
 

 

 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  
 ועוזבעקב  לוקח  את  כל  משפחתו  ורכושו י 
 את בית לבן.      
 בן  ואנשיו   רודפים  אחרי  יעקב   ומשיגיםל 
 בהר הגלעד. אותם     
  .לבסוף השלימו יעקב ולבן ביניהם ונפרדים בידידות 
 ע למחניים.ייעקב המשיך בדרכו הביתה והג 
 יצא יעקב""ו 

אומר רש"י הקדוש "מגיד שיציאת צדיק מן המקום 
לא נאמר גם אצל אברהם אבינו  ". מדועעושה רושם

 "ויצא", כדי להורות ש"יציאת צדיק עושה רושם"? 
 יצחקמשום שיעקב אבינו היה שרוי במחיצתם של אלא 

ורבקה, אשר הרגישו בחסרונו אחרי יציאתו והדבר עשה 
עליהם רושם. אבל אברהם היה שרוי בסביבה של עובדי 

בתו אלילים, אשר לא הרגישו כלל בחסרונו אחרי עזי
 ר(חתם סופ)                והדבר לא עשה עליהם כל רושם.

 "כח כב( "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך( 
', וביניהן האות ק-' וצ" מורכבת מהאותיות צדק"המילה 

' המרמזת על הדל. ללמדנו שאת ההפרש שיש בין האות ד
מעשר, יש לתת  - 10דהיינו  (100)לבין האות ק'  (90)צ' 

שנוספה במילה צדקה רומזת על ' לדל. והאות ה
החמישית, דהיינו עשרים אחוז, שהוא המקסימום 

 (הרב זמיר כהן שליט"א)                  .שמותר לאדם לתת
 יגנוב יעקב את לב לבן""ו 

הכבוד של לבן  רומז על 32=  כבוד = מטריאיבג 32לב= 
 ה(פניני מש)      ת.        הלך בלי רשופגע בזמן שיעקב שנ
 א"ישכב במקום ההו"ו 

יעקב אבינו לפני שהתעסק בנישואיו, היה חשוב לו ללמוד 
וכל זה בכדי להתקדש לפני ה, שנה בהתמדה עצומ 14

 שמקימים בית יהודי, כי רק ככה נוצרים שבטי קה עדות
 .לישראל, משפחה מושלמת של ילדים צדיקים ומושלמים

 "כי ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי" 
שהיה בעלי חושדני שהסכמתי להטעותו,  "יבעני"

ל יתברך לי זרע כענין בסוטה. -ותמורת החשד נתן הא
 )ספורנוד.                     )תתכב –פירוש: תמורת הביזוי 

 

 "ועמי תלואיםמפטירין :  "
 (הושע יא')           

 
 
 
 
 

 
 

 

ם יםר  ש  ע  שנה  י  תַּ  1082עלון מס'   - ּוש 
 . "ברכת הלבנה" ת מתחיליםבמוצאי שב @
 כל הלילה.  "ברכת הלבנה" ביום חמישי סוף זמן @
 רפואה, ברכה, פרנסה, זיווג, ניתן להקדיש העלון ל @
  ולהבדיל לעילוי נשמת יקיריכם.  זש"ק,הצלחה,      
 08-9437333,  054-7743834טל' המערכת :      
 

 
 

 
 

 פ"בה'תשכסלו   ט'  בס"ד
 16:23  -   הדלקת נרות

 17:14  -   שבת צאת ה
 17:47  -        רבנו תם 

 

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

 
 

 
 

 ויצאפרשת  
 20:30 -השיעור בלויין יחל ב

 סגולה להשתתף-בדוק ומנוסה
 מועד" -בסעודה רביעית "אוהל

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

  התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן.אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת  העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
 http://www.hidush.co.il     / http://ladaat.info/"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו

 
 
 

 פינת הניבים והפתגמים
 "כמותו או הלבישהו כמותך "תלבש

על הדיין לנקוט באמצעים לבל ישא פנים לעשיר 
 על כן אם באו לפניו שני בעלי דין, .ויקפח את העני

אחד לבוש סמרטוטים, ואחד לבוש איצטלית, עליו 
 לומר לבעל האיצטלית: לבוש כמותו או הלבישהו

הוא עובר על הכתוב:  כמותך, ואם לא עשה כן, הרי
הורו חז"ל לכל דיין, ואפילו  "מדבר שקר תרחק".

דיין מובהק ומומחה כמשה רבינו, לנקוט באמצעים 
 .לבל ישא פנים לעשיר ויקפח את העני

 "ה"ויעש משת 
היתה בערב פסח שחל  אבינו ע"השל יעקב  ונישואי

גימטריא  משתה ".ויעש משתה"וסמך לזה ת, בשב
 (עטרת צבי ,וימהר אברהם)                        .לשבת גדו

 ז(כט' )ן עוד היום גדול" "ה 
אומר יעקב לרועים "הן עוד היום גדול" הוא כדי לבדוק 
אותם אם הם חשודים על הגזל, כי סתם רועים 

יעקב עשה זאת כיון שאם הם אינם  .חשודים הם
כשרים הרי שמה שרחל התייחדה עמם היה זה שלא 

כי ההיתר להתייחד בעיר הוא בשני אנשים ן, כדי
על כן  .ובשדה עם שלשה אנשים ובתנאי שהם כשרים

פרט הכתוב שהיו שלשה עדרי צאן ושהרועים כשרים 
 )כלי יקר(        .עמם התייחדה רחל היתרהיו ואם כן ב

 מ(ל' ) יתן פני הצאן אל עקוד""ו 
ב"נעם אלימלך" שכל  מביא רבי אלימלך מליזנסק
ומכוון כאלו עוקד עצמו  האומר את פרשת "העקידה"

אזי הקב"ה מצרף את מחשבתו למעשה ח, על גבי המזב
וזוכר את זכות עקידתו לישראל, וזהו "ויתן פני הצאן 

 .אל עקוד", אל זה שעוקד את עצמו
 יאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה "ו

 לפני הבכירה" 
החיד"א ב"צידה לדרך" שבדברים אלו של  אומר רבינו

לבן הוא מרמז ליעקב את ענין הבכורה ואת הברכות 
שנטל מעשו למרות שהוא הגדול. לכן אמר לו "לא 
יעשה כן במקומנו" כלומר אצלנו לא יעשה כמעשיך, 
שאתה הצעיר ודחית את הבכור, דייק ואמר 
"במקומנו", כאומר אמנם במקומך כן עשית, אבל 

 .לא יעשה כן לתת את הצעירה לפני הבכירהבמקומנו 
 

 
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי

 
 
 
 
 

 1 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 
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 אוכלים פירות שביעית?
 כך שומרים על קדושת הפירות

 

 מה דינם של גרעיני הפירות?
גרעיני אתרוג שהם מרים, וכן גרעיני ענבים, גרעיני שסק, 

עץ, כל אלה אין -, ותפוזים, ותפוחיתמרים יבשים, חרובין
בהם קדושת שביעית אחר שאינם ראויים לאכילה. וכן 
גרעין של מישמש, שברוב הזנים תוך הגרעין הוא מר. ולכן 
מותר לזורקם לפח האשפה. ואפילו גרעיני תמרים לחים 
ותפוחים ואגסים וחבושים שהן לחים כיון שדעתו 

ין בהם קדושת להשליכם ואינן עשויים לאכילה כלל, א
 שביעית. ]ילקו''י הל' שביעית פרק טו סי''ד עמו' שעו[

 מה דינם? –גרעיני אבטיח 
גרעיני אבטיח יש להחמיר לנהוג בהם קדושת שביעית, 
באופן שאין בו איסור ספיחין. ]ילקו''י הל' שביעית פרק טו 

 סעיף טו עמוד שעז[
האם הם  –גרעיני פירות שדבוק בהן מעט מן הפרי 

 ים?קדוש
גרעיני פירות שדבוק בהם מעט משיירי הפרי, כגון גרעיני 
שזיפים ואפרסקים, או גרעיני תמרים לחים וזיתים, או 
גרעיני חבושים שנשאר סביבותם מעט מבשר הפרי, יש 
אומרים שאסור להפסידם, שהרי עדיין הם ראויים 
למאכל. ולדעתם צריך לעטפם בנייר או בניילון ולזורקן 

רים דכיון שבדרך כלל גרעינים אלה מיועדים לפח. ויש אומ
להשליכם לאשפה, אין בהם קדושת שביעית, ומותר 
לזורקן לאשפה כרגיל. וכן עיקר כסברא זו, וכל שכן 
בלחלוחית בעלמא שאפשר להקל בזה. ]ילקו''י הל' שביעית 

 פרק טו סעיף טז עמוד שעז[
 מה הדין? –גרעינים וקליפות עם מעט מהפרי 

ים בענין גרעיני פירות שדבוק בהם מעט גם להמחמיר
מבשר הפרי, או בקליפות, הנמצא במקום ציבורי, יכול 
לתת הגרעינים והקליפות בשקית ניילון ומיד לזרוק את 
השקית לפח האשפה, בלי לחכות עד שיירקבו. ]ילקו''י הל' 

 שביעית פרק טו סעיף יז עמוד שעט[
 האם מותר לתת לבהמה מפירות שביעית?

שביעית המיוחדים למאכל אדם, אין מאכילין  פירות
אותם לבהמה חיה ועופות. ואם הבהמה הלכה מעצמה 
תחת התאנה ואכלה, אין מחייבים אותו להחזירה, 
שנאמר: "ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה 

 לאכול". ]ילקו''י הל' שביעית פט''ו י''ח עמ' שעט[
 רי?מותר לתת לבהמת נכ –מאכל בהמה קדוש 

מותר להאכיל מאכל בהמה הקדוש בקדושת שביעית, 
 לבהמת נכרי. ]שם עמוד שפ[.

 מותר או אסור? –פירות שביעית לנכרי 
אין מאכילין פירות שביעית שגדלו בקרקע ישראל לנכרי. 

 ]ילקו''י הל' שביעית פט''ו כ' עמ' שפ[
 האם מותר לאכול רק חצי פרי?

מותר לחתוך פרי אף שדעתו לאכול חציו בלבד ונמצא 
שגורם על ידי החיתוך לזירוז הקילקול של החצי הנשאר, 
דכל גרם הפסד פירות שביעית מותר ובפרט גרם שבא מכח 
אכילת פירות שביעית שמותר. ]ילקו''י הל' שביעית פרק טו 

 סעיף כא עמוד שפ[
 איך מחנכים ילדים לשמירה על קדושת הפירות?

על האב לחנך את בניו הקטנים ]שהגיעו לחינוך[ שלא 
יבזבזו את האוכל שיש בו קדושת שביעית, משום חינוך, 
שגם באיסור דרבנן אין לאב להרגיל את בניו הקטנים 
לעבור על איסורי דרבנן. ]ילקו''י הל' שביעית פרק טו סעיף 

 כב עמוד שפא[
 האם מותר לתת פירות שביעית לתינוק?

 

 תקרי הליכות אלא הלכות" ל"א
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 תמימות איננה ערך אצל רמאים
שנה יעקב אבינו היה איש תם יושב אוהלים.  63

ויגד יעקב ה "והנה במפגש עם רחל הוא אומר ל
 ב(אשית כט',יא". )ברלרחל כי אחי אביה הו

שיח שהיה -ת הדו( אג:מגילה י) מבארת הגמרא
 ".התחברי עימי" -אמר יעקב לרחל   :בניהם

כן, אבל יש לי אחות גדולה ממני ואני "אמרה לו: 
 י".יראה מאבי שהוא רמא

ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה " : מיד
 ת". ברמאו הוא

מה רצה המדרש ללמדנו בהנהגת יעקב סמל 
  ?התמימות

כאן רצו רבותינו ללמדנו: שתמימות היא מעלה 
נשגבה, אך במקום של רמאים יש לנהוג כפי 

תתבר  -עם נבר " :הנאמר בשמואל ב' )כב',כז'(
  ."תתפל -ועם עיקש 

 
 

 !יעקב אבינו סמל האמונה
 "יפגע במקום וילן שם כי בא השמש"ו

בשעה שהלך יעקב אבינו לביתו  :אומרים חז''ל
"שיר  של לבן הארמי למצוא אישה אמר:

 ''למעלות אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי
יעקב נמצא לבדו מחוץ לבית אביו אין בכיסו 
פרוטה לפורטה )אליפז לקח ממנו את כל רכושו 
במקום להרוג אותו...( הוא יודע שאם הוא חוזר 

 .עשיו הורג אותו
הוא יודע מיהו דודו לבן ואלו אנשים רעים 

  ...ומושחתים נמצאים שם
לאחר "הערכת מצב" הוא מבין  מה עושים?!

שהדרך היחידה "לשרוד" את חרן היא אמונה 
ניגש לישיבתו של שם ועבר הוא   !מלאה בהקב"ה

ו"ממלא מצברים" רוחניים שיעזרו לו לחיות 
 .בחרן כדי שלא ללמוד ממעשיהם

בשעה הכי חשוכה לו הוא מתקן את תפילת 
 !ערבית וקורא קריאת שמע

מדוע כל אימא  :בדרך צחות מבאר החיד"א
יהודייה מלמדת את בנה כבר מגיל שלוש לכסות 

 ?את העיניים בקריאת שמע
רוצה להרגיל את בנה הקטן כבר מעכשיו האימא 

תדע: שיש לך הרגשה שהכול מסביבך חושך 
)כשהוא שם את היד חשוך לו( שם צריך את 

 :על דרך זה ניתן להוסיף רעיון  ...האמונה
 "שמע ישראל"בתפילת שחרית לאחר קריאת 

ואילו בתפילת  "...אמת ויציב" אומרים:
: אומרים "שמע ישראל"לאחר קריאת   ערבית

 מה השוני?! "...ואמונה אמת"
אלא כשיש אור )כשהמזל מאיר פנים וההצלחה 

 ...יציב ברורה והכל האמת ניכרת( הכל טוב
אך כשיש חושך )שהצרות מחשיכות ומעיבות על 
מצב רוחו של האדם( למרות שיודעים 

כאן  ,לפתע משהו יכול להתפספס האמת את
 ...בשיא תוקפה אמונה נדרשת
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 העוגה
לפני כמה שנים התפרסם סיפור נפלא ביותר, על 
הפירות המתוקים של חינוך לאהבת תורה ויראת 

 מעשה. הה ישמים, וכך ה
מסוים, חזר אחר  למוד תורהילד אחד שלמד בת

החיידר לביתו והודיע לאמו בהתרגשות כי מחר יש 
והיות שהיא יודעת  ח",בכיתה "סיום" על פרק "המני

לאפות עוגות ולקשטן, הוא התנדב להביא עוגה 
כששמעה האימא את ה"הודעה" של הבן, היא ם. לסיו

לא התלהבה מזה כלל, כי בדיוק באותו ערב היא 
עוגת יום  –תכננה להתעסק עם עוגה אחרת לגמרי 

  .הולדת למנהלת המשרד בו עבדה
על כן אבל היא לא רצתה לאכזב את בנה היקר, ו

הסכימה לבקשתו, היא אמרה לו כי תכין את העוגה 
במשך הלילה, כשבכוונתה להכין עבורו עוגה פשוטה, 

 ה. שאינה דורשת זמן והשקעה מרוב
עוגה אחת של  –ואכן בשעות הלילה הכינה שתי עוגות 

עם עיטורים צבעוניים  –מושקעת ביותר ת, קומו 3
שוטה , ועוד עוגה פת'עבור המנהלועוד, 'מקצפת 

 .של בנה "סיום"שעשתה ממש כבדרך אגב עבור ה
לאחר שסיימה בשעת לילה מאוחרת את הכנת 

בשעות המוקדמות של הבוקר, ן. העוגות, הלכה לישו
הילד מתעורר כשכולו התרגשות לקראת הסיום, הוא 
ניגש למקרר, והנה הוא רואה לנגד עיניו עוגה מפוארת 

תרגשותו לא ולהם, קומות מעוטרת בשלל עיטורי 3בת 
בזריזות התלבש בבגדי השבת, לקח את  .היה גבול

, ר. לאחר כשעההעוגה בזהירות רבה ורץ לחייד
היא  .האימא קמה אף היא והתארגנה ליציאה לעבודה

ניגשת למקרר לקחת את העוגה שהכינה, ואז היא 
 – כמעט מתעלפת, עוגת הטורט הפשוטה מונחת שם

רבות, לקח את העוגה המושקעת שעליה טרחה כה 
 ם... הבן שלה עבור מסיבת הסיו

היא רצה לטלפון להתקשר לחיידר, להודיע שיש כאן 
טעות איומה ושהיא באה להחליף את העוגה ושלא 

אבל אז, ברגע האחרון  –"יהרסו" אותה בינתיים 
היא לא יכולה לעשות את זה לבן שלה, אחרי  .נעצרה

ע שהוא כבר לקח את העוגה לחיידר, הוא ירגיש ר
ממש בקושי  .אם היא תחליף עכשיו את העוגותד מאו

רב ובלית ברירה ויתרה על הרעיון, והלכה לעבודה 
ם" ובינתיים, כל החיידר "על גלגליה. ללא העוג

כולם נכנסים לכתה של בנה  .מהעוגה המפוארת
לראות את העוגה המיוחדת בעלת שלש הקומות. גם 

את  המנהל וכל המלמדים נכנסו, כשכולם משבחים
 ה... ההשקעה של אמו המסורה לכבוד התור

בסיום הלימודים הילד חוזר הביתה קורן מאושר, 
מספר לאמו על כל הטוב אשר קרהו, ואימא שמחה 
בשמחתו, נושכת שפתיים בחוזק ומתאפקת שלא 

 ת. לספר לו על הטעו
שנים אח"כ, עמד הבחור תחת חופתו בדרך להקים 

ני החופה, הוא בית נאמן בישראל. מספר רגעים לפ
קורא לאמו ומחליט לשתף אותה בסוד. זה קרה לפני 
כשנה, עברה עליו תקופה של חולשה רוחנית, הוא 

ובשיאה ת, התחבר ל"ע עם חברים בעלי השפעה שלילי
של אותה תקופה, הם החליטו לצאת בשקט בשקט 
לחו"ל. לטיול כזה שמי יודע מתי יחזרו ממנו, אם 

בן שלא לספר זאת תם היה כמויבכלל... בתוכנ
 רק הבשורה  את   עליהם "להנחית"  אלא  להורים, 

 
 
  

גם אני כבר התארגנתי בשקט ל. "בהיותם כבר בחו"
מספר הבחור לאמו ששמעה בתדהמה ד", עם כל הציו

 . "ה"ויצאנו לשדה התעופ .ובפה פעור את סיפורו
בדרך נכנסנו למאפיה לקנות משהו לאכול, והנה אני "

 3לפתע מול עיני עוגה גדולה ומפוארת, בעלת רואה 
באותו רגע ם. בעיטורי קצפת צבעוניי רתקומות, מעוט

צפה מול עיני העוגה שהכנת לי לסיום בחיידר בימי 
 ."ילדותי, שהייתה דומה מאוד לעוגה הזו

לבי החל לדפוק בחוזקה... איך אני עושה כזה דבר "
שלי! לאימא, שכל כך השקיעה בשביל חגיגת הסיום 

היא טרחה כל כך הרבה עד אמצע הלילה בשביל זה! 
ועכשיו –הכל במטרה שאגדל יהודי ת"ח ירא שמים 

  "אעזוב אותה בפתע פתאום ואברח לה?!
באותו רגע נפרדתי מהחברים, שלא הבינו מה עובר "

"רק אספר לך", מסיים הבחור את סיפורו י". על
 באוזני אמו ההמומה, "שהחברים הללו עדיין שם,
ואני לא חושב שהם שומרי שבת ר"ל, ואני עומד פה 

ולתורתו ה' תחת החופה בדרך להקים בית נאמן ל
 )נועם שיח(                                               "...כראוי

 

 שערי דמעה לא ננעלו
מסופר בזמנינו על בחורה אחת שלא התקבלה לסמינר 
והייתה יושבת בבית ובוכה, אביה הלך לאדם גדול 

תו גדול אמר 'תגיד לה שאם היא כבר ווהתייעץ עימו וא
בוכה חבל שזה ילך לחינם אלא שתתפלל לה' שיזכה 
אותה בבעל ת"ח וצדיק אמיתי שלומד תורה בשקידה 

והנה שהציעו לה וכך היא עשתה בתמימות  .ובשמחה'
איזה שידוך היה מדובר בבחור עילוי. והנה שאותו בחור 
שמע שהיא לא בסמינר רצה לבטל את השידוך, האבא 
שלה ביקש שישאלו את המשגיח בישיבה האם הבחור 
הזה תמיד היה עילוי והמשגיח אמר להם שבאמת הוא 
היה לא כ"כ טוב בלשון המעטה ופתאום הוא השתנה 

קרה שהוא התחזק ראו שהוא התחיל וכשבדקו מתי זה 
פילות תלהתחזק מתי שהיא התחילה עם הבכיות וה

וכשסיפרו זאת לחתן אמר  .שלה שביקשה שיהיה ת"ח
אם כך אני חייב לה הכרת הטוב ובאו בברית הנישואין 
ב"ה. ומזה אדם יראה את הכוח של התפילה ואדם 

 .יתפלל לזכות להקים בית של תורה
 

 'קרבה מיוחדת לה
 הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו""ו

האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלתר מגור זצ"ל, בעל 
ישב באחד הימים ללמוד עם בן זקוניו  "אמרי אמת"ה

בלימודם הגיעו האב והבן לחלומו של  .רבי פנחס מנחם
 יעקב על הסולם והמלאכים.

החל לשאול  –האב חפץ לראות עד כמה נבון ופיקח בנו 
אמור נא לי", שאל רבי אברהם " לחידוד:אותו שאלות 

מרדכי, "אם יעקב ראה את מלאכי השרת עולים 
ויורדים בסולם, מדוע לא טיפס אף הוא והעפיל מעלה 

 "חייך הבן: "אבא, זה היה רק חלום עימם?"
נכון בני, היה זה חלום בלבד", הוסיף האב הגדול "

להקשות. "אבל במה שחולם אדם בלילה טמונים לא 
הרהורי ליבו ביום, האם יעקב אבינו לא שאף מעט מ

 בחלומו להיות גבוה יותר מדרגתו העכשווית?"...
הרהר פנחס מנחם וענה בשנינות: "ברור שלא! הרי מיד 

אם  –לאחר מכן כתוב בפסוק הבא 'והנה ה' ניצב עליו' 
 " ...הקב"ה לידו, מה לו לטפס ולחפשו במקום אחר

בתו של הילד רבי אברהם מרדכי נהנה מאוד מתשו
 .והבליע חיוך של סיפוק מחכמתו

 
 

 ואבותינו סיפרו לנו
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 הוהענו הלע"נ הצנוע
 יפה בנאי

 בת אלעזר וטאוס ז"ל
 הפקידת שנת כסלו' יד

 המליץ טוב בעד כל משפחתתש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 ישר   בנימין

 ז"ל משה וגולשן בן
 פקידת שנתו כסלו' יא

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בשורה משמחת
 מניין שחרית 

 ביום חול מתקיים 
  08:00בשעה  בוקרכל 

 ( 08:15)הודו 
 עם הרב

 הי"ו  דוידישלמה 
 בבית הכנסת

 "אוהב שלום"  
 צמוד לרבנות יבנה. 
 הציבור מוזמן

 ברכות ואיחולים 

 לדותן ומורן לארי
   נ"י הבן להולדת

 יה"ר שיעלה במעלות
התורה והיראה ויצליח 

 בכל דרכיו ומעשיו,
 יתברך בכל מילי דמיטב

 וברכה והצלחה  
 לציון ושרה לארי

 טוב ושרה עמרני -לסימן
 ירוו נחת ושלווהש

 
 
 
 

 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
 
 
 
 

 : -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
 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 אברהם ושולמית טוטיאן

 ליאור ומירה כהן

 אמונה עםיהודה -חגילנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

 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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 היקרה מצליחלמשפחת 
 צוות מערכת העלון 

משתתפים  "אברהם יגל"
 בפטירת הבתבצערכם 

 הצנועה והענוה
 ז"לאפרת מצליח 

 בת ר' יוסף ורחל שיחיו
 

 מן השמיים תנוחמו 
עם שאר אבלי ציון 

 וירושלים
 ושלא תדעו עוד צער

 
 
 

 

 ברכה והצלחה 

 מיכאל ועדי אמסלם
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

נחת ובגשמיות וירוו 
 ושלווה מיוצאי חלציהם

 ברכהורפואה ו
 אסתר-יר  לאֹוהצלחה ו

 

 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 בועזיזשלמה 

 ז"ל בן חייםאברהם מסעוד לוי 
 ז"ל פריחה  תביקוט תורג'מן 
 ז"ל פריחה  ןבמימון קקון 

 
 

 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 מורנורבקה 
 מנב"תגוהר  תב אסתר אהרוני
 מנב"תשרה  תב נהיית ישראלי

 מנב"תגיראן  תב רחל-ריחן
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
 

 

בה
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די 
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ב

 

     

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 החינוך בפרשת השבוע

 הרש"ר הירש מסביר את ההתדרדרות של עשיו:
לא ניתן לגדל שני ילדים ואפילו תאומים באופן שווה. כל 

  עולם שלם ודרוש לו תשומת לב מיוחדת רק לו.ילד הוא 
מדוע הורים רבים לא מצליחים עם ילדים מאתגרים שיש 
להם כוחות שמנותבים לכול דבר, חוץ מלימוד תורה ויראת 

 התשובה היא בהבדל בין פגז לטיל: שמים?!
בכל נער יש אבקת שריפה = אנרגיות שבתחילת הדרך אנו 

ים ולרוב הפגז ייפול די ההורים מכוונים את היעד ומצית
 קרוב לאן שכיוונו.

אלא, שאצל מרבית ההורים הילד נשאר בגדר פגז, ולפתע 
שוכחים או מסרבים להאמין שהילד כבר מסוגל לצאת 

 השדה ולצוד ציד בכוחות עצמו.
הורה שמבין זאת לא מנסה לדחוף את הטיל או להוסיף 
 אבק שריפה, אלא הוא ניגש לקופסת הבקרה ומכוון את

 הטיל ליעד שהוא רוצה...
הורה שמכיר בכוחות המבורכים שהקב"ה נתן לילדו 

לא נלחם בהם אלא מכוון אותם בנועם ובהבנה  -המתבגר 
אל היעד הנכון שמתאים לקב"ה, למשפחה ולילד 

   המתבגר...
 

 ברכה והצלחה

 לישעיה ודליה נסימי
 יבורכובזכות תרומתם ש

ובכל מילי מפי עליון 
 דמיטב ברוחניות

ובגשמיות יאיר הקב"ה 
 ומזלם מתוך  דרכם

 בריאות איתנה 
 בת חנה חיה-חןלרפואת 
 בת גורג'יה דליהלרפואת 

 ז"ל בנימין בן משהולע"נ 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 יוסי ורננית ביתן

 קובי ופני גרינברג

 ליאב עם יצחקלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

להמשיך ויעלה הקשר יפה ויזכו 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 אברהם מוסאי

 ז"ל איבז בן
 פקידת שנתו כסלו' יג

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כל הישועות והברכות
 צ.    ושנהלש

 שתרמה לסעודה הרביעית בלויין
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

 ילדיהכל לרפואתה והצלחת 
רפואה שלימה, לשתזכה 

ויתגשמו  אושר ופרנסה טובה
 כל משאלות ליבה לטובה ולברכה 

 .לשנים רבות טובות ונעימות
וברכה והצלחה לילדיה, נכדיה 

 וניניה ותרווה מכולם נחת
 
 
 
 
 
 
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ו י.   בעלה ו ע.   לכהן

 לסעודה הרביעית בלויין מושתר
 זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם 
והצלחתם שיתמלאו כל 
משאלות ליבם לטובה. 

 ושלווה שיתברכו באושר
ופרנסה טובה, לשנים רבות 

 טובות ונעימות 
  וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם

 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 אגאי אלדד

 ז"ל משה בן
 פקידת שנתו כסלו' טו

 שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שבת  שלום  ומבורך

 כ( –כ"ח ) נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש""ו
את  וכי היה עולה על דעתנו שילבש את הלחם ויאכל

הבגד, לשם מה הלחם והבגד, אם לא לאכול וללבוש? 
אלא, יעקב הולך לבית לבן ומתפלל שהמאכלים יהיו 

 .כשרים, והבגדים בלי שעטנז
בספר "אוצר אפרים" כתב פירוש נפלא בעניין זה. אדם 
הולך לחנות ורוצה לקנות לבנו מאכל טעים, אך מאכל 

מאכל  אם יקנהן, הוא עושה לעצמו חשבו .זה הוא יקר
זה, לא יוכל לקנות לו מגפיים לחורף. וכשהולך לקנות 
מגפיים, מציע לו המוכר מגפיים עם עור ופרווה 

אבל הוא עושה חשבון, אם יקנה מגפיים  .משובחים
 .כאלו, לא יישאר לו כסף לקנות במכולת לחם וחלב

יוצא, שאדם אוכל מגפיים ולובש את מה שלא יכול 
לו כל  ועקב אבינו שיהילקנות במכולת. ולזה ביקש י

ו, "ונתן לי לחם לאכול", שהלחם יהיה מאכילה יצרכ
 .ולא מלבוש, ושהבגד יהיה לבוש ולא מאכל

 במלאת שלושים
 הענו והצנועלע"נ 

 נסימי ניסים 
 ז"ל ויצחק פרי ןב

 האזכרה תתקיים אי"ה
 רביעי יג' כסלוביום 

 עליה לבית העלמין  15:15
תפילת מנחה,  - 16:15

 ערבית דברי תורה,
 וסעודת מצווה

 "עזרא הסופרבביהכ"נ "
 

 רפואה שלימה
 פריחה וענונו

 סולטנהבת 
  ומשה נחמיאס

 איזהבן 
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובכל מילי 
 דמיטב ברוחניות

ובגשמיות באושר 
 ופרנסה טובה

 בני ביתםכל הם ו 
 

 בת שאוקאט  נינה אזטילפ ברכה והצלחה
שתתברך ברפואה שלימה ובפרנסה טובה ובכל מילי דמיטב נחת 

 יצחק ואביב  וזיווג הגון עוד השנה לשרונה, איילה,ושלווה 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בשורה משמחת

 בשעה טובה ומוצלחת
עומד לצאת לאור ספר 

 הלכות שבתמעניין על 
המעוניינים לקחת חלק 
בהוצאות יזכו לברכה 
והצלחה ובכל הברכות 

 הכתובות בתורה.
ניתן להקדיש לברכה 
 והצלחה ולהבדיל לע"נ

 פרטים :
054-8478153 

 
 
 
 
 

 
 
 

 רפואה שלימה
 דניאל אזולאי

 רינהבן 
 הקב"ה ישלח 
 מזור ומרפא 

 לרמ"ח אבריו 
ושס"ה גידיו. 

שיחזור במהרה 
 לאיתנו הראשון 

שנים ליזכה ו
 עם רעייתורבות 

  הלן בת רחל


