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 991עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
  ."מברכין החודש"השבת @ 

  הבעל"ט.ראשון   וביוםשבת  וםבי  יחול טבת   @ ר"ח
 לנחמה הקב"ה לששון ולשמחה, לישועה ו יחדשהו    
 אכי"ר. ,ולגשמים בעיתם לפרנסה טובה לבשורות טובות,    
 
 

 

 וישב פרשת 

 "פה'תשכסלו  כג'  בס"ד
 16:20  -   הדלקת נרות

 17:12  -   שבת צאת ה
 17:43  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

 ושנאה. קורות יוסף בימי נעוריו: חלומות, קנאה 
  .מכירת יוסף 
  ישב ו, טרפה את יוסףיעקב האמין כי חיה רעה 

 .התאבל עליו ל       
   .קורות יהודה לאחר מכירת יוסף 
   .קורות יוסף במצרים בבית פוטיפר 
  הרוסה יוסף הצדיק עומד בניסיון גדול, יוסף בבית. 
  פגישת יוסף עם שר המשקים ושר האופים 
 חלומותיהם. ופתרון      
 "(.ז א"ל) "וישב יעקב'  
קפץ עליו רוגזו של  ,י: בקש יעקב לישב בשלוה"רש

הנה חינוך הבנים צריך להיות בראש דאגות  .יוסף
אלא עליו  ,אל לו להסתפק בשלמות עצמו ,האדם

להשקיע מחשבותיו בהדרכת אחרים ובעיקר בניו 
יעקב אבינו  "וישב יעקב" 'ל הפי"וזה י .אחריו

 ,ת ולדאוג רק לשלמות עצמו"סבר לעבוד את השי
והוכיחו שיש הכרח  'ץ עליו רוגזו של יוסףקפ'

 (מקור ברוך)   .לדאוג לבניו ולהדריך גם אחרים
 "ויאמר ישראל... לכה ואשלחך אליהם" 

 ,מדוע שלח יעקב את יוסף לבדום : חכמים שואלי
 .והרי ידע שאחיו שונאים אותו ומקנאים בו

 'ישראל'יעקב המכונה כאן בשמו הממלכתי אלא, 
מתכוון להשכין שלום בין האחים ומראה לאחים 

ולכן  ,שאכפת ליוסף מהם וכי אינו מתנשא עליהם
ראה את שלום " ':שלום'חוזר פעמיים על המילה 

 ."אחיך ואת שלום הצאן
  ויהי ד' את יוסף ויהי איש מצליח...וירא אדניו כי"

  '(.ג 'ט ב"ל) ד' אתו"
רש"י: שם שמים שגור בפיו. מכלל האמונה בהשי"ת 

אעשה " –שיאמר אדם על כל פעולה שרוצה לעשות 
היא  , וסימן לזה "עצת ד'"זה אם ירצה השם

' אזי יתקיים. וזה הרצה ים א" ר"ת היאתקום", "
שבכל ענין  –מה שפירש רש"י : שם שמים שגור בפיו 
ד', בעזרת  ...שבעולם ובכל מעשה אמר אם ירצה ד'

 (של"ה הק')                       ולכן הוא איש מצליח. 
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

ת =  ַלע ַהַמֲחֹלק   ס 
ּלּוֵקי ַבת ח   ַהֵדעוֹת, ַהּגוֵֹרם ַלֵפרּוד ַבֵדעוֹת.-ס 

 

ינֹו וגמהד ָדִדים אֵּ ין ַהצְּ : ֶסַלע ַהַמֲחלוֶקת בֵּ
 ַהִפּטּוִרין, ֶאָלא ּגוַבּה ַהִפצּוִיים.

 

ֶלְך מקור י ָדִוד ַויֵּ ֹדף ַאֲחרֵּ : ַוָיָשב ָשאּול ִמרְּ
ִתים, ַעל ִלשְּ ַראת פְּ אּו ַלָמקֹום ַההּוא -ִלקְּ ן ָקרְּ כֵּ

קֹות ]שמואל א' כג ,כח[. לְּ  )ניבונכון( ֶסַלע ַהַמחְּ
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "ויאמר יהודה מה בצע" 
שיהודה טען להם  ,רב'עהרים 'צוקר 'ב "בצע"ת "ר

איזה טעם יהיה לנו בשלוש התפילות של כל יום 
 .שאנו מתפללים אם נהרוג את אחינו

 "(ו,לט) "ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה 
 –תואר  יפה"? הרוקח: 'מראה'ומהו  'תואר' מהו

באודם  –מראה  כמלאך. ויפה מגמת פניך
במה  –בכוונת המעשים, מראה  –. תואר "חינני ולובן

 לובן ואודם.  שחוננת בו, ומהו היפה?
 יקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר"ו"  

הכתוב לא מזכיר את שם אשתו של יהודה אלא 
מדוע? מסביר  "בת שוע"מציין רק שהיא 

הקדוש שהטעם הוא משום שמצד  "אלשיך"ה
לכן חס  ,עצמה היא לא היתה ראויה ליהודה

כאן יהודה חשש שגם  .הכתוב ולא הזכיר את שמה
לכן  ,בנו יתן את עיניו באשה שלא תהיה הגונה

דהיינו הראויה  ",אשה לער"הוא בעצמו  ",ויקח"
כי תמר  "ושמה תמר"וזהו  ,שיזכירו את שמה

ל ולכן לא הזכיר "היתה צדקת גמורה כנודע מחז
גם הכתוב את שם אביה למרות שתמר היתה ביתו 

קחה לאשה שלא יחשבו שהיא נל ,של מלכי צדק
משום היותה בת של צדיק אלא היא נלקחה מצד 

לכן הזכיר הכתוב רק את שמה כי אל עצמה  .עצמה
בבחינת  "תמר"וצדקותה נרמזת בשמה  .הביט

 ".צדיק כתמר יפרח"
 

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 :  "
 (עמוס ב')           

 
 
 
 
 

 

 

 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 



 
 

  

 

 )המשך( הלכות חנוכה
 

 

בכל יום משמונת ימי החנוכה גומרים את ההלל  - א
 בברכות לפניו ואחריו. 

בשמונת ימי חנוכה קודם "שיר של יום",  אין  - ב
לומר: "השיר שהיו הלויים אומרים על הדוכן", אלא 
אומרים: "היום כך וכך בשבת", ומתחילים באמירת 
"שיר של יום". ויש נוהגים לומר אחר "שיר של יום", 

 "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד".
מנהג הספרדים ועדות המזרח שלא לומר פרק  - ג

ה מדליקין", בליל שבת חנוכה, מפני שבפרק זה "במ
נזכרים הפתילות והשמנים שאין מדליקין בהם נר 
שבת, ובחנוכה מותר להדליק בהם נר חנוכה. 
והאשכנזים נהגו לומר פרק "במה מדליקין" גם בליל 

 שבת חנוכה.
מותר לעשות מלאכה בימי חג החנוכה כמו בכל  - ד

ים שלא לעשות ימות השנה. ומכל מקום נוהגות הנש
מלאכה בעוד שהנרות דולקות, דהיינו עד כחצי שעה 

 לאחר הדלקת הנרות, ואין להקל להן. 
 נוהגים להרבות בצדקה לעניים בימי החנוכה.  -  ה
בתפילות חג החנוכה צריך לומר "ועל הניסים"  - ו

בהודאה קודם "ועל כולם". ואפילו בתפילת ערבית 
בלילה הראשון של חנוכה, קודם שהדליקו נרות חנוכה, 
אורים "ועל הניסים", ואפילו אם מתפללים ערבית 

 מבעוד יום אחר פלג המנחה, אומרים "ועל הניסים" בתפילה.
" ועל הניסיםוכה צריך לומר "בברכת המזון בחג החנ - ז

בהודאה, דהיינו קודם "ועל הכל", ואם שכח לאומרו, 
אם נזכר קודם שאמר "ברוך אתה ה'" כדי לחתום "על 
הארץ ועל המזון", חוזר ואומרו. ואפילו אמר "ברוך 
אתה", כל שלא הזכיר שם שמים בחתימה, חוזר. אבל 
אם אמר כבר "ברוך אתה ה'", לא יאמר "למדני 

יך" ויחזור להזכיר "ועל הניסים", אלא ימשיך "על חוק
הארץ ועל המזון", ואינו חוזר. וטוב שיאמר "ועל 
הניסים" באמצע "הרחמן", דהיינו שיאמר: "הרחמן 
הוא יעשה עמנו ניסים ונפלאות כמו שעשה לאבותינו 

 בימים ההם בזמן הזה, בימי מתיתיה בן יוחנן" וכו'. 
 

 : שבע חנוכות הן
 

 דכתיב: "ויֻכלו השמים  - םבריאתו של עול חנוכת .א
ה. והארץ" )בראשית ב'(, ואין "ויֻכלו" אלא לשון חנוכ   
 דכתיב: "ויהי ביום כלות משה להקים - החנוכת מש .ב
 . את המשכן" )במדבר ז', א(    
 דכתיב: "מזמור שיר חנוכת הבית - תהבי חנוכת .ג

   לדוד" )תהלים ל', א(.    
 שנאמר: "והקריבו לחנוכת בית - ישנבית  חנוכת .ד
   יז(.-עזרא ו', טז) אלהא"    
 שנאמר: "ובחנֻכת חומת ירושלים - החנוכת החומ .ה
 מכל מקומם להביאם לירושלים בקשו את הלוים    
   נחמיה י"ב, כז(.) כה ושמחה"ולעשות חנ    
 הכהנים, ת חנוכבית חשמונאי, מ - זו של עכשו חנוכה .ו

   זו שאנו מדליקין.   
 שאף היא יש בה נרות, כדכתיב: - אחנוכת העולם הב .ז
 ואור החמה יהיה והיה אור הלבנה כאור החמה"   
 .פסיקתא ב שבעתיים כאור שבעת הימים" )ישעיהו ל'(.    
 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 

 רמזים בתורה על חנוכה
מבראשית עד :  רמז מפרשת בראשיתא. 

לכ"ה תיבות, רמז  25" יש אורהתיבה "
  מדליקין אור. בכסלו

 .נוכהחר נ" ר"ת נח" : רמז מפרשת נחב. 
 .דליקממאל שדליק, ממונה ש" שם"
 דליק.תתח פד י" יפתדליק, "מלון ח" חם"
ואני והנער נלכה " : רמז מפרשת וירא. ג

ונשתחוה, . לכ"ה כסליו" הוא רמז כהעד "
השתחויות נגד י"ג רמז למה שתקנו י"ג 

פרצות, י"ג פרצות הוא רמז שרצו לבטל 
את התורה הנדרשת בי"ג מדות, שאברהם 
ויצחק התפללו שיהיה נס זה בחנוכה 

  מאור עינים(.)ושיתוקנו הי"ג השתחויות. 
, "בועולים ויורדים " : רמז מפרשת ויצא. ד
עולים המכוון לשיטת .  8" בגימטריא בו"

והולך, ויורדים בית הלל שסוברים מוסיף 
  המכוון לשיטת בית שמאי פוחת והולך.

דהנה יש בחנוכה  : רמז מפרשת וישלח. ה
נרות ועל זה השמש, שכתוב ויזרח לו  36

השמש" שעל , 36" בגימטריה לוהשמש, "
 זה השמש.

 :ופרשת אמור רמז מפרשת תצוה. ו
רמז לבית הלל שסוברים  "להעלות נר תמיד"

 דתמי רנ תוסופי תיבות להעלו ,מוסיף והולך
 .רמז לבית שמאי שסוברים פוחת והולך תרד

קריאת התורה  :רמז מפרשת נשא .ז
כף אחת עשרה זהב מלאה "ת "ר .חנוכהב

שצריך להיות ) -חות'פ 'כ = "כף" ."קטרת
 .(למטה מעשרים אמה

 .דליק'ת 'ח-'א = "אחת"
 .שוק'הגל 'רתכלה 'שד 'ע = "עשרה"
 .שמשות'הין 'במנה 'ז = "זהב"
 .פתח'הצל 'אהניחה 'לצוה 'מ = "מלאה"
  .דליק'תחוק 'רפח 'טרוב 'ק=  "קטרת"

פעמים  25יש בתורה  ,רמז מכל התורה
ה בכסלו מדליקין "רמז לכ "אור"התיבה 

מי ימונת שדליקין מת "ר "משיח" .אור
שבזכות חנוכה יבוא משיח במהרה  ,נוכהח

  .בימינו אמן
שלוש המצוות המתקיימות בנר חנוכה 

נר  ,זוזה בימין'מ ,צמ"חת "מרומזות בר
וזה המכוון  ,יצית'צולובש  ,נוכה משמאל'ח

שבזכות השלוש מצוות האלו תצמח מלכות 
 במהרה בימינו אמן.בית דוד 
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 חנוכיית הפלאים שחוללה מהפך
נער צעיר עבר את  מעשה שהיה ביהודי שבהיותו

מאורעות השואה על גופו, ומרוב ייסורים ותלאות 
לאחר השואה  שעברו עליו, נחלשה אמונתו רח"ל.

התחתן עם אישה שגם עברה את כל מאורעות 
המלחמה, והשניים בנו את ביתם ללא שום סממן 

אין מתגוררים שיהודי. מקום מגוריהם היה במחוז 
היו מודעים לא  ילדיהםיהודים כלל. שלושת שם 

גדלו בחברת ו לעובדת היותם שייכים לעם היהודי
גויים והתנהגו כמותם. ויהי היום, נעשה בנו הגדול 

לו האב: "היום הזה  אמרבן שלוש עשרה שנים. 
עיר ומה שתאווה לנצא יחד  נחגוג את יום הולדתך,

יצאו  .נפשך אקנה לך. אתה תבחר ואני אשלם!"
הילד אינו רוצה וחנות אחר חנות מ ועברושניהם 

לא  מתנות בחלונות הראוה,והמשחקים המאומה. 
עד שחלפו השניים ליד חנות  ,מצאו חן בעיניו

שם נפרשה גלריה מהודרת של כלי  ה'יודאיקה'.
שופרות מסוגים  יהדות עתיקים, חפצי אומנות,

 שונים, גביעים לקידוש, פמוטים עתיקים ויפיפיים
הילד נמשכה לאותה חנות. האב נפש ואף חנוכיות. 

ניסה להניאו מלהיכנס לחנות באומרו "הכל כאן 
אך הילד עומד על  ,"העתיק ומיושן, אין מה לחפש פ

דעתו, "ברצוני להיכנס לבחון מקרוב את 
המוצרים... הלוא הבטחת שתקנה לי כל מה 

לאבא ". שאחפוץ, ואולי פה אמצא את שאהבה נפשי
נכנסו פנימה. הילד כמובן לא הייתה ברירה והם 

צדה עינו  ...הביט על המוצרים בהשתאות, ולפתע
מנורה עתיקה שהונחה על מדף גבוה במרכז החנות. 
הייתה זו חנוכייה שהיתה עשויה לא מזהב ולא 
מכסף, אלא מ... ממקלות עץ דקיקים. הילד הביט 

ה שנבנתה מחתיכות של קני עץ חנוכיארוכות ב
 :אל אביו ואמר לו מגולפים ביופי והדר, ואז פנה

האב  .אבא, בזאת חפצתי כמתנה ליום הולדתי""
הוא נפחד מהמחשבה שמא  נתקף בכעס וחרדה,

נתפס בנו בענייני יהדות. הבן כמובן לא ידע מאומה 
על המתחולל באותה שעה בנפש אביו, כמו שלא ידע 

ומצוותיה. 'משהו  החנוכיכלום ממהותה של ה
ורה ולכן ביקש פנימי' העצים אצלו את מראה המנ

לקנותה. האב ניסה לשכנע את הבן שלא לבחור 
תוכל לקנות לעצמך אופניים " .במתנה הזו

חשמליות, מסוק עם שלט, מחשב או נעליים 
אך משום מה הבן ממשיך להתעקש. ..." חדשות

"הבטחת לי הבטחה! עם המנורה הזו ברצוני לקשט 
משראה האב שאין לו ברירה, ניגש אל  ! ."את חדרי

התנצל  - "צר לי" .מוכר וביקש לרכוש את המנורהה
למכירה. היא ניצבת  מנורה זו אינה עומדת" ,המוכר

 ! ."על המדף למזכרת נוי בלבד, אך לא למכירה
, הוא הצביע על מלאי גדול של חנוכיות בשלל גוונים

"מאלה תוכלו לרכוש", אמר. סקרנותו של האב 
זו?", במנורה  התעוררה. "מה המיוחד כל כך
"אספר לך את  התעניין בפליאה. השיב לו המוכר:

מדוע אינה עומדת  ההיסטוריה של מנורה זו, ותבין
מנורה זו אינו כל  למכירה ."וכך סיפר: "מקורה של

 בהן נוצרה כך עתיק כפי שהיא נראית, אך הנסיבות
 
 

שנבנתה באחד  חנוכיההן שמעלות את ערכה. זו 
מהגטאות שהקימו הנאצים יימח שמם. בנה אותה 
יהודי שנפשו המתה להדליק את נרות החנוכה. הוא 

וקני עץ, גילפם בידו עם פצירה חדה,  אסף גרוטאות
לחלק והרכיב מהם  ובמומחיות רבה חיבר חלק

יחדיו מנורה מופלאה זו. מנורה זו עברה את כל 
שר הדליקו את מאורעות השואה. בכל שנה ושנה כא

חיסנה היא את אותם מאות  הנרות בחנוכה,
וקיבלו ממנה  אומללים ומיוסרים שהביטו לעברה,

 כוחות להמשיך לחיות ולדעת ש'קץ ישים לחושך',
רכשתי אותה תמורת " ה...ויבואו ימים טובים מאל

וחפץ אני שתפאר " ,המשיך המוכר - "דמים מרובים
"! הכרואין בדעתי למ ולכן את גלריית החנוכיות שלי

. דומעותהילד שומע את סיפורו של המוכר, ועיניו 
חפץ היה האב לעמוד בהבטחתו. הוא פלט מפיו 

בסכום כזה אני "והמוכר אמר סכום אסטרונומי, 
הניחה ו הבן ניקה את החנוכייה. מוכן למכור!"

רבה להביט בה. באחד יבמקום מכובד בחדרו, וה
לפתע נשמטה  ,מנורהאת ה מנקההימים, בעוד הנער 

התפרקה לחלוטין. הבן ו מבין ידיו, נפלה על הרצפה
להרגיעו ואמר "בוא  פרץ בבכי תמרורים, ואביו ניסה

ננסה להרכיב אותה מחדש, אולי נוכל להשיבה על 
 והנה לפתע, החלו לחבר את ה'פאזל' שלפניהם ."כנה

נופל לעיניהם המשתאות פתק קטן, שנגלל והוחבא 
ה. פתח האב חנוכיהחלולים של ה באחד מקני העץ

 והחל לקרוא בו. תוך כדי קריאת הפתק את הפתק
פרץ האב בבכי עז, בכי שגבר ולא היה ביכולתו 

 .התעלףשלהפסיקו. סערת רוחו התגברה, עד 
הבהלה בבית הייתה גדולה, והוזעקה מיד עזרה 
רפואית. רק כעבור דקות ארוכות רוחו של האב שבה 

סיפר  חיוורותכשפניו עדיין  אליו והוא נרגע מעט.
אגלה לכם את שאירע "בהתרגשות לבני משפחתו: 

לי. בפתק שנפל מהמנורה כותב האומן שבנה אותה, 
על מצבם הקשה והאומלל של היהודים במחנה, על 

בסיום יום. הייסורים הנוראים העוברים עליהם יום 
מכתבו הוא מסיים בבקשה מוזרה: 'בונה אני מנורה 

ה השמדה תוך סכנה עצומה ומסירות זו בתוך מחנ
אינני יודע אם אזכה בעצמי להדליק בה את  .נפש

מי  -מבקש אני בכל לב  .נרות החנוכה בשנה זו
אנא שידליק בה נרות ויאמר  שתגיע מנורה זו לידו,

ומסיים . "הקדיש לעילוי נשמתי המיוסרת והדאוב
כותב המכתב סיים "האב ומגלה לבני משפחתו: 

שם משפחתו ושמות הוריו, ומה מאוד בחתימת שמו 
שכותב המכתב המרגש הזה, הוא ת הזדעזעתי לגלו

ה' יקום דמו, שנספה  אבי מורי, מאשר...לא אחר 
 ! "באותו גטו בשואה

ך אות משמים למשפחה שעליהם לחזור לדר זה היה
, שמסרו נפשם על יהדותם וקיום מצוות םאבות

ה התורה. המשפחה עברה לעיר בה קיימת קהיל
הפכו לשומרי ו אודות היהדות ולמדויהודית חמה 
מסירות נפשו של אבי המשפחה זכה בתורה ומצוות. 

יאמרו קדיש  שבנו ומשפחתו ישובו בתשובה,
וידליקו נרות לעילוי נשמתו, כפי שביקש בפתק אותו 

 (הרב צבי נקר שליט"א)    גנז במנורה לפני מותו.

 ואבותינו סיפרו לנו
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זמני התפילות בחנוכה 
 בבית הכנסת

 " יבנהאוהל מועד"
 מנחה  - 16:10 
 הדלקת החנוכיה - 16:35 
 םערבית ברוב עַ  - 16:40 

 .וחלוקת סופגניות        
 "מקץבערב שבת פרשת "

 מנחה מוקדמת
 12:30בשעה 

 
 

 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 

ישראל. ימי החנוכה קשורים באופן מיוחד עם ילדי 
חנוכה ־ מלשון  -דבר זה נרמז בשמו של החג 

"חינוך". וכך מובא בספרים, שאחד מטעמי היום ־ 
טוב הוא משום שאז "חינכו" את המזבח ואת בית 

 .המקדש
חינוך" מתחיל בילדים קטנים ביותר, כמו שכתוב" 
"חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" . 
יש לחנך את ילדי ישראל באופן שה"חינוך" יהיה 
חקוק בליבם וישפיע על הילד " גם כי )כאשר( 
יזקין". אפילו בהגיע האדם לגיל מבוגר ביותר, 

יכות ימים הוא באר -כתוצאה מברכת הקדוש ־ ברוך 
ושנים טובות, שנים של בריאות ושמחה, גם אז הוא 

יוצא, איפוא, שחג החנוכה  .ילך בדרך היהדות
מלשון "חינוך", מזכיר לנו על החובה לחנך את ילדי 
ישראל בדרך יהודית, להכניס בהם עוד יותר טהרה 
וקדושה, באופן שהחינוך יהיה חקוק בליבו של 

 י חייו.משפיע על כל ימ הילד, עד שהוא
 

 "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
 לשושנה ואליהו יעקובי

 שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זכות השיעור בלויין וזכות

זצ"ל תגן  עובדיה יוסףמרן 
שיתברכו ברפואה שלימה,  בעדם

טובה, שיתמלאו כל  בפרנסה
 משאלות ליבם לטובה 

 וירוו נחת מיוצאי חלציהם 
  לרחמים בן נהייתלזיווג הגון 
 ז"ל מרדכי בן ציפורהלהבדיל 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  מרים טהור
  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 אהרוניאסתר 
 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  נסימידליה 
  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"ואלעזר וירדנה מוסאי  

 הי"ושמואל ודורית צברי 

 שיר עם  יוסףלנישואי 
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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 רפואה שלימה
 לאה דגן
 בת שרה

 הקב"ה ישלח
מזור ומרפא לרנ"ב 

אבריה ושס"ה 
גידיה. שתחזור 

לאיתנה הראשון 
לשנים ותזכה 

 וטובות רבות
 נא להתפלל לרפואתה

 ברכה והצלחה  

 איתן ונורית סבהט
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 

רוחניות בדמיטב 
וגשמיות בפרנסה 

טובה הם ובני 
ביתם לשנים רבות 
וטובות וירוו נחת 
 מיוצאי חלציהם 

 
 

 

 ברכה והצלחה 
  דוידי בן ביבי   למשה
  שרה תדוידי ב לחנה

הקב"ה ישלח להם 
 רפואה שלימה

והחלמה איתנה 
 ויחזרו לאיתנם

רבות  הראשון ולשנים
  טובות ונעימות

 וירוו נחת ושלווה
  
 
 

 
 
 

 סגולות לחג חנוכה 
חשוב ביותר להשתדל מכניסת חג חנוכה עד צאתו לא 
להתלונן בכלל ובכל פעם שאת/ה רוצה להגיד:"אני רוצה 

 ש..." תגיד/י: "ה' , אני מרוצה ש..."
 כל יום לאחר הדלקת נרות החנוכה :

ולא לעשות  -לשבת חצי שעה ליד הנרות הדולקים  א.
שום מלאכה. להסתכל על הנרות ולהתפלל, חכמים 

מלאכים מרחפים שלוקחים ממך  36אומרים שיש 
פתקאות ומעלים אותם ישירות לקב"ה. כשרואים את 

 האור בחנוכה אנו זוכים מזה לחוכמה ותבונה יתרה.
סגולה לזכות בילדים חכמים וצדיקים, ולזיכרון חזק  ב.

 להדליק בשמן זית זך כתית.
לשבת מול הנרות ולהביט בשלהבות זה מוחק מראות  .ג

 לא צנועים.
לבקש על הזיווג בערב שבת של חנוכה ולהגיד: "ה'  ד.

 תזכני בבניין שלם".
אחרי ההדלקה את הפרקים הבאים  להגיד כל יום מייד ה.

בתהלים: צ' )רק הפסוק האחרון( "ויהי נועם", צ"א להגיד 
פעמים בקול רם ועוד פעם נוספת  7את הפרקים האלה 

 קל"ג. ק', י"ט בצורת המנורה, ס"ז, ל"ג, בשקט. ל',
 

 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 נון-למשפחת בן
על הסיוע לזיכוי 
הרבים ותרומתם 
 לסעודה הרביעית

שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב בפרנסה 

 ובאושר.טובה 
  נון-ה בןלע"נ שלמ

 בן אסתר ז"ל
 

 הוהענו צנועההלע"נ 
 שרה  נסימי

 ז"ל ביבי תב
 ' כסלו פקידת שנתהכו

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 חנה אמונה

 ז"ל יהודה וג'אניבת 
 ' כסלו פקידת שנתהחכ

 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 כל הישועות והברכות
 גולגי  הילהו  ךלברו

 שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זכות השיעור בלויין וזכות

זצ"ל תגן  עובדיה יוסףמרן 
שיתברכו ברפואה שלימה,  בעדם

טובה, שיתמלאו כל  בפרנסה
 משאלות ליבם לטובה 

 וירוו נחת מיוצאי חלציהם 
 לילדיהםזיווג הגון 

 ז"ל שרהבן  יצחקלהבדיל לע"נ 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 אל-לשמעון אל

לזיווג  שיזכה
הגון משורש 

נשמתו הטהורה 
 הקב"ה ישלחו

 מזור ומרפא
לרמ"ח אבריו 
 ושס"ה גידיו

רפואת הנפש 
 ורפואת הגוף 

 רפואה שלימה
 רוני מנוס הרב

 בן ג'קלין ושלום
 הקב"ה ישלח
 מזור ומרפא

לרמ"ח אבריו 
 ושס"ה גידיו

רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 

  רבות ולשנים
 ולזיווג הגון

 

 

ה
בנ
בי
די 

לע
 ב

 

 לע"נ הצנוע והענו
 יעקובימרדכי  

 ז"ל ציפורה ןב
 ו' כסלו פקידת שנתטכ
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 רחמים נג'אתי

 ז"ל מאיר ןב
 ו' כסלו פקידת שנתהכ
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 בן יחיאמסעוד 

 ז"ל ג'רפי 
 ו' כסלו פקידת שנתזכ
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 שטרית-יעקב בן

 בן סעדה ז"ל
 לע"נ הצנועה והענוה

 שטרית-עיישה בן
 בת מרים ז"ל

 
 
 

 היקרה גולגילמשפחת 
 "אברהם יגלמערכת "

משתתפת בצערכם 
 בפטירת הצנוע והענו

 גולגי יצחק 
 ז"ל שרהבן 

 שנפטר השבוע 
 תש"פ כסלו' יז

מן השמיים תנוחמו 
 צערולא תדעו עוד 

 ומליץ טוב בעד משפחתיש
 
 

 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ויצחק ויפה אהרוני  

 ניסן שמעוני אתי שמעוני 

 אורה עם  אופירלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


