
  ברכות השחר /הלכות השכמת הבוקר 

חייב כל אדם לברך בכל יום לפחות מאה . א
כאשר , וזו תקנה שתיקן דוד המלך, ברכות

היתה בזמנו מגפה והיו מתים כל יום מאה 
ותיקן דוד המלך שיברכו , אנשים מישראל

  .ונעצרה המגפה, מאה ברכות
 (מו' ב סי"ע ומשנ"שו)

  
בימי החול הרגילים מברך האדם בדרך  .ב

אמנם בשבתות וימים , כלל מאה ברכות
שתפילות שמונה עשרה הן רק בנות , טובים

על ידי  ברכות יש להוסיף, שבע ברכות
ובדיעבד יוצא . אכילת מיני פירות וכדומה

במה שיכוין לשמוע את ברכות העולים 
 (ב שם"משנ) .לתורה

 כי איך אעלה אל אבי "
 "איננו איתי הנערו

 

 :ומפרש אחד מאדמורי גור
כאשר עולים ומתקרבים אל  

, ה"אל הקב, אבינו שבשמיים
בגיל , אסור לנו לשכוח את הנער

פירוש . ולהעלותו עימנו, ובדעת
נעלה את כל , כשעולים, נוסף

גם הכוחות , כוחות החיים
, הרגש, תום הילדות, הנעריים

 .'ואיתם נעלה ונתקרב לה
 

זה כבר שנה שלישית או רביעית  
אך הוא מרגש , אותו דבר תורה

 ...אותי כל פעם מחדש
 

 ! שבת שלום ומבורך 

 

ח שהוגש מציג מסקנות מדאיגות למעלה ממיליון "הדו"
כמחצית ממעמד הביניים . ילדים בישראל רעבים

אמרה שדרנית . " נמצאים מתחת לקו העוני
באוטו נשמעה המולת ילדים היום הבטיחה . החדשות

אמא ללכת לחנות  הצעצועים וכל אחד יקנה מדמי 
, " אני רוצה בובה מדברת. "הכיס שחסך צעצוע אהוב

 "...אני רוצה מכונית אדומה על שלט"
רק תהילה ... כשיצאו מהאוטו כולם רצו לפתח החנות

את : "אמא הסתובבה . נותרה עומדת על המדרכה
... ענתה תהילה, לא"... "?לא רוצה לבחור משחק

אני לא צריכה צעצוע , אמא יש המון ילדים רעבים
 "...אני מעדיפה לקנות אוכל ולתת להם, סתם משחק

 

יהודה היה היחיד שהצליח לגרום ליוסף 
ולגלות את סודו -לשבור את חומת האדישות

עשו את "מה בדבריו של יהודה ש..?לאחים
דברי יהודה מתחילים בהפרכת ..?"העבודה

אדוני שאל את ",כי האחים מרגלים-טענת יוסף
מספר לו .." עבדך לאמר היש לכם אב או אח

! ?וכי יתאפשר שיהיו מרגלים,את קורות חייהם
בראותו שיוסף לא משתכנע פונה לרחמיו של 

והורדתם ..ולקחתם גם את זה מעם פני: "יוסף
אך יוסף לא מניד "..את שיבתי ביגון שאולה

 ..עפעף
 

כי עבדך : "ואז שולף יהודה את הקלף האחרון
 ".ערב את הנער מעם אבי

 
יהודה ערב באמת לבנימין מוכן למסור את 

זה מה !ואפילו בעולם הבא ,חייו בעולם הזה
והמיס את ,ששבר את קשיחותו של יוסף

הראייה שמנהיג בני לאה ערב בכל ,לבבו
ההוכחה שהאחים .המובנים לקטון שבבני רחל

נמצאים בעמדה נפשית לגמרי אחרת משהיו 
 ..הערבות האמיתית,במכירתו

 
הערבות ? מה עניין העירוב-"אנוכי אערבנו"

היא חיבור מלא ושלם שבו אנו הופכים לגוף 
וכמו שאיני יכול להתנתק מהחצי השני ,אחד
 . כך איני יכול לחיות בלי זולתי,שלי

 
, ספרא ויקרא כו" )ערבים זה בזהכל ישראל "
הערבות באה   -( ועוד; ב, סנהדרין כז; לז

לידי ביטוי בראש ובראשונה בכך שכל אחד 
: ואחד מישראל נענש גם על עוונות הזולת

שכל , איש בעוון אחיו -וכשלו איש באחיו "
ערבות זו אולם ; (שם" )ישראל ערבים זה בזה

 -נובעת מכך שכל ישראל ערבים זה בזה ממש 
כנשמה אחת , מעורבים ומשולבים זה בזה

 (.פרק לב, לשון בעל התניא)בגופות מחולקים 
לסובבים ,שנזכה להיות באמת ערבים

 !שבתשלום!ה לכלל ישראל "ובעז,אותנו



 

 לוח מודעות

 רינה מזוזל
יום הולדת הכי שמח בעולם

!! 
שיתגשמו כל משאלות ליבך 

 
לטובההה ושמחה

!! 
 אוהבים מאוד

 והמשפחה‘ לשם שמים’

 ?ולשמח חבררוצה להקדיש משהו בעלון 

טוב נחמד או -איזה מזל
 ?דרישת שלום

עכשיו זה אפשרי
! 

 SMSשלח 

למספר 
050-6333363  

עד ליום רביעי בצהריים
 

’ציין 
לוח מודעות עלון

 ‘ 
רשום את בקשתך

 
ואנחנו נשתדל להכניס

! 

*

הפרסום נתון לשיקול דעת הגרעין
 

 
ועל בסיס מקום פנוי

 

 “ענבי הגפן בענבי הגפן”
 

 לאליאור דהן
 ורעות קאופמן

 טוב עצום -מזל
 !לרגל האירוסין

 שתזכו להרבה שנים 
 !של שמחה ואושר

 

 ‘לשם שמים’אוהבים 

 

 היקרמתן שגב ל
 ...(העורך שלנו בדימוס, כן, כן) 

 !המון מזל טוב לרגל חתונתך
 שתזכו להקים בית 
 שתשרה בו לעולם

 השלום והרעות, אחווה, אהבה
 ‘לשם שמים’, אוהבים

 
 

 יתקיים שיעור עם,   10:00בשעה  21/12 רביעייום 

  א“שליטחגי לונדין הרב  

  

  "מטה משה"בבית הכנסת  
 

 !!!!נשמח לראות את כולכם

03:51 01:51 



 

בעוד כחודש יתקיימו בחירות לממשלת 
רבים הפוליטיקאים שנוהגים לצטט . ישראל

 מהותישכולנו משפחה אחת ואין שום הבדל 
אבל מכיוון .. בינינו לבין שאר העמים

שנוהגים לחזור על משפט זה שוב ושוב זה 
הרי שאם באמת לא , מעיד על חוסר אמיתתו

היה שום הבדל מהותי לא היה צריך לחזור 
כמו שהורים לא אומרים לילדים , על כך

הדבר , שלהם כל הזמן שהם משפחה אחת
 . מובן מאליו

 
בספר בראשית אברהם 

מכל  מהותשהיה יחידי ב
-העולם מקים משפחה

בהתחלה הוא מתחתן 
רק עם בני משפחתו 

לאחר מכן חלק , שלא שונים ממנו במהות
מחליטים לקחת ( עשיו, ישמעאל)מצאצאיו 

, נשים נכריות ומאבדים את המהות שלהם
אלו שנשארו קשורים למהות מקימים 

 . נפש שיורדת למצרים 07משפחה בת 
 

המשפחה הזו תכתב בפעם " ויגש"בפרשת 
היא מתחילה תהליך , האחרונה כמשפחה

ארוך והופכת לעם אחד שיצטרך להמשיך 
 .האלוקית שירש מאברהם מהותאת ה

הרב קוק מסביר בעין  

ה שיש הבדל בין העמים ואם "אי
אנו ננסה לטשטש את ההבדלים 

שבין העמים אנו נאבד את 
המהות ואת כישרונותיו של כל 

דבר זה גם יגרום לנו , עם
אם אנו רואים עמים ), למלחמות בין העמים

שדומים מאוד באופיים ומהותם זה מפני 
שהם משפחה אחת כדוגמת כל העמים 

הערבים שמסביבנו וזה מוכח שהעם 
הפלסטיני הוא בכלל ירדני 

כיום על מנת לצבור , (במקורו
אהדה אנו מנסים לטשטש את 

ההבדלים המהותיים בינינו לבין 
העמים האחרים וכך אנו עושים 

מחיצות של ברזל על המהות 
 .האלוקית שבנו

 
ולכן אין בושה בלומר שהעם היהודי הוא  

ויש לו חשיבות גדולה מעמים , העם הנבחר
על מנת להופיע את , "לב באיברים"אחרים 

המהות הזו גם בהיסטוריה אנו צריכים 
מדינה לאומית שאינה מטשטשת את אופיה 

ומתקופת , היהודי תרבותי
אנו מתחילים " פרשת ויגש"

להשפיע לא רק כמשפחה 
 . לאומי-אלא כעם מדיני

 ג“טבת התשע‘ ח  251עלון מספר ‘ ויגש’שבת פרשת 
יבנה ובמיילים -גן, ניר גלים, בן זכאי, קיבוץ יבנה, גבעת וושינגטון, בית גמליאל, העלון מופץ ביבנה

 00:60:   יציאת שבת 02:67:  כניסת שבת

 

חג
מי 

שלו
‘

בי
 

עצם כך שנוהגים 
לחזור על משפט זה 
שוב ושוב מעיד על 

 ...חוסר אמיתתו



נולד בעיירה נימירוב 
בשבט ' באוקראינה בטו

בטבת ' ונפטר בי 0871בשנת 
בילדותו זכה לכינוי , 0711

 " .העילוי מנימירוב"
 

היה בקי בכל חלקי השולחן 
ערוך והקפיד לקיים קלה 

היה הדיין הצעיר , כבחמורה
בבית הדין של רבי לוי יצחק 

נישא לבתו של , וב'מברדיצ

רבה של , דוד צבי אוירבך' ר
 . שרהורוד

 

אביו היה סוחר עשיר מאוד  
בעל סניפי מסחר בכל 

כשנתיים לאחר , אוקראינה
נישואיו של רבי נתן אביו 

רצה להכניסו לעסקי 
המסחר אך ליבו של רבי נתן 

אביו , חשקה בלימוד תורה
התעקש על כך שהוא יצא 

' לעבוד בטענה הכתובה בגמ
שרבים עשו "ברכות ' במס

כרבי שמעון ולא עלתה 
שהמשיכו ללמוד " בידם

תורה ולא יצאו לעבוד ולא 
, הצליחו לעמוד במדרגה זו

אך רבי נתן טען שהוא 
מאותם מעטים שיעשו כרבי 

, שמעון וכן יעלה בידם
לאחר מכן אביו הפסיק 

לפרנסו ונישל אותו 
מהירושה רבי נתן הדרדר 

עד שכונה בפני , לחיי עוני
כי " בוץ בבגדי משי"הציבור 

כל מה שנשאר לו מהעושר 
הגדול זה נבגדים היקרים 

לפני מותו )שהיו על גופו
אביו יתחרט וידאג לו 

 (.  לפרנסתו
 

עבר רבי נחמן  0711בשנת 
, לעיירה ברסלב הסמוכה
רבי נתן שמע על גדולתו 

נפשו , ורצה לראותו מקרוב
נקשרה בנפשו בקשר עז עד 

שנהיה לתלמידו המובהק 
ומפיץ תורתו העיקרית של 

הקים בית דפוס , רבי נחמן
פיראטי בביתו להפצת ספרי 

ן וספר "רבו ליקוטי מוהר
לאחר פטירתו של , המידות

ביקשו  0701רבי נחמן ב 
ר השני "להכתירו כאדמו
רבי נתן , לחסידות ברסלב

טען שהוא רק ממשיך דרכו 
ת "ואין בברסלב אין אדמורו

שעוברת מרב לרב אלא רבי 
 , ר היחיד"נחמן הוא האדמו

 

נתן  ' יצא ר 0711בשנת 
ושהה  ארץ ישראללמסע ל

בשנת , בה מספר חודשים
נפטר בעיירה נימירוב  0711

וממשיך דרכו היה רבי נחמן 
 .ין'מטולצ

 

 כמה מילים 
 על הצדיק

 נתן מברסליו‘ ר

0871-0711 

 בי‘שלומי חג

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/1822
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C



