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 994עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 

 "שובבי"ם"שני תחילת ביום  @
 כ' טבת יחולו הילולת ר' משה בן מיימון שישיביום  @
 זצ"ל יעקב אביחציראוהילולת ר'   הרמב"ם     
 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.      
 
 

 ויחי פרשת 

 "פה'תשטבת  יד'  בס"ד
 16:35  -   הדלקת נרות

 17:27  -   שבת צאת ה
 17:58  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

  תקברני  נא  "אל ליוסף:  יעקב  של   בקשתו 
 ."מצריםב      
   ביא את אפרים ומנשה אל אביו החולה מיוסף 
 שיברך אותם לפני מותו.      
   ומנשה כראובן   אפרים"  ליוסף  יעקב  מתנת 
 ."ושמעון יהיו לי      
 .ברכת יעקב ליוסף ובניו 
  שחלקו לו   והכבוד  יעקב  של  מותו על  האבל 
 במצרים ובכנען.      
 נוטר   שאינו  אחיו  את ומעודד   יוסף  מבטיח 
 והכל מהקב"ה.להם שנאה וטינה      
  אתכם   אלוהים יפֹקד  "פֹקד   : יוסף בקשת 
 והעליתם את עצמותי מזה".     
 "(כח ,מז) "ויחי יעקב 

שיעקב  ,ל"פירש זאת רבי בונם מפשיסחא זצ
את פני הדור  ,ביקש לגלות לבניו את תקופת הקץ

 –את החוצפה והבורות שישררו אז  ,של אותו זמן
ונסתלקה  - "בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא"

מן השמים לא רצו  ?וכל כך למה .ממנו שכינה
 חלילה שידבר רע על ישראל.

 "בך יברך ישראל ישימך"... 
הכוונה : ומתרץ  ?בךשואל הבאר יוסף מה הלשון 

יוסף שממנו נוכל ללמוד שהגם שהיה ב "בך"
כך . בשפל המדרגה בכל זאת נתעלה ברום המעלה

 שהם יכוליםו בכל מצב יכל אב יכול לברך את בנ
 .לעלות ברום המעלות

 "יהודה אתה יודוך אחיך" 
אומר התרגום יונתן בן עוזיאל שבירכו שבני 

ויש  ,ישראל יהיו נקראים על שמו בני יהודה
מוסיפים שהסמל של בן ישראל הוא תמיד להודות 

וגם יש בשמו  וזה השם יהודה מלשון הודיה ',לה
 '.שם ה
 "ויט שכמו לסבול... וירא מנוחה כי טוב" 

שיקבל על  ,מי שרוצה שיהיו לו חיים של מנוחה
 שלא יקפיד ויוותר לכולם. ,עצמו לסבול

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

ים ָעמ  ק"ן ט  ץ ב  ר  ת ַהש  ֵהר א   = ט 
 .רעשה מעת הצדקלם רבים תירוציא מצ

יש לי  -יכולני לטהר את השרץ בק"נ טעמים 
היכולת להביא ראיות לכך שהשרץ )בע"ח 

 . סיבות לטהרו 150טמא( טהור ויש לי 
 (עירובין יג ב)מקור :  

 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "בחרבי ובקשתי"... 
ואילו חץ חרב פוגעת מיד  .ירוש בתפלה ובבקשהפ

כך בתפלה לפעמים  .כ"קשת פוגעת רק אחמה
 נענים מיד, ולפעמים נענים לאחר זמן.

 "יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים" 
בעלי החיים כגון גמל אינו סובל משא על גופו כל 

והבעל חי היחידי שאפילו בשעת  ,בשעת השינה
וזה שמרמז  ,שינה הוא נושא את המשא זה חמור

על יששכר שהכוונה היא לתורה שילמד בלי הפסק 
 .בין ביום ובין בלילה שהוא זמן שינה

 "ויבכו אותו מצרים שבעים יום" 
יים בזמן מרדכי כתוב בירושלמי למה זכו הגו

בזה שחשבו להרוג  ,יום 70ואסתר לקורת רוח של 
זמן שליחת האגרות )ג ניסן "את עם ישראל מי

זמן שליחת האגרות ן )ג סיו"עד כ (הראשונות
 .יום זכו לכך 70מפני שבכו על יעקב  ,(האחרונות

  "וימת יוסף בן מאה ועשר שנים" 
 'ב סעיף ב"איתא במשנה ברורה סימן רצ

בשבת ומסביר המשנה ברורה  "צדקתך"שאומרים 
ואחד  ,צדיקים המשום שאז נפטרו שלוש 'ק ו"ס

וסף ית "ר שנים ,מרומז פה וזה ,זה יוסף הצדיק
 ה.נחמבת שפטר נ
 "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך"  
שאם  "שלום"ת "ר "הואו חמולמנה שאשר מ"

והנה ידוע שצריך  .יהיה שלום אז יהיה שפע בעולם
להתפלל בכל יום על הפרנסה כדי שלא יחסר אף 

 .הוא מלשון תפילה "יתן"ומצינו ש ,פעם

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 

 "ויקרבו ימימפטירין :  "
 )מלכים א' ב'(              

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מלמדיי השכלתימכל 

 
 

 חזק חזק ונתחזק

https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%90
https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%90
https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A5
https://he.wiktionary.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94
https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A8%D7%A2
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%92_%D7%91


 
 

  

 

 תלמיד חכם שיצא עליו שמועות רעות
חכם שיצאו עליו שמועות רעות,  תלמיד:  שאלה

שעבר על כמה איסורים מן התורה, והלך אחר 
 ? תאוות לבו, האם עדיין יש חובה לכבדו

כתב רבינו מאיר אבולעפיא הלוי )המכונה :  תשובה
הרמ"ה, שחי לפני כשמונה מאות שנה, והיה חבירו 
של הרמב"ן, וחיבר ספרים גם על פי הקבלה(, שכל 

ין כבוד תלמידי חכמים, לא הדינים שנאמרו לעני
נאמרו אלא בתלמיד חכם אמיתי ירא אלוקים, אבל 
תלמידי חכמים המזלזלים במצוות ואין יראת 
שמים על פניהם, הרי אלו כקלים שבציבור, והם 
מחללים שם שמים, ועליהם התנבא הנביא מיכה 
ית  ינֵׁי בֵׁ ית ַיֲעֹקב ּוְקצִׁ י בֵׁ ְמעּו ָנא ֹזאת ָראשֵׁ )פרק ג(, "שִׁ
שּו,  ת ָכל ַהְיָשָרה ְיַעקֵׁ ְשָפט ְואֵׁ ים מִׁ ל ַהֲמַתֲעבִׁ ְשָראֵׁ יִׁ
ין )תל  ּיִׁ ם עִׁ ירּוָשַלִׁ ש וִׁ ָחרֵׁ ּיֹון ָשֶדה תֵׁ ְגַלְלֶכם צִׁ ן בִׁ ָלכֵׁ
ת ְלָבמֹות ָיַער". ומבואר  ְהֶיה, ְוַהר ַהַביִׁ חורבות( תִׁ
מדבריו, שאין כל משמעות לחכמת התורה של הרב, 

וכמו שפסק להלכה מרן  אם אין בו יראת ה',
השלחן ערוך בזו הלשון: תלמיד חכם המזלזל 
במצוות ואין בו יראת שמים, הרי הוא כקל 

 שבציבור. 
ובגמרא במסכת מועד קטן )יז.( מובא מעשה 
בתלמיד חכם גדול, שהיו צריכים תלמידי חכמים 
 שבדורו לתורתו, ויצאו עליו שמועות רעות, ונידה

ף שהיו צריכים אותו אותו רב יהודה על כך. וא
התלמידים כדי ללמוד תורה מפיו, מכל מקום דרשו 
שם בגמרא )שם( מהו שנאמר "כי שפתי כהן ישמרו 
דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות 
הוא"? אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו, 
ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. ולכן נידה רב 

שאף שצריכים לו כדי יהודה את אותו תלמיד חכם, 
ללמוד ממנו תורה, מכל מקום עדיף יותר שלא 

 .ילמדו תורה מפיו, כיוון שיצאו עליו שמועות רעות
ומרן השלחן ערוך פסק בזו הלשון: הרב שאינו 
הולך בדרך טובה, אף על פי שחכם גדול הוא וכל 
העם צריכים לו, אין למדין ממנו עד שיחזור 

גמרא הנזכרים למוטב. ומקור דבריו מדברי ה
 .במסכת מועד קטן

ואף על פי שמבואר בגמרא שרב יהודה נידה חכם 
שיצאו עליו שמועות רעות, מכל מקום עניין נידוי 
תלמיד חכם שחוטא אינו פשוט כלל, מפני רוב מעלת 
תלמידי החכמים, ותלמיד חכם זקן בחכמה או אב 
בית דין שסרח )דהיינו חטא( אין מנדין אותו 

לעולם, אלא אם כן עשה כירבעם בן נבט  בפרהסיא
 .וחביריו, אלא אומרים לו הכבד ושב בביתך

ועוד שיתכן שתלמיד חכם יחטא, ואחר כך ישוב 
בתשובה שלימה, ואז יסלח עוונו, אבל ענינים אלו 
מלאים בפרטים ופרטי פרטים, ויש לנהוג בכל דבר 
כפי שיורו גדולי התורה, תלמידי חכמים מובהקים 

 .על אמיתות העניןשיעמדו 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 יוסף זוכר תמיד את יום המיתה
 ת""ויאמר יוסף לאחיו הנה אנכי מ

תמיהה היא; מדוע נקט יוסף בלשון הווה 
הנה אנוכי הולך "ולא אמר בלשון עתיד 

כי  ,ל"ותירץ רבי עקיבא איגר זצ "?למות
בלשון הזו בא יוסף להודיע לאחיו שאין לו 

ל "שהרי כבר יעצו חז .עליהם קנאה וטינה
כיצד להתמודד עם היצר הרע  (א ,ברכות ה)

ואם לאו  -אם נצחו מוטב ". בכל מיני שלבים
ואם לאו  -אם נצחו מוטב  .יעסוק בתורה

זאת אומרת  ".יזכיר לו את יום המיתה
שאות שהעצה לעקור מלב האדם את ההתנ

וזה מה שאומר  .היא בזיכרון יום המיתה
היינו שהוא  ,בהווה "אנכי מת"יוסף לאחיו 

זוכר כל יום את יום המיתה ועל ידי כך קנה 
שבת )ואמרו עוד  .לעצמו את מידת ההכנעה

אין עצמותיו  -שאדם שאין לו קנאה  (ב ,קנב
ולפי זה מובן המשך דברי יוסף:  מרקיבים.

היינו  - "מזה אתכםוהעליתם את עצמותי "
גם אם יארכו הימים והשנים עד שתצאו 

בכל זאת תוכלו להעלות את  ,ממצרים
 .העצמות כי הן לא ירקיבו

 

 (ב"כ-ח"מ) ""ואני נתתי לך שכם
בראשית  חומש: מילה אחת שמופיעה בחידה

אך בארבע  ,ארבע פעמים באותו קרי וכתיב
 ! שכםתשובה:  ?משמעויות שונות

  .(כ"ג-ט)שניהם וילכו אחורנית"  שכם"וישימו על  א.
 .(י"ח-ל"ג)" שכםב. "ויבא יעקב שלם עיר 

  (ל"ד א')בן חמור החוי"  שכם"וירא אותה  ג.
 ח(.מ")אחד על אחיך"  שכם"ואני נתתי לכם ד. 
 

  "וייקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק"
יש לדקדק כיצד הקדים יעקב אבינו את שמו 

מן הראוי היה  ,ויצחקלשם אבותיו אברהם 
 .להזכיר שם אבותיו תחילה ואחר כך שמו

ל "והביאור בזה על פי מה שאמרו חז
יצחק  ,עמוד החסדשאברהם אבינו היה 

ובא  .עמוד התורהויעקב  ,עמוד העבודה
לרמוז לנו בזה שאי אפשר לעמוד החסד 

ואם יש עמוד  ,והעבודה בלי עמוד של תורה
זאת  .השל תורה אז מגיעים לחסד ועבוד

שאין רצונו של יעקב להקדים את  ,אומרת
אלא הכוונה  ,עצמו על פני אברהם ויצחק

להראות לנו שעמוד התורה קודם לחסד 
 .ועבודה

 
 

 
 

 

2 



 
 

 

 לפני ה' ישפוך שיחו
בישיבה קטנה אשר בחן בחור  במעשה היה בר

שביקש להתקבל לישיבה. התרשמותו מן הבחור 
עם המועמד התגלה  הייתה עמוקה. במהלך השיחה

הבחור כיודע ספר בעל הבנה עמוקה ובעל סברה 
ישרה. תהייה קלה נוספת על קנקנו גילתה שמדובר 

חמודות עדין נפש ובעל מידות מצוינות, בחור  בעלם
שהתארכה השיחה ביניהם  ככל .נפלא מכל בחינה

וגברה. לילד כזה מתפלל ב הלכה התפעלותו של הר
סיכמו  כל הורה וכל מחנך! בישיבת הצוות כאשר

 בכולם את התרשמותם מהנבחנים לא הופתע הר
לשמוע שאף שאר הצוות התפעל כמותו מהבחור, 

את רשות הדיבור, "הייתי  וכאן הוא קם וביקש
, וזהו סיפורו כפי רוצה לספר לכם סיפור", הוא אמר

 שסיפר באותה ישיבת צוות: "בימי בחרותי כאשר
למדתי בישיבה למד עימי בחור ממולח ביותר, בחור 
ירא שמים למדן ונעים הליכות. רציתי מאוד ללמוד 

הזה ולא עבר עלי יום מבלי  בחברותא עם הבחור
שנשאתי תפילה להקב"ה שיעזור לי להגשים את 

ו נקשרוו חברים לחדר משאלתי ואכן ה' עזר, הפכנ
בינינו קשרים טובים התחלנו ללמוד ביחד ולבסוף 

לא היה מאושר ממני באותם והיינו חברותא קבועה 
עד אור השחר היינו יושבים  ימים. שעות ארוכות

לומדים ומסכמים את כל החומר שנלמד בישיבה 
 לאורך השבוע כולו. את 'לילות שישי' הללו לא

וים עבורי זיכרון מתוק אשכח כל ימי חיי. הם מהו
 ודוגמא ללימוד המחיה נפש. 

 והנה נפל דבר בשיגרת הלימוד הברוכה שלנו. יום
אחד גילה ידידי את אוזני שהלילה הוא בא, אם 
ירצה ה', בברית אירוסין. הייתי מלא שמחה 

האובדן העתידי של  בשמחת ליבו מחד ומלא צער על
 הלימוד המשותף מאידך. 

ברי הטוב התחננתי לפניו לאחר נישואיו של ח
נתנה את  שנמשיך ללמוד ב'ליל שישי'. רעייתו

הסכמתה לרעיון וכך מידי יום חמישי בערב הייתי 
 בא לביתו וביחד היינו צוללים אל תוך ים התלמוד.

באחד השבועות משהגעתי לביתו כהרגלי קרה דבר 
מוזר. דפקתי על הדלת ולא הייתה תשובה, דפיקה 

מתוך הבית עלו רחשים  אומנם נוספת ואין תשובה.
אך דפיקותיי החוזרות ונישנות לא נענו. אט אט 
התחזקו הקולות מתוך הבית וכעת כבר יכולתי 

בבירור את קולו של חברי הטוב האומר  לזהות
 תהילים ברגש פרק אחר פרק.

רעד חלף בי כשקלטו אוזניי בכי נורא המצטרף אל 
ה אמירת התהילים. "חששתי שידידי נמצא בצר

בדעתי סיבה אחרת  גדולה שכן לא יכולתי להעלות
שתגרום לכך שהוא ימרר בבכי ויקרא תהילים בקול 
 תחנונים. לפיכך מתוך חשש שהוא נמצא במצוקה
אמיתית ואולי זקוק לעזרתי לחצתי על ידית הדלת 
שלא הייתה נעולה ונכנסתי אל הבית פנימה. 

התעשת, קם  משהבחין בי החברותא שלי הוא
הושיט לי יד ואמר: 'מגיע לי מזל טוב נולד  ממקומו

לי בן'. בשלב זה הייתי בטוח שהרופאים בישרו 
 בשורה קשה הקשורה ברך הנולד  להורים הטריים

 ?שמא חולה הוא או אולי חיי היולדת נתונים בסכנה
  ..'מה המצב?' שאלתי בבהלה.

 האב הצעיר השיב: 'הכל ברוך השם בסדר'.
 עדיין לא הבנתי. 'אז למה אתה בוכה?'

את התשובה שקיבלתי לא אשכח כל ימי חיי: 'מה 
פירוש למה אני בוכה? אני מתפלל להקב"ה שהרך 

שמים בסתר ובגלוי  הנולד יגדל להיות יהודי ירא
שתבער בקרבו אש התורה תמיד ושיהיה תלמיד 

 חכם ועבד השם באמת'.
הילד הזה שעל ", סיים הרב את סיפורו, "הילד הזה"

שפך ידידי דמעות הוא הבחור כליל המעלות עתידו 
 . אותו פגשנו כולנו היום"

לאור מעשה זה נבין. יעקב אבינו יודע שמבכיות 
כאלה יוצאים ילדים מיוחדים. ילדים שאין ביניהם 

למה שכל בניו של  שנאה וקנאה. ילדים שזוכים
 ,וישלדורות כשירצה אדם לברך את בנ -יעקב לא זכו

 לבעלי ,הם הסמל למיוחדותו יברך באפרים ומנשה
מדרגה. אלה ילדים שבאו בדמעות ותפילה. מכאלה 

 אור דניאל(-טעמו וראו)יעקב לא חושש לקנאה ושנאה. 
 

 מתחממים לאור התורה
שמי בנימין. לפני שנתיים, בחורף הקר, לא היה לי 
תנור אמבטיה. שתי בנות יקרות כבר היו לי אז, 
ואנחנו ניסינו להסתדר בלי תנור. לא היה לי כסף 
לקנות תנור. כמשפחה אברכית עם מלגה מהכולל 

ואכן, נדיב . חיינו בצמצום גדול, וציפינו לישועה
שלחתי . אחד החליט לתרום לאברכים תנורי חימום

ה מכתב שאני אברך כולל וזקוק לתנור אמבטי
פרסמו קיבלתי מכתב שאני זכאי לקבל תנור. ו

. שהחלוקה תתקיים באחד הימים בשעה שש בערב
שעה שש אני בשלרעייתי חזרתי הביתה, וסיפרתי 

והשאלה היא אם  נתון בעיצומו של סדר ב' בכולל
ד שווה להפסיד מהלימוד בשביל תנור. האם חיכינו ע

אשתי ? עכשיו כדי שביום החלוקה אפסיד מהלימוד
עודדה אותי שהתורה שווה הרבה יותר מהתנור, 
ועדיף לא לוותר על הלימוד. בשעה שש וחצי, ידעתי 

מחלקים תנורים ומי יודע מה יישאר לי, שקעתי ש
לימוד מתוק כזה אני מאחל לכל יהודי. הרי . בגמרא

תתפות הייתי צריך להצדיק את הוויתור על ההש
. בחלוקה בזמן שנקבע, ולכן הלימוד היה חזק מאד

לא הגיע. למדתי לבד, והוא הופיע שלי  החברותא
סוף סוף בשעה שבע, בסבר פנים לא מרוצה בעליל. 

", "הלכתי לחלוקה של התנורים כדי לקבל רדיאטור
סיפר החבר, "בשש החלוקה עוד לא התחילה בכלל. 

מעט מדי רק בשש וחצי הגיעו התנורים, והיו 
רדיאטורים. התחילו לחקור כל אחד אם הוא באמת 
נזקק לזה, וכשהגיע התור שלי כבר לא נשאר כלום. 

יש לי  ,ואני כלל לא זקוק לו התקעו לי תנור אמבטי
 הסדר התיישבנו ללמוד, ובשבע וחצי, בסיום". כבר

אומר לי החבר, "אולי אתה רוצה את התנור? אין לי 
ת התנור מהחבר, והודיתי קיבלתי א". מה לעשות בו

להשם על שלא התפתיתי להפסיד מהלימוד, ומה 
 שנגזר שיגיע אלי, הגיע בלי מאמץ כלל. 

 .כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול דרך ארץ

 ואבותינו סיפרו לנו
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  ה

 ברכה והצלחה

 ורינה שאבי לדורון
 שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

 ברוחניות ובגשמיות 
 יאיר הקב"ה דרכם 

אושר, ומזלם מתוך 
בריאות איתנה 
 ופרנסה טובה  

ברכה לשנים רבות ו
 לילדיהםוהצלחה 

 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
אך  ,למרות שכל הילדים גדלים פיזית בתוך בית

 .אינו בית ,ללא חום ואהבה בלתי מותנים בית
גם אם  'הומלס'הוא בגדר  ,וילד שאינו מקבל זאת

כזה נמצא בסיכון גבוה לצאת  ילד .הוא גר בבית
כי אם הבית אינו משמש לגביו באמת  ,לרחוב

 ?לטובת הרחוב מדוע שלא יעזוב אותו ",בית"כ
 ,חווית המשפחתיות .בית הוא מקום צפוי ומוכר

או על  ,בהכרח על חידושים תמידיים אינה נבנית
של המשפחתיות היא דווקא  כוחה .גורם ההפתעה

 .המוכר והטוב ,במקום הישן
הוא השקעה  ,כל דבר בעולם שאנו מעניקים לילד

כל שיחת  ,כל חיוך '.בנק החינוך'לטווח ארוך ב
אם הילד יכל ללכת  ,למשל .תה כל כוס ,טלפון

ואביו הלך  ,לתחנת האוטובוס בדרכו לישיבה לבד
הלכתי', גם ההליכה  אתו, אין לשאול 'אז למה

הזמן יצמיח  המשותפת הזו נכנסת לחשבון הבנק.
 ראת שמים.הפקדון פירות טובים של קיום מצוות וי

  
 

 

 "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  לפנחס ושרה יעקובי

 .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

 לכל ילדיהםברכה הצלחה 
 בן יהודה ז"ל דודולהבדיל לע"נ 

 
  
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מזל ןבנפתלי צריקר 
 ז"ל שושנה בת מרגלית שמואליאן 

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

 ז"ל  מנטינהבת לידיה רוקח  
 ז"ל  מטילדה-איטובת  טהורמרים 

  ז"ל תמו בת סימי בן דוד
 ז"לפרי  בת מרים עמרני

 
 

  "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 שרה בן יצחק גולגי
  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"ומרדכי ודרורה מוסאי 

 הי"וגדי ובתיה אשורי 

 רינה עם  דניאללנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל" "ענבי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  ענק.מסך  על גבי
 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 ברכה והצלחה
 בת שמואללשרה כהן 

 שרהבת לרבקה כהן 
שתזכנה לרפואה 

הקב"ה יאיר  .שלימה
דרכן ומזלן מתוך 

 אושר ופרנסה טובה  
לשנים רבות טובות 
 ונעימות והצלחה 

 לכל משפחתן
 ברכה והצלחה  

 למזכי הרבים
 אורן ואפרת פינטו

על כל הסיוע 
והעזרה שיתברכו 
ברפואה שלימה 

ובכל מילי דמיטב 
בפרנסה טובה 
ולשנים רבות 
וטובות וברכה 

 והצלחה לילדיהם
 

 
 בשורה משמחת

 יום חמישיבכל 
 24:30עד  23:30משעה 

 מתקיים תיקון היסוד
 עפ"י הבן איש חי זיע"א
 במרכז ברסלב במקלט

 יבנה 1ברח' החבצלת 
 מול ביכ"נ "בוכריס"

 052-6498161 איתן
 סגולה טובה להשתתף

 
 

 

 ? "חמור" מתקשר אל ביאת המשיח
 

שלושה אנשים מרוממים מעם "רכבו על החמור": 
את חמורו"(, משה )"וירכיבם  אברהם )"ויחבוש

 שיתגלה במהרה בימינו. על החמור"( והמשיח
המושג רכיבה מציין שליטה, שליטה מוחלטת, 
כשם שנאמר על האלוקים: "רוכב שמים בעזרך" 

 )דברים ל"ג, כ"ו(.
החמור מציין את החומריות. תכונת הרכיבה 
והשליטה, מאפיינת את שלושת האישים הללו. 

ה"חמור", על חומריותם.  שלושתם שולטים על
כמחדש האמונה ומידת החסד בתוככי  -אברהם 

כמשנה פני העם  -עולם קר ומנוכר. משה 
לדורותיו, בהורידו תורה מהר סיני. ומלך המשיח, 
אשר עתיד להביא למהפכה הרוחנית הכבירה 
ביותר באנושות, עת ישיב אותה אל מחוזות 

המשיח הוא האדם  האושר ואל ממלכת הרוח.
 .אליו תפנה האנושות העייפה והתשושהש

 ברכה והצלחה
 איצקוביץ שלמה וציפי

 שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

 גשמיות רוחניות ו
 יאיר הקב"ה דרכם 
ומזלם מתוך אושר 

 בריאות איתנה ו
עוד השנה וזיווג הגון 

 לדורון בן ציפורה
 
 
 

   לע"נ הצנועה והענוה
 זדה-זרי כהן

 רחל ז"ל תב
 ' טבת פקידת שנתה יז 

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 מרדכי   לארי

 שלמה ושרה שיחיו ןב
 ופקידת שנת טבת' יד

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 חיים שושן-יוסף

 ואור רחמני
 שיעלה הזיווג נאה

יתברכו ברפואה ו
 שלימה ובכל מילי

ולחזרה דמיטב 
 בתשובה שלימה
באושר ופרנסה 

 לשנים רבות  טובה
 
  

 
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו  פור-לתמר ודניאל יצחק

 .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

 לכל ילדיהםברכה הצלחה 
 בן יהודה ז"ל דודולהבדיל לע"נ 
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לע
 ב

 

   לע"נ הצנועה והענוה
 מרגלית שמואליאן

 ז"לשושנה  תב
 ' טבת פקידת שנתה טי 

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 
 
 

   לע"נ הצנועה והענוה
 ליזה עובדיה

 סעדודה ז"ל תב
 יז' טבת פקידת שנתה  

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 חנה אהרוני

 בת שרה
 הקב"ה ישלח
מזור ומרפא 

אבריה לרנ"ב 
ושס"ה גידיה. 
תחזור לאיתנה 
הראשון ותזכה 

 עםלשנים רבות 
 בעלה אברהם

 
 

 ברכה והצלחה
 לשמואל וחיה

 אהרוני
 שיבורכו מפי עליון 
ובכל מילי דמיטב 

 גשמיות רוחניות ו
 יאיר הקב"ה דרכם 
ומזלם מתוך אושר 

 בריאות איתנה ו
 ולשנים רבות

 והצלחה לילדיהם
 והצנוע צדיקה לע"נ 

 דוד  יעקובי
 בן יהודה וציפורה ז"ל

יז' טבת  שלישיביום 
יום לימוד   10:00בשעה 

 בבית הכנסת
 ".עזרא הסופר"
 עליה לבית העלמין - 15:30

 ברכות, מנחה,  - 16:30
דברי תורה וערבית 
 ב"עזרא הסופר"

 
 
 

 

 במלאת שלושים
 והענו הצנוע לע"נ

 יצחק גולגי
 ז"לשרה וידידיה בן 

 12:15 -בשבת משמרה ב
 ביום שני טז' טבת

 מנחה, דברי  16:30 
 תורה, ערבית וסעודה
 בבית הכנסת "בוכריס"
 ביום שלישי יז' טבת

 עליה לבית העלמין - 08:30
 
 

 

 ברכה והצלחה 
 למזכה הרבים 

 אפרים עובדיה
 שיזכה לרפואה

 ופרנסה טובה 
שיתגשמו כל 
משאלות ליבו 
 לטובה לשנים
 רבות טובות

 ונעימות
 בנחת ואושר  

 
 

 


