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נכריז  כ  א ואמר: נאנח תשובה , אחד
השומע וה' ותפילה , תענית יו על
תחינתנו... יקבל ישראל עמו תפילות

 וכ וכ וכ וכ בשט ירדו דמעות נחלי היה .
... המתפללי של  מעיניה

והמשי והקבוהקבוהקבוהקב""""ה ה ה ה  ,תפילת את קיבל
ישועה ... לה

 א א א נמשכהא כיצד לדעת ברצונכ
וקראו. המשיכו הישועה ,

שהששששנננניייי החליטו מהעיר אנשי
של הסיבה מהי לגלות חייבי
קפ ארוכה מחשבה ולאחר המגיפה.

ואמר: מה אחד

בשכונהאאאאנננניייי במגיפה! אש מי יודע
שמנותק יהודי מתגורר שלי
משתת לא הוא מהקהילה. לגמרי
באירועי משתת לא התורה, בשיעורי
הוא הכנסת לבית ואפילו ,הקהילתיי
מהכל, המנותק כזה ויהודי מגיע. לא
הוא רק ולכ !כרימו עבירות מלא בטח

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

בוח,חברו חברו חברו חברו  במבט  עליו הסתכל
לנו,  יאמי לא אחד א ואמר:
ונעקוב בוא בטוח, כ כל אתה א א

הלילה . אחריו

 מעוטפי מעוטפי מעוטפי ליד מעוטפי ישבו פליז  בשמיכת
דרכו... והציצו ביתו חלו
היהודי  הלילה , חצות לפני שעה  חצי

והחל  נר, הדליק  ידיו, נטל התעורר,
... להתארג

ומבעדהואז ואז ואז ואז  דלת חריקת נשמעה
החוצה... באפילה חומקת דמותו נראתה

בשתיקה,שני שני שני שני  זה אל זה הביטו  האנשי
עקלתו  בדר אחריו לצעוד  והחלו

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

הכבישיבתחילה בתחילה בתחילה בתחילה  בצדדי היהודי הל
החל  אט  אט  א ,המוכרי
ובסופו  מהעיר. היציאה  לכיוו לזלוג
נכנס לעיר, מחו יצא  היהודי דבר, של

... ונעל הסמו ליער

השני,ששששנננניייי על אחד הסתכלו האנשי
לא אנחנו !כא עד זהו, ואמרו:
רוצי אנחנו ליער! אחריו נכנסי

לחיות!... להמשי

לו למחרתלמחרתלמחרתלמחרת וסיפרו העיר רב  אל באו
בלילה, שראו מה  כל בפרטות

ואמרו: המשיכו הזה הזה הזה הזה ואז  היהודי היהודי היהודי היהודי  רבי רבי רבי רבי ,,,,
!!!!המסוכניהמסוכניהמסוכניהמסוכני השודדיהשודדיהשודדיהשודדי לקבוצתלקבוצתלקבוצתלקבוצת שיישיישיישיי
המגיפההמגיפההמגיפההמגיפה!...!...!...!... הגיעההגיעההגיעההגיעה שלו שלו שלו שלו  העוונותהעוונותהעוונותהעוונות ובגלל ובגלל ובגלל ובגלל 

תרגעו,ההההררררבבבב ואמר: דבריה את שמע
ראית שלא זמ כל תרגעו!

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

הקרובתארבוווווללללככככ בלילה מציעשג אני
שהוא כשתראו ומיד ביתו, ליד לו
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השנה השנה השנה השנה  ראש ראש ראש ראש   נצבינצבינצבינצבי פרשת פרשת פרשת פרשת 

............ההההממממלללל בבבבששששבבבביייילללל טטטטוווובבבב ממממששששההההוווו

בארצותאאאאחחחחדדדד הגדולי הצדקה מארגוני
למבצע לצאת החליט הברית
בהגרלה... יצאו כ ולצור התרמה,

הבריתההההממממאאאאררררגגגגנננניייי ארצות לנשיא ניגשו
ואמרו ,קלינטו ביל בשעתו,
עמוס, של הזמני שלוח יודעי 'אנו לו:
דקות עשרה חמש לנו תתרו א אבל
.'דולרי למיליוני זה את לתרג נוכל

עשרהההההננננששששייייאאאא חמש א פעולה, שית
הוא ,למיליוני יתורגמו שלו דקות
הדרוש הזמ את וימצא ,אות לתת מוכ
אי  לדעת ביקש הוא אחד דבר רק .לכ
עשרה חמש לוקחי אי זה? את עושי
?דולרי למיליוני זה את ומתרגמי דקות

הההה,כרטיסי נמכור אנו הסבירו:
בעליו את יזכה הזוכה והכרטיס
למש שלו בבית הנשיא של בביקור

דקות! עשרה חמש

.כ יהי

הזהההההההההגגגגררררללללהההה בכרטיס שזכה ומי נערכה,
לייקווד... מישיבת חכ תלמיד אבר היה

עאאאאוווותתתתוווו לעשות מה ידע לא חכ תלמיד
קלינטו ביל את הזו. המשונה הזכיה

בדיוק הוא מה בבית? אצלו צרי הוא
אליו מביאי לא למה אתו? לעשות אמור
הוא אי למשל? קניבסקי חיי רבי את
אנג'ל? של רוגל ע  אותו לכבד אמור
בשבילו? הבית את לשפ אמור הוא ומה,

אחדללללבבבבססססוווו ע לדבר הצליח הוא
סביב שמסתובבי היועצי
משהו, ל 'אגלה לו: אמר הלה הנשיא.
הזה. המידע ע לעשות תוכל מה ותראה
בצבא, הנשיא כשהיה שנה, שלשי לפני
כנראה צבאי. רגש שיר מאוד אהב הוא
אבל ,השני במהל השיר ממנו נשכח

ביותר'. עליו אהוב שיר היה הוא

לראשיננננייייגגגגשששש מלייקווד יהודי אותו
נעשה 'הבה :לה ואמר הארגו
הכנרי אחד את הביאו ה ביחד!' משהו
,ש בעל כנר הברית, בארצות הגדולי
את לה נתנו .מנגני בעלי שלשה ועוד
הנשיא יגיע שכאשר ,את וסיכמו השיר
והעוצמה. הרגש בשיא השיר את ינגנו ה

נשיאההההששששעעעעהההה הגיעה. לביקור המיועדת
הדלת את פותח הברית ארצות
בשיר פניו את מקבל הכנר פנימה. ונכנס
מתיישב הוא מיד. נזכר הנשיא האהוב.

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
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עשרה חמש לוקחי אי זה? את עושי
?דולרי למיליוני זה את ומתרגמי דקות

הההה,כרטיסי נמכור אנו הסבירו:
בעליו את יזכה הזוכה והכרטיס
למש שלו בבית הנשיא של בביקור
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.כ יהי
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לייקווד... מישיבת חכ תלמיד אבר היה

עאאאאוווותתתתוווו לעשות מה ידע לא חכ תלמיד
קלינטו ביל את הזו. המשונה הזכיה

בדיוק הוא מה בבית? אצלו צרי הוא
אליו מביאי לא למה אתו? לעשות אמור
הוא אי למשל? קניבסקי חיי רבי את
אנג'ל? של רוגל ע  אותו לכבד אמור
בשבילו? הבית את לשפ אמור הוא ומה,

אחדללללבבבבססססוווו ע לדבר הצליח הוא
סביב שמסתובבי היועצי
משהו, ל 'אגלה לו: אמר הלה הנשיא.
הזה. המידע ע לעשות תוכל מה ותראה
בצבא, הנשיא כשהיה שנה, שלשי לפני
כנראה צבאי. רגש שיר מאוד אהב הוא
אבל ,השני במהל השיר ממנו נשכח

ביותר'. עליו אהוב שיר היה הוא

לראשיננננייייגגגגשששש מלייקווד יהודי אותו
נעשה 'הבה :לה ואמר הארגו
הכנרי אחד את הביאו ה ביחד!' משהו
,ש בעל כנר הברית, בארצות הגדולי
את לה נתנו .מנגני בעלי שלשה ועוד
הנשיא יגיע שכאשר ,את וסיכמו השיר
והעוצמה. הרגש בשיא השיר את ינגנו ה

נשיאההההששששעעעעהההה הגיעה. לביקור המיועדת
הדלת את פותח הברית ארצות
בשיר פניו את מקבל הכנר פנימה. ונכנס
מתיישב הוא מיד. נזכר הנשיא האהוב.

ברכה נאמנה לאיש היקר והנעלה מיכאל רחמים חמייש הי"ו ונוות ביתו נדין שמחה )מייחה( תחי' וכל יוצאי חלציו היקרים
זלבית משפחת פרג'ון זכות המצוה תגן בעדם לשפע ברכה והצלחה וכל בניך למודי ה', אמן כן יהי רצון.



  
       



היא, השופר ומטרת בשופר', היו 'מצות
רז"ל טז.):כמאמר השנה 'אמר(ראש

מלכת השנה בראש לפני אמרו הקב"ה,
ושופרות, ככככדדדדייייזכרונות  ממממללללככככייייוווותתתת
,,,,עעעעללללייייככככ שיעלהששששתתתתממממללללייייככככוווונננניייי כדי  זכרונות

לטובה, לפני בבבבששששוווופפפפררררזכרוניכ  '.וווובבבבממממהההה

ראשממממממממאאאאממממרררר של שעיקרו משמע, זה
הקב"ה. של מלכותו קבלת הוא השנה

ראשייייתתתתרררר בתפילות כשנתבונ ,כ על
נבחי המלכותהשנה שעני מיד 

פסוקי את התפילות. כל במרכז עומד
רק אומרי אנו וה'שופרות' ה'זכרונות'
עני אול השנה, ראש של מוס בתפילת
תפילה בכל עצמו על חוזר ה'מלכיות'
על מלו' השנה: ראש מתפילות ותפילה

כל על מל וכו', בכבוד כולו העול כל
בעני היא הקידוש חתימת ג וכו''. האר

וכו''. האר כל על מל' עעעעננננייייזה: ששששככככ
ההההששששננננהההה.... רררראאאאשששש ששששלללל עעעעייייקקקקררררוווו ההההוווואאאא ההההממממללללככככוווותתתת

שכתובזזזזווווההההיייי מה של המשמעות ג
ראש שעני האריז"ל, בכתבי
בזה ומבואר המלכות'. בני' הוא השנה
השנה ראש שעבודת החסידות, בתורת

מחדש' 'לבנות לחדש)היא את(דהיינו
והוא ,העול על הקב"ה של מלכותו

דלעיל, הדברי תוכ זזזזהההההוא ששששבבבבייייוווו
ווווממממקקקקבבבבלללליייי ההההקקקקבבבב""""הההה אאאאתתתת ממממככככתתתתיייירררריייי אאאאננננוווו
ההההעעעעוווולללל וווועעעעלללל עעעעללללייייננננוווו ללללממממלללל ממממחחחחדדדדשששש אאאאוווותתתתוווו

3ככככווווללללוווו............

ביאור...ווווההההדדדדבבבברררריייי צריכי עדיי

אדם העולם3. של המציאות תופסאת בטבעו

שהמשקפת מי שישלו, 'המשקפת' לפי

דברים רק בה רואה הוא ונקיה מזוככת שלו

כעורה שלו שהמשקפת מי אך טובים,

טובים. לא דברים רק בה יראה הוא ומלוכלכת

אתוהנה לזכך כדי הנדרש הראשון הדבר

אחרי רק כי הידיעה. הוא המשקפת

בדבר... מרוכז להיות אפשר שיודעים

אדריובענין אליאב רבי הגאון סיפר זה

קו),שליט"א דף בראשית שיח, וז"ל:(בנועם

לבגדד. בדרך במדבר דרכם עשו סוחרים שלשה

כדי שבת. ערב הגיע ובינתים ארוך היה מסעם

לחפור השלשה החליטו השבת את לחלל שלא

עד כספם כל את בו ולהניח סתר במקום בור

כאשר מאוחרת בשעה שבת בליל שבת. מוצאי

מביניהם אחד קם שנתם את נמו הסוחרים

ניגש המסית, יצרו על להתגבר היה יכול שלא

הכסף כל את משם הוציא בחשאי, הבור אל

מעשהו את שגמר לאחר אחר. במקום והטמינו

דבר. אירע לא כאילו יצועו על לישון שב

אלבצאת הסוחרים ניגשו כאשר השבת,

כספם, את מתוכו להוציא כדי הבור

החלו הם נעלם. האוצר כל כי לראות נדהמו

השני את אחד ולהאשים ביניהם לריב מיד

ארכו כאשר שלבסוף עד הנפשעת בגניבה

הגאון לפני משפטם להגיש החליטו הוויכוחים

בגדד. של רבה חי' איש 'הבן

לבתיהם,בהגיעם שנכנסו לפני עוד לבגדד,

ושחו הרב של ביתו אל מיד פנו

לדבריהם האזין הרב קרה. אשר כל את לפניו

  
       



על פורט הכנר .בניגו ומתרכז ,בסלו
ואחרי החוצה, שבוקע כזה ברגש המיתרי
חשודי נצנוצי לעי ניכרי דקות עשר
נותרו הנגינה כשהסתיימה הנשיא... בעיני

בלבד. דקות חמש עוד לביקור

אניההההננננששששייייאאאא נא, 'הקשב :לאבר אומר
מקו בכל .העול בכל מטייל
ארוחות לי מגישי מגיע אני שאליו
,תאילנדי ,סיני תפריטי  דשנות
לחפש נאל אני כ אחר ...פריזאי
המיותרות מהקלוריות להיפטר דר

עצמי'... על שהעמסתי

לשתותככככאאאא לי הגשת אוכל. לי הבאת לא
מחשבה השקעת אבל סודה, רק
אותי, לכבד תוכל שבה בדר מיוחדת

לא שני אותי. ולרגש אותי לשמח
שלי... בעיני תתבונ וכעת  בכיתי
והצלחת הלב, כל ע אותי קיבלת

הלב'. את לי לפתוח

קטבבבבששששללללבבבב כרטיס מכיסו הוציא הוא זה
ואמר: נייד, מספר רשו שעליו
ראשי ממני מקבלי הזה המספר 'את
.חירו בשעת קשר ליצור כדי ממשלות
ומזמי הזה, המספר את ל נות אני
פע בכל אלי להתקשר אות

משהו'... שתצטר

שהיה...אאאאיייי סיפור אלא משל, 1זה

שלאאאאוווותתתתוווו בלבו לעורר הצליח אבר
בקשר. עמו להיות רצו הנשיא

בפרשתנו... הרצו התעוררות על

ייייוווו ששששלללל ממממההההוווותתתתוווו

השנה,בבבבחחחחווווממממשששש ראש של מהותו נתפרש לא
תרועה'. זכרו' יו שהוא נאמר 2ורק

שהכלממממההההיייי זה יו של המשמעות
וברעדה? בחיל לקראתו מתכונני
כמה ישנ זה שביו ביארו ז"ל חכמינו
והמשפט, הדי יו זהו :מיוחדי דברי
זהו תשובה, ימי עשרת מתחילי זה ביו

ועוד. ועוד ,האד בריאת יו

שלאאאא העיקרית שמהותו ופשוט, מוב
אחת, נקודה היא השנה ראש
שאר וכמו .פרטי לכמה המסתעפת
מיוחד תוכ יש אחד שלכל השנה, מועדי

.מצייני אנו שאותו

תורתעעעעייייקקקקרררר פי על השנה ראש של עניינו
יו היותו  הוא החסידות
שהרי .העול על למל הקב"ה 'הכתרת'

כך שיששליט"אבשם1. יעקב רבי סיפרהגאון

שליט"א גואלמן תשעב).הרב סוכותעמוד (דורשטוב,

כל וליקוטי2. אור תורה לשון הוא הזה הקטע

מבוארת חסידות עפ"י לו).תורה עמוד (מועדים-א

מוקדש להצלחת דוד בן שמחה הי"ו זכות המצוה תגן בעדו ובעד בני ביתו
לבריאות שמחה ולהצלחה בכל מעשה ידיו אמן, כן יהי רצון.



  
       



היא, השופר ומטרת בשופר', היו 'מצות
רז"ל טז.):כמאמר השנה 'אמר(ראש

מלכת השנה בראש לפני אמרו הקב"ה,
ושופרות, ככככדדדדייייזכרונות  ממממללללככככייייוווותתתת
,,,,עעעעללללייייככככ שיעלהששששתתתתממממללללייייככככוווונננניייי כדי  זכרונות

לטובה, לפני בבבבששששוווופפפפררררזכרוניכ  '.וווובבבבממממהההה

ראשממממממממאאאאממממרררר של שעיקרו משמע, זה
הקב"ה. של מלכותו קבלת הוא השנה

ראשייייתתתתרררר בתפילות כשנתבונ ,כ על
נבחי המלכותהשנה שעני מיד 

פסוקי את התפילות. כל במרכז עומד
רק אומרי אנו וה'שופרות' ה'זכרונות'
עני אול השנה, ראש של מוס בתפילת
תפילה בכל עצמו על חוזר ה'מלכיות'
על מלו' השנה: ראש מתפילות ותפילה

כל על מל וכו', בכבוד כולו העול כל
בעני היא הקידוש חתימת ג וכו''. האר

וכו''. האר כל על מל' עעעעננננייייזה: ששששככככ
ההההששששננננהההה.... רררראאאאשששש ששששלללל עעעעייייקקקקררררוווו ההההוווואאאא ההההממממללללככככוווותתתת

שכתובזזזזווווההההיייי מה של המשמעות ג
ראש שעני האריז"ל, בכתבי
בזה ומבואר המלכות'. בני' הוא השנה
השנה ראש שעבודת החסידות, בתורת

מחדש' 'לבנות לחדש)היא את(דהיינו
והוא ,העול על הקב"ה של מלכותו

דלעיל, הדברי תוכ זזזזהההההוא ששששבבבבייייוווו
ווווממממקקקקבבבבלללליייי ההההקקקקבבבב""""הההה אאאאתתתת ממממככככתתתתיייירררריייי אאאאננננוווו
ההההעעעעוווולללל וווועעעעלללל עעעעללללייייננננוווו ללללממממלללל ממממחחחחדדדדשששש אאאאוווותתתתוווו

3ככככווווללללוווו............

ביאור...ווווההההדדדדבבבברררריייי צריכי עדיי

אדם העולם3. של המציאות תופסאת בטבעו

שהמשקפת מי שישלו, 'המשקפת' לפי

דברים רק בה רואה הוא ונקיה מזוככת שלו

כעורה שלו שהמשקפת מי אך טובים,

טובים. לא דברים רק בה יראה הוא ומלוכלכת

אתוהנה לזכך כדי הנדרש הראשון הדבר

אחרי רק כי הידיעה. הוא המשקפת

בדבר... מרוכז להיות אפשר שיודעים

אדריובענין אליאב רבי הגאון סיפר זה

קו),שליט"א דף בראשית שיח, וז"ל:(בנועם

לבגדד. בדרך במדבר דרכם עשו סוחרים שלשה

כדי שבת. ערב הגיע ובינתים ארוך היה מסעם

לחפור השלשה החליטו השבת את לחלל שלא

עד כספם כל את בו ולהניח סתר במקום בור

כאשר מאוחרת בשעה שבת בליל שבת. מוצאי

מביניהם אחד קם שנתם את נמו הסוחרים

ניגש המסית, יצרו על להתגבר היה יכול שלא

הכסף כל את משם הוציא בחשאי, הבור אל

מעשהו את שגמר לאחר אחר. במקום והטמינו

דבר. אירע לא כאילו יצועו על לישון שב

אלבצאת הסוחרים ניגשו כאשר השבת,

כספם, את מתוכו להוציא כדי הבור

החלו הם נעלם. האוצר כל כי לראות נדהמו

השני את אחד ולהאשים ביניהם לריב מיד

ארכו כאשר שלבסוף עד הנפשעת בגניבה

הגאון לפני משפטם להגיש החליטו הוויכוחים

בגדד. של רבה חי' איש 'הבן

לבתיהם,בהגיעם שנכנסו לפני עוד לבגדד,

ושחו הרב של ביתו אל מיד פנו

לדבריהם האזין הרב קרה. אשר כל את לפניו

  
       



על פורט הכנר .בניגו ומתרכז ,בסלו
ואחרי החוצה, שבוקע כזה ברגש המיתרי
חשודי נצנוצי לעי ניכרי דקות עשר
נותרו הנגינה כשהסתיימה הנשיא... בעיני

בלבד. דקות חמש עוד לביקור

אניההההננננששששייייאאאא נא, 'הקשב :לאבר אומר
מקו בכל .העול בכל מטייל
ארוחות לי מגישי מגיע אני שאליו
,תאילנדי ,סיני תפריטי  דשנות
לחפש נאל אני כ אחר ...פריזאי
המיותרות מהקלוריות להיפטר דר

עצמי'... על שהעמסתי

לשתותככככאאאא לי הגשת אוכל. לי הבאת לא
מחשבה השקעת אבל סודה, רק
אותי, לכבד תוכל שבה בדר מיוחדת

לא שני אותי. ולרגש אותי לשמח
שלי... בעיני תתבונ וכעת  בכיתי
והצלחת הלב, כל ע אותי קיבלת

הלב'. את לי לפתוח

קטבבבבששששללללבבבב כרטיס מכיסו הוציא הוא זה
ואמר: נייד, מספר רשו שעליו
ראשי ממני מקבלי הזה המספר 'את
.חירו בשעת קשר ליצור כדי ממשלות
ומזמי הזה, המספר את ל נות אני
פע בכל אלי להתקשר אות

משהו'... שתצטר

שהיה...אאאאיייי סיפור אלא משל, 1זה

שלאאאאוווותתתתוווו בלבו לעורר הצליח אבר
בקשר. עמו להיות רצו הנשיא

בפרשתנו... הרצו התעוררות על

ייייוווו ששששלללל ממממההההוווותתתתוווו

השנה,בבבבחחחחווווממממשששש ראש של מהותו נתפרש לא
תרועה'. זכרו' יו שהוא נאמר 2ורק

שהכלממממההההיייי זה יו של המשמעות
וברעדה? בחיל לקראתו מתכונני
כמה ישנ זה שביו ביארו ז"ל חכמינו
והמשפט, הדי יו זהו :מיוחדי דברי
זהו תשובה, ימי עשרת מתחילי זה ביו

ועוד. ועוד ,האד בריאת יו

שלאאאא העיקרית שמהותו ופשוט, מוב
אחת, נקודה היא השנה ראש
שאר וכמו .פרטי לכמה המסתעפת
מיוחד תוכ יש אחד שלכל השנה, מועדי

.מצייני אנו שאותו

תורתעעעעייייקקקקרררר פי על השנה ראש של עניינו
יו היותו  הוא החסידות
שהרי .העול על למל הקב"ה 'הכתרת'

כך שיששליט"אבשם1. יעקב רבי סיפרהגאון

שליט"א גואלמן תשעב).הרב סוכותעמוד (דורשטוב,

כל וליקוטי2. אור תורה לשון הוא הזה הקטע

מבוארת חסידות עפ"י לו).תורה עמוד (מועדים-א

ז

מוקדש להצלחת יונאל פלוס הי"ו ובני ביתו היקרים
ה' יתברך ישמח ויצליח אותם בכל מעשה ידיהם ויתברכו בכל הברכות שבתורה הקדושה אמן, כן יהי רצון.



  
       



ההההממממללללווווככככהההה............ ווווננננחחחחדדדדשששש ללללככככוווו

נפטרבבבבששששננננתתתת העול לבריאת 2488
הנהגתו החלה ואז רבינו, משה

הנהגה .נו ב יהושע של הקדושה
שנה. ושמונה עשרי שנמשכה

שלאחרי לביתו הגיעו הליכה של שעות כמה

מן רב במרחק שהיה הביצים מוכר

דלתו. על והתדפקו הארמון

ישןמוכר יומו מעמל עייף שהיה הביצים

הצליחו בקושי ורק מאוד. עמוקה שינה

ותדהמהלהעירו. בבהלה, הדלת את פתח הוא

המלך בת את ביתו סף על בראותו בו אחזה

אחרי מאוחרת כזו בשעה החתן בעלה ואת

געשה כולה המדינה אחדות שעות לפני שרק

המלכותית. מהחתונה

והשניםהוא בואם סיבת על אותם שאל

נזכר רב בקושי מבוקשם. את לו הסבירו

שנים לפני לו שקרה במקרה הביצים מוכר

חשיבות. כל לו יחס לא בשעתו אשר אחדות

האישודאי, ענה - השבועה על מוחל שאני ודאי,

וחיו לשלום לביתכם שובו ועתה - בחיוך

חייכם. ימי כל ובנעימים בטוב יחדיו

ובקשובת מאוד לו הודו והנסיך המלך

לקבל. סירב הוא אך נאה מתנה לו להעניק

כאשרכשעשו אך הארמון, אל חזרה דרכם

מוכר של מביתו מעט התרחקו

של חבורה למולם פתאום הגיחה הביצים,

המלכותי הזוג אל ניגש החבורה ראש שודדים.

אותו הרב. כספם את מהם לקחת וביקש

לרוצחם!... ואף נישואיהם כמתנת קיבלו

עליהם,בני יחוס כי לפניו מתחננים החלו הזוג

לה, קרה אשר כל את לו סיפרה המלך בת

מאוחרת. כה ליל בשעת לכאן הגיעה וכיצד

את השודדים ראש שמע כאשר פלא, והנה

שלא משום רק לכאן נתגלגלה כי הדברים

האכזרי לבו נכמר שבועתה על לעבור רצתה

פקד ואף קרבנותיו, על הפעם לוותר והחליט

בדרכם... להמשיך להם לתת חבורתו בני על

אלמשסיים פנה הארוך, סיפורו את הרב

ושאלם: מולו שישבו הסוחרים שלשת

ומעולםמעתששמעתי'אורחי מאז החביבים!

מבין מי לדעת רציתי הסיפור את

- הביצים מוכר יותר, ונכבד גדול השנים

- השודדים ראש או המלך, בת על שוויתר

רב. ממון על שוויתר

כמותכםוהנה נכבדים סוחרים שלשה כאשר

לשמוע רוצה הייתי מאוד לביתי, נקלעו

הסוחריםישבו שניםמן כך. ַַאתחּותדעתכםעל

הוויתורים שני בין להכריע ידעו ולא מהרהרים

קפץ השלישי הסוחר רק מחברו, גדול איזה

גדול השודדים שראש סבור אני וענה: ראשון

בבת כלל חפץ לא הביצים שמוכר מאחר יותר,

ויתר השודד אך לה, ראוי שאינו ביודעו המלך

קושי'. ללא לקבלו יכול שהיה הכסף על

הגנב''אתה חי'הוא איש ה'בן עליו רעם -

- בכסףבקולו רק כי תודה 'הלא

'!!!!...מעיני כל ְֵַַָנתונים

מידמרוב והודה הסוחר התבלבל הפתעה

הוציא גם אתר על הגנב, הוא שאמנם

בשלימותו, הסכום כל את אמתחתו מתחת

את פנים...ועזב בבושת הרב בית

  
       



משפטם את לפסוק במקום אך רב בקשב

מעניין. סיפור ממנו לשמוע מהם ביקש

ורצוץהסוחרים שבור לבם משתוממים. ישבו

עייפים הםגם לטמיון, מעמלםשירד

לספר מבקש הרב ואילו והמפרך הארוך ממסעם

העזו לא הכבוד יראת מתוך אך סיפורים...

בסיפורו: הרב פתח ובינתים לדבריו. להפריע

לטיילפעם גדול מלך של בתו יצאה אחת

מן מאוד נהנתה הנערה לעיר, מחוץ

לא בשרעפיה שקועה שהיתה ומתוך הטיול,

ולא בדרך טעתה היא הלילה. שירד הרגישה

נפל גדול פחד אביה. לארמון לשוב כיצד ידעה

בבכי. ממררת החלה והיא עליה,

שהתפרנסלפתע עני, הלך מולה הגיח

קונה היה אותן ביצים, ממכירת

ביוקר. בעיר ומוכרן בזול שבסביבה בכפרים

מלא כד כאשר לביתו העני חזר שעה באותה

הנערה את ובראותו ראשו, על לו מונח ביצים

בכייתה. לפשר שאלה הבוכיה

לו'אינני נענתה - הביתה' לחזור כיצד יודעת

ירד, הלילה בדרכי, 'טעיתי - המלך בת

כזו'. בשעה לטייל רגילה ואינני

אניבואי מכיר - האיש הציע - אותך ואלוה

בדבר. טרחה לי ואין הדרכים את היטב

עלהנערה התרגשותה ומתוך מאוד, שמחה

על תודה שכאות לו נשבעה הצלתה

לאשה! לו תינשא עמה, חסדו

ברצינותמוכר התייחס לא כלל הביצים

שתינשא המלך, בת - הנערה לדברי

בעשרות ממנה המבוגר עני, ביצים למוכר

ולהצילה לה לעזור היתה כוונתו כל שנים,

מחוץ בלילות המסתובבים רעים מאנשים

מתוך הם דבריה כל כי שידע וכיון לעיר,

שבועתה. על שחק בלבד התרגשות

העניכאשר של ביתו ליד ועברו לעיר התקרבו

הנערה, של סליחתה את האיש ביקש

הביצים עם הכד את להניח לביתו נכנס הוא

המלכות. בית עד ללוותה המשיך מכן ולאחר

שמחהבת בתרועת בארמון התקבלה המלך

וכל לשלומה דאגו כבר הכל שכן וגיל

אחריה. לחפש יצאו כבר העיר שוטרי

בתשנים של מתעייתה הסיפור חלפו. אחדות

מל נשכח בגרההמלך הנערה כולם. ב

הוריה, ידי על לה הוצעו שונות נישואין והצעות

להינשא סירבה הנערה כולם. את דחתה היא אך

למוכר שבועתה את היטב זכרה שכן לאיש,

לימים, אך עליה. לעבור ויראה העני הביצים

להינשא המלך אביה של לחצו עליה גבר כאשר

להכנע. הנערה נאלצה בכל, מוצלח לנסיך

הדרנישואיה ברוב נערכו המלך בת של

שמחתה. את חגגו המדינה בני וכל ופאר,

הזוגכאשר ובני הרבים המוזמנים כל התפזרו

בוכה המלך בת החלה בחדרם, נשארו

אין היקר! בעלי 'חטאתי ואמרה: בעלה לפני

נשבעתי שנים לפני כבר הרי כי לך, שייכת אני

היא לאשה...' לו שאהיה עני ביצים למוכר

בדרך שתעתה איך הענין כל את לבעלה סיפרה

ביקשה ולבסוף הצילה, הביצים שמוכר ואיך

שבועתה. לקיים שתוכל כדי שישחררה ממנו

סיפורההנסיך, את שמע היה, שפיקח

אל עמו יחד ללכת לה ויעץ התמים

שימחל ממנו ולבקש הביצים מוכר של ביתו

לפתרון הסכימה המלך בת שבועתה. על לה

אליה. יצטרף שבעלה נתרצתה וגם לה, שהציע

אתלפי השנים החליפו הנסיך של הצעתו

ושבים אותםהעוברים יכירו בגדיהםלבל

הארמון. את בחשאי ויצאו

לעילוי נשמת לאה רביבו ז''ל הי"ד בת סוליקה
נלב"ע כ"א טבת התשע"ד - תנצב"ה



  
       



ההההממממללללווווככככהההה............ ווווננננחחחחדדדדשששש ללללככככוווו

נפטרבבבבששששננננתתתת העול לבריאת 2488
הנהגתו החלה ואז רבינו, משה

הנהגה .נו ב יהושע של הקדושה
שנה. ושמונה עשרי שנמשכה

שלאחרי לביתו הגיעו הליכה של שעות כמה

מן רב במרחק שהיה הביצים מוכר

דלתו. על והתדפקו הארמון

ישןמוכר יומו מעמל עייף שהיה הביצים

הצליחו בקושי ורק מאוד. עמוקה שינה

ותדהמהלהעירו. בבהלה, הדלת את פתח הוא

המלך בת את ביתו סף על בראותו בו אחזה

אחרי מאוחרת כזו בשעה החתן בעלה ואת

געשה כולה המדינה אחדות שעות לפני שרק

המלכותית. מהחתונה

והשניםהוא בואם סיבת על אותם שאל

נזכר רב בקושי מבוקשם. את לו הסבירו

שנים לפני לו שקרה במקרה הביצים מוכר

חשיבות. כל לו יחס לא בשעתו אשר אחדות

האישודאי, ענה - השבועה על מוחל שאני ודאי,

וחיו לשלום לביתכם שובו ועתה - בחיוך

חייכם. ימי כל ובנעימים בטוב יחדיו

ובקשובת מאוד לו הודו והנסיך המלך

לקבל. סירב הוא אך נאה מתנה לו להעניק

כאשרכשעשו אך הארמון, אל חזרה דרכם

מוכר של מביתו מעט התרחקו

של חבורה למולם פתאום הגיחה הביצים,

המלכותי הזוג אל ניגש החבורה ראש שודדים.

אותו הרב. כספם את מהם לקחת וביקש

לרוצחם!... ואף נישואיהם כמתנת קיבלו

עליהם,בני יחוס כי לפניו מתחננים החלו הזוג

לה, קרה אשר כל את לו סיפרה המלך בת

מאוחרת. כה ליל בשעת לכאן הגיעה וכיצד

את השודדים ראש שמע כאשר פלא, והנה

שלא משום רק לכאן נתגלגלה כי הדברים

האכזרי לבו נכמר שבועתה על לעבור רצתה

פקד ואף קרבנותיו, על הפעם לוותר והחליט

בדרכם... להמשיך להם לתת חבורתו בני על

אלמשסיים פנה הארוך, סיפורו את הרב

ושאלם: מולו שישבו הסוחרים שלשת

ומעולםמעתששמעתי'אורחי מאז החביבים!

מבין מי לדעת רציתי הסיפור את

- הביצים מוכר יותר, ונכבד גדול השנים

- השודדים ראש או המלך, בת על שוויתר

רב. ממון על שוויתר

כמותכםוהנה נכבדים סוחרים שלשה כאשר

לשמוע רוצה הייתי מאוד לביתי, נקלעו

הסוחריםישבו שניםמן כך. ַַאתחּותדעתכםעל

הוויתורים שני בין להכריע ידעו ולא מהרהרים

קפץ השלישי הסוחר רק מחברו, גדול איזה

גדול השודדים שראש סבור אני וענה: ראשון

בבת כלל חפץ לא הביצים שמוכר מאחר יותר,

ויתר השודד אך לה, ראוי שאינו ביודעו המלך

קושי'. ללא לקבלו יכול שהיה הכסף על

הגנב''אתה חי'הוא איש ה'בן עליו רעם -

- בכסףבקולו רק כי תודה 'הלא

'!!!!...מעיני כל ְֵַַָנתונים

מידמרוב והודה הסוחר התבלבל הפתעה

הוציא גם אתר על הגנב, הוא שאמנם

בשלימותו, הסכום כל את אמתחתו מתחת

את פנים...ועזב בבושת הרב בית

  
       



משפטם את לפסוק במקום אך רב בקשב

מעניין. סיפור ממנו לשמוע מהם ביקש

ורצוץהסוחרים שבור לבם משתוממים. ישבו

עייפים הםגם לטמיון, מעמלםשירד

לספר מבקש הרב ואילו והמפרך הארוך ממסעם

העזו לא הכבוד יראת מתוך אך סיפורים...

בסיפורו: הרב פתח ובינתים לדבריו. להפריע

לטיילפעם גדול מלך של בתו יצאה אחת

מן מאוד נהנתה הנערה לעיר, מחוץ

לא בשרעפיה שקועה שהיתה ומתוך הטיול,

ולא בדרך טעתה היא הלילה. שירד הרגישה

נפל גדול פחד אביה. לארמון לשוב כיצד ידעה

בבכי. ממררת החלה והיא עליה,

שהתפרנסלפתע עני, הלך מולה הגיח

קונה היה אותן ביצים, ממכירת

ביוקר. בעיר ומוכרן בזול שבסביבה בכפרים

מלא כד כאשר לביתו העני חזר שעה באותה

הנערה את ובראותו ראשו, על לו מונח ביצים

בכייתה. לפשר שאלה הבוכיה

לו'אינני נענתה - הביתה' לחזור כיצד יודעת

ירד, הלילה בדרכי, 'טעיתי - המלך בת

כזו'. בשעה לטייל רגילה ואינני

אניבואי מכיר - האיש הציע - אותך ואלוה

בדבר. טרחה לי ואין הדרכים את היטב

עלהנערה התרגשותה ומתוך מאוד, שמחה

על תודה שכאות לו נשבעה הצלתה

לאשה! לו תינשא עמה, חסדו

ברצינותמוכר התייחס לא כלל הביצים

שתינשא המלך, בת - הנערה לדברי

בעשרות ממנה המבוגר עני, ביצים למוכר

ולהצילה לה לעזור היתה כוונתו כל שנים,

מחוץ בלילות המסתובבים רעים מאנשים

מתוך הם דבריה כל כי שידע וכיון לעיר,

שבועתה. על שחק בלבד התרגשות

העניכאשר של ביתו ליד ועברו לעיר התקרבו

הנערה, של סליחתה את האיש ביקש

הביצים עם הכד את להניח לביתו נכנס הוא

המלכות. בית עד ללוותה המשיך מכן ולאחר

שמחהבת בתרועת בארמון התקבלה המלך

וכל לשלומה דאגו כבר הכל שכן וגיל

אחריה. לחפש יצאו כבר העיר שוטרי

בתשנים של מתעייתה הסיפור חלפו. אחדות

מל נשכח בגרההמלך הנערה כולם. ב

הוריה, ידי על לה הוצעו שונות נישואין והצעות

להינשא סירבה הנערה כולם. את דחתה היא אך

למוכר שבועתה את היטב זכרה שכן לאיש,

לימים, אך עליה. לעבור ויראה העני הביצים

להינשא המלך אביה של לחצו עליה גבר כאשר

להכנע. הנערה נאלצה בכל, מוצלח לנסיך

הדרנישואיה ברוב נערכו המלך בת של

שמחתה. את חגגו המדינה בני וכל ופאר,

הזוגכאשר ובני הרבים המוזמנים כל התפזרו

בוכה המלך בת החלה בחדרם, נשארו

אין היקר! בעלי 'חטאתי ואמרה: בעלה לפני

נשבעתי שנים לפני כבר הרי כי לך, שייכת אני

היא לאשה...' לו שאהיה עני ביצים למוכר

בדרך שתעתה איך הענין כל את לבעלה סיפרה

ביקשה ולבסוף הצילה, הביצים שמוכר ואיך

שבועתה. לקיים שתוכל כדי שישחררה ממנו

סיפורההנסיך, את שמע היה, שפיקח

אל עמו יחד ללכת לה ויעץ התמים

שימחל ממנו ולבקש הביצים מוכר של ביתו

לפתרון הסכימה המלך בת שבועתה. על לה

אליה. יצטרף שבעלה נתרצתה וגם לה, שהציע

אתלפי השנים החליפו הנסיך של הצעתו

ושבים אותםהעוברים יכירו בגדיהםלבל

הארמון. את בחשאי ויצאו

ז

לעילוי נשמת אבינו וסבינו  היקר באדם רודף צדקה וחסד
ה"ה זאב בן חנה ז''ל נלב"ע כ' אייר התשע"ב - תנצב"ה



  
       



נפשווווששששממממוווואאאאלללל 'מפת' את שהכיר הנביא,
דרכיה כל את וידע ,האד
רצו לעורר היחידה שהדר ידע ונתיבותיה,
ידי על רק זה ,למלו שאול אצל
לה אמר ולכ אליו, הע של ההתבטלות
רעו" מלכותו, עליה ולקבל להריע

!"לה יחי אמרו העכד).כל י, (שמואלא 

גדולהההההההההככככתתתתררררהההה קבוצה א הסתיימה,
 לקבלו... סירבו ישראל מע
זה? ענמה אמר בלעל "בני

"בזהכז)...ו פסוק ש) 

אתווווללללככככ אצלו לעורר הצליחו לא
וג" נאמר: וכ למלוכה, הרצו

"לבית הל כו)אל פסוק ופירש(ש  
ללללבבבבייייתתתתוווו(ש):הרד"ק ללללוווו ששששההההלללל ללללההההוווודדדדייייעעעע

ממממקקקקוווובבבבלללל ההההייייהההה ששששללללאאאא ששששרררראאאאהההה ככככייייוווו ככככבבבבתתתתחחחחייייללללהההה,,,,
ווווללללאאאא ללללבבבבייייתתתתוווו ההההלללל ייייששששרררראאאאלללל,,,, ללללככככלללל ווווממממררררווווצצצצהההה

...!...!...!...!ממממלללל ככככממממששששפפפפטטטט עעעעדדדדיייייייי ההההתתתתננננההההגגגג

וווואאאאבי ביחס הדברי פני ה כאלה
על  שלו לע וד בשר מל
מל על כשמדובר וכמה כמה אחת

הקב"ה. המלכי מלכי

אאאאייייהעול רחוק הקב"ה שלגבי לומר צור
.מהמל הע מאשר יותר הרבה כולו
,אד בב סו סו מדובר כפשוטו במל
הבורא שבי ביחס עוסקי אנו כא ואילו
דברי לבי אמיתי גבול בלי בי לברואיו,
ה כול העולמות כל .ומוגבלי נחותי

הקב"ה. לגבי וכאפס כאי

מכוניבבבבסססספפפפרררריייי המאמרותהקבלה, עשרה
העול את הקב"ה ברא שבה

דהדיוטא' מילי' הדיוטות),בש ועל(דברי
המל של ממנהגו שאי אומרי אנו זה

הדיוטות בדברי דמלכאלעסוק אורחא (לאו

דהדיוטא). במילי ששששככככלללללאשתעי ככככללללווווממממרררר,,,,
וווועעעעדדדד עעעעללללייייוווונננניייי ההההככככיייי ממממההההעעעעווווללללממממוווותתתת ההההבבבבררררייייאאאאהההה,,,,
ממממיייילללליייי'''' בבבבגגגגדדדדרררר הההה ,,,,ההההתתתתחחחחתתתתוווונננניייי ההההעעעעווווללללממממוווותתתת

ההההקקקקבבבב""""הההה.... ללללגגגגבבבביייי דדדדההההדדדדייייווווטטטטאאאא''''

היאממממככככלללל ועצומה גדולה כמה עד מוב זה
העול על מלוכה לידי הירידה
להגביל עליו כמה עד הקב"ה. של מצידו
,צמצומי סו באי ולהצטמצ עצמו את
ער איזה יקבלו העול שענייני כדי
העול על למלו שיוכל עד אצלו,
כביכול, עצמו, מצד הוא, ולכ ולהנהיגו.
.העול על מל להיות כלל רוצה אינו

אאאאממממננננמשו העול את ברא הוא
,'אמלו אנא ברצונו ש'עלה
ואי והואיל ,מל להיות רצה שה' כלומר
.העול את ברא הוא לכ ,ע בלא מל

לאחראאאאוווולללל הבריאה. בתחילת היה זה
הקב"ה אי נברא כבר שהעול
עצמו, מצד העול על מל להיות רוצה
הבקשה באה העול כשמתו רק אלא
שהמלוכה רוצה הקב"ה עליו. מל שיהיה
עבודה ידי על תבוא העול על שלו
אי לכ מלמעלה. כפיה מתו ולא ובחירה
.מל להיות כביכול, רוצה, עצמו מצד הוא

  
       



ההנהגהללללאאאאחחחחרררר עברה 110 בגיל פטירתו
ואחר הדור, אותו של 'ל'זקני
.השופטי הנהגת החלה פטירת

שנה 350 שנמשכה עד(בער),הנהגה
ואז ישראל, למל שאול של הכתרתו
.המלכי תקופת  חדשה תקופה החלה

הנביא,ווווההההננננהההה שמואל היה האחרו השופט
הכתרתו טקס מסופר שלובספרו

למלוכה. קיש, ב שאול ,הראשו המל
מסופר: וכ

ישראלששששממממוווואאאאלללל וע ,הזדק הנביא
במאות ואמרו: אליו ניגשו
פע בכל לנו ק האחרונות השני

לנו!(שופט)צדיק נמאס אותנו. שהנהיג
!מל רוצי אנחנו

ראלווווככככי זקני ל צתקו" נאמר:
אמרו הרמתה. מאל אל באו
מל נימה ...זקנ אה הה אליו

"יהכל פטנה)...לד ח, (שמואלא 

הנביא,ההההננננבבבבוווואאאאהההה שמואל על שרתה
ואמר לשמואל התגלה והקב"ה
את אמלא ואני ,בקשת את שמעתי לו:
.למל קיש ב שאול את תמשח ל ,רצונ

שאול:ווווככככ של מעלותיו ש מתוארי
ר ...קי מ נימימ אי "ויהי

וטב חר אל מ ב היה ול חיל.
כממ מ טב יראל מני אי ואי

"העלמ ב אב).ומעלה ט, ש) 

החסידותווווככככתתתתבבבב באור גליובספר א (שנה

(6 עמוד ישראליב מל על וז"ל:
נאמר ,המל שאול הוא הלא ,הראשו
ב ומעלה כממ' שהיה בכתוב
שהוא לכ רק הכוונה אי .'העלמ
העיקר בגשמיות. קומה גבוה איש היה
לידי הבאה הרוחנית הגבהות הוא כא

אלה. במילי ביטוי

מרוממתאאאאייייששששייייוווותתתתוווו היתה שאול של
דרגת .הע מכל ו'גבוה'ה
היתה  למדות הרומזת  שלו 'ה'שכ
כל של ומהמוחי מהראש ונעלית גבוהה

שבה מהגדולי ג ,היההע שזה וכיו)

ג ביטוי לידי בא הוא לכ ברוחניות המצב

בגשמיות). ומעלה' 'משכמו של הקומה בגבהות

ממממללללאאאאששששאאאאוווולללל עעעעוווולללל ההההפפפפננננייייממממיייי,,,, עעעעווווללללממממוווו בבבבתתתתוווו חחחחיייי
תתתתווווררררהההה,,,, בבבבאאאאוווורררר ממממוווואאאארררר ווווחחחחממממללללהההה,,,, אאאאההההבבבבהההה
וווועעעעווווננננגגגג בבבבאאאאווווששששרררר ממממווווקקקק ההההתתתתפפפפייייללללהההה,,,, וווותתתתחחחחננננוווונננניייי
ההההררררווווחחחח'''' ''''עעעעששששיייירררריייי אאאאצצצצלללל ההההממממתתתתגגגגלללליייי  עעעעייייללללאאאאיייייייי

להוציאממממססססווווגגגגוווו............ שרוצי שמע הוא וכאשר,
להנהגת אותו ול'זרוק' עולמו, מתו אותו
מה עשיתי? 'מה .תוק בכל סירב  הע

מפה'... לכו ממני? רוצי 4את

"וילכד נמצא.4. ולא ויבקשוהו קיש בן שאול

הלום עוד הבא בה' עוד וישאלו

ה' ויאמר הכליםאיש אל נחבא הוא "הנה

כא-כב). י, (שמואל-א

מוקדש לעילוי נשמת שמעון בן סוליקה ז"ל וימין בן סוליקה ז"ל נלב"ע  כ"ט תשרי התשפ"א
ולהבדיל להצלחת אברהם בוזגלו וב"ב



  
       



נפשווווששששממממוווואאאאלללל 'מפת' את שהכיר הנביא,
דרכיה כל את וידע ,האד
רצו לעורר היחידה שהדר ידע ונתיבותיה,
ידי על רק זה ,למלו שאול אצל
לה אמר ולכ אליו, הע של ההתבטלות
רעו" מלכותו, עליה ולקבל להריע

!"לה יחי אמרו העכד).כל י, (שמואלא 

גדולהההההההההככככתתתתררררהההה קבוצה א הסתיימה,
 לקבלו... סירבו ישראל מע
זה? ענמה אמר בלעל "בני

"בזהכז)...ו פסוק ש) 

אתווווללללככככ אצלו לעורר הצליחו לא
וג" נאמר: וכ למלוכה, הרצו

"לבית הל כו)אל פסוק ופירש(ש  
ללללבבבבייייתתתתוווו(ש):הרד"ק ללללוווו ששששההההלללל ללללההההוווודדדדייייעעעע

ממממקקקקוווובבבבלללל ההההייייהההה ששששללללאאאא ששששרררראאאאהההה ככככייייוווו ככככבבבבתתתתחחחחייייללללהההה,,,,
ווווללללאאאא ללללבבבבייייתתתתוווו ההההלללל ייייששששרררראאאאלללל,,,, ללללככככלללל ווווממממררררווווצצצצהההה

...!...!...!...!ממממלללל ככככממממששששפפפפטטטט עעעעדדדדיייייייי ההההתתתתננננההההגגגג

וווואאאאבי ביחס הדברי פני ה כאלה
על  שלו לע וד בשר מל
מל על כשמדובר וכמה כמה אחת

הקב"ה. המלכי מלכי

אאאאייייהעול רחוק הקב"ה שלגבי לומר צור
.מהמל הע מאשר יותר הרבה כולו
,אד בב סו סו מדובר כפשוטו במל
הבורא שבי ביחס עוסקי אנו כא ואילו
דברי לבי אמיתי גבול בלי בי לברואיו,
ה כול העולמות כל .ומוגבלי נחותי

הקב"ה. לגבי וכאפס כאי

מכוניבבבבסססספפפפרררריייי המאמרותהקבלה, עשרה
העול את הקב"ה ברא שבה

דהדיוטא' מילי' הדיוטות),בש ועל(דברי
המל של ממנהגו שאי אומרי אנו זה

הדיוטות בדברי דמלכאלעסוק אורחא (לאו

דהדיוטא). במילי ששששככככלללללאשתעי ככככללללווווממממרררר,,,,
וווועעעעדדדד עעעעללללייייוווונננניייי ההההככככיייי ממממההההעעעעווווללללממממוווותתתת ההההבבבבררררייייאאאאהההה,,,,
ממממיייילללליייי'''' בבבבגגגגדדדדרררר הההה ,,,,ההההתתתתחחחחתתתתוווונננניייי ההההעעעעווווללללממממוווותתתת

ההההקקקקבבבב""""הההה.... ללללגגגגבבבביייי דדדדההההדדדדייייווווטטטטאאאא''''

היאממממככככלללל ועצומה גדולה כמה עד מוב זה
העול על מלוכה לידי הירידה
להגביל עליו כמה עד הקב"ה. של מצידו
,צמצומי סו באי ולהצטמצ עצמו את
ער איזה יקבלו העול שענייני כדי
העול על למלו שיוכל עד אצלו,
כביכול, עצמו, מצד הוא, ולכ ולהנהיגו.
.העול על מל להיות כלל רוצה אינו

אאאאממממננננמשו העול את ברא הוא
,'אמלו אנא ברצונו ש'עלה
ואי והואיל ,מל להיות רצה שה' כלומר
.העול את ברא הוא לכ ,ע בלא מל

לאחראאאאוווולללל הבריאה. בתחילת היה זה
הקב"ה אי נברא כבר שהעול
עצמו, מצד העול על מל להיות רוצה
הבקשה באה העול כשמתו רק אלא
שהמלוכה רוצה הקב"ה עליו. מל שיהיה
עבודה ידי על תבוא העול על שלו
אי לכ מלמעלה. כפיה מתו ולא ובחירה
.מל להיות כביכול, רוצה, עצמו מצד הוא

ז

מוקדש לעילוי נשמת מאיר בן ישראל ונעמי ז''ל
לבית משפחת מלאכי - תנצב"ה



  
        



שופרות,ווווההההננננהההה הוא: בפסוק המבואר הסדר
חכמינו ואילו ומלכויות. זכרונות
שונה, בצורה הסדר את הביאו הקדושי
ו'שופרות'. 'זכרונות' 'מלכויות' והוא:
הסדר? את חכמי שינו מדוע להבי וצרי

עעעעללללייייוז"ל:(ש),וווותתתתייייררררצצצצוווו ההההממממללללייייככככההההוווו ''''אאאאללללאאאא
ממממללללפפפפננננייייוווו בבבבקקקקשששש ככככ וווואאאאחחחחרררר תתתתחחחחייייללללהההה,,,,
בבבבששששוווופפפפרררר'.'.'.'.  וווובבבבממממהההה ללללוווו,,,, ששששתתתתייייזזזזככככרררר ככככדדדדיייי ררררחחחחממממיייי

מכיווווובבבבייייאאאאוווורררר :הקדושי דבריה
רוצי אנו השנה שבראש
,לכ ,הרחמי מדת עלינו שתתעורר
עול עלינו לקבל עלינו ,לכ שנזכה כדי

נזכה כ ובזכות תחילה, שמי מלכות
.טובי חיי בספר להיכתב

שיינערמאווווההההקקקקששששהההה יוס משה הרב הגאו
רסז): עמוד במדבר משה, (אהל

למדי אנו הקדושי חז"ל מדברי
היא השנה לראש המיוחדת שהעבודה
!'עליכ 'שתמליכוני  הקב"ה' 'המלכת

פווווצצצצרררריייי מאה והרי ,להבי(לפחות)עמי

יתבר ממליכיאותו יואנו בכל
וכו' אתה ברו' מברכי כשאנו ממממללללשמו,

חובת'ההההעעעעוווולללל ידי יצאנו לא מלכות הזכרת (ובלי

השנה?...הברכה), בראש מיוחד מה כ וא

ההההננננפפפפשששש וווועעעעצצצצממממוווותתתת פפפפננננייייממממייייוווותתתת גגגגייייללללוווויייי

שלגגגגייייללללוווו והתענוג הרצו כי חז"ל לנו
את ולצמצ להשפיל הקב"ה
מסתלקי  העול על ולמלו עצמו
ע השנה ראש ערב בכל כביכול

 ושנה שנה בכל חשיכה

וה'דורמיטא'זזזזההההוווו הסילוק (שינה)עני

הסתלקות השנה: ראש ליל של
במלוכה הקב"ה של והתענוג הרצו
,מתעלי והתענוג הרצו .העול על

לדרגהכביכול, הקב"ה, של לעצמותו
מעני לגמרי מובדל הוא בה

6העולמות.

במלוכהווווממממאאאאחחחחרררר והתענוג שהרצו
אל חזרה והתעלו הסתלקו
שהוא כפי הקב"ה של בעצמותו שרש
צור יש לכ  מהנבראי לגמרי מובדל
חדשי ועונג רצו יעוררו ישראל שבני

במלכות. כביכול

להכתירזזזזההההוווו  השנה ראש של עניינו
קבלת ידי על למל הקב"ה את

אליו. וההתבטלות מלכותו עול

בבבבההההככככתתתתררררההההההההבבבבייייטטטטוווולללל ההההממממתתתתבבבבטטטטאאאא ההההעעעעממממווווקקקק
אאאאצצצצלללל ממממעעעעוווורררררררר ששששוווופפפפרררר,,,, וווובבבבתתתתקקקקייייעעעעתתתת
ההההעעעעוווולללל בבבבההההתתתתההההוווווווותתתת ההההתתתתעעעעננננווווגגגג אאאאתתתת ההההקקקקבבבב""""הההה

בשנה הנפש,שעברה6. אל מסילות (בחוברת

השנה) ראש - באריכותתש"פ ביארנו

נוכל לא כי שם עיין ה'דורמיטא', ענין את

לכפול.

  
        



זזזזההההוווו השנה בראש שלנו העבודה תוכ
עעעעלללל ללללממממלללל ההההקקקקבבבב""""הההה אאאאתתתת ללללההההממממלללליייי

....עלינוההההעעעעוווולללל למל אותו מקבלי כשאנו
מלכותו את ומקבלי אליו ומתבטלי

אצל כביכול מעוררי אנו בכ  ועולו
נעשה והוא למלוכה, הרצו את הקב"ה

.העול ועל עלינו מל 5מחדש

ביאור...ווווההההדדדדבבבברררריייי צריכי עדיי

ייייוווו בבבבככככלללל בבבבררררככככוווותתתת ממממאאאאהההה

"ביבבבבפפפפררררששששתתתת נאמר: בהעלות
בראי עדיכבמ מחתכ
עלתיכ על חצצרת תקע כחד
לפני רלז לכ והי למיכ זבחי ועל

"אלקיכ ה' אני י).אלקיכ י, (במדבר 

עז)הקדושיווווחחחחככככממממייייננננוווו פיסקא (ספרי,

:כ הזה הפסוק את דרשו
שופרות. הרי  חצצרת' תקע'
'אני זכרונות. הרי  'רלז לכ והי'

מלכויות. זו  'אלקיכ ה'

ונחזור ה'חוזר'5. אמר הדברים- של עיקרן על

זיע"א כהן יואל דבריוהרב (והובאו

:(26 גליון ב'מעיינותיך'

הואענין העולמות על הקב"ה של המלוכה

שהקב"העצמו כיון לגביו, ירידהוהשפלה

נבראים. על מלך מלהיות ערוך באין ועלנעלה

ודם: בשר מלך דרך

מצדמלך ונעלה מרומם אדם הוא אמיתי,

שאול, בישראל, הראשון המלך על עצמו.

העם" מכל גבוה ומעלה "משכמו נאמר:

ב). ט, שקומתו(שמואל-א - מקרא של פשוטו מלבד

- הוא זה כתוב של תוכנו גבוהה, היתה שאול של

ו'גבוה'. מרומם אדם היה שאול שבאישיותו

ולהנהיגלאדם מדינה על למלוך שכזה, מרומם

גדולה. השפלה זו מקובלעם, אצלנו

ומתאוהלהתנשא כאדםשרוצה אתהמלך לתאר

הוא שההיפך היא, האמת אבל אנשים. על

הואאדם להיותמלך, הראוי -מלךאמיתי, הנכון

המדינה והנהגת שהמלוכה עצמו, מצד מרומם

בהן. חפץ אינו והוא עבורו, להשפלה נחשבות

שהעםלכן, צריך להיותמלך יסכים שהמלך בכדי

ומתחננים מבקשים העם - אותו יכתיר

אליו, עצמם ומבטלים עליהם שימלוך למלך

ההסכמה את בו מעוררים הם זה ידי ועל

עליהם. למלוך והרצון

דרקיעא:הרבה במלכותא הוא מכך יותר

מענין לגמרי מרומם עצמו מצד הקב"ה

של מרוממותו ערוך לאין הנבראים, על המלוכה

של הענין כל הקב"ה, לגבי מהעם. ודם בשר מלך

גד הואהשפלה עליו והמלוכה העולם ולה.בריאת

עצומה, גדולה היא העולם בריאת לגבינו אמנם

שחז"ל נח.)וכפי "לך(ברכות הכתוב: את מפרשים

הגדולה" יא)ה' כט, הימים-א מעשה(דברי 'זו -

'במקום - יתברך אליו ביחס אבל בראשית',

מוצא אתה שם הקב"ה של גדולתו מוצא שאתה

בראשית שבמעשה הגדולה כל לגביו ענוותנותו'.

והשפלה. ענוה זו נבראים, על והמלוכה

הרצוןלכן, את הקב"ה אצל לעורר בכדי

את בו לעורר אנו צריכים עלינו, למלוך

למלוך. וירצה שיסכים עד במלוכה התענוג

מוקדש לעילוי נשמת הרב אליהו כהן בר רחל זצ"ל רבה של בית שאן
ולהבדיל לרפואת הרבנית רבקה בת מזל טוב תחי'



  
        



שופרות,ווווההההננננהההה הוא: בפסוק המבואר הסדר
חכמינו ואילו ומלכויות. זכרונות
שונה, בצורה הסדר את הביאו הקדושי
ו'שופרות'. 'זכרונות' 'מלכויות' והוא:
הסדר? את חכמי שינו מדוע להבי וצרי

עעעעללללייייוז"ל:(ש),וווותתתתייייררררצצצצוווו ההההממממללללייייככככההההוווו ''''אאאאללללאאאא
ממממללללפפפפננננייייוווו בבבבקקקקשששש ככככ וווואאאאחחחחרררר תתתתחחחחייייללללהההה,,,,
בבבבששששוווופפפפרררר'.'.'.'.  וווובבבבממממהההה ללללוווו,,,, ששששתתתתייייזזזזככככרררר ככככדדדדיייי ררררחחחחממממיייי

מכיווווובבבבייייאאאאוווורררר :הקדושי דבריה
רוצי אנו השנה שבראש
,לכ ,הרחמי מדת עלינו שתתעורר
עול עלינו לקבל עלינו ,לכ שנזכה כדי

נזכה כ ובזכות תחילה, שמי מלכות
.טובי חיי בספר להיכתב

שיינערמאווווההההקקקקששששהההה יוס משה הרב הגאו
רסז): עמוד במדבר משה, (אהל

למדי אנו הקדושי חז"ל מדברי
היא השנה לראש המיוחדת שהעבודה
!'עליכ 'שתמליכוני  הקב"ה' 'המלכת

פווווצצצצרררריייי מאה והרי ,להבי(לפחות)עמי

יתבר ממליכיאותו יואנו בכל
וכו' אתה ברו' מברכי כשאנו ממממללללשמו,

חובת'ההההעעעעוווולללל ידי יצאנו לא מלכות הזכרת (ובלי

השנה?...הברכה), בראש מיוחד מה כ וא

ההההננננפפפפשששש וווועעעעצצצצממממוווותתתת פפפפננננייייממממייייוווותתתת גגגגייייללללוווויייי

שלגגגגייייללללוווו והתענוג הרצו כי חז"ל לנו
את ולצמצ להשפיל הקב"ה
מסתלקי  העול על ולמלו עצמו
ע השנה ראש ערב בכל כביכול

 ושנה שנה בכל חשיכה

וה'דורמיטא'זזזזההההוווו הסילוק (שינה)עני

הסתלקות השנה: ראש ליל של
במלוכה הקב"ה של והתענוג הרצו
,מתעלי והתענוג הרצו .העול על

לדרגהכביכול, הקב"ה, של לעצמותו
מעני לגמרי מובדל הוא בה

6העולמות.

במלוכהווווממממאאאאחחחחרררר והתענוג שהרצו
אל חזרה והתעלו הסתלקו
שהוא כפי הקב"ה של בעצמותו שרש
צור יש לכ  מהנבראי לגמרי מובדל
חדשי ועונג רצו יעוררו ישראל שבני

במלכות. כביכול

להכתירזזזזההההוווו  השנה ראש של עניינו
קבלת ידי על למל הקב"ה את

אליו. וההתבטלות מלכותו עול

בבבבההההככככתתתתררררההההההההבבבבייייטטטטוווולללל ההההממממתתתתבבבבטטטטאאאא ההההעעעעממממווווקקקק
אאאאצצצצלללל ממממעעעעוווורררררררר ששששוווופפפפרררר,,,, וווובבבבתתתתקקקקייייעעעעתתתת
ההההעעעעוווולללל בבבבההההתתתתההההוווווווותתתת ההההתתתתעעעעננננווווגגגג אאאאתתתת ההההקקקקבבבב""""הההה

בשנה הנפש,שעברה6. אל מסילות (בחוברת

השנה) ראש - באריכותתש"פ ביארנו

נוכל לא כי שם עיין ה'דורמיטא', ענין את

לכפול.

ז

לעילוי נשמת היקר באדם אפרים בן גורג'יה זלה"ה לבית משפחת שלום הי"ו
נלב"ע  כ"ה אב התשע"ז - תנצב"ה



  
        



שיעור בזרעונים, שיעור ילדיהם את ההורים

לאכול ורצוי מותר מה ובתולעים: בנמלים

על שבו להחשיך וכשהחל לאכול... אסור ומה

'מסיבות ננעל שהיה ללול, בחזרה עקבותיהם

מזהיר תרנגול אבא שהיה לפני לא בטחוניות'

האפרוחים: ילדיו את

שמעלינו,'ילדים ההר בראש שם חמודים!

ונשר נשרים. של גדול קן ובו סלע יש

נשר איך עיני במו פעם ראיתי מסוכן. עוף זה

אוחז כשהוא רב, לגובה עמו ועף כבש דורס

כבש, ולהרוג לתפוס יכול נשר ואם ברגליו. בו

אפרוח!'... על הוא יכול ובוודאי בוודאי

עזהוהנה סופה פרצה הלילות באחד

שנקרה מה כל והעיפה שטלטלה

ספגו הנשרים וקן התרנגולים לול גם בדרכה.

ביצה נפלה מהטלטלות ובאחת רבות, טלטלות

מבלי הצוק במדרון והחליקה הנשרים, מקן

נעצרה. שם הלול, של לפתחו עד להישבר

הלולבוקר. העננים, בין מפציעה השמש

בביצה נתקל תרנגול ואבא נפתח,

'זו בזעף: האמא לעבר האבא פונה החדשה.

שלנו?', ההמשך בדור מטפלת את כך אחריות?

ראיתי!'... 'לא מצטדקת: והאמא

אותההם מכניסים הביצה את לוקחים

הביצים על דוגרת והאמא ללול, בזהירות

כעבור הנשרים. ביצת החדשה, הביצה על וגם

חמודים צהובים אפרוחים בוקעים יום 21

חולפים מאומה. החדשה ומהביצה מהביצים,

ממנה ויוצא נבקעת זו ביצה וגם שבועיים שבוע

מהאפרוחים ובקומה במראה משונה גוזל

מראהו למרות נשר. של גוזל שמסביבו.

לחבקו תרנגול ואמא אבא החליטו המשונה

האפרוחים. ילדיהם יתר כמו ולגדלו

הזמןימים ועם עברו לידידיורבים הסתגל

להפיק החל מיומן הלא מקורו החדשים.

ומפעם התרנגולים, לקרקורי דומים צלילים

לו. בגאוהאתהכרבולתשלאהיתה זקף לפעםאף

לגוזליו:במסדר האבא שוב פונה היומי,

לכם. שאמרתי מה טוב 'תזכרו

אנחנו מסוכנים. נשרים של קן יש למעלה

לעומתם'. וחלשים תרנגולים

ישואז 'אתה 'המוזר': לאפרוח האבא פונה

אני נשר... איזה של ממזריות עינים לך

במיוחד...' להיזהר ממך מבקש

אני'כן גם כולם. כמו אפרוח אני אבא!

לאבא. הגוזל אומר - מפחד'

והאידיליהאהבה בלול, שררו שלואחוה (והחיים

ושלוה) שקט ואהבה, להישמרידידות יכלה

מדוע והואלאמבין גדל אלאשהגוזל ימיםרבים,

הצוק, למרומי לטפס משיכה הזמן כל לו יש

אומר הוא הנשרים. של לקן הצוק, למרומי

לי, תגיד הטוב: חברו האפרוחים, מ'אחיו' לאחד

למעלה? שם קורה מה לראות חשק לך אין

תרנגול'ששש... שאבא תיזהר תדבר! אל

עונש לך יתן הוא אותך. ישמע לא

לצאתארבעה מבלי ללול, ריתוק ימים

שתק. והוא החוצה'.

הואכאשר ללול, חזרה האפרוחים כל נכנסו

הוא שהלילה והחליט בחוץ, התחבא

למעלה. שם קורה מה לראות חייב

מרחקהוא לגמוע הצליח רב ובקושי מטפס...

קרנים לשלוח החלה השמש מטר. 50 של

יצעד אם לעשות. מה ידע לא והוא זוהרות,

למסדר... בזמן להגיע יספיק לא הוא - בחזרה

טבעי באופן והנה מטה. לקפוץ החליט והוא

  
        



ההההוווואאאא זזזזהההה יייידדדדיייי וווועעעעלללל ,,,,ההההננננבבבברררראאאאיייי עעעעלללל ווווההההממממללללווווככככהההה
....ללללממממלללל ששששוווובבבב ננננעעעעששששהההה

מבקשיזזזזוווו ,מתפללי שאנו הסיבה
בת ושוב שוב ראשומתחנני פילות

:'בכבוד כולו העול על כל מלו' השנה
התענוג את ישראל בני מעוררי זה ידי על
ואזי ,העול על למלו הקב"ה של והרצו
כביכול, עצמו, את ומשפיל חוזר הקב"ה

נוספת. שנה למש העול על למלו

שהמלכתזזזזההההוווו לכ הפנימי ההסבר ג
 שופר תקיעת ידי על היא הקב"ה

בשופר': 'ובמה?

והתענוגממממככככייייוווו הרצו את להמשי שצרי
שלמעלה יתבר מעצמותו למלוכה
של עבודת ג ,לכ לעולמות, משייכות

הרצו את לעורר השנה בראש ישראל
ננננעעעעללללייייתתתתוהתענוג, עעעעבבבבוווודדדדהההה ללללההההייייוווותתתת צצצצררררייייככככהההה

ייייממממוווותתתת בבבבככככלללל ההההעעעעבבבבוווודדדדהההה ממממאאאאששששרררר ייייוווותתתתרררר וווועעעעממממווווקקקקהההה
ממממעעעעווווממממקקקק ששששננננוווובבבבעעעעתתתת עעעעבבבבוווודדדדהההה ררררקקקק ההההששששננננהההה....
בבבבעעעעצצצצממממייייוווותתתתוווו ללללעעעעוווורררררררר בבבבייייככככווווללללתתתתהההה ההההננננפפפפשששש,,,, וווועעעעצצצצממממייייוווותתתת
בבבבממממללללווווככככהההה.... ווווההההתתתתעעעעננננווווגגגג ההההררררצצצצוווו אאאאתתתת ההההקקקקבבבב""""הההה ששששלללל

עולככככממממבבבבוווואאאארררר שהקבלת חסידות, במאמרי
השנה, בראש שמי מלכות
מלכות עול מהקבלת יותר הרבה נעלית

השנה: ימות כל של שמי

חחחחייייצצצצווווננננייייתתתתבבבבככככלללל ההההייייאאאא עעעעוווולללל ההההקקקקבבבבללללתתתת ההההששששננננהההה
ההההממממעעעעששששהההה ללללככככחחחח בבבבעעעעייייקקקקרררר ששששייייייייככככתתתת ווווההההייייאאאא

,,,,ההההאאאאדדדד ממממקקקקבבבבלללל7ששששלללל ההההששששננננהההה בבבברררראאאאשששש וווואאאאייייללללוווו
ממממתתתתוווו ההההקקקקבבבב""""הההה ממממללללככככוווותתתת אאאאתתתת ההההייייההההוווודדדדיייי עעעעללללייייוווו

ננננששששממממתתתתוווו.... וווועעעעווווממממקקקק פפפפננננייייממממייייוווותתתת

במשך מברכים7. כשאנו השנה ימות כל

העולם'ואומרים אנו'מלך -

כולו, העולם כל על הקב"ה את ממליכים

העולם כל על הקב"ה את ימליך שאדם ויתכן

עצמו... על להמליכו השנהוישכח בראש אך

עצמו. על הקב"ה את להמליך היא העבודה

עליכם', 'שתמליכוני עליך', 'המליכהו וזהו

שמים. מלכות עול עצמו על יקבל אחד שכל

יכולכל העולם', 'מלך מברך כשיהודי השנה

ויכול ברצינות, בזה מכוין שהוא להיות

כך כי הרגל, מתוך זה את אומר שהוא להיות

אותו. חינכו

אתאבל להמליך נדרשים אנו השנה בראש

ברצינות! - עלינו הקב"ה

כלבראש את לרכז צריכים אנו השנה

הסביבה, מכל להתעלם כחותינו,

שמים! מלכות עול עלינו ולקבל

אדריובענין אליאב רבי הגאון סיפר זה

רצב)שליט"א דף שמות שיח, משמו(בנועם

וז"ל: שליט"א, אברהםאבינוביץ רבי הגאון של

תרנגוליםהמושביםבאחד לול היה הארץ בצפון

רחב מישור פני על לו ששכן ומיוחד גדול

גבוה, הר לו התנשא מישור אותו של בסופו ידים.

נשרים. של קן היה בו מחורר סלע היה ובראשו

תרנגולמדי ואמא אבא נפתח. הלול בוקר

האפרוחים כל 'אחרינו!'... יוצאיםהחוצה.

לקרקר מתחילים אחריהם, רצים הקטנים

לימדו יום כל האדמה. מן זרעונים ואוכלים

מוקדש לעילוי נשמת ורדה בת סוזן ז"ל נלב"ע י"ז שבט תשנ"ט ולעילוי נשמת דינה בת סימי ז"ל נלב"ע ח' טבת תשע"ה
ולהבדיל להצלחת מש' אמזלג בגשמיות ורוחניות אמן



  
        



שיעור בזרעונים, שיעור ילדיהם את ההורים

לאכול ורצוי מותר מה ובתולעים: בנמלים

על שבו להחשיך וכשהחל לאכול... אסור ומה

'מסיבות ננעל שהיה ללול, בחזרה עקבותיהם

מזהיר תרנגול אבא שהיה לפני לא בטחוניות'

האפרוחים: ילדיו את

שמעלינו,'ילדים ההר בראש שם חמודים!

ונשר נשרים. של גדול קן ובו סלע יש

נשר איך עיני במו פעם ראיתי מסוכן. עוף זה

אוחז כשהוא רב, לגובה עמו ועף כבש דורס

כבש, ולהרוג לתפוס יכול נשר ואם ברגליו. בו

אפרוח!'... על הוא יכול ובוודאי בוודאי

עזהוהנה סופה פרצה הלילות באחד

שנקרה מה כל והעיפה שטלטלה

ספגו הנשרים וקן התרנגולים לול גם בדרכה.

ביצה נפלה מהטלטלות ובאחת רבות, טלטלות

מבלי הצוק במדרון והחליקה הנשרים, מקן

נעצרה. שם הלול, של לפתחו עד להישבר

הלולבוקר. העננים, בין מפציעה השמש

בביצה נתקל תרנגול ואבא נפתח,

'זו בזעף: האמא לעבר האבא פונה החדשה.

שלנו?', ההמשך בדור מטפלת את כך אחריות?

ראיתי!'... 'לא מצטדקת: והאמא

אותההם מכניסים הביצה את לוקחים

הביצים על דוגרת והאמא ללול, בזהירות

כעבור הנשרים. ביצת החדשה, הביצה על וגם
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חולפים מאומה. החדשה ומהביצה מהביצים,

ממנה ויוצא נבקעת זו ביצה וגם שבועיים שבוע

מהאפרוחים ובקומה במראה משונה גוזל

מראהו למרות נשר. של גוזל שמסביבו.

לחבקו תרנגול ואמא אבא החליטו המשונה

האפרוחים. ילדיהם יתר כמו ולגדלו

הזמןימים ועם עברו לידידיורבים הסתגל

להפיק החל מיומן הלא מקורו החדשים.

ומפעם התרנגולים, לקרקורי דומים צלילים

לו. בגאוהאתהכרבולתשלאהיתה זקף לפעםאף

לגוזליו:במסדר האבא שוב פונה היומי,

לכם. שאמרתי מה טוב 'תזכרו

אנחנו מסוכנים. נשרים של קן יש למעלה

לעומתם'. וחלשים תרנגולים

ישואז 'אתה 'המוזר': לאפרוח האבא פונה

אני נשר... איזה של ממזריות עינים לך

במיוחד...' להיזהר ממך מבקש

אני'כן גם כולם. כמו אפרוח אני אבא!

לאבא. הגוזל אומר - מפחד'

והאידיליהאהבה בלול, שררו שלואחוה (והחיים

ושלוה) שקט ואהבה, להישמרידידות יכלה

מדוע והואלאמבין גדל אלאשהגוזל ימיםרבים,

הצוק, למרומי לטפס משיכה הזמן כל לו יש

אומר הוא הנשרים. של לקן הצוק, למרומי

לי, תגיד הטוב: חברו האפרוחים, מ'אחיו' לאחד

למעלה? שם קורה מה לראות חשק לך אין

תרנגול'ששש... שאבא תיזהר תדבר! אל

עונש לך יתן הוא אותך. ישמע לא

לצאתארבעה מבלי ללול, ריתוק ימים

שתק. והוא החוצה'.

הואכאשר ללול, חזרה האפרוחים כל נכנסו

הוא שהלילה והחליט בחוץ, התחבא

למעלה. שם קורה מה לראות חייב

מרחקהוא לגמוע הצליח רב ובקושי מטפס...

קרנים לשלוח החלה השמש מטר. 50 של

יצעד אם לעשות. מה ידע לא והוא זוהרות,

למסדר... בזמן להגיע יספיק לא הוא - בחזרה

טבעי באופן והנה מטה. לקפוץ החליט והוא

ז

מוקדש לעילוי נשמת רחל בת שוליקה ז"ל נלב"ע ג' תמוז התשס"ב
ולעילוי נשמת רעות ג'ורג'יט בת חנה לאה ז"ל נלב"ע  כ"ה כסליו התשע"ט



  
         



בצעקה א כי באותיות להתבטא
8בקול...

הקב"הווווללללפפפפנננניייי את ממליכי כיצד שנבאר
אחת... נקודה עוד נבאר עצמנו, על

ווווממממממממשששש ממממללללווווככככהההה  ההההננננההההגגגגוווותתתת ללללההההששששתתתתיייי

'מאורבבבבששששייייחחחחהההה ישיבת ראש שמסר
יצחק אברה הרב התלמוד'

אמר שליט"א קוק הכה אברה (שדה

עב), עמוד ה' וז"ל:מועדי

שהואייייששששננננהההה מי ממשלה. וישנה מלכות
ועושה מנהיגה מדינה, על מושל
נקרא אינו רוחו, על העולה ככל בה

'מושל'. אלא 'מל'

מושל?ממממההההוווו ומהו מל

על''''ממממווווששששלללל'''' ושולט למדינה שנכנס מי הוא
.מצרי ללא שלטו אזרחיה כל
מרצונו, ההיפ לעשות אפשרות שו אי
 מדבריו משהו לשנות ינסה וכשמישהו
ביד למגר שבידו ובעוצמה בכח ישתמש
כל נאמנות חוסר או מרידה כל חזקה
מידי!... באופ ביותר, הקטני ולו 9שהוא,

כל יואל8. הרב ה'חוזר' דברי הם הזה הקטע

זיע"א 26).כהן גליון ב'מעיינותיך' דבריו (והובאו

דוגמא בתקופה9. שברוסיה, ידוע לכך:

אנשים היו סטאלין, בה ששלט

קטנה מילה אפילו מהפה להוציא חוששים

יוודע הדבר אם כי השלטון... נגד ביותר

ומר. רע יהיה סופם - לשלטון

'האםוהנה כזו: במדינה החי אדם ישאלו

השלטון'? נגד שהוא כל מעשה לעשות תעז

מטורף'...'חלילה, אינני

נגד'ואם משהו עשית או דיברת אופן בכל

מרגיש'? הינך כיצד השלטון,

להגיע'פחד עלולים רגע שכל חוששני נוראי!

בידיהם'... ההקלטה עם השוטרים אלי

עצמו'?'ומה המושל על דעתך

לדבר'...'שקט, אסור

הקב"הולענייננו: אל מתייחס האדם היה אם

חלילה, קורה, כשהיה מושל, כאל רק

אותו: שואלים והיו בעולם שהוא כל אסון

וכו', בעולם יש יסורים ואלו צרות אלו 'תראה

הקב"ה'. נגד לדבר אסור 'רבותי, יענה:

כראוי?האם נהג

אתבוודאי מנהיג שהקב"ה להאמין עלינו שלא!

שרצונו להאמין ועלינו כרצונו. עולמו

עבורו! ביותר הטוב ליהודי שיהיה

יהודיומסופר שמע שפעם חיים, החפץ על

'מה חברו: את וחברושואל נשמע'?

טוב'... יותר קצת היה אם רע היה 'לא לו: עונה

'ומיפנה לו: ואמר יהודי אותו אל חיים החפץ

אםהיהקצתאחרת'?! רע יותר לךשלאהיה אמר

באמתאחרי שאם לך, אומר 'ואני הוסיף: כן

אחרת', קצת היה אם טוב 'יותר היה

בכל ואם טוב. יותר שיהיה עושה היה הקב"ה

  
        



השנהווווככככ בראש ישראל בני בקשת ג
הנובעת ,עליה ימלו שהקב"ה
שבאה צעקה היא אליו, הפנימי מהביטול
'מגיעה' והיא הנשמה, ועצ מפנימיות
ומעוררת הקב"ה, של לעצמיותו

והתענוג הרצו את מש וממשיכה
לידי באה זו, פנימית וצעקה במלוכה.
ה'קול דוקא. השופר של בקולו ביטוי
הלב צעקת על מורה השופר של פשוט'
יכולה אינה שהיא עד דליבא, מעומקא

נשריות, כנפים זוג להם נפתחו ומפתיע

הלול. לפתח עד שהובילוהו וחזקות, ארוכות

עםהוא התמזג הלול וכשנפתח הסתתרר,

האפרוחים. יתר

50הוא מגובה קופץ 'אני מעצמו: בהלם היה

כנפים? לפרוש ככה מסוגל אני מטר?'...

סתם לא אני יכולת! לי יש עוצמתי! אני

מיוחד!!!' תרנגול אני פשוט... תרנגול

פעמיולמחרת לשים הגוזל החליט בערב,

ומטפס מטפס הוא ההר. לראש שוב

זה אבל מטר. 100 לעלות הצליח רב ובקושי

והוא בשחר... עולה שוב מספיק. לא עדיין

הלול. לפתח היישר מטר, 100 מגובה קופץ

מעצמו...ושוב מתלהב

עודוכך לטפס מצליח היה בלילה לילה מדי

להגיע הצליח בו האחרון הלילה עד ועוד,

סקרנות מתוך ההר. לפסגת עילאיים בכחות

קן עבר אל לדאות מחליט הוא והתרגשות

היישר נוחת עצמו מוצא הוא וכך הנשרים,

נשר. ואמא אבא את מעיר הקן, לתוך

זההם מי ושואלים: נשריות עינים בו נועצים

לא אך לכולם, דומה הוא הזה?... הנשר

מקבלים זאת ולמרות כזה?... נשר לנו זכור

ואהבה. בחום אותו

דרמטילפתע בנאום ילדיו לכל נשר אבא פונה

ילדי לכם, ואמרתי הקדמתי וחשוב:

עונת של בעיצומה נמצאים אנחנו היקרים,

אחרת. ליבשת עד לעוף עלינו בה הנדידה,

אל אבל מעוף. של קילומטרים אלפי לפנינו

כחות! לכם יש מסוגלים! אתם תתייאשו!

נשרים!... אתם העופות. שאר כמו לא אתם

ועףאבא חזקות כנפים זוג פורׂש נשר

וכך בעקבותיו, נשר ואמא למרחבים,

שגדל הנשר רק נשאר הקטנים. הנשרים כל גם

מסתכל הקן על עומד נותר הוא התרנגולים. בין

בדילמה היה הוא לעשות. מה ידע ולא למטה

תרנגול ואמא ואבא הפציעה השמש רצינית:

בדאגה, אחריו ומחפשים הלול, את כבר פתחו

הנשרים... בידי נטרף או אבד שמא נעלם, לאן

אניואז האם עולם: מלחמת בקרבו מתחוללת

אצל מקומי האם תרנגול?! שמא או נשר

או וחונכתי... גדלתי שם תרנגול, ואמא אבא

דרכם העושים הנשרים בין שם אי שמקומי

נמשך... אני אליהם נודעת, לא יבשת אל

אניוהוא האם עצמו: את ושואל ממשיך

כמו גדולים כה מרחקים לגמוע מסוגל

ק עם תרנגול רק אני שמא או הנשרים, צתכל

היכולת בידי תהיה לא אבל מיוחדים, כחות

במעופם?... הנשרים את להדביק

והואוהוא אדירות, כנפים זוג לפרוׂש מחליט

החלטה תוך - נשר ואמא אבא אחרי עף

כחות כאלה לי יש אם וודאית: מוצקה

- תרנגול!!!...מיוחדים אינני נשר! אני

מוקדש להצלחת עדי בת אסתר זהבה תחי'
שפע טובה וברכה בג"ור אמן



  
         



בצעקה א כי באותיות להתבטא
8בקול...
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'מאורבבבבששששייייחחחחהההה ישיבת ראש שמסר
יצחק אברה הרב התלמוד'

אמר שליט"א קוק הכה אברה (שדה

עב), עמוד ה' וז"ל:מועדי

שהואייייששששננננהההה מי ממשלה. וישנה מלכות
ועושה מנהיגה מדינה, על מושל
נקרא אינו רוחו, על העולה ככל בה

'מושל'. אלא 'מל'

מושל?ממממההההוווו ומהו מל

על''''ממממווווששששלללל'''' ושולט למדינה שנכנס מי הוא
.מצרי ללא שלטו אזרחיה כל
מרצונו, ההיפ לעשות אפשרות שו אי
 מדבריו משהו לשנות ינסה וכשמישהו
ביד למגר שבידו ובעוצמה בכח ישתמש
כל נאמנות חוסר או מרידה כל חזקה
מידי!... באופ ביותר, הקטני ולו 9שהוא,

כל יואל8. הרב ה'חוזר' דברי הם הזה הקטע

זיע"א 26).כהן גליון ב'מעיינותיך' דבריו (והובאו

דוגמא בתקופה9. שברוסיה, ידוע לכך:

אנשים היו סטאלין, בה ששלט

קטנה מילה אפילו מהפה להוציא חוששים

יוודע הדבר אם כי השלטון... נגד ביותר

ומר. רע יהיה סופם - לשלטון

'האםוהנה כזו: במדינה החי אדם ישאלו

השלטון'? נגד שהוא כל מעשה לעשות תעז

מטורף'...'חלילה, אינני

נגד'ואם משהו עשית או דיברת אופן בכל

מרגיש'? הינך כיצד השלטון,

להגיע'פחד עלולים רגע שכל חוששני נוראי!

בידיהם'... ההקלטה עם השוטרים אלי

עצמו'?'ומה המושל על דעתך

לדבר'...'שקט, אסור

הקב"הולענייננו: אל מתייחס האדם היה אם

חלילה, קורה, כשהיה מושל, כאל רק

אותו: שואלים והיו בעולם שהוא כל אסון

וכו', בעולם יש יסורים ואלו צרות אלו 'תראה

הקב"ה'. נגד לדבר אסור 'רבותי, יענה:

כראוי?האם נהג

אתבוודאי מנהיג שהקב"ה להאמין עלינו שלא!

שרצונו להאמין ועלינו כרצונו. עולמו

עבורו! ביותר הטוב ליהודי שיהיה

יהודיומסופר שמע שפעם חיים, החפץ על

'מה חברו: את וחברושואל נשמע'?

טוב'... יותר קצת היה אם רע היה 'לא לו: עונה

'ומיפנה לו: ואמר יהודי אותו אל חיים החפץ

אםהיהקצתאחרת'?! רע יותר לךשלאהיה אמר

באמתאחרי שאם לך, אומר 'ואני הוסיף: כן

אחרת', קצת היה אם טוב 'יותר היה

בכל ואם טוב. יותר שיהיה עושה היה הקב"ה

ברכה נאמנה לאיש היקר והנעלה מיכאל רחמים חמייש הי"ו ונוות ביתו נדין שמחה )מייחה( תחי' וכל יוצאי חלציו היקרים
זלבית משפחת פרג'ון זכות המצוה תגן בעדם לשפע ברכה והצלחה וכל בניך למודי ה', אמן כן יהי רצון.



  
         



ווווייייססססבבבבווווללללללללעעעעוווולללל ייייתתתתייייררררהההה,,,, בבבבעעעעננננווווהההה ייייתתתתננננההההגגגג
וווותתתתללללווווננננוווותתתת ווווממממששששאאאא טטטטווווררררחחחח
ההההייייווווננננקקקק............ אאאאתתתת ההההאאאאווווממממ ייייששששאאאא ככככאאאאששששרררר ווווקקקקצצצצפפפפ
טטטטללללאאאאיייי ייייקקקק זזזזררררעעעע ייייררררעעעעהההה עעעעדדדדרררר """"ררררעעעעהההה

ייייננננההההלללל"""" עעעעללללתתתת ייייאאאא בבבבחחחחייייקקקק.(יא מ, (ישעיה 

יחס''''ממממווווששששלללל'''' בלי רוצה, שהוא מה עושה
ע יחס יש 'ל'מל אבל ,לע
ישראל', של לב' הוא המל !הע
בע נפזרי לקב כדי הנבחר והוא
נתונות מחשבותיו כל .להנהיג וכדי

.הע לצרכי ורק א תמיד

משאממממלללל את עצמו על שנוטל זה הוא
...הע

ששששננננככככננננסססס''''ממממששששלללל ללללממממלללל דדדדווווממממהההה,,,, ההההדדדדבבבברררר ללללממממהההה
????עעעעללללייייככככ אאאאממממללללוווו ::::ללללהההה אאאאממממרררר ללללממממדדדדייייננננהההה....

טטטטוווובבבבהההה ללללננננוווו עעעעששששייייתתתת ככככללללוווו ללללוווו:::: אאאאממממררררוווו
עעעעללללייייננננוווו???? ששששתתתתממממללללוווו

ההההחחחחווווממממהההה,,,,ממממהההה אאאאתתתת ללללהההה בבבבננננהההה עעעעששששהההה,,,,
ללללהההה וווועעעעששששהההה ההההממממיייי אאאאתתתת ללללהההה ווווההההככככננננייייסססס
????עעעעללללייייככככ אאאאממממללללוווו ::::ללללהההה אאאאממממרררר ממממללללחחחחממממוווותתתת....

''''הההה ללללוווו:::: רמזאאאאממממררררוווו שמות שמעוני, (ילקוט

עצמורפו). על המל שקיבל כיו
כל וסיפוק הממלכה הנהגת עול את
לקבלו הנתיני הסכימו נתיניה, צרכי

.למל עליה

אשרההההננננההההגגגגתתתת עול אדו' היא: הקב"ה
כל, בחפצו נעשה לעת ...מל
היתה הבריאה כל נקרא'. שמו מל אזי
חסד עול' עמנו, להיטיב כדי ורק א

11יבנה'.

מתח יתפוגג אם המשמעת, תתרופף אם

הטוב. שמה את הישיבה תאבד הלימודים,

בוגריה. את יקבלו לא הטובות הישיבות

דלתותיה. על יתדפקו לא הטובים התלמידים

תלמידיו:ראש של לעיניו הביט עצר, הישיבה

את מוקיר אני אותך. אוהב 'אני

את מכבד אני מזהיר. עתיד לך נכון כשרונותיך.

- הישיבה את להרוס לך אתן לא אבל הוריך.

היום'.וזה שעשית מה

עיניו.הבחור את השפיל

הדברים'פחז היכן עד ידעת לא יצרך. עליך

נכון?' הדברים את ראית כך לא מגיעים,

הנהן.הבחור

פעם'אז עוד מזהירים. כן אם אלא עונשין, אין

בלי בבית, ואתה אחת, חריגה עוד אחת,

הבנת?' להחזירך. יאלצני לא ודבר תירוצים.

הנהן. והבחור

חנות'אז של בפתחה עומדים אנו הנה,

איזה לך ובחר פנימה היכנס ספרים.

חשבוני'. על שתרצה, ספר

שהיה. מעשה

הקב"ה את11. ומקיף העולם כל את ממלא

מציאות שום ואין העולם, כל

הכל עמנו עושה שהוא מה וכל כלל, בלעדיו

לראות זוכים תמיד לא אנו אך זאת.לטובתנו!

בשמחה! מתמלאים - כשרואים אך

  
         



?מל ומיהו

למנותייייששששננננהההה התורה מ עשה מצות
עלי תשי שו" שנאמר: ,מל

"טו).מל יז, דברי)

ה"א),הרמב"ווווההההננננהההה פ"ב מלכי (הלכות

שעניינ ההלכות את שפירט אחר
גדול, בכבוד המל את לכבד החובה
יושבי ואי סוסו, על רוכבי אי' כמו
ולא בשרביטו, משתמשי ואי כסאו, על
תשמישיו כלי מכל באחד ולא בכתרו,

כתב ו)וכו'', הלכה ,החובה(ש מהי
וז"ל: בעצמו, המל על המוטלת

ההההככככבבבבוווודדדד''''ככככדדדדרררר ההההככככתתתתוווובבבב ללללוווו ששששחחחחללללקקקק
בבבבככככבבבבוווודדדדוווו,,,, ההההככככלללל ווווחחחחייייייייבבבב ההההגגגגדדדדוווולללל,,,,

ללללההההייייוווותתתת צצצצייייווווההההוווו ששששפפפפללללככככ בבבבקקקקררררבבבבוווו ללללבבבבוווו
ללללקקקקטטטטנננניייי ווווממממררררחחחח חחחחווווננננ ווווייייההההייייהההה ווווחחחחלללללללל............
בבבבחחחחפפפפצצצצייייהההה ווווייייבבבבוווואאאא ווווייייצצצצאאאא ,,,,ווווגגגגדדדדוווולללליייי
קקקקטטטט ככככבבבבוווודדדד עעעעלללל ווווייייחחחחווווסססס ,,,,וווובבבבטטטטוווובבבבתתתת

,,,,ההההקקקקההההלללל10ששששבבבבקקקקטטטטנננניייי ככככלללל אאאאלללל ווווככככששששממממדדדדבבבברררר
ווווככככוווו'.'.'.'. ררררככככוווותתתת יייידדדדבבבברררר ררררבבבביייי בבבבללללששששוווו

שיהיה שייך שלא סימן - כך שיהיה עשה אופן

מזה! טוב יותר

אתהוכל כי פעול כל 'וידע - 'ממשלה' בגדר ְֵַזה

באפו נשמה אשר כל ויאמר ה'פעלתו...

בכל ומלכותו מלך, ישראל אךמשלה',אלקי

'מלכות'. אינה זו

בשיחה מאיר10. שלום רבי הגאון שמסר

שליט"א ביןולך המועד, (מעיין

קלא), עמוד וז"ל:המצרים אמר

השםאספר יוסתר אם גם נאמן. ממקור סיפור,

מתח כידוע לפרסמו. רשות ביקשנו לא כי

המפורסמות. מן הוא בישיבותהקטנות הלימודים

אדר בחודש ארוך. והחורף תוססים, הנערים

היא הפורים ושמחת הזמנים', 'בין את 'מריחים'

בשמחה, מרבין אדר משנכנס נאות. נימוק

התרופפות סימני אחר בחשש עוקבים ובישיבות

בא... יגורו, ואשר ראש. וקלות משמעת

התאבך,בעיצומו ועשן חזיז פוצץ ה'סדר' של

מתח. ופורקן עול לפריקת אות

מוקד את הישיבה ראש איתר מהירה בפעולה

לאחר אלי 'תבוא הנער: על ועט העשן

הבחור מתוח, שקט השתרר מיד התפילה'.

בספריהם. ראשיהם השקיעו וחבריו החויר,

ברמה. הלימוד קול ונשמע שב מהרה עד

התייצבהתפילה וחרד חושש הסתיימה.

הישיבה. ראש לפני הבחור

לו.'בוא אמר אתי',

ללירדו, החלהחלו הישיבה וראש ברחוב, כת

קראו איך זכרונות. הגרא"מלהעלות מרן

זצ"ל קשיישך על הישיבה. את לפתוח והורהו

הישיבות. עולם לצמרת המאבק ועל ההתחלה,

את השיג כיצד צוותהישיבה, כיצדבחראת סיפר

שבקבלת האחריות לתיאור עבר הנערץ. המשגיח

את ובהכוונה. שבמעקב באחריות תלמידים,

הגבוהות בישיבות הבוגרים את לשבץ המאמצים

מסגרתו, את בחור לכל להתאים ביותר, הטובות

של בתים בהקמת בהמשך, שרואים הנחת ואת

ישיבה. שבהחזקת הכספי לעול ומכאן, תורה.

בהשגת המטבח, בתפעול השכירות, דמי בתשלום

כל את התובע חיים מפעל בקצרה: המשכורות.

כך. כל שברירי וזה והלב, המוח כל את היממה,

מוקדש להצלחת דוד בן שמחה הי"ו זכות המצוה תגן בעדו ובעד בני ביתו
לבריאות שמחה ולהצלחה בכל מעשה ידיו אמן, כן יהי רצון.



  
         



ווווייייססססבבבבווווללללללללעעעעוווולללל ייייתתתתייייררררהההה,,,, בבבבעעעעננננווווהההה ייייתתתתננננההההגגגג
וווותתתתללללווווננננוווותתתת ווווממממששששאאאא טטטטווווררררחחחח
ההההייייווווננננקקקק............ אאאאתתתת ההההאאאאווווממממ ייייששששאאאא ככככאאאאששששרררר ווווקקקקצצצצפפפפ
טטטטללללאאאאיייי ייייקקקק זזזזררררעעעע ייייררררעעעעהההה עעעעדדדדרררר """"ררררעעעעהההה

ייייננננההההלללל"""" עעעעללללתתתת ייייאאאא בבבבחחחחייייקקקק.(יא מ, (ישעיה 

יחס''''ממממווווששששלללל'''' בלי רוצה, שהוא מה עושה
ע יחס יש 'ל'מל אבל ,לע
ישראל', של לב' הוא המל !הע
בע נפזרי לקב כדי הנבחר והוא
נתונות מחשבותיו כל .להנהיג וכדי

.הע לצרכי ורק א תמיד

משאממממלללל את עצמו על שנוטל זה הוא
...הע

ששששננננככככננננסססס''''ממממששששלללל ללללממממלללל דדדדווווממממהההה,,,, ההההדדדדבבבברררר ללללממממהההה
????עעעעללללייייככככ אאאאממממללללוווו ::::ללללהההה אאאאממממרררר ללללממממדדדדייייננננהההה....

טטטטוווובבבבהההה ללללננננוווו עעעעששששייייתתתת ככככללללוווו ללללוווו:::: אאאאממממררררוווו
עעעעללללייייננננוווו???? ששששתתתתממממללללוווו

ההההחחחחווווממממהההה,,,,ממממהההה אאאאתתתת ללללהההה בבבבננננהההה עעעעששששהההה,,,,
ללללהההה וווועעעעששששהההה ההההממממיייי אאאאתתתת ללללהההה ווווההההככככננננייייסססס
????עעעעללללייייככככ אאאאממממללללוווו ::::ללללהההה אאאאממממרררר ממממללללחחחחממממוווותתתת....

''''הההה ללללוווו:::: רמזאאאאממממררררוווו שמות שמעוני, (ילקוט

עצמורפו). על המל שקיבל כיו
כל וסיפוק הממלכה הנהגת עול את
לקבלו הנתיני הסכימו נתיניה, צרכי

.למל עליה

אשרההההננננההההגגגגתתתת עול אדו' היא: הקב"ה
כל, בחפצו נעשה לעת ...מל
היתה הבריאה כל נקרא'. שמו מל אזי
חסד עול' עמנו, להיטיב כדי ורק א

11יבנה'.

מתח יתפוגג אם המשמעת, תתרופף אם

הטוב. שמה את הישיבה תאבד הלימודים,

בוגריה. את יקבלו לא הטובות הישיבות

דלתותיה. על יתדפקו לא הטובים התלמידים

תלמידיו:ראש של לעיניו הביט עצר, הישיבה

את מוקיר אני אותך. אוהב 'אני

את מכבד אני מזהיר. עתיד לך נכון כשרונותיך.

- הישיבה את להרוס לך אתן לא אבל הוריך.

היום'.וזה שעשית מה

עיניו.הבחור את השפיל

הדברים'פחז היכן עד ידעת לא יצרך. עליך

נכון?' הדברים את ראית כך לא מגיעים,

הנהן.הבחור

פעם'אז עוד מזהירים. כן אם אלא עונשין, אין

בלי בבית, ואתה אחת, חריגה עוד אחת,

הבנת?' להחזירך. יאלצני לא ודבר תירוצים.

הנהן. והבחור

חנות'אז של בפתחה עומדים אנו הנה,

איזה לך ובחר פנימה היכנס ספרים.

חשבוני'. על שתרצה, ספר

שהיה. מעשה

הקב"ה את11. ומקיף העולם כל את ממלא

מציאות שום ואין העולם, כל

הכל עמנו עושה שהוא מה וכל כלל, בלעדיו

לראות זוכים תמיד לא אנו אך זאת.לטובתנו!

בשמחה! מתמלאים - כשרואים אך

ז

מוקדש להצלחת יונאל פלוס הי"ו ובני ביתו היקרים
ה' יתברך ישמח ויצליח אותם בכל מעשה ידיהם ויתברכו בכל הברכות שבתורה הקדושה אמן, כן יהי רצון.



  
        



שלווווככככששששככככלללללללל עמו להיות נבחרו ישראל
באופ לקח הוא הקב"ה,
רינ נפי על אתכ "ואא של:

אלי" אתכ ד).ואבא יט, (שמות 

ממממלללל אותנו לוקח המלכי מלכי
לטובה עבורנו ודואג אליו,  עמו
בדאגתו !בעול שתתכ ביותר הגדולה
ונת עבורנו של עול מחזיק הוא זו
הגדולה הטובה שהיא תורתו את לנו

בעולמנו. לנו שהשפיע

שמתנהגווווככככייייוווו ההנהגה שכל מכיו ,שכ
רק נובעת היהודי ע הקב"ה
ורחמיו סופית האי אהבתו מתו
את ברצו עליו מקבל היהודי ,הגדולי

'ומלכותו  עליה',בבבבררררצצצצוווומלכותו קבלו

,לעול מלכותו את ברצו מקבל יהודי
.לעול מלכו ישאר שהוא ורוצה

שתמליכוני''''אאאאממממררררוווו כדי מלכויות לפני 
ולומר: לעמוד פירושו,  'עליכ
כל מושל. רק אינ !עול של רבונו
היא הבריאה וכל העול של הזו ההנהגה
אמיתית, הטבה עמנו להיטיב כדי רק
ומצוות. תורה אותנו צית כ ולצור

במלכותי,''''תתתתממממללללייייככככוווונננניייי הכירו  'עליכ
רצוני! את לקיי של בלב עליכ וקבלו

שלוווועעעעתתתתהההה העבודה את שהבננו אחרי
כיצד להבי עלינו השנה, ראש
ביטוי לידי באה 'יתבר מלכותו 'קבלת

...יו היו בחיי

ששששממממיייי ככככבבבבוווודדדד  ההההתתתתככככללללייייתתתת

בסדרחחחחככככממממייייננננוווו לנו תיקנו הקדושי
את השנה ראש של התפילות

הבאה פעמי):הבקשה וכמה כמה (הנאמרת

ככככללללאאאאללללקקקקייייננננוווו עעעעלללל ממממללללוווו אאאאבבבבוווותתתתייייננננוווו,,,, וווואאאאללללקקקקיייי
עעעעלללל ווווההההייייננננששששאאאא ,,,,בבבבככככבבבבוווודדדד ככככווווללללוווו ההההעעעעוווולללל
עעעעווווזזזז גגגגאאאאוווו בבבבההההדדדדרררר ווווההההוווופפפפעעעע ,,,,בבבבייייקקקקרררר ההההאאאארררר ככככלללל

ולפתע,המאבק ומעייף. מתיש כואב, היה

בעצמותיו נמסכה מתוקה הרגשה

שכלו בעיני ומלטפת... מעודדת המדוכאים,

כמלך יושב הי"ד, ציון' ה'קדושת רבו את ראה

בחורים, אלף עם סדרו ועורך פסח בליל ְִִּבמסּבֹו

עם קורה מה אלא אחרת דאגה לו אין אך

האיך בזכרונו וצייר יארדינאווער... יהושע

להשליח, אהבה ברגשי אומר ליהושעשרבו 'תן

בחמימות'... שיתכסה לו ואמור אספערין,

את וכיסה מיהר הוא בגופו. עברה צמרמורת

בחמימות 'בחמימות', הכסתעצמו דקדושה.

קרירות. של שמץ כל גירשה רבו של החמה

פורח. כאבק נעלמה הפסולה המחשבה

פעמיםאחדות,מלחמה חזרהעלעצמהעוד זו

רבו. של דיוקנו דמות לו נראתה פעם ובכל

עצמועברה על קיבל יהושע ור' המלחמה,

עם כשנפגש באהבה. שמים מלכות עול

המלחמה, אחרי לראשונה מפאקשווניץ הרב

עביד. לטב רחמנא דעביד מה כל לו: אמר

שומר ב"ה היום הנני שינים כאב ידי על

ומצוות... תורה

  
         



יעמודובענין צדיקים בית בספר (באבוב,זהמסופר

עג): עמוד צדיקים בית מערכת הרבח"א הגה"ק

מבאבוב ציון' ה'קדושת הלברשטאם, ציון בן

עם הסדר ליל שולחן את לערוך נוהג היה זיע"א

בישיבתו שלמדו ישיבות).הבחורים רשת לו (היתה

מאלףבאחד יותר הפסח לחג הגיעו הפעמים

ערוכים לשולחנות מסביב בחורים.

היין. על קידש והרבי הבחורים, הסתופפו

וסקר הקדושות עיניו את הרים שסיים, לאחר

היושבים. הבחורים את

הרה"צלאחר לבנו פנה אחדים, רגעים

וכיון לצידו, ישב אשר מפאקשווניץ

דפי את הפך בדיבור, להפסיק רצה שלא

ורבי אליעזר ברבי למעשה שהגיע עד ההגדה

ועשה יהושע, תיבת על באצבעו והראה יהושע,

הוא'. 'היכן שואל כאילו בידיו, תנועה

בשםבנו בחור מחפש שאביו מיד הבין

וזקני צאנזער?' 'יהושע ושאל: יהושע,

לא. קשאנובער?' 'יהושע לא. בראשו, נענע

כן! יארדינאווער?' שאכנער).'יהושע יהושע (ר'

הראשונות,הרב בשורות חיפש מפאקשווניץ

יושב שבוודאי חשב ראהו, לא וכאשר

יהושע בקול: וקרא האחרות, השורות באחת

איננו. הילד עונה, ואין קול אין אך יארדינאווער!

לדלתכאשר סמוך שישב אחד בחור ראה

עונה אינו הנ"ל יהושע שהבחור

להרב ורמז ממקומו עמד הרב, לקריאת

בריצה לחפשו... הולך שהוא מפאקשווניץ

בחור בה שהתאכסן לאכסניא רץ מהירה

יהושע את רואה והנה נכנס, אך ויהי יהושע.

קשות. ומתאנח משכבו על מתגלגל

כאביםמה לו שיש השיב, ויהושע קרה?!

גם ואולי נשוא, לבלתי עד בשיניו נוראים

לחייו את הבחור ראה ואמנם גבוה. חום

לעשות שאוכל מה אראה לו: אמר המנופחות.

לבית מיד ורץ לאלתר. ואחזור בעבורך,

בשתיקה.המדרש, מעוטפת שהיתה

ולאהמשיךה'קדושת ומצפה, ישבממתין ציון'

לרבי ניגש השליח הסדר. בניהול

שינים. בכאבי במטה שוכב שיהושע באזנו ולחש

לשליחוהקדושת והורה פיו פתח (למרותציון

הסדר) בליל דיבר לא ימיו לעלותשכל

חמין מים עם אספערין משם ולקחת לביתו

לו שיצוה לומר והוסיף ליהושע, וליתנם

בחמימות. עצמו את שיכסה

שליחותו,השליח את ומילא במהירות רץ

מזה הפרטים. כל את ליהושע וסיפר

שרבו בשומעו יסוריו, והקלו לו הוטב גופא

סבלו. וסובל זוכרהו הגדול

העולםעברו מלחמת ופרצה אחדות, שנים

של ולבן עיניהם החשיכה אשר הנוראה,

נחלשה האיומים, הגוף עינויי על בנוסף ישראל.

נתגלגל הנ"ל יהושע הבחור הנשמה. רוחניות גם

וריקים, קלים חבורת נמצאו ושם עבודה, למחנה

כמה עד מצוות לשמור מהשתדלותו לעגו אשר

על דואג אתה מדוע תפילין, לך 'למה שאפשר.

כהנה טריפות.' אכלת כבר ממילא והלא השבת,

דברים, באונאת לענותו עוולה בני הוסיפו וכהנה

בדרכי בעקשנות לאחוז מהשתדלותו וצחקו

להתחזק. עוז חגר והוא היהדות,

בכפיפהאולם עםנחשיםהללו בהיותשהיהדר

הרעל אחד יום התחיל שנה, למשך אחת

לבו, בקרב שהיא כל כניסה למצוא שלהם

מוחו... לכיוון והלכה נתקרבה מסוכנת מחשבה

ביןמאבק והנפש, הגוף בין התנהל עז

לקדושה... הטומאה

לעילוי נשמת אברהם חטנבבה בן אירן ז"ל
ואירן טובה בת טובה ז"ל - תנצב"ה



  
        



שלווווככככששששככככלללללללל עמו להיות נבחרו ישראל
באופ לקח הוא הקב"ה,
רינ נפי על אתכ "ואא של:

אלי" אתכ ד).ואבא יט, (שמות 

ממממלללל אותנו לוקח המלכי מלכי
לטובה עבורנו ודואג אליו,  עמו
בדאגתו !בעול שתתכ ביותר הגדולה
ונת עבורנו של עול מחזיק הוא זו
הגדולה הטובה שהיא תורתו את לנו

בעולמנו. לנו שהשפיע

שמתנהגווווככככייייוווו ההנהגה שכל מכיו ,שכ
רק נובעת היהודי ע הקב"ה
ורחמיו סופית האי אהבתו מתו
את ברצו עליו מקבל היהודי ,הגדולי

'ומלכותו  עליה',בבבבררררצצצצוווומלכותו קבלו

,לעול מלכותו את ברצו מקבל יהודי
.לעול מלכו ישאר שהוא ורוצה

שתמליכוני''''אאאאממממררררוווו כדי מלכויות לפני 
ולומר: לעמוד פירושו,  'עליכ
כל מושל. רק אינ !עול של רבונו
היא הבריאה וכל העול של הזו ההנהגה
אמיתית, הטבה עמנו להיטיב כדי רק
ומצוות. תורה אותנו צית כ ולצור

במלכותי,''''תתתתממממללללייייככככוווונננניייי הכירו  'עליכ
רצוני! את לקיי של בלב עליכ וקבלו

שלוווועעעעתתתתהההה העבודה את שהבננו אחרי
כיצד להבי עלינו השנה, ראש
ביטוי לידי באה 'יתבר מלכותו 'קבלת

...יו היו בחיי

ששששממממיייי ככככבבבבוווודדדד  ההההתתתתככככללללייייתתתת

בסדרחחחחככככממממייייננננוווו לנו תיקנו הקדושי
את השנה ראש של התפילות

הבאה פעמי):הבקשה וכמה כמה (הנאמרת

ככככללללאאאאללללקקקקייייננננוווו עעעעלללל ממממללללוווו אאאאבבבבוווותתתתייייננננוווו,,,, וווואאאאללללקקקקיייי
עעעעלללל ווווההההייייננננששששאאאא ,,,,בבבבככככבבבבוווודדדד ככככווווללללוווו ההההעעעעוווולללל
עעעעווווזזזז גגגגאאאאוווו בבבבההההדדדדרררר ווווההההוווופפפפעעעע ,,,,בבבבייייקקקקרררר ההההאאאארררר ככככלללל

ולפתע,המאבק ומעייף. מתיש כואב, היה

בעצמותיו נמסכה מתוקה הרגשה

שכלו בעיני ומלטפת... מעודדת המדוכאים,

כמלך יושב הי"ד, ציון' ה'קדושת רבו את ראה

בחורים, אלף עם סדרו ועורך פסח בליל ְִִּבמסּבֹו

עם קורה מה אלא אחרת דאגה לו אין אך

האיך בזכרונו וצייר יארדינאווער... יהושע

להשליח, אהבה ברגשי אומר ליהושעשרבו 'תן

בחמימות'... שיתכסה לו ואמור אספערין,

את וכיסה מיהר הוא בגופו. עברה צמרמורת

בחמימות 'בחמימות', הכסתעצמו דקדושה.

קרירות. של שמץ כל גירשה רבו של החמה

פורח. כאבק נעלמה הפסולה המחשבה

פעמיםאחדות,מלחמה חזרהעלעצמהעוד זו

רבו. של דיוקנו דמות לו נראתה פעם ובכל

עצמועברה על קיבל יהושע ור' המלחמה,

עם כשנפגש באהבה. שמים מלכות עול

המלחמה, אחרי לראשונה מפאקשווניץ הרב

עביד. לטב רחמנא דעביד מה כל לו: אמר

שומר ב"ה היום הנני שינים כאב ידי על

ומצוות... תורה

ז

המעוניינים להקדיש לברכה, לרפואה
ולעילוי נשמת יקיריהם:   08-37-40-200 



  
         



כבכג). בשרפסוקי ממל כס נוטל אינני
.המלכי מלכי מל מה', רק אלא ,וד

כמהווווההההננננהההה,,,, מבחיני אנו הפלא, למרבה
שאברה ,לכ קוד פסוקי
פרעה כאשר זה היה .כס לקח דוקא
כתוב: ש לביתו, אמנו שרה את לקח

"רעב היטיב לאבר",(טז יב, ש) 
?אברה לקח מפרעה איפוא ומדוע

אבינוממממששששייייבבבב שלאברה ,'יוס ה'באר
.'שמי 'כבוד אחת: 'אידאולוגיה' רק היתה

הגיעככככאאאאששששרררר פרעה, לארמו שרה נלקחה
כי תפחד, שלא לה ואמר מלא
,ואכ אליה. שיגש מי כל את יכה הוא
כל ואת פרעה את לילה אותו הכה המלא
להשיב פרעה מיהר כאשר בבוקר, ביתו.
ולעזוב למהר בו והפציר לאברה שרה את
אל א' :אברה לו טע ,מצרי את
שהתרחש הגדול הנס על ידע מי בחינ
לכ מכות?' שקיבלת ידע בכלל מי ?כא
...שיל ובלבד רב, רכוש פרעה לו העניק

לוהאאאאבבבבררררהההה למצרי בדרכו אשר אבינו,
חזרה דרכו את עשה רב, כס
את אחד לכל והשיב גדול, עשיר כשהוא
העושר מקור מה ששאל מי ולכל חובו!
'וכי ,מצרי ממל זאת שקיבל סיפר הוא
ומיד הבריות, יתמהו  '?ל נת סת כ
על מכות קיבל הוא ,בחינ 'לא :יענ

לכ .בעול שמי כבוד התגדל וכ ,'כ
.הכס את לקחת אברה היה חייב

רש"ידדדדבבבברררריייי בדברי א רמוזי (שאלו

ג): פורעיג, היה חזרתו שבדר'
ג משמע, תרתי  'הקפותיו' הקפותיו',
שכול כדי ,שמי בכבוד וג בכס

עבורו. בוראו של דאגתו את יראו

היהאאאאבבבבלללל המלכי ארבעת במלחמת
.לחלוטי שונה העני

מאהאאאאבבבבררררהההה ב בהיותו למלחמה יצא
עבדו אליעזר ע יחד ,שני
,האדירי המלכי ארבעת נגד ,הנאמ
וחצי שני של חיל בראש שעמדו
הצליח זה אדיר חיל .חיילי מיליו
לקחו א וה המלכי חמשת את לנצח

בשבי. לוט את עמ

אברהווווננננששששאאאאללללתתתת העז כיצד השאלה:
גדול? כה כח כנגד לצאת
שהיה לוט על להגי כדי  מה ועבור

זרה?! עבודה עובד

סיבהאאאאללללאאאא היתה המהל שמאחורי
מוקה:ע

המדרשככככווווללללננננוווו את האומר12מכירי
,אלהי שהוא אמר שנמרוד
לאש, לעבוד כול את חייב הוא ולפיכ
אבל בבריאה. ביותר החזק הכח היא כי

בראשית יג).רבה12. אות לח (פרשה

  
         



,,,,אאאאררררצצצצ תתתתבבבבלללל ייייווווששששבבבביייי ככככלללל ככככייייעעעעלללל פפפפעעעעוווולללל,,,, ככככלללל וווויייידדדדעעעע
ייייצצצצררררתתתתוווו,,,, אאאאתתתתהההה ככככיייי ייייצצצצוווורררר,,,, ככככלללל ווווייייבבבביייי פפפפעעעעללללתתתתוווו,,,, אאאאתתתתהההה
אאאאללללקקקקיייי ''''הההה'''' בבבבאאאאפפפפוווו:::: ננננששששממממהההה אאאאששששרררר ככככלללל ווווייייאאאאממממרררר

ממממששששללללהההה'.'.'.'. בבבבככככלללל ווווממממללללככככוווותתתתוווו ,,,,ממממלללל ייייששששרררראאאאלללל

היאההההתתתתככככללללייייתתתת המלכות קבלת של
,בעול שמי כבוד שיתרבה
,יתבר מלכותו תכיר כולה, הבריאה וכל

ובפשטות. בתמימות אותו ותעבוד

חז"לווווככככ מי"א):אמרו פ"ו ממממהההה(אבות ככככלללל
בבבבעעעעווווללללממממוווו,,,, ההההוווואאאא בבבבררררוווו ההההקקקקדדדדוווושששש ששששבבבברררראאאא
""""ככככלללל ששששננננאאאאממממרררר:::: ללללככככבבבבוווודדדדוווו,,,, אאאאללללאאאא בבבברררראאאאוווו ללללאאאא
ייייצצצצררררתתתתייייוווו בבבברררראאאאתתתתייייוווו ווווללללככככבבבבוווודדדדיייי בבבבששששממממיייי ההההננננקקקקרררראאאא

עעעעששששייייתתתתייייוווו"""" ז),אאאא מג, """"הההה''''(ישעיה וווואאאאווווממממרררר::::
וווועעעעדדדד"""" ללללעעעעוווולללל יח).ייייממממללללוווו טו, (שמות

שהריוווותתתתפפפפקקקקיייידדדד האנושות. על הוטל זה
,האד מלבד כולה, הבריאה
שירה', 'פרק עני שזה בוראה. את מכירה
לב רל אגי פיריה" וכנאמר:

"אכל כא),מאל קד, לערב(תהלי יכי "מי 
"עי אל אל ילדיו י ,מא)...ציד לח, (איוב 

בעולההההייייעעעעוווודדדד שמי כבוד גילוי של
אומרי כ ועל עלינו, מוטל

 לכבודו' שבראנו אלקינו ברו' אנו:
לכבודו? ברא העול כל את והלא

'ברואאאאללללאאאא,,,, הביאור: הוא כ
 לכבודו' שבראנו אלקינו
כבודו גילוי שנמצא כדי שבראנו

!העול בכל

שאנוווווככככממממוווו שהטע בגמרא שביארו
הרנינ" חמישי: ביו אומרי
א יעקב. לאלקי הריע נע לאלקי
נבל" ע נעי ר ,ת תנ זמרה

בג) פא, על(תהלי שלימה, תזמורת 
בו ברא כי  עופותהחמישי)(ביומה?

לשמו. לשבח ,ודגי

לא.):רש"יוווופפפפייייררררשששש השנה 'כשאד(ראש
מזה, זה משוני עופות רואה
מה כל .'שברא למי שבח נות
את לקרב רמזי ה כולו שבעול

בוראו. לעבודת האד

ווווייייההההוווודדדדיייינפש מסרו הדורות בכל
ואנו .שמי בכבוד להרבות
אברה  הראשונה דוגמאות, שתי נביא
...גוריו ב נקדימו  והשניה אבינו,

ששששממממיייי ככככבבבבוווודדדד  ההההייייחחחחיייידדדד ההההששששייייקקקקוווולללל

שלמהבבבבששששייייחחחחהההה רבי הגה"צ שמסר
אמר שליט"א ומתוקלווינשטיי)

,(338 עמוד ח"א המועדי סדרת  וז"ל:האור

ארבעתככככאאאאששששרררר את אבינו אברה ניצח
" :סדו מל לו מציע ,המלכי

"ל קח והרכ פה כא).לי יד, (בראשית 
נחושה היתה אבינו אברה של תשובתו א
קנה עלי אל ה' אל ידי "הרמתי והחלטית:
נעל... ר ועד מחט א .ואר מי

"אבר את הערי אני תאמר (שולא 

מוקדש לשפע ברכה והצלחה לרווה וקארין בוקרה וב'ב הי'ו 
נחת ושלווה מכל יוצאי חלציהם



  
         



כבכג). בשרפסוקי ממל כס נוטל אינני
.המלכי מלכי מל מה', רק אלא ,וד

כמהווווההההננננהההה,,,, מבחיני אנו הפלא, למרבה
שאברה ,לכ קוד פסוקי
פרעה כאשר זה היה .כס לקח דוקא
כתוב: ש לביתו, אמנו שרה את לקח

"רעב היטיב לאבר",(טז יב, ש) 
?אברה לקח מפרעה איפוא ומדוע

אבינוממממששששייייבבבב שלאברה ,'יוס ה'באר
.'שמי 'כבוד אחת: 'אידאולוגיה' רק היתה

הגיעככככאאאאששששרררר פרעה, לארמו שרה נלקחה
כי תפחד, שלא לה ואמר מלא
,ואכ אליה. שיגש מי כל את יכה הוא
כל ואת פרעה את לילה אותו הכה המלא
להשיב פרעה מיהר כאשר בבוקר, ביתו.
ולעזוב למהר בו והפציר לאברה שרה את
אל א' :אברה לו טע ,מצרי את
שהתרחש הגדול הנס על ידע מי בחינ
לכ מכות?' שקיבלת ידע בכלל מי ?כא
...שיל ובלבד רב, רכוש פרעה לו העניק

לוהאאאאבבבבררררהההה למצרי בדרכו אשר אבינו,
חזרה דרכו את עשה רב, כס
את אחד לכל והשיב גדול, עשיר כשהוא
העושר מקור מה ששאל מי ולכל חובו!
'וכי ,מצרי ממל זאת שקיבל סיפר הוא
ומיד הבריות, יתמהו  '?ל נת סת כ
על מכות קיבל הוא ,בחינ 'לא :יענ

לכ .בעול שמי כבוד התגדל וכ ,'כ
.הכס את לקחת אברה היה חייב

רש"ידדדדבבבברררריייי בדברי א רמוזי (שאלו

ג): פורעיג, היה חזרתו שבדר'
ג משמע, תרתי  'הקפותיו' הקפותיו',
שכול כדי ,שמי בכבוד וג בכס

עבורו. בוראו של דאגתו את יראו

היהאאאאבבבבלללל המלכי ארבעת במלחמת
.לחלוטי שונה העני

מאהאאאאבבבבררררהההה ב בהיותו למלחמה יצא
עבדו אליעזר ע יחד ,שני
,האדירי המלכי ארבעת נגד ,הנאמ
וחצי שני של חיל בראש שעמדו
הצליח זה אדיר חיל .חיילי מיליו
לקחו א וה המלכי חמשת את לנצח

בשבי. לוט את עמ

אברהווווננננששששאאאאללללתתתת העז כיצד השאלה:
גדול? כה כח כנגד לצאת
שהיה לוט על להגי כדי  מה ועבור

זרה?! עבודה עובד

סיבהאאאאללללאאאא היתה המהל שמאחורי
מוקה:ע

המדרשככככווווללללננננוווו את האומר12מכירי
,אלהי שהוא אמר שנמרוד
לאש, לעבוד כול את חייב הוא ולפיכ
אבל בבריאה. ביותר החזק הכח היא כי

בראשית יג).רבה12. אות לח (פרשה

ז

מוקדש לרפואת אהרון בן מרים הי"ו
ולזיווג הגון להודיה בת יהודית תחי'



  
      



אני ?חיי צרי אני וכי תושג! והמטרה
.'!בעול שמי כבוד להרבות רוצה

הבחיממממיייידדדד וחזר, במלחמה שניצח לאחר
התבוננו אשר אנשי של בהתקהלות
חימר, בבארות לטבוע שעמד סדו במל
...ביד חרס העלו להצילו שניסו אלו וכל
אליו: קרא מצבו, את שראה אבינו אברה
צא למטה? ש מעשי מה ,סדו מל'
"לקראת סד מל "וצא ומיד החוצה!',

יז). יד, ש)"י)והרמב פסוק מפרש(ש
'צא' לו ואמר הגיע אבינו אברה שכאשר
שהוא, כל סיוע וללא מעצמו יצא הוא

.'לקראת 'וצא ככתוב:

אתאאאאננננששששיייי וראו שעמדו העול אומות
הודו הנסהמתרחש, על ג מיד

חי אברה יצא שבו ,כשדי באור
על אברה את הושיבו האש, מכבש

אה אלקי "ניא לו: ואמרו ר מקו
"כנת,(ו כג, מכ(בראשית ונוצר 

כולו העול כל בראות גדול ה' קידוש
אמת!' ותורתו אמת 'ה' כי

כבודוווועעעעתתתתהההה כ כל שהתרבה לאחר
,סדו מל לפתע הגיע ,שמי
הא .'ל קח והרכ פה לי ' ואמר
יקח אברה א שמי כבוד יהיה עכשיו
א שדוקא מוב יקח? לא או הכס את
אקח 'לא :אברה אמר ולכ יקח, לא
שמי כבוד נעל', שרו ועד מחוט
!כס לקחת לא דוקא היה הזה במקרה

,,,,ללללההההררררבבבבוווותתתתששששככככ ההההייייאאאא ההההססססוווופפפפייייתתתת ההההממממטטטטררררהההה
ההההאאאא ללללההההתתתתפפפפללללפפפפלללל ווווללללאאאא ,,,,ששששממממיייי ככככבבבבוווודדדד

ללללאאאא!...!...!...!... אאאאוווו ככככסססס ללללקקקקחחחחתתתת יייישששש

ווווננננממממששששיייי...גוריו ב נקדימו ע

ההההגגגגדדדדוווולללליייי ששששללללששששתתתת

דודבבבבששששייייחחחחהההה יוחנ רבי הגאו שמסר
זיע"א ח"דסלומו יהודית בעי)

,(96 הבא:עמוד הסיפור את סיפר

בקולההההגגגגעעעעננננוווו קלמ אמר המדרגה, לשפל
שתיה מי נקנה אנחנו שבור,

"תינ כס מימינ" (איכהמטורקיה! 
ד)! שנאלצוה, ד במכת המצרי כמו

ישראל. מבני לשתיה מי לקנות

עיינותההההתתתתווווררררהההה ,מי נחלי לנו הבטיחה
!מי קוני ואנחנו ותהומות,

בהיסטוריה! כזאת היתה לא

ז"לאאאאלללל סבי שלמה. ר' אמר תתרגש,
יהודי נאלצו בצורת שבשנת סיפר
.המוסלמי מ מי לקנות ירושלי

הרהמי בשטח ענק מבורות נשאבו 
ג לנו ויש .בשליטת אז ג שהיה הבית
באריכות הגמרא שמספרת דומה סיפור

תענית. במסכת

שלמהסססספפפפרררר!!!! ור' .הנוכחי ביקשו ספר!
מספר: והחל מרובות, להפצרות המתי לא

קיי.זזזזהההה היה המקדש שבית בזמ קרה
ישראל כל עלו אחת בצורת בשנת

  
         



,בעול ה' שיש שידע אבינו, אברה
א באש. מאמי 'אינני לנמרוד: אמר
שה ,למי נעבוד אנו, עובדי כבר
,הסכי שנמרוד ולאחר האש!' את מכבי
לענני לעבוד שיש לטעו אברה הוסי
לעבוד כבר וא ,המי את מביאי שה
לרוח נעבוד שלא למה ,בעצ אז ,לענני

...?הענני את ומפזרת שמכנסת

לוננננממממררררוווודדדד,,,, אמר דבריו, על כעס אשר
וא האש, לכבש יכניסו שהוא
מציל אותו ונראה הבה מהאש, חזק אלקיו
שמו את לנמרוד שינו אז מני ...מש אותו
שאמר לפי פול', 'אמר נוטריקו לאמרפל,
היה אמרפל האש. לכבש פול! :לאברה
אשר המלכי ארבעת של מנהיג
.המלכי חמשת מול למלחמה התייצבו

אמרפל,ייייוווו המכונה נמרוד שמע אחד
בש גמ"ח  מלו פתח שאברה
הבד"צ. בהשגחת שבע' באר 'אשל
אמר ,'בחינ זה הרי משהו, ונאכל 'בואו

מריעיו. לחבר

ימי,ללללאאאאחחחחרררר חודש במש שהתאכס
,המלו במעדני לבו את והיטיב
והתכונ מאברה לשלו נפרד הוא
החשבו את אברה לו הגיש אז ללכת.
פע אי שהתאכסנו ,האנשי כל בעד
שמעתי 'הלא ואמר: נמרוד נדה .במלו
מוכ אני היותר ולכל ,בחינ זה שכל
התאכסנתי, שאני הזמ פרק בעד לשל

הזה?!' האדיר החשבו פשר מה

נתתיעעעעננננהההה האנשי 'לכל :אברה לו
תברכו את אמרתי כי ,בחינ
ואתה לי, ישל כבר והוא ,האלקי את

...'תשל אז  אלהי שאתה טוע

אההההחחחחלללל ולהסביר, להתפתל נמרוד
שכתב עד לו, הועיל לא מאומה
ואפילו צורה בשו אלהי שאינו וחת

חלקית'... 'במשרה לא

ההצהרהללללממממחחחחררררתתתת העיתוני בכל הופיעה
!אלהי אינו שנמרוד האומרת הזו,

הבושה.ננננממממררררוווודדדד את להוביל לא ידע לא
אד ע להתמודד יכול הוא וכי

חי? יוצא והוא לאש אותו שזורקי

ולבסוההההוווואאאא לעשות מה תחבולות חיבל
לוט, את בשבי יקח הוא מצא:
דומה היה כי ,'אברה 'אחי לו שקראו
'סיבוב אתו יערו ,לאברה מאוד
לומר: אותו יכריח מקו ובכל הופעות',
הוא ואכ ...'!מזויי והמכתב ,אברה 'אני
לוט. את לשבות הצליח שבה למלחמה יצא

בשבי,ככככששששששששממממעעעע נלקח שלוט אברה
ה' חילול מכ שיצא חשש
ידע הוא לעשות. ביכולתו מה והרהר
אבל אדיר, צבא לפני עומד שהוא
:טע שכ ליהרג, או להרוג היתה כוונתו

לויה,''''אאאאפפפפייייללללוווו לי ויעשו אותי יהרגו א
מת, שאני כולו העול כל ידע
אברה איננו לוט כי כול ידעו וממילא

מוקדש לזיווג הנגון ליפית בת רחל אדלה  תחי'
ולרפואת רפאל חיים בן שרה שישמע שמיעה תקינה ויתקשר נכון עם הסביבה



  
      



אני ?חיי צרי אני וכי תושג! והמטרה
.'!בעול שמי כבוד להרבות רוצה

הבחיממממיייידדדד וחזר, במלחמה שניצח לאחר
התבוננו אשר אנשי של בהתקהלות
חימר, בבארות לטבוע שעמד סדו במל
...ביד חרס העלו להצילו שניסו אלו וכל
אליו: קרא מצבו, את שראה אבינו אברה
צא למטה? ש מעשי מה ,סדו מל'
"לקראת סד מל "וצא ומיד החוצה!',

יז). יד, ש)"י)והרמב פסוק מפרש(ש
'צא' לו ואמר הגיע אבינו אברה שכאשר
שהוא, כל סיוע וללא מעצמו יצא הוא

.'לקראת 'וצא ככתוב:

אתאאאאננננששששיייי וראו שעמדו העול אומות
הודו הנסהמתרחש, על ג מיד

חי אברה יצא שבו ,כשדי באור
על אברה את הושיבו האש, מכבש

אה אלקי "ניא לו: ואמרו ר מקו
"כנת,(ו כג, מכ(בראשית ונוצר 

כולו העול כל בראות גדול ה' קידוש
אמת!' ותורתו אמת 'ה' כי

כבודוווועעעעתתתתהההה כ כל שהתרבה לאחר
,סדו מל לפתע הגיע ,שמי
הא .'ל קח והרכ פה לי ' ואמר
יקח אברה א שמי כבוד יהיה עכשיו
א שדוקא מוב יקח? לא או הכס את
אקח 'לא :אברה אמר ולכ יקח, לא
שמי כבוד נעל', שרו ועד מחוט
!כס לקחת לא דוקא היה הזה במקרה

,,,,ללללההההררררבבבבוווותתתתששששככככ ההההייייאאאא ההההססססוווופפפפייייתתתת ההההממממטטטטררררהההה
ההההאאאא ללללההההתתתתפפפפללללפפפפלללל ווווללללאאאא ,,,,ששששממממיייי ככככבבבבוווודדדד

ללללאאאא!...!...!...!... אאאאוווו ככככסססס ללללקקקקחחחחתתתת יייישששש

ווווננננממממששששיייי...גוריו ב נקדימו ע

ההההגגגגדדדדוווולללליייי ששששללללששששתתתת

דודבבבבששששייייחחחחהההה יוחנ רבי הגאו שמסר
זיע"א ח"דסלומו יהודית בעי)

,(96 הבא:עמוד הסיפור את סיפר

בקולההההגגגגעעעעננננוווו קלמ אמר המדרגה, לשפל
שתיה מי נקנה אנחנו שבור,

"תינ כס מימינ" (איכהמטורקיה! 
ד)! שנאלצוה, ד במכת המצרי כמו

ישראל. מבני לשתיה מי לקנות

עיינותההההתתתתווווררררהההה ,מי נחלי לנו הבטיחה
!מי קוני ואנחנו ותהומות,

בהיסטוריה! כזאת היתה לא

ז"לאאאאלללל סבי שלמה. ר' אמר תתרגש,
יהודי נאלצו בצורת שבשנת סיפר
.המוסלמי מ מי לקנות ירושלי

הרהמי בשטח ענק מבורות נשאבו 
ג לנו ויש .בשליטת אז ג שהיה הבית
באריכות הגמרא שמספרת דומה סיפור

תענית. במסכת

שלמהסססספפפפרררר!!!! ור' .הנוכחי ביקשו ספר!
מספר: והחל מרובות, להפצרות המתי לא

קיי.זזזזהההה היה המקדש שבית בזמ קרה
ישראל כל עלו אחת בצורת בשנת

ז

לעילוי נשמת גסטון עמוס בן מזל מסעודה ז"ל
נלב"ע  י"ב אלול - תנצב"ה



  
      



נכנס13לשאת והמלגלג הבוטח הגוי ובעוד
נקדימו נכנס ,המרח לבית בשמחתו

ועמד נתעט עצב, כשהוא המקדש לבית
ואמר: ה', לפני בתפילה

ובענין רבינו13. עט"ר מארי אבא אמר זה

זיע"א אברג'ל מיכאל (אמרייורם

ה), מאמר - ויגש וז"ל:נועם,

החביבהידוע המדה אשר הדבר ומפורסם

הענוה, מדת היא הקב"ה אצל ביותר

שבעולם וגבעות הרים כל הניח הקב"ה שהרי

מפני סיני הר על דוקא שכינתו את והשרה

בו שהיתה הענוה ה.).מדת (סוטה

במדרשוכן ג)מבואר אות יג פרשה רבה על(במדבר

רוח ושפל תשפילנו אדם "גאות הפסוק

כבוד" כג):יתמוך כט, אדם(משלי 'גאות

מסוף שבאו וכרמל, תבור זה - תשפילנו'

ועלינו גבוהים שאנו לומר מתגאים העולם

יתמוך רוח 'ושפל התורה. את נותן הקב"ה

שאני לומר עצמו את שהשפיל סיני, זה - כבוד'

עליו, כבודו הקב"ה תמך כך ידי ועל נמוך

הזה. הכבוד לכל וזכה התורה, עליו וניתנה

כמומאידך הקב"ה על שנואה מדה לך אין

ה' "תועבת שנאמר: כמו הגאוה, מדת

לב" גבה ה),כל טז, חז"ל(משלי ה.),ואמרו (סוטה

'א הרוח: גסות בו שיש מי על אומר יןשהקב"ה

"גבה שנאמר: בעולם', לדור יכולין והוא אני

אוכל" לא אותו לבב ורחב ה).עינים קא, (תהלים

המדותוכן שאר לכל שבנוגע שהגם מצינו

הלכותשבנפשפסקהרמב"ם פ"ב דעות (הלכות

מדהב-ג) שבכל והבינונית הממוצעת שהדרך

בתיקון והראויה הטובה הדרך היא ומדה

הוא הגאוה למדת בנוגע זאת, בכל המדות,

בינונית בדרך בה לנהוג לאדם שאסור פוסק

- האחרון הקצה עד ממנה להתרחק עליו אלא

אלא בלבד, עניו אדם שיהיה הטובה דרך שאין

למאוד, נמוכה רוחו ותהיה רוח, שפל שיהיה

מאוד" "עניו רבינו: במשה נאמר (במדברולפיכך

ג) חכמים:יב, ציוו ולפיכך בלבד. 'עניו' ולאנאמר

רוח' שפל הוי מאוד מ"ד).'מאוד פ"ד (אבות

כאשראולם ורק אך הוא האמור כל זאת בכל

האדם, של הפרטי לכבודו נוגע הדבר

אף ואולי לו, כראוי כבוד בו נוהגים לא שכאשר

בענוה לנהוג עליו וכו' אותו ומבזים בו פוגעים

ויתירה למבזיו, מלחמה להשיב ולא ושפלות

בכבודו. שפגמו מה על להם למחול גם מזאת,

אסור שמים, בכבוד בפגיעה כשמדובר אך

לכבוד ולהניח פסולה בענוה לנהוג לאדם

להתאזר עליו אלא מושפל, להיות שמים

באלו כחו בכל ולמחות בגאוה ולנהוג בגבורה

למקומו. ה' כבוד את ולהשיב אותו, שמחללים

-וכן הבורא לעבודת להתקרב רוצה כשאדם

- הטובים במעשים ולדבוק הרע מן לסור

כך, על לו ולועגים אנשים מיני כל לפניו ובאים

בדרכו, לו להפריע מנסים לנהוגאו לו אסור

אלא בקולם, ולשמוע פסולה בענוה עמהם

בדרכו ולהמשיך קדושה של בגאוה לנהוג עליו

ה'" בדרכי לבו "ויגבה שנאמר: וכמו הטובה,

ו), יז, הימים-ב השולחן(דברי בתחילת נפסק וכן

בהגה):ערוך א סעיף א מפני(סימן יתבייש 'ולא

יתברך'. ה' בעבודת עליו המלעיגים אדם בני

מפשיסחאוכך בונים שמחה רבי הגה"ק היה

לומר רגיל שניזיע"א לאדם שיהיו שצריך ,

מאמר את יצרור האחד בכיס בבגדו. כיסים

השני ובכיס רוח', שפל הוי מאוד 'מאוד חז"ל:

וכאשר ה''. בדרכי לבו 'ויגבה הפסוק: מאמר את

  
      



המוני את להשקות מי היו ולא לרגל,
אה, .כ על כאב בוני של לבו .העולי
היה בוני ,ובכ בוני. מיהו יודעי אינכ
בעל כשר יהודי ,בירושלי גדול עשיר
מעייניו. בראש היה ה' כבוד אשר לב,
הנוטשי ,ברגלי ישראל פעמי ה יפי
וכל מקניה ,ושדותיה בתיה את
בטחו מתו ה' לבית ועולי ,קניינ
יחמוד "ולא בתורה: ה' בהבטחת מלא

"ארצ את כד)איש לד, כאשר(שמות 
ה' קידוש זה .לירושלי לרגל תעלה
אי כאשר ה' חילול גדול מה א אדיר.
הזה. הקדוש הקהל כל את להשקות מי
הוא מעשה, עשה והוא בקרבו, נחמ לבו
עשרה שתי ממנו ולוה עשיר, לגוי פנה
שא ביניה הותנה .מי עינות / בריכות
יוחזרו ולא גשמי ירדו לא מסויי יו עד
.כס ככרי 12 תמורת לגוי ישל ,המי

אינואאאאנננניייי שהסיפור שלמה, ר' אמר רואה,
לכ לגלות הייתי צרי .לכ מוכר
והוא יותר, מאוחר השתנה בוני של שמו
עכשיו אה! .גוריו ב נקדימו נקרא
חז"ל בסיפורי כ על קראת כי נזכרי
.להמשי זאת בכל לי הרשו .הילדי של

,,,,עוליוווובבבבככככ לקהל מי היה נקדימו בזכות
בהעדר גדול. ה' חילול ונמנע הרגל,
בתארי לשל התכונ נקדימו ,גש
לו שוה היתה המצוה .הכס את המוסכ

כס ככרי 12 מאשר כסיותר ק"ג 345)

הגויטהור). תבע בשחרית, המיועד, ביו
כספי! את לי ת או ,מי ת :מנקדימו
הוא! שלי כולו היו כל השיב: נקדימו
ושב ,הצהרי עד רק להתאפק הצליח הגוי
חזר ונקדימו שלי! הכס או ,מי ותבע:
,הצהרי אחרי שהות. לי יש עדיי והשיב:

על הסיפור חזר המנחה, הגויבשעת עצמו,
שהות. לי יש ענה: ונקדימו ותבע, שב

יט:)הגמרא עליו'(תענית 'לגלג כי מספרת
לא כולה השנה כל הגוי: אמר גוי. אותו
בצורת, שנת זו היתה שהרי ,גשמי ירדו
מופגנת ובשמחה !?גשמי ירדו ועכשיו
.להתרח שלו המרח לבית הגוי נכנס

שלככככאאאא בלבו אדומה נורה נדלקה
עצ על מלגלג הגוי .נקדימו

לדידו !גשמי ירדו כי (לדעתו),האפשרות

כביכול, יכול, אינו היהודי אלקי ה'
את שימלא גש להוריד להספיק
זה הרגל. עולי שתו מימיה שאת הבריכות
בכאב חשב כ דבר? מה' היפלא ה'! חילול
המחיש שהגוי עוד מה .גוריו ב נקדימו
ברוב פנה הוא לגלוגו: את הפגנתי באופ
שלו. המרח בבית להתרח ללכת שמחה
בירושלי הבאי העלובי היהודי בעוד
טבי ומשלמי שתיה, במי מקמצי
נכנס עצמו הוא ,המי עבור ותקילי
לרשותו העומדי המי בשפע להתרח
שלו. הרבי המי ממקורות בביתהמרח
נקדימו היה יכול לא הזה ה' חילול את

מוקדש לרפואה שלימה לאמי היקרה ציפורה השמט בת לאה תחי'
לאריכות ימים ושנים בריאות שמחה ונחת



  
      



נכנס13לשאת והמלגלג הבוטח הגוי ובעוד
נקדימו נכנס ,המרח לבית בשמחתו

ועמד נתעט עצב, כשהוא המקדש לבית
ואמר: ה', לפני בתפילה

ובענין רבינו13. עט"ר מארי אבא אמר זה

זיע"א אברג'ל מיכאל (אמרייורם

ה), מאמר - ויגש וז"ל:נועם,

החביבהידוע המדה אשר הדבר ומפורסם

הענוה, מדת היא הקב"ה אצל ביותר

שבעולם וגבעות הרים כל הניח הקב"ה שהרי

מפני סיני הר על דוקא שכינתו את והשרה

בו שהיתה הענוה ה.).מדת (סוטה

במדרשוכן ג)מבואר אות יג פרשה רבה על(במדבר

רוח ושפל תשפילנו אדם "גאות הפסוק

כבוד" כג):יתמוך כט, אדם(משלי 'גאות

מסוף שבאו וכרמל, תבור זה - תשפילנו'

ועלינו גבוהים שאנו לומר מתגאים העולם

יתמוך רוח 'ושפל התורה. את נותן הקב"ה

שאני לומר עצמו את שהשפיל סיני, זה - כבוד'

עליו, כבודו הקב"ה תמך כך ידי ועל נמוך

הזה. הכבוד לכל וזכה התורה, עליו וניתנה

כמומאידך הקב"ה על שנואה מדה לך אין

ה' "תועבת שנאמר: כמו הגאוה, מדת

לב" גבה ה),כל טז, חז"ל(משלי ה.),ואמרו (סוטה

'א הרוח: גסות בו שיש מי על אומר יןשהקב"ה

"גבה שנאמר: בעולם', לדור יכולין והוא אני

אוכל" לא אותו לבב ורחב ה).עינים קא, (תהלים

המדותוכן שאר לכל שבנוגע שהגם מצינו

הלכותשבנפשפסקהרמב"ם פ"ב דעות (הלכות

מדהב-ג) שבכל והבינונית הממוצעת שהדרך

בתיקון והראויה הטובה הדרך היא ומדה

הוא הגאוה למדת בנוגע זאת, בכל המדות,

בינונית בדרך בה לנהוג לאדם שאסור פוסק

- האחרון הקצה עד ממנה להתרחק עליו אלא

אלא בלבד, עניו אדם שיהיה הטובה דרך שאין

למאוד, נמוכה רוחו ותהיה רוח, שפל שיהיה

מאוד" "עניו רבינו: במשה נאמר (במדברולפיכך

ג) חכמים:יב, ציוו ולפיכך בלבד. 'עניו' ולאנאמר

רוח' שפל הוי מאוד מ"ד).'מאוד פ"ד (אבות

כאשראולם ורק אך הוא האמור כל זאת בכל

האדם, של הפרטי לכבודו נוגע הדבר

אף ואולי לו, כראוי כבוד בו נוהגים לא שכאשר

בענוה לנהוג עליו וכו' אותו ומבזים בו פוגעים

ויתירה למבזיו, מלחמה להשיב ולא ושפלות

בכבודו. שפגמו מה על להם למחול גם מזאת,

אסור שמים, בכבוד בפגיעה כשמדובר אך

לכבוד ולהניח פסולה בענוה לנהוג לאדם

להתאזר עליו אלא מושפל, להיות שמים

באלו כחו בכל ולמחות בגאוה ולנהוג בגבורה

למקומו. ה' כבוד את ולהשיב אותו, שמחללים

-וכן הבורא לעבודת להתקרב רוצה כשאדם

- הטובים במעשים ולדבוק הרע מן לסור

כך, על לו ולועגים אנשים מיני כל לפניו ובאים

בדרכו, לו להפריע מנסים לנהוגאו לו אסור

אלא בקולם, ולשמוע פסולה בענוה עמהם

בדרכו ולהמשיך קדושה של בגאוה לנהוג עליו

ה'" בדרכי לבו "ויגבה שנאמר: וכמו הטובה,

ו), יז, הימים-ב השולחן(דברי בתחילת נפסק וכן

בהגה):ערוך א סעיף א מפני(סימן יתבייש 'ולא

יתברך'. ה' בעבודת עליו המלעיגים אדם בני

מפשיסחאוכך בונים שמחה רבי הגה"ק היה

לומר רגיל שניזיע"א לאדם שיהיו שצריך ,

מאמר את יצרור האחד בכיס בבגדו. כיסים

השני ובכיס רוח', שפל הוי מאוד 'מאוד חז"ל:

וכאשר ה''. בדרכי לבו 'ויגבה הפסוק: מאמר את

ז

מוקדש לעילוי נשמת אבינו וסבינו היקר חי ראובן בן דבורה ז''ל
נלב"ע כ"ז אב התשע"ו - תנצב"ה



  
      



את הוא ברו הקדוש הרעיש שלא אני
רגע בוודאי זה היה .בשביל אלא עולמו
מפי מפורש לשמוע נקדימו בשביל גדול
לא עוד הגוי אבל הזאת. ההודאה את הגוי
אבל ואמר: המשי וכ דבריו, את סיי
בזמ ירדו, ה ברשותי האלה, הגשמי
חייב ואתה חמה! שקעה כבר כי לי, ששיי

שלי! הכס ככרי 12 את לי לשל

גדול.ככככללללווווממממרררר נס פה שהיה מודה הגוי
הנס נעשה מי למע אבל
הוא, אומר. הוא כ הגוי! למע הזה?
למענו ורק הקב"ה, של חביבו כביכול,
כס אוצרותיו למלא כדי הקב"ה, טרח
נורא. ה' חילול זהו !מי ובריכותיו
חי, אל בני ישראל, את דוח הגוי
שהוא וטוע ,במקומ מתיישב ,ממעמד
אתו ורק הקב"ה! של האמיתי הנבחר הוא
מהחוצפה הנדה נקדימו ברית. ה' כרת
נתעט המקדש, לבית חזרה ונכנס פנה
של רבונו ואמר: ה' לפני בתפילה ועמד

.בעולמ אהובי ל שיש הודע ,עול
הרי .האמיתיי אהובי ה מי והודע

אהובי מיד(אוהבי)כבוד !כבוד הוא
החמה. וזרחה העבי נתפזרו

בשממממסססספפפפררררתתתת בוני נקרא מאז כי הגמרא:
נקדה ,כי חמה(נקדמה)נקדימו

חחחחממממההההבעבורו. ההההעעעעממממיייידדדדוווו עעעעוווולללל גגגגדדדדוווולללליייי ששששנננניייי
ההההצצצצטטטטרררר עעעעתתתתהההה ווווייייההההווווששששעעעע.... ממממששששהההה,,,, ::::בבבבעעעעבבבבוווורררר

עעעעששששיייירררר אאאאוווותתתתוווו ההההששששללללייייששששיייי,,,, ייייררררווווששששללללממממיייי,,,,אאאאללללייייהההה
ללללההההקקקקררררבבבבהההה עעעעדדדד בבבבקקקקררררבבבבוווו בבבבעעעערררר הההה'''' ככככבבבבוווודדדד אאאאששששרררר
ננננבבבברררראאאאהההה ללללאאאא ההההבבבבררררייייאאאאהההה ששששככככלללל ממממאאאאחחחחרררר עעעעצצצצממממייייתתתת....

הההה'''' ללללככככבבבבוווודדדד לכבודיאאאאללללאאאא  בשמי הנקרא (כל

הההה',',',',בראתיו), ככככבבבבוווודדדד ללללממממעעעע ששששפפפפוווועעעעלללל ממממיייי ללללככככ
בבבבררררייייאאאאהההה.... ססססדדדדרררריייי ללללששששננננוווותתתת ייייככככוווולללל

בערגה,אאאאייייללללוווו קלמ אמר התעלינו,
ה' חילול את בוני, כמו להרגיש,
על התורה הבטחת מתקיימת כשלא
כי אז... כי ותהומות, ועיינות ,מי נחלי
מעל לתשועה זוכי אנו ג היינו אז

הלואי! הטבע. סדרי

  
      



כדיררררבבבבווווננננוווו שעשיתי מה כל !עול של
,רגלי לעולי מצויי מי שיהיו
בית לכבוד ולא לכבודי לא עשיתי לא
רק היא כוונתי כל !לכבוד רק אלא אבי,
שא אני יודע שמו. ולקידוש ה' לכבוד
המי בעד לגוי הכס ככרי את אשל
כבירה במצוה זכיתי אז כי הרגל, לעולי
תוריד שא אני ויודע לה. ערו שאי
אז כי הגוי, של הבריכות שימלאו גשמי
שילמתי לא כי זו, מופלאה מצוה הפסדתי
היא כוונתי כל אבל פרוטה. א עבורה
המצוה על אני ומוותר ,כבוד לש רק
ששמ ובלבד בידי, כמעט הזאת האדירה
הגוי בעיני יתחלל לא חלילה, הקדוש,
לגלוגו, את ששמע מי כל ובאזני הזה
באי ובטחונו בכספו, שמחתו את וראה

אלקינו. של כביכול, יכולתו,

שמיממממיייידדדד,,,, נתקשרו הגמרא, מספרת כ
שנתמלאו עד גשמי וירדו ,בעבי
כח זה הותירו. וא הגוי, של הבריכות
על אלא מבקש שאינו אד של תפילה
,לחלוטי עצמו את מבטל הוא .שמי כבוד
את אפילו ה' לכבוד להקריב הוא ומוכ

בידו. שהיתה האישית המצוה שכר

הגויייייצצצצאאאא ויצא המקדש, מבית נקדימו
צרי זה. את זה ופגשו ,המרח מבית
של הלגלוג את ולבטל למחוק נקדימו היה
לו אמר בלגלוג. מבטלי ולגלוג הגוי,
של היתרה עבור לשל עלי :נקדימו
שנטלתי... ממה יותר ל שהחזרתי מי
הגוי את להעמיד היתה ה'תביעה' מטרת
.המרובי הגשמי בשפע ה' גבורות מול
יודע ואמר: נענה ההפתעה, למרבה הגוי,

האחד הכיס מן מיד ישלוף הפרטי בכבודו יפגעו

וינהג רוח', שפל הוי מאוד 'מאוד מאמר את

למבזיו. מלחמה ישיב ולא ושפלות וכאשרבענוה

מן מיד ישלוף שמים בכבוד שפוגעים יראה

ה'', בדרכי לבו 'ויגבה הפסוק את השני הכיס

כבודשמיםהנרמס. על ויגן בגאוהקדושה וינהג

עפרוהנה "ואנכי שאמר: כאברהם עניו לנו מי

כז),ואפר" יח, שהיה(בראשית מצינו וכן

ועובדי ערבים ואפילו לביתו, ושב עובר כל מכניס

גדולה. ענוה מתוך אותם ומשרת זרה, עבודה

נמרוד שכאשר מוצאים אנו זאת עם יחד אולם

כנגד דורו בני כל את להמריד ביקש הרשע

יצא אלא ושפל, עניו אברהם היה לא הקב"ה,

ואף קדושה, גאוה מתוך ועוז בכח כנגדו ונלחם

כשהיה כי הבורא, לכבוד האש לכבשן הושלך

משליך אברהם היה שמים בכבוד בפגיעה מדובר

הגאוה במדת ואוחז הפסולה הענוה את מעליו

כנ"ל. ה'' בדרכי לבו 'ויגבה בבחינת: הקדושה,

האשלועל נטיעת ענין רומז ארז)כך ידי(עץ על

וחסון גבוה עץ הוא הארז עץ כי אברהם,

הגאוה מדת את מסמל הוא ויקראולכן (רש"י

ד), שבכליד, שהגם בכך לרמוז אברהם ובא

כשהיה אולם הענוה, במדת אוחז היה דרכיו

הוא הבורא לעבודת הנוגעים בעניינים מדובר

המשמר על ועומד ובחוזק, בגאוה נוהג היה

וחסון... גבוה ארז כעץ ובגאון בתוקף

מוקדש לעילוי נשמת שרה בת רבי צדוק ותריה ז"ל
נלב"ע כ"ה סיון התשפ"א - תנצב"ה



  
      



את הוא ברו הקדוש הרעיש שלא אני
רגע בוודאי זה היה .בשביל אלא עולמו
מפי מפורש לשמוע נקדימו בשביל גדול
לא עוד הגוי אבל הזאת. ההודאה את הגוי
אבל ואמר: המשי וכ דבריו, את סיי
בזמ ירדו, ה ברשותי האלה, הגשמי
חייב ואתה חמה! שקעה כבר כי לי, ששיי

שלי! הכס ככרי 12 את לי לשל

גדול.ככככללללווווממממרררר נס פה שהיה מודה הגוי
הנס נעשה מי למע אבל
הוא, אומר. הוא כ הגוי! למע הזה?
למענו ורק הקב"ה, של חביבו כביכול,
כס אוצרותיו למלא כדי הקב"ה, טרח
נורא. ה' חילול זהו !מי ובריכותיו
חי, אל בני ישראל, את דוח הגוי
שהוא וטוע ,במקומ מתיישב ,ממעמד
אתו ורק הקב"ה! של האמיתי הנבחר הוא
מהחוצפה הנדה נקדימו ברית. ה' כרת
נתעט המקדש, לבית חזרה ונכנס פנה
של רבונו ואמר: ה' לפני בתפילה ועמד

.בעולמ אהובי ל שיש הודע ,עול
הרי .האמיתיי אהובי ה מי והודע

אהובי מיד(אוהבי)כבוד !כבוד הוא
החמה. וזרחה העבי נתפזרו

בשממממסססספפפפררררתתתת בוני נקרא מאז כי הגמרא:
נקדה ,כי חמה(נקדמה)נקדימו

חחחחממממההההבעבורו. ההההעעעעממממיייידדדדוווו עעעעוווולללל גגגגדדדדוווולללליייי ששששנננניייי
ההההצצצצטטטטרררר עעעעתתתתהההה ווווייייההההווווששששעעעע.... ממממששששהההה,,,, ::::בבבבעעעעבבבבוווורררר

עעעעששששיייירררר אאאאוווותתתתוווו ההההששששללללייייששששיייי,,,, ייייררררווווששששללללממממיייי,,,,אאאאללללייייהההה
ללללההההקקקקררררבבבבהההה עעעעדדדד בבבבקקקקררררבבבבוווו בבבבעעעערררר הההה'''' ככככבבבבוווודדדד אאאאששששרררר
ננננבבבברררראאאאהההה ללללאאאא ההההבבבבררררייייאאאאהההה ששששככככלללל ממממאאאאחחחחרררר עעעעצצצצממממייייתתתת....

הההה'''' ללללככככבבבבוווודדדד לכבודיאאאאללללאאאא  בשמי הנקרא (כל

הההה',',',',בראתיו), ככככבבבבוווודדדד ללללממממעעעע ששששפפפפוווועעעעלללל ממממיייי ללללככככ
בבבבררררייייאאאאהההה.... ססססדדדדרררריייי ללללששששננננוווותתתת ייייככככוווולללל

בערגה,אאאאייייללללוווו קלמ אמר התעלינו,
ה' חילול את בוני, כמו להרגיש,
על התורה הבטחת מתקיימת כשלא
כי אז... כי ותהומות, ועיינות ,מי נחלי
מעל לתשועה זוכי אנו ג היינו אז

הלואי! הטבע. סדרי

ז

מוקדש להצלחת תאיר שירה ושלמה בן דניאל שתחשק נפשו בתורה
ושיזכו ליראת שמים טהורה וישמחו את בוראם תמיד



  
         



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

הואאאאא.... השנה ראש של העבודה עיקר

והג .העול על למל הקב"ה 'הכתרת'

וצריכי מצווי אנחנו השנה ימות שבכל

עלינו יתבר ה' את ההההההההממממללללככככההההלהמלי עעעעייייקקקקרררר

ההההששששננננהההה.... בבבברררראאאאשששש השנהההההייייאאאא ימות בכל כי

חיצונית היא שמי מלכות עול הקבלת

ואילו ,חיצוניי במעשי בעיקר ומתבטאת

וווועעעעלללל עעעעללללייייוווו ללללקקקקבבבבלללל ההההייייההההוווודדדדיייי ננננדדדדררררשששש ההההששששננננהההה בבבברררראאאאשששש

פפפפננננייייממממייייוווותתתת ממממתתתתוווו ייייתתתתבבבברררר ממממללללככככוווותתתתוווו אאאאתתתת ללללוווו אאאאששששרררר ככככלללל

ננננששששממממתתתתוווו.... וווועעעעווווממממקקקק

עיקרבבבב.... והיא שופר מצות על הצטווינו ולכ

מסמל השופר שקול משו .היו מצות

הלב, מעומק פשוטה ההההקקקקבבבבללללתתתתצעקה גגגג ווווככככ

''''צצצצעעעעקקקקהההה'''' יייידדדדיייי עעעעלללל ההההזזזזהההה,,,, בבבבייייוווו ייייששששרררראאאאלללל עעעע ששששלללל עעעעוווולללל

ששששממממגגגגייייעעעעהההה ההההננננששששממממהההה,,,, ממממתתתתוווו עעעעממממווווקקקקהההה פפפפננננייייממממייייתתתת

ההההקקקקבבבב""""הההה ששששלללל וממשיכה''''ללללעעעעצצצצממממייייוווותתתתוווו'''' ומעוררת

למלוכה. והרצו התענוג את מש

כדיגגגג.... היא מלכות העול קבלת תכלית

הבריאה וכל ,בעול שמי כבוד שיתרבה

אותו ותעבוד ,יתבר מלכותו תכיר כולה,

ובפשטות. גגגגייייללללווווייייבתמימות ששששלללל ההההייייייייעעעעוווודדדד ללללככככ

בבבבנננניייי עעעעללללייייננננוווו דדדדווווקקקקאאאא ממממווווטטטטלללל בבבבעעעעוווולללל ששששממממיייי ככככבבבבוווודדדד

ממממככככייייררררהההה ככככבבבברררר ככככווווללללהההה ההההבבבבררררייייאאאאהההה ככככלללל ששששההההרררריייי ההההאאאאדדדד

עעעעללללייייהההה אאאאוווותתתתוווו ווווממממממממללללייייככככהההה ההההקקקקבבבב""""הההה ששששלללל ממממללללככככוווותתתתוווו בבבבההההוווודדדד

ווווררררגגגגעעעע.... ררררגגגגעעעע וווובבבבככככלללל ווווייייוווו ייייוווו בבבבככככלללל

היאדדדד.... שמי מלכות העול קבלת עני וכל

ושהקב"ה מלבדו עוד שאי ונכיר שנדע

על ומתנשא בכבודו, כולו העול כל על מול

להתבטל היא מגמתנו וכל ביקרו. האר כל

לעבודתו. וגופנו לבנו ולשעבד אליו

שמי.וווובבבבעעעעייייקקקקרררר כבוד על לוותר ולא לחוס לא

עניו להיות צרי אד שכל והג

כאשר ורק א הוא האמור כל רוח, ושפל

שכאשר ,האד של הפרטי לכבודו נוגע הדבר

פוגעי א ואולי לו, כראוי כבוד בו נוהגי לא

בענוה לנהוג עליו וכו' אותו ומבזי בו

ואפילו למבזיו, מלחמה להשיב ולא ושפלות

בכבודו. שפגמו מה על לה למחול ג צרי

אאאאססססוווורררראאאא ,,,,ששששממממיייי בבבבככככבבבבוווודדדד בבבבפפפפגגגגייייעעעעהההה ככככששששממממדדדדוווובבבברררר

ללללככככבבבבוווודדדד ווווללללההההננננייייחחחח פפפפססססווווללללהההה בבבבעעעעננננווווהההה ללללננננההההווווגגגג ללללאאאאדדדד

ללללההההתתתתאאאאזזזזרררר עעעעללללייייוווו אאאאללללאאאא ממממווווששששפפפפלללל,,,, ללללההההייייוווותתתת ששששממממיייי

בבבבאאאאללללוווו ככככחחחחוווו בבבבככככלללל ווווללללממממחחחחוווותתתת בבבבגגגגאאאאווווהההה ווווללללננננההההווווגגגג בבבבגגגגבבבבווווררררהההה

ללללממממקקקקווווממממוווו.... הההה'''' ככככבבבבוווודדדד אאאאתתתת ווווללללההההששששייייבבבב אאאאוווותתתתוווו,,,, ששששממממחחחחלללללללליייי

ווווככככ הבורא לעבודת להתקרב רוצה כשאד

 הטובי במעשי ולדבוק הרע מ לסור

על לו ולועגי אנשי מיני כל לפניו ובאי

בדרכו, לו להפריע מנסי או ,ללללווווכ אאאאססססוווורררר

,,,,בבבבקקקקוווולללל ווווללללששששממממוווועעעע פפפפססססווווללללהההה בבבבעעעעננננווווהההה עעעעממממהההה ללללננננההההווווגגגג

ווווללללההההממממששששיייי קקקקדדדדווווששששהההה ששששלללל בבבבגגגגאאאאווווהההה ללללננננההההווווגגגג עעעעללללייייוווו אאאאללללאאאא

ההההטטטטוווובבבבהההה.... בבבבדדדדררררככככוווו

מוקדש להצלחת דנה בת שמחה אשת יגאל אדחוח הי"ו
ולהצלחת הילדים היקרים עדן דוד, טוהר ושירה בני דנה



  
         



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

הואאאאא.... השנה ראש של העבודה עיקר

והג .העול על למל הקב"ה 'הכתרת'

וצריכי מצווי אנחנו השנה ימות שבכל

עלינו יתבר ה' את ההההההההממממללללככככההההלהמלי עעעעייייקקקקרררר

ההההששששננננהההה.... בבבברררראאאאשששש השנהההההייייאאאא ימות בכל כי

חיצונית היא שמי מלכות עול הקבלת

ואילו ,חיצוניי במעשי בעיקר ומתבטאת

וווועעעעלללל עעעעללללייייוווו ללללקקקקבבבבלללל ההההייייההההוווודדדדיייי ננננדדדדררררשששש ההההששששננננהההה בבבברררראאאאשששש

פפפפננננייייממממייייוווותתתת ממממתתתתוווו ייייתתתתבבבברררר ממממללללככככוווותתתתוווו אאאאתתתת ללללוווו אאאאששששרררר ככככלללל

ננננששששממממתתתתוווו.... וווועעעעווווממממקקקק

עיקרבבבב.... והיא שופר מצות על הצטווינו ולכ

מסמל השופר שקול משו .היו מצות

הלב, מעומק פשוטה ההההקקקקבבבבללללתתתתצעקה גגגג ווווככככ

''''צצצצעעעעקקקקהההה'''' יייידדדדיייי עעעעלללל ההההזזזזהההה,,,, בבבבייייוווו ייייששששרררראאאאלללל עעעע ששששלללל עעעעוווולללל

ששששממממגגגגייייעעעעהההה ההההננננששששממממהההה,,,, ממממתתתתוווו עעעעממממווווקקקקהההה פפפפננננייייממממייייתתתת

ההההקקקקבבבב""""הההה ששששלללל וממשיכה''''ללללעעעעצצצצממממייייוווותתתתוווו'''' ומעוררת

למלוכה. והרצו התענוג את מש

כדיגגגג.... היא מלכות העול קבלת תכלית

הבריאה וכל ,בעול שמי כבוד שיתרבה

אותו ותעבוד ,יתבר מלכותו תכיר כולה,

ובפשטות. גגגגייייללללווווייייבתמימות ששששלללל ההההייייייייעעעעוווודדדד ללללככככ

בבבבנננניייי עעעעללללייייננננוווו דדדדווווקקקקאאאא ממממווווטטטטלללל בבבבעעעעוווולללל ששששממממיייי ככככבבבבוווודדדד

ממממככככייייררררהההה ככככבבבברררר ככככווווללללהההה ההההבבבבררררייייאאאאהההה ככככלללל ששששההההרררריייי ההההאאאאדדדד

עעעעללללייייהההה אאאאוווותתתתוווו ווווממממממממללללייייככככהההה ההההקקקקבבבב""""הההה ששששלללל ממממללללככככוווותתתתוווו בבבבההההוווודדדד

ווווררררגגגגעעעע.... ררררגגגגעעעע וווובבבבככככלללל ווווייייוווו ייייוווו בבבבככככלללל

היאדדדד.... שמי מלכות העול קבלת עני וכל

ושהקב"ה מלבדו עוד שאי ונכיר שנדע

על ומתנשא בכבודו, כולו העול כל על מול

להתבטל היא מגמתנו וכל ביקרו. האר כל

לעבודתו. וגופנו לבנו ולשעבד אליו

שמי.וווובבבבעעעעייייקקקקרררר כבוד על לוותר ולא לחוס לא

עניו להיות צרי אד שכל והג

כאשר ורק א הוא האמור כל רוח, ושפל

שכאשר ,האד של הפרטי לכבודו נוגע הדבר

פוגעי א ואולי לו, כראוי כבוד בו נוהגי לא

בענוה לנהוג עליו וכו' אותו ומבזי בו

ואפילו למבזיו, מלחמה להשיב ולא ושפלות

בכבודו. שפגמו מה על לה למחול ג צרי

אאאאססססוווורררראאאא ,,,,ששששממממיייי בבבבככככבבבבוווודדדד בבבבפפפפגגגגייייעעעעהההה ככככששששממממדדדדוווובבבברררר

ללללככככבבבבוווודדדד ווווללללההההננננייייחחחח פפפפססססווווללללהההה בבבבעעעעננננווווהההה ללללננננההההווווגגגג ללללאאאאדדדד

ללללההההתתתתאאאאזזזזרררר עעעעללללייייוווו אאאאללללאאאא ממממווווששששפפפפלללל,,,, ללללההההייייוווותתתת ששששממממיייי

בבבבאאאאללללוווו ככככחחחחוווו בבבבככככלללל ווווללללממממחחחחוווותתתת בבבבגגגגאאאאווווהההה ווווללללננננההההווווגגגג בבבבגגגגבבבבווווררררהההה

ללללממממקקקקווווממממוווו.... הההה'''' ככככבבבבוווודדדד אאאאתתתת ווווללללההההששששייייבבבב אאאאוווותתתתוווו,,,, ששששממממחחחחלללללללליייי

ווווככככ הבורא לעבודת להתקרב רוצה כשאד

 הטובי במעשי ולדבוק הרע מ לסור

על לו ולועגי אנשי מיני כל לפניו ובאי

בדרכו, לו להפריע מנסי או ,ללללווווכ אאאאססססוווורררר

,,,,בבבבקקקקוווולללל ווווללללששששממממוווועעעע פפפפססססווווללללהההה בבבבעעעעננננווווהההה עעעעממממהההה ללללננננההההווווגגגג

ווווללללההההממממששששיייי קקקקדדדדווווששששהההה ששששלללל בבבבגגגגאאאאווווהההה ללללננננההההווווגגגג עעעעללללייייוווו אאאאללללאאאא

ההההטטטטוווובבבבהההה.... בבבבדדדדררררככככוווו
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בעזרת ה' יתברך
ערב ראש השנה הקדוש התשפ"ב

ובא סימן: היו תהיה שנת פדותינו בשמחה

אגרת ברכה לשנה החדשה
את  החדשה  השנה  עלינו  בפרוס  יחיו.  עליהם  ה'  ויקירי,  אהובי  הזו:לאחי  השנה  שתהא  דליבא  מעומקא  לאחל  הננו  כנפיה 
וגדולה, שנת  גאולה  זכרים, שנת  ובנים  ברכה  ואהבה, שנת  אורה  ויראת דיצה ודעת הבהיר, שנת הוד והדר, שנת ועד טוב וותיקות, שנת זריזות שנת  יושר  שנת  הלב,  טהרת  שנת  התורה,  חכמת  שנת  נאים,  פריה שמים, שנת כבוד וכתר תורה, שנת לב טוב, שנת מלוכה וממשלה, שנת וזיווגים  שנת  וענוה,  עושר  שנת  התורה,  סודות  שנת  הזמן,  וניצול  רצון נצח  שנת  תפילות,  וקיבול  קדושה  שנת  וִצדקות,  צהלה  שנת  ורביה, 

ותפילה. תורה  שנת  ורחמים, 
יתברך  כבודו  שיתגלה  שנה  בטנה,  פרי  את  אשה  בה  תפיל  שלא  עמנו שנה  שותפותכם  וזכות  וברחמים  בחסד  עולם  גאולת  ויגאלנו  המגן. בעולם  אלף  ובעדכם  עליכם  יגן  השנה  ימות  בכל  עולם  חובקת  תורה  בהפצת 

באהבה ובידידות
ובברכת התורה הקדושה ולומדיה

 ישראל
בן רבינו הגדול רבי יורם מיכאל אברג'ל זיע"א

בית המדרש - המאי"ר לאר"ץ





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

 בנק הדואר, סניף 1, חשבון 27016519.
וכן בכל עמדות 'נדרים פלוס'

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:1519:0519:48 באר שבע
18:1419:0319:46תל אביב

18:1519:0419:47חיפה
18:1319:0319:45אילת

18:1619:0619:49ירושלים
18:05ירושלים 40 דק'

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

 5:50 שחרית, קידוש
ושיעור חסידות 'אליבא דנפשא'

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

שמההתחלה,  ה'  אל  להתפלל  צריך 
משעה שהילד נולד הוא יקבל חינוך 

על טהרת הקודש.

בגן,  הילד  את  שמים  לפעמים  כי 
ידים  נוטלת  לא  שהגננת  ומתברר 
את  מאכילה  כשהיא  וא"כ  בבוקר, 
יש  לכן  טמא.  הוא  האוכל  הילדים, 
בעלות  מטפלות  עם  מעון  להעדיף 
שיש  אברכים,  נשות  שמים,  יראת 
להן את הידיעה הבסיסית של נטילת 

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

 בנק הדואר, סניף 1, חשבון 27016519.
וכן בכל עמדות 'נדרים פלוס'

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:4819:4020:27 באר שבע
18:4719:3920:27תל אביב

18:4919:4120:29חיפה
18:4419:3620:23אילת

18:3019:4120:29ירושלים
18:50ירושלים 20 דק'

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

הילד  את  מכינה  שאמא  בזה 
אותו  מלבישה  תורה,  לתלמוד 
לה  מגיע  זה  על  אותו  ומארגנת 

שכר.

ללמוד  הולך  הוא  שבזכותה  כיון 
תורה וגם שהוא חוזר היא מלמדת 
לה  יש  זה  ועל  הנהנין  ברכות  אותו 

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

לאחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר
מורינו ורבינו הרב ישראל אברג'ל שליט"א מברך אתכם 

בימים אלה לאריכות ימים, בריאות טובה שמחה, ביטחון 
ושלוה בעזרת ה'.

בהתאם להנחיות שיעורי מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א
מתקיימים בימים ראשון עד חמישי בשעה 20:30

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

ניתן להגיע לשיעורים בבית הכנסת המאיר לארץ
רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

ברכת הרב ליום הכיפורים
לאחי ורעי אהובי בית ישראל היקרים הי"ו

ה' הטוב ומקור החיים יחתמנו כולנו לחיים טובים 
ארוכים ולשלום, גאולה וישועה פרטית וכללית 

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"
 בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון.

 שעורי הרב מתקיימים בימים ראשון עד חמישי
בשעה 20:30 בית הכנסת המאיר לארץ

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

 בנק הדואר, סניף 1, חשבון 27016519.
וכן בכל עמדות 'נדרים פלוס'

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:1519:0519:48 באר שבע
18:1419:0319:46תל אביב

18:1519:0419:47חיפה
18:1319:0319:45אילת

18:1619:0619:49ירושלים
18:05ירושלים 40 דק'

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

 5:50 שחרית, קידוש
ושיעור חסידות 'אליבא דנפשא'

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

שמההתחלה,  ה'  אל  להתפלל  צריך 
משעה שהילד נולד הוא יקבל חינוך 

על טהרת הקודש.

בגן,  הילד  את  שמים  לפעמים  כי 
ידים  נוטלת  לא  שהגננת  ומתברר 
את  מאכילה  כשהיא  וא"כ  בבוקר, 
יש  לכן  טמא.  הוא  האוכל  הילדים, 
בעלות  מטפלות  עם  מעון  להעדיף 
שיש  אברכים,  נשות  שמים,  יראת 
להן את הידיעה הבסיסית של נטילת 

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

 בנק הדואר, סניף 1, חשבון 27016519.
וכן בכל עמדות 'נדרים פלוס'

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:4819:4020:27 באר שבע
18:4719:3920:27תל אביב

18:4919:4120:29חיפה
18:4419:3620:23אילת

18:3019:4120:29ירושלים
18:50ירושלים 20 דק'

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

הילד  את  מכינה  שאמא  בזה 
אותו  מלבישה  תורה,  לתלמוד 
לה  מגיע  זה  על  אותו  ומארגנת 

שכר.

ללמוד  הולך  הוא  שבזכותה  כיון 
תורה וגם שהוא חוזר היא מלמדת 
לה  יש  זה  ועל  הנהנין  ברכות  אותו 

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

לאחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר
מורינו ורבינו הרב ישראל אברג'ל שליט"א מברך אתכם 

בימים אלה לאריכות ימים, בריאות טובה שמחה, ביטחון 
ושלוה בעזרת ה'.

בהתאם להנחיות שיעורי מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א
מתקיימים בימים ראשון עד חמישי בשעה 20:30

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

ניתן להגיע לשיעורים בבית הכנסת המאיר לארץ
רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

ברכת הרב ליום הכיפורים
לאחי ורעי אהובי בית ישראל היקרים הי"ו

ה' הטוב ומקור החיים יחתמנו כולנו לחיים טובים 
ארוכים ולשלום, גאולה וישועה פרטית וכללית 

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"
 בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון.

 שעורי הרב מתקיימים בימים ראשון עד חמישי
בשעה 20:30 בית הכנסת המאיר לארץ

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

 בנק הדואר, סניף 1, חשבון 27016519.
וכן בכל עמדות 'נדרים פלוס'

הפצת תורה חובקת עולם
היה שותף 08-37-40-200

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

 בנק הדואר, סניף 1, חשבון 27016519.
וכן בכל עמדות 'נדרים פלוס'

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:4819:4020:27 באר שבע
18:4719:3920:27תל אביב

18:4919:4120:29חיפה
18:4419:3620:23אילת

18:3019:4120:29ירושלים
18:50ירושלים 20 דק'

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

הילד  את  מכינה  שאמא  בזה 
אותו  מלבישה  תורה,  לתלמוד 
לה  מגיע  זה  על  אותו  ומארגנת 

שכר.

ללמוד  הולך  הוא  שבזכותה  כיון 
תורה וגם שהוא חוזר היא מלמדת 
לה  יש  זה  ועל  הנהנין  ברכות  אותו 

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

לאחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר
מורינו ורבינו הרב ישראל אברג'ל שליט"א מברך אתכם 

בימים אלה לאריכות ימים, בריאות טובה שמחה, ביטחון 
ושלוה בעזרת ה'.

בהתאם להנחיות שיעורי מו"ר הרב ישראל אברג'ל 
שליט"א

מתקיימים בימים ראשון עד חמישי בשעה 20:30
בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

ניתן להגיע לשיעורים בבית הכנסת המאיר לארץ
רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

מפי הרה"ג רבינו ישראל אברג'ל שליט"א

בימי שני בשעה 20:15*
בבית הכנסת 'היכל נפתלי'

רח' ברוריה 6, אשדוד

בימי חמישי בשעה 20:15*
בבית הכנסת 'המאיר לארץ'
רח' חיל שריון 39, נתיבות

קבלת קהל מתקיימת בימי שישי עד השעה 10:00
בבית הכנסת 'המאיר לארץ' רח' חיל שריון 39, נתיבות

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה

LIVE

LIVE

הודעה חשובה!
השיעור המרכזי באשדוד חזר למקומו הקבוע

הוא  שכרו  החכמים  את  שמכבד  אדם 
להנשא  תזכה  מבנותיו  אחת  שכל 
למדה  היא  אם  אפילו  חכם.  לתלמיד 
השאיפה,  לא  זו  ששם  במקומות 
לגיל  תגיע  שכשהיא  יזמנו  מהשמים 
רצון  שלה  בלב  יכנס  לנישואים  הראוי 
וכך  קדוש להתחתן רק עם תלמיד חכם, 
כל בנותיו לוקחות חתנים תלמידי חכמים 

ומעמידות בית למופת.

פרשת ניצבים
כ"ז אלול התשפ"א

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:4219:3120:17 באר שבע
18:4219:3120:18תל אביב

18:4219:3120:17חיפה
18:4019:3020:17אילת

18:4519:3420:21ירושלים
18:25ירושלים 40 דק'


