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 984עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 "ברך עלינו".לומר   ןמתחילי ביום שני בערב@ 
 (בגשמי ברכה שנה תהיה גשומה)יהי רצון שה    
 18:34 -מ "ברכת הלבנה"בערב מתחילים  שנייום @ 

 

 .ע"ה רחל אימנובשבת הבאה יא' חשון הילולת @ 
 

 

 נ ח  פרשת 

 "פה'תשחשון -מר ד'  בס"ד
 16:32  -   הדלקת נרות

 17:22  -   שבת צאת ה
 17:58  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

  בנין התיבה לקראת המבול והצלתו של נח 
 תו.ומשפח      
 .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 
 "נח איש צדיק תמים היה בדרתיו" 

דור  .דור המבול ודור הפלגה ,י דורותננח חי ש
 ,צדיקעל זה נקרא  ,המבול חטאו בעניני קדושה

 ,ודור הפלגה חטאו בדעות כוזבות בעניני אמונה
. זהו שאמר צדיק תמים היה תמיםעל זה נקרא 

אבל על דור המבול לבד כתוב כי אותך  ,בדורותיו
 ראיתי צדיק לפני בדור הזה, רק דבר אחד דהיינו צדיק.

 "ותמלא הארץ חמס" 
חז"ל אומרים שאין הקב"ה מתחיל בנפשות 

אם כן למה לא ענש ה' את  ,אלא בממונםתחילה 
והתירוץ בגלל  ?דור המבול בתחלה בממונם

ענש לכן  ,גזל בידם היה ,שהכסף שנמצא אצלם
 מיד את גופם.

 "(כ"ב -ז' ) "מכל אשר בחרבה מתו 
 ?הדגים לא מתו ומדועי(. רש"" )ולא דגים שבים"

כי כל החיות והבהמות הסתובבו בין אנשים וכיון 
 .כולם הורעלו והושפעו ,שהאויר היה מורעל

 שלא יכלו לקבל השפעה מהאוויר משא"כ הדגים
 היו מוגנים ולא מתו.

 " (י"א -ח' ) טרף בפיה"עלה  
רבי אייזיל  אומרי( רש")אומר אני שזכר היה. 

כי היונה חזרה לעת ערב עם  ,חריף בדרך צחות
א"כ לא יכלה היונה להוציא הגה  ,עלה זית בפיה
ולא יתכן אצל נקבה שיעבור עליה  ,מפיה כל היום

 ...כל היום בשתיקה
 "...כתוב בתורה שתי פעמים   "ויכלא הגשם

העם מהביא בתרומת  ויכלאהגשם,  ויכלאהלשון ויכלא, 
המשכן, רמז שאם ח"ו אין גשם דהיינו ויכלא הגשם, 

 .שלא נותנים צדקה -הוא בגלל ויכלא העם מהביא 
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
ֵני ב  יּו ל  ה  קּו ו  ז  ל =-ח   ָחי 

ם ְוִהְפכּו ַלִגּבֹוִרים.  ְחַזְקָנה ְיֵדיכֶּ  תֶּ
ת ַאְמנֹון  : ַאְבָשלֹום ִצָּוהדוגמה ת ְנָעָריו ְלַהּכֹות אֶּ אֶּ

ִיְתַחְזקּו  ם שֶּ ת ִּבְטחֹוָנם ִאֵחל ָלהֶּ ְוַעל ְמָנת ְלַהְגִּביר אֶּ
 ָחִיל.-ְוִיְהיּו ִלְבֵני

 )ניבונכון(  ָחִיל ]ְשמּוֵאל ב יג כח[.-: ִחְזקּו ִוְהיּו ִלְבֵנימקור
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

  "צהר תעשה לתבה" 
ח" מרמז על שבת וי"ל ש"נֹ  ר הקדושאיתא בזוה

 295מטריא י" שזה בגצהרשאם ניקח את המילה "
 407מטריא י" שזה בגתבהונחבר לזה את המילה "

" רמז למה שבתשזה בגמטריא " 702יצא ביחד 
שהשבת  ,ח מרמז על שבתשהזוהר אומר שנֹ 

 מכל הדברים הרעים כמו מהמבול. להמצי
 "(ט' כ"ז) "יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם 

אם  ,את המילה "יפת" ,אומר ה"חתם סופר"
עולה  -יו"ד פ"י תי"ו  ,תרחיב אותה במלואה

 ,שכוראותיות  כורש ,והנה (526)כורש  -בגימטריה 
 נתברך יפת בכורש. ,שע"י שכרותו של נח

 "...את שם את חם ואת יפת" 
ולמה העמידו הכתוב בין  ,קטן שבאחים היה ,חם

שכיון שראוהו  ,מתרצים המפרשים ?יפתובין שם 
אמרו הבה  ,והולך בדרך לא טובה ,עושה מעשה חם

כדי שילמד  ,בין האחים הטובים ,ונכניסנו בינינו
 ממעשינו וייטיב את דרכיו.

 "ותבא אליו היונה" 
ובפעם  ,אליו" ותשב" פעם הראשונה כתוב:ב

 ,בפעם הראשונה אאל ?אליו" ותבא" השנייה:
 ,העדיפה את האוכל של נח בגלל הקשיים בחוץ

נאמר שהיא שבה אליו בשביל להשאר. אך בפעם 
נאמר  ,שעשתה מאמץ רב עד שמצאה מזון ,השניה

שאינה  ,לומר לו ,שהיא באה אליו רק בצורה זמנית
 בפעם השנייה מובא רק וכןצריכה יותר את מזונו. 

מוכנה לא היתה כבר ו ?'אל התיבה' ולא ,'אליו'
ולא  ,רק נאמר 'אליו' ,לחזור כלל אל התיבה. לכן

 ן.בשביל לקבל ממנו מזו

גדולה סגולה  -בדוק ומנוסה 
 בסעודה רביעיתלהשתתף 

 20:30 -מועד" ב-בביהכ"נ "אוהל
 
 
 
 
 
 

  בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן.אין לעיין בעלון  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 :  "
 (ישעיהו נד')           

 
 
 
 
 

 

 
 

  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 



 
 

  

 

 הלכות "ברך עלינו"
לעולם יסדיר אדם את תפילתו הנאמרת  - 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 -עלינו" אלא מיום ז' במר אין אומרים "ברך - זמנהב. 

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

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

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

ם גם יכול לבקש גש -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.
הילוך ד' אמות )שתי שניות( ויחזור לתחילת "ברך עלינו" )יש 

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

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

" )ועיין כה"ח קי"ד ך 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  טל "תקע בשופר" יאמר במקום "ותן

"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 ) לחזור ולומר "ותן טל ומטר לברכה" גם בשומע תפילה
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'(. תפילה כל פה וכו'". )ועיין ברכ"י אות

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" 
עוצר במקום שנזכר וחוזר  -רצה", " אחרי שהתחיל ברכת

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

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

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

יחיד שחוזר לתחילת התפילה אינו  -איך חוזרים להתפלל  יב.
 .תפתח וכו'" כיון שכבר הוא בתפילהשפתי  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
 שו"ע סי' קכ"ד סעי' ב' ולחונים עליו(.

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
 

 : ממדרשי חז"ל על נח ודור המבול
מספר דעות מצינו במדרש בעניין כמה זמן 

 .דור המבול -נח את בני דורו הוכיח 
שנה לפני שהגיע המבול, היה נח מתרה  300. א

 ב(זוהר פר' נח ס")בבני דורו על מעשיהם 
שנה בנה נח את התיבה והתרה בדורו  120.  ב

 מדרש בראשית רבה ל, ז()על עבירות שעשו 
ועוג,  . במבול לא הגיעו המים לקרסולי סיחוןג

מדרש )מחמת גובהם, וכך ניצלו מהמבול 
 י(דברים רבה יא, 

. אנשי דור המבול היו מבזים את נח וקוראים ד
 ילקוט שמעוני איוב רמז()לו 'סבא בזוי' 

. נח צווה להכניס לתיבה אוכל לו ולמשפחתו ה
והיה נס שהאוכל הספיק גם  לי"ב חודש,

 תפארת יהונתן ו, כא()לבהמות 
ת הימים" מלמד שתלה הקב"ה . "ויהי לשבעו

ז' ימי אבלות מתושלח, ודחה את המבול כדי 
 מדרש ב"ר לב, ז()שיעשו תשובה, ולא עשו 

. התורה קראה לחיות שבאו לתיבה "איש ז
ואשתו", שחיות אלו ציוה הקב"ה לנח לקחת 
מאותם שלא נעבדה בהם עבירה, שנזקקו רק 

 ח(סנהדרין ק)לבן זוגם 
. אילולי שהגיעו . "נח מחוסר אמנה היהח

ש מדר)לא נכנס לתיבה"  ו,המים עד קרסולי
  בראשית רבה לב, ו(

תפארת יהונתן ו, ). המבול החל לרדת בשבת ט
יג( וכשהתחיל המבול סתמו אנשים את 

ואז  שהניחו עליהם ילדיהם, המעיינות ע"י
תרגום יהונתן בן )נפתחו ארובות השמים 

 א(עוזיאל ז, י"
הרתיחם  -ב"ה במבול ' . הטיפות שהוריד הקי

  מדרש ויקרא רבה ז, ו()בגיהנום 
. דורות הראשונים לא ידעו ענין התפילה, יא

שבכוחה יכול אדם לשנות גזירה. ונח ששמע 
שעתיד הקב"ה להביא מבול לעולם, לא עלה על 

 ר'פרי צדיק לה. )דעתו להתפלל לבטל הגזיר
  א(.צדוק מלובלין פ' ויר

. בדור זה שינה הקב"ה סדרי בראשית יב
והחמה עלתה במערב ושקעה במזרח כדי 

 אבות דרבי נתן לב(.)שישובו בתשובה 
 
 "ויקח שם ויפת את השמלה"

אומר רש"י מפני שנתאמץ במצוה זכה לטלית. 
אם מחוט "שואלים הלא כתוב אצל אברהם 

, שלא רצה ליהנות ממלך סדום "ועד שרוך נעל
מתרצים שבבגד של . יציתולכן זכו ישראל לצ

הטלית עצמה זכו מפני שם, אבל לחוטים שהם 
 הציצית זכו בזכות אברהם.
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 תינוקת של בית רבן
אנחנו משפחה מורחבת אך מאד מאוחדת, כל 
האחים והאחיות נשואים וגרים בקרבת מקום. 
 ההורים שלנו אנשים חמים ואדיבים, אבל המנהיג

נתן שמו. -הוא אחי הבכור, שמחה המשפחתי שלנו,
קיבל שמחת חיים בכמויות, ה' חנן  כשמו כן הוא,

 .ברגישות לזולתו אותו בחיוך כובש, בחביבות
נתן. -דוגמא קטנה לרגישות רוויית בינה של שמחה

מאחר והקן המשפחתי הסתעף לו, והעומס על 
נתן אסף את כולנו -ההורים הלך והכביד, שמחה

לילה אחד, כשהוא ממתיק סוד: "יש לי סוד  חצות
לספר לכם", אמר. הגענו כולנו, סקרניים לשמוע את 

 :נתן-שמחה ואמרלפרשת נח, פתח הסוד... סמוך 
ם, רציתי לשבח בפניכם את נח הצדיק התמי"

שהצליח להכניס לתוך תיבה אחת כמות אדירה של 
 ."חיות עופות שקצים ורמשים

ני שואל את עצמי, ריבונו של א. לוקי-זה נס א"
עולם, מהיכן נח עצמו שאב כוחות להאכיל 

לדעת בדיוק מה אוהב  ולהשקות כל כך הרבה חיות?
לאכול הפיל, ומה תלעס הג'ירפה, ומה יבלע הברווז. 
מהיכן היו בו תעצומות אינסופיות לדעת בדיוק את 
התזמון לרעבון של כל קיבה מקרקרת? מאין זה בא? 

תן לי מתנה, והתירוץ הונח על לשוני ואז הקב"ה נ
היום לפנות בוקר. ובכן, מה שהניע את נח, זו 
האהבה לכל יציר נברא של בורא העולם. מי שאוהב 
את בריותיו של הקב"ה, מי שמתפעם מנשגבות 
יצירתם, מתמלא אהבה ותעצומות נפש עד אין 

הבטנו כולנו נדהמים,  כדי למלא את רצונם". תכלית
ו שמחה נתן אחרי יום עבודה או יום מה רוצה מאתנ
לחדש לנו חידושי תורה? ואז הוא , לימודים מפרך

סיכם "אחיי ואחיותיי גיסיי וגיסותיי, ההורים שלנו 
לא עשויים מהחומרים של נח. כן, הם צדיקים 

אך לא הגון ולא ראוי שנצפה מהם לפעול , ותמימים
עבורנו ועבור ילדינו יומם ולילה. אני מבקש מכם 

עשות סדר בביקורים אצל ההורים בחוכמה, ל
בתבונה, לא לעייף לא להכביד, באופן כזה שכולנו 

ת ינרגיש שמחים בשמחתם". כך הוא התווה תוכנ
מושלמת, מי מגיע, מתי מגיע, עם ילדים, בלי ילדים, 
כמה זמן להישאר, ואם באים לשבת קודש, מה 

 ,כשהוא סיים מביאים, לא באים בידיים ריקניות.
למחרת, אחה"צ, הוא זימן  לם הנהנו בהסכמה.כו

את כל הנכדים בגיל חינוך, הצחיק אותם בבדיחות 
וחידות, חילק להם ממתקים ופרסים, והסביר להם 
את הוורט על נח, התיבה והחיות בחינניות ובפשטות 
שילדים מבינים. ואלה, הרבה יותר מאתנו, התנדבו 

בשל, לקנות להורינו במכולת, לנקות את הבית, ל
והנכדות ם לרחוץ ולגהץ. הוא הכניס את הנכדי

 כלפי הסבא והסבתא. הלמסע של הטבה מופלא
נתן בהיותו אברך כולל חשוב וכישרוני, מכיר -שמחה

כל אחיין ואחיינית, וזוכר לשלוח מתנה קטנה לימי 
הולדת, וכרטיס ברכה והוא מפרגן להם בחמימות 

 כל עזרה לסבא ולסבתא, עם תעודות הוקרה על
הוא שינן באוזני הנכדים השכם והערב:  .צבעוניות

 טהור, פיכם  הבל  בית רבן,  של  תינוקות  "אתם 
 
  

תתפללו שסבא וסבתא יהיו בריאים בתוך שאר 
חולי עמו ישראל". בתי אלישבע בת החמש, 
שהצטרפה לא מכבר לקבוצת המסייעים לסבא 
ולסבתא, טוענת במתיקות, שאם לא היו קוראים 

 כי .נתן, הוא בטוח אליהו הנביא-השמחלדוד שלה 
"אליהו הנביא מגיע רק בשמחות שלברית מילה, 

  "ודוד שמחה נתן כל הזמן עושה לנו שמח...
נתן, -אחרי האשפוז המפתיע הראשון של שמחה

קיווינו שזה יחלוף. אח"כ הגיע אשפוז שני! 
העמיקו את הבדיקות, וענן קודר ושחרורי ריחף 

ן בעצמו, אב לשמונה נת-מעל ראשינו. שמחה
ניבטה  בעיניוילדים, ניסה לשדר אופטימיות, אבל 

דאגה. היה ממצא בצילומים, אבל הרופאים לא 
ידעו כיצד להגדירו... היו כאלה שאמרו שלא כדאי 
לנתח, היו שאמרו ננתח ואז נעשה שוב חושבים. 

של רופאים מן הארץ ומן העולם,  התייעצותאחרי 
פעמיים כי טוב. בעצה  - הוחלט לנתחו ביום שלישי

אחת, החלטנו להסתיר מהורינו הקשישים, כי יש 
נתן, שהרי גם עבורם -בעיה רפואית עם שמחה

"השבת האחרונה עברה עלינו קשה.  עין.-הוא בבת
במוצאי שבת, ישבנו בעלי ואני אחרי שהילדים 
הושכבו לישון, ושוחחנו. בין לבין, במהלך השיחה 

מן הניתוח הצפוי ביננו הבעתי דאגה עמוקה 
נתן, ושאלתי את בעלי האם זה נכון -לשמחה

להסתיר את המידע מן ההורים... לפתע שמענו 
את הדלת נטרקת. הצצתי מחלון המטבח, והנה 
אני רואה את אלישבע הקטנה שלי רצה על 
המדרכה ונעה לכיוון בית הכנסת הצמוד לביתנו, 

חשוכה... שתיים שלוש  נעמדת לה באיזו פינה
, וחוזרת בשקט, פותחת את הדלת ומהלכת דקות

חרישית לחדרה. "אלישבע, מה עשית בחוץ"! 
"התפללתי אימא, התפללתי". "במוצאי שבת? 

בחושך? על מה התפללת"? אלישבע ניצבת  בחוץ?
מולי עם עיניים לחות ואומרת "אימא, התפללתי 

נתן. אמרתי לקב"ה -הלקב"ה על דודי שמח
לנו פעם, שתפילות  נתן אמר-אבא'לה, דוד שמחה

של תינוקות של בית רבן תמיד מתקבלות לפניך.... 
ואתה יודע, אני תינוקת של בית רבן, אני אפילו 
לא יודעת לקרוא, רק לצייר. אז אני מבקשת ממך 

דוד ושהוא יהיה האבא שבשמים, שלא ינתחו את 
בזכות התפילה הקטנה שלי... ככה אמרתי  בריא

עות של שקל לקופת מטב הלקב"ה, והכנסתי שלוש
דוד אמר, האני מאמינה אימא, שכמו ש. צדקהה

חיבקתי אותה חזק חזק,  .שה' ישמע לתפילתי"
  מרוגשת, מודה לה' שנתן לי פרח ענוג שכזה...

אינני חולמת חלומות!!! ביום שלישי, שעתיים 
נתן צילום נוסף לאחר -לפני הניתוח עשו לשמחה

יום של צום... לא היה שריד ולא זכר לגידול... 
לאף רופא לא היה הסבר מניח את הדעת.. אבל 
אני, אני בטוחה שהתינוקת של בית רבן שלי, 

 )הרב יעקב לוי(פעלה בשמים גדולות ונצורות... 
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 רפואה שלימה
 מאיר-עמוס ילדל

ניצה -גליתבן 
 הי"וברסמן 

 הקב"ה ישלח מזור
ומרפא לרמ"ח 
אבריו ושס"ה 
גידיו. שיחזור 

לאיתנו הראשון 
 ויזכה לשנים רבות 
 נא להתפלל לרפואתו

 
 

 
 
 

 הענו והישרלע"נ 
 אברהם אהרוני

 ז"ל שושנה בן
 חודשים לפטירתו 11בשבת 

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 סוגי שקרים

בספרו "תורת אמך" מבחין הרב שלמה אבינר 
לפעמים  - הבטחותלקיים   :במספר סוגי שקרים
מה לילד כדי "לקנות" את -הורה מבטיח דבר

התנהגותו הטובה של הילד. אם אחר כך ההורה 
מתחרט על כך שהבטיח זאת לילד, האם מותר לו 
לבטל את ההבטחה? בנוסף נשאלת השאלה, האם 

מה שאנו יודעים שאין -מותר להבטיח דבר
 לפי הגמרא בסוכה מו,ב: לא  ?באפשרותנו לקיים

מה מסוים ואינו נותן, -ר אדם לילד: אתן לך דבריאמ
מכאן שלדוגמה האישית תפקיד . שמא ילמד לשקר

מכריע, שכל פעם שהורה משקר הוא למעשה גם מרגיל 
את הבן שלו לשקר, ובמיוחד שקר כזה הפוגע בציפיית 
הילד למשהו, ואף הוא פוגע בנימים העדינים של חוש 

ן, צריך לקיים ם כא .הצדק שהוא כל כך רגיש כידוע
את ההבטחה על אף כל הקשיים הכרוכים בקיומה. 
ופשוט שאסור מלכתחילה להבטיח כל מיני הבטחות 

 .ןשאנו יודעים שלא בטוח שנוכל לקיים אות

 "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 
קושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. והנה הבריות, ב

, 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,

האדם,  הוא 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 

.לום, השלוההש הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו לדניאל ומרגלית פנש

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
 כל ילדיהםוהצלחת 

שיתברכו בכל מילי דמיטב 
ויתגשמו כל משאלות ליבם 

 שיזכו באושר ובפרנסה טובה
 בת יעקוטה ז"ל עטוקהלהבדיל לע"נ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  מרים תבזדה -נעימה שלום
 ז"ל שושנה בת מרגלית שמואליאן 

 ז"ל ושבתאיזליכה  בת מרים נסימי 
 ז"ל  גולי תבחנה דמתי 

 ז"ל  מנטינהבת לידיה רוקח  
 ז"ל  זליכה ורחמיםבת  מרים דוידי
  ז"ל תמו בת סימי בן דוד

 ז"ל גולשן בת נהיית נורית יעקובי
 
 

  "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 שושנה בן אברהם אהרוני
  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 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  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 

 ברכה והצלחה

 מרדכי ורחל נאמן
שיזכו בפרנסה 
טובה, רפואה 
שלימה, אושר 

ושלווה. יתגשמו 
 משאלות ליבם

ולשנים לטובה 
 וטובות רבות
 אברהם לע"נ 

  בן שושנה ז"ל

 
 
 

 

 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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 ברכה והצלחה 
 למזכי הרבים
אורן ואפרת 

 פינטו
על כל הסיוע 

והעזרה שיתברכו 
ברפואה שלימה 

ובכל מילי דמיטב 
בפרנסה טובה הם 
ובני ביתם לשנים 

 רבות וטובות

 

 הלמשפחת רחימי היקר
 םמשתתפים בצערכ

 בפטירת האב הצנוע 
 בן שאוקט ז"ליצחק 

 שלא תדעו עוד צער

 מנייני ערבית ביבנה
 "אוהל מועד"בית הכנסת  - 17:10
 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" מדרשבית  - 20:10
 ."נצח ישראל"בית הכנסת  - 20:15
 "אור ציון ובית שמשון".כולל  - 21:30

 " רח' היסמין.תפארת ישראלבי"כ " - 23:00
 

 
 
 
 

 ברכה והצלחה
 אברהם וחנה אהרוני

על הסיוע לזיכוי 
שיזכו הרבים. 

 לפרנסה טובה,
 ברכה והצלחה

בכל משלח ידיהם. 
וברכה  והצלחה 
 לנורית בת חנה

 אושרורפואה 
 
 
 

 

 רפואה שלימה
 משה דוידי

 בן ביבי
 הקב"ה ישלח
 מזור ומרפא

לרמ"ח אבריו 
 ושס"ה גידיו

רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 
 ולשנים טובות

 ו חנהעם רעיית

 רפואה שלימה
 רחל-לריחן
 ג'ראןבת 

 הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא לרנ"ב 

אבריה ושס"ה 
גידיה רפואת הנפש 

ורפואת הגוף. 
ותזכה לשנים 
 רבות וטובות

 ברכות ואיחולים  

 יניב וסיון לוי
. נ"י  הבן  להולדת

יה"ר שיעלה 
התורה  במעלות

והיראה ויצליח 
בכל דרכיו ומעשיו,  
שיתברך בכל מילי 

 דמיטב. וברכה 
 למוטי ועדנה לוי

 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
לאמיר ודבורה  

 הי"ו  אהרון
שיתברכו בשפע 
קודש, בריאות 
  ופרנסה טובה

ויזכו לשנים רבות 
 טובות ונעימות 
 שירוו נחת מכל

 יוצאי חלציהם. 
 
 

 

 ברכה והצלחה 
 ליניב מוסאי

על הסיוע לזיכוי  
הרבים. שיזכה 
 לרפואה שלימה,
אושר ופרנסה 

טובה ולהצלחת 
 אורן עילאי ואדל

כל יתגשמו 
משאלות ליבם 
 לטובה ולברכה. 

 
 
 
 
 

 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

 
 

 במלאת שנה
 לפטירת הצנועה והענוה

 זדה-נעימה שלום

 ז"ל מריםבת 
 

 ראשוןהאזכרה ביום 
 חשון תש"פ' ה
 עליה לבית העלמין. – 15:00

 דברי תורה,מנחה,  - 16:30
 ברכות וערבית

 "אוהל מועד"בביה"כ 
 יבנה 3הנשיאים 
 
 
 
 
 
 
 

  ברכה והצלחה

  ק ויפה אהרונייצח
על הסיוע לזיכוי  

שיתברכו הרבים. 
בשפע קודש, 

 בריאות ופרנסה
ויזכו   טובה

לשנים רבות 
 טובות ונעימות 
 שירוו נחת מכל

 יוצאי חלציהם. 

 
 

 ברכה והצלחה

 בת שמחהלשירה 
 בת שמחה לאורטל

שתזכנה לזיווג הגון 
משורש נשמתן 

בפרנסה  הטהורה.
טובה, רפואה 
שלימה, אושר 

ושלווה. יתגשמו 
 לטובה תןמשאלו

 

 רפואה שלימה
 לאסתר חמו
 בת עטוקה 

הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה 
רפואת הנפש 
ורפואת הגוף. 
ותזכה לשנים 

 וטובות רבות

 הציבורמזמינים את  "מוסדות חסדי יוסף"
 שנה 38במלאת  לעצרת התעוררות

 לפטירת ר' יוסף בן שמואל דוידי ז"ל
 20:00חשון בשעה שתתקיים ביום ראשון ה' 

 "נחל ליאורת המדרש "בבי
 שליט"א יוסף מוגרביבהשתתפות הרה"ג 

 שליט"א מרדכי לויוהרה"ג 
 עזרת נשים פתוחה

 

 לזיכוי הרבים 
תורם מעוניין 

ספר תרום ל
 הפטרה חדש
 לבית כנסת
 פרטים :
 לגבריא

 052-5217995 

 

 בשורה משמחת

" במושב בן זכאי חזון עובדיהכולל "  
 מזמין את הציבור לשיעורים מרתקים 

פביום שלישי ז' חשון תש"  
שליט"א  בנימין חוטה גהרה" – 20:00   

שליט"א  ציון מוצפי-בןג הרה" – 21:00  
  תבואו ותביאו חברים

 
 

 אבות ובנים
יתקיים כל מוצאי 

 19:00בשעה שבת 
  בבית הכנסת

  יבנה מכלוף לויר' 
 . 2רח' התבור 

פרסים הפתעות 
 לכל הילדים

 ברכה והצלחה
 הי"ו לטובה וניסים ללזרי

שיזכו על הסיוע לזיכוי הרבים. 
  פרנסה טובה,רפואה אושר ול

 יוצאי חלציהם ירוו נחת מכלו

 

 

 למיכל קפשיאן רפואה שלימה
 הקב"ה ישלח  .טארנוסבת 

מזור ומרפא לרנ"ב אבריה ושס"ה 
ורפואת הגוף. גידיה רפואת הנפש 
 דוד  בעלה עםותזכה לשנים רבות 


