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 ויצא פרשת 

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

 17:08  -   שבת צאת ה
 17:39  -        רבנו תם 

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

 
 

 
 

 מענייני הפרשה :   

   חלום יעקב. -קורות יעקב בדרך לחרן 
 .פגישת יעקב עם רחל בת לבן 
  נשואי יעקב ללאה ולרחל. -יעקב   עובד   בבית  לבן 
 .הולדת בני יעקב, הצלחתו ונתעשר עושר רב  
 עקב  לוקח  את  כל  משפחתו  ורכושו ועוזבי 
 את בית לבן.      
 ומשיגיםבן  ואנשיו   רודפים  אחרי  יעקב   ל 
 בהר הגלעד. אותם     
  .לבסוף השלימו יעקב ולבן ביניהם ונפרדים בידידות 
 ע למחניים.ייעקב המשיך בדרכו הביתה והג 
 "...ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" 

 ,כמה וכמה ניסים ארעו לו ליעקב אבינו בדרכו
 .וכה מביא התרגום יונתן .י"חלקם מובאים ברש

שארבעת האבנים  .ב .ששקע השמש טרם זמנו .א
האבן  .ג .ששם מראשותיו מצאן בבוקר אבן אחת

 ,שהיה צריך שכל הרועים יחד יגלגלו מפי הבאר
מי הבאר צפו ועלו  .ד .גלגל יעקב עצמו ביד אחת

שבאותו יום  ,לו קפיצת הדרךה שהית .ה. לקראתו
 .שיצא הגיע לחרן

  מגיע השמימה""והנה סולם מוצב ארצה וראשו 
 "מוצב ארצה"אם האדם שפל בעיני עצמו שהוא 

הריהו גדול בשמים  "וראשו מגיע השמימה"אזי 
מאן דהוא זעיר איהו "כפי שאומר הזוהר הקדוש 

והנה השם נצב "והוא זוכה לידי כך שיהיה  ".רבי
 (אורח לחיים)   .שתהא השכינה שרויה עליו "עליו
 יע השמימה""והנה סולם מוצב ארצה וראשו מג 

שאין אדם  ,י החלום אפשר להכיר את האדם"ע
יעקב רואה בחלומו  .אלא מהרהורי ליבוחולם 
נצב  'והנה ה" "וראשו מגיע השמימה"סולם 

 ..."שבע פרות"ואילו פרעה רואה בחלומו  ".עליו
 (מאיר מפרמישלן ')ר                                            

 " לבן"ויגנוב יעקב את לב 
 . רוצה לומר 32 = מטריאיכבוד בג.  32לב=
הכבוד של לבן נפגע בזמן שיעקב הלך בלי ש

 .רשות
 
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

 שער שאינו פתוח לצדקה, פתוח לרופא
אדם שידו פתוחה והוא חש בלבו את מצוקתם 

מחוסן" , "של העניים ושל החולים והדווים
במידה ידועה מפני בואן של צרות ומחלות לגבול 

 ,מגינה עליו ת הצדקהוונחלתו. זכות מצ
 .ומשמים חופפים עליו מפני פגעים בלתי רצויים

מי שידו קפוצה ודלת ביתו חסומה בפני דלים ו
ורשים, עלולות חס ושלום צרות שונות לפקוד את 

אותה הגנה המושגת ע"י קיום מצות . ביתו
 ם עימו.מיטיבי מי שמיטיבו. הצדקה, נעדרת מבית

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 ״בגללך ׳ויברכני ה״  
בזוהר נאמר שבזכותו של יעקב מצא לבן בכל 

הטעם שההוספה  .חודש מאה צאן נוספות בעדריו
הוא לפי שיעקב בגימטרייה  ,דווקא מאהבמספר 

הרי שיעקב הוא .   82ולבן עולה בגימטרייה  182
 (רבי לוי־יצחק שניאורסון)      .יותר מלבן במאה

  (יח ,כח) ראשה""ויצוק שמן על 
אלא בדברי הנדר  ?על האבן שמןמה טעם יצק 

אשר נדר יעקב אמר שאם יזכה לכל הדברים אשר 
על  'א לכאן בחזרה ויעבוד את הויב ',ביקש מה

וזה יהיה לאחר  ,כלומר יקריב קרבן ,האבן הזאת
איך יכיר האבן אחרי שעברו  ם כןוא .ב שנים"כ

וידוע שהכתם  ,לכן יצק עליה שמן ?שנים הרבה
ולכן  ,שנוצר משמן נשאר הרבה זמן ואולי לנצח

 (רד"'ק ורבינו בחיי) לשנים רבות. כדי שיהיה לו סימן

 (א,לא) ״לקח יעקב את כל אשר לאבינו״ 
בני לבן טענו  .יעקב לקח את כל מעמדו של לבן

שעד אז לא היה כדבר הזה שמישהו ירמה את 
 (כלי יקר)                                       .אבינו הרמאי

 "ו"וישכם לבן בבוקר וישק לבניו ולבנותי 
ויחבק לו "נאמר:  רץ לבן אל יעקבתחילה כשב

 ,. אבל עכשיו שעה שעמד להפרד ממנו"וינשק לו
נשק לבניו ובנותיו, אבל אף על פי שהתפייס עמו 

 (דמשק אליעזר)                                .  לא ליעקב
 

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 

 "ועמי תלואים"מפטירין :  
 (הושע יא')           

 
 
 
 
 

 

 
 

  

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 



 
 

  

 

האם מותר לומר לילד קטן שידליק את :  שאלה
 ?האור בשבת

נאמר בתורה "לא תעשה כל מלאכה אתה :  תשובה
ובנך ובתך", ואמרו במכילתא, אלו בניו ובנותיו 

יאמר אדם הקטנים. כלומר, הזהירה התורה שלא 
לבנו או בתו הקטנים לעשות מלאכה בשבת. וכן שנינו 
במשנה )שבת קכא.(, שאם ילד קטן בא לכבות אש 
בשבת, לא מאפשרים לו לעשות כן, מפני שההורים 
מצווים על כך שילדיהם ישבתו בשבת כמו אנשים 
מבוגרים. ולכן פסק מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל 

, שאסור לומר לילד קטן )חזון עובדיה ח"ד עמוד קיט(
לחלוב בהמה בשבת, שכשם שאסור לאדם לחלוב 
בשבת, כמו כן אסור לו לומר לילד קטן לעשות זאת 

 .בשבת
 

לטלטל פמוטים לאחר שהנרות האם מותר :  שאלה
 כבו?

שלהבת הנר הבוערת בשבת, אסורה בטלטול : תשובה
באופן מוחלט. ומחמת השלהבת, גם כל הבסיס של 

כוסות הזכוכית, או המגש  השלהבת, שהוא
שתחתיהם, וכל כיוצא בזה, הכל אסור בטלטול 
בשבת. ואפילו לאחר שיכבו הנרות, אסור לטלטל את 
הכלי שתחתיהם בשבת, משום שהזמן הקובע לענין 
איסור מוקצה, הוא זמן "בין השמשות" בכניסת 

 (.אורח חיים סימן רעט ,מרן השלחן ערוך) .   השבת
עשה "תנאי" מפורש, שלפני מה הדין כאשר אדם 

כניסת השבת אמר: "הריני מתנה, שלאחר שיכבו 
הנרות, יהיה מותר לי לטלטל את הכלים שתחתיהם", 

 ?האם תנאי זה מועיל מצד ההלכה או לא
אמנם נחלקו רבותינו הראשונים בדבר. שלדעת 
הרמב"ן והר"ן והרשב"א, אם עשו "תנאי" מפורש 

הנרות יהיה מותר לפני כניסת השבת, שלאחר שיכבו 
לטלטל את ה"הבסיס" שלהן, כלומר, המגש או 
הכוסות וכדומה, הרי שמיד לאחר שיכבו הנרות מותר 
לטלטל את הכלים הללו. וכדבריהם פסק מרן השלחן 

 ד(ערוך )סימן רעט ס"
למעשה, הספרדים ההולכים אחר הוראות מרן 
השלחן ערוך, פוסקים בזה להקל, וכל שעשו תנאי 

כניסת השבת, שיהיה מותר אחר כך  מפורש קודם
לטלטל את הכלים, התנאי מועיל. אבל למנהג 
האשכנזים שהולכים תמיד לפי הוראות הרמ"א, אין 
להקל בדבר. וכן פסק מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל 

 (בספרו חזון עובדיה )ח"א עמוד רנט
אולם יש להוסיף, שגם למנהג האשכנזים, אם עשו 

ר כך את הכלים, מותרים תנאי שיוכלו לטלטל אח
לעשות כן כאשר הטלטול הוא "לצורך גופו או 
מקומו", כלומר, כשיש צורך להעביר את הכלים 
לצורך שימוש של היתר, או מפני שצריכים את 
מקומם. ורק שלא לצורך כזה עליהם להחמיר. )חזון 

 (עובדיה ח"א עמוד רסא
והתנאי לענין זה, מועיל לעשותו פעם אחת בכל שנה 

 כל שבתות השנה.ל

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 

  "ר שבע וילך חרנה... ויחלום...אויצא יעקב מב"
בפסוקים הללו מובאים שבע פעולות והם: 

 .וישכב ,וישם ,ויקח ,וילן ,ויפגע ,וילך ,ויצא
 'והנה ה ...והפעולה השמינית היא ויחלום

כי  (באר הפרשה)וזה בא ללמדנו  .ניצב עליו
האדם בעולם הזה חושב שהוא זה שפועל 

הוא חושב  .בכל שבעים שנות חייו בעולם
אבל  '...לוקח וכו ,פוגע ,הולך ,שהוא יוצא

האדם  ,לפני יציאת נשמתו ,באחרית ימיו
מבין שהכל היה בסך הכל חלום ודמיון ואת 

ולמדנו מכאן דבר נוסף:  .ה"הכל עשה הקב
סקנה שככל שנגיע מוקדם יותר בחיינו למ

ה ולא "שהכל דמיון ואת הכל עושה הקב
אז נזכה מיד להשראת השכינה  ,אנחנו

נאמר  'ויחלום'כי מיד אחרי  ,במעשי ידינו
 ש!(מתוק מדב)    '...ניצב עליו 'והנה ה'

 
 סגולת סעודה רביעית לאריכות ימים

והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע "
השמימה והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים 

המובא שיש עצם באדם  יש לומר ע"פ ".בו
ששמו נסכא ואין לו הנאה משום אכילה 

ומעצם זה  ,וסעודה רק מסעודת מלוה מלכה
יתחיל תחיית והתהוות הגוף מחדש בעת 

 ,סל"םבזה מרומז כאן והנה  .תחיית המתים
י "היינו דע ,לכהמלוות לעודת סת "שהוא ר

 ,"מוצב ארצה" 'פ שיהי"סעודה זאת אע
מ "וף יהא מונח ושוכב בקבר מהיינו שהג

י סגולת "דע ,"וראשו מגיע השמימה"יהא 
והנה . "סעודה זאת יקום בתחיית המתים
היינו  ,"מלאכי אלהים עולים ויורדים בו

דבסעודה זו עולים מלאכי השרת המלוין לו 
 ,(ב"ט ע"שבת קי) 'לאדם בשבת כמבואר בגמ

 .ויורדים המלאכים המלוין בחול
 

סכתות, מ יוםס עשותל ר"ת סלם ושפירשיש 
שהרוצה לעלות במעלות התורה והיראה 

 שיתמיד בתורה ויעשה הרבה סיומים.
 

 136בגימטריה  צום וכן 136גימטריה  סולם
שעל ידי כל אלו יכולים  ממון וכן קול וכן

 של מעלות התורה והיראה. לעלות בסולם
 

 מרמז על חנוכה. "עולים ויורדים בו"
י לשמונת ימרמז  8" גימטריה בו"

-מרמז לשיטת בית הלל "םוליע" חנוכה,
מרמז לשיטת בית  "ויורדים" מוסיף והולך,

 פוחת והולך.-שמאי
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 "הבא לי בנים ואם אין מתה אנוכי"
חסיד סלונים היה מופלג בתורה  -הרב ד.ק. 

ויראה. אך על חייו עתירי הרוח, העיבה עננה 
וכבדה. קול שחוק ילדים לא נשמע שחורה 

בביתו. עשרים וארבע שנים חלפו מיום נישואיו 
 ועדיין לא זכו הוא ורעייתו להיפקד בפרי בטן!

עשרים וארבע שנות שתיקה כבדה ומעיקה, 
היה זה  עשרים וארבע שנות יסורי נפש נוראיים.

באחד הימים המעיקים והעגומים הללו, כאשר 
המדרש בבוקרו של יום הרב ד. ישב לבדו בבית 

וליבו נשבר בפעם המי יודע כמה. הוא פרץ בבכי 
נורא והתחנן להקב"ה שיחון אותו בדעה, בינה 
והשכל, להבין מדוע ועל מה, מהי הסיבה 

 המעכבת אותו כל כך מלהביא ילדים לעולם.
לאחר שהתפלל בשברון לב, ישב הרב ד. וערך 
חשבון נפש מדוקדק, כשהוא מפליג עשרות 

ם לאחור, ואז, לפתע פתאום, החווירו פניו! שני
 הכל צף במוחו, בבהירות נוראה...

הבה ונפליג שנים רבות לאחור, אל ימי לימודיו 
בישיבת סלונים. הרב ד. עודנו בחור  של הרב ד.

צעיר לימים, מתמיד עצום ואוהב תורה. מידי 
לילה, נותר הוא בהיכל הישיבה ושקד על 

שעות. גם בשעות הצהרים תלמודו, שעות על גבי 
של ימי שישי, ישב הבחור המתמיד והגה 

הדבר אירע באחד מאותם ימי שישי,  בתורה.
כאשר האשה שהופקדה על נקיון היכל הישיבה, 
הגיעה לעבודתה עם אחד מילדיה הקטנים. 
היתה זו אשה קשת יום ומסכנה, שנאלצה לגדל 
את ילדיה לבדה, ואותו ילד שהתלווה אליה 

היה ילד חריג שגידולו היה קשה  -ום באותו י
במיוחד. היכל הישיבה היה ריק כמעט באותה 
שעה. וד. שישב בפינה והגה בתלמודו, כמעט 
ולא חש בנוכחותה של האשה. אולם את 
נוכחותו של הילד הקטן, חש גם חש. הילד 
התרוצץ בבית המדרש, הרעיש כדרכם של ילדים 

מה, עד כך נמשך הדבר זמן  וגרם להיסח הדעת.
שהוא ניגש לאשה והעיר לה על הרעש שמקים 
הילד. הוא אמנם יכול היה בקלות לעזוב את 

אחד  -היכל הישיבה ולגשת לבית מדרש אחר 
מני רבים הפזורים בשכונת "מאה שערים". אך 
לא, הבחור לא התחשב כל כך בעובדה זו. כמו 
גם בעובדה כי זהו הזמן היחיד בו האשה יכולה 

המדרש... האשה נפגעה מעט  לנקות את בית
מדבריו של הבחור, ופלטה בכאב את המילים 

"הלואי שלא תזכה לטעום את טעמו :  הבאות
הבחור פירש את דברי  של צער גידול בנים"!

האשה כסוג של ברכה, שלא יצטער בגידול בנים 
כשם שהיא מצטערת, ובוודאי שכך היתה  -

 כוונתה רק לברכו, אולם ככל הנראה, הדברים
 
 
  

שנאמרו מתוך עלבון נפש, פעלו את פעולתם 
  בשמים...

שנים חלפו וד. שבא בברית הנישואין, ולא זכה 
להיפקד בפרי בטן והעניין נשכח לגמרי ממנו. 

 הוא כלל לא זכר את הקפדתה של אותה עוזרת 
שנים על גבי  באותו יום שישי נשכח.אלמונית, 

נדדו  אות,שנים דרשו ד. ורעייתו ברופאים וברפו
בבתי חולים מפורסמים ויידועי שם, בארץ 

והכל ללא הועיל. בני הזוג התקרבו  ובעולם,
לגיל חמישים מתוך תחושות נפש קשות. הם 
כבר כמעט והשלימו עם העובדה שהם יסיימו 

  גלמודים... -את חייהם כערירים 
ואז, באותו יום בו החליט הרב ד. לעשות חשבון 

בדבקות, הבזיק במוחו  נפש, ואף התפלל על כך
כברק ביום בהיר אותו מעשה נשכח, כמענה 

לפתע פתאום הדהדו באוזניו  שמיימי לתפילתו.
מילותיה של המנקה: "הלואי שלא תזכה 

 לטעום את טעמו של צער גידול בנים"! 
"אוי ואבוי, אוי ואבוי", מלמל הרב ד. בפנים 
חיוורות ובשפתיים יבשות, כשהוא אוחז את 

י ידיו הרועדות. הוא סיפר לאשתו ראשו בשת
מתוך בכי, את פרטי המעשה הקדום. ויחד החלו 
שניהם לברר את שמה ואת כתובתה של אותה 

לא בנקל עלה הדבר בידם. הנהלת  אשה.
הישיבה התחלפה מאז כמה וכמה פעמים. 
וכמובן שעובדי הנקיון הלכו ובאו. לבד מזאת, 

ון כבר שנים שהישיבה העסיקה את עובדי הנקי
דרך חברה חיצונית, ואף אחד מהנהלת הישיבה 

שמה או כתובתה של מנקה  לא זכר את
אלמונית שהועסקה לפני שני עשורים ומחצה... 

הם עשו כל  אך הרב ד. ואשתו לא אמרו נואש.
שביכולתם, על מנת לברר את הפרט השכוח. 
לאחר חיפושים ובירורים, עלה מבוקשם בידם. 

את שמה של המנקה  ואחד מבוגרי הישיבה, זכר
פלא זכר -והפנה אותם למנהל הוותיק, שבאורך

 מתגוררת.  היכן היא
  הרב ד. מייד יצא לביתה של האשה.

בבכי נורא ביקש את מחילתה של האשה 
המבוגרת, על עוגמת הנפש שגרם לה בהעירו לה 
באותו יום שישי, והאשה לא הבינה כלל על מה 

אותך? "כיצד אתה טוען שקיללתי  הוא מדבר.
אני? קיללתי?... הלא כל חיי אך בירכתי 
ודיברתי טוב על הבריות, כיצד תוכל לומר 
זאת"?! אך לאור עקשנותו של הרב ד. ניאותה 
האשה לומר את המילים המיוחלות: "מחול לך, 

בלב  -ופטרתו לדרכו  מחול לך, מחול לך"...
 שלם ובנפש חפצה. 

קו תשעה חודשים בלבד חלפו והרב ד. ואשתו חב
 בן זכר! ירושלים כולה בכתה עמם משמחה...

 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 כל הישועות והברכות
 וגדעוןבת עדנה למיטל מוסאי 

 .לסעודה הרביעית בלויין השתרמ
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדה, לרפואתה והצלחתה 
שתזכה לזיווג הגון משורש 

שיתמלאו כל  נשמתה הטהורה
משאלות ליבה לטובה. זכות 

המצוה שתתברך באושר 
וברכה והצלחה ופרנסה טובה 

 להוריה ולכל אחיה ומשפחתה
 
 
 
 

 והענולע"נ הצנוע 
 אגאי אלדד

 ז"ל משה בן
 פקידת שנתו כסלו' טו

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 

 הסליחהחשיבות בקשת 
בחינוך ילדים יש משמעות רבה לסליחה. מתי 
אומרים סליחה? למה מבקשים סליחה? איך 

 מבקשים? מה מבינים?
כולנו טועים ולפעמים פוגעים, אם בזדון ואם לאו. 
אבל בכל מקרה צריך, רצוי וכדאי לבקש סליחה. 
וכן, גם ההורים צריכים לבקש סליחה מילדם, כי 

שעושים טעויות והורים גם הורים הם בני אדם 
שבקלות נראה לפעמים . הם הדוגמא הטובה ביותר

רבה מדי הורים מלמדים את ילדם להשתמש במילה 
 ."סליחה", מבלי שיבינו את משמעותה -זו 

אלו שני דברים  –לדעת לבקש סליחה ולדעת לסלוח 
  .לבקש סליחה צריך ללמוד. לסלוח צריך לדעת .נפרדים

בכל פעם שאתם, ההורים,  - תמתן דוגמה אישי
בקשו סליחה בצורה  ,עושים טעות כלפי ילדכם

ברורה, הסבירו על מה אתם מתנצלים וציינו את 
  .כוונתכם לעתיד

 "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"ולישעיה ודליה נסימי 

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם והצלחתם 
שיתמלאו כל משאלות ליבם 

לטובה. זכות המצוה שיתברכו 
באושר ופרנסה טובה, וירוו 

נחת מכל יוצאי חלציהם 
 .לדליה בת גורג'יהורפואה 

  ז"למשה  ןבבנימין להבדיל 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

 
 

 : -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"ויהודה ואתי סאלם 

 הי"ואבשלום ודורית ינאי 

 תהל עם  אליאבלנישואי 
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 הצנוע והענו
 בנימין ישר

 ז"ל משה בן
 פקידת שנתו כסלו' יא

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

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

מיוצאי חלציהם 
 לילדיהםוזיווגים 

 
 

 
 

 

 

 ברכה והצלחה 

 ורבקה מורנויצחק 
שיתברכו באושר 
ובפרנסה טובה 

ובכל מילי דמיטב 
וירוו נחת ושלווה 
מיוצאי חלציהם 

ויזכו לשנים רבות 
לרפואת וטובות ו
 בת שרה רבקה

 
 

 
 

 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ואליהו ושרה ביליה 

 הי"ושמעון -חיים ואורלי בן

 לירז עם  יריןלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כסלו   חודש

שמרמז  לכס שמו של חודש כסלו, נגזר מהשורש
 ם :על ארבעה דברים עיקריי

 .כסילות )טיפשות(. א
משני צדי הגוף, כסלים )שכבת הבשר שנמצאת . ב

 ..ומכסה על הכליות(
כוכב )'עם כסיל וכימה'( או קבוצת כוכבים . ג

 )'הכוכבים וכסליהם'(.
'וישימו באלוקים כסלם', 'השם יהיה  - ביטחון!. ד

 בכסלך'.
משותף לכל ארבעת הדברים הוא סמיכה מכנה הה

בוטח בדבר שלא צריך לבטוח  -וביטחון. הכסיל 
 .והכסיל בחושך הולך"בו: "החכם עיניו בראשו, 

 להאיר את החושך. –וזהו עניינו של חג החנוכה 
בכ"ה בכסלו מתחילים ימי החנוכה להודות לה' 

 ם.החשמונאי על הניסים שעשה לנו בימי
 יום.30ימים, ולעתים מלא בן  29כסלו לעתים בן 

 

 לע"נ הצנוע והענו
 זכריה דוידי

 ז"ל יוסף ומרים בן
 פקידת שנתו כסלו' י

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוהענו הלע"נ הצנוע
 יפה בנאי

 בת אלעזר וטאוס ז"ל
 הפקידת שנת כסלו' יד

 הטוב בעד כל משפחתמליץ תש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ואפרים ורחל פור 

 מנב"תשולמית גרזדה 
 מרגלית עם  יוסףלנישואי 

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
 גולגייצחק 

 בן שרה
 הקב"ה ישלח
 מזור ומרפא

לרמ"ח אבריו 
 ושס"ה גידיו

רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 

 רבות ולשנים
 תטובוו

 לע"נ הצנוע והענו
 אהרון סימונה

 ז"ל רחל בן
 פקידת שנתו השבוע

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 אברהם מוסאי

 ז"ל איבז בן
 פקידת שנתו כסלו' יג

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכות ואיחולים

 אלי ואורית סבג
  בהגיע הבן

 נ"י נריה-יצחק
 יה"ר למצוות.

שיעלה במעלות 
 התורה והיראה

 ויצליח בכל דרכיו
ותרוו נחת ולימודיו, 
 חלציכםמיוצאי 

 
 
 
 
 

 

 רפואה שלימה
 נחום כהני

 סלבינזבן 
 הקב"ה ישלח
 מזור ומרפא

לרמ"ח אבריו 
 ושס"ה גידיו

רפואת הנפש 
ורפואת הגוף 

 רבות ולשנים
 עם רחל

 

 ברכה והצלחה 

אל -אלמוג ובת
  ברוך

 יזכו עוד השנה ש
 לזרע קודש 

  קיימא-בר
ברפואה יתברכו 

 לשנים רבות
ר באוש וטובות 

  ונחת ושלווה
 ובפרנסה טובה 

 

 
 

 
 

 רפואה שלימה
 לעליזה כנפו

 בת פריחה
 הקב"ה ישלח
מזור ומרפא 

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

 לשנים רבות
 טובות ונעימות

 

 ברכות ואיחולים 

 וחניבצלאל  הרב
 הי"ו  בוסי

 .נ"י  הבן  להולדת
יה"ר שיעלה 

במעלות התורה 
 והיראה ויצליח 
,  בכל דרכיו ומעשיו

יתברך בכל מילי 
ת ותרוו נח דמיטב

 מיוצאי חלציכם


