
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ֹּאֶמר יוֵֹּסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יוֵֹּסף "  "(ג' ה"מ)ַוי 
!אתה לא עושה כלום

צדיק האמת מתגלה. האחים היו  -"אני יוסף"  הצדיק צועק פרשת השבועב
כולם צדיקים אמתיים, קדושי עליון, אבל לא האמינו שיוסף הוא "הצדיק יסוד 
עולם". האחים טעו ביוסף, הם חשבו שיוסף הצדיק הוא כמותם, והוא רק עובד 

יותר מהם, לומד יותר, שומר את העיניים יותר, כל אחד מהאחים היה ‘ את ה
ל הם לא ידעו שהצדיק יסוד עולם זה משהו אחר בטוח שהוא צדיק האמת, אב

 לגמרי, יוסף היה מאיר מסוף העולם ועד סופו. 
 

הרבי מקאמראנא בחומש "היכל הברכה" אומר: האור של יוסף הצדיק האיר 
בכל העולמות ובכל הספירות, הוא היה מאיר כמו שמש, האחים בכלל לא 

דש פרשת וישב, שיוסף ידעו איזה אור גדול נמצא פה וכמו שכתוב בזוהר ח
זה הכל זה השורש לכל, ממנו כל השפע נמשך. וזה מה 
שמביא רבנו בתורה ס"ז חלק ב' "כי יש צדיק שהוא היופי 
והפאר והחן של כל העולם כולו בבחינת 'ויהי יוסף יפה תואר 
ויפה מראה' בחינת 'יפה נוף משוש כל הארץ', כי זה הצדיק 

הידור והיופי של כל האמיתי, שהוא בחינת יוסף, הוא ה
העולם, וכשזה היופי והפאר נתגלה בעולם, דהיינו כשזה 
הצדיק, שהוא היופי של כל העולם, נתפרסם ונתגדל בעולם, 

אזי נפתחין העינים של העולם... וכל מי שמתקרב ונכלל בזה החן האמת, 
נפתחין עיניו, ורואה ומסתכל על עצמו, איך הוא אוחז בכל המידות...וגם יכול 

 ‘".לראות ולהסתכל בגדולת ה
 

שאדם לא יחשוב שהוא  ‘,לגלות את ה -כי הצדיק האמת בא רק לדבר אחד 
פועל בכוחות עצמו, שהוא יכול ללכת, שהוא יכול לעשות דברים לבד, לרוץ 

כי למרות שפה הוא מקבל מכה ביד, ופה הוא מקבל ‘. לבד, לפעול לבד, בלי ה
לך, אני רץ, אני עושה. אדם חושב, שהוא מכה ברגל, עדיין הוא חושב, אני הו

המושל על העולם, הוא הולך, הוא נושם, מראים לו בשנייה אחת, שאם משהו 
קטן בגוף זז איזה אלפית מילימטר, אז גמרנו! ומיד צריך ניתוחים, בדיקות, 

 צילומים ואז הוא כבר רואה שהוא לא מלאך, הוא לא מושל על העולם.
 

לאט, שאדם בנוי "נקבים נקבים, חלולים חלולים,  החיים מלמדים אותנו לאט
גלוי וידוע לפני כסא כבודך, שאם יפתח אחד מהם או ייסתם אחד מהם אי 

כבר  60אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת". כשאדם מגיע לגיל 
מתחילה לזוז לו פה חוליה ופה מתחיל לזוז איזה גיד, בגיל הזה, הוא כבר רואה 

הוא לא משהו, הנה פה נפלתי, פה אני כבר לא יכול ללכת.  בחוש שבאמת
אבל מי יכול לפתוח לנו את העיניים, ולהראות לנו בשעה שאנחנו בריאים 

זה רק ‘, הכל מה‘, החוזק מה‘ הבריאות זה מה‘, חזקים וחסונים שהכל זה ה
 בעולם. ‘ הצדיק שהוא בחינת יוסף, רק הוא יכול להראות לנו שיש ה

 

‘ נו לעולם זה לדעת שאנחנו לא עושים כלום, באנו לדעת שהכל מה שבא
, בכל צעד‘, מנהיג את העולם, אנחנו רק צריכים לראות אלוקות, לראות את ה

אדם חי  ‘.בכל מחשבה ודיבור. אדם מזיז יד, מזיז רגל זה הכל ה, בכל תנועה
 עשה את‘ בעולם, "חברמן", בונה בנינים, בונה ישיבות אם הוא לא יודע שה

הכל אז הכל זה מגדל בבל, כמו ששלמה המלך אמר "בנה בניתי בית זבול לך". 
‘ בנה בניתי? אתה בנית? אם כן נגזר על הבית להיחרב. תגיד ה‘: מיד אמר ה

 עשה!‘ בנה! ה
 

כל התורה כל הגמרא שו"ע, כל היורה דעה, כל התפילות זה רק שנדע שה' 
בעולם, אנחנו לא עושים כלום לא מזיזים יד, לא מזיזים ‘ עושה הכל, שיש ה

כל נשימה  -רגל, לא נושמים, "כל הנשמה תהלל יה הללויה"
שנה זה לדעת מי  120כל העבודה של האדם ‘. ונשימה זה מה

זה הצדיק שדרכו עוברת החיות לכל העולם, בזכותו השפע בא 
לעולם, כמו שמספרת הגמרא, על רבי חנינא בן דוסא: "כל 
 העולם כולו ניזון בזכות חנינא בני וחנינא די לו בקב חרובים".
הדבר הראשון שיהודי צריך לדעת על מה העולם עומד, בזכות 

פש מי זה הצדיק הזה שבאמת בזכותו מי העולם ניזון, צריך לח
ניזון העולם, לחפש מי אלה הצדיקים שמקיימים את העולם, מי הם הצדיקים 

 שמגנים עלינו.
 

"וכל מי שמתקרב לזה הצדיק, כל מי שנכלל בשם האמת של זה הצדיק הוא 
הראיה לאדם שהוא  )ליקו"ת ס"ז(יכול לראות איפה הוא נמצא בתיקון המידות", 

זה כשהוא מתחיל לשנוא את הרע שלו, מתחיל לשנוא את  הגיע לצדיק
היצרים שלו, הוא מתחיל לשנוא את כל הדברים הגשמיים שסובבים אותו, 
הוא רק שונא את הגוף, את הדברים הרעים, את כל התאוות, לכל הפחות 
הוא לא מתפאר בהם. ברגע שאדם מתקרב לצדיק האמת הוא רק מחפש את 

טוב בכל אחד מתחיל לאהוב את עם ישראל, אוהב  הדברים הטובים, רואה רק
אותם אהבת נפש מוסר את הנפש למען כולם. הוא רק רוצה לצאת מכל 
 המידות הרעות שלו, כל התאוות וזוכה לחזור בתשובה שלמה להשם יתברך. 

 

"כי זה הצדיק האמת יש לו כוח לתקן את כל העולם", כי הצדיק הזה יכול 
למוטב , אם אנשים היו מתקרבים אליו ומאמינים בו, להחזיר את כל העולם 

היו יוצאים מכל הרע שלהם ומזדככים לגמרי כי הצדיק שכבר יצא מארבע 
יסודות, שזיכך את כל הארבע יסודות, שכבר נקי מכל תאווה, הוא יכול להוציא 

  את כל בני העולם מהרע שלהם, מהתאוות שלהם.
הצדיקים, תתחיל ללכת אחרי הצדיקים, תפתחו  תתחיל לראות את

 את העיניים ותראו מי זה הצדיק שבזכותו אתם חיים.

הדבר הראשון שיהודי צריך 
לחפש בחייו הוא מי זה 
הצדיק הזה שבאמת בזכותו 

את  מקייםו ניזון העולם,
הם הצדיקים מי והעולם, 

 תמיד בכל רגע שמגנים עלינו

 'טגליון 
 תשפ"ג ויגשפרשת 
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ִמְצַרִים " ְ בוִֹּדי ב  ל כ ְ ם ְלָאִבי ֶאת כ ָ ֶ ְדת   "(ג"י ה"מ)ְוִהג ַ
זצוק"ל רבי אברהם יהושע השל מאפטא, בעל ״אוהב ישראל"  הקדוש הצדיק

תלמידים היה מגדולי האדמו״רים בגאליציה המזרחית וברומניה, ואלפי 
חסידים היו סרים למשמעתו. נוהג היה הרב מאפטא להסתובב בקהילות ו

 ברי תורה וחסידות. ישראל פעם בפעם ולהשמיע באוזני הרבים ד
 

פעם ערך הרב מאפטא מסע לכמה קהילות בסביבת מגוריו, ובכל פרשת דרכים 
 שעבר, יצאו מאות יהודים לקבל את פניו בהערצה וביראת כבוד. 

 

חלשה דעתו של הרב מאפטא נוכח קבלת הפנים הנלהבת שזכה בכל מקום 
דוע חולקים כבוד בואו, ומרוב מבוכה פנה לבנו, רבי יצחק מאיר, ואמר לו: מ

למי שאינו ראוי לכך? חש רבי יצחק מאיר בצערו הכנה של אביו הדגול, ומתוך 

רצון להרגיעו, השיב לו: אנשים אלה, אבא, לא לכבודך באו, אלא לכבודי 
 באו...

מיד נתישבה דעתו של הרב מאפטא לשמע דברי בנו, והמשיך בשתיקה עד 
קן את בנו: אמר לי בני, מה ראו סוף הדרך, אולם למחרת היום שאל הצדיק הז

המוני ישראל לחלוק לך כבוד, כשיצאו לקראתנו אתמול, בכל מקום שבו 
 עברנו? 

נתחיך רבי יצחק בנו, ואמר: הדבר פשוט לגמרי. הרי אני הוא בנו של הרב 
יוסף  תכוונגם  ההייתרוח בפני בנו, ואמר: זאת -מאפטא! התבונן הצדיק בקורת

אמרו לאבי,  -הצדיק, כשאמר לאחיו: ״והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים׳׳ 
.שכל הכבוד שחולקים לי כאן, במצרים, אינו, אלא בזכות שהנני בנו של אבי

 
 
 
ר " ֶ ן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאש  ֶ י ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי... פ  ית מ"ד, ל"ד( ...ִיְמָצא ֶאת ָאִביכ ִ ִ ֵראש   ")ב ְ

ְך ָהָיה: ָהָיה כ ָ ֶ ה ש  ִדיַנת ֶמְקִסיקוֹּ, וַמֲעש ֶ ְ יָעה ִממ  ִהג ִ ֶ ֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת ש  ְ ן ש  ָ  ְלַהל 
ְנָין ֵנס ַלּבִ ָטִני ֶיֶלד ְיהּוִדי ָעַמד ְלִהּכָ , ּוָפַקד ּבֹו הּוא ִמְתּגֹוֵרר, ּוְלֶפַתע ֵהִגיַח ׁשֹוֵדד ש ְ

ְצֵלָמה  אֶֹפן ִטְבִעי מּול ַהּמַ ֵעת ְלִדיָרְתָך, עֹוֵמד ּבְ ה ְמַצְלֵצל ּכָ ַמע טֹוב, ַאּתָ ׁשְ ָעָליו: 'ּתִ
ִניָסה(, ַוֲאִני ִנְכָנס  ַער ַהּכְ ׁשַ ְתֶקֶנת ּבְ ח ִלי ֶאת )ַהּמֻּ ְפּתַ ן ּתִ ְנָין. ְלַאַחר ִמּכֵ ַאֲחֶריָך ַלּבִ

יָרה'. ֶלת ַהּדִ  ּדֶ
ָסמּוְך  יָרה. ְוִהּנֵה, ַהּיֶֶלד חֹוֵלף ּבְ ַנִים עֹוִלים ְלֵעֶבר ַהּדִ ְ ְדָבָריו, ְוָכֵעת ַהׁשּ ה ּכִ ַהּיֶֶלד ָעש ָ

ּלֹא ִלְדּפֹק  ּום ָמה ַמְחִליט ׁשֶ יַרת הֹוָריו, ַאְך ִמׁשּ יְך ָהְלָאה. ְלֶדֶלת ּדִ א ַמְמׁשִ ּה, ֶאּלָ ּבָ
יְך ָלֶלֶכת ַאֲחָריו. ְוִהּנֵה  ִדּיּוק ִמְתּגֹוֵרר ַהּיֶֶלד, ִהְמׁשִ ּלֹא ָיַדע ֵהיָכן ּבְ ֹוֵדד ֶהָעֵרל, ׁשֶ ַהׁשּ

ֶלת... מֹו, ְודֹוֵפק ַעל ַהּדֶ ֵכִנים, ְראּוֵבן ׁשְ ְ יַרת ַאַחד ַהׁשּ ֶפַתח ּדִ  ַהּיֶֶלד ֶנְעַצר ּבְ
ֵכן ֵהצִ  ָ ִניָמה, ַהׁשּ ֹוֵדד ָחַדר ּפְ ָחה. ַהׁשּ ֶלת ִנְפּתְ ּיֶֶלד, ְוַהּדֶ חֹור ָהֵעיִנית, ִהְבִחין ּבַ יץ ּבְ

ִית. ּבַ ּבַ מֹון ׁשֶ ל ַהּמָ ִית ִלְמסֹר ְלָיָדיו ֶאת ּכָ ַעל ַהּבַ ֹוֵדד ֵהִפיק ֶאת ְזָממֹו  ְוִאּיֵם ַעל ּבַ ַהׁשּ
ֶרת ֲאָלִפים  ֲעש ֶ ל ּכַ ִית ְסכּום ׁשֶ ַדד ֵמַהּבַ  ּדֹוָלר, ְוָחַלף ָהַלְך לֹו.ְוׁשָ

ה  ִחּלָ ְוָקא ְלָכאן?'. ּתְ ִהּגְַעּתָ ּדַ ֵעת ּפֹוֶנה ְראּוֵבן ֶאל ַהּיֶֶלד ּוִמְתַעְנֵין, 'ֵאיְך ָקָרה ׁשֶ ּכָ
יר ֶאת  ן ִהְסּבִ יָרתֹו, ּוְלַאַחר ִמּכֵ ֶלת ּדִ ְוָקא ַעל ּדֶ ַפק ּדַ ּדָ ֵכנֹו ַעל ׁשֶ ְפֵני ׁשְ ל ַהּיֶֶלד ּבִ ִהְתַנּצֵ

ׁשֶ  י, ּפֵ ִלּבִ י ּבְ יָרֵתנּו, ִהְרַהְרּתִ ֶדֶלת ּדִ י ִלְדּפֹק ּבְ ָעַמְדּתִ ָבר: 'ְרָגִעים ְספּוִרים ִלְפֵני ׁשֶ ר ַהּדָ
ל ֶהְתֵקף  ְבִהיל ֲעלּוָלה ָחִליָלה ִלְגרֹם לֹו ְלַקּבֵ ּנָב ַהּמַ א חֹוֵלה ֵלב, ְוהֹוָפַעת ַהּגַ ֲהֵרי ַאּבָ

יְך הָ  י ְלַהְמׁשִ אן...'ֵלב, ְוָלֵכן ֶהְחַלְטּתִ  ְלָאה ְוִלְדּפֹק ּכָ
ַח  ּקֵ ה ֶיֶלד ּפִ ר ַהּיֶֶלד ְנכֹונֹות, ְוָאַמר לֹו: 'ַאּתָ ֲעֵליֶהם ְמַדּבֵ ְבּדֹות ׁשֶ ָהעֻּ ְראּוֵבן ָיַדע ׁשֶ

ַעת ְזֵקִנים ּבֹו'! ּדַ יַע ְלִדיַרת  ׁשֶ ֶלד, הּוא ִמֵהר ְלַהּגִ ל ֲאִבי ַהּיֶ יַע ְלָאְזנֹו ׁשֶ ּפּור ִהּגִ ַהּסִ ׁשֶ ּכְ
ֵנָבה. ְראּוֵבן ָכל ְסכּום ַהּגְ ָנתֹו ְלַפּצֹות אֹותֹו ּבְ ַכּוָ י ּבְ ֵכנֹו, ְוהֹוִדיַע ּכִ  ׁשְ

יַע ִלי ִמן  ֶסף ַמּגִ ל ְראּוֵבן: 'ִאם ַהּכֶ ְדִהיָמה ְוָהֲאִציִלית ׁשֶ גּוָבתֹו ַהּמַ יָעה ּתְ ְוָכאן ִהּגִ
ין  יַע  -ַהּדִ ין הּוא ֵאינֹו ַמּגִ ל אֹותֹו, ַאְך ִאם ִמן ַהּדִ ֵאר  -ִלי ֲאַקּבֵ ָ יף ְלִהׁשּ ֲאִני ַמְעּדִ

מּוָרה...' ְך ׁשּום ּתְ ל ַעל ּכָ ַלְתֶכם, ְולֹא ְלַקּבֵ ַהּצָ פּות ּבְ ּתְ ּתַ  ִעם ְזכּות ִמְצַות ַהִהׁשְ
ֵאָלה: ְ ֲאָלה ַהש   ְ מֹון  ְוִנש  ם ִלְראּוֵבן ֶאת ַהּמָ ּלֵ ין ְלׁשַ ַהִאם הֹוֵרי ַהיֶֶּלד ְצִריִכים ִמן ַהּדִ

נּ  ְגַזל ִמּמֶ ּנִ  ּו?ׁשֶ
ו ָבה ש  ְ  ת 

ְלָחן ָערּוְך  ֻּ ׁשּ ין ַאּנָס ָנְכִרי  )חו"מ סי' שפ"ח ס"ב(:ֶנֱאַמר ּבַ יֵדי ַאּנָס, ּבֵ "ַהּמֹוֵסר ָממֹון ּבִ
א ַהּמֹוֵסר  ּלֹא ָנש ָ י ׁשֶ ַקח ָהַאּנָס, ַאף ַעל ּפִ ּלָ ֶ ל ַמה ׁשּ ם ּכָ ּלֵ ָרֵאל, ַחּיָב ְלׁשַ ין ַאּנָס ִיש ְ ּבֵ

ָידֹו, ֶאלָּ  לֹוַמר, ַהּמֹוֵסר ָממֹון ֲחֵברֹו ְלַאּנָס, ַחּיָב ַאף ְולֹא ָנַתן ּבְ ְלַבד". ּכְ יל ּבִ א ִהְרּגִ
א ַרק ָאַמר אֹו ֶהְרָאה ָלַאּנָס  ס, ֶאּלָ ל ָהַאּנָ ָיָדיו ׁשֶ מֹון ּבְ ּלֹא ָמַסר ֶאת ַהּמָ ִמְקֶרה ׁשֶ ּבְ

מֹון.  ֵהיָכן ִנְמָצא ַהּמָ
ר ְלַחּיֵב מִ  הּוא ְוִהּנֵה, ֶאת ַהּיֶֶלד ִאי ֶאְפׁשָ יָון ׁשֶ ִאים: א( ִמּכֵ ָעִמים ַהּבָ ין 'מֹוֵסר', ֵמַהּטְ ּדִ

ּיַת ְנָזִקים. טּור ַעל ֲעש ִ ּפָ יַע ְלִגיל ִמְצוֹות(,  ָקָטן, ׁשֶ ָבר ִהּגִ ּכְ ב( ְוַאף ִאם ָהָיה ּגָדֹול )ׁשֶ
ּו"עַ  ׁשּ ֲהֵרי ְמבָֹאר ּבַ ין 'מֹוֵסר', ׁשֶ ֵאָלֵתנּו ִחּיּוב ִמּדִ ׁשְ ֵאין ּבִ , )סי' שפ"ח ס"ב( ִנְרֶאה ׁשֶ

ֹות זֹאת,  ֲאָנסֹו ַהּגֹוי ַלֲעש  ץ ָאָדם ִלְמסֹר ֶאת ָממֹון ֲחֵברֹו ֵמֲחַמת ׁשֶ ּלַ אֻּ ִמְקֶרה ׁשֶ ּבְ ׁשֶ
הּו אֹו ַיַהְרֵגהּו  מֹון ַיּכֵ ִאם לֹא ַיְרֶאה ֶאת ַהּמָ ם.  -ְוִאּיֵם ׁשֶ ּלֵ ׁשַ טּור ַהּמֹוֵסר ִמּלְ ֲאַזי ּפָ

ֵאי ְך, ִנְרֶאה ׁשֶ ּום ּכָ ָתה ִמּתֹוְך ּוִמׁשּ ִסיָרה ֶנֶעש ְ י ַהּמְ ְגָנב, ּכִ ם ִלְראּוֵבן ַהּנִ ּלֵ ן ִחּיּוב ְלׁשַ
ָהה  ּה ׁשָ ֵנס ְלִדיָרה ּבָ ּלֹא ְלִהּכָ ָתה ִמּתֹוְך ָהִאּלּוץ ׁשֶ ִנּיָה ְלִדיָרתֹו ֶנֶעש ְ אֶֹנס, ְוַגם ַהּפְ

 .חֹוֵלה ֵלב
ו ם: ם ִלְראּוֵבן ֶאת  ְלִסכ  ּלֵ ּנּו.ֵאין ִחּיּוב ְלׁשַ ְגַזל ִמּמֶ ּנִ מֹון ׁשֶ  ַהּמָ

 (הסיפור מתוך הספר "אחת שאלתי", מאוצרו של הגאון ר' יצחק זילברשטיין)
 
 

  
 אשליט" יצחק הלפריןר' מאת: הרה"ח 

 נחמת ציון ובישיבת חכמה ודעתמג"ש בת"ת 
 ברוך הוא שככה זיכה אותך!

  

בפרשת ויגש אנו קוראים על המפגש המרגש והמיוחד של יעקב אבינו ע"ה 
ומה מתרחש  ויוסף הצדיק אשר ידוע שיחוד יעקב ויוסף זה תיקון כל העולמות,

 איעקב אבינו קר לברכה םזיכרונחכמינו במפגש המיוחד הזה? אומרים לנו 
 .קריאת שמעאת 

 

ומבואר בספרי מוסר שיעקב אבינו ע"ה מלמד אותנו כאן יסוד גדול מאוד 
יש לי התרגשות עצומה לראות את בני ועשה עמי נס  שהקדוש ברוך הוא

 .שנה  עשרים ושתייםשלא זכיתי לפגשו יוסף הצדיק 
 

 דמייחאת ההתרגשות הזאת האהבה הזאת אני נותן דבר ראשון לבורא עולם, 
 וקורא קריאת שמע את שמו בעולם הרגש המופלא הזה

הרבה רגעים של לכל הורה והורה זוכה כמו כן אנו הורים יקרים ברוך השם 
 התרגשות ואהבה לילדיו, 

מן הראוי שבזמנים אלו נאמר  ,ילד בא הביתה עם ציון טוב, פתק טוב מהמלמד
והצלחת כל שכך זיכה אותך  הקדוש ברוך הואלילד איזה חסד עשה עמנו 

  ,כך
 

דקות ביחד עם הילד להגיד מזמור הודאה, שיר, שתי בא נודה לו על כך נקציב 
 ריקוד של הודאה,

 

למרום שנזכה עוד ועוד לסייעתא דשמיא  םעינייכמובן גם נשיאת  ואחר כך
 והצלחה בלימודים
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 'בני בינה' תלמידי תלמוד תורה נחמת ציון חגגו 'ימי שמונה' עמוסים בפעילות מרוממת ומאירה

 2שלוחה  037.148.148 יום בכותל המערבי ע"י אברכי כולל העיר העתיקה חייגו 40לתפילה 

גם הפעוטות והילדים הרכים מכיתות הגנים זכו לימים מלאי חוויות מיוחדות. 
התלמידים עמלו בידיהם הקטנות ליצור חנוכיות מרשימות מעשי ידיהם להתפאר, 

, תוך שהם מתמלאים בהרגשת ההמצוובהם זכו הילדים להדליק נרות ולקיים את 
 סיפוק מיצירותיהם.

כיתות הגנים מסיבת חנוכה מפוארת בשירה ביום חמישי ערכו המלמדים החשובים מ
 החנוכה. יבעניינוריקודים לקול צלילי כליזמר. ופעילות מלאה אנרגיות 

כמו כן התלהבו הילדים החמודים מהצגה בשם המטמון שבכרוב בה רותקו הילדים 
 לסיפור המותח, המצחיק והמעורר אמונה זכה. 

ט' להיכנס אל הקודש פנימה -ביום הגדול והמסוגל זאת חנוכה זכו תלמידי כיתות ג'
ביתו נאוה קודש של מורינו הרב לרגעים מעוררי השראה שייחרטו בליבם לימים 

 רבים.
את מאות התלמידים שחן נסוך על פניהם הזכות מורינו הרב שליט"א נרגש לראות 

 וליבם צמא לתורה ועבודת השם ומידות טובות.
כשהרב שליט"א מאציל  הילדים עברו לפני מורינו הרב שליט"א בזה אחר זה

המשך הצלחה בלימודים ויראת ם שיזכו לסיים את הש"ס ומברכות קודשו על הילדי
מידים לקבל מידיו הקדושות של שמים טהורה, ועל כולנה עלתה ההתרגשות בתל

מורינו הרב שליט"א מטבע קודש לשמירה והצלחה ומסוגל לישועות גדולות. מידו 
 הגדולה הוציא את הסגולה.

 
 
 

 ב' טבת נהנו התלמידים מחוויית שוק של ממש. -בימים ראשון שני א'
היה זה יריד שהתמשך ליומיים באווירה של דרבון ועידוד במתנת שכר בעולם הזה 
לתלמידים שעמלו והקפידו, השתדלו והתאמצו במשך החודשים האחרונים לבוא בזמן 

ונים התנתקו מדי הפסקה מהמשחקים לתלמוד תורה, הילדים שבמשך השבועות האחר
השונים ורצו אל עבר הכיתה, הילדים שאימצו את מוחם להקשיב בשיעורים ולהתייגע 

 בלימודים זכו לתגמול נאה ויכלו לקנות פרסים וממתקים מיוחדים.
היריד התנהל בצורה מעניינת וייחודית. מודעות. תיבות הגרלה. שוברי קניה. וכו' וכו' 

 כוש גדול ושלל רב וסיפוק עצום מהשקעתם המרובה.הילדים יצאו בר

 

 

תלמידי המכינה לישיבה אשר עולים מעלה מעלה ביגיעה 
והתמדה בתורה, וכבר יצא שמם הטוב לפניהם, כעת בימים 
הקדושים של ימי החנוכה באו בכתובים להוציא חוברת מלאה 

פרי עמלם ועטם בחידושי תורה מתוקים מדבש ונופת צופים 
 הבהיר השנון כזקן ורגיל.

הבחורים החשובים ערכו את החוברת לכבוד חנוכה בכישרון 
מבורך יחד עם המגיד שיעור הנודע שמו לתהילה הרה"ח ר' 

הובאה בסוף החוברת העבה.  פנינה נאה יצחק הלפרין שליט"א.
התלמידים ערכו מבחן אמריקאי מסכם ומפרט על כל הלכות 

 .ומנהגי חנוכה
 

 כשרות המזון. ןבענייט' זכו בימי החנוכה לתוכנית מעניינת ומרתקת -תלמידי כיתות ד'
בתוכנית האורקולית נחשפו התלמידים לתהליך הארוך והמורכב של ייצור המזון ועד 

 הגעתו מכל קצוי תבל לצלחת האישית של כל ילד וילד. 
ובשל כך הצורך בחותמת כשרות של הכשר מהודר אשר שולח את האנשים הנכונים 

ידיעות  עולם עצום ורחב היקפים נפתח לפני הילדים וזכו לרכוש במקומות הנידחים.
  וחיוניות בהקפדה הראויה בשמירת כשרות המזון. חשובות

 



 

לצעירים 'חכמה ודעת'ישיבה   

זכו מצטייני בחורי שיעור ג' בישיבת חכמה  שעה של קורת רוח בצילא דמהימנותא
ודעת. עת זכו להיכנס אל הקודש פנימה שם שמעו שיעור מיוחד ממורינו הרב 

 שליט"א אשר פרס בפניהם אור גדול בסוגיה הנלמדת כעת.
הבחורים הראו את בקיאותם הרבה בסוגיה וזכו לצלול עם מורינו הרב בעומק 

 בידו. התלמוד. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו

 
 

 כולל לאברכים צעירים 'שערי הוראה'

לאברכים הצעירים 'שערי  האברכים החשובים השוקדים על תלמודם בכולל
של קדושה והתעלות כדי  הבאווירהתאספו לסעודת חנוכה מיוחדת  הוראה'

 להודות ולהלל לשמך הגדול.
אשר  מחשובי משפיעי אנ"ש בסעודה השתתף  הרב יצחק ויצהנדלר שליט"א

במהלך הסעודה השמיע בפני האברכים בגודל מעלת ימי החנוכה במשנת רבותינו 
וכן סיפורים ועובדות מגדולי אנשי שלומינו העובדים של ברסלב בדורות  הק'

 .האחרונים
תוך שירה וכיסופים לבורא עולם ורקידה של שמחה התמלאו האברכים בקדושה 

 עילאית מקדושת היום.
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 ישיבת 'מתחברים' בעבודת השם

בנר רביעי )נצח( של חנוכה זכו בחורי ישיבת 'מתחברים' להיכנס אל הקודש פנימה לכנס 
 חנוכה במעון קודשו של מורינו הרב שליט"א. 

למעלה מארבעים בחורים הקיפו את מורינו הרב שליט"א שקיבלם בחום ואהבה מיוחדת, 
עומדת  הנערים היקרים היסבו סביב השולחן כשבראש יושב מורינו הרב ומאחוריו

 ומאירה חנוכיית הכסף הדלוקה ומדליקה את הלבבות.
הכנס החל בשיעור מיוחד בו מורינו הרב שליט"א תיאר באריכות את נס החנוכה בפרטי 
פרטים, כשהוא מוסיף נופך עשיר משלו כדרכו בקודש בלשונו הזהב ובמתיקות ועריבות 

 התורה. 
ליט"א החל בשירת "בך רבינו לאחר למעלה מארבעים דקות של שיעור מורינו הרב ש

או אז הרים את הבחורים טפחיים מעל הקרקע בהתרגשות עילאית והתחברות …" נגילה
קדושה. תוך כדי השירה והריקודים מורינו הרב שליט"א חילק לבחורי המתחברים מעות 

 חנוכה שמח. חנוכה וברכם בברכת

 
 כולל ברסלב להוראה ודיינות 

בסיום החנוכה במוצאי זאת חנוכה ישבו כלל אברכי כולל הוראה סביב שולחנות ערוכים 
 שנהגו כפי להתעלות והתעוררות בשירה ונגינה בניגוני החנוכה וניגוני הימים נוראים

אוירה עילאית ומיוחדת עת זמרו וניגנו טובי החזנים  .דנא מקדמת שלומינו אנשי
"ר משה גלנסקי הי"ו, עם והר ו"הי שור יוסף ר"והר ו"הי צוקר דב ר"הר' הק דקהילתנו

 .הימים הנוראים מניגוני ו"הי בעלי המנגנים הר"ר נחמן דרוק הי"ו והר"ר משה ריינץ

 
 

 

 מזל טוב
 הי"ונחמן הלפרין  להר"ר
 ז"לארי'ה שמחה בהר"ר 

 הי"ו יוסף דרוקחתן הר"ר 
 להולדת הבן

 מזל טוב
 הי"ואליהו בינה  להר"ר

 צפת
 להולדת הבן

 מזל טוב
 הי"ובנימין זאב זינגר  להר"ר

 שליט"א יוסף מןחתן הרה"ח ר' 
 להולדת הבת

 מזל טוב
 הי"ובי מאיר חג' להר"ר

 הי"ואשר בהר"ר 
 הי"ו אהרן היישטיןחתן הר"ר 

 להולדת הבת

 מזל טוב
 הי"ולוי יצחק גול  להר"ר

 שליט"א מיכאל גולבהרה"ח ר' 
 להולדת הבת

 מזל טוב
 הי"ונחמן סלר  להר"ר

 שלמה עופרחתן הרה"ח ר' 
 שליט"א

 להולדת הבת

 מזל טוב
 הי"ונחמן שרון  להר"ר

 להולדת הבת

 מזל טוב
 הי"וישי קאופמן  להר"ר

 להולדת הבת

 מזל טוב
 הי"ויוהנתן שמם  להר"ר

 ים-בת 
 הבתלהולדת 

 מזל טוב
 הי"ונתן רבינוביץ להר"ר 

 להיכנס בנו 
 ני"ו  יהודההבה"ח 

 לעול תורה ומצוות

 מזל טוב
 הי"ו אהרן ריכטערלהר"ר 

 הי"ושלמה חיים בהר"ר 
 הי"ו רפאל גבירץחתן הר"ר 

 להיכנס בניו
 ני"ו יהודה -ו שמואל איזייקהבה"ח 

 לעול תורה ומצוות

 מזל טוב
 הי"ודוד מור להר"ר 

 הי"ו אברהם חנניה חתן הרה"ח ר'  
 לאירוסי בנו

 ני"ו נחמןהבה"ח 
 עם בת

  שליט"איעקב סלמה הרה"ח ר'  
 

 מזל טוב
 הי"ו יצחק הלפריןלהר"ר 

 שליט"א מיכאל גולחתן הרה"ח ר' 
 לשמחת האופרוף

 הי"ו נתןלבנו החתן 
 הי"ו שלום פוקסעם בת הר"ר 

 מזל טוב
 הי"ושמעון רובינשטיין להר"ר 

 שליט"א יהושע דבבהרה"ח  
 הי"ו  ווייצהנדלריצחק חתן הרה"ח 

 לאירוסי בתו עם
 הי"ודוד קלצקין  בר"ר יהודההבה"ח 

 הי"ואהרן שושן הר"ר 
שיווק והפצת ספרי מורינו הרב 

 שליט"א
 בדוכן מחוץ לאולם התפילות 

----------------------- 
להפצת העלון ברחבי הארץ 

  037148148 חייגו
 2שלוחה 
 

 ברכת מזל טוב
 למורינו הרב שליט"א

 לאירוסי נינתו
 נחמן גולדבלוםבת הרה"ח ר' 

 שליט"א
 שליט"אשמואל שטרן חתן הרה"ח ר' 

 הי"ו יעקב פישלעם בן הר"ר 
בורא עולם בקנין השלם זה 

 הבנין
 לדורות ישרים מבורכים
 ואריכות ימים ושנים

 רביה"קוכל טוב סלה בזכות 


