
 

 

 

 1002עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 

 ספרים.ב'   מוציאין  - שבת זכור @
 (.18:00)סיום הצום "תענית אסתר" ביום שני יג' אדר,  @
 "פורים דפרזין".יד' אדר,  שלישיביום  @
 "שושן פורים".טו' אדר,  רביעיביום  @
    
 
 

 תצוהפרשת  

 "פה'תשאדר  יא'  בס"ד
 17:23  -   הדלקת נרות

 18:15  -   שבת צאת ה
 18:56  -        רבנו תם 

 "אור החיים"המדוייק של  מהלוח - חורףשעון 
 ע"פ "אופק תל אביב"

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   
  השמן למאור. הוראות על הכנת 
 .תפירת בגדי הקודש לאהרון ולבניו 
 .מעשה האפוד, אבני הזכרון על כתפי אהרון 
  מים בתוכו.ואבניו עם האורים ותומעשה החושן 
 .מעשה המעיל 
   .מעשה הציץ והמצנפת, הכתנת והאבנט 
 לימי המילואים. אהרון בגדי בני אהרון והמכנסיים, והקדשת 
 התמיד. הוראות על קורבן 
 .מעשה עשיית מזבח הקטורת, ותפקידו 
  ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן"

 )כז,כ( ור"זית זך כתית למא
אחר שכבר הודיע ה' למשה כל מעשה המשכן וכליו, 
אמר לו: "ואתה תצוה את בני ישראל" שעיקר הוא 

שיהיה  שתחבר את ישראל ביניהם באהבה וברעות,
כי בעת שלום ביניהם ובזה תושלם תכלית המשכן. 

 )ארון העדות(.           .מחלוקת השכינה מסתלקת ח"ו
 "...ואתה תצוה את בני ישראל" 

ה' אל משה'? וידבר , ולא בלשון 'בציוויצורך  מדוע היה
 הרוקח: "לפי שהיה למשה להיות כהן, ואהרן לוי,

נעשה לוי,  – ה'וכשסירב )משה( לילך בשליחותו של 
יש כאן בגדי  –לכך לא הוזכר משה כלל בזאת הפרשה 

)ולא  סירוב גורר ציוויכהונה". לה' חשבונות משלו. 
 דיבור(, לקיחת כהונה והתעלמות זמנית.

  ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל"
 וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנט"

וקח: גם המכנסיים, וגם לא הציץ? הר מדוע לא הוזכרו
שאינם )מיוחדים( לכבוד  לפי –"מכנסיים 

שלא היה  שהיה זהב לא הזכיר, – וציץ ולתפארת,
בגדים  –)וכתוב 'ואלה הבגדים'(". בגדי כהונה  בגד

 המיוחדים לכוהנים.
 " ,ולקחת מן הדם על המזבח ומשמן המשחה

 "והזית על אהרן ועל בגדיו, ועל בניו ועל בגדי בניו
זה כבוד ה' לעבוד בבגדים האם נשאלת השאלה : 

כן, כבוד ה' הוא  :תשובה "מלוכלכים" בדם ובשמן?
לעבדו, והזאת הדם והשמן מעידה על עבודתו בפועל. 
זאת תפארת עבודתו, אף אם בגדיך "מתלכלכים". 

ְוָקַדׁש הּוא  ויותר מכך, בכך הוא ובגדיו מתקדשים:
  .ּוְבָגָדיו, ּוָבָניו ּוִבְגֵדי ָבָניו ִאּתו  

 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 = ותו ליכא והא איכא

תמיהה בתלמוד  ויותר אין, והרי יש...? ביטוי
שמשמעו: האם הרשימה היא מלאה ואין מה להוסיף 

 עליה, והרי יש להוסיף גם את...
: בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן דוגמא

)שגם   המלח... ותו ליכא והא איכא כמהין ופטריות?
 בהם אין מערבים ומשתתפים(.

 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 ״איש יהודי היה בשושן״  
ולא רק בביתו, אלא מרדכי היה יהודי לא רק בבית המדרש, 

 (רבי יהונתן אייבשיץ)ברחוב, בין הבריות.  ,גם ב״שושן״, בעיר

  כל הפושט יד נותנים לו"" -בפורים 
הלוא פורים הוא זמן תשובה, שכן הקב"ה פושט אלינו את 

 (רבי יצחק מסקווירה. )ולשובועלינו לתת לו את ידנו , ידו

 " שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם
 "מרדכי תכלת יחד

את : והתשובה!? מה ראו בני יעקב שלא ראו האחרים
מרדכי" כולם היו בטוחים שהמן על הסוס  תכלת"

רק היהודים ראו את פתיל התכלת . ומרדכי סוחב אותו
והבינו מיד כי מרדכי הוא  מבצבץ מבגדו של גדול הדור

 ה...אשר נמצא על הסוס והגיעו לשמחה עצומ

 פרפראות ובדיחותא לפורים 
 למה אסתר לא קיבלה מייל אזהרה ששלח מרדכי       
 ...וירוס במחשב-כי היה לה אחש -על בגתן ותרש?        

 

 תנא!-ביג - מי היה התנא הגדול בהיסטוריה?       
   

למה מכל צוררי ישראל דווקא המן נקרא רשע, ולא        
כי המרושע הזה רצה להרוג  - פרעה או טיטוס, למשל?

את עם ישראל דווקא בפורים, שהוא היום הכי שמח 
 בשנה!

 

?  בנים 10אז למה תלו רק  ילדים 280אם להמן היו        
 ...בעל הקורא היה נחנק –כי אם היו תולים את כולם 

  המן""להכות את 
איפה מרומז בתורה כי בשעה ששומעים את שם המן 
במגילה צריך לחבוט, או כפי שאומרים בלשון עממית 

הכות הרשע".  ןב םא ה"? בפסוק: "והילהכות את המן"
 .ןהמ -סופי התיבות של שלוש המילים הראשונות 

לחיזוק העלון נותנים השנה 
 את "מחצית השקל" 

 "אברהם יגללארגון "
 

 

  אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat . info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו

 
 
 

 
 

 1 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

 מפטירין :  "ויאמר שמואל"
 )שמואל א' טו'(             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 

 שבת זכור
 



 
 

  

 

 וקריאת המגילה הלכות פורים 
 
 

, אנשים, נשים הכל חייבים בקריאתה של המגילה א.
וגרים. ולכן הנשים שאינן יכולות לבוא לבית הכנסת 

, או שאינן יכולות לשמוע לשמוע מקרא מגילה מהש"צ
קריאתה היטב מפי הקורא, מפני הפרעות שבבהכ"נ 
במקום שמכים המן וכיו"ב, חייבות לשמוע קריאתה 

 היטב מפי אדם הבקי בקריאתה. 
קטנים שלא הגיעו לחינוך אין להביאם לבית הכנסת,  ב.

השומעים החייבים בקריאתה.  שהם רק מבלבלים את
בים נשא. ולכן על כל והמביאם לבית הכנסת, חטא ר

גבאי בתי הכנסת לעמוד על המשמר להשגיח בעין 
פקוחה שלא יפריעו הקטנים בהכאות המן ברעשנים 
ובאקדחי פורים, ופיצוצים אחרים )קפצונים(, הגורמים 
להפרעות הסדר בבית מקדש מעט, וגרימת מניעת 

 שמיעת מקרא מגילה כהלכה לאנשים המחוייבים בה. 
וין לצאת ידי חובת ואת הקהל לכ על הש"צ לעורר ג.

, די חובהון להוציאם יומקרא מגילה, וגם הוא יכ
 ות צריכות כוונה. ושמצ

בליל פורים נכנסים לבית הכנסת בבגדי יום טוב,  ד.
ואומרים מזמור "על איילת השחר" לפני תפילת  ערבית, 

ין היום, ובתפילת ערבית יאמרו "ועל ישהוא מענ
 ין לא קראו המגילה. הניסים" אף על פי שעדי

צריך לדקדק היטב בקריאת המגילה לבל ידלג אף  .ה
 ם חיסרתיבה אחת ממנה, כי רבו הפוסקים הסוברים שא

ל וע  חובתו. ידי   יצא לא  מהמגילה  אחת  תיבה  אפילו 
ישתדל הקורא לבטא היטב כל מילה כדי שכל הציבור כן 

 ילדיםמקרא מגילה. ובמקום ש די חובתישמעו ויצאו י
 להמתין  הש"ץ  על  וכדומה,   המן באמירת  מרעישים 

שיעבור הרעש, ולחזור התיבה ההיא כדי להוציא מי  עד
 שלא שמע התיבה כראוי. 

עד לאחר הברכה  אסור לדבר בעת קריאת המגילה .ו
האחרונה. ואם עבר השומע את הקריאה ודיבר דברים 

צריך לא יצא, ו ,אחרים בעוד שהקורא ממשיך בקריאתו
א מאותו פסוק והלאה. ויכול לומר כמה ולחזור ולקר

 ידו מגילה כשרה.במהחומש כשאין  שהחסיר,תיבות 
השומע מקרא מגילה ברדיו אינו יוצא ידי חובתו,  .ז

השומע ברכות המגילה  אפילו כששומע על ידי שידור חי.
ברדיו אינו עונה אמן, אבל אם שומע הברכות בשידור 

 חי, עונה אמן.
, דהיינו וה לתת מתנות לאביונים ביום הפוריםומצ .ח

מתנה אחת לכל אביון, שבסך הכל חייב לכל הפחות שתי 
מתנות לשני אביונים. ויוצאים ידי חובה בין בנתינת 
מעות, בין בתבשיל, או דבר מאכל אחר. ומן הדין די 
בנתינת פרוטה אחת לכל אביון. וירא שמים יתן בעין 

         והנה שכרו אתו ופעולתו לפניו.יפה ובסבר פנים יפות, 
. ויוצאים ידי חובה מצוה להרבות בסעודת פורים .ט

בסעודה אחת. ומן הדין אין סעודת פורים צריכה פת, 
אולם נכון לחוש לכתחילה לדעת הפוסקים הסוברים 

 שצריכה פת. 
מה שנוהגים להתחפש וללבוש פרצופים ומסכות  .י

אסור באיסור אולם בפורים, אין כל איסור בדבר, 
שה ישה, וכן לא תלבש אימוחלט לאיש ללבוש שמלת א
 בגדי איש, גם ביום פורים. 

 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 ו המיוחדג ומשקהכל ח
שבעה סוגי משקים אשר בכוחם להכשיר יש 

דבש, דם, מים, : מאכל או חפץ לקבל טומאה
מיוחד זאת שהשמן, יין, טל, וחלב. יש חגים 

 .מתמצא במשקה הםשל "שלדה"אומרת 
 ראש השנה= דבש

הדבש . תוקפו של ראש השנה הוא ה"דבש"
מסמל את המתיקות שיש לנו בהיכנסנו לשנה 
החדשה כאשר אנו עוזבים את המרירות של 

 .השנה שעברה ופותחים דף חדש
 יום הכיפורים = דם

הדם הוא כוח החיים הזורם בעורקים וכאשר 
ל נמצא ביום הקדוש הזה בתענית אדם מישרא

מקריב הוא את דמו ואת חלבו לה', הקרבן בא 
 .ליד ביטוי בכפרה רק אחר שנזרק דמו על המזבח

 חג הסוכות = מים
נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם  –אומר ה' 

גשמי שנה. ארבעת המינים שאנו נוטלים בחג זה, 
 דוע, גדלים על כל מים. העולם משתוקק למיםיכ

 .ה בארץ ישראלובמיוחד פ
 ימי החנוכה = שמן

בבתי הבד עובדים במרץ רב כדי להפיק מן 
הוא הזיתים את הנוזל הזך והיקר הזה הלוא 

שמן הזית הזך. ואומנם מתמלאים הכדים בשמן 
זית הצלול והזך, יוצקים אנו את השמן לכלי 
הקיבול מכינים אנו את פתילות ומדליקים וכך 

 .באור הצלולמאירים את ביתנו 

 .ימי הפורים= יין
סיפור המגילה מסתובב סביב עניין המשתאות 
שהינם בעיקר שתיית יין. "ביום השביעי כטוב לב 

במשתה  שאחשוורוויאמר המלך " .המלך ביין"
הסודות  -וע"פ חז"ל נכנס יין יצא סוד עודו "היין

והאמת והפנימיות של האדם השותה בפורים יין 
 .יותר מדי, מביא אותו אפוא להתבסמות

 חג המצות = טל
בחג ראשון של פסח לפני מוסף אנו מתפללים את 
תפילת הטל. טל נותן כל השנה חיים לעולם והוא 
ברכה תמידית. עולי הרגל החלו לעלות לבית 

בתקופה זו כאשר יסתיימו ימות המקדש 
 .הגשמים

 חג השבועות = חלב
שהחלב נוצר אצל הבהמה, מדם שנעכר.  -דע

התורה שניתנה לעם ישראל בחג השבועות 
נמשלה לחלב. ככתוב בשיר השירים "דבש וחלב 
תחת לשונך" ויעקב בברכתו לבניו אומר "ולבן 

 ".שיניים מחלב
 סיכום

 ם אלינו אתמביאי אותנושבעת החגים העוטפים 
הקדושה, ואנו רק צריכים לפתוח את הלב אל האורות 

 )ליאור זרחיה הי"ו( .הקדושים הללו ולהתקדש
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 יחף מכעס
נולדו עשר בנות, אך לא היה חסיד  לר' אלכסנדר פרויליך

מאושר ממנו בכל רחבי החסידות. מאושר? הכי מאושר? 
עשר בנות? ואפילו לא בן אחד? גם תשעת חתניו שיחיו, 
הם התפארת של החסידות, ואין חתן שלא עבר את עינו 
הבוחנת של האדמו"ר, אשר אישר כל שידוך במילים 

ניות? נו "במזל וברכה, עם הרבה תורה ושמחה". נדו
טוב, ר' אלכסנדר חביבנו היה סוחר אופניים נכבד בעירו 

שלף מן הבוידם כל ואשר פירנס בכבוד את משפחתו, 
שטר ירוק שחסך, ומימן בעין יפה את מה ששדכנים 

הסכרת קפצה גם על ר' והזיקנה שהטילו עליו לשלם. עד 
אלסכנדר. הלה התעורר בדיוק בבוקר היום האחרון של 

של בתו התשיעית רוחמקה, והרגיש ש'זה השבע ברכות 
זה'. לפתע גבו כואב עליו, ידיו בקושי נעו ורגליו בקושי 
נשאו את גופו. רופא המשפחה ביצע בו בדיקה זריזה, 
ומדי הבהילו לבית החולים. במחלקה הקרדיאולוגית 
גילו איזה שסתום או שניים במצב רעוע וכמה סתימות 

הל לחדר ניתוח, לא סימפטיות בעורקים, ומיד הוב
 וצונטר כמעט בכל כיוון אפשרי.

 ,""אני אוסר עליך לעבוד, בטח לא להרים אופניים
הבהיר לו ד"ר מנצ'בסקי מנתח הלב. "הרופא צודק, 

, תציע את החנות לאחד החתנים או 70אתה כבר בן 
. לא בן הציע לו רבוהנכדים, ושב בבית מדרש ללמוד" 

אלכסנדר הודיע   קפץ על המציאה. לאולא נכד, אף אחד 
שנים.  40לבעלי החנות על סיום השכירות שנמשכה כ 
ש דמעות והוא נעל את דלת הברזל בפעם האחרונה ושל

 קטנות ביקשו לברוח מעיניו. 
"כבוד הרב, ומה עם נדוניה של רחלי בתי העשירית, 
מאיפה אגרד את הסכום? כל מה שהרווחתי כיהודי עמל 

נותי, אין לי חסכונות ולא רכוש. עם כפיים נתתי לב
קיצבת ביטוח לאומי, זה מבצע בלתי אפשרי לממן את 

:  אחרי חמש דקות אמרו נישואיה...". האדמו"ר הרהר
"אלכסנדר סע לאמריקה, אתן לך כמה כתובות, ותחזור 

 עם נדוניה". 
אמריקה?!? מה לי ולארץ העמים? "סע אלכסנדר, בשביל 

, מותר. שיהיה במזל וברכה עם לסייע בהקמת בית יהודי
 הרבה תורה ושמחה".

ר' אלכסנדר קנה חליפה חדשה, נעלים חדשות, וגם 
כרטיסי טיסה הלוך ושוב. פניו מועדות לשדה התעופה. 
בכיסו רשימה נכבדה של נדיבי עם. "הוי, הוי רבונו של 
עולם" מילמל החסיד העניו, "ברכני שזו תהיה נסיעה 

לחה בחו"ל למען הקמת ביתה קצרה ביותר, שאזכה להצ
של רחלי..". ועכשיו ידידי הביטו במשקפות, 

מיודענו ניצב בראש התור של הבדיקה   אלכסנדר
 .הבטחונית בטרמינל

"תוריד בבקשה את הכובע" מצווה הבודק הבטחוני, 
כמעט  ,בקול קשוח. "תוריד בבקשה את החליפה"

באותה נשימה. צוות הבודקים ממשמש לו בכיסים, 
טנה, בתיק יד של ר' אלכסנדר. אצבעותיהם בבי

ממשמשות את הכובע מכל צדדיו. הם פותחים את התיק 
שלו ומוציאים משם תפילין, טלית וכמה ספרים. 
אלכסנדר נעלב כשאחד הבודקים, פוקד עליו לפתע 
"אדוני, נא להוריד נעלים". הוא חלץ נעליו, והללו 

הם כנראה נישאות בידי אחד הבודקים, לאן? לא ברור. "
ממתי בודקים חושדים שיש לי יהלומים בסוליות? 

 איזו בושה?".   בנעליים? בביטנה?
עשרות נוסעים מביטים בחסיד המבוגר, מתלחשים... 

 .... "האלה "הוא כנראה מבריח משהו... החרדים
 ההסתה בתקשורת מעלה גם כאן אש.אש 

  
 
  

ו קש לראש  אדם מבוגר לבוש חליפה צבעונית, עם כובע
הביט במחזה משועשע וסקרן. "עמוד בצד ותן מעבר 
לבאים אחריך", קיבל אלכסנדר פקודה נוספת. סומק 
של בושה עטה את פניו, כאשר כולם חלפו לפניו, מציצים 
בגרביים שעל רגליו. ואיה הנעלים? נמוגו בבדיקה 

הוא  איפשר אף  בטחונית. הגבוה עם כובע הקשה
ה, חצי שעה, ר' לנוסעים שמאחוריו לחלוף. רבע שע

אלכסנדר ניצב יחף בגרביו, והופך לבדיחה של נמל 
 704מספר  TWA "נא לעלות למטוס טיסה  התעופה.

". "אדוני אתה משוחרר", מצחקק 7לניו יורק... ברציף 
 ,לי את הנעליים...". "מצטער  תחזירו  הבודק. "אבל

הנעלים עדיין נבדקות, אבל לך יש אישור לעלות...". 
ש?" תמה אלכנסדר. "מה לא ברור!? אתה "מה פירו

משוחרר והנעליים עדיין לא!". פרצי הצחוק מסביב 
עטפו את ר' אלכסנדר במעטה של קלון. הוא לבש 
חליפתו אסף תפיליו וספריו לתיק היד, ורץ יחף לרציף, 
ומשם לכבש המטוס. למטוס הוא כבר נכנס עם חיוך 

דה קטנטן על שפתיו. הבדיחה על החסיד היחף הדה
ברחבי הנמל. הוא התיישב בשורה השלישית כסא מספר 

, הדף את רגליו אל מתחת לכסא, והוציא ספר 17
תהילים קטן. "תסלח לי אדוני, אני יכול לשאול אותך 
משהו?" השאלה באנגלית. האיש המבוגר הגבוה עם 
כובע הקש הציג עצמו במאור פנים "שמי ריצ'רד קולינס 

בעינים טובות. "כן,  לעברומניו יורק". אלכסנדר חייך 
 מה תשאל ידידי, אגב שמי אלכסנדר פרויליך".

"תסביר לי מיסטר אלכסנדר, איך לא רתחת מכעס מן 
ההשפלה שעשו לך הבודקים הבטחוניים? הם פשוט ביזו 
אותך! אחרי שעלית למטוס עוד נותרתי שם ונזפתי בהם. 

 "חצופים שכאלה, ואתה שותק?!
נחנו יהודים, ורבותינו אלכסנדר הצליח לומר: "א

חינכונו כי כעס הוא עבודה זרה. הכעסן הוא גאוותן 
ואפילו אפיקורס. מדוע? כי מי שכועס על בני אדם חושב 
שהם אלה משפילים אותו, ואינו מכניס בלבו את 
העובדה שבורא העולם הוא זה ששלחם למשימה זו. הם 
רק המקלות להכותני אבל ההשפלה באה משמים והיא 

מגיעה לי. אתה מבין מיסטר קולינס. אני מעדיף  בודאי
להישאר יחף ושמח, מאשר כועס עם נעלים". הגבוה 

הנהן בראשו. "ומה כבודו מחפש בארה"ב?" שאל. נבוך 
חליתי וסגרתי את העסק . "נדוניה לבת הצעירה שלי

ללקט שם נדוניה. אני  והאדמו"ר הורני לנסוע לנדיבים
 עושה". איש תמים, האדמור אומר, אני 

"כמה כסף מיסטר פרויליך צריך לאסוף לנדוניה של 
  השיב אלכסנדר. "₪ 200,000הבת?". "

מיסטר קולינס שולף מכיסו פנקס צ'קים ורושם לפתע 
 דולר".  50,000המחאה על סך 

למותר לציין שר' אלכסנדר פרויליך קנה נעליים בנמל 
בחזרה לישראל.  מטוסלהתעופה בניו יורק ומיד עלה 

סיף ומסיים המחבר: "העלבון הזה שהותיר יהודי מו
יחף ומגוחך לעיני מאות נוסעים, היה מוביל אותנו 
לעשות 'חגיגה' בנמל התעופה, עד לתביעת פיצויים 
נכבדה. לא היינו שותקים, לא היינו מוותרים. אין ספק 
כי מדובר פה בדרגה של נקיון הנפש והדעת של יהודי 

ם, ולימדנו, כי גם בין פשוט, שמכר כל חייו אופניי
הצמיגים והכידונים, ניתן לתקן מידות ברמה שראוי 

 להתקנא בה".
"ברגע האחרון נזכרתי כי רבי נחמן  –ומוסיף המחבר 

מברסלב כתב בליקוטי מוהר"ן כי מי שכועס, שידע שנגזר 
 עליו להרויח ממון, ובכעסו הוא אובד ממונו. וההיפך".

 )הרב יעקב )קובי( לוי(                                                        
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

 ערכים חינוכיים בפורים
למרות התדמית הקלילה של חג הפורים, אנחנו 

אותו  מוצאים במהותו ערכי חינוך חשובים המציגים
ונשתדל להקנות  וסגולות ייחודיותכחג בעל עוצמות 

 .אותם לילדינו
מרדכי ואסתר מגלמים את המנהיג  - מנהיגות

האולטימטיבי. מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש 
זקוף קומה "הדורש טוב לעמו". אסתר המלכה ג מנהי

ס וכנ לך"מקבלת את האחריות להצלת העם היהודי 
 ".את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי

והלימוד במגילה בא להנחיל  העיון - קריאת המגילה
את האמונה בבורא העולם. העמידה על שמירת ערכי 

 ה".היהדות "מרדכי לא יכרע ולא ישתחוו מצוות
הצורך לסייע לחלשים ולתמוך בעניי  - מתנות לאביונים

מצביע על היכולת שלנו כעם להתנהג כחברה , עמך ישראל
 ..."רוושל "איש לרעהו יעזה יצירת תחוש ,מוסרית וערכית
הפרייה הדדית, הלומד  - איש לרעהו משלוח מנות

 .מחברו מחד גיסא ומאידך גיסא מלמד את חברו
 

 

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, וחסידויות, חומרות 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
והנה הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
מה, בקושי מגיע לבית בכל השנה שקוע בתרדמה עצו

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  לאפרים וזיוה כלפון

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
דמיטב ויתגשמו משאלותם 

 טובה.לטובה באושר ובפרנסה 
 שירוו נחת מכל יוצאי חלציהם
 ולרפואת אהרון בן זיוה זלדה

 ז"ל גמילה ןב אהרוןולהבדיל לע"נ 
 
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל מרים  תבציפורה חברוני 
 ז"ל שושנה בת מרגלית שמואליאן 

 ז"ל ושבתאי זליכה בת מרים נסימי 
 ז"ל  גולי תבחנה דמתי 

 ז"ל  מנטינהבת לידיה רוקח  
 ז"ל  מטילדה-איטובת  מרים טהור
  ז"ל תמו בת סימי בן דוד
 ז"לפרי  בת מרים עמרני

 
 

  "לז ג'יראןבן  יהודה מועלמי
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון

 ז"ל מורווארי בן באבאי באבאי
 ז"ל שרה בן יצחק גולגי

  ז"ל דדא וחיים בן אברהם אסולין 
 ז"ל ניסים ןבמנחם ישראל 
 ז"ל  מזל ןבנפתלי צריקר 

 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 

 הי"ו רבקה בן מרדכי עמרני
 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי

 הי"וסרוור  ןב משה משה
 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 מנב"תיפה  תב שושנה נזירי

 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל והחלמה מהירהרפואה שלימה 
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

  הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"ת אסתרבת הודיה חיה 

 

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
 

 4 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת  
 השיעור יוקרן  20:30בשעה 

 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי
 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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  קריאת המגילה

 ערותננשים ול
 שמייםמפי אברך ירא 

 בע"ה בבית הכנסת 
  "אוהל מועד"

 , יבנה. 3רח' הנשיאים 
 20:00בשעה  שנייום 
 . 09:30בשעה  שלישייום 

  

 כולן מוזמנות

 
 
 
 

 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ופור -נעים ויעל יצחק

 הי"ו זדה-מיכאל ואוסנת כהן

 הודיה עם ליאורלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נותניםהשנה 
 מחצית השקל
לחיזוק העלון 

 "אברהם יגל"
המזכה את הרבים 
בפעילויותיו הרבות 
 למען הציבור.
 התקשרו ונגיע 
054-7743834  

 
 
 

   והוהענ הלע"נ הצנוע
 ג'מילה ברנס

 ז"ל  ברקנהבת  
 

 אדר פקידת שנתה יא'
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 
 

   והוהענ הלע"נ הצנוע
 ארוס אהרוני

 ז"ל  ראובן וזליכהבת  
 

 אדר פקידת שנתה יד'
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה
 אלי וסוניה גואטה
על תרומתם 
שיתברכו 

 ברפואה שלימה
ובפרנסה טובה 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות 
 ובגשמיות

 וירוו נחת ושלווה 
 מיוצאי חלציהם 
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 ברכה והצלחה
 איתי וליז מוסאי
על תרומתם 

שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 

ושיזכו דמיטב 
 לבנים זכרים

לליאם, והצלחה 
 הודיה ואילה 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 בשורה משמחת

 לזיכוי הרבים
 אחרונהקריאת המגילה 

 לפני שקיעת החמה,
שלישי תתקיים בפורים ביום 

 16:30בשעה 
 "עזרא הסופרבבהכ"נ "

 רח' גיבורי החיל, יבנה.
  שלום אלקייםפרטים : 

050-6285220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ואברהם ורחל אסחייק 

 הי"ולוי וחלי חיון 

 מור עם עדןלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 הגפן דבר נאה ומתקבל""ענבי הגפן בענבי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה
 אברהם וחנה אהרוני
על תרומתם 

שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

 ובגשמיות
 וירוו נחת ושלווה 

 מיוצאי חלציהם 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 ברכה והצלחה

  ניסים ומרים דמארי
שיזכו לפרנסה 
טובה, רפואה 

 וזיווג והצלחה 
 לכל ילדיהם,
שירוו נחת 

מיוצאי חלציהם 
  ויתגשמו

משאלות ליבם 
 לטובה ולברכה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרשת  זכור  הלכות
 בלב. - 'לא תשכח'בפה;  -' זכור' דרשו חכמים:

שצריך לקרוא  המשָנה במסכת מגילה )כט( כותבת א.
סמוך לפורים כדי לסמוך את מחיית "זכור" פרשת 

הימים האלה  רש"י( כדכתיבן עמלק למחיית המן )לשו
 "נזכרים ונעשים".

קורין בראשון שבעה עולים ם ומוציאין ב' ספרי ב.
בפרשת השבוע, אומרים חצי קדיש, והמפטיר קורא 

ואומר חצי  רשת זכור""פ -בפרשת כי תצא  בספר שני
קדיש, ומפטירין הספרדים "ויאמר שמואל", וגומרין 

 התפילה כשאר שבתות.
, )שולחן מדאורייתאראה וחייבים לקפרשת זכור  ג. 

ערוך סע' ז( ויש אומרים שפרשת פרה גם כן חיובה 
די רם כ ראה בקולומהתורה, ולכן יזהר הקורא לק

שישמעו כל הקהל ויכוונו לצאת ידי חובה וגם הש"ץ 
 יכוין להוציאם ידי חובתם. 

 טוב לקרוא בספר התורה הכשר והמהודר שיש בבית ד.
שמוע קריאת הכנסת. וטוב שכל אחד ואחד ישתדל ל
 עדתו.  פרשת זכור בספר תורה ובניגון לפי מנהג

 
 

 והוהענ הלע"נ הצנוע

 שבע  ג'ראפי-בת
 ז"ל בת ר' דוד

 

 פקידת שנתה השבוע
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 

   ולע"נ הצנוע והענ
 יצחק נאמן

 ז"ל  שרה ןב 
 

 ופקידת שנת טז' אדר 
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה
 יצחק ולירון רביבו
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
 דמיטב וירוו

 נחת ושלווה  
וברכה והצלחה 

בלימודים 
לאיתמר יוסף 

 חייםואריאל 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 ברכה והצלחה

  שמואל ועופרה כהן
שיזכו לפרנסה 
טובה, רפואה 
 והצלחה שירוו

נחת מכל יוצאי 
 חלציהם.  ויתגשמו
כל  משאלות ליבם 
 לטובה ולברכה.
 וברכה לליהי

 בלימודיה שתצליח
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ברכה והצלחה

 חיים דורון
על תרומתו 
שיתברך 
ברפואה 
שלימה 

 ובפרנסה טובה
 אושר ונחת
ולרפואת 

בן  חי-עילאי
 מזל-אריאלה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ולע"נ הצנוע והענ
 חלפון )רינטו( אהרון

 בן גמילה ואברהם ז"ל 
 

 השבת יא' אדר פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ולע"נ הצנוע והענ
שמואל מוסאי  

ז"ל  דניאל ורבקה ןב   
 

ואדר פקידת שנת טז'  
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 

 
 


