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כי כדי , לומר הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרע� כמו�
להתקשר ראשית באחדות ע� כל צריכי� ' שלתפילה תהא עלי

ז "ישראל ולכ� אז יאמר זה הפסוק ואהבת לרע� כמו� שעיד
ל כמו� ממש "רשיז' מתקשר באהבה ע� כל ישראל וכמו שפי

טוב לית�  )תפילה' ח הל"ע או"שו(' כמו� בלי חילוקי� ולכ� ג� אי
ז "כי עיד" אני בצדק אחזה פני�"כ "צדקה לפני התפילה וכמש

ז מעלה "י שד"כ מתאחד עמו ועכ"ירו גשעושה חסד ע� חב
' י צדקה וחסד וכל הענייני שלו� וכו"התפילות של כל ישראל ע

שכלולי� כול� במצות עשה של ואהבת לרע� כמו� שהוא מעני� 
ק "ז אצלינו שזה באה תוה"פ לפי"וממילא יל, לעני� באותו עני�

י שיהיה שלו� ביניכ� "כ ואת� עלו לשלו� שע"לרמז לנו מש
ש ולכ� תהיו "לאביכ� לאביכ� שבשמי� ית' לכ� עלייהא 

ע כי היכ� שיש "ש הבוכ"בשלו� כדי להתקרב ולהתדבק לאבשב
ע "שלו� ש� יש השראת השכינה ואז בקל יותר להתדבק להבוכ

ויכולי� לזכות להתקרבות נפלאה אגיוולדיגע התקרבות לאבינו 
 י שלו�"שבשמי� שזהו עלו לשלו� אל אביכ� שכל זה זוכי� ע

ואז זוכי� למעלת התפילה שהיא במקו� קרב� שהוא לשו� 
ל זוכי� למעלת התפילה "שלו� הנ' י בחי"ת וע"התקרבות להשי

כ עני� קרבת אלוקי� לי טוב ולכ� סמי� ליה ויגש יהודה "שהיא ג
ויכולי� לזכות , ל"י שלו� הנ"שהוא לשו� תפילה שלה זוכי� ע

תפילה כדבעי לתפילה של ויגש אליו יהודה של הגשה לשו� 
לרמז אליו ממש לידו כביכול אליו וזהו הלשו� , לכוח התפילה

' ל יכולי� לזכות לעמוד ממש לפניו ית"י כל ההקדמות הנ"שע
ע ללא שו� מחיצות "סמו� ודבוק אליו כביכול וקרוב וליד הבוכ

  .והפרעות
למה לומדי� זה ' פ עוד שזהו ויגש אליו יהודה שלכאו"ילז "ולפי

יהודה דווקא אלא שכידוע יהודה מורה על מלכות ל מ"העני� הנ
ה מל� ישראל חי וקיי� חוטר "שממנו יצא דוד המע, בית דוד

ת במהרה מלכות "מגזע ישי והדר� לזכות לזה שישיב לנו השי
י שלו� ואחדות כי כידוע שהתיקו� לגאולה "דוד ושלמה ע
ולכ� כשיהיה ואת� עלו לשלו� אל , י אהבת חינ�"שלימה הוא ע

יכ� שיהיה שלו� ביניכ� אז יהיה ויגש אליו יהודה שאז תזכו אב
שתכונ� לכ� מלכות בית דוד שהוא מזרעו ואז ג� יהיה הפירוש 

ע ללא שו� מחיצות "ל ויגש אליו יהודה לעמוד הכ� ליד הבוכ"הנ
י מלכות בית דוד נעשה גילוי מלכות שמי� בעול� "והסתרות שע

ת לבדו "גש אליו עד השיוי' כ גילוי עד שתזכו לבחי"ויהיה בכ
י מלכות שהוא משיח צדקנו "ז ע"כביכול בלי הסתרות שד

, או� פועל� אלעס גוט, ובזכות זה השלו� נזכה לגאולה השלימה
, ע ממילא זוכי� לגאולה"כי א� מלכות בית דוד תעמוד ליד הבוכ
ת ללא מחיצות והסתרות "שזהו תכלית הגאולה דביקות בהשי

ל כי אחדות הוא ההקדמה לכל "נו ולזה נצר� השלו� ה"ח
ת "ת שש� היה גילוי מהשי"כ במ"הישועות והמדריגות וכמש

י שאמרו רצונינו לראות את מלכינו א� ש� היה נצר� זה "לבנ
כ ויח� ש� ישראל "ההקדמה של שלו� ואחדות ביניה� וכמש

ואז דייקא יכל , ל כאיש אחד בלב אחד"רשיז' כנגד ההר ופי
ה כלי "ל לא מצא הקב"וכמו שארז, הלהיות ש� השראת השכינ

יבר� ' עוז לעמו ית� ה' ה' מחזיק ברכה לישראל אלא השלו� שנא
ת וכמו ש� כ� תמיד "את עמו בשלו� שקאי פסוק זה ג� על מ

וא� יש זאת ממילא שיינט שוי� אריי� , זהו כלי מחזיק ברכה
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 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        פרשת ויגשפרשת ויגשפרשת ויגשפרשת ויגש

  ב"ארה -ע"תש  ק ויגש"מוצש

ק יש פשטי� עד אי� "הנה כידוע בתוה
סו� וממילא יש להתבונ� שפרשת מק+ 

ואת� עלו לשלו� אל "מסיימת בפסוק 
ו מתחלת ז בסמו� ל"ותיכ� אחר, "אביכ�

ויגש אליו "ויגש בפסוק ' פרשת� פ
במדרש ' ובביאור תיבת ויגש אי" יהודה

שהוא הגשה לפיוס למלחמה וג� הגשה 
מ "פ העני� לפי"לכ� יל, היא לשו� תפילה

שקוד� התפילה יש  'י הק"מהארשידוע 

וזהו , ג"ברכות וישועות עד אי� סו� ברו
בשמי� כי נמי עלו לשלו� אל אביכ� ש

וכ� מרמז עלו אל , ה"שלו� שמו של הקב
ששמו שלו� והשכינה , ה"אביכ� להקב

שלעכטס נאר פאר , שורה רק באחדות
אלע שלעכטע גויי� או� אלעס גוטס פאר 

  .אלע איד�
יש להעיר לבבות מביני� שהנה ובזה 

הרבה אנשי� מחפשי� סגולות וישועות 

 'ב' המש� בעמ

ודעי� על סגולת כוח מכל מיני מקומות ולכ� לפלא הוא שזה אי� י
ל ששלו� "שזולת הנ, השלו� לישועות הפרטיות וישועת הכלל

מביא קרבת אלוקי� והשראת השכינה שה� סיבה לכל הטובות 
במידה שאד� מודד  .)סנהדרי� צ(ל "עוד יש בזה עני� מה שאמרו חז

צל� ' כ ה"א לפרש מש"זיע 'ט הק"ממר� הבעש' וכ� אי, מודדי� לו
שהצל של האד� נפעל לפי פעולות האד� על יד ימינ� שכמו 

שכשהוא זז אז ג� צילו זז וכל תנועה של האד� נראית ומשפעת 
ת "צל� שכמו שהאד� מתנהג כ� השי' על צילו כ� הוא עני� ה

ת גומל עמו חסדי� "מתנהג עמו וא� הוא גומל חסדי� א� השי
ת מתנהג עמו "וא� הוא מרח� על אחרי� ועל הבריות א� השי

ולכ� זו עצה , ס"בתחנוני� וכל הישועות שהוא עאברחמנות ו
י שיהיו "ע, א מחפשי�"פשוטה שגדולה משאר הסגולות שבנ

ת ייטיב לה� "טובי� לזולת� אחינו כל בית ישראל יזכו שא� השי
וזה יכולי� , כל עניניה� וימלא כל משאלות לב� לטובה ולברכה

ג�  ז"ל לזכות עיד"י בחינת במידה שאד� מודד וכנ"לזכות ע
י השלו� שהוא די "ז ע"ומידה טובה מרובה שכ. לגאולה השלימה

  .בעסטע או� חשובסטע
אמר יהודה אל יוס�  )ויגש(הפסוקי� ריש הפרשה ובהמש� 

ונאמר אל אדוני יש לנו אב זק� וילד זקוני� קט� ואחיו מת ויותר "
ל ואחיו מת מפני היראה "רשיז' וכ, "הוא לבדו לאמו ואביו אהבו

דבר שקר מפיו אמר א� אומר לו שהוא קיי� יאמר  היה מוציא
יש להתעכב ולהתבונ� האי� היה יהודה מוציא ' הראהו אצלי ולכאו

ה שאי� לנו -לסיבת זו היראה והרי הוא משבטי י' שקר מפיו אפי
, כ אי� הוא שמחמת יראה יוציא שקר מפיו"השגה בגדלות� וא

מ "ל לפי"לא יא, אי� יהודה מוציא חלילה דבר שקר מפיו' ולכאו
ל כלל עני חשוב כמת ואצל יוס� כתיב עינו בכבל רגלו והוא "שארז

עני והוא נעשה ש� עבד ואי� לו מאו� ונמכר ' נעשה ש� בחי
ולפיכ� אמר עליו יהודה ואחיו מת , בשפלות ועני הוא חשוב כמת

שנעשה כעני שחשוב כמת וממילא נמצא שלא הוציא יהודה שקר 
יא זה מפיו כי ראה שהוא עני� של פיקוח ל טע� שהוצ"ועוי, מפיו

נפש שהרי הוא חשש שא� יאמר שאחיו קיי� יאמר לו יוס� 
א להביאו ואז התוצאה שלא "להביאו אליו והרי הוא נעל� וא

ה למות מזה הצער "יחזיר יוס� את בנימי� ויוכל חלילה יעקב אע
ת לכ� "נ דוחה כה"ה ופיקו"כ הוא פיקוח נפש של יעקב אע"א, ו"ח
ז שקר ממש שהרי עני חשוב "ז אי"ועכ, יקר ואמר ואחיו מתש

  .ל ובצירו� שני סברות אלו אמר ואחיו מת"כמת וכנ
ולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� "' ז בהמש� אי"אחרושוב 

עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוס� 
' ולכאו, אפקכ ולא יכול יוס� להת"וצריכי� להבי� מש, "אל אחיו

וכי עד עכשיו כ� , למה דווקא עכשיו לא יכל ומה היה עד עכשיו
כ עד כדי שציוה הוציאו כל איש "ולמה הל� רחוק כ, יכל להתאפק

מעלי ועוד יותר מזה שמסבירי� המפרשי� שלא אמר שייצאו 
בעצמ� אלא חמור מזה הוציאו כל איש מעלי שיוציאו� בעל 

כי לולי זה , כוח בזריזות גדולהכורח� ושלא בטובת� שיוציאו� ב
לא היו יוצאי� כי אנשי� היו סקרני� לראות הלאה מה יהיה בי� 

ומה היה קורה א� , למה שלח� בזריזות כזאת' ולכאו, יוס� ויהודה
ואמנ� בפשטות הפשט שהרי יהודה , היה מחכה עוד זמ� מועט

ואז זה נגע ליוס� , תיאר ברחמי� ובתחנוני� את צערו של אבא
ע "מ� האמיתי ולא יכל לעמוד בכל זה ויצא ושפ� שיחו לבוכהרח

 'ב' המש� בעמ

נר של חנוכה שהניחה למעלה  :)שבת כב(' איתא בגמ
י דלא שלטא "וברש. אמה פסולה כסוכה וכמבוי' מכ

הנה מצאנו בשלש אלה סוכה ', ביה עינא למעלה מכ
ל "וי, מבוי ונר חנוכה שצרי� שישלוט בה� העי�

דכל מה , דשליטת העי� הוא עני� של שליטת רשות
בבא (ועד כדי כ� מצאנו , ששולט בו העי� הוי כרשותו

שהיינו אומרי� שבראיה בעלמא יקנה את  :)מציעא
, ש"עיי, המציאה לולי שיש לנו משנה יתירה שלא קנה

ה "ד. ב' תוס' ועי(הבטה בהפקר קני . ח"א ש� קי"וכ
עד כדי כ� שיש צד  חזינ� דכח הראיה היא, )דבראיה

דראיית העי� היא , י הראיה"לומר שיוכל לקנות ע
ל "דברי� הנ' ל דלכ� צרי� בג"וי, כשליטת רשות

הדברי� ה� עני� של ' כיו� דבג, שישלוט בה� העי�
צרי� , בסוכה דכתיב בה תשבו כעי� תדורו, רשות

שבשעת ישיבתו בסוכה ידע ויחוש שהוא ברשות 
ה ששולט בה העי� מרגיש ולכ� עד עשרי� אמ, הסוכה

וכ� במבוי שהוא עני� של , שהוא נמצא ברשות סוכה
י הקורה בפתח המבוי נהיה המבוי רשות "שע, רשות
ולכ� צרי� שיהיה הקורה עד עשרי� אמה , היחיד

והנה כי כ� ג� בנר , י"שבכ� ירגיש שהוא נמצא ברה
ק הטע� שצרי� "ש בסה"חנוכה הכוונה בנרות היא כמ

ביתו מבחו+ בכדי לקדש את ביתו להניחה בפתח 
וג� שיפוצו , י קדושת הנרות הקדושי�"ורשותו ע

ר לקדשו ולטהרו "האורות הקדושי� לחו+ לרה
' החיומיתאמרא משמיה , מזוהמת טומאת היווני�

ע דהיווני� רצו בכוח טומאת� להכניס את "זי מ"הרי
י וטמאו כל השמני� שבהיכל "ר לתו� רה"זוהמת רה
נ של "י מסי"נס היה שנהפו� היא שעוה, י"שהיא רה

י "החשמונאי� ניתנה לנו אורות נרות חנוכה שע
ר לקדש ג� את "י לרה"האורות האלו מאירי� מרה

, ולזה המצוה להניחה על פתח ביתו מבחו+, ר"הרה
אמה שישלוט בה ' ל דלכ� צרי� שיהיה עד כ"ז י"ועפי

שידע וירגיש שהנרות , ל"העי� שהיא עני� של רשות כנ
י "קדושי� ה� ברשותו ושה� מקדשי� את רשותו ועה

  .ר"זה בא יבא הקדושה ג� לרה
, הצדיקי� לב� ברשות� )'ז ח"בראשית ס(ר "מדואיתא 

 )פ ולא תתורו"י שלח עה"ורש' ב' ר י"במ' עי(ל דאיתא "וי
שורייני דעינא  :)ח"ז כ"ע(א "וכ, עי� רואה והלב חומד

לטי� ולכ� הצדיקי� ששו, באובנתא דליבא תליא
ששליטת העי� היא שליטת , בעיניה� ליב� ברשות�

  .וכששולטי� בעיניה� שולטי� בליב�, רשות
ש ביוס� הצדיק ויהי יוס� יפה תואר "ל מ"יז "ועפי

התחיל , י כיו� שראה עצמו מושל"וברש, ויפה מראה
ה אבי� "אמר הקב, אוכל ושותה ומסלסל בשערו
אני מגרה ב� את , מתאבל ואתה מסלסל בשער�

  . כ"ע, מיד, הדוב
ק רבינו משה "מר� הרהמ שאמר "ל עפי"העני� יולהבי� 

שבתחילה כתוב על , בלשו� הכתובי�א "מלעלוב זיע
וכל אשר הוא , ויהי איש מצליח, יוס� לשו� הצלחה

ויבר� , כ כתוב לשו� ברכה"ואח, מצליח בידו' עושה ד
בכל אשר ' ויהי ברכת ד, את בית המצרי בגלל יוס�' ד

, ואמר הטע� שברכה היא למעלה מדר� הטבע ,יש לו
ובאר+ ישראל שורה בחינת , והצלחה היא בדר� הטבע
ל שורה רק הצלחה "אבל בחו, ברכה שהיא מעל לטבע

ל מקדש "א� הצדיק הנמצא בחו, שהיא בדר� הטבע
י ושורה ברשותו בחינת ברכה "את רשותו בבחינת א

ולכ� בתחילה היה שורה בבית במצרי , מעל לטבע
שהיא , ל רק בחינת הצלחה בגלל יוס�"הוא בחוש

א� לאחר שהפקיד את יוס� על כל אשר , בדר� הטבע
ונהיה בית המצרי רשותו של , יש לו וכל יש לו נת� בידו

היה אפשר כבר לשרות בחינת ברכה מעל , יוס�
ולכ� לאחר שהפקיד את יוס� על ביתו כתוב , לטבע

  . ק"דהעכת, את בית המצרי בגלל יוס�' ויבר� ד
דלאחר , ש ויפה מראה"ל הכוונה מ"י' הקד "ועפי

ויוס� קידש את הרשות , שמינה את יוס� על רשותו
שהיא שליטת עיניו שהיו יפי� , היה בחינת יפה מראה

וכיו� שראה יוס� שהגיע , ושלטו ברשותו לקדש אותו
למדריגה זו של שליטת רשותו הסתפק בכ� והתחיל 
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י פשטות הסיבה שלכ� לא "וזהו עפ, כ שיצא ובכה וחזר"כמש

אמנ� , יכל להתאפק מרוב רחמי� עליה� ועל אביה�
ס ולכ� יש להוסי� על זה ולומר עוד "ק יש פשטי� עא"בתוה

שיוס� הצדיק היה יודע שכל זה הצער שגר� לה� כא� היה 
השבטי� ולכ� רצה להמתיק מה� את עני� המכירה טובת 

ו ולכ� עשה לה� כל המעברי� האלו "ז ח"ושלא ייענשו ע
ואכ� ה� באו מזה לתשובה שלימה ואמרו איש אל אחיו לכ� 
בא לנו זה שמכרנו את יוס� ולא ראינו צרת נפשו בהתחננו 

ואז יוס� לא יכל להתאפק ', אלינו ועשו חשבו� הנפש וכו
בכה ושוב עבור המש� טובת� ותיקונ� הסתיר ויצא לחו+ ו

מה� שבכה בחו+ וחזר בלבוש מלכות וחזר לנהל המלוכה 
כתקי� ולא כבוכה והכל היה כדי שיהיה המתקה על המכירה 
-ואי� לנו שו� השגה בהייליגע זיסע קדשי קדשי� די שבטי ק

ק הכל "ז אנו מדברי� מזה כי זה כתוב כ� בתוה"ה ועכ
שהכל נכתב לנו כדי שנבוא מזה צו מדברי� כמו שכתוב 

ולכ� עשה יוס� כל זה כדי להשלי� , שטייגע� או� אלע ענייני�
כ "ו והג� שמצינו שאח"לה� תיקונ� ולא יסבלו בגינו עוד ח

ז "כ לפי"היה עשרה הרוגי מלכות כתיקו� לזו המכירת יוס� א
ל שלזמ� ההוא "ז י"לא השלי� לה� יוס� אז את תיקונ� עכ

עצמ� הספיק כ� מה שעשה והועיל שלא נענשו ולאחי יוס� 
ז ולאותו זמ� היה התיקו� למכירה מה שעשה לה� "ה� עבו

והיה לה� מזה תשובה וחרטה , יוס� ע� כל הענייני�
ל שהחליטו השבטי� "במדרשי� ובחז' ולכ� אי, אמיתית

בהחלטה גמורה שא� ימצאו את יוס� ממצרי� יחזירו אותו 
ולכ� , ל על מכירתו"חרטה שהימחמת , נ לאביו"במסי' אפי

יוס� חשב ועשה כל זה לטובת� וטובת כלל ישראל לתיקו� 
  .ולכ� עברו מה שעברו, על המכירה

כ למה סבל "א� כל זה עשה לתיקו� על המכירה אואמנ! 
עמה� בנימי� והרי לא השתת� ולא היה עמה� במכירה אלא 

למה סבל מזאת ' שכבר דיברנו על כ� בשנה אשתקד שלכאו
במדרשי� שבאמת הוא לא סבל ש� ' אלא שאי, נימי�ב

כמות� משו� שלבנימי� גילה תיכ� יוס� את האמת שהוא 
א� אסור היה עליו לגלות ולהראות זאת או� האט עס , אחיו

-ואז לכ� שבטי ק, גמוזט מיט שפילע� שאינו יודע שהוא יוס�
  .ה סברו שהוא תיקו� על העבר

ר יהודה כולנו עבדי� יש להבי� עוד שקוד� אומ' לכאוא� 
ופתאו� חוזר בו שיוס� אמר שכול� יחזרו לאביה� ורק 

למה שינה דעתו ' בנימי� ישאר ויהודה לא הסכי� ולכאו
מקצה לקצה שתחילה הסכי� שכול� יהיו עבדי� ועכשיו 

על בנימי� לחוד ולא רוצה שבנימי� יהא ' אינו מסכי� אפי
אלא , סו�מאי קסבר מתחילה ומאי קסבר לב' ולכאו, עבד

הפשט הוא שהבי� יהודה שכל מה שה� עוברי� כא� ה� 
תיקוני� על המכירה ולכ� חשב שהג� שבנימי� לא היה 

כ מפני הרעה נאס� "ז הוא נענש אית� עדש"במכירה עכ
וא� , צדיקי� נתפסי� בעוו� הדור' הצדיק כי הוא עמה� בחי

ואז קיבל עליו הדי� , צערו של בנימי� והוא בהשגחה מהשמי�
והסכי� שא� בנימי� ישאר ע� יוס� והג� , מ� השמיי�

ז סבר שבאי� ברירה "שהבטיח לאביו להשיב את בנימי� עכ
יניחו דעת אביה� בזה שיודיעוהו שאמנ� נעשו עבדי� אבל 

ז ה� בחיי� ושלו� וא� יכולי� לשלוח את בנימי� לבקרו "עכ
מעת לעת כי לא היה אולי מוכרח שיהיה בנימי� אצלו כל 

ממש ולכ� הסכי� יהודה לדברי יוס� כי סבר שהכל הוא הזמ� 
כ כשראה שכא� יוס� "משא, מחלקי תיקונ� על מכירת יוס�

הצדיק אומר לו שרק בנימי� יהיה עבד וא� אחד משאר 
כא� אמר יהודה בלבו ששוב לא יתכ� שכל זה , האחי� לא

משו� מכירת יוס� שהרי בנימי� לא היה במכירת יוס� וא� 
ז עבור המכירה והבי� שהוא לא "כ מזה שאי"א רק הוא נתפס

עונש משמי� ולכ� מכא� ואיל� פעל בכל האפשרויות וניגש 
של ויגש שה� פיוס ומלחמה ' ע� כל האמצעי� לתפילה בחי

ה ולכ� קיבל "ובלבד והעיקר שבנימי� יחזור אל יעקב אע
א� כאמור בנימי� ידע מזאת והיה לו , הכוח ללחו� נגד זה

  .כ� אסור לדבר על
ל שיוס� הצדיק עשה כל זה כי פעל "נחזור לעני� הנומעתה 

ועכשיו יוס� , לה� תיקוני� גמורי� לעני� ההוא של המכירה
וג� , הצדיק כבר ראה שיהודה מוסר נפשו על האח בנימי�

נ זו על בנימי� כבר תיק� את זה שלא נלח� "הבי� שבמסי
 'ד' המש� בעמ

, תהנ שלא יהרגו את יוס� אלא ישיבוהו לאביו הבי"במסי
הג� שאי� לנו השגה והכל כדי לשבר האוז� כדי ללמוד 

הבי� עכשיו יוס� , י"ירח� המרח� ישמור עלי ועכ, בפשטות
הצדיק שכבר הגיע הזמ� של הישועה השלימה לפי שיהודה 
תיק� את העבר הקוד� מיט די מכירה והבי� שהגיע כבר 

ש והוא כבר ראוי להתגלות של שלו� ושלוה מיט "לתיקוה
רגע אחד נותר ' לכ� כבר לא רצה לחכות יותר אפיאחדות 

ומיותר כי על חשבונו שלו עצמו הסכי� לסבול להתעכב 
נ שלה� לא "א� על חשבונ� של אחיו ועגמ, והמתי� והתאפק

ט ג� לא רגע אחד ולא 'לא קיי� סעקענ' רצה להתעכב אפי
לחכות ולהמתי� כי הגיע זמ� הגאולה וישועה שלימה ושמחת 

" ולא יכל עוד יוס� להתאפק"לכ� , ב אבינוהשבטי� ויעק
הוציאו כל איש "וצוה שבזריזות יוציאו את כול� וצעק 

  ". מעלי
ח שמעשה יוס� ואחיו מלמד אותנו על זו "ידוע מהחג! 

כמו שיוס� הצדיק , הגלות והכל מרומז ש� על זה הגלות
י למקו� חוש� "באר' נעקר מהאור הגדול של בית אביו הק

בדו ונלח� בכל טומאת מצרי� והורה הדר� וערפל יחידי ל
וממילא כל , לישראל שיתנהגו בקדושה בכללות ובפרטות

כ השבטי� ע� כל המערכות "הצרות שעבר יוס� ואח
ל שעשו שהיו מלאי� צרות שכא� מצאו כס� "והתשובה הנ

בכליה� וכא� אסר את שמעו� לעיניה� שהיה זה צרה לה� 
כ שמו במקו� "א� אחהג� שמובא שרק לעיניה� אסר אותו 

ז לה� "מנוחה ושלוה ולא בבית הסוהר ואכל מהמלכות עכ
שלמה ' נ הג� שהוא ג� כיו� בזה לטובה כדאי"זה היה עגמ

כי אמר שאלו שמעו� ולוי , לקח את שמעו� דייקא מה�
ישארו יחדיו אז ה� עלולי� לעשות ליוס� ולמצרי� כמו 

ל "ושוב הילכ� צריכי� להפריד ביניה� , שה� עשו אצל שכ�
צרה שכא� נמצא הגביע אצל בנימי� ואמנ� ידעו שהוא תיקו� 

נ מזה ואמרו מה זאת "ל עג"ז הי"אבל עכ, השל� על העבר
עשה אלוקי� לנו א� ברגע שאמר אני יוס� אחיכ� הכל 

ע יאמר "ע שכ� יהיה כשהבוכ"ח זי"וזה אמר הח, נתור+ לה�
הכל יהיה א אז "אלוקיכ� בק+ הגלות לעת הגאולה בב' אני ה

ויהיה כזה אור עול� וכל התמיהות ' כמימרי' מתור+ ברגע א
א� היו במש� הגלות יתורצו ברגע אחד כמו אצל יוס� 

ומהרה בימינו נזכה שכימי מצרי� אראנו נפלאות וכל , הצדיק
הדורות של כלל ישראל יהיה מתור+ לה� כל התמיהות 

ת "ויראו שכולו אמת ויציב וכולו רחמי� ורחמנות מהשי
  .ויתעלה שמו וזכרו

ל ש� למה פרשה זו "ז פרשת ויחי וברשיז"מתחיל אחרושוב 
סתומה לפי שכשנפטר יעקב אבינו נסתתמו עיניה� ולב� 

ב שזה סתו� "צ' ולכאו, של ישראל מפני הגלות שהתחילה
ז שנה "ה י"בתחילתו וש� הרי מסופר על חיי יעקב אע

, ה סתומהבמצרי� שהיו לו שני� טובי� ולמה כתוב ש� שז
פ שבאמת הג� שעברו כל הצרות "ס ויל"פשאע' ובתורה אי

ה ש� היו שני� "ז שני� של יעקב אע"ז אלו הי"ל עכ"הנ
טובות וישועות רבות והיו לה� שני שובע ויהודה הקי� ש� 
י "ישיבה ובית הוראה באר+ גוש� והיה לעכטיגע זמני� ע

אלו הימי� פ ויחי יעקב מובא ש"וכ� עה', יעקב אבינו ובניו הק
היו די בעסטע יאר� זיינע כמובא ממפרשי� ובעל הטורי� 
ומרומז ש� אי� שהיה לה� ש� שפע ג� של קמח וג� של 
תורה והיה כולו תורה באחוה ואהבה שאז היה גדול ביותר 
כוח התורה ואלו השבע עשרה שני יעקב היו שניו הטובי� 

ילותא שמעתתא בעי צ :)מגילה כח(' ביותר וכוח התורה וכדאי
היינו צלילות ומנוחת הדעת וזה היה לו ש� בשפע ורחבות 

' ת כרצונו הטוב שעל זה נא"ל תורה ועבודת השי"וממליא הי
ואור עול� גדול היה ש� שיכל " ותחי רוח יעקב אביה�"כ "ג

ה שזה היה לו עכשיו -ללמוד ע� יוס� ויהודה וכל השבטי ק
וב על זה ויחי יעקב ולכ� כת, אור גדול כי ה� חיינו ואור� ימינו

שאז האט ער גלעבט וחי באמת בחיות התורה ובכוח התורה 
א� כא� , כי שנותיו הקודמי� היו ביגו� שאולה, ושמחת החיי�

ז פרשה זו "א� עכ, היה אצלו בשמחה גדולה ושמחת התורה
ז פרשה "שהיו לה� ש� כל הישועות האלו בכ' סתומה שאפי

ואי� תורה , ק"יא קוהי שה"זו סתומה לפי שנאלצו לצאת מא
י ומציו� תצא תורה והיא מקו� מקדש וקודש "כתורת אר

י שהיא כזה אור גדול אור עול� וליל� "והוצרכו לעזוב אר

והתחיל מסלסל בשערו , שר לובעבודת הקודש א' לעבוד את ד
שיוס� התחיל בעבודתו , היינו הקליפות הרומזי� על שערות

ה אבי� "א� אמר הקב, לשבור אות� ולהכניע� אל הקדושה
לא זו המטרה שאליה נשלחת , מתאבל ואתה מסלסל בשער�
כי א� כ� היית יכול לישאר אצל , למצרי� לקדש את רשות� לבד

אלא , מה אבי� מתאבל עלי� חינ�ול, י"אבי� בקדושת רשותו בא
ושכל מצרי� יהיה , נשלחת למצרי� בכדי לקדש את כל מצרי�

בכדי שכשיבואו בני יעקב לש� ולעתיד , בבחינת רשות הצדיק
גלות מצרי� יוכלו ישראל לעמוד בקדושה שלא יפלו חלילה 

יוס� ירד  )'ב ה"ר ל"ויק(וכדאיתא במדרש , ל"לשערי הטומאה ר
ומיד ותשא , ונגדרו ישראל בזכותו, ו מ� הערוהלמצרי� וגדר עצמ

בזמ� שיוס� קידש את , שזה לעומת זה, אשת אדוניו את עיניה
מיד ותשא אשת אדוניו את עיניה , רשותו ושלטו עיניו ברשותו

, ורצתה להשליט את עיניה הטמאות ברשות יוס�, דקליפה
ומעתה החלה עבודת יוס� לקדש , ל"להכניס בה מכוח הטומאה ר

ושעיניו הקדושי� ישלטו בכל מצרי� , ת כל רשות מצרי�א
, וכשהצליח יוס� בעבודתו הקדושה, ולקדש את כל אר+ מצרי�

, זכה לברכת ב� פורת עלי עי�, וישיתהו פרעה על כל אר+ מצרי�
י "ק ר"הרהוכמאמר , ששלטו עיניו הקדושי� על כל רשות מצרי�

השכינה  " ה אמרכ" )ט, ויגש מה(פ בפרשתינו "ע עה"זי י�'מרוז
הב� של� יוס� " בנ� יוס# שמני אלקי!", אומרת" כה"הנקראת 

שיוס� הביא את מצרי� להכיר " לאדו� לכל מצרי!"ש� את שמי 
  )ע"חנוכה תש(. ה"בבורא עול� ולהאמי� בהקב

 

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'א' המש� מעמ

בד� דבר באזני אדוני ואל יחר ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא ע
  )יח,מד (' אפ� בעבד� וגו

 ויאמר בי אדניה "כשאיש הישראלי ניגש לפני הקב' פי ויגש אליו יהודה
וכינה אוז� כלפי מעלה כדי לשבר את ( 'דבר באזני כות� נא לי רשות לדבר 

כמו  כי כמו�על מה שאיני ראוי והגו� לכ�  ואל יחר אפ� בעבד� )האוז�
י כ� יש בי חלק היצר הרע כי זה לעומת זה עשה אלוקי� שאתה בקרב

  )אילנא דחיי(. והיצר הרע אינו מניח לו לעשות רצונ� הקדושה
*  

ל חסידי� הראשוני� היו שוהי� "או יש לרמז בכתוב זה מה שאמרו חז
, ומתפללי� כדי שיכוונו את ליב� למקו�, שעה אחת קוד� התפילה

בתפילת� עצמה יכוונו ליב� שבאותו השעה היו מתפללי� על כ� ש
ידבר רבונו של על� עזרני בזה ש   ,ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוניוזהו 
שאוכל להתפלל תפילה ראויה  עבד� דבר באזני אדונילשו� תפילה נא 

  )ע"נח מלכובי$ זי' ק ר"הרה(. ה"שתתקבל לפי הקב, כדבעי
  

  )ה,מה (ועתה אל תעצבו 
ואל תעצבו שלא להיות  )א"כ' ר פ"בר(אי� ועתה אלא לשו� תשובה 

אמרי שאול בש! רבי יחזקאל מקוזמיר (התשובה בעצבות כי א� בשמחה 
  )ע"זי
  

  )א,מה (אני יוס# העוד אבי חי ולא יכלו לענות אותו כי נבהלו מפניו 
כ יאמר העוד אבי "ל לשאול מקוד� בשלו� אביו ואח"ויש לדקדק דהו

כ "מק+ ולא חזרו אח' בפחי ועוד שכבר שאל בשלו� אביו לפני זה 
ונראה לבאר דידעו שאמר עשו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה . לבית�

והיה יעקב מתפחד עד שנולד יוס� שטנו של עשו אז בטח , יעקב אחי
כ כשמוע יעקב שנטר� יוס� מיא� להתנח� "וע, לבו וחזר לבית אביו

וס� ושמא לא תאמינו לי שי אני יוס#וזה שאמר הכתוב , שדאג על חייו
שלולי שאני יוס� חי בעול� לא היה  העוד אבי חיעדיי� בעול� לזה אמר 

והיה עשו מקיי� מחשבותיו , שני�' אבי חי כי כבר מת יצחק יותר מי
. אבל כיו� שאבי חי בהכרח שאני יוס� בעול�, ואהרגה יעקב אחי

  )ראשית בכורי!(
*  

לו שהיה זיו  ד כי ב� זקוני� הוא"מפניו צרי� ביאור ויש לפרש עפי תיבת
ויאמר יוס# אל אחיו אני  איקוני� שלו דומה לאביו וזה שאמר הכתוב 

ומזה תוכלו  העוד אבי חיוכי לא תאמינו הא לכ� ראיה ברורה יוס# 
וא� הוא חי , לדעת שהאמת אתי שזיו איקוני� שלי דומה לשל אבי

  , יכולי� את� לזכור דמות פרצופו
דייקי דראו שה�  מפניוכי נבהלו שראו כ� לא יכלו לענות אותו  וכיו�

  )ילקוט הלוי(. ק"דומי� זה לזה ודו
  

  )ט,מה ( רדה אלי אל תעמוד
ה שני� כי שנה אחת שהיו המכות "רצונו לומר השעבוד לא יהא רק רד

   )אלשי�(. משמשי� היה גאולה לישראל ושמחה שניצולו מ� המכות
  

מו (רועה צא�  כי תועבת מצרי! כל' ואמרת! אנשי מקנה היו עבדי� וגו
  )לד,

אבל יוס� הצדיק מדה , יש שה� רוצי� להיות חשובי� אצל האומות
לכ� , כיו� שהיה יודע כי תועבת מצרי� כל רועה צא�, אחרת היתה בו

חידושי (. כדאי לרחק�, היה אומר לפרעה על אחיו שה� רועי צא�
   )!"הרי
  

  )יד,מז (בשבר אשר ה! שוברי! ' וילקט יוס# את כל הכס# וגו
מ דנודע דעל "ע עפ"צבי הירש מזידטישויב זי' ק ר"שמעתי בש� הה

וקשה להבי� דישראל אינו , המטבעות שלה� היה חקוק דמות אנדרט
  , יכול לבטל עבודה זרה של נכרי

וילקט הכתוב ' וזה פי, לומר כיו� שנכרי יוכל לבטל עבודה זרה שלו ויש
ועל ידי , � שברושהמצרי ,שוברי!" ה!"יוס# את כל הכס# בשבר אשר 

  )דברי שאול(. השבירה ששברו המה בטלו העבודה זרה
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  �"ליקוטי מוהר' ק רבי נחמ� מברסלב ב"ע תלמיד הרה"ק רבי נת� שטערנהאר$ מברסלב זי"הרה
   )ה"תר( עשרה בטבת יומא דהילולא

  לידתו של צדיק
, ו בשבט"בט, )לפני כמאתיים עשרים וחמש שנה(ם "תקבשנת 
בן בכור לאביו הנגיד רבי נפתלי הירץ , רבי נתןנולד 

מלבד . נחשב לאחד מנגידי העיר וחשוביה, אביו, טערנהארץש
  .נולדו לאביו עוד שלושה בנים ובת אחת, רבי נתן

נתונים כל הזמן  רבי נתןהיו מחשבותיו של , עמדו על דעתומיום 
זכרון יום . ולתת לב לתכליתו הנצחי, לחשוב חשבונו של עולם

מש לא -ל כעצה להתעוררות של תשובה"המיתה המוזכר בחז
עוד בהיותו ילד רך בשנים כבר החל לחיות עם . מנגד עיניו
שיבוא יום וישיב את נשמתו לבוראו ויצטרך למסור , תחושה זו

והיא אשר עוררה בו , דין וחשבון על כל מה שעשה בימי חייו
כאשר כל עתותיו בכל ימי , את ההחלטה לא לאבד רגע אחד

טוב לפני הבורא חייו מוקדשות אך ורק לתורה ותפילה ועשיית ה
  .וזכרון יום המיתה מלוה את כל דרכיו, יתברך

היה , יצחק דנציג' סבו ר: לכך מסופרת העובדא הבאהבהקשר 
מיושבי כותל המזרח של בית המדרש עם שאר זקני ונכבדי 

, לשהות שם במחיצת הזקנים רבי נתןבילדותו נהג . הקהילה
בית בהגיעו ל, באחד הימים. והללו אהבו להשתעשע עמו

. שם הילד לב להעדרו של אחד הזקנים זה כמה ימים, המדרש
הלה הסתלק . "שאל הילד לסבו-"?היכן הוא היהודי הזקן הזה"

לא הבין את  רבי נתןכש. השיב הסבא" ונפטר לבית עולמו
שבעת , יצחק' הסביר לו הסבא ר' נפטר'משמעות המילה 
זה . "..ואז נקברים ונטמנים בעפר, מתים, שהחיים מסתיימים
ואם אכן כן "קרא הילד נרעש ואחוז תדהמה , !"?תכלית כל החיים

שאלה זו , "מה היא באמת התכלית מכל מאוויי העולם הזה, הוא
, היא לא נתנה לו מנוח, רבי נתןהפכה מאז לשאלת חייו של 

החיפוש אחר תשובה לשאלה זו בא לידי  ,וניקרה תדיר במוחו
תית שהיא רק תורה ביטוי בהתעמקותו בתכלית החיים האמ

עד שהיא הביאה אותו אל פתחה של תורת ', ותפילה ועבודת ה
שבה מצא , ע"ק רבי נחמן מברסלב זי"הרה רבו ודרכו הטהורה

אך כל זמן שלבו עדיין לא בא אל . פתרון לשאלת חייו ותכליתם
 'וכבר בילדותו היה למבקש ה, חיפש וחקר, דרש ודרש, סיפוקו

היתה כאמור אמידה ובעלת  רבי נתן משפחתו של ,בתום וביושר
כך , הם חיו את חייהם בנוחיות מירבית והרחבת הדעת, אמצעים

פנוי היה להתרכז בלימודיו ולעלות במעלות  רבי נתןשמוחו של 
  .התורה

  מנמירובהעילוי 
ותמיד היה , עוד בהיותו ילד קטן התמיד מאד בלימודיו, מעודו

הוא התבלט מאד . חוזר ומשנן לעצמו את הגמרא דף אחר דף
אף מיוחד במינו ". חדר"בהתמדתו ושקדנותו על יתר חבריו ב

בעוד שהמעולים שבילדי החדר הראו את . היה בדרך לימודו
שלא אחת , כוחם וחילם בפלפולים וחיפוש אחר קושיות ושאלות

לימודו היה בפשטות , נמנע מכל זה רבי נתןסטו מהדרך הישרה 
היה מתנצל כל " ?לי קושיותמה אעשה שאין . "ובהבנה ישרה

המלמד שיבח את . . . אימת שהעירו לו על אופן לימודו הישר
אני מעדיף את : "בלימוד ואמר רבי נתןגישתו הישרה של 

תרגומו הפשוט של נתן על פני שאלות המפותלות של שאר 
הגיע , מתוך פשטותו וישרותו העקבית בלימוד, ולבסוף" הילדים

. ח מיוחד לחדש חידושין דאורייתאוכוזכה ל, לעמקות וגאונות
, רבי נתןהיה זה איפוא הגרעין הראשון שהצביע על מהותו של 

היתה התמימות , והחשובה שביניהם, שאחת מתכונות נפשו
  שבאמצעותה הגיע למה שהגיע, והפשיטות ודרישת האמת

  שידוכיןבקשרי 
רבי כבר נתפרסם , בהיותו בן שתים עשרה שנה, ב"תקנבשנת 

עד שדבק בו הכינוי , ל האיזור ההוא כלמדן מופלגבכ נתן
גאון רבי דוד צבי בת האז שידך אותו אביו ל". העילוי מנמירוב"

דער " (דוד צבי הגדול' ר"י בני דורו "שהיה מכונה ע, אוירבך
, קרמניץ, ד המחוזות שריגראד"רב ואב) דוד צבי' גרויסער ר

תבטא פעם ה רבי נתןאודות קשרי השידוך עם , מאהליב ועוד

הציעו לי אולי למדנים יותר : "חותנו הגדול
אולם לקחתי אותו לחתן כי  מרבי נתןגדולים 

, רבי נתןנכד , מיכל' ר" .ראיתי שיש לו שכם יפה
', ויט שכמו לסבול'ביאר התבטאות זו על דרך 

החתונה התקיימה בשריגראד . עול תורה ועבודה
רר התגורבינו רבי נתן , ג"באב שנת תקנ' אחר ט

איפוא אצל חותנו בשריגראד בתקופה של 
ג עד "מנשואיו בשנת תקנ: למעלה משנתיים ימים

בתקופה ההיא עלה ונתעלה . ה "סוכות תקנ
כאשר כל מעייניו נתונים , ונתקדש בסילודין

דורשת , ונפשו צמאה, ליגיעה עצומה בתורה
  .'ומבקשת את ה

בבית  רבינוהראשונה לאחר נשואיו למד בתקופה 
יחד עם עוד צעירים תלמידי , ד של חותנוהתלמו

ביניהם גיסיו החשובים לוקחי , חכמים מופלגים
ונחשב אז לגדול , דוד צבי' בנותיו של חותנו ר

ועצום בתורה ובמכמניה ומיוחד בשקדנותו 
  .הבלתי מצויה

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )א"תרנ(ר יעקב ליינר מראדזי� בעל התכלת "העני� ב חנו� רבי גרשו� –
  )ט"תקצ(ר ישכר בעריש "ד גראנינגע� ואמשטרד� ב"רבי שמואל ברנשטיי� אב

  )מ"תר(ר מנח� מנדל מלובויטש הצמח צדק "רבי חיי� שניאור זלמ� שניאורסו� מלאדי ב
  )ד"תרמ(ר מרדכי דוד מדאמבראווא "רבי אברה� אלחנ� מקאלאשי� ב
  )ג"תרצ(איפה שלמה ' ר אליהו דוויק ב"המקובל רבי חיי� שאול הכה� ב

  )ב"תשכ(ר שמואל "ד סקאהל ב"רבי שלו� רוקח אב
  )ה"רצ' ה(ד "ש רבי שלמה מולכו הי"נעקה –

ס "ת והש"ברכת אברה� עה - הקדושת לוי' תל -ר יהודה"רבי אברה� אלחנ� מפלאנטש ב
  )ה"תקצ(

  )ט"תרפ(ד מאד "אב -ר אברה� יהודה לייב שוואר+"רבי מרדכי זאב הכה� ב
  )ט"תקפ(ט "צבי ב� מר� הבעש ר"רבי אהר� מטיטיוב ב

  )א"תשכ(א "ת-אביר יעקב מסדיגורא' ר ישראל ב"ב פרידמא� רבי אברה� יעקב
  )ג"תצ' ה(חק יעקב ועוד ' ר יוס� ריישר ב"רבי יעקב ב –

  )ו"תרמ(ר שמואל שטראשו� מוילנא "רבי מתתיהו ב
  )ט"תקע(ר נחמ� צבי מקאלמייא "ד פיסטי� ב"רבי משול� עפשטיי� אב

  )ב"תרי(מ מלעכויטש "ר' תל -ר מנח�"ד מוש ב"יאל מיכל אברבי יח
  )ג"תרע(ר אליעזר צבי מקאמארנא "רבי מנח� מאניש סאפרי� מפעל שטיי� ב

  )ח"תרפ(א מקאמארנא "ר' תל - ר צבי אביגדור מנאפקאר"ד האדעס ב"אב' רבי אהר� ישעי
  )ט"תרנ(י חיי� דבר' ר חיי� מצאנז ב"רבי יחזקאל שרגא משינאווא בעל דברי יחזקאל ב

  )פ"תר( שמועה טובה - ר יהוס� מקוסו�"ב הלוי ראטנבערג רבי חיי� שלמה

  )ג"תרצ(תפארת איש ' ר יעקב פרלוב מנובומינסק ב"רבי אלטר ישראל שמעו�  ב
  )מ"תק' ה( א"זיע 'הק ט"הבעש רבינו ב� מר� מפינסק רבי צבי הירש –

  )א"תקמ(שני המאורות  - ק"מר� הבעשטה' תל - ר דוד"רבי צבי הירש מקאמינקא ב
  )א"תקע(ר יהושע העשיל "רבי יצחק חיי� בלומי� פעלד מרישא ב

  )ג"תרי(ב ממעזיבוז ועוד "ר' תל - ר ישכר דב"רבי יקותיאל זלמ� יהודה לייב מטבריא ב
  )ו"תרל(ראפשי+ - ר אהר� מרימנוב"רבי נחו� רובי� מנאראל ב )ו"תרט(ר יעקב "רבי יחזקאל בנעט מנייטרא ב

  )ב"תרנ(ש מקאמינקא "י� ור'י מרוז"ר' תל -ר יוס�"דוד מלובי� ברבי 
  )ד"תרע(ר קלמ� "רבי חיי� מאיר הלוי עפשטיי� מניישטאט ב

  )ד"תשי(שארית יעקב  -ר שלו� משא+"רבי ישראל יעקב מושקובי+ ב
  )ד"תרי( מי השילוח -ביצא'ר יעקב מאיז"רבי מרדכי יוס� ב
  )ג"תרמ(ר מרדכי שרגא "מהוסיאטי� ב פרידמא� רבי שלו� יוס�

  )ז"תרס( ר משה "א� ברבי יוס� אלימל� הלברשט )ג"תרמ(ר שלמה זלמניא "רבי שבתי השני מראשקוב ב –
  )ב"א תמ"ג(עזרא הסופר �נחמיה ב� חכליא  –

  )ז"תתכ, א"ד(הנגיד מגרדנה ומשנה למל� ספרד  -ר שמואל"ד ב"רבי יהוס� הי
   )ב"שצ(י� תורת חי - רבי אברה� חיי� ב� נפתלי שור
  )כ"תר' ה(רבי ישועה בסיס  )ט"תרל(ר יעקב "רבי יהודה הארווי+ ממעלי+ ב

  )ג"תרס(ר יוס� ברו� "רבי קלונימוס קלמ� הלוי עפשטיי� מניישטאט ב
  )א"שע' ה(ר עובדיה בעל מנחת יהודה "רבי יהודה לייב ב  .מלאכי הנביא )ח"תמ' ג(ר ברכיה ב� עדו הנביא "זכריה ב –

  )ה"תר(ליקוטי הלכות ' ר נפתלי הר+ מברסלב ב"רבי נת� ב
  )ב"תרס( נהר שלו� ועוד -ר יהושע אשר מפוריסוב"רבי מאיר שלו� מקאלושי� ב

  )ד"תרס(ר שלמה חיי� מקוידינוב "רבי נח מהארידישי+ ב
  )ח"תרע( א"אלעזר מנח! מלעלוב זיע נוק רבי"מר� הרהרבי ירחמיאל יוס� ב� 

   )�"תש( אמונת אברה� -אשדוד- ער מפיטסבורגר יוס� לייפ"רבי אברה� אבא ב
 )ג"תש(קדשי יחזקאל על קדשי�  -ר מאיר יחיאל הלוי"ד ב"רבי יחזקאל מאוסטרובצה הי

  
  טבת' ד ק"שביו! 

  
  
  
  
  

  טבת' ה' איו! 
  
  
  
  
  

  טבת' ו 'ביו! 
 

  
  

  טבת' ז 'גיו! 

  

  

  

  

  

  

  

  
  טבת' ח' יו! ד

  טבת' ט' היו! 

  

  

  

  טבת' י' ויו! 

  

 

בתקופה  רבי נתןי "דוד צבי היה כל כך נערץ ע' ר
 בראותו את גודל עוצם קדושתו ופרישותו, זו

שלדעתו , הוא ראה בו שלימות מיוחדת. היתירה
  .םהיתה נדירה אף בדורות קדומי

המשיך בלימודיו  רבי נתןהתורה במעלות 
כאשר לכך יש לצרף את כשרונותיו , בהתמדה רבה

וזאת תחת חסות חותנו , המעולים ומוחו החריף
חותנו הקדיש . שם נוצלו כשרונותיו עד תום, הגאון

והוא אמנם רוה מלוא הכף , לו תשומת לב מיוחדת
והשתעשע עמו בכל עת מצוא , נחת מחתנו הלמדן

דוד צבי ' ברבות השנים ראה ר. בדברי תורה
בחתנו השקדן העצום והחריף את הראוי למלא את 

, כעת בחסותו בצלו, וככל הנראה, מקומו ברבנות
  .כבר החל להכינו לכך הלכה למעשה

כש ור, עלה למדרגות רמות ונעלות בתורההוא 

נו א ע! חת"מ זיע"מר� מוהרמ
צ  רבי חיי! אליעזר הורונציק "הגה

 

 הקדושרבינו  מהוסיאטי� וציונו 

כבר , חותנו חפץ מאד. ידע מקיף בגמרא ובפוסקים כאחד מהגדולים אשר בארץ
וכדי להכשירו לכך ולהכניסו , חלק ממחוז רבנותו רבי נתןלמסור בידי , בחייו

היה משוחח עמו שעות ארוכות בתורה ואף גם הורהו , בענינים הלכה ולמעשה
  .אינה לפי רוחוהחסידות ש" כת"בין היתר הזהירו להתרחק מ. דרך ההוראה

בני משפחתו . לחסידות המנוגדתת באוירה "גדל מוהרנ, בהיותו בבית אביועוד 
ט ודרכו "הבעש מרן כשאר בני הסביבה ההיא מתנגדים נמרצים היו לתורת

אך טבעי , יומיות נגד החסידות- עם שיחותיו היום, בבית חותנו, ועתה. הטהורה
  .ותם ימשיך בדיעה זוהיה הדבר כי יימשך אחר סביבתו ואף הוא כמ

על התורה ועל העבודה בחברתם של לומדי תורה  רבי נתןיושב לו לכאורה 
אך . ונפשו שקטה ושלוה עליו, כשעל הכל מנצח חותנו הדגול, ומתחמם לאורם

הוא אינו מוצא מנוח , נמשכים למקום אחר רבי נתןלבו ונפשו של , לא כן הדבר
והוא חש היטב , ים לקלוט הרבה יותרמוחו העמוק כמו לבו הרחב יכול, לנפשו

הצעיר אינו מוציא את הסיפוק המלא מתוך לימודו " מבקש"ה .כי עדיין חסר לו
גובר בו הצמאון פי , וככל כמה שהוא עולה ומתעלה בתורה ועבודה, ותפילתו

לומד הוא למעלה  ,נפשו סוערת בקרבו. . . כמה למשהו יותר גדול יותר נעלה
וכל " בעל מחשבה"אך בטבעו הוא , עבודה רבה' את העובד הוא , מן המידה

ואינו , צמא יותר, הוא יוצא נסער יותר, אימת שהוא מחשב חשבונו של עולם
הוא אמנם מנצל כל רגע  ,מסוגל בשום פנים ואופן להגיע לשלוה פנימית

אותה שאלה הבוערת , אך שאלת נפשו מציקה לו, מרגעיו להתעלותו הפנימית
מה היא התכלית האמיתית הפנימית יותר של : "על דעתו בקרבו מיום עמדו

  !"?ומה הוא יכול לעשות יותר כדי להגיע אליה, החיים עלי חלד
שם , בית אביו לאחר ששהה יותר משנתיים אצל חותנו בשריגראדל חזרכ "אח

לנמירוב עיר מולדתו לקראת חג הסוכות  רבי נתןחזר , התעלה במעלות התורה
הקצו ש. ורעייתו בחיבה ובהערצה רבי נתןיו נתקבלו בבית אב. ו"שנת תקנ

כאשר , לשבת על התורה ועל העבודה רבי נתןשם המשיך , עבורם חדר מיוחד
מן הראוי לציין כי חיבה והערצה ללא , עול פרנסתו מוטל על שכם אביו הנגיד

ותמיד נתעורר , גם אביו וגם חותנו, בתקופה ההיא, ת"גבול רחשו למוהרנ
ישהה אצלו יותר  שרבי נתןכל אחד היה חפץ , יהם מי יזכה בהארחתווויכוח בינ

  .ויותר
  ע ועוד"מברדיטשוב זי' קדושת לוי'ק ה"הרהאצל 

בתפילתם , להציץ מעט לתוך עולמם של החסידים רבי נתןזמן החל באותו 
לא ארכו . ולבו התמלא קנאה טהורה, הנלהבת והחיות הרבה בקיום המצוות

שם פעמיו לעבר חצרות , ותם הנמרצת של בני ביתוולמרות התנגד, הימים
בתקוה ששם ימצא מרגוע , ט ותלמידיו"הבעש מרן הצדיקים מבני היכלו של

  .לנפשו
, תבערת לבו לא היתה כרוח סערה הגדולה בשעתה, לא נח ולא שקט נתןרבי 

אך עדיין לא ', טהורה ורצון כביר להתקרב אל ה' כל כולו חדור היה יראת ה
הוא החל להתעניין יותר ויותר אודות . רחותיו היום יומייםולנהוג באידע איך 

מכוסה מעין , בצנעה, גמר בלבו לנסועו, דרכי הצדיקים והנהגותיהם בקודש
ק רבי יחיאל מיכל "ק רבי מרדכי מקרמניץ בנו של הרה"הרהאל - חמיו ומשפחתו

וכל  ,נתפעם בו לבו מיד בהגיעו. מר ועשהא, ט"מתלמידי הבעש מזלאטשוב
שאליה , הוא ראה לפניו צדיק העובד את בוראו בהתלהבות עצומה, כולו נרעש

כיצד , כמעט ונמס בקרבו רבי נתןלבו של . כל כך השתוקק וכה נכסף כל ימיו
הוא חשב להשאר בקרמניץ זמן מספיק . ת בלהט שכזה"זוכים לעבוד את השי

לץ לנסוע משם אך נא, מרדכי בעבודת השם' בכדי שיוכל ללמוד מדרכו של ר
עקב (כדי שמכריו ובני משפחתו לא יבחינו בחסרונו , במהרה חזרה לביתו

והנה הוא קם באחד הימים ונוסע , )ההתנגדות העזה ששלטה בכל צד ופינה
בלו בזרועות יהצדיק ק. לוי יצחק מברדיטשוב 'ק ר"ההר" פאר ישראל"ק "להרה

, כיסופיו העזים לבוראוהוא הכיר מיד במעלותיו של החסיד הצעיר וב. פתוחות
 רבי נתן"... לע שלי'נת", ברבות הימים, וקורא לו, ומגלה לו קירבה מיוחדת

הוא חוסה בצלו של האילן הגדול אשר . מוצא סיפוק לנפשו במחיצת הצדיק הזה
האהבה שרוחש הצדיק לכל יהודי ויהודי . גדולי הצדיקים מרכינים ראשם לפניו

ותפילתו כתפילתם של , בלהט אש קודש' ות המקיים מצו. אינה יודעת גבולות
ומסיים , כאשר הצדיק מברדיטשוב מגיע לברכות קריאת שמע. שרפי מעל

משתנים פניו באופן , "שמע ישראל"טרם אמירת , "הבוחר בעמו ישראל באהבה"
מאותם סימנים המוזכרים , מבחין בהם סימני גסיסה רבי נתןעד ש, מבהיל

נפשו הטהורה  ,את נפשו בפועל ממש לבוראו הנה מוסר הוא, בשולחן ערוך
ברורות למה יכול האדם  רבי נתןכאן נוכח . עומדת לעזוב את גופו הקדוש

יכול יהודי להגיע עלי ' לאיזה מדריגה של מסירות נפש ודבקות בה, להגיע
  .)נ מברסלב ושם נשאר ועוד חזון למועד ההשתלשלות"עד שהגיע לרבו ר( .אדמות

 ועל כל ישראל אמןזכותו יגן עלינו 
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  חינו� הבני�חינו� הבני�
הנהגות הדרכות ועובדות , אמרות צדיקי!

  )יח( בעני� חינו� הבני!

  שולח� השבת מחנכת בצורה עקיפה
חינו� לא נקלט במוח בשעת , ידוע בחינו�כלל 

לא , חינו� הוא דבר לטווח הארו�, מעשה
השיחות והדרשות שנשמעי� לבחור בר מצוה 

ההכנה , אותובשעת הסעודה ה� הבונות 
כמו , הקודמת לבחור ה� ה� הבונות אותו

אי� מפייסי� לאד�  )ברכות ז(ל "שמצינו בחז
בשעת מעשה זה כמו טיפול , בשעת כעסו

, עזרה ראשונה אבל לא טיפול שורש מעמיק
תגובתינו בשעת מעשה היא נשלפת ללא 

לא מצפי� להורה או לרב  -מחשבה ותיכנו�
� בספרי� שבכל אירוע ומאורע יחפש לעיי

אלא  -כיצד עליו בשעת מעשה לנהוג' וכדו
תגובתו צריכה להיות טבעית לפי אי� 

והאמת , ה חנ� ברוב רחמיו את בריותיו"שהקב
כדאי שלכל אחד יהא שכלו במוחו שיהא לו 

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
 ''''בבבב' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

שהיה די גרעסטע ' לכ� אפי, לחוש� של מצרי� וחו+ לאר+
כי היה זה כאב גדול על , ז לכ� פרשה זו סתומה"התגלות עכ

ע יאספנו "ה שהרבשומידה טובה מרוב. י"שנאלצו לצאת מא
  .י"לבית המקדש וועט זיי� בלויז א שמחה גדולה עלינו ועכ

  
  

צ של רבי נת� מברסלב שהיה גאו� בנגלה "היה היאעכשיו 
� והיה כולו תורה "ונסתר ומגדולי תלמידי בעל ליקוטי מוהר

והיה מחושב� בעיתיו ורגעיו ומספרי� שהיו לו ', ועבודת ה
והיו לו תלמידי� רבי� והקי�  שני� עשרה סוגי סדרי� כל יו�

, �"והפי+ תורת רבו בעל הליקוטי מוהר' חסידי� לעבודת ה
וכל זה בלי בילבולי� או , ולכ� כל זמ� בשנה היה לו סדר אחר

וכל זמ� ' והיה אצלו הכל מסודר שיהיה רק עבודת ה, טרדות
זמ� שכתב ספרי� זמ� שעסק בחיזוק ושמחת , מיוחד לעצמו

היה לו סדרו שלו שהשכיל שכל ימיו יהיו  בית ישראל וכל זמ�
  . ו"ולא יפלו ח' מלאי� כול� לעבודת ה

היה אצל  �"הליקוטי מוהרשקוד� שהיה אצל מספרי! 
א שלחו הליקוטי "ולכ� אירע שפ, הקדושת לוי מברדיטשוב

הקדושת לוי ובדר� היה עובר נהר ' � בשליחות אל ב"מוהר

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�

מחנ� ויוע� מחנ� ויוע� מחנ� ויוע� מחנ� ויוע� מחנ� ויוע� מחנ� ויוע� מחנ� ויוע� מחנ� ויוע�         ––––––––הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        חינוכיחינוכיחינוכיחינוכיחינוכיחינוכיחינוכיחינוכי

קוד� בואו אל ורבי נת� הל� לטבול במקוה וטיהר עצמו 
ר וכשבא אצלו היה זמ� תפילה ואז החל לעמוד 'הברדיטשובע

והקדושת לוי התחיל להתפלל באש , לצד הקדושת לוי, להתפלל
נ החל להתפלל באש "קודש שלו הידועה ולעומתו ג� הרבי ר

, כדרכו בקודש' וכ� התפללו זה לצד זה כל א', קודש דילי
ק רבי "עט על הרהוהחסידי� של הברדיטשובער רב נתרעמו מ

ענה לה� , ע בטענה שהוא מפריע לקדושת לוי"נת� מברסלב זי
מי אומר : ע"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"הקדושת לוי הרה

נ "ולא נת� שיפריעו לר, שהוא מפריע לי אולי אני מפריע לו
� מברסלב "זכות בעל הליקוטי מוהר. מברסלב או יעירו לו דבר מה

מברסלב תלמידו יגנו עלינו אוי� אייביג  והייליגע זיסע רבי נת�
  .כ"ע. י אוי� אייביג"וזכות כל הצדיקי� יגנו עלינו ועכ

ירח� שכולנו נפעל אלעס גוט ויזרח אצל כולנו שלו� ת "השי
וירח� שנזכה , ש"ושלוה מיט אחדות ונזכה להתקרבות לאבשב

ונזכה לתשובה מאהבה ויעשו כול� , לערו� חשבו� הנפש האמיתי
צ ומידות "ר ידבקנו בשמחת וקיו� התומ"וברו, אחתאגודה 

שהכל צרי� להיות בשמחה ובטוב , ש"טובות והתמדת התורה ויר
  , לבב מרוב כל

את כל השבורי לב ויהיה שמירה עליונה על כל ישראל ' הוישמח 
וית� לכולנו רפואות ישועות ברכות ושמחות , בכל מקו� שה�

ית� חיי בני ומזוני רויחי ו, שלימות ופרנסה טובה בהרחבה גדולה
וגאולה שלימה , שמחה, ישועה, וית� לכולנו ברכה, ר"ואריכי בגו

  . אוי� א זיסע אופ� אוי� אייביג

 

נת� מברסלב ק רבי "עובדא דצדיקיא על הרה
 ע לרגל יומא דהילולא"יז

כעי� תיק לעזרה ראשונה למצבי 
  .לח+ כיצד להגיב מיידית

, מעשה במחשבה תחילהסו# 
תגובת ההורה בשעת מעידת 

מיד חלילה אינה מחנכת התל
אולי היא מאלפת שהילד או 
, הבחור לא יחזור על הנעשה

אבל לעצמו , לפעמי� טוב שכ�
עכשיו אני "משדר ואומר הילד 

עדיי� קט� אי� לי ברירה וחובתי 
  ...א� כשאגדל אז, "להכנע
ניסיו� יש לידע כי חינו� מתו� 

בצורה העקיפה לפעמי� מועלת 
ת יותר והיא ג� נשמעת ונקלט

ק "כמאמר הרה, הדק היטב
שנו : ע"ני+ זי'האמרי חיי�  מויז

ברו� "חכמי� בלשו� המשנה 
דהיינו " שנת� תורה לעמו ישראל

שהתנא התלהב והכניס בלשו� 
המשנה כשלמד את ההייליגע 
גמרא מחה כ� אל כ� ואמר 

ברו� שנת� תורה לעמו "

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
, היקר הננו לבר� לחברי

מקבל כל , כהכלי מחזיק בר
, אד� בסבר פני� יפות

מחשובי , נחמד ונעי�
  ש"אנ

  ו"ני אלימל� הערבסטאלימל� הערבסטאלימל� הערבסטאלימל� הערבסט' הב
סיו רגל שמחת אירול

  צ"בשעטומ
ר שהזיווג יעלה יפה "יה

   .יפה אמ�
שלמה שלמה שלמה שלמה     ----המבר� מקרב לבהמבר� מקרב לבהמבר� מקרב לבהמבר� מקרב לב

        בבבב""""ארהארהארהארה    - - - - בארא פארקבארא פארקבארא פארקבארא פארק    - - - - עמארעמארעמארעמאר

        רב ברכות ושובע שמחותרב ברכות ושובע שמחותרב ברכות ושובע שמחותרב ברכות ושובע שמחות
, אשר לא פסיק פומיה מגירסא, סיני ועוקר הרי�, חרי" ובקי, מעומקא דליבא הננו לשגר בזה כסא דברכתא לקד� מעלת האי גברא רבא

  שמו מהללי� בשפתי רננות, נעי� הליכות ורב תבונות, מרבי� תורה במסירות בשער בת רבי�, נער� ואהוב בפי כל
  א"שליט יואל ַשמואליואל ַשמואליואל ַשמואליואל ַשמואלה הגאו� החסיד הרב רבי "ה

  צ"ראש הכולל אחה
  ה"המיוחד שבחבורה ששמו הול� לפניו ה, ג החת� החשוב והמצויי�"לרגל השמחה השרויה במעונו באירוסי הבת עב

  ו בשעה טובה ומוצלחת בסימ� טוב ומזל טוב"הי דוד צבי קלמ�דוד צבי קלמ�דוד צבי קלמ�דוד צבי קלמ�ח "הבה
בני� ובני בני� חיי� , ויזכו לראות דורות ישרי� ומבורכי�, שהזיווג יעלה יפה יפה לתפארת המשפחה, וזאת ברכתינו לקל שוכ� מעונה
  .ואריכות ימי� ושני� טובות, ות גופא ונהורא מעליאמתו� ברי, וא� טוב וחסד ישרור במעונ� כל הימי�, וקיימי� עוסקי� בתורה ובמצוות

  שומעי לקחו –צ "אברכי הכולל אחה –המאחלי� בהערכה והוקרה עמוקה 
 

היינו שהודה תו� כדי לימוד , "ישראל
על שנתת תורה  'ת אני מודה ל� ה"להשי

לא שִייֵחד כעת זמ� מיוחד , לעמ� ישראל
אלא . ק"ודו, שנת� התורה' להודות לה

  .לעשות זאת בשכל ובתבונה
של האבא ולפעמי� של המחנ� בשיחה 

ישחילו הדבר הצרי� תיקו� , לתלמידי�
ובדק הבית וישלבו אות� ברעיו� מתו� 
הפרשה ואז כבדר� אגב יתריעו על 

, � שיפור וחיזוקהנראה בעיניה� שטעו
ד והמסר "תנסו זאת כי הדבר פועל בס

  .ה יש תוצאות"נקלט ובעז
: א סיפר"מגדולי המשפיעי� שליטאחד 

פגש מחנ� ואמר לו יישר כוח ' שאבא א
גדול מעומק הלב שהצעדת סו� סו� 
לחנ� בני יקירי שאי� יורדי� מהמיטה בלי 
נטילת ידיי� שכידוע שהוא דבר שמאוד 

ודר� אגב [י� ושלימי� הקפידו עליו ירא
קהילות ' ע והגאו� ב"א זי"ק החזו"ג� הגה
ח קנייבסקי "ט הגר"ע ויבלח"יעקב זי

א מקפידי� להכי� נטלה ליד "שליט
וכמה שביקשתי מבני ] ל"ואכמ, המיטה

י ולא יירד ממיטתו קוד� שייטול ידיו על הבוקר "שיכי� הנט
עושה  לאחרונה שמתי לבי שהילד, לא הצלחתי, נעגעל וואסער

ה "לשאלתי כיצד קרה זאת שב, י"כ� ולא יורד  מהמיטה בלי נט
ת המלמד "אמר לי שמעכ, ושבחתיו מאוד, הנ� מקפיד על זה

השיב , כ תודתי נתונה ל�"א דיבר בכיתה מעני� זה וע"שליט
לא הקדשתי לזה שו� שיחה אלא בדר� אגב : המלמד לאב

' הפי" ודמי� ל"פ "עה' י הק"בפרשת משפטי� הסברתי את רש
כי הגנב יודע (" הבא להורג� השכ� להורגו"שכל גנב הוא בחזקת 

, ו האבא גונב אצל הב�"אבל א� ח )שלא יתנו לו לגנוב וחושב להרוג
והמשלתי , האבא לא רוצה להרוג את בנו כי רחמי האב מרובי�

ד שבאמצע הלילה אני שומע רעש מיד נטלתי ידיי� "משל למה
ואז אני , סור לירד מהמיטה בלא זהשהכנתי לי ליד המיטה כי א

' כמוב� שלא לימד הל(... אז הדי� שאסור להרוג, רואה שזה האבא
הזורעי� בדמעה , לכ� זה חינו� עקי�,  )י אבל הב� למד מכ�"נט

  .ברינה יקצורו
, ננצל את שולח� השבת ונכניס הטעו� תיקו� בדר� אגבלכ� 

', שקר וכובחכמה פותח שערי� א� זה עני� זריזות או אמת ו
הילדי� , ה תראו פלאי�"לקשר זאת ע� הפרשה או סיפור ובעז

ה נות� לנו ג� את "ה� מתנה נפלאה והקב' שחנ� אותנו ה
אבל בוודאי שצרי� להשקיע בה� ולא להסיח , הכוחות לחנכ�

ת "ובעזרת השי, הדעת מה� תמיד להיות שואל ומתעניי�
  .אמ�. נעשה ונצליח

 

  ח"סגולת אהבת התורה לבני! ת
, ח"ח מסוגלת לזכות לבני� ת"ידוע שמצוה הדלקת נהנה 

לבניו ואמנ� מלבד העני� הסגולי שומה לאב לשמש כדוגמא 
וישאפו לעמול בה בכל , שילמדו ממנו את יקרת התורה

ע בכתביו שפירש באופ� "זי הגאו� הסבא מקל!וכדברי , כוח�
ולמדת� אות� את בניכ� לדבר ב� בשבת� "' זה את הפ

ל בשבת� בבית� "היה צ' כי לכאו, "בבית� ובלכת� בדר�
ל שנרמז "אלא י, כי על הבני� דיבר הכתוב, ובלכת� בדר�

צרי� , שמי שחפ+ שיהיו בניו שקועי� בלימוד התורהבזה 
בשבתו בביתו ובלכתו , להיות בעצמו שקוע בה בכל זמ� ועת

ועל זה כתב . וכ� ילמדו בניו את חובת ההתמדה בתורה, בדר�
א� , ודבר זה נראה בחוש: "ל דבר נורא"זצ א דסלר"הגאו� ר

כי מי ששיי� לתורה א� , נסתכל במה שעובר מ� האב לבני�
בדר� כלל ילמדו , ובלבו מחשיב את ערכי העול� הזה, בשכל

  ...ז"היינו העוה, בניו ממנו את אשר יאהב בלבבו
דרחי� " :)שבת כג(' בגמ' פי זה יש לבאר את המאמר דאיועל 

שהאוהב תלמידי ', י הק"ופירש רש, "רבנ� הוו ליה בני� רבנ�
הואיל ואוהב� כאהבת , חכמי� זוכה לבני� תלמידי חכמי�

אלא שכשהאד� אוהב , ונראה שאי� זה עני� סגולי בלבד, בניו
מוכיח הדבר ששייכותו לתורה אינה , את לומדי התורה כבניו

אלא שג� בלבו מחשיב עד מאוד את התורה , רק בשכל
וישאפו בכל מאוד� שיהא , ודאי שנחקק בה� הדבר, ולומדיה

ולכ� אב האוהב את לומדי התורה , חלק� בנחלת בני התורה
  .")דרכי תורה" 'פ ג"ע(. ר"יזכינו אכי' וה. ח"וכה לבני� תז

 

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
החשוב , הנני לבר� להאי גברא יקירא

כלי מחזיק  ,המהולל בתשבחות, והנעלה
  ש"מחשובי אנ ,ברכה ורוד" צדקה וחסד

בארא  -ו"הי נת� יוס" גוטליבנת� יוס" גוטליבנת� יוס" גוטליבנת� יוס" גוטליב' ח ר"הרה
  ב"ארה –פארק 

אצל  הבת -לרגל שמחת הולדת הנכדה
 -ו"הי אהר� לבאהר� לבאהר� לבאהר� לבחתנו היקר והנעלה הרב 

  צ"בשעטומ ב"ב
ח "זכה לנחת ממנה ומכל יוציהי רצו� שי

  ר"אכי.  ס"מתו� בריות הגו" והנפש וכט

        ברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טובברכת מזל טוב
כלי� , הננו לבר� לחברי וידידיי היקרי�

מקבלי� כל אד� בסבר , מחזיקי ברכה
שזכו , נחמדי� ונעימי�, פני� יפות

  ש"בבחרות� לשמש את מר� אד
  ו"הי פנחס נאגעלפנחס נאגעלפנחס נאגעלפנחס נאגעל' וב רה החת� החש"ה

  צ"לרגל שמחת נישואיו בשעטומ
  ו"ני אלימל� הערבסטאלימל� הערבסטאלימל� הערבסטאלימל� הערבסט' והב 

  צ"בשעטומ ולרגל שמחת אירוסי
  . ר שהזיווג יעלה יפה יפה אמ�"יה

        המבר� מריחוק מקו� וקירוב לבהמבר� מריחוק מקו� וקירוב לבהמבר� מריחוק מקו� וקירוב לבהמבר� מריחוק מקו� וקירוב לב
        ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�    - - - - ישראל וואסערטיילישראל וואסערטיילישראל וואסערטיילישראל וואסערטייל

 

        זל טובזל טובזל טובזל טובברכת מברכת מברכת מברכת מ
, היקר הננו לבר� לידידינו

מקבל כל , כהכלי מחזיק בר
, אד� בסבר פני� יפות

מחשובי , נחמד ונעי�
  ש"אנ

 - ו"יה שי מתתיהושי מתתיהושי מתתיהושי מתתיהור "הר
  אלעד

רגל שמחת הולדת הנכד ל
  צ"בשעטומ

ר שיזכה לרוב נחת "יה
  ס"ושובע שמחות וכט

 

 לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת

אוד , האשה החשובה
  מוצל מאש

' ה בת ר"ע הדסההדסההדסההדסהמרת 
 ל"ז אברה� צביאברה� צביאברה� צביאברה� צבי

 שיניברשיניברשיניברשיניבר

טבת ' נפטרה ט
 ה"תשנ

  .ה . ב . צ . נ . ת 
י בנה ידידינו "הונצח ע

' היקר ממזכי הרבי� ר
  ו"הידב דב דב דב 


