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ערוך על פי שיעוריו של בנו ממשיך דרכו ואורו
 הרה"ג רבינו ישראל אברג'ל שליט"א
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נכריז  כ  א ואמר: נאנח תשובה , אחד
השומע וה' ותפילה , תענית יו על
תחינתנו... יקבל ישראל עמו תפילות

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

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

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

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

ואמר: מה אחד

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

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

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

הלילה . אחריו

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

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

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

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

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

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

... ונעל הסמו ליער

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

לחיות!... להמשי

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

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

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

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

הקרובתארבוווווללללככככ בלילה מציעשג אני
שהוא כשתראו ומיד ביתו, ליד לו

תוכן העניינים

  
    



במדבר במדבר במדבר במדבר  פרשת פרשת פרשת פרשת 

במדבר במדבר במדבר במדבר  בשבתבשבתבשבתבשבת השיעור השיעור השיעור השיעור 

עתהששששבבבבתתתת זה במדבר, פרשת קודש
ואבא שחרית, תפילת הסתיימה
אברג'ל מיכאל יור רבינו עט"ר מארי

הקבוע. בשיעורו החל

הזהממממיייי בשיעור מעול השתת שלא
ולטובת מדובר... במה יבי לא
בסיו אחד: במשפט זאת לסכ ננסה
,זכי המשתתפי הרגישו השיעור

יותר. וטהורי נקיי

אבאוווובבבבאאאאוווותתתתהההה פתח יור)שבת את(הרב
:כ 1שיעורו

במעלתחחחחללללקקקק עוסק מפרשתנו נכבד
שאר פני על לוי שבט בני של
ראשית מתבטא, הדבר ישראל. ע
משה את ה' ציוה שכאשר בכ כל,

ישראל ע את למנות (כמסופררבינו

פרשתנו), ה'בתחילת לוי שבט בני את
משאר בנפרד ,לבד למנות אותו ציוה
מה את א" שנאמר: כמו ישראל, ע
תא לא רא ואת תפקד לא לוי

יראל" ני ת,(מט א, אשר(במדבר 

על לוי שבט בני של מעלת מצד זהו
רש"י שמפרש כפי ,השבטי שאר בני
להיות מל של לגיו הוא 'כדאי :ש

לבדו'. נמנה

לויבבבבההההממממשששש שבט בני של מעלת ,לכ
לידי באה ישראל ע שאר על
שנת המיוחדי בתפקידי ג ביטוי
:מכ לאחר שנאמר כפי הקב"ה, לה
מ על הלו את הפקד "ואה
ל לאר ועל לליו ועל העדת 
וה לליו ואת ה את אי הה

"יחנ ל וסביב רתהפסוקי ש) 
לשאתנ). זכו לוי שבט שדוקא והיינו

שנות ארבעי במש וכליו המשכ את
ודוקא במדבר, ישראל ע של הליכת
ובית המשכ בתו לשרת זכו ה
הקודש. משמרת את ולשמור המקדש

דוקאווווצצצצררררייייככככיייי זכו מה מפני :להבי אנו
זו? גדולה לקבל לוי שבט בני

בכלוווועעעעוווודדדד הנה :להבי צריכי אנו
במדבר פרשת שבת ושנה שנה

והובאו נועם'1. ב'אמרי ד).דבריו מאמר - (במדבר

   

הענייני תוכ

. . . . . . . . . . . . . . . . . במדבר בשבת 1השיעור 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ינהג מרחמ 2כי

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ונשכר שובב 4יש
. . . . . . . . . . . . . . . . . . לנפש שערי 11חמשה
. . . . . . . . . . . . הילדי בחינו שערי 15חמשה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . תורה התלמודי 17יסוד
. . . . . . . . . . . . . . . . . . והשמיעה הראיה 20חוש
. . . . . . . . . . . . ישראל בצער המצטער 21מעלת
. . . . . . . . . ולמעשה להלכה האמור מ 26העולה
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- כל הזכויות שמורות -

חוברת זו מוקדשת לעילוי נשמת
תמר בת סעדה ז"ל

לבית  משפחת עדרי
נלב"ע י"ד באייר התשע"ה

ולהבדיל להצלחה בגשמיות וברוחניות
למשפחת עדרי היקרים הי"ו



  
    



במדבר במדבר במדבר במדבר  פרשת פרשת פרשת פרשת 

במדבר במדבר במדבר במדבר  בשבתבשבתבשבתבשבת השיעור השיעור השיעור השיעור 
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ואבא שחרית, תפילת הסתיימה
אברג'ל מיכאל יור רבינו עט"ר מארי

הקבוע. בשיעורו החל

הזהממממיייי בשיעור מעול השתת שלא
ולטובת מדובר... במה יבי לא
בסיו אחד: במשפט זאת לסכ ננסה
,זכי המשתתפי הרגישו השיעור

יותר. וטהורי נקיי

אבאוווובבבבאאאאוווותתתתהההה פתח יור)שבת את(הרב
:כ 1שיעורו

במעלתחחחחללללקקקק עוסק מפרשתנו נכבד
שאר פני על לוי שבט בני של
ראשית מתבטא, הדבר ישראל. ע
משה את ה' ציוה שכאשר בכ כל,

ישראל ע את למנות (כמסופררבינו

פרשתנו), ה'בתחילת לוי שבט בני את
משאר בנפרד ,לבד למנות אותו ציוה
מה את א" שנאמר: כמו ישראל, ע
תא לא רא ואת תפקד לא לוי

יראל" ני ת,(מט א, אשר(במדבר 

על לוי שבט בני של מעלת מצד זהו
רש"י שמפרש כפי ,השבטי שאר בני
להיות מל של לגיו הוא 'כדאי :ש

לבדו'. נמנה

לויבבבבההההממממשששש שבט בני של מעלת ,לכ
לידי באה ישראל ע שאר על
שנת המיוחדי בתפקידי ג ביטוי
:מכ לאחר שנאמר כפי הקב"ה, לה
מ על הלו את הפקד "ואה
ל לאר ועל לליו ועל העדת 
וה לליו ואת ה את אי הה

"יחנ ל וסביב רתהפסוקי ש) 
לשאתנ). זכו לוי שבט שדוקא והיינו

שנות ארבעי במש וכליו המשכ את
ודוקא במדבר, ישראל ע של הליכת
ובית המשכ בתו לשרת זכו ה
הקודש. משמרת את ולשמור המקדש

דוקאווווצצצצררררייייככככיייי זכו מה מפני :להבי אנו
זו? גדולה לקבל לוי שבט בני
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והובאו נועם'1. ב'אמרי ד).דבריו מאמר - (במדבר

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.



  
    



 ''''בניו''''ממממררררחחחחממממ על מרח תמיד הקב"ה 
הגלות בעומק ג ,האהובי
נסתרת שהנהגתו אלא חשכתה, ובשיא
בזמ לבוא, לעתיד א גלויה, ואינה

הנסתרי,''''ייייננננההההגגגג''''הגאולה, הרחמי יתגלו  
.גלויי רחמי  הגאולה הנהגת תהיה 5וזו

ברסלב...וווועעעעתתתתהההה לעיר נעבור

חנוכה,בבבבררררססססללללבבבב.... שבת של שלישית סעודה
תק"ע שנת בטבת למניינ).ב' 1809)

נחמבבבבבבבבייייתתתת רבי הגה"ק של מדרשו
חסידיו הסתופפו 6מברסלב

התורה לדברי פוע בלב והאזינו
המדרש. בית בהיכל שנשמעה הנשגבה

בספראאאאוווותתתתהההה לימי הודפסה תורה
ז. תורה תניינא  "מוהר ליקוטי
מרחמ 'י הללו: במילי פותחת והיא

יכול הוא ,רחמ שהוא מי היינו  'ינהג
מנהיג. להיות

הפסוק,בבבבננננווווסססס של הפשוט לפשט
הקדושה התורה אותנו מלמדת
הזולת על רחמנות לו שיש אד שרק

'מנהיג'. נקרא הוא

הואככככלללל הורה כל מנהיג. הוא ויהודי יהודי
מנהיג הוא מורה כל לילדיו, מנהיג
של המנהיג הוא עסק בעל וכ לתלמידיו,
המנהיגי בי היחיד וההבדל פועליו...
תחתיו. הנמצאי האנשי במספר הוא

מאליה,וווובבבבדדדדרררר נוצרת הזו ההנהגה כלל
.החיי מזרימת

ווווללללממממררררוווותתתת נחמ רבי לנו מגלה  זאת
הנהגה לו שיש אד כל שלא

'מנהיג'. לתואר ראוי הוא

הגלו'סנבטיון. בחושך עליהן'לאשר שירד אלו -

אותם. וכיסה ובכלשפייםהענן ירעו דרכים 'ועל

אנטוכיא...מרעיתם' של לדפנא שגלו אלו -

וזה דוד':5. ה'מצודות מרחמם'לשון -'ּכי ְֲִַָֽ

ינהגם הוא מעולם, עליהם המרחם ה'

צמאונם. וירוו מים מבועי במקום וינהלם

תלמידו כתב6. זיע"א מברסלב נתן רבי הגה"ק

כך תורה אותה על (חיילימים

מב): אות - קטעמוהר"ן אמר הנ"ל התורה באמצע

וכו'... קבורתמשה בחינת 'וזה במילים: המתחיל

שלשודע אנשי לפני נאמרו הדברים אלו כי

כי העליונים, לפני היינו אחרים, סעודות

שאומר אחרים, סעודות שלש אנשי יש

תורה... כן גם לפניהם

קרמרוביאר מנחם חיים רבי (נעימותהגאון

תקע), עמוד - י חלק וז"ל:נצח,

סעודהאותם לאותה שהגיעו 'אורחים'

יותר. גבוהים מעולמות ישויות היו שלישית,

נחמןולא רבי שלימד דברים כמה על כאן, רק

גם שם עמדו שעה שאותה תלמידיו, העידו

שעה ובאותה יותר, גבוהות קיום מרמות אחרים

ולחסידיו לתלמידיו לימד בגוףשהוא (המלובשים

תורהובשר), אותה את לימד הוא ממש שעה באותה

מעלה... דרי אותם עבור יותר הרבה גבוה במישור

  
    



השבועות, לחג הסמוכה השבת היא
תורתנו. מת שישנו2זמ מכ ומשמע

לבני שהיתה המעלה בי הדוק קשר

להבי וצרי התורה, מת לבי לוי
הקשר?... מהו

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי שנשיב,

ייייננננההההגגגג ממממררררחחחחממממ ככככיייי

הנחמות',ההההננננבבבבייייאאאא 'נביא להיקרא זכה 3ישעיה

וכל הטובות כל התנבא והוא
מנבואותיו ובאחת לישראל, (ישעיההנחמות

מט) הגלויות,פרק קיבו על התנבא הוא
:כ אמר הוא נבואתו דברי ובתו

""""ללללאאאאממממרררר ח לאר ,צא  רילאס 
ירע רכי על ,לבכלה 

.מרעית פיי4יצמא ולא ירעב לא 
מו רב י ייייננננההההגגגגולא ממממררררחחחחממממ יייי 

"ינהל מי מעי טי).ועל מט, (ישעיה 

לעולם חג2. לפני במדבר פרשת את קוראים

בשולחן שפסק וכמו השבועות,

ד),ערוך סעיף - תכח סימן ולעולם(או"ח, וז"ל:

עצרת... קודם סיני במדבר פרשת קורין

בספר רבא3. אליהו דבי טז)תנא איתא,(פרק

אמוץ בן ישעיהו שזכה שהטעם

לישראל הנחמות וכל הטובות כל להתנבאות

הוא הנביאים, מכל אתיותר עובד שהיה לפי

יותר ועצומה נוראה גדולה בשמחה הקב"ה

הנביאים. כל משאר

שומרוכתב בספרו ראטה אהרן רבי הגה"ק

ה),אמונים פרק - ורוני ודע(צהלי וז"ל:

קדושה של שמחה ידי על כי חביבי אחי

בבחינת: ולבך, ונשמתך רוחך נפשך תתעלה

ה'" בדרכי לבו ו),"ויגבה יז, הימים-ב בלבד(דברי

להחיות ויכול לה', והכנעה בושה בצירוף שיהא

חברו לב שמחזק שמחה, ידי על אדם בני הרבה

לפעמים אז ושמחה, לבטחון אותו (עבודהומטה

י:): אחת.זרה בשעה עולמו קונה יש

פענחוכתב צפנת ז)בספר פן - בא על(פרשת

המדרגות שכל האריז"ל הקדוש רבינו

השמחה גודל בשביל הכל היה שהשיג והשגות

המצוה. קיום בעידן לו שהיה

זיע"אוהנה הקדוש הבעש"ט עבודת היתה זו

בעולם שהיאשגילה וארוכה קצרה דרך

שמחה, של לשמוחעבודה רוצה כשאדם כי

לבעל לעשותו דבר הבעל רוצה תיכף ה' בעבודת

ונראה עבירות, עצבון בלבו ומכניס תשובה,

גדולה, עבירה היא השמחה כאילו בעיניו ונדמה

תלמידיו אזני הקדוש הבעש"ט גילה לכן

ח"ו,ו שהשמחהאינהעבירה רקהנמשכיםאחריו

ממש, תשובה בעל האדם נעשה שמחה ידי על

כידוע לבחינתלבבשר מבחינתאבן לבבו ונתהפך

ה'... המלהיבים.לדורשי בדבריו עיי"ש

בירושלמי ה"ה)4. פ"י את(סנהדרין דרשו

כך: הזה הפסוק

נחמן,ר' בר שמואל ר' בשם חלבו ור' ברכיה

לפנים אחת ישראל, גלו גלויות לשלש

אנטוכיא, של לדפני ואחד סנבטיון, מנהר

אותם... וכיסה הענן עליהם שירד ואחת

גלויות...וכשהן משלש חוזרין הן 'לאמרחוזרין

צאו' מנהרלאסורים לפנים שגלו אלו -

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



  
    



 ''''בניו''''ממממררררחחחחממממ על מרח תמיד הקב"ה 
הגלות בעומק ג ,האהובי
נסתרת שהנהגתו אלא חשכתה, ובשיא
בזמ לבוא, לעתיד א גלויה, ואינה

הנסתרי,''''ייייננננההההגגגג''''הגאולה, הרחמי יתגלו  
.גלויי רחמי  הגאולה הנהגת תהיה 5וזו

ברסלב...וווועעעעתתתתהההה לעיר נעבור

חנוכה,בבבבררררססססללללבבבב.... שבת של שלישית סעודה
תק"ע שנת בטבת למניינ).ב' 1809)

נחמבבבבבבבבייייתתתת רבי הגה"ק של מדרשו
חסידיו הסתופפו 6מברסלב

התורה לדברי פוע בלב והאזינו
המדרש. בית בהיכל שנשמעה הנשגבה

בספראאאאוווותתתתהההה לימי הודפסה תורה
ז. תורה תניינא  "מוהר ליקוטי
מרחמ 'י הללו: במילי פותחת והיא

יכול הוא ,רחמ שהוא מי היינו  'ינהג
מנהיג. להיות

הפסוק,בבבבננננווווסססס של הפשוט לפשט
הקדושה התורה אותנו מלמדת
הזולת על רחמנות לו שיש אד שרק

'מנהיג'. נקרא הוא

הואככככלללל הורה כל מנהיג. הוא ויהודי יהודי
מנהיג הוא מורה כל לילדיו, מנהיג
של המנהיג הוא עסק בעל וכ לתלמידיו,
המנהיגי בי היחיד וההבדל פועליו...
תחתיו. הנמצאי האנשי במספר הוא

מאליה,וווובבבבדדדדרררר נוצרת הזו ההנהגה כלל
.החיי מזרימת

ווווללללממממררררוווותתתת נחמ רבי לנו מגלה  זאת
הנהגה לו שיש אד כל שלא

'מנהיג'. לתואר ראוי הוא

הגלו'סנבטיון. בחושך עליהן'לאשר שירד אלו -

אותם. וכיסה ובכלשפייםהענן ירעו דרכים 'ועל

אנטוכיא...מרעיתם' של לדפנא שגלו אלו -

וזה דוד':5. ה'מצודות מרחמם'לשון -'ּכי ְֲִַָֽ

ינהגם הוא מעולם, עליהם המרחם ה'

צמאונם. וירוו מים מבועי במקום וינהלם

תלמידו כתב6. זיע"א מברסלב נתן רבי הגה"ק

כך תורה אותה על (חיילימים

מב): אות - קטעמוהר"ן אמר הנ"ל התורה באמצע

וכו'... קבורתמשה בחינת 'וזה במילים: המתחיל

שלשודע אנשי לפני נאמרו הדברים אלו כי

כי העליונים, לפני היינו אחרים, סעודות

שאומר אחרים, סעודות שלש אנשי יש

תורה... כן גם לפניהם

קרמרוביאר מנחם חיים רבי (נעימותהגאון

תקע), עמוד - י חלק וז"ל:נצח,

סעודהאותם לאותה שהגיעו 'אורחים'

יותר. גבוהים מעולמות ישויות היו שלישית,

נחמןולא רבי שלימד דברים כמה על כאן, רק

גם שם עמדו שעה שאותה תלמידיו, העידו

שעה ובאותה יותר, גבוהות קיום מרמות אחרים

ולחסידיו לתלמידיו לימד בגוףשהוא (המלובשים

תורהובשר), אותה את לימד הוא ממש שעה באותה

מעלה... דרי אותם עבור יותר הרבה גבוה במישור

  
    



השבועות, לחג הסמוכה השבת היא
תורתנו. מת שישנו2זמ מכ ומשמע

לבני שהיתה המעלה בי הדוק קשר

להבי וצרי התורה, מת לבי לוי
הקשר?... מהו

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי שנשיב,

ייייננננההההגגגג ממממררררחחחחממממ ככככיייי

הנחמות',ההההננננבבבבייייאאאא 'נביא להיקרא זכה 3ישעיה

וכל הטובות כל התנבא והוא
מנבואותיו ובאחת לישראל, (ישעיההנחמות

מט) הגלויות,פרק קיבו על התנבא הוא
:כ אמר הוא נבואתו דברי ובתו

""""ללללאאאאממממרררר ח לאר ,צא  רילאס 
ירע רכי על ,לבכלה 

.מרעית פיי4יצמא ולא ירעב לא 
מו רב י ייייננננההההגגגגולא ממממררררחחחחממממ יייי 

"ינהל מי מעי טי).ועל מט, (ישעיה 

לעולם חג2. לפני במדבר פרשת את קוראים

בשולחן שפסק וכמו השבועות,

ד),ערוך סעיף - תכח סימן ולעולם(או"ח, וז"ל:

עצרת... קודם סיני במדבר פרשת קורין

בספר רבא3. אליהו דבי טז)תנא איתא,(פרק

אמוץ בן ישעיהו שזכה שהטעם

לישראל הנחמות וכל הטובות כל להתנבאות

הוא הנביאים, מכל אתיותר עובד שהיה לפי

יותר ועצומה נוראה גדולה בשמחה הקב"ה

הנביאים. כל משאר

שומרוכתב בספרו ראטה אהרן רבי הגה"ק

ה),אמונים פרק - ורוני ודע(צהלי וז"ל:

קדושה של שמחה ידי על כי חביבי אחי

בבחינת: ולבך, ונשמתך רוחך נפשך תתעלה

ה'" בדרכי לבו ו),"ויגבה יז, הימים-ב בלבד(דברי

להחיות ויכול לה', והכנעה בושה בצירוף שיהא

חברו לב שמחזק שמחה, ידי על אדם בני הרבה

לפעמים אז ושמחה, לבטחון אותו (עבודהומטה

י:): אחת.זרה בשעה עולמו קונה יש

פענחוכתב צפנת ז)בספר פן - בא על(פרשת

המדרגות שכל האריז"ל הקדוש רבינו

השמחה גודל בשביל הכל היה שהשיג והשגות

המצוה. קיום בעידן לו שהיה

זיע"אוהנה הקדוש הבעש"ט עבודת היתה זו

בעולם שהיאשגילה וארוכה קצרה דרך

שמחה, של לשמוחעבודה רוצה כשאדם כי

לבעל לעשותו דבר הבעל רוצה תיכף ה' בעבודת

ונראה עבירות, עצבון בלבו ומכניס תשובה,

גדולה, עבירה היא השמחה כאילו בעיניו ונדמה

תלמידיו אזני הקדוש הבעש"ט גילה לכן

ח"ו,ו שהשמחהאינהעבירה רקהנמשכיםאחריו

ממש, תשובה בעל האדם נעשה שמחה ידי על

כידוע לבחינתלבבשר מבחינתאבן לבבו ונתהפך

ה'... המלהיבים.לדורשי בדבריו עיי"ש

בירושלמי ה"ה)4. פ"י את(סנהדרין דרשו

כך: הזה הפסוק

נחמן,ר' בר שמואל ר' בשם חלבו ור' ברכיה

לפנים אחת ישראל, גלו גלויות לשלש

אנטוכיא, של לדפני ואחד סנבטיון, מנהר

אותם... וכיסה הענן עליהם שירד ואחת

גלויות...וכשהן משלש חוזרין הן 'לאמרחוזרין

צאו' מנהרלאסורים לפנים שגלו אלו -

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.



  
    



ורצהששששממממעעעעללללקקקקאאאא''''ללללעעעע דעת צמא היה
לא אביו אול ללמוד,
היה שתמיד משו א ללמדו. יכול היה
ידע לא שבעצמו משו וא בחנות, עסוק
בעיירה היה לא תורה תלמוד הרבה. ללמוד
ילדי נמצאו ולא שכמעט כיו הקטנה,
בעיירה היו יהודי שבעה .הלימודי בגיל
.זקני היו מה וששה קליי יוס מר' חו

מעטממממזזזזקקקקנננניייי שמעלקא'לע למד אלו
א יהודיות, והנהגות תורה
בעיירה היה משוטט היו שעות רוב

.השכני הגויי ילדי ע ומשחק

יוררררגגגגיייילללל מדי לשמוע שמעלקא'לע היה
מכה הכנסיה פעמו את ראשו
והוריה חבריו את ומזעיק בצלצולו
תוגה עליו יורדת אלו בשעות לכנסיה.
חבריו את מנתק הלז שהפעמו כיו

מעש. ללא ומשאירו ממנו

ביוההההייייהההה כאשר האביב, בתחילת זה
ולפתע חבריו ע שיחק ראשו
מפריע אינו השנוא הפעמו כי לב ש
בעליזות, רצו חבריו .משחק את היו

הכנסיה. של מעול משוחררי

שמעלקא'לע.''''ממממהההה תמה  '?מיומיי יו
חולה' הכומר להכותהא יכול ואינו

'?בפעמו

לו''''אאאאחחחח,,,, נדו  'כלו מבי אינ אתה
חג לפני כי יודע אינ חבריו.

'אותו .בפעמו לצלצל אסור הפסחא
עמו ולוקח מגיע וזכרו שמו ימח האיש'
לרומי, בדרכו הכנסיות כל פעמוני את

לצלצל. אפשר אי ולכ

עלעעעעוווודדדד טס ושמעלקא'לע ,מדברי ה
הכנסיה, לחצר הקטנות רגליו
הפעמו והנה המגדל, אל למעלה מביט
כרגיל. מקומו על עומד הגדול המתכתי

'שקרני,ממממיייידדדד בה ונז חבריו אל א
שבוע. כבכל במקומו נמצא הפעמו

לרומי'. אותו נטל לא איש

,,,,ססססטטטטייייפפפפג בפדחתו. גירד יוזי' של בנו
אבל הדבר. נהיר היה לא לו
וחזר מאבא ששמע בהסבר נזכר הוא

במילה: מילה עליו

שבועיי''''אאאאססססוווורררר האלו, בימי לצלצל
את לאמת כדי הפסחא, חג לפני
ברומי'. נמצא אמנ שהפעמו הדבר

היהודי,''''אאאאבבבבלללל הילד צעק פה' הוא
תמיד. כמו במגדל אותו 'ראיתי
את .עיני במו ותראה אתה ג בוא

שטויות'. מדברי

הצליחססססטטטטייייפפפפ העני בכתיפיו. מש
נזכר הוא אבל אותו ג לבלבל

אביו. של החמורה באזהרה

חמור''''אאאאבבבבאאאא איסור יש כי אמר, שלי
על שעובר ומי בפעמו לצלצל

שריפה'. חייב הזה האיסור

  
    



אתממממננננההההייייגגגג ומרגיש שחש אד רק זה
לו דואג והוא הזולת, מציאות

ברוחניות. ובעיקר בגשמיות

ווווככככ:נחמ רבי אמר

עעעעככככיייי ככככששששייייששששרררראאאאלללל ההההוווואאאא ההההררררחחחחממממננננוווותתתת עעעעייייקקקקרררר
בבבבעעעעווווווווננננוווותתתת,,,, ,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס ,,,,ננננוווופפפפלללליייי קקקקדדדדוווושששש
ההההגגגגדדדדוווולללל ההההררררחחחחממממננננוווותתתת זזזזההההוווו ככככיייי ,,,,ללללייייצצצצלללל ררררחחחחממממננננאאאא
ההההקקקקששששיייי ההההייייססססוווורררריייי ככככלללל ככככיייי ררררחחחחממממננננוווותתתת.... ממממיייינננניייי ממממככככלללל
ככככננננגגגגדדדד ככככלללללללל ננננחחחחששששבבבביייי אאאאייייננננ ששששבבבבעעעעוווולללל
ככככיייי ....ווווששששללללוווו חחחחסססס עעעעווווווווננננוווותתתת,,,, ששששלללל ההההככככבבבבדדדד ההההממממששששאאאאוווויייי
,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס בבבבעעעעווווווווננננוווותתתת,,,, ננננוווופפפפלללליייי ככככששששייייששששרררראאאאלללל
ללללייייששששאאאא אאאאפפפפששששרררר ששששאאאאיייי ממממאאאאוווודדדד,,,, ככככבבבבדדדד ממממששששאאאאוווויייי זזזזההההוווו
""""ממממאאאא בבבבבבבבחחחחייייננננתתתת:::: ההההזזזזהההה,,,, ההההככככבבבבדדדד ההההממממששששאאאאוווויייי ככככלללללללל

ממממיייי"""" דדדדייייככככ ה).ככככבבבבדדדד לח, תהלי) 

ההההככככיייי ממממאאאאיייי ייייששששרררראאאאלללל קקקקדדדדווווששששתתתת ששששייייוווודדדדעעעע ממממיייי
ששששלללל וווודדדדקקקקוווותתתת ררררווווחחחחננננייייוווותתתת ווווייייוווודדדדעעעע ,,,,ללללקקקקווווחחחחיייי
הההה ששששייייששששרררראאאאלללל ייייוווודדדדעעעע,,,, ההההוווואאאא  ייייששששרררראאאאלללל
ששששיייייייי עעעעוווווווו וווואאאאיייי ,,,,ממממעעעעוווווווו ללללגגגגממממרררריייי ררררחחחחווווקקקקיייי
קקקקדדדדווווששששתתתת גגגגוווודדדדלללל ללללפפפפיייי ללללאאאא,,,, ככככלללללללל ככככלללללללל ללללהההה
וווועעעעלללל ....ווווררררווווחחחחננננייייוווותתתת דדדדקקקקוווותתתת ווווגגגגוווודדדדלללל ממממששששררררשששש
ננננחחחחששששבבבביייי אאאאייייננננ ששששבבבבעעעעוווולללל ההההייייססססוווורררריייי ככככלללל ככככ
ששששלללל ההההככככבבבבדדדד ההההממממששששאאאאוווויייי ככככננננגגגגדדדד ללללממממששששאאאאוווויייי

...'...'...'...'ללללייייצצצצלללל ררררחחחחממממננננאאאא ,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס עעעעווווווווננננוווותתתת,,,,

אווווההההננננהההה בזה, להרחיב מה הרבה יש
להתמקד רוצי בשיחתנו אנו
הוא כיצד בביתו, ההורה של בהנהגה
לרוחניות... לזכות לילדיו לעזור יוכל

ננננווווסססס............ווווננננחחחחזזזזוווורררר בבבבססססגגגגננננוווו ההההששששאאאאללללהההה עעעעלללל

ווווננננששששככככרררר............ ששששוווובבבבבבבב יייישששש

וז"ל:הגססססייייפפפפרררר שליט"א, וינשטוק יאיר ר' 7או

שברומניה,בבבבאאאאחחחחתתתת הנידחות העיירות
לו גר ויפה, פראית כפרית, בסביבה
שלצור דר ות ישר יהודי  קליי יוס ר'

.ויי בשר לממכר חנות החזיק פרנסתו

והיהרררר'''' גדול, שמי ירא היה יוס
השחרית. בתפילת מאוד מארי
היתה מתפלל היה שהוא הזמ אותו ובכל
את מנהלת פעסיל מרת הצדקת אשתו

בחנות).החנות יוס ר' עמד היו (ובשאר

ונקראללללרררר'''' ב נולד פעסיל ומרת יוס
על שמעלקא שמואל בישראל שמו

אמו. מצד זקנו ש

מקטנותוששששממממעעעעללללקקקקאאאא''''ללללעעעע הצטייי הקט
ופקחות חרי במוח
להוריו. ונחת גאוה מקור והה יתירה

נפטרהאאאא פעסיל מרת כי עקא, דא
בנה את והותירה ימיה בדמי
והוא מא יתו שמעלקא'לע הפעוט

.שני ארבע כב פעוט עודנו

סיפור אבא7. 56).מבית עמוד - א (חלק

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



  
    



ורצהששששממממעעעעללללקקקקאאאא''''ללללעעעע דעת צמא היה
לא אביו אול ללמוד,
היה שתמיד משו א ללמדו. יכול היה
ידע לא שבעצמו משו וא בחנות, עסוק
בעיירה היה לא תורה תלמוד הרבה. ללמוד
ילדי נמצאו ולא שכמעט כיו הקטנה,
בעיירה היו יהודי שבעה .הלימודי בגיל
.זקני היו מה וששה קליי יוס מר' חו

מעטממממזזזזקקקקנננניייי שמעלקא'לע למד אלו
א יהודיות, והנהגות תורה
בעיירה היה משוטט היו שעות רוב

.השכני הגויי ילדי ע ומשחק

יוררררגגגגיייילללל מדי לשמוע שמעלקא'לע היה
מכה הכנסיה פעמו את ראשו
והוריה חבריו את ומזעיק בצלצולו
תוגה עליו יורדת אלו בשעות לכנסיה.
חבריו את מנתק הלז שהפעמו כיו

מעש. ללא ומשאירו ממנו

ביוההההייייהההה כאשר האביב, בתחילת זה
ולפתע חבריו ע שיחק ראשו
מפריע אינו השנוא הפעמו כי לב ש
בעליזות, רצו חבריו .משחק את היו

הכנסיה. של מעול משוחררי

שמעלקא'לע.''''ממממהההה תמה  '?מיומיי יו
חולה' הכומר להכותהא יכול ואינו

'?בפעמו

לו''''אאאאחחחח,,,, נדו  'כלו מבי אינ אתה
חג לפני כי יודע אינ חבריו.

'אותו .בפעמו לצלצל אסור הפסחא
עמו ולוקח מגיע וזכרו שמו ימח האיש'
לרומי, בדרכו הכנסיות כל פעמוני את

לצלצל. אפשר אי ולכ

עלעעעעוווודדדד טס ושמעלקא'לע ,מדברי ה
הכנסיה, לחצר הקטנות רגליו
הפעמו והנה המגדל, אל למעלה מביט
כרגיל. מקומו על עומד הגדול המתכתי

'שקרני,ממממיייידדדד בה ונז חבריו אל א
שבוע. כבכל במקומו נמצא הפעמו

לרומי'. אותו נטל לא איש

,,,,ססססטטטטייייפפפפג בפדחתו. גירד יוזי' של בנו
אבל הדבר. נהיר היה לא לו
וחזר מאבא ששמע בהסבר נזכר הוא

במילה: מילה עליו

שבועיי''''אאאאססססוווורררר האלו, בימי לצלצל
את לאמת כדי הפסחא, חג לפני
ברומי'. נמצא אמנ שהפעמו הדבר

היהודי,''''אאאאבבבבלללל הילד צעק פה' הוא
תמיד. כמו במגדל אותו 'ראיתי
את .עיני במו ותראה אתה ג בוא

שטויות'. מדברי

הצליחססססטטטטייייפפפפ העני בכתיפיו. מש
נזכר הוא אבל אותו ג לבלבל

אביו. של החמורה באזהרה

חמור''''אאאאבבבבאאאא איסור יש כי אמר, שלי
על שעובר ומי בפעמו לצלצל

שריפה'. חייב הזה האיסור

  
    



אתממממננננההההייייגגגג ומרגיש שחש אד רק זה
לו דואג והוא הזולת, מציאות

ברוחניות. ובעיקר בגשמיות

ווווככככ:נחמ רבי אמר

עעעעככככיייי ככככששששייייששששרררראאאאלללל ההההוווואאאא ההההררררחחחחממממננננוווותתתת עעעעייייקקקקרררר
בבבבעעעעווווווווננננוווותתתת,,,, ,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס ,,,,ננננוווופפפפלללליייי קקקקדדדדוווושששש
ההההגגגגדדדדוווולללל ההההררררחחחחממממננננוווותתתת זזזזההההוווו ככככיייי ,,,,ללללייייצצצצלללל ררררחחחחממממננננאאאא
ההההקקקקששששיייי ההההייייססססוווורררריייי ככככלללל ככככיייי ררררחחחחממממננננוווותתתת.... ממממיייינננניייי ממממככככלללל
ככככננננגגגגדדדד ככככלללללללל ננננחחחחששששבבבביייי אאאאייייננננ ששששבבבבעעעעוווולללל
ככככיייי ....ווווששששללללוווו חחחחסססס עעעעווווווווננננוווותתתת,,,, ששששלללל ההההככככבבבבדדדד ההההממממששששאאאאוווויייי
,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס בבבבעעעעווווווווננננוווותתתת,,,, ננננוווופפפפלללליייי ככככששששייייששששרררראאאאלללל
ללללייייששששאאאא אאאאפפפפששששרררר ששששאאאאיייי ממממאאאאוווודדדד,,,, ככככבבבבדדדד ממממששששאאאאוווויייי זזזזההההוווו
""""ממממאאאא בבבבבבבבחחחחייייננננתתתת:::: ההההזזזזהההה,,,, ההההככככבבבבדדדד ההההממממששששאאאאוווויייי ככככלללללללל

ממממיייי"""" דדדדייייככככ ה).ככככבבבבדדדד לח, תהלי) 

ההההככככיייי ממממאאאאיייי ייייששששרררראאאאלללל קקקקדדדדווווששששתתתת ששששייייוווודדדדעעעע ממממיייי
ששששלללל וווודדדדקקקקוווותתתת ררררווווחחחחננננייייוווותתתת ווווייייוווודדדדעעעע ,,,,ללללקקקקווווחחחחיייי
הההה ששששייייששששרררראאאאלללל ייייוווודדדדעעעע,,,, ההההוווואאאא  ייייששששרררראאאאלללל
ששששיייייייי עעעעוווווווו וווואאאאיייי ,,,,ממממעעעעוווווווו ללללגגגגממממרררריייי ררררחחחחווווקקקקיייי
קקקקדדדדווווששששתתתת גגגגוווודדדדלללל ללללפפפפיייי ללללאאאא,,,, ככככלללללללל ככככלללללללל ללללהההה
וווועעעעלללל ....ווווררררווווחחחחננננייייוווותתתת דדדדקקקקוווותתתת ווווגגגגוווודדדדלללל ממממששששררררשששש
ננננחחחחששששבבבביייי אאאאייייננננ ששששבבבבעעעעוווולללל ההההייייססססוווורררריייי ככככלללל ככככ
ששששלללל ההההככככבבבבדדדד ההההממממששששאאאאוווויייי ככככננננגגגגדדדד ללללממממששששאאאאוווויייי

...'...'...'...'ללללייייצצצצלללל ררררחחחחממממננננאאאא ,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס עעעעווווווווננננוווותתתת,,,,

אווווההההננננהההה בזה, להרחיב מה הרבה יש
להתמקד רוצי בשיחתנו אנו
הוא כיצד בביתו, ההורה של בהנהגה
לרוחניות... לזכות לילדיו לעזור יוכל

ננננווווסססס............ווווננננחחחחזזזזוווורררר בבבבססססגגגגננננוווו ההההששששאאאאללללהההה עעעעלללל

ווווננננששששככככרררר............ ששששוווובבבבבבבב יייישששש

וז"ל:הגססססייייפפפפרררר שליט"א, וינשטוק יאיר ר' 7או

שברומניה,בבבבאאאאחחחחתתתת הנידחות העיירות
לו גר ויפה, פראית כפרית, בסביבה
שלצור דר ות ישר יהודי  קליי יוס ר'

.ויי בשר לממכר חנות החזיק פרנסתו

והיהרררר'''' גדול, שמי ירא היה יוס
השחרית. בתפילת מאוד מארי
היתה מתפלל היה שהוא הזמ אותו ובכל
את מנהלת פעסיל מרת הצדקת אשתו

בחנות).החנות יוס ר' עמד היו (ובשאר

ונקראללללרררר'''' ב נולד פעסיל ומרת יוס
על שמעלקא שמואל בישראל שמו

אמו. מצד זקנו ש

מקטנותוששששממממעעעעללללקקקקאאאא''''ללללעעעע הצטייי הקט
ופקחות חרי במוח
להוריו. ונחת גאוה מקור והה יתירה

נפטרהאאאא פעסיל מרת כי עקא, דא
בנה את והותירה ימיה בדמי
והוא מא יתו שמעלקא'לע הפעוט

.שני ארבע כב פעוט עודנו

סיפור אבא7. 56).מבית עמוד - א (חלק

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



  
    



חוטמיה אל והגיע למרחוק עד התפשט
המשוטטי העיירה כלבי של הרגישי

.לפיה טר ומחפשי

הכנסיההההה חצר לעבר קלה בריצה הגיעו
אדו בשר נתחי ושמחה. ששו והנה
,אות מזמיני כאילו חבלי על תלויי
החי. בבשר מלתעותיה את נעצו ה

לאההההייייתתתתהההה החבלי קטנה, אחת בעיה
תלויי היו ה ,האר עד הגיעו
ממוצע. כלב של קומתו בגובה באויר

וניסוההההככככללללבבבביייי האחוריות רגליה על זינקו
הצליחו, ה הבשר. את לתפוס
רק מעט, גבוהי היו שהחבלי כיו אבל
.שיניה בנעיצת נתלשו קטני בשר נתחי

ועוד. עוד באויר לנתר צור היה

החבלככככלללל קצות משני כזאת שיני תקיעת
ושמאלה. ימינה לנטות לפעמו גרמה

כיגגגגוווויייייייי קרה זה כיצד הבינו לא העיירה
בלי התמלאה השקטה להעיירה

של קולניי בצלצולי מבוש אביבי
נרגשת. כלבי ונביחת הכנסיה פעמו

הכופרההההככככלללל 'מיהו הכנסיה. לעבר אצו
שאלו הפסחא?' חג לפני המצלצל

ריצה. כדי תו בזע

הגיע',''''ווווששששממממאאאא כבר והחג בחשבו טעינו
אחד. כפרי הציע

ולא''''אאאאוווו במפתיע, הוקד החג אולי
שני. ניחש ידענו'

הודעה''''ווווששששממממאאאא למסור מבקש הכומר
מראשות התפטרותו על אישית
משטרתיות חקירות לרגל הכנסיה
בקול. שלישי הרהר נגדו' המתנהלות

מיהוככככששששבבבבאאאאוווו לראות הזדעזעו למקו
ששה  חמשה המצלצל...
דחפו באויר, רגליה על ניתרו כלבי
מצלצל הפעמו ובינתי רעהו את כלב

עוז!... בכל ומכה

עדזזזזממממ המחזה, לפשר ותהו עמדו מה
ורצה לצו חמד מישהו שהבינו...
לאמר, בקלונה. הנוצרית הדת את להציג
בקצה ימשכו רק וא ברומי, אינו הפעמו
יצלצל! אי ועוד יצלצל, הפעמו  החבל

כזה,ממממיייי תעלול ולבצע לחשוב יכול היה
רעהו. את איש שאלו

מדאי.ללללאאאא יותר לחשוב צרי היה

הילדככככלללל שמעלקא, את הכיר הכפר
שעיניו והשובב הפיקח היהודי

מבה בורקות מעשהתמיד (בשובבות, 
וקונדסות). שיכולצחוק מישהו יש א

שמעלקא. הוא כזה, רעיו על לחשוב

אחד''''ללללששששררררוווו נה הכופר' שמעלקא את
נקמה. לנהמת האות נית ובזאת הכפריי

הכל,''''ללללששששררררוווו צעקו שמעלקא' את
דתנו'. את שביזה 'הכופר

מהששששעעעעהההה כדת ודנו עמדו קצרה
הכומר שבהסכמת עד לעשות,

  
    



במורא.ככככלללל השתתקו הילדי

תתתתייייהכל את שכחו מכ לאחר 
שוב שקעו ילדי של וכדרכ
בי עליזות מלאי והתרוצצו במשחק
ירד נאה אביב יו .המוריקי הדשא כרי

לחל שמחו והקטני לעולעצמותיה 
והמושלג. הארו החור לאחר

עלייייללללדדדד מלחשוב הפסיק לא אחד
הביתה הל שמעלקא'לע .העני
הקונדסי מוחו .הרהורי מלא וראשו

...הנתוני את מעבד החל

השקראאאאנננניייי את האלו לנוצרי אוכיח
לצלצל אסור הטיפשית. שבטענת
את עיניה במו הכל יראו יצלצלו, א כי
שיש"ו הזו שבאמונה והאיולת השטות

לרומי... הפעמוני כל את לוקח

מעשה.ההההוווואאאא לעשות החליט

חנותוזזזזממממ את סגר שאביו לאחר קצר
כדרכו, הדלת ליד המפתח את ותלה
הוא ...קט ילד של ראשו לש התגנב

מהמסמר. והורידו במפתח אחז

ניגשההההחחחחננננוווותתתת הוא כצפוי. ריקה, היתה
בשר נתח ש והוריד למתלי
והחזיר שבא כלעומת יצא עסיסי. אדו

למקומו. המפתח את

היי"שאאאאבבבבייייוווו חביות במרת עסוק היה
השובב. בנו של במעשיו חש ולא
.מתעל היה זומ בנו מה יודע היה אילו

שיניששששממממעעעעללללקקקקאאאא כמה ברגש עתה קיל
נדיבה ביד אות ומרח שו
השו ריח הגדול. הבשר נתח על
.למרחקי עד ונד הבשר בריח התערבב

מוכ.ככככעעעעתתתת כמעט כבר הכל

אלההההוווואאאא והגיע הכנסיה לחצר התגנב
.הפעמוני למגדל מתחת

אתההההככככווווממממרררר הטריח לא בעיירה הזק
הישישות אלרגליו לעלות

קשר הוא .בפעמו לצלצל כדי המגדל
ארוכי חבלי צדדיו משני לפעמו
ראשו יו בכל למטה. עד שהשתלשלו
לבית המאמיני את להזעיק רצה כאשר
ומוש למגדל מתחת עומד היה התיפלה,
ואחד בימינו אחד .החבלי קצות בשני
מתנדנד הגדול הפעמו היה וכ בשמאלו
מכה שבתוכו והענבל לצד מצד ונוטה

חזק. צלצול בקול דופנותיו על

פשוטהתתתתווווככככננננייייתתתתוווו היתה שמעלקא של
בגאונותה.

נתחההההוווואאאא כל וקשר לשני הבשר את חת
הגונה קשירה החבל. של אחר בקצה
והטרי. האדו בבשר היטיב שהחזיקה

עודככככששששססססיייייייי כל מש חמק מעשיו את
הקלה לרוח מותיר בנפשו, רוחו

המלאכה... את לעשות

הבשר,ללללאאאא של וריחו רב זמ חל
,השו של החרי בריחו מתוגבר

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



  
    



חוטמיה אל והגיע למרחוק עד התפשט
המשוטטי העיירה כלבי של הרגישי

.לפיה טר ומחפשי

הכנסיההההה חצר לעבר קלה בריצה הגיעו
אדו בשר נתחי ושמחה. ששו והנה
,אות מזמיני כאילו חבלי על תלויי
החי. בבשר מלתעותיה את נעצו ה

לאההההייייתתתתהההה החבלי קטנה, אחת בעיה
תלויי היו ה ,האר עד הגיעו
ממוצע. כלב של קומתו בגובה באויר

וניסוההההככככללללבבבביייי האחוריות רגליה על זינקו
הצליחו, ה הבשר. את לתפוס
רק מעט, גבוהי היו שהחבלי כיו אבל
.שיניה בנעיצת נתלשו קטני בשר נתחי

ועוד. עוד באויר לנתר צור היה

החבלככככלללל קצות משני כזאת שיני תקיעת
ושמאלה. ימינה לנטות לפעמו גרמה

כיגגגגוווויייייייי קרה זה כיצד הבינו לא העיירה
בלי התמלאה השקטה להעיירה

של קולניי בצלצולי מבוש אביבי
נרגשת. כלבי ונביחת הכנסיה פעמו

הכופרההההככככלללל 'מיהו הכנסיה. לעבר אצו
שאלו הפסחא?' חג לפני המצלצל

ריצה. כדי תו בזע

הגיע',''''ווווששששממממאאאא כבר והחג בחשבו טעינו
אחד. כפרי הציע

ולא''''אאאאוווו במפתיע, הוקד החג אולי
שני. ניחש ידענו'

הודעה''''ווווששששממממאאאא למסור מבקש הכומר
מראשות התפטרותו על אישית
משטרתיות חקירות לרגל הכנסיה
בקול. שלישי הרהר נגדו' המתנהלות

מיהוככככששששבבבבאאאאוווו לראות הזדעזעו למקו
ששה  חמשה המצלצל...
דחפו באויר, רגליה על ניתרו כלבי
מצלצל הפעמו ובינתי רעהו את כלב

עוז!... בכל ומכה

עדזזזזממממ המחזה, לפשר ותהו עמדו מה
ורצה לצו חמד מישהו שהבינו...
לאמר, בקלונה. הנוצרית הדת את להציג
בקצה ימשכו רק וא ברומי, אינו הפעמו
יצלצל! אי ועוד יצלצל, הפעמו  החבל

כזה,ממממיייי תעלול ולבצע לחשוב יכול היה
רעהו. את איש שאלו

מדאי.ללללאאאא יותר לחשוב צרי היה

הילדככככלללל שמעלקא, את הכיר הכפר
שעיניו והשובב הפיקח היהודי

מבה בורקות מעשהתמיד (בשובבות, 
וקונדסות). שיכולצחוק מישהו יש א

שמעלקא. הוא כזה, רעיו על לחשוב

אחד''''ללללששששררררוווו נה הכופר' שמעלקא את
נקמה. לנהמת האות נית ובזאת הכפריי

הכל,''''ללללששששררררוווו צעקו שמעלקא' את
דתנו'. את שביזה 'הכופר

מהששששעעעעהההה כדת ודנו עמדו קצרה
הכומר שבהסכמת עד לעשות,

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



  
    



נאמנה שהבטיחו אחד יהודי של בביתו
ג וכעת מאמו היתו הילד את לגדל

.הגויי נקמת מפחד מביתו גולה

אבלרררר'''' הרוחות, כשנרגעו לביתו שב יוס
כי לחזור הרשה לא הזעלשמעלקא

עשה ובינתי להשחית. עד היה עליו
הגאו ונתעלהבתורהאצל עלה חיל, הילד

תורה ולימדו כב שגידלו חרי שלמה רבי
אשה. השיאו לפרקו ובהגיעו ומצוות

ובכשרונותיוששששממממעעעעללללקקקקאאאא בהתמדה, למד
ונעשה חיל עשה העילויי
מגדולי כאחד נודע הוא בתורה. גדול
בערי כאב"ד וכיה בהונגריה הרבני

וסעליש. 8חוסט

ר' עטופת8. עילאית דמות היה שמעלקא

ובשמו בחייה. לאגדה שהפכה הוד

אחד סיפור והנה מופת. סיפורי הרבה נקשרו

רנה): גליון תשע"ה שנת - נא' 'נדברה בגליון (הובא

ניתכומזג זעף גשמי בחוץ. שרר סוער אויר

בכל ניקוו ענק ושלוליות ארצה, בעוז

הקדוש הגאון באלקאן העיירה של רבה פינה.

סעליש, של רבה - לימים שמעלקא, שמואל רבי

את והחיש הבוצית, האדמה על בזהירות צעד

הדין. בית ראש של ביתו לעבר צעדיו

וסיפרזה הרב, של ביתו אל בהול רץ הגיע עתה

אחת מבני אחד, יהודי סוחר של מעצרו על

לאחר השלטונות, בידי הסמוכות, העיירות

הוא עוסק כי בעלילה מסרוהו בליעל שאנשי

היה עשוי קשה גורל מוברחות. בסחורות

לשלוח מיהרו וידידיו ימים, בתוך עליו להיחרץ

נודע אשר שמעלקא, שמואל רבי הגאון אחר

שבויים, פדיון למען הכבירות בהשתדלויותיו

מועד, בעוד הקורה בעובי עצמו שיכניס בבקשה

יהודית. משפחה על אסון יומט לא למען

בעזרתהגה"ק לפניו. אשר את ידע מסעליש

במקומות המשולשלים עתק סכומי

ולנקותו הנאשם את לשחרר ניתן הנכונים,

בית בידי דינו נמסר לא עוד כל ֵֶָמאון,
הסך את ולהשיג איפוא למהר עליו המשפט.

להביא ובכך אחדות, שעות בתוך הנדרש

מר. מגורל ומשפחתו היהודי של להצלתו

אתלא עטה הסוער, האויר למזג לבו שת

ידידו של ביתו לעבר ויצא אדרתו

זו, רבה במצוה לעזרתו לרותמו הראב"ד,

העיירה נגידי של בתיהם על עמו יחד לצאת

זה. נפש שבפיקוח ענין למען ולהתרימם

עללא הכספים איסוף מלאכת היתה קלה

אותו הסכום ועיקר. כלל הגאונים, שני

יחלּו והם ורב, גדול היה - לגייס עליהם ִֵהיה
בכדי כולם, הנגידים כל מצד רבה לב לנדיבות

שכמם. על העמיסו אותה במשימה לעמוד

בתילאחר בין אחדות שעות במשך שסובבו

והרעיפו בהפצרות הרבו הגבירים,

הערבים, בין בשעת עצמם מצאו לרוב, ברכות

הציע כאן בידיהם, בלבד הסכום כמחצית עם

ר' של לביתו לעלות שמעלקא שמואל רבי

את בידיו החזיק שאף עסקים איש גרשון,

העיירה, שבבאלקאן הגדול המזיגה בית

את למלא ובכך לבו, נדבת את להרים ולשדלו

היא שכזו נתינה הנפשות. הצלת למען החסר

הגאונים. סברו כך הנגיד, של ויכולתו כחו לפי

בדבריםעלו עמו ונכנסו גרשון, ר' של לביתו ובאו

שנקרתה הנשגבה המצוה אודות נלהבים

  
    



יבואו ראשו אור ע כי הוחלט הזק
יוציאו היהודי, יוס ר' של לביתו הכל
השוק. לכיכר ויגררוהו הפוחז הנער את
וישרפו סביבו עצי של גל יקימו ש

וייראו... יראו למע חי אותו

ההההגגגגוווויייייייינק רגשי מתו התפזרו הנרגשי
ונחמה סיפוקו על עדיי בא שלא
הילד!... את ישרפו בבוקר .בלב אחת

לשמערררר'''' בבהלה משנתו התעורר יוס
'מי ביתו. דלת על קולניות דפיקות

הדלת. לעבר צעק זה?'

''''פתח''''ססססטטטטייייפפפפ' ילדותי. קול לו ענה
הדלת'. את

באמצערררר'''' עכשיו, !?סטיפ תמה, יוס
מהמיטה ק הוא אול הלילה?!

הדלת. את ופתח

עברססססטטטטייייפפפפ לכל הצי הוא מבוהל. היה
רואה אינו איש א לראות
בסכנה נמצא של הב 'תשמע אותו.
.יוס ר' לעבר בקדחתנות לחש גדולה'

קלטרררראאאאששששוווו לא יוס ר' של השינה נסו
'מה .הקט הערל של דבריו את

הבנתי. לא אומר?' אתה

ססססטטטטייייפפפפביניה שהיה הוויכוח את לו סיפר
וכנראה ,הפעמוני צלצולי בעני
שהעלה תעלול ביצע בנו הסימני כל לפי
רוצי והללו הכפר גויי כל של חמת את
.ראשו אור ע המוקד על אותו להעלות

לגמרי.ככככעעעעתתתת יוס ר' של מוחו הצטלל
.נדה והוא מעיניו סרו השינה קורי

נשימה. חסר שאל בזה?' בטוח 'אתה

....בסכנת''''ככככ בנ לגמרי, רציני אני
שמעלקא את אוהב אני !חיי
בשריפה'... ימות שהוא רוצה לא ואני

ודח''''תתתתוווודדדדהההה יוס ר' לו הודה  'ל
כס מטבע הנער של כפו לתו
בשקט. לישו יכול אתה הטוב. כהכרת

היוההההוווואאאא ה הכפר. גויי את היטב הכיר
ימחלו ולא מוח חמומי נוצרי
את תפס שהיות ללא השובב. לנער
ישרי שנת במטתו היש שמעלקא
אותו העלה שהצית, לאש מודע ואינו
ירקות בערימת אותו וכיסה העגלה על
אחריו. לעקוב יחליט ומישהו במקרה

שהגיעללללללללאאאא עד מהכפר ברח שהיות
שעות כמה במרחק העיירות לאחת

הבוקר. אור עד התחבא ש נסיעה.

עעעעהנוצרי הכפריי הגיעו ראשו אור
אזהרות וללא יוס ר' של לביתו

מיריה. אותה ועקרו בדלת חבטו

ריק.ללללתתתתדדדדההההממממתתתת היה הבית ואכזבת
.נעל הילד

הבית.בבבבפפפפחחחחיייי את עזבו נפש

ולאחרבבבבבבבבווווקקקקרררר במנוסתו יוס ר' המשי
אחת לעיירה הגיע שעות כמה
בנו את הפקיד הוא .יהודי גרו שבה

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו
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את והחיש הבוצית, האדמה על בזהירות צעד

הדין. בית ראש של ביתו לעבר צעדיו

וסיפרזה הרב, של ביתו אל בהול רץ הגיע עתה

אחת מבני אחד, יהודי סוחר של מעצרו על

לאחר השלטונות, בידי הסמוכות, העיירות

הוא עוסק כי בעלילה מסרוהו בליעל שאנשי

היה עשוי קשה גורל מוברחות. בסחורות

לשלוח מיהרו וידידיו ימים, בתוך עליו להיחרץ

נודע אשר שמעלקא, שמואל רבי הגאון אחר

שבויים, פדיון למען הכבירות בהשתדלויותיו

מועד, בעוד הקורה בעובי עצמו שיכניס בבקשה

יהודית. משפחה על אסון יומט לא למען

בעזרתהגה"ק לפניו. אשר את ידע מסעליש

במקומות המשולשלים עתק סכומי

ולנקותו הנאשם את לשחרר ניתן הנכונים,

בית בידי דינו נמסר לא עוד כל ֵֶָמאון,
הסך את ולהשיג איפוא למהר עליו המשפט.

להביא ובכך אחדות, שעות בתוך הנדרש

מר. מגורל ומשפחתו היהודי של להצלתו

אתלא עטה הסוער, האויר למזג לבו שת

ידידו של ביתו לעבר ויצא אדרתו

זו, רבה במצוה לעזרתו לרותמו הראב"ד,

העיירה נגידי של בתיהם על עמו יחד לצאת

זה. נפש שבפיקוח ענין למען ולהתרימם

עללא הכספים איסוף מלאכת היתה קלה

אותו הסכום ועיקר. כלל הגאונים, שני

יחלּו והם ורב, גדול היה - לגייס עליהם ִֵהיה
בכדי כולם, הנגידים כל מצד רבה לב לנדיבות

שכמם. על העמיסו אותה במשימה לעמוד

בתילאחר בין אחדות שעות במשך שסובבו

והרעיפו בהפצרות הרבו הגבירים,

הערבים, בין בשעת עצמם מצאו לרוב, ברכות

הציע כאן בידיהם, בלבד הסכום כמחצית עם

ר' של לביתו לעלות שמעלקא שמואל רבי

את בידיו החזיק שאף עסקים איש גרשון,

העיירה, שבבאלקאן הגדול המזיגה בית

את למלא ובכך לבו, נדבת את להרים ולשדלו

היא שכזו נתינה הנפשות. הצלת למען החסר

הגאונים. סברו כך הנגיד, של ויכולתו כחו לפי

בדבריםעלו עמו ונכנסו גרשון, ר' של לביתו ובאו

שנקרתה הנשגבה המצוה אודות נלהבים

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



  
    



לעמקוווועעעעדדדד להגיע הצליח לא ימיו סו
יוס ר' בעוד אביו. ע השוה
עלתה מה 'ראה :בפע כפע מוכיחו
מהכפר לברוח נאלצת .שובבות ל
סמו ילד כל כמו לגדול יכולת ולא
לומר: שמעלקא רבי רגיל היה לאביו',
לולא שובבותי, בגי לי עלתה מה 'ראו
מוכר הייתי הסת מ זה נערות מעשה

הזה'... היו עד במקולי בשר

שבויווווללללעעעעננננייייייייננננוווו:::: היה שמעלקא הילד
,והשעמו הבטלה ביד
של בזק ובמבצע עליו, ריח והקב"ה

...מש אותו

מוטלאאאא ולכ קורה. זה תמיד לא
ישנה הא ולחפש לברר עלינו
לילדינו לעזור נוכל שבה שהיא כל דר

...והשיעמו מהבטלה להיחל

...נקדי ושוב

ללללננננפפפפשששש ששששעעעערררריייי חחחחממממששששהההה

לברואבבבבששששעעעעהההה יתבר ברצונו שעלה
ויעבוד אותו שיכיר כדי אד
.עד בג והניחנו בראו .של בלבב אותו

אלקותההההאאאאדדדד והשיג רגליו, על עמד
בשלימות!

מדוע: ונבאר

אתהסוחרים שלפו צמאונם, את ְִהרוּו

עבה... שטרות 'חבק' השולחן על והניחו ארנקיהם

והמטבעותאשתו השטרות את ספרה גרשון ר' של

ומסביבו הדלפק על שהתגוללו הרבים

עתק... סכום היין עבור שילמו הסוחרים כי וגילתה

ממסעוביום גרשון ר' שב לנסיעה, השלישי

לפוש התיישב ותשוש, עייף לביתו ונכנס

להשיב מים כוס לו הוגש בטרם עוד אך מעט

מיהר והוא ההלואה דבר בזכרונו עלה נפשו

בדיבורו עמד הרב האם הבית בני אצל לברר

החוב. את לפרוע היעודים והשעה ביום והופיע

הרבהרב של שלוחיו אך בביתנו, ביקר לא

אשתו. לו אמרה - ביקרו גם ביקרו

לא?ר' או פרע הרב מבין, איני תמה: גרשון

האלכוהול...האשה ו'אדי' הסוחרים על לו ְֵֵסיפרה

בידיו,ר' הצרור את אחז כובעו, את חבש גרשון

הגה"ק הרב, של לביתו רץ אץ התרגשות ואחוז

יואילו כי ביקש הוא שמעלקא, שמואל רבי

מולאה. ובקשתו הרב של לחדרו אתר על להכניסו

שמעלקאעם שמואל רבי קידמו היכנסו,

ושאל לשלום ידו לו הושיט רחב. בחיוך

ששלחתיבלבביות: המעות הגיעוך האם 'נו,

אחריך?'...

הדברים,הגביר מהשתלשלות המום שנותר

של גרונו מתוך שדיבר הקודש ומרוח

הפר הכסף, צרור את מיד התיר סךהרב, יש

בקוראו השולחן, על והניחו ביותר, נכבד

מעשי בעוד שותף להיות 'רצוני נרגשות:

הקדוש!'.... רבינו עוסק בהם וחסד צדקה

  
    



תרומה להרים הסכמתו את הביע גרשון ר' לפניו.

הסכים לא אופן בשום אך שבויים, פדיון לצורך

'נצרך עליו, הרבנים השיתו אותו הנכבד הסך עם

ואין עסקי, לצורך למעות זו בתקופה אני

טען. - רב' כה הון להפריש כזאת לעת ביכולתי

שללאחר שרבה ולאחר מרובות, הפצרות

במדה כי אזניו את שיבר העיירה

להושיע, ידם לאל יהיה לא המועד את ויאחרו

לּמצער הכסף(לפחות)הואיל סכום את להלוות ְִַָ

כי הרב מן הבטחה ודרש להם, חסר שעדיין

החוב. את יפרע שעות 24 בתוך

אתבלית נטל לכך, הרב התרצה ברירה

מפקד של לביתו ומיהר מידיו, המעות

שוחד...)המשטרה לוקח לא פעם לו(שאף הביא

היהודי. את ושחרר הכסף ִאת

הגבירעם גרשון ר' הוצרך המחרת, יום שחר

לעירו מחוץ אחדים ימים בן למסע לצאת

משקאות ושאר יינות רכישת לשם ומקומו,

שבחזקתו. המזיגה בית עבור חריפים

ליהוא התחייב הרב לה: ואמר לאשתו פנה

הכסף. את לי יחזיר הוא שעות 24 שתוך

הכסף את ממנו קחו מחזיר כשהוא אז

בכספת. אותו והחביאו

ר'שעות של צאתו מאת חלפו בלבד מועטות

עשירים בסוחרים עמוסה ועגלה גרשון,

גרשון. ר' של המזיגה בית בפתח נעצרה

המזיגההסוחרים לבית נכנסו הנכבדים

ממדינה סוחרים אנו וסיפרו:

של טיבו על רבות שמענו ובמדינתנו אחרת,

אנו לכאן, שהזדמנו ומכיון ההונגרי, היין

ממנו... לטעום מאוד חפצים

פניהםבצער את להשיב הבית בני נאלצו

ממרתפנו, היין אזל עתה 'זה ריקם.

יינות לרכישת למסע, הבוקר יצא ואבינו

תואילו אם שבארצנו. היקבים מטובי חדשים

נוכל אז כי אחדים, ימים בעוד הנה לשוב

שביינות. המשובחים מן לכבדכם

הבהירואך הם התרצו. לא הסוחרים חבורת

עליהם ותיכף קצר, לזמן הנה באו כי

יין טיפת ולו לכם 'האין בדרכם. להמשיך

הצטערו הם שאף הבית, בבני הפצירו אחת?'

כאלו. שמנים 'דגים' להפסיד

בתחתיתלא כי - הבית בני להם נענו - נכחד

- זה יין אך יין, מעט אכן נותר החביות

טעם אניני אם בשמרים. ומעורב הוא עכור

אמרו. לחיככם, היין יערב לא הינכם,

שללאך כמוצאי המציאה על קפצו הסוחרים

אין שברשותכם. הזה היין מן נא 'הבו רב.

זה!' הוא הונגרי יין הלא דבר,

ריקניתירדו חבית היטו למרתף, הבית בני

היין טיפות את וכנסו שפתה, על אחת

מזגו היין, קנקן עם עלו הם כלי, אל העכורות

לסוחרים... והגישו קטנות, כוסיות תוך אל

שלשריקות מפיהם נשמעו התפעלות

טעמנו לא כזה 'יין הסוחרים,

עוד להביא הבית בבני והאיצו קראו, מעודנו',

אל ועוד, עוד 'הביאו הלז, המשובח הנוזל מן

בעין לכם נשלם שלם יפה'.תחסוכו.

חביותירדו מספר והיטו בשנית, הבית בני

למּצֹות תום)נוספות, עד מעט(לדלות מהם ְַ

והאורחים רגע, ּבן התרוקנו היין קנקני ִיין.

מעט... לעוד התחננו הלהוטים

ואחדיםבני בשלישית, למרתף ירדו כולם הבית

החביות אחריהם... דולקים הסוחרים מן

בהם והסוחריםחבטו הבית ובני פיהם, על נהפכו

המירב... את לסחוט מבקשים כמו בשוליהם,

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

מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן אסתר ז"ל
נלב"ע י"ג ניסן - תנצב"ה



  
    



לעמקוווועעעעדדדד להגיע הצליח לא ימיו סו
יוס ר' בעוד אביו. ע השוה
עלתה מה 'ראה :בפע כפע מוכיחו
מהכפר לברוח נאלצת .שובבות ל
סמו ילד כל כמו לגדול יכולת ולא
לומר: שמעלקא רבי רגיל היה לאביו',
לולא שובבותי, בגי לי עלתה מה 'ראו
מוכר הייתי הסת מ זה נערות מעשה

הזה'... היו עד במקולי בשר

שבויווווללללעעעעננננייייייייננננוווו:::: היה שמעלקא הילד
,והשעמו הבטלה ביד
של בזק ובמבצע עליו, ריח והקב"ה

...מש אותו

מוטלאאאא ולכ קורה. זה תמיד לא
ישנה הא ולחפש לברר עלינו
לילדינו לעזור נוכל שבה שהיא כל דר

...והשיעמו מהבטלה להיחל

...נקדי ושוב

ללללננננפפפפשששש ששששעעעערררריייי חחחחממממששששהההה

לברואבבבבששששעעעעהההה יתבר ברצונו שעלה
ויעבוד אותו שיכיר כדי אד
.עד בג והניחנו בראו .של בלבב אותו

אלקותההההאאאאדדדד והשיג רגליו, על עמד
בשלימות!

מדוע: ונבאר

אתהסוחרים שלפו צמאונם, את ְִהרוּו

עבה... שטרות 'חבק' השולחן על והניחו ארנקיהם

והמטבעותאשתו השטרות את ספרה גרשון ר' של

ומסביבו הדלפק על שהתגוללו הרבים

עתק... סכום היין עבור שילמו הסוחרים כי וגילתה

ממסעוביום גרשון ר' שב לנסיעה, השלישי

לפוש התיישב ותשוש, עייף לביתו ונכנס

להשיב מים כוס לו הוגש בטרם עוד אך מעט

מיהר והוא ההלואה דבר בזכרונו עלה נפשו

בדיבורו עמד הרב האם הבית בני אצל לברר

החוב. את לפרוע היעודים והשעה ביום והופיע

הרבהרב של שלוחיו אך בביתנו, ביקר לא

אשתו. לו אמרה - ביקרו גם ביקרו

לא?ר' או פרע הרב מבין, איני תמה: גרשון

האלכוהול...האשה ו'אדי' הסוחרים על לו ְֵֵסיפרה

בידיו,ר' הצרור את אחז כובעו, את חבש גרשון

הגה"ק הרב, של לביתו רץ אץ התרגשות ואחוז

יואילו כי ביקש הוא שמעלקא, שמואל רבי

מולאה. ובקשתו הרב של לחדרו אתר על להכניסו

שמעלקאעם שמואל רבי קידמו היכנסו,

ושאל לשלום ידו לו הושיט רחב. בחיוך

ששלחתיבלבביות: המעות הגיעוך האם 'נו,

אחריך?'...

הדברים,הגביר מהשתלשלות המום שנותר

של גרונו מתוך שדיבר הקודש ומרוח

הפר הכסף, צרור את מיד התיר סךהרב, יש

בקוראו השולחן, על והניחו ביותר, נכבד

מעשי בעוד שותף להיות 'רצוני נרגשות:

הקדוש!'.... רבינו עוסק בהם וחסד צדקה

ז

מוקדש לעילוי נשמת מרים בת אסתר ז"ל
 תנצב"ה

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



  
    



ועובדחמיו גדול מתמיד שהוא בחתנו שהבחין

התחיל לאפטא, נוסע זאת ובכל יתברך, ה'

ואולי כך, כל גרוע דבר חסידות אין אולי לחשוב

להגה"ק נסיעה ליסע אנסה אני שגם השעה הגיע

שם, ונשמע מהנעשה עיני במו ולראות מאפטא

אכן הקרובה שבהזדמנות בדעתו גמר הוא

זיע"א. להרבי לנסיעה יצטרף

דפגרא,ובכן יומא איזה הגיע כאשר

אל אז ליסע רגילים היו שהחסידים

חסידים של חבורה עם החותן הצטרף הרבי,

לאפטא... יחד כולם ונסעו

מכשוליםהנסיעה הרבה חלק. עברה לא

חשב החותן אך בדרך... עמדו

אזכה שבסוף העיקר נורא, לא נו, לעצמו:

וביראת בתורה ועוסק יושב הרבי את לראות

מזה. וקדושה חיות לי יתוסף ובוודאי שמים,

למקוה,והנה רץ אפטא, לעיר הגיע כאשר

הרבי... של מדרשו לבית הלך ומיד טבל

חשכו... ועיניו פנימה, המדרש לבית נכנס הוא

ובקבוקישולחנות וסלטים בלחם ערוכים

פה? קורה מה זה? 'מה שתיה.

חול?' יום באמצע סעודה פה עורכים מדוע

לביתעוד נכנס מאפטא והרבי חושב, הוא

על ובירך חלות שתי לקח המדרש,

לו היתה מאפטא שהגה"ק [כידוע, 'המוציא'

האכילה]. של זה בענין גדולה עבודה

למקון'מה לכאן? נוסע שלי החתן מה זה?

ושותים?' שאוכלים

החלולבו שחורים זיעה ואגלי בפראות הלם

ממצחו... לבצץ

הטהורותהגה"ק עיניו את הרים מאפטא

וסיפר: בסיפור פתח ואז באיש, הביט

מצותכידוע היתה קיים, היה המקדש שבית בזמן

העיירות באחד והנה, לרגל. שבארץעליה

עלה לא שמימיו אחד חכם תלמיד התגורר ישראל

עליו עברו ככה מלימודו... לבטל רצה לא כי לרגל,

לרגל. לירושלים עלה ולא ושנים ימים הרבה

בנילימים מכל שונה הוא מה מפני אשתו ציערתו

חכמים תלמידי הרבה יש הלא עירו,

עולה מהם אחד כל כן פי על ואף ולומדים

ובטענותיה, בדבריה התמידה כאשר ויהי לירושלים.

אשתו. כדברי לעשות והצריך ברירה לו היתה לא

לירושלים,אך עלה לא הוא שמעולם מכיון

נפשו ונתקע... תעה בדרך, הסתבך הוא

את ניחם הוא אך הדרך, מטורח יצאה כמעט

התורה קול את לשמוע אזכה מעט 'עוד עצמו:

המקדש'... מבית הבוקע

רואההוא הוא ולתדמהתו המקדש לבית הגיע

ובקר צאן של האוזן,עדרים את לסבר (וכדי

הקדושה סד:)בגמרא אחד(פסחים פסח שבערב היואמרו

ביתהמקדש ומאתיםאלףבשטח כבשיםרקלקרבןמיליון

להביא!), צריכים שהיו הקרבנות משאר חוץ וזה זהפסח,

בכל שלמים, וזה תודה זה עולה, וזה בקר מביא

פנימה המקדש בבית הסתם מן חשב זאת

בתורה. ועוסקים הכהנים יושבים

אתאך וראה לעזרה כשנכנס גדלה תדהמתו

כמויות ואוכלים יחפים, הולכים הכהנים

כבר אז נותר, לידי יבוא שלא כדי בשר של

הנסיעה. על מאוד והתחרט סבלנותו פקעה

לי היה בשר שאוכלים האיך לראות כדי 'האם

הזה?'... המסלול כל את לעבור

גדולאך הכהן 'בטח וחשב: התחזק מקום מכל

היום כל רגע אף מפסיק ולא הרבה לומד

רק לומד אינו הכהן שגם שראה עד מתורה',

הרבה... ואוכל בראש חלק נוטל גדול הכהן אדרבה

  
    



טע,ככככיייידדדדוווועעעע :וה ,חושי חמשה אד לכל יש
וראיה. שמיעה מישוש, והחמשה9ריח,

הידיעות כל את המכניסי ה הללו חושי
.האד לתו לאד מחו הנמצאי והרשמי

השעריההההחחחחממממששששהההה ה הללו חושי
,האד את להביא והפתחי

אלקיות. להשגות זכה, לא10א וא
תחתית. לשאול זכה,

חוש ביותר,9. המוגבל החוש הוא - הטעם

אם רק בטעם לחוש יכול הוא שהרי

ממש. הפה בתוך אצלו מונח האוכל

פעולה,לחוש שטח יותר כבר יש - הריח

לפני שנמצא דבר להריח יכול והוא

מקום. בקרבת או נחיריו

בתחוםשידיוחוש דבר למששכל יכול - המישוש

מגעת. שידו למקום עד מוגבל גם וזה מגיעות

ויכולחוש רחב יותר כבר הוא - השמיעה

וגם בחדר שנשמע מה כל לשמוע

קצת. מקום בריחוק לו מחוצה

החושהחוש הוא - הראיה חוש החמישי,

להביט יכול והוא ביותר, החזק

גבוה הר על כשעומד כגון: גדולים. למרחקים

ללא לצפות יוכל בדרכו שיעכב דבר שום ואין

נושקים. וארץ ששמים מקום עד גבול

וגם להשיג10. אפשר הטעם חוש ידי על

בספר מצאנו זה ובענין אלקות.

הקדוש ע"א)הזוהר קלה דף תולדות הנעלם, (מדרש

סעודה הקב"ה יעשה לבוא שלעתיד שכתב

שור של בשרם את יגישו הזו ובסעודה לצדיקים,

בענביו. המשומר יין - שתיה ויגישו והלויתן, הבר

יחיאלוכתב יהודה אייזיק יצחק רבי הגה"ק

זיע"א ע"א),מקאמרנא קלו דף שם חי, וז"ל:(זוהר

לויתןמה הצדיקים סעודת מענין שאמר

אל הענין המשומר. ויין הבר ושור

זה כי וחידה משל הכל שזה תחשוב

כפירה.

וחידות.אלא משלים בלא אמת הענין

יהיובלא הם אלו סעודות ושאר הזאת הסעודה

וסעודה והרוחני... הגשמי בין ממוצעים

המתים תחיית ואחר פעמים הרבה יהיה הזאת

כן גם שהוא הזה שבעולם התחתון עדן ובגן

התחיה לאחר והגוף והרוחני, גשמי בין ממוצע

אלא עתה שהוא כמו מגושם לא אבל גוף יהיה

וסעודתו מזונו גם ואז רבינו משה של גוף כמו

והרוחני. הגשמי בין וממוצע מזוכך זה מעין יהיה

עצמןועל יעתיקו הסעודה זאת ידי

ויהיה לשעתן הגשמיות בהתפשטות

על ישיגו עמיקין ברזין השכינה מזיו ניזונין

המשומר. יין הםידי חכמים דברי וכל בזה ודי

ומפז... מזהב ונחמדים נאמנים וקיימים חיים

מנחםובענין משה הרב הגאון סיפר זה

שליט"א אשיחה,טויבנפעלד (בפקודיך

קכט), עמוד - א וז"ל:חלק

כלאיש זיע"א, מאפטא הגה"ק של בזמנו היה אחד

מהו, חסידות ידע ולא גדול מתנגד היה ימיו

לבתו לקח זקנתו לעת רק צדיק, לשום נסע לא מעולם

זיע"א. מאפטא להגה"ק ליסע רגיל שהיה אחד בחור

התמיד שהאברך לטובה שנים כמה עברו ככה

על שמה וישב לזמן מזמן לאפטא ועלה בנסיעותיו,

בתורתו התמיד חזרה כשבא וכן והעבודה, התורה

ההוא. האברך של שבחו הפליגו וכולם ובעבודתו,

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



  
    



ועובדחמיו גדול מתמיד שהוא בחתנו שהבחין

התחיל לאפטא, נוסע זאת ובכל יתברך, ה'

ואולי כך, כל גרוע דבר חסידות אין אולי לחשוב

להגה"ק נסיעה ליסע אנסה אני שגם השעה הגיע

שם, ונשמע מהנעשה עיני במו ולראות מאפטא

אכן הקרובה שבהזדמנות בדעתו גמר הוא

זיע"א. להרבי לנסיעה יצטרף

דפגרא,ובכן יומא איזה הגיע כאשר

אל אז ליסע רגילים היו שהחסידים

חסידים של חבורה עם החותן הצטרף הרבי,

לאפטא... יחד כולם ונסעו

מכשוליםהנסיעה הרבה חלק. עברה לא

חשב החותן אך בדרך... עמדו

אזכה שבסוף העיקר נורא, לא נו, לעצמו:

וביראת בתורה ועוסק יושב הרבי את לראות

מזה. וקדושה חיות לי יתוסף ובוודאי שמים,

למקוה,והנה רץ אפטא, לעיר הגיע כאשר

הרבי... של מדרשו לבית הלך ומיד טבל

חשכו... ועיניו פנימה, המדרש לבית נכנס הוא

ובקבוקישולחנות וסלטים בלחם ערוכים

פה? קורה מה זה? 'מה שתיה.

חול?' יום באמצע סעודה פה עורכים מדוע

לביתעוד נכנס מאפטא והרבי חושב, הוא

על ובירך חלות שתי לקח המדרש,

לו היתה מאפטא שהגה"ק [כידוע, 'המוציא'

האכילה]. של זה בענין גדולה עבודה

למקון'מה לכאן? נוסע שלי החתן מה זה?

ושותים?' שאוכלים

החלולבו שחורים זיעה ואגלי בפראות הלם

ממצחו... לבצץ

הטהורותהגה"ק עיניו את הרים מאפטא

וסיפר: בסיפור פתח ואז באיש, הביט

מצותכידוע היתה קיים, היה המקדש שבית בזמן

העיירות באחד והנה, לרגל. שבארץעליה

עלה לא שמימיו אחד חכם תלמיד התגורר ישראל

עליו עברו ככה מלימודו... לבטל רצה לא כי לרגל,

לרגל. לירושלים עלה ולא ושנים ימים הרבה

בנילימים מכל שונה הוא מה מפני אשתו ציערתו

חכמים תלמידי הרבה יש הלא עירו,

עולה מהם אחד כל כן פי על ואף ולומדים

ובטענותיה, בדבריה התמידה כאשר ויהי לירושלים.

אשתו. כדברי לעשות והצריך ברירה לו היתה לא

לירושלים,אך עלה לא הוא שמעולם מכיון

נפשו ונתקע... תעה בדרך, הסתבך הוא

את ניחם הוא אך הדרך, מטורח יצאה כמעט

התורה קול את לשמוע אזכה מעט 'עוד עצמו:

המקדש'... מבית הבוקע

רואההוא הוא ולתדמהתו המקדש לבית הגיע

ובקר צאן של האוזן,עדרים את לסבר (וכדי

הקדושה סד:)בגמרא אחד(פסחים פסח שבערב היואמרו

ביתהמקדש ומאתיםאלףבשטח כבשיםרקלקרבןמיליון

להביא!), צריכים שהיו הקרבנות משאר חוץ וזה זהפסח,

בכל שלמים, וזה תודה זה עולה, וזה בקר מביא

פנימה המקדש בבית הסתם מן חשב זאת

בתורה. ועוסקים הכהנים יושבים

אתאך וראה לעזרה כשנכנס גדלה תדהמתו

כמויות ואוכלים יחפים, הולכים הכהנים

כבר אז נותר, לידי יבוא שלא כדי בשר של

הנסיעה. על מאוד והתחרט סבלנותו פקעה

לי היה בשר שאוכלים האיך לראות כדי 'האם

הזה?'... המסלול כל את לעבור

גדולאך הכהן 'בטח וחשב: התחזק מקום מכל

היום כל רגע אף מפסיק ולא הרבה לומד

רק לומד אינו הכהן שגם שראה עד מתורה',

הרבה... ואוכל בראש חלק נוטל גדול הכהן אדרבה

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



  
     



כ על אז, בו נשתמשו לא כי ,החושי
הנשמה רוחניי, הריח חוש היו עד תמצא

...'הגו ולא ממנו נהנית

אתווווממממאאאאזזזז,,,, ומסתיר המכסה מס נוצר
צרי ומעתה הנפש, שערי חמשה
אלקות... להשיג כדי ולעבוד להתאמ

ההההייייללללדדדדיייי בבבבחחחחייייננננוווו ששששעעעערררריייי חחחחממממששששהההה

הדעת,ממממעעעעתתתת ע חטא  הראשו החטא
,חושי החמשה על עב מס נוצר
'קולטי' שאנו המידע ,שכ ומכיו
הוא לתוכנו, החיצוני מהעול 'ו'שואבי
מטוב המעורבב מידע מוטעה. מידע

ורע.

ווווככככדדדדיייי אמיתי מידע 'לקלוט' לזכות
הנמצאת יתבר מציאותו את
מהבריאה, ופרט פרט בכל ומתגלית
וככל חושינו. את ולזכ לטהר עלינו
גדול לגילוי נזכה כ  יותר שנזכ

יותר! ועצו

זאתוווויייישששש בשיחתנו א בזה, להארי מה הרבה
.הילדי בחינו להתמקד דוקא אנו רוצי

יותר: ונבאר

שדרכללללככככלללל חושי חמשה ישנ ילד
,שבחו המציאות את קולט הוא
מציאותו את בונה הוא יד ועל

הפנימי. ועולמו

שבכלוווואאאאננננוווו לדאוג עלינו מוטל כהורי
החושי ריח,12חמשת ,טע 

את יקלוט הוא וראיה, שמיעה מישוש,
לו. להעביר רוצי שאנו והחינו המסר

בשיחה ולך12. מאיר שלום הרב הגאון שמסר

רו)שליט"א עמוד - בראשית השבוע, כך:(מעיין אמר

וחדבראשית ברורה הבהרה, נבהיר הדברים

בכל שוללת הקדושה התורה משמעית:

בילד התעללות, כל גורפת, מוחלטת שלילה תוקף,

חיים. בבעלי - להבדיל - ואף כבגבר, באשה כמבוגר,

התעללותולא רק לא בלבד, גופנית התעמרות

ורגשית. נפשית התעמרות גם אלא פיזית,

אחתצער על מדאורייתא, אסור חיים בעל

בצלם, שנברא אדם של צערו וכמה כמה

שהוא יהודי של צערו וחומר וקל שכן וכל

הקב"ה! של עינו בבת

נו:)הקדושה[הגמרא מספרתשאונקלוס(גיטין

דטיטוס אחתיה בר קלוניקוס (בןבר

טיטוס) של הואאחותו כן לפני אך להתגייר, רצה

ולכן עושה, שהוא בצעד בטוח להיות רצה

מה'יצורים' ואחד 'יצורים'. כמה באוב העלה

יש"ו. של נשמתו היתה העלה שהוא

אזלועל וז"ל: שביניהםמספרתהגמרא, שיח הדו

ישראל לפושעי בנגידא הלךאסקיה (פירוש:

יש"ו). את באוב בההואוהעלה חשיב 'מאן ליה: אמר

העליונים?).עלמא?' בעולמות חשיבות יש למי אותו (שאל

'ישראל'!אמר ליה:

בהו''מהו להתגייר)?לאדבוקי לי כדאי (האם

  
    



חמשתוווואאאאדדדד ובכל זכה עד בג הראשו
ולכ אלקות. והשיג זכה הוא חושיו
בשלימות. אלקות להשיג זכה שהוא אמרנו

צלעאאאאחחחחרררר הקב"ה לקח ,האד שנברא
חוה...  האשה את ממנה וברא מצלעו

אאאאדדדד,עליה פרו שכינתו זיו ,עד בג וחוה
.ובנעימי בטוב חיי לפניה מוכ הכל

הקדושוווואאאאזזזז............ בזוהר מתואר זוהרכ)

ע"א): קיא ד איכה עברחדש
,ב והתקנא כבוד את ראה הנחש
להפריע'... חייב 'אני בלבו: אמר ולכ

עמה:ננננייייגגגגשששש לדבר והחל האשה אל הנחש
אלקי אמר י א האה אל "ואמר

"ה ע מל תאכל א)?לא ג, (בראשית 

עווווחחחחווווהההה "מרי ,פתאו מה לו: ענתה
נאכל" ב).ה פסוק ש) 

מתייחסתווווההההננננחחחחשששש 'היא בשמחה: התמלא
שומעת היא אותי, רואה היא אלי,

,פתוחי שלה הנפש' 'שערי אניאותי,
פנימה!'... לחדור יכול

עדהווווההההוווואאאא הנפש, את לטשטש משי
הצליח הוא דבר של שבסופו
"ורא  הדעת! מע לאכול לה לגרו
תאוה וכי למאכל הע טב י האה
וח להיל הע ונחמד לעיני הא
ע לאי  ו ואכל רימ
אלקי ה' קל את מעו ואכל...

"ה לרח  ח)...מתהו ג, (בראשית 

מדינוב,ווווככככתתתתבבבב אלימל צבי רבי הגה"ק
זיע"א: יששכר' 11ה'בני

חטא''''ווווההההננננהההה אצל נזכרי החושי כל תראה,
,הראשו אדשששש ההההששששתתתתממממששששוווו ככככוווולללל ככככיייי

בבבבחחחחטטטטאאאאוווו,,,, האה' ההההרררראאאאייייהההה,,,,'ורא חחחחוווושששש 
 'רימ ההההממממייייששששוווושששש,,,,'וח חחחחוווושששש 'ואכל' 

,,,,ההההטטטטעעעע חחחחוווושששש 'מעההההששששממממעעעע,,,,'ו אבלחחחחוווושששש 
ההההררררייייחחחח מזהחחחחוווושששש נראה והנה ,ש נזכר לא

הריח חוש ככככאשר ככככלללל ננננפפפפגגגג כאינללללאאאא

סיפורו,הגה"ק את סיים זיע"א מאפטא

הקדושה. בעבודתו והמשיך

החלווהחותן תשובה והרהורי בצד עמד הזה

לבו. את ידעתילמלאות לא פעם 'אף

באכילה הקב"ה את לעבוד וצריך שאפשר

הייתי והשתיה האכילה בזמן תמיד, ושתיה.

היה אותי שעניין מה וכל מהאלקות, נפרד

והריחות... הטעמים רק

לאוהנה, שלרגע יהודים יושבים כאן,

שהם בזמן וגם מהאלקות, נפרדים

יתברך, בה' דבוקים הם הרי ושותים אוכלים

האכילה שעבודת עצמם על מעידים שהם עד

בבית הקרבנות עבודת כמו חשובה שלהם

בא'... אני אנה ואני המקדש!

להגה"קדמעות ניגש הוא מעיניו, לזלוג החלו

עמו שייטיב אליו והתחנן מאפטא

הגה"ק הזאת. עבודה דרכי אותו וילמד

והוא העבודה דרך את לימדו זיע"א מאפטא

מאפטא... להרה"ק ומקורב גדול חסיד נעשה

בני י).יששכר11. אות - א מאמר חודשאדר, (מאמרי

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



  
     



כ על אז, בו נשתמשו לא כי ,החושי
הנשמה רוחניי, הריח חוש היו עד תמצא

...'הגו ולא ממנו נהנית

אתווווממממאאאאזזזז,,,, ומסתיר המכסה מס נוצר
צרי ומעתה הנפש, שערי חמשה
אלקות... להשיג כדי ולעבוד להתאמ

ההההייייללללדדדדיייי בבבבחחחחייייננננוווו ששששעעעערררריייי חחחחממממששששהההה

הדעת,ממממעעעעתתתת ע חטא  הראשו החטא
,חושי החמשה על עב מס נוצר
'קולטי' שאנו המידע ,שכ ומכיו
הוא לתוכנו, החיצוני מהעול 'ו'שואבי
מטוב המעורבב מידע מוטעה. מידע

ורע.

ווווככככדדדדיייי אמיתי מידע 'לקלוט' לזכות
הנמצאת יתבר מציאותו את
מהבריאה, ופרט פרט בכל ומתגלית
וככל חושינו. את ולזכ לטהר עלינו
גדול לגילוי נזכה כ  יותר שנזכ

יותר! ועצו

זאתוווויייישששש בשיחתנו א בזה, להארי מה הרבה
.הילדי בחינו להתמקד דוקא אנו רוצי

יותר: ונבאר

שדרכללללככככלללל חושי חמשה ישנ ילד
,שבחו המציאות את קולט הוא
מציאותו את בונה הוא יד ועל

הפנימי. ועולמו

שבכלוווואאאאננננוווו לדאוג עלינו מוטל כהורי
החושי ריח,12חמשת ,טע 

את יקלוט הוא וראיה, שמיעה מישוש,
לו. להעביר רוצי שאנו והחינו המסר

בשיחה ולך12. מאיר שלום הרב הגאון שמסר

רו)שליט"א עמוד - בראשית השבוע, כך:(מעיין אמר

וחדבראשית ברורה הבהרה, נבהיר הדברים

בכל שוללת הקדושה התורה משמעית:

בילד התעללות, כל גורפת, מוחלטת שלילה תוקף,

חיים. בבעלי - להבדיל - ואף כבגבר, באשה כמבוגר,

התעללותולא רק לא בלבד, גופנית התעמרות

ורגשית. נפשית התעמרות גם אלא פיזית,

אחתצער על מדאורייתא, אסור חיים בעל

בצלם, שנברא אדם של צערו וכמה כמה

שהוא יהודי של צערו וחומר וקל שכן וכל

הקב"ה! של עינו בבת

נו:)הקדושה[הגמרא מספרתשאונקלוס(גיטין

דטיטוס אחתיה בר קלוניקוס (בןבר

טיטוס) של הואאחותו כן לפני אך להתגייר, רצה

ולכן עושה, שהוא בצעד בטוח להיות רצה

מה'יצורים' ואחד 'יצורים'. כמה באוב העלה

יש"ו. של נשמתו היתה העלה שהוא

אזלועל וז"ל: שביניהםמספרתהגמרא, שיח הדו

ישראל לפושעי בנגידא הלךאסקיה (פירוש:

יש"ו). את באוב בההואוהעלה חשיב 'מאן ליה: אמר

העליונים?).עלמא?' בעולמות חשיבות יש למי אותו (שאל

'ישראל'!אמר ליה:

בהו''מהו להתגייר)?לאדבוקי לי כדאי (האם

ז

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



  
    



שחינוווווככככתתתתבבבב שלמרות הברית בספר
ביטוי לידי הבא חינו הוא מושל
עיקר זאת ע ,חושי החמשה בכל

ובחוש הראיה בחוש ביטוי לידי בא החינו
.בה נתמקד אנו ג ולכ 13השמיעה,

מההתחלה... ונתחיל

תתתתווווררררהההה ההההתתתתללללממממוווודדדדיייי ייייססססוווודדדד

עפ"יהקדושהבבבבגגגגממממרררראאאא כא. בתרא (בבא

(הובא:שוטנשטי

בבבברררראאאאממממרררר ררררבבבב,,,, אאאאממממרררר ייייההההוווודדדדהההה זזזזככככוווורררר(אכ)ררררבבבב
גגגגממממללללאאאא בבבב ווווייייההההווווששששעעעע ללללטטטטוווובבבב,,,, ההההאאאאיייישששש אאאאוווותתתתוווו
תתתתווווררררהההה ננננששששתתתתככככחחחח ההההוווואאאא ששששאאאאללללממממללללאאאא ששששממממוווו,,,,

אאאאבבבב,,,, ללללוווו ששששיייישששש ממממיייי ששששבבבבתתתתחחחחייייללללהההה,,,, (היהממממייייששששרררראאאאלללל....

ללללאאאאאביו) אאאאבבבב ללללוווו ששששאאאאיייי ממממיייי תתתתווווררררהההה,,,, ממממללללממממדדדדוווו

דדדדררררוווושששש ממממאאאאיייי תתתתווווררררהההה.... ללללממממדדדד פסוקההההייייהההה איזה 
הפסוק: את דרשו ה ?לכ כמקור דרשו

"אאאאתתתת דדדדוווולללל"ניכ יט).את יא, דברי) 
בכתיב נכתבה 'את' שהמילה מאחר

וי"ו),חסר נאמר:(ללא כאילו זה הרי
'אאאאתתתת דדדדהאבוווולללל דהיינו, ,'ניכ את 

בנו. את ללמד מצווה 14בעצמו

עשיו, אבל ולתשובה. לשיבה הנפש וחשבון נפש,

חשבון ערך ולא זועזע לא הורחק, ולא נענש שלא

בתשובה... שב לא וממילא נפשו,

עונשלסיכום, בין ברורה הבחנה להבחין יש

להחזיר שמטרתו ומדריך, מכוין

ברע ּכי מּׂשחֹוק ּכעס "טֹוב נאמר: ועליו ְְִִַַַֹלמוטב,

לב" ייטב והמחנך(שם),ּפנים האב של פניו ברוע ִִֵַָ

והחניך הבן של לבו פורקןייטב שהוא עונש לבין ,

מוחלט. באופן ואסור שלילי שהוא גרידא, לכעס

באמתלאאבל עונש כל ואוסרים המקצינים

בבחינת הם הרי הילד, לטובת דאגה של

התינוק, עם האמבט מי את השופכים

באין שהרי נוראה. רעה עצמו לילד וגורמים

הרע. ליצר חירות גמורה. חירות ניתנת רסן

רוחהיצרים היא והחברה לאש, נמשלו

לאסור אפשר האם אותה. המלבה

לכבותה? כדי במטף שימוש

זהב!כמה שביל כאן נחוץ

וזה הברית13. ספר נפשלשון - יז מאמר א, (חלק

ח): פרק שבמדבר חושיםהחי 'שני

יקרו מה והשמע, הראות המה אשר הראשונים

פעולתםעלשארכלהחושים, מעלתםומהעצמו

להשיגה הנפש לצרכי משתמשים שהם מפני

מלבדמהשמשתמשיםלצרכי החייםהנצחיים,

אמת ותורת האל דת האדם ישיג בהם כי הגוף.

כפי הטובות המדות ולימוד והחכמה והמוסר

כפי או הראות, חוש ידי על בספרים בינתו

השמע. חוש ידי על אמת ממגידי קבלתו

ואוזןוהם רואה עין כי - צדק שערי שני

שמים שערי שנים פי על שומעת,

הנצחיית, ההצלחה לתכלית הנפש יגיע האלה

חסרה'... הנפש תשאר ובזולתם

בשעה וסרמן14. אלחנן רבי הגה"ק שלמד

ימ"ש)הי"ד הגרמנים בידי את(נרצח

  
     



תדרוש,אמר לא רעתם דרוש, טובתם (כי)ליה:

עינו בבבת נוגע כאילו בהן הנוגע הקב"ה)!כל (של

במאי?'אמר גברא דההוא 'דיניה (שאלליה:

העליון?'). בעולם שם 'חוטף' אתה מה יש"ו, את אונקלוס

ב'צואאמר רותחת'ליה: ענקה שטח (ממלאים

ואחר מעלות, באלפי אותם מרתיחים ואז בצואה,

ואומר, יש"ו ממשיך והסיבהלכך, לשם. יש"ו זורקיםאת כך

חכמים) בדברי מזלזל הייתי בחיי 'כלכי מר: דאמר -

רותחת'...]. בצואה נידון חכמים דברי על המלעיג

ולך:ונמשיך הרב של בדבריו

רשע.המרים נקרא היכהו, לא אם גם חברו, על יד

מדאורייתא!המקלל עבירה עובר חברו, את

הרמב"ם'ויראה כותב - פכ"ולי' סנהדרין (הלכות

לוקה!'ה"א) - ונכלםמקללתו אתהילד, 'שהמקלל -

זההמצער ובכלל בלאו, עובר מישראל אדם

וילד. אשה

החינוךוכתב שלח):בספר 'ואפילו(מצוה

להכאיבן שלא להיזהר ראוי בקטנים

מוסר. שיקחו כדי שצריך במה זולתי בדברים,

אם אדם, של ביתו ובני ובנותיו בבניו ואפילו

וכבוד!', ברכה חיים ימצא - מצערם אינו

ועקיצות, רמיזות לשגר היא שרגילות למרות

לא הדרך, זו לא מביכים. ואזכורים דקירות

היא, חסד תורת והוראתה. התורה רוח זו

שלום! נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה

הדברים,ועם הן הלב כוונת אחר זאת, כל

להיזהר שיש הודגש החינוך ובספר

כדי לא אם - לצערם ואין הילדים של בכבודם

מוסר. ולהקנותם ולהורותם לחנכם

אינואבל אם ולטובתם. לתועלתם הדבר אם

המבוגרים לתסכולי פורקן חלילה

המודחקות, הרעות למדותיהם תיעול ולכעסם,

במדה הילד, או החניך לטובת ורק אך מכוון אלא

מבט ומתוך אהבה ברוב וההכרחית, הנכונה

הכרחי. ולעתים הוא, חיובי אמצעי אזי לעתיד,

בשבטהכרחי להוכיח ולייסר, לגעור לעתים

מכך והנמנע ובחומרא, בהקפדה פה,

"רע ּדם על תעמד "לא על: יז),עובר יט, (ויקרא ֲֵֶַַַֹֹֽ

עליו. במצותו וכשל

במדרשועל אמרו י):כך אות - ז פרשה רבה, (קהלת

מּׂשחֹוק""טֹוב ג)ּכעס ז, אמר(קהלת כך - ְִַַ

אדוניהו על אבא כעס אילו שלמה:

עליו ששחקה משחוק לו, היה טוב קמעה,

עליו, כעס לא מעולם אבא אך הדין. מדת

מּימיו" אביו עצבֹו ו)"ולא א, -(מלכים-א ְֲִִָָָָֹ

ומת! החטאים, ב'רשת' נלכד ואדוניהו

הסבאאחד המוסר, תנועת מגדולי

לומר: רגיל היה זיע"א, מסלבודקא

'נושרים',לשנים בנים היו האומה מאבות

בבית ישמעאל הצדיקים. בניהם בצד

יצחק. בבית ועשיו אבינו, אברהם

בחייוהנה, בתשובה, לבסוף שב ישמעאל

ואילו אחיו. יצחק את וכיבד אביו,

ברשעו... ומת נדחה עשיו

קרוימצינו שהיה ידוע, גדול כהן ואף תנא,

עשיו... שם על שקרוי יהודי לך אין ישמעאל.

עברומדוע, זרה, עבודה עבד ישמעאל הלא

את להרוג וניסה עריות, גילוי על

זכה במה החמורות. העבירות שלש כל יצחק,

בתשובה? שחזר

התייחסוהשיב שאביו בכך מסלבודקא: הסבא

ריחוק בעונש והענישו בחומרא, למעשיו

לחשבון הזעזוע לזעזוע, גרם העונש - והגליה

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
    



שחינוווווככככתתתתבבבב שלמרות הברית בספר
ביטוי לידי הבא חינו הוא מושל
עיקר זאת ע ,חושי החמשה בכל

ובחוש הראיה בחוש ביטוי לידי בא החינו
.בה נתמקד אנו ג ולכ 13השמיעה,

מההתחלה... ונתחיל

תתתתווווררררהההה ההההתתתתללללממממוווודדדדיייי ייייססססוווודדדד

עפ"יהקדושהבבבבגגגגממממרררראאאא כא. בתרא (בבא

(הובא:שוטנשטי

בבבברררראאאאממממרררר ררררבבבב,,,, אאאאממממרררר ייייההההוווודדדדהההה זזזזככככוווורררר(אכ)ררררבבבב
גגגגממממללללאאאא בבבב ווווייייההההווווששששעעעע ללללטטטטוווובבבב,,,, ההההאאאאיייישששש אאאאוווותתתתוווו
תתתתווווררררהההה ננננששששתתתתככככחחחח ההההוווואאאא ששששאאאאללללממממללללאאאא ששששממממוווו,,,,

אאאאבבבב,,,, ללללוווו ששששיייישששש ממממיייי ששששבבבבתתתתחחחחייייללללהההה,,,, (היהממממייייששששרררראאאאלללל....

ללללאאאאאביו) אאאאבבבב ללללוווו ששששאאאאיייי ממממיייי תתתתווווררררהההה,,,, ממממללללממממדדדדוווו

דדדדררררוווושששש ממממאאאאיייי תתתתווווררררהההה.... ללללממממדדדד פסוקההההייייהההה איזה 
הפסוק: את דרשו ה ?לכ כמקור דרשו

"אאאאתתתת דדדדוווולללל"ניכ יט).את יא, דברי) 
בכתיב נכתבה 'את' שהמילה מאחר

וי"ו),חסר נאמר:(ללא כאילו זה הרי
'אאאאתתתת דדדדהאבוווולללל דהיינו, ,'ניכ את 

בנו. את ללמד מצווה 14בעצמו

עשיו, אבל ולתשובה. לשיבה הנפש וחשבון נפש,

חשבון ערך ולא זועזע לא הורחק, ולא נענש שלא

בתשובה... שב לא וממילא נפשו,

עונשלסיכום, בין ברורה הבחנה להבחין יש

להחזיר שמטרתו ומדריך, מכוין

ברע ּכי מּׂשחֹוק ּכעס "טֹוב נאמר: ועליו ְְִִַַַֹלמוטב,

לב" ייטב והמחנך(שם),ּפנים האב של פניו ברוע ִִֵַָ

והחניך הבן של לבו פורקןייטב שהוא עונש לבין ,

מוחלט. באופן ואסור שלילי שהוא גרידא, לכעס

באמתלאאבל עונש כל ואוסרים המקצינים

בבחינת הם הרי הילד, לטובת דאגה של

התינוק, עם האמבט מי את השופכים

באין שהרי נוראה. רעה עצמו לילד וגורמים

הרע. ליצר חירות גמורה. חירות ניתנת רסן

רוחהיצרים היא והחברה לאש, נמשלו

לאסור אפשר האם אותה. המלבה

לכבותה? כדי במטף שימוש

זהב!כמה שביל כאן נחוץ

וזה הברית13. ספר נפשלשון - יז מאמר א, (חלק

ח): פרק שבמדבר חושיםהחי 'שני

יקרו מה והשמע, הראות המה אשר הראשונים

פעולתםעלשארכלהחושים, מעלתםומהעצמו

להשיגה הנפש לצרכי משתמשים שהם מפני

מלבדמהשמשתמשיםלצרכי החייםהנצחיים,

אמת ותורת האל דת האדם ישיג בהם כי הגוף.

כפי הטובות המדות ולימוד והחכמה והמוסר

כפי או הראות, חוש ידי על בספרים בינתו

השמע. חוש ידי על אמת ממגידי קבלתו

ואוזןוהם רואה עין כי - צדק שערי שני

שמים שערי שנים פי על שומעת,

הנצחיית, ההצלחה לתכלית הנפש יגיע האלה

חסרה'... הנפש תשאר ובזולתם

בשעה וסרמן14. אלחנן רבי הגה"ק שלמד

ימ"ש)הי"ד הגרמנים בידי את(נרצח

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



  
    



אאאאוווותתתת ווווממממככככננננייייססססיייי וווועעעעיייירררר,,,, עעעעיייירררר (אתוווובבבבככככלללל

(ששששבבבבעעעעהילדי ככככבבבב שששששששש תורה.ככככבבבב ללמוד
לכבבבבתתתתקקקקננננהההה גמלא ב יהושע הביא זו

מישראל... תורה תישכח 15שלא

כתב שליט"א15. סורסקי אהרן הרב הגאון

ז), עמוד - התורתי החינוך וז"ל:(תולדות

כללימוד של נחלתו שתהא תורה, והרבצת התורה

ומעולם. מאז עמנו נפש משאת היתה מישראל, יחיד

מישראל'.'מימות ישיבה פסקה לא אבותינו

בימי ביותר, הקדומות בתקופות גם

התנאים ובזמן הנביאים בימי האבות,

אולפנא, בתי כבר התקיימו והאמוראים,

התורה את לתלמידיו רב כל שינן בהם

הקדושה.

בלימלמדי תדיר עסקו תינוקותדרדקים מוד

העולם פיהם הבל שעל רבן, בית של

היו - תינוקות מלמד בה היה שלא עיר קיים.

שיסודה גופא, זו הלכה ברם, אותה. מחרימין

- גמלא בן יהושע הגדול הכהן מתקנת

- בישראל תינוקות מלמדי שהושיב הראשון

וירידה. נסיגה אז כבר סימלה

גמלא,חז"ל בן יהושע את אותו, משבחים

מישראל, תורה נשתכחה הוא שאלמלא

שאין מי תורה, מלמדו אב לו שיש מי 'שבתחילה

תקנתו. ותיקן שבא עד תורה', למד היה לא אב לו

שקדמהאותו התקופה בכל בעצם שרר מצב

תורה שניתנה מיום גמלא בן ליהושע

יאתה כן, אם מדוע, - נשתכחה! לא והיא בסיני,

משכחה? התורה את שהציל גמלא לבן זו תהילה

תורההוי קיבלו בישראל לפנים אומר:

התורה מסורת חיים, שקיבלו מהיכן

אבא. בית דרך לדור מדור משתלשלת היתה

המצב'מי היה תורה' מלמדו אב לו שיש

של החוסן תפקיד את שמילא האידיאלי,

לו שאין היתום הילד גם בישראל. ומסורה תורה

שיש 'מי של הטוב באקלים חיים נושם היה אב

התורה. שכחת לחשש מקוט היה ולא אב' לו

בהםאולם ימים והגיעו תקופות נקפו כאשר

המקורי בדיוקן ירידהמבעיתה נסתמנה

הבסיסי, מכחו שהפסיד אבא, בית של טיפוסי

מסורת מהלך את והעביר גמלא בן יהושע קם

של לתינוקות אבהן בית של מתינוקות התורה

הרעה... פני את קידם בכך רבן, בית

אותוועל 'זכור ואמרו: חכמים שיבחוהו זה

לטוב'... האיש

מוסגר: ובמאמר

גדולה,באותן רוחנית ירידה החלה תקופות

ולכן בייתוסים... צדוקים, ְְִִַמתיּונים,
מסגרת. בתוך החינוך את למסד צורך היה

זאת.אך רק לא

שהואכדי בשפה החניך עם לדבר צריך לחנך

כך עמו מדברים לא ואם (בשפהמבין,

מבין) נצלשהוא לא אותו.לעולם לחנך יח

הרויחוובכך הם מיוחדת מסגרת שהקימו

והם בידם, היתה ה'מלמדים' שבחירת

במתק השמים מן שהתברכו במלמדים בחרו

כל עם ל'דבר' היודעים שפה, ובחן שפתים

שלו. ברמה תלמיד

לאפיאןובענין אליהו רבי להגה"ק מצאנו זה

קצג)זיע"א עמוד - שמות אליהו, וז"ל:(לב שסיפר,

  
    



לומדיממממאאאאחחחחרררר היו לא רבי שתינוקות
:מלמדי להושיב חכמי התקינו תורה,

תתתתייייננננווווקקקקוווותתתתההההתתתתקקקקייייננננוווו ממממללללממממדדדדיייי ממממווווששששייייבבבביייי ששששייייההההוווו
,,,,בבבבייייררררווווששששללללייייש שילכו כדי

תורה. וילמדו דדדדררררווווששששהתינוקות ממממאאאאיייי
ה ?לתקנת כמקור דרשו פסוק איזה

" הפסוק: את תתתתררררההההדרשו צצצצאאאא ממממ יייי
"לימיר ה' ג).דבר ב, (ישעיה 

,,,,הספיקה:אאאאוווולללל לא עדיי זו תקנה

,,,,ההההייייההההוווועעעעדדדדיייייייי אאאאבבבב,,,, ללללוווו ששששיייישששש ממממעעעעללללוווואביוממממיייי
אבלווווממממללללממממדדדדוווולירושלי ,ממממייייש

ווווללללממממדדדד.... עעעעווווללללהההה ההההייייהההה ללללאאאא אאאאבבבב ללללוווו ששששאאאאיייי

התקנה:ללללפפפפייייככככ את חכמי הרחיבו

ממממווווששששייייבבבבייייחכמיההההתתתתקקקקייייננננוווו מלמדיששששייייההההוווו
וווופפפפלללל פפפפלללל הואבבבבככככלללל  'פל')

'מחוז'), בימינו אאאאוווותתתתהנקרא אלוווווממממככככננננייייססססיייי (את

תורה) למדו ששששבבבבעעעעשלא ככככבבבב עעעעששששררררהההה שששששששש ככככבבבב
אלו.עעעעששששררררהההה מלמדי מפי תורה ללמוד

הספיקה:גגגג לא זו תקנה

תלמיד)ווווממממיייי עעעעללללייייוווו,,,,(וכל ככככוווועעעעסססס ררררבבבבוווו ששששההההייייהההה
בבבבווווהיה ווווייייצצצצאאאא....ברבוממממבבבבעעעעייייטטטט

מתוקווווללללאאאא הדבר ייייההההווווששששעעעעהיה ששששבבבבאאאא עעעעדדדד
ממממווווששששייייבבבביייי ששששייייההההוווו וווותתתתייייקקקק גגגגממממללללאאאא בבבב
ווווממממדדדדייייננננהההה ממממדדדדייייננננהההה בבבבככככלללל תתתתייייננננווווקקקקוווותתתת ממממללללממממדדדדיייי

כך הקשה הללו הגמרא שיעורים,דברי (קובץ

ע): אות - בתרא בבא

שהובאוצריך בספרי דרשו הלא להבין,

לבניך" "ושיננתם עקב: פרשת ברש"י

ז) ו, סותר(דברים זה ולכאורה התלמידים. אלו -

כאן שדרשו הבנים)?לדרשה את רק ללמד (שצריך

אינוותירץ הנער עוד כל סתירה. כאן שאין

אינו כבנו, נחשב אינו ועדיין תלמידו,

תלמיד שנעשה בשעה אך תורה. ללמדו מצווה

הרי נכלללרבו, הוא וממילא כבנו, לו הוא

'בן'. כדין ללמדו ומחוייב לבניך' 'ושיננתם בציווי

לורינץובענין שלמה הרב הגאון כתב זה

81):זיע"א עמוד - ב חלק התורה, גדולי של (במחיצתם

הדבריםהגאון את קיים אלחנן רבי

נפשו מסר הוא - בגופו הללו

כבנים לו היו והם תלמידיו, למען

ממש.

רבישנה ביקר השניה העולם מלחמת פרוץ לפני

תמהו לחזור, כשהתכונן באמריקה. אלחנן

מוחשית היטלר של הסכנה 'הלא מעריציו:

הוצע ואף שם, להשאר לשכנעו ביקשו הם ביותר!'

בניו שני להביאאת בחורים)לו עדיין לאמריקה.(שהיו

אלחנן:השיב הלארבי ישלי?! בנים שני 'וכי

כלהתלמידים ארבעמאותבניםישלי!

להפקירם'. אוכל ולא בני, הם בישיבה

בידובשנת היו המלחמה, פרוץ עם תרצ"ט,

וסרטיפיקט הברית ְְִִֶָאשרתכניסהלארצות

כניסה) סירב(אישור הוא אולם ישראל, לארץ

אחד תלמיד עוד 'כל ואמר: בהם להשתמש

נפשי'... את להציל לי אסור כאן, נמצא

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



  
    



אאאאוווותתתת ווווממממככככננננייייססססיייי וווועעעעיייירררר,,,, עעעעיייירררר (אתוווובבבבככככלללל

(ששששבבבבעעעעהילדי ככככבבבב שששששששש תורה.ככככבבבב ללמוד
לכבבבבתתתתקקקקננננהההה גמלא ב יהושע הביא זו

מישראל... תורה תישכח 15שלא

כתב שליט"א15. סורסקי אהרן הרב הגאון

ז), עמוד - התורתי החינוך וז"ל:(תולדות

כללימוד של נחלתו שתהא תורה, והרבצת התורה

ומעולם. מאז עמנו נפש משאת היתה מישראל, יחיד

מישראל'.'מימות ישיבה פסקה לא אבותינו

בימי ביותר, הקדומות בתקופות גם

התנאים ובזמן הנביאים בימי האבות,

אולפנא, בתי כבר התקיימו והאמוראים,

התורה את לתלמידיו רב כל שינן בהם

הקדושה.

בלימלמדי תדיר עסקו תינוקותדרדקים מוד

העולם פיהם הבל שעל רבן, בית של

היו - תינוקות מלמד בה היה שלא עיר קיים.

שיסודה גופא, זו הלכה ברם, אותה. מחרימין

- גמלא בן יהושע הגדול הכהן מתקנת

- בישראל תינוקות מלמדי שהושיב הראשון

וירידה. נסיגה אז כבר סימלה

גמלא,חז"ל בן יהושע את אותו, משבחים

מישראל, תורה נשתכחה הוא שאלמלא

שאין מי תורה, מלמדו אב לו שיש מי 'שבתחילה

תקנתו. ותיקן שבא עד תורה', למד היה לא אב לו

שקדמהאותו התקופה בכל בעצם שרר מצב

תורה שניתנה מיום גמלא בן ליהושע

יאתה כן, אם מדוע, - נשתכחה! לא והיא בסיני,

משכחה? התורה את שהציל גמלא לבן זו תהילה

תורההוי קיבלו בישראל לפנים אומר:

התורה מסורת חיים, שקיבלו מהיכן

אבא. בית דרך לדור מדור משתלשלת היתה

המצב'מי היה תורה' מלמדו אב לו שיש

של החוסן תפקיד את שמילא האידיאלי,

לו שאין היתום הילד גם בישראל. ומסורה תורה

שיש 'מי של הטוב באקלים חיים נושם היה אב

התורה. שכחת לחשש מקוט היה ולא אב' לו

בהםאולם ימים והגיעו תקופות נקפו כאשר

המקורי בדיוקן ירידהמבעיתה נסתמנה

הבסיסי, מכחו שהפסיד אבא, בית של טיפוסי

מסורת מהלך את והעביר גמלא בן יהושע קם

של לתינוקות אבהן בית של מתינוקות התורה

הרעה... פני את קידם בכך רבן, בית

אותוועל 'זכור ואמרו: חכמים שיבחוהו זה

לטוב'... האיש

מוסגר: ובמאמר

גדולה,באותן רוחנית ירידה החלה תקופות

ולכן בייתוסים... צדוקים, ְְִִַמתיּונים,
מסגרת. בתוך החינוך את למסד צורך היה

זאת.אך רק לא

שהואכדי בשפה החניך עם לדבר צריך לחנך

כך עמו מדברים לא ואם (בשפהמבין,

מבין) נצלשהוא לא אותו.לעולם לחנך יח

הרויחוובכך הם מיוחדת מסגרת שהקימו

והם בידם, היתה ה'מלמדים' שבחירת

במתק השמים מן שהתברכו במלמדים בחרו

כל עם ל'דבר' היודעים שפה, ובחן שפתים

שלו. ברמה תלמיד

לאפיאןובענין אליהו רבי להגה"ק מצאנו זה

קצג)זיע"א עמוד - שמות אליהו, וז"ל:(לב שסיפר,

ז

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

לעילוי נשמת עובדיה ניסים בן רחל וציון ז"ל
נלב"ע ז' אייר התשס"ו



  
     



הראיה חוש  הילד של העיקריי
לשלימות. לזכות יוכלו והשמיעה,

התוספות:ווווזזזזהההה לשו

ווווככככההההנננניייי''''ללללפפפפיייי גגגגדדדדווווללללהההה קקקקדדדדווווששששהההה ררררוווואאאאהההה ששששההההייייהההה
ללללבבבבוווו ממממככככוווווווו ההההייייהההה בבבבעעעעבבבבוווודדדדהההה עעעעווווססססקקקקיייי

תתתתווווררררהההה'...'...'...'... ווווללללללללממממוווודדדד ששששממממיייי לללליייירררראאאאתתתת ייייוווותתתתרררר

וכתבווווההההחחחחתתתת הוסי (ש):סופר

התועלתווווללללאאאא הגיע לתלמידי רק
ג אלא ,בירושלי מהשהייה
שהו שה בשעה שהרי ,למלמדי

.שמי ליראת זכו ה בירושלי

עווווממממממממייייללללאאאא לומדי היו שה בשעה
היה התלמידיבבבבדדדדבבבבררררייייהההה ''''ככככחחחח

ההההייייללללדדדדיייי בבבבננננפפפפשששש ווווננננצצצצווווררררוווותתתת ררררבבבבוווותתתת ככככייייללללפפפפעעעעוווולללל ,,,,
בבבבההההככככררררחחחח ווווחחחחררררדדדד יייירררראאאא ממממללללבבבב ההההייייווווצצצצאאאאיייי דדדדבבבברררריייי

אאאאוווותתתתוווו ווווממממללללההההייייבבבביייי ,,,,ההההייייללללדדדדיייי ללללללללבבבב ששששננננככככננננססססיייי
ההההננננעעעערררר'...'...'...'... בבבבללללבבבב וווואאאאההההבבבבתתתתוווו הההה'''' בבבביייירררראאאאתתתת בבבבוווועעעערררר ככככאאאאשששש

הוקמהווווגגגג האר רחבי שבכל אחרי
נשכח לא תורה, תלמודי רשת
על מקפידי ומקו מקו ובכל הלקח,

והשמיעה... הראיה חוש

נוכלווווזזזזוווו כיצד ששאלנו: לשאלה התשובה
.והשיעמו מהבטלה להיחל לילדינו לעזור

מסריווווההההתתתתששששוווובבבבהההה:::: לילדינו שנעביר ידי על
שני דר וחיוביי טובי
ששני לה שנגרו ידי על הללו. החושי
ותכני קדושה יקלטו הללו החושי
ביהדות, טוב טע אצל ניצור ,יהודיי
יאג'... 'אריה ה' עבודת אחרי ימשכו וה

שפתחנווווועעעעתתתתהההה השאלות שתי על נשיב
המאמר... את את

ייייששששרררראאאאלללל בבבבצצצצעעעערררר ההההממממצצצצטטטטעעעערררר ממממעעעעללללתתתת

ווווככככיור רבינו עט"ר מארי אבא אמר
זיע"א: אברג'ל לוי17מיכאל לשבט

מדוע לבאר וכדי מיוחדת מעלה היתה
שבחומש 'ויצא' לפרשת לחזור עלינו
על מספרת התורה זו בפרשה בראשית.
על וכ ,הקדושי השבטי של לידת
מוצאי אנו אז כבר .לה שניתנו השמות
אחיו: שאר לבי לוי בי מעניי הבדל

נבחרובבבבעעעעוווודדדד יעקב בני של ששמותיה
כמו הקדושות, אמותינו ידי על
ותקרא ב ותלד לאה "ותהר שנאמר:

"ראוב  לב),שמו כט, "ותהר(בראשית
"שמעו  שמו ותקרא ...ב ותלד עוד

לג), פסוק ש).השבטי בשאר וכ

קראככככאאאאששששרררר כ "על נאמר: לוי, נולד
לוי"  לד),שמו פסוק ומפרש(ש

אמרי ד).נועם17. - מאמר (במדבר

  
    



ווווההההששששממממייייעעעעהההה ההההרררראאאאייייהההה חחחחוווושששש

הקדושהממממבבבבוווואאאארררר הגמרא בדברי
הראשו התורה שהתלמוד
שהקימו ואלו .בירושלי היה שהוק

הפסוק: על הסתמכו צצצצאאאאאותו ממממ """"יייי
""""ללללייייממממיייירררר הההה'''' דדדדבבבברררר ג).תתתתררררהההה ב, (ישעיה 

הגמרא:ווווההההננננהההה בדברי הפשוט הביאור

ביותר,ייייררררווווששששלללליייי הקדושה העיר 16היא

הקדושה מסייעת שכ ומכיו
התורה. ולהשגת הלב לפתיחת שלה

התוספותאאאא שלמדו בתראבשעה (בבא

(מציו כי ד"ה הגמראכא. דברי את
בדר הגמרא את פירשו ה הללו,

פירשו: ה וכ אחרת.

הואללללככככלללל שדרכ חושי חמשה ישנ ילד
יד ועל ,שבחו המציאות את קולט
הפנימי. ועולמו מציאותו את בונה הוא

הבינוווווממממקקקקייייממממיייי הראשו התורה תלמוד
החושי שני ,בירושלי ,שש

הסבאסיפר של חתנו ברוידא, הירש רבי לי

שהמלך שמעו אחת שפעם ז"ל, מקעלם

בעירו ברכבת יעבור הירש),ניקולאי רבי (של

הרכבת בתחנת אדם בני אלפים ונתאספו

- צעיר בחור אז היה והוא המלך, פני לראות

שהגיעה עד הלילה כל וחיכו שם, הוא גם והלך

כל והתחילו שם, ועמדה המלך, עם הרכבת

להריע - לאלפים הם גם שם שחיכו האיכרים

אחד ויצא גדולות, בצעקות המלך לכבוד

והראה המלך את מלוים היו אשר מהשרים

'שמעו להם: ויאמר כולם, ושתקו שישתקו, בידו

בבקשה כן על לנוח, קצת ושכב - עייף המלך נא!

- לבתיכם לכו ממנוחתו! אותו להפריע לא

ונכנס. - דיבורו גמר ובכך שעה!', בעוד ותבואו

האיכריםומיד שוב התחילו - כשנכנס

להריע שלהם בצעקות המגושמים

שנית: להם ואמר שוב ויצא המלך, לכבוד

לכם אמרתי הלא שלכם? ארץ הדרך 'היכן

- הביתה לכו מנוחה! וצריך - עייף שהקיסר

שוב - כשנכנס מיד אבל שעה!' בעוד ותבואו

כלום, הועיל ולא בצעקותיהם, הם התחילו

אחד עוד עם הוא - שלישית בפעם ויצא

ר' ושמע בדרגא, ממנו נמוך שהיה כנראה

רשות לי 'תן לו: אומר שהוא איך הירש

והתחיל רשות, לו ונתן עמהם!' אדבר ואני

עליהם: וצעק

לכם?'כלבים! שאומרים מה שמעתם לא האם

כולכם'... ותהרגו עליכם יירו - תלכו לא אם

להם...כיון והלכו עורף פנו מיד - כך ששמעו

מהכי הראשונה השפה את הבינו לא הם

שפה אבל ארץ, ודרך נימוס מהם שתבע

מיד... והסתלקו הבינו - להם שאמר זו

וזה המשנה16. ו-ח):לשון משניות פ"א (כלים

מכלעשר מקדושת ישראל ארץ הן, קדושות

חומה המוקפות עיירות הארצות...

ממנה... החומהמקודשות מן (חומתלפנים

קדשיםירושלים) שם שאוכלים מהם, מקודש

שני... ומעשר קלים

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



  
     



הראיה חוש  הילד של העיקריי
לשלימות. לזכות יוכלו והשמיעה,

התוספות:ווווזזזזהההה לשו

ווווככככההההנננניייי''''ללללפפפפיייי גגגגדדדדווווללללהההה קקקקדדדדווווששששהההה ררררוווואאאאהההה ששששההההייייהההה
ללללבבבבוווו ממממככככוווווווו ההההייייהההה בבבבעעעעבבבבוווודדדדהההה עעעעווווססססקקקקיייי

תתתתווווררררהההה'...'...'...'... ווווללללללללממממוווודדדד ששששממממיייי לללליייירררראאאאתתתת ייייוווותתתתרררר

וכתבווווההההחחחחתתתת הוסי (ש):סופר

התועלתווווללללאאאא הגיע לתלמידי רק
ג אלא ,בירושלי מהשהייה
שהו שה בשעה שהרי ,למלמדי

.שמי ליראת זכו ה בירושלי

עווווממממממממייייללללאאאא לומדי היו שה בשעה
היה התלמידיבבבבדדדדבבבבררררייייהההה ''''ככככחחחח

ההההייייללללדדדדיייי בבבבננננפפפפשששש ווווננננצצצצווווררררוווותתתת ררררבבבבוווותתתת ככככייייללללפפפפעעעעוווולללל ,,,,
בבבבההההככככררררחחחח ווווחחחחררררדדדד יייירררראאאא ממממללללבבבב ההההייייווווצצצצאאאאיייי דדדדבבבברררריייי

אאאאוווותתתתוווו ווווממממללללההההייייבבבביייי ,,,,ההההייייללללדדדדיייי ללללללללבבבב ששששננננככככננננססססיייי
ההההננננעעעערררר'...'...'...'... בבבבללללבבבב וווואאאאההההבבבבתתתתוווו הההה'''' בבבביייירררראאאאתתתת בבבבוווועעעערררר ככככאאאאשששש

הוקמהווווגגגג האר רחבי שבכל אחרי
נשכח לא תורה, תלמודי רשת
על מקפידי ומקו מקו ובכל הלקח,

והשמיעה... הראיה חוש

נוכלווווזזזזוווו כיצד ששאלנו: לשאלה התשובה
.והשיעמו מהבטלה להיחל לילדינו לעזור

מסריווווההההתתתתששששוווובבבבהההה:::: לילדינו שנעביר ידי על
שני דר וחיוביי טובי
ששני לה שנגרו ידי על הללו. החושי
ותכני קדושה יקלטו הללו החושי
ביהדות, טוב טע אצל ניצור ,יהודיי
יאג'... 'אריה ה' עבודת אחרי ימשכו וה

שפתחנווווועעעעתתתתהההה השאלות שתי על נשיב
המאמר... את את

ייייששששרררראאאאלללל בבבבצצצצעעעערררר ההההממממצצצצטטטטעעעערררר ממממעעעעללללתתתת

ווווככככיור רבינו עט"ר מארי אבא אמר
זיע"א: אברג'ל לוי17מיכאל לשבט

מדוע לבאר וכדי מיוחדת מעלה היתה
שבחומש 'ויצא' לפרשת לחזור עלינו
על מספרת התורה זו בפרשה בראשית.
על וכ ,הקדושי השבטי של לידת
מוצאי אנו אז כבר .לה שניתנו השמות
אחיו: שאר לבי לוי בי מעניי הבדל

נבחרובבבבעעעעוווודדדד יעקב בני של ששמותיה
כמו הקדושות, אמותינו ידי על
ותקרא ב ותלד לאה "ותהר שנאמר:

"ראוב  לב),שמו כט, "ותהר(בראשית
"שמעו  שמו ותקרא ...ב ותלד עוד

לג), פסוק ש).השבטי בשאר וכ

קראככככאאאאששששרררר כ "על נאמר: לוי, נולד
לוי"  לד),שמו פסוק ומפרש(ש

אמרי ד).נועם17. - מאמר (במדבר

ז

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



  
     



טובה שו חסר ולא פרעה המל
ויצא תענוגותיו כל את הניח ,שבעול
שמתארי כפי ,בסבלות וראה אחיו אל

במדרש כז):חז"ל אות  א פרשה רבה, (שמות

וווואאאאווווממממרררר::::''''ששששההההייייהההה וווובבבבווווככככהההה בבבבססססבבבבללללוווותתתת ררררוווואאאאהההה
ממממוווותתתתיייי ייייתתתת ממממיייי ....עעעעללללייייככככ לללליייי ''''חחחחבבבבלללל
ממממממממללללאאאאככככתתתת קקקקששששהההה ממממללללאאאאככככהההה לללל ששששאאאאיייי ,',',','עעעעללללייייככככ
ללללככככלללל ווווממממססססייייייייעעעע ככככתתתתייייפפפפייייוווו ננננוווותתתת ווווההההייייהההה ההההטטטטייייטטטט,,,,
עעעעלללל גגגגדדדדוווולללל ממממיייי רררראאאאהההה ............ממממהההה וווואאאאחחחחדדדד אאאאחחחחדדדד
עעעעלללל אאאאיייישששש ווווממממששששוווויייי גגגגדדדדוווולללל,,,, עעעעלללל קקקקטטטט ווווממממששששוווויייי קקקקטטטט
עעעעלללל זזזזקקקק ווווממממששששוווויייי אאאאיייישששש,,,, עעעעלללל אאאאששששהההה ווווממממששששוווויייי אאאאששששהההה
ממממננננייייחחחח ווווההההייייהההה ,,,,זזזזקקקק עעעעלללל בבבבחחחחוווורררר ווווממממששששוווויייי בבבבחחחחוווורררר

וחשיבות)דדדדררררגגגגוווו גדולה  ווווההההוווולללל(דרגה ששששללללוווו
.'.'.'.'ססססבבבבללללוווותתתתייייהההה ללללהההה ווווממממייייייייששששבבבב

למשהבבבבזזזזככככוווותתתת שהיתה הגדולה הרחמנות
הגדול והצער ישראל, ע על רבינו
הקב"ה בו בחר ,בצער מצטער שהיה
ודיבר ישראל, ע של ומנהיג רוע להיות
דברי בהמש כמבואר ,פני אל פני עמו

הנ"ל: הנחתהמדרש אתה הקב"ה, אמר
ישראל של בצער לראות והלכת עסקי
את מניח אני  אחי מנהג בה ונהגת

.עמ ואדבר התחתוני ואת העליוני

עעעעככככיייי אאאאתתתת ששששייייננננההההייייגגגגוווו ההההקקקקבבבב""""הההה ששששלללל ררררצצצצווווננננוווו
ממממדדדדתתתת בבבבהההה ששששיייישששש ככככאאאאללללוווו ווווררררקקקק אאאא ייייששששרררראאאאלללל
גגגגדדדדוווולללל ללללבבבב ללללהההה וווויייישששש ייייששששרררראאאאלללל,,,, עעעע עעעעלללל ררררחחחחממממננננוווותתתת
ששששלללל ווווססססבבבבלללל צצצצעעעערררר אאאאתתתת ללללההההככככיייילללל ששששייייככככוווולללל ווווררררחחחחבבבב
,,,,ייייננננההההגגגג ממממררררחחחחממממ """"ככככיייי ששששננננאאאאממממרררר:::: ככככממממוווו ,,,,ההההעעעע ככככלללל

""""ייייננננההההלללל ממממיייי ממממבבבבוווועעעעיייי י).וווועעעעלללל מט, (ישעיה

מהללללאאאאחחחחרררר היטב להבי נוכל זו, הקדמה
ה' בחר מדוע מתחילה: ששאלנו
המשכ נושאי להיות לוי שבט בבני דוקא

הקודש? משמרת את ולשמור וכליו

אתההההתתתתששששוווובבבבהההה הקב"ה כשראה היא: לכ
שהיתה העצומה הרחמנות מדת
הרבו וכיצד ישראל, כלל על לוי שבט לבני
פי על א ישראל ע של בצער להצטער
כלל, זה בצער שייכי היו לא עצמ שה
אל לגשת ביותר הראויי שה החליט מיד
לשרת וכ וכליו, המשכ את ולשאת הקודש
דורות. לדורי המקדש ובבית במשכ אותו

עלבבבבזזזזככככוווותתתת לבכות הרבו לוי שבט שבני
ישראל בני אחיה של צער
ולזמר לשיר הקב"ה בה בחר ,במצרי
אמת' ה'שפת שכתב כמו המקדש, בבית

תרצ"ג) שנת  במדבר קדשו:(פרשת בלשו
בבבבבבבבייייתתתת ווווללללזזזזממממרררר ללללששששוווורררררררר ההההללללוווויייייייי ננננבבבבררררררררוווו דדדדללללככככ''''
פפפפננננוווויייייייי ששששההההייייוווו הההה ששששממממססססתתתתממממאאאא ההההממממקקקקדדדדשששש,,,,
ווווממממתתתתפפפפלללללללליייי בבבבווווככככיייי ההההייייוווו ,,,,בבבבממממצצצצרררריייי ממממעעעעבבבבוווודדדדהההה

ייייששששרררראאאאלללל'.'.'.'. בבבבנננניייי במהעעעעבבבבוווורררר הדבר ונרמז
בכושרות" אסירי "מוציא שנאמר:

ז), סח, היא(תהלי 'בכושרות' תיבת אשר
שבזכות והיינו ושירות. בכי  נוטריקו
ע על לוי שבט בני שבכו הרב הבכי
ויוציא הקב"ה עליה שירח ישראל

וגלות ממאסר,('אסירי 'מוציא (בחינת

ומכיו המקדש. בבית ולזמר לשורר זכו
ע של בצער הצטערו ובניו שקהת
זכו לכ כנ"ל, לוי בני מכל יותר ישראל

  
     



המלא את הקב"ה 'ששלח :ש רש"י
זה'. ש לו וקרא לפניו והביאו גבריאל

ידיווווממממאאאאחחחחרררר על לו נית לוי של ושמו
בו נכנסה לכ בעצמו, הקב"ה
בו נכנסה ,לכ ובנוס מיוחדת, קדושה
לכל מיוחדת ודאגה עצומה אהבה ג

ישראל. ע כלל

קדשוממממששששוווו ברוח לוי כשראה ,כ
להשתעבד ישראל בני שעתידי
 פר עבודת ולעבוד מצרי בגלות

מאוד. הצטער

סיבהווווההההגגגג לו היתה לא שלכאורה
זרעו שעל ידע שהרי להצטער
המאוחד בלבבו זו, גזירה כלל תחול לא
הרגיש יהודי, כל ע אמיתית באחדות
קרא צערו ומרוב ,כ על עצו צער
צער את המבטאי שמות בניו, לשלשת

ישראל... ע של גלות

הקדושוווואאאאללללוווו השל"ה (פרשתדברי

תוכחות חיי דר חלק  וארא

ידעמוסר): ולוי בגלות, היו לא לוי שבט
הציבור. בצרת להשתת ורצה זה דבר
ש על לבניו שמות קרא עשה? מה
כי ש על  'גרשו' ש דהיינו הגלות.
 'קהת' וש .לה לא באר ה גרי
על  'מררי' וש קהות. שיניה ש על

"חייה את "וימררו :יד).ש א, (שמות

עווווממממאאאאחחחחרררר על צערו מרוב ולוי,
בניו לשלשת קרא ישראל,

ישראל, ע של והצער השעבוד ש על
ששששלללל בבבבצצצצעעעערררר ללללההההצצצצטטטטעעעערררר זזזזוווו,,,, ייייפפפפהההה ממממדדדדהההה
בבבבננננששששממממוווותתתתייייהההה עעעעממממווווקקקק עעעעממממווווקקקק ננננככככננננססססהההה ייייששששרררראאאאלללל,,,,
תתתתממממיייידדדד הההה ווווגגגג ווווננננייייננננייייוווו,,,, ווווננננככככדדדדייייוווו בבבבננננייייוווו ששששלללל

ייייששששרררראאאאלללל.... ששששלללל בבבבצצצצעעעערררר ללללההההצצצצטטטטעעעערררר ההההררררבבבבוווו

ממממששששוווו,במצרי לוי שבט בני בהיות ,כ
גזירת עליה חלה לא שכלל הג
עבר לא זאת, בכל פרעה, של השעבוד
שקיבלו מבלי בלבד אחד יו ול עליה

תעני עצמ ובכיותעל בתפילות והרבו ת,
אחיה על שירח יתבר ה' לפני
.מצרת אות ויושיע והמעוני המסכני

הרבוווווממממככככלללל ובניו קהת ,עצמ לוי שבט בני
יותר ישראל של בצער להצטער
עמר ,עצמ קהת של בניו ומכל .מכול
יותר ישראל של בצער הצטער בנו
של במנהגו אחז צערו שמגודל עד ,מכול
ש על שמות לבניו שקרא סבו, לוי
לו שנולדה לבת הוא א וקרא השעבוד,
של המרירות ש על  'מרי' העת באותה

לידתה. ביו שהחלה השעבוד

בעמר,וווובבבבזזזזככככוווותתתת שהיתה זו יפה מדה
ישראל, של בצער להצטער
רבינו משה ,עול של אורו ממנו ויצא זכה
את לשאת היתה מהותו כל אשר ע"ה,
להצטער ישראל, ע של וסבל עול

.עליה נפשו את ולמסור ,בצער

עודככככבבבברררר רבינו, משה של בצעירותו
של בארמונו וענוג ר בהיותו

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



  
     



טובה שו חסר ולא פרעה המל
ויצא תענוגותיו כל את הניח ,שבעול
שמתארי כפי ,בסבלות וראה אחיו אל

במדרש כז):חז"ל אות  א פרשה רבה, (שמות

וווואאאאווווממממרררר::::''''ששששההההייייהההה וווובבבבווווככככהההה בבבבססססבבבבללללוווותתתת ררררוווואאאאהההה
ממממוווותתתתיייי ייייתתתת ממממיייי ....עעעעללללייייככככ לללליייי ''''חחחחבבבבלללל
ממממממממללללאאאאככככתתתת קקקקששששהההה ממממללללאאאאככככהההה לללל ששששאאאאיייי ,',',','עעעעללללייייככככ
ללללככככלללל ווווממממססססייייייייעעעע ככככתתתתייייפפפפייייוווו ננננוווותתתת ווווההההייייהההה ההההטטטטייייטטטט,,,,
עעעעלללל גגגגדדדדוווולללל ממממיייי רררראאאאהההה ............ממממהההה וווואאאאחחחחדדדד אאאאחחחחדדדד
עעעעלללל אאאאיייישששש ווווממממששששוווויייי גגגגדדדדוווולללל,,,, עעעעלללל קקקקטטטט ווווממממששששוווויייי קקקקטטטט
עעעעלללל זזזזקקקק ווווממממששששוווויייי אאאאיייישששש,,,, עעעעלללל אאאאששששהההה ווווממממששששוווויייי אאאאששששהההה
ממממננננייייחחחח ווווההההייייהההה ,,,,זזזזקקקק עעעעלללל בבבבחחחחוווורררר ווווממממששששוווויייי בבבבחחחחוווורררר

וחשיבות)דדדדררררגגגגוווו גדולה  ווווההההוווולללל(דרגה ששששללללוווו
.'.'.'.'ססססבבבבללללוווותתתתייייהההה ללללהההה ווווממממייייייייששששבבבב

למשהבבבבזזזזככככוווותתתת שהיתה הגדולה הרחמנות
הגדול והצער ישראל, ע על רבינו
הקב"ה בו בחר ,בצער מצטער שהיה
ודיבר ישראל, ע של ומנהיג רוע להיות
דברי בהמש כמבואר ,פני אל פני עמו

הנ"ל: הנחתהמדרש אתה הקב"ה, אמר
ישראל של בצער לראות והלכת עסקי
את מניח אני  אחי מנהג בה ונהגת

.עמ ואדבר התחתוני ואת העליוני

עעעעככככיייי אאאאתתתת ששששייייננננההההייייגגגגוווו ההההקקקקבבבב""""הההה ששששלללל ררררצצצצווווננננוווו
ממממדדדדתתתת בבבבהההה ששששיייישששש ככככאאאאללללוווו ווווררררקקקק אאאא ייייששששרררראאאאלללל
גגגגדדדדוווולללל ללללבבבב ללללהההה וווויייישששש ייייששששרררראאאאלללל,,,, עעעע עעעעלללל ררררחחחחממממננננוווותתתת
ששששלללל ווווססססבבבבלללל צצצצעעעערררר אאאאתתתת ללללההההככככיייילללל ששששייייככככוווולללל ווווררררחחחחבבבב
,,,,ייייננננההההגגגג ממממררררחחחחממממ """"ככככיייי ששששננננאאאאממממרררר:::: ככככממממוווו ,,,,ההההעעעע ככככלללל

""""ייייננננההההלללל ממממיייי ממממבבבבוווועעעעיייי י).וווועעעעלללל מט, (ישעיה

מהללללאאאאחחחחרררר היטב להבי נוכל זו, הקדמה
ה' בחר מדוע מתחילה: ששאלנו
המשכ נושאי להיות לוי שבט בבני דוקא

הקודש? משמרת את ולשמור וכליו

אתההההתתתתששששוווובבבבהההה הקב"ה כשראה היא: לכ
שהיתה העצומה הרחמנות מדת
הרבו וכיצד ישראל, כלל על לוי שבט לבני
פי על א ישראל ע של בצער להצטער
כלל, זה בצער שייכי היו לא עצמ שה
אל לגשת ביותר הראויי שה החליט מיד
לשרת וכ וכליו, המשכ את ולשאת הקודש
דורות. לדורי המקדש ובבית במשכ אותו

עלבבבבזזזזככככוווותתתת לבכות הרבו לוי שבט שבני
ישראל בני אחיה של צער
ולזמר לשיר הקב"ה בה בחר ,במצרי
אמת' ה'שפת שכתב כמו המקדש, בבית

תרצ"ג) שנת  במדבר קדשו:(פרשת בלשו
בבבבבבבבייייתתתת ווווללללזזזזממממרררר ללללששששוווורררררררר ההההללללוווויייייייי ננננבבבבררררררררוווו דדדדללללככככ''''
פפפפננננוווויייייייי ששששההההייייוווו הההה ששששממממססססתתתתממממאאאא ההההממממקקקקדדדדשששש,,,,
ווווממממתתתתפפפפלללללללליייי בבבבווווככככיייי ההההייייוווו ,,,,בבבבממממצצצצרררריייי ממממעעעעבבבבוווודדדדהההה

ייייששששרררראאאאלללל'.'.'.'. בבבבנננניייי במהעעעעבבבבוווורררר הדבר ונרמז
בכושרות" אסירי "מוציא שנאמר:

ז), סח, היא(תהלי 'בכושרות' תיבת אשר
שבזכות והיינו ושירות. בכי  נוטריקו
ע על לוי שבט בני שבכו הרב הבכי
ויוציא הקב"ה עליה שירח ישראל

וגלות ממאסר,('אסירי 'מוציא (בחינת

ומכיו המקדש. בבית ולזמר לשורר זכו
ע של בצער הצטערו ובניו שקהת
זכו לכ כנ"ל, לוי בני מכל יותר ישראל

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



  
     



שאר ואילו ההר, אל יעלה לבדו הוא שרק
א וישתחוו, מרחוק יעמדו רק הע זקני
כמו ,אופ בשו ההר אל עמו יעלו לא
אתה ה' אל עלה אמר משה "ואל שנאמר:
מזקני ושבעי ואביהוא נדב ואהר
משה וניגש מרחוק. והשתחוית ישראל,

יגשו" לא וה ה', אל פסוקילבדו ש)

אתאב). מצוה רבינו משה ,לכ בהתא
עד בזה לנו "שבו :לה ואומר הע זקני

"אליכ נשוב יד).אשר פסוק ש)

לאככככדדדדיייי שהקב"ה לכ הסיבה את להבי
להצטר לזכות הע לזקני הרשה
יש סיני, להר בעלייתו רבינו למשה
מספרת שהתורה מה את להקדי

'שמות' דה)בפרשת שלאחר(פרקי
וציוה בסנה, רבינו למשה נגלה שהקב"ה
מל פרעה אל בשליחותו ללכת אותו
בני את להוציא ממנו ולדרוש מצרי
למצרי הל רבינו משה לחירות, ישראל
כל את אספו ושניה אחיו, אהר ע יחד
ה'. דברי את לה ומסרו ישראל, זקני

הזקניככככווווווווננננתתתת באסיפת רבינו משה
הע וחשובי הזקני שכל היתה,
וכאשר פרעה, אל בהליכתו אליו יצטרפו
המכובדת המשלחת כל את יראה פרעה
את לקבל עליו ישפיע הדבר הזאת,
ישראל, בני את ולשחרר משה של דבריו
משה את יראה א מאשר יותר הרבה
של הרבה להפתעתו אול לבדו. רבינו
את מצא לפרעה בהגיעו רבינו, משה

מזקני ואיש ,לבד אחיו אהר ואת עצמו
"ואחר שנאמר: כמו ,עמה הגיע לא הע
כה פרעה אל ויאמרו ואהר משה באו

עמי" את שלח ישראל אלקי ה' (שאמר

א) לבד.ה, באו ואהר משה כלומר, 

אותזזזזקקקקנננניייי יראה פרעה שכאשר חששו הע
,מכ לאחר בה ינקו משלחת, באותה
'סיבה לעצמו מצא מה אחד כל לכ
להשתמט לו מותר מדוע מוצדקת'
בכל פרעה לארמו ובדר ה', של מהשליחות
שלבסו עד ,זק ועוד זק עוד השתמט פע
א .ואהר משה רק ונותרו ,כול השתמטו
בעיני ח מצאה לא הזקני של זו השתמטות
אנשי מחבב' 'לא הקב"ה כי הקב"ה,
ישראל של מצער עיניה את שמעלימי
משו .הפרטיי לענייניה לה 'ו'נמלטי
שבה כושר לשעת להמתי הקב"ה החליט כ

שעשו. מה על מהזקני יפרע

עככככאאאאששששרררר כל ושמעו סיני, הר מעמד הגיע
יעלה רבינו משה מעט שעוד ישראל
בטוחי הזקני היו התורה, את לקבל כדי להר
אותו של בבוקרו משה. ע לעלות יזכו ה שג
שבת בגדי לבש מהזקני אחד כל המיועד יו
חבש צוארו, על עניבה ענב ,ומכובדי נאי
היטב, אותו שהבריק לאחר המכובד כובעו את
אז דוקא אול .לדר לצאת רוח בקוצר והמתי
מפי שומעי ה פתאו 'ההפתעה'. הגיעה
לנו "שבו הקב"ה: של משמעי חד ציווי משה

"אליכ נשוב אשר עד יד).בזה כד, ש)במילי
כל ע יחד כא נשארי כולכ יותר: פשוטות

  
     



 במשכ ביותר הקדושה לעבודה
הברית. ארו את כתפיה על לשאת

להביעעעעלללל נוכל כה, עד האמור כל פי
הגה"ק בדברי המובא נוס דבר
הפסוק: בביאור סופר' ה'חת בעל
עדי ואחריתו עמלק גויי "ראשית

כ),אובד" כד, קדשו:(במדבר לשו וזה

אאאאיייינננניייי''''ששששממממעעעעתתתתיייי,,,, גגגג ממממיייי,,,, בבבבשששש ייייוווודדדדעעעע אאאאיייינננניייי
ררררקקקק ההההככככווווווווננננהההה,,,, ללללפפפפררררשששש ייייוווודדדדעעעע
....חחחחככככ ווווייייששששממממעעעע ששששממממעעעעתתתתיייי ככככאאאאששששרררר אאאאעעעעתתתתייייקקקק
קקקקההההתתתת ''''ללללוווויייי ששששלללל תתתתייייבבבבוווותתתת רררראאאאששששיייי ככככיייי ווווההההוווואאאא::::
''''רררראאאאששששייייתתתת ווווזזזזההההוווו:::: ''''עעעעממממללללקקקק'.'.'.'. ההההוווואאאא ממממששששהההה'''' עעעעממממרררר
ששששלללל רררראאאאששששייייוווותתתת הההה וווובבבבננננייייוווו ללללוווויייי ככככיייי עעעעממממללללקקקק',',',', גגגגוווויייייייי

''''גגגגוווויייייייי'''' ככככ גגגג ששששננננקקקקרררראאאאוווו כרש"יההההששששבבבבטטטטיייי)

יא). לה, ככככייייבראשית אאאאוווובבבבדדדד',',',', עעעעדדדדיייי ''''וווואאאאחחחחררררייייתתתתוווו
ממממששששהההה'''' עעעעממממרררר קקקקההההתתתת ''''ללללוווויייי ששששלללל תתתתייייבבבבוווותתתת ססססוווופפפפיייי
ששששלללל אאאאחחחחררררייייתתתתוווו עעעעלללל ללללההההווווררררוווותתתת ''''ממממייייתתתתהההה',',',', ההההוווואאאא

.'.'.'.'ססססתתתת ששששממממעעעעתתתתיייי ככככ אאאאוווובבבבדדדד.... עעעעדדדדיייי עעעעממממללללקקקק

סופר'בבבבדדדדבבבברררריייי ה'חת לנו משמיע אלו
שמותיה של התיבות שראשי
'עמלק' הוא ומשה עמר קהת, לוי, של

משה), עמר קהת של(לוי התיבות וסופי
'מיתה' הוא שמותיהעמר קהת (לוי

לאמשה). אמנ עצמו סופר' ה'חת
המבואר לפי א בזה, הכוונה את מבאר
לרמוז בא זה שדבר לומר נית כה עד
זו, קדושה לשושלת מיוחד כח שישנו
כל לאור בדרכה ההולכי ולכל

הרשע. עמלק את להכניע הדורות,

שלווווההההססססייייבבבבהההה מהותו שעיקר משו :לכ
דמ על 'לרקוד' היתה עמלק
התגנב שרק הזדמנות בכל ישראל. של
סובלי ישראל שע עמלק של לאזניו
.בעול ממנו מאושר היה לא ,ומצטערי
נשפ ישראל של שדמ הזדמנות בכל
אותו ומלקק לש ר עמלק היה ,כמי
תנחומא רבי במדרש כמובא גדול, בעונג

ט): אות  תצא (כי לק ע 'עמלק'? מהו
ככלב. ישראל של דמ ללוק שבא ע

הנזכרי,עעעעלללל הצדיקי לארבעת דוקא כ
היתה שמדת ומשה, עמר קהת לוי
והצטערו עמלק, של מזו לגמרי הפוכה
מכול יותר ישראל של בצער רב צער
לוי, בני מכל יותר קהת יעקב, בני מכל יותר (לוי

בני מכל יותר ומשה קהת, בני מכל יותר עמר

כנ"ל), זהעמר שצער בשעה אפילו וזאת
ולכל ,רקלה  אליה קשור היה לא כלל
את יש ,בדרכ ההולכי הדורות צדיקי
ולאבדו עמלק את להכניע והיכולת הכח
אובד'. עדי 'ואחריתו בבחינת: ,העול מ

פרשתווווההההננננהההה שבת ושנה שנה בכל
לחג הסמוכה השבת היא במדבר
לכל יש ,ואכ תורתנו. מת זמ שבועות,
מעמד לעני הדוק קשר כה עד האמור
:הדברי ביאור תורה. ומת סיני הר

משהללללממממחחחחררררתתתת את ה' ציוה סיני, הר מעמד
כדי סיני להר אליו לעלות רבינו

הברית לוחות את יח).לקבל כד, (שמות

רבינו למשה הקב"ה הדגיש זו במצוה

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 עדי עד וזרע בר קיימא.



  
     



שאר ואילו ההר, אל יעלה לבדו הוא שרק
א וישתחוו, מרחוק יעמדו רק הע זקני
כמו ,אופ בשו ההר אל עמו יעלו לא
אתה ה' אל עלה אמר משה "ואל שנאמר:
מזקני ושבעי ואביהוא נדב ואהר
משה וניגש מרחוק. והשתחוית ישראל,

יגשו" לא וה ה', אל פסוקילבדו ש)

אתאב). מצוה רבינו משה ,לכ בהתא
עד בזה לנו "שבו :לה ואומר הע זקני

"אליכ נשוב יד).אשר פסוק ש)

לאככככדדדדיייי שהקב"ה לכ הסיבה את להבי
להצטר לזכות הע לזקני הרשה
יש סיני, להר בעלייתו רבינו למשה
מספרת שהתורה מה את להקדי

'שמות' דה)בפרשת שלאחר(פרקי
וציוה בסנה, רבינו למשה נגלה שהקב"ה
מל פרעה אל בשליחותו ללכת אותו
בני את להוציא ממנו ולדרוש מצרי
למצרי הל רבינו משה לחירות, ישראל
כל את אספו ושניה אחיו, אהר ע יחד
ה'. דברי את לה ומסרו ישראל, זקני

הזקניככככווווווווננננתתתת באסיפת רבינו משה
הע וחשובי הזקני שכל היתה,
וכאשר פרעה, אל בהליכתו אליו יצטרפו
המכובדת המשלחת כל את יראה פרעה
את לקבל עליו ישפיע הדבר הזאת,
ישראל, בני את ולשחרר משה של דבריו
משה את יראה א מאשר יותר הרבה
של הרבה להפתעתו אול לבדו. רבינו
את מצא לפרעה בהגיעו רבינו, משה

מזקני ואיש ,לבד אחיו אהר ואת עצמו
"ואחר שנאמר: כמו ,עמה הגיע לא הע
כה פרעה אל ויאמרו ואהר משה באו

עמי" את שלח ישראל אלקי ה' (שאמר

א) לבד.ה, באו ואהר משה כלומר, 

אותזזזזקקקקנננניייי יראה פרעה שכאשר חששו הע
,מכ לאחר בה ינקו משלחת, באותה
'סיבה לעצמו מצא מה אחד כל לכ
להשתמט לו מותר מדוע מוצדקת'
בכל פרעה לארמו ובדר ה', של מהשליחות
שלבסו עד ,זק ועוד זק עוד השתמט פע
א .ואהר משה רק ונותרו ,כול השתמטו
בעיני ח מצאה לא הזקני של זו השתמטות
אנשי מחבב' 'לא הקב"ה כי הקב"ה,
ישראל של מצער עיניה את שמעלימי
משו .הפרטיי לענייניה לה 'ו'נמלטי
שבה כושר לשעת להמתי הקב"ה החליט כ

שעשו. מה על מהזקני יפרע

עככככאאאאששששרררר כל ושמעו סיני, הר מעמד הגיע
יעלה רבינו משה מעט שעוד ישראל
בטוחי הזקני היו התורה, את לקבל כדי להר
אותו של בבוקרו משה. ע לעלות יזכו ה שג
שבת בגדי לבש מהזקני אחד כל המיועד יו
חבש צוארו, על עניבה ענב ,ומכובדי נאי
היטב, אותו שהבריק לאחר המכובד כובעו את
אז דוקא אול .לדר לצאת רוח בקוצר והמתי
מפי שומעי ה פתאו 'ההפתעה'. הגיעה
לנו "שבו הקב"ה: של משמעי חד ציווי משה

"אליכ נשוב אשר עד יד).בזה כד, ש)במילי
כל ע יחד כא נשארי כולכ יותר: פשוטות

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



  
      



כי להר. לעלות רשות שו לכ ואי הע שאר
יזכה לא ,וצער הע ממשא שמשתמט מי

!ושמחת בתפארת לראות

אאאא.הזקני של עונש הסתכ בכ לא
ישראל ע כאשר מה, זמ כעבור
ממצרי שהוציא כ על ה' לפני התלוננו
אפו, וחרה הקב"ה זאת שמע במדבר, ללכת
ותאכל ה' אש ב "ותבער :כ על וכעונש

המחנה" א),בקצה יא, רש"י(במדבר ופירש
כלומר, ,'ובגדולי שבה בקציני' :ש
ביותר והמכובדי הגדולי את שרפה האש

.הזקני אות את והיינו ,שבע

הוא,ההההללללקקקקחחחח האמור מכל הנלמד המעשי
מצרתו להתעל לאד שאסור
"לא שנאמר: מה בבחינת יהודי, של

ה'" אני ריע ד על טז).תעמוד יט, (ויקרא

העליונה ההשגחה שא לדעת האד על

שהוא כל יהודי על ישמע או שיראה סיבבה
הוכחה זו הרי שהיא, כל במצוקה הנמצא
ירצה רק א לו, לעזור בכחו שיש ברורה
ומי .מכ להתעל לו אסור לכ באמת,
אזניו את ואוט עיניו את עוצ שחלילה
ג הזולת, של וצרתו מצערו ומתעל
בזמ ממנו יתעל מדה, כנגד מדה הקב"ה,
לתפילותיו, יענה ולא לישועה זקוק שיהיה
ג דל מזעקת אזנו אוט" שנאמר: כמו

יענה" ולא יקרא יג).הוא כא, (משלי 

::::פקוחותממממאאאאיייידדדד תמיד ואזניו שעיניו מי
,והמסכני האומללי על להשגיח
ליהודי לעזור ביכולתו שיש מה כל ועושה
תפילה לשמי כשמגיעה במצוקה, הנמצא
וכל אחותו על שלו, הב על אשתו, על שלו
ברצו אותה מקבל יתבר ה' מיד כיו"ב,
ח לו ומשפיע בקשותיו, כל את וממלא

מרובה. והצלחה ורחמי וחסד

ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

רווקאאאא.... מנהיג! בבחינת הוא ויהודי יהודי כל

ילדיו, את מנהיג  הורה עצמו, את מנהיג

הוא עסק בעל וכ לתלמידיו, מנהיג  מורה

הוא ההבדל ורק וכו'... פועליו של המנהיג

תחתיו. הנמצאי האנשי במספר

לואאאא שיש אד כל לא זאת כל א

'מנהיג'. לתואר ראוי הוא תחתיו מונהגי

אאאאתתתת ווווממממררררגגגגיייישששש ששששחחחחשששש אאאאדדדד ררררקקקק זזזזהההה ששששממממננננההההייייגגגג ממממששששוווו

וווובבבבעעעעייייקקקקרררר בבבבגגגגששששממממייייוווותתתת ללללוווו דדדדוווואאאאגגגג ווווההההוווואאאא ההההזזזזווווללללתתתת,,,, ממממצצצצייייאאאאוווותתתת

בבבבררררווווחחחחננננייייוווותתתת....

טע,בבבב.... :שה ,חושי חמשה יש אד שלכל ידוע

וראיה. שמיעה מישוש, חחחחווווששששייייריח, ווווההההחחחחממממששששהההה

ווווההההררררששששממממיייי ההההיייידדדדייייעעעעוווותתתת ככככלללל אאאאתתתת ההההממממככככננננייייססססיייי הההה ההההללללללללוווו

....ההההאאאאדדדד ללללתתתתוווו ללללאאאאדדדד ממממחחחחוווו ההההננננממממצצצצאאאאייייחושי החמשה

א ,האד את להביא והפתחי השערי ה הללו

.להיפ וחלילה אלקיות. להשגות ,בכ יזכה

עלללללאאאאחחחחרררר עב מס נוצר הדעת, ע חטא חטא

,כ ומשו ,האד של חושי החמשה

החיצוני מהעול 'ו'שואבי 'קולטי' שאנו המידע

מוטעה. מידע הוא מטובממממיייידדדדעעעעלתוכנו, המעורבב

  
      



יתבר מציאותו את 'לקלוט' לזכות כדי ולכ ורע.

מהבריאה, ופרט פרט בכל ומתגלית הנמצאת

 יותר שנזכ וככל חושינו. את ולזכ לטהר עלינו

יותר! ועצו גדול לגילוי נזכה כ

דרגגגג.... סביבו המציאות את קולט אד שכל כש

המציאות את קולט ילד כל כ שלו, החושי

את בונה הוא ודרכ שלו החושי ידי על שבחו

הפנימי. ועולמו ממממווווטטטטללללמציאותו ככככההההוווורררריייי וווואאאאננננוווו

אאאאתתתת ייייקקקקללללווווטטטט ההההוווואאאא חחחחווווששששייייוווו,,,, חחחחממממששששתתתת ששששבבבבככככלללל ללללדדדדאאאאווווגגגג עעעעללללייייננננוווו

ללללוווו.... ללללההההעעעעבבבביייירררר ררררווווצצצציייי ששששאאאאננננוווו ווווההההחחחחייייננננוווו ההההממממססססרררר

לידיווווההההגגגג הבא חינו הוא מושל שחינו

זאת ע ,חושי החמשה בכל ביטוי

:החושי בשני ביטוי לידי בא החינו עיקר

השמיעה. וחוש הראיה חוש

טובידדדד.... מסרי לילדינו שנעביר ידי על

ידי על הללו. החושי שני דר וחיוביי

יקלטו הללו החושי ששני לה שנגרו

טוב טע אצל ניצור ,יהודיי ותכני קדושה

ה'. עבודת אחרי ימשכו וה ביהדות,

ילד,ווווככככ כל ,בירושלי המקדש בעבודת היה

,אד גגגגדדדדווווללללההההמלמד, קקקקדדדדווווששששהההה ררררוווואאאאהההה ''''ששששההההייייהההה

ייייוווותתתתרררר ללללבבבבוווו ממממככככוווווווו ההההייייהההה בבבבעעעעבבבבוווודדדדהההה עעעעווווססססקקקקיייי ווווככככההההנננניייי

תתתתווווררררהההה'.'.'.'. ווווללללללללממממוווודדדד ששששממממיייי לללליייירררראאאאתתתת

היוווווממממממממייייללללאאאא וההורי שהמלמדי בשעה

היה התלמידי ע ככככחחחחלומדי''''

,,,,ההההייייללללדדדדיייי בבבבננננפפפפשששש ווווננננצצצצווווררררוווותתתת ררררבבבבוווותתתת ללללפפפפעעעעוווולללל בבבבדדדדבבבבררררייייהההה

בבבבההההככככררררחחחח ווווחחחחררררדדדד יייירררראאאא ממממללללבבבב ההההייייווווצצצצאאאאיייי דדדדבבבברררריייי ככככיייי

ככככאאאאשששש אאאאוווותתתתוווו ווווממממללללההההייייבבבביייי ,,,,ההההייייללללדדדדיייי ללללללללבבבב ששששננננככככננננססססיייי

ההההננננעעעערררר'.'.'.'. בבבבללללבבבב וווואאאאההההבבבבתתתתוווו הההה'''' בבבביייירררראאאאתתתת בבבבוווועעעערררר

הצערהההה.... הוא היהודי הע מזהות נכבד חלק

לדעת האד על לכ חבירו. ע בעול והנשיאה

ישמע או שיראה סיבבה העליונה ההשגחה שא

זו הרי כלשהי, במצוקה הנמצא כלשהו יהודי על

ירצה רק וא לו. לעזור בכחו שיש ברורה הוכחה

.מכ להתעל לו אסור לכ יצליח, הוא באמת

עעעעללללווווממממיייי ללללההההששששגגגגייייחחחח פפפפקקקקווווחחחחוווותתתת תתתתממממיייידדדד וווואאאאזזזזננננייייוווו ששששעעעעייייננננייייוווו

ששששיייישששש ממממהההה ככככלללל וווועעעעווווששששהההה ,,,,ווווההההממממססססככככנננניייי ההההאאאאווווממממלללללללליייי

בבבבממממצצצצווווקקקקהההה,,,, ההההננננממממצצצצאאאא ללללייייההההוווודדדדיייי ללללעעעעזזזזוווורררר בבבבייייככככווווללללתתתתוווו

על או עליו שלו תפילה לשמי כשמגיעה

ברצו אותה מקבל יתבר ה' מיד קרוביו,

וחסד ח לו ומשפיע בקשותיו, כל את וממלא

מרובה. והצלחה ורחמי

ממממייייוווו.... ככככלללל אאאאללללאאאא ללללככככ ייייזזזזככככהההה עעעעצצצצממממוווו ההההאאאאדדדד ררררקקקק ווווללללאאאא

ווווממממששששרררריייישששש זזזזווווככככהההה ללללזזזזווווללללתתתת ההההדדדדאאאאגגגגהההה עעעעלללל ננננפפפפששששוווו ששששממממווווססססרררר

ההההטטטטוווובבבב ככככלללל ווווממממממממייייללללאאאא אאאאחחחחררררייייוווו.... ווווצצצצאאאאצצצצאאאאייייוווו בבבבננננייייוווו בבבבללללבבבב זזזזוווו ממממדדדדהההה

אאאאחחחחררררייייוווו.... צצצצאאאאצצצצאאאאייייוווו גגגג בבבבהההה ייייזזזזככככוווו אאאאדדדד אאאאוווותתתתוווו עעעעלללל ההההאאאאממממוווורררר

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



  
      



כי להר. לעלות רשות שו לכ ואי הע שאר
יזכה לא ,וצער הע ממשא שמשתמט מי

!ושמחת בתפארת לראות

אאאא.הזקני של עונש הסתכ בכ לא
ישראל ע כאשר מה, זמ כעבור
ממצרי שהוציא כ על ה' לפני התלוננו
אפו, וחרה הקב"ה זאת שמע במדבר, ללכת
ותאכל ה' אש ב "ותבער :כ על וכעונש

המחנה" א),בקצה יא, רש"י(במדבר ופירש
כלומר, ,'ובגדולי שבה בקציני' :ש
ביותר והמכובדי הגדולי את שרפה האש

.הזקני אות את והיינו ,שבע

הוא,ההההללללקקקקחחחח האמור מכל הנלמד המעשי
מצרתו להתעל לאד שאסור
"לא שנאמר: מה בבחינת יהודי, של

ה'" אני ריע ד על טז).תעמוד יט, (ויקרא

העליונה ההשגחה שא לדעת האד על

שהוא כל יהודי על ישמע או שיראה סיבבה
הוכחה זו הרי שהיא, כל במצוקה הנמצא
ירצה רק א לו, לעזור בכחו שיש ברורה
ומי .מכ להתעל לו אסור לכ באמת,
אזניו את ואוט עיניו את עוצ שחלילה
ג הזולת, של וצרתו מצערו ומתעל
בזמ ממנו יתעל מדה, כנגד מדה הקב"ה,
לתפילותיו, יענה ולא לישועה זקוק שיהיה
ג דל מזעקת אזנו אוט" שנאמר: כמו

יענה" ולא יקרא יג).הוא כא, (משלי 

::::פקוחותממממאאאאיייידדדד תמיד ואזניו שעיניו מי
,והמסכני האומללי על להשגיח
ליהודי לעזור ביכולתו שיש מה כל ועושה
תפילה לשמי כשמגיעה במצוקה, הנמצא
וכל אחותו על שלו, הב על אשתו, על שלו
ברצו אותה מקבל יתבר ה' מיד כיו"ב,
ח לו ומשפיע בקשותיו, כל את וממלא

מרובה. והצלחה ורחמי וחסד

ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

רווקאאאא.... מנהיג! בבחינת הוא ויהודי יהודי כל

ילדיו, את מנהיג  הורה עצמו, את מנהיג

הוא עסק בעל וכ לתלמידיו, מנהיג  מורה

הוא ההבדל ורק וכו'... פועליו של המנהיג

תחתיו. הנמצאי האנשי במספר

לואאאא שיש אד כל לא זאת כל א

'מנהיג'. לתואר ראוי הוא תחתיו מונהגי

אאאאתתתת ווווממממררררגגגגיייישששש ששששחחחחשששש אאאאדדדד ררררקקקק זזזזהההה ששששממממננננההההייייגגגג ממממששששוווו

וווובבבבעעעעייייקקקקרררר בבבבגגגגששששממממייייוווותתתת ללללוווו דדדדוווואאאאגגגג ווווההההוווואאאא ההההזזזזווווללללתתתת,,,, ממממצצצצייייאאאאוווותתתת

בבבבררררווווחחחחננננייייוווותתתת....

טע,בבבב.... :שה ,חושי חמשה יש אד שלכל ידוע

וראיה. שמיעה מישוש, חחחחווווששששייייריח, ווווההההחחחחממממששששהההה

ווווההההררררששששממממיייי ההההיייידדדדייייעעעעוווותתתת ככככלללל אאאאתתתת ההההממממככככננננייייססססיייי הההה ההההללללללללוווו

....ההההאאאאדדדד ללללתתתתוווו ללללאאאאדדדד ממממחחחחוווו ההההננננממממצצצצאאאאייייחושי החמשה

א ,האד את להביא והפתחי השערי ה הללו

.להיפ וחלילה אלקיות. להשגות ,בכ יזכה

עלללללאאאאחחחחרררר עב מס נוצר הדעת, ע חטא חטא

,כ ומשו ,האד של חושי החמשה

החיצוני מהעול 'ו'שואבי 'קולטי' שאנו המידע

מוטעה. מידע הוא מטובממממיייידדדדעעעעלתוכנו, המעורבב

  
      



יתבר מציאותו את 'לקלוט' לזכות כדי ולכ ורע.

מהבריאה, ופרט פרט בכל ומתגלית הנמצאת

 יותר שנזכ וככל חושינו. את ולזכ לטהר עלינו

יותר! ועצו גדול לגילוי נזכה כ

דרגגגג.... סביבו המציאות את קולט אד שכל כש

המציאות את קולט ילד כל כ שלו, החושי

את בונה הוא ודרכ שלו החושי ידי על שבחו

הפנימי. ועולמו ממממווווטטטטללללמציאותו ככככההההוווורררריייי וווואאאאננננוווו

אאאאתתתת ייייקקקקללללווווטטטט ההההוווואאאא חחחחווווששששייייוווו,,,, חחחחממממששששתתתת ששששבבבבככככלללל ללללדדדדאאאאווווגגגג עעעעללללייייננננוווו

ללללוווו.... ללללההההעעעעבבבביייירררר ררררווווצצצציייי ששששאאאאננננוווו ווווההההחחחחייייננננוווו ההההממממססססרררר

לידיווווההההגגגג הבא חינו הוא מושל שחינו

זאת ע ,חושי החמשה בכל ביטוי

:החושי בשני ביטוי לידי בא החינו עיקר

השמיעה. וחוש הראיה חוש

טובידדדד.... מסרי לילדינו שנעביר ידי על

ידי על הללו. החושי שני דר וחיוביי

יקלטו הללו החושי ששני לה שנגרו

טוב טע אצל ניצור ,יהודיי ותכני קדושה

ה'. עבודת אחרי ימשכו וה ביהדות,

ילד,ווווככככ כל ,בירושלי המקדש בעבודת היה

,אד גגגגדדדדווווללללההההמלמד, קקקקדדדדווווששששהההה ררררוווואאאאהההה ''''ששששההההייייהההה

ייייוווותתתתרררר ללללבבבבוווו ממממככככוווווווו ההההייייהההה בבבבעעעעבבבבוווודדדדהההה עעעעווווססססקקקקיייי ווווככככההההנננניייי

תתתתווווררררהההה'.'.'.'. ווווללללללללממממוווודדדד ששששממממיייי לללליייירררראאאאתתתת

היוווווממממממממייייללללאאאא וההורי שהמלמדי בשעה

היה התלמידי ע ככככחחחחלומדי''''

,,,,ההההייייללללדדדדיייי בבבבננננפפפפשששש ווווננננצצצצווווררררוווותתתת ררררבבבבוווותתתת ללללפפפפעעעעוווולללל בבבבדדדדבבבבררררייייהההה

בבבבההההככככררררחחחח ווווחחחחררררדדדד יייירררראאאא ממממללללבבבב ההההייייווווצצצצאאאאיייי דדדדבבבברררריייי ככככיייי

ככככאאאאשששש אאאאוווותתתתוווו ווווממממללללההההייייבבבביייי ,,,,ההההייייללללדדדדיייי ללללללללבבבב ששששננננככככננננססססיייי

ההההננננעעעערררר'.'.'.'. בבבבללללבבבב וווואאאאההההבבבבתתתתוווו הההה'''' בבבביייירררראאאאתתתת בבבבוווועעעערררר

הצערהההה.... הוא היהודי הע מזהות נכבד חלק

לדעת האד על לכ חבירו. ע בעול והנשיאה

ישמע או שיראה סיבבה העליונה ההשגחה שא

זו הרי כלשהי, במצוקה הנמצא כלשהו יהודי על

ירצה רק וא לו. לעזור בכחו שיש ברורה הוכחה

.מכ להתעל לו אסור לכ יצליח, הוא באמת

עעעעללללווווממממיייי ללללההההששששגגגגייייחחחח פפפפקקקקווווחחחחוווותתתת תתתתממממיייידדדד וווואאאאזזזזננננייייוווו ששששעעעעייייננננייייוווו

ששששיייישששש ממממהההה ככככלללל וווועעעעווווששששהההה ,,,,ווווההההממממססססככככנננניייי ההההאאאאווווממממלללללללליייי

בבבבממממצצצצווווקקקקהההה,,,, ההההננננממממצצצצאאאא ללללייייההההוווודדדדיייי ללללעעעעזזזזוווורררר בבבבייייככככווווללללתתתתוווו

על או עליו שלו תפילה לשמי כשמגיעה

ברצו אותה מקבל יתבר ה' מיד קרוביו,

וחסד ח לו ומשפיע בקשותיו, כל את וממלא

מרובה. והצלחה ורחמי

ממממייייוווו.... ככככלללל אאאאללללאאאא ללללככככ ייייזזזזככככהההה עעעעצצצצממממוווו ההההאאאאדדדד ררררקקקק ווווללללאאאא

ווווממממששששרררריייישששש זזזזווווככככהההה ללללזזזזווווללללתתתת ההההדדדדאאאאגגגגהההה עעעעלללל ננננפפפפששששוווו ששששממממווווססססרררר

ההההטטטטוווובבבב ככככלללל ווווממממממממייייללללאאאא אאאאחחחחררררייייוווו.... ווווצצצצאאאאצצצצאאאאייייוווו בבבבננננייייוווו בבבבללללבבבב זזזזוווו ממממדדדדהההה

אאאאחחחחררררייייוווו.... צצצצאאאאצצצצאאאאייייוווו גגגג בבבבהההה ייייזזזזככככוווו אאאאדדדד אאאאוווותתתתוווו עעעעלללל ההההאאאאממממוווורררר

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

שבת מברכין החודש
המולד: ליל שלישי בשעה 19:04 ו-2 חלקים

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

כל מפקידי קופות הצדקה באותו החודש

כל האברכים שמקפידים על הסדרים של לימוד 
התנ"ך, יש הרבה המשכה של אור על מעשיהם, 
הם מצליחים מאוד, וזו מעלה גדולה. לכן אדם 
שיש לו בנים, שיחיו, כדאי מאוד שירגיל אותם 
תמיד לגרוס ולגרוס, ואם יש צורך יתן להם כמה 

שקלים עבור זה.

כי אין דבר בתורה שהוא חסר, למשנה יש כוח 
כוח  יש  לרש"י  מיוחד,  כוח  יש  לתנ"ך  מיוחד, 
ולמדרש,  ולמכילתא,  לתוספתא,  וכן  מיוחד, 
לכל דבר יש את האור שלו, אסור לדלג על שום 
ניתנו  כולם  ע"ב(  ג'  )בחגיגה  הגמרא  וכדברי  דבר, 
אמרן,  אחד  פרנס  נתנן,  אחד  אל  אחד,  מרועה 
מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, דכתיב "וידבר 

אלקים את כל הדברים האלה" )שמות כ'(.

פרשת במדבר
כ"ז אייר התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

19:1720:0721:01 באר שבע
19:1920:0921:04תל אביב

19:2020:1021:05חיפה
19:1520:0621:00אילת

19:2220:1221:07ירושלים
19:02ירושלים 40 דק'

שעורי
השבוע

מפי הרה"ג רבינו ישרא_ל אברג'_ל שליט"א

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

נוספים ברחבי הארץ מתעדכנים  שיעורים 
בכל תחילת שבוע באתר המאיר לארץ

w w w . h a m e i r - l a a r e t s . o r g . i l


