
בס"ד

אחראי מערכת: הרב אברהם טריקיעורך: הרב עוזיאל אדרי

בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

5:32
5:38
6:40
8:36
9:07
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16:47
16:59
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11:41
12:12
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16:48
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17:01
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9:09

11:42
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16:49
17:01
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8:38
9:09

11:42
12:13
15:58
16:50
17:02

5:34
5:40
6:43
8:39
9:09

11:43
12:14
15:59
16:50
17:03

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום ד'
ט' טבת
27.12.17

יום ו'
י"א טבת
29.12.17

יום ה'
צום י' טבת
28.12.17

יום ג'
ח' טבת
26.12.17

שבת קודש
י"ב' טבת
30.12.17

יום א'
ו' טבת
24.12.17

יום ב'
ז' טבת
25.12.17

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

גליון מס'

743

פרשת השבוע: ויגש

זמני הדלקת הנרות

ויגש
ויהי דבר
16:25
17:17
17:48

פרשת השבוע:
הפטרה

כניסת השבת:      
יציאת השבת:        

רבנו תם:

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך
חיים במתנה

ַויֹאֶמר ַפְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַכָמה ְיֵמי ְשֵני ַחֶייָך. ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ַפְרֹעה ְיֵמי ְשֵני ְמגּוַרי ְשֹלִשים
ּוְמַאת ָשָנה ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְשֵני ַחַיי ְולֹא ִהִשיגּו ֶאת ְיֵמי ְשֵני ַחֵיי ֲאֹבַתי ִביֵמי ְמגּוֵריֶהם
)בראשית מז, ח-ט(
כמה נוראים הם בזה דברי המדרש )מובא בעטרת זקנים(: אמר לו הקב"ה ליעקב נתתי לך חיים 
במתנה ואתה אומר עליה 'מעט ורעים', חייך שעל כל מילה שאמרת לפרעה, הנני מוריד לך שנה 
אחת, עכת"ד. ואכן יעקב אבינו חי מאה ארבעים ושבע שנים – לעומת מאה ושמונים שנה שחי יצחק 
אביו )וגם אברהם נקצבו לו סך השנים הללו אלא שהקדימו פטירתו בחמש שנים כדי שלא יראה בקלקולו של 
עשיו(. נמצא שחסרו ליעקב אבינו שלושים ושלוש שנים רק בעבור הדברים שאמר לפרעה. אלא 
שכבר העירו שם, שבכל דברי יעקב לפרעה אין אלא עשרים וחמש מילים, וא"כ מדוע החסירו ממנו 
עוד שמונה שנים! וביארו, שגם על השאלה ששאל פרעה את יעקב 'ויאמר פרעה אל יעקב כמה 
ימי שני חייך', הוצרך יעקב אבינו לשלם בשמונה שנות חיים. שכן פרעה לא היה שואל את יעקב 
שאלה זו, אילולא ראה על פניו את תלאות חייו אשר בודאי גרמו לו להיראות זקן יותר מכפי גילו. 
ועל כך נתבע ע"י הקב"ה, הלא היה לך להתהלך בשמחה ובמאור פנים עד אשר כל רואך לא יכירו 
בתלאות שהיו מנת חלקך עלי אדמות, ועל כן עליך לשלם גם על שאלת פרעה! ויש להתבונן נוראות, 
הלא מסכת חייו של יעקב אבינו היתה רצופה בתלאות קשים ונוראים, כפי שערוכים המה בארוכה 
במקראות מפורשים. ודי אם נזכיר את רדיפת עשיו להורגו עד שנאלץ לעזוב את בית אביו ואמו, ואת 
עשרים שנות עבודת פרך אשר היו נחלתו בבית דודו לבן הארמי כפי שהעיד על עצמו 'ביום אכלני 
חורב וקרח בלילה', ומעשה דינה וכל מלחמותיו עם מלכי כנען, ועל כולנה מכירת יוסף אשר לדברי 
רבותינו במשך עשרים ושתיים שנה לא ישב על גבי מצע וכו'. ועם כל זה, נתבע משמים על שלא 

התהלך בפנים מאירות ועליזות!
ואמנם אין לנו מושג כלל בעוצם גדלותו של יעקב אבינו ע"ה בחיר האבות, אך תורה היא וללומדה 
אנו צריכים. ונראה לבאר בס"ד עומק תוכחה זו, בהקדם לדברי המדרש עה"פ 'כוס ישועות אשא 
ובשם ה' אקרא' )תהלים קטז, יז(, וזת"ד: לעתיד לבוא בסעודתו של משיח, מכבד הקב"ה את אברהם 
אבינו ע"ה בכוס של ברכה, אך אברהם מבקש לפוטרו מכך, מפני שיצא ממנו ישמעאל וכו'. ואח"כ 
מכבד ליצחק אבינו ע"ה, אך גם הוא משיב שאינו ראוי לכך, מפני עשיו שיצא ממנו. וגם יעקב אבינו 
ע"ה סבר שאינו ראוי לכך, מפני הצרות הרבות שהיו מנת חלקו וכו'. וכן על זה הדרך עד שהגיע 
לדוד המלך ע"ה, מיד נענה ואמר: לי נאה ולי יאה לברך, נטל את הכוס ובירך 'כוס ישועות אשא', 
עכת"ד. ויש להתבונן נוראות, וכי מסכת חייו של דוד המלך ע"ה לא ידעה תלאות! והרי כל התלאות 
המתוארים בדברי האבות הק', היו מנת חלקו. זאת ועוד, הרי הוא עצמו העיד 'משברך וגליך עלי 
עברו', לאמר שכל משברי הזמן ומצוקות העתים וגלי הצרות הגועשים עברו עליו. וא"כ היאך דוקא 

הוא נטל את הזכות לברך את ה' בקול שירה וזמרה.
ברם לכשנתבונן נראה, שאושר האדם אינו מתערער לפי גודל תלאותיו, אלא בדרך שהוא מקבלם. 
ג' בחינות: האחת, היא דרך המתלוננים המרבים לבכה את מר גורלם, ועליהם כבר  ומצאנו בזה 
הארכנו במקו"א ,להוכיח בראיות ברורות שמפסידים הם בזה את הזכות ליהנות מחסדי השי"ת, 
כמו שאמרו בגמ' )ברכות סב, א( 'כל המבזה את הבגד סופו שאינו נהנה ממנו', עי"ש. השנית, היא 
מידותיו של הקב"ה, מתוך  ואינם מהרהרים אחר  הדין  עליהם את  הצדיקים אשר מצדיקים  דרך 

הכרה ברורה דכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. כדוגמת אברהם אבינו ע"ה אשר קיבל את 
ציווי העקידה בנחת עד אשר לא הפריע הדבר אפילו את שנתו, שכן הכתוב מעיד עליו 'וישכם 
אברהם בבוקר' – סימן שהשכים משנתו. וכן מצינו אצל יונה הנביא, שכאשר הספינה חישבה 
להישבר וכל הסובבים זעקו על הסכנה הנוראה המרחפת עליהם, אך הוא עצמו ערבה עליו 
שנתו עד אשר הוצרך קברניט הספינה להעירו 'בן אדם מה לך נרדם' )יונה א, ו(. ומה נורא 
היתה דממתו של אהרון הכהן ע"ה, אשר ביום חנוכת המשכן – יום בו גם הוכתר לראשונה 

לכהן גדול, נקטפו שני בניו במיתה נוראה עד אשר געו כל העם בבכיה – 'ואחיכם כל 
בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'' )ויקרא י, ו(. אך ראה זה פלא, היחיד שלא 

ועתה אל תעצבו

"ברכת הלבנה"
החל מליל שלישי ח' טבת

סוף זמנה ליל שלישי טו' טבת כל הלילה.

אביו  כי  סיפר,  זיע"א  מקוידנוב  מרדכי  ברוך  רבי  הצדיק 
נהג להוכיחו קשות על נטייתו לשקוע בעצבות. שאלו הבן: 
"הרי לוקה אני בתכונות שליליות גרועות הרבה יותר, ומדוע 
אתה מוכיחני דווקא על העצבות?". השיבו האב: "אני בטוח 
על  אבל  בתשובה,  בעצמך  תחזור  האחרים  הדברים  שעל 
זאת,  לא תעשה תשובה". כשסיפר  יתכן שלעולם  העצבות 
אמר רבי ברוך מרדכי: "זה מה שאמר יוסף לאחיו – 'ועתה 
אל תעצבו' – עליכם להיזהר במיוחד מפני העצבות"... וכך 
אמר רבי ישראל מרוז'ין זיע"א "ועתה אל תעצבו" כל הרוצה 
להתקרב אל הקב''ה – אשר "עוז וחדווה במקומו" – אסור לו 
להיות שרוי בעצבות... וכמ"ש בספה"ק: העצבות אינה עבירה 

והשמחה אינה מצוה.
מה  שפל  לתהום  האדם  את  לדרדר  יכולה  העצבות  אך 
שאף עבירה אינה יכולה להפילו, והשמחה יכולה להעפיל 
אינה  מצוה  שאף  מה  ונשגבות  רמות  למדרגות  ולעלותו 

יכולה להביאו... 



בס"ד

אורות הכשרותאורות הפרשה
י, ג(. וכבר העיר  )ויקרא  'וידום אהרון'  בכה היה דוקא אהרון אביהם – 
מרן הגר"מ שך זצ"ל, מדוע לא כתוב 'וישתוק' אהרון! ומכאן למד יסוד 
נפלא, שאינה דומה שתיקה לדממה. שכן המקבל עליו את הדין בשתיקה, 
אפשר שהצער והיגון ורושם הייסורים ניכרים על פניו הנפולות. ולזה דקדק 
הכתוב בלשון 'וידום', לרמוז שאהרון הכהן לא זו בלבד ששתק אלא גם לא 
ניכר בו שום רושם כלל. והדברים מופלאים, שהרי באותו היום הכתירוהו 
הכתוב שהאסון  עליו  העיד  ואם  ביותר,  ובודאי שהיה שמח  גדול  לכהן 

הנורא לא עשה בו שום רושם, הוי אומר שמאור פניו נותר כפי שהיה!
אלא שעדיין יש דרגה גבוהה מזו והיא שלא די בשתיקה ודממה, אלא 
צריך להודות ולהלל את השי"ת גם על מה שנראה כחרון אף בבחינת 
'אודך ה' כי אנפת בי', וכמ"ש 'חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על 
הטובה'. ודרגה זו מצאנו במקראות מפורשים לגבי דוד המלך ע"ה, אשר 
חרף כל תלאותיו, העיד על עצמו 'למען יזמרך כבוד ולא ידום' )תהלים ל, 
יג(, רוצה לומר: רבש"ע משברי הזמן ומצוקות העיתים אשר פקדו אותי 
מעודי ועד היום, לא זו בלבד שלא הפילו את רוחי ולא עשו בי שום רושם, 
וז"ש למען  וזמרה,  כדי שירה  לי להתרוממות הנפש עד  גרמו  גם  אלא 
דוד המלך  ע"י  זו, התחדש  לדרגה  והיסוד  'ידום'.  רק  ולא  כבוד  'יזמרך' 
בכבודו ובעצמו, כמ"ש 'גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה 

עמדי' )תהלים כג, ד(, והבן.
ומעתה שוב לא יפלא, היאך נתרצה דוד המלך ע"ה לקבל על עצמו 
את 'ברכת הכוס' מבלי שהתאונן על ריבוי צרותיו, שכן לפי דרגתו והכרתו 
מעולם לא פקדה אותו כל צרה וצוקה אלא רק ברכות וישועות היו מנת 
רואה  בה'  שהבוטח  היינו  יסובבנו',  חסד  בה'  'הבוטח  בבחינת  חלקו, 

בצרותיו את חסדי השי"ת!
בברכת שבת שלום ומבורך

"ויגש אליו יהודה" אף על פי שעד עכשיו דיברו באמצעות המתורגמן, 
כאן ניגש יהודה לדבר בעצמו, ללא מתורגמן, משום שביקש לדבר 
דברים קשים, וזאת אין עושים על ידי מתורגמן.          )שלמי שמחה(

אנו רואים את המאמצים הרבים שעשה יהודה כדי לרצות את יוסף, בשעה 
שידע שהצדק עם יוסף. אך מכיוון שנשא באחריות, שאמר "וחטאתי 
לאבי כל הימים", מסר את נפשו והשתדל כל כך, עד שיוסף לא יכול 
)מאורה של תורה( עוד להתאפק.    

"ידבר נא עבדיך דבר באוזני אדוני" אמר יהודה ליוסף: אתה מאשים 
אותנו בגניבת גביעך. אדרבה, "ידבר נא עבדך" – יבוא עבדך אשר 
שלחת לרדוף אחרינו כדי למצוא אצלינו כביכול את הגביע, והוא 
יודע שהכל אינו אלא  יספר לך מה באמת קרה, שהרי מי כמוהו 
עלילה.               )מעשי ה'(

"אם לא ירד אחיכם הקטון אתכם לא תוסיפון לראות פני" זהו ציווי לכל 
יהודי – אם לא תיקחו עמכם את "אחיכם הקטון", את ילדי ישראל, 
כדי ללמדם תורה ומצוות – "לא תוסיפון לראות פני" – אין הקב''ה 
חפץ בכם.        )רבי לוי יצחק מברדיטשוב(

"כי פי המדבר אליכם" מפרש רש"י: "בלשון הקודש". יוסף חשש, שאם 
יספרו לאביו שבנו נתמנה משנה למלך במצריים, יאמר בלבו, מי 
בלשון  מדבר  שהוא  לו,  להגיד  ציווה  לכן  יהדותו.  מצב  מה  יודע 
הקודש, וזה סימן מובהק שהוא נשאר נאמן ליהדותו.   )דברי שאול(

ביוסף  שנצנצה  נאמר,  הזוהר  בספר  עליהם"  ויבך  אחיו  לכל  "וינשק 
רוח הקודש, והוא בכה על גלות עשרת השבטים. לכן חסרה יו"ד 
ב"עלהם", לרמז על חסרונם של עשרת השבטים. אולם אחיו לא 
עליהם  שרתה  לא  ולמה  הקודש.  רוח  להשראת  זכו  לא  כי  בכו, 
רוח הקודש? משום שהם מכרו את יוסף וגרמו שתסתלק השכינה 
מיעקב אביהם, לכן נענשו מידה כנגד מידה ולא שרתה עליהם רוח 
הקודש ואפילו בשעה שנתוודעו אל יוסף.    )רבי לוי יצחק שניאורסון(

"ויגש אליו יהודה" מילים אלה נאמרות בטעמים: "קדמא ואזלא רביע" 
כלומר, הרביעי שבבנים – יהודה קדם והלך לדבר...            )הגר''א(

"ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני" יהודה הוא זה שיעץ לאחיו 
למכור את יוסף לעבד, ועכשיו סיבב הקב"ה שהוא - יהודה מסר 
את עצמו לעבד לאותו אחד - יוסף שנמכר על ידו. הקב''ה שילם לו 
מידה כנגד מידה.             )אברבנאל(

ציווה  שיוסף  כך  על  ניתנו  טעמים  כמה  להתאפק"  יוסף  יכול  "ולא 
להוציא את כל הנוכחים: האחד, שלא יתביישו אחיו בפני המצרים 
על שמכרוהו, השני, שמא מרוב בושה יכחישו את כל העניין ויאמרו: 
אין אנו מכירים אותך, השלישי, שנשבע שלא יגלה לשום אדם את 
דבר מכירתו.       )הבעל שם טוב(

"עוד יוסף בני חי" יוסף הצדיק חי כיהודי ועמד בצדקתו אפילו בין 
ירידתו למצרים לא  המצרים, שהייתה בתכלית הטומאה. למרות 
למד ממעשיהם, אלא חי בקדושה ובטהרה.       )קדושת לוי(

"ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו" כל עם ישראל נקראים 
על שמו של יוסף הצדיק, ככתוב "נוהג כצאן יוסף", משום שיוסף 
העניק לכל ישראל את הכוח של מידות טובות לשלם טובה אפילו 

תחת רעה.      )ליקוטי שיחות(
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הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,
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מדברותיו בהלכה ובאגדה
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אורות ההלכה

הלכות תענית ציבור

תשובות הלכתיות משולחנו 
של מורינו המרא דאתרא

הרה"ג יהודה דרעי שליט"א

דבר רבני השכונות

לפרעה  לאב  וישימני  האלוקים  כי  הנה  אותי  שלחתם  אתם  "לא 
ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים" )מה', ח'( שואל בעל ה'עמק 
דבר', לכאורה סיום דבריו של יוסף זועקים דרשני. שאם אמר בתחילה: 
עליו  )בלמ"ד היחס( – היה  ביתו"  לכל  ולאדון  לפרעה:  לאב  "וישימני 
לסיים כמו שהתחיל ולומר "ולמושל בכל ארץ מצרים". ולמה בחר לסיים 
כוונת  את  הסביר  מבעלז,  זצ"ל  יהושע  ר'  הגה"צ  "ומושל"?  בלשון 
דבריו של יוסף כך: "ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים". 
יוסף ששמו  והוא שלדברי  "האלוקים".   – הוא  נושאו של הכתוב  הן 
"לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו". ואם נהיה כנים ונאמנים למילותיו 
של הכתוב כפי שנוסח לפנינו, נקרא בהמשכו, שלא יוסף הוא המושל 
בארץ מצרים, כי אם האלוקים לבדו הוא המושל בה! שהאלוקים הוא 
ששלחו מצרימה – לא אחיו – והוא זה ששמו "לאב לפרעה ולאדון לכל 
ביתו", והוא זה שעליו נאמר: ומושל בכל ארץ מצרים"!!! כך אמר יוסף 
לאחיו: דרכי ובאמצעותי, נעשה הקב"ה מושל במצרים. ואין אני אלא כלי 
שרת בידיו יתברך! ואם נדקדק היטב בהמשך הפרשה כשנפגשו האחים 
עם אביהם יעקב שינו מדיברי יוסף ואמרו ליעקב: "ויוסף הוא השליט על 
הארץ" "ועוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים". ואז באה תגובתו 
כי לא האמין להם" אולם לאחר שהאחים חזרו  ליבו  "ויפג  יעקב:  של 
ודיקדקו בדיברי יוסף שאמר וישימני וכו' וכי האלוקים וכו' אז נאמר: 
"ותחי רוח יעקב אביהם".לאחר פירוש נפלא כזה בודאי נבין שהמושל 
האמיתי הוא הקב"ה והמושל בעוה"ז הוא רק שליח וכלי שרת של 
הקב"ה. וזה כמובן מגיע לאדם כשיש לו את הביטחון והאמונה, שגם 
את מידת האמונה לימדנו יוסף הצדיק שאמר: "לא אתם  שלחתם אותי 
הנה כי האלוקים" ובפרשה שעברה )וישב( שבפגישתו עם פרעה אמר לו 
"בלעדי, אלוקים יענה את שלום פרעה", אמירה זו של יוסף מלמדת 
אותנו את ביטחונו הגמור בה' שהרי הוא עומד לפני פרעה שמשבח 
לו כעת  ויש  אותו "שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו" 
הזדמנות ענקית לבקש מהמלך פרעה להוציאו מאפילה לאורה, אולם 
יוסף עוצר את עצמו ואומר אין החכמה בי! רק מה שהאלוקים ישים 
בפי אותו אענה לפרעה. וע"ז כותב דוד המלך בתהילים "אשרי הגבר 

אשר שם מבטחו בה' " וכותב המדרש שזהו יוסף.
אמר הסבא מנובהרדוק זצ"ל: אדם החושש להשליך את יהבו על ה', 
לסמוך כליל על הבטחון, להיות סמוך על שולחנו של מקום, וטוען: ומה, 
כלום ירד לו מן השמים? הנה הוא עבד, הוא הרויח, ויש לו ממה להתקיים 
ולולי לא היה עובד מהיכן היה חי? הוא הדין במידת הבטחון האדם 
הבוחר לסמוך על עצמו, על כוחו ועל עוצם ידו מניחים לו מן השמים 
לעמול בפרך, "בנפשו יביא לחמו" ואם לא יעמול אז ירעב ללחם, אבל 
אם ינסה לבחור במסלול מידת הבטחון אז ישנה את גישתו ויראה כיצד 
חייו יהיו קלים ונוחים ומאושרים לאין ערוך. כך יוסף מלמדנו לתלות את 
הבטחון בה' ולא בעצמך וכמו שנאמר: "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך". 
וכמובן שאנו מחויבים רק לעשות השתדלות בלבד שהרי אי אפשר להגיע 
לבטחון מבלי שידע האדם בכל ליבו כי הכל בידי שמים והמאמין ביחודו 
ובהשגחתו הפרטית של הקב"ה שישנה בכל מקרה ובכל פעולה הנעשית 
בעולם אז אינו מייחס שום טבעיות ומקרה לכל דבר אשר קורה איתו. 
כי הדאגה היא חטא וצריך להשתדל בכל כוחו להסיר ממנו את הדאגה 
ולהאמין "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד" - הכל לטובה כי אין רע יורד 
מן השמים והכל ברחמי וחסדי השי"ת. וכולנו תפילה שנזכה בעזה"י 
להיות שליחים נאמנים של הקב"ה ואם נרצה שברכת ה' תחול בכל 
מעשה ידינו חייבים אנו את השי"ת בכל דבר ואז כל מה שנעשה 

יקויים בנו: ויהי ד' את יוסף ויהי איש מצליח" כי " אין עוד מלבדו". 
בברכת שבת שלום ומבורך     
       הרב אברהם טריקי

המאמר לע"נ מ"ח חנה זרד ז"ל בת אסתר 
ת.נ.צ.ב.ה

הרה"ג אברהם טריקי שליט"א 
רב שכונה ד'

ורב חברה קדישא באר-שבע
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סערת הנפש
נושא השבוע: עשיר

"להחיות לכם לפליטה גדולה"
"אליה וקוץ בה" אליה שמנה היא העשירות – אבל קוץ 
גדול בה. מעטים המה היודעים לשלוף ולחלץ את הקוץ 
מן האליה. סח בעל התניא זיע"א: היכל העשירות עומד 
בין גן- עדן לבין גיהינום. ושני פתחים לו, זה כנגד זה: 

אחד לעבר גן- עדן, והשני – לגיהינום.

עשיר אחד התאונן פעם באוזני הרבי מהר"ש על כי אין 
לו פנאי ליטול ספר בידו וללמוד מעט. אמר לו הרבי: 
הקב"ה העמיד אותך בפני הניסיון של "מרבה נכסים - 
מרבה דאגה" במקום להעמיד אותך בניסיון של דאגת 
העני – מהיכן לקחת לחם בעבור כיכר לחם? וכך אומר 

אתה תודה להשם יתברך?!

הרבי  אל  ונכנס  מנכסיו  שירד  אחד  עשיר  על  מסופר 
הרבי:  לו  אמר  שליש.  בדמעות  לפניו  ובכה  הרש"ב 
הגמרא אומרת שגלגל הוא שחוזר בעולם. הרי העשיר, 
היושב ברומו של הגלגל, כשהוא שמח וצוהל, אינו אלא 
פתי, שהרי עוד מעט - קט עלול הגלגל להתהפך עליו 
ובוכה  עצוב  הגלגל,  בתחתית  המצוי  העני,  גם  לגמרי. 
- פתי הוא, שהרי זה רק גלגל, ומה לו כי יבכה? והרבי 

סיים: ייסוב הגלגל ואתה תיוושע. וכן היה.

מדוע רבי כיבד את העשירים? לפי שההשגחה העליונה 
נתנה בידו של העשיר את כל האמצעים הדרושים לו 
בכדי לעשות גדולות בעולמו של הקב"ה. ברור, איפוא, 
שגם כוחות נפשו מתאימים למילוי תפקידו המיוחד. יש 
לכבד אדם כזה, שמן השמים ניתנה לו אפשרות יתרה. 
והעשיר צריך לנצל זכות זו להרבות כבוד שמים בעולם.

לרפואת
ר' יוסף שלמה בר עליה

ורחל בת סימי 

לעילוי נשמת
מרת אסתר בת מרים ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

אורות עונג שבת

תענית עשרה בטבת
יחול ביום חמישי
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