ערב שבת קודש פרשת ויגש
ח' טבת ה'תש"ע
הפטרה :ויהי דבר ה'
גליון יט

על פרשת השבוע
ברוך ה' נמצאים כבר אחרי ימי חנוכה .מובא בשם הרב מטשערין זצ"ל,
שאמר שאצל העולם מקובל לומר שהחג "עבר" ,אבל האמת שהחג "נכנס",
כל חג עם כל ההשפעות שבו וההארות שאפשר לזכות להם" ,נכנס" אצלינו
פנימה ,ואז יש לנו את הכח והיכולת לעבוד עם המתנות שקיבלנו מכל חג.
חנוכה ,על פי המבואר בדברי רבינו ז"ל
שימי חנוכה הם ימי הודאה ,ובחנוכה מסוגל מאד לקנות את המדה הנפלאה
של 'להודות ולהלל לשמך הגדול' ,ועם זה היהודי זוכה לעבוד את ה' כל
השנה .כידוע ,שערי דמעה לא ננעלו ,אבל דמעות לא נמצאות אצל כל אחד
בהזמנה ,ומובא בספרי קבלה ,שגם שערי הודאה לא ננעלו ,ובכל פעם
שיהודי נותן תודה והודאה ל-ה' יתברך על הטובות שגמל עמו ,אז ההודאה
נכנסת רק בשערי ההודאה ,ואגב ,הוא יכול להכניס איזו בקשה שרוצה,
ואז תפילתו תשמע ,כי שערי הודאה לא ננעלו.
)ליקוטי מוהר"ן ,תנינא ב(,

ומובא במדרש משל לשני אריסים ]פועלים העובדים בשדה ומקבלים
תמורת עבודתם מפרי השדה לפי מה שסיכמו עם בעל השדה[ שעבדו בשדה
אחת ,ולימים נצרכו לטובה מבעל השדה ונכנסו לבקש ממנו – כשנכנס
הראשון ,התחיל לשבח מאד את השדה ,והצנרת ,והדשן וכו' וכו' ,ובכל פעם
היה בעל השדה שואל את האריס מה הוא רוצה לומר ולמה הגיע לשיחה
איתו ,והוא היה ממשיך לשבח ולהלל ,ובסוף דבריו ביקש את מבוקשו,
וכמובן שנענה בחפץ לב .כשנכנס האריס השני ,שאלו בעל השדה מה הוא
אומר על השדה ,והשיב בתלונות שהיבולים גרועים ,והצנרת מפוצצת ויש
דליפת מים וכו' וכו' ,ואחר כך שאל אותו בשביל מה הוא הגיע ,ואמר לו
האריס שהוא צריך ממנו טובה ,אמר לו בעל השדה :לא מספיק שקלקלת את
השדה שלי ,עוד אתה בא לבקש טובות?! וכמובן שנענה בשלילה.
הנמשל :האריס הראשון הוא דוד המלך – לפני שביקש מחילה מהקב"ה,
התחיל להלל ולשבח את מעשי הקב"ה – "השמים מספרים כבוד אל,
ומעשה ידיו מגיד הרקיע" .שואל אותו הקב"ה :דוד מה רצית?
והוא ממשיך – "בכל הארץ יצר קוום" וכו' ,ושוב שאלו :דוד ,מה רצית?
ושוב ממשיך דוד להלל ,לבסוף מבקש דוד – "שגיאות מי יבין,
מנסתרות נקני ,גם מזדים חשוך עבדך" ,ונענה בחפץ לב .וזה בדיוק מה
שכתבו בספרי מקובלים ,שההודאה מסוגלת לקבלת התפילות ,לכן צריך כל
אחד ,להשתדל מאד ,לעסוק בעבודה נפלאה זו של הודאה ל-ה' ,על כל פרט,
וכל טובה ,אפילו הקטנה ביותר שקיבל ממנו יתברך.
יה"ר שבזכות זה יזכה כל אחד להוושע בכל מה שצריך ,אמן.

טבת
ט' -ר' חיים שור אשכנזי )תורת חיים( ,ר' ישועה בסיס
י' -מלאכי הנביא ,עזרא הסופר ,ר' יעקב באק ,ר' נתן מברסלב
י"א -ר' יהושע שרבני ,ר' יהושע ציון ,ר' שלמה איגר
י"ב -ר' אברהם בעלול ,ר' אברהם חיון
י"ג -ר' דוד אלבז )אביו של ר' ראובן( ,ר' משה מלאלוב

"כי פי המדבר אליכם" .רש"י מפרש:
בלשון הקודש – שואל הרמב"ן :מה יש בזה שמלך
השולט בהרבה שפות יודע גם את שפת העִברים?
לכאורה ,לא מובן מדוע לא הכירו האחים את יוסף
הצדיק בצליל קולו ,אלא ,רק כאשר האדם מדבר
בשפתו הרגילה ,אפשר להכירו בצליל קולו ,אבל כאשר
הוא מדבר בשפה אחרת ,בעלת מיבטא וצליל שונה,
אי אפשר להכירו .לפיכך לא הכירוהו האחים בצליל
קולו ,משום שמעולם לא שמעו את קולו בלשון מצרית,
אלא רק בלשון הקודש .אמר להם יוסף:
"כי פי המדבר אליכם – בלשון הקודש" – ואם מדבר
אני בלשון הקודש ,עליכם להכירני לפי צליל קולי.
יתרונו העיקרי של האדם על שאר בעלי החיים,
הוא בכח הדיבור ,לפיכך נקרא האדם בשם 'מדבר'.
והרי לכאורה גם בעלי חיים אחרים יש להם שפה
משלהם אך אין אנו מבינים אותה ,אבל יש גם שאין אנו
מבינים אפילו שפתם של בני אדם ,בדברם בשפות
זרות .אלא ,הדיבור האמיתי הוא רק לשון הקודש,
הלשון ש-ה' יתברך יצר בה את העולם ,ובה קרא שמות
לכל הברואים .ואילו שפות אחרות הן רק כעין ציוצי
הצפורים ונהימות החיות ,שהם סימנים לשם הבנה
הדדית ,אבל לא דיבור אמיתי .מכאן ,שמעלת ה'מדבר'
ניתנה רק לזה שמדבר בלשון הקודש ,ואילו זה שמדבר
בלשון זרה ,הוא עדיין במדרגה של בעל חי ,שגם לו יש
לשון משלו .לכן ,כשאמר יוסף הצדיק "כי פי המדבר
אליכם" ,התכוון הוא ,שיש כאן פה של "מדבר",

שהרי דיבר בלשון הקודש ,ואם היה מדבר בלשון
אחרת ,היה צריך לומר "פי החי" ולא "פי המדבר".
ה' יזכנו לדיבורים קדושים ,דברי תורה
וזיכוי הרבים ,בכל עת ,אמן.

כניסת
ש" ק

ירושלים16:06 :
תל אביב16:21 :
חיפה16:09 :
באר שבע16:22 :

יציאת לרבינו
ש"ק תם

17:59 17:21
17:55 17:23
17:52 17:20
17:56 17:24

דברי הרב אליעזר רפאל ברוידא שליט"א
התורה הקדושה בפרשתינו מעידה כיצד יוסף הצדיק סולח ומנחם את
אחיו באומרו" :ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלהים,
וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים".
יוסף הצדיק קורא לאחיו להתבונן בעוצם ההשגחה הפרטית.
קורה אמנם דבר מעניין :יוסף בעצמו מגיע לידי התפעלות כאשר הוא
מגיע להבנה שכל מה שעושה הקב"ה  -הוא לתכלית הטובה.
מסקנה זו מעלה אותו למדרגה חדשה של השגה ואהבת ה' .כיצד?
התיבה ועתה מיותרת לכאורה ,אפשר להסביר את נוכחותה בע"ה,
שתוך כדי דיבור ,יוסף בעצמו מתמלא ברוח הקודש ,וברגע של הרחבת
הדעת מתחיל להבין את כל השתלשלות העניינים אשר הביאה אותו
מצרימה .הוא זוכה להבחין באצבע האלקים ,המתגשמת בתוכנית
מפורטת להפליא ,מעבר לתחומי הדמיון של המוח האנושי .ברגע זה,
הכל פתאום מובן ומוסבר למפרע ,ומתברר ליוסף שכל מה שעבר עליו
היה לתועלתו המוחלטת .עוד נפלא מכך ,הכל נעשה במסגרת חוקי
הטבע ,שעולם כמנהגו נוהג .יוסף רואה בחוש את יד ה' בכל מהלך
ומהלך .הארה זו עתה ,דווקא ,אשר מתנוצצת במוחו  -גדלות ה' יתברך
והשגחתו ,מביאה אותו לידי מסקנה ברורה המבטאת את אמונתו
וגורמת לו שמחה פנימית אמיתית ,שהיא :הקב"ה מנהל את כל העולם
לטובתי ובשבילי .מסקנה זו באה להפיג את צערו על אירועי העבר
ולהשקיט כל שמץ של טינה אפשרית כלפי אחיו .יוסף זה עתה נעשה
גם למנהיג הרוחני ,הוא מעביר לאחים שיעור בהכרת הבורא יתברך
ודרך השגחתו.

ניאוף
רבינו ז"ל אמר :מי שפגם בברית ,הוצאת זרע לבטלה ,על ידי
זה הוא כעסן גדול והולך תמיד עם אנשים ברציחה גדולה,
כי החטא המגונה הזה מטמטם את דעת האדם ,ונעשה רוע לב
וכעסן גדול ,ובוערת בו מדת הכעס כמו רוצח ,ואמר שעל
חטא זה כתוב )בראשית לח(" :ויהי ער בכור יהודה רע בעיני
ה'" – מדוע רע ולא רשע? אלא ,מי שעובר עבירה זו של ער,
חס ושלום ,הוא תמיד רע ,דהיינו שהוא איש רע ובכעס
תמיד .לכן מי שיודע שנכשל בעבירה המגונה הזו,
עליו לעבוד על מדת הסבלנות ,ולסבול כל מה שעובר
עליו ,ויקבל את הכל לכפרת עוונות.
~~.
רבינו ז"ל אמר :יש חטא שהחטא הזה גורם שאדם תמיד יהיה
בעל חוב ,ואפילו שישלם את החוב ,תמיד יסתבך ויכנס בחוב
אחר ,והבינו אנשי שלומינו ממוהרנ"ת ז"ל שרבינו התכוון
לחטא של פגם הברית ,הוצאת זרע לבטלה ,כמבוא בזהר על
עניין זה.
~~.
על ידי תיקון הכללי שהוא תיקון הברית מתרומם המוחין,
כי עיקר תיקון הדעת הוא תיקון הברית ,ועיקר התקרבות
ישראל לאביהם שבשמים הוא על ידי שמירת הברית.
)ליקוטי מוהר"ן ד(

ועתה ,ברגע זה יוסף קולט בידיעה ברורה  -לא אתם שלחתם
אותי ,ובעצמו עולה למדרגה חדשה ונשגבת בהכרת הבורא ברוך
הוא ,וסוף סוף צופה בסגירת מעגל כיצד מכירתו מצרימה
וכליאתו היו שלבים הכרחיים בתוכנית גאונית אשר הביאה אותו
למצבו הנוכחי כמושל בכיפה .כתיבת התיבה ועתה היא הכרחית,
אפוא ,ללמד על רגע עצום בחיי הצדיק ,רגע שבו הוא מתקשר אל
הקב"ה בדבקות של אהבה גמורה ,המעלה אותו מעל לכל
קטנוניות אנושית .כלפי אחיו  -חסל כל רגש שנאה או טינה.
אין בלב יוסף ולו מעט רצון לנקימה או נטירה ח"ו ,אדרבה,
כולו אחווה ,אהבה ורחמנות .לפני מספר שנים התבטא בנימה של
תלונה ,בהיותו אסיר ,כשאמר" :כי גנב גנבתי מארץ העברים
וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אותי בבור".
אז ,התמונה לנגד עיניו היתה חלקית בלבד ,ולא חלם שירידתו
לבור נחוצה לתכלית עלייתו בהמשך .ועתה ,יוסף הצדיק מבין
שכל הייסורים היו לטובתו המוחלטת ,ולתועלתם של אביו ואחיו,
כאשר הכל מובן למפרע ,והשגחתו של הקב"ה מתבהרת
ומתבררת בכל תפארתה .עם כל אמונתו ובטחונו בהקדוש ברוך
הוא ,נסיונות העבר היו יותר סבילים אילו יוסף הצדיק היה יודע
בחוש שכל מאי דרחמנא עביד לטב עביד ]שכל מה שהרחמן
עושה – לטובה הוא עושה[ .וכאן לימוד חיוני לכל אדם -
שיֵַדע בחוש שהכל לטובתו המוחלטת ,ומה שמעבר לראייתו
המוחשית ,שיאמין ללא סייג בעקרון זה ,שהקדוש ברוך הוא
עושה הכל לטובתו.

"ויקהל משה וכו' ,ששת ימים תעשה מלאכה וביום
השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון ל-ה'"
)שמות לה א-ב( – חזר והזהירם על השבת לאחר שנכשלו
בחטא העגל על ידי ערב רב ,אסף משה רבינו את עם
ישראל בלבד וחיזקם ונתן להם את השבת.
פרשת ויקהל )דף רג א(

~~.
רב יוסף כשירד לבבל ראה בחורים רווקים שנכנסים
ויוצאים במקום שנמצאות שם נשים ולא חוטאים,
שאל אותם :אינכם מפחדים מיצר הרע? השיבו לו:
אנחנו לא באנו לעולם ממחשבות רעות אלא ממקור של
הקדושה ,שהרי אמר רב יהודה אמר רב:
"מי שמקדש עצמו בזמן המצוה זוכה לראות בנים
קדושים ומעולים שלא מפחדים מיצר הרע".
רבי אבא אמר מה הפירוש הפסוק "ואת שבתותי קדשו"
)יחזקאל כ כ( – קדשו עצמכם בשבתות בזמן המצוה.
לכן מי שיוצא לדרך שיש בה נשים וכיוצא בזה,
ישפיל את עיניו וידע שיש חמימות גדולה של הדרך
ויצר הרע יכול לשלוט עליו ,חס ושלום.
פרשת וירא )דף קיב א( מדרש הנעלם

אליהו הנביא זכור לטוב זי"ע
מעלת מזכה הרבים
מסופר בגמרא )מס' בבא מציעא דף פה( שאליהו הנביא היה רגיל
לבוא לר' יהודה הנשיא כל יום .ראש חודש אחד לא הגיע אליו
אליהו .למחרת שאל ר' יהודה מדוע לא הגיע אתמול ,ואמר לו
אליהו :הייתי צריך להקים את האבות הקדושים שיתפללו,
ולכן הקמתי את אברהם ונטלתי לו את ידיו ,וכשסיים להתפלל
השכבתי אותו חזרה ,והקמתי את יצחק וגם לו נטלתי את ידיו,
וכשסיים להתפלל השכבתי אותו חזרה ,ולאחר מכן את יעקב.
שאלו ר' יהודה :מדוע לא הקמת את כולם יחד? ענה לו:
משום שאם יתפללו יחד ,יכולים להביא את המשיח קודם זמנו.
שאלו ר' יהודה :ישנו בדור שלנו אדם שיכול בתפילתו לקרב
הגאולה? ענה לו אליהו שאכן יש,
והם ר' חייא ובניו .מיד גזר ר' יהודה
תענית ,וביקש מר' חייא ובניו שיהיו
שליחי ציבור .וכשאמר ר' חייא
'משיב הרוח' -נשבה הרוח ,וכשאמר
'מוריד הגשם' -ירד גשם ,ולפני שהגיע
לברכת מחיה המתים ,שלחו את אליהו
הנביא לבית המדרש כדי לעצור את
המשך התפילה ,מפני שאם יאמר
ברכת 'מחיה המתים' -יקומו המתים,
ועדיין לא הגיע זמנם לקום .מיד ירד
אליהו בדמות דוב אש ,וברחו כולם
באמצע התפילה ,וכך נפסקה התפילה
לפני שאמר ר' חייא את ברכת 'מחיה המתים' .ומבואר בגמרא,
מדוע זכה לכך ר' חייא שכל תפילותיו מתקימות? משום שהיה
דואג לזכות את הרבים ,בכך שהיה צד חיות ופושט את עורם,
וכותב על עורם חמישה חומשי תורה ושישה סדרי משנה,
ומסתובב בעיירות כדי ללמד תורה את ילדי ישראל ,ולכן זכה
שנעשה פיו כמו פיו של ה' יתברך ,שגוזר גזירות ודבריו
מתקימים ,ועליו אמר רבי" :גדולים מעשה חייא".
לעתים אדם נמצא במקום שאין מי שיאמר דברי תורה ,כגון בין
מנחה לערבית או בבית אבלים ,בר מינן ,וכיוצא בזה ,ואם הוא לא
יקום לדבר ,ישוחחו האנשים בדברי חול ולפעמים אף לשון הרע
ורכילות .לכן מוטל עליו בשעה זו לקום ולומר מה שבפיו,
'סיפורי צדיקים' או 'משלים' וכיוצא בזה .ואפילו אם אף אחד
מהשומעים לא יבין את דבריו ,גם בזה יש לו מצוה שזיכה את
הרבים שלא ידברו לשון הרע ודברים בטלים.

אל יאמר אדם :חבל על הזמן היקר ללכת לזכות אחרים ,טוב לי
שאלמד תורה ללא טרדות ,מאשר אבזבז את זמני היקר לצורך
אחרים .דע שדברים אלו הם דברי הבל ועצתו של יצר הרע!
אמרו רבותינו ז"ל במסכת בבא מציעא )היכן שמובא הסיפור(:
"כל המלמד את בן חברו תורה ,זוכה ויושב בישיבה של מעלה".
והקשה על כך הצדיק ר' יהודה צדקה זצ"ל – וכי רק המלמד את
בן חברו זוכה לשבת בישיבה של מעלה ,ואותם שמקיימים שאר
מצוות ,כגון ציצית ותפילין וכו' לא יושבים בישיבה של מעלה?
ובאר :אדם שיכול לעסוק בגופי תורה ,ועתה יורד לדרגה נמוכה
לפי מעלתו ,כדי ללמד תורה את עמי הארץ ,הרי בשבילו הדבר
יכול להיות בזבוז זמן ,מפני שמפסיד את סדר לימודו.
לכן מובטח לו שיתמלא חסרונו על ידי שישב
בישיבה של מעלה ,ושם ילמדוהו את סודות
התורה ואת כל מה שהחסיר בעולם הזה,
בגלל זיכוי הרבים.

שמירת הברית
פעם אחת הגיע אליהו הנביא לעיר גדולה
שבבל ,ומצא שם 'מלמד תינוקות' אחד,
וישבו לפניו מאתיים נערים שרובם בני
שמונה עשרה שנה ובני עשרים שנה.
והנה לאחר שנה שוב הזדמן אליהו לאותו מקום ,אך הפעם לא
מצא את התלמידים ולא את רבם ,אלא מצא רק את הנכד של
הרב ,וממנו נודע לו שכולם מתו במיתה פתאומית .רחמנא ליצלן.
כששמע זאת אליהו ,החל לבכות ולהתאנח עליהם ,עד שבא מלאך
מן השמים ושאל אותו מדוע הוא בוכה ומתאנח ,והשיב לו אליהו:
וכי לא אבכה ואתאנח על אלו שבאו לידי מקרא ומשנה,
ועכשיו הלכו להם והיו כלא היו?! אמר לו המלאך :אין אתה צריך
לבכות ולהתאבל עליהם ,מפני שהיו עושים הם מעשים מכוערים,
והיו מוציאים שכבת זרע לבטלה ,וזה מה שגרם להם למות.
מי שפוגם בבריתו בשביל תאוה שפלה וקטנה ,בכך הוא מסלק
ממנו את השגחת ה' יתברך הסובבת אותו ,ואז ניתן רשות
למזיקים לפגוע בו ולטרוף נפשו .אומרים חכמי הרופאים:
אחד מאלף מת מכל מיני חולאים ,ואלף מרוב תשמיש.
ישמע חכם ויוסיף לקח .ה' יזכנו להשמר מפגם המחשבה,
מפגם העינים ומפגם הברית ,ולהנצל מכל המזיקים ,אמן ואמן.

)דרשה לישראל(

מובא מספר המידות

מספר לנו אברך יקר מירושלים:
שהיתי בציון הקדוש באומן בחודש אדר תשס"ג,
ולפתע קיבלתי שיחת טלפון מחברי בירושלים –
ברוך ה' אשתו כעת 'בחדר לידה' לאחר  13שנה שלא
נפקדה בזרע של קיימא ,אך מתייסרת היא בייסורים
קשים לפני לידתה ,וביקש ממני החבר שאקרא בציון
"מזמור לתודה" ]כידוע מליקוטי מוהר"ן תנינא
שאמירת "מזמור לתודה" היא סגולה למקשה ללדת[.
אכן הזדרזתי למלא בקשתו ,עברו דקות ספורות וכבר
הגיעה שיחת הטלפון השניה ממנו המבשרת שנולד לו
בשעה טובה ומוצלחת בן זכר בריא ושלם,
ללא כל סכנה לאמא ולבן.

נשמח מאד לקבל גם את סיפורך האישי שנושעת
מהציון של רבינו הקדוש או של כל צדיק אחר.
יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני,
ונשתדל לפרסמו במדור זה בהקדם.

לשמיעת שיעורי ברסלב בשפות שונות 02-9950000 ..........
גמ"ח קונטרסים ודיסקים 052-3476706 ...........................
גמ"ח לימוד לעילוי נשמת 052-3635951 .........................
גמ"ח תפילין 054-7280433 ...........................................
מוהל מוסמך ירא שמים 052-6713201 .............................
שידוכים לשם שמים 02-5810010 ...................................

מה המיוחד בספר הקדוש 'ליקוטי מוהר"ן'?
חלק ד:
כמה שאדם לומד יותר בספרי רבינו ,הוא יותר נכלל בצדיק.
כמה שיותר להעמיק בספרי רבינו ,כמה שיותר לבטל את
השכל שלנו לפני השכל של רבינו ,על ידי לימוד בספריו
הקדושים ]וקיום עצותיו הקדושות לעבודה ולמעשה מתוך
התבטלות לרבינו[ ,ועל ידי זה נטהרים מכל "הכתמים"
שהם פגמי העוונות ובפרט פגמי הדעת ,רחמנא ליצלן.
כשאדם נכנס לנהר לטבול ,הוא צריך קודם להסיר את בגדיו,
כך גם כשאדם מגיע לתורת הצדיק שהוא בבחינת נהר,
עליו לזרוק את כל הדעות הקדומות ,ולבוא לרבינו עם
"ראש נקי" מההקדמות ,לבוא כמו שילד קטן בא ללמוד לפני
רבו את האותיות הקדושות א' ב' וכו' ,כך אנו צריכים להגיע
לתורת רבינו ולבטל דעותינו הקדומות לגמרי ,לכל אשר
יאמר! וזה היה המעלה של מוהרנ"ת זי"ע ,שכשהגיע לרבינו
כבר היה גאון גדול ,וכבר למד את כל הש"ס שמונה פעמים
בעיון! אבל זרק את השכל שלו לגמרי ,וקיבל מרבינו
"שכל חדש" ,זה נקרא "לקפוץ לנהר" ,שרק ככה נטהרים!
]ה' יזכנו להטהר בנהר הקדוש של רבינו ,אמן ואמן![
רבינו הקדוש אמר על ספרו זה ,שיכולים להיות נעשים על
ידו בעלי תשובה גמורים .והיה חפץ ומשתוקק מאד שידפיסו
ספרו עוד כמה פעמים ,ויתפשטו בעולם .ואמר ,שמי שישב
ויעסוק בספריו רק בלי קנטור ונצחון ויעמיק בו באמת,
אז ודאי יהיו נבקעים אצלו כל גידי קשיות לבבו.
ואמר בפירוש ,שבכל שיחה ושיחה שהוא משיח ומדבר עמנו,
יכולים להיות על ידה איש כשר ,ואפילו צדיק גמור כל ימי
חייו .ומי שזכה לשמוע שיחתו הקדושה מפיו הקדוש,
הוא יודע זאת באמת ובבירור ,וגם עכשיו כשלומדים דבריו
הקדושים ,יש להם גם כן כח גדול לעורר ל-ה' יתברך,
ולזכות לדרכי ה' באמת ,למי שישים לבו היטב לדבריו
הקדוש
בספרו
הנאמרות
הקדושות
ולשיחותיו
'ליקוטי מוהר"ן' ובשאר ספריו הקדושים ,כי כל שיחה שלו
היא התעוררות נפלאה ונוראה מאד ,ודרך נכונה מאד
לעבודת ה' יתברך לכל אחד לפי מדרגתו ,יהיה באיזו מדרגה
שיהיה ,אפילו מי שהוא במדרגה עליונה מאד ,יכול לקבל
דרך ישרה ועצות נפלאות מכל שיחה ושיחה שלו.
בע"ה בגליון הבא נביא את חלק ה לתשובה זו

אתר השבת הישראליwww.shabes.net ...........................

ישיבתינו בנס ציונה מקבלת בכל עת
בחורים ,חיילים ,בוגרי צבא
המעוניינים ללמוד ולהתקדם בעבודת ה'
מתוך שמחה ודיבוק חברים
לפרטים:

052-6713201
או

052-7694555

הקדשות לע"נ ,הצלחה ,רפואה וכדומה,
ניתן לשלוח למערכת ,וכן חסויות,
ברכות ואיחולים ,הצעות ותגובות
תתקבלנה בברכה!
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