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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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תשא תשא תשא תשא  כי כי כי כי  פרשת פרשת פרשת פרשת 

............קקקק אובדאובדאובדאובד כשה כשה כשה כשה  תעיתיתעיתיתעיתיתעיתי

הבית:קקקקווווללללוווותתתת מתו נשמעו צהלה
יעקב!' לסבא נוסעי !כי 'איזה

הואללללממממיייי יעקב, סבא מכיר, שלא
שרואה סבא מאוד, מיוחד סבא
שבו, הטוב את ונכדה נכד בכל
כל ולכבד להחמיא ג יודע והוא

לספר1אחד. מתחיל יעקב וכשסבא
הילדי כל ,סיפורימרותקי יושבי

...ומרוכזי

סוללללאאאאחחחחרררר סו הגיעו קצרה לא נסיעה
והוא יעקב, סבא של לביתו

בסיפור: ופתח אכזב לא כצפוי

הגה"ק לעולם1. והוריד זכה מברסלב נחמן רבי

מוהר"ן. ליקוטי הקדוש הספר את

ובו ונעלמות, כמוסות השגות כולו שכל ספר

תיקונה. אל להגיע כיצד יהודית נפש לכל הדרכה

כך:)רב(תורהמוהר"ןובליקוטי מיכתב כל

ביותר! כבוד לו לחלק צריך ביותר, קטן ששכלו

מברסלב,בתורה נחמן רבי לנו גילה הזו

הוא חדש, באדםשכל להוליד שהדרך

כבוד! נתינת ידי על

אתבכבוד להוציא בכחו ויש נורא, כח טמון

לו ולהעניק שלו הּמצרים מכל ְִַָהאדם

חדשים. כחות

הרבהופשוט להשקיע שצריך וברור,

כדי כבוד להעניק כיצד ולב מחשבה

הביא לא ה'כבוד' ואם הזאת. לתוצאה שיביא

במקבל להוליד הצליח לא ה'כבוד' אם לכך,

שטעינו סימן זה הרי חדשים, ורצונות כחות

ידידות! רגש הענקנו כבוד ובמקום בהגדרה

זיע"אואמר שיק שלמה אליעזר רבי הגה"ק

קע), עמוד ח"ב - מוהרא"ש כשיש(שיחות וז"ל:

יכול הוא הדעת, וישוב שכל קצת לאדם

לה' ידה על להתקרב הכבוד במדת להשתמש

לה' כולו העולם כל את ידה על לקרב וגם יתברך,

באמת... העולם בזה טובים חיים ולחיות יתברך,

לו,כאשר צריך שהוא הכבוד את לאדם נותנים

שלו, המוחין מקטנות להוציאו יכולים

דגדלות. למוחין שיבוא עד להגביהו לאט ולאט

ילדים:ובפרט בחינוך

בדרךעל אוהבים שילדים לדעת הורה כל

מי וכל קטן, שכל להם יש כי כבוד, כלל

כבוד. יותר רוצה ביותר, קטן ששכלו

רוצהכל יגדילוהוילד אותו, ויפארו אותו שיגביהו

כן, וכשעושים מחמאות... לו יתנו וישבחוהו,

דעתו הילד)גדלה להפליא...(של ומתפתחת

כראוי.ורק לחנך יכולים כזו בצורה

ע"ר 580654762 | למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
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יעקב!' לסבא נוסעי !כי 'איזה

הואללללממממיייי יעקב, סבא מכיר, שלא
שרואה סבא מאוד, מיוחד סבא
שבו, הטוב את ונכדה נכד בכל
כל ולכבד להחמיא ג יודע והוא

לספר1אחד. מתחיל יעקב וכשסבא
הילדי כל ,סיפורימרותקי יושבי

...ומרוכזי

סוללללאאאאחחחחרררר סו הגיעו קצרה לא נסיעה
והוא יעקב, סבא של לביתו

בסיפור: ופתח אכזב לא כצפוי

הגה"ק לעולם1. והוריד זכה מברסלב נחמן רבי

מוהר"ן. ליקוטי הקדוש הספר את

ובו ונעלמות, כמוסות השגות כולו שכל ספר
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ביותר! כבוד לו לחלק צריך ביותר, קטן ששכלו

מברסלב,בתורה נחמן רבי לנו גילה הזו

הוא חדש, באדםשכל להוליד שהדרך

כבוד! נתינת ידי על

אתבכבוד להוציא בכחו ויש נורא, כח טמון

לו ולהעניק שלו הּמצרים מכל ְִַָהאדם

חדשים. כחות

הרבהופשוט להשקיע שצריך וברור,

כדי כבוד להעניק כיצד ולב מחשבה

הביא לא ה'כבוד' ואם הזאת. לתוצאה שיביא

במקבל להוליד הצליח לא ה'כבוד' אם לכך,

שטעינו סימן זה הרי חדשים, ורצונות כחות

ידידות! רגש הענקנו כבוד ובמקום בהגדרה
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באמת... העולם בזה טובים חיים ולחיות יתברך,

לו,כאשר צריך שהוא הכבוד את לאדם נותנים

שלו, המוחין מקטנות להוציאו יכולים

דגדלות. למוחין שיבוא עד להגביהו לאט ולאט

ילדים:ובפרט בחינוך

בדרךעל אוהבים שילדים לדעת הורה כל

מי וכל קטן, שכל להם יש כי כבוד, כלל

כבוד. יותר רוצה ביותר, קטן ששכלו

רוצהכל יגדילוהוילד אותו, ויפארו אותו שיגביהו

כן, וכשעושים מחמאות... לו יתנו וישבחוהו,

דעתו הילד)גדלה להפליא...(של ומתפתחת

כראוי.ורק לחנך יכולים כזו בצורה

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.



  
      



והלואאאאוווותתתתוווו הסכי שמחהאבר ורבי לו, ה 
יהודי לאותו שמח בלב צעד בונ

...פני ומאור בחיו הכס את לו ונת

דרללללאאאא שהיא באיזו ,א כיצד, ידוע
וה הקהל לראשי המעשה נודע
נעשתה אי 'הכיצד, חימה... התמלאו
בישראל?! הזאת הגדולה 'הנבלה'
עני לאיזה ולתת מהקופה כס לקחת

וגבר... הל והרעש פורח!'... אורח

שלדדדדפפפפייייקקקקוווותתתת ביתו דלת על נשמעו
של השמש עמד בפתח ,האבר
הקהילה, ראשי בש מכתב: ובידו הקהילה
למעריב'... מנחה בי היו לדי מוזמ הנ

בימיוווובבבבממממאאאאממממרררר כי לדעת, עלינו מוסגר:
הקהל ראשי ידי היתה הה
להטיל בסמכות והיה מאוד, תקיפה
...בממו וה בגו ה ,כבדי עונשי

מפחד,פפפפננננייייוווו הלבינו אבר אותו של
בונ שמחה לרבי ניגש והוא

שקרה... מה על לו וסיפר

מכירררררבבבביייי אני ואמר: חיי בונ שמחה
עמי ה הללו, הקהל ראשי את
פסוק להסביר שאפילו גמורי ארצות
אבוא אני תדאג אל ,יודעי לא בתהלי

בסדר... יהיה הכל ה' ובעזרת ,את

הקהלתתתתפפפפייייללללתתתת וראשי הסתיימה, מנחה
,ארו שולח ליד התיישבו
על חמס לזעוק והחל ק ו'התובע'
מבוהל השולח בקצה לו שישב האבר
כזה דבר לעשות העזת אי' ומבוייש,

רשות???'... קבלת ללא

עוליבבבבלללליייילללל קולות נשמעו, קולות
לקח'... ללמדו צרי ,נכו ,נכו' :ויורדי

ואמר:ררררבבבביייי ממקומו בנחת ק בונ שמחה
לפני ,הדי פי על ,לכ 'כידוע

הזכותשמטיל לו יש עונש, אד על י
ידידי הזה, והאבר היות ,אול .להתגונ
אני לכ לעצמו, לטעו מסוגל לא החשוב,
טיעוני ולהציע לפה לו להיות מבקש
בטיעוני, שאתחיל קוד ,אול .לפניכ
אמר המל דוד שאלה, אתכ אשאל

ק',3בתהילותיו: אובד כשה 'תעיתי
כי הכוונה מה להולמו, קשה הזה והפסוק

קש!! בעד אובד ויהיה תועה, (מאחרהשה

,המילי פירוש ידעו ולא ארצות עמי היו וכול

...(העני לצור כ הפסוק בונ שמחה רבי סידר

מהווווייייססססתתתתככככללללוווו מי לראות רעהו על איש
'קשה' קושיא על לענות מסוגל
ויאמר ידע... לא אחד א וכמצופה כזו...
בחכמתו בונ שמחה רבי אליה
לכ להסביר אנסה אני טוב, 'נו, המופלאה:

הפסוק אבד3. ּכׂשה "ּתעיתי כך: ׁשכחּתי"ּבּקׁשהוא לא מצֹותי ּכי קעו).עבּד קיט, (תהלים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

  
      



מפשיסחאההההגגגגהההה""""קקקק בונ שמחה רבי
"האדמורי מגדולי היה זיע"א
תורה דברי והרבה החסידות, שהעמידה

ממנו. לנו נשארו וסיפורי

אירעווווההההססססייייפפפפוווורררר לכ לספר רוצה שאני
קצר זמ צעירותו אחרבימי

הסיפור: וזה 2חתונתו.

אחדבבבבעעעעיייירררר אבר התגורר שבפולי בנדי
אליו פנו אחד יו .שמי וירא צדיק
יש ,ל כידוע לו: ואמרו הקהילה ראשי
ומטבע מאוד, גדולה ספריה בעירנו
שימוש מרוב בלי הספרי הדברי
צריכי לכ ובנוס ,אות לשמר וצריכי

.חדשי ספרי לקנות פע מדי

מיווווללללצצצצוווורררר וכל מיוחדת קופה הקמנו כ
אנו ועמה לתוכה, תור שרוצה

אנחנומתפעל ועתה הספריה. את י 
התפקיד את שיקח אחראי אד מחפשי
?מוכ אתה הא ,כמוב בתשלו עליו, הזה

הסכי.וווואאאאוווותתתתוווו אבר

לעירתתתתקקקקוווופפפפהההה הגיע אחד ויו חלפה,
זכה שהוא שסיפר אחד יהודי
,ילדי מרובת משפחה לו העניק והקב"ה
את מצאו מבנותיו ושלש זכה הוא ועוד
שההוצאות ומכיו שנה. באותה חתנ

ברירה לו נותר לא יצאמרובות, והוא
.כס לאסו

יהודיההההססססייייבבבבוווובבבב ואותו הסתיי בנדי בעיר
הכס את וספר קט סלע על ישב
לבו: את מלאה אכזבה תחושת ...שאס
עכשיו?!... אעשה מה מעט?! כ כל זהו,

בונ,בבבבאאאאוווותתתתהההה שמחה רבי התגורר העיר
והיה צעיר, אבר אז היה שכזכור
בהתמדה. תורה ולומד המדרש בבית יושב

בונוווובבבבאאאאוווותתתתוווו שמחה רבי הוצר יו
ובדר מקו לאיזה לצאת
שראה ומה סלע... אותו ליד עבר הילוכו

לעצור... לו גר

ודמעותייייההההוווודדדדיייי הסלע על ישב מכופ
מעיניו... נזלו

קרה?'''''ייייההההוווודדדדיייי מה יקר,

הכסוווואאאאוווותתתתוווו סכו על לו סיפר יהודי
לגייס... צרי שהוא הגדול

בהרהורי...ררררבבבביייי הפליג בונ שמחה
לי 'חכה לו: ואמר ליהודי פנה ואז
את תיכ והוא אשוב'... תיכ ,כא
האחראי אבר אותו של לביתו צעדיו

.הספרי קופת על

נצר''''ששששממממעעעע יהודי לכא הגיע ידידי, לי
לו לתת רוצה ואני ,לכס הזקוק
,רעיו לי ועלה ...כס לי אי עתה א
מתחייב ואני הקופה מתו כס לי הלוה

שבוע'. בעוד להחזיר

הרבי מפשיסחא2. בונם מח)רבי עמוד בוים.(ח"א יהודה מנחם הרב לגאון

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



  
      



והלואאאאוווותתתתוווו הסכי שמחהאבר ורבי לו, ה 
יהודי לאותו שמח בלב צעד בונ

...פני ומאור בחיו הכס את לו ונת

דרללללאאאא שהיא באיזו ,א כיצד, ידוע
וה הקהל לראשי המעשה נודע
נעשתה אי 'הכיצד, חימה... התמלאו
בישראל?! הזאת הגדולה 'הנבלה'
עני לאיזה ולתת מהקופה כס לקחת

וגבר... הל והרעש פורח!'... אורח

שלדדדדפפפפייייקקקקוווותתתת ביתו דלת על נשמעו
של השמש עמד בפתח ,האבר
הקהילה, ראשי בש מכתב: ובידו הקהילה
למעריב'... מנחה בי היו לדי מוזמ הנ

בימיוווובבבבממממאאאאממממרררר כי לדעת, עלינו מוסגר:
הקהל ראשי ידי היתה הה
להטיל בסמכות והיה מאוד, תקיפה
...בממו וה בגו ה ,כבדי עונשי

מפחד,פפפפננננייייוווו הלבינו אבר אותו של
בונ שמחה לרבי ניגש והוא

שקרה... מה על לו וסיפר

מכירררררבבבביייי אני ואמר: חיי בונ שמחה
עמי ה הללו, הקהל ראשי את
פסוק להסביר שאפילו גמורי ארצות
אבוא אני תדאג אל ,יודעי לא בתהלי

בסדר... יהיה הכל ה' ובעזרת ,את

הקהלתתתתפפפפייייללללתתתת וראשי הסתיימה, מנחה
,ארו שולח ליד התיישבו
על חמס לזעוק והחל ק ו'התובע'
מבוהל השולח בקצה לו שישב האבר
כזה דבר לעשות העזת אי' ומבוייש,

רשות???'... קבלת ללא

עוליבבבבלללליייילללל קולות נשמעו, קולות
לקח'... ללמדו צרי ,נכו ,נכו' :ויורדי

ואמר:ררררבבבביייי ממקומו בנחת ק בונ שמחה
לפני ,הדי פי על ,לכ 'כידוע

הזכותשמטיל לו יש עונש, אד על י
ידידי הזה, והאבר היות ,אול .להתגונ
אני לכ לעצמו, לטעו מסוגל לא החשוב,
טיעוני ולהציע לפה לו להיות מבקש
בטיעוני, שאתחיל קוד ,אול .לפניכ
אמר המל דוד שאלה, אתכ אשאל

ק',3בתהילותיו: אובד כשה 'תעיתי
כי הכוונה מה להולמו, קשה הזה והפסוק

קש!! בעד אובד ויהיה תועה, (מאחרהשה

,המילי פירוש ידעו ולא ארצות עמי היו וכול

...(העני לצור כ הפסוק בונ שמחה רבי סידר

מהווווייייססססתתתתככככללללוווו מי לראות רעהו על איש
'קשה' קושיא על לענות מסוגל
ויאמר ידע... לא אחד א וכמצופה כזו...
בחכמתו בונ שמחה רבי אליה
לכ להסביר אנסה אני טוב, 'נו, המופלאה:

הפסוק אבד3. ּכׂשה "ּתעיתי כך: ׁשכחּתי"ּבּקׁשהוא לא מצֹותי ּכי קעו).עבּד קיט, (תהלים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

  
      



מפשיסחאההההגגגגהההה""""קקקק בונ שמחה רבי
"האדמורי מגדולי היה זיע"א
תורה דברי והרבה החסידות, שהעמידה

ממנו. לנו נשארו וסיפורי

אירעווווההההססססייייפפפפוווורררר לכ לספר רוצה שאני
קצר זמ צעירותו אחרבימי

הסיפור: וזה 2חתונתו.

אחדבבבבעעעעיייירררר אבר התגורר שבפולי בנדי
אליו פנו אחד יו .שמי וירא צדיק
יש ,ל כידוע לו: ואמרו הקהילה ראשי
ומטבע מאוד, גדולה ספריה בעירנו
שימוש מרוב בלי הספרי הדברי
צריכי לכ ובנוס ,אות לשמר וצריכי

.חדשי ספרי לקנות פע מדי

מיווווללללצצצצוווורררר וכל מיוחדת קופה הקמנו כ
אנו ועמה לתוכה, תור שרוצה

אנחנומתפעל ועתה הספריה. את י 
התפקיד את שיקח אחראי אד מחפשי
?מוכ אתה הא ,כמוב בתשלו עליו, הזה

הסכי.וווואאאאוווותתתתוווו אבר

לעירתתתתקקקקוווופפפפהההה הגיע אחד ויו חלפה,
זכה שהוא שסיפר אחד יהודי
,ילדי מרובת משפחה לו העניק והקב"ה
את מצאו מבנותיו ושלש זכה הוא ועוד
שההוצאות ומכיו שנה. באותה חתנ

ברירה לו נותר לא יצאמרובות, והוא
.כס לאסו

יהודיההההססססייייבבבבוווובבבב ואותו הסתיי בנדי בעיר
הכס את וספר קט סלע על ישב
לבו: את מלאה אכזבה תחושת ...שאס
עכשיו?!... אעשה מה מעט?! כ כל זהו,

בונ,בבבבאאאאוווותתתתהההה שמחה רבי התגורר העיר
והיה צעיר, אבר אז היה שכזכור
בהתמדה. תורה ולומד המדרש בבית יושב

בונוווובבבבאאאאוווותתתתוווו שמחה רבי הוצר יו
ובדר מקו לאיזה לצאת
שראה ומה סלע... אותו ליד עבר הילוכו

לעצור... לו גר

ודמעותייייההההוווודדדדיייי הסלע על ישב מכופ
מעיניו... נזלו

קרה?'''''ייייההההוווודדדדיייי מה יקר,

הכסוווואאאאוווותתתתוווו סכו על לו סיפר יהודי
לגייס... צרי שהוא הגדול

בהרהורי...ררררבבבביייי הפליג בונ שמחה
לי 'חכה לו: ואמר ליהודי פנה ואז
את תיכ והוא אשוב'... תיכ ,כא
האחראי אבר אותו של לביתו צעדיו

.הספרי קופת על

נצר''''ששששממממעעעע יהודי לכא הגיע ידידי, לי
לו לתת רוצה ואני ,לכס הזקוק
,רעיו לי ועלה ...כס לי אי עתה א
מתחייב ואני הקופה מתו כס לי הלוה

שבוע'. בעוד להחזיר

הרבי מפשיסחא2. בונם מח)רבי עמוד בוים.(ח"א יהודה מנחם הרב לגאון

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.



  
      



חטאתו על הוא ג והתוודה הזאב, ג
ובראש השרי נא 'שמעו ויאמר:
ג אחת, פע האריה.  המל אדונינו
לפי אוכל בא לא כי מאוד רעב הייתי אני
והנה ואראה .טר לבקש ואל רב, זמ זה
קט עגל הול ומאחוריה באחו רועה פרה
חשבתי לא מאוד, רעב והייתי והיות ,ור
בהעל יחדיו שניה את וטרפתי הרבה,
רעבוני, את שהשקטתי אחרי אול אחד.
צרי הייתי לא אולי בנפשי, חשבתי
כל ואולי אחד, בהעל שניה לטרו

ידי!' על באה הזאת הצרה

המלווווייייתתתתייייייייעעעעצצצצוווו ויוציא ,ביניה השרי
בשל 'לא ויאמר: פסקו את
מה עשית אתה הזאת. הרעה כל באה
כל לטרו לעשות. כמו זאב על שמוטל
בנו ואת אותו ועז ב שור ליד, שבא מה
כ על הטריפה. משפט ל כי אחד, ביו
.'עמ של מצפונ ויהיה למקומ חזור

להתוודותווווככככאאאאששששרררר גמרו החיות כל
צחור, כשלג זכאי ונמצאו
הדלה הכבשה ג ניגשה לאחרונה, והנה
ורעדה, הנידחת בפינה הזמ כל שעמדה
בר ותכרע בווידויה, היא ג והתחילה

ותאמר: לפניה

אהיה''''ככככבבבבוווודדדד ,הנכבדי והשרי המל
ג .רגליכ תחת ועפר כפרתכ
כידוע עמדי: שקרה מה מכ אכחיד לא אני
הבית בעל של בחצר מתגוררת אני ,לכ
גרה, אני שבו הרפת קטנה. ברפת שלי

על תב ובלי גג בלי צדדיה, מכל פרוצה
האוכל עליו. ראשי להניח שאוכל האדמה
צר לח בבחינת ממש הוא מקבלת, שאני
לא אני ברירה, לי אי ,אול .לח ומי
בחלקי. שמחה אני ולכ אחר, מקו מכירה
אשר מנשוא, קשי ימי עלי עוברי וככה

באהבה... אות לקבל מנסה אני

אאאאוווולללל וסיפרה הדלה הכבשה המשיכה 
מנשוא, קשה חור היה אחת, פע
ממש ואני האפס, תחת מעלות שלשי
שיעור. לאי רעבה והייתי מקור קפאתי
מהגג לאכול, מה מאומה היה לא ברפת
התחלתי .מכאובי כולי וכל הכפור, נכנס
שלי הבית שבעל עד מאוד, ולבכות לגנוח
רחמיו ברוב והכנסני בעוניי, וראה התעורר
וכאשר עצמותי. את מעט לחמ לביתו
התגבר ,לישו למטתו בחזרה נכנס הוא
לחפש והתחלתי נשוא, ללא עלי הרעב
והנה לבי. את לסעוד שהוא מה בדירה
הגדולי הע נעלי את מצאתי עיני, אורו
דחו היה ובתוכ שלי, הבית בעל של
את לחמ למעשה, שמיועד ,ר קש מעט
מאוד בהיותי ואני הבית. בעל של רגליו
על לשלוט יכולתי לא אוכל, למעט רעבה
מהמנעלי הקש מעט את והוצאתי עצמי,

נפשי'... את והחייתי

כלווווייייההההיייי ויקומו לדבר, כילתה טר והיא
הא המל ובראש היער ריה,חיות

ויזעקו והשועל, והזאב והנמר והדוב
ויאמרו: גדול בקול

  
      



שתבינו וכדי הזה, הקשה הפסוק פירוש את
משל: פי על אותו לכ אפרש  היטב אותו

החייססססווווננננהההה התנהלו האפריקנית 
הבר ובהמות החיות כל כרגיל.

...תאנת ותחת גפנ תחת ישבו

מחלהוווובבבבייייוווו נורא... דבר קרה אחד בהיר
ונה, להשתולל החלה מסתורית
והבהמות... החיות כל בקרב ת ועשתה

כאריההההאאאאררררייייהההה הסתובב החיות בסוגר...מל
הצרה?' על מתגברי אי ?עושי 'מה

לערוווווללללאאאאחחחחרררר החליט הוא עמוקה מחשבה
בהשתתפות גדולה כלאסיפה

לברר ינסה הוא ובה והבהמות החיות
הגדולה הרעה עליה באה מי בשל
ה' שלח לחינ לא בוודאי כי הזו.
בוודאי, רק הדבר, מחלת את עליה
והפשעי ועוונות החטאי מחמת
אפו... חרו עליה ה' שלח  שעשו

כלווווייייווווצצצצייייאאאא לאמר: צו האריה  המל
במחנה, אשר והחיה הבהמה
ופשעה עוותה חטאה כי בנפשה שיודעת
דינה יצא וכא להתוודות, לכא תבוא

לחובה. או לזכות

המלווווייייבבבבוווואאאאוווו לפני והבהמות החיות כל
להתוודות.

לפניווווייייבבבבוווואאאא ויתייצב הנמר, הראשו
המל 'אדוני ויתוודה: המל

את אדבר, ומה אומר מה והנישא! הר
מה, זמ לפני .היו מזכיר אני חטאי
כמה לפי אוכל בא לא מאוד, רעב הייתי
והסתובבתי הסתובבתי ,ימי וכמה
למצוא. הצלחתי ולא לפי טר וחיפשתי
הגיעה למולי עיני, אורו לפתע והנה
מאוד התלבטתי והאמת, .תיירי קבוצת
לנפש לעוזב לעשות, מה ידעתי ולא
אד לפחות לטרו או הלאה, שיסעו
המצפו רעבוני? את להשקיט מה אחד
נתתי וכמעט לי, להציק מעט התחיל
עלי גבר הרעב אול פני, על לחלו לה
זניקה נתתי בו, לעמוד יכולתי ולא מאוד
האנשי אחד את וטרפתי אחת,
רעבוני'... את שברתי ובזה מהקבוצה

את''''וווואאאאוווולללליייי הנמר סיי  זה' בעוו
הזאת'. הצרה כל עלינו 'באה  וידויו

ויעווווייייתתתתייייייייעעעעצצצצוווו ,ביניה והשרי המל
לנמר: ויאמר האריה  המל
כזה, דבר דעת על עלה פתאו 'מה
נמר, אתה הלא בו? אשמת שתתלה
כאשר ובוודאי ,לטרו בכדי נוצרת ולכ
וטרפת ,לפי טר מצאת ולא רעבת
עשית, טוב ,רעבונ להשקיט אחד איש
בני שב ועכשיו, נהגת. ובמשפט ובצדק
מה כי ,מצפונ יטריד ואל במקומ
.'ואד אלקי בעיני ח ימצא שעשית

עלווווככככ להתוודות החיות כל באו אחריו
ויבוא .מו כל בה נמצא ולא ,עוונ

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



  
      



חטאתו על הוא ג והתוודה הזאב, ג
ובראש השרי נא 'שמעו ויאמר:
ג אחת, פע האריה.  המל אדונינו
לפי אוכל בא לא כי מאוד רעב הייתי אני
והנה ואראה .טר לבקש ואל רב, זמ זה
קט עגל הול ומאחוריה באחו רועה פרה
חשבתי לא מאוד, רעב והייתי והיות ,ור
בהעל יחדיו שניה את וטרפתי הרבה,
רעבוני, את שהשקטתי אחרי אול אחד.
צרי הייתי לא אולי בנפשי, חשבתי
כל ואולי אחד, בהעל שניה לטרו

ידי!' על באה הזאת הצרה

המלווווייייתתתתייייייייעעעעצצצצוווו ויוציא ,ביניה השרי
בשל 'לא ויאמר: פסקו את
מה עשית אתה הזאת. הרעה כל באה
כל לטרו לעשות. כמו זאב על שמוטל
בנו ואת אותו ועז ב שור ליד, שבא מה
כ על הטריפה. משפט ל כי אחד, ביו
.'עמ של מצפונ ויהיה למקומ חזור

להתוודותווווככככאאאאששששרררר גמרו החיות כל
צחור, כשלג זכאי ונמצאו
הדלה הכבשה ג ניגשה לאחרונה, והנה
ורעדה, הנידחת בפינה הזמ כל שעמדה
בר ותכרע בווידויה, היא ג והתחילה

ותאמר: לפניה

אהיה''''ככככבבבבוווודדדד ,הנכבדי והשרי המל
ג .רגליכ תחת ועפר כפרתכ
כידוע עמדי: שקרה מה מכ אכחיד לא אני
הבית בעל של בחצר מתגוררת אני ,לכ
גרה, אני שבו הרפת קטנה. ברפת שלי

על תב ובלי גג בלי צדדיה, מכל פרוצה
האוכל עליו. ראשי להניח שאוכל האדמה
צר לח בבחינת ממש הוא מקבלת, שאני
לא אני ברירה, לי אי ,אול .לח ומי
בחלקי. שמחה אני ולכ אחר, מקו מכירה
אשר מנשוא, קשי ימי עלי עוברי וככה

באהבה... אות לקבל מנסה אני

אאאאוווולללל וסיפרה הדלה הכבשה המשיכה 
מנשוא, קשה חור היה אחת, פע
ממש ואני האפס, תחת מעלות שלשי
שיעור. לאי רעבה והייתי מקור קפאתי
מהגג לאכול, מה מאומה היה לא ברפת
התחלתי .מכאובי כולי וכל הכפור, נכנס
שלי הבית שבעל עד מאוד, ולבכות לגנוח
רחמיו ברוב והכנסני בעוניי, וראה התעורר
וכאשר עצמותי. את מעט לחמ לביתו
התגבר ,לישו למטתו בחזרה נכנס הוא
לחפש והתחלתי נשוא, ללא עלי הרעב
והנה לבי. את לסעוד שהוא מה בדירה
הגדולי הע נעלי את מצאתי עיני, אורו
דחו היה ובתוכ שלי, הבית בעל של
את לחמ למעשה, שמיועד ,ר קש מעט
מאוד בהיותי ואני הבית. בעל של רגליו
על לשלוט יכולתי לא אוכל, למעט רעבה
מהמנעלי הקש מעט את והוצאתי עצמי,

נפשי'... את והחייתי

כלווווייייההההיייי ויקומו לדבר, כילתה טר והיא
הא המל ובראש היער ריה,חיות

ויזעקו והשועל, והזאב והנמר והדוב
ויאמרו: גדול בקול

  
      



שתבינו וכדי הזה, הקשה הפסוק פירוש את
משל: פי על אותו לכ אפרש  היטב אותו

החייססססווווננננהההה התנהלו האפריקנית 
הבר ובהמות החיות כל כרגיל.

...תאנת ותחת גפנ תחת ישבו

מחלהוווובבבבייייוווו נורא... דבר קרה אחד בהיר
ונה, להשתולל החלה מסתורית
והבהמות... החיות כל בקרב ת ועשתה

כאריההההאאאאררררייייהההה הסתובב החיות בסוגר...מל
הצרה?' על מתגברי אי ?עושי 'מה

לערוווווללללאאאאחחחחרררר החליט הוא עמוקה מחשבה
בהשתתפות גדולה כלאסיפה

לברר ינסה הוא ובה והבהמות החיות
הגדולה הרעה עליה באה מי בשל
ה' שלח לחינ לא בוודאי כי הזו.
בוודאי, רק הדבר, מחלת את עליה
והפשעי ועוונות החטאי מחמת
אפו... חרו עליה ה' שלח  שעשו

כלווווייייווווצצצצייייאאאא לאמר: צו האריה  המל
במחנה, אשר והחיה הבהמה
ופשעה עוותה חטאה כי בנפשה שיודעת
דינה יצא וכא להתוודות, לכא תבוא

לחובה. או לזכות

המלווווייייבבבבוווואאאאוווו לפני והבהמות החיות כל
להתוודות.

לפניווווייייבבבבוווואאאא ויתייצב הנמר, הראשו
המל 'אדוני ויתוודה: המל

את אדבר, ומה אומר מה והנישא! הר
מה, זמ לפני .היו מזכיר אני חטאי
כמה לפי אוכל בא לא מאוד, רעב הייתי
והסתובבתי הסתובבתי ,ימי וכמה
למצוא. הצלחתי ולא לפי טר וחיפשתי
הגיעה למולי עיני, אורו לפתע והנה
מאוד התלבטתי והאמת, .תיירי קבוצת
לנפש לעוזב לעשות, מה ידעתי ולא
אד לפחות לטרו או הלאה, שיסעו
המצפו רעבוני? את להשקיט מה אחד
נתתי וכמעט לי, להציק מעט התחיל
עלי גבר הרעב אול פני, על לחלו לה
זניקה נתתי בו, לעמוד יכולתי ולא מאוד
האנשי אחד את וטרפתי אחת,
רעבוני'... את שברתי ובזה מהקבוצה

את''''וווואאאאוווולללליייי הנמר סיי  זה' בעוו
הזאת'. הצרה כל עלינו 'באה  וידויו

ויעווווייייתתתתייייייייעעעעצצצצוווו ,ביניה והשרי המל
לנמר: ויאמר האריה  המל
כזה, דבר דעת על עלה פתאו 'מה
נמר, אתה הלא בו? אשמת שתתלה
כאשר ובוודאי ,לטרו בכדי נוצרת ולכ
וטרפת ,לפי טר מצאת ולא רעבת
עשית, טוב ,רעבונ להשקיט אחד איש
בני שב ועכשיו, נהגת. ובמשפט ובצדק
מה כי ,מצפונ יטריד ואל במקומ
.'ואד אלקי בעיני ח ימצא שעשית

עלווווככככ להתוודות החיות כל באו אחריו
ויבוא .מו כל בה נמצא ולא ,עוונ

ז

מוקדש לעילוי נשמת שושנה בת שמחה ז"ל
תנצב"ה

 מוקדש לעילוי נשמת עמרם בן סוליקה נלב"ע י"ח שבט התשפ"ב - תנצב"ה
ולהבדיל להצלחה, יראת שמיים ופרנסה טובה למשפחת שיטרית היקרים



  
      



ההההסססספפפפייייררררוווותתתת ממממעעעעששששרררר ההההממממששששתתתתללללששששלללל ההההששששפפפפעעעע

העולככככאאאאששששרררר את לברוא יתבר ברצונו עלה
האציל לברואיו, מטובו להשפיע כדי
וה מאוד ודקי רוחניי אורות עשרה תחילה

ספירות'. 'עשר הנקראי

טמירותעעעעששששרררר גנוזות, ה הספירות
השגה בה לנו ואי ונעלמות,
כי לדעת עלינו זה כל ע א כלל,

בה מתלבש הספירות)הקב"ה עשר בתו)

והנהיג ברא הוא יד להנהיג)ועל וממשי)

המציאות. כל את

וווובבבבממממייייללללייייה הספירות עשר אחרות:
המציאות פרטי לכל השרשי
נברא ולכל .התחתוני שבעולמות

הספירות. בעשר שורש יש ונברא

סוגיווווממממההההסססספפפפייייררררוווותתתת כל משתלשלי
ישנ ובכלליות השפע,
ובמסכת .מה הנשפעי שפע סוגי עשרה

מ"ח)אבות פ"ו שמונה(אבות חכמי מנו

שפע העשרה),סוגי מתו):כח,4וה נוי,
.ובני יבה זקנה, חכמה, כבוד, עושר,

לאד,ווווההההששששפפפפעעעע והכרחי נצר הוא הזה
להכיר יוכל הוא ידו על רק כי

.העול והיה שאמר מי את

שיקווווזזזזהההה שלמה אליעזר רבי הגה"ק לשו
רב):זיע"א עמוד  אבות כל(ברית

בתו ומתלבשת יורדת שהנשמה הסיבה
לזכות כדי רק הוא וחומרי, גשמי גו
צרי לזה אבל .יתבר הבורא את ולהכיר
את לקבל אפשר אי כלי בלא כי ,כלי
ה הללו, שפע סוגי והשמונה האור,
את בו לקבל כלי להיות לאד העוזרי
שאמרו וכעי הוא, ברו סו אי האור

צב.):חז"ל אלא(שבת שורה השכינה אי
קומה. ובעל עשיר גבור, ,חכ על

ווווההההגגגגלאד הצרכי השפע סוגי שכל
אחד... בפרט נתמקד אנו

............ווווננננווווצצצצצצצציייי ממממאאאאיייירררריייי ווווזזזזההההבבבב ככככסססס

ע"א)הזוהרבבבבסססספפפפרררר רסז ד שנוי(השמטות
הכס 'לי מאמר הנקרא מאמר
ורזי סודות מבוארי ובו הזהב', ולי
ההב ולי סה "לי בפסוק: הטמוני

צבאת" ה' ח).נא ב, מבואר(חגי וש 
העושר משתלשל הגבורה שמספירת

.לעול
ביאור: ולתוספת

וזה יהודה4. בן שמעון 'רבי המשנה: לשון

אומר, יוחאי בן שמעון רבי משום

והּזקנה והחכמה והכבוד והעושר והכח ְְִַָהנוי

והבנים לעולם...והׂשיבה ונאה לצדיקים נאה

  
      



הפושעת!''''ההההאאאאהההההההה!!!! את גילינו סו סו
שהבאת א זו הצוררת! את

הזו'... הגדולה הצרה את עלינו

הכבשהוווובבבבחחחחממממתתתת על זינקו ,רוח
...עי כהר כדג וקרעוה האומללה

ווווזזזזהההה השלו עליו המל דוד שאמר
 דבריו את בונ שמחה רבי סיי
מארצי, תעיתי כאשר אובד, כשה תעיתי
איבדה במה אבל אובד. כשה הנני אז
שאכלה. קש המעט בגלל ,ק  חייה
רק ,קשי וחטאי מעשי בגלל לא
...וכלו כלו שהוא קש, מעט בגלל

ככככבונ שמחה רבי המשי  אהובי
חוטא ,מכ אחד כל ,את  ואמר
את ואי ,ונוראי גדולי חטאי
.כלו עצמכ נגעי רואי ולא מרגישי
 הזה מפשע הח האומלל האבר על רק
לשופטו אחד, כאיש כולכ קמת
בגלל וזאת, עונש! עליו ולהטיל ולקונסו
להושיע שעשה ,בכ מה של הקט הדבר
כמה לוה הכל בס דוחקו! בעת עני
להחזיר בכדי הצדקה מקופת רובלי
...!קצפכ כ כל יצא זה ועל שבוע, בתו

בקש...אאאאיייי,,,, אובד שה אי,

ואחדווווררררבבבביייי אחד כל אל פנה בוני שמחה
:ויאמראליה הבתיבשמו, מבעלי

לייב ר' יו(אריה),אתה את תזכור הלא
אלמוני פלוני במקו שעשית וזה, זה

אני הלא  התירו רק וזו... זו עבירה
הכל. מותר ולי 'אריה'

רקאאאאתתתתהההה ,וכ כ ועשית חטאת דוב,
דוב. אני כי מותר, לי  התירו

והראהררררקקקק הזה, תמי השה ,האבר על
באימה שעמד האבר על באצבעו
ומצאת גדול, ברעש יצאת  הצד מ
צריכי הלוא מנשוא!! עוונו שגדול

...!עצמכ בפני להתבייש את

הכנסת...תתתתוווו בית התרוק אחדות שניות
עוד כל נפש על נסו הנוכחי כל
יגלה בונ שמחה שרבי מהחשש ב רוח

...שלה השרצי קופת את

בעיירה.ווווההההששששללללוווו לשרור חזר

והקשיבוההההננננככככדדדדיייי מרותקי שישבו
באושר: חייכו יעקב לסבא
זע אחד נכד רק טוב. הכל  טוב סו

מנוחה... בחוסר במקומו

שמוליק,ססססבבבבאאאא ושאלו: אליו פנה יעקב
?ל מציק משהו קרה? מה

אפשר''''ככככ אי להבי מצליח לא אני סבא!
אפשר אי ?רשעי כ כל להיות
,אנשי שטורפי נמרי נקי להוציא
לכבשה ורק ,וטובחי שזובחי זאבי
...!?כ כל מתאכזרי והמסכנה הטובה

יקיריששששאאאאללללהההה שמוליק שאלת גדולה
היטב... הקשב בבקשה ,ל להשיב ואנסה

מוקדש להצלחת אלון יהודה הרוש הי"ו ואביתר יעקב טובול הי"ו
להצלחה מרובה בעסק



  
      



ההההסססספפפפייייררררוווותתתת ממממעעעעששששרררר ההההממממששששתתתתללללששששלללל ההההששששפפפפעעעע

העולככככאאאאששששרררר את לברוא יתבר ברצונו עלה
האציל לברואיו, מטובו להשפיע כדי
וה מאוד ודקי רוחניי אורות עשרה תחילה

ספירות'. 'עשר הנקראי

טמירותעעעעששששרררר גנוזות, ה הספירות
השגה בה לנו ואי ונעלמות,
כי לדעת עלינו זה כל ע א כלל,

בה מתלבש הספירות)הקב"ה עשר בתו)

והנהיג ברא הוא יד להנהיג)ועל וממשי)

המציאות. כל את

וווובבבבממממייייללללייייה הספירות עשר אחרות:
המציאות פרטי לכל השרשי
נברא ולכל .התחתוני שבעולמות

הספירות. בעשר שורש יש ונברא

סוגיווווממממההההסססספפפפייייררררוווותתתת כל משתלשלי
ישנ ובכלליות השפע,
ובמסכת .מה הנשפעי שפע סוגי עשרה

מ"ח)אבות פ"ו שמונה(אבות חכמי מנו

שפע העשרה),סוגי מתו):כח,4וה נוי,
.ובני יבה זקנה, חכמה, כבוד, עושר,

לאד,ווווההההששששפפפפעעעע והכרחי נצר הוא הזה
להכיר יוכל הוא ידו על רק כי

.העול והיה שאמר מי את

שיקווווזזזזהההה שלמה אליעזר רבי הגה"ק לשו
רב):זיע"א עמוד  אבות כל(ברית

בתו ומתלבשת יורדת שהנשמה הסיבה
לזכות כדי רק הוא וחומרי, גשמי גו
צרי לזה אבל .יתבר הבורא את ולהכיר
את לקבל אפשר אי כלי בלא כי ,כלי
ה הללו, שפע סוגי והשמונה האור,
את בו לקבל כלי להיות לאד העוזרי
שאמרו וכעי הוא, ברו סו אי האור

צב.):חז"ל אלא(שבת שורה השכינה אי
קומה. ובעל עשיר גבור, ,חכ על

ווווההההגגגגלאד הצרכי השפע סוגי שכל
אחד... בפרט נתמקד אנו

............ווווננננווווצצצצצצצציייי ממממאאאאיייירררריייי ווווזזזזההההבבבב ככככסססס

ע"א)הזוהרבבבבסססספפפפרררר רסז ד שנוי(השמטות
הכס 'לי מאמר הנקרא מאמר
ורזי סודות מבוארי ובו הזהב', ולי
ההב ולי סה "לי בפסוק: הטמוני

צבאת" ה' ח).נא ב, מבואר(חגי וש 
העושר משתלשל הגבורה שמספירת

.לעול
ביאור: ולתוספת

וזה יהודה4. בן שמעון 'רבי המשנה: לשון

אומר, יוחאי בן שמעון רבי משום

והּזקנה והחכמה והכבוד והעושר והכח ְְִַָהנוי

והבנים לעולם...והׂשיבה ונאה לצדיקים נאה

ז

מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן ציפורה ז"ל נלב"ע ג' ניסן תשע"ה
ולעילוי נשמת נלי בת מירים ז"ל נלב"ע יז' טבת תשנ"ו  - תנצב"ה



  
      



לחוש הזה בעול ג אפשר הא
טעמו?... את ולהרגיש

ווווככככדדדדררררככככ,לעומק סו שאי תורה, דברי של
סו אי יש הללו בדברי ג כ

אחת: בנקודה ניגע וכעת .עומקי

הקדושבבבבסססספפפפרררר כזהזוהר ד (בראשית

רביע"א) של דבריו את הביאו
יוחאי בר (רשב"י),שמעו:ה 6ואלו

את''''ווווחחחח אלקי וצריה'  'האד 
את הקב"ה לקח מאיפה ,להבי
האד גו ואמר: רשב"י והשיב ?האד
ועפר. מי רוח, אש, יסודות: מד' נברא

אזי מספיק, מזוככי לא היסודות וכאשר
לנו ומגלה מהאלקות, מרוחק האד
הקב"ה שברא שבשעה הקדושה התורה
אותו והוציא לקח הוא האד את
.עד לג והכניסו הזה עול של מהיסודות

ביאור: ולתוספת

המוהרא"שככככתתתתבבבב שמות מוהרא"ש, (דיבורי

קפה), זכהעמוד הראשו אד וז"ל:
במדרגה במוחש האלקות את להרגיש
האלקות והרגשת מאוד, ונשגבה עליונה

.'עד ה'ג בעצמה היא 7הזאת

וווואאאאיייי?לכ זכה הראשו אד

וזה האדם6. את אלקים ה' "וּיּקח הזוהר: ֱִִֶַַָָָֹלשון

וגו'" עדן בגן טו).וּיּנחהּו ב, 'ויקח',(בראשית ְִֵֵֶַַַ

דאיתמר יסודין, מד' ליה נטיל אלא ליה? נטיל ֵָמאן

"ּו ראׁשים"בהון: לארּבעה והיה יּפרד (שםמּׁשם ְְְִִִֵַָָָָָָָ
י), דעדן.פסוק בגינתא ליה ושוי מינהון, ליה אפריש

ההבדל בגן7. ששם, עדן, לגן הזה העולם בין

וההרגשה אלקות. מרגישים עדן,

חז"ל וכלשון ההנאה, ענין היא יז.):הזו (ברכות

פריה'העולם ולא ולאשתיה לאאכילה בו אין הבא

ולא קנאה ולא ומתן משא ולא ורביה

ועטרותיהם יושבין צדיקים אלא תחרות, ולא שנאה

השכינה,בראשיהם מזיו "וּיחזּוונהנים ֱֶַֽשנאמר:

וּיׁשּתּו" וּיאכלּו האלקים יא).את כד, (שמות ְְֱִִֶַַָֹֹֽ

לזכותאך להשתדל עלינו הזה בעולם גם

שאנו התפילה, בעת לפחות ולהרגיש,

ונורא. גדול מלך לפני עומדים

סיפור:וכדי נביא השכל אל קצת זאת לקרב

שליט"אסיפר גרונר מענדל מנחם הרב הגאון

,(204 עמוד הרבי('המזכיר' היה כידוע וז"ל:

לנשיאותו)מליובאוויטש הראשונות מקבל(בשנים

הזאת קהל וקבלת בשבוע, לילות שלשה קהל

'יחידות' נקראת ביחידותהיתה נמצא היה הנכנס (כי

הרבי). עם

ובעומדופעם ליחידות, הבחורים אחד נכנס

הוא ניצב הנה כי לפתע קלט הרבי, לפני

של החודרות עיניו מול ביחידות בפנים פנים

נשלטת. בלתי באימה ונתקף הרבי

לחדרושניות בחור אותו כניסת לאחר אחדות

המזכירות בחדר הזמזם צפצף הרבי, של

פנימה. שיכנסו מהמזכירים מבקש שהרבי לאות

נכנס הבחור שכן מאוד התפלא גרונר, הרב אבי,

הבחור כי ראה הנדהמות, עיניו לנגד ואז, עתה. זה

שמרוב מסתבר הכרה. באבדן הקרקע על מוטל

והתעלף. תחתיו הבחור המזכיריםהתרגשותקרס

ושם החוצה הבחור את הוציאו פנימה, נכנסו

  
      



הקבלהבבבבסססספפפפרררריייי שישנה מצאנו הקבלה
,הצבעי לגווני הספירות בי

משלה. גוו יש ספירה 5לכל

הכס,ווווההההננננהההה צבע הוא החסד ספירת גוו
הזהב. צבע הוא הגבורה ספירת וגוו

ההההככככססססגווני ה העליו בשרש והזהב
,יתבר אורו מלובש ובה ,עילאי
צבאת'. ה' נא ההב ולי סה 'לי בבחינת:

הזוהרווווככככתתתתבבבב שמו(ש)בספר נקרא ולמה
כל את בתוכו כולל הוא כי 'זהב'?
ז' כנגד היא זהב של ז' אות הספירות.

התחתונות היסוד),הספירות ועטרת נה"י (חג"ת

המלכות כנגד זהב של ה' סודאות (שהיא

ובינה.האחדות) חכמה כנגד זהב של ב' ואות

אורותההההככככסססס של צירופי ה והזהב
משתלשלי ה וכאשר ,עליוני

משתלשלי ה שלנו, מספירתלעול
הגבורה.

מוסגר: ובמאמר

מתאויזזזזוווו אד שבני רואי שאנו הסיבה
כדי חייה למסור ומוכני וזהב, לכס
והזהב שהכס שמכיו ,להשיג
מאורו ,עילאי מהגווני משתלשלי
...להשיג חפצי ה אז המתוק, יתבר

אלאאאאאממממננננ מהגווני ליהנות אפשר אי
לעני שנותני צדקה ידי על רק
רק זה העילאי מהגווני ההנאה כי ,הגו
רוחניות אל להתחבר זוכה הוא כאשר
ובזהב, בכס המלובשת אלקות חיות
הצדקה. נתינת ידי על רק אפשרי וזה

סבאוווואאאאחחחחרררר המשי  הזו ההקדמה כל
בראשית... חומש את נפתח  ואמר יעקב

ההההדדדדבבבבייייקקקקוווותתתת ססססוווודדדד עעעעדדדד גגגג

הראשו,ללללפפפפנננניייי אד נברא שנה 5782
ה' "וח נאמר: שנברא ואחר
עד בג חהו האד את אלקי

"מרל טו).לעבד ב, (בראשית 

החומש,ווווההההננננהההה בתחילת נמצא הזה הפסוק
בראשית, פרשת ומכיובתחילת

מסתבר מרכזי, כזה במקו נמצא שהוא
פעמי עשרות אותו קרא יהודי שכל

מאות. לא א

אותו,ווווממממססססתתתתממממאאאא שקראו פע שבכל
:וכיסופי בהמיה הלב המה
נראה? הוא אי הזה? עד הג זה מה

וכך נצח5. נעימות בספר תמז)הובא עמוד (ח"ג

קרמר: מנחם חיים הרב לגאון

- נראה.כתר ובלתי מסנור -חכמהלבן ְְֵַ

הצבעים. כל את הכולל -בינהצבע

וירוק. וכסף.חסדצהוב לבן אדוםגבורה- -

וארגמן.תפארתוזהב. צהוב ורודנצח- -

כהה.הודבהיר. ורוד כתום.יסוד- מלכות-

כחול. -

 מוקדש לרפואה שלימה ל ליה בת שיראל הי"ו יאיר בן שיראל הי"ו
שיראל בת כוכבה תחי' ודניאל בן חדווה אלגרה הי"ו



  
      



לחוש הזה בעול ג אפשר הא
טעמו?... את ולהרגיש

ווווככככדדדדררררככככ,לעומק סו שאי תורה, דברי של
סו אי יש הללו בדברי ג כ

אחת: בנקודה ניגע וכעת .עומקי

הקדושבבבבסססספפפפרררר כזהזוהר ד (בראשית

רביע"א) של דבריו את הביאו
יוחאי בר (רשב"י),שמעו:ה 6ואלו

את''''ווווחחחח אלקי וצריה'  'האד 
את הקב"ה לקח מאיפה ,להבי
האד גו ואמר: רשב"י והשיב ?האד
ועפר. מי רוח, אש, יסודות: מד' נברא

אזי מספיק, מזוככי לא היסודות וכאשר
לנו ומגלה מהאלקות, מרוחק האד
הקב"ה שברא שבשעה הקדושה התורה
אותו והוציא לקח הוא האד את
.עד לג והכניסו הזה עול של מהיסודות

ביאור: ולתוספת

המוהרא"שככככתתתתבבבב שמות מוהרא"ש, (דיבורי

קפה), זכהעמוד הראשו אד וז"ל:
במדרגה במוחש האלקות את להרגיש
האלקות והרגשת מאוד, ונשגבה עליונה

.'עד ה'ג בעצמה היא 7הזאת

וווואאאאיייי?לכ זכה הראשו אד

וזה האדם6. את אלקים ה' "וּיּקח הזוהר: ֱִִֶַַָָָֹלשון

וגו'" עדן בגן טו).וּיּנחהּו ב, 'ויקח',(בראשית ְִֵֵֶַַַ

דאיתמר יסודין, מד' ליה נטיל אלא ליה? נטיל ֵָמאן

"ּו ראׁשים"בהון: לארּבעה והיה יּפרד (שםמּׁשם ְְְִִִֵַָָָָָָָ
י), דעדן.פסוק בגינתא ליה ושוי מינהון, ליה אפריש

ההבדל בגן7. ששם, עדן, לגן הזה העולם בין

וההרגשה אלקות. מרגישים עדן,

חז"ל וכלשון ההנאה, ענין היא יז.):הזו (ברכות

פריה'העולם ולא ולאשתיה לאאכילה בו אין הבא

ולא קנאה ולא ומתן משא ולא ורביה

ועטרותיהם יושבין צדיקים אלא תחרות, ולא שנאה

השכינה,בראשיהם מזיו "וּיחזּוונהנים ֱֶַֽשנאמר:

וּיׁשּתּו" וּיאכלּו האלקים יא).את כד, (שמות ְְֱִִֶַַָֹֹֽ

לזכותאך להשתדל עלינו הזה בעולם גם

שאנו התפילה, בעת לפחות ולהרגיש,

ונורא. גדול מלך לפני עומדים

סיפור:וכדי נביא השכל אל קצת זאת לקרב

שליט"אסיפר גרונר מענדל מנחם הרב הגאון

,(204 עמוד הרבי('המזכיר' היה כידוע וז"ל:

לנשיאותו)מליובאוויטש הראשונות מקבל(בשנים

הזאת קהל וקבלת בשבוע, לילות שלשה קהל

'יחידות' נקראת ביחידותהיתה נמצא היה הנכנס (כי

הרבי). עם

ובעומדופעם ליחידות, הבחורים אחד נכנס

הוא ניצב הנה כי לפתע קלט הרבי, לפני

של החודרות עיניו מול ביחידות בפנים פנים

נשלטת. בלתי באימה ונתקף הרבי

לחדרושניות בחור אותו כניסת לאחר אחדות

המזכירות בחדר הזמזם צפצף הרבי, של

פנימה. שיכנסו מהמזכירים מבקש שהרבי לאות

נכנס הבחור שכן מאוד התפלא גרונר, הרב אבי,

הבחור כי ראה הנדהמות, עיניו לנגד ואז, עתה. זה

שמרוב מסתבר הכרה. באבדן הקרקע על מוטל

והתעלף. תחתיו הבחור המזכיריםהתרגשותקרס

ושם החוצה הבחור את הוציאו פנימה, נכנסו

ז

מוקדש להצלחת אליעז בן תהלה אסתר, הודיה בת שוקט, אדל והלל בנות הודיה בע"ה לזרע קודש ולהצלחה בכל
ולרפואה שלימה לאבי מורי אברהם בן אסתר הי"ו



  
      



לולאותולדותיה כי בלבו, הקפדנות שלש:

בלבו מקפיד היה לא הגאוה

השררה ובקשת הכעס. בענין שביארנו כענין

לזולתו והשנאה הבריות. על להתגאות והכבוד

כן'. גם מהגאוה ענף וזה ממנו, גדול היותו על

שמיסודבדברים המהרח"ו מלמדנו אלו

צומחת הבהמית שבנפש האש

שלו והרצון שבאדם, הרוח וגסות הגאוה מדת

ליסוד בדומה - אחרים מעל עצמו את להגביה

היסודות. שאר מכל והגבוה הקל שהוא האש

הכעסמיסוד מדת גם ממילא צומחת האש

האדם של כעסו שעיקר כיון שבאדם,

שהוא בגלל שהרי שבו, הגאוה ממדת נובע

וכו', ונבון וחכם חשוב לאדם עצמו את מחזיק

לדבריו לציית חייבים שכולם מבין הוא

וכשלא מדוייק, באופן רצונו את ולמלא

ונורא. גדול בכעס מתפרץ הוא זאת, עושים

ממשוכן לא אפילו או בכבודו, פגע מישהו אם

מספיק אותו כיבד לא רק אלא בכבודו פגע

שנ מה 'רוםלפי כפי אותו לכבד שראוי לו דמה

מאוד. כך על ומקפיד כועס הוא מיד מעלתו',

היהאך ולא רוח, ושפל עניו היה אדם אם

לא ממילא למאומה, עצמו את מחזיק

ומהו מיהו שהרי לכעוס, סיבה שום לו היתה

ועל לו, לשמוע מוכרח יהיה בעולם שמישהו

הלא כבוד, לו לחלוק יצטרך מישהו ולמה מה

שבעולם. כבוד לשום ראוי ולא הוא ואפס אין

ביתוועיקר בתוך להיות צריכה האדם עבודת

זירא ר' שהשתבח כפי האדם, (ויששל

אהבה) בר אדא הקפדתיואמר:אומרים לא 'מימי

ביתי' כח.).בתוך ומגילה כ: תענית (ראה

בעבודהכי נמצאים שהם בזמן אנשים הרבה

כולם עם מתנהגים הם וכדומה בכולל או

כשהם אך ועדינות, ובסבלנות רבה בענוה

נדמה נעלם. הכל פתאום הפרטי, לביתם מגיעים

מחוייבים והילדים שהאשה מה משום להם

ולמלא אותם לשרת עוררין, ללא להם לציית

מעז הבית מבני מישהו ואם רצונם, כל את

גדול. וברוגז בכעס מתפרצים הם כך, על לעבור

וסיפרמספרים רבו לפני שבא אחד חסיד על

לבית מגיע שהוא פעם שבכל לו

יכול והואלא גדול, כעס פתאוםמתעוררבקרבו

את עושים לא מילדיו אחד או שאשתו לסבול

דבריו את שמע הרב להם. מצוה שהוא מה כל

לחדרו. מחוץ דקות כמה להמתין ממנו וביקש

לובינתים והורה הנאמן לשמשו הרב קרא

עמו לטייל רותח, קפה כוס להכין

כוונה' 'בלי ואז, בחוץ, שממתין לחסיד סמוך

שמשים של כדרכם מהקפה. חצי עליו לשפוך

השמש הלך הרב, על שאלות שואלים שאינם

הסתובב רותח, קפה הכין הוא רבו. כמצות ועשה

למוצא רוח בקוצר הממתין החסיד ליד 'לתומו'

שלו, הכעס למדת תקנה שימצא הרב של פיו

מעדו, כאילו רגליו מה, בדבר 'נתקל' ופתאום

הרותח. מהקפה חצי החסיד על ונשפך

ממקומו,אין ניתר החסיד כיצד לתאר צורך

לכך בנוסף מאוד. רותח היה הקפה שהרי

העליון ומעילו הלבנה חולצתו מכנסיו, גם

עשה החסיד זאת, כל למרות בקפה. התלכלכו

וכבש מאמץ להרגיעכל מיהר הוא כעסו. את

לא כלל שהוא לו והסביר 'הנבוך' השמש את

זה ודבר אדם בני רק שכולנו משום עליו כועס

מאתנו. ואחד אחד לכל לקרות יכול

דברכמובן ששום להוסיף שכח לא החסיד

השגחתו ללא בעולם קורה לא

לשמוח יש שכן, ומכיון הקב"ה, של הפרטית

מה כל שהרי לכעוס, ולא לנו שקורה מה מכל

עושה. הוא לטובה עושה, שהקב"ה

שלכעבור לחדרו לשוב החסיד נקרא דקות כמה

מאוד 'התפעלתי רבו: לו אמר וכך הרב.

  
      



הארבעתעעעעלללל את שזיכ ידי
היה יתבר שהש היסודות,
מהגשמיות אותו והפריש בעזרו,

,8שלהעד ג בשעשועי אותו וש

לרוחניי נהפכו חושיו וכל ממש,
ממש.

מציאותועעעעייייננננייייוווו,,,, אמיתת את רק ראו
.יתבר

מכן לאחר נפשו. את והשיבו מעלפונו עוררוהו

המזכירות. באמצעות בשלומו הרבי התעניין

הנעליתלכשתמצי היחידות זו היתה לומר,

לכל אדם. לזכות יכול לה ביותר

ההכרה חדרה הנכנס של תודעתו ולכל חושיו

עם בפנים פנים ביחידות זה ברגע הוא כי

עד הזה לרגע כולו כל התמסר הוא הרבי.

מזו... גדולה יחידות לך אין הכרה. אבדן

שאנוולהרגשה בעת לשאוף צריכים אנו כזו

המלכיםהקב"ה. מלכי מלך עומדיםבתפילהלפני

כדי נצטרך8. הקדוש הזוהר דברי את להבין

מארי אבא של דבריו את להקדים

שאמר זיע"א אברג'ל מיכאל יורם רבינו עט"ר

ז), מאמר - לך שלח נועם, וז"ל:(אמרי

מורכבכידוע, בעולמנו שנמצא ונברא גוף כל

רוח, אש, שהם: יסודות, מארבעה

הרמב"ם בדברי כמבואר ועפר, (הלכותמים

ה"ב). פ"ד התורה יסודי

לארבעתאולם מתייחסים הרמב"ם שדברי בעוד

מורכבים שמהם הגשמיים היסודות

התורה פנימיות בספרי - הגופיםהגשמייםהשונים

מארבעה מורכבות הרוחניות הנפשות שגם מבואר

שלהם. המדות נובעות שמהם רוחניים יסודות

האלקיועל המקובל מבאר זה יסוד

זיע"א המהרח"ו ויטאל, חיים רבי

ב), שער - א חלק קדושה, כלל(שערי כיצד

שבאדם הבהמית שבנפש הרעות המדות

שבה הרעים היסודות מארבעת צומחות

הקליפה. שמצד

אתחשוב היטב יבין אדם שכל מאוד

ויסוד יסוד כל של הרעה השפעתו

פרטים, לפרטי לזהותשבנפש שיוכל מנת על

פועלות רעות מדות ואילו יסוד איזה היטב

יתר, בהתגברות כיוןאצלו זאת, לתקן וישקוד

הזה. לעולם נשמתו ירידת תכלית כל שזוהי

יהודהרמז רבי של קדשו בלשון למצוא ניתן לכך

בתפילת לאומרו שחיבר בפיוט זצ"ל הלוי

ראשהשנה: של והּבטּתשחרית בסודך, ְְִַָ'והתבונן
אל'. גבורות אל והבט יסודך... ּומאין אתה ִֵַֽמה

מהוכלומר, ולחקור להתבונן צריך אדם כל

ומיהו לעולם, נשמתו ירידת סוד

את הבהמית נפשו יונקת יסוד ומאיזה

ידי ועל זאת, לתקן וישקוד הרעות, מדותיה

להביט ושנים ימים אריכות לאחר יזכה זה

שכינתו. מזיו וליהנות האל בגבורות

הגשמיות!והמדות סוד הן הן הללו הרעות

מתייחסכעת מתחילה המהרח"ו. לדברי ניגש

הבהמית שבנפש האש ליסוד המהרח"ו

קדשו: בלשון כותב הוא וכך האדם, של

הנקראת'יסוד הגאוה נמשכת ממנו האש,

וגבוה הקל היסוד להיותו הרוח גסות

הגאוה מפני כי הכעס, ובכללה מכולם.

ואילו רצונו, עושים כשאין האדם מתכעס

מתכעס היה לא חסרונו ומכיר רוח שפל היה

הן. אחת מדה והכעס הגאוה כי נמצא - כלל

מוקדש לעילוי נשמת חנה בת יקוט ז"ל  אסתר בת פורטונה ז"ל
אילנה בת אסתר ז"ל - תנצב"ה



  
      



לולאותולדותיה כי בלבו, הקפדנות שלש:

בלבו מקפיד היה לא הגאוה

השררה ובקשת הכעס. בענין שביארנו כענין

לזולתו והשנאה הבריות. על להתגאות והכבוד

כן'. גם מהגאוה ענף וזה ממנו, גדול היותו על

שמיסודבדברים המהרח"ו מלמדנו אלו

צומחת הבהמית שבנפש האש

שלו והרצון שבאדם, הרוח וגסות הגאוה מדת

ליסוד בדומה - אחרים מעל עצמו את להגביה

היסודות. שאר מכל והגבוה הקל שהוא האש

הכעסמיסוד מדת גם ממילא צומחת האש

האדם של כעסו שעיקר כיון שבאדם,

שהוא בגלל שהרי שבו, הגאוה ממדת נובע

וכו', ונבון וחכם חשוב לאדם עצמו את מחזיק

לדבריו לציית חייבים שכולם מבין הוא

וכשלא מדוייק, באופן רצונו את ולמלא

ונורא. גדול בכעס מתפרץ הוא זאת, עושים

ממשוכן לא אפילו או בכבודו, פגע מישהו אם

מספיק אותו כיבד לא רק אלא בכבודו פגע

שנ מה 'רוםלפי כפי אותו לכבד שראוי לו דמה

מאוד. כך על ומקפיד כועס הוא מיד מעלתו',

היהאך ולא רוח, ושפל עניו היה אדם אם

לא ממילא למאומה, עצמו את מחזיק

ומהו מיהו שהרי לכעוס, סיבה שום לו היתה

ועל לו, לשמוע מוכרח יהיה בעולם שמישהו

הלא כבוד, לו לחלוק יצטרך מישהו ולמה מה

שבעולם. כבוד לשום ראוי ולא הוא ואפס אין

ביתוועיקר בתוך להיות צריכה האדם עבודת

זירא ר' שהשתבח כפי האדם, (ויששל

אהבה) בר אדא הקפדתיואמר:אומרים לא 'מימי

ביתי' כח.).בתוך ומגילה כ: תענית (ראה

בעבודהכי נמצאים שהם בזמן אנשים הרבה

כולם עם מתנהגים הם וכדומה בכולל או

כשהם אך ועדינות, ובסבלנות רבה בענוה

נדמה נעלם. הכל פתאום הפרטי, לביתם מגיעים

מחוייבים והילדים שהאשה מה משום להם

ולמלא אותם לשרת עוררין, ללא להם לציית

מעז הבית מבני מישהו ואם רצונם, כל את

גדול. וברוגז בכעס מתפרצים הם כך, על לעבור

וסיפרמספרים רבו לפני שבא אחד חסיד על

לבית מגיע שהוא פעם שבכל לו

יכול והואלא גדול, כעס פתאוםמתעוררבקרבו

את עושים לא מילדיו אחד או שאשתו לסבול

דבריו את שמע הרב להם. מצוה שהוא מה כל

לחדרו. מחוץ דקות כמה להמתין ממנו וביקש

לובינתים והורה הנאמן לשמשו הרב קרא

עמו לטייל רותח, קפה כוס להכין

כוונה' 'בלי ואז, בחוץ, שממתין לחסיד סמוך

שמשים של כדרכם מהקפה. חצי עליו לשפוך

השמש הלך הרב, על שאלות שואלים שאינם

הסתובב רותח, קפה הכין הוא רבו. כמצות ועשה

למוצא רוח בקוצר הממתין החסיד ליד 'לתומו'

שלו, הכעס למדת תקנה שימצא הרב של פיו

מעדו, כאילו רגליו מה, בדבר 'נתקל' ופתאום

הרותח. מהקפה חצי החסיד על ונשפך

ממקומו,אין ניתר החסיד כיצד לתאר צורך

לכך בנוסף מאוד. רותח היה הקפה שהרי

העליון ומעילו הלבנה חולצתו מכנסיו, גם

עשה החסיד זאת, כל למרות בקפה. התלכלכו

וכבש מאמץ להרגיעכל מיהר הוא כעסו. את

לא כלל שהוא לו והסביר 'הנבוך' השמש את

זה ודבר אדם בני רק שכולנו משום עליו כועס

מאתנו. ואחד אחד לכל לקרות יכול

דברכמובן ששום להוסיף שכח לא החסיד

השגחתו ללא בעולם קורה לא

לשמוח יש שכן, ומכיון הקב"ה, של הפרטית

מה כל שהרי לכעוס, ולא לנו שקורה מה מכל

עושה. הוא לטובה עושה, שהקב"ה

שלכעבור לחדרו לשוב החסיד נקרא דקות כמה

מאוד 'התפעלתי רבו: לו אמר וכך הרב.

ז

מוקדש לזיווג הגון לבת אל בת אילנה תחי' 
ולהצלחת אלעד בן גילה ורעות בת אילנה לבניין עד עד וזרע בר קיימא.

מוקדש לרפואה שלימה לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו
ולהצלחת משפחת יום טוב



  
     



רצו כפי בשפע מתנהג היה הוא
הקב"ה.

,,,,נוצראאאא הראשו אד שחטא לאחר
שאפשר מצב נוצר חדש: מצב
והיינו השפע, לנות השפע בי להפריד
בפני ממשית למציאות השפע את להפו

עצמה.

לגמריוווודדדדבבבברררר 'שכחו' אד שבני גר זה
והחלו הקב"ה של מהמציאות

השפע... בהשגת רק להתרכז

שהשגתווווייייוווותתתתרררר הבינו האד בני מזה,
הבינו ה ,בה תלויה השפע
יומ קשה לעבוד צרי שפע להשיג שכדי
בכח שאי שהבינו ומכיו חמור, כמו ולילה
החלו השפע, סוגי כל את להשיג האד

העיקרי? השפע מהו ביניה להתווכח

מהוווובבבבממממיייילללליייי ?החיי מטרת מה אחרות:
...?החיי כל לעבוד כדאי שלמענו 10הדבר

האדווווננננממממצצצצאאאא בני איבדו החטא שבעקבות
ודאות...את לאי נהפכה והוודאות הכרת

ככככייייתתתתוווותתתת............ ססססווווגגגגיייי עעעעששששררררהההה

דברווווההההווווווווייייככככווווחחחח של ובסופו וגבר, הל
בני של קבוצות עשר נוצרו
לעצמה הגדירה קבוצה כל כאשר ,אד

התכלית. את

רביקקקקווווננננעעעעתתתתיייי הגה"ק של דבריו את
שתיאר זיע"א, מברסלב נחמ

שנוצרו הנזקי ואת החטא, את
11וז"ל:בעקבותיו,

גדולה''''ווווייייההההיייי סערה רוח והיה ,היו
בלבל הזה סערה והרוח .בעול
מי והפ כולו העול כל את
ישוב, וממדבר .לי ומיבשה ליבשה,

בשיעור יצחק10. הרב המקובל הגאון שמסר

שבעקבות אמר, שליט"א גינזבורג

העלמות שלשה נוצרו הראשון אדם (מסכים)חטא

מהבורא: האדם את המרחיקים והם

ההרגשהההעלם - דכתר] [העלמה הראשון

תועלת. וחסר מיותר מרגיש שהאדם

לא הוא משמעות, שום לו שאין בתחושה חי הוא

צריך הוא מה בשביל בעולם, עושה הוא מה יודע

קיומו. בעצם תועלת הואמביא ולמי בבוקר, לקום

ההרגשהההעלם - דתפארת] [העלמה השני

חי הוא ממנו. רחוק שהקב"ה

ה' וכביכול ה', בעיני חשוב לא שהוא בתחושה

שנאמר: וכמו לו, דואג ולא אותו אוהב לא

אנכי אשר המחשבות את ידעתי אנכי "כי

ולא שלום מחשבות ה' נאום עליכם חושב

ותקוה" אחרית לכם לתת יא).לרעה כט, (ירמיה

-ההעלם דמלכות] [העלמה השלישי

הפקר. הוא הזה שהעולם ההרגשה

ואיש דיין, ואין דין שאין בתחושה חי הוא

נמות. מחר כי היום אכול יעשה, בעיניו הישר

סיפורי מבעלמעשיות11. מעשה - יב (מעשה

תפילה).

  
      



העומדיאאאאזזזזננננייייוווו,,,, הברואי שירת את שמעו
...ר אל לפני שירה ומשוררי תמיד

שלוווובבבבככככלללל מציאותו את חש הוא חושיו
עליו ומשגיח העומד הקב"ה

הוא מציאותו בכל פרטית... בהשגחה
את האלקות, של המתוק טעמה את חש
השורה מדבש המתוקה הנפלאה ההארה

...'יחוד 'דורשי 9על

ההההככככררררהההה!!!! אאאאבבבבדדדד  ההההננננזזזזקקקק

והטוהר,בבבבתתתתוווו הזו במקו ,עד ג
המסתורי היצור לו התגורר
אי פרטי הרבה 'הנחש'. :בש שכונה

זהלנו שהוא שידוע מה א עליו,
.האד את להחטיא שהצליח

נורא!בבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת נזק נגר החטא

ביללללפפפפנננניייי להפריד אפשרות לאהיה החטא,
שקיבל מי כל השפע. לנות השפע
שהקב"ה ידע הספירות מעשר שפע
וממילא השפע. את לו שנת הוא

לך, שקרה מה למרות שלך. הסבלנות ממדת

הנאמן, שמשי על לכעוס שלא כך כל התגברת

סיבה שום אין מדוע טעם בטוב הסברת וגם

שתפסיק הוא ממך לבקש לי שנותר כל לכעוס.

אלא הבריות, בפני רק כן ולנהוג חיצוני להיות

ותתחיל בפיך שאמרת הדברים את ללבך תפנים

היקרים'. ביתך בני בקרב בהיותך גם כן להתנהג

ממדותעל משהו בנפשו שמזהה מי כל כן,

כחו בכל להתייגע צריך והכעס, הגאוה

בסופו עשויות שהן כיון מהשורש, אותן לעקור

נשים הרבה ביתו. לחורבן לגרום דבר של

בגלל רק בעליהן את נטשו ונפלאות טובות

כבוד וחוסר ורגזנות בכעס אתן נוהגים שהיו

ומוכשרים טובים ילדים הרבה ארץ. ודרך

ישראל לגדולי חייהם בהמשך להיעשות שיכלו

נהגו שהוריהם מפני רק התורה דרך את נטשו

נועם. ובדרכי באהבה ולא ורגזנות בכעס אתם

לשוןכעת וזה הרוח. יסוד השני, ליסוד נעבור

המהרח"ו: של קדשו

הנקרא'יסוד דיבור נמשך ממנו הרוח,

בהם שאין לדברים בטילה שיחה

ותולדותיו גופניי. או נפשיי או כלל צורך

הרע, ולשון ושקרים, חנף, לדבר והן: ארבע,

בפניהם'... להתגדל לבריות שבחיו ולגלות

-והיסוד תאותהשלישי ממנו המים, 'יסוד

כל מצמיחים המים כן כי התענוגים,

ממון לגזול החמדה שתים: ותולדותיה תענוג. מיני

כי והקנאה, בהן. להתענג לו אשר וכל ואשתו חברו

וכיוצא רב ממון לו אשר בחברו בו'.יקנא להתענג

-והיסוד מדתהרביעי ממנו העפר, 'יסוד

ותולדותיה פרטיו. בכל העצבות

והמצוות התורה לקיים העצלות והוא אחת,

העולם הבלי קנייני השגת על עצבונו מפני

שמח ואינו עליו, הבאים היסורין על או הזה

עושר'. תשבע לא עינו גם דבר, בשום בחלקו

מאוד. קיצרנו כי הנפלאים בדבריו עיי"ש

בחלק אומרים:9. אנו בכח' 'אנא של השלישי

שומרם'. כבבת יחודך דורשי גבור 'נא

מוקדש לעילוי נשמת מיכאל בן אסתר זצ"ל
תנצב"ה



  
     



רצו כפי בשפע מתנהג היה הוא
הקב"ה.

,,,,נוצראאאא הראשו אד שחטא לאחר
שאפשר מצב נוצר חדש: מצב
והיינו השפע, לנות השפע בי להפריד
בפני ממשית למציאות השפע את להפו

עצמה.

לגמריוווודדדדבבבברררר 'שכחו' אד שבני גר זה
והחלו הקב"ה של מהמציאות

השפע... בהשגת רק להתרכז

שהשגתווווייייוווותתתתרררר הבינו האד בני מזה,
הבינו ה ,בה תלויה השפע
יומ קשה לעבוד צרי שפע להשיג שכדי
בכח שאי שהבינו ומכיו חמור, כמו ולילה
החלו השפע, סוגי כל את להשיג האד

העיקרי? השפע מהו ביניה להתווכח

מהוווובבבבממממיייילללליייי ?החיי מטרת מה אחרות:
...?החיי כל לעבוד כדאי שלמענו 10הדבר

האדווווננננממממצצצצאאאא בני איבדו החטא שבעקבות
ודאות...את לאי נהפכה והוודאות הכרת

ככככייייתתתתוווותתתת............ ססססווווגגגגיייי עעעעששששררררהההה

דברווווההההווווווווייייככככווווחחחח של ובסופו וגבר, הל
בני של קבוצות עשר נוצרו
לעצמה הגדירה קבוצה כל כאשר ,אד

התכלית. את

רביקקקקווווננננעעעעתתתתיייי הגה"ק של דבריו את
שתיאר זיע"א, מברסלב נחמ

שנוצרו הנזקי ואת החטא, את
11וז"ל:בעקבותיו,

גדולה''''ווווייייההההיייי סערה רוח והיה ,היו
בלבל הזה סערה והרוח .בעול
מי והפ כולו העול כל את
ישוב, וממדבר .לי ומיבשה ליבשה,

בשיעור יצחק10. הרב המקובל הגאון שמסר

שבעקבות אמר, שליט"א גינזבורג

העלמות שלשה נוצרו הראשון אדם (מסכים)חטא

מהבורא: האדם את המרחיקים והם

ההרגשהההעלם - דכתר] [העלמה הראשון

תועלת. וחסר מיותר מרגיש שהאדם

לא הוא משמעות, שום לו שאין בתחושה חי הוא

צריך הוא מה בשביל בעולם, עושה הוא מה יודע

קיומו. בעצם תועלת הואמביא ולמי בבוקר, לקום

ההרגשהההעלם - דתפארת] [העלמה השני

חי הוא ממנו. רחוק שהקב"ה

ה' וכביכול ה', בעיני חשוב לא שהוא בתחושה

שנאמר: וכמו לו, דואג ולא אותו אוהב לא

אנכי אשר המחשבות את ידעתי אנכי "כי

ולא שלום מחשבות ה' נאום עליכם חושב

ותקוה" אחרית לכם לתת יא).לרעה כט, (ירמיה

-ההעלם דמלכות] [העלמה השלישי

הפקר. הוא הזה שהעולם ההרגשה

ואיש דיין, ואין דין שאין בתחושה חי הוא

נמות. מחר כי היום אכול יעשה, בעיניו הישר

סיפורי מבעלמעשיות11. מעשה - יב (מעשה

תפילה).

ז

לעילוי נשמת דוד בן צבי סאלם ז"ל  שרה זהרה בת הרב יחיא מנצור הכהן ז"ל  שלמה סלימאן בן חיים אהרן ז"ל - תנצב"ה
נדבת נחמן בן דוד הי"ו



  
       



לפי אד בני שהעריכו אנשי היו
.לה שיש הכס

התחלקווווובבבבככככללללללללייייוווותתתת במצרי המעמדות
קבוצות: לשלש

ללללאאאאננננששששיייימתייחסי היו רב, ממו לה שהיה
'איל נקרא זה עממי ובלשו כ'אל',
מצרי' ואמר: ישעיה התנבא ועליו ,'הה
את מה'סוס', כבר תירדו  אל' ולא אד

סרוח... בשר חתיכת הכל בס

היוללללאאאאננננששששיייי הבינוני במעמד שהיו
.אד כבני מתייחסי

מתייחסיוווואאאאייייללללוווו היו והעניי לדלי
16כבהמות!...

וווואאאאא מילא, נו, ,כא נעצר היה זה
עד במצולות לשקוע המשיכו ה
רואי שאנו וכמו !למשוגעי שנהפכו
כמעט ,הגדולי הנגידי שכל בחוש:
ואדרבה ממש משוגעי ה ,כול

וזה זיע"א16. מברסלב נחמן רבי של (שם):לשונו

גדול,ויהי עשירות שם שהיה מדינה, והיה היום,

והנהגתם דרכם היה אך עשירים, כולם שהיו

כפי אצלם מתנהג היה הכל כי מאוד, ומשונה זר

כפי ואחד אחד כל מעלת ערך שהיה העשירות,

או אלפים וכך כך לו שיש שמי שלו, העשירות

יש ממון וכך כך לו שיש ומי זו, מעלה לו יש רבבות

המעלות סדר כל בזה. כיוצא וכן אחרת, מעלה לו

ואחד... אחד כל של הממון כפי אצלם היה

אלפיםומי וכך כך הרבה ממון ריבוי לו שיש

יהיה הוא זה על שקצבו מה כפי ורבבות

כך כל בו שופע שהאלהים מאחר כי אלוה,

אלוה... בעצמו הוא כן על ממון,

ממוןוכן וכך כך לו כשיש אצלם, קצוב היה

אדם. בן סתם הוא

חואם הוא מזה פחות עוד לו עוףיש או יה

ועופות, רעות חיות אצלם והיה וכיוצא.

אריה נקרא הוא וכך כך רק לו כשיש דהיינו

ועופות רעות חיות שאר בזה כיוצא וכן אנושי.

חיה רק הוא ממונו מיעוט שלפי דהיינו וכו',

הממון, אצלם היה עיקר כי וכו', עוף או

הממון. לפי רק היה אחד כל של ודרגא ומעלה

רבינו(שם),המוהרא"שוכתב והנה וז"ל:

של המדינה בענין פה מדגיש ז"ל

איך והרשעית הטיפשית והתנהגותם עשירות,

כפי תלוי שהעיקר אדם, בני עם שהתנהגו

וכל חשיבותו, וזו לאדם, שיש והממון הכסף

חשיבות יותר לו יש כסף, יותר לו שיש מי

הוא כסף, פחות לו שיש ומי אדם, בני אצל

חיה... בשם נקרא

היתההנהגתהעשיריםהגדוליםשבמצרים,כך

שמי עד עשירותו, עם התפאר אחד שכל

חיה, איזה כאילו עליו מסתכלים כסף, לו שאין

אליו... להתחבר רוציםאפילו ולא עוף, איזה או

ביטלוומכיון מציאות, והממון מהכסף שעשו

אינם כאילו עליהם והסתכלו אתהעניים

עצמם ואת עופות, או חיות או אלא אדם, בני

הֹון'... נקרא'איל זה עממי ובלשון לאלילים, ֵהפכו

זרהונמצא לעבודה הכסף את הפכו שהם

ממש!...

  
       



העול כל את והפ מדבר ומישוב
כולו...

כלוווואאאאחחחחרררר שנתבלבלו והבלבול הרעש
העול בני עצמ בי ,העול
ראוי מי וחקרו .מל לה לעשות
ואמרו: וחקרו ,עליה מל לעשותו
מי כ על התכלית, הוא שעיקר באשר
הוא בהתכלית, ביותר משתדל שהוא

.מל להיות ראוי

ולאווווההההתתתתחחחחייייללללוווו התכלית, מהו לחקור
השוה, לעמק להגיע הצליחו
לעשר התחלקו ה דבר של ובסופו
לעצמה הגדירה כת כל כאשר כיתות,

אחרת. תכלית

התכלית:וווואאאאללללוווו אפשרויות עשר 12ה

מזונות שפע רציחה, כבוד,
חכמה, שמחה, דיבור, תואר, יפת הרבה,

.האברי לגדל

נושאווווההההששששנננניייי בעצ שה ,האחרוני
שסברה הכת :ה שיחתנו,
שעבודת שסברה והכת ,כס הוא שהעיקר

התכלית... היא יתבר 13ה'

העיקר,וווואאאאחחחחרררריייי מה החליטו 'סו ש'סו
בו, להתגורר מקו לה חיפשו
במקו והתיישבה הלכה קבוצה וכל

לה. 14המתאי

היאווווההההככככתתתת שהעשירות שסברה
...למצרי ירדה התכלית

ממממצצצצרררריייי טטטטווווממממאאאאתתתת  ''''ההההההההוווו ''''אאאאיייילללליייי

"מצריההההננננבבבבייייאאאא ואמר: התנבא ישעיה
ולא ר סיהוס אל ולא אד
עזר ונפל עזר וכל יד יה וה' רח,

"יכלי  ג).ויחו לא, (ישעיה 

גילהווווההההגגגגהההה""""קקקק זיע"א מברסלב נחמ רבי
אמר: וכ נפלאות, הזה 15בפסוק

שהיובבבבממממצצצצרררריייי האנשי כל התרכזו
במצרי .ממו בתאות שקועי

מעשיות)שםועיין12. את(בסיפורי שהביא

רב. באורך הכיתות עשר סברות

מברסלבוזה13. נחמן רבי 'והיתה(שם):לשון

זה כל שאין שאמרו, אחרת כת

לעסוק רק הוא התכלית עיקר רק תכלית,

ברך ושפל עניו ולהיות יתברך להשם בתפילה

אותו ועשו אחד תפילה בעל להם וביקשו וכו'.

עליהם'. הכיתותלמלך שכל יבין, מאליו (והמעיין

זאת רק מאוד, גדולות במבוכות מאוד טעו כולם הנ"ל

להם)... אשרי האמת, כוונו האחרונה הכת

מקוםכבר14. שלכל פעמים כמה ביארנו

לו, המיוחדת הסגולה את יש ומקום

תנחומא במדרשרבי מהשנאמר ו):וכעין (שלחאות

חלשים'יש מגדלת ארץ ויש גבורים מגדלת ארץ

ממעטת ארץ ויש אוכלוסין מגדלת ארץ ויש

נרחיב. אחרת ובהזדמנות אוכלוסין'...

רבימעשיותסיפורי15. הגה"ק שביארם (וכפי

המוהרא"ש - שיק שלמה אליעזר

יב). מעשה אפרסמון נהרי בספרו זיע"א

מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן פלורה ז"ל
ולהבדיל להצלחת כל משפחת לוגאשי

 מוקדש לעילוי נשמת מרים בת חממה ז"ל נלב"ע י"ב אייר תשפ"א
ולעילוי נשמת הדסה בת חממה ז"ל - תנצב"ה



  
       



לפי אד בני שהעריכו אנשי היו
.לה שיש הכס
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ואדרבה ממש משוגעי ה ,כול

וזה זיע"א16. מברסלב נחמן רבי של (שם):לשונו

גדול,ויהי עשירות שם שהיה מדינה, והיה היום,

והנהגתם דרכם היה אך עשירים, כולם שהיו

כפי אצלם מתנהג היה הכל כי מאוד, ומשונה זר

כפי ואחד אחד כל מעלת ערך שהיה העשירות,

או אלפים וכך כך לו שיש שמי שלו, העשירות

יש ממון וכך כך לו שיש ומי זו, מעלה לו יש רבבות

המעלות סדר כל בזה. כיוצא וכן אחרת, מעלה לו

ואחד... אחד כל של הממון כפי אצלם היה

אלפיםומי וכך כך הרבה ממון ריבוי לו שיש

יהיה הוא זה על שקצבו מה כפי ורבבות

כך כל בו שופע שהאלהים מאחר כי אלוה,

אלוה... בעצמו הוא כן על ממון,

ממוןוכן וכך כך לו כשיש אצלם, קצוב היה

אדם. בן סתם הוא

חואם הוא מזה פחות עוד לו עוףיש או יה

ועופות, רעות חיות אצלם והיה וכיוצא.
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רבינו(שם),המוהרא"שוכתב והנה וז"ל:
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כפי תלוי שהעיקר אדם, בני עם שהתנהגו

וכל חשיבותו, וזו לאדם, שיש והממון הכסף

חשיבות יותר לו יש כסף, יותר לו שיש מי

הוא כסף, פחות לו שיש ומי אדם, בני אצל

חיה... בשם נקרא

היתההנהגתהעשיריםהגדוליםשבמצרים,כך
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ז

מוקדש להצלחת אבי אברהם בן דינה ובת שבע משי בת קטיה סעדה לזרע קודש
ולהצלחת קטיה בת בת שבע משי תחי'



  
      



,ובילדי באשה השקעה תפילה, לתורה,
הזולת... ע וחסד צדקה ובעשיית

לאנשיוווואאאאחחחחרררר נשוב ההבדל, את שהבננו
...מצרי

...!?...!?...!?...!?ממממההההחחחחללללוווו ככככבבבברררר תתתתתתתתעעעעווווררררררררוווו ממממתתתתיייי

הצדיקששששללללשששש יוס שהה שנה עשרה
ומלאות קשות שנה 13 ,במצרי
נגמר... הכל אחד בלילה ואז, נסיונות.

ובחלומופפפפררררעעעעהההה ,חלו חל מצרי מל
עומדות שמנות פרות שבע ראה
להנאת ומלחכות היאור שפת על
שבע לה צצו ,ש מאי ולפתע, דשא...
הפרות את ובלעו ודקות, רזות פרות

השמנות...

אופפפפררררעעעעהההה תתנפח שלה שהבט ציפה
,כלו א ...תתפוצ אפילו אולי

כבתחילה... בדיוק רזות נשארו ה

לבופפפפררררעעעעהההה נשמתו, עמקי עד נחרד
כיסתה קרה זיעה בחרדה, פע

עליו... סערו ומחשבותיו גופו את

החלוננננססססייייווווננננוווותתתת את לפתור החרטומי
ופתר יוס הגיע ואז נכשלו.

פתר: הוא וכ .החלו את

בתאותדדדדעעעעוווו כ כל שקועי את ,לכ
להיגאל תקוה לכ שאי עד ,הממו
לעזור ורצה עליכ ריח והקב"ה ממנה!
הזו. המגונה התאוה מתו לצאת לכ
כדי הזה החלו את לכ שלח הוא ולכ
...ואומללי מסכני את כמה שתבינו

זיע"א,ווווככככ מברסלב נת רבי הגה"ק ביאר
לפרעה הקב"ה גילה הזה שבחלו
לתאות שנופל האד של עונשו את

.הממו

שלוההההעעעעווווננננשששש שהרגש מקבל שהוא
שמח להרגיש במקו משתבש!
,דכאו מרירות, צער, מרגיש הוא

ועניות! עצבות

חחחחווווססססררררתתתתאאאאוווותתתת ששששלללל דדדדממממייייוווו ממממייייייייצצצצררררתתתת ההההממממממממוווו
ממממווווססססיייי ששששההההאאאאדדדד ככככככככלללל וווועעעעוווונננניייי....
ללללההההייייוווותתתת ממממווווססססיייי ההההוווואאאא ,,,,ההההוווו ווווללללככככננננווווסססס ללללצצצצבבבבוווורררר
ררררווווצצצצהההה ממממננננהההה ללללוווו ''''יייישששש ווווחחחחססססרררר,,,, ננננצצצצרררר ייייוווותתתתרררר

בין עצומה מחלוקת והתלקחה רבים, ונכסים

ונכסים כספים אותם על היורשים הילדים

גזרים... לגזרי המשפחה כל ונקרעה

שנגזרוכך מי כל ולכן כלל. בדרך קורה זה

לו אין מופלג, עשיר להיות השמים מן עליו

ל שיש הכסף כל את לקחת אם כי אחרת ועצה

סבירה, בצורה לחיות כדי צריך שהוא למה מעבר

המרבים וצדקה מצוה לצרכי כולו את ולהפריש

עושר עושרו יהיה זה ידי ועל בעולם, וברכה טובה

בבחינת: ומכאוב, צער גורם שאינו ומבורך טוב

עמה" עצב יוסף ולא תעשיר היא ה' (משלי"ברכת

כב). י,

  
     



לו יש יותר, עשיר שהאד ככל
הוא בכ והאש יותר. גדול שגעו
אותו ההופ הוא הממו כי  !הממו

תורהלמשוגע' תניינא  "מוהר (ליקוטי

סד).

ולהרחווווככככאאאא לרגע לעצור יב...עלינו

דדדדקקקקדדדדווווששששהההה עעעעששששייייררררוווותתתת ממממעעעעללללתתתת

הפסולה,עעעעללללייייננננוווו היא הממו שתאות לדעת
כמעט אדרבה, עצמו. הממו ולא
,ממו ללא יתבר ה' את לעבוד אפשר ואי
ציצית, לקנות אפשר אי ממו בלי שהרי
ואי ...המיני ארבעת מזוזות, ,תפילי
ילדיו חינו עבור לימוד שכר לשל אפשר
וכו'... טוב ויו שבת הוצאות וכ לתורה.
.ממו יהיה יהודי שלכל ראוי באמת ולכ

כלווווממממצצצצדדדד את לעשות צרי יהודי כל שני
לברוח וההשתדלויות המאמצי
'הממו 'תאות טומאת כי ,'הממו מ'תאות

זרה! עבודה טומאת כמו בדיוק היא

כ:ווווננננקקקקוווודדדדתתתת היא ביניה ההבדל

ביבבבבעעעעלללל שמפריד אד הוא הממו תאות
.הכס נות  עול בורא לבי הכס
בזכות אליו מגיע שהכס חושב הוא
שהקב"ה שוכח והוא וטרחתו... יגיעתו
שאנו וכמו העושר, את לו שנת זה הוא
פנימ והבד "והער :יו בכל אומרי

ביד גברה ח ביד ל מל ואה
לל" לחק יב)...לגל כט, הימיא (דברי 

הליו,ווווממממממממייייללללאאאא בלו כמו מתנפח הוא
חכ יותר שהוא חושב והוא
הול והוא ...מכול מוכשר ויותר
,ליו מיו הטומאה היכלי בתו ושוקע
להשיג כיצד רק הוא מחשבתו שכל עד

ועוד... כס עוד

דעתוווווככככלללל ומשתבשת שכלו מתעכר כ
להרוג שובעיה רואה לא שהוא עד
ואדרבה, .ממו להשיג בשביל הזולת את
קרוב הוא עשיר יותר הוא שהאד ככל

וגזל... גניבה רצח, על לעבור יותר

ממו.ווווככככלללל תאות נקרא 17זה

הואווווללללעעעעווווממממתתתתוווו,,,, ,מכ נקי ה' שברו מי
לו הנות הוא שהקב"ה יודע
סבירה השתדלות עושה הוא ולכ ,ממו
כל ואת ספורות, שעות לפרנסתו ודואג
ה', לעבודת מקדיש הוא שעותיו שאר

כתב מיכאל17. יורם רבינו עט"ר מארי אבא

זיע"א ח),אברג'ל מאמר - ויקהל נועם, וז"ל:(אמרי

בעושרלא חייהם באמצע התעשרו אנשים מעט

המשפחה חיי זמן מאותו דוקא אך רב,

מחלוקות בבית שנוצרו כיון וקרסו, הלכו שלהם

הכספים סביב והילדים האשה הבעל, בין קשות

לכך, בדומה הבנק. בחשבון ש'שוכבים' הרבים

כספים פטירתם לאחר הותירו אנשים מעט לא

מוקדש לרפאה שלימה
לגקלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לברכה והצלחה
לתהילה בת מזל תחי', אוסנת בת גיוונש תחי' ומזל בת ירבלם תחי'
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לעזור ורצה עליכ ריח והקב"ה ממנה!
הזו. המגונה התאוה מתו לצאת לכ
כדי הזה החלו את לכ שלח הוא ולכ
...ואומללי מסכני את כמה שתבינו
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ממממווווססססיייי ששששההההאאאאדדדד ככככככככלללל וווועעעעוווונננניייי....
ללללההההייייוווותתתת ממממווווססססיייי ההההוווואאאא ,,,,ההההוווו ווווללללככככננננווווסססס ללללצצצצבבבבוווורררר
ררררווווצצצצהההה ממממננננהההה ללללוווו ''''יייישששש ווווחחחחססססרררר,,,, ננננצצצצרררר ייייוווותתתתרררר

בין עצומה מחלוקת והתלקחה רבים, ונכסים

ונכסים כספים אותם על היורשים הילדים

גזרים... לגזרי המשפחה כל ונקרעה

שנגזרוכך מי כל ולכן כלל. בדרך קורה זה

לו אין מופלג, עשיר להיות השמים מן עליו

ל שיש הכסף כל את לקחת אם כי אחרת ועצה

סבירה, בצורה לחיות כדי צריך שהוא למה מעבר

המרבים וצדקה מצוה לצרכי כולו את ולהפריש
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בבחינת: ומכאוב, צער גורם שאינו ומבורך טוב

עמה" עצב יוסף ולא תעשיר היא ה' (משלי"ברכת

כב). י,

ז

מוקדש לברכה בגשמיות ורוחניות לר' אסף שלום בן עמרם הי"ו  אסתר הדסה בת אלה, מתנאל, שמריה, יהודה אשר
עמיחי עמרם, דוד באהי , הודיה ובתיה בני אסתר הדסה הי"ו



  
      



בכל מאידך ביותר. פשוט חיים אורח לנהל לזה

התורה לימוד ואל יתברך ה' אל לברוח פנוי רגע

הנבראים. כל תכלית שהיא הקדושה,

רדוףוהנסיון אדם של שלבו עוד שכל מוכיח

הזה העולם ענייני אחר ובהול

כרצונו שאינה קטנה תנודה כל ומותריו,

הצער, היאוש, זרועות אל מטה מטה מפילתו

דברי בבחינת כלענה מרורים חייו ונהיים והרוגז

הקדושה ה.)הגמרא קימעא(סוטה רוח שאפילו

בתוכנית) שינוי איזה או קלה תנודה עוכרתו.(היינו

ענייניאמנם בכל שלםלהסתפק בלב בוחר כאשר

אם ואפילו המיעוט, בתכלית הזה העולם

ּבלחי כרוך הדבר צעריהיה חיי במשנהֹות (כאמור ְְִ

מ"ד): פ"ו וכו''),(אבות תאכל לעסוק'פתבמלח כשזוכה אזי

התנא דברי בבחינת בהתמדה, (שם):בתורה

חיות לו שיש זוכה אזי עמל', אתה 'ובתורה

הזה. בעולם גם מאוד עד גדולה ושמחה אמיתית

שמשתכריםוכנראה רבים אברכים בחוש

מכל ריק וביתם מועטות, בפרוטות

הם עמלים אך הזה, העולם והנאות גשמיות

ולא ובימים, בלילות כחם, בכל הקדושה בתורה

מאהבת לעפעפיהם ותנומה לעיניהם שינה נותנים

עצמם ומוסרים בלבם, בוערת כאש היוקדת השם

אברכים הנה הטהורה, השם ועבודת התורה על

ונראים ועליזים ושמחים ששים תמיד יּמצאּו ְִָֽאלו

פעמים ואדרבה כלל, דאגות שום להם שאין כמי

יותר הרבה רווחה חיי שחיים נראה שאפילו רבות

כל כחם בכל שעמלים אלו אותם חיים מאשר

שאלו פי על ואף למחייתם הלילה וכל היום

בהרבה משתכרים לרוב לפרנסתם בגופם שעמלים

מן שמשתלחת הברכה מקום מכל ממון, יותר

גדולה. יותר הרבה היא האברך של בכיסו השמים

בניהםוהפלא חתונת זמן מגיע שכאשר הגדול

בעזרם הוא ברוך הקדוש ובנותיהם,

באופן ונשימה, נשימה ובכל שלב, בכל ממש

רואות העינים אך להבין, יכול השכל שאין

לכל ויש יוסף, פורת בן שלימות ששמחותיהם

את חי אחד וכל בו, לדור בית מבניהם אחד

בדרך הבנים וממשיכים ובטח, בהשקט חייו

והגם כו', וכו' כחם בכל בתורה לעמול ההורים

תענוגות וגשמיות דשן מלא שולחנם שאין

שלוה, שמחה, מלא הוא אך כלל, הזה העולם

ואהבת השם מאהבת הבאים רוח, וארך

אש. כרשפי בלבם הבוערות הקדושה התורה

כןולפי על ובקדושה, בענוה ביתם שהנהגת

כשתילי יוסף פורת בן שבניהם זוכים

ולכל כן הנוהגים ועל לשולחנם, סביב זיתים

כן, לנהוג לזכות ורוצים השואפים הפחות

המשנה בסוף כן,(שם):נאמר עושה אתה 'אם

ודאי, הזה בעולם אשריך - לך' וטוב אשריך

העולם מפגעי יסורים שום לו יהיה שלא לפי

מאחר מאוד, אדם כל אצל המרובים הזה

לחיי לזכות בשביל הכל עצמו על שמקבל

וטובו חיותו שכל וכיון באמת, וקדושה תורה

באמת, השם ועבודת התורה עסק רק הוא

חייו בוודאי אזי האמיתי, הטוב חייםשזהו

ולדומה לו וטוב הזה בעולם ואשריו אמיתיים

הבא. לעולם לו

בשריםאמנם חיי אחר ימיהם כל הרודפים אלו

ותענוגותיו הזה העולם תאוות ושאר

מאוד, מרים חייהם ימי שרוב מוכיח הנסיון

תיכף כי עוכרתו'. קימעא רוח ש'אפילו וכאמור

מתמלא כולו כל רצונו, נגד קטן דבר עליו כשבא

ולכל סביבתו לכל וקנטור קנאה ורוגז חימה

יסורים לך שאין כך העת באותה בפיו לו הנופל

ואדון גביר יהיה אם ואפילו מזה יותר גדולים

שיתנהג אפשר שאי מוכיחה המציאות ומושל,

אלו אנשים של ימיהם שכל גם מה כרצונו, הכל

ועוד גאוה כעס, ותחרות, שנאה קנאה, לחץ, הוא

בישין מרעין צרורות)ועוד רבים.(צרות

  
      



ששששללללוווובבבבהההה ההההווווללללככככתתתת ההההממממממממוווו תתתתאאאאוווותתתת ,',',','ממממאאאאתתתתיייי
ווווההההאאאאננננפפפפיייי ווווההההממממררררייייררררוווותתתת ההההעעעעצצצצבבבבוווותתתת עעעע
ההההייייאאאא ללללממממללללאאאאוווותתתתהההה ששששממממננננססססיייי ווווככככככככלללל ,,,,חחחחששששייייככככיייי
ווווחחחחווווססססרררר דדדדאאאאגגגגוווותתתת ששששאאאאתתתת בבבבייייתתתתרררר ממממוווולללליייידדדדהההה

ססססייייפפפפווווקקקק....

זיע"א:ווווזזזזהההה מברסלב נת רבי הגה"ק 18לשו

הטובות.''''חחחחללללוווו הפרות שבע על פרעה
בחינת שה הרעות הפרות ושבע

 הרעב שני ושבע הבע שני זזזזההההשבע
ללללוווו ששששיייישששש ממממהההה ששששככככלללל ממממממממוווו תתתתאאאאוווותתתת בבבבחחחחייייננננתתתת

ייייוווותתתתרררר.... ללללוווו חחחחססססרררר ייייוווותתתתרררר

ר"""""בבבבעעעע בריאת מראה יפת רת 
ב) מא, עשירות(בראשית בחינת זה 

.להעשירי יתבר ה' שנות טוב וכל

''''בבבבעעעע ר' ודת מראה רעת רת 
שהוא רעב שני שבע בחינת ה
תמיד רעב שהוא ממו תאות בחינת
את בולעי שה הרבה. ממו לבלוע
והעשירות הטוב כל את הבע שני שבע

,יתבר ה' לו ללללוווושנת ששששיייישששש ממממהההה ככככלללל ככככיייי
בבבבבבבבחחחחייייננננתתתת ייייוווותתתתרררר,,,, ללללוווו חחחחססססרררר ייייוווותתתתרררר עעעעששששייייררררוווותתתת

ללללוווו וווויייישששש דדדדאאאאגגגגהההה.... ממממררררבבבבהההה ננננככככססססיייי ממממררררבבבבהההה
ממממממממשששש............ עעעענננניייי ההההוווואאאא ככככאאאאייייללללוווו ווווייייססססוווורררריייי דדדדאאאאגגגגוווותתתת

וכו'''''וווותתתתבבבבללללעעעעננננהההה הרעות פרות שבע
ולא קרבנה אל ותבואנה
רע ומראיה קרבנה. אל באו כי נודע
של הרע ידי על דהיינו  בתחילה' כאשר
הרעב שני שבע בחינת שהוא ממו תאות

ש הרעות.בחינת פרות זזזזההההבע יייידדדדיייי עעעעלללל
ששששחחחחננננננננוווו ווווההההעעעעששששייייררררוווותתתת ההההששששפפפפעעעע ככככלללל ווווננננששששככככחחחח ננננבבבבללללעעעע
ככככלללללללל ההההעעעעששששייייררררוווותתתת אאאאצצצצללללוווו ננננוווודדדדעעעע ווווללללאאאא ייייתתתתבבבברררר הההה''''
ללללעעעעוווולללל ככככיייי ככככבבבבתתתתחחחחייייללללהההה,,,, דדדדאאאאגגגגוווותתתת ממממללללאאאא ווווההההוווואאאא

ללללוווו,,,, בידוחחחחססססרררר תאותו חצי לו אי כי
...לעול עושר תשבע לא ועינו לעול

בבבבככככללללככככיייי ששששממממתתתתאאאאווווהההה ממממהההה ששששללללוווו ממממממממוווו תתתתאאאאוווותתתת
ההההעעעעששששייייררררוווותתתת ככככלללל אאאאתתתת בבבבווווללללעעעע זזזזהההה ייייוווותתתתרררר.... פפפפעעעע
ווווההההעעעעששששייייררררוווותתתת טטטטוווובבבב ככככלללל ננננוווודדדדעעעע ללללאאאא אאאאששששרררר עעעעדדדד ששששללללוווו
תתתתאאאאוווותתתת יייידדדדיייי עעעעלללל ההההככככלללל ווווננננששששככככחחחח ננננבבבבללללעעעע ככככיייי ששששללללוווו,,,,
ייייוווותתתתרררר פפפפעעעע בבבבככככלללל ששששממממתתתתאאאאווווהההה ששששללללוווו ממממממממוווו

19ווווייייוווותתתתרררר'...'...'...'...

שבויה'אאאא' נשארה ומצרי עזר, לא המסר
...הממו תאות  האכזרי היצר בידי

ליקוטי יז).הלכות18. אות ד הלכה - המזון (ברכת

הקב"ה לכתוב19. אותנו זיכה הרבים ברחמיו

חלב בשם הנקראת ספרים סדרת

ושם שיז)הארץ, עמוד - ב כך:(חלק כתבנו

אשרמכל שהאיש מבואר וצדק, באמת האמור

ובנחת בשמחה חייו את לחיות באמת חפץ

מיני ושאר ומכאובים צער דאגה כל ללא

לבו להטות שלא עצמו את לשמור צריך אכזבות,

אלא כלל, וגשמיותו הזה העולם תאוות אחר

בכל האפשר ככל למעט עצמו להרגיל נכון

הזה העולם בענייני שינה,הקשור שתיה, אכילה, (כגון

וכיו"ב) פרנסה, הדרושממון, ההכרח לא (ואוליאם

יתברך) לעבודתו הדעת הרחבת כדי יותר ומעברקצת

מוקדש לעילוי נשמת אבי מורי יוסף גואטה בן עמוס חירייה ז"ל
ולעילוי נשמת אמי מורתי דינה בת ליזה יצחק ז"ל - תנצב"ה



  
      



בכל מאידך ביותר. פשוט חיים אורח לנהל לזה

התורה לימוד ואל יתברך ה' אל לברוח פנוי רגע

הנבראים. כל תכלית שהיא הקדושה,

רדוףוהנסיון אדם של שלבו עוד שכל מוכיח

הזה העולם ענייני אחר ובהול

כרצונו שאינה קטנה תנודה כל ומותריו,

הצער, היאוש, זרועות אל מטה מטה מפילתו

דברי בבחינת כלענה מרורים חייו ונהיים והרוגז

הקדושה ה.)הגמרא קימעא(סוטה רוח שאפילו

בתוכנית) שינוי איזה או קלה תנודה עוכרתו.(היינו

ענייניאמנם בכל שלםלהסתפק בלב בוחר כאשר

אם ואפילו המיעוט, בתכלית הזה העולם

ּבלחי כרוך הדבר צעריהיה חיי במשנהֹות (כאמור ְְִ

מ"ד): פ"ו וכו''),(אבות תאכל לעסוק'פתבמלח כשזוכה אזי

התנא דברי בבחינת בהתמדה, (שם):בתורה

חיות לו שיש זוכה אזי עמל', אתה 'ובתורה

הזה. בעולם גם מאוד עד גדולה ושמחה אמיתית

שמשתכריםוכנראה רבים אברכים בחוש

מכל ריק וביתם מועטות, בפרוטות

הם עמלים אך הזה, העולם והנאות גשמיות

ולא ובימים, בלילות כחם, בכל הקדושה בתורה

מאהבת לעפעפיהם ותנומה לעיניהם שינה נותנים

עצמם ומוסרים בלבם, בוערת כאש היוקדת השם

אברכים הנה הטהורה, השם ועבודת התורה על

ונראים ועליזים ושמחים ששים תמיד יּמצאּו ְִָֽאלו

פעמים ואדרבה כלל, דאגות שום להם שאין כמי

יותר הרבה רווחה חיי שחיים נראה שאפילו רבות

כל כחם בכל שעמלים אלו אותם חיים מאשר

שאלו פי על ואף למחייתם הלילה וכל היום

בהרבה משתכרים לרוב לפרנסתם בגופם שעמלים

מן שמשתלחת הברכה מקום מכל ממון, יותר

גדולה. יותר הרבה היא האברך של בכיסו השמים

בניהםוהפלא חתונת זמן מגיע שכאשר הגדול

בעזרם הוא ברוך הקדוש ובנותיהם,

באופן ונשימה, נשימה ובכל שלב, בכל ממש

רואות העינים אך להבין, יכול השכל שאין

לכל ויש יוסף, פורת בן שלימות ששמחותיהם

את חי אחד וכל בו, לדור בית מבניהם אחד

בדרך הבנים וממשיכים ובטח, בהשקט חייו

והגם כו', וכו' כחם בכל בתורה לעמול ההורים

תענוגות וגשמיות דשן מלא שולחנם שאין

שלוה, שמחה, מלא הוא אך כלל, הזה העולם

ואהבת השם מאהבת הבאים רוח, וארך

אש. כרשפי בלבם הבוערות הקדושה התורה

כןולפי על ובקדושה, בענוה ביתם שהנהגת

כשתילי יוסף פורת בן שבניהם זוכים

ולכל כן הנוהגים ועל לשולחנם, סביב זיתים

כן, לנהוג לזכות ורוצים השואפים הפחות

המשנה בסוף כן,(שם):נאמר עושה אתה 'אם

ודאי, הזה בעולם אשריך - לך' וטוב אשריך

העולם מפגעי יסורים שום לו יהיה שלא לפי

מאחר מאוד, אדם כל אצל המרובים הזה

לחיי לזכות בשביל הכל עצמו על שמקבל

וטובו חיותו שכל וכיון באמת, וקדושה תורה

באמת, השם ועבודת התורה עסק רק הוא

חייו בוודאי אזי האמיתי, הטוב חייםשזהו

ולדומה לו וטוב הזה בעולם ואשריו אמיתיים

הבא. לעולם לו

בשריםאמנם חיי אחר ימיהם כל הרודפים אלו

ותענוגותיו הזה העולם תאוות ושאר

מאוד, מרים חייהם ימי שרוב מוכיח הנסיון

תיכף כי עוכרתו'. קימעא רוח ש'אפילו וכאמור

מתמלא כולו כל רצונו, נגד קטן דבר עליו כשבא

ולכל סביבתו לכל וקנטור קנאה ורוגז חימה

יסורים לך שאין כך העת באותה בפיו לו הנופל

ואדון גביר יהיה אם ואפילו מזה יותר גדולים

שיתנהג אפשר שאי מוכיחה המציאות ומושל,

אלו אנשים של ימיהם שכל גם מה כרצונו, הכל

ועוד גאוה כעס, ותחרות, שנאה קנאה, לחץ, הוא

בישין מרעין צרורות)ועוד רבים.(צרות

ז

מוקדש להצלחת אברהם יוסף בן שולמית הי"ו וסאלי שרה בת אילנה דבורה תחי'
לפרנסה טובה וזרע בר קיימא



  
     



נאר... לא ההמה... מקנה סה  א
"ואדמתנ תנו א יח).לי מז, (בראשית 

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

הלכ והמצרי...עצמ את ומלו 21ו

העבירוווובבבבננננווווסססס הוא ,בבשר שמל לברית
 למחוז ממחוז התושבי כל את

גבל מקצה לערי את העביר הע "ואת
"קצה ועד כא)...מצרי פסוק ש) 

מעטוווובבבבההההעעעעבבבבררררהההה 'ל'פוצ הצליח הוא הזו
והעשירי 'ההליו 'בלוני את

הכנעה... קצת קיבלו לשעבר

עוווובבבבששששננננהההה ירדו הרעב של השניה
...למצרי ישראל

שהרי'יסלח תשובה. לכם אענה אם כבודו לי

מסכימים אתם ודאי שאלתם אם

הכבוד. ביראת דוניש ר' שאל - לכם' שאשיב

תשיב'.'ודאי, ודאי,

הבחנתי'כשצלצלתם אתכם, וראיתי בפעמון

נאים, בבגדים לבושים שאתם

על המתדפקים אדם בני שאר כל אלא אתם, דוקא (ולאו

מחלצותדלתי) לבוש כבודו באמת מדוע למה?

שיצאתם לפני פשוטה: סיבה לכך יש נאות?

אני 'הרי לעצמכם: חשבתם לׁשער, נקל ְֵֵַָמהבית,

להתלבש כדאי דוניש ר' כמו לעשיר הולך

מהרבנית ביקשתם גם מסתמא מחלצות'.

לג כשכברשתטרח תיקון, הצריך את לתקן הץ

הדלת על נקשתם החצר שער ליד הגעתם

יד הושטתם מיד פנימה להיכנס לכם וקראתי

ארץ בדרך אחרי ופסעתם עליכם, לשלום חמה

ליד התיישבתם לא הפנימי. החדר לעבר - לבית

פתחתם לא התיישבתי, שאני עד השולחן

אגעואלדיגע - לדבר התחלתי שאני עד בדיבור

כך, כשראיתי העניינים. התנהלו כך ארץ, דרך

ארץ דרך כזו לכם יש מדוע לעצמי, חשבתי

כלום. - הכל בסך שאני אני יודע והרי כלפי,

אתםמחשיביםאותי. לכן כסף. לי יש אלאמה?

ומכבד.למדתי מכובד מצרך הינו שכסף מכם:

רוצה שאני החליט שלי הלב כך, אם

אטמין חשוב כך הואכל אםכסף לעצמי. לשומרו

שביקשתם. ממה פחות וקיבלתם בכיסי. אותו

לפניאבל, כאן היה נובהרדוק'ער יוזל כשרבי

שונה. היה הכל בדלת, ודפק שבועיים

רשות את וקיבל נפתחה כשהדלת מיד

החמישי, החדר עד נכנס הוא - הכניסה

הוא הרבה, שחשבתי ועד הספה, על התיישב

החדר פני על התפשט והניגון לנגן, החל כבר

דונישקע! לבבי: את וצבט ירד - כולו

לך אין מכסף חוץ ממך, יהיה מה דונישקע!

בי להצליף הוסיף ועוד דונישקע!... כלום...

מתגובתי. חשש ללא תוכחה,

ערכומה את איבד הכסף שעה באותה לך, אומר

אינו הכסף כי היטב, הבנתי נמס. הכסף בעיני.

שלשום. אתמול שחשבתי כמו יקר כך כל מצרך

רשות נתתי ממילא, גדול. אחד כלום - הינו ממון

אתהמצרך הוא שיקח לו. יהיה שהכסף יוזל, לרבי

טובים... דברים עמו ויעשה כסף לו שקוראים הזה

המצרים השניה21. בשנה עצמם את מלו

נה).לרעב מא, בראשית - בחיי (רבינו

  
     



????ללללעעעעששששיייירררריייי ללללההההחחחחנננניייי ללללממממהההה

המשיכוששששוווו והמצרי עזר, לא דבר
הצדיק ויוס ולזהב. לכס לסגוד
למה ,לעשירי להחני למה הזדעזע

...???סביב ולרקוד אחריה 20לרו

וההזדמנותווווההההוווואאאא להזדמנות. חיכה רק
הגיעה...

ואזממממעעעעתתתת ,שני שבע חלפו החלו פתרו
בשנה רעב. שנות שבע החלו
שהוא, אי שרדו עוד המצרי הראשונה
נשאר לא השניה השנה כשהתחילה א
ובאו משלחת ארגנו ה ואז ,מאו לה
י מאדני, נכחד לא :ל אמרו" ,יוס לפני

הזהאמנם העולם מעמל לברוח הזוכה

בית אל הרבים וטרדותיו ומיסוריו

התורה בעסק שעותיו רוב וקובע המדרש

ואזי ממש בקרבו חיים סם נעשית היא הקדושה,

מקדושת ועונג שמחה וגדוש מלא כולו כל נהיה

הוא מחובר אשר הקדושה התורה מוצא מקור

אחרים, ידי על נעשית שמלאכתו זוכה ואף אליו

התנא מ"ה):וכמאמר פ"ג עול(שם עליו המקבל 'כל

ארץ'. דרך ועול מלכות עול ממנו מעבירין תורה,

צער בחיי כרוך הדבר יהיה פעמים אם ואף

לפי עולם, מחמדי מכל יותר שוה זה גם ודוחק

כיון מקום מכל אבותיהם, דרך רואים שהבנים

של בדרכה לילך האמיתי התכלית אל שלבו

הוא אשריו אזי ושמחה, פשטות חיי שהם תורה,

הבא... לעולם להם וטוב הזה בעולם ביתו ובני

בזה. שהארכנו מה הארץ בחלב עיי"ש

סיפר זיע"א20. שבדרון שלום רבי הגה"צ

בראשית - להגיד בספר דבריו (והובאו

שליט"א), אריאל אריה יעקב הרב לגאון ,222 וז"ל:עמוד

היחידיםר' מהגבירים היה ז"ל מטלז דוניש

ברוסיה, במהפכה לטמיון אבד לא שכספם

רווחיו את והגדיל גביר נשאר מרדכיהוא (רבי

נכדיו), הם סורוצקין ברוך ורבי נודעגיפטר שמו

מפורסם. חסד ובעל גדול כערליכער

בתלבסוף התגורר ישראל, לארץ עלה ימיו

ישראל. בארץ ונפטר אביב

לצדקהרבים דלתביתו נוקשיםעל וטוביםהיו

להיות זכה הוא מאוד. רחבה ביד ונענים

סיפור: נספר ועתה בדור, התורה תומכי מגדולי

מגיעכשרבי היה מנובהרדוק, הסבא יוזל,

היה דוניש ר' צדקה, לבקשת אליו

ואומר: בצהלה פותחה הכספת לעבר פוסע

שתחפוץ'. ככל - יוזל ר' 'קח

לוקח!...ורבי היה זצ"ל יוזל

הגיעהוה מפורסם חכם שתלמיד עובדא

מטרה למען בתחנונים וביקש לביתו

סכום ביקש הוא מצוה. דבר לאיזה נעלה

גדול)מסויים הרבה(סכום לו נתן דוניש ר' אך

שביקש. מהסכום פחות

וללאאותו מאוכזב, היה חכם תלמיד

אישית: שאלה שאל נוספת מחשבה

יוזל'אשאל כשרבי יקירנו. דוניש ר' שאלה, אותך

אומרים, כך לכאן, מגיע מנובהרדוק

כרצונך'. 'קח לו ואומר אוצרותיך את פותח אתה

הענין שמא או בשבילך? חשוב פחות אני האם

מהדברים במעלה חשוב פחות הוא הגעתי למענו

בפחות?'... אותי פוטר אתה מדוע בגינם, בא שהוא

מוקדש לעילוי נשמת יעקב יוסף בן גורג'יה ז"ל חדווה אמירה בת זכייה ז"ל
יהרון בן חדווה אמירה ז"ל - תנצב"ה



  
     



נאר... לא ההמה... מקנה סה  א
"ואדמתנ תנו א יח).לי מז, (בראשית 

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

הלכ והמצרי...עצמ את ומלו 21ו

העבירוווובבבבננננווווסססס הוא ,בבשר שמל לברית
 למחוז ממחוז התושבי כל את

גבל מקצה לערי את העביר הע "ואת
"קצה ועד כא)...מצרי פסוק ש) 

מעטוווובבבבההההעעעעבבבבררררהההה 'ל'פוצ הצליח הוא הזו
והעשירי 'ההליו 'בלוני את

הכנעה... קצת קיבלו לשעבר

עוווובבבבששששננננהההה ירדו הרעב של השניה
...למצרי ישראל

שהרי'יסלח תשובה. לכם אענה אם כבודו לי

מסכימים אתם ודאי שאלתם אם

הכבוד. ביראת דוניש ר' שאל - לכם' שאשיב

תשיב'.'ודאי, ודאי,

הבחנתי'כשצלצלתם אתכם, וראיתי בפעמון

נאים, בבגדים לבושים שאתם

על המתדפקים אדם בני שאר כל אלא אתם, דוקא (ולאו

מחלצותדלתי) לבוש כבודו באמת מדוע למה?

שיצאתם לפני פשוטה: סיבה לכך יש נאות?

אני 'הרי לעצמכם: חשבתם לׁשער, נקל ְֵֵַָמהבית,

להתלבש כדאי דוניש ר' כמו לעשיר הולך

מהרבנית ביקשתם גם מסתמא מחלצות'.

לג כשכברשתטרח תיקון, הצריך את לתקן הץ

הדלת על נקשתם החצר שער ליד הגעתם

יד הושטתם מיד פנימה להיכנס לכם וקראתי

ארץ בדרך אחרי ופסעתם עליכם, לשלום חמה

ליד התיישבתם לא הפנימי. החדר לעבר - לבית

פתחתם לא התיישבתי, שאני עד השולחן

אגעואלדיגע - לדבר התחלתי שאני עד בדיבור

כך, כשראיתי העניינים. התנהלו כך ארץ, דרך

ארץ דרך כזו לכם יש מדוע לעצמי, חשבתי

כלום. - הכל בסך שאני אני יודע והרי כלפי,

אתםמחשיביםאותי. לכן כסף. לי יש אלאמה?

ומכבד.למדתי מכובד מצרך הינו שכסף מכם:

רוצה שאני החליט שלי הלב כך, אם

אטמין חשוב כך הואכל אםכסף לעצמי. לשומרו

שביקשתם. ממה פחות וקיבלתם בכיסי. אותו

לפניאבל, כאן היה נובהרדוק'ער יוזל כשרבי

שונה. היה הכל בדלת, ודפק שבועיים

רשות את וקיבל נפתחה כשהדלת מיד

החמישי, החדר עד נכנס הוא - הכניסה

הוא הרבה, שחשבתי ועד הספה, על התיישב

החדר פני על התפשט והניגון לנגן, החל כבר

דונישקע! לבבי: את וצבט ירד - כולו

לך אין מכסף חוץ ממך, יהיה מה דונישקע!

בי להצליף הוסיף ועוד דונישקע!... כלום...

מתגובתי. חשש ללא תוכחה,

ערכומה את איבד הכסף שעה באותה לך, אומר

אינו הכסף כי היטב, הבנתי נמס. הכסף בעיני.

שלשום. אתמול שחשבתי כמו יקר כך כל מצרך

רשות נתתי ממילא, גדול. אחד כלום - הינו ממון

אתהמצרך הוא שיקח לו. יהיה שהכסף יוזל, לרבי

טובים... דברים עמו ויעשה כסף לו שקוראים הזה

המצרים השניה21. בשנה עצמם את מלו

נה).לרעב מא, בראשית - בחיי (רבינו

ז

להצלחה, תשובה שלימה ופרנסה טובה לרפאל וליה פדידה והילדים הי"ו  ולרפואה שלימה לאסתר בת זוהרה תחי'
ולהבדיל לעילוי נשמת יהושע בן מרסל ז"ל ומאיר בן מרים ז"ל



  
     



...!...!...!...!ככככסססס תתתתקקקקחחחחוווו בבבבבבבבקקקקששששהההה

ישראלבבבבזזזזככככוווותתתת ע הזדככו והחסד הצדקה
בתכלית! בממו שמאסו עד ,כ כל

אותו... זרקו כס 24וכשראו

הקדושהווווככככ בגמרא ט:)דרשו (ברכות

הע ח את נת "וה' הפסוק: את
"...אלו מצרי לו):עיני יב, (שמות 

 ''''אאאאללללמלמד''''וווו אמי, רבי אמר 
כרח בעל שהשאילו

והט ישראלדישראל, ע רצו שלא ע
מי משו הוא והזהב הכס את לקחת

הכובד). מפני (פירוש,

מהעעעע למשה, אמרו ישראל
לנו שמשעמ חושב אתה

חתיכות כבדלסחוב זה מתכת?!
לנו!

לבניווווההההקקקקבבבב""""הההה ל לו: ואמר למשה התגלה
ממש שאני לה ותאמר ישראל
כס מהמצרי לקחת שיסכימו מבקש
:אביה לאברה הבטחתי אני כי וזהב,
ואחרי אנכי  יעבד אר הי את וג"

דל" רכ יצא יד).כ טו, (בראשית 

וווועעעעהכס את לקחו ,כרח בעל ישראל,
במדבר... מסע את והחלו והזהב

,אחריה למרד יצאו ובסופו25והמצרי
שלה הקריירה את סיימו דבר של

...סו י בעמקי

ההההעעעעגגגגלללל............ חחחחטטטטאאאא טטטטווווממממאאאאתתתת

יציאתחחחחממממייייששששיייי מעת חלפו יו
החמישי וביו ,מצרי

ישראל ע התורהזכו את וקיבלו
הקדושה.

בעולם סיכוי שום אין היסוד! מדת את לתקן

הרע מהיצר להינצל הממון בתאות ששקוע למי

הממון! מתאות יצילנו ה' נשים. של

בדרשה שלום24. רבי הגה"צ שמסר

אמר זיע"א (והובאושבדרון

הרב לגאון שטז, עמוד - שלום ר' הגדת בספר דבריו

שליט"א), פוזן ישראל וז"ל:יעקב

אוליהנה שישנן שאף נראה, לכשנתבונן

הממון, מתאות יותר גדולות תאוות

הּׁשחד "ּכי נאמר: הממון תאות על רק ִַַֹאולם

צּדיקים" ּדברי ויסּלף ּפקחים ח)!יעּור כג, (שמות ְְְִִִִִִֵֵֵַַַ

של זו מוזרה תכונה מצינו הממון בתאות רק

הכסף! למען ושטות שגעון מעשי

רקכי נובע - הדעת וסחרור חושים ְִעורֹון
סם איזה יש הכסף בתאות הממון! מתאות

האדם את מיד והופך למוח העולה מיוחד

ׂשח!! הוא ומה עושה הוא מה יודע שאינו ָלשיכור

דרכיוכשמדובר את האדם מצדיק בכסף

ומשונות, שונות ואמתלאות בדיבורים

כמתעתע!!... נראה הוא כמה עד מרגיש ואינו

"וּיּגד .25וּיהפ העם ברח ּכי מצרים למל ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֽ
וּיאמרּו העם אל ועבדיו ּפרעה ְְְֲֶַַַַָָָָֹֹֽלבב

  
         



ווווחחחחססססדדדד צצצצדדדדקקקקהההה יייידדדדיייי עעעעלללל ההההממממממממוווו תתתתאאאאוווותתתת זזזזייייככככוווו

בגלותההההקקקקבבבב""""הההה ישהו ישראל שע רצה
כמה מפני וזאת מצרי באר
את שיבררו כדי מה ואחת סיבות,

.הממו תאות

הוווובבבבאאאאממממתתתת,,,, מצרי באר שהות בזמ
הממו תאות את לברר הצליחו
והגמילות הצדקה בכח וזה לגמרי!

זה! ע זה שעשו חסדי

הנביא:ווווככככ אליהו באחת22סיפר
באד פגשתי שערכתי המסעות
רבי, לי: אמר זק ואותו .פני נשוא זק
מוצלחי יותר הללו בדורות האנשי
לאנשי שהרי .מצרי יציאת דור מאנשי
חומשי חמשה רק היה מצרי יציאת דור
גדול לריבוי זכינו בדורנו ואילו, תורה,
לנביאי תורה חומשי לחמשה תורה, של
ומכיו תורה, של פלפול ולדברי וכתובי
תורה, של יותר גדולה כמות לנו שיש

...מוצלחי יותר אנחנו

יציאתוווואאאאללללייייההההוווו דור לא, לו: ענה הנביא
יותר מוצלחי היו מצרי
ירמיה הנביא של בדורו שהרי, מדורנו.
שלח והקב"ה לפשוע, הרבו ישראל ע
באזני וקראת הלו" ירמיה: הנביא את

ל זכרתי ה' אמר כה לאמר ירושלי
אחרי לכת כלולותי אהבת נעורי חסד

זרועה" לא באר ב),במדבר ב, (ירמיה

,ירושלי לבני מבטיח הקב"ה ופירושו,
בגלל לגלות ויצאו שיענשו פי על שא
ית לא הקב"ה מקו מכל ,חטאיה
ויחזור עליה ישמור אלא ,לכלות
אנשי של נפש מסירות בזכות ויגאל
אחריו שהלכו מצרי יציאת דור

זרועה! לא באר במדבר

לאותוממממממממששששיייי ואומר הנביא אליהו
דור שמעלת מוכח מכא :זק
מדורנו, יותר גדולה מצרי יציאת
התורה ריבוי בגלל היתה לא שההבטחה

.בגלל דוקא אלא

בידווווההההססססייייבבבבהההה היתה כי הגדולה למעלת
אליהו לשו וזה אחת, מצוה
נוח ,ביד שהיתה האחת המצוה הנביא:
מצוות כמה מ יותר הרבה הקב"ה לפני
?ביד שהיתה האחת המצוה ומהי שלנו,
בבבבררררייייתתתת ווווככככררררתתתתוווו אאאאחחחחתתתת ככככווווללללבבבבאאאאגגגגוווודדדדהההה ששששננננתתתתקקקקבבבבצצצצוווו

זזזזהההה.... עעעע זזזזהההה חחחחססססדדדדיייי גגגגממממייייללללוווותתתת וישמרוששששייייעעעעששששוווו
יצחק אברה ברית שהוא המילה ברית

יעקב23ויעקב, של לשו יניחו ושלא
...מצרי של לשו ילמדו ושלא אבינו

רבההובא22. אליהו דבי כג).בתנא (פרק

בזיכוךוקדושת23. מאוד תלויה האדם

לי שאמר וכמו הממון תאות

אברג'ל מיכאל יורם רבינו עט"ר מארי אבא

הלש בזה שלאזיע"א שמי ותדע, תזכור בני, ון:

שיחלום, שיחלום, שיחלום, הממון תאות תיקן

מוקדש לעילוי נשמת שמחה בת רחל ז"ל
תנצב"ה

מוקדש לעילוי נשמת אודיל בת זהירה ז"ל
תנצב"ה



  
     



...!...!...!...!ככככסססס תתתתקקקקחחחחוווו בבבבבבבבקקקקששששהההה

ישראלבבבבזזזזככככוווותתתת ע הזדככו והחסד הצדקה
בתכלית! בממו שמאסו עד ,כ כל

אותו... זרקו כס 24וכשראו

הקדושהווווככככ בגמרא ט:)דרשו (ברכות

הע ח את נת "וה' הפסוק: את
"...אלו מצרי לו):עיני יב, (שמות 

 ''''אאאאללללמלמד''''וווו אמי, רבי אמר 
כרח בעל שהשאילו

והט ישראלדישראל, ע רצו שלא ע
מי משו הוא והזהב הכס את לקחת

הכובד). מפני (פירוש,

מהעעעע למשה, אמרו ישראל
לנו שמשעמ חושב אתה

חתיכות כבדלסחוב זה מתכת?!
לנו!

לבניווווההההקקקקבבבב""""הההה ל לו: ואמר למשה התגלה
ממש שאני לה ותאמר ישראל
כס מהמצרי לקחת שיסכימו מבקש
:אביה לאברה הבטחתי אני כי וזהב,
ואחרי אנכי  יעבד אר הי את וג"

דל" רכ יצא יד).כ טו, (בראשית 

וווועעעעהכס את לקחו ,כרח בעל ישראל,
במדבר... מסע את והחלו והזהב

,אחריה למרד יצאו ובסופו25והמצרי
שלה הקריירה את סיימו דבר של

...סו י בעמקי

ההההעעעעגגגגלללל............ חחחחטטטטאאאא טטטטווווממממאאאאתתתת

יציאתחחחחממממייייששששיייי מעת חלפו יו
החמישי וביו ,מצרי

ישראל ע התורהזכו את וקיבלו
הקדושה.

בעולם סיכוי שום אין היסוד! מדת את לתקן

הרע מהיצר להינצל הממון בתאות ששקוע למי

הממון! מתאות יצילנו ה' נשים. של

בדרשה שלום24. רבי הגה"צ שמסר

אמר זיע"א (והובאושבדרון

הרב לגאון שטז, עמוד - שלום ר' הגדת בספר דבריו

שליט"א), פוזן ישראל וז"ל:יעקב

אוליהנה שישנן שאף נראה, לכשנתבונן

הממון, מתאות יותר גדולות תאוות

הּׁשחד "ּכי נאמר: הממון תאות על רק ִַַֹאולם

צּדיקים" ּדברי ויסּלף ּפקחים ח)!יעּור כג, (שמות ְְְִִִִִִֵֵֵַַַ

של זו מוזרה תכונה מצינו הממון בתאות רק

הכסף! למען ושטות שגעון מעשי

רקכי נובע - הדעת וסחרור חושים ְִעורֹון
סם איזה יש הכסף בתאות הממון! מתאות

האדם את מיד והופך למוח העולה מיוחד

ׂשח!! הוא ומה עושה הוא מה יודע שאינו ָלשיכור

דרכיוכשמדובר את האדם מצדיק בכסף

ומשונות, שונות ואמתלאות בדיבורים

כמתעתע!!... נראה הוא כמה עד מרגיש ואינו

"וּיּגד .25וּיהפ העם ברח ּכי מצרים למל ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֽ
וּיאמרּו העם אל ועבדיו ּפרעה ְְְֲֶַַַַָָָָֹֹֽלבב

ז

 מוקדש לברכה הצלחה ורפואה שלימה ליעקב בן פורטונה ובתיה בת אסתר הי"ו
והילדים היקרים יהלי, נועם, ליעד, דוד, אורי, מור אסתר, אימרי מיכאל וקורל אסתר הי"ו



  
       



מבזי  והעיקר העשירות, את מכבדי
העניות... את

היטבוווואאאא העגל את משה שטח פי על
ה'עפרות הרי לעפר, דק אשר עד
ועדיי ישראל, בני במוחות נשארו זהב'
סביבו, ומחוללי לזהב משתחוי הכל
עיי"ש. בזויה... המסכ חכמת נעשה ומאז

באותהוווודדדדעעעע נטמאו ישראל ע כל לא כי
שקיבלו כאלו ישנ טומאה, רמת
כאלו וישנ יותר גדולי טומאה חלקי
יותר... קטני טומאה חלקי שקיבלו

ההההעעעעררררצצצצההההווווככככלללל ממממדדדדתתתת ככככ טטטטווווממממאאאאתתתתוווו ככככפפפפיייי אאאאחחחחדדדד
............ללללעעעעששששיייירררריייי ששששללללוווו ווווההההססססגגגגיייידדדדהההה

סבאוווועעעעככככששששייייוווו פנה ,מבי אתה
הזה שהטבע לשמוליק, יעקב
האריות,  העשירי את ולכבד להערי
חטא מטומאת נגר הכבשי את ולבזות

העגל...

איאאאאבבבבלללל כ א שמוליק, שאל סבא,
מטומאת ולהתנקות לזכות אפשר

העגל? חטא

ילדיאאאאממממאאאא ואמרה: לחדר נכנסה
לבית... לחזור צריכי אנחנו מאוחר

ואמר:ווווססססבבבבאאאא לשמוליק חיי יעקב
ננסה ה' בעזרת הבא בביקור

הזו... השאלה על לענות

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

בעקבותא א א א .... שנוצרו   הנוראיי  הנזקי אחד

נולדה ישראל  ע שבלב היה העגל, חטא

לדעת ועלינו  !לממו תאוה  חדשה תאוה

רמת באותה נטמאו ישראל  ע כל שלא

גדול חלק  שקיבלו כאלו ישנ אלא טומאה,

 קט חלק  שקיבלו כאלו   וישנ טומאה של יותר

טומאה . של טומאתו טומאתו טומאתו טומאתו יותר  גודל גודל גודל גודל  כפי כפי כפי כפי  אחד אחד אחד אחד  כל כל כל כל 

.... לעשירי לעשירי לעשירי לעשירי שלו שלו שלו שלו  והסגידה והסגידה והסגידה והסגידה  הערצה הערצה הערצה הערצה  מדת מדת מדת מדת   כ כ כ כ

שהיא ב ב ב ב .... כמה הממו שתאות  לדעת עלינו

גרידא  עצמה התאוה רק  זו ומאוסה פסולה

עצמו. הממו יתבר יתבר יתבר יתבר ולא ה ה ה ה '''' עבודת עבודת עבודת עבודת  אדרבה אדרבה אדרבה אדרבה ,,,,

אפשרית אפשרית אפשרית אפשרית ,,,, ולא ולא ולא ולא  כמעט כמעט כמעט כמעט  היא היא היא היא   ממו ממו ממו ממו בליללא ללא ללא ללא  שהרי

מזוזות , ,תפילי ציצית, לקנות אפשר  אי  ממו

שכר  לשל אפשר ואי וכו',  המיני ארבעת

וכ וכדו'. לתורה  ילדיו  חינו עבור  לימוד

וכו'... טוב  ויו שבת ראוי ראוי ראוי ראוי הוצאות ובאמת ובאמת ובאמת ובאמת 

.... ממו ממו ממו ממו יהיה יהיה יהיה יהיה  יהודי יהודי יהודי יהודי  שלכל שלכל שלכל שלכל 

את ג ג ג ג .... לעשות צרי יהודי כל  שני , מצד  א

לברוח  וההשתדלויות המאמצי מירב  כל 

,' הממו הממו הממו הממו הממו ''''מ'תאות ''''תאות תאות תאות תאות  טומאת טומאת טומאת טומאת  כי כי כי כי 

זרה זרה זרה זרה !!!! עבודה עבודה עבודה עבודה  טומאת טומאת טומאת טומאת  כמו כמו כמו כמו  בדיוק בדיוק בדיוק בדיוק  היא היא היא היא 

הממווההבדל וההבדל וההבדל וההבדל  תאות  בעל  שהוא  שמי רק  הוא 

 עול בורא   לבי הכס  בי מפריד הוא 

הכס שכל  ובטוח חושב  הוא .הכס נות 

והוא בלבד  וטרחתו  יגיעתו  בזכות  אליו מגיע 

העושר. את  לו  שנת זה  הוא  שהקב"ה  שוכח

  
     



משהווווללללממממחחחחררררתתתת עלה סיני הר מעמד
למש סיני להר רבינו
לוחות את לקבל כדי ,יו ארבעי
משה הודיע להר, עלותו לפני הברית.
שעתיד מפורשות ישראל לע רבינו
,יו ארבעי בעוד רק מההר לרדת הוא

...הארבעי יו של היו בחצות

והמתינועעעע יו ארבעי ספרו ישראל
אלא רבה, בסבלנות רבינו למשה

בספירה. טעות לה שנפלה

ארבעיככככווווווווננננתתתת שיספרו היתה רבינו משה
להר, עלייתו יו לעצ בנוס יו
את ג בספירה החשיבו ישראל ע ואילו
היו חצות שהגיע וכשראו העליה. יו
לא ומשה חשבונ לפי הארבעי יו של
מת רבינו שמשה בטוחי היו מההר, ירד

שהיא. סיבה מאיזו ההר בראש

עגלממממששששוווו את לעשות החליטו כ
כאלהי לה שישמש כדי הזהב
רבינו... משה במקו לפניה יל אשר

עצומותבבבבממממההההייייררררוווותתתת כמויות אספו ה
לאש, אות זרקו זהב, של

רגליו... על ק הזהב' ו'עגל

הנוראההההננננזזזזקקקקיייי החטא בעקבות שנוצרו
ועד ,ונוראי עצומי היו הזה

הזה... העוו התכפר לא עוד אלו 26ימינו

בעקבותוווואאאאחחחחדדדד שנוצרו הנוראי הנזקי
בלב ברגשות. הנזק היה החטא,

!לממו התאוה נולדה ישראל ע

סורוצקיווווזזזזהההה זלמ רבי הגה"ק לשו
א):זיע"א לד, שמות  לתורה אזני)

הזהב, לעגל ישראל בני שהשתחוו קוד'
וכמו ,בעיניה חשובה העשירות היתה לא
דבני כרח בעל וישאילו חז"ל שדרשו
את מהמצרי לשאול רצו שלא ישראל,
ה'. ציווי מפני רק זאת ועשו והזהב, הכס

העגלאאאאבבבבלללל את ישראל בני שעשו אחרי
את המסמל זהב, לאלהי והשתחוו
התחילו  בזהב הנקנות התאוות

מעבדנּו" יׂשראל את ׁשּלחנּו ּכי עׂשינּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמה-ּזאת
ה) יד, (שמות

שהריופירש שהיה, ממה נהפך - 'ויהפך' רש"י:

עמי" מתוך צאו "קומו להם: יב,אמר (שם

אומרים:לא). היו לשעבר שהרי עבדיו, לבב ונהפך

למוקש" לנו זה יהיה מתי ז),"עד י, ועכשיו(שם

אחריהם לרדוף בשבילממונםשהשאילום.נהפכו

המצריםודבר הרי פלאים, פלא זה

של החזקה ידו את בחוש ראו

למרדף? שוב יצאו ואיך עולם, בורא

כסף! היא: ממונםוהתשובה בשביל

שהשאילום...

וזה הקדושה26. הגמרא קב.):לשון (סנהדרין

פורענות כל לך אין יצחק, רבי אמר

מעשרים אחד בה שאין לעולם שבאה ופורענות

הראשון, עגל של ליטרא בהכרע וארבעה

חּטאתם" עלהם ּופקדּתי ּפקדי "ּוביֹום ְְְֲִִֵֶַַָָָָשנאמר:

לד)... לב, (שמות

מוקדש להצלחת דוד אברהם בן חנה הי"ו ומור מירב בת אליס עליזה תחי'
והילדים היקרים יצחק רפאל עשהאל מתן משה אליהו שירה וחן הי"ו 



  
       



מבזי  והעיקר העשירות, את מכבדי
העניות... את

היטבוווואאאא העגל את משה שטח פי על
ה'עפרות הרי לעפר, דק אשר עד
ועדיי ישראל, בני במוחות נשארו זהב'
סביבו, ומחוללי לזהב משתחוי הכל
עיי"ש. בזויה... המסכ חכמת נעשה ומאז

באותהוווודדדדעעעע נטמאו ישראל ע כל לא כי
שקיבלו כאלו ישנ טומאה, רמת
כאלו וישנ יותר גדולי טומאה חלקי
יותר... קטני טומאה חלקי שקיבלו

ההההעעעעררררצצצצההההווווככככלללל ממממדדדדתתתת ככככ טטטטווווממממאאאאתתתתוווו ככככפפפפיייי אאאאחחחחדדדד
............ללללעעעעששששיייירררריייי ששששללללוווו ווווההההססססגגגגיייידדדדהההה

סבאוווועעעעככככששששייייוווו פנה ,מבי אתה
הזה שהטבע לשמוליק, יעקב
האריות,  העשירי את ולכבד להערי
חטא מטומאת נגר הכבשי את ולבזות

העגל...

איאאאאבבבבלללל כ א שמוליק, שאל סבא,
מטומאת ולהתנקות לזכות אפשר

העגל? חטא

ילדיאאאאממממאאאא ואמרה: לחדר נכנסה
לבית... לחזור צריכי אנחנו מאוחר

ואמר:ווווססססבבבבאאאא לשמוליק חיי יעקב
ננסה ה' בעזרת הבא בביקור

הזו... השאלה על לענות

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

בעקבותא א א א .... שנוצרו   הנוראיי  הנזקי אחד

נולדה ישראל  ע שבלב היה העגל, חטא

לדעת ועלינו  !לממו תאוה  חדשה תאוה

רמת באותה נטמאו ישראל  ע כל שלא

גדול חלק  שקיבלו כאלו ישנ אלא טומאה,

 קט חלק  שקיבלו כאלו   וישנ טומאה של יותר

טומאה . של טומאתו טומאתו טומאתו טומאתו יותר  גודל גודל גודל גודל  כפי כפי כפי כפי  אחד אחד אחד אחד  כל כל כל כל 

.... לעשירי לעשירי לעשירי לעשירי שלו שלו שלו שלו  והסגידה והסגידה והסגידה והסגידה  הערצה הערצה הערצה הערצה  מדת מדת מדת מדת   כ כ כ כ

שהיא ב ב ב ב .... כמה הממו שתאות  לדעת עלינו

גרידא  עצמה התאוה רק  זו ומאוסה פסולה

עצמו. הממו יתבר יתבר יתבר יתבר ולא ה ה ה ה '''' עבודת עבודת עבודת עבודת  אדרבה אדרבה אדרבה אדרבה ,,,,

אפשרית אפשרית אפשרית אפשרית ,,,, ולא ולא ולא ולא  כמעט כמעט כמעט כמעט  היא היא היא היא   ממו ממו ממו ממו בליללא ללא ללא ללא  שהרי

מזוזות , ,תפילי ציצית, לקנות אפשר  אי  ממו

שכר  לשל אפשר ואי וכו',  המיני ארבעת

וכ וכדו'. לתורה  ילדיו  חינו עבור  לימוד

וכו'... טוב  ויו שבת ראוי ראוי ראוי ראוי הוצאות ובאמת ובאמת ובאמת ובאמת 

.... ממו ממו ממו ממו יהיה יהיה יהיה יהיה  יהודי יהודי יהודי יהודי  שלכל שלכל שלכל שלכל 

את ג ג ג ג .... לעשות צרי יהודי כל  שני , מצד  א

לברוח  וההשתדלויות המאמצי מירב  כל 

,' הממו הממו הממו הממו הממו ''''מ'תאות ''''תאות תאות תאות תאות  טומאת טומאת טומאת טומאת  כי כי כי כי 

זרה זרה זרה זרה !!!! עבודה עבודה עבודה עבודה  טומאת טומאת טומאת טומאת  כמו כמו כמו כמו  בדיוק בדיוק בדיוק בדיוק  היא היא היא היא 

הממווההבדל וההבדל וההבדל וההבדל  תאות  בעל  שהוא  שמי רק  הוא 

 עול בורא   לבי הכס  בי מפריד הוא 

הכס שכל  ובטוח חושב  הוא .הכס נות 

והוא בלבד  וטרחתו  יגיעתו  בזכות  אליו מגיע 

העושר. את  לו  שנת זה  הוא  שהקב"ה  שוכח

ז

מוקדש לעילוי נשמת ניב אליהו בן רינה אסרף ז"ל
נלב"ע כ"ד אדר התשע"ט - תנצב"ה

 מוקדש לעילוי נשמת מכלוף סיבוני בן שמחה ז"ל
סול סיבוני בן שמחה ז"ל, גדעון אדמון בן מלכה ז"ל - תנצב"ה



  
       



 חכ יותר  שהוא חושב הוא  זה  בזכות וממילא

.מכול מוכשר  היכלי היכלי היכלי היכלי ויותר   בתו בתו בתו בתו ושוקע ושוקע ושוקע ושוקע   והול והול והול והול

,,,, ליו ליו ליו ליו  מיו מיו מיו מיו הואהטומאה הטומאה הטומאה הטומאה  מחשבתו שכל עד 

שהוא  כ כדי עד כס עוד  להשיג  כיצד רק 

עוד להשיג ומאמ אמצעי  בשו בוחל  לא 

נקרא זה וכל בנפש . פגיעה של  במחיר אפילו 

.הממו תאות 

מכ מכ מכ מכ ,,,,לעומתו,ד ד ד ד .... נקי נקי נקי נקי  ה ה ה ה ''''  שברו שברו שברו שברו יודע מי מי מי מי  הוא

הוא ולכ ,ממו לו  הנות הוא שהקב"ה

שעות לפרנסתו ודואג סבירה השתדלות  עושה

מקדיש הוא שעותיו שאר כל  ואת  ספורות,

באשה השקעה תפילה, לתורה, ה ', לעבודת

, הזולת הזולת הזולת הזולת ....ובילדי  ע ע ע ע וחסד וחסד וחסד וחסד  צדקה צדקה צדקה צדקה  ובעשיית ובעשיית ובעשיית ובעשיית 

שהיאה ה ה ה .... , הממו תאות בעל של  עונשו 

עצמו  על  ולהסתכל לחשוב  לאד גורמת

, וממו נכסי בעל באמת לא אדרבה אדרבה אדרבה אדרבה ,,,,שהוא

רב רב רב רב ....  כס כס כס כס לו לו לו לו  שחסר שחסר שחסר שחסר  גדול גדול גדול גדול  עני עני עני עני  וממילאהוא הוא הוא הוא 

סופית. אי היא  ועוד  עוד  אחר  הרדיפה 

חייו ו ו ו ו .... את לחיות באמת חפ אשר  האיש ,לכ

צער  דאגה כל ללא ובנחת בשמחה 

לשמור  צרי אכזבות, מיני ושאר  ומכאובי

 העול תאוות אחר  לבו  להטות שלא  עצמו את

עצמו  להרגיל נכו אלא  כלל, וגשמיותו  הזה 

בענייני הקשור בכל האפשר ככל  למעט 

ומעבר  הדרוש, ההכרח לא א הזה , העול

מאיד ביותר . פשוט  חיי אורח לנהל לזה 

לימוד ואל  יתבר ה' אל  לברוח פנוי רגע בכל

.הנבראי כל תכלית שהיא  הקדושה , התורה 

 אמנ אמנ אמנ להסתפק אמנ של בלב  בוחר אד כאשר 

בתכלית  הזה העול ענייני  בכל

לחית   כרו הדבר  יהיה  א ואפילו המיעוט ,

צער , בתורה בתורה בתורה בתורה חיי לעסוק לעסוק לעסוק לעסוק  כשזוכה כשזוכה כשזוכה כשזוכה  אזי אזי אזי אזי 

ושמחה ושמחה ושמחה ושמחה  אמיתית אמיתית אמיתית אמיתית  חיות חיות חיות חיות  לו לו לו לו  שיש שיש שיש שיש  זוכה זוכה זוכה זוכה  בהתמדה בהתמדה בהתמדה בהתמדה ,,,,

הזה הזה הזה הזה ....  בעול בעול בעול בעול  ג ג ג ג מאוד מאוד מאוד מאוד  עד עד עד עד  גדולה גדולה גדולה גדולה 

על על על על ז ז ז ז .... היא היא היא היא   הממו הממו הממו הממו תאות תאות תאות תאות  את את את את   לזכ לזכ לזכ לזכ  הדר הדר הדר הדר

שמשקיטה שמשקיטה שמשקיטה שמשקיטה  והיא והיא והיא והיא  וחסד וחסד וחסד וחסד .... בצדקה בצדקה בצדקה בצדקה  ריבוי ריבוי ריבוי ריבוי  ידי ידי ידי ידי 

שלו שלו שלו שלו  החומר החומר החומר החומר  את את את את  ומזככת ומזככת ומזככת ומזככת  התאוה התאוה התאוה התאוה  אש אש אש אש  את את את את 

בעיניו בעיניו בעיניו בעיניו  יחשב יחשב יחשב יחשב   שבעול שבעול שבעול שבעול  הכס הכס הכס הכס שכל שכל שכל שכל  עד עד עד עד 

בנפש בנפש בנפש בנפש   חסרו חסרו חסרו חסרו של של של של  הרגשה הרגשה הרגשה הרגשה   מתו מתו מתו מתו ולא ולא ולא ולא  למאומה למאומה למאומה למאומה 

אותו אותו אותו אותו  זיכה זיכה זיכה זיכה  שה שה שה שה '''' בחלקו בחלקו בחלקו בחלקו  שמחה שמחה שמחה שמחה   מתו מתו מתו מתו אלא אלא אלא אלא 

 רצו רצו רצו רצו את את את את   לקיי לקיי לקיי לקיי יוכל יוכל יוכל יוכל  שאתו שאתו שאתו שאתו  רב רב רב רב   לממו לממו לממו לממו

.... יתבר יתבר יתבר יתבר ה ה ה ה ''''

מוקדש לעילוי נשמת יהושע בן מרסל ז"ל ומאיר בן מרים ז"ל
תנצב"ה



  
       



 חכ יותר  שהוא חושב הוא  זה  בזכות וממילא

.מכול מוכשר  היכלי היכלי היכלי היכלי ויותר   בתו בתו בתו בתו ושוקע ושוקע ושוקע ושוקע   והול והול והול והול

,,,, ליו ליו ליו ליו  מיו מיו מיו מיו הואהטומאה הטומאה הטומאה הטומאה  מחשבתו שכל עד 

שהוא  כ כדי עד כס עוד  להשיג  כיצד רק 

עוד להשיג ומאמ אמצעי  בשו בוחל  לא 

נקרא זה וכל בנפש . פגיעה של  במחיר אפילו 

.הממו תאות 

מכ מכ מכ מכ ,,,,לעומתו,ד ד ד ד .... נקי נקי נקי נקי  ה ה ה ה ''''  שברו שברו שברו שברו יודע מי מי מי מי  הוא

הוא ולכ ,ממו לו  הנות הוא שהקב"ה

שעות לפרנסתו ודואג סבירה השתדלות  עושה

מקדיש הוא שעותיו שאר כל  ואת  ספורות,

באשה השקעה תפילה, לתורה, ה ', לעבודת

, הזולת הזולת הזולת הזולת ....ובילדי  ע ע ע ע וחסד וחסד וחסד וחסד  צדקה צדקה צדקה צדקה  ובעשיית ובעשיית ובעשיית ובעשיית 

שהיאה ה ה ה .... , הממו תאות בעל של  עונשו 

עצמו  על  ולהסתכל לחשוב  לאד גורמת

, וממו נכסי בעל באמת לא אדרבה אדרבה אדרבה אדרבה ,,,,שהוא

רב רב רב רב ....  כס כס כס כס לו לו לו לו  שחסר שחסר שחסר שחסר  גדול גדול גדול גדול  עני עני עני עני  וממילאהוא הוא הוא הוא 

סופית. אי היא  ועוד  עוד  אחר  הרדיפה 

חייו ו ו ו ו .... את לחיות באמת חפ אשר  האיש ,לכ

צער  דאגה כל ללא ובנחת בשמחה 

לשמור  צרי אכזבות, מיני ושאר  ומכאובי

 העול תאוות אחר  לבו  להטות שלא  עצמו את

עצמו  להרגיל נכו אלא  כלל, וגשמיותו  הזה 

בענייני הקשור בכל האפשר ככל  למעט 

ומעבר  הדרוש, ההכרח לא א הזה , העול

מאיד ביותר . פשוט  חיי אורח לנהל לזה 

לימוד ואל  יתבר ה' אל  לברוח פנוי רגע בכל

.הנבראי כל תכלית שהיא  הקדושה , התורה 

 אמנ אמנ אמנ להסתפק אמנ של בלב  בוחר אד כאשר 

בתכלית  הזה העול ענייני  בכל

לחית   כרו הדבר  יהיה  א ואפילו המיעוט ,

צער , בתורה בתורה בתורה בתורה חיי לעסוק לעסוק לעסוק לעסוק  כשזוכה כשזוכה כשזוכה כשזוכה  אזי אזי אזי אזי 

ושמחה ושמחה ושמחה ושמחה  אמיתית אמיתית אמיתית אמיתית  חיות חיות חיות חיות  לו לו לו לו  שיש שיש שיש שיש  זוכה זוכה זוכה זוכה  בהתמדה בהתמדה בהתמדה בהתמדה ,,,,

הזה הזה הזה הזה ....  בעול בעול בעול בעול  ג ג ג ג מאוד מאוד מאוד מאוד  עד עד עד עד  גדולה גדולה גדולה גדולה 

על על על על ז ז ז ז .... היא היא היא היא   הממו הממו הממו הממו תאות תאות תאות תאות  את את את את   לזכ לזכ לזכ לזכ  הדר הדר הדר הדר

שמשקיטה שמשקיטה שמשקיטה שמשקיטה  והיא והיא והיא והיא  וחסד וחסד וחסד וחסד .... בצדקה בצדקה בצדקה בצדקה  ריבוי ריבוי ריבוי ריבוי  ידי ידי ידי ידי 

שלו שלו שלו שלו  החומר החומר החומר החומר  את את את את  ומזככת ומזככת ומזככת ומזככת  התאוה התאוה התאוה התאוה  אש אש אש אש  את את את את 

בעיניו בעיניו בעיניו בעיניו  יחשב יחשב יחשב יחשב   שבעול שבעול שבעול שבעול  הכס הכס הכס הכס שכל שכל שכל שכל  עד עד עד עד 

בנפש בנפש בנפש בנפש   חסרו חסרו חסרו חסרו של של של של  הרגשה הרגשה הרגשה הרגשה   מתו מתו מתו מתו ולא ולא ולא ולא  למאומה למאומה למאומה למאומה 

אותו אותו אותו אותו  זיכה זיכה זיכה זיכה  שה שה שה שה '''' בחלקו בחלקו בחלקו בחלקו  שמחה שמחה שמחה שמחה   מתו מתו מתו מתו אלא אלא אלא אלא 

 רצו רצו רצו רצו את את את את   לקיי לקיי לקיי לקיי יוכל יוכל יוכל יוכל  שאתו שאתו שאתו שאתו  רב רב רב רב   לממו לממו לממו לממו

.... יתבר יתבר יתבר יתבר ה ה ה ה ''''

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



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
053-3148478הרב יגאל קדוש20:00אביאליק 9/3 משפ' קדוש אשדוד

055-6751298הרב מאיר20:00ביצחק ניסים 13 ביכנ"ס שערי רחמיםבני ברק
052-8783773הרבנית חקק19:00אלוי יצחק מברדיצ'ב 9/5 )שיעור נשים(בני 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
052-7648766הרב יעקב סלומון19:00בדרור 7, ביהכנ"ס 'שאגת אריה'ראשון לציון
 הרב משה ניזרי19:30גהעליה 5, ביכנ"ס 'מורי סלם'ראשון לציון

052-6059802הרב ראובן כהןאחרי מנחהא-ההרצל 141, ביכנ"ס 'שונה הלכות'רחובות
052-6074726הרב יהודה הררי20:30דהפרגים 19, ביכנ"ס 'זכור לאברהם'רמת ישי

050-6221515הרב אסף עזריאלאחרי מנחהא-דבבית הכנסת המקומישתולה
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





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'

- ביט ופייבוקס 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

 יהי רצון שאף אחד מאיתנו לא יפסיד 
בפרוייקט הזה של חינוך הילדים. אם 
בדברים אחרים נצא מופסדים, זה לא 
הילדים  בחינוך  אבל  נורא,  כך  כל 

אסור לנו להפסיד. 
שלנו  הגדולות  שההצלחות  עדיף 
כי  הילדים.  חינוך  בענין  דוקא  יהיו 
צדיקים  ילדים  לנו  שיהיו  נזכה  אם 
מאושר  בעולם  יהיה  לא  וקדושים 

יותר מאיתנו.

פרשת כי תשא
י"ח אדר א' התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

17:1018:0118:39 באר שבע
17:0918:0018:37תל אביב

17:0717:5818:35חיפה
17:1318:0518:43אילת

17:1218:0318:41ירושלים
16:52ירושלים 40 דק'

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

 לכל הציבור היקר
כל התפילות והשיעורים במשך השבוע וכן קבלת הקהל 

בימי שישי )עד השעה 10:00( יתקיימו בבית המדרש
של מרכז ההפצה 'המאיר לארץ' רחוב הקציר 666, נתיבות.

)לא קיימת עזרת נשים - עמכן הסליחה(

 תפילות ושיעורי השבת שימשיכו להתקיים
בבית הכנסת רח’ חיל שריון 39, נתיבות.

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

קרית 
מלאכי

שלישי כ"א אדר א' 22/02 בשעה: 20:00
רחוב הרמב"ם 1 בבית הכנסת 'הרשב"י'

רביעי כ"ב אדר א' 23/02 בשעה: 20:00קרית גת
רחוב האתרוג 5 בבית הכנסת 'אוהל שרה' 

חמישי - כל שבוע בשעה: 20:15*נתיבות
בבית המדרש 'המאיר לארץ' רחוב הקציר 666

LIVE

LIVE

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה


