
בס"ד, בית מדרש המאי"ר לארץ | גליון 212

08-37-40-200

 שביבי אור מתורתו האדירה והנדירה
של הצדיק רבינו יורם מיכאל אברג'ל זיע"א

 ערוך על פי שיעוריו של בנו ממשיך דרכו ואורו
 הרה"ג רבינו ישראל אברג'ל שליט"א

פרשת ויצא | סוד הקשר בין הורים לילדים



  
     



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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ויצא ויצא ויצא ויצא  פרשת פרשת פרשת פרשת 

............ חר חר חר חר ושמהושמהושמהושמה עיר עיר עיר עיר 

הרכיפפפפאאאאתתתתיייי קרניה האדימו. המזרח
להשלח החלו השמש של והמלטפי

החל. חדש יו עבר. לכל

התארגנותתתתווווששששבבבביייי חדש, ליו קמו חר העיר
מבתיה לצאת אישוהתכוונו

לעיסוקו... איש

מביתההההככככאאאאתתתת ובקעה שעלתה תופי
'אל לכול הזכירה הכמרי
העיר תושבי ...'הפסילי את תשכחו
,בית בחצר הקבוע לפסל ניגשו

לו... והקטירו השתחוו

זרהררררייייחחחחוווותתתת העבודה של הקטורת
חלל כל את ומילאו שהתפשטו
הדהדה שעוד התופי והכאת העיר,
והבעירו הלבבות את הסעירו ,באזניה

...הד את

ההתחלה...ווווזזזזוווו רק היתה

בעירככככחחחחוווותתתת ,ש כח את גילו הטומאה
טימאו ותושביה .חר החטאי

טומאה... מיני בכל עצמ את

לב,ההההררררצצצצוווו תשומת ולמשו להתבלט
בחוסר להתלבש לה גר

עלצניעות, כספ כל את ולבזבז
...עיני מנקרי חפצי

אחריוללללחחחח סוח נוצר, עצו חברתי
של עזה מערבולת לתו הכל את

ושנאה... קנאה תחרות,

וווואאאאמסתיי שכא חושבי את
רגע שתקפצו כדאי אז 'ההספד',

:בחר ,ש ,החינו למערכת

כלככככחחחחוווותתתת את שיבשו הטומאה
העצמית, החשיבה מערכת

לבלבול 'מעתהוגרמו עז. מושגי
מועצת ביד תהיה והסמכות ההנהגה
יצטרכו והמורי וההורי ,התלמידי

...'לחנ רשות מה לקבל

ההההממממוווורררריייי,לחנ הסמכות כל מה שניטל
.מהתלמידי אחריות כל הסירו
גבולות, הצבת ללא שגדלו ,הילדי ,וה
.בהתא גדלו  וביקורת הדרכה ללא

שלאההההחחחחזזזזקקקקיייי ומי .הדר את והתוו שלטו
ח מצא שלא או אית הל
ולהיות מהחברה. לבדידות נידו בעיניה

...שגעונותיה לכל לעזאזל' ה'שעיר
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ז

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



  
    



עלה היטב וחקר שבירר לאחר במאומה. הרבי

משפירי דרדקי' 'מלמד לבנו למצוא בידו

שנמנה ומעלה משכמו יהודי דשופריא, קרתא

יראתו על העידו ורבים הפרושים עדת על

הרבי ניאות זה מלמד בידי לחכמתו. הקודמת

מפיתו חוסך כשהוא היקר בנו את להפקיד

זו. נעלה למטרה כפשוטו ומלחמו

התגלההמלמד מלא בכסף שנשכר הפרטי

והמפרשים הגמרא להועיל. כמלמד

שיעוריו ועשירה, ברורה בשפה מפיו קלחו

בכל ידיעות באינספור היו בלולים העמוקים

מיוחד משהו היה אבל התורה. מכמני

בטרם בוקר, מדי דופן: יוצא דבר בהנהגתו,

הגדולה, הגמרא את ופתח כסאו על התיישב

סוער. בבכי ופורץ החלון אל ניגש המלמד היה

דוד'לאם התלמיד, היה סבור הראשונים בימים

משחלפו פעמית. חד תופעה זוהי כי הצעיר,

קבוע בריטואל מדובר כי לו התברר הימים

ביומו. יום מדי מושלם בדיוק עצמו על החוזר

שהתעניין מענדל, אלעזר רבי הצדיק האבא,

בנו, של התקדמותו אחר עיניים בשבע ועקב

המלמד. של הזו הנהגתו על כששמע מאוד התפעל

קראבהזדמנות בפניו שנקרתה הראשונה

אותו שאל לחדרו, למלמד הרבי

לדעת וביקש היומיומית בכייתו של טיבה על

לשמור המלמד ביקש בתחילה העניין. סוד מה

חזקה לבסוף אך להתחמק, וניסה סודו על

החל לשאלתו כמענה הרבי, של פקודתו עליו

הבא: המעשה את באוזניו לספר

שלקולות מחדרו בקעו לב קורעות וזעקות בכי

קדישא 'הסבא בער, ישכר רבי הגה"ק

אישה של קולה היה הקול זיע"א. מראדושיץ'

נטשיה שבעלה לב שבורת עגונה נפש, מרת ודייה

בלעה כאילו ונעלם שנים כמה לפני לאנחות אותה

נפש, עד מים הגיעו הושיעני... 'רבי האדמה. אותו

הקשים'... ייסוריי את יותר לסבול עוד יכולה אינני

שלליבו צערה לנוכח בקרבו נחמץ הרבי של

אוכל כיצד 'וכי נפש. עלובת אותה

צער. מלא בקול הרבי שאל בכך' לסייע

נא'פשוט 'יחפש האישה, השיבה מאוד'

ויגלה בעלי את הצופיות בעיניו הרבי

האישה. התחננה בעולם' הימצאו מקום את לי

בהרהוריםהצדיק ושוקע הדברים את שומע

הרבי קורא - דוד' 'זלמן טמירים...

ברגע 'צא - הנאמן למשמשו רגעים כמה כעבור

הגוי את תפוס עיר, של לרחובה החוצה, זה

לכאן... אותו והבא פניך על שיחלוף הראשון

מידיך'!... לחמוק אופן בשום לו תניח אל

קולנייםלא דברים וחילופי דקות כמה יצאו

אתה מה אותי, 'עזוב מהרחוב. נשמעו

אליך'... שאתלווה פתאום מה ממני? רוצה

נפתחה רגע כעבור והתקרבו, הלכו הצעקות

של דמותו הופיעה בפתח לרווחה, הבית דלת

גסים בצעדים אחריו המשמש, דוד זלמן

איכרים. מעיל לבוש מגושם גוי משתרך

אלמה ישירות מראדושיץ הרבי פנה שמך?

עבר, לכל בעיניו ופלבל שעמד האורח

סביבו. המתרחש את מבין שאינו כמי

בחופזה'שמי הגוי השיב צלאווק' הוא

רגע. באותו החדר את לעזוב וביקש

במבטהסבא הקדושות עיניו את בו נעץ קדישא

אינו הוא כי היה ניכר ולב, כליות חודר

אינו שמך ולא! 'לא הגוי. של מתשובתו רצון שבע

'אני - בקול מראדושיץ הרבי קרא - צלאווק'

האמיתי'!... שמך מהו לנו לומר עליך מצווה

בגרסתודקות ודבק הגוי התעקש ארוכות

הואצלאווקצלבובינסקי, התמימה'שמי

  
    



מבדידותננננעעעערררריייי שסבלו כאלו
וגופנית, נפשית והתעללות

העצמי... הביטחו את איבדו

הואווווככככיייידדדדוווועעעע,,,, העצמי הביטחו שאיבוד
וגדל ההול שלג כדור כמו
בני ע כשישבו ג ולכ לרגע, מרגע
עצמי, בטחו חוסר הרגישו ה משפחת

התכנסו וה אותי', שונאי ה 'בטח
...עצמ בתו

לה...ה וווובבבבנננניייי קרה מה הבינו לא 1משפחה

ה'דובדב'ווווחחחחככככוווו,,,, על דברנו לא עוד
שבקצפת...

,,,,אאאא...הזיכרו את מעט נרענ כ לפני

כדי ה',1. ברך זרע קודש, זרע להעמיד

על ומעט להשקיע, נדרשים ההורים

לזה: ובהקשר בשיחתנו. כך

זיע"אסיפר וינשטוק יאיר משה רבי הגה"ק

שליט"א טיקוצקי שמעון הרב דבריו (והביא

כב): עמוד 327 גליון התורני, (המבשר

עלהחדרון ללימוד. ומסודר מוכן היה הקטן

גמרות שתי היו מונחות השולחן

לפתיחתן. ממתינות גדולות

עוקבליד הצעיר, התלמיד דוד'ל, ישב השולחן

של מעשיו אחר סקרנות מלאות בעיניים

אל בדממה ניגש האחרון זה המבוגר. המלמד

את הניח לרווחה, אותו ופתח הגדול החלון

מצחו את בכפו ותמך החלון אדן על ידו מרפק

התכולים בשמים שם אי מבטו את נעץ הגבוה,

ומחשבות... בהרהורים לו ושקע

לידרגע שעון ניצב המלמד רגע, ועוד עובר, אחד

ופאותיו זקנו תנוחה, באותה החלון

הבוקר לרוח קלילות להם מתבדרים הכסופות

מוקדם, סימן כל ללא לפתע, הקריר. הירושלמי

בצמרמורת נאחז כאילו המלמד, של גוו נרעד

נראתה התרגשות של פתאומית עווית עזה,

הדמעות. הםהופיעו... רגע כעבור פניו, על בבירור

שלזרזיף עיניו משתי לטפטף החל דמעות של

המלמד.

ונקווזרזיף מעיניו קלחו דמע של נהרות אמרנו?

התלעלע ארוכות דקות החלון. אדן על

ושלף בכיסו פשפש אחר הנרגש, בבכיו המלמד

עיניו את בה ניגב מהוהה, בד ממחטת מתוכו

מחדש העלה עתה דמעותיו, את היטב ומחה

קרא היקר' תלמידי 'בוא שפתותיו, על רחב חיוך

את יחד נפתח 'בוא והתלהבות, חיות מלא בקול

ללמוד'... ונתחיל הבה הקדושה, הגמרא

התר"י.הדבר שנות תחילת של בירושלים היה

עלהלא תאי"ר, שנת בתחילת מכבר,

רבי הקדוש מנחםלירושליםהרבי אלעזר

זיע"א מלעלוב אביומענדל של המפורסמת (בעלייתו

זיע"א), מלעלוב משהל'י רבי הקדוש גםהרבי עלה עמו

כהרבי לימים שנודע השבע, בן דוד'ל בנו

מלעלוב. זיע"א בידרמאן דוד'ל רבי הקדוש

מענדל אלעזר רבי הצדיק של הראשונים ימיו

נוראים. עניות בייסורי התאפיינו ישראל בארץ

לאביתו קרובות לעתים מכל, ריק היה

הטף. לפי יבשה לחם פרוסת אפילו בו נמצאה

בכלאבל מביתו, הפרוטה אפסה אם גם

חסך לא יקירו בנו של לחינוכו הנוגע

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



  
    



עלה היטב וחקר שבירר לאחר במאומה. הרבי

משפירי דרדקי' 'מלמד לבנו למצוא בידו

שנמנה ומעלה משכמו יהודי דשופריא, קרתא

יראתו על העידו ורבים הפרושים עדת על

הרבי ניאות זה מלמד בידי לחכמתו. הקודמת

מפיתו חוסך כשהוא היקר בנו את להפקיד

זו. נעלה למטרה כפשוטו ומלחמו

התגלההמלמד מלא בכסף שנשכר הפרטי

והמפרשים הגמרא להועיל. כמלמד

שיעוריו ועשירה, ברורה בשפה מפיו קלחו

בכל ידיעות באינספור היו בלולים העמוקים

מיוחד משהו היה אבל התורה. מכמני

בטרם בוקר, מדי דופן: יוצא דבר בהנהגתו,

הגדולה, הגמרא את ופתח כסאו על התיישב

סוער. בבכי ופורץ החלון אל ניגש המלמד היה

דוד'לאם התלמיד, היה סבור הראשונים בימים

משחלפו פעמית. חד תופעה זוהי כי הצעיר,

קבוע בריטואל מדובר כי לו התברר הימים

ביומו. יום מדי מושלם בדיוק עצמו על החוזר

שהתעניין מענדל, אלעזר רבי הצדיק האבא,

בנו, של התקדמותו אחר עיניים בשבע ועקב

המלמד. של הזו הנהגתו על כששמע מאוד התפעל

קראבהזדמנות בפניו שנקרתה הראשונה

אותו שאל לחדרו, למלמד הרבי

לדעת וביקש היומיומית בכייתו של טיבה על

לשמור המלמד ביקש בתחילה העניין. סוד מה

חזקה לבסוף אך להתחמק, וניסה סודו על

החל לשאלתו כמענה הרבי, של פקודתו עליו

הבא: המעשה את באוזניו לספר

שלקולות מחדרו בקעו לב קורעות וזעקות בכי

קדישא 'הסבא בער, ישכר רבי הגה"ק

אישה של קולה היה הקול זיע"א. מראדושיץ'

נטשיה שבעלה לב שבורת עגונה נפש, מרת ודייה

בלעה כאילו ונעלם שנים כמה לפני לאנחות אותה

נפש, עד מים הגיעו הושיעני... 'רבי האדמה. אותו

הקשים'... ייסוריי את יותר לסבול עוד יכולה אינני

שלליבו צערה לנוכח בקרבו נחמץ הרבי של

אוכל כיצד 'וכי נפש. עלובת אותה

צער. מלא בקול הרבי שאל בכך' לסייע

נא'פשוט 'יחפש האישה, השיבה מאוד'

ויגלה בעלי את הצופיות בעיניו הרבי

האישה. התחננה בעולם' הימצאו מקום את לי

בהרהוריםהצדיק ושוקע הדברים את שומע

הרבי קורא - דוד' 'זלמן טמירים...

ברגע 'צא - הנאמן למשמשו רגעים כמה כעבור

הגוי את תפוס עיר, של לרחובה החוצה, זה

לכאן... אותו והבא פניך על שיחלוף הראשון

מידיך'!... לחמוק אופן בשום לו תניח אל

קולנייםלא דברים וחילופי דקות כמה יצאו

אתה מה אותי, 'עזוב מהרחוב. נשמעו

אליך'... שאתלווה פתאום מה ממני? רוצה

נפתחה רגע כעבור והתקרבו, הלכו הצעקות

של דמותו הופיעה בפתח לרווחה, הבית דלת

גסים בצעדים אחריו המשמש, דוד זלמן

איכרים. מעיל לבוש מגושם גוי משתרך

אלמה ישירות מראדושיץ הרבי פנה שמך?

עבר, לכל בעיניו ופלבל שעמד האורח

סביבו. המתרחש את מבין שאינו כמי

בחופזה'שמי הגוי השיב צלאווק' הוא

רגע. באותו החדר את לעזוב וביקש

במבטהסבא הקדושות עיניו את בו נעץ קדישא

אינו הוא כי היה ניכר ולב, כליות חודר

אינו שמך ולא! 'לא הגוי. של מתשובתו רצון שבע

'אני - בקול מראדושיץ הרבי קרא - צלאווק'

האמיתי'!... שמך מהו לנו לומר עליך מצווה

בגרסתודקות ודבק הגוי התעקש ארוכות

הואצלאווקצלבובינסקי, התמימה'שמי

  
    



מבדידותננננעעעערררריייי שסבלו כאלו
וגופנית, נפשית והתעללות

העצמי... הביטחו את איבדו

הואווווככככיייידדדדוווועעעע,,,, העצמי הביטחו שאיבוד
וגדל ההול שלג כדור כמו
בני ע כשישבו ג ולכ לרגע, מרגע
עצמי, בטחו חוסר הרגישו ה משפחת

התכנסו וה אותי', שונאי ה 'בטח
...עצמ בתו

לה...ה וווובבבבנננניייי קרה מה הבינו לא 1משפחה

ה'דובדב'ווווחחחחככככוווו,,,, על דברנו לא עוד
שבקצפת...

,,,,אאאא...הזיכרו את מעט נרענ כ לפני

כדי ה',1. ברך זרע קודש, זרע להעמיד

על ומעט להשקיע, נדרשים ההורים

לזה: ובהקשר בשיחתנו. כך

זיע"אסיפר וינשטוק יאיר משה רבי הגה"ק

שליט"א טיקוצקי שמעון הרב דבריו (והביא

כב): עמוד 327 גליון התורני, (המבשר

עלהחדרון ללימוד. ומסודר מוכן היה הקטן

גמרות שתי היו מונחות השולחן

לפתיחתן. ממתינות גדולות

עוקבליד הצעיר, התלמיד דוד'ל, ישב השולחן

של מעשיו אחר סקרנות מלאות בעיניים

אל בדממה ניגש האחרון זה המבוגר. המלמד

את הניח לרווחה, אותו ופתח הגדול החלון

מצחו את בכפו ותמך החלון אדן על ידו מרפק

התכולים בשמים שם אי מבטו את נעץ הגבוה,

ומחשבות... בהרהורים לו ושקע

לידרגע שעון ניצב המלמד רגע, ועוד עובר, אחד

ופאותיו זקנו תנוחה, באותה החלון

הבוקר לרוח קלילות להם מתבדרים הכסופות

מוקדם, סימן כל ללא לפתע, הקריר. הירושלמי

בצמרמורת נאחז כאילו המלמד, של גוו נרעד

נראתה התרגשות של פתאומית עווית עזה,

הדמעות. הםהופיעו... רגע כעבור פניו, על בבירור

שלזרזיף עיניו משתי לטפטף החל דמעות של

המלמד.

ונקווזרזיף מעיניו קלחו דמע של נהרות אמרנו?

התלעלע ארוכות דקות החלון. אדן על

ושלף בכיסו פשפש אחר הנרגש, בבכיו המלמד

עיניו את בה ניגב מהוהה, בד ממחטת מתוכו

מחדש העלה עתה דמעותיו, את היטב ומחה

קרא היקר' תלמידי 'בוא שפתותיו, על רחב חיוך

את יחד נפתח 'בוא והתלהבות, חיות מלא בקול

ללמוד'... ונתחיל הבה הקדושה, הגמרא

התר"י.הדבר שנות תחילת של בירושלים היה

עלהלא תאי"ר, שנת בתחילת מכבר,

רבי הקדוש מנחםלירושליםהרבי אלעזר

זיע"א מלעלוב אביומענדל של המפורסמת (בעלייתו

זיע"א), מלעלוב משהל'י רבי הקדוש גםהרבי עלה עמו

כהרבי לימים שנודע השבע, בן דוד'ל בנו

מלעלוב. זיע"א בידרמאן דוד'ל רבי הקדוש

מענדל אלעזר רבי הצדיק של הראשונים ימיו

נוראים. עניות בייסורי התאפיינו ישראל בארץ

לאביתו קרובות לעתים מכל, ריק היה

הטף. לפי יבשה לחם פרוסת אפילו בו נמצאה

בכלאבל מביתו, הפרוטה אפסה אם גם

חסך לא יקירו בנו של לחינוכו הנוגע

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.



  
    



............ללללבבבב תתתתווווללללדדדדוווותתתת אאאאללללהההה

יצאוההההממממבבבבוווולללל ובניו נח .הסתיי
מההתחלה... והתחילו מהתיבה.

ושושלתשששש ,באר התיישב נח, של בנו
שלח, ארפכשד, ממנו: יצאו דורות

נחור שרוג, רעו, פלג, (הראשו).עבר,

ובשנת(הראשו)ננננחחחחוווורררר אשה, ונשא גדל
1878(העול תרח.(לבריאת בנו לו נולד

בצעדיתתתתררררחחחח וכ לפוליטיקה, ונכנס גדל,
האפלי השבילי בי פסע ,בטוחי
ה', גערת המלאי במסדרונות האלו,
ואכזריות, רוע המלאי במטבחוני

על ודריכה השפלות ורדיפות, השמצות
המינוי את קיבל שבעי שבגיל עד גופות,
נמרוד! למל משנה נפשו... חשקה אשר

ששמהתתתתררררחחחח אחת ,נשי שתי נשא
נולדו וממנה כרנבו בת אמתלאי

ונחור אברה ,בני שני ועוד(השני),לו
הר נולד וממנה שלעתאשה אומרי (ויש

פלילה ושמה שלישית אשה ע התחת זקנותו

צובא). לו נולד וממנה

ההההרררר(אברה של לו(אחיו ונולדו אשה נשא
הוא לב בנות. ושתי אחד ב ממנה

לעלות במהלכםזכיתי כמהעשרותשנים, ועברו

מתקרב כיום מגוריי. את בה ולקבוע לירושלים

היוםהזה עד ועדיין, ושיבה, זקנה לימי כבר אני

עלי עובר לא וקיימת... הצדיקתקפה של ברכתו

שלמה. תשובה שאעשה מבלי אחד יום

עלייברגע נופלת הגמרא ליד אני מתיישב בו

וחרטה תשובה של התעוררות ממרום

בכייתי שמאחורי הסוד אפוא זהו עמוקה.

המופלא. סיפורו את המלמד סיים הקבועה'

אלעזרשקט רבי האדמו"ר בחדר. השתרר

בסיפורו והתעמק ישב זי"ע מענדל

מיישב אכן 'סיפורכם המלמד. של המופלא

כמה כעבור הרבי נענה הראשונה' שאלתי את

'אלא במתינות, מילותיו את בורר רגעים,

נא, אמרו חדשה. שאלה בלבי מתעוררת שכעת

לאחר לחסידות' 'מתנגדים נותרתם זה כיצד

ופלא במופת עיניכם במו שכזה.שחזיתם גלוי

שלאיך נלהב לחסיד להפוך שלא יכולתם

שנכחתם לאחר מראדושיץ הקדוש הרבי

ייתכן?'... זה איך מעמד? באותו

המלמדחיוך של פניו על ועלה צץ קונדסי

הרבי, של שאלתו למשמע המתנגד

בתמימות: וקרא השיב והוא

כלום'יאמר האמת, את הרבי כבוד נא

אלו היו כי אתי מסכימים אינכם

בעלמא'... קסמים' 'מעשי

כולההמשפט הקערה את הפך הזה האחרון

של המזלזלת תשובתו פיה... על

הרבי. של הטהור לבו את החרידה המלמד

מענדל אלעזר ר' הרבי פיטר יום באותו עוד

'מלמד לנפשו. ושלחו ממשרתו המלמד את

בצדיקי תמימה חכמים אמונת לו שאין

תורה'!... בני את ילמד לא הדורות,

  
    



ממכירת ומתפרנס הסמוך בכפר מתגורר אני

מה מבין לא אני ממני'?!...עצים, רוצים אתם

כולובעיני המחזה נראה סביב העומדים

נשמעו הגוי של דבריו ומוזר. תמוה

הצליחו לא הם לגמרי, אמינים באוזניהם

מדבריו. כלל מתרשם אינו הרבי מדוע להבין

לומרמשנוכח מתכוון אינו האיש כי הצדיק

ברירה בידו נותרה לא האמת, את

איומים צרור באוזניו להשמיע אם כי

לו הצפוי על שיער מסמרות נוראות ואזהרות

לאמת... להתכחש ימשיך אם

פתאוםואז שינה התמים הגוי המהפך... קרה

גרסתו. את

יהודי'אתם צלאווק, אינו שמי רבי, צודקים

לייב' צבי הוא האמיתי שמי אני,

והדהים האידיש בשפת ביבושת האיש מלמל

באותו נפשם. עמקי עד סביב העומדים כל את

מהחדר מחרידה אימים צווחת נשמעה רגע

של שמץ לי אין בעלי, זהו קדוש, 'רבי הסמוך.

אחר, ולא הוא הנעלם, בעלי זהו כי ספק

לה. לא בקול האומללה העגונה הצטווחה

קראהצדיקבקול'תן אתר' על פיטורין גט לזוגתך

הושב שהיות ללא המעגן. הבעל לעבר נחרץ

העניק הבעל מיוחד, דין בית הצדיק של בחדרו

לאלתר. עגינותה מכבלי אותה ושחרר גט לזוגתו

הירושלמיאת המלמד סיפר הזה, המעשה כל

מענדל, מנחם אלעזר ר' הרבי באוזני

מפי אותו שמעתי לא עיני... במו אני ראיתי

אני שני, מכלי ולא ראשון מכלי לא השמועה,

הרבי של בביתו יום באותו נכחתי בעצמי

העניינים בהשתלשלות וצפיתי מראדושיץ

המפעים... לסופה עד שלב, אחר שלב כולה,

כלהמעמד סוף כביר. רושם עליי עשה הזה

לראות אדם זוכה יום בכל לא סוף,

כפשוטה. הקודש רוח של חיה התגלות עיניו לנגד

הרביהחלטתי של לחדרו להתגנב אפוא

מעשיו מה מקרוב לראות בלילה,

ליל. באישון פלאי צדיק אותו של והנהגותיו

שאיש מבלי הרבי, של לחדרו בחשאי התגנבתי

בגומחה מחבוא לי מצאתי בכניסתי. יבחין

בתוכה ישבתי הארונות, אחד מאחורי נסתרת,

הרבי. של לבואו פועם בלב והמתנתי

סדרבשעת את שסיים לאחר מאוחרת, ליל

הקדוש נכנסהרבי ועבודתקודשו, יומו

לחרך מבעד הדלת. את אחריו וסגר חדרו אל

לא אך הצדיק, של צעדיו אחר עקבתי סמוי

בקולו אליי פונה הצדיק והנה רגעים כמה עברו

תקף נורא פחד ממחבואי. מיד לצאת לי וקורא

נותרה לא אך נקשו, לדא דא עצמותי כל אותי,

מחבואי. ממקום לצאת אם כי ברירה לי

החוצה,במאמץ להשתחל הצלחתי קטן לא

הצדיק בפני ועמדתי רגליי על קמתי

מבושה. מושפלות בעיניים

בלי'אברך' ברחימאיות, הרבי אליי פנה

רצונך'? מהו נא, 'אמור וכעס, קפידה של נימה

'יראתלא אתר: על ועניתי פעמיים הרהרתי

שמים'... ליראת שאזכה ברכוני רבי! שמים,

אותיהרבי וברך עיניו את עצם מראדושיץ

בכל ואילך, שמהיום רצון 'יהי בכוונה:

הקדושה בתורה לעסוק שתתיישבו פעם

תשובה'!... הרהורי בכם יתנוצצו

בזקנקנובאותו ותפס המלמד סיים מעמד,

צעיר אברך עדיין הייתי הכסוף,

חלפו מאז כפחם. שחור אז היה זקני לימים,

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



  
    



............ללללבבבב תתתתווווללללדדדדוווותתתת אאאאללללהההה

יצאוההההממממבבבבוווולללל ובניו נח .הסתיי
מההתחלה... והתחילו מהתיבה.

ושושלתשששש ,באר התיישב נח, של בנו
שלח, ארפכשד, ממנו: יצאו דורות

נחור שרוג, רעו, פלג, (הראשו).עבר,

ובשנת(הראשו)ננננחחחחוווורררר אשה, ונשא גדל
1878(העול תרח.(לבריאת בנו לו נולד

בצעדיתתתתררררחחחח וכ לפוליטיקה, ונכנס גדל,
האפלי השבילי בי פסע ,בטוחי
ה', גערת המלאי במסדרונות האלו,
ואכזריות, רוע המלאי במטבחוני

על ודריכה השפלות ורדיפות, השמצות
המינוי את קיבל שבעי שבגיל עד גופות,
נמרוד! למל משנה נפשו... חשקה אשר

ששמהתתתתררררחחחח אחת ,נשי שתי נשא
נולדו וממנה כרנבו בת אמתלאי

ונחור אברה ,בני שני ועוד(השני),לו
הר נולד וממנה שלעתאשה אומרי (ויש

פלילה ושמה שלישית אשה ע התחת זקנותו

צובא). לו נולד וממנה

ההההרררר(אברה של לו(אחיו ונולדו אשה נשא
הוא לב בנות. ושתי אחד ב ממנה

לעלות במהלכםזכיתי כמהעשרותשנים, ועברו

מתקרב כיום מגוריי. את בה ולקבוע לירושלים

היוםהזה עד ועדיין, ושיבה, זקנה לימי כבר אני

עלי עובר לא וקיימת... הצדיקתקפה של ברכתו

שלמה. תשובה שאעשה מבלי אחד יום

עלייברגע נופלת הגמרא ליד אני מתיישב בו

וחרטה תשובה של התעוררות ממרום

בכייתי שמאחורי הסוד אפוא זהו עמוקה.

המופלא. סיפורו את המלמד סיים הקבועה'

אלעזרשקט רבי האדמו"ר בחדר. השתרר

בסיפורו והתעמק ישב זי"ע מענדל

מיישב אכן 'סיפורכם המלמד. של המופלא

כמה כעבור הרבי נענה הראשונה' שאלתי את

'אלא במתינות, מילותיו את בורר רגעים,

נא, אמרו חדשה. שאלה בלבי מתעוררת שכעת

לאחר לחסידות' 'מתנגדים נותרתם זה כיצד

ופלא במופת עיניכם במו שכזה.שחזיתם גלוי

שלאיך נלהב לחסיד להפוך שלא יכולתם

שנכחתם לאחר מראדושיץ הקדוש הרבי

ייתכן?'... זה איך מעמד? באותו

המלמדחיוך של פניו על ועלה צץ קונדסי

הרבי, של שאלתו למשמע המתנגד

בתמימות: וקרא השיב והוא

כלום'יאמר האמת, את הרבי כבוד נא

אלו היו כי אתי מסכימים אינכם

בעלמא'... קסמים' 'מעשי

כולההמשפט הקערה את הפך הזה האחרון

של המזלזלת תשובתו פיה... על

הרבי. של הטהור לבו את החרידה המלמד

מענדל אלעזר ר' הרבי פיטר יום באותו עוד

'מלמד לנפשו. ושלחו ממשרתו המלמד את

בצדיקי תמימה חכמים אמונת לו שאין

תורה'!... בני את ילמד לא הדורות,

  
    



ממכירת ומתפרנס הסמוך בכפר מתגורר אני

מה מבין לא אני ממני'?!...עצים, רוצים אתם

כולובעיני המחזה נראה סביב העומדים

נשמעו הגוי של דבריו ומוזר. תמוה

הצליחו לא הם לגמרי, אמינים באוזניהם

מדבריו. כלל מתרשם אינו הרבי מדוע להבין

לומרמשנוכח מתכוון אינו האיש כי הצדיק

ברירה בידו נותרה לא האמת, את

איומים צרור באוזניו להשמיע אם כי

לו הצפוי על שיער מסמרות נוראות ואזהרות

לאמת... להתכחש ימשיך אם

פתאוםואז שינה התמים הגוי המהפך... קרה

גרסתו. את

יהודי'אתם צלאווק, אינו שמי רבי, צודקים

לייב' צבי הוא האמיתי שמי אני,

והדהים האידיש בשפת ביבושת האיש מלמל

באותו נפשם. עמקי עד סביב העומדים כל את

מהחדר מחרידה אימים צווחת נשמעה רגע

של שמץ לי אין בעלי, זהו קדוש, 'רבי הסמוך.

אחר, ולא הוא הנעלם, בעלי זהו כי ספק

לה. לא בקול האומללה העגונה הצטווחה

קראהצדיקבקול'תן אתר' על פיטורין גט לזוגתך

הושב שהיות ללא המעגן. הבעל לעבר נחרץ

העניק הבעל מיוחד, דין בית הצדיק של בחדרו

לאלתר. עגינותה מכבלי אותה ושחרר גט לזוגתו

הירושלמיאת המלמד סיפר הזה, המעשה כל

מענדל, מנחם אלעזר ר' הרבי באוזני

מפי אותו שמעתי לא עיני... במו אני ראיתי

אני שני, מכלי ולא ראשון מכלי לא השמועה,

הרבי של בביתו יום באותו נכחתי בעצמי

העניינים בהשתלשלות וצפיתי מראדושיץ

המפעים... לסופה עד שלב, אחר שלב כולה,

כלהמעמד סוף כביר. רושם עליי עשה הזה

לראות אדם זוכה יום בכל לא סוף,

כפשוטה. הקודש רוח של חיה התגלות עיניו לנגד

הרביהחלטתי של לחדרו להתגנב אפוא

מעשיו מה מקרוב לראות בלילה,

ליל. באישון פלאי צדיק אותו של והנהגותיו

שאיש מבלי הרבי, של לחדרו בחשאי התגנבתי

בגומחה מחבוא לי מצאתי בכניסתי. יבחין

בתוכה ישבתי הארונות, אחד מאחורי נסתרת,

הרבי. של לבואו פועם בלב והמתנתי

סדרבשעת את שסיים לאחר מאוחרת, ליל

הקדוש נכנסהרבי ועבודתקודשו, יומו

לחרך מבעד הדלת. את אחריו וסגר חדרו אל

לא אך הצדיק, של צעדיו אחר עקבתי סמוי

בקולו אליי פונה הצדיק והנה רגעים כמה עברו

תקף נורא פחד ממחבואי. מיד לצאת לי וקורא

נותרה לא אך נקשו, לדא דא עצמותי כל אותי,

מחבואי. ממקום לצאת אם כי ברירה לי

החוצה,במאמץ להשתחל הצלחתי קטן לא

הצדיק בפני ועמדתי רגליי על קמתי

מבושה. מושפלות בעיניים

בלי'אברך' ברחימאיות, הרבי אליי פנה

רצונך'? מהו נא, 'אמור וכעס, קפידה של נימה

'יראתלא אתר: על ועניתי פעמיים הרהרתי

שמים'... ליראת שאזכה ברכוני רבי! שמים,

אותיהרבי וברך עיניו את עצם מראדושיץ

בכל ואילך, שמהיום רצון 'יהי בכוונה:

הקדושה בתורה לעסוק שתתיישבו פעם

תשובה'!... הרהורי בכם יתנוצצו

בזקנקנובאותו ותפס המלמד סיים מעמד,

צעיר אברך עדיין הייתי הכסוף,

חלפו מאז כפחם. שחור אז היה זקני לימים,

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



  
     



הקדושווווככככ בזוהר קסוהובא ד (וישלח

הקודש): ללשו בתרגו ע"ב,

יודעיאאאאממממרררר היו העול כל אבא, רבי
החכמי גדול היה בשבעשלב)

העול והקוסמי...)3חכמות והמכשפי
!ובלע מבעור יותר בכישו גדול והיה
המכשפי גדול היה לב ,מה רק ולא

הדורות!... שבכל והקוסמי

וווובבבבננננווווססססניחו לב הללו, הצרות לכל
רב, אישי ובקס בכריזמטיה
כלפיו חש במחיצתו שבא מי וכל
סמויה... והערצה והערכה... אמו
הוא ,ללב אליו, התקרב שהוא ואחרי
לצרכיו ככלי בו והשתמש אותו 'צד'

...4האישי

הזכרו...ווווללללפפפפנננניייי את שוב נרענ ,שנמשי

כך הזוהר3. בשו"ע קל,כתב עמוד ח"ג (יו"ד

צינוירט), אביש אברהם הרב וז"ל:לגאון

העולם. חכמות בשבע חכימין ר"ל - 'חכימין'

גם שכלפי4. כאלו, 'כוכבים' מצויים כיום

ולבם טובה, כדורשי נראים הם חוץ

משחור. לזהשחור קרוב מסופר:ובענין

הד"רהיה הגיע ולירושלים תר"מ, בשנת זה

לייסד כדי ה'משכילים', שליח הרצברג,

- תמימה כוונה לכאורה, ליתומים. מוסד בה

של לבם הטיית היתה האמיתית מטרתם אך

לכפירה. מהאמונה ישראל נערי

אתה'שרף' הזכים בחושיו קלט מבריסק

הפעולה מאחורי המסתתרת המטרה

על ירושלים רחבי בכל להכריז שלח והוא הזו,

שצצה... החדשה הסכנה

אוסטריתד"ר אזרחות בעל שהיה הרצברג

שגריר עם הדברים מטבע התחבר

בירוש לים.אוסטריה

שלפעם רבה עם אוסטריה שגריר נפגש אחת

זוננפלד חיים יוסף רבי הגה"ק ירושלים

הרב את השגריר שאל שיחתם ובמהלך זיע"א.

לד"ר כל כל מתנגדים אתם למה זוננפלד

אישית, הרצברג ד"ר את מכיר אני הרי הרצברג?

הוא מבקרני, כאשר לעיתים, דתי! יהודי והריהו

בשטח השונות תוכניותיו אודות בעיקר לי מספר

הדתי שהחינוך מספר, הוא למשל, כך, החינוך.

המתאימה, רמתו על עדיין עומד אינו בירושלים

בתוספת הזמן רוח לפי ולחדשו לשכללו וברצונו

באירופה... החדשה ההשכלה מן קטנה

מענייןלשגריר סיפור שמור היה אף הגוי

להרב עתה שסיפרו זה, בנושא

נצחון בהרגשת ח"אזוננפלד מעלה, של (ירושלים

גץ): מנחם הרב לגאון ,65 עמוד

לספר'לפני השגריר מתחיל - ימים' כחודש

ד"ר ידי על 'הוזמנתי - האיטי בדיבורו

ובהיותי יסד, אשר ספרו בבית לבקר הרצברג

צפוי, בלתי במעמס טרוד המיועד ביום

כאשר הלילה. רדת עם רק לשם ללכת החלטתי

ראיתי רגשותי. גאו הספר, בית לחצר הגעתי

תחת בשורות מסודרים המוסד ילדי כל את

לאור תפילה בספרי וקוראים השמים כיפת

הסביר זאת, מה כך אחר שאלתיו כאשר הירח.

'טקס עורכים שהילדים הרצברג, ד"ר לי

ירח' לבנה)תפילת בחדשו.(קידוש חודש מדי

השגרירכאשר ממשיך - התפילה את סיימו

הרצברג ד"ר לקחני - בהתפעלות לספר

  
     



ויסכה. מלכה קרא הוא ולבנות לוט. קרא
יד.)וחז"ל שרה.(מגילה זו שיסכה לנו גילו

תרח)אאאאבבבבררררהההה של לאשה(בנו ונשא גדל
שרה הר).את (בת

נחורוווואאאאחחחחייייוווו ,אברה תרח),של של (בנו

ושמה הר של בתו ע התחת

בוז, ,עו :ילדי שמונה לה ונולדו מלכה.
ובתואל. ידל פלדש, חזו, כשד, קמואל,

שניבבבבתתתתוווואאאאלללל לו ונולד אשה ע התחת
ורבקה. לב  ילדי

בתואל,ווווששששממממוווו של בנו ,לב של
...בעול התפרס

ההההאאאאררררממממיייי............ ללללבבבב ווווששששממממוווו ממממוווותתתתגגגג

עליואאאאבבבבררררהההה שמע לא מי אבינו!
האיש הוא .ימי באות
העיני מעל העיוורו מס את שהסיר
!לעול בורא יש :העול לכל והראה

היהבבבבתתתתוווואאאאלללל ג ,אברה של אחינו
ממנו ששמעו אלו מאות
השתנה. לא הוא זאת למרות א תורה,
והבערה נוראה, נשי בתאות בער לבו

האמונה... אש את כיבתה הזו

גברההההששששנננניייי בתואל של ומזלו חלפו
.חר של המושל להיות התמנה והוא

והחלבבבבתתתתוווואאאאלללל ,השלטו כס על התיישב
הל הוא אט ואט ל'חגוג'.
והמאוסה העכורה הביצה בתו ושקע

איכס... הזה... העול של

בבבבנננניייי.דבורי ככוורת המה העיריה
.כנחלי לש זרמו אנשי

בתואל,ובמרכז, המאושר האב ישב
.קט תינוק בידו אוחז

ודבורה,''''ממממזזזזלללל בתואל אי2טוב
'?הורי להיות ההרגשה

ווווההההההההוווורררריייי.לכול הודו המאושרי
החלטנו הכריזו: ובדרמטיות

.'לב' לתינוק לקרוא

ררררעעעעבלוני וזר נשמע. כפי מחיאות
באוויר... לו פרח

הוריוללללבבבב של ולהפתעת גדל...
ההפו הניגוד היה שהוא התברר
השקיע והוא חכמה, אהב לב הוריו. של

בלימודה... עצמו

,,,,עצמואאאא השקיע הוא הרע למזלו
ללכת במקו ...נכו הלא בכיוו
ולהתחבר אברה הגדול דודו של בדרכו
הטומאה... לכחות התחבר הוא לאלקות,

וזה אגדה'2. ה'מדרש ח):לשון לה, רבקה.(בראשית של אמה - רבקה' מינקת ּדברה ְְִֵֶֶַָָָָֹ'וּתמת

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



  
     



הקדושווווככככ בזוהר קסוהובא ד (וישלח

הקודש): ללשו בתרגו ע"ב,

יודעיאאאאממממרררר היו העול כל אבא, רבי
החכמי גדול היה בשבעשלב)

העול והקוסמי...)3חכמות והמכשפי
!ובלע מבעור יותר בכישו גדול והיה
המכשפי גדול היה לב ,מה רק ולא

הדורות!... שבכל והקוסמי

וווובבבבננננווווססססניחו לב הללו, הצרות לכל
רב, אישי ובקס בכריזמטיה
כלפיו חש במחיצתו שבא מי וכל
סמויה... והערצה והערכה... אמו
הוא ,ללב אליו, התקרב שהוא ואחרי
לצרכיו ככלי בו והשתמש אותו 'צד'

...4האישי

הזכרו...ווווללללפפפפנננניייי את שוב נרענ ,שנמשי

כך הזוהר3. בשו"ע קל,כתב עמוד ח"ג (יו"ד

צינוירט), אביש אברהם הרב וז"ל:לגאון

העולם. חכמות בשבע חכימין ר"ל - 'חכימין'

גם שכלפי4. כאלו, 'כוכבים' מצויים כיום

ולבם טובה, כדורשי נראים הם חוץ

משחור. לזהשחור קרוב מסופר:ובענין

הד"רהיה הגיע ולירושלים תר"מ, בשנת זה

לייסד כדי ה'משכילים', שליח הרצברג,

- תמימה כוונה לכאורה, ליתומים. מוסד בה

של לבם הטיית היתה האמיתית מטרתם אך

לכפירה. מהאמונה ישראל נערי

אתה'שרף' הזכים בחושיו קלט מבריסק

הפעולה מאחורי המסתתרת המטרה

על ירושלים רחבי בכל להכריז שלח והוא הזו,

שצצה... החדשה הסכנה

אוסטריתד"ר אזרחות בעל שהיה הרצברג

שגריר עם הדברים מטבע התחבר

בירוש לים.אוסטריה

שלפעם רבה עם אוסטריה שגריר נפגש אחת

זוננפלד חיים יוסף רבי הגה"ק ירושלים

הרב את השגריר שאל שיחתם ובמהלך זיע"א.

לד"ר כל כל מתנגדים אתם למה זוננפלד

אישית, הרצברג ד"ר את מכיר אני הרי הרצברג?

הוא מבקרני, כאשר לעיתים, דתי! יהודי והריהו

בשטח השונות תוכניותיו אודות בעיקר לי מספר

הדתי שהחינוך מספר, הוא למשל, כך, החינוך.

המתאימה, רמתו על עדיין עומד אינו בירושלים

בתוספת הזמן רוח לפי ולחדשו לשכללו וברצונו

באירופה... החדשה ההשכלה מן קטנה

מענייןלשגריר סיפור שמור היה אף הגוי

להרב עתה שסיפרו זה, בנושא

נצחון בהרגשת ח"אזוננפלד מעלה, של (ירושלים

גץ): מנחם הרב לגאון ,65 עמוד

לספר'לפני השגריר מתחיל - ימים' כחודש

ד"ר ידי על 'הוזמנתי - האיטי בדיבורו

ובהיותי יסד, אשר ספרו בבית לבקר הרצברג

צפוי, בלתי במעמס טרוד המיועד ביום

כאשר הלילה. רדת עם רק לשם ללכת החלטתי

ראיתי רגשותי. גאו הספר, בית לחצר הגעתי

תחת בשורות מסודרים המוסד ילדי כל את

לאור תפילה בספרי וקוראים השמים כיפת

הסביר זאת, מה כך אחר שאלתיו כאשר הירח.

'טקס עורכים שהילדים הרצברג, ד"ר לי

ירח' לבנה)תפילת בחדשו.(קידוש חודש מדי

השגרירכאשר ממשיך - התפילה את סיימו

הרצברג ד"ר לקחני - בהתפעלות לספר

ז

מוקדש לעליה בעבודת ה', פרנסה טובה וזיווג הגון
לאריאל יוסף בן ציפורה, אביחי מיימון בן ציפורה הי"ו



  
   



מעמד,ווווההההוווואאאא להחזיק ברצונו שא מבי
לבית נכנס והוא .להתכונ עליו
ללמוד... ומתחיל גמרא פותח מדרש

עליו עברו יממות 5110מתו ,ביע
אנוש... מכחות נשגבה התמדה

שהואוווואאאאזזזז,,,, מרגיש שנה, 77ה ב יעקב
להתמודד כחות מספיק לי 'יש ,מוכ
מבית יוצא והוא הזה', ה'יצור' מול

...לחר והול המדרש

העול,בבבבששששננננתתתת לבריאת קפ"ה אלפי ב'
,חר לעיר אבינו יעקב הגיע
.לב אמו, אחי דודו, של ביתו את וחיפש

רועיבבבבממממההההלללל קבוצת פוגש הוא חיפושיו
הידע" :אות שואל והוא ,צא

נחר"  לב ה)?את כט, (בראשית 

::::אאאאממממררררוווו"""""ידענ!!!(ש)כבר שלב למרות 
ועשר ממאה למעלה ב קשיש,

,במותניו'...5שני עדיי וכחו צעירה, רוחו

לביתוייייעעעעקקקקבבבב וניגש יעזור', 'ה' נאנח:
...לב של

יעקב.ללללבבבב את מולו ורואה הדלת את פותח
הגדול לדוד דומה שאתה כמה 'אוי,

בספרי קורא אתה, ג תגיד .אברה
...?'לה קוראי אי נו, האלו... הגדולי

'גמרא'.

....ככככ''''.'בה קורא אתה ג גמרא. .כ

....ככככ''''ג כדאי .האלקי חכמת זו דוד.
וללמוד'. לנסות ל

עליו,ווווללללבבבב חבל יעזור, תרח 'אלהי נאנח:
'ל'שפ חייב אני טוב, כ כל בחור

.'לכ זמ מרווח צרי אני אבל 6אותו,

כי''''טטטטוווובבבב.... לכא באת שלא מבי אני
התגעגעת'.

....רחל''''ננננככככוווו בת את לשאת רוצה אני
לאשה'.

טופי.ללללבבבב 'יופי ידיו: את וחיכ שמע,
אותו'! לעכב אפשרות לי יש עכשיו

צדקניתללללבבבב פני ארשת פניו על עטה
פנה חמלה מלא ובקול ורחמנית,
כמה יודע אתה 'יעקב, ואמר: ליעקב
החתני להיות משתוקקי אנשי
רוצי אנשי כמה יודע אתה שלי?

רחל? בתי את לשאת

לבן היה5. שאליעזר מאז זקן. איש היה

תשעים חלפו בתואל, אביו בבית

ארבעה בת אז היתה ורבקה שנים. ושבע

שנה אומר),עשרה הוא וכן ד"ה סא: יבמות (תוספות

יותר היה שהוא משמע המקראות ובפשטות

ממנה... מבוגר

וזה צא6. פסח: של בהגדה אומרים שאנו

לעשות הארמי לבן בקש מה ולמד

הזכרים על אלא גזר לא שפרעה אבינו. ליעקב

הכל! את לעקור בקש ולבן

ביקשלבן לבן זול, עבודה כח ביקש לא

העולם. מן אברהם של אמונתו את לעקור

  
   



ווווממממעעעעללללללללייייוווו ללללבבבב

ורבקהייייעעעעקקקקבבבב יצחק והוריו ,63 ב אבינו
הגיע 'יעקב, :ומודיעי לו קוראי
אשה'. ש ושא לחר ל ,להתחת הזמ

לחר?!ווווייייעעעעקקקקבבבב 'ללכת וחושב: שומע
אי !?לב של שליטתו לאזור

...'!?ש לשרוד אפשר

כיצד וראיתי המוסד, של התבשיל בבית לסיור

האכילה לפני ידיהם את נוטלים כולם הילדים

כולםיחדיו ברכו האכילהשוב ואחרי ומברכים,

הרי אחרת, בהזדמנות לי שנודע כפי ה'. אל

דתיים. יהודים אצל רק נהוגים אלה דברים

דתי!ואם ספרו ובית דתי, הוא כן

לכלהרב והקשיב בנחת לו ישב זוננפלד

את הלה שסיים עד השגריר, של דבריו

נענה: כך אחר ורק סיפורו,

הלמר,זכור'בוודאי ד"ר של מאסרו לשגריר לו

המלחמה מיניסטר של האישי ידידו

הקודמת'. במאה צרפת אוסטריה במלחמת

והרב הסכמה, לאות בראשו נענה השגריר

היה הלמר ד"ר כי לכולנו, 'ידוע המשיך: זוננפלד

שכל עד המיניסטר, של סודו ואיש הראשי יועצו

ידו. על עברו ותוכניותיו פעולותיו

ומינהוהערצתו שעמד עד כך כל גברה אליו

ילדיו... של הפרטי למורם אותו

פיה... על הקערה נהפכה אחד בערב והנה

הםהמיניסטר עוד הבוגר. ילדו עם לטייל יצא

לכת בשיר הילד פרץ מהלכים,

היה אשר המיניסטר, של ללבו נגע והדבר צרפתי,

כיצד ילדו, את שאל הוא למדינתו. ומסור נאמן

כזו? בדייקנות ועוד הצרפתי, השיר לאזניו הגיע

הלמר,הנער הד"ר מורו, כי תומו, לפי לו ענה

לימודיו יתר בין השיר את לימדו

כל ארוכות שעות מקדיש הוא להם הצרפתיים,

מלאו ופניו טיולו, את הפסיק המיניסטר שבוע.

לד"ר מיד לקרוא וצוה חדרו אל חזר הוא חימה.

נאחז הוא לפניו, הד"ר הופיע כאשר הלמר.

בזמן 'בו בזעם: לפניו קרא אדונו כאשר זלעפה,

הקרב שדות פני על חללים נופלים בחורינו שמיטב

הקשה במאבקם אדמתנו את בדמם ומרווים

עוז מרהיב הנך - ומורשתנו מולדתנו למען באויב

האויב?!... של התרבות מן בני בלב להחדיר בנפשך

החזית'!... אש בתוך עשית ופשע פלילי עוון

ביתבגזר ידי על שנקבע הלמר, ד"ר של דינו

עולם... למאסר גורלו נחרץ צבאי, משפט

לבואתה - ואמר זוננפלד הרב המשיך - מבין

עם גם להיות יכול לא נאמן אדם של

פרצופי דו לאדם ולכן האויב. וגם האוהב

'בוגד'. קוראים

הםה'משכילים' אחד מצד פרצופים', 'דו הם

הם וממילא להקב"ה נאמנים

נאמנים הם שני ומצד מצוותיו, את מקיימים

הם וממילא העמים ותרבות הטומאה לכחות

וגופם... נפשם את ומטמאים אחריהם נוהים

שליחם,ה'משכילים' הוא הרצברג שד"ר

מצד בהקב"ה, 'בוגדים' הם

מצד אך מהמצוות, חלק מקימים הם אחד

כחות עם ברית כרתו הם הטומאה,שני ִ
ה'! שנא אשר מעשים ועושים

בוגד!...ד"ר הוא דתי, לא הוא הרצברג

מוקדש לעילוי נשמת אליהו בן עישה ז"ל נלב"ע י"א אלול התשפ"א
ורוזה בת מרי ז"ל - תנצב"ה
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וללמוד'. לנסות ל

עליו,ווווללללבבבב חבל יעזור, תרח 'אלהי נאנח:
'ל'שפ חייב אני טוב, כ כל בחור

.'לכ זמ מרווח צרי אני אבל 6אותו,

כי''''טטטטוווובבבב.... לכא באת שלא מבי אני
התגעגעת'.

....רחל''''ננננככככוווו בת את לשאת רוצה אני
לאשה'.

טופי.ללללבבבב 'יופי ידיו: את וחיכ שמע,
אותו'! לעכב אפשרות לי יש עכשיו

צדקניתללללבבבב פני ארשת פניו על עטה
פנה חמלה מלא ובקול ורחמנית,
כמה יודע אתה 'יעקב, ואמר: ליעקב
החתני להיות משתוקקי אנשי
רוצי אנשי כמה יודע אתה שלי?

רחל? בתי את לשאת

לבן היה5. שאליעזר מאז זקן. איש היה

תשעים חלפו בתואל, אביו בבית

ארבעה בת אז היתה ורבקה שנים. ושבע

שנה אומר),עשרה הוא וכן ד"ה סא: יבמות (תוספות

יותר היה שהוא משמע המקראות ובפשטות

ממנה... מבוגר

וזה צא6. פסח: של בהגדה אומרים שאנו

לעשות הארמי לבן בקש מה ולמד

הזכרים על אלא גזר לא שפרעה אבינו. ליעקב

הכל! את לעקור בקש ולבן

ביקשלבן לבן זול, עבודה כח ביקש לא

העולם. מן אברהם של אמונתו את לעקור

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



  
    



במבצעווווייייעעעעקקקקבבבב לבריחה... לתכונ החל
...לדר ויצא רכושו כל את אס זריז

ורקללללבבבב מידי, מאוחר כ על שמע
הצליח הוא ימי שבעה כעבור

לצעוק... והחל אליו, להגיע

כווווייייעעעעקקקקבבבב נההשיב ריע י "זה :
ערה ארע יעבד ,בית
,צאנ ני ו ,בנתי י נה

"מני ערת מרי את חלוש) 
מא). פסוק

הזוהרווווזזזזהההה לעברית):לשו בכל(מתורג
מהארת וקסמי כשפי מיני ערת
כנגד לב עה התחתוני הכתרי
את חלו' שכתוב: זהו יכול. ולא יעקב,
לב עה שכול 'מני ערת מרי
שכתוב: לו, להרע בידו עלה ולא כנגדו

ולא מני ערת מרי את והחל"
עדי להרע אלהי ז).נתנ פסוק ש) 

וכתיב:ממממהההה ,'זיני' כתרגו ?'מני' זה
"אחריה זני ה אר עירל"

ז)... יז, של(ויקרא ה מיני וערה
,התחתוני בכתרי וקסמי כשפי

כנגדו... עה וכל

בצדקו!ווווייייעעעעקקקקבבבב נותר

יעקבוווועעעעתתתתהההה ולהתפלא: לעמוד לנו נותר
מאחוריו ,77 ב ללב הגיע אבינו
זכה הוא וטהרה. קדושה של עשיר עבר
15 במש אבינו אברה מפי תורה לשמוע
שנה. 63 יצחק מפי תורה ולשמוע שנה,

עצמווווובבבבננננווווסססס את להכי זכה הוא לכ
רצופות שנה 14 במש למלחמה

עבר... של מדרשו ולמרות9בבית

בשיחה רבינו9. עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

א), מאמר - ויצא נועם, פרשתנו(אמרי וז"ל:

מבית אבינו יעקב של יציאתו בסיפור פותחת

לבן לבית לחרן ללכת מנת על שבע בבאר אביו

זוגו, בת אחר לבקש רבקה, אמו אחי הארמי,

עצמו את הטמין לחרן הליכתו קודם אולם

מדר ארבעבבית במשך ועבר שם של שם

ולילה. יומם בתורה שם ועסק שנה עשרה

שהעיריעקב היטב שידע משום כן נהג אבינו

בפרט, הארמי לבן של וביתו בכלל, חרן

על לשמור שיצליח וכדי ביותר, טמאים

מהמקום לרעה מושפע להיות ולא קדושתו

רבה, הכנה לעשות עליו הולך, הוא אליו

התורה, עסק ידי על עליונה בקדושה ולהתקדש

רע. מכל עליו להגן הקדושה התורה כח וגדול

כבראולם ומשהגיע יעקב. הסתפק לא בכך גם

אמר: מקוםלחרן על עברתי 'אפשר

התפללתי' לא ואני אבותי צא:),שהתפללו (חולין

כדי אל לבית וחזר עקבותיו על שב כן ועל

ביתו מטומאת ויצילהו שישמרהו לה' להתפלל

כפי בקדושתו שלם אביו בית אל וישוב לבן, של

ּוׁשמרני עּמדי אלקים יהיה "אם וכאומרו: ְְֱִִִִִֶַָָֹשבא,

אל בׁשלֹום וׁשבּתי ...הֹול אנכי אׁשר הּזה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבּדר

לאלקים" לי ה' והיה אבי כ-כא)...ּבית כח, (בראשית ְִִֵֵָָָֹ

חז"לוכן כו:)אמרו אף(ברכות מעמד שבאותו

ערבית' תפילת תיקן היתה'יעקב וכך

  
    



אוווודדדדעעעע  ואמר לב המשי  ל
לדרוש יכול הייתי רוצה, הייתי
לי יש אבל מטורפת, נדוניא תמורתה
ולכ משפחה, קרובי מפני אר דר

משמעותית הנחה ל לעשות מוכ אני
ימי 2555 רק בעבורה ממ ולדרוש

עבודה!
בעבודה...ייייעעעעקקקקבבבב החל ולב .הסכי

ממממוווונננניייי עעעעששששררררתתתת ממממששששככככווווררררתתתת

הקדושבבבבסססספפפפרררר ע"א)הזוהר קסז ד (וישלח

הציד מנסיונות מעט לנו גילו
מדבריה מעט ונביא הארמי, לב של

:הקדושי

בביתעעעעששששרררריייי אבינו יעקב שהה שנה!
ארבע נשא הוא במהלכ !לב
אחת. ובת בני עשר אחד לו ונולדו ,נשי

יעקבוווואאאאזזזז,,,, קרא שנה, עשרי כעבור
:לה ואמר ולאה, רחל לנשותיו,
אלי אינ י אביכ ני את אנכי "ראה
עדי: היה אבי ואלהי ל תמל
את עבדי חי כל י ידע ואנה
את והחל י התל ואביכ :אביכ

ממממנננניייי עעעעררררתתתת אלהיממממרררריייי נתנ ולא 
עדי" הז).להרע לא, (בראשית 

כחותיודדדדעעעעוווו בכל ניסה שלב ,לכ
ה' את לעזוב אותי לפתות

בכל השתמש הוא כ ולצור ,יתבר
!האפשריי הטומאה כחות

השבת.ההההוווואאאא את לחלל אותי פיתה
הצליח... לא הוא ה' וברו

כ[[[[וווועעעעדדדד על לה' מודי אנו היו
שבת): של מנחה 'אברה(בתפילת

בו' ינוחו ובניו יעקב ,ירנ יצחק ].7יגל,

אתההההוווואאאא לחלל אותי לפתות ניסה
אמונתי. את ולעזוב א8קדושתי,

אלי התגלה ועתה לו. עזר לא דבר שו
תקופת נגמרה 'יעקב, לי: ואמר הקב"ה
תיאב אר אל "ב ,לב ע הנסיונות

"ע ואהיה לדלמ.(ג פסוק ש) 

אתי?אאאאתתתת לבוא מסכימות

עעעער""""ווווא ל ...ל ואמרנה ולאה רחל 
עה" אלי אלקי יד).אמר פסוק ש) 

וזה ווייס7. יצחק רבי הגה"ק לשון

עמודזיע"א התורה, על - יצחק (שיח

ינוחולב): ובניו 'יעקב אומרים אנו 'בתפילה

שבת, שמרו האבות דגם גב על אף בו',

היותר והנסיון ועושים. מצווים היו לא אבל

לבן יען ליעקב, היה שבת לשמירת גדול

להיות שלא פיתויים מיני בכל אותו פיתה

שבת'. משובתי

כתב זיע"א8. רוט אהרן רבי אהרןהגה"ק (אמרי

לב), הסטראעמוד מקור היה 'לבן וז"ל:

שס"ה על יום כל והשתדל ורצה אופנים(365)אחרא,

יתברך'. ה' מעבודת ע"ה אבינו יעקב את לנטות

מוקדש לעילוי נשמת אודיל בת זהירה ז"ל
נלב"ע י"ט סיון התש"ע - תנצב"ה



  
    



במבצעווווייייעעעעקקקקבבבב לבריחה... לתכונ החל
...לדר ויצא רכושו כל את אס זריז

ורקללללבבבב מידי, מאוחר כ על שמע
הצליח הוא ימי שבעה כעבור

לצעוק... והחל אליו, להגיע

כווווייייעעעעקקקקבבבב נההשיב ריע י "זה :
ערה ארע יעבד ,בית
,צאנ ני ו ,בנתי י נה

"מני ערת מרי את חלוש) 
מא). פסוק

הזוהרווווזזזזהההה לעברית):לשו בכל(מתורג
מהארת וקסמי כשפי מיני ערת
כנגד לב עה התחתוני הכתרי
את חלו' שכתוב: זהו יכול. ולא יעקב,
לב עה שכול 'מני ערת מרי
שכתוב: לו, להרע בידו עלה ולא כנגדו

ולא מני ערת מרי את והחל"
עדי להרע אלהי ז).נתנ פסוק ש) 

וכתיב:ממממהההה ,'זיני' כתרגו ?'מני' זה
"אחריה זני ה אר עירל"

ז)... יז, של(ויקרא ה מיני וערה
,התחתוני בכתרי וקסמי כשפי

כנגדו... עה וכל

בצדקו!ווווייייעעעעקקקקבבבב נותר

יעקבוווועעעעתתתתהההה ולהתפלא: לעמוד לנו נותר
מאחוריו ,77 ב ללב הגיע אבינו
זכה הוא וטהרה. קדושה של עשיר עבר
15 במש אבינו אברה מפי תורה לשמוע
שנה. 63 יצחק מפי תורה ולשמוע שנה,

עצמווווובבבבננננווווסססס את להכי זכה הוא לכ
רצופות שנה 14 במש למלחמה

עבר... של מדרשו ולמרות9בבית

בשיחה רבינו9. עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

א), מאמר - ויצא נועם, פרשתנו(אמרי וז"ל:

מבית אבינו יעקב של יציאתו בסיפור פותחת

לבן לבית לחרן ללכת מנת על שבע בבאר אביו

זוגו, בת אחר לבקש רבקה, אמו אחי הארמי,

עצמו את הטמין לחרן הליכתו קודם אולם

מדר ארבעבבית במשך ועבר שם של שם

ולילה. יומם בתורה שם ועסק שנה עשרה

שהעיריעקב היטב שידע משום כן נהג אבינו

בפרט, הארמי לבן של וביתו בכלל, חרן

על לשמור שיצליח וכדי ביותר, טמאים

מהמקום לרעה מושפע להיות ולא קדושתו

רבה, הכנה לעשות עליו הולך, הוא אליו

התורה, עסק ידי על עליונה בקדושה ולהתקדש

רע. מכל עליו להגן הקדושה התורה כח וגדול

כבראולם ומשהגיע יעקב. הסתפק לא בכך גם

אמר: מקוםלחרן על עברתי 'אפשר

התפללתי' לא ואני אבותי צא:),שהתפללו (חולין

כדי אל לבית וחזר עקבותיו על שב כן ועל

ביתו מטומאת ויצילהו שישמרהו לה' להתפלל

כפי בקדושתו שלם אביו בית אל וישוב לבן, של

ּוׁשמרני עּמדי אלקים יהיה "אם וכאומרו: ְְֱִִִִִֶַָָֹשבא,

אל בׁשלֹום וׁשבּתי ...הֹול אנכי אׁשר הּזה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּבּדר

לאלקים" לי ה' והיה אבי כ-כא)...ּבית כח, (בראשית ְִִֵֵָָָֹ

חז"לוכן כו:)אמרו אף(ברכות מעמד שבאותו

ערבית' תפילת תיקן היתה'יעקב וכך

ז

מוקדש לעילוי נשמת אמו"ר אריה בן נחמה ויהודה ז"ל 
תנצב"ה



  
    



עוד מאוד, קשה, היתה שהמלחמה
ניצח. שהוא להבי אפשר

ילדיואאאאבבבבלללל,,,, את לחנ הצליח הוא ,אי
הוא אי ?חר החטאי בעיר

ונוראי קדושי צאצאי להעמיד הצליח
ה'יחידה' בעל ,לב של בביתו כאלו

דקליפה?...

...???אי

בבבבפפפפננננייייממממייייוווותתתת תתתתללללוווויייי ההההככככלללל

התשובהייייששששעעעעייייהההה את לנו גילה הנביא
:ה ואלו ,מילי בארבע לכ

."א יעקב בית "והיה

בתוייייעעעעקקקקבבבב להעביר הצליח אבינו
אש !א ילדיו של לבותיה
וטהרה, קדושה של אש אלקות, של

שייכות. של אש

ביאור: ולתוספת

מארבעהככככלללל מורכב שלנו בעול נברא
ועפר. מי רוח, אש, יסודות:

ווווממממככככוווולללללשק מתאי שהכי היסוד
יסוד הוא הקדושה את דרכו
וכמה כמה שמצאנו וכמו האש.

זאת. המראי חז"ל ומאמרי פסוקי
ולדוגמא:

קנא"""""יייי אל הא אכלה א אלקי ה' 
כד). ד, דברי)

"הלאווווההההתתתתווווררררהההה שנאמר: לאש נמשלה
ה'" נא א דברי כט)...כה כג, (ירמיה 

שאמרוווווההההששששככככייייננננהההה וכמו לאש, נמשלה
הקדושה כא:)בגמרא (יומא

אש... אוכלת אש היא השכינה

אתוווובבבבסססספפפפרררריייי לבאר האריכו החסידות
ואנו האש. שביסוד המיוחדות
אחת בנקודה ונתמקד נארי לא
רבינו עט"ר מארי מאבא אותה ששמענו

מזאת: יתירה

סולםעבודת גם היא האדם של התפילה

היקרים, ילדיו של הרוחנית עלייתם

ומתפלל ח"ו בתפילה מזלזל האדם ואם

ממנה להתפטר שרוצה כמי בחטף אותה

רעוע סולם ילדיו לפני מניח הוא ח"ו,

לשום אותם להעלות יוכל שלא ושבור

רוחניות נפילות להם לגרום עשוי ואף מקום,

ביותר... קשות

בעבודתככל ומתאמץ משקיע שהאדם

משכים שהוא בכך הן התפילה,

הכנה עושה שהוא בכך והן מוקדם, להתפלל

ידי על וכן מקוה טבילת ידי על לתפילה ראויה

שהוא בכך והן התפילה, קודם כלשהו לימוד

מלבו ומסיר שלימה בכוונה להתפלל משתדל

התפילה, בשעת הגשמיות הטרדות כל את

שיהיה וחזק בריא סולם לילדיו בונה הוא בזה

נפלאות... למדרגות אותם להעלות בכחו

  
    



לאורה'תפילתו: מאפילה (בראשית'שתוציאני

ט) אות סח פרשה שאצארבה שתעזרני כלומר

מלא לבן שבבית הרוחני והחושך מהאפילה

לשם. שבאתי כפי וקדושה אור

שכדימהנהגתו ללמוד, עלינו אבינו יעקב של

ואפילת חשכת על להתגבר שנצליח

להיות ולא שרויים, אנו בה הקשה הגלות

עלינו כל ראשית ח"ו, לרעה ממנה מושפעים

ולקבוע הקדושה, התורה בלימוד להרבות

בזאת, די לא אולם לתורה. עתים שיותר כמה

להרבות אנו צריכים התורה לימוד על ונוסף

ויציל שישמור לה' ותחינות בתפילות ועוד עוד

הפגעים מכל חלצינו יוצאי כל ואת אותנו

להיות ושנזכה מהם, מלא שעולמנו הרוחניים

יתברך. רצונו כפי בקדושה שלמים

בחלוםוזהו אבינו ליעקב הקב"ה שהראה גם

מו השמימה,"סולם מגיע וראשו ארצה צב

בו" ויורדים עולים אלקים מלאכי (בראשיתוהנה

יב), שהיאכח, התפילה, עבודת על רומז זה סולם

לקונו. האדם בין ומחבר המקשר הסולם

ארצהומה 'מוצב התפילה סולם שנקרא

משום היינו השמימה', מגיע וראשו

בתפילה לזלזל לצערנו האדם בני של שדרכם

אך המדרגה, בשפל ארצה מוצבת והיא

והיא ונשגבה, עצומה מעלתה דבר של לאמתו

השמימה. מגיע וראשה עולם של ברומו עומדת

'מוצבולמעלה נקרא התפילה סולם מזאת,

משום השמימה' מגיע וראשו ארצה

האדם הקרבנות בקריאת התפילה שבתחילת

העשיה עולם את לתקן ועליו ארצה', 'מוצב

שהוא וככל העולמות, מכל ביותר הנמוך שהוא

בתפילה הלאה ברכותמתקדם דזמרה, (פסוקי

וכו'), שמע התפילהקריאת סולם ידי על עולה הוא

שבהגיעו עד להיכל, ומהיכל לעולם מעולם

עומדת עשרה, שמונה בתפילת התפילה, לפסגת

עולם ביותר, והעליון הזך בעולם נשמתו

השמימה'... מגיע 'וראשו האצילות,

'מלאכיומה סולם באותו אבינו יעקב שראה

כי היינו בו', ויורדים עולים אלקים

האמיתיים הצדיקים הם אלקים' 'מלאכי

שם על מלאכים שנקראים ודור, דור שבכל

מרום. ונפלאהממשכמלאכי נוראה שקדושתם

הצדיקיםונרמז של העליה שסולם בזה

עד למדרגה וממדרגה למעלה ממעלה

ידי על דוקא נעשית בה', האמיתית הדביקות

המקשר הסולם היא שהיא התפילה, עבודת

השפע הורדת כל וכן לקונו, האדם בין והמחבר

על נעשית רוחני, שפע והן גשמי שפע הן לעולם,

הן התפילות כי הצדיקים, של תפילותיהם ידי

לעולם. שפעו את הקב"ה מוריד שבו הסולם

בו',וזהו ויורדים עולים אלקים 'מלאכי

של הרוחנית עלייתם שכל כלומר

וכן עולים', אלקים 'מלאכי בבחינת הצדיקים,

בבחינת לעולם, מורידים שהם השפע

שפע),'ויורדים' הורדת ידי(מלשון על נעשה הכל

כנ"ל. התפילה סולם היינו 'בו',

בבטחה,וכמו לעלות ניתן שלם שבסולם

שלא די לא ושבור רעוע בסולם ואילו

- נפילה סכנת גם בכך יש אלא לעלות, ניתן

התפילה: לעבודת בנוגע גם כך

ועדכשהתפילה מתחילתה שלימה היא

את להעלות בכחה יש סופה,

גדולות בשמים ולפעול נפלאות, למדרגות האדם

מאמצע להתפלל מתחיל האדם אם אך ונצורות,

ח"ו בתפילה שונים קטעים מדלג או התפילה

וחבל... מפסיד והאדם חסרה, היא התפילה

שתהיהועל להשתדל האדם על גדול חיוב כן

ולא סופה ועד מתחילתה שלימה תפילתו

בתפילה. קטע שום ידלג או יחסיר

מוקדש לעילוי נשמת ליצ'י )עליזה( בת רחל ז"ל
אשת חיל וחסד, גיבורה ניצולת שואה - תנצב"ה



  
    



עוד מאוד, קשה, היתה שהמלחמה
ניצח. שהוא להבי אפשר

ילדיואאאאבבבבלללל,,,, את לחנ הצליח הוא ,אי
הוא אי ?חר החטאי בעיר

ונוראי קדושי צאצאי להעמיד הצליח
ה'יחידה' בעל ,לב של בביתו כאלו

דקליפה?...

...???אי

בבבבפפפפננננייייממממייייוווותתתת תתתתללללוווויייי ההההככככלללל

התשובהייייששששעעעעייייהההה את לנו גילה הנביא
:ה ואלו ,מילי בארבע לכ

."א יעקב בית "והיה

בתוייייעעעעקקקקבבבב להעביר הצליח אבינו
אש !א ילדיו של לבותיה
וטהרה, קדושה של אש אלקות, של

שייכות. של אש

ביאור: ולתוספת

מארבעהככככלללל מורכב שלנו בעול נברא
ועפר. מי רוח, אש, יסודות:

ווווממממככככוווולללללשק מתאי שהכי היסוד
יסוד הוא הקדושה את דרכו
וכמה כמה שמצאנו וכמו האש.

זאת. המראי חז"ל ומאמרי פסוקי
ולדוגמא:

קנא"""""יייי אל הא אכלה א אלקי ה' 
כד). ד, דברי)

"הלאווווההההתתתתווווררררהההה שנאמר: לאש נמשלה
ה'" נא א דברי כט)...כה כג, (ירמיה 

שאמרוווווההההששששככככייייננננהההה וכמו לאש, נמשלה
הקדושה כא:)בגמרא (יומא

אש... אוכלת אש היא השכינה

אתוווובבבבסססספפפפרררריייי לבאר האריכו החסידות
ואנו האש. שביסוד המיוחדות
אחת בנקודה ונתמקד נארי לא
רבינו עט"ר מארי מאבא אותה ששמענו

מזאת: יתירה

סולםעבודת גם היא האדם של התפילה

היקרים, ילדיו של הרוחנית עלייתם

ומתפלל ח"ו בתפילה מזלזל האדם ואם

ממנה להתפטר שרוצה כמי בחטף אותה

רעוע סולם ילדיו לפני מניח הוא ח"ו,

לשום אותם להעלות יוכל שלא ושבור

רוחניות נפילות להם לגרום עשוי ואף מקום,

ביותר... קשות

בעבודתככל ומתאמץ משקיע שהאדם

משכים שהוא בכך הן התפילה,

הכנה עושה שהוא בכך והן מוקדם, להתפלל

ידי על וכן מקוה טבילת ידי על לתפילה ראויה

שהוא בכך והן התפילה, קודם כלשהו לימוד

מלבו ומסיר שלימה בכוונה להתפלל משתדל

התפילה, בשעת הגשמיות הטרדות כל את

שיהיה וחזק בריא סולם לילדיו בונה הוא בזה

נפלאות... למדרגות אותם להעלות בכחו

ז

להצלחה בגו''ר לליאור ומיטל זהבי וב"ב ולהצלחת ציונה בת חנה תחי'
ולהבדיל לעילוי נשמת יוסף בן יוסף זהבי ז"ל - תנצב"ה



  
    



גילואאאאוווולללל כבר שהרי להתייאש אי
הקדושי חז"ל פ"הלנו (אבות

אגרא'מכ"ג):  צערא הצער'לפו (לפי

השכר)... כ

רצווווואאאאחחחחרררריייי בלבו נולד אז ,מבי שהילד
.'רצו 'הולדת נקרא וזה .כ להתנהג

ההההאאאאשששש!!!!ווווההההררררצצצצוווו ססססוווודדדד ההההוווואאאא ההההזזזזהההה

חינוכוווווייייעעעעקקקקבבבב בכח הצליח אבינו
ילדיו, בלב עליו רצו להוליד

עצורה... כאש להט הזה 10והרצו

רוצהוווובבבבממממאאאאממממרררר כשיהודי ג מוסגר:
לעשות עליו עצמו, את לחנ
של בצורה ולא הבנה, של בצורה זאת

והפחדות.א יומי

תורתכ ווווזזזזהההה הקדושה, תורתינו של חה
בה. העוסקי בלב רצו להוליד ,11חיי

החוברתננננוווו,,,, את שיסגרו כאלו יהיו בטח
זה מה יודע אני עכשיו יופי! ויאמרו:

!לחנ אתחיל אני ומעתה ,חינו

בבקשה,אאאאזזזז חכו :אומרי אנו לאלו
צריכי בחינו שמתחילי לפני

התשתית... את להכי

,,,,אפשראאאא שאי מביני בוודאי את
לחפור בשתיי ולא אחת בחוברת
ולהקי היסודות, את לנטוע הקרקע, את
אחת... בנקודה נתמקד ,ולכ .הבניי את

בריחתוווווללללפפפפנננניייי מהל על שוב נחזור זה
...מלב יעקב של

הרבה איך10. שואלים הורים הרבה פעמים

מאמצים שהםהשקיעו שאחרי יתכן

ויראת לתורה הילדים בחינוך גדולים כך כל

נהרס... הבחור טובות ומדות שמים

תחוםגם באותו שדווקא יתכן איך תמהים

דוקא מיוחדים מאמצים השקיעו שהם

חרוץ? כשלון סופגים שם

אתשורש חינכו ההורים אם תלוי הדברים

הילדים את אילפו או (כאשרהילדים

הופ זה השכלי מהפן אילוף).מתעלמים להיות ך

ומתילחינוך קיום, כח אין מאילוף הנובע

להיפסק! חייב זה שהוא

'אלאלו כך', 'תעשה היה: שלהם החינוך שכל

תוך היגיון, שום להסביר בלי כך', תעשה

רגע באותו הצליחו הם אולי אימה... הטלת

רק שזה לדעת עליהם אך להם, שמע והוא

מהמסגרת),בפניהם ירא שהוא חייל כשעין(כמו אבל

לו... יעשהמהשבא הוא ההורהלאתראהאותו

לעד!אולם קיים רצון המוליד חינוך

מכיון רצון,11. בהולדת כעת עוסקים שאנו

ומנוסה, בדוקה אחת, עצה נביא

צדיקים'. 'סיפורי ושמה

הצדיקים,יש סיפורי במעלת להאריך הרבה

אין ועתה באריכות, כך על כתבנו ובעבר

להאריך. ילדביכולתנו שכל הוכיח הנסיון אך

צדיקים סיפורי הרבה שקראו ילדה או

לרוחניות. התעורר ולבם זכו בילדותם,

ספריםולכן בביתו שיהיו לדאוג יהודי כל צריך

הצדיקים של תולדתיהם את המספרים

לנו. הסמוך ומהדור שעברו, מהדורות

  
    



הוא וכ זיע"א. אברג'ל מיכאל יור
אמר:

ועפרשלשבבבבככככלללל מי רוח, היסודות: ת
במי .לחיי אפשרות ישנה
,הציפורי חיי באויר ,הדגי חיי
בעלי מתגוררי האדמה בתו וג

.חיי

האש!אאאא בתו חיי שו אי

אפשרייייססססוווודדדד שאי בכ מיוחד האש
וכל משהו! עוד לתוכו להכניס
!ישר לתוכו לחדור שינסה זר חומר

ללמדנוווווללללככככ לאש, הקדושה נמשלה
העכורות מתאוות להנצל שהרוצה
של רבי מי ומהשט הזה, העול של

הקדושה ואש לקדושה, יתקרב ,העול
הרע... היצר את תשרו

הטהורווווייייעעעעקקקקבבבב חינוכו ידי על זכה אבינו
אש! ילדיו לבות בתו להבעיר

"א יעקב בית יח)..."והיה א, (עובדיה 

בבבבממממששששמתו יצאו תמימות שני שש
הטומאה וכחות הקליפות מחנה
וניסו חבלה מלאכי של לגיונות לגיונות
כל א יעקב... של ילדיו לתו לחדור
כול .בשלו לבסיסו חזר לא שיצא מי
בעוז... שלהטה האלקות באש נשרפו

אנואאאאיייי אי בדיוק, זה את עשה הוא
את לכתוב ננסה אבל .יודעי

...הקדושי מרבותינו קיבלנו אשר

????חחחחייייננננוווו זזזזהההה ממממהההה

חינו?צצצצאאאא זה מה :אנשי ושאל לרחוב

כמעטווווככככננננרררראאאאהההה תהיה שתשמע שהתשובה
לילד להסביר זה ,חינו אחידה:

כיצד להתנהג, צריכי צריכיכיצד
להתנהל.

,,,,מיכאלאאאאוווולללל יור רבינו עט"ר מארי אבא
וכ אחרת, סבר זיע"א הואאברג'ל

זה חינו .אילו לא זה חינו' אמר:
!'רצו הולדת

בצורהחחחחייייננננוווו לילד להסביר פירושו
להתנהג לו כדאי מדוע שכלית

שיתנהג. רוצה שאתה כמו

דיוק: וביתר

לילד,ששששאאאאננננוווו להסביר שצריכי אומרי
ההסברה על מתמקדי אנו אי
הילד. של ההבנה על אלא ההורה, של

כדאיההההייייללללדדדד מדוע בשכלו להבי צרי
לא הוא וא .כ להתנהג לו

הסברת! שלא סימ  הבי

ומז'לוככככלללל שזכה(מלעיל).אחד אחד יש
וכבר מאוד, עדיני חושי ע לילד
שזכה אחד ויש .מבי הוא הראשונה בפע
האל הפע אחרי וג  כקרש עב לילד

רוצה... אתה מה מבי לא עדיי הוא

לעילוי נשמת שרה בת אסתר אטיאס ע"ה
נלב"ע  כ"ה תשרי התשפ"ב - תנצב"ה



  
    



גילואאאאוווולללל כבר שהרי להתייאש אי
הקדושי חז"ל פ"הלנו (אבות

אגרא'מכ"ג):  צערא הצער'לפו (לפי

השכר)... כ

רצווווואאאאחחחחרררריייי בלבו נולד אז ,מבי שהילד
.'רצו 'הולדת נקרא וזה .כ להתנהג

ההההאאאאשששש!!!!ווווההההררררצצצצוווו ססססוווודדדד ההההוווואאאא ההההזזזזהההה

חינוכוווווייייעעעעקקקקבבבב בכח הצליח אבינו
ילדיו, בלב עליו רצו להוליד

עצורה... כאש להט הזה 10והרצו

רוצהוווובבבבממממאאאאממממרררר כשיהודי ג מוסגר:
לעשות עליו עצמו, את לחנ
של בצורה ולא הבנה, של בצורה זאת

והפחדות.א יומי

תורתכ ווווזזזזהההה הקדושה, תורתינו של חה
בה. העוסקי בלב רצו להוליד ,11חיי

החוברתננננוווו,,,, את שיסגרו כאלו יהיו בטח
זה מה יודע אני עכשיו יופי! ויאמרו:

!לחנ אתחיל אני ומעתה ,חינו

בבקשה,אאאאזזזז חכו :אומרי אנו לאלו
צריכי בחינו שמתחילי לפני

התשתית... את להכי

,,,,אפשראאאא שאי מביני בוודאי את
לחפור בשתיי ולא אחת בחוברת
ולהקי היסודות, את לנטוע הקרקע, את
אחת... בנקודה נתמקד ,ולכ .הבניי את

בריחתוווווללללפפפפנננניייי מהל על שוב נחזור זה
...מלב יעקב של

הרבה איך10. שואלים הורים הרבה פעמים

מאמצים שהםהשקיעו שאחרי יתכן

ויראת לתורה הילדים בחינוך גדולים כך כל

נהרס... הבחור טובות ומדות שמים

תחוםגם באותו שדווקא יתכן איך תמהים

דוקא מיוחדים מאמצים השקיעו שהם

חרוץ? כשלון סופגים שם

אתשורש חינכו ההורים אם תלוי הדברים

הילדים את אילפו או (כאשרהילדים

הופ זה השכלי מהפן אילוף).מתעלמים להיות ך

ומתילחינוך קיום, כח אין מאילוף הנובע

להיפסק! חייב זה שהוא

'אלאלו כך', 'תעשה היה: שלהם החינוך שכל

תוך היגיון, שום להסביר בלי כך', תעשה

רגע באותו הצליחו הם אולי אימה... הטלת

רק שזה לדעת עליהם אך להם, שמע והוא

מהמסגרת),בפניהם ירא שהוא חייל כשעין(כמו אבל

לו... יעשהמהשבא הוא ההורהלאתראהאותו

לעד!אולם קיים רצון המוליד חינוך

מכיון רצון,11. בהולדת כעת עוסקים שאנו

ומנוסה, בדוקה אחת, עצה נביא

צדיקים'. 'סיפורי ושמה

הצדיקים,יש סיפורי במעלת להאריך הרבה

אין ועתה באריכות, כך על כתבנו ובעבר

להאריך. ילדביכולתנו שכל הוכיח הנסיון אך

צדיקים סיפורי הרבה שקראו ילדה או

לרוחניות. התעורר ולבם זכו בילדותם,

ספריםולכן בביתו שיהיו לדאוג יהודי כל צריך

הצדיקים של תולדתיהם את המספרים

לנו. הסמוך ומהדור שעברו, מהדורות

ז

מוקדש לעילוי נשמת משון דדשוב בן ציון ז''ל ולעילוי נשמת זבדגו בן זגיה ז''ל 
ולהבדיל להצלחת דוד בן טהון הי"ו



  
    



ברגליררררוווועעעעיייי ישבו ,בחר הצא
ציפורניה את וכססו שלובות
הששי יו כבר זהו סבלנות, בחוסר

...הצא את להשקות מי לנו שאי

מיתמריממממררררחחחחווווקקקק,,,, אבק ענני נראו
מהסוס, קפ לב ,ועולי

למלחמה! חבר'ה, והכריז:

הגבוריממממיייידדדד עירו, אנשי כל התאספו
...הסוסי על וקפצו הכח ובעלי
להר ?'הסוסי את לכוי לא ,לב'

חונה... יעקב ש גלעד,

סמואאאאחחחחרררריייי הגיעו דהירה, של אחד יו
לילה... לחניית ועצרו גלעד להר

,,,,נעשהבבבבששששממממיייי מה מהומה, התחוללה
מיכאל המלא !?הרשעי ע
לו: ואמר לב של לראשו סמו 'נחת'

...להגזי לא תיזהר בלאק', 'דיר

וכללללממממחחחחררררתתתת ,ולב יעקב נפגשו בבוקר
ידי לאל י" :לב אמר

אמ אביכ ואלהי רע, כע לעת
ע מר ל המר לאמר: אלי אמר

רע" עד מב כט).יעקב לא, (בראשית 

בסופוללללאאאא א ,ש שקרה מה בכל נארי
מזה זה להפרד החליטו ה דבר של

,בשלו,,,,אאאאבבבבנננניייי גגגגלללל ההההקקקקייייממממוווו ואכלוווווללללככככ
שאוכלי בברית, הבאי כדר כנגדו,

וידידות... אחוה לסימ אחד, מלח

אלווווככככ ואמר לב עו" נאמר:
ני... ניוה נתי הנת יעקב
ואה אני ברית נכרתה לכה ועה
יעקב וח .בינ יני לעד והיה

ו בה.אבמ ללללאאאאחחחחייייווווירימה ייייעעעעקקקקבבבב וווואאאאממממרררר 
אאאאבבבבנננניייי גלללללקקקקטטטט עו אבני קחו 

הל" על  אכלופסוקי ש) 
מגמו).

אחד,ללללייייעעעעקקקקבבבב אח רק היה אבינו
מי כ וא הרשע, עשיו
המוזכרי מסתוריי אחי אות אלו

בפסוק?...

????אאאאחחחחיייי אאאאוווו בבבבנננניייי

מסתוריי.ללללאאאא.... אחי ליעקב היו לא
ה כא המוזכרי האלו האחי

יונת תרג וכ בניו! מו לא, (בראשית

הקודש): ללשו לבניומתורג יעקב 'ואמר
וה ,אבני אספו ,אחי לה קורא שהיה
הגל'. על ש ואכלו גל, ועשו אבני אספו

רש"יווווככככ פירש ג,(ש):וז"ל
אחי לו שהיו בניו ה'  'לאחיו'

ולמלחמה'. לצרה אליו נגשי

הבבבבטטטטחחחח א ,מבולבלי את עכשיו
...!?אחי לה קרא הוא למה אז בניו,

נקודות...ווווננננתתתתבבבבווווננננ בכמה

  
    



ייייעעעעקקקקבבבב ששששלללל אאאאחחחחייייוווו

העלהההההגגגגייייעעעע אבינו יעקב הגאולה. זמ
.הגמלי על משפחתו כל את
עבדיו וזהבו, כספו צאנו, כל את נטל
...לדר ויצא וחמוריו, גמליו ושפחותיו,

לבבבבבאאאאוווותתתתוווו היה לא יעקב שברח זמ
צאנו את לגזוז שהל בעיר,
נודע זאת למרות א בניו, ביד שמסר

ברח... שיעקב ללב

הבארככככלללל היתה לב בבית יעקב שהיה זמ
הבאר. יבשה שברח וכיו ,מי שופעת

להשקותאאאאוווותתתתוווו הבאר אל הרועי נתכנסו היו
שיעקב והבינו ,מי מצאו ולא צאנ את

...ללב להודיע שלחו ומיד ברח,

שהגיעששששללללששששהההה עד השליח הל ימי
התרגז זאת, שמע לב ,ללב

לעירו... חזר ובמהירות מאוד

שנכתבובמאמר ספרים כמה ישנם מוסגר:

מאוד וקשה מוצלחת, לא ביד

לא שכזה, ספר קנו אם גם אך בהם. לקרוא

ספרים פעם בכל לקנות וימשיכו יתייאשו,

צדיקים. של בתולדותיהם העוסקים חדשים

גישהצריך אפשרות תהיה יהודי בית שבכל

צדיקים. לסיפורי

בפרשתובהשגחה הדברים נכתבים פרטית

נגלה בפרשה נתבונן ואם ויצא,

צדיקים! בסיפורי עוסקת כולה שכל

יעקבתחילת של כחו בעוצם מדברת הפרשה

וממשיכה התורה, בלימוד אבינו

העול בכל ומבהיק המאיר אורו מות,בתיאור

הגשמי ובשפע מרכבה, במעשה השגתו ובגודל

לכל ודאגתו אותו, הסובבים כל על שהשפיע

החיים. באור לאור ולהובילם לתקנם הדורות

בסיפוריםוכך שהאריכה כולהמצאנו התורה בכל

והנפלאות והאותות הקדושים, אבותינו על

פינחס אהרן, ע"ה, רבינו משה כמו ידם על שנעשו

על סיפורים מצאנו הנ"ך ספרי בשאר וגם ויהושע.

אחריהם, שהיו הנביאים ועל השופטים תקופת

ומפתח מתים, שהחיו ואלישע הנביא אליהו כגון

מים עשו המרים וממים בידם, שהיה הגשמים

מאוד, הרבה אלישע עשה שמן ומאסוך מתוקים,

זמן וילד אחת אשה אליהו החיה ושמן קמח ומעט

כמותם. ניסים הרבה ועוד ארוך,

אלואדם וסיפורים התנ"ך, כל את ללמוד מחוייב

הלומדם ואדם שלנו, מהתורה חלק הם

פה שבעל בחלקהתורה וגם התורה. בנותן מתדבק

רבי על כגון צדיקים, סיפורי הרבה מוצאים אנחנו

ראינו וכן וכדומה. המעגל חוני ועל דוסא בן חנינא

ישראל גדולי זו בדרך שהלכו הדורות כל במהלך

בכרך הרץ נפתלי רבינו הקדושהמקובל הגאון כגון

מעשה קונטרס שכתב המלך עמק בעל זיע"א

זיע"א. האריז"ל בשבחי מדבר שכולו ניסים

הראשוניםוכלל בו שנהגו דבר שכל בידינו יש גדול

שרבותינו ומכיון לעשות, עלינו מצוה

מצוה הגדולים במעשי לספר האריכו הראשונים

מצאנו וכן ישראל, גדולי במעשיהםשל לספר עלינו

את נלמד ומכאן כן, שכתבו הקדושים לרבותינו

הצדיקים... במעשי לספר החשוב הצורך

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



  
    



ברגליררררוווועעעעיייי ישבו ,בחר הצא
ציפורניה את וכססו שלובות
הששי יו כבר זהו סבלנות, בחוסר

...הצא את להשקות מי לנו שאי

מיתמריממממררררחחחחווווקקקק,,,, אבק ענני נראו
מהסוס, קפ לב ,ועולי

למלחמה! חבר'ה, והכריז:

הגבוריממממיייידדדד עירו, אנשי כל התאספו
...הסוסי על וקפצו הכח ובעלי
להר ?'הסוסי את לכוי לא ,לב'

חונה... יעקב ש גלעד,

סמואאאאחחחחרררריייי הגיעו דהירה, של אחד יו
לילה... לחניית ועצרו גלעד להר

,,,,נעשהבבבבששששממממיייי מה מהומה, התחוללה
מיכאל המלא !?הרשעי ע
לו: ואמר לב של לראשו סמו 'נחת'

...להגזי לא תיזהר בלאק', 'דיר

וכללללממממחחחחררררתתתת ,ולב יעקב נפגשו בבוקר
ידי לאל י" :לב אמר

אמ אביכ ואלהי רע, כע לעת
ע מר ל המר לאמר: אלי אמר

רע" עד מב כט).יעקב לא, (בראשית 

בסופוללללאאאא א ,ש שקרה מה בכל נארי
מזה זה להפרד החליטו ה דבר של

,בשלו,,,,אאאאבבבבנננניייי גגגגלללל ההההקקקקייייממממוווו ואכלוווווללללככככ
שאוכלי בברית, הבאי כדר כנגדו,

וידידות... אחוה לסימ אחד, מלח

אלווווככככ ואמר לב עו" נאמר:
ני... ניוה נתי הנת יעקב
ואה אני ברית נכרתה לכה ועה
יעקב וח .בינ יני לעד והיה

ו בה.אבמ ללללאאאאחחחחייייווווירימה ייייעעעעקקקקבבבב וווואאאאממממרררר 
אאאאבבבבנננניייי גלללללקקקקטטטט עו אבני קחו 

הל" על  אכלופסוקי ש) 
מגמו).

אחד,ללללייייעעעעקקקקבבבב אח רק היה אבינו
מי כ וא הרשע, עשיו
המוזכרי מסתוריי אחי אות אלו

בפסוק?...

????אאאאחחחחיייי אאאאוווו בבבבנננניייי

מסתוריי.ללללאאאא.... אחי ליעקב היו לא
ה כא המוזכרי האלו האחי

יונת תרג וכ בניו! מו לא, (בראשית

הקודש): ללשו לבניומתורג יעקב 'ואמר
וה ,אבני אספו ,אחי לה קורא שהיה
הגל'. על ש ואכלו גל, ועשו אבני אספו

רש"יווווככככ פירש ג,(ש):וז"ל
אחי לו שהיו בניו ה'  'לאחיו'

ולמלחמה'. לצרה אליו נגשי

הבבבבטטטטחחחח א ,מבולבלי את עכשיו
...!?אחי לה קרא הוא למה אז בניו,

נקודות...ווווננננתתתתבבבבווווננננ בכמה

ז

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



  
    



המשקעיפפפפגגגגייייעעעעהההה מסוג זה ,הורי של
שני האד נפש את שמלווי

חלקי תוקעי פעמי מעט ולא רבות,
...בחיי נבחרי

????עעעעבבבבדדדדיייי אאאאוווו ייייללללדדדדיייי

הבית.זזזזהההה בתחזוק ישתתפו שילדי בריא
לטאט המטות, את לסדר אתקרי: א

נושאי ה בזה כי וכדומה... החדר,
רגישות רוכשי וג ,הוריה ע בעול
...נשואי יהיו כאשר ,העתידי לחייה

,,,,לדעתאאאא צרי שבזה, המעלה כל ע
 עזרה מה לבקש אי

בשכל,גגגג להשתמש צריכי כא
שהוא במילי  לילד ולהסביר

בעבודות ישתת שהוא חשוב למה  יבי
לעתיד... לו יועיל זה וכמה הבית,

הרווחנוווווככככששששממממססססבבבביייירררריייי ,מבי והוא לילד,
הוא המטרה: גאת

את יכשיר וג בשמחה, זה את יעשה
לזולת... לעזור נפשו

,,,,כמואאאאוווולללל לילדי מתייחסי א
זכות את מה שוללי ,עבדי
בזה לעשות, מה לה ומכתיבי הבחירה,

חבירו המקבל אבל כלום! לו נתן לא כאילו

מעלה כלום, לו נתן לא אפילו יפות, פנים בסבר

שבעולם'! המתנות כל לו נתן כאילו הכתוב עליו

וכלהסבר 'הלב'! נתינת הוא יפות פנים

זהו וכדומה, חפץ של הנתינה מטרת

אבל אליו, ומתייחס לב תשומת לו שמראה

הרי בקרקע, כבושים ופניו מתנה נתן אם

לא וכאילו תוכן, מכל המתנה כל את הוריק

כלום! נתן

בביתבוא טיפלה היום כל אשה קט, לרגע ונחשוב

וכמעט עליה, עברו תלאות הרבה הילדים, עם

שלו... הבעיה עם ילד כל המעמסה, תחת שנפלה

הרצפותאיך שטיפת האם מעמד? מחזיקה היא

האם בחיים? סיפוק לה הנותנת היא

אושר? לה גורמת ותלייתה הכביסה רחיצת

שכבר לאחר שיאכל, הילד אחר הריצה האם

סיפוק?!... לה נותן פעמים, מספר האוכל חיממה

חוזרמה בעלה כאשר לאשה? שיש הסיפוק

והיאמספרת ביחד, והםמשוחחים הביתה,

לדבריה. מקשיב והבעל עליה, שעבר מה כל לו

הקשה. העבודה להמשך וחיות כח לה הנותן זהו

חמוצותאך פנים עם הביתה שחוזר אדם

על עובר הוא הרי אליה, מתייחס ואינו

עליו תבֹוא ולא ׂשכרֹו תּתן 'ּביֹומֹו ְְְִֵָָָָֹהפסוק:

נפׁשֹו'. את נׂשא הּוא ואליו הּוא עני ּכי ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּׁשמׁש

עבודהיומיתמאומצת,האשה היום, עבדהכל

ואליו לשכר, ומצפה ממתינה והיא

את נושאת יחסנפשה,היא קבלת הוא 'ונפשה'

בכחם שיש מבעלה, אמיתיים לב ותשומת

נפשה... את ולרומם באורך.להעלות עיי"ש

  
      



חחחחיייי ככככלללל אאאא  ההההככככבבבבוווודדדד

זיע"אככככתתתתבבבב מברסלב נחמ רבי הגה"ק
סז), תורה קמא ,"מוהר וז"ל:(ליקוטי

להיות וצרי מאוד, יקרה היא הנפש
צריכי כ על מאוד. ולשמרה בה זהיר
חדש כבוד איזה כשבא מאוד, ליזהר
והוא חי, כל א הוא הכבוד כי .לאד
מסתלקת, וכשהנפש הנפשות. כל שורש
שרשה, שהוא הכבוד, אל מסתלקת היא

יאספ"בבחינת: ה' ח)."כבוד נח, (ישעיה

לתו ה הנפשות ואסיפת שהסתלקות
עיי"ש. כנ"ל... שרש ש כי הכבוד

הואווווההההייייייייננננוווו האד של החיי שנקודת
הכבוד!

כבודככככממממוווובבבב על מדברי אנו אי
'תאות תאוה. של במונחי
ביותר המסוכ נפ החומר הוא כבוד'
הגדולי הגורמי אחד והוא שיש,

ומהעוללהשמדת הזה, מהעול האד
הנצח ומחיי הללו!).הבא, במילי (בדיוק

לגמרי: אחר משהו על מדברי אנו

האדאאאאחחחחדדדד נפש של היסוד ממרכיבי
האד של החיות וכל הכבוד, הוא

בכבוד, ככככללללתלויה אאאא ההההוווואאאא ההההככככבבבבוווודדדד ששששההההרררריייי
הכבודחחחחיייי,,,, בנקודת פוגעי א ולכ

האד של לפי12הבסיסית אד כל 
מת!... הוא מיד  13מדרגתו

וווואאאאלסת ביחס הדברי נוגעי כ
.לילדי ביחס נוגעי ה כמה ,אד

ההההייייללללדדדדיייי,יו מדי ההורי בצל מסתופפי
בכבוד, לה פוגעי חלילה, וא
להגליד! יתקשה שנוצר, בנפש הפצע

הפוגע ע יפגשו שה פע (ובמקרהבכל

ההורה), הוא מחדש!...זה יפתח 14הפצע

נקודת היא12. עליה מדברים שאנו הכבוד

החיונית הבסיסית, נקודתהכבוד

הנפש. של והקיומית

מעשה שלא13. האיש הוא מי בגבעה, פלגש

הזה. המזעזע המקרה על שמע

התעללות של שלם לילה אחרי דבר, של ובסופו

בעלה בית בפתח ושם, בעלה, לבית הגיעה היא

שם כי לכך והסיבה מתה! בעלה)היא בית (בפתח

האישית הכבוד בנקודת שנגעו לה התברר

יבין. והמשכיל להרחיב, אפשר ואי שלה,

כמו את14. לשכיר לשלם מחוייב שהאדם

את נׂשא הּוא "אליו כי ֵֵֶָֹשכרו,

טו),נפׁשֹו" כד, כבוד(דברים להעניק חייב כך ְַ

בצילו! למסתופפים

-וזה זיע"א שטרן אהרן משה רבי הגה"צ לשון

קמניץ, ישיבת קמו):משגיח עמוד ומנוחה (בית

נתןבאבות מ"ד)דרבי 'והוי(פי"ג כך: אמרו

כיצד, יפות, פנים בסבר אדם כל מקבל

מתנות כל לחבירו אדם נתן שאם מלמד

הכתוב עליו מעלה בארץ, כבושים ופניו שבעולם,

מוקדש לשפע ברכה והצלחה לרווה וקארין בוקרה וב"ב הי"ו 
נחת ושלוה מכל יוצאי חלציהם



  
    



המשקעיפפפפגגגגייייעעעעהההה מסוג זה ,הורי של
שני האד נפש את שמלווי

חלקי תוקעי פעמי מעט ולא רבות,
...בחיי נבחרי

????עעעעבבבבדדדדיייי אאאאוווו ייייללללדדדדיייי

הבית.זזזזהההה בתחזוק ישתתפו שילדי בריא
לטאט המטות, את לסדר אתקרי: א

נושאי ה בזה כי וכדומה... החדר,
רגישות רוכשי וג ,הוריה ע בעול
...נשואי יהיו כאשר ,העתידי לחייה

,,,,לדעתאאאא צרי שבזה, המעלה כל ע
 עזרה מה לבקש אי

בשכל,גגגג להשתמש צריכי כא
שהוא במילי  לילד ולהסביר

בעבודות ישתת שהוא חשוב למה  יבי
לעתיד... לו יועיל זה וכמה הבית,

הרווחנוווווככככששששממממססססבבבביייירררריייי ,מבי והוא לילד,
הוא המטרה: גאת

את יכשיר וג בשמחה, זה את יעשה
לזולת... לעזור נפשו

,,,,כמואאאאוווולללל לילדי מתייחסי א
זכות את מה שוללי ,עבדי
בזה לעשות, מה לה ומכתיבי הבחירה,

חבירו המקבל אבל כלום! לו נתן לא כאילו

מעלה כלום, לו נתן לא אפילו יפות, פנים בסבר

שבעולם'! המתנות כל לו נתן כאילו הכתוב עליו

וכלהסבר 'הלב'! נתינת הוא יפות פנים

זהו וכדומה, חפץ של הנתינה מטרת

אבל אליו, ומתייחס לב תשומת לו שמראה

הרי בקרקע, כבושים ופניו מתנה נתן אם

לא וכאילו תוכן, מכל המתנה כל את הוריק

כלום! נתן

בביתבוא טיפלה היום כל אשה קט, לרגע ונחשוב

וכמעט עליה, עברו תלאות הרבה הילדים, עם

שלו... הבעיה עם ילד כל המעמסה, תחת שנפלה

הרצפותאיך שטיפת האם מעמד? מחזיקה היא

האם בחיים? סיפוק לה הנותנת היא

אושר? לה גורמת ותלייתה הכביסה רחיצת

שכבר לאחר שיאכל, הילד אחר הריצה האם

סיפוק?!... לה נותן פעמים, מספר האוכל חיממה

חוזרמה בעלה כאשר לאשה? שיש הסיפוק

והיאמספרת ביחד, והםמשוחחים הביתה,

לדבריה. מקשיב והבעל עליה, שעבר מה כל לו

הקשה. העבודה להמשך וחיות כח לה הנותן זהו

חמוצותאך פנים עם הביתה שחוזר אדם

על עובר הוא הרי אליה, מתייחס ואינו

עליו תבֹוא ולא ׂשכרֹו תּתן 'ּביֹומֹו ְְְִֵָָָָֹהפסוק:

נפׁשֹו'. את נׂשא הּוא ואליו הּוא עני ּכי ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּׁשמׁש

עבודהיומיתמאומצת,האשה היום, עבדהכל

ואליו לשכר, ומצפה ממתינה והיא

את נושאת יחסנפשה,היא קבלת הוא 'ונפשה'

בכחם שיש מבעלה, אמיתיים לב ותשומת

נפשה... את ולרומם באורך.להעלות עיי"ש

ז

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



  
     



(...מיליהקור הרחוב אל הדר ומכא
מאוד... מאוד ותלולה קצרה

הבוראללללככככ לפני ישתפכו טובי הורי
ויבקשו השלישי, השות ,יתבר
לנפש לגשת כיצד לדעת באמת
...מילדיה ואחד אחד כל ולנפש ילד

הגדול,ווווייייעעעעקקקקבבבב המחנ אבינו,
אחד כל ע ליצור ידע
רגש שייכות, של רגש מילדיו,

אמיתית... אחוה ייייעעעעקקקקבבבבשל ''''וווואאאאממממרררר
ללללאאאאחחחחייייוווו'...'...'...'...

יותר... ונרחיב

ההההממממעעעעממממיייידדדד ייייססססוווודדדד  ששששייייתתתתוווו

בחינואאאאחחחחדדדד ביותר הנצרכי מהדברי
'שייכות'. הרגשת לילד להעניק הוא

ביותר... קלה היא זאת לגרו והדר

השגרהעעעעללללייייננננוווו בחיי הילד את לשת
בבית המתנהלישאי כמוב)

לנפשו), להזיק העלולי דברי לו לספר

בירושלי בישיבה לומד הב לדוגמא:
והנה, בחודש... פע הביתה וחוזר
סלו להחלי הזמ שהגיע החלטת
לילד נוגע לא זה דבר האמת לפי בבית,
 השייכות הרגשת מצד א ועיקר, כלל

אותו! לשת חייב

שכול''''תתתתששששממממעעעע יודעי אנחנו שלנו, חמוד
בכל א עמוקות, בסוגיות שקוע

כדאי שלא חשבנו ואמא אני לקבלזאת
יעקובי ע שמתייעצי לפני החלטה
סלו להחלי רוצי 'אנחנו שלנו'...
נפלא טע ל שיש ידענו ותמיד בבית,

...'בצבעי

ברובייייעעעעקקקקוווובבבביייי לאביו מאזי המתוק
שייכות... ומרגיש קשב

צבע''''אאאאננננחחחחננננוווו בי מאוד מתלבטי
אומר'? אתה מה אופוויט לצבע שמנת

למעשהייייעעעעקקקקוווובבבביייי הוא קומה... עלה
!שיי הוא  להחלטות שות

אמר,ייייתתתתככככ מהשהילד תעשה שלבסולא
הול הילד גדול, דבר הרווחת אבל
ואמא לאבא עזרתי  נפלאה תחושה ע
זעו מעשה בזכות החלטות. לקבל
זכית ופשוט קל לכאורה הנראה כזה,
של נפלאה הרגשה הילד בנפש להקנות

ושייכות! בטחו

עווווככככאאאאששששרררר שייכות של רגש יוצר אד
קשרי ביניה מתפתחי ילדיו
הוא שאבא מרגיש והילד ,עצומי אהבה

שלו! ביותר הטוב החבר ג למעשה

אתהבבבבבבבבחחחחייייננננתתתת  חוזר' ואור ישר 'אור
והוא בענייני אותו משת

בענייניו. אות משת

לילדידדדדבבבברררר לתת קדושה, חובה הוא זה
הטוב החבר הוא שאבא הרגשה
להטות שתתרגל חשוב לכ .שלה ביותר

  
      



מתו 'יעזור' הוא :הכיווני מכל הפסדנו
ממנו יעל וג התמרמרות, ורגש כפיה
...תקיני משפחה חיי בעתיד לחיות הכח

הטילוננננעעעעררררהההה,,,, ההורי נערותה, שבימי
הבית, עבודות כל את עליה

 הבחירה כח ושלילת כפיה מתו

קד:ככככממממוווו בימי נוהגת שהיתה השיטה
...תחטו או תעשה או

לחיותככככששששההההייייאאאא מאוד תתקשה היא תתחת
,נורמלי חיי בעלה היאע

ובהכל בית. לנהל מאוד תתקשה
....!ההורי אשמי

איייייללללדדדדהההה לדעת וצרי שפחה, לא היא
אי לדעת וחייבי לבקש,

...לפרג ואי להודות

כבוד.ווווללללככככ נתינת הוא הכל אמיתית...בסיס

ההההייייללללדדדד!!!! ללללננננפפפפשששש ההההממממפפפפתתתתחחחח  ההההככככבבבבוווודדדד

כדיככככדדדדיייי הוריו, את לשמוע מוכ יהיה שילד
ברצינות, לדבריה יתייחס שהוא
אותו אוהבי שהוריו משוכנע להיות עליו

ובאישיותו. בקיומו ומכירי 15באמת,

כמהעעעעלללל עד ולהפני לדעת הורה כל
לילד, החיובית הגישה היא חשובה
של נהרות בהשפעת הנחיצות רבה ומה
הצאצא. על חיבה של ומעיינות אהבה

צריההההההההווווררררהההה החינו כי לדעת חייב
חביבות, של באורח להעשות
של עקלתו בדר וחס חלילה ולא

הפילה. חללי שרבי וזע רודנות

במכותררררוווודדדדננננוווותתתת דווקא מתבטאי לא ,וזע
ובעיקר, ,ג אלא ובצעקות,

 הילד מנפש ייייללללדדדדבהתעלמות ככככאאאאששששרררר
ששששייייייייככככוווותתתת,,,, תתתתחחחחווווששששתתתת ללללללללאאאא בבבבבבבבייייתתתת,,,, ממממייייוווותתתתרררר ממממררררגגגגיייישששש
ששששממממממממננננפפפפתתתת תתתתוווועעעעללללתתתתייייתתתת תתתתררררווווממממהההה ששששלללל ממממקקקקוווו ללללללללאאאא

בבבבאאאאייייששששייייוווותתתתוווו,,,, ננננדדדדבבבב אאאאחחחחרררר ננננדדדדבבבב הואאאאאוווותתתתוווו הרי
ואכזרית... קשה מציאות ביד שבוי

כלווווממממצצצצייייאאאאוווותתתת את לחוות לו גורמת זו
,החיי של האפלות החוויות
המילי לו, רע הזמ וכל ירוד רוחו מצב
לביקורת התחלפו והמעצימות החמות

ומבזה ללאפוגעת לפעמי (הנאמרת

כתב שליט"א15. ולדר חיים הרב הדגול המחנך

,(64 ח"אעמוד יצור(עצותמהחיים, כל וז"ל:

זקוק שהוא כפי ממש נפשי, למזון זקוק אנושי

תשומת הוא כולנו של הנפשי המזון גשמי. למזון

למחמאות, לחיזוקים, זקוקים אנו ואהבה. לב

מדת על בעולם, רצויים היותנו על לאישורים

על החכמה, על הזולת, אצל יוצרים שאנו העניין

ההצלחות על שלנו, היכולות על החיצוני, המראה

באופן שלנו. הדמעות ועל שלנו הבדיחות על שלנו,

קיימים... היותנו עצם על כללי,

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



  
     



(...מיליהקור הרחוב אל הדר ומכא
מאוד... מאוד ותלולה קצרה

הבוראללללככככ לפני ישתפכו טובי הורי
ויבקשו השלישי, השות ,יתבר
לנפש לגשת כיצד לדעת באמת
...מילדיה ואחד אחד כל ולנפש ילד

הגדול,ווווייייעעעעקקקקבבבב המחנ אבינו,
אחד כל ע ליצור ידע
רגש שייכות, של רגש מילדיו,

אמיתית... אחוה ייייעעעעקקקקבבבבשל ''''וווואאאאממממרררר
ללללאאאאחחחחייייוווו'...'...'...'...

יותר... ונרחיב

ההההממממעעעעממממיייידדדד ייייססססוווודדדד  ששששייייתתתתוווו

בחינואאאאחחחחדדדד ביותר הנצרכי מהדברי
'שייכות'. הרגשת לילד להעניק הוא

ביותר... קלה היא זאת לגרו והדר

השגרהעעעעללללייייננננוווו בחיי הילד את לשת
בבית המתנהלישאי כמוב)

לנפשו), להזיק העלולי דברי לו לספר

בירושלי בישיבה לומד הב לדוגמא:
והנה, בחודש... פע הביתה וחוזר
סלו להחלי הזמ שהגיע החלטת
לילד נוגע לא זה דבר האמת לפי בבית,
 השייכות הרגשת מצד א ועיקר, כלל

אותו! לשת חייב

שכול''''תתתתששששממממעעעע יודעי אנחנו שלנו, חמוד
בכל א עמוקות, בסוגיות שקוע

כדאי שלא חשבנו ואמא אני לקבלזאת
יעקובי ע שמתייעצי לפני החלטה
סלו להחלי רוצי 'אנחנו שלנו'...
נפלא טע ל שיש ידענו ותמיד בבית,

...'בצבעי

ברובייייעעעעקקקקוווובבבביייי לאביו מאזי המתוק
שייכות... ומרגיש קשב

צבע''''אאאאננננחחחחננננוווו בי מאוד מתלבטי
אומר'? אתה מה אופוויט לצבע שמנת

למעשהייייעעעעקקקקוווובבבביייי הוא קומה... עלה
!שיי הוא  להחלטות שות

אמר,ייייתתתתככככ מהשהילד תעשה שלבסולא
הול הילד גדול, דבר הרווחת אבל
ואמא לאבא עזרתי  נפלאה תחושה ע
זעו מעשה בזכות החלטות. לקבל
זכית ופשוט קל לכאורה הנראה כזה,
של נפלאה הרגשה הילד בנפש להקנות

ושייכות! בטחו

עווווככככאאאאששששרררר שייכות של רגש יוצר אד
קשרי ביניה מתפתחי ילדיו
הוא שאבא מרגיש והילד ,עצומי אהבה

שלו! ביותר הטוב החבר ג למעשה

אתהבבבבבבבבחחחחייייננננתתתת  חוזר' ואור ישר 'אור
והוא בענייני אותו משת

בענייניו. אות משת

לילדידדדדבבבברררר לתת קדושה, חובה הוא זה
הטוב החבר הוא שאבא הרגשה
להטות שתתרגל חשוב לכ .שלה ביותר

ז

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



  
     



ומסרווווייייעעעעקקקקבבבב,,,, בנאמנות, תפקידו את ביצע
ילדיו. את לחנ ונפשו רוחו את

המדרש לשו א):וזה אות א פרשה רבה (שמות

שלמדוההההייייהההה ליעקב, מוסר משחר יצחק
תלמודו, בבית ויסרו תורה יצחק

"וי וגו'"שנאמר: ת איש (בראשיתעקב

כז), ואחרכה, אביו, שלימדו מה ולמד
עבר בבית ונטמ מאביו פירש כ
וירש לברכה זכה לפיכ תורה, ללמוד
באר יעקב "וישב שנאמר: ,האר את

"כנע באר אביו א).מגורי לז, ש)

וווואאאאאאאאוווותתתת וווורררריייידדדדהההה בבבבננננייייוווו אאאאתתתת ייייייייססססרררר אאאאבבבבייייננננוווו ייייעעעעקקקקבבבב
פפפפססססווווללללתתתת,,,, בבבבהההה ההההייייהההה ששששללללאאאא דדדדררררככככייייוווו ווווללללייייממממדדדד
הבאי ישראל בני שמות "ואלה כתיב: שכ

וגו'" א),מצרימה א, כול(שמות השוה
בו... כיוצא צדיקי שכול ליעקב

עעעעצצצצממממוווו,,,,ייייעעעעקקקקבבבב בבבבפפפפנננניייי עעעעוווולללל ההההוווואאאא ייייללללדדדד ששששככככלללל יייידדדדעעעע
ייייללללדדדד ככככלללל ווווננננטטטטייייוווותתתתייייוווו,,,, ככככחחחחוווותתתתייייוווו ייייללללדדדד ככככלללל
ווווההההררררווווצצצצהההה ווווללללההההככככיייילללל.... ללללששששממממוווועעעע ממממססססווווגגגגלללל ששששההההוווואאאא ווווממממהההה

ווווללללההההככככיייירררר ללללננננססססוווותתתת עעעעללללייייוווו ככככרררראאאאוווויייי ייייללללדדדדייייוווו אאאאתתתת ללללחחחחננננ
ללללחחחחזזזזקקקק ייייללללדדדדייייוווו,,,, ששששלללל ווווחחחחווווללללששששוווותתתתייייוווו ממממעעעעללללוווותתתתייייוווו אאאאתתתת

ההההחחחחווווללללששששוווותתתת!!!! אאאאתתתת ווווללללררררפפפפאאאא ההההממממעעעעללללוווותתתת,,,, 16אאאאתתתת

ההההננננטטטטייייהההה,,,,ווווזזזזככככהההה אאאאתתתת ללללגגגגללללוווותתתת אאאאבבבבייייננננוווו ייייעעעעקקקקבבבב
ייייללללדדדד בבבבככככלללל ההההממממאאאאייייררררהההה ההההייייחחחחוווודדדדייייתתתת ההההתתתתככככווווננננהההה

גרשוממממייייללללדדדדייייוווו.... רבי הגה"ק כתב וכ
הגרשוני עבודת בספרו זיע"א אשכנזי

ישראל') בני 'שמות שמותעה"פ וזתו"ד:(פרשת

שלימותככככלללל בעלי היו יעקב של בניו
אחד לכל זאת כל ע א עצומה,
של שרשו כפי פרטית, עבודה היתה
הוא ראוב של שכחו השיג ויעקב מעלה.
 לוי השמיעה. כח  שמעו הראיה. כח
יהיה שתמיד והמוח, המחשבה טהרת
האל. ורוממות בגדולת מחשבתו נקשר

התמידי). החיבור  הלויה (סוד יהודה
ההתמדה. כח  יששכר הדיבור. קדושת

 זזזזבבבבווווללללוווו בנימי התורה. אהבת
 ד להקב"ה. הלב נתינת

בספר הבנים16. 124)חינוך רבי(עמוד הגאון של

כל וז"ל: הובא שליט"א זכאי אהרן

מוטל טובה, בדרך לחנכם ורוצה בניו על המרחם אב

דעתו לפי בניו, עם להתנהג איך היטב להתבונן עליו

טענותיהם... פי על ותכונתם, טבעם לפי והבנתו,

עלוזה לנער "חנוך אדם מכל החכם שאמר

דרכו" ו),פי כב, דרכו(משלי פי על כלומר

המיוחדות. נטיותיו פי ועל ונער, נער כל של

מנוגדות נטיות בעל ילד ולחנך לגדל וכיצד

מאוד! קשה המשימה כאן נגרש? כים ולבו

השיתיןצריך ואל דעתו סוף אל לרדת

פני ולקדם לתהפוכותיו לעקוב שבלבו,

כל ולנצל לפתוח, ושם לעצור פה סערותיו,

ולעודד נפילה, שעת כל ולעקוף כושר שעת

ולפורר מאורות, אופל לדחות מאופל, אורות

הריסות לסלק התחוח, את ולגבש הנוקשה את

ומדות השקפה בנייני מחדש ולבנות שבלב

רקומעשים. לעשות אפשר זאת כל ואת

כך ומתוך - לקרבו כדי אליו מתקרבים אם

עיי"ש. ולרוממו... להעלותו

  
     



,דבריה את לשמוע כאפרכסת אזני
לתת ,בצער ולהצטער בשמחת לשמוח
ונעימה... נינוחה בצורה להתבטא לה

גגגגמשעממי הילד של דבריו א
 אות ומעייפילללל אאאאססססוווורררר

זזזזהההה!!!! אאאאתתתת ללללוווו לגלותללללההההרררראאאאוווותתתת חייב אתה
ע לו ולהקשיב בדבריו, התעניינות

...!לב כל וע ,אוזני שני

למה?!ווווככככלללל כ

וחסממממחחחחרררר ,הנעורי לגיל יגיע הוא
 קשה נסיו אותו יפקוד ושלו
הדברי את ,ל יספר הוא זה את ג

!את רק יחלוק הוא ביותר האישיי
יעשה שהוא מצב יהיה לא לעול
שנפשו כיו  גב מאחורי דברי
אותו! וחש שמבי מי בבית שיש יודעת

,,,,יתרהממממאאאאיייידדדד אימה מטילי כאשר
מדאי, גבוה 'דיסטנס' בבית,
תחושת היפ ,מהילדי נתק יוצרי
ההורי של 'לא ו'מתחת השייכות,
עד ביותר... קשי דברי עושי הילדי
עלינו לא ילדיו את מוצא אד אחד שיו

תחתיות! בשאול

להרחיב... ונמשי

ההההההההצצצצללללחחחחהההה!!!! ססססוווודדדד  ההההההההככככללללהההה

כדיככככדדדדיייי לילד, כבוד לתת יצליח שהורה
שייכות הרגשת ליצור יצליח שהורה

להכיל חייב הוא הילד!ושותפות, את

,,,,אתאאאא להכיל מצליח לא הוא חלילה, א
מתייחס הוא א מזה, ויותר הילד,
לדעת עליו שחורה', 'כבשה כאל אליו
'הורה'! לתואר וכלל כלל ראוי לא שהוא

מפרשתנו:ווווגגגג לומדי אנו זה דבר

וארבעבבבבההההייייוווותתתת שמוני בגיל אבינו יעקב
כ ואחר ורחל, לאה ע התחת
שני שבע ובמש וזלפה. בלהה ע ג
 יחידה ובת ,בני עשר אחד לו נולדו
 יוס  עשר האחד בנו כאשר דינה.

שנה. צ"א ב בהיותו לו נולד

ממדרגהייייעעעעקקקקבבבב עלה חייו בימי אבינו
לשלב, משלב והתקד למדרגה,
עלה שני וארבע שמוני אחר וכ
ונפלאה, נוראה חדשה, מדרגה וקיבל

אבא. להיות והיא:

ולדעתללללההההייייוווותתתת להכיר פירושו אבא,
אחראי להיות בי בחר שהקב"ה

נשמות מספר יותרעל לאד שיש (וככל

מאוד!), מעלתו גדולה  ילדילפרנס
ולהצעיד ולהוליכ וברוחניות, בגשמיות

אל... בית העולה במסילה

ראויווווללללדדדדעעעעתתתת,,,, ואני בי, מאמי שהקב"ה
לבצע צרי ולכ הורה, להיות
בשמחה באהבה, הזה התפקיד את

עצמי. ובבטחו

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



  
     



ומסרווווייייעעעעקקקקבבבב,,,, בנאמנות, תפקידו את ביצע
ילדיו. את לחנ ונפשו רוחו את

המדרש לשו א):וזה אות א פרשה רבה (שמות

שלמדוההההייייהההה ליעקב, מוסר משחר יצחק
תלמודו, בבית ויסרו תורה יצחק

"וי וגו'"שנאמר: ת איש (בראשיתעקב

כז), ואחרכה, אביו, שלימדו מה ולמד
עבר בבית ונטמ מאביו פירש כ
וירש לברכה זכה לפיכ תורה, ללמוד
באר יעקב "וישב שנאמר: ,האר את

"כנע באר אביו א).מגורי לז, ש)

וווואאאאאאאאוווותתתת וווורררריייידדדדהההה בבבבננננייייוווו אאאאתתתת ייייייייססססרררר אאאאבבבבייייננננוווו ייייעעעעקקקקבבבב
פפפפססססווווללללתתתת,,,, בבבבהההה ההההייייהההה ששששללללאאאא דדדדררררככככייייוווו ווווללללייייממממדדדד
הבאי ישראל בני שמות "ואלה כתיב: שכ

וגו'" א),מצרימה א, כול(שמות השוה
בו... כיוצא צדיקי שכול ליעקב

עעעעצצצצממממוווו,,,,ייייעעעעקקקקבבבב בבבבפפפפנננניייי עעעעוווולללל ההההוווואאאא ייייללללדדדד ששששככככלללל יייידדדדעעעע
ייייללללדדדד ככככלללל ווווננננטטטטייייוווותתתתייייוווו,,,, ככככחחחחוווותתתתייייוווו ייייללללדדדד ככככלללל
ווווההההררררווווצצצצהההה ווווללללההההככככיייילללל.... ללללששששממממוווועעעע ממממססססווווגגגגלללל ששששההההוווואאאא ווווממממהההה

ווווללללההההככככיייירררר ללללננננססססוווותתתת עעעעללללייייוווו ככככרררראאאאוווויייי ייייללללדדדדייייוווו אאאאתתתת ללללחחחחננננ
ללללחחחחזזזזקקקק ייייללללדדדדייייוווו,,,, ששששלללל ווווחחחחווווללללששששוווותתתתייייוווו ממממעעעעללללוווותתתתייייוווו אאאאתתתת

ההההחחחחווווללללששששוווותתתת!!!! אאאאתתתת ווווללללררררפפפפאאאא ההההממממעעעעללללוווותתתת,,,, 16אאאאתתתת

ההההננננטטטטייייהההה,,,,ווווזזזזככככהההה אאאאתתתת ללללגגגגללללוווותתתת אאאאבבבבייייננננוווו ייייעעעעקקקקבבבב
ייייללללדדדד בבבבככככלללל ההההממממאאאאייייררררהההה ההההייייחחחחוווודדדדייייתתתת ההההתתתתככככווווננננהההה

גרשוממממייייללללדדדדייייוווו.... רבי הגה"ק כתב וכ
הגרשוני עבודת בספרו זיע"א אשכנזי

ישראל') בני 'שמות שמותעה"פ וזתו"ד:(פרשת

שלימותככככלללל בעלי היו יעקב של בניו
אחד לכל זאת כל ע א עצומה,
של שרשו כפי פרטית, עבודה היתה
הוא ראוב של שכחו השיג ויעקב מעלה.
 לוי השמיעה. כח  שמעו הראיה. כח
יהיה שתמיד והמוח, המחשבה טהרת
האל. ורוממות בגדולת מחשבתו נקשר

התמידי). החיבור  הלויה (סוד יהודה
ההתמדה. כח  יששכר הדיבור. קדושת

 זזזזבבבבווווללללוווו בנימי התורה. אהבת
 ד להקב"ה. הלב נתינת

בספר הבנים16. 124)חינוך רבי(עמוד הגאון של

כל וז"ל: הובא שליט"א זכאי אהרן

מוטל טובה, בדרך לחנכם ורוצה בניו על המרחם אב

דעתו לפי בניו, עם להתנהג איך היטב להתבונן עליו

טענותיהם... פי על ותכונתם, טבעם לפי והבנתו,

עלוזה לנער "חנוך אדם מכל החכם שאמר

דרכו" ו),פי כב, דרכו(משלי פי על כלומר

המיוחדות. נטיותיו פי ועל ונער, נער כל של

מנוגדות נטיות בעל ילד ולחנך לגדל וכיצד

מאוד! קשה המשימה כאן נגרש? כים ולבו

השיתיןצריך ואל דעתו סוף אל לרדת

פני ולקדם לתהפוכותיו לעקוב שבלבו,

כל ולנצל לפתוח, ושם לעצור פה סערותיו,

ולעודד נפילה, שעת כל ולעקוף כושר שעת

ולפורר מאורות, אופל לדחות מאופל, אורות

הריסות לסלק התחוח, את ולגבש הנוקשה את

ומדות השקפה בנייני מחדש ולבנות שבלב

רקומעשים. לעשות אפשר זאת כל ואת

כך ומתוך - לקרבו כדי אליו מתקרבים אם

עיי"ש. ולרוממו... להעלותו

ז

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



  
     



נוגעו שלא משפחות עבור הלקחיםהאפשריים את

שגיאות ישגו לא שהם להבטיח כדי הזה, בנגע

אל אותם להוסיף וחלילה, חס העלולות,

שלהם. בביתם נגלה הנגע כאשר המופתעים

חינוךאני איש להיות מתיימר לא אומנם

באחת מבחין שאני יתכן אבל מקצועי,

מושחת ילד של גידולו לאפשר העלולות הסיבות

הבה טובה'. 'משפחה הנראית במשפחה גם

והוא בישיבה, אתך שלמד כזה, יהודי נתפוס

שבניו מאודו בכל ורוצה שמים, ירא טוב, יהודי

אותו ונשאל לתפארת, טובים יהודים ויהיו יגדלו

ברגע נמצא בדיוק איפה ביותר: פשוטה שאלה

הואמבלה מי בחברת מהילדיםשלך? אחד זהכל

דוגמא לכם אתן אני עושה? הוא בדיוק ומה

כלל: נראיתחריגה שאינה ביותר מצויה לתשובה

אינני לא, חברה. אצל שיעורים להכין הלכה הבת

להם יש הזאת. החברה של משפחתה את מכיר

שלהם בחנות עומדים וההורים גדולה דירה

להן קל הביתה. מאוחרת בשעה רק וחוזרים

הבת. לי אמרה כך שיעורים, שם להכין

אותו:בנקודה ונשאל האב תשובת את נפסיק זו

שם מכינה רק בתך כי בטוח אתה האם

שבביתך שם יש מכשירים אילו הידעת שיעורים?

אלא כלים למדיח כוונתי ואין יראה, בבל הם

עושה בדיוק מה לך ידוע והאם אחרים, למדיחים

כי יתכן האם בבית? לבד הבנות חבורת שם

לך דומים אינם מארחת בת אותה של ההורים

רק ושאם שלהם, החינוכיות בשאיפות וכלל כלל

מרוציםבהחלט בתםהם מצד 'שקטתעשייתי' יש

הבת עושה מה אותם מעניין ולא להם אכפת ולא

בדירה. רבות שעות חברותיה עם לבדה כשהיא

שהתלבשתנשאל לך קרה מתי האב, את

מה בדיוק לראות ויצאת קודש בשבת

של ברחובה לטייל' 'קצת שיצאו ילדיך עושים

הם והאם לבלות, חברים לבית הלכו או עיר,

נמצאים שהם שאמרו במקום בכלל נמצאים

מסויים ילד של טיבו מה מברר אתה האם בו?

ולהכין אצלו לבקר רשות מבקש שילדך בכיתה

בשעה חוזרים ילדיך כאשר שיעורים? אתו

היו היכן בוודאות אתה יודע האם מאוחרת,

איתם קבעת האם שעה? לאותה עד עשו ומה

הביתה? לחזור עליהם מתי מראש

מוקדם,המורה הביתה אותנו ושלחו חולה

בא הוא כאשר בשמחה הילד מכריז

על נודה הספר. מבית מוקדמת בשעה הביתה

הוא דעתנו על שעולה האחרון שהדבר האמת

לומד שבנו מידידינו אחד לבית לטלפן הרעיון

השיבה על אגב כבדרך ולשאול כיתה באותה

חשדני נשמע זה הביתה. הילדים של המוקדמת

להתעלף נוטים תמימים הורים אבל מדי,

ילדם כי להםהמחנך מספר הורים בערב כאשר

הלמודים יום באמצע פעמים מספר שוחרר

לרגל לשחררו בקשה עם פתק שהביא לאחר

את ההורה בפני מציג והמורה משפחתי, אירוע

ההורים אם המזויפים. הפתקים חפיסת

זו תהיה השלומיאלית, בתמימותם ימשיכו

התעלפויות. של ארוכה בסדרה הראשונה

צבאיתנאי מפקד ידיעה. זו לשליטה, ראשון

בכחות שולט הוא כי לומר יכול אינו

באותו נמצאים הם היכן יודע אינו אם שבפיקודו

קשר במערכות האדירה להשקעה הסיבה זו רגע.

קטנועים, על שליחים רשתשל אפילו משוכללות.

תרד בעיר, פזורות שמכוניותיה מוניות תחנת או

המאפשרים הקשר מכשירי בלי פלאים יעילותה

נתון. רגע בכל אחד כל נמצא היכן לדעת

שוויםכל לא שלך הנפלאים החינוך עקרונות

השותפים הם מי כלל יודע אינך כאשר הרבה

האחרים, ה'מחנכים' ילדיך. בחינוך שלך הסמויים

הם שלך. מזו בהרבה גדולה עוצמתם השליליים,

נותנים בנפש, חזקים כחות מגרים יותר, מפתים

את ואף נעים', כי וראו 'טעמו של מידי סיפוק

  
     



לה'. והקווי ,בטחו  נפתלי תמימות,
הזולת על הרחמנות  ראשיגד  (גד

,(דלי גומל קדושתויתיבות מדתו  וס
נסתר. צדיק היה ולכ בתכלית, היסוד

יייידדדדעעעע וווואאאאחחחחדדדד,,,, אאאאחחחחדדדד ככככלללל ששששההההככככיייילללל  ווווייייעעעעקקקקבבבב
ההההוווואאאא............ בבבבדדדדררררככככוווו וווואאאאחחחחדדדד אאאאחחחחדדדד ככככלללל 17ללללחחחחננננ

ילדינוווווהההה'''' כל ובלב בלבנו להוליד יזכנו
אש! יעקב בית והיה אמיתי, רצו

וכאן נוסף:17. נדבך לחדד המקום

לב'אהבה' משאלות כל מילוי פירושה אין

רצוננו כפיית ואי לטובה, שלא הצאצא

סת כל אין התנהגותו. ועל עליו הצורךאנו בין ירה

לבין החינוך כחלקממלאכת אהבה בגילויי החשוב

וההקפדה עקרונותינו על בעמידהתקיפה הנחיצות

חינוכית תועלת לא ואף צידוק כל אין יישומם, על

לשליטת הילד את להפקיר המוזרה בהחלטה

את מידינו לשמוט הסכמה תוך תשוקותיו

ואישיותו... אופיו עיצוב על האחריות מושכות

יותר: ונרחיב

סלומוןבשיחה דוד יוחנן הרב הגאון שמסר

133),זיע"א עמוד ח"ה יהודית, וז"ל:(בעין

והחליפו המדרגות בחדר נפגשו שכנים שלשה

ביותר. הבוערת השכונתית החדשה על דברים

את השלישית הקומה מן השכן שאל שמעתם?

בית כזאת! משפחה מאמין! היה מי שיחו, בני

שורש מין הילדים בין להם צמח איך כזה!

לצאת יכולים לא הם שכזה? ולענה ראש פורה

בבית האב את ראיתי הבושה. מחמת לרחוב

בעינים. לי מלהסתכל השתמט והוא הכנסת,

בהם ואם הבנים, אלו ועמלנו תקוותנו כל הרי

חרפה. לאותה ואוי בושה לאותה אוי נכשלים,

השני,אני השכן אמר האב, את היטב מכיר

נעים אדם הוא בישיבה, יחד בשעתו למדנו

רב היה שלו הסבא מעולה. ממשפחה הליכות

שמים. וירא ישר תמים, אדם עצמו והוא חשוב,

חסך ולא טובים חינוך לבתי מסר ילדיו כל את

ראו ספק בלי עבורם. ולהסעה ללימודים כסף

הילדיםבביתרקדבריםטוביםוהתנהגותלמופת

רגל פשיטת זו הרי כזה. אסון ראשם על נפל והנה

שלא בטוחים נהיה איך בבית. החינוך כל של

זה? מסוג אסון וחלילה, חלילה לנו, יקרה

צריכההשאלה השלישי, השכן העיר שלך,

מאתנו. אחד כל נורא פחד להפחיד

מזרע אותנו לבטח שיכולה ביטוח חברת אין

שאר בין ובהיחבא בשקט לו הצומח באושים

המקולקל הנער עם למד שלי דוד'ל הילדים.

לאהבחנתי במקצת. אותו והכרתי כיתה, באותה

התחילו אז לערך. ו' כיתה עד מיוחד דבר שום בו

הרבים לרשות הדבר יצא ועכשיו לבצבץ. הצרות

ונתפס גלי בריש רעה לתרבות יצא כאשר

במשפחה לעין הנראה משהו אין והרי בקלקלתו.

ולרמוזז מוקדמת התרעה להתריע היה שיכול ו

מי אצלם. להתרחש העומד כזה חינוכי אסון על

או אצלי, וגדל הולך לא כי להבטיח יכול באמת

ה'יעקבים' בין כזה עשיו מין ה', ישמרנו אצלך,

צריכים היו חכמים שאנשים חושב אני שלנו?

יש האם ולגלות היטב ולחקור שרוולים להפשיל

לצמיחתו כגורם עליה להצביע שניתן סיבה איזו

רגילה. במשפחה רגילים ילדים בין מביש קוץ של

מלמעלה.אתה השכן אישר מאוד, צודק

לא שקרה מה קרהאצלה שכבר למשפחה

הזדעזעות של ראש מנענועי תועלת שום תצמח

מכך להפיק נוכל לא ואנו שלנו, בצער והשתתפות

שאתה מה היה, צריך עבורנו. מעשי לקח שום

שיפיקו נבונים חינוך אנשי של צוות להפעיל מציע,

מוקדש לעילוי נשמת יעקב קובי בן יעל ז"ל נלב"ע כ"ג חשון - תנצב"ה
להבדיל להצלחת משפחת שאול כהן וב"ב הי"ו



  
     



נוגעו שלא משפחות עבור הלקחיםהאפשריים את

שגיאות ישגו לא שהם להבטיח כדי הזה, בנגע

אל אותם להוסיף וחלילה, חס העלולות,

שלהם. בביתם נגלה הנגע כאשר המופתעים

חינוךאני איש להיות מתיימר לא אומנם

באחת מבחין שאני יתכן אבל מקצועי,

מושחת ילד של גידולו לאפשר העלולות הסיבות

הבה טובה'. 'משפחה הנראית במשפחה גם

והוא בישיבה, אתך שלמד כזה, יהודי נתפוס

שבניו מאודו בכל ורוצה שמים, ירא טוב, יהודי

אותו ונשאל לתפארת, טובים יהודים ויהיו יגדלו

ברגע נמצא בדיוק איפה ביותר: פשוטה שאלה

הואמבלה מי בחברת מהילדיםשלך? אחד זהכל

דוגמא לכם אתן אני עושה? הוא בדיוק ומה

כלל: נראיתחריגה שאינה ביותר מצויה לתשובה

אינני לא, חברה. אצל שיעורים להכין הלכה הבת

להם יש הזאת. החברה של משפחתה את מכיר

שלהם בחנות עומדים וההורים גדולה דירה

להן קל הביתה. מאוחרת בשעה רק וחוזרים

הבת. לי אמרה כך שיעורים, שם להכין

אותו:בנקודה ונשאל האב תשובת את נפסיק זו

שם מכינה רק בתך כי בטוח אתה האם

שבביתך שם יש מכשירים אילו הידעת שיעורים?

אלא כלים למדיח כוונתי ואין יראה, בבל הם

עושה בדיוק מה לך ידוע והאם אחרים, למדיחים

כי יתכן האם בבית? לבד הבנות חבורת שם

לך דומים אינם מארחת בת אותה של ההורים

רק ושאם שלהם, החינוכיות בשאיפות וכלל כלל

מרוציםבהחלט בתםהם מצד 'שקטתעשייתי' יש

הבת עושה מה אותם מעניין ולא להם אכפת ולא

בדירה. רבות שעות חברותיה עם לבדה כשהיא

שהתלבשתנשאל לך קרה מתי האב, את

מה בדיוק לראות ויצאת קודש בשבת

של ברחובה לטייל' 'קצת שיצאו ילדיך עושים

הם והאם לבלות, חברים לבית הלכו או עיר,

נמצאים שהם שאמרו במקום בכלל נמצאים

מסויים ילד של טיבו מה מברר אתה האם בו?

ולהכין אצלו לבקר רשות מבקש שילדך בכיתה

בשעה חוזרים ילדיך כאשר שיעורים? אתו

היו היכן בוודאות אתה יודע האם מאוחרת,

איתם קבעת האם שעה? לאותה עד עשו ומה

הביתה? לחזור עליהם מתי מראש

מוקדם,המורה הביתה אותנו ושלחו חולה

בא הוא כאשר בשמחה הילד מכריז

על נודה הספר. מבית מוקדמת בשעה הביתה

הוא דעתנו על שעולה האחרון שהדבר האמת

לומד שבנו מידידינו אחד לבית לטלפן הרעיון

השיבה על אגב כבדרך ולשאול כיתה באותה

חשדני נשמע זה הביתה. הילדים של המוקדמת

להתעלף נוטים תמימים הורים אבל מדי,

ילדם כי להםהמחנך מספר הורים בערב כאשר

הלמודים יום באמצע פעמים מספר שוחרר

לרגל לשחררו בקשה עם פתק שהביא לאחר

את ההורה בפני מציג והמורה משפחתי, אירוע

ההורים אם המזויפים. הפתקים חפיסת

זו תהיה השלומיאלית, בתמימותם ימשיכו

התעלפויות. של ארוכה בסדרה הראשונה

צבאיתנאי מפקד ידיעה. זו לשליטה, ראשון

בכחות שולט הוא כי לומר יכול אינו

באותו נמצאים הם היכן יודע אינו אם שבפיקודו

קשר במערכות האדירה להשקעה הסיבה זו רגע.

קטנועים, על שליחים רשתשל אפילו משוכללות.

תרד בעיר, פזורות שמכוניותיה מוניות תחנת או

המאפשרים הקשר מכשירי בלי פלאים יעילותה

נתון. רגע בכל אחד כל נמצא היכן לדעת

שוויםכל לא שלך הנפלאים החינוך עקרונות

השותפים הם מי כלל יודע אינך כאשר הרבה

האחרים, ה'מחנכים' ילדיך. בחינוך שלך הסמויים

הם שלך. מזו בהרבה גדולה עוצמתם השליליים,

נותנים בנפש, חזקים כחות מגרים יותר, מפתים

את ואף נעים', כי וראו 'טעמו של מידי סיפוק

ז

מוקדש להצלחת תאיר שירה ושלמה בן דניאל שתחשק נפשו בתורה
ושיזכו ליראת שמים טהורה וישמחו את בוראם תמיד
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ללללההההתתתתננננההההגגגג.... ששששצצצצרררריייי ככככממממוווו ללללההההתתתתננננההההגגגג שרביללללוווו כמו ולא

כיצד לילד להסביר זה שחינו לחשוב טועי

ובמילי להתנהל. צריכי כיצד להתנהג, צריכי

!'רצו הולדת זה חינו .אילו לא זה חינו' אחרות:

אנוששששאאאאננננוווו אי לילד, להסביר שצריכי אומרי

אלא ההורה, של ההסברה על מתמקדי

בשכלו להבי צרי הילד הילד. של ההבנה על

.כ להתנהג לו כדאי ללללאאאאמדוע ההההוווואאאא וווואאאא

ההההססססבבבבררררתתתת!!!! ששששללללאאאא ססססייייממממ  ההההבבבביייי

מאוד,בבבב.... עדיני חושי ע לילד שזכה אחד יש

אחד ויש .מבי הוא הראשונה בפע וכבר

אחרי וג  קרש של הבנה ע לילד שזכה

רוצה. אתה מה מבי לא עדיי הוא האל הפע

לנו גילו וכבר להתייאש אי כזה במצב ג אול

אגרא'  צערא לפו' :הקדושי הצערחז"ל (לפי

השכר). בלבוכ נולד אז ,מבי שהילד ואחרי

.כ להתנהג רצו.'.'.'.'ררררצצצצוווו ''''ההההווווללללדדדדתתתת ננננקקקקרררראאאא ווווזזזזהההה

לעשותגגגג.... צרי ראשו דבר לחנ ניגשי כאשר

איומי של בצורה ולא הבנה, של בצורה זאת

ההההייייללללדדדדיייי....והפחדות. בבבבללללבבבב ררררצצצצוווו ללללההההוווולללליייידדדד זזזזהההה ווווההההעעעעייייקקקקרררר

צריכי בחינו שמתחילי שלפני לדעת וכ

לנטוע הקרקע, את לחפור התשתית. את להכי

.הבניי את ולהקי היסודות, את

בנפשדדדד.... להבי שצרי העיקריות הנקודות אחת

יש בפרט, ילד ולכל בכלל אד שלכל זה הילד,

חודשיים ימתקו'. גנובים 'מים של ההנאהשבמתח

הבית אצלך. שנים של מחינוך יותר חזקים שלהם

יובסו שלך הטובה והמשפחה שלך הטוב

בגלל כל קודם האלה, המתחרים עם בהתמודדות

לכםמתחרים. יש כי יודעים העובדהשאינכם עצם

חינוך על מלאה שליטה לך יש כי חושב אתה בעוד

להם, שהקנית מה מכל בסתר נשטפים הם ילדיך,

זאת וכל התועבות, ובחמדת בהשחתה מתנסים

מגלה אתה כאשר כלום. כך על יודע שאתה מבלי

את לתקן אפשר שאי כמעט רב, באיחור הדבר את

וממושך. אדיר מאמץ לכך שדרוש או המעוות,

שכןפעם של חינוכו מאוד מוגזם לי נראה היה

לילדיו מרשה היה שלא קיצוני, קנאי אחד,

היום, הילדים. עם לשחק למטה' 'לרדת אפילו

מבין אני האחרון, המקרה של הדוגמא לחשכת

על בית בעל להיות רוצה אתה אם יותר. אותו

כאשר שערותיך את למרוט ולא ילדיך, חינוך

אין ההתבגרותשלהם, בגיל כל לעין מתגלה האסון

ידיעה של הזה הראשוני בסעיף מלהשקיע מנוס

עליהם. המשפיעים השונים הגורמים על ופיקוח

מורכבאני פירות, הנושא טוב חינוך כי יודע

צריך מגוונים. סעיפים של רב ממספר

להתאים איך לחנך, כיצד לחנך, מה אל לדעת

ואישיותו הילד אל החינוך את אישי באופן

רקאחרי זהאמור כל אבל ועוד. ועוד המיוחדת,

על ושולט בידים המושכות את מחזיק שאתה

כך רק עליהם. החינוכיות ההשפעות מערך

'אצלי של מבוססת ולא סתמית מתקווה נעבור

אשר ושמור, מושקע חינוך אל יקרה', לא זה

לקרות'. יכול לא זה בע"ה, 'אצלי, הם: פירותיו

  
      



 כבוד של ההההוווואאאאנקודה ההההננננפפפפשששש ששששלללל ההההייייססססוווודדדד ממממבבבבננננהההה ווווככככלללל

אההההככככבבבבוווודדדד.... ולכ בכבוד. תלויה האד חיות כל

כל  האד של הבסיסית הכבוד בנקודת פוגעי

למות. חלילה יכול הוא מיד  מדרגתו לפי אד

וווואאאא,אד לסת ביחס הדברי נוגעי ככככממממההההכ

....ללללייייללללדדדדיייי בבבבייייחחחחסססס ננננווווגגגגעעעעיייי הההההילדי

יו עמ נפגשי וה ,ההורי בצל מסתופפי

שנוצר, הפצעבנפש להבכבוד, פוגעי וא ,יו

עהפוגע יפגש בכלפעשהוא יגליד! לא לעול

ההורה), הוא הזה מחדש.(שבמקרה יפתח תמיד הפצע

לשתהההה.... חייבי ההורי חשובה. נקודה עוד

:כגו הבית. תחזוק בעינייני ילדיה את

כי וכדו'. החדר, את לטאטא המטות, את לסדר

רוכשי וג ,הוריה ע בעול נושאי ה בזה

.נשואי יהיו כאשר ,העתידי לחייה רגישות

,,,,שבזה,אאאא המעלה כל ללללבבבבקקקקששששע אאאאיייי ללללדדדדעעעעתתתת צצצצרררריייי

עעעעזזזזררררהההה.... שהואממממהההה במילי לילד להסביר צרי

הבית, בעבודות ישתת שהוא חשוב למה  יבי

לילד, וכשמסבירי לעתיד. לו יועיל זה וכמה

את יעשה ג הוא המטרה: את הרווחנו ,מבי והוא

לזולת. לעזור נפשו את יכשיר וג בשמחה, זה

עבדי,וווו.... כמו לילדי מתייחסי א ,אול

ומכתיבי הבחירה, זכות את מה שוללי

הוא :הכיווני מכל הפסדנו בזה לעשות, מה לה

יעל וג התמרמרות, ורגש כפיה מתו 'יעזור'

.תקיני משפחה חיי בעתיד לחיות הכח ממנו

אתננננעעעעררררהההה,,,, עליה הטילו ההורי נערותה, שבימי

כח ושלילת כפיה מתו הבית, עבודות כל

:קד בימי נוהגת שהיתה השיטה כמו  הבחירה

היא תתחת כשהיא .תחטו או תעשה או

,נורמלי חיי בעלה ע לחיות מאוד תתקשה

אשמי ובהכל בית. לנהל מאוד תתקשה היא

שלה! ששששפפפפחחחחהההה,,,,ההורי ללללאאאא ההההייייאאאא לדעתייייללללדדדדהההה וצרי

ואי להודות אי לדעת וחייבי לבקש, אי

אמיתית. כבוד נתינת הוא הכל בסיס ולכ .לפרג

כדיזזזז.... הוריו, את לשמוע מוכ יהיה שילד כדי

ברצינות, לדבריה יתייחס עעעעללללייייוווושהוא

בבבבאאאאממממתתתת,,,, אאאאוווותתתתוווו אאאאווווההההבבבביייי ששששההההווווררררייייוווו ממממששששווווככככננננעעעע ללללההההייייוווותתתת

הורה כל על ובאישיותו. בקיומו ומכירי

הגישה היא חשובה כמה עד ולהפני לדעת

בהשפעת הנחיצות רבה ומה לילד, החיובית

עליו. חיבה של ומעיינות אהבה של נהרות

להעשותחחחח.... צרי החינו כי לדעת חייב ההורה

בדר וחס חלילה ולא חביבות, של בדר

חללי שרבי וזע רודנות של עקלתו

דווקא מתבטאי לא ,וזע רודנות הפילה.

ובעיקר, ,ג אלא ובצעקות, במכות

 הילד מנפש ממממררררגגגגייייששששבהתעלמות ייייללללדדדד ככככאאאאששששרררר

ממממקקקקוווו ללללללללאאאא ששששייייייייככככוווותתתת,,,, תתתתחחחחווווששששתתתת ללללללללאאאא בבבבבבבבייייתתתת,,,, ממממייייוווותתתתרררר

אאאאוווותתתתוווו,,,, ששששממממממממננננפפפפתתתת תתתתוווועעעעללללתתתתייייתתתת תתתתררררווווממממהההה הואששששלללל הרי

מציאות ואכזרית. קשה מציאות ביד שבוי

של האפלות החוויות כל את לחוות לו שגורמת

המילי לו, רע הזמ וכל ירוד רוחו מצב ,החיי

פוגעת לביקורת התחלפו והמעצימות החמות

מאוד. קצרה הנפילה אל הדר ומכא ומבזה

השגרהטטטט.... בחיי הילד את לשת ההורי על

בישיבה לומד הב לדוגמא: בבית. המתנהלי

והנה, בחודש. פע הביתה וחוזר בירושלי

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



  
      



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

כפיאאאא.... להתנהג רצו הילד בלב להוליד עניינו חינו

יתנהג. שהוא רוצי ללללפפפפעעעעווווללללשאנו אאאאפפפפששששרררר זזזזהההה וווואאאאתתתת

ככככדדדדאאאאיייי ממממדדדדוווועעעע ששששככככללללייייתתתת בבבבצצצצווווררררהההה ללללייייללללדדדד ששששממממססססבבבביייירררריייי יייידדדדיייי עעעעלללל

ללללההההתתתתננננההההגגגג.... ששששצצצצרררריייי ככככממממוווו ללללההההתתתתננננההההגגגג שרביללללוווו כמו ולא

כיצד לילד להסביר זה שחינו לחשוב טועי

ובמילי להתנהל. צריכי כיצד להתנהג, צריכי

!'רצו הולדת זה חינו .אילו לא זה חינו' אחרות:

אנוששששאאאאננננוווו אי לילד, להסביר שצריכי אומרי

אלא ההורה, של ההסברה על מתמקדי

בשכלו להבי צרי הילד הילד. של ההבנה על

.כ להתנהג לו כדאי ללללאאאאמדוע ההההוווואאאא וווואאאא

ההההססססבבבבררררתתתת!!!! ששששללללאאאא ססססייייממממ  ההההבבבביייי

מאוד,בבבב.... עדיני חושי ע לילד שזכה אחד יש

אחד ויש .מבי הוא הראשונה בפע וכבר

אחרי וג  קרש של הבנה ע לילד שזכה

רוצה. אתה מה מבי לא עדיי הוא האל הפע

לנו גילו וכבר להתייאש אי כזה במצב ג אול

אגרא'  צערא לפו' :הקדושי הצערחז"ל (לפי

השכר). בלבוכ נולד אז ,מבי שהילד ואחרי

.כ להתנהג רצו.'.'.'.'ררררצצצצוווו ''''ההההווווללללדדדדתתתת ננננקקקקרררראאאא ווווזזזזהההה

לעשותגגגג.... צרי ראשו דבר לחנ ניגשי כאשר

איומי של בצורה ולא הבנה, של בצורה זאת

ההההייייללללדדדדיייי....והפחדות. בבבבללללבבבב ררררצצצצוווו ללללההההוווולללליייידדדד זזזזהההה ווווההההעעעעייייקקקקרררר

צריכי בחינו שמתחילי שלפני לדעת וכ

לנטוע הקרקע, את לחפור התשתית. את להכי

.הבניי את ולהקי היסודות, את

בנפשדדדד.... להבי שצרי העיקריות הנקודות אחת

יש בפרט, ילד ולכל בכלל אד שלכל זה הילד,

חודשיים ימתקו'. גנובים 'מים של ההנאהשבמתח

הבית אצלך. שנים של מחינוך יותר חזקים שלהם

יובסו שלך הטובה והמשפחה שלך הטוב

בגלל כל קודם האלה, המתחרים עם בהתמודדות

לכםמתחרים. יש כי יודעים העובדהשאינכם עצם

חינוך על מלאה שליטה לך יש כי חושב אתה בעוד

להם, שהקנית מה מכל בסתר נשטפים הם ילדיך,

זאת וכל התועבות, ובחמדת בהשחתה מתנסים

מגלה אתה כאשר כלום. כך על יודע שאתה מבלי

את לתקן אפשר שאי כמעט רב, באיחור הדבר את

וממושך. אדיר מאמץ לכך שדרוש או המעוות,

שכןפעם של חינוכו מאוד מוגזם לי נראה היה

לילדיו מרשה היה שלא קיצוני, קנאי אחד,

היום, הילדים. עם לשחק למטה' 'לרדת אפילו

מבין אני האחרון, המקרה של הדוגמא לחשכת

על בית בעל להיות רוצה אתה אם יותר. אותו

כאשר שערותיך את למרוט ולא ילדיך, חינוך

אין ההתבגרותשלהם, בגיל כל לעין מתגלה האסון

ידיעה של הזה הראשוני בסעיף מלהשקיע מנוס

עליהם. המשפיעים השונים הגורמים על ופיקוח

מורכבאני פירות, הנושא טוב חינוך כי יודע

צריך מגוונים. סעיפים של רב ממספר

להתאים איך לחנך, כיצד לחנך, מה אל לדעת

ואישיותו הילד אל החינוך את אישי באופן

רקאחרי זהאמור כל אבל ועוד. ועוד המיוחדת,

על ושולט בידים המושכות את מחזיק שאתה

כך רק עליהם. החינוכיות ההשפעות מערך

'אצלי של מבוססת ולא סתמית מתקווה נעבור

אשר ושמור, מושקע חינוך אל יקרה', לא זה

לקרות'. יכול לא זה בע"ה, 'אצלי, הם: פירותיו

  
      



 כבוד של ההההוווואאאאנקודה ההההננננפפפפשששש ששששלללל ההההייייססססוווודדדד ממממבבבבננננהההה ווווככככלללל

אההההככככבבבבוווודדדד.... ולכ בכבוד. תלויה האד חיות כל

כל  האד של הבסיסית הכבוד בנקודת פוגעי

למות. חלילה יכול הוא מיד  מדרגתו לפי אד

וווואאאא,אד לסת ביחס הדברי נוגעי ככככממממההההכ

....ללללייייללללדדדדיייי בבבבייייחחחחסססס ננננווווגגגגעעעעיייי הההההילדי

יו עמ נפגשי וה ,ההורי בצל מסתופפי

שנוצר, הפצעבנפש להבכבוד, פוגעי וא ,יו

עהפוגע יפגש בכלפעשהוא יגליד! לא לעול

ההורה), הוא הזה מחדש.(שבמקרה יפתח תמיד הפצע

לשתהההה.... חייבי ההורי חשובה. נקודה עוד

:כגו הבית. תחזוק בעינייני ילדיה את

כי וכדו'. החדר, את לטאטא המטות, את לסדר

רוכשי וג ,הוריה ע בעול נושאי ה בזה

.נשואי יהיו כאשר ,העתידי לחייה רגישות

,,,,שבזה,אאאא המעלה כל ללללבבבבקקקקששששע אאאאיייי ללללדדדדעעעעתתתת צצצצרררריייי

עעעעזזזזררררהההה.... שהואממממהההה במילי לילד להסביר צרי

הבית, בעבודות ישתת שהוא חשוב למה  יבי

לילד, וכשמסבירי לעתיד. לו יועיל זה וכמה

את יעשה ג הוא המטרה: את הרווחנו ,מבי והוא

לזולת. לעזור נפשו את יכשיר וג בשמחה, זה

עבדי,וווו.... כמו לילדי מתייחסי א ,אול

ומכתיבי הבחירה, זכות את מה שוללי

הוא :הכיווני מכל הפסדנו בזה לעשות, מה לה

יעל וג התמרמרות, ורגש כפיה מתו 'יעזור'

.תקיני משפחה חיי בעתיד לחיות הכח ממנו

אתננננעעעעררררהההה,,,, עליה הטילו ההורי נערותה, שבימי

כח ושלילת כפיה מתו הבית, עבודות כל

:קד בימי נוהגת שהיתה השיטה כמו  הבחירה

היא תתחת כשהיא .תחטו או תעשה או

,נורמלי חיי בעלה ע לחיות מאוד תתקשה

אשמי ובהכל בית. לנהל מאוד תתקשה היא

שלה! ששששפפפפחחחחהההה,,,,ההורי ללללאאאא ההההייייאאאא לדעתייייללללדדדדהההה וצרי

ואי להודות אי לדעת וחייבי לבקש, אי

אמיתית. כבוד נתינת הוא הכל בסיס ולכ .לפרג

כדיזזזז.... הוריו, את לשמוע מוכ יהיה שילד כדי

ברצינות, לדבריה יתייחס עעעעללללייייוווושהוא

בבבבאאאאממממתתתת,,,, אאאאוווותתתתוווו אאאאווווההההבבבביייי ששששההההווווררררייייוווו ממממששששווווככככננננעעעע ללללההההייייוווותתתת

הורה כל על ובאישיותו. בקיומו ומכירי

הגישה היא חשובה כמה עד ולהפני לדעת

בהשפעת הנחיצות רבה ומה לילד, החיובית

עליו. חיבה של ומעיינות אהבה של נהרות

להעשותחחחח.... צרי החינו כי לדעת חייב ההורה

בדר וחס חלילה ולא חביבות, של בדר

חללי שרבי וזע רודנות של עקלתו

דווקא מתבטאי לא ,וזע רודנות הפילה.

ובעיקר, ,ג אלא ובצעקות, במכות

 הילד מנפש ממממררררגגגגייייששששבהתעלמות ייייללללדדדד ככככאאאאששששרררר

ממממקקקקוווו ללללללללאאאא ששששייייייייככככוווותתתת,,,, תתתתחחחחווווששששתתתת ללללללללאאאא בבבבבבבבייייתתתת,,,, ממממייייוווותתתתרררר

אאאאוווותתתתוווו,,,, ששששממממממממננננפפפפתתתת תתתתוווועעעעללללתתתתייייתתתת תתתתררררווווממממהההה הואששששלללל הרי

מציאות ואכזרית. קשה מציאות ביד שבוי

של האפלות החוויות כל את לחוות לו שגורמת

המילי לו, רע הזמ וכל ירוד רוחו מצב ,החיי

פוגעת לביקורת התחלפו והמעצימות החמות

מאוד. קצרה הנפילה אל הדר ומכא ומבזה

השגרהטטטט.... בחיי הילד את לשת ההורי על

בישיבה לומד הב לדוגמא: בבית. המתנהלי

והנה, בחודש. פע הביתה וחוזר בירושלי

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



  
      



לפי בבית, סלו להחלי הזמ שהגיע החלטת

ועיקר, כלל לילד נוגע לא זה דבר ממממצצצצדדדדהאמת אאאא

ההההששששייייייייככככוווותתתת לוההההררררגגגגששששתתתת לתת אותו! לשת חייבי 

יפות מילי אמירת כדי תו  האפשרות את

וכדו'. בבית הרהיטי בבחירת לעזור  ועדינות

עזרתי  נפלאה תחושה ע הול הילד מכ לאחר

כזה, זעו מעשה בזכות בבית. החלטות לקבל

לכאו בנפשהנראה להקנות זכית ופשוט קל רה

ושייכות! בטחו של נפלאה הרגשה הילד

ילדיויייי.... ע שייכות של רגש יוצר אד כאשר

והילד ,עצומי אהבה קשרי ביניה מתפתחי

ביותר הטוב החבר ג למעשה הוא שאבא מרגיש

משת והוא בענייני אותו משת אתה שלו!

לתת קדושה, חובה הוא זה ודבר בענייניו. אות

ביותר הטוב החבר הוא שאבא הרגשה לילדי

אזני להטות שתתרגל חשוב לכ .שלה

לשמוח ,דבריה את לשמוע כאפרכסת

להתבטא לה לתת ,בצער ולהצטער בשמחת

הילד של דבריו א ג ונעימה... נינוחה בצורה

 אות ומעייפי ללללההההרררראאאאוווותתתתמשעממי לללל אאאאססססוווורררר

זזזזהההה!!!! אאאאתתתת בדבריו,ללללוווו התעניינות לגלות חייב אתה

...!לב כל וע ,אוזני שני ע לו ולהקשיב

לגילווווככככלללל יגיע הוא שמחר ,משו לעתיד יועיל זה

קשה נסיו אותו יפקוד ושלו וחס ,הנעורי

,ל יספר הוא זה את ג ההההאאאאייייששששיייייייי ההההדדדדבבבברררריייי אאאאתתתת

!!!!אאאאתתתת ררררקקקק ייייחחחחללללווווקקקק ההההוווואאאא מצבבבבבייייוווותתתתרררר יהיה לא לעול

שנפשו כיו  גב מאחורי דברי יעשה שהוא

אותו! וחש שמבי מי בבית שיש יודעת

שהורהייייאאאא.... כדי לילד, כבוד לתת יצליח שהורה כדי

ושותפות, שייכות הרגשת ליצור ההההוווואאאאיצליח

ההההייייללללדדדד!!!! אאאאתתתת ללללההההככככיייילללל לאחחחחייייייייבבבב הוא חלילה, א ,א

הוא א מזה, ויותר הילד, את להכיל מצליח

לדעת עליו שחורה', 'כבשה כאל אליו מתייחס

'הורה'! לתואר וכלל כלל ראוי לא שהוא

ללללפפפפננננייייייייבבבב.... ללללבבבב ללללששששפפפפוווו צצצצררררייייככככיייי טטטטוווובבבביייי ההההוווורררריייי ללללככככ

ככככייייצצצצדדדד ללללדדדדעעעעתתתת בבבבאאאאממממתתתת ווווייייבבבבקקקקששששוווו ,,,,ייייתתתתבבבברררר ההההבבבבוווורררראאאא

....ממממייייללללדדדדייייהההה וווואאאאחחחחדדדד אאאאחחחחדדדד ככככלללל ווווללללננננפפפפשששש ייייללללדדדד ללללננננפפפפשששש ללללגגגגששששתתתת

ררררצצצצווווווווהההה'''' ייייללללדדדדייייננננוווו ככככלללל וווובבבבללללבבבב בבבבללללבבבבננננוווו ללללההההוווולללליייידדדד ייייזזזזככככננננוווו

אאאאשששש'!'!'!'! ייייעעעעקקקקבבבב בבבבייייתתתת ''''ווווההההייייהההה אאאאממממייייתתתתיייי,,,,

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





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'
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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
- בכל עמדות 'נדרים פלוס'

- פייבוקס וביט במס' 054-26-380-26

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

להעניק  לדעת  חכם  אבא  של  דרכו  זו 
שום  ללא  הוא  באשר  ילד  לכל  אהבה 
חילוק, שלא יהיה מצב שילד אחד יגיד 
'אבא לא אוהב אותי. אבא אוהב רק את 

אח שלי'.

שכן  כל  ודם,  בשר  באבא  הוא  כך  ואם 
ישראל  עם  שכל  שמכיון  הקב"ה,  אצל 
כולם הם בניו, הרי הוא אוהב את כולם 
בשווה ממש ללא כל התייחסות למצבו 

הרוחני של כל אחד מהם.

פרשת ויצא
ט' כסלו התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:2417:1317:47 באר שבע
16:2217:1217:45תל אביב

16:2017:0917:43חיפה
16:2817:1817:53אילת

16:2617:1517:50ירושלים
16:11LIVEירושלים 40 דק'

LIVE

בימי ראשון בשעה 19:00
שיעור ב'זום'

עם תרגום לשפה האנגלית

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

רח' ברוריה 6, אשדוד

ביום שלשי י"ב כסלו 16/11 בשעה 20:00
בבית הכנסת 'רשב"י'

רח' הרמב"ם 1, קרית מלאכי
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


