
 –וכמה ? משקיעים בעמידה בתור נוא נוייחכמה זמן מ –פעם  נוחשב האם
? בהמתנה ליציאה מהפקק בכביש או להחלפת האור מאדום לירוק ברמזור

אך דומה, ש'שורף הזמן' או יותר נכון 'שורפת הזמן' הגדולה ... וכך הלאה
  . בחיינו היא... השינה

מנוחת הגוף.  –בפשטות ? דול מחייוהאדם מנוטרל בחלק כה ג מדוע
מחקרים מראים, שבעת השנה הפעילות הפיזיולוגית של גוף האדם יורדת 
  .למינימום, מערכות רבות כמעט ולא מתפקדות, וכך הגוף מתרענן ואוזר כוח

קיים נתון מדעי נוסף, שמעלה נתונים מפתיעים. במהלך השינה אנו , אולם
', שמגיעה מנת רע"יחשת בעיקרה ב'שחולמים חלומות. פעולת החלום מתר

    בשלבים הסופיים של מעגל השינה. בזמן החלום משותקים השרירים 
הרצוניים של האדם מהצוואר ומטה, אך יש תנועות מהירות של האישונים 

  והעפעפיים. 
גזע הפעילות החשמלית של המוח, התברר שבזמן החלום מגיע מ ברישום

מידע הדומה למידע מבחוץ. במרכזים החושיים  מוחלקליפת ה המוח
והנה נתון . ותנוהמוטוריים מתבצע עיבוד דומה לזה שמתרחש בזמן ער

נת רע"מ', אך מנעו יאנשים שישנו זמן רב, כולל את אותה 'ש –מדהים נוסף 
  .קמו עייפים מאד והתקשו לתפקד –מהם לחלום חלומות 

השינה בעיקרה אינה שנת הגוף, כי אם שנת החלום. כבר  –מעתה  אמור
"שינה אחד משישים במיתה, חלום אחד משישים בנבואה".  –קבעו חז"ל 

אך באמת שנת הגוף, שבה הגוף 'קצת באופן שטחי, השינה היא שנת הגוף, 
  .מת', היא גם ממיתה את האדם אם כל מטרתה רק להעביר את זמנו

שנת הנשמה. לאחר שהאדם  –עיקר השינה היא שנת החלום  –בעומק  אולם
שקע בטרדות החיים החומריים לאורך כל היום, נשמתו זקוקה להתרעננות 

פלאפון' להטענה כל ולחיבור מחדש לאלוקים. כמו שהאדם מחבר את ה'
הלילה, כך האדם מפקיד את נשמתו ב'שקע' של הבורא, "בידך אפקיד רוחי", 
והבורא מטעינה בחלומות וחזיונות אלוקיים. בלי מעט נבואה, אי אפשר 

  .להמשיך לתפקד. הגוף שובת ממלאכתו, אך אל המוח זורם מידע מהבורא
יב ל'מנגינה' של יעקב הוא מהסמלים המרכזיים לחלומות. מי שמקש חלום

הפרשה, שומע שיעקב יוצא מבאר שבע לחרן, ופתאום באמצע שטף החיים, 
 –"ויפגע במקום, וילן שם", והנה הוא מקבל מסר אלוקי  -על הדרך 

  ..."."ויחלום
   שהשינה היא לא 'שורפת זמן' גדולה, כי אם זמן אדיר של חיבור , נמצא

לשאר 'גנבי הזמן' שלנו, כמו  ובעצם, אם ניקח תובנה זאת. וטעינה מחודשת
פילה, ולנצלם לת המתנה בתור, פקקים ועוד, אנו יכולים לגלותם מחדש –

?      ביממה 25-חיפשתם פעם את השעה ה. התבודדות וחיבור פנימי לאלוקים
  )הרב נתנאל יוסיפון(ע"פ                                                     הנה קיבלתם! –

 

 חיבור וטעינה בשינה

 

יעקב יוצא מבאר שבע, בדרכו 
ן בבית ולחרן. הוא שוכב ליש

לם ובו וואה בחלומו סרל, ו-א
  מלאכים עולים ויורדים.

ר עליו ומששּימבטיח ליעקב  ה'
  .ילךיבכל אשר 

חל ליד באר את ריעקב פוגש 
נשא לה. יהמים, ומבקש לה

לבן  צלד אויעבהוא בתמורה, 
  במשך שבע שנים.  האבי

לבן מרמה את יעקב ומוסר לו 
  שה. יו הבכורה, לאתאת לאה, ב

ד שבע שנים ועקב מוכן לעבי
. נשא לרחליוספות כדי להנ

     ם יליעקב נולדים אחד עשר בנ
  .אחת (דינה) בתו

בתמורה לעבודתו, מקבל 
             יעקב חלק מצאן לבן. 

מתרבה מאוד,  צאנו של יעקב
           שמבית לבן ברכו ויעקב בורח

  .לדוג
 אב. הוקעי ירחף אדן רובל
 הבנם גתוא ,יולסת פא שפחמ
 ף,וסבל. אצמו לא אהו ךל, אחר
  . יתרם ביינשים התרוכ

 פורטל חב"ד בישראל) (ע"פ   
  
  
  

       4:14 –כניסת שבת        
  5:16 – שבתצאת          

  5:49 –ר"ת      
  

  לפי אופק ת"א
  חורףשעון 

  
  

  ועמי תלואים   -ספרדים הפטרה:  
               ויברח יעקב –אשכנזים          

 

  * אין לקרוא  בשעת התפילה     
  ת הגליון* נא לשמור על  קדוש

 העלון אסור בטלטול במקום שאין עירוב.
  במקום שיש עירוב, 
  .עדיף לטלטלו ע"י קטן

 לע"נ

  ')פרג(ברוך  

  בר דיין   
  בן  

  יצחק ומרים
 ז"ל

 

  
 

 לע"נ

   תיהב 

 בר דיין   
 בת  

ראובן ופרחה 
 ע"ה

 

  גה'תשפ" וכסל 'ח

 )12-(השנה ה611,0גליון  

 ויצאפרשת  
 לך

 עלון שבועי לע"נ שמואל ורבקה הכהן צורישדי ז"ל
  יוצא לאור ע"י ארגון "אורות שמואל ורבקה" ת"א

    שה בקצרהשה בקצרהשה בקצרהשה בקצרהררררפפפפ     פנינת הפרשהפנינת הפרשהפנינת הפרשהפנינת הפרשה

 באים. כך יהיה ברשותכם קובץ פנינים, מאמרים, הלכות וסיפורים לכל ימות השנה!הרו עלון זה וצרפוהו לעלונים שמ

 

 לע"נ

  ')ברוך (פרג 

  בן יצחק ומרים  
  בר דיין ז"ל

  בתיהורעייתו 
  בת ראובן ופרחה ע"ה

 

 לע"נ סבא היקר

  רפאל אלבז
  בר זוהרה ז"ל

  וכן (להבדיל) לזכות

  תחי' יסאל סבתא היקרה   
  בת פרחה ע"ה

 

  ת קודששברב ע



 לבקר בריזל  רבי זלמן הגיע הימים מן ביום
  הוא חפן, רב כסף בקופה וראה שלו במאפיה

     "כל: מרוא והשטרות המטבעות את בידו
       ואם הוא נתן, הוא ברוך לקדוש שייך הכסף

 ברור, היום באותו לו זקוק שאני ממה יותר לי
 אותו כדי שאחלק בידי ניתן שהכסף ומוכח

   לצדקה".
 כל את לחלק החל הוא, שפתיו על המילים בעוד

  ... לעניים בקופה הכסף שהיה
 דורש לכל המחולקות המטבעות אודות השמועה
 ארוך ותור , הצפוי מן מהר כנפיים להעשתה 

 כשהוא ,החנות להשתרך סביב החל נזקקים של
  .הסמוך לרחוב במהרה גולש

 מיהרה, שגרתית הבלתי הקונים הצפת למראה
, לנהירה את הסיבה לבדוק זלמן' ר של אשתו

 בעלה את בראותה נשמתה לה שפרחה וכמעט
  ...סוף ללא מונה ומחלק, ונותן חופן

פידה להחביא את השטרות, מיני אז, הק
  ולהשאיר רק את המטבעות בקופת החנות...

  
  
 

מובא בספר "בן פורת" שאדם יכול לעבור מצמצום 
לגדלות באמצעות שמחה והומור. או אז הוא יוכל ללמוד 
ולהתקרב אל בוראו. האמורא הידוע רב, היה נוהג 
לפתוח את שיעורו עם תלמידיו במילתא דבדיחותא, 

  מרו שהדבר מועיל ללימוד ומיקל עליו.ובא
ור אנו יכולים לדלג מה מאוד נכון הדבר! באמצעות הומ

מהתעסקות קטנונית בדברים שוליים ומשקיעה 
במחשבות קודרות, אל ראייה בהירה והגיונית יותר של 

אחד הסימנים החשובים לבריאות הנפש הוא  הדברים. 
  ההומור.  חוש 

מובן מאליו שאין לצפות מהאדם לחוש הומור במצבים 
הם הכרוכים בסכנה, או במצבים שאחרים מתייחסים אלי

  בשיא הרצינות. 
מכל מקום, כל עוד אין סכנה ממשית ומוחשית לשלומנו 
ולשלום משפחתנו, גופנית או נפשית, נשתדל לרומם את 

ידי מחשבות מעודדות -מצב רוחנו במשך היום על
  ותכניות שתגרומנה שמחה לעצמנו ולבני משפחתנו. 

נחשוב על השמחה כעל ידידנו הטוב ביותר. ילדינו 
אהובים עלינו, כאשר הם יראו אותנו  ירגישו שהם

שמחים להיות איתם ושמחים עם חיינו. ישנו קשר הדוק 
המידה   על  לעבוד  נשתדל  כן,   על בין אהבה ושמחה. 

  במשך היום.הזו 
  
  

    נוךנוךנוךנוךייייחחחח    ייייפנינפנינפנינפנינ
 

    זהבזהבזהבזהבפניני פניני פניני פניני 
  שקוביץרר' יצחק ה ,"פ "שביל הזהב"עסוד העושר  

 
 ב' מרים אדהאןג ,חינוך ילדים ע"פ "ואהבת"

 

 שהשהשהשהמעמעמעמעהההה    תתתתפנינפנינפנינפנינ
 סיפורים קטנים עם מסרים גדולים

 

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל סיפר כי כאשר היה 
יח הרב תלמיד ישיבה, שמע שיעורים מאת המשג

אבא גרוסברד זצ"ל. בתקופה מסוימת שוחח הרב 
גרוסברד עם תלמידיו על עניין ה'הטבה'. במהלך 
השיעורים היה שומע את רעיונותיהם של הבחורים, 
 ואף הוא היה מעניק עצות כיצד להתחזק בנושא זה.

"מיהו האדם שיש לו באמת קרבת אלוקים?", שאל 
שהוא דבק  המשגיח והשיב: "אדם שהוא מיטיב לכל,

במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מיטיב לכל 
 ורחמיו על כל מעשיו".

עוד הוסיף המשגיח וביקש מתלמידיו לקבל על 
פעולות של  3-עצמם לעשות בכל יום לא פחות מ

 פרטי בסתר. הטבה בסתר, לעשות טוב למישהו
המשגיח המשיך והדגים: "יש בישיבה חדר אוכל, ויש 

לחות, ויכול כל אחד לסייע מלצר שאוסף את הצ
ולאסוף את הצלחות באותו שולחן, וכך יהיה יותר קל 
לממונה לאסוף את הצלחות, ולמרות שהוא מקבל 

 משכורת, מה יש אם יהיה לו יותר קל?!". 
אתה אם עוד הוסיף המשגיח ואמר: "או, למשל, 

 שהוא  אחד מאחור ורואה  לאוטובוס,   בתור  עומד
 
 

עצבני ורוצה לעלות, תן לו להיות בתור לפניך, קצת 
 לא?!". למה

ד את רבי מיכל זילבר, ראש ישיבת זוועהיל, מעי
אשר ראה במחיצת רבו, הרב יחזקאל אברמסקי 
זצ"ל, בעל ה'חזון יחזקאל', את היחס המיוחד במינו 

הבית, זאת שהיתה  שזכתה לקבל ממנו עוזרת
"מדי פעם היה הרב  אחראית על ניקיון הבית.

אברמסקי קורא לה באמצע העבודה, ומבקש ממנה 
 שתנוח מעט. 

ד ישמח אם גם הודיע לה באופן כללי שהוא מאהוא 
תעשה את מלאכתה בצורה איטית וקלה, מאשר 
שתעבוד במהירות ובאופן מכביד ומתיש. זאת 
למרות שהאיטיות הזאת עלתה לו בתשלום נוסף, 

 מספר תלמידו.  - משום ששילם לה לפי שעות"
היחס הזה של הענקת כבוד שרחש הרב אברמסקי 
לאותה עוזרת, בוודאי גרם לה להסתכל בעין טובה 

, על התורה ודרכי הנועם שלה. גישה כזאת יותר
בו ילהתייחס בכבוד ראוי לכל אדם, מבלי לעיין מה ט

ומעמדו, היא זו שמביאה שלום ושלווה בעולם, 
 (ע"פ 'הידברות')      ומוסיפה לאדם מידות טובות ונאצלות.

 

(א') השמחהחשיבות   

 עוזרת?מה ביקש הרב מה

  "מאפיית צדקה" (ב')



 לסעודה ראשונה

ה מן ו, מצו" בהבדלהבורא מאורי האשברכת "
היינו נר שיש ( ר לכתחילה לברך על אבוקהחבוהמ

נר עם שתי פתילות, לו  ן. אם אי)לו שתי פתילות
  . כדי שיהיה כאבוקה ומה,גפרור וכדצרף לנר י

 לסעודה שנייה
ו יאותו לאורו, דהייניעד ש אין מברכין על הנר

ות בין מטבעבחין שיהיה סמוך לו בכדי שיוכל לה
ברך על הנר יכוף ראשי אצבעות ידו מ. כששונות

 חתת גודל מכוסהאהימנית אל תוך כפו, ויהיה ה
ארבע האצבעות, ויהיו נכפפים לפני הנר ולפני 

ויביט באצבעותיו באופן שיבחין בין האדם עצמו. 
  הבשר והציפורניים.

  

 פרפרת השבת

יעקב אבינו רואה בחלומו "...סולם מוצב 
  רצה וראשו מגיע השמיימה".א

אפשר שסולם זה הוא בעצם יעקב אבינו 
חי  -בעצמו. מצד אחד הוא "מוצב ארצה" 

את המציאות הארצית, מתמודד עם 
האתגרים שניצבים לפתחו וגם עם כל מיני 

        רשעים ורמאים...

יעקב   -ומצד שני "וראשו מגיע השמיימה" 
זוכה להגיע למעלות רוחניות גבוהות 

        שמיימיות  נשגבות.ולהשגות 
  

 לסעודה שלישית
אם אין לו בשמים או נר להבדלה במוצאי שבת 

אינו מעכב, ויבדיל רק על הכוס.  -קודש 
וכשיביאו לו אחר כך בשמים או נר יברך עליהם 
(וברכת "בורא מאורי האש" נאמרת רק 

  במוצש"ק ולא ביום ראשון).

  לסעודה רביעית
די  ן להוציא השומעים יומבדיל, צריך שיכוה
 , וישתדלודי חובהונו לצאת יו, ואף הם יכובהח

עיניהם בכוס בשעת ההבדלה. ולא יפסיקו לתת 
גמר ההבדלה, ולא כאותם  בור אחר עדיבד

 ברכה בין ומההנוהגים להוסיף פסוקים וכד
  ברכה.ל

  
 י' כסלו –יום ראשון 

  א. לא ירמוז בעיניו, ולא יקרוץ בשפתיו, ולא יראה
באצבעותיו בפרשה ראשונה של ק"ש אפילו לצורך 
מצווה. אבל בפרשה שנייה ושלישית מותר לצורך 

  מצווה.
ימשמש וינשק ב. כשאומר "וקשרתם לאות על ידך" 

תפילין של יד, וכשאומר "והיו לטוטפות בין עיניך" 
ימשמש וינשק תפילין של ראש, וכן יעשה בפסוק 

 …"."וקשרתם אותם

� 

והפך את  רבנותוביטל את עבודת הק אנטיוכוס
למקום עבודה זרה. חייליו עברו מכפר ביהמ"ק 

ז "לכפר והכריחו את היהודים להקים מזבח לע
יום ברית המילה נאסר, נשים שחרפו ולאכול חזיר. ק

נפשן למול את בניהן הוצאו להורג. רבים 
למערות ולארצות  ,מהחסידים ברחו למדבריות

  , ורבים נהרגו על קידוש ה'.נכר

 י"א כסלו –י ניום ש
א. כשמסיים הש"ץ "אני ה' אלוקיכם" יענו הציבור 
"אמת" בקול רם והש"ץ יענה עמהם "אמת" בלחש, 

הש"ץ ויאמר "ה' אלוקיכם אמת" בקול ואח"כ יחזור 
 רם.

ב. באמירת "ה' אלוקיכם אמת" יכוין הש"ץ להוציא 
את הציבור ידי חובתם, וגם הציבור יכוונו לצאת ידי 

 חובה  מהש"ץ.

�  
כשהגיעו היוונים לכפר מודיעין, וביקשו להכריח 
את מתתיהו בן יוחנן כהן גדול לעבוד עבודה זרה, 

תו. החידוש יי והמתייוון שאקם והרג את היוונהוא 
במעשהו היה, שבמקום להיהרג על קידוש ה' כשאר 
החסידים, בחר להרוג את הצורר, ויחד עם בניו 

  . הרים את נס המרד ביוונים
   י"ב כסלו  –יום שלישי 

א. המתפלל ביחיד, וכן המתפלל בציבור ועודנו 
באמצע ק"ש והש"ץ כבר השלים ק"ש, וכן אם הש"ץ 

הוציא את הרבים ידי חובה, בכל אינו יודע ל
המקרים האלה, יכפול היחיד בעצמו את המילים 

 "ה' אלוקיכם אמת".

ב. ייזהר לומר בדקדוק את ט"ו הווי"ן של "ויציב 
מפני שיש סוד בדבר. אם נזדמן לו לענות …" ונכון

באמצע לקדיש, לקדושה או לברכו, טוב שיחזור 
  ברציפות.…" ויאמר "ויציב ונכון

�  

תה קשה. יהודה המכבי יהינגד היוונים חמה המל
, הנהיג את הלוחמים. מתתיהו שהיה הנועז בבני

על חיילות  בסייעתא דשמיאהחשמונאים גברו 
לאחר כשנתיים הצליחו לכבוש את והיוונים, 
לפה"ס),  165ביום כ"ה בכסלו ג' תקצ"ו ( .ירושלים

החלו לטהר את המקדש ולהחזיר את עבודת 
  אז התרחש נס פך השמן.ו. הקרבנות לקדמותה

  

 י"ג כסלו –יום רביעי 
א. כשיאמר תיבת "לעד" (ולעולמי עולמים), ינשק 

 הציציות ויעבירן על גבי עיניו ויניחן מידו.

עליון", יעמוד ויכין  ל-ב. באומרו "תהילות לא
 עצמו לתפילת העמידה.  

�  
החשמונאים המשיכו להילחם ביוונים ובהתייוונות. 
המלחמה ידעה עליות ומורדות, הם שילבו 

, עד עם אמונה רבה גבורה, דיפלומטיה ותחבולות
שלאחר עשרות שנים הגענו לעצמאות מדינית. 
אמנם בחסות מסוימת של הממלכות הגדולות, 

יווניות ואח"כ רומא. אולם בכל זאת בתחילה ה
השלטון בארץ התנהל על ידי יהודים ולמען 

  היהודים. 

  י"ד כסלו  –יום חמישי 
א. צריך לסמוך גאולה לתפילה, ולאחר שאמר 
"גאל ישראל" לא יפסיק אפילו בשתיקה אלא  

  …"תיכף ומיד יתחיל "ה' שפתי תפתח
ב. אם הקהל עומדים לומר קדיש או קדושה, 

קודם שיאמר "שירה חדשה" ויענה עימהם  ימתין
כדרך שעונה בברכות ק"ש ואח"כ ימשיך "שירה 
חדשה". אבל לאחר "גאל ישראל" לא יענה 

  לקדיש, קדושה ברכו וכו'.
�  

לכאורה נדמה, כי אילו היו היוונים מתאזרים 
בסבלנות, גם יהודה היתה מתייוונת לבסוף כמו 

לכי שאר העמים. אולם יד ה' המסתתרת במה
הדורות יצרה את העימות. כעין הקשיית ליבו של 
פרעה בשעתו, כך הקשה ה' את ליבו של 
אנטיוכוס, ומתוך כך נתגלתה האמונה, מסירות 

   הנפש והגבורה היהודית.

  ט"ו כסלו –ישי שיום 
א. חייב אדם למשמש בבגדיו ערב שבת עם 
חשיכה שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו 

או כשלא סומכים עליו), בשבת (כשאין עירוב 
 ושלא יהיה בהם מוקצה.

ב. יש לבדוק ולסדר את ארונות המטבח והמקרר, 
כך שדברי המוקצה יהיו בפנים והדברים 

 המותרים כלפי חוץ.
� 

  "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו".  
  "עשיו")?  -מדוע   הכפילות ("אחי" 

יעקב חושש מפני שתי אפשרויות ושתיהן 
  גרועות. 

שעשיו יילחם בו  -ות אחת היא: "עשיו" אפשר
כמו שרק הוא יודע  ("איש יודע צייד", "על 

  חרבך תחיה"). 
שעשיו יתייחס  -אפשרות שנייה היא: "אחי" 

אליו באחווה וחיבה. וגם זה גרוע, כי   מהאחווה 
  הזאת לא ייצאו דברים כל כך טובים וחיוביים. 

      

  אל תפחד תשאף לדעת 
  אל תדאג עוד תקיים 

  מי שבידו לגעת 
  יש שבליבו עוד לנחם 
  אל תפחד ימים יבואו 

  ועונות שנה תחלוף 
  אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף 

  
  

  אל תפחד ממציאות נושכת 
  ואנשים קרים 

  כל אחד סוחב בבטן 
  ומעט שעליהם רואים 

  כמה כח יש ברגע 
  לו סוף  והנצח אין

  בכל דמעה שעוד תרד 
  יגיע צחוק 

  
  

  וזה הרגע 
  הנה באה השעה 

  מה תביא איתה הרוח 
  מה ימיס את הדממה 
  ויש סיבות לכל דבר 
  יש חלום שלא נגמר 

  בסוף הדרך עוד תהיה מאושר 
  
  

  וקדימה אל האופק 
  אל השמש הטובה 
  זה רחוק אבל תגיע 

  קצת עייף וקצת צמא לאהבה 
  שמחכה לך 

  תקטוף אותה כפרי בשל 
              ואז תנוח תרדם בצל 

  

 ...וזה הרגע
  

    פניני הלכה והגותפניני הלכה והגותפניני הלכה והגותפניני הלכה והגות
 דברי הלכה והגות ללימוד יומי בשבוע הבעל"ט 

 
 

 ההלכות ע"פ
  פסקי מרן הראשל"צ

  הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

 

 דברי ההגות ע"פ
  פניני הלכה ספר

  ועוד ספרים שונים

  וכסל ט' –יום שבת קודש  
  

    ההההפניני שירפניני שירפניני שירפניני שיר
 פיוט ושירה לנשמה היתירה 

 

   ל תפחדא
  עילי בוטנר מילים ולחן:

 



  "לקח יעקב את כל 
   אשר לאבינו...

  הזה" את כל הכבוד
אפילו את כבודו ומעמדו 

ו לקח, כי עד היום של אבינ
ו אות צחימי שנהיה לא 

  ברמאות...

    
"וארא בחלום והנה 

  על הצאן" ...העתודים
דרש ר' יצחק נסנבוים: בוא 
וראה, מה בין ארץ ישראל 
לחו"ל. בארץ ישראל חלם 

אלוקים,  יעקב על מלאכי
ואילו בחו"ל הוא חולם על 

  ...ןצאועל עתודים 
  
  

   ".םלָ ל עוֹ שֶׁ  נוֹ וֹ בּ ל ִר צֶ יד' אֵ חִ ן יָ א 'בֵּ י הוּ ִד הוּ ל יְ "כָּ 
    (ר' שלום דב בר מלובביץ)                                                                                                               
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 ע"פ "חיוכה של תורה"
    חיוךחיוךחיוךחיוךפניני פניני פניני פניני 

 

 פניני חכמיםפניני חכמיםפניני חכמיםפניני חכמים
 

 לזכות

 עדנה תב כלנית
 רפואה שלימה ובריאות איתנה

 ז"ל

 ע"נל
  בולור בת שרה

 ה"ע
 

 ע"נל

  יאןאפרים מלכ
 בן מרים תחי'

 

  ע"נל
  יהנדג נעימה

 ה"עבת הרב פנחס ומרים 
 

 לזכות

 הפרח ןב סיאל
 רפואה שלימה ובריאות איתנה

 

 ע"נל

  אפרים מלכיאן
 בן מרים תחי'

 

  ע"נל
 זהבה  בתאירן 

 ה"ע
 

 מרכז תורני לאומי "אורות התקוה"
   ביהכנ"ס "תפארת ישראל" וביהמ"ד "רחל אמנו" 

 

 או שמחים להודיע לציבור היקר  
 בעז"ה תקיים מדי ליל שבת מש

 שבת" ליל"כולל 
 19:30-22:30שעות בין ה

 הלימוד מתקיים בבית מדרשו "אורות התקוה"
 ת"א) 18(פית רח' ותיק  1רח' לבלוב 

 במקוםחמה וקרה כיבוד ושתייה *
 
 

 לנשים ולצעירותשבועי שיעור 
 
 

 אליהו והסביבה -או שמחים להזמין את שות יד
  :לשיעור מרתק בושא

 מוסר ואקטואליה ע"פ פרקי אבות 
  הי"ויצחק צורישדי  מפי הרב

  בערב 7:00 בשעה יש בעז"ה בימי
 )הט(למ" משכן שמואל" בביהכ"ס

 יד אליהו, ת"א, 9בת ציון רח' 
 (ברכה) 054-5915760לפרטים: 

 
 

ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע "
 הנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו"השמימה ו

אמר רבי שמואל בר נחמן אלו שרי אומות העולם. מלמד 
עקב שר של בבל עולה עשרים קבים שהראה הקב"ה לי

ויורד, ושל מדי חמישים ושתיים ויורד, ושל יון מאה ויורד, 
 ושל אדום עלה ולא ירד.

 באותה שעה פחד יעקב ואמר, שמא לזה אין ירידה? 
ואתה אל תירא " :ל', י')וא (ירמיהו הרוך בדוש הק ולמר א

, כי הנני מושיעך מרחוק ואת עבדי יעקב ואל תחת ישראל
 ."רעך מארץ שביים ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחרידז

 אני מורידו, שנאמר ,אצלי(שרו של אדום) אפילו עולה 
אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך " (עובדיה א', ד'):

 ."...משם אורידך נאום ה'
 

 םםםםייייחיחיחיחיפניני פניני פניני פניני 
 "בת חייםהא"הספר ע"פ  

 ליקט וערך: מר יהושע כהן צור הי"ו 
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  ע"נל
 יים חזניר' יוסף ח

 חכם אהרון ז"ל בן
 ז"ל
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