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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

. . . . . . . . . . . . . . . תורה ושמחת רבה 1הושענא

. . . . . . . . . . . . . . הנצרכי הנשק כלי 8ארבעת

. . . . . . . . . . . . . . . . . בכלי המתגלי 9אורות
. . . . . . . . . . . . . . . . . . שמי מתנת  11חכמה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . החכמה! כלי 12שבירת
. . . . . . . . . . . . . . . . . לגדלות מביאה 15קטנות
. . . . . . . . . . . . . . . וגירסא הבנה דרכי 19שתי
. . . . . . . . . . . . . . . . התורה ידיעת  20התכלית
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . מתמלאת תיבה 22כל
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שוטה! תהיה 24אל
. . . . . . . . . . . . לעתיד היא האמיתית 25השמחה
. . . . . . . . ולמעשה להלכה  האמור מ 26העולה 

תוכן העניינים

  
      



תבוא תבוא תבוא תבוא  כי כי כי כי  פרשת פרשת פרשת פרשת 

תתתתווווררררהההה ווווששששממממחחחחתתתת ררררבבבבהההה ההההווווששששעעעעננננאאאא

תשרי.ההההווווללללככככיייי לחודש ומתקרבי אנו
הרבה החשיבות בעל החודש
המלא החודש כולה. השנה בכל ביותר
את בו להשיג סופיות אי באפשרויות

.האד יחפו אשר כל

הגדולתתתתחחחחייייללללתתתת הדי ביו החודש
והמשכו השנה, ראש  והנורא

.הכיפורי ויו תשובה ימי בעשרת

הסוכות,וווואאאאזזזז חג ימי שבעת מתחילי
צדיקי שבעה כנגד המכווני

וה ,עליו:(הימי סדר אברה(לפי
משה אבינו, יעקב אבינו, יצחק אבינו,

ודוד הצדיק יוס ,הכה אהר רבינו,
.המל

כנגדווווההההייייוווו המכוו סוכות של השביעי
הושענא יו' נקרא המל דוד

.די כיו נחשב בעיקרו והוא 1רבה',

רבה,ווווממממיייידדדד הושענא יו כשמסתיי
המכוו תורה' 'שמחת יו מתחיל

.המל שלמה כנגד

השמחהששששממממחחחחתתתת מתגלה בו יו הוא תורה,
אמיתית שמחה ועוז, בתוק
והמאירה ,קד שמי משמי המשתלשלת

הנפש. חיי כל את ומחיה

כתב ישר1. יוסף רבי מועדיםהגאון - יוסף (לבוש

,(226 עמוד הואח"א רבה' 'הושענא וז"ל:

זמן שהוא סוכות המועד חול של אחרון יום

הימים של כסיומם הוא נחשב זה כל ועם שמחה,

הפנימי, חותם נגמר הכיפורים ביום כי הנוראים,

חותמים הלילה בחצות רבה הושענא בליל ואילו

חותם מבחינת האדם של דינו את בשמים

וצריךהחיצון, הפתקים נמסרים זה בלילה ולכן

גדולה. בתשובה חרדלהתעורר לבו ויהיה

ביום, גם הפתקיםבתשובה שנמסרו פי על אף כי

עצרת. שמיני יום עד להצלה זמן עוד יש

כיומרבים זה, ביום ותחנונים בתפילות

יום ואחד חמישים סיום הוא

שמראש תשובה, לעשות לישראל שניתנו

חמישים הרי בתשרי כ"א ועד אלול חודש

רמז יש רבה הושענא ומהמילה יום, ואחד

לכך בקשה. לשון הוא 'נא' שהרי לדבר

הבקשות לצורך יום ואחד חמישים ניתנו

חמישים יום סיום הוא זה ויום ותחנונים,

כלומר רבה' 'הושענא נקרא ולכן ואחד,

יוםהושע הולךרבהשהואנ"אאת הכל כי

החיתום. אחר

עלויש רבה הושענא זה יום שנקרא אומרים

רבות פעמים יום באותו שאומרים שם

הושענא נקרא לכן גדולרבה'הושענא', כלומר

ארמית... בלשון

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

- כל הזכויות שמורות -



  
      



תבוא תבוא תבוא תבוא  כי כי כי כי  פרשת פרשת פרשת פרשת 

תתתתווווררררהההה ווווששששממממחחחחתתתת ררררבבבבהההה ההההווווששששעעעעננננאאאא

תשרי.ההההווווללללככככיייי לחודש ומתקרבי אנו
הרבה החשיבות בעל החודש
המלא החודש כולה. השנה בכל ביותר
את בו להשיג סופיות אי באפשרויות

.האד יחפו אשר כל

הגדולתתתתחחחחייייללללתתתת הדי ביו החודש
והמשכו השנה, ראש  והנורא

.הכיפורי ויו תשובה ימי בעשרת

הסוכות,וווואאאאזזזז חג ימי שבעת מתחילי
צדיקי שבעה כנגד המכווני

וה ,עליו:(הימי סדר אברה(לפי
משה אבינו, יעקב אבינו, יצחק אבינו,

ודוד הצדיק יוס ,הכה אהר רבינו,
.המל

כנגדווווההההייייוווו המכוו סוכות של השביעי
הושענא יו' נקרא המל דוד

.די כיו נחשב בעיקרו והוא 1רבה',

רבה,ווווממממיייידדדד הושענא יו כשמסתיי
המכוו תורה' 'שמחת יו מתחיל

.המל שלמה כנגד

השמחהששששממממחחחחתתתת מתגלה בו יו הוא תורה,
אמיתית שמחה ועוז, בתוק
והמאירה ,קד שמי משמי המשתלשלת

הנפש. חיי כל את ומחיה

כתב ישר1. יוסף רבי מועדיםהגאון - יוסף (לבוש

,(226 עמוד הואח"א רבה' 'הושענא וז"ל:

זמן שהוא סוכות המועד חול של אחרון יום

הימים של כסיומם הוא נחשב זה כל ועם שמחה,

הפנימי, חותם נגמר הכיפורים ביום כי הנוראים,

חותמים הלילה בחצות רבה הושענא בליל ואילו

חותם מבחינת האדם של דינו את בשמים

וצריךהחיצון, הפתקים נמסרים זה בלילה ולכן

גדולה. בתשובה חרדלהתעורר לבו ויהיה

ביום, גם הפתקיםבתשובה שנמסרו פי על אף כי

עצרת. שמיני יום עד להצלה זמן עוד יש

כיומרבים זה, ביום ותחנונים בתפילות

יום ואחד חמישים סיום הוא

שמראש תשובה, לעשות לישראל שניתנו

חמישים הרי בתשרי כ"א ועד אלול חודש

רמז יש רבה הושענא ומהמילה יום, ואחד

לכך בקשה. לשון הוא 'נא' שהרי לדבר
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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.



  
      



מלאכת שנסתיימה ועד חורף, רודף וקיץ

מכונו, על היה מוכן התורה וספר כולה הכתיבה

תמימות. שנים משמונה פחות לא להן חלפו

מאירכאלו ר' שהשקיע והזמן, העמל היו

ואתם, יקרה, מצוה אותה של בקיומה

הממון השקעת היתה עצומה כמה בנפשכם, שוו

שמחת מול כאין, היו אלו כל אך בה. שנכרכה

על לברך זכה לעת הנגיד, של רוחו וגיל נפשו

הספר את זרועותיו בין לראשונה ולאחוז המוגמר

הספונה, במפתהשיראין מכורך והגלול, המושלם

מאספמיא. במיוחד כך לשם הובאה אשר

נאהפשיטא, מלאכה אחרי כי לומר, צריך ואין

היה בעקבותיה, הבאה והשמחה שכזו

תורה של בשמחתה לשמוח מאיר לר' מקום

הספר הכנסת לכבוד מפוארת חגיגה ולערוך

מאיר כר' אדיר גביר של מושגיו שרק כפי להיכל,

הנגיד. נהג כך בדיוק ואכן, להגיע. מסוגלים

וערךכבר ובנות, בנים מאיר ר' השיא

אבל המלך, כיד ומשתים הילולות

של לכבודה עתה שערך כזו מפוארה שמחה

נשמעה. וטרם נראתה טרם תורה,

ופתחלכבודה מאיר ר' עמד זו, שמחה של

בני כל בפני ארמונו שערי את לרווחה

רבים עין אשר המפוארים, טרקליניו כל העיר.

הפכו היוםההוא, עצם עד שזפתם לא הארץ מעמי

מתא בני לכל הזמנה(העיר),מדרס קיבלו אשר

בר בלא בהם ולעייל לכנוס כדי(רשות),ורשות

ּבגּום. שנערכה הרבתי המצוה בסעודת חלק ְַָליטול

המוניהיה המוני למשוך כדי בלבדה, זו בעובדה

כמותה אשר המפוארת, לחגיגה אדם בני

להם, שניתנה ההזדמנות עצם מעודם. ראו טרם

ולזון הארמון בתוככי נפשם כאות להתהלך

היתה אותם, שעיטרו החמדה ּבׂשכּיֹות ְִִעיניהם

הבריות. לב את למשוך כדי מספקת סיבה

הנגידביום שלוחי הופיעו הסעודה, שלפני

פועליםבשוק לשכור כדי המלאכה, בעלי

מבוקשם המחר. יום בסעודת לשמש שכם ומטי

קריה, בחוצות מהרה עד התפרסם השלוחים של

בשווקים הסובבים מן כפים, עמלי ועשרות

למחייתם, פרוטה להשתכר כדי וברחובות

ולהציע השלוחים לקראת להתייצב מיהרו

נאמן כי היה, בידוע נדרשת. מלאכה לכל עצמם

לשלם השלוחים, מאחורי העומד הבית בעל הוא

כן, על ורבו, יפה, בעין פעולתם שכר להם

פמליא. אותה על להימנות הקופצים

גםבין נמנה בסעודה, לשרת שנשכרו הפועלים

מלאכתהשאיבה חוק את המים. שואב פייטל

כל במשך ובחריצות בנאמנות היה ממלא שלו,

להשכיר היה נוהג ערב, לעתותי ואילו היום, שעות

מזדמנת, מלאכה שהיא לאיזו בפעם כפעם עצמו

פשיטים אלו אי עוד להשתכר קטנים),כדי (מטבעות

הבית. בפרנסת החסר את בכך ולמלא

כיתריהודי מים שואב פייטל, היה פשוט

מרושל לבושו דעלמא. המים שואבי

וראשו כפוף גבו לו, הדר ולא תואר לא ומרופט,

מראהו גם כמעט, כך, מחוץ, וכמראהו - נטוי

להקשיב ולא יודע, הוא ללמוד לא מבית:

מסוגל איננו בחומש פסוק אף ככתבה, משנה

בינקותו, למד להתפלל רק כפשטו, לפרש

ישראל. זמירות נעים של מזמוריו ולקרוא

גםאמנם, מעודו. פייטל היה לא בטל, הולך

במעלה וניגפות מתכתתות שרגליו בשעה

הפונה המשובש השביל במורד או העיר, משעולי

האסל כאשר נשיאה)לנהר, דלייו,(המוט שני על ֵֶָ

מפרקתו על מעיק הריקנים, או המלאים

הוזה פייטל של מוחו אין ונכפפת, ההולכת

כפי קודש של בעניינים הוא ועסוק בהבלים,

לשנן היה רגיל נעוריו, משחר עוד הצנועה. השגתו

שאמרם הקדושים, התהלים מזמורי את לעצמו
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לשמחתאאאא.... רבה הושענא בי ההבדל
זה של סיומו ,עי כהר הוא תורה

זא ובכל זה, של תחילתו ביהוא המעבר ת
קיצוני הוא הללו הימי שני של התכני
בחרדת נמצאי רבה בהושענא ביותר,

'הושענא'! וזועקי וצועקי ,ואילוהדי

וממלאה צפה השמחה תורה, בשמחת
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כנגדבבבב.... מכוו המל דוד דוקא מדוע
רבה?... הושענא 2יו

נוספת...ווווננננקקקקששששהההה קושיא

דוד התהלים,2. ספר את וחיבר זכה המלך

באמת באותיותיו נדבק אשר וכל

ונישאות. רמות למעלות זוכה ובדביקות,

שליט"אובענין גרליץ מרדכי הרב הגאון סיפר זה

ברשות הועתק - יא עמוד ח"ד עבדיך, (בסוד

היוהמחבר), מקננות עזות רוחניות שאיפות וז"ל:

ה מאיר ר' של העדינה היה,בנפשו מעם מורם נגיד.

לא והכסף הזהב רתוקות אשר ומעלה, משכמו

הזה. העולם של החומרית לאדמתו רוחו את כבלו
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בתורה,הוא חשקה נפשו היה. חכם תלמיד גופו,

של אמות בארבע לו היתה קנויה ושביתתו

היה מיסב ערב עד מבוקר הש"ס. סוגיות

מתוך זזה ידו ואין תורה. לומדי של במסיבתם

ונכסיו בכל, אותו ה' שבירך מפני ואולם, ידם.

בעצמו, דין מאיר ר' דן אדם, בני משאר עתירים

בלימוד לומדים, כשאר חובתו, ידי יוצא שאינו

גם לפעול עליה, רמיא חיובא אלא גרידא, תורה

תלמודה. ולשם התורה לכבוד בממונו, מה דבר

ידועהבאמת, הנגיד של פזרונו צדקת היתה

עניים, והמחוזות. הגליל בכל ומוכרת

מידו היו נהנים למכביר, צדקה ומוסדות נצרכים

מימות ויום יום בכל והרחבה הפתוחה המלאה,

לפלס היה טרוד מאיר ר' של מוחו אבל השנה.

של חיים במים ממונו את להשיק האיך דרך, לו

נעלה. ומאוד נכבד ובאופן דייקא, תורה

ושיקולים,אחרי חקירות רבות, מחשבות

יכתוב כתוב מסקנא: לכלל הנגיד בא

מעוטר ומהודר, נאה תורה ספר לעצמו

החומרות בכל ומשוכלל ונוי, יופי מיני בשלל

ומעולם, מאז בפוסקים שנמצאו וההידורים

כתבו "ועתה במצות: הוא יזכה כך, ידי על

יט)לכם" לא, שטרם(דברים כפי המובחר, מן -

הרבים את יזכה ואף לקיימה, אדם הקדימו

שלימות. כליל תורה בספר בקריאה

מצודתואמר את מאיר ר' פרש ועשה.

תר שבמדינה, היהודי הישוב כל על

והתעניין, שלוחים שלח וחקר, דרש וסקר,

והמפואר המשובח את לעצמו שבירר עד

הסכימה הכל דעת אשר הסת"ם, שבסופרי

לשבח. לדורשו ושוים עוררין, ללא עליו

הנגידההכנות שחפץ לפי - היו מרובות לכתיבה

לשמן, לעבדן העורות, את לבד לרכוש

התלויות מלאכות בשאר בגופו ולעסוק לשרטטן

טובא זמנים ונתארכו - בהכנות(הרבה),בהן ואם

איפוא, היו, שכן. כל לא עצמה בכתיבה - כך

קיץחדׁשים רודף חורף נכנסים, וחדׁשים יוצאים ֳֳִִָָָ

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

להם, שניתנה ההזדמנות עצם מעודם. ראו טרם
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להשכיר היה נוהג ערב, לעתותי ואילו היום, שעות
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גםאמנם, מעודו. פייטל היה לא בטל, הולך
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מפרקתו על מעיק הריקנים, או המלאים

הוזה פייטל של מוחו אין ונכפפת, ההולכת

כפי קודש של בעניינים הוא ועסוק בהבלים,

לשנן היה רגיל נעוריו, משחר עוד הצנועה. השגתו

שאמרם הקדושים, התהלים מזמורי את לעצמו
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דוד התהלים,2. ספר את וחיבר זכה המלך

באמת באותיותיו נדבק אשר וכל

ונישאות. רמות למעלות זוכה ובדביקות,

שליט"אובענין גרליץ מרדכי הרב הגאון סיפר זה

ברשות הועתק - יא עמוד ח"ד עבדיך, (בסוד

היוהמחבר), מקננות עזות רוחניות שאיפות וז"ל:

ה מאיר ר' של העדינה היה,בנפשו מעם מורם נגיד.

לא והכסף הזהב רתוקות אשר ומעלה, משכמו

הזה. העולם של החומרית לאדמתו רוחו את כבלו

את שמילא העצום העושר אחרי שבי הלך לא לבו

לעניינים תדיר היו נתונים ומעייניו אוצרותיו,

ובעבודתהבורא. הקשוריםבתורה ונשגבים, רמים

בתורה,הוא חשקה נפשו היה. חכם תלמיד גופו,

של אמות בארבע לו היתה קנויה ושביתתו

היה מיסב ערב עד מבוקר הש"ס. סוגיות

מתוך זזה ידו ואין תורה. לומדי של במסיבתם

ונכסיו בכל, אותו ה' שבירך מפני ואולם, ידם.
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בלימוד לומדים, כשאר חובתו, ידי יוצא שאינו

גם לפעול עליה, רמיא חיובא אלא גרידא, תורה

תלמודה. ולשם התורה לכבוד בממונו, מה דבר

ידועהבאמת, הנגיד של פזרונו צדקת היתה

עניים, והמחוזות. הגליל בכל ומוכרת

מידו היו נהנים למכביר, צדקה ומוסדות נצרכים

מימות ויום יום בכל והרחבה הפתוחה המלאה,

לפלס היה טרוד מאיר ר' של מוחו אבל השנה.

של חיים במים ממונו את להשיק האיך דרך, לו

נעלה. ומאוד נכבד ובאופן דייקא, תורה

ושיקולים,אחרי חקירות רבות, מחשבות

יכתוב כתוב מסקנא: לכלל הנגיד בא

מעוטר ומהודר, נאה תורה ספר לעצמו

החומרות בכל ומשוכלל ונוי, יופי מיני בשלל

ומעולם, מאז בפוסקים שנמצאו וההידורים
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יט)לכם" לא, שטרם(דברים כפי המובחר, מן -

הרבים את יזכה ואף לקיימה, אדם הקדימו

שלימות. כליל תורה בספר בקריאה

מצודתואמר את מאיר ר' פרש ועשה.

תר שבמדינה, היהודי הישוב כל על

והתעניין, שלוחים שלח וחקר, דרש וסקר,

והמפואר המשובח את לעצמו שבירר עד

הסכימה הכל דעת אשר הסת"ם, שבסופרי

לשבח. לדורשו ושוים עוררין, ללא עליו

הנגידההכנות שחפץ לפי - היו מרובות לכתיבה

לשמן, לעבדן העורות, את לבד לרכוש

התלויות מלאכות בשאר בגופו ולעסוק לשרטטן

טובא זמנים ונתארכו - בהכנות(הרבה),בהן ואם

איפוא, היו, שכן. כל לא עצמה בכתיבה - כך

קיץחדׁשים רודף חורף נכנסים, וחדׁשים יוצאים ֳֳִִָָָ

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.



  
      



רכונים יושבים המונים המונים מסיני.

וקולטים כאפרכסות אזנים מטים ודוממים,

שנוטפת ומילה מילה כל ובצמא בשקיקה

הדרשנים. משפתותי כמור

דברלצערו וחצי דבר מבין פייטל אין רב. כי

הוא שמאמץ ככל והנשמע. הנדרש מכל

לעומקה אפילו לירד מסוגל הוא אין מוחו, את

כאן. שנאמרות אותן מכל אחת אמרה ִשל

כמאליהן, נעות שוב שפתותיו. איפוא, החלו,

וחוצה. מהן זורמים החלו תהלים של וקילוחין

לדוד""שיר א),המעלות קלא, קולחות(תהלים

שואב של משפתיו הקדושות המילים

ולא עיני רמו ולא לבי גבה לא "ה', המים,

ממני" ובנפלאות בגדולות (שם)...הילכתי

הסובבעוצם כל את שוכח עיניו, את הוא

בהתלהבות ואילך אילך גופו מניע אותו.

משים, מבלי מתחיל, וקולו תפילה, של

ולהישמע. להתרומם

מן'ש... נרגזות רטינות נשמעות - שה!' שה,

אפשר אי יהודי! ר' הס, 'הס! - הצדדים

הדרשן!'... דברי את לשמוע

מאמירתו,בעל לשתוק פייטל היה נאלץ כרחו

באו תהלים, לומר לו הניחו שלא ומכיון

ונתייגע שעמל והיגיעה העמל כל עליו ונתרבצו

השכים למאז הרף, ללא כולו היום כל במשך

הראשון הדלי את לשאוב ורץ בוקר בטרם קום

עם יחדיו להם חברו ממש, זה לרגע ועד הנהר, מן

אל שבאו המעולה הלגימה ועם הדשנה הסעודה

אחדים, רגעים יצאו שלא ועד מכבר, לא זה קרבו

עפעפיו. על גדולה תנומה והפילו אלו עליו גברו

אתׁשעּון לו ונם פייטל, היה יושב הכותל, על בגבו ָ
להפריע לנכון מצא לא איש בנעימים. שנתו

האולם את ששטף הרעשני, הדיבורים גל וגם לו,

והתרת הדרשות של עםהסתיימן קצה, אל מקצה

גרם(קשר)חרצובות לא המסובים, של לשונותיהם

זה. בכהוא אפילו מתנומתו להתנער לפייטל לו

הוגשהמשתמו וכבר בלפתן לקנח המסובין

לברכת אשר הכוס השולחן אל

בעל של מפיו יוצאת גערה נשמעה המזון,

הסעודה: על הממונה עבר אל הבית,

היכן?''ומים אחרונים

התעשתנבוך מהרה עד אך הנזוף, הממונה לרגע

תפקיד. אותו על הממונה של בזהותו ונזכר

- של'פייטל!' הנוקבת קריאתו ִהדהדה

וזו האולם, ברחבי הממונה

המשוחחים.הדמימה המסובים קול את לרגעים

ואילך, אילך תוהות החלו סקרניות עינים

שהגיעה עד הנעלם, האשם אחר כמחפשות

קורי ובעוד הנרדם, פייטל של לאזניו גם הקריאה

רגליו לשרך מיהר עיניו, בזויות תלויים השינה

תפקידו את למלא כדי הראש, שולחן עבר אל

הטכס כללי כל את שוכח שהוא תוך הזנוח,

ביום עוד השכירים, באזניהם, הממונה שהשמיע

מועד. מבעוד היום להם ושנאם ושב אתמול,

כלההתנמנמות מבישה היתה לא כשלעצמה

של הישנונית הופעתו כמו כך,

ראשונה, היושבים המכובדים כל לעיני פייטל

האחרונים המים נטלת את להם והגשתו

הבית בעל גיחוכים. שעוררה נלעגת חשבצורה

זה והיה פייטל, של מהתנהגותו צורבת בושה

המשובחת. הזה הערב באליית מכאיב קוץ לו

נדמהר' ברוחו. לשלוט יכול לא הנגיד מאיר

את הלזה המים שואב לו קלקל כי לו, היה

איפוא, קם, הוא כולה. השמחה כל של יופיה

רם: קול לעברו וקרא בחמתו

'תהלים'ישאוך הפלפל, מטעי אל רגליך

לתהיליך, לך שוב שכמותך! זאגער'

השמחה!'... את כאן לנו תשבש ואל

  
      



בהם שהבנתו פי על ואף השלום, עליו המלך, דוד

של בהוד היה חש זאת, בכל למּדי, מועטת ְַַהיתה

וגורס נשמתו, תוך אל מקרינים שהם קדושה

השנים, ברבות הרף. ללא כמעט תדיר, בהם היה

ויכול לשונו, על שגורים הללו המזמורים נעשו

שמלאכה בשעה גם נפשו, כאות למלמלם היה

באפשרותו ואין כתיפיו על היתה רובצת כבדה

שבסידור. המחכימות באותיות להיעזר

ללאכשם עירם את זוכרים העיר בני שאין

זוכרי אינם כך המים, שואב םפייטל

כל שבשפתיו, התהלים מלמולי ללא פייטל את

תהלים 'פייטל התואר: בו שדבק עד כך,

התהלים. אומר פייטל כלומר: זאגער',

לשמשהמלאכה הערב, לפייטל לו שנזדמנה

הנגיד, מאיר ר' של השמחה במשתה

את מילאה להיכל, שלו התורה ספר הכנסת ביום

הפועלים יתר של לבם את כמו רבה, חדוה לבו

ראה רוחו, בעיני בה. וזכו המציאה על שקפצו

בשבת בביתו שתשרור ההרחבה את פייטל

אי לקנות לעצמו להרשות יוכל כאשר הקרובה,

את ולענג הערב, פה שישתכר בשכר אווז, כרעי אלו

מרשה פרנסתו אין בשבתותאחרות, בבשר. השבת

מעדנים ביתו ובני והוא כאלו, מופלגים תענוגים לו

ובשומים בבצלים ובמליחים, קיבר בפת נפשם את

במדינתם. השכיחים מים שואבי מעדני ובשאר

שבטרםמשהתייצבו למפקד היום שכירי

פייטל של בגורלו נפל המלאכה,

כאילו, היה, אשר ביותר, לו המתאים התפקיד

'יבוא בראשית. ימי מששת בעבורו ומזומן מוכן

על אשר האיש קרא במים!' ויתעסק המים שואב

את פייטל על הטיל דברו ומדי טוב, בלב הבית

המכובדים מושב למקום להגיש התפקיד,

הידים. נטלותהמיםלנטילת את המסוביםבראש,

אשרבדחילו המשרה את פייטל מילא ורחימו

חדלו לא פה וגם שכמו, על הוטלה

כאשר התהלים מזמורי את מלדובב שפתותיו

בדלי(הורגלו)הסכינו טעונה האחת ידו מעודן.

ובקערה, בנטלא אוחזת השניה ידו המלא, המים

המלאים הכלים, את הוא מגיש ובזיע ברטט

אשרמימיו האורחיםהמכובדים, לפני והריקנים,

הוא הרוממות וביראת במחיצתם, לדרוך זכה לא

ידיהם את שנטלו אחרי בחזרה, מהם נוטלם

את גם זונח פייטל אין העת, אותה בכל כדת.

לפרק פרק ובין אדמות, עלי הנוסף 'תפקידו'

פסוקים אלו אי עוד וממלמלות שפתותיו שבות

לו. שניתנו הפנויים הרגעים מּסת כפי ִַומזמורים,

האורחיםלמזלו רבו כמו רבו פייטל, של

שהלא - ראשונה היושבים המכובדים

סעודה, באותה היו מסובין הדור גדולי כל כמעט

והירא הלמדן הנגיד מאיר, ר' את רואה מי ,שכן

יוצא ואינו תורה, של לכבודה ולכרכר לפזז יוצא

המלאכה איפוא, היתה, - בשמחתו?! חלק ליטול

ניתנת אמנם, ביותר. מרובה עליו המוטלת

בלבו עלה לא וכלל כלל כי להיאמר, האמת

ועלז שמח עוד אדרבה, ואפשר כך, על להצטער

ולשמש לעמוד הזכות לו שניתנה על כך, על

שכאלו. גדולים ובמקום מצוה של בסעודה

פרשאחרי ידיהם, ליטול המכובדים שסיימו

נפשו את להשביע זוית, לקרן פייטל לו

בשפע, שם שהוגשו מלכות מעדני מאותם

לשובע אכל מימיו. טעם לא כמותם אשר

מעולה, שרוף יין של בלגימה קינח אף נפשו,

לתור להמתין ונתיישב הים, ממדינת הבא

האחרונים. המים בהגשת מלאכתו

הרבנים(בינתים),והכיאדהכי החלו

מנופת להשמיע בראש היושבים

של פלפולים המחכימות, אמרותיהם צוף

ומלופפים דאגדה במילי מתובלים תורה,

אמרה, אחרי צצה אמרה וביראה. ִִבמוסר
הדברים והיו דרוש. אחרי הופיע דרוש

כנתינתם ושמחים ומתמשכים מתארכים

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



  
      



רכונים יושבים המונים המונים מסיני.

וקולטים כאפרכסות אזנים מטים ודוממים,

שנוטפת ומילה מילה כל ובצמא בשקיקה

הדרשנים. משפתותי כמור

דברלצערו וחצי דבר מבין פייטל אין רב. כי

הוא שמאמץ ככל והנשמע. הנדרש מכל

לעומקה אפילו לירד מסוגל הוא אין מוחו, את

כאן. שנאמרות אותן מכל אחת אמרה ִשל

כמאליהן, נעות שוב שפתותיו. איפוא, החלו,

וחוצה. מהן זורמים החלו תהלים של וקילוחין

לדוד""שיר א),המעלות קלא, קולחות(תהלים

שואב של משפתיו הקדושות המילים

ולא עיני רמו ולא לבי גבה לא "ה', המים,

ממני" ובנפלאות בגדולות (שם)...הילכתי

הסובבעוצם כל את שוכח עיניו, את הוא

בהתלהבות ואילך אילך גופו מניע אותו.

משים, מבלי מתחיל, וקולו תפילה, של

ולהישמע. להתרומם

מן'ש... נרגזות רטינות נשמעות - שה!' שה,

אפשר אי יהודי! ר' הס, 'הס! - הצדדים

הדרשן!'... דברי את לשמוע

מאמירתו,בעל לשתוק פייטל היה נאלץ כרחו

באו תהלים, לומר לו הניחו שלא ומכיון

ונתייגע שעמל והיגיעה העמל כל עליו ונתרבצו

השכים למאז הרף, ללא כולו היום כל במשך

הראשון הדלי את לשאוב ורץ בוקר בטרם קום

עם יחדיו להם חברו ממש, זה לרגע ועד הנהר, מן

אל שבאו המעולה הלגימה ועם הדשנה הסעודה

אחדים, רגעים יצאו שלא ועד מכבר, לא זה קרבו

עפעפיו. על גדולה תנומה והפילו אלו עליו גברו

אתׁשעּון לו ונם פייטל, היה יושב הכותל, על בגבו ָ
להפריע לנכון מצא לא איש בנעימים. שנתו

האולם את ששטף הרעשני, הדיבורים גל וגם לו,

והתרת הדרשות של עםהסתיימן קצה, אל מקצה

גרם(קשר)חרצובות לא המסובים, של לשונותיהם

זה. בכהוא אפילו מתנומתו להתנער לפייטל לו

הוגשהמשתמו וכבר בלפתן לקנח המסובין

לברכת אשר הכוס השולחן אל

בעל של מפיו יוצאת גערה נשמעה המזון,

הסעודה: על הממונה עבר אל הבית,

היכן?''ומים אחרונים

התעשתנבוך מהרה עד אך הנזוף, הממונה לרגע

תפקיד. אותו על הממונה של בזהותו ונזכר

- של'פייטל!' הנוקבת קריאתו ִהדהדה

וזו האולם, ברחבי הממונה

המשוחחים.הדמימה המסובים קול את לרגעים

ואילך, אילך תוהות החלו סקרניות עינים

שהגיעה עד הנעלם, האשם אחר כמחפשות

קורי ובעוד הנרדם, פייטל של לאזניו גם הקריאה

רגליו לשרך מיהר עיניו, בזויות תלויים השינה

תפקידו את למלא כדי הראש, שולחן עבר אל

הטכס כללי כל את שוכח שהוא תוך הזנוח,

ביום עוד השכירים, באזניהם, הממונה שהשמיע

מועד. מבעוד היום להם ושנאם ושב אתמול,

כלההתנמנמות מבישה היתה לא כשלעצמה

של הישנונית הופעתו כמו כך,

ראשונה, היושבים המכובדים כל לעיני פייטל

האחרונים המים נטלת את להם והגשתו

הבית בעל גיחוכים. שעוררה נלעגת חשבצורה

זה והיה פייטל, של מהתנהגותו צורבת בושה

המשובחת. הזה הערב באליית מכאיב קוץ לו

נדמהר' ברוחו. לשלוט יכול לא הנגיד מאיר

את הלזה המים שואב לו קלקל כי לו, היה

איפוא, קם, הוא כולה. השמחה כל של יופיה

רם: קול לעברו וקרא בחמתו

'תהלים'ישאוך הפלפל, מטעי אל רגליך

לתהיליך, לך שוב שכמותך! זאגער'

השמחה!'... את כאן לנו תשבש ואל

  
      



בהם שהבנתו פי על ואף השלום, עליו המלך, דוד

של בהוד היה חש זאת, בכל למּדי, מועטת ְַַהיתה

וגורס נשמתו, תוך אל מקרינים שהם קדושה

השנים, ברבות הרף. ללא כמעט תדיר, בהם היה

ויכול לשונו, על שגורים הללו המזמורים נעשו

שמלאכה בשעה גם נפשו, כאות למלמלם היה

באפשרותו ואין כתיפיו על היתה רובצת כבדה

שבסידור. המחכימות באותיות להיעזר

ללאכשם עירם את זוכרים העיר בני שאין

זוכרי אינם כך המים, שואב םפייטל

כל שבשפתיו, התהלים מלמולי ללא פייטל את

תהלים 'פייטל התואר: בו שדבק עד כך,

התהלים. אומר פייטל כלומר: זאגער',

לשמשהמלאכה הערב, לפייטל לו שנזדמנה

הנגיד, מאיר ר' של השמחה במשתה

את מילאה להיכל, שלו התורה ספר הכנסת ביום

הפועלים יתר של לבם את כמו רבה, חדוה לבו

ראה רוחו, בעיני בה. וזכו המציאה על שקפצו

בשבת בביתו שתשרור ההרחבה את פייטל

אי לקנות לעצמו להרשות יוכל כאשר הקרובה,

את ולענג הערב, פה שישתכר בשכר אווז, כרעי אלו

מרשה פרנסתו אין בשבתותאחרות, בבשר. השבת

מעדנים ביתו ובני והוא כאלו, מופלגים תענוגים לו

ובשומים בבצלים ובמליחים, קיבר בפת נפשם את

במדינתם. השכיחים מים שואבי מעדני ובשאר

שבטרםמשהתייצבו למפקד היום שכירי

פייטל של בגורלו נפל המלאכה,

כאילו, היה, אשר ביותר, לו המתאים התפקיד

'יבוא בראשית. ימי מששת בעבורו ומזומן מוכן

על אשר האיש קרא במים!' ויתעסק המים שואב

את פייטל על הטיל דברו ומדי טוב, בלב הבית

המכובדים מושב למקום להגיש התפקיד,

הידים. נטלותהמיםלנטילת את המסוביםבראש,

אשרבדחילו המשרה את פייטל מילא ורחימו

חדלו לא פה וגם שכמו, על הוטלה

כאשר התהלים מזמורי את מלדובב שפתותיו

בדלי(הורגלו)הסכינו טעונה האחת ידו מעודן.

ובקערה, בנטלא אוחזת השניה ידו המלא, המים

המלאים הכלים, את הוא מגיש ובזיע ברטט

אשרמימיו האורחיםהמכובדים, לפני והריקנים,

הוא הרוממות וביראת במחיצתם, לדרוך זכה לא

ידיהם את שנטלו אחרי בחזרה, מהם נוטלם

את גם זונח פייטל אין העת, אותה בכל כדת.

לפרק פרק ובין אדמות, עלי הנוסף 'תפקידו'

פסוקים אלו אי עוד וממלמלות שפתותיו שבות

לו. שניתנו הפנויים הרגעים מּסת כפי ִַומזמורים,

האורחיםלמזלו רבו כמו רבו פייטל, של

שהלא - ראשונה היושבים המכובדים

סעודה, באותה היו מסובין הדור גדולי כל כמעט

והירא הלמדן הנגיד מאיר, ר' את רואה מי ,שכן

יוצא ואינו תורה, של לכבודה ולכרכר לפזז יוצא

המלאכה איפוא, היתה, - בשמחתו?! חלק ליטול

ניתנת אמנם, ביותר. מרובה עליו המוטלת

בלבו עלה לא וכלל כלל כי להיאמר, האמת

ועלז שמח עוד אדרבה, ואפשר כך, על להצטער

ולשמש לעמוד הזכות לו שניתנה על כך, על

שכאלו. גדולים ובמקום מצוה של בסעודה

פרשאחרי ידיהם, ליטול המכובדים שסיימו

נפשו את להשביע זוית, לקרן פייטל לו

בשפע, שם שהוגשו מלכות מעדני מאותם

לשובע אכל מימיו. טעם לא כמותם אשר

מעולה, שרוף יין של בלגימה קינח אף נפשו,

לתור להמתין ונתיישב הים, ממדינת הבא

האחרונים. המים בהגשת מלאכתו

הרבנים(בינתים),והכיאדהכי החלו

מנופת להשמיע בראש היושבים

של פלפולים המחכימות, אמרותיהם צוף

ומלופפים דאגדה במילי מתובלים תורה,

אמרה, אחרי צצה אמרה וביראה. ִִבמוסר
הדברים והיו דרוש. אחרי הופיע דרוש

כנתינתם ושמחים ומתמשכים מתארכים

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



  
      



של'ועתה, ובעיצומה הלזה, האיש קם הנה

עם ברוב היום שערך מצוה סעודת

ספר אשר יהודי כל לעין וביזה עמד ובמקהלות,

'תהלים אותו: וכינה מפיו, מש לא התהלים

אמירת היתה כאילו וזלזול, גנאי בדרך זאגער'

ושלום!' חס ערך, פחותת מלאכה התהלים

בזיון'דונו על קדושים, אבות דין, נא

שלי!'... התהלים

דבקהאימת לשונו הנגיד. על נפלה מוות

מפיו. להוציא היה מסוגל לא הגה וכל לחיכו,

לאמר:או ראשונה, הדובר הקול שוב נשמע אז

אולם,'אין בנפשו, הלזה האיש נתחייב כי ספק

והוא טוב, שם בעל ישראל רבי אתנו כאן

רבי - אדם! אותו על סניגוריא ללמד ביקש

דבריך!' ויאירו פיך פתח טוב, שם בעל ישראל

קולו'אמנם, נשמע בדינו', דוד המלך צודק

ומה יתן מה 'אבל טוב, שם הבעל של

בכך היתוקן האיש?! על יוטל העונשאשר יוסיף

הלז שהאיש גם, מה עשה?! אשר העוול

ושלם, ירא הוא, צדקה ובעל חכם תלמיד

הדין מן ויש כחמורה, קלה במצוה המדקדק

הדין'... משורת לפנים עמו לנהוג

כך'הילכך, על נא ויסכים ויחיה, יעשה זאת

תיכף האיש ישוב דוד: המלך אדונינו

את ויפייס ועדה עם בפני יעמוד לביתו, ומיד

כל באזני יספר זאת: אף בזיונו! על המים שואב

ליראה ילמדו למען כאן, עמו אירע אשר כל את

מזמורי של כחם מגיע היכן עד ולדעת ה' את

האיש יקיים בזה - תהלים אומרי ושל תהלים

תכופר!' וחטאתו עוונו וסר המשקל, תשובת

דוד'מסכים של קולו שוב נשמע - אני!'

השלום... עליו המלך,

הקול'מה את מאיר ר' שמע - אדם?' בפיך,

אליו... מדבר

מפיו'נעשה להוציא הנגיד הצליח - ונשמע!'

המילים. את

ובׁשוכההסערה (ובהירגעה),העזההתחוללהשוב,

את הנגיד בגזוזטרתמצא עומד עצמו

אל נכנס הססניים בצעדים כמקדם. הטרקלין

בעירנות, הכל עוד שוחחו כאן פנימה, הטרקלין

המזון... לברכת הבית בעל של לכניסתו והמתינו

וגנח.במטתו המים שואב שכב הרעועה

במלאכתו היום שנחל החרוץ הכשלון

דכה. עד רוחו את המר הנגיד, משתה בבית

עלובות פרוטות אותן על לו, חרה מכל יותר

הדמעות מזלו. וביש בטלנותו ברוב שנשה

בכר ונבלעו גלשו מעיניו, שבצבצו המרות

שפתותיו החלו לו, בצר שמראשותיו. הבלוי

תהלים. מזמורי למלמל כמאליהן

רצוןנקישות באי קם פייטל בדלת. נשמעו עזות

הלחלוחית את לקנח מיהר ממטתו,

הדלת. עבר אל היגעות רגליו את וגרר עיניו מעל

ונכאה.'מי צרוד בקול שאל - שם?'

באה'אברהם - הנגיד!' מאיר ר' של בנו זליג,

התשובה.

מאפו.נשימתו נעתקה פייטל של

מאמין.'מ... כאינו ושאל חזר - מי?' מ...

כבר'נו, מאיר! ר' של בנו זליג אברהם

נא!' פתח לך! אמרתי

אךהדלת החלוד, צירה על בסובה חרקה

גביה. על עלה בפתח שניצב האברך של קולו

הוא'אבא המשתה! לבית מיד שתשוב מבקש

לפייסך!' וחפץ בך שפגע על מתנצל

לאעם כדי חכם, די פייטל היה תמימותו, כל

שומעות, שאזניו לדברים בקלות להאמין

  
      



משםרק אותו פייטל של רגליו שנשאו אחרי

שבה והשמחה מרוגזו, הנגיד נח והלאה,

מנוחות. מי על להתנהל

המיםכיון העדר מחמת המזון ברכת שהופלגה

כבר הופלגה הבית, בעל של ורוגזו האחרונים

בדברי ביניהם לשוחח שבו והמסובים קמעה, עוד

מאיר ר' ביקש וכך, הואיל שונים. ובעניינים תורה

קלה לשעה ויצא מלבו, זעמו כליל להפיג הנגיד

מקטרתו לעשן כדי גזוזטרתהטרקלין, אל החוצה,

הצח. הליל מאויר מעט קרבו אל לשאוף וכדי

בלתיהסערה היתה רגע, ּבן שהתחוללה ִהעזה

סיפק היה שלא ועד לחלוטין, צפויה

קצרה אחת זעקה אפילו להפליט הנגיד של בידו

אותו וטלטלה בציציותראשו הרוח בו אחזה ִמפיו,

זועפים. ים גלי על הקיסם ינוע כאשר גביה, על

עצמוחושיו מצא ומשניעור, כליל, התערפלו

סבוך יער של בלבו הקרקע, על שכוב

לו נענו ולהפתעתו, להתרומם, ניסה ואפל.

ולא חבול ולא היה חבוט לא בקלות. אבריו

יצועו. מעל עתה זה ירד כמו כלום,

ושתים,עמד דקה ומרתית מרעיד עומדו על

החלו הרחק. לא בוהק באור שהבחין עד

האור, עבר אל כמאליהן אותו מוליכות רגליו

גדותיו. עד ובעתה פחד היה מלא לבו, כי אם

למולוככל השתקפה האור, אל והקריב שהלך

הולך מתוכו הבוקע והאור בית, של דמותו

הבית, סף על רגליו משעמדו לרגע. מרגע וגובר

האור, עוצמת מפאת ּבסנורים היה מוכה ְְִֵַכבר

דברים קול - דבר לראות היה יכול לא ושוב

קול. זולתי רואה, איננו ותמונה שומע, הוא

אברהםוהקול, הבא, 'ברוך אומרים: קול

ברוך אבינו! יצחק הבא, ברוך אבינו!

המלך!'... דוד הבא, ברוך אבינו! יעקב הבא,

קולשומע ואת המכריזים קול את מאיר ר'

לפקוח מאוד עד הוא חפץ הנכנסים,

שנקלע ונעלם טמיר עולם באותו ולהציץ עין

דמויות באותן עין, כהרף ולוא להביט, אליו,

שומעות, אזניו שמותיהן את אשר הוד נוראות

מעוצמתו עיניו טחות כי עד רב, כה האור אך

מאומה. ראות לבלתי

הבא,והנה 'ברוך המכריז: הקול נשמע שוב

טוב!' שם בעל ישראל רבי

צר,כאן סדק כדי עיניו לפקוח הנגיד הצליח

אשר האיש של הקורנות בפניו ולהביט

הספיק שכבר למרות פנימה. עתה זה נכנס

טוב, שם הבעל של שמעו את רבות לשמוע

בין הפריד שבת מתחום פחות שמרחק ולמרות

בלתי פניו לראותאת זכה לא מז'יבוז' לבין עירו

לא היום, שערך המצוה לסעודת גם עכשיו.

שמיתר אף על הנודע, הצדיק את להזמין טרח

איש. יעדר לבל דאג סביבותיו העריםאשר רבני

בודדדממה אחד קול בבית. הושלכה עמוקה

בדומיה: נשמע

הלום?'דוד הזמנתנו מה לשם ישראל, מלך

דבריך!' ויאירו פיך פתח

נשמע'דין בפתח', הניצב עםהאישהלז, לי ודברים

בפניכם!' לדונו אני 'ומבקש ואומר, משיב קול

מדמי'הלא כמה קדושים, אבות ידעתם,

דמעות של קבין וכמה הקזתי וחלבי

אשר הקדושים, התהלים מזמורי על יצקתי

שיעלו זכיתי אשר עד הקודש, ברוח חיברתי

ותהיה ובוראי, קוני לפני ניחוח ולריח לרצון

ודינים קטרוגים ולהסיר לבטל ידועה, סגולתם

דינם גזר רוע ולקרוע ישראל בני מעל קשים

הבורא, הבטיחני זאת אף שהם. מקום בכל

מזמורי קריאת נחשבת שתהא שמו, יתברך

ואהלות'. בנגעים התורה כעסק שלי, תהלים

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



  
      



של'ועתה, ובעיצומה הלזה, האיש קם הנה

עם ברוב היום שערך מצוה סעודת

ספר אשר יהודי כל לעין וביזה עמד ובמקהלות,

'תהלים אותו: וכינה מפיו, מש לא התהלים

אמירת היתה כאילו וזלזול, גנאי בדרך זאגער'

ושלום!' חס ערך, פחותת מלאכה התהלים

בזיון'דונו על קדושים, אבות דין, נא

שלי!'... התהלים

דבקהאימת לשונו הנגיד. על נפלה מוות

מפיו. להוציא היה מסוגל לא הגה וכל לחיכו,

לאמר:או ראשונה, הדובר הקול שוב נשמע אז

אולם,'אין בנפשו, הלזה האיש נתחייב כי ספק

והוא טוב, שם בעל ישראל רבי אתנו כאן

רבי - אדם! אותו על סניגוריא ללמד ביקש

דבריך!' ויאירו פיך פתח טוב, שם בעל ישראל

קולו'אמנם, נשמע בדינו', דוד המלך צודק

ומה יתן מה 'אבל טוב, שם הבעל של

בכך היתוקן האיש?! על יוטל העונשאשר יוסיף

הלז שהאיש גם, מה עשה?! אשר העוול

ושלם, ירא הוא, צדקה ובעל חכם תלמיד

הדין מן ויש כחמורה, קלה במצוה המדקדק

הדין'... משורת לפנים עמו לנהוג

כך'הילכך, על נא ויסכים ויחיה, יעשה זאת

תיכף האיש ישוב דוד: המלך אדונינו

את ויפייס ועדה עם בפני יעמוד לביתו, ומיד

כל באזני יספר זאת: אף בזיונו! על המים שואב

ליראה ילמדו למען כאן, עמו אירע אשר כל את

מזמורי של כחם מגיע היכן עד ולדעת ה' את

האיש יקיים בזה - תהלים אומרי ושל תהלים

תכופר!' וחטאתו עוונו וסר המשקל, תשובת

דוד'מסכים של קולו שוב נשמע - אני!'

השלום... עליו המלך,

הקול'מה את מאיר ר' שמע - אדם?' בפיך,

אליו... מדבר

מפיו'נעשה להוציא הנגיד הצליח - ונשמע!'

המילים. את

ובׁשוכההסערה (ובהירגעה),העזההתחוללהשוב,

את הנגיד בגזוזטרתמצא עומד עצמו

אל נכנס הססניים בצעדים כמקדם. הטרקלין

בעירנות, הכל עוד שוחחו כאן פנימה, הטרקלין

המזון... לברכת הבית בעל של לכניסתו והמתינו

וגנח.במטתו המים שואב שכב הרעועה

במלאכתו היום שנחל החרוץ הכשלון

דכה. עד רוחו את המר הנגיד, משתה בבית

עלובות פרוטות אותן על לו, חרה מכל יותר

הדמעות מזלו. וביש בטלנותו ברוב שנשה

בכר ונבלעו גלשו מעיניו, שבצבצו המרות

שפתותיו החלו לו, בצר שמראשותיו. הבלוי

תהלים. מזמורי למלמל כמאליהן

רצוןנקישות באי קם פייטל בדלת. נשמעו עזות

הלחלוחית את לקנח מיהר ממטתו,

הדלת. עבר אל היגעות רגליו את וגרר עיניו מעל

ונכאה.'מי צרוד בקול שאל - שם?'

באה'אברהם - הנגיד!' מאיר ר' של בנו זליג,

התשובה.

מאפו.נשימתו נעתקה פייטל של

מאמין.'מ... כאינו ושאל חזר - מי?' מ...

כבר'נו, מאיר! ר' של בנו זליג אברהם

נא!' פתח לך! אמרתי

אךהדלת החלוד, צירה על בסובה חרקה

גביה. על עלה בפתח שניצב האברך של קולו

הוא'אבא המשתה! לבית מיד שתשוב מבקש

לפייסך!' וחפץ בך שפגע על מתנצל

לאעם כדי חכם, די פייטל היה תמימותו, כל

שומעות, שאזניו לדברים בקלות להאמין

ז

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



  
     



הרע, יצרו על בזה יתגבר התורה לימוד
,',',','בבבבללללבבבבבבבבככככ אאאאממממרררר'''' דבריה ששששננננאאאאממממרררר:::: אמרו יינו: 

.בלבבכ בה ותהגו תורה

קקקקררררייייאאאאתתתתאאאא ייייקקקקרררראאאא ללללאאאאוווו וווואאאא ממממווווטטטטבבבב,,,, ננננצצצצחחחחוווו
,',',','בבבבככככממממ ''''עעעעלללל ששששננננאאאאממממרררר:::: והואששששממממעעעע,,,, 

שמע. שבקריאת 'ובשכב' למילה רמז

שמע,ננננצצצצחחחחוווואאאא קריאת ידי ממממווווטטטטבבבב,,,,על
ההההממממייייתתתתהההה,,,, ייייוווו ללללוווו ייייזזזזככככוווורררר ללללאאאאוווו,,,, וווואאאא

עליו, יתגבר ססססללללהההה',',',',ובזה וווודדדד'''' ששששננננאאאאממממרררר::::
שהוא המוחלטת, הדומיה יו כלומר:

המוות. יו

הגה"קוווועעעעלללל הקשה הללו הגמרא דברי
קושיות: שתי זיע"א מברסלב נת 5רבי

אאאאיו זכירת הוא ביותר היעיל הפתרו
.לסו זאת משאירי מדוע המיתה,
יו בהזכרת המלחמה את יתחילו שמיד

ללמודהמיתה קוד צרי תורה(ולמה

שמע)? קריאת ולקרוא

לאההההננננססססייייוווו המיתה יו שהזכרת הוכיח
קדשו: ובלשו כלל? מועילה
האד בני רוב רואי אנו הלא 'ועוד
פי על וא בפניה המיתה יו שזוכרי
,ליצל רחמנא ,שעושי מה עושי כ
ירצו בפיה ואחריה" שכתוב: וכמו

יד)...סלה"?' מט, תהלי)

ו'כלי'...ווווללללפפפפנננניייי ל'אורות' נעבור שנמשי

............בבבבככככלללליייי ההההממממתתתתגגגגלללליייי אאאאווווררררוווותתתת

כזוההההקקקקבבבב""""הההה בצורה עולמו את ברא
וכלי'. 'אור יש ודבר דבר שבכל

השורההההה''''אאאאוווורררר'''' האלקית החיות הוא
הדבר. בתו

מתגלהווווהההה''''ככככלללליייי'''' ידו ועל שבו הדבר הוא
הזו. החיות

וגו.ווווללללדדדדווווגגגגממממאאאא:::: מנפש מורכב חי, אד
הנפש, חיות הוא  ה'אור'
הנפש. חיות מתגלה שבו הגו הוא  וה'כלי'

ווווגגגג,משני מורכב האד של שכלו
עצ הוא  ה'אור' וכלי. מאור
הגשמי, המוח הוא  וה'כלי' השכל, כח

.לעי הנראה

בסיסיווווככככ כלל זהו כי הבריאה. בכל זה
יכול לא רוחני אור הקבלה: בתורת
אותו שיכיל כלי ללא ולהתגלות לשרות

בהערה). 6(ראה

אנוווווההההננננהההה א בזה, להרחיב הרבה יש
לענייננו: הנוגעת בנקודה נתמקד

ליקוטי ההלכות5. הלכה סעודה הלכות (או"ח

כב). אות

בשיעו עט"רר6. מארי אבא שמסר

אברג'ל מיכאל יורם רבינו

  
      



ההההננננצצצצררררככככיייי ההההננננששששקקקק ככככלללליייי אאאאררררבבבבעעעעתתתת

ביהודיפפפפררררקקקק עוסק התהלי שבספר ד'
בעבודת חיזוק שצריכי המרגישי

עצה3ה'. הובאה הזה הפרק ובתו
הפסוק: והוא לחיזוק, וווואאאאללללמעשית ררררגגגגזזזז""""

בבבבככככממממ עעעעלללל בבבבללללבבבבבבבבככככ אאאאממממרררר חחחחטטטטאאאא
ססססללללהההה"""" ה).וווודדדד ד, תהלי) 

הקדושהווווככככ בגמרא ה.)ביארו (ברכות

הזה: הפסוק אאאאדדדד4את ייייררררגגגגייייזזזז ללללעעעעוווולללל
ררררגגגגזזזז'''' ששששננננאאאאממממרררר:::: ההההררררעעעע,,,, ייייצצצצרררר עעעעלללל טטטטוווובבבב ייייצצצצרררר

 ''''חחחחטטטטאאאא וווואאאאלללל

וכאשרההההייייצצצצרררר התחפושות, 'אש' הוא הרע
הוא האד את להחטיא רוצה הוא
ויוצא מתחפושותיו באחת עצמו מכסה
להיות האד על ולכ הציד... לפעולת
וכאשר הרע, יצרו לתחבולות ערני תמיד
האויב' 'בשטח חשודה תנועה מזהה הוא
הטוב היצר את לשירותיו לגייס עליו

מצוה... למלחמת ולצאת

ואומרת:ממממממממששששייייככככהההה ממממווווטטטטבבבב....הגמרא ננננצצצצחחחחוווו אאאא
בבבבתתתתווווררררהההה,,,, ייייעעעעססססווווקקקק ללללאאאאוווו,,,, ידיוווואאאא ועל

לשכנעו כדי קלה לא עבודה נותרה הנגיד ולבן

ויבוא. אליו שיצטרף

אלבו דרכה את מהירה כרכרה עשתה בזמן,

את להביא כדי הסמוכה, מז'יבוז' עבר

מקנן עדיין המשתה. אל משם טוב שם הבעל

זאת, בכל שמא ספק, מאיר ר' של בלבו היה

חזיו אם כי זה היה בולא שאין תעתועים ן

קלסתר את לראות כן, על ביקש, הוא ממש.

זהו אם לדעת, כדי טוב, שם הבעל של פניו

במחזה... היער בלב ראה אשר האיש אכן

הבעלמשהגיעה מרן ניצב למז'יבוז', הכרכרה

ביתו, פתח אצל הקדוש טוב שם

ונתיישב עלה מיד לבואה. וממתין היה עומד כמו

המקורבים. מתלמידיו סגל מתלוה כשאליו בה,

שלעם לטרקלינו טוב שם הבעל של הכנסו

על והשתרע מינן כבר זה החויר הנגיד,

עליו עמלו ארוכה שעה הכרה. נטול מושבו

הושיט עיניו, את ומשפקח רוחו, את להשיב

ידו את נישק טוב, שם הבעל אל רוטטת יד

חלושות: ומלמל בשפתיו הטהורה

סניגוריא!''יישר עלי שלימדתם כחכם

מושבו,לאחר מעל בכבידות התרומם מכן,

שואב את לפייס עמד בוכים ובקול

באזניהם וסיפר המסובים, כל במעמד המים

אותן במשך עליו עבר אשר כל את בפרוטרוט

הטרקלין. מן נעדר בהן דקות,

הקדושסיפור הצדיק סיפר שהוא, כמות זה

'הצמח בעל מויז'ניץ, מנדל מנחם רבי

מעלת גדלה מה דעת, למען חסידיו, באזני צדיק'

של כחם עצום ומה ואומריהם, תהלים מזמורי

ישראל. בני על זכות ללמד עולם. יסודי צדיקים

וזה בנגינות"3. "למנצח רש"י: (תהליםלשון

א) שיאמרוהוד, דוד יסד זה מזמור -

הדוכן, על בשיר בנגינות המנצחין לוי לשוןבני

בעבודה('למנצח')ניצוח במתחזקים כעניןנופל ,

שנה עשרים מבן הלויים "יעמדו שנאמר:

ה'" בית מלאכת על לנצח ח).ומעלה ג, (עזרא

כך שמעון4. רבי בשם חמא בר לוי רבי ביאר

לקיש. בן

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



  
     



הרע, יצרו על בזה יתגבר התורה לימוד
,',',','בבבבללללבבבבבבבבככככ אאאאממממרררר'''' דבריה ששששננננאאאאממממרררר:::: אמרו יינו: 

.בלבבכ בה ותהגו תורה

קקקקררררייייאאאאתתתתאאאא ייייקקקקרררראאאא ללללאאאאוווו וווואאאא ממממווווטטטטבבבב,,,, ננננצצצצחחחחוווו
,',',','בבבבככככממממ ''''עעעעלללל ששששננננאאאאממממרררר:::: והואששששממממעעעע,,,, 

שמע. שבקריאת 'ובשכב' למילה רמז

שמע,ננננצצצצחחחחוווואאאא קריאת ידי ממממווווטטטטבבבב,,,,על
ההההממממייייתתתתהההה,,,, ייייוווו ללללוווו ייייזזזזככככוווורררר ללללאאאאוווו,,,, וווואאאא

עליו, יתגבר ססססללללהההה',',',',ובזה וווודדדד'''' ששששננננאאאאממממרררר::::
שהוא המוחלטת, הדומיה יו כלומר:

המוות. יו

הגה"קוווועעעעלללל הקשה הללו הגמרא דברי
קושיות: שתי זיע"א מברסלב נת 5רבי

אאאאיו זכירת הוא ביותר היעיל הפתרו
.לסו זאת משאירי מדוע המיתה,
יו בהזכרת המלחמה את יתחילו שמיד

ללמודהמיתה קוד צרי תורה(ולמה

שמע)? קריאת ולקרוא

לאההההננננססססייייוווו המיתה יו שהזכרת הוכיח
קדשו: ובלשו כלל? מועילה
האד בני רוב רואי אנו הלא 'ועוד
פי על וא בפניה המיתה יו שזוכרי
,ליצל רחמנא ,שעושי מה עושי כ
ירצו בפיה ואחריה" שכתוב: וכמו

יד)...סלה"?' מט, תהלי)

ו'כלי'...ווווללללפפפפנננניייי ל'אורות' נעבור שנמשי

............בבבבככככלללליייי ההההממממתתתתגגגגלללליייי אאאאווווררררוווותתתת

כזוההההקקקקבבבב""""הההה בצורה עולמו את ברא
וכלי'. 'אור יש ודבר דבר שבכל

השורההההה''''אאאאוווורררר'''' האלקית החיות הוא
הדבר. בתו

מתגלהווווהההה''''ככככלללליייי'''' ידו ועל שבו הדבר הוא
הזו. החיות

וגו.ווווללללדדדדווווגגגגממממאאאא:::: מנפש מורכב חי, אד
הנפש, חיות הוא  ה'אור'
הנפש. חיות מתגלה שבו הגו הוא  וה'כלי'

ווווגגגג,משני מורכב האד של שכלו
עצ הוא  ה'אור' וכלי. מאור
הגשמי, המוח הוא  וה'כלי' השכל, כח

.לעי הנראה

בסיסיווווככככ כלל זהו כי הבריאה. בכל זה
יכול לא רוחני אור הקבלה: בתורת
אותו שיכיל כלי ללא ולהתגלות לשרות

בהערה). 6(ראה

אנוווווההההננננהההה א בזה, להרחיב הרבה יש
לענייננו: הנוגעת בנקודה נתמקד

ליקוטי ההלכות5. הלכה סעודה הלכות (או"ח

כב). אות

בשיעו עט"רר6. מארי אבא שמסר

אברג'ל מיכאל יורם רבינו

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



  
      



עולוווואאאאזזזז מתגלה לחכמה, כשזוכי
9ברור...

האוווועעעעתתתתהההה לדעת עלינו מוטל
בתוכנו, ליצור דר ישנה

קיבול כלי ולבנו, מוחנו בתו
החכמה אור שפע את ויכיל שיחזיק

בתוכו...

הבסיס...ווווננננתתתתחחחחיייילללל מקומת

ששששממממיייי ממממתתתתננננתתתת  חחחחככככממממהההה

מתיבתא)הקדושהבבבבגגגגממממרררראאאא עפ"י טז: (נדה

חנינא רבי של דרשתו הובאה
וז"ל: פפא. עעעעללללבר ההההממממממממווווננננהההה ממממללללאאאא

ששששממממוווו,,,, ''''ללללייייללללהההה'''' ,,,,ההההההההררררייייוווומלשו למדנו וזאת
גבר" הרה אמר "והילה (איובהכתוב: 

ג), 'לילה'ג, ששמו שהמלא כלומר,
.הריו שיהיה אמר הוא

ומתארווווממממממממששששיייי פפא בר חנינא רבי
המלא של מעשיו את

,הריו על הזמו ו ו ו הממונה ננננווווטטטטללללכשמגיע
ה את הזרע,טטטטייייפפפפהההההמלא ווווממממעעעעממממיייידדדדההההשל

ללללפפפפננננייייוווו:::: וווואאאאווווממממרררר ההההוווואאאא,,,, בבבבררררוווו ההההקקקקדדדדוווושששש ללללפפפפנננניייי
עעעעללללייייהההה,,,, תתתתההההאאאא ממממהההה זזזזוווו טטטטייייפפפפהההה !!!!עעעעוווולללל ששששלללל ררררבבבבווווננננוווו

יהיה ממנה נוצר שיהיה האיש גגגגבבבבווווררררהא
עעעענננניייי.... אאאאוווו עעעעששששיייירררר טטטטייייפפפפשששש,,,, אאאאוווו חחחחככככ חחחחללללשששש,,,, אאאאוווו

אותווווואאאאייייללללווווהגמרא,ממממדדדדקקקקדדדדקקקקתתתת יהיה הא
קקקקאאאאממממררררהאיש ללללאאאא צצצצדדדדייייקקקק,,,, אאאאוווו ררררששששעעעע

לכ והטע הקב"ה, את המלא שואל לא
חחחחננננייייננננאאאאהוא, חנינא,ככככדדדדררררבבבביייי רבי שאמר כמו 

ששששממממיייי בבבביייידדדדיייי ההההככככלללל חחחחננננייייננננאאאא,,,, ררררבבבביייי כלדדדדאאאאממממרררר 
מ נגזר הכל חייו, וקורות לאד שיש המדות

בו, תלויות ואינ ,השמיששששממממיייי ממממיייירררראאאאתתתת חחחחוווו
.האד בבחירת תלויה """"וווועעעעההההשהיא ששששננננאאאאממממרררר::::

אאאא יייי ממממעעעע אאאאלללל אאאאללללקקקקיייי הההה'''' ממממהההה יייירררראאאאלללל
יב)...לללליייירררראאאאהההה"""" י, מבקש(דברי זה דבר שרק 

שאר כל אבל בידו, שהוא לפי מהאד הקב"ה

בחכמה"בצלאל) אלקים לא)רוח לה, -(שמות

שאין ללמד, חכמה. כבר בו שהיתה למי מילא

כבר. בו שיש למי אלא חכמה ממלא הקב"ה

החכם את9. להבין הזוכה אדם הוא

פינות! לעגל בלי לומד, שהוא הדברים

כדיהרבה ותוך מסויים, נושא לומדים פעמים

משפטים או מושגים במספר נתקלים כך

אם והנה, לעומקם. לחדור מצליחים שלא

שהוא הגם להבין, בלי הלאה ימשיך האדם

חכם! נקרא הוא אין הנושא, כל את ילמד

מהחכם כל לחלוטין, לו, שברור אדם זה

לומד!... שהוא

המהר"לוכך פרקכתב הששי הבאר - הגולה (באר

חכמתז), כל רק בלבד, זה ולא וז"ל:

חכמה שם נקרא שיהיה ראוי אין התכונה

הדברעליו, שידע רק חכמה נקרא אין כי

שהוא, בחכמתםכמו תמצא לא זה ודבר

אמיתתו, על שעמד אחד לא אםכי לי ומה

מעט, ישקר או הרבה ידעישקר לא סוף סוף

הדבר ...אמיתת

  
     



וזתו"ד:ככככתתתתבבבב חי, איש שתי7הב ישנ
התורה, להשגת מרכזיות דרכי
החכמה. דר והשניה הנבואה דר אחת

שהנבואהווווההההננננהההה ראוי יהיה שהאד כדי
בתו שיכי צרי אליו, תתגלה

ולבו וכאשרככככלללליייימוחו ,לכ הראוי רוחני
שפע לתוכו ימש ,תושל הכלי הכנת

הנבואה.אאאאוווורררר

צריווווככככממממוווו התורה, חכמת להשגת כ
שהוא רוחני כח ובלב במוח שיתהוה

בוככככלללליייידוגמת לקלוט כדי החכמהאאאאוווורררר,
פירוש וזה בתורה. יתבר ה' לו שישפיע

" לחימי"הפסוק: חכמתא ב,יהב (דניאל 
לחכמי,(כא) חכמה נות :שהקב"ה(תרגו

רוחני כלי בתוכו שהכי למי רק חכמה נות
'ימיח' נקרא הזה [והכלי לכ ]...8הראוי 

התניא בספר לחזיע"א פרק ט חלק ירום, (בצור

(84 כך:עמוד אמר

וכלים:בספירות אורות ישנם הקדושות

לכלי ביחס גבול בלי הוא האור

חסד או חכמה של בגדר מוגדר עצמו הכלי (שהרי

המוגבלוכדומה), הכלי בתוך יכנס שהאור וכדי

להצטמצם. עליו הספירה של

התפשטות,נמצא של מצב מבטא ש'אור'

צמצום. של מצב מבטא 'כלי' ואילו

האורולמרות של הגדולה מעלתו כל עם זאת

- הכלי אור.מאשר גם אין כלי, אין אם

להכין חייב אלקי אור להשיג לזכות כדי כלומר,

לא אם אך אור, אותו את לקבל ראוי שיהיה כלי

לא הוא האור, את לקבל כלים מספיק לאדם יהיו

ואופן. פנים בשום לכך לזכות המונחהבסיסייוכל

להשיג לזכות שכדי הוא, הפנימיות בתורת ביותר

ברכה'. מחזיק 'כלי בבחינת כלי, להכין צריך אור

להתפלל,דוגמא יודעים ה' ברוך כולנו לכך:

לכוין גם יודעים ממש מעטים רק אך

זה בעצם זאת, בכל התפילה. של הכוונות את

התפילה של המילים את מפינו מוציאים שאנו

כלים יוצרים אנו ומושלמת, ברורה בצורה

לנו ממלא הקב"ה כלים אותם ובתוך רחבים,

בתפילות, יותר מרבים שאנו וככל אור, של שפע

גם וממילא כלים, יותר הרבה יוצרים אנו כך

אור... יותר הרבה לנו משפיע הקב"ה

אוצרות התורה7. לימוד דרכי - כח).חיים (עמוד

ולפי נקרא8. החכמה שכלי שביארנו מה

המעשהשהובאבמדרש יובן ִִַ'חּכימין',
ב): אות ויקהל תנחומא אחת(אשהחשובה)מטרונה(רבי

'יהב שכתוב: מהו חלפתא, בר יוסי ר' את שאלה

לומר! צריך היה לטיפשים לחכימין'? חכמתא

אחדאמר שנים, אצלך יבואו אם בתי, לה:

ללוות צריכים והם עשיר, ואחד עני

מלוה? את מהם לאיזה ממון, ממך

מלוה.אמרה אני לעשיר לו:

ולמה?אמר לה:

שיפרע.אמרה ממון לו יהא - יחסר שאם לו:

יפרע? מהיכן - מעותיו יאבד אם עני, אבל

אםאמר כך מדבר. שפיך מה אזניך ישמעו לה:

היו - לטיפשים חכמה נותן הקב"ה היה

מתעסקים ואין המטונפים במבואות יושבים

יושבים שיהיו לחכמים, הקב"ה נתנה אלא בה.

מדרשות ובבתי כנסיות ובבתי בישיבה

אותו "וימלא כתוב: לכך בה. (אתועוסקים

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



  
      



עולוווואאאאזזזז מתגלה לחכמה, כשזוכי
9ברור...

האוווועעעעתתתתהההה לדעת עלינו מוטל
בתוכנו, ליצור דר ישנה

קיבול כלי ולבנו, מוחנו בתו
החכמה אור שפע את ויכיל שיחזיק

בתוכו...

הבסיס...ווווננננתתתתחחחחיייילללל מקומת

ששששממממיייי ממממתתתתננננתתתת  חחחחככככממממהההה

מתיבתא)הקדושהבבבבגגגגממממרררראאאא עפ"י טז: (נדה

חנינא רבי של דרשתו הובאה
וז"ל: פפא. עעעעללללבר ההההממממממממווווננננהההה ממממללללאאאא

ששששממממוווו,,,, ''''ללללייייללללהההה'''' ,,,,ההההההההררררייייוווומלשו למדנו וזאת
גבר" הרה אמר "והילה (איובהכתוב: 

ג), 'לילה'ג, ששמו שהמלא כלומר,
.הריו שיהיה אמר הוא

ומתארווווממממממממששששיייי פפא בר חנינא רבי
המלא של מעשיו את

,הריו על הזמו ו ו ו הממונה ננננווווטטטטללללכשמגיע
ה את הזרע,טטטטייייפפפפהההההמלא ווווממממעעעעממממיייידדדדההההשל

ללללפפפפננננייייוווו:::: וווואאאאווווממממרררר ההההוווואאאא,,,, בבבבררררוווו ההההקקקקדדדדוווושששש ללללפפפפנננניייי
עעעעללללייייהההה,,,, תתתתההההאאאא ממממהההה זזזזוווו טטטטייייפפפפהההה !!!!עעעעוווולללל ששששלללל ררררבבבבווווננננוווו

יהיה ממנה נוצר שיהיה האיש גגגגבבבבווווררררהא
עעעענננניייי.... אאאאוווו עעעעששששיייירררר טטטטייייפפפפשששש,,,, אאאאוווו חחחחככככ חחחחללללשששש,,,, אאאאוווו

אותווווואאאאייייללללווווהגמרא,ממממדדדדקקקקדדדדקקקקתתתת יהיה הא
קקקקאאאאממממררררהאיש ללללאאאא צצצצדדדדייייקקקק,,,, אאאאוווו ררררששששעעעע

לכ והטע הקב"ה, את המלא שואל לא
חחחחננננייייננננאאאאהוא, חנינא,ככככדדדדררררבבבביייי רבי שאמר כמו 

ששששממממיייי בבבביייידדדדיייי ההההככככלללל חחחחננננייייננננאאאא,,,, ררררבבבביייי כלדדדדאאאאממממרררר 
מ נגזר הכל חייו, וקורות לאד שיש המדות

בו, תלויות ואינ ,השמיששששממממיייי ממממיייירררראאאאתתתת חחחחוווו
.האד בבחירת תלויה """"וווועעעעההההשהיא ששששננננאאאאממממרררר::::

אאאא יייי ממממעעעע אאאאלללל אאאאללללקקקקיייי הההה'''' ממממהההה יייירררראאאאלללל
יב)...לללליייירררראאאאהההה"""" י, מבקש(דברי זה דבר שרק 

שאר כל אבל בידו, שהוא לפי מהאד הקב"ה

בחכמה"בצלאל) אלקים לא)רוח לה, -(שמות

שאין ללמד, חכמה. כבר בו שהיתה למי מילא

כבר. בו שיש למי אלא חכמה ממלא הקב"ה

החכם את9. להבין הזוכה אדם הוא

פינות! לעגל בלי לומד, שהוא הדברים

כדיהרבה ותוך מסויים, נושא לומדים פעמים

משפטים או מושגים במספר נתקלים כך

אם והנה, לעומקם. לחדור מצליחים שלא

שהוא הגם להבין, בלי הלאה ימשיך האדם

חכם! נקרא הוא אין הנושא, כל את ילמד

מהחכם כל לחלוטין, לו, שברור אדם זה

לומד!... שהוא

המהר"לוכך פרקכתב הששי הבאר - הגולה (באר

חכמתז), כל רק בלבד, זה ולא וז"ל:

חכמה שם נקרא שיהיה ראוי אין התכונה

הדברעליו, שידע רק חכמה נקרא אין כי

שהוא, בחכמתםכמו תמצא לא זה ודבר

אמיתתו, על שעמד אחד לא אםכי לי ומה

מעט, ישקר או הרבה ידעישקר לא סוף סוף

הדבר ...אמיתת

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



  
     



לעבור האד את לכפות רוצי כאשר
נפשו! למסור מחוייב הוא הרי ,עליה

הראויווווההההגגגג מ היה ראשונה שבהשקפה
שבתורה, מצוה כל על כיליהרג

שו על ,ושלו חס לעבור, אפשר אי
שבתורה? מצוה

אאאאגדולי יתבר ה' רחמי ,כ פי על
ואמר וגזר מזה, אותנו והזהיר מאוד,
פיקוח בפני שעומדת מצוה ל שאי
זרה, עבודה :שה עבירות מג' חו נפש,
"בה "וחי כי .דמי ושפיכות עריות גילוי

ה) יח, בה(ויקרא שימות ולא .(:פה (יומא

מאככככיייי יקר הישראלי איש מאודחיות וד
חייו ימי כל האד כי ,יתבר ה' אצל
שלמעלה האור לקבל בזה עוסק הוא
כי חיותו, עיקר שמש לטובה, ולציירו
רצונו לעשות א כי נברא לא האד

שעל חייו, ימי כל התורה פי על יתבר
שורש כפי לברכה האור מצייר זה ידי
העולמות כל תיקו תלוי שבזה נפשו,

בו. ותלויי הנאחזי

יעבורוווועעעעלללל שבתורה העבירות כל על כ
ידי שעל פי על א כי יהרג. ואל
לצייר שצרי הציור, נתקלקל העבירות
אסור כ פי על א וכנ"ל, לטובה האור
של חיותו כי זה, בשביל נהרג להיות לו
כשיחיה כי יותר, יקר הישראלי האיש
שאר ידי על כ אחר לטובה האור יצייר

חייו... ימי כל שיעשה המצוות

ושפיכותאאאאבבבבלללל עריות וגילוי זרה עבודה
יעבור, ואל יהרג  דמייייידדדד עעעעלללל ככככיייי

ללללצצצציייייייירררר ייייווווככככלללל ווווללללאאאא ,,,,ההההממממווווחחחחיייי ככככלללליייי ננננההההררררססססיייי
ללללטטטטוווובבבבהההה ההההאאאאוווורררר אלו11.עעעעוווודדדד על כ על

יעבור... ואל יהרג עבירות שלש

בשיעור רבינו11. עט"ר מארי אבא שמסר

זיע"אאמר אברג'ל יורםמיכאל

,(271 עמוד מ פרק ט חלק ירום, וז"ל:(בצור

לפידע מהשמים רוחני שפע מקבל אדם כי

הכין. שהוא הכלים

לאדםהקב"ה להשפיע וחפץ טובה עין בעל הוא

אין אלאשאם שבעולם, טוב האדםכל

ברכה', מחזיק 'כלי בבחינת ואינו לכך ראוי

עליו... משפיע לא הקב"ה

מכולתמשל שפתח לאחד - דומה הדבר למה

עמוסות ענקיות משאיות והזמין קטנה

הסחורה כל את יכניס הוא היכן בסחורה.

יכולה אינה הקטנה מכולתו הרי הזאת,

סופרמרקט שפתח מי מאידך, זאת? להכיל

בלי הזאת הסחורה כל את להכניס יכול ענקי

זאת. להכיל 'כלים' לו שיש משום בעיה, שום

כליםוכך הכין שהאדם ככל - ברוחניות גם

הקב"ה גם כך יותר, ורחבים גדולים

ומרובה. גדול יותר שפע לו ישפיע

מהמעשהואחת היא לכך שישנם מהראיות

מלכים בספר ד):המובא פרק (מלכים-ב

תלמידי לפרנס עצמו על קיבל הנביא עובדיה

כספים. לווה כך ולצורך בצורת, בשנת חכמים

נפטר. הוא הבצורת, תקופת שנגמרה ואחר

  
     



של בידו ה הדבריהמלא ולפיכ הקב"ה,
.שמי יראת על הקב"ה את שואל לא

שעודווווההההננננהההה,,,, מבואר הללו הגמרא בדברי
הא האד על נגזר הלידה קוד

חזקי חכמה' 'כלי לו יהיהיהיו הוא (וממילא

(חכחלשי חכמה' 'כלי (וממילא...).או

לאו)וווובבבבזזזזהההה או חכ יהיה הוא כח(א אי
בחירה!

אדווווממממעעעעתתתתהההה יעשה מה להתבונ עלינו
,חכ להיות עליו נגזר שלא

תורה? לאור לזכות יוכל הוא כיצד

זאת...אאאא רק לא

ההההחחחחככככממממהההה!!!! ככככלללליייי ששששבבבבייייררררתתתת

גגגגמהשמי במתנה וקיבל שזכה אד
א ,ובהירי מזוככי חכמה' 'כלי
העבירות, מהשלש באחת יפגו הוא
,דמי ושפיכות עריות גילוי זרה, עבודה
!לפירורי ויתפוררו ישברו חכמתו' 'כלי

הנפשווווככככ אל במסילות (תשע"חכתבנו

המקורות): את ש וראה בלק, פרשת

ממרוההההאאאאוווורררר העול אל השופע סופי האי
.וצביו הגדרה נעדר פשוט, אור הוא

מחפש הוא הזה לעול נשפע הוא וכאשר
כלי מוצא שהוא וברגע בתוכו, לשרות כלי

בתוכו. ומתלבש לתוכו, נכנס 10הוא

ווווצצצצבבבבייייוווווווודדדדעעעע,,,, ההההגגגגדדדדררררהההה ההההננננוווותתתת ההההוווואאאא ששששההההככככלללליייי
ההההאאאאוווורררר אאאאזזזזיייי ששששלללל ההההככככלללליייי אאאא ללללאאאאוווורררר,,,,
ההההככככלללליייי אאאא אאאא בבבבררררככככהההה,,,, ששששלללל בבבבצצצצייייוווורררר ממממצצצצטטטטיייייייירררר
קקקקללללללללהההה.... ששששלללל בבבבצצצצייייוווורררר ממממצצצצטטטטיייייייירררר ההההאאאאוווורררר אאאאזזזזיייי פפפפגגגגוווו

ג'ווווההההננננהההה רק ישנ עבירות התרי"ג מכל
ולכ השכל, בכלי הפוגמי עבירות

אחד בדורות10. המפורסמים מהחכמים

שלום רבי הגה"ק היה האחרונים

מחכמתו סיפורים והרבה זיע"א. מקאמינקא

מהם אחד והנה לבן. מאב ישראלעברו (אוצר

בלום): מרדכי רבי לגאון שצא, עמוד השלם

מדירבי נוסע היה זיע"א מקאמינקא שלום

זיע"א. מבעלז שלום השר הקדוש לרבו פעם

קשייםוהנה לו נערמו שנסע הפעמים באחד

קשה נסיעה אחרי ורק ועיכובים,

לבעלז. להגיע הצליח ומפרכת

נפתחהרבי וכשהיא רבו, דלת על דפק שלום

וסיפר: נכנס הוא

לי!רבי, קרה מה תשאל אל

רבץרק ומיד החמור, עם מביתי יצאתי

ואל 'יהרג ואמר: הארץ על החמור

הלאה! לנסוע רצה ולא יעבור'

הדרךהלכו ובאמצע אחר חמור והביאו

תעשהרבץ ואל 'שב ואמר: החמור

עדיף'.

וכשאךהלכו וטוב, זקן חמור והביאו

החמור אמר עמו לנסוע התחילו

שהשיגו עד כבודו'. לפי ואינו 'זקן שהוא

מבעלזא הרב מאוד וצחק לנסוע. חמור

מזה...

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



  
     



לעבור האד את לכפות רוצי כאשר
נפשו! למסור מחוייב הוא הרי ,עליה

הראויווווההההגגגג מ היה ראשונה שבהשקפה
שבתורה, מצוה כל על כיליהרג

שו על ,ושלו חס לעבור, אפשר אי
שבתורה? מצוה

אאאאגדולי יתבר ה' רחמי ,כ פי על
ואמר וגזר מזה, אותנו והזהיר מאוד,
פיקוח בפני שעומדת מצוה ל שאי
זרה, עבודה :שה עבירות מג' חו נפש,
"בה "וחי כי .דמי ושפיכות עריות גילוי

ה) יח, בה(ויקרא שימות ולא .(:פה (יומא

מאככככיייי יקר הישראלי איש מאודחיות וד
חייו ימי כל האד כי ,יתבר ה' אצל
שלמעלה האור לקבל בזה עוסק הוא
כי חיותו, עיקר שמש לטובה, ולציירו
רצונו לעשות א כי נברא לא האד

שעל חייו, ימי כל התורה פי על יתבר
שורש כפי לברכה האור מצייר זה ידי
העולמות כל תיקו תלוי שבזה נפשו,

בו. ותלויי הנאחזי

יעבורוווועעעעלללל שבתורה העבירות כל על כ
ידי שעל פי על א כי יהרג. ואל
לצייר שצרי הציור, נתקלקל העבירות
אסור כ פי על א וכנ"ל, לטובה האור
של חיותו כי זה, בשביל נהרג להיות לו
כשיחיה כי יותר, יקר הישראלי האיש
שאר ידי על כ אחר לטובה האור יצייר

חייו... ימי כל שיעשה המצוות

ושפיכותאאאאבבבבלללל עריות וגילוי זרה עבודה
יעבור, ואל יהרג  דמייייידדדד עעעעלללל ככככיייי

ללללצצצציייייייירררר ייייווווככככלללל ווווללללאאאא ,,,,ההההממממווווחחחחיייי ככככלללליייי ננננההההררררססססיייי
ללללטטטטוווובבבבהההה ההההאאאאוווורררר אלו11.עעעעוווודדדד על כ על

יעבור... ואל יהרג עבירות שלש

בשיעור רבינו11. עט"ר מארי אבא שמסר

זיע"אאמר אברג'ל יורםמיכאל

,(271 עמוד מ פרק ט חלק ירום, וז"ל:(בצור

לפידע מהשמים רוחני שפע מקבל אדם כי

הכין. שהוא הכלים

לאדםהקב"ה להשפיע וחפץ טובה עין בעל הוא

אין אלאשאם שבעולם, טוב האדםכל

ברכה', מחזיק 'כלי בבחינת ואינו לכך ראוי

עליו... משפיע לא הקב"ה

מכולתמשל שפתח לאחד - דומה הדבר למה

עמוסות ענקיות משאיות והזמין קטנה

הסחורה כל את יכניס הוא היכן בסחורה.

יכולה אינה הקטנה מכולתו הרי הזאת,

סופרמרקט שפתח מי מאידך, זאת? להכיל

בלי הזאת הסחורה כל את להכניס יכול ענקי

זאת. להכיל 'כלים' לו שיש משום בעיה, שום

כליםוכך הכין שהאדם ככל - ברוחניות גם

הקב"ה גם כך יותר, ורחבים גדולים

ומרובה. גדול יותר שפע לו ישפיע

מהמעשהואחת היא לכך שישנם מהראיות

מלכים בספר ד):המובא פרק (מלכים-ב

תלמידי לפרנס עצמו על קיבל הנביא עובדיה

כספים. לווה כך ולצורך בצורת, בשנת חכמים

נפטר. הוא הבצורת, תקופת שנגמרה ואחר

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.



  
     



אלוווווננננממממצצצצאאאא עבירות בג' שהחוטא
...לפירורי מוחו כלי את מפורר

עלינוווווננננחחחחזזזזוווורררר ומעתה לסוגייתנו:
אד יעשה מה להתבונ
פגמיו ובגלל ,חכ להיות עליו שנגזר

,וווואאאאייייבבבבדדדדהנוראי ממממווווחחחחוווו,,,, ככככלללליייי אאאאתתתת ששששבבבברררר
ההההההההבבבבננננהההה,,,, לאוראאאאתתתת לזכות יוכל הוא כיצד

תורה?...

רבהווווללללפפפפנננניייי להושענא נחזור שנשיב
תורה... ושמחת

ללללגגגגדדדדללללוווותתתת ממממבבבבייייאאאאהההה קקקקטטטטננננוווותתתת

זיע"אככככתתתתבבבב מברסלב נחמ רבי הגה"ק
עד), תורה קמא ,"מוהר (ליקוטי

עולמו12וזתו"ד: את ברא הקב"ה כי דע
בקדיש: אומרי שאנו וכמו כרצונו,
די בעלמא רבא. שמיה ויתקדש 'יתגדל

כרע ויתקדשותיה'...ברא יתגדל :תרגו)

כרצונו)... שברא בעול הגדול שמו

ההשגה'ווווההההננננהההה עול' את הקב"ה ברא כ
מירידה בנוי ועליה(קטנות)שיהיה

גדלות,(גדלות). שמשיגי לפני ולעול
הקטנות. דר לעבור כל קוד חייבי
ללללגגגגדדדדללללוווותתתת'.'.'.'. ממממקקקקטטטטננננוווותתתת לללליייילללל ,,,,אאאאדדדד ככככלללל ווווצצצצרררריייי''''

הנוראה,וווועעעעייייקקקקרררר ההרגשה היא הירידה
צריכי ולא אותו רוצי שלא
את עובד שהוא רואה הוא אותו.
ותיקו ותורה, בתפילה יתבר ה'
שו חש לא הוא זאת ובכל המדות,
מרגיש לא והוא מזה, ותענוג הארה

וחיות... אור שו

האדוווואאאאססססוווורררר על !מכ להישבר
המסלול, הוא שזה לדעת,
פפפפתתתתאאאאוווו ללללפפפפתתתתעעעע ייייגגגגממממרררר,,,, ששששההההוווואאאא וווובבבבררררגגגגעעעע

ההההאאאאוווורררר,,,, נפלא,ייייאאאאיייירררר לגילוי יזכה והוא
דקדושה... 13לגדלות

כפי מוהרא"ש12. דרשות בספר (ח"גשביארם

קח), זיע"א.עמוד שיק שלמה אליעזר רבי להגה"ק

כתב מקאמרנא13. אייזיק יצחק רבי הגה"ק

אזיע"א שביל אמונה נתיב מצותיך, (נתיב

ו), אפשרוז"ל:אות אי עליה, בני שגם אחי, דע

ושוב, החיותרצוא כי במדרגהאחת, להםשיעמדו

וכל והדביקות, והחיות והאור המוחין ומסתלקין

וירידה... עליה לו יש מישראל בואחד שמתגרה

עד שחורה, ומרה עצבות עליו ומפיל היצר,

בשום להתחיל יכול ואינו כאבן, לבו שמטמטם

מיתה... טעם כמעט בזה וטועם קדושה, דבר

'צפיתעצה ויקיים עצמו, לייאש שלא ִהיעוצה
בימות כללית גאולה שיש כמו כי לישועה',

אור" ויהי אור, "יהי ג),המשיח, א, (בראשית

הוא כן והיסורין, החושך מתגברין ביאתו ומקודם

'קרבה הגאולה התגלות שמקודם פרטי, אדם לכל

טוב, ויום קודםשבת וכן גאלה', נפשי מתגבריןאל

בעיני שנחשב עד וביטול, דעת וחלישות החשכות

לא חלק לו שאין וסובר נמאס, ונבזה, בזוי עצמו

חלילה. הבא בעולם ולא הזה בעולם

ומאמיןובזכות עצמו, מייאש שאינו האמונה

שם זה, ובחושך בהסתרה שגם ויודע

  
     



הנביא,אשתו אלישע אל באה עובדיה, של

ונותר נפטר שבעלה לבה, במר וצעקה

לשלמו, ביכולתה אין אשר גדול כספי חוב לה

שני את ממנה לקחת בדרישה החוב בעל ובא

החוב. בתמורת לעבדים לו להיות ילדיה

בברכתורצה אותה לברך הנביא אלישע

כל על מועט לדבר הוצרך אך פרנסה

ולכן ה', של הברכה את עליו להשרות כדי פנים

בבית. מה דבר לה יש אם אותה והשיבהשאל

סיכת כשיעור רקמעטשמן האשהשישלה לו

קטנה. שמחאצבע הנביא אלישע זאת כששמע

לשרות. מה על לברכה יש כעת שהרי מאוד,

ריקיםמיד כלים ולהשאיל ללכת האשה את ציוה

דלת את עצמה על ולסגור השכנים רביםמכל

הסמוי דבר על שורהאלא הברכה שאין כיון ביתה,

העין ח:),מן הכלים.(תענית לתוך שמן וליצוק

מעטוכך על ה' ברכת ושרתה האשה, עשתה

כך כל ויצקה מתחילה לה שהיה השמן

הרבים הכלים כל את שמילאה עד שמן הרבה

לא כלים ועוד עוד שהביאה זמן וכל שהשאילה,

לזרום, השמן יותרפסק מצאה לא שכבר עד

להשאיןכלים, והשיב נוסף וכשביקשהמבנהכלי

השמן" "ויעמוד מיד כלי, שום ו).עוד פסוק (שם

להואז שנוצר הרב השמן את האשה מכרה

את ושילמה הנביא אלישע של מברכתו

בריוח וילדיה היא חיה לה שנותר ובמה חובה,

ימיהם. כל ובכבוד

השכל,מעשה מוסר אותנו ללמד בא זה

לו יתן יתברך שה' שרוצה מי שכל

וככל כלים, שיותר כמה להכין עליו שפע,

שפע. יותר יקבל הוא כך כלים יותר לו שיהיו

תכיןאם - טובה פרנסה לך שתהיה רוצה אתה

באמונה ותתן שתשא דהיינו טובים, כלים

לך שיהיה רוצה אתה נקי. כסף ורק אך ותרויח

דהיינו טובים, כלים תכין - בית שלום

וטהור. נקי שיהיה פיך על היטב שתשמור

תכיןאתה - צדיקים לבנים לזכות רוצה

על שתשמור דהיינו טובים, כלים

וכן וטהורה. נקיה תהיה שתמיד מחשבתך

כלים להכין עליך אחר, ענין בכל בו כיוצא

שפע. לאותו תזכה אז ורק מתאימים,

כמעטהרבה אך תורה לשיעור מגיע אדם פעמים

בשיעור, אומר שהרב כלוםממה מבין ולא

שוקל אפילו ואולי מזה מצטער מאוד הוא ולכן

מבין לא הוא שממילא כיון לשיעור לבוא להפסיק

לאדם שאין היא האמת טעות. זוהי אולם כלום,

כיון השיעור, את מבין לא שהוא מזה להצטער

שומעות ואזניו בשיעור יושב שהוא כך שבעצם

תורה, דברי גדוליםוקולטות כלים יוצר זה דבר

שלו, הנפש והקב"הבתוך יום יבוא הזמן ובמשך

הרבים הכלים כל את לו למלא ויחליט עליו ירחם

יקבל הוא פתאום ואז חכמה, של בשפע הללו

להיות ויהפוך מהשמים עצומה דשמיא סייעתא

פוסק. שאינו וכנהר המתגבר כמעיין

בגמראלכן רבא יט.):אמר זרה 'לעולם(עבודה

גב על ואף דמשכח גב על ואף איניש, ליגריס

לגרוס צריך אדם כלומר, קאמר'. מאי ידע דלא

שוכח הוא מכן לאחר שמיד פי על אף תורה דברי

בכלל שהוא פי על אף וכן לומד, שהוא מה כל את

בלימוד, מפיו מוציא שהוא מה את מבין כיוןלא

שלשעצם הקדושות ומילים האותיות ִגרסת

האדם. של נפשו בתוך רבים כלים יוצרת התורה

וימלאובבוא עליו לרחם יחליט הקב"ה היום

של בשפע הללו הרבים הכלים את לו

כל את ולזכור להבין יצליח ופתאום חכמה,

להיות דבר של בסופו ויזכה לומד, שהוא מה

קדושים... ספרים ושאר ופוסקים בש"ס בקי

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



  
     



אלוווווננננממממצצצצאאאא עבירות בג' שהחוטא
...לפירורי מוחו כלי את מפורר

עלינוווווננננחחחחזזזזוווורררר ומעתה לסוגייתנו:
אד יעשה מה להתבונ
פגמיו ובגלל ,חכ להיות עליו שנגזר

,וווואאאאייייבבבבדדדדהנוראי ממממווווחחחחוווו,,,, ככככלללליייי אאאאתתתת ששששבבבברררר
ההההההההבבבבננננהההה,,,, לאוראאאאתתתת לזכות יוכל הוא כיצד

תורה?...

רבהווווללללפפפפנננניייי להושענא נחזור שנשיב
תורה... ושמחת

ללללגגגגדדדדללללוווותתתת ממממבבבבייייאאאאהההה קקקקטטטטננננוווותתתת

זיע"אככככתתתתבבבב מברסלב נחמ רבי הגה"ק
עד), תורה קמא ,"מוהר (ליקוטי

עולמו12וזתו"ד: את ברא הקב"ה כי דע
בקדיש: אומרי שאנו וכמו כרצונו,
די בעלמא רבא. שמיה ויתקדש 'יתגדל

כרע ויתקדשותיה'...ברא יתגדל :תרגו)

כרצונו)... שברא בעול הגדול שמו

ההשגה'ווווההההננננהההה עול' את הקב"ה ברא כ
מירידה בנוי ועליה(קטנות)שיהיה

גדלות,(גדלות). שמשיגי לפני ולעול
הקטנות. דר לעבור כל קוד חייבי
ללללגגגגדדדדללללוווותתתת'.'.'.'. ממממקקקקטטטטננננוווותתתת לללליייילללל ,,,,אאאאדדדד ככככלללל ווווצצצצרררריייי''''

הנוראה,וווועעעעייייקקקקרררר ההרגשה היא הירידה
צריכי ולא אותו רוצי שלא
את עובד שהוא רואה הוא אותו.
ותיקו ותורה, בתפילה יתבר ה'
שו חש לא הוא זאת ובכל המדות,
מרגיש לא והוא מזה, ותענוג הארה

וחיות... אור שו

האדוווואאאאססססוווורררר על !מכ להישבר
המסלול, הוא שזה לדעת,
פפפפתתתתאאאאוווו ללללפפפפתתתתעעעע ייייגגגגממממרררר,,,, ששששההההוווואאאא וווובבבבררררגגגגעעעע

ההההאאאאוווורררר,,,, נפלא,ייייאאאאיייירררר לגילוי יזכה והוא
דקדושה... 13לגדלות

כפי מוהרא"ש12. דרשות בספר (ח"גשביארם

קח), זיע"א.עמוד שיק שלמה אליעזר רבי להגה"ק

כתב מקאמרנא13. אייזיק יצחק רבי הגה"ק

אזיע"א שביל אמונה נתיב מצותיך, (נתיב

ו), אפשרוז"ל:אות אי עליה, בני שגם אחי, דע

ושוב, החיותרצוא כי במדרגהאחת, להםשיעמדו

וכל והדביקות, והחיות והאור המוחין ומסתלקין

וירידה... עליה לו יש מישראל בואחד שמתגרה

עד שחורה, ומרה עצבות עליו ומפיל היצר,

בשום להתחיל יכול ואינו כאבן, לבו שמטמטם

מיתה... טעם כמעט בזה וטועם קדושה, דבר

'צפיתעצה ויקיים עצמו, לייאש שלא ִהיעוצה
בימות כללית גאולה שיש כמו כי לישועה',

אור" ויהי אור, "יהי ג),המשיח, א, (בראשית

הוא כן והיסורין, החושך מתגברין ביאתו ומקודם

'קרבה הגאולה התגלות שמקודם פרטי, אדם לכל

טוב, ויום קודםשבת וכן גאלה', נפשי מתגבריןאל

בעיני שנחשב עד וביטול, דעת וחלישות החשכות

לא חלק לו שאין וסובר נמאס, ונבזה, בזוי עצמו

חלילה. הבא בעולם ולא הזה בעולם

ומאמיןובזכות עצמו, מייאש שאינו האמונה

שם זה, ובחושך בהסתרה שגם ויודע

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.



  
     



דקטנות,ווווככככלללל מוחי מבחינת הוא זה
מתו יתבר אותו שעובדי

ופשטות... תמימות

,,,,ששששווווקקקקעעעעתתתת,,,,אאאא ווווההההששששממממשששש ההההממממססססללללוווולללל,,,, ככככששששננננגגגגממממרררר
תתתתווווררררהההה,,,, ששששממממחחחחתתתת ללללפפפפתתתתעעעע ובוממממתתתתגגגגללללהההה

כי התורה, ע ולרקוד לשמוח זוכי
את בשכלו להשיג זוכה כבר הוא

ולרקוד לשמוח שיש הנוראה השמחה
תורה, ללמוד שזכה כ כ14על ועל

,ושלו חס גוי נולד לא הש שברו
כמו מתנהג אינו שהוא פי על וא
ועובר שעשה מה עשה ובוודאי שצרי
זכה אופ בכל וכו', שעובר מה עליו

ישראל... מזרע להיבראות

ובמיוחד ישיבה14. בחור להיות זכה אםהוא

שאזי, בכולל, אברך קץאו אין

שלמה רבי הגה"צ סיפר זה ובענין למעלתו.

שליט"א המועדיםלוונשטיין סדרת - האור (ומתוק

שסד), עמוד וז"ל:ח"י

זכותבחור הוא ה' בתורת והוגה היושב ישיבה

ואף משפחתו לבני להוריו, שעומדת

האנשים. ולשאר לו אחר דין לו. הקרובים לשאר

גולןבספר הגברת כותבת אפל איננו הלילה

יצחק רבי סבה של עדותו פי על

הזכות. של גודלה על זצ"ל, ברנשטיין

חייםבעיירה פכו מגוריו, מקום אמסטיבבה,

תושבי מכלל כרבע שוקקים. יהודיים

העירה, במרכז התגוררו הם יהודים. היו העיר

והצלחתם כשרונם ממסחר. התפרנסו ומרביתם

ענייני בכל גדול חלק נטלו שהם לכך הביאו

באוכלוסיה. היחסי מחלקם כמה פי העיירה

הואבאחד חדש. כומר למקום הגיע הימים

כדי מדאי רבים לימים זקוק היה לא

המקום, יהודי של כחם עוצמת את לקלוט

שעות עבד מוחו לצנינים. בעיניו היה והדבר

הדעת את מניח פתרון למצוא במטרה נוספות

עצה. לו מצא ולבסוף לענין,

כדיבחר כסף מאוד הרבה לו שילם אחד, ביהודי

להתפנות אתדירתו, לו למכור בטובו שיואיל

לפריץ הציע מכן לאחר לאמריקה. ולנסוע הבית מן

הצרכים כל את שתכיל בו, כל חנות במקום לפתוח

כמיטב השקיע הפריץ התושבים. זקוקים שלהם

רבים. קונים אליה משכה בו הכל וחנות יכולתו,

שמרואם שעדיין תושבים אלו אי היו

והמשיכו היהודים, לסוחרים אמונים

הכומר, של דרשותיו באו אצלם, דוקא לקנות

מקח מפני לקחו שומעי את הזהיר שבהן

לסוסיכם פרסות 'אפילו היהודים. עם וממכר

שבלאו והם, בפתוס, נאם אצלם!' תעשו אל

היהודים השכנים ובין בינם שררו לא הכי

אף לבם ובסתר ואהדה, סימפטיה מדאי יותר

בקנאות לב. בחפץ לו נענו בהצלחתם, התקנאו

היהודיות. החנויות מן רגליהם את הדירו

אמסטיבבהשבוע ויהודי שבוע, רדף

רק מדובר אין כי להפנים, מתחילים

במהלך אם כי זמני, באופן חלש מכירות בגל

דרך ימצאו לא אם וכי היטב, ומתוכנן שיטתי

ביתם בני ועל עליהם נגזר המצב, את לשנות

מתמשך. רעב

ה'חפץבצר מרן אל נציג שליחת על החליטו להם

מבין ברכתו. את לבקש כדי בראדין חיים'

  
     



הואוווואאאאזזזז,,,, שוב הבאה, לקומה הכניסה לפני
...שש 'הקטנות' ע להתמודד יצטר

הושענאווווההההקקקקטטטטננננוווותתתת עני הוא והגדלות
תורה. ושמחת רבה

אליובבבבההההווווששששעעעעננננאאאא הזמ כל צועקי רבה
נא, הושיעה נא, הושע יתבר

ע הבימה את ומסבבי וכו', נא רח
ע חובטי כ ואחר והאתרוג הלולב
לעשות ובשביל וכו', הרצפה על הערבה
אחד כל כי גדול, שכל צריכי לא זה את
מבלי יתבר אליו לצעוק יכול ואחד

ערבה בחינת והוא להתאמ,כלו בה שאי)

ריח), ולא טע לשפתלא דומה ערבה י...כי

בהסתרה שהוא אלא יתברך, אלקותו כבוד

ויקיים: פניוגדולה, המסתיר לה' "וחכיתי

לו" וקויתי יעקב יז).מבית ח, (ישעיה

אינוונותן המדרגות בכל כי ולדעת, להבין לב

שהוא אלא יתברך, ממנו חלילה נפרד

יחו עושה ואז נוקביןבהסתרה, מיין ומעלה ד

'ופתאום רוםהמעלות, עד רבה דתהומא מעומקא

- האדון' וחיות,יבוא ואור גאולה, לו יבוא וברגע

ידי על זה וכל ממציאות, להתבטל שיכול עד

שם שגם ויודע לישועה, ומצפה שמאמין אמונה

אמונה ובזכות עמו, אתו, יתברך השם בחשכות,

לאור, מחושך ויצא "אנכייגאל עשה: מצות וזהו

מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך כ,ה' (שמות

ה'ב) היה שם גם הטומאה, ממקור דייקא, -

עמך. הגאולה!...אלקיך אור לך בא וברגע

מסופרובענין 424):זה עמוד ח"א לציון, האור (רבינו

נכנס עתה זה אך צעיר, בבחור מעשה

לישיבה להכניסו 'הצליחו' הוריו המצוות. לעול

כשרונותיו אבל גבוהה, שרמתה מעולה קטנה

בן הרב לפני בא בקצב. עמד ולא אחריה, פיגרו

יעצו לא ולא, ומיואש. מתוסכל שאול, אבא ציון

להיפך. ירודה. רמה בעלת אחרת, לישיבה לעבור

רש"י דברי תזכור בעקשנות, 'תמשיך (שמותעודדו:

ה): התחלותיט, שכל לפי לכם, יערב ואילך מכאן

חלקה!' והדרך להבקיע, ישמחסוםשצריך קשות!

השתכנע.הבחור לא

אחדשאלו הם כמה 'אמור ציון: בן הרב

אחד?' ועוד

הכל,'שנים', ככלות תמה. הבחור, השיב

מושלם. טיפש אינו

שנים?''וכמה ועוד שנים הם

הזה.'ארבעה', הילדותי המבחן מה

כך'אפילו ענית חישבת. לא חשבת, לא

- ברהיטות'

אמת.

כולה.'ובכן, התורה בכל תשלוט שכך לך דע

התשובה תשלוף שישאלוך, היכן

שלי! הבטחה 'ברהיטות.

ונכשלסמך שקד, שקד לתלמודו. ושב עליה,

בשבילו. לא זה הגיע, ורצוץ שבור במבחן.

'רואהאחז אהבה: ברוב בידו ציון בן הרב

שכל כשאומרים הבעיה, זו אתה,

שחושביםשהמדובר ישכאלו ההתחלותקשות,

חודש. שבוע, יום, שהמדוברבזמן. מבינים לא

הרבה. אחד ואצל מעט, נמשך אחד אצל בשלב.

לדרך ויוצאים אותו מחסוםששוברים זהו אבל

כמההמלך. ויזרח. יאיר והכל יום, יבוא

מתמיד!... אושר חיי יהיו שחייך לך, דע תשמח!

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



  
     



דקטנות,ווווככככלללל מוחי מבחינת הוא זה
מתו יתבר אותו שעובדי

ופשטות... תמימות

,,,,ששששווווקקקקעעעעתתתת,,,,אאאא ווווההההששששממממשששש ההההממממססססללללוווולללל,,,, ככככששששננננגגגגממממרררר
תתתתווווררררהההה,,,, ששששממממחחחחתתתת ללללפפפפתתתתעעעע ובוממממתתתתגגגגללללהההה

כי התורה, ע ולרקוד לשמוח זוכי
את בשכלו להשיג זוכה כבר הוא

ולרקוד לשמוח שיש הנוראה השמחה
תורה, ללמוד שזכה כ כ14על ועל

,ושלו חס גוי נולד לא הש שברו
כמו מתנהג אינו שהוא פי על וא
ועובר שעשה מה עשה ובוודאי שצרי
זכה אופ בכל וכו', שעובר מה עליו

ישראל... מזרע להיבראות

ובמיוחד ישיבה14. בחור להיות זכה אםהוא

שאזי, בכולל, אברך קץאו אין

שלמה רבי הגה"צ סיפר זה ובענין למעלתו.

שליט"א המועדיםלוונשטיין סדרת - האור (ומתוק

שסד), עמוד וז"ל:ח"י

זכותבחור הוא ה' בתורת והוגה היושב ישיבה

ואף משפחתו לבני להוריו, שעומדת

האנשים. ולשאר לו אחר דין לו. הקרובים לשאר

גולןבספר הגברת כותבת אפל איננו הלילה

יצחק רבי סבה של עדותו פי על

הזכות. של גודלה על זצ"ל, ברנשטיין

חייםבעיירה פכו מגוריו, מקום אמסטיבבה,

תושבי מכלל כרבע שוקקים. יהודיים

העירה, במרכז התגוררו הם יהודים. היו העיר

והצלחתם כשרונם ממסחר. התפרנסו ומרביתם

ענייני בכל גדול חלק נטלו שהם לכך הביאו

באוכלוסיה. היחסי מחלקם כמה פי העיירה

הואבאחד חדש. כומר למקום הגיע הימים

כדי מדאי רבים לימים זקוק היה לא

המקום, יהודי של כחם עוצמת את לקלוט

שעות עבד מוחו לצנינים. בעיניו היה והדבר

הדעת את מניח פתרון למצוא במטרה נוספות

עצה. לו מצא ולבסוף לענין,

כדיבחר כסף מאוד הרבה לו שילם אחד, ביהודי

להתפנות אתדירתו, לו למכור בטובו שיואיל

לפריץ הציע מכן לאחר לאמריקה. ולנסוע הבית מן

הצרכים כל את שתכיל בו, כל חנות במקום לפתוח

כמיטב השקיע הפריץ התושבים. זקוקים שלהם

רבים. קונים אליה משכה בו הכל וחנות יכולתו,

שמרואם שעדיין תושבים אלו אי היו

והמשיכו היהודים, לסוחרים אמונים

הכומר, של דרשותיו באו אצלם, דוקא לקנות

מקח מפני לקחו שומעי את הזהיר שבהן

לסוסיכם פרסות 'אפילו היהודים. עם וממכר

שבלאו והם, בפתוס, נאם אצלם!' תעשו אל

היהודים השכנים ובין בינם שררו לא הכי

אף לבם ובסתר ואהדה, סימפטיה מדאי יותר

בקנאות לב. בחפץ לו נענו בהצלחתם, התקנאו

היהודיות. החנויות מן רגליהם את הדירו

אמסטיבבהשבוע ויהודי שבוע, רדף

רק מדובר אין כי להפנים, מתחילים

במהלך אם כי זמני, באופן חלש מכירות בגל

דרך ימצאו לא אם וכי היטב, ומתוכנן שיטתי

ביתם בני ועל עליהם נגזר המצב, את לשנות

מתמשך. רעב

ה'חפץבצר מרן אל נציג שליחת על החליטו להם

מבין ברכתו. את לבקש כדי בראדין חיים'

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



  
      



זכינו קטנות, ומתו בפשטות, לה'
את לקבל המסוגלי רחבי כלי ליצור

השמחה...

ווווההההגגגגיומיי רק ה אלו ימי ששני
את מלוה שלה הרעיו בשנה,

השנה... כל היהודי חיי

ווווגגגגייייררררססססאאאא ההההבבבבננננהההה דדדדררררככככיייי ששששתתתתיייי

ווווככככ"מוהר בליקוטי תורהכתב (קמא

אלועד), בחינות ושתי וזתו"ד:
שתי ה תורה, ושמחת רבא הושענא

בדיבור. בחינות

דעה.ההההווווששששעעעעננננאאאא בלא דיבור בחינת הוא  רבא

בדעה.ווווששששממממחחחחתתתת דיבור בחינת הוא  תורה

בזוהרווווששששתתתתיייי מבוארי אלו בחינות
לעברית):הקדוש בתרגו ע"ב, דפה קדושי)

והיא:ההההבבבבחחחחייייננננהההה דעה, בלא דיבור הראשונה,

מוצא''''ווווממממיייי ולא בתורה לעסוק שתשוקתו
באהבת והוא אותו, שילמד מי

אותה, לומד בבבבגגגגממממגגגגווווהתורה בבבבהההה ווווממממגגגגממממגגגג
עעעעווווללללהההה,,,, וווודדדדייייבבבבוווורררר דדדדייייבבבבוווורררר ככככלללל  ייייוווודדדדעעעע ששששאאאאייייננננוווו
דדדדייייבבבבוווורררר בבבבאאאאוווותתתתוווו ממממחחחח ההההוווואאאא בבבבררררוווו ווווההההקקקקדדדדוווושששש

אאאאוווותתתתוווו,,,, אותוווווממממקקקקבבבבלללל סביב אותו ונוטע
עצי דיבורי מאות יונע הנחל,

שכתוב: זהו נחל'. 'ערבי ונקראי ,גדולי
תמיד"' תשגה יט)..."באהבתה ה, (משלי

ללימודוווובבבבממממאאאאממממרררר קורא הזוהר מוסגר:
כי זה וזכור נחל'. 'ערבי הזה

...להמש זאת נצטר

בדעה:ההההבבבבחחחחייייננננהההה דיבור השניה,

התורה''''אאאאששששרררריייי דרכי את שיודעי אות
שה ישרה, בדר בה ומשתדלי
רפואה'... שכול למעלה, חיי עצי נוטעי

במיליווווככככווווווווננננתתתת בבבבהההההזוהר ווווממממגגגגממממגגגג''''
ייייוווודדדדעעעע',',',', ששששאאאאייייננננוווו היינובבבבגגגגממממגגגגוווו

מפיו, התורה מילות את מוציא שהוא
הבנה... ללא בגירסא,

מהגירסא...ווווייייששששננננהההה לנפש גדולה 16תועלת

המובאתווווללללפפפפנננניייי לתועלת שנעבור
בדעה... הדיבור על מעט נדבר מהגירסא

ישנה התורה,16. לאותיות אלקית קדושה

אותן להוציא זוכה הוא וכאשר

נוראות פועל הוא הרי תורה, אהבת מתוך מפיו,

ומשתלשלת נמשכת ומשם מרום, עלבשמי

עצומה... הארה נפשו

ונביאודבר הקודש. כתבי בכל מבואר זה

מהם: שנים

החיד"אכתב זרהמרן עבודה מסכת עינים, (פתח

רבא), ואמר ד"ה רבאיט. ואמר וז"ל:

ואף דמשכח גב על ואף איניש ליגריס לעולם

קאמר... מאי ידע דלא גב על

ותיבותהתורהאפשר אותיות כי לדבר לתתטעם

אות כל כי למעלה רוחניות מעוררות

הספירות מבחינת ידוע לרוחניות בצורתה רומזת

  
     



דגדלותווווההההההההבבבבננננהההה מוחי היא הזו
מתו יתבר אותו שעובדי

השמחה!... סוד וזה פנימית, 15הבנה

למעברוווועעעעתתתתהההה הכח מהיכ היטב מוב
לשמחת רבה הושענא בי החד
צעקנו רבה שבהושענא מכיו תורה,

קם, לתפקיד. יצחק רבי של אביו נבחר כולם

וכאוב. מיוסר מתוסכל, ונסע. איפוא,

לבכות.נכנס והתחיל פנימה הקודש אל

עד'מיין חיים' ה'חפץ לו ואמר חזר קינד',

הצרה על לספר והצליח מעט שנרגע

עליהם. ובאה שנתרגשה

בעיירהשאלו :'אצלכם חיים' ה'חפץ

שבת?' מחללים

'לא'.

ילדים?''יש לך

'כן'.

הגדול?''ומה הבן לומד איפה אתם?

וסרמן'.'בישיבה אלחנן רבי אצל

- חּיל'אהה' 'ישלכם - הסבאקדישא מיד ַָהגיב
בסיפור מדובר כך, אם אחרבישיבות?

בסדר'. הכל לביתך. לנסוע אתה יכול לגמרי.

הרבאך של ורוחו קדשו, מפי המילים יצאו

שהכל אמר הרב'ה התרוממה. ברנשטיין

נותר רק לטובה. מתהפך שהכל משמע בסדר,

הדברים. נעשים כיצד לראות לו

נסיעהׂשם ימי כמה של מהלך הביתה, פעמיו ָ
מכריו את לראות התפלא כשהגיע ברכבת.

על שפוכה היתה שמחה של הבעה לו. ממתינים

- השליח - והוא טוב, בישר פניהם מראה פניהם.

ואיך. לקרות הספיק כבר בדיוק מה יודע אינו עדין

חלםעד הפריץ - הפרטים לו התבררו מהרה

האיש אותו אליו בא בחלומו בלילה. חלום

ולחלק מידי באופן החנות את לסגור לו והורה

למלא הזדרז הוא בחינם. כולה הסחורה את

שהתבקש. כפי עשה בבוקר וכבר המשימה, את

לשגשג. שבה היהודים ופרנסת נסגרה החנות

שלהכומר הארוכה שידם הבין היטב זעם.

פניו על אך בענין, בחשה היהודים

לכאורה אצבעותיהם. מטביעות נקי הכל היה

הפריץ. של הבלעדית החלטתו זו היתה

עלבכל לו כשנודע עשו, מה לברר ניסה זאת

היה הוא דום. נאלם חיים' ה'חפץ ברכת

היתה והתפעלותו הגדול, הרבי של מכחו המום

בבית פרצה כאשר שלימים, עד גדולה כה

הורה עצמו הוא שריפה, באמסטיבבה הכנסת

ולעזור היהודים לעזרת לצאת הכפריים לכל

עצמו חיים' ה'חפץ נזדמן כאשר בכיבויה.

ברכה... לבקש כולם בין הוא אף נדחק לעיירה,

מכן,השמועות לאחר שנים כמה כי טענו,

מסע את הנאצים פתחו כאשר

הכומר דוקא זה היה באמסטיבבה, הרצח

על כולם וכשהועלו היהודים, של לימינם שעמד

בהזדהות. למסע הצטרף למשרפות הרכבות

ולפי דוד15. דוקא מדוע מובן שביארנו מה

רבה. הושענא יום כנגד מכוון המלך

התהלים ספר את וחיבר זכה המלך דוד כי

ממוחין האדם את להעלות ענייניו שכל

דגדלות... למוחין דקטנות

יצחקובספר רכח),דברי אתהוב(עמוד ששאלו א

מה זיע"א: כדורי יצחק רבי הגה"ק

תהלים. לקרוא והשיב: יפתח? שהלב כדי לעשות

מוקדש לשפע ברכה והצלחה לרווה וקארין בוקרה וב'ב הי'ו 
נחת ושלווה מכל יוצאי חלציהם



  
      



זכינו קטנות, ומתו בפשטות, לה'
את לקבל המסוגלי רחבי כלי ליצור

השמחה...

ווווההההגגגגיומיי רק ה אלו ימי ששני
את מלוה שלה הרעיו בשנה,

השנה... כל היהודי חיי

ווווגגגגייייררררססססאאאא ההההבבבבננננהההה דדדדררררככככיייי ששששתתתתיייי

ווווככככ"מוהר בליקוטי תורהכתב (קמא

אלועד), בחינות ושתי וזתו"ד:
שתי ה תורה, ושמחת רבא הושענא

בדיבור. בחינות

דעה.ההההווווששששעעעעננננאאאא בלא דיבור בחינת הוא  רבא

בדעה.ווווששששממממחחחחתתתת דיבור בחינת הוא  תורה

בזוהרווווששששתתתתיייי מבוארי אלו בחינות
לעברית):הקדוש בתרגו ע"ב, דפה קדושי)

והיא:ההההבבבבחחחחייייננננהההה דעה, בלא דיבור הראשונה,

מוצא''''ווווממממיייי ולא בתורה לעסוק שתשוקתו
באהבת והוא אותו, שילמד מי

אותה, לומד בבבבגגגגממממגגגגווווהתורה בבבבהההה ווווממממגגגגממממגגגג
עעעעווווללללהההה,,,, וווודדדדייייבבבבוווורררר דדדדייייבבבבוווורררר ככככלללל  ייייוווודדדדעעעע ששששאאאאייייננננוווו
דדדדייייבבבבוווורררר בבבבאאאאוווותתתתוווו ממממחחחח ההההוווואאאא בבבבררררוווו ווווההההקקקקדדדדוווושששש

אאאאוווותתתתוווו,,,, אותוווווממממקקקקבבבבלללל סביב אותו ונוטע
עצי דיבורי מאות יונע הנחל,

שכתוב: זהו נחל'. 'ערבי ונקראי ,גדולי
תמיד"' תשגה יט)..."באהבתה ה, (משלי

ללימודוווובבבבממממאאאאממממרררר קורא הזוהר מוסגר:
כי זה וזכור נחל'. 'ערבי הזה

...להמש זאת נצטר

בדעה:ההההבבבבחחחחייייננננהההה דיבור השניה,

התורה''''אאאאששששרררריייי דרכי את שיודעי אות
שה ישרה, בדר בה ומשתדלי
רפואה'... שכול למעלה, חיי עצי נוטעי

במיליווווככככווווווווננננתתתת בבבבהההההזוהר ווווממממגגגגממממגגגג''''
ייייוווודדדדעעעע',',',', ששששאאאאייייננננוווו היינובבבבגגגגממממגגגגוווו

מפיו, התורה מילות את מוציא שהוא
הבנה... ללא בגירסא,

מהגירסא...ווווייייששששננננהההה לנפש גדולה 16תועלת

המובאתווווללללפפפפנננניייי לתועלת שנעבור
בדעה... הדיבור על מעט נדבר מהגירסא

ישנה התורה,16. לאותיות אלקית קדושה

אותן להוציא זוכה הוא וכאשר

נוראות פועל הוא הרי תורה, אהבת מתוך מפיו,

ומשתלשלת נמשכת ומשם מרום, עלבשמי

עצומה... הארה נפשו

ונביאודבר הקודש. כתבי בכל מבואר זה

מהם: שנים

החיד"אכתב זרהמרן עבודה מסכת עינים, (פתח

רבא), ואמר ד"ה רבאיט. ואמר וז"ל:

ואף דמשכח גב על ואף איניש ליגריס לעולם

קאמר... מאי ידע דלא גב על

ותיבותהתורהאפשר אותיות כי לדבר לתתטעם

אות כל כי למעלה רוחניות מעוררות

הספירות מבחינת ידוע לרוחניות בצורתה רומזת

ז

מוקדש לרפואת אהרון בן מרים הי"ו
ולזיווג הגון להודיה בת יהודית תחי'



  
      



דעתווווואאאאיייי יעמיק שהוא ככל כי חולק
יזכה הוא לשמה, הקדושה בתורה
שגופו עד התורה, בקדושת להתקדש

לה'. קודש נהיה

חכמתוווווככככלללל שכלי ליהודי זה
שזה ליהודי א .ויצבי חזקי
לזכות אחרת דר ישנה ,כ לא

...לכ

ישמע לא ואם חיים, סכנת של מצב הוא

וקרוב. ודאי סופו - להם

הכלר' שנה. עשרה שבע בן רק אז היה שלמהל'ה

לשכנעו וניסו לבריאותו, ודאגו לשלומו חרדו

וענה נאנח הוא אך הרופאים, לעצת להישמע

המודאגים: אםלקרוביו 'התורההיאתמציתחיי.

כי לימודה, מאי אמות בסוף הרי תורה, אלמד לא

למות לי מוטב תורה. ללא לחיות מסוגל אינני

תורה'... מביטול למות מאשר תורה, לימוד מתוך

בתורה.ר' ולהתייגע ללמוד המשיך שלמהל'ה

באורח מחוליו התאושש דבר של בסופו

שבעיםמופתי. לגיל עד ימים האריך הוא

ולהעמיד ענפה משפחה להקים וזכה וחמש,

תלמידים. של דורות

נוסףונביא קצא):סיפור עמוד כארבעים(שם לפני

פרופסור ידוע, רופא בירושלים חי שנה

רחמילביץ'. אחדמשה על פעם התבטא זה רופא

למעלה חי הוא שאם בדורו, התורה מגדולי

הרפואה. ישלשרוףאתכלספרי משמוניםשנה,

זלמןעל איסר הרב על זאת? אמר הוא מי

איסר ר' בהיות האזל'. ה'אבן בעל מלצר,

הוא מופלאה. היתה התמדתו צעיר, בחור זלמן

צרכי על השגיח לא וכלל מעט, וישן מעט אכל

בלימודיו המשיך אירוסיו, לאחר גם גופו.

מאוד. שנחלש עד ימימה, כימים

השחפת,באותם במחלת לקה הוא ימים

מחוסן, ובלתי חלוש גופו ובהיות

לקרוביו נתנו הם תקוה. לו הותירו לא הרופאים

ר' אפסיים. הם חייו להצלת שהסיכויים להבין,

להודיע ושלח המצב, את הבין זלמן איסר

לה, הבהיר הוא לאשורו. המצב את לארוסתו

השידוך. את תבטל אם כלל עליה יקפיד שלא

נאחזוקרובי אך בצער, הידיעה את קיבלו הכלה

לבטלאת - החתן של מצידו שבאה בהצעה

זו. מצרה הכלה את ול'שחרר' לאלתר השידוך

סירבה הכלה - צפוי בלתי ממקור הגיעה ההפתעה

בני פנו להם בצר השידוך. את לבטל תוקף בכל

כדתמה-ּיעׁשה. עצה ליטול חיים', ל'חפץ ֵֶַָהמשפחה

הםה'חפץ הכלה. קרובי טענות את שמע חיים'

תיאור החתן של הרפואי אתמצבו תיארו

הכלה, טענת את שמע במקביל ומדוייק. אמיתי

השידוכין. קשרי את ולקיים להמשיך המתעקשת

שהםהיתה:תשובתו אנשים 'ישנם

ימים'. שמאריכים אנשים וישנם בריאים,

וראתההכלה יבריא, שהחתן מכך הבינה

מה זמן ואכן לתקותה. אישוש בהם

ממחלתו, להתאושש החל החתן מכן לאחר

כמתוכנן. נערכו והנישואין

כר"מר' לשמש הספיק מלצר זלמן איסר

בסלוצק ור"מ אב"ד סלבודקא, בישיבת

ישראל, לארץ לעלות זכה מכן לאחר ובקלצק.

חיים' 'עץ ישיבת לשלשיםשנהכראש קרוב וכיהן

וארבע...בירושלים. שמונים בגיל נפטר הוא

  
      



ההההתתתתווווררררהההה יייידדדדייייעעעעתתתת  ההההתתתתככככללללייייתתתת

עיקרככככוווולללל כי חולק ללא מסכימי
הנלמד הלימוד הוא התורה לימוד
כל ע המחשבה ריכוז ומתו בעיו

הכחות.

וווואאאאייייההההאאאאדדדד ההההתתתתננננששששאאאאוווותתתת עעעעייייקקקקרררר ככככיייי חחחחווווללללקקקק
וווודדדדווווקקקקאאאא ,,,,בבבבעעעעייייוווו ההההללללייייממממוווודדדד יייידדדדיייי עעעעלללל ההההוווואאאא
ננננעעעעייייממממוווותתתת אאאאתתתת ללללחחחחוווושששש זזזזווווככככהההה ההההוווואאאא ההההעעעעייייוווו יייידדדדיייי עעעעלללל

אאאאתתתת ההההממממבבבבייייאאאאהההה ההההייייאאאא ווווההההייייאאאא ההההתתתתווווררררהההה ממממתתתתייייקקקקוווותתתת
פפפפננננייייממממייייתתתת.... ששששממממחחחחהההה ההההררררגגגגששששתתתת לללליייידדדדיייי ההההאאאאדדדד

רבה,ווווללללככככ הושענא שאחר היו דוקא
את בדעת, הדיבור את המסמל היו
תורה'! 'שמחת נקרא ,בעיו התורה לימוד
יותר לעומק התורה את שמביני ככל כי

יותר. טהורה לשמחה זוכי 17כ

מעצם אצול נכבד ואור רוחניות יש אות ולכל

באות ההוא האור שיגיע עד משתלשל הספירות

עליונות קדושות צורות יהיו פיו ומהבל ההוא

בשרשם מהתיבותמתקשרות תיבה וכשיזכור

תנועת ומסיבת בה המצורפות האותיות כח יניע

פיו בהבל יתהוה עוד בזה זה והכאתם ההם כחות

הגירסא מועיל ולזה חדש... ומציאות רוחניות

קאמר... מאי ידע דלא גב על אף לבד...

שכתבומצאנו רביעילמהר"ל חלק אגדות, (חידושי

יט.), זרה עבודה רבאמסכת 'ואמר וז"ל:

יהגה'... ואח"כ תורה אדם ילמוד לעולם

ויעייןפירוש, תורה שילמד המדה אין כי

ילמד רק שלמד, מה מקצת באותו

כי יעיין. כך ואחר בפה לו ששגורה עד תורה

כאשר בתחילה והחכמה העיון לו נקנה אין

כבר הוא כאשר רק תורה, בעל האדם אין

ומצליח... העיון אל מקרב אז תורה בעל נקרא

כמו'ליגריס - וכו'' ידע דלא ואע"ג איניש

לר הואאיה,שמביא סוף דסוף

ידי על לתורה דיבוק לו ויש לתורה מתחבר

היטב.הדיבור עיי"ש עליו... תורה בעל ושם

ומכח ימים.17. לאריכות זוכה הוא שמחתהתורה

ישראל יחל בספר הובא ווכך חלק (אבות

שליט"א), לאו מאיר ישראל הרב הגדול לגאון קצ, וז"ל:עמוד

עולם,מאז גדולי חכמים תלמידי היו ומתמיד

ומים צר מלחם ניזונו גשמי, בצמצום שחיו

ובכל - חולי וידוע חלש גוף בעלי היו אף הם לחץ,

ניתן היה לא כלל לימודם בעת ימים. האריכו זאת

עלומים בכחות למדו והם גופם, בחולשת להבחין

שאבו הם כי בחוש, ניכר היה ושיבה. זקנה עד

באופן הוכיחו חייהם התורה. מלימוד חיותם

ביותר, חייםלעושיה'.המובהק 'נותנת התורה כי

הכהן,מסופר שלמה רבי שלמה', ה'חשק על

שבע בן בהיותו שכבר וילנא, רבני מגדולי

והפוסקים הש"ס כל את פה בעל ידע שנה, עשרה

- הכהן מאיר ישראל רבי מנוער, ידידו בוריים. על

שלו התורה שאהבת עליו, העיד חיים' ה'חפץ בעל

ממש. נפש מסירות כדי עד שחקים הרקיעה

שלמהל'הלאחר ר' חלה שלו, המצוה בר

שנמשכה אנושה, במחלה הכהן

שלא אותו, הזהירו הרופאים שנים. כארבע

אינו גופו כי בלימודו, המדה על יתר יתאמץ

- בשלו הוא אולם בנטל. לעמוד מסוגל

בלי כסדרן, תמידים בלימודיו המשיך

המשיך גופו ואכן, גופו. במצב להתחשב

עליו כי אותו, הזהירו שהרופאים עד ונחלש,

מאוד, כבר חלוש לבו כליל. מלימודו לחדול

המצב בחייו. לו לעלות עלול קל מאמץ וכל

מוקדש לזיווג הנגון ליפית בת רחל אדלה  תחי'
ולרפואת רפאל חיים בן שרה שישמע שמיעה תקינה ויתקשר נכון עם הסביבה



  
      



דעתווווואאאאיייי יעמיק שהוא ככל כי חולק
יזכה הוא לשמה, הקדושה בתורה
שגופו עד התורה, בקדושת להתקדש

לה'. קודש נהיה

חכמתוווווככככלללל שכלי ליהודי זה
שזה ליהודי א .ויצבי חזקי
לזכות אחרת דר ישנה ,כ לא

...לכ

ישמע לא ואם חיים, סכנת של מצב הוא

וקרוב. ודאי סופו - להם

הכלר' שנה. עשרה שבע בן רק אז היה שלמהל'ה

לשכנעו וניסו לבריאותו, ודאגו לשלומו חרדו

וענה נאנח הוא אך הרופאים, לעצת להישמע

המודאגים: אםלקרוביו 'התורההיאתמציתחיי.

כי לימודה, מאי אמות בסוף הרי תורה, אלמד לא

למות לי מוטב תורה. ללא לחיות מסוגל אינני

תורה'... מביטול למות מאשר תורה, לימוד מתוך

בתורה.ר' ולהתייגע ללמוד המשיך שלמהל'ה

באורח מחוליו התאושש דבר של בסופו

שבעיםמופתי. לגיל עד ימים האריך הוא

ולהעמיד ענפה משפחה להקים וזכה וחמש,

תלמידים. של דורות

נוסףונביא קצא):סיפור עמוד כארבעים(שם לפני

פרופסור ידוע, רופא בירושלים חי שנה

רחמילביץ'. אחדמשה על פעם התבטא זה רופא

למעלה חי הוא שאם בדורו, התורה מגדולי

הרפואה. ישלשרוףאתכלספרי משמוניםשנה,

זלמןעל איסר הרב על זאת? אמר הוא מי

איסר ר' בהיות האזל'. ה'אבן בעל מלצר,

הוא מופלאה. היתה התמדתו צעיר, בחור זלמן

צרכי על השגיח לא וכלל מעט, וישן מעט אכל

בלימודיו המשיך אירוסיו, לאחר גם גופו.

מאוד. שנחלש עד ימימה, כימים

השחפת,באותם במחלת לקה הוא ימים

מחוסן, ובלתי חלוש גופו ובהיות

לקרוביו נתנו הם תקוה. לו הותירו לא הרופאים

ר' אפסיים. הם חייו להצלת שהסיכויים להבין,

להודיע ושלח המצב, את הבין זלמן איסר

לה, הבהיר הוא לאשורו. המצב את לארוסתו

השידוך. את תבטל אם כלל עליה יקפיד שלא

נאחזוקרובי אך בצער, הידיעה את קיבלו הכלה

לבטלאת - החתן של מצידו שבאה בהצעה

זו. מצרה הכלה את ול'שחרר' לאלתר השידוך

סירבה הכלה - צפוי בלתי ממקור הגיעה ההפתעה

בני פנו להם בצר השידוך. את לבטל תוקף בכל

כדתמה-ּיעׁשה. עצה ליטול חיים', ל'חפץ ֵֶַָהמשפחה

הםה'חפץ הכלה. קרובי טענות את שמע חיים'

תיאור החתן של הרפואי אתמצבו תיארו

הכלה, טענת את שמע במקביל ומדוייק. אמיתי

השידוכין. קשרי את ולקיים להמשיך המתעקשת

שהםהיתה:תשובתו אנשים 'ישנם

ימים'. שמאריכים אנשים וישנם בריאים,

וראתההכלה יבריא, שהחתן מכך הבינה

מה זמן ואכן לתקותה. אישוש בהם

ממחלתו, להתאושש החל החתן מכן לאחר

כמתוכנן. נערכו והנישואין

כר"מר' לשמש הספיק מלצר זלמן איסר

בסלוצק ור"מ אב"ד סלבודקא, בישיבת

ישראל, לארץ לעלות זכה מכן לאחר ובקלצק.

חיים' 'עץ ישיבת לשלשיםשנהכראש קרוב וכיהן

וארבע...בירושלים. שמונים בגיל נפטר הוא

ז

לעילוי נשמת גסטון עמוס בן מזל מסעודה ז"ל
נלב"ע  י"ב אלול - תנצב"ה



  
     



ששאלנו:וווועעעעתתתתהההה השאלות לשתי נחזור

אאאאיו זכירת הוא ביותר היעיל הפתרו
.לסו זאת משאירי מדוע המיתה,

בהזכרת המלחמה את יתחילו יושמיד

תורההמיתה ללמוד קוד צרי (ולמה

שמע)? קריאת ולקרוא

לאההההננננססססייייוווו המיתה יו שהזכרת הוכיח
כלל?... מועילה

אימאוידוע דס"ג(בינה)אשר הוי"ה סוד היא

מילוי פעמים ועשר בחינותיה, עשר בכל

נחל' 'ערבי גימטריא י,ס"ג וד, הוא: ס"ג (מילוי

י), שם.או, עיין דאימא, הגבורות והן

מוהר"ןומובא תורהבליקוטי ובתניינא ו, תורה (קמא

אתפה) ומקיים המחיה הוא ס"ג שהשם

יסוגו שלבל והנפולות, הירודות הנפשות כל

ויתרחקו ושלום, חס סגאחור, "כולו בסוד: -

ד),יחדיו" נג, שנפלו(תהלים הנשמות אותן שאפילו

עדיין ומתחתיו, תחתיות בשאול עמקים בעמקי

יתברך, אליו לשוב טובה תקוה להן השםיש כי

הנסוגים כל את מחיה ס"ג, במילוי הוי"ה הקדוש

חס לגמרי, יפלו לבל להחזיקם מקדושתם אחור

אף כן ועל בניה, על אימאדמסככא היא כי ושלום,

נמתק הדין אין זה כל עם מתערין, דינין שמינה

בשרשו, עלאלא בחושך כך כל שנפל ידיובזה

בפגם בפרטיות הרבה, ופשעים עוונות חטאים,

על ממשיך זה ידי שעל ליצלן, רחמנא הברית,

סודהבינה שנאבדממנו דיניםהרבה, (שהיאעצמו

הרבהההבנה), שילמד - יתקן בעצמו בזה

ובזהבעצמו מבין, בפשיטותובתמימותאףשאינו

הארה עליו שתומשך הנצחי, לתיקונו יבוא

ס"ג... שם מסוד מאוד מאוד ונוראה נפלאה

ז"לבסוד חכמינו שאמרו פ"אמה חגיגה (ירושלמי,

למוטב',ה"ז): יחזירנו שבה ואור'המאור

מבינה, דנפיק חסד דאיהי אתקרי כןרז ועל

קיא:): אור(כתובות תורה, באור המשתמש כל

מחייהו. חדשתורה ואור חיות עליו ימשך כי

לצאת, שצריך ממקום ולצאת הכל, ואמרלתקן

זיע"א מברסלב נחמן רבי סימןהגה"ק (שיחותהר"ן,

הקדושהיט), האנשיםהרחוקיםמן אותן שאפילו

שרגילים עד רעה, במצודה שנלכדו מאוד,

רחמנא ליצלן, רחמנא ושלום, חס בעבירות,

כך, כל גדול התורה של הכח כן פי על אף לישזבן,

שרגילין העבירות מן אותם להוציא שיכולה עד

ושלום. חס וחיובבהם, להםחוקקבוע יעשו ואם

איך יהיה וכך כך ויום יום בכל ללמוד חזק

על הרעה ממצודתם לצאת יזכו בוודאי שיהיה,

מאוד... גדול התורה כח כי התורה, ידי

בתמימותוהעיקר הלימוד ריבוי ידי על

גמרא דפי הרבה לומר ובפשיטות,

וכו'.... ערוך בשולחן וסימנים משניות ופרקי
להידבק ויזכה לגמרי, הרע יצרו את יכניע שאז

דאתי, מעלמא הגנוז אור עליו וימשך יתברך, בו

על לו וימחלו הבינה, שהיא הימים, שבעת אור

ז"ל חכמינו שאמרו כמו עוונותיו, ה:):כל (ברכות

לו מוחלין חסדים ובגמילות בתורה העוסק כל

ובירושלמי עוונותיו, כל ה"ח)על פ"ד השנה (ראש

ע שקיבלתם כיון מעלהאיתא: תורה, עול ליכם

כי מימיכם, חטאתם לא כאילו עליכם אני

לגמרי. הרע היצר כח ממנו נתבטל

ל:):איתאועוד ברוך(קידושין הקדוש אמר

תורה לו ובראתי הרע יצר בראתי הוא,

אתם אין - בתורה עוסקים אתם ואם תבלין,

בידו! נמסרים

בךתנא פגע אם בני, ישמעאל: רבי דברי

זה בך),מנוול מתגרה הרע יצר רש"י: (פירש

נימוח, - הוא אבן אם המדרש, לבית משכהו

מתפוצץ... - הוא ברזל ואם

  
     



ממממתתתתממממללללאאאאתתתת............ תתתתייייבבבבהההה ככככלללל

במעבראאאאננננוווו ,הדמדומי בעת נמצאי
ובעת הגאולה. לזמ הגלות זמ שבי
שהיו מהמושגי הרבה לצערנו הזו
כל במש ויהודיה יהודי לכל ברורי

...סמי באבק התכסו ,השני

כמעטוווואאאאחחחחדדדד ש'נעלמו' מהדברי
ונרחיב: האותיות'. 'קדושת הוא לחלוטי

אותיותבבבבללללששששוווו 27 ישנ (22הקודש

אותיות 5 ועוד כפופות אותיות

סופיות),  כמהאותיותפשוטות של וצירו
(2 מילה'.(מינימו' "התנ בלשו נקרא

'תיבה'. ג נקראת ה'מילה' חז"ל ובלשו

ווווההההטטטטעעעע,"התנ מלשו חז"ל ששינו
והוא: גדול, סוד ללמדנו

ווווההההתתתתפפפפייייללללהההה,,,,ככככלללל ההההתתתתווווררררהההה ממממתתתתייייבבבבוווותתתת וווותתתתייייבבבבהההה תתתתייייבבבבהההה
אאאאווווררררוווו ממממתתתתגגגגללללהההה ששששבבבבתתתתווווככככהההה ''''ככככלללליייי'''' ההההייייאאאא ההההרררריייי

כלי).ייייתתתתבבבברררר והיינו 'תיבה' שנקראת הטע (וזה

הקודמי.וווודדדדבבבברררר בדורות ברור היה זה
עומדי היו ה כאשר ולכ

הקדושה,בתפילה בתורה עוסקי או
התיבות את מפיה מוציאי היו ה

אמת. ובדביקות ואהבה, ביראה

גרמהווווההההתתתתממממייייממממוווותתתת אשר היא הזו הנוראה
.יתבר לה' עת בכל קרובי להיות לה

אחורהאאאא מתקד שהעול היו
ולבאר: לחזור צריכי ענק. בצעדי

העומקדדדדעעעע את להבי לזכות הרוצה אד כי
לגרוס לכ קוד צרי הגמרא, של

גמרא. ודפי משנה פרקי מאוד אאאאוווותתתתהההההרבה
ררררחחחחבבבביייי ככככלללליייי ננננפפפפששששוווו בבבבתתתתוווו ייייווווצצצצררררתתתת גגגגייייררררססססאאאא

ניגשממממאאאאוווודדדד,,,, הוא מכ לאחר כאשר וממילא
מספיק לו יש ,הדברי עומק את ללמוד
התורה. עומק של האור את לקבל כלי

חז"לללללככככ סג.)הורונו ''''דדדדללללייייגגגגממממררררואמרו:(שבת
ללללייייססססבבבברררר'.'.'.'. ווווההההדדדדרררר בתחילתאאאאיייינננניייישששש כלומר,

שיותר כמה לגרוס ירבה האד של דרכו
פי על א וזאת גמרא, ודפי משנה פרקי
לומד, שהוא מה את לעומק מבי לא שהוא
 לומד שהוא מה את שוכח הוא א ג וכ
רחבי כלי תיצור זאת שגירסא משו
בהמש לזכות יוכל כ ידי ועל בנפשו,

ובהבנתו. בלימודו גדול לאור דרכו

החכמהררררססססאאאאווווההההגגגגיייי כלי את תתק הזו
18שנפגמו...

אנו ולכן18. בתיקונים, כעת עוסקים

של ממכתבו קטע כאן נעתיק

זיע"א שיק שלמה אליעזר רבי (אשרהגה"ק

תקפ"ח), מכתב ח"ה מעטבנחל שהדברים והגם

וז"ל: עמוקים.

נקראכתב הבנה בלי שהלימוד הקדוש הזוהר

מה פי על יובן לכך והטעם נחל', 'ערבי

יעקב' ה'קהילות נחל'),שכתב 'ערבי ש'ערבי(ערך

מתערין דינין דמינה דאימא גבורות הם נחל'

רחמים. היא ובעצמה

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



  
     



ששאלנו:וווועעעעתתתתהההה השאלות לשתי נחזור

אאאאיו זכירת הוא ביותר היעיל הפתרו
.לסו זאת משאירי מדוע המיתה,

בהזכרת המלחמה את יתחילו יושמיד

תורההמיתה ללמוד קוד צרי (ולמה

שמע)? קריאת ולקרוא

לאההההננננססססייייוווו המיתה יו שהזכרת הוכיח
כלל?... מועילה

אימאוידוע דס"ג(בינה)אשר הוי"ה סוד היא

מילוי פעמים ועשר בחינותיה, עשר בכל

נחל' 'ערבי גימטריא י,ס"ג וד, הוא: ס"ג (מילוי

י), שם.או, עיין דאימא, הגבורות והן

מוהר"ןומובא תורהבליקוטי ובתניינא ו, תורה (קמא

אתפה) ומקיים המחיה הוא ס"ג שהשם

יסוגו שלבל והנפולות, הירודות הנפשות כל

ויתרחקו ושלום, חס סגאחור, "כולו בסוד: -

ד),יחדיו" נג, שנפלו(תהלים הנשמות אותן שאפילו

עדיין ומתחתיו, תחתיות בשאול עמקים בעמקי

יתברך, אליו לשוב טובה תקוה להן השםיש כי

הנסוגים כל את מחיה ס"ג, במילוי הוי"ה הקדוש

חס לגמרי, יפלו לבל להחזיקם מקדושתם אחור

אף כן ועל בניה, על אימאדמסככא היא כי ושלום,

נמתק הדין אין זה כל עם מתערין, דינין שמינה

בשרשו, עלאלא בחושך כך כל שנפל ידיובזה

בפגם בפרטיות הרבה, ופשעים עוונות חטאים,

על ממשיך זה ידי שעל ליצלן, רחמנא הברית,

סודהבינה שנאבדממנו דיניםהרבה, (שהיאעצמו

הרבהההבנה), שילמד - יתקן בעצמו בזה

ובזהבעצמו מבין, בפשיטותובתמימותאףשאינו

הארה עליו שתומשך הנצחי, לתיקונו יבוא

ס"ג... שם מסוד מאוד מאוד ונוראה נפלאה

ז"לבסוד חכמינו שאמרו פ"אמה חגיגה (ירושלמי,

למוטב',ה"ז): יחזירנו שבה ואור'המאור

מבינה, דנפיק חסד דאיהי אתקרי כןרז ועל

קיא:): אור(כתובות תורה, באור המשתמש כל

מחייהו. חדשתורה ואור חיות עליו ימשך כי

לצאת, שצריך ממקום ולצאת הכל, ואמרלתקן

זיע"א מברסלב נחמן רבי סימןהגה"ק (שיחותהר"ן,

הקדושהיט), האנשיםהרחוקיםמן אותן שאפילו

שרגילים עד רעה, במצודה שנלכדו מאוד,

רחמנא ליצלן, רחמנא ושלום, חס בעבירות,

כך, כל גדול התורה של הכח כן פי על אף לישזבן,

שרגילין העבירות מן אותם להוציא שיכולה עד

ושלום. חס וחיובבהם, להםחוקקבוע יעשו ואם

איך יהיה וכך כך ויום יום בכל ללמוד חזק

על הרעה ממצודתם לצאת יזכו בוודאי שיהיה,

מאוד... גדול התורה כח כי התורה, ידי

בתמימותוהעיקר הלימוד ריבוי ידי על

גמרא דפי הרבה לומר ובפשיטות,

וכו'.... ערוך בשולחן וסימנים משניות ופרקי
להידבק ויזכה לגמרי, הרע יצרו את יכניע שאז

דאתי, מעלמא הגנוז אור עליו וימשך יתברך, בו

על לו וימחלו הבינה, שהיא הימים, שבעת אור

ז"ל חכמינו שאמרו כמו עוונותיו, ה:):כל (ברכות

לו מוחלין חסדים ובגמילות בתורה העוסק כל

ובירושלמי עוונותיו, כל ה"ח)על פ"ד השנה (ראש

ע שקיבלתם כיון מעלהאיתא: תורה, עול ליכם

כי מימיכם, חטאתם לא כאילו עליכם אני

לגמרי. הרע היצר כח ממנו נתבטל

ל:):איתאועוד ברוך(קידושין הקדוש אמר

תורה לו ובראתי הרע יצר בראתי הוא,

אתם אין - בתורה עוסקים אתם ואם תבלין,

בידו! נמסרים

בךתנא פגע אם בני, ישמעאל: רבי דברי

זה בך),מנוול מתגרה הרע יצר רש"י: (פירש

נימוח, - הוא אבן אם המדרש, לבית משכהו

מתפוצץ... - הוא ברזל ואם

ז

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



  
      



ששששההההוווואאאא.... ככככממממוווו לו19ההההוווואאאא שיזכור ידי על כ ועל
שמע וקריאת התורה אל יחזור המיתה יו
כל על או יו בכל בתורה לעסוק שיתגבר
יפול ולא יו בכל שמע קריאת יקרא פני

סו יזכה בוודאי ואז דבר. משו בדעתו
שעי נמצא, הרע. היצר לנצח סו קרכל

כנ"ל... התורה ידי על הרע היצר נצחו
השבוע...ווווננננעעעעבבבבוווורררר לפרשת

ללללעעעעתתתתיייידדדד ההההייייאאאא ההההאאאאממממייייתתתתייייתתתת ההההששששממממחחחחהההה

כיההההפפפפררררששששהההה "והיה בפסוק: מתחילה שלנו
אלקי ה' אשר האר אל תבוא

בה" וישבת וירשתה נחלה ל נותדברי)

א). הקדושכו, החיי ה)והאור פסוק ש)

הנפש ביאת על הללו הפסוקי את ביאר
העליו פטירתה).לעול (לאחר

לריוווואאאאתתתת מראית ולקח" המילי
ב),האדמה" פסוק על(ש :כ ביאר 

ובענין רבי19. הגה"צ של משלו את נביא זה

זיע"א גלינסקי יוםיעקב - (והגדת

,(316 עמוד וסוכות, עצמוכיפור מצא אדם וז"ל:

פסקו במכולת פרנסה. לתת(הפסיקו)מחוסר

נחמץ. והלב מרעב בכו הילדים בהקפה,

הבית ושלום התגרה מתנחלת בא, וכשהמחסור

נט.),מופר מציעא אמר(בבא צד. מכל לו אוי

הדברים את קלה במזוודה לי 'ארזי לאשתו:

הגדולה לעיר ואלך ושבת, חול בגדי הנחוצים,

וברכות בתפילות ממנו נפרדה פרנסה'. לחפש

המחוז. לעיר בדרכו לחצותו היער, אל ְָוׂשםפעמיו

נהמותהשמש היער. בלב והוא לערוב, עמדה

העבירו לציד המשחרות הטרף חיות

מוגן מקום ללילה, מקלט חיפש בבשרו. צמרמורת

ונדחק סלע, בנקיק מערה מצא הטרף. מחיות

ישרה ורצפתה התרחבה שבפנים נוכח לתוכה.

יופתע שלא אבנים, בכמה הפתח את חסם ונוחה.

שלו).ּבׁשנתֹו לישון.(בשינה ושכב ערבית, התפלל ְִָ

חדרבבוקר השמש ואור האבנים, את פינה

בירכתיה. אור בניצוצות הבחין למערה.

מצא באגדות, כמו נעתקה: ונשימתו לבחון, פנה

ערימת דרכים. שודדי של מסתורם במערת עצמו

בשלל נגוהות שלחה ומרגליות טובות אבנים

בכל סדורים, היו שטרות ותכריכי צבעים,

כסף מטבעות זהב, דינרי נערמו בצד הערכים.

כקורנס: נקש בחוזקה, פעם לבו נחושת. ופרוטות

זה יהיה כאן, אםימצאוהו נפשו. על להימלט עליו

מידסו הוא יכול ידו, בהישג רב כה עושר אבל פו.

דירה לרכוש חובותיו, כל לכסותאת לביתו, לשוב

יקח במה אך סחורה. גדוש עסק ולהקים מרווחת

מזוודה! לו יש הרי נזכר: הרב? האוצר את

המזוודהנטלה התכרכמו: ופניו ופתחה,

להחלפה בגדים מקום. בה אין מלאה,

באנחה ספק. בלי שבת, ובגדי הוא. צריך הרי

חפן ברירה, אין חבל. כמה המזוודה, את סגר

בשני היהלומים, באחד כיסיו, שני ומילא בידו

ויצא. השתופף משהו, זה גם זהב. דינרי

טיפש.

שוטה! איזה

שעה.אוצר בתוך להתעשר נדירה הזדמנות לפניך,

כמהזרוק הבגדים. פנהאת והגרבים, החולצה את

כשהם אבל ונצרכים, חשובים יקרים שהם

תחרות! בני אינם ודינרים יהלומים מקום תופסים

כמותם!... תריסרים לקנות תוכל אחד, בדינר

  
     



ששששווווטטטטהההה!!!! תתתתההההייייהההה אאאאלללל

כתבההההגגגגהההה""""קקקק זיע"א מברסלב נת רבי
הלכות ליקוטי בספרו (או"ח

כב), אות ה הלכה סעודה כ:הלכות

הזואאאאיייי בעצה להשתמש הגמרא כוונת
המפתה, הרע יצר כנגד להתגבר כדי
את להזהיר היא הגמרא כוונת אלא

היצר. מתחבולות האד

לוככככבבבברררר יש במוחו, שפג מי שג התבאר
אמירת ידי על הכל לתק אפשרות

ובפשטות. בתמימות התורה תיבות

משניות,עעעעלללל ,"תנ הרבה שיגרוס ידי
בסופו יזכה וחסידות, הלכה ש"ס,

התורה. לעומקי להגיע דבר של

מנסהאאאא זאת, היודע הרע היצר
ושולח תיקונו אל להגיע מהאד
לימוד', נקרא לא 'זה ...'בלבולי' לו

באיכות'... תורה 'ביטול

הרעוווואאאאזזזז והיצר גורס... לא כמוב הוא
יש! וצועק: באויר סלטה מבצע
בגלל מסוגל, לא הוא בעיו ללמוד ניצחתי!
סולד... הוא ומהגירסא ונסיונותיו, חטאיו

כלל! תורה ללא שלי! הוא ...ומעכשיו

בחיל:ווווההההגגגגממממרררראאאא צועקת הקדושה

לעול!ייייאאאא פה חיי לא תזכור חביבי!
הרצפה על ישכבו כול אחד יו
הקבורה ולאחר הדלת... לכיוו והרגלי

האד ואומלל .וחשבו די לית נצטר
תורה... ריח ללא למעלה שיגיע

האמתווווזזזזהההה על שמסתכל מי קדשו: לשו
המיתה יו באמת ויזכור לאמיתו,
עובר כצל חייו ימי יעברו סו כל שסו
לא בוודאי וכו'. וחשבו די לת ויצטר
דברי ויקיי הרע היצר הסתת על יסתכל
בכל בתורה לעסוק לברכה זכרונ רבותינו
סו כי שיהיה, אי יהיה יעבור ולא חוק יו

למוטב. יחזירהו שבה המאור סו כל

לעסוקווווזזזזהההה שציוה הנ"ל הגמרא כוונת היה
לנצח כדי שמע בקריאת או בתורה
ידי על ניצחו שלא לאו וא הרע. היצר
להתנכל הרע היצר ירצה ואזי התורה.
מאחר לגמרי מהתורה לדחותו עליו
לנצח התורה עסק לו מועיל שאי שרואה
עד כ כל נופלי יש ולפעמי הרע היצר
שמע קריאת מלקרות אפילו אות שדוחה
מחמת בדעתו דבר הבעל שמפילו ידי על
היצר של דרכו כ כי ,הרעי מעשיו ריבוי
אומר למחר כ עשה לו אומר היו הרע:

וכו'. לו שאומר עד כ עשה לו

היינוווווההההעעעעצצצצהההה המיתה', יו לו 'יזכור זה. על
סו כל שסו המיתה יו שיזכור

למות. מוכרח בבבבוווווווודדדדאאאאיייייהיה ההההככככלללל בבבבססססוווו וווואאאאזזזז
אאאאייייזזזזהההה ההההעעעעוווולללל בבבבזזזזהההה ששששחחחחטטטט ממממהההה ככככלללל ייייוווותתתתרררר טטטטוווובבבב
אאאא אאאא ששששממממעעעע ווווקקקקררררייייאאאאתתתת וווותתתתפפפפייייללללהההה תתתתווווררררהההה דדדדייייבבבבוווורררר

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



  
      



ששששההההוווואאאא.... ככככממממוווו לו19ההההוווואאאא שיזכור ידי על כ ועל
שמע וקריאת התורה אל יחזור המיתה יו
כל על או יו בכל בתורה לעסוק שיתגבר
יפול ולא יו בכל שמע קריאת יקרא פני

סו יזכה בוודאי ואז דבר. משו בדעתו
שעי נמצא, הרע. היצר לנצח סו קרכל

כנ"ל... התורה ידי על הרע היצר נצחו
השבוע...ווווננננעעעעבבבבוווורררר לפרשת

ללללעעעעתתתתיייידדדד ההההייייאאאא ההההאאאאממממייייתתתתייייתתתת ההההששששממממחחחחהההה

כיההההפפפפררררששששהההה "והיה בפסוק: מתחילה שלנו
אלקי ה' אשר האר אל תבוא

בה" וישבת וירשתה נחלה ל נותדברי)

א). הקדושכו, החיי ה)והאור פסוק ש)

הנפש ביאת על הללו הפסוקי את ביאר
העליו פטירתה).לעול (לאחר

לריוווואאאאתתתת מראית ולקח" המילי
ב),האדמה" פסוק על(ש :כ ביאר 

ובענין רבי19. הגה"צ של משלו את נביא זה

זיע"א גלינסקי יוםיעקב - (והגדת

,(316 עמוד וסוכות, עצמוכיפור מצא אדם וז"ל:

פסקו במכולת פרנסה. לתת(הפסיקו)מחוסר

נחמץ. והלב מרעב בכו הילדים בהקפה,

הבית ושלום התגרה מתנחלת בא, וכשהמחסור

נט.),מופר מציעא אמר(בבא צד. מכל לו אוי

הדברים את קלה במזוודה לי 'ארזי לאשתו:

הגדולה לעיר ואלך ושבת, חול בגדי הנחוצים,

וברכות בתפילות ממנו נפרדה פרנסה'. לחפש

המחוז. לעיר בדרכו לחצותו היער, אל ְָוׂשםפעמיו

נהמותהשמש היער. בלב והוא לערוב, עמדה

העבירו לציד המשחרות הטרף חיות

מוגן מקום ללילה, מקלט חיפש בבשרו. צמרמורת

ונדחק סלע, בנקיק מערה מצא הטרף. מחיות

ישרה ורצפתה התרחבה שבפנים נוכח לתוכה.

יופתע שלא אבנים, בכמה הפתח את חסם ונוחה.

שלו).ּבׁשנתֹו לישון.(בשינה ושכב ערבית, התפלל ְִָ

חדרבבוקר השמש ואור האבנים, את פינה

בירכתיה. אור בניצוצות הבחין למערה.

מצא באגדות, כמו נעתקה: ונשימתו לבחון, פנה

ערימת דרכים. שודדי של מסתורם במערת עצמו

בשלל נגוהות שלחה ומרגליות טובות אבנים

בכל סדורים, היו שטרות ותכריכי צבעים,

כסף מטבעות זהב, דינרי נערמו בצד הערכים.

כקורנס: נקש בחוזקה, פעם לבו נחושת. ופרוטות

זה יהיה כאן, אםימצאוהו נפשו. על להימלט עליו

מידסו הוא יכול ידו, בהישג רב כה עושר אבל פו.

דירה לרכוש חובותיו, כל לכסותאת לביתו, לשוב

יקח במה אך סחורה. גדוש עסק ולהקים מרווחת

מזוודה! לו יש הרי נזכר: הרב? האוצר את

המזוודהנטלה התכרכמו: ופניו ופתחה,

להחלפה בגדים מקום. בה אין מלאה,

באנחה ספק. בלי שבת, ובגדי הוא. צריך הרי

חפן ברירה, אין חבל. כמה המזוודה, את סגר

בשני היהלומים, באחד כיסיו, שני ומילא בידו

ויצא. השתופף משהו, זה גם זהב. דינרי

טיפש.

שוטה! איזה

שעה.אוצר בתוך להתעשר נדירה הזדמנות לפניך,

כמהזרוק הבגדים. פנהאת והגרבים, החולצה את

כשהם אבל ונצרכים, חשובים יקרים שהם

תחרות! בני אינם ודינרים יהלומים מקום תופסים

כמותם!... תריסרים לקנות תוכל אחד, בדינר

ז

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



  
       



הזוהר בספר אומרו נטדר ד (בשלח

ממממההההממממצצצצוווווווותתתתע"א), ההההאאאאדדדד ייייעעעעששששהההה אאאאששששרררר ככככלללל ככככיייי
עעעעלללל ממממתתתתקקקקבבבב חחחחיייי בבבבעעעעוווודדדדוווו טטטטוווובבבביייי ווווממממעעעעששששיייי

ננננססססייייעעעעתתתתוווו,,,, ייייוווו עעעעדדדד יייידדדד עעעעלללל מקבליייידדדד ובה
לפני והל" אומרו: כדר ,המל פני

"ח),צדק נח, 'ולקחת(ישעיה אומרו: והוא
בידו יקח לא פירוש וגו'', פרי כל מראשית
המובחרי מדברי אלא ה' פני להקביל

הזה... בעול שעשה
...למבי ודי

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

ווווטטטטבבבבעעעעיייי ככככששששררררווווננננוווותתתת,,,, ככככחחחחוווותתתת,,,, עעעע ננננווווללללדדדד אאאאדדדד ככככלללל אאאא....

אאאאדדדד אאאא ללללאאאא.... אאאאוווו חחחחככככ ייייההההייייהההה אאאא גגגג ווווככככ ....ממממייייווווחחחחדדדדיייי

ממממהההה אאאא אאאאששששררררייייוווו.... חחחחככככממממהההה,,,, ששששלללל ררררחחחחבבבביייי ככככלללליייי עעעע ווווננננווווללללדדדד זזזזככככהההה

ללללקקקקבבבבלללל ייייזזזזככככהההה אאאאיייי ,',',','חחחחככככ'''' ללללההההקקקקרררראאאא זזזזככככהההה ששששללללאאאא אאאאדדדד ייייעעעעששששהההה

ההההקקקקדדדדווווששששהההה???? ההההתתתתווווררררהההה ששששלללל ווווההההחחחחככככממממהההה ההההאאאאוווורררר אאאאתתתת

צריבבבב.... התורה, חכמת את להשיג לזכות כדי ,לכ

לקליטת הראוי מקו ולבו במוחו האד להכי

את לקלוט הוא יכול 'כלי' יצר שהאד ולאחר החכמה.

דר יתבר ה' לו שמשפיע החכמה התורה.אור

כליגגגג.... מהשמי במתנה וקיבל שזכה אד ג

,ובהירי בבבבאאאאחחחחתתתתמזוככי ייייפפפפגגגגוווו ההההוווואאאא חחחחללללייייללללהההה אאאא

ווווששששפפפפייייככככוווותתתת עעעעררררייייוווותתתת גגגגייייללללוווויייי זזזזררררהההה,,,, עעעעבבבבוווודדדדהההה ההההעעעעבבבבייייררררוווותתתת:::: ממממההההששששללללשששש

!!!!ללללפפפפייייררררוווורררריייי ווווייייתתתתפפפפווווררררררררוווו ייייששששבבבבררררוווו ככככללללייייוווו ככככלללל ,,,,ומעתהדדדדממממיייי

פגמיו ובגלל ,חכ להיות עליו שנגזר אד יעשה מה

ההבנה, את ואיבד מוחו, כלי את שבר ,הנוראי

תורה? לאור לזכות יוכל הוא כיצד

האותיות.דדדד.... קדושת על לשמור  היא לכ התשובה

עצומי כלי בתוכ מכילות הקודש אותיות

כדי לכ לנפש. וזיכו עצו אור האד על שמושכי

אור  האלקי לאור לבסו ולזכות חכמה' ל'כלי לזכות

הרבה מפיו להוציא האד על הקדושה, התורה

שהאד תפילה ידי על נעשה וזה קדושה. של אותיות

מפיו בהרהור)מוציא מהתפילה.(ולא ומילה מילה כל

פרקיהההה.... מאוד הרבה לגרוס צרי האד ,נוס ודבר

גמרא. ודפי ננננפפפפששששוווומשנה בבבבתתתתוווו ייייווווצצצצררררתתתת גגגגייייררררססססאאאא אאאאוווותתתתהההה

ממממאאאאוווודדדד,,,, ררררחחחחבבבביייי הואככככלללליייי מכ לאחר כאשר וממילא

כלי מספיק לו יש ,הדברי עומק את ללמוד ניגש

התורה. עומק של האור את לקבל

ללללווווממממדדדד,,,,וווואאאא ששששההההוווואאאא ממממהההה אאאאתתתת ללללעעעעווווממממקקקק ממממבבבביייי ללללאאאא ששששההההוווואאאא פפפפיייי עעעעלללל

ההההגגגגייייררררססססאאאא ללללווווממממדדדד,,,, ששששההההוווואאאא ממממהההה אאאאתתתת ששששווווככככחחחח אאאא וווואאאאפפפפייייללללוווו

ייייווווככככלללל ככככ יייידדדדיייי וווועעעעלללל בבבבננננפפפפששששוווו,,,, ררררחחחחבבבביייי ככככלללליייי תתתתייייצצצצוווורררר ההההזזזזאאאאתתתת

וווובבבבההההבבבבננננתתתתוווו.... בבבבללללייייממממוווודדדדוווו גגגגדדדדוווולללל ללללאאאאוווורררר דדדדררררככככוווו בבבבההההממממשששש ללללזזזזככככוווותתתת

ששששננננפפפפגגגגממממוווו.... ההההחחחחככככממממהההה ככככלללליייי אאאאתתתת תתתתתתתתקקקק גגגגייייררררססססאאאא אאאאוווותתתתהההה ווווללללבבבבססססוווו

ש"ס,וווו.... משניות, ,"תנ הרבה גורס שהאד ידי על

להגיע יזכה דבר של בסופו הוא וחסידות, הלכה

של הפגמי כל את לתק זה ובכח התורה. לעומקי

מנסה הרע היצר א ומחשבה. קדושה בענייני האד

ממנו שמונע ידי על תיקונו אל להגיע מהאד למנוע

לימוד', נקרא לא 'זה של: טענות ידי על תורה לגרוס

וכדו'. באיכות' תורה 'ביטול

'יוווווההההעעעעצצצצהההה את לעצמו יזכיר שהאד היא לכ

שנשאר מה דבר של שבסופו  המיתה'

ורק א זה אאאאייייזזזזההההלאד ההההעעעעוווולללל בבבבזזזזהההה ששששחחחחטטטט ממממהההה ככככלללל

ככככממממוווו ההההוווואאאא אאאא אאאא ששששממממעעעע ווווקקקקררררייייאאאאתתתת וווותתתתפפפפייייללללהההה תתתתווווררררהההה דדדדייייבבבבוווורררר

לבסוששששההההוווואאאא.... ויזכה ויחטו ילמד זאת וכשיזכור

הרע. היצר את לנצח

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



  
       



הזוהר בספר אומרו נטדר ד (בשלח

ממממההההממממצצצצוווווווותתתתע"א), ההההאאאאדדדד ייייעעעעששששהההה אאאאששששרררר ככככלללל ככככיייי
עעעעלללל ממממתתתתקקקקבבבב חחחחיייי בבבבעעעעוווודדדדוווו טטטטוווובבבביייי ווווממממעעעעששששיייי

ננננססססייייעעעעתתתתוווו,,,, ייייוווו עעעעדדדד יייידדדד עעעעלללל מקבליייידדדד ובה
לפני והל" אומרו: כדר ,המל פני

"ח),צדק נח, 'ולקחת(ישעיה אומרו: והוא
בידו יקח לא פירוש וגו'', פרי כל מראשית
המובחרי מדברי אלא ה' פני להקביל

הזה... בעול שעשה
...למבי ודי

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

ווווטטטטבבבבעעעעיייי ככככששששררררווווננננוווותתתת,,,, ככככחחחחוווותתתת,,,, עעעע ננננווווללללדדדד אאאאדדדד ככככלללל אאאא....

אאאאדדדד אאאא ללללאאאא.... אאאאוווו חחחחככככ ייייההההייייהההה אאאא גגגג ווווככככ ....ממממייייווווחחחחדדדדיייי

ממממהההה אאאא אאאאששששררררייייוווו.... חחחחככככממממהההה,,,, ששששלללל ררררחחחחבבבביייי ככככלללליייי עעעע ווווננננווווללללדדדד זזזזככככהההה

ללללקקקקבבבבלללל ייייזזזזככככהההה אאאאיייי ,',',','חחחחככככ'''' ללללההההקקקקרררראאאא זזזזככככהההה ששששללללאאאא אאאאדדדד ייייעעעעששששהההה

ההההקקקקדדדדווווששששהההה???? ההההתתתתווווררררהההה ששששלללל ווווההההחחחחככככממממהההה ההההאאאאוווורררר אאאאתתתת

צריבבבב.... התורה, חכמת את להשיג לזכות כדי ,לכ

לקליטת הראוי מקו ולבו במוחו האד להכי

את לקלוט הוא יכול 'כלי' יצר שהאד ולאחר החכמה.

דר יתבר ה' לו שמשפיע החכמה התורה.אור

כליגגגג.... מהשמי במתנה וקיבל שזכה אד ג

,ובהירי בבבבאאאאחחחחתתתתמזוככי ייייפפפפגגגגוווו ההההוווואאאא חחחחללללייייללללהההה אאאא

ווווששששפפפפייייככככוווותתתת עעעעררררייייוווותתתת גגגגייייללללוווויייי זזזזררררהההה,,,, עעעעבבבבוווודדדדהההה ההההעעעעבבבבייייררררוווותתתת:::: ממממההההששששללללשששש

!!!!ללללפפפפייייררררוווורררריייי ווווייייתתתתפפפפווווררררררררוווו ייייששששבבבבררררוווו ככככללללייייוווו ככככלללל ,,,,ומעתהדדדדממממיייי

פגמיו ובגלל ,חכ להיות עליו שנגזר אד יעשה מה

ההבנה, את ואיבד מוחו, כלי את שבר ,הנוראי

תורה? לאור לזכות יוכל הוא כיצד

האותיות.דדדד.... קדושת על לשמור  היא לכ התשובה

עצומי כלי בתוכ מכילות הקודש אותיות

כדי לכ לנפש. וזיכו עצו אור האד על שמושכי

אור  האלקי לאור לבסו ולזכות חכמה' ל'כלי לזכות

הרבה מפיו להוציא האד על הקדושה, התורה

שהאד תפילה ידי על נעשה וזה קדושה. של אותיות

מפיו בהרהור)מוציא מהתפילה.(ולא ומילה מילה כל

פרקיהההה.... מאוד הרבה לגרוס צרי האד ,נוס ודבר

גמרא. ודפי ננננפפפפששששוווומשנה בבבבתתתתוווו ייייווווצצצצררררתתתת גגגגייייררררססססאאאא אאאאוווותתתתהההה

ממממאאאאוווודדדד,,,, ררררחחחחבבבביייי הואככככלללליייי מכ לאחר כאשר וממילא

כלי מספיק לו יש ,הדברי עומק את ללמוד ניגש

התורה. עומק של האור את לקבל

ללללווווממממדדדד,,,,וווואאאא ששששההההוווואאאא ממממהההה אאאאתתתת ללללעעעעווווממממקקקק ממממבבבביייי ללללאאאא ששששההההוווואאאא פפפפיייי עעעעלללל

ההההגגגגייייררררססססאאאא ללללווווממממדדדד,,,, ששששההההוווואאאא ממממהההה אאאאתתתת ששששווווככככחחחח אאאא וווואאאאפפפפייייללללוווו

ייייווווככככלללל ככככ יייידדדדיייי וווועעעעלללל בבבבננננפפפפששששוווו,,,, ררררחחחחבבבביייי ככככלללליייי תתתתייייצצצצוווורררר ההההזזזזאאאאתתתת

וווובבבבההההבבבבננננתתתתוווו.... בבבבללללייייממממוווודדדדוווו גגגגדדדדוווולללל ללללאאאאוווורררר דדדדררררככככוווו בבבבההההממממשששש ללללזזזזככככוווותתתת

ששששננננפפפפגגגגממממוווו.... ההההחחחחככככממממהההה ככככלללליייי אאאאתתתת תתתתתתתתקקקק גגגגייייררררססססאאאא אאאאוווותתתתהההה ווווללללבבבבססססוווו

ש"ס,וווו.... משניות, ,"תנ הרבה גורס שהאד ידי על

להגיע יזכה דבר של בסופו הוא וחסידות, הלכה

של הפגמי כל את לתק זה ובכח התורה. לעומקי

מנסה הרע היצר א ומחשבה. קדושה בענייני האד

ממנו שמונע ידי על תיקונו אל להגיע מהאד למנוע

לימוד', נקרא לא 'זה של: טענות ידי על תורה לגרוס

וכדו'. באיכות' תורה 'ביטול

'יוווווההההעעעעצצצצהההה את לעצמו יזכיר שהאד היא לכ

שנשאר מה דבר של שבסופו  המיתה'

ורק א זה אאאאייייזזזזההההלאד ההההעעעעוווולללל בבבבזזזזהההה ששששחחחחטטטט ממממהההה ככככלללל

ככככממממוווו ההההוווואאאא אאאא אאאא ששששממממעעעע ווווקקקקררררייייאאאאתתתת וווותתתתפפפפייייללללהההה תתתתווווררררהההה דדדדייייבבבבוווורררר

לבסוששששההההוווואאאא.... ויזכה ויחטו ילמד זאת וכשיזכור

הרע. היצר את לנצח







זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

 בנק הדואר, סניף 1, חשבון 27016519.
וכן בכל עמדות 'נדרים פלוס'

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:1519:0519:48 באר שבע
18:1419:0319:46תל אביב

18:1519:0419:47חיפה
18:1319:0319:45אילת

18:1619:0619:49ירושלים
18:05ירושלים 40 דק'

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

 5:50 שחרית, קידוש
ושיעור חסידות 'אליבא דנפשא'

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

שמההתחלה,  ה'  אל  להתפלל  צריך 
משעה שהילד נולד הוא יקבל חינוך 

על טהרת הקודש.

בגן,  הילד  את  שמים  לפעמים  כי 
ידים  נוטלת  לא  שהגננת  ומתברר 
את  מאכילה  כשהיא  וא"כ  בבוקר, 
יש  לכן  טמא.  הוא  האוכל  הילדים, 
בעלות  מטפלות  עם  מעון  להעדיף 
שיש  אברכים,  נשות  שמים,  יראת 
להן את הידיעה הבסיסית של נטילת 

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

 בנק הדואר, סניף 1, חשבון 27016519.
וכן בכל עמדות 'נדרים פלוס'

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:4819:4020:27 באר שבע
18:4719:3920:27תל אביב

18:4919:4120:29חיפה
18:4419:3620:23אילת

18:3019:4120:29ירושלים
18:50ירושלים 20 דק'

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

הילד  את  מכינה  שאמא  בזה 
אותו  מלבישה  תורה,  לתלמוד 
לה  מגיע  זה  על  אותו  ומארגנת 

שכר.

ללמוד  הולך  הוא  שבזכותה  כיון 
תורה וגם שהוא חוזר היא מלמדת 
לה  יש  זה  ועל  הנהנין  ברכות  אותו 

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

לאחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר
מורינו ורבינו הרב ישראל אברג'ל שליט"א מברך אתכם 

בימים אלה לאריכות ימים, בריאות טובה שמחה, ביטחון 
ושלוה בעזרת ה'.

בהתאם להנחיות שיעורי מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א
מתקיימים בימים ראשון עד חמישי בשעה 20:30

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

ניתן להגיע לשיעורים בבית הכנסת המאיר לארץ
רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

ברכת הרב ליום הכיפורים
לאחי ורעי אהובי בית ישראל היקרים הי"ו

ה' הטוב ומקור החיים יחתמנו כולנו לחיים טובים 
ארוכים ולשלום, גאולה וישועה פרטית וכללית 

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"
 בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון.

 שעורי הרב מתקיימים בימים ראשון עד חמישי
בשעה 20:30 בית הכנסת המאיר לארץ

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

 בנק הדואר, סניף 1, חשבון 27016519.
וכן בכל עמדות 'נדרים פלוס'

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:1519:0519:48 באר שבע
18:1419:0319:46תל אביב

18:1519:0419:47חיפה
18:1319:0319:45אילת

18:1619:0619:49ירושלים
18:05ירושלים 40 דק'

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

 5:50 שחרית, קידוש
ושיעור חסידות 'אליבא דנפשא'

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

שמההתחלה,  ה'  אל  להתפלל  צריך 
משעה שהילד נולד הוא יקבל חינוך 

על טהרת הקודש.

בגן,  הילד  את  שמים  לפעמים  כי 
ידים  נוטלת  לא  שהגננת  ומתברר 
את  מאכילה  כשהיא  וא"כ  בבוקר, 
יש  לכן  טמא.  הוא  האוכל  הילדים, 
בעלות  מטפלות  עם  מעון  להעדיף 
שיש  אברכים,  נשות  שמים,  יראת 
להן את הידיעה הבסיסית של נטילת 

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

 בנק הדואר, סניף 1, חשבון 27016519.
וכן בכל עמדות 'נדרים פלוס'

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:4819:4020:27 באר שבע
18:4719:3920:27תל אביב

18:4919:4120:29חיפה
18:4419:3620:23אילת

18:3019:4120:29ירושלים
18:50ירושלים 20 דק'

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

הילד  את  מכינה  שאמא  בזה 
אותו  מלבישה  תורה,  לתלמוד 
לה  מגיע  זה  על  אותו  ומארגנת 

שכר.

ללמוד  הולך  הוא  שבזכותה  כיון 
תורה וגם שהוא חוזר היא מלמדת 
לה  יש  זה  ועל  הנהנין  ברכות  אותו 

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

לאחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר
מורינו ורבינו הרב ישראל אברג'ל שליט"א מברך אתכם 

בימים אלה לאריכות ימים, בריאות טובה שמחה, ביטחון 
ושלוה בעזרת ה'.

בהתאם להנחיות שיעורי מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א
מתקיימים בימים ראשון עד חמישי בשעה 20:30

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

ניתן להגיע לשיעורים בבית הכנסת המאיר לארץ
רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

ברכת הרב ליום הכיפורים
לאחי ורעי אהובי בית ישראל היקרים הי"ו

ה' הטוב ומקור החיים יחתמנו כולנו לחיים טובים 
ארוכים ולשלום, גאולה וישועה פרטית וכללית 

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"
 בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון.

 שעורי הרב מתקיימים בימים ראשון עד חמישי
בשעה 20:30 בית הכנסת המאיר לארץ

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

 בנק הדואר, סניף 1, חשבון 27016519.
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 'היכל נפתלי'

רח' ברוריה 6, 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

הודעה חשובה!
השיעור המרכזי באשדוד חזר למקומו הקבוע

כאשר אדם שומע ומבין את חשיבות לימוד 
התורה וקיום המצוות, ורואה בילדיו את דור 
ילדיו  שגם  ומשתוקק  רוצה  הוא  ההמשך, 
להקריב  מוכן  הוא  לכן  הנכונה,  בדרך  ילכו 
לכל  ולדאוג  שביכולתו  כל  ולעשות  מעצמו 
ויקיימו  מה שהם צריכים כדי שילמדו תורה 
אריכות  לאחר  שהרי  ורצון,  בשמחה  מצוות 
לנצח  הבא  בעולם  לאדם  שיעמוד  מה  ימים 
זה לא כסף ולא זהב, לא תפקיד ולא קריירה.

מה שיועיל לו זה רק אם הוא גידל בנים טובים 
להיות  צריכה  בזה  לכן  ה',  בדרך  שהולכים 

עיקר השקעתו של האדם בעולם הזה.

פרשת כי תבוא
כ' אלול התשפ"א

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:5019:3920:27 באר שבע
18:5119:4020:28תל אביב

18:5119:4020:28חיפה
18:4819:3820:26אילת

18:5419:4320:31ירושלים
18:34ירושלים 40 דק'


