
 

 

 

 1031עלון מס'   - תח  ַאים ו  ר  ש  ע  שנה 
 

  21:45 ברכת הלבנה" עד"במוצאי שבת סוף זמן  @
 זצ"ל אליעזר מן ש"ךטז' חשון פטירת ר'  שלישיביום  @ 

 לבריאות, ברכה והצלחה, ניתן להקדיש את העלון @
 פרנסה טובה, זיווג הגון ולהבדיל לע"נ יקירכם.     
 

 

 לך-לךפרשת  

 פ"אה'תשחשון  -מר יג'  בס"ד
 16:33  -   הדלקת נרות

 17:23  -   שבת צאת ה
 17:59  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

  מענייני הפרשה :
 .עשרה ניסיונות שמתנסה אברהם אבינו 
  מעשה אבות סימן לבנים  -אברהם במצרים 
 עד היום הזה.      
  הבתרים ומעשה הגר וישמעאל.ברית בין 
  ושל ישמעאל בנו. -בריתו של אברהם אבינו 
 ואעשך לגוי גדול.... "ויאמר ה' אל אברם לך לך. .

  (ב-א,יב) ואהיה ברכה"
שהוא ראשי  .כליסופי תיבות:  - 'לגדו ילגו ךואעש'

יתברך  'בכך רמז ה .שראלי ,וייםל ,הניםכ -תיבות 
לאברהם כי עתיד לצאת ממנו עם ישראל המחולק 

לויים וישראל ואשר עתיד לקבל את התורה  ,לכהנים
ורק אם ישמרו עם ישראל את  - 'כלי חמדה'שהיא 

גדול ברוחניות  ,התורה אזי יזכו להיות גוי גדול
 (זה השער).                               יתברך 'ובקרבתו לה

 ה מקדם לבית אל ויט אהלה""ויעתק משם ההר  
בתחילה  ,(והקרי הוא אהלו ,לשון נקבה)אהלה כתיב 

דהיינו  .(י"רש)נטה את אהל אשתו ואחר כך את שלו 
לפי  ,אברהם אבינו הקדים לבנות את אהל אשתו

 (ופריו מתוק.                    )שצריך לכבדה יותר מגופו
 "ר והבט נא השמימה וספ... ויוצא אותו החוצה

 "הכוכבים
רמז לו שכמו שכוכבים אפילו שנראים קטנים למאוד 

כך  ,אבל באמת הם גדולים פי כמה וכמה מכדור הארץ
ישראל אפילו שאצל אומות העולם הם נראים קטנים 

 .אבל באמת הם גדולים וחשובים עד מאוד
 " "(ג"י ,ב"י)וחיתה נפשי בגללך 

: "דניאלפניני "בספרו  ,א"כתב רבי דניאל פלבני שליט
מות וחיים ביד "ל: "אפשר לרמז בזה על מה שאמרו חז

 ".פה"בגימטרייה:  ",בגללך"שכן תיבת  ".הלשון
וכך גם אמר  ,בגלל הפה יזכה האדם לחיים ,כלומר

ה : אברהם לשרה שעיקר חיותו תלוי עתה באופן דיבור
 ".בגללךוחיתה נפשי "
 "בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו" 

 13פירוש  ,ג בריתות"מילה שנכרתו עליה יגדולה 
מי שלא מל  ".ברית"פעמים כתוב בפרשה זו התיבה 

 ואביו ,את עצמו אחרי שהגיע לעול המצוות חייב כרת
 .עובר בעשה לאחר שמונה ימים

 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 "בהדי סהדי שקרי למה לי"

עדים שמסרו את עדותם לבית הדין, ובאו עדים 
אחרים והעידו על אותו עניין עדות שונה, שוב אין כל 
אותם העדים יכולים להעיד שום עדות שבעולם, 
מחשש שהם שקרנים ופסולים לעדות "בהדי סהדי 

עם עדים שקרנים למה לי. כן דעת  -שקרי למה לי" 
לים רב חסדא. לעומתו, סובר רב הונא, שאין פוס

ומעידה  אותם מחמת ספק, אלא "זו באה בפני עצמה
 ה".                 )בבא בתרא(וזו באה בפני עצמה ומעיד

 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

  אחותי אתנא "אמרי" 
 "אמור לחכמה אחותי את"ואידך  ,במסורה: הכא 'ב

 .שאברהם וגם שרה היו גדולים בחכמהלומר 
 "ומלכי צדק מלך שלם הוציא"... 
כי שם  ,וכבר הודעתיך .מש"הת "ר וציא הלם שלך מ

 .והוא אחד מגלגולי הבל בן אדם ,הוא מלכי צדק ,בן נח
 "ויהי ריב בין רועה מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט"  

שכל קיום העולם,  -הכתוב אמר: "תולה ארץ על בלימה"
 בלימהוצריך לחלק מילת  שאדם בולם פיו בשעת מריבה.

מקיים  מה. כאשר מחסיר אותיות מה בלילשניים: 
הם אותיות  הריבמ-העולם. וההבדל בין אותיות ריב ל

זה לא מוליד  -מה. דהיינו, כאשר זה ריב בלשון זכר
 -אבל כאשר נעשה מריבה  ואפשר עדיין לעצור את הריב.

נוספות אותיות מה נעשה נקבה והיא מולידה, ואז קשה 
דיף להיפרד ולכן אומר אברם ללוט שע לעצור המריבה.

עכשיו שזה בגדר ריב בלשון זכר לפני שתהיה מריבה 
 .בלשון נקבה

 "('ג 'יב ) "ונברכו בך כל משפחות האדמה  
פירש רש"י אדם אומר לבנו תהא כאברהם. ולמה דווקא 

אלא, אומר האבא לבנו  לבנו?? ומדוע דווקא אברהם??
רוצה אני לראותך ת"ח גדול וצדיק. שואל הבן, אבא, אבל 

אני רוצה  .לומד קצת ,אתה גם יהודי טוב מתפלל קצת
להיות כמוך?! עונה לו האבא, אני מברך אותך שתהא 

ועם כל זאת יצא ממנו  (תרח)כאברהם, שהיה לו אבא 
 ()הרב יעקב חן                             ...        אברהם אבינו

 "ביתי הוא דמשק אליעזר  ובן משק" 
 ".דמשק" פירושים למילה שלושה

 רדף את המלכים עד דמשק. ב.. מוצאו מדמשק א.
 ה )מתורת רבו לאחרים(.משקו  ולהד  נוטריקון: ג.
 

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 

 "למה תאמרמפטירין :  "
 )ישעיה מ'(                

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 



 
 

  

 

 ברכת "שהחיינו" וברכות פרטיות
 

לו בגד כזה תחלה, יש לו לברך קנה בגד חדש אפילו היה . א
ואף שמעיקר הדין היה צריך לברך  .''שהחיינו'' בשם ומלכות

בעת קניית הבגד, כבר נהגו שלא לברך אלא עד שעת לבישת 
ועל דבר שאינו חשוב כל כך, כגון חלוק או לבנים או  .הבגד

ילקו''י, )ו. מנעלים וגרביים, או כיפה, אין לברך שהחיינ
 .(ברכות עמוד תקצה

הקונה מכונית חדשה, והוא שמח בה, וכן הקונה תכשיטי . ב
זהב לאשתו, או טייפ ושאר כלים שהוא שמח בהם, אף 
שמעיקר הדין היה רשאי לברך על זה ''שהחיינו'', כבר נהגו 

ה. בכל אלה לברך שהחיינו על בגד חדש, ולפטור הכלים שקנ
 (.ילקו''י, ברכות עמוד תקצה)
סעודת חינוך הבית, בעל הבית כבר פשט המנהג שבעת . ג

 (.ולובשו)ש. מברך שהחיינו על פרי חדש, או על בגד חד
ומכל  .ומתכוונים לפטור את הדירה והרהיטים החדשים

מקום הקונה דירה והוא שמח מאד בקנייתו ורוצה לברך 
 .''שהחיינו'', ואין לו בגד חדש, רשאי לברך שהחיינו

ונכבדי הקהל נתנו לו מי שנתמנה לאיזה משרה חשובה, . ד
דירה לדור בה בחנם, נכון שיברך שהחיינו על בגד חדש, 

 .(ילקו''י, ברכות עמוד תקצה)ה. ויפטור את הדיר
אין לברך ''שהחיינו'' בעת חנוכת בית כנסת, וגם לא יברכו . ה

וכל שכן שאין לברך ''שהחיינו'' בעת יריית  .''הטוב והמטיב''
ילקוט יוסף, )ת.  יקת היסודואבן הפינה לבית הכנסת, או יצ

שובע שמחות א' מהדורת  .דיני ברהמ''ז וברכות עמוד תקצו
 (.תשס''ה עמ' תפה

מי שנבחר לכהונת רב ואב בית הדין, או מי שזכה בקבלת . ו
תואר הוקרה מנכבדי הקהל, הנכון שילבש בגד חדש, או 
גלימה חדשה, ויברך עליה שהחיינו, ויכוין בברכתו לפטור את 

ילקוט יוסף, ח''ג דיני )ר. ה בבחירתו או בקבלת התואהשמח
 (.ברהמ''ז וברכות עמוד תקצח

אין לברך שהחיינו ביום מלאת לאדם שבעים או שמונים . ז
ואם ירצה ילבש בגד חדש ויברך על הבגד שהחיינו,  .שנה

  (ילקו''י ברכות)ה. ויפטור בזה את שמחתו שזכה להגיע לגיל ז
בן או נכד, אין לו לברך שהחיינו, אף מי שנתבשר שנולד לו . ח

אם נולד לו הבן אחר שנים רבות והוא שמח שמחה גדולה 
וטוב שאבי הבן יכוין בברכת שהחיינו שמברך בעת  .בלידתו

ו. ואם ירצה יברך על בגד חדש שהחיינ .המילה, גם על הולד
הנושא אשה אף ששמח מאד בשמחת נישואיו, אינו מברך . ט

ף בטלית חדשה בעת החופה, בעת שהחיינו, ואם מתעט
שמברך שהחיינו על הטלית יכוין לפטור את שמחתו בכך 

ם. שזכה לישא אשה, ויכוין גם על הבית שקנה ועל כל הרהיטי
 (.ילקוט יוסף, ברהמ''ז וברכות עמוד תקצח)
הקונה ספר תורה חדש לעצמו, אין לו לברך שהחיינו בעת . י

וכל  .שמחה גדולה שקורא בספר לראשונה, אף שיש לו בזה
שכן מי שקונה ספרי קודש חדשים ושמח בהם, שאין לו לברך 

ואם רוצה לברך שהחיינו על בגד חדש בעת  .על זה שהחיינו
שעולה לקרוא בספר תורה החדש שרכש, או שתרם לבית 
הכנסת, רשאי לברך שהחיינו על הבגד חדש, אך יקדים לברך 

ת הבגד החדש שהחיינו קודם ברכות התורה, בעת שילבש א
ה. סמוך לקריאת התורה, ולא יברך שהחיינו אחר ברכת התור

 (.ילקוט יוסף, ח''ג על הלכות ברהמ''ז וברכות עמוד תקצט)
מי שזכה להדפסת ספרו בחידושי תורה והלכה, אין לו . יא

לברך ברכת שהחיינו עם הוצאת הספר, וכל שכן עם סיום 
ואם ירצה ילבש בגד חדש ויברך עליו  .כתיבת הספר

 (.ילקוט יוסף, ח''ג על הלכות ברהמ''ז)ו. שהחיינ
 (.שדי חמד)ה. יש מי שאומר שאין לברך על יציקת מעקיב. 

  .אך המנהג לברך על יציקת מעקה, וכן עיקר לדינא

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 ברית בין הבתרים וברית המילה.

או  ",כריתת ברית"יש משהו מוזר בצמד המילים 
שהרי שתי מילים אלו הם שני  ".לכרות ברית"

  .מושגים הפיכים ומנוגדים
 "כריתה"ואילו  ,משמעותה חיבור "ברית"

מדוע אם כן  .ניתוק והפרדה ,משמעותה חיתוך
 ,יותר מכך "?כורת ברית"משתמשים אנו במושג 

שתי הבריתות המופיעות בפרשתנו מיושמות 
  .באמצעות כריתה והפרדה

ְגָלה ,בברית בין הבתרים ֶּ  ,אברהם ביתר את הע 
ת ברית וובמצו ,העז והאיל ועבר בין בתריהם

נצטווה אברהם לחתוך ולהסיר את  ,המילה
  ?מה משמעות העניין. הערלה מגופו

: (א בביאורו לספר יצירה"הגר)ההסבר הוא כך 
לא  ,כלומר .בלתי ניתן לערוך ברית ללא כריתה

מפלגות  ,שני חברים ,ניתן לכרות ברית בין בני זוג
וחותך  "כורת"בלי שכל אחד מהצדדים  ,ומדינות

  .משהו מהאגו שלו
אם כל צד מתבצר בעמדתו ואינו מוכן לוותר על 

 .הדרך לשלום רחוקה מתמיד -עקרונותיו 
שר כל אחד ברית אמתית יכולה להתקיים רק כא

מביע נכונות לצאת מאזור הנוחות בו הוא היה עד 
 .ולוותר על דברים שהיה רגיל אליהם ,היום

 
 )גשמי או רוחני(  ?לרוץ אחרי העושר 

 "ואברם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב"
מדברי הפסוק משמע שהתורה משבחת את 

עד כדי כך שהיה  ,אברהם אבינו על רוב עושרו
  .מתנהל בכבדות מרוב כסף וזהב שהיו לו

א בספרו בן "זיע 'בן איש חי'הקשה רבינו ה
: מה ראתה תורתנו הקדושה (ק צז"ב)יהוידע 

 ?לשבח את אברהם אבינו בענייני רכושו הגשמי
ומה שבח יש לאברהם בזה  ?!וכי זה העיקר

 ?שהתנהל בכבדות מרוב עושר
התורה באה לשבח את  ,והשיב הצדיק: אדרבה

ולא  ,אברהם אבינו במעלותיו הרוחניות דווקא
  .ברכושו הגשמי

והסבר הדברים כך הוא: בכל הנוגע למצוות 
ולמעשים טובים היה אברהם אבינו מתנהג 

שהרי בהכנסת אורחיו  ,בזריזות ובחריצות כידוע
 ובעקידת יצחק נאמר: ",ָוָירץ ִלְקָראָתם"  נאמר: 

 .ועוד כהנה וכהנהבבוקר..." "וישכם אברהם 
ומאידך באה התורה ומרמזת לנו שבעניינים 

  .הגשמיים נהג אברהם אבינו בדיוק להיפך
אלא אדרבה  ,בענייני העולם הזה לא נהג בזריזות

ָבָזהב.   "ֵכבד ְמֹאד"היה  סף ו  כֶּ התהלך  ,בֶּ
כי ידע  ,בעצלתיים ולא רץ ולא נמשך אחריהם

ובענייניו נהג  ,רשהעולם הזה הוא רק פרוזדו
 (א"זיע מתורתו של הבן איש חי)      !בהתאם
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 עיניים שלי
סיפור מופלא על נערה בשם בתיה. בתיה היא עיוורת 
מלידה. כעיוורת היא יודעת שישנו עולם מלא צבעים 
וחיים מחוץ לחושך, היא יודעת שיש יום ולילה אור 

בשבילה הכול שחור, היא לא רואה כלום, אבל . חושךו
 ומנסה לחפש את האור גם בלי לראות אותו.

ההתמודדות לא הייתה קלה, אך היא יצרה ממנה בן 
אדם מחושל, בנוי ומעוצב. אדם שהכיר את הצד 
השחור של החיים, ולא בעט בהם, רק הושיט את ידו 
והלך צעד אחרי צעד עד שהגיע למקום שלא כל אחד 

  יע בגיל כזה.זוכה להג
כשהגיעה לפרקה, ידעה בתיה שהיא מקוטלגת לאגף 
הנכה והמוגבל של האנושות, אבל רצתה חתן שיראה 

תי שלה, שיראה את מה יאת החלק הגבוה והאמ
שמסוגלים לראות גם בלי לראות. והיא מצאה אותו, 
קראו לו מיכאל, הוא ידע לראות את המעלות שבה 

נישואיהם הם שמעו על שנתיים לאחר  והם התחתנו.
פרופסור בלגי שמצא שיטת טיפול להסרת עיוורון 
לחלוטין, השיטה הייתה מבוססת על השתלת קרנית 
עין של אדם אחר, אך מכיוון שהקרנית הייתה אמורה 
לבוא מאדם חי ורואה, הסיכויים היו אפסיים. מי 
יסכים לתת את עיניו לאדם אחר...? הם יצאו 

ור יותר מתמיד, משהו בה מהפרופסור כשעולמם שח
בתיה הבינה שהיא לעולם כנראה לא תזכה  נשבר,

 לראות אורות וצבעים.
שבועיים לאחר מכן הם מקבלים טלפון מהפרופסור 
"אני שמח להודיע לכם שנמצאה קרנית עין לבתיה..." 
בתיה הרגישה איך עולמה נהיה ורוד וצהוב, עוד לפני 

הם תור שהיא ידעה מהם הצבעים הללו. נקבע ל
 לניתוח... בתיה נכנסה לחדר הניתוח נרגשת מאוד
מצפה בהשתוקקות לקבל את העולם הצבעוני שלא 

"בתיה!" אמר  ידעה מהו... ואז נכנס אליה מיכאל,
בהיסוס... "אני רוצה לומר לך משהו חשוב... אני 
מתנצל שלא אמרתי לך את זה עד היום אבל שתדעי 

את ראיתי בך את מה אבל למרות ז שגם אני... עיוור...
 שגם עיוורים יכולים לראות..." בתיה שתקה לרגע
ולאחר מכן הודתה לו על הנאמנות והפתיחות שהוא 
גילה כלפיה... ואז נכנס המרדים. מיכאל יצא ובתיה 

הפסיעה הראשונה שלה אל מחוץ להרי  ה.קיבלה זריק
אחרי שבע שעות של ניתוח מורכב, יצאה  החושך...

יומיים  וששות עם תחבושות,בתיה לחדר ההתא
 !לאחר מכן היא יצאה מבית החולים עם עיניים!!

צבע, לומדות אופקים  עיניים שרואות עולם, מכירות
ומכירות משפחה, לא הייתה מאושרת ממנה, היא 
הייתה להוטה לראות ולפגוש, להכיר ולדעת כל מה 
שאפשר לראות, בתיה הרגישה שהיא נכנסת לחיים 

מעולם לחיות... מיכאל ניסה אחרים שלא זכתה 
אבל עולמו  לראות ולהבין את הצבע שנכנס לחייה,

נותר שחור, ובתיה ניסתה לעזור לו לעשות את מה 
שהיא לא יכלה לעשות עד לפני חודש. היא ליוותה 
אותו לבית הכנסת... דאגה לו, עשתה בשבילו וטרחה 
למענו. ולא היה לזה סוף, וזה היה קשה עבורה. היא 

להוטה להכיר את העולם שכולם מכירים מגיל  הייתה
שנתיים, היא רצתה להיפגש עם האנשים שראו אותה 
והיא לא ראתה אותם, היא רצתה להיות יותר 

 משוחררת לעצמה, מוכנה להשקיע במיכאל, מוכנה
 
  
  

 להתאמץ, אבל להוטה לעשות דברים אחרים, להכיר
מקומות נוספים, לראות עולמות חדשים... לתת 

 .למיכאל, אבל מצד שני לתת לעצמה
בתיה הרגישה ששני הדברים לא הולכים ביחד, היא 

לתת  -התלבטה קשות, ולבסוף פסקה והחליטה 
 לעצמה יש דין קדימה על הנתינה למיכאל...

 ואז היא החליטה לעשות מעשה...
היא ידעה שכל עוד שהיא כבולה אליו היא לא מספיק 
משוחררת לרצונות ולדחפים שלה, היא רצתה חופש... 
והיא החליטה לצאת מהבית להתקשר אליו ולהודיע 

 ., והיא התקשרה והיא דיברהלו... היא יצאה
מיכאל הבין מהר מה היא מתכוונת ורוצה ורומזת, 

אני מבין" וזה היה התחלה  -הוא הנהן ואמר "בסדר 
 לסוף שלהם יחד... 

אחר כך הוא לקח את חפציו, והלך. בתיה חזרה 
הביתה וראתה שהוא הבין אותה יותר מידי טוב, 

ריק ואולי הרגישה מעט הקלה, בחדר השינה שהיה 
בחציו היא ראתה מכתב... כתוב ביד רועדת... 
"בתיה..." כך היה כתוב "תקופה טובה הייתה לנו 
יחד, תקופה שבה לא ראית מעבר למה שאת יכולה 
ומסוגלת לראות, ואני לא ראיתי מה יהיה, עד שגילית 
עולם... וראית מעבר למה שצריך ומותר לראות... 

ופזלת גם ופקחת עיניים גדולות לעולם שבחוץ, 
לשטחים שאת לא אמורה לפזול... עד שהרגשת 

 שהחוקים של השותפות ביננו כובלים אותך...
לשותפות ישנם חוקים, יש לה כללים, יחסי  -בתיה 

גומלין של קבלה ונתינה... אבל כשהתחלת לראות 
ולהיחשף, הגעת למסקנה שאת לא צריכה את מה 

ואת  שיש לי לתת לך... שאת מסוגלת לחיות לבד...
רוצה להתיר את חבלי השותפות שראית בהם 
  כבלים... זו את שרואה, כך לפחות את חושבת... בתיה
אני רוצה להודות לך על התקופה היפה שהייתה לנו 
יחד, אני מקבל את העזיבה שלך למרות שהיא כואבת 
לי הרבה יותר ממה שאת חושבת... רק בקשה אחת 

ו נפרדים לעד... יש לי ממך... בקשה אחרונה לפני שאנ
אנא בתיה, שמרי על העיניים הללו חזק...חזק... כי 

  קיבלת אותם... הם היו העיניים שלי...!!!" לפני שאת
תי, אך הוא משל נפלא המשקף יסיפור זה, אינו אמ

 את העולם שלנו. 
מיכאל במשל הוא כמובן הקב"ה אדון הכול. ובתיה 

ות. ובכן היא כמובן אני ואתם וכל בני האדם עלי אדמ
הפסוק אומר "וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן -

האדמה וייפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש 
 .חי'ה"

 -אומר הזוהר הקדוש "מאן דנפח מדיליה נפח" 
הנשמה שבלעדיה איננו יכולים לבצע שום פעולה היא 
חלק אלוה ממעל. חלק מעצמותו של הקב"ה. קשה 

ודי חי את חייו אולי לומר אבל זו האמת כשיה
במנותק מהוראותיו של הבורא ועובר על מצוותיו הרי 
שהוא כמו מתנהג כמו בתיה. כדי לחיות חיים נוחים 
פשוט מסלקים ח"ו את האלקים מחיינו ואז אפשר, 

 לכאורה, לעשות מה שרוצים.
נקבל על עצמינו ללמוד  -בואו, אחים יקרים  

לקב"ה.  מאברהם אבינו, ופשוט לא להיות כפויי טובה
איך? ע"י שנשתדל לקיים את כל מצוותיו ולא לעבור 

 יזכנו, אמן! על איסורי התורה, ה'
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

 חינוך לצדקה
מותר לציין, את חשיבות החינוך לצדקה ואת ערכי ל

הגלומים בה, מעבר לסיבה העיקרית של  והאמונה ךהחינו
 עצם קיום מצוות ה':

מתן צדקה מחנך את הילד למודעות והקשבה לצורכי  .א
 הזולת.

מתן צדקה מחנך את הילד לרגישות כלפי אנשים שלא  ב.
 זכו לחיות באותם תנאים כמוהו.

כבר לימדונו חז"ל, שכל אדם יכול וצריך לתת צדקה למי ו
 גדולים משלו. שצרכיו

בעזרת הצדקה הילד מבין שכסף המגיע לידיו, אינו רק  .ג
קבלו בכדי להעבירו ללהי, שזכה -שלו. הוא פיקדון א

 לאחר, שאליו הכסף מיועד.
מתן צדקה בקביעות עוזר לילד לבנות סולם ערכים  .ד

מה מקום העזרה ולדעת מה מקום הכסף  –ראוי בחייו 
  לזולת.

ל להיות ברואיו מלומדים -האשרצה  - ורש המצווהש
ומורגלים במידת החסד והרחמים, כי היא מידה 

 )ספר החינוך(                                          משובחת...
 

 "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

עליית  הרמת ספר תורה, ולשלישי 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, 
 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 

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 והצלחהברכה 

לשבתאי ושרה 
 מוסאי

 על הסיוע לזיכוי
 הרבים. לרפואתם
והצלחת ילדיהם 
ומשפחתם. שיזכו 
בפרנסה טובה, 
 אושר ושלווה.

 לאייל וזיווג הגון 
 בן שרה הי"ו 

 
 

 
 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 מורווארי בן באבאי באבאי
 ז"ל שרה בן יצחק גולגי

  ז"ל יוכבד בן קאיקוב אבנר 
 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
 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם
  הי"ומזל -אריאלהבן  דורון חי-עילאי

 הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
  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
 

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

 מנייני ערבית ביבנה
 "אוהל מועד"בית הכנסת  - 17:05
 "יחזקאל הנביא" בית הכנסת - 17:15
 רח' הדרורהאשכנזי בית הכנסת  - 19:00
 "הוד והדרבית המדרש " - 19:00
 רח' הנשר. "אוהל משה"בית כנסת  - 19:30
 רח' הלילך "ברכת יצחק"כולל  - 19:50
 ."נחל ליאור" כולל - 20:10
 "אור ציון ובית שמשון".כולל  - 21:30
 " רח' היסמין.תפארת ישראלבי"כ " - 23:00

 
 
 
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ולרבין ואסתר חמדני 

 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 
 והצלחת ם, לרפואתםתגן בעד

 כל ילדיהם ומשפחתם
 שיתברכו בכל מילי דמיטב

 ברוחניות ובגשמיות
ויתגשמו משאלותם לטובה  

ויזכו  באושר ובפרנסה טובה
 .לשנים רבות טובות ונעימות

 חיה בת אסתר-הודיהלרפואת 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 קזבניאברהם 

 ז"ל פרנג'י בן
 ' חשון פקידת שנתויט

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 

 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 רחמים יוספי

 ז"ל יחזקאל בן
 ' חשון פקידת שנתויז

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 

 האם נהיה עשירים משרוך של נעל ?
 ג()יד,כ "ולא תאמר אני העשרתי את אברם"

עלול מלך  ,שאף אם ייקח שרוך נעל ,אברהם אומר
יטען וכי איך  ".אני העשרתי אברהם" : סדום לומר
  ?!ששרוך נעל אחד שלו גרם לעושר ,מלך סדום

 'פ דברי הגמ"באר הליקוטי יהודה בשם האמרי אמת ע
  ".כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך": (ב טו"ב)

ידע אברהם אבינו שהוא יהיה עשיר שכן כך ברכו 
עלול  ,וחשש שאם ייקח אף דבר מועט כשרוך .ה"הקב

כמין  ,מלך סדום לתלות את עשירותו בשרוך הזה
גם -על כן אמר אברהם .כפי שהיה אצל איוב ',סגולה'

 ..."אני העשרתי"אתה עלול לומר  ,אם אקח שרוך
ולכאורה הוא לשון מוזר כי היה על אברהם לומר 
מחוט שהוא דבר קטן עד זהב ויהלומים שהם דברים 

ר "ופירש הגר ???גדולים ומהו חוט ועד שרוך
כי אם היה נוקט אברהם בלשון  א"קרלנשטיין שליט

הזאת היה עוד דרך להבין ולהתפשר אתו שייקח דבר 
אבל בדבר זה נתכוון אברהם לומר לו  ,קטן כלשהוא

 .שלא יקבל ממלך סדום מאומה מחוט ועד שרוך נעל

 הציבור לכל 
תפילת ערבית 

המאוחרת ביותר 
מתקיימת כל ערב 

  23:00בשעה 
בבית הכנסת 
 "רשב"י" 

 הרוש(-)מאיר בן
 רח' היסמין יבנה

 
 
 

 ברכה והצלחה 
לאברהם ומיטרה 

 הקקיאן
שיבורכו מפי עליון 
 ובכל מילי דמיטב
 ברוחניות ובגשמיות
יאיר הקב"ה דרכם 
 ומזלם מתוך בריאות
 איתנה ופרנסה טובה 

 וברכה והצלחה 
 לכל ילדיהם

 ברכה והצלחה 
 יקיר ואושרית לרב

 הי"ונסימי 
 שיזכו לזרע קודש

  בר קיימא במהרה 
ויתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב בפרנסה 

 ויזכו לשנים טובה
 רבות וטובות.

 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 יחיא אדרי

 ז"ל חנינה בן
 ' חשון פקידת שנתויג

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 

 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 יחזקאל יוספי

 ז"ל יחזקאל בן
 שלושים לפטירתו השבוע

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 משה ומזל כהן

שיבורכו מפי עליון 
 ובכל מילי דמיטב
 ברוחניות ובגשמיות
יאיר הקב"ה דרכם 
 ומזלם מתוך בריאות
 איתנה ופרנסה טובה 

 וברכה והצלחה 
  וזיווג הגון לילדיהם
 דור ,עדן ואוראל

 ברכה והצלחה

 ליהודה וחגית אמונה
על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
לפרנסה טובה, 
רפואה והצלחה 

לילדיהם וירוו נחת 
מכל יוצאי חלציהם  

ויתגשמו  כל 
 משאלותם לטובה
ולשנים רבות 

 . וטובות
 
 
 
 
 

 
 

 ברכה והצלחה 
 אפרים ויוכבד נסימי

והעזרה על כל הסיוע 
לזיכוי הרבים 

שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות בפרנסה 
טובה הם ובני ביתם 

  לשנים רבות
 ונעימות טובות

 
 

 
 

 רפואה שלימה
 אורי גור
 בן מרים

 הקב"ה ישלח
לו רפואה 

 מזור שלימה 
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 

רבות ולשנים 
 ונעימות טובות

 
 
 

 

 ברכות ואיחולים 

 גבריאל ורבקה יעקובי
 נ"י  הבן  להולדת

יהי רצון שיעלה 
 במעלות התורה

והיראה ויצליח בכל 
דרכיו ומעשיו ויזכה 

 ימים וברכהלאריכות 
 לאליהו ושושנה יעקובי
 ליצחק ומרים עזרי
 שירוו נחת ושלווה

 
 

 
 

 רפואה שלימה

 יעקב נהרי
 בן שושנה

 הקב"ה ישלח
לו רפואה 

 מזור שלימה 
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 

רבות ולשנים 
 ונעימות טובות

 עם רעייתו רחל
 

 
 

 ברכה והצלחה 
 שמעון ושרה יוספי

והעזרה על כל הסיוע 
לזיכוי הרבים 

שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות בפרנסה 
טובה הם ובני ביתם 

  לשנים רבות
 ונעימות טובות

 
 
 

 ברכה והצלחה

 ואיריס נסימיליהודה 
שיבורכו מפי עליון 
 ובכל מילי דמיטב

ברוחניות ובגשמיות 
יאיר הקב"ה דרכם 

ומזלם מתוך 
איתנה  בריאות

 ופרנסה טובה 
וירוו נחת ושלווה 

 חלציהם.מיוצאי 
 
 
 
 

 
 

 

 ברכה והצלחה 
 יצחק ויפה אהרוני

על כל הסיוע והעזרה 
לזיכוי הרבים 

שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות בפרנסה 
טובה הם ובני ביתם 

 לשנים רבות 
 טובות ונעימות

 
 

 
 
 
 


