
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

יו " ם ְמַרֲאׁשֹתָּ ש ֶ קֹום ַוי ָּ ָּ ח ֵמַאְבֵני ַהמ  ק ַ ֶמׁש ַוי ִּ ֶ א ַהׁש  י בָּ ם כ ִּ ֶלן ׁשָּ קֹום ַוי ָּ ָּ מ  ַ ע ב  ְפג ַ  "(אי" ח)כ"ַוי ִּ
!השפע יורד מעולמות עליונים לעולמות תחתונים ע"י תפילת שמונה עשרהכל 

, תפילת שמונה עשרה זה "ויפגע במקום"ג "אומר בתורה פ רבינו
ה"מקום". הגעת לתפילת שמונה עשרה, הגעת למקום הנכון, אדם 

, הוא נמצא כעת ההשתייעומד שמונה עשרה , הוא נמצא באבן 
 –בבית המקדש, הוא בהיכל המלך, וכשמגיעים לכזה מקום 

לתפילה, באותו הזמן אדם לא נמצא בעולם בכלל, הוא לא קיים, 
מו, הוא רק רואה שמלא כל הארץ אין כאן אלא המלך בעצ

כבודו, הוא רק רואה את ה', הוא לא רואה 
 שום דבר חוץ מה' יתברך. 

 
אם הגעת לתפילת שמונה עשרה, אם פגעת 
במקום הזה, פה זה הישועה פה זה הקופה של 
מיליון הדולר, אתה הגעת למקום הנכון!, מה 
אתה בורח?, תתחיל להתפלל אות אות מילה 

כל המלך! לכל הפחות תעמוד מילה, אתה בהי
דקות, כל ברכה דקה. הגעת ל"רפאנו" פה זה הרפואה! "ברך  20

עלינו" פה זה הפרנסה!, הגעת ל"השיבינו" פה זה התשובה!, אם 
 תתפלל לאט אתה תראה שאתה תיוושע בכל הישועות!. 

יש שמונה עשרה ברכות כנגד שמונה עשרה חוליות, ומסביר 
ורד מעולמות עליונים לעולמות ה"תיקוני הזוהר" שהשפע י

תחתונים ע"י תפילת שמונה עשרה. אתה רוצה שהשפע יעבור? 
שפע רפואה, שפע פרנסה, שפע של שכל, שפע של מוח, זה 
צריך לעבור דרך שמונה עשרה עולמות שזה השמונה עשרה 
ברכות. אתה מדלג על שמונה עשרה?, אמרת את זה מהר? 

 יכול לרדת. הצינורות נשארו סתומים, השפע לא

מדוע אדם לא מתפלל כראוי? כי הוא לא מאמין בכח של 
התפילה, כל מי שלא מתפלל כראוי זה רק בגלל שאין לו אמונה. 
למה אדם לא מתפלל לאט ולא מכוון בתפילה? כי הוא חושב 
שהוא איננו נצרך לתפילה, ברוך ה' הכל מסתדר אצלו נפלא בלי 

 תפילה, הוא מיליונר בלי תפילה. 

שאדם לא מתפלל בכוונה כי הוא פשוט איבד את האמונה,  מה
כמו כל הגויים שחיים בלי אמונה, כי בוודאי אם היה לו אמונה 
שלימה הוא היה מתפלל כל אות וכל מילה בכוונה. אם היה לו 
טיפה ענווה והיה מקטין את עצמו, מצמצם את המוח שלו, את 

 הגאווה שלו, הוא היה מתחיל להתפלל בכוונה.

ם היה לאדם אמונה שלימה והיה מאמין שה' יתברך עומד עליו א
ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו ומאזין 
לקול תפילתו אז הוא היה מתפלל כראוי, 
הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילה שלך הוא 
רוצה לתת לך את הכל, הוא רוצה להביא לנו 
את משיח, הוא פשוט מחכה לתפילה אחת 

בלב נשבר, תפילה אחת בכוונה! תפילה אחת 
מילה במילה, אות באות הוא פשוט מחכה 
לזה, מתאווה לזה. וזו היא בעצם הבעיה שלנו. כי אם היינו 
מתפללים תפילה אחת בכוונה המשיח היה בא היום, ברגע זה 

 הזאת. הובשניי

כשאדם עומד להתפלל ומדבר דיבורי התפילה אזי הוא מלקט 
כשאדם הולך  )ליקוטי מוהר"ן סה'(ציצים ופרחים ושושנים נאים 

הוא רואה כלניות, רקפות, נרקיסים  אז הוא רוצה לקטוף  -בשדה 
מהשדה הוא הולך ומלקט  דלהיפראת כל השדה, הוא לא יכול 

עוד שושנים ועוד רקפות ועוד נרקיסים נאים, אז ככה צריכה 
להיות התפילה, כל אות זה כמו כלנית, כמו רקפת, כי כל דיבור 

 ור הוא עולם מלא. ודיב

כשאדם עומד להתפלל האותיות תופסות את הבן אדם כך שהוא 
לא יכול להתנתק מהם, עד כדי כך שר' נתן מתפלל בליקוטי 

להתנתק מן האותיות". לכל יהודי  תפילות "שיהיה לי את הכח
מוכנים כל הניסים וכל הנפלאות, הכול מוכן לו ה' מחכה רק 

 שיפתח את הפה.

הקדוש ברוך הוא מחכה 
לתפילה אחת שלך אות 
 באות בלב נשבר ובכוונה 
 הוא רוצה לתת לך הכל...

 A3181480@GMAIL.COM ל:ניתן לקבל את העלון באימיי

 'הגליון 
 ויצאפרשת 

 שבת שלום ומבורך



 

 

 

קֹום ַההו א " ָּ מ  ַ ב ב  כ ַ ׁשְ יו ַוי ִּ ם ְמַרֲאׁשֹתָּ ש ֶ קֹום ַוי ָּ ָּ ח ֵמַאְבֵני ַהמ  ק ַ  "(י"א ח)כ" ַוי ִּ

פרש רש״י: ״התחילו )האבנים( מריבות זו עם זו. זאת אומרת ־ 
עלי יניח צדיק את  -עלי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת 

 ראשו. מיד עשאן הקב״ה אבן אחת״.

טוב ליפא טיטלבאום, שישב על כסא הרבנות בעיר -רבי יום
, סבל מאד ממתנגדיו הרבים בקהילה. הללו לא סיגט -מרמרוש

היו מסתפקים בהטחת דברי עלבון כנגד הרב, אלא אף הגיעו, לא 
 טוב ובני ביתו. -כלפי רבי יום םידייעלינו, גם להרמת 

יום אחד הסב הרב בחדרו עם קבוצת מקורבים מבני המקום, והיה 
מסיח עמהם בדברי תורה, כשלפתע הושלכה אבן גדולה לתוך 

בית, שכמעט פגעה בראש הרב. הרים אחד המסובים את ה
האבן, טלטל אותה מיד ליד, וקרא בזעם: מה גדולה אבן זו, שיש 
בה כדי לסכן חיי אדם, וכמה רעים אנשים אלו, שהשליכו אבן 

 זו כלפי רבנו בכונה תחילה! 

טוב את -שסע רבי יום -חס ושלום להטיל דופי ביהודים כשרים! 
לא נחשדו חלילה ישראל להטיל אבנים גדולות כאלה.  -הדובר 

אין זאת אלא שהאנשים הטילו כלפינו אבנים קטנות, ואותן 
אבנים החלו מריבות ביניהן, וכל אחת אמרה: ׳אני אנוח על ראש 

ומתוך כך נעשו כל האבנים הקטנות לאבן אחת גדולה... -הצדיק׳ 

 

  

 
 

 שליט"א אברהם מרדכי אשלגר' מאת: הרה"ח 
 לצעירים 'חכמה ודעת' בישיבהמשגיח 

 

החינוך לוותרנות הוא בסיס ויסוד בעבודת ה' ע"י הוותרנות, 
ההכנעה והנתינה לזולת, ניתן להגיע להישגים משמעותיים הן 

הילדים,  ברוחניות והן בגשמיות. לכן מוטל עלינו לחנך את
הבחורים והנוער להעביר על המידות, לוותר גם כשקשה וגם 

  כשכואב.

", ומסביר רש"י שעיניה היו ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹותתורה מספרת לנו "ה
 ,שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו ובוכהרכות מרוב בכי, 

שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה 
. רק ממחשבה זו לעלות בגורלו של עשיו לגדול והקטנה לקטן

 היתה לאה בוכה ובוכה ללא הפוגה.

והנה יעקב אבינו, לאחר שסיים את שבע השנים שעבד אצל לבן 
בשביל לקבל את רחל לאשה, הבין שלבן ינסה לרמות אותו, וכדי 

את, הוא נתן לרחל סימנים מיוחדים, שאם היא תדע למנוע ז
כשראתה אותם זה יהיה לו הסימן שהיא אכן רחל. אך רחל, 

היא  עכשיו תכלם אחותי, ,אמרה ,לאהיעקב את ל םשמכניסי
עמדה תתבזה כשיעקב ישאל אותה את הסימנים והיא לא תדע, 

 .ומסרה לה אותן סימנים

עקב, ששבע שנים רחל שכל כך חיכתה כבר להיות אשה של י
ישבה וציפתה לרגע המיוחל שכמעט ומגיע, ומה עוד, שלפי 
החשבון, אם יעקב יתחתן עם לאה, היא זאת שאמורה להיות 
אשה של עשיו, לא התחשבה בכל זה, וממש ברגע האחרון היא 

 מסרה לאחותה את הסימנים, היא ויתרה על הכל.

לאה יוצא  לא רק זה, אלא כמה שנים לאחר מכן, ראובן בנה של
ֶדהלשדה, ' ָ ש ּ ים ּבַ ְמָצא דּוָדאִּ ]עשבים ממיני הבשמים[. רחל  'ַוּיִּ

ּדּוָדֵאי בראותה זאת, ניגשת אל לאה ומבקשת ממנה ' י מִּ י ָנא לִּ נִּ ּתְ
ֵנךְ  י ְוָלַקַחת ', תני לי קצת. עונה לה לאה, 'ּבְ ִּ יש  ְך ֶאת אִּ ַהְמַעט ַקְחּתֵ

י נִּ לקחת לי את בעלי ]כי עיקר לא מספיק ש -' ּגַם ֶאת ּדּוָדֵאי ּבְ
ביתו של יעקב היה אצל רחל[, עכשיו את רוצה גם לקחת לי את 

 הדודאים של בני?!

רחל שומעת את המשפט זה, ואין ספק שביכולת לענות לה 'מי 
לקח למי'? 'אני לקחתי לך או את לקחת לי'?! וכי שכְחּתְ שיעקב 

סימנים? היה אמור להיות רק בעלי, ואני זאת שמסרתי לך את ה
 אך רחל עם מידותיה האצילות, החליטה שלא לענות על כך.

ידוע הסיפור עם אותה אשה שתלתה את הכביסה השבועית 
בחצר לאחר יום מפרך ]בימים ההם היה יום מיוחד שנקרא 'יום 
כביסה' והיתה עבודה זו כרוכה במאמץ מפרך של שעות[, לפתע 

לה בדרכה, היא נכנסה שכנתה לחצר והיה נראה לה שזה מפריע 
לקחה מספרים וגזרה את חוטי הכביסה בשני צידיהם והכל נפל 
והתלכלך שוב. בתחילה רצתה האשה להגיב על הרשעות 
הנוראה שראתה, אך החליטה להתאפק והצדיקה עליה את הדין. 
היא עשתה את כל הכביסה מחדש ותלתה אותה בחצר 

כדי  הסמוכה. בערב כששב בעלה מבית המדרש רצתה לספר לו
להשיח דאגתה מליבה, אך גם כעת היא התגברה ולא סיפרה 
כלום. לא עברו שעות מועטות ואותה אשה דפקה בביתה 
ובבכיות נוראיות ביקשה את סליחתה 'כבר קיבלתי את עונשי, 
בני קודח מחום בבית, אנא מחלי לי'. היא הרגיעה אותה ואמרה 

לילד. לה שהיא מוחלת בלב שלם, ואף איחלה רפואה שלמה 
אותה אשה צדקנית שהיתה חשוכת בנים, נפקדה לשנה הבאה 
בבן זכר, ששמו מוכר לכולנו, הלא הוא הרב ר' יוסף שלום 

 אלישיב זצ"ל, מגדולי הפוסקים בדור האחרון.

המדרש מספר שבחורבן הבית הגיעו כל האבות לבכות על חורבן 
בית המקדש, וכל אחד הזכיר את זכויותיו שהקב"ה ישמע את 

ענותיו, והקב"ה לא הסכים אתם. רק כשהגיעה רחל והזכירה ט
את הויתור שעשתה לאחותה הקב"ה ענה לה קול ברמה נשמע, 

ֹה  נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, ואז הקב"ה עונה לה :  כ 
ַמר  ֵתְך  ה'אָּ ָּ ְפֻעל  ר לִּ כָּ י ֵיׁש ש ָּ ה כ ִּ ְמעָּ ד ִּ ְך מִּ י ְוֵעיַניִּ כִּ ֶ ב  י קֹוֵלְך מִּ ְנעִּ מִּ

בו  ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב: ה'ם ְנאֻ  יֵתְך ְנֻאם  ְוׁשָּ ה ְלַאֲחרִּ ְקוָּ ִּ בו   ה'ְוֵיׁש ת  ְוׁשָּ
ם:  ְגבו לָּ ים לִּ נִּ  בָּ



 
 

 

 

 

  

 'נחמת ציון' תלמוד תורה

 הלומדים התלמידים  להקנות לכלדגש מיוחד ניתן , לומדים ללמוד גמרא

 גמראה לימודשמתחילים בשנה זו את ' ה כיתה לילדי ובפרט גמרא
 מילות את תלמידיםב שיחדיר מבצע י"ע  דגמרא לישנא את, הקדושה

 הם ואותם ,וכיתה כיתה בכלוכן  ,שילמדו בכל שבוע ושבוע ארמיתה

 .רךע יקרי פרסים ומגרילים  ונבחנים חוזריםו משננים

 

החשובים  מלמדיםל  ביום ה' א' דראש חודש כסלו התקיים אסיפת צוות
 לצד, והפיקוח ההנהלהצוות  עם יחד המוסרים את עצמם למען ילדי הת"ת

 חינוכיים נושאים העלולכבוד ראש חודש, באסיפה  ערוכים שולחנות
 היקרים לתלמידינו לימוד התורה מתוך חשק את לחבב כיצד וכן ,רבים

 .ושינון חזרה ימבצע י"ע

 

 

 לצעירים 'חכמה ודעת'ישיבה 

השבוע בשמחת בית צדיקים אצל מורינו הרב שליט"א שמחת נישואי 
 רובינשטיין נשטיין ני"ו בן לחתנו הרב נתןיאברהם רוב החתןנכדו 

בה הק' מנחת ביכורים ישליט"א הגישו בהתרגשות ושמחה תלמידי היש
שעות רצופות  2,000-שעות לימוד ו 2,000למורינו הרב שליט"א בסך 

הישיבה  במסגרתבשקידה החשובים  חוריםהתחייבו ולמדו הבאשר 
 מורינו הרב שליט"א.שמחת  לכבוד

 

הבינו ע"י  'ז ותיתכ ילדי הזאת השאלה את?  כיצד היו משיאין משואות
כך למדו והבינו בהמחשה את מסכת ראש  ,הצגה מוחשית שערכו בכיתה

 עם מיוחדות חוברות ערכוהילדים  וכן ,השנה מתחילת הנלמדש  השנה
 של לכבודה סיום מסיבת חגגו התלמידים שעבר ובשבוע ,לחזרה שאלות

 .תורה

 

 

 מתמידים-ישיבת ערב

בת"ת זוכים תלמידי כיתות ח' ומכינה מדי ערב לאחר שעות הלימודים 
 בכיתותהכולל שינון דפי הגמרא הנלמדים  ,לישיבה לסדר לימוד מיוחד

התלמוד תורה ע"י המשגיח הרה"ח ר' נתן  מידי ערב במתחםשמתקיים 
גולדבלום הי"ו אשר בטוב טעם ודעת מדרבן את התלמידים לשנן את 

התלמידים זוכים  מדי חודשהנלמד, ומתן שכרה בצידה כאשר 
 .התורהעל התמדתם בלימוד הגרלות ולפרסים המצטיינים 

 

 
 

 ' בעבודת השםתחבריםמ'ישיבת 

 על הוספת והעסקנים החשובים בהנהלת המוסדות עמליםבימים אלו 
פעילות  , כאשר המקום צר מלהכיל אתחדרי שיעורים במתחם הישיבה

הבאים להתחזק בעבודת השם  בחורי ואברכי החמד הישיבה לטובת
 , ביומו ולשמוע שיעורי תורה מדי יום

הרחבת המקום לטובת התלמידים, בזמן הקרוב יסיימו את ובעז"ה 
 והרחבת גבולות הקדושה ברוב פאר והדר.

 



 

 מזל טוב
 הי"ו נחמן עטייה להר"ר

 לשמחת החאלקה
 ני"ו נתןלבנו 

יזכו לרוב נחת בזכות 
 רביה"ק
 

 מזל טוב
 הי"ו נחמן גואטה להר"ר

 לשמחת החאלקה
 ני"ו יוסףלבנו 

יזכו לרוב נחת בזכות 
 רביה"ק
 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 ישיבה לנוער 'צמאה נפשי'

התפילה של מורינו הרב שליט"א ובסוף מדי שבוע בליל שישי לאחר 
בלימוד התורה והתחזקות בעבודת השם  הבחורים מתאמצים שבושבוע 

הבחורים  ,בהיכל הישיבה זוכים הבחורים לסדר ליל שישי המתקיים
ת וומקשיבים לשיח התעוררות, ייושבים לצד שולחנות ערוכים בשיר

 . ושיחות בענייני השעהחיזוק 

 
 

 אברכים צעירים 'שערי הוראה' כולל

 חמישי א' דראש חודש כסלו ביוםכהמשך להשקעה באברכים הצעירים 
דרשה חשובה ומכוננת מפי הרב הגאון החסיד ר' נחמיה  התקיימה

 הוא גילה בדבריו ,מחשובי ראשי הכוללים בירושלים הרשברג שליט"א
 זוכרים וכיצד ,צומחים תלמידי חכמים כיצדאת הסוד הנפלא  וחיזק

 מוד לאורך זמן על מנת לקנות את ידיעת התורה הק'.ויודעים את הלי

 
 

 קול רינה וישועה באהלי צדיקים ברכת מזל טוב
 למורינו הרב שליט"א

 לשמחת נישואי נכדו חביבו 
 הי"ו נתן רובינשטיין ני"ו בהר"ר אברהם רובינשטייןהחתן 

 הי"ונחמן גולדשימדט עם בת הר"ר 
 דורות ישרים מבורכים ליה''ר שתזכו 

 ואריכות ימים ושנים בזכות רביה"ק

 מזל טוב ברכת
 שליט"א דוד ויינשטוקלהרה"ג 

 'שערי הוראה'לאברכים צעירים ראש כולל מו"צ בירושלים ו
 לשמחת אירוסי בנו

 ני"ו  ברוך בער הבה"ח
 דורות ישרים מבורכים ליה''ר שתזכו 

 בזכות רביה"ק
 

 מזל טוב
 הי"ו  אלישע טולדנו להר"ר

 הי"ו דניאל בלט חתן הר"ר
 להולדת הבן 

יזכו לרוב נחת בזכות 
 רביה"ק
 

 מזל טוב
 הי"ו  אלעד רוזיו להר"ר

 להולדת הבן 
יזכו לרוב נחת בזכות 

 רביה"ק
 

 מזל טוב
 הי"ו נפתלי גבאי להר"ר

 הי"ו משה גבאיהר"ר ב
 בתלהולדת ה

יזכו לרוב נחת בזכות 
 רביה"ק
 

 מזל טוב
 הי"ו  נתן ביטון להר"ר

 בתלהולדת ה
יזכו לרוב נחת בזכות 

 רביה"ק
 

 מזל טוב
 הי"ו  נתנאל יסובוב להר"ר

 הי"ו אורי שמאי חתן הר"ר
 בתלהולדת ה

יזכו לרוב נחת בזכות 
 רביה"ק
 

 מזל טוב
 הי"ו נתן חג'בי להר"ר

 הי"ו אברהם חג'ביהר"ר ב
 הי"ו ביטון דוד חתן הר"ר

 בתלהולדת ה
יזכו לרוב נחת בזכות 

 רביה"ק
 

 מזל טוב
  הי"ויגודיוב  ישראל להר"ר 

 כנס בנו ילה
 ני"ו  נפתלי הערץ הבה"ח

 לעול תורה ומצוות
יזכו לרוב נחת בזכות 

 רביה"ק
 

 מזל טוב
 הי"ו נתן צברי לחתן

 ואירוסילשמחת 
 הי"ו מור דודעם בת הר"ר 
 אברהם חנניהחתן הרה"ח 

 שליט"א
יזכו לרוב נחת בזכות 

 רביה"ק
 

 מזל טוב
 הי"ו נחמן אטינגר לחתן

 הי"ו  ישיעה אטינגר הר"רב
 ונישואילשמחת 
 אברהם גבירץעם בת הר"ר 

 הי"ו
יזכו לרוב נחת בזכות 

 רביה"ק
 

 מזל טוב
 הי"ו גול אברהם להר"ר

 שליט"א מיכאל גול ה"חהרב
 הי"ו מאיר נסחתן הר"ר 

 לשמחת החאלקה
 ני"ו קשמואל אייזילבנו 

יזכו לרוב נחת בזכות 
 רביה"ק
 

 טובמזל 
 הי"ו  יהונתן אפריאט להר"ר

 להולדת הבן 
יזכו לרוב נחת בזכות 

 רביה"ק
 


