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נכריז  כ  א ואמר: נאנח תשובה , אחד
השומע וה' ותפילה , תענית יו על
תחינתנו... יקבל ישראל עמו תפילות

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

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

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

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

ואמר: מה אחד

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

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

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

הלילה . אחריו

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

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

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

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

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

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

... ונעל הסמו ליער

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

לחיות!... להמשי

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

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

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

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

הקרובתארבוווווללללככככ בלילה מציעשג אני
שהוא כשתראו ומיד ביתו, ליד לו
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 שופטי שופטי שופטי שופטי פרשת פרשת פרשת פרשת 

חייחייחייחיי...'...'...'...' קורותקורותקורותקורות ''''אלהאלהאלהאלה

להבבבבממממווווששששבבבב ישבו העיר שבפאתי זקני
העתיק הספסל על קשישי
לאחדי וגרמה נשבה קרירה רוח בחצר.
לא מה איש אול תכופות, להתעטש
האול אל ולהיכנס החצר את לעזוב מיהר
קולנית. במריבה היו עסוקי .והנעי הח

'!'!'!'!אאאאררררבבבבעעעעיייי''''.הראשו צועק

השני.''''אאאאררררבבבבעעעעיייי מתנגד 'ושתי

ששששללללששששיייי''''עורי צמד בדיוק. ותשע
השלישי. קורא '!שכמותכ

שלאככככ בקולניות, הזקני התווכחו
בית ילדי קבוצת מביישת היתה
על דיברו לא ה לא, העשרה. בגיל ספר
חברי במספר דנו לא ג ה מניות,
היה לא פע א הדיו נושא הקואליציה.
את שהיא. כל היסטורית חשיבות בעל
הערבי בי שעת באותה רוח לות
ציפורי של המדוייק מספר הסעירה
האבות. בית חצר מעל שחלפו הדרור

אתללללפפפפתתתתעעעע סובבו הכל דממה. השתררה
שזה הקשישי אחד אל ראשיה
בפיו: חשובה וידיעה החצר, אל יצא עתה
את הדפיס משה, הוותיק ידידנו ,שמעת'
חייו. קורות כל את הכולל זכרונותיו ספר

נחטפה הראשונה שהמהדורא אומרי
שניה'. מהדורא להוציא עומד והוא כולה,

,,,,המהמו''''אאאאככככ משה', הוא מזל בר
הקולנית. למריבת וחזרו הזקני

חייבבבבצצצצדדדד ושנינותר כפופה קומתו ,
מהורהר, הוא יושב מאחריו. לו רבות
חייו קורות את שהנציח במשה מקנא
אעלה אני? ג כ אעשה 'אולי לדורות.
אולי יודע מי ,ד על חיי קורות את

.'בה שיתעניי מישהו יצא

מכסאו,ממממממממחחחחששששבבבבהההה התרומ למעשה.
שהמתי ההליכו את לקח
הוא לחדרו. אט אט ועלה בצד לו
האור את העלה ,השולח אל התיישב
חלק נייר גליו נטל ,השולח במנורת
'אלה גדולות: באותיות עליו ורש
הבאה בשורה עטו את נע חיי'. קורות
חייו. קורות בכתיבת להתחיל וביקש

ינקותי,''''עעעעלללל ימי 'את חשב. אכתוב?' מה
זוכר'. אינני בעריסה, תינוק כשהייתי

כיצד''''ההההאאאא ילדותי, שחר על אכתוב
הכתה ואמי וברפש, בבו שיחקתי
יבי לא הצעיר הדור ה ?כ על אותי

מדבר! אני מה על
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ווווההההאאאאדדדד סססספפפפרררר,,,, אאאאוווותתתתוווו ממממתתתתוווו דדדד ההההוווואאאא ההההאאאאדדדד
סססספפפפ תתתתווווככככ אאאאתתתת בבבבממממעעעעששששייייוווו ווווחחחחוווותתתת ררררוווו'.'.'.'.ככככוווותתתתבבבב

הזהההההקקקקבבבב""""הההה לעול היהודי את שלח
יפה!... ספר שיכתוב 1כדי

מופיעוווובבבבתתתתחחחחייייללללתתתת רמז)פרשתנו בדר)

מל אדונינו שכתב הספר
כ ועל בימינו. בקרוב שיתגלה המשיח

בשיחתנו...

בבבבחחחחייייררררהההה ווווככככחחחח דדדדררררככככיייי ששששתתתתיייי  ההההייייוווו ללללפפפפננננייייככככ ננננוווותתתת אאאאננננככככיייי רררראאאאהההה

פרשתששששבבבבוווועעעע את בתורה קראנו שעבר
מתחילה ראה פרשת והנה ראה.
לעבודת ביותר הנצרכי הפסוקי באחד
אנכי "ראה הפסוק: והוא בעולמו, האד

קללה" רכה ה לפניכ נתדברי) 
כו). יא,

ששששללללבבבבפפפפססססווווקקקק ררררצצצצווווננננוווו ששששככככלללל ממממבבבבוווואאאארררר ההההזזזזהההה
ההההייייתתתתהההה ההההעעעעוווולללל בבבבבבבבררררייייאאאאתתתת ההההקקקקבבבב""""הההה

בבבבטטטטוווובבבב!!!! ייייבבבבחחחחרררר ששששההההאאאאדדדד בבבבששששבבבביייילללל ררררקקקק

בראווווככככדדדדיייי לפועל, רצונו את להוציא
מציאויות: שתי

המערכתממממצצצצייייאאאאוווותתתת והיא טוב, של אחת
הקדושות, ספירות עשר של
בבורא האמונה לעול משתלשלות ומה
,האמיתיי ישראל ובחכמי עול

ושמירת חוקיו, וקיו ה' בדרכי ההליכה
מצוותיו.

המערכתווווממממצצצצייייאאאאוווותתתת והיא רוע, של אחת
דמסאבותא כתרי עשרה של

הטומאה), של כתרי ומה(עשרה
ב"ה הבורא במציאות הכפירה משתלשלות
והתעלמות ,האמיתיי ישראל ובחכמי

וחוקיו... עול מבורא מוחלטת

שתיוווואאאאחחחחרררר את הקב"ה שיצר
האד את ברא האפשרויות,
לקלוט המסוגלת מסועפת מערכת ע
של התדר את ג ,התדרי שני את
של התדר את וג הספירות עשר מערכת
דמסאבותא... הכתרי עשרה מערכת

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי ,שנמשי

ההההקקקקוווודדדדשששש ללללששששוווו אאאאוווותתתתייייוווותתתת ככככ""""בבבב

אותיות,בבבבללללששששוווו כ"ב ישנ הקודש
יצירה מ"ב)ובספר אמרו(פ"א

כלליות, מדרגות לג' מתחלקות שה
ופשוטות. כפולות את, :וה

האותיותההההאאאאממממוווותתתת שלש אאאאממממ""""ששששהוה)

בינה). חכמה, כתר, ראשונות: הג'

האותיותההההככככפפפפווווללללוווותתתת ז' ככככפפפפרררר""""תתתת,,,,ה בבבבגגגג""""דדדד
'כפולות', בש נקראות וה

בנועם רצד),שיח1. עמוד שליט"א.(ויקרא אדרי אליאב רבי לגאון

  
    



ליאאאאוווולללליייי שקנה האופ תלת על אכתוב
בכל אי הששי? הולדתי ליו סבי

.מעניי דבר שו

הספרגגגג בבית שערכנו השנתי הטיול על
סנפלינג, ביצענו לא לכתוב. אוכל לא
דבר כל אז היה לא בנג'י, או רפטינג
סת אטרקציות, חסר יבש, הכל יחודי,

בטבע... צעדה

החלממממווווטטטטבבבב ההתבגרות, בתקופת שאתחיל
חגגתי אי אכתוב שלי, המצוה מבר
המתנות את אזכיר ,החברי ע יחד

לי! שאיחלו הברכות את שקיבלתי,

כלאאאא כא אי ?בכ מיוחד מה לא!
הנייר! על חבל ,לציו הראוי דבר

המרגיזי,אאאאחחחחרררר הבגרות פצעי כ
הימי ,המשעממי המבחני
אי כ על ג המעש. חסרי שחלפו

לכתוב... אפשר

הצבא.צצצצרררריייי מתקופת להתחיל ,כ א
רצינו אי היינו, חזקי כמה אכתוב
התהוללנו כיצד כולו, העול את לכבוש

לה ועברו חלפו אי שלשבצוותא... 
חידוש. כל בכ אי לא! ...שני

היואאאאנננניייי נישואי! ימי להתחיל! מהיכ יודע
של תקוה, של ימי !יפי ימי אלה
שמחה! ושל אהבה של ימי אופטימיות,
של עכור זכר ?ימי מאות נותר מה א
ממקו התרוצצות של בבנק, אוברדרפט
שנולדו, הילדי למשנהו. אחד עבודה

ע שגדל האוברדרפט ובעטו. גדלו
והתרוצצויות ,מהמורי הפתק ,הילדי
!כ על לכתוב אוכל לא לא, .המשרדי בי

המאוחרת?אאאאוווולללליייי מהתקופה אתחיל
ואני לצבא, הלכו כשהילדי
פנוי בזמ עמוסי לבד, נותרנו ואשתי
ימי על לאחור ולהתבוננות למריבות
על אכתוב אולי שחלפו? הנעורי
הבדידות? את להפיג שקנינו הכלב
בחודש פע לבקר שבאו הילדי על
?החיי בשביל כס הרבה קצת ולבקש

מדאי... משעמ

מרופאממממהההה יחד רצנו הקנה! ימי נותר?
למשנהו, אחד חולי מבית לרופא
אל האשה את ליתי קודר שביו עד
שלחוני מכ ולאחר אדמתה, חלקת

האבות. בית אל הילדי

בסתיווווואאאאוווולללליייי הציפורי מריבות על אכתוב
הנחמדי קניה על ובאביב?

אכתוב???' מה על קבר? אלי שירדו

לבקרובבבבששששעעעעתתתת בניו הגיעו בוקר
השולח על רכו ומצאוהו
ד מעל מונח היה ראשו .חיי רוח בלא
חיי'... קורות 'אלה שכותרתו: ולב ריק

הגה"קאאאאתתתת סיפר הזה הסיפור  המשל
זיע"א, אברמסקי יחזקאל רבי

:ההההעעעעממממוווודדדדוסיי ללללסססספפפפרררר.... דדדדווווממממיייי ההההאאאאדדדד ''''חחחחיייייייי
ווווההההעעעעממממוווודדדד ההההלללליייידדדדהההה,,,, ייייוווו ההההוווואאאא ההההרררראאאאששששוווו
ממממחחחחיייייייי ייייוווו ווווככככלללל ההההפפפפטטטטייייררררהההה,,,, ייייוווו ההההוווואאאא ההההאאאאחחחחררררוווו



  
           



ווווההההאאאאדדדד סססספפפפרררר,,,, אאאאוווותתתתוווו ממממתתתתוווו דדדד ההההוווואאאא ההההאאאאדדדד
סססספפפפ תתתתווווככככ אאאאתתתת בבבבממממעעעעששששייייוווו ווווחחחחוווותתתת ררררוווו'.'.'.'.ככככוווותתתתבבבב

הזהההההקקקקבבבב""""הההה לעול היהודי את שלח
יפה!... ספר שיכתוב 1כדי

מופיעוווובבבבתתתתחחחחייייללללתתתת רמז)פרשתנו בדר)

מל אדונינו שכתב הספר
כ ועל בימינו. בקרוב שיתגלה המשיח

בשיחתנו...

בבבבחחחחייייררררהההה ווווככככחחחח דדדדררררככככיייי ששששתתתתיייי  ההההייייוווו ללללפפפפננננייייככככ ננננוווותתתת אאאאננננככככיייי רררראאאאהההה

פרשתששששבבבבוווועעעע את בתורה קראנו שעבר
מתחילה ראה פרשת והנה ראה.
לעבודת ביותר הנצרכי הפסוקי באחד
אנכי "ראה הפסוק: והוא בעולמו, האד

קללה" רכה ה לפניכ נתדברי) 
כו). יא,

ששששללללבבבבפפפפססססווווקקקק ררררצצצצווווננננוווו ששששככככלללל ממממבבבבוווואאאארררר ההההזזזזהההה
ההההייייתתתתהההה ההההעעעעוווולללל בבבבבבבבררררייייאאאאתתתת ההההקקקקבבבב""""הההה

בבבבטטטטוווובבבב!!!! ייייבבבבחחחחרררר ששששההההאאאאדדדד בבבבששששבבבביייילללל ררררקקקק

בראווווככככדדדדיייי לפועל, רצונו את להוציא
מציאויות: שתי

המערכתממממצצצצייייאאאאוווותתתת והיא טוב, של אחת
הקדושות, ספירות עשר של
בבורא האמונה לעול משתלשלות ומה
,האמיתיי ישראל ובחכמי עול

ושמירת חוקיו, וקיו ה' בדרכי ההליכה
מצוותיו.

המערכתווווממממצצצצייייאאאאוווותתתת והיא רוע, של אחת
דמסאבותא כתרי עשרה של

הטומאה), של כתרי ומה(עשרה
ב"ה הבורא במציאות הכפירה משתלשלות
והתעלמות ,האמיתיי ישראל ובחכמי

וחוקיו... עול מבורא מוחלטת

שתיוווואאאאחחחחרררר את הקב"ה שיצר
האד את ברא האפשרויות,
לקלוט המסוגלת מסועפת מערכת ע
של התדר את ג ,התדרי שני את
של התדר את וג הספירות עשר מערכת
דמסאבותא... הכתרי עשרה מערכת

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי ,שנמשי

ההההקקקקוווודדדדשששש ללללששששוווו אאאאוווותתתתייייוווותתתת ככככ""""בבבב

אותיות,בבבבללללששששוווו כ"ב ישנ הקודש
יצירה מ"ב)ובספר אמרו(פ"א

כלליות, מדרגות לג' מתחלקות שה
ופשוטות. כפולות את, :וה

האותיותההההאאאאממממוווותתתת שלש אאאאממממ""""ששששהוה)

בינה). חכמה, כתר, ראשונות: הג'

האותיותההההככככפפפפווווללללוווותתתת ז' ככככפפפפרררר""""תתתת,,,,ה בבבבגגגג""""דדדד
'כפולות', בש נקראות וה

בנועם רצד),שיח1. עמוד שליט"א.(ויקרא אדרי אליאב רבי לגאון

  
    



ליאאאאוווולללליייי שקנה האופ תלת על אכתוב
בכל אי הששי? הולדתי ליו סבי

.מעניי דבר שו

הספרגגגג בבית שערכנו השנתי הטיול על
סנפלינג, ביצענו לא לכתוב. אוכל לא
דבר כל אז היה לא בנג'י, או רפטינג
סת אטרקציות, חסר יבש, הכל יחודי,

בטבע... צעדה

החלממממווווטטטטבבבב ההתבגרות, בתקופת שאתחיל
חגגתי אי אכתוב שלי, המצוה מבר
המתנות את אזכיר ,החברי ע יחד

לי! שאיחלו הברכות את שקיבלתי,

כלאאאא כא אי ?בכ מיוחד מה לא!
הנייר! על חבל ,לציו הראוי דבר

המרגיזי,אאאאחחחחרררר הבגרות פצעי כ
הימי ,המשעממי המבחני
אי כ על ג המעש. חסרי שחלפו

לכתוב... אפשר

הצבא.צצצצרררריייי מתקופת להתחיל ,כ א
רצינו אי היינו, חזקי כמה אכתוב
התהוללנו כיצד כולו, העול את לכבוש

לה ועברו חלפו אי שלשבצוותא... 
חידוש. כל בכ אי לא! ...שני

היואאאאנננניייי נישואי! ימי להתחיל! מהיכ יודע
של תקוה, של ימי !יפי ימי אלה
שמחה! ושל אהבה של ימי אופטימיות,
של עכור זכר ?ימי מאות נותר מה א
ממקו התרוצצות של בבנק, אוברדרפט
שנולדו, הילדי למשנהו. אחד עבודה

ע שגדל האוברדרפט ובעטו. גדלו
והתרוצצויות ,מהמורי הפתק ,הילדי
!כ על לכתוב אוכל לא לא, .המשרדי בי

המאוחרת?אאאאוווולללליייי מהתקופה אתחיל
ואני לצבא, הלכו כשהילדי
פנוי בזמ עמוסי לבד, נותרנו ואשתי
ימי על לאחור ולהתבוננות למריבות
על אכתוב אולי שחלפו? הנעורי
הבדידות? את להפיג שקנינו הכלב
בחודש פע לבקר שבאו הילדי על
?החיי בשביל כס הרבה קצת ולבקש

מדאי... משעמ

מרופאממממהההה יחד רצנו הקנה! ימי נותר?
למשנהו, אחד חולי מבית לרופא
אל האשה את ליתי קודר שביו עד
שלחוני מכ ולאחר אדמתה, חלקת

האבות. בית אל הילדי

בסתיווווואאאאוווולללליייי הציפורי מריבות על אכתוב
הנחמדי קניה על ובאביב?

אכתוב???' מה על קבר? אלי שירדו

לבקרובבבבששששעעעעתתתת בניו הגיעו בוקר
השולח על רכו ומצאוהו
ד מעל מונח היה ראשו .חיי רוח בלא
חיי'... קורות 'אלה שכותרתו: ולב ריק

הגה"קאאאאתתתת סיפר הזה הסיפור  המשל
זיע"א, אברמסקי יחזקאל רבי

:ההההעעעעממממוווודדדדוסיי ללללסססספפפפרררר.... דדדדווווממממיייי ההההאאאאדדדד ''''חחחחיייייייי
ווווההההעעעעממממוווודדדד ההההלללליייידדדדהההה,,,, ייייוווו ההההוווואאאא ההההרררראאאאששששוווו
ממממחחחחיייייייי ייייוווו ווווככככלללל ההההפפפפטטטטייייררררהההה,,,, ייייוווו ההההוווואאאא ההההאאאאחחחחררררוווו



  
    



שביארווווממממצצצצאאאאננננוווו מליובאוויטש לרבי
:יצירה3כ מ"ז)בספר (פ"ד

בנפ ה שערי שבעה שתיאיתא, ש:
.הא נקבי שני הפה, ,אזני שתי ,עיני

אאאאללללווווווווההההננננהההה ששששפפפפתתתתחחחחיייי ההההטטטטעעעע,עיני)

ופה) חוט ,אזניבבבבשששש ננננקקקקרררראאאאיייי
ממממתתתתקקקקששששרררר יייידדדד עעעעלללל ככככיייי ההההוווואאאא ,',',','ששששעעעערררריייי''''
דדדדררררככככ ששששההההרררריייי ללללוווו,,,, ששששחחחחווווצצצצהההה ממממהההה עעעע ההההאאאאדדדד
,,,,ממממבבבבחחחחוווו ווווששששפפפפעעעע ממממיייידדדדעעעע ממממקקקקבבבבלללל ההההאאאאדדדד
אאאאלללל ממממתתתתווווככככוווו ממממששששפפפפייייעעעע גגגג ההההוווואאאא וווודדדדררררככככ

אאאאוווותתתתוווו.... ההההססססוווובבבבבבבביייי

לכניסהוווועעעעתתתתהההה,,,, השערי שנבראו אחר
הבחירה אפשרות ניתנה וליציאה,
ואיזה להכניס תדר איזה שיבחר לאד

להוציא... תדר

,,,,פרשתווווככככאאאא מתחילה זו, בנקודה
השבוע...

התורה:בבבבפפפפררררששששהההה אותנו מזהירה שלנו
שלכ השערי את נ אנא,
'ל'תדרי ,רוחניי 'ל'תדרי רק

בראשית,המשדרי ביוצר אמיתית אמונה
ונרחיב... ...האמיתיי ישראל ובחכמי

ששששבבבברררראאאאשששש ההההששששעעעערררריייי קקקקדדדדווווששששתתתת

רבינובבבבששששייייחחחחהההה עט"ר מארי אבא שמסר
זיע"א אברג'ל מיכאל יור

א),אמר מאמר  שופטי ,נוע וז"ל:(אמרי

"פטיפפפפררררששששתתתתננננוווו במצות: פותחת
ערי כל ל  טריו

"בטיל ל נת אלקי ה' (דבריאר 
יח). טז,

שישפפפפייייררררווווששששהההה הוא זו מצוה של הפשוט
ושוטרי שופטי להעמיד
לרעהו איש בי שישפטו ועיר עיר בכל

צ פימשפט על הדי את ויפסקו דק,
הקדושה. תורתנו דיני

היאאאאא המצוה, של הפשוט פירושה מלבד
שופט להיות אד כל שצרי רומזת ג

שבעת על היטב ולהשגיח עצמו, על ושוטר
השערי(הפתחי),בראשו הקב"ה לו שנת

נחיריו ושני אזניו ושתי עיניו שתי :שה
לתו דרכ להכניס יתאפשר שלא ופיו,
הקב"ה. כרצו שאינו דבר שו תודעתו

כלווווזזזזההההוווו:::: ל  טריו פטי'
את שתעשה כלומר, ,'ערי
השערי כל על ושוטר שופט עצמ
לתו דרכ יכנס לבל ,שבראש

ה'. כרצו שאינו זר דבר תודעת

אדוווובבבבייייאאאאוווורררר כל צרי כי בפרטות: הדבר
שלא עיניו זוג על היטב להשגיח
שאינ בדברי להסתכל פקוחות תהיינה
בו, וכיוצא ח"ו אסורות ובמראות צנועי

הובאו יצחק'3. יוסף אהל ב'תהלים מנחםדבריו תהלות פירוש צו).עם עמוד (ח"ה

  
      



דגש :אופני שני בקריאת שיש לפי
גבורה,ורפה חסד, תחתונות: הז' וה)

ויסוד). הוד נצח, תפארת,

והווווההההפפפפששששווווטטטטוווותתתת עשרה שתי ה
לללל""""ננננהאותיות טטטט""""יייי זזזז""""חחחח הההה""""וווו

צצצצ""""קקקק,,,, אותיותסססס""""עעעע כי 'פשוטות', ונקראות
ורפה דגש של האופני שני בה אי אלו
יצירה בספר כמבואר ,האלכסו גבולי י"ב וה)

מ"ב). פ"ה

לצמצוווואאאאתתתת אפשר הללו המדרגות ג'
כזו: בצורה יותר,

הההה''''ככככפפפפווווללללוווותתתת''''ששששללללשששש ווווששששבבבבעעעע הההה''''אאאאממממוווותתתת''''
ההההעעעעייייקקקקררררייייוווותתתת אאאאוווותתתתייייוווותתתת ורקהההה)

יותר נעלות ה ה'אמות' גופא, שבה

כל של המקורות ה דה'אמות' מ'הכפולות',

האותיות).

ררררקקקקווווששששתתתתיייי הההה הההה''''פפפפששששווווטטטטוווותתתת'''' עעעעששששררררהההה
אאאאוווותתתתייייוווותתתת ממממעעעעששששרררר ההההתתתתפפפפששששטטטטוווותתתת
פפפפששששווווטטטטוווותתתת,,,, בבבבשששש ננננקקקקרררראאאאוווותתתת ששששללללככככ ההההעעעעייייקקקקררררייייוווותתתת....

ההההתתתתפפפפששששטטטטוווותתתת.... ממממללללששששוווו ''''פפפפששששווווטטטטוווותתתת''''

י'וווובבבבייייתתתתרררר האציל הקב"ה ביאור:
מה הנמש והאור ספירות,

האותיות בתו אותמתלבש כל (כאשר

בתוכה), המתגלה האור למדרגת ככלי משמשת

להוות האור ונשפע נמש ומהאותיות
ידי שעל ונמצא .הנבראי את ולהחיות

המציאות... כל נבראה 2האותיות

האד...ווווננננחחחחזזזזוווורררר לבריאת

ההההאאאאוווותתתתייייוווותתתת יייידדדדיייי עעעעלללל ננננבבבברררראאאא ההההככככלללל

שישאאאאחחחחדדדד ביותר הקדומי הספרי
כתובי ובו יצירה ספר הוא בידינו
ידי על שנבראה והבריאה אותיות, הכ"ב

מהאותיות אחת שהבוראכל שביארנו (וכמו

האותיות). דר אות ושלשל ספירות האציל

שכתובהוווובבבבתתתתוווו הארוכה הרשימה כל
.האד בריאת ג כתובה ,ש
מעשה בכל נתמקד לא ,כמוב ואנו,
בנקודה נתמקד אלא ,האד בריאת
חלוקת והיא לענייננו, הנצרכת אחת

:האד שבגו אברי הכ"ב

נבראו:עעעעלללל אמ"ש האותיות שלש ידי
גוה. בט ראש,

כפר"תעעעעלללל בג"ד האותיות שבע ידי
ההההננננפפפפשששש,,,,נבראו: ששששעעעערררריייי וה:ששששבבבבעעעעהההה

הא נקבי שני ,אזני שתי ,עיני שתי
והפה.

ז"חוווועעעעלללל ה"ו אותיות הי"ב ידי
נבראו: צ"ק ס"ע ל"נ ט"י
כליות, שתי ,רגלי שתי ,ידי שתי
קיבה ,קורקב כבד, ,דקי מרה,

וטחול.

ספר חב"ד2. מה),הערכים עמוד אטב"ח, אל"ף - אותיות נפלאים.(מערכת דברים באורך שם ועיין



  
    



שביארווווממממצצצצאאאאננננוווו מליובאוויטש לרבי
:יצירה3כ מ"ז)בספר (פ"ד

בנפ ה שערי שבעה שתיאיתא, ש:
.הא נקבי שני הפה, ,אזני שתי ,עיני

אאאאללללווווווווההההננננהההה ששששפפפפתתתתחחחחיייי ההההטטטטעעעע,עיני)

ופה) חוט ,אזניבבבבשששש ננננקקקקרררראאאאיייי
ממממתתתתקקקקששששרררר יייידדדד עעעעלללל ככככיייי ההההוווואאאא ,',',','ששששעעעערררריייי''''
דדדדררררככככ ששששההההרררריייי ללללוווו,,,, ששששחחחחווווצצצצהההה ממממהההה עעעע ההההאאאאדדדד
,,,,ממממבבבבחחחחוווו ווווששששפפפפעעעע ממממיייידדדדעעעע ממממקקקקבבבבלללל ההההאאאאדדדד
אאאאלללל ממממתתתתווווככככוווו ממממששששפפפפייייעעעע גגגג ההההוווואאאא וווודדדדררררככככ

אאאאוווותתתתוווו.... ההההססססוווובבבבבבבביייי

לכניסהוווועעעעתתתתהההה,,,, השערי שנבראו אחר
הבחירה אפשרות ניתנה וליציאה,
ואיזה להכניס תדר איזה שיבחר לאד

להוציא... תדר

,,,,פרשתווווככככאאאא מתחילה זו, בנקודה
השבוע...

התורה:בבבבפפפפררררששששהההה אותנו מזהירה שלנו
שלכ השערי את נ אנא,
'ל'תדרי ,רוחניי 'ל'תדרי רק

בראשית,המשדרי ביוצר אמיתית אמונה
ונרחיב... ...האמיתיי ישראל ובחכמי

ששששבבבברררראאאאשששש ההההששששעעעערררריייי קקקקדדדדווווששששתתתת

רבינובבבבששששייייחחחחהההה עט"ר מארי אבא שמסר
זיע"א אברג'ל מיכאל יור

א),אמר מאמר  שופטי ,נוע וז"ל:(אמרי

"פטיפפפפררררששששתתתתננננוווו במצות: פותחת
ערי כל ל  טריו

"בטיל ל נת אלקי ה' (דבריאר 
יח). טז,

שישפפפפייייררררווווששששהההה הוא זו מצוה של הפשוט
ושוטרי שופטי להעמיד
לרעהו איש בי שישפטו ועיר עיר בכל

צ פימשפט על הדי את ויפסקו דק,
הקדושה. תורתנו דיני

היאאאאא המצוה, של הפשוט פירושה מלבד
שופט להיות אד כל שצרי רומזת ג

שבעת על היטב ולהשגיח עצמו, על ושוטר
השערי(הפתחי),בראשו הקב"ה לו שנת

נחיריו ושני אזניו ושתי עיניו שתי :שה
לתו דרכ להכניס יתאפשר שלא ופיו,
הקב"ה. כרצו שאינו דבר שו תודעתו

כלווווזזזזההההוווו:::: ל  טריו פטי'
את שתעשה כלומר, ,'ערי
השערי כל על ושוטר שופט עצמ
לתו דרכ יכנס לבל ,שבראש

ה'. כרצו שאינו זר דבר תודעת

אדוווובבבבייייאאאאוווורררר כל צרי כי בפרטות: הדבר
שלא עיניו זוג על היטב להשגיח
שאינ בדברי להסתכל פקוחות תהיינה
בו, וכיוצא ח"ו אסורות ובמראות צנועי

הובאו יצחק'3. יוסף אהל ב'תהלים מנחםדבריו תהלות פירוש צו).עם עמוד (ח"ה



  
    



רביהיה, קם אחד יום כאשר הפלא, מן כן, על

ולבקר ללכת ברצונו כי והכריז, פינחס

בני שכינוהו כפי - העּור' 'הכנר - ירחמיאל ר' ִֵָאת

ּדוּיֹו. ערש על ולסעדו למשכב, נפל אשר - ְַהעיר

תמהו'מה - מיומיים?' יום ומה מגוברין, גבר

אין. ומענה אחיו, אל איש העיר ִָבני

העיר,הכנר קוריץ של בנופה היה קבוע ִֵָהעּור,

שניצב גזע, שפוף קשיש, אילן כאותו

הקהילה: ועד בית של פתחו על נאמן כשומר

ועדכשם בית את הדור מבני איש זכר שלא

לא כך אילן, אותו מבלי הקהילה

כנר. אותו מבלי עירם קוריץ להם היתה זכורה

הכנר.יהודי ירחמיאל ר' היה ותמים פשוט

ריחיים נתלו למאז נעוריו. משחר כבר

ידו. מתוך הכנור מש לא בצוארו. פרנסה של

נגן מיטיב סתם לא כי עליו, הסהידו נגן מביני

לפ היודע ממש, אומן אלא במומחיותהוא, רוט

העדינים. המיתרים על נדיר ובכשרון יתר

היתה לא שוב ברבים, זו תכונתו משנודעה

אחרת, שמחה כל או חתונה, בקוריץ נערכת

ומאומנותו כנורו. צלילי בתוכה שּיּׁשמעּו ְִֶָֽמבלי

בכבוד. לו מצויה פרנסתו היתה זו,

מתפרנסברם, החל מאז הימים ארכו לא

בו ופגע שהתרגש עד אומנות, מאותה

לפתע אחד. בהיר ביום ונמהר: מר אסון

ירחמיאל ר' ונותר מאורותיו, לו נחשכו פתאום,

לראות. יוכל לא עיניו. בשתי סומא הכנר

הפתאומיהזעזוע אסונו דבר נורא. היה בעיר

אדם, כל בלב פגע האהוד, הכנר של

באסונו חש שלא אחד, קוריץ בן לך היה ולא

זו לא כולה. העיר של כאסונה הכנר של הפרטי

ירחמיאל ר' יחדל מעתה כי חששו. זו, אף

בכנורו, ולהנעימן העיר בני בשמחות עוד להופיע

מהרה. להפריך בעצמו הכנר טרח זה חשש אולם

במועד שהתקיימה הקרובה בחתונה כבר שכן

ירחמיאל, ר' הופיע המצער, למקרה סמוך

וניצח הטובים. משכניו אחד בידי מובל כשהוא

רק דבר. עמו אירע לא כמו אּמן, ביד מלאכתו ָָעל

נותרו ידיו אצבעות אבל היו, עצומות עיניו

השמחה ומן ימימה, כמימים ורגישות גמישות

שהוא. כל אפילו המזג חסר לא

היומני שנים, כיובל בינתים להן חלפו וכבר אז,

כשהוא ועצומות, טוחות הכנר של עיניו

מדי התנדבו, אשר הּפקחים, של בחסדיהם ְִִַתלוי

בעלי ידעו וכבר חפצו. למחוז להובילו פעם,

בבי בנגינות לנצח הזמינוהו אשר השמחות,

ׂשּומה לו. ישלמו אשר השכר מלבד כי ָהילולתם,

אל יוליכנו אשר אדם. אצלו לשגר גם עליהם

לביתו. בחזרה ממנה ישיבנו ואשר המסיבה

חרבאף לא עצומות. הכנר של עיניו שהיו פי על

מתלהב ירחמיאל ר' כשהיה דמעתן. מקור

קילוחים שני היו נפרץ, חזון זה והיה בנגינתו,

החתומות, עיניו ריסי מבין פורצים דמע של

הרף. ללא ארוכות שעות וניגרים מפּכים ְִַואלו

בלהט החוגג ההמון כל את היה גורף הוא אף

השתפכות של ונגינות הסוערת, הנפש.נפשו

היו מעוררות נלאים, בלתי עוז בריקודי מלוות

הבא. השחר את

זלא עלהיה חופפת יתירה קדושה כי סוד, ה

צדיקים כן על כי העּור, הכנר של ִֵָנגינתו

רבי הצדיק ואף לשומעה, חיבבו וקדושים

זז לא דמתא, העליון קדוש בעצמו, פינחס

בקוריץ. היותו ימי כל מחבבה

הצדיק(אמת),איברא של הליכתו ועד מכאן

שלא בביתו, חולים ביקור לבקרו

ותמיהת הדרך, היתה רחוקה - כמנהגו

פתרונה. ודרשה בעינה עמדה כך, על התמהים

  
    



כגו קדושה, בדברי רק יסתכלו אלא
וכ התורה, של הקדושות באותיותיה

.צדיקי של בפני

ככככרררראאאאוווויייי,,,,ווווככככששששייייקקקקדדדדשששש עעעעייייננננייייוווו אאאאתתתת יזכהההההאאאאדדדד
הקדושה, בתורה עיניו שיאירו
יזכה וכ שבה, הנפלא העומק את ויבי

חז"ל כמאמר שכינה, פני ארלקבל דר)

א) פרק סו ערוהרבה דבר הרואה ש'כל
פני ומקבל זוכה ממנו, עיניו את ז ואינו
מראות עיניו ועוצ" שנאמר: השכינה',

טו),ברע" לג, "מל(ישעיה :כ אחרי וכתוב
"עיני תחזינה יז)...ביופיו פסוק 4(ש

ובענין גרליץ4. מרדכי הרב הגאון סיפר זה

-שליט"א קכט עמוד ח"ד עבדיך, (בסוד

המחבר), ברשות וז"ל:הועתק

הטהורותמדת לרגליו נר היתה אשר האמת,

פינחס רבי ונשגב, קדוש צדיק אותו של

וסעיף סעיף כל על היתה פרושה מקוריץ,

חיי באורח ותחום תחום כל ועל עולם, מהליכות

אחרי אחריה, מבקש פינחס ורבי יש, יום. היום

על ותוהה אחריה מפשפש נפשו, משאת האמת,

לא אדם בני סתם אשר מקומות, בכאלו קנקנה

מקומה. שם גם כי דעתם, על בכלל מעלים היו

רגליומאותה את פינחס רבי היה מדיר סיבה,

היה משגר ישראל. חולי של מבתיהם

לרפואה איחוליו ואת ברכותיו את להם

בחוליים. אותם סועד אף שליח, בידי שלימה

להרחבת ודאגה בעבורם ממון פיזור ידי על

כח באמצעות הכל אבל מחסורם, ולכל דעתם

בינתים. מתווכת שניה כשיד כחו,

מבקשיםהיו - ותלמידיו כך, על תמהים הבריות

לימוד. הצריכה תורה אותה לדעתטעמהשל

כוונתו: את להסביר ונאות להם נענה הוא אף

בבואי'הראתי לפעמים, 'כי הצדיק, שח לדעת',

באבק רגליו ניגפות חולה, שללבקר

מתחת בחוץ, ושתים דקה אני ניצב שקר:

שקט - והנה לביתו. אכנס בטרם לחלונו.

דקה. דממה קול ושלוה.

כפותאף אציג אך ואולם, יּׁשמע, לא ִַָהגה

אנחות תתחלנה מיד הסף, על רגלי

יסורי כל משל, החדר, בחלל לנסר וגניחות

באחת... החולה, על עליו, ובאו נקבצו איוב

'כל'אמת', סניגוריא, ולימד הצדיק המשיך

הוא אין לטובה, החולה של כוונתו

שאתפלל כדי עליו, רחמי את לעורר אלא מבקש

שלו, שהרחמים מי מלפני רחמים, למענו ואבקש

שקר של ריח זו, היא דעת גניבת - כן פי על אף אך

לה!' גרמא להיות חפץ אני ואין הימנה, נודף

השמעת'דיה המדה, על יתר אחת קול הגבהת

אחד בקנה עולה אינה אשר אחת, גניחה

האדם את להטות כדי היסורים, מּסת ִַעם

באורחמנתיב רגליו את ולהעמיד האמת,

גורם, אני אהיה כלום ושלום! חס שקר,

אחרים?!' להכשיל חלילה,

שקרהואיל בסרך כי שומעים, הבריות והיו

מהרהרים היו לא שוב מילתא, תליא

שהכל לפי כלום, ולא הצדיק של דרכיו אחרי

כחוט סטיה, כל שעל גדול, ועד למקטון יודעים,

פינחס, רבי הוא, מוכן האמת, מקוטב השערה,

ללאהיסוס. רגע, עתובכל בכל למסוראתנפשו,



  
    



רביהיה, קם אחד יום כאשר הפלא, מן כן, על

ולבקר ללכת ברצונו כי והכריז, פינחס

בני שכינוהו כפי - העּור' 'הכנר - ירחמיאל ר' ִֵָאת

ּדוּיֹו. ערש על ולסעדו למשכב, נפל אשר - ְַהעיר

תמהו'מה - מיומיים?' יום ומה מגוברין, גבר

אין. ומענה אחיו, אל איש העיר ִָבני

העיר,הכנר קוריץ של בנופה היה קבוע ִֵָהעּור,

שניצב גזע, שפוף קשיש, אילן כאותו

הקהילה: ועד בית של פתחו על נאמן כשומר

ועדכשם בית את הדור מבני איש זכר שלא

לא כך אילן, אותו מבלי הקהילה

כנר. אותו מבלי עירם קוריץ להם היתה זכורה

הכנר.יהודי ירחמיאל ר' היה ותמים פשוט

ריחיים נתלו למאז נעוריו. משחר כבר

ידו. מתוך הכנור מש לא בצוארו. פרנסה של

נגן מיטיב סתם לא כי עליו, הסהידו נגן מביני

לפ היודע ממש, אומן אלא במומחיותהוא, רוט

העדינים. המיתרים על נדיר ובכשרון יתר

היתה לא שוב ברבים, זו תכונתו משנודעה

אחרת, שמחה כל או חתונה, בקוריץ נערכת

ומאומנותו כנורו. צלילי בתוכה שּיּׁשמעּו ְִֶָֽמבלי

בכבוד. לו מצויה פרנסתו היתה זו,

מתפרנסברם, החל מאז הימים ארכו לא

בו ופגע שהתרגש עד אומנות, מאותה

לפתע אחד. בהיר ביום ונמהר: מר אסון

ירחמיאל ר' ונותר מאורותיו, לו נחשכו פתאום,

לראות. יוכל לא עיניו. בשתי סומא הכנר

הפתאומיהזעזוע אסונו דבר נורא. היה בעיר

אדם, כל בלב פגע האהוד, הכנר של

באסונו חש שלא אחד, קוריץ בן לך היה ולא

זו לא כולה. העיר של כאסונה הכנר של הפרטי

ירחמיאל ר' יחדל מעתה כי חששו. זו, אף

בכנורו, ולהנעימן העיר בני בשמחות עוד להופיע

מהרה. להפריך בעצמו הכנר טרח זה חשש אולם

במועד שהתקיימה הקרובה בחתונה כבר שכן

ירחמיאל, ר' הופיע המצער, למקרה סמוך

וניצח הטובים. משכניו אחד בידי מובל כשהוא

רק דבר. עמו אירע לא כמו אּמן, ביד מלאכתו ָָעל

נותרו ידיו אצבעות אבל היו, עצומות עיניו

השמחה ומן ימימה, כמימים ורגישות גמישות

שהוא. כל אפילו המזג חסר לא

היומני שנים, כיובל בינתים להן חלפו וכבר אז,

כשהוא ועצומות, טוחות הכנר של עיניו

מדי התנדבו, אשר הּפקחים, של בחסדיהם ְִִַתלוי

בעלי ידעו וכבר חפצו. למחוז להובילו פעם,

בבי בנגינות לנצח הזמינוהו אשר השמחות,

ׂשּומה לו. ישלמו אשר השכר מלבד כי ָהילולתם,

אל יוליכנו אשר אדם. אצלו לשגר גם עליהם

לביתו. בחזרה ממנה ישיבנו ואשר המסיבה

חרבאף לא עצומות. הכנר של עיניו שהיו פי על

מתלהב ירחמיאל ר' כשהיה דמעתן. מקור

קילוחים שני היו נפרץ, חזון זה והיה בנגינתו,

החתומות, עיניו ריסי מבין פורצים דמע של

הרף. ללא ארוכות שעות וניגרים מפּכים ְִַואלו

בלהט החוגג ההמון כל את היה גורף הוא אף

השתפכות של ונגינות הסוערת, הנפש.נפשו

היו מעוררות נלאים, בלתי עוז בריקודי מלוות

הבא. השחר את

זלא עלהיה חופפת יתירה קדושה כי סוד, ה

צדיקים כן על כי העּור, הכנר של ִֵָנגינתו

רבי הצדיק ואף לשומעה, חיבבו וקדושים

זז לא דמתא, העליון קדוש בעצמו, פינחס

בקוריץ. היותו ימי כל מחבבה

הצדיק(אמת),איברא של הליכתו ועד מכאן

שלא בביתו, חולים ביקור לבקרו

ותמיהת הדרך, היתה רחוקה - כמנהגו

פתרונה. ודרשה בעינה עמדה כך, על התמהים



  
    



לאחריו. ונת פניו הפ מתיא רבי אותו
הפ שמאלו, צד על לו ועמד השט בא שוב
צד. מכל לו מתהפ והיה ,ימי לצד פניו

'מתייראאאאאממממרררר חרש: ב מתיא רבי
הרע יצר עלי יתגבר שמא אני

קראויחטיאני'. צדיק? אותו עשה מה
לפניו, משרת שהיה תלמיד לאותו
ומסמר'. אש לי והבא ל' לו: ואמר
ונתנו באש המסמר את נת לו. הביא

נזדעזע ,כ השט שראה כיו בעיניו.
לאחוריו. ונפל

אמרבבבבאאאאוווותתתתהההה לרפאל, הקב"ה קרא שעה
ב מתיא רבי את לרפא ל' לו:
'מי לו: אמר לפניו, ועמד בא חרש'.
ששלחני רפאל, הוא 'אני לו: אמר אתה?'
לו: אמר .'עיני את לרפאות הקב"ה
הקב"ה לפני חזר היה'. שהיה מה 'הניחני,
וכ כ ,עול של 'רבונו לפניו: ואמר

למיכל דוד נישואי שאולבאריכות של (בתו

אתהמלך), נמרץ בקיצור כעת נביא ואנו

שחסרים שמרגיש ומי הנישואים, עם המעשה

ונתחיל: הללו. במקורות שם יעיין פרטים לו

ישראל.הפלשתים עם נגד למלחמה יצאו

מחניהם, בראש יצא הענק גלית

הוציא המלך שאול בו. להילחם פחדו וישראל

יתן ויהרגהו, בגלית להילחם שיעז שמי כרוז,

וכמו לאשה, בתו את לו יתן וגם גדול עושר לו

הּמל יעׁשרּנּו יּכּנּו אׁשר האיׁש "והיה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָשנאמר:

אביו ּבית ואת לֹו יּתן ּבּתֹו ואת ּגדֹול ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹעׁשר

ּביׂשראל" חפׁשי כה).יעׂשה יז, (שמואל-א ְְְֲִִֵֶַָָֽ

לקראתדוד ויצא המערכה, לשדה נזדמן

והרגו. הפלשתי

שלומכאן ובסופו העניינים, מעט התגלגלו

ברצונך אם לדוד: שאול אמר דבר

בנוסף להביא עליך לאשה בתי מיכל את לשאת

פלשתים. ערלות מאה גם הקידושין לכסף

יהיהודוד קידושין הכסף בעיה. אין אמר:

לי שהבטחת העושר על שלי המחילה

,('הּמל תוךואת('יעׁשרּנּו לך מביא אני הערלות ְְֶֶֶַַ

דקות... כמה

היה. וכך

המקדשואז שניהם, בין הלכתי ויכוח פרץ

במלוה גם דברים בשני (מחילתאשה

בפרוטההעושר) ערלות),וגם האשה(מאה האם

לא שהאשה סבר שאול לא. או בכך מתקדשת

ואילו פנויה, נשארה מיכל וממילא מתקדשת

אשתו. מיכל וממילא מקודשת שהיא סבר דוד

לישושאול בן לפלטי והשיאה בתו מיכל את לקח

לאפלטי ולכן דוד של לשיטתו חשש

זאת, למרות אך כלל! למיכל התקרב

והוצרך בה, והביט שמר, לא הוא עיניו על

להיענש!

חרש,ומשמים בן מתיא ברבי אותו גלגלו

ובעקבות לנסותו. לשטן והרשו

מלובנים מסמרים שני לקח הוא הנסיון

ואז עיניו, בתוך אותם ותקע באש המלוהטים

חטאו... לו התכפר

  
    



רבותינוווווננננייייתתתת מסרו כמה עד ללמוד
שמירת על נפש את הקדושי
המבהיל מהמעשה העיני קדושת

במדרש בראשיתהמובא שמעוני, (ילקוט

קסא), חרשרמז ב מתיא רבי היה שפע
והיה בתורה, ועוסק המדרש בבית יושב
דומה פניו וקלסתר לחמה, דומה פניו זיו
לא שמימיו משו וזאת השרת, למלאכי

.בעול באשה להסתכל עיניו נשא

אמר:פפפפעעעע בו, ונתקנא השט עבר אחת
חטא?!' לא זה כמו אד 'אפשר
רבי ,עול של 'רבונו הקב"ה: לפני אמר
לו: אמר '?לפני הוא מה חרש ב מתיא
לי ת' לפניו: אמר הוא'. גמור 'צדיק
יכול אתה אי' לו: אמר ואסיתנו'. רשות

.'ל ,כ פי על א א 5לו,

שלאההההלללל יפה כאשה לו ונדמה השט
שראה כיו .מעול כדמותה היתה

אבהכמוס לא הצדיק. של במדעיו הרז היה

הפצרות עליו משרבו אולם, לגלותו.

בל בתנאי אך לבסוף, להם נאות תלמידיו,

של חייו ימי כל הסוד, את הם יגלו לבל יעבור,

אדמות. עלי הכנר

עּור'תדעו', לא 'כי בלאט, הצדיק להם ִֵלחש

פקוחות עינים עיקר, כל האיש הוא

הבורא חננו וכי מראות, טחו לא אשר לו

בוריה...' על בריאה בראיה

לו'ואולם. זּוגּו השמים מן כאשר נוערו, ִֵבימי

ונעשה בכנור, הגיון עלי פרנסה אותה

בין לו קבוע כשמקומו המשתה בבתי מצוי אורח

יצרו. עליו יפחז ושמא פן לבו, נקפו העזרות.

ירחמיאל ור' - עין ּבׂשּקּור לחטוא וישיאו ְִחלילה.

ליצרו, ונשבע איפוא. עמד, מנעוריו, ה' את ירא

מותו!' יום עד עיניו את עוד יפקח שלא

פקח'מאז לא שנים, מיובל למעלה זה ואילך,

והן אחת, פעם אפילו עיניו את הכנר

ההוא!' ברגע שעצמן כפי עצומות

עברתי'מעתה מה 'מפני הצדיק, סיים תבינו',

בביתו!' כנר, לאותו לבקרו, והלכתי מנהגי על

רבם,נרעשים התלמידיםמלפני נפטרו ונרגשים

ומתאמצים ברוחם נסערים כשהם

בעל אותו של וכחו גדולתו לסוף לירד בדעתם,

שביקרים. יקר נפש

העּורלא הכנר של ושעתו מועטים, ימים ִֵָיצאו

הגיעה.

קדישא,סביב החברא בני ניצבו למטתו

את עמו לומר ומזומנים מוכנים

ה כל כדרך האחרון, ארץ.הווידוי

הביטלפתע, העצומות, עיניו את ה'עּור' ִֵָפקח

עליצות מלאות בעינים סביבותיו על

חרש: עצמו אל ממלמל כשהוא

ויחיד'הבה אחד מבט אעיף חי, בעודי עוד,

העולם!' על

הטהורהתוך נשמתו פרחה דיבור, כדי

מחלבא בניתא נימתכמשחל (כמשיכת

החלב), מתוך משכנה,שיער אל עּוף והגביהה

מרומים... בגבהי לה היה שמור אשר

בספר יח),שמואל-א5. בגמרא(פרק וכן

יט:),הקדושה הובא(סנהדרין



  
    



לאחריו. ונת פניו הפ מתיא רבי אותו
הפ שמאלו, צד על לו ועמד השט בא שוב
צד. מכל לו מתהפ והיה ,ימי לצד פניו

'מתייראאאאאממממרררר חרש: ב מתיא רבי
הרע יצר עלי יתגבר שמא אני

קראויחטיאני'. צדיק? אותו עשה מה
לפניו, משרת שהיה תלמיד לאותו
ומסמר'. אש לי והבא ל' לו: ואמר
ונתנו באש המסמר את נת לו. הביא

נזדעזע ,כ השט שראה כיו בעיניו.
לאחוריו. ונפל

אמרבבבבאאאאוווותתתתהההה לרפאל, הקב"ה קרא שעה
ב מתיא רבי את לרפא ל' לו:
'מי לו: אמר לפניו, ועמד בא חרש'.
ששלחני רפאל, הוא 'אני לו: אמר אתה?'
לו: אמר .'עיני את לרפאות הקב"ה
הקב"ה לפני חזר היה'. שהיה מה 'הניחני,
וכ כ ,עול של 'רבונו לפניו: ואמר

למיכל דוד נישואי שאולבאריכות של (בתו

אתהמלך), נמרץ בקיצור כעת נביא ואנו

שחסרים שמרגיש ומי הנישואים, עם המעשה

ונתחיל: הללו. במקורות שם יעיין פרטים לו

ישראל.הפלשתים עם נגד למלחמה יצאו

מחניהם, בראש יצא הענק גלית

הוציא המלך שאול בו. להילחם פחדו וישראל

יתן ויהרגהו, בגלית להילחם שיעז שמי כרוז,

וכמו לאשה, בתו את לו יתן וגם גדול עושר לו

הּמל יעׁשרּנּו יּכּנּו אׁשר האיׁש "והיה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָשנאמר:

אביו ּבית ואת לֹו יּתן ּבּתֹו ואת ּגדֹול ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹעׁשר

ּביׂשראל" חפׁשי כה).יעׂשה יז, (שמואל-א ְְְֲִִֵֶַָָֽ

לקראתדוד ויצא המערכה, לשדה נזדמן

והרגו. הפלשתי

שלומכאן ובסופו העניינים, מעט התגלגלו

ברצונך אם לדוד: שאול אמר דבר

בנוסף להביא עליך לאשה בתי מיכל את לשאת

פלשתים. ערלות מאה גם הקידושין לכסף

יהיהודוד קידושין הכסף בעיה. אין אמר:

לי שהבטחת העושר על שלי המחילה

,('הּמל תוךואת('יעׁשרּנּו לך מביא אני הערלות ְְֶֶֶַַ

דקות... כמה

היה. וכך

המקדשואז שניהם, בין הלכתי ויכוח פרץ

במלוה גם דברים בשני (מחילתאשה

בפרוטההעושר) ערלות),וגם האשה(מאה האם

לא שהאשה סבר שאול לא. או בכך מתקדשת

ואילו פנויה, נשארה מיכל וממילא מתקדשת

אשתו. מיכל וממילא מקודשת שהיא סבר דוד

לישושאול בן לפלטי והשיאה בתו מיכל את לקח

לאפלטי ולכן דוד של לשיטתו חשש

זאת, למרות אך כלל! למיכל התקרב

והוצרך בה, והביט שמר, לא הוא עיניו על

להיענש!

חרש,ומשמים בן מתיא ברבי אותו גלגלו

ובעקבות לנסותו. לשטן והרשו

מלובנים מסמרים שני לקח הוא הנסיון

ואז עיניו, בתוך אותם ותקע באש המלוהטים

חטאו... לו התכפר



  
    



ותיקונ ,לאברי תחילה נכוות
6קשה...

הראשוווווככככלללל מהפסוק לומדי אנו זה
ל  טריו פטי' בפרשה:

הבחירה, כח תלוי בה רק כי ,'עריכל
מיוחדת... שמירה צריכי ה ולכ

בחושווווככככאאאא מעט ונתמקד נעצור
השמיעה...

ואבא זיע"א6. אברג'ל יורםמיכאל הרב מארי

ואמר שיחתו את נועם,(אמריהמשיך

ב), מאמר - וז"ל:שופטים

שמירתבמאמר בחינת את ביארנו הקודם

שבין במישור בעיקר השעריםשבראש

לאין הוא וחשוב יקר שבוודאי למקום, אדם

עולם. מימות נפוץ שהיה הביאור והוא שיעור,

וטעמהאולם העצום אורה לעולם שירד מעת

מרן ידי על החסידות תורת של המתוק

טוב, שם בעל ישראל רבי הימים, שבעת אור

שמירת בחינת - והוא חדש, פן זה בענין נוסף

לחברו. אדם שבין במישור גם הראש שערי

העיניםוהיינו גםשלאששמירת הוא פירושה

אלא שבזולת, בחסרונות להסתכל

ולחפש להשתדל ותמיד שבו, במעלות דוקא

מישראל. אחד שישבכל הטובות הנקודות אחר

בזולת,כי ופגמים חסרונות מוצא שתמיד מי

ה שהוא עצמו על הוא החסרוןמעיד בעל וא

שם הבעל לימדנו גדול כלל שהרי ביותר, הגדול

שהמסתכל וכשם ראי, הוא שהזולת הקדוש טוב

כךמהשרואה עצמו, אםאת כי בו יראה לא בראי

עצמו. של השיקוף בעצם זהו בזולתו האדם

שלחהחסידותבתורת פרשת אפרים, מחנה (דגל

ומי) משעשעד"ה משל כך על המשילו

אשר אשה לו שהיתה אחד לאדם נוקב, גם אך

לה, שהיו והקישוטים התכשיטים ריבוי מחמת

העולם, בכל כמותה יפה שאין לה נדמה היה

כולם. על מתגאה והיתה עליה דעתה וזחה

עלבעלה עצה ליטול הלך מאוד עד מכך שסבל

שיתקין החכם ויעצו גדול, מחכם כך

כדי למטתה סמוך משכבה בחדר אחד ראי

שתספיק קודם עוד מּׁשנתּה, כשתקום ְִָָשתיכף

ותתוודע במראה, עצמה את תראה להתקשט,

מאוד. עד היא שמכוערת המרה לאמת

כשקמהוכן בבוקר ויהי החכם, כעצת הבעל עשה

בראי עצמה את וראתה מּׁשנתּה ְִָָהאשה

מפלצת שרואה חשבה כי מאוד, עד נבהלה

והרגיע בעלה ובא גדולה. בבהלה ותצעק בחדרה,

היא אלא מפלצת זו שאין לה והסביר אותה,

כמותה יפה שאין לחשוב הפסיקה ומאז בעצמה,

מאליו... מובן והנמשל כולם. על ולהתגאות בעולם

האזנים ועודושמירת לשמוע, שלא היינו

גנאי דברי לקבל שלא מכן, יותר

פתוחות תהיינה אזניו אלא הזולת, על ורכילות

מישראל. אחד כל על טובים דברים רק לשמוע

אדםוגם על גנאי דבר לאזניו והגיע אםכבראירע

זאת ויסלק מאוד כך על יצטער שהוא, כל

כל ועל גמורה. כאמת הדבר את יקבל ולא מלבו,

בזה ויקיים זכות, לכף אדם אותו את ידון פנים

עמיתך" "בצדקתשפוט התורהשל מצותעשהמן

טו), יט, חז"ל(ויקרא שפירשו ל.)כפי שנכללת(שבועות

גם זכות, לכף הזולת את לדון החובה זו במצוה

כראוי. שלא נוהג שהוא שומעים או כשרואים

  
    



אני לו, ואמור ל' לו: אמר מתיא'. לי אמר
ריפא מיד הרע'. יצר בו ישלוט שלא ערב
שאינו מי 'כל :חכמי אמרו ומכא אותו.
בו'. שולט הרע יצר אי ,בנשי מסתכל

ששששננננייייווווככככ עעעעלללל ההההייייטטטטבבבב ללללההההששששגגגגייייחחחח אאאאדדדד ככככלללל צצצצרררריייי
אסוריננננחחחחייייררררייייוווו ריחות יריחו (שללבל

זרה), מאוסיעבודה ושלוריחות ביוב, :כגו)

וכיוצא), רינבילה וכ,נשי של בשמי חות
נשי של בשמי מריח ליהנות שאסור
להריח), מותר אשתו של הבוש את (ורק

"תנא "לא יג),שנאמר: כ, ודרשו(שמות 
ב):חז"ל אות י פרשה רבה תהנה(במדבר אל

זרות).א נשי של ררררייייחחחחוווותתתת(מבוש בבבבככככחחחח יייישששש ככככיייי
בבבבננננפפפפששששוווו.... גגגגדדדדווווללללהההה ררררווווחחחחננננייייתתתת יייירררריייידדדדהההה ללללפפפפעעעעוווולללל אאאאללללוווו

ירושלמיווווככככ בתלמוד (חגיגהמובא

ה"א) שגרמהפ"ב הסיבות שאחת
רעה, לתרבות לצאת אבויה ב לאלישע
מעוברת היתה שאמו שבשעה מפני

אבויה)בו ב בתי(באלישע ליד עברה
הקרב ריח את והריחה זרה, עבודה
מ ונהנתה זרה, לעבודה שהקריבו
החל והמאוס הטמא הריח ואותו הריח,
ודבר נחש... של כארס בגופה לפעפע
שהיה העובר של נפשו בקדושת פג זה
רבות שני לאחר לו וגר בבטנה,

רעה. לתרבות לצאת

יזכהווווככככששששייייקקקקדדדדשששש כראוי, נחיריו את האד
אמיתית, שמי וכליראת

הנפש... לטהרת יזכה

פפפפייייווווווווככככ עעעעלללל ההההייייטטטטבבבב ללללההההששששגגגגייייחחחח אאאאדדדד ככככלללל צצצצרררריייי
ושקר נבלה דברי ממנו יוציא לבל
דברי רק אלא ,אסורי דיבורי ושאר
וכאשר קדושה. דברי ושאר ותפילה תורה

כראוי, פיו את לקדש ,לכ האד כליזכה
וממילא ויופי, ח מלאי יהיו דיבוריו
מפיו שיוציא והתפילה התורה דברי

הקב"ה... לפני ברצו יתקבלו

ששששתתתתייייווווככככ עעעעלללל ההההייייטטטטבבבב ללללההההששששגגגגייייחחחח אאאאדדדד ככככלללל צצצצרררריייי
לשמועאאאאזזזזננננייייוווו פתוחות תהיינה שלא

אלא ,בטלי דברי ושאר ושקר נבלה
בדברי וכמובא וקדושה, תורה דברי רק

ה.)חז"ל תהיה(כתובות "ויתד הפסוק על
"אזנ על יד):ל כג, על(דברי תקרי אל 
אלא 'אזנ',אזנ אאאאדדדדעל ייייששששממממעעעע ששששאאאא 

בבבבאאאאזזזזננננייייוווו.... אאאאצצצצבבבבעעעעוווו ייייננננייייחחחח ההההגגגגוווו ששששאאאאייייננננוווו דדדדבבבברררר
וווואאאאממממררררוווו שששש חחחחככככממממייייננננוווו ה:):ווווההההווווססססייייפפפפוווו (כתובות

,,,,בבבבטטטטלללליייי דדדדבבבברררריייי ללללאאאאזזזזננננייייוווו אאאאדדדד ייייששששממממייייעעעע אאאאלללל
....ללללאאאאבבבברררריייי תתתתחחחחייייללללהההה ננננככככוווווווותתתת ששששהההה ממממפפפפנננניייי

כלווווככככווווווווננננתתתת :כ היא הקדושי דבריה
אחד את שמטמא/פוג אד
לעבור יצטר שהוא לדעת עליו מאבריו,
האבר יחזור אשר עד ,תיקו של מסלול

הראשונה. לקדושתו

,,,,הואאאאא אותו לתק קשה שהכי האבר
.ככככפפפפייייררררהההההאזני ששששלללל ללללדדדדייייבבבבוווורררריייי ככככיייי

............ננננששששככככחחחחיייי ששששהההה עעעעדדדד ששששנננניייי ללללווווקקקקחחחח

,,,,לאזניוווווללללככככ אד ישמיע אל
שה מפני ,בטלי דברי



  
    



ותיקונ ,לאברי תחילה נכוות
6קשה...

הראשוווווככככלללל מהפסוק לומדי אנו זה
ל  טריו פטי' בפרשה:

הבחירה, כח תלוי בה רק כי ,'עריכל
מיוחדת... שמירה צריכי ה ולכ

בחושווווככככאאאא מעט ונתמקד נעצור
השמיעה...

ואבא זיע"א6. אברג'ל יורםמיכאל הרב מארי

ואמר שיחתו את נועם,(אמריהמשיך

ב), מאמר - וז"ל:שופטים

שמירתבמאמר בחינת את ביארנו הקודם

שבין במישור בעיקר השעריםשבראש

לאין הוא וחשוב יקר שבוודאי למקום, אדם

עולם. מימות נפוץ שהיה הביאור והוא שיעור,

וטעמהאולם העצום אורה לעולם שירד מעת

מרן ידי על החסידות תורת של המתוק

טוב, שם בעל ישראל רבי הימים, שבעת אור

שמירת בחינת - והוא חדש, פן זה בענין נוסף

לחברו. אדם שבין במישור גם הראש שערי

העיניםוהיינו גםשלאששמירת הוא פירושה

אלא שבזולת, בחסרונות להסתכל

ולחפש להשתדל ותמיד שבו, במעלות דוקא

מישראל. אחד שישבכל הטובות הנקודות אחר

בזולת,כי ופגמים חסרונות מוצא שתמיד מי

ה שהוא עצמו על הוא החסרוןמעיד בעל וא

שם הבעל לימדנו גדול כלל שהרי ביותר, הגדול

שהמסתכל וכשם ראי, הוא שהזולת הקדוש טוב

כךמהשרואה עצמו, אםאת כי בו יראה לא בראי

עצמו. של השיקוף בעצם זהו בזולתו האדם

שלחהחסידותבתורת פרשת אפרים, מחנה (דגל

ומי) משעשעד"ה משל כך על המשילו

אשר אשה לו שהיתה אחד לאדם נוקב, גם אך

לה, שהיו והקישוטים התכשיטים ריבוי מחמת

העולם, בכל כמותה יפה שאין לה נדמה היה

כולם. על מתגאה והיתה עליה דעתה וזחה

עלבעלה עצה ליטול הלך מאוד עד מכך שסבל

שיתקין החכם ויעצו גדול, מחכם כך

כדי למטתה סמוך משכבה בחדר אחד ראי

שתספיק קודם עוד מּׁשנתּה, כשתקום ְִָָשתיכף

ותתוודע במראה, עצמה את תראה להתקשט,

מאוד. עד היא שמכוערת המרה לאמת

כשקמהוכן בבוקר ויהי החכם, כעצת הבעל עשה

בראי עצמה את וראתה מּׁשנתּה ְִָָהאשה

מפלצת שרואה חשבה כי מאוד, עד נבהלה

והרגיע בעלה ובא גדולה. בבהלה ותצעק בחדרה,

היא אלא מפלצת זו שאין לה והסביר אותה,

כמותה יפה שאין לחשוב הפסיקה ומאז בעצמה,

מאליו... מובן והנמשל כולם. על ולהתגאות בעולם

האזנים ועודושמירת לשמוע, שלא היינו

גנאי דברי לקבל שלא מכן, יותר

פתוחות תהיינה אזניו אלא הזולת, על ורכילות

מישראל. אחד כל על טובים דברים רק לשמוע

אדםוגם על גנאי דבר לאזניו והגיע אםכבראירע

זאת ויסלק מאוד כך על יצטער שהוא, כל

כל ועל גמורה. כאמת הדבר את יקבל ולא מלבו,

בזה ויקיים זכות, לכף אדם אותו את ידון פנים

עמיתך" "בצדקתשפוט התורהשל מצותעשהמן

טו), יט, חז"ל(ויקרא שפירשו ל.)כפי שנכללת(שבועות

גם זכות, לכף הזולת את לדון החובה זו במצוה

כראוי. שלא נוהג שהוא שומעים או כשרואים



  
   



ווווששששממממייייעעעעהההה רררראאאאייייהההה

יצחקככככתתתתבבבב הרב המקובל הגאו
הנפש בספרו שליט"א גינזבורג

קא), והחושי(עמוד הגו בעול וז"ל:
פנימית היא השמיעה ,החיצוניי

לראיה.

החיצוני,ההההררררוווואאאאהההה למראה נחש
ההההננננגגגגללללייייתתתת שלפניו.שלללללההההוווופפפפעעעעהההה המציאות

לרחשיההההששששווווממממעעעע,,,, וקשוב מעמיק לעומתו,
העולי לקולות ,הפנימיי

הואממממפפפפננננייייממממייייוווותתתתהההה מסוגל המציאות. של
שעוטה החיצונית מהמסכה להתרש שלא
פנימיותה את ולחשו פניה על המציאות
מה ולכל לקולות, ,לדיבורי הקשב מתו

החיצונית. לתמונה שמעבר

עלככככששששאאאאדדדד 'משתלטת' התמונה רואה,
נזקק הוא ואי שלו, החויה

בכדי שלו התבונה כלי של להפעלה
שראה. מה את ולעכל לקלוט

הואללללעעעעווווממממתתתת שומע אד כאשר זאת,
עימות של תהלי ליצור צרי
מה לבי הפנימיי מושגיו בי וזיקה
משמעות לדברי שתהיה בכדי ששמע
לחויה השמיעה חוית הופכת בכ לגביו.
של תבונתו את ומנצלת המגייסת פעילה
בשמיעה השותפה התבונה .האד
בפנייתה ה מעמיקה ליותר אותה הופכת
נסתרי בצדדי נגיעה  חו כלפי
פני כלפי וה ההויה, של יותר ועמוקי
יותר... של באופ וקליטה הפנמה 

בכחוווואאאאששששרררריייי להשתמש שזוכה אד
הוא שבכ לקדושה השמיעה

למציאות... נכנס

ללללממממצצצצייייאאאאוווותתתת ההההככככננננייייססססהההה  ששששממממייייעעעעהההה

שבעתההההאאאאווווזזזז שבכל המעולה היא
הקיבול כלי היא כי ,השערי

בוקע דרכה היחודי, הצינור היא הבלעדי,
ה'. דבר אלינו

ויפה יקרה אבן עוד לעשותה מצליח שהיה עד

הקב"ה. המלכים מלכי מלך של בכתרו

יכולואמר מיכאל שהמלאך הזקן, אדמו"ר

לעומת שלו הזכות בלימוד להתבייש

מברדיטשוב. יצחק לוי רבי של הזכות לימוד

מלאדיוכן זלמן שניאור רבי התניא)אמר (בעל

ל רבי של הזכות שמלימוד ויזיע"א,

בשמים חדש היכל נברא מברדיטשוב יצחק

זכות המלמד יהודי וכל הזכות', 'היכל הנקרא

כל ללא מישראל, נשמה איזו על שלם בלב

המלצתו עולה וכו', הרוחני למצבה התייחסות

בכל נעזר מהם אחד וכל זה, זכות להיכל

לו. המצטרך

שיזכהעל מי כל של חלקו ואשרי אשריו כן

וממליצים זכויות המעוררים מן להיות

לשכרו... קץ אין אשר ישראל, כלל בעד טוב

  
    



הנחירים אפוושמירת להאריך שישתדל היינו

אנשים אותם על גם כלל לכעוס ולא

האחרון, הקצה עד אותם ויסבול אותו, שמצערים

עליהם ירחם ותמיד לבו, בכל להם למחול וישתדל

לעולם, שלום מביא ונמצא זכות, לכף אותם וידון

רש"י ה"ג):כלשון ד"ה קכז: לכף(שבת חברו את 'דן

מכריעו שהוא דמתוך שלום, הבאת בכלל זכות

או היה אנוס או בזאת לי חטא לא ואומר: לזכות

למשוך יזכה וכן ביניהן', שלום יש נתכוין, לטובה

כולו. העולם כל על רחמים של שפע

הפה עםושמירת של בגנותם לדבר שלא היינו

בפרט. הוא באשר יהודי כל ושל בכלל, ישראל

הקדושומבואר ע"א)בזוהר רנז דף שיש(פקודי

'היכל הנקרא קדוש היכל בשמים

דינו את פותחים לעולם ההיכל ובזה הזכות',

היכל ישנו זאת, לעומת הזכות. לצד האדם של

החובה', 'היכל הנקרא הקליפה מצד אחר

האדם. על חובה למצוא מבקשים לעולם ושם

אדםומעתה, כל על טוב לדבר הרגיל כל

ידע זכות, לכף ולדונו ֵַמישראל

הקדוש, הזכות להיכל הוא שמקושר נאמנה

מאליו. מובן והפכו שפעו, את מקבל הוא ומשם

מקוריץ פינחס רבי הגה"ק אומר היה (אמריוכך

כח): אות ה' עבודת שער ח"א השלם, 'כלפינחס

אחד כל לדון ורגיל ישראל, על טובות המדבר

שר למיכאל מרכבה נעשה זכות, לכף מישראל

הקדושה'. לשכינה מזה, ולמעלה ישראל,

עלוכה זכות דבר אמירת של כחה ורב עצום

מסכנת להצילו אף שיכולה הזולת,

שחז"ל כפי נ.)חיים, קמא על(בבא מספרים

שיסתפקו כדי מים בורות חופר שהיה נחוניא

וירוו ממרחק, לרגל העולים היהודים מהם

נחוניא של בתו שנפלה אירע ופעם צמאונם.

לחייה. סכנה ונשקפה הבורות, באחד

דוסאכשבאו בן חנינא לרבי זאת וסיפרו

ממה שאין רב בבטחון אמר מיד

הדבר שבאותו יתכן לא שהרי לחשוש,

לשם בורות חפירת - הצדיק אביה שנצטער

גדול נס לה נעשה ואכן זרעו. בו יכשלו - מצוה

הבור מן הודותועלתה ולשלום טובים לחיים

כי דוסא, בן חנינא רבי שאמר הזכות לדברי

כל את מעליהם המתיק הקדושים בדבריו

חיים. מסכנת הבת וניצלה הדינים,

נחמןולעולם רבי של דבריו את אדם יזכור

קיג)מברסלב תורה קמא מוהר"ן, (ליקוטי

בשמים גומרים שאין הקדוש, טוב שם בשםהבעל

דינו. את בעצמו הוא שיפסוק עד האדם על דין

אתאלא לפסוק בא הוא שכעת האדם ידע שאם

אותו יפסוק שהוא בוודאי עצמו, של הדין

אחר אדם של מעשה לו מראים לכן זכות, לצד

יפסוק אשר ואת שלו, למעשה מה במדת הדומה

על הוא שפוסק הפסק בעצם יהיה זה רעהו, על

לזכות בין לחובה בין א-ז).עצמו, יב, שמואל-ב (ראה

עלממילא שומע או האדם שרואה פעם בכל

לא מישראל, אדם שעשה טוב לא מעשה

חובה, לכף אדם אותו של דינו את לחרוץ ימהר

עצמו. של הדין את אלא חורץ הוא אין כעת שהרי

ורקלכן אך לדבר עצמו את ירגיל תמיד אדם

ובזה מישראל, אחד כל על זכות דברי

רב. סבל מעצמו יחסוך

לויוזו רבי הגה"ק של בקודש דרכו היתה

שהתפרסם זיע"א, מברדיטשוב יצחק

שתמיד שם על ישראל' של 'סניגורם בתואר

ולומר ישראל, עם בעד זכות להמליץ רגיל היה

ומבקש מחפש והיה עליהם, סניגוריא דברי

ומדה זכות נקודת כל אחר ובסדקים בחורים

הם, באשר ישראל ובת בן בכל הנמצאת טובה

אותה, ומצחצח ומבריק אותה, ומרומם ומגלה



  
   



ווווששששממממייייעעעעהההה רררראאאאייייהההה

יצחקככככתתתתבבבב הרב המקובל הגאו
הנפש בספרו שליט"א גינזבורג

קא), והחושי(עמוד הגו בעול וז"ל:
פנימית היא השמיעה ,החיצוניי

לראיה.

החיצוני,ההההררררוווואאאאהההה למראה נחש
ההההננננגגגגללללייייתתתת שלפניו.שלללללההההוווופפפפעעעעהההה המציאות

לרחשיההההששששווווממממעעעע,,,, וקשוב מעמיק לעומתו,
העולי לקולות ,הפנימיי

הואממממפפפפננננייייממממייייוווותתתתהההה מסוגל המציאות. של
שעוטה החיצונית מהמסכה להתרש שלא
פנימיותה את ולחשו פניה על המציאות
מה ולכל לקולות, ,לדיבורי הקשב מתו

החיצונית. לתמונה שמעבר

עלככככששששאאאאדדדד 'משתלטת' התמונה רואה,
נזקק הוא ואי שלו, החויה

בכדי שלו התבונה כלי של להפעלה
שראה. מה את ולעכל לקלוט

הואללללעעעעווווממממתתתת שומע אד כאשר זאת,
עימות של תהלי ליצור צרי
מה לבי הפנימיי מושגיו בי וזיקה
משמעות לדברי שתהיה בכדי ששמע
לחויה השמיעה חוית הופכת בכ לגביו.
של תבונתו את ומנצלת המגייסת פעילה
בשמיעה השותפה התבונה .האד
בפנייתה ה מעמיקה ליותר אותה הופכת
נסתרי בצדדי נגיעה  חו כלפי
פני כלפי וה ההויה, של יותר ועמוקי
יותר... של באופ וקליטה הפנמה 

בכחוווואאאאששששרררריייי להשתמש שזוכה אד
הוא שבכ לקדושה השמיעה

למציאות... נכנס

ללללממממצצצצייייאאאאוווותתתת ההההככככננננייייססססהההה  ששששממממייייעעעעהההה

שבעתההההאאאאווווזזזז שבכל המעולה היא
הקיבול כלי היא כי ,השערי

בוקע דרכה היחודי, הצינור היא הבלעדי,
ה'. דבר אלינו

ויפה יקרה אבן עוד לעשותה מצליח שהיה עד

הקב"ה. המלכים מלכי מלך של בכתרו

יכולואמר מיכאל שהמלאך הזקן, אדמו"ר

לעומת שלו הזכות בלימוד להתבייש

מברדיטשוב. יצחק לוי רבי של הזכות לימוד

מלאדיוכן זלמן שניאור רבי התניא)אמר (בעל

ל רבי של הזכות שמלימוד ויזיע"א,

בשמים חדש היכל נברא מברדיטשוב יצחק

זכות המלמד יהודי וכל הזכות', 'היכל הנקרא

כל ללא מישראל, נשמה איזו על שלם בלב

המלצתו עולה וכו', הרוחני למצבה התייחסות

בכל נעזר מהם אחד וכל זה, זכות להיכל

לו. המצטרך

שיזכהעל מי כל של חלקו ואשרי אשריו כן

וממליצים זכויות המעוררים מן להיות

לשכרו... קץ אין אשר ישראל, כלל בעד טוב



  
    



!!!!ננננפפפפששששוווותתתתייייככככ עעעעלללל חחחחווווססססוווו

רקררררגגגגיייילללל לא  לסבול ישראל ע הוא
שחיטות רדיפות, החומרי, במוב
והזמני התקופות בכל אכזריות, ורציחות
 לסבול ישראל ע הוא למוד .השוני
איומות גזירות הרוחני, במוב רק לא
ושמירת התורה לימוד על ושונות
המדעי, במוב ג אלא  מצוותיה

שלו. ההיסטוריה ולימוד בכתיבת

וטיפלוררררבבבביייי שהתעסקו ,מהסופרי
סילפו ישראל, ימי דברי בכתיבת
של ההיסטוריה את אכזרי כה באופ וזייפו
צורתו את ממנו ששללו עד היהודי, הע
נמני הגדול, ולצערנו המקורית. ודמותו
סופרי ג ,והמזייפי המסלפי בי
חלבו ואשר יצאו יהודה עי ומלומדי
הזה. במעל השתתפו ה ג שתו. ויינו

ישראלווווללללאאאא ע של ההיסטוריה את רק
פגעו בתורתו ג אלא ושיחתו, שינו
חדה בסכי אלו. נקיות בלתי ידי
מתורתנו קרעי ,קרעי קרעו ומלוטשת
הארורה. המקרא ביקורת ידי על הקדושה

שנכתבככככלללל ישראל, ימי דברי על ספר
יש האחרונות, בתקופות ונתפרס
א ובדיקות, חקירות בשבע לבודקו

כל ,וזיופי בסילופי נגוע אינו הוא
אינו מחברו א ,"תנ על וביאור פירוש
מ בתורה למאמי ומקובל מוחזק
יהודי כל על מוטלת החובה ,השמי
בעיני הספר כל על מתחילה לעבור
וטהור. נקי הוא א ולראות פקוחות

גברהווווננננממממצצצצאאאאוווו כה שעזות סופרי ג
נמנעו ולא נרתעו שלא עד
ה שלגמרי ,בענייני א מלטפל
'הזוהר כמו: .ומהבנת מהשגת רחוקי
קבלה ותלמידיו, האר"י כתבי הקדוש',

וכו'... וחסידות, מעשית

רביאאאאתתתת הגאו לבו בד כתב הנאמר כל
,קצנלנבוג חי9רפאל הוא א א

אחרת: כותב היה בוודאי הוא אלו בימינו

'חכמיההההוווואאאא אות על צועק  זועק היה
'שיעורי 'סדנאות שהקימו 'בעיניה
ישראל תורת את 'ו'מלמדי ,לאלפי
מוחלט ניתוק מתו מסולפת, בצורה

ומחכמיה... התורה מנות

פוגמיווווככככלללל דבריה את השומעי אלו
לגמרי. .בנפש

רבה...ווווללללאאאא הסכנה תורה בדברי רק

והובא למסוה9. מבעד ה)בספר זכאי.(עמוד בן יהודה רבי לגאון

  
     



ההההממממקקקקששששררררההההאאאאווווזזזז ההההאאאאבבבברררר ההההחחחחייייבבבבוווורררר,,,, אאאאבבבברררר ההההייייאאאא
ההההייייאאאא ללללבבבבדדדדהההה,,,, ההההאאאאווווזזזז ככככיייי ללללקקקקווווננננוווו.... אאאאדדדד
ההההפפפפננננייייממממייייתתתת,,,, ההההאאאאדדדד תתתתוווודדדדעעעעתתתת בבבביייי ההההממממגגגגששששררררתתתת
....ממממבבבבחחחחוווו אאאאללללייייוווו ההההבבבבווווקקקקעעעעתתתת ההההדדדדעעעעתתתת ללללההההאאאאררררתתתת

היאההההרררראאאאייייהההה,,,, ובוודאי חושי, כלי הינה
ממשי, מוחשי קשר מתרת
כלי בהיותה אבל לו. כשרה האוז שאי
אלא להכיל מסוגלת אינה ,מתוח גשמי

טבע. של ההההששששממממייייעעעעהההה....ממדי ססססגגגגווווללללתתתת ככככ ללללאאאא
ככככ וווועעעעלללל ההההדדדדעעעעתתתת.... ללללתתתתוווובבבבננננתתתת ככככלללליייי ממממששששממממששששתתתת ההההייייאאאא

ההההבבבבננננהההה.... ההההששששגגגגתתתת ממממששששממממעעעעהההה,,,, 7''''ששששממממייייעעעעהההה',',',',

,,,,הקדושהווווללללככככ התורה רצתה כאשר
משה של מעלתו את לנו להגדיר
השמיעה, בכח דוקא אותו שיבחה רבינו,
יתי כל מה "עבי שנאמר: וכמו

" אדר ה אל ה הא. במדברנאמ) 
זח)... 8יב,

דוקאאאאא שייכת שהבחירה ביארנו כבר
השמיעה בכח ובפרט ,שערי בשבעה
וממילא ,האד לדעת המפתח שהיא
הרי שמיעתו את מפקיר יהודי כאשר

...עצו נזק לעצמו גור הוא

הגה"ק זיע"א7. מלענטשנא לייב שלמה רבי

קדושת על עמל ילדותו שמימי סיפר,

בטלים. דברים לשמוע לא כחו בכל והתאמץ אזניו,

והיהכאשר תורה, למקום גלה קצת גדל

חייטאחד. של בלילותבביתו מתאכסן

של גדולה הזמנה קיבל והחייט פעם, קרה והנה

במשך ער עוזריו צוות עם נשאר ולכן סחורה,

העבודה. את להשלים כדי ארוכות שעות

כהרגלורבי סיים כך, על ידע שלא לייב, שלמה

בלילה, מאוחרת בשעה לימודיו ויצאאת

כדי החייט של ביתו לעבר המדרש מבית

מחר. בשביל כח להחליף

פתיתיכאשר פניו את קידמו יצאמביתהמדרש,

דמו עצמות... מקפיא וקור צחורים, שלג

לביתו רץ בו רוחו עוד וכל מהקור, ונקרש כמעט

דלוק, האור את ראה הגיע וכאשר החייט, של

ועוזריו. החייט מפי שבקעו צחוק קולות ושמע

לאזניורבי להשמיע רצה שלא לייב, שלמה

המדרש, לבית חזרה רץ בטלים, דברים

את נעל שהשמש לו התברר כשהגיע, אולם,

הדלת...

עצמו,והנער את לחמם כדי לייב, שלמה

של לביתו המדרש מבית לרוץ החל

כיצד הרגיש לאט לאט חלילה... וחוזר החייט

ריחמו ואז, פורחת... החיים ורוח קופא גופו

בפתאומיות נשבה סערה ורוח מהשמים, עליו

הנרות, כל את וכיבתה החייט של ביתו לתוך

שוב להדליק אפשרות להם היה שלא ומכיון

השתררה... ודממה לישון, הלכו האור, את

כחותוהנער באפיסת נכנס לייב, שלמה רבי

לתוך והתגלגל החייט, של ביתו לתוך

החמה... הגה"קהשמיכה סיפר מאז, אולם

"אזנים לבחינת: זכיתי לייב, שלמה רבי

לי" ז),ּכרית מ, שמיעה(תהלים לחוש וזכיתי ִָָ

הקורות החדשות כל את אני ושומע רוחני,

העליונים... שמט).בעולמות עמוד אשל (נטעי

כך גולדויכט8. יעקב חיים רבי הגה"צ כתב

פו).זיע"א עמוד ג כרך מערכות, (אסופת



  
    



!!!!ננננפפפפששששוווותתתתייייככככ עעעעלללל חחחחווווססססוווו

רקררררגגגגיייילללל לא  לסבול ישראל ע הוא
שחיטות רדיפות, החומרי, במוב
והזמני התקופות בכל אכזריות, ורציחות
 לסבול ישראל ע הוא למוד .השוני
איומות גזירות הרוחני, במוב רק לא
ושמירת התורה לימוד על ושונות
המדעי, במוב ג אלא  מצוותיה

שלו. ההיסטוריה ולימוד בכתיבת

וטיפלוררררבבבביייי שהתעסקו ,מהסופרי
סילפו ישראל, ימי דברי בכתיבת
של ההיסטוריה את אכזרי כה באופ וזייפו
צורתו את ממנו ששללו עד היהודי, הע
נמני הגדול, ולצערנו המקורית. ודמותו
סופרי ג ,והמזייפי המסלפי בי
חלבו ואשר יצאו יהודה עי ומלומדי
הזה. במעל השתתפו ה ג שתו. ויינו

ישראלווווללללאאאא ע של ההיסטוריה את רק
פגעו בתורתו ג אלא ושיחתו, שינו
חדה בסכי אלו. נקיות בלתי ידי
מתורתנו קרעי ,קרעי קרעו ומלוטשת
הארורה. המקרא ביקורת ידי על הקדושה

שנכתבככככלללל ישראל, ימי דברי על ספר
יש האחרונות, בתקופות ונתפרס
א ובדיקות, חקירות בשבע לבודקו

כל ,וזיופי בסילופי נגוע אינו הוא
אינו מחברו א ,"תנ על וביאור פירוש
מ בתורה למאמי ומקובל מוחזק
יהודי כל על מוטלת החובה ,השמי
בעיני הספר כל על מתחילה לעבור
וטהור. נקי הוא א ולראות פקוחות

גברהווווננננממממצצצצאאאאוווו כה שעזות סופרי ג
נמנעו ולא נרתעו שלא עד
ה שלגמרי ,בענייני א מלטפל
'הזוהר כמו: .ומהבנת מהשגת רחוקי
קבלה ותלמידיו, האר"י כתבי הקדוש',

וכו'... וחסידות, מעשית

רביאאאאתתתת הגאו לבו בד כתב הנאמר כל
,קצנלנבוג חי9רפאל הוא א א

אחרת: כותב היה בוודאי הוא אלו בימינו

'חכמיההההוווואאאא אות על צועק  זועק היה
'שיעורי 'סדנאות שהקימו 'בעיניה
ישראל תורת את 'ו'מלמדי ,לאלפי
מוחלט ניתוק מתו מסולפת, בצורה

ומחכמיה... התורה מנות

פוגמיווווככככלללל דבריה את השומעי אלו
לגמרי. .בנפש

רבה...ווווללללאאאא הסכנה תורה בדברי רק

והובא למסוה9. מבעד ה)בספר זכאי.(עמוד בן יהודה רבי לגאון



  
    



ה אז סיבה. מאותה טרגיות', 'נסיבות
הנותנות הידיעות, של לאפקט מודעי
 לנורמה החריג את והופכות לגיטימציה

בלילות? בשקט ישני ה אי

החרדיתללללאאאא העיתונות נמנעת בכדי,
והתאבדות, רצח מקרי על מדח

והתעללות! סטיה

נחוצותאאאאבבבבלללל שה ידיעות באות ג
שימוש התקשורת עושה ומועילות
בחשדנות להתייחס יש אליה וג לרעה,
זהב, לכלל הכוונה? למה ובביקורת.

מסעי: בפרשת ללללאאאאהנאמר אאאאחחחחדדדד """"וווועעעעדדדד
ללללממממתתתת"""" בבבבננננפפפפשששש ל).ייייעעעעננננהההה לה, וכוונת(במדבר 

לדבר שלא העד 'שהוזהר לומר, הפסוק
עליו מעיד שהוא זה של לאבדינו (כלומר

דעה). לאלחוות יודע, או חכ הוא ואפילו
במה יעיד אלא ומורה. דיי העד יהא
פי על יעשו והדייני וישתוק,  שראה
יש כלומר: .'לה ראה מה כפי עדותו
ידח,  העד רשויות. הפרדת על לשמור
!לדייני ישאיר  המסקנות את לא. ותו

להביאללללעעעעננננייייייייננננננננוווו,,,, תפקידה התקשורת
להעיד, השטח, מ דיווחי
המסקנות, את אינפורמציה. למסור
המשמעויות פירוש את הניתוח, את
הקוראי לקהל לנו, שישאירו 
של הגדול חטאה וזהו .והמאזיני
,הפרשני ה ,חיהמד ה התקשורת.
את עבורנו ומעכלי הלועסי ה
,השלכותיה את ,משמעות את הידיעות,
בוטה בנסיו ,אליה ההתייחסות את
הכתבי לדעת דעתנו את להטות
את לעצב מינה לא שאיש והשדרני

הקהל! דעת

זהווווללללאאאא,,,, מאמר באשליות. שוגי אנו אי
ימת ולא התקשורת את ישנה לא
הידיעות על לדלג לנו יעזור א די אותה.
עסקנו, שאינ והמשחיתות המושחתות
.הכתבי של מהפרשנות ולהסתייג

בשכלנו!... הידיעות את 12שנשקול

נעבורוווועעעעתתתתהההה,,,, האריכות, כל אחר
המשיח... מל של לספרו

ההההממממששששייייחחחח ששששלללל דדדדממממוווותתתתוווו

המתוארתדדדדממממוווותתתתוווו המשיח של
אישיות של היא במקורות

גדולי מכל ונעלית גבוהה ענקית,
הדורות.

סיפר זיע"א12. גלינסקי יעקב רבי (דורשהגה"צ

תכט), עמוד אסתר, מגילת - וז"ל:טוב

את שהביא הטנדר הגיע תשכ"ז החורף בשלהי

הנהג שפני הבחנתי בחדרה. לישיבתנו הירקות

הטרוטות. עיניו את כהיםמכתרים ועיגולים ְִִחורים,

אוי נפרץ: הדמעות ומעין לשלומו, שאלתי נבהלתי,

מחייו. מותו טוב חיים, אינם חייו לו, ואבוי לו

אירע?מה מה קרה,

אלבתו באקה לכפרו, ערבי צעיר עם ברחה

חרפתו! ישא אנה יעשה, מה גרביה.

  
    



ממממההההתתתתקקקקששששווווררררתתתת???? ררררווווצצצציייי ממממהההה

תרלט),השבוע'בבבב''''ממממעעעעיייייייי עמוד 10(במדבר

טענות יש לרבי :כ נכתב
והמשודרת. הכתובה התקשורת, כנגד
בהרעלת ,החינו בהרס אותה מאשימי
א לא. במה המוסר, בהדרדרות החברה,
האמת: על ונודה ,הוגני נהיה הבה
וחיוני. חיובי ותפקידה נחוצה, התקשורת
כ כל שרבי ועובדה חסר, ממלאת היא
היא, כ כשמה התקשורת, לה. נזקקי
.העול לבי בינינו קשר ליצור תפקידה
לדעת רוצי אנו הוא. נחו הרי זה וקשר
להתעדכ מעונייני סביבנו, קורה מה

שנעש ההתרחשויות.במה אחר ולעקוב ה
התקשורת. לכלי תודה מגיעה ,כ על
ומספרי הדופק על אצבע מחזיקי ה
בחברה ,ובעול באר קורה מה לנו

.ופני חו במדיניות וכלכלה,

אאאאה מה ,הקצ יצא מה על ,כ
.מה בשתי נתמקד הטענות?

פחבבבברררראאאאשששש איננו שלנו הראש ובראשונה,
המלחמה !העול של האשפה
ארצות לנשיאות המירו ביוגוסלביה,
 אפריקה בדרו האפרטהייד הברית,
בנעשה אותנו המעדכנות ידיעות, ה אלו
שהתבצר מטור אבל ניחא. בעולמנו.
בעוברי וטבח במניווקי בית גג על

בשיקאגו, גופות שביתר ג'ק איזה ,ושבי
ומושחתי יורק, בניו ששדד מסומ
וערכו הביבי מתהומות שעלו החברה
זאת? לדעת לנו למה  בוושינגטו מצעד

החברה,ממממדדדדוווועעעע ברקב אותנו להלעיט
ובמיאוס? בסחי והפשע, החטא בתהומות

,,,,לדעתוווובבבבעעעעצצצצ לי למה אינה השאלה
ידיעה סת זו אי זאת.
ומשחיתות. מזיקות ידיעות אלו מיותרת.

המוחראשית את מזהמות ה כל,
שכוהופכות אשפה. של למצבור אותו

של אמרתו זזזזצצצצ""""לללל::::ידועה טטטטוווובבבב שששש 11ההההבבבבעעעעלללל

ההההוווואאאא'.'.'.'. שששש  חחחחווווששששבבבב ששששההההאאאאדדדד בבבבממממקקקקוווו''''
להיות והצופי הקוראי הופכי ממילא

סבילי שותפי(פסיבי)שה מה לכל
מעשי לכל .ורואי שומעי ,קוראי
והפשיעה. הזוועה, ההתעללות, הרצח,

הדיווחווווההההססססייייבבבבהההה פחות: לא החמורה השניה,
הפשע את הופ ,המצי ,השוט
ואמצעי לנורמה! והסטיה, החולי והזוועה,

עצמ לכמודעיהתקשורת !לכ
הגבול חציית על לדח בשעתו הפסיקו
הדיווח כי ,'האדו 'הסלע אל לפטרה,
ובמש זאת. לחקור הנוער בני את עודד
בש להתאבדות קראו ארוכה תקופה

לגאון שליט"א.10. ולך מאיר שלום רבי

דגל אפרים11. ותעל).מחנה ד"ה (שמות



  
    



ה אז סיבה. מאותה טרגיות', 'נסיבות
הנותנות הידיעות, של לאפקט מודעי
 לנורמה החריג את והופכות לגיטימציה

בלילות? בשקט ישני ה אי

החרדיתללללאאאא העיתונות נמנעת בכדי,
והתאבדות, רצח מקרי על מדח

והתעללות! סטיה

נחוצותאאאאבבבבלללל שה ידיעות באות ג
שימוש התקשורת עושה ומועילות
בחשדנות להתייחס יש אליה וג לרעה,
זהב, לכלל הכוונה? למה ובביקורת.

מסעי: בפרשת ללללאאאאהנאמר אאאאחחחחדדדד """"וווועעעעדדדד
ללללממממתתתת"""" בבבבננננפפפפשששש ל).ייייעעעעננננהההה לה, וכוונת(במדבר 

לדבר שלא העד 'שהוזהר לומר, הפסוק
עליו מעיד שהוא זה של לאבדינו (כלומר

דעה). לאלחוות יודע, או חכ הוא ואפילו
במה יעיד אלא ומורה. דיי העד יהא
פי על יעשו והדייני וישתוק,  שראה
יש כלומר: .'לה ראה מה כפי עדותו
ידח,  העד רשויות. הפרדת על לשמור
!לדייני ישאיר  המסקנות את לא. ותו

להביאללללעעעעננננייייייייננננננננוווו,,,, תפקידה התקשורת
להעיד, השטח, מ דיווחי
המסקנות, את אינפורמציה. למסור
המשמעויות פירוש את הניתוח, את
הקוראי לקהל לנו, שישאירו 
של הגדול חטאה וזהו .והמאזיני
,הפרשני ה ,חיהמד ה התקשורת.
את עבורנו ומעכלי הלועסי ה
,השלכותיה את ,משמעות את הידיעות,
בוטה בנסיו ,אליה ההתייחסות את
הכתבי לדעת דעתנו את להטות
את לעצב מינה לא שאיש והשדרני

הקהל! דעת

זהווווללללאאאא,,,, מאמר באשליות. שוגי אנו אי
ימת ולא התקשורת את ישנה לא
הידיעות על לדלג לנו יעזור א די אותה.
עסקנו, שאינ והמשחיתות המושחתות
.הכתבי של מהפרשנות ולהסתייג

בשכלנו!... הידיעות את 12שנשקול

נעבורוווועעעעתתתתהההה,,,, האריכות, כל אחר
המשיח... מל של לספרו

ההההממממששששייייחחחח ששששלללל דדדדממממוווותתתתוווו

המתוארתדדדדממממוווותתתתוווו המשיח של
אישיות של היא במקורות

גדולי מכל ונעלית גבוהה ענקית,
הדורות.

סיפר זיע"א12. גלינסקי יעקב רבי (דורשהגה"צ

תכט), עמוד אסתר, מגילת - וז"ל:טוב

את שהביא הטנדר הגיע תשכ"ז החורף בשלהי

הנהג שפני הבחנתי בחדרה. לישיבתנו הירקות

הטרוטות. עיניו את כהיםמכתרים ועיגולים ְִִחורים,

אוי נפרץ: הדמעות ומעין לשלומו, שאלתי נבהלתי,

מחייו. מותו טוב חיים, אינם חייו לו, ואבוי לו

אירע?מה מה קרה,

אלבתו באקה לכפרו, ערבי צעיר עם ברחה

חרפתו! ישא אנה יעשה, מה גרביה.



  
    



יראאאאתתתת עבי ייל "הה הפסוק:
מאד" וגב יג),ונא נב, (ישעיה 

חז"ל זה13דרשו  עבי' ייל 'הה :כ
המשיח. מל

 ''''בו:''''יייירררר שכתוב ,אברה מ 
ה'" אל ידי כב)."הרמתי יד, (בראשית 

 תאמר''''ווווננננאאאא'''' "י בו: שכתוב ממשה, 
"בחיק אה יב).אלי יא, (במדבר 

 ''''ווווגגגגבבבב'''':בה שנאמר השרת, ממלאכי 
"לה וגב יהיח)."וג א, (יחזקאל 

 במדרגה''''ממממאאאאדדדד'''' הוא שהמשיח רומז 
הראשו מאד ג יותר גבוהה

.('אד' אותיות ('מאד'

,,,,ההההממממששששייייחחחחאאאא ייייגגגגייייעעעע אאאאחחחחתתתת בבבבבבבבתתתת ללללאאאא
ייייתתתתעעעעללללהההה עעעעצצצצממממוווו ההההוווואאאא זזזזוווו.... ללללממממדדדדררררגגגגתתתתוווו
ההההגגגגאאאאווווללללהההה,,,, תתתתההההלללליייי ששששייייתתתתקקקקדדדד ככככככככלללל ווווייייתתתתננננששששאאאא
ההההששששללללממממתתתתהההה.... עעעע גגגגבבבבההההוווותתתתוווו ללללששששייייאאאא ששששייייגגגגייייעעעע עעעעדדדד

ילדתי"עעעעלללל היו "אני ז),הפסוק: ב, תהלי)

במדרש נאמר המשיח, במל העוסק
כאד המשיח יהיה הגאולה שבעת תהלי

לא למה מאמין, בחור הזה והבחור איכפת.

תסביר אותי. תבין אתה רב, אתה לו?! אנשא

למאמין?' או לכופר להינשא עדיף: מה לו,

מנסההערביה ועוקבת, חשדנית בצד, עמדה

הנאמר. את להבין

הידאמרתי: אם ההבדל. מה לך ואסביר 'בואי

שהגידים זמן כל ליצלן, רחמנא נקטעת,

אינה אמנם לאחות. אפשר תקוה, יש מחוברים

היא תקוה, יש אבל איומים, והיסורים מתפקדת,

תקנה! לה אין כליל, כשנקטעה מהגוף, חלק

אףבחור מצוות, שומר אינו חילוני, גםאם יהודי,

פי על אף 'ישראל חלילה, מאמין אינו אם

הוא' ישראל מד.).שחטא לעם(סנהדרין הוא שייך

בתשובה. ישובו עוד צאצאיו או והוא אבלישראל,

הוא. נכר בן עולם, בבורא מאמין אם גם ערבי,

ישראל!' מעם עצמו כורת אליו והמצטרף

פסקה.'לדעתי, טועה', אתה

חשד,אמרתי: מעורר אני להתעכב. אוכל 'לא

חוזר האוטובוסשאני יגיע מעט ועוד

כשתפרוץ דעי: הוכחה, רוצה אםאת אבל אתו.

כדי יתגייס שמר מעין בחור אותו מלחמה

חרבו יצחצח הערבי והבחור אביך, את להציל

כך', על חשבי אותו! לשחוט והלכתי.כדי

אתמצרילא נאצר יסגור חדשיים שבתוך ְֵָשיערתי
עזה, מרצועת האו"ם חיילי את ויגרש טיראן

ומדינות הנודעת, ההמתנה' ל'תקופת תכנס הארץ

הגיע אחד, יום ואז, כוללת. למלחמה תערכנה ערב

חזרה!' 'היא בשמחה: בישר והנהג הירקות, טנדר

להשיאבהתרגשות סירב שהקאדי סיפר

שם שתשהה לפני אותה

האיסלאם, ארחֹות את ותכיר ְָתקופה
בו הבחור את שמעה המתיחות וכשהחלה

הּׁשּברּיה את הכין שכבר מצהיר (פגיון,בחרה ְִַַָ
קצרה) היהודים,חרב כל את ואזלשחוט

אלמוני, רב אותו לה שאמר במה נזכרה

את משסף היקר חתנה את לעצמה ודמיינה

לאן הבינה בורקות. בעינים אביה של גרונו

וברחה!... נקלעה,

ילקוט תעו).שמעוני13. רמז (ישעיה

  
    



פרלמוטררבי הסתכלזצ"אלחנן המשגיח, ל,

לנהג: אמרתי מבט. לו השבתי ואני עלי,

אתה'. ואדבר לשם, 'אסע

אותך'איך יסקלו עוין, כפר זה תסע,

הנהג. נבהל באבנים',

מהשם','איני רק פוחד אני מהם, פוחד

לא?! או נובהרדוקער לו. השבתי

חזור,ביררתי האוטובוס משם יוצא מתי

תשכ"ז שנת והלוך? חדרה. לכיוון

השמיטה. שלאחר הראשונה השנה היתה

נהגה בפירות אבל נהג, מאותו קנינו ירקות

שהביא מערבי וקנינו שביעית קדושת עדיין

כשהגיע, המשולש. מאזור שלו, מהמטע

חזור'. בדרך אליך מצטרף 'אני לו: אמרתי

'לאן?''אין לב. ברוחב ענה בעיה',

עניתי.'לבקאה גרביה', אל

לי!''לא, גם ויתנכלו אותך, יהרגו לא! לשם

אתהתחלתי מכניס אני סכנה לאיזו להבין

שתכנס לפני אותי תוריד 'טוב, עצמי.

הסכים. לכך הכפר'. אל

נמצאנסענו, העיקול, 'מאחורי אמר: ועצר.

הכפר'.

שאמר,ירדתי, וכמו ללכת. והתחלתי

האבן התעופפה העיקול מאחורי

גר 'איפה הזורק: הנער אל פניתי הראשונה.

המוסלמי?' הכפר כהן הקאדי, כאן

אליאה, התלוה מיד פניך? מועדות הקאדי אל

אורחהקאדי, לכולםשאני והסביר להורותני,

'כאן'. ואמר: אחד, לבית הגיע בי. לפגוע אין

כן,הודיתי בכבוד. התקבלתי ועליתי. לו,

לעזור? אוכל במה עברית. דובר הוא

הםאמרתי: הרבנים היהודים, אצל רב. 'אני

כך'? הערבים אצל גם האם הקידושין. מסדרי

בכפר.אישר. הנישואין מסדר הוא

להינשאאמרתי: וירצה יהודי לפני יבוא ְַָ'אם
עליה קידושין. לו אסדר לא לנכריה,

ליהודי. להינשא כדי אמת גירות להתגייר

כך?' הערבים אצל גם האם

בנישואיןענה: מכיר אינו האיסלאם 'גם

מעורבים'.

אםהזכרתי: אמת. גירות להיות הגירות 'על

נגיירנה. לא ביהודי נפשה חשקה

שנה!'התה לפחות אורך ליך

אבלאמר: כך, כל מדקדקים אין 'אצלנו

דת!' המרת בלי נשיא שלא ברור

לעצמי'אני מאחל אני אמרתי. לשמוע', שמח

נערה כאן 'יש יותר. ׂשמחֹות ְְֵָׂשמחֹות
להודיעה רוצה אני ערבי. בבחור שחשקה יהודיה

מעורבים, נישואין שוללות הדתות ששתי שתבין,

כך'. לשם להתאסלם עליה

הכפר'בהחלט', לרחוב אתי סר פעולה. שיתף

הּׁשּבאּב הבחור. בית את לי ַַַוהראה
לעיניהם והצבעתי ביחד, ראונו למטה שנקהלו

בכבוד, נפרדנו אישר. זהו', 'כן, הבית. על

בי פגעו לא אבל מׂשטמה, ירקו עיניהם ְֵַָויצאתי.
במבטו. אותי וליוה בחלון עמד הקאדי לרעה.

ערביהדפקתי לי ופתחה הבית, דלת על

'עברית'. אמרתי: לדבר. רציתי אתה לא קשישה.

מתורגמנית.עברית? שתהיה הנערה את הביאו

הארי. בלוע רבנית דמות לראות התפלאה

הוא'דרישת אותו. אמללת מאביך. שלום

לה. בישרתי בגללך', למות עומד

במשךהתפרצה: מה?! על למות? עומד 'הוא

– שמר מעין חבר לי היה שנה

ואבי בבית, הסתובב – הצעיר השומר קיבוץ

באלקים, מאמין שאינו הצהיר מרוצה, כה היה

היה לא ולאבי בכיפור, צם לא לפיו, עפר



  
    



יראאאאתתתת עבי ייל "הה הפסוק:
מאד" וגב יג),ונא נב, (ישעיה 

חז"ל זה13דרשו  עבי' ייל 'הה :כ
המשיח. מל

 ''''בו:''''יייירררר שכתוב ,אברה מ 
ה'" אל ידי כב)."הרמתי יד, (בראשית 

 תאמר''''ווווננננאאאא'''' "י בו: שכתוב ממשה, 
"בחיק אה יב).אלי יא, (במדבר 

 ''''ווווגגגגבבבב'''':בה שנאמר השרת, ממלאכי 
"לה וגב יהיח)."וג א, (יחזקאל 

 במדרגה''''ממממאאאאדדדד'''' הוא שהמשיח רומז 
הראשו מאד ג יותר גבוהה

.('אד' אותיות ('מאד'

,,,,ההההממממששששייייחחחחאאאא ייייגגגגייייעעעע אאאאחחחחתתתת בבבבבבבבתתתת ללללאאאא
ייייתתתתעעעעללללהההה עעעעצצצצממממוווו ההההוווואאאא זזזזוווו.... ללללממממדדדדררררגגגגתתתתוווו
ההההגגגגאאאאווווללללהההה,,,, תתתתההההלללליייי ששששייייתתתתקקקקדדדד ככככככככלללל ווווייייתתתתננננששששאאאא
ההההששששללללממממתתתתהההה.... עעעע גגגגבבבבההההוווותתתתוווו ללללששששייייאאאא ששששייייגגגגייייעעעע עעעעדדדד

ילדתי"עעעעלללל היו "אני ז),הפסוק: ב, תהלי)

במדרש נאמר המשיח, במל העוסק
כאד המשיח יהיה הגאולה שבעת תהלי

לא למה מאמין, בחור הזה והבחור איכפת.

תסביר אותי. תבין אתה רב, אתה לו?! אנשא

למאמין?' או לכופר להינשא עדיף: מה לו,

מנסההערביה ועוקבת, חשדנית בצד, עמדה

הנאמר. את להבין

הידאמרתי: אם ההבדל. מה לך ואסביר 'בואי

שהגידים זמן כל ליצלן, רחמנא נקטעת,

אינה אמנם לאחות. אפשר תקוה, יש מחוברים

היא תקוה, יש אבל איומים, והיסורים מתפקדת,

תקנה! לה אין כליל, כשנקטעה מהגוף, חלק

אףבחור מצוות, שומר אינו חילוני, גםאם יהודי,

פי על אף 'ישראל חלילה, מאמין אינו אם

הוא' ישראל מד.).שחטא לעם(סנהדרין הוא שייך

בתשובה. ישובו עוד צאצאיו או והוא אבלישראל,

הוא. נכר בן עולם, בבורא מאמין אם גם ערבי,

ישראל!' מעם עצמו כורת אליו והמצטרף

פסקה.'לדעתי, טועה', אתה

חשד,אמרתי: מעורר אני להתעכב. אוכל 'לא

חוזר האוטובוסשאני יגיע מעט ועוד

כשתפרוץ דעי: הוכחה, רוצה אםאת אבל אתו.

כדי יתגייס שמר מעין בחור אותו מלחמה

חרבו יצחצח הערבי והבחור אביך, את להציל

כך', על חשבי אותו! לשחוט והלכתי.כדי

אתמצרילא נאצר יסגור חדשיים שבתוך ְֵָשיערתי
עזה, מרצועת האו"ם חיילי את ויגרש טיראן

ומדינות הנודעת, ההמתנה' ל'תקופת תכנס הארץ

הגיע אחד, יום ואז, כוללת. למלחמה תערכנה ערב

חזרה!' 'היא בשמחה: בישר והנהג הירקות, טנדר

להשיאבהתרגשות סירב שהקאדי סיפר

שם שתשהה לפני אותה

האיסלאם, ארחֹות את ותכיר ְָתקופה
בו הבחור את שמעה המתיחות וכשהחלה

הּׁשּברּיה את הכין שכבר מצהיר (פגיון,בחרה ְִַַָ
קצרה) היהודים,חרב כל את ואזלשחוט

אלמוני, רב אותו לה שאמר במה נזכרה

את משסף היקר חתנה את לעצמה ודמיינה

לאן הבינה בורקות. בעינים אביה של גרונו

וברחה!... נקלעה,

ילקוט תעו).שמעוני13. רמז (ישעיה



  
    



אתבתחילת התורה מתארת בראשית ספר

אדם את ה' שיכן בו המקום

עדן, ששמו המקום של במזרחו זה היה הראשון.

למראה נחמד עץ כל הארץ מן ה' הצמיח שם

העדן גן של הגיאוגרפי מקומו למאכל. וטוב

המכיל למּדי, מפורט בתיאור בתורה ְַַמצויין
ארצות שמות של וידועות מוכרות ציון נקודות

אדם, משחטא מכן, לאחר ידועים. נהרות ושמות

לשם. לשוב לו ניתן ולא עדן, מגן גורש הוא

סיפרהלעתים, שהגננת לאחר הילדים, בגן

שואל התורה, מן הזה הסיפור את

עדן? גן איפה קלה: לא אבל פשוטה, שאלה ילד

כיהגננת לילד? לענות מה ומתלבטת, נבוכה

היא כן היא, פשוטה שהשאלה ככל

ו'בחדר' תורה בתלמוד הרבי גם קשה.

וחלקה. פשוטה תשובה להשיב מתקשה

בשמים',מה הוא עדן 'גן עונים? אנחנו היינו

התורהמספרתבמפורש הרי אינהתשובה.

העצים ופרי האדמה', 'מן בגן שצמחו עצים על

יתמה בשמים? פתאום מה אז למאכל, טוב

תשובתנו. את וידחה הישר השכל בעל הילד

לקבלנודה מתקשים עצמנו אנו גם האמת, על

המחשבה על אנו אמנםאמונים זו. תשובה

למעלה הרחק שהם טמירים רוחניים עולמות על

המדה אּמֹות וכל רבות, מבחינות זה ַמעולמנו
שם. קיימות אינן הזה מהעולם שלנו החומריות

יש בו גן כזה רוחני בעולם לכלול לנו קשה אך

מה גם למאכל. פרי צומח שממנה אדמה

למאכל וטוב למראה נחמד למשהו יש משמעות

ושתיה. אכילה אין בו לגמרי רוחני במקום

מישהועד היה יכול אחדות שנים עשרות לפני

באיזה נמצא הזה הנפלא שהגן להשיב

לנו הארץ. כדור פני על ידוע לא מקום שהוא

מפות לפנינו זו. תשובה לקבל קשה כיום

קרקע פיסת כל הארץ. כדור כל של מפורטות

ּומּפתה צולמה יבשת מפה)בכל גבי על (ושורטטה ְָֻ
אדמה דונם ושום ולויינים, מטוסים ידי על

כן אם היכן מצלמותיהם. מעדשות נעלם לא

האדמה? פני על עדן גן את נמקם

מקוםהמציאות לכאורה, נותנת אינה הפיזית

נתפסת היא באשר בקיומה, לפקפק

הדברים שאין מסתבר אך חושינו. ידי על

כל את ממנו והוצא חדר, טול כך. כל פשוטים

זו קביעה אין אבל לחלוטין. ריק החדר רהיטיו.

הניתנים מעצמים הוא ריק אמנם מדוייקת.

רובה רוב אויר. מלא הוא אך ולמישוש, לראיה

שאנו אדם בני שתפסו עד עבר ההיסטוריה של

אויר. מלא ענק אוקיינוס של בתחתיתו חיים

ולמישוש. לראיה ניתנים אינם גזים אכן

כרוח, בתנועה אויר אמנם נתפס העתיק ובעולם

במשך כלל. נתפס לא מנוחה במצב אויר אך

אינם ומישוש שראיה לדעת האדם נוכח הזמן

המציאות. את בהם לחוש היחידים האמצעים

המאהגם ואיש מאוירו, החדר את נרוקן אם

החדר שעכשיו להישבע מוכן כבר שעברה

מכל לחלוטין ריק החדר אין אז גם באמת, ריק

שחלל יודע ימינו בן ילד כל שהיא. מציאות

רדיו תחנות של אלחוט שידורי מלא החדר

איש שלו. והתדר שידור כל ספור, לאין רבות

אנרגיות מלא שהחדר יסביר ימינו של מדע

מאנרגיות חלק שונים. ובתדרים שונים מסוגים

רדיו, מכשיר באמצעות להפוך, ניתן אלה

מוזיקה. ולצלילי לשון בשבעים דיבור לקולות

לתמונות. להפוך ניתן אנרגיה של אחר חלק

לחוש ניתן היום הידועים אחרים אנרגיות בסוגי

קרינה. גלאי כמו שונים מכשירים באמצעות

מכשורהאדם ידי על חושיו את לשכלל הצליח

הגדיל ובכך בשכלו, שהמציא מתוחכם

הטלסקופ ידו. על הנתפסת המציאות טוח ְַאת
גייגר, ומונה אינפראאדום מצלמת והמיקרוסקופ,

של הקליטה טוח את מגדילים ואחרים, אלה ְַכל

  
    



כחות בו ינתנו שכ מחדש, חדשי.שנולד
המדרש רמזוז"ל תהלי שמעוני, (ילקוט

ששששעעעעתתתתייייההההתרכא): תתתתייייתתתתיייי שעתו),''''ווווככככדדדד (וכשתבוא

בבבבררררייייאאאאהההה ללללבבבברררראאאאוווותתתתוווו עעעעלללליייי ההההקקקקבבבב""""הההה:::: ללללהההה אאאאממממרררר
עדחחחחדדדדששששהההה'.'.'.'.  משתנה עצמו שהמשיח הרי

הגאולה. במהל  חדשה' 'בריאה כדי

מפורשיבבבבסססספפפפרררריייי דברי נאמרי הקבלה
ודאי14יותר: יהיה המשיח המל'

שביו אלא ואשה, מאיש נולד צדיק אד
צדקתו... יגדל ההההההההוווואאאא,,,,ההוא בבבבייייוווו וווואאאאזזזז

ששששללללוווו,,,, ננננששששממממהההה ששששלללל ננננששששממממהההה תתתתבבבבוווואאאא ,,,,ההההקקקק בבבבזזזזממממ
ההההצצצצדדדדייייקקקק ללללאאאאיייישששש וווותתתתננננתתתת ,,,,עעעעדדדד בבבבגגגג ההההננננתתתתווווננננהההה
עעעעלללל ווווההההוווואאאא גגגגוווואאאאלללל.... ללללההההייייוווותתתת ייייזזזזככככהההה וווואאאאזזזז ההההההההוווואאאא,,,,
אאאאששששהההה,,,, ייייללללוווודדדד ההההייייהההה ככככיייי עעעע""""הההה,,,, ררררבבבבייייננננוווו ממממששששהההה דדדדרררר
חחחחללללקקקק ששששההההששששלללליייי עעעעדדדד ממממעעעעטטטט ממממעעעעטטטט ווווההההגגגגדדדדיייילללל

ננננששששממממתתתתוווו'.'.'.'.

ברוחההההחחחחתתתת דברי הוא א כותב סופר
ע"ה,15זו: רבינו משה 'כמו

שנה, שמוני שנזדק ,הראשו הגואל
יהיה שהוא בעצמו הרגיש ולא ידע ולא
הגואל אי"ה יהיה כ ישראל... גואל
ה' אליו יתגלה ,הזמ ולכשיגיע ...האחרו
הטמו משיח, של רוחו יערה ואז ,יתבר
הזה והצדיק בואו... עד למעלה וגנוז

אי"ה כשיגיע אול יודע... אינו בעצמו
בסנה'. למשה כמו ה' אליו יתגלה ,הזמ

הדרגתיננננרררראאאאהההה בתהלי שמדובר איפוא
אינו שאפילו צדיק, של ממצב
יותר מתעלה הגואל המשיח, שהוא יודע
עליוני כחות מקבל כ ובתו ויותר,
כסא תחת הגנוזה משיח נשמת ואת
המשיח, שהוא יודע כבר הוא ואז הכבוד,
שהוא עד יודע, אינו עדיי הע כל א

שלימותו... לשיא ומגיע 16מתגלה

לכלוווואאאאזזזז,,,, זכה שהוא נדע יתגלה כשהוא
שהוא העובדה בזכות רק שזכה מה

שבע את בתכלית!קידש השערי ת

מדינובווווככככ אלימל צבי רבי הגה"ק כתב
שופטי):זיע"א פרשת ריש דכלה, (אגרא

ולא ה' יראת והריח" נאמר: המשיח על
אזניו לממע ולא יט עיניו למראה

ג)יכיח" יא, כ(ישעיה שבזכות והיינו  
לה' שעריו כל את לשעבד עמל שהוא
השורה האלקי האור את והמשיל ,יתבר
עתה זכה כ בזכות שעריו, כל על במוח
מכיר והוא הטבע, מחיצות כל ממנו שסרו

...!העול של הפנימית המציאות 17את

ארבע למהרח"ו14. כסף סחע"ב).מאותשקל (דף

שו"ת סופר15. קסח).חתם עמוד ו (חלק

ימות 133)המשיח16. מנחם(עמוד רבי לגאון

שליט"א. ברוד

אך, לזכות17. יכולים אנו גם הוא, רק לא

מצאנו זה ובענין שהיא. כל למדרגה

יהודית בעין 18)בספר עמוד רבי(ח"א לגאון

וז"ל: שכתב, זיע"א סלומון דוד יוחנן



  
    



אתבתחילת התורה מתארת בראשית ספר

אדם את ה' שיכן בו המקום

עדן, ששמו המקום של במזרחו זה היה הראשון.

למראה נחמד עץ כל הארץ מן ה' הצמיח שם

העדן גן של הגיאוגרפי מקומו למאכל. וטוב

המכיל למּדי, מפורט בתיאור בתורה ְַַמצויין
ארצות שמות של וידועות מוכרות ציון נקודות

אדם, משחטא מכן, לאחר ידועים. נהרות ושמות

לשם. לשוב לו ניתן ולא עדן, מגן גורש הוא

סיפרהלעתים, שהגננת לאחר הילדים, בגן

שואל התורה, מן הזה הסיפור את

עדן? גן איפה קלה: לא אבל פשוטה, שאלה ילד

כיהגננת לילד? לענות מה ומתלבטת, נבוכה

היא כן היא, פשוטה שהשאלה ככל

ו'בחדר' תורה בתלמוד הרבי גם קשה.

וחלקה. פשוטה תשובה להשיב מתקשה

בשמים',מה הוא עדן 'גן עונים? אנחנו היינו

התורהמספרתבמפורש הרי אינהתשובה.

העצים ופרי האדמה', 'מן בגן שצמחו עצים על

יתמה בשמים? פתאום מה אז למאכל, טוב

תשובתנו. את וידחה הישר השכל בעל הילד

לקבלנודה מתקשים עצמנו אנו גם האמת, על

המחשבה על אנו אמנםאמונים זו. תשובה

למעלה הרחק שהם טמירים רוחניים עולמות על

המדה אּמֹות וכל רבות, מבחינות זה ַמעולמנו
שם. קיימות אינן הזה מהעולם שלנו החומריות

יש בו גן כזה רוחני בעולם לכלול לנו קשה אך

מה גם למאכל. פרי צומח שממנה אדמה

למאכל וטוב למראה נחמד למשהו יש משמעות

ושתיה. אכילה אין בו לגמרי רוחני במקום

מישהועד היה יכול אחדות שנים עשרות לפני

באיזה נמצא הזה הנפלא שהגן להשיב

לנו הארץ. כדור פני על ידוע לא מקום שהוא

מפות לפנינו זו. תשובה לקבל קשה כיום

קרקע פיסת כל הארץ. כדור כל של מפורטות

ּומּפתה צולמה יבשת מפה)בכל גבי על (ושורטטה ְָֻ
אדמה דונם ושום ולויינים, מטוסים ידי על

כן אם היכן מצלמותיהם. מעדשות נעלם לא

האדמה? פני על עדן גן את נמקם

מקוםהמציאות לכאורה, נותנת אינה הפיזית

נתפסת היא באשר בקיומה, לפקפק

הדברים שאין מסתבר אך חושינו. ידי על

כל את ממנו והוצא חדר, טול כך. כל פשוטים

זו קביעה אין אבל לחלוטין. ריק החדר רהיטיו.

הניתנים מעצמים הוא ריק אמנם מדוייקת.

רובה רוב אויר. מלא הוא אך ולמישוש, לראיה

שאנו אדם בני שתפסו עד עבר ההיסטוריה של

אויר. מלא ענק אוקיינוס של בתחתיתו חיים

ולמישוש. לראיה ניתנים אינם גזים אכן

כרוח, בתנועה אויר אמנם נתפס העתיק ובעולם

במשך כלל. נתפס לא מנוחה במצב אויר אך

אינם ומישוש שראיה לדעת האדם נוכח הזמן

המציאות. את בהם לחוש היחידים האמצעים

המאהגם ואיש מאוירו, החדר את נרוקן אם

החדר שעכשיו להישבע מוכן כבר שעברה

מכל לחלוטין ריק החדר אין אז גם באמת, ריק

שחלל יודע ימינו בן ילד כל שהיא. מציאות

רדיו תחנות של אלחוט שידורי מלא החדר

איש שלו. והתדר שידור כל ספור, לאין רבות

אנרגיות מלא שהחדר יסביר ימינו של מדע

מאנרגיות חלק שונים. ובתדרים שונים מסוגים

רדיו, מכשיר באמצעות להפוך, ניתן אלה

מוזיקה. ולצלילי לשון בשבעים דיבור לקולות

לתמונות. להפוך ניתן אנרגיה של אחר חלק

לחוש ניתן היום הידועים אחרים אנרגיות בסוגי

קרינה. גלאי כמו שונים מכשירים באמצעות

מכשורהאדם ידי על חושיו את לשכלל הצליח

הגדיל ובכך בשכלו, שהמציא מתוחכם

הטלסקופ ידו. על הנתפסת המציאות טוח ְַאת
גייגר, ומונה אינפראאדום מצלמת והמיקרוסקופ,

של הקליטה טוח את מגדילים ואחרים, אלה ְַכל



  
    



בלבד לצדיקים אלא אדם יב).לסתם אדם(חגיגה

היה יכול בבריאה, הראשון הדור איש הראשון,

ואכן ומקום, זמן למגבלות מעבר ולראות, לצפות

ההיסטוריה לאורך צאצאיו כל את וראה צפה

דור אחר ב).דור אות כד פרשה רבה (בראשית

להיותראיה יכולה רוח, אנשי זכו לה עליונה,

אחרים בעוד לה, הזוכה של נחלתו

דבר. רואים אינם מקום באותו עמו הנמצאים

אברהם ובאכאשר קרב בנו, יצחק עם ההולך ,

את "וירא האלקים, לו אמר אשר המקום אל

ד).המקוםמרחוק" יצחק(בראשיתכב, וגם אברהם

המקום של המיוחדת הווייתו את (שם):(רש"יראו

ההר). על קשור שנעריו,ענן לדעת נוכח אברהם אך

הואאומר כן ועל אינםרואיםדבר, החומר, אנשי

החמור..." עם פה לכם "שבו ה).להם: פסוק (שם

ועדכאשר העולם מסוף הולך קולו אדם, מת

כ:).סופו נחנּו(יומא לּו זה? קול שומע ֵָמי
היינו אז כי מגבלות, נעדר עליון שמיעה בכושר

עליהם שמסופר אנשים זה. קול שומעים

היו בוודאי השמים, מן קול בת ששמעו בגמרא

צדיקים בסיפורי זה. קול לשמוע מסוגלים

של בפטירתו התחושה של המוטיב ונשנה חוזר

עליונים חושים בעל אדם העולם. מן צדיקאחר

הוא נפטר, צדיק כאשר בעולם החסר את ֶֶֶַֽחש
העולם מסוף המהלך הקול את לשמוע מסוגל

כזה. קול שומעים איננו אנחנו רק סופו, ועד

ומכרזתבכל חורב מהר קול בת יוצאת ויום יום

של מעלבונה לבריות להם אוי ואומרת:

מ"ב),תורה פ"ו החומריות(אבות האזנים אך

אינו זה קול גם כי אומרים יש משמוע. אטומות

בלתי בצורה נקלט הוא באשר לאיבוד, הולך

להרהורי המקור והוא האדם, של בנפשו מודעת

אדם. כל בלב מאליהם העולים תשובה

הנביאכאשר יא)ישעיה מלך(פרק על מספר

כל אשר עליון צדיק אותו המשיח,

את מתאר הוא בעליונותו, יכירו העמים

כותב: הוא השאר בין הרוחנית. ודרגתו תכונותיו

ולא ישפוט עיניו למראה ולא ה' ביראת "והריחו

יוכיח" אזניו ג).למשמע פסוק לא(שם המשיח

חיצוני, עיניםשהוא מראה האדםעל ככל יסתמך

העומד של ה' יראת את יריח הוא כביכול, אלא,

ריחני משהו היא ה' יראת אם כי זאת אין לפניו.

המונעת היא שלנו הריח חוש דלות ורק ומבושם,

יראת את ממש להריח שבאדם.מאתנו ה'

אתכאשר ליטול אביו יצחק אל אבינו יעקב נכנס

ידיו כעשיו, מחופש כשהוא הברכות

עזים גדיי בעורות עטופים היו צוארו וחלקת

שאין הוא ומפורסם ידוע עתה. זה מהם שהופשטו

והנהקורא עזים. השטףשל קשהמן דברשריחו לך

ברכו אשר שדה כריח בני ריח "ראה, יצחק: האב

כז).ה'" כז, רש"י(בראשית עמו(שם)ומסביר שנכנס

העילאית בדרגתו יצחק של הריח חוש עדן. גן ריח

העדן. גן של עליון ריח אותו את להריח לו ִאפשר

וביטלו העזים שטף ריח על גבר זה מופלא ריח

מתגבר ריחו ויקר, מעולה שבושם כשם כליל,

לחלוטין. מורגש בלתי שנעשה אחר קל ריח ודוחה

רש"יאך שלפי עדן גן ריח אותו היא, שאלה

נטל מהיכן אביו, יצחק אל יעקב עם נכנס

מגן ואשתו האדם גורש מאז הן זה? ריח יעקב

שמה. להיכנס איש הורשה לא עדן,

מאוד.אדם גבוהה רוחנית ברמה היה הראשון

למלוא עד מפותחים היו חושיו כל

הקב"ה, של כפיו ליציר כיאות שלהם הפוטנציאל

'שדה באותו טייל הוא יכולתם. במלוא והופעלו

מפירות ואכל הקב"ה, של מטעו ה'', ברכו אשר

נצטוה עליו אשר העץ מן ואכל חטא כאשר עציו.

כהו, חושיו חומריותו, גברה ממנו, לאכול לא

נעלם. סביבו שהשתרע העדן וגן נתערפלה, ראייתו

באולםקונצרטיםמשל ליושב דומה, הדבר למה

נוטל הוא והנה נהדרת. מוזיקה ושומע

  
    



של נוספים נתחים לפנינו וחושפים חושינו,

חשבנו בפרימיטיביותנו אנו אשר פיזית, מציאות

לנו להבטיח יוכל לא איש כלל. קיימים שאינם

מציאות סוגי עוד בשניםהבאות ונגלה נמשיך שלא

בדעת להעלותם כלל מסוגל דמיוננו אין נו.שכרגע

הבצל,גלדים כגלדי המציאות, עשויה גלדים

של מדעו לפני והולך נחשף גלד אחר וגלד

הכרח המציאות. של תוכה לתוך החותר האדם

רבדיו על חיים אנו בו העולם את להכיר לנו הוא

לו. בהתאמה מעשינו את לכלכל כדי השונים,

כא)מספרתהתורה פרק שפחת(בראשית שהגר,

את ללאמים. במדבר ובנהתעו אברהם,

ותרא עיניה אלקיםאת "ויפקח ה', תפילתםשמע

מים" יט).באר פסוק שנבראה(שם כאן מסופר לא

נפקחו הגר של שעיניה אלא להשקותם, מים באר

לכן קודם גם שם שהיתה הבאר את לראות

בראשית ימי ל).מששת פרק אליעזר דרבי על(פרקי

חז"ל אמרו יד):זאת אות נג פרשה רבה הכל(בראשית

עיניהם. את מאיר שהקב"ה עד סומין בחזקת

הבלתיעוד את לראות עינים פקיחת של מקרה

מלכים-ב בספר אנו מוצאים ו),נראה (פרק

קום משכים הנביא אלישע של נערו כאשר

הארמי האויב של ורכב, סוס כבד, שחיל ומגלה

כי תירא, "אל מרגיעו: אלישע העיר. את מקיף

אתם מאשר אתנו אשר טז).רבים פסוק (שם

עיניו את נא "פקח ה': אל בתפילה פונה אלישע

ההר והנה וירא הנער עיני את ה' ויפקח ויראה.

אש" ורכב סוסים יז).מלא פסוק (שם

במלאךאנו הבחין שלא בבלעם נזכרים

ה' "ויגל אשר עד בדרכו, לשטן העומד

בדרך ניצב ה' מלאך את וירא בלעם עיני את

בידו" שלופה לא).וחרבו כב, (במדבר

מסויימת,מסתבר, מציאות שקיימת כן, אם

בגלל ורק ובתוכה, אתה חיים שאנו

מסוגלים איננו שלנו הראיה בחוש מגבלה איזו

נפקחות, העצומות העינים כאשר לראותה.

את אנו רואים נגלית, המכוסה העין וכאשר

ה אתהמציאות כמו ממש הזאת אחרת

תמיד. רגילים אנו שבה המציאות

רוחנימורגלים עולם שקיים במחשבה אנו

מעלה אנשי אשר ונשגב, עליון

רוחני עולם אותו אותו. ומבינים אותו יודעים

אותו כי החומרי, זה מעולמנו ברור בקו מופרד

העולם בעוד בלבד, בשכל נתפס רוחני עולם

החושים. באמצעות נתפס המציאותי הפיזי

פיזית,והנה מציאות עוד שקיימת לנו מתברר

נקלטת אך כלל, בדרך מעינינו הנעלמת

שראתה המים באר לכך. שזוכה מי של בחושיו

לעינים הנראית מוחשית באר היא הגר

ומרוים ניתניםלשתיה מימיה ואשר המציאותיות,

את הדרך. להמשך חמת הגר מילאה ומהם בצמא,

ידי על חושפים אנו הפיזית המציאות של גלדיה

את חושינו. טוח את המרחיב חיצוני ְַמכשור

הרחבת ידי על לחשוף ניתן האחרת המציאות

כמו פנימי תהליך באמצעות עצמם, החושים כושר

ועוד. אלישע אצל נבואי בכושר הגר, אצל תפילה

לכושרבעוד זכו אלישע ונער בלעם הגר, אשר

חד באירוע בלבד קצר לזמן מופלא ראיה

לאורך הנביא, המעלה, איש לכך זוכה פעמי,

המפותחת בראייתו להשתמש הוא ויכול זמן,

'הרואה', לפנים נקרא היה הנביא ואכן, כרצונו.

מקום בריחוק בעבר קרה מה ראה והוא

כ), ט, בעתיד(שמואל-א יקרה ב).ומה י, (שם

חושינומגבלות של מגבלות הן וזמן מקום

אבל המצומצם, החומרי בעולמנו

מגבלות אין יותר, העליונה יותר, הרחבה בהויה

מסוף האדם בו צופה הקב"ה, שברא אור כאלה.

הראיההטבעי כושר זהו כלומר, סופו, ועד העולם

שלאחר אלא לכתחילה, שנברא כפי האדם של

בשימוש אינו ושוב אור, אותו הקב"ה גנז מכן



  
    



בלבד לצדיקים אלא אדם יב).לסתם אדם(חגיגה

היה יכול בבריאה, הראשון הדור איש הראשון,

ואכן ומקום, זמן למגבלות מעבר ולראות, לצפות

ההיסטוריה לאורך צאצאיו כל את וראה צפה

דור אחר ב).דור אות כד פרשה רבה (בראשית

להיותראיה יכולה רוח, אנשי זכו לה עליונה,

אחרים בעוד לה, הזוכה של נחלתו

דבר. רואים אינם מקום באותו עמו הנמצאים

אברהם ובאכאשר קרב בנו, יצחק עם ההולך ,

את "וירא האלקים, לו אמר אשר המקום אל

ד).המקוםמרחוק" יצחק(בראשיתכב, וגם אברהם

המקום של המיוחדת הווייתו את (שם):(רש"יראו

ההר). על קשור שנעריו,ענן לדעת נוכח אברהם אך

הואאומר כן ועל אינםרואיםדבר, החומר, אנשי

החמור..." עם פה לכם "שבו ה).להם: פסוק (שם

ועדכאשר העולם מסוף הולך קולו אדם, מת

כ:).סופו נחנּו(יומא לּו זה? קול שומע ֵָמי
היינו אז כי מגבלות, נעדר עליון שמיעה בכושר

עליהם שמסופר אנשים זה. קול שומעים

היו בוודאי השמים, מן קול בת ששמעו בגמרא

צדיקים בסיפורי זה. קול לשמוע מסוגלים

של בפטירתו התחושה של המוטיב ונשנה חוזר

עליונים חושים בעל אדם העולם. מן צדיקאחר

הוא נפטר, צדיק כאשר בעולם החסר את ֶֶֶַֽחש
העולם מסוף המהלך הקול את לשמוע מסוגל

כזה. קול שומעים איננו אנחנו רק סופו, ועד

ומכרזתבכל חורב מהר קול בת יוצאת ויום יום

של מעלבונה לבריות להם אוי ואומרת:

מ"ב),תורה פ"ו החומריות(אבות האזנים אך

אינו זה קול גם כי אומרים יש משמוע. אטומות

בלתי בצורה נקלט הוא באשר לאיבוד, הולך

להרהורי המקור והוא האדם, של בנפשו מודעת

אדם. כל בלב מאליהם העולים תשובה

הנביאכאשר יא)ישעיה מלך(פרק על מספר

כל אשר עליון צדיק אותו המשיח,

את מתאר הוא בעליונותו, יכירו העמים

כותב: הוא השאר בין הרוחנית. ודרגתו תכונותיו

ולא ישפוט עיניו למראה ולא ה' ביראת "והריחו

יוכיח" אזניו ג).למשמע פסוק לא(שם המשיח

חיצוני, עיניםשהוא מראה האדםעל ככל יסתמך

העומד של ה' יראת את יריח הוא כביכול, אלא,

ריחני משהו היא ה' יראת אם כי זאת אין לפניו.

המונעת היא שלנו הריח חוש דלות ורק ומבושם,

יראת את ממש להריח שבאדם.מאתנו ה'

אתכאשר ליטול אביו יצחק אל אבינו יעקב נכנס

ידיו כעשיו, מחופש כשהוא הברכות

עזים גדיי בעורות עטופים היו צוארו וחלקת

שאין הוא ומפורסם ידוע עתה. זה מהם שהופשטו

והנהקורא עזים. השטףשל קשהמן דברשריחו לך

ברכו אשר שדה כריח בני ריח "ראה, יצחק: האב

כז).ה'" כז, רש"י(בראשית עמו(שם)ומסביר שנכנס

העילאית בדרגתו יצחק של הריח חוש עדן. גן ריח

העדן. גן של עליון ריח אותו את להריח לו ִאפשר

וביטלו העזים שטף ריח על גבר זה מופלא ריח

מתגבר ריחו ויקר, מעולה שבושם כשם כליל,

לחלוטין. מורגש בלתי שנעשה אחר קל ריח ודוחה

רש"יאך שלפי עדן גן ריח אותו היא, שאלה

נטל מהיכן אביו, יצחק אל יעקב עם נכנס

מגן ואשתו האדם גורש מאז הן זה? ריח יעקב

שמה. להיכנס איש הורשה לא עדן,

מאוד.אדם גבוהה רוחנית ברמה היה הראשון

למלוא עד מפותחים היו חושיו כל

הקב"ה, של כפיו ליציר כיאות שלהם הפוטנציאל

'שדה באותו טייל הוא יכולתם. במלוא והופעלו

מפירות ואכל הקב"ה, של מטעו ה'', ברכו אשר

נצטוה עליו אשר העץ מן ואכל חטא כאשר עציו.

כהו, חושיו חומריותו, גברה ממנו, לאכול לא

נעלם. סביבו שהשתרע העדן וגן נתערפלה, ראייתו

באולםקונצרטיםמשל ליושב דומה, הדבר למה

נוטל הוא והנה נהדרת. מוזיקה ושומע



  
    



בצלכאשר קודש בשבת להסתופף יהודי זכה

וזכה הדור, מצדיקי אחד של קורתו

הוא השבת, מהות את היתירה בנשמתו לחוש

הזמן מושג אינו בשבת הזמן שמושג חש

הוא המעשה. ימי ששת של והמקובל הרגיל

הלקוחה זמן במערכת שרוי הוא שבשבת חש

שבת. שכולו יום מן הנצח, מן אחרת, מהויה

ובעונהמעשינו בעת פועלים ומחשבותינו

וגם החומרי, זה בעולמנו גם אחת

זה במצב שמסביבנו. הנסתרת האחרת בהויה

פועלים זאת ובכל מעינינו נסתרת זו הויה בו

סגורים, שאשנביו טנק לנהג אנו דומים בה, אנו

את הטנק. את להסיע נאלץ הוא זאת ובכל

את המוציא הטנק מפקד מפי יקבל ההדרכה

הדרך. את ורואה הצריח ממרומי ראשו

לעשותזכינו מה לנו מגלה התורה מופלא. לחסד

מתוך חיינו, דרכי בכל לעשות לא ומה

חיים, אנו בו העולם של האחרת להויה התאמה

ראיה בחוש ראינו, לו אותה. רואים שאיננו אף על

נראה שהוא כפי כשר לא אוכל נראה כיצד עליון,

דיני יפה לדעת היינו צריכים לא האחרת, בהווייתו

מרובות לאזהרות זקוקים היינו לא וגם כשרות

בעל אדם להזהיר צריך שלא כשם אכילתו, מפני

ומצחין. רקוב דג מלאכול נורמלי ריח חוש

המלווהצדיקים השלילית ההויה את לחוש זכו

זו מהרגשה ומקצת כשר, לא אוכל

ר' של חמורו על כמסופר בהמתם, על אף שרתה

לו שהוגש טבל מלאכול שנמנע יאיר בן (חוליןפינחס

אחדז.). חסיד של פרתו על הסיפור ידוע כן כמו

בשבת לעבוד וסירבה לגוי -שנמכרה המדרשים (אוצר

רביעי). דיבור הדברות עשרת חשהמדרש שהפרה נראה

שמו. ששבת זה זמן של המיוחדת הווייתו את

והוא הפרה, את שקנה הגוי הגיע זו למסקנא

והפך תורה, למד זה, אירוע בהשפעת התגייר

ישראל. מחכמי לאחד

לדרגתאנו אף הגענו לא הפשוטים היהודים

לאלדרגת ואף יאיר בן פינחס ר' של חמורו

ישירות חשים איננו אנו חסיד. אותו של פרתו

מכלכליםמתוך אנו אתמעשינו בהויההאחרת.

באינפורמציה והתחשבות חומריות בדיקות

פי ועל החומרית בהווייתנו אלינו המגיעה

כשרותו על יודעים אנו ההלכה. של הנחיותיה

קריטריונים לפי בדיקתו מתוך רק אוכל של

כתחושה ולא ההלכה לנו שמספקת חומריים

כשרותו. אי או כשרותו של ישירה

לומרעל מצווה אני יום כל כי יודע אני השבת

אני הימים ספירת ומתוך יום, של שיר

בתוך המיוחדים. דיניו על השביעי ליום מגיע

מתוך ובידע בשעון משתמש אני הסגורה דירתי

לי אין השבת. נכנסת מתי לדעת כדי השנה לוח

הזמן קדושת של אמצעית בלתי ישירה תחושה

טיסת הטס לטייס בכך אנו דומים בשבת.

מדוייקים, ובחישובים זהירה מכשירים

דרכו. של אמצעית ובלתי ישירה ראיה בהעדר

לאהאנושות באופן לרוב שואפת, כולה

לפני אדם של לרמה לחזור מודע,

יעודו את למלא אדם היה יכול אז, החטא.

חי. הוא בה המציאות של ישירה תחושה מתוך

איןבינתים, דרגה, לאותה חזרנו לא עוד כל

להיות כדי ההלכה של בהנחיותיה לנו

לעשות, שצריך מה את אנו שעושים בטוחים

הצמידות לעשותו. שמזיק ממה אנו ונמנעים

המתמדת בהסתכלותו לנו היא חיונית להלכה

שבמטוסו המכשירים ובשאר במצפן הטייס של

ערפל. רק רואה הוא החלון דרך כאשר

פיתוחניווט את מקדם ההלכה לפי החיים

המסך את ומרים הרוחניים, החושים

בה השלימה המציאות לבין בינינו החוצץ

חיים. אנו

  
    



נגינה קול שום אזניו. את בהם ופוקק דונג פקקי

ממשיכים המנגנים אמנם באזניו. נשמע אינו

אך לראשו, סביב מרחפות עריבות וזמירות לנגן,

כלל. קיימות אינן הן ומבחינתו שומען, אינו הוא

אלאבעצם עדן, מגן גורש אשר הוא האדם לא

מסביבותיו. האדם ידי על גורש העדן גן

לגבי אך כמקודם, להתקיים ממשיך אמנם הגן

אינו שוב הגן החומרי, האדם שחטא, האדם

חושים עם לכתחילה נברא אמנם האדם קיים.

שבתוכה האחרת להויה גישה לו שהקנו עליונים

הוא אדם של חטאו טבעי. באופן הושם הוא

ומנע עיניו, את העצים אזניו, את אטם אשר

מוקף. הוא בה ההויה את לחוש ממנו

ולזכךכאשר להתעלות מצליח בודד אדם

גבוהה לדרגה ולהתרומם עצמו, את

הראשוןהקרובה אדם לדרגת במקצת גם ולו

במקצת גם ולו אליו, חוזרים החטא, שמלפני

של ומתכונותיו מחושיו כמה חלקי, ובאופן

לכתחילה. שנוצר כפי הטבעי הראשון אדם

חזריעקב לא אמנם העילאית בדרגתו אבינו

ליוהו עדן גן ריח אך עדן, לגן ממש

מבחין היה לא אדם סתם אביו. אל בהיכנסו

הבחין הגבוהה בדרגתו יצחק אך זה, בריח כמובן

אדם את שהקיף עליון מופלא ריח זה, בריח

ושמחה ובהפתעה אדמות, עלי חייו בשחר הראשון

ה'! ברכו אשר שדה כריח בני ריח ראה! קרא:

אתאדם לעקור יכול ברוחניותו, ונתעלה שעלה

החומרית הווייתו מתוך כולו עצמו

בהויה חייו את ולהמשיך הרגילה, הגופנית

מציב כאילו הדבר דומה יותר. רוחנית אחרת,

ומעלה ומושך יותר, העליונה במציאות רגל הוא

שלנו. החומר עולם מתוך השניה רגלו את הוא

מוות. ואין כליה אין העליונה, במציאותהאחרת,

החיים. עץ גדל בו מהגן אדם גורש לחינם לא

ולחיות להמשיך יכול העדן, גן מציאות אל החוזר

לאדםבטרםחטא. שנועד התכנון כפי ממש לנצח

אתנו.כזאת ולא אתנו הוא הנביא. לאליהו קרה

הנמצאת האחרת במציאות וקיים חי הוא

לראותו. מסוגלים לא אנו אבל בעולמנו, אתנו כאן

באור מלהבחין החומריים חושינו שכשלו כשם

אף שנגנז הנביא אליהו את רואים איננו כך הגנוז,

טז).הוא ב, מלכים-ב מעל(רש"י קצת למתרוממים

ומטעימם הנביא, אליהו נגלה חומריותם משטח

חי. הוא בה אחרת הויה עולם מאותו משהו

הוא,אין חי גוף. ללא נשמה הנביא אליהו

התורה, באיסורי הוא ומצווה בגוף, כנראה,

שחושינו מציאות באותה מתנהלים חייו אבל

דנה כאשר כנראה, לכן, אותה. קולטים אינם

מג.)הגמרא לעבור(ערובין איסור קיים אם בבעיה

טפחים, מעשרה יותר של בגובה שבת תחום את

שהופיע הנביא מאליהו ראיה מביאה היא

מזו זו המרוחקות ערים בשתי שבת באותה

הנביא שאליהו בהנחה שבת, מתחום לאלמעלה

הקרקע. פני על בהליכה השניה לעיר הגיע

בנויהחיים רבדים רבדים פנים. רב בעולם אנו

רובד מרובד, לפנים רובד המציאות, היא

רק אנו חשים חומריותנו מתוך ברובד. משולב

בין יש רבות מגע נקודות אך החומרית, בהויה

המציאות לבין חיים אנו בה החומרית המציאות

לגילוי הזוכה ויש קול בת השומע יש האחרת.

ויש מרים של מבארה השותה יש אליהו,

תת משמיעה תשובה בהרהור מאליו המתעורר

חורב. מהר קול בת אותה של הכרתית

נוכחמי האחרת, המציאות לתוך להצצה שזכה

של למושגים באשר חייו נסיון שכל לדעת

המציאות של המרכיבים שני וזמן, מקום

כאשר האחרת. במציאות תופס אינו החומרית,

בעזרה, אלפיהם באלפי הצטופפו לרגל העולים

אמות ד' של מרחב נוצר בהשתחוייתם, ולפתע,

מהם אחד כל חברוסביב ישמע לבל הפרט, צנעת (למען

וידויו, שם)את ורש"י כא. שמושג),(יומא לדעת נוכחו

האחרת. במציאות לחלוטין שונה המקום



  
    



בצלכאשר קודש בשבת להסתופף יהודי זכה

וזכה הדור, מצדיקי אחד של קורתו

הוא השבת, מהות את היתירה בנשמתו לחוש

הזמן מושג אינו בשבת הזמן שמושג חש

הוא המעשה. ימי ששת של והמקובל הרגיל

הלקוחה זמן במערכת שרוי הוא שבשבת חש

שבת. שכולו יום מן הנצח, מן אחרת, מהויה

ובעונהמעשינו בעת פועלים ומחשבותינו

וגם החומרי, זה בעולמנו גם אחת

זה במצב שמסביבנו. הנסתרת האחרת בהויה

פועלים זאת ובכל מעינינו נסתרת זו הויה בו

סגורים, טנקשאשנביו לנהג אנו דומים בה, אנו

את הטנק. את להסיע נאלץ הוא זאת ובכל

את המוציא הטנק מפקד מפי יקבל ההדרכה

הדרך. את ורואה הצריח ממרומי ראשו

לעשותזכינו מה לנו מגלה התורה מופלא. לחסד

מתוך חיינו, דרכי בכל לעשות לא ומה

חיים, אנו בו העולם של האחרת להויה התאמה

ראיה בחוש ראינו, לו אותה. רואים שאיננו אף על

נראה שהוא כפי כשר לא אוכל נראה כיצד עליון,

דיני יפה לדעת היינו צריכים לא האחרת, בהווייתו

מרובות לאזהרות זקוקים היינו לא וגם כשרות

בעל אדם להזהיר צריך שלא כשם אכילתו, מפני

ומצחין. רקוב דג מלאכול נורמלי ריח חוש

המלווהצדיקים השלילית ההויה את לחוש זכו

זו מהרגשה ומקצת כשר, לא אוכל

ר' של חמורו על כמסופר בהמתם, על אף שרתה

לו שהוגש טבל מלאכול שנמנע יאיר בן (חוליןפינחס

אחדז.). חסיד של פרתו על הסיפור ידוע כן כמו

בשבת לעבוד וסירבה לגוי -שנמכרה המדרשים (אוצר

רביעי). דיבור הדברות עשרת חשהמדרש שהפרה נראה

שמו. ששבת זה זמן של המיוחדת הווייתו את

והוא הפרה, את שקנה הגוי הגיע זו למסקנא

והפך תורה, למד זה, אירוע בהשפעת התגייר

ישראל. מחכמי לאחד

לדרגתאנו אף הגענו לא הפשוטים היהודים

לאלדרגת ואף יאיר בן פינחס ר' של חמורו

ישירות חשים איננו אנו חסיד. אותו של פרתו

מכלכליםמתוך אנו אתמעשינו בהויההאחרת.

באינפורמציה והתחשבות חומריות בדיקות

פי ועל החומרית בהווייתנו אלינו המגיעה

כשרותו על יודעים אנו ההלכה. של הנחיותיה

קריטריונים לפי בדיקתו מתוך רק אוכל של

כתחושה ולא ההלכה לנו שמספקת חומריים

כשרותו. אי או כשרותו של ישירה

לומרעל מצווה אני יום כל כי יודע אני השבת

אני הימים ספירת ומתוך יום, של שיר

בתוך המיוחדים. דיניו על השביעי ליום מגיע

מתוך ובידע בשעון משתמש אני הסגורה דירתי

לי אין השבת. נכנסת מתי לדעת כדי השנה לוח

הזמן קדושת של אמצעית בלתי ישירה תחושה

טיסת הטס לטייס בכך אנו דומים בשבת.

מדוייקים, ובחישובים זהירה מכשירים

דרכו. של אמצעית ובלתי ישירה ראיה בהעדר

לאהאנושות באופן לרוב שואפת, כולה

לפני אדם של לרמה לחזור מודע,

יעודו את למלא אדם היה יכול אז, החטא.

חי. הוא בה המציאות של ישירה תחושה מתוך

איןבינתים, דרגה, לאותה חזרנו לא עוד כל

להיות כדי ההלכה של בהנחיותיה לנו

לעשות, שצריך מה את אנו שעושים בטוחים

הצמידות לעשותו. שמזיק ממה אנו ונמנעים

המתמדת בהסתכלותו לנו היא חיונית להלכה

שבמטוסו המכשירים ובשאר במצפן הטייס של

ערפל. רק רואה הוא החלון דרך כאשר

פיתוחניווט את מקדם ההלכה לפי החיים

המסך את ומרים הרוחניים, החושים

בה השלימה המציאות לבין בינינו החוצץ

חיים. אנו



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכהלהלכהלהלכהלהלכה האמורהאמורהאמורהאמור  מ מ מ מ העולההעולההעולההעולה

שערי א א א א .... ז'  שערי ע האד את ברא  הקב"ה 

והפה . אזני ב ' , נחירי ב ' ,עיני ב' : שה

ולקדש  האלו   השערי על  לשמור מצווה  והאד

. זוכה זוכה זוכה זוכה אות  אות אות אות אות ומטהר ומטהר ומטהר ומטהר  מקדש מקדש מקדש מקדש   שהאד שהאד שהאד שהאד וככל וככל וככל וככל 

רבות רבות רבות רבות .... ולמעלות ולמעלות ולמעלות ולמעלות  להשגות להשגות להשגות להשגות 

על ב ב ב ב .... היטב  להשגיח  צרי האד   העיני קדושת

 בדברי להסתכל פקוחות תהיינה  שלא עיניו זוג 

ח"ו , אסורות ובמראות  צנועי אלא אלא אלא אלא שאינ

באותיות באותיות באותיות באותיות  כמו כמו כמו כמו  קדושה קדושה קדושה קדושה ,,,, בדברי בדברי בדברי בדברי  רק רק רק רק  להסתכל להסתכל להסתכל להסתכל 

התורה התורה התורה התורה ,,,, של של של של  צדיקי.הקדושות הקדושות הקדושות הקדושות  של בפני וכ

 וא וא וא כראוי כראוי כראוי כראוי ,,,,וא עיניו עיניו עיניו עיניו  את את את את  ומקדש ומקדש ומקדש ומקדש  זוכה זוכה זוכה זוכה   אד אד אד זוכה אד

את  ויבי הקדושה , בתורה עיניו שיאירו

שכינה. פני  לקבל יזכה וכ שבה, הנפלא העומק

הרע  יצר אי עיניו על לשמור שזוכה  מי   וכ

בו . שולט

על ג ג ג ג .... היטב  להשגיח צרי  האד   הנחירי קדושת

 אסורי ריחות יריחו שלא נחיריו עבודה שני (של 

נבילה מאוסיוריחותזרה), ושל ביוב , :כגו)

להנותוכיוצא), שאסור , נשי של בשמי ריחות  וכ

,נשי של  בשמי אלו אלו אלו אלו מריח ריחות ריחות ריחות ריחות  בכח בכח בכח בכח  יש יש יש יש  כי כי כי כי 

בנפשו בנפשו בנפשו בנפשו .... גדולה גדולה גדולה גדולה  רוחנית רוחנית רוחנית רוחנית  ירידה ירידה ירידה ירידה  בנפש לפעול לפעול לפעול לפעול  רק (ולא

 בהריו אשה  כמו  הילדי בנפש  אפילו  אלא  המריח 

וכדו'.) אסור  דבר ומקדש ומקדש ומקדש ומקדש שמריחה  זוכה זוכה זוכה זוכה   אד אד אד אד  וא וא וא וא

כראוי כראוי כראוי כראוי ,,,, נחיריו נחיריו נחיריו נחיריו  וכ את את את את  אמיתית, שמי ליראת יזכה 

הנפש . לטהרת  יזכה 

על ד ד ד ד .... היטב להשגיח  צרי  האד  האזני קדושת

נבלה  דברי  לשמוע פתוחות יהיו שלא אזניו שני 

תורה  דברי רק אלא ,בטלי דברי ושאר ושקר

אחד  את פוג או שמטמא אד וכל וקדושה .

קשה  שהכי האבר שהוא  האזני ובפרט מאבריו,

אותו. עד עד עד עד לתק  שני שני שני שני לוקח לוקח לוקח לוקח  כפירה כפירה כפירה כפירה  של של של של   לדבורי לדבורי לדבורי לדבורי כי כי כי כי 

............ נשכחי נשכחי נשכחי נשכחי  שה שה שה שה

פיוה ה ה ה .... על לשמור צרי אד כל  הפה  קדושת 

ושאר  ושקר נבלה  דברי  ממנו  יוציא שלא

,אסורי ותפילה ותפילה ותפילה ותפילה דיבורי תורה תורה תורה תורה  דברי דברי דברי דברי  רק רק רק רק  אלא אלא אלא אלא 

קדושה קדושה קדושה קדושה .... דברי דברי דברי דברי  לכ,ושאר ושאר ושאר ושאר  האד יזכה  וכאשר

ח מלאי  יהיו  דבוריו  כל כראוי , פיו את  לקדש

מפיו שיוציא והתפילה  התורה דברי וממילא ויופי,

הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה .... לפני לפני לפני לפני   ברצו ברצו ברצו ברצו יתקבלו יתקבלו יתקבלו יתקבלו 

עניני ו ו ו ו .... על אמורי אינ האברי שמירת  עני

שבי עניני על אפילו  אלא למקו אד שבי

 העיני קדושת לחבירו. אד לאד לאד לאד לאד לו לו לו לו   שאי שאי שאי שאי

במעלות במעלות במעלות במעלות  רק רק רק רק  אלא אלא אלא אלא  הזולת הזולת הזולת הזולת  בחסרונות בחסרונות בחסרונות בחסרונות  להביט להביט להביט להביט 

טוב טוב טוב טוב  נקודות נקודות נקודות נקודות  אחר אחר אחר אחר  לחפש לחפש לחפש לחפש  ותמיד ותמיד ותמיד ותמיד  שבו שבו שבו שבו  ובטובות ובטובות ובטובות ובטובות 

מישראל מישראל מישראל מישראל .... אחד אחד אחד אחד  בכל בכל בכל בכל  שיש שיש שיש שיש 

יותר ז ז ז ז .... ועוד  לשמוע, שלא  היינו   האזני קדושת

הזולת, על ורכילות גנאי דברי לקבל שלא ,מכ

 דברי דברי דברי דברי רק רק רק רק  לשמוע לשמוע לשמוע לשמוע  פתוחות פתוחות פתוחות פתוחות  תהיינה תהיינה תהיינה תהיינה  אוזניו אוזניו אוזניו אוזניו  אלא אלא אלא אלא 

מישראל מישראל מישראל מישראל .... אחד אחד אחד אחד  כל כל כל כל  על על על על   טובי טובי טובי ארעטובי כבר א וג

על  יצטער כלשהו , אד על גנאי דבר לאוזניו והגיע

הדבר  את יקבל ולא  מלבו, זאת ויסלק מאוד כ

לכ אד אותו  את ידו  פני כל ועל גמורה . כאמת

זכות.

ולא ח ח ח ח .... אפו  להארי שישתדל    הנחירי קדושת 

אותו ,  שמצערי  אנשי אות על   ג כלל  לכעוס 

למחול למחול למחול למחול  וישתדל וישתדל וישתדל וישתדל  ,,,, האחרו האחרו האחרו האחרו הקצה הקצה הקצה הקצה  עד עד עד עד   אות אות אות אות ויסבול ויסבול ויסבול ויסבול 

לבו לבו לבו לבו ,,,, בכל בכל בכל בכל   לה לה לה לה לכ  אות  וידו  עליה  ירח ותמיד 

.לעול  שלו מביא  זה  ובזכות  זכות .

ט ט ט ט .... הפה  ע ע ע ע קדושת של של של של   בגנות בגנות בגנות בגנות לדבר לדבר לדבר לדבר  שלא שלא שלא שלא  היינו היינו היינו היינו 

בכלל בכלל בכלל בכלל ,,,, בפרט.ישראל ישראל ישראל ישראל  הוא  באשר יהודי כל ושל

ולדונו  מישראל  אד כל על טוב  לדבר  הרגיל  וכל

הזכות  להיכל הוא שמקושר  נאמנה  ידע זכות, לכ

יזכנו  וה ' שפעו. את מקבל  הוא  ומש הקדוש,

אברנו . קדושת על לשמור 
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נבילה מאוסיוריחותזרה), ושל ביוב , :כגו)

להנותוכיוצא), שאסור , נשי של בשמי ריחות  וכ

,נשי של  בשמי אלו אלו אלו אלו מריח ריחות ריחות ריחות ריחות  בכח בכח בכח בכח  יש יש יש יש  כי כי כי כי 

בנפשו בנפשו בנפשו בנפשו .... גדולה גדולה גדולה גדולה  רוחנית רוחנית רוחנית רוחנית  ירידה ירידה ירידה ירידה  בנפש לפעול לפעול לפעול לפעול  רק (ולא

 בהריו אשה  כמו  הילדי בנפש  אפילו  אלא  המריח 

וכדו'.) אסור  דבר ומקדש ומקדש ומקדש ומקדש שמריחה  זוכה זוכה זוכה זוכה   אד אד אד אד  וא וא וא וא

כראוי כראוי כראוי כראוי ,,,, נחיריו נחיריו נחיריו נחיריו  וכ את את את את  אמיתית, שמי ליראת יזכה 

הנפש . לטהרת  יזכה 

על ד ד ד ד .... היטב להשגיח  צרי  האד  האזני קדושת

נבלה  דברי  לשמוע פתוחות יהיו שלא אזניו שני 

תורה  דברי רק אלא ,בטלי דברי ושאר ושקר

אחד  את פוג או שמטמא אד וכל וקדושה .

קשה  שהכי האבר שהוא  האזני ובפרט מאבריו,

אותו. עד עד עד עד לתק  שני שני שני שני לוקח לוקח לוקח לוקח  כפירה כפירה כפירה כפירה  של של של של   לדבורי לדבורי לדבורי לדבורי כי כי כי כי 

............ נשכחי נשכחי נשכחי נשכחי  שה שה שה שה

פיוה ה ה ה .... על לשמור צרי אד כל  הפה  קדושת 

ושאר  ושקר נבלה  דברי  ממנו  יוציא שלא

,אסורי ותפילה ותפילה ותפילה ותפילה דיבורי תורה תורה תורה תורה  דברי דברי דברי דברי  רק רק רק רק  אלא אלא אלא אלא 

קדושה קדושה קדושה קדושה .... דברי דברי דברי דברי  לכ,ושאר ושאר ושאר ושאר  האד יזכה  וכאשר

ח מלאי  יהיו  דבוריו  כל כראוי , פיו את  לקדש

מפיו שיוציא והתפילה  התורה דברי וממילא ויופי,

הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה .... לפני לפני לפני לפני   ברצו ברצו ברצו ברצו יתקבלו יתקבלו יתקבלו יתקבלו 

עניני ו ו ו ו .... על אמורי אינ האברי שמירת  עני

שבי עניני על אפילו  אלא למקו אד שבי

 העיני קדושת לחבירו. אד לאד לאד לאד לאד לו לו לו לו   שאי שאי שאי שאי

במעלות במעלות במעלות במעלות  רק רק רק רק  אלא אלא אלא אלא  הזולת הזולת הזולת הזולת  בחסרונות בחסרונות בחסרונות בחסרונות  להביט להביט להביט להביט 

טוב טוב טוב טוב  נקודות נקודות נקודות נקודות  אחר אחר אחר אחר  לחפש לחפש לחפש לחפש  ותמיד ותמיד ותמיד ותמיד  שבו שבו שבו שבו  ובטובות ובטובות ובטובות ובטובות 

מישראל מישראל מישראל מישראל .... אחד אחד אחד אחד  בכל בכל בכל בכל  שיש שיש שיש שיש 

יותר ז ז ז ז .... ועוד  לשמוע, שלא  היינו   האזני קדושת

הזולת, על ורכילות גנאי דברי לקבל שלא ,מכ

 דברי דברי דברי דברי רק רק רק רק  לשמוע לשמוע לשמוע לשמוע  פתוחות פתוחות פתוחות פתוחות  תהיינה תהיינה תהיינה תהיינה  אוזניו אוזניו אוזניו אוזניו  אלא אלא אלא אלא 

מישראל מישראל מישראל מישראל .... אחד אחד אחד אחד  כל כל כל כל  על על על על   טובי טובי טובי ארעטובי כבר א וג

על  יצטער כלשהו , אד על גנאי דבר לאוזניו והגיע

הדבר  את יקבל ולא  מלבו, זאת ויסלק מאוד כ

לכ אד אותו  את ידו  פני כל ועל גמורה . כאמת

זכות.

ולא ח ח ח ח .... אפו  להארי שישתדל    הנחירי קדושת 

אותו ,  שמצערי  אנשי אות על   ג כלל  לכעוס 

למחול למחול למחול למחול  וישתדל וישתדל וישתדל וישתדל  ,,,, האחרו האחרו האחרו האחרו הקצה הקצה הקצה הקצה  עד עד עד עד   אות אות אות אות ויסבול ויסבול ויסבול ויסבול 

לבו לבו לבו לבו ,,,, בכל בכל בכל בכל   לה לה לה לה לכ  אות  וידו  עליה  ירח ותמיד 

.לעול  שלו מביא  זה  ובזכות  זכות .

ט ט ט ט .... הפה  ע ע ע ע קדושת של של של של   בגנות בגנות בגנות בגנות לדבר לדבר לדבר לדבר  שלא שלא שלא שלא  היינו היינו היינו היינו 

בכלל בכלל בכלל בכלל ,,,, בפרט.ישראל ישראל ישראל ישראל  הוא  באשר יהודי כל ושל

ולדונו  מישראל  אד כל על טוב  לדבר  הרגיל  וכל

הזכות  להיכל הוא שמקושר  נאמנה  ידע זכות, לכ

יזכנו  וה ' שפעו. את מקבל  הוא  ומש הקדוש,

אברנו . קדושת על לשמור 

ברכה נאמנה לאיש היקר והנעלה
מיכאל רחמים חמייש הי"ו

נוות 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.

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.

מוקדש לעילוי נשמת

הרב אליהו כהן בר רחל זצ"ל
רבה של בית שאן

ולהבדיל לרפואת

הרבנית רבקה בת מזל טוב תחי'

מוקדש להצלחת

דוד בן שמחה הי"ו
זכות המצוה תגן בעדו

 ובעד בני ביתו, לבריאות שמחה 
 ולהצלחה בכל מעשה ידיו

אמן, כן יהי רצון.

מוקדש לעילוי נשמת
ורדה בת סוזן ז"ל

נלב"ע י"ז שבט תשנ"ט
דינה בת סימי ז"ל ו
נלב"ע ח' טבת תשע'ה

ולהבדיל להצלחת מש' אמזלג בגו"ר

לעילוי נשמת
לאה רביבו ז''ל הי"ד

בת סוליקה
נלב"ע כ"א טבת התשע"ד

תנצב"ה

לעילוי נשמת אבינו וסבינו 
היקר באדם רודף צדקה וחסד

ה"ה זאב בן חנה ז''ל
נלב"ע כ' אייר התשע"ב

תנצב"ה

מוקדש לעילוי נשמת
שמעון בן סוליקה ז"ל

וימין בן סוליקה ז"ל
נלב"ע  כ"ט תשרי התשפ"א

ולהבדיל
להצלחת אברהם בוזגלו וב"ב

מוקדש להצלחת

עדי בת אסתר זהבה תחי'
שפע טובה וברכה

בג"ור אמן

מוקדש
לעילוי נשמת

מאיר בן ישראל ונעמי ז''ל
לבית משפחת מלאכי

תנצב"ה

לעילוי נשמת היקר באדם

אפרים בן גורג'יה זלה"ה
לבית משפחת שלום הי"ו
נלב"ע  כ"ה אב התשע"ז

תנצב"ה

מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת שוליקה ז"ל
נלב"ע ג' תמוז התשס'ב

רעות ג'ורג'יט בת חנה לאה ז"ל
נלב"ע  כ"ה כסליו התשע'ט







זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

19:0619:5520:45 באר שבע
19:0719:5620:46תל אביב

19:0719:5620:47חיפה
19:0319:5320:43אילת

19:1019:5920:50ירושלים
18:50ירושלים 40 דק'

 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.
וכן בכל עמדות 'נדרים פלוס'

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

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

מפי הרה"ג רבינו ישראל אברג'ל שליט"א

בימי שני בשעה 20:15*
בבית הכנסת 'היכלא דבני אדרי'

רח' אגוז 11, אשדוד

בימי חמישי בשעה 20:15*
בבית הכנסת 'המאיר לארץ'
רח' חיל שריון 39, נתיבות

קבלת קהל מתקיימת בימי שישי עד השעה 10:00
בבית הכנסת 'המאיר לארץ' רח' חיל שריון 39, נתיבות

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה

LIVE

LIVE

התורה היא כמו מאכל - אדם שאכל מאכל 
שאכל  אדם  אבל  כך,  אחר  טוב  ירגיש  טוב 
מאכל מקולקל יצטרך לסבול כאבי בטן וכו'

וכך גם בתורה - כשאדם יודע מה ללמוד 
תורה  דברי  לשמוע  והולך  ללמוד  וממי 
שכל  שמים  וירא  צדיק  מחכם  נקיים 
שלא  זוכה  שמים,  לשם  רק  היא  תורתו 
משתנה  גם  אלא  בריא  נשאר  שהוא  רק 
גם  בכך  יש  וכן  דרכיו,  בכל  לטובה 
תועלת שכל ילדיו ילכו בדרך ה' - שזאת 

ההצלחה האמיתית בחיים.

פרשת שופטים
ו' אלול התשפ"א


