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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 ויחי | כל יהודי חידוש! זהירות ההעתקה אסורה



  
     



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

  

הענייני תוכ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . בספר כתוב נמצא 1לא

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הגלות ימי 5התחלת

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . אתה??? איפה  6יוס

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בצרורות! 6צרות

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הראש. על 7מדרובה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הרעה לימי ק 9ואי

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עי כהר ה' 9ישועת
. . . . . . . . . . . . . . . הטובה! ימי של 10עוצמת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . למצרי מגיע 11יעקב
. . . . . . . . . . . . . עד! לעולמי המנהיג  12יהודה
. . . . . . . . טובה! ימי מחכי ויהודיה יהודי 14לכל
. . . . . . . . . . . . . הזולת הכלת  ההצלחה 15סוד
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ושליחותו אד 15כל
. . . . . . . . . . . . . . הכל! כוללי הברית 17לוחות
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יחידי נברא 18אד
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . מלא! עול  21האד
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ל שיש במה ל 23די
. . . . . . . . . . . . . . זרה! עבודה  הזולת 24חיקוי
. . . . . . . . ולמעשה להלכה  האמור מ 25העולה 

תוכן העניינים

  
     



ויחי ויחי ויחי ויחי  פרשת פרשת פרשת פרשת 

בבבבסססספפפפרררר............ ככככתתתתוווובבבב ננננממממצצצצאאאא ללללאאאא

מליובאוויטשששששממממוווו צדק הצמח של
ורבי רוסיה, ערי בכל התפרס
ולהתבס לאורו להתחמ שחפצו היו

מתורתו.

המהבבבבייייתתתת לביתו הסמו המדרש
הקשת, גווני מכל ביהודי

עצי בנימחוטבי ועד מי ושואבי
תורה. וגאוני עליה

יהודיבבבבככככלללל עשרות ישבו היממה שעות
בתורה. והגו הפתוחי הספרי מול
,הדברי מטבע הליל, שבשעות ומכיו
חילקו להקל, כדי לכ יותר, קשה הלימוד
שלאורו לומד, לכל נר המדרש בית גבאי

הדעת. בישוב ללמוד יוכל

,,,,מיוחד,ווווללללעעעעתתתתיייי תארי איזה כשהיה
את מכבי הלומדי כל היו
של לאור יחד ומתוועדי הנרות, כל
מדבר היה בתורו אחד וכל נרות, שני
.צדיקי סיפורי ומספר חיזוק דיבורי

הללו,פפפפעעעע מהתוועדויות באחת אחת,
המדרש, לבית צדק הצמח נכנס
עכשיו? דיברת מה על :אות ושאל

ווווההההמנח רבי הגה"ק על דיברנו השיבו:
עוצ על זיע"א, מוויטבסק מנדל

וכמו באמת, ושפל עניו שהיה ענוותנותו,
עצמו על חתימתו):שהעיד נוסח היה (זה

משה'. הרב ב מנדל מנח באמת, 'השפל

הרבווווההההצצצצממממחחחח של לכבודו אמר: צדק
כל את תדליקו הזה הקדוש
אספ ואני הלימוד, בשעת כמו רהנרות

סיפור... לכ

וסיפר:ווווההההצצצצממממחחחח פתח צדק

בעלללללררררבבבביייי אחד חסיד היה מנדל מנח
מאוד, מומחה מוהל שהיה מעלה
תינוקות. אלפי למול חייו בימי וזכה

יהודיייייוווו מנדל מנח לרבי הגיע אחד
מחמת מתו בניו שני וסיפר: אחד
יודע ואני שלישי, ב נולד ועכשיו מילה
בזמנו. אותו למול אסור הדי פי שעל
ישתת הרב שא מאמי אני אמנ
ולא התינוק, על תג זכותו בברית,
אני ולכ נזק. שו הנימול לילד יארע
בברית... להשתת יבוא שהרב מבקש

הברית?ווווההההררררבבבב יו באיזה שאל:

בשבת.ווווההההאאאאבבבב השיב:

הזוווווררררבבבביייי בשבת התנצל: מנדל מנח
צדיקי כמה אצלי מתארחי

ע"ר 580654762 | למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
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הללו,פפפפעעעע מהתוועדויות באחת אחת,
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בעלללללררררבבבביייי אחד חסיד היה מנדל מנח
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תינוקות. אלפי למול חייו בימי וזכה

יהודיייייוווו מנדל מנח לרבי הגיע אחד
מחמת מתו בניו שני וסיפר: אחד
יודע ואני שלישי, ב נולד ועכשיו מילה
בזמנו. אותו למול אסור הדי פי שעל
ישתת הרב שא מאמי אני אמנ
ולא התינוק, על תג זכותו בברית,
אני ולכ נזק. שו הנימול לילד יארע
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הברית?ווווההההררררבבבב יו באיזה שאל:
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צדיקי כמה אצלי מתארחי

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.



  
     



מהרבווווההההחחחחססססיייידדדד גדול יותר אתה צעק:
לביתי עכשיו אסע אני שלי...
חדש, רבי שמצאתי לאשתי ואודיע

...אליכ אחזור ומיד

ווווההההזזזזקקקק.ל מחכה אני אמר:

מתלמידיההההחחחחססססיייידדדד ואחד מהבית, יצא
...הדר את לו הראה הזק
מנח רבי של לביתו הל לעירו כשהגיע
כי חדש, רבי מצא שהוא לו לספר מנדל
זה. על יקפיד לא שהוא בדעתו לו נדמה

להיכנס,בבבבבבבבוווואאאאוווו ורצה הקדוש רבו לבית
הוא ולכ נעולה, הדלת כי ראה
רבו לבית שוב הל בבוקר לביתו. הל
ממנו מנע הגבאי א להיכנס... ורצה
אופ בשו מסכי לא שהרב ואמר

אותו... לראות

ידעווווההההחחחחססססיייידדדד לו והיה חכ איש שהיה
לפתע הבי הנסתר, בתורת
מכחות ה ביער, שפגש הללו שהדמויות

אחרא),הטומאה נלכד(סטרא ושהוא
והוא מעיניו נזלו חמות דמעות ...ברשות
מהרב... רחמי עליו שיבקש לגבאי התחנ

עלאאאא מש הוא ואמר: סירב הרב
שאני נוראה, טומאה כזאת עצמו
אחת: דר רק וישנה לו. לעזור יכול לא
ובאותה אות יפגוש שוב הוא א רק
הוא אז רק אות ישפיל הוא פגישה

מטומאתו. להיחל יוכל

מאורע,ששששננננהההה מאותו עברה תמימה
מנדל מנח רבי של ולביתו
שנה וסיפר: יהודי אותו שוב הגיע
שימול החסיד את לי שלח הרב שעברה
בשבת ברית לי יש שוב ועתה בני, את
שימול. החסיד את שוב שישלח ואבקש

והרבההההררררבבבב נכנס הוא לחסיד, קרא
הביט ולא לאר פניו את הוריד
שתיסע מבקש הזה 'היהודי בצורתו...

בנו'... את למול עמו

רוצהההההחחחחססססיייידדדד אני ואמר: לרב פנה
שקלקלתי, מה את לתק

שאצליח... עלי שתתפללו ואבקש

ביער,בבבבממממווווצצצצאאאאיייי תעה הוא שוב שבת
בית... לאותו הגיע ארוכה נסיעה ולאחר

לההההוווואאאא חיכינו עליו: קפצו וכול נכנס
באת? לא למה

עמכ,ווווההההחחחחססססיייידדדד עסק שו לי אי ענה:
קשור ואני הטומאה. מכחות את
מנדל... מנח רבי ורבי למורי לקדושה,

לרביווווההההזזזזקקקק לקדושה, 'קשור לצחוק: החל
והוא מאוד, מצחיק מנדל'... מנח
מנח רבי את ולגד לחר לבזות, החל

שהרימנדל ,שצרי כמו ביזה שהוא עליו (ותסמכו

ה')... יראי לבזות  הטומאה כחות של המומחיות זו

אש,ללללבבבבוווו בלהב לבעור החל החסיד של
רשע! :הזק על לצעוק החל והוא

כזה?... צדיק מבזה אתה אי

  
     



...אות לעזוב יכול לא ואני ,וקדושי
מוהל שהוא חסיד לי יש דאגה, אל א
ואני אלי אותו אשלח ואני מומחה,

בסדר. יהיה שהכל מבטיח

הסיפורווווההההררררבבבב את לו וסיפר לחסיד קרא
שיסע. ממנו וביקש

שהיכרתיווווההההחחחחססססיייידדדד מאז 'הרב, סירב...
החסרתי לא מעול ,אתכ
אני עכשיו וג ,במחיצתכ אחת שבת

להפסיד!' רוצה לא

ווווההההררררבבבב ערל?! תינוק להשאיר הזדעזע:
לנסוע! חייב אתה

אניההההחחחחססססיייידדדד תשמע, לו: ואמר לאבא ניגש
אחד. בתנאי רק את לבוא מסכי

מנדל)הרב מנח רביעית(רבי סעודה עור
לוותר. מוכ לא אני זה ועל שבת, במוצאי
שיסיע עגלו לי שתסדר מבקש אני ,ולכ

שבת... במוצאי מיד לביתי חזרה אותי

ומידבבבבררררייייתתתת .בשלו עברה המילה
עלש  החסיד עלה שבת יצאה

לדרכה... יצאה והיא העגלה

העגלו...ללללפפפפתתתתעעעע מתא צעקה נשמעה
ממקומו: ניתר החסיד של לבו
בפני סיפר והעגלו קרה?' 'מה

לתונפולות: ונכנסתי ,בדר טעיתי
ואפל... חשו יער

יערששששעעעעוווותתתת באותו עליה חלפו ארוכות
גופ טמפרטורת ,ומאיי אפל

החלו האצבעות וקצות וירדה, הלכה
...תחושת לאבד

מתאווווללללפפפפתתתתעעעע צעקה נשמעה שוב
ניתר החסיד של לבו ...העגלו
...'!?הפע לספר ל יש מה 'נו, ממקומו:

לחלונות''''רררראאאאהההה,,,, ומבעד אחד בית פה יש
יושבי יהודי מלא רואה אני
זק ליהודי ומקשיבי ,ערו שולח ליד

שדורש...'

לאההההחחחחססססיייידדדד אחד א בצד... ועמד נכנס
טרודי היו כי עליו הסתכל

.הזק מפי התורה בשמיעת

והקשיב...ווווההההחחחחססססיייידדדד בצד התיישב

לחסידככככששששססססיייייייי פנה הדרשה, את הזק
'?את מאי עליכ שלו' :פני לו והאיר

הרבווווההההחחחחססססיייידדדד של תלמידו אני השיב:
מוויטבסק. מנדל מנח רבי הקדוש

כ''''אאאאזזזז וא ללמוד, יודעי את בטח
אתמול'. שחידשתי מה ל אומר

 והזק והזק והזק למסור והזק והחל פיו את פתח
גדולה ... בעמקות שיעור
הוצב ... היסוד ותמיהות... 'קושיות

התגלה '... נפלא  ובני

אתהההההחחחחססססיייידדדד ואמר: מאוד, התפעל
שלי. הרב כמו בדיוק

ההההזזזזקקקק...נוס בשיעור ופתח ,חיי

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



  
     



מהרבווווההההחחחחססססיייידדדד גדול יותר אתה צעק:
לביתי עכשיו אסע אני שלי...
חדש, רבי שמצאתי לאשתי ואודיע

...אליכ אחזור ומיד

ווווההההזזזזקקקק.ל מחכה אני אמר:

מתלמידיההההחחחחססססיייידדדד ואחד מהבית, יצא
...הדר את לו הראה הזק
מנח רבי של לביתו הל לעירו כשהגיע
כי חדש, רבי מצא שהוא לו לספר מנדל
זה. על יקפיד לא שהוא בדעתו לו נדמה

להיכנס,בבבבבבבבוווואאאאוווו ורצה הקדוש רבו לבית
הוא ולכ נעולה, הדלת כי ראה
רבו לבית שוב הל בבוקר לביתו. הל
ממנו מנע הגבאי א להיכנס... ורצה
אופ בשו מסכי לא שהרב ואמר

אותו... לראות

ידעווווההההחחחחססססיייידדדד לו והיה חכ איש שהיה
לפתע הבי הנסתר, בתורת
מכחות ה ביער, שפגש הללו שהדמויות

אחרא),הטומאה נלכד(סטרא ושהוא
והוא מעיניו נזלו חמות דמעות ...ברשות
מהרב... רחמי עליו שיבקש לגבאי התחנ

עלאאאא מש הוא ואמר: סירב הרב
שאני נוראה, טומאה כזאת עצמו
אחת: דר רק וישנה לו. לעזור יכול לא
ובאותה אות יפגוש שוב הוא א רק
הוא אז רק אות ישפיל הוא פגישה

מטומאתו. להיחל יוכל

מאורע,ששששננננהההה מאותו עברה תמימה
מנדל מנח רבי של ולביתו
שנה וסיפר: יהודי אותו שוב הגיע
שימול החסיד את לי שלח הרב שעברה
בשבת ברית לי יש שוב ועתה בני, את
שימול. החסיד את שוב שישלח ואבקש

והרבההההררררבבבב נכנס הוא לחסיד, קרא
הביט ולא לאר פניו את הוריד
שתיסע מבקש הזה 'היהודי בצורתו...

בנו'... את למול עמו

רוצהההההחחחחססססיייידדדד אני ואמר: לרב פנה
שקלקלתי, מה את לתק

שאצליח... עלי שתתפללו ואבקש

ביער,בבבבממממווווצצצצאאאאיייי תעה הוא שוב שבת
בית... לאותו הגיע ארוכה נסיעה ולאחר

לההההוווואאאא חיכינו עליו: קפצו וכול נכנס
באת? לא למה

עמכ,ווווההההחחחחססססיייידדדד עסק שו לי אי ענה:
קשור ואני הטומאה. מכחות את
מנדל... מנח רבי ורבי למורי לקדושה,

לרביווווההההזזזזקקקק לקדושה, 'קשור לצחוק: החל
והוא מאוד, מצחיק מנדל'... מנח
מנח רבי את ולגד לחר לבזות, החל

שהרימנדל ,שצרי כמו ביזה שהוא עליו (ותסמכו

ה')... יראי לבזות  הטומאה כחות של המומחיות זו

אש,ללללבבבבוווו בלהב לבעור החל החסיד של
רשע! :הזק על לצעוק החל והוא

כזה?... צדיק מבזה אתה אי

  
     



...אות לעזוב יכול לא ואני ,וקדושי
מוהל שהוא חסיד לי יש דאגה, אל א
ואני אלי אותו אשלח ואני מומחה,

בסדר. יהיה שהכל מבטיח

הסיפורווווההההררררבבבב את לו וסיפר לחסיד קרא
שיסע. ממנו וביקש

שהיכרתיווווההההחחחחססססיייידדדד מאז 'הרב, סירב...
החסרתי לא מעול ,אתכ
אני עכשיו וג ,במחיצתכ אחת שבת

להפסיד!' רוצה לא

ווווההההררררבבבב ערל?! תינוק להשאיר הזדעזע:
לנסוע! חייב אתה

אניההההחחחחססססיייידדדד תשמע, לו: ואמר לאבא ניגש
אחד. בתנאי רק את לבוא מסכי

מנדל)הרב מנח רביעית(רבי סעודה עור
לוותר. מוכ לא אני זה ועל שבת, במוצאי
שיסיע עגלו לי שתסדר מבקש אני ,ולכ

שבת... במוצאי מיד לביתי חזרה אותי

ומידבבבבררררייייתתתת .בשלו עברה המילה
עלש  החסיד עלה שבת יצאה

לדרכה... יצאה והיא העגלה

העגלו...ללללפפפפתתתתעעעע מתא צעקה נשמעה
ממקומו: ניתר החסיד של לבו
בפני סיפר והעגלו קרה?' 'מה

לתונפולות: ונכנסתי ,בדר טעיתי
ואפל... חשו יער

יערששששעעעעוווותתתת באותו עליה חלפו ארוכות
גופ טמפרטורת ,ומאיי אפל

החלו האצבעות וקצות וירדה, הלכה
...תחושת לאבד

מתאווווללללפפפפתתתתעעעע צעקה נשמעה שוב
ניתר החסיד של לבו ...העגלו
...'!?הפע לספר ל יש מה 'נו, ממקומו:

לחלונות''''רררראאאאהההה,,,, ומבעד אחד בית פה יש
יושבי יהודי מלא רואה אני
זק ליהודי ומקשיבי ,ערו שולח ליד

שדורש...'

לאההההחחחחססססיייידדדד אחד א בצד... ועמד נכנס
טרודי היו כי עליו הסתכל

.הזק מפי התורה בשמיעת

והקשיב...ווווההההחחחחססססיייידדדד בצד התיישב

לחסידככככששששססססיייייייי פנה הדרשה, את הזק
'?את מאי עליכ שלו' :פני לו והאיר

הרבווווההההחחחחססססיייידדדד של תלמידו אני השיב:
מוויטבסק. מנדל מנח רבי הקדוש

כ''''אאאאזזזז וא ללמוד, יודעי את בטח
אתמול'. שחידשתי מה ל אומר

 והזק והזק והזק למסור והזק והחל פיו את פתח
גדולה ... בעמקות שיעור
הוצב ... היסוד ותמיהות... 'קושיות

התגלה '... נפלא  ובני

אתהההההחחחחססססיייידדדד ואמר: מאוד, התפעל
שלי. הרב כמו בדיוק

ההההזזזזקקקק...נוס בשיעור ופתח ,חיי

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.



  
    



ההההגגגגללללוווותתתת ייייממממיייי ההההתתתתחחחחללללתתתת

ששששללללששששהההה אבינו ליעקב נולדו ילדי עשר
כול אחד, לאבא נולדו כול
.חינו אותו קיבלו וכול אחד, בבית גדלו

השמי,וווועעעעלללל מ נגזר ,יוס אחד, ילד
רע. ימי  רעי ימי עליו שיעברו

אצלששששבבבבעעעע תורה למד הוא שנה עשרה
רצופות שנה עשרה שבע אביו,

.העליו ונוע מתיקות ,נוע של

וווואאאאזזזז הרע ימי של הזמ הגיע

שהבעירוההההקקקקבבבב""""הההה חלומות שני לו שלח
שני לו שלח הקב"ה אש.
קנאה של עצומה אש שהדליקו חלומות

"את נאו"  ד),ושנאה לז, (בראשית 
אחיו" ב יא)..."ויקנא פסוק ש) 

ככככממממיייייכל "ולא  עליו הוטל סמוי חר
"לל ר.(ד פסוק ש) 

לרעותחחחחללללפפפפהההה הלכו יוס ואחי קצרה, תקופה
שדאג ויעקב ,בדות אביה צא את

.בשלומ לראות יוס את שלח לה

אותוייייווווסססס הפשיטו והאחי הגיע,
התקרזלו, ופאותיו שערו מבגדיו,
לקחו בגדי וללא פרוע שיער ע וכ
עמוק בור לתו אותו והשליכו אותו

.מטרי עשרה

ראוההההבבבבוווורררר לא והאחי עמוק, היה
נחשי ישנ הבור שבתו

,ארסיי ונדלי מקקי ,ועקרבי
...ותולעי חיפושיות

ייייווווססססלהתחנ והחל בבור ש עמד
עלי! רחמו אנא, לאחיו:

לאאאאא כדי בצד וישבו הלכו האחי
אותו. לשמוע

שלווווההההקקקקבבבב""""הההה התהלי את לזרז שרצה
להקת שלח הרעה, ימי

הבור... מעל שיחוגו ציפורי

ולקהתקקקקבבבבווווצצצצתתתת בסמו עברה סוחרי
כמה :לב את צדה הציפורי

?ש יש מה מעניי ,ציפורי

והעלוווווהההה יוס את ומצאו לש ניגשו
שה שראו האחי מהבור. אותו
ובסופו ...אליה ניגשו אותו לוקחי

שקל. בעשרי מכרוהו דבר של

העבדההההססססווווחחחחרררריייי על להרויח 'נוכל שמחו:
החלו וה .'כס הרבה הזה
עד נמכר, הוא פעמי שלש ,קוני לחפש

.במצרי העבדי לשוק שהגיע

דוכססססווווחחחחרררר על יוס את העמיד העבדי
מרכולתו על להכריז והחל גבוה

החדשה... הסחורה את לראות בואו

אתאאאאננננששששיייי מששו ובאו, התקבצו
,השרירי את בדקו ,הגו

  
     



ולחישותאאאאננננששששייייוווו התעצבנו, הזק של
הזה, החסיד חוצפ נשמעו: רמות
להוציא החלו וה אותו. לשרו צרי

עליו... ולהשלי אש ניצוצי מפיה

דבריאאאא אגיד ואמר: מה מנע הזק
וכשסיי לומר, והתחיל תורה.

אומר? אתה מה חסיד'ל נו שאל:

זהווווההההחחחחססססיייידדדד היה אילו השיב:
זהמס היה דקדושה טרא

מכחות את באמת אבל מאוד, טוב
הטומאה...

ההההעעעעצצצצבבבביייי,למרו נסקו הזק אנשי של
מיתה! חייב החסיד הכריזו: וה

להביאאאאא צרי ואמר: ,הניח לא הזק
יש א ולבדוק ,לכא שלי הספר את
 מנדל מנח מרבי ציטוטי הספר בתו
לא א א .כרצונכ לו לעשות תוכלו אז
מאומה!... לעשות תוכלו לא  בספר נכתב

גדולההההבבבבייייאאאאוווו והוא ספרו את הזק לפני
ולא הספר, בכל חיפשו וכבד.
מנדל. מנח מרבי דיבור שו ש מצאו

לואאאאזזזז לנסוע אותו והניחו הזק פקד
.בשלו העירה מש

הרב,ההההעעעעגגגגללללהההה של לביתו התקרבה
במהירות ור קפ והחסיד

רבי עמד הבית בפתח הרב... לבית
לו... והמתי מנדל מנח

מאוד,''''דדדדעעעע גדול בנסיו שהיית ל
ובעבור ,בנסיו שעמדת ה' וברו
נחת לה' והיה יתבר ה' רצו שעשית
כחות את שהשפלת מזה גדול רוח
הקדושה, את ורוממת ,בפניה הטומאה
...'מה וניצלת יתבר ה' ל עזר לכ

הזה?ווווההההחחחחססססיייידדדד הספר פשר מה רבי, שאל:

תורהווווההההררררבבבב שמלמדי בשעה לעתי השיב:
התפארות קצת בלב נכנס לאנשי
גורמת הזו העצמית וההתפעלות לב, וגובה
.בדברי אחיזה הטומאה לכחות שתהיה
ההוא. בספר  ש נכתבי הללו והדברי

היהאאאא לא ומעול ,יתבר ה' עזרני אני,
והתנשאות, התפעלות של רגש לי
שלי! בדברי אחיזה שו לה אי ולכ

אתססססיייייייי מליובאוויטש צדק סיפורוהצמח
כח כ כל שגדול מאחר ואמר:
מוויטבסק, מנדל מנח רבי הרב קדושת

ומאירה בהירה יניקהותורתו שו (ללא

,(מהחיצונישמדברי שבעת הראוי מ לכ
דולקי הנרות כל יהיו זצ"ל צדיק מאותו

הקדושה... התורה לימוד בשעת 1כמו

שאותובבבבססססייייפפפפוווורררר מסר מצאנו הזה
נתחיל... ועתה להעביר, ברצוננו

סיפורי החדש1. לב),צדיקים זיע"א.(סיפור סויבלמאן יצחק אברהם רבי להגה"ק

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



  
    



ההההגגגגללללוווותתתת ייייממממיייי ההההתתתתחחחחללללתתתת

ששששללללששששהההה אבינו ליעקב נולדו ילדי עשר
כול אחד, לאבא נולדו כול
.חינו אותו קיבלו וכול אחד, בבית גדלו

השמי,וווועעעעלללל מ נגזר ,יוס אחד, ילד
רע. ימי  רעי ימי עליו שיעברו

אצלששששבבבבעעעע תורה למד הוא שנה עשרה
רצופות שנה עשרה שבע אביו,

.העליו ונוע מתיקות ,נוע של

וווואאאאזזזז הרע ימי של הזמ הגיע

שהבעירוההההקקקקבבבב""""הההה חלומות שני לו שלח
שני לו שלח הקב"ה אש.
קנאה של עצומה אש שהדליקו חלומות

"את נאו"  ד),ושנאה לז, (בראשית 
אחיו" ב יא)..."ויקנא פסוק ש) 

ככככממממיייייכל "ולא  עליו הוטל סמוי חר
"לל ר.(ד פסוק ש) 

לרעותחחחחללללפפפפהההה הלכו יוס ואחי קצרה, תקופה
שדאג ויעקב ,בדות אביה צא את

.בשלומ לראות יוס את שלח לה

אותוייייווווסססס הפשיטו והאחי הגיע,
התקרזלו, ופאותיו שערו מבגדיו,
לקחו בגדי וללא פרוע שיער ע וכ
עמוק בור לתו אותו והשליכו אותו

.מטרי עשרה

ראוההההבבבבוווורררר לא והאחי עמוק, היה
נחשי ישנ הבור שבתו

,ארסיי ונדלי מקקי ,ועקרבי
...ותולעי חיפושיות

ייייווווססססלהתחנ והחל בבור ש עמד
עלי! רחמו אנא, לאחיו:

לאאאאא כדי בצד וישבו הלכו האחי
אותו. לשמוע

שלווווההההקקקקבבבב""""הההה התהלי את לזרז שרצה
להקת שלח הרעה, ימי

הבור... מעל שיחוגו ציפורי

ולקהתקקקקבבבבווווצצצצתתתת בסמו עברה סוחרי
כמה :לב את צדה הציפורי

?ש יש מה מעניי ,ציפורי

והעלוווווהההה יוס את ומצאו לש ניגשו
שה שראו האחי מהבור. אותו
ובסופו ...אליה ניגשו אותו לוקחי

שקל. בעשרי מכרוהו דבר של

העבדההההססססווווחחחחרררריייי על להרויח 'נוכל שמחו:
החלו וה .'כס הרבה הזה
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.במצרי העבדי לשוק שהגיע
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החדשה... הסחורה את לראות בואו

אתאאאאננננששששיייי מששו ובאו, התקבצו
,השרירי את בדקו ,הגו

  
     



ולחישותאאאאננננששששייייוווו התעצבנו, הזק של
הזה, החסיד חוצפ נשמעו: רמות
להוציא החלו וה אותו. לשרו צרי

עליו... ולהשלי אש ניצוצי מפיה

דבריאאאא אגיד ואמר: מה מנע הזק
וכשסיי לומר, והתחיל תורה.

אומר? אתה מה חסיד'ל נו שאל:

זהווווההההחחחחססססיייידדדד היה אילו השיב:
זהמס היה דקדושה טרא

מכחות את באמת אבל מאוד, טוב
הטומאה...

ההההעעעעצצצצבבבביייי,למרו נסקו הזק אנשי של
מיתה! חייב החסיד הכריזו: וה

להביאאאאא צרי ואמר: ,הניח לא הזק
יש א ולבדוק ,לכא שלי הספר את
 מנדל מנח מרבי ציטוטי הספר בתו
לא א א .כרצונכ לו לעשות תוכלו אז
מאומה!... לעשות תוכלו לא  בספר נכתב

גדולההההבבבבייייאאאאוווו והוא ספרו את הזק לפני
ולא הספר, בכל חיפשו וכבד.
מנדל. מנח מרבי דיבור שו ש מצאו

לואאאאזזזז לנסוע אותו והניחו הזק פקד
.בשלו העירה מש

הרב,ההההעעעעגגגגללללהההה של לביתו התקרבה
במהירות ור קפ והחסיד

רבי עמד הבית בפתח הרב... לבית
לו... והמתי מנדל מנח

מאוד,''''דדדדעעעע גדול בנסיו שהיית ל
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נחת לה' והיה יתבר ה' רצו שעשית
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והתנשאות, התפעלות של רגש לי
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,(מהחיצונישמדברי שבעת הראוי מ לכ
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סיפורי החדש1. לב),צדיקים זיע"א.(סיפור סויבלמאן יצחק אברהם רבי להגה"ק

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



  
    



אתה יהודה, לו: ואמרו יהודה לאחיה
ואנו בעינינו מכובד אתה הרי !אש
אומר היית א ולכ ,כמל אלי מתייחסי
היינו  הביתה יוס את להחזיר לנו
את איבדת מפה! ל ועכשיו .ל שומעי
יהודה!... את נידו והאחי בעינינו!... חינ

רע!ווווממממאאאאזזזז ימי  רעי ימי יהודה חוה

אתייייההההוווודדדדהההה לאשה ונשא לעדול הל
שוע בת שנתעילת הדורות (סדר

ריז) כנענית.ב"א שהיתה

אונוווועעעעייייללללתתתת ער, :בני שלשה לו ילדה
מללדת, פסקה ומאז ולה
יהודה הל שני שמונה ב ער וכשהיה
ער תמר, ושמה אשה בכורו לער ולקח
ונפטר... ובצניעות בקדושה התנהג לא

לתמרווווייייההההוווודדדדהההה אונ השני בנו את משיא
בקדושה מתנהג לא הוא וג

ונפטר... ובצניעות

חודשוווואאאאחחחחרררריייי 12(אונ נפטרה(מפטירת
יהודה... של אשתו עילת,

חיכתהוווואאאאזזזז,,,, בדר ...צאנ לגז יהודה הל
ושאלה: אליה ניגש יהודה תמר. לו

לו ענתה והיא רוצה?' את עיזי'.'מה 'גדיי :

ליהודה:עעעעבבבבררררוווו סיפרו והנה חדשי שלשה
הרה הה וג ת מר "זנתה

"ניכד),לזנ לח, לחרו(בראשית וצרי 
יצחק,  לסבו קרא הוא לכ .דינ את
,די בית הקימו ה ויחדיו יעקב,  ולאביו

לשריפה. דינ פסקו דיוני ואחרי

לכווווללללאאאא שלה, הדי את לענות רצו
וחומרי עצי שיאסו אד שלחו
רוח האש. את ל עיניה ולמול דליקי
גיצי והעיפה לנשוב החלה חרישית
המדורה של הסמי העש עבר... לכל
הנשימה... על והקשה העיני את סימה

והיאיייידדדדייייהההה לאחוריה, כפותות תמר של
למדורה, ממש בסמו עומדת
עורה על הופיעו אדמומיות נקודות

ונעצרת... הולכת והנשימה ,העדי

נאוווואאאאזזזז "הר  ברמז ליהודה שלחה היא
והה תיליוה החתמת למי

כה)...האה" פסוק ש) 

ועצומה,ייייההההוווודדדדהההה נוראה גדולה, בושה חש
אל ונמלט גופו מכל התאס דמו
חרדה, פחד, ,לח חש לבו הלב...
בפני עמד ויהודה עשתונות! ואיבוד

במעשה!... והודה  ויעקב יצחק

ההההרררראאאאשששש עעעעלללל ממממדדדדררררוווובבבבהההה

ונכבשפפפפווווטטטטייייפפפפרררר לביתו יוס את הכניס
לו קרא הוא ולכ בקסמו.
תהיה אתה מעתה ,יוס והודיע:

ופוטיפר לי... שיש מה כל על האחראי
והפ שלו, האשראי כרטיסי את לו נת

חתימה... מורשה להיות אותו

  
     



אני לקנות... רוצה 'אני והתלהבו.
לקנות'... רוצה

והאמיר,ווווממממצצצצעעעעקקקקהההה המחיר החל לצעקה
קנה דבר של שבסופו עד

עבה ברזל שרשרת פוטיפר. אותו
,יוס של צוארו על הוטלה וכבדה
עבד להיות נהפ הוא ומעתה

רשמי!...

אאאאתתתתהההה???????????? אאאאייייפפפפהההה  ייייווווסססס

אתההההאאאאחחחחיייי וקימטו הבור ליד ישבו
מה ?עושי מה :מצחיה
עצה, העלה ויששכר לאבא? נאמר
אותה, נקרע ,יוס כתונת את ניקח
אותה נרמוס עז, של בד אותה נטביל
כבר והוא ליעקב... אותה ונשלח בעפר,

לבד! יבי

בידווווככככ הכותונת את וישלחו עשו,
ויצווהו אביה יעקב אל נפתלי
את אספנו 'אנחנו האלה: כדברי לאמר
והלאה, שכ דר עד ונבוא המקנה
על במדבר הזאת הכותונת את ונמצא
הכר ועתה ובעפר, בד טבולה הדר

לא?' א היא בנ הכתונת נא,

אתוווויייילללל לו וית אביו אל ויבוא נפתלי
דברי כל את אליו וידבר הכותונת
את יעקב וירא אותו, ציוו אשר אחיו
ארצה פניו על ויפול ויכירה יוס כתונת

.כאב וידו

וצעקממממששששחחחחלללל ממקומו ק מה, זמ
וכשעיניו ומרה גדולה צעקה
בני 'כתונת קרא: חמות דמעות זולגות
שהיה ,יוס טור טרו כי לי, אויה היא!
שלחתי שלוח איננו. ועתה בבני הנחמד
נטרפת. והנה אחי שלו את לראות
יוס ,עלי לי צר בני. זאת ל היתה מידי
בעוד לי מתקת מה .עלי לי צר בני,
מי מאוד. מות עלי מר מה ועתה ,בחיי

לי...'. מר כי ,היו תחתי מותי ית

מיווווייייעעעעקקקקבבבב עצמו: את להאשי החל אבינו
שנשאתי על נתחייבתי שמא יודע,
לאסור? עתידה התורה אשר אחיות, שתי
שמא או ,לב של מממונו נהניתי שמא או

ובט שכ מממו שכרתנהניתי הברית לה
הוא?... ברו הקדוש לי

יעקבההההררררבבבבהההה על עברו ומרורי צרות
רעי ימי אבל חייו, בימי אבינו
...!מעול עליו עברו לא רע, ימי  כאלו

בבבבצצצצררררווווררררוווותתתת!...!...!...!... צצצצררררוווותתתת

הלב,ייייששששננננהההה מ שישתכח המת על גזירה
לא פשוט הגזירה יוס לגבי א

מת! לא יוס כי  עבדה

יוווווצצצצעעעעררררוווו כל ,ומתעצ הול יעקב של
הגעגוע... את מגביר שעובר
ניגשו ,אביה צער את יוס אחי וכשראו

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
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ז

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



  
     



אליו""""ווווייייההההיייי וט סי את ה' 
ר עיני ח ו חסד

ההר" כא)ית לט, (בראשית 
הסוהר בתי על הממונה הנציב
הפע וזו .יוס של בקסמו נשבה

נשבה שמישהו שנה בתו השניה
בקסמו...

בביתוווובבבבססססוווו לשהותו התשיעית השנה
ולתוכה הדלת נפתחה הסוהר,
...המשקי ושר האופי שר בבעיטה הושלכו

ההההררררעעעעהההה............ ללללייייממממיייי קקקק וווואאאאיייי

ניגשננננצצצצייייבבבב הסוהר ואמר:בית ליוס
בבית פה ,קשי הכי היסורי
ומכיו .השיעמו יסורי ה הסוהר,
ל לעזור רוצה אני בעיני, ח שמצאת
אמנה אני ולכ הזו. הבעיה את לפתור
,המשקי ושר האופי שר את לשרת אות

תעסוקה!... ל תהיה לפחות וכ

החלללללייייווווסססס והוא ברירה היתה לא
.אות לשרת

הזה,ששששננננהההה בתפקיד שימש הוא שלימה
חלמו העשירית השנה בסו ואז
לשר פתר ויוס  חלו הללו השרי
שמח השר לטובה. חלומו את המשקי
,ממ מבקש אני ביקש: ויוס מאוד,

להשתחרר. לי שתעזור

לווווששששרררר אעזור אני הבטיח, המשקי
להשתחרר.

ברוווווללללבבבבוווו בשמחה: התמלא יוס של
קרובה! הישועה ה',

והמתי.ששששרררר ישב ויוס השתחרר המשקי

ועודווווההההננננהההה יו שעה, ועוד חולפת שעה
דבר, ושו חודש, שבוע, ,יו
התייחסות, שו ,שלו דרישת שו

תקוה... שו

רביבבבבאאאאוווותתתתהההה חיבר לא עדיי תקופה
צור 'מעוז השיר את מרדכי
המובאות שהמילי דומה א ישועתי',

המצב: את טוב הכי מבטאי ייייש
ההההררררעעעעהההה............ ללללייייממממיייי קקקק וווואאאאיייי ההההעעעעהההה.... ללללננננ אאאאררררככככהההה

עעעעיייי ככככההההרררר הההה'''' ייייששששוווועעעעתתתת

המשקיממממאאאאוווותתתתהההה שר שהשתחרר עת
שנתי עוד יוס על חלפו
צפיה בי נדנוד של יו 730 ,ימי
הגיע ואז, ליאוש... תקוה בי לאכזבה

הטובה!... ימי של זמנ

בפתאומיות,ווווככככששששההההגגגגייייעעעע קרה הכל ,הזמ
הרצה חלומות, שיא: במהירות

!מצרי למושל והכתרתו הבור מ

שנגזרובבבבאאאאוווותתתתוווו הרעה ימי שנגמרו רגע
מ ויריצה"  מיד ,יוס על

  
    



יייייווווסססס ושלוה, רוגע של אחד יו וחש
טובה. של אחד

וימיבבבביייי ,הסתיי אחד, יו של ,הזמני
חזרו... הרעה

לרדואאאאששששתתתת החלה המדרובה, פוטיפר,
היא שלימה שנה במש אחריו...
שנה פינצטה... ע העצבי את לו מרטה
נפשי, לח עליו הפעילה היא שלימה

רגע... של מנוחה ללא שלימה שנה

שלוווובבבבססססוווופפפפהההה נפשו איומה, שנה אותה של
התפוררה ,לחלוטי נמעכה יוס

פורח... לאבק הפכה ,לפירורי,ויוס
התכוי הדורות, כל של הקדושה עמוד

עמה... לחטוא

וברגעננננששששייייממממתתתתהההה ,בעור היכתה כבר
החטא לפני רגע ,האחרו
המוחלט הריסוק לפני רגע הזה, האיו
יעקב  רבו של דמותו הגיעה ,לתהו

מולו... ועמדה

ויוס''''ווווממממוווורררראאאא  'שמי כמורא רב
וזו החוצה. ונס בגדיו את עוזב
מוצא שהוא שנה בתו השניה הפע

...בגדי בלי עצמו את

נכנספפפפווווטטטטייייפפפפרררר ולפתע במשרדו יושב
ראינו אדוני, :מתנש עבד

.בגדי ללא ברחוב ר יוס את

שומעפפפפווווטטטטייייפפפפרררר וכשהוא לחקור, מתחיל
חורה אשתו, של הגירסא את

מוות! די גזר עליו גוזר והוא אפו

עליייידדדדייייוווו מונח ראשו נאזקות, יוס של
מונפת מבריקה חרב ולהב ,השולח
באפו... מכה המוות ריח צוארו... מעל

המדרובהאאאאיייי בדיוק מה יודעי אנו
המירו דבר של בסופו א אמרה,

.עול במאסר המוות די גזר את

אותוווווהההה והשליכו יוס את לקחו
בתו השניה הפע וזו לבור.
בור... בתו עצמו את מוצא שהוא שנה

גוווואאאאששששתתתת הגיעה המדרובה, פוטיפר,
נפשו, את לטחו והמשיכה ,לש
בבל ע"  עינויי בתוספת והפע

"נפ אה רזל יח)...רגל קה, תהלי) 

אאאאומתו הצליחה. לא היא הפע ג
לביתה. חזרה כשלו תחושת

,,,,שלווווייייווווסססס די גזר ע אפל בבור יושב
עול המוות),מאסר ימי(עד

והימי ,הסו ראיית ללא מאוד ארוכי
תקוה... באפס והולכי כלי

ידעואאאאססססיייירררריייי הזה הנורא המקו
 השיעמו הוא מכל שהקשה
בחוסר מעש, בחוסר הארוכה הישיבה

הנפש... לעזי ג יכלה תעסוקה

בתורהווווייייווווסססס ועסק בתאו שישב
וללא הר ללא ובהתבודדות
והשמחה תמיד, בשמחה מלא היה מנוחה,
רמ"ח בכל התפשטה מלבו, כמעיי שבקעה

ומלטפת... מחה גידיו, ושס"ה אבריו

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



  
     



אליו""""ווווייייההההיייי וט סי את ה' 
ר עיני ח ו חסד

ההר" כא)ית לט, (בראשית 
הסוהר בתי על הממונה הנציב
הפע וזו .יוס של בקסמו נשבה

נשבה שמישהו שנה בתו השניה
בקסמו...

בביתוווובבבבססססוווו לשהותו התשיעית השנה
ולתוכה הדלת נפתחה הסוהר,
...המשקי ושר האופי שר בבעיטה הושלכו

ההההררררעעעעהההה............ ללללייייממממיייי קקקק וווואאאאיייי

ניגשננננצצצצייייבבבב הסוהר ואמר:בית ליוס
בבית פה ,קשי הכי היסורי
ומכיו .השיעמו יסורי ה הסוהר,
ל לעזור רוצה אני בעיני, ח שמצאת
אמנה אני ולכ הזו. הבעיה את לפתור
,המשקי ושר האופי שר את לשרת אות

תעסוקה!... ל תהיה לפחות וכ

החלללללייייווווסססס והוא ברירה היתה לא
.אות לשרת

הזה,ששששננננהההה בתפקיד שימש הוא שלימה
חלמו העשירית השנה בסו ואז
לשר פתר ויוס  חלו הללו השרי
שמח השר לטובה. חלומו את המשקי
,ממ מבקש אני ביקש: ויוס מאוד,

להשתחרר. לי שתעזור

לווווששששרררר אעזור אני הבטיח, המשקי
להשתחרר.

ברוווווללללבבבבוווו בשמחה: התמלא יוס של
קרובה! הישועה ה',

והמתי.ששששרררר ישב ויוס השתחרר המשקי

ועודווווההההננננהההה יו שעה, ועוד חולפת שעה
דבר, ושו חודש, שבוע, ,יו
התייחסות, שו ,שלו דרישת שו

תקוה... שו

רביבבבבאאאאוווותתתתהההה חיבר לא עדיי תקופה
צור 'מעוז השיר את מרדכי
המובאות שהמילי דומה א ישועתי',

המצב: את טוב הכי מבטאי ייייש
ההההררררעעעעהההה............ ללללייייממממיייי קקקק וווואאאאיייי ההההעעעעהההה.... ללללננננ אאאאררררככככהההה

עעעעיייי ככככההההרררר הההה'''' ייייששששוווועעעעתתתת

המשקיממממאאאאוווותתתתהההה שר שהשתחרר עת
שנתי עוד יוס על חלפו
צפיה בי נדנוד של יו 730 ,ימי
הגיע ואז, ליאוש... תקוה בי לאכזבה

הטובה!... ימי של זמנ

בפתאומיות,ווווככככששששההההגגגגייייעעעע קרה הכל ,הזמ
הרצה חלומות, שיא: במהירות

!מצרי למושל והכתרתו הבור מ

שנגזרובבבבאאאאוווותתתתוווו הרעה ימי שנגמרו רגע
מ ויריצה"  מיד ,יוס על

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



  
    



ממני השכיחו שה עד ,כ כל גדולה
השכיחו ה שעברתי, הצער כל את

כל ואת שחשתי המועקות כל את ממני
הרעה!... 2ימי

ללללממממצצצצרררריייי ממממגגגגייייעעעע ייייעעעעקקקקבבבב

הגיבבבבששששננננהההה למלכותו, אחיהתשיעית עו
מה ועל לפניו... ועמדו יוס

בעבר. כבר הארכנו שקרה

ביקשפפפפררררעעעעהההה והוא ,יוס אחי שהגיעו שמע
יכ ואת אביכ את קח" :מה
מצרי אר טב את לכ ואנה אלי בא

"האר חלב את יח)...ואכל מה, (בראשית 

ירדוווווככככ ומשפחתו יעקב היה, באמת
ואז ...גוש באר והתיישבו ,למצרי
.מצרי מל פרעה את לבקר הל יעקב

שאלככככאאאאששששרררר פרעה, לפני הגיע יעקב
לו והשיב גילו, מהו פרעה אותו
ובמש ,ושלשי מאה הוא שגילו יעקב
ימי הרבה חוה הוא הללו השני כל
רעה אל יעקב "ואמר  רע! ימי ,רעי

נה, מאת יל מגרי ני ממממעעעעטטטטימי 
י"ווווררררעעעעייייח ני ימי ט)...הי מז, ש) 

ושלשיווווננננררררחחחחייייבבבב:::: במאה כשמתבונני
של הראשונות חייו שנות
שני היו שה מגלי ע"ה אבינו יעקב
החל נפש, ועגמת ויסורי סבל רוויות
של מרדיפותיו לו שהיה הגדול מהצער

מכ לאחר להורגו. שביקש אחיו עשיו
הקשה מהעבודה לו שהיה הגדול הצער
הארמי לב של בביתו שעבד והמפרכת
בד אשר רבות, שני במש אמו אחי
.סו בלי אותו רימה ג זאת ע בבד

ממהללללאאאאחחחחרררר לו שהיה הגדול הצער מכ
בתו דינה ע לו שאירע
מעשי בה ונעשו גוי ידי על שנלקחה
ששמעו מכ ג לכ ובהמש ,מגוני
את והיכו עצמ דעת על הלכו בניו ולוי
זאת ובעקבות ,שכ העיר יושבי כל
.רבי שונאי אבינו יעקב על קמו
של פטירתה צער עליו בא מכ לאחר
לו שהיה הצער ג לכ ובהמש רחל,

ש ראוב של יצועיו.מהמעשה את בלבל

הגדולווווללללאאאאחחחחרררר הצער עליו בא זאת כל
בנו ממנו נלקח כאשר ביותר
רעה "חה כי לו וסיפרו ,יוס חביבו,

"כ),אכלתה לז, עליו(ש והתאבל וישב 
על יש לא  שנה ושתי עשרי במש
,יי שתה ולא בשר אכל לא מיטה,
ואפילו פניו, על חיו העלה לא ובכלל,

ממנו. נסתלקו הרוחניות מדרגותיו

וזה הרד"ק2. כך(שם):לשון כל - נּׁשני' ִִַַ'ּכי

השכיחני כי עד וכבוד עושר ה' לי נתן

אבי בית כל וגם משנמכרתי לי שהיה עמלי כל

השכיחני...

  
     



יד)...הר" מא, ללללננננששששוווו,,,,(בראשית זזזזממממ אאאאיייי 
עעעעוווודדדד ,,,,ללללההההתתתתאאאאררררגגגג זזזזממממ אאאאיייי ללללחחחחששששוווובבבב,,,, זזזזממממ אאאאיייי
ככככבבבברררר ההההוווואאאא ללללחחחחששששוווובבבב ההההאאאאדדדד ששששממממסססספפפפייייקקקק ללללפפפפנננניייי
אאאאחחחחתתתת וווובבבבבבבבתתתת ללללבבבבוווורררר,,,, ממממחחחחוווו עעעעצצצצממממוווו אאאאתתתת ממממווווצצצצאאאא
ררררממממאאאא............ ללללאאאאייייגגגגרררראאאא עעעעממממייייקקקקתתתתאאאא ממממבבבביייירררראאאא עעעעווווללללהההה

עי!ככככיייי כהר  אלקינו ישועת היא כ

ה',ככככיייי תשועת וד בשר כתשועת לא
להושיע רוצה וד בשר כאשר כי
וזמ ,ולתכנ לחשוב כדי זמ צרי הוא

ולפעול... לבצע

בו:ווווננננבבבבייייאאאא עוסקי שאנו מהעני דוגמא

בביתננננתתתתאאאארררר הנמצא אסיר לעצמנו
הנשיא החליט אחד ויו הסוהר,
ולבו שומע האסיר חנינה... לו לתת
 יצא שהוא עד אבל בשמחה, מתמלא

...המי לו יצא

ויחתימועעעעדדדד הטפסי כל את שימלאו
כל ע ויסתדרו ,הדי עורכי את

ו'ה ...והמשפטי יוכלעעעעדדדדהחוקי הזה '
האסיר ועדיי ,ועידני זמני להימש
א ועינויו, סבליו בכל במאסרו חבוש

בא... כבר חירותו זמ כי

ברגע,אאאאבבבבלללל שנעשית ה' ישועת היא כ לא
ווווקקקקייייצצצצוווו גגגגממממררררוווו עעעע ההההייייששששוווועעעעהההה ההההייייאאאא תתתתככככוווופפפפהההה

ההההעעעעווווננננשששש.... י"בששששלללל של זמ על היא אהגזירה
א שתתאר אופ בשו אפשר אי שנה,

'!ויריצה' א כי שהוא, כל לרגע

עעעעננננייייללללייייששששוווועעעעתתתת אאאא ככככיייי ,,,,ככככללללוווו חחחחססססרררר ללללאאאא הההה''''
ננננממממצצצצאאאאתתתת!!!! ההההייייאאאא ווווככככבבבברררר בבבבללללבבבבדדדד,,,, ההההתתתתגגגגללללוווותתתת ששששלללל

ר',ווווההההממממייייללללייייה מ ויריצה' הללו:
בלבו חקוקי להיות צריכי
!עי כהר ה' תשועת  יהודי כל של

פרטיי,ווווההההננננההההגגגגהההה לאנשי רק אינה זו
ישראל. ע לכלל ג אלא הצדיק, כיוס

כהרככככששששייייגגגגייייעעעע תתגלה היא הגאולה זמ
...!החוש של קיצו ויקי עי

ההההטטטטוווובבבבהההה!!!! ייייממממיייי ששששלללל עעעעווווצצצצממממתתתת

ייייווווסססס,למל המשנה להיות התמנה הצדיק
את לו נת מצרי מל ופרעה
להיות אותו והפ שלו, האשראי כרטיסי
במהל השניה הפע וזו חתימה... מורשה
העושר... כל את בידו מחזיק שהוא חייו

,,,,קראוווובבבבננננווווססססו" :שידו לו מצא פרעה
ענח צפנת סי  פרעה

לללל ווווא ה פרע טי ת אסנת את 
מה).לאה" מא, (בראשית 

וכתבייייווווסססס וישראל משה כדת נשאה
כתובה. לה

בכורו,ווווככככעעעעבבבבוווורררר בנו לו נולד תקופה
ואחד מנשה. שמו את ויקרא
קראת למה אדוני, אותו: שאל מעוזריו
אלקי נני "י השיב: ויוס מנשה? לו

אבי" לית ואת לעמלי (שאת 
נא) ימיפסוק  'השכיחני' פירושו 'נני' 

בעוצמה ה הקב"ה, לי שהביא הטובה

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



  
    



ממני השכיחו שה עד ,כ כל גדולה
השכיחו ה שעברתי, הצער כל את

כל ואת שחשתי המועקות כל את ממני
הרעה!... 2ימי

ללללממממצצצצרררריייי ממממגגגגייייעעעע ייייעעעעקקקקבבבב

הגיבבבבששששננננהההה למלכותו, אחיהתשיעית עו
מה ועל לפניו... ועמדו יוס

בעבר. כבר הארכנו שקרה

ביקשפפפפררררעעעעהההה והוא ,יוס אחי שהגיעו שמע
יכ ואת אביכ את קח" :מה
מצרי אר טב את לכ ואנה אלי בא

"האר חלב את יח)...ואכל מה, (בראשית 

ירדוווווככככ ומשפחתו יעקב היה, באמת
ואז ...גוש באר והתיישבו ,למצרי
.מצרי מל פרעה את לבקר הל יעקב

שאלככככאאאאששששרררר פרעה, לפני הגיע יעקב
לו והשיב גילו, מהו פרעה אותו
ובמש ,ושלשי מאה הוא שגילו יעקב
ימי הרבה חוה הוא הללו השני כל
רעה אל יעקב "ואמר  רע! ימי ,רעי

נה, מאת יל מגרי ני ממממעעעעטטטטימי 
י"ווווררררעעעעייייח ני ימי ט)...הי מז, ש) 

ושלשיווווננננררררחחחחייייבבבב:::: במאה כשמתבונני
של הראשונות חייו שנות
שני היו שה מגלי ע"ה אבינו יעקב
החל נפש, ועגמת ויסורי סבל רוויות
של מרדיפותיו לו שהיה הגדול מהצער

מכ לאחר להורגו. שביקש אחיו עשיו
הקשה מהעבודה לו שהיה הגדול הצער
הארמי לב של בביתו שעבד והמפרכת
בד אשר רבות, שני במש אמו אחי
.סו בלי אותו רימה ג זאת ע בבד

ממהללללאאאאחחחחרררר לו שהיה הגדול הצער מכ
בתו דינה ע לו שאירע
מעשי בה ונעשו גוי ידי על שנלקחה
ששמעו מכ ג לכ ובהמש ,מגוני
את והיכו עצמ דעת על הלכו בניו ולוי
זאת ובעקבות ,שכ העיר יושבי כל
.רבי שונאי אבינו יעקב על קמו
של פטירתה צער עליו בא מכ לאחר
לו שהיה הצער ג לכ ובהמש רחל,

ש ראוב של יצועיו.מהמעשה את בלבל

הגדולווווללללאאאאחחחחרררר הצער עליו בא זאת כל
בנו ממנו נלקח כאשר ביותר
רעה "חה כי לו וסיפרו ,יוס חביבו,

"כ),אכלתה לז, עליו(ש והתאבל וישב 
על יש לא  שנה ושתי עשרי במש
,יי שתה ולא בשר אכל לא מיטה,
ואפילו פניו, על חיו העלה לא ובכלל,

ממנו. נסתלקו הרוחניות מדרגותיו

וזה הרד"ק2. כך(שם):לשון כל - נּׁשני' ִִַַ'ּכי

השכיחני כי עד וכבוד עושר ה' לי נתן

אבי בית כל וגם משנמכרתי לי שהיה עמלי כל

השכיחני...

ז

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



  
      



נה" לפניו להרת סי אל (שלפניו 
כח). מו,

רבינובבבבששששייייחחחחהההה עט"ר מארי אבא שמסר
אמר זיע"א אברג'ל מיכאל יור

ו), מאמר  ויגש ,נוע וז"ל:(אמרי

ליעקב,ששששללללששששהההה לו היו ילדי עשר
באר נכדי וחמש וחמישי

במצרי נכדי שני ועוד (מנשהישראל,

,(ביהודה?ואפרי דוקא בחר הוא ומדוע

שביארוווווממממצצצצאאאאננננוווו הקדושי לחכמינו
ב), אות צה פרשה רבה לשונ:(בראשית וזה

ששששייייההההוווודדדדההההללללפפפפיייי ססססבבבבוווורררר אאאאבבבבייייננננוווו ייייעעעעקקקקבבבב ששששההההייייהההה
ללללוווו ששששההההבבבבייייאאאאוווו בבבבששששעעעעהההה ייייווווסססס אאאאתתתת ההההררררגגגג
ווווייייאאאאממממרררר """"ווווייייככככייייררררהההה ששששננננאאאאממממרררר:::: ההההככככתתתתווווננננתתתת,,,, אאאאתתתת

אאאאככככללללתתתתההההוווו"""" ררררעעעעהההה חחחחייייהההה בבבבנננניייי (בראשיתככככתתתתווווננננתתתת

לג) לז, אאאאררררייייהההה אאאאללללאאאא ררררעעעעהההה'''' ''''חחחחייייהההה וווואאאאיייי
""""גגגגוווורררר ששששככככתתתתוווובבבב:::: ככככממממוווו ייייההההוווודדדדהההה,,,, ננננממממששששלללל ששששאאאאללללייייוווו

ייייההההוווודדדדהההה"""" ט).אאאאררררייייהההה מט, ש)

אבינוככככללללווווממממרררר:::: יעקב ששלח הטע
יהודה את דוקא זו לשליחות
עשרי אות כל שבמש משו הוא,
סבור היה מביתו יוס שנעדר שנה ושתי
וכשנודע שהרגו, זה הוא שיהודה יעקב
חי עודנו יוס שהרי בדבר שטעה ליעקב
לפצות החליט לשוא, היה ביהודה וחשדו
וגדולה כבוד לו ולחלוק כ על יהודה את
בהזדמנות ג ולכ שתהיה, הזדמנות בכל

שליחותו. את לבצע בו דוקא בחר זו

התפעלייייתתתתייייררררהההה כ כל יעקב מזאת,
של נפשו וגבורת מאצילותו
בו, שחשד השני כל שבמש בכ יהודה
אותו והרחיק זועפות פני לו הראה וא
הגיבכלל יהודהלא מגדולתו, אותו והוריד
הבזיו את קיבל אלא אביו של למעשהו
ומתו מוחלטת ודמימה בשתיקה והחרפה
כ ועל הקדוש, אביו מפני כבוד יראת
כיהודה נפש אציל שלאד יעקב החליט
דורות. לדורי שבעול גדולה כל ראויה

שלווווממממאאאאוווותתתתהההה הטובה ימי הגיעו עת
ליוו ה עת ומאותה יהודה,
פטירת קוד כ ועל חייו, ימי כל אותו
ברכות יהודה בנו על הרעי יעקב

דורות: לדורי הנוגעות עצומות

שזרעורררראאאאששששייייתתתת קבע אבינו יעקב כל
יהודי יקראו דורות לדורי
"יהודה שכתוב: כמו יהודה, ש על

"אחי יודו ח),אתה פסוק ופירשו(ש
במדרש אותחז"ל צח פרשה רבה (בראשית

איו): ,שמ על נקראי אחי כל 'שיהיו
אנא, שמעוני אנא, ראובני אומר אד

יהודה. ש על אנא', יהודי אלא

מיהודהווווככככ שבט יסור ש"לא אותו ביר
שילה" יבוא כי עד רגליו מבי ומחוקק

י) מט, יסור(בראשית 'לא רש"י: ומפרש
רא אלו ,ואיל מדוד  מיהודה' שישבט

 רגליו' מבי 'ומחוקק שבבבל... גלויות
'עד ישראל... אר נשיאי אלו ,תלמידי
שהמלוכה המשיח מל  שילה' יבוא כי

  
      



אבינו:ללללככככ יעקב את פרעה כששאל
"יח ני ימי ח),"ה מז, ש) 

יעקב הצליח לא אתה?' כמה ב' כלומר,
קצרה תשובה לו ולהשיב להתאפק אבינו
אנכי' שנה ושלשי מאה ב' ופשוטה:
וכאב צער מתו השיב אלא וכדומה,
יל מגרי ני 'ימי :לשו באריכות

נה, ווווררררעעעעיייימאת חי',ממממעעעעטטטט ני ימי הי 
עד גדותיו על ועלה צ צערו שכל כיו
הכאוב... בלבו אותו לכלוא יכל לא כי

הגיעייייעעעעקקקקבבבב ואז, פרעה, מלפני יצא
הטובה!... ימי של זמנ

סוממממאאאאוווותתתתהההה ועד פרעה מע שיצא עת
הוא רצופות שנה 17 במש ימיו,
!טובי לימי זכה הוא  טובות שני חי

בבבבאאאאוווותתתת,במצרי שחי שנה עשרה השבע
חיי ולחיות נחת לרוות ה' זיכהו
"ויחי שנאמר: כפי ,ומאושרי טובי
נה" ערה בע מצרי אר יעקב

כח) פסוק ימי(ש אות ,חיי אות 
בעוצמה היו הקב"ה, לו שהביא הטובה
את ממנו השכיחו שה עד ,כ כל גדולה
את ממנו השכיחו ה שעבר, הצער כל
הרעה!... ימי כל ואת שחש המועקות 3כל

עעעעדדדד!!!! ללללעעעעווווללללממממיייי ההההממממננננההההייייגגגג  ייייההההוווודדדדהההה

שניככככלללל שלאות נימה היתה ארוכות
האחי מצד ה יהודה, על הקפדה
מצד וה אותנו. עצרת לא למה שטענו:
.יוס את הרג שהוא בו שחשד יעקב

רעה,ההההייייוווו ימי של ארוכות שני אלו
הרגשה ע הסתובב שיהודה שני

עליו. שמקפידי

עתהווווההההננננהההה,,,, הטובה. ימי של זמנ הגיע
וכי חי סי "עד כי שהתגלה

"מצרי ארכל מל (בראשיתהא 
כו) המהל...מה, כל התברר 

לו:ווווייייעעעעקקקקבבבב ואמר יהודה לבנו קרא
,הדר את לבני לסלול ברצוני
לח יהדה "ואת  זאת לבצע בחרתי וב

וזה הקדוש3. החיים אור מז,לשון (בראשית

ז"לכח): אומרם דרך על ירצה (תנאעוד

ה): פרק - רבה אליהו בטובהדבי ימיו שסוף מי 'כל

"והיה טעם: והוא בטובה', ימיו כל כאילו

מאוד" ישגה ואחריתך וגו' ז),ראשיתך ח, (איוב

וגו'" דבר אחרית "טוב אומרו: ח).גם ז, (קהלת

בארץוהוא שלוה של חיים יעקב' 'ויחי אומרו:

יעקבמצרים, ימי שהיו בעיניו היה בזה

ימיו כל חיים, של שנים - פירוש חייו, שני

וגו'. שנים ז' שהיושהם השלוה שני י"ז ידי על (פירוש:

ימיו כל כאילו בעיניו נראה היה במצרים שנה)לו היו(קמ"ז

ובטובה). בשלוה

צערוטעם לשון 'ויהי' י:),אומרו: (מגילה

בצער, ימיו שהיו שהגם לומר יכוין

כולם להיות בעיניו חזרו כן פי על אף

חיים'... 'של

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



  
      



נה" לפניו להרת סי אל (שלפניו 
כח). מו,

רבינובבבבששששייייחחחחהההה עט"ר מארי אבא שמסר
אמר זיע"א אברג'ל מיכאל יור

ו), מאמר  ויגש ,נוע וז"ל:(אמרי

ליעקב,ששששללללששששהההה לו היו ילדי עשר
באר נכדי וחמש וחמישי

במצרי נכדי שני ועוד (מנשהישראל,

,(ביהודה?ואפרי דוקא בחר הוא ומדוע

שביארוווווממממצצצצאאאאננננוווו הקדושי לחכמינו
ב), אות צה פרשה רבה לשונ:(בראשית וזה

ששששייייההההוווודדדדההההללללפפפפיייי ססססבבבבוווורררר אאאאבבבבייייננננוווו ייייעעעעקקקקבבבב ששששההההייייהההה
ללללוווו ששששההההבבבבייייאאאאוווו בבבבששששעעעעהההה ייייווווסססס אאאאתתתת ההההררררגגגג
ווווייייאאאאממממרררר """"ווווייייככככייייררררהההה ששששננננאאאאממממרררר:::: ההההככככתתתתווווננננתתתת,,,, אאאאתתתת

אאאאככככללללתתתתההההוווו"""" ררררעעעעהההה חחחחייייהההה בבבבנננניייי (בראשיתככככתתתתווווננננתתתת

לג) לז, אאאאררררייייהההה אאאאללללאאאא ררררעעעעהההה'''' ''''חחחחייייהההה וווואאאאיייי
""""גגגגוווורררר ששששככככתתתתוווובבבב:::: ככככממממוווו ייייההההוווודדדדהההה,,,, ננננממממששששלללל ששששאאאאללללייייוווו

ייייההההוווודדדדהההה"""" ט).אאאאררררייייהההה מט, ש)

אבינוככככללללווווממממרררר:::: יעקב ששלח הטע
יהודה את דוקא זו לשליחות
עשרי אות כל שבמש משו הוא,
סבור היה מביתו יוס שנעדר שנה ושתי
וכשנודע שהרגו, זה הוא שיהודה יעקב
חי עודנו יוס שהרי בדבר שטעה ליעקב
לפצות החליט לשוא, היה ביהודה וחשדו
וגדולה כבוד לו ולחלוק כ על יהודה את
בהזדמנות ג ולכ שתהיה, הזדמנות בכל

שליחותו. את לבצע בו דוקא בחר זו

התפעלייייתתתתייייררררהההה כ כל יעקב מזאת,
של נפשו וגבורת מאצילותו
בו, שחשד השני כל שבמש בכ יהודה
אותו והרחיק זועפות פני לו הראה וא
הגיבכלל יהודהלא מגדולתו, אותו והוריד
הבזיו את קיבל אלא אביו של למעשהו
ומתו מוחלטת ודמימה בשתיקה והחרפה
כ ועל הקדוש, אביו מפני כבוד יראת
כיהודה נפש אציל שלאד יעקב החליט
דורות. לדורי שבעול גדולה כל ראויה

שלווווממממאאאאוווותתתתהההה הטובה ימי הגיעו עת
ליוו ה עת ומאותה יהודה,
פטירת קוד כ ועל חייו, ימי כל אותו
ברכות יהודה בנו על הרעי יעקב

דורות: לדורי הנוגעות עצומות

שזרעורררראאאאששששייייתתתת קבע אבינו יעקב כל
יהודי יקראו דורות לדורי
"יהודה שכתוב: כמו יהודה, ש על

"אחי יודו ח),אתה פסוק ופירשו(ש
במדרש אותחז"ל צח פרשה רבה (בראשית

איו): ,שמ על נקראי אחי כל 'שיהיו
אנא, שמעוני אנא, ראובני אומר אד

יהודה. ש על אנא', יהודי אלא

מיהודהווווככככ שבט יסור ש"לא אותו ביר
שילה" יבוא כי עד רגליו מבי ומחוקק

י) מט, יסור(בראשית 'לא רש"י: ומפרש
רא אלו ,ואיל מדוד  מיהודה' שישבט

 רגליו' מבי 'ומחוקק שבבבל... גלויות
'עד ישראל... אר נשיאי אלו ,תלמידי
שהמלוכה המשיח מל  שילה' יבוא כי

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



  
      



תנ" זה: ידי על ,'רי אלי כל 'עיני
"ע אכל את לה.(ש):פירוש 

דהיינו ,יתבר להש בעיניו בהסתכלותו
אלי כל 'עיני בחינת: ,בטחו בחינות

את לה תנ 'אה זה: ידי על ,'רי
בעת דהיינו דייקא, 'ע' .'ע אכל
בחינת שהוא הבטחו כי .צרי שהוא וזמ

...וזמ וגבול כלי עושה הסתכלות,

ההההזזזזווווללללתתתת ההההככככללללתתתת  ההההההההצצצצללללחחחחהההה ססססוווודדדד

ושבעייייעעעעקקקקבבבב ארבעי מאה ב אבינו
הרגיש בהיר, אחד וביו שנה,
לו, נגלי  הנעלמה החכמה מעיינות את
לו. נפתחי  הכמוסה ההשגה שערי ואת

דגדלות,אאאאווווררררוווותתתת ומוחי והארות
שמי משמי והאירו השתלשלו
שלא עילאה ושלוה עליו נוע ...קד

מסביב... השתוררו הדי מעלמא

אותוווווייייעעעעקקקקבבבב ,היו שהגיע הבי אבינו,
והתגעגע נכס חייו ימי שכל יו

הפטירה!... יו  לו

המלאווווההההוווואאאא ...השמי מ מלא הזמי
וקרא ל ממנו: ביקש ויעקב נחת,
לשו וזה  לכא שיבואו ילדי לכל

יעקב"5המדרש: ני מעו בצה"
ב) מט, מכא(בראשית ברכיה: רבי אמר 

.וכינס מלא וירד מפוזרי שהיו

אמרבבבבננננייייוווו ויעקב לפניו, עמדו יעקב של
הרעה ימי את ראית את :לה
יוס של חלומותיו מעת עלינו שעברו

עמו. שנפגשתי ועד

הצלחתווווההההככככלללל שלא מכ התחיל
לא  יוס אחיכ את להכיל
שלו. ה' עבודת את לתפוס הצלחת

אותו,וווובבבבגגגגלללללללל שנאת בו, קינאת זה
 לשלו לדברו יכולת ולא
צדק, שהוא התברר דבר של ובסופו
מהתפקיד נבע עשה שהוא מה וכל

נפשו! על הש שהטיל האלקי

ההההממממששששייייא היה,  שהיה מה ואמר: יעקב
אני ולכ להתחזק עליכ מעתה
הזולת. את להכיל תלמדו שמעתה רוצה

יותר... ונרחיב

ווווששששללללייייחחחחוווותתתתוווו אאאאדדדד ככככלללל

שבירבבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו הברכות נכתבו
בניו, את אבינו יעקב
בטי "לאה נאמר: הברכות ובסיו

לה ר אר וזאת ער ני יראל
ברכת אר אי תא ויבר אביה

"את רמ כח).(בראשית ט, 

בראשית  ג ).רבה5. אות צח (פרשה

  
       



וכבוד וגדולה שררה כל כלומר, שלו.
יהיו. מיהודה ישראל, בע שיהיו

העתכסאוווווללללממממעעעעללללהההה אותה עד זאת: מכל
שלש על עומד היה הקב"ה של

ובאותה ויעקב. יצחק ,אברה  רגלי
הרביעית שהרגל אבינו יעקב קבע העת
מזרעו דוקא תהיה העליונה המרכבה של
ע"ה... המל דוד הוא הלא  יהודה של

טטטטוווובבבבהההה!!!! ייייממממיייי ממממחחחחככככיייי ווווייייההההוווודדדדייייהההה ייייההההוווודדדדיייי ללללככככלללל

לכלללללככככלללל טובה. ימי מחכי ויהודיה יהודי
טובה ימי מחכי ויהודיה יהודי
את מה ישכיחו שה חזקה, כזו בעוצמה
.חייה במהל שחוו והיסורי הצער כל

ישועהללללככככלללל מצפה ויהודיה יהודי
בעי עי לראות שיזכו פרטית,

וחסדיו. ה' טובות את

יאאאאיייי"  הרע ימי שיתמידו כזה דבר
,צא לנצח ולא אריב, ללע לא
אני נמת יעט מפני רח י

טז).עיתי" נז, (ישעיה 

ווווגגגגהתהלי את להחיש אפשר עתה
העיני את שמרימ ידי על הזה

.שבשמי לאבא ,למרו

מברסלבווווככככ נחמ רבי הגה"ק גילה
4זיע"א:

נמצאהשפע השפע השפע השפע  לאד המצפה  הרוחני
אותו  למשו וכדי ,בשמי
כלי  ליצור והדר כלי. ליצור צרי

הראיה . בכח הוא

וממקדככככאאאאששששרררר לשמי עיניו מרי אד
מעיניו ,יתבר בו ראייתו את
שמגיעי להיכ ומגיעי אור גלי יוצאי
יוצרי ה לעיניו חוזרי כשה ואזי

השפע. להיכנס יוכל שלתוכו כלי,

עושהווווזזזזהההה 'הסתכלות הקדושה: לשונו
מקוד כי .וזמ גבול דהיינו כלי,
וכשרואה גבול. בלא הוא הדבר, ראותו

גבול... לו נעשה הדבר,

הבטחוווווזזזזההההוווו כי .הבטחו מעלת בחינת
שמסתכל הסתכלות, בחינת הוא
ובוטח לבד, יתבר להש בעיניו וצופה

"רי אלי כל "עיני בבחינת: (תהליבו, 
טו) בבטחוקמה, ההסתכלות ידי על כי 

כי .וזמ גבול דהיינו כלי, עושה כ ג
שהיא א תמיד, מלמעלה יורדת ההשפעה
לו שצרי דבר לפעמי כי .זמ בלא

...שני שלש או בשתי יבוא עכשיו,

עושהאאאא ,בבטחו הסתכלות ידי על
השפע שתבוא ,וזמ גבול לההשפעה
הפסוק: פירוש וזה .צרי שהוא וזמ בעת

ליקוטי עו ).מוהר"ן 4. תורה (קמא

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



  
      



תנ" זה: ידי על ,'רי אלי כל 'עיני
"ע אכל את לה.(ש):פירוש 

דהיינו ,יתבר להש בעיניו בהסתכלותו
אלי כל 'עיני בחינת: ,בטחו בחינות

את לה תנ 'אה זה: ידי על ,'רי
בעת דהיינו דייקא, 'ע' .'ע אכל
בחינת שהוא הבטחו כי .צרי שהוא וזמ

...וזמ וגבול כלי עושה הסתכלות,

ההההזזזזווווללללתתתת ההההככככללללתתתת  ההההההההצצצצללללחחחחהההה ססססוווודדדד

ושבעייייעעעעקקקקבבבב ארבעי מאה ב אבינו
הרגיש בהיר, אחד וביו שנה,
לו, נגלי  הנעלמה החכמה מעיינות את
לו. נפתחי  הכמוסה ההשגה שערי ואת

דגדלות,אאאאווווררררוווותתתת ומוחי והארות
שמי משמי והאירו השתלשלו
שלא עילאה ושלוה עליו נוע ...קד

מסביב... השתוררו הדי מעלמא

אותוווווייייעעעעקקקקבבבב ,היו שהגיע הבי אבינו,
והתגעגע נכס חייו ימי שכל יו

הפטירה!... יו  לו

המלאווווההההוווואאאא ...השמי מ מלא הזמי
וקרא ל ממנו: ביקש ויעקב נחת,
לשו וזה  לכא שיבואו ילדי לכל

יעקב"5המדרש: ני מעו בצה"
ב) מט, מכא(בראשית ברכיה: רבי אמר 

.וכינס מלא וירד מפוזרי שהיו

אמרבבבבננננייייוווו ויעקב לפניו, עמדו יעקב של
הרעה ימי את ראית את :לה
יוס של חלומותיו מעת עלינו שעברו

עמו. שנפגשתי ועד

הצלחתווווההההככככלללל שלא מכ התחיל
לא  יוס אחיכ את להכיל
שלו. ה' עבודת את לתפוס הצלחת

אותו,וווובבבבגגגגלללללללל שנאת בו, קינאת זה
 לשלו לדברו יכולת ולא
צדק, שהוא התברר דבר של ובסופו
מהתפקיד נבע עשה שהוא מה וכל

נפשו! על הש שהטיל האלקי

ההההממממששששייייא היה,  שהיה מה ואמר: יעקב
אני ולכ להתחזק עליכ מעתה
הזולת. את להכיל תלמדו שמעתה רוצה

יותר... ונרחיב

ווווששששללללייייחחחחוווותתתתוווו אאאאדדדד ככככלללל

שבירבבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו הברכות נכתבו
בניו, את אבינו יעקב
בטי "לאה נאמר: הברכות ובסיו

לה ר אר וזאת ער ני יראל
ברכת אר אי תא ויבר אביה

"את רמ כח).(בראשית ט, 

בראשית  ג ).רבה5. אות צח (פרשה

ז

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



  
     



המצוות. בבבבחחחחייייוווובבבבייייוקיו ששששככככללללוווולללל ממממהההה אאאאתתתת
ממממתתתתחחחחששששקקקק אאאא ,,,,ככככעעעעבבבבדדדדיייי ללללקקקקיייייייי יייישששש ההההממממצצצצוווווווותתתת

ללללאאאא,,,, במהוווואאאא להתמקד, במה אול
התשובה את עצמו, את אחד כל ימצה

עצמו. אצל ימצא הוא

,,,,שדוקאללללחחחחייייללללוווופפפפיייי המוסר, בספרי עוד כתוב
לצו עלולי הנבחר ליעד בדר
גופא זו כי יותר. רבי ונסיונות קשיי

.הקשיי ע להתמודד המשימה,

המשימהקקקקיייייייי כלל בדר שבו תחו ג
.הנעורי גיל  ומוגדרת ברורה
השופטי' כל ידי על היא מוסכמת עובדה
יש הנעורי שנות מיטב שאת 'ויועצי
מוחלטת להשתקעות מחיר בכל להקדיש
והחשק הלהט של ההשקעה התורה. בלימוד
אל א והכוונת הזה, לגיל האופייניי
הפינה אב להיות צריכה היא התורה, חשקת

.החיי כל של

מצוות מי מי מי מי  מיני בכל לעסוק שמעדי
את  למלא במקו 'שמי לש'
אינו  הזו, התקופה  של החיוני התפקיד
לש' ידאג שלא עושה. שהוא  מה יודע
עמלי תורה בני היו א' .'שמי

איש   החזו כותב  'היו 7לאמיתתה ' 
 החטא מ רבות נפשות מצילי
.' בעול טהרה  רוח בהשתפ  בעקיפי

ישראלההההחחחחזזזזוווו ע את באגרתו מציג איש
,שוני מאברי המורכב כגו
ואבוי אוי לו. המיוחד תפקידו אחד ולכל
או ,הידי את הלב יחלי א יהיה
...הרגלי במקו עצמו את יציע שהראש

ששששללללווווממממהההה בבבבררררעעעעתתתתוווו ההההחחחחפפפפ ההההררררעעעע,,,, ההההייייצצצצרררר עעעעווווששששהההה
ווווללללעעעעששששוווותתתת ללללררררצצצצוווותתתת ללללוווו גגגגוווורררר ????ההההאאאאדדדד
גגגגוווורררר ההההוווואאאא וווובבבבככככ ההההזזזזווווללללתתתת,,,, ששששלללל ששששללללייייחחחחוווותתתתוווו אאאאתתתת
............ככככששששללללוווו ששששלללל ללללססססייייפפפפוווורררר חחחחייייייייוווו אאאאתתתת ללללההההפפפפוווו ללללוווו

זו...וווובבבבררררצצצצווווננננננננוווו בנקודה להרחיב

ההההככככלללל!!!! ככככוווולללללללליייי ההההבבבבררררייייתתתת ללללווווחחחחוווותתתת

התורה.בבבבממממעעעעממממדדדד את וקיבלנו זכינו סיני הר
ושמענו זכינו נכס מעמד ובאותו

הדברות. עשרת את יתבר מהבורא

הקדושווווגגגגייייללללוווו הזוהר בספר (תרומהלנו

ע"ב): קנו עשרתד שבתו
התורה, חכמת כל תומצתה הדברות

הדברות)ובה ונסתרי(בעשרת נכללי

וכל המצוות, וכל ,העול סודות כל
ומטה... שלמעלה החכמה

נוהגיווווממממממממייייללללאאאא הדברות שעשרת מוב
וג מצב. ובכל ,זמ בכל תמיד,
בתו לבדו כלוא חלילה, ,האד יהיה א
צרי הוא סביבו, אד שו ואי צינוק,
וכו'... תרצח' ו'לא תגנוב' 'לא לקיי

אגרות  איש7. סב).חזון  אגרת (ח"ג

  
    



וווובבבבממממייייללללייייברכת אר אי'  הללו
ונבאר: ההכלה. סוד טמו ,'את ר6 

תפקידיככככיייידדדדוווועעעע,,,, כוללת הש עבודת
הכוללת המשימה .ושוני רבי
ראתיו ולכבדי במי הקרא "ל היא:

עיתיו" א ז)יצריו מג, (ישעיה 
האמצעי אול .בעול ה' כבוד להרבות
המשימה, מילוי ולצור .מגווני הינ
.תפקידי חלוקת הוא ברו הקדוש קבע

בבבבעעעעווווללללללללככככלללל ממממייייווווחחחחדדדד תתתתפפפפקקקקיייידדדד יייישששש ננננבבבברררראאאא
יייידדדדוווו עעעעלללל ללללההההתתתתממממללללאאאא אאאאממממוווורררר אאאאששששרררר
אאאאחחחחדדדד ככככלללל ממממקקקקבבבבלללל עעעעבבבבוווודדדדתתתתוווו ווווללללצצצצוווורררר בבבבדדדדווווקקקקאאאא....
ככככששששררררווווננננוווותתתת ווווממממזזזזוווונננניייי,,,, חחחחיייייייי אאאאפפפפששששררררווווייייוווותתתת,,,, ,,,,ככככלללליייי
ההההככככלללל ווווההההתתתתממממוווודדדדדדדדווווייייוווותתתת,,,, ננננססססייייווווננננוווותתתת ננננפפפפשששש,,,, ווווככככחחחחוווותתתת

ההההייייעעעעוווודדדד.... ללללההההגגגגששששממממתתתת ככככאאאאממממצצצצעעעעיייי

לבניו,בבבבררררככככתתתת ישראל של אביה יעקב
של השורש את המהוי השבטי
,שבע השוני התפקידי בעלי כל
כל .'את ר ברכת אר אי' היתה:
ברכה ,'ברכת' שהיא לברכה זכה אחד
התמקדה אחד כל של הברכה שלו. פרטית

שיצליח. ,בעול ממנו שמצפי במה

בעולזזזזווווההההיייי צרי מהותית. עול השקפת
יעשה אחד שכל צרי לא א הכל, את
לוי, שבט תורה, לומדי שיהיו צריכי הכל,
ה שחסידי שמתו תפילה בעלי וצריכי

בצרכי עוסקי וצריכי משתמרת, תורת
ריבוי את ג צריכי .חסדי וגומלי ציבור
המאה. בעלי ואת השונות המלאכות בעלי
אמורי הדברי א .זבולו ואת יששכר את
אפשרות אי לפרט ביחס ואילו בכלל.

החתונות! כל על לרקוד

המשימהווווככככלללל את לבצע צרי אחד
אני אי שא מפני לו המיוחדת
מי  תפקידי את אעשה לא אני א לי,
לעול יתמלא לא אחד של תפקיד לי,

זולתו! באמצעות

האישית?אאאאיייי המשימה מהי לדעת נית
ל בביאורו ד)משליהגר"א עונה(טז,

שבזמ כותב הגר"א הזו. השאלה על
היו ישראל, בע קיימת הנבואה שהיתה
מהו אחד כל את מיידעי הנביאי
שמיוחדת המטלה היא מה נשמתו, שורש
הנביאי נקראי לכ .הש בעבודת לו

שופטי "ואשיבה ,כבראשונהיועצי
כבתחילה" כו).ויועצי א, (ישעיה

נית הגר"א, אומר הנבואה, משפסקה
לתכונות בהתא התפקיד את לזהות
לב נטיית קיימת אחד לכל  הנפש

.הש בעבודת מסויי לדבר

לבאאאאיייי נטיית אי שא מכ להסיק
התורה מלימוד חלילה, ,פטורי

נכתב נאמן6. יתד שבת במוסף והודפס שם, ויבעילום פרשת חי).(תשנ"ט

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



  
     



המצוות. בבבבחחחחייייוווובבבבייייוקיו ששששככככללללוווולללל ממממהההה אאאאתתתת
ממממתתתתחחחחששששקקקק אאאא ,,,,ככככעעעעבבבבדדדדיייי ללללקקקקיייייייי יייישששש ההההממממצצצצוווווווותתתת

ללללאאאא,,,, במהוווואאאא להתמקד, במה אול
התשובה את עצמו, את אחד כל ימצה

עצמו. אצל ימצא הוא

,,,,שדוקאללללחחחחייייללללוווופפפפיייי המוסר, בספרי עוד כתוב
לצו עלולי הנבחר ליעד בדר
גופא זו כי יותר. רבי ונסיונות קשיי

.הקשיי ע להתמודד המשימה,

המשימהקקקקיייייייי כלל בדר שבו תחו ג
.הנעורי גיל  ומוגדרת ברורה
השופטי' כל ידי על היא מוסכמת עובדה
יש הנעורי שנות מיטב שאת 'ויועצי
מוחלטת להשתקעות מחיר בכל להקדיש
והחשק הלהט של ההשקעה התורה. בלימוד
אל א והכוונת הזה, לגיל האופייניי
הפינה אב להיות צריכה היא התורה, חשקת

.החיי כל של

מצוות מי מי מי מי  מיני בכל לעסוק שמעדי
את  למלא במקו 'שמי לש'
אינו  הזו, התקופה  של החיוני התפקיד
לש' ידאג שלא עושה. שהוא  מה יודע
עמלי תורה בני היו א' .'שמי

איש   החזו כותב  'היו 7לאמיתתה ' 
 החטא מ רבות נפשות מצילי
.' בעול טהרה  רוח בהשתפ  בעקיפי

ישראלההההחחחחזזזזוווו ע את באגרתו מציג איש
,שוני מאברי המורכב כגו
ואבוי אוי לו. המיוחד תפקידו אחד ולכל
או ,הידי את הלב יחלי א יהיה
...הרגלי במקו עצמו את יציע שהראש

ששששללללווווממממהההה בבבבררררעעעעתתתתוווו ההההחחחחפפפפ ההההררררעעעע,,,, ההההייייצצצצרררר עעעעווווששששהההה
ווווללללעעעעששששוווותתתת ללללררררצצצצוווותתתת ללללוווו גגגגוווורררר ????ההההאאאאדדדד
גגגגוווורררר ההההוווואאאא וווובבבבככככ ההההזזזזווווללללתתתת,,,, ששששלללל ששששללללייייחחחחוווותתתתוווו אאאאתתתת
............ככככששששללללוווו ששששלללל ללללססססייייפפפפוווורררר חחחחייייייייוווו אאאאתתתת ללללההההפפפפוווו ללללוווו

זו...וווובבבבררררצצצצווווננננננננוווו בנקודה להרחיב

ההההככככלללל!!!! ככככוווולללללללליייי ההההבבבבררררייייתתתת ללללווווחחחחוווותתתת

התורה.בבבבממממעעעעממממדדדד את וקיבלנו זכינו סיני הר
ושמענו זכינו נכס מעמד ובאותו

הדברות. עשרת את יתבר מהבורא

הקדושווווגגגגייייללללוווו הזוהר בספר (תרומהלנו

ע"ב): קנו עשרתד שבתו
התורה, חכמת כל תומצתה הדברות

הדברות)ובה ונסתרי(בעשרת נכללי

וכל המצוות, וכל ,העול סודות כל
ומטה... שלמעלה החכמה

נוהגיווווממממממממייייללללאאאא הדברות שעשרת מוב
וג מצב. ובכל ,זמ בכל תמיד,
בתו לבדו כלוא חלילה, ,האד יהיה א
צרי הוא סביבו, אד שו ואי צינוק,
וכו'... תרצח' ו'לא תגנוב' 'לא לקיי

אגרות  איש7. סב).חזון  אגרת (ח"ג

ז

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



  
    



תורה עול פרק זה שמומר לכך בנוסף הגויים.

מרבה היה גם דבר, לכל גמור כגוי ונהג ומצוות

אפשרית, דרך בכל היהודים לאחיו ולהזיק להציק

למלכות. אותם ולמסור עליהם להלשין ומרבה

אנושהביום במחלה המומר חלה הימים מן

את לתאר ניתן לא עולמו. לבית ונפטר

על העיר בני כל בקרב שהתפשטה השמחה גודל

עמו על ה' חמל כי והמשמחת הטובה הבשורה

אנשי הזה. המציק חמת את מעליהם והסיר

שלהמומר לביתו להגיע החבראקדישאהזדרזו

שמא לקבורה, הנדרשות בהכנות ומיהרו

לחיים... המומר פתאום יתעורר וחס חלילה

כמוהו,על מאין רשע באדם מדובר שהיה אף

קדישא החברא אנשי לו חלקו זאת בכל

בכל שנוהגים כפי בו ונהגו האחרון כבודו את

מלבד זלזול. של שמץ ללא ישראל מעמך נפטר

פסק לא אשר למקום, שהזדמן אחד אברך

אותו. ולגדף ולחרף עליו מלהתלוצץ

שלאנשי לשון בכל ממנו ביקשו קדישא החברא

מדובר סוף כל סוף שהרי מכך, לחדול בקשה

לו לזכור ולא לנפטר כבוד לעשות הראוי ומן בהלויה

לכך התייחס לא האברך אולם ראשונים, עוונות

להציק שהרבה רשע באדם שמדובר שמכיון בטענה

אין לכן אפשרית, דרך בכל היהודים לאחיו ולהזיק

להתלוצץ המשיך האברך כבוד. שום לו לחלוק

לאורך וכן הטהרה, סדר כל לאורך הנפטר על ולגחך

ההטמנה. בשעת ואפילו ההלויה, כל

עלבלילו האברך שעלה לאחר יום, אותו של

בחלום לו בא פתאום ונרדם, יצועו

בכעס עליו וצעק זועפות, כשפניו מומר אותו

' לי.גדול: שעשית הבושות על בך אתנקם עוד

שאביא עד אופן בשום כך על לך אסלח לא

כך'. על אותך וידונו מעלה של דין לבית אותך

'רשעהאברך - גדולה בבהלה מהחלום התעורר

הוא חדל לא פטירתו לאחר גם מרושע.

ולאחר לעצמו, האברך חשב ליהודים?!', מלהציק

את כשעצם תיכף אולם לישון. חזר מהסיוט שנרגע

מזעם רותח כשהוא המומר הופיע שוב ונרדם, עיניו

עד לי שעשית הבושות על לך אסלח 'לא עליו: וצעק

מעלה'. של דין לבית אותך ואביא אותך שאהרוג

חזר לא והפעם גדולה, בבהלה האברך התעורר שוב

נוספת. פעם המומר לו יבוא שלא פחד מרוב לישון

וגםבלילותהדבר גםבלילההבא עצמו על חזר

האברך כשהיה ואפילו נרדםשאחריו.

מופיע המומר היה מיד קל, לרגע היום באמצע

להורגו מאיים רב, בזעם עליו צועק בחלומו,

רעד כך משום ופחד. אימה עליו ומטיל

ביום לא ישן ולא עיניו, את לעצום האברך

מעייפות 'נופל' היה כשכבר וגם בלילה. ולא

בבהלה. מתעורר היה מיד ונרדם,

מיוםמצבו והתדרדר הלך האברך של הנפשי

מצבו גם התדרדר עמו ויחד יום, אל

לרבינו פנו האברך של משפחתו בני הבריאותי.

מתחילתו המעשה כל את לו סיפרו המהרש"א,

שיעתיר הרב מכבוד בתחנונים וביקשו סופו, ועד

דחופה. ולישועה שלימה לרפואה תפילה בעדו

המשפחהעל בני המהרש"א, של בקשתו פי

אותו והניחו לביתו האברך את הביאו

וכאשר שלו. הלימוד לחדר הסמוך בחדר לישון

מיד בהלה, מרוב לצעוק והתחיל האברך נרדם

לנשמתו בתוקף וקרא לחדרו המהרש"א רץ

לו הנח הזה. מהאברך רצונך 'מה המומר: של

הלא לאנשים?! להציק פנאי לך יש וכי מיד.

מדורי שבעת בכל יום בכל אתה נידון בוודאי

שתדרוש אתה ומי מעשיך, רוע על הגיהנם

מעלה?!'. של דין לבית הזה האברך את לזמן

ואומרפתאום משיב המהרש"אאתהמומר שמע

בשבעת אני שנידון הרב לכבוד 'מנין לו:

בגן אנכי יושב כי הרב כבוד לך דע הגיהנם? מדורי

ומופלגים, גדולים חכמים תלמידי בין העליון עדן

כאשר שכן, ומכיון חכם. תלמיד של דין לי ויש

בשמים לו נחשב בכבודי, ופגע בי זלזל זה אברך

  
    



סו.וווובבבבוווווווודדדדאאאאיייי לאי עומק הללו בדברי שיש

אחד,וווועעעעתתתתהההה בפ להתבונ רוצי אנו
ולהתמקד יהיה', 'לא השני בדיבר

פסל" ל תעה "לא :כ,במילי (שמות 
ד).

מההתחלה...ווווככככההההררררגגגגללללננננוווו נתחיל

ננננבבבברררראאאא ייייחחחחיייידדדדיייי............אאאאדדדד

העול.בבבבששששששששהההה את הקב"ה ברא ימי
את ברא  הראשו ביו
 השני ביו והאור. ,האר ,השמי
מי בי ,למי מי בי הקב"ה הבדיל
התחתוני למי שברקיע עליוני
והאויר. המי מרחבי נוצרו ובכ ,שבי

בבבבייייווווהאר על הקב"ה ציוה  השלישי
ביו .וצמחי דשא הוציאה והיא
 השמי צבא את ברא  הרביעי

.והכוכבי הירח השמש

בבבבייייוווו,והדגי העופות את ברא  החמישי
 הששי וביו והרקיע. הי שוכני
היבשה. על החיי והבהמות החיות את ברא

פריטיווווההההננננהההה,,,, כמה יודעי אנו אי
יודעי אנו אי פרט. מכל נבראו
סלומו דגי וכמה נבטו, אפרסק עצי כמה

...הי בתו עצמ את מצאו

היואאאאבבבבלללל ה הבריאה שבשעת ברור
מי מכל שני יותר)...לפחות להיות (ויכול

החלוווואאאאחחחחרררר ,הברואי כל שנבראו
.האד  האחרו הפריט בבריאת הקב"ה

שלבבבבחחחחצצצצוווותתתת הששי היו של היו
על האד עמד הבריאה
והנה סביבו. להתבונ והחל רגליו,
ב יש הבריות שלכל גילה להפתעתו
ורק .מינ מבני יש הבריות לכל זוג,
מדוע? התפלא: והוא יחידי. לבדו. הוא

חכמינוווווההההאאאאממממתתתת,,,, ג אלא הוא, רק שלא
התפלאו דורות, כעבור ,הקדושי

ושאלו: ,כ את8על הקב"ה ברא למה
זוג? ב ללא יחידי האד

והשיבוווווככככ ענו לז.):ה סנהדרי)

ללמד יחידי, אד נברא לפיכ'
 מישראל אחת נפש המאבד שכל
עול איבד כאילו הכתוב עליו מעלה
מישראל אחת נפש המקיי וכל מלא!
עול קיי כאילו הכתוב עליו מעלה 

9מלא!'...

וזה הקדושה8. הגמרא לח.):לשון (סנהדרין

מה?... ומפני נברא, יחידי אדם רבנן, תנו

מיכאלסיפר9. יורם הרב עט"ר מארי אבא

זיע"א ד),אברג'ל מאמר - ראה נועם, וז"ל:(אמרי

אידלסבעירו שמואל ר' מורינו הגה"ק של

אחד(המהרש"א) יהודי התגורר זיע"א,

חיי את נטש הוא מומר. ונעשה עול שפרק

בין להתגורר ועבר לגויה נישא היהודית, הקהילה

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



  
    



תורה עול פרק זה שמומר לכך בנוסף הגויים.

מרבה היה גם דבר, לכל גמור כגוי ונהג ומצוות

אפשרית, דרך בכל היהודים לאחיו ולהזיק להציק

למלכות. אותם ולמסור עליהם להלשין ומרבה

אנושהביום במחלה המומר חלה הימים מן

את לתאר ניתן לא עולמו. לבית ונפטר

על העיר בני כל בקרב שהתפשטה השמחה גודל

עמו על ה' חמל כי והמשמחת הטובה הבשורה

אנשי הזה. המציק חמת את מעליהם והסיר

שלהמומר לביתו להגיע החבראקדישאהזדרזו

שמא לקבורה, הנדרשות בהכנות ומיהרו

לחיים... המומר פתאום יתעורר וחס חלילה

כמוהו,על מאין רשע באדם מדובר שהיה אף

קדישא החברא אנשי לו חלקו זאת בכל

בכל שנוהגים כפי בו ונהגו האחרון כבודו את

מלבד זלזול. של שמץ ללא ישראל מעמך נפטר

פסק לא אשר למקום, שהזדמן אחד אברך

אותו. ולגדף ולחרף עליו מלהתלוצץ

שלאנשי לשון בכל ממנו ביקשו קדישא החברא

מדובר סוף כל סוף שהרי מכך, לחדול בקשה

לו לזכור ולא לנפטר כבוד לעשות הראוי ומן בהלויה

לכך התייחס לא האברך אולם ראשונים, עוונות

להציק שהרבה רשע באדם שמדובר שמכיון בטענה

אין לכן אפשרית, דרך בכל היהודים לאחיו ולהזיק

להתלוצץ המשיך האברך כבוד. שום לו לחלוק

לאורך וכן הטהרה, סדר כל לאורך הנפטר על ולגחך

ההטמנה. בשעת ואפילו ההלויה, כל

עלבלילו האברך שעלה לאחר יום, אותו של

בחלום לו בא פתאום ונרדם, יצועו

בכעס עליו וצעק זועפות, כשפניו מומר אותו

' לי.גדול: שעשית הבושות על בך אתנקם עוד

שאביא עד אופן בשום כך על לך אסלח לא

כך'. על אותך וידונו מעלה של דין לבית אותך

'רשעהאברך - גדולה בבהלה מהחלום התעורר

הוא חדל לא פטירתו לאחר גם מרושע.

ולאחר לעצמו, האברך חשב ליהודים?!', מלהציק

את כשעצם תיכף אולם לישון. חזר מהסיוט שנרגע

מזעם רותח כשהוא המומר הופיע שוב ונרדם, עיניו

עד לי שעשית הבושות על לך אסלח 'לא עליו: וצעק

מעלה'. של דין לבית אותך ואביא אותך שאהרוג

חזר לא והפעם גדולה, בבהלה האברך התעורר שוב

נוספת. פעם המומר לו יבוא שלא פחד מרוב לישון

וגםבלילותהדבר גםבלילההבא עצמו על חזר

האברך כשהיה ואפילו נרדםשאחריו.

מופיע המומר היה מיד קל, לרגע היום באמצע

להורגו מאיים רב, בזעם עליו צועק בחלומו,

רעד כך משום ופחד. אימה עליו ומטיל

ביום לא ישן ולא עיניו, את לעצום האברך

מעייפות 'נופל' היה כשכבר וגם בלילה. ולא

בבהלה. מתעורר היה מיד ונרדם,

מיוםמצבו והתדרדר הלך האברך של הנפשי

מצבו גם התדרדר עמו ויחד יום, אל

לרבינו פנו האברך של משפחתו בני הבריאותי.

מתחילתו המעשה כל את לו סיפרו המהרש"א,

שיעתיר הרב מכבוד בתחנונים וביקשו סופו, ועד

דחופה. ולישועה שלימה לרפואה תפילה בעדו

המשפחהעל בני המהרש"א, של בקשתו פי

אותו והניחו לביתו האברך את הביאו

וכאשר שלו. הלימוד לחדר הסמוך בחדר לישון

מיד בהלה, מרוב לצעוק והתחיל האברך נרדם

לנשמתו בתוקף וקרא לחדרו המהרש"א רץ

לו הנח הזה. מהאברך רצונך 'מה המומר: של

הלא לאנשים?! להציק פנאי לך יש וכי מיד.

מדורי שבעת בכל יום בכל אתה נידון בוודאי

שתדרוש אתה ומי מעשיך, רוע על הגיהנם

מעלה?!'. של דין לבית הזה האברך את לזמן

ואומרפתאום משיב המהרש"אאתהמומר שמע

בשבעת אני שנידון הרב לכבוד 'מנין לו:

בגן אנכי יושב כי הרב כבוד לך דע הגיהנם? מדורי

ומופלגים, גדולים חכמים תלמידי בין העליון עדן

כאשר שכן, ומכיון חכם. תלמיד של דין לי ויש

בשמים לו נחשב בכבודי, ופגע בי זלזל זה אברך

ז

מוקדש לרפואת אהרון בן מרים הי"ו
ולזיווג הגון להודיה בת יהודית תחי'
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בתבל. הוא יחודי

תתתתווווככככייייחחחחוווודדדדייייוווותתתת ממממללללאאאאתתתת אאאאדדדד ששששבבבבככככלללל זזזזוווו
אאאאוווותתתתוווו וווועעעעווווששששהההה ההההייייאאאא,,,, ווווממממששששממממעעעעוווותתתת
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החבלה מלאכי כל עליך יקפצו ומיד תיכף ממילא

שמות. בך ויעשו להעניש עינים בכליון שמצפים

האברך של לחייו ותניח לעצתי נא שמע כן על

עדן'. בגן ליהנות להמשיך תוכל זה ובזכות הזה,

בהלהדברי המומר על הפילו המהרש"א

ולהסכים להתפייס אותו ואילצו גדולה

את לחיות לאברך ולהניח כבודו', על 'למחול

לא ואילך הלילה מאותו ואכן, במנוחה. חייו

האברך. של בחלומו להתראות המומר הוסיף

ולכן זיע"א10. מברסלב נחמן רבי הגה"ק

- החיים עץ לספר קורא היה

'איזה אומר: היה הוא וכך מוסר. ספר

הוא'... יקר מוסר ח"אספר קודש, שרפי (שיח

תלו). אות

כך רייס 11. משה הרב הגאון (אל כתב

.(243 עמוד ח"ב המקורות,

מתוך חי'.12. אלקים 'יגדל הפיוט 

  
    



אסלח לא לכן חכם. תלמיד עדשביזה כך על לו

כך'. על אותו וידונו מעלה של דין לבית שיבוא

כךאתהמהרש"אתשובת כל הפתיעה המומר

כדי עצמו את להחזיק שהוצרך עד

שכמוך שרשע 'היתכן מצחוק. להתפרץ שלא

לו ויש חכמים תלמידי בין העליון עדן בגן יושב

היו יודעיםמה כולנו הלא חכם?! תלמיד של דין

המהרש"א. תמה הזה?!', בעולם מעשיך

למעלה'בוא הגעתי כיצד הרב כבוד לך ואספר

הרבה 'לפני וסיפר: המומר המשיך - זו'

הנהר. שפת על לי טיילתי הימים, מן ביום שנים,

הנהר בזרם שנסחף אחד אברך ראיתי לפתע

זינקתי הרבה לחשוב מבלי בסכנה. נתונים וחייו

בכך, טמונה שהיתה הרבה הסכנה אף על לנהר

לעבר אותו משכתי כחי ובכל האברך, את אחזתי

חייו. את להציל הצלחתי ה' שבעזר עד היבשה

כך,'לאחר על לי והודה התאושש שהאברך

כי לדעת ונוכחתי זה, עם זה שוחחנו

חכם תלמיד במינו, מיוחד אברך לפני עומד

לכן טהורות. ומדות נפש אצילות בעל מופלג,

מדי לי. שיש הרב מהממון בו לתמוך החלטתי

גדול סכום בסתר לו מסרתי בחדשו חודש

לבינו ביני גדול בסוד נשמר זה ודבר מאוד,

בעולם. האחרון יומי עד רבות שנים במשך

של'כשהגעתי דין בבית לי המתינו לשמים,

חבלה מלאכי מאות מעלה

לספר כדי לשם הגיעו אשר משחור, שחורים

הן חיי במשך שעשיתי הרבים העוונות על

של בעניינים והן למקום אדם בין של בעניינים

לרדת דיני נגזר שכבר כמעט לחברו. אדם בין

גדול לבן, מלאך הגיע ופתאום תחתית, לשאול

הדיון. תהליך כל את ועצר ועצום,

זו'מומר וממצוה נפשמישראל, זהזכהלהציל

שכל חז"ל לימדונו והלא נבראתי. אנכי

עולם קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים

שזכה הנפש לכך, 'בנוסף המלאך. טען מלא',

חכם תלמיד אברך נפששל היא להציל זה מומר

ש לשם ולילה יומם בתורה העמל מיםמופלג

חודש מדי כלכלית תמיכה בו תמך וגם בלבד.

יכלהאברךלשבת זו ורקבזכותתמיכה בחדשו,

כל את וללמוד הנפש במנוחת תלמודו על

וטען. המלאך הוסיף כולה', התורה

עיינווהמשיך מעלה של הדין 'בית וסיפר: המומר

שבזכותי שמכיון והחליטו בדברים

במשך ולילה יומם תורה ללמוד זכה זה אברך

לזכותי, נזקף שלו הלימוד כל לכן רבות, שנים

שם עדן, בגן להיות אברך אותו שראוי ובמקום

שהושיבו זכיתי כך משום מקומי. גם להיות ראוי

תלמידי בין עדן בגן ביותר מכובד במקום אותי

חכם תלמיד של כבוד בי ונוהגים מופלגים, חכמים

בכבודי, ופגע בי זלזל זה כשאברך ממילא ממש.

לי וניתנה חכם, בתלמיד שפגע בשמים לו נחשב

מעלה'. של דין בית לפני אותו לתבוע רשות

שלהמהרש"א דבריו לשמע ממש הזדעזע

העצומה, גדולתו אף על המומר.

של כחה ועצום גדול כמה עד בדעתו שיער לא

בכחה שיש רק לא חכמים. תלמידי החזקת

של הקשה הדין מפני האדם את להציל

עדן בגן בשמים להעמידו גם אלא הגיהנם,

חכמים. לתלמידי המיוחד במדור העליון

לו:בחכמתו ואמר למומר המהרש"א פנה הרבה

שעשית הרבים העוונות יקירי. לך 'דע

החבלה מלאכי וכלל. כלל נמחקו לא חייך במשך

של דין בבית עודםממתינים מהם שנבראו הרבים

שמצות אלא אותך, 'לבלוע' ומשתוקקים מעלה

כחומה בפניהם עומדת שקיימת הנפש הצלת

זאת'. לעשות להם מאפשרת ולא בצורה

- -'אולם למומר והסביר המהרש"א המשיך

את להמית תתעקש כעת 'אם

של דין בית לפני להביאו כדי הזה האברך

שקיימת, הנפש הצלת מצות תתבטל מעלה,

זושהרי מצוה וכשתתבטל נפש. מאבד הינך כעת

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



  
     



ממממללללאאאא!!!! עעעעוווולללל  ההההאאאאדדדד

נאמר:בבבבפפפפררררששששתתתת האד ביצירת בראשית
צלמ האד את אלקי "וברא

"את רא אלקי צל...(כז א, (בראשית 

ורזיווווההההננננהההה נשגבי סודות טמוני זה בפסוק
מהסודות הי מ וטיפה ,דרזי
והנורא הקדוש בספר מבוארי הזה שבפסוק

חיי זה).ע הפסוק על פירוש כולו 10(שכידוע

הטמוניווווננננבבבבאאאארררר הדברי מ אחד את
הזה: 11בפסוק

'יחידההההקקקקבבבב""""הההה הוא העול בורא
יחיד ואי 'אחד והוא ומיוחד',

לאחדותו'. סו אי וג נעל 12כיחודו,

האדווווששששאאאאננננוווו את ברא שהקב"ה אומרי
מתכווני אנו  אלקי בצל
כ ג הטביע הוא ואיש איש שבכל לומר

שכזו. מופלאה יחודיות מעי

ככככששששהאד בני של פרצופיה שאי
שוות. דעותיה אי כ ,שוי

זה דומי האד בני שכל למרות
בכל קיי זאת בכל במבנה, לזה
ממשנהו, שוני ג מה ואחד אחד
בחיצוניות מופיע שהוא כש זה ושוני
בתכונות בפנימיות, ג קיי הוא כ

ובדעות.

בבבבפפפפננננייייככככלללל ממממייייווווחחחחדדדדתתתת אאאאייייששששייייוווותתתת ההההייייננננוווו אאאאדדדד
אאאאחחחחרררר....עעעעצצצצממממ ששששלללל ההההעעעעתתתתקקקק אאאאייייננננוווו ווווללללעעעעוווולללל הההה

שכל''''ללללפפפפייייככככ ללמד יחידי, האד נברא
קיי כאילו אחת נפש המקיי
הקב"ה היה יכול לאמר, מלא', עול
במספר האנושי המי בריאת את להתחיל
העדי הוא כ פי על וא ,אד בני של רב
כדי יחידי, הראשו אד את לברוא
אד ב כל שאכ ,העקרו על להעמידנו

בתבל. הוא יחודי

תתתתווווככככייייחחחחוווודדדדייייוווותתתת ממממללללאאאאתתתת אאאאדדדד ששששבבבבככככלללל זזזזוווו
אאאאוווותתתתוווו וווועעעעווווששששהההה ההההייייאאאא,,,, ווווממממששששממממעעעעוווותתתת
ללללוווו.... תתתתחחחחלללליייי ששששאאאאיייי עעעעוווולללל ממממללללאאאא,,,, ללללעעעעוווולללל בבבבככככ

החבלה מלאכי כל עליך יקפצו ומיד תיכף ממילא

שמות. בך ויעשו להעניש עינים בכליון שמצפים

האברך של לחייו ותניח לעצתי נא שמע כן על

עדן'. בגן ליהנות להמשיך תוכל זה ובזכות הזה,

בהלהדברי המומר על הפילו המהרש"א

ולהסכים להתפייס אותו ואילצו גדולה

את לחיות לאברך ולהניח כבודו', על 'למחול

לא ואילך הלילה מאותו ואכן, במנוחה. חייו

האברך. של בחלומו להתראות המומר הוסיף

ולכן זיע"א10. מברסלב נחמן רבי הגה"ק

- החיים עץ לספר קורא היה

'איזה אומר: היה הוא וכך מוסר. ספר

הוא'... יקר מוסר ח"אספר קודש, שרפי (שיח

תלו). אות

כך רייס 11. משה הרב הגאון (אל כתב

.(243 עמוד ח"ב המקורות,

מתוך חי'.12. אלקים 'יגדל הפיוט 

ז

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



  
      



............לללל ששששיייישששש בבבבממממהההה לללל דדדדיייי

שכטרווווככככתתתתבבבב מאיר יעקב הרב הגה"צ
טו),שליט"א עמוד ח"א ,אמרי (לקט

ולהתבונ להגות האד הוא רגיל וז"ל:
במעלותיו החל הזולת, של במעמדו

וכ וכשרונותיו, נפשו בכחות לההרוחניות,
משפחתו, כמצב הגשמיות, בהצלחותיו
ולמוד באלו, וכיוצא המכובדת משרתו
של במחיר ג ולפעמי פיו, על עצמו את
מרעי ושאר עי צרות קנאה, יסורי

שאת ביתר עליו מתגברי כאביו ...בישי
מעמדו את בדמיונו משוה שהוא אימת כל

זולתו... מעמד לעומת

שלההההקקקקבבבב""""הההה ופרט פרט לכל הדואג
קבע ביותר, הזעירי ג יצוריו
מעברי של מערכת ואחד אחד לכל
וזאת חלדו, בימי ומשוני שוני וגלי
כל של עמידתו ויכולת לכושרו בהתא

הדיוק. בתכלית ואד אד

תחומי בכל האישי, וטעמו נטיותיו רגשותיו,

דורשני. אומר זה כל אנוש, פעילות

חיתוך,כאשר לכלי חנות של ראוה בחלון אנו רואים

זה דומים שאינם שונים מסכינים סכינים

מניחים ובהשחזתם, בצורתם ובעוביים, באורכם לזה

וזו אחרת, למטרה נועד סכין שכל מאליו כפשוט אנו

ובצורתם. ביצירתם לשוני הסיבה

המייצראם אדם לגבי הדבר פשוט כך כל

מקובלת וכמה כמה אחת על סכינים,

אותנו ברא הוא הקב"ה. לגבי זו הנחה ופשוטה

שונים שתפקידים משום מזה זה שונים

ו'הכלים' האדם בין התאמה יש עלינו. מוטלים

למלא. שעליו התפקיד לבין - לו שניתנו

מזהכל השונה המיוחד לתפקידו נברא אדם

דומה שיהיה יתכן לא כן ועל חברו, של

בריאתו בתחילת יחידי נברא האדם לחברו.

זו. עובדה ולהמחיש להזכיר כדי

שתפקידנו,אם נאמר פיוטית, בהמחשה נשתמש

המלך, של הכתר את ליצור הוא יחד, כולנו

ביותר, מורכב מעלה של הכתר עולם. של מלכו

כל מזה. זה השונים מאוד רבים חלקים ומכיל

לו שני אין אשר כזה אחד לחלק אחראי אדם

בונה חייו ימי בכל מעשיו במכלול כולו. בכתר

בכתר, המיוחד חלקו את ויוצר מעצב האדם,

את ויּצֹור האחרים, של חלקיהם אל יצטרף ְִאשר

מלכות. לכתר הראויה השלימות

בכךיחודיותו ביטוי לידי באה אדם, כל של אדם, של

את ליצור וחייב יכול הוא, ורק שהוא,

ואינו רשאי אינו אחר אדם ושום בכתר, שלו החלק

לו. נועד שלא חלק אותו לבניית דבר לתרום יכול

הפנימיתנכונה הרגשתו כן אם היא ואמיתית

ומיוחד, יחיד שהוא אדם כל של העמוקה

היו לו בעולם. שוםאדםאחר של כפיל הוא ושאין

מיותר. מהם אחד היה אז כי כאלה, זהים ְִַֽׁשנים

אין המלך של בכתרו גם לכמויות. זקוק אינו ה'

איכויותיהם עצמם. על החוזרים זהים חלקים

מתואמת, מזיגה מהוות החלקים של השונות

עליון, כתר יהוו ויורכבו החלקים כשיושלמו אשר

עבודתחייו. פרי ואחד אחד כל של יראהחלקו ֵֶָובו

אתמעציב, ההופך אדם לראות כן, אם

לגאוה בעולם תפקידו יחוד תחושת

טעים... כה פלאפל בטיגון לו שני שאין פשוטה

  
     



שבלשוממממהההה העובדה היא משמעותית
למילה אי התורה, שפת הקודש,
הרי .'אדמי' אי ,ברבי נטיה 'אד'
אד כל אכ כי ללמדנו בא זה
לו ושני הוא, עצמו בפני מלא עול

...!אי 13

דבריבבבבייייוווודדדדעעעעננננוווו את יותר טוב נבי זאת,
אד האד  פ" הכתוב:

את עה אלקי צל י פי מ
"ו)האד ד, ש),האד של נפשו הנוטל  

ביטל, הוא מספרי אלפי בי 'מספר' לא
עול ושהוא ומיוחד יחיד שהוא אחד אלא

מזה... חמור מעשה ל ואי מלא,

דברווווההההממממייייווווחחחחדדדדוווותתתת הוא אד בכל שיש
לא שאד מיוחד כ כל

זולתו! דבר שו צרי

בשיחה דוד13. יוחנן הרב הגאון שמסר

זיע"א 32)סלומון ח"ב יהודית, וז"ל:(בעין אמר,

המסחריישובים באזור הנוסע באוטובוס היינו

שלטי את סוקרים כשאנו העיר של

ומחייכים. מסתכלים הדרך, שבצידי החנויות

מדרגותעל לחדר כניסה חצי ברוחב דוכן

בהמשך, הפלאפל! מלך ענק: שלט מוצב

על מעיד שרביט, הושטת כמטחוי במרחק

לבנה: קידוש באותיות שלט ירקות חנות

פחות... לא והירקות! הפירות מקור

יומרני:אנו שלט צץ שוב וממולנו ממשיכים,

עוד מתקדמים לתופרת!... האביזרים מרכז

למזגנים! המרכזית הסוכנות את: ומגלים קצת

בלעדי'תארים 'סוכן או ראשי' 'ספק כמו

ורבים תחום, בכל ביותר נפוצים

'המומחה הידיעה, הא לפרסומתם מצמידים

גם אדם', לכח 'החברה או פסנתרים' להעברת

מודעותיהם בעשרות מוקפים הם כאשר

ענף... באותו המתחרים של הדומות

בעלהאדם המסחרי השם מאחורי העומד

שאינו בהחלט אפשר היחודי, האופי

ורק אך הזה ובתואר בשם המשתמש נוכל סתם

הלקוח. את להונות או לב תשומת למשוך כדי

הפרסומת בתחום זו ונועזת נפוחה יומרה

פנימי יונקתאתחוצפתהמתוךמקור המסחרית

אדם, כל של בלבו השוכנים אמיתית ותחושה

של מיוחדות, של יחוד, של הרגשה לו ומקנים

מיליארד חמשה חלקי אחד סתם שאינו מישהו

כדורהארץ. פני האנושהמתהלכיםעל יצורי של

אשרכולנו מיוחדים אנשים על אמנם למדנו

עליהם: נשען כולו העולם

'ניזון'כל - הקב"ה אומר - כולו' העולם

בני' חנינא יז:).בזכות (ברכות

תורה'אילמלא נשתכחה גמלא בן יהושע

כא.),מישראל' בתרא וכדומה(בבא

של יחוד בעלי ומיוחדים בודדים אישים לגבי

תכונות. ושל מעשים

עלאבל ומה ביותר, מועטיםהם אלה רוח גדולי

המיליוניםהאפוריםשאינםמתבלטים כל

בהיסטוריה רישומם את משאירים ואינם

לכל? הנודעת

ומיוחד.לאמיתו יחיד הוא אדםאכן כל דבר של

שלו היחוד לו יש אדם שכל העובדה

תכונותיו, במערך וכן הגופניים, ובאבריו בפרצופו

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



  
      



............לללל ששששיייישששש בבבבממממהההה לללל דדדדיייי

שכטרווווככככתתתתבבבב מאיר יעקב הרב הגה"צ
טו),שליט"א עמוד ח"א ,אמרי (לקט

ולהתבונ להגות האד הוא רגיל וז"ל:
במעלותיו החל הזולת, של במעמדו

וכ וכשרונותיו, נפשו בכחות לההרוחניות,
משפחתו, כמצב הגשמיות, בהצלחותיו
ולמוד באלו, וכיוצא המכובדת משרתו
של במחיר ג ולפעמי פיו, על עצמו את
מרעי ושאר עי צרות קנאה, יסורי

שאת ביתר עליו מתגברי כאביו ...בישי
מעמדו את בדמיונו משוה שהוא אימת כל

זולתו... מעמד לעומת

שלההההקקקקבבבב""""הההה ופרט פרט לכל הדואג
קבע ביותר, הזעירי ג יצוריו
מעברי של מערכת ואחד אחד לכל
וזאת חלדו, בימי ומשוני שוני וגלי
כל של עמידתו ויכולת לכושרו בהתא

הדיוק. בתכלית ואד אד

תחומי בכל האישי, וטעמו נטיותיו רגשותיו,

דורשני. אומר זה כל אנוש, פעילות

חיתוך,כאשר לכלי חנות של ראוה בחלון אנו רואים

זה דומים שאינם שונים מסכינים סכינים

מניחים ובהשחזתם, בצורתם ובעוביים, באורכם לזה

וזו אחרת, למטרה נועד סכין שכל מאליו כפשוט אנו

ובצורתם. ביצירתם לשוני הסיבה

המייצראם אדם לגבי הדבר פשוט כך כל

מקובלת וכמה כמה אחת על סכינים,

אותנו ברא הוא הקב"ה. לגבי זו הנחה ופשוטה

שונים שתפקידים משום מזה זה שונים

ו'הכלים' האדם בין התאמה יש עלינו. מוטלים

למלא. שעליו התפקיד לבין - לו שניתנו

מזהכל השונה המיוחד לתפקידו נברא אדם

דומה שיהיה יתכן לא כן ועל חברו, של

בריאתו בתחילת יחידי נברא האדם לחברו.

זו. עובדה ולהמחיש להזכיר כדי

שתפקידנו,אם נאמר פיוטית, בהמחשה נשתמש

המלך, של הכתר את ליצור הוא יחד, כולנו

ביותר, מורכב מעלה של הכתר עולם. של מלכו

כל מזה. זה השונים מאוד רבים חלקים ומכיל

לו שני אין אשר כזה אחד לחלק אחראי אדם

בונה חייו ימי בכל מעשיו במכלול כולו. בכתר

בכתר, המיוחד חלקו את ויוצר מעצב האדם,

את ויּצֹור האחרים, של חלקיהם אל יצטרף ְִאשר

מלכות. לכתר הראויה השלימות

בכךיחודיותו ביטוי לידי באה אדם, כל של אדם, של

את ליצור וחייב יכול הוא, ורק שהוא,

ואינו רשאי אינו אחר אדם ושום בכתר, שלו החלק

לו. נועד שלא חלק אותו לבניית דבר לתרום יכול

הפנימיתנכונה הרגשתו כן אם היא ואמיתית

ומיוחד, יחיד שהוא אדם כל של העמוקה

היו לו בעולם. שוםאדםאחר של כפיל הוא ושאין

מיותר. מהם אחד היה אז כי כאלה, זהים ְִַֽׁשנים

אין המלך של בכתרו גם לכמויות. זקוק אינו ה'

איכויותיהם עצמם. על החוזרים זהים חלקים

מתואמת, מזיגה מהוות החלקים של השונות

עליון, כתר יהוו ויורכבו החלקים כשיושלמו אשר

עבודתחייו. פרי ואחד אחד כל של יראהחלקו ֵֶָובו

אתמעציב, ההופך אדם לראות כן, אם

לגאוה בעולם תפקידו יחוד תחושת

טעים... כה פלאפל בטיגון לו שני שאין פשוטה

ז

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



  
      



תורהררררווווחחחחוווו.... לבני להעביר גמורה חובה
אל להשקי שעליה ,שה מקו בכל
איזה ולמצוא ,שלה הפנימי העול
ואיזה לימוד, צורת ואיזו בתורה חלק
את פנימה בית אל יביאו הבנה, כלי
וראו'... ה'טעמו את התורה, מתיקות

ההריאאאאססססוווורררר אל להשקי תורה לב
עלובה. עצמית בהסתכלות ולחיות ,הרמי

כתבווווההההגגגגהההה""""קקקק זיע"א ממיר ירוח ('דעתרבי

צט), עמוד ח"א דברי 'גתורה', וז"ל:
עדיי מגיעי לא הנה ורמות, גבוהות בדרגות
שקונה הגדולות כל מלבד הרצוי. לתכלית
כל מעל כתר יש עדיי ביגיעתו, ורוכש האד

של סוד הוא האד,''''אאאאנננניייי'.'.'.'.הדרגות, פני הוא
כל החכמות, כל .באד אשר אלקי צל הוא
של הפני קבל ממש 'כלא' הינ הידיעות,
גדולת סוד הוא 'עצמו'. האד קבל ,האד
של ורכושיו השגותיו כל ולמרות !האד
האד על עדיי יגיעותיו, כל ידי על האד
ולהעלות להוציא ונפשו כחו בכל לעמול

שלו... ה'אני' את בפועל

עצמאי,עעעעלללל להיות אחד ללללההההווווצצצצייייאאאאכל
בבבבוווו ההההטטטטממממוווו ההההממממייייווווחחחחדדדד אאאאתתתת ולאללללפפפפוווועעעעלללל 

לא רק הזולת. את אופ בשו לחקות
...שאולי בגדי

מנחוווועעעעתתתתהההה רבי הגה"ק קצ מדוע נבי
על זיע"א מוויטבסק מנדל
עשרות היו דור 'באותו תלמידו.
וברור, ז הקודש רוח בעלי "אדמורי
הוא מי לתלמידי ברורה ידיעה והיתה
.נפש תיקו על שאחראי זה הוא ומי רב
ידע בעל שהיה תלמיד אותו ובפרט
רבו. הוא מי לו ברור שהיה הקבלה, בתורת

לשטחוווובבבבזזזזהההה ופזל רבו את עזב שהוא
לתו נכנס הוא הרי לו, שיי שלא
מעצמיותו יצא הוא  לו שיי שלא שטח
והפזילה לו. שייכי שלא בגדי ולבש
ממנה נטהר ולא מאוד, בנפשו פגמה הזו
לעצמיותו!' שוב לחזור הצליח שהוא עד

אתווווהההה'''' לבצע חיינו ימי כל תמיד, יזכנו
ונזכה שלנו, הפרטית השליחות

עצמי! להיות תמיד

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

יעבדואאאא.... שברואיו כדי עולמו את ברא הקב"ה

ע והנה אותו. ויכבדו שלאותו ה' בודת

ולצור  ושוני רבי תפקידי כוללת האד

חלוקת הוא ברו הקדוש קבע המשימה, מילוי

.ככככללללתפקידי ממממקקקקבבבבלללל עעעעבבבבוווודדדדתתתתוווו בבבבייייצצצצוווועעעע ווווללללצצצצוווורררר

ננננפפפפשששש,,,, ווווככככחחחחוווותתתת ככככששששררררווווננננוווותתתת אאאאפפפפששששררררווווייייוווותתתת,,,, ,,,,ככככלללליייי אאאאדדדד

ככככאאאאממממצצצצעעעעיייי ההההככככלללל ווווההההתתתתממממוווודדדדדדדדווווייייוווותתתת,,,, ננננססססייייווווננננוווותתתת

ההההייייעעעעוווודדדד.... ללללההההגגגגששששממממתתתת

את ב ב ב ב .... צרי קיומו  לצור  שהעול לדעת צרי

יעשה  אחד שכל צרי לא א הכל, ואת  כול

 וצריכי תורה, לומדי  שיהיו  צריכי אלא, הכל.

 תורת  ה  שחסידי שמתו תפילה  בעלי

  
      



נפלאהווווככככלללל מדוייקת פרטית בהשגחה זה
הדורש תעלומות, ליודע רק הנגלית
פרט מכל מיוחדת המלכה ואחד אחד מכל

עליו, ושעובר לו שאירע ללללפפפפייייופרט ששששררררקקקק
ההההססססגגגגווווללללהההה וווותתתתתתתתגגגגללללהההה ננננששששממממתתתתוווו תתתתאאאאיייירררר דדדדייייייייקקקקאאאא זזזזהההה
,,,,בבבבעעעעוווולללל חחחחיייידדדדוווושששש ההההוווואאאא ששששבבבבזזזזהההה ששששללללוווו,,,, ההההממממייייווווחחחחדדדדתתתת

"מוהר בליקוטי לדכמבואר תורה (קמא,

ד) בואות יש מישראל ואחד אחד שכל
וכו'. מושל צדיק בחינת

שהואככככיייי יקר דבר מישראל אחד בכל יש
כמעשה בחברו, שאי מה נקודה בחינת

אומנא. ואבא מדאביי שלו נתנו (שלאביי

שהיה אומנא לאבא ואילו שבת ערב בכל השמי

,(יו בכל שלו נתנו ד מקיז רופא וג אמורא

מצית 'לא לאביי: שאמרו איתא וש
אומנא' דאבא כעובדא (תעניתלמיעבד

השייכתכא:), הנקודה היתה שזו כלומר
רוצה אביי היה וא אומנא, לאבא דוקא
אבא של הטובי מעשיו אפילו לחקות

 אאאאווווממממננננאאאא....אומנא אאאאבבבבאאאא ווווללללאאאא אאאאבבבביייייייי ללללאאאא ההההייייהההה ללללאאאא

דברווווככככלללל של בסופו להביאו כדי זאת
כל להגיע, שעליו הפרטי לתכליתו
פחות לא בפרטות, לו המגיע כפי אד
יזכה וא נימא. כמלוא אפילו יותר ולא
הדר את ולעבור כיאות להתנהג האד

לנצח. לו וטוב לו אשרי  בשלו

,,,,וישגיחבבבברררר האד שיתבונ במקו
ולעבור להיכשל, לבלי שלו בדרכו

 בשלו ממממעעעעייייייייננננייייוווואותה ההההוווואאאא שששש זזזזאאאאתתתת תתתתחחחחתתתת
בבבבחחחח ללללדדדדעעעעתתתתווווההההתתתתבבבבווווננננננננוווותתתתוווו ממממבבבבלללליייי ההההזזזזווווללללתתתת,,,, ששששלללל ללללקקקקוווו

בבבבוווו ללללחחחחבבבבררררוווו,,,, ההההששששיייייייי ללללחחחחללללקקקק ייייגגגגייייעעעע ללללאאאא ששששללללעעעעוווולללל
ממממאאאאבבבבדדדד............ וווודדדדאאאאיייי ההההוווואאאא ששששללללוווו חחחחללללקקקקוווו ששששאאאאתתתת בבבבזזזזממממ

זזזזררררהההה!!!! עעעעבבבבוווודדדדהההה  ההההזזזזווווללללתתתת חחחחייייקקקקוווויייי

שיינערמאייייששששבבבב יוס משה רבי הגאו
תפו):ודרש עמוד שמות משה, (אהל

הוא שישנ הנוראי מהפגמי אחד
הזולת. חיקוי פג

בעשרתווווההההתתתתווווררררהההה אותנו הזהירה הקדושה
ואמרה: הזה, מהפג הדברות

וכלמנה" פסל ל תעה (שמות"לא 
ד) זהכ, הזולת את מחקה כשאד 

זרה! עבודה עובד הוא כאילו לו נחשב

דרוש:ווווככככ דר על הפסוק ביאור הוא
וכלמנה', פסל ל תעה 'לא
להיות היא שהצלחת תחשוב אל פירוש

חשוב איש הוא א אפילו הזולת כדוגמת
התפקיד את יש אחד לכל כי ונכבד,
אסור ולכ נשמתו. שורש לפי לו, המיוחד
ה'פסל' הוא כאילו הזולת את לעשות
על .חיי למהל לדוגמא ולעשותו ,של
פסל'. ל תעה 'לא נאמר: כ העושה

ובפרטוווויייידדדדייייעעעעהההה אד לכל נצרכת זו
שלעול שידעו תורה לבני
על שלה התורני העול את יבנו אל
.לצדדי יפזלו ולא ,אחרי של 'דג' פי
ממממככככלללל ננננפפפפששששוווו עעעעלללל ללללההההייייממממללללטטטט חחחחייייייייבבבב דדדדעעעעתתתת בבבברררר ככככלללל
אאאאתתתת ללללחחחחננננווווקקקק ההההעעעעששששווווייייהההה ממממללללחחחחייייצצצצהההה תתתתחחחחררררוווותתתת

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



  
      



תורהררררווווחחחחוווו.... לבני להעביר גמורה חובה
אל להשקי שעליה ,שה מקו בכל
איזה ולמצוא ,שלה הפנימי העול
ואיזה לימוד, צורת ואיזו בתורה חלק
את פנימה בית אל יביאו הבנה, כלי
וראו'... ה'טעמו את התורה, מתיקות

ההריאאאאססססוווורררר אל להשקי תורה לב
עלובה. עצמית בהסתכלות ולחיות ,הרמי

כתבווווההההגגגגהההה""""קקקק זיע"א ממיר ירוח ('דעתרבי

צט), עמוד ח"א דברי 'גתורה', וז"ל:
עדיי מגיעי לא הנה ורמות, גבוהות בדרגות
שקונה הגדולות כל מלבד הרצוי. לתכלית
כל מעל כתר יש עדיי ביגיעתו, ורוכש האד

של סוד הוא האד,''''אאאאנננניייי'.'.'.'.הדרגות, פני הוא
כל החכמות, כל .באד אשר אלקי צל הוא
של הפני קבל ממש 'כלא' הינ הידיעות,
גדולת סוד הוא 'עצמו'. האד קבל ,האד
של ורכושיו השגותיו כל ולמרות !האד
האד על עדיי יגיעותיו, כל ידי על האד
ולהעלות להוציא ונפשו כחו בכל לעמול

שלו... ה'אני' את בפועל

עצמאי,עעעעלללל להיות אחד ללללההההווווצצצצייייאאאאכל
בבבבוווו ההההטטטטממממוווו ההההממממייייווווחחחחדדדד אאאאתתתת ולאללללפפפפוווועעעעלללל 

לא רק הזולת. את אופ בשו לחקות
...שאולי בגדי

מנחוווועעעעתתתתהההה רבי הגה"ק קצ מדוע נבי
על זיע"א מוויטבסק מנדל
עשרות היו דור 'באותו תלמידו.
וברור, ז הקודש רוח בעלי "אדמורי
הוא מי לתלמידי ברורה ידיעה והיתה
.נפש תיקו על שאחראי זה הוא ומי רב
ידע בעל שהיה תלמיד אותו ובפרט
רבו. הוא מי לו ברור שהיה הקבלה, בתורת

לשטחוווובבבבזזזזהההה ופזל רבו את עזב שהוא
לתו נכנס הוא הרי לו, שיי שלא
מעצמיותו יצא הוא  לו שיי שלא שטח
והפזילה לו. שייכי שלא בגדי ולבש
ממנה נטהר ולא מאוד, בנפשו פגמה הזו
לעצמיותו!' שוב לחזור הצליח שהוא עד

אתווווהההה'''' לבצע חיינו ימי כל תמיד, יזכנו
ונזכה שלנו, הפרטית השליחות

עצמי! להיות תמיד

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

יעבדואאאא.... שברואיו כדי עולמו את ברא הקב"ה

ע והנה אותו. ויכבדו שלאותו ה' בודת

ולצור  ושוני רבי תפקידי כוללת האד

חלוקת הוא ברו הקדוש קבע המשימה, מילוי

.ככככללללתפקידי ממממקקקקבבבבלללל עעעעבבבבוווודדדדתתתתוווו בבבבייייצצצצוווועעעע ווווללללצצצצוווורררר

ננננפפפפשששש,,,, ווווככככחחחחוווותתתת ככככששששררררווווננננוווותתתת אאאאפפפפששששררררווווייייוווותתתת,,,, ,,,,ככככלללליייי אאאאדדדד

ככככאאאאממממצצצצעעעעיייי ההההככככלללל ווווההההתתתתממממוווודדדדדדדדווווייייוווותתתת,,,, ננננססססייייווווננננוווותתתת

ההההייייעעעעוווודדדד.... ללללההההגגגגששששממממתתתת

את ב ב ב ב .... צרי קיומו  לצור  שהעול לדעת צרי

יעשה  אחד שכל צרי לא א הכל, ואת  כול

 וצריכי תורה, לומדי  שיהיו  צריכי אלא, הכל.

 תורת  ה  שחסידי שמתו תפילה  בעלי

ז

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



  
      



ציבור  בצרכי  עוסקי  וצריכי משתמרת,

בעלי  ריבוי  את  ג  צריכי . חסדי וגומלי

 וג יששכר את  ג צרי וכו '. השונות המלאכות

המשימה  את לבצע צרי אחד וכל . זבולו את

 אי אותה יעשה לא הוא  שא מפני  לו המיוחדת

במקומו . אותה שיעשה  בעול אחד  א

נית ג ג ג ג .... האישית? המשימה  מהי לדעת  נית כיצד

 הנפש לתכונות בהתא התפקיד  את לזהות

 מסויי לדבר  לב נטיית קיימת אחד לכל

לוקחת   האד של  לבו  שנטיית ולא ה'. בעבודת

. ולהתקד  לשאו צרי הוא לש אותו ,

לב ד ד ד ד .... נטיית אי שא מכ להסיק אי

 וקיו התורה מלימוד חלילה , ,פטורי

את אלא , המצוות המצוות המצוות המצוות המצוות . בחיובי בחיובי בחיובי בחיובי  שכלולשכלולשכלולשכלול מה מה מה מה 

לא לא לא לא ,,,, ואואואוא מתחשק מתחשק מתחשק מתחשק   א א א א ,,,, כעבדי כעבדי כעבדי כעבדי לקיילקיילקיילקיי יש יש יש יש 

את את את את  אחדאחדאחדאחד כל כל כל כל  ימצהימצהימצהימצה וכיצד וכיצד וכיצד וכיצד  להתמקדלהתמקדלהתמקדלהתמקד,,,, במהבמהבמהבמה אולאולאולאול

עצמועצמועצמועצמו.... אצל אצל אצל אצל  ימצא ימצא ימצא ימצא  הוא הוא הוא הוא  התשובה התשובה התשובה התשובה  את את את את  עצמועצמועצמועצמו,,,,

האד ה ה ה ה .... את להפריע שרוצה הרע, היצר

חייו  את לאבד  ולגרו שלו ה ' מעבודת

שליחותו  את ולעשות לרצות לו גור לריק,

חייו  את להפו לו גור הוא  ובכ הזולת, של

. כשלו של  לסיפור

בדרו ו ו ו ....  שבה  בחיי  שלבי שיש לדעת צרי

גיל כגו  ומוגדרת ברורה המשימה כלל

להקדיש יש הנעורי שנות  מיטב את . הנעורי

בלימוד מוחלטת להשתקעות מחיר בכל

 האופייניי והחשק הלהט של ההשקעה התורה.

התורה, חשקת אל ורק א והכוונת הזה, לגיל

. החיי כל של הפינה  אב להיות צריכה היא 

ובכלז ז ז ז .... ומיוחד', 'יחיד הוא העול בורא  הקב "ה

 ג הטביע הוא ואיש יחודיותאיש   מעי  כ

למרות יחידי . הוא אד שכל  שכזו מופלאה

זאת בכל  במבנה, לזה  זה  דומי האד בני שכל

ממשנהו, שוני  ג  מה ואחד אחד בכל   קיי

הוא כ בחיצוניות מופיע  שהוא כש זה ושוני

ובדעות . בתכונות  בפנימיות, ג קיי אד אד אד אד כל כל כל כל 

אינו אינו אינו אינו   ולעול ולעול ולעול ולעול עצמה עצמה עצמה עצמה  בפני בפני בפני בפני  מיוחדת מיוחדת מיוחדת מיוחדת  אישיות אישיות אישיות אישיות  הינו הינו הינו הינו 

אחר אחר אחר אחר .... של של של של  העתק העתק העתק העתק 

ומשמעות ומשמעות ומשמעות ומשמעות יחודיות יחודיות יחודיות יחודיות  תוכתוכתוכתוכ מלאת מלאת מלאת מלאת  אדאדאדאד שבכלשבכלשבכלשבכל זוזוזוזו

מלא מלא מלא מלא ,,,, לעוללעוללעוללעול  בכ בכ בכ בכ אותואותואותואותו ועושהועושהועושהועושה היא היא היא היא ,,,,

לולולולו....  תחלי תחלי תחלי תחלי שאישאישאישאי  עול עול עול עול

פג ח ח ח ח .... הוא שישנ הנוראי מהפגמי אחד ,לכ

הזהירה הקדושה התורה  וכבר  הזולת. חיקוי

'לא ואמרה : הזה, מהפג הדברות בעשרת  אותנו

את מחקה  כשאד  תמונה' וכל פסל ל תעשה

זרה! עבודה עובד  הוא כאילו לו  נחשב זה הזולת 

לבניוידיעה וידיעה וידיעה וידיעה  ובפרט אד לכל  נצרכת היא זו

את יבנו אל , שלעול שידעו, תורה,

יפזלו ולא ,אחרי פי  על   שלה התורני העול

בכל תורה לבני להעביר  גמורה חובה .לצדדי

הפנימי  העול אל  להשקי שעליה , שה  מקו

צורת ואיזו בתורה חלק  איזה ולמצוא , שלה

 בית אל  יביאו  ובכ הבנה, כלי ואיזה לימוד,

וראו'. ה'טעמו את  התורה, מתיקות  את  פנימה

מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן רחל בוסקילה ז"ל



  
      



ציבור  בצרכי  עוסקי  וצריכי משתמרת,

בעלי  ריבוי  את  ג  צריכי . חסדי וגומלי

 וג יששכר את  ג צרי וכו '. השונות המלאכות

המשימה  את לבצע צרי אחד וכל . זבולו את

 אי אותה יעשה לא הוא  שא מפני  לו המיוחדת

במקומו . אותה שיעשה  בעול אחד  א

נית ג ג ג ג .... האישית? המשימה  מהי לדעת  נית כיצד

 הנפש לתכונות בהתא התפקיד  את לזהות

 מסויי לדבר  לב נטיית קיימת אחד לכל

לוקחת   האד של  לבו  שנטיית ולא ה'. בעבודת

. ולהתקד  לשאו צרי הוא לש אותו ,

לב ד ד ד ד .... נטיית אי שא מכ להסיק אי

 וקיו התורה מלימוד חלילה , ,פטורי

את אלא , המצוות המצוות המצוות המצוות המצוות . בחיובי בחיובי בחיובי בחיובי  שכלולשכלולשכלולשכלול מה מה מה מה 

לא לא לא לא ,,,, ואואואוא מתחשק מתחשק מתחשק מתחשק   א א א א ,,,, כעבדי כעבדי כעבדי כעבדי לקיילקיילקיילקיי יש יש יש יש 

את את את את  אחדאחדאחדאחד כל כל כל כל  ימצהימצהימצהימצה וכיצד וכיצד וכיצד וכיצד  להתמקדלהתמקדלהתמקדלהתמקד,,,, במהבמהבמהבמה אולאולאולאול

עצמועצמועצמועצמו.... אצל אצל אצל אצל  ימצא ימצא ימצא ימצא  הוא הוא הוא הוא  התשובה התשובה התשובה התשובה  את את את את  עצמועצמועצמועצמו,,,,

האד ה ה ה ה .... את להפריע שרוצה הרע, היצר

חייו  את לאבד  ולגרו שלו ה ' מעבודת

שליחותו  את ולעשות לרצות לו גור לריק,

חייו  את להפו לו גור הוא  ובכ הזולת, של

. כשלו של  לסיפור

בדרו ו ו ו ....  שבה  בחיי  שלבי שיש לדעת צרי

גיל כגו  ומוגדרת ברורה המשימה כלל

להקדיש יש הנעורי שנות  מיטב את . הנעורי

בלימוד מוחלטת להשתקעות מחיר בכל

 האופייניי והחשק הלהט של ההשקעה התורה.

התורה, חשקת אל ורק א והכוונת הזה, לגיל

. החיי כל של הפינה  אב להיות צריכה היא 

ובכלז ז ז ז .... ומיוחד', 'יחיד הוא העול בורא  הקב "ה

 ג הטביע הוא ואיש יחודיותאיש   מעי  כ

למרות יחידי . הוא אד שכל  שכזו מופלאה

זאת בכל  במבנה, לזה  זה  דומי האד בני שכל

ממשנהו, שוני  ג  מה ואחד אחד בכל   קיי

הוא כ בחיצוניות מופיע  שהוא כש זה ושוני

ובדעות . בתכונות  בפנימיות, ג קיי אד אד אד אד כל כל כל כל 

אינו אינו אינו אינו   ולעול ולעול ולעול ולעול עצמה עצמה עצמה עצמה  בפני בפני בפני בפני  מיוחדת מיוחדת מיוחדת מיוחדת  אישיות אישיות אישיות אישיות  הינו הינו הינו הינו 

אחר אחר אחר אחר .... של של של של  העתק העתק העתק העתק 

ומשמעות ומשמעות ומשמעות ומשמעות יחודיות יחודיות יחודיות יחודיות  תוכתוכתוכתוכ מלאת מלאת מלאת מלאת  אדאדאדאד שבכלשבכלשבכלשבכל זוזוזוזו

מלא מלא מלא מלא ,,,, לעוללעוללעוללעול  בכ בכ בכ בכ אותואותואותואותו ועושהועושהועושהועושה היא היא היא היא ,,,,

לולולולו....  תחלי תחלי תחלי תחלי שאישאישאישאי  עול עול עול עול

פג ח ח ח ח .... הוא שישנ הנוראי מהפגמי אחד ,לכ

הזהירה הקדושה התורה  וכבר  הזולת. חיקוי

'לא ואמרה : הזה, מהפג הדברות בעשרת  אותנו

את מחקה  כשאד  תמונה' וכל פסל ל תעשה

זרה! עבודה עובד  הוא כאילו לו  נחשב זה הזולת 

לבניוידיעה וידיעה וידיעה וידיעה  ובפרט אד לכל  נצרכת היא זו

את יבנו אל , שלעול שידעו, תורה,

יפזלו ולא ,אחרי פי  על   שלה התורני העול

בכל תורה לבני להעביר  גמורה חובה .לצדדי

הפנימי  העול אל  להשקי שעליה , שה  מקו

צורת ואיזו בתורה חלק  איזה ולמצוא , שלה

 בית אל  יביאו  ובכ הבנה, כלי ואיזה לימוד,

וראו'. ה'טעמו את  התורה, מתיקות  את  פנימה

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

טלפוןאיש קשרשעהיוםכתובתעיר
050-3233102הרב רוני הורביץ21:00אבית המדרש 'שלהבת י-ה'אבני חפץ

054-7151732הרב יורם בן סלומון18:30א-ההחיד"א 6, ביכנ"ס 'זהר ישראל'אופקים
053-8805657הרב שלמה פרץבין מנחה לערביתאאטד 6, ביכנ"ס היכל שלמהאילת

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

052-7102245הרב רזיאל אלול21:00בהנביאים 50, ביכנ"ס 'אור החמה'בת ים
050-2311542הרב גבריאל סעדוןלפני צאת השבתשבתמסילת העולים 2, ביכנ"ס 'משכן מאיר'חולון

052-7650390הרב ישראל תורג'מן21:00א-ההאדמו"ר מזוועהיל ביהמ"ד מעין גניםירושלים
052-7650390הרב ישראל תורג'מן10:30שבתמזל טלה 1ביכנ"ס זכור לאברהםירושלים
050-6277642הרב יוסף מגר20:30דשוהם 27כפר יונה

050-7271108הרב יהושע מימון17:00שבתביכנ"ס 'חסדי יהושע'לוד
052-6175267הרב דוד מלכה19:30א,ג,ד,הבביהמ"ד הסמוך לביכנ"ס של הישוב מושב שחר
050-4941444הרב נאור מאיר גנון19:30אנחל רעף 8, ביכנ"ס 'אחוות דניל'מצפה רמון

054-8431096הרב כפיר גרשטיין20:00א-ההאר"ינתיבות
050-2232051הרב שלמה סופר20:00א-ההרב צבאן ביכנ"ס 'אור גני'נתיבות

054-7547136הרב מימון אבוטבול20:00אבורוכוב 16 ביכנ"ס 'מטה אהרון' עכו
052-7678226הרב יגאל ממןאחרי מנחהא-ההזית 208, ביכנ"ס 'תפארת ישראל'עתלית

052-7144159הרב יוסף ניסים צברי20:15גקיבוץ גלויות 17, ביכנ"ס הראלפתח תקוה
054-8578385הרב שלמה דרעילאחר התפילהא-הדוד רמז 54, ביכנ"ס 'שערי צדק'צפת

054-8493880הרב אל-חי כהן18:00הליהמן 28, ביכנ"ס 'אהבת ישראל' קרית ים
052-4315009הרב אוריאל21:00אכרמי הנדיב, ביכנ"ס 'נחלת אשר'קרית מלאכי
055-6790302הרב יצחק ממן20:00א-דמקורות 1, הקריה הצפוניתקרית שמונה
052-7648765הרב יעקב סלומון19:00בדרור 7, ביהכנ"ס 'שאגת אריה'ראשון לציון

052-6059802הרב ראובן כהןאחרי מנחהא-ההרצל 141, ביכנ"ס 'שונה הלכות'רחובות
054-2302034הרב עזרא רביאן21:00ההגליל 46, ביהמ"ד 'נווה תהילה'רמת גן

052-6074726הרב יהודה הררי20:30דהפרגים 19, ביכנ"ס 'זכור לאברהם'רמת ישי
050-6221515הרב אסף עזריאלאחרי מנחהא-דבית הכנסתשתולה

052-6005582הרב אליהו רן דואק20:30אחיים בר לב 79תל אביב
058-4025651הרב יובל נגר21:00אמנחם וטוביה מדמון 33, כולל 'השלום'תל אביב
054-5915750הרב חיים לוי20:30א-הלבלוב 1 ביהמ"ד 'אורות התקוה'תל אביב
053-7220906הרב אמיתי חרזי19:45גההגנה 130, ביכנ"ס 'זכור לאבנר'תל אביב
054-3142010הרב שמעון פנחסוב20:00בקבוץ גלויות 118 ביכנ"ס 'שער אושר'תל אביב
050-6656440הרב רחמים נימניאחרי ערביתבמנחם מדמון 17, ביכנ"ס 'קהילת יעקב' תל אביב

052-7176796הרב דניאל יום טוב22:30ההגן הישןתלמים



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'

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
- 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

שאינו  מכסף  צדקה  לתת  לאדם  אסור 
שלו או מכסף שהרוויח שלא ביושר.

כשאתה קונה לילדים שלך אוכל מכסף 
מכניס  הזה  האוכל  ביושר  שהרווחת 
קנית  אם  וכן  שמים,  יראת  שלהם  בלב 
שהרווחת  מכסף  לחג  בגד  לאשתך 
כמו  קדושה  הזה  הבגד  על  יש  ביושר, 
עור שה' עשה לאדם הראשון  הכותנות 
הבגד  עם  טוב  תרגיש  ואשתך  ולאשתו, 

הזה, כי הוא נקנה מכסף זך ונקי. 

פרשת ויחי
י"ד טבת התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:2017:1117:42 באר שבע
16:1817:0917:39תל אביב

16:1617:0617:36חיפה
16:2617:1717:49אילת

16:2217:1317:44ירושלים
16:02ירושלים 40 דק'

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

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

שלישי י"ז טבת 21/12 בשעה: 20:00חולון
בבית הכנסת 'משען' רחוב יבנה 8

רביעי י"ח טבת 22/12 בשעה: 20:00אריאל
רחוב השומרון 1 

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


