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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

  

הענייני תוכ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מצה של 1סיפורה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אעשה? מה 4רבי!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . וק צדיק יפול 5שבע

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צדיק של 6מבטו

. . . . . . . . . . . . . . . מורי את ראות עיני 7והיו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . השרת במלאכי 8נמל
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תשובה של 10כחה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . השופטי ימי 14תקופת
. . . . . . . . . . . . . . . . ומחולות שירי 16בתופי
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דיני בתי 17שבעה
. . . . . . . . . . . . . . . . בצרפת שנה מאות 18חמש
. . . . . . . . . . . . . . . . . זרה העבודה את 19ביטלו
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ושגעונותיו דור 21דור
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . טוב? הכל טוב 22סו
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המטוטלת 23סוד
. . . . . . . . ולמעשה להלכה  האמור מ 26העולה 

תוכן העניינים

  
     



תצא תצא תצא תצא  כי כי כי כי  פרשת פרשת פרשת פרשת 

מצה מצה מצה מצה  של של של של  סיפורהסיפורהסיפורהסיפורה

לוונשטייססססייייפפפפרררר שלמה רבי הגה"צ
וז"ל: סיפור1שליט"א, שמעתי

:מרכסי פרידמ משה מהרב מצמרר

אדמו"רבבבבעעעעיייירררר גר היה בפולניה, בלוז'וב
עד רבות, שני עדתו את שהנהיג
הכל. את ועקר הנאצי הכורת שעלה
וכמה המחנות, לאחד התגלגל האדמו"ר
הדוויי ליהודי פנה הפסח חג לפני ימי
ממשמש הפסח 'חג :לה ואמר בו ששהו

מצות!' להשיג צריכי אנחנו ובא.

חמ,''''ההההללללוווואאאאיייי פירורי כמה לנו שיהיו
מצות?' על אתנו מדבר ואתה

.נפש במר היהודי ענו

יואאאאבבבבלללל בכל 'הרי נרתע. לא הרבי
אחת. לח פרוסת לנו נותני
ממנו ונבקש המחנה, למנהל ניגש הבה
בכל לנו שמגיעה הלח פרוסת שבמקו
לקבל מעונייני אנו הפסח מימי יו

מצות.' נכי ומזה פסח, בערב קמח

בכפו,''''אאאא נפשו לשי מוכ כבודו
שכזאת בקשה ולבקש להסתכ

אחד א לבדו! שיל המחנה, ממנהל
ולבקש נפשו, את לסכ מוכ לא מאתנו

שכזו'. בקשה

להניאההההייייוווו שניסו המחנה מתושבי רבי
אל לגשת יעז לבל האדמו"ר, את
בשלו: ונותר התעקש הוא א המנהל
תתנו רק את לבדי. ללכת מוכ 'אני
על לוותר מסכימי שאת כח' 'יפוי לי
הקמח'. קבלת תמורת ,הלח פרוסת

יצאללללאאאאחחחחרררר הכח, יפוי את שקבל
ורבי המפקד, לכיוו האדמו"ר

ע לשבת שבעה.החלו ליו

חזר.אאאאבבבבלללל,,,, הוא דשמיא בסייעתא

באופההההוווואאאא הסכי המחנה שמנהל ספר
כי הוסי ורק לבקשה, עקרוני

מהמפקדהעליו אישור כ על לקבל
.בברלי הראשית

למשרדובבבבעעעעררררבבבב האדמו"ר נקרא פסח
הודיע: והלה המחנה, מנהל של
הקמח שק לכ הא התקבל! 'האישור

.'שביקשת

הובאו דורשטוב1. בספר שפה).דבריו (שבועותעמוד

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

- כל הזכויות שמורות -



  
     



תצא תצא תצא תצא  כי כי כי כי  פרשת פרשת פרשת פרשת 

מצה מצה מצה מצה  של של של של  סיפורהסיפורהסיפורהסיפורה
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עד רבות, שני עדתו את שהנהיג
הכל. את ועקר הנאצי הכורת שעלה
וכמה המחנות, לאחד התגלגל האדמו"ר
הדוויי ליהודי פנה הפסח חג לפני ימי
ממשמש הפסח 'חג :לה ואמר בו ששהו

מצות!' להשיג צריכי אנחנו ובא.

חמ,''''ההההללללוווואאאאיייי פירורי כמה לנו שיהיו
מצות?' על אתנו מדבר ואתה

.נפש במר היהודי ענו

יואאאאבבבבלללל בכל 'הרי נרתע. לא הרבי
אחת. לח פרוסת לנו נותני
ממנו ונבקש המחנה, למנהל ניגש הבה
בכל לנו שמגיעה הלח פרוסת שבמקו
לקבל מעונייני אנו הפסח מימי יו

מצות.' נכי ומזה פסח, בערב קמח

בכפו,''''אאאא נפשו לשי מוכ כבודו
שכזאת בקשה ולבקש להסתכ

אחד א לבדו! שיל המחנה, ממנהל
ולבקש נפשו, את לסכ מוכ לא מאתנו

שכזו'. בקשה

להניאההההייייוווו שניסו המחנה מתושבי רבי
אל לגשת יעז לבל האדמו"ר, את
בשלו: ונותר התעקש הוא א המנהל
תתנו רק את לבדי. ללכת מוכ 'אני
על לוותר מסכימי שאת כח' 'יפוי לי
הקמח'. קבלת תמורת ,הלח פרוסת

יצאללללאאאאחחחחרררר הכח, יפוי את שקבל
ורבי המפקד, לכיוו האדמו"ר

ע לשבת שבעה.החלו ליו

חזר.אאאאבבבבלללל,,,, הוא דשמיא בסייעתא

באופההההוווואאאא הסכי המחנה שמנהל ספר
כי הוסי ורק לבקשה, עקרוני

מהמפקדהעליו אישור כ על לקבל
.בברלי הראשית

למשרדובבבבעעעעררררבבבב האדמו"ר נקרא פסח
הודיע: והלה המחנה, מנהל של
הקמח שק לכ הא התקבל! 'האישור

.'שביקשת

הובאו דורשטוב1. בספר שפה).דבריו (שבועותעמוד

ברכה נאמנה לאיש היקר והנעלה מיכאל רחמים חמייש הי"ו ונוות ביתו נדין שמחה )מייחה( תחי' וכל יוצאי חלציו היקרים
זלבית משפחת פרג'ון זכות המצוה תגן בעדם לשפע ברכה והצלחה וכל בניך למודי ה', אמן כן יהי רצון.



  
     



המצה! את לאכול שצרי זה הוא דעתי
למע הסדר ליל עושי אנחנו הרי
הבא', 'הדור הוא הזה הילד הבא. הדור
יציאת סיפור את לספר יצטר הוא
את לאכול צרי הוא לילדיו, מצרי

המצה'.

צודקת'.ווווההההאאאאדדדדממממוווו""""רררר 'האשה פסק:

המצה...ההההייייללללדדדד את אכל הקט

שאריתחחחחוווודדדדשששש השחרור. הגיע ,מכ לאחר
לדרכו. איש איש התפזרה הפליטה
ש לאמריקה, הגיע מבלוזו'ב האדמו"ר
בו היה בתחילה ,קט מדרש בית הקי
עוד התקבצו לאט לאט א ,מני בקושי
ובית ,ושכני חסידי ,מעריצי ועוד

גדל. המדרש

הגבאי,ייייוווו אל בוכיה אשה הגיעה אחד
היא לאדמו"ר. להיכנס ממנו וביקשה
להיכנס 'חייבת' שהיא והתחננה, בכתה
אתו. להתייע האדמו"ר אל בדחיפות

אותה.ההההאאאאדדדדממממוווו""""רררר להכניס לגבאי הורה
ואמרה: בבכי פרצה כשנכנסה
הגיהנ מדורי שבעת כל את עברתי 'רב'ה!
להשאר רוצה לא אני לבד. נשארתי בחיי.
לי מציעי ,להתחת רוצה אני לבד.
אני לברר. יודעת לא אני אבל ,שידוכי

עזרה'. צריכה

לה''''אאאאתתתת אמר ,'ל אעזור אני צודקת.
שהיא איזו ל יש הא' האדמו"ר.
עליה?' שאברר שברצונ ספציפית הצעה

!!!!שפירא',''''ככככ 'ישראל בש אד לי הציעו
עליו, יברר שהרב'ה מבקשת ואני
שאוכל טובות, מדות בעל אד הוא א

לו'. ולהינשא רגועה להיות

האדמו"ר.''''אאאאייייזזזזהההה לה אמר ,'קט עול
הזה האיש את מכיר אני במקרה
ממלי אני ונוח, חיובי אד הוא היטב.
הוא בפגישה וא אתו, להיפגש ל

.להתחת תוכלו ,בעיני ח ימצא

במקוללללממממחחחחררררתתתת לפגישה, האשה הגיעה
רואה היא והנה ,שסוכ ובשעה

.ש עומד האדמו"ר את

התכוו''''ררררבבבב''''הההה',',',', 'לא במבוכה, נתיאמרה
להתרש לפגישה תבואו שג
אותו מכיר שהרב'ה במה לי די מהאיש.

עליו'. וממלי

ששששפפפפיייירררראאאא!'!'!'!'''''אאאאנננניייי האדמו"ר.ייייששששרררראאאאלללל לה אמר
ממממתתתתוווו ההההזזזזהההה,,,, ההההששששיייידדדדוווו אאאאתתתת ייייזזזזממממתתתתיייי ''''אאאאנננניייי
אאאאיייי ההההייייטטטטבבבב זזזזווווככככרררר עעעעדדדדיייייייי אאאאנננניייי ....אאאאתתתת ההההככככייייררררוווותתתתיייי
חחחחתתתתייייככככתתתת אאאאתתתת ללללקקקקבבבבלללל ככככדדדדיייי ,,,,ההההגגגגייייההההננננ בבבבתתתתוווו בבבבככככייייתתתת,,,,
ררררווווצצצצהההה ששששאאאאנננניייי ההההחחחחללללטטטטתתתתיייי ....ייייללללדדדד בבבבששששבבבביייילללל ההההממממצצצצהההה
אאאאתתתת ררררוווואאאאהההה ההההתתתתוווופפפפתתתת בבבבתתתתוווו ששששגגגג ככככזזזזאאאאתתתת אאאאששששהההה
............ממממצצצצרררריייי ייייצצצצייייאאאאתתתת ססססייייפפפפוווורררר ממממסססספפפפרררר ששששללללהההה ההההייייללללדדדד
בבבבתתתתוווו ששששגגגג אאאאששששהההה עעעע ללללההההתתתתחחחחתתתת ררררווווצצצצהההה אאאאנננניייי
''''אאאאררררבבבבעעעע ששששלללל בבבבעעעעייייצצצצווווממממ עעעעננננייייאאאא',',',', ללללחחחחממממאאאא ''''ההההאאאא

ייייששששרררראאאאלללל'!''!''!''!' הההה''''גגגגאאאאלללל אאאאתתתת ררררוווואאאאהההה ההההקקקקווווששששייייוווותתתת',',',',

הההה.ילדי לה נולדו לא התחתנו.
על היו שיושב מבלוזו'ב האדמו"ר
את שאכל הילד הוא האדמורו"ת, כסא
הנאצית... בתופת הסדר ליל באותו המצה

  
     



למראהההההייייההההוווודדדדיייי השתוממו במחנה
את דחפו ה .עיניה
מכמה תנור והעמידו הצידה, הדרגשי
את חילק האדמו"ר שמצאו. שבורי רעפי
תפקיד, שהוא איזה קיבל יהודי כל העבודה,

.המי ע הקמח את לש בעצמו והוא

שמחה!אאאאייייזזזזהההה איזו אושר!

עמדללללפפפפתתתתעעעע נאצי קצי הדלת. נפרצת
בפתח.

שאל.''''ממממיייי האחראי'? כא

אתההההייייההההוווודדדדיייי קיבל האדמו"ר כי שסברו,
,וברשיו בהיתר הקמח שק

הזה'. 'האיש ואמרו: עליו, הצביעו

אתההההקקקקצצצציייי בו להפליא והחל אליו ניגש
טר חית שרק רצח מכות מכותיו,
לרצפה, נפל האדמו"ר לתת. יודעת נאצית

הכרתו. את ואיבד בדמו, מתבוסס

ניגשההההקקקקצצצציייי אלא ,בכ הסתפק לא
אותה וריסק המצות לערימת
להיות וכדי ,דקי לפירורי הגסות במגפיו
בפירורי ישתמשו לא שהיהודי בטוח
החדר. את ועזב רעילה, חומצה עליה שפ

הרב,ממממיייידדדד של גופו על כול גחנו
נפשו. את להחיות לנסות

דשמיא,ככככששששההההתתתתעעעעוווורררררררר בסייעתא ,לבסו
כ על לפניו להתנצל החלו
שקיבלת בטוחי 'היינו עליו: שהלשינו

המצות'. לאפיית רשיו

'מה''''זזזזהההה האדמו"ר. לה ענה בסדר',
המכות לא זה כרגע אותי שמעניי
יצאו כבר הא אותי מעניי שקיבלתי.
לפתוח ונוכל החג, והתקדש ,הכוכבי

ההגדה'! באמירת

כלההההאאאאדדדדממממוווו""""רררר מסביבו הרצפה, על התיישב
'הא לומר: החלו וה ,היהודי
אות מעודד כשהאדמו"ר עניא', לחמא
ה וכי במהרה, תבוא שהגאולה להאמי
אבותינו שזכו כמו מהתופת, לצאת יזכו

.ממצרי לצאת

ייייייייא היה, שלא כמוב כוסות, לארבע
בשפע... לה היה 'מרור',

האדמו"רככככששששההההגגגגייייעעעעוווו נעמד מצה לאכילת
כשהקצי' החלואמר: הנאצי

לחטו הצלחתי מכותיו, את בי להפליא
בתו ולהחביאה מצה, של קטנה חתיכה

בגדי!' כיס

מכיסו,ההההוווואאאא המצה חתיכת את הוציא
לעשות 'עלינו ואמר: והוסי

אותה'. לאכול יזכה מי 'הגרלה'

אאאאפתאו 'מה אמרו: אחד פה כול
הרעיו את שהגה האדמו"ר, הגרלה?
המחנה ממנהל לבקש נפשו את שסיכ
עד הנוראות המכות את שספג הקמח, את
אותה'. שיאכל זה הוא ,חיי סכנת כדי

גבוללללפפפפתתתתעעעע,,,, מאחורי שישבה אשה, נעמדה
אני 'רב'ה! ואמרה: האדמו"ר של
ולעניות ארבע, ב ילד ע כא נמצאת

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



  
     



המצה! את לאכול שצרי זה הוא דעתי
למע הסדר ליל עושי אנחנו הרי
הבא', 'הדור הוא הזה הילד הבא. הדור
יציאת סיפור את לספר יצטר הוא
את לאכול צרי הוא לילדיו, מצרי

המצה'.

צודקת'.ווווההההאאאאדדדדממממוווו""""רררר 'האשה פסק:

המצה...ההההייייללללדדדד את אכל הקט

שאריתחחחחוווודדדדשששש השחרור. הגיע ,מכ לאחר
לדרכו. איש איש התפזרה הפליטה
ש לאמריקה, הגיע מבלוזו'ב האדמו"ר
בו היה בתחילה ,קט מדרש בית הקי
עוד התקבצו לאט לאט א ,מני בקושי
ובית ,ושכני חסידי ,מעריצי ועוד

גדל. המדרש

הגבאי,ייייוווו אל בוכיה אשה הגיעה אחד
היא לאדמו"ר. להיכנס ממנו וביקשה
להיכנס 'חייבת' שהיא והתחננה, בכתה
אתו. להתייע האדמו"ר אל בדחיפות

אותה.ההההאאאאדדדדממממוווו""""רררר להכניס לגבאי הורה
ואמרה: בבכי פרצה כשנכנסה
הגיהנ מדורי שבעת כל את עברתי 'רב'ה!
להשאר רוצה לא אני לבד. נשארתי בחיי.
לי מציעי ,להתחת רוצה אני לבד.
אני לברר. יודעת לא אני אבל ,שידוכי

עזרה'. צריכה

לה''''אאאאתתתת אמר ,'ל אעזור אני צודקת.
שהיא איזו ל יש הא' האדמו"ר.
עליה?' שאברר שברצונ ספציפית הצעה

!!!!שפירא',''''ככככ 'ישראל בש אד לי הציעו
עליו, יברר שהרב'ה מבקשת ואני
שאוכל טובות, מדות בעל אד הוא א

לו'. ולהינשא רגועה להיות

האדמו"ר.''''אאאאייייזזזזהההה לה אמר ,'קט עול
הזה האיש את מכיר אני במקרה
ממלי אני ונוח, חיובי אד הוא היטב.
הוא בפגישה וא אתו, להיפגש ל

.להתחת תוכלו ,בעיני ח ימצא

במקוללללממממחחחחררררתתתת לפגישה, האשה הגיעה
רואה היא והנה ,שסוכ ובשעה

.ש עומד האדמו"ר את

התכוו''''ררררבבבב''''הההה',',',', 'לא במבוכה, נתיאמרה
להתרש לפגישה תבואו שג
אותו מכיר שהרב'ה במה לי די מהאיש.

עליו'. וממלי

ששששפפפפיייירררראאאא!'!'!'!'''''אאאאנננניייי האדמו"ר.ייייששששרררראאאאלללל לה אמר
ממממתתתתוווו ההההזזזזהההה,,,, ההההששששיייידדדדוווו אאאאתתתת ייייזזזזממממתתתתיייי ''''אאאאנננניייי
אאאאיייי ההההייייטטטטבבבב זזזזווווככככרררר עעעעדדדדיייייייי אאאאנננניייי ....אאאאתתתת ההההככככייייררררוווותתתתיייי
חחחחתתתתייייככככתתתת אאאאתתתת ללללקקקקבבבבלללל ככככדדדדיייי ,,,,ההההגגגגייייההההננננ בבבבתתתתוווו בבבבככככייייתתתת,,,,
ררררווווצצצצהההה ששששאאאאנננניייי ההההחחחחללללטטטטתתתתיייי ....ייייללללדדדד בבבבששששבבבביייילללל ההההממממצצצצהההה
אאאאתתתת ררררוווואאאאהההה ההההתתתתוווופפפפתתתת בבבבתתתתוווו ששששגגגג ככככזזזזאאאאתתתת אאאאששששהההה
............ממממצצצצרררריייי ייייצצצצייייאאאאתתתת ססססייייפפפפוווורררר ממממסססספפפפרררר ששששללללהההה ההההייייללללדדדד
בבבבתתתתוווו ששששגגגג אאאאששששהההה עעעע ללללההההתתתתחחחחתתתת ררררווווצצצצהההה אאאאנננניייי
''''אאאאררררבבבבעעעע ששששלללל בבבבעעעעייייצצצצווווממממ עעעעננננייייאאאא',',',', ללללחחחחממממאאאא ''''ההההאאאא

ייייששששרררראאאאלללל'!''!''!''!' הההה''''גגגגאאאאלללל אאאאתתתת ררררוווואאאאהההה ההההקקקקווווששששייייוווותתתת',',',',

הההה.ילדי לה נולדו לא התחתנו.
על היו שיושב מבלוזו'ב האדמו"ר
את שאכל הילד הוא האדמורו"ת, כסא
הנאצית... בתופת הסדר ליל באותו המצה

  
     



למראהההההייייההההוווודדדדיייי השתוממו במחנה
את דחפו ה .עיניה
מכמה תנור והעמידו הצידה, הדרגשי
את חילק האדמו"ר שמצאו. שבורי רעפי
תפקיד, שהוא איזה קיבל יהודי כל העבודה,

.המי ע הקמח את לש בעצמו והוא

שמחה!אאאאייייזזזזהההה איזו אושר!

עמדללללפפפפתתתתעעעע נאצי קצי הדלת. נפרצת
בפתח.

שאל.''''ממממיייי האחראי'? כא

אתההההייייההההוווודדדדיייי קיבל האדמו"ר כי שסברו,
,וברשיו בהיתר הקמח שק

הזה'. 'האיש ואמרו: עליו, הצביעו

אתההההקקקקצצצציייי בו להפליא והחל אליו ניגש
טר חית שרק רצח מכות מכותיו,
לרצפה, נפל האדמו"ר לתת. יודעת נאצית

הכרתו. את ואיבד בדמו, מתבוסס

ניגשההההקקקקצצצציייי אלא ,בכ הסתפק לא
אותה וריסק המצות לערימת
להיות וכדי ,דקי לפירורי הגסות במגפיו
בפירורי ישתמשו לא שהיהודי בטוח
החדר. את ועזב רעילה, חומצה עליה שפ

הרב,ממממיייידדדד של גופו על כול גחנו
נפשו. את להחיות לנסות

דשמיא,ככככששששההההתתתתעעעעוווורררררררר בסייעתא ,לבסו
כ על לפניו להתנצל החלו
שקיבלת בטוחי 'היינו עליו: שהלשינו

המצות'. לאפיית רשיו

'מה''''זזזזהההה האדמו"ר. לה ענה בסדר',
המכות לא זה כרגע אותי שמעניי
יצאו כבר הא אותי מעניי שקיבלתי.
לפתוח ונוכל החג, והתקדש ,הכוכבי

ההגדה'! באמירת

כלההההאאאאדדדדממממוווו""""רררר מסביבו הרצפה, על התיישב
'הא לומר: החלו וה ,היהודי
אות מעודד כשהאדמו"ר עניא', לחמא
ה וכי במהרה, תבוא שהגאולה להאמי
אבותינו שזכו כמו מהתופת, לצאת יזכו

.ממצרי לצאת

ייייייייא היה, שלא כמוב כוסות, לארבע
בשפע... לה היה 'מרור',

האדמו"רככככששששההההגגגגייייעעעעוווו נעמד מצה לאכילת
כשהקצי' החלואמר: הנאצי

לחטו הצלחתי מכותיו, את בי להפליא
בתו ולהחביאה מצה, של קטנה חתיכה

בגדי!' כיס

מכיסו,ההההוווואאאא המצה חתיכת את הוציא
לעשות 'עלינו ואמר: והוסי

אותה'. לאכול יזכה מי 'הגרלה'

אאאאפתאו 'מה אמרו: אחד פה כול
הרעיו את שהגה האדמו"ר, הגרלה?
המחנה ממנהל לבקש נפשו את שסיכ
עד הנוראות המכות את שספג הקמח, את
אותה'. שיאכל זה הוא ,חיי סכנת כדי

גבוללללפפפפתתתתעעעע,,,, מאחורי שישבה אשה, נעמדה
אני 'רב'ה! ואמרה: האדמו"ר של
ולעניות ארבע, ב ילד ע כא נמצאת

ז

מוקדש להצלחת יונאל פלוס הי"ו ובני ביתו היקרים
ה' יתברך ישמח ויצליח אותם בכל מעשה ידיהם ויתברכו בכל הברכות שבתורה הקדושה אמן, כן יהי רצון.



  
      



העוסק לשיהודי הגמרא בלימוד
.שמי

יענקל'ה,וווואאאאזזזז,,,, ואמר: האדמו"ר המשי
לתק רוצה ואתה תקלה ל קרתה

ממממססססככככתתתתאותה. עעעעוווודדדד ללללללללממממוווודדדד ששששלללל ווווההההתתתתייייקקקקוווו
ססססעעעעוווודדדדהההה ששששוווובבבב ווווללללעעעעררררוווו אאאאוווותתתתהההה,,,, ווווללללססססיייייייי

תתתתששששגגגגייייחחחח ווווההההפפפפעעעע גגגגלללליייידדדדהההה,,,, ווווללללההההגגגגיייישששש בבבבששששררררייייתתתת,,,,
תתתתההההייייהההה ההההזזזזוווו ששששההההגגגגלללליייידדדדהההה פפפפררררווווהההה............ההההייייטטטטבבבב

כלאאאאתתתת :וסיי יענקל'ה, סיפר הזה הסיפור
מאותה קיבלתי וכח עידוד הרבה כ
בודדות שני שכעבור עד שמימית, שיחה

הש"ס... כל על סיו לעשות זכיתי

ווווקקקק צצצצדדדדייייקקקק ייייפפפפוווולללל ששששבבבבעעעע

רקככככלללל לא חייו במש עובר בעול אד
ירידות ג א כי והצלחות עליות
כפע עובר גמור צדיק ואפילו ונפילות.
כמו מסויימות, ונפילות ירידות בפע

ציק" יל בע "י טז).שנאמר: כד, (משלי 
ששששההההוווואאאא בבבבככככ ננננממממדדדדדדדדתתתת ההההאאאאדדדד ששששלללל גגגגדדדדווווללללתתתתוווו אאאאוווולללל
ללללההההתתתתגגגגבבבברררר ממממצצצצללללייייחחחח אאאאללללאאאא בבבבננננפפפפייייללללתתתתוווו ננננוווותתתתרררר ללללאאאא
ככככבבבברררראאאאששששווווננננהההה.... ללללאאאאייייתתתתננננוווו ווווללללששששוווובבבב ממממממממננננהההה,,,, ווווללללקקקקוווו

שהווווזזזזווווההההיייי שהג ,הצדיקי של מעלת
ונפילות ויסורי צער עוברי
ה תמיד זאת בכל הבורא, בעבודת
וקמי ומתרוממי כארי מתגברי
כפי הראשונה למדרגת ושבי מנפילת

כי הג ולכ .את באמנה ''''יייישהיתה

צצצצייייקקקק',',',', יייילללל מתקייבבבבעעעע תיכ אול 
הפסוק: סיו (ש).""""ווווקקקק""""בו 

רקווווההההננננפפפפייייללללוווותתתת לא ה האד על העוברי
,ובדיבורי אאאאללללאאאאבמעשי,,,,גגגג
בבבבררררצצצצווווננננוווותתתת............ וווובבבבעעעעייייקקקקרררר,,,,

דוקאאאאאננננחחחחננננוווו שפעמי מוצאי
ברצינות שמתעוררי אלה

ומחליטי,עצמ ע משהו לעשות
שכ ,אוני וחוסר ליאוש להגיע עלולי
ההתעוררות שלאחר שכיחה תופעה זו
שהנחישות תקופה מגיעה הגדולה

האנושיוההתלהב הטבע ואז ,דועכי ות
ואת המשימה את משכיחי הרע והיצר

אאאאתתתתההחלטה, ממממווווצצצצאאאא ההההאאאאדדדד וווופפפפתתתתאאאאוווו

הלימודים,פעם שנת בתחילת כשנכנסו אחת,

שהשנה לרבי ההנהלה חברי סיפרו

בבא מסכת את בישיבה ה' בעזרת ילמדו

בתרא.

מישאל הבחורים מבין יש האם הרבי:

המסכת כל את ומסיימים שלומדים

בשלימותה? בישיבה, שנה באותה הנלמדת

והחליטאחד הרבי של רצונו על שמע הבחורים,

ובעיון והתמדה בשקידה למד הוא למלאו.

בישרו אחרת ב'יחידות' וכך המסכת, כל את

וסיים למד שאכן בחור שיש לרבי ההנהלה חברי

המסכת. כל הרביאת פני על נראתה רוח קורת

הערכתו את מכסאו)שהביע מתרומם (כשהוא

'גאנץ מסכת)ושואל: בתרא?!'...(כל בבא ַ

  
     



אאאאעעעעששששהההה?...?...?...?... ממממהההה ררררבבבביייי!!!!

הסתובבייייעעעעננננקקקקלללל''''הההה,,,, חביב, ישיבה בחור
בהתרגשות פוע ולבו בחדרו
ולסיי ללמוד זכיתי ה', ברו' ובחוזקה.

בתרא'. בבא מסכת את

לשעה,עעעעללללייייצצצצוווותתתת משעה וגברה הלכה לבו
הודיה. מסיבת לערו החליט והוא

לעשותההההוווואאאא 'ברצוני וביקש: להוריו ניגש
את אליה ולהזמי הודיה סעודת
לו והכינו עמו התלהבו הוריו חברי'.

בשרית. ארוחה

ערגהששששיייירררריייי שירי ודביקות, נשמה
ואחר ...הסיו ולימוד ...וכיסופי
לכל הגישו ,המזו ברכת לבר שסיימו
חתיכת ובה צלוחית מהמשתתפי אחד

גלידה... כדור ולידה עוגה

לבתיהההההממממששששתתתתתתתתפפפפיייי ויענקל'ההתפזרו ,
והודה למטבח, נכנס
המאכלי על ואחיותיו לאמו נרגשות
שהושקעה, הרבה המחשבה ועל ,הנפלאי
מבלי נתקעו ואנה, אנה ששוטטו עיניו

הריקה... הגלידה בקופסת משי

מלפעו,עעעעייייננננייייוווו כמעט עמד ולבו חשכו
חלבית!!! היתה הגלידה

ורההההוווואאאא מילה, לומר מבלי מהמטבח יצא
המיטה על השתטח ש לחדרו.

מעיניו, לנבוע החל דמע של ומעיי
באיסור חברי את והכשלתי נכשלתי

בחלב'! 'בשר והנורא החמור

ק,ששששעעעעהההה מכ ולאחר בבכי. מירר ארוכה
קהילתו. מרבני והתקשרלאחד פניו, שט

מבחינהההההררררבבבב ואמר: לסיפור הקשיב
ה עכשיו. לעשות מה אי הלכתית
להשיב. אפשר אי הנעשה ואת אכלו כבר
וזה ,לנפש תיקו מבקש בטח אתה א
שלכ לרב'ה פנה .ל לעזור בכחי אי

לו. וספר

קשורהממממששששפפפפחחחחתתתתוווו היתה יענקל'ה של
רבי מפיטסבורג, לאדמו"ר
והוא זיע"א, לייפר בער ישכר מרדכי

המכשול. על לו וסיפר אליו ניגש

דבריוההההאאאאדדדדממממוווו""""רררר את שמע מפיטסבורג
סיימת אותו: לשבח והחל

!אשרי בתרא? בבא מסכת אי2את
של מעלתו את לבטא אפשרות לנו
הקדושה הגמרא בלימוד העוסק יהודי

לנולש שאי שכ וכל ,שמי
יהודי של מעלתו את לבטא אפשרות

שלימה! מסכת ללמוד הזוכה

,,,,הסבירווווככככ דקות, כמה במש
בשמי וחשוב יקר כמה האדמו"ר,

הנהלת המרכזית2. תמימים תומכי ישיבת

לרבי נכנסת היתה חב"ד

לחודש אחת זהמליובאוויטש האחרונות (בשנים

בשבוע). ראשון יום מדי היה

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



  
      



העוסק לשיהודי הגמרא בלימוד
.שמי

יענקל'ה,וווואאאאזזזז,,,, ואמר: האדמו"ר המשי
לתק רוצה ואתה תקלה ל קרתה

ממממססססככככתתתתאותה. עעעעוווודדדד ללללללללממממוווודדדד ששששלללל ווווההההתתתתייייקקקקוווו
ססססעעעעוווודדדדהההה ששששוווובבבב ווווללללעעעעררררוווו אאאאוווותתתתהההה,,,, ווווללללססססיייייייי

תתתתששששגגגגייייחחחח ווווההההפפפפעעעע גגגגלללליייידדדדהההה,,,, ווווללללההההגגגגיייישששש בבבבששששררררייייתתתת,,,,
תתתתההההייייהההה ההההזזזזוווו ששששההההגגגגלללליייידדדדהההה פפפפררררווווהההה............ההההייייטטטטבבבב

כלאאאאתתתת :וסיי יענקל'ה, סיפר הזה הסיפור
מאותה קיבלתי וכח עידוד הרבה כ
בודדות שני שכעבור עד שמימית, שיחה

הש"ס... כל על סיו לעשות זכיתי

ווווקקקק צצצצדדדדייייקקקק ייייפפפפוווולללל ששששבבבבעעעע

רקככככלללל לא חייו במש עובר בעול אד
ירידות ג א כי והצלחות עליות
כפע עובר גמור צדיק ואפילו ונפילות.
כמו מסויימות, ונפילות ירידות בפע

ציק" יל בע "י טז).שנאמר: כד, (משלי 
ששששההההוווואאאא בבבבככככ ננננממממדדדדדדדדתתתת ההההאאאאדדדד ששששלללל גגגגדדדדווווללללתתתתוווו אאאאוווולללל
ללללההההתתתתגגגגבבבברררר ממממצצצצללללייייחחחח אאאאללללאאאא בבבבננננפפפפייייללללתתתתוווו ננננוווותתתתרררר ללללאאאא
ככככבבבברררראאאאששששווווננננהההה.... ללללאאאאייייתתתתננננוווו ווווללללששששוווובבבב ממממממממננננהההה,,,, ווווללללקקקקוווו

שהווווזזזזווווההההיייי שהג ,הצדיקי של מעלת
ונפילות ויסורי צער עוברי
ה תמיד זאת בכל הבורא, בעבודת
וקמי ומתרוממי כארי מתגברי
כפי הראשונה למדרגת ושבי מנפילת

כי הג ולכ .את באמנה ''''יייישהיתה

צצצצייייקקקק',',',', יייילללל מתקייבבבבעעעע תיכ אול 
הפסוק: סיו (ש).""""ווווקקקק""""בו 

רקווווההההננננפפפפייייללללוווותתתת לא ה האד על העוברי
,ובדיבורי אאאאללללאאאאבמעשי,,,,גגגג
בבבבררררצצצצווווננננוווותתתת............ וווובבבבעעעעייייקקקקרררר,,,,

דוקאאאאאננננחחחחננננוווו שפעמי מוצאי
ברצינות שמתעוררי אלה

ומחליטי,עצמ ע משהו לעשות
שכ ,אוני וחוסר ליאוש להגיע עלולי
ההתעוררות שלאחר שכיחה תופעה זו
שהנחישות תקופה מגיעה הגדולה

האנושיוההתלהב הטבע ואז ,דועכי ות
ואת המשימה את משכיחי הרע והיצר

אאאאתתתתההחלטה, ממממווווצצצצאאאא ההההאאאאדדדד וווופפפפתתתתאאאאוווו

הלימודים,פעם שנת בתחילת כשנכנסו אחת,

שהשנה לרבי ההנהלה חברי סיפרו

בבא מסכת את בישיבה ה' בעזרת ילמדו

בתרא.

מישאל הבחורים מבין יש האם הרבי:

המסכת כל את ומסיימים שלומדים

בשלימותה? בישיבה, שנה באותה הנלמדת

והחליטאחד הרבי של רצונו על שמע הבחורים,

ובעיון והתמדה בשקידה למד הוא למלאו.

בישרו אחרת ב'יחידות' וכך המסכת, כל את

וסיים למד שאכן בחור שיש לרבי ההנהלה חברי

המסכת. כל הרביאת פני על נראתה רוח קורת

הערכתו את מכסאו)שהביע מתרומם (כשהוא

'גאנץ מסכת)ושואל: בתרא?!'...(כל בבא ַ

  
     



אאאאעעעעששששהההה?...?...?...?... ממממהההה ררררבבבביייי!!!!

הסתובבייייעעעעננננקקקקלללל''''הההה,,,, חביב, ישיבה בחור
בהתרגשות פוע ולבו בחדרו
ולסיי ללמוד זכיתי ה', ברו' ובחוזקה.

בתרא'. בבא מסכת את

לשעה,עעעעללללייייצצצצוווותתתת משעה וגברה הלכה לבו
הודיה. מסיבת לערו החליט והוא

לעשותההההוווואאאא 'ברצוני וביקש: להוריו ניגש
את אליה ולהזמי הודיה סעודת
לו והכינו עמו התלהבו הוריו חברי'.

בשרית. ארוחה

ערגהששששיייירררריייי שירי ודביקות, נשמה
ואחר ...הסיו ולימוד ...וכיסופי
לכל הגישו ,המזו ברכת לבר שסיימו
חתיכת ובה צלוחית מהמשתתפי אחד

גלידה... כדור ולידה עוגה

לבתיהההההממממששששתתתתתתתתפפפפיייי ויענקל'ההתפזרו ,
והודה למטבח, נכנס
המאכלי על ואחיותיו לאמו נרגשות
שהושקעה, הרבה המחשבה ועל ,הנפלאי
מבלי נתקעו ואנה, אנה ששוטטו עיניו

הריקה... הגלידה בקופסת משי

מלפעו,עעעעייייננננייייוווו כמעט עמד ולבו חשכו
חלבית!!! היתה הגלידה

ורההההוווואאאא מילה, לומר מבלי מהמטבח יצא
המיטה על השתטח ש לחדרו.

מעיניו, לנבוע החל דמע של ומעיי
באיסור חברי את והכשלתי נכשלתי

בחלב'! 'בשר והנורא החמור

ק,ששששעעעעהההה מכ ולאחר בבכי. מירר ארוכה
קהילתו. מרבני והתקשרלאחד פניו, שט

מבחינהההההררררבבבב ואמר: לסיפור הקשיב
ה עכשיו. לעשות מה אי הלכתית
להשיב. אפשר אי הנעשה ואת אכלו כבר
וזה ,לנפש תיקו מבקש בטח אתה א
שלכ לרב'ה פנה .ל לעזור בכחי אי

לו. וספר

קשורהממממששששפפפפחחחחתתתתוווו היתה יענקל'ה של
רבי מפיטסבורג, לאדמו"ר
והוא זיע"א, לייפר בער ישכר מרדכי

המכשול. על לו וסיפר אליו ניגש

דבריוההההאאאאדדדדממממוווו""""רררר את שמע מפיטסבורג
סיימת אותו: לשבח והחל

!אשרי בתרא? בבא מסכת אי2את
של מעלתו את לבטא אפשרות לנו
הקדושה הגמרא בלימוד העוסק יהודי

לנולש שאי שכ וכל ,שמי
יהודי של מעלתו את לבטא אפשרות

שלימה! מסכת ללמוד הזוכה

,,,,הסבירווווככככ דקות, כמה במש
בשמי וחשוב יקר כמה האדמו"ר,

הנהלת המרכזית2. תמימים תומכי ישיבת

לרבי נכנסת היתה חב"ד

לחודש אחת זהמליובאוויטש האחרונות (בשנים

בשבוע). ראשון יום מדי היה

ז

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



  
       



לקנותררררבבבביייי,,,, ברצוני ואמר: האיש פתח
הרב של ספריו כל ('משנהאת

וכו'), וכו' הלכות' 'ליקוטי חוברורה',
'הלשו ב'שמירת העוסק (ספרמהספר

ורכילות). הרע לשו בדיני בעיקר העוסק

חפששששאאאאללללוווו אינ מדוע :חיי החפ
הזה? בספר

עשירוווואאאאוווותתתתוווו רבי, ואמר: התנצל אד
לי ענפי ועסקי אני, גדול
לחתו עלי .ושוני רבי אנשי ע
,עבר על ולברר עובדי לקבל הסכמי
,בתפקיד המתרשלי עובדי לפטר
מדת ועל שוני קוני על מידע לקבל
לי ברור ועוד. ועוד מוכרי של יושר
להיגמל אוכל שלא  העשיר המשי 
כל אפיק לא כ ומשו הרע, מלשו

הזה. הספר מ תועלת

דבריששששממממעעעע את בסבלנות חיי החפ
שהרבה ל דע אמר: ואז העשיר,

בכתי ויגעתי חיי',עמלתי חפ' הספר בת
הסתפקתי אותו, לכתוב שגמרתי ולאחר

אותו... להדפיס בכלל כדאי הא

ישראלקקקקממממתתתתיייי רבי הגה"ק אל ונסעתי
הרהורי את לו וסיפרתי מסלנט

לכלממממחחחחדדדד,,,,לבי: נצר הזה שהספר ספק אי
ממש, שאנשיווווממממאאאאיייידדדדיהודי חושש אני

הללו, ההלכות את לקיי יצליחו לא רבי
לא? או להדפיס מסתפק אני ולכ

כ:ממממיייידדדד מסלנט ישראל רבי לי השיב
אאאאללללאאאא תתתתצצצצללללייייחחחח ללללאאאא אאאא אאאאפפפפייייללללוווו ,,,,לללל דדדדעעעע
ייייההההוווודדדדיייי ששששלללל ממממללללבבבבוווו אאאאחחחחתתתת אאאאננננחחחחהההה ללללעעעעקקקקוווורררר
ככככדדדדאאאאייייתתתת ההההררררעעעע,,,, בבבבללללששששוווו ככככששששללללוווו עעעעלללל בבבבצצצצעעעעררררוווו

ההההסססספפפפרררר!...!...!...!... זזזזהההה בבבבחחחחייייבבבבוווורררר טטטטררררחחחחתתתת ככככלללל

לנקודתנו... ונחזור

ממממוווורררריייי אאאאתתתת רררראאאאוווותתתת עעעעיייינננניייי ווווההההייייוווו

הואקקקקוווודדדד היה העול את הקב"ה שברא
ומיוחד. יחיד אחד יתבר לבדו
עול לברוא יתבר ברצונו עלה ואז,

בתוכו. להתגלות יוכל שהוא

גילויווווררררצצצצהההה הזה, שהגילוי יתבר הוא
ידי על רק יתבצע ,יתבר אורו

ישראל ע של הקדושה חשוב,עבודת)

הערה). 4ראה

עבודה)ווווללללככככ שתהא העול(בשביל את ברא
ואורו שחיותו כזה באופ שלנו
לבושי ידי על מוסתרי יהיו יתבר
...יתבר אורו ומסתירי המכסי רבי

הדברים מאוד,4. ומופשטים עמוקים הללו

בלי בהם לדון לאדם ואסור

חכם מתלמיד אמיתיים יסודות שיקבל

שלאמכיר ומי היהדות. ביסודות הבקי מובהק,

תרס"ו המשך את שילמד כזה, חכם תלמיד

ר"ה) של מליובאוויטש.(יו"ט הרש"ב לאדמו"ר

  
     



ייייררררוווודדדד ררררווווחחחח ממממצצצצבבבב וווובבבבאאאאוווותתתתוווו ממממקקקקוווו בבבבאאאאוווותתתתוווו עעעעצצצצממממוווו
ההההגגגגדדדדווווללללוווותתתת.... ההההההההחחחחללללטטטטוווותתתת ככככלללל עעעע ששששההההתתתתחחחחיייילללל ללללפפפפנננניייי
אמו וחוסר ליאוש אותו המביאה תופעה
אומר הוא העבודה, על חבל בעצמו,
.לכ הכחות את בי שאי כנראה לעצמו,

התוקפתאאאא היאוש שהרגשת האמת,
שקר! היא ,האד את

בכלחחחחיייייייי זוכה שהאד פירוש רוחניי
מדרגות ולהשיג להתעלות פע
אפילו שהוא מדרגות חדשות, רוחניות

...קיומ על שמע לא

בליוווואאאאיייי למדרגה ממדרגה לעלות אפשר
וש מדרגות', ב'חדר קוד לעבור

המדרגות) כל(בחדר ע להתמודד צריכי
המתעוררי אסורות ותשוקות כחות מיני

...האד של לבו בתו לפתע

ייייצצצצררררווווגגגג ננננגגגגדדדד ההההההההתתתתממממוווודדדדדדדדוווותתתת בבבבששששעעעעתתתת אאאא
ללללההההנננניייי אאאאססססוווורררר ממממעעעעטטטט,,,, ממממתתתתללללככככללללככככיייי ההההררררעעעע
צצצצררררייייככככיייי אאאאללללאאאא ההההררררעעעע,,,, ללללייייצצצצרררר ווווללללההההככככננננעעעע ללללבבבב דדדדגגגגלללל
ממממעעעעפפפפרררר ''''ההההתתתתננננעעעערררריייי  ההההככככחחחח בבבבככככלללל ללללההההתתתתננננעעעערררר

!!!!ללללההההייייללללחחחח ווווללללההההממממששששיייי  קקקקממממיייי''''

גגגג ברוחניות ירידה לאד יש כאשר
היאוש, לזרועות ליפול לו אסור

שניה, לאלפית לא אפילו לקרר, לו אסור
הרצונות ,הגעגועי ,הכיסופי מנועי את
ה' את לעבוד ולהשתדל והתשוקות...

שעה!... אותה של ויכולתו כחו כפי

ההתמודדות)וווואאאאזזזז שהסתיימה זוכה(אחרי הוא
שהוא ואחרי הבאה, למדרגה ומתעלה

אזי בה, ומתבסס אותה לומשיג יש שוב
חדשה... התמודדות

הקדושהווווזזזזהההה התורה אותנו שמצוה מה
על ללחמה תצא "י בפרשתנו:
ובית יד אלקי ה' נתנ איבי

"בי.(י כא, דברי) 

מלחמתההההממממללללחחחחממממהההה היא הפסוק שבהעוסק
הרוצה הרע ביצרו האד
מכל גמור, יאוש ולייאשו רוחו, את להפיל

!העול בורא ע אמיתי קשר 3יצירת

,,,,התורהווווככככאאאא מתחננת זה, בפסוק
תתתתתתתתייייייייאאאאששששוווו!!!!הקדושה: אאאאלללל אאאאננננאאאא,,,,

ממממבבבבטטטטייייחחחחהההה וווואאאאנננניייי !!!!ההההררררצצצצוווו אאאאתתתת תתתתאאאאבבבבדדדדוווו אאאאלללל
תתתתננננצצצצחחחחוווו!!!! בבבבססססוווו ללללככככ

נצעדווווככככלללל ואנו .ומפורס ידוע זה
בסיפור... ונפתח נוספת, בדר

צצצצדדדדייייקקקק ששששלללל ממממבבבבטטטטוווו

ה'חפננננקקקקייייששששוווותתתת לדלת, מבעד נשמעו
את פתח ממקומו ק 'חיי

אל להיכנס האיש את והזמי הדלת
פנימה. ביתו,

ראה חדש3. ע"א).זוהר עב דף תצא (כי

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



  
       



לקנותררררבבבביייי,,,, ברצוני ואמר: האיש פתח
הרב של ספריו כל ('משנהאת

וכו'), וכו' הלכות' 'ליקוטי חוברורה',
'הלשו ב'שמירת העוסק (ספרמהספר

ורכילות). הרע לשו בדיני בעיקר העוסק

חפששששאאאאללללוווו אינ מדוע :חיי החפ
הזה? בספר

עשירוווואאאאוווותתתתוווו רבי, ואמר: התנצל אד
לי ענפי ועסקי אני, גדול
לחתו עלי .ושוני רבי אנשי ע
,עבר על ולברר עובדי לקבל הסכמי
,בתפקיד המתרשלי עובדי לפטר
מדת ועל שוני קוני על מידע לקבל
לי ברור ועוד. ועוד מוכרי של יושר
להיגמל אוכל שלא  העשיר המשי 
כל אפיק לא כ ומשו הרע, מלשו

הזה. הספר מ תועלת

דבריששששממממעעעע את בסבלנות חיי החפ
שהרבה ל דע אמר: ואז העשיר,

בכתי ויגעתי חיי',עמלתי חפ' הספר בת
הסתפקתי אותו, לכתוב שגמרתי ולאחר

אותו... להדפיס בכלל כדאי הא

ישראלקקקקממממתתתתיייי רבי הגה"ק אל ונסעתי
הרהורי את לו וסיפרתי מסלנט

לכלממממחחחחדדדד,,,,לבי: נצר הזה שהספר ספק אי
ממש, שאנשיווווממממאאאאיייידדדדיהודי חושש אני

הללו, ההלכות את לקיי יצליחו לא רבי
לא? או להדפיס מסתפק אני ולכ

כ:ממממיייידדדד מסלנט ישראל רבי לי השיב
אאאאללללאאאא תתתתצצצצללללייייחחחח ללללאאאא אאאא אאאאפפפפייייללללוווו ,,,,לללל דדדדעעעע
ייייההההוווודדדדיייי ששששלללל ממממללללבבבבוווו אאאאחחחחתתתת אאאאננננחחחחהההה ללללעעעעקקקקוווורררר
ככככדדדדאאאאייייתתתת ההההררררעעעע,,,, בבבבללללששששוווו ככככששששללללוווו עעעעלללל בבבבצצצצעעעעררררוווו

ההההסססספפפפרררר!...!...!...!... זזזזהההה בבבבחחחחייייבבבבוווורררר טטטטררררחחחחתתתת ככככלללל

לנקודתנו... ונחזור

ממממוווורררריייי אאאאתתתת רררראאאאוווותתתת עעעעיייינננניייי ווווההההייייוווו

הואקקקקוווודדדד היה העול את הקב"ה שברא
ומיוחד. יחיד אחד יתבר לבדו
עול לברוא יתבר ברצונו עלה ואז,

בתוכו. להתגלות יוכל שהוא

גילויווווררררצצצצהההה הזה, שהגילוי יתבר הוא
ידי על רק יתבצע ,יתבר אורו

ישראל ע של הקדושה חשוב,עבודת)

הערה). 4ראה

עבודה)ווווללללככככ שתהא העול(בשביל את ברא
ואורו שחיותו כזה באופ שלנו
לבושי ידי על מוסתרי יהיו יתבר
...יתבר אורו ומסתירי המכסי רבי

הדברים מאוד,4. ומופשטים עמוקים הללו

בלי בהם לדון לאדם ואסור

חכם מתלמיד אמיתיים יסודות שיקבל

שלאמכיר ומי היהדות. ביסודות הבקי מובהק,

תרס"ו המשך את שילמד כזה, חכם תלמיד

ר"ה) של מליובאוויטש.(יו"ט הרש"ב לאדמו"ר

ז

מוקדש לעילוי נשמת מאיר בן ישראל ונעמי ז''ל
לבית משפחת מלאכי - תנצב"ה



  
     



עול,ששששאאאאללללוווו של רבונו :המלאכי אותו
,יצורי מיליוני בעולמ בראת
,ומעופפי הולכי ,זוחלי וביבשה, בי
אחד שו לגבי אותנו התייעצת ולא

דוקא מדוע ,מההאד בריאת לפני
אותנו? שואל 7אתה

בבריאתווווההההקקקקבבבב""""הההה מטרתי כל :לה השיב
אורי, את לגלות כדי היתה העול
כח בעל שיהיה אד לברוא ברצוני ולכ

הזה),בחירה עהכח היחיד שיבחר(והואהנברא
אלקותי את ימשי מעשיו ידי ועל בטוב,
לכ הברואי עיקר שהוא ומכיו ...לעול

!עמכ התייעצתי לגביו דוקא

הריווווההההממממללללאאאאככככיייי ,עול של רבונו אמרו:
לו שתת הבחירה כח ע
ולהשחית... לפני לחטוא יוכל ג הוא

אתווווההההקקקקבבבב""""הההה אברא אני לכ :לה השיב
יחזור יחטא, א שג התשובה.

לו. ויתכפר בתשובה

הקדושווווזזזזהההה הזוהר מותלשו (אחרי

לעברית): בתרגו ע"ב סט דוטר
,העול את הוא ברו הקדוש שברא
אני לתשובה: לה אמר תשובה. ברא
מנת על ,בעול אד לברוא רוצה
שתהיי ,מחטאיה אלי שכשישובו
ובכל .חטאיה על לכפר עתידה
,לאנשי זמינה התשובה ושעה שעה
הזו התשובה ,מחטאיה שבי וכשאנשי
על מכפר והוא הוא, ברו לקדוש שבה
,מתבשמי וכול ,נכנעי והדיני הכל,

מחטאו... נטהר ואד

יותר... ונפרט

השני, ביום נבראו שהמלאכים יוחנן רבי דעת

ביום נבראו שהמלאכים חנינא רבי ודעת

המדרש: לשון וזה החמישי.

לבּד""אּתה י),אלקים פו, אימתי(תהלים ְֱִֶַַָֹ
בב' אמר, יוחנן ר' המלאכים? נבראו

דכתיב הוא הדא המלאכים, שכתוב,נבראו (זהו

כך):היינו אמר הבריאה, מהלך את שתיאר המלך דוד

עלּיֹותיו בּמים הבריאה,"המקרה של השני (ביום ְִִֶַַַַָָ
כתיב): כך מׁשרתיוואחר רּוחֹות מלאכיו ְְְֶַָָָָֹֽעׂשה

להט" ג-ד)...אׁש קד, (שם ֵֵֹ

הואר' הדא מלאכים, נבראו בה' אמר, חנינא

החמישי):דכתיב ביום שכתוב יעֹופף"ועֹוף(זהו ְְֵ
הּׁשמים" רקיע ּפני על הארץ כ),על א, (בראשית ְְִִֵֶַַַַָָָָ

"ּובׁשּתים ב)."יעֹופףוכתיב: ו, (ישעיה ְְִִֵַ

יצחק:רבי רבי בשם אמר טברין בר לוליאנא

דעתיה על בין חנינא דרבי דעתיה על בין

יוחנן, ראשוןדרבי ביום נברא שלא מודים הכל

שלכלום, בדרומו מותח היה מיכאל יאמרו שלא

באמצעו. ממדד והקב"ה בצפונו, וגבריאל רקיע,

שנאמר):אלא הבורא, לבדו הוא ה'(הקב"ה אמר ַָֹ"ּכה

מּבטן ויצר ּכלּגאל עׂשה ה' ׁשמיםאנכי נטה ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹֹֽ

מאּתי הארץ רקע אּתי)"לבּדי מי כד),(כתיב מד, (שם ְִִִִִִֵֶַַָָֹ

עולם... של בברייתו עמי שותף היה מי

איתא ד),במדרש7. אות יז פרשה רבה (בראשית

שבא בשעה אחא, רבי אמר וז"ל:

השרת, הקב"הלברואאתהאדםנמלךבמלאכי

מה זה 'אדם לו: אמרו אדם'? 'נעשה להן: אמר

משלכם'! מרובה 'חכמתו להן: אמר טיבו'?

  
     



אתוווובבבברררראאאא לה ונת ישראל נשמות את
אותה שילמדו כדי הקדושה תורתו

מצוותיה, את ייייתתתתווווקקקקויקיימו ,,,,ככככ יייידדדדיייי וווועעעעלללל
ווווההההככככייייססססוווויייייייי ההההללללבבבבווווששששיייי ווווייייווווססססררררוווו ,,,,ההההעעעעוווולללל

ייייתתתתבבבברררר אאאאווווררררוווו אאאאתתתת ווווההההקקקקבבבב""""ההההההההממממססססתתתתיייירררריייי ,,,,
ממממססססתתתתוווורררר............ ששששוווו ללללללללאאאא בבבבעעעעוווולללל 5ייייתתתתגגגגללללהההה

המשיח):שנאמרווווככככממממוווו ינ(בימות "ולא
רימ ממעד יתכסה שלא (פירוש 

ולבוש), אאאאתתתתבכנ רררראאאאתתתת עעעעיייינננניייי ווווההההיייי

ררררייייכ)."ממממ ל, צפי(ישעיה "קל וכתיב: 
ניר יחו קל אניייירררראאאא עעעעיייי עעעעיייי יייי 

צצצצ הההה'''' ח),"בבבב נב, לא(ש" וכתיב: 
לנג מי לאר מה עד יהיה

ל יאיר לא ללללאאאאררררהרח הההה'''' לללל ווווההההייייהההה 
ללללתתתתפפפפאאאארררר וווואאאאללללקקקקיייי לללליט)."עעעע ס, ש) 

בבבבששששרררר,,,,ווווגגגגייייללללוווויייי בבבבעעעעיייינננניייי ההההאאאאללללקקקקוווותתתת רררראאאאייייתתתת ששששלללל זזזזהההה,,,,
...!...!...!...!ההההעעעעוווולללל קקקקייייוווו ששששננננוווותתתת ככככלללל ששששלללל ההההתתתתככככללללייייתתתת ההההייייאאאא

מההתחלה... ונתחיל

ההההששששררררתתתת בבבבממממללללאאאאככככיייי ננננממממלללל

אתבבבבייייוווו הקב"ה ברא הבריאה של השני
,6המלאכיאות שברא ואחר

,אד לברוא ברצוני ואמר: עמ התייע
?דעתכ מה

כדי הרבה5. צריך ה' אור את ולראות לזכות

מיוחד כח נתינת אלמלא כי כח.

לא לכך, לראויים יתברך מהשם אז שינתן

כלל במציאות להשאר יתגלהיוכלו כאשר כי ,

כל ויבטל ישרוף הוא בעולם האלקי האור

העולם. מן אחרת מציאות

התורהואת לימוד ידי על מקבלים לכך הכח

עולם קיום ימי המשיח),כל ביאת (קודם

הכתוב: שאמר יּתן"וזהו לעּמֹו עז ְִֵַֹ"ה'

יא), כט, התניא(תהלים בספר כתב (פרקוכך

וז"ל:לו),

רוח'שכך נחת להיות יתברך ברצונו עלה

סוף אין ה' אור שיאיר יתברך... לפניו

כל של אחרא והסטרא החושך במקום ב"ה

עוז... ויתר שאת ביתר כולו, הזה עולם

עליונים... בעולמות מהארתו

התורהולזה את לישראל הקב"ה נתן

וכמארז"ל וכח עוז שנקראת

שכרם לקבל בצדיקים כח נותן שהקב"ה

ממש במציאות יתבטלו שלא לבוא לעתיד

לבוש... שום בלי לעתיד הנגלה ה' באור

המתים, כשיחיו ובפרט המשיח שימות ונודע

הזה, עולם בריאות ושלימות תכלית הם

מתחילתו'... נברא שלכך

כח,'עז'ביאור:ולתוספת מלשון 'יּתן'הוא ִֵֹ

בגמרא נדרש זה ופסוק עתיד, לשון

קטז.)הקדושה לישראל,(זבחים התורה נתינת על

הזה בעולם בה שעוסקים התורה שבכח דהיינו

ישראללקבלאתההארההאלקית,(בגלות) יוכלו

ממציאותן... להתבטל מבלי אותה להכיל וגם

במדרש ג)רבה6. אות א פרשה הובאה(בראשית

המלאכים, נבראו אימתי מחלוקת

מוקדש לעילוי נשמת הרב אליהו כהן בר רחל זצ"ל רבה של בית שאן
ולהבדיל לרפואת הרבנית רבקה בת מזל טוב תחי'



  
     



עול,ששששאאאאללללוווו של רבונו :המלאכי אותו
,יצורי מיליוני בעולמ בראת
,ומעופפי הולכי ,זוחלי וביבשה, בי
אחד שו לגבי אותנו התייעצת ולא

דוקא מדוע ,מההאד בריאת לפני
אותנו? שואל 7אתה

בבריאתווווההההקקקקבבבב""""הההה מטרתי כל :לה השיב
אורי, את לגלות כדי היתה העול
כח בעל שיהיה אד לברוא ברצוני ולכ

הזה),בחירה עהכח היחיד שיבחר(והואהנברא
אלקותי את ימשי מעשיו ידי ועל בטוב,
לכ הברואי עיקר שהוא ומכיו ...לעול

!עמכ התייעצתי לגביו דוקא

הריווווההההממממללללאאאאככככיייי ,עול של רבונו אמרו:
לו שתת הבחירה כח ע
ולהשחית... לפני לחטוא יוכל ג הוא

אתווווההההקקקקבבבב""""הההה אברא אני לכ :לה השיב
יחזור יחטא, א שג התשובה.

לו. ויתכפר בתשובה

הקדושווווזזזזהההה הזוהר מותלשו (אחרי

לעברית): בתרגו ע"ב סט דוטר
,העול את הוא ברו הקדוש שברא
אני לתשובה: לה אמר תשובה. ברא
מנת על ,בעול אד לברוא רוצה
שתהיי ,מחטאיה אלי שכשישובו
ובכל .חטאיה על לכפר עתידה
,לאנשי זמינה התשובה ושעה שעה
הזו התשובה ,מחטאיה שבי וכשאנשי
על מכפר והוא הוא, ברו לקדוש שבה
,מתבשמי וכול ,נכנעי והדיני הכל,

מחטאו... נטהר ואד

יותר... ונפרט

השני, ביום נבראו שהמלאכים יוחנן רבי דעת

ביום נבראו שהמלאכים חנינא רבי ודעת

המדרש: לשון וזה החמישי.

לבּד""אּתה י),אלקים פו, אימתי(תהלים ְֱִֶַַָֹ
בב' אמר, יוחנן ר' המלאכים? נבראו

דכתיב הוא הדא המלאכים, שכתוב,נבראו (זהו

כך):היינו אמר הבריאה, מהלך את שתיאר המלך דוד

עלּיֹותיו בּמים הבריאה,"המקרה של השני (ביום ְִִֶַַַַָָ
כתיב): כך מׁשרתיוואחר רּוחֹות מלאכיו ְְְֶַָָָָֹֽעׂשה

להט" ג-ד)...אׁש קד, (שם ֵֵֹ

הואר' הדא מלאכים, נבראו בה' אמר, חנינא

החמישי):דכתיב ביום שכתוב יעֹופף"ועֹוף(זהו ְְֵ
הּׁשמים" רקיע ּפני על הארץ כ),על א, (בראשית ְְִִֵֶַַַַָָָָ

"ּובׁשּתים ב)."יעֹופףוכתיב: ו, (ישעיה ְְִִֵַ

יצחק:רבי רבי בשם אמר טברין בר לוליאנא

דעתיה על בין חנינא דרבי דעתיה על בין

יוחנן, ראשוןדרבי ביום נברא שלא מודים הכל

שלכלום, בדרומו מותח היה מיכאל יאמרו שלא

באמצעו. ממדד והקב"ה בצפונו, וגבריאל רקיע,

שנאמר):אלא הבורא, לבדו הוא ה'(הקב"ה אמר ַָֹ"ּכה

מּבטן ויצר ּכלּגאל עׂשה ה' ׁשמיםאנכי נטה ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹֹֽ

מאּתי הארץ רקע אּתי)"לבּדי מי כד),(כתיב מד, (שם ְִִִִִִֵֶַַָָֹ

עולם... של בברייתו עמי שותף היה מי

איתא ד),במדרש7. אות יז פרשה רבה (בראשית

שבא בשעה אחא, רבי אמר וז"ל:

השרת, הקב"הלברואאתהאדםנמלךבמלאכי

מה זה 'אדם לו: אמרו אדם'? 'נעשה להן: אמר

משלכם'! מרובה 'חכמתו להן: אמר טיבו'?

ז

לעילוי נשמת היקר באדם אפרים בן גורג'יה זלה"ה לבית משפחת שלום הי"ו
נלב"ע  כ"ה אב התשע"ז - תנצב"ה



  
     



והיינו אאאאששששההההשחטא, שנכשלבבבבאאאאוווותתתתהההה
ו פפפפבה, וררררקקקקבבבבאאאאוווותתתתוווו בחייו בבבבאאאאוווותתתתוווותקופה
וכשכלממממקקקקוווו העבירה, את בו שעבר

בפע שחטא לאופ דומי התנאי
ואומר עליו מתגבר יצרו אזי הראשונה

וכשהוא כבר, שעשית מה עשה קו לו
בעל זהו חוטא, ולא יצרו את כובש

10תשובה.

מעטוווואאאאחחחחרררר נדפד זאת כל שהבננו
ההיסטוריה... במהל

והנה הזו10. המדרגה נקראתגם לא (שעדיין

גמורה') לכמה'תשובה מתחלקת

מתחלקות הן כללי ובאופן מדרגות. וכמה

מאהבה. ותשובה מיראה תשובה לשתים:

יורםובשיחה רבינו עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל נועם,מיכאל (אמרי

ד), מאמר - פרשתניצבים שבת ושנה שנה בכל וז"ל:

השנה, ראש יום הקדוש, ליום סמוכה 'ניצבים'

הקדושים הימים מעשרת הראשון היום שהוא

לתשובה ביותר נקראיםהמסוגלים הם כך שם (ועל

תשובה'), ימי ברחמיו'עשרת הקב"ה בהם אשר

"דרשו נאמר: ועליהם קוראיו, לכל מאוד קרוב

קרוב" בהיותו קראוהו בהמצאו, ו.ה' נה, (ישעיה

יח.). השנה ראש נרמזיםוראה ניצבים בפרשת לכן

הראויה התשובה לעבודת הנוגעים רבים עניינים

עד "וׁשבּת נצבים: בפרשת נאמר וכן יהודי, ְְַָלכל

בקולו..." ושמעת אלקיך ב).ה' ל, (דברים

ישנןבעבודת זוהתשובה מדרגות שתי

מזו: למעלה

היאהמדרגה התשובה שבעבודת התחתונה

בלשון או מיראה', 'תשובה בחינת

'תשובה התורה: פנימיות וספרי הקדוש הזוהר

תחתונה).תתאה' העליונה(תשובה והמדרגה

'תשובה בחינת היא התשובה שבעבודת

עילאה' 'תשובה עליונה).מאהבה', ושתי(תשובה

נרמזות התשובה שבעבודת הנזכרות המדרגות

אלקיך'. ה' עד 'ושבת בפסוק:

התשובה,כנגד שבעבודת התחתונה המדרגה

'ושבת', נאמר: מיראה', 'תשובה בחינת

עבודת תחילת את רק מסמלת היא כי

ושלימותה. תכליתה את לא אך התשובה

התשובה,וכנגד שבעבודת העליונה המדרגה

ה' 'עד נאמר: מאהבה', 'תשובה בחינת

ומגיעה עולה זו עלשםשבחינתתשובה אלקיך',

לוי רבי ועליהאמר ממש, יתברך ה' (יומאפו.):עד

שנאמר: הכבוד, כסא עד שמגעת תשובה גדולה

אלקיך" ה' עד ישראל ב)."שובה יד, (הושע

קשיםוביאור חלאים כאשר הדברים:

פוקדים עלינו, לא מרים, ויסורים

לירא מתעורר הוא ומחמתם האדם, את

בתשובהכדי ומחליטלשוב הקב"ה של מעונשיו

אשר מיראה' 'תשובה זו הרי ממנו, יפסקו שהם

חז"ל שישבכחהרקלהפוך(יומאפו:)עליהאמרו

לגמרי, לכפרם לא אך לשגגות, הזדונות את

הוא. עוון עדיין - בשוגג הנעשה עוון גם שהרי

ל'תשובהתשובה נחשבת אינה זה מסוג

האדם של כוונתו שכל משום שלימה',

ולא היסורים ממנו שיפסקו היא זו בתשובה

מיד וממילא לה', להתקרב באמת שרצונו משום

לו שגורמת הסיבה ותסתלק היסורים כשיפסקו

הרע. לסורו שיחזור אף יתכן תשובה לעשות

את מחפש מיראה תשובה בעל אחרות: ובמילים

הקב"ה. את ולא מעוצםעצמו זאת בכל אך

כזו... תשובה גם מקבל הוא יתברך רחמיו

  
     



תתתתששששוווובבבבהההה ששששלללל ככככחחחחהההה

ונוצרוטטטטרררר הנבראי שנבראו
התשובה, נבראה היצורי
לחזור יהודי כל יכול ובזכותה

.יתבר לה' ולהתקרב

מארבעהווווההההננננהההה מורכבת התשובה
החטא. עזיבת א. :וה ,שלבי
קבלה ד. וידוי. ג. העבר. על חרטה ב.

לכסלה. עוד ישוב שלא לעתיד

מתקרבווווייייההההוווודדדדיייי בתשובה, לשוב הזוכה
עוונותיו,ל  ומתכפרי הקב"ה,

"הרמב שפסק תשובהוכמו (הלכות

ה"ו): אתפ"ז מקרבת 'התשובה
לפני נאי זה היה אמש .הרחוקי
ותועבה, ומרוחק משוק המקו
קקקקררררוווובבבב ווווננננחחחחממממדדדד אאאאההההוווובבבב ההההוווואאאא ווווההההייייוווו

וווויייידדדדיייידדדד'.'.'.'.

ידועווווממממהההה דבר הוא עתה עד שכתבנו
.ומפורס

הקדושהווווההההננננהההה פו:)בגמרא שיבחו(יומא
והפליגו התשובה בעלי את מאוד

.מעלת 8בגודל

האוווואאאאחחחחרררריייי הקשתה: לשבח, שגמרה
זוכה תשובה בעל כל באמת

והשיבה: הללו? הנוראות ללללאאאא!!!!למעלות
ששששזזזזככככהההה ממממיייי ררררקקקק זזזזווווככככהההה ההההללללללללוווו ללללממממעעעעללללוווותתתת

גגגגממממווווררררהההה.... 9ללללתתתתששששוווובבבבהההה

היאווווממממממממששששייייככככהההה מה ומסבירה הגמרא
הובא וכ גמורה. תשובה

במתיבתא):ש שביארו (כפי

תתתתששששוווובבבבההההההההייייככככיייי בבבבעעעעלללל היאדדדדממממיייי שתשובתו
גמורה? ייייההההוווודדדדהההה,,,,תשובה ררררבבבב אאאאממממרררר

ששששבבבבאאאאתתתת עעעעבבבבייייררררההההשהזדמנהככככגגגגוווו דדדדבבבברררר לללליייידדדדוווו
בעבר, בה ווווששששננננייייההההשחטא רררראאאאששששווווננננהההה פפפפעעעע

,ממממחחחחווווייייפעמיי ההההייייממממננננהההה.... בידוווווננננייייצצצצלללל הראה
ייייההההוווודדדדהההה תשובהררררבבבב בעל להיות שבשביל

האופ באותו מהעבירה להנצל עליו

והנה מהמעל8. שם:חלק המובאות ות

לו נעשות שזדונות תשובה גדולה

שעשה יחיד שבשביל תשובה גדולה כזכיות...

כולו... העולם לכל מוחלין תשובה

וזה נסים9. רבינו דרושלשון סוף הר"ן (דרשות

שםששי): דיברו השני החלק ובזה

תשובה גדולה ביומא: שם אמרו שהרי ביומא,

רׁשע "ּובׁשּוב שנאמר: כזכויות, לו נעשו ְָָשזדונות

יחיה" הּוא עליהם ּוצדקה מׁשּפט ועׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָמרׁשעתֹו

יט), לג, תשובה(יחזקאל גדולה שם, אמר ועוד

העולם, לכל מוחלין תשובה שעשה יחיד שבשביל

אינה ביומא עליה שדיברו התשובה שזאת הנה

היא(מועילה)מועלת אבל לבד, העוונות בכפרת

גדול.(מוסיפה)מוספת שם:זכות אמר זה ועל

כך, כל גדול שכחה וכו', תשובה בעל דמי היכי

אבל הקודמים העוונות מכפרת שהיא די שלא

עבירה דבר שבאתה כגון כך? כל זכות נותנת

וכו'... לידו

מוקדש לעילוי נשמת ורדה בת סוזן ז"ל נלב"ע י"ז שבט תשנ"ט ולעילוי נשמת דינה בת סימי ז"ל נלב"ע ח' טבת תשע"ה
ולהבדיל להצלחת מש' אמזלג בגשמיות ורוחניות אמן



  
     



והיינו אאאאששששההההשחטא, שנכשלבבבבאאאאוווותתתתהההה
ו פפפפבה, וררררקקקקבבבבאאאאוווותתתתוווו בחייו בבבבאאאאוווותתתתוווותקופה
וכשכלממממקקקקוווו העבירה, את בו שעבר

בפע שחטא לאופ דומי התנאי
ואומר עליו מתגבר יצרו אזי הראשונה

וכשהוא כבר, שעשית מה עשה קו לו
בעל זהו חוטא, ולא יצרו את כובש

10תשובה.

מעטוווואאאאחחחחרררר נדפד זאת כל שהבננו
ההיסטוריה... במהל

והנה הזו10. המדרגה נקראתגם לא (שעדיין

גמורה') לכמה'תשובה מתחלקת

מתחלקות הן כללי ובאופן מדרגות. וכמה

מאהבה. ותשובה מיראה תשובה לשתים:

יורםובשיחה רבינו עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל נועם,מיכאל (אמרי

ד), מאמר - פרשתניצבים שבת ושנה שנה בכל וז"ל:

השנה, ראש יום הקדוש, ליום סמוכה 'ניצבים'

הקדושים הימים מעשרת הראשון היום שהוא

לתשובה ביותר נקראיםהמסוגלים הם כך שם (ועל

תשובה'), ימי ברחמיו'עשרת הקב"ה בהם אשר

"דרשו נאמר: ועליהם קוראיו, לכל מאוד קרוב

קרוב" בהיותו קראוהו בהמצאו, ו.ה' נה, (ישעיה

יח.). השנה ראש נרמזיםוראה ניצבים בפרשת לכן

הראויה התשובה לעבודת הנוגעים רבים עניינים

עד "וׁשבּת נצבים: בפרשת נאמר וכן יהודי, ְְַָלכל

בקולו..." ושמעת אלקיך ב).ה' ל, (דברים

ישנןבעבודת זוהתשובה מדרגות שתי

מזו: למעלה

היאהמדרגה התשובה שבעבודת התחתונה

בלשון או מיראה', 'תשובה בחינת

'תשובה התורה: פנימיות וספרי הקדוש הזוהר

תחתונה).תתאה' העליונה(תשובה והמדרגה

'תשובה בחינת היא התשובה שבעבודת

עילאה' 'תשובה עליונה).מאהבה', ושתי(תשובה

נרמזות התשובה שבעבודת הנזכרות המדרגות

אלקיך'. ה' עד 'ושבת בפסוק:

התשובה,כנגד שבעבודת התחתונה המדרגה

'ושבת', נאמר: מיראה', 'תשובה בחינת

עבודת תחילת את רק מסמלת היא כי

ושלימותה. תכליתה את לא אך התשובה

התשובה,וכנגד שבעבודת העליונה המדרגה

ה' 'עד נאמר: מאהבה', 'תשובה בחינת

ומגיעה עולה זו עלשםשבחינתתשובה אלקיך',

לוי רבי ועליהאמר ממש, יתברך ה' (יומאפו.):עד

שנאמר: הכבוד, כסא עד שמגעת תשובה גדולה

אלקיך" ה' עד ישראל ב)."שובה יד, (הושע

קשיםוביאור חלאים כאשר הדברים:

פוקדים עלינו, לא מרים, ויסורים

לירא מתעורר הוא ומחמתם האדם, את

בתשובהכדי ומחליטלשוב הקב"ה של מעונשיו

אשר מיראה' 'תשובה זו הרי ממנו, יפסקו שהם

חז"ל שישבכחהרקלהפוך(יומאפו:)עליהאמרו

לגמרי, לכפרם לא אך לשגגות, הזדונות את

הוא. עוון עדיין - בשוגג הנעשה עוון גם שהרי

ל'תשובהתשובה נחשבת אינה זה מסוג

האדם של כוונתו שכל משום שלימה',

ולא היסורים ממנו שיפסקו היא זו בתשובה

מיד וממילא לה', להתקרב באמת שרצונו משום

לו שגורמת הסיבה ותסתלק היסורים כשיפסקו

הרע. לסורו שיחזור אף יתכן תשובה לעשות

את מחפש מיראה תשובה בעל אחרות: ובמילים

הקב"ה. את ולא מעוצםעצמו זאת בכל אך

כזו... תשובה גם מקבל הוא יתברך רחמיו

ז

מוקדש לעילוי נשמת רחל בת שוליקה ז"ל נלב"ע ג' תמוז התשס"ב
ולעילוי נשמת רעות ג'ורג'יט בת חנה לאה ז"ל נלב"ע  כ"ה כסליו התשע"ט



  
     



יום בכל כי תכלית, להן מצוותהשכלכמעטשאין

הכרתו תוסיף אשר וכל בהן, דעת האדם יוסיף

- ומלכותו יכולתו ועוצם האלקים טובות ויבין

על נאמר וכבר לפניו... ולהישפל לו להכנע יוסיף

מפני בתשובה ימיהם כל שהיו הפרושים קצת

תוספת בעבור תשובה יום בכל מחדשים שהיו

וקיצורםבמה יום, בגדולתהאלקיםבכל הכרתם

שאמר כמו בשעבר, העבודה מן לו חייבים שהם

"יו ע"ה: ללילהדוד ולילה אומר יביע ליום ם

דעת" ג),יחוה יט, ירדו(תהלים מים "פלגי ואומר:

תורתך" שמרו לא על קלו).עיני קיט, (שם

בספרוומצינו זיע"א חייםמצ'רנוביץ רבי להגה"ק

שבת של אותסידורו ג פרק הדרושהשלישי (ח"ב

המעשה:ה) תוכן וזהו נורא, זהמעשה שהביאבענין

רבבאחד הגדול רבינו של תלמידו בא הלילות

מתגלגל אותו ומצא לפניו גאון סעדיה

עוונותיו. על לכפר כדי בשלג

ונחרד,כשראה משתומם עמד התלמיד זאת

אתה כלום רבי, 'רבי לרבו: ואמר

גדולים וסיגופים ביסורים לתשובה צריך

הדרת ואם אתה?! וקדוש צדיק הלא כאלה

והרהור לכלוך מכל נשמר שמעולם כבודו

איזובי אנו נעשה מה כך, עצמו מסגף עבירה

הלא מנעורינו, ועוונות פשעים מלאים קיר

בסיגופים ויסורים צער מיני כל לנו יספיק לא

עוונותינו?' לכפר כדי כמוות מרים גדולים

תלמידיוהשיב לך 'דע גאון: סעדיה רב לו

בנפשי אני יודע שבאמת היקר

כזו עבירה על חלילה עברתי לא שמעולם

שבכל ומה שכזה. כבד לתיקון צריך שאהיה

מעשה משום זהו זו, בדרך נוהג אני זאת

המעשה: תוכן וזהו לי'. שאירע

'בעל'פעם של מלונו בבית להתאכסן באתי

בי הכיר לא בית בעל ואותו אחד, בית'

הכבוד כערך וכיבדני לא, או תורה בעל אני אם

ישראל. בית עם מהמוני אדם לכל שעושים

לשםמאוחר שבאתי בעיר השמועה פשטה יותר

נשים אנשים, העיר, בני כל ונתאספו

לכבודי, כולם ובאו ישראלוטף, אנשי כדרך

בעיניהם, נהגושכבודתלמידיחכמיםיקר וכולם

למאוד. אותי ושימשו בשבחי וסיפרו גדול כבוד בי

שאני אצלו שהתאכסנתי בית' 'בעל אותו ובראות

כך אחר הוא גם התחיל ומכובד חשוב אדם

יקר מיני כל לי ולעשות מאוד גדול בכבוד לכבדני

ידו. השגת מכדי יותר ואף ידו, השגת כפי וגדולה

וכלוכשרציתי פעמי ולשוםלדרך העיר מן לצאת

גם בא אותי, ללוות באו הקהילה בני

גדולות, בבכיות רגלי לפני ונפל בית' 'בעל אותו

על תורתו כבוד לי נא 'ימחול לאמר: אלי ויתחנן

'הלא לו: ואמרתי לו'. כראוי כבוד בו נהגתי שלא

ובכחך בידך היה מאשר לי עשית הזה הכבוד כל

לכבודי?!' עוד לעשות יכול היית ומה לעשות,

מחילהוהשיבני ממך מבקש 'אני בית': ה'בעל

שהתאכסנת הראשונה השעה על

כיבדתיך ולא גדולתך לי שנודעה לפני אצלי

שמכבדים כפי רק אלא באמת לך הראוי בכבוד

אדונינו רגלי לפני נופל אני זאת ועל אנשים. שאר

מעט על לי שיסלח מלפניו ומבקש ורבינו מורינו

בגדולתו'. אז ידעתי כשלא לו שעשיתי הכבוד

לתלמידו:והמשיך וסיפר גאון סעדיה רב

נכנסו בית' 'בעל אותו של 'דבריו

אם - כליותי את ופילחו לבי בתוך עמוק עמוק

ובתחנונים בבכי לפני נפל ודם בשר בכבוד

לגדולתו בנוגע שכן מכל העבר, על לו שאסלח

שעתה היטב אני יודע אשר הקב"ה של

ה' של בגדולתו אצלי וההכרה הדעת נתרבתה

גדלה ועתה פעם, ידעתי מאשר יותר הרבה

שאת ביתר הקב"ה אל ואהבתי ויראתי עבודתי

כעת. בו מכיר שאני ההכרה גדולת ערך לפי

  
     



ונכוןאך אמיתי דעת שיקול מפעיל האדם כאשר

של ובאפסיותו הבורא של בגדולתו ומתבונן

ומצוותיה ביופיהשלהתורההקדושה וכן הנברא,

עמו עושה שה' המרובים בחסדים וכן הנעימות,

הירוד, הרוחני מצבו אף על ויום יום בכל

וצמאון גדולה אהבה בלבו מעוררת זו והתבוננות

לשוב מחליט הוא כך ומשום יתברך לבורא עצום

עליה אשר מאהבה' 'תשובה זו הרי בתשובה,

חז"ל אותו(שם)אמרו של שזדונותיו רק שלא

לזכויות. נהפכות גם אלא לגמרי מתכפרות אדם

שלימה'תשובה ל'תשובה נחשבת זה מסוג

הללו) המדרגות שתי שהיא(מבין כיון

בבחינת: שבלב, עמוק הכי מהמקום נובעת

ה'" קראתיך א),"ממעמקים קל, וכל(תהלים

וכל יתברך, לה' להתקרב היא האדם של כוונתו

אותו, מטרידים לא כלל הגשמיים ענייניו שאר

עצמו. את ולא מחפש הוא הבורא את שהרי

ה'וכאשר מאהבת נובעת האדם של תשובתו

לא בעולם דבר שום וכנה, אמיתית

והואימשיך מעבודתהתשובה להניאאותו יוכל

עדשתגיע במעלותהתשובה לעלותמעלהמעלה

ה' 'עד בבחינת: ממש, הכבוד כסא עד תשובתו

כרוך הדבר יהיה אם ואפילו כנ"ל. אלקיך'

יקבל הוא תמיד צער, ובחיי כספיים בהפסדים

שברור כיון ובשמחה, באהבה עליו הבא כל את

הכל את ועושה אותו אוהב יתברך שה' לו

לה', זהרקלהיותקרוב לו ומהשחשוב לטובתו,

טוב" לי אלקים "קרבת כח).בבחינת: עג, (תהלים

יהודיוכמו כל משתדל התורה מצוות שבשאר

במצות משל דרך ועל בהידור, לעשותן

תפילין לקנות יראשמיםמשתדל יהודי כל תפילין,

ישית אשר ככל כך על לשלם ומוכן ויפות מהודרות

צריך התשובה, במצות גם כך סת"ם, הסופר עליו

באופן התשובה מצות את לקיים לשאוף אדם כל

בבחינת ה' אל לשוב לזכות דהיינו ביותר, המהודר

השלימה התשובה בחינת שהיא מאהבה', 'תשובה

פעמים שלש מתפללים אנו כך ועל והמהודרת.

לפניך'. שלימה בתשובה 'והחזירנו יום: בכל

הנזכרותוהנה מדרגותהתשובה למעלהמשתי

תשוב מדרגת עוד ישנה כה והיאעד ה,

האמיתיים הצדיקים שעושים התשובה בחינת

הזה. בעולם האחרון יומם עד ויום יום בכל

הם, אמיתיים שצדיקים מכיון השואל: וישאל

כן אם מה על לידם, בא לא חטא של רבב ושום

יום? בכל תשובה עושים הם

מברסלבומבאר נחמן רבי (ליקוטיהגה"ק

ג) אות ו תורה קמא קדשו:מוהר"ן, בלשון

תשובה'ואפילו שעשה בעצמו אדם יודע אם

לעשות צריך כן פי על אף שלימה,

מתחילה כי הראשונה. תשובה על תשובה

כך ואחר השגתו, לפי עשה - תשובה כשעשה

ומשיג הואמכיר כשעושהתשובהבוודאי בוודאי

שמשיג השגתו לפי נמצא יתברך. אתהשם יותר

בבחינת הוא הראשונה השגתו בוודאי עכשיו

לעשותתשובהעלהשגתו נמצאשצריך גשמיות,

אלקותו'. רוממות את שהתגשם על הראשונה

תשובהכלומר: עשה שכבר אמיתי צדיק גם

על בא חטא שום אין ולעולם שלימה

בתשובה לשוב יום בכל צריך זאת בכל ידו

גדולתו את משיג הוא יום שבכל כיון שלימה,

גודל ולפי אמש, שהשיג ממה יותר הקב"ה של

את השיג לא שאתמול נמצא היום השגתו

היום ולכן כדת, אותו עבד ולא כראוי הבורא

עלמהשעבדאתהבוראאתמול הואלשוב צריך

כלפי ויום יום בכל הוא וכך שלימה. בדעת שלא

קונה אינו יוםשהצדיק שאין כיון יוםהאתמול,

אמש. לו היו שלא רוחניות מדרגות ועוד עוד בו

הלבבות'וכן 'חובות בעל האלקיםכתב עבודת (שער

ג): למספרןפרק ישתכלית התורה מצוות 'כי

אך מצוות. תרי"ג והוא ידוע, סך עד מגיעות והן

מוקדש להצלחת עדי בת אסתר זהבה תחי'
שפע טובה וברכה בג"ור אמן



  
     



יום בכל כי תכלית, להן מצוותהשכלכמעטשאין

הכרתו תוסיף אשר וכל בהן, דעת האדם יוסיף

- ומלכותו יכולתו ועוצם האלקים טובות ויבין

על נאמר וכבר לפניו... ולהישפל לו להכנע יוסיף

מפני בתשובה ימיהם כל שהיו הפרושים קצת

תוספת בעבור תשובה יום בכל מחדשים שהיו

וקיצורםבמה יום, בגדולתהאלקיםבכל הכרתם

שאמר כמו בשעבר, העבודה מן לו חייבים שהם

"יו ע"ה: ללילהדוד ולילה אומר יביע ליום ם

דעת" ג),יחוה יט, ירדו(תהלים מים "פלגי ואומר:

תורתך" שמרו לא על קלו).עיני קיט, (שם

בספרוומצינו זיע"א חייםמצ'רנוביץ רבי להגה"ק

שבת של אותסידורו ג פרק הדרושהשלישי (ח"ב

המעשה:ה) תוכן וזהו נורא, זהמעשה שהביאבענין

רבבאחד הגדול רבינו של תלמידו בא הלילות

מתגלגל אותו ומצא לפניו גאון סעדיה

עוונותיו. על לכפר כדי בשלג

ונחרד,כשראה משתומם עמד התלמיד זאת

אתה כלום רבי, 'רבי לרבו: ואמר

גדולים וסיגופים ביסורים לתשובה צריך

הדרת ואם אתה?! וקדוש צדיק הלא כאלה

והרהור לכלוך מכל נשמר שמעולם כבודו

איזובי אנו נעשה מה כך, עצמו מסגף עבירה

הלא מנעורינו, ועוונות פשעים מלאים קיר

בסיגופים ויסורים צער מיני כל לנו יספיק לא

עוונותינו?' לכפר כדי כמוות מרים גדולים

תלמידיוהשיב לך 'דע גאון: סעדיה רב לו

בנפשי אני יודע שבאמת היקר

כזו עבירה על חלילה עברתי לא שמעולם

שבכל ומה שכזה. כבד לתיקון צריך שאהיה

מעשה משום זהו זו, בדרך נוהג אני זאת

המעשה: תוכן וזהו לי'. שאירע

'בעל'פעם של מלונו בבית להתאכסן באתי

בי הכיר לא בית בעל ואותו אחד, בית'

הכבוד כערך וכיבדני לא, או תורה בעל אני אם

ישראל. בית עם מהמוני אדם לכל שעושים

לשםמאוחר שבאתי בעיר השמועה פשטה יותר

נשים אנשים, העיר, בני כל ונתאספו

לכבודי, כולם ובאו ישראלוטף, אנשי כדרך

בעיניהם, נהגושכבודתלמידיחכמיםיקר וכולם

למאוד. אותי ושימשו בשבחי וסיפרו גדול כבוד בי

שאני אצלו שהתאכסנתי בית' 'בעל אותו ובראות

כך אחר הוא גם התחיל ומכובד חשוב אדם

יקר מיני כל לי ולעשות מאוד גדול בכבוד לכבדני

ידו. השגת מכדי יותר ואף ידו, השגת כפי וגדולה

וכלוכשרציתי פעמי ולשוםלדרך העיר מן לצאת

גם בא אותי, ללוות באו הקהילה בני

גדולות, בבכיות רגלי לפני ונפל בית' 'בעל אותו

על תורתו כבוד לי נא 'ימחול לאמר: אלי ויתחנן

'הלא לו: ואמרתי לו'. כראוי כבוד בו נהגתי שלא

ובכחך בידך היה מאשר לי עשית הזה הכבוד כל

לכבודי?!' עוד לעשות יכול היית ומה לעשות,

מחילהוהשיבני ממך מבקש 'אני בית': ה'בעל

שהתאכסנת הראשונה השעה על

כיבדתיך ולא גדולתך לי שנודעה לפני אצלי

שמכבדים כפי רק אלא באמת לך הראוי בכבוד

אדונינו רגלי לפני נופל אני זאת ועל אנשים. שאר

מעט על לי שיסלח מלפניו ומבקש ורבינו מורינו

בגדולתו'. אז ידעתי כשלא לו שעשיתי הכבוד

לתלמידו:והמשיך וסיפר גאון סעדיה רב

נכנסו בית' 'בעל אותו של 'דבריו

אם - כליותי את ופילחו לבי בתוך עמוק עמוק

ובתחנונים בבכי לפני נפל ודם בשר בכבוד

לגדולתו בנוגע שכן מכל העבר, על לו שאסלח

שעתה היטב אני יודע אשר הקב"ה של

ה' של בגדולתו אצלי וההכרה הדעת נתרבתה

גדלה ועתה פעם, ידעתי מאשר יותר הרבה

שאת ביתר הקב"ה אל ואהבתי ויראתי עבודתי

כעת. בו מכיר שאני ההכרה גדולת ערך לפי

ברכה נאמנה לאיש היקר והנעלה מיכאל רחמים חמייש הי"ו ונוות ביתו נדין שמחה )מייחה( תחי' וכל יוצאי חלציו היקרים
זלבית משפחת פרג'ון זכות המצוה תגן בעדם לשפע ברכה והצלחה וכל בניך למודי ה', אמן כן יהי רצון.



  
     



ההנהגהללללאאאאחחחחרררר עברה 110 בגיל פטירתו
מכיו א הדור, אותו של 'ל'זקני
נענשו יהושע, של בהספדו התעצלו שה

השנה. אותה במהל נפטרו 11וכול

הנהגתוווואאאאחחחחרררר החלה הזקני פטירת
החלו הנהגת בזמ .השופטי

עובמש זרה. עבודה לעבוד ישראל
שהגיעו עד יותר, לעבוד החלו הזמ
העבודה סוגי כל את שעבדו למצב

שנאמר12זרה, השופטוכמו פטירת (לאחר

הגלעדי): יאיר  השמיני

סססספפפפעיני""""וווו הרע לעת יראל ני 
ואת עליה את עבדו ה'
אלקי ואת אר אלקי ואת הערת
בני אלקי ואת מאב אלקי ואת ציד

ה' את עזבו יפל אלקי ואת ע
"העבד ו).ולא י, 13(שופטי 

הכתרתווווותתתתקקקקוווופפפפתתתת עד נמשכה השופטי
ואז ישראל, למל שאול של

מלכי.החלה  חדשה תקופה

נשמותאאאאיייי אות א יודעי (שלאנו

(השופטי לחזורדורות הספיקו
מה וכ לא, או פטירת קוד בתשובה
נשמות אות התייצבו כאשר בשמי קרה

(פטירת מעלה...(לאחר של די בית בפני

משהו...אאאא מצאנו זאת בכל

המכתבההההאאאאררררהההה:::: דברי את לקרוא חשוב
,13 בהערה המובאי מאליהו

...בהמש לה נצטר כי

"ויהי הּדב11. יהֹוׁשעאחרי וּימת האּלה רים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֽ
ׁשנים. ועׂשר מאה ּבן ה' עבד נּון ִִֵֶֶֶֶֶָָָּֽֽבן

אׁשר סרח ּבתמנת נחלתֹו ּבגבּול אתֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָֹֽוּיקּברּו

את יׂשראל וּיעבד ּגעׁש. להר מּצפֹון אפרים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּֽבהר
האריכּו אׁשר הּזקנים ימי וכל יהֹוׁשע ימי ּכל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַֹֹֻֽה'
ה' ּכל-מעׂשה את ידעּו ואׁשר יהֹוׁשע אחרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻֽֽֽֽימים

ליׂשראל" עׂשה כט-לא).אׁשר כד, (יהושע ְְֲִֵֶָָָ

'ופירש וז"ל: ּגעׁשרש"י, מלמדלהר - ' ְַַָ
שלא לפי להורגם ההר עליהם שרעש

כראוי ניצלו,הספידוהו שבסוף ולמרות יהושע, (את

זאת) אׁשרבכל הּזקנים ימי ימים'וכל 'האריכּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָֹֽ
שנענשו. האריכו, לא שנים האריכו, ימים -

בתחילה ידי12. על ה' את ישראל עם עבדו

אלקישיתוף, ה' את עזבו ובזה

השגחה אומתו על משגיח שהוא אבותם,

הגם שיתוף ידי על ה' את שעבדו שבשעה פרטית...

שהוא מצד עזבוהו יתברך עצמו מצד עזבוהו שלא

אלהים אחרי וילכו כך ואחר אבותם, אלקי

עבדוהואחרים לא שיתוף ידי על שאפילו

פלאים... וירדו שופטיםשהתמוטטו לועז מעם (ילקוט

יא-יג). ב,

כתב דסלר13. אליעזר אליהו רבי הגה"ק

143זיע"א עמוד ח"ה מאליהו (מכתב

,(412 הקדושהועמוד בגמרא נב.)וזתו"ד: (סוכה

הימנו'. גדול יצרו מחברו הגדול 'כל אמרו,

כמטוטלתהרי שכמדה(פנדולום)זה

תעלה כך אחד לצד אותה שמגביהים

היתה כן ואילמלא בטלטולה. שכנגד לצד

מאשר לצדיקים יותר קלה בטוב הבחירה

הצדיקים. מעשי ערך ויקטן פשוטים לאנשים

  
     



ההההששששוווופפפפטטטטיייי ייייממממיייי תתתתקקקקוווופפפפתתתת

החלהבבבבששששננננתתתת העול לבריאת 2488
ב יהושע של הקדושה הנהגתו

ושמונה בעשרי שהמשיכה הנהגה .נו
הבאות. השני

בעצמיוסיגופים נוהג שאני אתה שרואה אלו

לי וימחל לי יכפר שהקב"ה כדי הם

ואהבתי יראתי וקטנות עבודתי מיעוט על

למה ביחס מאוד הם מועטים כי שעברו, בימים

בפחד מלפניו ולירא הבורא את לעבוד שראוי

גדולתו'. את מכיר אני שעתה מה לפי ובאימה

העברוהוסיף על רק 'ולא גאון: סעדיה רב

ויום יום בכל גם אלא אנכי. מתחרט

ויום יום שבכל כיון יוםהאתמול, על מתחרט אני

שכלי, לפי הקב"ה של גדולתו יותר לי מתגלה

ובכל עת, בכל אלי נוספת רבה עבודה וממילא

על שלימה תשובה ועושה מתחרט אני יום

הכבוד במיעוט שהיתה האתמול ביום עבודתי

זה'. ביום ה' של גדולתו לי נודעה אשר לפי הראוי

חז"לועל שאמרו מה גם יובן האמור (ברכותפי

עומדיןלד:): תשובה שבעלי 'מקום

הגה"ק ומבאר עומדין', אינם גמורים צדיקים

בספרו זיע"א מברדיטשוב יצחק לוי רבי

לוי כלקדושת לא ד"ה אבות מסכת - (ליקוטים

מחכים) בסחורה דוקאהמרבה חז"ל כוונת שאין

אלא ממש, חטאים על תשובה' 'בעלי על

חטא שום בהם שאין צדיקים על גם כוונתם

כי בקרבם נשבר תמיד לבם ימיהם שכל אלא

עדיין ב"ה הבורא גדולת ערך שלפי מבינים הם

תמיד ולכן כלל אותו לעבוד התחילו לא הם

תשובה'. 'בעלי בבחינת והם בתשובה שבים הם

צדיקיםוזהו עומדין תשובה שבעלי 'מקום

למקום כלומר, עומדין', אינם גמורים

שהם צדיקים אותם לה שיזכו ולמדרגה

הם ימיהם שכל שם על תשובה' 'בעלי בבחינת

לעולם, חוטאים שאינם הגם בתשובה שבים

צדיקים אותם שם ולעמוד להגיע יוכלו לא

את ועובדים גמורים' 'צדיקים בבחינת שהם

שאין אלא טובים ומעשים ומצוות בתורה ה'

שאין כיון תשובה' 'בעלי של הבחינה את בהם

מכירים להיות בתכלית בקרבם נשבר לבם

צורך מרגישים לא הם וממילא בשפלותם

חייהם. ימי כל במשך בתשובה לשוב

לבוכיו"ב ייטב בספר ד"הפירש ויצא (פרשת

ז) אופן - סולם' והנה קדשו:'ויחלום בלשון

אלו'כי לצדיקים, עצמם שמחזיקים אנשים יש

אנשים ויש גמורים'. 'צדיקים נקראים

שבכל מחמת חסרונות תמיד בעצמם שמוצאים

על מתחרט כן על ועבודה, בתורה והולך מוסיף זמן

נכנע עצמו בעיני הוא ויותר יותר עלותו ומדי העבר,

תשובה' 'בעל וזהו המדרגה, בשפל ויורדמטהמטה

גמור'. צדיק עצמו בעיני שהוא ממי גבוה שמדרגתו

שבמשךעל אלו כל חלקםשל אשריהםואשרי כן

וגם התשובה, בדרכי אוחזים חייהם ימי כל

זכו כבר כאשר גם תשובה, של רבות שנים לאחר

חכמים ותלמידי גדולים ה' לעובדי להיעשות

שפלות את מכיריםהם תמיד זאת בכל מופלגים,

תמיד כן ועל הבורא, גדולת ערך לפי עצמם

לפניו שלימה בתשובה לשוב צורך מרגישים

תשובה'. 'בעלי בבחינת יתברך

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



  
     



ההנהגהללללאאאאחחחחרררר עברה 110 בגיל פטירתו
מכיו א הדור, אותו של 'ל'זקני
נענשו יהושע, של בהספדו התעצלו שה

השנה. אותה במהל נפטרו 11וכול

הנהגתוווואאאאחחחחרררר החלה הזקני פטירת
החלו הנהגת בזמ .השופטי

עובמש זרה. עבודה לעבוד ישראל
שהגיעו עד יותר, לעבוד החלו הזמ
העבודה סוגי כל את שעבדו למצב

שנאמר12זרה, השופטוכמו פטירת (לאחר

הגלעדי): יאיר  השמיני

סססספפפפעיני""""וווו הרע לעת יראל ני 
ואת עליה את עבדו ה'
אלקי ואת אר אלקי ואת הערת
בני אלקי ואת מאב אלקי ואת ציד

ה' את עזבו יפל אלקי ואת ע
"העבד ו).ולא י, 13(שופטי 

הכתרתווווותתתתקקקקוווופפפפתתתת עד נמשכה השופטי
ואז ישראל, למל שאול של

מלכי.החלה  חדשה תקופה

נשמותאאאאיייי אות א יודעי (שלאנו

(השופטי לחזורדורות הספיקו
מה וכ לא, או פטירת קוד בתשובה
נשמות אות התייצבו כאשר בשמי קרה

(פטירת מעלה...(לאחר של די בית בפני

משהו...אאאא מצאנו זאת בכל

המכתבההההאאאאררררהההה:::: דברי את לקרוא חשוב
,13 בהערה המובאי מאליהו

...בהמש לה נצטר כי

"ויהי הּדב11. יהֹוׁשעאחרי וּימת האּלה רים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻֽ
ׁשנים. ועׂשר מאה ּבן ה' עבד נּון ִִֵֶֶֶֶֶָָָּֽֽבן

אׁשר סרח ּבתמנת נחלתֹו ּבגבּול אתֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָֹֽוּיקּברּו

את יׂשראל וּיעבד ּגעׁש. להר מּצפֹון אפרים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּֽבהר
האריכּו אׁשר הּזקנים ימי וכל יהֹוׁשע ימי ּכל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַֹֹֻֽה'
ה' ּכל-מעׂשה את ידעּו ואׁשר יהֹוׁשע אחרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻֽֽֽֽימים

ליׂשראל" עׂשה כט-לא).אׁשר כד, (יהושע ְְֲִֵֶָָָ

'ופירש וז"ל: ּגעׁשרש"י, מלמדלהר - ' ְַַָ
שלא לפי להורגם ההר עליהם שרעש

כראוי ניצלו,הספידוהו שבסוף ולמרות יהושע, (את

זאת) אׁשרבכל הּזקנים ימי ימים'וכל 'האריכּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָֹֽ
שנענשו. האריכו, לא שנים האריכו, ימים -

בתחילה ידי12. על ה' את ישראל עם עבדו

אלקישיתוף, ה' את עזבו ובזה

השגחה אומתו על משגיח שהוא אבותם,

הגם שיתוף ידי על ה' את שעבדו שבשעה פרטית...

שהוא מצד עזבוהו יתברך עצמו מצד עזבוהו שלא

אלהים אחרי וילכו כך ואחר אבותם, אלקי

עבדוהואחרים לא שיתוף ידי על שאפילו

פלאים... וירדו שופטיםשהתמוטטו לועז מעם (ילקוט

יא-יג). ב,

כתב דסלר13. אליעזר אליהו רבי הגה"ק

143זיע"א עמוד ח"ה מאליהו (מכתב

,(412 הקדושהועמוד בגמרא נב.)וזתו"ד: (סוכה

הימנו'. גדול יצרו מחברו הגדול 'כל אמרו,

כמטוטלתהרי שכמדה(פנדולום)זה

תעלה כך אחד לצד אותה שמגביהים

היתה כן ואילמלא בטלטולה. שכנגד לצד

מאשר לצדיקים יותר קלה בטוב הבחירה

הצדיקים. מעשי ערך ויקטן פשוטים לאנשים

ז

מוקדש להצלחת יונאל פלוס הי"ו ובני ביתו היקרים
ה' יתברך ישמח ויצליח אותם בכל מעשה ידיהם ויתברכו בכל הברכות שבתורה הקדושה אמן, כן יהי רצון.



  
     



ואתשנאמר: האלילי את 'ויעבדו
העשתרות', ואת הבעלי(ולכ)

בבבבגגגגללללגגגגוווולללל ששששממממייייבבבבאאאאוווו שששש ווווקקקקיייידדדדששששוווו

עעעעצצצצממממ ממממששששללללייייככככיייי ווווההההייייוווו בבבבפפפפררררההההססססייייאאאא,,,,
15בבבבאאאאשששש............

ווווננננממממששששיייי...המלכי תקופת ע

............דדדדיייינננניייי בבבבתתתתיייי ששששבבבבעעעעהההה

שקהמלששששללללממממהההה השלישי המל (שהיה

ישראל) וממלכתלע נפטר,
יהודה למלכות :לשתי התחלקה ישראל

ישראל. ולמלכות

שנהבבבבממממשששש 380(בער)התקיימו
והנה הללו. הממלכות שתי
היו יהודה מלכי שכל בעוד

משפחה לאותה דודשייכי (צאצאי

,(ממשפחותהמל היו ישראל מלכי
שונות.

משבעוווובבבבככככללללללללייייוווותתתת,,,, היו ישראל, מלכי
:ראשיה ואלו משפחות,
וווואאאאחחחחאאאאבבבב אאאאחחחחייייהההה,,,, בבבב וווובבבבעעעעששששאאאא ננננבבבבטטטט,,,, בבבב ייייררררבבבבעעעע
בבבב וווופפפפקקקקחחחח ננננממממששששיייי,,,, בבבב ווווייייההההוווואאאא עעעעממממרררריייי,,,, בבבב
אאאאללללהההה.... בבבב ווווההההווווששששעעעע גגגגדדדדיייי,,,, בבבב ווווממממננננחחחח ררררממממללללייייההההוווו,,,,
ילדת "אמללה הנביא: אמר ועליה

ט).הבעה" טו, 16(ירמיה 

וווובבבבממממששששע עבדו השני אות כל
בחשק זרה. עבודה ישראל

ובהשתוקקות. ברצו 17ובהתלהבות,

חסיד מלאדי15. זלמן שניאור לרבי היה אחד

התניא), רעה(בעל אשה לו שהיתה

אותו 'מכבדת' היתה קל דבר כל ועל מאוד,

רבו, אל נוסע כשהיה ובפרט וגידופים. בקללות

אשר עד נמרצות, בקללות אותו מלוה היתה

יותר. לסבול יכול היה ולא הסאה נתמלאה

רבונסע התניא),אל לפניו.(בעל לבו מר ושפך

על הקדוש ראשו את התניא בעל הניח

ואמר: ראשו הגביה מה, זמן וכעבור זרועותיו,

בימי שהיו מהנשמות גלגול שאתה תדע 'ידוע

הבעלים את 'ויעבדו נאמר: עליהם השופטים,

עבודה סוגי שבעה שעבדו רז"ל ואמרו וגו'',

חייבים זרה עבודה עוון ועל יום, בכל זרה

ועבודה. עבודה כל על מיתה

שיתנוכשבא פסקו מעלה, של דין בית לפני דינך

ולכן ממוות. מר שהיא רעה אשה לך

אותך, פעםשהיאמצערת בכל לשמוח צריך אתה

מוות'! עונש קיבלת כאילו הדבר לך נחשב כך כי

להכעיסוכשחזר המשיכה ורעיתו לביתו החסיד

בכל לעצמו אומר היה פעם:ולהטרידו,

זרה... עבודה הוסרה זרה, עבודה (מפיהוסרה

עז). עמוד חסידים

ופירש .16- ילדתהּׁשבעה' 'אמללה וז"ל: ְְְִֶֶַָָֹֻרש"י,

שבטים עשרת של וכנסייה שומרון

וגלתה. אומללה כבר משפחות, ז' מהם שעמדו

בגמרא שוטנשטין)הקדושה17. עפ"י סג: (סנהדרין

רב,איתא: אמר יהודה רב אמר

בעבודת ישראל היו בהיודעין שאין כוכבים

להתיר אלא כוכבים עבודת עבדו ולא ממש

בפרהסיא, עריות עללהם תוקפם יצרם שהיה

עול ונפרוק זרה עבודה נעבוד אמרו: לכן עריות,

  
     



ווווממממחחחחווווללללוווותתתת ששששיייירררריייי בבבבתתתתוווופפפפיייי

כהססססייייפפפפרררר מרדכי הרב האלקי המקובל
141530זיע"א: (בער)בשנת

מרחבי בכל כרוז פורטגל מל פרס
גדול):ממלכתו שטח פני על (שהתפרשה

דתו ממיר שאינו מי 'כל השקר (ל'דת'

באש'!'הנצרות') ישר

בארצותווווההההננננהההה,,,, שקרה למה בניגוד
המתינו לא בפורטגל אחרות,

אלא לאש, אות שיקחו עד היהודי
והלכו השריפה, בית נמצא היכ ביררו
בתופי ,וטפ נשותיה ע לש
האש, לכבש עצמ והשליכו ובמחולות,

ה'. קידוש על

וכתבווווההההממממששששיייי כה מרדכי (ש),הרב

שחיללו לפי זה והיה וז"ל:
נשמות) אות),השופטי בזמ שמי ש

הרעישנם יצר הראשון, הרע. יצר סוגי שני

הרעות המדות ידי על הפועל הטבעי,

שמכין רוחני, רע יצר והשני, האדם. של

המדות. ידי על שלא לאדם נסיונות

מדותיוהאיש ביד אותו מניחים הערך קטן

אותו המדותמטעות כי בזה, ודי הרעות,

מצוה. שהיא עבירה ועל טוב שהוא רע על לחשוב

אתאבל ברור שיודעים מעלה רמי אנשים

חזקהאמת, רצון בהם מעורר היצר

האמת. ראיית את בו ידחה אנואשר וכן

שיודע שאף האקזמה, במחלת למשל רואים

לבו ובכל יתחכך, אם כלל יתרפא שלא ברור

הרצון כשגובר מקום מכל להתרפאות, רוצה

מלבו. העניינים שאר כל את דוחה הוא לחכך

ההםוהנה בדורות השופטיםהנשמות (דורות

ונוראות,והמלכים) עצומות נשמות היו

היתה ומלחמתם בתכלית. האמת את והכירו

הרוחני. הרע היצר נגד רק

פעלוומכיון הקדושים שמעשיהם

לכן מרומים בגבהי נוראות

התעוררה זה היצרכנגד הסתת

בחוזק.

כלפימחמת מאוד בחוזק המטולטלת טלטול

בחזרה להם באה זה, מצד מעלה

כנ"ל. שכנגד, מצד מאוד תקיפה הסתה התנועה,

רוחהקודשומכיון כדי עד גדוליםבקדושה שהיו

עם הטמאה כנגםהמרכבה עמדה ונבואה

זרה... לעבודה אותם והסיתה כחותיה, כל

שלונסכם: גדול טלטול מרגיש גדול צדיק

הפשוט לאדם ומאידך המטולטלת.

יותר. קטנה תנועה מורגשת

מרגישויש שאינו מאוד פחותה במדרגה אדם

מאוד, גרוע זה שלו. המטולטלת תנועת כלל

מדותיו ביד לגמרי שהוא אלא זה אין כי

הוא'. 'שלי עליו אומר והשטן שאיןהפחותות כיון

להילחםבו. רואהצורך יצרו אין הואנלחםביצרו

הימכאן במלחמת מרגיש שאינו איןשמי צר

תשובה... ימי בעשרת אפילו בתשובתו. ממש

שפתי אחרי').כהן14. ידעתי 'כי ד"ה (וילך

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



  
     



ואתשנאמר: האלילי את 'ויעבדו
העשתרות', ואת הבעלי(ולכ)

בבבבגגגגללללגגגגוווולללל ששששממממייייבבבבאאאאוווו שששש ווווקקקקיייידדדדששששוווו

עעעעצצצצממממ ממממששששללללייייככככיייי ווווההההייייוווו בבבבפפפפררררההההססססייייאאאא,,,,
15בבבבאאאאשששש............

ווווננננממממששששיייי...המלכי תקופת ע

............דדדדיייינננניייי בבבבתתתתיייי ששששבבבבעעעעהההה

שקהמלששששללללממממהההה השלישי המל (שהיה

ישראל) וממלכתלע נפטר,
יהודה למלכות :לשתי התחלקה ישראל

ישראל. ולמלכות

שנהבבבבממממשששש 380(בער)התקיימו
והנה הללו. הממלכות שתי
היו יהודה מלכי שכל בעוד

משפחה לאותה דודשייכי (צאצאי

,(ממשפחותהמל היו ישראל מלכי
שונות.

משבעוווובבבבככככללללללללייייוווותתתת,,,, היו ישראל, מלכי
:ראשיה ואלו משפחות,
וווואאאאחחחחאאאאבבבב אאאאחחחחייייהההה,,,, בבבב וווובבבבעעעעששששאאאא ננננבבבבטטטט,,,, בבבב ייייררררבבבבעעעע
בבבב וווופפפפקקקקחחחח ננננממממששששיייי,,,, בבבב ווווייייההההוווואאאא עעעעממממרררריייי,,,, בבבב
אאאאללללהההה.... בבבב ווווההההווווששששעעעע גגגגדדדדיייי,,,, בבבב ווווממממננננחחחח ררררממממללללייייההההוווו,,,,
ילדת "אמללה הנביא: אמר ועליה

ט).הבעה" טו, 16(ירמיה 

וווובבבבממממששששע עבדו השני אות כל
בחשק זרה. עבודה ישראל

ובהשתוקקות. ברצו 17ובהתלהבות,

חסיד מלאדי15. זלמן שניאור לרבי היה אחד

התניא), רעה(בעל אשה לו שהיתה

אותו 'מכבדת' היתה קל דבר כל ועל מאוד,

רבו, אל נוסע כשהיה ובפרט וגידופים. בקללות

אשר עד נמרצות, בקללות אותו מלוה היתה

יותר. לסבול יכול היה ולא הסאה נתמלאה

רבונסע התניא),אל לפניו.(בעל לבו מר ושפך

על הקדוש ראשו את התניא בעל הניח

ואמר: ראשו הגביה מה, זמן וכעבור זרועותיו,

בימי שהיו מהנשמות גלגול שאתה תדע 'ידוע

הבעלים את 'ויעבדו נאמר: עליהם השופטים,

עבודה סוגי שבעה שעבדו רז"ל ואמרו וגו'',

חייבים זרה עבודה עוון ועל יום, בכל זרה

ועבודה. עבודה כל על מיתה

שיתנוכשבא פסקו מעלה, של דין בית לפני דינך

ולכן ממוות. מר שהיא רעה אשה לך

אותך, פעםשהיאמצערת בכל לשמוח צריך אתה

מוות'! עונש קיבלת כאילו הדבר לך נחשב כך כי

להכעיסוכשחזר המשיכה ורעיתו לביתו החסיד

בכל לעצמו אומר היה פעם:ולהטרידו,

זרה... עבודה הוסרה זרה, עבודה (מפיהוסרה

עז). עמוד חסידים

ופירש .16- ילדתהּׁשבעה' 'אמללה וז"ל: ְְְִֶֶַָָֹֻרש"י,

שבטים עשרת של וכנסייה שומרון

וגלתה. אומללה כבר משפחות, ז' מהם שעמדו

בגמרא שוטנשטין)הקדושה17. עפ"י סג: (סנהדרין

רב,איתא: אמר יהודה רב אמר

בעבודת ישראל היו בהיודעין שאין כוכבים

להתיר אלא כוכבים עבודת עבדו ולא ממש

בפרהסיא, עריות עללהם תוקפם יצרם שהיה

עול ונפרוק זרה עבודה נעבוד אמרו: לכן עריות,

ז

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



  
      



שמי מלכות עול בבבבדדדדבבבבררררפרקו ררררקקקק
ללללהההה ווווההההייייהההה ממממאאאאוווודדדד.... עעעעוווולללל פפפפררררקקקקוווו זזזזררררהההה עעעעבבבבוווודדדדהההה
ננננששששאאאארררר ששששללללאאאא עעעעדדדד ננננפפפפללללאאאאהההה,,,, תתתתאאאאווווהההה ללללבבבבדדדד בבבבזזזזהההה
ללללבבבבעעעעלללל ככככררררעעעעוווו ששששללללאאאא אאאאללללפפפפיייי ששששבבבבעעעעתתתת ררררקקקק

אאאאחחחחאאאאבבבב,,,, שעבדובבבבייייממממיייי המלכי וכל
ורק ,גדולי אנשי היו זרה עבודה
בו. דבקו זרה דעבודה פלילי בעוו

שהיוווווללללאאאא הללו, הדורות לכל היה
ותיקו עליה גבוהות, נשמות
רש"י שבזמ הפילוסופי זמ עד

היה שזה ז"ל, האר"י עד "והרמב
רש"י שבימי ד'תתנ"ו גזירת משנת

(הראשו הצלב פורטוגל(מסע גירוש עד
ה'רנ"ב... בזמ

ווווררררבבבבבבבבוווותתתתווווככככלללל אאאאללללפפפפיייי ,,,,ההההשששש ששששקקקקיייידדדדששששוווו אאאאוווותתתת
ששששבבבבטטטט בבבבסססספפפפרררר ככככממממבבבבוווואאאארררר דדדדוווורררר,,,, בבבבככככלללל
בבבבממממשששש ששששההההייייוווו ההההששששממממדדדדוווותתתת פפפפררררטטטטיייי ממממככככלללל ייייההההוווודדדדהההה,,,,

ששששננננהההה ממממאאאאוווותתתת ה'רנ"ב)חחחחממממשששש  (מד'תתנ"ו

ששששההההייייוווו ממממננננששששממממוווותתתת ההההייייהההה ההההככככלללל  דדדדווווקקקקאאאא בבבבצצצצררררפפפפתתתת
............ההההרררראאאאששששוווו ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבייייתתתת 18בבבבזזזזממממ

זזזזררררהההה ההההעעעעבבבבוווודדדדהההה אאאאתתתת בבבבייייטטטטללללוווו

גלובבבבייייתתתת ישראל וע נחרב! המקדש
גלות שנות שבעי וכעבור לבבל.

פרס מלכי וביד נבוכדנצר, שושלת ביד (גלות

הקדושה.ומדי), לאר חזרה ועלו זכו

וכל לגמרי,18. כיפרו לא עוד הללו הצרות

המקדשונשמותיהם בית אנשי (של

אדמתהראשון) על והפעם בגלגול, שוב חזרו

שמואל של מעילו בספר הובא וכך רוסיה.

טז) שליט"א:(עמוד ולך מאיר שלום רבי לגאון

ברוסיהאחת ישראל קהילות נדרשו לשנה

הצבא, לשירות להסגיר למולך, להקריב

תרי"ג, שנת מראשית תושבים. מאה מכל אחד

הגזירה הוכפלה קרים, מלחמת פרצה עת

לעשרים והגיוס, בשנה. פעמיים חלו ומועדיה

והיה ומעלה. שנה עשרים מבן היה, שנה וחמש

השוטרים היו המכסה, התמלאה לא אם

בידם. הבא מכל ולוקחים ברחובות פושטים

כאלמנות נותרו שנשותיהם משפחות, בעלי

חיים. כיתומים וילדיהם משען, בלא חיות

לצבא למסור הצאר התיר רשע בערמומיות

שנקרעו שנים, ועשר שמונה בני רכים נערים

נבערים לאיכרים ונמסרו הוריהם מזרועות

לשרת יחלו שאז עדמלאתלהםעשרים, כפקדון

שטנית תוכנית זו היתה שנים. יובל חצי בצבא

ומורשתם, מדתם ישראל בני נערי את לנתק

שבמהלכה האיומה, הקנטוניסטים' 'גזירת

נערים ילדים, אלפי עשרות ישראל לעם אבדו

וטהורות. זכות נשמות שנשבו, תינוקות רכים,

גלגוליגדולי אלו שהיו אמרו, המקובלים הדור

שעבדו ומנשה, אחאב של מדורם נשמות

נשלחו חטאם על לכפר וכדי מרצונם. זרה עבודה

בבכי, מעמם, ניתקו כרחם ובעל לעולם, עתהשוב

עינויים ובאלו דםודמעות. בנהרותשל בתחנונים,

הרעבה, רצח, מכות דתם! את שימירו כדי עמדו,

ועשר. שמונה בני היו, רכים ילדים פרך. ועבודת

והילד, והיפטר'! - דתך 'המר אמר: המצליף

מאומה. ענה לא חורֹות, ופנים חשוקות ְִבשפתים

דם... תלמי וחרש הצליף, ֳַָוהמגלב

  
      



בעבודהוווובבבבגגגגלללללללל הזו הנוראה האדיקות
וע ישראל, אר נחרבה זרה,
!העול רוחות לארבע התפזרו ישראל

הקדושה הגמרא לשו פח.):וזה אאאאממממרררר(גיטי''''
ייייששששרררראאאאלללל אאאארררר חחחחררררבבבבהההה ללללאאאא ללללוווויייי,,,, בבבב ייייההההווווששששעעעע ררררבבבביייי
זזזזררררהההה'.'.'.'. עעעעבבבבוווודדדדהההה דדדדיייינננניייי בבבבתתתתיייי זזזז'''' בבבבהההה ששששעעעעבבבבדדדדוווו עעעעדדדד

הללו... משפחות הז' ה דיני ובתי

נשמותאאאאיייי אות א יודעי אנו
(המלכי דורות לחזור(של הספיקו

וכ לא, או פטירת קוד בתשובה
אות התייצבו כאשר בשמי קרה מה

פטירת)נשמות די(לאחר בית בפני
מעלה... של

משהו...אאאא מצאנו זאת בכל

בבבבצצצצררררפפפפתתתת ששששננננהההה ממממאאאאוווותתתת חחחחממממשששש

דובערבבבבככככתתתתבבבבייייוווו רבי הגה"ק של
מצאנו זיע"א מליובאוויטש

כ ה):כתוב עמוד תשובה בית(שערי בזמ
ולא ה' את עובדי היו ראשו המקדש

עלהעריות, אותנו יוכיחו שלא כדי תורהמעלינו

יצרם. תקפם לא זרה עבודה על אבל

זה:הגמרא מאמר על מקשה

משרשיא,(הקשה)מתיב "רב בכתוב: ְִֹּכזּכרנאמר

זכירת)ּבניהם היתהלהם (ירמיה"מזּבחֹותם(כן ְְְִֵֶָ
ב)... אלעזריז, רבי זכירתואמר הפסוק: בביאור

עליהם געגועים בהם עוררה כאדםשישמזבחותם

בנו על געגועין שהיולו הרי בו! בהיזכרו נאנח והוא

בהם. ודבוקים האלילים את אוהבים

הגמרא: מתרצת

ביהזהקרהדבר לאחרשנתקשרובתרדאביקו -

התעוררה מעצמם, זרה חיבהבעבודה בהם

אבל זרה, לעבודה היועצומה לא בתחילה

אותה. אוהבים

נוספת: קושיא

נאמר:שמעתא הבאה, מהברייתא ולמד בוא -

ּגּלּוליכם ּפגרי על ּפגריכם את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"ונתּתי
שלכם)" ל).(הפסלים כו, לפסוק(ו)אמר(ויקרא בנוגע

תפוחיזה: על הצדיקהיהמחזר רעב(נפוחי)אליהו

תפוח שהיה תינוק מצא אחת פעם שבירושלים.

לו אמר באשפה. משפחהאליהו:ומוטל מאיזה

לו אמר אני.התינוק:אתה? פלונית ממשפחה

לואמ משפחה?אליהו:ר מאותה נשתייר כלום,

לו אחדלאוהתינוק:אמר אף נשאר לא חוץ-

לו אמר דברשאתהאליהו:ממני. מלמדך אםאני

בו בשבילו,חי לחיים שתזכה לו- אמר אתהלמד?

כן.הן!התינוק: לו- יום:אליהו:אמר בכל אמור

אחד" ה' אלקינו ה' ישראל ד)."שמע ו, (דברים

שתוק!הסהתינוק:לואמר להזכיר- שלא

ה', דברבשם אביושהוא לימדו שלא

הוציא מיד אתואמו. אליל)יראתוהתינוק (דמות

כריסו שנבקעה עד ומנשקה ומחבקה מחיקו,

הרעב ונפלמנפיחות לארץ יראתו ונפלה ומת,

שנאמר: מה נתקיים בזה - לקיים עליה. הוא

גלוליכם'. פגרי על פגריכם שהיו'ונתתי הרי

זרה! בעבודה דבוקים ישראל

הגמרא: מתרצת

ביההיהזה דאביקו שכברבתר לאחר -

זרה. לעבודה חיבה בהם התעוררה בה נתקשרו

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



  
      



שמי מלכות עול בבבבדדדדבבבבררררפרקו ררררקקקק
ללללהההה ווווההההייייהההה ממממאאאאוווודדדד.... עעעעוווולללל פפפפררררקקקקוווו זזזזררררהההה עעעעבבבבוווודדדדהההה
ננננששששאאאארררר ששששללללאאאא עעעעדדדד ננננפפפפללללאאאאהההה,,,, תתתתאאאאווווהההה ללללבבבבדדדד בבבבזזזזהההה
ללללבבבבעעעעלללל ככככררררעעעעוווו ששששללללאאאא אאאאללללפפפפיייי ששששבבבבעעעעתתתת ררררקקקק

אאאאחחחחאאאאבבבב,,,, שעבדובבבבייייממממיייי המלכי וכל
ורק ,גדולי אנשי היו זרה עבודה
בו. דבקו זרה דעבודה פלילי בעוו

שהיוווווללללאאאא הללו, הדורות לכל היה
ותיקו עליה גבוהות, נשמות
רש"י שבזמ הפילוסופי זמ עד

היה שזה ז"ל, האר"י עד "והרמב
רש"י שבימי ד'תתנ"ו גזירת משנת

(הראשו הצלב פורטוגל(מסע גירוש עד
ה'רנ"ב... בזמ

ווווררררבבבבבבבבוווותתתתווווככככלללל אאאאללללפפפפיייי ,,,,ההההשששש ששששקקקקיייידדדדששששוווו אאאאוווותתתת
ששששבבבבטטטט בבבבסססספפפפרררר ככככממממבבבבוווואאאארררר דדדדוווורררר,,,, בבבבככככלללל
בבבבממממשששש ששששההההייייוווו ההההששששממממדדדדוווותתתת פפפפררררטטטטיייי ממממככככלללל ייייההההוווודדדדהההה,,,,

ששששננננהההה ממממאאאאוווותתתת ה'רנ"ב)חחחחממממשששש  (מד'תתנ"ו

ששששההההייייוווו ממממננננששששממממוווותתתת ההההייייהההה ההההככככלללל  דדדדווווקקקקאאאא בבבבצצצצררררפפפפתתתת
............ההההרררראאאאששששוווו ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבייייתתתת 18בבבבזזזזממממ

זזזזררררהההה ההההעעעעבבבבוווודדדדהההה אאאאתתתת בבבבייייטטטטללללוווו

גלובבבבייייתתתת ישראל וע נחרב! המקדש
גלות שנות שבעי וכעבור לבבל.

פרס מלכי וביד נבוכדנצר, שושלת ביד (גלות

הקדושה.ומדי), לאר חזרה ועלו זכו

וכל לגמרי,18. כיפרו לא עוד הללו הצרות

המקדשונשמותיהם בית אנשי (של

אדמתהראשון) על והפעם בגלגול, שוב חזרו

שמואל של מעילו בספר הובא וכך רוסיה.

טז) שליט"א:(עמוד ולך מאיר שלום רבי לגאון

ברוסיהאחת ישראל קהילות נדרשו לשנה

הצבא, לשירות להסגיר למולך, להקריב

תרי"ג, שנת מראשית תושבים. מאה מכל אחד

הגזירה הוכפלה קרים, מלחמת פרצה עת

לעשרים והגיוס, בשנה. פעמיים חלו ומועדיה

והיה ומעלה. שנה עשרים מבן היה, שנה וחמש

השוטרים היו המכסה, התמלאה לא אם

בידם. הבא מכל ולוקחים ברחובות פושטים

כאלמנות נותרו שנשותיהם משפחות, בעלי

חיים. כיתומים וילדיהם משען, בלא חיות

לצבא למסור הצאר התיר רשע בערמומיות

שנקרעו שנים, ועשר שמונה בני רכים נערים

נבערים לאיכרים ונמסרו הוריהם מזרועות

לשרת יחלו שאז עדמלאתלהםעשרים, כפקדון

שטנית תוכנית זו היתה שנים. יובל חצי בצבא

ומורשתם, מדתם ישראל בני נערי את לנתק

שבמהלכה האיומה, הקנטוניסטים' 'גזירת

נערים ילדים, אלפי עשרות ישראל לעם אבדו

וטהורות. זכות נשמות שנשבו, תינוקות רכים,

גלגוליגדולי אלו שהיו אמרו, המקובלים הדור

שעבדו ומנשה, אחאב של מדורם נשמות

נשלחו חטאם על לכפר וכדי מרצונם. זרה עבודה

בבכי, מעמם, ניתקו כרחם ובעל לעולם, עתהשוב

עינויים ובאלו דםודמעות. בנהרותשל בתחנונים,

הרעבה, רצח, מכות דתם! את שימירו כדי עמדו,

ועשר. שמונה בני היו, רכים ילדים פרך. ועבודת

והילד, והיפטר'! - דתך 'המר אמר: המצליף

מאומה. ענה לא חורֹות, ופנים חשוקות ְִבשפתים

דם... תלמי וחרש הצליף, ֳַָוהמגלב

ז

מוקדש לעילוי נשמת מאיר בן ישראל ונעמי ז''ל
לבית משפחת מלאכי - תנצב"ה



  
     



ווווששששגגגגעעעעווווננננוווותתתתייייוווו דדדדוווורררר דדדדוווורררר

החלהבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת השני המקדש בית
הערצה מהיהודי חלק אצל

,יו החשמונאי,19לתרבות נצחו ואחר
ישראל. בקרב אליה ההערצה נעלמה

יותר,וווואאאאחחחחרררר הרבה מאוחרת בתקופה ,כ
החלה ,הגאוני תקופת בזמ
הערצה מהיהודי חלק בקרב לנבוט
ולחכמת בכלל, הפילוסופיה לחכמת

בעיקר20בפרט.אריסטו והתחזק הל וזה
ספרד גירוש וע ספרד. אר בקרב

ה'רנ"ב) לחכמת(בשנת ההערצה נעלמה
ישראל. בקרב הפילוסופיה

תנועתוווובבבבתתתתקקקקוווופפפפהההה החלה יותר מאוחרת
היא וג ,בברלי ההשכלה
הנוראה. השואה לאחר מהערצתה איבדה

לשיטתווווממממעעעעטטטט הערצה החלה יותר מאוחר
ובעקבותיה ,הוקמההקומוניסטי

היא וג ישראל, באר הקיבוצי תנועת
פירוק לאחר מחשיבותה איבדה

.1980 בשנת הקיבוצי

קמהוווובבבבממממקקקקבבבביייילללל ,הקומוניסטי לשיטת
שחשבה הציונית, התנועה
ללא ישראל באר להתגורר שיכולי
והערצה מצוות, וקיו תורה לימוד
ועכשיו עצומה, היתה שני במש אליה
...כחלו נגוזה נעלמה, אליה הערצה
לשו קיו אי תורה, שללא והתברר

...רעיו

הרביווווננננקקקקפפפפוווו של מדרשו לבית רגע
מליובאוויטש...

והם היו19. הּמתיּונים 'מתיּונים'. ְְְְִִִִַַַנקראו

יוןיהודים לתרבות שהתחברו

לארץ היוונים כשהגיעו ישראל. באלקי וכפרו

בנו הם תרבותם, את להפיץ והחלו ישראל

תחרויותאצטדיונים ערכו הם בירושלים.

שקיים כפי אלו, תחרויות סביב הוי ֲַויצרו

את הלהיב הדבר הספורט. סביב כיום

אחריהם נטו והם הדעת, קלי ְְִִַַהּמתיּונים,

דרכם... את וקיבלו

בשו"ת תיד)הרשב"א20. סימן הובא(ח"א

מלוניל מרי אבא רבי של מכתבו

שבמונטפשליר) החכם אותו מכנה הקובל(והרשב"א

ישראל, בקרב הפילוסופיה לימודי על מרה

וז"ל:

ושוקדיםמקצת מתמידים הלזו הארץ אנשי

ספרים ומחברים היוונים ספרי על

וכתב דופי של הגדות בהם ודורשים בתורה

במליצות... ארוך כתב

להרבותדוד הוצרך זמירות נעים ישראל מלך

מדברותיו להיות וקצרות ארוכות תפילות

ותחינה תפילות ובלא נזכרות, כנסיות בבתי

כל מספריהם למלא ואפלטון אריסטו זכו

על כסומך דבריהם על וסומכין וקיטון חדר

הסיטון... מן ולוקח באורך.הפלטר שם ראה

  
      



ונחמיה,וווובבבבששששנננניייי עזרא ,"התנ מספרי
בתקופה שקרה מה מובא

.באר לישיבת הראשונה

ט)נחמיהוווובבבבסססספפפפרררר שאנשי(פרק מובא
היצר את ביטלו הגדולה כנסת

נאמר: וכ זרה. העבודה של

בבבביייי""""נאספ וארעהלחדהה ריע 
יב צ יראל ואדמהבני 

אתיהח על תוו עמדו ...עליה
מעלה על קו ...אבתיה וענת
י בניה קדמיאל בני יע הלו

כנני ני אאאאללללרביה דדדדלללל קקקקלללל זזזזעעעעקקקקוווו 
אאאאללללקקקקייייהההה אד)."הההה'''' פסוקי ש) 

עפ"יהקדושהוווובבבבגגגגממממרררראאאא סד. סנהדרי)

(שוטנשטי:כ ''''ווווזזזזעעעעקקקקהובא
אאאאממממוווורררר ממממאאאאיייי .'.'.'.'אאאאללללקקקקייייהההה הההה'''' אאאאלללל דדדדלללל קקקקלללל 
לה'? הגדולה כנסת אנשי אמרו מה

וווואאאאייייתתתתייייממממאאאאאאאאממממרררר ייייההההוווודדדדהההה אומריררררבבבב ויש 
כ ייייווווננננתתתת::::שאמר לה',ררררבבבביייי זעקו ה

של הרע היצר ביד שימסר והתפללו
ואמרו: זרה, אההבבבבייייייייאאאאבבבבייייייייאאאאעבודה אהה, 

ללללבבבבייייתתתתאאאא דדדדאאאאחחחחררררבבבבייייהההה זהההההייייייייננננוווו הוא הרע (היצר

זרה) עבודה המקדששל בית את שהחריב
,ללללההההייייככככללללאאאאהראשו אתווווקקקקללללייייאאאא ושר 
ללללצצצצדדדדייייקקקקייייההיכל, אתווווקקקקטטטטללללייייננננההההוווו והרג 

,החורב מצרות כתוצאה שמתו הצדיקי
ממממאאאאררררעעעעייייייייההההוווו ללללייייששששרררראאאאלללל אתוווואאאאגגגגללללייייננננההההוווו והגלה 

,מארצ בבבבייייננננישראל ממממררררקקקקדדדד ההההוווואאאא וווועעעעדדדדיייייייי
א על כלומר, ומסיתנו. בינינו רוקד עדיי

של החטא עלינו שהביא הפורענויות כל
כח עלינו חזק עדיי מקו מכל זרה, עבודה
של רבונו זרה. לעבודה להסיתנו היצר

!בבבבייייההההעול ללללקקקקבבבבוווולללליייי אאאאללללאאאא לללל ייייההההבבבבתתתתייייהההה ככככללללוווו
שנקבלאאאאגגגגרררראאאא כדי רק אותו לנו נתת הלא 

כלומר, עליו? שנתגבר במה ידו על שכר
כדי היא היצר קיו כל תכלית הלא

!כ על שכר ונקבל אותו אאאאייייההההוווושנכבוש ללללאאאא
הרעבבבבעעעעייייננננ היצר [את אותו רוצי אנו אי 
בבבבעעעעייייננננהזה], אאאאגגגגררררייייהההה רוציווווללללאאאא אנו ואי 

עליו... כשנתגבר ידו על הבא השכר את

בתחינהאאאאננננששששיייי הסתפקו לא הגדולה כנסת
תענית עצמ על וקיבלו ובקשה,

ררררחחחחממממיייי בבבבעעעעוווו בבבבתתתתעעעעננננייייתתתתאאאא ייייווווממממאאאא תתתתללללתתתתאאאא ייייתתתתבבבבוווו
ושלשה ימי שלשה במש בתענית ישבו
שימסר רחמי וביקשו ,רצופי לילות

...ביד זרה עבודה של הרע יצר

ממממררררקקקקייייעעעעאאאאננננפפפפלללל פפפפתתתתקקקקאאאא פתקללללההההוווו לה נפל 
אאאאממממתתתתמהשמי בבבבהההה ככככתתתתייייבבבב שהיהדדדדההההווווהההה 

,דבריה את ה' אישר בזה 'אמת' בו: כתוב
שטוב זו בתקנה עמכ אני מסכי' כאומר:

ה יצר לבטל זרה'...הדבר עבודה של רע

שלללללאאאאחחחחרררר הרע שהיצר שנה 920
את והחטיא 'חגג' זרה העבודה

ישראל ישראל)ע לאר כניסת (מעת

...!נעל התבטל! הוא

,,,,הרעאאאא ליצר הערצה במקו תדאגו, אל
...אחרי לדברי הערצה התעוררה הזה,

מוקדש לעילוי נשמת הרב אליהו כהן בר רחל זצ"ל רבה של בית שאן
ולהבדיל לרפואת הרבנית רבקה בת מזל טוב תחי'



  
     



ווווששששגגגגעעעעווווננננוווותתתתייייוווו דדדדוווורררר דדדדוווורררר

החלהבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת השני המקדש בית
הערצה מהיהודי חלק אצל

,יו החשמונאי,19לתרבות נצחו ואחר
ישראל. בקרב אליה ההערצה נעלמה

יותר,וווואאאאחחחחרררר הרבה מאוחרת בתקופה ,כ
החלה ,הגאוני תקופת בזמ
הערצה מהיהודי חלק בקרב לנבוט
ולחכמת בכלל, הפילוסופיה לחכמת

בעיקר20בפרט.אריסטו והתחזק הל וזה
ספרד גירוש וע ספרד. אר בקרב

ה'רנ"ב) לחכמת(בשנת ההערצה נעלמה
ישראל. בקרב הפילוסופיה

תנועתוווובבבבתתתתקקקקוווופפפפהההה החלה יותר מאוחרת
היא וג ,בברלי ההשכלה
הנוראה. השואה לאחר מהערצתה איבדה

לשיטתווווממממעעעעטטטט הערצה החלה יותר מאוחר
ובעקבותיה ,הוקמההקומוניסטי

היא וג ישראל, באר הקיבוצי תנועת
פירוק לאחר מחשיבותה איבדה

.1980 בשנת הקיבוצי

קמהוווובבבבממממקקקקבבבביייילללל ,הקומוניסטי לשיטת
שחשבה הציונית, התנועה
ללא ישראל באר להתגורר שיכולי
והערצה מצוות, וקיו תורה לימוד
ועכשיו עצומה, היתה שני במש אליה
...כחלו נגוזה נעלמה, אליה הערצה
לשו קיו אי תורה, שללא והתברר

...רעיו

הרביווווננננקקקקפפפפוווו של מדרשו לבית רגע
מליובאוויטש...

והם היו19. הּמתיּונים 'מתיּונים'. ְְְְִִִִַַַנקראו

יוןיהודים לתרבות שהתחברו

לארץ היוונים כשהגיעו ישראל. באלקי וכפרו

בנו הם תרבותם, את להפיץ והחלו ישראל

תחרויותאצטדיונים ערכו הם בירושלים.

שקיים כפי אלו, תחרויות סביב הוי ֲַויצרו

את הלהיב הדבר הספורט. סביב כיום

אחריהם נטו והם הדעת, קלי ְְִִַַהּמתיּונים,

דרכם... את וקיבלו

בשו"ת תיד)הרשב"א20. סימן הובא(ח"א

מלוניל מרי אבא רבי של מכתבו

שבמונטפשליר) החכם אותו מכנה הקובל(והרשב"א

ישראל, בקרב הפילוסופיה לימודי על מרה

וז"ל:

ושוקדיםמקצת מתמידים הלזו הארץ אנשי

ספרים ומחברים היוונים ספרי על

וכתב דופי של הגדות בהם ודורשים בתורה

במליצות... ארוך כתב

להרבותדוד הוצרך זמירות נעים ישראל מלך

מדברותיו להיות וקצרות ארוכות תפילות

ותחינה תפילות ובלא נזכרות, כנסיות בבתי

כל מספריהם למלא ואפלטון אריסטו זכו

על כסומך דבריהם על וסומכין וקיטון חדר

הסיטון... מן ולוקח באורך.הפלטר שם ראה

ז

לעילוי נשמת היקר באדם אפרים בן גורג'יה זלה"ה לבית משפחת שלום הי"ו
נלב"ע  כ"ה אב התשע"ז - תנצב"ה



  
    



וווואאאאודמעותיה הנשמות טענו  כ
יהיה מה  לחייה על

אור להתגלות נזכה כיצד אתנו?
ה'?...

ההההממממטטטטווווטטטטללללתתתת ססססוווודדדד

הנה,בבבבששששממממיייי :כ ואמרו ,טענת את שמעו
האלקות ראיית הבריאה, תכלית
ויהודיה יהודי כל ואז, מתקרבת, בשר בעיני

סופו. ועד העול מסו לצפות יזכו

אתוווועעעעתתתתהההה,,,, נשלב תיקו לכ לתת כדי
המטו את נזיז :הדברי טלתשני

בני כל יוכלו הזה ובצד השני, הקצה עד
סופו, ועד העול מסו להביט האד

הטומאה. מצד יהיה זה א

,,,,כלווווגגגג את בתוכו שיכיל מכשיר ניצור
הכפירות, ,הכישופי הטומאות,
כל של והפשעי העבירות הזימה,

.עול ימות

ולאוווובבבבככככלללל עליו, ותתגברו שתזכו פע
לתק תזכו תסתכלו, ולא תביטו

שהתמודדת לכ ויחשב הדורות! כל את
האופ באותו בדיוק העבירה ע

...!שחטאת

ואמר:וווועעעעלללל ישעיה הנביא התנבא זה
פע לבי אל לצ "בא

ה'" נא כ),יעקב נט, שיהיה(ישעיה 
הכל, בתוכו שיכיל בודד אחד 'פע'

עליו)ובזכותו יתגברו פע יזכו(שבכל
אל'. לצ 'בא לגאולה, ראויי להיות

הרביווווששששננננהההה של שיחתו אחרי
,1989 בשנת מליובאוויטש,
היפרטקסט מערכת ברנרסלי טי הציע
לחלוק אנשי יוכלו שבה גלובלית

...מסמכי ולקשר מידע

...הוק 22והאינטרנט

לויבשיחה22. אליעזר רבי הגאון שמסר

אמר תורהשליט"א - בעזרי (אבי

קלט), עמוד ח"א וז"ל:ומועדים

א)ישרים''המסילת פרק כיצד(סוף מבאר

לה' להתקרב האדם 'עדצריך

אבן אחר כברזל יתברך אחריו ִֵֶָׁשּיּמׁש
דברים(מגנט),השואבת' שיש מבואר ושם

בוראו, את לעבוד לאדם כחהמפריעים לו ואין

עליהם, להתגבר מהםשכלי לברוח צריך לכן

מוכן האש מן הבורח שכידוע האש, מן כבורח

הוא זה וכל נפשו. הצלת בעד לו אשר כל ליתן

הקדושה. מצד כח

הנקראגם כח ישנו הטומאה 'כברזלמצד

השואבת', אבן שהאדםאחר דהיינו

למה שכלי הסבר לו שאין דבר אחר נמשך

עקב מפסיד לפעמים ואדרבה אליו, נמשך הוא

וכן מאוד, לו ונחוצים חשובים דברים כך

כך עקב והמצוות התורה מעסק מתבטל

שמה ההוכחה והיא ענין. לאותו שנמשך

שכלית. ותפיסה הבנה בו אין זה דבר שעושה

  
      



טטטטוווובבבב???? ההההככככלללל טטטטוווובבבב ססססוווו

תשמ"חללללפפפפנננניייי ניס בב' שנה, 331988)1988)1988)1988)

,(,(,(,(מליובאוויטשללללממממננננייייייייננננ הרבי עמד
:כ ואמר מדרשו שמסר21בבית בשיחה

אמר: שנה, 59 לפני מליובאוויטש הריי"צ
אלא נותר ולא העבודה, נסתיימה 'כבר

'הכפתורי את ישראללצחצח שע (והיינו,

הגיע, לא הוא והסיבהשעדיי לגאולה, ראויי כבר

.('הכפתורי 'כצחצוח קלה, עבודה נשאר כי

 מליובאוויטשוווועעעעתתתתהההה הרבי המשי
עבודה שנות 59 אחרי  ואמר
,הכפתורי את לצחצח ג גמרנו נוספות

למשיח... לצפות אלא לנו נותר ולא

עודווווצצצצרררריייי מדוע נגמר הכל א להבי
נגאלנו?... לא

המקובלווווההההננננהההה הגאו פרס האחרו בזמ
מורגנשטר מאיר יצחק הרב

החכמה')שליט"א י' פי(בעל ועל מכתב,
נבאר: דבריו

פעמיבבבבששששממממיייי תכונה, להיראות החלה
,ומתקרבי הולכי משיח
קיו .ופורחי צצי התרגשות ניצוצי
אלקינ הה ההא  "ואמר הפסוק:
ל ינק ה' זה ,יענוי ל ינק זה

"עתי ונמחה כה,נגילה (ישעיה 
פע...ט) מאי יותר מוחשי נראה 

כסאווווההההננננהההה,,,, לפני ועמדו נקבצו לפתע,
ופת נשמות, רבבות חוהכבוד

ימות במהל !עול של רבונו בבכיה:
זרה בעבודה וחטאנו, נכשלנו ,עול
בימי ,ראשו ובית השופטי בימי
וכו'... הפילוסופיה אחר בנטיה ,היווני

,,,,שסבלנוווווההההגגגג מה וסבלנו בגלגול, שחזרנו
,(הקודמי החטאי על לכפר א(כדי

גמורה. לתשובה זכינו לא עוד זה כל ע

גמורה,ששששההההרררריייי לתשובה לזכות בשביל
העבירה ע להתמודד צרי

והיינו שחטא, האופ אאאאששששההההבאותו בבבבאאאאוווותתתתהההה
ו בה, פפפפררררקקקקשנכשל בחייובבבבאאאאוווותתתתוווו תקופה

ממממקקקקווווו  ורקבבבבאאאאוווותתתתוווו העבירה, את בו שעבר
שחטא לאופ דומי התנאי כשכל אז
יצרו את כובש והוא הראשונה בפע
בשלימות. לתשובה זוכה הוא חוטא, ולא

זרה,ווווההההננננהההה,,,, בעבודה שחטאו הנשמות
כנסת שאנשי אחרי לעול וחזרו
זרה, העבודה של היצר את ביטלו הגדולה

נסיו באותו שוב עמדו אילא כבר (שהרי

זרה), לעבודה חשיבות אחרישו ג וממילא,
שלימה. לתשובה זכו לא ה היסורי כל

שחטאוווווככככ הנשמות ג טענו
וכו'... ובהשכלה בפילוסופיה,

ספר 355).השיחות21. עמוד ח"א תשמ"ח (שנת

מוקדש לרפואה שלימה לאמי היקרה ציפורה השמט בת לאה תחי'
לאריכות ימים ושנים בריאות שמחה ונחת



  
    



וווואאאאודמעותיה הנשמות טענו  כ
יהיה מה  לחייה על

אור להתגלות נזכה כיצד אתנו?
ה'?...

ההההממממטטטטווווטטטטללללתתתת ססססוווודדדד

הנה,בבבבששששממממיייי :כ ואמרו ,טענת את שמעו
האלקות ראיית הבריאה, תכלית
ויהודיה יהודי כל ואז, מתקרבת, בשר בעיני

סופו. ועד העול מסו לצפות יזכו

אתוווועעעעתתתתהההה,,,, נשלב תיקו לכ לתת כדי
המטו את נזיז :הדברי טלתשני

בני כל יוכלו הזה ובצד השני, הקצה עד
סופו, ועד העול מסו להביט האד

הטומאה. מצד יהיה זה א

,,,,כלווווגגגג את בתוכו שיכיל מכשיר ניצור
הכפירות, ,הכישופי הטומאות,
כל של והפשעי העבירות הזימה,

.עול ימות

ולאוווובבבבככככלללל עליו, ותתגברו שתזכו פע
לתק תזכו תסתכלו, ולא תביטו

שהתמודדת לכ ויחשב הדורות! כל את
האופ באותו בדיוק העבירה ע

...!שחטאת

ואמר:וווועעעעלללל ישעיה הנביא התנבא זה
פע לבי אל לצ "בא

ה'" נא כ),יעקב נט, שיהיה(ישעיה 
הכל, בתוכו שיכיל בודד אחד 'פע'

עליו)ובזכותו יתגברו פע יזכו(שבכל
אל'. לצ 'בא לגאולה, ראויי להיות

הרביווווששששננננהההה של שיחתו אחרי
,1989 בשנת מליובאוויטש,
היפרטקסט מערכת ברנרסלי טי הציע
לחלוק אנשי יוכלו שבה גלובלית

...מסמכי ולקשר מידע

...הוק 22והאינטרנט

לויבשיחה22. אליעזר רבי הגאון שמסר

אמר תורהשליט"א - בעזרי (אבי

קלט), עמוד ח"א וז"ל:ומועדים

א)ישרים''המסילת פרק כיצד(סוף מבאר

לה' להתקרב האדם 'עדצריך

אבן אחר כברזל יתברך אחריו ִֵֶָׁשּיּמׁש
דברים(מגנט),השואבת' שיש מבואר ושם

בוראו, את לעבוד לאדם כחהמפריעים לו ואין

עליהם, להתגבר מהםשכלי לברוח צריך לכן

מוכן האש מן הבורח שכידוע האש, מן כבורח

הוא זה וכל נפשו. הצלת בעד לו אשר כל ליתן

הקדושה. מצד כח

הנקראגם כח ישנו הטומאה 'כברזלמצד

השואבת', אבן שהאדםאחר דהיינו

למה שכלי הסבר לו שאין דבר אחר נמשך

עקב מפסיד לפעמים ואדרבה אליו, נמשך הוא

וכן מאוד, לו ונחוצים חשובים דברים כך

כך עקב והמצוות התורה מעסק מתבטל

שמה ההוכחה והיא ענין. לאותו שנמשך

שכלית. ותפיסה הבנה בו אין זה דבר שעושה

ז

מוקדש לעילוי נשמת אבינו וסבינו היקר חי ראובן בן דבורה ז''ל
נלב"ע כ"ז אב התשע"ו - תנצב"ה



  
    



לאדםבשכלו יתברר כאשר מרע, בסור וראשית

יתברך מה' להרחיקו ומר רע שהוא ויתפוס

יציבים משפחה מחיי הרחק או בו, והדביקות

והחשבונות המניעות כל וכנגד וכו', ונעימים

אלו. מכל קשת כמטחוי עצמו להרחיק

טעמוואם שלא הטהורים ילדיו שכן כל הוא

להתמודד כח שום להם ואין חטא, טעם

לכל להתחבר אותם המושכת זו, משיכה כנגד

למיניהם, הגויים טומאות וכל תבל, קצות

יּׂשיגּו ולא יׁשּובּון לא "ּכל-ּבאיה אשר ְְִֶַָָָֹֹדרך

חּיים" יט).ארחֹות ב, (משלי ְִַָ

מהשימושבפועל הנגרמים שהנזקים רואים

עבודה מנזקי יותר הרבה גרועים באלו

יש באלו שהרי דמים. ושפיכות עריות גילוי זרה

את ויש התורה, ולדרכי לה' לשוב הבחירה את

כן שאין מה ולהתגבר. זאת לעשות הכח

המחוברים הטכנולוגיה במכשירי בשימוש

רשת בסבך שנופל כפשוטו 'רשת' הם לרשת,

הדרך את יודע שאין סבוכה, ברשת הנתפס כדג

יתברך לה' אלאלהתחנן לו ואין להימלטממנה,

רגלי" מרׁשת יֹוציא הּוא ּכי ה' אל ּתמיד ְִִִֵֵֶֶֶַַָָ"עיני

טו), כה, יתברך.(תהלים ה' לעבודת נפשו ולמסור

ב'סורוכל אם כי עסקו לא כה עד הדיבורים

לסבוכי העינים את לפקוח בכדי מרע'

'משוחררים'. ולא סבוכים שהם שיבינו 'הרשת'

טוב'.אמנם ה'עשה הוא ועצםהסיוע הבא, השלב

יתברך, ה' אצל אלא חיים לנו שאין להבין

נטע עולם חיי תורתו ואת החיים. חי שהוא

ולהמשך בו להידבק היא חיינו ותכלית בתוכנו,

השואבת'. אבן אחר 'כברזל יתברך אחריו

ויחלצנווהכל שיצילנו, לה' תמידית בתפילה

להרחיקנו לרעה עלינו הקמים מכל

אליו שיקרבנו ולזכות שמו, יתברך ממנו

מרעיתו. וצאן עמו אלינו הרבה באהבתו יתברך

  
    



במסילתוהדרך כמבואר זה מדבר להינצל

נפש. מסירות ידי על רק היא הנ"ל ישרים

הצליחבדורנו תקופותארוכותשהיצר לאחר זה

ההשכלה תנועת ידי על חללים להפיל

כפשוטו, 'השכלה' ידי על והוא אליה, והנלוים

חכמות בדרכי ח"ו ללכת למה שכליים שכנועים

הקדושה התורה בדרכי ולא החופשי, העולם

לעם היותנו מאז וחילנו מחצבתנו מקור שהיא

רבינו וביניהם ישראל גבורי שקמו עד ישראל.

הבן רבינו הירש, רפאל שמשון רבי סופר, החתם

ונלחמו ועוד, הקדוש סאלי הבבא חי, איש

לכלותנו. עלינו הקמים כנגד נפש בחירוף

רואותאמנם שעינינו כפי הפילה חללים רבים

מלחמה, אותה תוצאות את זה בדור

אנשים מיעוט דורשמתוך רוב קמו עול פורקי

ומתורתו מהבורא רחוקים אנשים של שלם

שלימה. בתשובה אליו יחזירם ה' הקדושה,

דעה,ועתה הארץ שמלאה דמשיחא בעקבתא

מחצבתם לצור חזרו שהרבה ונהפוכו

שמו, יתברך הבורא חיים מים ובדרךלמקור

טוב שאין שכלי בירור דרך דוקא שבו כלל

אלקים. קרבת עם תורה מחיי ישיותר וכיום

הספיקות כל כנגד ברורות שכליות תשובות

רבים ארגונים וקמו הדורות, במשך שהצטברו

שואל. לכל מענה לתת

למשוךאמנם אחרת דרך היצר לו מצא עתה

אלו ואפילו ה', מדרך ישראל בני את

על וזאת והמצוות. התורה משומרי שנמנים

השואבת' אבן אחר 'כברזל המושך כח ידי

הרשת ובראשה הטכנולוגיה (אינטרנט).והיא

קניבסקיועל חיים רבי הגאון אמר כך

יותר הרבה שהטכנולוגיה שליט"א

כנגד שהרי ההשכלה. מתנועת מסוכנת

שכלית תשובה יש ההשכלה, תנועת משיכת

נמשך הוא למה ומבין טענה, כל כנגד ברורה

לשם, להמשך לו כדאי לא למה מבין וכן לשם,

להתמודד. מאוד חזק כח הנסיון לבעל נותן וזה

החיבוראבל כנגד ובעיקר הטכנולוגיה, כנגד

טעם שנותן שכלי כח אין לאינטרנט

נמשך פשוט הוא כי נמשך. הוא למה ברור

בלי לרוב ארוכות שעות באצבעותיו ומשוטט

חשובים, דברים חשבון על תכלית, שום

קיום תורה, תלמוד כגון ערך יקרי ומושגים

וניהול לילדים, חם ויחס משפחה חיק מצוות,

כולו שכל מכיון וכו', בישראל ובריא חם בית

ממנו. להתנתק יכול שאין זה בהבל שקוע

'כברזלוכח דעת מבלי המשיכה כח הוא זה

כח הטומאה, כח מצד השואבת' אבן אחר

ככלי בו להשתמש הרע היצר שמצא ואדיר חזק

בימינו. במהרה צדק גואל בוא לפני המכריע נשק

לאועוד למה לאדם ברורה תשובה שאין

כולו אין שהרי באינטרנט, להתעסק

משמש ממנו גדול חלק שהרי מוחלט איסור

וכו'. רפואה פרנסה עסקים עבודה לצורכי

רואיםוהכל בפועל אבל נכונות כביכול טענות

אם וגם מאוד. עד חמורות שהתוצאות

ו 'פרנסה' טענות עם מרמתחילים אחריתו כו',

והלאה לבילוי גולש זה הזמן עם שהרי מאוד,

תורה ואיסורי תחתית שאול עד הלאה

יצילנו. ה' חמורים

וחייהחל חייהם את שקיפחו מהמבוגרים

ההבל תמורת משפחתם ובני ילדיהם

לצד ועבירה תאוות בחיי ששרויים אלו עד ויהבלו,

שמכח ישראל לבחורי וכן ומצוות, תורה 'קיום'

ולא המדרש, בית ספסלי את עזבו אלו מכשירים

רח"ל. החיים תורת בחיי טעם מוצאים

זהוכפי נסיון עם להתמודד כח אין שנתבאר

נפש. במסירות אלא בשכל ולא בכח לא

מוקדש לעילוי נשמת שרה בת רבי צדוק ותריה ז"ל
נלב"ע כ"ה סיון התשפ"א - תנצב"ה



  
    



לאדםבשכלו יתברר כאשר מרע, בסור וראשית

יתברך מה' להרחיקו ומר רע שהוא ויתפוס

יציבים משפחה מחיי הרחק או בו, והדביקות

והחשבונות המניעות כל וכנגד וכו', ונעימים

אלו. מכל קשת כמטחוי עצמו להרחיק

טעמוואם שלא הטהורים ילדיו שכן כל הוא

להתמודד כח שום להם ואין חטא, טעם

לכל להתחבר אותם המושכת זו, משיכה כנגד

למיניהם, הגויים טומאות וכל תבל, קצות

יּׂשיגּו ולא יׁשּובּון לא "ּכל-ּבאיה אשר ְְִֶַָָָֹֹדרך

חּיים" יט).ארחֹות ב, (משלי ְִַָ

מהשימושבפועל הנגרמים שהנזקים רואים

עבודה מנזקי יותר הרבה גרועים באלו

יש באלו שהרי דמים. ושפיכות עריות גילוי זרה

את ויש התורה, ולדרכי לה' לשוב הבחירה את

כן שאין מה ולהתגבר. זאת לעשות הכח

המחוברים הטכנולוגיה במכשירי בשימוש

רשת בסבך שנופל כפשוטו 'רשת' הם לרשת,

הדרך את יודע שאין סבוכה, ברשת הנתפס כדג

יתברך לה' אלאלהתחנן לו ואין להימלטממנה,

רגלי" מרׁשת יֹוציא הּוא ּכי ה' אל ּתמיד ְִִִֵֵֶֶֶַַָָ"עיני

טו), כה, יתברך.(תהלים ה' לעבודת נפשו ולמסור

ב'סורוכל אם כי עסקו לא כה עד הדיבורים

לסבוכי העינים את לפקוח בכדי מרע'

'משוחררים'. ולא סבוכים שהם שיבינו 'הרשת'

טוב'.אמנם ה'עשה הוא ועצםהסיוע הבא, השלב

יתברך, ה' אצל אלא חיים לנו שאין להבין

נטע עולם חיי תורתו ואת החיים. חי שהוא

ולהמשך בו להידבק היא חיינו ותכלית בתוכנו,

השואבת'. אבן אחר 'כברזל יתברך אחריו

ויחלצנווהכל שיצילנו, לה' תמידית בתפילה

להרחיקנו לרעה עלינו הקמים מכל

אליו שיקרבנו ולזכות שמו, יתברך ממנו

מרעיתו. וצאן עמו אלינו הרבה באהבתו יתברך

ז

מוקדש להצלחת תאיר שירה ושלמה בן דניאל שתחשק נפשו בתורה
ושיזכו ליראת שמים טהורה וישמחו את בוראם תמיד



  
       



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

שלא א א א .... זמני עובר בעול יהודי  כל 

ושל עליות של כשלונות, ושל הצלחות

 פע מדי עובר  גמור צדיק ואפילו מורדות,

מסויימות. ונפילות של של של של ירידות גדולתוגדולתוגדולתוגדולתו  אול אול אול אול

בנפילתו בנפילתו בנפילתו בנפילתו  נותר נותר נותר נותר  לא לא לא לא  שהוא שהוא שהוא שהוא   בכ בכ בכ בכ נמדדת נמדדת נמדדת נמדדת   האד האד האד האד

ולשוב ולשוב ולשוב ולשוב  ממנה ממנה ממנה ממנה ,,,, ולקוולקוולקוולקו להתגבר להתגבר להתגבר להתגבר  מצליחמצליחמצליחמצליח אלא אלא אלא אלא 

כבראשונה כבראשונה כבראשונה כבראשונה .... לאיתנולאיתנולאיתנולאיתנו

באות ב ב ב ב .... לא  ה האד של הנפילות לעתי

במע  ורק א ביטוי  ובדיבורי,לידי שי

ברצונות ברצונות ברצונות ברצונות .... ובעיקר ובעיקר ובעיקר ובעיקר ,,,, ,,,, ג ג ג ג דוקאאלא אלא אלא אלא  לפעמי

 ומחליטי ברצינות שמתעוררי אלה

להגיע  עלולי ,עצמ ע משהו לעשות

.אוני וחוסר שכיחה שכיחה שכיחה שכיחה ליאוש היא היא היא היא  זוזוזוזו ותופעה ותופעה ותופעה ותופעה 

מגיעה מגיעה מגיעה מגיעה  הגדולה הגדולה הגדולה הגדולה  ההתעוררות ההתעוררות ההתעוררות ההתעוררות  שלאחר שלאחר שלאחר שלאחר  ביותר ביותר ביותר ביותר ,,,,

ואז ואז ואז ואז  ,,,,דועכידועכידועכידועכי וההתלהבות וההתלהבות וההתלהבות וההתלהבות  שהנחישותשהנחישותשהנחישותשהנחישות תקופהתקופהתקופהתקופה

 מהאד מהאד מהאד מהאד  משכיחי משכיחי משכיחי משכיחי הרע הרע הרע הרע  והיצר והיצר והיצר והיצר  האנושי האנושי האנושי האנושי  הטבע הטבע הטבע הטבע 

עצמועצמועצמועצמו.... עלעלעלעל שקיבל שקיבל שקיבל שקיבל  ההחלטהההחלטהההחלטהההחלטה ואת ואת ואת ואת  המטרה המטרה המטרה המטרה  את את את את 

באותהולאחר ולאחר ולאחר ולאחר  עצמו את האד מוצא  מכ

כמו  'עגו' רוח מצב  ובאותו  'ירידה '

ההחלטות  כל  ע שהתחיל לפני  שהיה

ליאוש  האד מתגלגל  ומש הגדולות.

בעצמו . אמו וחוסר

היאג ג ג ג .... כ שלא  לדעת  צרי האד א

את את את את האמת. התוקפתהתוקפתהתוקפתהתוקפת יאושיאושיאושיאוש הרגשת הרגשת הרגשת הרגשת  כל כל כל כל 

שקר שקר שקר שקר !!!! היא היא היא היא  ,,,, האד האד האד האד שהחיי  היא  האמת

 פע בכל זוכה שהאד הכוונה הרוחניי

חדשות, רוחניות מדרגות ולהשיג להתעלות

.קיומ על  שמע לא  אפילו  שהוא מדרגות

והתמודדות והתמודדות והתמודדות והתמודדות   מאמ מאמ מאמ מאמ  צרי צרי צרי צרי קומהקומהקומהקומה לעלותלעלותלעלותלעלות וכדי וכדי וכדי וכדי 

צריגדולה גדולה גדולה גדולה ....  נפילות  בדר יש א וג

קדימה.  ולהמשי מהעפר להתנער

לנו והכי והכי והכי והכי  מבטיח  ברו שהקדוש לזכור  חשוב

הקדושה נלח נלח נלח נלח בתורה  שמתמודדשמתמודדשמתמודדשמתמודד,,,, שמי שמי שמי שמי 

ינצחינצחינצחינצח!!!!  בסו בסו בסו בסו  ומתאמומתאמומתאמומתאמ

נבראהד ד ד ד .... התשובה  התשובה  מעלת

ונוצרו  הנבראי נבראו בטר בעול

לחזור לחזור לחזור לחזור היצורי יהודי יהודי יהודי יהודי  כלכלכלכל יכוליכוליכוליכול בזכותה בזכותה בזכותה בזכותה  ורק ורק ורק ורק 

.... יתבר יתבר יתבר יתבר לה לה לה לה '''' מורכבת ולהתקרב ולהתקרב ולהתקרב ולהתקרב  והתשובה

החטא. עזיבת .1 :וה ,שלבי מד '

קבלה .4 וידוי . .3 העבר. על חרטה .2

יהודי וכל לכסלה . עוד  ישוב שלא  לעתיד

מתקרב  הוא  באמת בתשובה  לשוב  שזוכה

.מתכפרי עוונותיו וכל לקב "ה,

מדרגות מדרגות מדרגות מדרגות ::::ה ה ה ה .... ג ג ג ג '''' ישנישנישנישנ התשובה התשובה התשובה התשובה  בעבודת בעבודת בעבודת בעבודת 

היא היא היא היא  והתחתונה והתחתונה והתחתונה והתחתונה  הראשונה הראשונה הראשונה הראשונה  המדרגה המדרגה המדרגה המדרגה 

השניה השניה השניה השניה  והמדרגה והמדרגה והמדרגה והמדרגה  מיראה מיראה מיראה מיראה ',',',', ''''תשובה תשובה תשובה תשובה  בחינת בחינת בחינת בחינת 

היא היא היא היא  התשובה התשובה התשובה התשובה  שבעבודת שבעבודת שבעבודת שבעבודת  ממנה ממנה ממנה ממנה  והעליונה והעליונה והעליונה והעליונה 

השלישית השלישית השלישית השלישית  והמדרגה והמדרגה והמדרגה והמדרגה  מאהבה מאהבה מאהבה מאהבה '.'.'.'. ''''תשובה תשובה תשובה תשובה  בחינת בחינת בחינת בחינת 

 מגלגלי מגלגלי מגלגלי מגלגלי  משמי משמי משמי משמי כאשר כאשר כאשר כאשר  היא היא היא היא   מכול מכול מכול מכול והגבוהה והגבוהה והגבוהה והגבוהה 

 תנאי תנאי תנאי תנאי  אות אות אות אות  ע ע ע ע עבירה עבירה עבירה עבירה  אותה אותה אותה אותה  את את את את   לאד לאד לאד לאד

בה בה בה בה  שחטא שחטא שחטא שחטא  בעת בעת בעת בעת  לולולולו שהיו שהיו שהיו שהיו  מקו ,בדיוק בדיוק בדיוק בדיוק  (אותו

עבירה) ואותה ,זמ בנסיו בנסיו בנסיו בנסיו אותו  עומד עומד עומד עומד  הוא הוא הוא הוא   וא וא וא וא

גמור גמור גמור גמור .... תשובה תשובה תשובה תשובה  בעל בעל בעל בעל  הוא הוא הוא הוא  הרי הרי הרי הרי 

מוקדש להצלחת דנה בת שמחה אשת יגאל אדחוח הי"ו
ולהצלחת הילדים היקרים עדן דוד, טוהר ושירה בני דנה



  
       



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

שלא א א א .... זמני עובר בעול יהודי  כל 

ושל עליות של כשלונות, ושל הצלחות

 פע מדי עובר  גמור צדיק ואפילו מורדות,

מסויימות. ונפילות של של של של ירידות גדולתוגדולתוגדולתוגדולתו  אול אול אול אול

בנפילתו בנפילתו בנפילתו בנפילתו  נותר נותר נותר נותר  לא לא לא לא  שהוא שהוא שהוא שהוא   בכ בכ בכ בכ נמדדת נמדדת נמדדת נמדדת   האד האד האד האד

ולשוב ולשוב ולשוב ולשוב  ממנה ממנה ממנה ממנה ,,,, ולקוולקוולקוולקו להתגבר להתגבר להתגבר להתגבר  מצליחמצליחמצליחמצליח אלא אלא אלא אלא 

כבראשונה כבראשונה כבראשונה כבראשונה .... לאיתנולאיתנולאיתנולאיתנו

באות ב ב ב ב .... לא  ה האד של הנפילות לעתי

במע  ורק א ביטוי  ובדיבורי,לידי שי

ברצונות ברצונות ברצונות ברצונות .... ובעיקר ובעיקר ובעיקר ובעיקר ,,,, ,,,, ג ג ג ג דוקאאלא אלא אלא אלא  לפעמי

 ומחליטי ברצינות שמתעוררי אלה

להגיע  עלולי ,עצמ ע משהו לעשות

.אוני וחוסר שכיחה שכיחה שכיחה שכיחה ליאוש היא היא היא היא  זוזוזוזו ותופעה ותופעה ותופעה ותופעה 

מגיעה מגיעה מגיעה מגיעה  הגדולה הגדולה הגדולה הגדולה  ההתעוררות ההתעוררות ההתעוררות ההתעוררות  שלאחר שלאחר שלאחר שלאחר  ביותר ביותר ביותר ביותר ,,,,

ואז ואז ואז ואז  ,,,,דועכידועכידועכידועכי וההתלהבות וההתלהבות וההתלהבות וההתלהבות  שהנחישותשהנחישותשהנחישותשהנחישות תקופהתקופהתקופהתקופה

 מהאד מהאד מהאד מהאד  משכיחי משכיחי משכיחי משכיחי הרע הרע הרע הרע  והיצר והיצר והיצר והיצר  האנושי האנושי האנושי האנושי  הטבע הטבע הטבע הטבע 

עצמועצמועצמועצמו.... עלעלעלעל שקיבל שקיבל שקיבל שקיבל  ההחלטהההחלטהההחלטהההחלטה ואת ואת ואת ואת  המטרה המטרה המטרה המטרה  את את את את 

באותהולאחר ולאחר ולאחר ולאחר  עצמו את האד מוצא  מכ

כמו  'עגו' רוח מצב  ובאותו  'ירידה '

ההחלטות  כל  ע שהתחיל לפני  שהיה

ליאוש  האד מתגלגל  ומש הגדולות.

בעצמו . אמו וחוסר

היאג ג ג ג .... כ שלא  לדעת  צרי האד א

את את את את האמת. התוקפתהתוקפתהתוקפתהתוקפת יאושיאושיאושיאוש הרגשת הרגשת הרגשת הרגשת  כל כל כל כל 

שקר שקר שקר שקר !!!! היא היא היא היא  ,,,, האד האד האד האד שהחיי  היא  האמת

 פע בכל זוכה שהאד הכוונה הרוחניי

חדשות, רוחניות מדרגות ולהשיג להתעלות

.קיומ על  שמע לא  אפילו  שהוא מדרגות

והתמודדות והתמודדות והתמודדות והתמודדות   מאמ מאמ מאמ מאמ  צרי צרי צרי צרי קומהקומהקומהקומה לעלותלעלותלעלותלעלות וכדי וכדי וכדי וכדי 

צריגדולה גדולה גדולה גדולה ....  נפילות  בדר יש א וג

קדימה.  ולהמשי מהעפר להתנער

לנו והכי והכי והכי והכי  מבטיח  ברו שהקדוש לזכור  חשוב

הקדושה נלח נלח נלח נלח בתורה  שמתמודדשמתמודדשמתמודדשמתמודד,,,, שמי שמי שמי שמי 

ינצחינצחינצחינצח!!!!  בסו בסו בסו בסו  ומתאמומתאמומתאמומתאמ

נבראהד ד ד ד .... התשובה  התשובה  מעלת

ונוצרו  הנבראי נבראו בטר בעול

לחזור לחזור לחזור לחזור היצורי יהודי יהודי יהודי יהודי  כלכלכלכל יכוליכוליכוליכול בזכותה בזכותה בזכותה בזכותה  ורק ורק ורק ורק 

.... יתבר יתבר יתבר יתבר לה לה לה לה '''' מורכבת ולהתקרב ולהתקרב ולהתקרב ולהתקרב  והתשובה

החטא. עזיבת .1 :וה ,שלבי מד '

קבלה .4 וידוי . .3 העבר. על חרטה .2

יהודי וכל לכסלה . עוד  ישוב שלא  לעתיד

מתקרב  הוא  באמת בתשובה  לשוב  שזוכה

.מתכפרי עוונותיו וכל לקב "ה,

מדרגות מדרגות מדרגות מדרגות ::::ה ה ה ה .... ג ג ג ג '''' ישנישנישנישנ התשובה התשובה התשובה התשובה  בעבודת בעבודת בעבודת בעבודת 

היא היא היא היא  והתחתונה והתחתונה והתחתונה והתחתונה  הראשונה הראשונה הראשונה הראשונה  המדרגה המדרגה המדרגה המדרגה 

השניה השניה השניה השניה  והמדרגה והמדרגה והמדרגה והמדרגה  מיראה מיראה מיראה מיראה ',',',', ''''תשובה תשובה תשובה תשובה  בחינת בחינת בחינת בחינת 

היא היא היא היא  התשובה התשובה התשובה התשובה  שבעבודת שבעבודת שבעבודת שבעבודת  ממנה ממנה ממנה ממנה  והעליונה והעליונה והעליונה והעליונה 

השלישית השלישית השלישית השלישית  והמדרגה והמדרגה והמדרגה והמדרגה  מאהבה מאהבה מאהבה מאהבה '.'.'.'. ''''תשובה תשובה תשובה תשובה  בחינת בחינת בחינת בחינת 

 מגלגלי מגלגלי מגלגלי מגלגלי  משמי משמי משמי משמי כאשר כאשר כאשר כאשר  היא היא היא היא   מכול מכול מכול מכול והגבוהה והגבוהה והגבוהה והגבוהה 

 תנאי תנאי תנאי תנאי  אות אות אות אות  ע ע ע ע עבירה עבירה עבירה עבירה  אותה אותה אותה אותה  את את את את   לאד לאד לאד לאד

בה בה בה בה  שחטא שחטא שחטא שחטא  בעת בעת בעת בעת  לולולולו שהיו שהיו שהיו שהיו  מקו ,בדיוק בדיוק בדיוק בדיוק  (אותו

עבירה) ואותה ,זמ בנסיו בנסיו בנסיו בנסיו אותו  עומד עומד עומד עומד  הוא הוא הוא הוא   וא וא וא וא

גמור גמור גמור גמור .... תשובה תשובה תשובה תשובה  בעל בעל בעל בעל  הוא הוא הוא הוא  הרי הרי הרי הרי 







זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:5819:4720:36 באר שבע
18:5919:4820:37תל אביב

18:5919:4820:37חיפה
18:5619:4620:35אילת

19:0219:5120:41ירושלים
18:42ירושלים 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

אותם הורים שנזהרו בכבודו של הצדיק זכו 
שלמים  קודש  גידולי  ילדיהם  את  לראות 
אותם  זאת,  ולעומת  וביראתם,  בתורתם 
הורים שזלזלו בכבודו של הצדיק רוב ככל 

ילדיהם יצאו לתרבות רעה, ה' יצילנו.

ימיהם  כל  ילכו  שבניו  שרוצה  מי  כל  לכן 
זהיר  יהיה  עול,  יפרקו  ולא  התורה  בדרך 
מאוד לכבד תלמידי חכמים. גם אם אדם לא 
הפחות  לכל  אם  בעולם,  מצוה  שום  מקיים 
מובטח  כבר  חכמים,  תלמידי  אהבת  בו  יש 

לו שהוא בן עולם הבא.

פרשת כי תצא
י"ג אלול התשפ"א


