
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ת ֵאזֹובו  " ם ֲאֻגד ַ ֶּ מֹות ְלַקְחת  ְ הו א ֵאזֹוב  ְיֵדי ַעל, (כ"ב י"ב )ש  ֶּ ל ש  פָׁ ָׁ נֹות ש  ִאילָׁ ָׁ ב  ֶּ ַאל  ש  ת  ג ָׁ ֵאל"   אֶּ רָׁ ה )ִיש ְ ָׁ ש  ַרב   " בא י"ז(  ִמְדרָׁ
עצמך! לא לשקר את 

עיקר הגדולה של האדם זה רק שפלות וענווה, כי רק מי ששכן לעפר הוא 
יקום בתחיית המתים ויזכה לחיים נצחיים כמו שאנו אומרים בתפילת שמו"ע 

ענווה, אז ככה הוא  ו  "ומקיים אמונתו לישיני עפר", כמה שאדם יותר בשפלות
יום נקודות של שפלות כל  וכמה שנאסוף  נזכה    יזכה לתחיית המתים,  ככה 

  )ישעיה כ"ו(. לחיים נצחיים, לתענוג עולם הבא כמ"ש "הקיצו ורננו שוכני עפר"  
בכל ביזיון שאדם מקבל הוא אוסף עוד שפלות, כמה שמשפילים את האדם,  
הוא צריך לשמוח בזה. אם אתה יודע שמישהו יבזה אותך ברחוב כדאי שתלך 

על ידי ביזיון בא כזה אור גדול לאדם    כי   לטבול במקווה קודם,
את   הופך  הביזיון  שבעולם,  מצווה  שום  ידי  על  יבוא  שלא 
האדם ל"אין", ועל ידו זוכה האדם לאור אלוקי, כזה אור גדול, 
אור אין סוף, שלמעלה מכל העולמות מקיף כל עלמין, סובב 
נקודות של שפלות,   שיותר  כמה  ידי שנאסוף  על  עלמין.  כל 

 אור אלוקי.לה נזכ
 

 הם רפואה לכל מחלה  תהביזיונו
 - דוד המלך אומר בתהלים "תחטאני באזוב ואטהר, תכבסני ומשלג אלבין"  

תחטאני באזוב! אני רוצה להיות אזוב, אני רוצה להיות מושפל, שכולם ידרכו  
יצחקו עלי, ישפילו אותי, רק זאת התשובה האמיתית, אני צריך לדעת שאני  ו

בקש "תחטאני  הכי גרוע מכולם, אני עשיתי הכי הרבה עברות מכולם, אני רק מ
באזוב ואטהר, תכבסני ומשלג אלבין" אני רוצה להיות אזוב כמו אזובי הקיר,  

יש דרגה    ,יש שתי דרגות בתשובה   אזוב שכולם דורכים עליו, משפילים אותו.
בתשובה שמבזים אדם והוא שותק, וזה נקרא "הנעלבים ואינם עולבים שומעים  

משיבים"   ואינם  שות  –חרפתם  והוא  אותו  "וידום מבזים  עונה,  לא  הוא  ק, 
", שזוכה לעלות  םבייסוריאהרון". אבל יש דרגה של "עושים מאהבה ושמחים  

לדרגה יותר גבוהה, שמבזים אותו, ומשפילים אותו, והוא כל היום שמח, שר  
ומנגן, מקבל את העלבונות בשמחה, כל בזיון זה רפואה לפצעים, כשמבזים  

שחה לפצעים שלו, כל הגוף שלו אותו הוא מרגיש שמורחים ומושחים לו מ
הוא פצע וחבורה "מכף רגל ועד ראש אין בו מתום" הוא מרגיש שכל בזיון זה  

"וזרקתי עליכם מים טהורים    –רפואה למחלות שלו, כל בזיון זה מים טהורים  
 וטהרתם". 

 

 ככל שהאדם נהפך ל'אין' זוכה ליותר שפע בלי גבול 
כשנותנים לאדם בזיון הופכים אותו לאין סוף,  שפלות וענווה זה בלתי גבול,  

, עכשיו כשהוא בלי גבול הוא יכול להרגיש את ַאיןל  -הפכו אותו לבלי גבול  
האור האלוקי, אומרים עליו "האדם הזה הוא כלום, הוא לא שווה, הוא שקרן, 

, ואז באים לו כל ההצלחות וכל ַאיןהוא צבוע", וכל מה שיגידו הוא נהיה יותר  
זה מיליון הצלחות, אחרי הבזיון לא נגמרים   –אדם מקבל בזיון אחד    השפע.

השפע, הוא נהיה משביר לכל עם הארץ, הוא זוכה לשפע אין סופי וההצלחות  

"ויוסף הוא המשביר לכל עם הארץ" יוסף נהיה המשביר לכל הארץ, כי אחרי 
שאדם  שמכרו אותו וביזו אותו, הוא נהיה אין וכל השפע עבר דרכו, אז כמה 

 .מקבל יותר בזיונות יש לו יותר שפע ויותר הצלחה 
 

 האהוב את המוכיח
לפעמים כשמבזים את האדם, הוא אומר "מבזים אותי כי אני צדיק!, כי אני 
עובד ה'" זו גאווה, צריך לא לקבל גאווה מהבזיון, אלא באמת צריך לחשוב  

חסיד, לא לומד תורה כראוי, לא  ומבזים אותי כי זה מגיע לי, כי אני לא צדיק 
על  מודה  להיות  צריך  אני באמת רשע!  העיניים,  שומר את 

 -'שנא את האוהב ואהוב את השונא',    מרהי אמת. ישנה  הא
שיותר   כמה  צריך  אדם  לאהוב,  צריך  אתה  השונאים  את 
שידברו עליו, שיבזו אותו, האוהבים זה סתם! את האוהבים  
צריך לשנוא, האוהב שלך הוא רק מחניף לך, מטשטש אותך,  
בסדר,   שאתה  צדיק,  שאתה  לאשליות  אותך  מכניס   -הוא 

ב'! אבל 'תאהב את השונא' זה שמוכיח אותך 'שנא את האוה 
שמבזה אותך, אותו תאהב! מה יקרה אם יש אחד שיגיד לך את האמת? מה  

 כבר יצא לך מהחברים שמכבדים אותך ומחניפים לך ?. 
 

 הצדיק לוקח על עצמו ביזיונות כדי להמתיק דינים מעל עם ישראל 
שע"י מסירות נפש נעשים ייחודים, וכשאין צדיקים   )ליקו"מ ר''ס(הרבי מביא  

בחצות   מי שבוכה  אין  חצות,  מי שקם  כשאין  הנ"ל  הייחודים  שעושים את 
לילה, ואין מי שעובד את ה' במסירות נפש ממש, אז אין ברירה אלא לעשות  
את הייחודים על ידי נפשות שנהרגות, על ידי הריגות. אבל יש אפשרות אחרת  

 דים הנ"ל וזה על ידי שמקבלים ביזיונות באהבה.  לעשות את הייחו
 

באהבה אז הוא מציל את הדור מהריגות, כל פעם   תביזיונו אדם שמקבל  
שאדם מקבל בזיון בשמחה, שידע שהוא מציל עכשיו יהודי מהריגה. וכמה 
שהוא יותר מפורסם, יותר חשוב ובכל זאת מבזים אותו ומדברים עליו והוא 

תר מציל את הדור מהריגות. ויש צדיק שעושה את מקבל באהבה אז הוא יו
זה בכוונה, שמחפש כל מיני תכסיסים איך שידברו עליו, איך שיבזו אותו, הרבי 
אומר "הוא עושה את זה ברצונו ובדעתו" על ידי זה הוא עושה את הייחודים 
הכי גבוהים והכי גדולים, זה נקרא שהוא מוסר את נפשו על קידוש ה', הוא 

השם שלו, כי השם זה הנפש, וכולם דוברים עליו דברים שלא היו  מוסר את  
ולא נבראו, ובכך הוא מציל את כלל ישראל משפיכות דמים, כי בזה ששופכים  
לו את הדם כל רגע וכל שניה והוא מקבל הכול בשמחה ובאהבה עי"ז הוא  
 מציל את ישראל מכל הגזרות, מכל הפורעניות שאמורות לבוא עליהם ח"ו. 

 

לכן כל אדם שרואה שמבזים אותו, פשוט שיקבל באהבה כי מי יודע 
מכמה גזרות הוא מציל את ישראל. 

אם  העיקר זה שפלות וענווה,  
יבזה   שמישהו  יודע  אתה 

לטבול  אותך שתלך  כדאי 
כי   קודם,  ידי במקווה  על 

לאדם   גדול  אור  בא  הביזיון 
 שלא יבוא על ידי שום מצווה 

 ג ''יגליון 
 תשפ"ג  באפרשת 
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זֹון " ָׁ ִחפ  ְ ם אֹתֹו ב  ֶּ ם ַוֲאַכְלת  ְדכֶּ יֶּ ְ ם ב  ְלכֶּ ם ו ַמק ֶּ ַרְגֵליכֶּ ְ ם ב  ם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליכֶּ ְתֵניכֶּ ֹאְכלו  אֹתֹו מָׁ ה ת  כָׁ ַסח הו א לַ ְוכָׁ ֶּ מֹות) ה'פ  ְ  "(אי"  י"ב  ש 
פר על רבנו הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי, הידוע בכנויו "החיד"א",  ומס

יהודי שהוביל עמו מלאי  שבאחד ממסעותיו לאיטליה, הפליג באניתו סוחר 
כשרה. לא  גבינה  של  "הכשר"    גדול  החיד"א  מרבנו  להשיג  הסוחר השתדל 

ידע   לסחורתו, כדי שיקל עליו למכר אותה בקהלות ערי איטליה. אולם החיד"א
כיון שכך    שאין הגבינה כשרה, ודחה בתקף הצעות מפתות שונות מצד הסוחר. 

 החליט האיש לכפות על החיד"א הוצאת הכשר בכח הזרוע. 
, ואלו התנפלו על החיד"א באמצע הלילה, הנייוהאהוא שכר כמה ממלחי  

בלית בררה נאות החיד"א    ימו להשליכו לים, אם לא יתן לסוחר את מבקשו.יוא
פלוני  של  הגבינה  וכתב:  הרשע,  האיש  של  לסחורתו  "הכשר"  כתב  להוציא 

יאכלו   ג'  ,  וישבעו   םענוויכשרה למהדרין,  ביום  וחותם  ובסיום הוסיף: הכותב 
תקי"ג.  שנת  שמו"ת,  בספר  וגו',  חגרים"  מתניכם  אתו  תאכלו  "וככה    לסדר 

גבינה מארץ הקדש הכשרה כשהגיע הסוחר לאיטליה, פרסם ברבים שבידו  
 חיד"א! הלמהדרין מן המהדרין, בהכשר הגאון המפרסם בכל תפוצות ישראל 

זמן הסוחר להציג את ההכשר שבידו בפני רב המקום. וכנהוג בישראל, ה
ם, תמה,  יגש לו, וכשהגיע למשפט המסיוהרב קרא בעיון את נסח ה"הכשר" שה

ת" לאחר הזכרת הכתוב: על שום מה הוסיף החיד"א את המלים "בספר שמו"
"וככה תאכלו אתו מתניכם חגרים", הרי כל אדם יודע שפסוק זה נמצא בפרשת  

  'החדש הזה לכם', בשמות פרק י"ב?!
עד   הרב  לראשי   רשנתחווהרהר  החיד"א  התכון  "שמו"ת",  במלה  כי  לו, 

: "שנים מקרא ואחד תרגום"... עין הרב בתרגום אונקלוס על אותו פסוק  התבות
חרציכון יהון אסירין. עמד ופרש לעצמו את דברי    -ומצא שם: "מתניכם חגורים  

)וכדכתיב בשמו"א י"ז, י"ח "חרצי החלב", ובתרגום:  התרגום: חריצי הגבינה יהיו אסורים...  

דחלבא" לאס  (."גובנין  הרב  צוה  הומיד  את  שברשות  ר  המאסר  בבית  סוחר 
החיד"א  יהקה מידי  ההכשר  את  שהוציא  הסוחר  הודה  חקירה,  ולאחר  לה, 

של רבינו החיד"א,    ומחוכמתהרב, שהיה מלא התפעלות    בדרכי כפיה ואלימות.
 קם ממקומו, וקרא בהתרגשות: "ברוך שחלק מחכמתו ליראיו"! 

 
ֵאל " רָׁ ֹל ְקַהל ֲעַדת ִיש ְ ֲחטו  אֹתֹו כ  ָׁ מֹות י"ב, ו'(,ְוש  ְ מֹותֹו  )ש  ם כ ְ דָׁ ל אָׁ ֶּ לו חֹו ש  ְ ש   ֶּ אן ש  א ִמכ ָׁ ָׁ ל  ד? אֶּ חָׁ א אֶּ ָׁ ל  ֹוֵחט אֶּ ֹוֲחִטים, ַוֲהלֹא ֵאינֹו ש  ל ש  הָׁ ל ַהק ָׁ ו  ְוִכי כ ָׁ ין מ"א:(. )ִקד  ִ ש 

ה  ֵאלָׁ ְ ַסב    :ש  ּנָ ֶׁ ש  ּתֹוָרה,  ְלִדין  יעּו  ִהּגִ ְוַיֲעקֹב,  ְראּוֵבן 
ּוָבה.  ְתש  ּבִ בּו  ָ ש  ם  רֶׁ טֶׁ ָעָבר,  ּבֶׁ ָעׂשּו  ֶׁ ש  ִעים  ָ ש  ּפְ   אֹודֹות 
ֲעָסִקים,  ִאיש   ִהּנֹו  ֶׁ ש  ְראּוֵבן,  ר  ֶׁ ֲאש  ּכַ ִהְתִחיל  ּפּור  ַהּסִ

ֲעָסִקים   ִאיש   ִעם  ְכֵסְך  ְמעֹון. ִהְסּתַ ִ ש  ם  ֵ ש  ּבְ נֹוָסף 
ַאַחד  ּבְ ֶׁ ש  ַעד   , ש  ַמּמָ ל  ֶׁ ש  ְלׂשֹוְנִאים  ָהְפכּו  ַנִים  ְ ּ ַהש 
ּנּו  ִמּמֶׁ ש   ּוִבּקֵ ַיֲעקֹב,  ם  ֵ ש  ּבְ ְלַנַער  ְראּוֵבן  ָנה  ּפָ ַהּיִָמים, 
ְמעֹון ׂשֹוְנאֹו,  ִ ל ש  ֶׁ ב ש  כֶׁ י ָהרֶׁ ת ּגְַלּגַּלֵ ת ּוְלַפְנֵצ'ר אֶׁ כֶׁ ָללֶׁ

ָכר ָהגּון מּוַרת ׂשָ .  ּתְ ל ֵמרֹאש  ַקּבֵ ּיְ ֶׁ  ש 
ק   ְלֵנזֶׁ ִלי  ִיְגרֹם  ָבר  ְוַהּדָ ֵפס,  ּתָ אֶׁ ִאם  ְהיֶׁה  ּיִ "ּוַמה 
יעֹו:  ְכמֹו ְוִהְרּגִ ִ ַאל ַיֲעקֹב. ְראּוֵבן ָטַפח ַעל ש  ָ י?" ש  ְסּפִ ּכַ

ּגֵָרם ְלָך!". ּיִ ֶׁ י ש  ְסּפִ ק ּכַ ל ֵנזֶׁ ה אֹוְתָך ַעל ּכָ  "ֲאִני ֲאַפּצֶׁ
 ֶׁ ש  ם  ְקּדָ ַהּמֻּ יַדע  ַהּמֵ ָהָיה  ְלִפי  ֵמְראּוֵבן,  ַיֲעקֹב  ל  ּבֵ ּקִ

ַבע ָלָבן, ְוהּוא  צֶׁ ס ּבְ דֶׁ ְרצֶׁ ב ְמפָֹאר ִמּסּוג מֶׁ כֶׁ ְמעֹון רֶׁ ִ ְלש 
ַיֲעקֹב  יַע  ִהּגִ ֶׁ ש  ּכְ ּוְבֵכן,  ְלֵביתֹו.  ִמּמּול  ְלַהְחנֹותֹו  ָרִגיל 
ְמכֹוִנית   ּבִ ִהְבִחין  ת,  רֶׁ חֶׁ ְמאֻּ ַלְיָלה  ַעת  ְ ש  ּבִ ת  ֹתבֶׁ ַלּכְ

ָבָנה ס ַהּלְ דֶׁ ְרצֶׁ ל ַהּמֶׁ ֶׁ יתֹו ש  ּבֵ ָעְמָדה ִמּמּול ִלְכִניַסת  ֶׁ , ש 
ָבר  ּדָ כֹוִנית,  ַהּמְ ְצִמיִגי  ת  אֶׁ ַלְחּתֹוְך  ּוִמֵהר  ְמעֹון,  ִ ש 

ָקִלים. ְ ל ַאְלֵפי ש  ֶׁ ק ש  ֵנזֶׁ רּוְך ּבְ ּכָ ֶׁ   ש 

ַהּגְַלּגַל  ת  אֶׁ 'ר  ְלַפְנצֶׁ ַיֲעקֹב  ּיֵם  ּסִ ֶׁ ש  ַגע  רֶׁ ּבָ ִמּיָד, 
 ֶׁ ַתע, הֹוִפיַע ָאָדם ש  ֲחַמת ַזַעם:  ָהַאֲחרֹון, ְלפֶׁ ַרח ָעָליו ּבַ ּצָ

יִתי   ָעׂשִ ה  מֶׁ ים,  ּלִ ַהּגְַלּגַ ת  אֶׁ ִלי  ְמַפְנֵצ'ר  ה  ַאּתָ "ַמּדּוַע 
ָטָרה!...". ְ ָבר ַמְזִמין ְלָך ִמש   ְלָך?! ֲאִני ּכְ

ַאַחד   ּבְ ִהְתּגֹוֵרר  ֶׁ ש  ַאֵחר,  ָאָדם  ּבְ ָהָיה  ר  ּבָ ַהְמדֻּ
מּוִכים,   ַהּסְ ים  ּתִ ה ַהּבָ ֵזהֶׁ ְמַעט  ּכִ ב  כֶׁ רֶׁ ָהָיה  ּותֹו  ּוִבְרש 

ְמעֹון... ִ ש  ל  ֶׁ ש  ה   ְלִרְכּבֹו  ָ ָרש  ְוַהּפָ יָעה,  ִהּגִ ָטָרה  ְ ש  ַהּמִ
ם,  ּלֵ ַ ֱאַלץ ַיֲעקֹב ְלש  , אֹותֹו נֶׁ י ּגָבֹוּהַ ְסּפִ ְקָנס ּכַ ָמה ּבִ ּיְ ִהְסּתַ

ִמיִגים ַהְיָקִרים אֹוָתם ָחַתְך!  ֵמי ַהּצְ לּום ּדְ ְ ש  ַבד ּתַ  ִמּלְ
ִפי ַעכְ  חֹו ְראּוֵבן ְותֹוֵבַע: "ּכְ ּלְ ַ ל ְמש  יַע ַיֲעקֹב אֶׁ יו ַמּגִ ָ ש 

ים  ּיִ ְסּפִ ַהּכַ ָזִקים  ַהּנְ ָכל  ּבְ את  ָלׂשֵ יָך  ָעלֶׁ  , ְבּתָ ִהְתַחּיַ ֶׁ ש 
ִליחּות...". ְ ּ בֹות ַהש  ִעּקְ ְגְרמּו ִלי ּבְ ּנִ ֶׁ  ש 

ם רַ  ּלֵ ַ י ְלש  ְבּתִ ם ְוָטַען: "ֲאִני ִהְתַחּיַ ּלֵ ַ ק ְראּוֵבן ֵסֵרב ְלש 
ִמי  ֲאָבל  י.  ּתִ ְ ש  ּקַ ּבִ ֶׁ ּ ש  ַמה  ה  עֹוׂשֶׁ ָהִייָת  ּבֹו  ה  ִמְקרֶׁ ַעל 

ב ַאֵחר?!..." כֶׁ 'ר רֶׁ ָך ְלַפְנצֶׁ ש  ִמּמְ ּקֵ ין?  ּבִ  ?... ִעם ִמי ַהּדִ
 

ה  ו בָׁ ש  ְ לּום :  ת  ְ ש  ַח ִמּתַ ּלֵ ַ ת ְראּוֵבן ַהְמש  ֵיש  ִלְפטֹור אֶׁ
ַיֲעקֹב   ָהָיה  ִאּלּו  ַאף  ָזִקים,  ת ַהּנְ אֶׁ ה  עֹוׂשֶׁ ִליַח  ָ ּ ַהש 
ָעָליו! הּוְטָלה  ֶׁ ִפי ש  ּכְ ִליחּות  ְ ּ ַהּתֹוָרה   ַהש  ָכל  ּבְ ְוָאְמָנם 

( מֹותֹו"  ּכְ ָאָדם  ל  ֶׁ ש  לּוחֹו  ְ ּ "ש  ֶׁ ש  ָלל  ּכְ ה ַקּיָם  ַמֲעׂשֶׁ לֹוַמר  ּכְ

ַח(, ּלֵ ַ ַהְמש  ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעׂשָ ִאּלּו  ּכְ ב  ָ ְחש  נֶׁ ִליַח,  ָ ּ ַהש  ה  ָעׂשָ ֶׁ ל   ש  ִמּכָ
בְּ  ן, ָמקֹום  ּכֵ ָבר  ַהּדָ ֵאין  ֲעֵבָרה,  ִלְדַבר  ָלח  ְ ש  ַהּנִ ִליַח  ָ ש 

ְלָחן  ֻּ ּ ש  ֱאָמר ּבַ ִפי ַהּנֶׁ טּור, ּכְ ֹוְלחֹו ּפָ ִליַח ַחּיָב ְוש  ָ ּ ה ַהש  ּוָבזֶׁ
ם(:ָערּוְך   ָ ְלָחן ש  ֻּ ּ "ז ּוְבָערּוְך ַהש  ּטַ ָהאֹוֵמר   )חו"מ ִסיָמן ש"פ ס"ב, ּבַ

לֹונִ  ל ּפְ ֶׁ ָליו ש  בֹר ּכֵ ְ ֵטר, ַלֲחֵברֹו: "ש  ּפָ ה ּתִ ַאּתָ ֶׁ י ַעל ְמָנת ש 
קֹולֹו  ּבְ ַמע  ָ ש  ה  ְוַהּלָ ק",  זֶׁ ַהּנֵ ֲעבּור  ַעְדָך  ּבַ ם  ּלֵ ַ ֲאש  ַוֲאִני 
הּו,  ּוָ ּצִ ֶׁ ה ש  ם, ְולֹא זֶׁ ּלֵ ַ ֹוְברֹו ַחּיָב ְלש  ּ ה ַהש  ָבָרם, ֲהֵרי זֶׁ ְ ּוש 
ִליַח  ָ ֲהֵרי ֵאין ש  ֶׁ לּוחֹו, ש  ְ ש  ב ּכִ ָ ְחש  ַבר נֶׁ ָ ּ ש  ֶׁ ה ש  י ֵאין זֶׁ ּכִ

ת ִלדְ  ַבר אֶׁ ָ ַמע לֹו, ְוָהַלְך ְוש  ָ ּ ש  ֶׁ ִסיל ש  ה ַהּכְ ַבר ֲעֵבָרה, ְוזֶׁ
י "ָאָדם מּוָעד ְלעֹוָלם", ְולֹא ָהָיה  ם, ּכִ ּלֵ ַ ִלים, ַחּיָב ְלש  ַהּכֵ

ְלַדּמֹות   ה   )ִלְסּבֹר(לֹו  זֶׁ ּגַם  ָמקֹום,  ל  ּוִמּכָ ֵטר.  ִיּפָ הּוא  ֶׁ ש 
ִלים   ַהּכֵ ת  ּבֹר אֶׁ ְ ִלש  הּו  ְוִצּוָ ָלחֹו  ְ ּ ש  ֶׁ ְוָעַבר ש  ע,  ָ ָרש  הּוא 

ִהְפִסיד  ָידֹו  ַעל  ֶׁ ש  ֹול",  ִמְכש  ן  ּתֵ ּתִ לֹא  ר  ִעּוֵ "ִלְפֵני  ַעל 
ִחית!  ְ ל ַתש   ֲחֵברֹו ָממֹון, ְוַגם ּגַָרם לֹו ַלֲעבֹור ַעל ּבַ

ו ם: ָזִקים   ְלִסכ  ם ְלַיֲעקֹב ֲעבּור ַהּנְ ּלֵ ַ ש  טּור ִמּלְ ְראּוֵבן ּפָ
ָנסֹות.  ְוַהּקְ

 ( שאלתי", מאוצרו של הגאון ר' יצחק זילברשטיין  הסיפור מתוך הספר "אחת)

 

 

 
 

ת"ת נחמת ציון 1-מלמד בכיתה ד' שליט"א חיים משה גוטמןהרה"ח      
מוצאים בפרשיות רבות את הנושא של חינוך הבנים, בפרשתינו יש כמה    ואנ

כמו "למען תספר באזני בנך" במכת ארבה, והעיקר במצוות קרבן   איזכורים
פסח "והיה כי ישאלך בנך מה העבודה הזאת לכם", "והגדת לבנך וכו" וכדברי  
בנים  לארבעה  והתשובות  השאלות  נרמזו  אלו  שבפסוקים  הקדוש  רש"י 
שכנגדם דברה תורה, והנה פלא גדול מצווה כה חמורה שהמבטלה הוא בכרת,  

פרטי דיניה והלכותיה כאן דווקא מופיע ענין לכאורה פשוט "חינוך ורבו בו  
 ? הילדים"

אבל התשובה היא שאכן החינוך הוא כלל לא עניין פשוט אלא חלק מרכזי  
בחייו של עובד ה' שהרי לא יתכן שאדם ישב וילמד מבוקר ועד לילה ויתעלם 

 דושה זה יתלה אם חלילה בניו לא ילכו בדרך התורה הק  ,מעניין חינוך הילדים
אך ורק בו שלא יקיים צווי התורה וכפי שנאמר באברהם אבינו "למען אשר  

דבר נוסף אנו רואים שמצות סיפור יציאת   יצווה את בניו... ושמרו משמרת ה',
מצרים בכוחה להשפיע גם על חלשים שהרי גם לרשע התורה כותבת תשובה  

משפיע על הרשע בשביל מה  "עשה ה' לי" לי ולא לו וכו', ואם התשובה לא  
התורה כותבת להשיב לו? אנו רואים שאף פעם לא מתייאשים מהבנים בין  

 ה' יעזור שנזכה לדורות אם הוא תם, שאינו יודע לשואל, או ח"ו רשע,
 ישרים ההולכים בדרך התורה והחסידות, אכי"ר. 

 

 
  

 
בגלל  להחליט  מה  ידעו  לא  והרופאים  היד  את  שברתי  האחרון  כסליו  בחודש 

הרופאים   שהשבר התייעצויות  אחר  לבסוף  גבס.  לעשות  או  לנתח  האם  גבולי   היה 
 צורה לטפל.   באיזו החליטו

והרופאים  השבר  של  באיחוי  התקדמות  שום  חל  לא  ולצערי  למעקב  הגעתי  בחנוכה 
לחכות עוד שבוע, לאחר שבוע הגעתי שוב לביקורת והרופאים אמרו שבחסדי   והחליט

השם העצם לא זזה אבל באיחוי של העצם לא חל שום התקדמות ולכן אני צריך לבוא  
 לביקורת תוך שלושה שבועות. 

לי  ה  יעצו  את  הרב  "נפש פדיון  לתת  - סגולה  לעשות  מורינו  של  הקדושים  למוסדות 
שליט"א", לאחר הפדיון, היום לאחר שלושה שבועות באתי לביקורת, ולאחר הבדיקה 

 הרופאים אמרו שהם מופתעים ושהעצם התאחתה לגמרי ואפשר להוריד את הגבס. 
אני נרגש להתקשר ולפרסם את חסדי ה' אשר בזכות המצווה הרבה למסור פדיון נפש 

כל פעם בטבע. כשהלמוסדות הקדושים של מורינו הרב שליט"א ניתן לשדד מערכות  
שאני צריך איזה ישועה אני מתקשר למוסדות הקדושים של הרב ונותן ''פדיון נפש'' 

                                                         . ואני רואה ישועות למעלה מדרך הטבע
 נ.ו ירושלים 

 
 

 הצלחה? זרע של קיימא? רפואה?זקוק לישועה? זיווג? פרנסה? 
 כאן  תופיעהישועה שלך  -המסוגל לכל הישועות  'פדיון נפש'

  2 שלוחה 03-7148148 :חייג
 . ותיוושעו

 

 2שלוחה  037.148.148להשתתפות בהוצאות העלון לעילוי נשמת, לרפואה, להצלחה חייגו 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 שובו בנים שובבי"ם

לאחר ההצלחה הכבירה בחודשים חשון כסלו במבצע זריזים ולומדים, בה 
בהשתתפות מלאה בשיעורים השקיעו התלמידים הן בהגעה בזמן והן 

ובהתאמצות בהקשבה הוחלט ע"י צוות המפקחים בת"ת להמשיך את 
 המבצע.

הפעם זה יהיה בסימן 'שובו בנים שובבי"ם', בשבועות אלו ימשיכו התלמידים 
ביתר שאת וביתר עוז להקפיד על כללי המבצע, וכמעשיהם בראשונה כך 

יצוין כי על  מעבר לכך.יצליחו בסייעתא דשמיא לעמוד ביעדם ואף הרבה 
התלמידים ניכרת שמחה עצומה ותחושת סיפוק מיוחדת מהמבצע 

 ומהצלחתם  הרבה. 
הנהלת הת"ת הודיעה בשמחה לתלמידים כי לאחר ימי השובבי"ם יזכו 
 התלמידים שוב ליריד פרסים והגרלות כפי שהתקיים ברוב השקעה בחנוכה. 

יוחד במבצע במשך ימי בנוסף, הודיעו בת"ת, התלמידים שיצטיינו במ
השובבי"ם יזכו לטיול מיוחד כדרבון נוסף להשקעת התלמידים בהגעה בזמן 
לת"ת וכניסה זריזה לכיתות בתום ההפסקות, השתתפות והקשבה מלאה 

 בשיעורים.
יהי רצון שחפץ ה' בידינו יצליח והמבצע הזה יביא תועלת רבה ושמחת חיים 

עלה במעלות התורה כשאיפתו לתלמידים ללמוד להשקיע ולעלות מעלה מ
 הטהורה של מורינו הרב שליט"א וההורים החשובים. 

 
 

 שיעורים בשלום בית וחינוך ילדים שע"י מוסדות 'נחמת ציון' 

להגביר את הקשר   האם אפשר - כיצד אפשר לשפר את השלום בית
 . עם הילדים

 שניכל יום  בערך ת כל זאת ועוד כלים נפלאים בסדרת שיעורים ש
 בערב 7:00בשעה 

 ירושלים  48בהיכל כולל הוראה רחוב שבטי ישראל 
 שליט"א איתמר רפאל  ר'  מאת הרה"ח

 לגברים בלבד
 

 סעדני ונוושעה

בהנהלת המוסדות דואגים מידי יום לאברכים השוקדים על תלמודם במשך  
המשקיף על פני  בהיכל הכולל  עיר הקודש  בירושלים של מעלה    וכל היום כול

ת בכבוד עבור  ו צהריים מוגשבמזינות  ארוחות    .דשיםומקום המקדש וקודש הק
ובכל  בעת שמחה  כי    להודיע  אלו האברכים השוקדים על תלמודם, כאן המקום

הנצרך   עניים  ,לישועהעידן  ניתן    ,סעודת  וכדומה  קרובי משפחה  אזכרה של 
 קרובה.לע"נ ולישועה לתרום סעודות 
ותיוושעו בישועת ה' כהרף עין בזכות   2שלוחה   037-148-148 ניתן לפנות

 התורה ולומדיה. 

 

 מוסדות החינוך 'נחמת ציון' שבנשיאות מורינו הרב שליט"א 

צובאים על דלתות משרדי המוסדות בבקשה   תלמידי מורינו הרב שליט"א,
מתי כבר יזכו להכניס את צאצאיהם תחת כנפי המוסדות הקדושים 'נחמת  

 ציון', כל ילד במוסד המותאם לו מבחינת גיל אפיון ושאר הצרכים. 
בבשורה  והננו  הכוללת  ההרשמה  לקראת  ההיערכות  היא  קלה  לא 

א לאור לטובת  יצ  בשלחלקראת שבת קודש פרשת    שבשבוע הבאמשמחת  
אנ"ש פרוספקט רישום מסודר למוסדות השונים תחת נשיאותו של מורינו  

 הרב שליט"א.
השונים המוסדות  לכלל  הרישום  דרכי  מפורט  המיוחד  גני   ,בפרוספקט 

ובישיבה סמינר,  הספר,  בית  ת"ת,  בנים,  גני  ניתן  הבנות,  את יהיה  ,  לקבל 
 החוברת במשרדי המוסדות. כמו"כ באולם התפילות.

 

 

 

 

חכמה ודעתלצעירים  הבייש  

נכספה נפשם וגם כלתה לחצרות בית ה'. בהנהלה הרוחנית של ישיבת חכמה 
ודעת ראו את הכיסופים וההתעלות של תלמידי הישיבה בין כותלי ההיכל 
שם מתעלים בחורי החמד בדיבוק חברים עילאי מיוחד בדרך רבותינו. ואף  
מצאו להוסיף קודש על קודש, והגו רעיון  לשבתות החורף הקדושות ליתן  

לים לנשמה יתירה של הבחורים, כאשר בשבת האחרונה הוזמנו במפתיע כ
 בחורי החמד משיעור ג' לסעודת ליל שבת במסגרת הישיבה. 

קודש   שבת  לכבוד  ערוכים  בשולחנות  שבת  לסעודת  הוסבו  הישיבה  צוות 
ובשירה ושמיעת דברי תורה והתחזקות. הסעודה נמשכה אל השעות הקטנות  

 פים וערגה לקל אשר שבת ברא. של ליל שבת קודש בכיסו

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

עתיקהעיר הימי השובבי"ם בהיכל כולל   

השוקדים על תלמודם בכולל  צדיקיםימי השובבי"ם עוברים על האברכים ה
 בהתעוררות רבה.במסירות נפש והעיר עתיקה 

 מורינו הרב שליט"א תלמידיהחיזוק וההתעוררות באה גם מצד המשפיעים 
ות ודבר חיזוק את עצמם לבוא ולחזק את אברכי הכולל בשיחות שמטריחים

 קודש לעורר הלבבות ברוח הימים הנאצלים.
שחיזק את האברכים  רבי שלום ארוש שליט"א הרה"חבין המשפיעים היו 

 מידי יום סרואלמליח שליט"א שמ שלמה הרב וכן ,היקרים באמונה וביטחון
 שאונש. וכן הרב מאיר מלכה שליט"א בספר עץ חייםשיעור מיוחד במינו 

 .פעם בשבוע שיעור בחיזוק בשלום בית
להתעלות עוד ועוד בסולם העולה בית  הצדיקיםויהי רצון שיזכו האברכים 

ה' באורו הגדול של מורינו הרב שליט"א, אשר עיניו ולבו נתונים תמיד אל 
 .סמוך ונראה למקום בית מקדשינו עתיקהעיר ה היכל כולל 

 

ירושלים 48 ברחוב שבטי ישראלהוראה היכל כולל  גאולת  

אפשרות בשמחה רבה קיבלו אנ"ש את הבשורה המשמחת על 
ברחוב שבטי ישראל  כונס הנכסים( ולקשיצא מעי) כוללההיכל  גאולת

 ע"י מוסדותינו הקדושים. 
 

וינו לו נגילה ונשמחה בישועתו. ארץ ישראל נקנית וזה היום קי
כידוע לכל אחד ואחד מאנ"ש עברנו שנים רבות של גלגולים בייסורים 

ים ועוד מניעות שונות ומשונות עד שבסייעתא דשמיא בליווי משפט
וברכת מורנו הרב שליט"א מנהלי המוסדות היקרים העושים לילות 

 להגיע להסכמות על קניית המקוםכימים למען אנ"ש וילדיהם, הצליחו 
 המשמש רבות את אנ"ש לתורה ועבודה הגמילות חסדים.

 

ועכשיו  –הפסוק 'בורא עולם בקנין'  יםיקוי בימים הקרובים בחסדי ה'
בהנהלת  אכןנותר לנו להתפלל להמשך הכתוב 'השלם זה הבנין' ו

בשבוע ו, לצורך רכישת הכולל על קמפיין התרמה עמלים המוסדות
האחרון נחתם הסכם עם חברת הגיוס על קמפיין ענק בו יגויסו הכספים 

ד אשר נפל הנצרכים להנהלת המוסדות כדי שיוכלו לעמוד בנטל הכב
, מלבד העול הכלכלי בהחזקת כלל לצורך רכישת המקוםעל כתפיהם 

 .המוסדות מידי חודש בחודשו
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 בן להולדת ה

 מזל טוב
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 מזל טוב
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 מזל טוב
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 מזל טוב
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 מזל טוב
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