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 988עלון מס'   - יםר  ש  ע  שנה 
 ביום רביעי בערב. "ברכת הלבנה"@ 
 רפואה, ברכה, פרנסה, זיווג, ניתן להקדיש העלון ל@ 
  ולהבדיל לעילוי נשמת יקיריכם.  הצלחה, זש"ק,     
 08-9437333,  054-7743834טל' המערכת :      
 

 

 תולדות פרשת 

 "פה'תשכסלו  ב'  בס"ד
 16:17  -   הדלקת נרות

 17:08  -   שבת צאת ה
 17:40  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

  .ו  ֵלַדת ַיֲעֹקב ְוֵעשָׂ
  .ה ְלַיֲעֹקב ו מֹוֵכר ֶאת ַהְבכֹורָׂ  ֵעשָׂ
  ִגּור ב ק עֹוֵבר לָׂ ָאֶרץ, ְוִיְצחָׂ ב בָׂ עָׂ ר. רָׂ  ְגרָׂ
  .ק ּכֹוֵרת ְבִרית ִעם ֲאִביֶמֶלְך  ִיְצחָׂ
  .ק ְוֲאִביֶמֶלְך ַעל ַהְבֵארֹות  ִריב רֹוֵעי ִיְצחָׂ
 ִביא ו ֶׁשיָׂ ק ִמְזַדֵקן ְוֵעינָׂיו ֵּכהֹות, ׁשֹוֵלַח ֶאת ֵעשָׂ  ִיְצחָׂ
ְך.        ְרכֹו ַאַחר ּכָׂ  לֹו ַצִייד ְּכֵדי ְלבָׂ
  .ה כָׂ ה עֹוֶזֶרת ְלַיֲעֹקב ִלְזּכֹות ַבְברָׂ  ִרְבקָׂ
  ,ק "ִהְתַבְלֵבל" ּוֵבֵרְך ֶאת ַיֲעֹקב ו ְמַגֶלה ֶׁשִיְצחָׂ  ֵעשָׂ

 ט ַלֲהֹרג ֶאת ַיֲעֹקב.ּוַמְחִלי      
 "איויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה ה"  

שכאשר  אומרת (ב ,הגמרא במסכת ברכות )לד
מתפללים בנוכחות החולה אין צורך להזכיר את 

כמו שמצאנו אצל משה רבינו שהתפלל על  ,שמו
 .בלי להזכיר את שמה "ל נא רפא נא לה-א"מרים 

של  את שמה כאן חשש יצחק שאם יצטרך להזכיר
והוא  ,הרי יזכיר את שם הוריה הרשעים רבקה,

לכן  ,לא רצה להזכיר את זכרם כשמתפלל עבורה
כשהיא נוכחת  "לנוכח אשתו"התחכם להתפלל 

 ()לנפש חיה  לידו וללא צורך להזכרי את שמה.     
 "(כב ,כה) "ויתרוצצו הבנים בקרבה 

 ,ל"צ רבי יעקב גלינסקי זצוק"מביאים בשם הגה
הרי  ?למה לא קמים לפני אישה בהריון : אלשש
. שיודע את כל התורה כולה בתוך בטנה רבָׂ עּויש 

לא למד לשמה לכן לא  רבָׂ עּו השבגלל ש: ותירץ 
איך יודעים שהוא לא למד  ,והוסיף .קמים לפניה

כי אם ב'פליק' אחד הוא שוכח הכל זה לשמה? 
 סימן שלא למד לשמה...

 (כז ,)כה ״איש שדה ויהי עשו איש יודע ציד״ 
דרש בעל ׳מנחת אלעזר׳: פעמיים נכתב ׳איש׳ אצל 

שמים -פנים של ירא –׳ פרצופי-דועשו שכן היה ׳
ומדקדק במצוות שהראה ליצחק ופנים אחרות 

 –היה רק איש אחד  ,לא כן יעקב .בשדה ,בחוץ
 ...״איש תם״
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

עשה האלוקים את האדם ישר מלפניו והמה "
  בקשו חשבונות רבים".

האדם מראשיתו ומעצם בריאתו וטבעו נברא 
הוא ישר, אלא שהוא במעשיו ובתאוותיו עיקם 
את עצמו. ומאמר זה נאמר על כל איש ואיש 
מישראל ואפילו על אדם הראשון, שמאחר שאכל 

מישרותו שהיה בה בתחילתו. מן עץ הדעת יצא 
ומה שמוטל עלינו לעשות בימים הללו זה "ושבת 
עד ה' אלוקיך", לשוב לנקודת המוצא הראשונה 

 )קהלת ז' כט'( .שהיינו בתחילה, להיות ישר
 )קהלת יב'( 

 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

  ."ורב יעבוד צעיר" 
אם אתה  ".ורב יעבוד צעיר"הרבי אמר לתלמידים 

לעבוד צריך אתה להתחיל  ,לגדול רברוצה 
 מצעירותך.

 "עקב אשר שמע אברהם בקולי" 
מכאן ראיה שבן שלוש שנים  , 172עקב בגימטריה  

 175שהרי אברהם חי  ,הכיר אברהם את בוראו
שנים מיד שמע אברהם  'ומאחר שעברו עליו ג ,שנה

 '.בקול ה
 "כ( ,כז) "הוה גביר לאחיך 

 ,אל תהנה מזאת לבדך ,עשירכלומר  ,אם הנך גביר
 .ובעת מצוקתם סייע בידםאלא הוה גביר לאחיך 

 "וישמע יעקב אל אביו ואל אמו" 
שהיו כאן  אלא "?אמואל אביו ואל "מה הפירוש 
ורבקה  ,אביו אמר לו קח אשה מחרן .שני ציוויים

וזה שכתוב  ,אמרה לו קום ברח מכאן מעשו לחרן
וזה  ,לקחת אשההיינו  אל אביווישמע יעקב "

 .לברוח לחרןהיינו  ואל אמושכתוב 
 "קצתי בחיי"... 

למה לא אמרה ליצחק שעשו רוצה להרוג את יעקב 
אומר האור החיים הקדוש,  ?כמו שאמרה ליעקב

אמרה סיבה אחרת, אבל  דמשום איסור רכילות
לא "מה שגילתה ליעקב אדרבה קיימה מצות 

 ".תעמוד על דם רעך
 

גדולה סגולה  -בדוק ומנוסה 
 רביעית להשתתף בסעודה

 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 

 "משא דברמפטירין :  "
 (מלאכי א')           

 
 
 
 
 

 

 
 

  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 



 
 

  

 

 מחללי שבת לגבי יין נסך
 אדם שאינו שומר מצוות

אדם שאינו שומר תורה ומצוות, ובכלל זה גם אינו 
שומר שבת, מבואר בדברי רבותינו, שאדם כזה נקרא 
"ישראל מומר". ודין ישראל מומר לגבי "יין נסך", 

 ה.שוה לדין הגוי שנגע ביין, שאוסר אותו לשתי
 ""מומר לתיאבון -מומר להכעיס" "

מבואר בפוסקים כי ישנם שני סוגים של "ישראל 
". האחד, הוא יהודי שמזלזל באחת ממצוות מומר

התורה והוא עושה כן "להכעיס", כלומר, כדי למרוד 
בה'. והסוג השני, הוא יהודי שמזלזל באחת ממצוות 
התורה, אך אינו עושה כן במרד ממש כדי להכעיס, 

 .אלא "לתיאבון" כלומר, כדי למלאות את תאוות לבו
בזמנינו, רובם ואותם שאינם שומרים תורה ומצוות 

ככולם אינם נחשבים כמומרים "להכעיס", שהרי 
בזמן הזה רוב ככל מחללי השבת הם מאותם שטעו 
אחר הוריהם שחינכו אותם בחינוך קלוקל, והם אינם 
מודעים בכלל לחומרת מעשיהם, ולכן לא שייך 

 ".להחשיב אותם כמומרים "להכעיס
 "מחלל שבת לתיאבון"

שבת, אף על פי שהוא  ובכל זאת, לגבי אדם שמחלל
אינו מחלל שבת אלא מפני החינוך שקיבל וכדומה, 
בכל זאת, מאחר ועוון חילול שבת הוא חמור יותר 
משאר העוונות, כי בכך שהאדם מחלל שבת, הוא 
מראה בעצמו שאינו מאמין במעשה בראשית, לכן 
הוא אוסר את היין שהוא נוגע בו. ואף על פי שהוא 

ישראל, שהרי ישראל שחטא עומד בקדושתו, קדושת 
עדיין ישראל הוא, לעת עתה, עד שיחזרו כל ישראל 

 .בתשובה בעזרת ה', דינו לענין יין נסך שווה לדין גוי
 חילול שבת בפרהסיא

וכמובן שחומרא גדולה זו, שייכת דוקא לגבי יהודי 
המחלל שבת במלאכות האסורות מן התורה. וכן מדובר 

 באופן שחילל שבת ברבים, אבל אם חילל שבת דוקא
 בסתר, אין הוא נחשב כמומר לגבי הלכות יין נסך. ומכל
 מקום, אותם מחללי שבת שבזמנינו, רובם מחללים את
השבת בנסיעה ברכב בכבישים, והרי הם בכלל "מחלל 

 .שבת בפרהסיא", והרי הם אוסרים את היין במגעם
במסעדות, עליהם ולכן אותם ההולכים לאכול ולשתות 

להזהר היטב שלא ימזוג להם יין מלצר יהודי שאינו שומר 
שבת, כי בזה נאסר יינם שבכוס בשתיה. אולם אם לא מזג 
המלצר מן היין, אלא רק פתח את הבקבוק, אין היין 
שבתוך הבקבוק נאסר בשתיה, וכן אם מזג מן היין, לא 

תוך נאסר כל היין שבבקבוק בשתיה, אלא רק היין שמזג ל
 .הכוס

יין שנגע בו יהודי מחלל שבת בפרהסיא, הרי :  ולסיכום
דינו כדין יין נסך. ולכן מקפידים מאד ביקבים כשרים, 
שכל מהלך ייצור היין יהיה אך ורק על ידי פועלים 
שומרי שבת. ואם יהודי שאינו שומר שבת מזג יין לתוך 
כוס, הרי היין שבכוס אסור בשתיה. אבל שארית היין 

בוק, מותר בשתיה, ולא נאסר כלל. ויש אומרים שבבק
שאם היהודי המחלל שבת הוא מתפלל תפילת שבת 
ואומר קידוש, אין הוא נחשב כגוי, ואינו אוסר את היין 

 .במגעו. ויש חולקים. והמיקל יש לו על מה שיסמוך
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 

 "הלעיטני נא מן האדם האדם"
 "לעשו לחם ונזיד עדשיםויעקב נתן "כתיב 

 9ט= 10י= 70ע= 30ל= 5ה=  ,הלעיטני
 184כ ''סה 10י= 50נ=
 51כ ''סה 1א= 50נ= ,נא
 90כ ''סה 50ן= 40מ= ,מן

 50כ ''סה 40ם= 4ד= 1א= 5ה= ,-האדם
 50כ ''סה 40ם= 4ד= 1א= 5ה= -םהאד

 424סך הכל 
 4ם= 10י= 300ש= 4ד= 70ע= ,עדשים

 424סך הכל 
 
 

 
 ??איך יתכן שלעשיו נמחלו עוונות 

במשך כל הפרשה אנחנו מנסים להתמודד 
 ...זה לא קל איתו ...מול היצור ששמו עשיו

עובר על כל  ...איש יודע ציד איש שדה
 ...כולו שטחי ...העבירות החמורות שבתורה 

הלעיטני נא מן האדום האדום  ...אדמוני 
בשלב מסוים הוא גם מאיים ברצח על  ...הזה

  ...אחיו הצדיק
לאורך כל הפרשה אנחנו מתרשמים ממנו רק 

מהרגע הראשון עד הרגע  ...באופן שלילי
 ן...כמעט רגע האחרו ...האחרון

אבל לפתע בפסוק האחרון של הפרשה!!! 
וילך "ברגע האחרון הוא פתאום מפתיע!!!! 

אומר ..." עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת
מלמד שנמחלו כל  ,בשמת היא מחלת"י "רש

את כל  ו?? תמחקיםשומע םאת "...עוונותיו
כל  ...ההיסטוריה!!! כל מה שקראנו בפרשה

כל ההתרשמות  ...העבירות שהוא עשה
הכל תמחק!!!  ...השלילית שראינו עד כה

פתאום כל  ...בפסוק האחרון קרתה מהפכה
! מה קרה? הוא התחתן!! ..העבירות נמחקו

לכן מה ???  ...נו מה והוא התחתן ...ו...אז ??
הוא לראשונה לקח על עצמו א ח ר י ו ת ! ! ! 

בבת אחת כל  ...רגע שבן אדם לוקח אחריותב
רק אם תהיה  ...דף חדש ...התמונה משתנה 

 )אז נדברו(                  .נחיה ונראה ...רציני
 
 "ויקרא שמו יעקב"

 : יעקבאותיות של רמז ל כותב דעת זקנים
 .כנגד עשרת הדיברות 'י
 .כנגד שבעים זקנים 'ע
 .כנגד בית המקדש שהיה גבוה מאה אמה 'ק
 .כנגד שתי לוחות הברית 'ב
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 כחה של תפילה
לפנינו מעשה מופלא שסיפר הגה"צ ר' אלימלך 

אותו שמע מבעל המעשה  בידרמן שליט"א,
ויש בו  ובעצמו והובא ב'ווי העמודים',בכבודו 

 כדי ללמדנו מהי כוחה של תפילה.
"בשעה טובה, נולד לנו בן חמוד לפני כמה 
שבועות", פתח בעל המעשה את סיפורו, "אחד 
 מבני משפחתי ששמע על הבשורה המשמחת,

התקשר לברכנו ואז הציע בפנינו הצעה שלא 
 לנו לסרב לה, תרתי משמע. לפני זמן קצר,ויכ

סיים הוא ללמוד להיות מוהל, וכעת מציע הוא 
איך אומר את  להיות המוהל של בננו בברית.

זה, ממש לא רציתי מוהל צעיר ללא ניסיון, אך 
כיוון שהיה הוא בן משפחה, לא היה לי נעים 
 לסרב לו. הסכמתי בלב כבד והתפללתי מעומק

 שכרנוהלב שהמילה תהיה מוצלחת ורגילה. 
שאורחים ובני משפחה כ אולם עם תזמורת,

ואז הגיע טקס  ישבו סביב שולחנות עטורים.
 הברית. התאספנו במרכז האולם והתחלנו
 בקריאת הפסוקים שטרם הברית. הייתי בלחץ
 והתפללתי שהמוהל הטרי יעשה זאת בהצלחה.
 הסנדק תפס את הילד ואני התחלתי בקבלת עול
 מלכות שמיים שיצא מעומק ליבי, כשאני משווע

 המוהל ניגש עולם שישמור על הילד שלי.לבורא 
 למול את התינוק. ליבי הלם בחוזקה. ו... הנורא

מכל אירע. המוהל התרגש מאד מהמעמד ופצע 
את התינוק בצורה קשה. הוא אומנם נחשב 
מהול, אך הוא ניזוק מכך באופן קשה. "אשר 

בא לי". מיד עם סיום הברית רצנו עם  -יגורתי 
הרופא אכן איבחן, כי  התינוק לרופא מומחה.

יש פה בעיה חמורה וכי צריך לגשת למנתח 
מומחה בתחום שיערוך ניתוח מסובך על מנת 
להציל את התינוק. אני ואשתי לא ידענו את 
נפשנו מרוב צער. צלצלתי מיד אל אחד 
העסקנים הרפואיים ושאלתי אותו להיכן עליי 

 "תשמע ידידי," הוא השיב, שכזה. לפנות במצב
 ש כמה רופאים בודדים המומחים"בארץ י

בתחום, אך אם תשמע לעצתי, כיוון שזהו ניתוח 
 לא פשוט, פנה לפרופסור מסוים בארה"ב, הוא
 מומחה גדול בתחום שיטפל בתינוק בצורה

"כמה עולה ניתוח כזה אצל הפרופסור מת". מושל
הזה?", שאלתי את אותו עסקן רפואי, "אם תעשה 

בארץ, הדבר לא  את הניתוח אצל אחד מהרופאים
יעלה לך כסף כלל, לפי שקופת החולים מממנת 
ניתוח זה. אך אם הינך בוחר לנתח את בנך אצל 

 בארה"ב, זה יעלה לך בערך... הפרופסור המומחה
שמעתי את הסכום וכמעט   ."דולר 250,000

ש'נפלתי מהכסא'. מהיכן אביא סכום עתק שכזה? 
 , רהרי בשביל בני אעשה הכל, אך האם זה אומ

 
 
  

סיימתי את   י?!דירתי ורכב שאמכור את
לא רציתי להתפשר. בשביל  השיחה שבור לגמרי.

 .הפרופסור הטוב ביותר בני אני רוצה את
 עשיתי את דרכי ללמוד בכולל. פתחתי את
 הגמרא, אך לא הייתי מסוגל ללמוד מאומה

שאני טרוד ושאל אותי  החברותא שלי שם לבו
את כל המתרחש ועל  סיפרתי לו לפשר הדבר.

 הניתוח היקר אצל הפרופסור מארה"ב ודאגתי
 :מניין אביא את הכסף. ואז הוא פנה אליי ושאל
 "תגיד, התפללת היום 'מנחה'?", "לא", השבתי.

 "תקשיב", הוא פנה אליי, "יש לך את ההזדמנות
 לפנות אל הכתובת הטובה ביותר, אל בורא

אשר הוא הרופא הגדול ולו הכסף והזהב  ,העולם
 ."שישלח לך ישועה וידריך אותך מה לעשות

תפילה  .דבריו נכנסו לליבי והלכתי להתפלל מנחה
את כל לבי שפכתי לפני  .כזו מעולם לא התפללתי

שיעזור לי  , 'בדמעות שליש התחננתי לה .הבורא
הרי אין לי  ,להציל את בני וידריך אותי מה לעשות

הרגשתי כמו  .לניתוח ום המבוקשאת הסכ
יצאתי מהתפילה  .בתפילת הנעילה ביום כיפור

ברגע שיצאתי  ,והנה .בהרגשה טובה ומרוממת
 ,מבית הכנסת קיבלתי טלפון מאותו עסקן רפואי

מה " .ב"שהמליץ לי לערוך את הניתוח בארה
ב "שלומך? האם כבר החלטת סופית לטוס לארה

הוא שאל  ",לצורך ניתוח אצל אותו פרופסור?
 .השבתי ",עדיין לא סגרתי זאת ,לא" .בסקרנות

כי יש לי בשורות " ,הוא הגיב בהתלהבות ",מצוין"
שאלתי  ",מה? איזה בשורות?"ך". טובות בשביל

שהרופאים בארץ  ,כבר במשך שנים " .בהתרגשות
שיגיע לארץ  ,ב"מתחננים לאותו פרופסור מארה

המיוחדת מ שילמד אותם את צורת הטיפול "ע
והנה לפני ל, אך הוא תמיד עסוק ואינו יכו ,שלו

כי בקרוב  ,פרופסור הודיעשה שעה קלה התבשרתי
הסכים הוא לקבל מספר  ,מכיוון שכך .ינחת בארץ

 ,ואם זה לא מספיק .וביניהם יהיה בנך מטופלים
כי מכיוון שהטיפול  ,אז קופת החולים הודיעה

של  ההתלמדות יערך בארץ והוא יעשה במסגרת
לכן קופת החולים תממן את כל  ,שאר הרופאים

דמעות גדשו את עיניי  .הצטמררתי ממשל". הטיפו
כיצד  ,הרגשתי .ולא ידעתי את נפשי מאושר

ה שומע תפילת כל פה והינו רב להושיע אף "הקב
  .אך זה לא הסוף .במקרה הקשה ביותר

הפרופסור הגיע לארץ וערך את הניתוח בהצלחה 
הייתי צריך לשלם על כך  מה גם שלא ,רבה

 ,רופאים רבים מהארץ .אך יתר על כך .מאומה
ביקשו את  ,שהגיעו ורצו לצפות בניתוח של בני
 .רשותי ואף שילמו על כך אלפי שקלים

אשר  ,עד היכן מגיעה כוחה של תפילהנלמד 
ה מושיע בכל מצב ויכול להביא את "הקב

 .ב עד לכאן ולהעשיר אותי מכך"הפרופסור מארה
 ת".רואה ניסים וישועו 'כי הבוטח בה

 ואבותינו סיפרו לנו
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 ברכות ואיחולים

   אברהם ואילנית דוידי
 נ"י שמואל בהגיע הבן

 יה"ר למצוות.
במעלות התורה שיעלה 

והיראה ויצליח בכל 
דרכיו ומעשיו ולימודיו, 

שיתברך בכל מילי 
דמיטב ותרוו נחת 

 מיוצאי חלציכם

 
 
 
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 גולי   אמונה

 ז"ל מרדכי וביבי תב
 הפקידת שנת כסלו ו'

 המליץ טוב בעד כל משפחתתש
 
 
 
 
 
 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

"ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויאמר לו לא תקח 
 . אשה מבנות כנען"

כאשר אדם מבקש  :אומר ה"חפץ חיים"
להשפיע על ילדיו ללכת בדרך טובים, ולמנוע 
אותם מללכת בדרך חטאים, ינהג כמו שנהג 

ולא יעשה זאת ברוגזה  כותיצחק, בנועם ובר
"ויברך אותו", אחר כך פנה אליו  ובכעס. תחילה

בבקשה: "לא תקח אשה מבנות כנען". אחר כך 
חזר והרעיף עליו אהבה וברכות: "ואל שדי יברך 

 .אותך ויפרך וירבך"
מחובתנו כמחנכים להאמין ולהביט בעין טובה 

, לעודד את 'משופר התנאים' מילדינו בכל אחד
בסגולותיו, ולעודד את ה'מוחלש' להתמיד 

שהכח בידו לקבוע את עתידו! דווקא ל'בחירה 
 '. ועבודה עצמית' יש חשיבות אצל 'יוצר האדם

 .בהצלחה בעבודת הקודש
 

 "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  לאהרון ג'רפי

 .שתרם לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדו ובעד כל משפחתו, 
 לרפואתם והצלחתם

שיתברכו בכל מילי דמיטב 
ויתגשמו כל משאלות ליבם. 
 שיזכו באושר ובפרנסה טובה 

 ז"ל  סעדה בת יחיאולהבדיל 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  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 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

 
 

 : -ובכללם ללכל החולים  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 

 ברכות ואיחולים

   מאיר ודינה אבוטבול
 נ"י שגיב בהגיע הבן

 יה"ר למצוות.
שיעלה במעלות התורה 

והיראה ויצליח בכל 
, ולימודיו דרכיו ומעשיו

 שיתברך בכל מילי דמיטב
 וברכה והצלחה ונחת 

 הי"ו ליעקב נאמן
 ולמשפחת אבוטבול

 
 

 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 הצנוע והענו
 בנימין  נג'אתי

 ז"ל זרובבל בן
 שרה  נג'אתי

 ז"ל שמחה תב
 םפקידת שנת כסלו 'ה

 רפואה שלימה
 אליהו ללזרי

 בן רחל
 הקב"ה ישלח
 מזור ומרפא

לרמ"ח אבריו 
 ושס"ה גידיו

רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 
 ולשנים טובות
 עם רעייתו לאה

 

 
 

 ברכות ואיחולים 

 מאור ורויטל לריאן
. נ"י  תהב  להולדת

 יה"ר שתגדל
 כאמותנו הקדושות

שרה רבקה רחל ולאה, 
 תזכו לחופתה 

  שתצליח בכל דרכיה
  ונחת וברכה הצלחה

 ליגאל ויעל לריאן
 ולאביטל ואהוד עמר

 

 
 

 

 ברכות ואיחולים 

 נתנאל ועדן בלקר
. נ"י הבן  להולדת

יה"ר שיעלה במעלות 
 התורה והיראה ויצליח 
בכל דרכיו ומעשיו,  

יתברך בכל מילי 
 דמיטב. וברכה הצלחה 
 לשלמה ואילנה אלביליה

 בלקרוללאה 
 

 בשעה טובה
 עומד לצאת לאור
 כרך שני  בנושא

 "כח הדיבור"
 זכות וסגולה

להשתתף ולהקדיש 
 חלק בהדפסת הספר
 לברכה והצלחה.

 שלמה :פרטים, 
050-5962588 

 
 

 

 ברכות ואיחולים 

 ליחיא ולינור נהרי
. נ"י תהב  להולדת

יה"ר שתגדל 
 כאמותנו הקדושות
שרה רבקה רחל 

לחופתה ולאה, תזכו 
 שתצליח בכל דרכיה

 וברכה הצלחה 
 לשלמה ואילנה אלביליה
 ולמשפחת נהרי

 
 

 ברכה והצלחה 

לציון ושמחה 
 אהרוני

שיתברכו ברפואה 
 שלימה ובפרנסה
 טובה ובכל מילי
 דמיטב ברוחניות
 ובגשמיות וירוו
 נחת ושלווה 

מיוצאי חלציהם 
 וזיווגים הגונים

 
 
 
 
 

 
 

 "ותכהינה עיניו מראות"
חמשת עם הקב"ה ברוב טובו ברא את האדם 

החושים )ראייה, מישוש, שמיעה, טעם וריח( באופן 
יתר החושים  -כזה שכאשר חוש אחד נפגע 

 מתחזקים על מנת לאפשר למוגבל לפצות על החוסר.
לכן הפעיל –של יצחק אבינו נפגעה  מכיוון שהראייה 

 את הארבעה האחרים :
 "גשה נא ואמושך בני" - מישוש
 "הקול קול יעקב" - שמיעה

 "הגישה לי ואוכלה" - טעם
 "וירח את ריח בגדיו." - ריח

 ויברכהו... –מיד  "עשו"ולאחר שהסיק שזהו אכן 
 רש"י מביא שלושה פירושים ל"ותכהין":

 .(זבעשנן של אלו )שהיו מעשנות ומקטרות לע". א
כשנעקד על גבי המזבח והיה אביו רוצה לשחטו, . ב

נפתחו השמים וראו מלאכי השרת והיו באותה שעה 
בוכים וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו, לפיכך כהו 

 .כדי שיטול יעקב את הברכות. ג    .עיניו
 

 ברכות ואיחולים 

 ביטון ושירןמאור 
. נ"י הבן  להולדת

יה"ר שיעלה 
 במעלות התורה
 והיראה ויצליח 

בכל דרכיו ומעשיו,  
מילי יתברך בכל 

ותרוו נחת  דמיטב
 מיוצאי חלציכם

 

 לע"נ הצנועה והענוה
 סעדה ג'רפי

 ז"ל יחיא תב
 הפקידת שנת ח' כסלו

 המליץ טוב בעד כל משפחתתש
 
 
 
 
 
 

 היקרה עמרנילמשפחת 
משתתפים בצערכם 

 הצנועה והענוה בפטירת
 מרים עמרני

 בת פרי ז"ל
 שלא תדעו עוד צער

 
 
 

 ברכה והצלחה 

 רבקה ישרלנאג'י ו
שיתברכו 

ברפואה שלימה 
טובה  ובפרנסה

 ובכל מילי
 ברוחניותדמיטב 

 ובגשמיות וירוו
 נחת ושלווה 

 מיוצאי חלציהם 
 
 
 

 
 

 
 
 

 ברכה והצלחה 

   לדוד ומרים מוסאי
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

נחת ובגשמיות וירוו 
 ושלווה מכל יוצאי
חלציהם ולשנים 

 טובות ונעימות
 
 

 

 לע"נ הצנועה והענוה
 שרה בכורי

 ז"ל חוה ונסימי תב
 הפקידת שנת ד' כסלו

 המליץ טוב בעד כל משפחתתש
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 ראובן שטרית

 ז"ל עישה בן
 פקידת שנתו כסלו' ז

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 

 
 
 
 
 

 רפואה שלימה
 דבורה-ריםלמ

  שרהבת 
 הקב"ה ישלח
מזור ומרפא 

אבריה לרנ"ב 
ושס"ה גידיה. 
 שתחזור לאיתנה
 הראשון ותזכה

 לשנים רבות
 טובות ונעימות

 ברכה והצלחה 

 לנועה פנש
 בת מרגלית

 חי -ולאילון
בן מרגלית 

 שיזכו לאושר
להצלחה 

וחזרה  בחיים
בתשובה. 

רפואה וברכה 
 לשנים רבות

 


