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 992עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 

  .טבתראש חודש בשבת  וביום ראשון  @
  "צדקתך".לא אומרים  @

 אחרון פסוק בהפטרה פסוק ראשון ו םמוסיפי  @ 
 "השמים כסאי" ומ"מחר חודש".       

 מקץ פרשת 

 "פה'תשכסלו  'ל  בס"ד
 16:24  -   הדלקת נרות

 17:16  -   שבת צאת ה
 17:47  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

  חלומותיו של פרעה ועולהאת ר תיוסף פו 
 בארץ מצרים. לגדולה      
  בת דינה, אשריוסף נושא לאישה את אסנת 
 ים: אפרים  ומנשה.בנשני יולדת לו      
 שנות לאחר שעברו שבע שנות השובע, הגיעו 
 יוסף.כפי שניבא הרעב       
 ר אוכל. ועשרת אחי יוסף באו מצרימה לשב 
 מהם  יוסף הכירם והם לא הכירוהו.  הוא דורש 
 להביא את בנימין.      
 ,יעקב  האחים סיפרו ליעקב על הקורות אותם 

 מסרב לשלוח את בנימין.       
  סדר להםמאת אחיו בכבוד רב ומקבל יוסף  

 .כיד המלך משתה      
   והניסיון בגביע.הבחינה 
 "ויהי בבקר ותפעם רוחו"  

חלקו הראשון של החלום, על הפרות, שרמז כי 
יהיה מחסור בבשר לאכילה, לא הדאיג ביותר את 

 .אם לא יהא בשר לאכילה, יאכל לחם –פרעה 
ברם, משבא חלקו השני של החלום, על 

 –השיבולים, ורמז שיהיה מחסור אפילו בלחם 
 (מעינה של תורה-ספרי דרוש) ."ותפעם רוחו"מיד 
 "מג, ב "שובו שברו לנו מעט אוכל()  

 ()מג ב "מקץ"רמז למספר נרות חנוכה בפרשת 
  (86ו )"פ 'בגימ "לנו", "שובו שברו לנו מעט אכל"

שברו "וזהו ( 43) ג"מ נקבל "לנו"אם שוברים את 
 "כלאומעט "ג, "ויצא מ "לנו"תשברו את  "לנו

, "אכל"כלומר את האות הכי קטנה שבמילת 
הוא בדיוק כמספר ( 44)ד ", וביחד הרי מ'דהיינו א

 ("אהל מועד")אוצר חיים בשם  .      נרות חנוכה
 "...חשמונאי"  

של עם   למעשה מופיע הניצחוןאי חשמונבשם 
 3על היוונים, שרצו לבטל   ישראל והמכבים

 .ומילה: חודש, שבת  יקריותהעמצוות 
 וון.ית, איצחו, נילה, מבת, שודש, ח=  חשמונאי
 .'ה  כל אוייבך  כן יאבדו

 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים שנא'  :תניא
 ".צינים פחים בדרך עיקש שומר נפשו ירחק מהם"

קור וחום בידי שמים,  -פחים  מסביר רש"י צינים
, קב"האם באים פורענויות על האדם, גזירת ה

שפעמים שבאים בפשיעה,  -חוץ מצינים ופחים 
 .שלא מגזירת המלך -בידי אדם נינהו 

והנה דרכם של בני אדם שמזלזלים בקור וחום 
ולמרות שיאמרו להם החכמים אל תצאו בשעת 

 (כ ע"א כתובות.           )הקור או בשעת החום
 
 )ניבונכון( 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "ויאמר מרגלים אתם"  
? באר של מרגליםבאשמה מדוע האשימם דוקא 

האדמו״ר מגור הזקן זצוק״ל, כי יוסף חשש שמא 
יחקרו וישאלו את אנשי המקום על אודות אחיהם 

כי אותו העבד  שנמכר לכאן, ועלולים להוודע
שנמכר הוא המלך, ולכך האשימם ״מרגלים 
אתם״, כדי שיפחדו לחקור את אנשי המקום, כיון 

 (באר התורה)         .שחושדים בהם שמרגלים הם
 ""(ב"ד י")מ וימצא הגביע באמתחת בנימין  

 ת,גנב בן גנב'ואומרים  ת בנימיןהיו מכים א
 ...עד שנשבע בחיי אביו יעקב שלא גנב  'ביישתנו

  ()מדרש     .מיד האמינוהו, שלא היה רגיל להשבע
לו, שמא גנב את  בבקשה הניחו'להם מנשה:  אמר

לנחש בו היכן ימצאו את אחיו, אבל  הגביע כדי
 ("תורה שלמה"-)כת"י תנחומא ישן ם.אתם גנבים כולכ

 מג, יד ״לכם רחמים וקל שדי יתן״()  
ולא רחמים״  עליכםלכאורה היה צריך לומר: ״יתן 

 .והרי לכך נתכוון שהשי״ת ירחם עליהם"לכם", 
מבאר הרבי משה יחיאל מאוז׳רוב זצ״ל; הרוצה 
שירחמו עליו מן השמים צריך תחילה שיהיה הוא 

׳כל המרחם על הבריות  :עצמו רחמן, כדרך שאמרו
אף יעקב  (מרחמין עליו מן השמים׳ )שבת קנא.

אבינו איחל לבניו שיזכו להיות רחמנים שיתן 
להם מידה טובה זו של רחמנות על אחרים ב"ה הק

 (ממעינות הנצח. )גם עליהם מן השמיםוממילא ירחמו 

 

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.     מכשול מדרך עמי !הסירו 
 / 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 

 "רוני ושמחימפטירין :  "
 (ב' זכריה )           

 
 
 
 
 

 

 

 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 



 
 

  

 

 הלכות חנוכה בערב שבת  ובמוצאי שבת
 

ספרי  שלשהראש חודש טבת שחל בשבת, מוציאים  .א
 סדר הקריאה הוא כדלקמן:     .תורה

  .ששה בפרשת השבועבספר הראשון קוראים = 
. )ספר ראש חודשוהשביעי ַמׁשִלים בספר שני, של = 

 במדבר, פרשת פנחס פרק כח' "וביום השבת..."(
 בפרשת הנשיאים המפטיר קורא בספר תורה השלישי= 
 השייכת לחנוכה. )ספר במדבר פרשת נשא פרק ז'(     

הַמׁשלים בספר השני אומר חצי קדיש, וכן המפטיר אומר 
ים או יותר בספר הראשון, חצי קדיש, ואם עלו שבעה עול

יאמרו שלשה קדישים, קדיש לכל ספר תורה, מאחר 
 ונשלמה חובת היום בספר הראשון. 

אים שני ספרי יראש חודש טבת שחל להיות בחול, מוצ .ב
תורה, וקוראים שלשה עולים בפרשת ראש חודש, ומתחיל 
"צו את בני ישראל", והרביעי קורא בשל חנוכה בנשיא של 

 אותו יום. 
כשחל יום ראשון של חנוכה בשבת, מוציאים שני ספרי  .ג

תורה, וקוראים שבעה עולים )לכל הפחות( בפרשת השבוע, 
והמפטיר קורא מברכת כהנים עד ביום השני, ומפטיר "רני 
ושמחי בת ציון", ובשבת שניה המפטיר קורא מביום 

, השמיני עד כן עשה את המנורה, ומפטיר בנרות דשלמה
 ולעולם אין מזכירים חנוכה בברכת ההפטרה. 

בבית במוצאי שבת פשט המנהג להדליק נר חנוכה  .ד
, אבל שהשליח צבור מבדיל על הכוס קודם הכנסת,

לו   המבדיל בביתו, להוציא את בני ביתו ידי חובתו יש
 להקדים הבדלה לפני הדלקת נר חנוכה. 

עד שיעור הנוהגים בכל מוצאי שבת שלא לעשות מלאכה  .ה
שעה וחומש, כשיטת רבינו תם, ומרן השלחן ערוך, גם 
במוצאי שבת חנוכה לא ישנו מנהגם, בדבר הדלקת נרות 
חנוכה, שאין זו סתם חומרא בעלמא, אלא חובה קדושה לכל 
יראי ה' וחושבי שמו, בהיות שהרבה מאוד מרבותינו 
הראשונים סוברים להלכה כדעת רבינו תם בזה, וכן הרבה 

 ה האחרונים, והמחמיר בזה ישא ברכה מאת ה'. מגדול
אין מברכים בהבדלה "בורא מאורי האש" על נר חנוכה,  .ו

שאין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו, ובשמן הזה 
שמדליקים בפנים, ואין לו נר אחר, יש אומרים שאפשר להקל 

 לברך בורא מאורי האש על נר חנוכה, בשעת הדחק.
בסוף פרשת  ."מקץ" -קוראים בפרשת  בחנוכה אנו לרוב,  .ז

המילה . 2025בפרשה  "מקץ" נכתבו מספר התיבות )המילים(
נוסיף  2000כפול שמונת ימי חנוכה נקבל  250בגימטריא  נר

נקבל יחד  ( בכסלו25את היום שבו נחוג את חג החנוכה כה' )
  , )כמנין התיבות בפרשה(. 2025

זית עבור הדלקת לפעמים קורה שבשעה שרוכשים שמן    .ח
נרות החנוכה, אומרים לחנווני שהוא מעוניין בשמן זית 
לחנוכה, ואף חוזר ומדגיש את זה שוב ושוב. ושואלים, האם 

תו כמו שמן שדולק בכוסיות והשמן נחשב הוקצה למצו
החנוכיה ואסור בהנאה כיון שפירש שהוא להדלקת הנרות? 

נן סהדי דעתנו היא שאין לאסור את אותו השמן, משום שא
שלמרות שפירש ואמר שקונה את השמן לכבוד נרות החנוכה, 
אין כוונתו להקצות גם את מה שיישאר אחרי החג, אלא 

. ולכן השמן שנותר כוונתו לשמן שצריך להדלקת הנרות
 בבקבוק לאחר חנוכה מותר להדליק בו גם לשבתות.

כל הפתילות של ימי החנוכה, ישמור וישרוף יחד עם החמץ 
 סח.בערב פ

 

יהי רצון שבזכות הדלקת נרות החנוכה נזכה בקרוב להדליק 
בבית המקדש השלישי שיבנה  -נרות בחצרות קדשך 

 .אמן כן יהי רצון, במהרה בימנו
 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
ץ ַוְיִהי ָנַתִים ִמק ֵּ ְ ַפְרעֹה ָיִמים ש  ם ו  ה חֹלֵּ  ְוִהנ ֵּ

ד   :ַהְיאֹר  ַעל עֹמֵּ
יוצאת בשבת חנוכה.  לעולםפרשת מקץ 

 ורמוזים מהפסוק :
 . כה'גימטריא  -יהיבכסלו. ו- ו=            ויהי 

 )בכה' בכסלו חוגגים חנוכה(                      
 ריו.צמו קכסלו מ=            מקץ

 זוזה.ממין ידליק, תר נמאל ש=       שנתים 
 הספד. ממנע יבכיה ממנע י=           ימים

 בחנוכה( ה)אבלות אסור                     
 שלום.הליהם עבותינו רירשו ופ=       ופרעה  

 דליקין.מילות ל 'ח=            לםח  
 דענרות הדליק נכוכבים הצאת ו= והנה עומד 

 רכים.דניעת מ                      
 )עד שתכלה רגל מן השוק(.                     

 ובם.רור אשרפו ישמיני היל לד ע=     על היאר
 

  "זאת חנוכה"
זאת ביום האחרון של חנוכה, הנקרא בשם "

מסתיימים שמונת ימי החנוכה,  - "חנוכה
לגבי השמן  ולכך כמה השלכות הלכתיות: 

 - יש בהם קדושהבחנוכיה  ושנותרוהפתילות 
אסור בהנאה, ואין להשתמש בו לשום צורך 

  .שהוא, אלא לשורפו במדורה
מנהג ישראל קדושים, לשמור את השמן 
והפתילות ולהצניעם עד ערב פסח ולשורפם 

 עם ביעור החמץ.
 

כתב בשערי תשובה שביום ששי צריך 
להתפלל מנחה לפני הדלקת נר חנוכה, בגלל 
שתפלת מנחה היא כנגד קרבן תמיד של בין 
הערבים, ואחר הקרבת התמיד היתה הדלקת 

לקת המנורה, המנורה, ונר חנוכה זה זכר להד
 רנ-מנחה נ"ח-מ" מנחהוזה מרומז בר"ת "

 דלקת נר שבת.ה-נוכה ה'ח
 

 מה הקשר בין אותיות
 ?האל"ף בי"ת לחג החנוכה

כי  "מדבר קדמות"א מביא בספרו "החיד
ב אותיות "עניין נס חנוכה, מרומז גם בכל כ

 :  ב בצורה הבאה"הא
, כמניין 36 -לעולה מניינם  - א ב ג ד ה ו ז ח

 .שמדליקים בחנוכה, ללא השמש הנרות
נר חנוכה מצווה להניחו למטה מעשרה  - ט

 ".ט"טפחים, היינו בטפח ה
מעלה לשר, כוד ית: "ר - י כ ל מ נ ס ע פ

 ת ש ר ק צ .סולפרוב, עוכה, סר, נעשרים: מ
 .וסיףתמש שאוי רדושה, קורך צת: "ר -
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 ומוטל העגלונים פינייה
בה מתרחש סיפורנו, הצטיינו שני  באירופהבעיירה 

עגלונים. אחד מהם היה צעיר, בחור כארז ושמו היה 
"מוטל בעל העגלה". סוסיו של מוטל היו דומים 
לבעליהם: הם היו שדים משחת, מהירים, גאים 
ואמיצים. סוחרים צעירים ששמו להם למטרה 

ו לנסוע עם מוטל להיות ראשונים בכל יריד, העדיפ
הצעיר. העגלון השני היה יהודי קשיש, מתון 

שמים גדול, אם כי לא נמנה -ומיושב, הוא היה ירא
על הלמדנים הגדולים. נהג להתפלל בכוונה ולומר 
אחרי התפילה מספר פרקי תהלים וככל שיכול 

ית הכנסת שלו. בהשתתף אף בשיעורי הלימודים ב
"פינייה בעל  כולם קראו לו שמו היה פנחס אולם

העגלה". סוסיו של פינייה היו כחושים ותשושים וגם 
לא צעירים ביותר. בשום פנים ואופן לא יכלו 
להתמודד עם סוסיו האבירים של מוטל. כנגד זה 
רחשו לו האנשים אימון רב ונהגו לשלוח דרכו 
סכומי כסף ניכרים, וכן סחורות שלגביהן לא היתה 

של מוטל בעיקר כך שימשה עגלתו  השעה דוחקת.
להובלת אנשים "אקספרס" ואילו של פינייה 
להובלת סחורות. בין שני העגלונים התפתחה 
תחרות ומוטל הצעיר ניסה "לחטוף" את לקוחותיו 
של פינייה בהציעו להם שירות מהיר יותר. הזקן 

 מצידו שם את מבטחו בה' שימציא לו את פרנסתו.
מדו מוטל פעם אחת, והיה זה במוצאי שבת חנוכה, ע

ופינייה לצאת ליריד השנתי בעיר הסמוכה. במשך 
. לפנות ערב הפסיק הכל השבת ירד שלג בלי הפוג

 .דרך היתה בחזקת סכנהיציאה להשלג לרדת. 
מוטל היה שבע רצון. שלושה סוחרים סיכמו איתו 
עוד לפני שבת, שמייד אחרי הבדלה הוא יסע אתם, 

"בלע"  כדי שיוכלו להיות ראשונים ביריד. הוא
תפלת ערבית בגמיעה אחת, הדליק נרות חנוכה 
ומבלי לחכות עד שהנרות יכבו, רתם את סוסיו, 
הושיב את הסוחרים ויצא לדרך. הנוסעים שהיו 

-מכורבלים בשמיכות צמר עבות ועל ראשם כובע
פרווה, הביטו בהנאה על מוטל הצעיר ועל סוסיו 

ריד הם יהיו בי –הרהרו  –הגיבורים. עוד כמה שעות 
ויקדימו את כל המתחרים שלהם. העגלה של מוטל 
החליקה בקלות על השלג ונרות החנוכה המבויישים 

 הבהבו בבית כאילו הושמו במקום לא נכון...
גם פינייה בעל העגלה עמד לצאת במוצאי שבת עם 
שני סוחרים לאותו יריד עצמו. אולם שעה שמוטל 

בתפילת ערבית יחד עם  כבר היה בדרך, עמד פינייה
הדליק נרות חנוכה והתפילה הבדיל  לאחרהציבור. 

סעודת "מלוה מלכה". הוא לא העלה בדעתו לוישב 
כלל שאפשר לצאת לדרך, כל עוד נרות החנוכה 

זרזו אותו לצאת  דולקים. הנוסעים של ר' פינייה
לדרך. הסבירו לו כי זה לא סתם יריד כי אם יריד 

עולם -של-כי רבונו אמרפינייה  .גדול וחשוב שנתי
 "יספיק" לתת להם פרנסה גם באיחור של חצי שעה.

פינייה בירך על המזון בכוונה גדולה והמתין עד 
רק אחרי . שכלתה טיפת השמן האחרונה מן הנרות

 כן הוא יצא לרתום את הסוסים לעגלה.
 נוסע לו פינייה והנוסעים שהשלימו כבר עם גורלם,

 
 

אט אט נעצמות עיני  יע בזמן ליריד.וקיוו להג
העגלון, ראשו נשמט על כתפיו, הוא מרפה 

 מהמושכות ונרדם.
הדרך עוברת ביער עבות ומקיפה אגם קטן. בחורף 
כאשר מימי האגם קפואים, אפשר לעלות עליו 
בעגלה ולחצותו. אולם עתה, שהחורף אינו קר 
ביותר, מסוכן הוא אפילו להתקרב לאגם זה. העגלה 
 רצה קדימה, פינייה ישן והמושכות רפויים, תלויים
 לצידו של העגלון. הנה הם מתקרבים, הנה הם כבר

הסוסים עושים עתה תפנית  ...שפת האגם, אולם על
חדה, אינסטינקטיבית, מתרחקים מהאגם וממשיכים 

 לרוץ בדרך הסלולה.
כאשר פינייה פתח את עיניו, החלו כבר השמים 
להאפיר. מרחוק הוא ראה את ראשי הבתים ותמה 

חפצם.  כיצד זה הגיעו כל כך מהר לעיר, שהיתה מחוז
שלוש. -וע עוד כשעתייםלפי חשבונו היה עליהם לנס

פינייה נוהג את העגלה לאכסניה בה נוהגים הסוחרים 
להתאכסן, בבואם העירה. הדלת עודה נעולה, 
והסוחרים, שאף הם התעוררו בינתיים, מתפלאים 
כיצד זה הגיעו כה מהר. האמנם קפצה להם הדרך? 
והפלא הגדול שבעתיים, כאשר הם נוכחים לדעת כי 

עו, למרות שיצאו לדרך זמן רב מוטל ונוסעיו טרם הגי
 לפניהם.

בינתיים האיר השחר, והסוחרים נטלו את טליתותיהם 
הכנסת. משם הם יצאו ליריד וכפי -והלכו לבית

הצלחה פנים והם השהתברר לאחר מכן האירה להם 
עשו עסקים מצויינים. רק כעבור מספר שעות, כאשר 
הם חוזרים לאכסניה לאכול ארוחת בוקר ולנוח קמעה 

מגיע מוטל עם נוסעיו, כשהם רועדים מקור. "מה  –
שואלים נוסעי פינייה את  –קרה לכם, למען השם"? 

 –מוטל והאנשים שבאו עמו. "ומה קרה לך מוטל"? 
הלא יצאת זמן רב לפנינו  –מוסיפים הם להקשות 

וסוסיך מהירים הם כשדים, מדוע התמהמהת כל כך"? 
"הגידו  –לו משיב מוטל בשאלה מש –"הגידו לי אתם" 

לי האם פינייה נסע מעל לאגם"? הסוחרים מושכים 
 בכתפיהם, אין הם יודעים איפה וכיצד נסע פינייה.

מספר מוטל מבוייש.  –"לי לא הלך הפעם כל כך טוב" 
"הסוסים שלי הוליכו אותי ישר על האגם ושם נשבר 
הקרח תחתינו. היה לנו מזל שזה קרה קרוב אל שפת 

ינו טובעים שם מבלי שאיש יידע האגם. אלמלא כן הי
לעולם מה קרה אתנו. גם כך טבלנו טבילה הגונה 
ויצאנו מהמים הקרים כל עוד נשמת רוח חיים באפינו. 
לאחר מכן לא יכולנו, כמובן להמשיך בנסיעה כי בגדינו 
קפאו עלינו והיינו מוכרחים להיכנס לבית איכרים 

פוא סמוך, להתפשט ולייבש את בגדינו. אין פלא אי
 שהגענו באיחור כזה"...

"אתה רואה, מוטל, שלא היה כדאי למהר כל כך. נרות 
החנוכה שהשארת מאחוריך מבויישים, לא מחלו לך 

מהר והפכת עולמות, כדי להביא את -על כך שרצת מהר
הנוסעים שלך לפני פינייה. השם יתברך הזהיר אותך, 
מוטל, ואתה חייב לברך ברכת הגומל שיצאת שלם 

 ענין הזה, אתה וכן סוסיך"מכל ה
 –"כן, כן, אני הסקתי את המסקנות המתאימות"  -

אמר מוטל בארשת רצינית. "להבא לא אבייש את 
נרות החנוכה ולא אשאיר אותם לבד בחדר. מה אני, 

 לא יהודי"?!...
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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  ה

 ברכה והצלחה

 למשה וחנה פפו
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 

ברוחניות  דמיטב
ובגשמיות בפרנסה 
 טובה לשנים טובות
 זיווג הגון לבנותיהן

 בן שושנה משה לרפואת 
 בת נזימה חנהולרפואת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 

 

 "הנכונה לחנך היא להיות להם לדוגמה הדרך"
י התבוננות בנו "לדים מרגע לידתם, לומדים עי

ההורים, על העולם בו אנו חיים. הם לומדים 
מאיתנו על יחסינו לחברים, על היחס שלנו 
לעבודה, לתרומה ולמועילות, על היחסים בינינו 
כבני זוג ועל היחס שלנו לאנשים בכלל. ילדים 

בקשב להוריהם, אבל אף פעם  מעולם לא הצטיינו
לא הפסיקו לחקות אותם. אכן מתוך אותה 
התבוננות בנו ההורים הם מקישים כיצד עליהם 

 .להתנהל בעולם ואנו המודל עבורם ללמידה
באמצעות פעולותינו היום יומיות, אנחנו מהווים 
דוגמה אישית לילדינו במי שאנו, גם כשאנו 

נהגותנו, במיטבנו וגם כאשר אנו מפספסים. הת
הנצרבת בתודעתם של ילדינו משמעותית הרבה 
יותר משעות של הטפות ונאומים ארוכים אודות 

 .ערכים, האני מאמין שלנו ושאיפותינו
 

 "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  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך !!!. מה גרם לו זאת? הבחירותהבריות
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 בריאות,הפרנסה, ה  
 
 

 כל הישועות והברכות
 לאפרים ורבקה באבאי

 שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זכות השיעור בלויין וזכות

זצ"ל תגן  עובדיה יוסףמרן 
שיתברכו ברפואה שלימה,  בעדם

 בפרנסה טובה, שיתמלאו 
 כל משאלות ליבם לטובה 

 למשה בן רבקהלזיווג הגון 
 בת שרה וחנהבן ביבי  משהלרפואת 

 ז"ל מורוואריבן  באבאילהבדיל 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 מורנורבקה 

 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  בתהרוני לידה 
  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" וקול"קול ששון וקול שמחה, קול חתן 

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו  דבורה ויוסי רנג'בר

 הי"ו רחל ושאול כהן

 רעות עם  שמואללנישואי 
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
 לזהבה חגית

 שולמיתבת 
 הקב"ה ישלח
מזור ומרפא 

אבריה לרנ"ב 
ושס"ה גידיה. 

שתחזור לאיתנה 
הראשון ותזכה 

רבות לשנים 
  ת ונעימותטובו

 ברכה והצלחה 

 ירמיהומרדכי ומלכה 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 

רוחניות בדמיטב 
וגשמיות בפרנסה 
טובה הם ובני ביתם 
 לשנים רבות וטובות

ושלווה וירוו נחת 
 מיוצאי חלציהם 

 
 

 

 ברכה והצלחה
 פור-גבי וזהבה יצחק

שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

ובגשמיות בפרנסה 
 טובה הם ובני

רבות ביתם לשנים 
 טובות ונעימות

וירוו נחת מכל  
 חלציהם יוצאי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חודש טבת
 

על שום שבחודש טבת בשנה מבורכת  ,גדי מזל החודש:
. להוריק והגדיים יוצאים למרעה גשמים מתחילים השדות

טבת הוא החודש העשירי למניין חודשי השנה ליציאת 
מניסן, והרביעי למניין חודשי השנה לבריאת העולם  מצרים

 מתשרי.
: במקרא מוזכר החודש פעם אחת בלבד שמות החודש

 ."עשירי הוא חודש טבתהבחודש אסתר " במגילת
והובא ע"י שבי  בבלימקור כנראה בשמות החודשים רוב 
 במקורות מוזכרים כמה טעמים לשם החודש: ציון.

 ה היתה טובה לישראל.כי בחודש הזטובה, טבת מלשון 
". הדסה היא אסתר שנלקחה בחודש טבת גדלה בו הדסה"

 זה לבית המלך אחשורוש  ובכך צמחה טובה לעם ישראל,
שכן אסתר השפיעה על ביטול גזרת המן.)קידוש ירחים דר' 

 פנחס(.
 שבו נהרג" טובה אחרת צמחה לעם ישראל, בחודש טבת,

" )מדרש שמות החודשים(.  סיחון ועוג שנתיירא משה מהם
, תיקון שיפור, הטבהסיבה אחרת לשם היא אולי מלשון 

טבת חל בסיום חג החנוכה והוא מקבל הארת נרות על  חודש ראש
 ימי החודש, כי בראש תלוי כל החודש כלומר בהטבת הנרות.כל 
 וב.ט-לכראשי תיבות:  -כ"ט =  29 ימיו

 
 
 
 

 ואיחוליםברכות 

 דב ונחמה כשר   לנ
  צופיה תבהגיע הב

  .מצוות לגיל
שתגדל כאמותנו  יה"ר

הקדושות שרה רבקה רחל 
 לימודיהב צליחתו ולאה

 ה ומעשי הבכל דרכיו
 וברכה והצלחה ונחת 

 הי"ו לציפורה כשר
 הי"ועובד ולמשפחת 
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 חנה מוסאי

 ז"לפרי ויצחק בת 
 פקידת שנתה טבת' ה

 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 אסתר נאמן

 ז"לביבי בת 
 פקידת שנתה טבת' ב

 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 כל הישועות והברכות
 מנב"ת לזליכה גמזו

 שתרמה לסעודה הרביעית בלויין
 זכות השיעור בלויין וזכות

 זצ"ל תגן עובדיה יוסףמרן 
 בעדה ותתברך ברפואה שלימה 

ובכל מילי דמיטב ברוחניות 
 ובגשמיות בפרנסה טובה 

 לשנים טובות  הובני בית יאה
 ותרווה נחת מיוצאי חלציה

 ז"ל יצחקבת  חנהולהבדיל לע"נ 
 
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 ופירהלא

 בת נחמה
 הקב"ה ישלח
מזור ומרפא 

אבריה לרנ"ב 
ושס"ה גידיה. 

שתחזור 
לאיתנה הראשון 

ותזכה לשנים 
 טובות ורבות 

 רפואה שלימה
 באבאי רון לש

 גולשןבן 
 הקב"ה ישלח
 מזור ומרפא

לרמ"ח אבריו 
 ושס"ה גידיו

רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 
 הציבור מתבקש
 להתפלל לרפואתו

 
 

ה
בנ
בי
די 

לע
 ב

 

 לע"נ הצנועה והענוה
 זולייכה 

 ז"לבתיה בת 
 שתמליץ טוב בעד 

 כל משפחתה

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 יהודה סבג

 ז"ל פרחה ןב
 סבג שרלי 

 ז"ל יקוט ןב
 השבוע פקידת שנתם

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 אברהם באבאי

 ז"ל יוסף ןב
 ופקידת שנת טבת' ו
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 מלכה אהרון 

 ז"ל מסעודה ןב
 ופקידת שנת טבת' ד
 ומליץ טוב בעד משפחתיש

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 לעילוי נשמת
 יצחק גולגי

 ז"ל בן שרה 
 ערב שבת 

שיר השירים 
16:30  

משמרה בשבת 
 12:15בשעה 

ובמוצאי שבת 
 תפילת ערבית

  17:10בשעה 
 

 לכל הנשים הצדקניות

 כנס נשים ענק 
 ראשון  יתקיים ביום

 ערב "זאת חנוכה" 
  20:00בשעה 
 "מטה משה" בבית הכנסת

  בהשתתפות
 שליט"א  בצריהרב 

 שליט"א   שניר גואטההרב 
 : ורד פרטים

 053-4109549 

 ברכה והצלחה 

 לרחל סבג
בת פריחה 
שתתברך 

 שלימה ברפואה
רבות לשנים ו

 וטובות
נחת ותרווה 
מכל  ושלווה

 יוצאי חלציה


