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 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 ויגש | בכח התורה מגלים את כל ההסתרות



  
     



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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ויגש ויגש ויגש ויגש  פרשת פרשת פרשת פרשת 

מתחילותמתחילותמתחילותמתחילות............ והקושיותוהקושיותוהקושיותוהקושיות התמיהותהתמיהותהתמיהותהתמיהות

לזולת,ככככאאאאששששרררר מסר להעביר רוצי
לעשות אפשר ויקלוט, שיבי

.אופני ובכמה ,דרכי בכמה זאת

חביבהווווההההננננהההה שהיתה ,מהדרכי אחת
ה'מגיד' זאב רבי הגה"ק על במיוחד
רשע, כנגד צדיק להעמיד היתה מווילנא,

.אחרית את ולבחו טוב, מול ורע

הדמויותוווואאאאזזזז,,,, והרשע,כששתי (הצדיק

והרע) עיניהטוב מול עמדו
להעביר בנקל הצליח הוא ,השומעי
ושיבח נס על הרי  שרצה המסר את

הצדיק של הטובי מעשיו (ולפעמיאת

פרטית), במדה ראההתמקד 'כזה לאמר:
הרשע של בגנותו מרבה ומאיד וקדש'!
נא 'סורו לאמר: המושחתות, ומדותיו
האלה!' החטאי האנשי דרכי מעל

"ובווווממממצצצצאאאאננננוווו בפסוק: זו לדרכו יסוד
י לרע ציק י ראית

"עבד אלקילארלא יח).עבד ג, (מלאכי 

פרשיות.ווווההההננננהההה 12 ישנ בראשית בחומש
 הראשונות הפרשיות ובשש
שרה חיי וירא, ,ל ל נח, בראשית,
בדרכו ללכת בנקל אפשר  ותולדות
 ורע לרשע וטוב צדיק בי ולהשוות

וחוה,בבבבפפפפררררששששתתתת הראשו אד 'בראשית':
והמסית הקנאי הנחש מול
אשר הבל מול הרוצח קי וכ ומדיח,

לה' קרב ומחלביה.הביא צאנו מבכורות

צדיקבבבבפפפפררררששששתתתת איש שהיה נח 'נח':
המבול דור מול בדורותיו,

ועריות. חמס בגזל המושחת

מולבבבבפפפפררררששששתתתת אבינו אברה :'ל ל'
אשר לוט וכ ,ומצרי פרעה
"כי הירד ככר את ובחר עיניו אחר הל

משקה" י),כ יג, 'אי(בראשית ואמר: 
באלהיו'. ולא באברה אפשי

סדובבבבפפפפררררששששתתתת אנשי כנגד אברה 'וירא':
ישמעאל. מול יצחק וכ ,והחטאי הרעי

עשיו.בבבבפפפפררררששששתתתת כנגד יעקב 'תולדות':

לב.בבבבפפפפררררששששתתתת מול יעקב 'ויצא':

כנגדבבבבפפפפררררששששתתתת יעקב שוב 'וישלח':
בנו... ושכ חמור כנגד יעקב ובני עשיו

וישב'אאאאוווולללל' לפרשת כשמגיעי
אנו וישב בפרשת ...נתקעי
ואחיו, יוס בי שקרה במשבר נפגשי
בני כל !כלו לדבר אפשר אי וכא
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ויגש ויגש ויגש ויגש  פרשת פרשת פרשת פרשת 

מתחילותמתחילותמתחילותמתחילות............ והקושיותוהקושיותוהקושיותוהקושיות התמיהותהתמיהותהתמיהותהתמיהות

לזולת,ככככאאאאששששרררר מסר להעביר רוצי
לעשות אפשר ויקלוט, שיבי

.אופני ובכמה ,דרכי בכמה זאת

חביבהווווההההננננהההה שהיתה ,מהדרכי אחת
ה'מגיד' זאב רבי הגה"ק על במיוחד
רשע, כנגד צדיק להעמיד היתה מווילנא,

.אחרית את ולבחו טוב, מול ורע

הדמויותוווואאאאזזזז,,,, והרשע,כששתי (הצדיק

והרע) עיניהטוב מול עמדו
להעביר בנקל הצליח הוא ,השומעי
ושיבח נס על הרי  שרצה המסר את

הצדיק של הטובי מעשיו (ולפעמיאת

פרטית), במדה ראההתמקד 'כזה לאמר:
הרשע של בגנותו מרבה ומאיד וקדש'!
נא 'סורו לאמר: המושחתות, ומדותיו
האלה!' החטאי האנשי דרכי מעל

"ובווווממממצצצצאאאאננננוווו בפסוק: זו לדרכו יסוד
י לרע ציק י ראית

"עבד אלקילארלא יח).עבד ג, (מלאכי 

פרשיות.ווווההההננננהההה 12 ישנ בראשית בחומש
 הראשונות הפרשיות ובשש
שרה חיי וירא, ,ל ל נח, בראשית,
בדרכו ללכת בנקל אפשר  ותולדות
 ורע לרשע וטוב צדיק בי ולהשוות

וחוה,בבבבפפפפררררששששתתתת הראשו אד 'בראשית':
והמסית הקנאי הנחש מול
אשר הבל מול הרוצח קי וכ ומדיח,

לה' קרב ומחלביה.הביא צאנו מבכורות

צדיקבבבבפפפפררררששששתתתת איש שהיה נח 'נח':
המבול דור מול בדורותיו,

ועריות. חמס בגזל המושחת

מולבבבבפפפפררררששששתתתת אבינו אברה :'ל ל'
אשר לוט וכ ,ומצרי פרעה
"כי הירד ככר את ובחר עיניו אחר הל

משקה" י),כ יג, 'אי(בראשית ואמר: 
באלהיו'. ולא באברה אפשי

סדובבבבפפפפררררששששתתתת אנשי כנגד אברה 'וירא':
ישמעאל. מול יצחק וכ ,והחטאי הרעי

עשיו.בבבבפפפפררררששששתתתת כנגד יעקב 'תולדות':

לב.בבבבפפפפררררששששתתתת מול יעקב 'ויצא':

כנגדבבבבפפפפררררששששתתתת יעקב שוב 'וישלח':
בנו... ושכ חמור כנגד יעקב ובני עשיו

וישב'אאאאוווולללל' לפרשת כשמגיעי
אנו וישב בפרשת ...נתקעי
ואחיו, יוס בי שקרה במשבר נפגשי
בני כל !כלו לדבר אפשר אי וכא

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.



  
    



"לה שנאמר: מה וזה !כא אלא בטלה,
דר נסרה יראל תדר יעקב יתאמר 

יעבר" מטי מאלקי כז)...מה' מ, (ישעיה 

דברוווובבבבפפפפררררששששהההה שאי לומדי אנו שלנו
...!פני הסתרת 2כזה

מההתחלה...ווווככככההההררררגגגגללללננננוווו נתחיל

והבאיםודבריו תחיה! של טל בנו הפיחו

שהקב"ה מכך סימוכין הביאו אחריו

מתי משביעם יסורים וכשמשגר הקץ את חישב

והםרעיםבשליחותםונאמניםבשבועתם יסורו

נה.), זרה הקבוצה(עבודה על הורעף תחיה של וטל

וחצי! בדקה לגרום אפשר התחזקות איזו -

מצב,ולא בכל אדם, כל אלא - בלבד בסיביר

ׁשם 'קץ כי נאמנה ידע חושך, ֵָובכל

יבוא! בוא והאור - 'ֶַֹלחׁש

ועתה השיחה2. ובהמשך סיפור, נביא

הרב הגאון סיפר אליו. נתייחס

שליט"א גרליץ קפהמרדכי עמוד ח"ד עבדיך, (בסוד

המחבר), ברשות הועתק וז"ל:-

היה,רבה תמים צדיק זלוטשוב, קהילת של

עולם ומשאבענייני מגע ומופרשמכל ֵָּבדל

הוראת תורה, תלמוד אלא בעולמו לו ואין הזה,

של כבד עול קונו. עם והתחסדות הוראות

ענייני כל שיהיו כתיפיו, על היה נושא אחריות

פי ועל הצרופה התורה בדרך מתנהלים העיר

גדר, ופריצת סטיה שום ללא הפסוקה, ההלכה

מצודתו. תחת תקלה תימצא שלא כדי חלילה,

בקודשהיו מעריציםאתמעלותיו זלוטשוב בני

פניו את מהדרים והצדיק, הלמדן רבם של

ר שמחמת למרות וחיבה, כבוד לו ובורוחשים

להם הניח לא ומלואה, תבל ממושגי פרישותו

במילי מרובה הנאה ממנו ליהנות מקום

ומתפארים ׂשׂשים אף שבהם, עליה בני ִָדעלמא.

בני בפני עירם רב של התמימה בצדקותו היו

יוהרא, מעט בלא נס על ומעלים אחרות, ערים

של בצילו לחסות מכורתם, עיר של זכותה את

כמותו. ופרישא חסידא רב

שלברם, העלמאית דעתו סברה כך לא

לכהן היה ראוי לטעמו, הקצב. שבתי'ל

שנון רב דוקא זלוטשוב, של ברבנותה פאר

ורפת, יריד בנושאי פרק גם היודע וממולח,

טובה עצה איזו הימנו ליהנות ניתן אשר כזה

בתורתו רק אשר רב ולא - מסחר בענייני גם

הזה, העולם לבני להם, ואין ולילה, יומם יהגה

אחד. משפט כדי אפילו עמו לשוחח מה

שגברמתוך ומתוך כך, שבתי'ל היה שסבור

על מוטלת חיתתו אשר היה, אלים

ויורד הולך היה יעׂשה, מפיו היוצא וככל ֵֶָהבריות
עד צעדיו, את ומיצר לו מתאנה הרב, של לחייו

הדבר היה קשה מגעת. הקצבית שידו מקום

מקצוע של תלותו מפני שבעתים, ניכר והיזקו

עובדה הרב, של ובפסיקותיו בהוראותיו הקצבות

הרב את אחד, לפונדק תכופות, לעתים שזימנה

של הוראותיו היו תמיד שלא גם, מה רודפו, ואת

עולות שלהבהמותהנשחטות, כשרותן לגבי הרב,

הקצב. של המסחרית תועלתו עם אחד בקנה

משפחתוהרבה ובני הרב שבעו נפש, ועגמת רוגז

כל אך בריון, קצב אותו של מאלימותו

ובדמי באהבה באה. לא מצידם נגדית תגובה

הדין את עליהם והצדיקו סבלם, סאת את נשאו

משתדלים העיר, בני וטרוניא. תרעומת שום ללא

כחם כפי הלזו, הסבל עקת את להקל אמנם, היו,

לעורם היו חוששים עצמם שהם אלא ויכולתם,

היו ונמנעים רעה, שפגיעתו אדם אותו מפני

בחמימיו. הם אף יכוו פן בו, מלהתחכך

  
    



ומרכבה ,וטהורי קדושי כול יעקב,
לשכינה!...

שעברוווווייייוווותתתתרררר במאורעות שמתבונ מי מזה:
שחלקי רואה ובניו, יעקב על
כביכול, ,עליה עברו מחייה נרחבי

...!מה פניו את מסתיר 1כשהקב"ה

באחדוווואאאאפפפפייייללללוווו האבות, בחיר אבינו יעקב
התפלא עליו, שעברו המשברי

לי?"(לבניו):ואמר הרעת ו)"למה מג, ש) 
במדרש ואמרו אות צא פרשה רבה (בראשית

חנינא,י): בר חמא רבי בש לוי רבי
של דבר אבינו יעקב אמר לא מעול

סיפר זיע"א1. גלינסקי יעקב רבי ('והגדת',הגה"צ

,(545 עמוד קודשבראשית בשבת וז"ל:

בחורי כמאה הרוסים העלו תש"א בהעלותך

את שעשתה מסע רכבת על בתוכם, ואני ישיבה,

חשך עולמנו ימים, חודש במשך לסיביר דרכה

הגרמנית מהפלישה ניצלנו שבכך ידענו לא עלינו.

להימלט שהצליחו חברינו ושכל למחרת, שהחלה

ביד יספו מזל וברי למאושרים וחשבנום מהמצוד

שהיינו האחת, לנו. היו נחמות שתי הצוררים.

והשניה, רעהו. את איש ועודדנו מגובשת קבוצה

גם וספרו. אחד כל וספרים, תפילין בידינו שהיו

בעזרתם שופרות. וגם עמנו היו אסתר מגילות

שלג. של גיהנם באותו מעמד נחזיק חשבנו,

ביוםונתבדנו, צרותינו סאת מלאה לא עדיין

אל הגענו מטות-מסעי לפרשת ראשון

את הספרים, כל את החרימו שם המחנה

והשופרות, המגילות ואת הקדושות התפילין

תחושת את לתאר אין לעינינו. באש ושרפום

בנו, אתההלםשאחז אוירתהמשבר, את היאוש,

תפילין, בלי נשרוד איך ספרים, בלי נעשה מה

עוד יאוש, אין בנוברהדוק אבל אבודים, חשנו

המפרכת, העבודה שעות לאחר ערב באותו

באחת חיזוק של לוועד נאספנו וקודרים אבלים

על להעלות מחריד המחנה. של האפילות הפינות

ארגון נתפסים. היינו אם גורלנו היה מה הדעת

להזעיק שומרים העמדנו סיביר בתוככי מחתרת

את קיבל שביקש מי וכל בנו שיבחינו במקרה

והזמן רבה הסכנה אחד, בתנאי הדיבור רשות

מכולם דורש. לכל וחצי דקה הוקצתה דוחק

זצ"ל, דרוגוצינער הרציל חברי דברי לי זכורים

"לּמה אומר: הנביא וחצי: בדקה אמר מה ָָֽשמעו

מה' דרּכי נסּתרה יׂשראל ּותדּבר יעקב ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹֹֽתאמר

לאׁשמעּת ידעּתאם הלֹוא יעבֹור. מׁשּפטי ְְְֱֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹּֽֽומאלקי

ולא ייעף לא הארץ קצֹות ּבֹורא ה' עֹולם ְְֱִֵֵֶַָָָֹֹֹאלקי

לתבּונתֹו" חקר אין כז-כח).ייגע מ, (ישעיה ְִִֵֵֶָָ

ממנו.ותמוה: פניו הסתיר שה' חושב אדם

העולם. את ברא שה' לו? עונים מה

אותו? מנחם זה במה זו, תשובה איזו

שאדםאכן אלא התשובה? ומה שאלה!

יסורי מלבד כפול סבלו יסורים הסובל

בלי ימשיך שכך למחשבה הוא מתייסר ההווה

יגמר. זה והאם מתי, עד יודע מי סוף,

לזרועות ליפול הוא עלול לבדה, הזו למחשבה

חלילה... תקומה לו אין ואז היאוש,

יתברךויותר: שהבורא שכפי לחשוב הוא עלול

היסורים גם גבול, בלי נצחי סוף, אין

אמנם לו: אומרים לפיכך כך. מביא שהוא

'ּבֹוראקצֹות אבל גבול ובלי נצחי עֹולםה'' ְֱֵֵָֹ'אלקי

בגבול ברא ומאורעותיה הארץ את ֶָָהארץ'

חקר 'אין כי כן, לעשות וביכולתו ֵֵֶובתחומים.

ׁשם "קץ כך, ממיט שהוא הצרות וגם ְִֵָָלתבּונתֹו'

"ג),לחׁש כח, לאורה.(איוב מאפילה נצא ועוד ֶַֹ

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



  
    



"לה שנאמר: מה וזה !כא אלא בטלה,
דר נסרה יראל תדר יעקב יתאמר 

יעבר" מטי מאלקי כז)...מה' מ, (ישעיה 

דברוווובבבבפפפפררררששששהההה שאי לומדי אנו שלנו
...!פני הסתרת 2כזה

מההתחלה...ווווככככההההררררגגגגללללננננוווו נתחיל

והבאיםודבריו תחיה! של טל בנו הפיחו

שהקב"ה מכך סימוכין הביאו אחריו

מתי משביעם יסורים וכשמשגר הקץ את חישב

והםרעיםבשליחותםונאמניםבשבועתם יסורו

נה.), זרה הקבוצה(עבודה על הורעף תחיה של וטל

וחצי! בדקה לגרום אפשר התחזקות איזו -

מצב,ולא בכל אדם, כל אלא - בלבד בסיביר

ׁשם 'קץ כי נאמנה ידע חושך, ֵָובכל

יבוא! בוא והאור - 'ֶַֹלחׁש

ועתה השיחה2. ובהמשך סיפור, נביא

הרב הגאון סיפר אליו. נתייחס

שליט"א גרליץ קפהמרדכי עמוד ח"ד עבדיך, (בסוד

המחבר), ברשות הועתק וז"ל:-

היה,רבה תמים צדיק זלוטשוב, קהילת של

עולם ומשאבענייני מגע ומופרשמכל ֵָּבדל

הוראת תורה, תלמוד אלא בעולמו לו ואין הזה,

של כבד עול קונו. עם והתחסדות הוראות

ענייני כל שיהיו כתיפיו, על היה נושא אחריות

פי ועל הצרופה התורה בדרך מתנהלים העיר

גדר, ופריצת סטיה שום ללא הפסוקה, ההלכה

מצודתו. תחת תקלה תימצא שלא כדי חלילה,

בקודשהיו מעריציםאתמעלותיו זלוטשוב בני

פניו את מהדרים והצדיק, הלמדן רבם של

ר שמחמת למרות וחיבה, כבוד לו ובורוחשים

להם הניח לא ומלואה, תבל ממושגי פרישותו

במילי מרובה הנאה ממנו ליהנות מקום

ומתפארים ׂשׂשים אף שבהם, עליה בני ִָדעלמא.

בני בפני עירם רב של התמימה בצדקותו היו

יוהרא, מעט בלא נס על ומעלים אחרות, ערים

של בצילו לחסות מכורתם, עיר של זכותה את

כמותו. ופרישא חסידא רב

שלברם, העלמאית דעתו סברה כך לא

לכהן היה ראוי לטעמו, הקצב. שבתי'ל

שנון רב דוקא זלוטשוב, של ברבנותה פאר

ורפת, יריד בנושאי פרק גם היודע וממולח,

טובה עצה איזו הימנו ליהנות ניתן אשר כזה

בתורתו רק אשר רב ולא - מסחר בענייני גם

הזה, העולם לבני להם, ואין ולילה, יומם יהגה

אחד. משפט כדי אפילו עמו לשוחח מה

שגברמתוך ומתוך כך, שבתי'ל היה שסבור

על מוטלת חיתתו אשר היה, אלים

ויורד הולך היה יעׂשה, מפיו היוצא וככל ֵֶָהבריות
עד צעדיו, את ומיצר לו מתאנה הרב, של לחייו

הדבר היה קשה מגעת. הקצבית שידו מקום

מקצוע של תלותו מפני שבעתים, ניכר והיזקו

עובדה הרב, של ובפסיקותיו בהוראותיו הקצבות

הרב את אחד, לפונדק תכופות, לעתים שזימנה

של הוראותיו היו תמיד שלא גם, מה רודפו, ואת

עולות שלהבהמותהנשחטות, כשרותן לגבי הרב,

הקצב. של המסחרית תועלתו עם אחד בקנה

משפחתוהרבה ובני הרב שבעו נפש, ועגמת רוגז

כל אך בריון, קצב אותו של מאלימותו

ובדמי באהבה באה. לא מצידם נגדית תגובה

הדין את עליהם והצדיקו סבלם, סאת את נשאו

משתדלים העיר, בני וטרוניא. תרעומת שום ללא

כחם כפי הלזו, הסבל עקת את להקל אמנם, היו,

לעורם היו חוששים עצמם שהם אלא ויכולתם,

היו ונמנעים רעה, שפגיעתו אדם אותו מפני

בחמימיו. הם אף יכוו פן בו, מלהתחכך

  
    



ומרכבה ,וטהורי קדושי כול יעקב,
לשכינה!...

שעברוווווייייוווותתתתרררר במאורעות שמתבונ מי מזה:
שחלקי רואה ובניו, יעקב על
כביכול, ,עליה עברו מחייה נרחבי

...!מה פניו את מסתיר 1כשהקב"ה

באחדוווואאאאפפפפייייללללוווו האבות, בחיר אבינו יעקב
התפלא עליו, שעברו המשברי

לי?"(לבניו):ואמר הרעת ו)"למה מג, ש) 
במדרש ואמרו אות צא פרשה רבה (בראשית

חנינא,י): בר חמא רבי בש לוי רבי
של דבר אבינו יעקב אמר לא מעול

סיפר זיע"א1. גלינסקי יעקב רבי ('והגדת',הגה"צ

,(545 עמוד קודשבראשית בשבת וז"ל:

בחורי כמאה הרוסים העלו תש"א בהעלותך

את שעשתה מסע רכבת על בתוכם, ואני ישיבה,

חשך עולמנו ימים, חודש במשך לסיביר דרכה

הגרמנית מהפלישה ניצלנו שבכך ידענו לא עלינו.

להימלט שהצליחו חברינו ושכל למחרת, שהחלה

ביד יספו מזל וברי למאושרים וחשבנום מהמצוד

שהיינו האחת, לנו. היו נחמות שתי הצוררים.

והשניה, רעהו. את איש ועודדנו מגובשת קבוצה

גם וספרו. אחד כל וספרים, תפילין בידינו שהיו

בעזרתם שופרות. וגם עמנו היו אסתר מגילות

שלג. של גיהנם באותו מעמד נחזיק חשבנו,

ביוםונתבדנו, צרותינו סאת מלאה לא עדיין

אל הגענו מטות-מסעי לפרשת ראשון

את הספרים, כל את החרימו שם המחנה

והשופרות, המגילות ואת הקדושות התפילין

תחושת את לתאר אין לעינינו. באש ושרפום

בנו, אתההלםשאחז אוירתהמשבר, את היאוש,

תפילין, בלי נשרוד איך ספרים, בלי נעשה מה

עוד יאוש, אין בנוברהדוק אבל אבודים, חשנו

המפרכת, העבודה שעות לאחר ערב באותו

באחת חיזוק של לוועד נאספנו וקודרים אבלים

על להעלות מחריד המחנה. של האפילות הפינות

ארגון נתפסים. היינו אם גורלנו היה מה הדעת

להזעיק שומרים העמדנו סיביר בתוככי מחתרת

את קיבל שביקש מי וכל בנו שיבחינו במקרה

והזמן רבה הסכנה אחד, בתנאי הדיבור רשות

מכולם דורש. לכל וחצי דקה הוקצתה דוחק

זצ"ל, דרוגוצינער הרציל חברי דברי לי זכורים

"לּמה אומר: הנביא וחצי: בדקה אמר מה ָָֽשמעו

מה' דרּכי נסּתרה יׂשראל ּותדּבר יעקב ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹֹֽתאמר

לאׁשמעּת ידעּתאם הלֹוא יעבֹור. מׁשּפטי ְְְֱֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹּֽֽומאלקי

ולא ייעף לא הארץ קצֹות ּבֹורא ה' עֹולם ְְֱִֵֵֶַָָָֹֹֹאלקי

לתבּונתֹו" חקר אין כז-כח).ייגע מ, (ישעיה ְִִֵֵֶָָ

ממנו.ותמוה: פניו הסתיר שה' חושב אדם

העולם. את ברא שה' לו? עונים מה

אותו? מנחם זה במה זו, תשובה איזו

שאדםאכן אלא התשובה? ומה שאלה!

יסורי מלבד כפול סבלו יסורים הסובל

בלי ימשיך שכך למחשבה הוא מתייסר ההווה

יגמר. זה והאם מתי, עד יודע מי סוף,

לזרועות ליפול הוא עלול לבדה, הזו למחשבה

חלילה... תקומה לו אין ואז היאוש,

יתברךויותר: שהבורא שכפי לחשוב הוא עלול

היסורים גם גבול, בלי נצחי סוף, אין

אמנם לו: אומרים לפיכך כך. מביא שהוא

'ּבֹוראקצֹות אבל גבול ובלי נצחי עֹולםה'' ְֱֵֵָֹ'אלקי

בגבול ברא ומאורעותיה הארץ את ֶָָהארץ'

חקר 'אין כי כן, לעשות וביכולתו ֵֵֶובתחומים.

ׁשם "קץ כך, ממיט שהוא הצרות וגם ְִֵָָלתבּונתֹו'

"ג),לחׁש כח, לאורה.(איוב מאפילה נצא ועוד ֶַֹ

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.



  
    



המורעפת והיקר הכבוד מנת את באהבה

במדינה בנמצא אין כאילו היה, דומה עליהם.

וכמו הלזה, שבתי'ל כר' נכבד כה יהודי כולה,

בסאסוב... שבת לשבות שכמותו עוד נקלע לא

די.אך עדיין היה לא זה בכל

היהבמוצאי משכבר ההבדלה, לאחר שבת

של בסביבתו גס הקצב של לבו

במשך שהרווהו נחת הכף מלוא אחרי הצדיק,

וההתקרבות החיבה בגילויי השבת, כל

מן להיפרד הקצב ניגש בניו, ועל עליו שהורעפו

רם, בקול דיבר הוא ברכתו. את ולבקש הצדיק

ברמה. בקשתו את והשמיע ומצוה, נגיד מעשה

לברודי','זה מזלוטשוב שעקרתי מספר שנים לי

נחת מוצא אינני 'אך הצדיק, באזני השיח

ולהשתקע לשוב כן, על אני, חפץ החדש, במקומי

יאצ - כמקדם הרבי,בזלוטשוב איפוא, לי, נא יל

ובנקל!' בקרוב לכך שאזכה ברכתו, את

שלתפס המושטת ידו את ידים בשתי הצדיק

שהוא ועד לבו, אל בחום אימצה הקצב,

הטהורות שפתותיו היו למעלה, עיניו את תולה

לאמר: שבתי'ל ר' של ראשו על עובר מור נוטפות

לשוב'ה' בידך ויסייע לימינך יעמוד הטוב

היטב, בה ולהתבסס לזלוטשוב במהרה

בכל והצלחה ברכה ולראות ויותר, כמקדם

רויחי...' ומזוני חיי בני, ידך, משלח

עודכאן היה יכול ולא הרב, של עיניו חשכו

אל הצדיק משנכנס ולהחריש. לשאת

ולהשיח אחריו לכנוס הוא מיהר פנימה, חדרו

לבבו. מר את בפניו

זה'רבי 'הלא רוטט, בקול הרב קרא קדוש',

כה אשר קצב אותו הוא הוא האיש, שבתי'ל

שנים משך דמי את ולמוץ חיי את למרר ִהרבה

די לא והנה, עירי, בזלוטשוב יושב בהיותו ארוכות,

משאת לשאת רבינו, לפני כך כל להתקרב שזכה

שיזכה לו, איחל זאת גם אף פניו, מעם ויקר כבוד

אנה ואני - בה ולהתבסס לזלוטשוב במהרה לשוב

עירי, בני וכל אני אחריו, בירכנו כבר הן בא? אני

קדשו מפי התברך ועתה עם, ברוב שפטרנו' 'ברוך

שומעות!' לאזניםשכך אוי - שנית לזלוטשוב לשוב

את'חוס יתן ואל נא, רחם הקדוש, רבינו נא,

נא ישאר גבולנו! אל לשוב המשחית

כי טובים, ושנים ימים לאורך בברודי הלה

שאת!'... עוד נוכל לא - הסבל כח כשל

הרב,הטיל של בפניו חנינה מלא מבט הצדיק

שכולו רוך, של חיוך לעומתו חייך

לו: ואמר ישראל, אהבת

מאז'הן רחימאי, ידידי אתה, ומכירני יודעני

נחשב לא מעולם כי לך, ונהיר ומקדם,

יהודי, כל חלילה! כמיותר, יהודי אף בעיני

ובכל ערוך, לאין עד הוא יקר הוא, באשר

מבקש אם למאוד! עד הוא נצרך - בואו מקום

זלוטשוב משמע, - לזלוטשוב לשוב הוא

לה!'... זקוק הוא מאשר פחות לא לו. זקוקה

לבובלב מסאסוב. לביתו הרב הפעם שב כבד

ועל עליו החוזרים קשים, ימים לו ניבא

לשכוןבני ברנש אותו של שובו עם קהילתו,

סעדה רבו בדברי האמונה רק כמקדם, בתוכם

טוב. לעתיד תקוות בו ונסכה הנכאה רוחו את

נפשו.ברם, מרת את אישרו אכן הבאים הימים

החוזרמשנוכחו הקצב בשבתי'ל זלוטשוב בני

נשתנו עירם, בתוך אתם לשכון

על השתלטה נכאים אוירת ככרום. פניהם

שנתקעה אבן בכמין חשו הבריות הקהילה.

בפיהם. ועומד היה תלוי וטעםמר בלבבם, להם

הפניםאך מארׁשת התעלם עצמו, שבתי'ל

שובו, את שקידמה העיר בני של החמוצה

  
    



רביהרב הקדוש, הצדיק של מחסידיו דידן,

היה. מסאסוב האלקים איש לייב משה

מטלטליו, את היה אורז בשנה, פעמים מספר

פרק לשהות ונוסע ומביתו מעירו לשלום נפרד

ולהתחמם רבו ידי על מים ליצוק בסאסוב, זמן

מגיעות הקצב של רדיפותיו היו כאשר אורו. כנגד

הי נוהג נפש, רבועד לפני עצמו להזכיר הרב ה

אף ולרווחה. לישועה ברכה מפיו ולבקש הקדוש,

לו מאחל מברכותיו, עליו מעתיר היה הוא

ושלוה שלום מתוך הדעת, והרחבת הנפש מנוחת

לבוא, בוששים אלו היו עדיין אבל ובטח, והשקט

לאורם. ליאות הרב זכה במהרה ולא

הרב,לימים, של יסוריו סאת שנתמלאה אחרי

מן עליו ריחמו די, ממנה שבע וכבר

לכרך דירתו לעקור הקצב של בלבו ונתנו השמים,

בני וכל הרב נשמו ההוא. ביום ברודי. של גדול

והודיה בשבח נמלא ופיהם לרווחה, זלוטשוב

ולתמיד, אחת שפטרם, הלזה.לבוראם, של מעונשו

זלוטשוב,בכליון של רבה היה ממתין עינים

אלמלא סאסובה. נסיעתו מועד לבוא

אותם ואלמלא היה, בישראל ואם עיר של רבה

בצוארו, לו התלויים אחריות של ריחיים

ללא אריכתא, ישיבה היה מעדיף בוודאי

בסאסוב, דמהימנותא בצילא כלל, זמן הגבלת

טעון שלימה עיר של ועּלּה הואיל ְָֻאבל
חפץ, שלבו מה לעשות יכול הוא אין בכתיפיו,

להסתופף דהיינו, במועט, להסתפק ומוכרח

השנה. במשך בלבד שבועות מספר רבו בצל

בסאסוב,אף הרב, מיודענו היה, שוהה עתה,

השכינה. מזיו - שם ונהנה כמנהגו,

לידבאחת היה שמיסב שעה שבתות, מאותן

לפתע, קלטו, רבו, של הטהור שולחנו

אחד של דיוקנו דמות את הרב, של עיניו

השולחן, הואאצל אף מיסב היה אשר האורחים,

למה להאמין היה יכול ולא ממנו, הרחק לא

חלום חולם אך כי היה, כמדומה רואות. שעיניו

ולא יתכן לא שהרי רואה, הוא בהקיץ ולא הוא,

אשר - ואלים בריון קצב שאותו הדעת, על יעלה

נחשב יהא - לברודי מזלוטשוב שנים מזה עקר

נשואי האורחים בין ונמנה הקדוש רבו בעיני

הטהור... שולחנו על המסבים הפנים

והתבונןאימץ וחזר התבונן ראייתו, את הרב

אצל היושב אדם אותו של בפניו

ללא בקרבו התאמתה והשערתו השולחן,

האיש! הוא הוא מטעתו! אינה עינו אכן, ספק:

במוחו: מתרוצצות החלו ותמיהות קושיות

הלזה?!'מה הטהור השולחן אצל קצב לאותו

וחדל אלים לגבר יש רגל דריסת מה

קדושישראל?!...' של במחיצתו אישיםשכמותו

הומיםדעתו החלו ושרעפיו עליו, חלשה

ים. גלי כסאון בקרבו

אזניולא קולטות והנה מועטות, דקות יצאו

המכריז: הגבאי קול את

שיריים!''ר' לקבל יגש ברוד, דמן שבתי'ל

ראותוערפילים את מטשטשים החלו כהים

הסתחרר ראשו מזלוטשוב. הרב של

ידיו, בשתי ראשו את לתמוך מיהר הוא עליו.

מאישוניו. ניבט בתדהמה, מהול עמוק, וצער

להדהד:אולם, הגבאי של קולו המשיך ברקע,

לקבל'הבחור יגש שבתי'ל, ר' של בנו יענק'ל,

שיריים!'

שבתי'ל...''הבחור ר' של בנו שמשון,

ופגשלכסן השולחן, ראש אל מבטו את הרב ְִֵ
הצדיק, של החייכנית פניו בארׁשת

אל היתה מופנית אשר והחיבה, הרוך שופעת

לימין ניצביםהיו הללו, בניו. ואל הקצב שבתי'ל

ומקבלים רוח, ומנחת מאושר קורנים הרבי,

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



  
    



המורעפת והיקר הכבוד מנת את באהבה

במדינה בנמצא אין כאילו היה, דומה עליהם.

וכמו הלזה, שבתי'ל כר' נכבד כה יהודי כולה,

בסאסוב... שבת לשבות שכמותו עוד נקלע לא

די.אך עדיין היה לא זה בכל

היהבמוצאי משכבר ההבדלה, לאחר שבת

של בסביבתו גס הקצב של לבו

במשך שהרווהו נחת הכף מלוא אחרי הצדיק,

וההתקרבות החיבה בגילויי השבת, כל

מן להיפרד הקצב ניגש בניו, ועל עליו שהורעפו

רם, בקול דיבר הוא ברכתו. את ולבקש הצדיק

ברמה. בקשתו את והשמיע ומצוה, נגיד מעשה

לברודי','זה מזלוטשוב שעקרתי מספר שנים לי

נחת מוצא אינני 'אך הצדיק, באזני השיח

ולהשתקע לשוב כן, על אני, חפץ החדש, במקומי

יאצ - כמקדם הרבי,בזלוטשוב איפוא, לי, נא יל

ובנקל!' בקרוב לכך שאזכה ברכתו, את

שלתפס המושטת ידו את ידים בשתי הצדיק

שהוא ועד לבו, אל בחום אימצה הקצב,

הטהורות שפתותיו היו למעלה, עיניו את תולה

לאמר: שבתי'ל ר' של ראשו על עובר מור נוטפות

לשוב'ה' בידך ויסייע לימינך יעמוד הטוב

היטב, בה ולהתבסס לזלוטשוב במהרה

בכל והצלחה ברכה ולראות ויותר, כמקדם

רויחי...' ומזוני חיי בני, ידך, משלח

עודכאן היה יכול ולא הרב, של עיניו חשכו

אל הצדיק משנכנס ולהחריש. לשאת

ולהשיח אחריו לכנוס הוא מיהר פנימה, חדרו

לבבו. מר את בפניו

זה'רבי 'הלא רוטט, בקול הרב קרא קדוש',

כה אשר קצב אותו הוא הוא האיש, שבתי'ל

שנים משך דמי את ולמוץ חיי את למרר ִהרבה

די לא והנה, עירי, בזלוטשוב יושב בהיותו ארוכות,

משאת לשאת רבינו, לפני כך כל להתקרב שזכה

שיזכה לו, איחל זאת גם אף פניו, מעם ויקר כבוד

אנה ואני - בה ולהתבסס לזלוטשוב במהרה לשוב

עירי, בני וכל אני אחריו, בירכנו כבר הן בא? אני

קדשו מפי התברך ועתה עם, ברוב שפטרנו' 'ברוך

שומעות!' לאזניםשכך אוי - שנית לזלוטשוב לשוב

את'חוס יתן ואל נא, רחם הקדוש, רבינו נא,

נא ישאר גבולנו! אל לשוב המשחית

כי טובים, ושנים ימים לאורך בברודי הלה

שאת!'... עוד נוכל לא - הסבל כח כשל

הרב,הטיל של בפניו חנינה מלא מבט הצדיק

שכולו רוך, של חיוך לעומתו חייך

לו: ואמר ישראל, אהבת

מאז'הן רחימאי, ידידי אתה, ומכירני יודעני

נחשב לא מעולם כי לך, ונהיר ומקדם,

יהודי, כל חלילה! כמיותר, יהודי אף בעיני

ובכל ערוך, לאין עד הוא יקר הוא, באשר

מבקש אם למאוד! עד הוא נצרך - בואו מקום

זלוטשוב משמע, - לזלוטשוב לשוב הוא

לה!'... זקוק הוא מאשר פחות לא לו. זקוקה

לבובלב מסאסוב. לביתו הרב הפעם שב כבד

ועל עליו החוזרים קשים, ימים לו ניבא

לשכוןבני ברנש אותו של שובו עם קהילתו,

סעדה רבו בדברי האמונה רק כמקדם, בתוכם

טוב. לעתיד תקוות בו ונסכה הנכאה רוחו את

נפשו.ברם, מרת את אישרו אכן הבאים הימים

החוזרמשנוכחו הקצב בשבתי'ל זלוטשוב בני

נשתנו עירם, בתוך אתם לשכון

על השתלטה נכאים אוירת ככרום. פניהם

שנתקעה אבן בכמין חשו הבריות הקהילה.

בפיהם. ועומד היה תלוי וטעםמר בלבבם, להם

הפניםאך מארׁשת התעלם עצמו, שבתי'ל

שובו, את שקידמה העיר בני של החמוצה

  
    



רביהרב הקדוש, הצדיק של מחסידיו דידן,

היה. מסאסוב האלקים איש לייב משה

מטלטליו, את היה אורז בשנה, פעמים מספר

פרק לשהות ונוסע ומביתו מעירו לשלום נפרד

ולהתחמם רבו ידי על מים ליצוק בסאסוב, זמן

מגיעות הקצב של רדיפותיו היו כאשר אורו. כנגד

הי נוהג נפש, רבועד לפני עצמו להזכיר הרב ה

אף ולרווחה. לישועה ברכה מפיו ולבקש הקדוש,

לו מאחל מברכותיו, עליו מעתיר היה הוא

ושלוה שלום מתוך הדעת, והרחבת הנפש מנוחת

לבוא, בוששים אלו היו עדיין אבל ובטח, והשקט

לאורם. ליאות הרב זכה במהרה ולא

הרב,לימים, של יסוריו סאת שנתמלאה אחרי

מן עליו ריחמו די, ממנה שבע וכבר

לכרך דירתו לעקור הקצב של בלבו ונתנו השמים,

בני וכל הרב נשמו ההוא. ביום ברודי. של גדול

והודיה בשבח נמלא ופיהם לרווחה, זלוטשוב

ולתמיד, אחת שפטרם, הלזה.לבוראם, של מעונשו

זלוטשוב,בכליון של רבה היה ממתין עינים

אלמלא סאסובה. נסיעתו מועד לבוא

אותם ואלמלא היה, בישראל ואם עיר של רבה

בצוארו, לו התלויים אחריות של ריחיים

ללא אריכתא, ישיבה היה מעדיף בוודאי

בסאסוב, דמהימנותא בצילא כלל, זמן הגבלת

טעון שלימה עיר של ועּלּה הואיל ְָֻאבל
חפץ, שלבו מה לעשות יכול הוא אין בכתיפיו,

להסתופף דהיינו, במועט, להסתפק ומוכרח

השנה. במשך בלבד שבועות מספר רבו בצל

בסאסוב,אף הרב, מיודענו היה, שוהה עתה,

השכינה. מזיו - שם ונהנה כמנהגו,

לידבאחת היה שמיסב שעה שבתות, מאותן

לפתע, קלטו, רבו, של הטהור שולחנו

אחד של דיוקנו דמות את הרב, של עיניו

השולחן, הואאצל אף מיסב היה אשר האורחים,

למה להאמין היה יכול ולא ממנו, הרחק לא

חלום חולם אך כי היה, כמדומה רואות. שעיניו

ולא יתכן לא שהרי רואה, הוא בהקיץ ולא הוא,

אשר - ואלים בריון קצב שאותו הדעת, על יעלה

נחשב יהא - לברודי מזלוטשוב שנים מזה עקר

נשואי האורחים בין ונמנה הקדוש רבו בעיני

הטהור... שולחנו על המסבים הפנים

והתבונןאימץ וחזר התבונן ראייתו, את הרב

אצל היושב אדם אותו של בפניו

ללא בקרבו התאמתה והשערתו השולחן,

האיש! הוא הוא מטעתו! אינה עינו אכן, ספק:

במוחו: מתרוצצות החלו ותמיהות קושיות

הלזה?!'מה הטהור השולחן אצל קצב לאותו

וחדל אלים לגבר יש רגל דריסת מה

קדושישראל?!...' של במחיצתו אישיםשכמותו

הומיםדעתו החלו ושרעפיו עליו, חלשה

ים. גלי כסאון בקרבו

אזניולא קולטות והנה מועטות, דקות יצאו

המכריז: הגבאי קול את

שיריים!''ר' לקבל יגש ברוד, דמן שבתי'ל

ראותוערפילים את מטשטשים החלו כהים

הסתחרר ראשו מזלוטשוב. הרב של

ידיו, בשתי ראשו את לתמוך מיהר הוא עליו.

מאישוניו. ניבט בתדהמה, מהול עמוק, וצער

להדהד:אולם, הגבאי של קולו המשיך ברקע,

לקבל'הבחור יגש שבתי'ל, ר' של בנו יענק'ל,

שיריים!'

שבתי'ל...''הבחור ר' של בנו שמשון,

ופגשלכסן השולחן, ראש אל מבטו את הרב ְִֵ
הצדיק, של החייכנית פניו בארׁשת

אל היתה מופנית אשר והחיבה, הרוך שופעת

לימין ניצביםהיו הללו, בניו. ואל הקצב שבתי'ל

ומקבלים רוח, ומנחת מאושר קורנים הרבי,

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



  
    



כלוא עגלות תוך אל גורנה כעמיר ונאספו יד

הפלוגה. אל שנלוו ִמשוריינות

אטדממת הופרה במקום שהשתררה המוות

יללה לרשת החלה מקומה ואת אט,

הקהל. כל את והקיפה שהלכה אדירה,

הרקיעו השבר וקריאות היבבות הבכיות,

יאוש. ברוב בכתלים הוטחו ראשים שחקים.

זע ולא נע לא החוטפים של האבן בלבות אך

עסקו הם השערה. כחוט אחד מיתר אפילו

מדהימה. ובאכזריות רוח בקור בשלהם

הקהללפתע, מקרב נפש עזי אלו אי התעשתו

של רוח סביב, ששרתה היד מאזלת

ניצתה קרב ואש בקרבם נתנוצצה גבורה

שהימם אדיר שאגה קול הרימו הם בלבותיהם,

קמוצים, באגרופים עליהם ועטו התוקפים, את

קרב לידם. נקרה אשר ובכל בספסלים במוטות,

זלוטשוב. של הגדול הכנסת בית ברחבת ניטש עז

מיהרומשחלפו הראשונים, ההלם רגעי

כדי להערך החמושים החיילים

בידי סיפק כבר היה אז אך שערה, מלחמה להשיב

על ולנוס להתפזר הקהל מן בנין ורוב מנין רוב

המשוריינות העגלות את שפרצו לפני לא נפשם,

אשר הלכודים, החטופים את מתוכן ושחררו

במקומותמבטחים. ולהסתתר לנוס הם אף מיהרו

עדזעמם בקרבם התלקח החיילים של

חמתם לכלות פנו והם להשחית,

אך תחילה. במתקפה הגברתניםשפתחו בקומץ

הגיפו הכנסת, בית בבנין להתבצר מיהרו הללו,

היו יכולים משם גגו, על והתייצבו דלתותיו את

החיילים ראשי על ובליסטראות אבנים להטיל

ההיכל. דלתות אל לקרוב מהם ולמנוע

ואמרוואולם, נואש, אמרו לא החיילים

פנימה. הבנין אל מחיר בכל לפרוץ

הללו הסתערו רצח ובלהט שלופים בכידונים

על לנחות החלו שאז אלא הפתח, עבר אל

רהיטים ושאר שולחנות ספסלים, ראשיהם

הותירו אשר הכנסת, בית משל משקל כבדי

גולגולת. מרוצצי חיילים ששה תחתיהם

הצדדיםמנין שני את הדהים הגבוה, הקרבנות

לחדול לחייליו הורה הפלוגה מפקד יחד. גם

הללו נראו ספורות דקות ותוך הקרב, מן מיד

ּגוּיֹות את מןאוספים במהירות ונסוגים חלליהם ְִ
של היהודית הקהילה בקרב גם אמנם, העיר.

גדולה חשיכה אימה נצחון, שירי שרו לא זלוטשוב

המלכות של הנוקמת ידה ומפני הכל, על שררה

מרוב כצללים התהלכו הבריות הלבבות. כל חרדו

הבא. היום מאימת נידפים כעלים ורעדו פחד,

הגיע.והיום הבא

מנהיגיבראש כל הכלא אל הוטלו וראשונה,

ברב, החל הקהל, וראשי ֵָהעדה
וכּלה הקהילה, ובפרנסי בשוחטים ְֵַבדיינים,
ארוכה, מסכת החלה ואז הכנסת, בית בשמש

בקרב וחקירות דרישות של ומתישה אימתנית

העיר. יהודי כל

כזהפשיטא מעשה בעקבות כי לומר, צריך ואין

היתה ובעיקר, כולה, המדינה כל סערה

כבדים דאגה בענני העיבה אשר ליעקב, צרה עת

היהודים היהודיות. הקהילות כל של שמיהן את

וקשרי השתדלנות כחות כל את הפעילו מצידם,

הכלאאת מן לחלץ כדי לרשותם, המלכותשעמדו

לקדם וכדי קהילתו, ראשי ואת זלוטשוב של רבה

לראשיהם. מעל שריחפה האיומה הסכנה פני את

בהכבדת הרשעה מלכות עסקה גיסא, מאידך אך

העם בני כל כנגד ומרה קשה ובהמתה האשמה

של נסיונותיהם כל את לאל וׂשמה ְַהיהודי,
המעשה. בחומרת להקל השתדלנים

והינמקותאחרי מרים עינויים קשות, חקירות

החוקרים הצליחו משלא בכלא, ממושכת

הקהל טובי מפי ולא העיר בני מפי לא - להציל

החיילים, מתוקפי אחד של שמו אפילו - הכלואים

  
    



עסק בחידוש ורובו ראשו עצמו הכניס הוא

לאורח מהרה עד וחזר שלו, הוותיק הקצבות

הקהילה ובני הרב גם מקדם. בו החייםשהורגל

לחוש והחלו כמקדם, להרגלם מהרה עד שבו

הקצב של ותוקפנותו בריונותו בעול היטב

נימא. כמלוא השתנו לא אשר האלים,

שלליל הגדול הכנסת בבית הכיפורים יום

זלוטשוב.

ושליריעה מצוייצות טליתות של צחורה

ממלאת מתחתיהן, המבצבצים קיטלי'ם

וקולו דופן, אל מדופן ההיכל את היתה

בדממה היה מנסר הציבור, שליח של המתחנן

סחור. סחור ששררה העמוקה

העיניםהגבות מורכנים, הראשים שחוחים,

הדמע ואגלי במחזורים נעוצות

פני על רישומיהם את וחותמים נוטפים

כמלאכים נדמים של עדה הסופגניים. הדפים

כבת ומתחטאת עילאית, זוך בתפילת ניצבת

שבשמים. אביה לפני יחידה

דא,עינו בכגון צרה בכבל האסור המשטין של

הרי היום, באותו לו אין ואםרשותלקטרג

במלאכתו. לו המסייעים לו, יש רבים ששלוחים

מזדקרבפתע התפילה הוד בעוד פתאום,

הכנסת בית מהיכל זוהר, אור כעמוד

את פראית סוסים שעטת שיסעה השמים, לב עד

ככל כולה. העיר כל את שהקיפה הקודש דומיית

גם להבחין היה ניתן והקריבו, השעטות שהלכו

והמגינים הכידונים אליהם,בצלצולי המתלוים

העירה. חדר שלם גייס כי היה, וברי

כמוקולו המילים נדם, התפילה בעל של

על ירדה מוות אימת שפתיו. על קפאו

בגרונות, נקטעה הנשימה המתפללים. עדת

ּבן ננסך שלג וחורֹון כקורנסים הלמו ְְִִהלבבות
הפנים. כל על רגע

ביתחלפו דלתות שנפרצו עד אחדות, שניות

פנימה פרצה ומבעדן לרווחה, הכנסת

רגלם מכף וחמושים מכודנים חיילים, פלוגת

ראשם. ועד

ההם.ה'חטיפות' בימים נפרץ חזיון היו לצבא,

חיילים של חמושות פלוגות

מישראל, ועיירות ערים פני על ביעף היו חולפות

ליד הבא וטוב בחור מכל חוטפים ואנשיהן

ואין מעמד אין ההם, בימים הצבא. לעבודת

נוכל לכל הפקר דמיהם לישראל, פה פתחון

לצבא ב'גיוס' היה מדובר כאשר בפרט ומתנכל,

ומהתפעל. תעשה להמה יאמר מי אשר המלכות,

עצמםרע החטופים של גורלם כמובן, היה, ומר

לחיים, ונותרו מהם שרדו בלבד מעט מתי -

של גורלם גם אך - שוב מבלי הלכו היתר כל

הורים היו נותרים שהרי שפר, לא בבית הנותרים

מבניהם חיים שכולים וגלמודים, אומללים

עגונות נותרו אשר חיות, אלמנות האובדים,

אשר חיים, ויתומים חייהן, ימי לכל צרורות

ּומׁשענה. מׁשען וללא אב בית ללא עזובים ְְֵֵַַָנותרו

הצעירים,ומפני כל על פרוׂשה המצודה שהיתה

מלהיראות הללו נמנעו ואברכים, נערים

רחש וכל אוׁשה וכל המדהברשותהרבים. על ְִָיתר

כי וחייל שוטר פני או בעיר, יתחוללו כי חשודים

למרתפים, מיד אותם מניסים היו בשוק. יראו

זעם. יעבור עד מסתור, בתי וליתר גג לעליות

להםהתחכמו, ומצאו הפעם, הרשעים, איפוא,

של עיצומו את לחטיפה ראוי זמן

הקדוש הקהל שכל שעה הכיפורים, יום

ואין שהות ואין הכנסת, בבית בתפילה מכונס

ושמאל. ימין לנוס דרך

עשרותהמצב רע. בכי היה הכנסת בבית

היו מצויים צעירים ואברכים בחורים

כלאחר החוטפים ידי על נכבשו והללו במקום,

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



  
    



כלוא עגלות תוך אל גורנה כעמיר ונאספו יד

הפלוגה. אל שנלוו ִמשוריינות

אטדממת הופרה במקום שהשתררה המוות

יללה לרשת החלה מקומה ואת אט,

הקהל. כל את והקיפה שהלכה אדירה,

הרקיעו השבר וקריאות היבבות הבכיות,

יאוש. ברוב בכתלים הוטחו ראשים שחקים.

זע ולא נע לא החוטפים של האבן בלבות אך

עסקו הם השערה. כחוט אחד מיתר אפילו

מדהימה. ובאכזריות רוח בקור בשלהם

הקהללפתע, מקרב נפש עזי אלו אי התעשתו

של רוח סביב, ששרתה היד מאזלת

ניצתה קרב ואש בקרבם נתנוצצה גבורה

שהימם אדיר שאגה קול הרימו הם בלבותיהם,

קמוצים, באגרופים עליהם ועטו התוקפים, את

קרב לידם. נקרה אשר ובכל בספסלים במוטות,

זלוטשוב. של הגדול הכנסת בית ברחבת ניטש עז

מיהרומשחלפו הראשונים, ההלם רגעי

כדי להערך החמושים החיילים

בידי סיפק כבר היה אז אך שערה, מלחמה להשיב

על ולנוס להתפזר הקהל מן בנין ורוב מנין רוב

המשוריינות העגלות את שפרצו לפני לא נפשם,

אשר הלכודים, החטופים את מתוכן ושחררו

במקומותמבטחים. ולהסתתר לנוס הם אף מיהרו

עדזעמם בקרבם התלקח החיילים של

חמתם לכלות פנו והם להשחית,

אך תחילה. במתקפה הגברתניםשפתחו בקומץ

הגיפו הכנסת, בית בבנין להתבצר מיהרו הללו,

היו יכולים משם גגו, על והתייצבו דלתותיו את

החיילים ראשי על ובליסטראות אבנים להטיל

ההיכל. דלתות אל לקרוב מהם ולמנוע

ואמרוואולם, נואש, אמרו לא החיילים

פנימה. הבנין אל מחיר בכל לפרוץ

הללו הסתערו רצח ובלהט שלופים בכידונים

על לנחות החלו שאז אלא הפתח, עבר אל

רהיטים ושאר שולחנות ספסלים, ראשיהם

הותירו אשר הכנסת, בית משל משקל כבדי

גולגולת. מרוצצי חיילים ששה תחתיהם

הצדדיםמנין שני את הדהים הגבוה, הקרבנות

לחדול לחייליו הורה הפלוגה מפקד יחד. גם

הללו נראו ספורות דקות ותוך הקרב, מן מיד

ּגוּיֹות את מןאוספים במהירות ונסוגים חלליהם ְִ
של היהודית הקהילה בקרב גם אמנם, העיר.

גדולה חשיכה אימה נצחון, שירי שרו לא זלוטשוב

המלכות של הנוקמת ידה ומפני הכל, על שררה

מרוב כצללים התהלכו הבריות הלבבות. כל חרדו

הבא. היום מאימת נידפים כעלים ורעדו פחד,

הגיע.והיום הבא

מנהיגיבראש כל הכלא אל הוטלו וראשונה,

ברב, החל הקהל, וראשי ֵָהעדה
וכּלה הקהילה, ובפרנסי בשוחטים ְֵַבדיינים,
ארוכה, מסכת החלה ואז הכנסת, בית בשמש

בקרב וחקירות דרישות של ומתישה אימתנית

העיר. יהודי כל

כזהפשיטא מעשה בעקבות כי לומר, צריך ואין

היתה ובעיקר, כולה, המדינה כל סערה

כבדים דאגה בענני העיבה אשר ליעקב, צרה עת

היהודים היהודיות. הקהילות כל של שמיהן את

וקשרי השתדלנות כחות כל את הפעילו מצידם,

הכלאאת מן לחלץ כדי לרשותם, המלכותשעמדו

לקדם וכדי קהילתו, ראשי ואת זלוטשוב של רבה

לראשיהם. מעל שריחפה האיומה הסכנה פני את

בהכבדת הרשעה מלכות עסקה גיסא, מאידך אך

העם בני כל כנגד ומרה קשה ובהמתה האשמה

של נסיונותיהם כל את לאל וׂשמה ְַהיהודי,
המעשה. בחומרת להקל השתדלנים

והינמקותאחרי מרים עינויים קשות, חקירות

החוקרים הצליחו משלא בכלא, ממושכת

הקהל טובי מפי ולא העיר בני מפי לא - להציל

החיילים, מתוקפי אחד של שמו אפילו - הכלואים

ז

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



  
    



מושלמיווווההההננננהההה היו האבות ששלשת הג
מהאבות אחד כל התמקדבכל,

אחד. בעמוד

גמילותאאאאבבבבררררהההה בעמוד התמקד אבינו
.החסדי

העבודהייייצצצצחחחחקקקק בעמוד התמקד אבינו
(התפילה).

התורה.ווווייייעעעעקקקקבבבב בעמוד התמקד אבינו

אנווווויייישששש א בזה, להרחיב מה הרבה
אבינו: ביעקב להתמקד רצוננו

רבותבבבבממממההההלללל נפגשנו יעקב של חייו
ועוצ תורתו, לימוד ע
,האחרו יומו כשהגיע ,א התמדתו.
ג להיות זכה הוא לכ שבנוס התגלה,

.השלו ועמוד הקדושה עמוד

גילהככככששששההההגגגגייייעעעע ,האחרו ליומו אבינו יעקב
גילה וכ קדושתו, עוצ את
וראית חי אה כרי ברא" ואמר:

עז" ויתר את יתר ג).אני מט, (בראשית 
טיפה היא  אני' 'וראית רש"י: ופירש

מימיו... קרי ראה שלא שלו, ראשונה

::::85!ווווללללההההזזזזככככייייררררככככ בגיל ליעקב נולד ראוב

ואמר:ווווככככששששבבבביייירררר התפלל ולוי שמעו את
קהל נפי בא אל סד"

בדי" חד ו)...אל פסוק ופירש(ש 

שהוא קורח כשיקהיל  'קהל' רש"י:
משה על העדה כל את לוי של משבטו
אל ש  בדי' חד 'אל .אהר ועל

שמי... עמה יתייחד

השלוווופפפפייייררררשששש ה' אמרות (ח"הבספר

קנז): יזכר3עמוד שלא שהתפלל
שהוא משו קורח, של במחלוקתו שמו
איוב: בספר רמז ועליו ,השלו עמוד
מרמיו" ל עה ע ופחד "המל

ב) כה, (איוב

 הקב"ה''''ההההממממלללל'''' שהמשילו ,אברה זה 
שנאמר: וכמו ,המלכי כל על

"לה עמק הא וה יד,"עמק (בראשית 
כליז) ש שהושוו שוה', 'עמק 

עליה אברה את והמליכו האומות,
...ולקצי אלקי (רש"י).לנשיא

 שנאמר:''''וווופפפפחחחחדדדד'''' וכמו יצחק, זה 
יצחק" מב)..."פחד לא, (בראשית 

 ''''לללל''''יצאו בניו וכל שזכה יעקב, זה 
ודמותו זכה זה ובכח ,קדושי
.השלו סוד והוא הכבוד, כסא על נחקקה

התפללווווללללפפפפייייככככ השלו עמוד בהיותו
יזכר המחלוקת...שלא אצל שמו

הקדושהוווואאאאחחחחרררר עמוד שיעקב שהבננו
אחורה... נחזור ,השלו ועמוד

להגה"ק זיע"א.3. רוזנבוים ליטש סג"ל ליב אריה משה רבי

  
    



ווווההההששששללללוווו ההההקקקקדדדדווווששששהההה עעעעממממוווודדדד

ישראל,ששששללללששששהההה לע ישנ אבות
ומה ויעקב. יצחק ,אברה

והקדושה, הנפלאה האומה וצמחה יצאה
ישראל. ע  האומות בחירת

אך האסורים. כל מוותעל דין גזר הרשעים הוציאו

טלפיו את הפושט כאותו - כפים' 'נקיון להפגין כדי

להודיע, המלכות דאגה - אני!' שטהור 'ראו לומר:

זמן ליתן כדי ימים, בשבוע ידחה הדין גזר ביצוע כי

באשמתם, ולהודות לבוא האמיתיים לאשמים

חינם. למוות הלקוחים את בכך ולהציל

עדתמבית לאזני דברו להגניב הרב דאג כלאו,

תוקף, בכל עליהם אסר בו מרעיתו,

מבקשי לידי ישראל איש חלילה. להסגיר,

למוות. הנידונים את להציל כדי אף ולּו ְנפשו,

הרב, להם השמיע - נפש!' מפני נפש דוחין 'אין

למלכות למסור ושלום, חס שיהין, למי לו ואוי

להציל כדי החיילים, מתוקפי אחד של שמו

הקהילה. ראשי של חייהם את בכך

שאת באותו בקהילה הרוח ימים,הלך בוע

לתאר. ניתן לא

הקהילהיום שבני שעה השבוע, תום לפני אחד

מנחה לתפילת הכנסת בבית התאספו

סערה פקדה ותחנונים, סליחות ולאמירת

ידע הכנסת בית מבאי אחד הקהל: את חדשה

שבתי'ל את עתה זה ראה עיניו במו כי לספר,

העיר. מושל של ללשכתו נכנס הקצב,

בר,ראשון שמואל היה השמועה, מן לנבהלים

של נפשו ושנוא מתחרהו הוא, אף קצב

החלוצים ראשי על נמנה בר שמואל שבתי'ל.

עמד ששבתי'ל בעוד החיילים, עם הקרב ביום

מקננת לכן, היתה, בנעשה. התערב ולא מנגד

מפני מסותרת, דאגה בר שמואל של בקרבו

של בואה עם עכשיו, עליו. שבתי'ל של הלשנתו

בחרדה בר שמואל נתקף החדשה, השמועה

הוא חידודין, חידודין נעשה ובשרו עמוקה

ואץ הכנסת, מבית ולנוס רגליו לעקור מיהר

יבואו. לימים מחבוא מקום לו למצוא

והשערותהרוחות ניחושים איפוא, סערו,

האוירה עבר. מכל והופרחו פרחו

שבעתים. וקשה עכורה נעשתה

אתלמחרת וגיל שמחות אפפו בוקר, עם

הדיינים, הרב, ואגפיה: זלוטשוב

האסורים יתר וכל הקהל ראשי השוחטים,

מכלאם. שוחררו

כימושל להם, סיפר לשחררם, שבא העיר

שבתי'ל בא הצהרים, אחרי אתמול

כל במשך במעשה. באשמתו להודות הקצב

פקידי של וצולבת קשה בחקירה עמד הלילה

הוא, אכן כי ספק, נותר שלא ולאחר השלטון,

החיילים ששת את רצח לבדו, הגברתן הוא ורק

ישא... עוונו לבדו והוא לנפשם, הם משוחררים -

וחלקהכל יד היה לא לשבתי'ל כי ידעו,

כמשמעו!... פשוטו - נפשו את מסר הוא במעשה.

לאמר:על חרטו קברו מצבת

שמסר'פה יוסף, ב"ר שבתי ר' הקדוש נטמן

מישראל.' נפשות הרבה להצלת נפשו את

אמר'אתה לדעת', לייבהראת משה רבי

לרבה האלה, הדברים אחר מסאסוב,

אין 'כי - לחכם הוכח של בנימה זלוטשוב, של

נדרש יהודי אחד, מיותר יהודי אפילו בעולם

נמצא!'... הוא בו מקום בכל

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



  
    



מושלמיווווההההננננהההה היו האבות ששלשת הג
מהאבות אחד כל התמקדבכל,

אחד. בעמוד

גמילותאאאאבבבבררררהההה בעמוד התמקד אבינו
.החסדי

העבודהייייצצצצחחחחקקקק בעמוד התמקד אבינו
(התפילה).

התורה.ווווייייעעעעקקקקבבבב בעמוד התמקד אבינו

אנווווויייישששש א בזה, להרחיב מה הרבה
אבינו: ביעקב להתמקד רצוננו

רבותבבבבממממההההלללל נפגשנו יעקב של חייו
ועוצ תורתו, לימוד ע
,האחרו יומו כשהגיע ,א התמדתו.
ג להיות זכה הוא לכ שבנוס התגלה,

.השלו ועמוד הקדושה עמוד

גילהככככששששההההגגגגייייעעעע ,האחרו ליומו אבינו יעקב
גילה וכ קדושתו, עוצ את
וראית חי אה כרי ברא" ואמר:

עז" ויתר את יתר ג).אני מט, (בראשית 
טיפה היא  אני' 'וראית רש"י: ופירש

מימיו... קרי ראה שלא שלו, ראשונה

::::85!ווווללללההההזזזזככככייייררררככככ בגיל ליעקב נולד ראוב

ואמר:ווווככככששששבבבביייירררר התפלל ולוי שמעו את
קהל נפי בא אל סד"

בדי" חד ו)...אל פסוק ופירש(ש 

שהוא קורח כשיקהיל  'קהל' רש"י:
משה על העדה כל את לוי של משבטו
אל ש  בדי' חד 'אל .אהר ועל

שמי... עמה יתייחד

השלוווופפפפייייררררשששש ה' אמרות (ח"הבספר

קנז): יזכר3עמוד שלא שהתפלל
שהוא משו קורח, של במחלוקתו שמו
איוב: בספר רמז ועליו ,השלו עמוד
מרמיו" ל עה ע ופחד "המל

ב) כה, (איוב

 הקב"ה''''ההההממממלללל'''' שהמשילו ,אברה זה 
שנאמר: וכמו ,המלכי כל על

"לה עמק הא וה יד,"עמק (בראשית 
כליז) ש שהושוו שוה', 'עמק 

עליה אברה את והמליכו האומות,
...ולקצי אלקי (רש"י).לנשיא

 שנאמר:''''וווופפפפחחחחדדדד'''' וכמו יצחק, זה 
יצחק" מב)..."פחד לא, (בראשית 

 ''''לללל''''יצאו בניו וכל שזכה יעקב, זה 
ודמותו זכה זה ובכח ,קדושי
.השלו סוד והוא הכבוד, כסא על נחקקה

התפללווווללללפפפפייייככככ השלו עמוד בהיותו
יזכר המחלוקת...שלא אצל שמו

הקדושהוווואאאאחחחחרררר עמוד שיעקב שהבננו
אחורה... נחזור ,השלו ועמוד

להגה"ק זיע"א.3. רוזנבוים ליטש סג"ל ליב אריה משה רבי

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



  
   



חמור,וווואאאאיייי ב שכ זה הנחש? הוא זה
יושבת יעקב של בתו שהיתה
עשה מה .לחו יוצאה היתה ולא אוהלי
משחקות נערות הביא חמור? ב שכ
דינה ויצאה ,בתופי מתופפות לו חוצה
וטימא ושללה המשחקות, בבנות לראות

אסנת. את וילדה והרתה אותה,

להורגהוווואאאאממממררררוווו ישראל אסנת),בני (את

שיש האר כל יאמרו שעכשיו
יעקב. באהלי זימה בית

עליוממממהההה וכתב צי הביא יעקב? עשה
ושלחה צוארה על ותלה הקודש ש
המלא מיכאל וירד לה... והלכה

...למצרי והורידה

אאאאמתפלאי היינו אולי ,ש היינו
יעקב, של מביתו אי :ושואלי
הדורות, כל של הקדושה עמוד

נכדה שלה(אסנת)יצאה שאבא
גוי?!...

במהירות...ווווההההששששנננניייי לחלו המשיכו

ייייווווסססס ממממככככייייררררתתתת

עלבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת קוראי אנו מק פרשת
יעקב בי שנוצר המיוחד הקשר
אחיו ראו"  שבעקבותיו קשר ,יוס לבנו
את נאו מלאחיו אביה אהב את י

"לל ר יכל ד)...ולא לז, (בראשית 

הרגשתבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת נוצרה הזה הקשר
...ליוס הקדושי האחי בי מתח

חלווווההההננננהההה בתחילה החלומות... הגיעו
מאלמי ואחיו שהוא יוס

קמהאלומי ופתאו השדה, בתו
וכל זקופה, בקומה וניצבה אלומתו
אותה הקיפו אחיו של האלומות שאר

לפניה. והשתחוו

כעסוככככששששססססייייפפפפרררר ה חלומו, על לאחיו יוס
אותו לשנוא והוסיפו מאוד עליו
היתה החלו שמשמעות כיו ,כ על
ישתחוו וה אחיו, כל על ימלו שהוא

הסכי לא ה ולזאת  אופ.לפניו בשו מו

והפעללללאאאאחחחחרררר ,נוס חלו יוס חל מכ
בכוכבי אלא השדה באלומות לא
השמש את יוס ראה בחלומו .השמי
לו. משתחוי כוכבי עשר ואחד והירח
שבעתיד היתה החלו משמעות שוב,
ואמו ואביו ,ימלו הוא הרחוק או הקרוב
סיפר השני החלו את לו. ישתחוו אחיו וכל
יעקב  לאביו ג אלא לאחיו רק לא יוס
בו. וגער עליו כעס הוא וג  ע"ה אבינו

ומהמשמעותככככתתתתווווצצצצאאאאהההה הללו מהחלומות
,מאחוריה שמסתתרת הברורה
גדולה קנאה האחי בלב התעוררה
לכל ק לשי והחליטו ,יוס כלפי

הללו... החלומות

הלכוייייעעעעקקקקבבבב ובניו ,108ה בשנתו
בשכ אביה צא את לרעות
,לה שדאג יעקב מלשוב. והתעכבו
ראה נא ל" ממנו: וביקש ליוס פנה

  
   



דדדדייייננננהההה ממממעעעעששששהההה

רחל,בבבבההההייייוווותתתת ע התחת 84 ב יעקב
"ואהב העידה: הקדושה והתורה

רחל" את יח)...יעקב כט, החתונה(בראשית 
שיגיע... לתינוק חיכו וה הסתיימה,

בצפיה...ששששבבבבעעעע עליה עברו שני
ולב געגוע של שני שבע

בנינשבר, הבהי יעקב אל "ואמר
אנכי" מתה אי א)!...וא ל, ש) 

ואז,ייייעעעעקקקקבבבב ,91ה בשנתו כבר אבינו
בנו לו ונולד זכה הוא הזו בשנה

.יוס  עשר נולדה4האחד שנה ובאותה
לאה)לו דינה.(מאשתו  היחידה בתו

97ווווככככעעעעבבבבוווורררר ב יעקב בהיות ,שני שש
והתיישב ישראל לאר הגיע
ע הטרגדיה התרחשה וש  בשכ

בתו. דינה

ההההששששששששדדדדייייננננהההה ועסקה5בבבבתתתת בביתה, ישבה
צחוק של קולות בענייניה...
קמה והיא ,מבחו נשמעו ושירי
ולשמוע... לראות החוצה. ויצאה ממקומה

,,,,אותהבבבבחחחחוווו חט והוא ,שכ לה חיכה
אותה... וטימא

התעברהווווממממממממעעעעששששייייוווו הזה, הרשע של
בת!... וילדה דינה

גויווווההההטטטטררררגגגגדדדדייייהההה התעסקות של הזו, הנוראה
בתורתנו נחקקה יהודיה, ע
בפרשת בתורה, ה לדורות, הקדושה
בלב שבערה הלהבה על מסופר בה וישב,
...24000 שכילתה להבה ולוי, שמעו של

ווווהההה עמוס של בנבואתו ,בנביאי
פגע הארי מני אי ינס "אר
היר על יד וסמ הית בא הב

"חה כנ:(יט ה, 6(עמוס 

''''אאאארררר הארי' מני אי ללללבבבבינס זזזזהההה 
נפשו. את לחטו יעקב אחרי שרד

פפפפגגגגעעעע'''' עעעעששששייייווווהב' עלזזזזהההה שעמד 
שכול. כדוב הדר

נכ''''בבבבאאאא היר על יד וסמ הית 
זה  'חחחחחממממוווורררר............ה בבבב ששששככככ 

דרביווווההההממממשששש בפרקי הובא המעשה
לח),אליעזר 'בא(פרק וז"ל:

'חה כנ היר על יד וסמ הית
שבאר אחוזתו לאר יעקב וכשבא 

הנחש. נשכו כנע

שהרי  שנים.4. עוד ומזלפה שנים, עוד ומבלהה ששה, לו  נולדו  מלאה

כך סופרים5. במסכת מ"ט).מובא (פי"א

כך שמעוני6. בילקוט קלד).ביארו רמז  (בראשית

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



  
   



חמור,וווואאאאיייי ב שכ זה הנחש? הוא זה
יושבת יעקב של בתו שהיתה
עשה מה .לחו יוצאה היתה ולא אוהלי
משחקות נערות הביא חמור? ב שכ
דינה ויצאה ,בתופי מתופפות לו חוצה
וטימא ושללה המשחקות, בבנות לראות

אסנת. את וילדה והרתה אותה,

להורגהוווואאאאממממררררוווו ישראל אסנת),בני (את

שיש האר כל יאמרו שעכשיו
יעקב. באהלי זימה בית

עליוממממהההה וכתב צי הביא יעקב? עשה
ושלחה צוארה על ותלה הקודש ש
המלא מיכאל וירד לה... והלכה

...למצרי והורידה

אאאאמתפלאי היינו אולי ,ש היינו
יעקב, של מביתו אי :ושואלי
הדורות, כל של הקדושה עמוד

נכדה שלה(אסנת)יצאה שאבא
גוי?!...

במהירות...ווווההההששששנננניייי לחלו המשיכו

ייייווווסססס ממממככככייייררררתתתת

עלבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת קוראי אנו מק פרשת
יעקב בי שנוצר המיוחד הקשר
אחיו ראו"  שבעקבותיו קשר ,יוס לבנו
את נאו מלאחיו אביה אהב את י

"לל ר יכל ד)...ולא לז, (בראשית 

הרגשתבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת נוצרה הזה הקשר
...ליוס הקדושי האחי בי מתח

חלווווההההננננהההה בתחילה החלומות... הגיעו
מאלמי ואחיו שהוא יוס

קמהאלומי ופתאו השדה, בתו
וכל זקופה, בקומה וניצבה אלומתו
אותה הקיפו אחיו של האלומות שאר

לפניה. והשתחוו

כעסוככככששששססססייייפפפפרררר ה חלומו, על לאחיו יוס
אותו לשנוא והוסיפו מאוד עליו
היתה החלו שמשמעות כיו ,כ על
ישתחוו וה אחיו, כל על ימלו שהוא

הסכי לא ה ולזאת  אופ.לפניו בשו מו

והפעללללאאאאחחחחרררר ,נוס חלו יוס חל מכ
בכוכבי אלא השדה באלומות לא
השמש את יוס ראה בחלומו .השמי
לו. משתחוי כוכבי עשר ואחד והירח
שבעתיד היתה החלו משמעות שוב,
ואמו ואביו ,ימלו הוא הרחוק או הקרוב
סיפר השני החלו את לו. ישתחוו אחיו וכל
יעקב  לאביו ג אלא לאחיו רק לא יוס
בו. וגער עליו כעס הוא וג  ע"ה אבינו

ומהמשמעותככככתתתתווווצצצצאאאאהההה הללו מהחלומות
,מאחוריה שמסתתרת הברורה
גדולה קנאה האחי בלב התעוררה
לכל ק לשי והחליטו ,יוס כלפי

הללו... החלומות

הלכוייייעעעעקקקקבבבב ובניו ,108ה בשנתו
בשכ אביה צא את לרעות
,לה שדאג יעקב מלשוב. והתעכבו
ראה נא ל" ממנו: וביקש ליוס פנה

ז

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



  
    



ושפפפפווווטטטטייייפפפפרררר לביתו, אותו הביא
העצבי את ליוס מרטו
שעות, 8760 במש פינצטה... ע
אותו! להכשיל פוטיפר אשת ניסתה

סגלוווובבבבששששייייחחחחהההה ד הרב הגה"צ שמסר
וזתו"ד: אמר, 7שליט"א

נוראות,הנסיונות נורא זה יוס על שעברו
"י י סי אל רד (בראשית"ויהי 

י). חז"ללט, היתה8אומרי שלימה שנה 
כדי התחבולות כל ועשתה אותו מפתה
להכניס שאמרה זאת והיא אותו, לטמא
להרוג רצה פוטיפר כי הסוהר, לבית אותו

"א "וחר שכתוב: כמו מיד, (שאותו 
יט) והרגי"פסוק אי "וחרה :מלשו 

כג) כב, להכניס(שמות אמרה היא רק 
הסוהר. לבית אותו

הואללללממממהההה???? שא בטוחה היתה היא כי
תצליח עוד היא בחיי ישאר
היא הסוהר בבית ,וש אותו! להכשיל

!איומי במסכת החלה

אני''''אאאא עלי, תסתכל ולא לי תשמע לא
לה: ענה ויוס '!עיני את אעוור

.'עוורי פוקח 'ה'

בבית''''אאאא אות אשאיר לי תשמע לא
תמות, פה עד, לעולמי האסורי

הוא ומה '!בשר ירקב ופה תקבר, פה
'!אסורי מתיר 'ה' לה: ענה

הזאת?ווווקקקקששששהההה,,,, ל'שקצ'ה' תשובה זו וכי
של דברי אמרה היא הרי
מה זה וכי מוסר, דברי עונה והוא ,טע

מעליו? אותה לדחות שיועיל

שכאאאאללללאאאא סגל, ד הרב אמר ,פע שמעתי
שהאברי טוענת את :יוס לה ענה
,העיני את לנקר יכולה ואת ,ביד שלי
בשרי את ולסרוק ,הידי את לחתו

שהאב ומכיו ברזל. של שליבמסרקות רי
דעי אז .ל להקשיב חייב אני לכ ביד ה

מורגנה' 'פטה דמיונות, רק שזה לחזיו)

,(דברתעתועי שו לעשות יכולה לא את
רוצה הקב"ה וא !יתבר רצונו מבלעדי
את לקחת יכול לא אחד א  אראה שאני
,ה שלו  שלי האברי וממילא ממני! זה

!יתבר לרצונו מחוייב ואני

שלוווודדדדוווודדדד יסוריו כל את סיכ המל
אי לפניה "לח :כ ,יוס
רזל רגל בבל ע .סי נמר לעבד

"נפ יזיח)אה ציותה(תהליקה, היא  
הוא שא בצוארו דוקרני ברזל לקשור
והוא ידקר, הוא יסתכל ולא ראשו יוריד
את ודקר עצמו ופצע הראש, את הוריד

להסתכל... לא העיקר גרונו,

קונטרס לך'7. ירפא צד)'מי (עמוד

מדרש תנחומא8. ח.רבי אות (וישב

  
    



אה ל ואת אחי ל את
בר" יד)...והבני פסוק ש) 

ייייווווססססהאחי לאחיו... ומתקרב הול
 אליה מתקרב אותו רואי

"להמית את לתניח)"ו פסוק ש) 
...יוס את להרוג הזמ הגיע

חייואאאאוווולללל על כי ,ביד עלה לא זה בפועל
שמירה ישנה ויהודיה יהודי כל של
כשמדובר ובפרט .השמי מ גדולה
על השומר הצדיק, כיוס קדוש ביהודי
מלוי שאותו משמר, מכל בריתו קדושת
ימינו, מצד שמירה מלאכי אלפי עשרת
ומי שמאלו, מצד שמירה מלאכי אל ועוד
לרעה. בו לפגוע שיוכל הוא ואיזה זה הוא

מיוסללללאאאאחחחחרררר להיפטר האחי ניסו מכ
עמוק... לבור אותו שהשליכו ידי על

הצידה,אאאאחחחחרררריייי הלכו לבור אותו שזרקו
ציפורי של להקה שלח והקב"ה

הבור... מעל שחגה

לבורוווובבבבאאאאוווותתתתהההה בסמו עברה שלעת שיירה
להקת את וכשראו ,מדיני
ולכ ,מי בו שיש חשבו חגה, הציפורי
מי במקו א .מי ממנו לשאוב כדי ניגשו
מראה... ויפה תואר יפה נער בתוכו מצאו

במוחממממווווננננהההה להסתובב החל המספרי
בשוק עליו נקבל כמה במהירות:
מהבור... אותו שלפו וה ...!?העבדי

לקחוהו,ווווככככששששרררראאאאוווו שהמדיני האחי
:לה ואמרו אליה ניגשו
לא שהוא ומכיו הוא, עבדנו זה 'נער
אבל לבור'. אותו זרקנו יפה אלינו מתנהג
רצו ולא לה האמינו לא המדיני
שמסרבי שמעו כשראה להחזירו,
שהאר עד גדולה צעקה צעק להחזירו
מאוד שנבהלו והמדיני רעדה, כולה
מתנהג לא שהוא אמרת' :לאחי אמרו
והאחי לנו', תמכרוהו כא  יפה אליכ

שקל. עשרי בעבור ומכרוהו שמחו

כב)בבבבממממדדדדררררשששש אות פד פרשה רבה (בראשית

פעמי ארבע נמכר שיוס מובא
,וש ,במצרי העבדי לשוק שהגיע עד
גבוהה, במה על השוק, במרכז העמידוהו

למכירה אותו החמישית)!!!...והציעו בפע)

אאאאמתפלאי היינו אולי ,ש היינו
יעקב, של בביתו אי :ושואלי
פרצה הדורות, כל של השלו עמוד

נוראה?!... מחלוקת כזאת

במהירות...ווווההההששששנננניייי לחלו המשיכו

ננננססססייייווווננננוווותתתת............ ששששלללל ששששננננהההה

סוחריאאאאיייי עליו דרשו כמה יודעי אנו
עליו שדרשו כנראה אבל .העבדי

הטבחי שר פוטיפר רק ולכ הרבה,
פרעה) אותו.הרש(של לקנות לעצמו ה

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



  
    



ושפפפפווווטטטטייייפפפפרררר לביתו, אותו הביא
העצבי את ליוס מרטו
שעות, 8760 במש פינצטה... ע
אותו! להכשיל פוטיפר אשת ניסתה

סגלוווובבבבששששייייחחחחהההה ד הרב הגה"צ שמסר
וזתו"ד: אמר, 7שליט"א

נוראות,הנסיונות נורא זה יוס על שעברו
"י י סי אל רד (בראשית"ויהי 

י). חז"ללט, היתה8אומרי שלימה שנה 
כדי התחבולות כל ועשתה אותו מפתה
להכניס שאמרה זאת והיא אותו, לטמא
להרוג רצה פוטיפר כי הסוהר, לבית אותו

"א "וחר שכתוב: כמו מיד, (שאותו 
יט) והרגי"פסוק אי "וחרה :מלשו 

כג) כב, להכניס(שמות אמרה היא רק 
הסוהר. לבית אותו

הואללללממממהההה???? שא בטוחה היתה היא כי
תצליח עוד היא בחיי ישאר
היא הסוהר בבית ,וש אותו! להכשיל

!איומי במסכת החלה

אני''''אאאא עלי, תסתכל ולא לי תשמע לא
לה: ענה ויוס '!עיני את אעוור

.'עוורי פוקח 'ה'

בבית''''אאאא אות אשאיר לי תשמע לא
תמות, פה עד, לעולמי האסורי

הוא ומה '!בשר ירקב ופה תקבר, פה
'!אסורי מתיר 'ה' לה: ענה

הזאת?ווווקקקקששששהההה,,,, ל'שקצ'ה' תשובה זו וכי
של דברי אמרה היא הרי
מה זה וכי מוסר, דברי עונה והוא ,טע

מעליו? אותה לדחות שיועיל

שכאאאאללללאאאא סגל, ד הרב אמר ,פע שמעתי
שהאברי טוענת את :יוס לה ענה
,העיני את לנקר יכולה ואת ,ביד שלי
בשרי את ולסרוק ,הידי את לחתו

שהאב ומכיו ברזל. של שליבמסרקות רי
דעי אז .ל להקשיב חייב אני לכ ביד ה

מורגנה' 'פטה דמיונות, רק שזה לחזיו)

,(דברתעתועי שו לעשות יכולה לא את
רוצה הקב"ה וא !יתבר רצונו מבלעדי
את לקחת יכול לא אחד א  אראה שאני
,ה שלו  שלי האברי וממילא ממני! זה

!יתבר לרצונו מחוייב ואני

שלוווודדדדוווודדדד יסוריו כל את סיכ המל
אי לפניה "לח :כ ,יוס
רזל רגל בבל ע .סי נמר לעבד

"נפ יזיח)אה ציותה(תהליקה, היא  
הוא שא בצוארו דוקרני ברזל לקשור
והוא ידקר, הוא יסתכל ולא ראשו יוריד
את ודקר עצמו ופצע הראש, את הוריד

להסתכל... לא העיקר גרונו,

קונטרס לך'7. ירפא צד)'מי (עמוד

מדרש תנחומא8. ח.רבי אות (וישב

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



  
    



-זוהי ודור דור שבכל האמת צדיקי של דרכם

על לכן שלוה. וסופה יסורים תחילתה

צדיקים "ואורח נאמר: הצדיקים של דרכם

היום" נכון עד ואור הולך נוגה יח).כאור ד, (משלי

אחד, ברגע מאיר לא היום שאור כשם כלומר,

ולאחר מאוד, חזק חושך ישנו בהתחלה אלא

הוא וכך מעט, מעט להאיר מתחיל האור מכן

הוא היום שבצהרי עד ועוד עוד ומתחזק הולך

הצדיקים: של דרכם כך - תוקפו בשיא מאיר

גדולבתחילת החושך הצדיקים של דרכם

יסורים, עוני, עוברים הם מאוד.

מקבלים הם והכל וכיו"ב, ובזיונות מחלוקות

בהמשך אולם יתברך. ה' לכבוד ובשמחה באהבה

הקב"המגלהאתאורםומפרסםאתשמם דרכם,

של שפע עליהם ומביא כולו, העולם בכל הטוב

כפי ממש, הבא עולם מעין עילאי, ועונג רוח נחת

שהיו זהאתזהלפני לברך אמי רבי תלמידי שנהגו

בחייך' תראה 'עולמך מזה: זה יז.).נפרדים (ברכות

הצדיקיםוהסיבה של דרכם שתחילת לכך

משום - ויסורים בקשיים מלאה

על נפשם את ימסרו שהצדיקים חפץ שהקב"ה

התפילה, ועבודת התורה בלימוד הקדושה עבודתו

כי נצחי. קיום הקדושה לעבודתם יהיה זה ידי ועל

נצחי, קיום לו יש נפש במסירות שנקנה דבר כל

שום ללא יד, כלאחר שמשיגים דבר ולעומתו,

בלבד. זמני הוא הרי מיוחדים, וטרחה ִמאמץ

המוריה'לדוגמא: 'הר 'הרגם בימינו שנקרא (מה

היוהבית') דרכם בתחילת סיני' 'הר וגם

גביהם. על שאירע נשגב מעשה בעקבות קדושים

יצחק את ע"ה אבינו אברהם עקד המוריה הר על

סיני הר ועל לה'. וכקרבן כעולה להעלותו כדי בנו

ואש וברקים בקולות ישראל לעם התורה ניתנה

עליו. שהיה השכינה גילוי מפני גדולה

מעמדבכל סיום לאחר מיד סיני, הר זאת,

התורה, ככלמתן פשוט הר להיות חזר

מיוחדת. קדושה שום בו נותרה ולא ההרים

ועד העקידה מעשה מעת המוריה, הר לעומתו,

ואסור בקדושתו, הוא עומד הזה היום עצם

אליו. להתקרב לטמאים

ישראלהסיבה עם סיני שבהר משום היא, לכך

מיוחדת נפש מסירות מצידם עשו לא

דברי לפי הקדושה. התורה את לקבל לזכות כדי

עוד ישראל עם תורה מתן יום של בבוקרו חז"ל

אתמשה שלח שהקב"ה עד מטתם על לישון נותרו

התורה. את לקבל לבוא ולזרזם להעירם רבינו

גם לכן נפש, מסירות שם היתה שלא ומכיון

בלבד. זמנית היתה סיני הר על ששכנה הקדושה

היהלעומת כולו יצחק' 'עקידת מעשה זאת,

מצד הן עצומה, נפש במסירות מלווה

נפש מסירות זאת שהיתה - ע"ה אבינו אברהם

לו נולד אשר אהובו בנו את לשחוט מצידו עצומה

אבינו יצחק מצד והן צפיה, שנות מאה ִלאחר
ובקלות ושבע שלשים בן בחור אז שהיה - ע"ה

אותו, לשחוט ממנו ולמנוע לאביו להתנגד יכל

בשמחה להישחט והלך בדבר, עיכב לא זאת ובכל

שבהר ומכיון הבורא. רצון את לקיים כדי גדולה

לכן נפש, מסירות של מעשה נעשה המוריה

נצחים. לנצח בו נקבעה עליו ששכנה הקדושה

גדול,נמצאת במאמץ שמלווה מעשה שכל למד,

סופו נפש, ומסירות מרובה ִטרחה

כל ללא שנעשה מעשה ואילו לנצח. להתקיים

מסויימת בחינה בו מעורבת ואינה מיוחד, מאמץ

בלבד. זמני באופן יתקיים נפש, מסירות של

הגמראלדוגמא: לימוד בסדר שנתקל אדם

ובחר במיוחד, קשה בסוגיא שלו

בכל ויגיעה, עמל מתוך לאט, לאט להתבונן

שכל עד לאחד, אחד ולסכמם הסוגיא פרטי

זו סוגיא - ומאירים ברורים נעשו הסוגיא דברי

שלה והקדושה והזכות לעולם, ממנו תשכח לא

להבין מאוד שטרח כיון חייו, ימי כל אותו ילוו

  
    



הסוהרווווככככעעעעבבבבוווורררר בבית שנה 12
פרעה הגאולה, עת הגיעה
'משבר', ומקבל חלומות, שני חול

,לקרשי אותו זורק הזה וה'משבר'
הוא שיוס מחליט הוא ובעקבותיו

למלוכה... 9הראוי

פרשת של9. חלומותיו בסיפור נפתחת מקץ

את שאכלו הרזות על פרעה,

ימים ׁשנתים מּקץ "ויהי נאמר: וכך ְְִִִִֵַַָָֽהשמנות.
היאר" על עמד והּנה חלם א).ּופרעה מא, (בראשית ְְְִֵֵֵַַַֹֹֹֹ

א)ובמדרש אות פט פרשה רבה הסמיכו(בראשית

בספר שנאמר מה את זה לפסוק

"לחׁש ׁשם "קץ ג)איוב: כח, נתן(איוב 'זמן - ֵֶַָֹ
בבית באפילה יעשה שנים כמה ליוסף

חלום'. פרעה חלם הקץ, שהגיע כיון האסורים.

יורםובשיחה רבינו עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל (אמרימיכאל

א), מאמר - מקץ וז"ל:נועם,

עליובתחילת עברו הצדיק יוסף של דרכו

ונפש גוף יסורי של רבות שנים

יוסף נרדף עשרה שבע מגיל כבר ביותר. קשים

באכזריות בו נהגו שלבסוף עד אחיו, ידי על

ומכרו החם, וביתו אביו מחיק אותו עקרו רבה,

ב ורוצחים. פושעים של לידיהם המשךאותו

לבית והתגלגל למצרים יוסף הורד לכך

שנה. עשרה שתים במשך שם ושהה האסורים,

יוסףמי את שליוה העצום הצער את לתאר יכול

הקשות בשנים ושעה שעה ובכל ויום יום בכל

זמן נקצב יוסף של הקשים ליסוריו גם אך הללו.

מצד - היסורים של מדתם שזוהי כיון בשמים,

נאמנים גם שני מצד אך הם, וקשים רעים אחד

בשמים להם שנקצב בזמן בדיוק לאדם להניח

כמו נוסף, אחד רגע אפילו מתעכבים ולא

ונאמנים" רעים "וחלים נט),שנאמר: כח, (דברים ֳִָָֽ
חז"ל נה.):ופירשו זרה בשליחותן(עבודה 'רעים'

אותם שמשגרים שבשעה - בשבועתן 'ונאמנים'

אלא אליו ילכו שלא אותם משביעים האדם, על

פלוני ביום אלא ממנו יצאו ולא פלוני, ביום

תרופה ידי ועל פלוני רופא ידי ועל פלונית ובשעה

יוצאים. הם מיד זה זמן מגיע וכאשר פלונית,

-וזוהי מקץ' 'ויהי פרשתנו: פתיחת של המשמעות

וסבלו לחושכו הקץ הגיע זה שבשלב לאמר,

ואילך ומכאן לחושך', שם 'קץ כמאמר: יוסף, של

וממעלה למדרגה ממדרגה יוסף של עלייתו החלה

יוסף של שירידתו וכשם המעלות. רום עד למעלה

החלומותשחלם בגלל שהרי חלומות, ידי על היתה

של עלייתו גם כך - ידם את בו ושלחו אחיו שנאוהו

הקב"ה שסייע בזכות חלומות, ידי על היתה יוסף

המשקים שר של החלומות את לפתור יוסף ביד

האופים הקודמת),ושר הפרשה בסיום קראנו (עליהם

פתרון פרעה, של חלומותיו את מכן ולאחר

מצרים, כל על מלך ונעשה לגדולה עלה מושלם,

וממילא תקופה, אותה של העל מעצמת שהיתה

העולם. כל על מלך נעשה

אנווראה יוסף של סיפורו בכל פלא: זה

חלומות שני חלומות: בששה נתקלים

חלומות שני 'וישב', פרשת בתחילת יוסף שחלם

פרשת בסוף האופים ושר המשקים שר שחלמו

בתחילת פרעה שחלם החלומות ושני 'וישב',

כנגד הם אלו חלומות ששה אשר - פרשתנו

הששית הספירה שהיא היסוד, (מתוךספירת

התחתונות, הספירות תפארת,שבע גבורה, חסד, שהן:

ומלכות), יסוד הוד, הצדיקנצח, יוסף כנגד המכוונת

יוסף זכה הללו החלומות לששת והודות כידוע.

בהיותו פרעה לפני עומדו מעת למלוך הצדיק

ועשר, מאה בגיל פטירתו עת עד שלשים, בגיל

'יסוד'. תיבת כמספר - שנה שמונים במשך

מוקדש לרפואת חיים אריה בן עדנה הי"ו
רפואה וחיים ובשורות טובות אמן



  
    



-זוהי ודור דור שבכל האמת צדיקי של דרכם

על לכן שלוה. וסופה יסורים תחילתה

צדיקים "ואורח נאמר: הצדיקים של דרכם

היום" נכון עד ואור הולך נוגה יח).כאור ד, (משלי

אחד, ברגע מאיר לא היום שאור כשם כלומר,

ולאחר מאוד, חזק חושך ישנו בהתחלה אלא

הוא וכך מעט, מעט להאיר מתחיל האור מכן

הוא היום שבצהרי עד ועוד עוד ומתחזק הולך

הצדיקים: של דרכם כך - תוקפו בשיא מאיר

גדולבתחילת החושך הצדיקים של דרכם

יסורים, עוני, עוברים הם מאוד.

מקבלים הם והכל וכיו"ב, ובזיונות מחלוקות

בהמשך אולם יתברך. ה' לכבוד ובשמחה באהבה

הקב"המגלהאתאורםומפרסםאתשמם דרכם,

של שפע עליהם ומביא כולו, העולם בכל הטוב

כפי ממש, הבא עולם מעין עילאי, ועונג רוח נחת

שהיו זהאתזהלפני לברך אמי רבי תלמידי שנהגו

בחייך' תראה 'עולמך מזה: זה יז.).נפרדים (ברכות

הצדיקיםוהסיבה של דרכם שתחילת לכך

משום - ויסורים בקשיים מלאה

על נפשם את ימסרו שהצדיקים חפץ שהקב"ה

התפילה, ועבודת התורה בלימוד הקדושה עבודתו

כי נצחי. קיום הקדושה לעבודתם יהיה זה ידי ועל

נצחי, קיום לו יש נפש במסירות שנקנה דבר כל

שום ללא יד, כלאחר שמשיגים דבר ולעומתו,

בלבד. זמני הוא הרי מיוחדים, וטרחה ִמאמץ

המוריה'לדוגמא: 'הר 'הרגם בימינו שנקרא (מה

היוהבית') דרכם בתחילת סיני' 'הר וגם

גביהם. על שאירע נשגב מעשה בעקבות קדושים

יצחק את ע"ה אבינו אברהם עקד המוריה הר על

סיני הר ועל לה'. וכקרבן כעולה להעלותו כדי בנו

ואש וברקים בקולות ישראל לעם התורה ניתנה

עליו. שהיה השכינה גילוי מפני גדולה

מעמדבכל סיום לאחר מיד סיני, הר זאת,

התורה, ככלמתן פשוט הר להיות חזר

מיוחדת. קדושה שום בו נותרה ולא ההרים

ועד העקידה מעשה מעת המוריה, הר לעומתו,

ואסור בקדושתו, הוא עומד הזה היום עצם

אליו. להתקרב לטמאים

ישראלהסיבה עם סיני שבהר משום היא, לכך

מיוחדת נפש מסירות מצידם עשו לא

דברי לפי הקדושה. התורה את לקבל לזכות כדי

עוד ישראל עם תורה מתן יום של בבוקרו חז"ל

אתמשה שלח שהקב"ה עד מטתם על לישון נותרו

התורה. את לקבל לבוא ולזרזם להעירם רבינו

גם לכן נפש, מסירות שם היתה שלא ומכיון

בלבד. זמנית היתה סיני הר על ששכנה הקדושה

היהלעומת כולו יצחק' 'עקידת מעשה זאת,

מצד הן עצומה, נפש במסירות מלווה

נפש מסירות זאת שהיתה - ע"ה אבינו אברהם

לו נולד אשר אהובו בנו את לשחוט מצידו עצומה

אבינו יצחק מצד והן צפיה, שנות מאה ִלאחר
ובקלות ושבע שלשים בן בחור אז שהיה - ע"ה

אותו, לשחוט ממנו ולמנוע לאביו להתנגד יכל

בשמחה להישחט והלך בדבר, עיכב לא זאת ובכל

שבהר ומכיון הבורא. רצון את לקיים כדי גדולה

לכן נפש, מסירות של מעשה נעשה המוריה

נצחים. לנצח בו נקבעה עליו ששכנה הקדושה

גדול,נמצאת במאמץ שמלווה מעשה שכל למד,

סופו נפש, ומסירות מרובה ִטרחה

כל ללא שנעשה מעשה ואילו לנצח. להתקיים

מסויימת בחינה בו מעורבת ואינה מיוחד, מאמץ

בלבד. זמני באופן יתקיים נפש, מסירות של

הגמראלדוגמא: לימוד בסדר שנתקל אדם

ובחר במיוחד, קשה בסוגיא שלו

בכל ויגיעה, עמל מתוך לאט, לאט להתבונן

שכל עד לאחד, אחד ולסכמם הסוגיא פרטי

זו סוגיא - ומאירים ברורים נעשו הסוגיא דברי

שלה והקדושה והזכות לעולם, ממנו תשכח לא

להבין מאוד שטרח כיון חייו, ימי כל אותו ילוו

ז

מוקדש להצלחת בר אליהו בן מירה הי"ו
עליה ברוחניות, בריאות איתנה ופרנסה טובה



  
       



היקרי התכשיטי את כשיראה אולי
מי לראות עיניו את וירי יתפעל הוא

...אות השלי

אאאאהרי לא ויוס .לה עזר לא זה
עיניו... את

והביטהעעעעלללל אסנת עמדה הגגות אחת
בכס  הבינה והיא במתרחש,
היא ואז ,צדיקי קוני לא ובזהב
על יעקב שתלה הצי את הורידה
המרכבה... לתו אותו והשליכה צוארה,
והוא המתפשטת, בקדושה חש ,יוס

ש ע הצי את וגילה סביבו התבונ
10הקודש...

כאווווההההוווואאאא דינה, של בתה אסנת .הבי
האיר רגע ובאותו ...במצרי
לו הראוי זיווגו שהיא עיניו את הקב"ה

בראשית!... ימי מששת

פרעהווווייייווווסססס "וקרא  נשאה הצדיק
ענח צפנת סי ל ו 

לאה" א ה פרע טי ת אסנת את
מה). מא, ש)

ווווההההששששנננניייי...לחלו המשיכו

ייייששששרררראאאאלללל ששששווווננננאאאא ההההוווואאאא  ללללממממלללל ההההממממששששננננהההה

ושבעששששבבבבעעעע הסתיימו, השבע שנות
העול בכל החלו... הרעב שנות
היה לשובע' לח' המחסור, הורגש
אגדות... לסיפורי רק שיי שהיה מושג

ומכלווווררררקקקק אוכל! היה ,יוס אצל ,במצרי
!מזו מצרכי לקנות למצרי ירדו העול

....אצלככככוווולללל יעקב. של ממשפחתו חו
 טוב היה המצב ובניו, יעקב
ללע ונחלת ,תמימ ימי ה' "ידע

רעה, עת יב לא בבבבייייממממייייהיה. 
עעעעיייי יט)..."ררררעעעעבבבביח לז, תהלי) 

ירדהווווההההעעעעוווובבבבדדדדהההה לא משפחתו שרק הזו
לעורר החלה ,למצרי
לה לבניו יעקב "ואמר חשדות...

"תרא,(א מב, 'לה(בראשית רש"י: ופירש 
בני בפני עצמכ תראו למה  'תרא
...שבעי את כאילו עשיו ובני ישמעאל

הקדושי,וווובבבבננננייייוווו יוס אחי יעקב, של
שקרה מה ועל ...למצרי ירדו

זיע"א: חיי החפ סיפר ,11ש

הקניות.אאאאחחחחיייי למסע התארגנו יוס
שקי לקחו ,החמורי את הכינו

דעת מה).זקנים10. מא, (בראשית

וזה אהרן11. בית הספר (עמודלשון

שלמהסה) רבי הקדוש להגאון

החפץ בשם 'שמעתי זיע"א: הורוויץ זלמן

בפרשה מוסרית הוראה זצ"ל חיים

זו'...

  
     



אאאאססססננננתתתת עעעע ממממתתתתחחחחתתתת ייייווווסססס

לעבדיו,פפפפררררעעעעהההה קרא מצרי מל
את להכי מהר, מהר, וציוה:

ההכתרה... לטקס הנצר כל

וסרטיההההחחחחייייייייטטטטיייי בדי ע התרוצצו
הסתודדו הצורפי מדידה,
היקרות למתכות וציפו המל אוצר ליד

...התכשיטי להכנת שיקבלו

שפי,בבבבממממטטטטבבבבחחחח מאות עבדו המלכותי,
ובצליה... בטיגו ובישול, באפיה
לבחור מעוזריו עשרות ע ר והיינ

ביותר... הטובות היי חביות את

רעהוווואאאאזזזז "וסר ההכתרה... בטקס החלו
על את ו ,יד מעל עט את
רבד ו , גדי את לו ,סי יד

"ארצ על מב)...ההב מא, (בראשית 

לסיבובההההססססעעעעוווודדדדהההה יצא ויוס הסתיימה,
"וצא הממלכה, שטחי בכל
ארכל ועבר פרעה מפני סי

"מו)...מצרי פסוק ש) 

בקוצי...ווווההההששששממממוווועעעעהההה כאש פשטה

שקרהווווההההתתתתווווררררהההה מה על לנו סיפרה
אמרה: היא וכ סיבוב, באותו

ר" עלי צעדה כב)"נת מט, ש) 
היו ,מצרי על למלו יוס שיצא בשעה
עומדות ,המושלי ובנות מלכי בנות
את לראות מבקשות והיו החלונות, על
קדושתו, על ששמר יוס א ,יוס פני
והבנות מושפלות, ועיניו במרכבתו ישב
למרכבתו משליכות היו בה שיביט שרצו
זהב, של תכשיטי מיני וכל עזקי ,שירי

מי זאת, לעומת נפש. מסירות מתוך אותה

הסוגיא, בהבנת רב מאמץ להשקיע לא שבחר

שטחי באופן עליהבמהירות, לעבור אלאהעדיף

זמניתמאוד. תהיה עליו השפעתהסוגיא ורדוד,

ה'בוער'דוגמא מהנושא והפעם ביותרנוספת,

הילדים: חינוך נושא - שלנו בדור

חינוך בענין כבירים מאמצים שמשקיעים הורים

שום ללא הקדושה התורה בדרך ילדיהם

לראות בעתיד יזכו עוד למיניהן, והקלות פשרות

בתים ובונים ומשגשגים פורחים ילדיהם את

ושנים ימים לאורך נחת רוב מהם וירוו לתפארת,

ונעימות. טובות

מאמץלעומת זה בענין משקיע שלא מי זאת,

ולהניח קלים' 'חיים לחיות ומעדיף גדול,

הם מטבעם ילדיו אם גם - לבד לגדול לילדיו

להצליח הסיכויים כל את להם ויש טובים ילדים

רב, זמן לאורך יחזיקמעמד לא זה ולשגשג, לפרוח

שלא כיון שהיא, כל נסיגה להם תהיה שהוא ומתי

דבר וכל נפש, מסירות שלהם בחינוך הושקעה

לעולם. מתקיים אינו נפש מסירות חסר שהוא

בעבודתכמו אחר ענין לכל בנוגע גם הוא כן

במסירות להשיג זכה שאדם מה כל - ה'

קיום לו יהיה ותחינות, תפילות ובריבוי נפש

לעולם... ממנו להילקח יוכל ולא נצחי

מוקדש לזיווג הגון לעדי בת מזל תחי', לזרע בר קיימא לאפרת בת מזל תחי'
ולהצלחת מש' שמעון הי"ו



  
       



היקרי התכשיטי את כשיראה אולי
מי לראות עיניו את וירי יתפעל הוא

...אות השלי

אאאאהרי לא ויוס .לה עזר לא זה
עיניו... את

והביטהעעעעלללל אסנת עמדה הגגות אחת
בכס  הבינה והיא במתרחש,
היא ואז ,צדיקי קוני לא ובזהב
על יעקב שתלה הצי את הורידה
המרכבה... לתו אותו והשליכה צוארה,
והוא המתפשטת, בקדושה חש ,יוס

ש ע הצי את וגילה סביבו התבונ
10הקודש...

כאווווההההוווואאאא דינה, של בתה אסנת .הבי
האיר רגע ובאותו ...במצרי
לו הראוי זיווגו שהיא עיניו את הקב"ה

בראשית!... ימי מששת

פרעהווווייייווווסססס "וקרא  נשאה הצדיק
ענח צפנת סי ל ו 

לאה" א ה פרע טי ת אסנת את
מה). מא, ש)

ווווההההששששנננניייי...לחלו המשיכו

ייייששששרררראאאאלללל ששששווווננננאאאא ההההוווואאאא  ללללממממלללל ההההממממששששננננהההה

ושבעששששבבבבעעעע הסתיימו, השבע שנות
העול בכל החלו... הרעב שנות
היה לשובע' לח' המחסור, הורגש
אגדות... לסיפורי רק שיי שהיה מושג

ומכלווווררררקקקק אוכל! היה ,יוס אצל ,במצרי
!מזו מצרכי לקנות למצרי ירדו העול

....אצלככככוווולללל יעקב. של ממשפחתו חו
 טוב היה המצב ובניו, יעקב
ללע ונחלת ,תמימ ימי ה' "ידע

רעה, עת יב לא בבבבייייממממייייהיה. 
עעעעיייי יט)..."ררררעעעעבבבביח לז, תהלי) 

ירדהווווההההעעעעוווובבבבדדדדהההה לא משפחתו שרק הזו
לעורר החלה ,למצרי
לה לבניו יעקב "ואמר חשדות...

"תרא,(א מב, 'לה(בראשית רש"י: ופירש 
בני בפני עצמכ תראו למה  'תרא
...שבעי את כאילו עשיו ובני ישמעאל

הקדושי,וווובבבבננננייייוווו יוס אחי יעקב, של
שקרה מה ועל ...למצרי ירדו

זיע"א: חיי החפ סיפר ,11ש

הקניות.אאאאחחחחיייי למסע התארגנו יוס
שקי לקחו ,החמורי את הכינו

דעת מה).זקנים10. מא, (בראשית

וזה אהרן11. בית הספר (עמודלשון

שלמהסה) רבי הקדוש להגאון

החפץ בשם 'שמעתי זיע"א: הורוויץ זלמן

בפרשה מוסרית הוראה זצ"ל חיים

זו'...

ז

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



  
    



ווווההההאאאאחחחחיייילאר חזרה דרכ את החלו
שקי את פתחו בדר ישראל.
הכס שכל גילו ולהפתעת ,המזו
...לה הוחזר המוצרי על ששילמו

הכסבבבבששששננננתתתת  יאמיר שהיוקר רעבו
להיות? יכול זה אי !לה החוזר
הוא אולי ,להיפ לחשוב התחילו ה ואז
התנהג בגלוי רק בסתר, ישראל אוהב

בו... יחשדו שלא כדי כ

שהביאוחחחחללללפפפפהההה המזו ומוצרי  תקופה
הסתיימו...

ווווההההבנימי  והפע למסע, יצאו שוב
וניגשו ,למצרי הגיעו ה .את
עצמו... על הסיפור חזר ושוב .להירש
עומדי עצמ מצאו ה דקות כמה ותו

...מצרי למל המשנה לפני

הווווייייווווססססמצ ומיד ,לראות מתרגש
וה מלכותית. סעודה להכי

לסעודה... אליו מצטרפי

צדקנוההההאאאאחחחחיייי' זה: על זה הסתכלו
אוהב באמת הוא במחשבתנו!
רק היה בהתחלה שהיה ומה ישראל,

בו!'... ירגישו שלא כדי

ממלאההההססססעעעעוווודדדדהההה שוב ויוס הסתיימה,
וש בתבואה שקיה את

והפע בחזרה, כספ את השקי בתו
...בנימי של בשקו כס גביע ש ג

ווווההההאאאאחחחחיייילאר חזרה דרכ את החלו
מלא לב והפע ישראל.
של בלבו שנת לה', 'תודה שמחה

ישראל'... אהבת למל המשנה

נראההההה סמי וענ להתרחק, הספיקו לא
והתקרב הל הענ ...מאחוריה
'עצרו :חיילי גדוד התגלה ומאחוריו

'!עצורי את החוק. בש מיד!

קרה?' 'מה

,,,,הגביע!'''''אאאאתתתת את גנבת ,בעצמכ

אאאאזזזזייייקקקקייייידיה על הוטלו משקל כבדי
כבד במשמר לוו וה ורגליה

...יוס של לארמונו

אדומותעעעעלללל ופניו יוס ישב מלכותי כסא
שתאכלו חשבת 'מה :אתי,מזע

חייב אני  הגביע?! את לי ותגנבו
את להפו והחלטתי .אתכ להעניש

האישי!'... לעבדי בנימי

שונאההההאאאאחחחחיייי' השני: על אחד הסתכלו
נגדנו טוב? או רע אוהב? או
מה !עול של רבונו אתנו?... או

...'???כא קורה

ללללאאאאחחחחייייוווו ממממתתתתוווווווודדדדעעעע ייייווווסססס

האחרונהפפפפררררששששתתתתננננוווו בפגישה מתחילה
 'הנעל 'האח בי שנערכה

פגישה אותה .הקדושי אחיו לבי ,יוס
במיוחד... סוערת היתה

  
    



,אחסו כסוכלי של גדול וסכו
במסע... והתחילו

בבבבדדדדררררה וש סיני, במדבר עברו למצרי
ממצרי החוזרי בשיירות פגשו

'באיזה התעניינו: וה .לבתיהאופ
המכירה?' מתבצעת

קלות.ווווההההאאאאננננששששיייי בקלי 'ממש השיבו:
מתבצע למצרי בכניסה
.המוצרי את ומזמיני משלמי וש ,רישו

מטפלי פועלי אלפי בהזמנות,עשרות
...!'המוצרי את מקבלי משעה פחות ותו

ההההאאאאחחחחיייינצטר לא ה', ברו' שמחו.
...'הזמ את לבזבז

הההה.להירש וניגשו ,למצרי הגיעו

בבקשה!' 'שמות

....יששכר.''''רררראאאאוווובבבב יהודה. לוי. .שמעו
נפתלי. אשר. גד. .ד .זבולו
'...להזמי רוצי ואנחנו יעקב. בני וכולנו

הפקיד.ללללפפפפתתתתעעעע של מפניו החיו נמחק
 הבינו לא האחי ...נעל והוא
עומדי ה עוד '?נעל הוא לא'
חיילי הגיחו הצדדי ומכל ,וממתיני

...אות והקיפו קומנדו

ישראל?'''''אאאאתתתת באר שגר יעקב בני

....אנחנו'.''''ככככ זה

בבבבשששש'''''!עצורי את החוק.

אאאאזזזזייייקקקקייייידיה על הוטלו משקל כבדי
כבד במשמר לוו וה ורגליה

...יוס של לארמונו

ועיניועעעעלללל צעיר איש ישב מלכותי כסא
שתוכלו חשבת 'מה ,זיקי יורות
שסוכני יודעי לא את מה, לברוח?

בעול מהטובי ה שלנו הביו...'!?

מדבר?'''''ססססללללייייחחחחהההה אתה מה על אדוני,

ששששוווו''''את סולח. לא אני סליחה.
'!כ על ותענשו  מרגלי

ווווייייווווססססאות גררו והחיילי בידו, סימ
כבוד הרבה ובלי המעצר, לתא
הברזל ודלת לתוכו, אות דחפו

בחבטה! נסגרה החורקת

מהההההאאאאחחחחיייי 'נו, המעצר... בתא ישבו
מגיעי אלפי ?אומרי את
,ולוקחי משלמי וכול ,יו בכל לכא
המושל עלילות... העלילו עלינו ורק
אמיתי'... אנטישמי ישראל, שונא הזה

אאאאווווההההבבבב?!?!?!?! אאאאוווו ששששווווננננאאאא

האחיששששללללששששהההה על עברו יממות
הוא ואז המעצר, בתא
המוצרי את לה נת ,אות שחרר

הבאה בפע' וביקש: שהזמינו,
את אתכ תביאו באי שאת

...'בנימי

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



  
    



ווווההההאאאאחחחחיייילאר חזרה דרכ את החלו
שקי את פתחו בדר ישראל.
הכס שכל גילו ולהפתעת ,המזו
...לה הוחזר המוצרי על ששילמו

הכסבבבבששששננננתתתת  יאמיר שהיוקר רעבו
להיות? יכול זה אי !לה החוזר
הוא אולי ,להיפ לחשוב התחילו ה ואז
התנהג בגלוי רק בסתר, ישראל אוהב

בו... יחשדו שלא כדי כ

שהביאוחחחחללללפפפפהההה המזו ומוצרי  תקופה
הסתיימו...

ווווההההבנימי  והפע למסע, יצאו שוב
וניגשו ,למצרי הגיעו ה .את
עצמו... על הסיפור חזר ושוב .להירש
עומדי עצמ מצאו ה דקות כמה ותו

...מצרי למל המשנה לפני

הווווייייווווססססמצ ומיד ,לראות מתרגש
וה מלכותית. סעודה להכי

לסעודה... אליו מצטרפי

צדקנוההההאאאאחחחחיייי' זה: על זה הסתכלו
אוהב באמת הוא במחשבתנו!
רק היה בהתחלה שהיה ומה ישראל,

בו!'... ירגישו שלא כדי

ממלאההההססססעעעעוווודדדדהההה שוב ויוס הסתיימה,
וש בתבואה שקיה את

והפע בחזרה, כספ את השקי בתו
...בנימי של בשקו כס גביע ש ג

ווווההההאאאאחחחחיייילאר חזרה דרכ את החלו
מלא לב והפע ישראל.
של בלבו שנת לה', 'תודה שמחה

ישראל'... אהבת למל המשנה

נראההההה סמי וענ להתרחק, הספיקו לא
והתקרב הל הענ ...מאחוריה
'עצרו :חיילי גדוד התגלה ומאחוריו

'!עצורי את החוק. בש מיד!

קרה?' 'מה

,,,,הגביע!'''''אאאאתתתת את גנבת ,בעצמכ

אאאאזזזזייייקקקקייייידיה על הוטלו משקל כבדי
כבד במשמר לוו וה ורגליה

...יוס של לארמונו

אדומותעעעעלללל ופניו יוס ישב מלכותי כסא
שתאכלו חשבת 'מה :אתי,מזע

חייב אני  הגביע?! את לי ותגנבו
את להפו והחלטתי .אתכ להעניש

האישי!'... לעבדי בנימי

שונאההההאאאאחחחחיייי' השני: על אחד הסתכלו
נגדנו טוב? או רע אוהב? או
מה !עול של רבונו אתנו?... או

...'???כא קורה

ללללאאאאחחחחייייוווו ממממתתתתוווווווודדדדעעעע ייייווווסססס

האחרונהפפפפררררששששתתתתננננוווו בפגישה מתחילה
 'הנעל 'האח בי שנערכה

פגישה אותה .הקדושי אחיו לבי ,יוס
במיוחד... סוערת היתה

ז

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



  
      



ווווככככששששייייווווסססס:מילי שתי הכל, בס אמר,
"סי ג)"אני מה, הכל!(בראשית תור  

היאההההתתתתגגגגללללהההה ההשגחה שיד למפרע
המהלכי כל את שהובילה
שדי... במלכות העול מתיקו כחלק הללו,

ידיווווההההננננהההה,,,, על כיצד להסביר כדי
,למצרי והירידה המכירה
כמה נצטר לתיקונו, העול התקרב
בזה הארכנו וכבר חוברות, וכמה
להביא ברצוננו עתה א בעבר. קצת
וכ .חיי החפ של דבריו סיו את

אמר: הוא

אתבבבבממממעעעעממממדדדד לקבל זכינו סיני הר
וכעבור הקדושה, התורה
ומאז, .לאר נכנסנו שנה 40
ע על עוברי ,שני אלפי במש
לא ודברי הרפתקאות הרבה ישראל

...מובני

מחלוקותממממללללחחחחממממוווותתתת,,,, האומות, שנאת רדיפות,
קשיי בפרנסה, קשיי פנימיות,

...פחדי ,מתחי ,לחצי ,נפשיי

פניווווגגגג הארת את ומרגישי כשזוכי
שהכל ונראה חסדו, גודל ואת ה',
כחות מתעוררי אז דוקא  במנוחה
האד את להכשיל ומנסי הטומאה

והרבה שבתורה... העבירות בכל
קשה יותר הרבה הזו המלחמה פעמי

...האחרי המצבי מכל

המחשבה:ווווללללפפפפעעעעממממיייי ללב מתגנבת
לעבור צריכי 'למה
רוצי מה הזה, המסלול את
מה !עול של רבונו מאתנו...

...'???כא קורה

אתווווככככששששייייתתתתגגגגללללהההה לשמוע נזכה המשיח, מל
שתי הכל, בס אומר הקב"ה
אלו מילי ובשתי  ה'! אני :מילי

הכל!... יתור

חיי:ווווזזזזהההה החפ ישמע13לשו 'כאשר
ה'' 'אני המילי שתי את העול
על והתמיהות הקושיות כל יתורצו
לפלא לכאורה שהוא ,העול הנהגת
כל ויתחוורו יתבררו עתה, עד בעינינו
ה' יד כי יחדיו, בשר כל וראו הענייני

לטובתנו'. הכל עשתה

זיעווווההההייייססססוווודדדד מסלוני היההעבודה "א
לומר: על14רגיל אד ש'אל

לכל התירו הוא  'יעהל
הקושיות...

שלוווואאאאחחחחרררריייי הסיפור הזו, ההקדמה כל
...מוב יותר גרלי

חפץ התורה13. על יוסף').חיים 'ויאמר ד"ה ויגש (פרשת

תורת קמא).אבות14. אות (שבת

  
      



קלטתיייייההההוווודדדדהההה לו: ואומר ליוס ניגש
לריב: שאוהב אד סת אתה ,אות

עלינובבבבפפפפעעעע העללת שנפגשנו, ראשונה
"א לימר" .(ט מב, (בראשית 

חיינו,ווווגגגג תולדות את ל שסיפרנו אחרי
 עלינו ולהעליל להמשי התעקשת

לראת" את האר יא)."ערות פסוק ש) 

שינתווווככככאאאאששששרררר ,כ לטעו יכל לא כבר
גנבי' :לטעו והתחלת ,טענת
...'גנבת שלי החמוד הגביע את !את

חרביתתתתדדדדעעעע את אוציא וא  הגזמת ,ל
!הרוגי מצרי כל אמלא מנרתיקה,

והשיב:ייייווווסססס אדיש במבט עליו הסתכל
אני מנרתיקה חרב תוציא א יהודה,

!צואר על כורכו

אתאאאאממממרררר אפתח א ,ל דע יהודה: לו
!אות אבלע פי

ווווייייווווסססס.באב סותמו אני פי תפתח א השיב:

לאבא?אאאאממממרררר נאמר מה ,ליוס יהודה
אמור באדישות, ענה ויוס

החבל הל :לאבי(בנימי)הדלי אחר
(יוס).'וכו

ככככייייוווויוס להחריבשראה דעת שהסכימה
מוטב בלבו: יוס אמר ,מצרי את
...מצרי את יחריבו ואל לה שאתוודע

שלאאאאממממרררר שאחיו ,אמרת כ לא :יוס לה
מת, לא שהוא לכ תדעו מת?! זה
התחיל לראותו? רוצי קניתיו, אני שהרי
ב יוס אצלי, בוא יעקב ב יוס קורא:
...שמכרו אחי ע ודבר אצלי, בוא יעקב

הביתווווההההייייוווו פינות בארבע עיניה נושאי
:יוס לה אמר לכניסתו. ומחכי
אני ,ולכא לכא מסתכלי את למה

...!אחיכ יוס

אותו...ממממיייידדדד לענות יכלו ולא נשמת פרחה

ונפלובבבבאאאאוווותתתתהההה גדול, בקול יהודה צווח שעה
כל והפילו ,שבמצרי חומות כל

,שבמצרי וירד12החיות מכסאו, יוס ונפל
הגבורי וכל ,שיניה ונפלו מכסאו פרעה
לה התעוותו יוס לפני עומדי שהיו
חל וקל אריה "אגת שנאמר: ...הפני

"ענ כפירי י)...וי ד, (איוב 

אאאאחחחחדדדד!!!! תתתתייייררררוווו  ההההררררבבבבהההה קקקקווווששששייייוווותתתת

הרבהממממממממששששיייי ואומר: חיי החפ
את ליוו לכאורה, קושיות,
אירע למה ובניו. יעקב של חייה

דינה, מכירתמעשה אירע למה
מצרי של המושל למה ,יוס

מתעלל...

והיינו ולדן.12. את הפילו המעוברות שהנשים

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



  
      



ווווככככששששייייווווסססס:מילי שתי הכל, בס אמר,
"סי ג)"אני מה, הכל!(בראשית תור  

היאההההתתתתגגגגללללהההה ההשגחה שיד למפרע
המהלכי כל את שהובילה
שדי... במלכות העול מתיקו כחלק הללו,

ידיווווההההננננהההה,,,, על כיצד להסביר כדי
,למצרי והירידה המכירה
כמה נצטר לתיקונו, העול התקרב
בזה הארכנו וכבר חוברות, וכמה
להביא ברצוננו עתה א בעבר. קצת
וכ .חיי החפ של דבריו סיו את

אמר: הוא

אתבבבבממממעעעעממממדדדד לקבל זכינו סיני הר
וכעבור הקדושה, התורה
ומאז, .לאר נכנסנו שנה 40
ע על עוברי ,שני אלפי במש
לא ודברי הרפתקאות הרבה ישראל

...מובני

מחלוקותממממללללחחחחממממוווותתתת,,,, האומות, שנאת רדיפות,
קשיי בפרנסה, קשיי פנימיות,

...פחדי ,מתחי ,לחצי ,נפשיי

פניווווגגגג הארת את ומרגישי כשזוכי
שהכל ונראה חסדו, גודל ואת ה',
כחות מתעוררי אז דוקא  במנוחה
האד את להכשיל ומנסי הטומאה

והרבה שבתורה... העבירות בכל
קשה יותר הרבה הזו המלחמה פעמי

...האחרי המצבי מכל

המחשבה:ווווללללפפפפעעעעממממיייי ללב מתגנבת
לעבור צריכי 'למה
רוצי מה הזה, המסלול את
מה !עול של רבונו מאתנו...

...'???כא קורה

אתווווככככששששייייתתתתגגגגללללהההה לשמוע נזכה המשיח, מל
שתי הכל, בס אומר הקב"ה
אלו מילי ובשתי  ה'! אני :מילי

הכל!... יתור

חיי:ווווזזזזהההה החפ ישמע13לשו 'כאשר
ה'' 'אני המילי שתי את העול
על והתמיהות הקושיות כל יתורצו
לפלא לכאורה שהוא ,העול הנהגת
כל ויתחוורו יתבררו עתה, עד בעינינו
ה' יד כי יחדיו, בשר כל וראו הענייני

לטובתנו'. הכל עשתה

זיעווווההההייייססססוווודדדד מסלוני היההעבודה "א
לומר: על14רגיל אד ש'אל

לכל התירו הוא  'יעהל
הקושיות...

שלוווואאאאחחחחרררריייי הסיפור הזו, ההקדמה כל
...מוב יותר גרלי

חפץ התורה13. על יוסף').חיים 'ויאמר ד"ה ויגש (פרשת

תורת קמא).אבות14. אות (שבת

ז

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



  
     



בצדקותעעעעללללייייננננוווו תורה, בלימוד להרבות
הוא תפקידנו ישראל. ובאהבת
לא ,חזקי להיות טוב, הרבה לעשות
לא וכ וחס, חלילה תפילה לבטל

קבוע... שיעור להפסיד

תלמודתתתתללללממממוווודדדד ובפרט ,כול כנגד תורה
שיעור כל .רבי של תורה
מקיי הוא ,כול כנגד הוא שומע, שאד
התורה, מצוות תרי"ג כל את רגע באותו
וכו'... והיתר איסור דיני שבת, שמירת

ט:)בגמראככככתתתתוווובבבב קט הפסוק:(מועד על
בה" ישוו לא חפצי (משלי"וכל

יא), ומסבירהח, ,שמי חפצי אפילו
ולא עשה המצוות שכל ש הגמרא
לא כול ,ודרבנ דאורייתא תעשה,
אחד שיעור של לדרגה להגיע יכולי

תורה. שיעור של כח זה 

באחתההההררררבבבביייי כותב מליובאוויטש
הקדושות, שבכחו16משיחותיו

הגנה להוסי בציבור, תורה שיעור של
נזק, כל מפני ישראל לע עצומה
שכינה, יש ציבור שיש במקו כי
התורה כל אז מצטרפת וכשהשכינה

המו קול כי רגע, באותו נלמדת כולה
שזוכ  תורה לימוד אפילו לכ שדי, קול

כל כמו שקולה לכשעצמה, אחת מצוה
מצוות... התרי"ג

אאאאפפפפייייללללוווובבבבדדדדוווורררר ההההתתתתקקקקדדדדממממוווותתתת ככככלללל ששששללללננננוווו
ששששווווהההה ההההייייאאאא בבבבייייוווותתתתרררר,,,, ההההממממזזזזעעעעררררייייתתתת
ההההדדדדוווורררר ששששלללל ממממצצצצבבבבוווו ממממחחחחממממתתתת ,,,,בבבבששששממממיייי ההההררררבבבבהההה
תתתתאאאאוווווווותתתת,,,, ווווההההררררבבבבהההה ,,,,פפפפייייתתתתוווויייייייי ההההררררבבבבהההה בבבבוווו ששששיייישששש
עעעעצצצצממממוווו,,,, בבבבאאאאדדדד תתתתללללוווויייייייי ככככ ככככלללל ללללאאאא ששששהההה
ממממגגגגייייעעעע ההההככככלללל ,,,,ממממאאאאדדדדוווו ממממגגגגייייעעעע ההההררררוווובבבב אאאאללללאאאא
ווווייייאאאאממממרררר אאאאדדדד ייייבבבבוווואאאא אאאא ווווללללככככ ,,,,ממממבבבבחחחחוווו
ההההזזזזהההה,,,, בבבבדדדדוווורררר ללללההההקקקקבבבב""""הההה ללללההההתתתתקקקקררררבבבב ללללוווו ששששקקקקששששהההה
בבבבדדדדוווורררר ככככיייי טטטטוווועעעעהההה,,,, ששששההההוווואאאא ללללוווו ללללווווממממרררר צצצצרררריייי
ננננחחחחששששבבבב ששששעעעעווווששששיייי ההההממממעעעעטטטט אאאאפפפפייייללללוווו ההההזזזזהההה
ככככיייי ,,,,ההההרררראאאאששששוווונננניייי ללללדדדדווווררררוווותתתת ייייחחחחססססייייתתתת ללללההההררררבבבבהההה
אאאאבבבבלללל בבבבממממייייעעעעווווטטטטהההה.... ההההקקקקללללייייפפפפהההה ההההייייתתתתהההה שששש
ממממאאאאוווודדדד,,,, בבבבממממאאאאוווודדדד ההההתתתתעעעעצצצצממממהההה ההההייייאאאא ששששללללננננוווו בבבבדדדדוווורררר
ששששככככתתתתוווובבבב:::: ווווככככממממוווו גגגגססססייייססססהההה,,,, ללללקקקקרררראאאאתתתת ההההייייאאאא ככככיייי

""""ייייגגגגוווווווועעעעוווו ררררווווחחחח כט),""""תתתתווווסססס קד, תהלי)

ככככ וווואאאאחחחחרררר ררררווווחחחח ננננתתתתווווסססס ההההממממייייתתתתהההה ששששקקקקוווודדדד
ככככחחחח ללללקקקקללללייייפפפפהההה ששששיייישששש ההההססססייייבבבבהההה ווווזזזזוווו ,,,,ייייגגגגוווווווועעעעוווו
ששששגגגג ללללדדדדעעעעתתתת צצצצרררריייי ללללככככ ככככפפפפוווולללל.... ככככחחחח ,,,,ננננווווסססס
חחחחללללייייללללהההה ררררווווחחחחננננייייתתתת בבבבננננפפפפייייללללהההה ננננממממצצצצאאאא ההההאאאאדדדד אאאא
,,,,ייייקקקקוווו תתתתייייככככ אאאאללללאאאא ,,,,ששששאאאאננננ ייייששששאאאארררר ללללאאאא ווווחחחחסססס,,,,

וז"ל אבות16. לפרקי דרושים - מנחם (תורת

סו): לימודעמוד ידי על כי

מדות י"ג נמשכים בהלכות ששונים התורה

דרבים תורה ידי שעל וזהו הרחמים.

שעל זה כי יותר, עליון אור ידינמשך

הרחמים מדות י"ג נמשכים התורה לימוד

ברבים תורה לימוד ידי על בעיקר הוא

דוקא.

  
     



ייייההההוווודדדדהההה אאאאתתתת ששששווווללללחחחח ייייעעעעקקקקבבבב

אבא!ההההאאאאחחחחיייי' לו ובישרו ליעקב חזרו
אבינו יעקב חי'. יוס עוד

...למצרי לרדת ומתכונ שומע

ואומרוווואאאאזזזז,,,, ליהודה קורא הוא
גזר הבתרי בי בברית לו:
למצרי ירדו אברה שצאצאי הקב"ה
מתחיל שזה רואה ואני .ש להשתעבד

מעתה...

לשרודווווככככיייידדדדוווועעעע אפשרות שו אי ,ל
הזה, העול מאורעות כל את

לתורה. מחובר יהיה שהאד בלי

מקבלתררררקקקק קבוע, תורה שיעור ידי על
העול את לשרוד ותוק כח הנפש
עכשיו שתרד רוצה אני ולכ הזה...
של מסודרת מערכת ותקי למצרי
לפניו לח יהדה "ואת  תורה שיעורי

נה" לפניו להרת סי (בראשיתאל 
כח)... מו,

לווווופפפפייייררררשששש לתק  לפניו' 'להרת רש"י:
הוראה. תצא שמש תלמוד בית

תורהוווובבבבפפפפררררטטטט ולומדי זוכי כאשר
מסודר. בשיעור ,ברבי

רבינוווווככככ עט"ר מארי אבא אמר אמר
זיע"א: אברג'ל מיכאל 15יור

מ"א)פאהממממססססככככתתתת במעלת(פ"א פותחת
אומרת: היא וכ התורה, לימוד

 'כול כנגד תורה 'ותלמוד

כל(ש):בירושלמיוווופפפפייייררררשששש 'אפילו
שוות אינ תורה של מצותיה

התורה'!... מ אחד לדבר

שהביאוווובבבבדדדדרררר שהטע לומר יש רמז
המימרא את הנשיא יהודה רבי
אותנו ללמד כדי ,זרעי בסדר הזו
טובי שרשי לו שיהיו שרוצה שמי
לא שהוא לדאוג עליו באמת, ועמוקי

מהתורה! יתלש

הזהווווללללככככ הכלל את לזכור כדאי תמיד
כי .כול כנגד תורה שתלמוד
הידיעה מלבד תורה, לומד כשאד
הריוח עיקר לעצמו, רוכש שהוא עצמה
שלומד מי .לקיי יודע שהוא שלו
לומד שלא מי ,לקיי יודע  תורה

...לקיי יודע לא  תורה

ידיעותיוווווללללככככ את להרחיב האד על
וה בבקיאות ה הקדושה, בתורה
את ישיג הוא דבר של בסופו וכ ,בעיו
 המדרש לבית שהול מי כל כי הכל,
על שרק כיו גדול. אד להיות יזכה
לשלימות... להגיע אפשר התורה ידי

בצור תש"פ).ירום15. מהדורת יד, עמוד פי"ח (ח"ד

מוקדש לעילוי נשמת חנה בת פורטונה ז"ל
נלב"ע כח' כסליו - התשע'ז



  
     



בצדקותעעעעללללייייננננוווו תורה, בלימוד להרבות
הוא תפקידנו ישראל. ובאהבת
לא ,חזקי להיות טוב, הרבה לעשות
לא וכ וחס, חלילה תפילה לבטל

קבוע... שיעור להפסיד

תלמודתתתתללללממממוווודדדד ובפרט ,כול כנגד תורה
שיעור כל .רבי של תורה
מקיי הוא ,כול כנגד הוא שומע, שאד
התורה, מצוות תרי"ג כל את רגע באותו
וכו'... והיתר איסור דיני שבת, שמירת

ט:)בגמראככככתתתתוווובבבב קט הפסוק:(מועד על
בה" ישוו לא חפצי (משלי"וכל

יא), ומסבירהח, ,שמי חפצי אפילו
ולא עשה המצוות שכל ש הגמרא
לא כול ,ודרבנ דאורייתא תעשה,
אחד שיעור של לדרגה להגיע יכולי

תורה. שיעור של כח זה 

באחתההההררררבבבביייי כותב מליובאוויטש
הקדושות, שבכחו16משיחותיו

הגנה להוסי בציבור, תורה שיעור של
נזק, כל מפני ישראל לע עצומה
שכינה, יש ציבור שיש במקו כי
התורה כל אז מצטרפת וכשהשכינה

המו קול כי רגע, באותו נלמדת כולה
שזוכ  תורה לימוד אפילו לכ שדי, קול

כל כמו שקולה לכשעצמה, אחת מצוה
מצוות... התרי"ג

אאאאפפפפייייללללוווובבבבדדדדוווורררר ההההתתתתקקקקדדדדממממוווותתתת ככככלללל ששששללללננננוווו
ששששווווהההה ההההייייאאאא בבבבייייוווותתתתרררר,,,, ההההממממזזזזעעעעררררייייתתתת
ההההדדדדוווורררר ששששלללל ממממצצצצבבבבוווו ממממחחחחממממתתתת ,,,,בבבבששששממממיייי ההההררררבבבבהההה
תתתתאאאאוווווווותתתת,,,, ווווההההררררבבבבהההה ,,,,פפפפייייתתתתוווויייייייי ההההררררבבבבהההה בבבבוווו ששששיייישששש
עעעעצצצצממממוווו,,,, בבבבאאאאדדדד תתתתללללוווויייייייי ככככ ככככלללל ללללאאאא ששששהההה
ממממגגגגייייעעעע ההההככככלללל ,,,,ממממאאאאדדדדוווו ממממגגגגייייעעעע ההההררררוווובבבב אאאאללללאאאא
ווווייייאאאאממממרררר אאאאדדדד ייייבבבבוווואאאא אאאא ווווללללככככ ,,,,ממממבבבבחחחחוווו
ההההזזזזהההה,,,, בבבבדדדדוווורררר ללללההההקקקקבבבב""""הההה ללללההההתתתתקקקקררררבבבב ללללוווו ששששקקקקששששהההה
בבבבדדדדוווורררר ככככיייי טטטטוווועעעעהההה,,,, ששששההההוווואאאא ללללוווו ללללווווממממרררר צצצצרררריייי
ננננחחחחששששבבבב ששששעעעעווווששששיייי ההההממממעעעעטטטט אאאאפפפפייייללללוווו ההההזזזזהההה
ככככיייי ,,,,ההההרררראאאאששששוווונננניייי ללללדדדדווווררררוווותתתת ייייחחחחססססייייתתתת ללללההההררררבבבבהההה
אאאאבבבבלללל בבבבממממייייעעעעווווטטטטהההה.... ההההקקקקללללייייפפפפהההה ההההייייתתתתהההה שששש
ממממאאאאוווודדדד,,,, בבבבממממאאאאוווודדדד ההההתתתתעעעעצצצצממממהההה ההההייייאאאא ששששללללננננוווו בבבבדדדדוווורררר
ששששככככתתתתוווובבבב:::: ווווככככממממוווו גגגגססססייייססססהההה,,,, ללללקקקקרררראאאאתתתת ההההייייאאאא ככככיייי

""""ייייגגגגוווווווועעעעוווו ררררווווחחחח כט),""""תתתתווווסססס קד, תהלי)

ככככ וווואאאאחחחחרררר ררררווווחחחח ננננתתתתווווסססס ההההממממייייתתתתהההה ששששקקקקוווודדדד
ככככחחחח ללללקקקקללללייייפפפפהההה ששששיייישששש ההההססססייייבבבבהההה ווווזזזזוווו ,,,,ייייגגגגוווווווועעעעוווו
ששששגגגג ללללדדדדעעעעתתתת צצצצרררריייי ללללככככ ככככפפפפוווולללל.... ככככחחחח ,,,,ננננווווסססס
חחחחללללייייללללהההה ררררווווחחחחננננייייתתתת בבבבננננפפפפייייללללהההה ננננממממצצצצאאאא ההההאאאאדדדד אאאא
,,,,ייייקקקקוווו תתתתייייככככ אאאאללללאאאא ,,,,ששששאאאאננננ ייייששששאאאארררר ללללאאאא ווווחחחחסססס,,,,

וז"ל אבות16. לפרקי דרושים - מנחם (תורת

סו): לימודעמוד ידי על כי

מדות י"ג נמשכים בהלכות ששונים התורה

דרבים תורה ידי שעל וזהו הרחמים.

שעל זה כי יותר, עליון אור ידינמשך

הרחמים מדות י"ג נמשכים התורה לימוד

ברבים תורה לימוד ידי על בעיקר הוא

דוקא.

ז

מוקדש לעילוי נשמת מור)מרדכי( בן מלי מזל ז"ל
נלב"ע כ"ב כסליו התשע'ט - תנצב"ה



  
      



מעומקא נעשית תשובתו כאשר
זה המשולבי ורחימו ודחילו דליבא,

איש על אפילו קפידא לו וכשאי בזה,
מישראל... אחד

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

חייו א א א א .... ימי  במש עוברי אד כל על

לשרוד יוכל שאד וכדי  .שוני מאורעות

שהוא ידי  על רק זה  חייו מאורעות כל את

שהאד ידי על רק לתורה . מחובר  לומד לומד לומד לומד יהיה

קבועקבועקבועקבוע,,,, תורה תורה תורה תורה  כח שיעור שיעור שיעור שיעור  מקבלת שלו  הנפש

הזה. העול את לשרוד  ותוק

תורה....ב ב ב ב  שיעור ללמוד  זוכי כאשר  ובפרט 

 שלברבי ברבי ברבי ברבי ....קבוע תורה  שיעור שכל 

את  קיי הוא כאילו האד על  מעלה רבי

תורה שיעור  של  בכחו  וכ כולה . התורה  כל 

 לע עצומה  הגנה להוסי זה בציבור,

ציבור  שיש במקו כי נזק, כל מפני ישראל 

כל אז מצטרפת וכשהשכינה  שכינה , יש

שקולה רגע, באותו שנלמדת כולה  התורה 

 זוכי כאשר ובפרט מצוות. התרי"ג כל כמו 

חסידות. בשיעור להשתת

טובי ג ג ג ג .... שרשי לו  יהיו שבאמת שרוצה  אד

,לא לא לא לא ועמוקי  לעול לעול לעול לעול שהוא שהוא שהוא שהוא  לדאוג לדאוג לדאוג לדאוג  עליועליועליועליו

מהתורה מהתורה מהתורה מהתורה .... מלבדיתלשיתלשיתלשיתלש תורה, לומד כשאד כי

עיקר  לעצמו , רוכש שהוא  עצמה  הידיעה

אותה. לקיי יודע שהוא שלו הריוח

 לכ לכ לכ בתורהלכ ידיעותיו  את להרחיב האד על

וכ , בעיו וה בבקיאות  ה הקדושה ,

מי כל  כי  הכל , את ישיג  הוא דבר של בסופו 

 אד להיות יזכה   המדרש לבית  שהול

להגיע להגיע להגיע להגיע גדול . אפשר אפשר אפשר אפשר  התורההתורההתורההתורה ידי ידי ידי ידי  על על על על  שרק שרק שרק שרק  כיוכיוכיוכיו

לשלימות לשלימות לשלימות לשלימות ....

המזערית ד ד ד ד .... אפילו  התקדמות כל  שלנו בדור

שוה היא  ,שמי ויראת בתורה  ביותר

מצבו  מחמת שהמצב משו ,בשמי הרבה 

והרבה ,פיתויי הרבה בו  שיש הדור  של

לו  שקשה  ויאמר  אד יבוא א  ולכ תאוות.

לו  לומר  צרי הזה , בדור להקב"ה  להתקרב

טועה , המעט המעט המעט המעט שהוא אפילואפילואפילואפילו הזה הזה הזה הזה  בדור בדור בדור בדור  כי כי כי כי 

לדורות לדורות לדורות לדורות  יחסית יחסית יחסית יחסית  להרבהלהרבהלהרבהלהרבה נחשב נחשב נחשב נחשב  שעושישעושישעושישעושי

.... הראשוני הראשוני הראשוני הראשוני האד א שג לדעת  צרי לכ

ישאר  לא  וחס, חלילה  רוחנית בנפילה נמצא

שינוי. ויעשה יקו תיכ אלא  ,שאנ

  
     



קקקקממממתתתתיייי"""" ננננפפפפללללתתתתיייי """"ככככיייי ששששככככתתתתוווובבבב:::: ככככממממוווו
ח), ז, אאאאללללאאאא(מיכה ההההממממצצצצבבבב,,,, עעעע ללללההההששששלללליייי אאאאססססוווורררר

ששששייייננננוווויייי.... ללללעעעעששששוווותתתת תתתתייייככככ חחחחייייייייבבבביייי

בשיעורוווובבבבפפפפררררטטטט להשתת זוכי כאשר
חסידות...

היתהההההננננששששממממהההה לא טוב ש הבעל של
הדעת, ע חטא שהיה בזמ
לפני עוד עד מג לצאת הצליחה היא
וברחה, במשהו הרגישה היא קרה, שזה
של טע שו טעמה לא היא כ וא

כשאביו נולד הוא לכ אליעזר)רע, (רבי

זה שבגיל שנה, מאה בגיל היה
,שבאד החומריות התאוות מתבטלות

חז"ל שאמרו מכ"א):כמו פ"ה ב(אבות
.העול מ ובטל ועבר מת כאילו מאה
היא טוב ש הבעל של תורתו לכ

.ק אי עד שמגיעה תורה

טובבבבבששששננננתתתת ש הבעל עשה תק"ז
מעלה ועלה נשמה עליית
הגיע הוא .העליוני בעולמות מעלה
המשיח לומד ש משיח, של להיכלו ג
,עד שבג הצדיקי כל ע תורה

המ את טוב ש הבעל מתיושאל שיח,
שיתפרס 'בעת לו: והשיב כבודו, יבוא
ויפוצו ,בעול ויתגלה ,לימוד
הגאולה כל לכ חוצה'. מעיינותי
טוב. ש הבעל בתורת ורק א תלויה
טוב, ש הבעל של אביו שנפטר לפני

חמש, בגיל אז שהיה לבנו, קרא הוא
שתי ממנו לבקש רוצה שהוא לו ואמר
תפחד אל לעול  האחת בקשות,
רק אלא שיהיה, מי יהיה אחד, מא
יהודי כל אהוב  השניה והבקשה מה'.
.נשמת להט ובכל לבב מעמקי בכל
ש הבעל נפטר. הוא מכ לאחר מיד
חייו ימי כל אלו ציוויי שני זכר טוב

הנפש... את מסר הוא זה ועל

תורתככככאאאאששששרררר את ללמוד זוכה יהודי
התורה פנימיות שהיא החסידות
להתקדש ,להתקד כחות לו ניתני

ולהיטהר...

בקדושהאאאאיייי דבר שו להשיג אפשר
כח את לאד אי א הזה בדור
ששומע מי לכ התורה. של הפנימיות
זוכה הוא בחסידות, שיעורי לומד או

הזמ ובמש ,להזדכשני כמה (אחרי

והתמדה) עמל של ניכרטובות יהיה
לבי חסידות שלומדי אלה בי ההבדל
הנס. על וסומכי לומדי שלא אלה
מובטח משיח של מתורתו הטועמי
תשובה ללא העול מ יצאו שלא לה

אתעילאה שהופכת תתאה תשובה (לא

עילאה), תשובה אלא לשוגג, זוהמזיד
גדולה, אהבה מתו שבאה תשובה
עבודה זו לזכויות. הכל את שהופכת
האד של העוצמה בעקבות שבאה

מוקדש לעילוי נשמת בתיה בת חנה וזרחיה בן גליה ז"ל



  
      



מעומקא נעשית תשובתו כאשר
זה המשולבי ורחימו ודחילו דליבא,

איש על אפילו קפידא לו וכשאי בזה,
מישראל... אחד

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

חייו א א א א .... ימי  במש עוברי אד כל על

לשרוד יוכל שאד וכדי  .שוני מאורעות

שהוא ידי  על רק זה  חייו מאורעות כל את

שהאד ידי על רק לתורה . מחובר  לומד לומד לומד לומד יהיה

קבועקבועקבועקבוע,,,, תורה תורה תורה תורה  כח שיעור שיעור שיעור שיעור  מקבלת שלו  הנפש

הזה. העול את לשרוד  ותוק

תורה....ב ב ב ב  שיעור ללמוד  זוכי כאשר  ובפרט 

 שלברבי ברבי ברבי ברבי ....קבוע תורה  שיעור שכל 

את  קיי הוא כאילו האד על  מעלה רבי

תורה שיעור  של  בכחו  וכ כולה . התורה  כל 

 לע עצומה  הגנה להוסי זה בציבור,

ציבור  שיש במקו כי נזק, כל מפני ישראל 

כל אז מצטרפת וכשהשכינה  שכינה , יש

שקולה רגע, באותו שנלמדת כולה  התורה 

 זוכי כאשר ובפרט מצוות. התרי"ג כל כמו 

חסידות. בשיעור להשתת

טובי ג ג ג ג .... שרשי לו  יהיו שבאמת שרוצה  אד

,לא לא לא לא ועמוקי  לעול לעול לעול לעול שהוא שהוא שהוא שהוא  לדאוג לדאוג לדאוג לדאוג  עליועליועליועליו

מהתורה מהתורה מהתורה מהתורה .... מלבדיתלשיתלשיתלשיתלש תורה, לומד כשאד כי

עיקר  לעצמו , רוכש שהוא  עצמה  הידיעה

אותה. לקיי יודע שהוא שלו הריוח

 לכ לכ לכ בתורהלכ ידיעותיו  את להרחיב האד על

וכ , בעיו וה בבקיאות  ה הקדושה ,

מי כל  כי  הכל , את ישיג  הוא דבר של בסופו 

 אד להיות יזכה   המדרש לבית  שהול

להגיע להגיע להגיע להגיע גדול . אפשר אפשר אפשר אפשר  התורההתורההתורההתורה ידי ידי ידי ידי  על על על על  שרק שרק שרק שרק  כיוכיוכיוכיו

לשלימות לשלימות לשלימות לשלימות ....

המזערית ד ד ד ד .... אפילו  התקדמות כל  שלנו בדור

שוה היא  ,שמי ויראת בתורה  ביותר

מצבו  מחמת שהמצב משו ,בשמי הרבה 

והרבה ,פיתויי הרבה בו  שיש הדור  של

לו  שקשה  ויאמר  אד יבוא א  ולכ תאוות.

לו  לומר  צרי הזה , בדור להקב"ה  להתקרב

טועה , המעט המעט המעט המעט שהוא אפילואפילואפילואפילו הזה הזה הזה הזה  בדור בדור בדור בדור  כי כי כי כי 

לדורות לדורות לדורות לדורות  יחסית יחסית יחסית יחסית  להרבהלהרבהלהרבהלהרבה נחשב נחשב נחשב נחשב  שעושישעושישעושישעושי

.... הראשוני הראשוני הראשוני הראשוני האד א שג לדעת  צרי לכ

ישאר  לא  וחס, חלילה  רוחנית בנפילה נמצא

שינוי. ויעשה יקו תיכ אלא  ,שאנ

ז

מוקדש עילוי נשמת מרת אימי מלכה בת זרמני ז"ל
נלב"ע ט"ז כסליו -  תנצב"ה



  
      



תורתה ה ה ה .... את  ללמוד זוכה יהודי כאשר

 ניתני התורה פנימיות  שהיא החסידות

אי  ולהיטהר. להתקדש ,להתקד כחות  לו

הזה בדור בקדושה דבר  שו להשיג אפשר

התורה. של הפנימיות  כח את לאד אי  א

בחסידות, שיעורי לומד  או ששומע מי לכ

הזמ  ובמש ,להזדכ זוכה  כמההוא (אחרי 

והתמדה) עמל  של  טובות   ההבדלשני ניכר  יהיה 

שלא אלה  לבי חסידות  שלומדי אלה  בי

הנס. על וסומכי  מתורתו לומדי  הטועמי

 העול מ יצאו שלא  לה מובטח משיח של

עילאה. תשובה ללא

'למהו ו ו ו .... המחשבה: ללבנו  מתגנבת לפעמי

ה' מה הזה , המסלול  את לעבור צריכי

נזכה המשיח, מל וכשיתגלה  מאתנו ? רוצי

שתי הכל , בס אומר  הקב "ה את לשמוע

 ה'! אני :מילי יתור יתור יתור יתור אלואלואלואלו  מילי מילי מילי מילי ובשתי ובשתי ובשתי ובשתי  

הנהגת הכלהכלהכלהכל!!!! על והתמיהות הקושיות כל 

וראו  הענייני כל  ויתחוורו  יתבררו  ,העול

לטובתנו'. הכל  עשתה  ה' יד כי  יחדיו , בשר כל 

מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן רחל בוסקילה ז"ל
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המעוניינים להקדיש לברכה, לרפואה ולעילוי נשמת יקיריהם
ניתן להתקשר    08-37-40-200 

טלפוןאיש קשרשעהיוםכתובתעיר
050-6277642הרב יוסף מגר20:30רביעישוהם 27כפר יונה

050-3233102הרב רוני הורביץ21:00ראשוןבית המדרש 'שלהבת י-ה'אבני חפץ
054-8431096הרב כפיר גרשטיין20:00ראשון-חמישיהאר"ינתיבות
052-7176796הרב דניאל יום טוב22:30חמישיהגן הישןתלמים
053-8805657הרב שלמה פרץאחרי מנחהכל יוםהסתת 6, ביכנ"ס היכל שלמהאילת
050-2311542הרב גבריאל סעדוןשעה לפני צאת השבתשבתמסילת העולים 2, ביכנ"ס 'משכן מאיר'חולון
052-7102245הרב רזיאל אלול21:00שניהנביאים 50, ביכנ"ס 'אור החמה'בת ים

050-7271108הרב יהושע מימון17:00שבתביכנ"ס 'חסדי יהושע'לוד
053-7220906הרב אמיתי חרזי19:45שלישיההגנה 130, ביכנ"ס 'זכור לאבנר'תל אביב
058-4025651הרב יובל נגר21:00ראשוןמנחם וטוביה מדמון 33, כולל 'השלום'תל אביב
052-6005582הרב אליהו רן דואק20:30ראשוןחיים בר לב 79תל אביב

052-4315009הרב אוריאל21:00ראשוןכרמי הנדיב, ביכנ"ס 'נחלת אשר'קרית מלאכי
050-6221515הרב אסף עזריאלאחרי מנחהראשון, רביעיבית הכנסתשתולה

055-6790302הרב יצחק ממן20:00ראשון-רביעימקורות 1, הקריה הצפוניתקרית שמונה
052-6059802הרב ראובן כהןאחרי מנחהראשון-חמישיהרצל 141, ביכנ"ס 'שונה הלכות'רחובות
052-7678226הרב יגאל ממןאחרי מנחהראשון-חמישיהזית 208, ביכנ"ס 'תפארת ישראל'עתלית

055-6751298הרב מאיר20:00שנייצחק ניסים 13בני ברק
054-3256564הרב אברהם עמר21:30שניפלח הרימון 16 משפ' אלבזאלקנה

052-7144159הרב יוסף ניסים צברי20:15שלישיקיבוץ גלויות 17, ביכנ"ס הראלפתח תקוה
054-5915750הרב חיים לוי20:30ראשון-חמישילבלוב 1 ביהמ"ד 'אורות התקוה'תל אביב
050-2232051הרב שלמה סופר20:00ראשון-חמישיהרב צבאן ביכנ"ס 'אור גני'נתיבות
054-7151732הרב יורם בן סלומון18:30ראשון-חמישיהחיד"א 6, ביכנ"ס 'זהר ישראל'אופקים

054-8578385הרב שלמה דרעילאחר שחרית ומנחהראשון-חמישידוד רמז 54, ביכנ"ס 'שערי צדק'צפת
054-2302034הרב עזרא רביאן21:00חמישיהגליל 46, ביהמ"ד 'נווה תהילה'רמת גן

050-4941444הרב נאור מאיר גנון19:30ראשוןנחל רעף 8, ביכנ"ס 'אחוות דניל'מצפה רמון
050-6656440הרב רחמים נימניאחרי ערביתשנימנחם מדמון 17, ביכנ"ס 'קהילת יעקב' תל אביב
052-6074726הרב יהודה הררי20:30רביעיהפרגים 19, ביכנ"ס 'זכור לאברהם'רמת ישי
054-8493880הרב אל-חי כהן18:00חמישיליהמן 28, ביכנ"ס 'אהבת ישראל' קרית ים
054-3142010הרב שמעון פנחסוב20:00שניקבוץ גלויות 118 ביכנ"ס 'שער אושר'תל אביב

054-7547136הרב מימון אבוטבול20:00ראשוןבורוכוב 16 ביכנ"ס 'מטה אהרון' עכו
052-6175267הרב דוד מלכה19:30א,ג,ד,הבביהמ"ד הסמוך לביכנ"ס של הישוב מושב שחר

052-7650390הרב ישראל תורג'מן21:00ראשון-חמישיהאדמו"ר מזוועהיל ביהמ"ד מעין גניםירושלים

 פסגת זאב, מזל טלה 1ירושלים
052-7650390הרב ישראל תורג'מן10:30שבתביכנ"ס זכור לאברהם



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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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
- 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

שעורי השבוע
מפי הרה"ג רבינו ישרא_ל אברג'_ל שליט"א

תמיד כשעולה בלבך להקפיד על איזה יהודי או לשנוא 
הילדים  את  עיניך  לנגד  תראה  כל  ראשית  ח"ו,  אותו 
כי  בגללך?  יסבלו  שהם  רוצה  היית  וכי  שלך,  היקרים 
בכך שתקפיד עכשיו על אותו יהודי או תשנא אותו ח"ו 
בניך יצאו עמי ארצות, טפשים, או חלילה גרועים יותר. 
תמיד תזכור שהילדים שלך הם הערבים למעשים שלך, 

כמו שנאמר: "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה".

לאותו  ותמחל  מדותיך  על  להעביר  תזכה  אם  מאידך, 
לך  תהיה  לא  חייך  שכל  לך  מובטח  הלב  מכל  יהודי 
עגמת נפש מהילדים שלך, תמיד תהיה לך שמחה מהם, 
והם יגדלו ויהיו תלמידי חכמים, וגם אם לא יהיו תלמידי 
חכמים, לכל הפחות הם יהיו אנשים המתפרנסים בכבוד 

ומלאים שמחה ולא תסבול מהם.

פרשת ויגש
ז' טבת התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:1817:0817:39 באר שבע
16:1617:0617:37תל אביב

16:1417:0417:34חיפה
16:2417:1517:47אילת

16:2017:1117:42ירושלים
16:00ירושלים 40 דק'

ראשון - כל שבוע בשעה: 19:00
שיעור 'זום' לדוברי השפה האנגלית עם תרגום

ראשון ח' טבת 12/12 בשעה: 20:00שלומית
בבית הכנסת המרכזי רחוב ניגונים 4

שני - כל שבוע בשעה: 20:15*אשדוד
בבית הכנסת 'היכל נפתלי' רחוב ברוריה 6

בית
שקמה

שלישי י' טבת 14/12 בשעה: 20:00
בבית המדרש 'אהבת חינם'

רביעי י"א טבת 15/12 בשעה: 20:00אלקנה
רחוב הר גלעד 1/2

חמישי - כל שבוע בשעה: 20:15*נתיבות
בבית הכנסת 'המאיר לארץ' רחוב חיל שריון 39

LIVE

LIVE

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

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה


