
 

 

 מענייני הפרשה :   

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

 ם.ארורים הרשעים שמדברים הרבה ואפי' מעט לא עושי
ארץ ארבע מאות "בהתחלה אמר עפרון לאברהם אבינו 

ולבסוף נטל ממנו שקלים  "?שקל ביני ובנך מה היא
בר לסוחר" דהיינו שהיה להוט אחרי וגדולים שנאמר "ע
הכסף יענה את "מטריא יבג 756חר= והכסף, עפרן בן צ

 (פניני משה)    שהוא היה להוט על הכסף. 756 ="=הכל
 "בני חת" 

אמר ר' אלעזר  .בפרשה מוזכרים בני חת עשר פעמים
ך וכמה קולמוסין משתברים כדי לכתוב כמה דיו נשפ

. אלא להורות לנו שכל המברר "בני חת"פעמים  10
 .מקחו של צדיק כאילו קיים את עשרת הדברות

 ה' ברך את אברהם בכל"ו" 
אם לכולם טוב ולא רק  ?מה הברכה של אברהם בכל

 ()מעינה של תורה .            לעצמו, זה ברכה אצלו
 כג, יז שדה עפרון אשר במכפלה" יקם"ו( 

אמרו רז"ל בסוטה דף י"ג שגם ראשו של עשו נקבר 
'יקם ובמערת המכפלה. ויש לרמז זה בכתוב שלפנינו, כי 

. ונרמז הדבר בראשי עשו'פרון ראשי תיבות ע'דה ש
 ה()אגרא דכל .ללמד שרק ראשו נקבר שם ,תיבות דייקא

 ם"יברך הגמלי"ו 
ְך מה הקשר בין  רֶּ החידוש הוא שהיכולת  ?לברכהבֶּ

כשאדם משתמש בברך ה. להתכופף מזכה אותך לברכ
הוא מתכופף. בפני מי מתכופפים? בפני מי שגדול ממך 

אדם כפוף בפני הוריו ומוריו, וכן בפני . בחכמה ומנין
 .אחיו הגדולים, אדם מכופף בפני המעסיק שלו

 

 "והמלך דודמפטירין :  "
 )מלכים א' א'(             

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ם יםר  ש  עֶּ שנה  י  תַּ  1080עלון מס'   - ּוש 
 במוצ"ש חוזרים לשעון חורף. @
  ".מברכין החודש"השבת  @
  הבעל"ט. י ישש ביום  יחול  כסלו ר"ח @
 לנחמה הקב"ה, לששון ולשמחה, לישועה ו יחדשהו    
 אכי"ר. ולגשמים בעיתם, לפרנסה טובה לבשורות טובות,    
 
 

 
 

 
 

 פ"בה'תשחשון  -מר כד'  בס"ד
 17:34  -   הדלקת נרות

 18:24  -   שבת צאת ה
 19:00  -        רבנו תם 

 

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

 
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 

 סבר פנים יפות
הסברת פנים, מאור פנים, יחס של חיבה ורצון. 
הסברת פנים לזולת, אומרים הראשונים, היא גם 
כאשר בלבך אינך מחבב את פלוני; מעשיו אינם 

גם אז עליך  -רצויים לך; השקפתו זרה בעיניך 
 (פרק יג, ד בות דרבי נתן)א .להסביר לו פנים

 

 שרה-פרשת  חיי
 "כד, יט.(  "גם לגמליך אשאב( 

נראה לרמז בזה גודל מעלת המחזיקים ידי תלמידי 
חכמים, הם תמכי אורייתא אף שאין בהם תורה אף על פי 
כן, גם הם ראויים לשכר טוב ולהשפעות טובות. וזה 

 "אשאב", הם הגומלין חסדים. "גם לגמליך"הפירוש 
 ה(ת שלמפאר.        )תלהשפיע להם כל טוב וחסדים רבים

 כ"ד,מ"זאשם הנזם על אפה והצמידים על ידיה" "ו() 
", ללמדך שלא נגע ואשים" חסר יו"ד ולא "ואשםכתיב "

 .אליעזר בבשרה כלל ואף לא באחת מיו"ד אצבעותיו
 ה"חותינו את היי לאלפי רבב"א  

ירא שתשתכח ממנו, כי על ידי  נראה על דרך הלצה, דלבן 
שיהיה לה טוב בבית בעלה תשכח ממשפחתה ומבית 

לאלפים רבים,  – "את היי לאלפי"אביה, לכן אמר לה 
ת בבקה רראשי תיבות  – רבב"ה -אבל תזכרי תמיד, 

 .ארמי, שתזכרי את משפחתך ואת בתואל הארמיהתואל ב
 אלה ימי שני חיי אברהם אשר חי"ו" 

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

 ."אשר חי"קודם, בגלל זה כתוב 
 יבאה יצחק האהלה שרה אמו ותהי לו לאשה"ו 

 ה"ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטור ויאהבה...
הרי שקודם המתין אברהם שיצחק ימצא אישה ורק אחר 
כך נשא אישה לעצמו, ללמדך דרך ארץ שמי שמתה אשתו 

יא אותם קודם ורק אח"כ ש  רח"ל והניחה לו בנים, שי  
 .יחפש לעצמו אישה אחרת

 

 20:30 -השיעור בלויין יחל ב
 סגולה להשתתף-בדוק ומנוסה

 מועד" -בסעודה רביעית "אוהל
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 מזל טוב ואיחולים לבביים  -  כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מנב"תשילת  םנ"י ע  משה-שילהלנישואי       הי"ו  ולאברהם ומיכל שלומי  הי"ו לאבי ושרונה מוסאי
 יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל ויעלה הקשר יפה ויזכו להמשיך את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

  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

 
 
 

 
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 
 
 

 1 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 
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 הנבטת גרעין אבוקדו וברכת גידולי מים
מהי ברכת ירקות שאינם גדלים באדמה, אלא על  :שאלה

 ?גידולי מים בשביעית מותר לזרועגבי מים, וכן האם 
 במשנה במסכת ברכות )דף :ופטריות ברכת כמהין :תשובה

מ:( שנינו, על דבר שאין גידולו מן הארץ מברך, "שהכל נהיה 
כמהין )טרפש, כמי'ה( ופטריות  בדברו". ובגמרא אמרו, על

. וטעם הדבר שאין אנו מברכים "שהכל נהיה בדברו"אומר 
פטריות בורא פרי האדמה, לפי שאין עיקר יניקתן של  על

ולכן אי אפשר לומר , הפטריות מן הקרקע, אלא מן האויר
עליהן, בורא פרי ה"אדמה", שהרי אינן מפרי האדמה. וכן 

פ"ח ה"ח( ורבינו הטור ומרן השלחן ערוך ) פסק הרמב"ם
 (.)ריש סימן רד

המצויים בשאלתנו, שבהיות וגידולי המים  ומכאן נבא לדון
גדלים מן האדמה,  בזמנינו )כגון נבטים סיניים וכדומה( אינם

אלא כל יניקתם היא מן המים, אין לברך עליהם בורא פרי 
 .שהכל נהיה בדברו האדמה, אלא

שעל  ,יוסף זצ"ל פסק מרן רבינו הקדוש רבי עובדיה ולפיכך
ומכל מקום, אם יש   גידולי מים יש לברך "שהכל נהיה בדברו".

אם הגידולים גדלים על מים או באדמה, אזי יש  ,בדברספק 
באדמה, ברכתו  ללכת על פי הרוב, שאם רוב אותו המין גדל

 .יש לברך עליו שהכלגדל על מים, כגון נבטים,  והאדמה, ואם רוב
 : בשנת השמיטה גידולי מים

שנת השמיטה, יש להקל אפילו לזרוע בשנת  ולכאורה גם לענין
 .כאלה שאינם גדלים באדמההשמיטה גידולים 

הגאון רבי יונה נבון בשו"ת נחפה בכסף  ובאמת שכבר דן בזה
צלוחית מים  )יו"ד סי' ה( ופסק, שאסור לזרוע בשביעית בתוך

עם מעט עפר, משום שדינו כזורע בעציץ בשביעית, שאסור, אף 
 .יונק מן הקרקע ממש על פי שאינו

פר, נראה שגם הוא שאין שם אפילו מעט ע אולם בנדון שלפנינו
פסק למעשה  יודה שאין איסור לזרוע באופן כזה בשביעית. וכן

הגאון החזון איש, שמותר לזרוע בשביעית בעציצים של מים, 
זריעה כדרכה בעפר, שיש עליו תורת  שלא אסרה תורה אלא

בלבד,  אבל זריעה במים  קרקע, כמו שנאמר "שדך" לא תזרע,
 .רת ארץאין עליה לא תורת קרקע ולא תו

המחמירים בזה, מכל מקום הגאון הראשון לציון  ואף שיש רבים
עמוד ש( האריך לדחות  רבי יצחק יוסף שליט"א בספרו )שביעית

, דבריהם. וכן פסק לגבי גרעין אבוקדו, שיש הנועצים בו קסמים
ומניחים אותו על גבי מים, והוא מצמיח עלים נאים, שאין בדבר 

, מאחר ואין זו ארץ. ובאמת השמיטה איסור לעשותו בשנת
שבעציץ , שבלאו הכי יש להקל בזה בבתים, כמו שביארנו כבר
 .שאינו נקוב בבית, מותר אפילו לזרוע בעפר בשביעית

 שבתוך הבית עציצים
אם חלים  דערלה( אמרו, שיש להסתפק  בתלמוד ירושלמי )פ"א

מצד אחד  דיני שביעית על גידולים הגדלים בתוך בית. שהרי
שבת לה'", שמשמע שבכל מקום  הארץ בתורה "ושבתהנאמר 

הקרקע, וגם בבית, שהרי אף הוא בכלל  יש להשבית את
והבית בודאי אינו  "לא תזרע שדך" "הארץ". ומצד שני נאמר

 .בכלל שדה. ולכן יש להסתפק אם השביעית נוהגת בבית
תלוי במחלוקת הראשונים. כי יש מרבותינו  ולענין הלכה, הדבר

נוהגת מן  שסוברים שבזמן הזה מצות השביעית הראשונים
התורה, כשם שהיה בזמנים הקדומים. ולדבריהם, בודאי שעלינו 

גידולים שבתוך הבית, שהרי בירושלמי הסתפקו  להחמיר בדין
 .הולכים להחמיר ,בדבר, ובדבר שהוא מן התורה ויש בו ספק

 שביעית נוהגת בזמן הזה מדרבנן )מגזירת ויש אומרים, שמצות
שביעית נוהגת  חז"ל( ולא מן התורה, כי מן התורה אין מצות

אלא בזמן שמצות היובל נוהגת, ומצות היובל אינה נוהגת אלא 
ישראל נמצאים על אדמת ארץ ישראל, ובזמנינו,  כאשר רוב עם

ולכן, עציצים הנמצאים . לארץ רוב עם ישראל נמצאים בחוץ
ועיקר,  ה כללבתוך הבית, אין איסור לטפל בהם בשנת השמיט

ומותר לזרוע בתוכם, ולטפל בהם כפי שירצו בשנת השמיטה. 
מן המשתלה בשנת השמיטה ולהביאם  )אבל אין לקנות שתילים

 הביתה, אלא בתנאים מיוחדים(. 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 )המשך(   מושגים לשנת השמיטה
 
 

  לאוכלה:
הגדרה מהתורה לשימוש הנכון והמותר ביבול 
השנה השביעית, בהתאם לכתוב בחומש ויקרא 
)כה, ו(: "לאוכלה". מביטוי זה דרשו חז"ל 

 לאכולסייגים בקדושת היבול בשנה השביעית, 
 ת.ולא לסחור ולא להשחי

 

  לוח השנה השביעית:
לוח שנה המפרט תאריכים חשובים לתקופות 

ואיסור ספיחין, שביעית מוגדרות בעניין קדושת 
 המשתנים בסוגי הירק והפרי.

 

  :מה עניין שמיטה להר סיני
ביטוי בלשון חכמים הנזכר ברש"י )ויקרא כה(, 
המלמד על חשיבות מצוות השמיטה, במה 
שהתורה כתבה כי מצוות השמיטה לכל כלליה 
ופרטיה ניתנה בהר סיני, וממנה אנו למדים 
לכל המצוות כולן. )ביטוי זה משמש גם כפתגם 

  המבטא חוסר התאמה בין עניינים(. 
 

 

 המבחן של יצחק
 ו :שהיו אצל אמבחן יצחק ונשלושת דברים 

  : ענן קשור על האוהלא. 
ענן מסמל את השלום, כפי שאנו אומרים בכל 

סוכות הם  -ערב: "ופרוש עלינו סוכת שלומך" 
זכר לענני הכבוד. כשיש מריבה בבית האימא 
יודעת להשכין שלום בין האחים, בין האבא 

 ת.חורבן הבי -לילדים. ואם לא אז יש 
  :ברכה בעיסה ב. 

אישה שמבשלת ומקבלת אורחים במאור פנים 
יש  -אף פעם לא יחסר לה לתת לאורחים  -

ברכה בעיסה. כזו אישה הייתה שרה. נתאר 
לעצמינו שאני בא עם אורח הביתה והאישה 
פותחת את הדלת ושואלת "מי זה?!"... אוי 

אפשר  -"כי באפם הרגו איש")לאותה בושה 
לעומת . (להרוג אדם כשרק מעקמים את האף
"בואו,  -זאת שרה קיבלה כל אחד במאור פנים 
חסד  -ברוכים הבאים". את זה חיפש יצחק 

 ם.בלבד לא מספיק. חשוב לא פחות מאור פני
 :  נר דולק מערב שבת לערב שבתג. 

הזמן הרגוע ביותר של האישה הוא לאחר 
שהיא מדליקה נר שבת: כל המתח והבלגן 

כאלה  יש)מאחוריה, הבעל הלך לבית כנסת 
שאצלן זה לא בגלל שסיימו הכל אלא בגלל 

הכל נעים ורגוע...  (שהבעל הלך לבית הכנסת...
הייתה שרה אמנו: ברוגע נפשי מערב שבת  כזו

לערב שבת. כזו אישה מחפש יצחק וזהו 
ראה שיש ברבקה  - "וינחם יצחק אחרי אמו"

 .את כל שלושת המידות הללו במלואן
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 שידוך מופלא
להלן סיפור מופלא, המעובד מתוך 'עלינו לשבח'. ניתן 
ללמוד ממנו כיצד בורא עולם משדך בעולמו, גם כאשר 

בנוסף ה. נראה במבט ראשון שאין כל סיכוי לשידוך ז
ניתן לראות כי ממעשה חסד לא מפסידים לעולם. מה 

של דבר יגיע בסופו  –שנגזר לאדם בשמיים שיגיע לו 
  :להלן פרטי הסיפורו. אלי

הסיפור הוא מופלא ביותר. מדובר בשידוך, שנעשה בין 
ברק לבין -אחת מהמשפחות העשירות ביותר בבני

מי שמכיר את  .משפחה עניה ודחוקה מאוד מירושלים
ההבדלים התהומיים בצורת החיים של שתי המשפחות, 

רתי ביותר ולו יהא השדכן היצי -לא היה מעלה על דעתו 
ה. לקשר את הקצוות ולהציע את בתו של זה לבנו של ז -

אם כן, כיצד בורא העולם שידך ביניהם? בנה של אותה 
משפחה ירושלמית, בן תורה מופלג, עמד בתחנת 

לפתע הבחין בתיק שחור גדול, שמונח בצורה ס. אוטובו
מכיוון שחשש שמא מדובר במטען ל. מחשידה על הספס

רחק מהמקום ולהתקשר לכוחות חבלה, החליט להת
שכאשר הגיע לתחנה, ר, הביטחון. אולם לאחר מכן נזכ

עדיין התיק לא היה שם. מהרגע שהגיע לשם, עברו 
בתחנה רק יהודים חרדים. אם כן, תיק זה נשכח, מן 

בן הישיבה ה. הסתם, על ידי יהודי חרדי שהמתין בתחנ
. אין במעשה זה הוראה לרבים)ניגש לתיק ופתח אותו 

בכל מקרה בו קיים חשש ואפילו הקטן ביותר, יש 
הוא חשב שימצא בתיק מסמכים, ן(. להזעיק את החבל

שיעידו מי הבעלים של התיק. הוא נדהם לגלות כי בתיק 
הוא הבין במבט קל ם. מונחות עשרות חבילות של דולרי

בתכולת התיק, כי יש שם לפחות עשרות אלפי דולרים, 
אם לא מאות! אין ספק, כי המאבד יצטער צער רב על 

הוא החליט להמתין ו ! דתו, אם לא תחזור אלייבא
בתחנה במשך הזמן העומד לרשותו, כדי שאם המאבד 
ירגיש בחסרון אבידתו, לבטח הוא יחזור במהירות 

בן יוכל להשיב לו את האבידה לאחר לתחנה. הוא כמו
הזמן שעמד לרשותו חלף. ם. קבלת סימנים מובהקי

לצערו הרב הבעלים לא חזר לתחנת האוטובוס לחפש את 
התיק. בן הישיבה נאלץ לחזור לביתו, כשבידו התיק עם 

הוא סיפר לאביו את מה ם. אותן חבילות רבות של דולרי
בן עם כל שאירע. לאחר מכן המשפחה כולה נרתמה: ה

השבת אבידה'. תלו ' שאר אחיו הכינו מודעות גדולות של
אותן בבתי הכנסת באיזור ובכל השכונות הסמוכות, 
שהוא הניח שהבעלים יראה את אחד המודעות ויפנה 

לאחר שעות ספורות ה. אליו כדי לקבל את התיק בחזר
שטען כי התיק שלו. ק, בר-בלבד, הגיע יהודי חרדי מבני

בתחנה. הוא נשאל מספר שאלות ומסר  הוא שכח אותו
לא היה ספק כי אותו האיש ק. סימנים מובהקים על התי

ם. הוא אכן מי שאיבד את התיק עם שטרות הכסף הרבי
מה רבה הייתה שמחתו כאשר בעל הבית הוציא מהארון 

ידה ונתן לו אותה בשלמות. בעל הבית טרח אבאת ה
א הבן להדגיש, שלא הוא הביא את התיק מהרחוב, אל

ר. הוא הצביע על בנו הבחור, שעמד אף הוא בחדו. של
כבדרך אגב, האיש סיפר לבני המשפחה, שהוא התכונן 
ללכת עם הכסף הרב שהיה בתיק לאחד הקבלנים 
בירושלים, כדי לרכוש דירה לבתו, שנמצאת בתקופת 

הוא י. שידוכים. הדירה תהיה מיועדת לבת ולחתן העתיד
ידה. הוא יצא אבשה השבת העל מע לםהודה נרגשות לכו

מהבית, כשפיו אינו פוסק למלל פסוקי הודיה והכרת 
 ה. הטוב לה' על השבת האבידה היקר

חלף שבוע ימים בלבד. העשיר התדפק שנית על דלת בית 
המשפחה בירושלים. הוא לקח את בעל הבית לצד ואמר 

 כאשר חזרתי הביתה, סיפרתי לרעייתי אתן : "לו כדלהל

מה שעבר עלי באותו היום ואת דבר אבידת הכסף. 
התרגשנו מאוד ממעשה זה ואשתי התעניינה רבות על 

עד מהרה נודע לנו, שהבן שלכם, זה שמצא ם". משפחתכ
רבותיו שיבחו אותו  דה, הוא בן ישיבה מופלג.אביאת ה
הוא עונה לכל הדרישות המגדירות תלמיד חכם. ו ת"רבו

ולילות וניחן במידות  אדם ששוקד על תלמודו ימים
תרומיות עצומות. חיפשנו חתן כזה לבתנו במשך תקופה 

מכיוון שנודע לנו, שגם הבן שלכם הגיע לפרק ה". ארוכ
ש', אני מעז לבוא אליך הפעם כשדכן ולהציע מקד'האיש 

לכם את בתנו. הבה נפגיש אותם יחד. נראה אם יתאימו 
"כמובן, העשיר הוסיף:  ך".שידו ואז יהיה אפשר לעשות

שבמקרה שבני הזוג יתאימו וירצו לבנות את ביתם יחד, 
הדירה שרכשתי השבוע בכסף שנמצא על ידי בנך, תהיה 

 ג".שייכת לבני הזו
ההצעה התקבלה כמובן. תוך ימים ספורים נשברה שם 

 .צלחת, במזל טוב
 

 לעשות שליחות בשלימות
כחודש י המזכיר היה המום לגמרי. העוזר החדש שהגיע לפנ

ושימש נער שליחויות עקף את כל המערכת והפך פתאום 
ר, למנהל המחלקה. זה נכון שמנהל המחלקה הקודם התפט

זה נכון שהמשבצת הייתה בדיוק פנויה. אבל איך יכול 
להיות שדווקא את העוזר החדש מינו למנהל המחלקה בסך 
הכל חודש אחרי תחילת העבודה, ואילו הוא שיושב כאן 

לא זכה אפילו לקידום? הוא התרומם כמעט שני עשורים 
בצעדים כבדים עד  בכבדות מהכיסא המסתובב שלו, פסע

לקצה המסדרון ודפק בלהיטות על דלת עץ מפוארת שעליה 
היה חקוק באותיות מוזהבות 'מנכ"ל'. 'יבוא!' נשמע קולו 
הסמכותי של המנכ"ל מבעד לדלת. המזכיר נכנס בצעדים 

בגב זקוף. 'למה הוא?' כבדים אך נחושים, בראש מורם ו
שאל המזכיר. 'למה מי?' החזיר המנכ"ל שלא הבין על מה 

לתפקיד ש הסערה. 'למה קידמת את משה, העוזר החד
מנהל המחלקה? הוא נמצא כאן בקושי חודש. אני פה כבר 
עשרים שנה. אז למה הוא?' 'תעשה לי טובה רק רגע', אמר 
ה המנכ"ל, 'תברר לי קודם מתי יוצאת הטיסה הבא

לקנדה?' המזכיר לא הבין מה הקשר אבל בהכנעה 
המתאימה למעמדו הוא חצה שוב את המסדרון פנה אל 
מעבר לדלפק וחזר כעבור כמה דקות כשבפיו תשובה 
פשוטה: 'בעוד חמש שעות אדוני, בשעה ארבע אחר 
הצהריים!' 'וכמה עולה כרטיס?' משך המזכיר בכתפיו 

ע לומר שהכרטיס וחצה שוב את המסדרון. כשחזר הוא יד
עולה שמונה מאות ארבעים ותשעה דולרים במחלקת 
העסקים. 'וכמה עולה כרטיס במחלקה הראשונה '? ביקש 
המנכ"ל לדעת. ושוב עמד המזכיר לחצות את המסדרון 

שב לידי!' ביקש ' :הארוך, אלא שהמנכ"ל עצר בעדו
ובאינטרקום הפנימי חייג למנהל המחלקה החדש, ל. המנכ"

בבקשה מתי יוצאת הטיסה הבאה לקנדה', ביקש. 'תברר לי 
לא חלפו דקות ארוכות והאינטרקום הבהב. המנכ"ל לחץ 
על כפתור הרמקול וקולו של מנהל המחלקה החדש בקע 
בשטף: 'בעוד חמש שעות, בשעה ארבע אחר הצהריים יצא 
המטוס הבא של חברת לופטהנזה, מחיר הכרטיס שמונה 

קת העסקים, ואלף מאות ארבעים ותשעה דולר במחל
אם אתה חבר מועדון ה. וחמש מאות במחלקה הראשונ

תוכל לזכות להנחה של עשרים אחוז , וכרטיס החזרה הוא 
כרטיס פתוח. האם להזמין לך הסעה לשדה התעופה, 
אדוני?' 'תודה, לא', אמר המנכ"ל והניח את השפופרת' . 
ש. ואתה?!', חזר המנכ"ל ופנה למזכיר שעמד לפניו מבוי

אם הבנת למה קידמתי את משה למנהל המחלקה? אם ה
הייתי מקדם אותך, הייתי זקוק לעוד שלושה אנשים כדי 
למלא תפקיד אחד פשוט. אבל משה בשיחת טלפון אחת 
עשה את כל העבודה וביסודיות. זהו כוחו המופלא של 

 ם.האדם, שיכול לעשות אין ספור דברי

 לנוואבותינו סיפרו 
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 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 

נתאר לעצמנו שני ילדים באותה משפחה, אשר באחד 
ניכרים סימנים של מידת הקמצנות ואילו בשני ניכרים 
דווקא סימני מידת הפזרנות. הראשון, נוטל רק לעצמו, 
מאחסן כל דבר שמקבל ואינו מוכן לשתף עמו שום 

אחיו מחלק מיד לאחרים את כל מה  חבר או אח, ואילו
שמקבל ואינו חושב אף פעם על העתיד. ברור לכל, 
שבמשפחה זו לא יהיה נכון לשוחח עם שני הילדים 
באותה מידה אודות חשיבות הנתינה לאחרים, כשם 
שלא יהיה נכון לדבר עמהם ולשכנעם בדבר החיסרון 
שבבזבזנות ובפיזור. אמנם שני הילדים צריכים לשמוע 

אופן כללי על החסרונות שבשתי המידות הקיצוניות ב
הנ"ל, אך כמובן שיש להדגיש מאד בשיחה עם כל ילד 

זאת ועוד. יש ילד עדין  ולחזק אצלו את החלש שבו.
רוח וחוסר -ורגיש שדי ברמז המביע אכזבה או מורת

שביעות רצון מצד ההורה והמורה, כדי שמיד ישתדל 
להערה מפורשת לתקן את טעותו. ויש ילד הזקוק 

ופרטנית. רמז לאחרון, לא יעזור. ואילו נזיפה לראשון, 
 תזיק ותפגע בנפשו העדינה.

 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו ורחל נחמיאס למשה

 הי"ו  לשלמה וסמדר קמרי

 שירי עם  )שמעון( אריאללנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ז"למזל -אריאלהבן  דורון עילאי
 ז"ל פרי ויצחקבן  ניסים נסימי

 ז"ל פריחה  תבדוד -יולנד בן
 ז"ל  אסתר תבבידה מלכה 

 ז"ל הרב יצחק בת מרים הוריידה
 ז"ל לידיה בת ניצה גואטה 
 ז"ל  שרהבת עליזה יצחק  

 ז"ל  עזיזהבת  אסתר )גוהר( רחמני
 
 
 
 

 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,
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

 הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
  הי"ו רבקהבן  רחמים עמרני

  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 

 מנב"ת חנהבת חיה -חן
 

  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י  

 לע"נ הצנוע והענו
 חיים ישראלי

 ז"ל אברהםבן 
 

 כד' חשון פקידת שנתו
 טוב בעד משפחתושימליץ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו לניסים וטובה בכורי

 .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם והצלחתם 
שיתמלאו כל משאלות ליבם 
לטובה. זכות המצוה שיתברכו 

הם באושר ופרנסה טובה, 
 לשנים רבות וטובות וילדיהם

שתזכה  לרפואת טובה בת דבורה
 לשנים רבות טובות ונעימות

 
 
 
 
 
 

 המקובל מולא לע"נ
 אור  שרגא

 ז"ל יזדי 
 

 פקידת שנתו כח' חשון
 ומליץ טוב בעד משפחתיש
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 לע"נ הצנועה והענוה
 מרים עמרני

 ז"ל פרי תב
 הפקידת שנת כט' חשון

 המליץ טוב בעד כל משפחתתש
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון
 ז"ל שמחה בן זבולון יצחק

 ז"ל שמחה ןברפאל אלביליה 
 ז"לזהרי  ןב שלמה בועזיז

 ז"ל בת לאהרחל כהן 
 ז"ל פריחה  תביקוט תורג'מן 
 ז"ל פריחה  ןבמימון קקון 

 
 

 מנייני ערבית ביבנה
 "אוהל מועד"בית הכנסת  - 17:15
 "מרדכי הצדיק"בית הכנסת  - 17:20
 רח' הדרורהאשכנזי בית הכנסת  - 19:00
 "הוד והדרבית המדרש " - 19:00
 רח' הנשר. "אוהל משה"בית כנסת  - 19:30
 ."בוכריס" הכנסתבית  - 19:45
 רח' הלילך "ברכת יצחק"כולל  - 19:50
 ."נצח ישראל"בית הכנסת  - 20:15
 "אור ציון ובית שמשון".כולל  - 21:30

 
 
 
 
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 

 הי"ונהיית  ןב שבתאי מוסאי
 הי"ומסעודה  ןב מאיר חסן

 מנב"תשרה  תב רבקה מורנו
 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 מנב"תשרה  תב נהיית ישראלי

 מנב"תגיראן  תב רחל-ריחן
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
 

 הצנועה והענוה לע"נ
 יעקובי  נורית נהיית
 ז"ליצחק וגולשן בת 

 

  ט' חשוןום חמישי כהאזכרה בי
 עליה לבית העלמין 15:30

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה
 הרבים  הלידידנו מזכ

 שליט"א דוד שושן הרב
 "יוסף תהילותרב ביהכ"נ "

המרביץ תורה ברבים. 
 יפוצו מעיינותיו חוצה
להגדיל תורה ולהאדירה 
מתוך בריאות איתנה 
ויזכה בכל מילי דמיטב 
  ברוחניות ובגשמיות

 
 רפואה שלימה 

 לשושנה
 בת הוריג'אן 
 הקב"ה ישלח
מזור ומרפא 

אבריה לרנ"ב 
ושס"ה גידיה. 
 שתחזור לאיתנה
 הראשון ותזכה
 לשנים רבות
 טובות ונעימות

 
 

 ברכה והצלחה
 "יוסף תהילותלוועד ביהכ"נ "

שלומי, מוריס, ששון, 
העוסקים  יניב וטל

 בצרכי ציבור באמונה על
 עזרתם לזכות את הרבים

שכרם הקב"ה ישלם 
 אושרברפואה שלימה, 

ופרנסה טובה הם ובני ביתם 
  לשנים רבות וטובות

  
 

 לע"נ הצנועה והענוה
 הוריג'אן  שריפיאן

 ז"ל מריםבת 
 

 הפקידת שנת כג' חשון
 המליץ טוב בעד כל משפחתתש

 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 יוסף דוקרקר

 ז"ל רחל ומשה בן
 ' חשון פקידת שנתוהכ

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 

 בשעה טובה ומוצלחת 
עומד לצאת לאור 

 רתק חידושים מספר 
  לפי פרשיות השבוע
 בהמלצת תלמידי חכמים

להקדיש חלק סגולה 
ושמכם  בהדפסת הספר

 .לברכה והצלחה יוזכר
 אמיר :פרטים 

 054-8410058  
 
 
 
 
 

 

  ברכה והצלחה

 מיכאל וחנה יוספי
על זיכוי הרבים 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

 , אושרובגשמיות
פרנסה טובה הם 
ובני ביתם לשנים 

 טובות ורבות 

 כל הישועות והברכות
 הי"ולרונית דוקרקר 

 לסעודה הרביעית בלויין השתרמ
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 
 הוהצלחת הלרפואת, התגן בעד

שתזכה לזיווג הגון משורש 
 שיתמלאו  נשמתה הטהורה
 לטובה.  הכל משאלות ליב

 .באושר ופרנסה טובה שתתברך
 יוסף דוקרקרלהבדיל לע"נ 

 בן רחל ומשה ז"ל 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו שבתאי ועינת אהרוני

 הי"ו  משה וורדית שרביט

 ליפז עם  עידןלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ברכה והצלחה

 אליהו ושושנה יעקובי
על זיכוי הרבים 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות, אושר 
 פרנסה טובה הם 
 ובני ביתם 

להבדיל לע"נ נהיית 
 ן ז"לנורית בת יצחק וגולש
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 שבת  שלום  ומבורך

 דקות ? 50היתכן זיווג תוך 
 

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

 על שמאל"
ההתנהלות של אליעזר הייתה במהירות שיא. קפצה כל 

לו הדרך והוא לא הספיק להתפלל הוא רואה את 
 רבקה והיא ממהרת והוא מיד שם עליה את הצמידים.

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

לעת צאת השואבות, נגיד  -אליעזר הגיע לעת ערב אלא 
". היוםי נ  פ  ה נא ל  ר  ק  אומר לה' "ה   . והוא16:00בשעה 
דקות להביא  50 ך הקב"היש ל - שקיעה 16:50בשעה 

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

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

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

 
 


