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 983עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 ."צדקתך"לא אומרים  ,"מברכין החודש" @
 . הבעל"ט שלישי ורביעייחול בימים  ר"ח חשון  @
 לנחמה, הקב"ה, לששון ולשמחה, לישועה ו יחדשהו    
 .ולגשמים בעיתם, אמן לפרנסה טובה לבשורות טובות    
 זצ"ל עובדיה יוסףביום שישי ג' חשון אזכרה למרן הראשל"צ  @

 

 בראשית פרשת 

 "פה'תשתשרי  'כז  בס"ד
 17:38  -   הדלקת נרות

 18:28  -   שבת צאת ה
 19:05  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

  יהי אור" -סדר בריאת העולם." 
  נזר הבריאה. -יצירת האדם 
 .באה שבת באה מנוחה 
 ."יצירת ה"עזר כנגדו 
 ועונשו. פריחטא אכילת ה 
  רצחובסופו שנאה ואח"כ  קנאהראשיתו  -ריב קין והבל. 
 י כינור ועוגב.ראשיתם של יושבי אוהל ומקנה תופׂש 
 .תקופת למך וחנוך 
  "כי נחמתי כי עשיתים". -"האכזבה" 

 "םאלוקי אבר תבראשי"... 
ה "אמרו חותמו של הקב ל"חז. תאמסופי תיבות 

דרכו של מחבר שהוא טובע חותמו ונותן . אמת
ה את חותמו "כך טבע הקב. את שמו בשער הספר

 .בספר התורה -בראש ספרו ת אמה שז

 "םאלוקי אבר תבראשי"... 
רמז  -)אות בשיר  בשיר אתאותיות  בראשית

לטעמי המקרא(, מטעמי המקרא אנו לומדים שה' 
 ה.רוצה שהלימוד יהיה בשמחה והנא

 "...ויאמר אלהים נעשה אדם" 
כאשר נעשית פעולה חשובה מאד, ראוי להתייעץ 

בכל יתר  .עליה עם חברים ויועצים קרובים
פעולות בריאת העולם, ה' אינו מתייעץ ואינו 

 .מודיע כלל את כוונותיו

 "מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד -קין ואל-ואל
 "ויפלו פניו

. לשלוםת תיבו ראשי "אדמ קיןל יחרו עהש אל"
בבחינת ה, יתברך היתה לטוב' מלמד שכוונת ה

אך כיוון וקין לא ת. התרחקות לצורך התקרבו
 במידת השמחה פירש שלא כשורה את כוונתאחז 

 .יתברך ולכן נפלו פניוה' 
 ושם אחיו יקטן"" 

לכך  .שהיה ענו ומקטין עצמו -י: יקטן "אומר רש
הענווה היא . זכה להעמיד כל המשפחות הללו

ואילו עם  .ה מחשיבה מאד"מידה נפלאה שהקב
 .בעל גאווה אין ה' יכול לדור עימו בכפיפה אחת

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
ר.  בָּ דָּ ּסוֹף לַּ א הַּ ּגוֵֹלל = בָּ ם הַּ תַּ ס   נ 

ע. לַּ ּס  צּוב בַּ ר חָּ ב  ת ק  ימַּ ת  ס  ן ל  ב   ּגוֵֹלל = א 
 

ְסַתם ַהּגֹוֵלל ַעל דוגמה יב נִּ ּצּוץ ַבַתְקצִּ ְגַלל ַהקִּ : בִּ
ׁש. דָּ ים ֵבית ֵסֶפר חָּ קִּ ית ְלהָּ ְכנִּ  ַהתָּ

 

ְפֵני ַהֵמת יֹוֵדַע ַעד מקור ים בִּ ל ֶׁשאֹוְמרִּ : כָּ
ת, קנב ֵתם ַהּגֹוֵלל ]ַׁשבָּ סָּ  )ניבונכון(       [. 'ב 'ֶׁשיִּ

 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "והעוף ירב בארץ" 
כפי שבירך את החיות 'פרו  "היפר"א נאמר מדוע ל

שלא נאמר פריה ורביה אלא באדם ודגים " ?ורבו'
עופות ל שמצויין מזונותיהם ופנויים לשמש, אב

מי שטרוד  ."בימי הגשמיםאין מזונותיהם מצויים 
, ולכן בפרנסה אינו פנוי למצוות פריה ורבייה

 )הרוקח(            . ברכתו רק לרבייה ולא לפרייה
 "ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו" 

מלכתחילה עדיף היה לחיות בלי דעת, כלומר בלי 
מכיוון  .יכולת הבחנה בין טוב לרע, כך היה רצון ה'

שהאדם בכל זאת לקח לעצמו את היכולת להבחין 
, דהיינו עליו לבצע זאת לפי רצון ה'בין טוב לרע, 

 .תעשה-לקיים מצוות עשה ולא
 "כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כחה לך" 

קין והבל רבו על הירושה ושאבו את כוח הלחימה 
כל העולם הוא  "קניתי איש את ה'" = ןקי .משמם

 ...קניינו האישי רוצה את האדמה
האדמה לא  "הבל הבלים הכל הבל" = להב

מעניינת אותו כל דבר שהוא בעל אחיזה בקרקע 
לכן קין מקבל את כל האדמה והבל  ...ממנו והלאה

למרות החלוקה קין . ומקבל את מה שמעליה
מה שלבסוף  .מקנא באחיו וקם עליו להורגו נפש

 .ו בחיי אביהםקרה ששניהם מת
 "וייצר ה' אלהים את האדם" 

)כתיב בב' פעמים י'( מלמד שיש בו יצר  "וייצר"
 )מדרש חסרות ויתרות, ובב"ר יד/ד( .טוב ויצר רע

 

גדולה סגולה  -בדוק ומנוסה 
 להשתתף בסעודה רביעית

 20:30 -מועד" ב-בביהכ"נ "אוהל
 
 
 
 
 
 

  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 

 "כה אמרמפטירין :  "
 (ישעיהו מב')           

 
 
 
 
 

 

 
 

  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 

  "בסימנא טבא"



 
 

  

 

 דיני משיב הרוח ומוריד הגשם
 

ומוריד הגשם", הוא שבח להשם יתברך, משיב הרוח "
העמידה,  שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת

 .וכפי שמופיע בכל הסידורים .בברכת "מחיה המתים"
הרוח ומוריד הגשם" החל מתפילת  מתחילין לומר "משיב

מוסף של חג שמחת תורה, והזכרה זו, אינה שאלה ובקשה 
הגשם, אלא היא שבח להשם יתברך, ולכן הזכרה זו  על

גבורותיו של  נקראת "גבורות גשמים", שמדברת מענין
 .השם יתברך בעולמו

 ם?בברכת מחיה המתידוקא מזכירים משיב הרוח  מדוע
גבורות גשמים  אמרו בגמרא )ברכות לג.(, שמזכירין

)"משיב הרוח"( בברכת "אתה גבור", שהיא ברכת "מחיה 
ברכה על תחיית המתים, ומתוך  משום שהיא המתים",

 שירידת גשמים שקולה כנגד תחיית המתים, לפיכך קבעוה
בתחיית המתים. ושאלת גשמים )"ותן טל ומטר לברכה"(, 

השנים היא ברכה על  קבעו בברכת השנים, משום שברכת
 .פרנסה, וירידת גשמים גם היא ענין פרנסה לעולם

, אם נזכר "וריד הגשםמשיב הרוח ומ"טעה ולא אמר  א.
אומר במקום שנזכר  "מחיה המתים"קודם שאמר הברכה 

רק שלא יהא באמצע ענין, כגון אם נזכר לאחר שאמר 
משיב "ואומר  "שני עפריל"אומר גם כן  "ומקיים אמונתו"

משיב ". ואם רוצה יכול לומר לגמרי "מי כמוך ...הרוח
. אבל אם לא נזכר עד "הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים

לאחר שסיים הברכה מחיה המתים, צריך לחזור לראש 
 'תפלת שמונה עשרה )ולא סגי שיתחיל אתה גבור, כי ג

, שאם סיים הברכה שלא נחשבים כאחדברכות הראשונות 
כהוגן צריך לחזור לראש התפלה(. טעה במעריב של פסח 

 או בשחרית או במוסף ולא אמרו, אין צריך לחזור.
, אם טעה ואמר כן גם "מוריד הטל"אומרים בקיץ כש ב.

, גומר 'בחורף, אם לא נזכר עד לאחר שאמר ברוך אתה ה
, ואין צריך לחזור בשביל הזכרת "מחיה המתים"הברכה 

טל, ואך אם נזכר מקודם שאמר  הזכירגשם, כיון שכבר 
 את השם, אומר במקום דסלקא ענינא מוריד הגשם.

ב הרוח ומוריד הגשם, אם אם טעה בקיץ ואמר משי ג.
נזכר קודם שאמר הברכה מחיה המתים, חוזר ומתחיל 
אתה גבור וכו` )ואין זאת מדין חזרה, אלא כדי שתהא 
הברכה ניכרת שאינו אומר בה משיב הרוח ומוריד הגשם(, 
אבל אם לא נזכר עד לאחר שסיים מחיה המתים חוזר 
לראש התפלה. אם לא אמר רק משיב הרוח ולא אמר 

ריד הגשם, אינו מזיק כלל ואומר מכלכל חיים. אם טעה מו
במעריב או בשחרית של שמיני עצרת ואמרו, אין צריך 

 לחזור לראש.
אם טעה ולא אמר טל ומטר, אם נזכר קודם שסיים  ד.

הברכה מברך השנים, אומר שם ותן טל ומטר לברכה על 
וחותם כראוי, ואם לא נזכר עד  ...פני האדמה ושבענו

תם הברכה מתפלל להלן. ובתוך ברכת שמע לאחר שח
קולנו, אחר ריקם אל תשיבנו, אומר ותן טל ומטר לברכה 

ואפילו אם לא נזכר אז רק אחר תפילה...". כי אתה שומע 
שאמר ברוך אתה, כל שלא אמר עדיין את השם, יכול לומר 

אבל אם לא נזכר עד . ותן טל ומטר לברכה כי אתה שומע
ע תפלה, חוזר ומתחיל ברך לאחר שסיים הברכה שומ

עלינו, ואם לא נזכר עד לאחר שאמר את הפסוק יהיו לרצון 
 , חוזר לראש התפלה.'וגו
טעה בקיץ ואמר טל ומטר, חוזר ומתחיל ברך עלינו,  ה.

, השני ואם לא נזכר עד לאחר שאמר את הפסוק יהיו לרצון
 חוזר לראש התפלה.

 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

בעלי הרמז אמרו: שחיי האדם על אדמות 
 בחומש "בראשית".כולם רמוזים 

בו : בהתחלה נח לו, הכל מטפלים נח-בראשית
באהבה וברוב חיבה, אפילו מלכלך סולחים לו 

 .מרוב אהבה, הוא דומה למלך
מתחיל ללכת כמה טוב לו כמה הוריו שמחים  לך לך:

 כאשר מתחיל לעשות את צעדיו הראשונים.
מתחיל לראות ולהתענין בכל, ושואל כל  וירא:
 והוריו נהנים מזה.  ?מה זה? מה זה ,הזמן

הוא מתבגר ומתחתן וקול ששון וקול  חיי שרה:
 שמחה נשמעים במעונו.

 מתחיל להוליד ילדים. תולדות:
 פרנסה לפרנס את משפחתו.  יוצא לחפש לו ויצא:

מתחיל לחתן בניו ובנותיו ולשלוח אותם  וישלח:
 מביתו.
 יושב בביתו בשלוה, ביקש יעקב לשבת בשלוה. וישב:
 .קנה, מתחיל לחשוב על הסוףיהז ,בא הקץ מקץ:
 , ויגש לשון קירבה.'מתחיל ל התקרב אל ה ויגש:
הגיע עת פקודתו, ואשרי מי שנכתב עליו  ויחי:

 םשפתותיהויחי בפטירתו כי ידוע שצדיקים 
 כבהמדובבות בקבר ואורם אינו 

  )מאמרי חן(.                                         לעולם.
 

בשם 'ספר הישר'   מדוע נקרא ספר בראשית
ומה אנו צריכים ללמוד מסיפורי התורה 

 הקדושה על האבות?
ספר בראשית נקרא בפי חז"ל ספר הישר, 
שמיישר את האדם ללכת במידות טובות 
ולהתרחק מהרע. פרשיות שלמות מספרות על 

תינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב מעשי אבו
השבטים והאמהות הקדושות המלמדים אותנו 
דרך ארץ והנהגות ישרות, ומאידך ללמוד 
מהכשלונות של דור המבול ודור הפלגה, כיצד 

 להתרחק מהשקר והרע. 
 חשוןחודש  

הוא החודש השני בשנה, והשמיני למניין  -חשוון 
 חודש זה נקרא בשם. החודשים שמתחיל מניסן

כמו שנאמר )מלכים א ו(: "ובשנה האחת  ",בול"
 הוא החודש השמיני, כלה הבית ,עשרה בירח בול

 לכל דבריו ולכל משפטו". 
 בלהזה העשב  נקרא "בול" לפי שבחודשחשוון 

לבהמה מהבית, כלומר: מערבבים  בשדה ובוללין
 המספוא אשר בבית.  לה מרעה מן

ה ", שבחודש זיבוליש אומרים שהוא מלשון "
 החרישה והזריעה.  מתחילה

", שבחודש זה יורדים מבולאומרים מלשון " ויש
 הרבה. ובמדרש אמרו, מפני על הרוב גשמים

שבחודש זה התחיל המבול, לכך נגזר עליו שיהא 
ונתקבל  השם "חשוון" . וגשם למכביר בו מטר

אמרו חז"ל:  שעלה עם הגולים מבבל, שכך
 '.מבבל 'שמות חודשים עלו
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 מספריים שהביאו ישועה
שעת אחר הצהריים בגינה השכונתית. ישראל מאיר 

בגינה, מקפץ בעליזות כמדי יום, הוא  משתובבהקטן 
מתעתד לעלות הביתה בשעה שש לארוחת הערב, אלא 

 ..שהשעה כבר שש ועשרים, והילד איננו בבית
יורדת לגינה. עיניה נקרעות בבהלה למראה  אמא

ישראל מאיר הקטן, ישראל מאיר שלה בן העשר, 
מוטל דומם על יד הנדנדה, גוון עורו כחול והוא לא 
נושם. חיש הוזעקו כוחות ההצלה וישראל מאיר הקטן 
הגיע לבית החולים מחוסר הכרה, בקושי עם דופק 

 ...ונשימות לא סדירות
שרה', נכתב בבית הכנסת באותיות 'ישראל מאיר בן 

ספרי תהלים  100'מתארגנים לאמירת  .גדולות
לרפואת הילד. ברגע אחד חרב עולמה של כל המשפחה, 

 ...ל'צמח', אינו נע ואינו זעהפך כאשר בנם היקר 
מטבע הדברים, בתקופה הראשונה נרשמה התעניינות 
שיא. חברים, בני משפחה, ידידים מהקהילה, באו 

תקשרו לחזק והתפללו בכוונה. כמה חודשים , הלבקר
ידיד המשפחה, יהודי  .אחרי והילד עדיין במצב 'צמח'

גדול ומורם מעם, הגאון רבי דוד פרנקל זצ"ל, מקורבו 
התעניין לשלום  ובן ביתו של מרן החזון איש זצ"ל

התקשר מדי יום. כל ערב דיבר עם האב או הילד ו
ד. במשך האם, ביקש לדעת אם יש חדש במצב היל

חודשים היתה התשובה 'אין כל התקדמות', לפרקים 
בהוספת איזה משפט מהרופא על הסיכויים ההולכים 

 ופוחתים שהילד יחזור לתפקד כאחד האדם...
יום אחד, התקשר רבי דוד בשעת בוקר מוקדמת. 
היתה זו ההפתעה הראשונה בסידרת ההפתעות של 

ו 'שלום אותו יום: האב הגיע לשפופרת, שמע מעבר לק
וסליחה על השעה המוקדמת,' פתח ללא גינונים, 'מה 

  הסיפור עם המספריים?'
 'מספריים?' שואל האב נבוך. 'איזה מספריים?'

'נו, המספריים של אשתך, משוק מחנה יהודה. מה 
לאחר שהבין רבי דוד כי האב אינו  הסיפור איתם?

 :מבין על מה מדובר, פתח והסביר
דשות טובות, בעז"ה ישראל 'ראה אבא יקר. יש לי ח

מאיר שלך יבריא ויחזור להיות ילד רגיל בקרוב ממש. 
וכאן, פתח רבי דוד  ...ואם תאמר מהיכן אני יודע? ובכן

חרך הצצה לכבשנה של בית דין של מעלה, למהפכות 
 עצומות שאנו מסוגלים לחולל במחי יד...

,פתח רבי דוד, 'והנה אני ניצב ' 'בחלומי בלילה האחרון
 פני בית דין של מעלה. ליד שולחן ארוך יושביםל

דיינים, מראיהם כלפידים ועיניהם בוערות, זקן לבן 
 וקטיפתי יורד על פי מידותיהם...

אני צופה בדרמה של ממש מתחוללת לנגד עיני: אל 
השולחן מובאים נשמות, נקראות בשמותיהן בקול 
רם: פלוני בן אלמונית, אלמוני בן פלונית. הדיינים 

נים בעניינה של כל נשמה, ולבסוף מצמידים לה גזר ד
 דין חתום: לחיים או להיפך, לשבט או לחסד...'

האב חש כי דיבורו נאלם. רבי דוד אינו אדם הוזה, 
מדובר ביהודי גדול שזכה למעלות רוחניות נשגבות. 
אם הוא אומר שראה, הוא יודע מה הוא סח. רבי דוד 

'לפתע, אני שומע באוזניי שם : נשם עמוקות והמשיך
מוכר, 'ישראל מאיר בן שרה'. נותרתי לעמוד מסומר 
למקומי, לא האמנתי כי ברגע זה אני רואה את הדיון 

 האמיתי, ולנגד עיני ראיתי כיצד נפסק דינו, לא פחות

לו לא הייתי המום, הייתי פורץ ... למוות ולא יותר
ץ , אץ רבאותו רגע בבכי קורע לב. אלא שאחרי רגע

מלאך ובידיו מספריים, בהם הוא גוזר את פסק הדין 
לגזרים, ומאשר לבנך 'ישראל מאיר בן שרה' עוד 

 עשרות שנות חיים מאושרים וטובים...
נוצרה מהפכה בבית דין של מעלה. קריעת גזר דין 
בבית דין של מעלה אינו עניין של מה בכך. הדיינים 

המספריים הללו עצרו את הדיון, וביקשו להבין מהיכן 
דין... צצו פתאום, ומהיכן יכולתם לקרוע את גזר הד

אמר כי המספריים הללו הביא מאשתך, משוק  המלאך
ה, מחנה יהודה. הדיינים אישרו את הפסיקה החדש

. באותו רגע התעוררתי שטוף זיעה, תוך שאינני 'לחיים'
רבי דוד סיים את י... מאמין לחלום אשר ראו עינ

מה הם המספריים הללו, ומה 'ד: דבריו, ושאל מי
הקשר שלהם לשוק מחנה יהודה? מהיכן השיגה 

 רעייתך מספריים שהפכו גזר דין ממוות לחיים?'
האמא האזינה לסיפור המלא וסיפרה את חלקה, 

 .שופכת אלומת אור ענקית על הישועה הפלאית
'אכן כן,' אומרת האם, 'הייתי בשוק מחנה יהודה, עם 
המספריים המשמשים אותי לעבודת התפירה שלי. 

ביודעי כי אי דם. אל המשחיז, שיחד הבאתי אותם
העברת פריטים לידיו של גבר זר הינה מעלה בקדושה, 
החלטתי להניח את המספריים על השולחן תוך אמירת 

 'לזכות ישראל מאיר בן שרה'.
לא סיפור גדול, רק ' הסיפור' סיימה האם, זה כל

 ...'יוהמספריים על השולחן במקום ביד  הנחתי את
?' אמר רבי דוד פרנקל זצ"ל, 'סיפור ??'לא סיפור גדול

ענק! התוספת קדושה הקטנטנה הזו, המאמץ הזעיר 
הפך עולמות: הוא שהטיס מלאך  –להיות יותר שמורה 

הדין, והוא בזכות זאת נקרע גזר ו עם המספריים
 .שהביא לבנכם עשרות שנים טובות ומאושרות

ההורים היו עדיין מבולבלים, אך רבי דוד היה מעשי 
ונחרץ: 'גשו נא עכשיו לבית החולים וראו מה התחדש 

 עם בנכם, לבי אומר לי שיש התפתחויות טובות...'
ואכן, כאשר אמר רבי דוד, כך קם והיה: בבית החולים 

קף ברופאים המומים, שאינם ילד חייכן, מו המתין
יכולים לעכל את הנס הרפואי. לימים הילד הפך 
לאברך חשוב, תוך שהוא מצביע על אותם מספריים 

 המונחים בויטרינה בסלון ביתו...
זה כוחה של קדושה, זו עוצמתה של התחזקות. לאו 

 דווקא משהו גדול, מספיק משהו קטן:
ן פעמים שאנו נתקלים בעיתון, זה באמת מסקר

להציץ, אבל האם זה כדאי להכתים את העיניים, 
להחמיץ עת רצון נשגבה? פעמים שאנו צריכים ללכת 
למקום פלוני, יש את הדרך הארוכה אך הנקיה, ומנגד 
הדרך הקצרה, המעניינת, אך יש בה נסיונות בטהרת 

האם עדיפה דרך מעניינת על פתיחת שערי  –העיניים 
הזכה כפי שניתנו  שמים, על שמירת העיניים בצורתם

ברגע ההתגברות, נזכיר את שמו של  לנו מהבורא?
יהודי פלוני החולה במחלה קשה, את שמו של האח 
הממתין לזיווג הגון, את שמו של החבר שעדיין מצפה 
לזרע של קימא. עכשיו יש לנו את המפתחות ביד 

כי כשיהודי  .לחיים טובים יותר עבורנו ועבור אחרים
א מוכיח שהוא מעריך את הקשר מוותר ומתעלה, הו

בינו לבין בוראו. אין פלא כי הבורא, ברחמיו, מעניק לו 
 )הרב אשר קובלסקי( מתנות רבות והשפעות טובות...

 ואבותינו סיפרו לנו
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 ברכה והצלחה 
 לאלי ועליזה מוסאי

על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 לפרנסה טובה, 
 ברכה והצלחה 

ידיהם. בכל משלח 
 רפואה שלימה 

וירוו נחת ושלווה 
 חלציהםמיוצאי 

 
 

 הענו והישרלע"נ 
 סעדיה נהרי

 ז"ל סליימן בן
 כח' תשרי פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד כל משפחתו

 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 באבאי באבאי

 ז"ל מורווארי בן
 שלושים לפטירתו' חשון ב

 משפחתושימליץ טוב בעד כל 
 
 

 מרן הראשל"צלע"נ 
 עובדיה יוסף

 ז"ל יעקב וגורג'יהבן 
 יום שישי ג' חשון פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד כל ישראל

 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 למסגרת ולסדרהסתגלות 

הילד הוא בלתי מרוסן. עוד בהיותו פעוט מכירים בו 
את מהות האדם על כל מערומיו, האגואיזם בולט יותר 
בילד. אומנם גם המבוגר הוא אגואיסט, אלא שיודע 
להעלים תכונה זו ולהסוותה, משום שתכונה זו אינה 
מתקבלת יפה בחברה. הילד, לעומת זאת, אינו יודע 

ני הגוף ולא בענייני הרוח, והוא מראה בושה לא בעניי
את אנוכיותו בכל היקפה. זהו חומר גלם, וזהו אחד 
הסעיפים המרכזיים בחינוכו של הילד. עלינו לגרום 

במשפחה, וחייב  ,לכך שידע שהוא חי בחברת אנשים
להתאים עצמו לאותה מסגרת. ואם בילד ראשון 

מת עסקינן, עליו לדעת שאינו רשאי לדרוש את כל תשו
אך אינו כל  -הלב. הוא אומנם חלק מן המשפחה

המשפחה. החינוך לסדר מסוים, מתחיל כבר מינקות. 
אומנם אין לכפות עליו משטר צבאי, אבל ישנם סדרים 

גם בילד ראשון אין  כלשהם שעל הילד להתרגל אליהם.
את העשתונות אם הוא על האימא להיבהל ולא לאבד 

 .וקהחינוך מתחיל מלידת התינבוכה. 
 

 "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, 
 הואול רואה מאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אל

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 לניסים ומרים דמארי

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל  עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
 כל ילדיהםוהצלחת 

שיתברכו בכל מילי דמיטב 
ויתגשמו כל משאלות ליבם 

שיזכו באושר ובפרנסה 
 וזיווג הגון לילדיהםטובה 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מרים תבזדה -נעימה שלום
 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
 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 מנב"תמרים  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 מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
 

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

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו  אברהם וירדנה אליאס

 הי"ו יורם ורונית טמם

 רוית  עם  עמנואל לנישואי
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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 ברכות ואיחולים 

 שטיינר בתיה-אפרתאופיר ו
   הודיה-תהב  להולדת

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

 וברכה והצלחה 
י לדניאל ושמחה דויד
 ולמשפחת שטיינר

 
 
 

 

 לע"נ הצנועה והענוה
 אילנה דוידי

 ז"ל ביביבת 
 כח' תשרי פקידת שנתה

 המליץ טוב בעד כל משפחתתש
 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו דוד ואורלי טויטו 

 הי"ו יפים ואלה גרוייסמן

 פנינית  עם  שרון לנישואי
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 פור-דני ותמר יצחק

על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 לפרנסה טובה, 
 ברכה והצלחה 

ידיהם. בכל משלח 
 רפואה שלימה 

וירוו נחת ושלווה 
 מיוצאי חלציהם

 
 
 

 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו יעקובילאליהו ושושנה 

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם והצלחתם 
שיתמלאו כל משאלות ליבם 

לטובה. זכות המצוה שיתברכו 
באושר ופרנסה טובה, וזיווג הגון 

 לרחמים בן נהיית נוריתבמהרה 
 ז"לגולשן בת נהיית להבדיל לע"נ 

 לפטירתה במלאת שנה
 
 
 
 

 בשעה טובה ומוצלחת 

 להכנסת ספר תורה  הציבור מוזמן
 ז"ל אפי קפשיאןיהודה וקלע"נ 

 (28-10-2019תשרי תש"פ )' כט שני ביום אי"ה שתתקיים  
 יבנה. 27בבית משפחת קפשיאן , רח' הדרור 

 ומכובדים , קהל רבבהשתתפות רבנים 
 .מנחה וכתיבת האותיות - 16:00    
  בשירה וריקודיםיציאת התהלוכה  - 18:00    

 "  רח' הדקל יבנה.חבקוק הנביא"  לבית הכנסת      
 ערבית וסעודת מצווהלאחר התהלוכה,                 

 

 ברכה והצלחה

 אברהם ומיטרה הקקיאן
על הסיוע והעזרה 

לזיכוי הרבים. 
יתברכו בבריאות, 

אושר ופרנסה 
טובה ובכל מילי 

דמיטב לשנים רבות 
וטובות וירוו נחת 
  מיוצאי חלציהם

 

 ברכה והצלחה 
 שלמה ואילנית דורון

על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
לאושר ושלווה 

 לפרנסה טובה, ו
 כל וירוו נחת מ

 חלציהםיוצאי 
ורפואה שלימה 

 דורון לאילנית 
 בת רוחמה

 
 

 
 

 ברכה והצלחה 
  ישעיה ודליה נסימי 

שיתברכו בשפע 
קודש, בריאות 

ופרנסה טובה  ויזכו 
טובות ולשנים רבות 

וברכה והצלחה 
לדלית ניאזוב, 

 ישראל, מאור והילה
 ולחנה ודוד נחמיאס
 שירוו נחת ושלווה

 ברכה והצלחה
 יהודה ומיכל דוכן
על הסיוע והעזרה 

לזיכוי הרבים. 
יתברכו בבריאות, 

אושר ופרנסה טובה 
דמיטב ובכל מילי 

 לשנים רבות
 אברהם כהןלע"נ 

 בן רחל ז"ל
 ואפרים שלום
 בן זכריה ז"ל

 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 פונס שלמה 

 ז"ל משה ר' בן
 ב' חשון פקידת שנתו
 שימליץ טוב בעד כל משפחתו

 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 רבקה עמרני

 ז"ל אלעזרבת 
 ב' חשון פקידת שנתה

 המליץ טוב בעד כל משפחתתש
 
 

  שנהבמלאת 
 לפטירת הצנועה והענוה
נהיית נורית 

 יעקובי

 ז"לגולשן בת 
 

ראשון האזכרה ביום 
 תשרי תש"פ' כח
 עליה לבית העלמין-15:45

מנחה, דברי תורה, ערבית 
וסעודה בבית הכנסת 

 הסופר" יבנה"עזרא 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לזיכוי הרבים
 בחינם לקבלניתן 

  פרוכת קטיפה 
 להיכל ספרי התורה.

  מ'( 1.6X1.9)מידות 
 הפרוכת בצבע בורדו
ונתרמה לע"נ החייל 

 יעקב דבש ז"ל
    פנחס דבש פרטים:

055-6790547 

 
 

ברכה והצלחה 

 לפנחס ורחל דבש
על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 לפרנסה טובה,

בכל משלח ידיהם. 
 שלימהרפואה 

וירוו נחת ושלווה 
 יוצאי חלציהםכל מ

 בן רחל לשלוםוברכה 
 
 
 

 
 
 

ברכה והצלחה 

לשמואל ועופרה 
 זדה-כהן

על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 לפרנסה טובה,

בכל משלח ידיהם. 
 רפואה שלימה

 וירוו נחת ושלווה 
  ליהי והצלחה לבת


