
 

 

 

 1047עלון מס'   - תח  ַאים ו  ר  ש  ע  שנה 
 

 

 מוציאין ב' ספרים. "שבת זכור" @
 ,17:50סיום הצום  "תענית אסתר", ביום חמישי  @
 קריאת המגילה, גם למוקפות חומה.  לאחר מכן     
 המגילה ומשלוח מנות. קריאתביום שישי בבוקר  @
 

 

 תרומהפרשת  

 פ"אה'תשאדר   'ח  בס"ד
 17:11  -   הדלקת נרות

 18:03  -   שבת צאת ה
 18:41  -        רבנו תם 

 "אור החיים"של  המדוייק 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 
 (ב 'כה) ומה""ויקחו לי תר 

ל, "שידוע, לפי חז "רוח חיים"א ב"ו החידנאומר רבי
ל שאחת "שמעלות הצדקה הן רבות מאוד, ואמרו חז

שהצדקה מסוגלת להפוך מהמעלות של הצדקה היא 
 'ועוד ידוע ששם ה .את מידת הדין למידת רחמים

רעיון זה רמוז  .המיוחד הוא מסמל את מידת הרחמים
ו הצדקה נדהיי "תרומה ליויקחו " :ונינבפסוק שלפ

 לשמי"היא  "לי"ה של נ, הכוו"לי"ים תהיה נותנשהם 
 .שהוא מסמל את מידת הרחמים

  וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם: זהב וכסף"
 '(ד ג"כ) ונחושת"

יש אדם שתמיד  - זהב א. ':בעניין רוחני בעבודת ה
, גם שטוב לו ולא מחכה לצרה כדי לחזור 'עובד את ה

יש אדם רק שבאים עליו צרות  - כסף ב. .בתשובה
 :אבל כשטוב לו .מתחיל להתחזק ולחזור בתשובה

יש אדם בדרגה  - שתונח ג. ".וישמן ישורון ויבעט"
שטוב לו, ופעמים נחלש  'פעמים עובד את ה .בינונית
 .רק שרע לו 'ועובד ה

 .חסד - כסף .חסד, דין, רחמים :חלוקות 'ויש עוד ג
 :ולכן אותיות כסף עולים .רחמים - נחושת .דין - זהב

 :וזהב אותיות יורדים .שהוא חסד 80 -פ, 60 -ס, 20-כ
ונחושת מידת רחמים כלול  .שהוא דין 2-ב,  5-ה,  7-ז

כ עולה "ואח 6 -ו 80 -ח, 50 -נ :משניהם, בתחילה יורד
 .400-תואות  300 -ש
  "930" בגימטריא ידו כמתנת "  -"כמתנת ידו.   

. לומר לך שאדם שאין בכוחו לשבת 930בגימטריא  תענית
 יתן צדקה ויועיל לו בעזהי"ת.בתענית, 

 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

 ו"פתח בדורו כשמואל בדור"י
הסמכויות שישנם לאדם גדול וחשוב שנתמנה 
למנהיג, ישנם גם לאדם פשוט יותר שנתמנה למנהיג. 
למרות ששמואל היה גדול מיפתח, הרי סמכות כל 

זהה לשל חברו, ואין  אחד בתקופת שלטונו היתה
סמכותו של שמואל גדולה מזו של יפתח, מפני 
ששניהם יונקים את תוקפם מכח היותם מנהיגי 

 הציבור, ובעניין זה שניהם שווים.
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "ושכנתי בתוכם" 
בית  .מקדשהשני בתי  "ושכנתי"מרומז באותיות 

אותיות  "ושכנתי"שנה,  ת"יהמקדש הראשון עמד 
 "ושכנתי"שנה,  ת"כבית המקדש השני עמד  .י"ושכן ת

 (.בעל הטורים) .                                 כ"אותיות ושני ת
 "ועשו ארון"... 

, ולא כמו שכתוב בכל לשון רבים "ועשו"בארון כתוב 
, והטעם הוא להראות לשון יחיד "ועשית"הכלים 

בה, ולכל  שהתורה שהיתה בתוך הארון, כולם שוים
למה נקרא (. 'אור החיים הק)אחד ואחד יש בה חלק 

, לשון אורה, מפני שזה "ארון"ארון הקודש בלשון 
 (.זוהר) .             שהתורה מביאה אור למי שעוסק בה

 
 פרפראות לפורים

הגננת של המן הרשע: "המן, מה אתה רוצה            
 ".תלויהמן: "לא יודע,     ? להיות כשתהיה גדול

ילד אומר לאבא שלו: ''אבא אני רוצה להתחפש           
לאחר יומיים האבא חוזר לילד שלו ומביא לו ". לשוטר

 ? הילד: מה זה, למה רק אקדח. רק אקדח
 .שוטר סמויתתחפש להאבא: 

יש הטוענים שלהמן היו בעצם מאתיים ושמונים          
  בנים, אז למה תלו רק עשרה?

 280שבעל הקורא היה צריך לקרוא כי תארו לכם 
 …שמות בנשימה אחת

למה מכל צוררי ישראל דווקא המן נקרא רשע,           
  ולא פרעה או טיטוס, למשל?

כי המרושע הזה רצה להרוג את עם ישראל דווקא 
 בפורים, שהוא היום הכי שמח בשנה!

 

לחיזוק העלון נותנים השנה 
 מחצית השקל" זכר ל"

 "אברהם יגללארגון "
 

 
 

  קטן.אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י  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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

זכורשבת   במוצאי שבת ברכת הלבנה 
 



 
 

  

 

 קורונה - פרשת זכורהלכות 
לדעת רוב הפוסקים קריאת פרשת זכור היא מצות עשה מן 
התורה, ומכיון שהלכה רווחת שמצוות צריכות כוונה 

בזמן  )בשלחן ערוך סימן ס סעיף ד( יש להזהר לכוין
שמיעת פרשת זכור לצאת ידי חובת מצות זכירת מעשה 
עמלק ומחייתו, וכן צריך הקורא בתורה לכוון להוציא את 

 .הציבור ידי חובתם
 קורונהונמצא בבידוד סת מי שלא בא לבית הכנ

מי שנאנס ואינו יכול לבוא ולשמוע קריאת פרשת זכור 
הרבה אנשים חולים,  נובשבת זו, ובפרט עתה, שיש לצער

או שהורו להם לשהות בבידוד, ואינם יכולים להגיע 
ולשמוע פרשת זכור, עליהם לכוין לצאת ידי חובתם 
כשישמעו את קריאת פרשת "כי תצא" )בחודש אלול( 
כשקוראים בה את פרשת זכור. וצריך שיאמר לשליח 
ציבור שיכוון להוציאו ידי חובה. ומרן רבינו הגדול רבי 

יוסף זצ"ל הוסיף, שמכל מקום נכון שיקרא פרשת  עובדיה
 .זכור מתוך חומש בשבת זכור
 "?נשים, האם מחוייבות ב"זכור

נחלקו הפוסקים אם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור, 
שלדעת ספר החינוך ועוד פוסקים, נשים פטורות משמיעת 
פרשת זכור, משום שענין קריאת פרשה זו הוא זכירת 

לחם בו, ונשים בדרך כלל אינן מעשה עמלק כדי להי
שותפות באופן פעיל במלחמה, ואינן מצוות על המלחמה, 
ולכן אינן חייבות בשמיעת פרשת זכור. )ופשוט שאין בזה 
חילוק בין אשה רגילה לאשה שנשאה רוחה אותה לצאת 
לקרב כמו יעל ודבורה, כי התורה לא צותה את הנשים על 

, שאין דרכן לכבוש מחיית עמלק, לפי שאינן בנות כיבוש
בדרך כלל(. אך לדעת פוסקים רבים נשים חייבות בשמיעת 
פרשת זכור, )וכן המנהג ברוב המקומות(, ולכן המחמירות 
לבוא לעזרת נשים לשמוע קריאת פרשת זכור תבוא עליהן 
ברכה. ואשה שיש לה ילדים קטנים שאי אפשר לעזבם 
לנפשם מבלי מי שיפקח עליהם יכולה לפטור עצמה 

 .משמיעת קריאת פרשת זכור
וכיום נהוג במקומות רבים להוציא ספר תורה לקריאת 
פרשת זכור במיוחד לנשים, לאחר זמן התפילה, ואז 
יכולות הנשים לבוא לבית הכנסת לשמוע פרשה זו, 
ואחרים ישמרו על הילדים בביתם, ומנהג נכון הוא. ובפרט 
 בשנה כזו, שאם מתאפשר הדבר, יארגנו להן כמו גם

לאנשים, קריאת התורה במקום פתוח ומפוזר, שעל ידי כך 
 .ינצלו מכל חשש סכנה

 

 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 גבאי והמביאם לבית הכנסת, חטא ר

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. 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

וין לצאת ידי והש"צ לעורר את הקהל לכעל  ג.
די וין להוציאם יוחובת מקרא מגילה, וגם הוא יכ

 ות צריכות כוונה. ושמצ, חובה
נכנסים לבית הכנסת בבגדי יום בליל פורים  ד.

" לפני על איילת השחרטוב, ואומרים מזמור "
תפילת  ערבית, שהוא מענין היום, ובתפילת 

על פי שעדיין לא " אף ועל הניסיםערבית יאמרו "
 קראו המגילה. 

צריך לדקדק היטב בקריאת המגילה לבל ידלג  .ה
תיבה אחת ממנה, כי רבו הפוסקים הסוברים אף 
אפילו תיבה אחת מהמגילה לא יצא  ם חיסרשא

ישתדל הקורא לבטא היטב כל  ל כןידי חובתו. וע
 די חובתמילה כדי שכל הציבור ישמעו ויצאו י

מקרא מגילה. ובמקום שהתינוקות מרעישים 
להמתין עד על הש"ץ  וכדומה, באמירת המן
ולחזור התיבה ההיא כדי להוציא  שיעבור הרעש,

 מי שלא שמע התיבה כראוי. 
עד לאחר  אסור לדבר בעת קריאת המגילה .ו

הברכה האחרונה. ואם עבר השומע את הקריאה  
ודיבר דברים אחרים בעוד שהקורא ממשיך 

לא יצא, וצריך לחזור ולקרא מאותו  ,בקריאתו
פסוק והלאה. ויכול לומר כמה תיבות וכדו' מתוך 

 החומש כשאין תחת ידו מגילה כשרה. 
, ואין אסור לאכול קודם קריאת המגילה .ז

חילוק בזה בין קריאת המגילה של לילה לקריאת 
המגילה של היום. על כן, יזהרו הנשים שלא 

שיבואו בעליהן מביהכ"נ  לאכול ביום פורים עד
א עבורן את המגילה על מנת להוציאן וכדי לקר

ידי חובה. ומכל מקום מותר לטעום פירות קודם 
קריאתה, וכן פחות מכביצה פת או עוגה, ולשתות 

תבוא  תה או קפה. והמחמיר שלא לטעום כלום
 עליו ברכה. 

שה חייבת במשלוח מנות, ותשלח לרעותה. יא .ח
או ושה לאיש. פן יבישה, ואיאולא ישלחו איש ל

לידי ספק קידושין, אלא ישלחו איש לאיש 
 שה לאישה. יוא
, וה לתת מתנות לאביונים ביום הפוריםומצ .ט

דהיינו מתנה אחת לכל אביון, שבסך הכל חייב 
לכל הפחות שתי מתנות לשני אביונים. ויוצאים 
ידי חובה בין בנתינת מעות, בין בתבשיל, או דבר 

ומן הדין די בנתינת פרוטה אחת לכל  מאכל אחר.
אביון. וירא שמים יתן בעין יפה ובסבר פנים 

         יפות, והנה שכרו אתו ופעולתו לפניו.
. ויוצאים ידי מצוה להרבות בסעודת פורים .י

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

 צריכה פת. הפוסקים הסוברים ש
מה שנוהגים להתחפש וללבוש פרצופים  .יא

ומסכות בפורים, אין כל איסור בדבר, אולם 
אסור באיסור מוחלט לאיש ללבוש שמלת 

 .שה בגדי אישישה, וכן לא תלבש איא
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 משלוח מנות למנשה המוזר
"השנה אנחנו לא משאירים אפילו משלוח מנות אחד 

כשהתקרב חג פורים. "לא  רעייתי בבית" אמרה רעות
רק שכל הממתקים האלו לא טובים לשיניים של 
הילדים, חג הפסח מתקרב! איך אנחנו אמורים לנקות 
את הבית אם יש ביסלי מתחת לספה ופירורי עוגיות 

 בחדר המשחקים?"
רונן נאנח. הוא אף פעם לא הבין מה יקרה אם 
הילדים יהנו מקצת ממתקים. נכון, חג הפסח מתקרב. 
אבל כבר מראש השנה אשתו מזכירה לו שחג הפסח 

נשמעות האחרון שנגמר חג הפסח כמתקרב. בעצם, 
 הקריאות "אל תיכנס לחדר הזה עם חמץ ביד!"

 הפעם רעות התכוונה לעמוד על שלה.
דפיקות בדלת. "פורים שמח!" השכנה נכנסת עם 
משלוח מנות ביד. במטבח רעות כבר מחכה עם נייר 

פות וכרטיסים מאויירים בליצנים צלופן, אריזות י
צבעוניים. את הממתקים היא מחלקת באריזות 

 שונות שיועברו הלאה.
בשעות אחר הצהריים המאוחרות היא סוף סוף יכלה 
לחייך. הבית היה ריק מכל שריד של ממתק. רשימת 
משלוחי המנות הייתה מחוקה; כל מי שהיה צריך 

הועבר לקבל קיבל. כל משלוח מנות שהגיע פורק ו
הלאה. רק שתי חפיסות קטנות של בונבוניירה נשארו 

 בצד, אחת בשביל הילדים ואחת בשביל ההורים.
סעודת פורים החגיגית התבשלה בסירים והדיפה ריח 

שמעה דפיקות בדלת. מי זה  רעותניחוח, כשלפתע 
 יכול להיות?

"שלום, הו, איזה יופי, תודה שבאתם, רק רגע אני 
רצה למטבח, אמרה שלום כבר חוזרת..." היא 

 לבונבוניירות ואילתרה משהו ברגע האחרון. 
משפחת ברששת! מי היה מאמין שהם בכלל יופיעו. 
היא הייתה בטוחה שהם נסעו לבקר את הסבא 
והסבתא. טוב, כנראה שלא. אבל עכשיו היא נשארה 
עם משלוח מנות ענק עם כל הממתקים מהם היא 

קית מלאה חששה כל כך: עוגיות מתפוררות, ש
בסוכריות טופי, נשנשים. אוי ואבוי! מה עושים 

 "רונן, אתה יכול לבוא לכאן רגע?"  עכשיו?
 "מצטער אני עסוק."

 "זה דחוף! ממש דחוף. בבקשה תבוא למטבח."
 רונן נכנס. מבט אחד על השולחן והוא כבר הבין.

 "משלוח מנות מיותר, אה?"
 .""כן. אבל אנחנו חייבים להוציא אותו מהבית

"זה רק משלוח מנות אחד" הוא התחיל לומר אבל 
היא קטעה אותו. "אחד? זה מספיק לשלושים 
משפחות. אנחנו לא יכולים להשאיר אותו בבית. אתה 

 יכול אולי לחשוב מה אפשר לעשות איתו?"
"אהמממ. בואי נחשוב ביחד. לכל השכנים כבר נתנו, 

. המורים גם קיבלו, בת דודה שלך גם הייתה ברשימה
 מי עוד נשאר? אף אחד."

"אז בוא ניתן למישהו שבכלל לא תיכננו לתת. מישהו 
 שאנחנו לא רגילים לתת. מישהו כמו..."

"אני לא מצליח לחשוב על   "נו. תחשוב."  "כמו?"
 כלום. הראש שלי כבר כואב מרוב מחשבות."

"עוד מעט נאכל את הסעודה, תשתה קצת 'לחיים' 
נחנו חייבים לתת את זה והראש יפסיק לכאוב. אבל א

 למישהו!"

"מישהו, מישהו... יש לי רעיון עצום! מנשה המוזר! 
ברששת לא נתנה לו משלוח מנות. אני בטוח שמשפחת 

אני אעביר אותו בשלימותו. רק תסירי את הכרטיס 
 ברכה שלהם ותצמידי כרטיס ברכה משלנו."

 "אתה גאון! אני מקווה שהוא בבית."
מנשה המוזר היה שכן שגר מעבר לכביש. אף אחד לא 
ידע מי היה הראשון שהעניק לו את השם מנשה 

יה תואר שהלם המוזר, אבל כולם הסכימו שזה ה
אותו להפליא. הוא כמעט ולא דיבר, תמיד היה נראה 
קצת מוזנח, וגם מבקרים לא היו לו. הילדים לא 
חיבבו אותו והוא לא התייחס אליהם. היה נכנס 
ויוצא מהבניין בלי לעורר תשומת לב מיותרת, 
כשלפעמים ממלמל משהו לא ברור. גם רונן לא בדיוק 

קל בו בבוקר או בערב הכיר אותו; מדי פעם היה נת
 כששב מהעבודה, אבל לא יותר מכך.

רונן ווידא שמשפחת ברששת כבר עזבה את המקום, 
לקח את משלוח המנות ועשה את דרכו אל הבניין 
ממול. הלב שלו דפק קצת מהר, אולי חשש מהמפגש 
עם מנשה המוזר. מי יודע כיצד הוא יגיב? האם הוא 

 לים לא ברורות?יצעק, יחייך או שוב ימלמל כמה מי
 הוא דפק בדלת.

 "מצטער, אין לי כסף בשבילכם" נשמע מבפנים קולו
 של מנשה המוזר.

"מנשה... אההה... אני לא רוצה כסף" הוא גימגם. 
 "זה אני, רונן, השכן מהבניין ממול."

 "רק רגע".
הוא הרגיש כיצד מנשה מציץ בו מבפנים. אחרי דקה 

 של דומיה הדלת נפתחה לרווחה.
יים טובים ופורים שמח. באתי לתת לך משלוח "צהר

 אומר מנשה בהתרגשות. ?"..."לי   מנות לחג."
 רונן הרגיש שפניו מסמיקות. הוא הינהן בראשו.
, ועיניו "אתה הראשון שמביא לי משלוח מנות השנה"

 דומעות...
מנשה נענע את ראשו כאילו מנסה להיזכר במשהו. 

חות לא "בעצם, אני חושב שכבר חמש שנים לפ
 קיבלתי משלוח מנות מאף אחד."

כך לא נעים -רונן רצה להגיד שהוא מצטער, ושזה כל
לו, ואולי שאר השכנים פשוט מתביישים כי הם לא 
מכירים אותו, ומהיום ואילך הוא ישתדל להיות יותר 

 נחמד ואולי גם להזמין אותו לסעודת שבת, ו...
 אבל הוא לא אמר כלום.

מנשה המוזר, שפתאום לא "ממש יפה מצידך" אמר 
כך מוזר. "אני מעריך את זה. תוכל להמתין -נראה כל

 כאן בבקשה?"
מכן הופיע מנשה עם אריזה יפהפייה בה -דקה לאחר

היו מפוזרים פירות טרופיים ובקבוק יין משובח. "זה 
בשבילך. הכנתי את זה אתמול בערב כדי שאם מישהו 

 לי משלוח מנות, אוכל לתת לו בחזרה." יבוא ויתן
 הוא חיבק את מנשה בהתרגשות. .רונן רצה לבכות

 "אריזה ממש יפה. יש לך טעם טוב."
"תודה, וחג פורים שמח גם לך" אמר מנשה כשהוא 

 (הרב מנדי קמינקר)                     מחייך חיוך רחב.
את קרוביו באופן וב לאהם הגמרא מבקשת מן האד

מתוך בחירה. לחבב את השכן אף על פי שהוא יזום ו
שכן והקשר נראה טבעי, לאהוב את הקרוב על אף 

 רצוי לבדוק מי בודד ולשמח אותו. .הקירבה שלו
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

 חינוכיים בפוריםערכים 
למרות התדמית הקלילה של חג הפורים, אנחנו 

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

 .אותם לילדינו
מרדכי ואסתר מגלמים את המנהיג  - מנהיגות

האולטימטיבי. מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש 
קומה "הדורש טוב לעמו". אסתר המלכה זקוף 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  - לאביוניםמתנות 

מצביע על היכולת שלנו כעם להתנהג כחברה , עמך ישראל
 ..."רוושל "איש לרעהו יעזיצירת תחושה  ,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, 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  ולשניחת ההיכל, פתי
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 

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואשמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה  מאן דכר

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

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 נותניםהשנה 
 חצית השקלזכר למ

לחיזוק העלון 
 "אברהם יגל"

המזכה את הרבים 
בפעילויותיו הרבות 

 למען הציבור.
 התקשרו ונגיע 
054-7743834  

 
 
 
 

 
 ומבורך  שבת  שלום

 ז"ל גולשן ןברחמים לארי 
 ז"ל פרחהבן יחזקאל )הרצל( אברהם 

 ז"ל פריחה  תבדוד -יולנד בן
 ז"ל  אסתר תבבידה מלכה 
 ז"ל זרי בת אסתר ברק 
 ז"ל לידיה בת ניצה גואטה 
 ז"ל  מארי מריםבת שושנה רוזי  
 ז"ל  ביביבת  שמחה לארי

 
 
 
 

 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון
 ז"ל חנה בן שלמה גור

 ז"ל רבקה ןבמרדכי עמרני 
 ז"ל גולי ןבמרדכי אמונה 

 ז"ל  מסעודה וסלםבן אליהו סעד הכהן 
 ז"ל פריחה  תביקוט תורג'מן 

 ז"ל מרגלית  תבאילנה שמואלי 
 
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

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

 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי
 הי"ומסעודה  ןב מאיר חסן

 הי"וזהרי  ןב שלמה בועזיז
 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 מנב"תוסילי וילנה  תב דריה

 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

 הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
  הי"ושרה בן  ניסים דוידי

  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 

 קריאת המגילה

 ערותננשים ול
 מפי אברך ירא שמיים

 הכנסתבע"ה בבית 
 "אוהל מועד"

 , יבנה.3רח' הנשיאים 
 20:00בשעה יום חמישי 

 .09:00בשעה  שישייום 
 

 כולן מוזמנות

 
 
 
 
 
 
 

 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
 הי"ו דליה בת גורג'יהלרפואת 
 הי"וחיה בת חנה -חןלרפואת 

 ז"ל יהודה ןב ירמיהולהבדיל לע"נ 
  
 
 
 
 
 
 
 

   והוהענ הלע"נ הצנוע
 ארוס אהרוני

 ז"ל  ראובן וזליכהבת  
 

 אדר פקידת שנתה יד'
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 
 
 

 פורים משולש
המתקיים  המוקפותהוא כינוי לחג פורים של הערים  - 

כאשר יום זה חל ביום שבת, בדיוק כמו  בט"ו באדר,
 .א"פתש'השנה ה

מתקיים ביום שישי גם  חג פורים ה"רגיל" ביום י"ד
  בשנה זו.

אלא הוא  איננו קשור עם אוזני המן, "משולש"הכינוי 
  :נובע מהחלוקה ההלכתית של מצוות חג פורים

קריאת מגילה ומתנות  -י"ד באדר  ביום שישי,
 לאביונים.
אמירת "על הנסים" בתפילה  -באדר  , ט"וביום שבת

 וקריאה מיוחדת בתורה.
 סעודת פורים ומשלוח מנות. -, ט"ז באדר ביום ראשון

עושים את כל מצוות אינם  המוקפותהערים תושבי 
הפורים בי"ד כשאר העולם, אלא מחלקים את מצוות 

קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח )הפורים 
( המנות, משתה ושמחה, על הניסים, וקריאת התור

ם 'פוריימים כדלהלן, ועל כן נקרא שמו שה לשלו
 .'משולש

 ברכה והצלחה

 וחנה דוידישה למ
שיתברכו ברפואה 

 , אושרשלימה
 ובפרנסה טובה

ובכל מילי דמיטב 
 ברוחניות ובגשמיות
 שנים רבות וטובות
וזיווג הגון במהרה 
 למורן בת אוסנת

 
 
 
 

 
 
   ולע"נ הצנוע והענ 

 חלפון )רינטו( אהרון
 בן גמילה ואברהם ז"ל 

 

 יא' אדר פקידת שנתו
 משפחתו שימליץ טוב בעד

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ולע"נ הצנוע והענ
 ירמיהו  נסימי

 ז"ל בן יהודה 
 

 ח' אדר פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

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

 ז"ל גמילה ןב אהרוןולהבדיל לע"נ 
 
 
 
 
 
 

   והוהענ הלע"נ הצנוע
 ג'מילה ברנס

 ז"ל  ברקנהבת  
 

 אדר פקידת שנתה יא'
 בעד משפחתהשתמליץ טוב 

 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

  ליעקב וגילה דוד
על תרומתם שיתברכו 

 , אושרברפואה שלימה
 ובפרנסה טובה 

 ובכל מילי דמיטב 
 וזיווג הגון במהרה

 ריןאוקליטל  ,למורן 
 בנות גילה

שמואל -וברכה למתן
 ושני שיזכו לזרע קודש

 
 
 
 
 

 
 
 

 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,

 
 

 
 

 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 אריה ורחל נג'אתי
על זיכוי הרבים 
יתברכו ברפואה 

 , אושרשלימה
 ובפרנסה טובה

ובכל מילי דמיטב 
 ברוחניות ובגשמיות
 שנים רבות וטובות
 וירוו נחת ושלווה 
 מיוצאי חלציהם

 

 
 
 

 
 

ה
בנ
בי
די 

לע
 ב

   

ם
שי

לנ
ד 
וח
מי

ם 
קו
מ

 

   

 קריאת המגילה

 לנשים
 בע"ה בבית הכנסת

 לום"ש"אוהב 
 ליד הרבנות יבנה.

 19:45 -יום חמישי
 09:30 -יום שישי

 כולן מוזמנות
 שלמה פרטים הרב

054-6598068 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ברכות ואיחולים

 פור-יאור והודיה יצחקלל
 נ"י הבת להולדת

 יה"ר שתגדל כאמותנו
שרה רבקה רחל ולאה, 
תזכו לחופתה ותצליח 
 בכל דרכיה ומעשיה 
שתרוו נחת ושלווה 

 וברכה והצלחה
 פור-לנעים ויעל יצחק
 זדה-מיכאל ואוסנת כהן

 ליצחק וסמדר גד
 
 

 ברכה והצלחה
 שלום ומרים בראל

על תרומתם 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 

 וירוודמיטב 
 נחת ושלווה  

והצלחה בלימודים 
 ה בת מריםלשיר

 לרפואת מרים בת גוהר
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

שלום  ברכה והצלחה
 לדניאל ומרגלית פנש
 שיתברכו ברפואה שלימה,
 אושר ובפרנסה טובה

 ברוחניותובכל מילי דמיטב 
 שנים רבות לובגשמיות ו

 ברכה והצלחה
 לנתנאל ושיראל גואטה 

 לנתנאל והדר שלם
 חי בן מרגלית-לאילוןזיווג 

 לנועה בת מרגליתוברכה 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 שלימהרפואה 
 יריס נסימילא

 שהיבת  
הקב"ה ישלח מזור 

ומרפא לרנ"ב 
אבריה ושס"ה 
גידיה. רפואת 
הנפש ורפואת 
הגוף. ותזכה 
 לשנים רבות 

 יהודהעם בעלה 
 
 
 
 

   ולע"נ הצנוע והענ
ברוך -משה

 נחום
 ז"ל  חנהבן 

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 וזיווג הגון לפנחס

 
 
 
 
 
 

   ולע"נ הצנוע והענ
 כליפה הררי 

 ז"ל  סודיהבן 
 

 ' אדר פקידת שנתוז
 משפחתו שימליץ טוב בעד

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


