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 .מספר המקומות מוגבל, מהרו להבטיח מקומכם
 

 . 10:55תחילת המסיבה בשעה 

 :להרשמה ופרטים נוספים

  5022210110מאור דבח                 5021112511בן יוסף           

מזל טוב לנכדתנו היקרה יהל בת יהושע דבח  
עלי והצליח ושכל משאלות .  לרגל יום הולדתך 

 .ליבך יתגשמו לטובה
 באהבה רבה סבא וסבתא 
 טוביה ורינה אלדבח

יום  מזל טוב למרגלית דבח לרגל 
שכל משאלות ליבך יתגשמו .  הולדתך 

 .לטובה
 אוהבים בעליך והילדים 

מזל טוב לויקטור כהן מרנן לרגל יום 
עלה והצלח ושכל משאלות .  הולדתך 

 .ליבך יתגשמו לטובה
 אוהבים המשפחה 

מזל טוב לאלי אשד מרנן לרגל יום 
עלה והצלח ושכל משאלות .  הולדתך 

 .ליבך יתגשמו לטובה
 אוהבים המשפחה 

מזל טוב לעידן ששונקר מאשדוד לרגל יום 
עלה והצלח ושכל משאלות ליבך .  הולדתך 

 .יתגשמו לטובה

עלה .  מזל טוב לאבי כהן מרנן לרגל יום הולדתך
 .והצלח ושכל משאלות ליבך יתגשמו לטובה

 אוהבים המשפחה 
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 סודוקו

מזל טוב לאלירן וטל אלגמיל לרגל 
עלו והצליחו ושכל .  יום הולדתכם 

 .משאלות ליבכם יתגשמו לטובה
 אוהבת סבתא מזל 
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לרב שלמה אפידה הכהן על פרשת השבוע בעניין הבטחת בני " מענה רך"לפניכם קטע מספר 
 . ישראל לקבור את יעקב ויוסף בארץ כנען

 

הוא אחרון לסדרי ספר בראשית והוא תשלום לסיפורי האבות הקדושים " ויחי יעקב"סדר 
כי בספר שמות מתחיל לספר במה שהחלו המצרים להרע לאבותינו בעינוִים מרים ,  ה " ע 

וסיפוריו הם צוואת יעקב ליוסף לקברו . ה"ותחילת צמיחת הגואל הוא משה רבנו ע, וקשים
 .וששני בני יוסף מנשה ואפרים כל אחד ייקחו נחלה בתוך אחי אביהם, בקבורת אבותיו

 

ושִציָום לקברו ,  ואשר ברכם לפני מותו ,  והגיד לבניו את אשר יקרא אותם באחרית הימים 
ושהׁשביע את אחיו שבפקוד השם .  במערה אשר בשדה המכפלה ושעשו בניו לו כאשר ִציָום 

 .אותם ויעלם ממצרים יעלו גם עצמותיו עימהם
 

אולי הרגיש שינוי שמזגו מה שלא הרגיש כמוהו בכל ימי , "ִיְשָרֵאל ָלמּות-ַוִיְקְרבּו ְיֵמי"מאמר 
ָנא -ַאל " ולכן קרא לבנו ליוסף לצוותו שנאמר  .  ומזה החליט כי קרב ִקצו ובא יומו ,  חייו 

פ " אע ,  " ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניךָ -ִאם"ובא אליו בתחנונים ובלשון רכה ואמר " ִתְקְבֵרִני ְבִמְצָרִים
שהיה בידו לגזור עליו כך בהיותו בנו יוצא ירכו שרצה לחלוק לו כבוד בעבור מעלתו הנתונה 

, שקרבו אצלו להראותו חיבתו היתרה לו , "ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרִכי-ִשים"ואמרו , לו מאת המלכות
 .ושהוא בוטח בו שלא ישיב את פניו על מה שיבקש ממנו

 

, " ָאנִֹכי ֶאֱעֶשה ִכְדָבֶרךָ " ולאחר שנתן יוסף ידו לאביו לעשות ככל אשר יצווה עליו באמרו  
 .והוא נשבע לו שלא יפיל אחד מכל דבריו ארצה, "ִהָשְבָעה ִלי"אמר לו אביו 

 

ובבוא יוסף למות אמר לאחיו שיש לחשוב , שהבטיחם על פרנסתם, "ִלָבם-ַוְיַדֵבר ַעל"מאמר 
ָפקֹד ִיְפקֹד "ואמר להם ואלוהים , שהוא לקצת אחיו ולבני אחיו כי אחיו זקנים ממנו

ְוָהָיה ֱאלִֹהים "ש לו גם יעקב אביו סמוך למותו "שהתפלל עליהם על גאולתם כמ" ֶאְתֶכם
וכיון בזה להׁשביעם שבפקוד אלוהים אותם ויעלם , "ֶאֶרץ ֲאבֵֹתיֶכם-ִעָמֶכם ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל

שישאו עצמותיו ממצרים ויעצום , "ַעְצמַֹתי ִמֶזה ִאְתֶכם-ְוַהֲעִליֶתם ֶאת"ממצרים לומר להם 
 .לארץ כנען ויקברום שם

ה העוסקים בפירוש התורה ובביאור מצוותיה ומנהגיה ובמיוחד " רבים מספרי חכמינו ע 
 .בהבדלים הקיימים בינינו לבין אחינו הרבניים

 

ה העוסק במלחמת דת האמת והאור נגד " הינו אחד מספרי חכמינו ע " חיזוק אמונה"ספר 
 .נביאי השקר והחושך

 

ספר זה לשמחתנו אינו משמש רק את עדתנו אלא גם את אחינו הרבניים ובמיוחד את כל 
 .הכיתות והזרמים בכל הדתות אשר יצאו חוצץ נגד הנצרות ומשיחם ישוע הנצרתי

 

, החלק הראשון מכיל את טענות הנוצרים ותשובותיו עליהם .  הספר מתחלק לשני חלקים 
החלק .  את דבריהם הכוזבים והוא בן חמישים פרקים ,  את טענותיו נגד אמונתם השקרית 

 .השני מכיל ביטול וסתירת דבריהם ואמונתם והוא בן מאה פרקים
 

 .הספר קיבל חשיבות רבה מאוד בעיני אומות העולם ותורגם לשפות רבות
 

לראשונה הופיע הספר בדפוס באוסף האנטישמי של וואגנזייל ותרגומו הלטיני הגיע לידיעת 
 .הציבור הנוצרי ועורר פולמוס גדול וחריף

 

בעיר   7311ל הנולד בשנת "ר אברהם זצ"ר יצחק הטרוקי הרופא בן הר"מחבר הספר הינו הר
ל ועל ידי הרב צפניה בן " ר אברהם הזקן זצ " גודל וחונך על ברכי אביו הר .  טרוק שבליטא 

הוא שלט שליטה מלאה כמעט בכל הספרות הרבנית על כל גווניה וענפיה . ל"ר מרדכי זצ"הר
לאור חכמתו הרבה ונעימות הליכותיו ובקיאותו בספרי . ובנוסף בכל ספרי הנצרות למינהם

והיה מבקר לעתים ,  סגניהם ויועציהם ,  היה קרוב ואהוב מאוד על שרי הממשלה , האומות
 .קרובות אצלם

 .17והוא בן  7351ל הלך לעולמו בשנת "רבנו יצחק בן אברהם זצ
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 זבל מי  שמלכלך
 

 .שהתמזל מזלו והצליח לרכוש סנדלים חדשים , מעשייה סינית מספרת על איכר עני

לא הספיק האיכר להתענג על .  לקח האיכר את הסנדלים הישנים והשליכם מעבר לגדר 
כשפתח האיכר את הדלת מצא את שליחי ,  סנדליו החדשים ודפיקות עלו מדלת בקתתו 

קרא "  ? כיצד תעז ללכלך את דרכו של הקיסר  . " הקיסר זועפים ובידיהם סנדליו הישנים 
. קד קידות עמוקות והביע חרטה ,  החוויר האיכר .  הבכיר מביניהם ונפנף בסנדלי האיכר 

 .השאירו חיילי הקיסר את הסנדלים בידי האיכר והלכו

 .עד שהתרחק מהעיר מרחק רב -יצא מהעיר והלך שעה ארוכה, לקח האיכר את סנדליו

והאיכר שמע ,  לא עבר יום אחד . קבר את סנדליו וחזר לביתו כשלבו טוב עליו, שם חפר בור
קרא קול נורא מן "  ? היכן הוא בעל הסנדלים  . " קול פרסות סוסים הולך וקרב לבקתתו 

כיצד . " וראה שוב את שליחי הקיסר אוחזים בסנדליו, כולו חיל ורעדה, יצא האיכר. הרחוב
בשעת החריש בשדות " קרא הבכיר מביניהם והוסיף  "  ? תעז לטמא את שדות הקיסר  

רעדו איבריו של "  נתקלה מחרשת הקיסר בסנדליך והעלתה אותם אל פני האדמה , הקיסר
נתרצה שליח .  אך הוא הצליח לקוד קידות הכנעה ולמלמל התנצלות , האיכר והחווירו פניו

והוביל את חילו במעלה הדרך ,  הפנה את סוסו , הקיסר השליך את הסנדלים לרגלי האיכר
 . אל ארמון הקיסר

באמצע הלילה יצא האיכר .  שב לביתו ולא ידע כיצד ייפתר מהם ,  לקח האיכר את סנדליו
חזר האיכר לביתו שמח וטוב .  קשר אליה את סנדליו והשליכם לנהר ,  בחר אבן , אל הנהר

יצא האיכר אחוז אימה לרחוב .  לא חלפה יממה ושוב שמע קול שעטת הסוסים .  לב 
דע כי זוהי אזהרתנו . " רשת דייגי הקיסר העלתה את סנדליך ?  שוב הקיסר .. ושם 

ויש האומרים שכך התהלך עד ,  קשר אותם למותניו ,  לקח האיכר את סנדליו ".  האחרונה
 .יום מותו

קושרים יפה ,  או הנציג המשפחתי שלנו , אנחנו. לפחות פעם ביום, זה קורה לכולנו, חברים
, ( עדיף בעצירת נשימה ) מרימים את המכסה ,  ניגשים לפח האשפה ,  שקית אשפה תפוחה 

 . ובתנועה קשתית נפטרים ממנת האשפה היומית שייצרנו

ג ביום חצי טון " ק   7.3בממוצע מייצר כל אחד מאתנו בשקדנות  .  לא נפטרנו   -? נפטרנו 
 .השתמשו נכון וחסכו זבל מהעולם, לכן אנשים יקרים מחזרו... אשפה בשנה

מה ההבדל בין נפילה מקומה ראשונה לנפילה 

 ?מקומה אחרונה 

 .אהההההההההה בום -נפילה מקומה אחרונה זה 

 .בום אההההההההה -נפילה מקומה ראשונה זה 

 111אבא זוכר שהבטחת לי שאם אקבל : ילד

 ?₪  111במבחן תתן לי 

 .כן: אבא

 ....51אז תביא לי : ילד

 ?למה דבורות מזמזמות : שאלה

 .כי הן לא יודעות את המילים: תשובה

 .שלושת הדובים חוזרים הביתה

 .מישהו אכל מהדייסה שלי: אבא דוב

 .מישהו אכל מהדייסה שלי: אמא דוב

 עזבו אתכם דייסה גנבו לנו את   : ילד דוב

 DVD –ה                                         
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benooa@gmail.com               

 .                    מאור דבח, בן יוסף: הגהה והדפסה, עיצוב, כתיבה, עריכה

 פרשת השבוע

 ויחי
 כניסת השבת

16:11 

 יציאת השבת

17:11 

 המקראון עובר שינוי

על מנת שנמשיך את המקראון כחלק 

החלטנו במערכת שמידי שבוע , פעיל

 .עמודים 4יצא מקראון בן 

ובכל סוף חודש מקראון מלא שיסקר 

 .וירחיב על החודש הקרב

 .שבת שלום

 

benooa@gmail.com 

 סוף בראשית
וסימנים , השקפות עולם, הרבה מסרים, ללא ספק הספר המעניין ביותר מתוך החמישה

 .לדורי דורים

 ?מה למדנו 

 .אך ננסה לקבץ רעיונות חשובים בספר זה, כמה שורות ומילים לא יספיקו, המון

 .העיקר בספר זה והחשוב מכל הוא שהעולם נברא יש מאין וכי יש בורא עולם אחד ויחיד

אלא מהגיון ומעשי ,  בנוסף למדנו כי יש דרכים מסוימות שעלינו לנהוג ולא מכורח ציוויים 

 .יושר ועוד, אמינות, מנהגי אבלות, הכנסת אורחים: כגון, אנוש

 ...עשיית המילה ביום השמיני ועוד, איסור אכילת הדם: כגון, בנוסף קיבלנו גם כמה ציווים

בעצם בריאת העולם ולאט לאט ההתמקדות עברה ,  ספר בראשית התחיל בראייה כללית 

 .יצחק ויעקב ונוסף להם יוסף הצדיק, אברהם -האבות , לאנשים ספציפיים

קבוצת אנשים שייעודה להפוך לעם ִעם ,  מעכשיו אנחנו מתחילים להתמקד בבני ישראל 

 .מצוות וחוקים, תורה

 לא תמוש התורה מפיכם ילדי אל

 ספרים רבותיי
 ?כמה מהם פגשתם? כמה ספרי הלכה אתם מכירים

 

 . אשכול הכופר. 4. כתר תורה. 3. גן עדן. 2. אדרת אליהו. 1

 .חיזוק אמונה. 8. מענה רך. 7. מעיין חיים. 6. גפן האדרת. 5

 

 זהו חלק ממש קטן ממבחר ספרינו העצומים ומלאי החכמה

 . מידי שבוע נבין כמה אנחנו מפספסים בחוסר ידיעה


