
 

 

 

 1035עלון מס'   - תח  ַאים ו  ר  ש  ע  שנה 
 

 כל הלילה.  "ברכת הלבנה" ביום ראשון סוף זמן@ 
 רפואה, ברכה, פרנסה, זיווג, ניתן להקדיש העלון ל@ 
  ולהבדיל לעילוי נשמת יקיריכם.  הצלחה, זש"ק,     
 08-9437333,  054-7743834טל' המערכת :      
 
 

 ויצאפרשת  

 פ"אה'תשכסלו   יב'  בס"ד
 16:17  -   הדלקת נרות

 17:08  -   שבת צאת ה
 17:40  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

  מענייני הפרשה :
   חלום יעקב. -קורות יעקב בדרך לחרן 
 .פגישת יעקב עם רחל בת לבן 
  נשואי יעקב ללאה ולרחל. -יעקב   עובד   בבית  לבן 
 .הולדת בני יעקב, הצלחתו ונתעשר עושר רב  
 ועוזבעקב  לוקח  את  כל  משפחתו  ורכושו י 
 את בית לבן.      
 בן  ואנשיו   רודפים  אחרי  יעקב   ומשיגיםל 
 בהר הגלעד. אותם     
  .לבסוף השלימו יעקב ולבן ביניהם ונפרדים בידידות 
 ע למחניים.ייעקב המשיך בדרכו הביתה והג 
 "... ויצא יעקב" 

פרשת ויצא היא סתומה, משום שיעקב ברח מלבן 
שכאן הוא התחלת בנין כלל ישראל, בהחבא. ועוד טעם 

וכל קיום כלל ישראל הוא סתום, איך שאחרי כל כך 
הרבה שנות גלות הם עדיין חיים וקיימים, וזה רק משום 

 שהקב"ה מצילנו מידם.
 "כ"ח י"ב(.) "ויחֹלם והנה סולם מצב ארצה 

מסוגל אדם לטפס  ", ע"י מדת הענוהעניו" בגי' "סולם"
 )נפש יהונתן( ולעלות למדרגות הנעלות והנשגבות ביותר. 

 "כ"ח י"ב(.) "ויחֹלם והנה סולם מצב ארצה 
רגליו מוצב ארצה, יש  .לכהמיווי לעודת סר"ת  "סלם"

 .אבל ראשו מגיע השמימהאנשים שמזלזלים בו, 
 "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" 

לוקח עמו כלום לא כסף לא  כשמסתלק אדם מן העולם,
ולא זהב, רק צדקות ומעשרות שנתן בעולם הזה, וזה 
אמר יעקב מכל הכסף שאתה נותן לי נשאר לי רק 

 המעשרות והצדקות שנתתי בעולם הזה.
 "כ"ח י"ד(.  "והיה זרעך כעפר הארץ( 

מה העפר הכל דורכים עליו ברגליהם ורומסים  -רמז 
מכסה על כולם, אף  אותו, ולבסוף נקברים תחתיו, והעפר

תחילה רומסים אותם ודורכים עליהם ברגל  -זרעך כך 
גאוה ובוז, ולבסוף "ואתה על במותימו תדֹרך" )דברים 

 )צרור המור(                                                  ל"ג כ"ט(.
 "ויען יעקב ויאמר...עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה" 

אם הוא אלהים שאפשר למצאו  יעקב אבינו אמר ללבן:
ולמששו, "לא יחיה" סימן הוא שאלהים כזה לא חי 

 )מקור ברוך(                                           וקיים כלל. 
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 מכין ועונשין שלא מן התורה

בית דין רשאים להלקות ואף להמית אדם, מעבר 
הקצובים  בתורה, אם הם   לעונשי מלקות ומיתה

 רואים שהדבר נדרש באותה שעה.
למשל, מסופר בגמרא :  מעשה באחד שרכב על 

בימי היוונים, והביאוהו לבית דין  סוס בשבת
על פי שעבר רק על איסור דרבנן, וסקלוהו. ואף 

ראו בית דין צורך לסקול אותו, מפני שהיו העם 
 פרוצים בעבירות.

 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "הבה את אשתי"... 
דברי רש"י מרומזים . פירש"י 'מתי אעמיד י"ב שבטים' 

, ולזה ביקש 'הבה' י"בשהיא גימטריה  'הב"ה'במילה 
 .י"ב שבטיםשלא יעכבנו כי עליו להעמיד 

 " אותה לך מתתי אותה לאיש אחרטוב תתי" 
מפרש המהר"ם שיק שלבן הכיר את בתו רחל שהיא 
צדקת ואמר שיעקב צדיק ורחל צדקת, ולכן אם יתן את 
רחל לאיש אחר הרי יתוסף עוד צדיק שבודאי רחל תחזיר 
אותו בתשובה, לזה הוא לא הסכים שיתווסף עוד צדיק 

 ר".מתתי אותה לאיש אח"בעולם, וזהו שאמר 
 "ל כן קראה שמו יהודה ותעמוד מלדתע" 

ושואלים הרי הודאה זה דבר טוב, ובפסוק משמע שבגלל 
שנתנה הודאה לה' הפסיקה ללדת? ומתרצים שכל אחד 
צריך להודות על העבר ולהתפלל על העתיד, ולכן 

וירחם ה',  ברוך השםעונה  ?כששואלים לאיש מה שלומך
אבל לאה הודתה רק על העבר ולא ביקשה על העתיד, 

 ."ותעמוד מלדת"בגלל זה 
 ו( ט' כ  )בראשית  השלום לו"  להם  "ויאמר  

לפי ה"ספורנו" יעקב משתדל לדעת את שלום לבן קודם 
שיראה את פניו, כי אין זה ראוי לאורח הבא לפקוד את 

 בית המארח בעת שמחתו או להיפך.
 כט' כח( )  רחל"  את  לו  "ויתן 

נשאלת השאלה, איך נשא יעקב אבינו שתי אחיות  
בחייהן? הרי מקובלנו שיעקב אבינו קיים את כל התורה 

מתרץ ה"חזקוני" על פי מה שאמרו רבותינו שגר ? כלה
שהתגייר הוא דומה לקטן שנולד. ויש מי שאומר שלאה 

ולכן אין ורחל היו אחיות מהאב והיו משתי נשים שונות 
 .בניו מתייחסים אלא אחר האם

 

עקב מצב התחלואה מנגיף 
הקורונה, לצערנו לא נקיים 
 במוצ"ש את השידור בלוויין

 
 
 
 
 

 
 

  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 

 "תלואיםועמי מפטירין :  "
 (הושע יא')           

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 



 
 

  

 

 ומאוורר בשבתטלטול שמיכה חשמלית 
 

חשמלית, האם מותר להשתמש בשבת בשמיכה : שאלה
 או שאסור להזיזה בשבת מצד איסור "מוקצה"? 

 ? האם מותר להטות בשבת את המאוורר לכיוון אחרו
 

בענין איסור "מוקצה" בשבת, יש דברים :  תשובה
 שאסרו רבותינו לטלטלם )להזיזם( בשבת. 

לברר, מצד איזה סוג א לנדון השאלה, עלינו יוכאשר נב
מוקצה, שייך לאסור הוזזת מאוור או שמיכה חשמלית 

 .בשבת
דאי שאין ווהנה מצד איסור "מוקצה מחמת גופו", בו

לאסור, שהרי מוקצה מחמת גופו, הוא דבר שאינו 
"כלי", וגם אינו מיועד לשימוש כלשהו בשבת. אבל 
המאורר, וכן השמיכה, נחשבים "כלים", והם בהחלט 

 .להשתמש בהם בשבת עשויים
אולם יש לדון מצד "כלי שמלאכתו לאיסור". שכן אסרו 
רבותינו לטלטל בשבת כלים המיועדים למלאכה 
האסורה בשבת, כגון מעדר, מגריפה, איזמל, פטיש, 
שהואיל והם עשויים למלאכה האסורה בשבת, אסור 
לטלטלם. והרי ידוע שאסור בשבת להפעיל מאוורר. וכן 

יל שמיכה חשמלית. ולפי זה נראה אסור בשבת להפע
 .לכאורה לאסור לטלטלם בשבת

והנה התוספות )במסכת שבת דף לו.( כתבו, ש"נר", 
העשוי להדליק בו, נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור, שהרי 
אסור להדליקו בשבת. אולם הגאון רבי עקיבא איגר 
הביא שהרשב"א ועוד מרבותינו הראשונים, כתבו שנר 

מלאכתו לאיסור. כי כלי שמלאכתו אינו נחשב לכלי ש
לאיסור, הוא כלי, שמשמש בעצמותו למלאכת איסור על 
ידי טלטולו, כמו פטיש ואיזמל, אבל דבר שהפעלתו היא 
באיסור, אך הוא אינו משמש לאיסור, אינו נחשב לכלי 

 שמלאכתו לאיסור. 
)ומכל מקום, את הנר אסור לטלטל מצד דין אחר, שהוא 

האסור", וענין זה יתבאר בעזרת ה' נחשב ל"בסיס לדבר 
 (בהזדמנות אחרת

ומעתה נראה, שהשמיכה החשמלית, וכן המאוורר, 
אינם נחשבים למוקצים בשבת, כיון שאינם כלים 
שמלאכתם לאיסור, רק הם מופעלים על ידי דבר האסור 
בשבת. וכן פסק הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, והגאון 

על ידי כח חשמל,  רבי משה פינשטיין, שדבר המופעל
אינו נחשב בהכרח למוקצה, אלא אם הוא עשוי 

 למלאכת איסור, כגון מקדחה וכיוצא בזה. 
לכן מותר בשבת לטלטל מאוורר, בכדי להפנותו לכיוון 

 .אחר, וכן מותר לטלטל שמיכה חשמלית בשבת
ומטעם זה, ומעוד טעמים אחרים, כתב מרן רבינו הגדול 

להקל לאדם כבד שמיעה, זצוק"ל, שיש עובדיה יוסף 
זנו, כיון ולטלטל בשבת את מכשיר השמיעה שבא

שמכשיר זה אינו מוקצה, אף על פי שהוא פועל על ידי 
 .כח חשמל

 
מותר להטות בשבת את המאוורר לכיוון אחר, :  לסיכום

וכן מותר להשתמש בשבת בשמיכה חשמלית שחוברה 
מערב שבת לזרם החשמל. אולם יש להזהר שלא 

 .בל החשמל מן התקע שבקיריתנתק כ
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 סגולת סעודה רביעית לאריכות ימים

והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה "
יש  "והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו.

המובא שיש עצם באדם ששמו נסכא  לומר ע"פ
ואין לו הנאה משום אכילה וסעודה רק 

מלכה, ומעצם זה יתחיל תחיית  מסעודת מלוה
בזה  .והתהוות הגוף מחדש בעת תחיית המתים

עודת ס, שהוא ר"ת סל"םמרומז כאן והנה 
לכה, היינו דע"י סעודה זאת אע"פ מלוות ל

, היינו שהגוף יהא מונח "מוצב ארצה"שיהי' 
וראשו מגיע "ושוכב בקבר מ"מ יהא 

, דע"י סגולת סעודה זאת יקום "השמימה
והנה מלאכי אלהים עולים . "תיםבתחיית המ
, היינו דבסעודה זו עולים מלאכי "ויורדים בו

השרת המלוין לו לאדם בשבת כמבואר בגמ' 
, ויורדים המלאכים המלוין (שבת קי"ט ע"ב)

 .בחול
 

סכתות, מ יוםס עשותל ר"ת סלם יש שפירשו
שהרוצה לעלות במעלות התורה והיראה 

 שיתמיד בתורה ויעשה הרבה סיומים.
 

 136בגימטריה  צום וכן 136גימטריה  סולם
שעל ידי כל אלו יכולים  ממון וכן קול וכן

 של מעלות התורה והיראה. לעלות בסולם
 

 מרמז על חנוכה. "עולים ויורדים בו"
רמז לשמונת ימי  8" גימטריה בו"

מוסיף -מרמז לשיטת בית הלל "עולים" חנוכה,
-מרמז לשיטת בית שמאי "ויורדים" והולך,

 וחת והולך.פ
 

 השמש כבר תזרח
יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, שאצל עם 
ישראל זה תחילת היום, כמ"ש 'ערב ובוקר 
וצהריים' לרמז לנו שאפילו שכבר נראה 
לאדם שנמצא בחושך, נפל ח"ו לתוך ייאוש, 
מרגיש שאינו עובד את ה' כמו שצריך, וחושב 
בלבו 'כאשר אבדתי אבדתי' אין לי שום 

אומרים לו דווקא עכשיו תעמוד סיכוי, 
ותתפלל לפני הקב"ה, אמנם עכשיו נראה לך 
חושך, אבל תדע 'יש אור בקצה המנהרה', 
אתה יכול דווקא במצב של 'לב נשבר' 
להתפלל לפני הקב"ה ולהגיע לידי 'שמחה 

 והשמש עוד מעט קט כבר תזרח לך, ואושר'
וכאשר היהודי יודע שעוד מעט מצבו ישתנה 

יכול לשלב בתפילתו יראה לטובה כבר 
ושמחה' היראה והפחד בשביל מצבו הנוכחי, 

 אבל יודע בלבו שהשמש כבר עומדת לזרוח.
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 ד ללבושגלחם לאכול וב
לפני זמן מה הוזמנו ל'שבת חתן' של קרוב משפחה. ביום 

בשבת. 'זו  שישי קיבלנו מהחתן מפתח לדירה בה נתארח
היתכן? ! דירה המיועדת לשלוש משפחות ונדירה ביופיה

שלוש  ילדים ואיך אפשר להכניס 6-5לכל משפחה יש 
זה שאלתי. בדירה זו ? משפחות ברוכות ילדים לדירה אחת

ואכן בהגיענו לבניין הבנו את כוונתו.  .אפשרי'. השיב החתן
 .עם היכנסנו לדירה הרגשנו שנכנסנו להיכל מלכים

אולם כניסה מופלא עם נברשות זוהרות, גן ירק מעוטר 
עודנו  .בפרחים יפים להפליא והכל נעשה במחשבה תחילה

דים המומים ונפעמים, אחד הילדים לחץ על מתג עומ
ולפתע תריס חשמלי הורם ולנגד עינינו נגלתה בריכה 
מקורה בחצר, שהוסיפה נופך לתפאורה המקומית. ולא די 
בכך אלא שגודלו העצום של הבית בן עשרת החדרים 
הפליא את כולם במראהו היוקרתי והמעוצב בטוב טעם 

רי תורה. השבת הייתה בשבת התענגנו כמובן בדב .והדר
 .כולה עונג בקדושה ובטהרה וגם הדירה הרחיבה את דעתנו

יה על החסד סנבמוצאי שבת ביקשתי להודות לבעל האכ
שעשה עימנו, על שניאות לכבוד החתן לוותר על 'ממלכתו' 

 והלך להתארח עם משפחתו אצל הוריו. 
אכן, לאחר 'שבע הברכות', שקיימנו בדירתו, הגיע בעל 

לפניי עמד אדם צנום כחוש כאשר כובע מטיילים  .הבית
לראשו. הודיתי לו בחום ובלבביות על שניאות לארחנו 
בדירתו. לפתע הניח ידו על כתפי ושאל: 'יש לך כמה דקות 
בשבילי?' 'בוודאי! בשמחה רבה אשמח לשבת ולשוחח 

 .עניתי ,עימך'
אתה וודאי כמו רבים אחרים התפעלת מכל המראה 

לם אחר' של הדירה. דע לך, השקעתי בדירה שנקרא לו 'עו
זו עשרים שנה מחיי בעיצוב, בכספים, עבודה אישית שלי 
יומם ולילה, שבעה ימים בשבוע. לא נתתי שינה לעיניי. 
בבוקר ובלילה הייתי שקוע בתיכנון הדירה, ואכן אתה 

 ...רואה במו עיניך שיש ממה להתפעל
עות מזווית לפתע ראיתי את האיש מוחה לחלוחית של דמ

כל זה ו. עינו ואט אט החל מתפרץ בכי חרישי מתוך גרונ
אינו שווה לי'! אמר בבכיה כל זה אינו שווה כלום. הלוואי 

 ויכולתי היום לאכול לחם כמו שאתם אוכלים'. 
ללא אומר והכנה מוקדמת הוא הוריד את הכובע מראשו 
כדי להראות לי את ייסורי ההקרנות שהוא עובר ועתיד 

מי צריך את כל הפאר וההדר הזה? וכי אני אקח את  .לעבור
זה איתי לקבר?! אני לא יודע, אני מרגיש שימיי ספורים 
ולא נותר לי עוד זמן רב לחיות, וכמה אני מצטער היום 
שבזבזתי עשרים שנה משנות חיי היקרות בקירות 
ובלבנים... אם כבר הקב"ה גזר עלי חיים קצרים לפחות 

למשהו ששם במרומים , ותם לתפילה, לתורההייתי מנצל א
שטף הדמעות איחד בינינו ולא יכולתי שלא . יציל אותי

. להצטרף אליו לבכייתו. דווקא זה הזמן לתת לו עידוד
לאחר שסיים את דבריו השבתי לו בנימה לבבית ורגשית: 

דע לך, במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים "
וקא בעת הזאת תקבל על עצמך יכולים לעמוד. אולי דו

להתחזק בתפילה ובשיעורי תורה ותבקש שבזכות זה 
 . הקב"ה ישלח רפואה שלימה לתחלואיך

חיבקתי אותו בשתי זרועותיי ואמרתי לו: 'אשריך שהגעת 
לאמת ולעולם אין זה מאוחר מדי לשוב לאבינו שבשמים. 
דווקא ייסוריך מוכיחים שהקב"ה אוהב אותך, כמו שכתוב 

הקב"ה עכשיו בשמים פתח פתח ח. אשר יאהב ה' יוכי 'את
לקבל את זעקתך. הקב"ה היושב במרומים שומע עתה את 

 ם. תשובתך ותפילותיך בוקעת רקיעי
אכן אט אט יהודי זה התקרב לקב"ה וזכה לראות ישועות 

 והתרפא מחוליו.  גדולות
ונתן שאמר יעקב אבינו " הפסוקאת את שעתה הבנתי ביתר 

 וד(ברכת ד)                       ... "לאכול ובגד ללבושלי לחם 
 

 החסד והשידוך
הרב גואל אלקריף שליט"א סיפר: לפני מספר שנים, 

', ניגש אלי יהודי מבריסל בשם ר' כשהייתי באיצקוביץ
שלום, וסיפר לי סיפור שהתרחש עימו: בבריסל יש בית 

פגש במומחיותו לבעיות לב. ר' שלום  שידוערפואה גדול, 
האיש סיפר לר' שלום,  יהודי עטור זקן ופאות. ליד ביתו,

שהוא מגיע מארץ ישראל, מכיוון שהבן שלו חולה. 
ד ל"ע, והרופאים התגלתה בעיה חמורה בלב אצל היל

בארץ הורו לו לפנות לטיפול דווקא בבית הרפואה 
"היכן עומדים אתם ר' שלום שאל:  בבריסל.

להתאכסן?" "איני יודע עדיין", אמר האיש, "יצאנו 
 בחיפזון, משום שהטיפול חייב להיעשות בדחיפות רבה

: "כל אמר. ר' שלום "לא טיפלנו כלל בעניין האכסניהו
אתם מוזמנים להתארח בביתנו". זמן שהותכם כאן, 

"האם יש לך כבר את כל הסכום העצום, שנדרש  ושאל:
עבור הניתוח והאשפוז?" "עדיין לא. ההוצאות 

כמחצית לנו יש מסתכמות בכמאה וחמשים אלף דולר. 
 ".ואת השאר אני מקווה לאסוף כאן מהסכום

ר' שלום הביט בו ברחמים, משתתף בצערו ובדאגתו. גם 
ומאה וחמשים אלף דולר מהווים  -הוא עצמו לא גביר 

סכום גדול גם בעבורו. "תראה מה נעשה", אמר לאב 
. ר' שלום לך את הסכום החסר"האומלל. "אני אשיג 

, והבן התקבל לבית הרפואה. כל הכסףָוה לו את הל
 הבדיקות הנחוצות נערכו והניתוח ב"ה עבר בהצלחה. 

ר' שלום ראה את מצוקת האב, שאינו יכול להחזיר את 
החוב, ולכן אמר לו בסבר פנים יפות: "כך גלגלו מן 

 השמיים! אתה פטור מחובך, סעו לחיים ולשלום".
לאחר תקופה התברר, שהילדה של ר' שלום חלתה 

חלה קשה )סוג של לוקמיה ל"ע(. בחסדי ה' הטיפולים במ
הצליחו והיא נרפאה לחלוטין. הילדה גדלה והגיעה לגיל 

שקשה לה בשידוכים בגלל שידוכים. אולם אז התברר 
 היא היתה חולה פעם, ולא רוצים לקחת את הסיכוןש

בצר לו, הגיע ר' שלום מבלגיה לארץ ישראל, . שתחלה שוב
הוא התפלל בבכייה גדולה: "ריבונו  .ומיהר לנסוע לכותל

ניסית אותנו בניסיון הראשון, ועשית איתנו חסד  של עולם,
אנא, עשה עמנו חסד נוסף, שהבת הזו  .והצלת לנו את הבת

לאחר  .שהצלת תזכה גם למצוא את זיווגה הראוי"
 .שהתפלל שעה ארוכה מעומק ליבו, יצא מרחבת הכותל

הסתובב בבהלה, אך הוא  .לפתע הרגיש טפיחה על הכתף
פניו של האיש היו  .נרגע, כשראה מולו יהודי עטור זקן

"שלום עליכם", בירך אותו האיש  .מוכרות לו מעט
"האם אתה זוכר אותי? הייתי אצלכם  .בלבביות גדולה

בתקופה מאוד קשה בחיי, ואתה היית השליח להציל את 
ר' שלום ואבי הבן היו נרגשים מאוד בפגישה  .בני!"
האיש, שהבחין בעיניו האדומות והנפוחות של  .דשתהמחו

 .ר' שלום, שאל אותו בעדינות לשלומו ולשלום בני משפחתו
ר' שלום סיפר לו, בכאב גדול, על הבת המיוחדת במינה 

 שיש לו, הרקע של המחלה בעבר רודף אותה ואינו מרפה,
ואין באופק שום הצעת שידוכים, שמתקרבת להיות 

"גם  .וטה", הסכים איתו האיש"בעיה לא פש .סבירה
הבן שלי הוא מהטובים ביותר  .אצלנו קיימת אותה בעיה

 .בעל מידות ומתמיד גדול הוא ירא שמיים, .בישיבה שלו
אבל מה? אנחנו לא מסתירים את הבעיה הרפואית שהיתה 

קשה, קשה מאוד עם  .לו, ואת הניתוח המורכב שהוא עבר
יף: "אולי זה בא הוא שתק והרהר ואח"כ הוס .שידוכים"

בחשבון? אני כבר מכיר את המשפחה שלכם, כמשפחה 
בירורים נעשו,  .טובה וגומלת חסדים, שאין רבים כמותה"

זמן קצר לאחר מכן ר' שלום המאושר סיפר  .פגישות נערכו
את הסיפור באירוסין של הבת שלו, עם החתן, שאת חייו 

 )'דורש טוב'(                                           .סייע להציל
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 חינוך לחסד

חשוב להראות לילד שאנו מעריכים את מה שהוא  - כרהה
עשה ושאנו יודעים שהוא עשה מעבר לתפקידו הקבוע. לא 

לדוגמה,  לתת לו הרגשה שהוא ממילא חייב היה לבצע.
כשילד מפתיע ורוחץ את כל הכלים של שבת, על אף שאין 

יש להגיב בהתפעלות על ההפתעה, ולא לתת  זה מתפקידו,
  מילא את חובתו ולא יותר. לו תחושה שהוא בעצם

ילד העוזר בתקופת עמוסה כתקופת  - התחשבות והערכה
מבחנים או מושיט יד תוך ויתור על חוויות חברתיות, 

 יזכה להערכה מיוחדת יותר מילד שעוזר ביום רגיל.
כשאנחנו שמים לב גם להקרבה שמסביב ומעריכים 

המעשה ומדרבנים את  אותה, אנחנו מייקרים בכך את
  לד להמשיך בדרך זו.הי

חשוב כאשר הילדים עוזרים ומסייעים לעבודות הבית, 
בכל פעם  םתחושה שאנו מעריכים את טוב לב םלתת לה
האב יציין בסיפוק מאמץ מיוחד שהשקיע בתיקון  מחדש.
שעמד להתפרק, האם תציין בשמחה הכנת רהיט 

ילדים מתרגמים זאת מידית  מטעמים לכבוד החג.
 ומפרשים עשייה למען הזולת כזכות ושמחה.לחלקים שלהם, 

 "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 
נות את יחסו, לאחד קנה עמדותו. מיד החל לשומ

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, 
 הואשמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה מאן דכר 

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

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 ברכה והצלחה 

 ארז ופרחנאז סעדיאן
 על תרומתם 

 לזיכוי הרבים  
תעמוד להם להתברך 

בכל הברכות הכתובות 
 בתורה בריאות ואושר

נחת ו ופרנסה טובה
מיוצאי חלציהם 

 לילדיהם וזיווגים
 
 
 
 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל גולשן ןברחמים לארי 
 ז"ל מרים  תבציפורה חברוני 

 ז"ל  אסתר תבבידה מלכה 
 ז"ל זרי בת אסתר ברק 
 ז"ל לידיה בת ניצה גואטה 
 ז"ל  מארי מריםבת שושנה רוזי  
 ז"ל  ביביבת  שמחה לארי
 ז"לפרי  בת מרים עמרני

 
 
 
 

 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון
 ז"ל חנה בן שלמה גור
 ז"ל שרה בן יצחק גולגי

  ז"ל יוכבד בן אבנר קאיקוב 
 ז"ל רבקה ןבמרדכי עמרני 
 ז"ל גולי ןבמרדכי אמונה 

 ז"ל  מסעודה וסלםבן אליהו סעד הכהן 
 
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 

 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי
 הי"וסרוור  ןב משה משה
 הי"ומסעודה  ןב מאיר חסן

 הי"וזהרי  ןב שלמה בועזיז
 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו

 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 
 

 : -ובכללם ללכל החולים  רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי
 הי"ו ביביבן  אהרונייוסף 

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  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
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 ברכה והצלחה 

 ינוי שאואט לל
 שתזכה לזיווג הגון
משורש נשמתה 

 הטהורה
תתברך באושר 
רפואה שלימה 
 ובפרנסה טובה 
 ולשנים רבות 
ונחת להורים 
 משה ואילנה

 

 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו לנאג'י ורבקה ישר

 זכות הדפסת העלון
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן ו

תגן בעדם, לרפואתם והצלחתם 
שיתמלאו כל משאלות ליבם 

באושר לטובה. שיתברכו 
ופרנסה טובה, וירוו נחת מכל 

 וזרע קודש  יוצאי חלציהם
 .קיימא לדרור ושדי ישר-בר

 בן משה ז"ל בנימין להבדיל לע"נ 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 אברהם מוסאי

 ז"ל איבז בן
 פקידת שנתו כסלו' יג

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ?מהו הסוד לעושר
 '(לא',יב) "כי ראיתי את כל אשר לבן עשה לך"

למרות כל ניסיונותיו של לבן לקחת את אשר ליעקב, מתברר 
 "?לבסוף שיעקב רק הולך ומתעשר... "מהו הסוד לעושר

חטף אחד . חילק מנות מזון לבניו ממשיל החפץ חיים: אבא
הלך הבן הנגזל אל אביו ואמר לו: . מהבנים את מנת אחיו

ואנני רוצה לריב איתו. שיחזיר את חלקי,  מאחייקשתי "ב
 ..."אולם הוא מסרב, על כן, בבקשה ממך, תן לי מנה אחרת

את דברי בנו, נשקו על מצחו ובנוסף נתן לו מנה שמע האב 
אחרת גדולה יותר ויפה ואמר לו: "בני, מצאת חן 

אחיך שחטף, בסעודה הבאה לא  .במידותיך הטובות  בעיני
 ..."אתן לו כלל, ואילו לך אתן כפליים

הקב"ה דואג ונותן לכל אחד פרנסתו והנמשל הוא : 
גבול רעהו ופוגע בפרנסת קורה והאחד משיג  לעתים משמים,

אך . למרות שהלה ביקש ממנו שאל יפגע בו ובפרנסתו, חברו
משרואה הנפגע את חברו, פונה הוא להקב"ה שייתן לו 

בוודאי  ממקור אחר כי אין הוא מעוניין לריב עם רעהו
שבקשה זו תמצא חן בעיני ה' וייתן לו פרנסתו בכפל 

 ...כפליים
ביקש מה' שפשוט ייתן יעקב לא חיפש מה לבן לקח הוא 

 (וקראת לשבת עונג...                )לו... וקיבל עושר לרוב
 
 

 

 ברכה והצלחה 

 אורטל הרוני
 בת לידה 

שתזכה לזיווג 
הגון במהרה 

משורש נשמתה 
ותקים  הטהורה

 בית נאמן 
 וכשר בישראל   
 באושר ושלווה 
 ובפרנסה טובה 

 

 
 

 
 

 
 

 ברכה והצלחה 
 ללוי ואסתר דוידי

שיתברכו ברפואה 
 שלימה ובכל מילי
 דמיטב ברוחניות

ובגשמיות בפרנסה 
טובה הם ובני 
ביתם לשנים 

 וירוו  בותטו
 נחת ושלווה 

 מיוצאי חלציהם
 

 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 בנימין ישר

 ז"ל ה וגולשןמש בן
 פקידת שנתו כסלו' יא

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוהענו הלע"נ הצנוע
 יפה בנאי

 בת אלעזר וטאוס ז"ל
 הפקידת שנת כסלו' יד

 המליץ טוב בעד כל משפחתתש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

למשה ויפה 
 משה

זכות הדפסת העלון 
 לזיכוי הרבים 

תעמוד להם 
בכל להתברך 

הברכות הכתובות 
מתוך  בתורה

בריאות ואושר 
 ופרנסה טובה 

 
 
 
 

 רפואה שלימה
 לרות צנעני

 ציפורהבת 
הקב"ה ישלח מזור 

ומרפא לרנ"ב 
אבריה ושס"ה 

גידיה רפואת הנפש 
ורפואת הגוף. 

ותזכה לשנים רבות 
 ונעימות טובות

 נא להתפלל לרפואתה
 

 ברכה והצלחה 

 ציפי ואברהם אטיאס
שיתברכו ברפואה 
 שלימה ובפרנסה
טובה ובכל מילי 
 דמיטב ברוחניות

 וירווובגשמיות 
 נחת ושלווה מכל 

 יוצאי חלציהם
 ולשנים רבות 

 

 

 
 

 ברכה והצלחה 

 יעקב ואיזט הרוני
 שיזכו במהרה

 קיימא-לזרע קודש בר 
 שיתברכו ברפואה

אושר ופרנסה טובה 
ובכל מילי דמיטב 
ברוחניות וגשמיות 
ויזכו לשנים רבות 

 טובות ונעימות
 
 
 

 בשורה משמחת

שיעור מרתק עם הרב 
 הי"ו אופיר טנג'י

 מתקיים כל יום רביעי 
  19:15בשעה 

 בבית הכנסת 
 "יחזקאל הנביא"
ובכל שבת בשעה 

גמרא עם שיעור  14:00
הי"ו  רוני מנוסהרב 

 כל הציבור מוזמן 
 

 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 אהרון סימונה

 ז"ל רחל בן
 פקידת שנתו השבוע

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 יצחק גולגי

 בן שרה וידידיה ז"ל
 פקידת שנתו כסלו' יז

 חודש לפטירתו 12השבוע 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 לברוך והילה גולגי
 התהיליםזכות קריאת 
יתברכו והשיעור ש

ברפואה שלימה ובכל 
 מילי דמיטב ברוחניות
ובגשמיות בפרנסה 

טובה הם ובני ביתם 
 לשנים רבות וטובות 

 ולהבדיל לע"נ 
 יצחק בן שרה ז"ל

 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 אגאי אלדד

 ז"ל משה בן
 פקידת שנתו כסלו' טו

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 אברהם וג'ולייט אוחיון
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

ובגשמיות בפרנסה 
טובה הם ובני ביתם 

רבות וטובות לשנים 
וירוו נחת ושלווה 
 מכל יוצאי חלציהם

 

 
 
 
 
 

 

 ברכה והצלחה 
ישראל -תנאללנ

 ואושרית אטיאס
 שיזכו עוד השנה 

 לזרע קודש 
 קיימא -בר

יתברכו ברפואה 
לשנים רבות 

וטובות  באושר 
ונחת   ושלווה

 ובפרנסה טובה 
 

 
 

 
 

 

 ברכה והצלחה 
 תומר ושני דוידי

שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

ובגשמיות בפרנסה 
טובה הם ובני 

ביתם לשנים רבות 
וטובות וירוו נחת 

 כלושלווה מ
 יוצאי חלציהם 

 

 
 
 
 
 

 
 

 רפואה שלימה
 לפנינה

 סול -סוליקהבת 
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה 
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף. 
ותזכה לשנים 
 רבות וטובות

 

 רפואה שלימה
 שעיה ג'מיללי

 שבע-בתבן 
הקב"ה ישלח מזור 

 ח"מומרפא לר
 וושס"ה גידי ואברי

רפואת הנפש 
 ורפואת הגוף.

 זכה לשנים רבות יו 
 ונעימות  טובות

 עם רעייתו מרים

 
 

 
 


