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

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

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

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

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

ואמר: מה אחד

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

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

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

הלילה . אחריו

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

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

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

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

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

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

... ונעל הסמו ליער

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

לחיות!... להמשי

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

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

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

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

הקרובתארבוווווללללככככ בלילה מציעשג אני
שהוא כשתראו ומיד ביתו, ליד לו
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 רצו רצו רצו רצו תחתתחתתחתתחת  רצו רצו רצו רצו

בחורבבבבזזזזממממננננוווו,,,, היה ,שני כיובל לפני
מצא שלא פוניבז' בישיבת
עולמו את התורה. בלימוד סיפוקו
בפעילות דתית, נוער בתנועת מצא
מלאה התמסרות דרשה הישיבה והדרכה.
מחו עצמו ומצא סירב, הבחור ללימוד,

לכתליה...

ננננררררששששג אבל אחרת, לישיבה
והגיע בפעילותו, המשי בה
שחרד חברו, ההנהלה. ע לעימותי
וביקש איש' ב'חזו נוע הבאות, מפני
ניתנה. הרשות הבחור. את להביא רשותו
ה'חזו אל עמו לבוא הבחור את שיכנע

איש'.

מהההההאאאאיייירררר שאלו ,פני איש' ה'חזו לו
ידע. בקושי בישיבה, עתה לומדי
והחל בסלחנות, לכ התייחס איש' ה'חזו
דברי על עצומה במתיקות בפניו חוזר
הדברי והיו התוספות, ושיטת הגמרא

הדהימ לפתע .ושמחי מאיריהחזו)

התוספות.איש) דברי על עצומה בקושיא

בוריה,ההההחחחחבבבברררר,,,, על בסוגיא ששלט
הקושיא, את ליישב ניסה

איש' ה'חזו חיי הצלחה. וללא
לישיבה, חיזרו נורא. 'לא ואמר:
.רבותיכ את שאלו .בעני ותחשבו
,לראותכ מצפה אני הבא בשבוע

!'בפיכ ותשובה

חזרוככככ הצלחה. בברכת ,מה נפרד
על לשוב מיהר והחבר לישיבה,
ובפיו איש' ה'חזו אל נכנס עקבותיו.

פליאה:

פעילותו''''ררררבבבביייי,,,, בגלל אותו הבאתי הלא
את המסכנת הנוער, בחברת
זאת, הזכיר לא מדוע  בישיבה שהותו

ברמז'! לא א

מפתח:ווווהההה''''חחחחזזזזוווו במשפט ענה איש'
ממממששששההההוווו ללללקקקקחחחחתתתת אאאאפפפפששששרררר ''''אאאאיייי
אאאאחחחחרררר דדדדבבבברררר ללללוווו ללללההההעעעעננננייייקקקק בבבבללללאאאא ,,,,ממממאאאאדדדד

בבבבתתתתממממווווררררהההה'!'!'!'!

הנוער,אאאא בתנועת עולמו הוא מוצא
ישמע א ג  ממנה וינתקוהו
לדיכדו יפול יצליחו, א ג ויציית,
את לנתב יש .הדר זו לא .ולשיממו
להקנות מזבח': של ל'אש לעשותה האש,
נוע הרגשת התורה, בלימוד טע לו
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ניתנה. הרשות הבחור. את להביא רשותו
ה'חזו אל עמו לבוא הבחור את שיכנע

איש'.

מהההההאאאאיייירררר שאלו ,פני איש' ה'חזו לו
ידע. בקושי בישיבה, עתה לומדי
והחל בסלחנות, לכ התייחס איש' ה'חזו
דברי על עצומה במתיקות בפניו חוזר
הדברי והיו התוספות, ושיטת הגמרא

הדהימ לפתע .ושמחי מאיריהחזו)

התוספות.איש) דברי על עצומה בקושיא

בוריה,ההההחחחחבבבברררר,,,, על בסוגיא ששלט
הקושיא, את ליישב ניסה

איש' ה'חזו חיי הצלחה. וללא
לישיבה, חיזרו נורא. 'לא ואמר:
.רבותיכ את שאלו .בעני ותחשבו
,לראותכ מצפה אני הבא בשבוע

!'בפיכ ותשובה

חזרוככככ הצלחה. בברכת ,מה נפרד
על לשוב מיהר והחבר לישיבה,
ובפיו איש' ה'חזו אל נכנס עקבותיו.

פליאה:

פעילותו''''ררררבבבביייי,,,, בגלל אותו הבאתי הלא
את המסכנת הנוער, בחברת
זאת, הזכיר לא מדוע  בישיבה שהותו

ברמז'! לא א
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בבבבתתתתממממווווררררהההה'!'!'!'!

הנוער,אאאא בתנועת עולמו הוא מוצא
ישמע א ג  ממנה וינתקוהו
לדיכדו יפול יצליחו, א ג ויציית,
את לנתב יש .הדר זו לא .ולשיממו
להקנות מזבח': של ל'אש לעשותה האש,
נוע הרגשת התורה, בלימוד טע לו

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.



  
       



השגהווווללללננננוווו שו אי והזעירי הקטני
לדבר... לנו אסור ולכ שכאלו. בעוצמות

נפתחוווועעעעתתתתהההה,,,, הזו ההקדמה אחרי
מציעא בבא ונלמד:(פה.)במסכת

הנשיאבבבבאאאאחחחחתתתת יהודה רבי של ממסעותיו
'רבי') של(המכונה לעירו הגיע

בר שמעו רבי של בנו אלעזר רבי
יוחאי.

רביככככלללל של לכבודו התאספו העיר בני
העיר. עסקי על עמ שוחח והוא
לרבי הא :אות שאל דבריו ובתו

עולמו)אלעזר לבית כבר ב?(שנפטר יש

אומריםחכמינו בהקדושים פרשה רבה (איכה

יג): תורהאות תאמין, - בגויים חכמה

תאמין! אל - בגויים

וישבהנהגת חכמה, שנקראת מדה יש ה',

דעת. שנקראת מדה

- הדעת.תורה מדרגת היא

ישוחכמינו שלגויים לנו גילו הקדושים

תורה. בהם אין אך חכמה

שחכמהכי פי על בגויים,אפשראף שתמצא

עקרוני. וזה בהם שתהיה אפשר אי תורה

בחכמה? שאין בתורה המיוחד מה כן, אם

-המיוחד תכליתה: היא, כולהבתורה כל

הזה. העולם לתיקון כמומכוונת

מי בויכוח למלאכים, ע"ה רבינו משה שאמר

יש הרע? יצר בכם יש התורה, את יקבל

ביניכם יש גניבה? ביניכם יש גזילה? ביניכם

עם ההתמודדות לכם יש ואם? אב כיבוד

הבלתי הנסיונות עם היומיומיים, החיים

לאדם? מביא הוא ברוך שהקדוש פוסקים

לחברעניינו בעולם: במינו מיוחד היהודי של

אל התורה, שהיא השם, הנהגת את

מציאות חומריות אל הזה. העולם מציאות

הנסיונות לפי ואחד אחד כל הזה. העולם

בין הזה, החיבור ואת בהם. נפגש שהוא

השבירה את הזה, העמל את לארץ, השמים

האלה, הקטבים שני בין האדם, של הזאת

בגויים. אין זה הזאת, האמצע בנקודת והיותו

רוציםלעמודלמה לא הם כי בגויים? זה את אין

אינו זה לכן הזאת. האמצע בנקודת

השבר. בנקודת לעמוד מוכנים לא הם בגויים.

במצב נמצא בפועל באמת האדם שבה בנקודה

נקודת למה הזמן. כל שבירה. של פוסק בלתי

בין אמצע זה כי שבר? נקודת היא הזאת האמצע

קטבים מזהמנוגדיםשני התורה - לחלוטין

ידי על הושם הבוחר והאדם מזה והחומריות

מצב וכל שיבחר. כדי שניהם, בין יתברך הבורא

אנושי. מעמד אינו בחירה, מצב להיותשאינו לכן

בוחר. להיות היינו שניאדם, בין בוחר ולהיות

מצב הוא בתכלית, האלה המנוגדים הקטבים

דוקא יתברך הוא למה נפסק. בלתי שבירה

האלה? הנוראים הניגודים שני בין אותנו העמיד

יתברך. יחודו ענין שזה מאוד, עמוק נושא הוא

לרמח"ל. ה' ב'דרך זה את ללמוד ואפשר

החומריתהגויים המציאות בוחרים. לא

- אפשרויות שתי בין אותם מעמידה

והם פחות, נוחה ואחת יותר נוחה אחת

גם בחירה. לא זאת יותר. בנוחה 'בוחרים'

אבל יותר. ירוק הדשא איפה יודעת בהמה

לא הם האמיתית הבחירה של השבר בנקודת

התורה... את קבלו לא הם לכן לעמוד. רוצים

  
       



הקושיא, באמצעות עשה וזאת תורה.
והשאלה בה, והדיו לתשובה, והציפיה

הבאה...

,,,,ישיבה.ככככ כראש הבחור מכה 1כיו

בדבריווווההההאאאאממממתתתת,,,, לכ מקור מצאנו כבר
הקדושה... הגמרא

ממממעעעעררררהההה צצצצעעעערררר ששששלללל ככככחחחחוווו

הקב"הבבבבייייוווו ברא הבריאה של הששי
בראשית ובפרשת ,האד את
:ש נאמר וכ בריאתו. תהלי תאר

ה' מ"ויצר עפר האד את אלקי 
ויהי יח נמת איו וח האדמה

חה" לנפ ז).האד ב, (בראשית 

סא.)הקדושהוווובבבבגגגגממממרררראאאא הקשו,(ברכות
"יודי בשני 'ויצר' נאמר מדוע

וצר)? :כ לכתוב צרי היה לכאורה (שהרי

פזי:ווווההההששששייייבבבב ב שמעו לללליייירבי ''''אאאאוווויייי
ממממייייצצצצרררריייי'.'.'.'. לללליייי וווואאאאוווויייי ממממייייווווצצצצרררריייי

הבריאהייייההההוווודדדדיייי מופלאה, בריאה הוא
אלקות בתוכה שמאחדת היחידה
חלק היא האלקית נפשו  וגשמיות
הבהמית נפשו ואילו ממש, ממעל אלוה

בתכלית. גשמית היא

ווווממממככככייייוווומל היהודי של חייו ,שכוי
יצריו, שני בי פנימית במלחמה
והמציאותהזו הרע. ליצר הטוב היצר בי
'ויצר' במילה נבראה הנפשות שתי של

היצר את בראה אחת יו"ד ,"יודי בשני
הרע. היצר את בראה אחת ויו"ד הטוב,

ווווללללככככא לאד נסיו שמגיע בשעה
שני מתעוררי לא, או לחטוא
וזה להתגושש, ומתחילי בתוכו הכחות
והקפי ,עצו נפשי מתח בתוכו יוצר
עיניו מרי והוא האפשרי, הקצה עד נמתח

' וחושב: ממממייייווווצצצצרררריייילמרו לללליייי (הקב"ה)אאאאוווויייי
אכשל, ממממייייצצצצררררייייא לללליייי הרע)וווואאאאוווויייי א(מיצר 

התכלית. עד מצערני שהוא אכשל לא

היאווווההההננננהההה המלחמה קטני לאנשי
יותר2קטנה. היא שהנשמה ככל א

 בה התלויות נוספות נשמות וישנ גדולה
יותר... צפופה ונעשית הולכת המלחמה

,,,,מיצרי'שששש לי הרע)ה'אוי מגיע(היצר
הנסיו בשעת נודעו... לא למדרגות

שכזה) להשתמש(לאד ליצר רשות ניתנת
לרשותו: העומדי הנשק כלי בכל
רגשות, בהבערת פיתוי, בכשרונות
הראיה, בטשטוש ,חושי בערפול

...והגו הלב בהחלשת

מעיין קל)השבוע1. עמוד רבי(במדבר לגאון

שליט"א. ולך מאיר שלום

בשיחה זוהר2. אורי הרב הגה"צ שמסר

13)שליט"א עמוד תפקיד כך:(החיים אמר

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



  
       



השגהווווללללננננוווו שו אי והזעירי הקטני
לדבר... לנו אסור ולכ שכאלו. בעוצמות

נפתחוווועעעעתתתתהההה,,,, הזו ההקדמה אחרי
מציעא בבא ונלמד:(פה.)במסכת

הנשיאבבבבאאאאחחחחתתתת יהודה רבי של ממסעותיו
'רבי') של(המכונה לעירו הגיע

בר שמעו רבי של בנו אלעזר רבי
יוחאי.

רביככככלללל של לכבודו התאספו העיר בני
העיר. עסקי על עמ שוחח והוא
לרבי הא :אות שאל דבריו ובתו

עולמו)אלעזר לבית כבר ב?(שנפטר יש

אומריםחכמינו בהקדושים פרשה רבה (איכה

יג): תורהאות תאמין, - בגויים חכמה

תאמין! אל - בגויים

וישבהנהגת חכמה, שנקראת מדה יש ה',

דעת. שנקראת מדה

- הדעת.תורה מדרגת היא

ישוחכמינו שלגויים לנו גילו הקדושים

תורה. בהם אין אך חכמה

שחכמהכי פי על בגויים,אפשראף שתמצא

עקרוני. וזה בהם שתהיה אפשר אי תורה

בחכמה? שאין בתורה המיוחד מה כן, אם

-המיוחד תכליתה: היא, כולהבתורה כל

הזה. העולם לתיקון כמומכוונת

מי בויכוח למלאכים, ע"ה רבינו משה שאמר

יש הרע? יצר בכם יש התורה, את יקבל

ביניכם יש גניבה? ביניכם יש גזילה? ביניכם

עם ההתמודדות לכם יש ואם? אב כיבוד

הבלתי הנסיונות עם היומיומיים, החיים

לאדם? מביא הוא ברוך שהקדוש פוסקים

לחברעניינו בעולם: במינו מיוחד היהודי של

אל התורה, שהיא השם, הנהגת את

מציאות חומריות אל הזה. העולם מציאות

הנסיונות לפי ואחד אחד כל הזה. העולם

בין הזה, החיבור ואת בהם. נפגש שהוא

השבירה את הזה, העמל את לארץ, השמים

האלה, הקטבים שני בין האדם, של הזאת

בגויים. אין זה הזאת, האמצע בנקודת והיותו

רוציםלעמודלמה לא הם כי בגויים? זה את אין

אינו זה לכן הזאת. האמצע בנקודת

השבר. בנקודת לעמוד מוכנים לא הם בגויים.

במצב נמצא בפועל באמת האדם שבה בנקודה

נקודת למה הזמן. כל שבירה. של פוסק בלתי

בין אמצע זה כי שבר? נקודת היא הזאת האמצע

קטבים מזהמנוגדיםשני התורה - לחלוטין

ידי על הושם הבוחר והאדם מזה והחומריות

מצב וכל שיבחר. כדי שניהם, בין יתברך הבורא

אנושי. מעמד אינו בחירה, מצב להיותשאינו לכן

בוחר. להיות היינו שניאדם, בין בוחר ולהיות

מצב הוא בתכלית, האלה המנוגדים הקטבים

דוקא יתברך הוא למה נפסק. בלתי שבירה

האלה? הנוראים הניגודים שני בין אותנו העמיד

יתברך. יחודו ענין שזה מאוד, עמוק נושא הוא

לרמח"ל. ה' ב'דרך זה את ללמוד ואפשר

החומריתהגויים המציאות בוחרים. לא

- אפשרויות שתי בין אותם מעמידה

והם פחות, נוחה ואחת יותר נוחה אחת

גם בחירה. לא זאת יותר. בנוחה 'בוחרים'

אבל יותר. ירוק הדשא איפה יודעת בהמה

לא הם האמיתית הבחירה של השבר בנקודת

התורה... את קבלו לא הם לכן לעמוד. רוצים

  
       



הקושיא, באמצעות עשה וזאת תורה.
והשאלה בה, והדיו לתשובה, והציפיה

הבאה...

,,,,ישיבה.ככככ כראש הבחור מכה 1כיו

בדבריווווההההאאאאממממתתתת,,,, לכ מקור מצאנו כבר
הקדושה... הגמרא

ממממעעעעררררהההה צצצצעעעערררר ששששלללל ככככחחחחוווו

הקב"הבבבבייייוווו ברא הבריאה של הששי
בראשית ובפרשת ,האד את
:ש נאמר וכ בריאתו. תהלי תאר

ה' מ"ויצר עפר האד את אלקי 
ויהי יח נמת איו וח האדמה

חה" לנפ ז).האד ב, (בראשית 

סא.)הקדושהוווובבבבגגגגממממרררראאאא הקשו,(ברכות
"יודי בשני 'ויצר' נאמר מדוע

וצר)? :כ לכתוב צרי היה לכאורה (שהרי

פזי:ווווההההששששייייבבבב ב שמעו לללליייירבי ''''אאאאוווויייי
ממממייייצצצצרררריייי'.'.'.'. לללליייי וווואאאאוווויייי ממממייייווווצצצצרררריייי

הבריאהייייההההוווודדדדיייי מופלאה, בריאה הוא
אלקות בתוכה שמאחדת היחידה
חלק היא האלקית נפשו  וגשמיות
הבהמית נפשו ואילו ממש, ממעל אלוה

בתכלית. גשמית היא

ווווממממככככייייוווומל היהודי של חייו ,שכוי
יצריו, שני בי פנימית במלחמה
והמציאותהזו הרע. ליצר הטוב היצר בי
'ויצר' במילה נבראה הנפשות שתי של

היצר את בראה אחת יו"ד ,"יודי בשני
הרע. היצר את בראה אחת ויו"ד הטוב,

ווווללללככככא לאד נסיו שמגיע בשעה
שני מתעוררי לא, או לחטוא
וזה להתגושש, ומתחילי בתוכו הכחות
והקפי ,עצו נפשי מתח בתוכו יוצר
עיניו מרי והוא האפשרי, הקצה עד נמתח

' וחושב: ממממייייווווצצצצרררריייילמרו לללליייי (הקב"ה)אאאאוווויייי
אכשל, ממממייייצצצצררררייייא לללליייי הרע)וווואאאאוווויייי א(מיצר 

התכלית. עד מצערני שהוא אכשל לא

היאווווההההננננהההה המלחמה קטני לאנשי
יותר2קטנה. היא שהנשמה ככל א

 בה התלויות נוספות נשמות וישנ גדולה
יותר... צפופה ונעשית הולכת המלחמה

,,,,מיצרי'שששש לי הרע)ה'אוי מגיע(היצר
הנסיו בשעת נודעו... לא למדרגות

שכזה) להשתמש(לאד ליצר רשות ניתנת
לרשותו: העומדי הנשק כלי בכל
רגשות, בהבערת פיתוי, בכשרונות
הראיה, בטשטוש ,חושי בערפול

...והגו הלב בהחלשת

מעיין קל)השבוע1. עמוד רבי(במדבר לגאון

שליט"א. ולך מאיר שלום

בשיחה זוהר2. אורי הרב הגה"צ שמסר

13)שליט"א עמוד תפקיד כך:(החיים אמר

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.



  
       



והתקדש,חחחחללללפפפפוווו גדל יוסי ורבי ,זמני זמ
למדרגה להגיע שזכה שלעד

והל עירו את עזב הוא ואז תנא!!!
רבי. של בישיבתו ללמוד

ולפתעררררבבבביייי לימודו, את ולמד במקומו ישב
שהחזיר צליל מוכר, צליל אזניו קלטו
דרכו את החל עת קדמוניות לשני אותו
בנו אלעזר רבי של קולו 'זהו בנשיאות...

יוחאי'... ברבי שמעו רבי של

שלווווההההייייווווששששבבבב קולו זה רבי, לו: אמר לידו
יוסי. רבי בנו,

שנאמר:ררררבבבביייי זה בהתרגשות, התמלא
נפת ולקח יח ע ציק "רי

"ל).חכ יא, (משלי 

ייייווווססססיייי''''רררריייי ררררבבבביייי זזזזהההה  ''''ייייחחחח עעעע צצצצייייקקקק 
ששששממממעעעעוווו בבבבררררבבבביייי אאאאללללעעעעזזזזרררר שהואבבבבררררבבבביייי

ובזכות(פריו)בנו הצדיק, אלעזר רבי של
כלומר ,חיי ע להעשות זכה הצדיק אביו

תורה. בעל

הוא)ננננפפפפתתתתווווללללקקקקחחחח ררררבבבביייי(הרי זזזזהההה  חחחחככככ 
ללללקקקקווווננננייייאאאא,,,, בבבב אאאאייייססססיייי בבבב ששששממממעעעעוווו
'לקח ובכ תורה יוסי רבי את שלימד

כבנו. עתה הוא שהרי נפשו' את

נפטרממממממממששששייייככככהההה כאשר ומספרת: הגמרא
למערת הביאוהו יוסי רבי

אביו של במרו).הקבורה רשב"י (מערת

נחשהההה המערה... לפתח התקרבו
לה המתי ממדי עצו איו

כניסה'! אי'  מור זנב ע ,ש

לנוממממללללוווווווויייי ת לו: ואמרו לנחש פנו המיטה
הנחש א אביו, ליד הב את לקבור

הסכי אחר.לא במקו לקברו הוצרכו וה

אלקיתווווההההגגגג למדרגה זכה יוסי שרבי
מאוד מאוד ועצומה עליונה
לא הוא כי להכנס, הורשה לא בתכלית,

מערה... בצער 3היה

לחגוווועעעעתתתתהההה,,,, נעבור הזו, ההקדמה אחר
הסוכות...

עעעערררראאאאיייי דדדדייייררררתתתת  ססססווווככככהההה

במצוותחחחחגגגג עמוס חג הוא הסוכות
נשארו ובזמננו וקדושות, יחודיות

מצוות ארבע בסוכה,4לנו ישיבה :וה
בית שמחת ,המיני ארבעת לקיחת

רבי ברחו3. אלעזר רבי ובנו יוחאי בר שמעון

למשך במערה ונתחבאו מהרומאים

מעץ רק ניזונו השנים אותן במשך שנה. 13

בנס עבורם שנעשו מים ומעיין (שבתחרובים

נעשהלג:). אלעזר ברבי יוסי שרבי פי על [אף

תורה לימוד של הזכות לו היתה לא גדול, אדם

ולזקנו]. לאביו שהיתה כמו גדול צער מתוך

בזמן מצוות,4. ארבע עוד היו המקדש בית

הקרבת החג, קרבנות הקרבת והם:

שלמים קרבן חגיגה, המים.(שמחה)קרבן וניסוך

  
       



מתגוררוווואאאאננננששששיייי בנו .כ לו: השיבו העיר
יש א יוסי, לו וקוראי עמנו,
מאוד לו וקשה סוס. של הרע יצר לו

קדושתו. על לשמור

וחשב:ררררבבבביייי בכאב, עיניו את אאאאייייעצ''''
בבבבללללאאאא ,,,,ממממאאאאדדדד ממממששששההההוווו ללללקקקקחחחחתתתת אאאאפפפפששששרררר

בבבבתתתתממממווווררררהההה'!'!'!'! אאאאחחחחרררר דדדדבבבברררר ללללוווו ללללההההעעעעננננייייקקקק

אלי.וווואאאאחחחחרררר הביאוהו אנא, ביקש:

שלההההבבבב הב אתה לו: אמר ורבי הגיע,
שמעו רבי של והנכד אלעזר רבי
לסמו עתה רוצה אני לכ יוחאי! בר

לרבנות. אות

רתומהייייווווססססיייי מקושטת עגלה גבי על הוסע
הכנסת לבית לבני סוסי לארבעה
העיר בני כל במעמד ,וש המרכזי,
וזהב, כס בחוטי רקומה בגלימה הולבש

מכובד... תרבוש הונח ראשו ועל

קראממממעעעעממממדדדד ורבי ,הסתיי ההכתרה
ל סדרתי לו: ואמר יוסי לרבי
ב שמעו רבי את מצויינת. חברותא

לקוניא... ב איסי

מיצרי'ססססדדדדרררריייי לי ה'אוי א החלו. הלימוד
במלוא יוסי רבי של בתוכו הורגש
לעזוב רצה הוא צער ומרוב עוצמתו...

...הסוסי לחיי חזרה ולחזור הכל

שמעו,ש ההההחחחחבבבבררררוווותתתתאאאא רבי ,העי גלוי לו,
את נפשו, מאבקי את ראה
בתו ההתפלשות את והרעדה, הכאב
עצמו... ע מהמאבק העולה האבק

שווווגגגג והבי ידע ללללקקקקחחחחתתתתהוא אאאאפפפפששששרררר ''''אאאאיייי
דדדדבבבברררר ללללוווו ללללההההעעעעננננייייקקקק בבבבללללאאאא ,,,,ממממאאאאדדדד ממממששששההההוווו

בבבבתתתתממממווווררררהההה'!'!'!'! ידאאאאחחחחרררר אוהבת, יד הניח והוא
יוסי. רבי של כתפו על הערכה מלאה
בו... והביט עיניו את הרי יוסי רבי

עמי.ררררבבבביייי בוא יוסי,

ורביהההה לבית, נכנסו יחדיו. והלכו קמו
המראה. מול יוסי רבי את העמיד שמעו

מעמדרררראאאאהההה,,,, לאיזה במראה, הבט יוסי, רבי 
רבנות, בבגדי לבוש אתה הגעת!
רבי! של דינו בית של החותמת את ל ויש

זה?!... כל את להפסיד רוצה אתה

ולמולוררררבבבביייי במראה, הסתכל יוסי
...עי יפת הדורה, דמות נשקפה
שכזו?'... עוצמה וע נראה, אני כ'

במחשבתוווווררררבבבביייי ותר עיניו, את עצ יוסי
ולפתע, הרע... יצרו מתואחר

גבוהה דמות לה צצה מחשבתו ערפולי
ומתחת ואפילה, שחורה בגלימה עטופה
שנאה מלאות עיני זוג נצצו לברדס

ואכזריות...

'זהו!ררררבבבביייי לה: ואמר הדמות אל ניגש יוסי
בצווארו אותה תפס גמרנו'!
למחיצות מחו אותה העי אחת ובבעיטה
לבל המחיצות, את סגר כ ואחר מוחו,
חלילה... זרה מחשבה שו לש תתקרב

בחשקווווררררבבבביייי הלימוד לסדרי חזר יוסי
ובהתלהבות...

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



  
       



והתקדש,חחחחללללפפפפוווו גדל יוסי ורבי ,זמני זמ
למדרגה להגיע שזכה שלעד

והל עירו את עזב הוא ואז תנא!!!
רבי. של בישיבתו ללמוד

ולפתעררררבבבביייי לימודו, את ולמד במקומו ישב
שהחזיר צליל מוכר, צליל אזניו קלטו
דרכו את החל עת קדמוניות לשני אותו
בנו אלעזר רבי של קולו 'זהו בנשיאות...

יוחאי'... ברבי שמעו רבי של

שלווווההההייייווווששששבבבב קולו זה רבי, לו: אמר לידו
יוסי. רבי בנו,

שנאמר:ררררבבבביייי זה בהתרגשות, התמלא
נפת ולקח יח ע ציק "רי

"ל).חכ יא, (משלי 

ייייווווססססיייי''''רררריייי ררררבבבביייי זזזזהההה  ''''ייייחחחח עעעע צצצצייייקקקק 
ששששממממעעעעוווו בבבבררררבבבביייי אאאאללללעעעעזזזזרררר שהואבבבבררררבבבביייי

ובזכות(פריו)בנו הצדיק, אלעזר רבי של
כלומר ,חיי ע להעשות זכה הצדיק אביו

תורה. בעל

הוא)ננננפפפפתתתתווווללללקקקקחחחח ררררבבבביייי(הרי זזזזהההה  חחחחככככ 
ללללקקקקווווננננייייאאאא,,,, בבבב אאאאייייססססיייי בבבב ששששממממעעעעוווו
'לקח ובכ תורה יוסי רבי את שלימד

כבנו. עתה הוא שהרי נפשו' את

נפטרממממממממששששייייככככהההה כאשר ומספרת: הגמרא
למערת הביאוהו יוסי רבי

אביו של במרו).הקבורה רשב"י (מערת

נחשהההה המערה... לפתח התקרבו
לה המתי ממדי עצו איו

כניסה'! אי'  מור זנב ע ,ש

לנוממממללללוווווווויייי ת לו: ואמרו לנחש פנו המיטה
הנחש א אביו, ליד הב את לקבור

הסכי אחר.לא במקו לקברו הוצרכו וה

אלקיתווווההההגגגג למדרגה זכה יוסי שרבי
מאוד מאוד ועצומה עליונה
לא הוא כי להכנס, הורשה לא בתכלית,

מערה... בצער 3היה

לחגוווועעעעתתתתהההה,,,, נעבור הזו, ההקדמה אחר
הסוכות...

עעעערררראאאאיייי דדדדייייררררתתתת  ססססווווככככהההה

במצוותחחחחגגגג עמוס חג הוא הסוכות
נשארו ובזמננו וקדושות, יחודיות

מצוות ארבע בסוכה,4לנו ישיבה :וה
בית שמחת ,המיני ארבעת לקיחת

רבי ברחו3. אלעזר רבי ובנו יוחאי בר שמעון

למשך במערה ונתחבאו מהרומאים

מעץ רק ניזונו השנים אותן במשך שנה. 13

בנס עבורם שנעשו מים ומעיין (שבתחרובים

נעשהלג:). אלעזר ברבי יוסי שרבי פי על [אף

תורה לימוד של הזכות לו היתה לא גדול, אדם

ולזקנו]. לאביו שהיתה כמו גדול צער מתוך

בזמן מצוות,4. ארבע עוד היו המקדש בית

הקרבת החג, קרבנות הקרבת והם:

שלמים קרבן חגיגה, המים.(שמחה)קרבן וניסוך

  
       



מתגוררוווואאאאננננששששיייי בנו .כ לו: השיבו העיר
יש א יוסי, לו וקוראי עמנו,
מאוד לו וקשה סוס. של הרע יצר לו

קדושתו. על לשמור

וחשב:ררררבבבביייי בכאב, עיניו את אאאאייייעצ''''
בבבבללללאאאא ,,,,ממממאאאאדדדד ממממששששההההוווו ללללקקקקחחחחתתתת אאאאפפפפששששרררר

בבבבתתתתממממווווררררהההה'!'!'!'! אאאאחחחחרררר דדדדבבבברררר ללללוווו ללללההההעעעעננננייייקקקק

אלי.וווואאאאחחחחרררר הביאוהו אנא, ביקש:

שלההההבבבב הב אתה לו: אמר ורבי הגיע,
שמעו רבי של והנכד אלעזר רבי
לסמו עתה רוצה אני לכ יוחאי! בר

לרבנות. אות

רתומהייייווווססססיייי מקושטת עגלה גבי על הוסע
הכנסת לבית לבני סוסי לארבעה
העיר בני כל במעמד ,וש המרכזי,
וזהב, כס בחוטי רקומה בגלימה הולבש

מכובד... תרבוש הונח ראשו ועל

קראממממעעעעממממדדדד ורבי ,הסתיי ההכתרה
ל סדרתי לו: ואמר יוסי לרבי
ב שמעו רבי את מצויינת. חברותא

לקוניא... ב איסי

מיצרי'ססססדדדדרררריייי לי ה'אוי א החלו. הלימוד
במלוא יוסי רבי של בתוכו הורגש
לעזוב רצה הוא צער ומרוב עוצמתו...

...הסוסי לחיי חזרה ולחזור הכל

שמעו,ש ההההחחחחבבבבררררוווותתתתאאאא רבי ,העי גלוי לו,
את נפשו, מאבקי את ראה
בתו ההתפלשות את והרעדה, הכאב
עצמו... ע מהמאבק העולה האבק

שווווגגגג והבי ידע ללללקקקקחחחחתתתתהוא אאאאפפפפששששרררר ''''אאאאיייי
דדדדבבבברררר ללללוווו ללללההההעעעעננננייייקקקק בבבבללללאאאא ,,,,ממממאאאאדדדד ממממששששההההוווו

בבבבתתתתממממווווררררהההה'!'!'!'! ידאאאאחחחחרררר אוהבת, יד הניח והוא
יוסי. רבי של כתפו על הערכה מלאה
בו... והביט עיניו את הרי יוסי רבי

עמי.ררררבבבביייי בוא יוסי,

ורביהההה לבית, נכנסו יחדיו. והלכו קמו
המראה. מול יוסי רבי את העמיד שמעו

מעמדרררראאאאהההה,,,, לאיזה במראה, הבט יוסי, רבי 
רבנות, בבגדי לבוש אתה הגעת!
רבי! של דינו בית של החותמת את ל ויש

זה?!... כל את להפסיד רוצה אתה

ולמולוררררבבבביייי במראה, הסתכל יוסי
...עי יפת הדורה, דמות נשקפה
שכזו?'... עוצמה וע נראה, אני כ'

במחשבתוווווררררבבבביייי ותר עיניו, את עצ יוסי
ולפתע, הרע... יצרו מתואחר

גבוהה דמות לה צצה מחשבתו ערפולי
ומתחת ואפילה, שחורה בגלימה עטופה
שנאה מלאות עיני זוג נצצו לברדס

ואכזריות...

'זהו!ררררבבבביייי לה: ואמר הדמות אל ניגש יוסי
בצווארו אותה תפס גמרנו'!
למחיצות מחו אותה העי אחת ובבעיטה
לבל המחיצות, את סגר כ ואחר מוחו,
חלילה... זרה מחשבה שו לש תתקרב

בחשקווווררררבבבביייי הלימוד לסדרי חזר יוסי
ובהתלהבות...

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



  
       



בי יראל האזרח ל ימי בעת
הוא)ת: בסוכה לישב שצרי והטע) 

הבי בת י דרתיכ ידע למע
מאר תא הציאי יראל ני את

"אלקיכ ה' אני כג,מצרי (ויקרא 
מבמג).

ב.)הקדושהוווובבבבגגגגממממרררראאאא את(סוכה הסבירו
בעת ב 'ת :המילי

:כ 'ימיההההייייממממיייי ששששבבבבעעעעתתתת ככככלללל תתתתווווררררהההה,,,, ''''אאאאממממררררהההה 
עעעערררראאאאיייי'.'.'.'. בבבבדדדדייייררררתתתת ווווששששבבבב קקקקבבבבעעעע ממממדדדדייייררררתתתת צצצצאאאא

באופווווההההייייייייננננוווו להבנות צריכה שהסוכה
עראי' 'דירת להיות תוכל שהיא

בלבד ימי שהסכלשבעה סוכה ולכ)

היא מקרקעיתה אמה מעשרי יותר גבוה שלה

אותה לבנות הכרח ישנו שאז כיו פסולה,

קבע'). 'דירת של באופ

כיפתאאאאתתתת תחת לבנות צרי הסוכה
תחת הסוכה את בנה וא ,השמי
ענפי תחת או בזה, וכיוצא מרפסת של גג
פסולה. הסוכה לקרקע, המחובר איל

בהממממיייי לבנות חצר או מרפסת לו שאי
יד על לבנותה לו מותר סוכתו, את
היותר ככל שיזהר רק ברחוב, יתו

.ושבי לעוברי יפריע 6שלא

לתקופתנואלא, אלא ז"ל הרמב"ם כוונת אין

ואפילה, חושך לתקופות אמר. ולזמננו,

כאשר אז, או ומצוקות. צרות ואנחה, יגון

משתנק הגרון כאשר דווי, והלב דומעות העינים

עבודה, אכן היא השמחה אז, פורצת. והאנחה

על נפשם את שמסרו ויהודים, גדולה. ועבודה

גם נפשם את ימסרו הדורות, בכל ה' עבודת

ונרנן יהודים, בואו ולחוג! לשמוח כדי...

בעלטה דרך תבקע המצוה וזכות לבוראנו.

לחיים... להטותם יקירנו, בעד זכות ותמליץ

-והשירה שמחה של שירה והתלקחה. שבה

ותחינה...

כחםסיפור התפעלות. ומעורר מרגש הוא, אמיתי

ישראל! כעמך מי קדושים, ישראל של

חסד של בתקופה אנו שחיים על הטוב, לה' נודה

'עבודה בגדר אצלנו השמחה אין ה' שברוך ועל

דקות על להתגבר בה, יש קטנה' 'עבודה גדולה',

ולקיים ועצב, דכדוך של וצער, נפש עוגמת של

אחרים! ונשמח נשמח, שמח'. אך 'והיית כפשוטו:

המצוה.ולקח בעקבות עבורינו, ישנםקטן

מאיתנו תובעת שהתורה הסבורים

כך, תעשה ואל כך עשה מצוות, קיום ורק אך

תובעים לא - הזה 'המכס' את תשלם ואם

לאישיות מתייחסים לא להשתנות. ממך

מ אך שהמצוותולרגשות. אנו, רואים זו מצוה

ממנו ותובעות האדם, לרגשות גם מתייחסות

כדי עד רגשותיו. על מוחלטת עצמית שליטה

שלם! שבוע במשך עצב, של דקה איסור

מאתנוועוד: הבוראתובע שאין בידנו, נקוט כלל

עם בטרוניא בא ואינו יכולתנו, מכפי יותר

שהיה בראותם הרשעים בוכים לפיכך בריותיו.

את עליהם ומצדיקים יצרם, את לכוף ביכולתם

- אמת דין והדין הואיל הדין

לקיים!ומכיון ביכולתנו זו מצוה אף שכך,

ונצליח! - ננסה

כאשר בבל,6. גלות שנות שבעים הסתיימו

לחזור רשות קיבלו ישראל ועם

  
       



בהושענא5השואבה, הערבות וחביטת
רבה.

שבעהוווואאאאתתתת כל בסוכה לשבת החובה
ב "ת :מהפסוקי למדנו

ישנה בחג5. לשמוח מיוחדת מצוה

לילההסוכות. בכל עורכים לכן

בבית שהיתה לשמחה זכר וריקודים, שמחות

שעליה השואבה', בית 'שמחת - המקדש

ואמרו חז"ל נא.):העידו ראה(סוכה שלא 'מי

מ שמחה ראה לא השואבה בית ימיו'.שמחת

-ובענין המועד' 'מעיין בספר מצאנו זה

שכד)סוכות שלום(עמוד הרב לגאון

וז"ל: שליט"א, ולך מאיר

זיע"אמסופר, מוילנא הגאון של שתלמידיו

המצוה מהי רבינו, 'ילמדנו שאלוהו:

בתורה?' ביותר הקשה

דיניההשבת, אמנם קשה. מצוה אינה למשל,

לדבר הופכם ההרגל אבל מרובים,

אורה לישראל זה 'יום - ולהיפך שבשגרה,

של גנזיו מבית היא, טובה מתנה ושמחה'.

יכולה חמץ הזהירותממשהו הפסח, בחג הקב"ה.

המצוותהתדירות, אחתמן ואולי כקושי. להחשב

אולי תמיד'. לנגדי ה' ו'שויתי ויראתו, ה' כאהבת

'ואהבת מצות אולי הסחתהדעתמתפילין. איסור

בלי כמוך, הפרש. שום בלי 'כמוך, כמוך', לרעך

ממש!' כמוך, ומזימות. תחבולות בלי חילוקים,

'המצוהתשובתו אותם: הפליאה הגאון של

בפסקנות, אמר לקיום', ביותר הקשה

שמח" אך והיית בחגך, "ושמחת (דברים'היא:

יד)!' טז,

שמחה,נדהמו מצוה זו הרי התלמידים.

כמה הבינו, שני במבט אבל נפלאה.

בלא לשמוח מדאורייתא חובה זו הרי היא. קשה

שעות, כמאתים רצופים, ימים שמונה הפסק

האשה רבים, הילדים דקות! אלף עשרה אחת

האוכל נפסל, הלולב בדרך, החותנת מתרגזת,

ואסור - הגיע חשמל חשבון ברכב, תקר התקרר,

שעלי אלא בלבד, זו לא להתעצב. אסור לרגוז,

- 'אשה הסובבים, כל את לשמח החובה מוטלת

הילדים! את ולשמח משמחה', בעלה

סיפור.ובהקשר זה,

נשפךמלחמת יהודי דם פרצה. השניה העולם

פליטי התרכזו הברית בארצות כמים.

העולה באירופה משפחה בני ולכולם חרב,

הורביץ, הלוי דוד פינחס רבי הצדיק בלהבות.

שולחנו את ערך זצ"ל, מבוסטון האדמו"ר

שפרצו הנוכחים, את הלהיב תורה. בשמחת

מלב מחאה קול נשמע ולפתע אדירה. בשירה

חרד בן של לבו ומורתח, הוריו:קרוע לגורל

שרים?!' - וכאן יהודים, דם נשפך באירופה 'רבי,

בושומיד כנכלמים, היו והכל השירה, פסקה

לשכוח היו יכולים כיצד אכן, בעצמם.

וסאת מייסוריהם דעת להסיח אסונם? את

משפחותיהם?! בני של יגונם

הרבי,ובשקט של קולו נשמע שנשתרר,

רבינו דברי את פה בעל מצטט

לולב הלכות בסוף זצ"ל הט"ו),הרמב"ם (פ"ח

השואבה: בית שמחת את בהזכירו

המצוה'השמחה בעשיית האדם שישמח

היא'. גדולה עבודה בהן, שציוה האל ובאהבת

- עבודה,ציטט היא השמחה האם ותמה:

היא פורצת והלא וטורח? עמל

יוצאות והרגלים ומתרוננת, מתנגנת מאליה,

במחול! מאליהן

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



  
       



בי יראל האזרח ל ימי בעת
הוא)ת: בסוכה לישב שצרי והטע) 

הבי בת י דרתיכ ידע למע
מאר תא הציאי יראל ני את

"אלקיכ ה' אני כג,מצרי (ויקרא 
מבמג).

ב.)הקדושהוווובבבבגגגגממממרררראאאא את(סוכה הסבירו
בעת ב 'ת :המילי

:כ 'ימיההההייייממממיייי ששששבבבבעעעעתתתת ככככלללל תתתתווווררררהההה,,,, ''''אאאאממממררררהההה 
עעעערררראאאאיייי'.'.'.'. בבבבדדדדייייררררתתתת ווווששששבבבב קקקקבבבבעעעע ממממדדדדייייררררתתתת צצצצאאאא

באופווווההההייייייייננננוווו להבנות צריכה שהסוכה
עראי' 'דירת להיות תוכל שהיא

בלבד ימי שהסכלשבעה סוכה ולכ)

היא מקרקעיתה אמה מעשרי יותר גבוה שלה

אותה לבנות הכרח ישנו שאז כיו פסולה,

קבע'). 'דירת של באופ

כיפתאאאאתתתת תחת לבנות צרי הסוכה
תחת הסוכה את בנה וא ,השמי
ענפי תחת או בזה, וכיוצא מרפסת של גג
פסולה. הסוכה לקרקע, המחובר איל

בהממממיייי לבנות חצר או מרפסת לו שאי
יד על לבנותה לו מותר סוכתו, את
היותר ככל שיזהר רק ברחוב, יתו

.ושבי לעוברי יפריע 6שלא

לתקופתנואלא, אלא ז"ל הרמב"ם כוונת אין

ואפילה, חושך לתקופות אמר. ולזמננו,

כאשר אז, או ומצוקות. צרות ואנחה, יגון

משתנק הגרון כאשר דווי, והלב דומעות העינים

עבודה, אכן היא השמחה אז, פורצת. והאנחה

על נפשם את שמסרו ויהודים, גדולה. ועבודה

גם נפשם את ימסרו הדורות, בכל ה' עבודת

ונרנן יהודים, בואו ולחוג! לשמוח כדי...

בעלטה דרך תבקע המצוה וזכות לבוראנו.

לחיים... להטותם יקירנו, בעד זכות ותמליץ

-והשירה שמחה של שירה והתלקחה. שבה

ותחינה...

כחםסיפור התפעלות. ומעורר מרגש הוא, אמיתי

ישראל! כעמך מי קדושים, ישראל של

חסד של בתקופה אנו שחיים על הטוב, לה' נודה

'עבודה בגדר אצלנו השמחה אין ה' שברוך ועל

דקות על להתגבר בה, יש קטנה' 'עבודה גדולה',

ולקיים ועצב, דכדוך של וצער, נפש עוגמת של

אחרים! ונשמח נשמח, שמח'. אך 'והיית כפשוטו:

המצוה.ולקח בעקבות עבורינו, ישנםקטן

מאיתנו תובעת שהתורה הסבורים

כך, תעשה ואל כך עשה מצוות, קיום ורק אך

תובעים לא - הזה 'המכס' את תשלם ואם

לאישיות מתייחסים לא להשתנות. ממך

מ אך שהמצוותולרגשות. אנו, רואים זו מצוה

ממנו ותובעות האדם, לרגשות גם מתייחסות

כדי עד רגשותיו. על מוחלטת עצמית שליטה

שלם! שבוע במשך עצב, של דקה איסור

מאתנוועוד: הבוראתובע שאין בידנו, נקוט כלל

עם בטרוניא בא ואינו יכולתנו, מכפי יותר

שהיה בראותם הרשעים בוכים לפיכך בריותיו.

את עליהם ומצדיקים יצרם, את לכוף ביכולתם

- אמת דין והדין הואיל הדין

לקיים!ומכיון ביכולתנו זו מצוה אף שכך,

ונצליח! - ננסה

כאשר בבל,6. גלות שנות שבעים הסתיימו

לחזור רשות קיבלו ישראל ועם

ז

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



  
      



תחות דיתיב דמהימנותא'צצצצללללאאאאגרמיה,
שיושב עצמו את להראות אד וצרי :תרגו)

האמונה). צל 8תחת

נפתליככככאאאאששששרררר רבי הגה"ק זאת למד
זיע"א מרופשיד ח"ב קודש, (זרע

ע"א), התקשה:נו

אשרי בצל8. להסתופף הזוכה אדם

הזוכה אדם אשרי האמונה.

ומתרפק הקב"ה, של בידיו הזמן כל לחוש

נפׁשי. עלי ּכּגמל אּמֹו עלי 'ּכגמל ְְֲִִֵַַַָָָֻֻעליו

גרליץובהקשר מרדכי הרב הגאון סיפר לכך

קעא),שליט"א עמוד ח"ג הזהב, וז"ל:(צנתרות

ומיוחדתעדלאחתהיתהמדתביטחונוכבירה

בבורא זיע"א, מאניפאלי זישא רבי של

בקרבו מקנן היה ומוחשי איתן בטחון עולם.

לו ימציא בוודאי כי ממש, הרף וללא תמיד

את וחסדיו, רחמיו ברוב שמו, יתברך הבורא,

מדה ובזמנם. בעתם והצטרכויותיו מחסורו כל

לנסים הגורמים מן אחת היתה זו, נפלאה

התחוללו אשר הטבע, לדרך שמחוץ ולנפלאות

תכופות. לעתים זישא רבי של במחיצתו

רבו,עוד בצל הסתופפו בתקופת חורפו, בימי

הצטיין במעזריטש, הקדוש, המגיד

אשר העצומה, ביטחונו במדת זישא רבי

תמימות של קשקשים בשריון היתה מלווה

אלקיך',מופלגת, ה' עם תהיה ה'תמים ממין

התחכמויות מפני בעליה את המחסנת

הפשוטה. האמונה וערעור יתירות

המגידבימים רבו אל זישא רבי פעם נכנס ההם,

במעזריטש, ארוכים חדשים שעשה לאחר

ביתו בני את השמים מן לו הראו כי לו, וסח

להחיש עליו כי מכך, הוא ומבין ברעב, עטופים

המגיד מיהר המיצר. מן לחלצם כדי לביתו צעדיו

לצורך זישא לרבי ומסרו גדול, כסף סכום והוציא

את הזעיקהמגיד מכן, לאחר מיד ביתו. בני פרנסת

עגלה, ולשכור השוקה לצאת לו, והורה משמשו

ת באניפאלי.אשר למעונו זישא רבי את וביל

המגיד'רוץ האיץ - העגלה' את והבא מהרה

השמים מן ענן ירד כן, 'שאלמלא - ֵֶבמשמש

ה' עם הוא תמים אברתו! על זישא רבי את וישא

הוא נדחית! אינה תמים של ומשאלה אלקיו,

לן, קיימא אנן ואילו ישלחו, השמים ומן - יבקש

חיש אוצה הלכך, שמיא. כלפי מטריחין ִשאין

מאוחר'... יהיה בטרם העגלה את הבא

ממעזריטשולא המגיד של חששו זה היה

אשר צדיקים, וכמה כמה עוד בלבד.

במהלך שונים באירועים זישא רבי עם נפגשו

העלול 'ענן', אותו מפני לחשוש ידעו השנים,

עקב למלאות והאיצו משמים, למענו לרדת

אתר... על משאלותיו את כך

זישאמעשה רבי פעם הגיע בעת ארע דומה

של במעונו התאכסן שם לאוסטראה

דמתא, המגיד יוסף, יעקב רבי הקדוש, הצדיק

בו היום, ייבי'. 'רב הקדוש, ספרו שם על המכונה

לביתו, ולשוב ביקורו את לסיים זישא רבי חפץ

כי זישא ברבי הפציר ייבי ורב היה, חודש ראש

ואחריה חודש, ראש לסעודת אצלו עוד יתעכב

לסעודה. ונשאר זישא רבי ניאות לדרכו. יסע

למשוער,משום מעבר הסעודה נתארכה מה,

צללי נטו כבר המזון ברכת עת ובהגיע

המאוחרת, בשעה זישא רבי משהבחין ערב.

ואמר: נרתע

  
      



ביתככככלללל ביתו. בתו שרוי יהודי השנה
שהוא מה וכל נוחות, ומלא מוג
והנה יד. בהושטת לידו נמצא צרי
הקדושה והתורה סוכות, ימי מגיעי
את ולהקי החוצה, לצאת עליו מצווה

7סוכתו.

בדבר,ווווממממללללבבבבדדדד שיש נוחות האי כל
נמצאת הסוכה הפעמי ברוב
כיצד רואי והשבי והעוברי ברחוב
וכ ,יש הוא וכיצד אוכל, הוא ומה

לא זה וכל וכו' מדבר הוא מה שומעי
כבודו. לפי

מהאדווווננננממממצצצצאאאא לוקח הקב"ה שבסוכות
כבר והנה שלו. הנוחות את

ש ממממאאאאדדדד,,,,למדנו ממממששששההההוווו ללללקקקקחחחחתתתת אאאאפפפפששששרררר ''''אאאאיייי
בבבבתתתתממממווווררררהההה'!'!'!'! אאאאחחחחרררר דדדדבבבברררר ללללוווו ללללההההעעעעננננייייקקקק בבבבללללאאאא

לנוווווצצצצרררריייי נות הקב"ה מה לדעת
בתמורה...

נוספת...ווווללללפפפפנננניייי שאלה נשאל שנמשי

ללללצצצצלללל............ תתתתההההייייהההה ווווססססווווככככהההה

אתככככאאאאששששרררר לתאר הקדושה הגמרא רצתה
השתמשה היא בסוכה הישיבה

אמרה''''צצצצלללל'.'.'.'.במושג ב.):וכ 'אד(סוכה
סוכה'. בצל יושב

הקדושככככממממוווו הזוהר בספר רצו כאשר כ
ה בסוכה הישיבה את לתאר

במושג אמרו''''צצצצלללל'.'.'.'.השתמשו אמורוכ)

ע"א), קג לאחזאהד נש בר 'ובעי וז"ל:

סוכותיהם את בנו הם ישראל, לארץ לביתם,

נאמר:(גם) וכך ירושלים. ברחובות

עריהם"ואׁשר ּבכל קֹול ויעבירּו יׁשמיעּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

והביאּו ההר צאּו לאמר ְְִִִֵַָָָָֹּובירּוׁשלים

תמרים ועלי הדס ועלי ׁשמן עץ ועלי זית ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָעלי

ּכּכתּוב: סּכת לעׂשת עבת עץ ֲֲֵֵַַַָָֹֹֻועלי

עלוּיצאּו איׁש סּכֹות להם וּיעׂשּו וּיביאּו העם ְֲִִֵֶַַַַַָָָָֻ

האלהים ּבית ּובחצרֹות ּובחצרתיהם ְְְְֱִֵֵֶַַַָֹֹּגּגֹו

אפרים: ׁשער ּוברחֹוב הּמים ׁשער ְְְִִִִֶַַַַַַָּוברחֹוב

סּכֹותוּיעׂשּו הּׁשבי מן הּׁשבים הּקהל כל ְֲִִִַַַַַָָָָֻ

יׁשּוע מימי עׂשּו לא ּכי בּסּכֹות ְִִֵֵֵַַַָֹֻוּיׁשבּו

וּתהי ההּוא הּיֹום עד יׂשראל ּבני ּכן נּון ְְְִִִֵֵֵַַַַָּבן

מאד" ּגדֹולה טו-יז)...ׂשמחה ח, (נחמיה ְְְִָָֹ

שמעתי פתח7. הקודם, מהדור מאחד

וסיפר: זיע"א, גלינסקי יעקב רבי הגה"צ

והיהפעם אחד, חדר בדירת כולם התגוררו

ולאורחים.מקום ולילדים להורים

מקוםעברו אין וכבר חדרים, בשני להתגורר

לאורחים.

וישבשלשה לילדים, מקום כבר אין חדרים

לילדות. וחדר לילדים חדר חדרים, לארבעה לעבור

מקוםכשעוברים כבר אין חדרים לחמשה

לנופש יוצאים והם להורים,

במסעדות... וסוכות,ואוכלים כיפור יום - (והגדת

.(232 עמוד

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



  
      



תחות דיתיב דמהימנותא'צצצצללללאאאאגרמיה,
שיושב עצמו את להראות אד וצרי :תרגו)

האמונה). צל 8תחת

נפתליככככאאאאששששרררר רבי הגה"ק זאת למד
זיע"א מרופשיד ח"ב קודש, (זרע

ע"א), התקשה:נו

אשרי בצל8. להסתופף הזוכה אדם

הזוכה אדם אשרי האמונה.

ומתרפק הקב"ה, של בידיו הזמן כל לחוש

נפׁשי. עלי ּכּגמל אּמֹו עלי 'ּכגמל ְְֲִִֵַַַָָָֻֻעליו

גרליץובהקשר מרדכי הרב הגאון סיפר לכך

קעא),שליט"א עמוד ח"ג הזהב, וז"ל:(צנתרות

ומיוחדתעדלאחתהיתהמדתביטחונוכבירה

בבורא זיע"א, מאניפאלי זישא רבי של

בקרבו מקנן היה ומוחשי איתן בטחון עולם.

לו ימציא בוודאי כי ממש, הרף וללא תמיד

את וחסדיו, רחמיו ברוב שמו, יתברך הבורא,

מדה ובזמנם. בעתם והצטרכויותיו מחסורו כל

לנסים הגורמים מן אחת היתה זו, נפלאה

התחוללו אשר הטבע, לדרך שמחוץ ולנפלאות

תכופות. לעתים זישא רבי של במחיצתו

רבו,עוד בצל הסתופפו בתקופת חורפו, בימי

הצטיין במעזריטש, הקדוש, המגיד

אשר העצומה, ביטחונו במדת זישא רבי

תמימות של קשקשים בשריון היתה מלווה

אלקיך',מופלגת, ה' עם תהיה ה'תמים ממין

התחכמויות מפני בעליה את המחסנת

הפשוטה. האמונה וערעור יתירות

המגידבימים רבו אל זישא רבי פעם נכנס ההם,

במעזריטש, ארוכים חדשים שעשה לאחר

ביתו בני את השמים מן לו הראו כי לו, וסח

להחיש עליו כי מכך, הוא ומבין ברעב, עטופים

המגיד מיהר המיצר. מן לחלצם כדי לביתו צעדיו

לצורך זישא לרבי ומסרו גדול, כסף סכום והוציא

את הזעיקהמגיד מכן, לאחר מיד ביתו. בני פרנסת

עגלה, ולשכור השוקה לצאת לו, והורה משמשו

ת באניפאלי.אשר למעונו זישא רבי את וביל

המגיד'רוץ האיץ - העגלה' את והבא מהרה

השמים מן ענן ירד כן, 'שאלמלא - ֵֶבמשמש
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ואמר: נרתע

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



  
       



שהוא ,הסכ תחת יושב שהוא אומרי
העיקר.

ושוההבצלווווררררקקקק מחולסוכה, היושב אד
יושב שהוא עליו לומר אפשר הסוכה,

חז"ל קראו מדוע כ וא סוכה? בצל
סוכה'? בצל 'יושב בסוכה לשוהה

נחזורווווללללפפפפנננניייי השאלות, שתי על שנענה
בראשית... לספר

ההההאאאאההההבבבבהההה אאאאיייישששש  אאאאבבבבררררהההה

העול,ממממאאאאוווותתתת בריאת מעת חלפו שני
ונפטרו, נולדו אד בני מיליוני
תקופה אותה ובכל ובאו... הלכו דורות
לתואר ראוי שהיה אחד אד היה לא

חסד'. 'איש

עוזרההההייייווווששששבבבב אי כי וראה הביט בשמי
ואמר: ,יהא9וסומ מתי 'עד

האורה!' תבוא באפילה? מתנהג העול

לעולוווובבבבששששננננתתתת ירדה העול לבריאת 1948
הנשמה אבינו. אברה של נשמתו
ולעודד אד בני לחזק שהצליחה
לדאוג הדעת, וקירוב אהבה בדיבורי

ולבו. מוחו על אות ולשאת 10להצלחת

שלננננההההררררוווותתתת מלבו זרמו אהבה של
מעיינות ,האנשי לכל אברה

את הטהורות, מעיניו פיכו חמלה של
עורר ולבו, מוחו על נשא הוא כול
,הדיני את מה המתיק ,רחמי עליה

וברוח... בגש לקיומ ודאג

וגעשוככככלללל רעשו השמי צבאות
של החסד עבודת את בראות
מצליח ובודד אחד אד אבינו, אברה

...אד בני רבבות ולקיי להחיות

היתה:ככככלללל בחיי והנאתו מטרתו מגמתו
וחסד רוחני חסד ,בעול חסד לעשות
חסד ליעקב אמת " כאחד. גשמי

"כ)לאברה ז, סמל(מיכה היה הוא  
מלכות, בית ביתו, .עול באי לכל החסד
מר אורח, עובר לכל לרווחה פתוח היה

.יו וקשה מזו11נפש אש"ל, מצאו בו
אלא רעבונ להשביר רק לא וארוחה

בראשית ג).רבה9. אות ב (פרשה

והרי הקדוש10. של רצונו הוא כך

שאמר וכמו הוא, ברוך

אבחרהּו... צֹום זה "הלֹוא ישעיה: ְֲֵֶֶָהנביא
ּתׂשּביע..." נענה ונפׁש נפׁש לרעב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָותפק

ו-י) נח, (ישעיה

חפץופירש שאני התשובה וזתו"ד: הקדוש רש"י

מהם: ואחד שלבים, מכמה מורכבת בה

טובים! דברים בתנחומי - נפשך' לרעב 'ותפק

ואמר יורם11. רבינו עט"ר מארי אבא

זיע"א אברג'ל (והובאומיכאל

ו) מאמר סוכות - מועדים נועם באמרי וז"ל:דבריו

  
      



שאפשרההההססססווווככככהההה חלל בעל חפ היא
יוצרת והסוכה בתוכו. לשהות
בתו לשוהי אחד צל צל: מיני שני
והלאה. מהסוכה המוטל שני וצל הסוכה,

המשותפתאאאא הנקודה למרות
כשאנו זאת בכל ,שביניה

המצאורוצי למקו להתייחס
ביניה שיש נמצא האד של

הבדל:

שלהההההעעעעייייקקקקרררר הסכ הוא (ולאבסוכה

מתייחסיהצל), כשאנו ולכ
אנו הסוכה, בתו האד של לישיבתו

הביתה!''הוי! לנסוע כבר רוצה זישא

יוצאתהואיל הקריאה את ייבי רב ושמע

זקוניו לבת וקרא מיהר קדשו, מפי

בדחיפות: לה ונם בבית היתה אשר

עגלה'אוצי, מהרה והזמיני השוקה, בתי,

רואה, אינך כלום זישא! רבי בעבור

את לשאת השמים מן ענן יורד הנה, הנה כי

לביתו?!' זישא רבי

ואמר:ואל ייבי רב פנה זישא רבי

אינו'במטותא בעגלה נסיעה של מחירה כל מכם!

בגלל הכי זהובים, ארבעה על עולה

ש פעוט השמים?!'...מחיר מן ענן להטריח כדאי כזה

נסעחיש זישא ורבי העגלה, הובאה קל

לשלום. לביתו

באוסטראהבהזדמנות זישא רבי שהה נוספת,

היתה הפעם וגם הסוכות, בחג

יושבים כששניהם ייבי, רב של במעונו אכסנייתו

בלילה, השכינה. מזיו ונהנים בסוכה יחדיו

להציע ייבי רב ביקש לישון, הזמן הגיע כאשר

כדבעי מרופדת בסוכה, מיטה הקדוש לאורחו

הקור לרגל היה שנדרש כפי ובכסתות, בכרים

בכל התנגד זישא רבי אולם, בחוץ. ששרר העז

קרקע על ורק אך לשכב רצונו את והביע עוז

הוא, עלול כי והטיעונים, ההפצרות כל הסוכה.

הטהור לבו על נתקבלו לא להצטנן, וחס, חלילה

הארץ. על דוקא לישון בגירסתו, דבק נותר והוא

עלבלית בסוכה משכב למענו ערכו ברירה,

בסוכה נשכב ייבי רב בעוד הארץ,

וכסתות. בכרים המוצעת במיטה,

רבילא של מפיו נשמע וקול השעה, ארכה

לאמור: זישא

קר!'... 'לזישא

לחושעוד ייבי רב החל שפתיו, על הדיבר

הסוכה. בתוך המתפשטת בחמימות

מפיו'עדיין הקול שוב נשמע - לזישא!'... קר

זישא. רבי של

רבעתה, נאלץ כי עד בסוכה, החמימות גברה

הכסתות. את מעליו להסיר ייבי

כילאחר השלישית בפעם זישא רבי שהכריז

ייבי רב עוד היה יכול לא לו, קר עדיין

הוא הסוכה. את שמילא החום את לשאת

ואמר: זישא רבי אל איפוא, נענה,

אתם'מה חפצים שמא זישא? רבי רצונכם,

הסוכה?!'... את לשרוף

הוציאמעתה, ולא בשקט זישא רבי שכב

מפיו... הגה עוד

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
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ּתׂשּביע..." נענה ונפׁש נפׁש לרעב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָותפק

ו-י) נח, (ישעיה

חפץופירש שאני התשובה וזתו"ד: הקדוש רש"י

מהם: ואחד שלבים, מכמה מורכבת בה
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ו) מאמר סוכות - מועדים נועם באמרי וז"ל:דבריו

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



  
      



וסעד לח פת ואקחה :הע חת ענוה
"עבר אחר כה)...לג יח, 12(בראשית 

שאמר13במדרשוווואאאאממממררררוווו דיבור כל שעל
שכרו. את הקב"ה לו נת לה

זזזזככככייייננננוווווווובבבבזזזזככככוווותתתת ''''ההההעעעע חחחחתתתת עעעעננננווווהההה'''' ששששאאאאממממרררר::::
ססססווווככככהההה!!!! ממממצצצצוווותתתת14ללללממממצצצצוווותתתת ככככ וווואאאא

ההההזזזזווווללללתתתת............ עעעע חחחחססססדדדד ממממעעעעששששייייייייתתתת ננננווווצצצצררררהההה ההההססססווווככככהההה

קדימה...ווווננננדדדדללללגגגג שנה 400 כ

בבבבזזזזככככוווותתתת............ ממממתתתתננננוווותתתת גגגג''''

והקב"הששששננננוווותתתת הסתיימו, במצרי השעבוד
אהר משה, שליחיו, את שלח

נאמר: וכ בניו. את לגאול ,יומרי"
עבדי מית מצרי מאר העלתי
אהר מה את לפני ואלח דיתי

"מרי.(ד ו, (מיכה 

הוצרכו(ש)התרגוווווההההססססבבבביייירררר מדוע
ארי וז"ל: ,שליחי שלשה
עבדתא מית דמצרי מארעא אסיק

:נביי לתא קדמ לחית רקממממששששהההה 
.יני מסירת לאפא עלאאאאההההרררר לכרא  

לנא.ווווממממררררייייעא. לאראה  

היהווווההההייייייייננננוווו רבינו משה של עניינו שעיקר
ועיקר ישראל. לע תורה ללמד
ע על לכפר היה הכה אהר של עניינו

וכישראל הקרבנות, בהקרבת עבודתו ידי (על

הקדושות), תפילותיו ידי שלעל עניינה ועיקר
וטהרה קדושה להשפיע היה הנביאה מרי
המעשה את ולהורות ישראל, בנשות

.לה הנוגעות במצוות יעשו 15אשר

לכלווווללללככככ כי שליחי שלשה הוצרכו
משלו. יחודיות היה מה אחד

הקדושהווווההההווווססססייייפפפפוווו ט.)בגמרא (תענית

טובות מתנות שלש ואמרו:

ראה אבינו'12. 'אברהם לז)בספר (עמוד

זיע"א. שר אייזיק יצחק חיים רבי להגה"ק

בראשית י).רבה13. אות מח (פרשה

וזה "והשענו14. אמרת אתה המדרש: לשון

העץ" ד)תחת יח, שאני(בראשית חייך

לבוא: ולעתיד בארץ במדבר, לבניך פורע

למסך""פרש לט)ענן קה, במדבר.(תהלים הרי -

שבעת תשבו "בסוכות - מנין? בארץ

מב).ימים" כג, שנאמר(ויקרא מנין? לבוא לעתיד

מחורב" יומם לצל תהיה "וסוכה ו).- ד, (ישעיה

וכמו ובני15. משה ששרו שלאחר שמצינו

את סוף ים קריעת אחר ישראל

אחות הנביאה מרים "ותקח נאמר: הים, שירת

אחריה הנשים כל ותצאנה בידה התוף את אהרן

ובמחולות" כ).בתופים טו, שמרים(שמות והיינו

הרחק הרחק צנוע למקום הנשים את לקחה

שירה יחדיו שרו הן ושם הגברים, ממחנה

עם שהלכו שנה הארבעים כל במשך וכך להקב"ה.

את מדריכה היתה הנביאה מרים במדבר, ישראל

ובזכותה והצניעות, הקדושה בדרכי ישראל נשות

השלימות. בתכלית ישראל בנות כל כך על שמרו

  
       



בשעתו. המל שלמה מסעודת יותר
לאלה א אלא חשובי לאנשי רק ולא

לו... נדמו שכערביי

מצותגגגגייייללללוווובבבב על אברה נצטווה 99
בשמחה. קיימה אבינו ואברה המילה,

אברהווווההההננננהההה ישב למילתו, השלישי ביו
וציפה אהלו, בפתח וחלוש מותש

רצה שלא והקב"ה .לאורחישאברה
חמה הוציא ,אורחי בהכנסת יטרח
מילאו רבה ולחות עצו וחו מנרתיקה,

החלל... את

אאאאבבבבררררההההיו שכזה, יו מעול זכר לא
לא אפילו כלל. אורחי ללא
...עצו בצער נתמלא והוא אחד! אורח

לי אי' מוסרי, צער אלא גופני צער לא
חי אני זה 'ברגע עמו'! להתחסד אד

חסד'!... מעשה כל בלי

שלשהווווההההקקקקבבבב""""הההה לו ושולח בצערו רואה
רפאל מיכאל,  מלאכי
שיקיי כדי אנשי בדמות  וגבריאל

.אורחי הכנסת מצות בה

אאאאבבבבררררהההה:לה ואומר ,לקראת ר
ביתי אל הכנסו 'בבקשה,
מי ע קטנה סעודה לכ ואעשה
הסכימו. וה תמשיכו'. כ ואחר ,ולח

נאווווככככ א אדני "ואמר :לה אמר
מעל תעבר נא אל עיני ח מצאתי
רגליכ ורחצ מי מעט נא יח :עב

כידוע.אברהם החסד מדת את מסמל אבינו

אהבת היתה ע"ה אבינו לאברהם

אברהם של לבו טּוב כדוגמתה. שאין הבריות

שפגש מי כל את ומציף מעצמו נשפך היה אבינו

הם. באשר הבריות כל את לכבד היתה ודרכו בו.

אברהם היה גמורים, רשעים היו הם אם ואפילו

לפניהם ועורך לאהולו אותם מכניס אבינו

ומשמשם. עליהם ועומד המלך, כיד דשנה סעודה

מדת היה אבינו אברהם של עניינו שכל ומכיון

מצות את קיבלנו בזכותו דוקא כן על החסד,

במדרש כמבואר בסוכה, רבההישיבה (בראשית

י) אות מח אבינופרשה אברהם שאמר מה שבשכר

העץ" תחת "והשענו אורחיו: יח,לשלשת (בראשית

כיד) סוכה. מצות את הקב"ה לנו שנתן זכינו

שהרי החסד מעבודת נובע הסוכה של כחה

תיבות: ראשי נופלים.ה לכ סומךו ועדס 'סוכה'

אבות'לכן ש'ברכת אבינו אברהם זכה

עם כל ידי על נחתמת העמידה שבתפילת

אברהם'. מגן ה' אתה 'ברוך באומרם: ישראל

אומרים: המזון שבברכת האורח' ב'ברכת וכן

שאכלנו הזה השולחן את יברך הוא 'הרחמן

כשולחנועלי ויהיה עולם, מעדני כל בו ויסדר ו,

ילד וכשמלים השלום'. עליו אבינו אברהם של

וציונו במצוותיו קידשנו 'אשר מברכים: יהודי

אבינו'. אברהם של בבריתו להכניסו

אתוכל שמכבד שמי להראות כדי זאת

הקב"ה, על ביותר החביב הוא הבריות

חז"ל מ"א)וכמאמר פ"ד מכובד?(אבות 'איזהו

אמרו וכן הבריות', את מ"י)המכבד פ"ג 'כל(שם

נוחה המקום רוח הימנו, נוחה הבריות שרוח

הבריות. כבוד על עומד כולו העולם וכל הימנו',

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



  
      



וסעד לח פת ואקחה :הע חת ענוה
"עבר אחר כה)...לג יח, 12(בראשית 

שאמר13במדרשוווואאאאממממררררוווו דיבור כל שעל
שכרו. את הקב"ה לו נת לה

זזזזככככייייננננוווווווובבבבזזזזככככוווותתתת ''''ההההעעעע חחחחתתתת עעעעננננווווהההה'''' ששששאאאאממממרררר::::
ססססווווככככהההה!!!! ממממצצצצוווותתתת14ללללממממצצצצוווותתתת ככככ וווואאאא

ההההזזזזווווללללתתתת............ עעעע חחחחססססדדדד ממממעעעעששששייייייייתתתת ננננווווצצצצררררהההה ההההססססווווככככהההה

קדימה...ווווננננדדדדללללגגגג שנה 400 כ

בבבבזזזזככככוווותתתת............ ממממתתתתננננוווותתתת גגגג''''

והקב"הששששננננוווותתתת הסתיימו, במצרי השעבוד
אהר משה, שליחיו, את שלח

נאמר: וכ בניו. את לגאול ,יומרי"
עבדי מית מצרי מאר העלתי
אהר מה את לפני ואלח דיתי

"מרי.(ד ו, (מיכה 

הוצרכו(ש)התרגוווווההההססססבבבביייירררר מדוע
ארי וז"ל: ,שליחי שלשה
עבדתא מית דמצרי מארעא אסיק

:נביי לתא קדמ לחית רקממממששששהההה 
.יני מסירת לאפא עלאאאאההההרררר לכרא  

לנא.ווווממממררררייייעא. לאראה  

היהווווההההייייייייננננוווו רבינו משה של עניינו שעיקר
ועיקר ישראל. לע תורה ללמד
ע על לכפר היה הכה אהר של עניינו

וכישראל הקרבנות, בהקרבת עבודתו ידי (על

הקדושות), תפילותיו ידי שלעל עניינה ועיקר
וטהרה קדושה להשפיע היה הנביאה מרי
המעשה את ולהורות ישראל, בנשות

.לה הנוגעות במצוות יעשו 15אשר

לכלווווללללככככ כי שליחי שלשה הוצרכו
משלו. יחודיות היה מה אחד

הקדושהווווההההווווססססייייפפפפוווו ט.)בגמרא (תענית

טובות מתנות שלש ואמרו:

ראה אבינו'12. 'אברהם לז)בספר (עמוד

זיע"א. שר אייזיק יצחק חיים רבי להגה"ק

בראשית י).רבה13. אות מח (פרשה

וזה "והשענו14. אמרת אתה המדרש: לשון

העץ" ד)תחת יח, שאני(בראשית חייך

לבוא: ולעתיד בארץ במדבר, לבניך פורע

למסך""פרש לט)ענן קה, במדבר.(תהלים הרי -

שבעת תשבו "בסוכות - מנין? בארץ

מב).ימים" כג, שנאמר(ויקרא מנין? לבוא לעתיד

מחורב" יומם לצל תהיה "וסוכה ו).- ד, (ישעיה

וכמו ובני15. משה ששרו שלאחר שמצינו

את סוף ים קריעת אחר ישראל

אחות הנביאה מרים "ותקח נאמר: הים, שירת

אחריה הנשים כל ותצאנה בידה התוף את אהרן

ובמחולות" כ).בתופים טו, שמרים(שמות והיינו

הרחק הרחק צנוע למקום הנשים את לקחה

שירה יחדיו שרו הן ושם הגברים, ממחנה

עם שהלכו שנה הארבעים כל במשך וכך להקב"ה.

את מדריכה היתה הנביאה מרים במדבר, ישראל

ובזכותה והצניעות, הקדושה בדרכי ישראל נשות

השלימות. בתכלית ישראל בנות כל כך על שמרו

ז

להצלחה בגו''ר לליאור ומיטל זהבי וב'ב ולהצלחת ציונה בת חנה תחי'
ולהבדיל לעילוי נשמת יוסף בן יוסף זהבי ז"ל - תנצב"ה



  
        



כשהיה מכ ולאחר .ביניה שלו ועושי
קוראי היו נוס ב טובה בשעה לה נולד

זה שב משו ,'אהר' בישראל שמו את
.הכה אהר של בזכותו רק 18נולד

המעשה אלימלך18. רבי שסיפר הבא

'בארבידרמן בעלון (הובא

בעירהפרשה'), שנה כשלשים לפני התרחש

תובב"א. ירושלים הקודש

רעים,בחור לחברים התחבר הישן הישוב מבני

הוריד בבד, בד לרעה. עליו השפיעו והם

אף אבותיו. כמסורת שלבש מלבושיו כל הלהאת

שבת בכל לראשו חובש שהיה 'שטריימל' את

חובשים הבחורים שאף ירושלים, [כמנהג

הבגדים מרשימת הוריד קודש] בשבת שטריימל

בראותם בצער בראשם נדים הכל והיו עליו, אשר

ומתקלקלים... נופלים ה'נושרים' פירות

בתחילתפרקויהי השידוכין, בשערי בעתעמדו

כזה באופן כי בעצמו הבין מקדש', ה'איש

כן על רגילה, משפחה ידי על כחתן יּבחר ֵַלא

שב השאר, בין מחצבתו. לכור לאיטו שב החל

מהשטריימל... לבד אבותיו, מלבושי ללבושאת

נאמןגם בית בבנין ולקחה אשה שארס לאחר

השטריימל. את ללבוש חזר לא בישראל,

מאודוהנה, והצליח יפה עלו שנישואיו מאחר

חבריו את אט אט עזב ביתו, בשלום

חזר וממילא טובים, בחברים ודבק הרעים

משפחתו אל ו'שב והטוב, הישר דרך על ועלה

אבותיו' לבדואחוזת האבות, למלבושי גם ,

וכלל. כלל ראשו על עלה שלא מהשטריימל,

מןאך וביום מועד, בא כי לחננה עת בא לזה גם

אלפיים תמורת שטריימל קנה הימים

רעייתו אך בידו. כשה'אוצר' ביתו אל ושב דולר,

באמרה: זה, ב'אוצר' כלל שמחה ולא נדהמה

ולא השטריימל, בלי לראותך הורגלתי 'כבר

כה'. עד שהורגלנו ממה עכשיו שתשנה ארצה

זהלעומתה על שילמתי 'הרי הבעל: ענה

'שלום וכל ותקילין...' טבין החפץ

והוא כך, על בוכה כשזו התערער, הבית'

וכו'... אותה מאשים

שלמהבצר רבי של לביתו האברך פנה ֵלו,

אויערבך לפניו(הגרש"ז)זלמן שפך זצ"ל,

לעשות. מה כדת הוגנת עצה וביקש לבו את

הגרש"ז:אמר דולרלו אלפיים בעבור 'וכי

את ותשלח הבית שלום את תשבור

במעונך? השרויה ידעתהשכינה גם ידעת הרי

החיל לאשת חב הנך הרוחני מצבך כל את כי

בעבור וכי רגליך, שתי על אותך שהעמידה שלך,

טובתה?!' כל את ותשבור תקלקל אחד שטריימל

ממוןאמר הפסד עם אעשה 'ומה האברך: לו

היושב אברך היה הוא [כי כך?' כל גדול

בכולל]. בתורה ועוסק

אלפייםניגש סך משם הוציא לארונו, הגרש"ז

'התסכים לו: ואמר לאברך נתן דולר,

השטריימל כי המדובר, השטריימל את לי למכור

ללבשו מתאים ואינו הכלח, עליו עבר כבר שלי

הצהרים?' אחרי בפורים זולתי ובמועד בשבת

רבהאין בשמחה מכרו האברך כי לומר, צריך

צריך אין גם האמור. הסכום בעד להגרש"ז

אם השטריימל את מדד לא שהגרש"ז לומר,

בכי ה'עסק' נגמר וכך ראשו... מדת כפי הוא

האברך. בבית לשרור והשלוה השלום ושבו טוב,

  
        



יד על ישראל לע (כלומר,ניתנו

(בזכות.ומ וענ באר :ה ואלו

 מרי.בבבבאאאארררר בזכות

ישראלככככלללל בני שהיו שנה הארבעי
שהול סלע היה במדבר הולכי
והסלע .מי ממנו נובעי והיו את
.מרי בזכות היה  באר הנקרא  הזה

 עעעעננננ.אהר בזכות

ישראלעעעעממממוווודדדד בני לפני שהל הענ
לה ולישר להורות במדבר

.אהר בזכות היה  הדר

 משה.ממממ בזכות

היהההההממממ  לאכילה לה יורד שהיה
משה. 16בזכות

ונתמקדוווואאאאננננוווו בזה, נרחיב לא כעת
...אהר בזכות שבאו בענני

ההההששששללללוווו בבבבממממדדדדתתתת ההההתתתתאאאאחחחחדדדד ההההככככהההה אאאאההההרררר

ע"א)הקדושבבבבזזזזווווההההרררר פח ד על(אמור העידו
:כ ,הכה ששששללללאהר חחחחייייייייוווו ייייממממיייי ככככלללל

!!!!בבבבעעעעוווולללל ששששללללוווו ללללההההררררבבבבוווותתתת ממממששששתתתתדדדדלללל ההההייייהההה אאאאההההרררר

רבה'ווווככככ אליהו דבי ב'תנא (פרקהובא

כללא):... בי שלו האד יעשה כ
לאשתו. איש ובי לחבירו ההההייייההההאד ווווככככ

וווועעעעווווששששהההה ממממתתתתככככוווויייי ששששההההייייהההה  ההההככככהההה אאאאההההרררר עעעעווווששששהההה
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העצומהההההררררבבבבהההה עבודתו על פרטי
נשארו לא שלו בהשכנת

אחד מדרש נביא א כלהבידנו, (מסכת

פ"ג) וזתו"ד:רבתי

בישראלבבבבזזזזממממננננוווו זוגות אלפי היו אהר של
כששמע מיד מזה. זה להיפרד שרצו
ובא ממהר היה שכזה זוג על הכה אהר
לכ מסכי לא 'אני :לה ואומר אליה
תעשו אותי מכבדי את א .אופ בשו
מאהר בושת ומחמת .'ביניכ שלו
מתאמצי היו אליו חיבת מחמת וכ הכה

ראה נועם'באו16. 'אמרי בספר -רך (חוקת

ג) רבינומאמר עט"ר מארי לאבא

זיע"א. אברג'ל מיכאל יורם

וכאן לזולת,17. אהרן של רגישותו מתגלת

לזולת, רגישות דורשים יהודי ומכל

חכמה הראשית לשון השערוזה ארץ דרך (פרק

כ): אות חומלהראשון לבריות, חונן ויהיה

אח לחכמים, חכם לעני, מושיע לאביון,

לחסידים, ריע לתמימים, עמית לצדיקים,

מזכיר ליתומים... אב לתלמידים, רחמן

יום, לקשה שמחה לפתי, מלמד וכללמשכיל,

ודובר אבלים ומנחם ונכאבים לעגומים המשמח

בן שהוא לו מובטח ואומללים עניים לב על

הבא! העולם

לרפואת בניהו בן רותם הי"ו
ולהצלחת משפחת בכורי ומשפחת אחוון הי"ו



  
        



כשהיה מכ ולאחר .ביניה שלו ועושי
קוראי היו נוס ב טובה בשעה לה נולד

זה שב משו ,'אהר' בישראל שמו את
.הכה אהר של בזכותו רק 18נולד

המעשה אלימלך18. רבי שסיפר הבא

'בארבידרמן בעלון (הובא

בעירהפרשה'), שנה כשלשים לפני התרחש

תובב"א. ירושלים הקודש

רעים,בחור לחברים התחבר הישן הישוב מבני

הוריד בבד, בד לרעה. עליו השפיעו והם

אף אבותיו. כמסורת שלבש מלבושיו כל הלהאת

שבת בכל לראשו חובש שהיה 'שטריימל' את

חובשים הבחורים שאף ירושלים, [כמנהג

הבגדים מרשימת הוריד קודש] בשבת שטריימל

בראותם בצער בראשם נדים הכל והיו עליו, אשר

ומתקלקלים... נופלים ה'נושרים' פירות

בתחילתפרקויהי השידוכין, בשערי בעתעמדו

כזה באופן כי בעצמו הבין מקדש', ה'איש

כן על רגילה, משפחה ידי על כחתן יּבחר ֵַלא

שב השאר, בין מחצבתו. לכור לאיטו שב החל

מהשטריימל... לבד אבותיו, מלבושי ללבושאת

נאמןגם בית בבנין ולקחה אשה שארס לאחר

השטריימל. את ללבוש חזר לא בישראל,

מאודוהנה, והצליח יפה עלו שנישואיו מאחר

חבריו את אט אט עזב ביתו, בשלום

חזר וממילא טובים, בחברים ודבק הרעים

משפחתו אל ו'שב והטוב, הישר דרך על ועלה

אבותיו' לבדואחוזת האבות, למלבושי גם ,

וכלל. כלל ראשו על עלה שלא מהשטריימל,

מןאך וביום מועד, בא כי לחננה עת בא לזה גם

אלפיים תמורת שטריימל קנה הימים

רעייתו אך בידו. כשה'אוצר' ביתו אל ושב דולר,

באמרה: זה, ב'אוצר' כלל שמחה ולא נדהמה

ולא השטריימל, בלי לראותך הורגלתי 'כבר

כה'. עד שהורגלנו ממה עכשיו שתשנה ארצה

זהלעומתה על שילמתי 'הרי הבעל: ענה

'שלום וכל ותקילין...' טבין החפץ

והוא כך, על בוכה כשזו התערער, הבית'

וכו'... אותה מאשים

שלמהבצר רבי של לביתו האברך פנה ֵלו,

אויערבך לפניו(הגרש"ז)זלמן שפך זצ"ל,

לעשות. מה כדת הוגנת עצה וביקש לבו את

הגרש"ז:אמר דולרלו אלפיים בעבור 'וכי

את ותשלח הבית שלום את תשבור

במעונך? השרויה ידעתהשכינה גם ידעת הרי

החיל לאשת חב הנך הרוחני מצבך כל את כי

בעבור וכי רגליך, שתי על אותך שהעמידה שלך,

טובתה?!' כל את ותשבור תקלקל אחד שטריימל

ממוןאמר הפסד עם אעשה 'ומה האברך: לו

היושב אברך היה הוא [כי כך?' כל גדול

בכולל]. בתורה ועוסק

אלפייםניגש סך משם הוציא לארונו, הגרש"ז

'התסכים לו: ואמר לאברך נתן דולר,

השטריימל כי המדובר, השטריימל את לי למכור

ללבשו מתאים ואינו הכלח, עליו עבר כבר שלי

הצהרים?' אחרי בפורים זולתי ובמועד בשבת

רבהאין בשמחה מכרו האברך כי לומר, צריך

צריך אין גם האמור. הסכום בעד להגרש"ז

אם השטריימל את מדד לא שהגרש"ז לומר,

בכי ה'עסק' נגמר וכך ראשו... מדת כפי הוא

האברך. בבית לשרור והשלוה השלום ושבו טוב,

ז

מוקדש לחזרה בתשובה של אריאל יוסף בן ציפורה ואביחי מיימון בן ציפורה הי"ו
 ולפרנסה וזיווג הגון, אמן.



  
      



כצינורללללככככ לשמש הכה אהר זכה ג
ישראל, לכלל הברכה להשפעת
לה שתהיה אחריו זרעו לכל כ וזיכה
ישראל ע את לבר והזכות המצוה
הברכה שהשפעת משו  כהני בברכת
של העי ובטובת הלב בטב תלויה
הוא עי "טוב שכתוב: כמו ,המבר

"ט),יבור כב, חז"ל(משלי (סוטהודרשו

'יבר'.לח:) אלא 'יבור' תיקרי אל
באופ בזה הצטיי הכה שאהר וכיו
בידו. ינת הברכה שמפתח זכה מיוחד,

אנוגגגג שבי בהעלות פרשת בהמש
ג הלב טוב מדת את ופוגשי
רבינו משה  הכה אהר של באחיו
ומידד שאלדד יהושע לו כשסיפר  ע"ה
את להפסיק וביקש במחנה, מתנבאי
לו אמר משה, של כבודו מפאת נבואת
כל ית ומי לי, אתה "המקנא רבנו: משה
רוחו את ה' ית כי ,נביאי ה' ע

"כט),עליה יא, טוב(במדבר מחמת כי
שעוד בכ שמח רבינו, משה של לבו
ולא לנבואה, זוכי ישראל מע כמה

בכבודו. כלשהי הפחתה בכ הרגיש

הצדיקיעעעעלללל וכל אלו, צדיקי זכו ,כ
שהיה ,בדרכ שהלכו הדורות בהמש
ומשדד ,יד על גלויי נסי עושה הקב"ה
.פיה גזירת פי על הטבע מערכות כל את

שדואגממממששששוווו וד בשר של שטבעו
ועיקר לעצמו, כל, ראשית הוא,

בהצלחתו. היא שמחתו

ושמחתווווואאאאייייללללוווו הלב טובת של זו בחינה
לדאוג והרצו הזולת, בהצלחת
זהו לעצמו, שדואג ממה יותר לזולתו
שזכו ומכיו האנושי. הטבע היפ ממש
האנושי טבע את לשנות אלו צדיקי
הזולת, כלפי לב טוב מדת בלב ולקנות
נות הקב"ה ג מדה, כנגד מדה ,כ על

הבריאה. טבע את לשנות ביד כח

חז"לעעעעלללל שאמרו מה ג יוב האמור פי
פה.): מציעא ב(בבא את המלמד 'כל

גוזר הקב"ה אפילו תורה, האר ע
בשבילו'. מבטלה  גזירה

בדרווווההההייייייייננננוווו ממשי הב הבריאה בטבע כי
,האר ע הוא האב וא אבותיו,
וא בנו. ג להיות צרי כ הטבע פי על
האר ע של בנו את שלקח אד ,כ
תלמיד ונעשה שנתעלה עד תורה ולימדו
הבריאה. טבע את והיפ שינה גדול, חכ
הקב"ה שישנה מדה, כנגד מדה שכרו, לכ
אמריו, גזירת פי על כולה הבריאה טבע את
ולשנות. לבטל יוכל ה' של גזירותיו את וא

ווווזזזזוווו אחד כל של העיקרית עבודתו
בו, הטבוע האנושי הרוע את להסיר
של הנשגבה המדה את בקרבו ולפתח
בכל שישמח עד זולתו, כלפי טוב לב
שדואג כפי לו וידאג זולתו, בשמחת לבו
ממה לו וישפיע ,מכ ויותר לעצמו
האומר: החסיד כמדת הבורא, לו שנת

'של ושל של מ"י).'שלי פ"ה (אבות

  
      



פטירתוממממממממששששיייי ביו ואומר, המדרש
מטתו את ליוו הכה אהר של

בחורי אל עלשמוני אהר (שנקראו

שעשהשמו) בית השלו בזכות שנולדו
.להוריה 19אהר

הזוהרממממממממששששיייי(ש)שאהר ובגלל ואומר:
חייו ימי כל השתדל הכה
הקב"ה בו בחר ,בעול שלו להרבות
חסדי קד שמי משמי ימשי שהוא

!לעול טובות והשפעות

ההההבבבבררררככככוווותתתת............ ננננייייתתתתננננוווו ללללאאאאההההרררר

עט"רבבבבששששייייחחחחהההה מארי אבא שמסר
אברג'ל מיכאל יור רבינו

זיע"א בהעלות ,נוע (אמרי

א): מאמר

פותחתפפפפררררששששתתתת שניתנהבהעלות במצוה
מנורת את להדליק הכה לאהר
כמו ,העול את מאירה שהיתה המקדש,

הנרות..." את בהעלות" (במדברשנאמר:

ב). ח,

אור.ההההדדדדללללקקקקתתתת להאיר משמעותה המנורה
לאהר דוקא מתאי זה ודבר
מדת היתה מדתו שעיקר מפני ,הכה
באהבה וגדוש ומלא טוב לב ובעל החסד,

חז"ל וכמאמר מי"ב)ונתינה, פ"א (אבות

שלו ורוד שלו 'אוהב אהר שהיה
שזהו לתורה', ומקרב הבריות את אוהב
שעניינה המקדש, מנורת הדלקת בחינת

וחסד. אור השפעת

אתויהי הגרש"ז חבש ערב, לפנות הששי ביום

וצהלה, שמחה ברוב החדש השטריימל

עקא, דא שבת. ליל לתפילת הכנסת לבית והלך

ממדת מדות בחמש גדול היה שהשטריימל

ובכ הגרש"ז, של הוכרחראשו רגעים כמה ל

[ועל ראשו מעל יפול שלא אחר מצד לתופסו

גדולים אורים "לעושה בתהלים: נאמר דא כגון

לעולםחסדו" ז),כי בשפת(תהליםקלו, 'אורים' כי

את ומשבחים לאזנים, כינוי הוא האידיש

את מחזיקות שהן האזנים בריאת על הבורא

יפול שלא - הראש ממדת כמה פי הגדול הכובע

שטריימל אבל העינים, ראיית את ויסתיר יותר

האזנים...] מהיקף יותר אף גדול היה זה

רצהמשבא אם 'אף שאלוהו: לביתו הגרש"ז

האברך בבית שלום להשכין רבינו

יעשה מדוע - הרבה ממון כך על ולהוציא

הגדול שטריימל ללבוש וליצנות, צחוק מעצמו

וכהנה?' כהנה ראשו ממדת

בשמחה:נענע ואמר כזההגרש"ז 'שטריימל

הייתי יהודי, בבית שלום והביא שגרם

אלא עוד, ולא השבוע, באמצע גם אותו לובש

גדולה כי יחדיו, עמו להיקבר רוצה שהייתי

בלי עד ערוך לאין יהודי בבית שלום הבאת

תשמג,די'... עמוד נישואין - האור ומתוק בספר (הובא

שליט"א). לוונשטיין שלמה רבי להגה"צ

אם אלף19. שמונים שכל הנחה מנקודת נצא

יצא במדבר, רק היו בית שלום תיקי

וזה תיקים. בחמשה יום בכל טיפל שאהרן לנו

ימים 14,600 ישנם שנה בארבעים החשבון:

חמש. לנו יצא 80,000 ב- אותם נחלק ואם

לעילוי נשמת אברהם חטנבבה בן אירן ז"ל
ואירן טובה בת טובה ז"ל - תנצב"ה
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ולא לנבואה, זוכי ישראל מע כמה

בכבודו. כלשהי הפחתה בכ הרגיש
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.פיה גזירת פי על הטבע מערכות כל את

שדואגממממששששוווו וד בשר של שטבעו
ועיקר לעצמו, כל, ראשית הוא,

בהצלחתו. היא שמחתו

ושמחתווווואאאאייייללללוווו הלב טובת של זו בחינה
לדאוג והרצו הזולת, בהצלחת
זהו לעצמו, שדואג ממה יותר לזולתו
שזכו ומכיו האנושי. הטבע היפ ממש
האנושי טבע את לשנות אלו צדיקי
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פה.): מציעא ב(בבא את המלמד 'כל

גוזר הקב"ה אפילו תורה, האר ע
בשבילו'. מבטלה  גזירה

בדרווווההההייייייייננננוווו ממשי הב הבריאה בטבע כי
,האר ע הוא האב וא אבותיו,
וא בנו. ג להיות צרי כ הטבע פי על
האר ע של בנו את שלקח אד ,כ
תלמיד ונעשה שנתעלה עד תורה ולימדו
הבריאה. טבע את והיפ שינה גדול, חכ
הקב"ה שישנה מדה, כנגד מדה שכרו, לכ
אמריו, גזירת פי על כולה הבריאה טבע את
ולשנות. לבטל יוכל ה' של גזירותיו את וא

ווווזזזזוווו אחד כל של העיקרית עבודתו
בו, הטבוע האנושי הרוע את להסיר
של הנשגבה המדה את בקרבו ולפתח
בכל שישמח עד זולתו, כלפי טוב לב
שדואג כפי לו וידאג זולתו, בשמחת לבו
ממה לו וישפיע ,מכ ויותר לעצמו
האומר: החסיד כמדת הבורא, לו שנת

'של ושל של מ"י).'שלי פ"ה (אבות

ז

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



  
      



!!!!אאאאההההרררר בבבבזזזזככככוווותתתת ססססווווככככהההה

ועסקוייייששששבבבבוווו הקדושי הזוהר חכמי
דרש אחד וכל הסוכות, חג בדרושי
.יתבר הבורא בה חננו אשר מחידושיו

כווווככככששששההההגגגגייייעעעע אמר יהודה רבי של תורו
הערה): אות21(ראה כל

תחת במדבר ישראל ע ששהו שני
חסד. שנות היו רבינו משה של הנהגתו

ישראלככככלללל ע ע הקב"ה של הנהגתו
חסד, של הנהגה היה אלו בשני
היו חסדי מיני של אורות מיני והרבה

לישראל...

אזאאאא שהתגלה ביותר העליו החסד
שהקיפו הכבוד ענני של הגילוי היה

ישראל. ע כל ההההזזזזההההאת ההההחחחחססססדדדד (שגרככככיייי

הכבוד) ההההעעעעללללייייוווולענני ההההחחחחססססדדדד ממממבבבבחחחחייייננננתתתת ננננממממשששש
דאימא'). החסדי 'מבחינת האריז"ל ובלשו)

בזכותווווללללההההממממששששככככתתתת זכינו הזה העליו החסד
רק .הכה אהר של עבודתו

כבוד. בענני מוקפי להיות זכינו 22בזכותו

ווווההההטטטטעעעע חסד איש היה אהר כי לכ
חחחחססססדדדד בבבבחחחחייייננננתתתת ההההוווואאאא עעעעננננ כמוווווככככלללל

"מי עליה ה' וענ" (במדברשכתוב: 

כדי - הצדיק אמר נפתרת. לא והיא הבעיה את

אתה - בגמרא שכתוב ה'עונש' את לקבל שתוכל

אתה - עונש עבורך יהיה שזה במצב להיות צריך

אותה, תכבד יפה, לאשתך תתנהג 'הצגה' תעשה

לך טוב כאילו שיראה כדי וכו' יפה אליה תדבר

תתקיים ובעז"ה עונש שזה יראו בשמים ואז אתה

לביתו לב וטוב שמח הגביר הלך לך. שנתתי העצה

לאחר הצדיק. כהמלצת אשתו את לכבד והתחיל

לצדיק הגביר חוזר נוספים, ספורים שבועות

חושש אני מחום, קודחת 'אשתי - גדולה בבהלה

בפליאה הצדיק ענה לי...'. תעזור בבקשה - לחייה

מתחילה עכשיו שביקשתמלכתחילה זהמה אבל -

עוד תחכה לך... שאמרתי כמו - הסגולה לפעול

זמן... הרבה יקח לא שזה חושב אני מעט

רוצהשאשתי'אינך לא כבר אני הרב! כבוד מבין

- עצתך את שעשיתי לאחר - תמות

גםההתנהגות פתאום אשתי, את לכבד והתחלתי

אני - לידה להיות לי נעים השתנתה, אלי שלה

בשום מוכן לא אני - עדן בגן אני בגיהנם לא כבר

מאשתי.. להיפרד משהו!'אופן תעשה בבקשה .

צריך אתה - ברירה אין כן אם - הצדיק ואמר ענה

המקוה... את ולבנות הנדר את לקיים

שינויהסיפור איזה אותנו מלמד הזה המופלא

שינוי בעקבות להתרחש יכול עמוק

יפה התנהג הגביר הצדדים. אחד של חיצוני

למות לה שיגרום מה שזה תקוה מתוך לאשתו

את תרגיש אשתו שגם כדי מספיק היה וזה

כמה אחת על התנהגותה. את ותשנה השינוי

טובים, יותר להיות נשתדל אנחנו אם וכמה,

אמיתית כוונה מתוך אוהבים, - מכבדים

מזה... תצמח תועלת איזו - הקשר את להיטיב

זוהר של21. ביאורו פי על ע"ב, קב דף (אמור

זיע"א), מדבש' ובהמשךה'מתוק

זיע"א. יצחק רבי של דבריו הובאו המאמר

וכל היו22. חי, היה שאהרן השנים אותם

אלו תחת האמונה, בצל ישראל

קשורים ישראל היו זה ידי ועל העננים,

  
      



ראשו,וווובבבבזזזזככככוווותתתת על יחולו רבות ברכות זה
צדקה שהנות שמצינו דר על
מחמת ומעודדו ומשמחו ומפייסו לעני
בברכות מתבר ,והרחו הטוב לבו

עצומות.

מעשהווווררררממממזזזז "והיה בפסוק: לזה נאה
וע ,שלו הצדקההצדקה בודת

"עול עד ובטח לב,השקט (ישעיה

והחסדיז) הצדקה בשכר המדבר 
בספר מקורו אשר  הזולת ע
הרומזי יז, פסוק לב בפרק ישעיה

טוב' 'לב ופסוקלמדת 'לב',  לב (פרק

'טוב'), גימטריא  להיז הודות אשר

ברכות של שפע לנחול האד יזכה
טוב... וכל

קראווווננננחחחחדדדדדדדד שאד אחרי נוספת: נקודה
יכול מארי אבא של דבריו את
חושב שאד ידי על באמת, לחשוב: הוא
אבל .העול את מאיר הוא הזולת על
ואתמקד זו, מעלה על לוותר מוכ אני

עצמי... את אאיר ובכ בעצמי

התייחסותוווואאאאדדדד ללא כי לדעת, צרי כזה
...!מקו לשו מגיעי לא 20לזולת,

אהר,וווואאאאחחחחרררר של עבודתו את שהבנו
בזכותו... הענני באו מדוע נבי

התכלית אך20. לזולת. פנימית להערכה להגיע

רחוקה זו מדרגה לבינתים אם גם

ולהשתפר... מלנסות פטורים אנו אין מאתנו,

הבא:ובהקשר הסיפור את מצאנו לזה

טהרה,בעיירה מקוה היה לא באירופה אחת

והצער הגדול הנזק את לפרט צורך אין

שהחליט צדיק לשם הגיע לימים מכך... שנגרם

היה יכול מי התושבים את שאל בענין. לטפל

שאמנם תשובה וקיבל המקוה, במימון לעזור

אתו,י לדבר מה אין אבל - יהודי גביר כאן ש

אמר תרומות. על ולא יהדות ענייני על לא

ישועה. תהיה שבעז"ה הצדיק

לצדיקלאחר גביר אותו מגיע ימים מספר

לו ויש היות ביחידות אתו לדבר ומבקש

אני אתאשתי, לסבול יכול לא 'אני מוזרה, בקשה

שהיא להתפלל מהרב מבקש אני - בגיהנם חי

שיהודים לאמתפלל שהוא הצדיק לו ענה תמות'.

עצהשבעז"התפתור לו לתת יכול הוא אבל ימותו

בגמרא כתוב - שלו הבעיה לב:):את 'בעוון(שבת

ולא נדר תידור אם אדם', של אשה מתה נדרים

לך מציע אני כן, אם תמות! אשתך אותו תקיים

מקוה, שתבנה התרה שאין באופן ברבים לנדור

את לעשות מתכוין לא שאתה יודעים שנינו והרי

והלך הגביר כך על שמח בעייתך. תיפתר וכך זה

בפני והתחייב הבימה על דפק הכנסת לבית מיד

לאחר בעיירה... טהרה מקוה שיבנה - כולם

לו ואומר לצדיק הגביר חוזר שבועות מספר

חדשים מספר עברו כבר קורה מה מבין שאינו

של אחד סימן אפילו ואין החורף והגיע

שיעול... לא חום לא אשתו אצל 'התקדמות'

שלא שמי בגמרא שכתוב מה הצדיק, השיב

בתור נאמר זה - מתה אשתו נדרו את מקיים

עובדת. לא הסגולה לכן פרס זה ואצלך עונש

חכמיםאם הועילו מה הגביר, התרעם כן,

לפתור שאוכל לי אתםאמרתם - בתקנתם?!

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



  
      



!!!!אאאאההההרררר בבבבזזזזככככוווותתתת ססססווווככככהההה

ועסקוייייששששבבבבוווו הקדושי הזוהר חכמי
דרש אחד וכל הסוכות, חג בדרושי
.יתבר הבורא בה חננו אשר מחידושיו

כווווככככששששההההגגגגייייעעעע אמר יהודה רבי של תורו
הערה): אות21(ראה כל

תחת במדבר ישראל ע ששהו שני
חסד. שנות היו רבינו משה של הנהגתו

ישראלככככלללל ע ע הקב"ה של הנהגתו
חסד, של הנהגה היה אלו בשני
היו חסדי מיני של אורות מיני והרבה

לישראל...

אזאאאא שהתגלה ביותר העליו החסד
שהקיפו הכבוד ענני של הגילוי היה

ישראל. ע כל ההההזזזזההההאת ההההחחחחססססדדדד (שגרככככיייי

הכבוד) ההההעעעעללללייייוווולענני ההההחחחחססססדדדד ממממבבבבחחחחייייננננתתתת ננננממממשששש
דאימא'). החסדי 'מבחינת האריז"ל ובלשו)

בזכותווווללללההההממממששששככככתתתת זכינו הזה העליו החסד
רק .הכה אהר של עבודתו

כבוד. בענני מוקפי להיות זכינו 22בזכותו

ווווההההטטטטעעעע חסד איש היה אהר כי לכ
חחחחססססדדדד בבבבחחחחייייננננתתתת ההההוווואאאא עעעעננננ כמוווווככככלללל

"מי עליה ה' וענ" (במדברשכתוב: 

כדי - הצדיק אמר נפתרת. לא והיא הבעיה את

אתה - בגמרא שכתוב ה'עונש' את לקבל שתוכל

אתה - עונש עבורך יהיה שזה במצב להיות צריך

אותה, תכבד יפה, לאשתך תתנהג 'הצגה' תעשה

לך טוב כאילו שיראה כדי וכו' יפה אליה תדבר

תתקיים ובעז"ה עונש שזה יראו בשמים ואז אתה

לביתו לב וטוב שמח הגביר הלך לך. שנתתי העצה

לאחר הצדיק. כהמלצת אשתו את לכבד והתחיל

לצדיק הגביר חוזר נוספים, ספורים שבועות

חושש אני מחום, קודחת 'אשתי - גדולה בבהלה

בפליאה הצדיק ענה לי...'. תעזור בבקשה - לחייה

מתחילה עכשיו שביקשתמלכתחילה זהמה אבל -

עוד תחכה לך... שאמרתי כמו - הסגולה לפעול

זמן... הרבה יקח לא שזה חושב אני מעט

רוצהשאשתי'אינך לא כבר אני הרב! כבוד מבין

- עצתך את שעשיתי לאחר - תמות

גםההתנהגות פתאום אשתי, את לכבד והתחלתי

אני - לידה להיות לי נעים השתנתה, אלי שלה

בשום מוכן לא אני - עדן בגן אני בגיהנם לא כבר

מאשתי.. להיפרד משהו!'אופן תעשה בבקשה .

צריך אתה - ברירה אין כן אם - הצדיק ואמר ענה

המקוה... את ולבנות הנדר את לקיים

שינויהסיפור איזה אותנו מלמד הזה המופלא

שינוי בעקבות להתרחש יכול עמוק

יפה התנהג הגביר הצדדים. אחד של חיצוני

למות לה שיגרום מה שזה תקוה מתוך לאשתו

את תרגיש אשתו שגם כדי מספיק היה וזה

כמה אחת על התנהגותה. את ותשנה השינוי

טובים, יותר להיות נשתדל אנחנו אם וכמה,

אמיתית כוונה מתוך אוהבים, - מכבדים

מזה... תצמח תועלת איזו - הקשר את להיטיב

זוהר של21. ביאורו פי על ע"ב, קב דף (אמור

זיע"א), מדבש' ובהמשךה'מתוק

זיע"א. יצחק רבי של דבריו הובאו המאמר

וכל היו22. חי, היה שאהרן השנים אותם

אלו תחת האמונה, בצל ישראל

קשורים ישראל היו זה ידי ועל העננים,

ז

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



  
       



העליו מהמאציל הנאצלת מאוד מאוד
בתוכה. מאיר יתבר ואורו שמו, יתבר

צילהווווההההססססווווככככהההה את מטילה העליונה הזו
בסוכה היושבי היהודי כל על

בסוכה, ליושב קוראי אנו ולכ כשרה.
הסוכה בצל והיינו הסוכה בצל יושב

25העליונה!...

הראשונה...וווועעעעתתתתהההה לקושיא נחזור

ההההבבבבייייתתתת ששששלללל ההההאאאאממממייייתתתתייייתתתת ההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת

,,,,ננננככככוווומוותרי אנו הסוכות ימי בשבעת
א שלנו. הגופנית הנוחות על
מתנה לנו מעניק הקב"ה לזה בתמורה

!ערו לאי יקרה

ממממצצצצייייאאאאוווותתתתההההוווואאאא אאאאתתתת ללללההההככככיייילללל ייייככככווווללללתתתת ללללננננוווו ננננוווותתתת
בבבבפפפפררררטטטט!!!! ההההזזזזווווגגגג בבבב ממממצצצצייייאאאאוווותתתת וווואאאאתתתת בבבבככככלללללללל ההההזזזזווווללללתתתת

ביאור: וביתר

אחדללללממממווווששששגגגג ,פירושי שני ישנ 'בית'
פנימי. ואחד חיצוני

שבוההההפפפפייייררררוווושששש מקו הוא לבית, החיצוני
של לגופו אפשרות ניתנת

שבו מקו כחות. ולהחלי לנוח האד
.שבחו סערה רוחות מפני מוג הגו

מקוווווההההפפפפייייררררוווושששש הוא לבית, הפנימי
בשלו אד בני בו שגרי
המתגוררות הנפשות שבו מקו ואחוה.

בתכלית. מאוחדות בתוכו

הקב"הווווההההננננהההה,,,, אותנו מצוה הסוכות בחג
על לוותר החיצוני, מהבית לצאת
לסוכה. ולהיכנס ,הגו של הגשמית הנוחות

שהואווווההההקקקקבבבב""""הההה עד מהאד לוקח לא
בתמורה. אחר דבר לו מעניק

בדורות להרגיש25. בנקל היה הראשונים

כיום, אך הסוכה, הארת את

יותר... קשה הדורות ירידת ִעם

זיע"אוכתב מגור אמת' שנתה'שפת (סוכות

מתגלהתרמ"ד), אלו בדורותינו שדוקא

ידעּו "למען כתיב, וז"ל: האמונה'. 'צל ְְֵַַביותר

יׂשראל" ּבני את הֹוׁשבּתי בּסּכֹות ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֻדרתיכם

מג), כג, ו'.(ויקרא אות חסר ֵֶֹֹ'דרתיכם'

ישראלפירוש, בני יתייאשו שלא עדות שהוא

היום כמונו הימים באחרית עצמם

ישראל איש צריך זה כל עם המדרגה, בשפל

כי לאורה, יוצאמאפילה אלו בימים כי להאמין

בטבע... לגמרי להיותנטבע אישישראל יוכל לא

לפניוואפשר ביותר חביב הללו בדורות כי

סוכה, מצות בזיתברך והרשקראו

הראשונים כי דמהימנותא', 'צלא הקדוש

וראו הסוכה, על שמים שם בחלות הרגישו

ועם מה, עד יודע אתנו אין ואנחנו האושפיזין,

בצלו חסין אנו זה האמונה),כל כמאמר:(מכח

ה'" ּבׁשם וחסּו ודל עני יב)."עם ג, (צפניה ְְִֵַָָָָ

דבריםאחר כעין אמר ז"ל שגםאמו"ז ראיתי כך

'דמהימנותא'.אלו, צלא יותר עתה שנקרא

  
      



לד), שנאמר:י, כמו חסד, אלא יומ ואי
"חס ה' יצה מט)."י מב, תהלי) 

ואומר:ווווממממממממששששיייי הקדוש וווואאאאוווותתתתווווהזוהר
בבבבזזזזככככוווותתתת אאאאזזזז ששששההההאאאאיייירררר עעעעללללייייוווו אאאאוווורררר
ממממחחחחדדדדשששש ששששננננהההה ככככלללל ווווממממאאאאיייירררר חחחחווווזזזזרררר אאאאההההרררר

חחחחלללללללל בבבבתתתתוווו ההההססססווווככככהההה,,,, ייייממממיייי בבבבששששבבבבעעעעתתתת
23ההההססססווווככככהההה............

עלוווואאאאחחחחרררר נענה הזו הארוכה ההקדמה
חז"ל קראו מדוע השניה: השאלה

סוכה'?... בצל 'יושב בסוכה 24לשוהה

ההההעעעעללללייייוווו ההההצצצצלללל ההההאאאאררררתתתת

נפתליבבבבששששייייחחחחהההה רבי הגה"ק שמסר
זיע"א קודש,מרופשי (זרע

ע"א), נו ד בשמיח"ב ישנה :כ אמר
גבוהה עליונה בחינה והיא עליונה, סוכה

שהושיב הטעם עיקר כי שמו, יתברך בקדושתו

לפי הכבוד, ענני בצל במדבר ישראל הקב"האת

על הקב"ה וחס טמא, אויר היה המדבר שאויר

טהור... באויר בקדושתו והלבישם בניו,

לחסדאולם מרכבה שהיה אהרן שמת אחר

ישראל כל ונראו העננים הסתלקו

דבוקים היו עתה עד כי קדושה, של בחסרון

ממנו נתרחקו ועתה אהרן, בזכות בהקב"ה

מלבישם שהיה הקדוש אויר הסתלקות מחמת

העננים... ידי על

כתב זיע"א23. לוצאטו חיים משה רבי הגה"ק

ב), אות פ"ח ח"ד ה', ענין(דרך וז"ל:

שהקיף הכבוד ענני הנה כי הוא, והלולב הסוכה

בגשמיות, תועלתם מלבד ישראל, את הקב"ה

היתה עוד בעדם, ולהגן עליהם לסכך שהיה

והוא, הרוחניות, בהםבדרכי נולדת גדולה תולדה

ישראל נמצאים היו ההם העננים ידי שעל כמו

נמשך היה כן הארץ, מן ונשואים לבדם מובדלים

נבדלים לבד אותם המׁשּכנת הארה מציאות ְֶֶַלהם

ומ העמים, העולםהזהמכל ומנוטליםמן נושאים

הארץ. גויי כל על ממש ועליונים עצמו,

להגיעםודבר לישראל, בשעתו נעשה זה

להם, הראויה העליונה המעלה אל

לדורונמשכת מישראל אחד לכל זאת תולדתו

מלפניודורים, נמשך קדושה אור שאמנם

ומבדילו מישראל, צדיק כל ומקיף יתברך

מהם, למעלה ומנשאו האדם, בני שאר מכל

כולם, על עליון זהומשימו דבר ומתחדש

הסוכה. ידי על הסוכות בחג ואורבישראל

ישראל של ראשם על מאיר ב"ה השם

כל על נופלת אימתם שתהיה באופן ומעטירם,

והוא ומיניו, הלולב נטילת ידי על אויביהם,

ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו שנאמר: מה

עליך" י),נקרא כח, משיגים(דברים היו וכבר

החטאים היו לא אלו מיד, בגילוי הענין זה

הדבר מזדמן פנים כל על אמנם אותו. מונעים

בזמנו... לפועל לצאת

הארה: הדברים24. ראשונית שבהשקפה הגם

זכינו מי בזכות תמוהים, נראים

זהלאקשה אהרן? בזכותאברהםאו סוכה למצות

זה לענייננו אך הסברים, וכמה כמה כך על וישנם

לכך. זכינו שניהם ובזכות כעת. חשוב לא

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



  
       



העליו מהמאציל הנאצלת מאוד מאוד
בתוכה. מאיר יתבר ואורו שמו, יתבר

צילהווווההההססססווווככככהההה את מטילה העליונה הזו
בסוכה היושבי היהודי כל על

בסוכה, ליושב קוראי אנו ולכ כשרה.
הסוכה בצל והיינו הסוכה בצל יושב

25העליונה!...

הראשונה...וווועעעעתתתתהההה לקושיא נחזור

ההההבבבבייייתתתת ששששלללל ההההאאאאממממייייתתתתייייתתתת ההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת

,,,,ננננככככוווומוותרי אנו הסוכות ימי בשבעת
א שלנו. הגופנית הנוחות על
מתנה לנו מעניק הקב"ה לזה בתמורה

!ערו לאי יקרה

ממממצצצצייייאאאאוווותתתתההההוווואאאא אאאאתתתת ללללההההככככיייילללל ייייככככווווללללתתתת ללללננננוווו ננננוווותתתת
בבבבפפפפררררטטטט!!!! ההההזזזזווווגגגג בבבב ממממצצצצייייאאאאוווותתתת וווואאאאתתתת בבבבככככלללללללל ההההזזזזווווללללתתתת

ביאור: וביתר

אחדללללממממווווששששגגגג ,פירושי שני ישנ 'בית'
פנימי. ואחד חיצוני

שבוההההפפפפייייררררוווושששש מקו הוא לבית, החיצוני
של לגופו אפשרות ניתנת

שבו מקו כחות. ולהחלי לנוח האד
.שבחו סערה רוחות מפני מוג הגו

מקוווווההההפפפפייייררררוווושששש הוא לבית, הפנימי
בשלו אד בני בו שגרי
המתגוררות הנפשות שבו מקו ואחוה.

בתכלית. מאוחדות בתוכו

הקב"הווווההההננננהההה,,,, אותנו מצוה הסוכות בחג
על לוותר החיצוני, מהבית לצאת
לסוכה. ולהיכנס ,הגו של הגשמית הנוחות

שהואווווההההקקקקבבבב""""הההה עד מהאד לוקח לא
בתמורה. אחר דבר לו מעניק

בדורות להרגיש25. בנקל היה הראשונים

כיום, אך הסוכה, הארת את

יותר... קשה הדורות ירידת ִעם

זיע"אוכתב מגור אמת' שנתה'שפת (סוכות

מתגלהתרמ"ד), אלו בדורותינו שדוקא

ידעּו "למען כתיב, וז"ל: האמונה'. 'צל ְְֵַַביותר

יׂשראל" ּבני את הֹוׁשבּתי בּסּכֹות ּכי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֻדרתיכם

מג), כג, ו'.(ויקרא אות חסר ֵֶֹֹ'דרתיכם'

ישראלפירוש, בני יתייאשו שלא עדות שהוא

היום כמונו הימים באחרית עצמם

ישראל איש צריך זה כל עם המדרגה, בשפל

כי לאורה, יוצאמאפילה אלו בימים כי להאמין

בטבע... לגמרי להיותנטבע אישישראל יוכל לא

לפניוואפשר ביותר חביב הללו בדורות כי

סוכה, מצות בזיתברך והרשקראו

הראשונים כי דמהימנותא', 'צלא הקדוש

וראו הסוכה, על שמים שם בחלות הרגישו

ועם מה, עד יודע אתנו אין ואנחנו האושפיזין,

בצלו חסין אנו זה האמונה),כל כמאמר:(מכח

ה'" ּבׁשם וחסּו ודל עני יב)."עם ג, (צפניה ְְִֵַָָָָ

דבריםאחר כעין אמר ז"ל שגםאמו"ז ראיתי כך

'דמהימנותא'.אלו, צלא יותר עתה שנקרא

ז

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



  
       



לאווווההההאאאאיייישששש כאלו ברכות לו: ענה
אתי בוא ברחוב, עוזרות
עמו הל ...אות אבר אני וש לביתי

והגישלביתו, ,שולח לפניו ער והאיש
קלוריות... עתירת ארוחה

להצליחככככ כדי בית, בשלו בדיוק
שלנו, בדור ובמיוחד לעשות. צרי
התברכו ,יוס פורת ב ,הנשי שכל
מאות מכיר ואני שכל'... הרבה ב'הרבה
מזמ בעלה את עברה שהאשה בתי
הבעל לכ ובפקחות. ובבינה בחכמה
לו... שבא מה לה למכור יכול לא
להשקיע! וצרי נדרשת רבה עבודה

יצפהממממיייי שלא  משקיע שלא
ללמוד  זה להשקיע לתוצאות.

בעל זה טוב בעל לשני. אחד להקשיב
אותה להבי ומצליח להקשיב. שיודע
עליו עובר לא טוב, זוג עמה. ולהזדהות

משותפת! שיחה בלי יו

כמו,ככככששששאאאאנננניייי משפטי זוג מבני שומע
'בשביל ביחד נשארי אנחנו
בלב, גדולה צביטה חש אני ,'הילדי
שה הביש המצב על מצטער אני
.נמצאי ה בו הירוד המקו על הגיעו,

בבבבממממקקקקווווה  השני את אחד שיכילו
הבעל .קטני ילדי כמו רבי
הטובות המעלות את להכיר ללמוד חייב
האשה על לה' להודות באשתו, שיש
נפלאה בחכמה לו, זווג יתבר שה'

27ומדוייקת.

מסופר מעיר27. ישמעאלי סולטן על

לרב פעם שאמר איסטנבול,

אומרים היהודים אתם הנה שבמדינתו: הראשי

ודם בשר ביכולת ואין זיווגים מזווג שהקב"ה

בשר ביכולת שיש אני סבור אולם כן, לעשות

כן. לעשות אוכל אני ואף זיווגים, לזווג ודם

לזווג,אמר שתוכל אתה חושב אם הרב: לו

מבטיחך אני אבל זאת, עשה בבקשה,

בזה. תצליח אנישלא מוכן הסולטן: לו אמר

בכך. שאצליח אני ובטוח לנסות

בבחורהלאחר הסולטן פגש ימים מספר

בידה מכתב לה נתן ונאה, רווקה

משריו לאחד המכתב את שתמסור לה ואמר

מאה בתמורה לה יתן והוא רווק, כן גם שהיה

מצוה שהוא לשר במכתב כתב והסולטן זוזים.

את לו שתמסור האשה את לאשה לשאת עליו

זוזים. מאה לה שיתן וכן המכתב,

השר,והנה של לביתו הבחורה כשהלכה

אשר ועניה זקנה אשה בדרכה פגשה

מאכל מיני לקנות כדי נדבה מהבחורה ביקשה

הזקנה על רחמיה נכמרו רעבונה. להשביע

לבית שתיגש לה ואמרה המכתב, את לה ונתנה

סך המכתב תמורת לה יתן והוא פלוני השר

ההצעה על הזקנה שמחה זוזים. מאה של

המכתב. את לו ונתנה השר אל ניגשה הזאת,

שהסולטן כתוב היה ובו המכתב את השר פתח

לאשה. המכתב מוסרת את לשאת עליו מצוה

לאשה. אותה ונשא הסולטן כמצות השר עשה

  
       



לאד נות הוא החיצוני הבית ותחת
שערי תו אל להיכנס ויכולות כלי

הפנימי!... 26הבית

ווווככככבפוסקי החייהובא (סופר)(כ

י) ס"ק תרכה ההההזזזזההההייייררררסימ ששששככככלללל
ככככתתתתייייקקקקננננהההה,,,, וווועעעעששששייייייייתתתתהההה ההההססססווווככככהההה בבבבממממצצצצוווותתתת
בבבבתתתתוווו ממממררררייייבבבבהההה תתתתההההייייהההה ששששללללאאאא ללללוווו ממממוווובבבבטטטטחחחח

ששששננננהההה,,,, אאאאוווותתתתהההה ככככלללל בפסוק:בבבבייייתתתתוווו לכ ורמז
לשונות" מריב בסוכה תצפנ"תהלי)

כא)... לא,

יותר... ונרחיב

להכילאאאאההההרררר השלו מדת מכח זכה הכה
את ולהבי הזולת, מציאות את

כל על מהשמי מושפע הזה והכח נפשו.
ואשה. בעל על ובעיקר יהודי,

לגמריאאאאיייישששש שלה הנפש תכונות ואשה,
,שמתחתני וכיו מזו, זו שונות
לגמרי, שוני עולמות שני מתחברי
שיהיה ,עצמ על לעבוד שניה וצריכי
באי שה היות ,ביניה ואהבה שלו
משפחות משתי ,נפרדי עולמות משני
...זרי וטבעי שוני הורי אחרות,

העבודה...ווווללללככככ מתחילה  החתונה אחרי

נדרשתללללזזזזככככוווותתתת תמידיי שלו חיי לחיות
של המתנה ולכ גדולה, עבודה

היא... גדולה מתנה  הסוכות ימי

............בבבביייידדדד  בבבבייייתתתת?!?!?!?! ששששללללוווו

ואומריההההררררבבבבהההה אלי ניגשי אנשי
לשלו ברכה לי ת הרב, לי:
אבל ,לה לעזור רוצה ואני בית...
לא בית לשלו שברכה יודע אני

מתקבלת!

אחדבבבבררררככככהההה לאד דומה בית לשלו
וצמא רעב ברחובות ששוטט

משו ובעודו לאכול... מקו טטוחיפש
אליו ניגש ברחוב, הול חרדי אד ראה
שבע. שאהיה אותי תבר רבי, ואמר:

שהרי היתה26. הכהן אהרן של העיקרית מדתו

בעם ואחדות ואהבה שלום להרבות

כדברי - לאשתו איש ובין לחבירו אדם בין ישראל

מי"ב)חז"ל פ"א שלום(אבות 'אוהב אהרן שהיה

לתורה'. ומקרבן הבריות את אוהב שלום ורודף

לאהרן שייכת בסוכה הישיבה מצות שעצם ומכיון

כאמור, שלהכהן קדושתה שמהות מובן ממילא

הבריות בין ואחדות ואהבה שלום היא הסוכה

אהרן) של ושלום'.(כמדתו רחמים 'סוכת בבחינת:

בדוגמתשהרי היא הסוכה של קדושתה

להם אשר הכבוד ענני של קדושתם

שכל הכהן אהרן בזכות ישראל עם זכו

ואחדות ואהבה שלום להרבות היה עניינו

בעשיית ההשתדלות ולכן כנ"ל, ישראל בעם

לתוך להמשיך מסוגלת רב בהידור הסוכה

- אהרן של מדתו את האדם של ביתו

בביתו מריבה תהיה ולא - השלום מדת

השנה... כל

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



  
       



לאווווההההאאאאיייישששש כאלו ברכות לו: ענה
אתי בוא ברחוב, עוזרות
עמו הל ...אות אבר אני וש לביתי

והגישלביתו, ,שולח לפניו ער והאיש
קלוריות... עתירת ארוחה

להצליחככככ כדי בית, בשלו בדיוק
שלנו, בדור ובמיוחד לעשות. צרי
התברכו ,יוס פורת ב ,הנשי שכל
מאות מכיר ואני שכל'... הרבה ב'הרבה
מזמ בעלה את עברה שהאשה בתי
הבעל לכ ובפקחות. ובבינה בחכמה
לו... שבא מה לה למכור יכול לא
להשקיע! וצרי נדרשת רבה עבודה

יצפהממממיייי שלא  משקיע שלא
ללמוד  זה להשקיע לתוצאות.

בעל זה טוב בעל לשני. אחד להקשיב
אותה להבי ומצליח להקשיב. שיודע
עליו עובר לא טוב, זוג עמה. ולהזדהות

משותפת! שיחה בלי יו

כמו,ככככששששאאאאנננניייי משפטי זוג מבני שומע
'בשביל ביחד נשארי אנחנו
בלב, גדולה צביטה חש אני ,'הילדי
שה הביש המצב על מצטער אני
.נמצאי ה בו הירוד המקו על הגיעו,

בבבבממממקקקקווווה  השני את אחד שיכילו
הבעל .קטני ילדי כמו רבי
הטובות המעלות את להכיר ללמוד חייב
האשה על לה' להודות באשתו, שיש
נפלאה בחכמה לו, זווג יתבר שה'

27ומדוייקת.

מסופר מעיר27. ישמעאלי סולטן על

לרב פעם שאמר איסטנבול,

אומרים היהודים אתם הנה שבמדינתו: הראשי

ודם בשר ביכולת ואין זיווגים מזווג שהקב"ה

בשר ביכולת שיש אני סבור אולם כן, לעשות

כן. לעשות אוכל אני ואף זיווגים, לזווג ודם

לזווג,אמר שתוכל אתה חושב אם הרב: לו

מבטיחך אני אבל זאת, עשה בבקשה,

בזה. תצליח אנישלא מוכן הסולטן: לו אמר

בכך. שאצליח אני ובטוח לנסות

בבחורהלאחר הסולטן פגש ימים מספר

בידה מכתב לה נתן ונאה, רווקה

משריו לאחד המכתב את שתמסור לה ואמר

מאה בתמורה לה יתן והוא רווק, כן גם שהיה

מצוה שהוא לשר במכתב כתב והסולטן זוזים.

את לו שתמסור האשה את לאשה לשאת עליו

זוזים. מאה לה שיתן וכן המכתב,

השר,והנה של לביתו הבחורה כשהלכה

אשר ועניה זקנה אשה בדרכה פגשה

מאכל מיני לקנות כדי נדבה מהבחורה ביקשה

הזקנה על רחמיה נכמרו רעבונה. להשביע

לבית שתיגש לה ואמרה המכתב, את לה ונתנה

סך המכתב תמורת לה יתן והוא פלוני השר

ההצעה על הזקנה שמחה זוזים. מאה של

המכתב. את לו ונתנה השר אל ניגשה הזאת,

שהסולטן כתוב היה ובו המכתב את השר פתח

לאשה. המכתב מוסרת את לשאת עליו מצוה

לאשה. אותה ונשא הסולטן כמצות השר עשה

ז

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



  
        



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

עלא א א א .... מצוה הוא  שכאשר הקב "ה, של  דרכו

שהוא לאד שנראה  הג דבר האד

,מכ ומקבל ומקבל ומקבל ומקבל מפסיד מרויחמרויחמרויחמרויח הוא הוא הוא הוא  שתמיד שתמיד שתמיד שתמיד  האמת האמת האמת האמת 

בתמורה בתמורה בתמורה בתמורה .... כאשר משהומשהומשהומשהו הסוכות, בחג  ג וכ

 ונכנסי הקבע, דירת  מביתנו  יוצאי אנו

כביכול אנו כאשר ארעי, דירת  לסוכה

בתמורה שלנו, הגופנית הנוחות על  'מוותרי'

לנו מעניק הקב"ה  ונפלאה ונפלאה ונפלאה ונפלאה לזה  יקרהיקרהיקרהיקרה מתנהמתנהמתנהמתנה

הזולת הזולת הזולת הזולת  מציאותמציאותמציאותמציאות את את את את  להכיללהכיללהכיללהכיל היכולת היכולת היכולת היכולת  את את את את   מאודמאודמאודמאוד

בפרט בפרט בפרט בפרט .... הזוג הזוג הזוג הזוג  בבבב מציאותמציאותמציאותמציאות ואתואתואתואת בכלל בכלל בכלל בכלל 

הפירוש ב ב ב ב .... :פירושי ב' יש 'בית' למושג 

לנוח  מקו גג, קירות, ד '  בית המילולי:

מכל להיחל לאד שמאפשר   מוג מקו בו

 בית הפנימי: הפירוש את ויש .החו פגעי

ואחוה. בשלו אד בני בו שגרי מקו

בתוכו  המתגוררות הנפשות שבו  מקו

בתכלית. מאוחדות

לצאת ובחג ובחג ובחג ובחג  מצווי אנו כאשר הסוכות

ולוותר  בית, של החיצוני של מהמושג

, מאיד .הגו של  הגשמית הנוחות על

 כלי  בתמורה אחר  דבר  לו  מעניק הקב"ה 

הבית  שערי  תו אל להיכנס  ויכולות

מיל בשלוש לזה ונקרא  הפנימי ! סגולה סגולה סגולה סגולה י

ביתביתביתבית!!!! לשלולשלולשלולשלו

ואשהואשהואשהואשה,,,,ג ג ג ג .... לגמריאישאישאישאיש שלה הנפש תכונות

,והקידושי החופה ובשעת מזו , זו שונות

 צריכי רגע ומאותו  העולמות, שני מתחברי

ואהבה שלו שיהיה ,עצמ על  לעבוד שניה

 תמידיי שלו חיי  לחיות לזכות וכדי .ביניה

הסוכות הסוכות הסוכות הסוכות  ובחג ובחג ובחג ובחג  ומייגעת ומייגעת ומייגעת ומייגעת ,,,, גדולה גדולה גדולה גדולה  עבודה עבודה עבודה עבודה  נדרשת נדרשת נדרשת נדרשת 

במתנה במתנה במתנה במתנה .... הזההזההזההזה הדבר הדבר הדבר הדבר  אתאתאתאת  מקבלי מקבלי מקבלי מקבלי אנואנואנואנו

קשה קשה קשה קשה ....כאמור ,ד ד ד ד .... עבודה עבודה עבודה עבודה .... דרושה דרושה דרושה דרושה  ביתביתביתבית לשלולשלולשלולשלו

ידי על בית לשלו לזכות אפשר  ואי

שלא משקיע שלא ומי  וסגולות. ברכות

ללמוד הכוונה ולהשקיע לתוצאות. יצפה 

לשני. אחד  להקשיב

ומצליח בעל בעל בעל בעל  להקשיב . שיודע בעל זה  טוב

טוב, זוג  עמה. ולהזדהות אותה להבי

בלי אחד יו אפילו  עליו עובר  שלא  זוג  זה

להכיר  ללמוד  חייב הבעל  משותפת. שיחה 

להודות  באשתו , שיש הטובות המעלות את

בחכמה לו, זווג  יתבר שה ' האשה על לה '

ומדוייקת. נפלאה 

במוח ועל ועל ועל ועל  באמת, מאוחדי יהיו  שה ידי 

ונפש, בלב  בתכלית מאוחדי ויהיו  ובלב,

יהיו  שהכחות הגדולה למתנה יגיעו  ה

.יחקקו יחקקו יחקקו יחקקו משותפי  שלהשלהשלהשלה המעלות המעלות המעלות המעלות  שכל שכל שכל שכל 

 שלושלושלושלו האדירותהאדירותהאדירותהאדירות והתכונותוהתכונותוהתכונותוהתכונות שלושלושלושלו,,,, בנפשובנפשובנפשובנפשו

שלה שלה שלה שלה .... בנפשהבנפשהבנפשהבנפשה לזכות יחקקויחקקויחקקויחקקו ג יכול  כזה זוג

 א כזה  זוג  אצל  תמיד . השני  את אחד להכיל

 א בית. שלו של  בעיה תראה  לא פע

אחד כל  לעול ויכוח, קול ישמע לא פע

יהיה השני  עצמו . מאת יותר השני את יאהב

מעצמו . יותר יקר  לו 

  
       



המכסהההההקקקקבבבב""""הההה את  סיר לכל מתא
מתא והקב"ה שלו. המדוייק
וכל שלו. הצרכי את בדיוק אד לכל
כדי לאשתו, נת ה'  לו שחסר מה
באמת, מאוחדי יהיו שה ידי שעל
בלב בתכלית מאוחדי ויהיו ובלב, במוח
למתנה יגיעו ה זה ידי על ונפש,

.משותפי יהיו שהכחות ששששככככללללהגדולה
בבבב ייייחחחחקקקקקקקקוווו  ששששללללהההה ששששללללוווו,,,,ההההממממעעעעללללוווותתתת ננננפפפפששששוווו

בבבבננננפפפפששששהההה ייייחחחחקקקקקקקקוווו  ששששללללוווו ההההאאאאדדדדייייררררוווותתתת ווווההההתתתתככככווווננננוווותתתת
להכילששששללללהההה.... לזכות ג יכול כזה זוג

כזה זוג אצל תמיד. השני את אחד
שלו של בעיה תראה לא פע א
ויכוח, קול ישמע לא פע א בית.
יותר השני את יאהב אחד כל לעול

יותר יקר לו יהיה השני עצמו. מאת
,בריאי אנשי אלו כלל בדר מעצמו.
ילדי של לעולמ שלה הגישה ג
מאפיי זה בריאה. גישה היא ולחינו
הבית בניית את לוקחי שלא אנשי

...ילדי כמשחק

הזוגחחחחששששוווובבבב שבני הכוונה אי להבהיר:
שהרי 'תאומי' להיות צריכי
צריכי ה אלא ,שוני אנשי ה
מעשיה שכל  'מתואמי' להיות
ושיתו הלבבות אחדות מתו יהיו

28פעולה.

בבבבזזזזככככוווותתתתוווואאאא ללללזזזזככככוווותתתת ייייככככוווולללליייי אאאאננננחחחחננננוווו זזזזהההה ללללככככלללל
............ממממחחחחככככיייי אאאאננננחחחחננננוווו ללללממממהההה ההההססססווווככככהההה

והזמיןלאחר מסיבה הסולטן עשה מועט זמן

מיני היו השולחן ועל שריו, כל את

רחת מהשולחן לקח מיודענו והנה שונים. מתיקה

על הסולטן התפלא בגדו. בכיס ושמר חלקום

מאכל בכיסך אתה מניח מדוע אותו: ושאל זאת

לה ואין זקנה אשה לי יש השר: לו ענה זה?

רך שהוא חלקום רחת לה לוקח אני לכן שינים,

בחורה אשתך והרי הסולטן: התפלא בשבילה.

צעירה?

ככלאמר עשיתי הסולטן אדוני השר: לו

אותה את לאשה ונשאתי ציויתני, אשר

בירר המכתב. את לי שלחת בידה אשר זקנה

עשתה אשר את והבין הענין את הסולטן

להרב ניגש ומיד תיכף ואז בחורה, אותה

אמת, ותורתו אמת משה לו: ואמר הראשי

זיווגים! לזווג יכול הקב"ה -רק יגל (אברהם

רנה). עמוד סודרי אברהם לרה"ג וקידושין, חופה

כתב זיע"א28. שיק שלמה אליעזר רבי הגה"ק

רצב) עמוד קא חלק בנחל, ליהודי(אשר

צריכה אשה כי להבין, צריך אתה וז"ל: אחד,

אומר מברסלב נחמן ורבי לב, תשומת הרבה

רב) תורה קמא מוהר"ן, מאוד(ליקוטי שהנשים

להיות צריך הבעל ולכן הכבודשלהן, מקפידותעל

וה וכו', לאשה כבוד הרבה ולתת המוןחכם, עיקר

אשה,אהבה, של הבריא טבע צריךזה שבעלה

לב תשומת המון המון לה ולתת אותה, לפנק

זה, את עושה שהבעל וככל ומחמאות, וחיזוק,

אשתו, עם מצליח הוא הואאזי ברוך הקדוש כך

צריכה שהיא אשה של שטבע העולם, את ברא

מחמאות... ורק פינוק, באורך.רק עיי"ש

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



  
        



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

עלא א א א .... מצוה הוא  שכאשר הקב "ה, של  דרכו

שהוא לאד שנראה  הג דבר האד

,מכ ומקבל ומקבל ומקבל ומקבל מפסיד מרויחמרויחמרויחמרויח הוא הוא הוא הוא  שתמיד שתמיד שתמיד שתמיד  האמת האמת האמת האמת 

בתמורה בתמורה בתמורה בתמורה .... כאשר משהומשהומשהומשהו הסוכות, בחג  ג וכ

 ונכנסי הקבע, דירת  מביתנו  יוצאי אנו

כביכול אנו כאשר ארעי, דירת  לסוכה

בתמורה שלנו, הגופנית הנוחות על  'מוותרי'

לנו מעניק הקב"ה  ונפלאה ונפלאה ונפלאה ונפלאה לזה  יקרהיקרהיקרהיקרה מתנהמתנהמתנהמתנה

הזולת הזולת הזולת הזולת  מציאותמציאותמציאותמציאות את את את את  להכיללהכיללהכיללהכיל היכולת היכולת היכולת היכולת  את את את את   מאודמאודמאודמאוד

בפרט בפרט בפרט בפרט .... הזוג הזוג הזוג הזוג  בבבב מציאותמציאותמציאותמציאות ואתואתואתואת בכלל בכלל בכלל בכלל 

הפירוש ב ב ב ב .... :פירושי ב' יש 'בית' למושג 

לנוח  מקו גג, קירות, ד '  בית המילולי:

מכל להיחל לאד שמאפשר   מוג מקו בו

 בית הפנימי: הפירוש את ויש .החו פגעי

ואחוה. בשלו אד בני בו שגרי מקו

בתוכו  המתגוררות הנפשות שבו  מקו

בתכלית. מאוחדות

לצאת ובחג ובחג ובחג ובחג  מצווי אנו כאשר הסוכות

ולוותר  בית, של החיצוני של מהמושג

, מאיד .הגו של  הגשמית הנוחות על

 כלי  בתמורה אחר  דבר  לו  מעניק הקב"ה 

הבית  שערי  תו אל להיכנס  ויכולות

מיל בשלוש לזה ונקרא  הפנימי ! סגולה סגולה סגולה סגולה י

ביתביתביתבית!!!! לשלולשלולשלולשלו

ואשהואשהואשהואשה,,,,ג ג ג ג .... לגמריאישאישאישאיש שלה הנפש תכונות

,והקידושי החופה ובשעת מזו , זו שונות

 צריכי רגע ומאותו  העולמות, שני מתחברי

ואהבה שלו שיהיה ,עצמ על  לעבוד שניה

 תמידיי שלו חיי  לחיות לזכות וכדי .ביניה

הסוכות הסוכות הסוכות הסוכות  ובחג ובחג ובחג ובחג  ומייגעת ומייגעת ומייגעת ומייגעת ,,,, גדולה גדולה גדולה גדולה  עבודה עבודה עבודה עבודה  נדרשת נדרשת נדרשת נדרשת 

במתנה במתנה במתנה במתנה .... הזההזההזההזה הדבר הדבר הדבר הדבר  אתאתאתאת  מקבלי מקבלי מקבלי מקבלי אנואנואנואנו

קשה קשה קשה קשה ....כאמור ,ד ד ד ד .... עבודה עבודה עבודה עבודה .... דרושה דרושה דרושה דרושה  ביתביתביתבית לשלולשלולשלולשלו

ידי על בית לשלו לזכות אפשר  ואי

שלא משקיע שלא ומי  וסגולות. ברכות

ללמוד הכוונה ולהשקיע לתוצאות. יצפה 

לשני. אחד  להקשיב

ומצליח בעל בעל בעל בעל  להקשיב . שיודע בעל זה  טוב

טוב, זוג  עמה. ולהזדהות אותה להבי

בלי אחד יו אפילו  עליו עובר  שלא  זוג  זה

להכיר  ללמוד  חייב הבעל  משותפת. שיחה 

להודות  באשתו , שיש הטובות המעלות את

בחכמה לו, זווג  יתבר שה ' האשה על לה '

ומדוייקת. נפלאה 

במוח ועל ועל ועל ועל  באמת, מאוחדי יהיו  שה ידי 

ונפש, בלב  בתכלית מאוחדי ויהיו  ובלב,

יהיו  שהכחות הגדולה למתנה יגיעו  ה

.יחקקו יחקקו יחקקו יחקקו משותפי  שלהשלהשלהשלה המעלות המעלות המעלות המעלות  שכל שכל שכל שכל 

 שלושלושלושלו האדירותהאדירותהאדירותהאדירות והתכונותוהתכונותוהתכונותוהתכונות שלושלושלושלו,,,, בנפשובנפשובנפשובנפשו

שלה שלה שלה שלה .... בנפשהבנפשהבנפשהבנפשה לזכות יחקקויחקקויחקקויחקקו ג יכול  כזה זוג

 א כזה  זוג  אצל  תמיד . השני  את אחד להכיל

 א בית. שלו של  בעיה תראה  לא פע

אחד כל  לעול ויכוח, קול ישמע לא פע

יהיה השני  עצמו . מאת יותר השני את יאהב

מעצמו . יותר יקר  לו 

ז

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



  
        



 א א א כלא במש  השקעה  צרי לזה  להגיע

הסוכות, מבחג  חו  ורק ורק ורק ורק השנה  שאזשאזשאזשאז,,,,

.... משמי משמי משמי משמי גמורה גמורה גמורה גמורה  במתנהבמתנהבמתנהבמתנה לזה לזה לזה לזה  לזכות לזכות לזכות לזכות  אפשר אפשר אפשר אפשר  אז אז אז אז !!!!

ולכ ה ה ה ה .... לב , תשומת הרבה צריכה  אשה 

הרבה ולתת ,חכ להיות צרי הבעל

הבריא הטבע וזה  אהבה , והמו לאשה כבוד 

ולתת  אותה , לפנק  צרי שבעלה  האשה, של

ומחמאות, וחיזוק, לב תשומת המו המו לה 

מצליח  הוא אזי  זה , את עושה שהבעל וככל 

אשתו , ביתביתביתבית!!!!ע לשלולשלולשלולשלו בדוקה בדוקה בדוקה בדוקה  סגולהסגולהסגולהסגולה וזווזווזווזו

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



  
        



 א א א כלא במש  השקעה  צרי לזה  להגיע

הסוכות, מבחג  חו  ורק ורק ורק ורק השנה  שאזשאזשאזשאז,,,,

.... משמי משמי משמי משמי גמורה גמורה גמורה גמורה  במתנהבמתנהבמתנהבמתנה לזה לזה לזה לזה  לזכות לזכות לזכות לזכות  אפשר אפשר אפשר אפשר  אז אז אז אז !!!!

ולכ ה ה ה ה .... לב , תשומת הרבה צריכה  אשה 

הרבה ולתת ,חכ להיות צרי הבעל

הבריא הטבע וזה  אהבה , והמו לאשה כבוד 

ולתת  אותה , לפנק  צרי שבעלה  האשה, של

ומחמאות, וחיזוק, לב תשומת המו המו לה 

מצליח  הוא אזי  זה , את עושה שהבעל וככל 

אשתו , ביתביתביתבית!!!!ע לשלולשלולשלולשלו בדוקה בדוקה בדוקה בדוקה  סגולהסגולהסגולהסגולה וזווזווזווזו



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
054-7151732הרב יורם בן סלומון18:30ראשון-חמישיהחיד"א 6, ביכנ"ס 'זהר ישראל'אופקים

054-8578385הרב שלמה דרעילאחר שחרית ומנחהראשון-חמישידוד רמז 54, ביכנ"ס 'שערי צדק'צפת
054-2302034הרב עזרא רביאן21:00חמישיהגליל 46, ביהמ"ד 'נווה תהילה'רמת גן

050-4941444הרב נאור מאיר גנון19:30ראשוןנחל רעף 8, ביכנ"ס 'אחוות דניל'מצפה רמון
050-6656440הרב רחמים נימניאחרי ערביתשנימנחם מדמון 17, ביכנ"ס 'קהילת יעקב' תל אביב
052-6074726הרב יהודה הררי20:30רביעיהפרגים 19, ביכנ"ס 'זכור לאברהם'רמת ישי
054-8493880הרב אל-חי כהן18:00חמישיליהמן, ביכנ"ס 'תפארת ישראל' קרית ים





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
- בכל עמדות 'נדרים פלוס'

- פייבוקס וביט במס' 054-26-380-26

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

כשיהודי לומד תורה הוא "לוקח" אליו את 
ה' יתברך, ומי שלקח לו ה' לאלקים, אין לך 
קנייה בעולם כקניין זה מי שה' איתו לא חסר 
 - הקב"ה  אומר  לכן  הכל.  לו  יש  כלום,  לו 
איתך,  תהיה  והיא  תורתי,  את  קח  אותי,  קח 

לעולם היא לא תעזוב אותך.

לו  שאין  אדם  או  תורה,  לומד  כשאדם  לכן 
מחזיק  הוא  אבל  ללמוד,  אפשרות  כך  כל 
תורה, גם הוא מקבל את "החלק אלוק" הזה, 
צאצאיו  שכל  זה,  בזכות  הקב"ה  לו  ומסייע 

יהיו בני תורה. 

פרשת האזינו
י"ב תשרי התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:2419:1219:56 באר שבע
18:2419:1219:56תל אביב

18:2319:1219:55חיפה
18:2519:1419:57אילת

18:2719:1520:00ירושלים
18:07ירושלים 40 דק'

זמני שיעורי חול המועד סוכות
בסוכת בית הכנסת 'המאיר לארץ' רחוב חיל שריון 39, נתיבות

שחרית.......................................... 05:30

שיעור................................. 9:00 - 07:30

17:30 .................................. תפילת מנחה

שיעור......................... 19:30 - 18:00

תפילת ערבית בשמחה....................... 19:30

לאחר תפילת ערבית תתקיים קבלת קהל
לאמירת חג שמח ולברכת החג בשמחה
לא יתקיים מועד אחר לקבלת קהל אלא בערב

ברוכים הבאים בשם ה'
השיעורים מועברים בשידור חי בערוצי המדיה


