
 

 

 

 1030עלון מס'   - תח  ַאים ו  ר  ש  ע  שנה 
 "ברך עלינו".לומר   ןמתחיליבמוצאי שבת  @
 שנה תהיה גשומה בגשמי ברכה()יהי רצון שה    

  "ברכת הלבנה"מתחילים  במוצאי שבת @
 

 .ע"ה אימנורחל יום חמישי יא' חשון הילולת  @
 

 

 

 פרשת    נח 

 פ"אה'תשחשון  -מר ו'  בס"ד
 17:40  -   הדלקת נרות

 18:30  -   שבת צאת ה
 19:07  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

  מענייני הפרשה :
  בנין התיבה לקראת המבול והצלתו של נח 

 ומשפחתו.      
 .הקב"ה כורת ברית עם נח ע"י קשת בענן 
 .תולדות נח ובניו לאחר המבול 
 .בניית המגדל ופיזורם של בני נח על פני כל העולם 
 .פירוט עשרה דורות מנח עד אברהם 
 איש צדיק..." נח ...ח"אלה תולדות נ 

כתיב נח בפסוק, שראה ג' עולמות. ד"א  ' פעמיםג
שהיה משלשה, שכל אחד הציל ג' בזכותו. נח הציל ג' 
בניו שהם שם וחם ויפת. דניאל הציל חנניה מישאל 
ועזריה בחלום. איוב הציל שלושה רעיו אליפז התימני 

ם נח ובלדד השוחי וצופר הנעמתני. ד"א נח לשמי
 ב.לבריות נח לעליונים נח לתחתונים נח בעוה"ז נח בעוה"

 ח"ת האלוקים התהלך נ"א 
ס"ת חכם וזה שנאמר " חנ ךהתהל םת האלוקי"א

 ."ולוקח נפשות חכם"
 "(ט', ח') "ויאמר אלקים אל נח ואל בניו אתו לאמר 

דיבר גם עם בניו של נח, וא"כ גם  מפסוק זה נראה שה'
אומר שם אבן עזרא : "ויש  הם היו נביאים. וכך

אומרים שארבעתם נביאים". וכן אומר רד"ק בגדר של 
, אפשר שגם "אפשר : "ויאמר אלהים אל נח ואל בניו

 ם.בניו היו נביאי
 "יגברו המים וירבו ... והמים גברו מאד מאד ... ויגברו המיםו" 

שרבו המים על הארץ ו? ענין הדרגות אלה מ" :אלשיך
ואחר כך שלא בטבע ... ארבעים יוםבטבע ריבוי גשם 

ה התיבה הורמעד שלא בלבד  'גברו מאד על הארץ'
ויכוסו כל ' -עד ש ...מעל הארץ, כי אם הייתה מהלכת 

שיכלול כל הרי ארץ ישראל, שגבוה ' ההרים הגבוהים
 .בכך בעצם בא הכתוב לפאר את ארץ ישראל מכל הארצות".

 "...ויטע נח כרם" 
נח נטע את הכרם בא השטן מובא במדרש שבשעה ש

ואמר לו שהוא רוצה לעזור לו, והסכים נח, ושפך 
 ,חזיר ,אריה ,מיני דמים של בעלי חיים, כבש 4השטן 

זה רמז על דרכו של השיכור, בבקבוק הראשון  .וקוף
הוא כמו כבש עדיין מרגיש רגוע ושמח, בבקבוק השני 
הוא כמו אריה שרוצה לתקוף את כולם, בבקבוק 
השלישי הוא כמו קוף שקופץ ומרקד, ובבקבוק הרביעי 

 .הוא כמו חזיר שמתגלגל באשפה
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

 " טול קיסם מבין שיניך"
 .מצב בו יש פתחון פה לנשפט להוכיח את השופט

אומר השופט לנשפט: "טול קיסם מבין  : למשל
פרוש מעבירה קטנה הסתלק ושיניך", כלומר: 

שבידך, יכול הנשפט להשיב לשופט: "טול קורה 
 .מבין עיניך", כלומר: פרוש מעבירה חמורה שבידך

עצמן מקולקלים  םמסביר רש"י: שהיו השופטי
 והיה פתחון פה לנשפט להוכיח את מוכיחו. 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 ונח מצא חן בעיני ה"'" 
 ןשוחהראש והסוף של  –חודש חשון רומז לפרשת נח 

 , ושתי האותיות באמצע"'בעיני ה חןונח מצא ", חןהוא 
 ."אשת חן תתֹמך כבוד", אשה, בגימטריא שו

  (.נעמה –היא אשת נח  "אשת חן")
ונח מצא חן "בקדושת לוי על התורה נאמר על הפסוק 

על  .שהוא כמו כלה שמוצאת חן בעיני חתנה "'בעיני ה
 . ה, למצוא חן בעיניו"כולנו להיות הכלה של הקב

 (ב"חשון ע 'משיעור ג)                                                    
 "רמן הארץ ההיא יצא אשו" 

אומר רש"י: שאשור לא רצה להשתתף בדור הפלגה, 
אומרים חז"ל שבגלל זה זכתה העיר נינווה לעשות 

 תשובה שהיו מצאצאיו של אשור.
 "...ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו" 

אדם צריך לקחת בחשבון ביחסיו עם בני אדם 
אחרים, כי מעשה שלילי אשר יעשה עלול לחזור אליו 

ישירות אלא למשפחתו. חם חטא כעונש, לא אליו 
 חם. של לאביו, ומי שנענש הוא כנען, בנו

כי בני מצרים יוצאים ? למה נתקלל רק כנען ולא חם
אותות ומופתים "מחם כמו שאנו אומרים בתפלה 

והיתה צריכה לצאת מהם בתיה  ".באדמת בני חם
בת פרעה שהצילה את משה, בגלל זה לא קילל את 

 (אלשיך הקדוש)      . פרעהחם שלא יפגע בבתיה בת 
 "צוהר תעשה לתיבה"  

לצורך מה היה נח צריך לעשות שמן? רבינו החזקוני 
הר, וז"ל: "צוהר ומביא שיטה נוספת מהו אותו צ

תעשה לצורך  שמן, פירוש יצהרלשון  -תעשה לתיבה 
 .התיבה להאיר בה

 
 

 במוצאי שבת מחליפים 
 2:00בשעה  - לשעון חורף

 1:00ה חזרה לשעמעבירים 

  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 

 "רוני עקרהמפטירין :  "
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  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 



 
 

  

 

 הלכות "ברך עלינו"
הנאמרת  לעולם יסדיר אדם את תפילתו - לימודהא. 

יותר( ואחר כך יתפלל, ועל כן  לפרקים )אחת לשלושים יום או
לינו", ע קודם ערבית של ליל ז' במרחשון יעיין בברכת "ברך

ובתפלה עצמה יאמרה מתוך הסידור )עיין ר"ה דף ל"ה ועיין 
אם מתפלל מתוך סידור  אין צריך  שו"ע ק( ולדעת הרמ"א

 להכין.
חשון -נו" אלא מיום ז' במרעלי אין אומרים "ברך - זמנהב. 

 בארץ ישראל, כיוון שחז"ל רצו לתת לאלו שעלו לירושלים
בימי סוכות זמן לחזור לבתיהם ללא גשמים )שו"ע קיז סע' א 

 מנחה של ערב פסח ועד בכלל. ונו"כ(. ואומרים אותה עד
אם בימות הגשמים, אחרי ז' במרחשון אמר  - טעה בחורף .ג

ן בקשתו שלמה, וצריך לחזור אי "ברכנו" ולא ביקש גשם,
 ולבקש גשם. )והוא הדין אחר התקופה, בחו"ל(

יכול לבקש גשם גם  -קודם שסיים את תפילתו  אם נזכר
 .במקומות אחרים

יעצור ויתחיל ברכת "ברך  -ברכנו" ת "אם נזכר בתוך אמיר ד.
 עלינו".

ימתין כדי  -ה'  אם אמר "ברוך אתה" ועוד לא הזכיר שם ה.
מות )שתי שניות( ויחזור לתחילת "ברך עלינו" )יש הילוך ד' א

שאין צריך לחזור לראש הברכה אלא יאמר במקום  אומרים
כסברה  "ותן טל ומטר לברכה" ויחתום, וטוב לעשות

 ראשונה(.
 -אם נזכר לאחר שאמר "ברוך אתה ה'" של סיום הברכה  ו.

 " )ועיין כה"ח קי"דך עלינוחוקיך" ויחזור ל"בר יסיים "למדני
 ס"ק כ"ח, שלמי ציבור דף קי"ז( .

נזכר אחרי שסיים את ברכת "ברכנו" ולפני שהתחיל  אם ז.
ומטר לברכה" וימשיך  "תקע בשופר" יאמר במקום "ותן טל

"תקע בשופר". )עיין ראבי"ה המוזכר באורך בב"י סי' קי"ד 
סברת ר' יונה, וכן פסק בא"ח בשלח אות ח"י( וטוב  לאפוקי

ועיין ) טל ומטר לברכה" גם בשומע תפילהלחזור ולומר "ותן 
ולדעת המשנה ברורה  ."בלא חתימה"( :באה"ל סי' קי"ד ד"ה

 מאשר לפני "תקע". עדיף לומר ב"שמע קולנו"
ימשיך עד "שומע  -אם נזכר אחרי שהתחיל "תקע בשופר"  ח.

יאמר "ותן טל מטר לברכה. כי אתה שומע  תפילה" ושם
 ט'(. כ"י אותתפילה כל פה וכו'". )ועיין בר

אם נזכר אחרי שאמר "ברוך אתה ה'", יסיים "למדני  ט.
לברכה, כי אתה שומע תפילה  חוקיך", ויאמר "ותן טל ומטר

 וכו'".
שהתחיל  אם נזכר אחרי שסיים ברכת "שומע תפילה" ולפני י.

אם נזכר  יאמר שם "ותן טל ומטר לברכה". -ברכת "רצה" 
מקום שנזכר וחוזר עוצר ב -רצה", " אחרי שהתחיל ברכת

 .(לברכת השנים ומתחיל "ברך עלינו" וממשיך על הסדר
חזר בטעות ל"שמע קולנו", במקום ל"ברך עלינו"  אם א.י

יכוין לצאת ידי חובה  וביקש שם על הגשמים וסיים תפילתו,
בחזרת ש"ץ מתחילה ועד סוף, או שיחזור להתפלל ויאמר 

זו בתורת  שאם אינו צריך לחזור הרי תפלתו שהוא מתנה
 נדבה.

יחיד שחוזר לתחילת התפילה אינו  -איך חוזרים להתפלל  יב.
 .שפתי תפתח וכו'" כיון שכבר הוא בתפילה חוזר לומר "ה'

 )בא"ח ש"ש ויקרא י"ב(.
ש"ץ שטעה בתפילת לחש ולא שאל טל ומטר, יכול לסמוך  יג.

להתפלל פעם נוספת בלחש )עיין  על תפילת החזרה ואין צריך
 סי' קכ"ד סעי' ב' ולחונים עליו(.שו"ע 
אם מסופק אם אמר "ברכנו" או "ברך  - תשעים פעםיד. 

אבל אם אמר תשעים פעם  חוזר. -עלינו" תוך שלושים יום 
 -"רופא חולי עמו ישראל", "ברך עלינו" ואחר כך הסתפק 

 חוזר. אינו
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

סגולה באמירת שם אמו של אברהם אבינו 
 "אמתלאי בת כרנבו"

אמרינן שאמו של אברהם אבינו נקראה 
ואמו של המן הרשע נקראה  'אמתלאי בת כרנבו'
, והסימן לזכור את השמות 'אמתלאי בת עורבתי'

אמתלאי 'אברהם היה טהור ואמו נקראה  : הינו
 .לשון צאן שהם טהורים 'כרים' – 'בת כרנבו

אך המן שהיה טמא נקרא אמו על שם עורב, 
י למפורנטי "לר)בפחד יצחק  .ו עוף טמאשהינ

אמתלאי 'כתב שם אמו דאברהם  (ערך אברהם
, , מצאתי בספר ישן, אמיה דאברהם'בת כרנבו

האומרה שלוש פעמים לפני השלטון ימצא חן 
א כף אחת "להחיד)כ בעבודת הקודש "וכ .בעיניו

סגולה להולך לפני מלך או שר  :ל"וז '(אות ט
אמתלאי בת כרנבו  ב פעמים"ומושל, יאמר טו

 .קודם שיעמוד לפניו
 

 ? האם תיבת נח היתה חייבת במזוזה
וצריך ביאור מדוע באמת נח לא קבע מזוזה 

ומיישב שכיון שהתיבה  .בפתחה של התיבה
כמו שמובא במדרש )מוגדרת כבית האסורים 

, לכן פטור מקום זה ממזוזה, שכך פסק (שם
אולם  .א שבית האסורים פטור ממזוזה"החיד

מעיר ששיטת השער אפרים לחייב בית האסורים 
ונח היה צריך להחמיר על עצמו כשיטה , במזוזה

ולכן כתב שהסיבה שלא קבע שם מזוזה,  .זו
שבסופו של דבר זו לא היתה דירה של כבוד, 
משום שמריבוי הבהמות והחיות, היה שם 
סירחון גדול, ולמרות שהיה מדור מיוחד לזבל, 

נה כולה היתה להיות אבל ברבות הימים הספי
מקום שאינו מכובד, ובמקום כזה אסור לקבוע 

ועוד כתב שהתיבה היתה נחשבת כבית  .מזוזה
 .שבספינה שפטור מן המזוזה

 
 ? איך ידע נח מתי יום ומתי לילה

נח השתמש באבנים טובות לדעת את זמני היום 
 !להלכה

מהגה"ח רבי ישראל )בספר 'אהבת ישראל' עה"ת 
האיר, דלכאורה יש טעם נוסף ( בקמייסטר זצ"ל

מדוע נח היה צריך לדעת מתי יום ומתי לילה, 
ובוודאי , חז"ל שנח היה לומד תורהמרו שהרי א

 וא"כ יש מצוות שקיומם -גם היה מקיים מצוות 
רק ביום, ויש מצוות שקיומם רק בלילה. וע"י 
אותם אבנים טובות ידע מתי יום ומתי לילה 

ודע שאותם אבנים . לעניין קיום מצוות אלו
טובות שהתכהו או הבהיקו לפי זמני היום, אין 
זה נס מיוחד, אלא אלו אבנים מיוחדות שכך 

' טבעם, ושמה של אותה אבן סגולית הוא 'צהר
 ('לקט שמואל לירושלמי, פסחים שם)
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 מעשה ותיקונו
אחד מבתי הכנסת המפורסמים בעולם הוא בית 

-הכנסת 'שומרי שבת' שנמצא במרכז שכונת בורו
יורק רבתי . בית כנסת זה שוקק  -פארק שבעיר ניו 

בכל עת מתקיימים שם  חיים בכל שעות היממה.
הכנסת 'איצקוביץ' -מניינים לתפילה, כדוגמת בתי

' ברק ו'זכרון משה' ו'זהרי חמה-בעיר בני
בירושלים. בתי כנסת אלו מכילים חדרים רבים כדי 
לאפשר את קיומם של מניינים רבים. רבים מן 

דעים ואינם מודעים המתפללים שם אינם יו
לסיבות שהביאו לבניית בית כנסת זה: מי בנה 
אותו ומה הסיבה שהביאה אותו לעשות זאת, אלא 

 . רק זוכים להתפלל בו בשעה שנצרכים לכך
בית כנסת זה הוקם על ידי יהודי פשוט ותמים. 
בימי בחרותו כשהיה בתקופת השידוכים, יצא פעם 

ותו איזור בא ,לפגישה עם נערה בת ישראל כשרה
הגיע זמן תפילת מנחה. הבחור ביקש  בברוקלין.

ה, פרש הצידה ועמד להתפלל תממנה את סליח
תפילת מנחה. הוא התפלל ביחידות, במהירות 

 !כנסת, מניין וסידור-ובפזיזות וכמובן ללא בית
 התפילה הסתיימה לאחר דקות ספורות בלבד! 

המראה הזה של אותה תפילה חטופה הותיר רושם 
לי עז בעיני הבחורה. היא ראתה בכך חוסר שלי

כך לא  ...יראת שמיים, וגם חוסר רצינות ואחריות"
'חוטפים' תפילה!", חשבה לעצמה, "אני לא רוצה 
לבנות את ביתי עם אדם זה". מסיבה זו היא אף 
פסלה את השידוך. כשהשדכן שאל מה סיבת 

היא לא הסתירה את האמת וסיפרה , הסירוב
לה חטופה היא לא מוצאת לנכון שמחמת אותה תפי

לבנות את ביתה עם בחור זה. כשהשדכן התקשר 
לבחור וסיפר כי הנערה פסלה את השידוך, הבחור 
תהה לעצמו: "מדוע היא מסרבת?". מכיוון שהיה 
חשוב לו לדעת את הסיבה לכך, הוא לחץ על 

כששמע את  השדכן, עד שהוא סיפר לו מה הסיבה.
הוא התמלא הרהורי  נשבר ליבו בקרבו., הסיבה

חרטה בעיקר על הצורה בה התפלל. הוא הבין כי 
כדי לתקן את כל  אכן צודקת היא במאת האחוזים.

אותן תפילות חטופות, שהתפלל במשך חייו, החליט 
כנסת גדול -הבחור 'בתשובת המשקל' להקים בית

כנסת זה יתקיימו בו הרבה מניינים, -בבית י.ומרכז
נס בו בכל זמן, למצוא כך שכל יהודי יוכל להיכ

הוא  וממחשבה למעשה. ר!מניין ולהתפלל בציבו
טרח, עמל ויגע במאמצים עילאיים, ימים ולילות 

 להשגת הכספים הדרושים לכך. 
ואין דבר העומד בפני הרצון. הוא לא התייאש, 

בסיכומו של עניין הוא הקים במסירות נפש את בית 
עומד הכנסת -הכנסת הגדול 'שומרי שבת'. בית

 .ומתנוסס לתפארה, שוקק תפילות רבות מדי יום
בנוסף הוא החליט כי הוא בעצמו ידאג כל העת 
לרווחתם של המתפללים בכל הנצרך להם כדי לכבד 
ולרומם את בית ה'. הוא בודק כל הזמן האם חסר 
משהו למתפללים ודואג להביא אותו. כבר 

 התפרסמה המליצה אודות בית כנסת זה, שיש בו 
 
 
  

 'חדר תה' עם התצוגה הגדולה ביותר בעולם של כל
. סוגי ומיני שקיקי תה בטעמים שונים מכל העולם

כנסת זה הוא מקום קיבוץ של -מכיוון שבית
ואורחים רבים מכל רחבי תבל, האיש  'משולחים'

מביא לשם הרבה סוגי תה וקפה מכל העולם כולו, 
 .כדי שכל אחד ואחד יוכל לשתות את מה שרגיל

-לאחר מספר שנים נודע לאיש, שבנה את בית
ש בו כגבאי, שנפטרה אותה אישה הכנסת ושימ

שנפגשה איתו בתור בחורה וסירבה להיפגש שוב. 
האיש ביקש מאנשי ה'חברא קדישא' שהלוויה 
תעבור דרך בית הכנסת 'שומרי שבת'. ואכן לאחר 

כשהמיטה הגיעה אל רחבת  מאמצים הסכימו לכך.
בית הכנסת, האיש ביקש לשאת דברי הספד 

בקול נרגש סיפר קצרים. הוא ניגש אל המיטה, ו
בפני קהל ועדה בפעם הראשונה את הסיבה 
שהביאה אותו להקמת בית הכנסת הגדול. הוא 
סיים את ההספד ואמר, שכל זכות הקמת בית 
הכנסת נזקפת לזכות הנפטרת. בזכות סירובה 
לשידוך הוקם בית הכנסת. כל התפילות והברכות 
ועניית אמן, ואמן יהא שמיה רבא, שבבית כנסת 

זקפים כולם לזכותה של הנפטרת שתנוח זה, נ
 בשלום על משכבה, ובגן עדן תהא מנוחתה, אמן.

 
 

 וימובן מאל
חלה בקורונה ולמרות גילו המופלג,  93קשיש בן 

 הצליח איכשהו לשרוד. 
עם שחרורו מבית החולים, הוגש לו חשבון גבוה 
מאוד. חלק מהחשבון היה תשלום על מכונת 

כשראה את  יום אחד.ההנשמה אליה חובר למשך 
הסכום שעליו לשלם, החל הקשיש לבכות. בבית 

 –החולים התמלא הצוות חמלה ואמר לו לא לדאוג 
אין ספק שניתן יהיה לסדר משהו כדי להפחית את 
העלויות. תשובתו של הקשיש גרמה לעובדי בית 

  החולים להתרגש.
הקשיש הסביר "אני לא בוכה בגלל הכסף שאני 

לאל אני יכול להרשות זאת  צריך לשלם. תודה
לעצמי. אני בוכה כי הבנתי שאחרי כל השנים האלה 

של   האוויר  את  שאני כאן על כדור הארץ, נושם 
שנה, אף פעם לא הוגש לי חשבון  93לוהים במשך -א

 ולא הייתי צריך לשלם כלום. 
במכונת  להשתמש₪  2500 -אם עולה יותר מ

לכם מושג  יש ...הנשמה בבית החולים ליום אחד
 לוהים?-כמה אני חייב לא

למה אף פעם לא הודיתי לו על כל ימי חיי, על נס  
לוהית הזו, שהתייחסתי אליה כאל -המתנה הא

 ? מובן מאליו"
יש כל כך הרבה דברים בעולם הזה שאנו 

כאילו , מתייחסים אליהם כאל מובנים מאליהם
הם שלנו באיזו זכות אוטומטית או פרס שמגיע לנו 

הו. אנו מתלוננים על הדברים שחסרים לנו איכש
וכמעט אף פעם איננו לוקחים את הזמן להודות 
          לקדוש ברוך הוא על מתנותיו יקרות הערך.

 הרב בנימין בלך()
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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  ה
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 

ע, כאשר מזהים סדקים בחומתו "כאשר תלמיד נכשל ל
הרוחנית, אל לנו לדחותו ולהרחיקו חלילה, ובכך 

אדרבה! יפרוש עליו  ...להגדיל הסכנה ולהקטין הסיכוי
גברא רבה כנפיו, יצמידו אותו לבעל שיעור קומה 

 -חולה מסוכן זקוק לטיפול נמרץ  .ד יאות לאורו"ובס
 .ולא חלילה לחוש מושמץ

שנים 'ב .לא כל תלמידינו חיים בסביבה נקיה וטהורה
סביבה  תים"יוצרים אנו עבורם, בתוככי הת 'כתיקונם

 כאשר יצאוקדושה חלופית, בה סופגים תורה ויראה, 
אך כאשר נגיף קטנטן  '.לחסות בצל הישיבות הק

משבש את סדרי החיים, מנועים המה מהגעה לכותלי 
אמנם מקיימים למידה מרחוק,  .המוסדות החינוכיים

אך עלינו לתת את הדעת כי השפעת היכלות הקודש 
הבה נשתדל להעניק להם גם את הסביבה  .חסרה להם

 'קצה'שמתגוררים ב 'קצה'תלמידי  .מרחוק  -הקדושה 
נעזור להם  .הקצאת משאבים מיוחדיםדורשים מאתנו 

המשמרת דייריה,  'תיבת נח'לעשות את ביתם פנימה 
 ('יחיאל מיכל מונדרוביץ)     .וקדוש 'צוהר'ומוארת ב

 "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  כך עשה בכל שבת ושבת,ששי, ו
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,  

 
 

 ברכה והצלחה 
 וורד עוקשילארז 

על הסיוע לזיכוי   
שיתברכו הרבים. 

בשפע קודש, 
בריאות ופרנסה 

לשנים טובה  ויזכו 
  טובותורבות 

 שירוו נחת 
 ושלווה מכל

 יוצאי חלציהם. 
 
 

 
 
 
 

 
 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  לארישמחה 
 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 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
 
 

 : -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 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו ליעקב ורחל קולצ'ה

 הי"ו  זקן-מרים בן

 אורטל עם  שמעוןלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו וכוכי ישראלילשמעון 

 הי"ו  אברהם ואילנה גלאם

 נוי עם  דולבלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 לע"נ הצנוע והענו
 אליהו אליאס

 ז"ל אסתר בן
 ' חשון פקידת שנתוז

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 עטוקה מזוז

 ז"ל יעקוטהבת 
 ' חשון פקידת שנתהט
 המליץ טוב בעד כל משפחתתש

 
 
 

 מדוע נשך האריה את נח ?
 "וישאר אך נח"

השבת נפגוש בשמחה שוב את נח ובניו, התיבה ובעלי 
 החיים, היונה והעורב. 

 (י"רש) 'ויש אומרים שאיחר מזונות לארי והכישו'
 ?מדוע דווקא לארי מכל החיות איחר נח את מזונותיו

הישאג אריה ביער וטרף אין " :פ הפסוק"ויש לבאר ע
, ופירש "לכדלו היתן כפיר קולו ממעונתו בלתי אם 

דרכו לשאוג ואינו  ,י שם שכשאריה אוחז טרף"רש
 .(ברכות לב)וכן מובא בגמרא  .שואג אלא אם כן לכד

שאין ארי נוהם מתוך קופה של תבן אלא מתוך קופה "
ולפי זה מבואר היטב, שנח האכיל את  ."של בשר

כל בעלי החיים  .פ קולות בקשותיהם"החיות ע
ועים ומשמיעים קולות נוהמים, מייללים, נובחים, ג

רעב, אך האריה, מלך החיות, שותק עד שימצא את 
טרפו. כל בעלי החיים משוועים בקולותיהם לדבר 
מאכל, אך האריה שותק עד למציאת מזונו. רק אז, 

. ראה כשמאכלו נמצא ומונח לפניו, הוא ישאג ויתן את קולו
 רינת שמואל()   .נח שהאריה שותק ולכן חשב שהוא לא רעב

 

 ברכות ואיחולים

 מאור ויעל דוידי
 נ"י  הבת  להולדת

יה"ר שתגדל כאמותנו 
שרה רבקה רחל ולאה, 

ותצליח תזכו לחופתה 
בכל דרכיה ומעשיה 

 וברכה והצלחה
 לציון וצפורה דוידי
 לאריה ותמר צדקה

 והשירוו נחת ושלו

 ברכה והצלחה

 לרחל סבג
על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שתזכה 
לרפואה שלימה 

 פרנסה טובה,
 לשנים רבות 

 טובות ונעימות 
 ותרווה נחת מכל

 יוצאי חלציה. 
  
 
 

 
 

 ברכה והצלחה
 דניאל ומרגלית פנש

על הסיוע לזיכוי הרבים. 
שיזכו לרפואה שלימה 

לשנים  פרנסה טובה,
טובות ונעימות רבות 

 ת ושלווהשירוו נח
בת מרגלית  ולשיראל

 שתזכה לבן זכר 
וברכה והצלחה לכל 
 ילדיהם ומשפחתם

 ברכה והצלחה 
  ניסים וטובה ללזרי 

על הסיוע לזיכוי 
הרבים שיתברכו 

בשפע קודש, בריאות 
ויזכו   טובהופרנסה 

 לשנים רבות 
 טובות ונעימות

שירוו נחת ושלווה  
 מכל יוצאי חלציהם

 

 

 לע"נ הצנועה והענוה
 בת סוליקהרחמה 
 שימול ז"ל-למשפחת בן

 ולע"נ הבחור הצעיר
 בן בתיהגדעון מדמון 

 
 

 הוהענו הלע"נ הצנוע
 גולשן באבאי

 ז"ל יצחק ומריםבת 
 יב' חשון פקידת שנתה

 המשפחתמליץ טוב בעד כל תש
 
 
 
 
 
 
 
 

 רפואה שלימה 
 ברכה והצלחה 

 בן חנה לישעיה
 בת גורג'יהלדליה  

 בת חנהחיה -לחן
 בת גליתלנועם 

בזכות הסיוע לזיכוי 
שיזכו לשנים  הרבים

 ,בריאות .טובותורבות 
 בהטו ופרנסהאושר 

 הוהענו הלע"נ הצנוע
 איטו אבוטבול

 ז"ל שמחהבת 
 ' חשון פקידת שנתהדי
 המליץ טוב בעד כל משפחתתש

 
 
 
 
 
 
 
 

 הצדיק והענולע"נ 
 משה לוי הרה"ג

 "לצז רחל בן
 פקידת שנתו חשון' יא

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 

 ברכה והצלחה

 לאיתי וליז מוסאי
על הסיוע לזיכוי 
הרבים. שיזכו 
 לרפואה שלימה,

 אושר ופרנסה טובה
 לבנים זכריםו

וטובות  ולשנים רבות
 ולהצלחת בנותיהם

 ה,ליאם, הודי
 והלל איילה

 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו ליצחק ולידה הרוני

 הי"ו  אבי וציפי אטיאס

 אושרית עם  שלום-נתנאללנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל""ענבי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 יעקב חודפי

 ז"ל יחיא בן
 ' חשון פקידת שנתוח

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 סעדיה עוקשי

 ז"ל זכריה בן
 פקידת שנתו השבוע

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 

 כלה" שמחה, קול חתן וקול"קול ששון וקול 

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו יעקב ורוית דוידי לרב

 הי"ו  גרשום וחנה כהן

 יסמין עם  חיים-יוסףלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו למרדכי ומיכל מוסאי

 מרדכי ודורית כהן -ברהםלא

 איילה עם  אלחנןלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


