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

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

 

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

 
 

 1 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

 

 "ועמי תלואים"  : מפטירין   
 )הושע יא'(                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 הרה"ג יצחק יוסף שליט"א 
 יחל את שיעורו בלוויין 

בבית הכנסת "אוהל מועד" 
 20:30במוצ"ש בשעה 

 סגולה טובה להשתתף
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרשת  ויצא

 פינת הניבים והפתגמים
 

 "יורד לאומנותו של חברו"
המקפח פרנסת חברו, על ידי שמתעסק באומנות 

 .חברו
מזמור לדוד ה' מי "ג(  –טו, א ) את הפסוק בתהלים

יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך... לא עשה לרעהו 
לאומנות חברו".  רעה", דרשו חכמים: "שלא ירד

 ו( יח, ) ביחזקאלוכן דרשו חכמים את הפסוק 
"שלא ירד לאומנות  -ואת אשת רעהו לא טימא" "

 ."חברו
                  

 

 
 

 מענייני הפרשה :   

   חלום יעקב. -קורות יעקב בדרך לחרן 
 .פגישת יעקב עם רחל בת לבן 
  יעקב ללאה ולרחל.נשואי  -יעקב   עובד   בבית  לבן 
  מעשיו ונתעשר עושר רב.בהולדת בני יעקב, הצלחתו  
 עקב  לוקח  את  כל  משפחתו  ורכושו ועוזב את י 

 בית לבן.       
 בן  ואנשיו   רודפים  אחרי  יעקב   ומשיגים אותם ל 
 בהר הגלעד.      
  .לבסוף השלימו יעקב ולבן ביניהם ונפרדים בידידות 
 ע למחניים.ייעקב המשיך בדרכו הביתה והג 

 "...ויצא יעקב מבאר שבע" 
מבאר שבע, וכבר אמר  אמר שנית שיעקב יצא למה"

'וילך פדנה ארם' )כח,ה(? ... כל הנביאים לא נבאו 
אלא בארץ, ונבואה זו הייתה בעת שיצא יעקב מבאר 
שבע והלך לחרן, שאף שלא היה עדיין בחוץ לארץ, 

תנועת העתק מארץ ישראל לחוץ לארץ, עשה  כבר
קדושת הארץ כאשר אדם מתכוון  על וזה מאפיל

 (מלבי"ם) .לעוזבה והאדם צריך חיזוק לפני שעוזבה
 ""ויגנוב יעקב את לב לבן 

 .  32 = מטריאיכבוד בג.  32לב=
הכבוד של לבן נפגע בזמן שיעקב הלך ש רוצה לומר
 .בלי רשות

 " "כח, יב(ויחלום והנה סלם מצב ארצה( 
״י החלום אפשר להכיר את האדם, שאין אדם ע

חולם אלא מהרהורי ליבו. יעקב רואה בחלומו סולם 
 נצב עליו".  '"וראשו מגיע השמימה" "והנה ה

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

 "ויזכור אלוקים את רחל... ויפתח את רחמה" 
 ה". רש"י: "זכר לה שמסרה סימניה לאחות

יש כאן מסר גדול, כשהולכים בדרך הישרה לא 
מפסידים, גם אם בתחילת הדרך נראה שהבחירה 
לנהוג ביושר מתוך התחשבות בזולת, מהווה הקרבה 

בסופו של דבר מתברר  ונדמה שהבוחר בדרך זו מפסיד,
 אי. שהכל היה כד

 ה.בזכות מסירת הסימנים פתח לה ה' את רחמ

 "יפת תאר ויפת מראה" 
בכל פרט ופרט  תאור אחד .ביופי תאוריםשיש ב'  פירוש

צואר, וצא ולמד וה ההרק ,האף ,כמו שתאמר העינים
 ם. התאור השניממה שפרט שלמה המלך בשיר השירי

  .היא כללות הפנים וכללות הגוף
שהיו פרטיה כל אחד  "יפת תאר ויפת מראה"לזה אמר 

 ד.יפה בפני עצמו וגם בדרך התקבצותם יח
 "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" 

לא לוקח עמו כלום לא ם, כשמסתלק אדם מן העול
 .כסף ולא זהב, רק צדקות ומעשרות שנתן בעולם הזה

וזה אמר יעקב מכל הכסף שאתה נותן לי נשאר לי רק 
 .המעשרות והצדקות שנתתי בעולם הזה

 " ותאמר הפעם אודה את ה' על כן קראה שמו
 "יהודה

חז"ל אומרים שמבריאת העולם לא היה מי שיודה את 
ה' כמו לאה. ושואלים הלא היו הרבה צדיקים לפניה 

גם היו מודים לה', ומפרשים שלאה רצתה לתת  ובודאי
 ה.הודאה תמידית, ולכן נתנה שם בנה יהוד

 "ברחל בתך הקטנה" 
ולא רחל אחרת מן השוק,  "בתך"ולא בלאה,  "ברחל"
שלא תחליף שמות בנותיך ותקרא לגדולה  "הקטנה"

ולא יועיל לך ה. אני אומר ולא הגדול  "הקטנה" .רחל
 ל.שינוי השם שתקרא לה רח

 "ותצא לאה"... 
טעם עשותה ככה ולא מן המוסר, לפי מה שפירשתי 
בתיבת לכן שאמרה רחל שהוא על כן, חששה לאה 

 ה.שתחזור בה רחל ולזה קדמה ויצת

 
 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 מכל מלמדיי השכלתי
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 הלכות חנוכה
 

כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה, ושמן זית   א.
מצוה מן המובחר, וכן מצוה מן המובחר לעשות את 

כשרות  פתילה מצמר גפן ואף על פי  שגם נרות שעוהה
להדלקת נרות חנוכה, עיקר המצוה בשמן, הואיל והנס 

 קרה בשמן בבית המקדש.
צריך להיזהר מאוד בהדלקת נרות חנוכה, כי המצוה   ב.

חביבה עד מאוד, לפרסם את הנס בהודאה לה' יתברך על 
 הניסים שעשה לנו, והעושה כן זוכה לבנים תלמידי חכמים.

מעיקר הדין די בנר  כמה נרות צריך להדליק בחנוכה?  ג.
אחד לכל בית ובית מישראל, בין שבני הבית מרובים, ובין 

לם נהגו להדר במצוה זו שבלילה ושהם מועטים, וא
הראשון צריך להדליק נר אחד לכל בני הבית, מכאן ואילך 
מוסיף והולך נר אחד לכל לילה, עד שבלילה האחרון 

 .יותר שמונה נרות, ואפילו בני הבית מרובים לא ידליקו
 80מצות הנחת נרות חנוכה, היא בתוך עשרה טפחים )  ד.

ס"מ( מקרקע הדירה, ואם הניחם למעלה מעשרה טפחים 
יצא, ויש להניחם למעלה משלשה טפחים, ואם הניחם 
למעלה מעשרים אמה מקרקע הדירה, לא יצא אף בדיעבד, 

ת החנוכה ולהניחה וס"מ( וצריך לכבות את נר 48)כל אמה 
 ויחזור וידליקנה, אך לא יברך שנית.  במקום כשר

הדר בעליה, מצוה שיניח נרות חנוכה בחלון או   ה.
ים פרסומי יבמרפסת, הסמוכה לרשות הרבים, כדי לק

ניסא, וטוב להניח נרות החנוכה בתוך פנס של זכוכית 
עוברים ושבים הולהעמידם באוויר המרפסת כדי שיראו 

רפסת גבוהה ואם הוא גר בקומה שהמ .שברשות הרבים
מטר(, יניח  9.60מקרקע רשות הרבים עשרים אמה, )

הנרות בפתח הדירה מבפנים, הואיל ואין בזה היכר כל כך 
 לבני רשות הרבים. 

מצוה להניח נרות החנוכה בטפח הסמוך לפתח משמאל  ו.
הנכנס, כדי שתהיה המזוזה מימין, ונרות חנוכה משמאל, 

ות, וביחוד ומצוכשהוא נכנס ויוצא, הרי הוא מוקף ב
כשנכנס בטלית קטן מצוייצת כהלכתה, אשר עליו יכוון 

 מה שכתוב "והחוט המשולש לא במהרה ינתק".
אין מברכים בבית הכנסת על הדלקת נרות חנוכה, אלא   ז.

בעשרה שאז הוא פרסום הנס, ויש אומרים שהקטן מצטרף 
למנין עשרה בבית הכנסת, וטוב שהוא בעצמו יברך 

ה שנשים מצטרפות למנין עשרה להדלקת וידליק, ונרא
נרות חנוכה שבבית הכנסת, ובפרט כשיבואו אחר כך עוד 

  .אנשים ויהיה מנין
כדי שידליקו נרות מוקדם,  נכון להתפלל מנחה בערב שבת  ח.

חנוכה אחר תפילת המנחה, אולם כל זה אם הוא מוצא בנקל 
מנין מתפללים מנחה מבעוד יום בערב שבת, אבל אם אין 
נמצא בנקל מנין שמתפללים מבעוד יום, אל יתפלל מנחה 
ביחידות כדי להקדימה להדלקת נרות חנוכה, אלא ידליק 
נרות חנוכה תחלה, ואחר כך ילך לבית הכנסת להתפלל מנחה 
בציבור. ]ולפיכך גבאי בית הכנסת החוששים שיבואו יחידים 
להתפלל ביחידות, אם יקדימו את תפילת מנחה מבעוד יום, 

 יף להתפלל מנחה כדרכם מידי ערב שבת[.עד
מניחים אותם  נרות חנוכה שמדליקים בבית הכנסת,  .ט

בכותל דרום של בית הכנסת, זכר למנורה  של בית המקדש 
שהיתה בדרום ההיכל, ונוהגים להניחם בבית הכנסת במקום 
גבוה לפרסום הנס. ויש נוהגים לסדרם בין מזרח למערב, ויש 

 צפון לדרום, וכן היה המנהג בירושלים.נוהגים לסדרם בין 
אים שני ספרי יראש חודש טבת שחל להיות בחול, מוצ .י

תורה, וקוראים שלשה עולים בפרשת ראש חודש, ומתחיל 
"צו את בני ישראל", והרביעי קורא בשל חנוכה בנשיא של 

 אותו יום. 
 
 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

בשמונת ימי חנוכה קודם "שיר של יום",    יא.
אין לומר: "השיר שהיו הלויים אומרים על 
הדוכן", אלא אומרים: "היום כך וכך בשבת", 
ומתחילים באמירת "שיר של יום". ויש נוהגים 
לומר אחר "שיר של יום", "מזמור שיר חנוכת 

 הבית לדוד".
הארה  יםמקבלש מפני גומרים ההלל בחנוכה  יב.

הסוכות. כשם שבסוכות גומרים ההלל בכל מחג 
כל יום נבדל מחברו במספר וכן  יום, כך בחנוכה

 הנרות שלו, וכאילו התרחש בו נס מחדש.
 

 מכל מלמדיי השכלתי
 

 ק ?למה לבן מנשק ואילו יעקב נוש
 בפרשת ויצא הרבה אנשים מנשקים זה את זה. 

 )סביב ליעקב אבינו מרוכזות רוב הנשיקות בתנ"ך(:
 וישק יעקב לרחל"."

 )לבן ליעקב( "ויחבק לו וינשק לו"
)לבן לרחל,  "ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותיי"

 לאה ובניהם(
 )כנ"ל( "וינשק לבניו ולבנותיו"

למעשה, שיאן הנשיקות של התנ"ך הוא יעקב 
 הוא ולא אחר. -... לבן הארמי ואבינו, ושני ל

 אולם, שימו לב להבדל:
-ע בבניין קלבמקרא מופיק -ש-בד"כ השורש נ

 )עם נ' או ללא נ'(. לא כמו בימינו:בניין פעל 
אבל  ..."ָנַשק את", לפעמים ..."ָנַשק ל"בדר"כ 

  תמיד בבניין קל.
איזכורים של נשיקה  5-ל 4יש בתנ"ך כולו בין 

 כמו בימינו(: - נישקבבניין פיעל )
  ורובם לבן מנשק אך ורק בבניין פיעל.

 -ים שרבו בו הפירושים יש עוד פסוק בתהיל
 "נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך" )תהילים ב(,

 האם יש הבדל מהותי בין נישק לנשק?...
ברור מן ההקשר שלבן אינו אוהב את בניו 

הן עצמן אומרות זאת: "הלוא נכריות  ובנותיו.
נחשבנו לו כי מכרנו". אם כן, הנשיקה המתוארת 

 )יוחאי אורלן(                    . היא מן השפה ולחוץ
 

 ם?מדוע קילל יעקב את מי שלקח את התרפי
 (.לא לב) ה"עם אשר תמצא את אלהיך לא יחי"

 ך.ופרש"י שבגלל קללה זו מתה רחל בדר
וקשה מדוע יעקב קילל כך את מי שלקחם, הרי 

 בודה זרהלקחם ע"מ להפריש את לבן מע
ווה, ואף מצד גזל אין לדון צואדרבה יש בזה מ

הוי איסורי הנאה ואינם  בודה זרהבזה דהא ע
לקחם  ,שיעקב סבר שמי שלקחם ו. ויש לומרשל

לא ע"מ להפריש את לבן אלא ע"מ לעובדם 
לותו על לבעצמו ולזה קיללו, והיינו שאין ק

עובד  לאהלקיחה מלבן אלא על שהבין שהלוקח 
 ת. ולכן קיללו שימו עבודה זרה

רחל לא עבדה ע"ז אלא לקחתם להפריש ואף ש
את אביה, מ"מ קללת חכם אפילו על תנאי היא 

 (טעמא דקראא.(   )י)באה כדאיתא בגמ' מכות 
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 חסד ושכרו
מגיד המישרים הרה"ג חיים זאיד סיפר: בחול 

 : המועד סוכות ה'תשפ"ב
גיסי התקשר אלי ואמר לי: "אם תבואו אלינו 
לסוכה, אספר לך מעשה לא יאומן שקרה לי 

 בימים האחרונים". הסכמתי כמובן. 
עלינו לרכב עם כל המשפחה ונסענו לסוכה של 

 שוחחנו ואז גיסי סיפר: י. גיס
בערב סוכות האחרון אחותי שמעה על מבצע גדול 

קה באחת הקצביות במחיר מוזל מאוד. היא בד
וראתה כי המבצע משתלם וקנתה עבור המשפחה 
עשרים קרטונים של בשר איכותי עם משלוח עד 

כשהבשר הגיע, הבינה כי אין מקום במקרר ת. הבי
מכיוון שאני מכהן כרב בישיבה שבה ר. לכל הבש

אחותי התקשרה אלי ם, יש מקפיאים גדולי
 ה.וביקשה לאחסן את הבשר בישיבה לעת עת

 םפעולי של הישיבה לברר אהתקשרתי למנהל הת
 .אפשרי ןהעני

בינתיים התבשרתי על חבר ילדות מהישיבה 
חיכינו כל כך . 38ן שמתארס היום, כשהוא ב

הרבה שנים שיזכה לבנות בית. כששמענו זאת לא 
היתה עין שנותרה יבשה. אותו חבר גר בחדרה. 
למרות המרחק הרב מבני ברק לחדרה החלטתי 

 ב. ל טולנסוע אליו ולאחל לו מז
יצאתי מגדרי ונסעתי שעה הלוך עד לאירוסין 
ושמחתי מאוד בשמחתו. בדרך חזרה לבני ברק 
מנהל התפעול של הישיבה, מתקשר ואמר כי יש 
אישור להעמיס את הבשר של אחותי במקפיאי 

כשהגעתי לבני ברק, נסעתי ו. הישיבה. הודיתי ל
 ה. כדי להעמיס את הקרטונים במקפיאי הישיב

משמחת חתן לחסד עם  -לחסד  ב"ה מחסד
משפחה ברוכת ילדים. במשך דקות ארוכות 
העמסתי את הבשר. סידרתי את הקרטונים בחדר 
ההקפאה הגדול. לפתע בום! דלת חדר ההקפאה 

 ם!נסגרה עלי והתאורה כבתה. היה זה פחד אימי
מצאתי את עצמי בתוך חדר ההקפאה נעול 

 עז.  מבפנים, בלי חשמל ובלי קליטה, לכוד בקור
אישה, ילדים, עבודה  - מאדם שחייו מאושרים

תורנית ועתיד מזהיר, לפתע אתה מרגיש שהכל 
הולך להיפסק ברגע אחד ואתה בדרך לסיים את 

שהייה בחדר ההקפאה לזמן ממושך עלולה ך! חיי
חום גוף )להכניס את האדם למצב היפותרמיה 

דבר  -עד לאיבוד הכרתו ומותו  (נמוך במיוחד
 ת. שעלול להיות ענין של דקו

התחלתי לצעוק ולצרוח אבל אף אחד לא שמע 
אותי. חום גופי ירד פלאים ולא האמנתי כי הגיע 
קיצי. בדמעות ואימה התחלתי לומר וידוי 

הזדעזעתי מכך שאסיים את חיי  -וקריאת שמע 
בגיל צעיר ובאופן הזה כשיש לי אישה וילדים 

 ת. קטנים בבי
אם לא יתרחש נס מיד, יהיו אלו השניות 

 הפסוקיםהתחלתי לצרוח את י. האחרונות בחי
 
 
  

 ואבותינו סיפרו לנו
שאומרים בוידוי, תחנון וסליחות. גופי קפא  

אפסו. נשכבתי על הרצפה כמעט מעולף  וכוחותי
מקור. עצמתי את עיניי והתכוננתי להשיב את 
נשמתי ליוצרה. הזלתי דמעות אחרונות, בהם 

ר : ליבי ואמרתי בבכי מ פניתי לבורא עולם מעומק
 ריבונו של עולם, הרי הינך יודע שהייתי עסוק"

בשעות האחרונות בעשיית חסד ושמחה עם ילדיך. 
הטרחתי את עצמי להגיע עד  38-ה גם עם חברי בן

אליו כדי לשמחו. משם מיד עשיתי את דרכי בשביל 
באמצע עשיית החסד, "תי". לעשות חסד עם אחו

בעודי מסדר לה את הבשרים במקפיא אני עומד 
לסיים את חיי. אנא בורא עולם, בזכות ששימחתי 
יהודים, בזכות שויתרתי על הנוחיות שלי והזמן 

 . "תן לי לחיות –היה לו טוב שלי למען השני שי
ילדים ומשפחה. הם לא יוכלו לקבל ה, יש לי איש"

אנא ה' יתברך, אפסו כוחותי ת. את לכתי בטרם ע
וגופי מותש. קבל את תפילתי בטרם אשיב את 
נשמתי", אמרתי בתפילה הכי עמוקה ורותחת 

 ם. שיצאה מליבי אי פע
פס קליטה אחד  ,אני רואה לפתע באורח נס

ן שעד כה היה ללא קליטה במשך דקות בפלאפו
ארוכות. ניסיתי את מזלי וצלצלתי למנהל התפעול 

 שהיה עד אותו רגע בישיבה. 
 . ..אולי יהיה כאן נסת...  ליבי הלם בהתרגשו

איני יודע א. הלואי ויענה לי מפני שגופי כבר קופ
ה. עוד כמה שניות יש לי לפני שאאבד את ההכר

 בצד השני. ל התפעולמנהואז... נשמע קולו של 
זעקתי לו: "אני תקוע במקפיא. תגיע לכאן 

 ף...!!! דחו
טס לחדר ההקפאה, פתח את הדלת ולא  והוא

 האמין למראה עיניו. 
 הייתי במצב של עילפון חלקי, שרוע על הקרקע. 

הוא גרר אותי החוצה והזמין את כוחות ההצלה. 
אמבולנס פינה אותי במהירות לבית הרפואה, 

 י עד להתייצבות במצבי בנס גלוי. אושפזת
 ה. לאחר כמה ימים שוחררתי מבית הרפוא

הגיע אלי לבקר  המנהלכשיצאתי מבית הרפואה, 
 ! "אותי ואמר: "אתה לא מבין מה גודל הנס

מעולם לא הפעלתי את הפלאפון שלי בישיבה, "
 תמיד כשאני מגיעה. מכיוון שאין שם קליטה טוב
 ן". ולישיבה, אני מכבה את הפלאפ

באותו ערב הייתי צריך לשוחח עם אשתי, ולכן "
 . "הנחתי את הפלאפון על אדן החלון

 . "קיויתי שבאזור החלון אולי תהיה קליטה"
ב"ה אכן היתה שם קליטה מסוימת וזכיתי לדבר "

איתה. שניה אחת אחרי שסיימתי את השיחה עם 
 ך". קיבלתי שיחה ממי, אשת

שעמדתי לכבות את זה היה שניות בודדות לפני "
 ן..." הפלאפו

לי על ת והודע רתממש באותו רגע אתה התקש"
 . "מצבך

כזה נס גלוי לא ראיתי מימיי, הקב"ה הציל אותך "
 ה'(מעובד מטוב לחסות בע".                    )נגד הטב
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 ברכה והצלחה

 לאורן ואפרת פינטו
יזכו ברפואה שלימה 

 בפרנסה טובה, 
ושלווה. אושר 

 ויבורכו מפי עליון
יתגשמו משאלותם 
 לטובה וירוו נחת 
 מכל יוצאי חלציהם 

ולשנים רבות 
 טובות ונעימות

 
 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
 הי"ו לאה עסיס-אבנר וירדן

  יעקב אלבוים ושולמית אלבוים 
 נחמה עם ישראללנישואי 

יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 
ויעלה הקשר יפה ויזכו להמשיך את 

 מסורת הבית המפואר.
 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"

 קיימא במהרה-קודש בר-ויזכו לזרע

 
 
 
 
 
 
 

   ענווה צנועלע"נ ה
 ישר  בנימין

 ז"ל וגולשןמשה בן  
 יא' כסלו פקידת שנתו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 כל הישועות והברכות
 לשושנה   צ. 

 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 

 ת ושלווהוניניה ותרווה מכולם נח
 
 

 ז"ל אסתרבן  מרדכי )מורד( מוסאי
 ז"ל טאוסבן  טוב-שלמה יום
 ז"למרים  בןמשה נאמן 
 ז"ל לאהבן אליעזר כהן 

 ז"ל חנונה ושושן  תבפורטונה אוזן 
 ז"ל מרים ושמואל בת אסטריה כוכבה נמר 

 ז"ל  שרהבת ציונה לוי 
 ז"ל רבקה בת  פריחה גוזלן

 
 
 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי 
  לציוןהראשון את שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג   
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת 
 יבנה 3רח' הנשיאים     

 השיעור יוקרן  20:30בשעה 
 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי

 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ברכה והצלחה 
 אהרון וצביה ג'רפי
שיתברכו ברפואה 
 שלימה ובכל מילי
 דמיטב ברוחניות

ובגשמיות בפרנסה 
 ובניטובה הם 

ביתם לשנים 
 טובות וירוו 
 נחת ושלווה 

 מיוצאי חלציהם

 

 
 
 
 
 
 
 

 : -לכל החולים ובכללם ל שלימה והחלמה מהירהרפואה 

   ענווה צנועלע"נ ה
 אברהם מוסאי

 ז"ל איבזבן  
 יג' כסלו פקידת שנתו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ברכות ואיחולים

 ליגל וניצן אלעזר
 נ"י ן לביאהב להולדת 

יהי רצון שיעלה 
במעלות התורה 
 והיראה ויצליח

 בכל דרכיו ומעשיו 
 יזכה לאריכות ימים  

 וברכה והצלחה
 לירון ושושי אלעזר

 לשמשון וחוה טוטמה
 שירוו נחת ושלווה

 
 
 
 
 
 

  הי"ורעות בן  יגל-אברהם
 הי"ו ביביבן  יוסף אהרוני
 הי"ו חאנוםבן  יעקב נאמן

 הי"ושודיא  בןאבשלום רפאל -שלום
  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
 מנב"ת אסתרבת הודיה חיה 
 מנב"ת סולטנהבת דינה ללזרי 

 

 ברכות ואיחולים

 למאור ויעל דוידי
  הבת להולדת 

יה"ר שתגדל כאמותנו 
שרה רבקה רחל ולאה, 
 תזכו לחופתה ותצליח 
 בכל דרכיה ומעשיה

 וברכה והצלחה  
 לציון וציפורה דוידי
 לאריה ותמר צדקה

 שירוו נחת 
 חלציהם מכל יוצאי

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"
 כיצד לנהל שיחה עם ילדכם

שיחות הן הדבק המחבר בין אנשים. זהו החיבור 
בחברה של ימינו, המתנהלת בקצב מטורף, בה  .שביניהם

ניהול שיחה רגועה עם ילדינו עשוי להיראות כמותרות 
 .להרשות לעצמנושאנו בקושי יכולים 

כהורים, בידנו האחריות ליצור סביבה בטוחה ולא 
שיפוטית שבה ילדינו יכולים לחוש בנוח לספר לנו כל דבר 

 ולשאול אותנו על כל דבר. 
היו תומכים ומעודדים, ובאמת הקשיבו. אהבת חינם 
)יחס חיובי ללא תנאים( היא קבלה שלמה של אדם אחר 

ובלי למתוח ביקורת על  בלי לשפוט או לדונו לכף חובה,
רגשות מסוימים, על פעולות או על תכונות אופי 
מסוימות. זהו כבוד לעובדה שכל אדם נוצר בצלם 
אלוקים, הערכה אמיתית של ערכו הפנימי של כל 
אינדיבידואל, יהיו התנהגותו והופעתו החיצונית אשר 

מצד שני, הורים מגלים תכופות כי ילדים פשוט לא  .יהיו
לכוונותיהם הטובות. הם מוצאים את עצמם מגיבים 

 .עובדים קשה לחלץ מילה מפי ילדיהם
 .רוח מתאים לשיחה-תפסו את הרגעים שבהם הם במצב

 

  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 ברכה והצלחה 
שלום ואורנה 

 אלקיים
שיתברכו ברפואה 
 שלימה ובכל מילי
 דמיטב ברוחניות

ובגשמיות בפרנסה 
 ובניטובה הם 

ביתם לשנים 
נחת  טובות וירוו

 מיוצאי חלציהם
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 ברכה והצלחה 
  חיה חזן
 בת מרי

 חיהבת יהב 
מפי  תבורכנהש

 תזכנהו עליון
ברפואה שלימה 

 ושלווהבאושר 
בפרנסה טובה, 
ולשנים רבות 
 טובות ונעימות
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  ברכות ואיחולים

 זנדנילמתן ואסתר 
  מוריאלבהגיע הבן  

 לגיל החלק'ה
יהי רצון שיעלה במעלות 

 התורה והיראה ויצליח
 בכל דרכיו ומעשיו 
 יזכה לאריכות ימים  

 וברכה והצלחה ונחת
 ליצחק ושושנה מוסאי
 ליוסף ומלכה זנדני

 ברכה והצלחה 

 יצחק ולירון רביבו
זכות הדפסת העלון 

 לזיכוי הרבים 
תעמוד להם להתברך 

בכל הברכות הכתובות 
 בתורה בריאות ואושר

 ופרנסה טובה
 בלימודים הצלחה

  ,יוסף-לאיתמר
  ולביא חיים-אריאל

  
 
 
 
 
 
 

 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ריטה שתחי'ה  בן ז"ל אורן אהרון
 ז"ל דינה בן יוסף זערור

 ז"ל רינה ןבדניאל אזולאי 
 ז"ל טרנג'הבן ראובן לוי 
 ז"ל  זוליכהבת  רחל עמרני

 ז"ל  סולטנהבת  פרחה אטדגי
 ז"לשרה  תב רבקה מורנו

 

 גוזלן היקרהלמשפחת 
משתתפים בצערכם 

   בפטירת הצנועה והענוה
 פריחה גוזלן

מן השמיים  בת רבקה ז"ל
 ולא תדעו עוד צער תנוחמו

   הוהענו הלע"נ הצנוע
 זינה זלפה

 ז"ל תמרהבת  
 שתמליץ טוב בעד משפחתה

 
 

   ענווה צנועלע"נ ה
 אוריאל

 ז"ל זולאיבן  
 שימליץ טוב בעד משפחתו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 אשטמקר היקרהלמשפחת 
משתתפים בצערכם 
   בפטירת הצנוע והענו

אברהם  הרב
 ז"לאשטמקר 

 מן השמיים תנוחמו
 ולא תדעו עוד צער 

   ענוהוה צנועהלע"נ ה
 יפה בנאי

 בת אלעזר וטאוס ז"ל 
 יד' כסלו פקידת שנתה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ענווה צנועלע"נ ה
 אגאי אלדד

 ז"ל משהבן  
 בבית העלמין 07:45שישי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רפואה שלימה

 לאיתן ישראל
 דפנה וטל ןב

 הקב"ה ישלח 
 מזור ומרפא 

  ואברי לרמ"ח
. וושס"ה גידי

חזור במהרה יש
 הראשון  ולאיתנ

 שנים זכה ליו
ת טובורבות 

 ונעימות 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 

 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
 הי"ונהיית  ןב שבתי מוסאי

 הי"ועדי  ןב יוחאי-שמעון בר
 הי"ודליה  ןב יאיר חיים

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

 מנב"תגיראן  תב רחל-ריחן
 מנב"תשמחה  תב מרגלית מוסאי

 

 

 חודשים 11במלאת 
 לע"נ הצנוע והענו

 ניסים גאלי
 ז"ל ג'מובן 

  יא' כסלויום שני 
(05-12-22 ) 

 15:00בשעה  
 .עליה לבית העלמין

מנחה וערבית  16:30
  וסעודת מצוה
 בבית העם 

  זכאי-במושב בן
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 כל הישועות והברכות
 הי"ולנאג'י ורבקה ישר 

 זכות הדפסת העלון
 זצ"ל עובדיה יוסףוזכות מרן 

תגן בעדם, לרפואתם והצלחתם 
שיתמלאו כל משאלות ליבם 

באושר לטובה. שיתברכו 
 ופרנסה טובה, וירוו נחת 

 יוצאי חלציהםמכל 
 ולשנים רבות טובות ונעימות  

 בן משה ז"ל בנימין להבדיל לע"נ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ז"ל     בן אברהם וזליכה בבאי מוסאי
 

 
 שבת  שלום  ומבורך
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 הניסים שנעשו ליעקב אבינו

 י(-כח')יצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" "ו
חמישה ניסים נעשו ל : "אמרו בתרגום יונתן בן עוזיא

 ע" :ליעקב כאשר יצא מבאר שב
, שהתקצרו שעות היום ושקעה חמה שלא הנס הראשון

 ו. בעונתה, כי הנבואה ביקשה להתגלות ל
, האבנים שהניח למראשותיו, מצאן בבוקר הנס השני

 ת.אבן אח
, האבן ע"פ הבאר, שכל הרועים היו הנס השלישי

אותה בידו מתכנסים כדי לחלצה מעל פי הבאר, גלל 
 ת.האח

, שהמים בבאר עלו לקראתו ונבעו הנס הרביעי
מאליהם חוצה, והייתה הבאר נובעת מים כל השנים 

 ן.ששהה בחר
, שקפצה לו הדרך, ובאותו היום שיצא, החמישיהנס 

 ן. הגיע לחר
הגאון רבי מימון בן עטר זצ"ל כתב בספרו "טעמי 

 . "ןלחר" ולא "וילך החרננכתב "וילך  לכןהמקרא": 
 .רומזת על חמשת הניסים הנזכרים שהאות ה'

 

 רפואה שלימה

 לשלום בראל
 מולוק ןב

 הקב"ה ישלח 
 מזור ומרפא 

  ואברי לרמ"ח
. וושס"ה גידי

חזור במהרה יש
 הראשון  ולאיתנ

 שנים זכה ליו
 ת טובורבות 

 עם רעייתו מרים
 


