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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

. . . . . . . . . . . . . . . . . פעל והגו ל 1הנשמה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . לכ הוא שבתו 6שבת

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שני שה 8שלשה

. . . . . . . . . . . . . קודש בשבת העולמות 9עליית
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . שבת האר 14ושבתה
. . . . . . . . . . . . . כדמותנו בצלמנו אד 16נעשה
. . . . . . . . . . . . . . . . . . בפני פני  18תשובה
. . . . . . . . . . . . . . . . . השכחה הסרת  19טהרה
. . . . . . . . . . . . . . . . . ה' קראתי 25ממעמקי
. . . . . . . . ולמעשה להלכה  האמור  מ 26העולה

תוכן העניינים

  
        



 הכיפורי הכיפורי הכיפורי הכיפורי יויויויו   ויל ויל ויל ויל פרשת פרשת פרשת פרשת 

פפפפעעעעלללל ווווההההגגגגוווו לללל ההההננננששששממממהההה

הכיפוריבבבבסססספפפפרררר יו  דעת עמודיוס)

(65ול מאיר שלו רבי לגאו
הבא: הסיפור הובא שליט"א

זצ"לההההגגגגאאאאוווו ערוסי אל אברה רבי
מלמד היה שבתימ מכוכבא
סיפורי ושמע ,תימ בערי תינוקות
הכתב. על העלה שאות מזקניה רבי
הנאמר הפיוט על זה, סיפור ביניה
הכיפורי יו של ערבית בתפילת

:('פעל והגו ל ('הנשמה

זצ"לללללממממששששוווורררררררר הלוי יהודה רבינו האלקי
שהגיעה יחידה בת היתה
היתה, המעלות בכל מושלמת .לפרק
הרב, אמר דחתה... לה שהוצע מה וכל

הורונו הקדושי קיג.):'חכמינו פסחי)

ולכ לה! ות עבד שחרר  בגרה בת
יהא הזה הבית בשער שיבוא הראשו
או מיוחס עשיר, או עני יהא ,לחת לה

טיפש!' או חכ אשפתות, ב

בחלוששששממממעעעעהההה כסאה שמה ונרעדה. אשתו
להרחיק כדי השער אל הנשק
קרא והרב זב. וכל צרוע כל מועד מבעוד
ובחצות יצועו, על ועלה שמע קריאת

כמנהגו. בתורה, לעסוק ק הלילה

רועיבבבבחחחחצצצצוווותתתת,,,, נער הרב אשת ראתה
ומטהו עיזי כביר עטו
השער מחסה אל ובא מתנהל בידו,
'מה אליו: ומיהרה חרדה תחתיו. ושוכב
לח ככר 'קח ברגש, לחשה פה', ל
הרב יצא מעט עוד כי ,רגלי ושא

'!ב וניג להתפלל,

ררררטטטטצרי .לככר צרי 'איני הרועה:
הטורד, הגש מפני למחסה אני

זה'. בשער ומצאתיו

ההההחחחחססססרררריייי''''קו' בפניו, טענה ,'שערי
אחר!' מחסה ל ומצא

'הניחיני''''ממממהההה הרועה, מלמל בזה', רע
.'אל ואחר מעט, ואיש

יחלהננננססססווווגגגגהההה אחריה. סגרה והשער אחור,
יצא בטר הרועה שיקו בלבה

באשמורת היה. כ לא א הבוקרבעלה.
ההל את וראה השער, את הרב פתח
 הציר חריקת לקול בבגדיו. מכורבל

עיניו. ופקח זע

הרב.''''ממממיייי שאל בני', אתה

ההל.''''ייייההההוווודדדדיייי ענה ,'מסכ
למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

- כל הזכויות שמורות -
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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.



  
        



ה,אאאאממממרררר השמי מ  זיווגי' הרב:
כרצונו'. נא יעשה

הקדוש,ההההלללל היו לכבוד לטבול הרב
מפסקת. סעודה וסעד מנחה התפלל
בטלית והתעט החג גלימת את לבש
להתפלל הכנסת לבית והל מצוייצת
העיזי וכביר לידו, חתנו הל ערבית.
וחתנו האלקי לבית הרב נכנס לגופו.
ברכיו בי ראשו ש בחצר, נשאר
בראש ונדו פניו, על הכל עברו .ונרד

הרב. של למזלו

לומרתתתתפפפפייייללללתתתת והחלו הסתיימה, ערבית
נכנס לפתע הסליחות. את
בזיו קורונות ופניו ,אד הכנסת לבית
לו. משתאי והכל לבימה, עלה .עליו
פיוט בנעימה משורר והחל פיו פתח

.מעול שמעו לא אשר ערב,

אאאאיייי''''ההההננננששששממממהההה אאאאששששרררר צצצצוווורררר ,,,,פפפפעעעעלללל ווווההההגגגגוווו לללל
....עעעעממממלללל עעעעלללל חחחחווווססססהההה לללל דדדדווווממממהההה

ייייוווואאאאששששררררוווו בבבבממממצצצצוווותתתת ,,,,גגגגבבבברררריייי דדדדררררככככככככ
ממממעעעעייייללללהההה,,,, תתתתממממעעעעללללוווו וווואאאאלללל ,,,,ההההככככייייפפפפוווורררריייי

בבבבאאאאככככייייללללהההה.... אאאאססססוווורררר ההההוווואאאא בבבבייייוווו

ררררחחחחוווובבבבתתתתעעעעננננייייתתתת אאאאלללל ללללפפפפנננניייי ,,,,וווובבבבתתתתחחחחננננוווו ההההייייוווו
אאאאססססוווורררר עעעעללללייייהההה,,,, ממממששששממממיייי בבבבייייוווו ,,,,ווווחחחחננננוווו

בבבבששששתתתתייייהההה'.'.'.'. ההההוווואאאא

חמשתככככ את בפיוטו ופירט המשי
:במילי וחת זה קדוש שביו העינויי

עעעעללללייייככככ''''ההההתתתתבבבבששששררררוווו צצצצווווררררככככ זזזזהההה,,,, בבבבייייוווו ככככיייי
,,,,ווווטטטטההההררררתתתת טטטטההההוווורררריייי ממממיייי ייייזזזזהההה,,,,

.'.'.'.'חחחחטטטטאאאאתתתת אאאאששששרררר ממממחחחחטטטטאאאאוווותתתתייייככככ

ססססיייייייימאירי ופניו הבימה, מ וירד פיוטו
גדול וככה בגבורתו, כשמש
מבית ויצא עקבותיו על סב בעבודתו.

בפליאה. אחריו הביט הרב הכלהכנסת.
זיוו, ולנוע הקורנת לדמותו התפלאו
הרגש, מלא הערב, מקולו והתפעלו

החדש... הפיוט ומתוכ

ששששבבבבעעעעתתתתיייי,לה זר היותו בשל השתאו
אבל עלומה. חידה והופעתו

הלוי)הרב יהודה גדול(הרב שהיה
אדיר וגאו ולדורות, בדורו המשוררי
,אלקי ואיש רזי חכ ובנסתר, בנגלה
השיר, של המחשבת למלאכת הבי
לכל הבי ובתנועותיו. ביתדותיו השקול
לנפשו... מנוחה מצא ולא ומעמקיו, רמזיו

הישבבבבססססייייווווממממהההה בחתנו נתקל התפילה של
מכורבל הכנסת, בית בחצר
והחידה לביתו. עמו והל העירו באדרתו,
היו למחרת העת. כל מנוח לו נתנה לא
לבית והל באשמורת הרב השכי

בקהל... רחש עבר לפתע הכנסת.

הדורההההזזזזרררר ,המתפללי בי דר לו פילס
מכוסות ופניו פארו, בגלימת היה נאה
מקומו לו פינה והחז לבימה, עלה בטליתו.
כל את והתפלל הזר עמד כבוד. ביראת

  
        



בוא''''אאאא ,המפת על תשכב כי ל מה ,כ
הרב. הזמינו מיטה!' ל ואציע ה', ברו

הרועי,''''ללללאאאא נער ענה למיטה', הסכנתי
המרצפת, אבני על בפינה לי 'די
.'השערי בפתיחת יפריעוני שלא ובלבד

,',',','ככככררררצצצצווווננננ''''אבקש א' הרב, לו אמר
שאשוב עד כשעה, לי להמתי

שחרית'. פת יחדיו ונסעד התפילה, מ

והצטנההההבבבבטטטטייייחחחח לבית נכנס הנער,
והרבנית החדר. חושקתבפאת

מפני חרדה קמות. ועיניה שפתיה,
הבאות.

,,,,מביתוווואאאאככככ הרב שב חששה. התאמת
.אנשי מני עמו והביא הכנסת
וא ,אירוסי משתה וער לבתו קרא
חתנו להלביש ביקש הכינו. החופה את
העיזי 'ביר :החת אמר .נאי בבגדי

בשרי'. את מחמ

אמרבבבבייייקקקקשששש ראשו. מחלפות גח
ראשי'. את מחמ 'שערי :החת

סירבבבבבייייקקקקשששש לרגליו. מנעלי שינעל
'!יח ליל הורגלתי ימי 'כל :החת

שלאאאאממממרררר ורצונו לאיש, אשה 'מה' הרב:
החופה'. אל נל כבודו. הוא אד

ובוכה.ווווההההייייתתתתהההה יושבת הנערה

רבאאאאממממרררר פע 'שמעתי :הרועי נער
לקדש לאד שאסור שאמר,

את לראות רצוני שיראנה. עד אשה
הנערה!'

בפינתאאאאממממרררר היא יושבת ,עיני 'שא הרב:
בידיה'. פניה ומליטה החדר

שומע'.אאאאממממרררר:::: באי עמה לשוחח 'רצוני

קקקקא קמה .הסמו לחדר וניגש
כפופה. בקומה ש והלכה היא
זוהרות. ועיניה יצאה, קלה שעה כעבור
יצא מה' אמרתי, אשר 'הוא הרב: אמר
שב והחת החופה, את ערכו הדבר!'
ולחלוב המרעה אל לצאת למלאכתו

הפרות. את

הרב:עעעעררררבבבב לו אמר הגיע. הכיפורי יו
את וטול ראש את ח 'בני,
בית אל ול ביד בורית קח ,ציפורני
מעלי העזי כביר את הסר .המרח

לבנה'. משי גלימת ואלביש

מיומיי?'ששששאאאאלללל יו 'מה הנער:

הכיפוריאאאאממממרררר יו כי תדע 'הלא לו:
לסלוח לאדונינו היו קדוש מחר,

עוונותינו'. כל על ולמחול

יתייסרררררטטטט שחטא, 'מי הרועה: הנער
רועה .חטאי לי אי אני, ברחיצה.
שמור לאיש. הרעותי לא באמונה, אני
פרותי'. לי נוח אני ,לעצמ גלימת

בגלל!ננננאאאאננננחחחחהההה 'הכל ואמרה: הרבנית
עלינו!' שהעטית החרפה גדולה מה ראה

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



  
        



ה,אאאאממממרררר השמי מ  זיווגי' הרב:
כרצונו'. נא יעשה

הקדוש,ההההלללל היו לכבוד לטבול הרב
מפסקת. סעודה וסעד מנחה התפלל
בטלית והתעט החג גלימת את לבש
להתפלל הכנסת לבית והל מצוייצת
העיזי וכביר לידו, חתנו הל ערבית.
וחתנו האלקי לבית הרב נכנס לגופו.
ברכיו בי ראשו ש בחצר, נשאר
בראש ונדו פניו, על הכל עברו .ונרד

הרב. של למזלו

לומרתתתתפפפפייייללללתתתת והחלו הסתיימה, ערבית
נכנס לפתע הסליחות. את
בזיו קורונות ופניו ,אד הכנסת לבית
לו. משתאי והכל לבימה, עלה .עליו
פיוט בנעימה משורר והחל פיו פתח

.מעול שמעו לא אשר ערב,

אאאאיייי''''ההההננננששששממממהההה אאאאששששרררר צצצצוווורררר ,,,,פפפפעעעעלללל ווווההההגגגגוווו לללל
....עעעעממממלללל עעעעלללל חחחחווווססססהההה לללל דדדדווווממממהההה

ייייוווואאאאששששררררוווו בבבבממממצצצצוווותתתת ,,,,גגגגבבבברררריייי דדדדררררככככככככ
ממממעעעעייייללללהההה,,,, תתתתממממעעעעללללוווו וווואאאאלללל ,,,,ההההככככייייפפפפוווורררריייי

בבבבאאאאככככייייללללהההה.... אאאאססססוווורררר ההההוווואאאא בבבבייייוווו

ררררחחחחוווובבבבתתתתעעעעננננייייתתתת אאאאלללל ללללפפפפנננניייי ,,,,וווובבבבתתתתחחחחננננוווו ההההייייוווו
אאאאססססוווורררר עעעעללללייייהההה,,,, ממממששששממממיייי בבבבייייוווו ,,,,ווווחחחחננננוווו

בבבבששששתתתתייייהההה'.'.'.'. ההההוווואאאא

חמשתככככ את בפיוטו ופירט המשי
:במילי וחת זה קדוש שביו העינויי

עעעעללללייייככככ''''ההההתתתתבבבבששששררררוווו צצצצווווררררככככ זזזזהההה,,,, בבבבייייוווו ככככיייי
,,,,ווווטטטטההההררררתתתת טטטטההההוווורררריייי ממממיייי ייייזזזזהההה,,,,

.'.'.'.'חחחחטטטטאאאאתתתת אאאאששששרררר ממממחחחחטטטטאאאאוווותתתתייייככככ

ססססיייייייימאירי ופניו הבימה, מ וירד פיוטו
גדול וככה בגבורתו, כשמש
מבית ויצא עקבותיו על סב בעבודתו.

בפליאה. אחריו הביט הרב הכלהכנסת.
זיוו, ולנוע הקורנת לדמותו התפלאו
הרגש, מלא הערב, מקולו והתפעלו

החדש... הפיוט ומתוכ

ששששבבבבעעעעתתתתיייי,לה זר היותו בשל השתאו
אבל עלומה. חידה והופעתו

הלוי)הרב יהודה גדול(הרב שהיה
אדיר וגאו ולדורות, בדורו המשוררי
,אלקי ואיש רזי חכ ובנסתר, בנגלה
השיר, של המחשבת למלאכת הבי
לכל הבי ובתנועותיו. ביתדותיו השקול
לנפשו... מנוחה מצא ולא ומעמקיו, רמזיו

הישבבבבססססייייווווממממהההה בחתנו נתקל התפילה של
מכורבל הכנסת, בית בחצר
והחידה לביתו. עמו והל העירו באדרתו,
היו למחרת העת. כל מנוח לו נתנה לא
לבית והל באשמורת הרב השכי

בקהל... רחש עבר לפתע הכנסת.

הדורההההזזזזרררר ,המתפללי בי דר לו פילס
מכוסות ופניו פארו, בגלימת היה נאה
מקומו לו פינה והחז לבימה, עלה בטליתו.
כל את והתפלל הזר עמד כבוד. ביראת

  
        



בוא''''אאאא ,המפת על תשכב כי ל מה ,כ
הרב. הזמינו מיטה!' ל ואציע ה', ברו

הרועי,''''ללללאאאא נער ענה למיטה', הסכנתי
המרצפת, אבני על בפינה לי 'די
.'השערי בפתיחת יפריעוני שלא ובלבד

,',',','ככככררררצצצצווווננננ''''אבקש א' הרב, לו אמר
שאשוב עד כשעה, לי להמתי

שחרית'. פת יחדיו ונסעד התפילה, מ

והצטנההההבבבבטטטטייייחחחח לבית נכנס הנער,
והרבנית החדר. חושקתבפאת

מפני חרדה קמות. ועיניה שפתיה,
הבאות.

,,,,מביתוווואאאאככככ הרב שב חששה. התאמת
.אנשי מני עמו והביא הכנסת
וא ,אירוסי משתה וער לבתו קרא
חתנו להלביש ביקש הכינו. החופה את
העיזי 'ביר :החת אמר .נאי בבגדי

בשרי'. את מחמ

אמרבבבבייייקקקקשששש ראשו. מחלפות גח
ראשי'. את מחמ 'שערי :החת

סירבבבבבייייקקקקשששש לרגליו. מנעלי שינעל
'!יח ליל הורגלתי ימי 'כל :החת

שלאאאאממממרררר ורצונו לאיש, אשה 'מה' הרב:
החופה'. אל נל כבודו. הוא אד

ובוכה.ווווההההייייתתתתהההה יושבת הנערה

רבאאאאממממרררר פע 'שמעתי :הרועי נער
לקדש לאד שאסור שאמר,

את לראות רצוני שיראנה. עד אשה
הנערה!'

בפינתאאאאממממרררר היא יושבת ,עיני 'שא הרב:
בידיה'. פניה ומליטה החדר

שומע'.אאאאממממרררר:::: באי עמה לשוחח 'רצוני

קקקקא קמה .הסמו לחדר וניגש
כפופה. בקומה ש והלכה היא
זוהרות. ועיניה יצאה, קלה שעה כעבור
יצא מה' אמרתי, אשר 'הוא הרב: אמר
שב והחת החופה, את ערכו הדבר!'
ולחלוב המרעה אל לצאת למלאכתו

הפרות. את

הרב:עעעעררררבבבב לו אמר הגיע. הכיפורי יו
את וטול ראש את ח 'בני,
בית אל ול ביד בורית קח ,ציפורני
מעלי העזי כביר את הסר .המרח

לבנה'. משי גלימת ואלביש

מיומיי?'ששששאאאאלללל יו 'מה הנער:

הכיפוריאאאאממממרררר יו כי תדע 'הלא לו:
לסלוח לאדונינו היו קדוש מחר,

עוונותינו'. כל על ולמחול

יתייסרררררטטטט שחטא, 'מי הרועה: הנער
רועה .חטאי לי אי אני, ברחיצה.
שמור לאיש. הרעותי לא באמונה, אני
פרותי'. לי נוח אני ,לעצמ גלימת

בגלל!ננננאאאאננננחחחחהההה 'הכל ואמרה: הרבנית
עלינו!' שהעטית החרפה גדולה מה ראה

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.



  
        



אתקקקק וקיד עזה בהתרגשות הרב
הזמינו ובאהבה. בכבוד הבא פני
לאור עד שנמשכה לסעודה עמו להסב
תורה, בדברי שוחחו הלילה כל הבוקר.
לתלמוד למשנה, ממקרא חורזי והיו
קבלה. ולצפונות אגדה לדברי ולהלכה,
כי 'שלחני האורח: אמר הבוקר אור ע

השחר'! עלה

תהיה.אאאאממממרררר אורחי כי ,אשלח 'לא לו:
'!ב ואשמחה אגילה

לדרכי'.ווווההההאאאאווווררררחחחח ואל 'הניחני בשלו:

בתוגגגגדדדדוווולללל שנכנסה עד הרב, של צערו היה
מתי 'עד אמרה: הזר. אל ופנתה
תכיר 'הלא אמרה: ולאביה אבי?' את תצער

הרב... מפי המילי נעתקו בעלי?' את

ללללבבבבססססווווכ תתנכר מדוע 'בני, שאל:
כל?' לעי להתבזות

חז"לאאאאממממרררר:::: אמרו כי מ"ה),'יע פ"ד (אבות

נוטל תורה, מדברי הנהנה שכל
של בכתרו והמשתמש ,העול מ חייו

'!החיי מאר יחלו  מל

באאאאממממרררר דוחק אינו 'איש הרב: לו
תורה בכתר וליהנותלהשתמש

בביתי חדר ל אייחד אבל מכבודה.
שולחני!' על ותאכל

,,,,ומפיוטיוההההססססככככיייי מתורותיו האירה והאר
,בעול המפציעות השמש כקרני

צצצצדדדדייייקקקקהוא זזזזככככרררר עעעעזזזזרררראאאא,,,, אאאאבבבב אאאאבבבבררררהההה ררררבבבבייייננננוווו
ללללבבבבררררככככהההה.... ווווקקקקדדדדוווושששש

ומכחהההההאאאאבבבב בשלימות, לטהרה זכה עזרא
במדרגה אלקות לגילוי נשגבהזכה
כידוע. מאוד, 1ועליונה

ביוווווללללטטטטההההררררהההה להגיע נדרשי אנו הזו
בשיחתנו... כ ועל כיפור.

סיפר שליט"א1. גרליץ מרדכי הרב הגאון

רצה), עמוד ח"א הזהב, וז"ל:(צנתרות

את לבקר לליז'ענסק נכבד אורח הגיע פעם

אלימלך רבי ולתהות(מליז'ענסק)הרבי בהיכלו

כדי תוך בקודש. הנאדרות דרכיו קצות על

אחד על אלימלך רבי לפניו הצביע שם, שהותו

בחשאי: לו וסח מדרשו בית מיושבי

לכם,הרואים ידוע ליהוי זה?! תלמידי אתם

אליהו'! ל'גילוי זוכה כי

קהלתמה על נמנה לא אשר אורח, אותו

ושאל: החסידים,

גדולהלא ספק ללא היה אשר עזרא', ה'אבן

לגילוי לכאורה, זכה, לא זה, מתלמידכם

אליהו גילוי שיש מודה אינו כן, על כי אליהו.

הזה בסיוםבזמן עזרא האבן לדברי הסתם, מן (הכוונה,

מלאכי כד):ספר חכמינו(ג, בימי כי ספק, 'ואין

נראה הנביא)'.הקדושים שומע(אליהו אתה 'הן' ומכלל

הזה). בזמן לא אך נראה, היה חז"ל בימי שרק האיך'לאו',

מה ורואה, זוכה זה, שתלמידכם כן, אם יתכן,

אשר עזרא, אבן אברהם רבי לראות זכה שלא

הראשונים?! מן היה

אלימלך:השיב רבי לו

  
        



אחד. ברצ הפסק, בלא ,כול התפילות
ונעימותיו הנעי קולו אחר שבי הל הקהל
את ופתחו הנפש את שמשכו העריבות
השתפכות רבה, כה התעוררות הלבבות.
לב מקרב תשובה ובעתירה, בתפילה הנפש

...מעול חוו לא ובערגה, בכיסופי

מנחהככככ ,ומוס שחרית והתפלל עמד
לקריאת עד וחזק, הול וקולו ונעילה,
שערי נעילת בעת 'האלקי הוא 'ה'
ערבית תפילת לאחר השכינה. והתעלות
הרב יצא הלבנה. את לקדש הכל יצאו
אמר: בחצר. לו המתנמנ בחתנו ונתקל

הגיעה!' האוכל עת .יו פנה כי ,קו'

נצצו.''''אאאאווווככככלללל!'!'!'!' ועיניו הרועה ננער

מהננננדדדד ידע 'אילו בלבו: ואמר בראשו הרב
לרוחניות עתה מתכוי איני הפסיד!
עונג אבל .בחו כא ברובצו שאיבד
דבר היש  היו חוינ כפי כפשוטו,

לו!' שישוה בעול

לחפשקקקקיייידדדדששששוווו פנה והרב הלבנה, את
לסעוד להזמינו כדי הזר את
והל תמה ואיננו. נעל מצאו. ולא עמו,

ערכהלביתו, אחריו. משתר וחתנו
,מימ ישב והרב ,השולח את בתו

ברעיוניו. תפוס

האאאאממממררררהההה תאכל? לא למה 'אבא בתו: לו
כתפילותינו כזאת, תפילה לאחר
לחיי שנחתמנו אנחנו מובטחי ,היו

'!ולשלו

חידתאאאאממממרררר טורדני, אשר 'הוא הרב:
אדע לא הפלאי. הציבור שליח

מיהו!' אדע שלא עד מנוחה,

אוכל,ננננהההה אינ א' :הרועי נער
באכילה'. אני אפתח

לשובעההההבבבבייייטטטט 'אכול ואמר: בחמלה בו
'!נפש

כיוווובבבבתתתתוווו אמרת, תמיד ה 'אבא, אמרה:
א כבודו. הוא אד של רצונו

מבכר ומעדי)הזר אלמוני,(בוחר להשאר
זהותו?' את לחשו תתעקש מדוע

שחיבר,ווווההההררררבבבב לפיוט הבנת 'אילו בשלו:
יודעת היית אמש, שהשמיע למזמור
אני חייב בדורנו! המשוררי גדול שהוא
זאת, אלא אדע לא אליו. להתוודע

'!אברה ששמו

הבת.''''אאאאיייי שאלה זאת', תדע

חרוזיו:''''ההההפפפפייייייייטטטט בראשי זאת שרוא א א א רמז
 ב ב ב ב דרככ היו חמיר ר ר ר תענית

 ה ה ה ה בקשו עווניכ על וחטאתמ מ מ מ תוודו על
בכל ומדייק הפיוט על חוזר והיה .'עזב
אכילתו סיי חתנו, השתעמ מילה.
רגע וכעבור אחריו, אשתו מיהרה .והל

וסירב. לאכול, באביה להפציר שבה

הלכהללללפפפפתתתתעעעע הדלת. על נקישות נשמעו
כבוד. ביראת ונסוגה לפתוח הבת
ביקשת!' אשר האיש 'הנה לאביה: אמרה

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



  
        



אתקקקק וקיד עזה בהתרגשות הרב
הזמינו ובאהבה. בכבוד הבא פני
לאור עד שנמשכה לסעודה עמו להסב
תורה, בדברי שוחחו הלילה כל הבוקר.
לתלמוד למשנה, ממקרא חורזי והיו
קבלה. ולצפונות אגדה לדברי ולהלכה,
כי 'שלחני האורח: אמר הבוקר אור ע

השחר'! עלה

תהיה.אאאאממממרררר אורחי כי ,אשלח 'לא לו:
'!ב ואשמחה אגילה

לדרכי'.ווווההההאאאאווווררררחחחח ואל 'הניחני בשלו:

בתוגגגגדדדדוווולללל שנכנסה עד הרב, של צערו היה
מתי 'עד אמרה: הזר. אל ופנתה
תכיר 'הלא אמרה: ולאביה אבי?' את תצער

הרב... מפי המילי נעתקו בעלי?' את

ללללבבבבססססווווכ תתנכר מדוע 'בני, שאל:
כל?' לעי להתבזות

חז"לאאאאממממרררר:::: אמרו כי מ"ה),'יע פ"ד (אבות

נוטל תורה, מדברי הנהנה שכל
של בכתרו והמשתמש ,העול מ חייו

'!החיי מאר יחלו  מל

באאאאממממרררר דוחק אינו 'איש הרב: לו
תורה בכתר וליהנותלהשתמש

בביתי חדר ל אייחד אבל מכבודה.
שולחני!' על ותאכל

,,,,ומפיוטיוההההססססככככיייי מתורותיו האירה והאר
,בעול המפציעות השמש כקרני

צצצצדדדדייייקקקקהוא זזזזככככרררר עעעעזזזזרררראאאא,,,, אאאאבבבב אאאאבבבבררררהההה ררררבבבבייייננננוווו
ללללבבבבררררככככהההה.... ווווקקקקדדדדוווושששש

ומכחהההההאאאאבבבב בשלימות, לטהרה זכה עזרא
במדרגה אלקות לגילוי נשגבהזכה
כידוע. מאוד, 1ועליונה

ביוווווללללטטטטההההררררהההה להגיע נדרשי אנו הזו
בשיחתנו... כ ועל כיפור.

סיפר שליט"א1. גרליץ מרדכי הרב הגאון

רצה), עמוד ח"א הזהב, וז"ל:(צנתרות

את לבקר לליז'ענסק נכבד אורח הגיע פעם

אלימלך רבי ולתהות(מליז'ענסק)הרבי בהיכלו

כדי תוך בקודש. הנאדרות דרכיו קצות על

אחד על אלימלך רבי לפניו הצביע שם, שהותו

בחשאי: לו וסח מדרשו בית מיושבי

לכם,הרואים ידוע ליהוי זה?! תלמידי אתם

אליהו'! ל'גילוי זוכה כי

קהלתמה על נמנה לא אשר אורח, אותו

ושאל: החסידים,

גדולהלא ספק ללא היה אשר עזרא', ה'אבן

לגילוי לכאורה, זכה, לא זה, מתלמידכם

אליהו גילוי שיש מודה אינו כן, על כי אליהו.

הזה בסיוםבזמן עזרא האבן לדברי הסתם, מן (הכוונה,

מלאכי כד):ספר חכמינו(ג, בימי כי ספק, 'ואין

נראה הנביא)'.הקדושים שומע(אליהו אתה 'הן' ומכלל

הזה). בזמן לא אך נראה, היה חז"ל בימי שרק האיך'לאו',

מה ורואה, זוכה זה, שתלמידכם כן, אם יתכן,

אשר עזרא, אבן אברהם רבי לראות זכה שלא

הראשונים?! מן היה

אלימלך:השיב רבי לו

  
        



אחד. ברצ הפסק, בלא ,כול התפילות
ונעימותיו הנעי קולו אחר שבי הל הקהל
את ופתחו הנפש את שמשכו העריבות
השתפכות רבה, כה התעוררות הלבבות.
לב מקרב תשובה ובעתירה, בתפילה הנפש

...מעול חוו לא ובערגה, בכיסופי

מנחהככככ ,ומוס שחרית והתפלל עמד
לקריאת עד וחזק, הול וקולו ונעילה,
שערי נעילת בעת 'האלקי הוא 'ה'
ערבית תפילת לאחר השכינה. והתעלות
הרב יצא הלבנה. את לקדש הכל יצאו
אמר: בחצר. לו המתנמנ בחתנו ונתקל

הגיעה!' האוכל עת .יו פנה כי ,קו'

נצצו.''''אאאאווווככככלללל!'!'!'!' ועיניו הרועה ננער

מהננננדדדד ידע 'אילו בלבו: ואמר בראשו הרב
לרוחניות עתה מתכוי איני הפסיד!
עונג אבל .בחו כא ברובצו שאיבד
דבר היש  היו חוינ כפי כפשוטו,

לו!' שישוה בעול

לחפשקקקקיייידדדדששששוווו פנה והרב הלבנה, את
לסעוד להזמינו כדי הזר את
והל תמה ואיננו. נעל מצאו. ולא עמו,

ערכהלביתו, אחריו. משתר וחתנו
,מימ ישב והרב ,השולח את בתו

ברעיוניו. תפוס

האאאאממממררררהההה תאכל? לא למה 'אבא בתו: לו
כתפילותינו כזאת, תפילה לאחר
לחיי שנחתמנו אנחנו מובטחי ,היו

'!ולשלו

חידתאאאאממממרררר טורדני, אשר 'הוא הרב:
אדע לא הפלאי. הציבור שליח

מיהו!' אדע שלא עד מנוחה,

אוכל,ננננהההה אינ א' :הרועי נער
באכילה'. אני אפתח

לשובעההההבבבבייייטטטט 'אכול ואמר: בחמלה בו
'!נפש

כיוווובבבבתתתתוווו אמרת, תמיד ה 'אבא, אמרה:
א כבודו. הוא אד של רצונו

מבכר ומעדי)הזר אלמוני,(בוחר להשאר
זהותו?' את לחשו תתעקש מדוע

שחיבר,ווווההההררררבבבב לפיוט הבנת 'אילו בשלו:
יודעת היית אמש, שהשמיע למזמור
אני חייב בדורנו! המשוררי גדול שהוא
זאת, אלא אדע לא אליו. להתוודע

'!אברה ששמו

הבת.''''אאאאיייי שאלה זאת', תדע

חרוזיו:''''ההההפפפפייייייייטטטט בראשי זאת שרוא א א א רמז
 ב ב ב ב דרככ היו חמיר ר ר ר תענית

 ה ה ה ה בקשו עווניכ על וחטאתמ מ מ מ תוודו על
בכל ומדייק הפיוט על חוזר והיה .'עזב
אכילתו סיי חתנו, השתעמ מילה.
רגע וכעבור אחריו, אשתו מיהרה .והל

וסירב. לאכול, באביה להפציר שבה

הלכהללללפפפפתתתתעעעע הדלת. על נקישות נשמעו
כבוד. ביראת ונסוגה לפתוח הבת
ביקשת!' אשר האיש 'הנה לאביה: אמרה

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



  
        



מערב השבת יו על אמר 'שבת' ,'שבתו
שמוספי התוספת על 'ו'שבתו ערב, ועד

עיי"ש... הקודש... על ומבואר6מחול
.'מ'שבתו גדול יותר ש'שבת' בדבריו

'תווווללללפפפפנננניייי המילי צמד את שנבאר
:נקדי ,'ת

עשרההההקקקקבבבב""""הההה,,,, האציל הבריאה בראשית
חכמה, כתר, :שה ספירות
הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, בינה,

ומלכות. יסוד

ונעלמי,עעעעששששרררר טמירי ,גנוזי ה הספירות
כל ע א כלל, בה השגה לנו ואי
בתו מתלבש הקב"ה כי לדעת עלינו זה
פרטי לכל השרשי וה הספירות עשר

.התחתוני שבעולמות המציאות

הקבלהווווזזזזוווו בתורת בסיסית ידיעה
הזה שבעול הנבראי (וכשלכל

הרוחני), ועשיה יצירה בריאה, ישבעולמות
.הרוחניי העליוני בעולמות שורש

חז"ל אותוכמאמר י פרשה רבה (בראשית

מזלו): לו שאי ועשב עשב כל ל אי'
הברואי שאר בכל זה דר ועל ברקיע',

רוחני. שורש לה שיש

אתסססספפפפייייררררוווותתתתווווממממההההעעעעששששרררר המחיה שפע יורד
אאאאננננווווהמציאות ההההזזזזהההה ווווללללששששפפפפעעעע

אאאאוווורררר.... 7קקקקוווורררראאאאיייי

ווווללללבבבבררררוווואאאאיייי,התחתוני בעולמות הנמצאי
ויצירה נמצאיבריאה שש)

,(שלנו),והעשיההמלאכי העול אאאאננננוווו(שזה
''''ככככלללליייי'''' האור),קקקקוווורררראאאאיייי נכנס ווווההההאאאאוווורררר(שלתוכ

ההההככככלללליייי.... אאאאתתתת ווווממממחחחחייייהההה 8ייייווווררררדדדד

וכתב גינזבורג6. ענין(שם),הרב והנה וז"ל:

בחינת הוא הסוד, דרך על ההקטנה,

אותיות באמצעות ב"ה סוף אין אור צמצום

הכלים ששורש וכידוע הכלים, סוד הקודש,

יתברך בעצמותו האורות, משורש למעלה הוא

אור את לצמצם הכלים בכח כן ושעל כביכול,

חב"ד... בחסידות באריכות כמבואר סוף, האין

יש מקומו.7. כאן ואין בזה, להרחיב

ונחזור: בצורה8. עולמו את ברא הקב"ה

וכלי'. 'אור יש ודבר דבר שבכל כזו

בתוךה'אור' השורה האלקית החיות הוא

הדבר.

מתגלהוה'כלי' ידו ועל שבו הדבר הוא

הזו. החיות

וגוף.ולדוגמא: מנפש מורכב חי, אדם

הנפש, חיות הוא - ה'אור'

הנפש. חיות מתגלה שבו הגוף הוא - וה'כלי'

משנים,וגם מורכב האדם של שכלו

כח עצם הוא - ה'אור' וכלי. מאור

הנראה הגשמי, המוח הוא - וה'כלי' השכל,

לעין.

בסיסיוכך כלל זהו כי הבריאה. בכל זה

יכול לא רוחני אור הקבלה: בתורת

אותו. שיכיל כלי ללא ולהתגלות לשרות

  
        



ללללככככ ההההוווואאאא ששששבבבבתתתתוווו ששששבבבבתתתת

הרבבבבבששששייייחחחחהההה המקובל הגאו שמסר
:כ אמר שליט"א גינזבורג 2יצחק

ההההללללששששוווופעמי שש נאמר 'ת 'ת
:הקשרי בשלשה בתורה,
השבת. ביו כתיב פעמי שלש 3א.

.הכיפורי ביו כתיב פעמיי ב.
השמיטה. במצות כתיב אחת פע 4ג.

זיע"א:וווובבבבייייאאאארררר הרד"ק, קמחי, דוד 5רבינו

ההההעעעעבבבברררריייי עברית)דדדדרררר הלשו)

,,,,ללללההההקקקקטטטטיייי אאאאוווותתתתייייוווותתתת שבתללללההההווווססססיייי' כמו

ד:)בגמראמצינו זקוק(ברכות הנביא שאליהו

העולם את לעבור כדי טיסות לארבע

אליהו כי ידוע, זאת, לעומת לקצה. מקצה

ברית בכל המופיע הברית', 'מלאך הוא הנביא

שבדיוק אחת, לא קורה בוודאי והרי מילה.

כמה נערכות השעה ובאותה הרגע באותו

אם האיך, - תבל קצוות בכמה מילה בריתות

בכולן? להופיע הנביא אליהו יכול כן,

ידיברם, על הנביא אליהו כי הוא, ההסבר

לפני בתשובה ישראל כלל את שהחזיר

כולם שענו עד הכרמל, בהר שבשמים אביהם

האלקים" הוא "ה' לט),ואמרו: יח, זכה(מלכים-א

ישראל. כלל כל בכללנשמהכלליתשל וכך, הואיל

אבינו אברהם של בבריתו יהודי ילד הכנסת עת

הנימולחלק מתנוצצתומתגלהברך השלום, עליו

לו. השייכת לטוב, זכור הנביא, אליהו מנשמת

נשמתו. ושורש חלקו לפי ואחד אחד כל

כאשרהוא יהודי, כל אליהו'. 'גילוי לענין הדין,

לו, כראוי וללטשאתנשמתו לזכך זוכה הוא

מתגלה ואז, אליהו', 'גילוי למדרגת להגיע יכול

הכלל הנשמה לחלק בהתאם הנביא אליהו אליו

שלו. בנשמתו המצוי הנביא אליהו של ישראלית

חלקוהנה, מצוי היה עזרא, האבן של בנשמתו

אליהו של הכללית מנשמתו מאוד גדול

גודל בסדר אליהו' ל'גילוי לזכות וכדי הנביא,

מעבר מאותבשנים, לעבוד עליו היה עצוםשכזה,

לפיכך, אדמות. עלי לחיות לו לסךהשניםשנקצב

ולכן חיותו, בחיים זו למדרגה להגיע ממנו נבצר

גילוי כי הקדושה, דעתו גודל לפי סבור היה

הקדמונים. חז"ל בימי רק שייך היה אליהו

משלמה נמוכות בדרגות צדיקים כן שאין

חלק אך בחובם הטוענים העזרא, האבן

הם הנביא, אליהו של הכללית מנשמתו קטן

בפועל אליהו' 'גילוי לידי להגיע מסוגלים כן

לחלק וביחס בהתאם אנו, בימינו וגם ממש

בנשמתם... המצוי הנביא אליהו מנשמת

בספרו השנה2. שםבאורך).תשובת ראה ריז, (עמוד

וישנה כך:3. כתוב שם אך פעם, עוד

ה' ּדּבר אׁשר הּוא אלהם ֲֲִֵֶֶֶֶַֹ"וּיאמר

לה'" קדׁש ׁשּבת כג)...ׁשּבתֹון טז, (קודם(שמות ֶַַַָֹ

ׁשּבת). כך ואחר ַַַָׁשּבתֹון

וכך ׁשּבתֹון4. ׁשּבת הּׁשביעת "ּובּׁשנה ְִִַַַַַָָָנאמר:

תזרע לא ׂשד לה' ׁשּבת לארץ ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֽיהיה

תזמר" לא ד).וכרמ כה, (ויקרא ְְְְִַֹֹ

ספר לרד"ק5. בביאורהשרשים 'איש' (שורש

'אישון'). המילה

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



  
        



מערב השבת יו על אמר 'שבת' ,'שבתו
שמוספי התוספת על 'ו'שבתו ערב, ועד

עיי"ש... הקודש... על ומבואר6מחול
.'מ'שבתו גדול יותר ש'שבת' בדבריו

'תווווללללפפפפנננניייי המילי צמד את שנבאר
:נקדי ,'ת

עשרההההקקקקבבבב""""הההה,,,, האציל הבריאה בראשית
חכמה, כתר, :שה ספירות
הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, בינה,

ומלכות. יסוד

ונעלמי,עעעעששששרררר טמירי ,גנוזי ה הספירות
כל ע א כלל, בה השגה לנו ואי
בתו מתלבש הקב"ה כי לדעת עלינו זה
פרטי לכל השרשי וה הספירות עשר

.התחתוני שבעולמות המציאות

הקבלהווווזזזזוווו בתורת בסיסית ידיעה
הזה שבעול הנבראי (וכשלכל

הרוחני), ועשיה יצירה בריאה, ישבעולמות
.הרוחניי העליוני בעולמות שורש

חז"ל אותוכמאמר י פרשה רבה (בראשית

מזלו): לו שאי ועשב עשב כל ל אי'
הברואי שאר בכל זה דר ועל ברקיע',

רוחני. שורש לה שיש

אתסססספפפפייייררררוווותתתתווווממממההההעעעעששששרררר המחיה שפע יורד
אאאאננננווווהמציאות ההההזזזזהההה ווווללללששששפפפפעעעע

אאאאוווורררר.... 7קקקקוווורררראאאאיייי

ווווללללבבבבררררוווואאאאיייי,התחתוני בעולמות הנמצאי
ויצירה נמצאיבריאה שש)

,(שלנו),והעשיההמלאכי העול אאאאננננוווו(שזה
''''ככככלללליייי'''' האור),קקקקוווורררראאאאיייי נכנס ווווההההאאאאוווורררר(שלתוכ

ההההככככלללליייי.... אאאאתתתת ווווממממחחחחייייהההה 8ייייווווררררדדדד

וכתב גינזבורג6. ענין(שם),הרב והנה וז"ל:

בחינת הוא הסוד, דרך על ההקטנה,

אותיות באמצעות ב"ה סוף אין אור צמצום

הכלים ששורש וכידוע הכלים, סוד הקודש,

יתברך בעצמותו האורות, משורש למעלה הוא

אור את לצמצם הכלים בכח כן ושעל כביכול,

חב"ד... בחסידות באריכות כמבואר סוף, האין

יש מקומו.7. כאן ואין בזה, להרחיב

ונחזור: בצורה8. עולמו את ברא הקב"ה

וכלי'. 'אור יש ודבר דבר שבכל כזו

בתוךה'אור' השורה האלקית החיות הוא

הדבר.

מתגלהוה'כלי' ידו ועל שבו הדבר הוא

הזו. החיות

וגוף.ולדוגמא: מנפש מורכב חי, אדם

הנפש, חיות הוא - ה'אור'

הנפש. חיות מתגלה שבו הגוף הוא - וה'כלי'

משנים,וגם מורכב האדם של שכלו

כח עצם הוא - ה'אור' וכלי. מאור

הנראה הגשמי, המוח הוא - וה'כלי' השכל,

לעין.

בסיסיוכך כלל זהו כי הבריאה. בכל זה

יכול לא רוחני אור הקבלה: בתורת

אותו. שיכיל כלי ללא ולהתגלות לשרות

ז

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



  
        



קקקקוווודדדדשששש בבבבששששבבבבתתתת ההההעעעעווווללללממממוווותתתת עעעעללללייייייייתתתת

אתההההננננבבבבייייאאאא לו גילה והקב"ה זכה יחזקאל
השלישי, המקדש בית צורת

בספרו. זאת חקק 9והוא

הבא:וווובבבבתתתתוווו הפסוק הובא הארוכה נבואתו
אלקי ה' אמר ההההחחחחצצצצרררר"ה עעעערררר 

קקקקדדדדיייי ההההננננהההה תההההננננייייממממייייתתתת סגר יהיה 
העה ייייתתתתחחחחימי ההההתתתת בבבבייייבי 

יתח" א)...החד מו, (יחזקאל 

שלכלככככבבבברררר ,פעמי וכמה כמה כתבנו
מיליו שלשה ישנ "בתנ פסוק

...הזה10פירושי לפסוק מהפירושי ואחד
הקדוש בזוהר תיקוהובא הזוהר, (תיקוני

ע"א), לח ד הוא:יט 11וזה

אתממממיייי אחת, פע לפחות חש, לא מאתנו
מדברי לא אנחנו לא, המנוחה. טע
היו התפקוד בעקבות שבאה מנוחה על
שבאה מנוחה על מדברי אנו יומי.

ומתיש. קשה מאמ בעקבות

מרוכזתבבבבששששעעעעתתתת האד של נפשו המאמ
בשעתבאבריו הפועלי).(המאמ

בקשת לכתוב שצרי אד ולדוגמא:
מוחו גידי כל עת באותה לנשיא, חנינה

ידו(מחשבה) מרוכזי(כתיבה)ושרירי
בתכליתבמטרה.

ישנוווווללללאאאאחחחחרררר אזי נח, והאד שנגמר
למנוחה. מיוחד טע

כתב ליבוש9. מאיר רבי (הקדמתהגה"ק

יחזקאל) לספר זכההמלבי"ם וז"ל:

נפתחו עיפתה בארץ ואליו הנביא, יחזקאל

קדרות - קדשו במרום ה' שמי בעת השמים,

וערפל ארץ כיסה חושך בעת לבשו, ואופל

מראות ראה והענן הסער מתוך צבי, נחלת

האש... מתוך חזה החשמל ואת אלקים,

חלונותבחסד השמים, לו נפתחו ורחמיו ה'

ואתושערי החיות את וירא ם,

תוך אל לב במשכיות להביט האופנים,

מן וברקים זוהר ולפידים קרנים החדרים,

בשחקים... הוא בהיר אור הגנוז האור

ה'ומאז וידבר לפעמו ה' רוח החל

מיוחדת נבואה ושנה שנה בכל עמו

היום זכרון עם ספר על כתבה אשר

והשנה...

הגר"אוכתב תרומהרבינו פרשת אליהו, (אדרת

האדם) סוד יחזקאלד"ה שזכה שהטעם

אותה שקיבל ובפרט נבואה, לקבל הנביא

גופו וטיהר קידש שיחזקאל לפי לארץ, בחוץ

המשכן. כקדושת קדוש ועשאו

לארץוכמו בחוץ המשכן על שרתה (מדברשהשכינה

הנביא...סיני) יחזקאל על השכינה שרתה גם כך

כך נהר10. בספרו זיע"א הרש"ש רבינו כתב

ע"ב).שלום י (דף

כפי זלמן11. שניאור רבי הגה"ק שביארו

זיע"א והלאה).מלאדי עמודלט שבת' ('חסידותמבוארת-

  
       



כ:ייייווווצצצצאאאא א

אורששששההההאאאאוווורררר הוא מלמעלה, המושפע
הספירות. מעשר המשתלשל חדש

אורווווההההאאאאוווורררר הוא הכלי בתו כבר הנמצא
יותר ומצומצ נשמתוקט (וכדוגמת

גופו). בתו הזמ כל הנמצא אור שהיא יהודי, של

תוווואאאא' המילי צמד פירוש כ
:כ פירוש ,'ת

 מלמעלה.''''ששששבבבבתתתת'''' היורד חדש אור

 ''''המתעוררת''''ששששבבבבתתתתוווו הנשמה אור
לבוראה. להתקרב

שבתווווההההתתתתווווררררהההה אלו, זמני בג' דוקא כתבה
המושג את ושמיטה, כיפור
אלו שבזמני ללמדנו 'שבתו 'שבת
במקור למעלה, מיוחדת התעוררות ישנה
למטה, מיוחדת התעוררות וכ האורות,
לקדושה הגור דבר היהודי, בנפש

נוראה.

ונבאר... ונמשי

............ששששנננניייי ששששהההה ששששללללששששהההה

שליט"אממממממממששששיייי גינזבורג (ש)הרב

מכנה שישנו והג וכותב:
מתחילי שכול השלשה, בי משות
זאת בכל א ,'ת 'ת :במילי
...הפסוקי בסיו ביניה הבדל ישנו

המילה הוא בשמיטה וכ בשבת הסיו
עה ימי "ת כתיב: בשבת 'לה'',
קד לכ יהיה הביעי ב מלאכה

ללללהההה'''' תתתת ב)..."תתתת לה, (שמות 

תוווובבבבששששממממייייטטטטהההה הביעת "בנה נאמר:
לאר יהיה תתתתת 

ד)..."ללללהההה'''' כה, (ויקרא 

אאאא,'לכ' המילה הוא הסיו בכיפור
" ללללככככדכתיב: ההההאאאא תתתת תתתת

לחד תעה תיכנפ את יתוע
"כ ת ערב עד מערב ערב

לב). כג, ש)

ללמדנוווווצצצצרררריייי התורה רצתה מה להבי
הזה? בשינוי

אתווווההההתתתתששששוווובבבבהההה:::: ללמדנו רצתה התורה
.בעול ההארה מתגלה בה הדר

מתגלהבבבבששששבבבבתתתת ההארה ובשמיטה
למעלה עול)תחילה (מבורא

ביו ואילו .התחתוני מתעלי ומכחה
מתגלה ההארה תחילת ,להיפ כיפור
עצומה הארה מתגלה ומכחה למטה

למעלה.

ווווללללככככת 'ת נאמר ובשמיטה בשבת
מה'. תחילתה שהתעוררות לה'',
'לכ הא ת 'ת נאמר ובכיפור

...מכ תחילתה שהתעוררות

ונתחילווווההההדדדדבבבברררריייי ביאור. צריכי
השבת... מעבודת

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



  
        



קקקקוווודדדדשששש בבבבששששבבבבתתתת ההההעעעעווווללללממממוווותתתת עעעעללללייייייייתתתת

אתההההננננבבבבייייאאאא לו גילה והקב"ה זכה יחזקאל
השלישי, המקדש בית צורת

בספרו. זאת חקק 9והוא

הבא:וווובבבבתתתתוווו הפסוק הובא הארוכה נבואתו
אלקי ה' אמר ההההחחחחצצצצרררר"ה עעעערררר 

קקקקדדדדיייי ההההננננהההה תההההננננייייממממייייתתתת סגר יהיה 
העה ייייתתתתחחחחימי ההההתתתת בבבבייייבי 

יתח" א)...החד מו, (יחזקאל 

שלכלככככבבבברררר ,פעמי וכמה כמה כתבנו
מיליו שלשה ישנ "בתנ פסוק

...הזה10פירושי לפסוק מהפירושי ואחד
הקדוש בזוהר תיקוהובא הזוהר, (תיקוני

ע"א), לח ד הוא:יט 11וזה

אתממממיייי אחת, פע לפחות חש, לא מאתנו
מדברי לא אנחנו לא, המנוחה. טע
היו התפקוד בעקבות שבאה מנוחה על
שבאה מנוחה על מדברי אנו יומי.

ומתיש. קשה מאמ בעקבות

מרוכזתבבבבששששעעעעתתתת האד של נפשו המאמ
בשעתבאבריו הפועלי).(המאמ

בקשת לכתוב שצרי אד ולדוגמא:
מוחו גידי כל עת באותה לנשיא, חנינה

ידו(מחשבה) מרוכזי(כתיבה)ושרירי
בתכליתבמטרה.

ישנוווווללללאאאאחחחחרררר אזי נח, והאד שנגמר
למנוחה. מיוחד טע

כתב ליבוש9. מאיר רבי (הקדמתהגה"ק

יחזקאל) לספר זכההמלבי"ם וז"ל:

נפתחו עיפתה בארץ ואליו הנביא, יחזקאל

קדרות - קדשו במרום ה' שמי בעת השמים,

וערפל ארץ כיסה חושך בעת לבשו, ואופל

מראות ראה והענן הסער מתוך צבי, נחלת

האש... מתוך חזה החשמל ואת אלקים,

חלונותבחסד השמים, לו נפתחו ורחמיו ה'

ואתושערי החיות את וירא ם,

תוך אל לב במשכיות להביט האופנים,

מן וברקים זוהר ולפידים קרנים החדרים,

בשחקים... הוא בהיר אור הגנוז האור

ה'ומאז וידבר לפעמו ה' רוח החל

מיוחדת נבואה ושנה שנה בכל עמו

היום זכרון עם ספר על כתבה אשר

והשנה...

הגר"אוכתב תרומהרבינו פרשת אליהו, (אדרת

האדם) סוד יחזקאלד"ה שזכה שהטעם

אותה שקיבל ובפרט נבואה, לקבל הנביא

גופו וטיהר קידש שיחזקאל לפי לארץ, בחוץ

המשכן. כקדושת קדוש ועשאו

לארץוכמו בחוץ המשכן על שרתה (מדברשהשכינה

הנביא...סיני) יחזקאל על השכינה שרתה גם כך

כך נהר10. בספרו זיע"א הרש"ש רבינו כתב

ע"ב).שלום י (דף

כפי זלמן11. שניאור רבי הגה"ק שביארו

זיע"א והלאה).מלאדי עמודלט שבת' ('חסידותמבוארת-

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



  
        



בחינתווווממממככככייייוווו ומתגלה 'נפתח' שבשבת
עליה ישנה לכ ,עול של קדמונו

המציאות לכל הערה)...12עצומה (ראה

יהודיווווממממככככחחחח בכל מתגלה זו עליה
שנולד והיינו יתירה, נשמה גילוי
נמצא שאי מה ממש, חדש דבר בו

והיינו בחול, ורצובו אהבה בחינת
בחינת השכל, מ שלמעלה לה'
'יחידה בחינת גילוי מצד רבה, אהבה

שבנפש'.

ככככייייווווההההססססייייבבבבהההה ממממחחחחממממתתתת ההההייייאאאא זזזזהההה ללללחחחחיייידדדדוווושששש
ייייפפפפתתתתחחחח',',',', ההההששששבבבבתתתת בבבבייייוווו'''' ללללממממעעעעללללהההה
וווועעעעווווננננגגגג ררררצצצצוווו'''' בבבבחחחחייייננננתתתת ווווננננתתתתגגגגללללהההה ששששננננפפפפתתתתחחחח
ההההממממאאאאיייירררר ממממללללממממעעעעללללהההה זזזזהההה ווווגגגגייייללללוווויייי ,',',','ההההעעעעללללייייוווו
אאאאתתתת ללללממממטטטטהההה גגגג ממממעעעעוווורררררררר ייייששששרררראאאאלללל בבבבננננששששממממוווותתתת

ההההאאאאדדדד ששששלללל ההההננננששששממממהההה יחידה),עעעעצצצצ (בחינת

''''ההההעעעעללללייייוווו ררררצצצצוווו'''' בבבבחחחחייייננננתתתת ממממתתתתגגגגללללהההה זזזזהההה יייידדדדיייי ששששעעעעלללל

ששששללללממממעעעעללללהההה ללללאאאאללללקקקקוווותתתת ההההררררצצצצוווו ששששההההוווואאאא ששששבבבבננננפפפפשששש,,,,
ההההננננששששממממהההה............ בבבבעעעעצצצצ ההההננננטטטטוווועעעע ההההששששככככלללל ממממ

ויהודיהללללננננששששממממהההה יהודי כל זוכה יתירה
העולמות עליית מכח ממילא,
זוכה החול ימי בששת הכנתו לפי אחד שכל והג)

הארה), בקשהלריבוי רק מבקש והקב"ה
!עליכ לשרות להארה תפריעו אל אחת:

תתתתחחחחללללללללווווררררקקקק אאאאלללל !!!!ממממככככ ממממבבבבקקקקששששיייי אאאאחחחחדדדד דדדדבבבברררר
ההההננננששששממממהההה חחחחייייללללווווללללהההה יייידדדדיייי עעעעלללל ככככיייי ההההששששבבבבתתתת,,,, אאאאתתתת

ממממססססתתתתללללקקקקתתתת!...!...!...!... 13ההההייייתתתתייייררררהההה

השבת,ווווזזזזהההה של 'שבתו 'שבת הפירוש
ממילא, בדר מלמעלה יורד האור
העולמות כל לעליית 'ל'שבתו וגור
דיו ממילא, שבדר חוזר אור ,כול

וגו''... 'ויכולו סוד השבת,

בשביעית... ונמשי

כתב ארלינגר12. משה יצחק רבי (מעליהגאון

עז) עמוד ה'שבתא בחמלת הנה וז"ל:

וסוד סדר את עליון סוד להם גילה עמו על

למעלה עוד ועלייתם העליונים העולמות

קדושים. בזמנים אור תוספת לשאוב למעלה

האריז"ל,רז הקדשים קודש מרן ידי על נגלה זה

העולמות'. 'עליית בשם הנקרא הענין והוא

מקומםוהיינו, אל העולמות כל שבים בשבת כי

הפגם, בטרם מקדם היו אשר הראשון

העולמות כל וכאשר נוצר, יציר כל בטרם

לנו שאין העליונות הצורות - הנעלמים הנשגבים

מקורות גם ומתעלים, עולים - בהם השגה

כי עד יחדיו, עולים מהם החצובות נשמותינו

השתוקקות בעולם פה זו בשעה אנו מרגישים

כאשר וזכים נקיים מחצבתנו אל לחזור עצומה

העולם... לזה ירדנו בטרם - הפגם בטרם היינו

מעשינוועליית ידי על לא העולמותהזאתהיא

ושבת. שבת בכל מעצמו קורה כך אלא

העולמות'. דכללות 'תוספת נקרא וזה

המציאות.ותוספת בכל מורגשת זו

פרשת בחלקיהמשחן,13. מדובר בקי, שלא (למי

החשמל), חברת משתמשת בה טורבינה

'פרשת ימים באותם בעיתונות שכונתה כפי או

ממשלתו .1999 באוגוסט החלה, הטורבינה',

לכן, קודם חודש הושבעה רק ברק אהוד של

יציבות. איבדה וכבר

  
        



'חוזרבבבבאאאאוווותתתתהההה שהוא הרגשה ישנה עת
ואבריו וכחותיו ממש', לעצמותו

והכתיבה) בתוכו.(המחשבה ומתכנסי שבי
טהור... עונג בתוכו מולידה הזו וההרגשה

לפרשתוווועעעעתתתתהההה נעבור הזו ההקדמה אחר
תשא תשאכי כי בפרשת .

מרו" נאמר: וכ השבת. על נצטוינו
ימי ת י הת... את יראל בני
ב האר ואת מיה את ה' עה

"פו בת טזיז).הביעי לא, (שמות 

במלאכתוששששששששהההה הקב"ה עסק ימי
(העול אר(בריאת מלאכ" 

ב)עה" ב, המלאכה(בראשית ובשעת  
דיבורו בחינת בתו ספירות העשר האירו

יתבר(עמוקי בריאת(והדברי בשביל
העולמות בשעתוהתהוות שכביכול, (ונמצא,

הספירות, בתו מרוכז יתבר אורו היה הבריאה

החכמה). ספירת היא שראשיתה

המנוחה,וווואאאאייייללללוווו התגלתה השבת, ביו
המנוחה ובשעת ,'פו 'בת
לשרשה האלקית החיות חזרה כביכול

יתבר בעצמותו מהחכמהומקורה (למעלה

'רצוומהספירות) בחינת היא והיא 
.'העליו ותענוג

שמחמתווווזזזזההההוווו דשבת, העילוי גודל
השבת ביו הקב"ה 'שביתת'

בעול ווווההההעעעעווווננננגגגגמתגלה הקב"ה...ההההררררצצצצוווו של

נשמותווווממממגגגגייייללללוווויייי על נשפע הזה העונג
יתירה. הנשמה ישראל

ישנהווווננננררררחחחחייייבבבב:::: יהודיה או יהודי לכל

ביו א אותו, המחיה נשמה
חלק עוד לקבל זוכי ישראל ע השבת
יתירה'. 'נשמה הנקראת והיא נשמה,

רוגעווווממממככככחחחחהההה בשבת לחוש היהודי זוכה
מיו והנאה פנימית, חדתושלוה

ובסעודות. בשיעורי בתפילות,

להקב"הוווועעעעלללל מודי אנו שלזה (בעמידה

ללללגגגגוווויייייייישחרית): אאאאללללקקקקייייננננוווו הההה'''' ננננתתתתתתתתוווו ''''ווווללללאאאא
ללללעעעעוווובבבבדדדדיייי ממממללללככככננננוווו ההההננננחחחחללללתתתתוווו ווווללללאאאא ההההאאאאררררצצצצוווותתתת....
....עעעעררררלללליייי ייייששששככככננננוווו ללללאאאא בבבבממממננננווווחחחחתתתתוווו גגגג ....אאאאלללליייילללליייי
ללללזזזזררררעעעע בבבבאאאאההההבבבבהההה.... ננננתתתתתתתתוווו ייייששששרררראאאאלללל ללללעעעעממממ ככככיייי

בבבבחחחחררררתתתת'.'.'.'. בבבב אאאאששששרררר ייייעעעעקקקקבבבב

שביארנו:ווווההההננננהההה מה כל מבואר הזה בפסוק

ההההננננייייממממייייתתתת',',',',נפתחבבבבששששבבבבתתתת ההההחחחחצצצצרררר ''''עעעערררר
עצומה הארה יוצאת וממנה

,לעול''''קקקקדדדדיייי 'קדמונו''''ההההננננהההה גילוי  
.'עול של

 ''''של''''קקקקדדדד ומהותו עצמותו על מורה
התואר פירוש וזהו הקב"ה,
כפי הקב"ה על המורה 'עול של 'קדמונו
לעולמות שייכות מגדר למעלה שהוא
שהוא כמוהו... דוגמא אי 'אשר ,ונבראי

ח"ו'... לו שני ואי אחד

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



  
        



בחינתווווממממככככייייוווו ומתגלה 'נפתח' שבשבת
עליה ישנה לכ ,עול של קדמונו

המציאות לכל הערה)...12עצומה (ראה

יהודיווווממממככככחחחח בכל מתגלה זו עליה
שנולד והיינו יתירה, נשמה גילוי
נמצא שאי מה ממש, חדש דבר בו

והיינו בחול, ורצובו אהבה בחינת
בחינת השכל, מ שלמעלה לה'
'יחידה בחינת גילוי מצד רבה, אהבה

שבנפש'.

ככככייייווווההההססססייייבבבבהההה ממממחחחחממממתתתת ההההייייאאאא זזזזהההה ללללחחחחיייידדדדוווושששש
ייייפפפפתתתתחחחח',',',', ההההששששבבבבתתתת בבבבייייוווו'''' ללללממממעעעעללללהההה
וווועעעעווווננננגגגג ררררצצצצוווו'''' בבבבחחחחייייננננתתתת ווווננננתתתתגגגגללללהההה ששששננננפפפפתתתתחחחח
ההההממממאאאאיייירררר ממממללללממממעעעעללללהההה זזזזהההה ווווגגגגייייללללוווויייי ,',',','ההההעעעעללללייייוווו
אאאאתתתת ללללממממטטטטהההה גגגג ממממעעעעוווורררררררר ייייששששרררראאאאלללל בבבבננננששששממממוווותתתת

ההההאאאאדדדד ששששלללל ההההננננששששממממהההה יחידה),עעעעצצצצ (בחינת

''''ההההעעעעללללייייוווו ררררצצצצוווו'''' בבבבחחחחייייננננתתתת ממממתתתתגגגגללללהההה זזזזהההה יייידדדדיייי ששששעעעעלללל

ששששללללממממעעעעללללהההה ללללאאאאללללקקקקוווותתתת ההההררררצצצצוווו ששששההההוווואאאא ששששבבבבננננפפפפשששש,,,,
ההההננננששששממממהההה............ בבבבעעעעצצצצ ההההננננטטטטוווועעעע ההההששששככככלללל ממממ

ויהודיהללללננננששששממממהההה יהודי כל זוכה יתירה
העולמות עליית מכח ממילא,
זוכה החול ימי בששת הכנתו לפי אחד שכל והג)

הארה), בקשהלריבוי רק מבקש והקב"ה
!עליכ לשרות להארה תפריעו אל אחת:

תתתתחחחחללללללללווווררררקקקק אאאאלללל !!!!ממממככככ ממממבבבבקקקקששששיייי אאאאחחחחדדדד דדדדבבבברררר
ההההננננששששממממהההה חחחחייייללללווווללללהההה יייידדדדיייי עעעעלללל ככככיייי ההההששששבבבבתתתת,,,, אאאאתתתת

ממממססססתתתתללללקקקקתתתת!...!...!...!... 13ההההייייתתתתייייררררהההה

השבת,ווווזזזזהההה של 'שבתו 'שבת הפירוש
ממילא, בדר מלמעלה יורד האור
העולמות כל לעליית 'ל'שבתו וגור
דיו ממילא, שבדר חוזר אור ,כול

וגו''... 'ויכולו סוד השבת,

בשביעית... ונמשי

כתב ארלינגר12. משה יצחק רבי (מעליהגאון

עז) עמוד ה'שבתא בחמלת הנה וז"ל:

וסוד סדר את עליון סוד להם גילה עמו על

למעלה עוד ועלייתם העליונים העולמות

קדושים. בזמנים אור תוספת לשאוב למעלה

האריז"ל,רז הקדשים קודש מרן ידי על נגלה זה

העולמות'. 'עליית בשם הנקרא הענין והוא

מקומםוהיינו, אל העולמות כל שבים בשבת כי

הפגם, בטרם מקדם היו אשר הראשון

העולמות כל וכאשר נוצר, יציר כל בטרם

לנו שאין העליונות הצורות - הנעלמים הנשגבים

מקורות גם ומתעלים, עולים - בהם השגה

כי עד יחדיו, עולים מהם החצובות נשמותינו

השתוקקות בעולם פה זו בשעה אנו מרגישים

כאשר וזכים נקיים מחצבתנו אל לחזור עצומה

העולם... לזה ירדנו בטרם - הפגם בטרם היינו

מעשינוועליית ידי על לא העולמותהזאתהיא

ושבת. שבת בכל מעצמו קורה כך אלא

העולמות'. דכללות 'תוספת נקרא וזה

המציאות.ותוספת בכל מורגשת זו

פרשת בחלקיהמשחן,13. מדובר בקי, שלא (למי

החשמל), חברת משתמשת בה טורבינה

'פרשת ימים באותם בעיתונות שכונתה כפי או

ממשלתו .1999 באוגוסט החלה, הטורבינה',

לכן, קודם חודש הושבעה רק ברק אהוד של

יציבות. איבדה וכבר

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



  
        



כי 'מסבירים' ושכמותם אלה מעליבה. מילה על

עשיתי למה יודע לא 'אני או לראש', לי עלה 'הדם

וכדומה. לחשוב', הספקתי 'לא או זה', את

למסקנאשהדרךכשתסכם תגיע כאלה, תשובות

מהתעוררות המובילה הקצרצרה

זו דרך אצלם הנורא, המעשה לביצוע עד הכעס

תחנת ללא מעצורים, ללא וישירה, חלקה היא

שום האטה. פסי וללא שהיא, איזו ביקורת

לא האלימה, לתגובה בדרך ניצבו לא שיקולים

ואפילו תוצאות, שיקולי ולא ערכיים, שיקולים

שנים עשר לשבת כדאי אם אגואיסטי שיקול לא

לא חשיבה שום לקח. מישהו ללמד כדי בכלא

פעלו הם שהיא. צורה בשום שם הופיעה

היא הכפתור על הלחיצה בהם כאוטומטים

הופיעה החשיבה התוצאה. את ישירות המביאה

של מאוד הארוכים ובלילות בימים רק לראשונה

במהלכו, המשפט, עד הסוהר, בבית השהות

ארוכות. מאסר שנות של הדין גזר לאחר ובעיקר

החשיבה מן פירור הופיע לא מדוע שואל: אני

איך והעיקר: הפשע? בוצע בטרם עוד הזאת

האוטומטי הנוער של בנפשו שתוצב לכך גורמים

ההתעוררות בין כלשהי ביקורת תחנת הזה

בפועל? האלימות לבין באלימות, להגיב

ישאדם שבהם מצבים מילדותו לתרגל צריך

אין אותם ו'לא!' 'אסור!' של גבול קוי

את ולחזק ליצור צריך ילד אצל אפילו לחצות.

ערכים, מול שלו היצרי הדחף את לשקול היכולת

כאשר הדחף ובריסון עצמית בשליטה ולהתאמן

'עצור!' ובתמרורי בערכים מתנגש הוא

כזה.אצלנו, ישתרגול אצלנו בהדגשה, אמרתי

שלם, יום מייחדים אנו שבוע כל

שוברים אנו בהן רצופות, שעות וארבע עשרים

מתאמנים אנו אתהאוטומטיותשבהתנהגותנו.

שאנו פעולה לכל מודעת מחשבתית בשליטה

תנועהשלנו. מודעותלכל יממהשל זוהי עושים.

על שקיבלנו פעולות של הגדרות מערכת לנו יש

ולפני הזה, האימונים ביום לעשותן לא עצמנו

שאנ פעולה בצורהכל בודקים אנו עושים, ו

חלילה, אינה, שלפנינו הפעולה אם מודעת

שוברים אנו כך האסורות. הפעולות ברשימת

מודעּות מטפחים אנו וכך האוטומטיות, את

במערכתההתנהגותשל כךהקמנו להתנהגותנו.

מפותחת ביקורת תחנת מאתנו ואחד אחד כל

בהתאם שלנו עשיה כל על המפקחת היטב

ומותר. אסור של המורכבים לעקרונות

ומתרגליםביום מאמנים אנו הזה המודעּות

בנויים גדלים הם כך קטנים. ילדים גם

האדם דגם מן השינוי בתכלית ושונים היטב,

התוצאות את הרחוב. את המאכלס האוטומטי

אפילו ברורה. בצורה לראות אפשר התרגול של

הלילה באמצע המתעורר שלנו שמונה בן ילד

בשום לשירותים, ויוצא הזה, המודעּות ביום

החשמל את יכבה או שידליק יקרה לא אופן

הוא מחשבה. נעדרת אוטומטית יד בתנועת

כל על ומפקח עושה, שהוא מה לכל מודע

שלמד. לעקרונות בהתאם תנועה

השבת.חלילה של מהותה היא זו כי לחשוב

היצרן ידי על לנו שניתנה קודש שבת

שמי עד מרקיעה הקדושה מהותה האדם, של

מהויותיה של הקומות רב במגדל אך רום.

הקומותהתחתונות אחת מוקדשת והשפעותיה,

חיים בעל מכלל מקיימיה את להוציא

בעל חושב, לאדם אותו ולהפוך אוטומטי,

של במושכות היטב המחזיק עצמית, שליטה

מודע מתוך שלו הפעולה אברי ת.ּוכל

בליאחד בהם שזוכה האלמנטריים הבונוסים

כהלכתה, שבת ששומר מי כל הגרלה

על מחשבתית לשלוט אדם, להיות הוא

פרסאות ת"ק רחוק ולהיות התנהגותו,

הרמת של חשיבה נעדרת אוטומטית מאלימות

הקומות של שכרן על סכין. ושליפת אגרוף

  
        



אליהּפרׁשיה דאז, התשתיות כשלשר החלה, ְִַַָ
החשמל חברת כי נודע מש"ס, סויסה

וזאת שבת, בליל הטורבינה את להעביר מתעתדת

בימי שהעברה החשש בשל המשטרה, בהוראת

בתנועה. ענק לשיבושי תגרום החול

לעצור(31.7.1999),הראשונהבשבת הורה סויסה

מיהרו החילונית בעיתונות העברה. את

החרדים... נגד במתקפה לצאת

סערה,למעשה כל לפרוץ אמורה היתה לא

התע"ש מנכ"ל עם התייעץ סויסה

ניתן כי אמר וזה המשחן, יצור על האחראית

סויסה החול, בימות בעיה כל ללא להעבירו

והכל הממשלה ראש את בהחלטתו עדכן אף

בשלום. מקומו על לבוא אמור היה

מיהרואך מרץ אנשי הסתה, ימי היו ימים אותם

והתקשורת האש.(כרגיל)לתקוף את ליבתה

'שר זעקה: אחרונות' ב'ידיעות הכותרת

חשמלי מתקן של הובלה סיכל סויסה ִהתשתיות
ענק 'פקק מזהירים: במשטרה ששי. בליל ענק

השבת'. על לשמור כדי

החלטתשר את הגדיר שריד יוסי דאז החינוך

והוסיף: אומללה', 'החלטה חושבסויסה 'אני

נעשית'. היתה שלא לה שמוטב פזיזה החלטה שזו

והתגלגלהוכאן שנמשכה הסערה, החלה

מהמעורבים אחד שלאף רצוןמבלי יש

לה... שותף להיות

בשבת...ובסופו אותו העבירו דבר (ודרךשל

ולא מהמשאית בפריקתו ניזוק המשחן אגב,

מעולם שקל)פעל מיליון 150 של )...(נזק

זיע"אוכך סלומון דוד יוחנן רבי הגאון סיפר

:(46 עמוד ח"ד יהודית, (בעין

מוליפגשתי צעד הוא שבת. במוצאי אותו

בי שהבחין ברגע המדרכה. על

על מתפשט גדול חיוך לראות יכולתי ממרחק,

למרחק שהתקרב עד התאפק בקושי פניו.

בתרועה: התפרץ ואז ממני, אחדים מטרים

על. אל ידו והניף ניצחנו! ניצחנו!

שאלתי.על מדבר? אתה מה

שםאל היינו כולנו אמר. תמים, תעשהאתעצמך

דגלים. הנפנו וגם כפים מחאנו גם ששי. בליל

נסע, המשחן שלכם! הדתית הכפיה עם גמרנו

נסע הזה הענק גדול! היה זה נסע. איך ועוד

ועובדי משטרה, ואחריו לפניו הכביש, באמצע

לכבודו ומפרקים הדרך את לו מפנים מע"צ

אנחנו הצדדים ומשני ותמרורים. עמודים

בתהלוכה כמו כפים, ומוחאים ומריעים עומדים

מהתכתיבים השתחררנו העצמאות. יום של

אני הנצחון. מסע את לעצור תוכלו לא שלכם.

החילוני! העצמאות יום היה זה לך: אומר

פורצתהסתכלתי העליצות כיצד בשתיקה

שאלתי ואז גלים, גלים מתוכו

עם להתמודד מתכוננים אתם ואיך בשקט:

אלימות הנוער, אלימות אצלכם? האלימות

בבחירות, הכביש, על אלימות במשפחה,

לא. ואיפה בתקשורת, הספורט, במגרש

בהתרגזות.עם אמר עלי, תעבוד לא הזה הטריק

הקשר? מה האלימות? את פה תקעת מה

לי,אם להאזין ותתאמץ דקות לכמה תרגע

הקשר. את לך להסביר אנסה לחשתי,

ספסלנטלתי אל בעדינות אותו והובלתי ידו את

משהתיישבנו, המדרכה. בצד שניצב

יודע בנחת: להסביר התחלתי אחיו, אישאל ופנינו

בלב לי צר אלאאתה, האלימות, נפגעי על רק לא

ראיונות רב בעיון קראתי עצמם. האלימים על גם

שבשעת מי עם מעשה, לאחר אלימים כמה עם

איש על מוות מכת הנחית חניה מקום על קטטה

כתגובה שעשה מה ועשה סכין ששלף נער עם ריבו,

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



  
        



כי 'מסבירים' ושכמותם אלה מעליבה. מילה על

עשיתי למה יודע לא 'אני או לראש', לי עלה 'הדם

וכדומה. לחשוב', הספקתי 'לא או זה', את

למסקנאשהדרךכשתסכם תגיע כאלה, תשובות

מהתעוררות המובילה הקצרצרה

זו דרך אצלם הנורא, המעשה לביצוע עד הכעס

תחנת ללא מעצורים, ללא וישירה, חלקה היא

שום האטה. פסי וללא שהיא, איזו ביקורת

לא האלימה, לתגובה בדרך ניצבו לא שיקולים

ואפילו תוצאות, שיקולי ולא ערכיים, שיקולים

שנים עשר לשבת כדאי אם אגואיסטי שיקול לא

לא חשיבה שום לקח. מישהו ללמד כדי בכלא

פעלו הם שהיא. צורה בשום שם הופיעה

היא הכפתור על הלחיצה בהם כאוטומטים

הופיעה החשיבה התוצאה. את ישירות המביאה

של מאוד הארוכים ובלילות בימים רק לראשונה

במהלכו, המשפט, עד הסוהר, בבית השהות

ארוכות. מאסר שנות של הדין גזר לאחר ובעיקר

החשיבה מן פירור הופיע לא מדוע שואל: אני

איך והעיקר: הפשע? בוצע בטרם עוד הזאת

האוטומטי הנוער של בנפשו שתוצב לכך גורמים

ההתעוררות בין כלשהי ביקורת תחנת הזה

בפועל? האלימות לבין באלימות, להגיב

ישאדם שבהם מצבים מילדותו לתרגל צריך

אין אותם ו'לא!' 'אסור!' של גבול קוי

את ולחזק ליצור צריך ילד אצל אפילו לחצות.

ערכים, מול שלו היצרי הדחף את לשקול היכולת

כאשר הדחף ובריסון עצמית בשליטה ולהתאמן

'עצור!' ובתמרורי בערכים מתנגש הוא

כזה.אצלנו, ישתרגול אצלנו בהדגשה, אמרתי

שלם, יום מייחדים אנו שבוע כל

שוברים אנו בהן רצופות, שעות וארבע עשרים

מתאמנים אנו אתהאוטומטיותשבהתנהגותנו.

שאנו פעולה לכל מודעת מחשבתית בשליטה

תנועהשלנו. מודעותלכל יממהשל זוהי עושים.

על שקיבלנו פעולות של הגדרות מערכת לנו יש

ולפני הזה, האימונים ביום לעשותן לא עצמנו

שאנ פעולה בצורהכל בודקים אנו עושים, ו

חלילה, אינה, שלפנינו הפעולה אם מודעת

שוברים אנו כך האסורות. הפעולות ברשימת

מודעּות מטפחים אנו וכך האוטומטיות, את

במערכתההתנהגותשל כךהקמנו להתנהגותנו.

מפותחת ביקורת תחנת מאתנו ואחד אחד כל

בהתאם שלנו עשיה כל על המפקחת היטב

ומותר. אסור של המורכבים לעקרונות

ומתרגליםביום מאמנים אנו הזה המודעּות

בנויים גדלים הם כך קטנים. ילדים גם

האדם דגם מן השינוי בתכלית ושונים היטב,

התוצאות את הרחוב. את המאכלס האוטומטי

אפילו ברורה. בצורה לראות אפשר התרגול של

הלילה באמצע המתעורר שלנו שמונה בן ילד

בשום לשירותים, ויוצא הזה, המודעּות ביום

החשמל את יכבה או שידליק יקרה לא אופן

הוא מחשבה. נעדרת אוטומטית יד בתנועת

כל על ומפקח עושה, שהוא מה לכל מודע

שלמד. לעקרונות בהתאם תנועה

השבת.חלילה של מהותה היא זו כי לחשוב

היצרן ידי על לנו שניתנה קודש שבת

שמי עד מרקיעה הקדושה מהותה האדם, של

מהויותיה של הקומות רב במגדל אך רום.

הקומותהתחתונות אחת מוקדשת והשפעותיה,

חיים בעל מכלל מקיימיה את להוציא

בעל חושב, לאדם אותו ולהפוך אוטומטי,

של במושכות היטב המחזיק עצמית, שליטה

מודע מתוך שלו הפעולה אברי ת.ּוכל

בליאחד בהם שזוכה האלמנטריים הבונוסים

כהלכתה, שבת ששומר מי כל הגרלה

על מחשבתית לשלוט אדם, להיות הוא

פרסאות ת"ק רחוק ולהיות התנהגותו,

הרמת של חשיבה נעדרת אוטומטית מאלימות

הקומות של שכרן על סכין. ושליפת אגרוף

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.



  
       



אביחציראווווזזזזהההה דוד רבי הגה"ק לשו
ד"הזיע"א בהר פרשת האהל, (פתח

ישראל): בני אל דבר

ווווככככללללממממצצצצווווהההה ששששבבבבייייעעעעייייתתתת ששששלללל זזזזאאאאתתתת
ההההוווואאאא ההההככככלללל ווווככככוווו',',',', ככככללללללללוווותתתתהההה
ההההעעעעללללייייוווו ששששבבבבעעעעוווולללל ששששממממיייי ממממללללככככוווותתתת ללללתתתתייייקקקקוווו
ששששהההה חחחחייייללללוווותתתתייייהההה ווווככככלללל ההההאאאאצצצצייייללללוווותתתת,,,, עעעעוווולללל
ווווככככוווו',',',', עעעעששששייייהההה ייייצצצצייייררררהההה בבבבררררייייאאאאהההה עעעעווווללללממממוווותתתת
ששששננננתתתת ככככלללל ייייתתתתייייררררתתתתאאאא ההההאאאאררררהההה וווובבבבהההה ממממהההה

ההההששששבבבבייייעעעעייייתתתת............

ייייששששרררראאאאללללווווממממממממייייללללאאאא עעעעממממוווו ללללככככלללל אאאאתתתתייייאאאא
ככככההההללללככככתתתתהההה ממממצצצצווווהההה ההההממממקקקקייייייייממממיייי
וווובבבבררררככככוווותתתת ווווההההצצצצללללהההה ררררייייווווחחחח ללללהההה ששששגגגג ווווככככוווו',',',',
ככככבבבבררררככככתתתתוווו אאאאיייישששש אאאאיייישששש ממממררררוווובבבבוווותתתת ווווטטטטוווובבבבוווותתתת עעעעררררייייבבבבוווותתתת

ההההבבבבנננניייי אאאא'''' ממממככככחחחח ששששדדדדיייי ממממאאאאלללל דדדדיייי,,,, בבבבלללליייי עעעעדדדד
ווווככככוווו'...'...'...'... בבבבששששממממחחחחהההה בבבבננננייייהההה ללללררררבבבבוווותתתת ששששגגגג 14ששששממממחחחחהההה',',',',

מכחבבבבששששממממייייטטטטהההה מאליה, עולה 'המלכות'
עליה המושפעת הארה
ע על נמש הזו ומהעליה מלמעלה.
.המצטר לכל רב שפע חי, אל בני ישראל,

רקווווזזזזהההה מבקש והקב"ה ממילא, נעשה
להארה תפריעו אל אחת: בקשה

!עליכ לשרות

אאאאללללררררקקקק !!!!ממממככככ ממממבבבבקקקקששששיייי אאאאחחחחדדדד דדדדבבבברררר
יייידדדדיייי עעעעלללל ככככיייי ההההאאאאדדדדממממהההה,,,, אאאאתתתת תתתתעעעעבבבבדדדדוווו

ננננפפפפגגגגממממתתתת!...!...!...!... ההההעעעעללללייייווווננננהההה ההההממממללללככככוווותתתת 15חחחחייייללללווווללללהההה

כיפור...וווועעעעתתתתהההה ליו נעבור

כתב גינזבורג14. השמיטה(שם)הרב בשנת וז"ל:

שבת לארץ יהיה שבתון "שבת כתיב:

ד),להוי'' כה, ארץ'(ויקרא יסד בחכמה 'הוי' סוד

'מקדשא היא השביעית השנה גם שהרי כנ"ל,

השבת יום ע"ד מדאורייתאוקיימא' עשה (אלאשמצות

שנים' שבע שבע 'לספור הגדול דין בית שמיטהעל הלכות (רמב"ם,

ה"א) פ"י אלאויובל עצמה, השבע שנת לצורך זו ספירה אין אך

היובל...). שנת החמישים, שנת את לקדש שסודכדי נמצא

ישר אור בחינת הוא להוי')שנתהשבע הפועל(שבת

דאצילות המלכות עד חוזר לארץ')עליות ותו('יהיה

האריז"ל... בכוונת כמבואר לא,

בספר אבות15. 134)מורשת עמוד לגאון(ח"ג

כך: הובא גרינוולד זאב רבי

המיוחדבספר האופן על מסופר הרועים שלשת

אהרן רבי מבלז, האדמו"ר קיים שבו

בשביעית: אתמצוותהשבתתהקרקע זצ"ל, רוקח

קדושהאדמו"ר היה רוקח אהרן רבי מבלז

בעבודת שקוע היה כולו כל אלקים.

לשמים. מגיע וראשו ארצה מוצב כסולם ה',

מפיו,באחד לשמוע אנשיו התפלאו הימים

ויעדור שיכשכש גנן שיזמינו שרצונו

בין נוי. גינת בה ויכין הבית חצר את

הרבי מטרת על הניחושים רבו החסידים

ברור. דבר ידע לא אחד אף אך זו, גינה בהכנת

בעבודתו. מיד שהתחיל גנן הוזמן ביום בו

עבודתו.כשהודיעו את גמר שהגנן לרבי

לטפל ימשיך שהגנן הרבי ביקש

כמקובל. הגינה את ולטפח

התשובהעברה חרדת אלול, ימי הגיעו שנה,

הרבי. לבית הבאים כל את הקיפה

על צבאו שהמונים בשעה השנה ראש בערב

למשמשו הרבי קרא לברכה, וציפו החדר פתח

  
       



ששששבבבבתתתת ההההאאאארררר ווווששששבבבבתתתתהההה

זיע"אככככתתתתבבבב יוס עובדיה רבינו מר
קמב), עמוד פרוזבול עובדיה, וז"ל:(חזו

תבאננננאאאאממממרררר "י בהר: בפרשת בתורה
לכ נת אני אר האר אל
זרע ני  לה'. ת האר ובתה
את ואספ רמ זמר ני ו ד
ת ת הביעת בנה .אתב
תזרע לא ד לה' ת לאר יהיה
לא קציר ספיח את תזמר. לא וכרמ
נת תבצר לא נזיר עבי ואת תקצר

"לאר יהיה ת(הב כה, .(ויקרא 

ששששתתתתננננווווחחחחווווההההננננהההה ההההייייאאאא ההההאאאארררר ששששבבבבייייתתתתתתתת
אאאאססססוווורררר ווווללללככככ ,,,,ווווככככרררר ששששדדדדהההה ממממעעעעבבבבוווודדדדתתתת
ממממיייינננניייי ככככלללל ההההששששבבבבייייעעעעייייתתתת בבבבששששננננהההה ללללזזזזררררוווועעעע ללללייייששששרררראאאאלללל
ווווייייררררקקקקוווותתתת.... ווווקקקקטטטטננננייייוווותתתת זזזזררררעעעעיייי וווותתתתבבבבוווואאאאהההה,,,, דדדדגגגג
ששששאאאאייייננננ וווודדדדששששאאאאיייי ווווששששווווששששנננניייי זזזזררררעעעעיייי וווואאאאפפפפייייללללוווו

ללללננננוווויייי............ באור.אאאאללללאאאא עיי"ש

איבבבבממממצצצצוווותתתת לה''. 'שבת נאמר: שמיטה
האדמה את משביתי אנו
את להוביר  גשמית תועלת למע
ה'. לש א כי כח, שתוסי כדי האדמה

מכוונתההההאאאארררר היא עליה עומדי שאנו
המלכות ספירת (הספירהכנגד

עולההעשירית), היא השמיטה ובשנת
שמעליה)למעלה לקבל(לספירות כדי

חדש. שפע

המכוונתווווממממככככייייוווו המלכות שספירת
אסור לכ עולה, האר כנגד

אדמה עבודות ישראללעבוד באר)

בה.דוקא), פוגמי העבודה ידי על כי

שפעה,ווווממממממממייייללללאאאא מקבלת שהיא מכיו
למטה משפיעה היא הרי

.התחתוני לעולמות

לא השבת של קדושתה במגדל יותר העליונות

זאת. יבינו בפועל טועמיה רק כי עכשיו, נדבר

קםאני שאני תוך אמרתי אותי, שתבין בטוח לא

כאל נפשית אליך מתייחס אני אבל ממקומי,

ויעקב. יצחק אברהם אבותינו של צאצא אחי,

השתחררת. וממה ניצחת, מי את מבין איני

מקור הפלא נוסחת את לכם הושיטה היהדות

יהודי, להיות להיותאדם, המלמדתאיך הברכות,

בחתימת זה וכל עונג, מדושני לעם להשתייך

גלגל את תפסתם ולא 'ניצחתם' ואתם היצרן,

המשחן תהלוכת ממשתתפי אחד כל ההצלה.

השבת שולחן ליד שעה אותה להסב היה אמור

חיל' 'אשת לשיר השבת, נרות מול משפחתו בחוג

להם ולהשמיע מילדיו לשמוע שבת, וזמירות

מרוחה עםמשהו להתענג השבוע, פרשת של

הוא זאת במקום וברוחו. בנפשו בגופו, משפחתו

משרת כשהוא עבודה בסרבל הכביש על מתרוצץ

היום את ורומסות הדורסות הטונות 300 את

זאתתמורת כל ילדיו, ועבור עבורו שנועד השבועי

לספוק לי בא נוספות. שעות עבור תשלום תוספת

ידע חסרי עשוקים של עדרים על מצער, כפים

אפופים הכביש בשולי חוגגים הניצבים ומודעות

רוקדים, דגלים, מניפים המנועים, פליטת בעשן

עצמאות!... ניצחנו! ושואגים: כף, מוחאים

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



  
       



אביחציראווווזזזזהההה דוד רבי הגה"ק לשו
ד"הזיע"א בהר פרשת האהל, (פתח

ישראל): בני אל דבר

ווווככככללללממממצצצצווווהההה ששששבבבבייייעעעעייייתתתת ששששלללל זזזזאאאאתתתת
ההההוווואאאא ההההככככלללל ווווככככוווו',',',', ככככללללללללוווותתתתהההה
ההההעעעעללללייייוווו ששששבבבבעעעעוווולללל ששששממממיייי ממממללללככככוווותתתת ללללתתתתייייקקקקוווו
ששששהההה חחחחייייללללוווותתתתייייהההה ווווככככלללל ההההאאאאצצצצייייללללוווותתתת,,,, עעעעוווולללל
ווווככככוווו',',',', עעעעששששייייהההה ייייצצצצייייררררהההה בבבבררררייייאאאאהההה עעעעווווללללממממוווותתתת
ששששננננתתתת ככככלללל ייייתתתתייייררררתתתתאאאא ההההאאאאררררהההה וווובבבבהההה ממממהההה

ההההששששבבבבייייעעעעייייתתתת............

ייייששששרררראאאאללללווווממממממממייייללללאאאא עעעעממממוווו ללללככככלללל אאאאתתתתייייאאאא
ככככההההללללככככתתתתהההה ממממצצצצווווהההה ההההממממקקקקייייייייממממיייי
וווובבבבררררככככוווותתתת ווווההההצצצצללללהההה ררררייייווווחחחח ללללהההה ששששגגגג ווווככככוווו',',',',
ככככבבבבררררככככתתתתוווו אאאאיייישששש אאאאיייישששש ממממררררוווובבבבוווותתתת ווווטטטטוווובבבבוווותתתת עעעעררררייייבבבבוווותתתת

ההההבבבבנננניייי אאאא'''' ממממככככחחחח ששששדדדדיייי ממממאאאאלללל דדדדיייי,,,, בבבבלללליייי עעעעדדדד
ווווככככוווו'...'...'...'... בבבבששששממממחחחחהההה בבבבננננייייהההה ללללררררבבבבוווותתתת ששששגגגג 14ששששממממחחחחהההה',',',',

מכחבבבבששששממממייייטטטטהההה מאליה, עולה 'המלכות'
עליה המושפעת הארה
ע על נמש הזו ומהעליה מלמעלה.
.המצטר לכל רב שפע חי, אל בני ישראל,

רקווווזזזזהההה מבקש והקב"ה ממילא, נעשה
להארה תפריעו אל אחת: בקשה

!עליכ לשרות

אאאאללללררררקקקק !!!!ממממככככ ממממבבבבקקקקששששיייי אאאאחחחחדדדד דדדדבבבברררר
יייידדדדיייי עעעעלללל ככככיייי ההההאאאאדדדדממממהההה,,,, אאאאתתתת תתתתעעעעבבבבדדדדוווו

ננננפפפפגגגגממממתתתת!...!...!...!... ההההעעעעללללייייווווננננהההה ההההממממללללככככוווותתתת 15חחחחייייללללווווללללהההה

כיפור...וווועעעעתתתתהההה ליו נעבור

כתב גינזבורג14. השמיטה(שם)הרב בשנת וז"ל:

שבת לארץ יהיה שבתון "שבת כתיב:

ד),להוי'' כה, ארץ'(ויקרא יסד בחכמה 'הוי' סוד

'מקדשא היא השביעית השנה גם שהרי כנ"ל,

השבת יום ע"ד מדאורייתאוקיימא' עשה (אלאשמצות

שנים' שבע שבע 'לספור הגדול דין בית שמיטהעל הלכות (רמב"ם,

ה"א) פ"י אלאויובל עצמה, השבע שנת לצורך זו ספירה אין אך

היובל...). שנת החמישים, שנת את לקדש שסודכדי נמצא

ישר אור בחינת הוא להוי')שנתהשבע הפועל(שבת

דאצילות המלכות עד חוזר לארץ')עליות ותו('יהיה

האריז"ל... בכוונת כמבואר לא,

בספר אבות15. 134)מורשת עמוד לגאון(ח"ג

כך: הובא גרינוולד זאב רבי

המיוחדבספר האופן על מסופר הרועים שלשת

אהרן רבי מבלז, האדמו"ר קיים שבו

בשביעית: אתמצוותהשבתתהקרקע זצ"ל, רוקח

קדושהאדמו"ר היה רוקח אהרן רבי מבלז

בעבודת שקוע היה כולו כל אלקים.

לשמים. מגיע וראשו ארצה מוצב כסולם ה',

מפיו,באחד לשמוע אנשיו התפלאו הימים

ויעדור שיכשכש גנן שיזמינו שרצונו

בין נוי. גינת בה ויכין הבית חצר את

הרבי מטרת על הניחושים רבו החסידים

ברור. דבר ידע לא אחד אף אך זו, גינה בהכנת

בעבודתו. מיד שהתחיל גנן הוזמן ביום בו

עבודתו.כשהודיעו את גמר שהגנן לרבי

לטפל ימשיך שהגנן הרבי ביקש

כמקובל. הגינה את ולטפח

התשובהעברה חרדת אלול, ימי הגיעו שנה,

הרבי. לבית הבאים כל את הקיפה

על צבאו שהמונים בשעה השנה ראש בערב

למשמשו הרבי קרא לברכה, וציפו החדר פתח

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.



  
        



ימיבבבבתתתתווווררררתתתת עשרת כי מבואר החסידות
עשרת כנגד מכווני תשובה
ויו ,העול נברא שבה המאמרות
אלקי "ויאמר המאמר: כנגד הוא הכיפורי

כדמותנו" בצלמנו אד כו).נעשה א, (בראשית

עשהווווננננררררממממזזזז השנה שבמש מי שג בזה
ביותר, ובהמיי שפלי מעשי
לשפל מטה מטה ירדה הרוחנית ודרגתו
למדרגה ולעלות לשוב יכול המדרגה,
א 'אד' הנקראת הנפלאה הרוחנית
וישתדל הכיפורי יו את כראוי ינצל

שלימה. בתשובה בו לשוב

ומכבסככככיייי מטהר הקב"ה הכיפורי ביו
העוונות כתמי מכל הנשמות כל את
השנה, במש בה התלכלכו שה
הנפלאה לדרגה למעלה אות ומגביה
.'אד 'נעשה בבחינת ,'אד' הנקראת

ררררבבבבייייווווממממהההה בבבבללללששששוווו ''''אאאאדדדד ''''ננננעעעעששששהההה ששששננננאאאאממממרררר
יחיד), בלשו 'אד 'אעשה זזזזההההוווו(ולא

בבבבררררצצצצווווננננוווו אאאאככככ ששששאאאא ,,,,ללללאאאאדדדד ללללררררממממווווזזזז ככככדדדדיייי
ללללססססממממוווו ללללוווו אאאאיייי ,',',','אאאאדדדד'''' ללללממממדדדדררררגגגגתתתת ללללההההתתתתעעעעללללוווותתתת
בבבבששששבבבבייייללללוווו ההההעעעעבבבבוווודדדדהההה אאאאתתתת ששששייייעעעעששששהההה ההההקקקקבבבב""""הההה עעעעלללל

יייידדדדיייי בבבבחחחחייייבבבבווווקקקק ייייששששבבבב ההההוווואאאאווווההההוווואאאא צצצצרררריייי אאאאללללאאאא ,,,,
,,,,ללללככככ ללללזזזזככככוווותתתת ככככדדדדיייי ררררבבבביייי ממממאאאאממממצצצציייי ללללההההששששקקקקייייעעעע
אאאאווווררררחחחחוווותתתתייייוווו ללללייייייייששששרררר ששששייייששששתתתתדדדדלללל יייידדדדיייי עעעעלללל
ייייססססייייייייעעעע ההההקקקקבבבב""""הההה אאאאזזזז ווווררררקקקק ממממעעעעששששייייוווו,,,, ווווללללתתתתקקקק

ננננפפפפששששוווו.... תתתתייייקקקקוווו גגגגממממרררר אאאאתתתת ללללההההששששלללליייי בבבביייידדדדוווו

אומרווווזזזזההההוווו:::: שכביכול  'אד 'נעשה
ע יחד שרק לאד הקב"ה

לו יעזור האד של האישית עבודתו
.אד מדרגת את לרכוש לזכות הקב"ה

אתערותאככככיייי כל קוד שתהיה צרי
כ אחר ורק ,האד מצד דלתתא
ויעזרהו מלמעלה סיוע לו ישפיע הקב"ה
במדרש שמובא כמו שמו, כבוד דבר על

ג): אות ה פרשה רבה השירי הקב"ה(שיר 'אמר
של אחד פתח לי פתחו ני! לישראל,
לכ פותח ואני מחט של כחודה תשובה
בו'. נכנסות וקרוניות עגלות שיהיו פתחי

ללללככככהאלקי אל עלה "ומשה נאמר:
ההר" מ ה' אליו ג),ויקרא יט, (שמות

הקדוש החיי האור (ש),ומפרש

למי ה' יקרא שלא ללמדנו בא זה שפסוק
מי כלומר עצמו, בכחות יעלה שלא
שהוא מבלי אותו יעלה שה' שמחכה
אלא !לעול לזה יזכה לא ,כ על ישתדל
ואחר ,הראשו הצעד את לעשות עליו
מעלה. מעלה אותו יעלה כבר הקב"ה כ

כפולה,ווווללללככככ לשו עקיבא רבי נקט
מי לפני ישראל, אשריכ' ואמר:
אביכ ,אתכ מטהר ומי ,מטהרי את

'פה:)שבשמי לנו(יומא לרמוז 
בכחות להשתדל עלינו מוטל שמתחילה
שאנו ואחר ה', לפני להיטהר עצמנו
לעשות, ביכולתנו אשר כל את נעשה
המלאכה את ישלי הקב"ה ואיל מכא

הראויה... בשלימות אותנו ויטהר

היאוווועעעעדדדדיייייייי מה לבאר עלינו מוטל
המדוברת... הטהרה

  
        



ככככדדדדממממוווותתתתננננוווו בבבבצצצצללללממממננננוווו אאאאדדדד ננננעעעעששששהההה

מיכאלאאאאבבבבאאאא יור רבינו עט"ר מארי
אמר זיע"א נועאברג'ל (אמרי

ג), מאמר  הכיפורי יו ,וז"ל:מועדי

גדולייייוווו רצו עת זהו הקדוש הכיפורי
כל על ולכפרה לסליחה למחילה לזכות

"הרמב כותב זאת, בכל (הלכותהעוונות.

ה"ג): פ"א הכיפוריתשובה יו של 'ועצמו
שלללללששששבבבביייימכפר הכפרה סגולת כלומר, .'

אז ששבי לאלו דוקא היא הכיפורי יו
.שבי שאינ לאלו לא א בתשובה

דבריוווווככככ בהמש "הרמב פ"בכתב ש)

תשובהה"ז): זמ הוא הכיפורי יו'
מחילה ק והוא ,ולרבי ליחיד לכל,

לישראל, ההההככככללללוסליחה חחחחייייייייבבבביייי ללללפפפפייייככככ
.'.'.'.'ההההככככייייפפפפוווורררריייי בבבבייייוווו ווווללללההההתתתתוווווווודדדדוווותתתת תתתתששששוווובבבבהההה ללללעעעעששששוווותתתת

למכבסהממממששששלללל דומה? הדבר למה
מלוכלכי בגדי לש שמביאי

בגדיו את יביא אחד א .כיבוס לצור
לתו אות יכניס לא אבל המכבסה, עד
ליד אות ישאיר אלא הכביסה מכונת
.מלוכלכי ישארו שה כמוב הפתח,
הוא ההכרח יתנקו שהבגדי ובכדי

הכביסה. מכונת לתו להכניס

ווווככככאמנ :הכיפורי ליו בנוגע ג
את לכבס זה יו של עניינו
מכתמי ישראל ע של נשמותיה
האד צרי כ לש אול ,עוונותיה
,הכיפורי יו של תוכיותו לתו להיכנס
יזכה אז ורק שבו, התשובה לבחינת דהיינו
לזכות שיי לא זה בלא א להתכבס,

הנשמה. ונקיו לכיבוס

ביוווווככככאאאאששששרררר בתשובה לחזור זוכה אד
למדרגת מגיע הוא הכיפורי

ונסביר... !'אד'

האחרון עבודתו יום שזה לגנן להודיע וציוה

בעבודתו. שימשיך רוצה ואינו

בתשריעתה 'באחד הרבי. מעשי סוד התפרסם

שהשנה ומאחר לשמיטין', השנה ראש

כל במשך הרבי שכר השמיטה, שנת היא הבאה

שנת שבבוא כדי בגינה שיעבוד גנן השנה

הארץ "ושבתה מצות את הרבי יקיים השמיטה

לה'" ב),שבת כה, העבודה.(ויקרא הפסקת ידי על

ארץובספר אהבת על מסופר הדור פאר

התלויות המצוות ואהבת ישראל

שלמהבארץ יוסף רבי של בלבו שפעמו

מפונוביז': הרב כהנמן,

בשנתמעשה שביקר כהנמן שלמה יוסף ברבי

השובת חיים', 'חפץ בקיבוץ השמיטה

מצות וחיבת התרגשות מרוב כהלכה. בשמיטה

לוחש כשהוא ונשקה, האדמה על גחן השמיטה,

'שבת שלום', 'שבת שבת', 'גוט שבת', 'גוט בגיל

השנה'. השובתת קדושה אדמה לך, שלום

והולך:ובעונג לוחש היה המצוה קיום על

שבת'. גוט שבת, 'גוט

לעילוי נשמת אברהם חטנבבה בן אירן ז"ל
ואירן טובה בת טובה ז"ל - תנצב"ה



  
        



ימיבבבבתתתתווווררררתתתת עשרת כי מבואר החסידות
עשרת כנגד מכווני תשובה
ויו ,העול נברא שבה המאמרות
אלקי "ויאמר המאמר: כנגד הוא הכיפורי

כדמותנו" בצלמנו אד כו).נעשה א, (בראשית

עשהווווננננררררממממזזזז השנה שבמש מי שג בזה
ביותר, ובהמיי שפלי מעשי
לשפל מטה מטה ירדה הרוחנית ודרגתו
למדרגה ולעלות לשוב יכול המדרגה,
א 'אד' הנקראת הנפלאה הרוחנית
וישתדל הכיפורי יו את כראוי ינצל

שלימה. בתשובה בו לשוב

ומכבסככככיייי מטהר הקב"ה הכיפורי ביו
העוונות כתמי מכל הנשמות כל את
השנה, במש בה התלכלכו שה
הנפלאה לדרגה למעלה אות ומגביה
.'אד 'נעשה בבחינת ,'אד' הנקראת

ררררבבבבייייווווממממהההה בבבבללללששששוווו ''''אאאאדדדד ''''ננננעעעעששששהההה ששששננננאאאאממממרררר
יחיד), בלשו 'אד 'אעשה זזזזההההוווו(ולא

בבבבררררצצצצווווננננוווו אאאאככככ ששששאאאא ,,,,ללללאאאאדדדד ללללררררממממווווזזזז ככככדדדדיייי
ללללססססממממוווו ללללוווו אאאאיייי ,',',','אאאאדדדד'''' ללללממממדדדדררררגגגגתתתת ללללההההתתתתעעעעללללוווותתתת
בבבבששששבבבבייייללללוווו ההההעעעעבבבבוווודדדדהההה אאאאתתתת ששששייייעעעעששששהההה ההההקקקקבבבב""""הההה עעעעלללל

יייידדדדיייי בבבבחחחחייייבבבבווווקקקק ייייששששבבבב ההההוווואאאאווווההההוווואאאא צצצצרררריייי אאאאללללאאאא ,,,,
,,,,ללללככככ ללללזזזזככככוווותתתת ככככדדדדיייי ררררבבבביייי ממממאאאאממממצצצציייי ללללההההששששקקקקייייעעעע
אאאאווווררררחחחחוווותתתתייייוווו ללללייייייייששששרררר ששששייייששששתתתתדדדדלללל יייידדדדיייי עעעעלללל
ייייססססייייייייעעעע ההההקקקקבבבב""""הההה אאאאזזזז ווווררררקקקק ממממעעעעששששייייוווו,,,, ווווללללתתתתקקקק

ננננפפפפששששוווו.... תתתתייייקקקקוווו גגגגממממרררר אאאאתתתת ללללההההששששלללליייי בבבביייידדדדוווו

אומרווווזזזזההההוווו:::: שכביכול  'אד 'נעשה
ע יחד שרק לאד הקב"ה

לו יעזור האד של האישית עבודתו
.אד מדרגת את לרכוש לזכות הקב"ה

אתערותאככככיייי כל קוד שתהיה צרי
כ אחר ורק ,האד מצד דלתתא
ויעזרהו מלמעלה סיוע לו ישפיע הקב"ה
במדרש שמובא כמו שמו, כבוד דבר על

ג): אות ה פרשה רבה השירי הקב"ה(שיר 'אמר
של אחד פתח לי פתחו ני! לישראל,
לכ פותח ואני מחט של כחודה תשובה
בו'. נכנסות וקרוניות עגלות שיהיו פתחי

ללללככככהאלקי אל עלה "ומשה נאמר:
ההר" מ ה' אליו ג),ויקרא יט, (שמות

הקדוש החיי האור (ש),ומפרש

למי ה' יקרא שלא ללמדנו בא זה שפסוק
מי כלומר עצמו, בכחות יעלה שלא
שהוא מבלי אותו יעלה שה' שמחכה
אלא !לעול לזה יזכה לא ,כ על ישתדל
ואחר ,הראשו הצעד את לעשות עליו
מעלה. מעלה אותו יעלה כבר הקב"ה כ

כפולה,ווווללללככככ לשו עקיבא רבי נקט
מי לפני ישראל, אשריכ' ואמר:
אביכ ,אתכ מטהר ומי ,מטהרי את

'פה:)שבשמי לנו(יומא לרמוז 
בכחות להשתדל עלינו מוטל שמתחילה
שאנו ואחר ה', לפני להיטהר עצמנו
לעשות, ביכולתנו אשר כל את נעשה
המלאכה את ישלי הקב"ה ואיל מכא

הראויה... בשלימות אותנו ויטהר

היאוווועעעעדדדדיייייייי מה לבאר עלינו מוטל
המדוברת... הטהרה

ז

המעוניינים להקדיש לברכה, לרפואה
ולעילוי נשמת יקיריהם:   08-37-40-200 



  
        



ייייתתתתבבבברררר,,,,וווו''''תתתתששששוווובבבבהההה'''' אאאאללללייייוווו ללללחחחחזזזזוווורררר פפפפייייררררווווששששהההה
פפפפננננייייממממיייי.... ננננפפפפששששיייי ללללקקקקייייררררוווובבבב ללללזזזזככככוווותתתת ווווההההייייייייננננוווו

עניווווככככדדדדיייי את צרי לתשובה לזכות
החשכה... את להאיר עניינה שכל הטהרה,

ההההששששככככחחחחהההה ההההססססררררתתתת  טטטטההההררררהההה

פנימיותעעעעבבבבוווודדדדתתתת פי על התשובה
לתק  היא ששששווווררררששששהענייני

עצמו. ישות ביטול היינו הרע, עני כל

האמתווווההההוווואאאא שלפי ההתבוננותאי ידי על
ה' 'והנה ממש', מלבדו עוד אי'
ומביט כבודו, האר כל ומלא עליו, ניצב
כראוי'. עובדו א ולב, כליות ובוח עליו,

לאמתווווככככששששייייככככיייירררר לבו  שלא אי
גדול בצער יתעורר הזאת,
ה' אל שיצעק עד וכלימה, בושה מתו

חיצוניתההההללללבבבבבצעקת צעקה לא היינו 
פנימית צעקה אלא לחוד, ודיבור בקול

הלב... מעומק הנובעת

שלצצצצעעעעקקקקהההה 'רבונו ה'. קרבת חיפוש של
מסתתר'. אתה איפה איה! !עול
מתי עד !שבשמי אבא ,רחמ 'אבא

ממני'. פני תסתיר

'רבונוווווההההוווואאאא באמת. הלב מפנימיות צועק
לי'. לעזור יכול אתה רק !עול של
'וא כי ויודע מאמי אני !עול של 'רבונו
לי'. לעזור יכול אתה רק ,'אד עת

הנובעותווווההההצצצצעעעעקקקקוווותתתת הללו, האמיתיות
בגעגועי הלב, מעמקי
.יתבר בצילו ולהסתופ לחזור וכיסופי

.'עליו בסתר 'יושב להיות לו יגרמו

ווווככככעלי סתר "יב הפסוק: פירוש
"ניתל י א).צל צא, תהלי) 

צרה,בבבבששששעעעעהההה האד ובאהעל שמתרגשת
אד לחפש עול של טבעו

ולדוגמא: לו. שיעזור

הראשונה:אאאאדדדד התגובה טוב, מרגיש לא
לרופא תור וקובע טלפו מרי

בדיקות מבצע הרופא דהמשפחה.
והוא מחלה, שהיא איזו שמצא ומודיע

הרגעה. כדורי נות

מתחילההההככככדדדדוווורררריייי והאד עזרו, לא
מומחה. רופא אחרי לחפש

לוואז וקובעי מתקשר, מוצא, הוא
...חדשיי לעוד תור

תקותובבבבממממשששש כל את תולה הוא חדשיי
הרופא ג וכאשר ההוא, ברופא
רופא לחפש ממשי הוא מצליח, לא הזה
...חדשיי לעוד תור לו קבעו ושוב אחר,

מאודווווככככ ארוכי זמני עליו חולפי
צפיה בי ליאוש, תקוה בי נע שהוא
סכומי על בכלל מדבר ומי לאכזבה.

ומפזר... שופ שהוא הכס

שאוווואאאאזזזז,,,, מבי הוא ,תהלי של בסופו
לו. לעזור יכול לא בעול אחד

  
        



בבבבפפפפנננניייי פפפפנננניייי  תתתתששששוווובבבבהההה

מלאדיככככתתתתבבבב זלמ שניאור רבי הגה"ק
וז"ל: ההההוווואאאא16זיע"א, ההההתתתתששששוווובבבבהההה עעעענננניייי''''

.'.'.'.'ייייתתתתבבבברררר אאאאללללייייוווו בבבבפפפפנננניייי פפפפנננניייי ללללההההששששייייבבבב

שיבה,תתתתייייבבבבתתתת מלשו היא 'תשובה'
היינו ולחזור, לשוב צרי שהאד
שקירוב פשוט זה והנה ה'. אל להתקרב
במוב משמע אי הקב"ה אצל וריחוק

גשמי, בבבבככככללללמקו ננננממממצצצצאאאא ייייתתתתבבבברררר ההההוווואאאא ששששההההרררריייי
,,,,בקירובממממקקקקוווו נמצאי תמיד כ וא

להתרחק אפשר ואי יתבר ה' אל מקו
האד).ממנו מ מרוחק יהיה שהקב"ה (היינו

כמשלאאאאללללאאאא הוא למעלה ה'ריחוק' עני
לחברו מקו בקירוב העומד אד

אליו, ערפו שהופ ררררייייחחחחווווקקקקאלא ככככאאאא ששששאאאאיייי
....עעעעצצצצוווו ננננפפפפששששיייי ררררייייחחחחווווקקקק אאאאללללאאאא גגגגששששממממיייי 17ממממקקקקוווו

ככככששששאאאאדדדדגור החטא ,יתבר נגדו חוטא
הקב"ה של שמציאותו לכ

ממנו. ריחוק18נעלמת נוצר ממילא ואז,
 'עור' מכונה הזה והריחוק """"יייינפשי.

""""פפפפנננניייי ווווללללאאאא עעעערררר אאאאלללליייי כז).פפפפננננ ב, (ירמיה 

עצמו:וווואאאאזזזז על החוזר לגלגל נכנס הוא
אלוקה, לשכחת גור החטא

והחטאוהשכחה ,נוס לחטא גורמת
החשכה... את להגביר ממשי

ממנוווווממממככככייייוווו פניו את החזיר שהאד
הקב"ה ג הרי מדהיתבר)

מדה) באכנגד וזה ממנו. פניו את מחזיר
חיי לו משפיע הקב"ה שאי ביטוי לידי

ההכרחומזו מצד אלא שימשי (כדי

ורצו.לחיות), תענוג מתו ולא

ליקוטי ביוםתורה16. 'כי ד"ה אחרי (פרשת

יכפר'), פיהזה על אותו וביארנו

א מועדים - מבוארת חסידות (עמודספר

והלאה). קסג

הנה אליכם"17. ואשובה אלי "שובו כתיב:

ז), ג, ה'(מלאכי "השיבנו כתיב: וכן

ונשובה"א  כא),ליך ה, משל(איכה דרך על שהוא

בפנים. פנים החזרת

לומרכי שייך לא החטא בשעת אפילו הנה

בריחוק האדם את ה' שריחק יתברך עליו

ולית כבודו, הארץ כל מלא שהרי ממש, מקום

כח לאדם הנותן הוא והוא מיניה, פנוי אתר

ממש. החטא בשעת אפילו לחיות וחיות

אדםאלא בני שני כמו משל דרך על שהוא

מקום, בקירוב זה אצל זה שעומדים

פניו מחזיר וזה לכאן פניו מחזיר שזה רק

ועל הלבבות, קירוב ביניהם שאין לפי לכאן,

בפנים. פנים להיות חוזר התשובה ידי

ובפרט כפירה18. מוליד שהוא הברית, פגם

הגה"ק שכתב וכמו האדם. בלב

זיע"א מברסלב נחמן אמונהרבי ערך - המדות (ספר

כב): לאדם'.אות כפירה מכניס אדם של 'הפשע

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



  
        



ייייתתתתבבבברררר,,,,וווו''''תתתתששששוווובבבבהההה'''' אאאאללללייייוווו ללללחחחחזזזזוווורררר פפפפייייררררווווששששהההה
פפפפננננייייממממיייי.... ננננפפפפששששיייי ללללקקקקייייררררוווובבבב ללללזזזזככככוווותתתת ווווההההייייייייננננוווו

עניווווככככדדדדיייי את צרי לתשובה לזכות
החשכה... את להאיר עניינה שכל הטהרה,

ההההששששככככחחחחהההה ההההססססררררתתתת  טטטטההההררררהההה

פנימיותעעעעבבבבוווודדדדתתתת פי על התשובה
לתק  היא ששששווווררררששששהענייני

עצמו. ישות ביטול היינו הרע, עני כל

האמתווווההההוווואאאא שלפי ההתבוננותאי ידי על
ה' 'והנה ממש', מלבדו עוד אי'
ומביט כבודו, האר כל ומלא עליו, ניצב
כראוי'. עובדו א ולב, כליות ובוח עליו,

לאמתווווככככששששייייככככיייירררר לבו  שלא אי
גדול בצער יתעורר הזאת,
ה' אל שיצעק עד וכלימה, בושה מתו

חיצוניתההההללללבבבבבצעקת צעקה לא היינו 
פנימית צעקה אלא לחוד, ודיבור בקול

הלב... מעומק הנובעת

שלצצצצעעעעקקקקהההה 'רבונו ה'. קרבת חיפוש של
מסתתר'. אתה איפה איה! !עול
מתי עד !שבשמי אבא ,רחמ 'אבא

ממני'. פני תסתיר

'רבונוווווההההוווואאאא באמת. הלב מפנימיות צועק
לי'. לעזור יכול אתה רק !עול של
'וא כי ויודע מאמי אני !עול של 'רבונו
לי'. לעזור יכול אתה רק ,'אד עת

הנובעותווווההההצצצצעעעעקקקקוווותתתת הללו, האמיתיות
בגעגועי הלב, מעמקי
.יתבר בצילו ולהסתופ לחזור וכיסופי

.'עליו בסתר 'יושב להיות לו יגרמו

ווווככככעלי סתר "יב הפסוק: פירוש
"ניתל י א).צל צא, תהלי) 

צרה,בבבבששששעעעעהההה האד ובאהעל שמתרגשת
אד לחפש עול של טבעו

ולדוגמא: לו. שיעזור

הראשונה:אאאאדדדד התגובה טוב, מרגיש לא
לרופא תור וקובע טלפו מרי

בדיקות מבצע הרופא דהמשפחה.
והוא מחלה, שהיא איזו שמצא ומודיע

הרגעה. כדורי נות

מתחילההההככככדדדדוווורררריייי והאד עזרו, לא
מומחה. רופא אחרי לחפש

לוואז וקובעי מתקשר, מוצא, הוא
...חדשיי לעוד תור

תקותובבבבממממשששש כל את תולה הוא חדשיי
הרופא ג וכאשר ההוא, ברופא
רופא לחפש ממשי הוא מצליח, לא הזה
...חדשיי לעוד תור לו קבעו ושוב אחר,

מאודווווככככ ארוכי זמני עליו חולפי
צפיה בי ליאוש, תקוה בי נע שהוא
סכומי על בכלל מדבר ומי לאכזבה.

ומפזר... שופ שהוא הכס

שאוווואאאאזזזז,,,, מבי הוא ,תהלי של בסופו
לו. לעזור יכול לא בעול אחד

ז

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



  
        



האדם המון בין שרעפיבאוטובוסים ורוב -

של בצילה שהחיים המציאות אודות בקרבי

אחרת: כך כל נראה הכל שונים, כה בעיה

המשמעותזיכני את לחוות יתברך ה'

בגופי, הסיכון נשיאת של היהודית

מוגבהות בעינים האנושית ההתהלכות והיא:

שהחיים הפשוטה בידיעה לשמים, בלב תמיד,

לחיותם בזכות אותי חננו אם כי שלי אינם

ה'. רצון לעשיית ולנצלם

כשלוחי'חביבין אותם שרואה לזה יסורים

הקשר את הם מהדקים דרחמנא.

לעולם אותו ומעלים יתברך ליוצרו יציר בין

כל זה גופניות. מנטיות מורם אור, שכולו

חלקו'. ואשרי מאגרתהאדם, בהירות שורות

זצ"ל איש' רא).ה'חזון אגרת (ח"א

הקובעותהגעתי אחתהתחנותהאחרונות, אל

צוחר פרופסור של חדרו ההמשך: את

צילומים של תיק בידי והבכיר. הנודע

המלצות עם ומי המי מכל דעת חּוֹות ַותוצאות,
מעיים. רופאי עד לב מרופאי לרוב, לטיניות

כיהמתנתי וידעתי בקרבי שקטלבי בסבלנות,

רוחי. מופקדת טובות בידים

לי" בׂשר מה-ּיעׂשה אירא, לא ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ"ּבאלקיםּבטחּתי
ה). נו, ספר(תהלים מתוך להתפלל הרביתי

יש שאכן יאמר שהוא נגיד שבתיקי. התהלים

הרי זה? הוא פסוק סוף וכי - בגוף משהו ח"ו

מן שינוי עין בהרף לחולל יתברך שבידו כשם

להתבצע בדיוקכךמסוגל - הבריאותאלההיפך

כל לכך: מעבר הבריאות. אל החולי מן השינוי

ּבגיא אל ּכי "ּגם לטובה. עמי, יקרה ְִֵֵֵַאשר
עּמדי" אּתה ּכי רע אירא לא ד)...צלמות כג, (שם ְִִִִֶַַָָָָָֹ

ספסעל אנשיםאותו עוד אתי ציפו המתנה, ל

וכבויי רוח מדוכדכי עצבים, מרוטי -

עיניהם באחת. עליהם שנעצר עולמם על מאור

אחד עוד ונסגרת: שנפתחת הדלת אל נשואות

מה בפנים? שמע מה פניו? נראות איך יוצא,

לשמוע?... עומד אני

הבריאות'.איך 'העיקר תמיד? אומרים

המסייעת באמונה עטוף מאמין כשיהודי

באותו אנשים לו בסמוך וממש - להתמודד לו

כדי עד המתוחים קל, יותר במצב או מצב,

הכל: ככלות אחרי כי מתברר שוב אז או - פקיעה

במעלה, הראשון העיקר ממש לא היא הבריאות

האמונה... הימנה: חשוב עיקר בעולם יש

ח"וברגעים רופפת הבריאות עליון שמגזירת

האדם עלול שאלה, בסימן ותלויה

שמעל חשוב' 'עיקר אותו ללא להתמוטט

להתייצב... יוכל עמו רק - הבריאות

מי"רּוח - נכאה ורּוח מחלהּו, יכלּכל - איׁש ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֽ

יד).יּׂשאּנה" יח, יתעודד(משלי - רוח בעל ִֶָָ

מי אולם רוחו. לא אך חולה גופו במחלתו, גם

ואין עולמו עליו בהשחיר הרוח נכא את ישא

עמו גופו אין כוכב. לא גם לו, אמונה שמש

בו... אין רוח גם ולאסונו

נחרשמשקפיו הרחב מצחו אפו, קצה על

בכלהממצאים מעמיקלעיין קמטים,

כקרדיולוגיים, כירורגיים שלפניו, הרפואיים

אצבעו. על בעצבנות מקישה המוזהבת והעט

כדי ארוכות נמשך והעלעול דפים עמוס השולחן

גירודי כמה עוד הקביעה. את ולאושש לוודא

פיו, את פוצה הוא הנה ולאחריהם פדחת

הדק...' במעי גידול ...' השליח:

הזהשתיקת הממצא את כבר ידעתי עיכול.

יפריכה. שהוא לי היה נעים זאת ובכל

בתי את מיישר הצידה, המסמכים את מסיט

במין השולחן על אצבעותיו ומשלב עיניו

על מורה הייתי רגילים במקרים סמכותיות:

ופתרון. מזור להביא בהחלט המסוגל ניתוחמידי,

על בנוסף אנו, מתמודדים שלך שבמקרה אלא

  
        



ומתו ,שברי לאלפי נשבר לבבו ,ומש
לפני מתייצב בא, הוא והכנעה שפלות

:כפי פורש ,יתבר ה'

גררררבבבבווווננננוווו לי. לעזור יכול אתה רק !עול של
המחלה, על שהודיעו בהתחלה,
שלבי זכיתי לא אז אבל ,אלי התפללתי
אלי התפללתי בשלימות, אלי מחובר יהיה
הרופא... של דמותו חצצה לבינ ביני א

עומדאאאאבבבבלללל אני ,עול של רבונו עכשיו
דמות שו ואי לבי, כל ע לפני

בינינו... נקראתהחוצצת הזו והמדרגה
 'עלי סתר 'יב הפסוק: בלשו
עול בורא ע רק מתייחד יהודי
.'עלי 'סתר נקרא הזה והיחוד בלבד!

אליוווווממממככככייייוווו פניו החזיר שהיהודי
מחזיר הקב"ה ג אזי ,יתבר

'צל צילו, את עליו ופורש אליו, פניו
י'...

קרבתוווואאאאזזזז,,,, את לחוש זוכה כשהיהודי
ומשתטח ,כמי נמס הוא הרי אלקיו
עמי היית אתה ,רחמ 'אבא ,יתבר לפניו

ממני'... פני הסתרת מדוע ,הזמ כל

שלווווההההבבבבככככיייי והטהרה הנקיו שלב הוא הזה
בפסוק המכונה והוא הנפש,

מספר שהאד ,'נהקדושה'יתל מצד (תלונה 
הבעש"ט) בדברי התלאותכידוע כל את

עליו... שעברו

אותווווואאאאזזזז מנח והקב"ה הנחמה, שלב מגיע
א אר אי" לבו, על ומדבר

"אנחמכ אנכי  נחמ...(יג סו, 19(ישעיה 

בנו...ווווזזזזהההה תלוי וזה הטהרה!... עני

ותמיד השתדלות,19. לעשות עלינו כך. זה

אך, לנו, שניתנו הכחות כפי לבצע

שמים. בידי רק היא המעשים של התוצאה

המנהיגלעולם הוא שהקב"ה לזכור עלינו

סיפור מצאנו זה ובענין עולמו. את

אדם לבני נפלאותיו בספר 233)נפלא עמוד (ח"ג

וז"ל: שליט"א, לב ברוך רבי לגאון

ממעליץ,המעשה האדמו"ר מפי סופר דלהלן

- שליט"א מושקוביץ נפתלי הרב

המעשה. בעל מפי לפרטיו ואימתו שמעו אשר

כלמאז בעיה לי שיש הד"ר, של מפיו לי, נודע

לכל ערני הייתי - הלב שריר עם שהיא

זה' עם לחיות תוכל ה' 'בעזרת וכאב. מיחוש

בעירנות, בזהירות, 'אולם - הרופא לי אמר -

תמידית'. ובהשגחה הקורה על לב בשימת

העלול ומכל יתר מהתאמצות תמיד נזהרתי

מאד "ונׁשמרּתם הלב. פעולת על ְְְְִֶַֹלהכביד

טו)(דברלנפׁשתיכם" ד, זוים גם תורה. אמרה - ְְֵֶַֹ

לשמור כדי שניתן ככל לעשות ומצוה: זכות

בקרבנו. שהנשמה זמן כל החיים, רוח את בנו

-אחר בטני בימין ומוזר, מעיק כאב שחשתי

הרופא, אל דרכי את לעשות מיהרתי

שאר ואל בהפנייתו הרנטגן צילומי אל וממנו

- מתישים הילכתיטיפולים ארוכה תקופה

נסעתי שונות, לבדיקות רפואיים ממכונים

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



  
        



האדם המון בין שרעפיבאוטובוסים ורוב -

של בצילה שהחיים המציאות אודות בקרבי

אחרת: כך כל נראה הכל שונים, כה בעיה

המשמעותזיכני את לחוות יתברך ה'

בגופי, הסיכון נשיאת של היהודית

מוגבהות בעינים האנושית ההתהלכות והיא:

שהחיים הפשוטה בידיעה לשמים, בלב תמיד,

לחיותם בזכות אותי חננו אם כי שלי אינם

ה'. רצון לעשיית ולנצלם

כשלוחי'חביבין אותם שרואה לזה יסורים

הקשר את הם מהדקים דרחמנא.

לעולם אותו ומעלים יתברך ליוצרו יציר בין

כל זה גופניות. מנטיות מורם אור, שכולו

חלקו'. ואשרי מאגרתהאדם, בהירות שורות

זצ"ל איש' רא).ה'חזון אגרת (ח"א

הקובעותהגעתי אחתהתחנותהאחרונות, אל

צוחר פרופסור של חדרו ההמשך: את

צילומים של תיק בידי והבכיר. הנודע

המלצות עם ומי המי מכל דעת חּוֹות ַותוצאות,
מעיים. רופאי עד לב מרופאי לרוב, לטיניות

כיהמתנתי וידעתי בקרבי שקטלבי בסבלנות,

רוחי. מופקדת טובות בידים

לי" בׂשר מה-ּיעׂשה אירא, לא ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ"ּבאלקיםּבטחּתי
ה). נו, ספר(תהלים מתוך להתפלל הרביתי

יש שאכן יאמר שהוא נגיד שבתיקי. התהלים

הרי זה? הוא פסוק סוף וכי - בגוף משהו ח"ו

מן שינוי עין בהרף לחולל יתברך שבידו כשם

להתבצע בדיוקכךמסוגל - הבריאותאלההיפך

כל לכך: מעבר הבריאות. אל החולי מן השינוי

ּבגיא אל ּכי "ּגם לטובה. עמי, יקרה ְִֵֵֵַאשר
עּמדי" אּתה ּכי רע אירא לא ד)...צלמות כג, (שם ְִִִִֶַַָָָָָֹ

ספסעל אנשיםאותו עוד אתי ציפו המתנה, ל

וכבויי רוח מדוכדכי עצבים, מרוטי -

עיניהם באחת. עליהם שנעצר עולמם על מאור

אחד עוד ונסגרת: שנפתחת הדלת אל נשואות

מה בפנים? שמע מה פניו? נראות איך יוצא,

לשמוע?... עומד אני

הבריאות'.איך 'העיקר תמיד? אומרים

המסייעת באמונה עטוף מאמין כשיהודי

באותו אנשים לו בסמוך וממש - להתמודד לו

כדי עד המתוחים קל, יותר במצב או מצב,

הכל: ככלות אחרי כי מתברר שוב אז או - פקיעה

במעלה, הראשון העיקר ממש לא היא הבריאות

האמונה... הימנה: חשוב עיקר בעולם יש

ח"וברגעים רופפת הבריאות עליון שמגזירת

האדם עלול שאלה, בסימן ותלויה

שמעל חשוב' 'עיקר אותו ללא להתמוטט

להתייצב... יוכל עמו רק - הבריאות

מי"רּוח - נכאה ורּוח מחלהּו, יכלּכל - איׁש ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֽ

יד).יּׂשאּנה" יח, יתעודד(משלי - רוח בעל ִֶָָ

מי אולם רוחו. לא אך חולה גופו במחלתו, גם

ואין עולמו עליו בהשחיר הרוח נכא את ישא

עמו גופו אין כוכב. לא גם לו, אמונה שמש

בו... אין רוח גם ולאסונו

נחרשמשקפיו הרחב מצחו אפו, קצה על

בכלהממצאים מעמיקלעיין קמטים,

כקרדיולוגיים, כירורגיים שלפניו, הרפואיים

אצבעו. על בעצבנות מקישה המוזהבת והעט

כדי ארוכות נמשך והעלעול דפים עמוס השולחן

גירודי כמה עוד הקביעה. את ולאושש לוודא

פיו, את פוצה הוא הנה ולאחריהם פדחת

הדק...' במעי גידול ...' השליח:

הזהשתיקת הממצא את כבר ידעתי עיכול.

יפריכה. שהוא לי היה נעים זאת ובכל

בתי את מיישר הצידה, המסמכים את מסיט

במין השולחן על אצבעותיו ומשלב עיניו

על מורה הייתי רגילים במקרים סמכותיות:

ופתרון. מזור להביא בהחלט המסוגל ניתוחמידי,

על בנוסף אנו, מתמודדים שלך שבמקרה אלא

ז

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



  
        



היטבתי הכתוב, ככל והמיות בקשות התהלים

לפני לדבר לי שניתנה הגדולה בזכות הרגעים את

ומשמיע גבורותיו ממלל האדם כי תפילה. שומע

ההילול שיטי מבין מאזין והקב"ה - תהילותיו

לתפילה. שהביאתו הצרה אל והשבח, ההודיה

מתעורר בתפילה אליו ניגשין ישראל כשבני ...'

ומעורר אביו לפני שבא חביב בן כדמיון רצון, עת

ורצון...' תענוג תרל"ג).בו שנת ואתחנן אמת' ('שפת

התהלים,עודי מפרקי בחרדה קורא מתפלל,

- כך כל הגורליים ברגעים רגשות מאובן

פתאום: לעברי נשמע צוחר פרופסור של וקולו

אני נוסף בהרהור כהוגן? אפחידך מדוע מה? 'יודע

פסעתי ביד התהלים עם שונה.....'. למסקנא מגיע

מזוגגות: בעינים בי בהה הוא שולחנו, לעבר

הניתוח אם ורק אך הינו הלב לשריר 'הסיכון

שניתוח דומני שעות. למעלהמארבע במשך יתבצע

מעבר מתארך אינו גידול להוצאת סטנדרטי

את לאשר בעיה כל לי נראית שלא כך שעות לשלש

עליו...'. ממליץ שאני אומר הייתי הניתוח...

שובהשינוי שמעתיו הּממני. ְִִַֽהפתאומי

נטלתי למעלה, התנהלתי והבנתיו.

הניתוח, ביצוע את מאשר הנני כי וחתמתי עט

והכל עלי הכל אז ואם... שאם... יודע והנני

חיינו. מה אנו, מה תביעה. כל לי ואין באחריותי

לאשפוז נקבע תור וגם טלפון שיחת קלה, חתימה

הותרתי ומעורפל, המום הימנו יצאתי ולניתוח.

הלכתי כסאו, על מהורהר צוחר פרופסור את

אמוט. בל מימיני כתמיד, לנגדי וה' הביתה

משמים.כי גורלות, חורצים יד בהינף

הקצה מן דברים משתנים רגע בהינף

בזה לעמוד הדל היציר ומסוגל - הקצה אל

מי השינויים. רבון מי יודע אם ורק אך

שליחו... ומי החורץ

ואפוףעלוף תחושה דל כחות, ורפוי חולשה

למחצה, עיני את פקחתי - מכאובות

לה' ומודה החלון מן הנשקף האור את מזהה

שנותר השריר על הפועם, לבי על יתברך

בהצלחה. הוכתר שבס"ד בניתוח לשרוד

ידעתיהנעתי טרם וכואבת. קלה תזוזה ראשי

התוודעתי טרם והשעה, היום את

אני מודה וקיים. אני חי זאת: אך - למאומה

אמונתך. רבה בחמלה, נשמתי בי שהחזרת לפניך,

שב"ה העיקר שהתארך, ככל הניתוח התארך

השינה, למעמקי שבתי לא. והגידול קיים השריר

מאחורי ארוך אשפוז ליווני. טשטוש זריקות

עד רבים התאוששות ימי לי נכונו עוד ולפני.

לחיים. ושב המיטה על ב"ה יושב עצמי שאמצא

חסדבאחד היגלות כדי תוך הבאים, השבועות

המתחיל נכבד אדם לחדרי נכנס עלי, ה'

להכיר ומטיב מצבי את מברר בשלומי. לשאול

שלום מה הלב, שלום 'מה עלי: העובר את

ההתאוששות...' ואיך הניתוח עבר איך המעיים,

גדולה קרבה חש סביבי, הלה נרגש ִלפליאתי
פעם... אי שפגשתיו זוכר איני אם אף אלי

משפחתי מבני הרי ואיזהו? זה מי בשקט תהיתי

הנני האישיים בחיי בארץ. כאן השוהה אני יחיד

לא זכרוני ואם לי בודדים מכרים וגלמוד. בודד

מהם... אחד אינו זה - הניתוח במהלך נפגם

זאתנכנס לשאת בכחי כי ווידא לשיחה, עמי

פרופסור של כגיסו עצמו את הציג ואז

כך, לך...', להודות 'באתי זוגתו. אחי צוחר,

התרחשות לגולל התחיל יותר. ולא פחות לא

ידיעתי מבלי משמים, המסובב שאני מופלאה

שבמרכזה: האיש להיות

הגיעהזה צוחר, פרופסור אשת שאחותי, שנים

מכבר זה מעוניינת חייה. על ברורה למסקנא

יש כסף החיים. הלך בכל משמעותי שינוי ְֵָלהחל
בתים אושר. ללא עושר מאוד. הרבה להם,

אליו לוטשים שרבים יוקרה מעמד ומכוניות,

אלאשאט - הימנו לעצמםמחצית עיניםומאחלים

  
        



גורלי ניתוח הלב. בשריר בעיה עם במעי, הקורה

סיכון מהוה זה, הלב.מסוג לתקינות ממש של

בניתוח לעמידה כשיר אינו - בעייתי לב שריר

הוא אף שהוא, כפי שהגידול אלא שכזה. מכביד

במילים: המצב את מגדיר הייתי סכנה. מהוה

מבלעדיו'... לי ואוי מניתוח לי 'אוי

יותר',שוב הגבוהה הסיכון רמת 'מהי שתיקה.

ביצועו'? אי או הניתוח 'ביצוע ביררתי,

כדי בהכרח לא שאלות, שואל אתה לפעמים

להוציא עוד, לשאול כדי אם כי תשובות לקבל

אך - בהרחבה יותר לשמוע פרטים, עוד

במדוייק: עליה וענה לשאלה נצמד הפרופסור

איני פיפטי'. 'פיפטי חמישים. מול 'חמישים

לשם'. או לכאן אחד אחוז כל רואה

'שמעני,פרופסור לסיכומים: מתקרב החל צוחר

אם ההחלטה. בידך החיים. הם שלך

לחתום תוכל השריר, סיכון אף על להינתח, תרצה

תחליט אם ויעילות. במהירות הכל את ולבצע כאן

חוזר אתה הגידול, סיכון אף על מניתוח, להימנע

ללא להתגלגל לעניינים ומניח הביתה מכאן

עליך האחריות המקרים: בשני התערבותנו.

האפשרי, בהקדם ממש קבל ההחלטה את בלבד.

עמך'. מטיבים אינם החולפים הרגעים

לפתלבי קשה רגע אימה. נצבט בקרבי, ַָקפא
אוכל איך שאחליט? אני מי בעוצמה: אותי

פרצתי ומוות? חיים של זו קשה בשאלה להכריע

לאף קשור ואיני להתעייץ מי עם לי אין בבכי:

עליתי מכבר לא זה עצה. לקבל אוכל הימנו מקור

מורה ועכשיו? כאן החלטה אקבל ואיך הנכר, מן

איך פרופסור, ולא רופא לא במקצועי, אני פשוט

במדוכה אני מסובכת)אקבע בעיה שאף(בפתרון

בה? לקבוע יודע אינו המומחה הפרופסור

האחריות'שלך ההחלטה... בידך החיים... הם

באזני הרעישו האלו המילים עליך...'.

עליתי טרם רבות באזני שצרמו כנסיה כפעמוני

הרי כך? האכן 'עליך'?... 'בידך'? 'שלך'? ארצה:

" לגמרי: אחר 'עליך' מכיר נסמכתיעליךאני

ו),מבטן..." עא, בטחתי..."עליך"ואני(תהלים

טו). לא, מתמלל(שם לחלוטין שונה 'בידך'

" תמיד: רוחי..."בידךמשפתותי (שםאפקיד

ו), הצילני..."בידך"פסוק טז).עתותי פסוק (שם

" החיים? הושיעני..."לךשלי צד).אני קיט, (שם

עמלך...'.לך'הנשמה על חוסה פעלך והגוף

ספרידי את כמאליה ממששת תיקי, על נחה

והרהרתי. דמעה מחיתי התהלים.

ולהפוך הביתה לשוב הייתי סבור מלכתחילה

עם בהקדם שאשוב עד עצמי לבין ביני בדבר

בכך אין כי הבנתי נוספת במחשבה אולם - מענה

'חמישים בספק מדובר אם עינוי. אם כי תועלת

בענין יועיל מה להכרעתי, המצפה חמישים' מול

בנידון? דעה לי יש וכי לבטים? של שעות

שבכל'עשה 'דומני ביקשתי. טובה', עמי

אולם מידית, להחליט עלי מקרה

כן. לפני תפילה של דקות כמה לי נחוצות

להתפלל בפינה, להתייצב לי תניח אם אודה

הדרך'. המשך את מילותי יקבעו בטרם

מןשקט קלות הרופא נדהם לרגע קצר.

אך 'בבקשה צפויה. הבלתי המשאלה

שלא העובדה קימעא. המום היה, אדיב בקצרה'.

הענין. על הקלה - אחרי נוספים המתינו

ואני שלפניו במכתבים לטפל נפנה צוחר פרופסור

והחילותי התהלים את פתחתי החלון, אל קמתי

הקשים ברגעים סייעתא מבקש חיי, על מתפלל

ופי לישועה מזדעק כולי כל עתה. עלי העוברים

עצמה הצרה המלך. דוד מזמורי את חרש ממלל

המדרש ככינוי 'ביצור' - הצרה הבעת תפילה,

ואתחנן א)בפרשת אות ב פרשה רבה הינו(דברים -

תפילה. של לשונות מעשרה אחד

עבדוניצבתי דוד בשירי הקב"ה את והיללתי

מן קראתי עיני, מול אל שנקלעו

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



  
        



היטבתי הכתוב, ככל והמיות בקשות התהלים

לפני לדבר לי שניתנה הגדולה בזכות הרגעים את

ומשמיע גבורותיו ממלל האדם כי תפילה. שומע

ההילול שיטי מבין מאזין והקב"ה - תהילותיו

לתפילה. שהביאתו הצרה אל והשבח, ההודיה

מתעורר בתפילה אליו ניגשין ישראל כשבני ...'

ומעורר אביו לפני שבא חביב בן כדמיון רצון, עת

ורצון...' תענוג תרל"ג).בו שנת ואתחנן אמת' ('שפת

התהלים,עודי מפרקי בחרדה קורא מתפלל,

- כך כל הגורליים ברגעים רגשות מאובן

פתאום: לעברי נשמע צוחר פרופסור של וקולו

אני נוסף בהרהור כהוגן? אפחידך מדוע מה? 'יודע

פסעתי ביד התהלים עם שונה.....'. למסקנא מגיע

מזוגגות: בעינים בי בהה הוא שולחנו, לעבר

הניתוח אם ורק אך הינו הלב לשריר 'הסיכון

שניתוח דומני שעות. למעלהמארבע במשך יתבצע

מעבר מתארך אינו גידול להוצאת סטנדרטי

את לאשר בעיה כל לי נראית שלא כך שעות לשלש

עליו...'. ממליץ שאני אומר הייתי הניתוח...

שובהשינוי שמעתיו הּממני. ְִִַֽהפתאומי

נטלתי למעלה, התנהלתי והבנתיו.

הניתוח, ביצוע את מאשר הנני כי וחתמתי עט

והכל עלי הכל אז ואם... שאם... יודע והנני

חיינו. מה אנו, מה תביעה. כל לי ואין באחריותי

לאשפוז נקבע תור וגם טלפון שיחת קלה, חתימה

הותרתי ומעורפל, המום הימנו יצאתי ולניתוח.

הלכתי כסאו, על מהורהר צוחר פרופסור את

אמוט. בל מימיני כתמיד, לנגדי וה' הביתה

משמים.כי גורלות, חורצים יד בהינף

הקצה מן דברים משתנים רגע בהינף

בזה לעמוד הדל היציר ומסוגל - הקצה אל

מי השינויים. רבון מי יודע אם ורק אך

שליחו... ומי החורץ

ואפוףעלוף תחושה דל כחות, ורפוי חולשה

למחצה, עיני את פקחתי - מכאובות

לה' ומודה החלון מן הנשקף האור את מזהה

שנותר השריר על הפועם, לבי על יתברך

בהצלחה. הוכתר שבס"ד בניתוח לשרוד

ידעתיהנעתי טרם וכואבת. קלה תזוזה ראשי

התוודעתי טרם והשעה, היום את

אני מודה וקיים. אני חי זאת: אך - למאומה

אמונתך. רבה בחמלה, נשמתי בי שהחזרת לפניך,

שב"ה העיקר שהתארך, ככל הניתוח התארך

השינה, למעמקי שבתי לא. והגידול קיים השריר

מאחורי ארוך אשפוז ליווני. טשטוש זריקות

עד רבים התאוששות ימי לי נכונו עוד ולפני.

לחיים. ושב המיטה על ב"ה יושב עצמי שאמצא

חסדבאחד היגלות כדי תוך הבאים, השבועות

המתחיל נכבד אדם לחדרי נכנס עלי, ה'

להכיר ומטיב מצבי את מברר בשלומי. לשאול

שלום מה הלב, שלום 'מה עלי: העובר את

ההתאוששות...' ואיך הניתוח עבר איך המעיים,

גדולה קרבה חש סביבי, הלה נרגש ִלפליאתי
פעם... אי שפגשתיו זוכר איני אם אף אלי

משפחתי מבני הרי ואיזהו? זה מי בשקט תהיתי

הנני האישיים בחיי בארץ. כאן השוהה אני יחיד

לא זכרוני ואם לי בודדים מכרים וגלמוד. בודד

מהם... אחד אינו זה - הניתוח במהלך נפגם

זאתנכנס לשאת בכחי כי ווידא לשיחה, עמי

פרופסור של כגיסו עצמו את הציג ואז

כך, לך...', להודות 'באתי זוגתו. אחי צוחר,

התרחשות לגולל התחיל יותר. ולא פחות לא

ידיעתי מבלי משמים, המסובב שאני מופלאה

שבמרכזה: האיש להיות

הגיעהזה צוחר, פרופסור אשת שאחותי, שנים

מכבר זה מעוניינת חייה. על ברורה למסקנא

יש כסף החיים. הלך בכל משמעותי שינוי ְֵָלהחל
בתים אושר. ללא עושר מאוד. הרבה להם,

אליו לוטשים שרבים יוקרה מעמד ומכוניות,

אלאשאט - הימנו לעצמםמחצית עיניםומאחלים

ז

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



  
       



הההה'''' קקקקרררראאאאתתתתיייי ממממממממעעעעממממקקקקיייי

תהלידדדדוווודדדד את תיאר בתהילותיו המל
פני להחזרת הגורמת הזו התשובה

קראתי יעממ" במילי ,ה'"בפני 
א). קל, תהלי)

בפנימיותששששככככאאאאששששרררר להגיע זוכה אד
עומד שהוא למדרגה לבו
ללא ,יתבר עצמותו מול בפני פני
והוא החוצצת. חיצונית דמות שו
הוא ורק כלל, בלעדיו שאי יודע
מעמקי צועק הוא הרי לו, לעזור יכול

באמת. לבו,

קוראוווועעעעלללל הוא הרי מהמעמקי הצעקה ידי
הגבוה. האלקי הגילוי את וממשי לה',

מבוארתווווככככ בחסידות (ש):הובא

קראתיההההפפפפייייררררוווושששש ב'ממעמקי הפנימי
וממשי קורא שהאד הוא, ה''

הקורא כאד' הוי"ה, ש את ומגלה
אצלו'. שיבוא לחברו

 ''''וווו''''ממממממממעעעעממממקקקקיייי,'העליו 'עומק הוא
סו אי אור היינו

בכבודו משב"ה שלמעלה ובעצמו
אליו. ומקור הוי"ה

לאורככככללללווווממממרררר מגיעי התשובה ידי על
בכח ולכ בעצמו, ב"ה סו אי
הוי"ה ש גילוי להמשי התשובה

ומקורו. משרשו

נאמרוווועעעעתתתתהההה הכיפורי ביו למה מוב
עיקר כי 'לכ שבתו 'שבת

ס אי אור גילוי דוקאהמשכת תלוי ו
והבושה בהכנעה ,התחתוני בעבודת
האמיתי ומהחיפוש ,יתבר מה' שלה
השפע מתגלה עבודת ומכח אחריו,

...העליוני בעולמות

  
        



אומנותית כמסגרת בעיניה מתקבל זה כל אטהחל

החלה בכל, נקעה עצמה. התמונה ללא לתמונה,

אמיתי תוכן מאין דכאון, עד עצום בחסר חשה

השונים החיים את ראתה שהם. כפי הגשם לחיי

ומצוות, תורה בשמירת המאופיינים בביתי,

חפצה. היא בזה כללי באופן כי והבינה

עצםבעלה עם התווכח לא הפרופסור

משהו להוסיף יש כי ההשקפה

לשיחת זמן להקדיש ועד מכאן אך לחיים,

הדרך. רחוקה עוד - המקומי הרב עם צוותא

עליהם גברה לפעם מפעם שלו, את עשה הזמן

הניח לא העמוס שהזמן אלא החדלון, תחושת

כך חייהם. אל פנימה לחדור האורה לקרן

השינוי החל מאז אחדים, שבועות לפני עד

המהותי:

בגיסי שב הקליניקה,הפרופסור מן הימים אחד

פציינט לבו: את ששבה ממחזה ונרגש נסער

מתוך לאלקים, בדמעה נפשו השופך לחוץ במצב

בידי גורלו להפקיד כחות שואב תפילה, ספר

לראות רגיל כזאת. ראה לא מעודו יוצרו.

המתקשים וברואים שונים מסוגים התפרצויות

מנוחה. לו נתן ולא הסעירו ההוא המעמד להחליט.

עצמי',סערת את מבין 'אינני שככה: לא נפשו

הניתוח, הצלחת על בשומעו הגיב

הסכמה מפי הוצאתי איך אבין לא 'מעולם

לא הניתוח כי לי ערב זה מי לניתוח. מפורשת

חיי את ויסכן שעות מארבע יותר יתארך

סמכותית כך כל עוצמה לי העניק זה מי המנותח.

מול 'חמישים של 'תיקו' במצב החלטה לקבוע

ולא בהצלחה תעלה הגידול הוצאת כי חמישים'

לי מנין ישמור. ה' הלב, שריר חשבון על תבוא

וכי בעיה כל אין כי ובקלילות בוודאות לקבוע

בינתי? הנסתרה הניתוח? על ממליץ הריני מצידי

עבודתי של הרבות השנים משך כזאת העשיתי

עכשיו דוקא אותו, יסרה פעולתו האחראית?'

הימנו. הרפתה לא וזו אליה ניעור

שלו'אין שהתפילה 'אלא - אמר - זאת'

הימני והוציאה אלי חדרה אותי, מוססה

וידוע היה שגלוי מה אל לגשת ואישור, הסכמה

להתבצע שעתיד - התפילה שומע לפני

זה אני ינותח, שהוא רצו משמים בהצלחה.

- עקבותי על אותי השיבה ותפילתו שעיכבתי

זה'. צעד על לו ולהמליץ מידית בי לחזור

בביתו,דיבורים שוטפים נשמעים החלו כאלו

הרגע בא כי החליט הנטהר הפרופסור

זו כי לנו 'ברור הרב. אל מידית לגשת המתאים

הכיוון, זה כי ספק לנו 'אין באזניו, הבהיר הדרך',

לזכות כדי לעשות שעלינו את לשאול רק באנו

הנכונה...' הזאת, הדרך הולכי על להימנות

ליטולטלתי 'להודות כבירה. בהתרגשות

שלו לזה יחדיו נודה הבה באת?

זעו לבי שרירי לזמר'. נאה ולשמו להודות טוב

מי ה' תאמרנה עצמותי 'כל רטטו, מעי ובני

זוכים והכל בתפילה, המלווה קשה רגע כמוך'.

יחד. גם והמטפל המטופל - להתאוששות בעטיו

נפלאגם ומה צוחר, הזוג בני בהמשך, הגיעו הם

הפנים מעל המסוה סר כי לראות היה

נולד של רוך נח דיוקנו על הפרופסור, היהודיותשל

ׁשלות מאותה ראשוניים זהרורים אלה אי ְַַמחדש.

מר וכששב עולמנו. מדיוקנאות לנו המוכרת נקיים

הפרופסורית, העוצמה כל עם כולו, בכל שב - צוחר

העשויה ההחלטה ואיתנות העצמי הבטחון עם

ספורים חדשים לאחר - ראיתיו עיני במו חת. ללא

לכנפותיו. וציצית לראשו בכיפה -

בהינףכי משמים. גורלות, חורצים יד בהינף

הקצה אל הקצה מן דברים משתנים רגע

אם ורק אך בזה לעמוד הדל היציר ומסוגל -

שליחו... ומי החורץ, מי השינויים. רבון מי ידע

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



  
       



הההה'''' קקקקרררראאאאתתתתיייי ממממממממעעעעממממקקקקיייי

תהלידדדדוווודדדד את תיאר בתהילותיו המל
פני להחזרת הגורמת הזו התשובה

קראתי יעממ" במילי ,ה'"בפני 
א). קל, תהלי)

בפנימיותששששככככאאאאששששרררר להגיע זוכה אד
עומד שהוא למדרגה לבו
ללא ,יתבר עצמותו מול בפני פני
והוא החוצצת. חיצונית דמות שו
הוא ורק כלל, בלעדיו שאי יודע
מעמקי צועק הוא הרי לו, לעזור יכול

באמת. לבו,

קוראוווועעעעלללל הוא הרי מהמעמקי הצעקה ידי
הגבוה. האלקי הגילוי את וממשי לה',

מבוארתווווככככ בחסידות (ש):הובא

קראתיההההפפפפייייררררוווושששש ב'ממעמקי הפנימי
וממשי קורא שהאד הוא, ה''

הקורא כאד' הוי"ה, ש את ומגלה
אצלו'. שיבוא לחברו

 ''''וווו''''ממממממממעעעעממממקקקקיייי,'העליו 'עומק הוא
סו אי אור היינו

בכבודו משב"ה שלמעלה ובעצמו
אליו. ומקור הוי"ה

לאורככככללללווווממממרררר מגיעי התשובה ידי על
בכח ולכ בעצמו, ב"ה סו אי
הוי"ה ש גילוי להמשי התשובה

ומקורו. משרשו

נאמרוווועעעעתתתתהההה הכיפורי ביו למה מוב
עיקר כי 'לכ שבתו 'שבת

ס אי אור גילוי דוקאהמשכת תלוי ו
והבושה בהכנעה ,התחתוני בעבודת
האמיתי ומהחיפוש ,יתבר מה' שלה
השפע מתגלה עבודת ומכח אחריו,

...העליוני בעולמות

ז

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



  
         



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

אדיר א א א א .... ליו להיכנס  נזכה  ימי כמה  עוד 

שבו  היו .הכיפורי יו  שנה בימי 

על ומכפר  המוחה   עליו אור  בעול מאיר

להיות  אסור ,שכ  ומכיו עונותינו . כל 

לנו . שניתנה  הזדמנות את ולפספס שוטה 

לכללב ב ב ב .... ששיי תשובה זמ הוא   הכיפורי יו

 לקרובי , ולרבי ליחיד ישראל, ע

לעשות חייבי כול  כ ומשו  ולרחוקי

הזה. ביו התשובה התשובה התשובה התשובה תשובה  ידי ידי ידי ידי  שעל שעל שעל שעל   משו משו משו משו

שטיפה שטיפה שטיפה שטיפה  שעובר שעובר שעובר שעובר  כבגד כבגד כבגד כבגד  ומתקדש ומתקדש ומתקדש ומתקדש  נטהר נטהר נטהר נטהר   האד האד האד האד

בכביסה בכביסה בכביסה בכביסה ,,,, מצטחצחתומירוק ומירוק ומירוק ומירוק  הנשמה כ

לתו עצמו את  יכניס שהאד ובלבד ומתנקה 

לבחינת דהיינו ,הכיפורי יו של תוכיותו

בלי  א להתכבס, יזכה אז ורק שבו, התשובה 

הנשמה. ונקיו לכיבוס לזכות  שיי לא תשובה

אינו ג ג ג ג .... בפרט אלו ובימי בכלל התשובה עני

וכיו "ב, ו'קטנות ' 'קלות ' עבירות לבעלי רק 

.לכול  שייכי ה אלו  ימי א א א א אלא  וג וג וג וג

 ימי ימי ימי ימי ינצל ינצל ינצל ינצל   א א א א ולפשוע ולפשוע ולפשוע ולפשוע  לחטוא לחטוא לחטוא לחטוא  הרבה הרבה הרבה הרבה   האד האד האד האד

כראוי כראוי כראוי כראוי  שלימה שלימה שלימה שלימה  בתשובה בתשובה בתשובה בתשובה  לחזור לחזור לחזור לחזור  ויזכה ויזכה ויזכה ויזכה  כראוי כראוי כראוי כראוי  אלו אלו אלו אלו 

ולהגיע ולהגיע ולהגיע ולהגיע  רבות רבות רבות רבות  רוחניות רוחניות רוחניות רוחניות  מדרגות מדרגות מדרגות מדרגות  לעלות לעלות לעלות לעלות  יכול יכול יכול יכול 

נפלאות נפלאות נפלאות נפלאות .... בעבודהלהשגות להשגות להשגות להשגות  תלוי  הכל א

הצעד את יעשה  האד א .האד של האישית

מלמעלה. לו יסייע כבר הקב"ה מלמטה

אי ד ד ד ד .... לקב"ה. לשוב לזכות הוא התשובה עני

פיזי לדבר בקרבה וקירוב)הכוונה ריחוק  עני) 

של המציאות חוטא  האד כאשר הכוונה  אלא

עומד אד כאשר  כמו וזה ח"ו . ממנו  נעלמת ה'

הוא  שאמנ ,העור את  לו ומסובב חברו מול 

ביותר. גדול  הוא הנפשי הריחוק  א אליו קרוב

 כ כ כ הקב"הכ כביכול חוטא האד כאשר ג

וכאשר  .עור לו  מפנה  א מולו עומד 

וזה פני לו  מגלה  הקב"ה  בתשובה חוזר הוא

ה '. אל  לשוב  תשובה  נקרא

הענייני ה ה ה ה .... פנימיות  פי  על התשובה עבודת

לתק  ביטולשורש שורש שורש שורש היא היינו הרע , עני כל

שלפי  אי ההתבוננות ידי על והוא עצמו. ישות

ניצב  ה' 'והנה ממש', מלבדו עוד אי' האמת

 ובוח עליו, ומביט כבודו,  האר כל ומלא עליו ,

אי וכשיכיר כראוי'. עובדו א ולב , כליות

גדול בצער יתעורר הזאת, לאמת  לבו   שלא

בצעקת ה ' אל שיצעק עד וכלימה, בושה מתו

ודיבורהלב הלב הלב הלב  בקול חיצונית צעקה לא היינו 

הלב. מעומק  הנובעת פנימית  צעקה אלא לחוד,

מפנימיות מפנימיות מפנימיות מפנימיות צעקה צעקה צעקה צעקה  צעקה צעקה צעקה צעקה  ה ה ה ה '.'.'.'. קרבת קרבת קרבת קרבת  חיפוש חיפוש חיפוש חיפוש  של של של של 

הללו הללו הללו הללו ,,,, האמיתיות האמיתיות האמיתיות האמיתיות  והצעקות והצעקות והצעקות והצעקות  באמת באמת באמת באמת .... הלב הלב הלב הלב 

 וכיסופי וכיסופי וכיסופי וכיסופי  בגעגועי בגעגועי בגעגועי בגעגועי הלב הלב הלב הלב ,,,, מעמקי מעמקי מעמקי מעמקי  הנובעות הנובעות הנובעות הנובעות 

לו לו לו לו  יגרמו יגרמו יגרמו יגרמו  .... יתבר יתבר יתבר יתבר בצילו בצילו בצילו בצילו   ולהסתופ ולהסתופ ולהסתופ ולהסתופ לחזור לחזור לחזור לחזור 

יהודי יהודי יהודי יהודי  כאשר כאשר כאשר כאשר  וזה וזה וזה וזה   '''' עליו עליו עליו עליו בסתר בסתר בסתר בסתר  ''''יושב יושב יושב יושב  להיות להיות להיות להיות 

בלבד בלבד בלבד בלבד ....  עול עול עול עול בורא בורא בורא בורא   ע ע ע ע רק רק רק רק  מתייחד מתייחד מתייחד מתייחד 

זוכה זוכה זוכה זוכה וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  הוא הוא הוא הוא  כזו כזו כזו כזו   אלקי אלקי אלקי אלקי לקרבת לקרבת לקרבת לקרבת  זוכה זוכה זוכה זוכה   אד אד אד אד

וזכה וזכה וזכה וזכה .... שלימה שלימה שלימה שלימה  אמיתית אמיתית אמיתית אמיתית  ולתשובה ולתשובה ולתשובה ולתשובה  אמיתית אמיתית אמיתית אמיתית  לטהרה לטהרה לטהרה לטהרה 

טובה טובה טובה טובה !!!! חתימה חתימה חתימה חתימה  גמרגמרגמרגמר

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



  
         



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

אדיר א א א א .... ליו להיכנס  נזכה  ימי כמה  עוד 

שבו  היו .הכיפורי יו  שנה בימי 

על ומכפר  המוחה   עליו אור  בעול מאיר

להיות  אסור ,שכ  ומכיו עונותינו . כל 

לנו . שניתנה  הזדמנות את ולפספס שוטה 

לכללב ב ב ב .... ששיי תשובה זמ הוא   הכיפורי יו

 לקרובי , ולרבי ליחיד ישראל, ע

לעשות חייבי כול  כ ומשו  ולרחוקי

הזה. ביו התשובה התשובה התשובה התשובה תשובה  ידי ידי ידי ידי  שעל שעל שעל שעל   משו משו משו משו

שטיפה שטיפה שטיפה שטיפה  שעובר שעובר שעובר שעובר  כבגד כבגד כבגד כבגד  ומתקדש ומתקדש ומתקדש ומתקדש  נטהר נטהר נטהר נטהר   האד האד האד האד

בכביסה בכביסה בכביסה בכביסה ,,,, מצטחצחתומירוק ומירוק ומירוק ומירוק  הנשמה כ

לתו עצמו את  יכניס שהאד ובלבד ומתנקה 

לבחינת דהיינו ,הכיפורי יו של תוכיותו

בלי  א להתכבס, יזכה אז ורק שבו, התשובה 

הנשמה. ונקיו לכיבוס לזכות  שיי לא תשובה

אינו ג ג ג ג .... בפרט אלו ובימי בכלל התשובה עני

וכיו "ב, ו'קטנות ' 'קלות ' עבירות לבעלי רק 

.לכול  שייכי ה אלו  ימי א א א א אלא  וג וג וג וג

 ימי ימי ימי ימי ינצל ינצל ינצל ינצל   א א א א ולפשוע ולפשוע ולפשוע ולפשוע  לחטוא לחטוא לחטוא לחטוא  הרבה הרבה הרבה הרבה   האד האד האד האד

כראוי כראוי כראוי כראוי  שלימה שלימה שלימה שלימה  בתשובה בתשובה בתשובה בתשובה  לחזור לחזור לחזור לחזור  ויזכה ויזכה ויזכה ויזכה  כראוי כראוי כראוי כראוי  אלו אלו אלו אלו 

ולהגיע ולהגיע ולהגיע ולהגיע  רבות רבות רבות רבות  רוחניות רוחניות רוחניות רוחניות  מדרגות מדרגות מדרגות מדרגות  לעלות לעלות לעלות לעלות  יכול יכול יכול יכול 

נפלאות נפלאות נפלאות נפלאות .... בעבודהלהשגות להשגות להשגות להשגות  תלוי  הכל א

הצעד את יעשה  האד א .האד של האישית

מלמעלה. לו יסייע כבר הקב"ה מלמטה

אי ד ד ד ד .... לקב"ה. לשוב לזכות הוא התשובה עני

פיזי לדבר בקרבה וקירוב)הכוונה ריחוק  עני) 

של המציאות חוטא  האד כאשר הכוונה  אלא

עומד אד כאשר  כמו וזה ח"ו . ממנו  נעלמת ה'

הוא  שאמנ ,העור את  לו ומסובב חברו מול 

ביותר. גדול  הוא הנפשי הריחוק  א אליו קרוב

 כ כ כ הקב"הכ כביכול חוטא האד כאשר ג

וכאשר  .עור לו  מפנה  א מולו עומד 

וזה פני לו  מגלה  הקב"ה  בתשובה חוזר הוא

ה '. אל  לשוב  תשובה  נקרא

הענייני ה ה ה ה .... פנימיות  פי  על התשובה עבודת

לתק  ביטולשורש שורש שורש שורש היא היינו הרע , עני כל

שלפי  אי ההתבוננות ידי על והוא עצמו. ישות

ניצב  ה' 'והנה ממש', מלבדו עוד אי' האמת

 ובוח עליו, ומביט כבודו,  האר כל ומלא עליו ,

אי וכשיכיר כראוי'. עובדו א ולב , כליות

גדול בצער יתעורר הזאת, לאמת  לבו   שלא

בצעקת ה ' אל שיצעק עד וכלימה, בושה מתו

ודיבורהלב הלב הלב הלב  בקול חיצונית צעקה לא היינו 

הלב. מעומק  הנובעת פנימית  צעקה אלא לחוד,

מפנימיות מפנימיות מפנימיות מפנימיות צעקה צעקה צעקה צעקה  צעקה צעקה צעקה צעקה  ה ה ה ה '.'.'.'. קרבת קרבת קרבת קרבת  חיפוש חיפוש חיפוש חיפוש  של של של של 

הללו הללו הללו הללו ,,,, האמיתיות האמיתיות האמיתיות האמיתיות  והצעקות והצעקות והצעקות והצעקות  באמת באמת באמת באמת .... הלב הלב הלב הלב 

 וכיסופי וכיסופי וכיסופי וכיסופי  בגעגועי בגעגועי בגעגועי בגעגועי הלב הלב הלב הלב ,,,, מעמקי מעמקי מעמקי מעמקי  הנובעות הנובעות הנובעות הנובעות 

לו לו לו לו  יגרמו יגרמו יגרמו יגרמו  .... יתבר יתבר יתבר יתבר בצילו בצילו בצילו בצילו   ולהסתופ ולהסתופ ולהסתופ ולהסתופ לחזור לחזור לחזור לחזור 

יהודי יהודי יהודי יהודי  כאשר כאשר כאשר כאשר  וזה וזה וזה וזה   '''' עליו עליו עליו עליו בסתר בסתר בסתר בסתר  ''''יושב יושב יושב יושב  להיות להיות להיות להיות 

בלבד בלבד בלבד בלבד ....  עול עול עול עול בורא בורא בורא בורא   ע ע ע ע רק רק רק רק  מתייחד מתייחד מתייחד מתייחד 

זוכה זוכה זוכה זוכה וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  הוא הוא הוא הוא  כזו כזו כזו כזו   אלקי אלקי אלקי אלקי לקרבת לקרבת לקרבת לקרבת  זוכה זוכה זוכה זוכה   אד אד אד אד

וזכה וזכה וזכה וזכה .... שלימה שלימה שלימה שלימה  אמיתית אמיתית אמיתית אמיתית  ולתשובה ולתשובה ולתשובה ולתשובה  אמיתית אמיתית אמיתית אמיתית  לטהרה לטהרה לטהרה לטהרה 

טובה טובה טובה טובה !!!! חתימה חתימה חתימה חתימה  גמרגמרגמרגמר



טלפוןאיש קשרשעהיוםכתובתעיר
050-6277642הרב יוסף מגר20:30רביעישוהם 27כפר יונה

050-3233102הרב רוני הורביץ21:00ראשוןבית המדרש 'שלהבת י-ה'אבני חפץ
054-8431096הרב כפיר גרשטיין20:00ראשון-חמישיהאר"ינתיבות
052-7176796הרב דניאל יום טוב22:30חמישיהגן הישןתלמים
053-8805657הרב שלמה פרץאחרי מנחהכל יוםהסתת 6, ביכנ"ס היכל שלמהאילת
050-2311542הרב גבריאל סעדוןשעה לפני צאת השבתשבתמסילת העולים 2, ביכנ"ס 'משכן מאיר'חולון
052-7102245הרב רזיאל אלול21:00שניהנביאים 50, ביכנ"ס 'אור החמה'בת ים

050-7271108הרב יהושע מימון17:00שבתביכנ"ס 'חסדי יהושע'לוד
053-7220906הרב אמיתי חרזי19:45שלישיההגנה 130, ביכנ"ס 'זכור לאבנר'תל אביב
058-4025651הרב יובל נגר21:00ראשוןמנחם וטוביה מדמון 33, כולל 'השלום'תל אביב
052-6005582הרב אליהו רן דואק20:30ראשוןחיים בר לב 79תל אביב

052-4315009הרב אוריאל21:00ראשוןכרמי הנדיב, ביכנ"ס 'נחלת אשר'קרית מלאכי
050-6221515הרב אסף עזריאלאחרי מנחהראשון, רביעיבית הכנסתשתולה

055-6790302הרב יצחק ממן20:00ראשון-רביעימקורות 1, הקריה הצפוניתקרית שמונה
052-6059802הרב ראובן כהןאחרי מנחהראשון-חמישיהרצל 141, ביכנ"ס 'שונה הלכות'רחובות
052-7678226הרב יגאל ממןאחרי מנחהראשון-חמישיהזית 208, ביכנ"ס 'תפארת ישראל'עתלית

055-6751298הרב מאיר20:00שנייצחק ניסים 13בני ברק
054-3256564הרב אברהם עמר21:30שניפלח הרימון 16 משפ' אלבזאלקנה

052-7144159הרב יוסף ניסים צברי20:15שלישיקיבוץ גלויות 17, ביכנ"ס הראלפתח תקוה
050-4144532הרב חיים לוי20:30ראשון-חמישילבלוב פינת ותיק ביכנ"ס 'ארץ שמואל'שכונת התקוה

050-2232051הרב שלמה סופר20:00ראשון-חמישיהרב צבאן ביכנ"ס 'אור גני'נתיבות
19:10ראשון-חמישיהרב עוזיאל ביכנ"ס 'ר חיים פינטו'אופקים
054-7151732הרב יורם בן סלומון18:30ראשון-חמישיהחיד"א 6, ביכנ"ס 'זהר ישראל'אופקים





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.
- פייבוקס ובביט במס' 054-26-380-26

- 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

ומקור  האלקית  נפשו  "מקור  הוא  הקב"ה 
נפשות כל ישראל" מעוררים אותנו להתבונן 
בכך שהקב"ה הוא מקור החיים שלנו, וכל מה 

שיש לנו, הכל רק ממנו יתברך.

ממקור  ה'  אלקים  ברכו  "במקהלות  כתוב: 
היא,  בזה  והכוונה  ס"ח(.  )תהלים  ישראל" 
שהקב"ה הוא ראש ומקור כל הברכות והכל 
שלו. אדם שיש לו בנים צריך לדעת שהאמת 
הפקיד  שהקב"ה  רק  הקב"ה,  של  שהם  היא 
אותם בידו, ועליו לשמור עליהם היטב ולחנך 

אותם בדרך הישרה.

פרשת וילך
ה' תשרי התשפ"א

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:3319:2120:06 באר שבע
18:3319:2220:07תל אביב

18:3319:2120:06חיפה
18:3319:2220:07אילת

18:3619:2520:10ירושלים
18:16ירושלים 40 דק'


