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אך התורה לא , ו מובא על מות יוסף וכל אחיובפרשתינ
מלבד יוסף , גילתה לנו כמה שנים היו ימי חיי השבטים

יוסף מפני , ולוי בן קטז שנים,  יוסף בן קי שנים–ולוי 
, שנקרא מלך, ולוי מפני שיצא ממנו משה, שהיה מלך

    ".ויהי בישורון מלך: "שנאמר
  

איזה חודש ב, הביא בשם מדרש תדשא, ל"ורבינו בחיי ז
זהו ו, בכמה ימים בחודש וכמה היו ימיו, נולד כל שבט

 . שניםקכחומת בן , ד כסלו"י- נולד בראובן :לשונו
  . שניםקכומת בן , א טבת"כ- נולד בשמעון

.   שניםקלזומת בן , ז ניסן"ט- נולד בלוי
.   שניםקיטומת בן , ו ניסן"ט- נולד ביהודה

.   שניםקכהומת בן , אלול' ט- נולד בדן
.   שניםקלזומת בן , תשרי' ה- נולד בנפתלי

.   שניםקכהומת בן , חשון' י- נולד בגד
.   שניםקכוומת בן , שבט' כ- נולד באשר

.   שניםקכבומת בן , אב' י- נולד ביששכר
  . שניםקידומת בן , תשרי' ז- נולד בזבולון
.   שניםקיומת בן , תמוז' א- נולד ביוסף
 .  שניםקיטומת בן , א חשון"י- נולד בבימין

,   ובחודש אייר לא נולדו אחי יוסףבחודש אדר
     .אלא חודשים אלו נשארו לשבטים אפרים ומנשה

  
בער יא לדוע מ: י" שראיתי בשם מהריועוד משהו קטן

שמקיימי המילה , לומר לנו, מילהראשי תיבות  – סנהה
נבין מכאן . לא יבערו באש של גיהנם, שומרים אותההו

   . שבזכותה נצולים עם ישראלכמה גדולה מצוות מילה
  

, יזכנו להאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים' ה
  .אמן, ולשמור את הברית בשלימות

  

  יציאת    לרבינו כניסת                
  ק       תם"ק       ש"ש          

  18:09     17:31    16:16: ירושלים 
  18:05     17:33    16:31:  תל אביב
 18:02     17:30    16:19:       חיפה
   18:07     17:34    16:32: באר שבע

         

  טבת
  'אברהם פלאגי' ר, צרפתיוידאל ' ר, שלום מזרחי' ר -ג"כ 
  נפתלי כץ' ר, נפתלי הכהן' ר, שניאור זלמן מלאדי'  ר-ד"כ
  משה עייאש'  ר-ו"כשלמה מאזוז  ' ר, יעקב לוי' ר -ה"כ
         ה"שמעון בן יעקב אבינו ע, אברהם ענתבי' ר -ח"כ
     יצחק כדורי' ר, משה יהושע לייב דיסקין'  ר-ט"כ

  

  הירידה למצרים אצל כל יהודי 
  

 , בפרשתינו אנו קוראים על ירידת השבטים הקדושים למצרים
 ,  קשה ביותר שעבוד.ותחילת השעבוד של בני ישראל במצרים

ומה עושים בני . ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך: כמו שנאמר
 ותעל שוועתם -ויצעקו בני ישראל אל האלקים מן העבודה? ישראל

  !ואז לכאורה צריך השעבוד להפסיק  ,אל האלקים מן העבודה
שעד אז היו מקבלים , התגבר ביותר השעבוד –אבל רואים דבר פלא 

 .  את הקש לבדםגועכשיו היה עליהם להשי,  הלבניםןקש ללבו
ואמר , כאב לבו מאד על צערם של ישראל, ומשה רבינו שראה כך

 :אמר לו הקדשו ברוך הוא?  לעם הזהַת למה הרעו:להקדוש ברוך הוא
אתה רואה  ואין –תראה עתה  :ל" ודורשים חכמינו ז...עתה תראה
שמלחמה זו יערוך ,  שהיו בארץ ישראל'א המלכים"ל'במלחמת 
 , על אף שהוא קשה,  כי גם השעבוד!? ולמה?יהושע תלמידך

 כיון שהוא לא רע, למה הרעוַת :'ה-ואי אפשר להגיד ל, הוא לטובה
   .אף שלנו הוא נראה כרע, בעצמו

  
 ל כמה פעמים "ת ז"וכמו שמביא מוהרנ, מהספרים הקדושיםידוע 

ומה שמספרת לנו התורה על , שהתורה היא נצחית, 'ליקוטי הלכות'ב
אם בני . כל יהודי בפרטיות במשך ימי חייועובר על , כלל ישראל

, "מצרים"יהודי יורד ל כל –גם , והשתעבדו, ישראל ירדו למצרים
נ של -שנמצאים בשער ה, ים ששייכים לדורינוִרָצְמוהם אותם ַה

 שהם המצר של ,ם י - ר צ מ  אותיות מצריםוזהו , הטומאה
  לצאת מאותם מצרים קשיםשלנווהעבודה . החמישים שערי טומאה

 יתברך מעומק הלב' ה-ללצעוק זה , שהם התאוות והמידות הרעות
ותעל שוועתם אל האלקים "ואז יקוים בנו ,  הקשה הזועל גלות הנפש
 : כמו שכתוב,  הנפשולתועל ידי כך זוכים לגא, "מן העבודה

 ', ה-ואפילו שלפעמים יהודי צועק ל". קרבה אל נפשי גאלה"
 –אומרים לו , ]כמו שהיה במצרים[ומרגיש שהגלות מתגברת 

   .תיגאל גאולת עולםובסוף !!! לצעוקתמשיך 
  

  יתברך שנזכה לצעוק אליו מעומק הלב ' זור היע
 .אמן, ולזכות לגאולה שלימה כללית ופרטית



 

 

  
  

  

    
  ו"דברי העורך הי

  
           – " מה יעשה לוהותתצב אחותו מרחוק לדע"

שמרים ידעה שאחיה משה ינצל מן , "חפץ חיים"מגלה לנו ה
,  לא ידעה באיזה אופן יהיה ההצלהאך היא, המים הזידונים

מוסרת לנו התורה לימוד גדול . בסוף באה בת פרעהלעד ש
  : מכך

,             מצפה לישועה כלשהישר הוא כל אחד מאיתנו בא
        , אך לא כל אחד מאיתנו, הן ברוחניות והן בגשמיות

יודעים אנו שבכל . מאמין שאכן תגיעה הישועה, בזמן המבחן
שכל נשמה , וידוע ומפורסם העניין, גוף מסתתרת לה נשמה

    יורדת לעולם הזה כדי לתקן ולהשלים את חסרונה 
והקדוש ברוך הוא מגלגל בדרך , ]יחסרונה מהגלגול שלפנ[

שכל אדם ] צריך להתפלל על זה. מי שזוכה כמובן[לא דרך 
, ותי בזמן הנכון ויסתלק ממנו בזמנו ובעשלו התיקון יע לוגי

שהתיקון הוא , מכאן .לפי חשבונותיו של הבורא יתברך
ואולי דווקא , גם אם לו נראה לו, למעשה לטובתו של האדם

זו הסיבה שזהו , שקיבל" מכה" הה לאדםבגלל שלא נרא
: אומר לנו רבינו הקדוש. לטובתו בלבד –וכאמור , תיקונו

הנפש כן רפואות , כמו שכל הרפואות הן בסמים מרים"
דהיינו המרירות שצריכים , צריכים לקבל על ידי מרירות

והיסורים שצריכים לסבול קודם שזוכים לרפואת , לשבר
        , כי כל היסורים. )ן כז ז"ליקוטי מוהר( "הנפש באמת

, הם אך ורק לטובתו, המגיעים לאדם, כלומר התיקונים
  . אין אנו יודעים, לטובתו בעולם הזה או בעולם הבא

  
ולקבל כל מה שעובר , לכן עלינו להאמין שהכל מאיתו יתברך

. באהבה גמורה ובשמחה רבה, רחניות והן בגשמיותבעלינו הן 
     , שהוא צריך להגיע לאדםכי כל תיקון יש לו את הזמן 

,      הסתלק ממנוהזמן שהוא צריך להשאר והזמן שצריך ל
לקוות ולייחל : והמשימה שלנו היא, ון שלו יתברךלפי החשב
לנות רבה ובאמונה בבס, תפילות אליו יתברךלישועה ב
               –כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד שלימה ש

ואל לנו להתרעם על . לטובה עושה', כל מה שעושה ה
   , רק לסמוך עליו יתברך, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא

ויודע איך למסור לנו , שהוא יתברך יודע באמת מה טוב לנו
 מי אין לנו על: "ל"על כן אמרו חכמינו ז. את הטוב הזה

רבינו כמאמר ו ,)סוטה מט' מס( "להשען אלא על אבינו שבשמים
זאת הבחינה , וכשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובת" :ל"ז

  ". מעין עולם הבא
  

  .אמן, ויזכה אותנו להיושע במהרה, יזכנו להאמין בו באמונה שלימה ולבטוח בו בבטחון גמור' ה
  

  
  
  

  
  
 
  
 
  

  
  

  
  

    
  
   
  
   

  

  
  

  
 

למה כל כך : יוסי'  שאל ר.יצחק הלכו בדרך' יוסי ור' ר
שהנביא צועק , חמור בשבת קודש מי שמדבר דיבור חול

מה כבר , )ישעה נח נג(" ממצוא חפצך ודבר דבר"ואומר 
יש גריעותא : יצחק'  אמר לו ר?וריש דבר גרוע בדיב

 מפיו של האדם תכי כל מילה ומילה שיוצא, גדולה בזה
ומאחר והיא מילה של חול ביום קדוש יש , עולה למעלה

והקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל , בזה גריעותא למעלה
  .ה שהביא דיבור חול לכאןזשואלים מי הוא 
 , ה ואין קולכי בהרהור אין מעש, ולכן הרהור מותר

 בוקעת אוירים ואבל מילה שיוצאת מפי, ולא עולה
ומילה קדושה מהתורה עולה  .ורקיעים ועולה למעלה

 : אמר לו. שה כתר למעלה ויש בזה שמחה גדולהועו
 ? איך התירו לעשות תענית חלום בשבת, אם כן

באמת יש : אמר לו. הרי ביטל מעצמו שמחת השבת
, ואפילו לרשעים שבגיהנם, ותשמחה בשבת בכל העולמ

אבל האיש הזה שעשה תענית בשבת בגלל חלום לא 
זה מבטל דין וקורע גזר דין של , טוב בליל שבת קודש

, כי כולם אוכלים ושמחים והוא בצער, שבעים שנה
  ואשריהם ישראל בעולם . וצריך להוסיף עוד יום תענית
  )דף כה א(פרשת אמור  .הזה ובעולם הבא

  שפטים מ, תרוי, שלחב, אב, אראו, מותש –ם "שובבי
  

 הכשרים להתענות ם נוהגים"ישבימי שובב, ל אמר"ת ז"מוהרנ
כי בימים אלה קוראים , יתברך בתפילות וסליחות' ה-ולצעוק ל

וכמו כן , ובעניין גאולתו שהיה על צעקה, בתורה בעניין גלות מצרים
שנפל כל אחד למקום שנפל כאשר , צריכים עתה בגלות המר הזה

לצעוק הרבה בימים האלה הנקראים ימי , יודע כל אחד בנפשו
שעיקר כל , )ירמיה ג( "שובו בנים שובבים "וזה סוד, ם"שובבי

שבאות מחמת פגם הברית , הצרות והגלויות הן על ידי חסרון הדעת
כי החטא המגונה , שמתבלבל דעתו ושכלו לגמרי, הוצאת זרע לבטלה

וכל אחד שחטא בחטא המגונה הזה הולך , הזה משגע את האדם
 בדרך וילך שובב: "כמו שכתוב, בעולם כמו משוגע ושובב ממש

איך שהוא שובב , וכשיבין האדם בעצמו כל זאת. )ישעיה נז( "לבו
ואינו מסתכל על תכליתו , כי הולך אחרי שרירות לבו, ומשוגע ממש

ועל ידי זה , יתברך' ה-בודאי יחוס על עצמו ויצעק הרבה ל, הנצחי
יזכה להוליד את המוחין והדעת שזה עיקר הגאולה בכלליות 

כשאדם זוכה להכניס בדעתו אמיתת  . זמןובפרטיות בכל אדם ובכל
על ידי זה מוציא ממנו את כל השגיונות שנדבקו בו , מציאותו יתברך

והעיקר לא ליאש עצמו מלצעוק הרבה , על ידי החטא המגונה הזה
 ,  שחרית מנחה וערבית–הן בתפילות הקבועות  ,יתברךאליו 

  ,והן באמירת תהלים ותפילות ותחנונים , שיתפלל בקול רם
  שיהיה רגיל מאד ,  שיחה בינו לבין קונו–והן בתפילה והתבודדות 

  .בעבודה הקדושה הזו



 
          ע" זייהושע בן לוירבי                                                                                      

  
  

  הכל לטובה
  

 שצם והתענה הרבה פעמים כדי ע בן לוימסופר על רבי יהוש
ביקש ממנו , וכשבא והופיע אליו, שיזכה לגילוי אליהו הנביא

ות עמו לאן שהולך כדי לראות וללמוד יהושע שרוצה להתלו' ר
אולם בתנאי שלא ישאל ,  נענה אליהו לבקשתו.ממעשיו

 , וברגע שיתחיל לשאול למה ומדוע, שאלות על מה שרואה
 יהושע לדבריו והחל להתלוות 'הסכים ר. הוא יעזוב אותו וילך

אותו , ביקשו להתאכסן בביתו של עני אחד, ביום הראשון. עמו
,  גדול יותר מכפי יכולתו למרות שלא הכירםעני כיבדם בכבוד

והנה לפני צאתם מביתו נכנס אליהו 
ג את פרתו הר, לרפת של אותו עני

      . היחידה שהיתה לו והלך
למרות שהדברים היו תמוהים מאד 

מנע עצמו מלשאול , יהושע' לר
הלכו וביקשו , ביום השני. שאלות
     ,  בבית עשיר אחדןלהתאכס

   . יר לא כיבדם כראויואותו עש
היה העשיר עסוק באמצע בניית 

  , יצאו מביתושוהנה כ, בניינים
הלך אליהו ועזר לו לבנות את שאר 

         , ביום השלישי .בנייניו הסמוכים לביתו שהיה בונה
, ואותם עניים כיבדו אותם כראוי, הגיעו לעיר שכולם עניים
. יהי רצון שכולם תהיו לראש אחד :ולעת צאתם ברכם אליהו

הגיעו לעיר שכולם עשירים ולא כיבדו אותם , וביום הרביעי
  . יהי רצון שתהיו כולם לראשים :ובצאתם ברכם אליהו, כראוי

  
ופנה אל אליהו ושאלו לפשר , יהושע' פקעה סבלנותו של ר

שנגזר על אותו עני שאשתו , אמר לו אליהו. מעשיו המשונים
 הוא את פרתו לקח, והיות ועמד בנסיון וכיבדם כראוי, תמות

, ואילו אותו עשיר שלא עמד בנסיון. ככפרה בעבור אשתו
מפני שאם , עזרתי לו לגמור את בנייתו כדי שלא ימשיך לחפור

ולגבי אותה העיר של . ה חופר היה מוצא מטמון החבוי שםהי
      , באחדות ובראש אחדזו למעשה ברכה שכולם , ייםהענ

 ידי כך אין שעל, ללהמה שאין כן כשכולם ראשים זה בעצם ק
  שאין בנו דעה לדעת , למדים אנומכאן . ביניהם אחדות ואחוה

  להתמסר לזולת
  

 על רבי יהושע בן לוי )כתובות עז' מס(מסופר בגמרא 
. טפל באנשים שהיה להם מחלה מדבקתשהיה מ

ינו שסכהגיע אליו מלאך המוות כ, כשהגיע זמן פטירתו
יראה לו ברגעיו יהושע ש' קש ממנו ריב. שלופה בידו

ך לאהסכים לכך מ. ןהאחרונים את מקומו בגן עד
יהושע ' פנה אליו ר, אך לפני שלקחֹו לשם, המוות

מפני שהוא מפחד ,  שישאיל לו את סכינוביקש ממנוו
. והלכו לגן עדן, נתן לו את סכינוהסכים המלאך ו. ממנו

הגביה אותו המלאך , כשהגיעו
 . והראה לו את מקומו

שע את מקומו יהו' רכשראה 
 מיד קפץ ונכנס לשם בעודו

המלאך להוציאו וכשניסה , חי
יהושע שלא ' נשבע ר, משם

ומאחר שמימיו לא , יצא משם
זכה להכנס , עבר על שבועתו

, לאחר זמן מה. חי לגן עדן
הגיע זמן פטירתו של רבי 

וביקש גם , חנינא בר פפא
   , ת מקומו בגן עדןהוא ממלאך המוות להראות לו א

וכי יש דבר : חנינא'  ראותושאל . אך מלאך המוות סרב
האם טיפלת : ענה לו המלאך ?בתורה שלא קימתי

בחולים שמחלתם מדבקת כמו שנהג לעשות רבי יהושע 
  . יהושע' חנינא למה שזכה ר' ולכן לא זכה ר! ?בן לוי

  
ים את כל ישאף על פי שאדם לומד ומק, רואים אנו

, שתתף ונושא בצער הזולתמל זאת אדם שבכ, התורה
           .גבות ונעלות יותרנשיכול להגיע לדרגות 

כל המבקר את : ")נדרים מ' מס(ל בגמרא "ואמרו חכמינו ז
וזאת משום שנושא , "נצול מדינּה של גיהנם, החולה
  .זולתהבצער בעול ו

 צריכים לדעת שהכל אלא, מהי הטובה האמיתית בשבילנו
  .בלבדלטובתינו 

  
  

  
  )דרשה לישראל(

  
  
  
  
  

  מובא מספר המידות

 



 
 
 
 

           
 
 
 

                              
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
 

                                                                                       
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  ? משאר תלמידי רבינול" זןרבי נתבמה מיוחד 
נתן ליברמנש ' הגדרה יפה שמענו מהרב החסיד ר

 ', הרבי שלנו בעבודת הרבינו הוא  –א "שליט
איך להיות "ת הוא הרבי שלנו ב"אבל מוהרנ

! ת לרבינו היה מוחלט"ההתבטלות של מוהרנ. "תלמיד
 , הוא זרק את כל מה שהיה לו עד שהגיע לרבינו

לכן הוא זכה להיות , רופה בדעת של רבינווזכה לדעת צ
וכל זה , ל"ר ז"בהפצת דעת האמת של אדמו" הממשיך"

  .בגלל גודל התבטלותו לרבינו
  

 , ידוע שלרבינו היו תלמידים צדיקים נוראים
, ל"שמואל אייזיק ז' אחד מהם היה ר. קדושי עליון

". תיקוני נשמות"שרבינו מסר לו את העבודה של 
, חידושי תורה שהתחדשו לו, ם בכתבים שלוומצאו פע

' אמנם אצל ר". מ"וכן כתב בליקו"כתב ובסוף דבריו 
שכל חידושי התורה שלו היו מושתתים על , נתן ידוע

,  ואותם הוא מביא בתחילת דבריו, דברי רבינו
וזה אחד מהדברים , ועליהם הוא בונה את חידושיו

 . ת התבטל לגמרי לרבינו"שרואים שמוהרנ
ת שנמצאת אצלו הכיפה "היה אחד שהתפאר בפני מוהרנ

בזה אתה : וענה לות לעומתו "נענה מוהרנ, של רבינו
ובאמת אמר . של רבינו" המוח" אני יש לי את !?מתפאר
שכל חידושיו בספרו הקדוש  , ת על עצמו"מוהרנ

  . הם העט שלו והמוח של רבינו' ליקוטי הלכות'
  

, ע מטולטשין" נחמן זי'אברהם בן ר' אמר הרב הקדוש ר
שהיום , ת"ל שהיה מתלמידי מוהרנ"ששמע מאביו ז

ת יותר מספרי " ללמוד בספרי מוהרנבזמננו צריכים אנו
די ספריו הקדושים אפשר לקבל באמת כי על י, רבינו

וזה . ל ולהיות על ידם איש כשר באמת"את דעת רבינו ז
מו וכ, שצריך כל אחד להתפלל על זה הרבהמה 

, בברסלב בוערת אש": ת בעצמו התפלל על זה"שמוהרנ
ת " וכידוע שמשפט זה היה מוהרנ–" הבער אותה בלבי

ועל ידי זה זכה , ם ביער של ברסלב לילות שלמיצועק
   ללמוד מדרכו הנפלאה  ךיתבר' יעזרינו ה. למה שזכה

  אשרלכל  –להתבטל באמת לרבינו , נתן' רשל 
  .אמן, יאמר
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  052-6713201 .............................מוהל מוסמך ירא שמים 
  

  02-5810010 ...................................שידוכים לשם שמים 
  

 www.shabes.net..... ......................אתר השבת הישראלי
  

 :  מספר,החייט הירושלמי הידוע , חיים מנחםביר
,  בגרוזיה ידעתי את חסידות ברסלבעוד בהיותי

ולמדתיה מפי החכם דוד שיפאשוילי שגדל באומן על 
  .     ובהשפעתו נסעתי לאומן, מןברכיו של נכד רבי נח

  
ראיתי מישהוא בעל חזות , כשאר באתי לציון

אוקראינית עומד ושוטף את ריצפת הציון ומשקה 
והוא ענה לי " ?אתה יהודי: "שאלתי אותו. לסירוגין

,  שאלתי–" ?אז מה לך אצל קברו של הצדיק", שלא
, כל בקשה שאני מבקש במקום קדוש זה: "וענה לי הגוי

 ,  שנה15לא היו לבני ילדים במשך . נענהאני 
יה לי חולה ה. התפללתי כאן על כך והוא התברך בילדים

וכך מנה צרות רבות ". התפללתי כאן והוא נרפא, בביתי
  . ובזכות תפילתו על הציון יצא ממיצריו, שסובבוהו

                 

  ליון מוקדש הג
  לעילוי נשמת 

   ל" ז כהן צדקמשה
  ה " עגוהרבן 

   ח"סתש'ה טבת ך"ק וארא ז"ש-ע ב"נלב
ה .ב.צ.נ.ת

  אנו מברכים את הבחור היקר 

  רפאל שושן
  על תרומתו הנאה להוצאת הגליון 

  בינו הקדוש תגן בעדו ר שזכות ר"יה
  ויצליח בכל דרכיו 
  .אמן, וימצא את בת זוגו בקרוב
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