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 987עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
  ."מברכין החודש"השבת  @

 

  הבעל"ט. חמישי ושישי  בימים  יחול  כסלו ר"ח @
 לנחמה הקב"ה, לששון ולשמחה, לישועה ו יחדשהו    
 אכי"ר. ולגשמים בעיתם, לפרנסה טובה לבשורות טובות,    
 
 

 שרה-חיי פרשת 

 "פה'תשחשון -מר 'כה  בס"ד
 16:19  -   הדלקת נרות

 17:09  -   שבת צאת ה
 17:42  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

  ,רכישת מערת המכפלה.מות שרה וקבורתה 
  .אברהם שולח את אליעזר לחפש אשה ליצחק 
  .נישואי יצחק ורבקה 
  .רשימת צאצאי אברהם 
  פטירת אברהם אבינו וקבורתו במערת 
 לצד שרה. המכפלה       
  .רשימת בני ישמעאל ומותו 
 "שני חיי שרה" 

. והנה באמת כולם שוין לטובהומפרש רש"י 
לשרה היה הרבה צער ויסורים בחייה, עד תשעים 
שנה לא היו לה בנים וגם נלקחה בבית פרעה 
ובבית אבימלך, וגם מיסורי רעב היה לה, ובכל 

שאף הימים הקשים בלה הכל באהבה, יזאת ק
 היו נחשבים בעיניה לטובה.

 ""וה' ברך את אברהם בכל 
מה הברכה של אברהם בכל, אם לכולם טוב ולא  

 ה(מעינה של תור) .       רק לעצמו, זה ברכה אצלו
 "ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי" 

מפרש הגר"א שבאמת היה  ?"חי"למה כתוב אשר 
צריך אברהם לחיות מאה ושמונים שנה כמו 
יצחק, רק כדי שלא יראה את עשו יוצא לתרבות 

 .חיכתוב אשר  ולכן ם קודםרעה נפטר חמש שני
 "...ויקם שדה עפרן" 

ו ש  ל ע  אמרו חז"ל )בגמרא סוטה יג( שגם ראשו ש
נקבר במערת המכפלה. ויש רמז לזה בכתוב 

. וש  ע   פרון ראשי תיבותעדה שיקם ושלפנינו, כי 
ללמד שרק  ונרמז הדבר בראשי תיבות דייקא,

 (אגרא דכלה)                            ראשו נקבר שם. 
 "כ"ד ט'( "אחותינו את היי לאלפי רבבה( 

רומזי רמזים מרמזים שכאן נרמזו שם אביה ושם 
ארמי, התואל בת בבקה רר"ת:  – רבבהמקומה. כי 

שעל מנת כן ברכוה שתזכור שהיא שלהם. אבל היא 
', שהייתה מייחסת הדוש קת בבקה ר – רבקהאמרה 

א לבית עצמה לבתו של אברהם אבינו קדוש ה' ול
 )אוצר חיים(        בתואל אביה ולבן אחיה הארמיים.

 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

 "זכור את בוראיך בימי בחורותיך"
  ברבות השנים,  קופת נעוריך תחלוף לבלי שוב.ת

תביט לאחור על ימי נעוריך ובוודאי תחוש אחד 
סיפוק ושמחה או הרהורי חרטה   מן השניים:

לדבוק   לעשות לשם כך?מה עליך ם? כואבי
בחוקיו ובעקרונותיו של אלוהים בהתאם לנאמר 

 .                                             )קהלת יב'(בדברו
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 "ומשמע ודומה ומשא" 
" ודומה" " שומע מחבירו שמבייש אותו,משמע"

" וסובל אותו. וכתוב בספרים שכל ומשאושותק, "
 יהודי יש לו כוחות נפש מיוחדים לסבול מחבירו.

 "כד, ג( "לא תיקח אשה לבני מבנות הכנעני(  
. לא תיקח אשה ליצחק מאלה סוחרכנעני מלשון 

, שהעיקר אצלם הוא עסק בשידוכיםשעושים 
 המוהר, הנדוניה וכדומה.

 "כד, טו( "והנה רבקה יצאת... וכדה על שכמה(  
? בא הכתוב "כדה על שכמה"מה ענין לספר זאת ש

כי שאר  .נדיבות הלב שהיה לרבקהלהודיענו את 
שמא יפגעו בדרכם  ,ןהנערות היו מצניעות כדיה

בני אדם העוברים ושבים וירצו לשתות ולא יספיק 
להם הכד ויצטרכו לשאוב פעמים רבות. אבל 

בה  רבקה היתה נדיבת לב מזומנת לחסד! כשראה
 "וירץ העבד לקראתה". , מידה טובה זו

 אוצרות פניני התורה( -)רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל 
  ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו את היי"

  )כד, ס( רבבה" לאלפי
את מנהג  ביאר הגה"ק רבי שמעון סופר מקראקא

ישראל לברך את הכלה טרם יציאתה לחופה 
לכאורה  .בפסוק "אחותנו את היי לאלפי רבבה"

אלא  ?של אותו רשע איך משתמשים בברכתו
אתה אמרת שרבקה  :שהכוונה לענות כנגד לבן

מצד הטומאה, לא כך היא אלא היא אחותך 
"היי לאלפי  לכןו ,מצד הקדושה -"אחותנו את" 

 (יפה שיחתן)                                     ה".רבב

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 

 "והמלך דודמפטירין :  "
 ('א' אמלכים )           

 
 
 
 
 

 

 
 

  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 



 
 

  

 

 בשבת מלכודת לבעלי חיים
האם אסור להניח מלכודות של בעלי חיים, :  שאלה

 ?כאשר המלכודת פועלת בשבת
אחת המלאכות האסורות לעשותן בשבת, :  התשוב

כלומר, הצד בעל חיים בשבת, היא מלאכת "צידה", 
חייב משום חילול שבת מן התורה. וכן ההורג בעל 
חיים בשבת, חייב משום "נטילת נשמה", שהיא אחת 

לפיכך, בודאי . המלאכות האסורות מן התורה
שהמניח מצודה )מלכודת( בשבת, ומיד לאחר מכן 
החיה נלכדה בתוכה, חייב מן התורה משום מלאכת 

דבר, אם הוא צד את הבעל חיים "צד". שאין חילוק ב
בידו, או שהוא צד אותו על ידי כלי. שבכל אופן חייב 

 .משום צד
ואם מניח את המצודה, ורק לאחר זמן נלכד הבעל 
חיים, אין האדם חייב מן התורה משום מלאכת 
"צד", מאחר ואין זו מלאכה ישירה שאסרה התורה, 
אלא רק בדרך עקיפה, שהמצודה פועלת לאחר מכן 

 .את פעולתה, כשתכנס החיה לתוכה
אם מניח את המצודה לפני כניסת השבת, מבואר 
בשלחן ערוך )שם( שהדבר מותר. שהרי התירו חכמים 
להתחיל במלאכה בערב שבת, אף על פי שהיא נגמרת 
מאליה בשבת. ולכן מותר להשרות בגדים בתוך מים 
בערב שבת, אף על פי שהם הולכים ומתכבסים בשבת. 

 .כיוצא בזה. כמו שביארנו בכמה מקומותוכן כל 
מותר להניח מלכודות לפני שבת, אף :  לכן לסיכום

על פי שהבעלי חיים נצודים בתוכם בשבת. אבל 
 בשבת עצמה, אסור לעשות כן. 

 
 

 מלכודות עכברים בשבת
 ?האם מותר להניח מלכודת עכברים בשבת:  שאלה

לברכה, מרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זכר צדיק 
כתב בספרו חזון עובדיה )ח"ה עמוד קיט( שהצד 
עכברים בביתו, שבודאי אינו מתכוין לשימוש כלשהו 
בגוף העכבר, אינו חייב מן התורה. כיון שהיא בכלל 
"מלאכה שאינה צריכה לגופה", )מלאכה שאין צורך 
בגוף התוצאה היוצאת ממנה(, שלא נאסרה אלא 

כן בשם הגאונים.  מדרבנן )מגזירת רבותינו(. והביא
 ולאחר שהאריך במשא ומתן בדברי הפוסקים בזה,
העלה שמעיקר הדין נראה שאין איסור בהנחת 
מלכודת עכברים בשבת, מאחר והעכבר אינו ניצוד 
מיד אלא לאחר זמן, ומאחר וצידתו אינה אסורה מן 
התורה. אולם בספרו שו"ת יביע אומר )ח"ג סימן כ( 

ומהר"ח אור זרוע, הביא דברי פסקי התוספות, 
שכתבו להחמיר בדבר, שאין להניח מצודות לשום 
בעל חיים בשבת. ובכלל זה העכברים המזיקים, שאין 
להניח מצודות לצוד אותם בשבת, מחמת גזירת 

 .רבותינו, שלא להניח מצודות בשבת
לכן להלכה נראה שיש להחמיר שלא להניח בשבת 

, אין מצודות נגד עכברים. אבל להניחם מערב שבת
 .איסור כלל

 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 זיווג הגון יאתסגולה למצ
מספרים על רב אחד שנסע יחד עם משפחתו 
לעיירה רחוקה בכדי לערוך שם את אירוסי 
בנם עם בתו של אחד מגבירי העיר. בדרך 
התעייפו, נכנסו לפונדק לנוח ולשתות משהו. 
באו בדברים עם בעל הפונדק ובתוך השיחה 
שאלוהו אם הוא מכיר את העשיר פלוני 
א מהעיירה. בעל הפונדק אמר שאכן מכיר הו

אותו ואמר עליו שהוא אדם שאינו הגון וישר 
ואין תוכו כברו. אלא רמאי גדול כשיצאו 
מהפונדק, אמר הרב לבני ביתו בדרך צחות: 

ה" ״עכשיו אני מבין את הפסוק בפרשת חיי שר
אל העין״, אומר רש״י מכאן  היוםואבוא "

שקפצה לו הדרך. לכאורה קשה, מה צורך היה 
של אליעזר היה בקפיצת הדרך ? וכי זמנו 

ברם, אילו היה אליעזר הולך לאט, מן  ק?דוח
הסתם היה מתעייף והיה מתעכב בפונדקי 
דרכים והיה מדבר עם בעל הפונדק שהיה אומר 
לו שהוא מכיר את רבקה בת בתואל, שיש לה 
אח שהוא רמאי גדול. ואז היה אליעזר חוזר 
הביתה לאברהם אבינו בידים ריקות. לכן היה 

ת הדרך, בכדי שלא יהיה סיפוק צורך בקפיצ
 )עולמו של אבא( בידו להתעכב במקום כלשהו.

 
 מי משלם על הארוחה?

ל עד אם כ  ם לפניו לאכול ויאמר לא או  ייש  "ו  
 ברתי דברי"ד  

 מביא הרב רובינשטיין סיפור נפלא :
פעם אחת הגיעו שני מחותנים לדין תורה לפני 

הוא, בעל אכסניה  -המגיד מדובנא. אבי החתן 
והזמין אליו את משפחת הכלה כדי לסכם את 

 השידוך ביניהם.
כשבאו משפחת הכלה, נתן להם האכסנאי 

כמו יסעודה כיד המלך, ולאחר מכן ישבו וס
ביניהם את פרטי השידוך, והסתיים הדבר 

 במזל טוב!
חייבים הם לי את  –טען אבי החתן  -אולם 

דמי הסעודה שאכלו! שהרי בזמן הסעודה 
א היינו מחותנים, ואם כן הסבו על עדיין ל

שולחני כאורחים רגילים, וחייבים הם לשלם 
 לי דמי סעודתם...

מתורצת  -אמר המגיד  –כשאני שומע את טענתך 
כשבא אליעזר לבית בתואל, נתנו   לי הקושיה!

לפניו אוכל, אך אליעזר אינו אוכל עד כי ידבר 
 דבריו, וזאת למה?!

מחותן וחשש שאם אלא, מכיר היה אליעזר את ה
שישלם  יאכל ואחר ידבר, יתבע אותו המחותן

 ...את מחיר סעודתו
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 אומנות הכישלון
הניח התפלל לקב"ה שהמצאתו תצליח. הוא  יוסף

ביצה בראש מתקן מוזר שעמד על שולחנו, ולחץ 
על כפתור 'הפעל'. הביצה החלה להתגלגל במורד 

שנתקלה במוט ברזל דק שבקע את המתקן עד 
קליפתה, תוכן הביצה נשפך אל תוך כוס קטנה 
ומערבל זעיר החל לבחוש את תכולתה במהירות, 
לאחר מכן התהפכה הכוס והביצה המקושקשת 
נשפכה אל תוך מחבת שהספיקה בינתיים 

 להתחמם.
פתח את דלת המתקן,  יוסףדקה נוספת עברה ו

לבחון אותה הוציא את ה'חביתה' החוצה והחל 
מכל הצדדים. האכזבה ניכרה על פניו, כאשר גילה 
שהחביתה נשרפה לחלוטין וקליפות ביצה היו 

עוד 'המצאה' שניסה להביא  .מפוזרות בתוכה
 לעולם התבררה ככישלון נחרץ.

הוא היה על סף ייאוש, כל כך הרבה תקוות תלה 
בהמצאה הזו שתוכל לחסוך המון עבודה ועמל 

ים של מוסדות חינוך וכן לחדרי אוכל גדול
למסעדות מהירות, הוא היה בטוח שיצליח למכור 
את המכשיר בכמויות מסחריות ולהתבסס 

טיפוס' השלישי  -מהפטנט כלכלית, אבל זהו ה'אב
שהוא בונה, ועדיין אינו מצליח לבנות אותו בצורה 

 מושלמת.
 יוסףזה לא היה הרעיון הראשון שעלה במוחו של 

במשך השנים, שנתיים קודם לכן הוא  בליצ'ר
ניסה להמציא מטען נייד סלולרי שקולט את אור 
השמש וניתן להטעין באמצעותו פלאפונים. אבל 
לאחר שנשא אותו על גופו במשך שעה החל 

יצא מזה ללא  יוסףהמכשיר לפתע לבעור ורק בנס 
כוויות. שנה לאחר מכן הוא בנה מכונה 

יתה אמורה לחסוך אוטומטית לקיפול בגדים, שהי
אלפי שעות עבודה לכל עקרת בית, אך כבר 
בניסיון הראשון כל הבגדים הסתבכו אחד בשני 
ולקח לו זמן רב לשחרר אותם, ובניסיון השני 

 המכשיר התפוצץ בקול רעש גדול.
כבר הכתירה אותו בתואר 'בעל החלומות',  ואימ

וגם הוא חשב שהגיע הזמן כבר להרים ידיים, עד 
 –במודעה מטעם דארפ'א  יוסףד נתקל שיום אח

'הסוכנות הממשלתית לפיתוח תוכניות מחקר 
הגנתיות מתקדמות בארצות הברית', במודעה 

יכול נכתב: 'אם יש לך ראש יצירתי, ואתה 
 מקומך איתנו'. –להתמודד עם אתגרים מפתיעים 

התקשר מידית למספר המופיע במודעה,  יוסף
ולהיבחן על ונקבע לו יום בו עליו להתייצב 

כישוריו. ביום המיוחל הוא הגיע אל הכתובת 
שניתנה לו, וכבר מהרגע הראשון הוא הבחין בכך 
שהוא לא האדם היחיד שהוזמן לראיון באותו 

למעלה ממאה בני אדם המתינו בלובי של  .היום
 .הבניין ומילאו פרטים אישיים אצל הפקידים

 הלובי אדם גבה קומה  אל  נכנס   היעודה בשעה 
 
 
  

 והודיע שכל הנרשמים מוזמנים להיכנס אל תוך
האולם הגדול הנמצא בקצה המסדרון, שבו ייערך 

תפסו  מבחן מיון קצר בין הנוכחים. עד מהרה
הנוכחים את מקומותיהם על יד שולחנות קטנים, 
והאיש חילק לכולם דפדפות ריקות ועטים. לאחר 
מכן הוא תפס את המיקרופון והחל לדבר: 
'ברוכים הבאים לכל הנוכחים, אינני יודע אם יש 
לכם הכרות קודמת עם השם דארפ'א, אבל זאת 
 עליכם לדעת: רבות מן ההמצאות המוזרות

תר ששמעתם עליהם בתקשורת והמשונות ביו
בשנים האחרונות בתחום הצבאי והאזרחי, יצאו 
מכותלי הבניין הזה. התקציב של הארגון הוא מעל 

 מיליארד דולר בשנה, ואנו מחפשים כוחות חדשים'.
'כל שעליכם לעשות הוא לרשום בדפים שלפניכם 
את רשימת הכישלונות שהיו לכם בעשר שנים 

אחת אודות קורות  האחרונות! אל תרשמו מילה
 חייכם והתארים שיש לכם...'

האנשים היו די נבוכים מהמטלה שהוצבה 
בפניהם, כל אדם נורמלי רוצה לפרסם את 
ההישגים שהיו לו עד היום ולא את הכישלונות. 
רבים מהנוכחים כתבו רק כמה שורות בדפים 

 יוסףשלפניהם והגישו אותם לאחראי, אבל 
הוא רשם בפרוטרוט החליט שאין לו מה להפסיד ו

על גבי שלושים עמודים את כל רשימת הניסיונות 
 והכישלונות אותם נחל בשנים האחרונות.

שבוע לאחר מכן הוא הוזמן למשרדו של מנהל 
הסוכנות שלחץ את ידו במאור פנים: 'נעים מאוד 

 , התקבלת לעבודה בדארפ'א!'יוסף
 המנהלמההלם הראשוני,  יוסףלאחר שהתאושש 

ת נּו: 'דע לך שמאוד התרשמנו מהכ  ואמר המשיך
שלך ומהיצירתיות המיוחדת שלך, אנו זקוקים 

 בדיוק לאנשים כמוך'.
'איך זה שמכל האנשים שהגיעו לריאיון, הצלחתי 

המופתע.  יוסףדווקא אני להתקבל?!' שאל 
, אנחנו צריכים אנשים יוסףהשיב: תראה  והמנהל

מכישלונות. שדבקים במטרה ואינם מתייאשים 
התכונה הטובה אצלך היא שאתה אף פעם לא 
מרים ידיים, המציאות מראה שמכל עשרים 
כישלונות המצאה, בסופו של דבר אחת מהן 
הועילה לכולם, ועם התכונה הזו אני בטוח שאתה 

 תצליח להגיע רחוק...!'
דבקות במטרה, היא אחת התכונות הייחודיות 

אשים בקרב בני האדם. כאשר אנו לא מתיי
ודבקים במטרה, בכל הכוח, אנו זוכים לעזרה 
אלוקית מופלאה ולהצלחה בכל מעשה ידינו. 
שלמה המלך אמר: 'שבע יפול צדיק וקם' )משלי 
כד(, אדם לא יכול להצליח להגיע להישגים 
אמיתיים בחיים אם הוא לא נכשל קודם. ולכן, כל 
כישלון שאדם חווה מחשל אותו לעמידות 

, עוזר לו לעבור אותם בשלווה בניסיונות החיים
 ובביטחון, ונותן לו ניסיון להמשך החיים.

  
 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו מרדכי ורונית דאודי

 הי"ו  כהן ואושרתאברהם 

 רבקה עם  שלוםלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היקרה טהור  למשפחת
 משתתפים בצערכם
 בפטירת הצנועה והענוה
 מרים טהור

 ז"ל מטילדה-ואיטבת 
 שלא תדעו עוד צער

 
 
 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
, מדביקים הרבה תארים דורנו דור האינסטנט

לשובבות. כגון: בעיית קשב וריכוז, בעיות רגשיות, 
וכל מיני מילים לטיניות בתקווה להסיר מההורים 
והמחנכים את האחריות לחידלון והכישלון 
בחינוכו של הילד, שזה אומר להשקיע 'זמן' 
לטובת הילדים. לכולם יש לנו זמן וסבלנות, חוץ 

רים והמחנכים חיים מלילדינו! וכדי לעשות להו
קלים, נותנים לילד סמים כרייטלין וקונצרטות 
בשביל לסמם אותם ולהרוויח כמה שעות של 

י רשקט, בלי להתייחס לפתרון החינוכי והעיק
 !להקדיש זמן לתשומת לב לבבית לילדינו

כל הורה בטוח שבנו הכי בעייתי מול כל חבריו אולם 
זורמים ולכן  אין מה להתנצל. שובבות זוהי מעלה!

מי שרוח השמחה  איתו במסגרת כמידת האפשר.
פורצת ממנו, וכל כולו קפיץ של שובבות, הרי 
כשיגדל יוכל לנתב את מרצו לעשייה מבורכת עם 

 .תמיכה מהוריו ומחנכיו
 

 "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 

 ביןב הכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התער
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 חירות!!!. מה גרם לו זאת? הבהבריות
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 סה, הבריאות,הפרנ  
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו לאליהו ושושנה יעקובי

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם והצלחתם 
שיתמלאו כל משאלות ליבם 
לטובה. זכות המצוה שיתברכו 
באושר ופרנסה טובה, וזיווג הגון 

 לרחמים בן נהיית נוריתבמהרה 
 ז"לגולשן בת נהיית להבדיל לע"נ 

 לפטירתה חודש 13במלאת 
 
 
 
 
 

 
 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  מטילדה-ואיטבת  טהורמרים 

  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 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו בנימין ורונית מוסאי

 הי"ו  אפי ורחל כהן

 תמר עם  חי-רועילנישואי 
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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 לע"נ המקובל מולא
 ז"ל אור  שרגא יזדי

 ישי כח' חשוןלביום ש
 פקידת שנתו

 ומליץ טוב בעד משפחתיש
 

 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 למשה ומזל כהן
על זיכוי הרבים 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות באושר 

 ופרנסה טובה
 הם ובני ביתם  

 וזיווג הגון וברכה 
 לדור, עדן ואוראל

 

 
 

 ברכה והצלחה 
 לאה שרגא-דוד ורחל

 זיכוי הרביםעל 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

באושר ובגשמיות 
 פרנסה טובהו
 הם ובני ביתם  

  לשנים רבות
 ונעימות טובות

 

 
 

 

  ם לידידנוברכות ואיחולי

 מתן ואסתר זנדני
יה"ר . נ"י הבן  להולדת

שיעלה במעלות התורה 
 והיראה ויצליח 

בכל דרכיו ומעשיו,  
 יתברך בכל מילי דמיטב.
 וברכה הצלחה ונחת 

 מוסאיליצחק ושושנה 
 וליוסף ומלכה זנדני

 ברכה והצלחה  
 לאביאל איטח 
 בן עליזה ויהודה

שיזכה לזיווג הגון 
משורש נשמתו 

תברך יהטהורה 
ברפואה שלימה 
ובכל מילי דמיטב 
 ברוחניות ובגשמיות
בפרנסה טובה 

  טובותולשנים 

 ברכה והצלחה 
 מקסים ורינה יפרח
על זיכוי הרבים 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות באושר 

 ופרנסה טובה
 הם ובני ביתם  

וזיווג הגון לעדי 
 אברהם-ולאביעד

 

 
 
 

 חודש 13במלאת 
 לפטירת הצנועה והענוה
נהיית נורית 

 יעקובי

 ז"לולשן יצחק וגבת 
 

שלישי האזכרה ביום 
 חשון תש"פ' חכ
 עליה לבית העלמין-15:30

מנחה, דברי תורה, ערבית 
בבית הכנסת  וברכות

 "עזרא הסופר" יבנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 
 נילי ויצחק שלמה
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות בפרנסה 
טובה הם ובני 

ביתם לשנים רבות 
 טובות ונעימות

הגון במהרה  וזיווג
 בן נילי למיכאל

 

 
 

 
 

 דקות ? 50היתכן זיווג תוך 
 פועלתתפילה מעומק הלב 

"אני טרם אכלה לדבר... ותמהר כדה... ועתה עם ישכם 
עושים חסד עם אדוני ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או 

 על שמאל"
כל ההתנהלות של אליעזר הייתה במהירות שיא. קפצה 
לו הדרך והוא לא הספיק להתפלל הוא רואה את 
 רבקה והיא ממהרת והוא מיד שם עליה את הצמידים.

 ר הביתה, הוא מלחיץ את המשפחה... הולכים מה
 מה קרה? מה המהירות?!

לעת צאת השואבות, נגיד  -אליעזר הגיע לעת ערב אלא 
". היוםי נ  פ  ה נא ל  ר  ק  . והוא אומר לה' "ה  16:00בשעה 
דקות להביא  50 ך הקב"היש ל - שקיעה 16:50בשעה 

איזו מין בקשה זו?! למה   לי בחורה ליצחק. היתכן?!
אלא שהתפילה הייתה מעומק הלב ויש   שה' ישמע לו? 

 .לו זכות של צדיקים כמו אברהם ויצחק
 דקות לסגור שידוך. 50 -ה' יכול גם ב

לא מתפללים מעומק  -אך לצערנו אנו עובדים הפוך 
 ...הלב ורוטנים למה ה' לא שומע

 

 ברכה והצלחה 

 ישעיה ודליה נסימי
על זיכוי הרבים 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות באושר 

 ופרנסה טובה
טובות ו לשנים רבות

ולרפואת דליה בת 
 מנב"ת גורג'יה

 

 

 לע"נ הצנועה והענוה
 אבוקרט  פולט
 ז"ל עישהבת 
 הפקידת שנת כו' חשון

 המליץ טוב בעד כל משפחתתש
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 סעידה חבה

 ז"ל חביבה ומשה תב
 הפקידת שנת כד' חשון

 המליץ טוב בעד כל משפחתתש
 
 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 ואיחולים לבביים מזל טוב
 הי"ו יוסי ודבורה רנג'בר

 הי"ו  שאול ותמי יצחק

 אורין עם  ליאבלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 שמחה-רונית

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

 


