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

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

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

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

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

ואמר: מה אחד

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

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

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

הלילה . אחריו

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

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

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

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

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

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

... ונעל הסמו ליער

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

לחיות!... להמשי

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

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

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

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

הקרובתארבוווווללללככככ בלילה מציעשג אני
שהוא כשתראו ומיד ביתו, ליד לו
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שמות שמות שמות שמות  פרשת פרשת פרשת פרשת 

עעעעממממווווקקקקוווותתתת'''' הההה''''ממממגגגגללללהההה ממממעעעעללללתתתת גגגגוווודדדדלללל

שלממממעעעעששששהההה לחדרו שנכנס אחד ביהודי
מעיי ומצאו זיע"א סופר' ה'חת
'מגלה ספר שזה וראה היהודי, הביט בספר.
הוא!' טוב ספר ,אכ' הפטיר: עמוקות'.

ואספרה.ננננעעעעננננהההה שמעני סופר: החת
בפטרבורג. יהודי ביקר פע
רשות שאי ידע ולא ,המל ג את ראה
הג בשבילי פסע לתוכו. להיכנס לאד
והנה ומסידורה, מהצמחיה והתפעל

לקראתו... ניצב הרוסי הצאר

אתה?'ככככבבבבשששש 'מי ושאלו: כעסו, הצאר

פלונית'.עעעעננננהההה:::: מעיירה 'פלוני,

הצאר.''''ווווממממהההה חקר '?מעשי

מי?'ההההששששייייבבבב:::: ואתה, אני. תינוקות 'מלמד

שמי'.ההההששששייייבבבב 'ניקולי הצאר:

,',',','היהודי.''''ממממההההייייככככ חקר

כשהוא''''ממממפפפפהההה,,,, הצאר השיב מפטרבורג',
חיוכו. את כובש

לשאול.''''ווווממממהההה היהודי המשי ,'מעשי

הצאר.''''אאאאנננניייי ענה רוסיה', של הצאר

מניח,קקקקייייממממטטטט 'אני מצחו: את היהודי
טובה'... פרנסה זו שג

נידחת,ככככיייי בעיירה מלמד של השגתו מה
השגתו ומה ובכבודו. רוסיה של בצאר

עמוקות'... ב'מגלה פשוט יהודי 1של

סופר)נכדוווווגגגג החת ה'מכתב(של
מסר... אותו ע סיפור סיפר סופר',

אאאאחחחחדדדד!!!! ייייווווצצצצאאאא ממממששששנננניייי

סופר'ווווככככ ה'מכתב עמודסיפר (ח"א

ע"ב): קיא

יחיד.ממממעעעעששששהההה ב לו שהיה אדיר במל
בשבי... נפל המל וב היו ויהי
שרצו וה נשמעו, שמחה צהלות

גזירה לאר הוליכוהו באביו, להתנק
.עול אסירי ע פר בעבודת ועינוהו

וידיוגגגגוווופפפפוווו השתרגו שריריו והצטמק, רזה
חיי אביו, בית תפארת התייבלו.
רחוק לחלו הפכו המלוכה, וזוהר הארמו

הגדת סופר1. 242)החתם שליט"א.(עמוד ולך מאיר שלום הרב לגאון
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שמות שמות שמות שמות  פרשת פרשת פרשת פרשת 

עעעעממממווווקקקקוווותתתת'''' הההה''''ממממגגגגללללהההה ממממעעעעללללתתתת גגגגוווודדדדלללל
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בפטרבורג. יהודי ביקר פע
רשות שאי ידע ולא ,המל ג את ראה
הג בשבילי פסע לתוכו. להיכנס לאד
והנה ומסידורה, מהצמחיה והתפעל

לקראתו... ניצב הרוסי הצאר

אתה?'ככככבבבבשששש 'מי ושאלו: כעסו, הצאר

פלונית'.עעעעננננהההה:::: מעיירה 'פלוני,

הצאר.''''ווווממממהההה חקר '?מעשי

מי?'ההההששששייייבבבב:::: ואתה, אני. תינוקות 'מלמד

שמי'.ההההששששייייבבבב 'ניקולי הצאר:

,',',','היהודי.''''ממממההההייייככככ חקר

כשהוא''''ממממפפפפהההה,,,, הצאר השיב מפטרבורג',
חיוכו. את כובש

לשאול.''''ווווממממהההה היהודי המשי ,'מעשי

הצאר.''''אאאאנננניייי ענה רוסיה', של הצאר

מניח,קקקקייייממממטטטט 'אני מצחו: את היהודי
טובה'... פרנסה זו שג

נידחת,ככככיייי בעיירה מלמד של השגתו מה
השגתו ומה ובכבודו. רוסיה של בצאר

עמוקות'... ב'מגלה פשוט יהודי 1של

סופר)נכדוווווגגגג החת ה'מכתב(של
מסר... אותו ע סיפור סיפר סופר',

אאאאחחחחדדדד!!!! ייייווווצצצצאאאא ממממששששנננניייי

סופר'ווווככככ ה'מכתב עמודסיפר (ח"א

ע"ב): קיא

יחיד.ממממעעעעששששהההה ב לו שהיה אדיר במל
בשבי... נפל המל וב היו ויהי
שרצו וה נשמעו, שמחה צהלות

גזירה לאר הוליכוהו באביו, להתנק
.עול אסירי ע פר בעבודת ועינוהו

וידיוגגגגוווופפפפוווו השתרגו שריריו והצטמק, רזה
חיי אביו, בית תפארת התייבלו.
רחוק לחלו הפכו המלוכה, וזוהר הארמו

הגדת סופר1. 242)החתם שליט"א.(עמוד ולך מאיר שלום הרב לגאון

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.



  
    



רב,קקקקרררראאאא כבוד בו נהג לאחד, השר
'נפלת וביקש: מולו הושיבו
העבידו  גזירה לאר הגלו  בשבי

'!כ על נא ספר .בפר

ומרי''''ממממהההה קשי'  הלה ענה  אספר'
מסילה. בסלילת עסקנו חיי. היו
כל ההר... את כיתתנו ובאת במכוש
הנוגש... שבט תחת ,ש כלה כחנו
.לח פרוסות כמה היו מאכלנו וכל

מעיינינו לטיפתכל מרק, לקצת היו
עיניו ועצ היה', ומר רע חלב...

ברעדה.

אתההההששששתתתתתתתת לקרוא ושלח בסבלו, השר
שאלה. אותה שאל חברו.

היה?' ומה ,בפר העבידו'

שבעתי,''''ההההעעעעבבבבוווודדדדהההה עבורי קשה היתה
נסי ה בה. הורגלתי לא כי
אחרי פיגרתי לפיכ הייתי. תפנוקי
העלה  'מכול יותר והוכיתי ,כול
וזבו יבלות, מלאו 'ידי  זכרונות
הפסקה, הכריזו ואז נורא! היה ...ד
אני אבל האוכל. על התנפלו והכל
יכולי אי הבנתי לא מנגד. עמדתי
משברת יבשה, קיבר לפת להתאוות
בלי מסואבות, בידי לאוכלה .שיני
ללפת מעדני בלי ,שולח בלי מפה,
האוכל... את בלעתי בקושי הפת. את
והמחוספס הגס האריג שלגופנו, והבגדי
אחר יו ללובשו ונאלצנו בבשרי, שרט

להחליפו... מבלי ,יו

לארוווובבבבססססייייווווממממוווו כול השתטחו יו של
במטת נזכרתי ואני מיד. ונרדמו
ובמצעי הרכי במזרני ,האפיריו

נדדה... ושנתי ,הצחורי

רגשותדדדדממממעעעעוווותתתת בעיני, עלו געגועי
בקרבי. התעוררו רחמי

את ראיתי רוחי שהיובעיני הדורות כל
שיצאתי השושלת מלכי כל את לפני,
,ונאנחי אבלי יושבי ,מחלציה אני
שנפסקה המלוכה על ,ומבכי בוכי
שנותר היחיד שהזרע כ על ,מזרע
...החוש בהרי ש אי ובלה קמל ,מה

יסוריההההייייוווו מלאות לילות זוועה, לילות אלו
דמע של השלולית וחרדה... נפש

ונתמלאה... הלכה לרגליו תקתה

עמי',ההההששששרררר 'בוא הוא. ג ק והלה ,ק
במסדרו הובילו השר. אמר
,המל לפני העמידו .לטרקלי והכניסו

'!בנ 'הנה ואמר:

המל.''''ככככייייצצצצדדדד חקר תדע',

עלעעעעננננהההה השני את שאלתי השר:
על והתאונ המפרכת, העבודה
משו ומדוע, והרעב. הקשה העמל
רעב, סבל ולא בפר עמל לא שבביתו
ההרגשה... להיות צריכה שכזו והבי

הארמו,אאאאבבבבלללל לתפנוקי היה רגיל בנ
התגעגע. ולה לו, חסרו וה
סבל וכמה היה, ענוג כמה ניכר מתיאורו

מצבו!... משינוי

  
    



הזויה נראתה אליה לשוב והצפיה ותלוש,
לחופש... שא אסיר, ככל א ומופקעת.

מעלווווייייוווו שתו השומרי קרה. זה אחד
את לקח והוא והשתכרו... המותר
לדרור... החופש, אל החוצה, ונס רגליו

אביו...ווווההההוווואאאא לבית הארו במסעו החל
,הרודפי מאימת התחבא בימי

...התקד ובלילות

רודפיללללאאאאחחחחרררר שאי ראה ימי כמה
שמו לא שכנראה והבי אחריו
ג בדרכו המשי מעתה שברח, לב
בבורח פגש הימי באחד והנה, .בימי
.יו באותו ברח הוא שג ,נוס
.בשני וקלה הדר שטובה והחליטו
צעד בכל ומתקרבי ,מהלכי היו
זכרונותיו ניעורו .המל ב למדינת

רגשותיו... והמו

בווווההההוווואאאא באזני זכרונות לעלות החל
התענוגות חיי על סיפר לוייתו.
המשפחה בני בשמות נקב הורגל, לה
מבואותיו את תיאר ,הארמו ומשרתי
חיי הדברי שהיו עד טרקליניו והדר
לחזור! הוא עומד אלו ולכל  ומוחשיי

בששששממממעעעע הרי מזימה: וחרש ,המל
כה שני לפני הוגלה המל
התחשל ועתה היה, תפנוקי נער רבות.
שזופות פניו ומיובל, קשוח לאד והיה
לא איש ה בעמל. ומחורצות משמש
 סיפוריו פי על אלא לזהותו, יוכל

מדה, באותה לי ידועי והסיפורי
!המל כב להתחזות אוכל לא מדוע

התחמקעעעעששששהההה למדינה, הגיעו א .כ
לארמו מיהר .ונעל מחברו
האבוד! המל ב שהוא והצהיר המלוכה,

סימניממממיייידדדד מסר וחקרוהו, עליו נסובו
הזכיר ,ואנשי אתרי וזיהה
עד א השמחה. ורבתה ,נשכחי מאורעות
בא, נוס אד במבוכה. התחלפה מהרה
הוא א הנעדר. המל ב הוא שהוא והצהיר
כקודמו. הכל ידע ,מובהקי סימני נת

ירוההההחחחחללללייייטטטטוווו ועיניה יחדיו, להפגיש
.גיצי

אאאאיייי'''' האחד קרא  תבוש' לא
לפני וגיליתי לחברתי סיפחתי'

לרעה!' זאת וניצלת לבי, כל את

 '!'!'!'!התלוית''''דדדדוווו חוצפה! 'איזו  רעהו זע
והחלטת זכרונותי, ושמעת אלי

מזכויותי!'לנשלני

האחד.''''אאאאיייי זעק  תעז'

האחר.''''עעעעזזזז מחה  'פני

ווווההההממממלללל,נבוכי השרי עצות, אובד
מוצא. בלא והסב

ואגיעאאאאממממרררר מלכי, הרשני :השרי אחד
האמת. לחקר

המל.''''ננננססססהההה בירכו והצלח',

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



  
    



רב,קקקקרררראאאא כבוד בו נהג לאחד, השר
'נפלת וביקש: מולו הושיבו
העבידו  גזירה לאר הגלו  בשבי

'!כ על נא ספר .בפר

ומרי''''ממממהההה קשי'  הלה ענה  אספר'
מסילה. בסלילת עסקנו חיי. היו
כל ההר... את כיתתנו ובאת במכוש
הנוגש... שבט תחת ,ש כלה כחנו
.לח פרוסות כמה היו מאכלנו וכל

מעיינינו לטיפתכל מרק, לקצת היו
עיניו ועצ היה', ומר רע חלב...

ברעדה.

אתההההששששתתתתתתתת לקרוא ושלח בסבלו, השר
שאלה. אותה שאל חברו.

היה?' ומה ,בפר העבידו'

שבעתי,''''ההההעעעעבבבבוווודדדדהההה עבורי קשה היתה
נסי ה בה. הורגלתי לא כי
אחרי פיגרתי לפיכ הייתי. תפנוקי
העלה  'מכול יותר והוכיתי ,כול
וזבו יבלות, מלאו 'ידי  זכרונות
הפסקה, הכריזו ואז נורא! היה ...ד
אני אבל האוכל. על התנפלו והכל
יכולי אי הבנתי לא מנגד. עמדתי
משברת יבשה, קיבר לפת להתאוות
בלי מסואבות, בידי לאוכלה .שיני
ללפת מעדני בלי ,שולח בלי מפה,
האוכל... את בלעתי בקושי הפת. את
והמחוספס הגס האריג שלגופנו, והבגדי
אחר יו ללובשו ונאלצנו בבשרי, שרט

להחליפו... מבלי ,יו

לארוווובבבבססססייייווווממממוווו כול השתטחו יו של
במטת נזכרתי ואני מיד. ונרדמו
ובמצעי הרכי במזרני ,האפיריו

נדדה... ושנתי ,הצחורי

רגשותדדדדממממעעעעוווותתתת בעיני, עלו געגועי
בקרבי. התעוררו רחמי

את ראיתי רוחי שהיובעיני הדורות כל
שיצאתי השושלת מלכי כל את לפני,
,ונאנחי אבלי יושבי ,מחלציה אני
שנפסקה המלוכה על ,ומבכי בוכי
שנותר היחיד שהזרע כ על ,מזרע
...החוש בהרי ש אי ובלה קמל ,מה

יסוריההההייייוווו מלאות לילות זוועה, לילות אלו
דמע של השלולית וחרדה... נפש

ונתמלאה... הלכה לרגליו תקתה

עמי',ההההששששרררר 'בוא הוא. ג ק והלה ,ק
במסדרו הובילו השר. אמר
,המל לפני העמידו .לטרקלי והכניסו

'!בנ 'הנה ואמר:

המל.''''ככככייייצצצצדדדד חקר תדע',

עלעעעעננננהההה השני את שאלתי השר:
על והתאונ המפרכת, העבודה
משו ומדוע, והרעב. הקשה העמל
רעב, סבל ולא בפר עמל לא שבביתו
ההרגשה... להיות צריכה שכזו והבי

הארמו,אאאאבבבבלללל לתפנוקי היה רגיל בנ
התגעגע. ולה לו, חסרו וה
סבל וכמה היה, ענוג כמה ניכר מתיאורו

מצבו!... משינוי

  
    



הזויה נראתה אליה לשוב והצפיה ותלוש,
לחופש... שא אסיר, ככל א ומופקעת.

מעלווווייייוווו שתו השומרי קרה. זה אחד
את לקח והוא והשתכרו... המותר
לדרור... החופש, אל החוצה, ונס רגליו

אביו...ווווההההוווואאאא לבית הארו במסעו החל
,הרודפי מאימת התחבא בימי

...התקד ובלילות

רודפיללללאאאאחחחחרררר שאי ראה ימי כמה
שמו לא שכנראה והבי אחריו
ג בדרכו המשי מעתה שברח, לב
בבורח פגש הימי באחד והנה, .בימי
.יו באותו ברח הוא שג ,נוס
.בשני וקלה הדר שטובה והחליטו
צעד בכל ומתקרבי ,מהלכי היו
זכרונותיו ניעורו .המל ב למדינת

רגשותיו... והמו

בווווההההוווואאאא באזני זכרונות לעלות החל
התענוגות חיי על סיפר לוייתו.
המשפחה בני בשמות נקב הורגל, לה
מבואותיו את תיאר ,הארמו ומשרתי
חיי הדברי שהיו עד טרקליניו והדר
לחזור! הוא עומד אלו ולכל  ומוחשיי

בששששממממעעעע הרי מזימה: וחרש ,המל
כה שני לפני הוגלה המל
התחשל ועתה היה, תפנוקי נער רבות.
שזופות פניו ומיובל, קשוח לאד והיה
לא איש ה בעמל. ומחורצות משמש
 סיפוריו פי על אלא לזהותו, יוכל

מדה, באותה לי ידועי והסיפורי
!המל כב להתחזות אוכל לא מדוע

התחמקעעעעששששהההה למדינה, הגיעו א .כ
לארמו מיהר .ונעל מחברו
האבוד! המל ב שהוא והצהיר המלוכה,

סימניממממיייידדדד מסר וחקרוהו, עליו נסובו
הזכיר ,ואנשי אתרי וזיהה
עד א השמחה. ורבתה ,נשכחי מאורעות
בא, נוס אד במבוכה. התחלפה מהרה
הוא א הנעדר. המל ב הוא שהוא והצהיר
כקודמו. הכל ידע ,מובהקי סימני נת

ירוההההחחחחללללייייטטטטוווו ועיניה יחדיו, להפגיש
.גיצי

אאאאיייי'''' האחד קרא  תבוש' לא
לפני וגיליתי לחברתי סיפחתי'

לרעה!' זאת וניצלת לבי, כל את

 '!'!'!'!התלוית''''דדדדוווו חוצפה! 'איזו  רעהו זע
והחלטת זכרונותי, ושמעת אלי

מזכויותי!'לנשלני

האחד.''''אאאאיייי זעק  תעז'

האחר.''''עעעעזזזז מחה  'פני

ווווההההממממלללל,נבוכי השרי עצות, אובד
מוצא. בלא והסב

ואגיעאאאאממממרררר מלכי, הרשני :השרי אחד
האמת. לחקר

המל.''''ננננססססהההה בירכו והצלח',

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.



  
    



מהיו מגלה: והוא אליו, נשואות כול
יהיו ואחריה שבע, שנות שבע יחולו
ומשיא יוס וממשי רעב... שנות שבע
ות ,החלו דבר את פרס עצה:

הרעב... לימי מזו לאגור הוראה

ומכתירפפפפררררעעעעהההה יוס של בחינו נשבה
.למל המשנה להיות אותו

ווווייייווווסססס.מצרי אר בכל לסיבוב יוצא
סיבוב באותו ראה שהוא ומה

ואימה... פחד לחרדה, לו גר

ללללההההגגגגדדדדיייירררר צניעות' כ'חוסר זה את
ההפקירות מדאי... מעט זה
התושבי של דיבור כל ,ש חגגה
מקו ובכל ומחוספס, גס היה
מקומות שהולידו זוועה מראות נצפו

זימה...

זהווווייייווווסססס  ותועבה זימה נחרד,
בורא את ביותר המצער הדבר

...3העול כושר לשעת חיכה והוא
...ולזכ לטהר

ההההצצצצדדדדייייקקקק ייייווווסססס זזזזככככוווותתתת

ייייווווססססעצו ושפע כהונתו את החל
כל ,מרו משמי וירד השתלשל
עצומות וכמויות התברכו, האדמה צמחי
אדמה... חלקת מכל צצו מספר לאי

הבינוההההתתתתווווששששבבבביייי הכמויות את שראו
החלו בפתרו צדק שיוס
הוק בית כל ליד לאגור. החלו ה ולכ
ודחוסי ארוזי ושקי לפחות, אחד מחס

עושי החלו לש...היטב דרכ את 

הואאאאא במהירות .יוס היה מכול היעיל
ועליה ,חקלאיי שטחי הפשיר
ובמקביל ענק... מחסני אלפי בנה הוא
אלפי עשרות ע חוזי סגר הוא
ק ואי מספר לאי ותבואה ,חקלאי

למחסניו... להתגלגל החלה

ובראשששששבבבבעעעע הסתיימו, השבע שנות
העול לבריאת 2236 שנת השנה
אחד רגע תו רעב. שנות שבע החלו
הצמחי כל  השפע כל הפסיק
וכל הרקיבו, שבשדות והגידולי
התליעה... במחסני האצורה התבואה

כולוייייווווסססס העול בכל היחיד האד היה
...ומזו תבואה בידו שהחזיק
 הצדיק יוס' התפרס העול ובכל

...'ומזו לתבואה בלעדי סוכ

ובתוכוווווייייווווסססס מוצרי קטלוג פרס
.ומחיריה מוצרי רשימת

איבבבבששששננננהההה שרדו עוד המצרי הראשונה
השנה כשהתחילה א שהוא,
ה ואז ,מאו לה נשאר לא השניה

וכך הוא'...3. זימה שונא אלו של 'אלקיהם לבלק: בלעם קו.).גילה (סנהדרין

  
     



גודלבבבבססססייייפפפפוווורררר את היהודי ידע לא הראשו
עמוקות, המגלה של מעלתו
טוב. ספר יד: כלאחר אותו שיבח ולכ

אתוווובבבבססססייייפפפפוווורררר המתחזה הכיר לא השני
הוא ולכ הנסי של חייו

מתבטא מרק שבחוסר לעצמו תיאר
...היסורי הרגשת

חסרי,ווווחחחחווווססססרררר מה יודעי שלא הידיעה,
זו ,לשאו צרי למה יודעי ולא

בשיחתנו... כ ועל הגלות! היא

ההההצצצצ ייייווווסססס ששששלללל דדדדייייקקקקההההככככתתתתררררתתתתוווו

אתקקקקררררנננניייי אספו האחרונות השמש
תפסה האפילה והעלטה ,נגה
שנת החלה, חדשה שנה ...מקומ את

.העול לבריאת 2228

מלככככההההררררגגגגללללוווו פרעה לבש לילה, בכל
והל פיג'מתו את מצרי
ומפחיד, מוזר היה הלילה אותו א .לישו
פרות הלילות... ככל לילה זה היה לא
הלכו וה ,ש מאי לה צצו ענקיות
פרות כמה הגיחו ולפתע והתקרבו...
את ובלעו פיה את פתחו ונמוכות, רזות

השמנות...

הלפפפפררררעעעעהההה לבו זיעה, שטו התעורר
...לישו חזר ו... ,כקרנוסי

אותו...ששששבבבבוווולללליייי הקיפו וענקיות צהובות
האר מ צצו במהירות, ,ופתאו

...אות ובלעו קטני שבולי שבעה

הלפפפפררררעעעעהההה לבו זיעה, שטו התעורר
...לישו חזר ו... ,כקורנסי

וקרא""""ווווייייההההיייי ולח ,חר עו בקר, 
ואת מצרי לחרטי את
,חלמ את לה רעה ויסר לחכמיה,

לפרעה" תא תר ח)ואי מא, (בראשית 

אתששששוווו סיפק לא רעיו ושו פתרו
והתגבר, הל בנפשו והלח פרעה,
עשתונות ואיבוד חושי שכרו ומתו
מצרי חכמי לכל מוות די פסק הוציא

חרטומיה... ולכל

מצריששששרררר חרטומי את ראה המשקי
הרי ומיד ,ללח ונכנס נהרגי
פותר מכיר אני !המל אדוני וצעק: קולו

מלאה!... במשרה מקצועי חלומות

מיד'.פפפפררררעעעעהההה אלי, אותו 'הביאו וצועק: שומע

העבככככלללל רצו ב נפש בבהלהעוד די
את פתחו ,האסורי לבית ובהיסטריה
...יוס את מש ושלפו במהירות הדלת

השנה,עעעעייייצצצצווווממממוווו ראש יו ,יו ויוס2של
עיני הארמו במרכז עומד

וזה הקדושה2. הגמרא י:):לשון השנה האסורין'.(ראש מבית יוסף יצא השנה 'בראש

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



  
    



מהיו מגלה: והוא אליו, נשואות כול
יהיו ואחריה שבע, שנות שבע יחולו
ומשיא יוס וממשי רעב... שנות שבע
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ייייווווססססעצו ושפע כהונתו את החל
כל ,מרו משמי וירד השתלשל
עצומות וכמויות התברכו, האדמה צמחי
אדמה... חלקת מכל צצו מספר לאי

הבינוההההתתתתווווששששבבבביייי הכמויות את שראו
החלו בפתרו צדק שיוס
הוק בית כל ליד לאגור. החלו ה ולכ
ודחוסי ארוזי ושקי לפחות, אחד מחס

עושי החלו לש...היטב דרכ את 

הואאאאא במהירות .יוס היה מכול היעיל
ועליה ,חקלאיי שטחי הפשיר
ובמקביל ענק... מחסני אלפי בנה הוא
אלפי עשרות ע חוזי סגר הוא
ק ואי מספר לאי ותבואה ,חקלאי

למחסניו... להתגלגל החלה

ובראשששששבבבבעעעע הסתיימו, השבע שנות
העול לבריאת 2236 שנת השנה
אחד רגע תו רעב. שנות שבע החלו
הצמחי כל  השפע כל הפסיק
וכל הרקיבו, שבשדות והגידולי
התליעה... במחסני האצורה התבואה

כולוייייווווסססס העול בכל היחיד האד היה
...ומזו תבואה בידו שהחזיק
 הצדיק יוס' התפרס העול ובכל

...'ומזו לתבואה בלעדי סוכ

ובתוכוווווייייווווסססס מוצרי קטלוג פרס
.ומחיריה מוצרי רשימת

איבבבבששששננננהההה שרדו עוד המצרי הראשונה
השנה כשהתחילה א שהוא,
ה ואז ,מאו לה נשאר לא השניה

וכך הוא'...3. זימה שונא אלו של 'אלקיהם לבלק: בלעם קו.).גילה (סנהדרין

  
     



גודלבבבבססססייייפפפפוווורררר את היהודי ידע לא הראשו
עמוקות, המגלה של מעלתו
טוב. ספר יד: כלאחר אותו שיבח ולכ

אתוווובבבבססססייייפפפפוווורררר המתחזה הכיר לא השני
הוא ולכ הנסי של חייו

מתבטא מרק שבחוסר לעצמו תיאר
...היסורי הרגשת

חסרי,ווווחחחחווווססססרררר מה יודעי שלא הידיעה,
זו ,לשאו צרי למה יודעי ולא

בשיחתנו... כ ועל הגלות! היא

ההההצצצצ ייייווווסססס ששששלללל דדדדייייקקקקההההככככתתתתררררתתתתוווו

אתקקקקררררנננניייי אספו האחרונות השמש
תפסה האפילה והעלטה ,נגה
שנת החלה, חדשה שנה ...מקומ את

.העול לבריאת 2228

מלככככההההררררגגגגללללוווו פרעה לבש לילה, בכל
והל פיג'מתו את מצרי
ומפחיד, מוזר היה הלילה אותו א .לישו
פרות הלילות... ככל לילה זה היה לא
הלכו וה ,ש מאי לה צצו ענקיות
פרות כמה הגיחו ולפתע והתקרבו...
את ובלעו פיה את פתחו ונמוכות, רזות

השמנות...

הלפפפפררררעעעעהההה לבו זיעה, שטו התעורר
...לישו חזר ו... ,כקרנוסי

אותו...ששששבבבבוווולללליייי הקיפו וענקיות צהובות
האר מ צצו במהירות, ,ופתאו

...אות ובלעו קטני שבולי שבעה

הלפפפפררררעעעעהההה לבו זיעה, שטו התעורר
...לישו חזר ו... ,כקורנסי

וקרא""""ווווייייההההיייי ולח ,חר עו בקר, 
ואת מצרי לחרטי את
,חלמ את לה רעה ויסר לחכמיה,

לפרעה" תא תר ח)ואי מא, (בראשית 

אתששששוווו סיפק לא רעיו ושו פתרו
והתגבר, הל בנפשו והלח פרעה,
עשתונות ואיבוד חושי שכרו ומתו
מצרי חכמי לכל מוות די פסק הוציא

חרטומיה... ולכל

מצריששששרררר חרטומי את ראה המשקי
הרי ומיד ,ללח ונכנס נהרגי
פותר מכיר אני !המל אדוני וצעק: קולו

מלאה!... במשרה מקצועי חלומות

מיד'.פפפפררררעעעעהההה אלי, אותו 'הביאו וצועק: שומע

העבככככלללל רצו ב נפש בבהלהעוד די
את פתחו ,האסורי לבית ובהיסטריה
...יוס את מש ושלפו במהירות הדלת

השנה,עעעעייייצצצצווווממממוווו ראש יו ,יו ויוס2של
עיני הארמו במרכז עומד

וזה הקדושה2. הגמרא י:):לשון השנה האסורין'.(ראש מבית יוסף יצא השנה 'בראש

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



  
     



יעקבוווובבבבאאאאוווותתתתהההה הגיע כאשר שנה
,למצריההההתתתתווווששששבבבביייי אאאאתתתת רררראאאאהההה

ייייוווותתתתרררר ווווממממזזזזווווככככככככיייי ייייוווותתתתרררר עעעעדדדדייייננננייייוהבי ,
והוא ,לה לעזור ביכולתו שיש

את וביטל הדיני את המתיק
6הגזירה.

בבבבפפפפוווועעעעלללל רעב שנות היו שנתי רק
ההההתתתתבבבבטטטטללללוווו!...!...!...!... ררררעעעעבבבב ששששננננוווותתתת חחחחממממשששש

אאאאוווורררר ששששלללל ללללדדדדממממווווייייוווותתתת ככככייייססססוווופפפפיייי

מצרימהייייעעעעקקקקבבבב משפחתו כל ע הגיע
ימי באות .בגוש והתיישב
מפותחת, התקשורת מערכת היתה לא

:לאוז מפה עברו השמועות אבל

בוערת''''בבבבגגגגוווושששש החיי שאש אנשי ישנ
עצומה כזו אש .בקרב ולוהטת

...'חו כלפי מהפני גיצי המתיזה

וחינניות,''''בבבבגגגגוווושששש אור מלאי אנשי ישנ
מפניה הבוקע כלוהחיו ממיס

...'שבאנשי הקשוחי את ג וכובש לב

מרטיטי''''בבבבגגגגוווושששש ומנגינות שירי נשמעי
שהאור אנשי ישנ בגוש לב...

הלילות'... את מאיר מפניה הבוקע

דראאאאננננששששיייי כל חיפשו מצרי
.עמ ולשוחח את להיפגש
כזה, מפגש כל שאחרי הרגישו ה
כל אחרי ומתחזקת, מתרפאת נפש
החיי בעיות כל פתאו כזה, מפגש

נעלמות...

העצוווווככככאאאאששששרררר השפע את המצרי ראו
ישראל לע וירד שהשתלשל
מאוד אליה ההערצה גברה ,מרו משמי

,,,,עעעעצצצצווווממממהההה וווובבבבררררככככהההה ששששפפפפעעעע קקקקייייבבבבללללוווו ייייששששרררראאאאלללל עעעע
,,,,ללללחחחחללללווווטטטטיייי טטטטבבבבעעעעייייתתתת עעעעלללל בבבבצצצצווווררררהההה ווווררררבבבבוווו פפפפררררוווו ווווהההה
להרחיב צור בעקבותיה גררה לידה כל
לששיה מקו שיהיה כדי הדירה, את

הבאה...

ההההררררששששעעעע פפפפררררעעעעהההה ששששלללל עעעעצצצצתתתתוווו

רוקדפפפפררררעעעעהההה ,בעצבי בארמונו הסתובב
על הול הוא כאילו ומקפ

שולח הוא רגע, של בהחלטה ואז, ...גחלי
הגיעו ה ויועציו. חרטומיו לכל לקרוא

עצמם את שמלו אחר ובאמת הזימה... תאות

שפע... עליהם להשפיע אפשר היה

כתב מברדיטשוב6. יצחק לוי רבי הגה"ק

ומהזיע"א ד"ה ויגש פרשת לוי, (קדושת

הגזירה,שיוסף), את ביטל לא שיוסף 'ומה וז"ל:

ככפוף והיה פרעה מן היה יוסף ממשלת כי

יעקב בא כאשר ועוד, יעקב. כן ולא ידו תחת

המרכבה כל ועם השבטים כל עם למצרים

גזירת לבטל ביעקב יכולת היה אז העליונה,

הרעב'.

  
    



אמרו" ,יוס לפני ובאו משלחת ארגנו
סה  א י מאדני, נכחד לא :ל
א לי נאר... לא ההמה... מקנה

"ואדמתנ תנו.(יח מז, (בראשית 

ווווייייווווססססשאזו רוצי את א :לה אמר
.עצמכ את ומולו לכו אתכ

...עצמ את ומלו הלכו 4והמצרי

העבירוווובבבבננננווווסססס הוא ,בבשר שמל לברית
 למחוז ממחוז התושבי כל את
גבל מקצה לערי את העביר הע "ואת

"קצה ועד כא)...מצרי פסוק ש) 

וווובבבבממממההההלללל,חדשי חוקי חוקק הוא ההעברה
התפרצויות שימנעו שלחוקי

...וטינו טומאה

לעריהווווככככאאאאששששרררר הגולי המצרי הגיעו
שבאות לגלות התפלאו החדשות
חוקי ,חדשי חוקי ישנ מקומות

מיותרת... פריצות על האוסרי

ייייווווססססולזכ לטהר במשימתו הצליח
הוא כ ובזכות ...המצרי את
לקבלת ראויי כלי להיות אות הכשיר

5הברכה.

המצרים השניה4. בשנה עצמם את מלו

נה).לרעב מא, בראשית - בחיי (רבינו

בשיחה רבינו5. עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

ה), מאמר - מקץ נועם, וז"ל:(אמרי

ביקשכאשר יוסף, לפני ועמדו המצרים באו

וצריך עצמם. את למול יוסף מהם

את לחייב הצדיק יוסף ראה מה להבין:

שיזון רצונם אם עצמם את למול המצרים

מילה? מברית ופטורים גויים הם הרי אותם,

ששניכדי שמצינו מה להקדים יש זאת לבאר

הערלה בכתובים: 'חרפה' נקראו דברים

לעׂשֹות נּוכל "לא שנאמר: כמו 'חרפה', ֲַַֹֽנקראה

לֹו אׁשר לאיׁש אחתנּו את לתת הּזה ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּדבר

לנּו" הוא חרּפה ּכי יד).ערלה לד, והרעב(בראשית ְְִִֶָָָָ

עֹוד תקחּו "לא שנאמר: כמו 'חרפה', ְִֹנקרא

ּבּגֹוים" רעב ל).חרּפת לו, (יחזקאל ְִֶַַָָ

רעב.ונרמז לחרפת גורם הזימה שחטא בכך,

ופגומיםוהנה בזימה שטופים היו המצרים

ולכן מאוד, קשה בצורה היסוד במדת

הארץ" "ערות נקראת מצרים מב,ארץ (בראשית

פוטיפרט). אשת על אתהסיפור שהטרידה

וערב, צהרים בוקר שלימה, שנה במשך יוסף

פשוטה ובלשון ברורה בצורה ממנו ודרשה

עּמי" "ׁשכבה גינונים: כל ללא לט,ובוטה (שם ְִִִָ

הכלליז), הרוח מהלך אחת דוגמא רק הוא

המתועבים. מצרים אנשי בין שורר שהיה

הקב"הוכשראה שגזר הרעב גזירת את יוסף

להם בא זה שעונש המצריםהבין על

במדת ופגומים בזימה שטופים היותם בשל

חרפת שהרי וריע, אח לה שאין במדה היסוד

חרפת את אחריה שמושכת זו היא הערלה

מהם ולהסיר זאת לתקן רצה ולכן כנ"ל, הרעב

אף מעליהם תוסר וממילא הערלה, חרפת את

הרעב נה).חרפת מא, בראשית יקר' ב'כלי עד"ז (וראה

כיולכן עצמם, את למול יוסף אותם הכריח

את למעט הערלה חיתוך של סגולתו

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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המרכבה כל ועם השבטים כל עם למצרים

גזירת לבטל ביעקב יכולת היה אז העליונה,

הרעב'.

ז

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



  
     



באותה ,ובכ .לשלטו יוס עלה
סוד! לי גילה הוא תקופה

יתבר,ההההוווואאאא ברצונו עלה שכ לי גילה
כפי היהודי מציאות את לברוא
 בראשית סדרי כל של המציאות
.'קט עול' היהודי נקרא זה ומטע

ומתכונתווווללללככככ נשמתו סוד היודע יהודי
כל את ולדעת להכיר יוכל גופו

המרכבה. ורזי בראשית סדרי

העולווווככככממממוווו את מנהיג הקב"ה שבכלליות
קדושות, ספירות עשר דרג כ

עשר ידי על מונהגת האד נפש
קדושות. ספירות

צורות.ווווההההננננהההה בכמה פועלות הספירות
...האד בגו ג וכ .קוי או זרימה

המשיוווואאאאחחחחרררריייי ,הדברי את שעיכלתי
וגילה יוס המשי ואמר: פרעה
מורכבת היהודי של הנפש שקומת לי,

.קוי משלשה

וה:בבבבקקקקוווו ספירות, שלש נמצאות ימי
ונצח חסד חח").חכמה, וה(ר"ת

,ימי מוח :וה ,אברי בג' מתלבשות
.ימי ורגל ימי זרוע

וה:בבבבקקקקוווו ספירות, שלש נמצאות שמאל
והוד גבורה בג"ה).בינה, וה(ר"ת

שמאל, מוח :וה ,אברי בג' מתלבשות
שמאל. ורגל שמאל זרוע

ספירות,וווובבבבקקקקוווו שלש נמצאות האמצעי
ויסוד תפארת דעת, :ר"תוה)

וה:דת"י). ,אברי בג' מתלבשות וה
והיסוד. בט אחורי, מוח

קשרווווככככלללל וישנו אחת, חטיבה הוא קו
לספירה ספירה בי הקו)...הדוק (שבאותו

בבבבסססספפפפייייררררתתתתווווההההננננהההה תתתתללללוווויייי ההההחחחחיייייייי ררררגגגגשששש ככככלללל
האמצעי),ההההדדדדעעעעתתתת בקו ווווההההייייייייננננוווו(הנמצא

....ההההאאאאדדדד ההההררררגגגגששששתתתת ההההוווואאאא ככככ ההההדדדדעעעעתתתת ששששככככפפפפיייי

הדעתוווובבבבממממצצצצבבבב ,היו שהוא כפי הנוכחי,
דעת הוא ישראל ע של

תיבות 120 ליצור אפשר אותיות חמש בת

מהתיבהשונות אחת אות פעם בכל מעמידים (כשאנו

הנשארות, אותיות בארבע ומשחקים המילה, בראש

.(120 שוה 5 כפול 24 - ו תיבות. 24 לנו יוצאים

תיבות,הנהו  חמש בן הוא 'אלקים' השם

אלקים. צירופי 120 ממנו ויוצאים

.49 - ול ,71 - ל לשנים: מתחלקים והם

אומותמה-71 ה-71 יונקים אלקים צירופי

אחר).העולם מצירוף אומה ומה-49(כל

ישראל עם נרחיב).יונקים אחרת (ובהזדמנות

אתופרעה בתוכו כלל שהוא עצום כך כל היה

ולכן אומות! 71 - ה כל של היניקה

5 - ב 71 נכפיל אלקים)אם בשם שיש אותיות (חמש

'פרעה!'... הגימטריא כמו בדיוק ,355 נקבל

  
     



,ערוכי לשולחנות מסביב אזניוהתיישבו
חרי ברוטב עטל של וא קרפדה,

...לפניה הוגשו

בדרמטיות:פפפפררררעעעעהההה והכריז בגרונו כחכח
ע כל את להפו החלטתי

...!לעבדי ישראל

ההההאאאא,האוכלי בגרונות נתקעו והאזני
ואז, נשמעו. כבדי ושיעולי
נית עמוקה. דממה השתררה לפתע,

במסור... השקט את לנסר היה

כ?!'''''ממממהההה כל שקטי את למה קרה?

יכול''''אאאאדדדדוווונננניייי שאתה בוודאי !המל
מאות כמה ע זה. את לעשות
יכול אתה מאומני חיילי אלפי

...'לעבדי אות להפו בקלות

שקטי?'''''אאאאזזזז את למה

שבתו''''אאאאדדדדוווונננניייי יודע אתה !המל
אש אש, לוהטת הללו האנשי

שתצליח נניח א ג ולכ ונוראה. עזה
תצליח לא לעול ,גופ על לשלוט
לצרות מתכונת וזו  נפש על לשלוט

צרורות!

חנויותבבבבככככלללל על ל ידווחו אנשי יו
מסילות ,מפוצצי גשרי שרופות,
ל יעלמו יו בכל מפורקות. רכבת

...'קציני כמה

לשפוווופפפפררררעעעעהההה מתחת בגודלוחיי (שהיה

(לא מתחת שיש השטח כגודל

ואמר: ערמומי, חיו

שבתוכ.אאאאנננניייי האש את לכבות מתכוי
רגש כל מה לעקור מתכוי אני

...!לעבדי אות ולהפו חירות

החיי,אאאאנננניייי לחלוחיות כל את מה אעקור
וחלולי ריקי אות מכלואשאיר

...'!וחלו שאיפה ,רצו

שבעתי...ווווההההדדדדממממממממהההה העמיקה

ההההחחחחיייייייי ההההררררגגגגששששתתתת  דדדדעעעעתתתת

בעיניפפפפררררעעעעהההה והביט כסאו על התרווח
.הנדהמי בפרצופי משועשעות
נראה'. שאני כמו משעמ כזה לא אני 'נו,

היסטוריה.וווופפפפררררעעעעהההה בשיעור 'את7החל
עשרות כמה שלפני זוכרי
ובעקבותיו בלהות, חלו חלמתי שני

כל בעל7. היה בתנ"ך מוזכר ששמו אדם

ואם אדירים. וכחות עצומה נשמה

זה את מקבל היה הוא - צדיק היה הוא

מקבל היה - טמא היה הוא ואם מהקדושה,

אחרא. מהסטרא כחותיו את

אדירים,וגם כחות בעל היה הרשע פרעה

עולם. רזי ידע והוא

שמשוןומצאנו רבי האלקי למקובל

הי"ד שמשון,מאוסטרופולי (ניצוצי

בשלח) פרשת מתיבהריש כידוע, וזתו"ד: שכתב,

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



  
     



באותה ,ובכ .לשלטו יוס עלה
סוד! לי גילה הוא תקופה

יתבר,ההההוווואאאא ברצונו עלה שכ לי גילה
כפי היהודי מציאות את לברוא
 בראשית סדרי כל של המציאות
.'קט עול' היהודי נקרא זה ומטע

ומתכונתווווללללככככ נשמתו סוד היודע יהודי
כל את ולדעת להכיר יוכל גופו

המרכבה. ורזי בראשית סדרי

העולווווככככממממוווו את מנהיג הקב"ה שבכלליות
קדושות, ספירות עשר דרג כ

עשר ידי על מונהגת האד נפש
קדושות. ספירות

צורות.ווווההההננננהההה בכמה פועלות הספירות
...האד בגו ג וכ .קוי או זרימה

המשיוווואאאאחחחחרררריייי ,הדברי את שעיכלתי
וגילה יוס המשי ואמר: פרעה
מורכבת היהודי של הנפש שקומת לי,

.קוי משלשה

וה:בבבבקקקקוווו ספירות, שלש נמצאות ימי
ונצח חסד חח").חכמה, וה(ר"ת

,ימי מוח :וה ,אברי בג' מתלבשות
.ימי ורגל ימי זרוע

וה:בבבבקקקקוווו ספירות, שלש נמצאות שמאל
והוד גבורה בג"ה).בינה, וה(ר"ת

שמאל, מוח :וה ,אברי בג' מתלבשות
שמאל. ורגל שמאל זרוע

ספירות,וווובבבבקקקקוווו שלש נמצאות האמצעי
ויסוד תפארת דעת, :ר"תוה)

וה:דת"י). ,אברי בג' מתלבשות וה
והיסוד. בט אחורי, מוח

קשרווווככככלללל וישנו אחת, חטיבה הוא קו
לספירה ספירה בי הקו)...הדוק (שבאותו

בבבבסססספפפפייייררררתתתתווווההההננננהההה תתתתללללוווויייי ההההחחחחיייייייי ררררגגגגשששש ככככלללל
האמצעי),ההההדדדדעעעעתתתת בקו ווווההההייייייייננננוווו(הנמצא

....ההההאאאאדדדד ההההררררגגגגששששתתתת ההההוווואאאא ככככ ההההדדדדעעעעתתתת ששששככככפפפפיייי

הדעתוווובבבבממממצצצצבבבב ,היו שהוא כפי הנוכחי,
דעת הוא ישראל ע של

תיבות 120 ליצור אפשר אותיות חמש בת

מהתיבהשונות אחת אות פעם בכל מעמידים (כשאנו

הנשארות, אותיות בארבע ומשחקים המילה, בראש

.(120 שוה 5 כפול 24 - ו תיבות. 24 לנו יוצאים

תיבות,הנהו  חמש בן הוא 'אלקים' השם

אלקים. צירופי 120 ממנו ויוצאים

.49 - ול ,71 - ל לשנים: מתחלקים והם

אומותמה-71 ה-71 יונקים אלקים צירופי

אחר).העולם מצירוף אומה ומה-49(כל

ישראל עם נרחיב).יונקים אחרת (ובהזדמנות

אתופרעה בתוכו כלל שהוא עצום כך כל היה

ולכן אומות! 71 - ה כל של היניקה

5 - ב 71 נכפיל אלקים)אם בשם שיש אותיות (חמש

'פרעה!'... הגימטריא כמו בדיוק ,355 נקבל

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



  
     



כברוווואאאאזזזז,,,, ה ,תפג דעת כאשר
,מעצמ רוצי ה מה ידעו לא
...מפסידי ה מה ידעו לא כבר ה
לתוכ אחדור אני ,בכ וכשאצליח
בעצמ שה עד ,החיי את לה ואמרר

...ונבזי מבוזי ירגישו

שנאהווווככככששששייייתתתתגגגגללללהההה של רגש בתוכ
...!לעבדי אות נהפו עצמית,

פעולותוווואאאאזזזז,,,, נגדי יהיו שלא רק לא
ייייההההייייוווואיבה, הההה אאאאדדדדררררבבבבהההה,,,, אאאאללללאאאא,,,,

ששששששששיייייייי ממממהההה עעעעלללל גגגג ללללוווווווותתתתרררר ממממווווככככנננניייי

אפילוללללהההה לוותר מוכני יהיו ה 
!גוש על

עלווווזזזזהההה חד מל קו" שנאמר:
אלאמצרי ממש 'חדש' (לא 

גזירותיו) אתשנתחדשו ידע לא אר
"סח)י א, בדעת(שמות נלח אשר  

ידע') ובקדושה.('לא בצניעות ,יוס של 

והדעתוווופפפפררררעעעעהההה למצופה, מעל הצליח
ישראל מבני הסתלקה האלקית
 נוראה מרירות הרגשת התגלתה ותחתיה

"יהח את יד)..."וימרר פסוק 9(ש 

שערי במ"ט ונשתקעו מקדושה נפלו מצרים

טומאה.

ישראל,וכאשר את שיגאל הקב"האתמשה ציוה

לי"(משה):אמר יאמינּו לא ד,"והן (שמות ְֲִִֵַֹֽ
הםא) כמה יודעים בעצמם הם עולם, של רבונו -

ואין עמקים, בעמקי הטומאה, בתוך משוקעים

לי... יאמינו לא הם ולכן לגאולה, כלל זכות להם

בפרשת ה'9. את "ועבדּתם נאמר: ְֲֵֶַַֽמשפטים
ואת לחמ את ּובר ְְְֱֵֵֶֶֶַַֹאלקיכם,

"מּקרּב מחלה והסרתי ,כה).מימי כג, (שמות ְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹֽֽ

שליט"אוכתב רבינוביץ גמליאל הרב הגה"צ

ר), עמוד הקהילה לא(טיב והנה, וז"ל:

מקרבך. יסיר 'מחלה' איזו הכתוב פירש

פירשוהתנא עוזיאל בן יונתן רבי שזוהאלקי

המרירות'. 'מחלת

הקדושהוכך בגמרא גם צב:)פירשו קמא (בבא

לשון וזה מרירות. זו 'מחלה' שסתם

שמה נקרא ולמה מרה. זו 'מחלה' הגמרא:

בה. יש חלאין ושלשה ששמונים 'מחלה'

הוו הכי בגימטריא (83).'מחלה'

ביותרזו הקשה היא המרירות, של המחלה

המלאתלונות 'מריר' בהלאדם שנהפך לאדם,

על נפשו בתוככי רוטן ותמיד דבר, בכל ומענות

ולכן המחלות, כל את לאדם מביאה והיא מצבו.

המחלות, כל שורש שהיא 'מחלה', שמה נקרא

שכולם חלאים ושלשה שמונים במספר והיא

רח"ל. והמרירות המרה מחמת באים

פנימית,האדם ממרירות הסובל המריר

הצד את דבר בכל תמיד רואה

לבו, בתוך באמת מרוצה אינו ולעולם השלילי,

סובל והוא דבר, שבכל והחסרון הפגם שרואה

רח"ל... ומשונות שונות ממחלות חייו ימי כל

שעלוהמרירות בקדושה. הפגם בגלל נוצרת

בקדושה, פוגם שאדם כך ידי

נכנסים לבו ולתוך העליון, משרשו נעקר הוא

הקדושה... באמונה והספיקות הכפירות

אזי הקדושה מהאמונה מתרחק וכשהוא

  
     



בתוכ שמתגלה הרגש וממילא אלקית,
אשר וזה  אלקית חיות של רגש הוא

או הופ.חורי לב ת

לעקורווווממממהההה זה הכל, בס רוצה שאני
פשוט אני האלקית, הדעת את מה
לה ולתת ,החיי את לה למרר רוצה
לא "  טוב' 'לא של תמידית הרגשה

טב"(אלקית)דעת לא נפ משלי) 
ב)... יט,

טב')הזוווווככככששששההההההההררררגגגגששששהההה 'לא תתגלה(של 

אוכל כבר אני בתוכ
רגש בתוכ ולהוליד לתוכ לחדור

עבדות. של רגש  חדש

'?הבנת

ייייחחחחדדדד ממממחחחחוווובבבברררריייי ווווייייססססוווודדדד דדדדעעעעתתתת

הפדחת,ההההיייידדדדיייי את וגירדו מאליה עלו
ליושבי מבטי הגניבו היושבי

מרחפת כול פני שעל וראו לידסימ
שאלה...

וביקשוווואאאאזזזז היושבי אחד אומ אזר
אנחנו ,המל 'אדוני דיבור: רשות
צריכי ואנחנו ,חרטומי הכל בס
מהר'... שנבי כדי לאט לנו שתסביר

בהסבר:וווופפפפררררעעעעהההה המשי

הרגשחחחחיייייייי כאשר שבו. הרגשות ה האד
וחדוה בשמחה חש והוא מתוק שלו
מה כל לו שיש חש הוא כאשר אמיתית,
.טובי חיי חי הוא הרי  צרי שהוא

כ,וווואאאאייייללללוווו חש לא והוא פגו הרגש כאשר
דולרי מיליארדי לו יהיו א ג אזי
.שבאד האומלל הוא הרי  שלו בעו"ש

ההההדדדדעעעעתתתת....ווווההההררררגגגגשששש ככככפפפפיייי ווווההההוווואאאא ההההדדדדעעעעתתתת,,,, ממממ ננננווווללללדדדד

האמצעיווווההההננננהההה,,,, שבקו ,לכ אמרתי כבר
דעת, ספירות: שלש ישנ שבאד
היסוד בי הדוק קשר וישנו ויסוד. תפארת

ככככלדעת, ההההייייססססוווודדדד קקקקדדדדווווששששתתתת ששששככככפפפפיייי ווווההההייייייייננננוווו
ההההדדדדעעעעתתתת.... צצצצללללייייללללוווותתתת תתתתההההייייהההה

 ישראלוווועעעעתתתתהההה ע  ואמר פרעה המשי
,קדושת על היטב שומרי
אש וגחלי אלקית, דעת דעת ג וממילא

בתמידיות. מלובי החיות

הקדושהוווואאאאנננניייי גבולות כל את לפרו רוצה
את למלאות רוצה אני ,יוס שגדר
שאפי הזימה ובכח בזימה, האר כל
על ג ישפיע שזה עד  האויר יזדה
דעת וממילא ישראל, ע של קדושת

...8תפג

כתב זיע"א8. הורוויץ ראובן רבי הגה"ק

,(48 עמוד וארא בשדה, וז"ל:(דודאים

כולם היו בניו עם למצרים אבינו יעקב כשירד

בגלות כך ואחר כנודע. בקדושה מושרשים

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



  
     



כברוווואאאאזזזז,,,, ה ,תפג דעת כאשר
,מעצמ רוצי ה מה ידעו לא
...מפסידי ה מה ידעו לא כבר ה
לתוכ אחדור אני ,בכ וכשאצליח
בעצמ שה עד ,החיי את לה ואמרר

...ונבזי מבוזי ירגישו

שנאהווווככככששששייייתתתתגגגגללללהההה של רגש בתוכ
...!לעבדי אות נהפו עצמית,

פעולותוווואאאאזזזז,,,, נגדי יהיו שלא רק לא
ייייההההייייוווואיבה, הההה אאאאדדדדררררבבבבהההה,,,, אאאאללללאאאא,,,,

ששששששששיייייייי ממממהההה עעעעלללל גגגג ללללוווווווותתתתרררר ממממווווככככנננניייי

אפילוללללהההה לוותר מוכני יהיו ה 
!גוש על

עלווווזזזזהההה חד מל קו" שנאמר:
אלאמצרי ממש 'חדש' (לא 

גזירותיו) אתשנתחדשו ידע לא אר
"סח)י א, בדעת(שמות נלח אשר  

ידע') ובקדושה.('לא בצניעות ,יוס של 

והדעתוווופפפפררררעעעעהההה למצופה, מעל הצליח
ישראל מבני הסתלקה האלקית
 נוראה מרירות הרגשת התגלתה ותחתיה

"יהח את יד)..."וימרר פסוק 9(ש 

שערי במ"ט ונשתקעו מקדושה נפלו מצרים

טומאה.

ישראל,וכאשר את שיגאל הקב"האתמשה ציוה

לי"(משה):אמר יאמינּו לא ד,"והן (שמות ְֲִִֵַֹֽ
הםא) כמה יודעים בעצמם הם עולם, של רבונו -

ואין עמקים, בעמקי הטומאה, בתוך משוקעים

לי... יאמינו לא הם ולכן לגאולה, כלל זכות להם

בפרשת ה'9. את "ועבדּתם נאמר: ְֲֵֶַַֽמשפטים
ואת לחמ את ּובר ְְְֱֵֵֶֶֶַַֹאלקיכם,

"מּקרּב מחלה והסרתי ,כה).מימי כג, (שמות ְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹֽֽ

שליט"אוכתב רבינוביץ גמליאל הרב הגה"צ

ר), עמוד הקהילה לא(טיב והנה, וז"ל:

מקרבך. יסיר 'מחלה' איזו הכתוב פירש

פירשוהתנא עוזיאל בן יונתן רבי שזוהאלקי

המרירות'. 'מחלת

הקדושהוכך בגמרא גם צב:)פירשו קמא (בבא

לשון וזה מרירות. זו 'מחלה' שסתם

שמה נקרא ולמה מרה. זו 'מחלה' הגמרא:

בה. יש חלאין ושלשה ששמונים 'מחלה'

הוו הכי בגימטריא (83).'מחלה'

ביותרזו הקשה היא המרירות, של המחלה

המלאתלונות 'מריר' בהלאדם שנהפך לאדם,

על נפשו בתוככי רוטן ותמיד דבר, בכל ומענות

ולכן המחלות, כל את לאדם מביאה והיא מצבו.

המחלות, כל שורש שהיא 'מחלה', שמה נקרא

שכולם חלאים ושלשה שמונים במספר והיא

רח"ל. והמרירות המרה מחמת באים

פנימית,האדם ממרירות הסובל המריר

הצד את דבר בכל תמיד רואה

לבו, בתוך באמת מרוצה אינו ולעולם השלילי,

סובל והוא דבר, שבכל והחסרון הפגם שרואה

רח"ל... ומשונות שונות ממחלות חייו ימי כל

שעלוהמרירות בקדושה. הפגם בגלל נוצרת

בקדושה, פוגם שאדם כך ידי

נכנסים לבו ולתוך העליון, משרשו נעקר הוא

הקדושה... באמונה והספיקות הכפירות

אזי הקדושה מהאמונה מתרחק וכשהוא

ז

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



  
     



לאמצבה בשיניווא, הקודש חצר קופת של

עיקר. כל במיטבו שעה אותה היה

דנא, מקדמת עליה העיקו כבר כבדים חובות

עליה הממונים של הנפש שלות את וגזלו

למימונּה. והאחראים

בעתבגין בארץ שהתחוללו מדיניות תמורות

כלכלי בשפל המדינה היתה נתונה ההיא,

מבין רבים של מעמדם כמותו. מאין חמור

כלל בדרך לתמוך נהגו אשר היהודים, העשירים

נהפכו, עצמם והם ביותר, התערער הקודש, בחצר

רק לא זה, חמור מצב לנוכח לנצרכים. עלינו, לא

עוד אדרבה, - זה בכהוא הוצאותהחצר שלאפחתו

העניים, המון לרגל זאת, אתעצמן. ושילשו הכפילו

את להם מצאו אשר הלחם, ומחוסרי הגג מחוסרי

לאכילה, מחסה, וכבית מקלט כעיר הצדיק חצר

ה'יושבים' על הם גם ונוספו יחד, גם ולינה שתיה

היו סמוכים אשר החסידים, הלמדנים הקבועים,

ועידנים... עידן מזה הצדיק של שולחנו על

שלעכשיו, החדשה, ההתחייבות משבאה

היא גם ונוספה הנישואין, הוצאות

חמור להיות המצב הפך הישנים, החובות על

להשגת כתובת אפילו בהעדר למורא. עד

שמיטת של אימה החלה זמן, לפרק הלואה

בחלל, מרחפת וחס, חלילה מאונס, חובות

שיניווא. חצר של שמיה זוהר על והעיבה

עיניהםבדלית נישאו מוצא, ובהעדרכל ברירה

הצדיק אל הבית, ובני המקורבים של

המקום מן צדיק של שיציאתו כשם עצמו.

רושם, עושה למקום ביאתו כך רושם, עושה

שלא ואתר, אתר בכל די החסידים, על וחזקה

מנ בזהובים.יעמדו הצדיק את ויעטרו גד,

למשענת זו, תקוה גם נחשבה הפעם, איברא,

דממונא' 'דררא אותו שכן, גרידא רצוץ קנה

היה, וחמור קשה כה המדינה, בכל כנגע שפׂשה

לגייס הצדיק בידי יעלה כי להאמין, נבצר כי עד

לו. זקוק שהוא העתק מסכום בלבד חלק ְולּו

נוראה,למרבה מצוקה אותה מול אל הפליאה,

שלא וברוגע, בשלוה הצדיק התלבש

שעות רוב לו הסתגר הוא הדין. היממהמעלמא

ותעצומות, בעוז בתלמודו ועסק ספריו, בלשכת

ניכרה אשר העננה, גם ועמקותו. חורפו בכל

דאגת לרגל הקדושה, חזותו על האחרונה בעת

שכם על והעיקה שרבצה הכבדים החובות

ירשו מקומה ואת היתה, כלא נעלמה הבית,

במיטבה, הדעת מנוחת של ומבע פנים מאור

לב. חכמי כל נלאו לפרשם אשר

הבית,ברם, ובני הרבנית של נפשם למועקת

הסתומה לאהיהבשלותו בכך. לאהוקל

לחציהם ואת חמתם את לשכך כדי הצדיק, ֲָָשל

ואף גיסא, מחד הנושנים, החובות בעלי של

ההולכים הנישואין הוצאות את לממן כדי לא

גיסא. מאידך וקרבים,

הצדיקאתההצעה,משניסו בפני ולשטוח לשוב

פני על למסע ויצא חושים יחלץ כי

ידים: הואדוחהאתהדבריםבשתי היה המדינה,

עד!""ּבטחּו עדי ד)בה' כו, היה(ישעיה - ְֲִֵַַ

- המציעים לעומת ומשיב ממלמל

"יהב ה' על כג)"הׁשל נה, משנן(תהלים היה - ְְְֵַַָֽ

עשיה לעשות ואילו הכתוב. בלשון באזניהם

אצבע. נקף ולא טרח לא ממש, בה שיש

אחיויום בשיניווא, חשוב אורח הופיע אחד,

דוד רבי הקדוש הגאון הצדיק, של

טוב יום נימוסין. לביקור ובא הגיע מקשאנוב,

השת אנפין הצדיקבזעיר של במעונו רר

לרגל גבול, היה לא ולשמחתו משיניווא,

ולהסב פנים להיראות לו, שניתנה ההזדמנות

כנפשו. עליו החביב אחיו עם בצוותא

  
     



דבר, בכל וקושיות ספיקות אצלו מתחילים

לב, שברון דעת, חלישות לחוש 'זוכה' והוא

הלב... פנימיות עומק בעומק נורא ועצבון

באמונהומאידך תמיד להתחזק שזוכה מי

מזכיר והוא בראשית, ביוצר אמיתית

העושה הוא אלקים הוי"ה אשר עת בכל לעצמו

בהשגחתו נעשה והכל - המעשים לכל

מהמרירות... ניצול הוא הפרטית,

לשוןוזה בעל סיפרהגאון וכך סיפור. לנו מזכיר

שליט"א גרליץ מרדכי הרב (בסודהזהב,

המחבר), ברשות הועתק - קסז עמוד ח"ח וז"ל:עבדיך

לפניפניו שניצב הממולח, הסוחר ניסן, ר' של

שלום, אברהם רבי הקדוש, הצדיק רבו,

בדמע היו שטופות סטרופקוב, העיר של רבה

בתויהן להכיר היה ניתן בקושי כי עד רב,

העיר. עשיר של דיוקנו דמות את המעוותים,

הבכיהצדיק, מפרץ נשמתו, עמקי עד זועזע

אשר המעלה, רם האיש של הנורא

לא פניו. על ששכנה התמיד בצהלת הצטיין

פוקד ואיום כבד שבר כי לספק, מקום נותר

התמירה קומתו את הׁשיח אשר והוא אותו,

לרסיסים. האיתנה רוחו את וניפץ ראש בבת

הצדיקחלפה היה שיכול עד ארוכה, שעה לה

של מפיו יותר ברורים פרטים להציל

רק לא כי עלה, הדברים מתוכן למולו. העומד

נותר שאף אלא נכסיו, מכל נקי הלה שיצא

ביניהם: נושים, לעשרות עצום חוב בעל

מצאו אשר חכמים, ותלמידי יתומים אלמנות,

עושרו, על סמכו לפניהם, נאמן לבבו את

את בעסקיו והשקיעו והגינותו, יושרו

מצוא. לעתות עמם השמורים כספיהם,

יּלל'המכה - ואנושההיא' כהקשה עלי, ִֵשנחתה

הטבע, בדרך כי 'עד - תמרורים ניסן ר'

עצמי רואני תקוה! של פתח שום עוד לי נותר לא

שבעולם תרופה ושום הגולל, עליו שנסתם כמי

רגליו!' על להעמידו עוד לו תועיל לא

ממקומו,נרעש הצדיק התרומם ונרגש

נסערת: בנפש וקרא הדברים, למשמע

לומר'חס בשפתיך תחטא אל ניסן! ר' ושלום,

לאבד כמוך, ליהודי לו חס האלה! כדברים

אחד!' לרגע אפילו עולם, בבורא בטחונו את

בגיחוך'מה האיש השיב - לתקוה?!' עוד לי

למת, התקוה תועיל 'וכי - מלענה מריר

לכל הלא הגולל?! עליו נסתם כבר אשר אחרי

ולּו אור, קרן לי לתור עיני, את אשא ְאשר
ואפילה חושך אלא מוצא אינני ביותר, קלושה

השערים וכל בפני, חסומות הדרכים כל סביב!

להיחלץ קלוש, סיכוי אף למצוא באין נעולים,

נקלעתי!...' אליו אשר המיצר מן

קול'אדרבה בקולו, הצדיק התגבר - ואדרבה!'

ובטחון, אמונה להט אומר וכולו עוז,

הניצב הסוחר של ידו ואזלת רוחו חדלון מול אל

האפילה, שרבה ככל הצרה, שגדולה 'ככל - עליו

בבורא בבטחונו להתחזק האדם על ׂשּומה ָכך
כאשר דוקא עוז! וביתר שאת ביתר עולם,

כנואש נראה תוחלתהמצב וכחסר לגמרי

יהב להשליך וׂשּומה ׂשּומה אז, דוקא ְָָלחלוטין,
קץ!...' אין בבטחון בו ולבטוח הטוב, ה' על

לך'הטה ואספר אזנך, את ניסן, ר' נא,

הגאון - מארי אבא אצל שהיה מעשה

ממנו - משיניווא שרגא יחזקאל רבי הקדוש,

שלך...' למצבך לקח להקיש תוכל

וסיפר:ופתח הצדיק

הצדיקקולות שערך השידוכין לרגל השמחה,

לא זה נדמו מילדיו, לאחד משיניווא

כספית התחייבות אחריהם והותירו מכבר,

לצורך עצמו, על ליטול הצדיק שנאלץ עצומה,

הרבות. הנישואין הוצאות

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



  
     



לאמצבה בשיניווא, הקודש חצר קופת של

עיקר. כל במיטבו שעה אותה היה

דנא, מקדמת עליה העיקו כבר כבדים חובות

עליה הממונים של הנפש שלות את וגזלו

למימונּה. והאחראים

בעתבגין בארץ שהתחוללו מדיניות תמורות

כלכלי בשפל המדינה היתה נתונה ההיא,

מבין רבים של מעמדם כמותו. מאין חמור

כלל בדרך לתמוך נהגו אשר היהודים, העשירים

נהפכו, עצמם והם ביותר, התערער הקודש, בחצר

רק לא זה, חמור מצב לנוכח לנצרכים. עלינו, לא

עוד אדרבה, - זה בכהוא הוצאותהחצר שלאפחתו

העניים, המון לרגל זאת, אתעצמן. ושילשו הכפילו

את להם מצאו אשר הלחם, ומחוסרי הגג מחוסרי

לאכילה, מחסה, וכבית מקלט כעיר הצדיק חצר

ה'יושבים' על הם גם ונוספו יחד, גם ולינה שתיה

היו סמוכים אשר החסידים, הלמדנים הקבועים,

ועידנים... עידן מזה הצדיק של שולחנו על

שלעכשיו, החדשה, ההתחייבות משבאה

היא גם ונוספה הנישואין, הוצאות

חמור להיות המצב הפך הישנים, החובות על

להשגת כתובת אפילו בהעדר למורא. עד

שמיטת של אימה החלה זמן, לפרק הלואה

בחלל, מרחפת וחס, חלילה מאונס, חובות

שיניווא. חצר של שמיה זוהר על והעיבה

עיניהםבדלית נישאו מוצא, ובהעדרכל ברירה

הצדיק אל הבית, ובני המקורבים של

המקום מן צדיק של שיציאתו כשם עצמו.

רושם, עושה למקום ביאתו כך רושם, עושה

שלא ואתר, אתר בכל די החסידים, על וחזקה

מנ בזהובים.יעמדו הצדיק את ויעטרו גד,

למשענת זו, תקוה גם נחשבה הפעם, איברא,

דממונא' 'דררא אותו שכן, גרידא רצוץ קנה

היה, וחמור קשה כה המדינה, בכל כנגע שפׂשה

לגייס הצדיק בידי יעלה כי להאמין, נבצר כי עד

לו. זקוק שהוא העתק מסכום בלבד חלק ְולּו

נוראה,למרבה מצוקה אותה מול אל הפליאה,

שלא וברוגע, בשלוה הצדיק התלבש

שעות רוב לו הסתגר הוא הדין. היממהמעלמא

ותעצומות, בעוז בתלמודו ועסק ספריו, בלשכת

ניכרה אשר העננה, גם ועמקותו. חורפו בכל

דאגת לרגל הקדושה, חזותו על האחרונה בעת

שכם על והעיקה שרבצה הכבדים החובות

ירשו מקומה ואת היתה, כלא נעלמה הבית,

במיטבה, הדעת מנוחת של ומבע פנים מאור

לב. חכמי כל נלאו לפרשם אשר

הבית,ברם, ובני הרבנית של נפשם למועקת

הסתומה לאהיהבשלותו בכך. לאהוקל

לחציהם ואת חמתם את לשכך כדי הצדיק, ֲָָשל

ואף גיסא, מחד הנושנים, החובות בעלי של

ההולכים הנישואין הוצאות את לממן כדי לא

גיסא. מאידך וקרבים,

הצדיקאתההצעה,משניסו בפני ולשטוח לשוב

פני על למסע ויצא חושים יחלץ כי

ידים: הואדוחהאתהדבריםבשתי היה המדינה,

עד!""ּבטחּו עדי ד)בה' כו, היה(ישעיה - ְֲִֵַַ

- המציעים לעומת ומשיב ממלמל

"יהב ה' על כג)"הׁשל נה, משנן(תהלים היה - ְְְֵַַָֽ

עשיה לעשות ואילו הכתוב. בלשון באזניהם

אצבע. נקף ולא טרח לא ממש, בה שיש

אחיויום בשיניווא, חשוב אורח הופיע אחד,

דוד רבי הקדוש הגאון הצדיק, של

טוב יום נימוסין. לביקור ובא הגיע מקשאנוב,

השת אנפין הצדיקבזעיר של במעונו רר

לרגל גבול, היה לא ולשמחתו משיניווא,

ולהסב פנים להיראות לו, שניתנה ההזדמנות

כנפשו. עליו החביב אחיו עם בצוותא

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



  
     



דבר,ככככבבבברררר לשו כח לה היה לא
ממטת וקמו בבוקר קמו ה
ה לא לדעת בלי ...יו לעוד
...חיי ה מה בשביל ,הולכי

השעות את להעביר אי דר וחיפשו
הקרובות...

מאורעותיה,ווווההההעעעעבבבבדדדדוווותתתת כל על הנוראה,
החלה...

או להצלה הוא זקוק אשר לעת כמו מהשיגם,

על ׂשּומה אז, או הטבע, לדרך מחוץ ָלישועה

הק על יהבו כל הוא,האדםלהשליךאת דושברוך

מבלי ויתעלה, יתברך בו, אך מלא בטחון תוך

האדם!' מצד שהיא כל אצבע נקיפת

מדבר'הוי הראשון, שהכתוב כן, אם אומר,

המסורים הפשוטים, הצרכים בסיפוק

דא ועל האדם, ּתעׂשה'בידי אׁשר כתיב'ּבכל ְֲֲֶֶַֹֽ

לדרך שמחוץ בישועה השני, הכתוב ואילו -

והּוא - עליו 'ּובטח נאמר: ושם איירי, ְְַָָהטבע

ֲֶַֽיעׂשה!'!!...'

-'ובכן' הסברו את משיניווא הצדיק השלים -

נתון, הנני בו ביותר, הקשה המצב 'לרגל

לדרך מחוץ ישועה רק כי הכרה, לכלל באתי

המיצר. מן ולחלצני להושיעני מסוגלת הטבע

כל ופעולה יוזמה מנקוט הנני מנוע וכך, הואיל

על יהבי כל להשליך עלי וׂשּומה להצלתי, ְָשהן

שבשמים!' אבינו

הצדיקאכן, של וישועתו מרובים, ימים יצאו לא

צפוי בלתי ממקום הופיעה משיניווא

לנס! ויהי - ממש הטבע לדרך מחוץ לחלוטין,

- את'עתה' מסטרופקוב הצדיק השלים

הכושל הסוחר ניסן, ר' באזני סיפורו,

עליך המוטלת המשימה לך ברורה 'הלא -

'ּובטח ,'יהב ה' על הׁשל' ובכן, זו! ְְְְֵַַַָֽבשעה

יעׂשה!'...' והּוא - ְֲֶַָָֽעליו

ברלא גם אם כי ניסן, ר' היה ממולח סוחר רק

את ומבין היודע דעת, בר וחסיד אוריין

של זה סיפורו את ששמע כיון לפניו. אשר

ׂשרדו שעוד הדמע אגלי את מחה מיד הצדיק,

אמונה של גל עוד. לו היו לא ופניו עיניו, בזוויות

נזדקפה השחוחה וקומתו הציףאתלבו, ובטחון

והיישירה. במפרקתו מי אי תמך כמו לפתע,

כביר,שבועות ונס מאז, חלפו בלבד בודדים

ניסן, לר' לו התנוסס הטבע, לדרך מחוץ

כבראשונה. כנו על בשלום והשיבו מפלתו את סמך

בקרבו,מאז הנס את ניסן ר' כלא לא ואילך,

למען ברבים. ומפרסמו היה הולך אם כי

לרבים, ולקח מופת שלו, נסיונו ישמש

רב... עם ולהחיות להשכיל

לאמר:דרשו הדרשנים כך על

מאיןובהכת ההרים, אל עיני "אּׂשא ִִֵֵֶֶֶַַָָֽאומר:

עזרי?" א)יבא קכא, הפסוק(תהלים - ְִֶָֹ

חש הוא כאשר היהודי, הרגשת את מתאר

לו ואין בפניו, ננעלו ופתחים השערים שכל

הטבע... בדרך ולישועה לעזרה מבוא שום

עׂשהובא ה' מעם "עזרי וצועק: הבא ְִִֵֵֶֹהפסוק

וארץ" ב)ׁשמים פסוק שאת(שם כשם - ִֶַָָָ

לבדו, יתברך הוא עשה הארץ, ואת השמים

העזר אמורים כך, שהם, כל וסיוע עזר ללא

שום ללא בלבדו, ה' מעם לבוא והישועה

האדם... מצד אצבע ונקיפת פעולה

  
     



הקדושיםשעות האחים ישבו שעות, גבי על

רצופת תורה, דברי של בשיחה וגלגלו

בה, שהפליגו וככל להדהים, עד ובקיאות חריפות

בזמן כלל לחוש מבלי כנפיה, על וריחפו נישאו כך

הדגול האורח השתהה אחדים ימים החולף.

האחרון, ביום רק אך בשיניווא, אחיו בבית

גם שהות לו מצא לביתו, לשוב צאתו בטרם

בשלומםשל מתעניין והחל אחת, נימוסין לשיחת

תהלוכות על מפיהם, להיוודע ומבקש הבית, בני

ועל והכלכלה, הפרנסה מצב על והחצר, הבית

וקרב. ההולך החתונה מועד לקראת ההכנות

בהכאן, להתגדר בקעה הרבנית לה (מקוםמצאה

לפניוהזדמנות), לבה מר את שופכת והחלה

מנשוא הקשה הכלכלי המצב על האורח, הגיס

לדבר הוא בידו יעלה אולי בתקוה, בבית, השורר

פעולת ולפעול מגדרו לצאת יאות כי אחיו, לב על

המצוקה. את להקל בכדי מה,

ושיטחחש אחיו, לחדר להיכנס האורח האח

תמיהתו. את בפניו

לי'אחי גדולה 'תמיהה - בקול קרא - יקירי'

אנכי ישובה! את לבקש ובאתי עליך,

המצוקה מן מתעלםאתה כי לאמר, עליך שמעתי

כלוםלצורך עושה ואינך הקשההשוררתבמעונך,

אפילו הלא היתכן?! אתמהה! הבית. כלכלת

חיים' ה'דברי בעל הצדיק, הגאון מורינו, אבינו

כל ואת ורכושו הונו כל את פיזר אשר - מצאנז

ולכלכלת יתומים לפרנסת לצדקה, לו אשר

כלות, ולהשאת חתנים לאירוסי אלמנות,

ולאהלין ציבור, ולצרכי חכמים לאחזקתתלמידי

לאהתעלם הוא אף - לפורטה אחת פרוטה בביתו

לפרעון לדאוג חובתו את זנח ולא חלילה, מבשרו,

זה, האיך - ובנותיו נישואי ולצרכי ביתו חובות

שכזו?!...' מופלאה בדרך אתה לך בחרת כן, אם

בנימת'חס משיניווא הצדיק הזדעק - ושלום!'

- אליו המופנת ההאשמה לשמע מחאה,

על עלתה לא מעולם בישראל! כזאת תהא 'לא

להתעלם או חלילה, ביתי, בני להפקיראת דעתי

ול חובותהבית לפרעון לדאוג השיאאתמחובתי

הזה!' כדבר מעשות לי חלילה ילדי!

ומסוגר'מדוע, סגור פה, הינך יושב כן, אם

אצבע אפילו נוקף ואינך ספריך, בין

והקשה. האורח האח המשיך - למענם?!' קטנה

-'איתן וארץ' שמים עושה אלקי, בה' בטחוני

היום! כל קויתי 'ולישועתו - הצדיק ִהשיב
אני ויושב אחד, לרגע אפילו אתתקותי איבדתי לא

עין!' כהרף ותופיע תבוא אשר ה', לישועת ומצפה

האח'וכי התקומם - בטחון?!' של דרכו כך

לעשות טורח שאינך די 'לא - הקשנובאי

לך הוספת עוד המצוקה, להקלת מאומה

עד שיעוריך, על ושיעורים לימודיך על לימודים

וכי יוצא. ואינך כמעט חדרך מפתח אפילו אשר

להצלתך?! שהוא כל מעשה מעשות אתה פטור

מעשות להימנע בטחון, של דרכו כך כלום

ּוברכ" הכתוב: והלאמקראמלאדיבר ְֵַמאומה?!
אלקי ּתעׂשהה' אׁשר יח)...!'"ּבכל טו, (דברים ְֱֲֲֶֶֶַֹֹֽ

קרא'הבה - יקירא' אחא לך, ואסבירה

'הנני - בניחותא משיניווא הצדיק

דברי!' את לך ואפרש

אלקיכתוב ה' ּוברכ' אומר: ּבכלאחד ְְֱֵֶַֹֹ

ּתעׂשה אחראׁשר כתוב ואילו ,' ֲֲֶֶַֽ
יעׂשה" והּוא עליו "ּובטח ה)אומר: לז, (תהלים ְְֲֶַַָָֽ

כיצד? הא -

הלבבות'איברא חובות הקדוש בספר מבואר

הבטחון), הדברים(שער באותם כי

ידי על הנפש שמירת כגון: האדם, ביד המסורים

משא באמצעות הפרנסה השגת ושתיה, אכילה

חובת האדם על מוטלת - באלו וכיוצא ומתן,

העולמים. בחי הבטחון עם בבד בד העשיה,

האדם יד קצרה אשר דברים, באותם ואולם,

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



  
     



דבר,ככככבבבברררר לשו כח לה היה לא
ממטת וקמו בבוקר קמו ה
ה לא לדעת בלי ...יו לעוד
...חיי ה מה בשביל ,הולכי

השעות את להעביר אי דר וחיפשו
הקרובות...

מאורעותיה,ווווההההעעעעבבבבדדדדוווותתתת כל על הנוראה,
החלה...

או להצלה הוא זקוק אשר לעת כמו מהשיגם,

על ׂשּומה אז, או הטבע, לדרך מחוץ ָלישועה

הק על יהבו כל הוא,האדםלהשליךאת דושברוך

מבלי ויתעלה, יתברך בו, אך מלא בטחון תוך

האדם!' מצד שהיא כל אצבע נקיפת

מדבר'הוי הראשון, שהכתוב כן, אם אומר,

המסורים הפשוטים, הצרכים בסיפוק

דא ועל האדם, ּתעׂשה'בידי אׁשר כתיב'ּבכל ְֲֲֶֶַֹֽ

לדרך שמחוץ בישועה השני, הכתוב ואילו -

והּוא - עליו 'ּובטח נאמר: ושם איירי, ְְַָָהטבע

ֲֶַֽיעׂשה!'!!...'

-'ובכן' הסברו את משיניווא הצדיק השלים -

נתון, הנני בו ביותר, הקשה המצב 'לרגל

לדרך מחוץ ישועה רק כי הכרה, לכלל באתי

המיצר. מן ולחלצני להושיעני מסוגלת הטבע

כל ופעולה יוזמה מנקוט הנני מנוע וכך, הואיל

על יהבי כל להשליך עלי וׂשּומה להצלתי, ְָשהן

שבשמים!' אבינו

הצדיקאכן, של וישועתו מרובים, ימים יצאו לא

צפוי בלתי ממקום הופיעה משיניווא

לנס! ויהי - ממש הטבע לדרך מחוץ לחלוטין,

- את'עתה' מסטרופקוב הצדיק השלים

הכושל הסוחר ניסן, ר' באזני סיפורו,

עליך המוטלת המשימה לך ברורה 'הלא -

'ּובטח ,'יהב ה' על הׁשל' ובכן, זו! ְְְְֵַַַָֽבשעה

יעׂשה!'...' והּוא - ְֲֶַָָֽעליו

ברלא גם אם כי ניסן, ר' היה ממולח סוחר רק

את ומבין היודע דעת, בר וחסיד אוריין

של זה סיפורו את ששמע כיון לפניו. אשר

ׂשרדו שעוד הדמע אגלי את מחה מיד הצדיק,

אמונה של גל עוד. לו היו לא ופניו עיניו, בזוויות

נזדקפה השחוחה וקומתו הציףאתלבו, ובטחון

והיישירה. במפרקתו מי אי תמך כמו לפתע,

כביר,שבועות ונס מאז, חלפו בלבד בודדים

ניסן, לר' לו התנוסס הטבע, לדרך מחוץ

כבראשונה. כנו על בשלום והשיבו מפלתו את סמך

בקרבו,מאז הנס את ניסן ר' כלא לא ואילך,

למען ברבים. ומפרסמו היה הולך אם כי

לרבים, ולקח מופת שלו, נסיונו ישמש

רב... עם ולהחיות להשכיל

לאמר:דרשו הדרשנים כך על

מאיןובהכת ההרים, אל עיני "אּׂשא ִִֵֵֶֶֶַַָָֽאומר:

עזרי?" א)יבא קכא, הפסוק(תהלים - ְִֶָֹ

חש הוא כאשר היהודי, הרגשת את מתאר

לו ואין בפניו, ננעלו ופתחים השערים שכל

הטבע... בדרך ולישועה לעזרה מבוא שום

עׂשהובא ה' מעם "עזרי וצועק: הבא ְִִֵֵֶֹהפסוק

וארץ" ב)ׁשמים פסוק שאת(שם כשם - ִֶַָָָ

לבדו, יתברך הוא עשה הארץ, ואת השמים

העזר אמורים כך, שהם, כל וסיוע עזר ללא

שום ללא בלבדו, ה' מעם לבוא והישועה

האדם... מצד אצבע ונקיפת פעולה

ז

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



  
      



ההההדדדדעעעעתתתת ססססוווודדדד  ררררבבבבייייננננוווו ממממששששהההה

בבוקרבבבבייייוווו תשע שעה אדר, ז' רביעי,
,(בער) העול לבריאת 2368 שנת

רבינו. משה של נשמתו לעול ירדה

משורשננננששששממממתתתתוווו היתה רבינו משה של
בפסוק: שרמוז וכמו הדעת,
אר מה יראל עד נביא ק "ולא

יייידדדדעעעע"ני אל ני י)ה' לד, דברי) 
הדעת בחינת להוציא שליחות קיבל והוא
הדעות להכניע וג הגלות מ הקדוש
נזכרת ולכ הכוזביות, ואמונות הרעות
בשליחותו: פע בכל 'דעת' המילה

ה'" אני י מצרי ה),"וידע ז, (שמות 
הציא אלקיכ ה' אני י וידע"

"מצרי סבלת מחת ז).אתכ ו, 13(ש 

לבצעאאאא יצליח שהוא קוד ,לכ קוד
לעבור הוצר הוא שליחותו, את
.לכ אותו שתכשיר מקצועית הכשרה

היהווווממממככככייייוווו הדעת ריסוק שכל
משה הוצר לכ הזימה, בגלל

להתמודד האכזרית והתאוה הזימה מול
...נשי תאות

הביתיצצצצררררווווההההוווו במגרש דוקא להתמודד
ארמונו בתו  הטומאה של

!מצרי מל פרעה של

ונשיב:וווובבבבטטטטחחחח הכיצד? :שואלי את

"להבבבבששששעעעעהההה גזירת היתה משה, שנולד
"ליכה היארה כב)הד א, ש) 

לקחת הצליחה יוכבד אמו, תוקפה... בשיא
ג' במש אותו ולהצפי משה בנה את
והתהדקו... הלכו המצרי חיפושי .חדשי
והניחה מגומא העשויה תיבה הכינה יוכבד

הנילוס... שבשפת הסו קני בי אותו

פרעהוווובבבבאאאאוווותתתתהההה מל של בתו הגיעה עת
התיבה את ותרא ביאור, לרחו
ראהו "ופח  וחה ידה ותשלח
עליו וחמל כה נער והה הלד את

זה" העברי מלדי ו),ואמר ב, ש) 
אותו ולקחת אותו, לאמ מחליטה והיא

פרעה... של לארמונו

וילדממממששששהההה בתיה, של המאומ הב היה
.מצרי מל פרעה של השעשועי

מהסטרא יצא זה - אחרא בסטרא זה את ישים

פגם. שום פה היה לא לסטראאחרא. וחזר אחרא

שליהודי הנשמות ממחצב זה את לקח

הוא ואם ויעקב, יצחק אברהם זרע

הברית. פגם נקרא זה אחרא בסטרא ישים

לוקח מאוד, חמור זה הברית פגם ממילא,

עיי"ש אחרא... לסטרא אותן וזורק נשמות

באורך.

כך יששכר13. הבני -כתב אדר חודש (מאמרי

א). דרוש ג, מאמר

  
     



וווועעעעוווודדדד............ עעעעוווודדדד ללללררררדדדדתתתת ווווייייווווססססייייפפפפוווו

הדעתעעעעייייקקקקרררר לכח היה מצרי גלות
וממילא נפגמה הדעת שבנפש.

עבדות. של רגש 10נולד

,,,,אאאאא ג בגלות, הדעת היתה לא א
להשתלט מצליחי היו המצרי
שבנפש החורי נקודת על  גופ על

.מצליחי היו לא

גופוווובבבבממממאאאאממממרררר ,הקדמוני בימי מוסגר:
,א בגלות, היה היהודי של

לגמרי. ,חורי בת היתה נפש

אאאאהיהודי של גופ ,היו אוי ,היו
קשה בגלות ,נפש ,א ,חורי ב
...והאדומיי הישמעאלי ביד ומרה

:ונמשי

ווווממממככככייייוווומה נעל בגלות, היתה שהדעת
הדיבור. הוא11כח הדיבור שהרי
קשר ליצירת המציאותכלי ע וחיבור

ה שבתוכ ומכיו ,לאד שמחוצה
את הרגישו ולא ,וחלולי ריקי הרגישו

לדבר... יכלו לא ,עצמ מציאות

ווווממממככככייייוווובמש בגלות, היה הדיבור שג
שו ,ארוכי דורות אות כל

בכה ולא צעק לא נאנח, לא (ראהיהודי

12הערה)...

בתהליווווההההקקקקבבבב""""הההה החל עמו על החומל
הגאולה...

וכתב מאזביצא10. ליינר יעקב רבי הגה"ק

הזמנים,זיע"א ספר - פסח של (הגדה

,(50 כללעמוד הרגישו לא מצרים בגלות וז"ל:

ונעשו לגמרי שרשם ושכחו ועבדותם מרירותם

עבדים נולדו שכך להם ונדמה בעבודה מורגלים

בו... הרגישו ולא המרירות ובלעו משועבדים

ראה הקדוש11. בזוהר (ואראדףכהע"ב).באריכות

עד קשורים12. והדעת שהיסוד התבאר עתה

ביסוד, פוגמים כאשר ולכן בזה, זה

החיים - נעלם החיים והרגש הדעת, נפגמת

תוכן. מכל וריקים חלולים להיות נהפכים

אחד:ועתה פרט נוסיף

שלמהבשיחה מאיר הרב הגה"צ שמסר

אמר 11),זיע"א עמוד עינים (מאיר

שתבינו טוב, יותר זה את נסביר אולי וז"ל:

זה ישראל, עם של נשמות מחצב יש רבותי.

ויעקב. ויצחק אברהם זרע נקרא

זהלמה מה פגםהברית, של הענין חמור כך כל

נח? של הדור עם החמירו כך שכל הברית פגם

זהפגם ממחצבהברית נשמה לוקח כשאדם

וזורק ופוגם ישראל עם של הנשמות

וגורם ובזוהמא, בלכלוך אחרא, לסטרא אותה

זוהמאוסטראאחרא. גלותבתוך לנשמההזאת

חוץמאשראשתגוי, פגםהברית, בעיהשל לו אין

פגם של בעיה לו אין עליהם, שנאסרה איש

הכללי. תיקון להגיד צריך לא גם הוא הברית.

הנשמה, את לוקח הזרע, את לוקח גוי כי למה,

הוא אם אז אחרא, הסטרא של הנשמות ממחצב

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



  
      



ההההדדדדעעעעתתתת ססססוווודדדד  ררררבבבבייייננננוווו ממממששששהההה

בבוקרבבבבייייוווו תשע שעה אדר, ז' רביעי,
,(בער) העול לבריאת 2368 שנת

רבינו. משה של נשמתו לעול ירדה

משורשננננששששממממתתתתוווו היתה רבינו משה של
בפסוק: שרמוז וכמו הדעת,
אר מה יראל עד נביא ק "ולא

יייידדדדעעעע"ני אל ני י)ה' לד, דברי) 
הדעת בחינת להוציא שליחות קיבל והוא
הדעות להכניע וג הגלות מ הקדוש
נזכרת ולכ הכוזביות, ואמונות הרעות
בשליחותו: פע בכל 'דעת' המילה

ה'" אני י מצרי ה),"וידע ז, (שמות 
הציא אלקיכ ה' אני י וידע"

"מצרי סבלת מחת ז).אתכ ו, 13(ש 

לבצעאאאא יצליח שהוא קוד ,לכ קוד
לעבור הוצר הוא שליחותו, את
.לכ אותו שתכשיר מקצועית הכשרה

היהווווממממככככייייוווו הדעת ריסוק שכל
משה הוצר לכ הזימה, בגלל

להתמודד האכזרית והתאוה הזימה מול
...נשי תאות

הביתיצצצצררררווווההההוווו במגרש דוקא להתמודד
ארמונו בתו  הטומאה של

!מצרי מל פרעה של

ונשיב:וווובבבבטטטטחחחח הכיצד? :שואלי את

"להבבבבששששעעעעהההה גזירת היתה משה, שנולד
"ליכה היארה כב)הד א, ש) 

לקחת הצליחה יוכבד אמו, תוקפה... בשיא
ג' במש אותו ולהצפי משה בנה את
והתהדקו... הלכו המצרי חיפושי .חדשי
והניחה מגומא העשויה תיבה הכינה יוכבד

הנילוס... שבשפת הסו קני בי אותו

פרעהוווובבבבאאאאוווותתתתהההה מל של בתו הגיעה עת
התיבה את ותרא ביאור, לרחו
ראהו "ופח  וחה ידה ותשלח
עליו וחמל כה נער והה הלד את

זה" העברי מלדי ו),ואמר ב, ש) 
אותו ולקחת אותו, לאמ מחליטה והיא

פרעה... של לארמונו

וילדממממששששהההה בתיה, של המאומ הב היה
.מצרי מל פרעה של השעשועי

מהסטרא יצא זה - אחרא בסטרא זה את ישים

פגם. שום פה היה לא לסטראאחרא. וחזר אחרא

שליהודי הנשמות ממחצב זה את לקח

הוא ואם ויעקב, יצחק אברהם זרע

הברית. פגם נקרא זה אחרא בסטרא ישים

לוקח מאוד, חמור זה הברית פגם ממילא,

עיי"ש אחרא... לסטרא אותן וזורק נשמות

באורך.

כך יששכר13. הבני -כתב אדר חודש (מאמרי

א). דרוש ג, מאמר

ז

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



  
   



וז"ל:הווווככככתתתתבבבב מליובאוויטש 16רבי

ההההתתתתוווואאאארררר רבינו משה על מצרי' אי'
יתרו בנות ידי על שנאמר א
ממצרי שברח לאחרי במדי בו (כשפגשו

המלכות), גזירת בתורה,בגלל שנכתב כיו
אמיתי. תואר בוודאי זה הרי

בזה:וווויייישששש להוסי

סיפורתתתתווווככככ הוא, ,הכתובי פשטות
שהביאו המאורעות השתלשלות
בנות שכאשר ציפורה, ע משה לנישואי
מיד הצלת דר על לאביה סיפרו יתרו
את עזב ה "לה :לה אמר ,הרועי

האי(אתכ לח"(שהציל ויאכל ל קרא 
כ), פסוק את(ש ו" לזה: ובהמש

למה" ב כא).צרה פסוק ש) 

אינוווווממממככככייייוווו 'ילנה מצרי אי' :שאמירת
 הסיפור בכללות עיקרי פרט
ולכתוב לסתו יכולה התורה היתה

אחד איש מיד(וכדומה)'ותאמרנה הצילנו
אי' רבינו משה על לכתוב ולא ,'הרועי

שהוא תואר המעלה.(לכאורה)מצרי', היפ 

נכתבוווועעעעלללל זה שתואר לומר, צרי כרח
לא אמרו(רק)בתורה שכ בגלל

הוא שכ מפני ,א כי יתרו, בנות
מצרי'. אי' נקרא שמשה האמת,

ותמווווממממבבבבאאאארררר אתייליד ש'תמ בזוהר
לנהורא אסתליק ותמ אתרבי
היו כו' וגידולו שלידתו היינו, עילאה',
אי' נקרא זה ש ועל דוקא, במצרי
אנו שכאשר ,כ כדי ועד מצרי'.
צמד את "בתנ אחר במקו מוצאי

מצרי' אי' שמואל:המילי בספר (והוא 
מראה" אי מצרי כא)"אי כג, ),(שמואלב 

משה על הכוונה ש שג הזוהר אומר
מא מראה', אי מצרי אי'  רבינו
איש 'ותאמרנה דכתיב: משה, איהו?
.מתוקי דברי באור עיי"ש מצרי'...

............ממממממממששששייייככככיייי ההההננננססססייייווווננננוווותתתת

הישרבבבבסססספפפפרררר ספר ,שמות)הקדמו (פרשת

רבינו משה שהגיע שלפני מובא
כ קוד הגיע הוא ,לכוש.למדי ל

ההההתתתתווווששששבבבבייייע התמודדו בכוש, ,ש
הצלחה... ללא אויביה
!מוח .בכשלו הסתיימה מערכה כל

לפרעההיהודי להלשין ורץ עודנפגע, היתה (וזו

רשעות): הרגנקודת משה, יודע, אתה

מצרי. שוטר אתמול

ומשהפרעה משה. את להרוג הוראה מוציא

רועי רואה הוא ושם למדין ומגיע בורח

ומשהשחשכלאדם מתעלליםבבנותיתרו. צאן

ועומד קם והוא מנגד. עומד לא מתעלם, לא -

ומנצחם... אתם, נלחם ה'קאובויים' כל כנגד

תורת יצחק16. לוי תפארת - (ח"אמנחם

יב). עמוד

  
      



לוככככלללל מזומני היו העול תאוות
רוצה רק היה הוא א יד. בהושטת
לבקש, גומר היה שהוא לפני עוד משהו,

...שני מקבל כבר היה הוא

שממממיייי הסתובבו יצורי איזה יודע
נסיונות איזה יודע מי ,בארמו

...הנחשי במאורת ש עליו עברו

וווובבבבממממששששש שהה הוא שנה עשרי
!הארמו 14בתווש 

וזה הנסיונות, כל נגד בהצלחה התמודד
הקדושה) בענייני הביא(הנסיונות אשר

מדרגותיו! לכל אותו

אשרההההקקקקששששיייייייי ה שלו וההתמודדויות
מדרגותיו. לכל אותו הביאו

הזוהרווווזזזזהההה ע"ב):לשו ו ד הזוהר (הקדמת

ותמ אתרבי, ותמ אתייליד, תמ'
עילאה'. לנהורא אסתליק

נולדוווובבבבתתתתררררגגגגוווו רבינו משה חופשי:
עליו עברו וש ,במצרי
לאור זכה וש ונעוריו, קטנותו ימי

...העליו

הזוהרממממממממששששיייי(ש)שלכ ואומר
רבינו משה הגיע כאשר
יתרו. של בנותיו את הציל וש ,למדי
אמרו" לו: וסיפרו לאביה הבנות באו
וג הרעי מד ילנה מצרי אי

"אה את וק לנ דלה (שמותלה 
יט). 15ב,

כך רבה14. בשמות כז).הובא אות א (פרשה

וכך רבינו15. משה כשהגיע הסיפור: היה

וראה אחיו אל יצא עשרים, לגיל

וחולים. חלשים כפופים, קשה, עמלים אותם

זה במצרים שיש גדול הכי שהבזיון וראה

'עברי'. בשם אדם לכנות

היוקד,והבערה האש להב התמידית,

משה, של בלבו בתמידיות שליחכה

הזוועה מראות לנוכח נורא בלהב התלבתה

אהבת של אש כיקוד היוקדת האש - הללו

עבר... לכל ניצוצות העיפה אמיתית, ישראל

הואוהוא ולהמשיך. לחלוף לעבור יכל לא

והחל והבין! התבונן, ראה, נעצר,

אש של בדמעות אמיתיות, בדמעות לבכות,

הזולת! של הצער את שמרגישות

קשיםוהחל משאות כתיפיו על הרים להם, לעזור

טיפל לשאת, נאלצו שבהם שהחלשים

את שטף קשה, מעבודה להם שנגרמו בפצעים

גופות ואת לתוכן, הרוח שפיזרה מהסיד עיניהם

בעצמו, קבר מחולשה היההמתים זמן אותו וכל

ו מנחם רכה, בלשון אחיו אל אותם.מדבר מעודד

אישויום ורואה אחיו אל יצא הוא אחד

על שחש ומשה יהודי, איש מכה מצרי

לסבול, יכל לא היהודי, של צערו את בשרו

והרגו... קדוש שם עליו והזכיר

העבודהוהנה לשטח כהרגלו הגיע למחרת גם

רבים יהודים שני רואה הוא ולהפתעתו

הזדעזע משה חברו. על ידו מרים מהם ואחד

למכה: עלואמר יד להרים אפשר שאי לך דע

רשעות! נקודת הלב בתוך שיש בלי הזולת,

מוקדש לעילוי נשמת ניסים  בן אוסנת כחלון ז"ל
נלב"ע ט"ו טבת, תנצב"ה



  
   



וז"ל:הווווככככתתתתבבבב מליובאוויטש 16רבי

ההההתתתתוווואאאארררר רבינו משה על מצרי' אי'
יתרו בנות ידי על שנאמר א
ממצרי שברח לאחרי במדי בו (כשפגשו

המלכות), גזירת בתורה,בגלל שנכתב כיו
אמיתי. תואר בוודאי זה הרי

בזה:וווויייישששש להוסי

סיפורתתתתווווככככ הוא, ,הכתובי פשטות
שהביאו המאורעות השתלשלות
בנות שכאשר ציפורה, ע משה לנישואי
מיד הצלת דר על לאביה סיפרו יתרו
את עזב ה "לה :לה אמר ,הרועי

האי(אתכ לח"(שהציל ויאכל ל קרא 
כ), פסוק את(ש ו" לזה: ובהמש

למה" ב כא).צרה פסוק ש) 

אינוווווממממככככייייוווו 'ילנה מצרי אי' :שאמירת
 הסיפור בכללות עיקרי פרט
ולכתוב לסתו יכולה התורה היתה

אחד איש מיד(וכדומה)'ותאמרנה הצילנו
אי' רבינו משה על לכתוב ולא ,'הרועי

שהוא תואר המעלה.(לכאורה)מצרי', היפ 

נכתבוווועעעעלללל זה שתואר לומר, צרי כרח
לא אמרו(רק)בתורה שכ בגלל

הוא שכ מפני ,א כי יתרו, בנות
מצרי'. אי' נקרא שמשה האמת,

ותמווווממממבבבבאאאארררר אתייליד ש'תמ בזוהר
לנהורא אסתליק ותמ אתרבי
היו כו' וגידולו שלידתו היינו, עילאה',
אי' נקרא זה ש ועל דוקא, במצרי
אנו שכאשר ,כ כדי ועד מצרי'.
צמד את "בתנ אחר במקו מוצאי

מצרי' אי' שמואל:המילי בספר (והוא 
מראה" אי מצרי כא)"אי כג, ),(שמואלב 

משה על הכוונה ש שג הזוהר אומר
מא מראה', אי מצרי אי'  רבינו
איש 'ותאמרנה דכתיב: משה, איהו?
.מתוקי דברי באור עיי"ש מצרי'...

............ממממממממששששייייככככיייי ההההננננססססייייווווננננוווותתתת

הישרבבבבסססספפפפרררר ספר ,שמות)הקדמו (פרשת

רבינו משה שהגיע שלפני מובא
כ קוד הגיע הוא ,לכוש.למדי ל

ההההתתתתווווששששבבבבייייע התמודדו בכוש, ,ש
הצלחה... ללא אויביה
!מוח .בכשלו הסתיימה מערכה כל

לפרעההיהודי להלשין ורץ עודנפגע, היתה (וזו

רשעות): הרגנקודת משה, יודע, אתה

מצרי. שוטר אתמול

ומשהפרעה משה. את להרוג הוראה מוציא

רועי רואה הוא ושם למדין ומגיע בורח

ומשהשחשכלאדם מתעלליםבבנותיתרו. צאן

ועומד קם והוא מנגד. עומד לא מתעלם, לא -

ומנצחם... אתם, נלחם ה'קאובויים' כל כנגד

תורת יצחק16. לוי תפארת - (ח"אמנחם

יב). עמוד

ז

מוקדש להצלחת שמעון אלקבץ הי"ו
לשפע בגשמיות ורוחניות ולזיווג הגון



  
     



עעעעלללל זזזזהההה ממממלללל אאאאששששרררר ששששננננהההה אאאאררררבבבבעעעעיייי ככככיייי יייידדדדעעעעתתתת
קקקקררררבבבב ללללאאאא אאאאלללליייי לאככככוווושששש כוש בני אלהי ואת

ימלו ולא כוש בני נא שמעו ועתה עבד.
הנה .מבשרכ איננו אשר זה עוד עליכ
כי ,עליכ ימלו הוא הגדול בני מנכריס
מעבוד אדוניכ ב את לעבוד לכ טוב

.'מצרי מל עבד נכרי איש

אתווווייייששששממממעעעעוווו כוש בני השרי וכל הע כל
אדוניה דיברה אשר הדברי כל
עד נכו הע כל ויהי .באזניה המלכה
עליה וימליכו בבוקר וישכימו הערב,
וייראו כוש. מל קיקנוס ב מנכריס את
ע ה' כי במשה יד משלוח כוש בני כל
אשר השבועה את כוש בני זכרו וכי משה
א לו, הרע לא כ על למשה. נשבעו

משה אל רבות מתנות כוש בני כל נתנו
גדול. בכבוד מאת וישלחוהו

חעעעעששששרררריייי פרעה של בארמונו לפו,שני
מלכות של שנה ארבעי
מאר יצא שנה 67ה ב ומשה הסתיימו,
לשוב ירא כי מדי אר אל ויל כוש,
באר על וישב ויל פרעה, מפני מצרימה
רעואל בנות שבע וצאנה .במדי המי
אל ובאנה ,אביה צא לרעות המדיני
...אביה צא להשקות מי ודלנה הבאר

עלווווממממככככייייוווו לשמור זכה כעת שג
הלכה בשלימות, היסוד קדושת
נוראה בקדושה והתקדשה דעתו
נראתה אלקות לגילוי והדר ונפלאה...

מתמיד... קרובה

תתתתממממיייידדדד ללללננננגגגגדדדדיייי הההה'''' ששששווווייייתתתתיייי

מבוארבבבבדדדדבבבברררריייי שהבאנו המדרש
רבינו משה ברח 20 שבגיל
הקב"ה אליו התגלה וכאשר ,ממצרי
ישראל ע את לגאול אותו ושלח
שנאמר: וכמו .80 ב היה הוא ממצרי
ל  ואהר נה מני  "מה

רעה" אל רד נה מנישמות) 
ז). ז,

נעלמותווווההההששששששששיייי הינ שבאמצע שנה
עבודתו  משהמאתנו של

אי מאתנו, כמוסה בוראו את רבינו
הוא נעלמי נתיבות באיזה יודע איש

באיזה חומרו, את זיכ כיצד צעד,
לה'. להתקרב כדי השתמש יד חוזק

פרטאאאא שבכתב בתורה מובא זאת בכל
שנה),אחד ששי היה(מאות שמשה

היה "מה במדבר: יתרו צא את רועה
ונהג מדי ה חתנ יתר צא את רעה

הדר" אחר אה א).את ג, ש) 

באווווצצצצרררריייי הזה הפסוק מה להבי
ללמדנו?

שכתבווווממממצצצצאאאאננננוווו "הרמב ב אברה לרבי
לעובדי המספיק (פרקה'בספרו

  
   



את להמלי החליטו ה ואז,
משה.

ממממללללככככיייי,,,,ווווששששוווובבבב ללללאאאאררררממממוווו ררררבבבבייייננננוווו ממממששששהההה ההההגגגגייייעעעע
מול להתמודד הוצר ושוב

...ומרי קשי נסיונות

שממממיייי הסתובבו יצורי איזה יודע
נסיונות איזה יודע מי ,בארמו

...הנחשי במאורת ש עליו עברו

הישר:ווווזזזזהההה ספר לשו

היאבבבבששששננננתתתת ,מצרי מל לפרעה שנה 55
ישראל לרדת שנה 157 שנת
שנה 27 ב כוש. על משה מל מצרימה,
שנה וארבעי כוש, על במולכו משה
בעיני ולחסד לח משה את ה' וית .מל
מאוד, אותו כוש בני ויאהבו כוש בני כל

.אנשי וע ה' ע טוב משה ויהי

יחדווווייייההההיייי ויתקבצו למולכו השביעי ביו
ויבואו כול ויוועדו כוש בני כל
כל וידברו ארצה, לו וישתחוו משה לפני
לאמר: המל לפני יחד כול כוש בני
לעיר לעשות מה ונראה עצה לנו 'הבה
במצור ישבנו שני תשע היו כי הזאת.
ואת בנינו את ראינו ולא העיר, בעד
א לאמר: אות משה המל ויע נשינו'.
,אתכ אצוה אשר לכל בקולי תשמעו
אותה... ולכדנו בידנו העיר את ה' ונת

ויושיבוהוווווייייללללככככוווודדדד בחכמתו, העיר את משה
תחת המלוכה כסא על כוש בני

כתר את וישימו כוש. מל קיקנוס
בראשו, אאאאדדדדווווננננייייהההההמלכות אאאאתתתת ללללוווו ווווייייתתתתננננוווו

ללללאאאאששששהההה.... קקקקייייקקקקננננווווסססס אאאאששששתתתת ההההככככווווששששייייתתתת ההההממממללללככככהההה

בבבבאאאאוווויייייייירררראאאא ווווללללאאאא אאאאבבבבוווותתתתייייוווו,,,, אאאאללללקקקקיייי הההה'''' אאאאתתתת ממממששששהההה
עעעעייייננננייייוווו.... אאאאתתתת אאאאללללייייהההה פפפפננננהההה ווווללללאאאא כיאאאאללללייייהההה

את אברה השביע אשר את משה זכר
ליצחק לבני תקח 'לא לאמר: עבדו אליעזר

וג .'כנע מבנות יצחקאשה עשה זה את 
לאמר: ציוהו אשר אחיו, מפני יעקב בברוח
תתחת ולא 'כנע מבנות אשה תקח 'לא
ב ח את נת אלקינו ה' כי .ח בני בכל
לבני לעבדי זרעו כל ואת בניו ואת נח
.עול עד אחריה ולזרע יפת, ולבני ש

אאאאללללעעעעלללל עעעעייייננננייייוווו וווואאאאתתתת ללללבבבבוווו אאאאתתתת ממממששששהההה ההההפפפפננננהההה ללללאאאא ככככ
ככככוווושששש.... עעעעלללל ממממווווללללככככוווו ייייממממיייי ככככלללל קקקקייייקקקקננננווווסססס אאאאששששתתתת
ויתהל ימיו, כל אלקיו ה' מפני משה ויירא
נפשו. ובכל לבבו בכל באמת ה' לפני משה
חייו, ימי כל הטובה הדר מ משה סר לא
אברה בה הלכו אשר הדר מ נטה לא
משה ויתחזק ושמאל. ימי ויעקב יצחק
כוש בני את וינהג כוש בני במלכות
במלכותו... משה ויצלח בחכמתו, כמשפט

מולכוווווייייאאאאההההבבבבוווו ימי כל משה את כוש בני כל
כוש אר יושבי כל וייראו ,עליה
הארבעי בשנת ויהי גדולה. יראה מלפניו
כסא על יושב ומשה כוש, על משה למלו
השרי וכל לפניו המלכה ואדוניה המלוכה
המלכה אדוניה ותאמר סביבותיו. יושבי
אשר הזה הדבר 'מה :והשרי המל לפני

.רבי ימי זה כוש בני כל ההההללללוווואאאאעשית

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



  
     



עעעעלללל זזזזהההה ממממלללל אאאאששששרררר ששששננננהההה אאאאררררבבבבעעעעיייי ככככיייי יייידדדדעעעעתתתת
קקקקררררבבבב ללללאאאא אאאאלללליייי לאככככוווושששש כוש בני אלהי ואת

ימלו ולא כוש בני נא שמעו ועתה עבד.
הנה .מבשרכ איננו אשר זה עוד עליכ
כי ,עליכ ימלו הוא הגדול בני מנכריס
מעבוד אדוניכ ב את לעבוד לכ טוב

.'מצרי מל עבד נכרי איש

אתווווייייששששממממעעעעוווו כוש בני השרי וכל הע כל
אדוניה דיברה אשר הדברי כל
עד נכו הע כל ויהי .באזניה המלכה
עליה וימליכו בבוקר וישכימו הערב,
וייראו כוש. מל קיקנוס ב מנכריס את
ע ה' כי במשה יד משלוח כוש בני כל
אשר השבועה את כוש בני זכרו וכי משה
א לו, הרע לא כ על למשה. נשבעו

משה אל רבות מתנות כוש בני כל נתנו
גדול. בכבוד מאת וישלחוהו

חעעעעששששרררריייי פרעה של בארמונו לפו,שני
מלכות של שנה ארבעי
מאר יצא שנה 67ה ב ומשה הסתיימו,
לשוב ירא כי מדי אר אל ויל כוש,
באר על וישב ויל פרעה, מפני מצרימה
רעואל בנות שבע וצאנה .במדי המי
אל ובאנה ,אביה צא לרעות המדיני
...אביה צא להשקות מי ודלנה הבאר

עלווווממממככככייייוווו לשמור זכה כעת שג
הלכה בשלימות, היסוד קדושת
נוראה בקדושה והתקדשה דעתו
נראתה אלקות לגילוי והדר ונפלאה...

מתמיד... קרובה

תתתתממממיייידדדד ללללננננגגגגדדדדיייי הההה'''' ששששווווייייתתתתיייי

מבוארבבבבדדדדבבבברררריייי שהבאנו המדרש
רבינו משה ברח 20 שבגיל
הקב"ה אליו התגלה וכאשר ,ממצרי
ישראל ע את לגאול אותו ושלח
שנאמר: וכמו .80 ב היה הוא ממצרי
ל  ואהר נה מני  "מה

רעה" אל רד נה מנישמות) 
ז). ז,

נעלמותווווההההששששששששיייי הינ שבאמצע שנה
עבודתו  משהמאתנו של

אי מאתנו, כמוסה בוראו את רבינו
הוא נעלמי נתיבות באיזה יודע איש

באיזה חומרו, את זיכ כיצד צעד,
לה'. להתקרב כדי השתמש יד חוזק

פרטאאאא שבכתב בתורה מובא זאת בכל
שנה),אחד ששי היה(מאות שמשה

היה "מה במדבר: יתרו צא את רועה
ונהג מדי ה חתנ יתר צא את רעה

הדר" אחר אה א).את ג, ש) 

באווווצצצצרררריייי הזה הפסוק מה להבי
ללמדנו?

שכתבווווממממצצצצאאאאננננוווו "הרמב ב אברה לרבי
לעובדי המספיק (פרקה'בספרו

ז

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



  
     



,,,,דוקאאאאא להתמקד רוצי אנו כעת,
שונה: בנקודה

משהככככממממעעעעטטטט חי חייו, כל אולי או חייו, כל
סביבו .מלכי בארמו רבינו
מוק היה והוא ,וטבחי משרתי רצו

...ובמלצרי בחדרני

לפתעווווההההננננהההה חדש. במצב נמצא הוא לפתע
פשוט, צא רועה להיות נהפ הוא
והלוהט... הח במדבר צאנו ע שהול

האצבעות,ההההאאאאדדדדממממהההה לבי חודרת הצהובה
על באכזריות קופחת השמש

לדבר, מי ע ואי עהראש... רק
ומסתיי מתחיל מיליה שאוצר כבשי

מה...' ב'מה...

אתוווואאאא לעבוד ממשי משה ,כ פי על
כחו! בכל בוראו

סידרככככיייי יהודי לכל האמת: זו כ
לו! המיוחד המסלול את הקב"ה
בכל המסלול על לרו צרי והיהודי

ההתלהבות... ובכל הכח

בבבבככככללללללללאאאאתתתתממממוווולללל ווווההההוווואאאא ,,,,צצצצאאאא ררררוווועעעעהההה ההההייייוווו ,,,,ממממלללל
ההההוווואאאא אאאאדדדדררררבבבבהההה יייירררריייידדדדהההה,,,, ממממררררגגגגיייישששש ללללאאאא
ררררקקקק יייישששש יייירררריייידדדדהההה,,,, אאאאיייי בבבבחחחחיייייייי ככככיייי עעעעללללייייהההה.... ממממררררגגגגיייישששש
אאאאתתתתממממוווולללל............ עעעעלללל ננננווווסססספפפפתתתת קקקקווווממממהההה זזזזהההה ייייוווו ככככלללל עעעעללללייייהההה....

וכוווודדדדעעעע,,,, רבינו משה אצל היה זה כ
.אד כל אצל זה

ווווככככששששההההווווללללככככייייללללככככלללל ששששללללוווו,,,, ההההממממססססללללוווולללל אאאאתתתת יייישששש אאאאדדדד
ררררקקקק אאאאללללאאאא יייירררריייידדדדהההה,,,, ככככזזזזהההה דדדדבבבברררר אאאאיייי בבבבממממססססללללוווולללל
אאאאתתתתממממוווולללל............ עעעעלללל ננננווווסססספפפפתתתת קקקקווווממממהההה זזזזהההה ייייוווו ככככלללל עעעעללללייייהההה!!!!

אחת:ווווננננבבבבייייאאאא דוגמא

ללללפפפפעעעעממממיייי,דר זוג לבני סולל הקב"ה
,שני הרבה של צפיה אחרי

אלאעליהעצומה. ירידה, בגדר היא שאין מובן

ולכן זאת, להבין מסוגל אינו המתבודד אמנם

את בצד להניח שהכיר, מה מכל להיפרד עליו

ובמסירות לבבו, ורגשי השכליות השגותיו כל

יתברך בהשם להאמין ודעת מטעם שלמעלה

לעשותו. ביותר הנכון המעשה שזהו

ומוסרוכתב חכמה דעת 17),בספר עמוד (ח"ב

ממיר ירוחם רבי המשגיח להגה"ק

אאדמו"ר הרבה אמנם אחת פעם וז"ל: ִזיע"א,

זלה"ה)זצ"ל ירוחם על(רבינו תלמידיו את להוכיח

בגודל הדברים והביע הכלל, בענייני מיעוטעסקם

החדלת של דרך למדתם מאין לשאול תמהון

לפני מגורי בעיר הייתי כאשר אני והרי כזה? מעש

ענייני בכל הרי הישיבה בעבודת עצמי שהשקעתי

וחבל... חלק לקחתי ומפעל מפעל ובכל דמתא

יוםוכתב היום א),בספר אדר אדוני(ל לשונו: וזה

אמר: דובער שלום הרב ורבי מורי אבי

לפשפש עליו ולא- במקרה 'סביבה'. יוצר - חסיד

כשלעצמה, זו ועובדה האישי. מצבו מה בכליו,

רוחו את לשבור צריכה - 'סביבה' יוצר שאינו

אני מה עצמו: את לשאול ועליו כקיסם,

בעולם?... בכלל, עושה,

  
     



התורהההתבודדות), שכא שביאר,
לגילוי לזכות שרוצה שמי אותנו מלמדת

את לעבוד צרי ,יתבר בוראואורו
פנימית... ההתבודדות 17מתו

והנה, זכה17. הוא ההתבודדות במהלך

אליו שפנה יתברך, אורו לגילוי

ּפרעה אל ואׁשלח לכה "ועּתה ממנו: ְְְְְֲֶֶַַָָָֹֽוביקש

מּמצרים" יׂשראל בני עּמי את י).והֹוצא ג, (שמות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָ

הארץובספרנו 202)חלב עמוד כך,(ח"ב כתבנו

אל הוא ברוך הקדוש של פנייתו וז"ל:

מעוררת בשליחותו, וילך שיתגלה ותביעתו משה

מה להתגלות? אפשר איך עזה. התקוממות בו

האם זאת, אשרוד האם אתגלה? אם ישאר

לי? תזיק לא - החוצה מהצניעות היציאה

רבינוולתוספת משה של הרבה צניעותו ביאור:

ההתבודדות, למדרגת אותו הביאה

ה'. אותהמדרגהמופלאהשבהמתייחדיםרקעם

שליט"אוכתב גינזבורג יצחק רבי (אורהגה"צ

קצא-קצג), עמודים ח"א הרביישראל, וז"ל:

כ'בית ההתבודדות את מגדיר זיע"א הריי"צ

לאחוז ניתן ידו שעל כלי והיינו השכל של יד'

ולהפנימו. להשיגו בשכל,

מציאותכשמתבודדים, כל את מדמימים

גילוי את המעכבת החומר

ולהיעשות להתעלות אפשר אז הנשמה. אור

ולהגבירה הפנימיות את לגלות - צורה לבעלי

החיצוניות. על

בדרךמאז אוחז השם מבקש כל היה ומעולם

עצמוההתבודדות, את ומנקה פורש

בוראו עם ומתייחד החיצוניים המעכבים מכל

בו. עוברין אדם בני שאין במקום

ואיננומשה הבוער בסנה מבחין כשהוא רבינו,

את ואראה נא "אסורה אומר: אוכל,

הזה" הגדול ג),המראה ג, רש"י(שמות מפרש

להתקרב מכאן, 'אסורה - נא' 'אסורה הקדוש:

המתח את מביעות אלו מילים ארבע לשם'.

'אסורה ורגע. רגע בכל המתבודד חי בו העצום

כדי מה, מדבר עצמי ואבדיל אפרוש - מכאן'

ולדבוק לקרב שאזכה כדי - לשם' ְִַ'להתקרב
ומניעה. פירוד כל בלי לבדו לו להיות השם, באור

שאיפהעם נולדת לה, שזוכים מדרגה כל

יותר קרוב להגיע - יותר וחזקה חדשה

משהו, מעוד לפרוש יש כך לשם יותר. עמוק

הביתה לחזור היער, תוך אל יותר להעמיק

הסובבת. המציאות את לשכוח פחות,

עליה,כשכל אחר עליה על מיוסדים החיים

החוצה לפנות אפשר איך להבין קשה

גמור. אונס אלא אנוכיות, זו אין לרגע. אפילו

לפרוש אפשר איך לתפוס יכול אינו המתבודד

מאן 'כל - קט לרגע ולּו ה' פני נוכח העמידה ְמן
ביה קארי ביה דהוה קדמאה מדרגא דנחית

ע"ב).מיתה!' קלה דף נשא רבא אידרא הקדוש, (זוהר

רבינו,ואז... למשה הוא ברוך הקדוש אומר

העובדים מלאכים הרבה לי יש בשמים

התבודדות ומתוך ובקדושה בפרישות אותי

הזה. העולם ענייני מכל מוחלטת

כלואני בתוך הזה, בעולם שכאן חפץ,

יעבדו העולם, של וההעלם הקשיים

בעולם. שמי את ויגלו ויפרסמו אותי,

מוסדותלצאת להקים העולם, מרחבי לתוך

ובתי כנסיות בתי וחסד, תורה

בעולם. שמי את שיפרסמו מדרשות,

אלאההתגלות ח"ו, השם מעם פרישה ִֵאינה
ממילא העולם. בבריאת יתברך רצונו הגשמת

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



  
     



,,,,דוקאאאאא להתמקד רוצי אנו כעת,
שונה: בנקודה

משהככככממממעעעעטטטט חי חייו, כל אולי או חייו, כל
סביבו .מלכי בארמו רבינו
מוק היה והוא ,וטבחי משרתי רצו

...ובמלצרי בחדרני

לפתעווווההההננננהההה חדש. במצב נמצא הוא לפתע
פשוט, צא רועה להיות נהפ הוא
והלוהט... הח במדבר צאנו ע שהול

האצבעות,ההההאאאאדדדדממממהההה לבי חודרת הצהובה
על באכזריות קופחת השמש

לדבר, מי ע ואי עהראש... רק
ומסתיי מתחיל מיליה שאוצר כבשי

מה...' ב'מה...

אתוווואאאא לעבוד ממשי משה ,כ פי על
כחו! בכל בוראו

סידרככככיייי יהודי לכל האמת: זו כ
לו! המיוחד המסלול את הקב"ה
בכל המסלול על לרו צרי והיהודי

ההתלהבות... ובכל הכח

בבבבככככללללללללאאאאתתתתממממוווולללל ווווההההוווואאאא ,,,,צצצצאאאא ררררוווועעעעהההה ההההייייוווו ,,,,ממממלללל
ההההוווואאאא אאאאדדדדררררבבבבהההה יייירררריייידדדדהההה,,,, ממממררררגגגגיייישששש ללללאאאא
ררררקקקק יייישששש יייירררריייידדדדהההה,,,, אאאאיייי בבבבחחחחיייייייי ככככיייי עעעעללללייייהההה.... ממממררררגגגגיייישששש
אאאאתתתתממממוווולללל............ עעעעלללל ננננווווסססספפפפתתתת קקקקווווממממהההה זזזזהההה ייייוווו ככככלללל עעעעללללייייהההה....

וכוווודדדדעעעע,,,, רבינו משה אצל היה זה כ
.אד כל אצל זה

ווווככככששששההההווווללללככככייייללללככככלללל ששששללללוווו,,,, ההההממממססססללללוווולללל אאאאתתתת יייישששש אאאאדדדד
ררררקקקק אאאאללללאאאא יייירררריייידדדדהההה,,,, ככככזזזזהההה דדדדבבבברררר אאאאיייי בבבבממממססססללללוווולללל
אאאאתתתתממממוווולללל............ עעעעלללל ננננווווסססספפפפתתתת קקקקווווממממהההה זזזזהההה ייייוווו ככככלללל עעעעללללייייהההה!!!!

אחת:ווווננננבבבבייייאאאא דוגמא

ללללפפפפעעעעממממיייי,דר זוג לבני סולל הקב"ה
,שני הרבה של צפיה אחרי

אלאעליהעצומה. ירידה, בגדר היא שאין מובן

ולכן זאת, להבין מסוגל אינו המתבודד אמנם

את בצד להניח שהכיר, מה מכל להיפרד עליו

ובמסירות לבבו, ורגשי השכליות השגותיו כל

יתברך בהשם להאמין ודעת מטעם שלמעלה

לעשותו. ביותר הנכון המעשה שזהו

ומוסרוכתב חכמה דעת 17),בספר עמוד (ח"ב

ממיר ירוחם רבי המשגיח להגה"ק

אאדמו"ר הרבה אמנם אחת פעם וז"ל: ִזיע"א,

זלה"ה)זצ"ל ירוחם על(רבינו תלמידיו את להוכיח

בגודל הדברים והביע הכלל, בענייני מיעוטעסקם

החדלת של דרך למדתם מאין לשאול תמהון

לפני מגורי בעיר הייתי כאשר אני והרי כזה? מעש

ענייני בכל הרי הישיבה בעבודת עצמי שהשקעתי

וחבל... חלק לקחתי ומפעל מפעל ובכל דמתא

יוםוכתב היום א),בספר אדר אדוני(ל לשונו: וזה

אמר: דובער שלום הרב ורבי מורי אבי

לפשפש עליו ולא- במקרה 'סביבה'. יוצר - חסיד

כשלעצמה, זו ועובדה האישי. מצבו מה בכליו,

רוחו את לשבור צריכה - 'סביבה' יוצר שאינו

אני מה עצמו: את לשאול ועליו כקיסם,

בעולם?... בכלל, עושה,

ז

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



  
      



פרשיות קריאת כי השבוע! מפרשת
יחודי מייחדת ובשבת במועד התורה
בעולמות שפע וממשיכה למעלה
נמנו שעליה הפרשה אותה עני לי
עליונות... ומרכבות מלאכי מחנות

מיוחדבבבבככככלללל שפע יש ושבוע שבוע
שמה הכחות לאות ומיוחס
המצוות או הענייני אות נשתלשלו
ואחת אחת וכל הפרשה, באותה הכתובות
להסיג אסור ושלכ שלה, בשבוע שולטת
בזו... זו לערב או והמדות המלאכי גבול

שלווווממממככככייייוווו לתקופה חז"ל קראו שכ
וארא, שמות, הפרשיות: קריאת
ימי  ומשפטי יתרו בשלח, בא,

מעוברת ובשנה ."השנה)השובבי (כמו

פרשיות וה פרשיות, שתי עוד ישנ

הזאת והתקופה תצוה,  תרומה
ת"ת. "שובבי נקראת:

ענייניככככיייי כל מבוארי אלו בפרשיות
ענייני וכל ישראל בני של הגלות
הגיעו ישראל שבני עד ,מצרי גאולת

ונשמע" "נעשה ז),לומר: כד, כמו(שמות
.משפטי בפרשת שכתוב

שכמוווווגגגגייייללללוווו הקדושי חכמינו לנו
מנפשות סרו הללו שבפרשיות
ג כ ,המבדילי המסכי כל ישראל
כל את להסיר אפשר אלו בימינו

הנפש... מעל והחלודה המסכי

אתוווובבבבפפפפררררטטטט,,,, לתק אלו בשבועות אפשר
הקדושה, פגמי וליטהרכל ולשוב

ולתק ולזכות הטומאה, נגיעות מכל
ה'. בנוע ולחזות לשוב שנזכה עד דעתו,

ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

אאאא.... הקדושה תורתו את לנו נת ברחמיו הקב"ה

שבת בכל לקרוא אותנו וציוה אמת, תורת

האד מקבל כ ידי ועל ושבתאתפרשתהשבוע.

שכ ומכיו שבוע. באותו שלו החיות כל את

הפרשיות: קריאת של זו לתקופה חז"ל קראו

וי י י י שלח,ב ב ב ב א,ב ב ב ב ארא,ו ו ו ו מות,ש ש ש ש  ימיממממתרו  שפטי

מעוברתששששוווובבבבבבבביייי""""....ה  השנה)ובשנה עוד(כמו ישנ

פרשיות וה פרשיות, צוה,ת ת ת ת רומהת ת ת ת שתי

נקראת: הזאת תתתת""""תתתת....והתקופה """"ששששוווובבבבבבבביייי

שבפרשיותווווגגגגייייללללוווו שכמו הקדושי חכמינו לנו

המסכי כל ישראל מנפשות סרו הללו

את להסיר אפשר אלו בימינו ג כ ,המבדילי

אפשר ובפרט, הנפש. מעל והחלודה המסכי כל

הקדושה, פגמי כל את לתק אלו בשבועות

ולזכות הטומאה, נגיעות מכל וליטהר ולשוב

ה'. בנוע ולחזות לשוב שנזכה עד דעתו, ולתק

המתגלהבבבב.... החיי רגש כפי ה האד חיי

חי האד  מתוק החיי רגש כאשר בתוכו.

אומלל. האד  פגו הוא וכאשר .טובי חיי

הדעת. מכח ונוצר נולד החיי רגש והנה

שהדעתגגגג.... והיינו בדעת. היתה מצרי גלות עיקר

הדעתהוא וכידוע בגלות. היתה ישראל שלע

  
     



החתונה אחר והנה ,להתחת זוכי
לא תקשורת, אי ...הקשיי מתחילי
,הר ללא ויכוחי השני, את אחד מביני
'עשיתי אומר: הוא בית... שלו חוסר
'אני אומרת: היא .'את שהתחתנתי טעות,
חשבתי שלי, החיי של הטעות את עשיתי
סת שאתה לי והתברר מיוחד אד שאתה

בלוק!' סת ,כלו מבי לא ע בול

אההההאאאאששששהההה מהלכת. מתה כמו מרגישה
שא להאמי צריכה היא האמת,
חלק זה הזה, המסלול את לה סלל ה'
שלה, לעתיד שלה המקצועית מההכשרה
של חדשי כמה לעבור צריכה היא
חטאות כל על יכפר זה אחד מצד מירוק,
אשר עד בדר לרוע העומדי נעורי
ויתכפר ה' לפני שלימה תשובה יעשו
להבי שלה לנפש ית זה שני מצד ,לה
תהיה היא מחר ,כ אחר דברי אלפי
תהיה היא ישראל, בע מאוד גדולה אשה
חותה שהיא מה כל וע גדולה, מדריכה

כלי מאוד הרבה לה יהיה הבשר, על
שיווצרו וברגע .אנשי לאלפי לעזור
היא ופתאו המסלול יגמר בנפשה הכלי

...בעול מאושרת הכי האשה תהיה

שיודעווווזזזזהההה ומי מאוד, חשוב מפתח
אלפי לעצמו חוס בו, להשתמש
במש דמעות אלפי ועשרות אנחות
חבל מדאי, יקרות הדמעות ...החיי

שטויות... על אות לבזבז

עצמווווואאאאחחחחרררריייי את לזכ זכה רבינו שמשה
הברית, בקדושת 18בתכלית

אותו שלח והקב"ה דעתו, הושלמה
ישראל... ע את לגאול

ידיגגגגאאאאווווללללתתתת על ממצרי ישראל ע
קדושת בזכות היתה משה
הפרטית הגאולה ג כ וכמו הברית.
"גאל נפי אל "קרבה  האד של

יט) סט, קדושת(תהלי בזכות תהיה 
הברית...

ווווננננייייעעעעוווורררר חחחחווווזזזזרררר  """"ההההששששוווובבבבבבבביייי

ימיככככתתתתבבבב חמדת השובבי"בספר (ח"ב

לאלד), אותיות וזתו"ד:פ"א
הקדושה, תורתו את לנו נת הקב"ה
ושבת שבת בכל לקרוא אותנו וציוה

פרשת הנקראת והיא אחת, פרשה
השבוע.

וווועעעעללללייייהאד של החיות כל כי לדעת
כחו את יונק שבוע באותו

בזמן מׁשה18. "וּיּקח נאמר: ממצרים ִֶַַהיציאה

עּמֹו" יֹוסף עצמֹות יט)את יג, -(שמות ְִֵֶַ

התורה לנו גילתה בספריםהקדושיםשכאן וביארו

הגואל, להיות רבינו משה זכה מדוע הקדושה

של עצמותו את עמו לקח הוא חייו ימי שכל מכיון

ליוסף... שהיתה הנפלאה הקדושה את - יוסף

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



  
      



פרשיות קריאת כי השבוע! מפרשת
יחודי מייחדת ובשבת במועד התורה
בעולמות שפע וממשיכה למעלה
נמנו שעליה הפרשה אותה עני לי
עליונות... ומרכבות מלאכי מחנות

מיוחדבבבבככככלללל שפע יש ושבוע שבוע
שמה הכחות לאות ומיוחס
המצוות או הענייני אות נשתלשלו
ואחת אחת וכל הפרשה, באותה הכתובות
להסיג אסור ושלכ שלה, בשבוע שולטת
בזו... זו לערב או והמדות המלאכי גבול

שלווווממממככככייייוווו לתקופה חז"ל קראו שכ
וארא, שמות, הפרשיות: קריאת
ימי  ומשפטי יתרו בשלח, בא,

מעוברת ובשנה ."השנה)השובבי (כמו

פרשיות וה פרשיות, שתי עוד ישנ

הזאת והתקופה תצוה,  תרומה
ת"ת. "שובבי נקראת:

ענייניככככיייי כל מבוארי אלו בפרשיות
ענייני וכל ישראל בני של הגלות
הגיעו ישראל שבני עד ,מצרי גאולת

ונשמע" "נעשה ז),לומר: כד, כמו(שמות
.משפטי בפרשת שכתוב

שכמוווווגגגגייייללללוווו הקדושי חכמינו לנו
מנפשות סרו הללו שבפרשיות
ג כ ,המבדילי המסכי כל ישראל
כל את להסיר אפשר אלו בימינו

הנפש... מעל והחלודה המסכי

אתוווובבבבפפפפררררטטטט,,,, לתק אלו בשבועות אפשר
הקדושה, פגמי וליטהרכל ולשוב

ולתק ולזכות הטומאה, נגיעות מכל
ה'. בנוע ולחזות לשוב שנזכה עד דעתו,

ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

אאאא.... הקדושה תורתו את לנו נת ברחמיו הקב"ה

שבת בכל לקרוא אותנו וציוה אמת, תורת

האד מקבל כ ידי ועל ושבתאתפרשתהשבוע.

שכ ומכיו שבוע. באותו שלו החיות כל את

הפרשיות: קריאת של זו לתקופה חז"ל קראו

וי י י י שלח,ב ב ב ב א,ב ב ב ב ארא,ו ו ו ו מות,ש ש ש ש  ימיממממתרו  שפטי

מעוברתששששוווובבבבבבבביייי""""....ה  השנה)ובשנה עוד(כמו ישנ

פרשיות וה פרשיות, צוה,ת ת ת ת רומהת ת ת ת שתי

נקראת: הזאת תתתת""""תתתת....והתקופה """"ששששוווובבבבבבבביייי

שבפרשיותווווגגגגייייללללוווו שכמו הקדושי חכמינו לנו

המסכי כל ישראל מנפשות סרו הללו

את להסיר אפשר אלו בימינו ג כ ,המבדילי

אפשר ובפרט, הנפש. מעל והחלודה המסכי כל

הקדושה, פגמי כל את לתק אלו בשבועות

ולזכות הטומאה, נגיעות מכל וליטהר ולשוב

ה'. בנוע ולחזות לשוב שנזכה עד דעתו, ולתק

המתגלהבבבב.... החיי רגש כפי ה האד חיי

חי האד  מתוק החיי רגש כאשר בתוכו.

אומלל. האד  פגו הוא וכאשר .טובי חיי

הדעת. מכח ונוצר נולד החיי רגש והנה

שהדעתגגגג.... והיינו בדעת. היתה מצרי גלות עיקר

הדעתהוא וכידוע בגלות. היתה ישראל שלע

ז

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



  
      



בגלות היתה דעת שבמצרי ומכיו ,החיי רגש

דעת נפגמה במצרי .לעבדי נהפכו ה לכ

שו לה היה ולא חושי וקהות ניתוק חשו וה

.לעבדי נהפכו וממילא לחיות ורצו רגש

בקדושתדדדד.... תלוי קלקולו או הדעת תיקו

ישנ שבאד האמצעי שבקו משו היסוד.

קשר וישנו ויסוד. תפארת דעת, ספירות: שלש

לדעת, היסוד בי קקקקדדדדווווששששתתתתהדוק ששששככככפפפפיייי ווווההההייייייייננננוווו

....ההההאאאאדדדד ששששלללל ההההדדדדעעעעתתתת צצצצללללייייללללוווותתתת תתתתההההייייהההה ככככ ההההייייססססוווודדדד

צלולהוווואאאא ואינה שלימה אינה שדעתו רואה אד

בקדושת עצמו את לתק שעליו כנראה

ימי אלו, קדושי ימי לנצל האד על ולכ היסוד.

את לתק הנפש בטהרת בה להרבות ,"השובבי

של ודעתו קדושתו וכאשר לעתיד. ולקבל העבר

מתוקנת תהיה שנפשו מלבד ,שלמי יהיו האד

אדמות. עלי עד בג הזה בעול האד ירגיש ג

לו!הההה.... המיוחד המסלול את יש יהודי לכל

בכל שלו המסלול על לרו צרי והיהודי

ההתלהבות. ובכל בבבבממממססססללללווווללללהכח ווווככככששששההההווווללללככככיייי

זזזזהההה ייייוווו ככככלללל עעעעללללייייהההה!!!! ררררקקקק אאאאללללאאאא יייירררריייידדדדהההה,,,, ככככזזזזהההה דדדדבבבברררר אאאאיייי

אאאאתתתתממממוווולללל............ עעעעלללל ננננווווסססספפפפתתתת קקקקווווממממהההה

ווווככככקשיי חווה אד כאשר .בחיי דבר כל לגבי

אחת טעות ה שחייו ולומר להתייאש לו אי

הוא קושי שכל וידע יחשוב אדרבה אלא גדולה.

את מכי הוא קושי וכל לחיי הכשרה מסלול

היו בבוא שידע כדי שלו היעד לקראת האד

אותו את כעת שחווי אחרי אנשי ולקבל להכיל

.לה לעזור יוכל לו נת שה' הכלי ידי ועל דבר

יתבר,וווו.... אורו לגילוי לזכות שרוצה אד

התבודדות מתו בוראו את לעבוד צרי

לאחוז נית ההתבודדות ידי על כי פנימית.

ולהפנימו. להשיגו בשכל,

,,,,מציאותככככששששממממתתתתבבבבוווודדדדדדדדיייי כל את מדמימי

גילוי את המעכבת החומר

ולהיעשות להתעלות אפשר אז הנשמה. אור

ולהגבירה הפנימיות את לגלות  צורה לבעלי

מבקש כל היה ומעול מאז החיצוניות. על

את ומנקה פורש ההתבודדות, בדר אוחז הש

ע ומתייחד החיצוניי המעכבי מכל עצמו

בו. עוברי אד בני שאי במקו בוראו

הזה,זזזז.... בעול שכא האמיתי וחפצו ה' רצו

,העול של וההעל הקשיי כל בתו

.בעול שמו את ויגלו ויפרסמו אותו, יעבדו

מוסדות ומקי לעול יוצא שהאד ידי על

מדרשות, ובתי כנסיות בתי וחסד, תורה

.בעול שמו את שיפרסמו

הזהווווזזזזהההה העול של הגשמיות את שמנצל מי רק

המופנ המתבודד מ בשונה הרוחניות. לצור

.בעול ה' אור את להפי יכול לא שלעול

מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן רחל בוסקילה ז"ל



  
      



בגלות היתה דעת שבמצרי ומכיו ,החיי רגש

דעת נפגמה במצרי .לעבדי נהפכו ה לכ

שו לה היה ולא חושי וקהות ניתוק חשו וה

.לעבדי נהפכו וממילא לחיות ורצו רגש

בקדושתדדדד.... תלוי קלקולו או הדעת תיקו

ישנ שבאד האמצעי שבקו משו היסוד.

קשר וישנו ויסוד. תפארת דעת, ספירות: שלש

לדעת, היסוד בי קקקקדדדדווווששששתתתתהדוק ששששככככפפפפיייי ווווההההייייייייננננוווו

....ההההאאאאדדדד ששששלללל ההההדדדדעעעעתתתת צצצצללללייייללללוווותתתת תתתתההההייייהההה ככככ ההההייייססססוווודדדד

צלולהוווואאאא ואינה שלימה אינה שדעתו רואה אד

בקדושת עצמו את לתק שעליו כנראה

ימי אלו, קדושי ימי לנצל האד על ולכ היסוד.

את לתק הנפש בטהרת בה להרבות ,"השובבי

של ודעתו קדושתו וכאשר לעתיד. ולקבל העבר

מתוקנת תהיה שנפשו מלבד ,שלמי יהיו האד

אדמות. עלי עד בג הזה בעול האד ירגיש ג

לו!הההה.... המיוחד המסלול את יש יהודי לכל

בכל שלו המסלול על לרו צרי והיהודי

ההתלהבות. ובכל בבבבממממססססללללווווללללהכח ווווככככששששההההווווללללככככיייי

זזזזהההה ייייוווו ככככלללל עעעעללללייייהההה!!!! ררררקקקק אאאאללללאאאא יייירררריייידדדדהההה,,,, ככככזזזזהההה דדדדבבבברררר אאאאיייי

אאאאתתתתממממוווולללל............ עעעעלללל ננננווווסססספפפפתתתת קקקקווווממממהההה

ווווככככקשיי חווה אד כאשר .בחיי דבר כל לגבי

אחת טעות ה שחייו ולומר להתייאש לו אי

הוא קושי שכל וידע יחשוב אדרבה אלא גדולה.

את מכי הוא קושי וכל לחיי הכשרה מסלול

היו בבוא שידע כדי שלו היעד לקראת האד

אותו את כעת שחווי אחרי אנשי ולקבל להכיל

.לה לעזור יוכל לו נת שה' הכלי ידי ועל דבר

יתבר,וווו.... אורו לגילוי לזכות שרוצה אד

התבודדות מתו בוראו את לעבוד צרי

לאחוז נית ההתבודדות ידי על כי פנימית.

ולהפנימו. להשיגו בשכל,

,,,,מציאותככככששששממממתתתתבבבבוווודדדדדדדדיייי כל את מדמימי

גילוי את המעכבת החומר

ולהיעשות להתעלות אפשר אז הנשמה. אור

ולהגבירה הפנימיות את לגלות  צורה לבעלי

מבקש כל היה ומעול מאז החיצוניות. על

את ומנקה פורש ההתבודדות, בדר אוחז הש

ע ומתייחד החיצוניי המעכבי מכל עצמו

בו. עוברי אד בני שאי במקו בוראו

הזה,זזזז.... בעול שכא האמיתי וחפצו ה' רצו

,העול של וההעל הקשיי כל בתו

.בעול שמו את ויגלו ויפרסמו אותו, יעבדו

מוסדות ומקי לעול יוצא שהאד ידי על

מדרשות, ובתי כנסיות בתי וחסד, תורה

.בעול שמו את שיפרסמו

הזהווווזזזזהההה העול של הגשמיות את שמנצל מי רק

המופנ המתבודד מ בשונה הרוחניות. לצור

.בעול ה' אור את להפי יכול לא שלעול

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

בכל שבת 'מברכין החודש'
יבורכו באופן אישי לאחר קריאת ספר התהלים

כל מפקידי קופות הצדקה באותו החודש

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

תשובה תמיד עוזרת, לא משנה מה עשית 
עצום  כוח  לתשובה  יש  עשית,  ולמה 
להעלות אפילו אדם שירד מטה מטה, כמו 
צ'(  )תהלים  דכא"  עד  אנוש  "תשב  שכתוב 

עד דכדוכה של נפש )רות רבה ו', ד'(.

כנפיהם"  מתחת  אדם  "וידי  כתוב  וכן 
)בפסחים  הגמרא  ומפרשת  א'(,  )יחזקאל 

הוא  ברוך  הקדוש  של  ידו  זה  ע"א(  קי"ט 

לקבל  כדי  החיות  כנפי  תחת  שפרוסה 
בעלי תשובה מיד מדת הדין.

פרשת שמות
כ"א טבת התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:2417:1417:45 באר שבע
16:2217:1217:43תל אביב

16:1917:1017:40חיפה
16:2917:2117:53אילת

16:2617:1617:48ירושלים
16:06ירושלים 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

רביעי כ"ה טבת 29/12 בשעה: 20:00ירושלים
בבית הכנסת 'היכל יעקב' רחוב ריינס 17

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


