
 

 

 

 1015עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 "ברכת הלבנה". מתחילין ראשון בערבביום  @
 כל המעוניין להקדיש את העלון לרפואה והצלחה,  @

 להבדיל לע"נ יקיריו.     פרנסה טובה, נחת ושלווה או      
 054-7743834פרטים במערכת העלון :       

 
 

 חוקתפרשת 

 "פה'תשתמוז  ה'  בס"ד
 19:32  -   הדלקת נרות

 20:23  -   שבת צאת ה
 21:18  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה : 

 הכהן מטהר את הטמאים.  - פרה אדומה 
 טומאת המת. דינים שונים באשר ל 
 חוסר מים לבני ישראל - מֹות מרים . 
 אל הסלע, ולהוציא מים.לדבר אומר למשה  'ה 

 בסלע ולא מדבר אליו. ומכהמשה "חוטא"       
 פטירת אהרון הכהן. מיוחד לאופן  תאור 
 .כל הנשוך ראה אותו וחי(. ְנָחׁש הנחושת(  
 "זאת חקת התורה... אדם כי ימות באוהל" 

"גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה". 
כי ". רמז למוותאת הפרה האדומה שורפים לאפר. 

. והנה, "ואנכי עפר ואפר". "עפר אתה ואל עפר תשוב
 -, מים הנובעים בחיוניות 'מים חיים'כשנותנים בו 

 מחוללים טהרה. התחלה חדשה וטהורה.
 "...ולקחו לטמא מעפר... ונתן עליו מים חיים אל כלי" 

, משום: הבא לטהר בלשון רביםלטמא"  ולקחו"
 , הכל מסייעין אותו לבוא לידי הטהרה."מסייעין אותו

, כי להשפיע לשון יחידבעליו מים חיים",  ונתןאבל "
עליו מים חיים מן הדעת העליונה יכול רק "יחודו של עולם", 

 (מעינה של תורה) .ככתוב "וזרקתי מים חיים וטהרתם"
 "וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא הוא" 

כלי חרס אם לא סגור היטב טמא הוא, מפני שנכנסת 
מוסר אומרים, "כל כלי פתוח" -. בעליהטומאה לאוירו

מי שיש לו פה פתוח ומדבר דיבורים האסורים ולא 
 .טומאה יש בוסוגר את פיו כשצריך, "טמא הוא" סימן 

 "וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים" 
האור החיים הקדוש כתב שעם ישראל חטאו בשני 

על וגם  על משהדברים, כי דיברו לשון הרע גם 
 שמזיק לגוףגם בנחש  םהנענשו בשנילכן ו ,הקב"ה

בורא עולם וכן  .שמזיק ושורף את הנפשוגם בשרף 
ברחמיו הגדולים בציווי נחש הנחושת חידש רפואה 

לכל חולי  רפואת הגוף ורפואת הנפשלעם ישראל 
 ל.עמך בית ישראל בפרט ולכל העולם בכל

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

 )כתובות סז'( לפום גמלא שיחנא""
 המטען.  -לפי כוח הגמל כן כובד המשא 

"לפום גמלא שיחנא" משמש כמשל המלמד, כי חובתו 
של אדם בנתינת צדקה הינה לפי מידת עושרו. פעמים 
שאדם עשיר נותן הרבה כסף לצדקה, ולמרות זאת, 

 יותר ממה שנתן. בהתאם לעושרו, צריך הוא לתת עוד
 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 
 ."ותמת שם מרים" 

רמז שהמים באו  ",מים"יש בה אותיות  "מרים"בשם 
שהמים באו  ,כתוב 'הרי בגמ ,שואלים .בזכות מרים

אלא  ."יוקח נא מעט מים"שאמר  ,בזכות אברהם
היה בזכותו  ,שעצם הבאת המים ",אור החמה"מתרץ ה

שהמים הלכו בהרים  ,שנה במדבר 'אבל מ ,של אברהם
זה היה בזכותה של  ,ובגבעות ובעמק קרוב לישראל

 .מרים
 "."ויבאו בני ישראל... ותמת שם מרים 

פרשת פרה אדומה נאמרה לישראל בשנה השנית  
 ,ח ניסן ביום הקמת המשכן"ליציאתם ממצרים בר

ולמה נסמכה  ,ומיתת מרים היתה בשנת הארבעים
אלא  ?ם בין זה לזהלפרשת פרה והרי עברו הרבה שני

בא הכתוב לרמוז שכשם שפרה מכפרת על ישראל כפי 
כך מיתת  ,משה הדרשן שכיפרה על עון העגל 'שאומר ר

 .צדיקים מכפרת
 "ונתן עליו מים חיים אל כלי" 

" ר"ת כלי" ,תורה" זה מיםרמז לקריאת התורה, "
 'שראל.י'וי ל'הן כ
 "(ה –כ' ) "לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון 

 "המשך חכמה":שמן ודבש?  מדוע לא הזכירו זית
, טעמים אלו של שמן זית ודבש היו טועמים במן

"כטעם לשד  שנאמר בו "וטעמו כצפיחית בדבש"
השמן". ולכן, כשהמרגלים חזרו מארץ ישראל, נשאו 

ולא מהזיתים אשכול, ולקחו מהתאנים ומהרימונים 
 .והתמרים

 21:30 -השיעור בלויין יחל ב
 סגולה להשתתף-בדוק ומנוסה

 מועד" -בסעודה רביעית "אוהל
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  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 

 "ויפתח הגלעדימפטירין :  "
 )שופטים יא'(             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 

 מזל טוב ואיחולים לבביים     כלה" קול"קול ששון וקול שמחה, קול חתן ו
 אפרת עם ישראל-יעקבנישואי ל  הי"וולרב שמואל ורחל בלוקה  הי"ודוד וזהבה אביחצירא  ב המרא דאתראלר

 יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו להמשיך את מסורת הבית המפואר.
 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

 
 
 
 
 



 
 

  

 

 הלכות אכילת בשר וחלב
 אחד שולחןאכילת בשר וחלב על 

, כאשר מונח חלב בצידו השני שולחןאסור לאכול בשר על ה
, כאשר שולחן. וכן להיפך, אסור לאכול חלב על השולחןשל ה

מכיון שיש חשש שיטעה האדם ויקח  ,השנמונח בשר בצידו 
 מן המאכל הסמוך אליו בטעות ויאכל. )שכה(

 שניים האוכלים יחד
שניים האוכלים, זה חלב וזה בשר, אם הם מכירים זה את 

אחד, מכיון שדרכו של האדם  שולחןזה, אסור להם לאכול על 
לכבד את מכרו, ויש חשש שמא בטעות יתן לו מהמאכל 

 האסור לו. )של(
  שולחן גדול

גדול, ויושבים בריחוק מקום עד  שולחןשניים האוכלים על 
כדי שאין האחד יכול להגיע לחברו בהושטת ידו, מותר להם 

 אחד. )שלט( שולחןלאכול על 
 היכר

אם מניחים בין האוכל בשר לאוכל חלב, איזה חפץ שאינו 
בעת האכילה, מותר להם לאכול  שולחןרגיל להיות מונח על ה

אחד, אף שיושבים קרוב אחד לשני. שכיון שיש  שולחןיחד ב
 )שלב(. היכר, נזהרים שלא לקחת אחד מחברו

 תבשיל בשרי
האוכל תבשיל בשרי, כגון מרק ירקות שהתבשל עם עוף, אף 
על פי שאינו אוכל את העוף אלא רק את הירקות, בכל זאת 

 )תיד. ז כט(. ימתין שש שעות
 ביצה של חמין בשרי

ויש ( טטשולנ) החמין דושים ליתן ביצה בתוךנהגו ישראל ק
לדעת כי ביצה זו הרי היא נחשבת למאכל בשרי גמור, וצריך 
להמתין אחר אכילתה שש שעות כדי לאכול מאכלי 

ואפילו אם היתה מונחת בתוך שקית ב( חלב.)סימן צה סעיף 
ניילון, כמו שמניחים חיטה או אורז בתוך שקית ונותנים 

 י הם כמאכל בשרי לכל דבר.בתבשיל, בכל זאת הר
 ת בין בשר לחלבהטעם להמתנת שש שעו

ותב, משום שעדיין נשאר בשר בין השיניים, ם כ"הרמבא. 
וכשיאכל מאכלי חלב נמצא שאוכל בשר וחלב יחד. אך לאחר 
שש שעות, גם אם נשאר בשר, הרי הוא סרוח לגמרי ואין בו 

 טעם כלל.
טעם ושמנונית כותב, משום שטבע הבשר למשוך י "רשב. 

 בפה עד שש שעות.
להלכה אנו פוסקים כשני הטעמים, ולכן אם אדם אכל רוטב 
או שומן ללא חתיכות בשר כלל, הגם שלפי טעמו של 

ם, לא היה צריך להמתין שש שעות, שהרי לא לעס "הרמב
י "ואין לו בין השיניים כלום, מכל מקום מחמת טעמו של רש

לאכול חלב אלא לאחר שנמשך טעם הבשר בפה, אינו רשאי 
 .שעא(. )שש שעות

 טעימת תבשיל
טעם מעט בשר בלשונו ופלט ולא בלע כלום, אין צריך להמתין 

 )שפב(ת. שש שעו
 חלב סינטטי

מותר לשתות חלב סינטטי מיד אחר ארוחה בשרית, ואין 
לחוש למראית העין של הרואים שיחשדו בו ששותה חלב 

 )רסט(ש. ממ
 חלב שקדים

או בשר בהמה עם חלב שקדים. ואולם יניח  מותר לבשל עוף
 ם. שם שקדים, כדי שיהיה ניכר שהוא חלב שקדי

 שניצל סויה -נקניק צמחי 
פ שהם נראים "מותר לאכול מוצרי סויה פרווה עם חלב, אע

 )רעא(ר. כמאכלי בש

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 עשר פרות אדומות
 

 'עשה משה בב ,הראשונההאדומה -ת הפרהא
וזה הספיק  ,ניסן בשנה השניה ליציאת מצרים

 .שנה 800-ליותר מ
  :פרות אדומות היו 9

 .עשה פרה אחת משה
 . 1 - עזרא

 2 -ק שמעון הצדי
   2- גדול-יוחנן כהן

 .  1- אליהו עני בן הקוף
  1-חנמאל המצרי

  . 1- ישמעאל בן פאבי
 ,שיתגלה במהרה ,והעשירית יעשה מלך המשיח

 .(פרה 'מס)ר "אכי
ויחכם מכל "שלמה המלך שהכתוב אומר עליו 

גם הוא לא  ,שהיה בקי בכל מיני חכמה "האדם
 :וזהו שאמר ,השיג סודה של פרה אדומה

 '(,קהלת ז) "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"
חשבתי בלבי אני אחכים ואגיע להבין  :כלומר

 ,והנה היא רחוקה ממני ,סודה של פרה אדומה
 ".פרה אדומה"בגימטריא  "והיא רחוקה"

 

 
 ויקדש בם.  ...קח את המטה

 במה "שגה" משה ?
מה היתה שגגתו של ניסו להבין מפרשים רבים 

 : משה בענין זה אשר היה סיבה לגזירתו
אמר  'ששגגת משה היתה כי ה 'ל פי''י ז''רש .א

 :והוא הכה "דברו"אליהם 
 רבי אברהם אבן עזרא פירש שהשגגה היתה .ב

במה  'שגרם שלא נתנה הסלע מימיה עד הכאה ב
 :לצד מריבת העדה 'שאבד הכונה בפעם א

 'היתה על שהכה ב 'הביאו הנזכר כי הקפדת ה .ג
פעמים שאם היה מכה פעם אחת לא היתה 

 :הקפדה כי הדיבור לסלע היא ההכאה
היתה על שלא אמרו  'הביאו הנזכר שהקפדת ה .ד

 :שירה על המים כמו עלי באר
היתה על שאמר  'הביאו הנזכר שהקפדת ה .ה

ואין ראוי לאיש חסיד  "המורים"לבני אל חי 
 ':לתעב ולזלזל בבני אברהם יצחק ויעקב וגו

עליו על אשר  'פירש כי הקפיד ה הרמב"ם .ו
בכעס  'נתרגז על העדה ומסיבה זו חשבו כי גם ה

 :עמהם אשר לא כן היה
 'דת הן שהקפ''רבינו חננאל והסכים אליו רמב .ז

היתה על אשר אמר נוציא לכם מים ולא אמר 
יוציא לכם שמזה טעו ישראל וחשבו כי הם 
בחכמתם עושים את המעשה כי לא היה להם 

ואמר  'הוא העושה הנס ולזה הקפיד ה 'רמז כי ה
 ':לא האמנתם בי להקדישני וגו
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 השידוך שהתבטל
אנחנו בחורי ישיבה גדולה ומפורסמת. מנהג נאה היה 

שיבתנו : כל בחור שהתארס היה עורך סעודת בי
 -אחד הבחורים  -"נשמת", ובמהלכה מכריז שאם פלוני 

יתארס בתוך פרק זמן קצוב, הוא יערוך סעודת הודיה 
 פעלה !  -נוספת . הסגולה 

צביקה התארס" עבר הקול בישיבה "ולא תאמינו עם "
לא פחות ולא יותר!"  -מי. עם משפחת פישגרונט 

לצביקה  ה".הייתה סמל של "תורה וגדול פישגרונט
 .סמוך לישיבה הובטחה דירה במרכז ירושלים

צביקה הגיע לישיבה זורח כמו שמש בצהריים, עיניו 
להפתעתנו, צביקה לא דחה את  ברקו כמו יהלומים.

השמועות, הוא אישר אותן אחת לאחת. "דירה במרכז 
 ."וירושלים. יחידה צמודה? יש אופציה כז

ולה צהלה ושמחה, אך שמחתו הפשוטה הישיבה כ
הייתה  -חברו הטוב של צביקה  -והלבבית של שמוליק 

שמוליק לחץ את יד חבירו בחום . מיוחדת ונוגעת ללב
צביקה נחלץ ממנו במהירות בשנייה שרק  דקות ארוכות,

, הבטתי בשמוליק. יכל, וריחף הלאה באושר אין קץ
מש 'וראך , מתהיה מאושרת -זכה בו תידעתי כי מי ש

ושמח בליבו'. שמוליק הרי יודע שמשוכה ניצבת בינו 
 . הצלקת הבלתי נעימה שעל פניווהיא  לבין הקמת ביתו

סעודת 'נשמת'. פתאום זינק צביקה ממקומו. השתתקנו 
צביקה עומד לברך . והבטנו בו, לאו מילתא זוטרתא היא

מישהו. את מי? קולו של צביקה היה קולני, עליז וזחוח. 
מודיע בזאת ברבים, שאם שמוליק חברי היקר  "אני

חמש שנים)!!!( אני מקבל על עצמי ך... מתארס בתו
צביקה התיישב על כסאו,  .לערוך סעודה ולומר 'נשמת'"

 ק. מיטלטל בצחוק אדיר, הוא היה היחיד שצח
בהינו בצביקה בהלם. מה פשר המהתלה המזעזעת הזו? 

ותו על מה קרה לצביקה? נראה שהגדולה העבירה א
 רהגנבתי מבטי אל שמוליק ולבי עצ... דעתו ועל רגישותו

פעום. הוא היה נראה נורא, פניו הלבנות שקופות, למ
עיניו כמו שקעו בארובותיהן. פתאום הבעיר את פניו 
נחשול של זעם אדום ונורא. הצלקת הארוכה נראתה 
כמו קו של אש. התקרבתי אל שמוליק, ידעתי שהוא 

חבר אחר הקדים אותי, הניח יד זקוק לעזרה, אבל 
 ו.רגישה על כתפו וניסה להרגיע

מנסה ליצור קשר  החתן שלושה ימים חולפים, צביקה
עם חותנו לעתיד, להודות על מתנה כלשהי או לברר ענין 
אחר, והקשר לא נוצר. המחותן טרוד, תפוס, או אין 
מענה. במהלך היום מנסה צביקה שוב ושוב, לבו מנבא 

א חייב לדבר עם מי מהמשפחה כדי להירגע. לו רעות. הו
דוד -הוא מתחיל לזרוק טלפונים לסבא, לדוד מפה ולבן

 משם. אפס, איש אינו עונה לו, כביכול הוא מצורע.
בלילה נודע הדבר. השדכן התקשר לבית ההורים והודיע 
בשפל קול כי "באמת אין לי מושג מה קרה, אני פשוט 

אבל משפחת הכלה לא מאמין למה שאני עומד לומר, 
הודיעה פתאום שהם אינם מעוניינים בשידוך. הם 

צביקה התנתק מן ד. מבקשים לנתק את הקשר מי
הישיבה, התנתק מן החיים הפועמים, צלל אל תוך 

צלל מאיגרא רמא לבירא  המיטה מרוסק נפשית.
עמיקתא שחורה משחור. התהלכנו בישיבה המומים. 

ו"להזכיר" לצביקה מה יוזמה  מישהו החליט לתפוס
היה בסעודה. הוא הגיע לישיבה ניגש אל שמוליק וסינן 
לעברו, "שמוליק, בטח אתה לא מקפיד עלי. נכון? אתה 
צריך להבין שמה שאמרתי היה סתם בשביל הצחוקים" 

ענה שמוליק מהר מהר, "בטח צחוקים,  בטח, בטח" "...
 מהר מרוב צחוק, ברח שמוליקה..." קר שום דבר לא

  
 

אני לא מסוגל למחול  מהמקום, מצא לו פינה וגעה בבכי.
לו, אמר לעצמו. לא מסוגל. צביקה אפילו לא מתחיל 
להבין כמה פגע בי! בטח אתה לא מקפיד עלי... סתם 

 ב. שהוא חוש בשביל הצחוקים ... זה מה
יום אחד התחלתי  ת...ארוכו ...חלפו מאז שנים ארוכות

ושוב פגשתי את...  לעבוד כ"רשם" בישיבה בה למדתי,
שמוליק. יום אחד פלט באוזניי שעבר בחייו אירועים 
רבים, הוא השתדל להתגבר ולסלוח על הכל. חוץ מעל 
מקרה אחד שהתרחש לפני עשר שנים... בום! המקרה בו 
נכחתי קפץ למול עיני. שאלתי את עצמי : ריבונו של 
עולם, איפה היינו עד עכשיו? הלוא גם צביקה וגם 

 קבעתי להם פגישה.    ז...עדיין לא התארסו מאשמוליק 
למחרת, נפגשנו שלושתנו בסלון ביתי. ביקשתי רשות 

הם הסכימו, ואז  משני הבחורים לדבר חופשי, לטובתם.
שמוליק, נכון אתה בטוח . "התחלתי להמטיר

שמוליק הנהן  "צלקת?! נתקעים בגלל ה... שהשידוכים
למה השידוכים  קותיצביקה, יש לך עדיין ספ"קלושות. 

המחשבות רצות והגה לא  .שלך מתרסקים?" שקט בחדר
איתי נשמע. לא וויתרתי, ביקשתי מצביקה לצאת 

צביקה יקירי, האם אתה באמת מאמין ". מהחדר
שהסליחה האומללה שביקשת בעבר משמוליק נחשבת 
לך? עליך להבין שאם לא תפנה אל שמוליק בלב שבור, 

ך סיכוי. אתה תמשיך תבכה ותתחנן על נפשך, אין ל
 ך". בשעה שהמפתח בידבלילות להרטיב את הכרית 

ליק. "שמוליק יקירי, וחזרנו לחדר, לקחתי אתי את שמ
דע לך שהקפידה שלך עוצרת את גלגל השידוכים. 
בטוחני שאם תמחל לצביקה בלב שלם, ייקרע רוע גזר 

את שמוליק הושבתי ". ...דינך, עשה למעננו ולמענך
עזבתי אותם לבדם. הם יצאו מביתי וצביקה בחדר ו

כעבור שעה, עיניהם נפוחות מדמעות אך נהרה על 
א חולפים שבועות רבים, והנס הגלוי מתרחש: ם. לפניה

מצוינת  שמוליק מתארס ראשון ! עם הצעה רגילה,
במידות, מסודרת בעבודה. המחותנים זיהו את פנימיותו 

ים המיוחדת והיו מאושרים. צביקה מתארס מספר ימ
תמחלו ותוותרו זה לזה ולא  ם!אחריו. אתם מביני

 )איש לרעהו(                                                    תפסידו
 

 מה שצריכים לראות
למרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל היה תלמיד, אברך בישיבה, 

יום אחד פונה האברך . והיה גר בשכונת קטמון בירושלים
 נכנסים"."ברוך ה' מצאתי דירה ומחר אנו  ואומר לגרש"ז

אומר לו ר' שלמה זלמן: "פלאי פלאים, ברוך ה' אני מגיע 
מגיע ר' שלמה זלמן, . 16:00ה לשתות לחיים". קבעו לשע

, הבית היה מלא בארגזים. ובסלון שולחן עם ששה כסאות
בקבוק יין ומיני מאפה ... האברך מזמין את הגרש"ז 

למה זלמן מבקש לראות קודם את ור' ש "לחיים"לשתות 
המטבח... אחר כך ביקש לעשות סיור בחדרים ובמרפסות 
ורק לאחר שראה את כל הבית התיישב בסלון ושתה 

תוך כדי השתייה פנה התלמיד לרבי שלמה זלמן  ."םלחיי"
, תורה היא וללמוד אני צריך. מדוע הרב ביקש  ירבר : ואמ

כבוד הרב איך מה כל כך עניין את  ?לראות את הדירה
 נראה המטבח והמרפסת שירות וכו !?' 

וכידוע  אומר לו ר' שלמה זלמן: "אנחנו ירושלמים
הירושלמים מפחדים מאוד מעין הרע. דע לך, כמו שאתה 
מאמין שעין הרע יכולה להזיק ולגרום צער, תאמין שמידה 
טובה מרובה ממידת פורענות פי חמש מאות, ועל ידי עין 

רכה אפשר לתת לזולת, ולכן היה לי ענין טובה כמה שפע וב
לסייר אצלך במטבח ולתת בו עין טובה שלא יחסר לכם כל 

י להכניס בכל טוב, אחר כך עברתי לחדרים ולמרפסות כד
 ך(להתעדן באהבתה...               )מקום ומקום עין טוב

 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 "חום" שאינו נובע ממחלה
אנו נותנים להם  ,כאשר אנו מעניקים אהבה לילדינו

כאשר ילדכם  .את ההדרכה הטובה ביותר האפשרית
הרי זה  ,נשיקה או לחיצת יד חמה ,מקבל מכם חיבוק
כל ילד נולד עם  ".אמון בך"יש לי  :כאילו אמרתם לו

  .חוסר ביטחון עצמי
אהבתו של ההורה הינה מקור השראה בלתי פוסקת 

ואני חייב  ,אסור לי לאכזב אותםוהילד אומר, " .לילדו
אהבתכם שהיא מבטאת " ובזכות לעמוד בציפיותיהם

מעבר לכל עידוד שתעניקו  ,נשקו את ילדיכם .הכל
הם זקוקים לאותה נשיקה בדיוק  ,לילדכם במילים

אפילו אם הם בגיל העשרה ולדעתם  ,כמו ילד קטן
 .להם מתאימותלא הנשיקות 

כיון  ,בני הנעורים מלאי ספקות וחסרי יציבות
 ,שמבחינה גופנית הם מתחילים להידמות למבוגרים

אך עדיין חסרה להם האחריות והשכל הישר שיש כדי 
מחוייבים אנו  ,שיגדלו להיות מבוגרים מצליחים

 .העם הרבה אהבה והבנ ,להנחות אותם בדרך הנכונה

 "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 
קושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה הבריות, ב

, 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,

האדם,  הוא 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 

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

.לום, השלוההש הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 כל הישועות והברכות
 ליניב מוסאי

 לסעודה הרביעית בלויין םשתר
 

 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 
 

 לרפואת והצלחת ילדיו 
 שיזכה לברכה והצלחה 

ולזיווג הגון. רפואה שלימה, 
 אושר ופרנסה טובה 

 אורן עילאי ואדלולהצלחת 
 לטובה  תםכל משאלויתגשמו 

 
 
 
 

 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל מרים  תבציפורה חברוני 
 ז"ל זרי בת אסתר ברק 
 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

 
 

  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 יוכבד בן אבנר קאיקוב 
 ז"ל מהוזר ןבציון -אברהם בן

 ז"ל  אסתר תבבידה מלכה 
 ז"ל  סיניה תבהוידה יהודית ג'רפי 

 
 

 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
 הי"ומסעודה  ןב מאיר חסן

 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו
 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני

 
 

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

  מנב"ת מריםבת שושנה -רוזה
  

 

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 ז"ל     בן אברהם וזליכה בבאי מוסאי
 

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

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 למוטי וגילה אהרון

 לסימה שחר

 אור עם עדילנישואי 
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

 למשפחת אברג'ל
לרפואת והצלחת כל  

ילדיהם חתניהם 
וכל  וכלותיהם, נכדיהם

משפחתם. שיזכו בפרנסה 
 , שלווהוטובה, אושר 

יתגשמו משאלותם 
 לטובה וירוו נחת

 מכל יוצאי חלציהם  
 רחל בת שמחהלהבדיל לע"נ 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 ישראלי אשרף 

 ז"ל חורמאן בת
 ח' תמוז פקידת שנתה

 בעד משפחתה שתמליץ טוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצנועה והענוהלע"נ 
 אביכזר  רחל

 ז"ל שמחה בת
 בתמוז' ז הנפטר

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 שמואל ועופרה
 זדה-כהן 

על הסיוע לזיכוי 
הרבים, יתברכו 
 ברפואה שלימה,

אושר ופרנסה טובה. 
משאלותם שיתמלאו 

 לבתלטובה. וברכה 
ה בלימודי תצליח ליהי 

 ידיהובכל מעשה 

 
 
 

 

 הכרת הטוב
 "ונפשנו קצה בלחם הקלוקל..."

בני ישראל מתלוננים: "ותקצר נפש העם בדרך וידבר 
העם באלוקים ובמשה למה העליתונו ממצרים למות 

 במדבר". ולפלא הדבר על מה מתלוננים בני ישראל?
האם באמת היה חסר להם מזון ומים?! לא רק שלא 
היה חסר להם דבר אלא קבלו את המזון אף ללא טורח 
אם כן מה מקום לתלונות? אלא צריך לדעת כי היסוד 

 והבסיס היא ההכרה, שלא מגיע לנו כלום. שהכל חסר,
על הכל עלינו להודות. הצרה הגדולה, שהאדם הולך 

במעלתו, ואין  בהרגשה שמגיע לו, ושאין מכירים
נותנים לו מספיק, כל מה שנותנים הוא מקבל 

ולעולם אין יוצאים ידי חובה כלפיו, לא  בטבעיות.
הקב"ה, לא הוריו, לא אשתו, ובודאי לא הוריה. מי 

ל מפרש חייב לך, למה מגיע לך? הגר"י גלינסקי זצ"
פירוש שמתקלקל תכף , "לונפשנו קצה בלחם הקלוק"

ומיד, ואינו שוהה להתעכל. ורז''ל אמרו )במד''ר כאן( 
כי המדברים היו שיירי העם שנגזרה עליהם גזירה 

  .למות במדבר, שלא היה להם נחת רוח במדבר

 רפואה שלימה
 לציון אהרוני

 הי"ו שרהבן 
הקב"ה ישלח מזור 

ומרפא לרמ"ח 
אבריו ושס"ה גידיו 

 לאיתנושיחזור 
הראשון ויזכה 

טובות  לשנים רבות
 ונעימות

 שמחהעם רעייתו  
 
 

 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 לאשר ובתיה אליאס 

 ליאורה שבילי-ליעקב ושרה

 חנה עם אורלנישואי 
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 

 לאיציק ויפה אהרוני
שיזכו בפרנסה טובה, 

 רפואה שלימה, 
אושר ושלווה. 

יתגשמו כל משאלות 
ליבם לטובה ולברכה, 

לאורך שנים רבות 
 טובות ונעימות 

 וירוו נחת ושלווה 
 מיוצאי חלציהם

 
 

 

 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  21:30בשעה 

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

 
 

 
 
 

ה
בנ
בי
י 
עד

בל
 

 

ם
שי

לנ
ד 
וח
מי
ם 
קו
מ

 

 

 רפואה שלימה
 לשמחה דוידי

 מנב"ת סולטנהבת 
הקב"ה ישלח מזור 

ומרפא לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה. 

שתחזור במהרה 
 לאיתנה הראשון
ותזכה לשנים 

 רבות וטובות עם 
 בעלה אפרים

 
 

 
 
 

 

 ברכה והצלחה

 פנחס ודורית ישראלי
זכות קריאת 

 לרפואתהתהילים 
 משפחתם. והצלחת

שיתמלאו משאלות 
 ,ליבם לטובה אושר

פרנסה טובה 
וירוו נחת   בריאותו

 יוצאי חלציהם.מ
  

 
 
 

 הצנוע והענולע"נ 
 יעקב אטיאס

 ז"ל סעדהבן 
 פקידת שנתו השבוע

 משפחתו שימליץ טוב בעד
 

 אל-איבון ואללמשפחת 
משתתפים בצערכם  

 בפטירת הצנועה והענוה
 ז"ל רחל איבון 

 מן השמיים תנוחמו
 ולא תדעו עוד צער

 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 לאבי וגלית אלמליח
כל  והצלחתלרפואת 

משפחתם. שיתמלאו 
משאלות ליבם לטובה 
אושר ופרנסה טובה. 

 בריאות ונחת 
 מכל ילדיהם

 וירוו נחת ושלווה 
 מכל יוצאי חלציהם.

 

 ברכות ואיחולים

   מרדכי ורונית דאודי
 נ"י דוד בהגיע הבן
 יה"ר למצוות.

שיעלה במעלות התורה 
והיראה ויצליח בכל 

, ולימודיו דרכיו ומעשיו
 שיתברך בכל מילי דמיטב
 וברכה והצלחה ונחת 

 הי"ו למשה וחנה דוידי
 הי"וולמשפחת רוקח 

 
 

 
 

 במלאת שנה 
 הענוה והצנועהלע"נ 

 חנה דמתי
 ז"ל גוליבת 

 ויעקב אמונה שיחיה 
 תמוז חמישי י'ביום 

 עליה לבית העלמין.- 18:00
 נחה, דברי תורהמ- 19:30

 וסעודת מצוה ערבית
בבית המנוחה רח' בעל 

 כפר גבירול 42התניא 
 

 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 יצחק ולידה הרוני
שיתברכו ברפואה 

שלימה, אושר 
ופרנסה טובה. 

 ויתגשמו כל
משאלותם לטובה 
וברכה והצלחה 
 זיווגים הגונים

  לאורטל ואושרית
 לשמואלוברכה 

 
 

 
 
 
 

 


