
 

 (במדבר ל. ג)יעשה  לא יחל דברו ככל היצא מפיו

אל תתן את  (ה. קהלת ה)שנאמר  בעון נדרים בנים מתים כשהן קטניםרבי אומר )שבת לב:( בגמרא 
ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצוף האלהים על קולך פיך לחטיא את בשרך 

 , ע"כ.וחבל את מעשה ידיך איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו של אדם
, הרי כבר אמר הכתוב 'לא יומתו אבות על אשמתם ימה חטאו הילדים ומהתמוה, לכאורה 

 .)דברים כד. טז(איש בחטאו יומתו'  ובנים לא יומתו על אבותבנים 
אשר אדם לא מקיים דיבורו הרי הוא ממית וכ ,ות האדםמבואר שהדבור הוא תולד ובמהר"ל

 מתים. שהם תולדותיובניו  דברו, ע"כ מדה כנגד מדה,
' כלומר שמי שנודר ולא ו  ב  ת ל  ב  ]אגב. בשביל שיזכור האדם באיזה גמרא ובאיזה עמוד מובא דרשה זו, יזכור 'ש   

 מקיים אין לו ל"ב על בניו שאינו מרחם על חייהם וכאילו לבו שבת.[

ואין בניהם מתים, היתכן שמפירים דבריהם  אנשים הרבהכיום רואים אנו לצערינו ובאמת 
שכשאמרו  ,על פי מה שמובא בספרים ואחד מבני החבורה תירץ! ?קיימו דברי התורהשלא ית

חכמים מיתה או עוני וכל כיוצא בזה, אין הכוונה מיתה גשמית אלא רוחנית וכן נזק רוחני 
 , א"כ כשאמרו בניו מתים הכוונה מיתה רוחנית.וכו'

כגון שמבטיח לבנו דבר מה הן ובדרך דרש חינוכי ניתן לומר שכיון שאין האבא עומד בדיבורו 
למד הבן ממנו שאין צורך לאדם לעמוד בדיבורו, ועוד שאינו לטוב והן למוטב ואינו מקיים. 

 ירא מדברי אביו, וכן אינו משתדל לקיים דברי אביו כי יודע הוא שאין אביו עומד בדיבורו.
)משלי ' למוצאיהם ' 'חיים הםהם, כי אין חיים אלא תורה שנא צא שבניו של אדם זה מתיםמנ

רמוז  ואולי זה .בידיו שמחקים מעשיו ואינם עומדים בדיבורם וחוטאים םוהוא ממית ,ד. כב(
 בניוששבזה מחטיא את בשרו  ,את בשרך' לחטיאתתן את פיך אל בפס' בו נדרשת הדרשה '

אחריו. ועל כן אמר שלמה המלך ע"ה 'טוב אשר לא תדור  להיות חוטאים שאר בשרו הם,
 . כי אם אינו נודר לא הרויח אך גם לא הפסיד. )קהלת ה. ד(ולא תשלם'  משתדור

וכל זה לפן השלילי אך לאידך גיסא, הנודר והמקיים שכרו הרבה מאוד כמובא בספרים. 
ומפורסמים סיפורים רבים על אבותינו הקדושים שקשרו גוים שהזיקו להם או גנבים שנדבקו 

השתחררו מקשירתם רק לאחר שנדרו שישחטו כבש  על עמדם לבלתי יכולת לזוז ועוד, שלא
 או פר ויחלקוהו לעניי ישראל, והדברים ידועים.

' וביארו המפרשים את ההשוואה ביניהם: יד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורומי שפרע מדור המבול הוא עת')בב"מ מז:( רק אזכיר את מאמר חז"ל 
מי שאינו מפר דברו,  -ל על פס' 'לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה', לא יחל דברו ששניהם אינם דוברים אמת. ולאידך גיסא דרשו חז"

 כל אשר יאמר יתקיים גם ללא תפלה וגם אם אינו צדיק.  -ככל היוצא מפיו יעשה 
אבותינו נע"ג להר על גלות תימן. שבתחילה גלו )עמ' ה( ולהמחיש זאת אעלה בקיצור את המובא בספר 'קורא הדורות' לאחד מחו"ר תימן זצ"ל 

קרב  הנקרא 'ברא"ש' בארץ הערביים ומקדם היתה קרואה ארץ 'ההגריאים' ע"ש הגר. וישבו שם תר"ע שנים בשלוה והשקט ולא יכלו האומות ל 
ם , ומיד היתה יורדת אש מן השמיאל שדיאליהם מרוב קדושתם. וכשהיו האומות באין עליהם היה אחד מהם יוצא לקראתם וצועק בקול גדול 

ומסבבת אותם והאורבים המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו אחזתם שם חיל כיולדה. והאומות היו מתקנאים בהם על שהיו יושבים בראשי ההרים 
וחפשו עצה כיצד להורידם משם. מה עשו? נתחברו להם ערבים שהיו קונים מהם נזמים וטבעות כלי כסף וכלי זהב והיו מלמדים אותם דרכי 

ם למה אתם עושים זהב מובחר וכסף טוב, גם אמת נמצא אתכם במשקל, הן הכל מאמינים לדבריכם. אבל אם רצונכם עולה. אמרו לה
להשתכר ולהעשיר עוותו אותם במעשה ובמשקל עם כל מיני עירובין בכסף ובזהב וכו'. והיהודים עשו דבריהם. וכשבאו הגוים עליהם וקראו 

     גם ללא תפילה. , שומע ה' קולוללמדינו מי שמקיים דברוה האש סביבותם וכו', ע"כ. היהודים לאלוהיהם לא האזין להם ולא ירד
  

 

 

 
אמירת 'ברכו' לפני עלינו לשבח 

 בשחרית שבת
טעם )סי' שלד( כתב ה'ריב"ש' בתשובה 

שנהגו לומר 'ברכו' אחר קדיש 
בתרא בימות החול, הוא מפני מי 
שאיחר ולא שמע את ברכו שקודם 

וצר )שאז הוא מקום אמירתו י
העיקרי( שישמע אותו כעת. לכן 

שמאחרים  בשחרית שבת ויו"ט
לצאת וכבר שמעו את ברכו כולם, 

וכן משמע  אין אומרים אותו כלל.
 שלא הזכירו, ע"כ.  מהרמב"ם

)סי'  הש"ע והרמ"אוכן פסקו מרן 

)ח"א ב'עץ חיים'  מהרי"ץוכתב קל"ג(. 

 שכן המנהג.עמ' קמג:( 
, כתב החזן ואמר 'ברכו' ואם טעה
גוערין בו ואין עונין )שם( מהרי"ץ 

וכו'. דכיון שלא  אחריו 'ברוך'
הצריכו חז"ל לומר ברכו בשבת 
וכו'. א"כ האומר ברכו הוי דומיא 
דמברך ברכה שאינה צריכה שלא די 
שאין עונים אחריו אמן אלא גם 

 גוערין בו, כן הדבר הזה. 
ר"י רצאבי בשיעורו של הג )אריכות בזה תמצא

 (תולדות התשע"ה פרשתמוצ"ש שנמסרה ב
  

    
 

 הרב אליהו נהרי שליט"א מנהל הת"ת

 

 

 

 

 'מזלא טבא וגדיא יאה' שלוחה  ברכת

 הי"ו לו ולב"ב לרגל הולדת בתם תחי'. יצחק יוסף גברא למלמד היקר והמסור הרב 

 יחזקם ה' בקו הבריאות ויזכו לראותה הולכת בדרכי אמותינו הקדושים להוסיף ולהרבות קדוש שם שמים ברבים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 13גיליון  שכ"ו 'ה'תשע"ה במטות  ק"י פרשתל



 

 שורש וכוונת מצוות 'העומר', 
 

 וה' יסלח לה
חז"ל אומרים במסכת נזיר תנו רבנן "אישה הפרם וה' יסלח לה". באשה שהפר לה בעלה 

 והיא לא ידעה הכתוב מדבר, שהיא צריכה כפרה וסליחה.
יר ועלה וכשהיה רבי עקיבא מגיע אצל פסוק זה היה בוכה, ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חז

בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה, המתכוון להעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת 
 כמה וכמה.

והנה יש לתמוה מה צריך קל וחומר על זה, אם התכוון לאכול בשר חזיר ואכל בשר חזיר ודאי 
 שאדם זה שהתכוון במזיד עונש גדול ורב. ומה צריך קל וחומר בשביל זה.

פסוק זה משמש סיבה לבכייתו של רבי עקיבא. ועוד יש להקשות הרי הפרשה מדברת באשה  ומדוע
שומרת תורה ומצוות שאין כוונתם לעבור במזיד על רצון ה' ואם כן כיצד העיזה לאכול דבר האסור 

 לה על פי נדרה?
דעת ומבאר הרב ראובן כץ זצ"ל: שיש כאן יסוד גדול בסוד נפש האדם והוא אם האשה היתה יו

בבירור כי בעלה לא הפר לה את הנדר, ודאי שלא היתה מעיזה לאכול את האסור לה, אלא האשה 
מורה היתה לעצמה שבודאי שמע את נדרה והפר לה, ואף שבמציאות בעלה באמת הפר לה. אולם 

 כיון שהאשה לא שמעה בבירור אלא רק הניחה שכך היה, לכן היא צריכה סליחה וכפרה.
מורה היתר לעצמו ומניח שהמציאות היא כפי שהוא מדמיין אותה, ההיתר הזה הוא הסיבה לכל התקלות, כי ההיתר הזה שאדם 

 האדם מניח שכך המציאות כפי איך שנוח לו לחשוב.
ולכן רבי עקיבא היה בוכה כשהיה מגיע לפסוק הזה, כי בפסוק הזה הוא הגורם העיקרי לאיסורים שבני אדם עוברים וכמה צריך 

 א למצוא היתרים בדברים שהם אסורים, ורק האדם שואף להלבישם באשליה שאין לה אחיזה במציאות.להזהר ול
ולפי זה מובן שמשה רבנו מזהיר את בני גד ובני ראובן ואומר להם בתנאי כפול "ואם לא תעשו כן והנה חטאתם לה' ודעו 

די להתחמק אחר כך מההבטחה לשתף עצמם חטאתכם אשר תמצא אתכם" משה רבנו מזהיר אותם שלא ימצאו איזה סיבה כ
 במלחמה עד שכל הארץ תיכבש לפני ישראל.

וזהו טבע האדם ככל שהוא יותר גדול יש לו יותר 
 רוצה אותם. אאפשריות ליפול ולמצוא היתר לדברים שהו

 
 

 הרה"ג שמואלי נצחוני שליט"א 
 רב ק"ק' 'בית דוד ושלמה'

 
 

 גודל מעלת הכרת הטוב
במדרש תנחומא הקשה: הקב"ה אמר לו למשה, נקום  )לא. ו(. 'וישלח אותם משה אלף למטה'

 נקמת בני ישראל אתה בעצמך, והוא משלח אחרים?! 
ני מיצר להם שעשו בי טובה, המשל אומר, אלא כיון שנתגדל במדין, אמר, אינו דין שא

 בור ששתית ממנו מים אל תזרוק בו אבן.
לכאורה פלא מה תשובה יש בזה, הלא הקב"ה אומר לו נקום נקמת בני ישראל אתה 

 בעצמך ואיך הוא משלח אחרים במקומו?
אלא, חידוש נפלא ומוסר השכל עצום למדים מכאן, חיוב הכרת הטוב הוא כה ברור ומובן 

ליו, עד שכאשר הקב"ה אומר למשה לילך לנקום נקמת מדין, אין ספק למשה שכוונת ה' מא
 שילך הוא בעצמו, אלא ע"י שליח.

 

 'דנ"י כיתה  וגימה נתנאלמאת התלמיד 

 
 

 חכמים הזהרו בדבריכם
זצ"ל, שמצא כתוב, שאלף למטה רומזת כתב הרב 'שפתי כהן'  )לב. לב(. 'נחנו נעבור חלוצים'

לבורא עולם שהוא אחד יחיד ומיוחד, אלופו של עולם. והואיל ובני גד וראובן אמרו שיצאו 
חלוצים למחלמה ולא הזכירו כי סמוכים הם על עזרתו יתברך, ה' איש מלחמה. נחסר מהם 

 האל"ף ולא נכתב אלא 'נחנו' בלבד.
חשים' חשי"ם אותיות משי"ח. להורות שיגלו עם וברמזיו כתב, שאמרו, 'ואנחנו נחלץ 

עשרת השבטים ולא יחלצו ממקום גלותם עד ביאת המשיח. וכן אמרו: 'לא נשוב אל 
 בתינו', נשו"ב בגימטריא משי"ח. ניבאו ולא ידעו מ ניבאו, שלא ישובו אלא בבוא הגאולה.

 

 'הנ"י כיתה  אל וגימהאבימאת התלמיד 

 
 

 מחכימים דרך משחק מהנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ניתן להקדיש את העלון 
 להצלחת, לרפואת, לעילוי נשמת. 

  30-0307399לפרטים במזכירות הת"ת: 
 

 לפרשת 'פינחס'פתרונות 
ועדים חג סוכות הנו בין המ אחודה חידה!

 הראשונים בשנה, אך בתורה נזכר אחרון.
 מי שהכל שלו. הזוכה:
 הרב סעיד עווד אחרק.  מי בתמונה?

 רוני דהרי. הזוכה:

 

 
 

 

 

 לזש"ק 

 יעקב  בן שלום

 מנשה  בת ומירב טליה
 



ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו 
 איש ונקרב את קרבן ה' איש אשר מצא וגו'.

, וכן בכמה מקומות גברוהשניה  אנשע"ה תרגם תיבת 'איש' הראשונה  ונקלוסאהנה 
 לפעמים מתרגם תיבת איש אנש ולפעמים גבר וצריך טעם למה?

והנה זיכני השי"ת ומצאתי טעם מספיק לזה להגאון הגדול הרב רבי שאול הביאו 
ר בהסכמתו להדפסת ספר ביאור ס"ד שחיבר הגאון הגדול הקדוש האלהי מורי ה"

אליהו זצוק"ל ומפני שאין הכל מעיינין בהסכמת הדפסת הספרים העתקתיו כאן, וזה 
 כלל דבריו: 

, וזה הדבר אשר פעמים דע כי מלת איש אשר יאמר פעם על הגוף ופעם על הנפש
ת"א 'אנש' ופעמים 'גבר'. כי כשמזכיר הכתו' מלת איש וכוונתו על הגוף מתרגמה גבר 

'נפש )ויקרא ה'( פש מתרגמה אנש כתרגום מלת נפש כמ"ש וכשכוונתו במלת  איש על הנ
 כי תחטא' ותרגמו 'אנש ארי יחוב' וכמוהו רבים. 

מפקודי משה', תרגם,  אישאומר 'ובאלה לא היה )במדבר כ"ו( וכן תמצא בפרשת פנחס 
כי אם כלב' וגו', תרגם, 'ולא  איש'. ובפ' שאחריו 'ולא נותר מהם גבר'ובאלין לא הוה 

'. והוא כי לכאורה נראה ולא נותר מהם איש מיותר והנכון כי נפשהון אשתאר מנ
ובאלה לא היה איש קאי על דור המדבר ולא נותר מהם איש קאי על המרגלים לכן 
סמך לו הכתוב כי אם כלב וגו'. ואנקלוס בשיטת רבי אליעזר רבו שדור המדבר יש 

גבר, היינו שהגופות לא עלו לכן תרגם ובאלין לא הוה )סנהדרין ק"ח( להם חלק לעה"ב 
מן המדבר משא"כ נפשותם שהן חיים וקיימים ויש להם חלק לעה"ב. אבל המרגלים 
לכ"ע אין להם חלק לעה"ב, לכן תרגם ולא אשתאר מנהון אנש שגם הנפש לא נותר 

 מהם. 
 איש', ובפסוק שאחריו 'אנש' שתרגם 'ולא שגא מננא אישוכן יתפרש 'ולא נפקד ממנו 

)שבת דאשתכח'. והוא שרמז לנו המתרגם דרשת חכמינו ז"ל  גברתרגם ' אשר מצא',

ולא נפקד ממנו איש בעבירה, כי העבירה עושה פגם בנפש כנודע, לכן תרגמה ס"ד( 
אנש, משא"כ הנדבה שהקריבו שאינה באה אלא מיד האנשים המתנדבים דהיינו הגופות 

 שלהם לכך תרגמה גבר. 
 חבת ביאור ומזה תקיש לשאר ודו"ק.ע"כ כלל דבריו בתוספת מעט להר

 זצ"ל( חיי שלום' למהר"י הכהן)'                                              

 חכם בעיניו!
בשנת תרע"ב לפני שעלו היהודים משרעב ממחוז אלעודן לארץ ישראל, מכרו את 
בתיהם למושל המקום. המושל היה משכיר את הבתים ליהודים. פעם אחת החליט 

מושל לתת את הבית שליד בית הכנסת לגיסו. גיסו היה שוטר ולא אהב כלל את ה
היהודים, ותפילותיהם ותקיעות השופר צרמו לאזניו עד מאוד, על כן אסר עליהם 
לתקוע בשופר ולהתפלל בקול רם. משכך, הלכו היהודים לאמיר )שר( אלגיש בתעיז, 

 ועשו משפט כנגדו ואף בחסד ה' זכו במשפט.
לגיסו של המושל שהיהודים זכו במשפט עשה מרזב גדול מעל בית הכנסת, וכל בוקר היה  כשנודע

זדעזעו עד מאוד והזהירוהו להפסיק ממעליו הרשעים העושה את צרכיו לגג של בית הכנסת. היהודים 
 והבזויים. אך הוא בשלו לא שמע בקולם ולא שת לבו לדבריהם. 

ך בדרכיו הרעים, החליטו  לקרוא תהילים בבית הכנסת כדי להענישו. לאחר תפילתם כשראו היהודים שדבריהם לריק והלה ממשי
 לה' אלדי השמים, הוא חלה בצורה אנושה, איזור חלציו התנפח והוא לא יכל לעשות צרכיו. שבעה ימים היה הוא במצב אנוש. 

ת היהודים ולהוציא את המרזב מעל גג בני משפחתו שראו את מצבו הקשה, קראו לדודו. דודו הציע להם שילך לבקש את סליח
 בית הכנסת. אך רשע זה התעקש ולא שמע בקול דודו. כשראה דודו עקשנותו ללא כל סיבה, אמר: "שישרף, שישרף, שישרף". 

כעבור יומיים שמצבו החמיר, קראו לדודו פעם נוספת. הפעם הוא קיבל את הצעת דודו שאמר לו לעשות סעודה ליהודים. וחזר 
 בועיים וכינס את היהודים ועשה סעודה גדולה, ועשו איתו היהודים הסכם חליפין לתת לו בית במקום אחר.אחרי ש

 (כאעמ'  תולדות הרשב"ז)
                         

 

 

 
 
 

בית דין של שלשה קבוע וסדר 
 התנהגותם

'שופטים ושוטרים תתן לך בכל 
ואמרו )דברים טז. יח(. שעריך' 

על )אבות פ"א מי"ח( רבותינו ז"ל 
על שלושה דברים העולם קיים, 

ועל האמת ועל השלום,ע"כ. הדין 
שאם לא יהיו דיינים שישפטו את 

ם, לא יתקיים ישוב בני אדם הע
בעולם. לכן התקינו אבותינו סדר 
לעניינים אלו וזהו פרטן כמובא 
בספר 'סערת תימן' לרב עמרם 

 :עמ' קיא()קרח זצ"ל 
חברי בית הדין יושבים שלשתם 
במקום קביעותם בכל ימות 
השבוע מהבקר עד זמן סעודת 
הצהרים, מלבד ערבי שבתות 

 וערבי יו"ט. 
ם ומסדרים בעלי הדין באי

טענותיהם. ביה"ד שומעים 
דבריהם ואחר שמבינים תוכן 

דו הם מריבים, אשר בע הענין
לדרך  יןדלי מושכים דעת הבע

הפשרה וטורחים להשוות דעותיהם 
על צד היותר טוב לשניהם, ורוב 
הבאים לב"ד יוצאים באהבה 
ושלום. מעטים הם המתעצמים 
בדינם, ולבקשתם נזקקים הב"ד 

הם והראיות לכתוב טענותי
 והברורים ופוסקים את הדין.

כי  יןדלי ההב"ד אין לוקחים מבע
אם שכר שטרות שכותבים על 
פשרה או טוען ונטען ופסקי דינים 
וכל מעשה ב"ד ולא יהיה יותר 

כר שאר כתיבות כי אם על ש
שרו הבע"ד ולא מעט. ואם נתפ

הוצרכו לכתוב שטר ביניהם אינם 
 נותנים כלום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לעילוי נשמת 

 ז"ל,פרץ  אליהובן אוריאל אהרן ז"ל,   נהרי יחיאבן  חיים

 נהרי ע"ה, תנצב"ה יחיאבת יפה  בשארי ז"ל,סעיד בן  דוד

 

 

מה שכיום  – ִזיָעה

ה.   אומרים ֵזיע 
 

 לזש"ק 

יעקב  בן תומר ישראל
 מנשה  בת ואודליה

 

 לרפואת

 יפתבן אבנר 
  בתוך שכחע"י

 

 
 

 

 



  הרב משה ב"ר יחיא דנין
נולד בישוב כמר שבמחוז 
כולאן. לאחר נישואיו עבר לגור 
בישוב חאצר. תלמיד חכם, ירא 
שמים מרבים, בעל קול נעים 
ומנעים בתפילה. ישר אמיץ 
ונמרץ, ובקי בהליכות 
המוסלמים. עמד בקשרים 
הדוקים עם הרב יחיא יצחק 
הלוי בענייני הנהגת הישוב. 
מילט יתומים משמד, נתפס 
ונאסר, ולאחר מאמצים עצומים 
שוחרר. ברח מתימן לעדן, 

בארץ היה ממקימי  .לא"יומשם 
מושב אלישיב. תבונתו עמדה 
לבני הישוב פעמים רבות, 

מים ות הדבפרט בעת פרע
עליית תרצ"ט. ב-בשנים תרצ"ו

על כנפי נשרים היה לאחיעזר 
 ך לרבים מהעולים.ולאחיסמ

ר באלישיב נפט
בי"א תמוז 

 תשל"ז.

 לידידינו היקר והנכבד

 הי"וחיים מחיוט  ה"ה

על עזרתו הרבה לתלמוד תורה 

מקדם קדמתה בנפש חפיצה 

 . ובשמחה רבה

זכה הוא וב"ב, לראות יהא רעוא שי

דורות ישרים מבורכים, ההולכים 

 אכי"ר.  בדרכי אבותינו הקדושים, 

 
 

והשפע ממקור ברכה עליונה 

  שליט"א שמואלי נצחוני להרה"ג

 לי הגיליון השבועי.ולכל עמ

יה"ר שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה, 

 ללא מיצר וללא הגבלה, 

 ברוח ובשפע טובה וברכה, 

 מן קדם מרן עתיקא, אכי"ר
 

 
 

 

  לומדים חברותות בכיתה ד'

נ"י  יונדב דחבשהתלמיד הנעים 
חגיגה מכיתה ד' סיים את מסכתות 

בשינון ע"פ ולרגל שמחתו ופסחים 
 לחברי כיתתו. סעודת סיוםעשה 

יהא רעוא שיזכה לברך על גמרה 
 תורה בשינון ע"פ ובידיעה-של

 
 

בספר תורה  לברך השישיבס"ד עלו פרחי החמד פרי הילולים 
כמנהג אבותינו הקדושים נע"ג, שעולים הילדים ואפילו קטני 

 ואלה שמותם: פרשת קרח. לשישיקטנים 
 נ"י בניהו אשר אלונינ"י      הלל מדמון

 נ"י  מאיר גיסיןנ"י      שר שלום חסיד
 נ"י איתי כברהנ"י                ן מפעייהונת

 נ"י פורת סופרנ"י                ימיני צאירי
 נ"י אביתר מפעינ"י                יהונתן שיאחי

 נ"י אוריה מדמון    נ"י  שלום דמרי
 נ"י יוסף חסידנ"י      יוסף כהן

יהא רעוא שיפרחו כדשן ויעלו במעלות התורה והיראה לדעת 
 ה בע"פ עד גמרה, אכי"ראת כל התור

 

 נ"י נתנאל עובדיה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "כסא דנחמתא"
 נשגר קמי ידידינו היקר

 הי"ו זבולון מעודהה"ה 
 ולכל בני משפחתו בהסתלקות האח 

 ז"ל מעודה בן מארי סאלם מנשה

 אינש דמעלי
 איש ישר וירא אלד'ים, שהזדכך ביסורים קשים 

 תעמוד לו זכותו הרבה, ובגן עדן לנפשו תהיה מנוחה
את בניו ובני משפחתו המב"ה ינחם, ובתוך אבלי ציון 

 עליהם ירחם
לימוד תשב"ר השנה יזקף לזכותו, ויהיו עילוי גדול מאד 

 לנשמתו
 הנהלת וצוות התלמוד תורה  ו את כאב המשפחהכואבים יחדי

 

 "כסא דנחמתא"
 נשגר קמי ידידינו היקרים

 הי"ו שלום ואחיקם דניןה"ה 
 ולכל בני משפחתם בהסתלקות האח ואבי המשפחה 

 ז"ל דניןבן משה  יוסף

 מעליאינש ד
שמסר נפשו על  איש ישר שזכה להאריך ימים ושנים,

 בימיו הרבים ארצנו הקדושה
 תעמוד לו זכותו הרבה, ובגן עדן לנפשו תהיה מנוחה

את אחיו, בניו וב"ב המב"ה ינחם, ובתוך אבלי ציון עליהם 
 ירחם

לימוד תשב"ר השנה יזקף לזכותו, ויהיו עילוי גדול מאד 
 לנשמתו

 ב המשפחה הנהלת וצוות התלמוד תורה כואבים יחדיו את כא

 


