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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

  
    



חוקת חוקת חוקת חוקת  פרשת פרשת פרשת פרשת 

דמעה דמעה דמעה דמעה  ה ה ה ה '''' ומחהומחהומחהומחה

יחזקאלככככההההררררגגגגללללוווו רבי הגה"ק צעד יו מדי
בית לכיוו זיע"א אברמסקי
עמוקה. בסוגיא שקוע כשראשו המדרש

דקיק.פפפפתתתתאאאאוווו יבבה קול לאזניו הגיע
מתלמודו עצר אברמסקי הרב
מקור את למצוא כדי מסביב, והתבונ
ילדה עינו צדה הרחוב בפינת הבכי.

שליש. בדמעות בוכה קטנה

הרב''''ממממהההה שאל תבכי?' מדוע ילדה? ל
הפעוטה. את

לי''''ההההחחחחבבבבררררוווותתתת אמרו ה אותי. העליבו שלי
ענתה מצחיק', ש לי שיש

.בוכי בקול הילדה

הרב.''''ממממהההה שאלה  'שמ

בביישנות.ההההייייללללדדדדהההה ענתה

אברמסקי''''אאאאממממרררריייי שהרב לחברותי
מאוד!' יפה ש ל שיש אומר

בפסקנות. הרב קבע

דמעותיהחחחחייייוווו מס את הבקיע מאושר
בכבודו הרב הנה, הילדה. של

יפה! ש לה שיש אומר ובעצמו

והילדהההההממממששששיייי בדרכו, אברמסקי הרב
לחברותיה. בשמחה שבה

התפלאועעעעוווובבבברררריייי ברחוב שהיו ושבי
שנגלה המחזה לפשר מאוד
בישראל גדול אברמסקי, הרב .לעיניה

ט ,עצו חכ איזוותלמיד לנח רח
!ומגוח קטנוני בעני זאטוטה

אתאאאאחחחחדדדד להדביק מיהר למחזה העדי
הרב. של צעדיו

הרב''''ייייססססללללחחחח אל פנה הרב', כבוד לי,
,אר ובדר בכבוד אברמסקי
ילדה להרגיע עצמו הרבאת הטריח 'מדוע
'?בכ מה של עני בשל שנפגעה קטנה

לעברההההררררבבבב מבטו היישיר אברמסקי
,'גישת היא נכונה 'לא השואל:
ילדה של רוחה את 'לעודד לו. העיר
נושא באיזה משנה ולא  יהודיה

פעוט'. דבר זה אי  מדובר

והסביר:ווווההההררררבבבב המשי אברמסקי

מעה''''ננננאאאאממממרררר ה' ימחה לבוא לעתיד כי
ממל גדול לנו מי .ניל־ מעל
וא הוא. ברו הקדוש ,המלכי מלכי
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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.



  
     



והסביר:ההההררררבבבב לשלילה ראשו נענע פא
המכתב שכתיבת מכיו אני בוכה
דקות שתי רק !כ כל ופשוטה קלה היתה
בשתי א הכתיבה. מלאכת לי ארכה
כזה עצו חסד לעשות אפשר דקות
 כ כל גדולה שמחה גלמוד לאיש ולגרו
שלא דקות שתי אות כל על אומר מה
הזמני את אצדיק אי כראוי? ניצלתי

צדקה מעשי לעשות השתדלתי לא שבה
...?נדכאי לב ולהחיות 2וחסד

בדרכיו,ההההקקקקבבבב""""הההה שיל יהודי מכל דורש
י הוא ודיבורו שביעובמעשיו

הזולת, של הרגשות הוא3את כ ולצור
,יו בכל תפילי להניח היהודי את ציוה
יוכל שהוא יזכה הוא התפילי מכח כי
בקרבו... נת שהקב"ה בכחות להשתמש

על גמילותחסדים2. - 261).שלשהדברים (עמוד

אחר יורם3. רבינו עט"ר אבאמארי של פטירתו

כמה כתבנו זיע"א אברג'ל מיכאל

בוראו. את ועבודתו חייו תולדות על מאמרים

פרשתובמסילות תש"פ, - הנפש אל

כך: כתבנו בראשית,

זכוהרבה חלקם ישראל, בעם היו צדקה בעלי

הימים, דברי בספרי הוזכרו ומעשיהם

העליונים. בעולמות רק התפרסמו מעשיהם וחלקם

ממעשיואחד וההד שזכה הצדקה מבעלי

וכך שבוע. כלבא בן היה לידנו הגיע

בגמרא נו.):אמרו 'בן(גיטין שמו נקרא למה

רעב כשהוא לביתו הנכנס שכל שבוע?' כלבא

שבע. כשהוא יוצא ככלב

והיאובאמת מאוד, ונשגבה גדולה מעלה זו

'השבעת שובע)הנקראת הגוף',(מלשון

והיא יותר, הרבה גבוהה מעלה ישנה אולם

רגשות'. 'השבעת הנקראת

ועיסוקוכל השכלתו גילו, משנה ולא בעולם, אדם

רעב מרגיש - הכלל מן יוצא ללא אדם כל -

עצומה וחכמה רבה רגישות ודרושה ברגשותיו,

אדם. כל של רגש ולהשביע לזכות כדי

ברגשותיו,ולתוספת רעב אדם כל הסבר:

סוג אותו עם אדם בני שני אין אך

מיוחד עולם שלם, עולם הוא אדם כל רעב,

משלו, חכמה בו שיש עולם עצמו, בפני

בלבד. אותו, המאפיינות ורגשות תחושות

-ראשיתחכמהובספר הראשון השער ארץ, (פרקדרך

כ) הראות השבעת את כך:חילק גשות

לעני, מושיע לאביון, חומל לבריות, חונן ויהיה

לתמימים, עמית לצדיקים, אח לחכמים, חכם

ליתומים, אב לתלמידים, רחמן לחסידים, ריע

לפתי, מלמד למשכיל, מזכיר לאלמנה, בעל

לעגומים המשמח וכל יום, לקשה משמח

עניים לב על ודובר אבלים ומנחם ונכאבים

הבא... העולם בן שהוא לו מובטח ואומללים

מאריואחד אבא היה לכך, שזכו אלו מאותם

זיע"א! אברג'ל מיכאל יורם רבינו עט"ר

רגשות, להשביע זכה ימיו כל יורם הרב

ביותר! הנעלה ובצורה

יוםבמהלך כל נפגש הנהגתו שנות שלשים

שנפגש אנשים מהם אדם, בני עם

שהוא אנשים ומהם יום, בכל בקביעות עמהם

שינה לא וזה רחוקות, לעתים רק אתם נפגש

אפשרות לו נתן הוא עמו, שנפגש אדם כל - לו

הקשיב זיע"א והוא עמו, ולשוחח אליו לגשת

  
     



קל נחשב זה אי הוא ברו הקדוש בעיני
 יהודי של פניו מעל דמעה למחות ער

למחות מכבודנו זה שאי נחוש כי אנחנו מי
אותנו?'... הסובבי פני מעל 1דמעה

חחחחססססדדדד ששששלללל דדדדקקקקוווותתתת ששששתתתתיייי

אברהבבבבששששככככווווננננתתתת הרב הגאו של מגוריו
ודעת' 'תורה ישיבת ראש ,פא
מבוגר. יהודי התגורר הברית, בארצות

לביתייייוווו והובל יהודי אותו חלה אחד
דבר על פא הרב כששמע .החולי
קצר, מכתב לקשיש לשלוח החליט מחלתו,
מהירה. החלמה לו ולאחל בשלומו לדרוש

ניסחממממיייידדדד  למלאכה פא הרב ניגש
וחיזוק עידוד בדברי רצו מכתב
שלימה לרפואה חמות בברכות וסיי
המכתב את מסר מכ לאחר בקרוב.
בבית החולה את לבקר שעמד למכר

.העני נגמר ובכ ,החולי

המכתב,ככככששששקקקקייייבבבבלללל את הקשיש החולה
ומהתרגשות. משמחה לבו רחב
הרגיש לא כעת בעיניו. ניצת חדש אור

ע הרגשהאת ובודד. מיוסר כאוב, צמו
פא הרב אותו: אפפה ונעימה טובה

לו! ודאג עליו חשב

המכתבבבבבללללבבבב את החולה הטמי נרגש
בכל שלמראשותיו. לכר מתחת
את מוציא היה מבקר, לחדרו שנכנס פע

מבקרו בפני אותו ומציג החשוב המכתב
יקר. אוצר זה היה כאילו חשיבות, בארשת
בנימת מאורחיו אחד כל שאל  'ראית?'
ובעצמו בכבודו הדור 'גדול  התפעלות
שלימה!' רפואה לי ומאחל בשלומי דורש

הממממבבבבקקקקררררייייוווו א התפעלו החולה של
של קרנו בו. שזכה מהכבוד
וה ,בעיניה עלתה הקשיש החולה
היא הקלה מחודשת. בהערכה בו הביטו
התורה מגדולי ,פא הרב ?בעיניכ
ידידותי! כה מכתב לו לשלוח טרח בזמנו,

שלררררקקקק פטירתו לאחר ,זמ כעבור
כמה עד פא לרב נודע החולה,

החולה. של ללבו יקר מכתבו היה

התרגשככככאאאאששששרררר כמה פא לרב ספרו
המכתב על שמר וכיצד החולה
בבכי פא הרב פר עינו, בבת כעל

.תמרורי

הרב''''ככככבבבבוווודדדד של מקורביו שאלו  הרב'
עלי תבכה? 'מדוע  בחרדה
את כ כל לרומ שהצלחת על לשמוח

'!הזק של רוחו

על חסדים1. גמילות - דברים 264).שלשה (עמוד

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



  
     



והסביר:ההההררררבבבב לשלילה ראשו נענע פא
המכתב שכתיבת מכיו אני בוכה
דקות שתי רק !כ כל ופשוטה קלה היתה
בשתי א הכתיבה. מלאכת לי ארכה
כזה עצו חסד לעשות אפשר דקות
 כ כל גדולה שמחה גלמוד לאיש ולגרו
שלא דקות שתי אות כל על אומר מה
הזמני את אצדיק אי כראוי? ניצלתי

צדקה מעשי לעשות השתדלתי לא שבה
...?נדכאי לב ולהחיות 2וחסד

בדרכיו,ההההקקקקבבבב""""הההה שיל יהודי מכל דורש
י הוא ודיבורו שביעובמעשיו

הזולת, של הרגשות הוא3את כ ולצור
,יו בכל תפילי להניח היהודי את ציוה
יוכל שהוא יזכה הוא התפילי מכח כי
בקרבו... נת שהקב"ה בכחות להשתמש

על גמילותחסדים2. - 261).שלשהדברים (עמוד

אחר יורם3. רבינו עט"ר אבאמארי של פטירתו

כמה כתבנו זיע"א אברג'ל מיכאל

בוראו. את ועבודתו חייו תולדות על מאמרים

פרשתובמסילות תש"פ, - הנפש אל

כך: כתבנו בראשית,

זכוהרבה חלקם ישראל, בעם היו צדקה בעלי

הימים, דברי בספרי הוזכרו ומעשיהם

העליונים. בעולמות רק התפרסמו מעשיהם וחלקם

ממעשיואחד וההד שזכה הצדקה מבעלי

וכך שבוע. כלבא בן היה לידנו הגיע

בגמרא נו.):אמרו 'בן(גיטין שמו נקרא למה

רעב כשהוא לביתו הנכנס שכל שבוע?' כלבא

שבע. כשהוא יוצא ככלב

והיאובאמת מאוד, ונשגבה גדולה מעלה זו

'השבעת שובע)הנקראת הגוף',(מלשון

והיא יותר, הרבה גבוהה מעלה ישנה אולם

רגשות'. 'השבעת הנקראת

ועיסוקוכל השכלתו גילו, משנה ולא בעולם, אדם

רעב מרגיש - הכלל מן יוצא ללא אדם כל -

עצומה וחכמה רבה רגישות ודרושה ברגשותיו,

אדם. כל של רגש ולהשביע לזכות כדי

ברגשותיו,ולתוספת רעב אדם כל הסבר:

סוג אותו עם אדם בני שני אין אך

מיוחד עולם שלם, עולם הוא אדם כל רעב,

משלו, חכמה בו שיש עולם עצמו, בפני

בלבד. אותו, המאפיינות ורגשות תחושות

-ראשיתחכמהובספר הראשון השער ארץ, (פרקדרך

כ) הראות השבעת את כך:חילק גשות

לעני, מושיע לאביון, חומל לבריות, חונן ויהיה

לתמימים, עמית לצדיקים, אח לחכמים, חכם

ליתומים, אב לתלמידים, רחמן לחסידים, ריע

לפתי, מלמד למשכיל, מזכיר לאלמנה, בעל

לעגומים המשמח וכל יום, לקשה משמח

עניים לב על ודובר אבלים ומנחם ונכאבים

הבא... העולם בן שהוא לו מובטח ואומללים

מאריואחד אבא היה לכך, שזכו אלו מאותם

זיע"א! אברג'ל מיכאל יורם רבינו עט"ר

רגשות, להשביע זכה ימיו כל יורם הרב

ביותר! הנעלה ובצורה

יוםבמהלך כל נפגש הנהגתו שנות שלשים

שנפגש אנשים מהם אדם, בני עם

שהוא אנשים ומהם יום, בכל בקביעות עמהם

שינה לא וזה רחוקות, לעתים רק אתם נפגש

אפשרות לו נתן הוא עמו, שנפגש אדם כל - לו

הקשיב זיע"א והוא עמו, ולשוחח אליו לגשת

  
     



קל נחשב זה אי הוא ברו הקדוש בעיני
 יהודי של פניו מעל דמעה למחות ער

למחות מכבודנו זה שאי נחוש כי אנחנו מי
אותנו?'... הסובבי פני מעל 1דמעה

חחחחססססדדדד ששששלללל דדדדקקקקוווותתתת ששששתתתתיייי

אברהבבבבששששככככווווננננתתתת הרב הגאו של מגוריו
ודעת' 'תורה ישיבת ראש ,פא
מבוגר. יהודי התגורר הברית, בארצות

לביתייייוווו והובל יהודי אותו חלה אחד
דבר על פא הרב כששמע .החולי
קצר, מכתב לקשיש לשלוח החליט מחלתו,
מהירה. החלמה לו ולאחל בשלומו לדרוש

ניסחממממיייידדדד  למלאכה פא הרב ניגש
וחיזוק עידוד בדברי רצו מכתב
שלימה לרפואה חמות בברכות וסיי
המכתב את מסר מכ לאחר בקרוב.
בבית החולה את לבקר שעמד למכר

.העני נגמר ובכ ,החולי

המכתב,ככככששששקקקקייייבבבבלללל את הקשיש החולה
ומהתרגשות. משמחה לבו רחב
הרגיש לא כעת בעיניו. ניצת חדש אור

ע הרגשהאת ובודד. מיוסר כאוב, צמו
פא הרב אותו: אפפה ונעימה טובה

לו! ודאג עליו חשב

המכתבבבבבללללבבבב את החולה הטמי נרגש
בכל שלמראשותיו. לכר מתחת
את מוציא היה מבקר, לחדרו שנכנס פע

מבקרו בפני אותו ומציג החשוב המכתב
יקר. אוצר זה היה כאילו חשיבות, בארשת
בנימת מאורחיו אחד כל שאל  'ראית?'
ובעצמו בכבודו הדור 'גדול  התפעלות
שלימה!' רפואה לי ומאחל בשלומי דורש

הממממבבבבקקקקררררייייוווו א התפעלו החולה של
של קרנו בו. שזכה מהכבוד
וה ,בעיניה עלתה הקשיש החולה
היא הקלה מחודשת. בהערכה בו הביטו
התורה מגדולי ,פא הרב ?בעיניכ
ידידותי! כה מכתב לו לשלוח טרח בזמנו,

שלררררקקקק פטירתו לאחר ,זמ כעבור
כמה עד פא לרב נודע החולה,

החולה. של ללבו יקר מכתבו היה

התרגשככככאאאאששששרררר כמה פא לרב ספרו
המכתב על שמר וכיצד החולה
בבכי פא הרב פר עינו, בבת כעל

.תמרורי

הרב''''ככככבבבבוווודדדד של מקורביו שאלו  הרב'
עלי תבכה? 'מדוע  בחרדה
את כ כל לרומ שהצלחת על לשמוח

'!הזק של רוחו

על חסדים1. גמילות - דברים 264).שלשה (עמוד

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.



  
    



טטטטקקקק ההההיייייייי חחחחייייבבבבוווורררריייי

מחשביבבבבששששננננוווותתתת כאשר המוקדמות, הששי
החלו הראשוני 'מיינפריי'
הרבי אצל ביקר בשוק, להופיע
פוליצ'נקו, אברה פרופסור מליובאוויטש,

ושאלו: ,מחשבי בטכנולוגיית חלו

כולל''''יייידדדדוווועעעע ,בעול הקיי דבר שכל לי
להתגלות, העתידי הדברי
היכ לשאול: רצוני לכ בתורה. מקור

בתורה?' המחשבי עני נמצא

היסוס:ההההררררבבבביייי ללא ענה מליובאוויטש
.תפילי

הופתע. הפרופסור

החידושההההררררבבבביייי בעצ מהו הסביר:
נכנס אתה הרי המחשב? של
מוכרי מכשירי רואה והינ לחדר
טלויזיה, קול, רש כתיבה, מכונת :ל
יש חידוש איזה ,כ א .מחשבו

הללו? במכשירי שאי במחשב

השטח,אאאאללללאאאא לפני מתחת שבמחשב,
המכשירי של הסוגי כל מחוברי

כאחד. עובדי שה כ הללו

חשבאאאאווווררררוווו לא הוא הפרופסור. פני
עד כזה ממבט המחשב על

שהמחשב מה זה  נכו א כה,
ומכשירי מדיה של סינתזה עושה:

מידע. עיבוד

עצמ.ההההררררבבבביייי על הבט כעת :המשי
בעול הנמצא מוח ל יש
בעול הנמצא לב ל יש משלו.
מתעסקות ידי רבות פעמי אחר.
אלו .משניה לגמרי הרחוקי בדברי
הפועלי מכשירי שלשה בעצ ה

.לחלוטי שוני מישורי בשלשה

הראשוככככעעעעתתתת הדבר .תפילי להנחת
לקשר הוא בבוקר עושה שאתה
באמצעות יד ואת לב את ,ראש את
שהכל מנת על התפילי רצועות
שעבוד של אחת לכוונה ביחד ישתלב
,מכ לאחר .יתבר לה' והלב המוח
הגדול, לעול החוצה יוצא כשאתה
לקראת בהרמוניה נעשי מעשי כל

ומתואמת... משותפת אחת 4מטרה

רגשות,ווווככככאאאאממממוווורררר להשביע הזו, הדרישה
מתלמידי א יהודי, מכל היא
יותר הרבה היא הדרישה חכמי

שה5גבוהה, דורשי חכמי מתלמידי
כנחש! ונוטרי נוקמי יהיו

סיפורים לספר4. 246)שאהבתי עמוד - א (חלק

ליצמן. טוביה הרב לגאון

ומכיון על5. לומדים אנו זו שבשיחה

תלמידי של ושליחותם עבודתם

  
     



המשוחח הרגיש ההקשבה ובעת - באמת לו

של מלבו הזורמים אמיתית אהבה של בנהרות

לו משיב הרב היה כך ואחר - לבו לתוך הרב

והשתלשלה שירדה תשובה פנים, במאור

שלמעלה... ועולמות מהיכלות - מלמעלה

לאכל לעולם הרב, עם ונפגש שזכה אדם

נעימות את הזו, החויה את ֲַָָשכח
מדרגה בעל צדיק יהודי שישנו ההרגשה

בעיניו! חשוב ואני שאני, כמו אותי שאוהב

מהעולמותויהודים הקשת, צבעי מכל

עם המסתובבים ביותר האפורים

השקופים מהעולמות יהודים ועד הידים על דם

וכוונות, יחודים של עולמות ביותר, והבהירים

חיפשו - ישועות והמשכת דינים המתקת של

במחיצתו. להיות והשתוקקו קרבתו, את

להיותמעולם, האנשים התעייפו לא מעולם,

הוא שבת שבכל והגם במחיצתו,

שיעורים ארבעה השבת במשך מוסר (ערב,היה

שבת) ובמוצאי צהרים, הכלליבוקר, שבסיכומם

האנשים היו שעות! כשבע על מתפרׂשים היו

שבת!... אחר שבת השיעורים, בכל מופיעים

יקרכל הוא כמה הרגיש במגע עמו שבא אחד

שהוא בטוח היה אחד כל הרב, על ואהוב

לרב. וקשורים קרובים הכי האנשים בין

ערטילאלא אהבה זו אהבההיתה זו היתה ית,

והשתוקק חפץ הוא לתוצאות. שהביאה

רק ולא באמת. טוב. יהיה יהודי שלכל באמת!

ועשה: קם והוא בגשמיות. גם אלא ברוחניות

וערבברוב ערב בכל יוצא היה הנהגתו, שנות

בארץ אחר למקום ונוסע מדרשו, מבית

מלמד היה הוא הזה בשיעור שיעור, שם ומוסר

ללמוד יזכו שיהודים כדי ומדריך, מנתב תורה,

להם יהיה ובכך מעשיהם, את ולתקן תורה

הנשמות. עולם - הבא בעולם לבוא לעתיד טוב

הקב"הובאותם לו שהעניק בכחות שיעורים,

הרוחני מצבם את לבחון ידע הוא

ראה וכאשר בשיעור, המשתתפים כל של

על השורה וקטרוג דין שיש האלקית, בראייתו

את להמתיק יכולתו בכל השתדל אדם, איזה

טוב יהיה ובכך חסדים, ולהמשיך הדינים

הזה. בעולם ליהודים

מאפשרובסיום היה השנים)השיעור (ברוב

את ולשפוך אליו לגשת ליהודים

את שוב לראות בגעגועים מתמלא הלב לבם.

האנשים... ראשי על שנזלו האהבה טללי

מכונתוהרב וקנה בכך, הסתפק לא יורם

פניות, מקבל היה שדרכה 'פקס'

וכחותיו, זמנו על לחוס בלי נפש, ובמסירות

השאלות... כל על ענה

התחלנו!אתם לא עוד שסיימנו?! חושבים

סדרת לכתוב יזכנו יתברך ה' וכאשר

ולכתוב... להתחיל נוכל הרב, על ספרים

נפשווכך את מסר שבסוף עד ימיו, כל התנהג

היה: זה וכך ישראל. עם למען כמשמעו פשוטו

עלהרב הרבה דיבר האחרונה בשנתו יורם,

להיות שצריכים דבריםמאורעות מיני (כל

ואבאמפחידים) וחלחלה... פחד עוררו דבריו

ועורר... חזר ודיבר חזר

עםובסוף כלל על כפרה נפשו את למסור החליט

גם דרשו אך הסכימו ומשמים ישראל,

המחלה את קיבל ואבא יסורים ומג'קצת בכבד

תשרי כ"ז ועד שתיאלול כמנין יום ושנים חמישים (משך

ובפטירתוהויו"ת) הזאת, מהמחלה יסורים סבל הוא

ושמונה) חמישים הגזירה!(בגיל את ביטל הוא

'וכך קדשו: בפי שכולכםאמר יודע אני

עלי'... לקחתי ההגנה ואת הגנה צריכים

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



  
    



טטטטקקקק ההההיייייייי חחחחייייבבבבוווורררריייי

מחשביבבבבששששננננוווותתתת כאשר המוקדמות, הששי
החלו הראשוני 'מיינפריי'
הרבי אצל ביקר בשוק, להופיע
פוליצ'נקו, אברה פרופסור מליובאוויטש,

ושאלו: ,מחשבי בטכנולוגיית חלו

כולל''''יייידדדדוווועעעע ,בעול הקיי דבר שכל לי
להתגלות, העתידי הדברי
היכ לשאול: רצוני לכ בתורה. מקור

בתורה?' המחשבי עני נמצא

היסוס:ההההררררבבבביייי ללא ענה מליובאוויטש
.תפילי

הופתע. הפרופסור

החידושההההררררבבבביייי בעצ מהו הסביר:
נכנס אתה הרי המחשב? של
מוכרי מכשירי רואה והינ לחדר
טלויזיה, קול, רש כתיבה, מכונת :ל
יש חידוש איזה ,כ א .מחשבו

הללו? במכשירי שאי במחשב

השטח,אאאאללללאאאא לפני מתחת שבמחשב,
המכשירי של הסוגי כל מחוברי

כאחד. עובדי שה כ הללו

חשבאאאאווווררררוווו לא הוא הפרופסור. פני
עד כזה ממבט המחשב על

שהמחשב מה זה  נכו א כה,
ומכשירי מדיה של סינתזה עושה:

מידע. עיבוד

עצמ.ההההררררבבבביייי על הבט כעת :המשי
בעול הנמצא מוח ל יש
בעול הנמצא לב ל יש משלו.
מתעסקות ידי רבות פעמי אחר.
אלו .משניה לגמרי הרחוקי בדברי
הפועלי מכשירי שלשה בעצ ה

.לחלוטי שוני מישורי בשלשה

הראשוככככעעעעתתתת הדבר .תפילי להנחת
לקשר הוא בבוקר עושה שאתה
באמצעות יד ואת לב את ,ראש את
שהכל מנת על התפילי רצועות
שעבוד של אחת לכוונה ביחד ישתלב
,מכ לאחר .יתבר לה' והלב המוח
הגדול, לעול החוצה יוצא כשאתה
לקראת בהרמוניה נעשי מעשי כל

ומתואמת... משותפת אחת 4מטרה

רגשות,ווווככככאאאאממממוווורררר להשביע הזו, הדרישה
מתלמידי א יהודי, מכל היא
יותר הרבה היא הדרישה חכמי

שה5גבוהה, דורשי חכמי מתלמידי
כנחש! ונוטרי נוקמי יהיו

סיפורים לספר4. 246)שאהבתי עמוד - א (חלק

ליצמן. טוביה הרב לגאון

ומכיון על5. לומדים אנו זו שבשיחה

תלמידי של ושליחותם עבודתם

  
     



המשוחח הרגיש ההקשבה ובעת - באמת לו

של מלבו הזורמים אמיתית אהבה של בנהרות

לו משיב הרב היה כך ואחר - לבו לתוך הרב

והשתלשלה שירדה תשובה פנים, במאור

שלמעלה... ועולמות מהיכלות - מלמעלה

לאכל לעולם הרב, עם ונפגש שזכה אדם

נעימות את הזו, החויה את ֲַָָשכח
מדרגה בעל צדיק יהודי שישנו ההרגשה

בעיניו! חשוב ואני שאני, כמו אותי שאוהב

מהעולמותויהודים הקשת, צבעי מכל

עם המסתובבים ביותר האפורים

השקופים מהעולמות יהודים ועד הידים על דם

וכוונות, יחודים של עולמות ביותר, והבהירים

חיפשו - ישועות והמשכת דינים המתקת של

במחיצתו. להיות והשתוקקו קרבתו, את

להיותמעולם, האנשים התעייפו לא מעולם,

הוא שבת שבכל והגם במחיצתו,

שיעורים ארבעה השבת במשך מוסר (ערב,היה

שבת) ובמוצאי צהרים, הכלליבוקר, שבסיכומם

האנשים היו שעות! כשבע על מתפרׂשים היו

שבת!... אחר שבת השיעורים, בכל מופיעים

יקרכל הוא כמה הרגיש במגע עמו שבא אחד

שהוא בטוח היה אחד כל הרב, על ואהוב

לרב. וקשורים קרובים הכי האנשים בין

ערטילאלא אהבה זו אהבההיתה זו היתה ית,

והשתוקק חפץ הוא לתוצאות. שהביאה

רק ולא באמת. טוב. יהיה יהודי שלכל באמת!

ועשה: קם והוא בגשמיות. גם אלא ברוחניות

וערבברוב ערב בכל יוצא היה הנהגתו, שנות

בארץ אחר למקום ונוסע מדרשו, מבית

מלמד היה הוא הזה בשיעור שיעור, שם ומוסר

ללמוד יזכו שיהודים כדי ומדריך, מנתב תורה,

להם יהיה ובכך מעשיהם, את ולתקן תורה

הנשמות. עולם - הבא בעולם לבוא לעתיד טוב

הקב"הובאותם לו שהעניק בכחות שיעורים,

הרוחני מצבם את לבחון ידע הוא

ראה וכאשר בשיעור, המשתתפים כל של

על השורה וקטרוג דין שיש האלקית, בראייתו

את להמתיק יכולתו בכל השתדל אדם, איזה

טוב יהיה ובכך חסדים, ולהמשיך הדינים

הזה. בעולם ליהודים

מאפשרובסיום היה השנים)השיעור (ברוב

את ולשפוך אליו לגשת ליהודים

את שוב לראות בגעגועים מתמלא הלב לבם.

האנשים... ראשי על שנזלו האהבה טללי

מכונתוהרב וקנה בכך, הסתפק לא יורם

פניות, מקבל היה שדרכה 'פקס'

וכחותיו, זמנו על לחוס בלי נפש, ובמסירות

השאלות... כל על ענה

התחלנו!אתם לא עוד שסיימנו?! חושבים

סדרת לכתוב יזכנו יתברך ה' וכאשר

ולכתוב... להתחיל נוכל הרב, על ספרים

נפשווכך את מסר שבסוף עד ימיו, כל התנהג

היה: זה וכך ישראל. עם למען כמשמעו פשוטו

עלהרב הרבה דיבר האחרונה בשנתו יורם,

להיות שצריכים דבריםמאורעות מיני (כל

ואבאמפחידים) וחלחלה... פחד עוררו דבריו

ועורר... חזר ודיבר חזר

עםובסוף כלל על כפרה נפשו את למסור החליט

גם דרשו אך הסכימו ומשמים ישראל,

המחלה את קיבל ואבא יסורים ומג'קצת בכבד

תשרי כ"ז ועד שתיאלול כמנין יום ושנים חמישים (משך

ובפטירתוהויו"ת) הזאת, מהמחלה יסורים סבל הוא

ושמונה) חמישים הגזירה!(בגיל את ביטל הוא

'וכך קדשו: בפי שכולכםאמר יודע אני

עלי'... לקחתי ההגנה ואת הגנה צריכים

ז

 מוקדש לעילוי נשמת דוד בן צבי סאלם ז"ל, שרה זהרה בת הרב יחיא מנצור הכהן ז"ל. שלמה סלימאן בן חיים אהרון ז"ל
נדבת ה"ה נחמן בן דוד הי"ו לברכה, הצלחה, שפע וישע, אמן.



  
    



התכולהפתח על והצביע המקרר את הרב

כאן חסר האם לי, תאמר בשאלה:

מאכלים יום, ליום אוכל ב"ה יש משהו?

חסר האם ותחפש תבדוק בבקשה, לשבת,

כאן. שאין בשבילי, ומועיל נצרך דבר

הבגדים.משם ארון ליד ונעמדו פסעו

לי,פתח יש בגדים כמה ראה הארון: את הרב

חסרמשהו? וכי ולחורף, לקיץ חול, ולימי לשבת

שישנכנס מה על הצביע למטבח, ביד יד אתו

מה כל אכילה, כלי בישול, 'כלי בו:

כאן? לי אין מה לישצריך, חסר לא גשמיות

בלחישה:כלום'. הוסיף אניואז 'וברוחניות

שצריך'... מה לעשות משתדל

שואלאחז אני ליפא, ליפא: ר' של בחוזקהבידו

יותר עשיר בעולם אדם יש האם אותך

באמריקה,ממני?! שם תמצא זאת בכל ואם

שסיכמנו. מה תקבל

ובגבורה.התיבות בעוז. בעוצמה. נאמרו הללו

בערפולהרב היה הוא נסער. היה ליפא

ונפרד יד הושיט קידה, קד קל, חושים

התעופה. לשדה ויצא ולברכה, לשלום

לעצמובדרך ליפא ר' מלמל התעופה לשדה

המשפט: את ושוב יששוב 'גשמיות,

אני וברוחניות כלום! לי חסר לא הכל, לי

שצריך'. מה לעשות משתדל

אתהמטוס לחפש לדרך. יצא המריא,

העולם. של העשירים

בארה"בהיה עובר תפקידו, מתוקף ליפא ר'

למיליונר, מיליונר מחצי לאיש. מאיש

ובתווך כספים, להשיג ל...מילארדר וממיליונר

הגדול העשיר את למצוא מזלו את גם ניסה

מהרב. יותר בעולם

מצא. ולא

עורכיהאחד עם ובעיות רב מתח על לו סיפר

יותר כבר נראה היה השני, שלו. הדין

לו מכרסמת כי אזנו, את גילה אבל מאושר,

ילד גם הבית, בתוך מתמשכת צרה בחיים

לא בכלל לשלישי ירחם. ה' תאונה שעבר

שני ורוצה מיליארד לו יש כי מנוחה, היתה

הכסף. אחרי מטורפת בריצה הוא מיליארד,

אחדיום של הטירה בפתח עמד הוא אחד

שלו, לחדר להגיע שכדי ביותר, מהגדולים

חשב הוא דקות. כשש במשך הטירה בתוך נסע

בין ביותר לעשיר הגעתי 'הנה לעצמו הזמן כל

הידידותית הפגישה של בעיצומה היהודים',

'אם צפויה: בלתי אמירה המיליארדר לו לחש

אתן ושלוה, רוגע של אחד חודש לי תבטיח רק

דולר' מיליון 3 על צ'ק כעת ממהלך יותר (הרבה

לו) הבטיח שטיינמן האיש.שהרב מסכן כמה -

לולקראת היה הקודש, לארץ בחזור הטיסה

שהתאונן מיליונר עם מביך רגע

חברים שכמותך, ולא אתה 'לא ואמר: קשות,

בודד אדם הנני הכסף. של ידידים כולכם שלי,

לא וגם באיש, אמון כבר לי אין ידידים. ללא

כי והילדים, ברעייתי הקרובים משפחתי בבני

עם הכסף, בגלל אותי ואוהבים מכבדים הם

בעולמי'... לרפואה אחד ידיד לי אין אינטרסים,

לקבללאחר נכנס ממסעו, שב ליפא שר'

ועדכן מהרב, עליכם שלום ברכת

שבינינו העסקה האם מצאתי. לא עדיין אותו:

שאל. - הבאה? לנסיעה גם תקפה

התשובה.'בוודאי!' היתה

שני'אז פני ועל אמר, - לחפש...' ממשיך אני

חיוך. התפשט העסקה בעלי

הצדיקבנסיעה את ליפא, ר' פגש לחו"ל, הבאה

יורק, בניו רחוב בפאתי זוהר אורי ר'

  
    



הקדושהווווככככ בגמרא (יומאאמרו

רביכב:): משו יוחנ רבי אמר
חכ תלמיד כל יהוצדק, ב שמעו

כנחש ונוטר נוק תתתתללללממממיייידדדדשאינו אאאאייייננננוווו
!!!!חחחחככככ
מההתחלה... ונתחיל

להציץ לנו שיאפשר סיפור כאן נביא חכמים,

הפנימי. עולמם תוך אל פנימה

דיהודאיוכך חכימא בספר 397):הובא (עמוד

זיע"אהגה"ק שטיינמן ליב אהרן רבי

אחד ברק. בני בעיר כידוע התגורר

מארץ לצאת התעתד ליפא הרב שמו משכניו,

לאמריקה. ולנסוע חשובה, למטרה ישראל

פניםשם אל פנים נפגשים כידוע, בארה"ב,

והדולרים. הזהב הכסף, אליל עם

שטיינמן,לפני לרב להיכנס נהג נסיעה, כל

הדרך. וברכת עצה לקבל

הפתעה.אך לו המתינה כתמיד. שלא הפעם,

תוכניתכאשר את מפיו שמע שטיינמן הרב

לברכת יד לו שהושיט לפני הנסיעה,

ואמר: חכמה גיצי היורה מבט בו נתן הצלחה,

יוצא'ליפא, שאתה כיון מה, יודע אתה

עסק'... אתך לעשות מעוניין הייתי לאמריקה,

והרבר' שטיינמן, הרב על הסתכל ליפא

לתגובתו. ממתין בחזרה, עליו הביט שטיינמן

עסק...'מצויין, אתי לעשות מעוניין שטיינמן הרב

ב ליפא ר' הגיב - תמיהה.מצויין...' מלא חיוך

רציני...''ליפא עסק לו.זה אמר -

שטיינמן'אלו להרב אפשר כבר עסקים

כאן יש אולי כמותי... אברך עם לעשות

לעצמו. חשב לרש?'... לועג

דולר'זה מיליון להרויח יכול שאתה עסק,

המתח.מזומן' את הרב חידד -

בקול:ר' והרהר במבוכה, לחייך הפסיק ליפא

כוונתו?... מה ממני, רוצה הרב מה

עסקהשלממש'...'זה התעקשהרב.לאצחוקזו

נו, נו,

דממה.שקט גדולות. עסקאות שלפני

באמריקה?ובכן. גבירים פוגש אתה האם

בחיוב.ר' השיב ליפא

גדולים?גם גבירים

כאלו.זה לפגוש שלי בתוכנית

מיליארדרים?תיפגש עם גם

ליפא.בעזרת ר' השיב - כן ה',

גבירשמע באמריקה שם פוגש אתה 'אם נא:

מאתי מקבל אתה ממני, גדול יותר

דולר. מיליון מזומן...' דולר מיליון

עליור' וכיצד קורה מה ידע לא כבר ליפא

נבוך... בחיוך הרב על הסתכל הוא להגיב.

זה.שני על זה הביטו העסקה, של הצדדים

ההפתעה.ואז הגיעה

ר'התרומם את לקח מכסאו שטיינמן הרב

הקטן. בבית לפסוע והחל ביד, יד - בידו ליפא

למקרר.נעמד סמוך אתו

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



  
    



התכולהפתח על והצביע המקרר את הרב

כאן חסר האם לי, תאמר בשאלה:

מאכלים יום, ליום אוכל ב"ה יש משהו?

חסר האם ותחפש תבדוק בבקשה, לשבת,

כאן. שאין בשבילי, ומועיל נצרך דבר

הבגדים.משם ארון ליד ונעמדו פסעו

לי,פתח יש בגדים כמה ראה הארון: את הרב

חסרמשהו? וכי ולחורף, לקיץ חול, ולימי לשבת

שישנכנס מה על הצביע למטבח, ביד יד אתו

מה כל אכילה, כלי בישול, 'כלי בו:

כאן? לי אין מה לישצריך, חסר לא גשמיות

בלחישה:כלום'. הוסיף אניואז 'וברוחניות

שצריך'... מה לעשות משתדל

שואלאחז אני ליפא, ליפא: ר' של בחוזקהבידו

יותר עשיר בעולם אדם יש האם אותך

באמריקה,ממני?! שם תמצא זאת בכל ואם

שסיכמנו. מה תקבל

ובגבורה.התיבות בעוז. בעוצמה. נאמרו הללו

בערפולהרב היה הוא נסער. היה ליפא

ונפרד יד הושיט קידה, קד קל, חושים

התעופה. לשדה ויצא ולברכה, לשלום

לעצמובדרך ליפא ר' מלמל התעופה לשדה

המשפט: את ושוב יששוב 'גשמיות,

אני וברוחניות כלום! לי חסר לא הכל, לי

שצריך'. מה לעשות משתדל

אתהמטוס לחפש לדרך. יצא המריא,

העולם. של העשירים

בארה"בהיה עובר תפקידו, מתוקף ליפא ר'

למיליונר, מיליונר מחצי לאיש. מאיש

ובתווך כספים, להשיג ל...מילארדר וממיליונר

הגדול העשיר את למצוא מזלו את גם ניסה

מהרב. יותר בעולם

מצא. ולא

עורכיהאחד עם ובעיות רב מתח על לו סיפר

יותר כבר נראה היה השני, שלו. הדין

לו מכרסמת כי אזנו, את גילה אבל מאושר,

ילד גם הבית, בתוך מתמשכת צרה בחיים

לא בכלל לשלישי ירחם. ה' תאונה שעבר

שני ורוצה מיליארד לו יש כי מנוחה, היתה

הכסף. אחרי מטורפת בריצה הוא מיליארד,

אחדיום של הטירה בפתח עמד הוא אחד

שלו, לחדר להגיע שכדי ביותר, מהגדולים

חשב הוא דקות. כשש במשך הטירה בתוך נסע

בין ביותר לעשיר הגעתי 'הנה לעצמו הזמן כל

הידידותית הפגישה של בעיצומה היהודים',

'אם צפויה: בלתי אמירה המיליארדר לו לחש

אתן ושלוה, רוגע של אחד חודש לי תבטיח רק

דולר' מיליון 3 על צ'ק כעת ממהלך יותר (הרבה

לו) הבטיח שטיינמן האיש.שהרב מסכן כמה -

לולקראת היה הקודש, לארץ בחזור הטיסה

שהתאונן מיליונר עם מביך רגע

חברים שכמותך, ולא אתה 'לא ואמר: קשות,

בודד אדם הנני הכסף. של ידידים כולכם שלי,

לא וגם באיש, אמון כבר לי אין ידידים. ללא

כי והילדים, ברעייתי הקרובים משפחתי בבני

עם הכסף, בגלל אותי ואוהבים מכבדים הם

בעולמי'... לרפואה אחד ידיד לי אין אינטרסים,

לקבללאחר נכנס ממסעו, שב ליפא שר'

ועדכן מהרב, עליכם שלום ברכת

שבינינו העסקה האם מצאתי. לא עדיין אותו:

שאל. - הבאה? לנסיעה גם תקפה

התשובה.'בוודאי!' היתה

שני'אז פני ועל אמר, - לחפש...' ממשיך אני

חיוך. התפשט העסקה בעלי

הצדיקבנסיעה את ליפא, ר' פגש לחו"ל, הבאה

יורק, בניו רחוב בפאתי זוהר אורי ר'

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
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ישנככככיייידדדדוווועעעע,,,, תורה חומשי בחמשה
הפרשה כאשר פרשיות. 54
והיא  בראשית פרשת היא הראשונה
והפרשה .העול בבריאת מתחילה
 הברכה וזאת פרשת היא האחרונה

משה. של בפטירתו מסתיימת והיא

אדרווווממממככככייייוווו בז' הסתלק רבינו שמשה
א'), אדר אומרי 2488(יש שנת

שהמאורעות נמצא ,העול לבריאת
2488ב אירעו פרשיות 54ב הכתובי

6שנה.

המאורעותוווועעעעתתתתהההה סדר את לפרט נבוא
בפרשיות: וחלוקת

עשרהפפפפררררששששתתתת בתוכה מקיפה בראשית
שת, ,אד :ה ואלו דורות,
,חנו ירד, מהללאל, ,קינ אנוש,

נח. ,למ מתושלח,

שניווווההההייייאאאא 1500ה את בתוכה כוללת
(בער).הבריאה של הראשונות

עשרהגגגג בתוכה מקיפה נח פרשת
ארכפשד, ,ש :ה ואלו דורות,
נחור, שרוג, רעו, פלג, עבר, שלח,

.אברה תרח,

שניווווההההייייאאאא 523ה את בתוכה כוללת
7הבאות.

החיוךנזכר חייך ומיד בעסקה, הדור גדול

נפרדו... והם לפנים. פנים - ביניהם האחרון

אמנם של6. קדשו דברי את לזכור עלינו

'הגאון אליהו רבי הגה"ק

-מווילנא' ה פרק דצניעותא לספרא הגר"א (ביאור

כל): כי והכלל ד"ה

כולם'כל וישראל ומשה באבות שאירע מה

מתגלגלים שכולם ודור, דור בכל הם

כידוע. ודור דור בכל ניצוצותיהם

סוףוכן עד הראשון מאדם מעשיהם כל

למבין. כידוע ודור דור בכל הוא התורה

לבד'...וכן ואדם אדם בכל הוא

עדסוביאר יעקב הרב המקובל הגאון

ב),שליט"א עמוד התורה, פרשיות - יעקב וז"ל:(דברי

-והנה הנ"ל הגר"א שכתובדברי מה שכל

אדם, ובכל דור בכל חוזר הםבתורה

הכתובים המאורעות לימוד בכל גדול שורש

לימוד עצם שמלבד תורה, חומשי בחמשה

העוברים למעשים פירוש בזה יש שבהם, התורה

שלו. העניינים בכל חייו בימי האדם על

חיצוניוכמובן שבאופן הגר"א כוונת שאין

מה כל הזה בעולם האדם על עובר

מימיהם אנשים הרבה שהרי בתורה, שכתוב

וכיו"ב... סוף ים את ראו הכוונהלא אלא

העניינים... של הפנימי בתוכן

אחרי ה'7. "וּיאמר נאמר: המבול דור ֶַֹחטא
ּבׁשּגם לעלם באדם רּוחי ידֹון ְְִַַָָָָָֹֹלא
ׁשנה" ועׂשרים מאה ימיו והיּו בׂשר ְְְִֵֶָָָָָָָָהּוא

ג). ו, הללו(בראשית דורות שהעשרה הטעם וזה

הכל) הקודמים.(בסך דורות מהעשרה שליש חיו

  
    



מרן עם עסקה לו יש כי אגב בדרך לו וסיפר

העסקה... פרטי את והציג שטיינמן, הגראי"ל

לו:הרב אמר ואז הרהר, שמע, זוהר

עשיר'זכית! יותר אני כי המיליון, את לך יש

הרב כי פשוט, הוא והחשבון ממנו...

עברתי, שאני החיים את עבר לא שטיינמן

צריך אני כמה ממנו, טוב יודע אני שכך, וכיון

שמח להיות צריך אני כמה ועד מאושר, להיות

במדה תיקון בכל נוסף, גמרא דף בכל בחלקי,

ותאמר נא לך ובדביקות, באמונה והתרוממות

ממנו'... עשיר מצאת כי ישראל של לרבן

הרבהם את בחיוך שואל ליפא כשר' נפרדו

מתוך מעוניין הוא אחוזים 'בכמה זוהר:

שטיינמן'. מהרב שיקבל המיליון

זוהר,לאחר הרב אחריו דלק דקות שתי

נוספת זריזה 'במחשבה לעברו: וקרא

מדוע? בי'. 'חוזרני לי. היתה שטעות החלטתי

שפתיו: במתק זוהר הרב אמר - לך' אסביר

את'כל לעורר אמצעים לו יש מאתנו אחד

השמים בגמראיראת שאמרו ה.):(וכמו (ברכות

וכו'). המיתה יום לו אמצעי'יזכיר יש אישית לי

הנני שלי, שמים ביראת נחלש אני שכאשר נוסף,

שטיינמן. הרב של הצורה את בזכרוני מעלה

הזכותצורה? את לי שיש פעם בכל כי

מוצא אני פעם! בכל אליו, להיכנס

לראשו כובע המיטה, על זקוף יושב אותו

מאחוריו. מושכב מטבח ושרפרף

לביןובכן, בינו כשהוא כך, שיושב מי כי דע

הוא יושב אלא עצמו, עם אינו עצמו,

כך שמקיים ומי הקדושה, השכינה לפני כך

בשולחן הראשון בסעיף הרמ"א דברי את

שלא וודאי, תמיד', לנגדי ה' 'שויתי ערוך:

שלו. ב'עשירות' קרסוליו לקרסולי הגעתי

לראותואולי רגילים כולנו כי לב, שמת לא

לפני יושב העת כל הוא לך, דע אבל כך,

מכולנו! עשיר הוא תמיד. לנגדי ה' שויתי ה'.

הרבאז לעברו קרא לחפש...! תמשיך כן, אם

יורקי, הניו הרחוב של בטבורו זוהר, אורי

למצוותיהם. והמשיכו נפרדו ושניהם

מהבשובו את לרב ליפא ר' סיפר ארצה

עליו, אתשעבר וגם בכללות,

בניו ברחוב שם שפגש זוהר, הרב - ה'עשיר'

הוא עדיין אבל גדול, עשיר אכן שהוא יורק.

שטיינמן. מהרב יותר גדול עשיר שאינו סבור

פניו.העשיר על ריחף קל וחיוך שמע, שבתבל

מהבית,פסע היציאה לכיוון ליפא ר'

במקרר, שוב להציץ לו והתחשק

רבע או חצי אכל שבתבל, העשיר האם לראות

הנסיעה... לפני שם שהיו מהמאכלים

ויותר,וכך, שנים כעשר במשך לפעם, מפעם

ר' קד השכן, והתלמיד הרב נפגשו כאשר

הדור וגדול הדור', 'גדול על והביט קידה ליפא

האומר עסקים כאיש - בשתיקה עליו הביט

עסקה. בינינו יש כי זוכר, אתה לעסק: לשותפו

ממש.עד האחרונים הימים שהגיעו

שטיינמן,כמה הרב של אשפוזו לפני ימים

האחרונה. בפעם נכנס ליפא ר' תשע"ז,

ואחדהרב רבתי. בחולשה מטתו על שכב

רבי בתשובות עמו שח התלמידים

ואם... אב כיבוד הלכות סט, סימן איגר עקיבא

הדורר' גדול של כדרכו ואז, יד, הושיט ליפא

ביקש: יתירה, ברכני'...בענוה ליפא 'נו,

השתומם'וכי - צחוק?' ממני עושה הישיבה ראש

בחום ובירך התעשת, מיד אבל ושאל, התלמיד

רם: בעולם'...ובקול העשיר להיות ימשיך 'שהרב

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו
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החיוךנזכר חייך ומיד בעסקה, הדור גדול

נפרדו... והם לפנים. פנים - ביניהם האחרון

אמנם של6. קדשו דברי את לזכור עלינו

'הגאון אליהו רבי הגה"ק

-מווילנא' ה פרק דצניעותא לספרא הגר"א (ביאור

כל): כי והכלל ד"ה

כולם'כל וישראל ומשה באבות שאירע מה

מתגלגלים שכולם ודור, דור בכל הם

כידוע. ודור דור בכל ניצוצותיהם

סוףוכן עד הראשון מאדם מעשיהם כל

למבין. כידוע ודור דור בכל הוא התורה

לבד'...וכן ואדם אדם בכל הוא

עדסוביאר יעקב הרב המקובל הגאון

ב),שליט"א עמוד התורה, פרשיות - יעקב וז"ל:(דברי

-והנה הנ"ל הגר"א שכתובדברי מה שכל

אדם, ובכל דור בכל חוזר הםבתורה

הכתובים המאורעות לימוד בכל גדול שורש

לימוד עצם שמלבד תורה, חומשי בחמשה

העוברים למעשים פירוש בזה יש שבהם, התורה

שלו. העניינים בכל חייו בימי האדם על

חיצוניוכמובן שבאופן הגר"א כוונת שאין

מה כל הזה בעולם האדם על עובר

מימיהם אנשים הרבה שהרי בתורה, שכתוב

וכיו"ב... סוף ים את ראו הכוונהלא אלא

העניינים... של הפנימי בתוכן

אחרי ה'7. "וּיאמר נאמר: המבול דור ֶַֹחטא
ּבׁשּגם לעלם באדם רּוחי ידֹון ְְִַַָָָָָֹֹלא
ׁשנה" ועׂשרים מאה ימיו והיּו בׂשר ְְְִֵֶָָָָָָָָהּוא

ג). ו, הללו(בראשית דורות שהעשרה הטעם וזה

הכל) הקודמים.(בסך דורות מהעשרה שליש חיו

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



  
    



ודיני אסורות מאכלות בדיני וטהרה,
עריות.

למבי"טווווככככתתתתבבבב אלהי בית (שערבספר

לב) פרק  ספרהיסודות שכל
אחד. חודש בתו למשה נאמר ויקרא

אייר. א' ועד ניס מא'

השנהווווחחחחווווממממשששש של אייר בא' מתחיל במדבר
ישראל. ע את הקב"ה מנה ובה השניה,

במדבר,ווווההההחחחחממממשששש חומש של פרשיות
,בהעלות נשא, במדבר, :שה
שנה בחצי אירעו וקורח, ,ל שלח

השניה. השנה של הראשונה

במדבר,ווווממממאאאאזזזז,,,, שהייה של שנה 38 עברו
לא ארוכה תקופה אותה ומכל

הקדושה! בתורה מאו 10נכתב

במדבר,ווווממממההההפפפפררררששששהההה חומש של הששית
עד חוקת, פרשת שהיא
פרשיות חמשה שה במדבר, חומש סו
השנה מאורעות את התורה מתארת
במדבר. ישראל בני של להליכת 40ה

נאמרווווההההחחחחווווממממשששש ,דברי חומש ,האחרו
של האחרוני ימיו 36ב כולו
פרשיות 7ה כאשר במדבר. רבינו משה

תבוא)הראשונות כי  נאמרו(דברי
.יו 35ב

נצבי,ווווההההאאאאררררבבבבעעעע :שה האחרונות, פרשיות
הברכה. וזאת האזינו, ,ויל
באדר. ז'  האחרו ביומו רבינו משה אמר

סדרוווואאאאחחחחרררר את יותר, או פחות שסידרנו,
מעט להתעכב ברצוננו הזמני

חוקת... פרשת  השבוע פרשת על

בבבבממממדדדדבבבברררר חחחחדדדדששששיייי ששששששששהההה

במדברככככבבבברררר הלכו ישראל שע ביארנו
את מתארת חוקת ופרשת שנה. 40
הארבעי בשנה שאירעו המאורעות

במדבר. לשהות

המובאיוווועעעעתתתתהההה המאורעות את נסכ
חוקת: בפרשת

ניס,בתחילתבתחילתבתחילתבתחילת בא ' , הארבעי שנת
לקדש  ישראל  ע הגיעו

. סי מדבר

מכוווועעעעששששררררהההה לאחר ימי(ניס מתה(בי'
ותקבר ,ואהר משה אחות מרי

.סי מדבר 11בקדש

כתב בחיי10. א)רבינו כ, המאורעות(במדבר שכל

היו במדבר לאבותינו הכלשקרו

ובשנה ממצרים ליציאתן הראשונה בשנה

שנים. בב' דהיינו הארבעים,

וזה ערוך11. השולחן חיים,לשון (אורח

ב): סעיף - תקפ בניסןסימן באחד

אהרן. בני מריםמתו מתה בו בעשרה

הבאר... ונסתלק

  
     



ל,ווווממממההההפפפפררררששששהההה ל פרשת  השלישית
יש בראשית חומש סו עד
מדברת התורה ובה פרשיות, 10 לנו
יצחק, ,אברה :וה דורות, חמשה על

.ובניה בניו, י"ב יעקב,

ווווההההשני 308ה את בתוכ כוללי
(בער).הבאות

שמות:וווועעעעתתתתהההה לחומש נעבור

פרשתההההששששנננניייי של הראשוני פרקי
כל את בתוכ מקיפי שמות

.מצרי שעבוד של 8השני

שמותווווממממההההפפפפררררקקקק פרשת של השלישי
בא פרשת סו ג'ועד (שזה

בא) וארא, שמות, מתואריפרשיות:
 מצרי ויציאת המכות עשרת

שנה. פני על שנמשכו אירועי

ועדווווממממפפפפררררששששתתתת שמות,בשלח חומש סו
ע על שעבר מה כל מתואר
במדבר. להילוכ הראשונה בשנה ישראל

אתבבבבאאאאוווותתתתהההה לקבל הספיקו ה שנה
העגל. בחטא ולחטוא התורה

הוקוווובבבבתתתתחחחחייייללללתתתת בניס א' השניה, השנה
בפרשת נאמר וכ .המשכ

בחומש'פקודי' האחרונה הפרשה (שהיא

ההההננננייייתתתת"ויהישמות): ננננהההה ההההרררראאאאחחחחדדדד 
ללללחחחחדדדד ה"אאאאחחחחדדדד קיז).ה מ, (שמות 

הקדושהוווואאאאממממררררוווו ס.)בגמרא וגיטי פז: (שבת

מאוד. מיוחד יו היה ,בניס א' ,יו שאותו

היו(בגיטי)שווווההההגגגגממממרררראאאא שבאותו אומרת
(ניס רבינו(א' למשה נאמרו
פרשיות. ממממההההפפפפררררששששייייוווותתתת9שמונה וווואאאאחחחחתתתת

אאאאדדדדווווממממהההה.... פפפפררררהההה פפפפררררששששתתתת ההההייייתתתתהההה ננננייייסססס בבבבאאאא'''' ששששננננצצצצטטטטווווהההה

הפרהווווללללממממחחחחררררתתתת,,,, נשרפה ,ניס ב' ביו
טיהרו ובה הראשונה, האדומה
בניס ובי"ד מת, מטומאת ישראל ע את

פסח. קרב את ישראל ע הקריבו

ננננצצצצטטטטווווווווווווללללממממררררוווותתתת  פפפפקקקקוווודדדדיייי בבבבפפפפררררששששתתתת  ששששאאאאזזזז
פפפפררררהההה פפפפררררששששתתתת עעעעלללל ייייששששרררראאאאלללל עעעע
בבבבתתתתווווררררהההה.... שששש ננננככככתתתתבבבבהההה ללללאאאא ההההייייאאאא אאאאדדדדווווממממהההה,,,,

ויקרא:וווועעעעתתתתהההה לחומש נעבור

ככולו''''ווווייייקקקקרררראאאא''''חחחחווווממממשששש ברובו עוסק
טומאה ודיני הקרבנות בדיני

לא עם8. שועבדו שנים כמה בדיוק ידוע

שידוע ומה מצרים, בגלות ישראל

משמונים פחות לא היה שהשעבוד הוא

עשר ושש ממאה יותר ולא שנה ושש

שנה!

וזה שמונהפרשיות9. לוי, רבי אמר הגמרא: לשון

הן: אלו המשכן, בו שהוקם ביום נאמרו

טמאים, ופרשת לויים, ופרשת כהנים, פרשת

ופרשת מות, אחרי ופרשת טמאים, שילוח ופרשת

אדומה. פרה ופרשת נרות, ופרשת יין, שתויי

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



  
    



ודיני אסורות מאכלות בדיני וטהרה,
עריות.

למבי"טווווככככתתתתבבבב אלהי בית (שערבספר

לב) פרק  ספרהיסודות שכל
אחד. חודש בתו למשה נאמר ויקרא

אייר. א' ועד ניס מא'

השנהווווחחחחווווממממשששש של אייר בא' מתחיל במדבר
ישראל. ע את הקב"ה מנה ובה השניה,

במדבר,ווווההההחחחחממממשששש חומש של פרשיות
,בהעלות נשא, במדבר, :שה
שנה בחצי אירעו וקורח, ,ל שלח

השניה. השנה של הראשונה

במדבר,ווווממממאאאאזזזז,,,, שהייה של שנה 38 עברו
לא ארוכה תקופה אותה ומכל

הקדושה! בתורה מאו 10נכתב

במדבר,ווווממממההההפפפפררררששששהההה חומש של הששית
עד חוקת, פרשת שהיא
פרשיות חמשה שה במדבר, חומש סו
השנה מאורעות את התורה מתארת
במדבר. ישראל בני של להליכת 40ה

נאמרווווההההחחחחווווממממשששש ,דברי חומש ,האחרו
של האחרוני ימיו 36ב כולו
פרשיות 7ה כאשר במדבר. רבינו משה

תבוא)הראשונות כי  נאמרו(דברי
.יו 35ב

נצבי,ווווההההאאאאררררבבבבעעעע :שה האחרונות, פרשיות
הברכה. וזאת האזינו, ,ויל
באדר. ז'  האחרו ביומו רבינו משה אמר

סדרוווואאאאחחחחרררר את יותר, או פחות שסידרנו,
מעט להתעכב ברצוננו הזמני

חוקת... פרשת  השבוע פרשת על

בבבבממממדדדדבבבברררר חחחחדדדדששששיייי ששששששששהההה

במדברככככבבבברררר הלכו ישראל שע ביארנו
את מתארת חוקת ופרשת שנה. 40
הארבעי בשנה שאירעו המאורעות

במדבר. לשהות

המובאיוווועעעעתתתתהההה המאורעות את נסכ
חוקת: בפרשת

ניס,בתחילתבתחילתבתחילתבתחילת בא ' , הארבעי שנת
לקדש  ישראל  ע הגיעו

. סי מדבר

מכוווועעעעששששררררהההה לאחר ימי(ניס מתה(בי'
ותקבר ,ואהר משה אחות מרי

.סי מדבר 11בקדש

כתב בחיי10. א)רבינו כ, המאורעות(במדבר שכל

היו במדבר לאבותינו הכלשקרו

ובשנה ממצרים ליציאתן הראשונה בשנה

שנים. בב' דהיינו הארבעים,

וזה ערוך11. השולחן חיים,לשון (אורח

ב): סעיף - תקפ בניסןסימן באחד

אהרן. בני מריםמתו מתה בו בעשרה

הבאר... ונסתלק

ז

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

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



  
    



התורהווווככככתתתתבבבב אגדות אוצר (חלקבספר

קפב), עמוד  וז"ל:12ג

באיללללאאאאחחחחרררר כי לדעת ישראל שנוכחו
האומות אי עמ הכבוד ענני
וגמרו נמנו כבעבר, מפניה יראי
לאחוריה וישובו מצרימה, לשוב

למוסרה. ההר מהר מסעות שמונה

עלוווובבבבנננניייי מאוד קצפו אשר לוי שבט
ומור אמונת חוסר בשל ישראל
לבצע מה למנוע אחריה רדפו לבב
פרצה ש במוסרה, וישיגו הדבר, את
מצרימה לשוב האומרי בי עזה מלחמה
משפחות שמונה בה ויפלו ,הלויי לבי
משבט משפחות חמש ישראל, מבני
,שמעו משבט אחת משפחה ,בנימי
מאשר... ומשפחה גד, משבט משפחה

כליל,ווווממממ אחת משפחה נכרתה הלויי
נתמעטו אחרות משפחות ושלש

...באוכלוסיה

,,,,אאאאהלויי של יד היתה דבר של בסופו
לישראל והוכיחו העליונה, כיעל

לחזור באומר לבצע רצו שטות דבר
...עבדי בית אל

ישראלווווללללאאאאחחחחרררר ע המשיכו מכ
על התלוננו ה ואז במסע
את בה שלח והקב"ה ,והמי הלח

נאמר: וכ ,השרפי הנחשי

למה""""וווויייידדדדבבבברררר ובמשה באלקי הע
למות ממצרי העליתונו
ונפשנו מי ואי לח אי כי במדבר
בע ה' וישלח הקלוקל. בלח קצה
את וינשכו השרפי הנחשי את

רב ע וימת במדברמישראל"הע)

הו)... 13כא,

ישראלווווממממשששש לאר בדרכ המשיכו
א א .אהר וללא מרי ללא
משה בזכות כי דבר, חסרו לא כ פי על
הכבוד. וענני הבאר לה חזרו רבינו

לגאון זיע"א.12. קלפהולץ יעקב ישראל הרב

כתב אבולעפיא13. אברהם רבי האלקי המקובל

פה),זיע"א עמוד - חוקת פרשת הספירות, וז"ל:(מפתח

זהואמנם מריבה)באאחר אדום,(אחרחטאמי ענין

הטעאה, כל סיבת הוא להיות רמז

וחלוף עמיו אל אהרן אסיפת ענין מיד בא ואחריו

אביו. אהרן מקום אלעזר ומילא באיש, איש

חזרוועוד עוד הכנעני את החרימם אחרי

אדום. ארץ את בסבבם לקלקולם

וידבר בדרך. העם נפש "ותקצר שם: ונאמר

באלקים" ד-ה).העם כא, קשה(במדבר לשון זו

גדול. כעס זה על לכעוס נותן והדין מאוד

מאוד. מופלג ומפורש מבואר הסוד בא ולפיכך

כיוהם משה מחטא להיפך בדיבור, חטאו

חטאו והם דיבר בשלא חטא משה

ועלבשדיברו, בדיבור חטאו חוה עם והנחש

וכששבו הנחש. בנשיכת עונשם היה כן

בה' דיברנו כי חטאנו "ויאמרו - בתשובה

העם" בעד משה ויתפלל ז)...ובך... פסוק (שם

  
    



הבאר...ווווממממככככייייוווו הסתלקה מרי שנפטרה
ליטול לכיור ניגשו ישראל ע

נעלמה! הבאר !מי אי ו... ידי

ברווווככככו מרי  "ומת נאמר:
הלו לעדה מי היה ולא .

"אהר ועל מה א).על כ, (במדבר 

והחלועעעע אטומי, ללח נכנסו ישראל
"ורב נאמר: וכ משה, ע לריב
הבאת ולמה ...אמרו מה ע הע
 למת הה הדר אל ה' קהל את
העליתנ ולמה .בעירנ אנחנ

"צריה)...מג פסוקי ש) 

שלממממששששהההה העצו בצער ראה רבינו
.יתבר לה' והתפלל ישראל, בני
את והקהל הה את "קח לו: אמר וה'
אל רוד אחי ואהר אה העדה

"לעיניה ח)...הלע פסוק ש) 

אלררררצצצצווווננננוווו ידבר שמשה היה הקב"ה של
והסלע מימיו, את שית הסלע
הקב"ה... של שמו יתקדש ובכ ,ית

אלאאאאוווולללל דיבר לא רבינו משה בפועל
שכתוב: כמו היכהו, אלא הסלע
הלע את ו יד את מה רו"
ו יר מי צאו עמי המ

"בעיר יא).העדה פסוק ש)כ ועל 
דיבר ולא הסלע את היכה רבינו שמשה
לו: ואמר הקב"ה עליו הקפיד אליו,

לעיני להקיני י האמנ לא יע"
ההל את תביא לא לכ יראל ני

"לה נתי אר האר אל (שהה 
יב)... פסוק

עלבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת נגזר הסלע הכאת חטא
במדבר שישארו ואהר משה

...לאר להיכנס יזכו ולא

משהבבבבההההייייוווותתתת שלח בקדש ישראל
לבקש אדו מל אל מלאכי
שיוכל כדי בארצו לעבור רשות ממנו

.כנע לאר להגיע

תעברווווממממלללל "לא וחלק: חד השיב, אדו
!"לקראת אצא חרב  יח).י פסוק ש) 

וווועעעעאר את לעקו הוצרכו ישראל
.הדר את שהארי דבר ,אדו

נפטרבבבבאאאא'''' וש ההר, להר הגיעו באב
ישראל ע כל ולבבות .אהר
וכ נורא! ובכאב עצו בצער התמלאו
אהר גוע י ל־העדה ראו" נאמר:
ית ל י יל אהר את בו

כט).יראל" פסוק ש) 

הסתלקובבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת ,אהר של פטירתו
הכבוד. ענני

ערד,ווווככככאאאאששששרררר מל הכנעני שמע
ששששההההגגגגייייננננוווו ההההככככבבבבוווודדדד עעעענננננננניייי ששששההההססססתתתתללללקקקקוווו

ייייששששרררראאאאלללל,,,, ויצאעעעעלללל בהנאה... ידיו שפש
.כמוב בכשלונו, שהסתיימה למלחמה...

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



  
    



התורהווווככככתתתתבבבב אגדות אוצר (חלקבספר

קפב), עמוד  וז"ל:12ג

באיללללאאאאחחחחרררר כי לדעת ישראל שנוכחו
האומות אי עמ הכבוד ענני
וגמרו נמנו כבעבר, מפניה יראי
לאחוריה וישובו מצרימה, לשוב

למוסרה. ההר מהר מסעות שמונה

עלוווובבבבנננניייי מאוד קצפו אשר לוי שבט
ומור אמונת חוסר בשל ישראל
לבצע מה למנוע אחריה רדפו לבב
פרצה ש במוסרה, וישיגו הדבר, את
מצרימה לשוב האומרי בי עזה מלחמה
משפחות שמונה בה ויפלו ,הלויי לבי
משבט משפחות חמש ישראל, מבני
,שמעו משבט אחת משפחה ,בנימי
מאשר... ומשפחה גד, משבט משפחה

כליל,ווווממממ אחת משפחה נכרתה הלויי
נתמעטו אחרות משפחות ושלש

...באוכלוסיה

,,,,אאאאהלויי של יד היתה דבר של בסופו
לישראל והוכיחו העליונה, כיעל

לחזור באומר לבצע רצו שטות דבר
...עבדי בית אל

ישראלווווללללאאאאחחחחרררר ע המשיכו מכ
על התלוננו ה ואז במסע
את בה שלח והקב"ה ,והמי הלח

נאמר: וכ ,השרפי הנחשי

למה""""וווויייידדדדבבבברררר ובמשה באלקי הע
למות ממצרי העליתונו
ונפשנו מי ואי לח אי כי במדבר
בע ה' וישלח הקלוקל. בלח קצה
את וינשכו השרפי הנחשי את

רב ע וימת במדברמישראל"הע)

הו)... 13כא,

ישראלווווממממשששש לאר בדרכ המשיכו
א א .אהר וללא מרי ללא
משה בזכות כי דבר, חסרו לא כ פי על
הכבוד. וענני הבאר לה חזרו רבינו

לגאון זיע"א.12. קלפהולץ יעקב ישראל הרב

כתב אבולעפיא13. אברהם רבי האלקי המקובל

פה),זיע"א עמוד - חוקת פרשת הספירות, וז"ל:(מפתח

זהואמנם מריבה)באאחר אדום,(אחרחטאמי ענין

הטעאה, כל סיבת הוא להיות רמז

וחלוף עמיו אל אהרן אסיפת ענין מיד בא ואחריו

אביו. אהרן מקום אלעזר ומילא באיש, איש

חזרוועוד עוד הכנעני את החרימם אחרי

אדום. ארץ את בסבבם לקלקולם

וידבר בדרך. העם נפש "ותקצר שם: ונאמר

באלקים" ד-ה).העם כא, קשה(במדבר לשון זו

גדול. כעס זה על לכעוס נותן והדין מאוד

מאוד. מופלג ומפורש מבואר הסוד בא ולפיכך

כיוהם משה מחטא להיפך בדיבור, חטאו

חטאו והם דיבר בשלא חטא משה

ועלבשדיברו, בדיבור חטאו חוה עם והנחש

וכששבו הנחש. בנשיכת עונשם היה כן

בה' דיברנו כי חטאנו "ויאמרו - בתשובה

העם" בעד משה ויתפלל ז)...ובך... פסוק (שם

ז

מוקדש לעילוי נשמת  אורי בן עופרי בן יהודית ז"ל נלב"ע כ' ניסן התשפ"ב
ולעילוי נשמת  רחנה בת מסעודה ז"ל נלב"ע ט"ז ניסן התשפ"ב - תנצב"ה         



  
    



אאאאדדדדווווממממהההה פפפפררררהההה ממממצצצצוווותתתת

פרשתבבבבקקקקטטטטעעעע כל את סיכמנו הקוד
ועד השניה מהעליה חוקת
העליה על ודילגנו הפרשה. סו

הראשונה.

הפרשה:וווועעעעתתתתהההה תחילת את נסכ

מצותבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת על נצטוינו הפרשה,
הוא שעניינה אדומה, פרה
בטומאת שנטמא מי את לטהר

מת.

להיכנסככככלללל לו אסור במת הנטמא אד
לאכול לו אסור וכ המקדש, לבית

,לאכול15קדשי לו אסור כה הוא וא
וכו'. ומעשרות תרומה ג

להיטהר,ווווככככדדדדיייי עליו מטומאתו, להיטהר
הפרה. מאפר עליו שיזו ידי על וזאת

ההההאאאאדדדדווווממממההההווווככככלללל ההההפפפפררררהההה ששששלללל וווופפפפררררטטטטייייהההה דדדדייייננננייייהההה
בבבבקקקקטטטטעעעע בבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו,,,, ,,,,ככככאאאא ננננככככתתתתבבבבוווו

ההההפפפפררררששששהההה.... ששששלללל ההההרררראאאאששששוווו

ווווצצצצררררייייכא נכתבה היא מדוע להבי
בשנה העוסקת חוקת בפרשת

ציוויה בזמ נכתבה ולא ,40שהיהה)

השניה)? השנה בתחילת

כ,ווווההההננננהההה,,,, על נאמרו כבר הסברי הרבה
לו שנית חלקו כפי אחד כל

כבר אנו וג סיני. הר ההההעעעעתתתתקקקקננננוווובמעמד
אחד, נוס...ננננעעעעתתתתייייקקקקועתה16הסבר הסבר

ההההפפפפככככיייי ננננווווששששאאאאתתתת  אאאאדדדדווווממממהההה פפפפררררהההה

בפסוק:פפפפררררששששתתתת פותחת אדומה פרה
צה אר הרה חת "זאת
ויקח יראל ני אל ר לאמר ה'
 אי אר מימה אדה פרה אלי

עול" עליה עלה לא אר במדברמ) 
ב). יט,

'חוק'.ווווממממבבבבוווואאאארררר היא אדומה פרה שמצות
לקיומה. שכלי הסבר לנו שאי והיינו

לשונו:ווווככככבבבברררר במתק רש"י חחחחתתתתכתב ''''זזזזאאאאתתתת
ואומותההההררררהההה'''' שהשט לפי  
מוני העול(ומקנטרי את(מקניטי

טע ומה הזאת, המצוה מה לומר ישראל

הסלע,פרה הכאת מרים, מות אדומה,

מות אדום, בארץ לעבור ישראל בקשת

נחש ערד, מלך הכנעני מלחמת אהרן,

הבאר, שירת ארנון, מעברות נס הנחושת,

ועוג. סיחון מלחמת

אזיואם בנפרד, ועוג סיחון מלחמת את סופרים

שהאריך. מה עיי"ש נושאיםֿסיפורים... י"א לנו יש

לישראל.שהרי15. גם הנאכלים קדשים ישנם

-והבאנו16. הנפש אל במסילות אותו

חוקת. פרשת תש"פ,

  
    



שלחוייייווווששששבבבביייי  האמוריי  ישראל אר
ע אחרי לעקוב תצפיתני
הנתוני שלפי דיווחו וה ישראל.
בנחל לעבור צרי ישראל ע שביד

.גבוהי הרי שני בי הזור

לפעולה,בבבבממממההההייייררררוווותתתת התארגנו ה
אנשי של מובחרות יחידות
בראשי והתמקדו לאיזור, נשלחו קומנדו
בליסטראות, ואבני חיצי וביד ההרי

יעברו... ישראל שע וחיכו

לאאאאא ה .האמוריי ידעו לא אחד דבר
בראש הול ה' ברית שארו ידעו
מנמי .הדר את מיישר ישראל, מחנה

הבקעות... את ומגביה ההרי את

שניווווללללככככ לבי הגיעו ישראל שע לפני
בזה, זה ההרי שני דבקו ,ההרי
שהתחבאו האמוריי כל את למוות ומחצו

המרוסקי ואבריה ודמ ,ירדובתוכ
ההרי שני בי שעבר הנחל לתו

החוצה. ונשפכו

ההריווווללללאאאאחחחחרררר חזרו עברו, שה
לתו ירדה והבאר ,למקומ
ואבריה דמ את מש והעלתה הנחל
סביב אות והוליכה ההרוגי של

הבינו ישראל ע זאת וכשראו המחנה,
הקב"ה. לה עצועשה נס איזה למפרע
ומכיו שירה, ואמרו פתחו ישראל וע
לכ זה נס ונתפרס נודע הבאר ידי שעל

הבאר. על שירה ישראל בני אמרו

וווועעעעלאור צפונה, המשיכו ישראל
ישראל, אר של המזרחי גבולה
שוב ,סיחו לגבול הגיעו אלול ובחודש
סיחו אל הפע ,שליחי משה שולח

בארצו. לעבור ומבקש ,המל

,,,,בשלילה,ססססייייחחחחוווו הוא א משיב ,אדו כמל
בישראל. למלחמה בניויוצא

כובשי שערה, מלחמה משיבי ישראל
סיחו אר תתתתששששררררייייאת חחחחוווודדדדשששש וווובבבבתתתתחחחחייייללללתתתת

ההההננננתתתתוווו ,,,,ההההבבבבשששש גגגגבבבבוווולללל עעעעלללל חחחחוווונננניייי הההה
ההההעעעעננננקקקק.... עעעעווווגגגג ששששלללל ללללממממללללככככוווותתתתוווו

אתעעעע חגגו יראה ברגשות ישראל
עצומה ובשמחה תשובה, ימי עשרת

הסוכות. חג את חגגו

ישראלוווובבבבככככ""""גגגג ע יצאו בתשרי
הוא וג עוג, נגד למלחמה

דשמיא. בסייעתא הובס

וחונהעעעע צפונה, במסע ממשי ישראל
יריחו. מול אל מואב 14בערבות

כתב גינזבורג14. יצחק הרב המקובל הגאון

רמא),שליט"א עמוד ח"ב יום, יום וז"ל:(שעשועים

נושאיםֿסיפורים,בפרשת עשרה יש חוקת

הם: ואלו בלימה', ספירות 'עשר כנגד

מוקדש לעילוי נשמת טובה בת פנינה פרנסיס קמר ע"ה 
נלב"ע כ' מר חשון התשפ"ב

 מוקדש לעילוי נשמת יהושוע בן זכריה ז"ל
תנצב"ה



  
    



אאאאדדדדווווממממהההה פפפפררררהההה ממממצצצצוווותתתת

פרשתבבבבקקקקטטטטעעעע כל את סיכמנו הקוד
ועד השניה מהעליה חוקת
העליה על ודילגנו הפרשה. סו

הראשונה.

הפרשה:וווועעעעתתתתהההה תחילת את נסכ

מצותבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת על נצטוינו הפרשה,
הוא שעניינה אדומה, פרה
בטומאת שנטמא מי את לטהר

מת.

להיכנסככככלללל לו אסור במת הנטמא אד
לאכול לו אסור וכ המקדש, לבית

,לאכול15קדשי לו אסור כה הוא וא
וכו'. ומעשרות תרומה ג

להיטהר,ווווככככדדדדיייי עליו מטומאתו, להיטהר
הפרה. מאפר עליו שיזו ידי על וזאת

ההההאאאאדדדדווווממממההההווווככככלללל ההההפפפפררררהההה ששששלללל וווופפפפררררטטטטייייהההה דדדדייייננננייייהההה
בבבבקקקקטטטטעעעע בבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו,,,, ,,,,ככככאאאא ננננככככתתתתבבבבוווו

ההההפפפפררררששששהההה.... ששששלללל ההההרררראאאאששששוווו

ווווצצצצררררייייכא נכתבה היא מדוע להבי
בשנה העוסקת חוקת בפרשת

ציוויה בזמ נכתבה ולא ,40שהיהה)

השניה)? השנה בתחילת

כ,ווווההההננננהההה,,,, על נאמרו כבר הסברי הרבה
לו שנית חלקו כפי אחד כל

כבר אנו וג סיני. הר ההההעעעעתתתתקקקקננננוווובמעמד
אחד, נוס...ננננעעעעתתתתייייקקקקועתה16הסבר הסבר

ההההפפפפככככיייי ננננווווששששאאאאתתתת  אאאאדדדדווווממממהההה פפפפררררהההה

בפסוק:פפפפררררששששתתתת פותחת אדומה פרה
צה אר הרה חת "זאת
ויקח יראל ני אל ר לאמר ה'
 אי אר מימה אדה פרה אלי

עול" עליה עלה לא אר במדברמ) 
ב). יט,

'חוק'.ווווממממבבבבוווואאאארררר היא אדומה פרה שמצות
לקיומה. שכלי הסבר לנו שאי והיינו

לשונו:ווווככככבבבברררר במתק רש"י חחחחתתתתכתב ''''זזזזאאאאתתתת
ואומותההההררררהההה'''' שהשט לפי  
מוני העול(ומקנטרי את(מקניטי

טע ומה הזאת, המצוה מה לומר ישראל

הסלע,פרה הכאת מרים, מות אדומה,

מות אדום, בארץ לעבור ישראל בקשת

נחש ערד, מלך הכנעני מלחמת אהרן,

הבאר, שירת ארנון, מעברות נס הנחושת,

ועוג. סיחון מלחמת

אזיואם בנפרד, ועוג סיחון מלחמת את סופרים

שהאריך. מה עיי"ש נושאיםֿסיפורים... י"א לנו יש

לישראל.שהרי15. גם הנאכלים קדשים ישנם

-והבאנו16. הנפש אל במסילות אותו

חוקת. פרשת תש"פ,

ז

 מוקדש לעילוי נשמת עמוס בן שרינה ז"ל ולהבדיל לרפואת ניצה בת ג'ורה תחי', להריון תקין ולידה קלה סיון בת דבי דבורה תחי'
פרנסה טובה לאורון רפאל בן ניצה ולסיון בת דבי דבורה הי"ו , לבריאות איתנה ויראת שמים לאיתי בן סיון ושירה בת סיון הי"ו 



  
       



מתפוררת שבו האי עצמה, את יודעת
ג הוא והמוכרת, הידועה הצורה
לצמוח שעתידי חדשי לחיי מקור

מתוכו...

האדומהווווננננממממצצצצאאאא,,,, הפרה של מעניינה שאחד
פלי רח "להחית הוא:

"אינד לב טו)...להחית נז, (ישעיה 
להעמיק... ונמשי

ככככווווללללהההה ההההתתתתווווררררהההה ככככלללל בבבבחחחחייייננננתתתת פפפפררררהההה בבבבחחחחייייננננתתתת

אפריככככתתתתבבבב חיי משה רבי הגה"ק
אפרי מחנה דגל בספרו זיע"א

ה''): 'ויאמר ד"ה (חוקת,

פרהההההתתתתווווררררהההה פרשת את פותחת הקדושה
הרה" חת "זאת :במילי

ב). יט, להיאמר:(במדבר צרי היה ולכאורה,
אנו בה שהרי הפרה', חוקת 'זאת

בתורה)?עוסקי (ולא

ללמדנואאאאללללאאאא,,,, רצתה הקדושה שהתורה
שישנו הסוד בי הדוק קשר שישנו

הקדושה. לתורה אדומה בפרה

בתוכהווווככככממממוווו נושאת האדומה שהפרה
את מטהרת ,ההפכי שני
כ ,הטהורי את ומטמאה הטמאי
שני בתוכה נושאת הקדושה התורה ג

.הפכי

קדשו:ווווזזזזהההה לשו

ללללהההה''''ווווזזזזהההה ששששיייישששש אאאאדדדדווווממממהההה פפפפררררהההה בבבבחחחחייייננננתתתת ככככ גגגג
ממממטטטטההההרררר ששששההההייייאאאא אאאאללללוווו בבבבחחחחייייננננוווותתתת בבבב'''' ככככ גגגג
בבבבחחחחייייננננתתתת ננננממממצצצצאאאא ............טטטטההההוווורררריייי ווווממממטטטטממממאאאא טטטטממממאאאאיייי
ששששבבבבככככלללל ככככווווללללהההה,,,, ההההתתתתווווררררהההה ככככלללל בבבבחחחחייייננננתתתת ההההוווואאאא פפפפררררהההה

ללללווווממממרררר ששששיייייייי ווווללללככככ ,,,,ווווההההבבבב ככככ ההההוווואאאא ההההתתתתווווררררהההה
ההההתתתתווווררררהההה'.'.'.'. חחחחווווקקקקתתתת זזזזאאאאתתתת

נושאתווווההההייייייייננננוווו היא עצמה התורה שג
בגמרא שאמרו וכמו .הפכי

מתיבתא):הקדושה עפ"י עב: (יומא

דכתיב:אאאאממממרררר מאי לוי, ב יהושע רבי
ממממהההה..."..."..."..."  אאאארררר ההההררררהההה """"ווווזזזזאאאאתתתת

כד), ד, נקטה(דברי מדוע כלומר
אשר ולא '' אשר לשו התורה
אינו 'שימה' לשו כפשוטו הרי 'לימד',
היא לכ התשובה התורה. לגבי מתאי

ס מלשו הוא ''בא(תרופה),ש וזה 
שא תורהזזזזככככההההלהורות ולמד אד

ללללוווולשמה חחחחייייייייהתורהננננעעעעששששייייתתתת ססססוא ,
זזזזככככהההה לשמהללללאאאא שלא ללללווווולמדה ננננעעעעששששייייתתתת

ממממייייתתתתהההה....התורה סססס

ההההפפפפככככייייייייווווההההייייייייננננוווו ככככחחחחוווותתתת ששששנננניייי ששששייייששששננננ
עעעעצצצצממממוווו ללללייייממממוווודדדד בבבבאאאאוווותתתתוווו בבבבתתתתווווררררהההה,,,,
חחחחיייייייי סססס ללללאאאאחחחחדדדד ללללההההממממששששיייי ייייככככווווללללהההה ההההייייאאאא

חחחחללללייייללללהההה!!!! ההההההההייייפפפפ ווווללללששששנננניייי

מחנהווווננננממממששששיייי 'דגל בעל של בדבריו
'אפרי...(ש)

  
      



בה, ההההייייאאאאיש גגגגזזזזייייררררהההה חחחחווווקקקקהההה,,,, בבבבהההה ככככתתתתבבבב ללללפפפפייייככככ
אאאאחחחחררררייייהההה!!!! ללללההההררררההההרררר ררררששששוווותתתת לללל וווואאאאיייי ממממללללפפפפנננניייי,,,,

העניוווואאאאחחחחדדדד הוא בה, מובני שלא מהדברי
 ההפכי נשיאת של המופלא
ששששתתתתיייי עעעעווווששששהההה ההההייייאאאא עעעעצצצצממממהההה פפפפעעעעווווללללהההה בבבבאאאאוווותתתתהההה

ללללגגגגממממרררריייי!!!! ההההפפפפווווככככוווותתתת אתפפפפעעעעווווללללוווותתתת מטמאה
.הטמאי את ומטהרת 17הטהורי

ונעלבבבבפפפפררררהההה סתו סוד ישנו אדומה
וטוהר חיי תוצאות שממנו
טומאה ג א המיתה, לטומאת

בו. למתעסק

גינזבורגווווככככתתתתבבבב יצחק הרב המקובל הגאו
וזתו"ד: 18שליט"א,

נצחית,ככככיייידדדדוווועעעע,,,, היא הקדושה התורה
כיו וג .לעול ונוהגת
לא לנו ואי מקדשנו, בית שחרב בימינו
זבח, ולא קרב לא מקדש, ולא כה
בזמ שנהגו הענייני כל שייכי עדיי

.קיי היה המקדש שבית

עלווווככככאאאאממממוווורררר,,,, מכפרת היתה הפרה
המת. טומאת

הואוווועעעענננניייי המת טומאת של הפנימי
שקר. של ושפלות 19עצבות

רצו כל ומדכאת חיי רוח כל הממיתה
וליצירה. לתיקו

בחרדתההההווווללללדדדדתתתתהההה הזו העצבות של
הולכי אי הרואה הנפש
הול והכל ,במרוצת ושוטפי הימי
היא כ  שבו נעל למקו ,לאבדו

.קיו לה אי  סבורה

המתררררפפפפוווואאאאתתתתהההה טומאת של וטהרתה
המקו מאותו באה היא א
מתעלומות ,החיי ממקור עצמו,
וחיות שמחה לבוא. העתיד העול
שעיקר המבינה הנפש את פוקדות
היא אליו במקו הוא, ש קיומה
להתחדש חייה עתידי וממנו הולכת,

העת. בבוא

הפרהננננממממצצצצאאאא כאפר הוא התחיה שסוד
הטמאי את שמטהר ממש,
שבו המוות .הטהורי את ומטמא
שהיא כפי להתקיי האישיות חדלה

הפסוק:וזה17. על ספורנו עובדיה רבינו לשון

ה'" ציוה אשר התורה חוקת "זאת

ב) יט, חטאת"(במדבר מי עליהם "הזה באומרו: -

ז), ח, בה(שם כתב לכך ז"ל אמרו כבר והנה

להרהר רשות לך ואין מלפני, היא גזירה 'חוקה',

אחכמה, "אמרתי עליה: אמר ושלמה אחריה.

ממני" רחוקה כג),והיא ז, ההעלם(קהלת ומעיקרי

ומטהרת הטהורים את מטמאה שהיא הוא בזה

הטמאים. המצוה,את כל אל בהביננו אמנם

עיי"ש. מנהו... שמץ וניקח יגונב דבר אולי

הזמןבספרו18. עם קס).לחיות עמוד (במדבר

וליזוםדברטמא19. לקום כח לו הואאחדשאין

שקר. של בשפלות הוא אדיש, הוא בחיים, גדול

מוקדש לעילוי נשמת שלומית בת אבנר ז"ל
תנצב"ה

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
       



מתפוררת שבו האי עצמה, את יודעת
ג הוא והמוכרת, הידועה הצורה
לצמוח שעתידי חדשי לחיי מקור

מתוכו...

האדומהווווננננממממצצצצאאאא,,,, הפרה של מעניינה שאחד
פלי רח "להחית הוא:

"אינד לב טו)...להחית נז, (ישעיה 
להעמיק... ונמשי

ככככווווללללהההה ההההתתתתווווררררהההה ככככלללל בבבבחחחחייייננננתתתת פפפפררררהההה בבבבחחחחייייננננתתתת

אפריככככתתתתבבבב חיי משה רבי הגה"ק
אפרי מחנה דגל בספרו זיע"א

ה''): 'ויאמר ד"ה (חוקת,

פרהההההתתתתווווררררהההה פרשת את פותחת הקדושה
הרה" חת "זאת :במילי

ב). יט, להיאמר:(במדבר צרי היה ולכאורה,
אנו בה שהרי הפרה', חוקת 'זאת

בתורה)?עוסקי (ולא

ללמדנואאאאללללאאאא,,,, רצתה הקדושה שהתורה
שישנו הסוד בי הדוק קשר שישנו

הקדושה. לתורה אדומה בפרה

בתוכהווווככככממממוווו נושאת האדומה שהפרה
את מטהרת ,ההפכי שני
כ ,הטהורי את ומטמאה הטמאי
שני בתוכה נושאת הקדושה התורה ג

.הפכי

קדשו:ווווזזזזהההה לשו

ללללהההה''''ווווזזזזהההה ששששיייישששש אאאאדדדדווווממממהההה פפפפררררהההה בבבבחחחחייייננננתתתת ככככ גגגג
ממממטטטטההההרררר ששששההההייייאאאא אאאאללללוווו בבבבחחחחייייננננוווותתתת בבבב'''' ככככ גגגג
בבבבחחחחייייננננתתתת ננננממממצצצצאאאא ............טטטטההההוווורררריייי ווווממממטטטטממממאאאא טטטטממממאאאאיייי
ששששבבבבככככלללל ככככווווללללהההה,,,, ההההתתתתווווררררהההה ככככלללל בבבבחחחחייייננננתתתת ההההוווואאאא פפפפררררהההה

ללללווווממממרררר ששששיייייייי ווווללללככככ ,,,,ווווההההבבבב ככככ ההההוווואאאא ההההתתתתווווררררהההה
ההההתתתתווווררררהההה'.'.'.'. חחחחווווקקקקתתתת זזזזאאאאתתתת

נושאתווווההההייייייייננננוווו היא עצמה התורה שג
בגמרא שאמרו וכמו .הפכי

מתיבתא):הקדושה עפ"י עב: (יומא

דכתיב:אאאאממממרררר מאי לוי, ב יהושע רבי
ממממהההה..."..."..."..."  אאאארררר ההההררררהההה """"ווווזזזזאאאאתתתת

כד), ד, נקטה(דברי מדוע כלומר
אשר ולא '' אשר לשו התורה
אינו 'שימה' לשו כפשוטו הרי 'לימד',
היא לכ התשובה התורה. לגבי מתאי

ס מלשו הוא ''בא(תרופה),ש וזה 
שא תורהזזזזככככההההלהורות ולמד אד

ללללוווולשמה חחחחייייייייהתורהננננעעעעששששייייתתתת ססססוא ,
זזזזככככהההה לשמהללללאאאא שלא ללללווווולמדה ננננעעעעששששייייתתתת

ממממייייתתתתהההה....התורה סססס

ההההפפפפככככייייייייווווההההייייייייננננוווו ככככחחחחוווותתתת ששששנננניייי ששששייייששששננננ
עעעעצצצצממממוווו ללללייייממממוווודדדד בבבבאאאאוווותתתתוווו בבבבתתתתווווררררהההה,,,,
חחחחיייייייי סססס ללללאאאאחחחחדדדד ללללההההממממששששיייי ייייככככווווללללהההה ההההייייאאאא

חחחחללללייייללללהההה!!!! ההההההההייייפפפפ ווווללללששששנננניייי

מחנהווווננננממממששששיייי 'דגל בעל של בדבריו
'אפרי...(ש)

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



  
     



ללללדדדדעעעעתתתתווווממממככככייייוווו ייייככככוווולללליייי אאאאננננוווו ששששאאאאיייי
ללללאאאאחחחחדדדדוווותתתת זזזזככככהההה בבבבאאאאממממתתתת ממממיייי

ללללאאאא.... ווווממממיייי מדרגותככככזזזזוווו אלו שהרי
מאתנו, ונעלמות ללללננננווווהכמוסות אאאאססססוווורררר

!!!!ססססייייככככוווו כלללללקקקקחחחחתתתת לכבד עלינו ומוטל
בתורה העוסק ויהודי בכלל, יהודי

בפרט!

אפרי':לדבריווווננננחחחחזזזזוווורררר מחנה 'דגל של 22ו

מעלתווווחחחחככככממממייייננננוווו את לנו גילו הקדושי
בתורה המאוחדי היהודי של

באומר כב:):הקדושה, ררררבבבביייי(יומא ''''אאאאממממרררר
ככככלללל ייייההההווווצצצצדדדדקקקק,,,, בבבב ששששממממעעעעוווו ררררבבבביייי ממממששששוווו ייייווווחחחחננננ
ככככננננחחחחשששש ווווננננווווטטטטרררר ננננווווקקקק ששששאאאאייייננננוווו חחחחככככ תתתתללללממממיייידדדד

'!'!'!'!חחחחככככ תתתתללללממממיייידדדד אאאאייייננננוווו

ה' חמת עלֹות עד ּבנבאיו ּומּתעּתעים ְְְְֲֲִִִִַַַָָָּדבריו

מרּפא" לאין עד טו-טז).ּבעּמֹו פסוקים (שם ְְְֵֵַַַ

הקדושהומכאן בגמרא קיט:)למדו שכל(שבת

היתה הראשון המקדש בית סיבת

חכמים! תלמידי בה שביזו בגלל

לאוזה יהודה, רבי אמר הגמרא: לשון

בה שביזו בשביל אלא ירושלים חרבה

מלעיבים 'ויהיו שנאמר: חכמים! תלמידי

ומתעתעים דבריו ובוזים האלקים במלאכי

לאין עד בעמו ה' חמת עלות עד בנביאיו

לאין 'עד מאי יהודה,מרפא', רב אמר מרפא'?

לו אין חכמים תלמידי המבזה כל רב: אמר

למכתו! רפואה

הרמב"םוכן הי"א),פסק פ"ו תורה תלמוד (הלכות

החכמים את לבזות הוא גדול עוון וז"ל:

לשנאותן, בהאו שביזו עד ירושלים חרבה לא

אין החכמים את המבזה וכל חכמים... תלמידי

דבר 'כי בכלל הוא והרי הבא לעולם חלק לו

בזה'! ה'

דודבשעה יוסף חיים רבי הגה"ק שלמד

הדברים את - החיד"א - אזולאי

הגמרא דברי עיניו מול ועמדו צצו האלה

ט:)המפורסמת כך:(יומא שאומרת

שלשהמקדש מפני חרב? מה מפני ראשון

וגילוי זרה עבודה בו: שהיו דברים

דמים... ושפיכות עריות

כיצדומצחו להבין בנסיון קמטים נחרש

הסברו ואת הגמרות. שתי מסתדרות

הכתב על אמרהעלה ד"ה קיט: שבת העין, (מראית

יהודה), וזתו"ד:ר'

שלשתבית בגלל נחרב הראשון המקדש

עריות גילוי זרה עבודה העבירות,

העבירות של השורש אך דמים... ושפיכות

החכמים. את שביזו הבזיון היה הללו

מוריהםהחורבן לקול שמעו שלא מכך נגרם

פיהם... על התנהגו ולא סריםלמשמעתם היו שלא

היוכי בעיניהם, מכובדים היו החכמים אם

לדבריהם ושומעים קרבתם מחפשים

נופליםּבּבּצֹותהעכורותהאלו... ִַוממילאלאהיו

שביזווכאשר הבזיון את הנביא ישעיה ראה

אמר: ישראל, חכמי את ישראל עם

לזונה" היתה כא)"איכה א, ופירוש(ישעיה -

- 'זונה' בדרך.המילה ישעיה:טועה אמר וכך

את להכיר בלי טועה - לזונה' היתה 'איכה

רוחני... דרך למורה לשמוע בלי הדרך,

בשם זיע"א.22. מפולנאה יוסף יעקב רבי הגה"ק

  
     



ההההתתתתווווררררהההה ככככקקקקדדדדווווששששתתתת חחחחככככממממיייי תתתתללללממממיייידדדדיייי

אהבהככככלללל מתו תורה ללמוד הזוכה יהודי
פנימית כוונה מתו לה', ויראה
יזכה הוא התורה לימוד ידי שעל ולבבית
לקדושתו ומרכבה כסא להיעשות

,בתורה20יתבר דבוק נעשה הוא אזי
שבה. החיי מס וטוע הקדושה,

ההתמדהוווובבבבררררבבבבוווותתתת ובתוק ,הימי
להתאחד זוכה הוא והכוונה,
נהיה והוא גמורה, באחדות התורה ע

עצמה! כתורה

בבבבעעעעייייוווואאאאחחחחרררריייי תתתתווווררררהההה ללללייייממממוווודדדד אאאאררררווווככככוווותתתתששששלללל ששששנננניייי
בבבבההההתתתתממממוווודדדדדדדדוווותתתת גגגגדדדדוווולללל,,,, ההההייייצצצצרררר,,,,וווועעעעווווממממקקקק ננננגגגגדדדד

זזזזווווככככהההה ההההוווואאאא ההההתתתתללללאאאאוווותתתת............ ככככלללל עעעעלללל וווובבבבההההתתתתגגגגבבבבררררוווותתתת
ככככסססספפפפרררר קקקקדדדדוווושששש ללללההההייייוווותתתת ננננההההפפפפ ההההייייממממיייי וווובבבבררררבבבבוווותתתת
ששששלללל ההההננננררררתתתתייייקקקק ככככממממוווו קקקקדדדדוווושששש ננננההההייייהההה גגגגוווופפפפוווו  תתתתווווררררהההה

עעעעצצצצממממוווו.... תתתתווווררררהההה ההההסססספפפפרררר ככככממממוווו ווווננננפפפפששששוווו ההההסססספפפפרררר,,,,

נושאווווממממככככייייוווו להיות זוכה הוא ג ,שכ
שני את בתוכו ולהכיל ,ההפכי

המוות. וס חיי ס הכחות:

מוסגר: ובמאמר

להיותממממיייי שזכו ,חכמי תלמידי שמבזה
ביזה כאילו התורה, ע גמורה אחדות
על והעונש ובעצמו! בכבודו הקב"ה את

בשגגה. הע לכל כי ויציל, ירח ה' 21זה...

לידו,הטמא חולפים החיים באמת, חי לא

באדישות... ומסתכל מהצד עומד והוא

ובכבידות! בעצלות

סירקישוזה20. יואל רבי הגה"ק לשון

ב):זיע"א אות - מז סימן או"ח (ב"ח,

עוסקיםכוונתו שנהיה היתה מעולם יתברך

נשמתנובתורה, שתתעצם כדי

התורה, מוצא מקור וקדושת ורוחניות בעצמות

במתנה לישראל אמת תורת הקב"ה נתן ולכן

נשמתנו שתתדבק כדי מאתנו תשתכח שלא

ברמ"ח - גידין ושס"ה אברים רמ"ח וגופנו

שבתורה. תעשה לא ושס"ה עשה מצוות

הזאת,ואם הכוונה על בתורה עוסקים היו

יתברך לשכינתו והיכל מרכבה המה היו

בקרבם, ממש השכינה ה'שהיתה היכל כי

קובעת השכינה היתה - ממש ובקרבם המה,

מכבודו מאירה היתה כולה והארץ דירתה

עם מעלה של לפמליא קישור יהיה ובזה

אחד... המשכן והיה מטה של עיי"שפמליא

תורה. שלומד מי לכל הנצרכים דברים באורך,

דבריהספר21. ספר הוא שבתנ"ך האחרון

סדר כל את מביא והוא הימים

בית חורבן ועד העולם מבריאת עולם ימות

הראשון. המקדש

הספרובפרק של לו)האחרון פרק הימיםֿב (דברי

המקדש, בית שריפת מתואר שבו

עליהם אבֹותיהם אלקי ה' "וּיׁשלח כך: ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַֹנאמר

ועל עּמֹו על חמל ּכי וׁשלֹוח הׁשּכם מלאכיו ְְְְְִֵַַַַַַַַָָָָּביד

ּובֹוזים האלהים ּבמלאכי מלעיבים וּיהיּו ְְְְְֱֲִִִִִֵַַַָֹֽֽמעֹונֹו.

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.



  
     



ללללדדדדעעעעתתתתווווממממככככייייוווו ייייככככוווולללליייי אאאאננננוווו ששששאאאאיייי
ללללאאאאחחחחדדדדוווותתתת זזזזככככהההה בבבבאאאאממממתתתת ממממיייי

ללללאאאא.... ווווממממיייי מדרגותככככזזזזוווו אלו שהרי
מאתנו, ונעלמות ללללננננווווהכמוסות אאאאססססוווורררר

!!!!ססססייייככככוווו כלללללקקקקחחחחתתתת לכבד עלינו ומוטל
בתורה העוסק ויהודי בכלל, יהודי

בפרט!

אפרי':לדבריווווננננחחחחזזזזוווורררר מחנה 'דגל של 22ו

מעלתווווחחחחככככממממייייננננוווו את לנו גילו הקדושי
בתורה המאוחדי היהודי של

באומר כב:):הקדושה, ררררבבבביייי(יומא ''''אאאאממממרררר
ככככלללל ייייההההווווצצצצדדדדקקקק,,,, בבבב ששששממממעעעעוווו ררררבבבביייי ממממששששוווו ייייווווחחחחננננ
ככככננננחחחחשששש ווווננננווווטטטטרררר ננננווווקקקק ששששאאאאייייננננוווו חחחחככככ תתתתללללממממיייידדדד

'!'!'!'!חחחחככככ תתתתללללממממיייידדדד אאאאייייננננוווו

ה' חמת עלֹות עד ּבנבאיו ּומּתעּתעים ְְְְֲֲִִִִַַַָָָּדבריו

מרּפא" לאין עד טו-טז).ּבעּמֹו פסוקים (שם ְְְֵֵַַַ

הקדושהומכאן בגמרא קיט:)למדו שכל(שבת

היתה הראשון המקדש בית סיבת

חכמים! תלמידי בה שביזו בגלל

לאוזה יהודה, רבי אמר הגמרא: לשון

בה שביזו בשביל אלא ירושלים חרבה

מלעיבים 'ויהיו שנאמר: חכמים! תלמידי

ומתעתעים דבריו ובוזים האלקים במלאכי

לאין עד בעמו ה' חמת עלות עד בנביאיו

לאין 'עד מאי יהודה,מרפא', רב אמר מרפא'?

לו אין חכמים תלמידי המבזה כל רב: אמר

למכתו! רפואה

הרמב"םוכן הי"א),פסק פ"ו תורה תלמוד (הלכות

החכמים את לבזות הוא גדול עוון וז"ל:

לשנאותן, בהאו שביזו עד ירושלים חרבה לא

אין החכמים את המבזה וכל חכמים... תלמידי

דבר 'כי בכלל הוא והרי הבא לעולם חלק לו

בזה'! ה'

דודבשעה יוסף חיים רבי הגה"ק שלמד

הדברים את - החיד"א - אזולאי

הגמרא דברי עיניו מול ועמדו צצו האלה

ט:)המפורסמת כך:(יומא שאומרת

שלשהמקדש מפני חרב? מה מפני ראשון

וגילוי זרה עבודה בו: שהיו דברים

דמים... ושפיכות עריות

כיצדומצחו להבין בנסיון קמטים נחרש

הסברו ואת הגמרות. שתי מסתדרות

הכתב על אמרהעלה ד"ה קיט: שבת העין, (מראית

יהודה), וזתו"ד:ר'

שלשתבית בגלל נחרב הראשון המקדש

עריות גילוי זרה עבודה העבירות,

העבירות של השורש אך דמים... ושפיכות

החכמים. את שביזו הבזיון היה הללו

מוריהםהחורבן לקול שמעו שלא מכך נגרם

פיהם... על התנהגו ולא סריםלמשמעתם היו שלא

היוכי בעיניהם, מכובדים היו החכמים אם

לדבריהם ושומעים קרבתם מחפשים

נופליםּבּבּצֹותהעכורותהאלו... ִַוממילאלאהיו

שביזווכאשר הבזיון את הנביא ישעיה ראה

אמר: ישראל, חכמי את ישראל עם

לזונה" היתה כא)"איכה א, ופירוש(ישעיה -

- 'זונה' בדרך.המילה ישעיה:טועה אמר וכך

את להכיר בלי טועה - לזונה' היתה 'איכה

רוחני... דרך למורה לשמוע בלי הדרך,

בשם זיע"א.22. מפולנאה יוסף יעקב רבי הגה"ק

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



  
     



אוככככאאאאששששרררר חלילה, קטרוג מזהה הוא
נהפ הוא איב, רעת שאר

באויביו, הנוק כנחש, אאאאתתתתלהיות ווווככככווווררררתתתת
!!!!וווובבבבאאאארררר בבבבששששממממיייי ההההקקקקללללייייפפפפוווותתתת ככככלללל

להכירווווממממיייי זכה והוא השמי מ עליו שריחמו
מיותרת! נוספת מילה כל שכזה, צדיק

הגיעהווווללללפפפפנננניייי פרה פרשת מדוע שנשיב
לרגע... נעצור חוקת, לפרשת

ללללאאאאחחחחדדדדוווותתתת???? ללללזזזזככככוווותתתת אאאאפפפפששששרררר אאאאיייי

מתמלאככככלללל בקרבו, פוע יהודי שלב מי
,וגעגועי אאאאבבבבוווואאאאכיסופי ''''ממממתתתתיייי

אאאאנננניייי גגגג אאאאזזזזככככהההה ממממתתתתיייי ?'?'?'?'אאאאללללקקקקיייי פפפפנננניייי וווואאאארררראאאאהההה
גגגגממממווווררררהההה???? בבבבאאאאחחחחדדדדוווותתתת ההההתתתתווווררררהההה עעעע ללללההההתתתתאאאאחחחחדדדד

ודורשתווווככככיייידדדדוווועעעע,,,, מאוד רבה העבודה
רב. זיכו

בהאאאא שההול ,דר ישנה ,כ פי על א
בזיכו נפשו את ולזכ לזכות יכול
ונפלא. ערב באור ולהאירה ,ועצו רב

ההההללללייייללללההההווווההההדדדדרררר בבבבאאאאממממצצצצעעעע ללללקקקקוווו ההההייייאאאא
תתתתווווררררהההה.... ווווללללללללממממוווודדדד

הארוווובבבבסססספפפפררררננננוווו ואיל)חלב רל עמוד  א (חלק

:מהדברי חלק ונעתיק בזאת. הארכנו

האריכוחחחחככככממממייייננננוווו אתהקדושי לבאר
שכרו עוצ ואת מעלתו גודל
על נאמר וזה בתורה. העוסק היהודי של

תורה, לימוד ללללההההגגגגוווותתתתכל ההההזזזזווווככככהההה ייייההההוווודדדדיייי אאאא
ההההללללייייללללהההה חחחחצצצצוווותתתת ממממאאאאחחחחרררר ההההקקקקדדדדווווששששהההה בבבבתתתתווווררררהההה
ייייוווותתתתרררר עעעעררררוווו ללללאאאאיייי וווועעעעצצצצוווו ררררבבבב ששששככככררררוווו וווואאאאיייילללל

אאאאחחחחרררר,,,, ללללייייממממוווודדדד בגמראממממככככלללל אמרו תמידשכ)

בתורהלב:): העוסק כל חייא, רבי תנא
רוני "קומי שנאמר: כנגדו, שכינה בלילה

וגו'" אשמורות לראש יט).בלילה ב, (איכה

ווווממממככככייייוווומ נשמר הוא כנגדו, שהשכינה
ידו. על בא חטא שאי ועוד החטא,

ע"ב)הקדושוווובבבבזזזזווווההההרררר עז ד ל נתבאר(ל
נשגבות בשעות בתורה שהעוסק

הקב"ה,'כך של יצוריו לכל אב הוא יהיה

הקדושות הנשמות שהן לישראל, ובפרט

וברכה רחמים תמיד ויבקש משם, האצולות

ברואיו. על רחמן העליון שהאב כדרך לעולם,

כאילוויהיה הּמצרים בצרת מתפלל ְִֵַתמיד

יצרם, הוא וכאילו ממש בניו היו

הרועה שאמר כדרך הקב"ה, של רצונו שזהו

וגו' הזה העם כל את הריתי "האנכי הנאמן:

בחיקך" שאהו אלי תאמר יב),כי יא, (במדבר

האומן ישא "כאשר ה' עם כל את ישא ובזה

היונק" (שם).את

עלותינהל""בזרועו ישא, יקבץטלאיםובחיקו

יא) מ, הנעדר-(ישעיה יפקוד, הנכחדות

האובדות יכלכל, הנצרכה הנשברתירפא, יבקש,

יפות פנים בסבר וישא ישראל על וירחם יחזיר,

יבול ולא כל, הסובל העליון הרחמן כאב משאם,

צרכו. כפי אחד לכל וינהל יקוץ ולא יתעלם ולא

בנים'....אלו על מדותהחכמהשלאברחמן הן

  
   



ווווננננטטטטייייררררהההה ננננקקקקייייממממהההה

שלשננננפפפפששששוווו בתוכה מכילה אד כל של
קומת השכל, קומת קומות:

.הטבעיי הכחות וקומת הרגש

הרגשווווההההננננהההה,,,, קומת את מכיר אד כל
ח שהוא הרגשות והג,לפי ווה.

,א ,לאד אד בי הבדלי שישנ
באותה נמצאי כול יותר או פחות
פחות יכול, אד כל שכ ומכיו סביבה.
זולתו. של בלבו קורה מה להבי יותר, או

ממממההההייייההההוווודדדדייייווווממממככככייייוווו ללללדדדדררררוווושששש אאאאפפפפששששרררר ,,,,ששששככככ
זזזזווווללללתתתתוווו.... ררררגגגגששששוווותתתת אאאאתתתת ששששייייששששבבבבייייעעעע

שההבדלווווההההננננהההה,,,, לחשוב יכולי היינו
והתאחד שזכה חכ תלמיד בי
רק הוא האנשי שאר לבי התורה ע
הרגש בקומת א שלו, השכל בקומת

.האנשי ככל נשאר הוא

,,,,באווווללללככככ ,כ לחשוב נטעה שלא כדי
לנו: וגילה יהוצדק ב שמעו רבי

שונהדדדדעעעעוווו הוא שלה הרגש קומת ,לכ
,ש !ההההתתתתאאאאחחחחדדדדוווותתתתלחלוטי בבבבננננקקקקוווודדדדתתתת

ההההתתתתווווררררהההה,,,, ישראלעעעע אהבת מתגלית
עוזה! במלוא

,,,,כלשששש את ממלאת ישראל אהבת
והשס"ה אברי הרמ"ח וכל הישות,

האהבה! באש ובוערי לוהטי 23גידי

נוקמיוווואאאאההההבבבבהההה להיות אות מביאה הזו
האהבה כנחש! הזוונוטרי

ומנדדת אחריות רגש בקרב מולידה
...מעיניה שינה

,,,,ווווללללככככיכולותיה בכל משתדלי ה
העניק שהקב"ה הכחות ובכל

נוטרי להיות 24לה(שומרי)ע את
בפרט! יהודי וכל בכלל, ישראל

ואמר:ווווככככממממוווו ישעיה הנביא זאת שתיאר
ייייקקקק זזזזררררעעעע ייייררררעעעעהההה,,,, עעעעדדדדרררר """"ררררעעעעהההה
ייייננננההההלללל"""" עעעעללללתתתת ייייאאאא,,,, בבבבחחחחייייקקקק ,,,,טטטטללללאאאאיייי

יא). מ, 25(ישעיה

אתווווההההאאאאההההבבבבהההה לסכ אותו מביאה הזאת
נגד למלחמה ולצאת עצמו
ישראל! לע להרע הרוצי כחות אות

מהעונשכאשר23. יצילנו ה' כועס, אדם

הגדולהזה העונש הוא עצמו (הכעס

רמ"חשבעונשים), בכל הכעס את חש הוא

גידיו! ושס"ה אבריו

אהבתואותם רגש את חשים צדיקים,

חזקה! יותר הרבה בעוצמה ישראל,

"ׂשמניוכמו24. השירים: בשיר ִָֻֽשנאמר
הּכרמים" את השיריםנטרה (שיר ְִֵֶַָָֹ

ו), אתא, שומרת שמוני שפירושו

הכרמים.

משהוזה25. רבי האלקי המקובל של לשונו

זיע"א ג):קורדובירו פרק - דבורה (תומר

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



  
     



אוככככאאאאששששרררר חלילה, קטרוג מזהה הוא
נהפ הוא איב, רעת שאר

באויביו, הנוק כנחש, אאאאתתתתלהיות ווווככככווווררררתתתת
!!!!וווובבבבאאאארררר בבבבששששממממיייי ההההקקקקללללייייפפפפוווותתתת ככככלללל

להכירווווממממיייי זכה והוא השמי מ עליו שריחמו
מיותרת! נוספת מילה כל שכזה, צדיק

הגיעהווווללללפפפפנננניייי פרה פרשת מדוע שנשיב
לרגע... נעצור חוקת, לפרשת

ללללאאאאחחחחדדדדוווותתתת???? ללללזזזזככככוווותתתת אאאאפפפפששששרררר אאאאיייי

מתמלאככככלללל בקרבו, פוע יהודי שלב מי
,וגעגועי אאאאבבבבוווואאאאכיסופי ''''ממממתתתתיייי

אאאאנננניייי גגגג אאאאזזזזככככהההה ממממתתתתיייי ?'?'?'?'אאאאללללקקקקיייי פפפפנננניייי וווואאאארררראאאאהההה
גגגגממממווווררררהההה???? בבבבאאאאחחחחדדדדוווותתתת ההההתתתתווווררררהההה עעעע ללללההההתתתתאאאאחחחחדדדד

ודורשתווווככככיייידדדדוווועעעע,,,, מאוד רבה העבודה
רב. זיכו

בהאאאא שההול ,דר ישנה ,כ פי על א
בזיכו נפשו את ולזכ לזכות יכול
ונפלא. ערב באור ולהאירה ,ועצו רב

ההההללללייייללללההההווווההההדדדדרררר בבבבאאאאממממצצצצעעעע ללללקקקקוווו ההההייייאאאא
תתתתווווררררהההה.... ווווללללללללממממוווודדדד

הארוווובבבבסססספפפפררררננננוווו ואיל)חלב רל עמוד  א (חלק

:מהדברי חלק ונעתיק בזאת. הארכנו

האריכוחחחחככככממממייייננננוווו אתהקדושי לבאר
שכרו עוצ ואת מעלתו גודל
על נאמר וזה בתורה. העוסק היהודי של

תורה, לימוד ללללההההגגגגוווותתתתכל ההההזזזזווווככככהההה ייייההההוווודדדדיייי אאאא
ההההללללייייללללהההה חחחחצצצצוווותתתת ממממאאאאחחחחרררר ההההקקקקדדדדווווששששהההה בבבבתתתתווווררררהההה
ייייוווותתתתרררר עעעעררררוווו ללללאאאאיייי וווועעעעצצצצוווו ררררבבבב ששששככככררררוווו וווואאאאיייילללל

אאאאחחחחרררר,,,, ללללייייממממוווודדדד בגמראממממככככלללל אמרו תמידשכ)

בתורהלב:): העוסק כל חייא, רבי תנא
רוני "קומי שנאמר: כנגדו, שכינה בלילה

וגו'" אשמורות לראש יט).בלילה ב, (איכה

ווווממממככככייייוווומ נשמר הוא כנגדו, שהשכינה
ידו. על בא חטא שאי ועוד החטא,

ע"ב)הקדושוווובבבבזזזזווווההההרררר עז ד ל נתבאר(ל
נשגבות בשעות בתורה שהעוסק

הקב"ה,'כך של יצוריו לכל אב הוא יהיה

הקדושות הנשמות שהן לישראל, ובפרט

וברכה רחמים תמיד ויבקש משם, האצולות

ברואיו. על רחמן העליון שהאב כדרך לעולם,

כאילוויהיה הּמצרים בצרת מתפלל ְִֵַתמיד

יצרם, הוא וכאילו ממש בניו היו

הרועה שאמר כדרך הקב"ה, של רצונו שזהו

וגו' הזה העם כל את הריתי "האנכי הנאמן:

בחיקך" שאהו אלי תאמר יב),כי יא, (במדבר

האומן ישא "כאשר ה' עם כל את ישא ובזה

היונק" (שם).את

עלותינהל""בזרועו ישא, יקבץטלאיםובחיקו

יא) מ, הנעדר-(ישעיה יפקוד, הנכחדות

האובדות יכלכל, הנצרכה הנשברתירפא, יבקש,

יפות פנים בסבר וישא ישראל על וירחם יחזיר,

יבול ולא כל, הסובל העליון הרחמן כאב משאם,

צרכו. כפי אחד לכל וינהל יקוץ ולא יתעלם ולא

בנים'....אלו על מדותהחכמהשלאברחמן הן

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 



  
     



זוכה כה. .העול סומ נקרא כד. .החסדי
בלא הקדוש העליו במדור עולה להיות
כחשקו נכנס אלא אחד, מא רשות לבקש
בית. כב לפני נשמתו עולה כו. וכרצונו.
ופרנסתו מזונותיו שיהיו לו מובטח כז.
בריוח בצער, ולא בנחת לו ומזומנת מוכנת
באיסור. ולא בהיתר ,בצמצו ולא
מיני מכל ניצול כט. צדיק. נקרא כח.

לכ ה' "קרוב נאמר: עליו ל. קוראיוצרות. ל
באמת" יקראוהו אשר יח).לכל קמה, תהלי)

פירות.לא. ופירי פירות עושה תפילתו
ראוי זה אומר שהקב"ה זוכה לב.
הכתוב: כמאמר עבדי, זה אותי, לבר
עבדי כל ה' את ברכו הנה המעלות "שיר

בלילות" ה' בבית העומדי קלד,ה' תהלי)

ובאר.א). בשמי שלו להשי זוכה לג.

.יתבר לפניו ושמחה שעשוע גור לד.
שיזכה תחיה, עליו גוזרי השמי מ לה.

.ורענני דשני ושני ימי לאור

בחצות הק של הרב שכרו ובכלל לו.
שהקדוש הוא חצות תיקו לומר
אני בוא ורעי, אחי לו קורא הוא ברו
לז. כביכול. עד בג ונטייל ואתה
הבא... בעול קשורה ממש ונשמתו
דברי האר חלב בספרנו עוד ועיי

נפש. לכל הנצרכי

שינהווווממממממממייייללללאאאא לנדד הזוכה שאד מוב
תורה, בדברי ולעסוק מעיניו

ומתעלה... עולה ,ומזדכ זוכה

לקושיאוווואאאאחחחחרררר נחזור האריכות, כל
שהקשנו...

ננננחחחחווווששששתתתת ננננחחחחשששש לללל עעעעששששהההה

גינזבורגככככתתתתבבבב יצחק הרב הגאו
וז"ל: 27שליט"א,

בפרשיותפפפפררררששששתתתת הארוכות מ אינה חוקת
העמוסות מ היא א התורה,
פרה של בעניינה פותחת היא .שבה
החכ אמר שעליה 'חוקה' אותה אדומה,
רחקה והיא אחמה "אמרי :אד מכל

כג),מי" ז, ונעל(קהלת סתו סוד 
לטומאתשממנ וטוהר חיי תוצאות ו

בו. למתעסק טומאה ג א המיתה

בבבבההההממממששששסיפורי ובאי סדורי הפרשה
בני של קורותיה על שוני
שאי דומה .לאר כניסת ערב ישראל
כמות המכילה בתורה נוספת פרשה

...שוני סיפורי של כ כל גדולה

ממממרררריייירועי שלשה מבי הראשונה היתה
בשנה כול ונסתלקו לנו שעמדו

הסתלקותה אחרי גגגגאחת. ננננתתתתעעעעללללממממהההה
בבבבזזזזככככוווותתתתהההה ללללננננוווו ששששבבבבאאאאהההה שלההההבבבבאאאארררר 'בארה 

בעקבות לעדה. מי היה ולא  'מרי

בספרו הזמן27. עם קנז).לחיות עמוד - ד (חלק

  
     



ע יחד הוא ברו שהקדוש זוכה אלו,
לקול מקשיבי מעלה של הפמליא
סוד וזהו בלילה. שלומד שלו התורה
לקול מקשיבי חברי" הכתוב:

יג)השמיעיני" ח, השירי והיינו,(שיר 
,עד בג אשר הצדיקי ה ,'חברי'
של התורה לקול  'לקול מקשיבי'
הזה. בעול ההיא בעת בה וההוגה הלומד

עווווללללאאאא מקשיב יתבר שה' בלבד זו
אלא הלומד תורת לקול הצדיקי
כדי מעלה, של הפמליא כל את משתיק א
של וז טהור קול לאותו כול שיקשיבו
הזה... בעול ההיא בעת בתורה העוסק

הקדושהעעעעוווודדדד בגמרא קי.):אמרו (מנחות

בתורה העוסקי חכמי תלמידי
עסוקי כאילו הכתוב עליה מעלה בלילה
שיבנה המקדש שבבית הקרבנות בעבודת
"שיר שנאמר: ,אמ בימינו במהרה
ה' עבדי כל ה' את ברכו הנה המעלות

בלילות" ה' בבית א).העומדי (תהליקלד,

שלעעעעוווודדדד העצומה ומעלתו שכרו בגודל
לעמוד מחצותהזוכה משמרתו על

בתורה ולעסוק הבוקר אור ועד הלילה
הלל אפרי רבי הגה"ק כתב הקדושה,

וז"ל: 26זיע"א,

כמהעעעעוווודדדד כמלאכי ראשוני של מספר
שיש לאד המגיע והשכר מהשבח

שיזכה טובות מעלות וכמה זו מדה בו
על לקונ בחצות שיקו ידי על האד
:ומה בתורה, ולעסוק המקדש בית חורב

הוא.א. ברו למקו אהוב נקרא
הקדוש ג. למעלה. חקוק דיוקנו ב.
בני. זה ואומר בו משתבח הוא ברו
ממנו מפחדי ה. למעלה. יחוד גור ד.
זוכה ו. .המשטיני וכל המקטרגי כל
הקדוש ז. .שמורי ונשמתו גופו להיות
את 'השמיעיני כביכול: לו אומר הוא ברו
נטהרי ט. הקליפות. מכניע ח. .'קול

בתורה. להחכי זוכה י. מחשבותיו.

נקראיא. יב. תורה. רזי לו שמגלי זוכה
לו מזומנת פרנסתו יג. .הש עבד
כאילו עליו ומעלי יד. הוא. ברו מהקדוש
נמש חסד של חוט טו. .זבחי הקריב
תחיית של הטל לקבל זוכה טז. עליו.
.הש ירא נקרא יז. ומחייהו. המתי
לוח יט. .למקטרגי כופה להיות זוכה יח.
היו כל מש הרע יצר את בזה וכובש
של ופמליא הוא ברו הקדוש כ. כולו.
.'לבני בני 'וראה אותו: מברכי מעלה

מעצמו, לתשובה זה ידי על מתעורר כא.
עוונותיו. על לכפר ליסורי צרי ואי
"יראה שנאמר: בחייו, ימותו לא בניו כב.

"ימי יארי י).זרע נג, זוכה(ישעיה כג.
ומתגלי הרצו נתגלה הקימה ידי שעל

בספרו לאה26. תיקון פירוש עם חצות טז-יז).תיקון עמודים פתיחה תר"ץ, בשנת (הודפס

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



  
     



זוכה כה. .העול סומ נקרא כד. .החסדי
בלא הקדוש העליו במדור עולה להיות
כחשקו נכנס אלא אחד, מא רשות לבקש
בית. כב לפני נשמתו עולה כו. וכרצונו.
ופרנסתו מזונותיו שיהיו לו מובטח כז.
בריוח בצער, ולא בנחת לו ומזומנת מוכנת
באיסור. ולא בהיתר ,בצמצו ולא
מיני מכל ניצול כט. צדיק. נקרא כח.

לכ ה' "קרוב נאמר: עליו ל. קוראיוצרות. ל
באמת" יקראוהו אשר יח).לכל קמה, תהלי)

פירות.לא. ופירי פירות עושה תפילתו
ראוי זה אומר שהקב"ה זוכה לב.
הכתוב: כמאמר עבדי, זה אותי, לבר
עבדי כל ה' את ברכו הנה המעלות "שיר

בלילות" ה' בבית העומדי קלד,ה' תהלי)

ובאר.א). בשמי שלו להשי זוכה לג.

.יתבר לפניו ושמחה שעשוע גור לד.
שיזכה תחיה, עליו גוזרי השמי מ לה.

.ורענני דשני ושני ימי לאור

בחצות הק של הרב שכרו ובכלל לו.
שהקדוש הוא חצות תיקו לומר
אני בוא ורעי, אחי לו קורא הוא ברו
לז. כביכול. עד בג ונטייל ואתה
הבא... בעול קשורה ממש ונשמתו
דברי האר חלב בספרנו עוד ועיי

נפש. לכל הנצרכי

שינהווווממממממממייייללללאאאא לנדד הזוכה שאד מוב
תורה, בדברי ולעסוק מעיניו

ומתעלה... עולה ,ומזדכ זוכה

לקושיאוווואאאאחחחחרררר נחזור האריכות, כל
שהקשנו...

ננננחחחחווווששששתתתת ננננחחחחשששש לללל עעעעששששהההה

גינזבורגככככתתתתבבבב יצחק הרב הגאו
וז"ל: 27שליט"א,

בפרשיותפפפפררררששששתתתת הארוכות מ אינה חוקת
העמוסות מ היא א התורה,
פרה של בעניינה פותחת היא .שבה
החכ אמר שעליה 'חוקה' אותה אדומה,
רחקה והיא אחמה "אמרי :אד מכל

כג),מי" ז, ונעל(קהלת סתו סוד 
לטומאתשממנ וטוהר חיי תוצאות ו

בו. למתעסק טומאה ג א המיתה

בבבבההההממממששששסיפורי ובאי סדורי הפרשה
בני של קורותיה על שוני
שאי דומה .לאר כניסת ערב ישראל
כמות המכילה בתורה נוספת פרשה

...שוני סיפורי של כ כל גדולה

ממממרררריייירועי שלשה מבי הראשונה היתה
בשנה כול ונסתלקו לנו שעמדו

הסתלקותה אחרי גגגגאחת. ננננתתתתעעעעללללממממהההה
בבבבזזזזככככוווותתתתהההה ללללננננוווו ששששבבבבאאאאהההה שלההההבבבבאאאארררר 'בארה 

בעקבות לעדה. מי היה ולא  'מרי

בספרו הזמן27. עם קנז).לחיות עמוד - ד (חלק

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



  
      



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

להיותאאאא.... שנזכה  היא התורה לימוד תכלית

.יתבר לה' ששששבבבבששששעעעעתתתתמרכבה יייידדדדיייי עעעעלללל ווווזזזזהההה

ווווררררווווחחחחננננייייוווותתתת בבבבעעעעצצצצממממוווותתתת ננננששששממממתתתתננננוווו תתתתתתתתעעעעצצצצ ההההללללייייממממוווודדדד

ההההתתתתווווררררהההה.... ממממווווצצצצאאאא ממממקקקקוווורררר נהיהווווקקקקדדדדווווששששתתתת ובכ

שתשרה יתבר לשכינתו והיכל מרכבה

היכל ויהודי יהודי כל כי ממש, בקרבנו השכינה

השכינה. בתוכו שתשרה וראוי הוא ה'

אהבה....ב ב ב ב  מתו תורה ללמוד הזוכה יהודי כל

לה', ווווללללבבבבבבבבייייתתתתויראה פפפפננננייייממממייייתתתת ככככווווווווננננהההה ממממתתתתוווו

כסא להיעשות יזכה הוא התורה לימוד ידי שעל

דבוק נעשה הוא אזי ,יתבר לקדושתו ומרכבה

הקדושה, ששששבבבבהההה....בתורה ההההחחחחיייייייי ממממסססס ווווטטטטוווועעעע

בעיוגגגג.... תורה לימוד של ארוכות שני אחרי וכ

ובהתגברות היצר, נגד בהתמודדות גדול, ועומק

התלאות. כל ננננההההפפפפעל ההההייייממממיייי וווובבבבררררבבבבוווותתתת זזזזווווככככהההה ההההוווואאאא

תתתתווווררררהההה ככככסססספפפפרררר קקקקדדדדוווושששש כמוללללההההייייוווותתתת קדוש נהיה גופו 

עצמו. תורה הספר כמו ונפשו הספר, של הנרתיק

עדדדד.... גמורה להתאחדות זוכה יהודי וכאשר

,ש אזי עעעעהתורה, ההההתתתתאאאאחחחחדדדדוווותתתת בבבבננננקקקקוווודדדדתתתת

עוזה!ההההתתתתווווררררהההה,,,, במלוא ישראל אהבת מתגלית

וכל ישותו, כל את ממלאת ישראל אהבת

ובוערי לוהטי גידי והשס"ה אברי הרמ"ח

רגש בקרבו מולידה זו ואהבה האהבה! באש

יהודי. לכל גדולה אחריות

עהההה.... גמור יחוד ולהתאחד לזכות הדרכי אחת

לילה חצות קימת ידי על הקדושה התורה

תורה. בבבבתתתתווווררררההההועסק ללללההההגגגגוווותתתת ששששזזזזווווככככהההה ייייההההוווודדדדיייי

ררררבבבב ששששככככררררוווו וווואאאאיייילללל ההההללללייייללללהההה חחחחצצצצוווותתתת ממממאאאאחחחחרררר ההההקקקקדדדדווווששששהההה

אאאאחחחחרררר,,,, ללללייייממממוווודדדד ממממככככלללל ייייוווותתתתרררר עעעעררררוווו ללללאאאאיייי ועודוווועעעעצצצצוווו

כנגדו, שהשכינה ומכיו כנגדו, שהשכינה שזוכה

ידו. על בא חטא ואי החטא, מ נשמר הוא

הזוכהוווו.... של העצומה ומעלתו שכרו בגודל עוד

אור ועד הלילה מחצות משמרתו על לעמוד

אהוב נקרא א. הקדושה: בתורה ולעסוק הבוקר

ג. למעלה. חקוק דיוקנו ב. הוא. ברו למקו

בני. זה ואומר בו משתבח הוא ברו הקדוש

כל ממנו מפחדי ה. למעלה. יחוד גור ד.

גופו להיות זוכה ו. .המשטיני וכל המקטרגי

לו אומר הוא ברו הקדוש ז. .שמורי ונשמתו

מכניעהקליפות. ח. .'קול את 'השמיעיני כביכול:

בתורה. להחכי זוכה י. מחשבותיו. נטהרי ט.

עבד נקרא יב. תורה. רזי לו שמגלי זוכה יא.

יג. .השברו מהקדוש לו מזומנת פרנסתו

.זבחי הקריב כאילו עליו ומעלי יד. הוא.

לקבל זוכה טז. עליו. נמש חסד של חוט טו.

ירא נקרא יז. ומחייהו. המתי תחיית של הטל

יט. .למקטרגי כופה להיות זוכה יח. .הש

היו כל מש הרע יצר את בזה וכובש לוח

מעלה של ופמליא הוא ברו הקדוש כ. כולו.

.'לבני בני 'וראה אותו: מברכי

ואי מעצמו, לתשובה זה ידי על מתעורר כא.

בניו כב. עוונותיו. על לכפר ליסורי צרי

הקימה ידי שעל זוכה כג. בחייו. ימותו לא

סומ נקרא כד. .החסדי ומתגלי הרצו נתגלה

  
     



מיתה ונגזרה עוונותינו גרמו הזה המשבר
.ואהר משה ,האחרי הרועי שני על ג

היאההההססססתתתתללללקקקקוווותתתתוווו א גרמה אהר של
"וישמע  קשה למשבר

ערד" מל א)הכנעני כא, שמע(במדבר 
אהר ככככבבבבוווודדדד,,,,שמת עעעענננננננניייי וכסבורווווננננססססתתתתללללקקקקוווו

בישראל. להילח רשות ניתנה

לשובעעעע וביקשו 'משבר' קיבלו ישראל
שמונה לאחוריה וחזרו למצרי
,אחריה ודלקו לוי בני ראו מסעות.
ושבו לוי בני שניצחו עד באלו אלו הרגו

...אהר של בהספדו לעסוק כול

רוחניללללממממרררריייי שביל היה הנביאה
המשיכה היא שדרכו משלה,
שהתגש שפע ישראל! ע לכל שפע

באר. בצורת ובא

משלו,ללללאאאאההההרררר רוחני שביל היה הכה
לכל שפע המשי הוא שדרכו
בצורת ובא שהתגש שפע ישראל! ע

כבוד. ענני

נגנזוווואאאאחחחחרררר השביל, נסת ,פטירת
הצינור...

,,,,שלאאאא רגש חש רבינו, משה
להיות תפקידו הרי אחריות,
את חגר הוא ולכ כנחש, נוטר
עד הנוראה בעבודתו והתאמ מתניו

צינורות שני את שוב לפתוח שהצליח
השפע.

ישראלווווההההננננהההה,,,, וע ,רבי ימי חלפו לא
שעורר דבר ,בלשונ נכשלו
ארסיי ונחשי נורא, קטרוג עליה
המחנה, פינות בכל זוחלי נראו
ארס ונטפי החוצה משורבבת כשלשונ

...בקצותיה נצפי חמי

הריווווממממששששהההה אחריות, של רגש חש רבינו,
להכניע כנחש, נוק להיות תפקידי

...הדיני את ולמתק המקטרגי את

רווווההההקקקקבבבב""""הההה ל "עה אותו: ציוה
ל־ והיה נס על את יו

וחי" את וראה ח).ה כא, (במדבר 

היה. וכ

ביטויווווממממככככייייוווו לידי באה הזו שבפרשה
,חכמי התלמידי של הרגש קומת
אדומה. פרה במצות פרשתנו פותחת לכ
רבינו משה הצליח כח מאיזה לנו, לגלות
בפרשה. המובאי הענייני כל את 'לסדר'

כחותככככממממוווו שני נושאת היא שהפרה
התלמיד ג כ בתוכה, הפכיי

28חכ:הפכיי כחות שני בתוכו נושא

סססס חיי וס ה', לאויבי  המוות
ישראל! לע

שהרי הגמרא28. כב:),קבעה חכם.(יומא תלמיד אינו כנחש ונוטר נוקם לא שהוא חכם שתלמיד

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.



  
      



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

להיותאאאא.... שנזכה  היא התורה לימוד תכלית

.יתבר לה' ששששבבבבששששעעעעתתתתמרכבה יייידדדדיייי עעעעלללל ווווזזזזהההה

ווווררררווווחחחחננננייייוווותתתת בבבבעעעעצצצצממממוווותתתת ננננששששממממתתתתננננוווו תתתתתתתתעעעעצצצצ ההההללללייייממממוווודדדד

ההההתתתתווווררררהההה.... ממממווווצצצצאאאא ממממקקקקוווורררר נהיהווווקקקקדדדדווווששששתתתת ובכ

שתשרה יתבר לשכינתו והיכל מרכבה

היכל ויהודי יהודי כל כי ממש, בקרבנו השכינה

השכינה. בתוכו שתשרה וראוי הוא ה'

אהבה....ב ב ב ב  מתו תורה ללמוד הזוכה יהודי כל

לה', ווווללללבבבבבבבבייייתתתתויראה פפפפננננייייממממייייתתתת ככככווווווווננננהההה ממממתתתתוווו

כסא להיעשות יזכה הוא התורה לימוד ידי שעל

דבוק נעשה הוא אזי ,יתבר לקדושתו ומרכבה

הקדושה, ששששבבבבהההה....בתורה ההההחחחחיייייייי ממממסססס ווווטטטטוווועעעע

בעיוגגגג.... תורה לימוד של ארוכות שני אחרי וכ

ובהתגברות היצר, נגד בהתמודדות גדול, ועומק

התלאות. כל ננננההההפפפפעל ההההייייממממיייי וווובבבבררררבבבבוווותתתת זזזזווווככככהההה ההההוווואאאא

תתתתווווררררהההה ככככסססספפפפרררר קקקקדדדדוווושששש כמוללללההההייייוווותתתת קדוש נהיה גופו 

עצמו. תורה הספר כמו ונפשו הספר, של הנרתיק

עדדדד.... גמורה להתאחדות זוכה יהודי וכאשר

,ש אזי עעעעהתורה, ההההתתתתאאאאחחחחדדדדוווותתתת בבבבננננקקקקוווודדדדתתתת

עוזה!ההההתתתתווווררררהההה,,,, במלוא ישראל אהבת מתגלית

וכל ישותו, כל את ממלאת ישראל אהבת

ובוערי לוהטי גידי והשס"ה אברי הרמ"ח

רגש בקרבו מולידה זו ואהבה האהבה! באש

יהודי. לכל גדולה אחריות

עהההה.... גמור יחוד ולהתאחד לזכות הדרכי אחת

לילה חצות קימת ידי על הקדושה התורה

תורה. בבבבתתתתווווררררההההועסק ללללההההגגגגוווותתתת ששששזזזזווווככככהההה ייייההההוווודדדדיייי

ררררבבבב ששששככככררררוווו וווואאאאיייילללל ההההללללייייללללהההה חחחחצצצצוווותתתת ממממאאאאחחחחרררר ההההקקקקדדדדווווששששהההה

אאאאחחחחרררר,,,, ללללייייממממוווודדדד ממממככככלללל ייייוווותתתתרררר עעעעררררוווו ללללאאאאיייי ועודוווועעעעצצצצוווו

כנגדו, שהשכינה ומכיו כנגדו, שהשכינה שזוכה

ידו. על בא חטא ואי החטא, מ נשמר הוא

הזוכהוווו.... של העצומה ומעלתו שכרו בגודל עוד

אור ועד הלילה מחצות משמרתו על לעמוד

אהוב נקרא א. הקדושה: בתורה ולעסוק הבוקר

ג. למעלה. חקוק דיוקנו ב. הוא. ברו למקו

בני. זה ואומר בו משתבח הוא ברו הקדוש

כל ממנו מפחדי ה. למעלה. יחוד גור ד.

גופו להיות זוכה ו. .המשטיני וכל המקטרגי

לו אומר הוא ברו הקדוש ז. .שמורי ונשמתו

מכניעהקליפות. ח. .'קול את 'השמיעיני כביכול:

בתורה. להחכי זוכה י. מחשבותיו. נטהרי ט.

עבד נקרא יב. תורה. רזי לו שמגלי זוכה יא.

יג. .השברו מהקדוש לו מזומנת פרנסתו

.זבחי הקריב כאילו עליו ומעלי יד. הוא.

לקבל זוכה טז. עליו. נמש חסד של חוט טו.

ירא נקרא יז. ומחייהו. המתי תחיית של הטל

יט. .למקטרגי כופה להיות זוכה יח. .הש

היו כל מש הרע יצר את בזה וכובש לוח

מעלה של ופמליא הוא ברו הקדוש כ. כולו.

.'לבני בני 'וראה אותו: מברכי

ואי מעצמו, לתשובה זה ידי על מתעורר כא.

בניו כב. עוונותיו. על לכפר ליסורי צרי

הקימה ידי שעל זוכה כג. בחייו. ימותו לא

סומ נקרא כד. .החסדי ומתגלי הרצו נתגלה

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



  
      



העליו במדור עולה להיות זוכה כה. .העול

נכנס אלא אחד, מא רשות לבקש בלא הקדוש

כב לפני נשמתו עולה כו. וכרצונו. כחשקו

ופרנסתו מזונותיו שיהיו לו מובטח כז. בית.

ולא בריוח בצער, ולא בנחת לו ומזומנת מוכנת

צדיק. נקרא כח. באיסור. ולא בהיתר ,בצמצו

'קרוב נאמר: עליו ל. צרות. מיני מכל ניצול כט.

באמת'. יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל ה'

פירות. ופירי פירות עושה תפילתו לא.

לבר ראוי זה אומר שהקב"ה זוכה לב.

שלו להשי זוכה לג. עבדי. זה אותי,

ושמחה שעשוע גור לד. .ובאר בשמי

עליו גוזרי השמי מ לה. .יתבר לפניו

דשני ושני ימי לאור שיזכה תחיה,

.ורענני

לומר בחצות הק של הרב שכרו ובכלל לו.

קורא הוא ברו שהקדוש הוא חצות תיקו

עד בג ונטייל ואתה אני בוא ורעי, אחי לו

בעול קשורה ממש ונשמתו לז. כביכול.

ע"כ. הבא,

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



  
      



העליו במדור עולה להיות זוכה כה. .העול

נכנס אלא אחד, מא רשות לבקש בלא הקדוש

כב לפני נשמתו עולה כו. וכרצונו. כחשקו

ופרנסתו מזונותיו שיהיו לו מובטח כז. בית.

ולא בריוח בצער, ולא בנחת לו ומזומנת מוכנת

צדיק. נקרא כח. באיסור. ולא בהיתר ,בצמצו

'קרוב נאמר: עליו ל. צרות. מיני מכל ניצול כט.

באמת'. יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל ה'

פירות. ופירי פירות עושה תפילתו לא.

לבר ראוי זה אומר שהקב"ה זוכה לב.

שלו להשי זוכה לג. עבדי. זה אותי,

ושמחה שעשוע גור לד. .ובאר בשמי

עליו גוזרי השמי מ לה. .יתבר לפניו

דשני ושני ימי לאור שיזכה תחיה,

.ורענני

לומר בחצות הק של הרב שכרו ובכלל לו.

קורא הוא ברו שהקדוש הוא חצות תיקו

עד בג ונטייל ואתה אני בוא ורעי, אחי לו

בעול קשורה ממש ונשמתו לז. כביכול.

ע"כ. הבא,

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

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

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

054-3256564הרב אברהם עמר21:30בפלח הרימון 16 משפ' אלבזאלקנה
053-3148478הרב יגאל קדוש20:00אביאליק 9/3 משפ' קדוש אשדוד
050-4195555הרב נתנאל רביבולפני מנחהשבתהרפואה 7 ביכנ"ס בבית החולים אסותאאשדוד

052-7016584הרב דניאל מכלוף20:30אדבורה הנביאה 12 ביכנ"ס 'בנים של מלך'אשקלון
055-6751298הרב מאיר20:00ביצחק ניסים 13 ביכנ"ס שערי רחמיםבני ברק

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

052-7650390הרב ישראל תורג'מן14:30א-ההאדמו"ר מזוועהיל ביהמ"ד מעין גניםירושלים
052-7650390הרב ישראל תורג'מן10:30שבתמזל טלה 1ביכנ"ס זכור לאברהםירושלים
050-6277642הרב יוסף מגר20:30דשוהם 27כפר יונה

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

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

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

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

054-8493880הרב אל-חי כהן21:00הליהמן 28, ביכנ"ס 'אהבת ישראל' קרית ים
052-4315009הרב אוריאל04:30א-וכרמי הנדיב, ביכנ"ס 'נחלת אשר'קרית מלאכי
055-6790302הרב יצחק ממן20:00א-דמקורות 1, הקריה הצפוניתקרית שמונה

054-2276662הרב יצחק09:00א-ומהריק"א 10 ביכנ"ס משכן משהראש העין
054-7708303הרב יצחק12:30שבתגרטרוד עליון ביכנ"ס אהבת אחיםראש העין

052-7648766הרב יעקב סלומון19:00בדרור 7, ביהכנ"ס 'שאגת אריה'ראשון לציון
 הרב משה ניזרי19:30גהעליה 5, ביכנ"ס 'מורי סלם'ראשון לציון

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

050-6221515הרב אסף עזריאלאחרי מנחהא-דבבית הכנסת המקומישתולה
052-6005582הרב אליהו רן דואק19:30אחיים בר לב 79תל אביב
058-4025651הרב יובל נגר21:00אמנחם וטוביה מדמון 33, כולל 'השלום'תל אביב
054-5915750הרב חיים לוי20:30א-הלבלוב 1 ביהמ"ד 'אורות התקוה'תל אביב
053-7220906הרב אמיתי חרזי19:45גההגנה 130, ביכנ"ס 'זכור לאבנר'תל אביב
054-3142010הרב שמעון פנחסוב20:00בקבוץ גלויות 118 ביכנ"ס 'שער אושר'תל אביב
050-6656440הרב רחמים נימניאחרי ערביתבמנחם מדמון 17, ביכנ"ס 'קהילת יעקב' תל אביב

052-7176796הרב דניאל יום טוב22:30ההגן הישןתלמים
052-7080500הרב יעקב מזרחי20:00אבביה"נ ישראל}רומנים{ שאול המלך 5כפר סבא
054-6415100הרב יואל אברהם20:30בברח' המעלות 1/6כפר סבא

050-4155905הרב חיים הראל06:00שבתביה"כ בירכת שרה רח' סלח מנשה 8רמלה

054-7704674הרב חיים קסלסיאחרי מנחהארח' החרמון 1 ביהכ"נ אביר יעקבקרית באליק



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

בכל פעם שיהודי מנצח את יצרו אפילו מעט 
מאד, למשל הוא רגיל ללמוד שלוש שעות 
והוא הוסיף על לימודו אפילו רק עוד חמש 
כפה  הוא  האלה  דקות  בחמש  בלבד,  דקות 
את הסטרא אחרא, הוא ניצח בזה כיון שהוא 
הוסיף מעבר לרגילות שלו, וזה מה שאמרו 
פרקו  שונה  דומה  אינו  ע"ב(  ט'  )בחגיגה  חז"ל 
וכמו  ואחד,  פרקו מאה  מאה פעמים לשונה 
שביאר בעל התניא )בפרק ט"ו( שבימיהם היה 
ולכן  כל פרק מאה פעמים,  הרגילות לשנות 
זאת הפעם המאה ואחת היתרה על הרגילות 
ועולה  כולן  כנגד  שקולה  מנעוריו  שהורגל 

על גביהן ביתר שאת ויתר עוז.

פרשת חוקת
ג' תמוז התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

19:2820:1821:13 באר שבע
19:3020:2021:16תל אביב

19:3120:2221:17חיפה
19:2520:1621:11אילת

19:3320:2321:20ירושלים
19:13ירושלים 40 דק'

שעורי
השבוע

מפי הרה"ג רבינו ישרא_ל אברג'_ל שליט"א

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

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

רביעי ז' תמוז 6/7 בשעה: 20:00חיפה
בבית הכנסת המרכזי רמת אשכול רחוב ראול ווללנברג 11

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

LIVE

LIVE

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה


