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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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מצורע מצורע מצורע מצורע  פרשת פרשת פרשת פרשת 

ומועילה ומועילה ומועילה ומועילה ............ מרה מרה מרה מרה  תרופהתרופהתרופהתרופה

שליט "א סיפר סיפר סיפר סיפר  וינשטוק יאיר הרב  הגאו
,(170 עמוד  ג חלק לשבת, וז"ל :(סיפור

 מ מ מ הרבמ של בחצרו ראשונה   היושבי
,מפרימישלא מאיר רבי הקדוש
מבריגל. ירמיה רבי הוותיק החסיד היה 

אשכולותררררבבבביייי אנשי מאות היה ירמיה
וגדולה. תורה התאחדו שולחנ שעל
פני מאור בעל מופלג, חכ תלמיד
לכ ובנוס טבעית. חיי ושמחת כובש,
ואבות אבותיו אבות, זכות ג לו היתה
.חכמי ותלמידי צדיקי היו אבותיו

חסידית מטבע מטבע מטבע מטבע  דמות היה הוא  הדברי
שהיו  תשחורת לבני למופת
ומחקי גלויה  בהערצה בו מביטי

. יודעי ובלא  ביודעי אותו

היכלורבי רבי רבי רבי  את לפקוד הרבה ירמיה
ויראת דעת  לקנות מאיר , רבי  של 
בצל הסתופ ממושכות תקופות ה'.
ואמרי מוסר  לקחי ממנו שמע קדשו,
נפשו. תוככי  אל הפני אות תורה
בכל מלחבבו זז לא  מאיר  רבי  רבו,  א
הנאמ תלמידו שפקד  ופקידה פקידה
בי היה ירמיה רבי .דנאוה ביתו את 
.בפרימישלא ביותר הנכבדי  האורחי

רבי אריה אריה אריה אריה  כאשר כי ידע  כבר המשמש
לו  לתת אי  מגיע ירמיה
הרבי  של דלתו .כול ע יחד לחכות
לדבר  שלא ומיד. תיכ בפניו נפתחה 
נמצא היה  שהוא שבת שבכל כ על
תורה . לספר בעליה  אותו מכבדי היו
ה 'טיש', בשעת לו, דואגי היו וכ

 סמו הרבי.למקו של למקומו ונראה

ירמיה,ררררבבבביייי רבי תלמידו את כיבד מאיר
כשמש ברורה היתה זו עובדה
רבי .פרימישלא באי לכל יו בצהרי
עליו הרעי הוא זאת, הסתיר לא מאיר
נהרו פניו גבול, ללא ויקר כבוד אותות
רבי של בואו על שבישרוהו אימת כל
פונה היה התורה אמירת בשעת ירמיה,
אליו רק מדבר כמו לעברו, רבות פעמי

.הניצבי הע לכל ולא

בחצר כל כל כל כל  ,ומפורס ידוע היה זאת 
ירמיה  'רבי . פרימישלא הקודש
 ושו ביותר , החשובי החסידי  מ הוא 
נימא'. כמלוא מגדלותו תסיטנו לא רוח

היו ...והנהוהנהוהנהוהנה,,,, ובא הגיע 

אתכהרגלו כהרגלו כהרגלו כהרגלו ,,,, ירמיה רבי  עזב הפע ג
כאשר .לפרימישלא ונסע עירו 

ע"ר 580654762 | למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

- כל הזכויות שמורות -



  
    



מצורע מצורע מצורע מצורע  פרשת פרשת פרשת פרשת 

ומועילה ומועילה ומועילה ומועילה ............ מרה מרה מרה מרה  תרופהתרופהתרופהתרופה

שליט "א סיפר סיפר סיפר סיפר  וינשטוק יאיר הרב  הגאו
,(170 עמוד  ג חלק לשבת, וז"ל :(סיפור

 מ מ מ הרבמ של בחצרו ראשונה   היושבי
,מפרימישלא מאיר רבי הקדוש
מבריגל. ירמיה רבי הוותיק החסיד היה 
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. יודעי ובלא  ביודעי אותו

היכלורבי רבי רבי רבי  את לפקוד הרבה ירמיה
ויראת דעת  לקנות מאיר , רבי  של 
בצל הסתופ ממושכות תקופות ה'.
ואמרי מוסר  לקחי ממנו שמע קדשו,
נפשו. תוככי  אל הפני אות תורה
בכל מלחבבו זז לא  מאיר  רבי  רבו,  א
הנאמ תלמידו שפקד  ופקידה פקידה
בי היה ירמיה רבי .דנאוה ביתו את 
.בפרימישלא ביותר הנכבדי  האורחי

רבי אריה אריה אריה אריה  כאשר כי ידע  כבר המשמש
לו  לתת אי  מגיע ירמיה
הרבי  של דלתו .כול ע יחד לחכות
לדבר  שלא ומיד. תיכ בפניו נפתחה 
נמצא היה  שהוא שבת שבכל כ על
תורה . לספר בעליה  אותו מכבדי היו
ה 'טיש', בשעת לו, דואגי היו וכ
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ירמיה,ררררבבבביייי רבי תלמידו את כיבד מאיר
כשמש ברורה היתה זו עובדה
רבי .פרימישלא באי לכל יו בצהרי
עליו הרעי הוא זאת, הסתיר לא מאיר
נהרו פניו גבול, ללא ויקר כבוד אותות
רבי של בואו על שבישרוהו אימת כל
פונה היה התורה אמירת בשעת ירמיה,
אליו רק מדבר כמו לעברו, רבות פעמי

.הניצבי הע לכל ולא

בחצר כל כל כל כל  ,ומפורס ידוע היה זאת 
ירמיה  'רבי . פרימישלא הקודש
 ושו ביותר , החשובי החסידי  מ הוא 
נימא'. כמלוא מגדלותו תסיטנו לא רוח

היו ...והנהוהנהוהנהוהנה,,,, ובא הגיע 

אתכהרגלו כהרגלו כהרגלו כהרגלו ,,,, ירמיה רבי  עזב הפע ג
כאשר .לפרימישלא ונסע עירו 

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.



  
    



'בסו''''ההההככככלללל  עצמו את ניח  כדאי'
הרבי אל אכנס מעז, מתוק יצא
הרבי ולמה, מה על ואדע החדרה,
הבזיו עומק על אותי יפייס בוודאי

בצדק'... שלא לי שהנחיל

 סו סו סו נכנססו הוא  תורו. הגיע סו
לו  הושיט  מאיר רבי לחדר...
לו  ואמר לשלו אצבעותיו קצה 
,לשלו ל' וברורות: חדות  במילי
יותר!' חשובי  בענייני טרוד אני

מדאי.הגלולה הגלולה הגלולה הגלולה  מרה  היתה  הזו

מאותרבי רבי רבי רבי  אות כל  בזכרונו העלה ירמיה
' עליכ שלו' וברכות  פני קבלות
דופ יוצא לביקור  עד  זכה לה צוהלות 
לא החלטה : בלבו  גמלה במקו בו זה.

הביתה.  תיכ לנסוע  לשבת, להשאר 

'יתכ אבל אבל אבל אבל  עמו , היתה  אחרת  רוח בבוקר ,
רוחו  את  העכירו   ענייני אלו  אי כי 
מכאובו  להמתיק  מקו ומצא הרבי של
מנוחה , תבוא  שבת  תבוא  במקורבו . דוקא 
ישוב  כבראשונה. אהבתו תתגלה  בשבת
.'קדושי של  לבנ כיאות  אותו ויכבד

את בליל בליל בליל בליל  לתפוס מיודענו נחפז שבת
הגבאי .בשולח הקבוע  מקומו
ככל  קרוב  שישב לו דאגו  עצמ
ואת  מה נעלמה הרבי כוונת האפשר,

שאת. יכלו לא המקורב  חרפת

,,,,אתבבבברררר לערו מאיר רבי כשנכנס
,המסובי כל את סקר ,השולח

היושבי מ ירמיה רבי את ובראותו
:ר בקול ואמר בחריפות בו הביט ראשונה,

הרבישע''''אינני אינני אינני אינני  של היחוס כל מה   מבי
'הרבי),אייניקלא וא(נכדי 

,בכ מה  ?גדולי  אנשי היו  אבותיה
לעצמ  טופחי העצמי?  יחוס מהו
אני, קדוש אני, גדול ואומרי הבט על

'! גאי  דלי אומר, ומאיר

לחתואאאאתתתת אפשר היה שנוצר השקט
מבי ואחד אחד כל ...בסכי

חש המדרש בבית כאבוהנמצאי את
זו היתה כמו ירמיה רבי של ובושתו

שלו. בושתו

שאמר וכמו וכמו וכמו וכמו  התורה בדברי ,בכ די לא 
מאיר  רבי דיבר הסעודה , בשעת
רק המסתמכי ' הנכדי' של גנות על
ריקי עצמ ה בעוד אבות, יחוס  על
מבטו  היישיר מעשה ובשעת ,מתוכ
יהיה 'שלא  שאומר: כמי ירמיה , רבי אל
...'! מתכוי אני אלי לטעות,  מקו

 כ כ כ הסעודות.כ שלשת בכל

ירמיהבמוצאי במוצאי במוצאי במוצאי  רבי החליט שבת
ברכת  ליטול בלא לנסוע 
די  בזיונות שבע כבר הוא פרידה.
ימי כמה לפני הנה  הגיע מאז והותר,
. כמי דמו את לשפו חדל אינו הרבי

 לבסו לבסו לבסו להיפרד,לבסו זאת בכל ונכנס נמל
את  לא  א כי מחשבה מתו

  
    



להיכנס , השמש  מאריה  ביקש  הגיע 
יודיע ואני רגע   המת לו אמר והשמש

.כ על לרב

למרבהההההששששממממשששש א לרבי, והודיע נכנס
את מאיר רבי קיבל תדמהתו
מי את הגיע? ירמיה 'רבי בקרירות. הידיעה
את לקחת יכול הוא מצידי !?מעניי זה
בא!' הוא למקושממנו חזרה ולחזור רגליו

ואזאריה אריה אריה אריה  רוקו... את בלע  השמש
לו? לומר מה רבי! ושאל: גמגמ

המיליורבי ורבי ורבי ורבי  את  בשלוה : עונה  מאיר
ותאמר ותוסי בדיוק, ל שאמרתי

כלל ! אותו  לראות  רוצה  לא  שאני לו

והוארבי רבי רבי רבי  התשובה ... את שמע  ירמיה 
 בסמו שעמד הכסא במסעד נאחז 
עיגולי סביבו, הסתחרר עולמו לו,
אותו... לבלוע רצו ומאיימי שחורי

החליט :ואז ואז ואז ואז  הוא  רגע של בהחלטה
מפתח  זז לא אני שיהיה  מה  יהיה
עמי... ידבר מאיר שרבי עד החדר

יצא ולפתע ולפתע ולפתע ולפתע ,,,, מאיר  רבי הדלת, נפתחה
ירמי ברבי  וכשהבחי ה מהחדר 

היטה רוח בקוצר לו  וממתי העומד
אבה ולא  השני לצד בהפגנתיות ראשו

בפניו... הביט

תרעומת,טינה טינה טינה טינה  של תחילתה קלה ,
ירמיה ... רבי של בלבו עלתה

עטרהממממקקקקווווררררבבבבייייוווו להחזיר ניסו הרבי של
שוב נכנס מה אחד ליושנה.
הממתי אהוב תלמיד אותו על לרמז לחדר
ידי על רגוזה בגערה וננז שפלה, בנפש לו
אותו צרי מי ממני? רוצה הוא 'מה הרבי:
,'ולשלו לחיי לביתו שיסע מצידי ?כא
של לאזניו רשהגיעהעד בקול גערתחכ
ל' מעט. הרבי נתרצה לבסו ירמיה. רבי
מעט לי יוותר א כי שלנו ליחס לו אמור
להיכנס'. יוכל קהל, לקבל כשאסיי זמ

ליד שעות שעות שעות שעות  ירמיה רבי עמד  ארוכות
. הע פשוטי כל  ע אחת בשורה הפתח,

והתבזה . עמד

לאשבע שבע שבע שבע  , מש להימלט  רצה   פעמי
,הבזיו את להכיל היה  יכול
המשמשי אחד בו תפס פע ובכל
דברי  אליו דיברו יברח. שלא  בו והחזיק
שמאומה לו הסבירו ,ופיוסי ריצויי
לו  יסביר מעט עוד בוודאי קרה, לא
באמנה היתה 'אר , פני מאיר רבי
וביני  ביני אירע . מה  יתברר תיכ ,'א

(ובינתי)שראה אד כל שעות, חלפו
עיני זוג פער  ממתי ירמיה  רבי את

נעמי'? 'הזאת כאומר: משתוממות,

רביכל כל כל כל  של לבו את פילח כזה מבט
החרפה  שוברת כיצד חש הוא ירמיה,
והשתנו  גווני החליפו פניו  לבו . את
חדשות  פני כל .פעמי עשרות  ככרו
ועוד. עוד הבזיו את הכפילו אותו, שראו 

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



  
    



'בסו''''ההההככככלללל  עצמו את ניח  כדאי'
הרבי אל אכנס מעז, מתוק יצא
הרבי ולמה, מה על ואדע החדרה,
הבזיו עומק על אותי יפייס בוודאי

בצדק'... שלא לי שהנחיל

 סו סו סו נכנססו הוא  תורו. הגיע סו
לו  הושיט  מאיר רבי לחדר...
לו  ואמר לשלו אצבעותיו קצה 
,לשלו ל' וברורות: חדות  במילי
יותר!' חשובי  בענייני טרוד אני

מדאי.הגלולה הגלולה הגלולה הגלולה  מרה  היתה  הזו

מאותרבי רבי רבי רבי  אות כל  בזכרונו העלה ירמיה
' עליכ שלו' וברכות  פני קבלות
דופ יוצא לביקור  עד  זכה לה צוהלות 
לא החלטה : בלבו  גמלה במקו בו זה.

הביתה.  תיכ לנסוע  לשבת, להשאר 

'יתכ אבל אבל אבל אבל  עמו , היתה  אחרת  רוח בבוקר ,
רוחו  את  העכירו   ענייני אלו  אי כי 
מכאובו  להמתיק  מקו ומצא הרבי של
מנוחה , תבוא  שבת  תבוא  במקורבו . דוקא 
ישוב  כבראשונה. אהבתו תתגלה  בשבת
.'קדושי של  לבנ כיאות  אותו ויכבד

את בליל בליל בליל בליל  לתפוס מיודענו נחפז שבת
הגבאי .בשולח הקבוע  מקומו
ככל  קרוב  שישב לו דאגו  עצמ
ואת  מה נעלמה הרבי כוונת האפשר,

שאת. יכלו לא המקורב  חרפת

,,,,אתבבבברררר לערו מאיר רבי כשנכנס
,המסובי כל את סקר ,השולח

היושבי מ ירמיה רבי את ובראותו
:ר בקול ואמר בחריפות בו הביט ראשונה,

הרבישע''''אינני אינני אינני אינני  של היחוס כל מה   מבי
'הרבי),אייניקלא וא(נכדי 

,בכ מה  ?גדולי  אנשי היו  אבותיה
לעצמ  טופחי העצמי?  יחוס מהו
אני, קדוש אני, גדול ואומרי הבט על

'! גאי  דלי אומר, ומאיר

לחתואאאאתתתת אפשר היה שנוצר השקט
מבי ואחד אחד כל ...בסכי

חש המדרש בבית כאבוהנמצאי את
זו היתה כמו ירמיה רבי של ובושתו

שלו. בושתו

שאמר וכמו וכמו וכמו וכמו  התורה בדברי ,בכ די לא 
מאיר  רבי דיבר הסעודה , בשעת
רק המסתמכי ' הנכדי' של גנות על
ריקי עצמ ה בעוד אבות, יחוס  על
מבטו  היישיר מעשה ובשעת ,מתוכ
יהיה 'שלא  שאומר: כמי ירמיה , רבי אל
...'! מתכוי אני אלי לטעות,  מקו

 כ כ כ הסעודות.כ שלשת בכל

ירמיהבמוצאי במוצאי במוצאי במוצאי  רבי החליט שבת
ברכת  ליטול בלא לנסוע 
די  בזיונות שבע כבר הוא פרידה.
ימי כמה לפני הנה  הגיע מאז והותר,
. כמי דמו את לשפו חדל אינו הרבי

 לבסו לבסו לבסו להיפרד,לבסו זאת בכל ונכנס נמל
את  לא  א כי מחשבה מתו

  
    



להיכנס , השמש  מאריה  ביקש  הגיע 
יודיע ואני רגע   המת לו אמר והשמש

.כ על לרב

למרבהההההששששממממשששש א לרבי, והודיע נכנס
את מאיר רבי קיבל תדמהתו
מי את הגיע? ירמיה 'רבי בקרירות. הידיעה
את לקחת יכול הוא מצידי !?מעניי זה
בא!' הוא למקושממנו חזרה ולחזור רגליו

ואזאריה אריה אריה אריה  רוקו... את בלע  השמש
לו? לומר מה רבי! ושאל: גמגמ

המיליורבי ורבי ורבי ורבי  את  בשלוה : עונה  מאיר
ותאמר ותוסי בדיוק, ל שאמרתי

כלל ! אותו  לראות  רוצה  לא  שאני לו

והוארבי רבי רבי רבי  התשובה ... את שמע  ירמיה 
 בסמו שעמד הכסא במסעד נאחז 
עיגולי סביבו, הסתחרר עולמו לו,
אותו... לבלוע רצו ומאיימי שחורי

החליט :ואז ואז ואז ואז  הוא  רגע של בהחלטה
מפתח  זז לא אני שיהיה  מה  יהיה
עמי... ידבר מאיר שרבי עד החדר

יצא ולפתע ולפתע ולפתע ולפתע ,,,, מאיר  רבי הדלת, נפתחה
ירמי ברבי  וכשהבחי ה מהחדר 

היטה רוח בקוצר לו  וממתי העומד
אבה ולא  השני לצד בהפגנתיות ראשו

בפניו... הביט

תרעומת,טינה טינה טינה טינה  של תחילתה קלה ,
ירמיה ... רבי של בלבו עלתה

עטרהממממקקקקווווררררבבבבייייוווו להחזיר ניסו הרבי של
שוב נכנס מה אחד ליושנה.
הממתי אהוב תלמיד אותו על לרמז לחדר
ידי על רגוזה בגערה וננז שפלה, בנפש לו
אותו צרי מי ממני? רוצה הוא 'מה הרבי:
,'ולשלו לחיי לביתו שיסע מצידי ?כא
של לאזניו רשהגיעהעד בקול גערתחכ
ל' מעט. הרבי נתרצה לבסו ירמיה. רבי
מעט לי יוותר א כי שלנו ליחס לו אמור
להיכנס'. יוכל קהל, לקבל כשאסיי זמ

ליד שעות שעות שעות שעות  ירמיה רבי עמד  ארוכות
. הע פשוטי כל  ע אחת בשורה הפתח,

והתבזה . עמד

לאשבע שבע שבע שבע  , מש להימלט  רצה   פעמי
,הבזיו את להכיל היה  יכול
המשמשי אחד בו תפס פע ובכל
דברי  אליו דיברו יברח. שלא  בו והחזיק
שמאומה לו הסבירו ,ופיוסי ריצויי
לו  יסביר מעט עוד בוודאי קרה, לא
באמנה היתה 'אר , פני מאיר רבי
וביני  ביני אירע . מה  יתברר תיכ ,'א

(ובינתי)שראה אד כל שעות, חלפו
עיני זוג פער  ממתי ירמיה  רבי את

נעמי'? 'הזאת כאומר: משתוממות,

רביכל כל כל כל  של לבו את פילח כזה מבט
החרפה  שוברת כיצד חש הוא ירמיה,
והשתנו  גווני החליפו פניו  לבו . את
חדשות  פני כל .פעמי עשרות  ככרו
ועוד. עוד הבזיו את הכפילו אותו, שראו 

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.



  
    



דהרוההההעעעעגגגגללללוווו ואלו בסוסי הצלי
התקרבה הכרכרה במהירות.
להאט ברס מש העגלו ההר. לצלע

כרגיל. הקצב, את

בכ,אאאאללללאאאא המורגלי שהסוסי
ה לציית, סירבו פתאו
מרוצ האטו ולא לדהור המשיכו
העגלו של הקמות עיניו לנגד כלל.
כאחוזי במהירות הלאה הסוסי דהרו

...טירו

להגיע,ההההתתתתווווצצצצאאאאהההה איחרה לא האיומה
הסוסי צללו החד בפיתול
רבי הגיע ולא .תהו אלי הכרכרה ע
גופו שנעשה עד ההר חצי עד ירמיה
העגלו .לישבז רחמנא ,אברי אברי
פציעות ונפצע בחיי נותר לעומתו,
ההשתאות. למראה בלבד, שטחיות

לפרימישלא.ההההיייידדדדייייעעעעהההה הגיעה הקשה
ירמיה רבי כי בוודאות נודע
ויספר יכנס מי ויכוחי החלו ההרוג. הוא
בבחינת: להיות רצה לא איש לרבי. זאת
שקיבל עד כסיל', הא דה 'מצא
אברה חיי רבי החת כרחו, בעל עליו
הקדוש חותנו אל ונכנס ממיקולייב,
לו לספר הקדרה כשולי שחורות בפני

.האסו על

עליו''''לללליייי הרעי  לספר?' צרי אתה
יודע איני כלו' בקולו. מאיר רבי

אינו מאיר שאירע? הקשה המאורע את
זאת'. לו ויבשרו שיבואו צרי

שהדבר''''יייידדדדעעעעתתתתיייי לפני עוד ידעתי, בני
לחתנו, הרבי אמר אירע',
החביב מיודענו על נגזרה איומה 'גזירה
הגזירה את בשמי ראיתי ירמיה. רבי
השפעתי ולכ להמתיקה. וניסיתי המרה
מי אח, בזיונות. של עצו שפע עליו

.בזיו של בושה של ערכה ידע

עליבבבבזזזזייייוווו גיהנ בעצמו, הגיהנ הוא
אדמות.

הזה,קקקקממממצצצצוווו בעול בזיו של אחד
בגיהנ שני כמה כנגד שקול

קשות. גזירות ומבטל

יסוריואאאאייייללללוווו את מקבל ירמיה רבי היה
הגזירה. מתבטלת היתה באהבה,
וכל ,מכא וברח התכעס הוא ,בר
היה הכל .לחינ היו שסבל היסורי

'!כלו לו הועילו לא ,לחינ

חחחחיייייייי'''' 'חותנ את אתה מכיר ,אברה
דרכי 'וכי  ואמר הרבי המשי
ירמיה רבי חונ אילו ?אנשי לבזות
רוצה כי מבי היה בינה, של בקורטוב
לו עמדה גאותו אבל בטובתו. אני
כדאי כי לדעת השכיל לא ,לרוע

באהבה!'... ובזיונות יסורי לקבל

נוס...ווווננננבבבבייייאאאא סיפור

  
    



את  יקנא הפחות לכל הוא , כבודו
ה חטאו מה  . הקדושי אבותיו קנאת

?הקלו עמוד אל הוקע  שנכד

,,,, אול אול אול יקדה אול החדר , מ ויצא כששב 
נורא. כעס של תבערה  בלבו 
מופגנת, בקרירות קיבלו מאיר  רבי
לפצות  לו הניח לא  עצומות, חצי בעיני
ביקש  לא. ותו 'עליכ  שלו' פה ,
ריחו  את הבאיש מי ולשאול פה לפצות

אפס  שכזו. מופלגת לא (א),במדה  הרבי
באצבעו  אחת, מילה ולו לדבר  לו הניח
רגוזות. היו ופניו הדלת  לעבר לו החוה 

לאכעת כעת כעת כעת  לפרימישלא הוא  ברורות, ידע 
סיפר  כנראה , מישהו, עוד . ישוב
הדברי את  קיבל  והרבי  הרע , לשו עליו 

. הדברי נכוני א מפיו לברר  בלא 

 מתו מתו מתו האכסניאמתו אל   הל  זע מחשבות
שקשוק שמע   הדר באמצע  שלו.

י פא(גלגלי)(צהלת )וצניפת. סוסי 
צב עגלת  והנה עיניו מכוסה)נשא  (עגלה 

ממנה  ירד רגע כעבור לקראתו. באה
הצדיק   הרבי של חתנו  מוכר אד

ממיקולייב. אברה חיי רבי

רבי ''''מדוע מדוע מדוע מדוע  הקבילו  '?פני נפלו
ויד  פני בצהלת אברה  חיי
מאוד!' כעוס  נראה 'אתה   מושטת

פצעי?'''''רוצה רוצה רוצה רוצה  על מלח לשפו אתה
עמוק. כעס  מתו ירמיה רבי עליו  התנפל 

כלו''''זזזזהההה יודע ואיני הגעתי, עתה
פני א האחרונות, מהתרחשויות
,בלב שוכ גדול רוגז כי אותי מלמדות
איש בלב "דאגה :החכ אמר וכבר

כה)'ישחנה" יב, חיי(משלי רבי אמר 
יחד, נשב 'הבה  מפייס בקול אברה
שאירע'. מה על בנחת ונדבר משהו נשתה

אחתאאאאבבבבלללל רגל על מיהר. ירמיה רבי
הנרעש אברה חיי לרבי סיפר
טעמו ושינוי אותו הקורות כל על
,ל 'דע :סיי הוא חותנו. של המפתיע
לא ברתי! על עוד. חוזר לא לכא אני
לרעה נשתניתי ולא פשעתי לא חטאתי
יבזה כ שבגי ,קוד שהייתי מכפי

ומדה'. גבול ללא חמי אותי

'אל''''חחחחזזזזוווורררר  החת בו הפציר  'ב
אל ואכנס הנני לברוח, תמהר

אירע'. מה לברר חותני

 חפ''''ללללאאאא'''' 'אינני  בכעס ירמיה רבי צעק
מתווכי צרי אינני בטובות,

.'למיניה הרגעה ואמצעי

כעסוככככררררככככררררתתתתוווו .מפרימישלא התרחקה
הוא במאומה. שכ לא הגדול
,דחוקי והסברי תירוצי שו יקבל לא
לא אחרת, חסידית חצר אל יצטר מעתה
אחר, רבי אל יל ה', ועובדי צדיקי חסרי
לא ג הפחות לכל אותו, יכבד לא שא

קי עליו ויצוק אותו, חרפות.יבזה תונותשל

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



  
    



דהרוההההעעעעגגגגללללוווו ואלו בסוסי הצלי
התקרבה הכרכרה במהירות.
להאט ברס מש העגלו ההר. לצלע

כרגיל. הקצב, את

בכ,אאאאללללאאאא המורגלי שהסוסי
ה לציית, סירבו פתאו
מרוצ האטו ולא לדהור המשיכו
העגלו של הקמות עיניו לנגד כלל.
כאחוזי במהירות הלאה הסוסי דהרו

...טירו

להגיע,ההההתתתתווווצצצצאאאאהההה איחרה לא האיומה
הסוסי צללו החד בפיתול
רבי הגיע ולא .תהו אלי הכרכרה ע
גופו שנעשה עד ההר חצי עד ירמיה
העגלו .לישבז רחמנא ,אברי אברי
פציעות ונפצע בחיי נותר לעומתו,
ההשתאות. למראה בלבד, שטחיות

לפרימישלא.ההההיייידדדדייייעעעעהההה הגיעה הקשה
ירמיה רבי כי בוודאות נודע
ויספר יכנס מי ויכוחי החלו ההרוג. הוא
בבחינת: להיות רצה לא איש לרבי. זאת
שקיבל עד כסיל', הא דה 'מצא
אברה חיי רבי החת כרחו, בעל עליו
הקדוש חותנו אל ונכנס ממיקולייב,
לו לספר הקדרה כשולי שחורות בפני

.האסו על

עליו''''לללליייי הרעי  לספר?' צרי אתה
יודע איני כלו' בקולו. מאיר רבי

אינו מאיר שאירע? הקשה המאורע את
זאת'. לו ויבשרו שיבואו צרי

שהדבר''''יייידדדדעעעעתתתתיייי לפני עוד ידעתי, בני
לחתנו, הרבי אמר אירע',
החביב מיודענו על נגזרה איומה 'גזירה
הגזירה את בשמי ראיתי ירמיה. רבי
השפעתי ולכ להמתיקה. וניסיתי המרה
מי אח, בזיונות. של עצו שפע עליו

.בזיו של בושה של ערכה ידע

עליבבבבזזזזייייוווו גיהנ בעצמו, הגיהנ הוא
אדמות.

הזה,קקקקממממצצצצוווו בעול בזיו של אחד
בגיהנ שני כמה כנגד שקול

קשות. גזירות ומבטל

יסוריואאאאייייללללוווו את מקבל ירמיה רבי היה
הגזירה. מתבטלת היתה באהבה,
וכל ,מכא וברח התכעס הוא ,בר
היה הכל .לחינ היו שסבל היסורי

'!כלו לו הועילו לא ,לחינ

חחחחיייייייי'''' 'חותנ את אתה מכיר ,אברה
דרכי 'וכי  ואמר הרבי המשי
ירמיה רבי חונ אילו ?אנשי לבזות
רוצה כי מבי היה בינה, של בקורטוב
לו עמדה גאותו אבל בטובתו. אני
כדאי כי לדעת השכיל לא ,לרוע

באהבה!'... ובזיונות יסורי לקבל

נוס...ווווננננבבבבייייאאאא סיפור

  
    



את  יקנא הפחות לכל הוא , כבודו
ה חטאו מה  . הקדושי אבותיו קנאת

?הקלו עמוד אל הוקע  שנכד

,,,, אול אול אול יקדה אול החדר , מ ויצא כששב 
נורא. כעס של תבערה  בלבו 
מופגנת, בקרירות קיבלו מאיר  רבי
לפצות  לו הניח לא  עצומות, חצי בעיני
ביקש  לא. ותו 'עליכ  שלו' פה ,
ריחו  את הבאיש מי ולשאול פה לפצות

אפס  שכזו. מופלגת לא (א),במדה  הרבי
באצבעו  אחת, מילה ולו לדבר  לו הניח
רגוזות. היו ופניו הדלת  לעבר לו החוה 

לאכעת כעת כעת כעת  לפרימישלא הוא  ברורות, ידע 
סיפר  כנראה , מישהו, עוד . ישוב
הדברי את  קיבל  והרבי  הרע , לשו עליו 

. הדברי נכוני א מפיו לברר  בלא 

 מתו מתו מתו האכסניאמתו אל   הל  זע מחשבות
שקשוק שמע   הדר באמצע  שלו.

י פא(גלגלי)(צהלת )וצניפת. סוסי 
צב עגלת  והנה עיניו מכוסה)נשא  (עגלה 

ממנה  ירד רגע כעבור לקראתו. באה
הצדיק   הרבי של חתנו  מוכר אד

ממיקולייב. אברה חיי רבי

רבי ''''מדוע מדוע מדוע מדוע  הקבילו  '?פני נפלו
ויד  פני בצהלת אברה  חיי
מאוד!' כעוס  נראה 'אתה   מושטת

פצעי?'''''רוצה רוצה רוצה רוצה  על מלח לשפו אתה
עמוק. כעס  מתו ירמיה רבי עליו  התנפל 

כלו''''זזזזהההה יודע ואיני הגעתי, עתה
פני א האחרונות, מהתרחשויות
,בלב שוכ גדול רוגז כי אותי מלמדות
איש בלב "דאגה :החכ אמר וכבר

כה)'ישחנה" יב, חיי(משלי רבי אמר 
יחד, נשב 'הבה  מפייס בקול אברה
שאירע'. מה על בנחת ונדבר משהו נשתה

אחתאאאאבבבבלללל רגל על מיהר. ירמיה רבי
הנרעש אברה חיי לרבי סיפר
טעמו ושינוי אותו הקורות כל על
,ל 'דע :סיי הוא חותנו. של המפתיע
לא ברתי! על עוד. חוזר לא לכא אני
לרעה נשתניתי ולא פשעתי לא חטאתי
יבזה כ שבגי ,קוד שהייתי מכפי

ומדה'. גבול ללא חמי אותי

'אל''''חחחחזזזזוווורררר  החת בו הפציר  'ב
אל ואכנס הנני לברוח, תמהר

אירע'. מה לברר חותני

 חפ''''ללללאאאא'''' 'אינני  בכעס ירמיה רבי צעק
מתווכי צרי אינני בטובות,

.'למיניה הרגעה ואמצעי

כעסוככככררררככככררררתתתתוווו .מפרימישלא התרחקה
הוא במאומה. שכ לא הגדול
,דחוקי והסברי תירוצי שו יקבל לא
לא אחרת, חסידית חצר אל יצטר מעתה
אחר, רבי אל יל ה', ועובדי צדיקי חסרי
לא ג הפחות לכל אותו, יכבד לא שא

קי עליו ויצוק אותו, חרפות.יבזה תונותשל

ז

מוקדש לעילוי נשמת לאון בן מלכה  ז"ל  נלב"ע א' כסליו
ומרים בת שרה ז"ל נלב"ע י"א טבת התש"ע - תנצב"ה

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



  
     



סיכמת:טטטטוווובבבב,,,, כ בטח לנחש. לנו תנו
שא נלמד הללו מהסיפורי'
,אות מבזה וצדיק, חכ תלמיד יהודי,
כי באהבה, זאת קבל עליו, תכעס אל

יוד עושה'.הוא שהוא מה ע

אווווההההאאאאממממתתתת,,,, חשוב, מסר זה צדקת
התכווננו. לזה לא לא,

בזיו.ההההננננקקקקוווודדדדהההה של כחו היא כא המרכזית

ממממעעעעללללתתתתשה היתה צדיקי אות של
'דיני' האד על ששורה ידעו
א .בזיו לו לתת צרי למתק וכדי
מעצמה, נעשית לא ההמתקה סו סו

.הבזיו ידי על נעשתה ההמתקה

באהבהככככיייי הבזיונות קבלת ידי על
הוא וממילא עוונותיו, לו מתכפרי

רוחנית חדשה, מציאות להיות נהפ
...הדיני מתמתקי ובכ יותר, 1וטהורה

שקשורטטטטוווובבבב,,,, מי לעצמנו, חושבי אנו
אלו יעשו מה אבל אשריו, לצדיק
שזה לדעת עלינו א ...לכ זכו שלא

.כ לא

בלככככלללל אמי בקשר קשור ויהודי יהודי
האמת' ל'הצדיק 655)ימוט (גימטריא

הוא' ברו 655),'הקדוש וכשה'(גימטריא
על מקטרגת הדי שמדת רואה יתבר
להצילו... כדי בזיונות לו שולח הוא יהודי

ווווללללככככהאד על שולח הקב"ה כאשר
כי מאוד בזה לשמוח עליו בזיו
מתכפרי בזיו מקבל שהאד בכ

עוונותיו. 2כל

וכמו משה1. רבינו האלקי המקובל שכתב

זיע"א פרקקורדובירו - דבורה (תומר

תמידשני), עוונותיו על שיחשוב - השלישית וז"ל:

'מה ויאמר: ויסורים, ותוכחת בטהרה וירצה

שלא שבעולם טובים היותר היסורין הם

מאלו בכולם חביב אין - ה'?' מעבודת יטרידוני

ימנעו לא שהרי ויגדפוהו, ויבזוהו שיחרפוהו

אכילתו ימנעו ולא בחלאים ואונו כחו ממנו

כן אם במיתה, בניו וחיי חייו ימנעו ולא ומלבושו

ויאמר: בהם, יחפוץ ממש

בשקים'מה ולהסתגף להתענות לי

מעבודת כחי המחלישים ומלקויות,

אסתגף טוב יותר בידי? אותם לוקח ואני ה',

ולא כחי יסור ולא לי וחרפתם אדם בני בבזיון

ישמחיחלש', עליו העלבונות כשיבואו ובזה

בהם... יחפוץ ואדרבה בהם

כתב שיק2. שלמה אליעזר רבי (אשרהגה"ק

נט), עמוד - נט חלק האישבנחל, וזתו"ד:

ספר מחבר - נחמן בר' אברהם רבי האלקי

מאנשים חייו ימי כל סבל - הליקוטים באר

אותו... וביזו אותו שרדפו

קדושהוהיה שמקבלים לפני כידוע לומר: דרכו

להכשיר במקוה לטבול צריכים עליונה

אנו הטעם ומזה הקדושה. לקבלת נפשנו את

וכו'... החגים ולפני שבת בערב טובלים

אנחנוואם בזיונות שמקבלים לפני גם כן

נבראו לא עוד שהרי לטבול, צריכים

  
    



זזזזככככוווותתתת ללללככככ ללללדדדדוווו

שניאאאאששששהההה לה שהיו האר ממרכז אחת
שבע. לבאר לנסוע הוצרכה בני
רבי הגה"ק של גדולתו על ששמעה ומכיו
שאלה  אלעזר הבבא  אביחצירא אלעזר
אלי להצטר רוצי את הא בניה: את
ברכה לקבל ותכנסו שבע, לבאר לנסיעה
בשמחה. הסכימו וה אלעזר? מהבבא

קבוצותההההבבבבבבבבאאאא להכניס נוהג היה אלעזר
פע בכל חדרו. אל קבוצות
מבר הדלת, את סוגר ואז, איש, כשלשי
הבאה... הקבוצה נכנסת ואז, אחד, אחד

במקוששששנננניייי בתור עמד אחד נכנסו, הבני
.העשרי במקו ואחד החמישי
עיניו את אלעזר הבבא הרי ולפתע,
הב את ש'יזרקו' לגבאי וסימ הקדושות
ניגשו מיד החמישי. במקו העומד
החוצה... אותו הוציאו ובבזיו הגבאי

עיניו,ההההבבבבבבבבאאאא את שוב הרי אלעזר
לגבאי סימ ואז, וחיפש...

השני... הב את ג ש'יזרקו'

כשהששששנננניייי לאמ חזרו הבני
'ל'שפו והחלו 'אש'... עצבניי

וגפרית... בעלתאש שהיתה ,אמ
להרגיע ניסתה חכמי אמונת

א הצדיק. מעלת את לה ולהסביר
נרגעו... לא ה

מאריממממככככייייוווו אבא של שמעו את ששמעו
אברג'ל מיכאל יור רבינו עט"ר
אליו. יסעו בבוקר שלמחרת החליטו

ארוללללממממחחחחררררתתתת תור לישיבה, הגיעו
ועמדו נכנסו ה ...ש השתר
עיניו... את הרי יור הרב ולפתע, בתור.
ניגשו ה להתקרב... לה וסימ חיי
אתמול :אות שאל יור והרב בפחד.
.כ השיבו: וה אלעזר? בבא אצל היית

והרב''''ווווההההוווואאאא .כ השיבו: וה '?אתכ זרק
,לכ אסביר אני אמר: יור
מעורבי להיות צריכי היית אתמול
והמזיקי קטלנית, דרכי בתאונת
הבבא ,לראשכ מסביב חגו הרוחניי
הבזיונות ידי ועל זה, את ראה אלעזר

הגזירה! את ביטל  לכ שעשה

ללללעעעעווווללללסיי  צדיקי על תדברו אל
דבריו. את עט"ר מארי אבא

התרגשות.ההההבבבבנננניייי מלאי מאבא יצאו
רבי הגה"ק אל שבע לבאר ונסעו
ובבא להיכנס... וביקשו אביחצירא אלעזר
ובאהבה... פני במאור קיבל אלעזר

תתתתוווועעעעללללתתתת ממממבבבבייייאאאא בבבבזזזזייייוווו ככככלללל

גגגגממממררררתתתתא ?הסיפורי את לקרוא
בקשה: מכ נבקש כ

העולה המסר את בבקשה סכמו
.מהסיפורי

מוקדש לעילוי נשמת לאה רביבו בת סוליקה ז"ל הי"ד
נלב"ע כ"א טבת התשע"ד - תנצב"ה
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על מקטרגת הדי שמדת רואה יתבר
להצילו... כדי בזיונות לו שולח הוא יהודי

ווווללללככככהאד על שולח הקב"ה כאשר
כי מאוד בזה לשמוח עליו בזיו
מתכפרי בזיו מקבל שהאד בכ

עוונותיו. 2כל

וכמו משה1. רבינו האלקי המקובל שכתב

זיע"א פרקקורדובירו - דבורה (תומר

תמידשני), עוונותיו על שיחשוב - השלישית וז"ל:

'מה ויאמר: ויסורים, ותוכחת בטהרה וירצה

שלא שבעולם טובים היותר היסורין הם

מאלו בכולם חביב אין - ה'?' מעבודת יטרידוני

ימנעו לא שהרי ויגדפוהו, ויבזוהו שיחרפוהו

אכילתו ימנעו ולא בחלאים ואונו כחו ממנו

כן אם במיתה, בניו וחיי חייו ימנעו ולא ומלבושו

ויאמר: בהם, יחפוץ ממש

בשקים'מה ולהסתגף להתענות לי

מעבודת כחי המחלישים ומלקויות,

אסתגף טוב יותר בידי? אותם לוקח ואני ה',

ולא כחי יסור ולא לי וחרפתם אדם בני בבזיון

ישמחיחלש', עליו העלבונות כשיבואו ובזה

בהם... יחפוץ ואדרבה בהם

כתב שיק2. שלמה אליעזר רבי (אשרהגה"ק

נט), עמוד - נט חלק האישבנחל, וזתו"ד:

ספר מחבר - נחמן בר' אברהם רבי האלקי

מאנשים חייו ימי כל סבל - הליקוטים באר

אותו... וביזו אותו שרדפו

קדושהוהיה שמקבלים לפני כידוע לומר: דרכו

להכשיר במקוה לטבול צריכים עליונה

אנו הטעם ומזה הקדושה. לקבלת נפשנו את

וכו'... החגים ולפני שבת בערב טובלים

אנחנוואם בזיונות שמקבלים לפני גם כן

נבראו לא עוד שהרי לטבול, צריכים

ז

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

מוקדש לעילוי נשמת אליס כהן בת יולנד ז"ל
נלב"ע י"ד אדר א' - תנצב"ה



  
    



בכל ספיקות להטיל הדעת, את לערבב
נחיתות... רגשי בלבבות ולהוליד דבר,
מי ידע לא שכבר האנשי לכל לגרו

!עבדי להיות שנהפכו עד ,ה

עעעע!עבדי להיות נהפכו ישראל
ומלאה נוראה היתה והעבדות
את וימרר" שנאמר: וכמו סבל,
בלבני חמר קה עבדה יהח
עבדתל את דה בכלעבדה

"פר בה עבד יד).אר א, (שמות 

סבלאאאאייייהההה שנות אות את לתאר המילי
,במצרי ישראל ע על שעברו ותלאה
עצמות שבשגרה, דבר היו ועינויי מכות

שבנמצא. דבר היו ד ושטפי מרוסקות

השעבודווווללללאאאא כלל. קצרה תקופה זו היתה
ברציפות!... שנה 116 נמש הזה הקשה

אתוווואאאאזזזז,,,, לגאול העת הגיע .הק הגיע
ישראל. ע

ואהרההההקקקקבבבב""""הההה רבינו למשה מתגלה
וגאלו לכו אות ומצוה הכה
ה' "וידר שנאמר: וכמו ישראל, ע את
יראל ני אל ויצ אהר ואל מה אל
ני את להציא מצרי מל רעה ואל

"מצרי מאר יג).יראל ו, ש) 

רש"י: ופירש

ווווייייצצצצ''''עליה ציוה  יראל' ני אל 
.אות ולסבול בנחת להנהיג

''''וווואאאאלללל 'מצרי מל עעעעללללייייוווורעה צצצצייייוווו 
....בבבבדדדדבבבבררררייייהההה ככככבבבבוווודדדד ללללוווו ללללחחחחללללווווקקקק

'החתווווההההקקקקששששהההה סופר, משה רבי הגה"ק
וזתו"ד: זיע"א, לפרעה5סופר'

כבוד?! מגיע הרשע לפרעה וכי הרשע?!

הנוראהללללררררששששעעעע המפלצת הזה, המרושע
היה לכאורה, כבוד? מגיע הזו
אותו. להשפיל אותו, לבזות צרי..

על יחולו שבעול הבזיונות שכל
ראשו?

אותו?ווווממממדדדדוווועעעע לכבד הקב"ה ציוה

סופר':וווותתתתיייירררר הקב"ה6'החת אמר כ
תבזו א לכ דעו ,ואהר למשה
לו יכפרו הללו הבזיונות פרעה, את
המכות! עשרת לו יגיע לא ואז עוונותיו
וכ כבוד בו תנהגו מכ בבקשה ,ולכ

מכות... עשר עליו 'להנחית' נוכל

עדככככיייי גדול כ כל כח יש לבזיונות
...!לרוד אפילו מועילי שה

השבוע...וווועעעעתתתתהההה לפרשת נעבור

חתם התורה5. על אלסופר 'ויצום ד"ה - (וארא

החכמה'). 'מעין הוצאת ישראל', בני

וז"ל: המלך6. יבזו להזהירםשלא 'נראהדרצה

בדין'. עליו המכות יבואו ולא עוונותיו לו ויתכפרו

  
    



מהצדיקננננממממצצצצאאאא שבאי בזיונות רק שלא
ומיועדי ממוקדי לבטלה

ובהבנה בשמחה נקבל אות ורק ,דיני
כל אלא לטובתנו. מתכוי שהצדיק
לבטל יחודי, יעד לו יש הוא, באשר בזיו
ג ולכ ורעות, קשות גזירות מעלינו
מקרוב, או משכ הגיע הבזיו א

לקבלו יש ממעסיק או זוג מב
של האנרגיה כל ואת ובשמחה. באהבה
להפו ,הבזיו בגור והנקמה הכעס

חיובית ומאריכתלאנרגיה מעצימה
...ימי

נחזורווווללללפפפפנננניייי השבוע, לפרשת שנעבור
שמות... פרשת על בקצרה

ללללככככלללל ממממוווועעעעיייילללל בבבבזזזזייייוווו

הקומיקסבבבבייייממממייייננננוווו ספרי מאוד התרבו
.אנשי של צורות הממחישי
להמחיש רוצי ה כאשר כלל ובדר
כאד אותו מציירי ה מל של צורה
נוצ כתר מונח ראשו שעל קומה גבה
.מופלאי גווני בעלי ביהלומי מלא

אימה,עעעעייייננננייייוווו ומטילות קרות הכחולות
עוצמה ומלא סמכותי דיבורו

לבו... מתו נושב מלכותי והוד

עלווווממממככככייייוווו לומדי אנו כאשר ג שכ
.כ אותו מדמייני מצריאנו מל פרעה

,,,,אאאאווווללללמתבונני אנו כאשר .כ לא זה
דמות מגלי אנו חז"ל בדברי

לגמרי, יצור3אחרת היה מצרי מל פרעה
הדר, וללא תואר ללא ,אד מאוד! מיוחד,
צפצפה!... קול בעל ונמו ננס ושפל, בזוי

,,,,הגופנית,אאאאוווולללל חולשתו כל למרות
ונורא! עצו היה בטומאה כחו
עליו ממקו כחו את יונק היה הוא שכ

מאוד. 4וגבוה

היהוווובבבבגגגגלללללללל הוא בטומאה, העצו כחו
המציאות, את לטשטש מסוגל

קבלת מעלת גודל את לתאר המילים

בעקבותיה... הנשפעת הקדושה ואת הבזיונות,

יודעמתירק האדם אין זאתכי קשהלבצע מה,

בזיון... יקבל הוא

וזה הקדושה3. הגמרא יח.):לשון קטן אמר(מועד

שהיה פרעה דרב, משמיה ספרא אביטול

ופרמשתקו אמה וזקנו אמה הוא - משה בימי

סנטימטר!),וזרתאמה ששים - מה(אמה לקיים

עלּה" יקים אנׁשים "ּוׁשפל יד).שנאמר: ד, (דניאל ְְֲֲִִַַָ

כתב ליקוטי4. בספרו האריז"ל רבינו

'ויהיתורה ד"ה - וישב (פרשת

האלה'), הדברים מלךאחר והנה וז"ל:

כל כללות פרעה כי פרעה, נקרא מצרים

פרעה כי עורף, ונקרא הגרון, של האחוריים

עורף, אותיות פרעה גם עורף, גימטריא

תחתיו, בחינות ג' כולל העורף זה ואמנם

סודות עיי"ש וורידין... וושט קנה שהם:

נעלמים.

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
    



בכל ספיקות להטיל הדעת, את לערבב
נחיתות... רגשי בלבבות ולהוליד דבר,
מי ידע לא שכבר האנשי לכל לגרו

!עבדי להיות שנהפכו עד ,ה

עעעע!עבדי להיות נהפכו ישראל
ומלאה נוראה היתה והעבדות
את וימרר" שנאמר: וכמו סבל,
בלבני חמר קה עבדה יהח
עבדתל את דה בכלעבדה

"פר בה עבד יד).אר א, (שמות 

סבלאאאאייייהההה שנות אות את לתאר המילי
,במצרי ישראל ע על שעברו ותלאה
עצמות שבשגרה, דבר היו ועינויי מכות

שבנמצא. דבר היו ד ושטפי מרוסקות

השעבודווווללללאאאא כלל. קצרה תקופה זו היתה
ברציפות!... שנה 116 נמש הזה הקשה

אתוווואאאאזזזז,,,, לגאול העת הגיע .הק הגיע
ישראל. ע

ואהרההההקקקקבבבב""""הההה רבינו למשה מתגלה
וגאלו לכו אות ומצוה הכה
ה' "וידר שנאמר: וכמו ישראל, ע את
יראל ני אל ויצ אהר ואל מה אל
ני את להציא מצרי מל רעה ואל

"מצרי מאר יג).יראל ו, ש) 

רש"י: ופירש

ווווייייצצצצ''''עליה ציוה  יראל' ני אל 
.אות ולסבול בנחת להנהיג

''''וווואאאאלללל 'מצרי מל עעעעללללייייוווורעה צצצצייייוווו 
....בבבבדדדדבבבבררררייייהההה ככככבבבבוווודדדד ללללוווו ללללחחחחללללווווקקקק

'החתווווההההקקקקששששהההה סופר, משה רבי הגה"ק
וזתו"ד: זיע"א, לפרעה5סופר'

כבוד?! מגיע הרשע לפרעה וכי הרשע?!

הנוראהללללררררששששעעעע המפלצת הזה, המרושע
היה לכאורה, כבוד? מגיע הזו
אותו. להשפיל אותו, לבזות צרי..

על יחולו שבעול הבזיונות שכל
ראשו?

אותו?ווווממממדדדדוווועעעע לכבד הקב"ה ציוה

סופר':וווותתתתיייירררר הקב"ה6'החת אמר כ
תבזו א לכ דעו ,ואהר למשה
לו יכפרו הללו הבזיונות פרעה, את
המכות! עשרת לו יגיע לא ואז עוונותיו
וכ כבוד בו תנהגו מכ בבקשה ,ולכ

מכות... עשר עליו 'להנחית' נוכל

עדככככיייי גדול כ כל כח יש לבזיונות
...!לרוד אפילו מועילי שה

השבוע...וווועעעעתתתתהההה לפרשת נעבור

חתם התורה5. על אלסופר 'ויצום ד"ה - (וארא

החכמה'). 'מעין הוצאת ישראל', בני

וז"ל: המלך6. יבזו להזהירםשלא 'נראהדרצה

בדין'. עליו המכות יבואו ולא עוונותיו לו ויתכפרו

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



  
    



????אאאאדדדד דדדדווווקקקקאאאא ממממדדדדוווועעעע

רבינובבבבששששייייחחחחהההה עט"ר מארי אבא שמסר
זיע"א מיכאל יור,נוע (אמרי

א), מאמר  כ:תזריע הקשה

האנושיבבבבללללששששוווו למי יש הקודש
,אד :וה ,תארי ארבעה
ביותר הגבוה והתואר ואנוש. גבר איש,
והוא ,'אד' התואר הוא מביניה
מדרגה בעלי לאנשי רק מתייחס

גבוהה. רוחנית

מבחיניווווההההננננהההה בפרשתנו כשמתבונני
התוארשבכל רק מוזכר הפרשה

פרשת כל מדוע להבי וצרי !'אד'
באנשי דוקא לכאורה השייכת ,הנגעי
סביב סובבת פחותה, מדרגה בעלי
יהיה י אד" שכתוב: כמו ,'אד' התואר

את"... ר ב),בער יג, "נגע(ויקרא 
..."אד תהיה י ט)?צרעת פסוק ש) 

הבריאה...ווווללללפפפפנננניייי לימי אחורה נחזור שנשיב,

אאאאדדדד ננננעעעעששששהההה אאאאללללקקקקיייי ווווייייאאאאממממרררר

אתבבבבייייוווו הקב"ה ברא הבריאה של הששי
הגאו וכתב .עד לג והכניסו ,האד

וזתו"ד: שליט"א, סטארט יהושע 10הרב

מעמיקהאאאאדדדד ידיעה ע נברא הראשו
מודעות הבורא. מציאות של
חלק בנפשו, מוטבעת היתה זו אלקית
מחשבותיו. ומכל מעשיו מכל פנימי

היהאאאאממממתתתת א נפשו, בתוככי הוטבעה זו
שבנפשו כפי בדיוק לגלותה. עליו
של בסיסי ידע מוטבע תינוק כל של
אל מהכח להוציאו שיש ,והילו דיבור
מלידתו. כבר בפני קיי הוא א הפועל,

ודאיההההאאאא זה? לידע מודע התינוק
בבוא בתוכו, קיי הוא שלא.

אי א ג החוצה, יפרו הוא העת
בנפשו. החבויי לכחות מודעות לתינוק

הידיעהגגגג ע נברא ,הראשו אד
ידע לא הוא אבל האלקית,
מודעות לו היתה טר יודע. שהוא
הידיעה עוצמת את חוה טר אלקית.
אמנ היה הוא בנפשו. המוטבעת
דעת, ללא ,אול  להקב"ה מודע
הגדולה לידיעה מחובר להיות בלי

בו. הטמונה

אחרת?וווואאאאיייי להיות היה יכול
רק באה מודעות, דעת, הרי
ידיעה כשקיימת רק אבחנה. כשקיימת
להעדרו. ביחס ,חפ של אובייקטיבית

תזריע, בפרשת פסוקים נ"ט - פסוקים ממאה

מצורע... בפרשת פסוקים נ"ז ועוד
הגדה של10. מתורתו פירוש עם פסח של

מברסלב ד).ר"נ (עמוד

  
      



ללללממממצצצצווווררררעעעע???? תתתתזזזזררררייייעעעע בבבביייי ההההקקקקששששרררר ממממהההה

מעוברתההההששששננננהההה שנה חדשי)היא 13 (בת

את קוראי אנו שכ ומכיו
א שבתות. בשתי מצורע תזריע פרשיות

פשוטות בשני(חדשי 12 הלעול(בנות
אחת).מחוברות בשבת שתיה את וקוראי)

שאמרווווממממצצצצאאאאננננוווו מליובאוויטש לרבי
:ישנו7כ כי לדעת עלינו

הפרשיות שתי בי ושייכות הדוק קשר
על מדובר הפרשיות בשתי שהרי הללו,

ונגעינגעי אד נגעי  תזריע (בפרשת

.(בתי נגעי  מצורע ובפרשת ,8בגדי

וחותוווועעעעוווודדדד סיו היא מצורע פרשת
של טהרתו שהרי תזריע. פרשת

ת בפרשת מדובר אודותיו זריע,המצורע
הצרע "רת  מצורע בפרשת נמצאת

"טהרת י,(ב יד, המתבונ(ויקרא והנה 
קושיא: בקרבו מתעוררת הללו בפרשיות

'תזריע',ההההפפפפררררששששהההה בש נקראת הראשונה
רובה והרי מדוע להבי וצרי
?נגעי בענייני עוסק הפרשה של 9הגדול

שלתיבתוווועעעעוווודדדד רק לא קשה יותר
לעני שייכות כל אי 'תזריע'

:הפכי ה לכאורה, אלא, ,הנגעי

בפרשתנו:תתתתזזזזררררייייעעעע כמפורש  מורה
וילדה" תזריע י יב,"אה ש) 

וחייב) חדשה הולדה שמביא עני על 
מצורע הרי נגעי כ שאי מה .חדשי

כמת סד:)חשוב בזה(נדרי והפירוש 
המצורע טומאת מצד רק זה שאי הוא

כמת! חשוב עצמו המצורע אלא

בתוכווווואאאא המכיל ש נותני אי כ
!?וחדלו מוות של למציאות חדשי חיי

נוספת...ווווננננבבבבייייאאאא קושיא

ליקוטי 70),שיחות7. עמוד - כב והובא(חלק

משיח בילקוט מאידיש בתרגום

334).וגאולה עמוד - כב (חלק

כתב הּנגע8. "והּנה הפסוק: על בחיי ְִֵֶַַֽרבינו
הּבית" לז),ּבקירת יד, -(ויקרא וז"ל: ְִִַַֹֽ
הזכיר כאן נגעים:עד עשרה

אדם,ששה של ספחת,בגופו שאת, והם:

הראש. מריטת נתק, שחין, בהרת,

לגופו:ארבעה פשתים,חוץ בבגד צמר, בבגד

הבית. בקירות עור, כלי בכל

והיוותמצא הזה בסדר מסודרות הפרשיות

הדברות, עשרת כנגד עשרה הנגעים

והמצוות התורה מקיימין ישראל שהיו בזמן

בהן... לוקין היו לאו ואם מהן ניצולין היו בארץ

בשתי 'תזריע-מצו9. הללו ישנםהפרשיות רע'

כך: מתחלקים והם פסוקים, 124

פרשת בתחילת הראשונים הפסוקים שמונה

נקבה. או זכר היולדת אשה בדיני עוסקים 'תזריע'

נגעיולאחריהם דיני כל את התורה מגוללת

ביותר וטהרתם למיניהם הצרעת

מוקדש לעילוי נשמת שמעון בן יוכבד ז"ל לבית מש' יזדי
נלב"ע ט' אדר א' התשפ"ב - תנצב"ה



  
    



????אאאאדדדד דדדדווווקקקקאאאא ממממדדדדוווועעעע

רבינובבבבששששייייחחחחהההה עט"ר מארי אבא שמסר
זיע"א מיכאל יור,נוע (אמרי

א), מאמר  כ:תזריע הקשה

האנושיבבבבללללששששוווו למי יש הקודש
,אד :וה ,תארי ארבעה
ביותר הגבוה והתואר ואנוש. גבר איש,
והוא ,'אד' התואר הוא מביניה
מדרגה בעלי לאנשי רק מתייחס

גבוהה. רוחנית

מבחיניווווההההננננהההה בפרשתנו כשמתבונני
התוארשבכל רק מוזכר הפרשה

פרשת כל מדוע להבי וצרי !'אד'
באנשי דוקא לכאורה השייכת ,הנגעי
סביב סובבת פחותה, מדרגה בעלי
יהיה י אד" שכתוב: כמו ,'אד' התואר

את"... ר ב),בער יג, "נגע(ויקרא 
..."אד תהיה י ט)?צרעת פסוק ש) 

הבריאה...ווווללללפפפפנננניייי לימי אחורה נחזור שנשיב,

אאאאדדדד ננננעעעעששששהההה אאאאללללקקקקיייי ווווייייאאאאממממרררר

אתבבבבייייוווו הקב"ה ברא הבריאה של הששי
הגאו וכתב .עד לג והכניסו ,האד

וזתו"ד: שליט"א, סטארט יהושע 10הרב

מעמיקהאאאאדדדד ידיעה ע נברא הראשו
מודעות הבורא. מציאות של
חלק בנפשו, מוטבעת היתה זו אלקית
מחשבותיו. ומכל מעשיו מכל פנימי

היהאאאאממממתתתת א נפשו, בתוככי הוטבעה זו
שבנפשו כפי בדיוק לגלותה. עליו
של בסיסי ידע מוטבע תינוק כל של
אל מהכח להוציאו שיש ,והילו דיבור
מלידתו. כבר בפני קיי הוא א הפועל,

ודאיההההאאאא זה? לידע מודע התינוק
בבוא בתוכו, קיי הוא שלא.

אי א ג החוצה, יפרו הוא העת
בנפשו. החבויי לכחות מודעות לתינוק

הידיעהגגגג ע נברא ,הראשו אד
ידע לא הוא אבל האלקית,
מודעות לו היתה טר יודע. שהוא
הידיעה עוצמת את חוה טר אלקית.
אמנ היה הוא בנפשו. המוטבעת
דעת, ללא ,אול  להקב"ה מודע
הגדולה לידיעה מחובר להיות בלי

בו. הטמונה

אחרת?וווואאאאיייי להיות היה יכול
רק באה מודעות, דעת, הרי
ידיעה כשקיימת רק אבחנה. כשקיימת
להעדרו. ביחס ,חפ של אובייקטיבית

תזריע, בפרשת פסוקים נ"ט - פסוקים ממאה

מצורע... בפרשת פסוקים נ"ז ועוד
הגדה של10. מתורתו פירוש עם פסח של

מברסלב ד).ר"נ (עמוד

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



  
     



ההההדדדדעעעעתתתת!!!! עעעע  זזזזההההייייררררוווותתתת

אאאאדדדדבי עד בג התהל הראשו
את ונש המלבבת, הצמחיה

חיות... המלא האויר

אד,וווואאאאזזזז לו: ואמר הקב"ה אליו התגלה
,רבי אילנות צומחי עד בג
אחד, מע חו לאכול יכול אתה ומכול

וכ הדעת, ע עוהוא "מל שנאמר: מו
ורע טב העת מע אכל. אכל ה

"מ תאכל טזיז)...לא ב, 12(בראשית 

שלוווואאאאחחחחרררר אפשרות נוצרה שנצטוה
פיתוי...

הפיתויההההננננחחחחשששש ובכשרו מחורו הגיח
בגילוי החל הקב"ה לו שהעניק

והניגודיות... הרוע

עצמווווללללפפפפתתתתעעעע את וחוה אד מצאו
ואפל, שחור כח מול עומדי
בי והמלחמה אדירה... עוצמה בעל

החלה... לנחש ואשתו האד

עיניה,ממממצצצצייייאאאאוווותתתת מול התגלתה חדשה
המכחיש יצור שהוא איזהו ישנו
אות והמפתה הבורא, מציאות את

...מהע לאכול

בתוך שאת12. מאכל אילני צמחו עדן גן

וטעם מכירים איננו שמותם

הוכרו עצים שני אך ממנו, נעלם פירותיהם

החיים עץ הדעת. ועץ החיים עץ והם בשמותם

נודע. לא הדעת עץ של ומקומו הגן, באמצע היה

היוויש אך פירות עם עצים היו הם כי לדעת, לך

הרמח"ל רבינו שכתב וכמו יותר, רוחניים

רמח"ל). מכון הוצאת קכו, סימן - תבונות וזתו"ד:(דעת

ועץואמנם החיים עץ - העצים שני ענין כלל זה

מידי יוצא מקרא אין שוודאי הדעת.

פירות,פשוטו, - והפירות היו, עצים - והעצים

אכילה, - ואכילהוהאכילה דקים פירות אך

שאינה מציירת, מחשבתנו שאין מה דקה,

גם הלא אמנם גופניים. דברים אלא מציירת

שמשתמשים הסגולות יש הגשמיים בפירות

בסגולות ויש אחרים, ולדברים לרפואות בהם

גםהעציםהאלההיה הטבעייםדבריםנפלאים.

שמו. יתברך הבורא בהם שחקק סגולה בפריים

להכניסכי סגולה בפריו היה - החיים עץ

והאהבה והדביקות הנכונה הידיעה בלב

הקדושים, בדרכיו והידיעה יתברך, אליו

הגופניות. התאוות הנפש מן שולל והיה

אתועץ בלב מכניס פריו היה להיפך, - הדעת

החטאים. וכל והחומריות הגופניות התאוות

מכלשהכניסאתהאדםלובשעה ציוהו, עדן גן

מעץ ואפילו לאכול יכול האילנותאתה

לאכול! לך אסור הדעת מעץ אבל החיים

ולאואם החיים מעץ אוכל הראשון אדם היה

בקדושת והולך מתדבק היה הדעת, מעץ

באין נצחים לנצח קדושתו הוד על ומתענג קונו,

בתאוות נשקע - הדעת מעץ וכשאכל מפריד.

כנגד מדה כן, כי הנה החומריות. ואהב הגופניות,

במספר גשמי ונשאר רוחניותו, יקר איבד מדה,

ושב חטאו, פרי שיׂשבע עד עליו, שנגזר הימים

עיי"ש. לו... ורפא

  
     



היהההההאאאא לולי ליו מודעי להיות יכולנו
מודעי להיות יכולנו הא לילה? ג
היינו הא ?יגו ג היה לולי לשמחה

מוות? ג היה לולי לחיי אפילו 11מודעי

להיותגגגג היה יכול לא הראשו אד
בתוכו אשר העד לג באמת מודע

מהעדרו. טע לולי  ובסביבתו

תתכווווללללללללאאאא לא הניגודיות, הכרת
האד חויה. תתכ לא הערכה.
בלי העד ג את להערי יכול אינו
ההופכית. המציאות ע הכרה לו שתהיה

הגלויהללללללללאאאא תכליתה זו, הערכה יכולת
מטיב הקב"ה היות  הבריאה של

להיות יכולה לא היא ג  האד ע
מושלמת.

אתוווואאאאפפפפייייללללוווו הראשו לאד ה' העניק
אזי ההערכה, ואת המודעות
מאחר ,חינ מתנת בגדר הדבר היה
של תוכניתו והרי ברכישתו. טרח ולא
יהיה ירויח, שהאד דורשת הקב"ה

עצמו. בכחות ,עד לג ראוי,

הזדמנותווווללללככככ הזדמנות. לאד ה' נת
להיות האלקות. טע את לחוות
הזדמנות חי. הוא שבו העד לג מודע
הוא יותר. עוד נשגב עד לג להיכנס

פיתוי... לו נת

כתב דסלר11. אליעזר אליהו רבי הגה"צ

218),זיע"א עמוד - ד חלק מאליהו, וז"ל:(מכתב

מקלםהגה"צ הסבא זיסל, שמחה רבי

אחרי לומר: רגיל היה זיע"א,

קודם חשבתי 'איך תמיד יסכם הלימוד

עתה'. לי נתחדש ומה זאת, שלמדתי

הבלטתהניגודים.כי ידי על בעיקר האדםלומד

אתוזה להבליט שעלינו הבדלה, ברכת ענין

בהיר באור ולהבחין לחול, קודש בין הניגוד

שנשיג וטומאה. קדושה של הקצוות בין מאוד

לחושך', אור 'בין כמו הוא לחול' קודש ש'בין

לעמים'... ישראל 'בין גם יש הבדל ואותו

אנובדרך ואין לניגודים מתרגלים אנו כלל

מאורע אבל בהבדלים. מרגישים

על כתוב ההבדל. את לגלות בכחו - פתאומי

הּבֹור" מן "ויריצהּו יד),יוסף: מא, (בראשית ְִִַַֻ

הספורנו וז"ל:(שם),ופירש

רגע,'כדרך כמו שנעשית ה' תשועת כל

לבוא" ישועתי קרובה "כי כאומרו:

א), נו, כמעט(ישעיה לי שומע עמי "לו וכאומרו:

אכניע" יד-טו),אויביהם פא, היה(תהלים וכך

כאומרו מצרים, ממצרים"ענין גורשו "כי :

לט), יב, ז"ל(שמות פסח):כאומרם של שלא(הגדה

וכן וכו'. להחמיץ אבותינו של בצקן הספיק

יבוא "ופתאום כאומרו: לעתיד, לעשות אמר

וגו''' האדון היכלו א).אל ג, (מלאכי

רואיםכל לא זה בלי כי ככה, היא ה' תשועת

שהתשועה הבהירה הראיה ה'. תשועת שזו

בפתאומיות. תלויה ה' תשועת אמנם היא

מןועלינו להתפעל עכשיו גם להתלמד

עינינו. לנגד המתרחשים הניגודים

מוקדש לרפואה שלימה לאסתר מלכה בת פאני  תחי'
לבריאות איתנה ואריכות ימים ונחת מכל יוצאי חלציה.

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

הוכרו עצים שני אך ממנו, נעלם פירותיהם

החיים עץ הדעת. ועץ החיים עץ והם בשמותם

נודע. לא הדעת עץ של ומקומו הגן, באמצע היה

היוויש אך פירות עם עצים היו הם כי לדעת, לך

הרמח"ל רבינו שכתב וכמו יותר, רוחניים

רמח"ל). מכון הוצאת קכו, סימן - תבונות וזתו"ד:(דעת

ועץואמנם החיים עץ - העצים שני ענין כלל זה

מידי יוצא מקרא אין שוודאי הדעת.

פירות,פשוטו, - והפירות היו, עצים - והעצים

אכילה, - ואכילהוהאכילה דקים פירות אך

שאינה מציירת, מחשבתנו שאין מה דקה,

גם הלא אמנם גופניים. דברים אלא מציירת

שמשתמשים הסגולות יש הגשמיים בפירות

בסגולות ויש אחרים, ולדברים לרפואות בהם

גםהעציםהאלההיה הטבעייםדבריםנפלאים.

שמו. יתברך הבורא בהם שחקק סגולה בפריים

להכניסכי סגולה בפריו היה - החיים עץ

והאהבה והדביקות הנכונה הידיעה בלב

הקדושים, בדרכיו והידיעה יתברך, אליו

הגופניות. התאוות הנפש מן שולל והיה

אתועץ בלב מכניס פריו היה להיפך, - הדעת

החטאים. וכל והחומריות הגופניות התאוות

מכלשהכניסאתהאדםלובשעה ציוהו, עדן גן

מעץ ואפילו לאכול יכול האילנותאתה

לאכול! לך אסור הדעת מעץ אבל החיים

ולאואם החיים מעץ אוכל הראשון אדם היה

בקדושת והולך מתדבק היה הדעת, מעץ
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ושב חטאו, פרי שיׂשבע עד עליו, שנגזר הימים

עיי"ש. לו... ורפא

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



  
     



ההההגגגגאאאאווווהההה  ההההגגגגדדדדווווללללהההה ההההזזזזווווההההממממאאאא

חטאההההחחחחטטטטאאאא היה בעול הראשו
נולדו ובעקבותיו הדעת. ע
ומדות אפלי יצרי האנשי בלבות

מגונות.

שנולדהווווההההממממדדדדהההה הראשונה המגונה
וכ הגאוה. מדת היתה
רבינו עט"ר מארי אבא אמר
זיע"א, אברג'ל מיכאל יור

15וזתו"ד:

קקקקוווודדדדעליה האירו וחוה אד שחטאו
הש :וה קדושי שמות שני
האיר שד"י הש אדנ"י. והש שד"י
עליה האיר אדנ"י והש מבחו עליה

.מבפני

אאאא.ואיו נורא נזק נוצר שחטאו לאחר

הסתלקהממממששששנננניייי הללו הקדושי השמות
שתי נוצרו ובכ דל"ת, האות
נוצרה שד"י מהש חדשות, מילי
המילה נוצרה אדנ"י ומש 'יש', המילה

16'אני'...

ואמרווווזזזזהההה חוה "החשהתנצלה ה:
ואכל" יג)היאני ג, (בראשית 

המושג את לאנושות שגר הוא הנחש
ו'אני' אני),'יש' היש 'היאני', (ביחד

זוהמת את באד שהטיל הוא הנחש
17הגאוה...

הורגשהוווובבבבתתתתוווו האד של הפנימי עולמו
אנוכיות!... הנקראת: חדשה, מציאות

גבוהה יותר ערוך לאין אז היתה הבריאה כל

עדן... בגן נצח, לחיי מוכן היה הוא עכשיו. משל

שנאמר:ואחר וזה מעלתם. נאבדה שחטאו

אׁשרעׂשההאלקים זהמצאתי ראה ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָֹֽ"לבד

רּבים" חּׁשבנֹות והּמהבקׁשּו יׁשר (קהלתאתהאדם ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ

כט). אתז, הקב"ה - עׂשה' 'אׁשר רש"י: ֲֶָָופירש

חוה לו משנזדווגה - 'והּמה' ישר. הראשון ְֵָהאדם

חּׁשבנֹות 'בקׁשּו 'המה'. ונקראו שנים ונעשו ְְִִֹאשתו

חטא... של ומחשבות מזימות - ִַרּבים'

בצור 252ירום15. עמוד מח פרק יב (חלק

תש"פ). מהדורת

וזה שפירא16. נטע נתן רבי האלקי המקובל לשון

חותנך'):זיע"א 'אני ד"ה יתרו פרשת עמוקות, (מגלה

יצירהמבואר לספר הראב"ד בפירוש

שני שנסתלקו השיאני' 'הנחש על

שמכח אדנ"י שד"י שמהן דתרין מרזא דלתי"ן

דלתות, שני סגירות גרמו נחש של הזוהמא

אמר שעליהם העליונים, שערים שני שהם

צדק" שערי לי "פתחו אדם: של בגלגול ִדוד

יט) קיח, שערים(תהלים אותם דייקא, 'לי' -

הוא פתח הראשון אדם של חטא בשעת שננעלו

כך... אחר

וזה אמת17. דברי יושר ספר לשון

ג): אות ראשון הגבהות(קונטרס 'כי

יאבדו, לנצח אשר וס"מ הנחש מזוהמת

נעמוד'... ישראל בני ואנחנו יאבדו, והמה

עיי"ש.

  
     



ווווממממגגגגללללייייהענ החוש שבעצ חז"ל לנו
הנחש, שיצר הסמי והערפל
את לתוכ להפני וחוה אד יכלו
הניגודיות מתו האלקית, המודעות

...לעיניה שנגלתה הנוראה

אוכלאאאא ולא מתגבר הראשו אד היה
מול האיתנה עמידתו אזי ,מהע
העדרו את סבלו הכאב, את חוית ,החוש
את בנפשו יוצר היה הבורא... של המדומה
הבורא... את להשיג המתאימי הכלי

,,,,שקקאאאאוווולללל אשר הראשו אד של לבו
חפ והיה לה', רבה בעוצמה
אמיתית למודעות לזכות מאודו בכל
בה אי מהחוש שההתרחקות חשב לה',
ולכ האלקית, המודעות את להפני די

שיעבור הוא האל שרצו לחשוב התפתה
חשב... הוא כ ה'! את יערי אז עבירה.

להיותהראאאאדדדד יזכה שהוא שכדי חשב אשו
לחוות צרי הוא האלקי, לטוב מודע

יותר... 'פנימית' בצורה הרע את

אשרוווובבבבככככ אד אותו  הראשו אד
 בו טמונה היתה לה' מודעותו
להרגיש הרע. את לחוות ידו את הושיט
האלקות מהעדר לטעו .החוש את

הדעת... מע אכל והוא  13כביכול

שנכנסאאאא הזה והרע טעות, היתה זו
כל ואת אותו הפיל לפנימיותו

מטה... מטה כולה 14הבריאה

הגאוה...ווווההההפפפפגגגג פג היה שנוצר העיקרי

הגה"ק עם13. ישב זיע"א מצאנז חיים רבי

תורה, בדברי עמהם ושוחח חסידיו

הראשונים החסידים מעלת על דיבר דבריו ובתוך

אמר: דבריו ובתוך ממזריטש, המגיד תלמידי

עדן,בשעה לגן שבראהקב"האתהאדםהכניסו

הקודש שמות ורזי העולמות סודות כל

מראשיתה הבריאה מהלך כל לפניו, גלויים היו

לעיניו. פתוח כספר גלוי היה אחריתה ועד

ותוקףוכשראו גודל את השרת מלאכי

החלו והעצומה הנוראה מדרגתו

וכמו יין, לו ומצננין בשר לו צולין והיו לשמשו

הקדושים חז"ל ובאבותשאמרו נט:, (סנהדרין

מ"ח): פ"א נתן אומר,דרבי תימא בן יהודה רבי

מלאכי והיו היה עדן בגן מיסב הראשון אדם

יין. לו ומסננין בשר לו צולין השרת

הדעת,והנה מעץ אכילה של הנסיון הגיע

עם האלקי השכל בעל - הראשון ואדם

שהוא הבין - בקרבו שהאיר האלקי האור

הדעת. מעץ לאכול צריך

בכוונותולכן רבה, בהכנה התכונן שאכל לפני

וסיים והמוח, הלב בשעבוד ויחודים,

פעם שנזכה הלואי מצאנז חיים רבי הגה"ק

מני אחת לעשות כיפור יום לפני בחיים אחת

שאכל קודם הראשון לאדם שהיה מההכנה אלף

הדעת... י).מעץ עמוד ו חלק - צאנז חנוך (קונטרס

כתב זיע"א14. וולבה שלמה רבי (עליהגה"צ

ע), עמוד - ב חלק אדםשור, וז"ל:

ועד העולם מסוף בתכלית. ישר היה הראשון

היה הרקיע עד הארץ מן היה, יב.).סופו (חגיגה

דרגת המקדש. בית כקדושת היתה גופו קדושת

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



  
     



ההההגגגגאאאאווווהההה  ההההגגגגדדדדווווללללהההה ההההזזזזווווההההממממאאאא
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שתי נוצרו ובכ דל"ת, האות
נוצרה שד"י מהש חדשות, מילי
המילה נוצרה אדנ"י ומש 'יש', המילה
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המושג את לאנושות שגר הוא הנחש
ו'אני' אני),'יש' היש 'היאני', (ביחד

זוהמת את באד שהטיל הוא הנחש
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הורגשהוווובבבבתתתתוווו האד של הפנימי עולמו
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עדן... בגן נצח, לחיי מוכן היה הוא עכשיו. משל

שנאמר:ואחר וזה מעלתם. נאבדה שחטאו
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חוה לו משנזדווגה - 'והּמה' ישר. הראשון ְֵָהאדם

חּׁשבנֹות 'בקׁשּו 'המה'. ונקראו שנים ונעשו ְְִִֹאשתו

חטא... של ומחשבות מזימות - ִַרּבים'

בצור 252ירום15. עמוד מח פרק יב (חלק

תש"פ). מהדורת

וזה שפירא16. נטע נתן רבי האלקי המקובל לשון
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יצירהמבואר לספר הראב"ד בפירוש

שני שנסתלקו השיאני' 'הנחש על

שמכח אדנ"י שד"י שמהן דתרין מרזא דלתי"ן

דלתות, שני סגירות גרמו נחש של הזוהמא

אמר שעליהם העליונים, שערים שני שהם

צדק" שערי לי "פתחו אדם: של בגלגול ִדוד

יט) קיח, שערים(תהלים אותם דייקא, 'לי' -

הוא פתח הראשון אדם של חטא בשעת שננעלו

כך... אחר

וזה אמת17. דברי יושר ספר לשון

ג): אות ראשון הגבהות(קונטרס 'כי

יאבדו, לנצח אשר וס"מ הנחש מזוהמת

נעמוד'... ישראל בני ואנחנו יאבדו, והמה

עיי"ש.

ז

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



  
     



ממממתתתתחחחחתתתת............ וווואאאארררר ללללררררוווו ששששממממיייי

אליעזרההההממממששששיייי אליהו רבי הגה"צ
וכתב: זיע"א 20דסלר

אנוככככבבבברררר אותה הראשונה שההשגה אמרנו
'אנוכי'. של הפנימית ההשגה היא משיגי

כרוכהווווההההננננהההה,,,, הזו ההשגה בתו
ג שקיימת ההבחנה ג

זולתי עודהויה ישנ שמבלעדי (והיינו

.(נבראי

מהכחההההבבבבחחחחננננהההה היא שלזו הפנימיי ות
בהויה. יחיד שאיננו לדעת ה'אנוכי'

האנשי,ווווההההבבבבחחחחננננהההה כל אצל קיימת הזו
משתמשי שבה האופ א
.האד בני בי משתנה הזו ה'הבחנה' ע

שלוווובבבבככככללללללללייייוווותתתת דר :אופני שני ישנ
ענוה. של ודר גאוה

שמחוצהבבבבדדדדרררר ההויה הכרת גאוה, של
לכבוש הרצו את בנו מעוררת לנו
הויית את לכלול אנו שרוצי היינו אותה,
השגתנו. תחו בתו מאתנו חו אשר כל

לתפוסאאאאננננוווו מסוגלי שאנו לחוש רוצי
הזולת. הויות את בשכלנו

שלווווככככאאאאששששרררר בדר זו, בדר הול האד
ביקורתי נהיה הוא גאוה,
ואד אד בכל מוצא הוא להחריד.
וכלל ורבבות... לאלפי וחסרונות מומי
חיי עוד ישנ שאולי דעתו על עולה לא
שלו... והעלוב הקטנט לריבוע מחו

האדוווותתתתככככווווננננהההה את המביאה היא זו
הרע. לשו ולבינתי,21לדבר

לרגע... כא נעצור

ענוה,וווואאאאייייללללוווו של בדר השניה, בדר
בהשגתו משיג אד כאשר
כלפי יחסו זולתו, הויה שקיימת הפנימית
התבטלות, של יחס הוא ההיא המציאות
הכלל, אל מהפרט נתרחבו השגותיו כי
אשר עד ממנו, הגדול הכלל אל ומהכלל
והרחיק הבריאה, כל באחדות הבחי
שאחדותה בהבחינו מזה, למעלה ג לכת

המאחדה. מבוראה אלא נובעת אינה

הפתחננננממממצצצצאאאא,,,, היא ה'אנוכי' שהשגת
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עעעעצצצצממממהההה בבבבפפפפנננניייי ייייחחחחיייידדדדהההה

בתוספתש ננננחחחחזזזזוווורררר הדברי על וב
18עומק:

כלבבבבששששששששתתתת ונוצרו נבראו הבריאה ימי
היה נברא שכל והג ,הברואי
משונה היה וממילא עצמה בפני בריאה
היו כ פי על א א מחברו, ונבדל

יחד. מאוחדי כול

שככככיייי האיר הבריאה בימי (אסוראז,

היוייייההההווווההההלהוציאבפה) ומכחו בגילוי,
מהארת שהרי יחד, מאוחדי הנבראי כל
והתכללות', 'היחוד כח מתגלה הזה הש
והשונה... הזר את ג  כול את המכיל

רקווווממממככככייייוווו בעול האיר ימי שבאות
זה  הוי"ה ש  יתבר אורו
אהבה, שררה הברואי כל שבי גר

וריעות. אחוה

ווווגגגגההההשששש ההההאאאאיייירררר ווווחחחחווווהההה אאאאדדדד ששששלללל ללללבבבב בבבבתתתתוווו
ששששחחחחטטטטאאאאוווו,,,, ללללאאאאחחחחרררר אאאא בבבבגגגגייייללללוווויייי,,,, בבבבזזזזהההה
ההההתתתתגגגגללללתתתתהההה וווותתתתחחחחתתתתייייוווו ההההזזזזהההה ההההאאאאוווורררר ההההתתתתעעעעלללל

הההה''''אאאאננננווווככככייייוווותתתת'.'.'.'. ההההררררגגגגששששתתתת  חחחחדדדדששששהההה ההההררררגגגגששששהההה

אליהוווווזזזזהההה רבי הגה"צ של לשונו
זיע"א: דסלר אחת19אליעזר

הבחנת היא שבנו הפנימיות ההבחנות

הרגשת שהיא שלנו, ה'אנוכי' מציאות
העצמית. הוייתנו

כיחידההההה''''אאאאננננווווככככיייי'''' מציאותו את מרגיש
אחרת. הויה מכל נפרדת עצמה, בפני

אצלזזזזוווו עמוקה פנימית הרגשה
טבעי דבר ומחמתה ,אד כל
פני כל על  להרגיש לו הוא
לכל קוד שהוא  הכרה בתת

.אד

רצונותיוהההה''''אאאאננננווווככככיייי'''' לסיפוק תמיד שוא
וכשהוא חסרונותיו, ולמילוי
יותר. עוד מתחזקת אנוכיותו משיג

עלולככככששששממממגגגגייייעעעע הוא הרי זו למדה אד
בקלו ולהתכבד כבוד לרדו
הרעות המדות כל לידי ולבוא חברו

והגרועות...

עעעעללללההההררררגגגגששששהההה גגגג ווווממממאאאאפפפפייייללללהההה ממממככככססססהההה זזזזוווו
ררררווווצצצצהההה אאאאייייננננוווו ככככיייי בבבבוווורררראאאאוווו,,,, ההההככככררררתתתת
וווואאאאתתתת עעעעצצצצממממוווו אאאאתתתת ווווממממררררגגגגיייישששש אאאאללללייייוווו,,,, ללללההההתתתתבבבבטטטטלללל
ממממממממננננוווו ננננפפפפררררדדדדתתתת אאאאחחחחררררתתתת ככככררררששששוווותתתת ששששאאאאייייפפפפוווותתתתייייוווו
בבבבללללבבבבוווו ממממממממשששש זזזזררררהההה ככככעעעעבבבבוווודדדדהההה זזזזהההה ווווההההרררריייי ,,,,ייייתתתתבבבברררר

....אאאאדדדד ששששלללל

יותר... ונרחיב

כך מליובאוויטש18. הרש"ב מביאר - תרנ"ט המאמרים רכח).(ספר עמוד 'החלצו' אמר

מכתב והלאה).מאליהו19. 32 עמוד - ד (חלק

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
     



ממממתתתתחחחחתתתת............ וווואאאארררר ללללררררוווו ששששממממיייי

אליעזרההההממממששששיייי אליהו רבי הגה"צ
וכתב: זיע"א 20דסלר

אנוככככבבבברררר אותה הראשונה שההשגה אמרנו
'אנוכי'. של הפנימית ההשגה היא משיגי

כרוכהווווההההננננהההה,,,, הזו ההשגה בתו
ג שקיימת ההבחנה ג

זולתי עודהויה ישנ שמבלעדי (והיינו

.(נבראי

מהכחההההבבבבחחחחננננהההה היא שלזו הפנימיי ות
בהויה. יחיד שאיננו לדעת ה'אנוכי'

האנשי,ווווההההבבבבחחחחננננהההה כל אצל קיימת הזו
משתמשי שבה האופ א
.האד בני בי משתנה הזו ה'הבחנה' ע

שלוווובבבבככככללללללללייייוווותתתת דר :אופני שני ישנ
ענוה. של ודר גאוה

שמחוצהבבבבדדדדרררר ההויה הכרת גאוה, של
לכבוש הרצו את בנו מעוררת לנו
הויית את לכלול אנו שרוצי היינו אותה,
השגתנו. תחו בתו מאתנו חו אשר כל

לתפוסאאאאננננוווו מסוגלי שאנו לחוש רוצי
הזולת. הויות את בשכלנו

שלווווככככאאאאששששרררר בדר זו, בדר הול האד
ביקורתי נהיה הוא גאוה,
ואד אד בכל מוצא הוא להחריד.
וכלל ורבבות... לאלפי וחסרונות מומי
חיי עוד ישנ שאולי דעתו על עולה לא
שלו... והעלוב הקטנט לריבוע מחו

האדוווותתתתככככווווננננהההה את המביאה היא זו
הרע. לשו ולבינתי,21לדבר

לרגע... כא נעצור

ענוה,וווואאאאייייללללוווו של בדר השניה, בדר
בהשגתו משיג אד כאשר
כלפי יחסו זולתו, הויה שקיימת הפנימית
התבטלות, של יחס הוא ההיא המציאות
הכלל, אל מהפרט נתרחבו השגותיו כי
אשר עד ממנו, הגדול הכלל אל ומהכלל
והרחיק הבריאה, כל באחדות הבחי
שאחדותה בהבחינו מזה, למעלה ג לכת

המאחדה. מבוראה אלא נובעת אינה

הפתחננננממממצצצצאאאא,,,, היא ה'אנוכי' שהשגת
ההויה את הבחי דרכו אשר

העליונה... 22הכוללת

ששאלנוווווללללפפפפנננניייי השאלות על שנשיב
הגאוה... סכנת על מעט נדבר
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גדולות" מדברת "לשון ד)...הפסוק: יב, (מרפא(תהלים
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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



  
    



גגגגאאאאווווהההה!!!!  זזזזההההייייררררוווותתתת

אותנוההההקקקקבבבב""""הההה זיכה הרבי ברחמיו
הנקראת ספרי סדרת לכתוב

מקומות ובכמה ,האר הארחלב (חלב

ז חלק האר בחלב וכ ב אורחלק לראות (העומד

רוטסיפר אליהו נתן הרב -הגאון ישראל (נזר

,(207 וז"ל:עמוד

סופררב החת"ם של מנכדיו ונכבד, ידוע אחד,

קרלסבאד העיר אל פעם לנסוע הוצרך זצ"ל,

מחבריו. אחד הצטרף הזו לנסיעה שבצ'כיה,

לעירלאחר הגיעו הם ארוכה נסיעה

אחד. בבית והתאכסנו קרלסבאד

מוויזני'ץ ישראל' ה'אהבת גם שהה זמן באותו

את לקבל כדי אליו הלך הרב של וחברו בעיר,

הנ"ל לרב גם החבר יעץ הרבי מן בשובו פניו.

סופר) החתם הרב(נכד עשה הצדיק. את ללכת

מוויזני'ץ. ישראל' ה'אהבת אל ויצא כדבריו

לו,בהליכתו 'מה בלבו: להרהר החל בדרך

ולרבי סופר החת"ם של לנכדו

אפשר הרי הזמן? על חבל לא האם מוויז'ניץ.

בספר לעיין או גמרא, דף ללמוד שעה באותה

הוא כי הרב, נוכח הרהורים כדי תוך מוסר?'

מוויזני'ץ, הרבי של לאכסנייתו סמוך נמצא

להיכנס. זאת בכל והחליט

ב'הרביבלכתו פתאום הבחין החדרים בין

אך בתורה. ועסק שישב מוויזני'ץ'

מיהו. ידע לא לכן, קודם הכירו שלא מכיון

שאלו'לאן סופר?' החת"ם של נכדו הולך

מוויזני'ץ. הרבי

לה'אני הרב.חפץ ענה מוויז'ניץ', הרבי את כיר

-'מיהו רבינו אמר - מוויז'ניץ?' הרבי בכלל,

מעט, ללמוד שיודע מבוקובינה 'יהודי

רבי? ממנו ועשו ב'חלט', הלבישוהו וחסידיו

שעה באותה אפשר הרי הזמן, על חבל לא וכי

מוסר?' בספר לעיין או גמרא, דף ללמוד

אני'באמת גם 'הרי - בלבו הרב חשב - נכון'

אלך, המחשבה. אותה בדיוק חשבתי

לאכסנייתי'. ואשוב איפוא,

ברצותובשובו לקראתו, חברו יצא הביתה,

הרבי. מן התרשמותו את לשמוע

הרבכאשר כי מיד, הבין אירע, אשר את שמע

מן אחד אף כי בעצמו, הרבי את פגש

אולם רבו. על כך לדבר מעז היה לא החסידים

כבר 'אם העיר: אלא לרב, המסקנא את אמר לא

אליו'. להיכנס זאת בכל צריך היית שם, נמצאת

ואלך'צדקת' זאת, לתקן 'אשתדל - ענההרב -

הרבי'. אצל שבת של שחרית תפילת להתפלל

ביתבשבת אל הרב נכנס כאשר בבוקר,

מוויזני'ץ הרבי את מצא המדרש

והזדעזע מיד הכירו הוא ה'ברכות'. את אומר

נשמתו. עמקי עד

מוויזני'ץבתום הרבי אליו ניגש ה'ברכות'

בית של המזרחי לכותל עד עמו ולקחו

קדושים. של כבנם לכבדו כדי הכנסת,

של'רימיתם ונימה - הרב לו אמר - אותי'

בדבריו. נשמעה צער

דברי'לא! 'כל - מוויזני'ץ הרבי ענה - לא!'

זה...' את היטב אותו מכיר אני נכונים. היו

  
     



מתבטא האדם בני בין ההבדל אך בהויה.

זו. בידיעה השימוש' 'באופני

גאוהישנם של בדרך בזה המשתמשים כאלו

ענוה. של בדרך בזה המשתמשים כאלו וישנם

הדרך.וההבדל כל לאורך ניכר ביניהם

שדרכוואחד אדם בפרסום. ניכר ההבדלים

את להצניע נוטה ענוה של דרך היא

רודף גאוה של בדרך ההולך ולעומתו, עצמו,

הפרסום. אחר

סיפור:ובהקשר נספר לכך

שליט"אסיפר לוונשטיין שלמה רבי הגה"צ

טז), עמוד ב - ויקרא האור, וז"ל:(ומתוק

יומיידידי שיעור מוסר קליימן שלמה הרב הגאון

אחד לו הקשה הימים באחד והנה ִבגמרא.
הגמרא. במהלך קושיא בשיעור מהמשתתפים

והואהרב התשובה את ידע לא קליימן שלמה

לך. אחפשתשובהואשיב אני אדם: לאותו אמר

אךבסיום ראויה, תשובה לחפש החל השיעור

לשאול ניגש שכך ומכיון הצלחה. ללא

אתהתשובה... ידעו גםהםלא אך חכמים, תלמידי

חייםבסופו לרב ללכת החליט דבר של

זצוק"ל.(שליט"א)קניבסקי

מיד:כששמע חייםאתהשאלההואאמר רבי

הזאת...'. השאלה את שואלים כבר כן, 'כן,

הרב'מה התפלא - 'שואלים'?' אומרת זאת

שואל?' 'מי - שלמה

'אבל'אני - חיים רבי לו השיב - מי' זוכר לא

שואלים...'

'העיקר,'טוב, - שלמה הרב ענה - משנה' לא

התירוץ?' מה

מהו'.'יש זוכר לא אני תירוץ,

עיניו...רבי מול מתרחש מה הבין לא שלמה

התורה כל אשר קניבסקי, חיים רבי

את בדיוק זוכר לא לפניו, פרוׂשה כולה

איך מה? זוכר לא מי? זוכר לא השאלה?

כאן... קורה משונה שמשהו הבין הוא יתכן??

-אבל כולו הענין לו התברר זמן כעבור רק

דמלאכת 'ברייתא בספר מצא הוא

באותו קניבסקי חיים רבי שחיבר המשכן'

התשובה... את וגם השאלה, את גם נושא,

שלהאם סיפור תבל פני על מקום בעוד קיים

הוא ספר, כותב אדם כזאת?! ענוה

מכן ולאחר ומתרץ, מסביר וגם שואל עצמו

דבר... מספר ואינו מסתתר

זוכההמשיך לפעםהנני מפעם וסיפר: שלמה רבי

ליפקוביץ' יהודה מיכל רבי אל להיכנס

את ששמעתי לאחר הימים, ובאחד שליט"א,

לראש לספר וביקשתי נכנסתי הזה, המעשה

שאגב קניבסקי, חיים רבי אודות סיפור הישיבה

ציון'... ב'תפארת שנה כשבעים לפני תלמידו היה

רביעוד אותי עוצר הענין, לעוקץ שהגעתי לפני

והתשובה 'אהה, ואומר: יהודה מיכל

חיים?'... רבי של בספר כתובה היתה לשאלה

הכירהתפלאתי הישיבה 'ראש ושאלתי:

הסיפור?' את

שכך'לא', בעצמי הבנתי אבל לי, אומר הוא

להיות'. צריך

למדמנין עצמו שהוא משום זאת? ידע הוא

שמים יראת עם לשמה תורה שנים במשך

למדות כלומר: תורה, של ל'שכל' וזכה אמיתית,

לה!... זוכים התורה לומדי רק דרגהאשר טובות,

נוסף:ונספר סיפור

מוקדש להצלחת אבי מורי מאיר בן פרחה ואמי צביה בת מטרה שלום בית, שמחה ואריכות שנים.
ולהצלחת אחיי איתמר ורעות בני צביה חזרה בתשובה שלמה וזיווג הגון, ויסמין בת צביה הצלחה ישוב הדעת רפואה וזיווג הגון במהרה.



  
    



גגגגאאאאווווהההה!!!!  זזזזההההייייררררוווותתתת

אותנוההההקקקקבבבב""""הההה זיכה הרבי ברחמיו
הנקראת ספרי סדרת לכתוב

מקומות ובכמה ,האר הארחלב (חלב

ז חלק האר בחלב וכ ב אורחלק לראות (העומד

רוטסיפר אליהו נתן הרב -הגאון ישראל (נזר

,(207 וז"ל:עמוד

סופררב החת"ם של מנכדיו ונכבד, ידוע אחד,

קרלסבאד העיר אל פעם לנסוע הוצרך זצ"ל,

מחבריו. אחד הצטרף הזו לנסיעה שבצ'כיה,

לעירלאחר הגיעו הם ארוכה נסיעה

אחד. בבית והתאכסנו קרלסבאד

מוויזני'ץ ישראל' ה'אהבת גם שהה זמן באותו

את לקבל כדי אליו הלך הרב של וחברו בעיר,

הנ"ל לרב גם החבר יעץ הרבי מן בשובו פניו.

סופר) החתם הרב(נכד עשה הצדיק. את ללכת

מוויזני'ץ. ישראל' ה'אהבת אל ויצא כדבריו

לו,בהליכתו 'מה בלבו: להרהר החל בדרך

ולרבי סופר החת"ם של לנכדו

אפשר הרי הזמן? על חבל לא האם מוויז'ניץ.

בספר לעיין או גמרא, דף ללמוד שעה באותה

הוא כי הרב, נוכח הרהורים כדי תוך מוסר?'

מוויזני'ץ, הרבי של לאכסנייתו סמוך נמצא

להיכנס. זאת בכל והחליט

ב'הרביבלכתו פתאום הבחין החדרים בין

אך בתורה. ועסק שישב מוויזני'ץ'

מיהו. ידע לא לכן, קודם הכירו שלא מכיון

שאלו'לאן סופר?' החת"ם של נכדו הולך

מוויזני'ץ. הרבי

לה'אני הרב.חפץ ענה מוויז'ניץ', הרבי את כיר

-'מיהו רבינו אמר - מוויז'ניץ?' הרבי בכלל,

מעט, ללמוד שיודע מבוקובינה 'יהודי

רבי? ממנו ועשו ב'חלט', הלבישוהו וחסידיו

שעה באותה אפשר הרי הזמן, על חבל לא וכי

מוסר?' בספר לעיין או גמרא, דף ללמוד

אני'באמת גם 'הרי - בלבו הרב חשב - נכון'

אלך, המחשבה. אותה בדיוק חשבתי

לאכסנייתי'. ואשוב איפוא,

ברצותובשובו לקראתו, חברו יצא הביתה,

הרבי. מן התרשמותו את לשמוע

הרבכאשר כי מיד, הבין אירע, אשר את שמע

מן אחד אף כי בעצמו, הרבי את פגש

אולם רבו. על כך לדבר מעז היה לא החסידים

כבר 'אם העיר: אלא לרב, המסקנא את אמר לא

אליו'. להיכנס זאת בכל צריך היית שם, נמצאת

ואלך'צדקת' זאת, לתקן 'אשתדל - ענההרב -

הרבי'. אצל שבת של שחרית תפילת להתפלל

ביתבשבת אל הרב נכנס כאשר בבוקר,

מוויזני'ץ הרבי את מצא המדרש

והזדעזע מיד הכירו הוא ה'ברכות'. את אומר

נשמתו. עמקי עד

מוויזני'ץבתום הרבי אליו ניגש ה'ברכות'

בית של המזרחי לכותל עד עמו ולקחו

קדושים. של כבנם לכבדו כדי הכנסת,

של'רימיתם ונימה - הרב לו אמר - אותי'

בדבריו. נשמעה צער

דברי'לא! 'כל - מוויזני'ץ הרבי ענה - לא!'

זה...' את היטב אותו מכיר אני נכונים. היו

ז

מוקדש להצלחת יעקב בן שלווה הי"ו
לתשובה שלמה, לזיווג הגון ופרנסה בשפע

מוקדש להצלחת שני בת שלווה תחי' לזיווג הגון ופרנסה טובה
ולהצלחת גד בן שלווה הי"ו לבן זכר בקרוב ופרנסה טובה



  
    



לפיווווממממגגגגווווננננהההה מאוד, עד הגאוה מדת היא
ה עבירות, להרבה שורש שהיא
הוא, ברו למקו אד בבי הקשורות
אד ב לחברו. אד בבי הקשורות וה
לחברו להזיק שגור לפי  לחברו
:כגו ,רבי בעוונות ומכשילתו ולשנאתו,
שקר, דיבה, הוצאת רכילות, הרע, לשו
רבי איסורי וכהנה כהנה ועוד כעס,
ור' כתיב: שכ  למקו אד ובי רח"ל.

.'אלקי ה' את ושכחת 23לבב

המאבדותווווההההייייאאאא החמורות העבירות מ
"תועבת שנאמר: הנפש, ומכלות

לב" גבה כל ה),ה' טז, יועיל(משלי ומה
וגנזי עושרו ורוב כספו קני כל לאד
יתבר ה' בעיני נתעב הוא א מרומיו

לד). אות ג שער תשובה (שערי

מנפשוווווללללפפפפייייככככ להסיר אד כל צרי
ממנה ולהתרחק הגאוה, מדת
שכתב וכמו ,האחרו קצה תכלית עד

"ה"ג)הרמב פ"ב דעות שהגאוה(הלכות
לנהוג לאד לו שאסור המדות מ היא

הקצה מ יתרחק אלא בינונית, בדר בה
הטוב דר שאי האחר, הקצה אל האחד
שיהיה אלא בלבד, עניו האד שיהיה
מאוד, נמוכה רוחו ותהיה רוח, שפל

חכמי ציוו מ"ד):ולפיכ פ"ד 'מאוד(אבות
שכל אמרו ועוד רוח', שפל הוי מאוד
ור' שנאמר: בעיקר, כופר לבו המגביה

ע"כ. ,'אלקי ה' את ושכחת לבב

קדישא,ווווממממיייי מהימנא רעיא ממשה גדול לנו
למרו ועלה הגבורה, מפי תורה שלמד
יו ארבעי של זמ מש פעמי שלש
אראלי ,כשרפי ונהג לילה, וארבעי
השכליות, מעלות בכל והושל ,ותרשישי
אב בתורה, אב והיה המדות, מעלות ובכל
מפי ישירות וקיבל בנבואה, ואב בחכמה,
כדבר עמו מדבר יתבר ה' והיה הגבורה,
למעלה ידות אל והתעלה רעהו, אל איש
למנהגי הוצר ולא נברא, כל ממדרגת
סיכה, שינה, שתיה, כאכילה, וד בשר
בשו נשתבח לא זה כל וע כלל. וכו' אשה
הענוה במדת רק אלא הדברי מאלו אחד

הכתוב: וכלשו משההמעטירה, "והאיש

ובחלב ז)הארץ23. לבאר(חלק הארכנו

זרה: עבודה סוגי ב' שישנם

עוד'.א. ואפסי 'אני בבחינת: ד'גדלות', זרה עבודה

'עבודתב. בבחינת: ד'שפלות', זרה עבודה

לאדם להוכיח עניינה דכל לופעור', שאין

ה', בעבודת זה עקב ולהחלישו חשיבות שום

לשונות ושאר וכו' חיי ומה אני מה באומרו:

בכחות מאמין לא כך ידי ועל ומדוחים, שוא

מעבודת שנתרחק לו גורם וזה שבו, העצומים

מאמין אינו הפסולה שפלותו שמצד יתברך ה'

כל אל שפע ותורתו תפילתו ידי על גורם הוא כי

היחודים ידי על ניזונים המלאכים וגם העולמות

באורך. עיי"ש גשמי... דבר בכל שעושה שלו

  
    



הגאוה)בקרוב) סכנת את לבאר הארכנו
מאשר מעט ונעתיק הענוה. מעלת ואת

228):כתבנו עמוד ח"ב האר מחלב (מועתק

המקננתעעעעלללל הגאוה מדת כי לדעת האד
את ממנו משכיחה אשר היא בקרבו
מרוקנת אשר והיא ,יתבר ה' מציאות
,'אלקי 'קרבת של זיק כל האד מלב
את ושכחת לבב ור" הכתוב: בבחינת

"אלקי יד).ה' ח, דברי)

בגמראוווואאאאממממררררוווו זלה"ה הקדושי חכמינו
ד:):הקדושה שיש(סוטה אד 'כל

זרה, עבודה עובד כאילו הרוח גסות בו
להיות שבמקו כלומר במה'. בנה וכאילו
עסוק ,יתבר הבורא בעבודת עסוק
עצמו, לפולח ומזבח במה בבני הגאות
אחד, לעיגול מרכזי שני יתכנו לא שהרי
אישיותו מרכז תפוס הגאות אצל כ ועל
ישותו אודות והגיגי מחשבות ידי על
האלקות מחשבת אשר עד העצמית,
אמרו ולפיכ החוצה. לגמרי נדחקת
כאילו המתגאה כל :הקדושי רבותינו
העול מ ומסתלקת השכינה, רגלי דוחק
יחד לדור יכולי והוא אני אי ואומרת
ומתעט ,שמי במלכות ומורד ,בעול
הקדוש המלכי מלכי מל של בטליתו
גאות מל "ה' בו: שנאמר הוא, ברו

א),לבש" צג, בקרבו(תהלי וגונז
התמימה באמונה גדול וחסרו אפיקורסות

שמו. וברו הוא ברו העולמי בחי

הקדושיוווואאאאממממררררוווו לברכהרבותינו זכרונ 
הקדושה ה.):בגמרא כל(סוטה

'תועבה', נקרא הרוח גסות בו שיש
לב" גבה כל ה' "תועבת (משלישנאמר:

ה). עודטז, (בנידוי)בשמתא(ש):ואמרו

ביה דאית לגדעו(גאוה),מא וראוי
ננער עפרו ואי המתי,כאשירה, (בתחיית

רח"ל), ,ק שאינו מייללתוהיינו ושכינה
וככופר זרה, עבודה כעובד ושקול עליו,
,כול העריות כל על בא וכאילו בעיקר,
להקדוש יקנה ואפילו במה, בנה וכאילו
לא אבינו, כאברה ואר שמי הוא ברו
מתמעט, וסופו ,גיהנ של מדינה ינקה
רח"ל, בזמנו שלא העול מ ונאס

תלמודו, קה.)ומשכח יבמות ישני (תוספות

כזאתווווההההייייאאאא ראינו ולא רבות, לרעות פתח
המדות, בכל צדיקילרעה (ארחות

הגאוה), שער מורתחילת שהוא המל וא
בעוו להיכשל שלא הוזהר הע מכל
מכריז הכתוב שכ הלב, ורוממות הגאוה

מאחיו" לבבו רו "לבלתי (דבריואומר:

כ), שצריכייז, אד בני שאר כל שכ כל
ביותר זה מעוו התורהלהיזהר על "רמב)

.(חכמיש כל שהיו נבט ב ירבע ואפילו
השילוני)דורו אחיה לפניו(למעט נחשבי

דופי שו בתורתו היה ולא השדה כעשב
קב.), ושלשה(סנהדרי מאה שונה והיה

כהני בתורת קג:),פני ונטרד(ש נענש
לא זה וכל הבא, והעול הזה העול מ
בו. שהיתה הרוח גסות מפני אלא היה

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



  
    



לפיווווממממגגגגווווננננהההה מאוד, עד הגאוה מדת היא
ה עבירות, להרבה שורש שהיא
הוא, ברו למקו אד בבי הקשורות
אד ב לחברו. אד בבי הקשורות וה
לחברו להזיק שגור לפי  לחברו
:כגו ,רבי בעוונות ומכשילתו ולשנאתו,
שקר, דיבה, הוצאת רכילות, הרע, לשו
רבי איסורי וכהנה כהנה ועוד כעס,
ור' כתיב: שכ  למקו אד ובי רח"ל.

.'אלקי ה' את ושכחת 23לבב

המאבדותווווההההייייאאאא החמורות העבירות מ
"תועבת שנאמר: הנפש, ומכלות

לב" גבה כל ה),ה' טז, יועיל(משלי ומה
וגנזי עושרו ורוב כספו קני כל לאד
יתבר ה' בעיני נתעב הוא א מרומיו

לד). אות ג שער תשובה (שערי

מנפשוווווללללפפפפייייככככ להסיר אד כל צרי
ממנה ולהתרחק הגאוה, מדת
שכתב וכמו ,האחרו קצה תכלית עד

"ה"ג)הרמב פ"ב דעות שהגאוה(הלכות
לנהוג לאד לו שאסור המדות מ היא

הקצה מ יתרחק אלא בינונית, בדר בה
הטוב דר שאי האחר, הקצה אל האחד
שיהיה אלא בלבד, עניו האד שיהיה
מאוד, נמוכה רוחו ותהיה רוח, שפל

חכמי ציוו מ"ד):ולפיכ פ"ד 'מאוד(אבות
שכל אמרו ועוד רוח', שפל הוי מאוד
ור' שנאמר: בעיקר, כופר לבו המגביה

ע"כ. ,'אלקי ה' את ושכחת לבב

קדישא,ווווממממיייי מהימנא רעיא ממשה גדול לנו
למרו ועלה הגבורה, מפי תורה שלמד
יו ארבעי של זמ מש פעמי שלש
אראלי ,כשרפי ונהג לילה, וארבעי
השכליות, מעלות בכל והושל ,ותרשישי
אב בתורה, אב והיה המדות, מעלות ובכל
מפי ישירות וקיבל בנבואה, ואב בחכמה,
כדבר עמו מדבר יתבר ה' והיה הגבורה,
למעלה ידות אל והתעלה רעהו, אל איש
למנהגי הוצר ולא נברא, כל ממדרגת
סיכה, שינה, שתיה, כאכילה, וד בשר
בשו נשתבח לא זה כל וע כלל. וכו' אשה
הענוה במדת רק אלא הדברי מאלו אחד

הכתוב: וכלשו משההמעטירה, "והאיש

ובחלב ז)הארץ23. לבאר(חלק הארכנו

זרה: עבודה סוגי ב' שישנם

עוד'.א. ואפסי 'אני בבחינת: ד'גדלות', זרה עבודה

'עבודתב. בבחינת: ד'שפלות', זרה עבודה

לאדם להוכיח עניינה דכל לופעור', שאין

ה', בעבודת זה עקב ולהחלישו חשיבות שום

לשונות ושאר וכו' חיי ומה אני מה באומרו:

בכחות מאמין לא כך ידי ועל ומדוחים, שוא

מעבודת שנתרחק לו גורם וזה שבו, העצומים

מאמין אינו הפסולה שפלותו שמצד יתברך ה'

כל אל שפע ותורתו תפילתו ידי על גורם הוא כי

היחודים ידי על ניזונים המלאכים וגם העולמות

באורך. עיי"ש גשמי... דבר בכל שעושה שלו

ז

מוקדש לעילוי נשמת אימנו היקרה אודיל בת זהירה ז"ל נלב"ע י"ט סיוון התש"ע - תנצב"ה
ולהבדיל ולהצלחת ושמחת יואל ושירלי ממן וב"ב 



  
     



עעעעללללייייהההה ססססוווולללל  ההההצצצצררררעעעעתתתת

ששאלנו.וווועעעעתתתתהההה לשאלות נשיב

נענשאאאאדדדד הרע לשו שמספר
הפנימי הטע והנה בצרעת.

הרע לשו מספר שהוא לכ
של בדר הול שהוא מכיו

25גאוה.

אחתבתוך רגל על המעשה את שומע הוא שניות

הסעודה, בהכנת היום כל שעבדה אמו, -

נתקע והגרעין זית, רגעים מספר לפני לעצמה נטלה

מנסים שהם וככל להיחנק, החלה האם בגרון. לה

יותר... עמוק נתקע הוא כך הגרעין, את להוציא

-הבן אמו אל מהר ורץ הדברים את שמע

כיצד וידע ראשונה עזרה למד הוא

בג שנתקע דבר רון...מוציאים

נתוןלמחרת עדיין וכשהוא לישיבה, הבחור חזר

האתמול, יום אירועי של הרושם תחת

אני 'עכשיו ומכריז: הישיבה לראש ניגש הוא

הקודש'. רוח יש הישיבה שלראש יודע

קרה?!'ראש 'מה מתפלא: הישיבה

הביתה'כיצד אותי לשלוח הישיבה ראש ידע

שארד לי 'סידר' ועוד ומיד, תיכף

שאספיק כדי והכל משונה, במקום בטעות

אלא זאת אין האחרון? ברגע לביתי להגיע

הקודש'. רוח לרב שיש

מביןהרב לא אני לו: ואמר במבוכה חייך

ומההתחלה... לאט תסביר כלום!

ליללאחר אירועי כל את לספר הבחור שגמר

פה 'אין טורצי'ן: הרב לו אמר אמש,

אסביר אני נבואה, או הקודש רוח גילויי שום

ה', ברוך שנים, של עבודה לאחר קרה. מה לך

את טורדות זרות מחשבות שאין לכך זכיתי

בלא הסוף עד מהתחלה מתפלל אני תפילתי,

בצהרים, אתמול והנה, כלל. הדעת ערבוב

בראשי עולה לפתע מנחה, תפילת בשעת

כן. לפני שעות כמה אתך לי שהיתה השיחה

עשיתיהדבר עבירה איזו - הדעת חלישות לי גרם

שבסדר החלטתי בכך? להיכשל לי שגרמה

ואכן, הנפש. חשבון לעשות אתיישב הקרוב מוסר

באותו שגיתי במה לחשוב התחלתי מוסר בסדר

דוקאהשיחה בכדי שלא למסקנא, שהגעתי עד יום,

צריך הייתי שכן תפילתי, את שטרדה היא אתך

אליך ניגשתי מיד ברכות'. ל'שבע לצאת לך לאפשר

וכך, המעוות, את לתקן כדי לצאת, בך ודחקתי

בשלום... מקומו על יבוא הכל ערבית בתפילת כבר

ישיבתורבי את הקים טורצ'ין אהרן חיים

למצויינים') שנה('ישיבה 63 (בשנתלפני

שנהתשי"ט) 12 במשך בראשה (עדועמד

ה'תשל"א). בסיון בי"ב קרהלפטירתו הזה והסיפור

הללו. השנים במהלך שהוא מתי

ודם,ואנו בשר אדם, ומשתאים: עומדים

עצמו על להעיד מצליח אלו, מדורותינו

למציאות קשר שום לו אין התפילה שבזמן

קל. בהרהור לא ואפילו החיצונית,

האלקות,בתוכו מתגלה הפנימי, בעולמו פנימה,

בתוכה, ומתאחד נכלל שוםוהוא ואין

ביניהם... שיפריד זר

'מחשבה'ואם איזו הצליחה זאת בכל

משמים!... הוראה זו - להסתנן

וכך יורם25. רבינו עט"ר מארי אבא אמר

זיע"א אברג'ל א):מיכאל מאמר - נשא נועם, (אמרי

  
    



פני על אשר האד מכל מאוד' 'עניו
ג),האדמה" יב, שאי(במדבר למד נמצאת

מ יותר יתבר ה' בעיני גדולה מדה ל

למעלה24הענוה! במעלתה שהיא
בחלב שהרחבנו מה עוד ועיי ...מכול

.ש האר

אדם מאיר24. הפנימי שעולמו זוכה עניו שהוא

ובענין מאוד. ומבריקה מאירה בצורה

זיע"א קרלנשטין ראובן רבי הגה"צ סיפר זה

,597 עמוד אסתר מגילת - האור ומתוק בספר דבריו (הובאו

שליט"א), לוונשטיין שלמה רבי וז"ל:להגה"צ

הרבבצעירותי הגה"צ של בישיבתו למדתי

ובאותה זיע"א, טורצ'ין אהרן חיים

מגיע אחד יום מאב. יתום בחור שם למד עת

כי לו ומספר הישיבה, לראש היתום הבחור

רשות מבקש הוא וכי הערב, מתחתנת אחותו

הישיבה ראש לחתונה. לנסוע הישיבה מראש

למחרת. וחזר נסע והוא לחתונה, לצאת לו אישר

יוםלאחר של בבוקרו בחור אותו מגיע יומיים,

בשנית לצאת ומבקש הישיבה, לראש

הישיבה ראש אולם אמו. שעורכת ברכות' ל'שבע

זה ואין לחתונה, שנסע בכך שדי באומרו סירב

ניסה הבחור נוסף. ערב מתורה שיבטל הראוי מן

אלמנה שאמו בטענה הרב את לשכנע בתחילה

אין - בשלו הרב אך ביותר, לה חשוב הדבר וכי

הבחור משראה ברכות'. 'שבע לצורך תורה לבטל

לתלמודו. ושב לדבריו ציית בדעתו, נחוש שהרב

ניגשלאחר מוסר, סדר באמצע שעות, כמה

לו: ואמר בחור לאותו הישיבה ראש

אמך'. שעורכת ברכות ל'שבע ברק לבני 'סע

לנסוע?''אבל שלא לי אמר הישיבה ראש

לנסוע'.'שיניתי לך אומר אני וכעת דעתי, את

תפילתערבית?והבחור אצאאחרי אני אז שאל:

עכשיו!וראש לא, לא, אמר: הישיבה

דעתו,הבחור את הרב שינה מדוע הבין לא

אולםהוא לצאתמיד, אותו זירז מדוע - ובעיקר

לדרך... ויצא תפיליו את נטל שאלות, שאל לא

לבניבאותם סדירה תחבורה היתה לא ימים

הבחור עלה הזמן קוצר ומפאת ברק,

הדרך באמצע אביב. לתל הנוסעת מונית על

כי לו נדמה והיה לחלון, מבעד הבחור הסתכל

צומת קולה', 'קוקה צומת ליד נמצאים הם

מהנהג לבקש מיהר כן ועל ברק, לבני הכניסה

הוא לאן אותו שאל הנהג מיד. אותו שיוריד

ברק'. 'לבני לו ענה והבחור להגיע, חפץ

לבני קרובים לא אנחנו 'אבל הנהג, התפלא

הכניסה שזו בטוח היה הבחור אולם ברק?'

כאן'. אותי 'תוריד ואמר: וחזר ברק לבני

לאחרהנהג כבקשתו. ועצר אתו, התווכח לא

בנסיעתה, והמוניתהמשיכה הבחור שירד

לא במקום ירד והוא צדק, הנהג כי לו התברר

אותו תקף 'גו'ק' איזה הבין לא הבחור מוכר.

מקום... שום באמצע לרדת להתעקש לו וגרם

פתאםאולם להצטער, שהספיק לפני עוד

מבאר האברכים של טנדר לידו עוצר

אותו ומזמינים הבחור את מזהים הם יעקב,

אמו לבית הבחור מגיע וכך לרכבם, לעלות

המשוער... הזמן לפני הרבה

ולמדו[האברכים ברק בבני גרו הללו

להם והיה יעקב, בבאר בישיבה

ובערב]. בבוקר אותם מסיע שהיה טנדר

רבהכשהוא המולה רואה הוא לביתו מתקרב

קרה? מה רופא. ומחפשים צועקים כולם -

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

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



  
     



עעעעללללייייהההה ססססוווולללל  ההההצצצצררררעעעעתתתת

ששאלנו.וווועעעעתתתתהההה לשאלות נשיב

נענשאאאאדדדד הרע לשו שמספר
הפנימי הטע והנה בצרעת.

הרע לשו מספר שהוא לכ
של בדר הול שהוא מכיו

25גאוה.

אחתבתוך רגל על המעשה את שומע הוא שניות

הסעודה, בהכנת היום כל שעבדה אמו, -

נתקע והגרעין זית, רגעים מספר לפני לעצמה נטלה

מנסים שהם וככל להיחנק, החלה האם בגרון. לה

יותר... עמוק נתקע הוא כך הגרעין, את להוציא

-הבן אמו אל מהר ורץ הדברים את שמע

כיצד וידע ראשונה עזרה למד הוא

בג שנתקע דבר רון...מוציאים

נתוןלמחרת עדיין וכשהוא לישיבה, הבחור חזר

האתמול, יום אירועי של הרושם תחת

אני 'עכשיו ומכריז: הישיבה לראש ניגש הוא

הקודש'. רוח יש הישיבה שלראש יודע

קרה?!'ראש 'מה מתפלא: הישיבה

הביתה'כיצד אותי לשלוח הישיבה ראש ידע

שארד לי 'סידר' ועוד ומיד, תיכף

שאספיק כדי והכל משונה, במקום בטעות

אלא זאת אין האחרון? ברגע לביתי להגיע

הקודש'. רוח לרב שיש

מביןהרב לא אני לו: ואמר במבוכה חייך

ומההתחלה... לאט תסביר כלום!

ליללאחר אירועי כל את לספר הבחור שגמר

פה 'אין טורצי'ן: הרב לו אמר אמש,

אסביר אני נבואה, או הקודש רוח גילויי שום

ה', ברוך שנים, של עבודה לאחר קרה. מה לך

את טורדות זרות מחשבות שאין לכך זכיתי

בלא הסוף עד מהתחלה מתפלל אני תפילתי,

בצהרים, אתמול והנה, כלל. הדעת ערבוב

בראשי עולה לפתע מנחה, תפילת בשעת

כן. לפני שעות כמה אתך לי שהיתה השיחה

עשיתיהדבר עבירה איזו - הדעת חלישות לי גרם

שבסדר החלטתי בכך? להיכשל לי שגרמה

ואכן, הנפש. חשבון לעשות אתיישב הקרוב מוסר

באותו שגיתי במה לחשוב התחלתי מוסר בסדר

דוקאהשיחה בכדי שלא למסקנא, שהגעתי עד יום,

צריך הייתי שכן תפילתי, את שטרדה היא אתך

אליך ניגשתי מיד ברכות'. ל'שבע לצאת לך לאפשר

וכך, המעוות, את לתקן כדי לצאת, בך ודחקתי

בשלום... מקומו על יבוא הכל ערבית בתפילת כבר

ישיבתורבי את הקים טורצ'ין אהרן חיים

למצויינים') שנה('ישיבה 63 (בשנתלפני

שנהתשי"ט) 12 במשך בראשה (עדועמד

ה'תשל"א). בסיון בי"ב קרהלפטירתו הזה והסיפור

הללו. השנים במהלך שהוא מתי

ודם,ואנו בשר אדם, ומשתאים: עומדים

עצמו על להעיד מצליח אלו, מדורותינו

למציאות קשר שום לו אין התפילה שבזמן

קל. בהרהור לא ואפילו החיצונית,

האלקות,בתוכו מתגלה הפנימי, בעולמו פנימה,

בתוכה, ומתאחד נכלל שוםוהוא ואין

ביניהם... שיפריד זר

'מחשבה'ואם איזו הצליחה זאת בכל

משמים!... הוראה זו - להסתנן

וכך יורם25. רבינו עט"ר מארי אבא אמר

זיע"א אברג'ל א):מיכאל מאמר - נשא נועם, (אמרי

ז

מוקדש לעילוי נשמת אהרון יחזקאל בן מסעודה ז"ל    נג'יה חיה בת נעימה ז"ל
נאג'י בן מסעודה ז"ל    רחל בת נעימה ז"ל    מיכל בת דינה ז"ל  - תנצב"ה



  
      



כברדדדדווווקקקקאאאא שהוא לחשוב עלול הוא
את בשכלו לתפוס וראוי מסוגל
מעלתו מגבהי הוא דוקא הזולת... הויות

גאוה... של לדר ליפול עלול

לוווווללללככככ שולחי אותו לעורר כדי
אירועי מיני כל השמי מ
האורות כל מפניו שיסגרו לו הגורמי

,כמה26העליוני עד לו מוכיח וזה
רחוק הוא כמה ועד שכלו, דל
ללב אותו מביא אשר וזה משלימות,

נשבר...

המשמרווווההההללללבבבב החומר הוא הזה נשבר
להמשי  המעורר והחומר

הענוה... של בדר ולצעוד

ומעשה ומעשה ומעשה ומעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

הואאאאא.... הרי האלקי האור בתוכו והאיר שזכה אד

 כול הנבראי כל את בתוכו ומאחד גגגגזוכה

ווווההההששששווווננננהההה,,,, ההההזזזזרררר אחדות.אאאאתתתת הוא האלקי האור של כחו כי

לא שלו ה'אנוכיות' שההרגשת אד ולעומתו

ממממצצצצייייאאאאוווותתתתמתוקנת, עעעעלללל ווווממממאאאאפפפפייייללללהההה ממממככככססססהההה זזזזוווו ההההררררגגגגששששהההה ההההרררריייי

ששששבבבבזזזזווווללללתתתת.... ווווההההייייפפפפהההה ההההטטטטוווובבבב  ההההזזזזווווללללתתתת

הבורא,וווובבבבננננווווסססס הכרת על ומאפילה מכסה ג היא

של מתוקנת לא הרגשה בלבו שיש אד כי

ה' אל להתבטל רוצה אינו הוא ממילא אנוכיות,

כרשות שאיפותיו ואת עצמו את ומרגיש ,יתבר

,יתבר ממנו נפרדת זזזזררררההההאחרת ככככעעעעבבבבוווודדדדהההה זזזזהההה ווווההההרררריייי

....אאאאדדדד ששששלללל בבבבללללבבבבוווו ממממממממשששש

פנימיתבבבב.... בהשגה משיג שיהיה מי יהיה אד כל

ממשית. מציאות שהוא  'אנוכי' המושג את

איננו שהוא ומבי משיג הוא לכ ובנוס

ישנה ומבלעדיו בהויה, היחידה המציאות

כל אצל קיימת הזו והבחנה נוספת. מציאות

,האנשיעעעע ממממששששתתתתממממששששיייי ששששבבבבהההה ההההאאאאוווופפפפ אאאא

וווובבבבככככללללללללייייוווותתתת ....ההההאאאאדדדד בבבבנננניייי בבבביייי ממממששששתתתתננננהההה ההההזזזזוווו הההה''''ההההבבבבחחחחננננהההה''''

עעעעננננווווהההה.... ששששלללל וווודדדדרררר גגגגאאאאווווהההה ששששלללל דדדדרררר ::::אאאאוווופפפפנננניייי ששששנננניייי ייייששששננננ

מעוררתגגגג.... לו שמחוצה ההויה הכרת גאוה, של בדר

וכאשר בו. ולשלוט מעליו להתעלות רצו בו

נהיה הוא גאוה, של בדר זו, בדר הול האד

מומי ואד אד בכל מוצא הוא להחריד. ביקורתי

ורבבות... לאלפי עעעעללללוחסרונות עעעעווווללללהההה ללללאאאא ווווככככלללללללל

ההההקקקקטטטטננננטטטט ללללררררייייבבבבוווועעעע ממממחחחחוווו חחחחיייייייי עעעעוווודדדד ייייששששננננ ששששאאאאוווולללליייי דדדדעעעעתתתתוווו

ששששללללוווו.... האדווווההההעעעעללללוווובבבב את המביאה היא זו ותכונה

הרע. לשו לדבר

כאשרדדדד.... ענוה, של בדר השניה, בדר ואילו

הויה שקיימת הפנימית בהשגתו משיג אד

קט חלק רק שהוא להבי לו גור זה זולתו,

ממממההההתתתתוווומהבריאה, קקקקטטטט ''''ללללתתתתקקקקחחחחללללקקקק  ההההאאאאללללקקקקייייתתתת ככככננננייייתתתת

ששששדדדדיייי',',',', בבבבממממללללככככוווותתתת שלעעעעוווולללל בסופו לו גור אשר וזה

הכל. וכולל המאחד בבוראו להתדבק דבר

וזה הזוהר26. ע"א):לשון מז דף הא(תזריע צרעת, נגע

אמר כתרגומו. צרעת אבל חבריא, איתערו

פתח... ולא דסגיר סגירו, כתרגומו? מאי יהודה, רבי

החברים,תרגום: התעוררו הנה צרעת, נגע

כתרגומו. צרעת יהודה,אבל רבי אמר

פותח... ולא שסוגר הסגרה, כתרגומו? זה מה

  
     



ורצתהווווההההתתתתווווררררהההה עליו חסה הקדושה
לדר למסלול, אותו להחזיר
צרעת. מתנה לו נותנת היא ולכ ענוה. של
אותו הסובבי בעיני מתבזה הוא זה ומכח
אותו, מטהר הזה והבזיו עצמו, בעיני וג
.המל דר על אותו ומעלה אותו מזכ

הראשונהווווממממממממייייללללאאאא שהקושיא מוב
כי קשה, לא היא שהקשנו
הקושיא התבססה שעליה הנחה הנקודת

נכונה. לא היא

מציאותאאאאננננחחחחננננוווו היא שהצרעת הנחה הנחנו
הקשינו כ ומתו ,וחדלו מוות של
'תזריע' הכותרת תחת נמצאת היא מדוע

.חדשי וחיי חדשה הולדה שעניינה

היאאאאאוווולללל הצרעת ,כ לא זה באמת
תרופה! היא עונש לא

בצרעתננננככככוווו מכוסה שגופו שבשעה
,אול כמת, חשוב הוא הרי
תוצאה היא מהצרעת היוצאת התוצאה

.חדשי חיי של

תחשבההההממממההההוווותתתת  לאד אומרת הצרעת של
טובה, בדר היית מחדש. מסלול
חוזר אתה אי תראה עכשיו ,מהדר סטית
ע אמיתי נפש חשבו תערו .המל לדר
והרהורי הכנעה נשבר, ללב תגיע ,עצמ

הצרעת. לתכלית תזכה ואז תשובה,

ללללההההצצצצבבבבייייעעעעתתתתככככללללייייתתתת  ששששללללהההה ווווההההעעעענננניייי ההההצצצצררררעעעעתתתת
עעעעלללל ללללררררפפפפוווואאאאהההה,,,, ההההתתתתקקקקווווהההה עעעעלללל
ההההלללליייידדדדהההה עעעעלללל ההההממממצצצצווווררררעעעע.... ששששלללל ההההההההתתתתחחחחדדדדששששוווותתתת

ווווההההממממתתתתווווקקקקננננתתתת.... ההההממממחחחחוווודדדדששששתתתת

ווווממממככככייייוווומתאי לכ התכלית, היא שהעיקר
.נגעי לפרשת 'תזריע' הכותרת את לתת

פרשתוווועעעעתתתתהההה בכל מוזכר מדוע מוב
על המורה 'אד' התואר נגעי

גבוהה. רוחנית מדרגה בעלי אנשי

גבוההככככיייי מדרגה בעל יהודי דוקא
ותענוגי אורות מלאי שחייו
תפילי מניח שהוא ובשעה ,רוחניי
בתו הנדלקת הרוחניות באש חש הוא
אותו... אופ רוחני חושי ושכרו לבו,

לבחינתגבהות השורש היא - הרוח וגסות

ללמוד שניתן כפי הצרעת, טומאת

טהרת לצורך לקחת מצוה שהתורה מכך

ואזוב" תולעת ושני ארז "עץ יד,המצורע (ויקרא

רש"יד), שהנגעים(שם):ומפרש לפי - ארז' 'עץ

הרוח גסות על שהואבאין הארז, עץ רומז כך (ועל

שבעצים). תקנתוהגבוה מה - ואזוב' תולעת 'ושני

וכאזוב. כתולעת מגאותו עצמו ישפיל ויתרפא?

חז"לוכן טז.)אמרו על(ערכין באה שהצרעת

בתיבת וכנרמז הרע, לשון בעוון האדם

רע'. שם 'מוציא נוטריקון: שהיא 'מצורע'

מרשה שאדם לכך הפנימית הסיבה והרי

מדת היא זולתו על הרע לשון לדבר לעצמו

לחשוב לו הגורמת שבו, הרוח וגסות הגאוה

ואילו מעלה, ובעל וחשוב יקר אדם שהוא

רעות... ומדות חסרונות ובעל ואפס אין הזולת

מוקדש לעילוי נשמת
שלמה בן איסטרילייא ז"ל  - תנצב"ה

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



  
      



כברדדדדווווקקקקאאאא שהוא לחשוב עלול הוא
את בשכלו לתפוס וראוי מסוגל
מעלתו מגבהי הוא דוקא הזולת... הויות

גאוה... של לדר ליפול עלול

לוווווללללככככ שולחי אותו לעורר כדי
אירועי מיני כל השמי מ
האורות כל מפניו שיסגרו לו הגורמי

,כמה26העליוני עד לו מוכיח וזה
רחוק הוא כמה ועד שכלו, דל
ללב אותו מביא אשר וזה משלימות,

נשבר...

המשמרווווההההללללבבבב החומר הוא הזה נשבר
להמשי  המעורר והחומר

הענוה... של בדר ולצעוד

ומעשה ומעשה ומעשה ומעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

הואאאאא.... הרי האלקי האור בתוכו והאיר שזכה אד

 כול הנבראי כל את בתוכו ומאחד גגגגזוכה

ווווההההששששווווננננהההה,,,, ההההזזזזרררר אחדות.אאאאתתתת הוא האלקי האור של כחו כי

לא שלו ה'אנוכיות' שההרגשת אד ולעומתו

ממממצצצצייייאאאאוווותתתתמתוקנת, עעעעלללל ווווממממאאאאפפפפייייללללהההה ממממככככססססהההה זזזזוווו ההההררררגגגגששששהההה ההההרררריייי

ששששבבבבזזזזווווללללתתתת.... ווווההההייייפפפפהההה ההההטטטטוווובבבב  ההההזזזזווווללללתתתת

הבורא,וווובבבבננננווווסססס הכרת על ומאפילה מכסה ג היא

של מתוקנת לא הרגשה בלבו שיש אד כי

ה' אל להתבטל רוצה אינו הוא ממילא אנוכיות,

כרשות שאיפותיו ואת עצמו את ומרגיש ,יתבר

,יתבר ממנו נפרדת זזזזררררההההאחרת ככככעעעעבבבבוווודדדדהההה זזזזהההה ווווההההרררריייי

....אאאאדדדד ששששלללל בבבבללללבבבבוווו ממממממממשששש

פנימיתבבבב.... בהשגה משיג שיהיה מי יהיה אד כל

ממשית. מציאות שהוא  'אנוכי' המושג את

איננו שהוא ומבי משיג הוא לכ ובנוס

ישנה ומבלעדיו בהויה, היחידה המציאות

כל אצל קיימת הזו והבחנה נוספת. מציאות

,האנשיעעעע ממממששששתתתתממממששששיייי ששששבבבבהההה ההההאאאאוווופפפפ אאאא

וווובבבבככככללללללללייייוווותתתת ....ההההאאאאדדדד בבבבנננניייי בבבביייי ממממששששתתתתננננהההה ההההזזזזוווו הההה''''ההההבבבבחחחחננננהההה''''

עעעעננננווווהההה.... ששששלללל וווודדדדרררר גגגגאאאאווווהההה ששששלללל דדדדרררר ::::אאאאוווופפפפנננניייי ששששנננניייי ייייששששננננ

מעוררתגגגג.... לו שמחוצה ההויה הכרת גאוה, של בדר

וכאשר בו. ולשלוט מעליו להתעלות רצו בו

נהיה הוא גאוה, של בדר זו, בדר הול האד

מומי ואד אד בכל מוצא הוא להחריד. ביקורתי

ורבבות... לאלפי עעעעללללוחסרונות עעעעווווללללהההה ללללאאאא ווווככככלללללללל

ההההקקקקטטטטננננטטטט ללללררררייייבבבבוווועעעע ממממחחחחוווו חחחחיייייייי עעעעוווודדדד ייייששששננננ ששששאאאאוווולללליייי דדדדעעעעתתתתוווו

ששששללללוווו.... האדווווההההעעעעללללוווובבבב את המביאה היא זו ותכונה

הרע. לשו לדבר

כאשרדדדד.... ענוה, של בדר השניה, בדר ואילו

הויה שקיימת הפנימית בהשגתו משיג אד

קט חלק רק שהוא להבי לו גור זה זולתו,

ממממההההתתתתוווומהבריאה, קקקקטטטט ''''ללללתתתתקקקקחחחחללללקקקק  ההההאאאאללללקקקקייייתתתת ככככננננייייתתתת

ששששדדדדיייי',',',', בבבבממממללללככככוווותתתת שלעעעעוווולללל בסופו לו גור אשר וזה

הכל. וכולל המאחד בבוראו להתדבק דבר

וזה הזוהר26. ע"א):לשון מז דף הא(תזריע צרעת, נגע

אמר כתרגומו. צרעת אבל חבריא, איתערו

פתח... ולא דסגיר סגירו, כתרגומו? מאי יהודה, רבי

החברים,תרגום: התעוררו הנה צרעת, נגע

כתרגומו. צרעת יהודה,אבל רבי אמר

פותח... ולא שסוגר הסגרה, כתרגומו? זה מה

ז

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

מוקדש להצלחת ניסן בן שרה ועליזה בת חנה הי"ו
וליאור, שבחיה צבי, בת ציון ובנימין בן עליזה וב"ב



  
      



וטמונההההה.... סמויה היא אבל גאוה, יש אנשי להרבה

עצמ ה ולפעמי ,חו כלפי נראית אינה בלב,

לשו 'דיבורי לדעת עלינו א .לכ מודעי לא

מגאוה. נובעי הרע'

ללללדדדדבבבבררררששששההההרררריייי ללללעעעעצצצצממממוווו ממממררררששששהההה ררררווווחחחח ווווגגגגסססס גגגגאאאאוווותתתת אאאאדדדד ררררקקקק

ההההייייאאאא ככככיייי זזזזווווללללתתתתוווו,,,, עעעעלללל ההההררררעעעע ההההגגגגווווררררממממתתתת(הגאוה)ללללששששוווו

וווואאאאייייללללוווו ממממעעעעללללהההה,,,, וווובבבבעעעעלללל ווווחחחחששששוווובבבב ייייקקקקרררר אאאאדדדד ששששההההוווואאאא ללללחחחחששששוווובבבב ללללוווו

ררררעעעעוווותתתת............ ווווממממדדדדוווותתתת חחחחססססררררווווננננוווותתתת וווובבבבעעעעלללל וווואאאאפפפפסססס אאאאיייי ההההזזזזווווללללתתתת

הבוראוווו.... בעבודת עסוק להיות במקו שמתגאה אד

עצמו, לפולח ומזבח במה בבני עסוק הוא ,יתבר

אחד, לעיגול מרכזי שני יתכנו לא אאאאצצצצללללשהרי ככככ וווועעעעלללל

ממממחחחחששששבבבבוווותתתת יייידדדדיייי עעעעלללל אאאאייייששששייייוווותתתתוווו ממממררררככככזזזז תתתתפפפפווווסססס ההההגגגגאאאאוווותתתת

ממממחחחחששששבבבבתתתת אאאאששששרררר עעעעדדדד ההההעעעעצצצצממממייייתתתת,,,, ייייששששוווותתתתוווו אאאאוווודדדדוווותתתת ווווההההגגגגייייגגגגיייי

ההההחחחחווווצצצצהההה.... ללללגגגגממממרררריייי ננננדדדדחחחחקקקקתתתת רבותינוההההאאאאללללקקקקוווותתתת שאמרו וכמו

השכינה, רגלי דוחק כאילו המתגאה כל הקדושי

יכולי והוא אני אי ואומרת העול מ ומסתלקת

ומתעט ,שמי במלכות ומורד ,בעול יחד לדור

הוא. ברו הקדוש המלכי מלכי מל של בטליתו

באמונה גדול וחסרו אפיקורסות בקרבו וגונז

שמו. וברו הוא ברו העולמי בחי התמימה

בגנותזזזז.... לברכה זכרונ הקדושי רבותינו דברו ועוד

תועבה. נקרא הרוח גסות בו שיש כל הגאוה,

זרה, עבודה כעובד ושקול עליו, מייללת והשכינה

,כול העריות כל על בא וכאילו בעיקר, וככופר

במה, בנה ההההוווואאאאוכאילו בבבבררררוווו ללללההההקקקקדדדדוווושששש ייייקקקקננננהההה וווואאאאפפפפייייללללוווו

אאאאבבבבייייננננוווו,,,, ככככאאאאבבבבררררהההה וווואאאארררר שלששששממממיייי מדינה ינקה לא

בזמנו שלא העול מ ונאס מתמעט, וסופו ,גיהנ

תלמודו. ומשכח רח"ל,

מאוד,חחחח.... עד הגאוה מדת היא ששששההההייייאאאאומגונה ללללפפפפיייי

אאאאדדדד בבבבבבבביייי ההההקקקקששששווווררררוווותתתת הההה עעעעבבבבייייררררוווותתתת,,,, ללללההההררררבבבבהההה ששששווווררררשששש

ללללחחחחבבבבררררוווו.... אאאאדדדד בבבבבבבביייי ההההקקקקששששווווררררוווותתתת ווווהההה ההההוווואאאא,,,, בבבבררררוווו ללללממממקקקקווווב

ולשנאותו, לחברו להזיק שגור לפי  לחברו אד

רכילות, הרע, לשו :כגו ,רבי בעוונות ומכשילתו

איסוריהוצ וכהנה כהנה ועוד כעס, שקר, דיבה, את

.למקו אד ובי רח"ל. רבי

הנפשווווההההייייאאאא ומכלות המאבדות החמורות העבירות מ

וגנזי עושרו ורוב כספו קני כל לאד יועיל ומה

.יתבר ה' בעיני נתעב הוא א מרומיו

בגאוהטטטט.... מדרגות שתי שישנ לדעת עלינו

זזזזררררהההה,,,,המכוונות עעעעבבבבוווודדדדהההה ססססווווגגגגיייי ששששנננניייי הראשונה:ככככננננגגגגדדדד

גאוה היא .לכ מודע והוא הזולת על המתגאה אד

עובד כאילו חז"ל: אמרו זזזזררררהההה....שעליה עעעעבבבבוווודדדדהההה

שמבחוווווייייששששננננהההה והיא יותר הרבה הרבה חמורה גאוה

שאי חושב הוא בלבו א ענוה מראה הוא

זזזזררררההההכמוהו ההההעעעעבבבבוווודדדדהההה ששששלללל ההההששששווווררררשששש ההההייייאאאא זזזזוווו והיאווווגגגגאאאאווווהההה

פעור. עבודת התורה: בלשו הנקראת

הגאוה,יייי.... ממדת מנפשו להסיר אד כל צרי לפיכ

שאי ,האחרו קצה תכלית עד ממנה ולהתרחק

שיהיה אלא בלבד, עניו האד שיהיה הטוב דר

מאוד. נמוכה רוחו ותהיה רוח, גגגגדדדדווווללללשפל ללללננננוווו ווווממממיייי

ממממפפפפיייי תתתתווווררררהההה ששששללללממממדדדד קקקקדדדדייייששששאאאא,,,, ממממההההייייממממננננאאאא ררררעעעעייייאאאא ממממממממששששהההה

ששששלללל זזזזממממ ממממשששש פפפפעעעעממממיייי ששששללללשששש ללללממממררררוווו וווועעעעללללהההה ההההגגגגבבבבווווררררהההה,,,,

אאאארררראאאאלללליייי ,,,,ככככששששררררפפפפיייי ווווננננההההגגגג ללללייייללללהההה,,,, וווואאאאררררבבבבעעעעיייי ייייוווו אאאאררררבבבבעעעעיייי

וווובבבבככככלללל ההההששששככככללללייייוווותתתת,,,, ממממעעעעללללוווותתתת בבבבככככלללל ווווההההווווששששלללל ,,,,וווותתתתררררששששייייששששיייי

וווואאאאבבבב בבבבחחחחככככממממהההה,,,, אאאאבבבב בבבבתתתתווווררררהההה,,,, אאאאבבבב ווווההההייייהההה ההההממממדדדדוווותתתת,,,, ממממעעעעללללוווותתתת

ייייתתתתבבבברררר הההה'''' ווווההההייייהההה ההההגגגגבבבבווווררררהההה,,,, ממממפפפפיייי ייייששששייייררררוווותתתת ווווקקקקייייבבבבלללל בבבבננננבבבבוווואאאאהההה,,,,

יייידדדדוווותתתת אאאאלללל ווווההההתתתתעעעעללללהההה ררררעעעעההההוווו,,,, אאאאלללל אאאאיייישששש ככככדדדדבבבברררר עעעעממממוווו ממממדדדדבבבברררר

בבבבששששרררר ללללממממננננההההגגגגיייי ההההווווצצצצרררר ווווללללאאאא ננננבבבברררראאאא,,,, ככככלללל ממממממממדדדדררררגגגגתתתת ללללממממעעעעללללהההה

ככככלללללללל.... ווווככככוווו'''' אאאאששששהההה ססססייייככככהההה,,,, ששששייייננננהההה,,,, ששששתתתתייייהההה,,,, ככככאאאאככככייייללללהההה,,,, וווודדדד

וווועעעעהדברי מאלו אחד בשו נשתבח לא זה כל

למד נמצאת המעטירה, הענוה במדת רק אלא

הענוה! מ יותר יתבר ה' בעיני גדולה מדה ל שאי

מוקדש לעילוי נשמת חנה בת עישה ז"ל
תנצב"ה

מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן סעדה אלפסי ז"ל
נלב"ע ט' ניסן התשכ"ז - תנצב"ה



  
      



וטמונההההה.... סמויה היא אבל גאוה, יש אנשי להרבה

עצמ ה ולפעמי ,חו כלפי נראית אינה בלב,

לשו 'דיבורי לדעת עלינו א .לכ מודעי לא

מגאוה. נובעי הרע'

ללללדדדדבבבבררררששששההההרררריייי ללללעעעעצצצצממממוווו ממממררררששששהההה ררררווווחחחח ווווגגגגסססס גגגגאאאאוווותתתת אאאאדדדד ררררקקקק

ההההייייאאאא ככככיייי זזזזווווללללתתתתוווו,,,, עעעעלללל ההההררררעעעע ההההגגגגווווררררממממתתתת(הגאוה)ללללששששוווו

וווואאאאייייללללוווו ממממעעעעללללהההה,,,, וווובבבבעעעעלללל ווווחחחחששששוווובבבב ייייקקקקרררר אאאאדדדד ששששההההוווואאאא ללללחחחחששששוווובבבב ללללוווו

ררררעעעעוווותתתת............ ווווממממדדדדוווותתתת חחחחססססררררווווננננוווותתתת וווובבבבעעעעלללל וווואאאאפפפפסססס אאאאיייי ההההזזזזווווללללתתתת

הבוראוווו.... בעבודת עסוק להיות במקו שמתגאה אד

עצמו, לפולח ומזבח במה בבני עסוק הוא ,יתבר

אחד, לעיגול מרכזי שני יתכנו לא אאאאצצצצללללשהרי ככככ וווועעעעלללל

ממממחחחחששששבבבבוווותתתת יייידדדדיייי עעעעלללל אאאאייייששששייייוווותתתתוווו ממממררררככככזזזז תתתתפפפפווווסססס ההההגגגגאאאאוווותתתת

ממממחחחחששששבבבבתתתת אאאאששששרררר עעעעדדדד ההההעעעעצצצצממממייייתתתת,,,, ייייששששוווותתתתוווו אאאאוווודדדדוווותתתת ווווההההגגגגייייגגגגיייי

ההההחחחחווווצצצצהההה.... ללללגגגגממממרררריייי ננננדדדדחחחחקקקקתתתת רבותינוההההאאאאללללקקקקוווותתתת שאמרו וכמו

השכינה, רגלי דוחק כאילו המתגאה כל הקדושי

יכולי והוא אני אי ואומרת העול מ ומסתלקת

ומתעט ,שמי במלכות ומורד ,בעול יחד לדור

הוא. ברו הקדוש המלכי מלכי מל של בטליתו

באמונה גדול וחסרו אפיקורסות בקרבו וגונז

שמו. וברו הוא ברו העולמי בחי התמימה

בגנותזזזז.... לברכה זכרונ הקדושי רבותינו דברו ועוד

תועבה. נקרא הרוח גסות בו שיש כל הגאוה,

זרה, עבודה כעובד ושקול עליו, מייללת והשכינה

,כול העריות כל על בא וכאילו בעיקר, וככופר

במה, בנה ההההוווואאאאוכאילו בבבבררררוווו ללללההההקקקקדדדדוווושששש ייייקקקקננננהההה וווואאאאפפפפייייללללוווו

אאאאבבבבייייננננוווו,,,, ככככאאאאבבבבררררהההה וווואאאארררר שלששששממממיייי מדינה ינקה לא

בזמנו שלא העול מ ונאס מתמעט, וסופו ,גיהנ

תלמודו. ומשכח רח"ל,

מאוד,חחחח.... עד הגאוה מדת היא ששששההההייייאאאאומגונה ללללפפפפיייי

אאאאדדדד בבבבבבבביייי ההההקקקקששששווווררררוווותתתת הההה עעעעבבבבייייררררוווותתתת,,,, ללללההההררררבבבבהההה ששששווווררררשששש

ללללחחחחבבבבררררוווו.... אאאאדדדד בבבבבבבביייי ההההקקקקששששווווררררוווותתתת ווווהההה ההההוווואאאא,,,, בבבבררררוווו ללללממממקקקקווווב

ולשנאותו, לחברו להזיק שגור לפי  לחברו אד

רכילות, הרע, לשו :כגו ,רבי בעוונות ומכשילתו

איסוריהוצ וכהנה כהנה ועוד כעס, שקר, דיבה, את

.למקו אד ובי רח"ל. רבי

הנפשווווההההייייאאאא ומכלות המאבדות החמורות העבירות מ

וגנזי עושרו ורוב כספו קני כל לאד יועיל ומה

.יתבר ה' בעיני נתעב הוא א מרומיו

בגאוהטטטט.... מדרגות שתי שישנ לדעת עלינו

זזזזררררהההה,,,,המכוונות עעעעבבבבוווודדדדהההה ססססווווגגגגיייי ששששנננניייי הראשונה:ככככננננגגגגדדדד

גאוה היא .לכ מודע והוא הזולת על המתגאה אד

עובד כאילו חז"ל: אמרו זזזזררררהההה....שעליה עעעעבבבבוווודדדדהההה

שמבחוווווייייששששננננהההה והיא יותר הרבה הרבה חמורה גאוה

שאי חושב הוא בלבו א ענוה מראה הוא

זזזזררררההההכמוהו ההההעעעעבבבבוווודדדדהההה ששששלללל ההההששששווווררררשששש ההההייייאאאא זזזזוווו והיאווווגגגגאאאאווווהההה

פעור. עבודת התורה: בלשו הנקראת

הגאוה,יייי.... ממדת מנפשו להסיר אד כל צרי לפיכ

שאי ,האחרו קצה תכלית עד ממנה ולהתרחק

שיהיה אלא בלבד, עניו האד שיהיה הטוב דר

מאוד. נמוכה רוחו ותהיה רוח, גגגגדדדדווווללללשפל ללללננננוווו ווווממממיייי

ממממפפפפיייי תתתתווווררררהההה ששששללללממממדדדד קקקקדדדדייייששששאאאא,,,, ממממההההייייממממננננאאאא ררררעעעעייייאאאא ממממממממששששהההה

ששששלללל זזזזממממ ממממשששש פפפפעעעעממממיייי ששששללללשששש ללללממממררררוווו וווועעעעללללהההה ההההגגגגבבבבווווררררהההה,,,,

אאאארררראאאאלללליייי ,,,,ככככששששררררפפפפיייי ווווננננההההגגגג ללללייייללללהההה,,,, וווואאאאררררבבבבעעעעיייי ייייוווו אאאאררררבבבבעעעעיייי

וווובבבבככככלללל ההההששששככככללללייייוווותתתת,,,, ממממעעעעללללוווותתתת בבבבככככלללל ווווההההווווששששלללל ,,,,וווותתתתררררששששייייששששיייי

וווואאאאבבבב בבבבחחחחככככממממהההה,,,, אאאאבבבב בבבבתתתתווווררררהההה,,,, אאאאבבבב ווווההההייייהההה ההההממממדדדדוווותתתת,,,, ממממעעעעללללוווותתתת

ייייתתתתבבבברררר הההה'''' ווווההההייייהההה ההההגגגגבבבבווווררררהההה,,,, ממממפפפפיייי ייייששששייייררררוווותתתת ווווקקקקייייבבבבלללל בבבבננננבבבבוווואאאאהההה,,,,

יייידדדדוווותתתת אאאאלללל ווווההההתתתתעעעעללללהההה ררררעעעעההההוווו,,,, אאאאלללל אאאאיייישששש ככככדדדדבבבברררר עעעעממממוווו ממממדדדדבבבברררר

בבבבששששרררר ללללממממננננההההגגגגיייי ההההווווצצצצרררר ווווללללאאאא ננננבבבברררראאאא,,,, ככככלללל ממממממממדדדדררררגגגגתתתת ללללממממעעעעללללהההה

ככככלללללללל.... ווווככככוווו'''' אאאאששששהההה ססססייייככככהההה,,,, ששששייייננננהההה,,,, ששששתתתתייייהההה,,,, ככככאאאאככככייייללללהההה,,,, וווודדדד

וווועעעעהדברי מאלו אחד בשו נשתבח לא זה כל

למד נמצאת המעטירה, הענוה במדת רק אלא

הענוה! מ יותר יתבר ה' בעיני גדולה מדה ל שאי

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 





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
 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

כך  כל  לו  שאין  אדם  או  תורה,  לומד  כשאדם 
אפשרות ללמוד, אבל הוא מחזיק תורה, גם הוא 
מקבל את "החלק אלוק" הזה, ומסייע לו הקב"ה 

בזכות זה, שכל צאצאיו יהיו בני תורה.

כך מובא בגמרא )שבת כ"ג ע"ב( 'אמר רבא דרחים  
רבנן - הוו ליה בנין רבנן, דמוקיר  רבנן - הוו 
ליה חתנוותא רבנן, דדחיל  מרבנן - הוא גופיה 

הוי צורבא מרבנן'.

חכמים  תלמידי  לבנים  זוכה  שאדם  מצבים  יש 
בעצמו  הוא  וגם  חכמים,  תלמידי  לחתנים  וגם 
משיבה  התורה  כי  חכם,  תלמיד  להיות  זוכה 

לאדם כגמולו הטוב.

פרשת מצורע
שבת הגדול

ח' ניסן התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:4419:3520:21 באר שבע
18:4519:3620:22תל אביב

18:4519:3520:22חיפה
18:4019:3220:17אילת

18:4819:3820:26ירושלים
18:28ירושלים 40 דק'

ברכה מיוחדת בליל הסדר
לקוראי מסילות אל הנפש

תיערך ע"י מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א

למסירת שמות )ללא עלות(
08-37-40-200 

להצטרפות בסריקת ברקוד

שעורי
השבוע

מפי הרה"ג רבינו ישרא_ל אברג'_ל שליט"א

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה

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

שני - כל שבוע בשעה: 20:00*אשדוד
בבית הכנסת 'היכל נפתלי' רחוב ברוריה 6

חמישי - כל שבוע בשעה: 20:00*נתיבות
בבית המדרש 'המאיר לארץ' רחוב הקציר 666 

LIVE

LIVE


