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ָהעּוגָה ֶׁשל ה'
ם יֹוְדִעים  ַטח ַאּתֶ ַעם ֲאִפיֶתם עוָּגה? ּבֶ ּפַ
יַע ָעֶליָה.  ּפִ ֲהָכַנת ָהעוָּגה ַיׁשְ ּנוּי ּבַ ל ׁשִ ּכָ ׁשֶ
ֲאָבל  ְמַעט,  יַע  ּפִ ְלַהׁשְ ָעלוּל  ָקָטן  ּנוּי  ׁשִ

ה יֹוֵתר. יַע ַהְרּבֵ ּפִ אי יַׁשְ דֹול וַּדַ ּנוּי ּגָ ׁשִ
•

הוּא  ה'  ּבַ ָהֱאמוָּנה  ְּסֹודֹות  ִמי ֶאָחד 
לֹוַמר  ּכְ ָרִטית",  ּפְ ָחה  ּגָ "ַהׁשְ ּבְ ָהֱאמוָּנה 
ְלָכל  ְוִקיּוּם  ים  ִּ ַחי ַמֲעִניק  ה'  ׁשֶ ָכְך  ּבְ  –

ָכל ֶרַגע ֵמָחָדׁש. עֹוָלם ּבְ ָרט ּבָ ּפְ
ל ה'  מֹו ָה'עוָּגה' ׁשֶ נוּ הוּא ּכְ ּלָ ָהעֹוָלם ׁשֶ
ִביל  ׁשְ ּבִ ָהעֹוָלם  ֶאת  ָרא  ּבָ ה'  ֵרְך.  ִיְתּבָ

ְוהוּא  ּלֹו,  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָהאֹור  ֶאת  ּבֹו  ְלַגּלֹות 
כוּת  ַהזְּ ֶאת  ְוִנְבָרא  ִנְבָרא  ְלָכל  נֹוֵתן 

ּלוּת ַהזֹּו. ִהְתּגַ ף ּבַ ּתֵ ּתַ דֹוָלה ְלִהׁשְ ַהּגְ
ַלּסוּג  ִָּכים  י ׁשַ ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ ֲאַנְחנוּ,  ֲאָבל 
ל  ּכָ ָלֵכן,  ְבָרִאים.  ַהּנִ ל  ׁשֶ ָחׁשוּב  ֲהִכי 
ה  ַהְרּבֵ ָהעֹוָלם  ַעל  יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ נוּ  ּלָ ׁשֶ ה  ֻעּלָ ּפְ

עוָּגה(. דֹול ּבְ ּנוּי ּגָ מֹו ׁשִ יֹוֵתר )ּכְ
•

ה  ּנֶ וְּנׁשַ ְטִעיָמה  ָנִכין עוָּגה  ִקיַע,  ַנׁשְ ּבֹואוּ 
ֶאת ָהעֹוָלם ְלטֹוָבה!

על פי לוח "היום יום", כ"ח חשון

ָעלֹון לְיַלְֵדי יְִׂשָרֵאל

ע! ר ָלָרׁשָ ְתַחּבֵ ַאל ּתִ
ים  ה ַמֲעׂשִ הוּא לֹא עֹוׂשֶ ע – ַלְמרֹות ׁשֶ ל ָרׁשָ ֲחֵבר ׁשֶ ל ִמי ׁשֶ ּכָ

ָעה לֹא טֹוָבה. ּפָ ּנוּ ַהׁשְ ל ִמּמֶ ע – ָעלוּל ְלַקּבֵ מֹו ָהָרׁשָ ָרִעים ּכְ
ּמֹוֶכֶרת מוָּצִרים ִעם ֵריַח  ְכַנס ַלֲחנוּת ׁשֶ ּנִ ֶזה ּדֹוֶמה ְלָאָדם ׁשֶ
ֵבק ּבֹו ָהֵריַח. לוּם – ִיּדָ ם ּכְ ם ִאם הוּא לֹא ִיְקֶנה ׁשָ ּגַ לֹא טֹוב, ׁשֶ

יִקים! ל ַצּדִ ּבֹואוּ ִנְהֶיה ֲחֵבִרים ׁשֶ
על פי פרקי אבות, פרק א׳ משנה ז׳ )ופירוש הברטנורא(

ָקָצר ָקָצר 
ֶׁשּלַָמְדִּתיֶׁשּלַָמְדִּתי

ַׁשַּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!ַׁשַּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

 ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת וַּיֵֵצא תשפ״ג
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ִסיִדיִסיִדי ִסּפּור חִסּפּור ֲחֲ
ִעם ַרִּבי ִּפנְָחס ְמנֵַחם ֶאלְָעָזר ִמִּפילְץ | י' ִּכְסלֵו ה'תרפ"א

ַּגְׁשִמּיּות ֶׁשל 
יְהּוִדי ִהיא 

רּוָחנִּיּות!

ָחָתן ַּפַעם  ָנַסע  ַאַחת 
ֶאל  תֹו  ֻחּפָ יֹום  ּבְ

תֹו. ָמה ֲחֻתּנָ ְּ ּה ִהְתַקי ּבָ ָהִעיר ׁשֶ
ֶבת  ְמקֹום ַלֲעלֹות ַעל ָהַרּכֶ ַאְך ּבִ
ה,  ַהֲחֻתּנָ ִלְמקֹום  ּנֹוַסַעת  ׁשֶ
ֶבת  ַרּכֶ ַעל  ָעָלה  הוּא  ָטעוּת  ּבְ

וּוּן ֶהָהפוְּך. ַלּכִ
ֶסף  ּכֶ לֹו  ַאר  ִנׁשְ לֹא  נֹוָסף,  ּבְ

כֹון. קֹום ַהּנָ ִביל ִלְנסַֹע ַלּמָ ׁשְ ּבִ
ָמה  יַָדע  לֹא  ָהֻאְמָלל  ֶהָחָתן 

ְבִכי. ַרץ ּבִ ַלֲעׂשֹות, וָּפׁשוּט ּפָ
ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ּבֹו  ִהְבִחין  ְלֶפַתע 

ּלֹו  ׁשֶ ׁש  ּמָ ַ ֵמַהּשׁ ׁש  וִּבּקֵ יְלץ,  ִמּפִ
חוּר ּבֹוֶכה. ִלְבּדֹק ַמּדוַּע ַהּבָ

ּפוּר,  ַהּסִ ֶאת  י  ָהַרּבִ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ֲעלוּת  ְסכוּם  ֶאת  ֶלָחָתן  ֶהֱעִניק 

ִסיָעה, וֵּבְרכֹו ֵמעֶֹמק ִלּבֹו: ַהּנְ
ִכיָת ַעל  ְתָך ּבָ יֹום ֻחּפָ ּבְ יוָן ׁשֶ "ִמּכֵ
ַמְחסֹור  ַדע  ּתֵ לֹא  ֶסף,  ּכֶ ֶחְסרֹון 

ֶּיךָ". ל ְיֵמי ַחי ּכָ
ָצִעיר  ָחָתן  אֹותֹו  ְליִָמים  ְוָאֵכן, 

דֹול! יר ּגָ ה ָעׁשִ ַנֲעׂשָ

 על פי "נפלאות הצדיקים", 
חלק א', לתאריך י' כסלו

ְׁשֵאלֹות ַהָּׁשבּוַעְׁשֵאלֹות ַהָּׁשבּוַע
יִָּכים? ֵני ָהָאָדם( ׁשַ 1. ְלֵאיֶזה סוּג ִנְבָרִאים ָאנוּ )ּבְ

ָרֵאל? ת ֶאת ֶאֶרץ ִיׂשְ ִביל ָלֶרׁשֶ ׁשְ 2. ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּבִ

ֶאת ַהְּתׁשּובֹות, ְּבנֹוָסף לַּכְתֶֹבת ָּבּה ַאֶּתם ּגִָרים, יֵׁש לְִׁשלֹוַח ְּבהֹוָדָעה לְִמְסָּפר 058-770-1868, 
אֹו לַּדֹוַא"ל ֶׁשל ֶהָעלֹון. ְּבֶעזְַרת ה', ַּפַעם ְּבחֶֹדׁש ִּתְתַקּיֵם ַהגְָרלָה )ְּבָכל ָׁשבּוַע צֹוְבִרים ּכְַרִטיס 

נֹוָסף( ַעל ִּדיְסק נִּגּונִים ֲחִסיִדּיִים, ֵּבין ַהּפֹוְתִרים נְכֹונָה.
ַהּזֹוֶכה ֵמַהחֶֹדׁש ֶׁשָעַבר )ֶחְׁשוָן(: ַחּיִים יֹוֵסף ָּדוִד וַינְגֹוְרט

ְּבִדיַחת 
ֶקֶרׁש

ֵלם  ַאר ׁשָ ָמה ִנׁשְ
ם ִאם חֹוִצים אֹותֹו? ּגַ

ִביׁש... ּכְ

ַהּגִּלָיֹון ֻמְקָּדׁש לִזְכּות ָהַרב ֶאְפַריִם ָּדוִד ֶאֶרנְֶּבְרג ְׁשלִיָט"אַהּגִּלָיֹון ֻמְקָּדׁש לִזְכּות ָהַרב ֶאְפַריִם ָּדוִד ֶאֶרנְֶּבְרג ְׁשלִיָט"א



ַהְּמָבֵרְך יְִתָּבֵרְך

סֹוף!

ֶּפֶרק ב'

ְדרֹׁש? ֵהם  ּתִ ְך ׁשֶ בֹוא ִמּכָ "ֵאיזֹו ּתֹוֶעֶלת ּתָ
אֹוְמִרים  ׁשֶ ְלָמה  יִבים  ַמְקׁשִ לֹא  ְכָלל  ּבִ
ר'  ֶאת  ְלֶקה  ּמֶ ׁשְ ר'  ַאל  ׁשָ ָלֶהם!", 

ַצַער. ֱאִליֶמֶלְך ּבְ
ר'  ְפֵני  ּבִ ן  ִהְתַחּנֵ ֱאִליֶמֶלְך  ר'  ֲאָבל 
ר'  ׁשֶ ַעד  ִלְדרֹׁש,  לֹו  ה  ְַּרׁשֶ י ׁשֶ ְלֶקה  ּמֶ ׁשְ

תֹו. ׁשָ ים ְלַבּקָ ְלֶקה ִהְסּכִ ּמֶ ׁשְ
פוּ  ּבוְּרג ִהְתַאּסְ ל ִניֶקְלׁשְ ֶנֶסת ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ּבְ
ן  ְרׁשָ מַֹע ֶאת ַהּדַ ִביל ִלׁשְ ׁשְ ים ּבִ ְיהוִּדים ַרּבִ

ֶהָחָדׁש.
יָמה, ְו'הֹוִכיַח' ָלֶהם  ר' ֱאִליֶמֶלְך ָעָלה ַלּבִ
ר  ִאּלוּ ֻמּתָ ּכְ ֶקר ׁשֶ ל ׁשֶ ָכל ִמיֵני ְטָענֹות ׁשֶ ּבְ

לֹום. ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות, ַחס ְוׁשָ

ְמאֹוד  ֶנֱהנוּ  ּבוְּרג  ִניֶקְלׁשְ ֵבי  ּתֹוׁשָ
ר'  ָלֶהם  הֹוִדיַע  וְּבִסיּוָּמּה  ה,  ָרׁשָ ֵמַהּדְ

ם ָמָחר ָאבֹוא ִלְדרֹׁש". ֱאִליֶמֶלְך: "ּגַ
ְמַעט  ֶנֶסת ּכִ ֵבית ַהּכְ פוּ ּבְ ְלָמֳחָרת ִהְתַאּסְ
ן  ְרׁשָ "ַהּדַ ַעל  ְמעוּ  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִעיר,  ְיהוִּדי  ל  ּכָ

יר ַלֲעבֹר ֲעֵברֹות". ּתִ ּמַ ֶהָחָדׁש ׁשֶ
יָמה, ֲאָבל ָאז  ר' ֱאִליֶמֶלְך ׁשוּב ָעָלה ַלּבִ
ר יֹום  ּבֵ ּדִ ל ָמה ׁשֶ ּכָ ם ׁשֶ יר ְלֻכּלָ הוּא ִהְסּבִ
וֶּבֱאֶמת  ֻמְחָלט,  ֶקר  ׁשֶ ָהיָה  ָלֵכן  קֶֹדם 

ָאסוּר ַלֲעבֹר ׁשוּם ֲעֵבָרה.
ר'  ל  ׁשֶ הֹור  ַהּטָ ּבֹו  ִמּלִ ְָּצאוּ  י ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ
ל ְיהוֵּדי  ֱאִליֶמֶלְך, עֹוְררוּ ֶאת ִלּבֹוֵתיֶהם ׁשֶ

ם ֵהֵחּלוּ ִלְבּכֹות. ּבוְּרג, ְוֻכּלָ ִניֶקְלׁשְ

ֶדת: ָהאֹות ק' ְמַלּמֶ
ה. ָ ה ְקֻדּשׁ ּלָ ֶלת ֶאת ַהּמִ ָהאֹות ק' ְמַסּמֶ

ה'". רוְּך הוּא – "ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ דֹוׁש ּבָ ִמי ֲהִכי ָקדֹוׁש? ַהּקָ
תֹו  ָ ֲעַלת ְקֻדּשׁ ּמַ ד אֹוָתנוּ, ׁשֶ דֹוׁש ְמַלּמֵ ֵסֶפר ַהזַֹּהר ַהּקָ
הוּא ַמְצִליַח ִלְהיֹות נֹוֵכַח  ָכְך ׁשֶ ֵרְך ִהיא ּבְ ל ה' ִיְתּבָ ׁשֶ
ִנְבָרא  ׁשוּם  ֵאין  זֹאת  ְוַלְמרֹות  יַַחד,  ָהעֹוָלמֹות  ָכל  ּבְ

תֹו. ֻדּלָ ְצִליַח ְלָהִבין ֶאת ּגְ ּמַ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ

על פי הספר ״אותיות לשון הקודש״, האות ק'

אֹוִתּיֹות אֹוִתּיֹות 
לְׁשֹון ַהּקֶֹדׁשלְׁשֹון ַהּקֶֹדׁש

ֶהְמֵׁשךְ 
יָבֹוא 
אי"ה

ק'

ֵני  ּבְ ּבוְּרג )ׁשֶ יֶקְלׁשְ ְלֶקה ִמּנִ ּמֶ ת ַלֲעזֹר ְלר' ׁשְ ׁשֶ ַבּקֶ ּמְ ת-קֹול ׁשֶ יֶז'ְנְסק ׁשֹוֵמַע ּבַ ְקִציר: ר' ֱאִליֶמֶלְך ִמּלִ ּתַ
ֶנֶסת. ֵבית ַהּכְ ְלֶקה ְרׁשוּת ִלְדרֹׁש ּבְ ּמֶ ׁש ֵמר' ׁשְ ּבוְּרג וְּמַבּקֵ יִבים לֹו(. הוּא הֹוֵלְך ְלִניֶקְלׁשְ ִעירֹו לֹא ַמְקׁשִ



ֶּפֶרק ִׁשיָרה:ֶּפֶרק ִׁשיָרה:
ֻּדְבְּדָבןֻּדְבְּדָבן

ֵעץ-ֵעץ ַהֻּדְבְּדָבן  הוּא 
ֵדל  ּגָ ׁשֶ ִרי  ּפְ

ָכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם. ְמַעט ּבְ ּכִ
ין ְלִמין, ֲאָבל  ּנָה ִמּמִ ּתַ ל ָהֵעץ ִמׁשְ צוָּרתֹו ׁשֶ
ִהיא  ָהֵעִצים  ל  ּכָ ֶקֶרב  ּבְ ִרית  ִעּקָ כוָּנה  ּתְ
ֶהם: ָלרֹב, ֲעֵצי  ּלָ ָצָרה ׁשֶ ים ַהּקְ ִּ ּתֹוֶחֶלת ַהַחי

ָנה. ים יֹוֵתר ִמ-30 ׁשָ ִּ ָבן לֹא ַחי ְבּדְ ּדֻ
ֲעֵצי  ל  ׁשֶ ִמיִנים  ה  ַהְרּבֵ יֵּׁש  ׁשֶ ַלְמרֹות 
ְמִניִבים  ים  ִּ ִרי ִעּקָ ִמיִנים  ֵני  ׁשְ ַרק  ָבן,  ְבּדְ ּדֻ
ָבן  ְבּדְ ַהּדֻ ְרִעיִלים:  י  וִּבְלּתִ ֲאִכיִלים  רֹות  ּפֵ

ָבן ֶהָחמוּץ. ְבּדְ ָדן(, ְוַהּדֻ ְדּגְ תֹוק )ּגֻ ַהּמָ
ֲאפָֹרה  ה  ְקִלּפָ ֶהָחמוּץ  ָבן  ְבּדְ ַהּדֻ ְלֵעץ 
ּלֹו יֹוֵתר ְקָצָרה  ים ׁשֶ ִּ יָחה, ְותֹוֶחֶלת ַהַחי וְּקׁשִ

תֹוק. ָבן ַהּמָ ְבּדְ ל ַהּדֻ ֶ ִמּשׁ
ֵני  ׁשְ ִטְבִעי(  אֶֹפן  )ּבְ ֵדִלים  ּגְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ
ָבן  ְוֻדְבּדְ רוַּע,  ׂשָ ָבן  ְבּדְ ּדֻ ָבן:  ְבּדְ ּדֻ ֵעץ  ִמיֵני 
ּלֹא  יַח ׁשֶ רוַּע הוּא ׂשִ ָבן ַהּשָׂ ְבּדְ ִרי. ַהּדֻ ְקַטן-ּפְ
ְקַטן- ָבן  ְבּדְ 'ּדֻ ל  ׁשֶ וֵּפרֹוָתיו  רֹות,  ּפֵ ֵמִניב 

ִרי' ֵהם ְרִעיִלים. ּפְ

ַהיְַדְעֶּתם?
ל  ָרָחיו ׁשֶ ה ֵעִצים ֲאֵחִרים, ּפְ ׁשֹוֶנה ֵמַהְרּבֵ ּבְ

ת זֹאת,  ָבן ֵהם ֲאִכיִלים. ְלֻעּמַ ְבּדְ ֵעץ ַהּדֻ
ָבן ַעְצמֹו  ְבּדְ ל ַהּדֻ ְרִעיִנים( ׁשֶ ים )ַהּגַ ַהַחְרַצּנִ

ֵהם ְמַעט ְרִעיִלים.

ִלים ְלֶאֶרץ  ינוּ ׁשֹוֵלַח ְמַרּגְ ה ַרּבֵ ר מֹׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ
אֹוֵמר  הוּא  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחד  ָרֵאל,  ִיׂשְ
ּה  ָלֶהם ִלְבּדֹק הוּא: "וָּמה ָהָאֶרץ... ֲהיֵׁש ּבָ

ֵעץ ִאם ַאִין".
ר,  ׁשֵ ּכָ ָאָדם  רוּׁשֹו  ּפֵ "ֵעץ"  ׁשֶ ּכֹוֵתב  "י  ַרׁשִ

ֵבי ָהָאֶרץ. ֵגן ַעל יֹוׁשְ כוּתֹו ּתָ זְּ ׁשֶ
ַאְרֵצנוּ  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ת ֶאת  ָלֶרׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ
ִרים –  ׁשֵ ה, ָעֵלינוּ ִלְהיֹות ְיהוִּדים ּכְ דֹוׁשָ ַהּקְ
ְמָחה, ְוַגם  ׂשִ ִלְלמֹד ּתֹוָרה וְּלַקיֵּם ִמְצוֹות ּבְ

ְך. יַע ַעל ְסִביָבֵתנוּ ַלֲעׂשֹות ּכָ ּפִ ְלַהׁשְ
על פי במדבר יג, כ )ופירוש רש"י(

ֶדה אֹוְמִרים: ָשׂ ְבּ ֶדה אֹוְמִרים:ִאיָלנֹות ֶשׁ ָשׂ ְבּ ִאיָלנֹות ֶשׁ
ַער נּו ֲעֵצי ַהּיָ ַערָאז ְיַרּנְ נּו ֲעֵצי ַהּיָ ָאז ְיַרּנְ

ְפֵני ה' ְפֵני ה'ִמּלִ ִמּלִ
ּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץ י ָבא ִלׁשְ ּפֹוט ֶאת ָהָאֶרץּכִ י ָבא ִלׁשְ ּכִ

דברי הימים א טז, לגדברי הימים א טז, לג

l ֵעץ ֻּדְבְּדָבנִים   
     ִּבְפִריָחה


