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 תרומהפרשת  

 "פה'תשאדר  ד'  בס"ד
 17:18  -   הדלקת נרות

 18:10  -   שבת צאת ה
 18:49  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

  לצרכי  ה' מצווה מבני ישראל לקחת תרומות 
 בנין המשכן.      
 .הוראות לעשיית הארון הכפורת והכרובים 
 .לחן וכליו  הוראות על עשיית השֻׁ
 .הוראות על עשיית המנורה וכליה 
 הוראות על עשיית עשר יריעות המשכן, 

 ואחת עשרה לאוהל על המשכן.     
  עשיית ארבעים ושמונה קרשים וחיבורם 

 מלמטה ע"י אדנים ומלמעלה ע"י הטבעות.      
 .תפירת הפרוכת והמסך לפתח האוהל 
  (ח -ה "כ) מקדש ושכנתי בתוכם""ועשו לי' 

אלא  ,היה לו לומר "בתוכו" ,ה הקדוש אומר"השל
כי כל אדם מחויב לעשות  ",בתוכםושכנתי "אמר 

כל אדם מחויב שביתו יהיה בית מקדש  ,מקדש
 .בזעיר אנפין

 "(ב"י-ה"כ) "ויצקת לו ארבע טבעות זהב  
כמו  ,כתב במדרש תלפיות שהטבעות באו לרמז

כך גם  ,שהטבעת היא דבר עגול שאין לו סוף
וארבע טבעות נגד  .התורה הקדושה אין לה קץ
בעלי  ,בעלי מקרא ,ארבע כיתות של לומדי תורה

וכן כנגד ארבעת  .בעלי הלכה ובעלי אגדה ,משנה
 .ודסרוש וד ,מזר ,שטפ - פרד"ס -חלקי התורה 

 (כ -ה "כ) "ואחי לא שאי ם"ופניה'  
 (ד"נ)ביומא  'וזה מה שהגמ .שלוםסופי תיבות 

מגוללין  ,בשעה שהיו ישראל עולין לרגל ,אומרת
 ,להם את הפרוכת ומראים להם את הכרובים

 ,ואומרים להם ,שהם באהבה ובשלום זה עם זה
 .כך היא חיבתכם לפני המקום

 "(מ -ה "כ) "אשר אתה מראה בהר'  
 ,גבריאלבגימטריה  מראה "מגדנות"כתב בספר 

 .ל שגבריאל הראה למשה את המנורה"כדברי חז
כשביקר רבי יוסף חיים זוננפלד את תלמידו רבי 

מראה "תמה  ,וראה בביתו מראה ,מיכאל הרמן
 ?"מיכאלמה היא עושה אצל  ,גבריאלבגימטריה 

 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 ש =אין דוחין נפש מפני נפ

 .אין מאבדין נפש אחת לשם הצלת נפש אחרת
שמקשה ללדת, וחוששים שמא  : אשהדוגמא

תמות, כל זמן שהוולד לא יצא לאוויר העולם, 
חותכים אותו כדי להצילה, לפי שכל זמן שלא 
יצא ממעי אמו אינו נפש; אך משיצא רוב ראשו 

אסור להורגו כדי להציל את אמו,  -של הוולד 
 .מפני שאין דוחין נפש מפני נפש

 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "(ט"ל -ה "כ) "ככר זהב טהור יעשה אותה 
 ,לחם שאתה אוכל הככר -ככר-בדרך צחות 

נקייה מכל  ,תשתדל שתהיה מזהב טהור ,הפרנסה
  .אבק גניבהו רמאות ,אונאה ,סייג ופגם של שקר

 "(ב -ה "כ) "כל איש אשר ידבנו לבו'  
אומר  "?איש"מתי נקרא האיש בשם  ",אישכל "

 ".כאשר "ידבנו לבו ,ניץ'המגיד מקוז
  (ו"ט -ו "כ) עומדים""עצי שיטים 

עשרים וארבע פעמים נזכרו השיטים במלאכת 
כנגד עשרים וארבע אלף איש שמתו  ,המשכן

 )בעל הטורים( במגיפה בשיטים, לאחר חטא בנות מואב.
 " 'והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה וכו

  '(כ -ה "כ) ופניהם איש אל אחיו"
 ,אדם מישראל צריך שיהיו בו שתי התכונות

שישאף  ,שימריא אל על ",פורשי כנפים למעלה"
 ,ושיהיו פיו ולבו מכוונים לשמים ,למדרגות נעלות

שיראה את  ",ופניהם איש אל אחיו"ויחד עם זה 
ושיהיה תמיד מוכן לעזור  ,אחיו בצר לו ובמצוקתו

 .שתי תכונות אלה אחת קשורה בחברתה ,לו
 "ויקחו לי תרומה" 

 . 821 בגימטריה = "ויקחו לי תרומה"
  821בגימטריה  =" שפע ברכה והצלחה"
 821בגימטריה  =" כי ממך הכל ומידך נתנו לך"

 (פניני משהכל הנותן תרומה וצדקה מקבל שפע. )
 

לחיזוק העלון נותנים השנה 
 את "מחצית השקל" 

 "אברהם יגללארגון "
 

 

  התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן.אין לעיין בעלון בשעת  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 :  "וה' נתן"
 )מלכים א' ה'(             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 

 משנכנס אדר מרבין בשמחה

 
 



 
 

  

 

 ברכת שהחיינו על ראיית אהוב
 

אדם שנסע לארץ אחרת וחזר לביתו כעבור :  השאל
יותר משלשים יום, ובחזרתו הוא שמח לראות את 
אשתו או את חבירו החביב עליו מאד, האם עליו 

 ?לברך ברכת שהחיינו
בגמרא במסכת ברכות )נח:( אמר רבי יהושע :  תשובה

לאחר שלשים יום מברך  בן לוי, הרואה את חבירו
שהחיינו. וכן פסק הרמב"ם )בפרק י' מהלכות ברכות(. 
וכתבו התוספות והרא"ש ורבינו יונה )שם(, שאין לברך 
ברכה זו אלא על ראיית חבירו החביב עליו מאד ושמח 
בראייתו. וכן פסקו הטור ומרן השלחן ערוך )סימן רכה 

ם ס"א(. ומבואר בפוסקים, שברכות אלו נאמרות בש
ומלכות )ככל הברכות, בהזכרת שם ה'(, שהרי הלכה 
רווחת )בברכות מ:( שכל ברכה שאין בה שם ומלכות, 

 אינה ברכה. 
אלא שבספר חסד לאלפים כתב, שבזמן הזה, שגברה 
החנופה בעולם, ויש מי שנראה כאוהב, ובקרבו ישים 
ארבו )כלומר, בסתר לבבו אינו אוהב כלל את חבירו(, 

לברך ברכת שהחיינו, )אלא אם כן למי שהיה בדרך  איו
וחזר(. וכן פסק רבינו יוסף חיים בספר בן איש חי, שכעת 
לא נהגו לברך ברכה זו, ויש טעם למנהג. וכנראה 

 .שכוונתו לטעמו של הרב חסד לאלפים
ומכל מקום לענין הלכה, כתב מרן רבינו הגדול רבי 

שבאמת חבירו עובדיה יוסף זצ"ל, כי מי שיודע בעצמו 
חביב עליו ושמח בראייתו, יברך על ראייתו שהחיינו 
בשם ומלכות. וכן כתב הגאון רבי יוסף ידיד הלוי בספרו 
ברכת יוסף )העוסק כולו בעניני ברכות(. וכן כתבו עוד 

להרה"ג עובדיה  "ישכיל עבדי"מהפוסקים. ובשו"ת 
כתב, שאפילו לדברי החסד לאלפים, מכל מקום  הדאיה

על אביו ואמו ושאר קרוביו החביבים עליו, יברך בשם 
 .ומלכות

כי הרואה את חבירו שחביב , הנכון להלכה לסיכום :
עליו מאד )אם יש לו ידיד כזה(, ושמח בראייתו, אחר 

 שלשים יום שלא ראהו, מברך שהחיינו. 
רוב משפחתו החביב וכן הרואה את אביו או רבו, או ק

עליו מאד, אחר שלשים יום, מברך עליו שהחיינו. והוא 
הדין לרואה את קרובתו, כגון אשתו, או בתו, או אחותו, 
 או אמו, או נכדתו, החביבות עליו מאד, מברך שהחיינו. 
אולם יש להזהר בזה שלא לברך על מי שאינו אוהב 

 .מאד באמת, כי בזה יבא לידי ברכה לבטלה
 

ב לציין שהאדם גם לא דיבר עם האהוב, היום חשו -
גם יר עם העידן של הטלפונים, זה יכול להיות יותר נד

אם דיבר עמו בטלפון, רשאי לברך. ורק לענין ברכת 
 .מחיה המתים יש חילוק בזה

 

האם שיחת וידיאו נחשבת ראיה ואינו מברך כאשר  -
פוגש את חבירו, מאחר וראה אותו בשיחת וידיאו 

 ?קרובותלעתים 
שיחת וידאו אינה נחשבת ראייה מעיקר הדין, אבל 
נראה שעל ידי שיחת וידאו, כבר המרחק אינו גדול, 
והשמחה כשנפגשים אינה גדולה כל כך, ולכן לא יוכל 

 .לברך
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 "ויקחו לי תרומה"
 ה :-ו-ה-לכוון לשם ייש  .רש"י: לי = לשמי

 , של הנותן יואצבעות= חמש  הה, הפרוט=  י
 י.כף ידו של הענ=  ה, רועו של העני= ז ו
 : ידות בנותני צדקהמ 3

 '.נותן לשם ה א.
 .נדיבות לב ב. 
 .לא רוצה ולוקחים ממנו ג.

 : ורמוזים בפסוק
 '.זה הנותן לשם ה -" תרומה ליויקחו "
זה הנותן מנדיבות  -" ליבוכל איש אשר ידבנו "

 .לב
זה שצריכים לקחת  -" את תרומתי תקחו"

 .ממנו
 "כל" "מכל" "בכל"בשיטת  נוהגיםבצדקה 

עם כל אחד שמוכן, צריך ללכת  -" בכל"
 .לאסוף כספים

 . םמכל מי שמוכן לתת, לוקחי - "מכל"
 .מה שנותן צריך לקבל ללא תרעומתכל  - "כל"

סופי " םמאת ותקח ראש ההתרומ תזא"ו
 .תרומ"ה:  תיבות

 לתת תרומה שמא לכשיזדקקאדם צריך 
 .יתנו לו בעתיד

 
 יגעתי ומצאתי כי הם שווים

  124 = "יקחו"
  504 = סך הכל -    380 = "לשמי"
  12 = "זה"
  385 = "שכינה"
  504 = סך הכל -  107 = "בינהם"
חושבנא  ",זה שכינה בינהם" = "יקחו לשמי"

 .דדין כחושבנא דדין
 

 
 ..."ועשו ארון עצי שיטים 

 וציפית אותו זהב טהור"
מתפתח ללא הרף  ,העץ הוא חומר צומח

הזהב הוא החומר  ,ומאידך ,ונושא פירות
אינו מחליד ושומר  ,אינו נרקב ,העמיד ביותר

הארון  .על תכונותיו נגד כל השפעה חיצונית
מרמז על התורה שיש לה גם את תכונות 

 ,שהיא נצחית ועומדת לעולם ,כלומר ,הזהב
 ,נותיו נגד כל השפעה חיצוניתושומר על תכו

ויש בה גם תכונת העץ שהיא צומחת 
שהאדם העוסק בה מחדש את  ,ומצמיחה

וצומח ללא הרף משום שהוא מוצא  ,עצמו
 .בה עומק ללא סוף ותכלית

 

 
 

 

2 



 
 

 

 יששכר נשמתי
בצע עשיר המבצלאל מזרחי הוא איש עסקים 

. גדולואשראי בנקאי  רכוש רביש לו  נדלן. עסקאות
עם ידידו  שלמדשקדן ו בנעוריו היה תלמיד מבריק

ביום ניגש שעיבי מספר פעמים יוחנן שעיבי.   השקט 
בביישנות למזרחי וביקש שיסביר לו את החילוק שבין 
רבנו חננאל לתוספות, והתחנן בפניו שיחזור על עיקרי 

נישא בצלאל  21בגיל  השיעור היומי של ראש הישיבה.
האברך מזרחי  ., בתו של גביר נודעאסתרמזרחי ל

תלמודו בכולל, אך נשאב אט אט שנים על  5שקד 
מצא עצמו מזרחי  30לעסקיו של חותנו. לבסוף בגיל 

לקה מזרחי מיודענו  45שקוע עד צוואר בעסקים. בגיל 
 ואושפז במחלקה הקרדיולוגית. עבר צינטור בלבו,

שנים  15": וחשב לעצמוהתעשת הסוחר מזרחי לפתע 
, וערביתמנחה  "חוטף"אני מחוץ לעולם התורה, 

 קביעת עיתים לתורה?"מה עם ת זריזה, אך שחרי
במסדרון המחלקה מבחין  ,תשובהב מהרהר וובעוד

יהודי תמיר ונאה, שזקנו יורד על פי מידותיו וסביבו ב
ילדים קטנים המצחקקים  7-6כשתילי זיתים 

חירחר מזרחי לעבר האיש.  "בעליזות. "שעיבי!?
רבי "הו, רעי הנפלא,  , בוא היכנס לחדר.ידידי "שעיבי

בצלאל מזרחי, מה שלום כבודו" האיר שעיבי פניו 
שנה לא נפגשנו... וזו אשמתי.  20ט "כמע .לעבר ידידו

 יש לי חוב מוסרי וערכי עצום כלפיך. אם יש בי תורה
היית עמוד האש  בזכותך. אתה בצלאל, םהודרך ארץ, 

הצלחתי לצלוח את עולם הישיבות. כיום  שלי. בזכותך
 40השמים, לעמוד בראש כולל ובו ידידי, זיכוני מן 

אברכים שקדנים, ואני בבערותי ובעוניי מעביר שיעור 
או שניים מידי יום, הספקתי להוציא לאור ששה 

שלך הוא. ושיעמוד לך  וכל מה שיש לי, ספרים בהלכה
לרפואה שלמה ובריאות איתנה. אגב, אבי מאושפז 

בצלאל  כאן במחלקה בחדר הסמוך ובאנו לבקרו".
יוחנן שעיבי   י לא האמין למשמע אוזניו. הבחור מזרח

ראש כולל!!!??? מוציא לאור ספרי הלכה! ואני, 
עוסק במסחר ומקבל  בצלאל מזרחי, העילוי הגדול,

מן הגאון הזה, כבוד, כאילו עולם התורה נשען עלי. 
  לא יאומן!

. הרב ... נקישה בדלת... חצות לילה..שבועיים אחרי
צלאל מזרחי. "ברוך הבא ב למולוושעיבי פותח 

"באתי אליך ובצלאל אומר: ידידי", מאיר שעיבי פניו 
בעניין רציני, תהיה קשוב לדבריי. קשה לי לחזור 

 היום לאוהלה של תורה, ורק אתה יכול להציל אותי.
ילדים כן  10בדקתי ומצאתי שברוך השם נולדו לך 

 2.5ירבו, עיניי רואות שאתה מתגורר בדירה של 
ושלף משם  הסוחר מזרחי הכניס ידו לכיסוחדרים". 

ש"ח במזומן: "כל ראש חודש, אם ירצה  12,000
  1,000 השם, אגיע אליך בחצות לילה ואשלשל לידך

 5דירה בת  ש"ח על כל נפש. כמו כן, כבר מחר אשכור
חדרים, שתתגוררו ברווחה. אני מתחנן לפניך תהיה 

ברים אתה יששכר שלי, ואני אהיה הזבולון שלך". הד
לבו העדין של  שיצאו מלב מורתח ואוהב נכנסו אל

בביישנות רבה הסכים וראש הכולל הרב שעיבי 
לעיסקה. הסכם יששכר וזבולון נחתם בין שני 

שלא יהיו לך שום " הידידים הוותיקים ויצא לדרך.
היה הסוחר מזרחי לוחש לאוזני  ,נקיפות מצפון"

 ממה שאתה "אני צריך אותך יותר ידידו ראש הכולל,
 
  

 

כיתי לראותך יששכר שזצריך אותי... תודה לקב"ה 
כל ראש בצלאל במשך חמש שנים נוחת  נשמתי".

לומדים בצוותא סוגיה קטנה וחודש אצל שעיבי 
 ונפרדים בחיבוק חברי. 
ראש השנה, שומע הרב שעיבי  אחרי חמש שנים, ערב

שיחת סוחרים אקראית: "שמעתי שבצלאל מזרחי 
פושט רגל. הבנק עיקל לו שתי מכוניות ואת שתי 

יומיים  כנה".דירותיו, ועכשיו גם החסכונות שלו בס
, הבחין שעיבי הכסףאחר כך כשהגיע מזרחי עם 

. "מזרחי, תהיה הוגן כלפי, על פניומתח המשוך ב
שמעתי שנקלעת לקשיים". לאחר שתיים שלוש דקות 

התרצה מזרחי: "מה לעשות נפלתי בגדול,  של דחיות,
אבל אני בהסכם שלי עומד... אני חוסך מן הפה שלי 

. "בשום אופן "יר אליךוכל גרוש שארויח אני מעב
לא", היה הרב שעיבי נחרץ "אין דוחין נפש מפני נפש. 

על הדעת  . לא יעלהם שלילדיליהילדים שלך קודמים 
אני מוכן לפשרה. תן לי "עונה:  . מזרחי"שתממן אותי

עם כל המעדנים  לממן לך לפחות את כל צרכי השבת,
הרב שעיבי הפך לחומה בצורה: "לא  ."והמצרכים

אני לא אהיה מסוגל לאכול בשבת את המעדנים לא. ו
שתרכוש לי מהאין כסף שלך. זה יפגום בעונג שבת 

אחד מפוסקי הגיעו ללקראת שלהי הויכוח  ."שלי
הדור. הלה האזין בקשב רב: כן עונג שבת, לא עונג 

עיניו הבריקו מאושר או מדמע. לאחר כשעה  ,שבת
ים סנגורים מושלמו הוא פסק: "אתם אנשים נפלאים

על עם ישראל... אבל הנני פוסק שהרב שעיבי, שהוא 
. הסוחר מזרחי לא אמר "מביניכם, צודק היששכר

צעדו לביתו של אחד רב שעיבי העם  נואש, ויחד 
מראשי הישיבות. הלה פער עיניו בתדהמה: ראה אבא 

לאחר  אלו יהודים צדיקים יש לך בעולמך... שבשמים
"אני פוסק  שעיין בטענותיהם פסק הראש ישיבה:

הזבולון שלך מר מזרחי, נותן לך  לטובתו של זבולון.
 ."בעצם צדקה לצרכי שבת, וצדקה זו לעולם חוזרת

הרב שעיבי והסוחר מזרחי יצאו באותו לילה בני ברקי 
לבית העלמין וניצבו מול ציונו של ה'חזון איש' זצ"ל. 

הכרת הטוב שאין  אהבה ענקית הדביקה בין השניים.
חיברה בין הדבקים, ורצון להיטיב איש עם לה קץ 

זולתו חפף על ראשיהם. הם הדליקו נר נשמה והניחו 
מצחם על השיש הקר. "אנא ריבונו של עולם", הם 
התחננו, "בזכות הצדיק מאורם של ישראל, האר 

 .עינינו שנמצא פתרון שיניח את דעת שנינו"
לאחר שעה ארוכה של תפילות ותחינות, פנה מזרחי 

דו ואמר: "ידיד נפשי, בוא נעשה פשרה. קבל לידי
הוצאות צרכי השבת  ממני במשך שלושה חודשים את

שלך, והיה אם עסקיי יחזרו למסלולם נמשיך 
אם בחסדי השם הם ישובו יפרחו,  בעיסקת השבת.

ואם חלילה..."  נחזור לעיסקות ישככר וזבולון שלנו,
בו הרב שעיבי נרגש עד דמעות, חיבק ארוכות את מיטי

הנהן בראשו ולחש על אוזנו" בצלאל יקירי,  ידידו,
אתה איש גדול ובעל חסד שאין כמותך בעולם. אני 
מוכן להסכם הפשרה שהצעת... כי אני מעריץ מוחלט 
של טוהר לבך וכוונותיך". "אתה זבולון הכי ענק 
בעולם" "ואתה יששכר נשמתי", חתם הסוחר מזרחי 

ית, וצמרות השנים צעדו לעבר המכונ את השיחה.
הצאלון נעו זעו בהתרגשות, הרבה מעבר לעוצמת 

 (הרב יעקב קובי לוי)                                      הרוח.
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

 הבעיותלפתור לילדים את 
 

 נאמר בעלון האחרון  .הקשבה  -שלב א' 
-הביעו אמפתיה לרגשותיו .אמפתיה  -שלב ב' 

במילים: "מתוק, אני רואה שמה שקרה ממש 
אני …אני רואה שאתה מתוסכל ….מעציב אותך

וכדומה. תנו לילדיכם …." רואה שקשה לך עכשיו
את הזכות לחוש את רגשותיו מבלי להצטרך 

שהוא מרגיש הוא תמיד לשנות אותן, כי מה 
לגיטימי. חשוב שהוא יחוש את אותה לגיטימציה 

 .מכם, ההורים שלו
חכו מעט, וכשתראו שהוא נרגע  .המתנה -ב ג' של

מבחינה רגשית ומוכן לשוחח הלאה, הפנו אליו 
שאלה בעדינות ופתיחות: "מה אתה חושב שכדאי 

מה אתה חושב שיכול ...? לעשות עם הבעיה הזו
מה נראה לך ...? תמודד עם המצבלעזור לך לה

 ?!שאפשר לעשות
 

 "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, חומרות וחסידויות, 

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 
הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה 

, 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
בכל השנה שקוע בתרדמה עצומה, בקושי מגיע לבית 

ל חומרות, ות בסיסיות, ועוים 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  לישעיה ודליה נסימי

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
דמיטב ויתגשמו משאלותם 

 לטובה באושר ובפרנסה טובה
 וירוו נחת מיוצאי חלציהם 

 הי"ודליה בת גורג'יה לרפואת 
 ז"ל יהודה ןב ירמיהולהבדיל לע"נ 

  
 
 
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

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

 ז"ל ושבתאיזליכה  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 ןבצריקר נפתלי 
 

 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 אהרוניאסתר 
 מנב"תיפה  תב שושנה נזירי

 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  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  נסימידליה 
  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 

 הגדול בתבלשיעור התורה 
 "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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 ברכות ואיחולים 

 אושרי ואביה לבנון
 נ"י  הבן  להולדת

 יה"ר שיעלה במעלות
התורה והיראה 

ויצליח בכל דרכיו 
 ומעשיו, שיתברך 
  בכל מילי דמיטב

  ונחת וברכה
 ללוי ואסתר דוידי
 ולמשפחת לבנון

 
 
 
 
 

 
 

 כלה" קול חתן וקול"קול ששון וקול שמחה, 

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ואליהו ועליזה מוסאי 

 הי"וניר ואוסנת משולם 

 נועה עם רוןלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ואבנר ואליס מוסאי 

 הי"וחיים ומרים יפרח 

 רבקה-שיראל עם  אביתרלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   והוהענ הלע"נ הצנוע
 לבנה פונס

 ז"ל  כוכבהבת  
 ה' אדר פקידת שנתה
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 

   ולע"נ הצנוע והענ
 יעיש אבוטבול

 ז"ל בר מרדכי ורחל 
 

 ז' אדר פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 

 
 
 
 

 ברכה והצלחה
 ורבקה ישר נאג'י

על תרומתם 
שיתברכו 

 ברפואה שלימה
ובפרנסה טובה 

ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות 
 ובגשמיות

 וירוו נחת ושלווה 
 מיוצאי חלציהם 
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 ברכות ואיחולים 

 ליורם ורונית בכורי
  יה-נוי הבתבהגיע 

 לגיל מצוות 
יהי רצון שתגדל 
כאמותנו שרה 

רבקה רחל ולאה 
 תזכו לחופתה 

תצליח בלימודיה 
 ובכל דרכיה

 נותניםהשנה  
 מחצית השקל
לחיזוק העלון 

 "אברהם יגל"
המזכה את הרבים 
בפעילויותיו הרבות 

 למען הציבור.
 התקשרו ונגיע 
054-7743834  

 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  לרבין ואסתר חמדני

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתברכו בכל מילי 
דמיטב ויתגשמו משאלותם 

 לטובה באושר ובפרנסה טובה
 וירוו נחת מיוצאי חלציהם 

חיה בת אסתר -הודיהלרפואת 
 הי"ו הראל עזראולהצלחת 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 ליניב מוסאי

על הסיוע לזיכוי  
הרבים. שיזכה 
 לרפואה שלימה,
אושר ופרנסה 

טובה ולהצלחת 
 אורן עילאי ואדל

כל יתגשמו 
משאלות ליבם 
 לטובה ולברכה. 

 
 
 
 

 

 כלה" וקול"קול ששון וקול שמחה, קול חתן 

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"וצבי ואסתר משה 

 הי"וגבריאל וסימה וקנין 

 מוריה עם שחרלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ולע"נ הצנוע והענ
 חלפון )רינטו( אהרון

 בן גמילה ואברהם ז"ל 
 

 יא' אדר פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ולע"נ הצנוע והענ
 ירמיהו  נסימי

 ז"ל בן יהודה 
 

 ח' אדר פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 למזכי הרבים

 אורן ואפרת פינטו
על כל הסיוע 

והעזרה 
שיתברכו 

ברפואה שלימה 
ובכל מילי 

דמיטב בפרנסה 
טובה ולשנים 
 רבות וטובות

 ברכה והצלחה
 שלום ומרים בראל

על תרומתם 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 

 דמיטב וירוו
 נחת ושלווה  

וברכה והצלחה 
בלימודים ובכל 

 לשירהדרכיה 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ק ספר מרת
"עזיזאן 
 מגילה"

פירוש קדמון 
יהודי בשפת 
על  פרס

מגילת אסתר 
רגום לעברית בת

כולל תפילות 
 ליום פורים, 
054-7743834 

 

 

 

 רפואה שלימה
לפרזנה 

 מוטאי
 פאוזיהבת 

 הקב"ה ישלח
 מזור ומרפא
 לרנ"ב אבריה

ושס"ה גידיה. 
תחזור לאיתנה 
הראשון ותזכה 

  לשנים רבות


