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ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל
יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה :שהרי יהודה הוא רביעי באחים אז
הוא מסר נפשו בגלל שלקח ערבות עליו שאם לא אז יהיה מנודה משני
עולמות ,אמר על כך הגר''א שבטעמי המקרא יש רמז לכל האמור מעל
המילים ויגש אליו יהודה יש טעם קדמא ואזלא ומעל יהודה יש רביע
שמרמז שהוא רביעי באחים והשאלה למה קדם יהודה הרי הוא רק
רביעי באחים? התשובה מיד בטעם שמעל המילים ויאמר בי אדוני
שזרקא סגולתא מרמז שעתיד להיזרק מעם סגולה משני עולמות ולכן
קדם מאחיו [קול יעקב מהרה''ג יעקב שיכנזי שליט'א]
כשראו השבטים שהגניבה נמצאת אצל בנימין שתקו ורק יהודה שערב
את הנער מסר נפשו יהודה התכונן ל-ג' דברים א' בפיוס ובתחנונים
ליוסף ב' התכונן להרוג את יוסף וכול אנשיו ו-ג' התכונן לתפילה לפני
ה' שימציא לו הרווחה ובין הדברים הקשים שדיבר אמר ליוסף דע לך
ששרה זקנתנו בגלל שפרעה החזיקה אותה לילה אחד נצטרע אף אתה
שאתה מעליל על בנימין שגנב סופך ללקות בצרעת ואם חייך יקרים
הזהר שאם אריק חרבי אתחיל בך ואגמור בפרעה ששמע יוסף רמז
למנשה שקפץ בכול כוחו ורעד כול הארמון כרעידת אדמה יהודה אמר
זה משלנו גיבור שכזה ואז יהודה שאג כארי וקולו חזק כול כך עד
ששמע חושים בן דן שאף שהיה חרש והיה בכנען וכהרף עין בא ליהודה
ושנהם שאגו כאריות התוצאה  300שינהם של גדולי מצרים התעופפו
לכול עבר ונהפכו פניהם לאחוריהם וכך נשארו כל חייהם פיתום
ורעמסס נחרבו מהיסוד והשבטים רקעו ברגליהם על הקרקע עד
שנעשו ערמות ופרעה התגלגל כקובייה מהכסא זה שכתוב והקול נשמע
בית פרעה והסימנים שיהודה היה בכעס שדם פרץ מעיניו ושערה
בקעה את כל המלבושים כנגד ליבו ואז בא להוציא החרב כדי להרוג
את יוסף אך בשום אופן לא יכל ואז הבין שמדובר על צדיק ואז החל
לדבר בטובות :אדוני שאל את עבדיו לאמור וכו' [מעם לועז]
יש משל מעט משעשע ☺☺ על כך שבאיזה קירקס לקחו אחד
היהודים בלי שידע מה מדובר והילבישו אותו עור של שור וכך עלה
לעיני אלפי הצופים וכשהוא על ארבע לפתע הוא רואה מולו אריה
נבהל מאד וזעק שמע ישראל ואז האריה עונה לו ה' אלוקנו ה' אחד
שהתברר שגם הוא יהודי שחיפשוהו וכך התוודו אחד לשני בעקבות
הפסוק הלזה כך גם אצלנו יהודה הוא כמו האריה שהרי הוא לא ידע
שזה יוסף אחיו וכך יוסף בכור שורו הדר לו שהוא מסמל את השור על
אף שיוסף ידע אך עשה עצמו כאילו לא ידע וכך לבסוף יהודה גם
התוודע ליוסף וכו'.
ויאמר בי אדוני :מרמז לו שלא כדאי לך להתעסק עימי הרי יש בשמי
שם ה' שבשם יהודה יש אותיות הוי'ה ברוך הוא [פרפראות לתורה]
ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף :היה איזה יהודי שסבל קשות ברגליו
דרש ברופאים ולא מצאו מזור למכתו עד שלא יכל לשאת את כאביו
בצר לו ניגש למרן רבנו עובדיה יוסף זיע'א וביקש את בירכתו מרן
שאל אותו האם פגעת פעם במישהו הלה השיב בשלילה אך הרב ניסה
להזכירו אולי פגע בחבר בספסל הלימודים ,הלה חשב וחשב ואז נזכר
שהיה בכיתתו ילד שמחמת עניותו מנעליו היו קרועים ובלויים והוא
מתוך רעות ליגלג עליו ואף סחף עימו כמה תלמידים נבערים ,,,שאלו
מרן האם זוכר מה שמו של הניפגע? הלה ענה מלבד ששמו יוסף אינני
זוכר כלום אודותיו ואז מרן אמר אני הוא יוסף!! ואני מוחל לך בלב
שלם ,הלה שלא יכל לשאת הבושות מרן פייסו והניח את ידיו
הקדושות על ראשו ובירכו בחום ומעיד שמיד במקום כל הכאבים
חלפו כלא היו[ ,מופת לשבת]
ועתה אל תעצבו ...מסופר על הגה'ק חכם בן ציון אבא שאול זיע'א
שאחד מהמתפללים הקבועים במדרשו אוהל רחל מכניס את בנו הערב
לשמחת הבר מצווה אך אותו ערב היה מושלג קור עז שכבר כמה ימים
רצופים שהשלג לא מרפה אך לא כחכם בן ציון יכנע אף שהתחבורה
משותקת פילס הגה'ק את דרכו במרבד הלבן ביודעו שלא יגיעו רבים
לשמחה במזג אוויר שכזה אך המציאות הייתה מעל ההשערה הרב
הופיע בביתם קפוא ומרופד בשלג ומצא את הבית ריק השולחנות
ערוכים אורות דולקים אך האוירה נכאה חתן הבר מצווה והוריו בלבד
ששמחו מאד לקראת רבנו אך רבנו נשבר ליבו לראותם כך שזמן
שמחתם נתן להם המתנה וביקש סליחתם ואמר שיחזור עוד כחצי
שעה בעלטת הלייל עשה דרכו בשלג הכבד לעבר הטלפון הציבורי
באצבעות קפואות חייג לחברת הסעות עד שהשיג רכב מצויד
בשלשלאות ברזל שבעזרתן יוכל לנוע בשלג וכך המתין בשלג הכבד עד
שהגיע הרכב וכך נע עם הרכב בכתובת אחר כתובת אחר גדולי דורו
שעלה למעונם בהכריזו ברגש שיש כעת מת מצווה חי! בניהם מורו

ורבו הלוא הוא ענק דור הדעה רבנו עזרא עטייה זיע'א וכך כולם
הגיעו ועוד חכמי ישראל וגאונים עד שהגיעו לתחנה האחרונה
שזה ביתו של החתן הבר מצוה ובזה אחר זה ירדו גדולי דורו
ראשונים כמלאכים לעבר בית בעוד רבנו משלם לנהג ומודה לו
בקרב לב שאף הוא עלה עמהם להצטרף לשמחה כזו נדירה יחד
עם חכמי ירושלים וכמובן מצא את פני הנער זוהרים וקורנים
מרגש והפתעה האדירה שזכו ביום שמחתם למרות השלג
הכבד[.שם]
ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו
ויפול על צואריו ויבך על צואריו עוד :אבל יעקב לא נפל על צוארו
ולא נשקו אמרו רבותנו שקרא ק''ש [רשי] שואלים כולם וכי לא
מצא יעקב זמן לקרא ק''ש רק עתה הלא יש לא הזדמנות להפגש
עם בנו האבוד האהוב לאר כ''כ הרבה זמן ? מרן הרב צדקא
מבאר שיעקב חשש שלא יקרה לו כמו שקרה לזקנתו שרה
שמרוב השמחה פרחה נשמתה לכן ביקש לקרא ק''ש כדרך כל
יהודי שהולך למות .ומביא משל שיובן מעשה בעני מרוד שניסה
מזלו במפעל הפייס שאכן זכה במליון שקל המוכר מאד חשש
שימות מרוב הפתעה לכן החליט לבא עם רופא מומחה לבשר לו
לאט על הזכייה הגדולה וכך נכנס עימו בדברים אם היית זוכה
במאה שקל מה היית עושה בזוזים ענה הייתי קונה אוכל להשיב
נפשי ואם אלף הייתי משלם חובות למכולת ואם חמשת אלפים
הייתי מחליף רהיטים ישן בחדש וכך עלה איתו לאט עד שאמר
לו ואם זה מיליון שקל זה סכום אדיר! זעק העני הייתי נותן לך
חצי!! הרופא איבד הכרה ומת במקום שהוא לא התכונן לזה ,גם
כאן יעקב חשש שמרוב השמחה ימות לכן קרא ק''ש שמה שבטוח
בטוח ....עוד תרוץ על הפסוק ואהבת וכו בכל נפשך אפילו נוטל
את נפשך יעקב השתדל לקיים דבר זה כפשוטו אך כיוון שחייו
היו מעט ורעים רצה לקיים בשמחה גדולה ועצומה לכן אמר אין
רגע יפה בחייו כמו הרגע הלזה לקיים את ואהבת וכו' [קול יעקב
להרה''ג יעקב שיכנזי שליט''א]
ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך ויאמר יעקב אל פרעה
ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי
ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי :..יש לתמוה גם על פרעה
ולהבדיל על יעקב הרי זה לא דרך ארץ לשאול מה הגיל שלך ועוד
בכזה תמיהה ויעקב מדוע עונה בצורה כזו שימיו רעים וכו'? אלא
על פי המסופר על הגאון בעל השאגת אריה שכאשר הוזמן לשמש
ברב במיץ בצרפת היה בגיל שבעים לכן היו כמה פטפטנים שצרו
על דבר זה שהרב מבוגר וכבר כמה זמן נשאר לו לחיות הרב
שעלה על טענתם של אווילים אלו דרשתו הראשונה הייתה
דווקא בויגש וציטט את הפסוק לעיל והקשה הקושיה לעיל וענה
כיון שיעקב בא למצרים ראה איך הכול מתברך הנילוס וכו' אך
שראה איך שיעקב נראה קשיש ומבוגר למדי חשש נראה שלא
נשאר לו הרבה זמן והברכה תיפסק ולכן עונה יעקב אל דאגה יש
לי עוד זמן שבכלל לא הגעתי לזמן של אבותי ומה שאני נראה
לפני הסוף זה בגלל הצרות והיסורים שהיו לי כך אני עונה לכם
הרעים בקולו ואני מבטיח לכם שעוד עשרים שנה אני יכהן כאן
ובדיוק כך היה [תורת הפרשה]
ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך :יעקב אבינו הוכרח לענות
מפני כבוד המלכות לפרעה על שאלתו כמה ימי שני חייך אבל שאלה כזו
לא שואלים יובן ע''י מעשה שהיה שסיפר בנו של מרן הגה''ק הח'''ח
זיע'א הגאון רבי לייב זצ''ל מעשה היה בנכדו הקטון של הח''ח ששאל
את סבו הק' סבא מה גילך? הסבא הביט בנכדו ולא ענה על שאלתו
כשראה הנכד כך הבין ולא יסף לשאול ,לאחר זמן קצר לקח הח''ח
כמה שטרות של זוזים הניחם בתוך מעטפה סגר היטב הביא לנכד ואמר
זה מתנה מהסבא הודה מאד הנכד תחב עמוק לכיסו שאלו הח''ח מדוע
לא פתחת לראות כמה הבאתי לך ? תיכף ענה מתנה מהסבא זה דבר
מאד יקר לי זה לא משנה כמה יש במעטפה אמר לו הח''ח כך הם
הדברים כלפי שאלתך בן כמה אני? הרי ''חים'' זה דבר יקר ומתנה
נפלאה ישירות מה' יתברך לכל רגע ורגע של חיים ואין לנו שום שמץ
של הערכה אז מה זה משנה כמה .מתנה לא סופרים!! [קול יעקב]
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 יום שישי ו' טבת :הגה'ק רבי יחזקאל משינאוה בהגה'ק רבי
חיים מצאנז זיע'א ,תרנ'ט.
יום שבת ז' טבת רבי עמרם אבורביע ב'ר שלמה זצ'ל בעל
נתיבי עם [מנהגי ירושלים] תשכ'ז.
יום ראשון ח' טבת :הגה'ק רבי יחזקאל הלוי הולצשטוק ב'ר

מאיר יחיאל זיע'א האדמו'ר מאוסטורבצא הי'ד
יום שני ט' טבת הגה'ק פאר דורו אב'ד מקודש טוניס רבי
יהושע בסיס זיע'א תר'ך.
יום שלישי י' טבת :הגה'ק רבי נתן מברלב ב'ר נפתלי הרץ
זיע'א בעל ליקוטי הלכות ועוד ,תר'ה/ .הגה'ק רבי אברהם
אבא לייפער ב'ר יוסף זיע'א האדמו'ר מפיטסבורג אשדוד
תש'ן  /הגה'ק רבי ראובן אליצור קרלנשטין ב'ר יצחק מאיר
זצ'ל בעל היחי ראובן תשע'ד .ענק המחשבה הגאון רבי משה
שפירא ב'ר יצחק מאיר זצ'ל תשע'ז.
יום רביעי י'א טבת :הגה'ק המקובל האלוקי רבי יהושע
שראבני ב'ר יצחק זיע'א מגדולי תלמידיו ואהובו דמרן הבן
איש חי זיע'א

 נ

ע

ע '' צ  :

֍ לרגל תחילת מחזור לימוד ש'ס דף היומי שרבים
שעדיין לא הצטרפו משתוקקים להצטרף מודיעים בזאת
בשמחה רבה בחסדי ה' נפתח שיעור דף היומי בכל יום
במקלט של ידידנו מזכה הרבים בדרכו המיוחדת
שעושה מהפכה רוחנית באזורנו רבי אברומי שבבו
שליט'א במקלט ליד מכולת פינתי [אזור ג'אן] בכל יום
בן  6:30- 5:30בערב באוירה נפלאה ,לצורך הנ''ל
דרושים אברכים שיכולים למסור שיעור בשעה הנ'ל ניתן
להתקשר למס'  054-847-8010ת.ל.
֍ שמחים לבשר לציבור הק' על פתיחת שיעורים
נפלאים מידידנו גאון נפלא מגדולי השקדנים בעירנו
בקיא בחדרי תורה ענוותן כהלל הגאון רבי אביעד כהן
שליט'א ראש כולל הוראה דיתד התשובה השיעורים
ימסרו בבית הכנסת אור פנחס הכשרת הישוב מעל חוני
המעגל בע'ה בכל יום שלישי מהשעה  8:30- 8:00וכן
בצאת שבת לפני תפילת ערבית.
֍ קו מידע נחוץ ומרתק כל המידע לעולים לציון הק'
במירון כולל מידע בהגעתם דגדולי ישראל וכ'ו במ'ס
 .074-796-21-38חדש ניתן לשמוע בקו הנ'ל את
השיעור המרכזי ליל שישי במירון שמוסר בס'ד כותב
שורות הללו על פרשיות השבוע עם מלא הומור ושמחה
בשלוחה  3ואח'כ  5שמעו ותחי נפשכם.

֍ שמחים להודיע על פתיחת כולל בכל יום שישי
בן  10ל 12-בבית הכנסת ע'ש רבי מאיר בעל הנס
זיע'א עם מילגה ,להרשמה :הרב אליהו בן הרוש
 ,052-765-4473וזכות הלימוד מוקדש להצלחת
איש יקר ומיוחד שתרם לכולל קדוש זה ר' אייל בן
שולמית הי'ו להצלחתו והצלחת כל בני ביתו בזכות
רבי מאיר בעל הנס יזכו לשפע רוחני וגשמי אמן

☺☺פינת השמחה  /בדיחות ☺☺
לאלו שקוראים רק מדור זה [נקווה שאין הרבה טיפוסים כאלה ☺☺]

☺☺

יש עוד גרגיר גם בעמ' א' עי'ששאלה :איך מתקבלים לחבורה של כהנא חי? תשובה :הורגים אלף
ערבים וחתול .עכשיו אתם שואלים :למה חתול? התקבלתם ☺☺
שני עורבים עפים בשמיים ,העורב אומר לעורב ":תגיד אפשר
לקרוע אותך "...והעורב עונה ":קרע .. .קרע " ☺☺
אחד הולך לחבר שלו ..רואה בחוץ שלט -זהירות כלב בחצר
כולו נכנס רועד מפוחד..איזה כלב יצא לי עכשיו ?
פתאום הוא רואה כלב קטנטן בגודל של עכבר אומר לחבר שלו:
למה שמתם את השלט הזה? החבר עונה :מה השתגעת?
אתה יודע כמה פעמים דרכו לי עליו? ☺☺
למה חסידה לא עפה בשבת? כי בעלה חסיד ☺☺
המנהל שאל את התלמיד" :למה הרבצת למורה שלך"?
התלמיד ענה למנהל" :היא אמרה לי "גש הלום" ,אז ניגשתי
והלמתי ☺☺"…
רק באוטובוס אפשר לשמוע את המשפט הגאוני הבא" :תתקדמו
☺☺"
בבקשה.
אחורה
צמחוניים הם אנשים מבולבלים .אם כל כך אכפת להם מהחיות,
למה הם אוכלים את כל האוכל שלהם ?! ☺☺
גם אם יהיה בזה חמאה ,גבינה  30אחוז שומן וחביתה משלוש
ביצים  -יקראו לזה "כריך בריאות" כי יש בו שלושה נבטים ☺☺
שאלה :איזה צבע יש לשיניים של תינוק כושי שנולד?
תשובה :אין לו עדיין שיניים ☺☺
 2כושים צנחו לבריכה איך הם יצאו??התשובה :רטובים ☺☺
אבא  :תסדר את החדר שלך אני  :שאני אסיים לאכול ..אבא  :בסדר
..מה אתה אוכל? אני  :מסטיק.. ☺☺ .
נמלה ופיל הולכים במדבר ,הולכים הולכים ,לפתע הנמלה אומרת
לפיל :פיל תסתכל כמה אבק אנחנו עושים ☺☺
המורה :עמית ,תן לי  4חיות ממשפחת החתולים
עמית :אבא חתול ,אמא חתולה ,ושני חתלתולים קטנים ☺☺
מה זה שחור לבן שחור לבן שחור לבן שחור לבן שחור לבן שחור
!
☺☺
הגבעה
במורד
מתגלגל
לבן???...פינגווין
אם זה נראה כמו קלקר יש לזה טעם של קלקר זה מרגיש כמו קלקר
☺☺
זה...פירכית-אורז ☺☺
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❖ מזל טוב חמה ולבבית לידידנו ראש הכולל דמערת
הרשב'י חצות הרה'ג מנשה לוי שליט'א ולבנו בקיא בחדרי
תורה מפארה דצפת תורה וחסד במקום אחד אהובנו הגאון
רבי דניאל לוי שליט'א ולבנו האברך המצויין בכל מידה
נכונה רבי ישראל נחמן שליט'א מכולל מירון [ההקדשות
שלוש] לרגל הכנסת הבן  /הנכד /הנין ,לבריתו של א'א
ע'ה יהי רצון שיזכו לגדלו לתורה לחופה ומעשים טובים אמן
❖ מזל טוב חמה ולבבית לידידנו אהובנו מופלג בתורה
ויר'ש נעים הליכות הרה'ח ישראל חיים ניסני שליט'א
שבחסד ה' יתברך עליהם זכו להכניס את בנם לבריתו של
א'א ע'ה לאחר ציפייה באמונה תמימה כ 10 -שנים יהי רצון
שיזכו לגדלו מתוך נחת ושפע רוחני וגשמי אמן.
❖ מזל טוב חמה ולבבית למלמד המסור ב'אלקבץ'
ומגדולי קוראי בתורה דמרוקו הרב יעקב יפרח שליט'א
ולחתנו המפואר ידידנו צניע ומעלי רבי מאיר כהן שליט'א
מרגלית מאירה בכולל בחצור ומשמש בקודש בפרי מגדים
לרגל הולדת הנכדה  /הבת תח'י יהי רצון שיזכו לגדלה
לתורה לחופה ומעשים טובים אמן
❖ מזל טוב חמה ולבבית לידידנו אהובנו יחיד ומיוחד צניע
ומעלי אברך כמדרשו ואיש חסד נפלא הרב ישראל פינטו
[שלמקר] שליט'א מרגלית מאירה אצל הרב בן יאיר סיבוני
לרגל הכנסת הבן לבריתו של א'א ע'ה יהי רצון שיזכו לגדלו
☺☺☺
לתורה לחופה ומעשים טובים מתוך בריאות ואושר ועושר
רוחני וגשמי אמן

