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 982עלון מס'   - הר  ש  ע ע  ש  ת  שנה 
 18:48  בשעה סיום הצום  @
 "ברכת הלבנה". -במוצאי כיפור  @
 יא' תשרי עד ב' בחשוון.-מ תחנון לא אומרים @
 חג הסוכות. יום שני  @

 

 וילך פרשת 

 "פה'תש תשרי 'ו  בס"ד
 18:03  -   הדלקת נרות

 18:53  -   שבת צאת ה
 19:33  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

 .משה רבנו מעודד את העם לקראת כיבוש הארץ 
 .מסירת הנהגת העם לידי יהושע בפומבי 
 ת השמיטה ציווי הכהנים לקרוא את התורה בשנ 
 . במעמד כל ישראל     
  משה כותב הדברים על ספר ומצווה להניחה בארון 

 באוהל מועד.     
 "וילך משה" 

צריך לדעת להיכן הלך, ויונתן תרגם שהלך למשכן 
בית אולפנא, והמפרשים אמרו )עיין רמב''ן ורבינו 
בחיי( שהלך ממחנה לויה למחנה ישראל כאדם 

ב סתום הוא, ואין ממנו הנפטר מחבירו, והכתו
 היכר לאחד מהדרכים.

 "ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם" 
ם בכתיבת כאל תהיו סוברים כי תצאו ידי חובת

בו בזמן שאת בניכם תשלחו לבית ספר  ,ספר תורה
עיקר  .נכריים ולא תחנכם על ברכי התורה

ולמדה את " :מטרתה של כתיבת ספר תורה הוא
ולא רק כדי להציגה  "בני ישראל שימה בפיהם

 ("אבני אזל"מעינה של תורה שם ) .בארון הקודש
 "הנך שוכב עם אבותיך" 

שוכב עם  אתהה למשה '"למה לא אמר הקב
משום שהאותיות של המילה 'הנך' אין ך"? אבותי

וכן ב+ח  10שהאותיות א+ט= ,דהיינו .להם חבר
וכן  100וכמו כן י+צ= 'ה' -ושאר האותיות חוץ מ

אינה ) 'ך'וכן רק  .נ'' -מלבד מ צ-כל האותיות י
ה "שרמז הקב מתחברת עם אות סופית אחרת 

כך גם  ,מה אותיות אלו אין להם חבר :למשה
 (ספר קושיות)          .אתה אין כמוך בכל הנביאים

 "שמימה"הנו לעלה יי מ 
. והרמז שלא תתכן השגת מ י ל ה)ר' בחיי( ר''ת  

בהם  הקב''ה כי אם רק בנ"י הנימולים שיש
. שמימה'הנו לעלה יי מחתימת המילה וזה הרמז '

, שרק עם ישראל הנימולים י ה ו  הסופי תיבות  
 יש להם כח לעלות השמימה ולהשיג את הקב''ה.

 )ב. בר דיין הי"ו(                                             
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
ר. ט  ָלה = ִנפ  ע  ל מ  ש ִליִשיָבה ש  קֵּ ב   ִנת 

ל ַמְעָלה =  יָבה שֶׁ ל ַמְלֲאֵכי ָמרֹום  התכנסותְישִׁ שֶׁ
יקִׁ  ְשמֹות ַהַצדִׁ ת.ְונִׁ  ים ְבעֹוַלם ָהֱאמֶׁ

 תוֹ קּוְד ת צִׁ כּוזְ בִׁ ו שֶׁ נָ עָ הַ ע וְ נּוצָ א הַ בָ סַ הָ : דוגמה
ל ַמְעָלה. ,מיםיָ  יְךרִׁ אֶׁ הֶׁ  יָבה שֶׁ ישִׁ ְתַבֵקש לִׁ  נִׁ

ן ֲחֵברֹו מקור ת בֶׁ י יֹוָחָנן: ָכל ַהְמַלֵמד אֶׁ : ָאַמר ַרבִׁ
ל ַמְעָלה. ]ָבבָ  יָבה שֶׁ ישִׁ ה ְויֹוֵשב בִׁ יָעא ּתֹוָרה זֹוכֶׁ א ְמצִׁ

 )ניבונכון(                             ַדף פה ַעמּוד א[.
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "הפטרה "שובה ישראל 
 ."..שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך"

הלא ממה  ,מדוע צריך הנביא לומר כי כשלת בעונך
ברם  .ברור שכשלת בעונך "שובה ישראל"שאמר 

א כך אמר הנביא לעם ישראל אילו נזהרתם של
להכשל בשום חטא אז ברור שלא הייתם נכשלים 

וזהו מה שהנביא  ,בעבירות אפי' בשוגג או באונס
הסיבה שאתה  "כי כשלת בעוונך"חוזר ואומר 

זהו  "כי כשלת מכבר בעונך"צריך לחזור בתשובה 
שהביאך שוב לחטוא גם בעוונות שלא ידעת שהם 

על חטא שחטאנו "ולכך גם אנו מתוודים  ,עבירות
כי גם  "על חטא שחטאנו לפניך באונס ,ך בשוגגלפני

שובה  .(א"הגר) ,סוג של עבירות כאלו נחשב לחטא
מכאן אמר  .ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך

 רבי לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד )יומא פו.(.
 "הקהל את העם האנשים והנשים והטף"  
כדי ליתן שכר  ,ל אומרים הטף למה באים"חז

שואלים אם ההורים באים למקדש  .יאיהםלמב
בודאי שלוקחים את הטף אתם שהרי היכן ישאירו 

ה רצה שיהיה "רק זה גופא הפשט שהקב ,אותם
במצות הקהל כתוב  .להם מצוה בזה וציוה על כך

  60 טנא בגימטריא ,טנאת "ר ",ףטשים ננשים א"
גם ששה סדרי  ,אותיות 60גם ברכת כהנים הם 

בגלל זה רצה ה' שיבואו  ,תותמסכ 60משנה הם 
כולם אנשים נשים וטף שתחול הברכה וקדושת 

 (.בן איש חי) .                            התורה על כולם
 
 

 

 נהנים מהעלון? 
תרמו השנה  אוהבים לקרוא בו?
 רות לחיזוקו.את פדיון הכפ
 

 
 
 

 
 
 

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

 
 
 

 
 

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

 "שובה ישראלמפטירין :  "
 (הושע יד')           

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 

  שבת שובה



 
 

  

 

 הלכות יום כפורים
א. ימים אלו צריך אדם לשוב בתשובה שלמה דהיינו 

טאו ויחליט בלבו לבל יעשהו עוד ויתנחם בחרטה שיעזוב ח
גמורה על מה שעבר עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא 

  (ישוב לזה החטא לעולם. )רמב"ם פ"ב מהלכות תשובה
ב. עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר עד שירצה 
את חבירו דהיינו הגוזל יחזיר את הגזילה. ואע"פ שהחזיר 

יסו עד שימחל לו. ואסור לאדם להיות צריך לרצותו ולפי
אכזרי ולא למחול אלא צריך להיות נוח לרצות. שבמידה 

אדם שמוחל לחבירו כך שאדם מודד כך מודדים לו. 
 משמים ימחלו לו.

ג. חובה קדושה על כל אדם לבקש מחילה בערב יוהכ"פ 
מאביו ומאימו, על כל מה שחטא ופגע בכבודם, ומי שאינו 

וטא. מכל מקום אם הבן לא עושה כן, עושה כן, נקרא ח
ימחלו לו בלבם, ויאמרו בפיהם בפרוש שמחלו לו על כל 
מה שחטא כנגדם, והבעל והאשה ימחלו זה לזה על כל 

 אשר חטאו אחד כלפי השני במשך השנה.
ד. בסעודה המפסקת יש לטבול את הפת בסוכר כשמברך 

 המוציא, ומכל מקום נכון להביא גם מלח. 
חטא כנגדו אינו מתפייס בראשונה למחול לו, ה. אם זה ש

יחזור וילך פעם שניה ושלישית ובכל פעם יקח עמו ג' 
אנשים. ואם אינו מתפייס בג' פעמים אינו זקוק לו. אבל 
אם הוא רבו, אפילו אינו רבו מובהק, אלא ששמע ממנו 

 דברי תורה, צריך ללכת אצלו אפילו אף פעמים עד שיתפייס. 
חזן יכריז בליל יוה"כ בבית הכנסת קודם ו. טוב ונכון שה
 ".מחלנו", והקהל עונים "תמחלו זה לזהכל נדרי רבותי "

ז. יש לפרוס מפה על השולחן כמו בשבת משום שיוה"כ 
" עצו  לב  נקרא "שבת שבתון" ונותנים עליה ספרים, ויש "

 ללמוד בהם ביוה"כ.מהספרים דהיינו 
", ו לעולם ועד"ברוך, שם כבוד מלכות ח. ביוה"כ אומרים

שם ", לתיבות "ברוךוצריך להפסיק בן תיבת " בקול רם.
 ".כבוד מלכותו

ט. מצוה לברך על ריח טוב של מיני בשמים ביום הכיפורים 
כדי להשלים מאה ברכות. ויכול לברך עליהם כמה פעמים 

 ביום לאחר שיהיה לו היסח הדעת.
על י. אדם שקם בבוקר משנתו נוטל ידיו ג' פעמים ומברך 

נטילת ידים ונטילה זו, עד סוף קשרי אצבעותיו. וכן 
כשנכנס לבית הכסא יטול עד סוף קשרי אצבעותיו. אבל 
כהנים העולים לדוכן יטלו ידיהם נטילה גמורה עד סוף 

 פרק הזרוע.
יא. קטן פחות מגיל תשע אינו מתענה כלל אף תענית שעות 

גיל וקטן מגיל תשע ומעלה מתענה תענית שעות כגון אם ר
לאכול בשעה שמונה בבוקר מאכילים אותו בשעה תשע או 
עשר. וצריכים ההורים לשים לב לזה שלא יכנס לידי 
סכנה. ונער שהשלים י"ב שנה או נערה שהשלימה י"א שנה 

 יתענו עד חצות היום ולא יותר.
 יב. בתפילת המנחה מתעטפים בציצית ומברכים עליה.

ודם שקיעה באופן יג. זמן תפילת נעילה הוא חצי שעה ק
שהש"צ יסיים את החזרה סמוך לשקיעה כדי שיספיק לסיים 
את ברכת הכהנים לפני השקיעה. ובדיעבד אם לא הספיק 
הש"צ להגיע לברכת כהנים עד ששקעה החמה מותר לכהנים 

 לישא כפיהם בתוך בין השמשות דהיינו תוך י"ג דקות וחצי.
אין מברכים יד. בהבדלה במוצאי יוה"כ מברכים על הכוס ו

"בורא מאורי האש" אלא על נר ששבת דהיינו שהיה דולק מערב 
יוה"כ עד מוצאי יוה"כ ואין מברכים על הבשמים אף השנה שחל 
 יוה"כ בשבת. וטוב שיביאו בשמים לאחר ההבדלה ויברך עליהם.

 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 מעמד הקהל ומעמד הר סיני
קראת נ ,פסוקים 30 -הפרשה הקצרה ביותר

הזמן המסוגל ביותר  .עשרת ימי תשובהב
זו גם הפרשה הראשונה  .לחזרה בתשובה

 .שנקרא השנה
ה נתן דווקא את "הקב :מפרש ט"המבי

העשרה ימים הללו כיון שאלו הימים שלאחר 
ה נתן הזדמנות לתקן "והקב ,בריאת העולם

כל יום הוא תיקון  .את החטא מיד בהתחלה
נה האחרונה הפרשה הזו אינ .של יום בשנה

 .אבל היא מסיימת את מצוות התורה
והמצווה  ,היא מצוות הקהל 612-המצווה ה

 .היא לכתוב ספר תורה 613-ה
מה יש במצוות הקהל  :שואל "שפת אמת"ה

וצריכים להביא  ,שנים 7-שהיא רק פעם ב
 ?את הקטנים והפעוטים

אלא שמצוות  :והוא משיב במתק שפתיים
כשם  .הקהל היא כמו מעמד הר סיני

כך  ,"נעשה ונשמע"שבמעמד הר סיני אמרו 
עם ישראל לאחר שנת השמיטה שבה הפקירו 
את השדות וכעת כל רכושם נתון בידי 

גבורי כח עושי " :אחרים ועליהם נאמר
 .אלו שומרי שמיטה" דברו

 .ת וכולם באים"אז קורא המלך בס
כשם במעמד הר סיני אנשים אמרו קודם 

כ "ה ורק אח"קבמסרו נפשם בידי ה -'נעשה'
 .וה' דיבר וכולם הגיעו ,'נשמע'

 -כך במצוות הקהל לאחר שמסרו עצמם
כעת יש  ,שדותיהם וכביכול אמרו נעשה

 ע...אבל כולם צריכים להגי -לשמוע 
מצוות לקט שכחה  ר :משך חכמה מסבי

ומדוע? כי  .ופאה הם הכנה לימים הנוראים
במצוות הצדקה אדם יודע למי הוא נותן 

אבל בלקט  ,שולט כמה הוא ייתןוהוא גם 
 .וכמה ,שכחה ופאה אדם לא יודע מי ייקח

וכשם  "במידה שאדם מודד כך מודדים לו"ו
שאנחנו לא משגיחים מי לוקח וכמה כך 

ה לא משגיח בנו כמה אנחנו מקבלים "הקב
 ...לקראת השנה החדשה

 

בקריאת שמע שחרית  : קריאת שמע
שם  ברוך"וערבית ביום הכיפורים, אומרים 

כבוד מלכותו לעולם ועד'', בקול רם ולא בלחש 
המלאכים, ומשה רבנו  משום שהוא שירת

כאשר עלה למרום הוריד אותה לישראל. ורק 
כמלאכי השרת,  ביום הכיפורים שהם נקיים

 ע''פ ספר התודעה()        אומרים אותה בקול.
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 אין ייאוש בעולם כלל
ון המכונה קונדי, בעל מוסך היוקרה מנחם קונדיט

"קונדי בע"מ", חשב שהוא עוד רגע מתעלף. רגע, 
? יסבלנות, מה בדיוק היה חסר או לא חסר לאדון קונד

קונדי  אהוב מאוד.לאדון קונדיטון יש רק בן אחד, 
 הביט בכיפה הלבנה הסרוגה הענקית של בנו צביקי

 "אבא תהיה מאושר. אני. המשתלשלות יובציציותו
חוזר בתשובה, אני עם בורא עולם ועוד תרווה ממני 

צביקי אחז בידיו של . "יש אבא בשמים, יש תורה. נחת
אביו וניסה להרימו ולרקוד עמו ריקוד ברסלב עליז 
בסגנון "בך רבנו נגילה, בך רבנו נשמחה". אבל קונדי 

אני ברוך השם " .חש שרגליו כבדות, ראשו מסוחרר
דולה להיות בשמחה, בריא, חזק ושמח ומצווה ג

תשמח בי אבא". צביקי פתח את שקית הניילון שאחז 
בידו והציץ פנימה. "מה יש בשקית?" שאל קונדי. "שני 
סנדוויצ'ים ועוד כמה ניירות..." השיב הבן. צביקי 

נטל לעצמו משימה להפיץ את תורת  21 -קונדיטון בן ה
חוברות, ספרים, סטיקרים, הכל כדי שיהודים  רבנו.

ו בשמחה, שיאמינו שאין ייאוש בעולם. וכך נפתחה יהי
"תראה צביקי" אמר  לה חזית מרתקת בין האב לבן.

לו קונדי "אני ואימא שלך עברנו ב"ה את המשבר של 
אנחנו אוהבים ומכבדים אותך,  החזרה בתשובה שלך,

אבל עשה טובה תפסיק להדביק לי סטיקרים עם 
ת של סיסמאות על הג׳יפ שלי, ולא על המכוניו

הקליינטים במוסך, זה מכעיס את הקליינטים". צביקי 
לפחות פעם פעמיים בשבוע היה בא למוסך של אביו 
ומדביק. הוא מדביק וקונדי מוציא. השמשה האחורית 
של הג׳יפ המשפחתי הייתה עמוסה בסטיקרים 
ססגוניים המפכים המון תקווה, אהבה ואמונה. זה 

  ה.הפך לנורמה שכבר הפסיקו לכעוס עלי
השעה שש ושלושים בבוקר באחד מימי החול, עקר 
קונדי בחמת זעם שישה סטיקרים חדשים שהדביק 
צביקי על השמשה האחורית של הג׳יפ. "הוא עולה לי 

 נסע 07:30בשעה  על העצבים לפעמים" מלמל קונדי.
. בכניסה לאזור התעשייה השתרך פקק למוסךקונדי 

ם עם תיקים ארוך. המון צפצופים, אוטובוסים, ילדי
על הכתפיים, פקק מעיק. מאחוריו נסעה מרצדס 

השתחרר  08:00ה כסופה המשדרת יוקרה. רק בשע
 .הפקק וקונדי האיץ את הג׳יפ לכיוון המוסך

מאחוריו. קונדי החנה את  המרצדס הכסופה עדיין
הג׳יפ מול המוסך, והמרצדס עצרה לצידו. גבר לבוש 

לקונדי. בחליפה מהודרת ירד מן המרצדס וניגש 
, אמר הגבר "אתה הצלת את חיי, ממש כך, "אדוני"

אתה לא תאמין אבל בזכותך אני חי. אין לך מושג מה 
עשית בשבילי...". קונדי הביט בסקרנות מהולה 
ברחמנות בעיניו של האיש הצעיר, "אני מקווה 

הרהר בעל המוסך. "לא  שהטיפוס הזה הוא נורמלי.
הו. לא הייתי זכור לי מעולם שהצלתי חייו של מיש

חייל קרבי, ולא מתנדב במד"א. בוקר טוב לך ויום 
מוצלח". האיש הצעיר הלבוש בהידור נעמד מול קונדי 
ואמר "שמי אורן גינצבורג, איש עסקים, לפני כשנה 

ם. איבדתי את טעם החייהפסדתי במספר עסקאות ו
עשרות אנשים איבדו פרנסתם בגללי... והייתי בדרך 

כולו טוב, ם שדי כדי לעזוב לעולצד -לעשות צעד חד 
 נסעתי אחריך בפקק עקב ייאוש נורא וחוסר אונים.

  ושם ואני מביט בשמשה האחורית של הג׳יפ שלך
 
 
  

, 'ה' אתך, עמך ואצלך, ייאוש לא סטיקר ענקמודבק לו 
דקות  40קיים בעולם כלל. הכל יתהפך לטובה'. כמעט 

י חוזר המילים הללו מרצדות לי מול העיניים. אנ
וקורא, פעם אחר פעם. ולפתע חשתי שמחה פנימית, 
בטחון עצמי, רצון לחיות, שאיפה לשנות את המצב. יש 

כתוב בסטיקר שלך, ש כמו ,הוא יושיע אותים ולוקי-א
הכל יתהפך לטובה". קונדי לחץ את ידו של גינצבורג 
ואמר לו "ידידי, אני מאמין שתצא מהמצב. איך כתוב 

אז יאללה רוץ לעסק שלך תלחם מול  פה... אין ייאוש,
הבנקים, אתה צעיר, החיים לפניך". "תודה, תודה לך 
על הכל" והם לחצו ידיים ונפרדו בחביבות. קונדי ניצב 
מאחורי הג׳יפ הלבן שלו והרהר "הרי אני תלשתי 
בבוקר שישה סטיקרים, את כל מה שהודבק, והנה 

חיל צביקי תלה סטיקר נוסף מבלי שארגיש. קונדי הת
לקרוא את הסטיקר "ה' אתך עמך ואצלך, ייאוש לא 
קיים בעולם כלל, הכל יתהפך לטובה". ואז חלפה 
מחשבה נפלאה במוחו של מנחם קונדיטון המוסכניק 
"אני לא מאמין, ממש לא מאמין, סטיקר אחד קטן 
שתלוי בקושי שעה על השמשה האחורית של הג'יפ שלי 

בין חיים  –מיואש ועידוד ליהודי  חיים -הכניס שמחת 
והחזיר לו את הצבע לפנים. מי יודע איזה אור  -למוות 

אדם, הרי צביקי שלי -מכניסה התורה ללב של הבן
לפתע צלצל הפלאפון. ". דומה ללפיד של אור ואהבה

על הקו צביקי. "אבא אני הכי אוהב אותך בעולם. אני 
מבקש סליחה, בבוקר הורדת את כל הסטיקרים אבל 

הדבקתי סטיקר נוסף לפני שיצאת. אבא  בלי שהרגשת
אל תכעס, אני בסך הכל רוצה שגם הג'יפ שלנו יפרסם 

להסביר לאנשים שיש אבא . לשאין ייאוש בעולם כל
"? ןבשמים שאוהב ודואג להם. אתה לא כועס אבא נכו

 י". בחיבה "כועס? אף פעם לא כעסתחייך קונדי 
חלפה שנה וחצי. מרצדס כחולה גולשת באיטיות 
לכיוון המוסך של קונדי. השמשה ודלתותיה עמוסים 

 סטיקרים מאירי עיניים. 
אורן גינצבורג איש העסקים נכנס פנימה. קונדי מביט 
בו בעין בוחנת. "אנחנו מכירים, נכון?". "כן" משיב 
גינצבורג "אני מהסטיקר, רציתי לשמח אותך, מאותו 
 בוקר של הסטיקר, נכנסה בי מוטיבציה אדירה. הפכתי
עולמות, הכנסתי שותפים, קיבלתי אשראי, החזרתי 

התהפך לטובה" .  חובות, וברוך השם, הגלגל העסקי
"אני מאושר" אמר קונדי "זו סיבה לשתות לחיים". 
הוא הוציא כיפה קטנה מכיסו, שלף בקבוק ויסקי עם 
שתי כוסות ומזג לגינצבורג. "הבן שלי אמר שצריך 

י, רגע אתן לך כיפה לברך 'שהכל נהיה בדברו' על ויסק
הכיפה שלי כבר שנה , אדון גינצבורג". "לא צריך קונדי

וחצי על הראש, מאז המפגש שלי עם הסטיקר שלך". 
"זה הסטיקר של צביקי הבן שלי, הוא אחראי על 

נכנס צביקי למשרד  –כרוח סערה –ההדבקות". לפתע 
ואמר: "אבא, אתה לא תאמין, בחיים לא ראיתי 

ם סטיקרים כל כך יפה, מכל מכונית מודבקת ע
הצדדים. חתיכת אוטו שיכול להחזיר בתשובה את כל 

 כביש החוף... באמת כל הכבוד." 
קונדי וגינצבורג פרצו בצחוק. "אני חזרתי לחיים, 
 וחזרתי בתשובה בזכות הסטיקר שלך" סיפר גינצבורג. 
"אתה רואה אבא" שמח צביקי "הנה קיבלת איתות 

עשות סטיקר קטן בעיקר מה יכול ל מבורא עולם,
  (קובי לוי)                        כשהוא על הג'יפ שלך".

 
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 ברכה והצלחה 
לשמואל ושולמית 

 מחדון

ר שיתברכו באוש
בריאות, ושלווה, 

 ופרנסה טובה
דמיטב  ובכל מילי 

 ברוחניות ובגשמיות,
רבות טובות  לשנים

וירוו נחת מכל 
 יוצאי חלציהם

  

 

 הוהענו הצנועלע"נ ה
 אסתר נג'אתי

 ז"ל פורחה ורחמים תב
 הפקידת שנת בסוכות

 המליץ טוב בעד משפחתתש
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 צנוע והישרהלע"נ 
 אברהם כשר

 ז"ל יצחק ורחלבן 
 ' תשרי פקידת שנתוטו

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 

 
 
 
 

 הצנוע והישרלע"נ 
 עזרא ללזרי

 ז"ל אלעזרבן 
 ז' תשרי פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 

 
 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 חינוך ביתי המתאים ליום כיפור

שאוכל הוא מזון לגוף, חינוך חינוך הוא מזון לנשמה, כמו 
והנוחה, אינו בחירה באופציה הקלה  ביתי עם גב חזק,

  אלא בחירה לחיים נבונים.
היום הקדוש ביותר  יום סליחה וכפרה, יום כיפור

 ביהדות, אם כי מבחינה הלכתית השבת קדושה ממנו.
, מנהג שרצוי שיעלם לא לרכב על אופנים :מה לא לעשות

לא לאכול  ,אבנים  לא ליידות ת,לא לעלות על גלגליו
 לא להפריע.ולא להרעיש  ,ולשתות בפומבי

. האב יושיב את ילדיו לידו בבית הכנסת לעשותכן מה 
 לכבד את האנשיםויחנכם להתפלל כראוי. צריך ללמדם 

וכמובן  לשוחח בנועם שקטים, לקרוא, שצמים, להיות
קשת הסליחה מטרתה בַ מכל מי שפגעו בו.  לבקש סליחה

כי שם בעיקר התרחשה  לחדור אל הלב של הנפגע
עלינו לעשות, להבין שהפגיעה! לכן הפעולה הראשונה 

כאב,  ,ולהסכים עם הנפגע שגרמנו או שנגרם לו על ידנו
להביע חרטה אמיתית במילים ברורות  .לא התכוונו לכךש

כואב לי שהכאבתי ובהבעת פנים מושפלות. בסגנון של: 
 .לך
 
 

 "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  נהע  ?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 

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

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

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו למשפחת אברג'ל

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

לרפואת והצלחת כל ילדיהם 
חתניהם וכלותיהם, נכדיהם וכל 
משפחתם. שיזכו בפרנסה טובה, 

משאלות  אושר שלווה. יתגשמו
ליבם לטובה ולברכה וירוו נחת 

לע"נ להבדיל מכל יוצאי חלציהם. 
 ז"ל ימין ורחלבן  מסעוד )אשר(

 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מרים תבזדה -מה שלוםנעי
 ז"ל שושנה בת מרגלית שמואליאן 

 ז"ל ושבתאיזליכה  בת מרים נסימי 
 ז"ל  גולי תבחנה דמתי 

 ז"ל  מנטינהבת לידיה רוקח  
 ז"ל  זליכה ורחמיםבת  מרים דוידי
  ז"ל תמו בת סימי בן דוד

 ז"ל גולשן בת נהיית נורית יעקובי
 
 

  "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 נובר בן אשר לוי

 ז"ל שושנה בן אברהם אהרוני
  ז"ל דדא וחיים בן אברהם אסולין 
 ז"ל ניסים ןבמנחם ישראל 

 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
 תמנב"שרה  תב רבקה מורנו

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 מנב"ת מרים תב ציפורה חברוני

 
 

 : -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  דליה נסימי
  מנב"ת אסתרבת הודיה חיה 

 

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו רימרדכי לא
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
 

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

 ברכה והצלחה

 ליצחק לוי 
 וכל משפחתו 

על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 לפרנסה טובה, 

בכל משלח ידיהם. 
 רפואה שלימה

וירוו נחת ושלווה 
 מיוצאי חלציהם

 
 
 

מזמין את "אברהם יגל" ארגון 
הציבור לשיעורו בלווין של 

 פאר הדור הרה"ג
 שליט"א יוסף יצחק 

 יבנה  "אוהל מועד" כ"נבבי
  23:00 בשעה מוצאי שבת

 ריו סליחות ולאח
 משה חבושה עם הפייטן ר'    

 מסך ענק השידור יוקרן על
 כולל סעודה רביעית כיד המלך
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  "אברהם יגל" ארגון
יוצא בקריאה נרגשת 

 ובחיבת קודש
 נא להקדיש את  

 "פדיון הכפרות" 
בעלון לחיזוק ולתמיכה 

  המזכה את הרבים.
יתן ה' וימלאו כל 

 ם לטובהמשאלותכ
 ותזכו גם לברכה בעלון

 
 

 

 הצנוע והישרלע"נ 
 אברג'ל)אשר( מסעוד 

 ז"ל רחל וימיןבן 
 ת שנתוט' תשרי פקיד

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 

 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 ליניב מוסאי

על הסיוע לזיכוי  
הרבים. שיזכה 
 לרפואה שלימה,

אושר ופרנסה טובה 
אורן ולהצלחת 
יתגשמו  עילאי ואדל

כל משאלות ליבם 
 לטובה ולברכה. 

 
 
 
 

 ביום כיפורתפילות 
 "אוהל מועדב"
 ' תשרי :י   רביעייום 

 שחרית )נץ( - 05:30
 מנחה - 16:00
 נעילה - 17:30
 ערבית. - 18:40

 הציבור מוזמן
 ברוב עם הדרת מלך

 כל הישועות והברכות
 הי"ו ליעל ויגאל לריאן

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם והצלחת 
 לידה קלה.רויטל למאור ו
זרע שיזכו ל תומירילעמית 
עוד השנה וזיווג הגון , קודש

שיתברכו  רחל-הלאלעד ולהודי
בכל מילי דמיטב ויתגשמו כל 

 ובפרנסה טובהמשאלות ליבם 

 : שה עינויים ביום הכיפוריםיחמ
ענוג. חכמינו ות יום הכיפורים אסור בכל הנאה

מנו חמישה עינויים: עינוי מאכילה, ומשתיה, 
יַכת הגוף או רחיצה, עינוי מנעילת סנדל וכל  ומסִׁ

 נעל של עור, ופרישה מן האשה.
  חמישה עינויים הם כנגד:

א. חמשה חומשי תורה, כדי לקבלם עליו ואת 
ים של  הנאות הגוף. המצוות הכתובות בהם, ללא ְמַסכִׁ

דם שהאדם מקיים בהם ב. חמשה חושים שבא
 עבירות. מצוות או חלילה

 ג. חמש פעמים ''נפש'' שכתוב בפרשת יוה''כ.
 הן גדול ביום הכיפורים.שטבל כ ד. חמש טבילות

 ה. חמש תפילות של היום: ערבית, שחרית, מוסף,
 מנחה ונעילה.

נוהגים ללבוש בגדי לבן, דוגמת מלאכי   : בגדי לבן
. משום ומברכיםיום מבעוד בטלית מתעטפים  השרת.

ת ציצית ושאין מברכים על העטיפה בלילה, שאין מצו
  נוהגת בלילה.

 ברכה והצלחה

  ה וחנה דוידילמש
על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 לפרנסה טובה, 
 ברכה והצלחה 

ידיהם. בכל משלח 
 רפואה שלימה 

וירוו נחת ושלווה 
 מיוצאי חלציהם

 
 ברכות ואיחולים  

 לרם ושיראל שלום

  הבן לרגל הולדת 
 היהי רצון שיעל

במעלות התורה 
והיראה ויצליח 

 וומעשי ובכל דרכי
לאריכות ימים  הויזכ

לניסן ויפה שלום וברכה 
 וליהושע ורותי סירי

 
 
 

 ברכה והצלחה

 שבתאי ושרה מוסאי
שיזכו לרפואה 

שלימה ובפרנסה 
טובה, אושר 

ושלווה. יתגשמו 
משאלות ליבם 
לטובה לשנים 

רבות וזיווג הגון 
 עוד השנה לאייל 

 
 

 

 ברכה והצלחה

 לאלי וסוניה גואטה
על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 לפרנסה טובה, 
 ברכה והצלחה 

בכל משלח ידיהם. 
 רפואה שלימה 

וירוו נחת ושלווה 
 מיוצאי חלציהם

 
 
 

 למשפחת באבאי היקרה
 "אברהם יגלמערכת "

משתתפת בצערכם 
 בפטירת הצנוע והענו

באבאי 
 באבאי

 ז"ל מורוואריבן 
 שנפטר השבוע 

 תש"פ תשרי' א
מן השמיים תנוחמו 

 ולא תדעו עוד צער
 

 שלושים יוםבמלאת 
 לפטירת הצנוע והענו

 יוסף מלמד

 ז"ל מרים ןב
 

 שניהאזכרה ביום 
 ח' תשרי תש"פ

 בבית העלמין - 17:30 
 ,מנחה - 18:00 

 תורה, ערבית   דברי
  ת מצווהוסעוד

 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה
 לשלום ומרים בראל
על הסיוע לזיכוי 
הרבים שתתברכו 
ברפואה שלימה, 

אושר ופרנסה 
טובה. ויתגשמו 
כל משאלותיכם 

 ותרוו נחת ושלווה 
וברכה והצלחה 
 לשירה בת מרים

 
 
 
 

 
 


