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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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בראשית בראשית בראשית בראשית  פרשת פרשת פרשת פרשת 

ואפר ואפר ואפר ואפר  עפרעפרעפרעפר אנכיאנכיאנכיאנכי

גרליססססייייפפפפרררר מרדכי הרב הגאו
עמודשליט"א ח"ט ,עבדי (בסוד

המחבר), ברשות העותק  וז"ל:כג

ונורא,עעעעננננוווווווותתתתננננוווותתתתוווו קדוש צדיק, אותו של
מאניפולי, זישא רבי הרבי
שגדלו ככל .שחקי כידוע, הרקיעה,
הלכה כ מדרגותיו, ושגבו מעלותיו
היה קט .לעומת והתעצמה רוחו שפלות
פני על אשר האד מכל עצמו, בעיני
על להתאונ חדל לא ומעול האדמה,
כפרה... הטעוני 'פשעיו' ועל 'עוונותיו'

גדלותו,ככככבבבברררר היתה מוצנעת מראשיתו,
בקיומה, האמי לא כלל באשר
לרבות חי, כל לעיני עצמו היה ומשפיל
שני במש ,ואכ אביו. ובית אחיו
שמ לדעת מבלי הללו, בו טעו רבות,
בקודש. הנאדרת קומתו משיעור מה

אליעזרככככאאאאששששרררר רבי הצדיק, אביה נפטר
לאפאחי, כפר איש ,1ליפמא

הגונה ירושה אחריו הותיר עולמו, לבית
ה'שבעה', לאחר בה. להתכבד הראויה

את כי ,ביניה וגמרו האחי נימנו
.אברה רבי הגדול האח יירש ,המזומני
את .נת רבי השני, האח  המקרקעי את
.אלימל רבי השלישי, האח  המטלטלי
 זישא רבי הרביעי, האח בעבור ואילו
הניחו  העי למראית שבכול 'ה'בטל
וסוחרי איכרי שחבו החובות, גביית את
,ומת משא שיגרת מתו לאביה רבי
סכו לבעליה להכניס היו אמורי ואשר
של מחלק בערכו נפל לא אשר נכבד,

בירושה. האחרי האחי

 הלא,אאאאתתתתהההה פנוי,  זישא לרבי האחי פנו
לחזר ביד ועיתותי וכל, מכל

החובו את ולגבות ובעיירות ת!...בערי

כמיננננייייעעעעננננעעעע בראשו, זישא רבי לה
מאליו, המוב לדבר שמסכי

בעינה. ההחלטה ונותרה

,,,,שקועוווואאאאוווולללל אשר זישא, רבי
ובעבודת בתורה בהחבא, היה
טרח לא אזניו, מתנוכי למעלה עד הבורא,
החובות, לגביית אחת פסיעה כדי אפילו

הכפר לופחובה)לאפאחי1. גם טיקטיןנמצא(ונקרא לעיירה בפולין.(טוקוצ'וי)בסמוך
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בקיומה, האמי לא כלל באשר
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שמ לדעת מבלי הללו, בו טעו רבות,
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אליעזרככככאאאאששששרררר רבי הצדיק, אביה נפטר
לאפאחי, כפר איש ,1ליפמא

הגונה ירושה אחריו הותיר עולמו, לבית
ה'שבעה', לאחר בה. להתכבד הראויה

את כי ,ביניה וגמרו האחי נימנו
.אברה רבי הגדול האח יירש ,המזומני
את .נת רבי השני, האח  המקרקעי את
.אלימל רבי השלישי, האח  המטלטלי
 זישא רבי הרביעי, האח בעבור ואילו
הניחו  העי למראית שבכול 'ה'בטל
וסוחרי איכרי שחבו החובות, גביית את
,ומת משא שיגרת מתו לאביה רבי
סכו לבעליה להכניס היו אמורי ואשר
של מחלק בערכו נפל לא אשר נכבד,

בירושה. האחרי האחי

 הלא,אאאאתתתתהההה פנוי,  זישא לרבי האחי פנו
לחזר ביד ועיתותי וכל, מכל

החובו את ולגבות ובעיירות ת!...בערי

כמיננננייייעעעעננננעעעע בראשו, זישא רבי לה
מאליו, המוב לדבר שמסכי

בעינה. ההחלטה ונותרה

,,,,שקועוווואאאאוווולללל אשר זישא, רבי
ובעבודת בתורה בהחבא, היה
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הכפר לופחובה)לאפאחי1. גם טיקטיןנמצא(ונקרא לעיירה בפולין.(טוקוצ'וי)בסמוך

ז

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



  
    



אילצהקקקקררררייייצצצצתתתת ,אלימל רבי של אתעי
מעשהו. על ולחזור להחשות, השוחט

רביררררקקקק סו סו ניאות החמישית, בפע
ויכול ,הסכי כשרות את לאשר זישא

מצוותו... ולגמור לבר השוחט היה

אלימלבבבבששששעעעעתתתת רבי ביקש הסעודה,
.הסכי מעשה אודות על אחיו את לדובב

תיאות''''אאאאחחחחיייי 'שמא  פתח  יקירי'
מצאת פג מה לי, לגלות
היתה, חלקה אשר השוחט, של בסכינו
בדיוק הראשונה, בבדיקה לדעתי,

בחמישית'?! כאשר

 '!'!'!'!היתה''''אאאאככככ 'חלקה  זישא רבי אישר
היתה פגומה אול במתכתה,
הרי הרוח, גסות השוחט! של בגאוותו

'תועבה' ד:)נקראת שנאמר:(סוטה כמו 
לב" גבה כל ה' ד)"תועבת טז, (משלי

"לא הכתוב: דיבר מלא מקרא והלא
תועבה" כל כא)!'...תאכלו יד, דברי)

השוחט''''ררררקקקק של גאוותו שהושבתה לאחר
משחיטתו'! בשר לאכול היה נית היהיר,

אפסעעעעתתתתהההה,,,, ,להבי אלימל רבי החל
של המסותרת מגדלותו קצה
אדני על כולה כל הבנויה הקדוש, אחיו
וכעני לגדולתה. ערו אי אשר הענוה,

ז"ל חכמינו פרשהמאמר רבה השירי (שיר

ט): אות עטרהא חכמה שעשתה 'מה
לעקבה'. סנדל ענוה עשתה  לראשה

מעמיקה, שיחה האחי בי נתקשרה מיד
.עול של ברומו העומדי בדברי

הוא,ממממנננניייי א אלימל רבי נתקרב אז,
מזריטש, של קודשה בצל להסתופ
לאחיו שאירח עד ,הימי ארכו ולא
יחדיו... שניה וילכו ב'גלותו', לחברה

ה'מגיד'ללללאאאאחחחחרררר של הסתלקותו
המשי ממזריטש, הקדוש
עצמו לראות זישא, רבי הקדוש, הצדיק
לעתי היה ונוסע כרב, ולא כתלמיד
קודש אחיו, בצל להסתופ תכופות,

הרבי ,בליז'נסק.הקדשי ,אלימל רבי

זישא,בבבבאאאאחחחחתתתת רבי הרבי של משהיותיו
רבי הרבי הקדוש, אחיו בצל
ג לש הגיע בליז'נסק, ,אלימל

חיי רבי הגאו האברנתפרס (אשר

,'מטשרנובי והקדוש הצדיק כגאו ,לימי

,('חיי מי ה'באר כבעל להתחמ נגדכדי
.'אלימל ה'נוע בעל של אורו

עליו,ככככאאאאששששרררר קדושי אות היו באי
הקדושה, ממעיינות מי לשבור
ולא זאת עושי היו אחת רגל על לא
הלכו ולא בחיפזו יצאו לא בחטיפה.
אחדי שבועות ש ישבו א כי במנוסה.
ושיכחת השיגרה נטישת מתו למצער,
ראש שקועי כשה ,אות הסובב כל
ההשגה כיד העליונות, בספירות ורוב

.עליה הטובה האלקית

  
    



לגבות, היה שאמור עתק הו אותו וכל
...לטמיו ירד

ויטבבבבעעעעתתתת אחיו, מאת זישא רבי ירד ההיא,
בכל התקשר ,ש מזריטש. עד
הרבי ,האלקי איש ורבו, מורו אל נפשו
והקדוש. הגדול ה'מגיד' בער, דב רבי

אתללללאאאאחחחחרררר לערו זישא רבי יצא ,זמ
כדי תו המפורסמת. 'גלותו'
 שכמו על ושקו בלוי, קרוע,  הגיע ,כ
שמו אשר ,אלימל רבי אחיו, בית אל

.עצו וגאו כלמד לפניו הל

המהוהה,ממממבבבבעעעעדדדד והחזות הגולה לכלי
בקושי, א ,אלימל רבי הצליח
זישא. רבי ובשרו, עצמו אחיו, את לזהות
וגופו הצנומות פניו למראה נחרד הוא
על לסעוד להזמינו ומיהר הכחוש,

כדת. סעודה שולחנו

בתנאיררררבבבביייי דרש אול סירב, לא זישא
את בעצמו לבדוק למעשה, קוד
רבי עליו הצי השוחט. של סכינו
הסגיר אשר תמיהה, מלא במבט אלימל
באותו שחל ההרהור את במקצת
ולבדיקת לזה לו 'מה בקרבו: הרגע
להשהות שלא כדי ,בר ...!?'סכיני
לו ביקש לא המעונה, לאח הסעודה את
את להזמי ומיהר ,ויכוחי אלימל רבי

לבוא. השוחט

,,,,השחיטה,בבבבטטטטרררר על לבר הלה אמר
בחשאי, לידו, אלימל רבי תחב

וביקשו יסרב, שלא כדי חשובה, מטבע
לאחיו. סכינו את להראות

בהננננטטטטלללל התבונ ,הסכי את זישא רבי
.חתו במבע השוחט לידי והחזירה קימעה,

 לשפמו,''''ננננוווו'?'?'?'? מתחת הלה נה
באישוניו. מבזיק משועשע כשמבט

 לעומתו''''ללללאאאאוווו'!'!'!'! זישא רבי הפטיר
יד. בניע

 את''''ממממהההה'???'???'???'??? וזק עיניו את הלה פער
להשתלח עמד וכבר אזניו,
שמטיל על ,זע בחמת התמהוני בעני

בקדשיו. מו הוא

,,,,רביאאאאוווולללל של מידו נוספת מטבע
באיבו. הזע את השקיטה ,אלימל

אתממממתתתתוווו אלימל רבי נטל סקרנות,
מבטו, בה העי לידיו, המאכלת
מבלי .פג שו ללא חלקה מצאה א
כדי השוחט, לידי העבירה דבר, דבר

אחיו. כדרישת ויתקנה שישוב

השוחטאאאאגגגגבבבב שב ,שפתי נשיכת
על העבירה .הסכי את להתקי
ובדקה חזר ,ואיל איל המשחזת אב
 כדבעי חלקה ומשמצאה ,בציפור
מסרה  מתחילה למעשה, היתה, כאשר

האורח. לידי בשנית

פסוקו,''''עעעעוווודדדד את זישא רבי פסק  לא'!
המהול מצחוקו כלל נרתע כשאינו

השוחט. של בבוז,

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



  
    



אילצהקקקקררררייייצצצצתתתת ,אלימל רבי של אתעי
מעשהו. על ולחזור להחשות, השוחט

רביררררקקקק סו סו ניאות החמישית, בפע
ויכול ,הסכי כשרות את לאשר זישא

מצוותו... ולגמור לבר השוחט היה

אלימלבבבבששששעעעעתתתת רבי ביקש הסעודה,
.הסכי מעשה אודות על אחיו את לדובב

תיאות''''אאאאחחחחיייי 'שמא  פתח  יקירי'
מצאת פג מה לי, לגלות
היתה, חלקה אשר השוחט, של בסכינו
בדיוק הראשונה, בבדיקה לדעתי,

בחמישית'?! כאשר

 '!'!'!'!היתה''''אאאאככככ 'חלקה  זישא רבי אישר
היתה פגומה אול במתכתה,
הרי הרוח, גסות השוחט! של בגאוותו

'תועבה' ד:)נקראת שנאמר:(סוטה כמו 
לב" גבה כל ה' ד)"תועבת טז, (משלי

"לא הכתוב: דיבר מלא מקרא והלא
תועבה" כל כא)!'...תאכלו יד, דברי)

השוחט''''ררררקקקק של גאוותו שהושבתה לאחר
משחיטתו'! בשר לאכול היה נית היהיר,

אפסעעעעתתתתהההה,,,, ,להבי אלימל רבי החל
של המסותרת מגדלותו קצה
אדני על כולה כל הבנויה הקדוש, אחיו
וכעני לגדולתה. ערו אי אשר הענוה,

ז"ל חכמינו פרשהמאמר רבה השירי (שיר

ט): אות עטרהא חכמה שעשתה 'מה
לעקבה'. סנדל ענוה עשתה  לראשה

מעמיקה, שיחה האחי בי נתקשרה מיד
.עול של ברומו העומדי בדברי

הוא,ממממנננניייי א אלימל רבי נתקרב אז,
מזריטש, של קודשה בצל להסתופ
לאחיו שאירח עד ,הימי ארכו ולא
יחדיו... שניה וילכו ב'גלותו', לחברה

ה'מגיד'ללללאאאאחחחחרררר של הסתלקותו
המשי ממזריטש, הקדוש
עצמו לראות זישא, רבי הקדוש, הצדיק
לעתי היה ונוסע כרב, ולא כתלמיד
קודש אחיו, בצל להסתופ תכופות,

הרבי ,בליז'נסק.הקדשי ,אלימל רבי

זישא,בבבבאאאאחחחחתתתת רבי הרבי של משהיותיו
רבי הרבי הקדוש, אחיו בצל
ג לש הגיע בליז'נסק, ,אלימל

חיי רבי הגאו האברנתפרס (אשר

,'מטשרנובי והקדוש הצדיק כגאו ,לימי

,('חיי מי ה'באר כבעל להתחמ נגדכדי
.'אלימל ה'נוע בעל של אורו

עליו,ככככאאאאששששרררר קדושי אות היו באי
הקדושה, ממעיינות מי לשבור
ולא זאת עושי היו אחת רגל על לא
הלכו ולא בחיפזו יצאו לא בחטיפה.
אחדי שבועות ש ישבו א כי במנוסה.
ושיכחת השיגרה נטישת מתו למצער,
ראש שקועי כשה ,אות הסובב כל
ההשגה כיד העליונות, בספירות ורוב

.עליה הטובה האלקית

  
    



לגבות, היה שאמור עתק הו אותו וכל
...לטמיו ירד

ויטבבבבעעעעתתתת אחיו, מאת זישא רבי ירד ההיא,
בכל התקשר ,ש מזריטש. עד
הרבי ,האלקי איש ורבו, מורו אל נפשו
והקדוש. הגדול ה'מגיד' בער, דב רבי

אתללללאאאאחחחחרררר לערו זישא רבי יצא ,זמ
כדי תו המפורסמת. 'גלותו'
 שכמו על ושקו בלוי, קרוע,  הגיע ,כ
שמו אשר ,אלימל רבי אחיו, בית אל

.עצו וגאו כלמד לפניו הל

המהוהה,ממממבבבבעעעעדדדד והחזות הגולה לכלי
בקושי, א ,אלימל רבי הצליח
זישא. רבי ובשרו, עצמו אחיו, את לזהות
וגופו הצנומות פניו למראה נחרד הוא
על לסעוד להזמינו ומיהר הכחוש,

כדת. סעודה שולחנו

בתנאיררררבבבביייי דרש אול סירב, לא זישא
את בעצמו לבדוק למעשה, קוד
רבי עליו הצי השוחט. של סכינו
הסגיר אשר תמיהה, מלא במבט אלימל
באותו שחל ההרהור את במקצת
ולבדיקת לזה לו 'מה בקרבו: הרגע
להשהות שלא כדי ,בר ...!?'סכיני
לו ביקש לא המעונה, לאח הסעודה את
את להזמי ומיהר ,ויכוחי אלימל רבי

לבוא. השוחט

,,,,השחיטה,בבבבטטטטרררר על לבר הלה אמר
בחשאי, לידו, אלימל רבי תחב

וביקשו יסרב, שלא כדי חשובה, מטבע
לאחיו. סכינו את להראות

בהננננטטטטלללל התבונ ,הסכי את זישא רבי
.חתו במבע השוחט לידי והחזירה קימעה,

 לשפמו,''''ננננוווו'?'?'?'? מתחת הלה נה
באישוניו. מבזיק משועשע כשמבט

 לעומתו''''ללללאאאאוווו'!'!'!'! זישא רבי הפטיר
יד. בניע

 את''''ממממהההה'???'???'???'??? וזק עיניו את הלה פער
להשתלח עמד וכבר אזניו,
שמטיל על ,זע בחמת התמהוני בעני

בקדשיו. מו הוא

,,,,רביאאאאוווולללל של מידו נוספת מטבע
באיבו. הזע את השקיטה ,אלימל

אתממממתתתתוווו אלימל רבי נטל סקרנות,
מבטו, בה העי לידיו, המאכלת
מבלי .פג שו ללא חלקה מצאה א
כדי השוחט, לידי העבירה דבר, דבר

אחיו. כדרישת ויתקנה שישוב

השוחטאאאאגגגגבבבב שב ,שפתי נשיכת
על העבירה .הסכי את להתקי
ובדקה חזר ,ואיל איל המשחזת אב
 כדבעי חלקה ומשמצאה ,בציפור
מסרה  מתחילה למעשה, היתה, כאשר

האורח. לידי בשנית

פסוקו,''''עעעעוווודדדד את זישא רבי פסק  לא'!
המהול מצחוקו כלל נרתע כשאינו

השוחט. של בבוז,

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.



  
    



הפנה''''ההההזזזזווווככככרררר  ?'הבטחת את אתה
.חיי רבי אל שאלתו את זישא, רבי לפתע,

האבר''''זזזזווווככככרררר!!!! השיב  זוכר!' ודאי
ומזומ מוכ 'הנני  נחרצות

...'!בקשתכ את למלא רגע בכל

 חרש,''''רררראאאאהההה'!'!'!'! ממלמל זישא רבי החל
במשעול איטית צעידה אגב
את לאחרונה, לי, 'ערכתי  הצר האבני
ועל עוונותי על חטאי, על נפשי, חשבו
שו על ולא עליכ לא  המרובי פשעי
!בארובותיה חשכו ועיני  ישראל בר
חס הנני, אבוד כי מסקנה, לכלל באתי
עוד אי תקוה כל עולמות! משני ,ושלו

כמוני!'...ל  ופושע חוטא

,,,,מבליחה''''אאאאממממננננ תקוה, של אחת קר
גורלי: בחשכת עדיי ומרצדת
חכ תלמיד לשמש אזכה ל כי אני, סבור
אז כי גידי, ובשס"ה אברי ברמ"ח בגופי,
תעלה בכ אולי לאחריתי. תקוה אולי יש

כמוני'... שפל ליצור כלשהי ארוכה

למשמעאאאאזזזזננננייייוווו צללו חיי רבי של
ומסמיק מחויר החל הוא .הדברי
הדברי מול נפשו, את מצא ולא חליפות,
קדוש אותו של מפיו היוצאי הנוראי
להעיר וביקש מהילוכו נעצר הוא .עליו
לא זישא רבי ,אול ,הדברי על מה דבר
המשי הוא מלכת. עמד ולא עי אליו נשא
בקרקע, כבושות כשעיניו לצעוד,
לבבו. ע אשר את ממללות ושפתותיו
עצות. כאובד עקבותיו על נכר ,חיי רבי

 ''''בקול''''וווובבבבככככ לטוות זישא רבי המשי
'היות  הגיגיו מסכת את
חכ תלמיד כי ולדעת, לראות ונוכחתי
אחד. במקו וצדקות תורה ,הינ הגו

מצותמבקשני, ב לקיי איפוא,
נשמתי'... להצלת 'חכ תלמיד 'שימוש

הרחוברררראאאאששששוווו עליו. הסתחרר חיי רבי של
לרגע, כבמעגל. לעיניו חג החל כולו
הבקשה על בקרבו, מכרסמת חרטה החלה
שולחנו, על לסעוד הצדיק מאת שביקש
בהבטיחו, עצמו, את הכניס בו הסב ועל
של דרישותיו את למלא ,לכ בתמורה
אלו אי מגמג החל הוא ממנו. הצדיק
לא כלל הצדיק אול מבוכה, של הברות

בשלו. והמשי ,אליה לבו שת

 לקרללללפפפפתתתתעעעע שניה בהגיע זה והיה
היה שומה בה אשר זוית,
 הרחוב של השני לעברו לחצות עליה
מעל גח ,לפני עצמו זישא רבי היטה
פני על שהשתרעה הבוצנית השלולית
של בידיו סיפק היה בטר ועוד ,הדר
את שמע המתרחש, על לעמוד חיי רבי

ב הצדיק הכריזו:קול

לחצות''''ההההננננהההה,,,, קורה הזה במקו חסרה
ארצה, עצמי מניח הריני עליה.

גבי'!... על וחצה עבור ואתה

נשמתו.ההההאאאאבבבברררר עמקי עד נדה הקדוש
את הרי לעשות, מה דעת מבלי
בהלה... מנוסת המקו מ נס והחל רגליו

  
    



קרבהתתתתוווו נתקשרה ,ש ישיבת כדי
לבי זישא, רבי הרבי בי יתירה,
כרו חיי רבי והיה ,חיי רבי ,האבר
הבורא. בעבודת ודעת חכמה מפיו לקנות
קדוש אבר לפניו מצא אשר זישא, רבי
אשר ברכה, ומחזיק מפואר כלי שכזה,
ללא וטהרה קדושה ועבודה, תורה כולו
הל כבר גאונותו שמע ואשר גבול,
ממנו חס לא  בנעוריו אז ג לפניו
שאל: אשר כל את מעמו מנע ולא
ובמעלות העבודה בנתיבי התורה, ברזי

.וטהורי קדושי

בנפשובבבבעעעעררררבבבב חיי רבי מצא אחת, שבת
רבי הרבי את להזמי וניגש עוז,
עמו להסב ולבוא לכבדו יאות כי זישא,

אכסנייתו. בחדר שבת לסעודת

חיי''''אאאאוווולללליייי רבי חשב  'יתבר הבורא יזכני
וקדוש צדיק אותו 'ויאות  בלבו
רזי נשכר ונמצאתי קורתי, בצל עמי להסב
,שכ .המוצנעי חכמתו ממעיינות ,רזי
יהיה נית בוודאי כזו, אשר בהזדמנות
אשר ביותר, כמוסי סודות מפיו לדלות

כלל!' בדר נחשפי אינ

זישאללללממממררררבבבבהההה רבי סירב לא שמחתו,
בקשה ,אול להזמנתו, כלל
למלאות בטרהבטיחו בפניו, אחתהציג

שלו. מבוקשו את

לו''''ממממבבבבקקקקשששש נ  'כ תקיעת ממ אני
להענותי בתמורה 'כי  הצדיק

,מהלהזמנת כל אחרי אתה ג תמלא
!'ממ שאדרוש

גגגג''''הענותכ ללא וג ,כ תקיעת ללא
 חיי רבי השיב  להזמנתי'
ללא ,לבכ משאלות כל את 'אמלא

הכלל!' מ יוצא

נחהללללאאאאחחחחרררר ונישנות, חוזרות הבטחות
ניאות והוא זישא, רבי של דעתו

.הכ תקיעת על לוותר

מתחררררבבבביייי מלא מעתה, נעשה ,חיי
בקשה אותה לקראת וציפיה,
הצדיק מתעתד אשר במינה, מיוחדת
לשער, לו היה נקל ממנו. לדרוש מאניפולי
מפתיעה להיות זו מעי בקשה אמורה כי
זישא רבי ברבי ,כ על כי לאחת, עד
מושגיו עומק את אשר ,אמורי הדברי
מהלכיו ואת מהכיל, המוחות נלאי

מראש... לצפות נבצר הפלאיי

מדרשובבבבייייוווו בבית התפילה לאחר השבת,
רבי נתלווה ,אלימל רבי הרבי של
המדרש. מבית בצאתו חיי רבי אל זישא
על להסב הבטחתו, את לקיי היה הול

.היו לסעודת שולחנו

אשרההההייייתתתתהההה המטר, גשומה. חורפית שבת זו
את הפ מרדת, יומיי זה חדל לא
גדולה, אחת בוצנית לעיסה ליז'נסק חוצות
על אגודל, בצד עקב להל נאלצו והבריות
הרחובות, לאור שנערמו ,אבני גבי

.לרוחב שנמתחו ,ע של וכלונסאות

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



  
    



הפנה''''ההההזזזזווווככככרררר  ?'הבטחת את אתה
.חיי רבי אל שאלתו את זישא, רבי לפתע,

האבר''''זזזזווווככככרררר!!!! השיב  זוכר!' ודאי
ומזומ מוכ 'הנני  נחרצות

...'!בקשתכ את למלא רגע בכל

 חרש,''''רררראאאאהההה'!'!'!'! ממלמל זישא רבי החל
במשעול איטית צעידה אגב
את לאחרונה, לי, 'ערכתי  הצר האבני
ועל עוונותי על חטאי, על נפשי, חשבו
שו על ולא עליכ לא  המרובי פשעי
!בארובותיה חשכו ועיני  ישראל בר
חס הנני, אבוד כי מסקנה, לכלל באתי
עוד אי תקוה כל עולמות! משני ,ושלו

כמוני!'...ל  ופושע חוטא

,,,,מבליחה''''אאאאממממננננ תקוה, של אחת קר
גורלי: בחשכת עדיי ומרצדת
חכ תלמיד לשמש אזכה ל כי אני, סבור
אז כי גידי, ובשס"ה אברי ברמ"ח בגופי,
תעלה בכ אולי לאחריתי. תקוה אולי יש

כמוני'... שפל ליצור כלשהי ארוכה

למשמעאאאאזזזזננננייייוווו צללו חיי רבי של
ומסמיק מחויר החל הוא .הדברי
הדברי מול נפשו, את מצא ולא חליפות,
קדוש אותו של מפיו היוצאי הנוראי
להעיר וביקש מהילוכו נעצר הוא .עליו
לא זישא רבי ,אול ,הדברי על מה דבר
המשי הוא מלכת. עמד ולא עי אליו נשא
בקרקע, כבושות כשעיניו לצעוד,
לבבו. ע אשר את ממללות ושפתותיו
עצות. כאובד עקבותיו על נכר ,חיי רבי

 ''''בקול''''וווובבבבככככ לטוות זישא רבי המשי
'היות  הגיגיו מסכת את
חכ תלמיד כי ולדעת, לראות ונוכחתי
אחד. במקו וצדקות תורה ,הינ הגו

מצותמבקשני, ב לקיי איפוא,
נשמתי'... להצלת 'חכ תלמיד 'שימוש

הרחוברררראאאאששששוווו עליו. הסתחרר חיי רבי של
לרגע, כבמעגל. לעיניו חג החל כולו
הבקשה על בקרבו, מכרסמת חרטה החלה
שולחנו, על לסעוד הצדיק מאת שביקש
בהבטיחו, עצמו, את הכניס בו הסב ועל
של דרישותיו את למלא ,לכ בתמורה
אלו אי מגמג החל הוא ממנו. הצדיק
לא כלל הצדיק אול מבוכה, של הברות

בשלו. והמשי ,אליה לבו שת

 לקרללללפפפפתתתתעעעע שניה בהגיע זה והיה
היה שומה בה אשר זוית,
 הרחוב של השני לעברו לחצות עליה
מעל גח ,לפני עצמו זישא רבי היטה
פני על שהשתרעה הבוצנית השלולית
של בידיו סיפק היה בטר ועוד ,הדר
את שמע המתרחש, על לעמוד חיי רבי

ב הצדיק הכריזו:קול

לחצות''''ההההננננהההה,,,, קורה הזה במקו חסרה
ארצה, עצמי מניח הריני עליה.

גבי'!... על וחצה עבור ואתה

נשמתו.ההההאאאאבבבברררר עמקי עד נדה הקדוש
את הרי לעשות, מה דעת מבלי
בהלה... מנוסת המקו מ נס והחל רגליו

  
    



קרבהתתתתוווו נתקשרה ,ש ישיבת כדי
לבי זישא, רבי הרבי בי יתירה,
כרו חיי רבי והיה ,חיי רבי ,האבר
הבורא. בעבודת ודעת חכמה מפיו לקנות
קדוש אבר לפניו מצא אשר זישא, רבי
אשר ברכה, ומחזיק מפואר כלי שכזה,
ללא וטהרה קדושה ועבודה, תורה כולו
הל כבר גאונותו שמע ואשר גבול,
ממנו חס לא  בנעוריו אז ג לפניו
שאל: אשר כל את מעמו מנע ולא
ובמעלות העבודה בנתיבי התורה, ברזי

.וטהורי קדושי

בנפשובבבבעעעעררררבבבב חיי רבי מצא אחת, שבת
רבי הרבי את להזמי וניגש עוז,
עמו להסב ולבוא לכבדו יאות כי זישא,

אכסנייתו. בחדר שבת לסעודת

חיי''''אאאאוווולללליייי רבי חשב  'יתבר הבורא יזכני
וקדוש צדיק אותו 'ויאות  בלבו
רזי נשכר ונמצאתי קורתי, בצל עמי להסב
,שכ .המוצנעי חכמתו ממעיינות ,רזי
יהיה נית בוודאי כזו, אשר בהזדמנות
אשר ביותר, כמוסי סודות מפיו לדלות

כלל!' בדר נחשפי אינ

זישאללללממממררררבבבבהההה רבי סירב לא שמחתו,
בקשה ,אול להזמנתו, כלל
למלאות בטרהבטיחו בפניו, אחתהציג

שלו. מבוקשו את

לו''''ממממבבבבקקקקשששש נ  'כ תקיעת ממ אני
להענותי בתמורה 'כי  הצדיק

,מהלהזמנת כל אחרי אתה ג תמלא
!'ממ שאדרוש

גגגג''''הענותכ ללא וג ,כ תקיעת ללא
 חיי רבי השיב  להזמנתי'
ללא ,לבכ משאלות כל את 'אמלא

הכלל!' מ יוצא

נחהללללאאאאחחחחרררר ונישנות, חוזרות הבטחות
ניאות והוא זישא, רבי של דעתו

.הכ תקיעת על לוותר

מתחררררבבבביייי מלא מעתה, נעשה ,חיי
בקשה אותה לקראת וציפיה,
הצדיק מתעתד אשר במינה, מיוחדת
לשער, לו היה נקל ממנו. לדרוש מאניפולי
מפתיעה להיות זו מעי בקשה אמורה כי
זישא רבי ברבי ,כ על כי לאחת, עד
מושגיו עומק את אשר ,אמורי הדברי
מהלכיו ואת מהכיל, המוחות נלאי

מראש... לצפות נבצר הפלאיי

מדרשובבבבייייוווו בבית התפילה לאחר השבת,
רבי נתלווה ,אלימל רבי הרבי של
המדרש. מבית בצאתו חיי רבי אל זישא
על להסב הבטחתו, את לקיי היה הול

.היו לסעודת שולחנו

אשרההההייייתתתתהההה המטר, גשומה. חורפית שבת זו
את הפ מרדת, יומיי זה חדל לא
גדולה, אחת בוצנית לעיסה ליז'נסק חוצות
על אגודל, בצד עקב להל נאלצו והבריות
הרחובות, לאור שנערמו ,אבני גבי

.לרוחב שנמתחו ,ע של וכלונסאות

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



  
    



עמוסותההההבבבבררררייייתתתת וצלחות הסתיימה,
נדדו משובחי בבשרי
ישני יי וכדי ,לאול מהמטבח

האפל...ועתיקי מהמרת הועלו

ויקומוווווייייההההיייי ביי המסובי לב כטוב
לרקד...

רביבבבבפפפפייייננננהההה ישבו באול צדדית
ואמרו יהושע, ורבי אליעזר
,בשלה עוסקי שה עד לשני: אחד

בשלנו... אנחנו נעסוק

בתורווווהההה לעסוק ולפתע,החלו יחד, ה
עיגול... סביב ויצרה מהשמי אש ירדה

אליהבבבבההההללללהההה ר ואבויה ,באול אחזה
רק לעשות מה לכ אי בטענה:

הבית?!... את לי לשרו

לימוד,ההההצצצצעעעעקקקקהההה מרצ אות קטעה שלו
בגבולות שוב חשו וההמקו

היינו יושבי אלא ,ושלו 'חס ...והזמ
לנביאי מתורה תורה, דברי וחוזרי

,לכתובי 2ומנביאיהדברי והיו
ניתנה ובסיני מסיני, כנתינת שמחי

באש!'... התורה

ערכתיאאאאבבבבווווייייהההה אני וחשב: עיניו את עצ
קבלתי ולא כ כל מפוארת סעודה
הללו, החכמי שני שקיבלו כמו כבוד
אמיתי... כבוד ישנו תורה שללומדי כנראה

כשהתינוקווווההההוווואאאא ואמר: עיניו את פתח
בשמחה, התמלאתי נולד הזה
עסקי כממשי אותו דמיינתי וכבר
את כשראיתי עתה א ,המסועפי
לתורה. מקדישו הריני תורה של כבודה

עיקר התורה,2. ללומדי שניתנה היאהעבודה

התורה עם שבכתב התורה את לחבר

פה. בןשבעל חיים רבי הגה"ק שכתב וכמו

זיע"א לז),עטר יג, ויקרא החיים, וז"ל:(אור

חכם'הן ואין למשה, נאמר תורה דבר שכל אמת

והגם משה, שידע ממה יותר לדעת יכול

עד תורה מתן מיום ישראל דורות כל שתצרף

משה. ידעו שלא חידוש אין דעה הארץ ִשתמלא

תורהאבל ה' לו נתן משה כי הוא, ההפרש

האדון והנה פה, שבעל ותורה שבכתב

בתורה רשם יתברך בחכמתו הוא ברוך

למשה, שאמר פה שבעל תורה כל אבלשבכתב

פה בעל לו שנתן מה כל למשה הודיע לא

שבכתב. בתורה רמוז הוא היכן

תורהוזו עמלי ישראל בני עבודת היא

בסיני למשה שנאמרו ההלכות שיישבו

מקום להם יתנו כולן והדרשות והסודות

שבכתב, התנאיםבתורה באו תמצא ולזה

דרשתם וכל וכו', וספרי כהנים תורת וחברו

והלבישום ההלכות פי על אלא אינם בכתובים

שבכתב, תמימה ה' ועדבתורת ואחריהם

לדייק תורה בני הקודש עבודת היא זו היום

שהם המאמרים פי על וליישבם המקראות

פה, שבעל התורהתורה עבודת היא וזו

החיים'... ארץ הנקראת

הקדושיםוזאת התנאים של עבודתם היתה

יהושע)הללו ורבי אליעזר זכו(רבי הם ולכן

סביבם!... ותלהט אש שתרד

  
    



במנוסתו:קקקקווווללללוווו אחריו רד זישא רבי של

מה''''ררררבבבביייי !עקבותי על חזור עמוד! ,חיי
הבטחת!'... זכור, הבטחת! הלא בורח?! ל

היהגגגג נזכר עת ,בשני רבות לאחר
,מטשרנובי חיי רבי הקדוש, הצדיק
סיפור באותו ,'חיי מי ה'באר בעל
היו בליז'נסק, ימיו בשחר עמו שאירע
לבו על בהעלותו ,מרחפי אבריו כל
ברגע אותו שאפפו והחרדה הפחד את
הקדוש הצדיק היה נכו עת ההוא,
ארצה, קומתו מלוא להשתרע מאניפולי
לשמש כדי הביצה, תו אל הישר

בגופו... חכ תלמיד

ענוותנותואאאאחחחח,,,, את לשער היה יכול מי
זישא?!... רבי הרבי של

ולהתבונ:וווועעעעתתתתהההה לעצור עלינו מוטל

הצדיקככככלללל אודות פע אי שקרא מי
שגב את וראה זישא רבי הקדוש
מבי תמימותו, גדולת ואת קדושתו

באמת. כ חש זישא שרבי

בפנימיותו,ררררבבבביייי עצמו, בתו חווה זישא
אבוד! 'אני הנוראה: ההרגשה את
והקב"ה הבא, ומהעול הזה מהעול אבוד

כמוני!'... ופושע חוטא על עלי, כועס

האיומהאאאאוווולללל ההרגשה למרות זאת, בכל
לתור בנפשו אומ מצא הוא הזו,
פלא הוא זה ודבר לעצמו. תיקו ולחפש
...?לכ האומ את שאב הוא מהיכ גדול:
ומעתידו?... מעצמו התייאש לא הוא מדוע

לבאראאאא רוצי שאנו שהנקודה כדי
את נביא מספיק, מחודדת תהיה
אבויה... ב אלישע רבי התנא של סיפורו

אאאאללללייייששששעעעע ששששממממוווו ווווייייקקקקרררראאאא

ירושליבבבבככככלללל העיר קצוות
עומדי אנשי קבוצות נצפו
העשיר 'לאבויה בהתרגשות: ומשוחחי

'!ב נולד

התרגשוווואאאא כמה הבריות, התרגשו כ
אבויה!

וסביבובבבבממממששששררררדדדדוווו אבויה ישב המפואר
'תקשיבו המוחות, מטובי ישבו
ברית סעודת את לערו ברצוני טוב!

והמכובדת המפוארת בצורה המילה
.'שנית ביותר

להתארגבבבבממממההההייייררררוווותתתת אנשיו החלו
יצאו והשליחי לאירוע...
ירושלי גדולי כל אל דחופי
ירושלי והעיר אלישע, בדבר להזמינ

שמחה...

אאאאייייא והסנדק, המוהל היה מי יודעי אנו
'אלישע'. לתינוק שקראו יודעי כ אנו

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



  
    



עמוסותההההבבבבררררייייתתתת וצלחות הסתיימה,
נדדו משובחי בבשרי
ישני יי וכדי ,לאול מהמטבח

האפל...ועתיקי מהמרת הועלו

ויקומוווווייייההההיייי ביי המסובי לב כטוב
לרקד...

רביבבבבפפפפייייננננהההה ישבו באול צדדית
ואמרו יהושע, ורבי אליעזר
,בשלה עוסקי שה עד לשני: אחד

בשלנו... אנחנו נעסוק

בתורווווהההה לעסוק ולפתע,החלו יחד, ה
עיגול... סביב ויצרה מהשמי אש ירדה

אליהבבבבההההללללהההה ר ואבויה ,באול אחזה
רק לעשות מה לכ אי בטענה:

הבית?!... את לי לשרו

לימוד,ההההצצצצעעעעקקקקהההה מרצ אות קטעה שלו
בגבולות שוב חשו וההמקו

היינו יושבי אלא ,ושלו 'חס ...והזמ
לנביאי מתורה תורה, דברי וחוזרי

,לכתובי 2ומנביאיהדברי והיו
ניתנה ובסיני מסיני, כנתינת שמחי

באש!'... התורה

ערכתיאאאאבבבבווווייייהההה אני וחשב: עיניו את עצ
קבלתי ולא כ כל מפוארת סעודה
הללו, החכמי שני שקיבלו כמו כבוד
אמיתי... כבוד ישנו תורה שללומדי כנראה

כשהתינוקווווההההוווואאאא ואמר: עיניו את פתח
בשמחה, התמלאתי נולד הזה
עסקי כממשי אותו דמיינתי וכבר
את כשראיתי עתה א ,המסועפי
לתורה. מקדישו הריני תורה של כבודה

עיקר התורה,2. ללומדי שניתנה היאהעבודה

התורה עם שבכתב התורה את לחבר

פה. בןשבעל חיים רבי הגה"ק שכתב וכמו

זיע"א לז),עטר יג, ויקרא החיים, וז"ל:(אור

חכם'הן ואין למשה, נאמר תורה דבר שכל אמת

והגם משה, שידע ממה יותר לדעת יכול

עד תורה מתן מיום ישראל דורות כל שתצרף

משה. ידעו שלא חידוש אין דעה הארץ ִשתמלא

תורהאבל ה' לו נתן משה כי הוא, ההפרש

האדון והנה פה, שבעל ותורה שבכתב

בתורה רשם יתברך בחכמתו הוא ברוך

למשה, שאמר פה שבעל תורה כל אבלשבכתב

פה בעל לו שנתן מה כל למשה הודיע לא

שבכתב. בתורה רמוז הוא היכן

תורהוזו עמלי ישראל בני עבודת היא

בסיני למשה שנאמרו ההלכות שיישבו

מקום להם יתנו כולן והדרשות והסודות

שבכתב, התנאיםבתורה באו תמצא ולזה

דרשתם וכל וכו', וספרי כהנים תורת וחברו

והלבישום ההלכות פי על אלא אינם בכתובים

שבכתב, תמימה ה' ועדבתורת ואחריהם

לדייק תורה בני הקודש עבודת היא זו היום

שהם המאמרים פי על וליישבם המקראות

פה, שבעל התורהתורה עבודת היא וזו

החיים'... ארץ הנקראת

הקדושיםוזאת התנאים של עבודתם היתה

יהושע)הללו ורבי אליעזר זכו(רבי הם ולכן

סביבם!... ותלהט אש שתרד

ז

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



  
    



ואלישע והתחזקה, הלכה הזו והמחשבה
הבורא... של באחדותו 3כפר

המציאות,ההההככככפפפפייייררררהההה כל את זעזעה שלו
כל את מחקו ובשמי

!פע אי שעשה המצוות

שובווווובבבבננננווווסססס והכריזה: קול' 'בת יצאה
אבויה! ב מאלישע חו שובבי בני

ממממררררוווובפע תחתיות לשאול המעלות
אחת!...

ויגיעה,ככככלללל עמל של ארוכות שני אות
אות כל שינה. ונידוד מסירות של

והתלבטויות, נפש יסורי של ארוכי ימי
היצר נגד פוסקת בלתי התמודדות של

!לטמיו אחת בפע ירד הכל  הרע

הפסדתיללללבבבבוווו זה: את הכיל לא אלישע של
אבוד אני אותי! שונא והקב"ה הכל!
הבא! והעול הזה העול העולמות, מכל

לבו,תתתתחחחחווווששששהההה את מלאה אכזבה של עזה
לבלעו... איימה הפנימית הריקנות

אאאאננננייייהחליט:וווואאאאללללייייששששעעעע ווווככככ ככככ בבבביייי אאאא
ממממההההעעעעוווולללל אאאאההההננננהההה ללללפפפפחחחחוווותתתת אאאאבבבבוווודדדד,,,,

............ללללממממוווועעעעדדדדוווו ווווההההלללל ממממההההששששממממיייי ייייררררדדדד 4ההההזזזזהההה,,,,

הסיבה לשבת,3. הזה למלאך רשות שניתנה

של חשיבותם את לפרסם כדי

זכויותיהם).ראליש את כותב הוא (שהרי

וכאמור לכך4. הגורמים הצליחאחד לא (שהוא

חזרה) הכוונהלהתרומם היתה

עצום. כח יש לכוונה כי אביו, של הגרועה

יחיאל מאיר חיים רבי הגה"ק סיפר זה ובענין

זיע"א 67),מאגליניצא עמוד חיים וז"ל:(שיחות

המחזהבכל חוזר היה קודש, שבת ליל

ה'חוזה' של מדרשו בבית ונשנה:

בתורה, ועוסקים חסידים יושבים מלובלין,

מדרש. לבית שיכנס לרבי וממתינים

לאוהנה, מקרה קרה הפעמים, באחד

זה: והוא שגרתי,

זיע"אפעם מלובלין הרבי אשר בעת אחת

קודש שבת בליל בחדרו סגור היה

דלת את הרבי פתח פתאום הקידוש, קודם

הגיעו שבת באותה המדרש. לבית ונכנס חדרו

ניכר מספר היו וביניהם חסידים של רב קהל

מפורסמים. וצדיקים אדמורי"ם של

כתוב,החוזה הנה ואמר: אליהם פנה

להאבידֹו" ּפניו אל לׂשנאיו ְְְְֲִֵֶַַָָָ"ּומׁשּלם

י), ז, לעברית):ותרגומו(דברים 'ומשלם(בתרגום

הזה, בעולם הטובים מעשיהם שכר לשונאיו

הבא'... מהעולם אותם להכרית כדי

הרשעאם אם בשלמא אתכם, אני שואל כן

לו משלמין שפיר ממון תאות אחר להוט

תאות אחר להוט הרשע ואם הרבה, בממון

אינו הרשע אם אבל הרבה, כבוד לו נותנין הכבוד

'מדרגות' אוהב אלא ממון, ולא כבוד לא אוהב

שכרו? את לו משלמין במה 'רבי', להיות אוהב או

שאוהבאלא מי כך, בוודאי הוא כרחך על

להיות השמים מן לו נותנין 'רבי' להיות

'מדרגות' לו נותנין 'מדרגות' שאוהב ומי 'רבי',

סגר ותיכף ח"ו, דאתי מעלמא להאבידו בכדי

מדברי גדול פחד שם הנאספים על ונפל הדלת

  
    



הסכיוווובבבבממממאאאאממממרררר שהוא זה מוסגר:
מעלה, זו לתורה להקדישו

כבוד, לש היתה שכוונתו מכיו א
גרוע... היה הסו

ללללררררייייססססווווקקקק ששששההההבבבבייייאאאאהההה עעעעללללייייהההה

תורהאאאאללללייייששששעעעע ללמוד נשלח מעריסתו כבר
,הקדושי התנאי של בציל
כל את כולו, כל את ושיקע זכה והוא
התורה דברי בתו ישותו, וכל מהותו

הקדושה.

,,,,קל.אאאא לו שהיה לחשוב לנו אל

מהעשירי(אבויה)אאאאבבבבייייוווו אחד היה
ומטבע ,שבירושלי הגדולי
גדולי סוחרי בביתו הסתובבו ,הדברי
עמו להפגש שבאו מופלגי ועשירי
וההמולה מהרעש וחו .עסקי לצור

ש שהיו דעת),התמידית להיסח שגור (דבר

המפוארי מהבתי אחד היה אביו בית
היו תבל מעדני וכל בירושלי שהיו ביותר

כעפר. בו מצויי

ללמוד.אאאא והתיישב בהכל, מאס אלישע

הואווווההההייייצצצצרררר לוותר... התכוו לא הרע
לפתחו רבי נסיונות גילגל

אלישע) ו'דאג'(של והערב, השכ
בלב התמודדויות ספור אי לו שיהיו

וברגש...

ניצחוווואאאאללללייייששששעעעע,,,,  יד ובחוזק גדול בכח
המלחמות! כל את

בלימודששששנננניייי ,כ עליו חלפו ארוכות
גדול, ועומק בעיו תורה
על ובהתגברות היצר, נגד בהתמודדות
הימי וברבות שזכה עד התלאות... כל
גופו  תורה כספר קדוש להיות נהפ
הספר, של הנרתיק כמו קדוש היה

עצמו. תורה הספר כמו ונפשו

הרגישוווואאאאחחחחרררריייי הוא מאוד ארוכות שני
.מוכ שהוא

הידיעהללללחחחחככככממממיייי היתה הדור שבאותו
על לרקיע לעלות נית כיצד
ואחר תורה, ש ללמוד ,'ש' הזכרת ידי
.החיי את ולהמשי לכא לחזור כ

לרקיע!וווואאאאללללייייששששעעעע ועלה 'ה'ש את הזכיר

בבבבייייהתהל והשרפי המלאכי גדודי
מהמראות עיניו והשביע אלישע
...בהל תחתיו נעמד ולפתע הללו, אלקי

כסאללללממממוווולללל על יושב מלא ראה עיניו
ישראל. של זכויותיה את וכותב
למדתי, והתחזקה: הלכה בלבו והתמיהה

ואי יושב הקב"ה רק ,כללושבשמי
רואה אני וכא ,עומדי המלאכי
אלהות? שני יש אולי אז יושב, מלא

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



  
    



ואלישע והתחזקה, הלכה הזו והמחשבה
הבורא... של באחדותו 3כפר

המציאות,ההההככככפפפפייייררררהההה כל את זעזעה שלו
כל את מחקו ובשמי

!פע אי שעשה המצוות

שובווווובבבבננננווווסססס והכריזה: קול' 'בת יצאה
אבויה! ב מאלישע חו שובבי בני

ממממררררוווובפע תחתיות לשאול המעלות
אחת!...

ויגיעה,ככככלללל עמל של ארוכות שני אות
אות כל שינה. ונידוד מסירות של

והתלבטויות, נפש יסורי של ארוכי ימי
היצר נגד פוסקת בלתי התמודדות של

!לטמיו אחת בפע ירד הכל  הרע

הפסדתיללללבבבבוווו זה: את הכיל לא אלישע של
אבוד אני אותי! שונא והקב"ה הכל!
הבא! והעול הזה העול העולמות, מכל

לבו,תתתתחחחחווווששששהההה את מלאה אכזבה של עזה
לבלעו... איימה הפנימית הריקנות

אאאאננננייייהחליט:וווואאאאללללייייששששעעעע ווווככככ ככככ בבבביייי אאאא
ממממההההעעעעוווולללל אאאאההההננננהההה ללללפפפפחחחחוווותתתת אאאאבבבבוווודדדד,,,,

............ללללממממוווועעעעדדדדוווו ווווההההלללל ממממההההששששממממיייי ייייררררדדדד 4ההההזזזזהההה,,,,

הסיבה לשבת,3. הזה למלאך רשות שניתנה

של חשיבותם את לפרסם כדי

זכויותיהם).ראליש את כותב הוא (שהרי

וכאמור לכך4. הגורמים הצליחאחד לא (שהוא

חזרה) הכוונהלהתרומם היתה

עצום. כח יש לכוונה כי אביו, של הגרועה

יחיאל מאיר חיים רבי הגה"ק סיפר זה ובענין

זיע"א 67),מאגליניצא עמוד חיים וז"ל:(שיחות

המחזהבכל חוזר היה קודש, שבת ליל

ה'חוזה' של מדרשו בבית ונשנה:

בתורה, ועוסקים חסידים יושבים מלובלין,

מדרש. לבית שיכנס לרבי וממתינים

לאוהנה, מקרה קרה הפעמים, באחד

זה: והוא שגרתי,

זיע"אפעם מלובלין הרבי אשר בעת אחת

קודש שבת בליל בחדרו סגור היה

דלת את הרבי פתח פתאום הקידוש, קודם

הגיעו שבת באותה המדרש. לבית ונכנס חדרו

ניכר מספר היו וביניהם חסידים של רב קהל

מפורסמים. וצדיקים אדמורי"ם של

כתוב,החוזה הנה ואמר: אליהם פנה

להאבידֹו" ּפניו אל לׂשנאיו ְְְְֲִֵֶַַָָָ"ּומׁשּלם

י), ז, לעברית):ותרגומו(דברים 'ומשלם(בתרגום

הזה, בעולם הטובים מעשיהם שכר לשונאיו

הבא'... מהעולם אותם להכרית כדי

הרשעאם אם בשלמא אתכם, אני שואל כן

לו משלמין שפיר ממון תאות אחר להוט

תאות אחר להוט הרשע ואם הרבה, בממון

אינו הרשע אם אבל הרבה, כבוד לו נותנין הכבוד

'מדרגות' אוהב אלא ממון, ולא כבוד לא אוהב

שכרו? את לו משלמין במה 'רבי', להיות אוהב או

שאוהבאלא מי כך, בוודאי הוא כרחך על

להיות השמים מן לו נותנין 'רבי' להיות

'מדרגות' לו נותנין 'מדרגות' שאוהב ומי 'רבי',

סגר ותיכף ח"ו, דאתי מעלמא להאבידו בכדי

מדברי גדול פחד שם הנאספים על ונפל הדלת

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



  
    



נעורים.באחד בחבר לפגוש לי הזדמן הימים,

את מפי ושמע בצרתי, שראה הלה,

'הלא הצעה: העלה - במלואו המעשה סיפור

יום בעומר, ל"ג יחול מספר ימים בעוד

סע כן, אם יוחאי! בר שמעון רבי של ההילולא

קברו על לבך את שפוך ההילולא, ביום אליו

כדאי כי ידוע הלא שתוושע! ובטוחני הקדוש,

הדחק!'... בשעת עליו לסמוך שמעון רבי הוא

עלכה שהתיישבו דברים ידידי, של דבריו היו

ועליתי קמתי אכן בעומר ל"ג בליל לבי.

תפילה עצומה. התעוררות חוויתי שם מירונה,

באותו במירון שהתפללתי כפי וסוערת עמוקה

שעות גבי על שעות מעודי. לאהתפללתי הלילה,

בתחינה עולם, הבורא בפני לבי את שפכתי

שמעון. רבי הקדוש התנא של בזכותו שיושיעני

כה היתה הלילה באותו שחוויתי התחושה

מרבי להפרד שלא בלבי שגמרתי עד עוצמתית,

במירון נותרתי ואכן, ישועה. שאראה עד שמעון

לשהות עצמי את והכנתי ימים, מספר למשך

תבוא... בא שהישועה עד - במקום ממושכת

הציוןאך אל הגעתי הלילות, באחד הנה,

המקום במיוחד. מאוחרת בשעה הקדוש

ספסל על התיישבתי ואני ושומם, ריק היה

והתחלתי הקדוש, התנא של לקברו בסמוך

כמה ראה עלי! רחם עולם, של 'ריבונו לבכות:

אינה תקוה כל ממש! מיואש אני שבור! אני

ש ריבונו אנא, באופק! בזכותנראית עולם, ל

זעקתי נא!' הושיעני - כאן הטמון הצדיק

זולגותמעיני. דמע נהרותשל בעוד לבי, מקירות

הייתירק לא כי הבחנתי שסיימתי, לאחר

עמד צדדית, בפינה מלבדי, במערה. היחיד

לב כבעל בהמשך שהתברר יהודי אחד, יהודי עוד

אותו, וזעזעו ללבו נגעו שבכיותי הלה, זהב... של

לא - אני ואילו בכיי, לסיבת בעדינות ובירר ניגש

בפיסת היה די מכך... ליותר זקוק הייתי

הסיפור את לגולל לי לגרום בכדי כנה התעניינות

ידוע... הבלתי לסופו ועד מראשיתו כולו, הכאוב

להקשיב.אותו באמת אבל להקשיב. ידע היהודי,

בו היה וניכר ואמפתיה, הזדהות הביע הוא

מאומה. ממנו לאהסתרתי ללבו. נוגעת מצוקתי כי

חושף שאני תוך פרטיו, לפרטי הסיפור את סיפרתי

היאוש על סיפרתי ביותר. העמוקות תחושותי את

הלב, שברון ועל הבדידות תחושת על הדכדוך, ועל

והקשיב. הקשיב רק - הוא ואילו

בעיניםלאחר שיחי בן בי הביט שסיימתי,

נא 'שמע ואמר: ואוהבות, חמות

ולכן אתה, חכם שתלמיד בך ניכר ידידי...

דאתרא... מעניינא שאלה אותך לשאול ברצוני

בר שמעון רבי היה יכול לדעתך האם לי: אמור

שהשיג, נוראות השגות אותן את להשיג יוחאי

קשות שנים אותן עליו עוברות היו לא אילו

בבדידות איום, בדוחק כל, בחוסר במערה,

ראשו?' על מרחף מות דין גזר בעוד נוראה,

וציטטתי'בוודאי הוספתי ואף השבתי, - שלא!

שבת במסכת הגמרא דברי (לג:),את

- מהמערה שמעון רבי שיצא לאחר כי המספרת

המרחץ, לבית חתנו יאיר בן פנחס רבי הובילו

היסורים מרוב וסדוק פצוע בשרו כל כי ומצא

כן, כי בראותו במערה. שהותו בשנות שסבל

לי 'אוי באמרו: לבכות, יאיר בן פנחס רבי החל

יוחאי בן שמעון רבי אולם בכך!', שראיתיך

בכך, שראיתני 'אשריך לו: והשיב עודדו

כך!' בי מצאת לא - בכך ראיתני לא שאלמלא

והיסורים הסבל שנות אלמלי גם בוודאי כלומר:

תנא ונעשה גדל יוחאי בר שמעון רבי היה -

אולם לאקדוש, והמיוחדת העצומה למדרגתו

נוראים. יסורים של שנים אותן בזכות אלא זכה

רביואמנם, נכנס בטרם כי מספרת, הגמראשם

רבי היה - המערה אל יוחאי בר שמעון

  
    



שני,ממממאאאאוווותתתתוווו אלפי חלפו מעשה
להגיע זכה כבר ואלישע

הזה מהמעשה הלקח את א לתיקונו,
ללמוד, חייבי בשיחתנו...5אנו כ ועל

נכנס בדבר להתיישב הספיקו וטרם הרבי,

ב'טיש'... והחל המדרש לבית הרבי

הרביאחר בדברי לעיין יחד נאספו הסעודה

הרבי כיון שאליו חשב ואחד אחד וכל

רבה... במבוכה כולם והיו המאמר עם

אלישע ועל5. חייו, טעות את טעה אבויה בן

לפני וכאן, השיחה. בהמשך כך

אחר... סוף עם 'נפילה' של סיפור נביא שנמשיך

'שאיפות'וכך הנפלא בספר שעג)הובא (עמוד

שליט"א: הרשקוביץ יצחק רבי לגאון

מגדוליאת אחד סיפר הבא, המופלא הסיפור

נישא ששמו וצדיק גאון הישיבות, ראשי

הסיפור, תלמידיו. אלפי של בפיהם בהערצה

סיפור גדלות, של סיפור הוא. האישי סיפורו

בו שיש סיפור נסיון. של סיפור צמיחה, של

התמודדות, בהלכות פרק כולנו את ללמד כדי

לנצח... סופו - ונאבק שנלחם מי כי ולהוכיח

הישיבה: ראש סיפר וכך

הישיבות.בצעירותי, עולם בחירי על נמניתי

- מקדש' האיש לפרק כשהגעתי

- דבר של ובסופו כמובן, רבים קופצים עלי היו

צורך אין לבתו. כחתן הארץ משועי אחד בי זכה

רחבה: ביד כיסו את בפני פתח הוא כי לומר

הקודש, עיר בירושלים ידים רחבת דירה קיבלתי

כסף וסכום מכובדת, חדשית תמיכה - ובנוסף

תבוא. שלא צרה לכל בבנק בעבורי שהופקד

כלהייתי ולישב להמשיך רק רציתי מאושר,

נישואי לאחר אולם ה', בית בחצרות חיי

היה חמי כי התברר, החלו... רק הקשיים -

כגודל אולם תורה, ואוהב עשיר יהודי אמנם

לצאצאיו, שהנחיל הפינוק גודל כך - עושרו

במדה אנוכיים כולם היו הם בכללם... ורעייתי

לחיות היה ניתן לא שממש עד תאמן, שלא

כולו העולם כל כביכול היתה, התחושה לצידם.

את ולמלא לשרתם בכדי אלא נברא לא

להיפך. אם ובין לטובה אם בין לבם, משאלות

מקומיתקופת כי לי, התברר נישואי לאחר מה

את לשרת שנועד ככלי אלא אינו בבית

רעיי של ירדהמאווייה ממש היא הצעירה. תי

לשביעות שלא נעשה מה שדבר אימת כל לחיי

אביה כי משוכנעת, היתה היא המלאה. רצונה

נסיונות לאחר הרב... בכספו לעבד אותי קנה

ולאחר שרטון, על שעלו ונשנים חוזרים הדברות

נפלהההחלטה: הדור, מגדולי התייעצותעםאחד

לדרכו. יפנה איש ואיש החבילה, את לפרק

כהאלא זה אין כי לי, התברר מהרה שעד

אמנם הפחת. אל מהפח נפלתי פשוט.

את מצאתי - תחתיה אולם אחת, מצרה נחלצתי

משפחתה פחות: לא קשה אחרת, בצרה עצמי

מלחמה כנגדי מנהלת החלה - לשעבר רעייתי של

וריסוק רחמים, בלי השמצות שכללה נוראה,

עלה עקלקלות בדרכים הטוב. שמי של מוחלט

ממחלה סובל אני כביכול שמועות להפיץ בידם

בסיכויי ישיר באופן שפגע מה קשה, נפשית

לומר ניתן למעשה, מחדש. ביתי את לבנות

ירדו - הם ואף הפרק, על עלו מעטים ששידוכים

שוקע עצמי את מצאתי אט אט מהרה. עד

כלי. שבר ממש שנהייתי עד ובדכדוך, ביאוש

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



  
    



נעורים.באחד בחבר לפגוש לי הזדמן הימים,

את מפי ושמע בצרתי, שראה הלה,

'הלא הצעה: העלה - במלואו המעשה סיפור

יום בעומר, ל"ג יחול מספר ימים בעוד

סע כן, אם יוחאי! בר שמעון רבי של ההילולא

קברו על לבך את שפוך ההילולא, ביום אליו

כדאי כי ידוע הלא שתוושע! ובטוחני הקדוש,

הדחק!'... בשעת עליו לסמוך שמעון רבי הוא

עלכה שהתיישבו דברים ידידי, של דבריו היו

ועליתי קמתי אכן בעומר ל"ג בליל לבי.

תפילה עצומה. התעוררות חוויתי שם מירונה,

באותו במירון שהתפללתי כפי וסוערת עמוקה

שעות גבי על שעות מעודי. לאהתפללתי הלילה,

בתחינה עולם, הבורא בפני לבי את שפכתי

שמעון. רבי הקדוש התנא של בזכותו שיושיעני

כה היתה הלילה באותו שחוויתי התחושה

מרבי להפרד שלא בלבי שגמרתי עד עוצמתית,

במירון נותרתי ואכן, ישועה. שאראה עד שמעון

לשהות עצמי את והכנתי ימים, מספר למשך

תבוא... בא שהישועה עד - במקום ממושכת

הציוןאך אל הגעתי הלילות, באחד הנה,

המקום במיוחד. מאוחרת בשעה הקדוש

ספסל על התיישבתי ואני ושומם, ריק היה

והתחלתי הקדוש, התנא של לקברו בסמוך

כמה ראה עלי! רחם עולם, של 'ריבונו לבכות:

אינה תקוה כל ממש! מיואש אני שבור! אני

ש ריבונו אנא, באופק! בזכותנראית עולם, ל

זעקתי נא!' הושיעני - כאן הטמון הצדיק

זולגותמעיני. דמע נהרותשל בעוד לבי, מקירות

הייתירק לא כי הבחנתי שסיימתי, לאחר

עמד צדדית, בפינה מלבדי, במערה. היחיד

לב כבעל בהמשך שהתברר יהודי אחד, יהודי עוד

אותו, וזעזעו ללבו נגעו שבכיותי הלה, זהב... של

לא - אני ואילו בכיי, לסיבת בעדינות ובירר ניגש

בפיסת היה די מכך... ליותר זקוק הייתי

הסיפור את לגולל לי לגרום בכדי כנה התעניינות

ידוע... הבלתי לסופו ועד מראשיתו כולו, הכאוב

להקשיב.אותו באמת אבל להקשיב. ידע היהודי,

בו היה וניכר ואמפתיה, הזדהות הביע הוא

מאומה. ממנו לאהסתרתי ללבו. נוגעת מצוקתי כי

חושף שאני תוך פרטיו, לפרטי הסיפור את סיפרתי

היאוש על סיפרתי ביותר. העמוקות תחושותי את

הלב, שברון ועל הבדידות תחושת על הדכדוך, ועל

והקשיב. הקשיב רק - הוא ואילו

בעיניםלאחר שיחי בן בי הביט שסיימתי,

נא 'שמע ואמר: ואוהבות, חמות

ולכן אתה, חכם שתלמיד בך ניכר ידידי...

דאתרא... מעניינא שאלה אותך לשאול ברצוני

בר שמעון רבי היה יכול לדעתך האם לי: אמור

שהשיג, נוראות השגות אותן את להשיג יוחאי

קשות שנים אותן עליו עוברות היו לא אילו

בבדידות איום, בדוחק כל, בחוסר במערה,

ראשו?' על מרחף מות דין גזר בעוד נוראה,

וציטטתי'בוודאי הוספתי ואף השבתי, - שלא!

שבת במסכת הגמרא דברי (לג:),את

- מהמערה שמעון רבי שיצא לאחר כי המספרת

המרחץ, לבית חתנו יאיר בן פנחס רבי הובילו

היסורים מרוב וסדוק פצוע בשרו כל כי ומצא

כן, כי בראותו במערה. שהותו בשנות שסבל

לי 'אוי באמרו: לבכות, יאיר בן פנחס רבי החל

יוחאי בן שמעון רבי אולם בכך!', שראיתיך

בכך, שראיתני 'אשריך לו: והשיב עודדו

כך!' בי מצאת לא - בכך ראיתני לא שאלמלא

והיסורים הסבל שנות אלמלי גם בוודאי כלומר:

תנא ונעשה גדל יוחאי בר שמעון רבי היה -

אולם לאקדוש, והמיוחדת העצומה למדרגתו

נוראים. יסורים של שנים אותן בזכות אלא זכה

רביואמנם, נכנס בטרם כי מספרת, הגמראשם

רבי היה - המערה אל יוחאי בר שמעון

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



  
    



בבבבססססוווופפפפ תתתתחחחחייייללללתתתת ננננעעעעוווו

הנמצאאאאאחחחחדדדד הקדמוני הקבלה ימספרי
העוסק ספר יצירה, ספר הוא בידנו

הבריאה. ברזי כולו כל

טמוסססספפפפרררר שלו ומשפט משפט שבכל
והנה, נסתרות. ונסתרי רזי רזי

בו שנאמרו מהמשפטי מ"ז),אחד (פ"א

.'בתחילת סופ נעו' המשפט: הוא

אתווווההההגגגג לבאר כדי נאמר זה שש
המלכות ספירת בי שיש הקשר

הספירות) של סופ ספירת(שהיא לבי
הספירות),הכתר של תחילת א(שהיא א

הראשוני המקובלי ביארו כ פי על
התורה. על ג נאמר בשמחת6שזה ולכ

פרשת את לקרוא זוכי שאנו תורה

אתדע השיגו ישראל גדולי כל כי לך,

ידי על רק הנשגבה, הרוחנית מדרגתם

התקדשות, ידי על הזה, מהעולם התנתקות

אינו האדם עוד כל והזדככות. ִהטהרות

כולו כל מתמסר ואינו הזה, מהעולם מתנתק

וצדיק לגאון שיצמח שייך לא - לתורה

וחצי)...אמיתי!... עמוד דילגנו (כאן

ומילותיובכך, דבריו, את היקר היהודי סיים

- והנפלאות המעודדות והעוצמתיות, החמות

לי היתה ברורה לפתע, נפשי. שלוות את לי השיבו

דרכיהתכל וייסורי. קשיי מאחורי שעמדה ית

תפילתי כי איפוא הבנתי בפני. היתה הרוחניתסלולה

אל נכנסתי ביתי, אל ושבתי קמתי ולפיכך נענתה,

להשקיע והתחלתי הסמוכים, המדרשות מבתי אחד

- ה' ובעבודת הקדושה התורה בלימוד עצמי את

ההווה, דאגת את דאגתי לא תתואר. שלא במדה

אחד דבר רק העבר. או העתיד דאגת על לדבר שלא

שמים! ויראת תורה עיני: לנגד עמד

לשנים,הימים הצטרפו החדשים נקפו,

את הבנתי איכפת. היה לא לי אולם

ידעתי הזה. הנסיון מאחורי שעומדת התכלית

ברור לשחקים. מטפס אני שחולף רגע בכל כי

קפיצה קרש מהווה הזו התקופה כי לי, היה

שנים... עשר להן עברו חלפו וכך, בעבורי.

בן חכם לתלמיד נעשיתי 22 בן צעיר מאברך

בתורה עצומים הישגים היו ובאמתחתי ,32

את לסיים אלו בשנים הספקתי ה'. ובעבודת

לקרבת זכיתי בעיון, הראשונים עם הש"ס

ועד בתפילה, למדרגות כמותה, שאין אלקים

בערגה... שנים באותן נזכר אני - היום

הישיבהיכול ראש היה מספר - להעיד אני

לא שהשגתי, ההישגים לכל כי - לימים

היו שעשויות שנים אותן בזכות אלא זכיתי

ודעיכה. דכדוך לשנות להפך אחרות בנסיבות

ויכולתי - להתמוטט יכולתי בידי: היתה הבחירה

להתמודד.

הזואני, והבחירה השניה. בדרך בחרתי

ההצלחה... לפסגת אותי הובילה

וזה ציוני'6. 'ספר ד"הלשון הברכה זאת (פרשת

הגדול): המורא רבינוולכל משה 'ואף

במילה התורה שהיא קודש בברית חתמה ע"ה

כי בתחלתן' סופן 'נעוץ סוד והוא אחרונה

ישראל כי סופה, וכן בראשית התחלתה

עיי"ש. ראשית'... נקראו

  
    



כל על תירוצים עשר שנים מתרץ יאיר בן פנחס

יסוריו שנות לאחר ואילו בפניו. שהציג קושיא

כל על שיעור, בלא והזדכך התעלה בהן במערה,

רבי היה - יאיר בן פנחס רבי קושיאשהיהמקשה

ברור תירוצים... וארבע עשרים לו מתרץ שמעון

הנוראים והיסורים התלאות פרק כי איפוא,

את שהצמיח זה הוא - במערה שמעון רבי שחווה

יוחאי! בר שמעון רבי הקדוש התנא

במבטועתה נא: התבונן - ידידי המשיך -

רבי של שהותו ימי נראים שטחי,

היה הוא ומרים. קשים כימים במערה שמעון

בגדים אפילו קרוב, ידיד או אשה מבלי בודד,

טמון כשהוא לישב שהוצרך עד - לו היו לא

מזונו בתורה, לעסוק שיוכל בכדי בחול

לכל ובנוסף בלבד, ומים חרובים על התבסס

שעלול מוות דין גזר ראשו על ריחף - זאת

נתפס... היה אילו רגע בכל להתבצע היה

לאאולם הללו, לקשיים נכנע לא שמעון רבי

בנו עם ישב הוא התייאש! ולא ויתר

ובמסירות נוראה בשקידה בתורה ועסק לבדו

להיות שזכה עד ולילה, יומם נתפסת, בלתי

את שחיבר יוחאי, בר שמעון רבי הקדוש התנא

השנים כי איפוא, נמצא הקדוש! הזוהר ספר

צמיחה! אלאשניםשל שניםרעות, לאהיו הללו

'ברואמנם, הידוע: בפיוט אומרים אנו כך

שם שעמדת, צורים 'במערת יוחאי':

במערת דוקא כלומר: והדרך'. הודך קנית

ובמצבים ביותר הקשים בזמנים דוקא הצורים,

נמצא מצבו כי היה נראה כאשר ביותר, הנוראים

הודך 'קנית שם דוקא - ממנו למטה שאין בשפל

- הללו הקשים התנאים שדוקא משום והדרך'!

אלו הם להתעלות... האידיאליים התנאים הם

אישיותו! את ובונים האדם את שמחשלים

עובר שהאדם והקשיים הצרות צורים', ה'מערת

אמיתית! לגדלות המפתח הם - בחייו

לרביוזה בתשובתו יוחאי בר שמעון שלימדרבי

בכך, שראיתני 'אשריך יאיר: בן פנחס

כך'. בי מצאת לא - בכך ראיתני לא שאלמלא

במערה, שהותו שנות דוקא כי ידע, שמעון רבי

שהיוו שבבשרו והסדקים הבקעים דוקא

הם ומתמשך, נורא סבל של פריתוצאה שהניבו

- בלעדיהם הרוחנית! גדלותו בדמות הילולים

אותן את להשיג אופן בשום בידו עולה היה לא

הקשיים דוקא בדי-עמל! שקנה עצומות השגות

הם - נתפסים הבלתי הייסורים הנוראים,

בר שמעון רבי הקדוש התנא את שהולידו

הנישאות! ומדרגותיו מעלותיו על יוחאי,

החמיםעליך בדבריו היהודי המשיך - לדעת

ה'מערת את יש אחד לכל כי - והמעודדים

השאלה משלו... קשיים אחד לכל שלו... צורים'

הקשייםשלו! אל אחד מתייחסכל כיצד הינהרק

אינו וממילא כצרות, אליהם שמתייחס מי יש

אליהם שמתייחס מי ויש תועלת, כל מהם מפיק

האישי והדרך' ה'הודך את לקנות כהזדמנות

במעלות ולהתעלות לעלות כהזדמנות שלו...

כל ישמשו בוודאי אז, ואו והיראה... התורה

התפקיד עבר אל מקפצה והקשיים היסורים

העליונה!... ההשגחה לו שהועידה והנישא הרם

שהואוכאן, תוך בדבריו, החדש ידידי המשיך

אמר: וכך האנוש... למצבי ישירות מתייחס

טמונהעליך - שלך בצרה דוקא כי לדעת,

ההזדמנות את לך יש חייך! הזדמנות

בר שמעון רבי כמו מסויימת בבחינה להיות

מהחיים במערה התנתק שהוא כשם יוחאי...

מכל לו, היקרים האנשים מכל הסדירים,

על תביט אם אתה... גם כך - ורעיו חבריו

סובבו השמים מן כי תבין נכון, במבט הדברים

אל ולהגיע להתעלות שתוכל כך הדברים את

מה שמים, וליראת לתורה ההתמסרות פסגת

המעלה! פסגת אל בהכרח אותך שיוביל

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



  
    



בבבבססססוווופפפפ תתתתחחחחייייללללתתתת ננננעעעעוווו

הנמצאאאאאחחחחדדדד הקדמוני הקבלה ימספרי
העוסק ספר יצירה, ספר הוא בידנו

הבריאה. ברזי כולו כל

טמוסססספפפפרררר שלו ומשפט משפט שבכל
והנה, נסתרות. ונסתרי רזי רזי

בו שנאמרו מהמשפטי מ"ז),אחד (פ"א

.'בתחילת סופ נעו' המשפט: הוא

אתווווההההגגגג לבאר כדי נאמר זה שש
המלכות ספירת בי שיש הקשר

הספירות) של סופ ספירת(שהיא לבי
הספירות),הכתר של תחילת א(שהיא א

הראשוני המקובלי ביארו כ פי על
התורה. על ג נאמר בשמחת6שזה ולכ

פרשת את לקרוא זוכי שאנו תורה

אתדע השיגו ישראל גדולי כל כי לך,

ידי על רק הנשגבה, הרוחנית מדרגתם

התקדשות, ידי על הזה, מהעולם התנתקות

אינו האדם עוד כל והזדככות. ִהטהרות

כולו כל מתמסר ואינו הזה, מהעולם מתנתק

וצדיק לגאון שיצמח שייך לא - לתורה

וחצי)...אמיתי!... עמוד דילגנו (כאן

ומילותיובכך, דבריו, את היקר היהודי סיים

- והנפלאות המעודדות והעוצמתיות, החמות

לי היתה ברורה לפתע, נפשי. שלוות את לי השיבו

דרכיהתכל וייסורי. קשיי מאחורי שעמדה ית

תפילתי כי איפוא הבנתי בפני. היתה הרוחניתסלולה

אל נכנסתי ביתי, אל ושבתי קמתי ולפיכך נענתה,

להשקיע והתחלתי הסמוכים, המדרשות מבתי אחד

- ה' ובעבודת הקדושה התורה בלימוד עצמי את

ההווה, דאגת את דאגתי לא תתואר. שלא במדה

אחד דבר רק העבר. או העתיד דאגת על לדבר שלא

שמים! ויראת תורה עיני: לנגד עמד

לשנים,הימים הצטרפו החדשים נקפו,

את הבנתי איכפת. היה לא לי אולם

ידעתי הזה. הנסיון מאחורי שעומדת התכלית

ברור לשחקים. מטפס אני שחולף רגע בכל כי

קפיצה קרש מהווה הזו התקופה כי לי, היה

שנים... עשר להן עברו חלפו וכך, בעבורי.

בן חכם לתלמיד נעשיתי 22 בן צעיר מאברך

בתורה עצומים הישגים היו ובאמתחתי ,32

את לסיים אלו בשנים הספקתי ה'. ובעבודת

לקרבת זכיתי בעיון, הראשונים עם הש"ס

ועד בתפילה, למדרגות כמותה, שאין אלקים

בערגה... שנים באותן נזכר אני - היום

הישיבהיכול ראש היה מספר - להעיד אני

לא שהשגתי, ההישגים לכל כי - לימים

היו שעשויות שנים אותן בזכות אלא זכיתי

ודעיכה. דכדוך לשנות להפך אחרות בנסיבות

ויכולתי - להתמוטט יכולתי בידי: היתה הבחירה

להתמודד.

הזואני, והבחירה השניה. בדרך בחרתי

ההצלחה... לפסגת אותי הובילה

וזה ציוני'6. 'ספר ד"הלשון הברכה זאת (פרשת

הגדול): המורא רבינוולכל משה 'ואף

במילה התורה שהיא קודש בברית חתמה ע"ה

כי בתחלתן' סופן 'נעוץ סוד והוא אחרונה

ישראל כי סופה, וכן בראשית התחלתה

עיי"ש. ראשית'... נקראו

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



  
    



ההההחחחחטטטטאאאא ששששפפפפללללוווותתתת גגגגוווודדדדלללל

שלההההקקקקבבבבווווצצצצהההה רבונו וטענה: להקב"ה ניגשה
בריאה לברוא רוצה אתה !עול
יהיה גופו  קצוות משני מורכבת שתהיה
תהיה נפשו ואילו וגס, עב מחומר עשוי
ממש! ממעל אלוקה חלק בתכלית, אלקית

בכלווווההההוווואאאא היחידה הבריאה יהיה
בחירה כח לה שיהיה המציאות
נפשו. אחרי ללכת או גופו אחרי ללכת א

רצונ.ווווממממככככחחחח על לעבור תוכל היא בחירתה

צריררררבבבבווווננננוווו אתה מה בשביל !עול של
על שתעבור בריאה לברוא
לברוא צרי אתה מה בשביל ?רצונ
שבתוכה? אלוקה בחלק שתפגו בריאה

ממש.ווווללללאאאא איסורי על מדברי אנחנו אי .
בכוונת יחסר רק הוא א אפילו אלא

אותו! לברוא כדאי לא כבר  המצוות

הלכות:ווווזזזזהההה הליקוטי 8לשו

בשרשוככככיייי ישראל קדושת לפי בוודאי
כחוט ימיו כל פוג הוא א אפילו
פג כ ג הוא ,ושלו חס אחת השערה

מאוד, ונורא ררררחחחחווווקקקקייייגדול ייייששששרררראאאאלללל ככככיייי
ממממיייינננניייי ווווממממככככלללל ווווששששללללוווו חחחחסססס ממממעעעעוווווווו ללללגגגגממממרררריייי

,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס פפפפגגגגממממייייכשפוגמי שכ מכל
מכל השערה, מחוט יותר ושלו חס
וחוטאי כשפוגמי שכ וכל שכ
ממש עבירות ושלו חס ועוברי
הרבה כשעוברי בפרט ,ליצל רחמנא
שהעוונות עד ליצל רחמנא ושלו חס

מספר... עעעעלללל9רבו ככככששששממממססססתתתתככככלללליייי וווובבבבוווווווודדדדאאאאיייי
ייייששששרררראאאאלללל קקקקדדדדווווששששתתתת ללללפפפפיייי ההההפפפפגגגגממממיייי ררררייייבבבבוווויייי עעעעצצצצ

............ווווששששללללוווו חחחחסססס תתתתקקקקווווהההה אאאאפפפפסססס ככככממממעעעעטטטט

ואמרו:ווווההההממממללללאאאאככככיייי טענת את סיימו
האמת !עול של רבונו

ד).הגזראשית8. אות ג (הלכה

נפתליעל9. רבי הגה"ק של ביתו דלת

דפיקות נשמעו זצ"ל, מראפשיץ

יקר יהודי עמד ובפתח נפתחה הדלת חלושות.

בקרקע... כבושות ופניו

והכניסורבי הטובות בידיו בו אחז נפתלי

מספר'? אתה 'מה לביתו.

הוציאוהאיש הלב, את השוברת אנחה נאנח

חטאים מפורטים ובו ענק דף מכיסו

הדף את הראה הוא מספר... לאין ועוונות

עויתי חטאתי ימי כל 'רבי, לו: ואמר לרבי

הרהורי בקרבי התעוררו ולבסוף ופשעתי,

הגעתי ואז לנפשי. תיקון וחפשתי תשובה,

לו והראתי מקאלעף אייזיק רבי להגה"ק

לי נתן ובסוף וחשב חשב הוא הדף. את

וסיגופים. צומות הכוללים תשובה, תיקוני

לקיים בכחי שאין הבנתי ממנו שיצאתי ואחר

רבי אליכם. באתי ולכן לי, אמר שהוא מה את

לי'! עזרו

אמר:רבי ואחר בדומיה דבריו את שמע נפתלי

רע, כך כל שבשמים אבינו לך עשה מה

  
     



הברכה הפרשיות),וזאת של סופ (שהיא

פרשת את לקרוא מתחילי אנו מיד
הפרשיות).בראשית של תחילת 7(שהיא

וווובבבבננננווווססססלכעושי שאנו מהחיבור חו)

התורה), רביבקריאת ישנ
את בדרשותיה שמקשרי מהדרשני
אנו וא לתחילתה, התורה סו

נתחיל אנו אבל ...בעקבותיה נל
מההתחלה...

דבריההההאאאאררררהההה:::: על מבוססת זו שיחה
הלכות ריביתהליקוטי (הלכות

טזכו), אותיות ה נתהלכה רבי להגה"ק
נטרח לא כי בזה ודי זיע"א. מברסלב

...פע בכל זאת לציי

תתתתזזזזככככררררננננוווו ככככיייי אאאאננננוווושששש ממממהההה

בראששתבבבבממממההההלללל הבריאה ימי
ונת המלאכי את הקב"ה
קרא ואז ושליחות. תפקיד אחד לכל
אד לברוא ברצוני ואמר: הקב"ה לה

?דעתכ מה

ווווממממגגגגלללליייישהמלאכי חז"ל לנו
קבוצות. לארבע נחלקו

במדרש אמרו פרשהוכ רבה (בראשית

ה): אות ח

הקב"האאאאממממרררר שבא בשעה ,סימו רבי
נעשו הראשו אד את לבראות
וחבורות כיתי כיתי השרת מלאכי
ומה יברא אל אומרי מה חבורות,

יברא... אומרי

חסדי,חחחחססססדדדד גומל שהוא יברא,  אומר
.שקרי שכולו יברא, אל  אומר ואמת

צדקות.צצצצדדדדקקקק עושה שהוא יברא,  אומר
קטטה. דכוליה יברא, אל  אומר שלו

והשליכוממממהההה אמת נטל הקב"ה? עשה
אמת לות" שנאמר: וזה ,לאר

יב)ארצה" ח, שני(דניאל נשארו (וממילא 
אחת וקבוצה יברא, שאומרות קבוצות

יברא), אל האד...שאומרת את וברא

בביאורווווההההננננהההה להרחיב הרבה יש
קבוצות ארבע של טענותיה
דבריה בביאור נתמקד אנו א הללו,
לא האמת שמצד שטענה הקבוצה של

...האד את לברוא כדאי

התורהוהאמת כל של סיומה דוקא שלאו

בחומש אפילו אלא לתחילתה, קשורה

וכו'... בפרשהאחת ולארקזאתאלאאפילו אחד,

כתב זיע"א7. זמרא בן דוד רבי הגה"ק

רעט), אלף ח"ד הרדב"ז, וז"ל:(שו"ת

הברכה' 'וזאת סיום אחר מיד לסמוך נהגו

נחמד טעם בזה לי יש 'בראשית'... מתחילין

על בתחילתו,והוא סופו לנעוץ הסוד. דרך

סופן 'נעוץ יצירה: ספר בעל שאמר כמו

עיי"ש. בתחילתן'...

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



  
    



ההההחחחחטטטטאאאא ששששפפפפללללוווותתתת גגגגוווודדדדלללל

שלההההקקקקבבבבווווצצצצהההה רבונו וטענה: להקב"ה ניגשה
בריאה לברוא רוצה אתה !עול
יהיה גופו  קצוות משני מורכבת שתהיה
תהיה נפשו ואילו וגס, עב מחומר עשוי
ממש! ממעל אלוקה חלק בתכלית, אלקית

בכלווווההההוווואאאא היחידה הבריאה יהיה
בחירה כח לה שיהיה המציאות
נפשו. אחרי ללכת או גופו אחרי ללכת א

רצונ.ווווממממככככחחחח על לעבור תוכל היא בחירתה

צריררררבבבבווווננננוווו אתה מה בשביל !עול של
על שתעבור בריאה לברוא
לברוא צרי אתה מה בשביל ?רצונ
שבתוכה? אלוקה בחלק שתפגו בריאה

ממש.ווווללללאאאא איסורי על מדברי אנחנו אי .
בכוונת יחסר רק הוא א אפילו אלא

אותו! לברוא כדאי לא כבר  המצוות

הלכות:ווווזזזזהההה הליקוטי 8לשו

בשרשוככככיייי ישראל קדושת לפי בוודאי
כחוט ימיו כל פוג הוא א אפילו
פג כ ג הוא ,ושלו חס אחת השערה

מאוד, ונורא ררררחחחחווווקקקקייייגדול ייייששששרררראאאאלללל ככככיייי
ממממיייינננניייי ווווממממככככלללל ווווששששללללוווו חחחחסססס ממממעעעעוווווווו ללללגגגגממממרררריייי

,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס פפפפגגגגממממייייכשפוגמי שכ מכל
מכל השערה, מחוט יותר ושלו חס
וחוטאי כשפוגמי שכ וכל שכ
ממש עבירות ושלו חס ועוברי
הרבה כשעוברי בפרט ,ליצל רחמנא
שהעוונות עד ליצל רחמנא ושלו חס

מספר... עעעעלללל9רבו ככככששששממממססססתתתתככככלללליייי וווובבבבוווווווודדדדאאאאיייי
ייייששששרררראאאאלללל קקקקדדדדווווששששתתתת ללללפפפפיייי ההההפפפפגגגגממממיייי ררררייייבבבבוווויייי עעעעצצצצ

............ווווששששללללוווו חחחחסססס תתתתקקקקווווהההה אאאאפפפפסססס ככככממממעעעעטטטט

ואמרו:ווווההההממממללללאאאאככככיייי טענת את סיימו
האמת !עול של רבונו

ד).הגזראשית8. אות ג (הלכה

נפתליעל9. רבי הגה"ק של ביתו דלת

דפיקות נשמעו זצ"ל, מראפשיץ

יקר יהודי עמד ובפתח נפתחה הדלת חלושות.

בקרקע... כבושות ופניו

והכניסורבי הטובות בידיו בו אחז נפתלי

מספר'? אתה 'מה לביתו.

הוציאוהאיש הלב, את השוברת אנחה נאנח

חטאים מפורטים ובו ענק דף מכיסו

הדף את הראה הוא מספר... לאין ועוונות

עויתי חטאתי ימי כל 'רבי, לו: ואמר לרבי

הרהורי בקרבי התעוררו ולבסוף ופשעתי,

הגעתי ואז לנפשי. תיקון וחפשתי תשובה,

לו והראתי מקאלעף אייזיק רבי להגה"ק

לי נתן ובסוף וחשב חשב הוא הדף. את

וסיגופים. צומות הכוללים תשובה, תיקוני

לקיים בכחי שאין הבנתי ממנו שיצאתי ואחר

רבי אליכם. באתי ולכן לי, אמר שהוא מה את

לי'! עזרו

אמר:רבי ואחר בדומיה דבריו את שמע נפתלי

רע, כך כל שבשמים אבינו לך עשה מה

ז

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



  
    



את להכשיל הצליח הוא כידוע, דבר,
איסור... באכילת הראשו אד

העצומהבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת נשמתו החטא,
(הראשו אד התפרקה(של

הסתלקלשלשה ממנה חלק ,חלקי
בתוכו נשאר ממנה חלק (שהרילמעלה,

חי), נשאר הוא דבר של והחלקבסופו
הקליפות... עמקי לתו נפל השלישי

לעמקיאאאאחחחחדדדד שנפלו נשמות מאות
דוד של נשמתו היתה הקליפות
נשמה היתה שהיא ומכיו ישראל, מל

ועצומה בה)גדולה תלוי הגאולה סוד (וכל

שלא באדיקות הקליפות עליה שמרו
...לעול מה תצא

דודששששנננניייי של נשמתו על חלפו ארוכות
,הזמ הגיע ואז הקליפות... בשבי

מהשבי... היציאה של הרגע הגיע

לבריאתבבבבששששננננתתתת תתנ"ד אלפי ב'
בת ונצבת לישי נולד העול

דוד. שמו ויקראו תינוק עדאל

משביאאאא יצא עתה שרק מכיו
ילדותו מימי עוד הוצר הקליפות
ולאי שיעור לאי בזיונות לקבל
והגלי המשברי בכל ולהתנסות מספר,
חלישות ודחיה, בדידות :האפשריי
והכפשות. רדיפות ובזיונות, דעת

לא אחד א מכל: האיומה וההרגשה
אותי! אוהב

המשיכוווווגגגג ,למל ונמשח שזכה אחרי
וכמו אותו, ולהשמי אותו לבזות
ראי מערת ר" אמר: בעצמו שהוא
קר איבי מצמיתי עצמ ח נאי

איב" אז גזלי לא ה)...אר סט, תהלי) 

שלמטה,ווווההההוווואאאא מהאנשי רק הורחק לא
ג הורחק אלא .באר כא

חז"ל אמרו וכ ג:)מלמעלה! ששנתו(ברכות
של הראשו בחצי היתה תמיד דוד של
ספרות דקות נמשכת היתה והיא הלילה,

נשמי), משיתי הקצרצרה(פחות בשינה וג
...מבהילי חלומות חול היה הוא 10הזו,

המקרהוווואאאאזזזז,,,, קרה שנה 48 ב בהיותו
ומאותה שבע, בת ע המפורס
יו עד  הקודש רוח ממנו נסתלקה עת

הקודש!)...מותו! רוח ללא יו 8030)

לאבקדדדדוווודדדד נהפ ,לרסיסי נשבר המל
מאומצת, עבודה של שנה 48 פורח...
ובסו החומר, ועיבוד הגו כיתות של

הכל!... הפסדתי

להתחזקאאאא הצליח הוא זאת למרות
החל והוא לנפשו, תיקו ולחפש

התשובה... בעבודת

וזה מלובלין10. הכהן צדוק רבי הגה"ק לשון

כח):זיע"א ס"ק ז אות חרוץ, 'כל(מחשבות

טוב' חלום ראה לא דוד של נה:),ימיו והיה(ברכות

מלכותו... וניטל אויביו ביד נופל שהוא לו חולם

  
    



כולו שהרי האד את לברוא כדאי שלא
ועוונות! חטאי

קיבלווווככככממממוווו לא הקב"ה כתבנו, שכבר
יקטרגו שלא וכדי ,טענת את

.האד את וברא לאר השליכ

ווווצצצצררררייייה והרי בטענהלהבי צודקי
ה'? השליכ ומדוע שלה

זה?וווובבבבככככלללללללל פתרו מ איזה ,להבי צרי
?לאר להשלי

נוספת...ווווננננבבבבייייאאאא קושיא

ססססננננייייגגגגוווורררר?!?!?!?! ננננעעעעששששהההה קקקקטטטטייייגגגגוווורררר

נבראבבבבייייוווו הבריאה של הששי
נשמה ניתנה ובו ,הראשו אד
בתוכה שכללה ענקית, נשמה עצומה,
לקח והקב"ה הנשמות... איל כל את

.עד הג לתו והכניסו אותו

אד,וווואאאאזזזז לו: ואמר הקב"ה אליו התגלה
אלקי', 'אזור בתו פה נמצא אתה
.ומרומ מקודש וטהור, ז הכל פה
מצוה על אות לצוות ברצוני זאת ובכל

אסורות. מאכלות תאכל אל אחת:

אסורוווואאאאדדדד מאכל איזה שאל: הראשו
פה? יש

טובווווההההקקקקבבבב""""הההה הדעת ע פירות השיב:
האיסור. מאכלי ה ורע

שלאאאאדדדד ואורה עד בג ישב הראשו
שלהשכינה ביותר העליונה (המדרגה

והטהור.השכינה) הז גופו דר האירה
'הסתנוורו' סביבו שהיו הנבראי וכל
וה דרכו, שהאירה האור מעוצמת
קדוש לעומתו: ואמרו סביבו עמדו

קדוש!...

אאאאדדדד!?לכ קרה מה הזדעזע: הראשו
בואו !כמותכ נברא רק אני

.עול לבורא ונשיר ביחד

חוככככלללל כול לשירתו. הצטרפו הנבראי
הנחש!... ,נכו נחשת אחד... מיצור

אניההההננננחחחחשששש !או' וחשב: בצד עמד
של ובסופו ...!'שירי שונא

נגדו? כך כל ולחטוא אותו לצער הרבית אשר

מקאלעף הרב לך שנתן התשובה תיקוני הרי

אשר והפשעים העוונות נגד המה מועטים עוד

לבכות נפתלי רבי והתחיל יתברך, נגדו מרית

מאוד...

ונפלהבעל מאוד, מכך נבהל הזה תשובה

ממנו. נשמתו פרחה שכמעט עד ארצה

נפשו את להחיות מוכרחים והיו שמה ונתעלף

פעמים... כמה היה וכן בכייתו, מרירות מרוב

תדאגאחר אל תשובה: להבעל הרבי אמר כך

תכופר, וחטאתך עוונך סר כי מאומה,

החטא, ועזיבת החרטה היא התשובה עיקר כי

לשלום... וברכו עכשיו, תיקנת כבר (תפארתוזה

כ"ץ). ירמיה רבי לגאון רז, עמוד ח"ג - למשה

לעילוי נשמת אברהם חטנבבה בן אירן ז"ל
ואירן טובה בת טובה ז"ל - תנצב"ה
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ספרות דקות נמשכת היתה והיא הלילה,
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המעוניינים להקדיש לברכה, לרפואה
ולעילוי נשמת יקיריהם:   08-37-40-200 



  
       



ייייתתתתבבבברררר אאאאוווותתתתוווו ללללההההככככיייירררר  ההההבבבבררררייייאאאאהההה תתתתככככללללייייתתתת

נו''''ההההוווואאאא ההר. ראש אל לבדו העפיל
התגלה  שקיעה שעת של מרהיב
שיד מרהיבי וצבע טבע שדות עיניו. לנגד
דעתו, את הרחיבו  בה נגעה לא אד
בי דמדומי מתו הטובלת והשמש
הוא לבו. את רוממה  שבאופק התכלת
לחיות הטבע, ע להתמזג השתוקקות חש

לנצח... השאו מ להתנתק ההויה, את

,,,,הרגישככככאאאא הוא הבראשיתי, הטבע מול
פנימית שלוה מי שהיא, כל רגיעה
ציפורי של עליז ניגו אותו... המלטפת
ומיד מחשבותיו... רצ את קטעה שיר
'איפה :אליה שוב לחזור ניסה הוא
לשוטט... המשיכו ומחשבותיו הייתי'?!...

בכל''''ממממסססספפפפרררר שאפתי לי. קרה זה פעמי
בפע למשהו. להגיע נפשי

בנו" אבשלום מפני "בבורחו מזמור פרקשר (שם

בבורחוג). גדולה, הכי בצרה נתון היה כשהוא

קרבת את שם גילה הוא ובשרו, עצמו בנו, מפני

מכך. שיוצא המיוחד שמים והכבוד האלקים

בכינורדוד "אפתח בתהלים: כותב המלך

ה).חידתי" איזו(שםמט, חידתהחייםהיא-

הזה? בעולם והירידות ההסתר בכל יש תועלת

עםאת הכינור, עם המלך דוד פותר הזו החידה

מעליות מורכב תמיד הניגון הנגינה.

הוא הניגון של והמרגש המיוחד החלק וירידות.

ולא תעלה שרק מנגינה זאת, ובכל העולה, החלק

של היופי טעם. וחסרת צורמנית תהיה תרד,

מהמנגינה חלק שלה. המורכבות הוא המנגינה

בטונים השני והחלק נמוכים בטונים הוא

וירידות. עליות יש קטע כל בתוך וגם גבוהים,

והירידותהיופי מהעליות כן גם הוא החיים של

כבוד הגילוי שבהם. המורכבות שבהם,

מהתנודות, דוקא בא החיים של הנפלא שמים

וההסתר. הגילוי מצבי והירידות, העליות

בחייו,'למנצח קושי כל ניצח המלך דוד בנגינות',

ידע הוא הנגינה. עם הסתר, של מצב כל

יתברך לה' שנגרמת רוח הנחת את ולחוות לגלות

ביהודי יש מתיקות כמה שלו. ההסתר ממצבי

האמונה! בכח הקשים בזמניו בהשם שקשור

היהודי,דוד של חייו מנגינת את גילה המלך

שמים. כבוד כולה שכל מנגינה

כחעם את לנו מסר המלך דוד התהלים ספר

המתיקות את למצוא הכח שלו, הנגינה

בחיים. מצב בכל האלקות שבגילוי

הואספר ה'כתובים'. מספרי הוא התהלים

רוח של מאוד גבוהה בדרגה כתוב

כל נגד מכוונות שבו ואות תיבה וכל הקודש

נשמותישראלבמשךכלהדורות... כל העוברעל

לאלקותספר להתחבר לנו עוזר התהלים

הודיה של במצב בחיים, מצב שבכל

רוממות במצבי ח"ו, מצוקה של במצב כמו

מלמד הוא הסתר. של במצבים כמו הנפש

שמים כבוד מנגינת את לגלות אותנו

של המיוחדת האמונה מצב, כל של המיוחדת

מצב... כל

תהלים...אשרי יוםקוראכמהפרקי שבכל יהודי

  
    



תשובהווווממממאאאאוווותתתתהההה של נפלאה תקופה
נ"א פרק לנו נשאר יומית יו
"למנח :בפסוקי המתחיל בתהלי

לדוד: הביא11מזמר נת אליו בא 
בע" ת אל א אב).אר נב, תהלי) 

שעברבבבבפפפפררררקקקק המשבר מבואר זה
ואת החטא, אחרי המל דוד

והואההתחזקות מחדש, להתחיל שלו
ואמר הקב"ה לבי בינו להתבודד החל

ונוראות... גדולות תפילות

הקב"הוווובבבבתתתתוווו מאת הרחמי בקשת
"חפצ אמת ה" :כ אמר

ח), פסוק הרי(ש עול של רבונו
האמת מכח ולכ באמת, חפ אתה

לי! תמחל

מצדוווובבבבקקקקששששהההה הרי לכאורה, מוזרה זו
צרי שחוטא יהודי האמת
הקטיגור, היא לכאורה והאמת להענש,

בזכותה? מחילה ביקש ואי

המלללללככככאאאאווווררררהההה שדוד יותר מתאי היה
ה' או חפצת' חסד ה' יבקש:

'מדת האמת)?...רחמי בזכות (ולא

נצטרווווככככדדדדיייי השאלות כל על לענות
ולכתוב... להמשי

דוד מזמור11. הזה, המזמור את פתח המלך

לדוד', מזמֹור 'למנּצח במילים ְְְִִֵַַַָהתשובה,

הקדושים ובספרים שמחה, של מילים שהם

מהם ובאחד שמח, הוא הסבריםמדוע כמה הביאו

אדם אליו ששלח יתברך לה' הודה שהוא מבואר

הנביא) נתן בדברים(את וברגש, בשכל להוכיח שיודע

הלב על יודעהמתקבלים שלא אדם מגיע היה (ואם

דבריו). את מקבל היה לא הוא אולי להוכיח

צביובענין אברהם רבי הגה"צ כתב זה

שליט"א 35),קלוגער עמוד אבקש, (אותך

שיש המיוחד הכלי הוא התהלים ספר וז"ל:

הזה. העולם של ההסתר בתוך להאיר כדי לנו

הניגוןלדוד את לגלות הכח את היה המלך

הבין המלך דוד בחיים. מצב כל של

כדי והכל יתברך, ה' מנהיג חייו כל שאת וידע

מתגלה בחיים מצב מכל שמים. לכבוד להביא

מתחברים החיים שכל עד אחר, שמים כבוד

שמים. כבוד של נפלאה למנגינה יחד

ניגוניקיימים שמחה, ניגוני שונים: ניגונים

מצב לכל געגועים... ניגוני דבקות,

שלו. הספציפי הניגון את התאים המלך דוד בחיים

שרכשהוא הוא מהשם, גלויים חסדים קיבל

לתודה" ק)."מזמור פרק (תהלים

"ברכי שר הוא הבריאה, מפלאי כשהתפעל

קד).נפשי" פרק חווה(שם הוא צרות, לו כשהיו

שר והוא יתברך בה' התלות של המתיקות את

אחסר" לא רועי ה' לדוד כג)."מזמור פרק (שם

אורי "ה' שר בהשם, הבטחון אור כשהרגישאת

אירא" ממי כז),וישעי פרק הרגיש(שם כשהוא

ה ההסתר, בעומק יתברך, מה' גילהרחוק וא

שהואמרוחקמה' לו שכואב אתהמתיקותבכך

"שיר - מנגינה חיבר הוא מזה וגם יתברך

ה"' קראתיך ממעמקים קל).המעלות פרק (שם

אצלוהחרטה התחברו בתשובה והחזרה

דכא עד אנוש "תשב - למנגינה

אדם" בני שובו ג),ותאמר צ, אפילו(שם המלך דוד

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



  
       



ייייתתתתבבבברררר אאאאוווותתתתוווו ללללההההככככיייירררר  ההההבבבבררררייייאאאאהההה תתתתככככללללייייתתתת

נו''''ההההוווואאאא ההר. ראש אל לבדו העפיל
התגלה  שקיעה שעת של מרהיב
שיד מרהיבי וצבע טבע שדות עיניו. לנגד
דעתו, את הרחיבו  בה נגעה לא אד
בי דמדומי מתו הטובלת והשמש
הוא לבו. את רוממה  שבאופק התכלת
לחיות הטבע, ע להתמזג השתוקקות חש

לנצח... השאו מ להתנתק ההויה, את

,,,,הרגישככככאאאא הוא הבראשיתי, הטבע מול
פנימית שלוה מי שהיא, כל רגיעה
ציפורי של עליז ניגו אותו... המלטפת
ומיד מחשבותיו... רצ את קטעה שיר
'איפה :אליה שוב לחזור ניסה הוא
לשוטט... המשיכו ומחשבותיו הייתי'?!...

בכל''''ממממסססספפפפרררר שאפתי לי. קרה זה פעמי
בפע למשהו. להגיע נפשי

בנו" אבשלום מפני "בבורחו מזמור פרקשר (שם

בבורחוג). גדולה, הכי בצרה נתון היה כשהוא

קרבת את שם גילה הוא ובשרו, עצמו בנו, מפני

מכך. שיוצא המיוחד שמים והכבוד האלקים

בכינורדוד "אפתח בתהלים: כותב המלך

ה).חידתי" איזו(שםמט, חידתהחייםהיא-

הזה? בעולם והירידות ההסתר בכל יש תועלת

עםאת הכינור, עם המלך דוד פותר הזו החידה

מעליות מורכב תמיד הניגון הנגינה.

הוא הניגון של והמרגש המיוחד החלק וירידות.

ולא תעלה שרק מנגינה זאת, ובכל העולה, החלק

של היופי טעם. וחסרת צורמנית תהיה תרד,

מהמנגינה חלק שלה. המורכבות הוא המנגינה

בטונים השני והחלק נמוכים בטונים הוא

וירידות. עליות יש קטע כל בתוך וגם גבוהים,

והירידותהיופי מהעליות כן גם הוא החיים של

כבוד הגילוי שבהם. המורכבות שבהם,

מהתנודות, דוקא בא החיים של הנפלא שמים

וההסתר. הגילוי מצבי והירידות, העליות

בחייו,'למנצח קושי כל ניצח המלך דוד בנגינות',

ידע הוא הנגינה. עם הסתר, של מצב כל

יתברך לה' שנגרמת רוח הנחת את ולחוות לגלות

ביהודי יש מתיקות כמה שלו. ההסתר ממצבי

האמונה! בכח הקשים בזמניו בהשם שקשור

היהודי,דוד של חייו מנגינת את גילה המלך

שמים. כבוד כולה שכל מנגינה

כחעם את לנו מסר המלך דוד התהלים ספר

המתיקות את למצוא הכח שלו, הנגינה

בחיים. מצב בכל האלקות שבגילוי

הואספר ה'כתובים'. מספרי הוא התהלים

רוח של מאוד גבוהה בדרגה כתוב

כל נגד מכוונות שבו ואות תיבה וכל הקודש

נשמותישראלבמשךכלהדורות... כל העוברעל

לאלקותספר להתחבר לנו עוזר התהלים

הודיה של במצב בחיים, מצב שבכל

רוממות במצבי ח"ו, מצוקה של במצב כמו

מלמד הוא הסתר. של במצבים כמו הנפש

שמים כבוד מנגינת את לגלות אותנו

של המיוחדת האמונה מצב, כל של המיוחדת

מצב... כל

תהלים...אשרי יוםקוראכמהפרקי שבכל יהודי

ז

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



  
       



עוד ואי המציאות, כל את והמחיה
14מלבדו...

לזכותוווועעעעתתתתהההה אפשר כיצד לדעת עלינו
אותו להכיר אפשר כיצד ,לכ

סיפר זיע"א,14. המוהרא"ש מתלמידי אחד

סא):וז"ל עמוד ח"א מוהרא"ש (שיחות

כמהפעם עם לטייל מוהרא"ש הלך אחת

סיפר ובדרך תמיד, כדרכו מתלמידיו

עבר ופתאום כדרכו, נפלאים וסיפורים שיחות

כלב. עם גוי לפניהם

ואמרוהתלהב מאוד, מאוד מוהרא"ש

יתברך אלקותו 'ראו לתלמידיו:

ומהווה שמחיה איך עצום, בגילוי עכשיו

על באצבעו והראה הבריאה', כל את ומקיים

באצבעו הראה כך ואחר 'דומם', ואמר: הארץ

ואחר 'צומח', ואמר: שם שהיו האילנות על

כך ואחר 'חי', ואמר: הכלב על הראה כך

וסיים: 'מדבר', ואמר: הגוי על באצבעו הראה

הוא'. גמור אלקות לכל הכל - 'כולם'

שזכינווהמשיך בשעה ואמר תלמיד אותו

ראינו הקדוש, מפיו זה דבר לשמוע

בלעדיו דבר שום שאין איך בחוש, והרגשנו בעינינו

האין אל כזה ביטול בעצמנו הכניס כי כלל, יתברך

כלל. ולספר לשער אפשר אי אשר הוא ברוך סוף

וז"ל:ותלמיד זה, כעין גם סיפר אחר

שלשזכיתי ובשעה הסדר, בליל אצלו לשהות

קם ואז הסדר. את סיימנו בלילה

הרחוב...מש אל החוצה ויצאנו לי, קרא ולחנו,

מאוד, מאוד ומאויים דבוק אז היה ומוהרא"ש

ואמר התלהב אז וגם חתול, לנגדם בא ופתאום

'צומח', הארץ, על והראה 'דומם', כנ"ל: לו

החתול, על והראה 'חי', האילנות, על והראה

עמו, לטייל שהלך האחד על והראה 'מדבר',

יתברך השם רק הוא, גמור אלקות 'כולכם

החיות גודל ואת וכו', כזה' בצמצום עצמו צמצם

מדביקות שמדבר בשעה שמרגישים והתענוג

כלל. ולספר לשער אפשר אי זה יתברך, הבורא

בוודרכו דבוק להיות לא 'אם תמיד: לומר

בעולם החיים של ׁשוים מה ְָָיתברך,

בו דבוקים להיות זוכים אם ולהיפוך, הזה,

החיים את צריכים מה אמת, בדביקות יתברך

הבא?' בעולם

בוואמר, דבוקים להיות אלא צריכים שאין

צריכים אין כבר אזי באמת, יתברך

אכפת לא וכבר הבא, עולם ולא הזה עולם לא

בו עצמו לדבק הזוכה אשרי דבר, שום לו

אמת! בדביקות יתברך

ואומר,ותמיד מאוד מאוד מוהרא"ש קובל

הזו הטרדה כל את צריך הוא שמה

וכן סביבו, תמיד שעומדים מהבחורים לו שיש

היתם לא אם 'הלא אליו, שבאים מהאברכים

יתברך בו עצמי ומדבק יושב הייתי אצלי,

להעתיק עלי ובשבילכם אמת, בדביקות

יתברך'. ממנו תמיד מחשבתי

הכרוכיםוהרבה אלו בכל נוזף פעמים

מה ולשלום, לחיים 'לכו אחריו:

אצלו תמיד לישב עלי הלא ממני, רוצים אתם

אותי'. מבלבלים ואתם יתברך,

זה[ובאמת שכל רואה לו, אמת שעין מי

כי בהתלבשות, עושה נ"י מוהרא"ש

שהוא אנשים בין אפילו לעצמו להזכיר רוצה

עצמו לדבק וצריכים ואצלו, אתו עמו, יתברך

רק הוא אליו, במקורבים שנוזף ובזה עמו,

  
       



,ונוצ חדש לרכב השתוקקתי הראשונה
על לחלו התחלתי אותו שהשגתי ואחר

אמריקה... בדרו חברי ע טיול

אהיהווווההההייייייייתתתתיייי לכ אזכה שכאשר בטוח
כל את לשוא, א .באד המאושר
האושר... מהרגשת חו השגתי, רצונותי

היאההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת אותי המלווה יומית היו
של ברורה לא תחושה

אוי והלחישה, ההההפפפפננננייייממממייייתתתת....ריקנות... ההההללללחחחחייייששששהההה
הכל'??? 'זה ברורה: בצורה 12הלוחשת,

השני:ררררקקקק במהל לי התברר אחד דבר
הא הבריאה. חידת חידה. כא יש

פשרה?'... את פע אי אדע

יודעיההההוווואאאא אנו א בתהיותיו, המשי
האד הכל! לא זה לא! ברורות:
'השק' את למלאות בשביל נברא לא
ושתיה, אכילה של ארעיות בהנאות שלו

'ירקות'... 13ושאר

אאאאדדדד...!יתבר אותו להכיר כדי נברא

הקדושווווככככ בזוהר מהימנא,אמרו (רעיא

ע"ב), מב ד אתבא ברא הקב"ה
 'לי דעמי גי' הבריאה

שהסיבהבבבבממממיייילללליייי מבואר אלו
הקב"ה ברא שבשבילה
שיכירו כדי היתה העול את
המהווה שהוא וידעו ,יתבר אותו

מבוא החיים'12. שלאחר 'החיים לחוברת

שליט"א. כהן זמיר הרב לגאון

כתב א),הרמח"ל13. פרק ישרים וז"ל:(מסילת

שום יוכל לא שכבר באמת ותראה

הוא האדם בריאת שתכלית להאמין שכל בעל

בעולם האדם חיי הם מה כי הזה, בעולם למצבו

הזה. בעולם ממש ושליו ששמח הוא מי או הזה,

בגבורות ואם שנה שבעים בהם שנותינו ימי

ואון, ורהבםעמל י),שמוניםשנה צ, בכמה(תהלים

כל ואחר וטרדות, ומכאובים וחלאים צער מיני

המות. שירבהזאת, ימצא לא אלף מני אחד

אילו הוא, וגם אמיתית. ושלוה הנאות לו העולם

העולם. מן ובטל עבר כבר שנה למאה יגיע

היהולא האדם בריאת תכלית שאם אלא עוד

זה מפני צריך היה לא הזה, העולם לצורך

שתהיה ועליונה חשובה כך כל נשמה בו שתנופח

שהיא שכן כל עצמם, המלאכים מן יותר גדולה

העולם. זה עינוגי בכל רוח נחת שום מוצאה אינה

במדרש לברכה זכרונם שלימדונו מה והוא

לשונם זו ז):קהלת, אות ו פרשה רבה "וגם(קהלת

תמלא" לא ז),הנפש ו, הדבר(קהלת למה משל

כל לה יביא אם מלך, בת שנשא לעירוני דומה,

בת שהיא כלום, לה חשובים אינם מהשבעולם,

עולם, מעדני כל לה הבאת אילו הנפש, כך מלך

העליונים. מן שהיא למה לה, כלום אינם

לברכהוכן זכרונם רבותנו פ"דאמרו (אבות

כרחךמכ"ב): ועל נוצר אתה כרחך על

הזה העולם אוהבת הנשמה אין כי נולד. אתה

לא ודאי כן אם בו. מואסת אדרבא אלא כלל

לתכלית בריאה יתברך הבורא בורא היה

בריאתו אלא ממנה. ונמאס חוקה נגד שהוא

כן ועל היא. הבא בעולם למצבו האדם, של

ובה לעבוד, ראוי לה כי זאת, נשמה בו ניתנה

וזמנו... במקומו השכר לקבל האדם יוכל

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



  
       



עוד ואי המציאות, כל את והמחיה
14מלבדו...

לזכותוווועעעעתתתתהההה אפשר כיצד לדעת עלינו
אותו להכיר אפשר כיצד ,לכ

סיפר זיע"א,14. המוהרא"ש מתלמידי אחד

סא):וז"ל עמוד ח"א מוהרא"ש (שיחות

כמהפעם עם לטייל מוהרא"ש הלך אחת

סיפר ובדרך תמיד, כדרכו מתלמידיו

עבר ופתאום כדרכו, נפלאים וסיפורים שיחות

כלב. עם גוי לפניהם

ואמרוהתלהב מאוד, מאוד מוהרא"ש

יתברך אלקותו 'ראו לתלמידיו:

ומהווה שמחיה איך עצום, בגילוי עכשיו

על באצבעו והראה הבריאה', כל את ומקיים

באצבעו הראה כך ואחר 'דומם', ואמר: הארץ

ואחר 'צומח', ואמר: שם שהיו האילנות על

כך ואחר 'חי', ואמר: הכלב על הראה כך

וסיים: 'מדבר', ואמר: הגוי על באצבעו הראה

הוא'. גמור אלקות לכל הכל - 'כולם'

שזכינווהמשיך בשעה ואמר תלמיד אותו

ראינו הקדוש, מפיו זה דבר לשמוע

בלעדיו דבר שום שאין איך בחוש, והרגשנו בעינינו

האין אל כזה ביטול בעצמנו הכניס כי כלל, יתברך

כלל. ולספר לשער אפשר אי אשר הוא ברוך סוף

וז"ל:ותלמיד זה, כעין גם סיפר אחר

שלשזכיתי ובשעה הסדר, בליל אצלו לשהות

קם ואז הסדר. את סיימנו בלילה

הרחוב...מש אל החוצה ויצאנו לי, קרא ולחנו,

מאוד, מאוד ומאויים דבוק אז היה ומוהרא"ש

ואמר התלהב אז וגם חתול, לנגדם בא ופתאום

'צומח', הארץ, על והראה 'דומם', כנ"ל: לו

החתול, על והראה 'חי', האילנות, על והראה

עמו, לטייל שהלך האחד על והראה 'מדבר',

יתברך השם רק הוא, גמור אלקות 'כולכם

החיות גודל ואת וכו', כזה' בצמצום עצמו צמצם

מדביקות שמדבר בשעה שמרגישים והתענוג

כלל. ולספר לשער אפשר אי זה יתברך, הבורא

בוודרכו דבוק להיות לא 'אם תמיד: לומר

בעולם החיים של ׁשוים מה ְָָיתברך,

בו דבוקים להיות זוכים אם ולהיפוך, הזה,

החיים את צריכים מה אמת, בדביקות יתברך

הבא?' בעולם

בוואמר, דבוקים להיות אלא צריכים שאין

צריכים אין כבר אזי באמת, יתברך

אכפת לא וכבר הבא, עולם ולא הזה עולם לא

בו עצמו לדבק הזוכה אשרי דבר, שום לו

אמת! בדביקות יתברך

ואומר,ותמיד מאוד מאוד מוהרא"ש קובל

הזו הטרדה כל את צריך הוא שמה

וכן סביבו, תמיד שעומדים מהבחורים לו שיש

היתם לא אם 'הלא אליו, שבאים מהאברכים

יתברך בו עצמי ומדבק יושב הייתי אצלי,

להעתיק עלי ובשבילכם אמת, בדביקות

יתברך'. ממנו תמיד מחשבתי

הכרוכיםוהרבה אלו בכל נוזף פעמים

מה ולשלום, לחיים 'לכו אחריו:

אצלו תמיד לישב עלי הלא ממני, רוצים אתם

אותי'. מבלבלים ואתם יתברך,

זה[ובאמת שכל רואה לו, אמת שעין מי

כי בהתלבשות, עושה נ"י מוהרא"ש

שהוא אנשים בין אפילו לעצמו להזכיר רוצה

עצמו לדבק וצריכים ואצלו, אתו עמו, יתברך

רק הוא אליו, במקורבים שנוזף ובזה עמו,

ז

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



  
     



ובוודאי והקדוש, הז קולו את לשמוע
,חכמי אמונת מתו שהקשיב מי שכל
מחדש... להיוולד  שיעור כל אחרי  זכה

בפרשתווווההההננננהההה שהיו השיעורי באחד
כ אמר בהעלות,נוע (אמרי

ד), מאמר  וזתו"ד:בהעלות

חושי:ההההקקקקבבבב""""הההה חמישה באד ברא
חוש מתחתיו הראיה, חוש

תחתיוהשמיעה, הריח, חוש תחתיו
חוש  ארבעת ותחת ,הטע חוש

המישוש.

ארבעהווווההההחחחחווווששששיייי כנגד מכווני הללו
חוש כנגד .יתבר שמותיו
חוש כנגד ע"ב. ש  שבעיני הראיה
חוש כנגד ס"ג. ש  באזני השמיעה
חוש וכנגד מ"ה. ש  בחוט הריח

."ב ש  שבפה הטע

שלווווההההננננהההה,,,, שבראשו החושי ארבעת
שבעה דר פועלי האד

פתחי(שערי בראשו:(שבעה שקיימי
ופיו. נחיריו שתי עיניו, שתי אזניו, שתי

הזוהר בתיקוני יגומבואר ד (הקדמה

ששששללללע"ב) רררראאאאששששוווו בבבביייי ההההקקקקבבבבללללהההה ששששייייששששננננהההה
ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבבבבבייייתתתת ששששההההייייתתתתהההה ללללממממננננווווררררהההה ההההייייההההוווודדדדיייי

האד של ראשו (הגולגולת)מכוו
השערי ושבעת המקדש, מנורת כנגד
קני שבעת כנגד מכווני שבראשו

המנורה...

יותר... ונפרט

במקדש,ההההננננהההה,,,, המנורה הדלקת בעני
התורה בהעלות)מצה (בפרשת 

פני מול ש"אל באופ תהיה שההדלקה
הנרות" שבעת יאירו ח,המנורה (במדבר

רש"יב). שמפרש הפסוק),וכפי (על

שאינו האמצעי הנר היינו המנורה שפני
ונצטווה המנורה. בגו אלא בקני
של הפתילות ראשי את להטות אהר
את להטות וכ ,הימניי הנרות שלשת
הנרות שלשת של הפתילות ראשי

האמצעי. הנר לכיוו השמאליי

בפניוווואאאאוווותתתתוווו היהודי. אצל ג יש עני
,שערי שבעה ישנ היהודי
קני צורת כפי ממש מכווני וה

באופ ייייממממייייהמנורה, ווווננננחחחחיייירררר וווועעעעיייי ששששאאאאווווזזזז
כנגד ה,,,,ההההייייממממנננניייייייי ההההממממננננווווררררהההה קקקקנננניייי ששששללללששששתתתת

ששששממממאאאאלללל ווווננננחחחחיייירררר וווועעעעיייי כנגדוווואאאאווווזזזז ששששללללששששתתתתה
ווווההההפפפפהההה ,,,,ההההששששממממאאאאלללליייייייי ההההממממננננווווררררהההה מכווקקקקנננניייי

ההההאאאאממממצצצצעעעעיייי....כנגד ההההקקקקננננהההה

אתווווצצצצרררריייי ולקדש להאיר היהודי
לה'. קודש כול שיהיו שעריו שבעת

לראותעעעעייייננננייייוווו פקוחות תהיינה האד של
וכ ,טהורי דברי ורק א
מישראל. אחד כל על טובה בעי להסתכל

לשמועאאאאזזזזננננייייוווו פתוחות תהיינה האד של
ה', לפני רצויי דברי ורק א

מישראל. אחד כל על שבח ודברי

  
     



נחמ רבי להגה"ק ומצאנו באמת. יתבר
לזכות שאפשר שאמר זיע"א מברסלב
:וה עבודה, סוגי שני ידי על רק לכ

אבריו.אאאא.... שבעת זיכו

לאלקות.בבבב.... הזולת את לקרב

אחד,ווווללללממממררררוווותתתת בעצ ה ,שני שה
שיש ורק !מוכרחי ושניה
את להכיר לזכות אפשר שניה את

באמת. אלקותו

החושי...ווווננננתתתתחחחחיייילללל שבעת בזיכו

ההההאאאאדדדד ששששבבבבפפפפנננניייי ההההננננררררוווותתתת ההההדדדדללללקקקקתתתת

אבאאאאאששששרררריייי את לראות שזכו העיני
מיכאל יור רבינו עט"ר מארי

בהיכל בבוקר בשבת עומד זיע"א אברג'ל
שזכו האזני אשרי ודורש, הכנסת בית

בנו גם להכניס רוצה כי ליה, מבטשין בבחינת

יתברך]. אלקותו

הבוראועל מדביקות מדבר כשמוהרא"ש רוב פי

ממש, הבחירה ביטול נעשה יתברך,

ואין כלל, יתברך בלעדיו אין שממש ומרגישים

יתברך. אלקותו הכל רק גשמיות, ואין טבע,

להיותופעם האדם שצריך מוהרא"ש, דיבר אחת

הת שבשעת עד יתברך, בו דבוק כך פילהכל

מציאותו אמיתת את רק ירגיש ולא יראה לא

זיע"א נחמן רבי אמר כאשר מוהר"ן,יתברך, (ליקוטי

נה), תורה שלאקמא עד כזה, לביטול לבוא צריך כי

שם. עיין בעצמו, המלך את רק יראה

זלמןוסיפר שניאור רבי הקדוש שהרב אז,

את פעם שאל ז"ל, התניא בעל מליאדי

מיטוואס בערע, ז"ל: בער דב הרבהקדושרבי בנו

געדאווענט? היינט היום?)האסטו התפללת מה (עם

הארת עם לו: לפניךתשתחוה'והשיב קומה 'וכל

וכו'... וכו' ועתיק אריך קומתאדםקדמון אפילו -

התפללתושאל מה ועם אבא, אביו: את בנו

עם התפללתי אני והשיב: היום? אתה

שוםהסטענדער... ראה שלא כזה ביטול אל שבא (היינו

בסטענדער). למטה פה גם והוא יתברך, אלקותו רק דבר,

בנו,ופעם עם מליאדי הקדוש הרב טייל אחת

ניגונו עם לומר והתחיל עמד ובדרך

ניגון): עם דיבר התניא בעל אתה(הרב בערע, בערע,

וכו', ועתיק באריך עכשיו שהואמטייל (והיינו

העליונים), ובעולמות ביחודים ודבוק (ומשךואנימעּין ְֵַ

איך...) און היינובתיבת האדמה... עם מטייל

למטה. פה יתברך אלקותו מגלה

ז"ל:וסיפר בער דב רבי הקדוש הרב בנו

עם מטייל 'ואני אבי, לי שאמר בשעה

רק כלל, אדמה לפני ראיתי לא האדמה'...

אבי המשיך כזה אלקות גילוי ממש, אלקות

יתברך. מאלקותו דיבורו בשעת הארץ על

בדביקותוכשסיפר אמרו מוהרא"ש זאת

על הקדושה באצבעו והראה כזו,

שכחנו רגע באותו אנחנו שגם עד האדמה,

יתברך. אלקותו את רק וראינו מהכל

שטיילועניין בשעה רבות, פעמים היה זה

חצות אחר אנשיבחוץ עם כדרכו

והיה ואברכים, בחורים היקרים, שלומנו

מגילוי ומדבר עומד הקדושה שיחתו בתוך

שכחנו אשר עד יתברך, הבורא דבקות אלקות

נמצאים... אנו היכן לגמרי

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



  
     



ובוודאי והקדוש, הז קולו את לשמוע
,חכמי אמונת מתו שהקשיב מי שכל
מחדש... להיוולד  שיעור כל אחרי  זכה

בפרשתווווההההננננהההה שהיו השיעורי באחד
כ אמר בהעלות,נוע (אמרי

ד), מאמר  וזתו"ד:בהעלות

חושי:ההההקקקקבבבב""""הההה חמישה באד ברא
חוש מתחתיו הראיה, חוש

תחתיוהשמיעה, הריח, חוש תחתיו
חוש  ארבעת ותחת ,הטע חוש

המישוש.

ארבעהווווההההחחחחווווששששיייי כנגד מכווני הללו
חוש כנגד .יתבר שמותיו
חוש כנגד ע"ב. ש  שבעיני הראיה
חוש כנגד ס"ג. ש  באזני השמיעה
חוש וכנגד מ"ה. ש  בחוט הריח

."ב ש  שבפה הטע

שלווווההההננננהההה,,,, שבראשו החושי ארבעת
שבעה דר פועלי האד

פתחי(שערי בראשו:(שבעה שקיימי
ופיו. נחיריו שתי עיניו, שתי אזניו, שתי

הזוהר בתיקוני יגומבואר ד (הקדמה

ששששללללע"ב) רררראאאאששששוווו בבבביייי ההההקקקקבבבבללללהההה ששששייייששששננננהההה
ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבבבבבייייתתתת ששששההההייייתתתתהההה ללללממממננננווווררררהההה ההההייייההההוווודדדדיייי

האד של ראשו (הגולגולת)מכוו
השערי ושבעת המקדש, מנורת כנגד
קני שבעת כנגד מכווני שבראשו

המנורה...

יותר... ונפרט

במקדש,ההההננננהההה,,,, המנורה הדלקת בעני
התורה בהעלות)מצה (בפרשת 

פני מול ש"אל באופ תהיה שההדלקה
הנרות" שבעת יאירו ח,המנורה (במדבר

רש"יב). שמפרש הפסוק),וכפי (על

שאינו האמצעי הנר היינו המנורה שפני
ונצטווה המנורה. בגו אלא בקני
של הפתילות ראשי את להטות אהר
את להטות וכ ,הימניי הנרות שלשת
הנרות שלשת של הפתילות ראשי

האמצעי. הנר לכיוו השמאליי

בפניוווואאאאוווותתתתוווו היהודי. אצל ג יש עני
,שערי שבעה ישנ היהודי
קני צורת כפי ממש מכווני וה

באופ ייייממממייייהמנורה, ווווננננחחחחיייירררר וווועעעעיייי ששששאאאאווווזזזז
כנגד ה,,,,ההההייייממממנננניייייייי ההההממממננננווווררררהההה קקקקנננניייי ששששללללששששתתתת

ששששממממאאאאלללל ווווננננחחחחיייירררר וווועעעעיייי כנגדוווואאאאווווזזזז ששששללללששששתתתתה
ווווההההפפפפהההה ,,,,ההההששששממממאאאאלללליייייייי ההההממממננננווווררררהההה מכווקקקקנננניייי

ההההאאאאממממצצצצעעעעיייי....כנגד ההההקקקקננננהההה

אתווווצצצצרררריייי ולקדש להאיר היהודי
לה'. קודש כול שיהיו שעריו שבעת

לראותעעעעייייננננייייוווו פקוחות תהיינה האד של
וכ ,טהורי דברי ורק א
מישראל. אחד כל על טובה בעי להסתכל

לשמועאאאאזזזזננננייייוווו פתוחות תהיינה האד של
ה', לפני רצויי דברי ורק א

מישראל. אחד כל על שבח ודברי

ז

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



  
     



המתקפל האוהל בין הצידנית, את פנימה לדחוק

עומדים ים, בבגדי ילדיו הניידת. הגז כירת לבין

פוקר גברת וחפצים. סלים ובידיהם סביבו

הקומה של המרפסת ממרומי הנעשה על חולשת

מגבוה הוראות לפעם מפעם ומשלחת השלישית,

חנוך מר בהגיע ולילדים. לבעלה קולות בקולי

המכונית קרבת אל לבנין הכניסה בשביל וילדיו

הוציא פוקר מר מבוכה. של שקט לרגע השתרר

ואמר: המטען תא למכסה מתחת ראשו את

בצורה מיד השיב חנוך מר חנוך! אדון טוב, בוקר

פוקר! אדון שלום, שבת מודגשת:

שניהבה של בראשם חלף מה לרגע נחשוב

בזה זה הסתכלו בו ברגע האבות

מהם אחד כל התייחס כיצד ברכות. והחליפו

הוויותיהם? שתי בין העימות ברגע זולתו אל

עליו,מר רחמנות מסכן, הרהר: בוודאי חנוך

ואת יודע, ואינו מכיר אינו השבת את

עליו! חבל מעולם. טעם לא קדושתה נועם

עליו.מר רחמנות מסכן, הרהר: בוודאי פוקר

ולעשות לכייף החוף אל לצאת במקום

חם קיץ ביום חגיגית לבוש הולך הוא חיים,

הרב איך ולשמוע כנסת בבית לשבת כדי כזה

זה מה תורה. בספר יודע.קורא לא הוא כיף

עליו! חבל מסכן,

אחדיחס כל הצדדים. לשני טבעי נראה זה הדדי

משנהו. על למטה מלמעלה מסתכל מהם

אחד כל פלנטות. בשתי עולמות, בשני חיים הם

שאינו ושכמהחבל נחותממנו, שהשני מהםסבור

הפלנטה של החוויות עולם את יודע ואינו מכיר

הטוב. למזלו חי, עצמו הוא שבה זו העליונה,

הפלנטותברור משתי אחת על יושב אתה שאם

המשנית הדעה על משקיף אתה שהזכרנו,

סובייקטיבית. מבחינה טבעי זה למטה. מלמעלה

אם אובייקטיבית מבחינה לדעת מענין אבל

כל ללא מזו זו אלו פלנטות הן מנותקות אמנם

ולקבוע, אותן לדרג ניתן שמא או ביניהן, יחס

התחתונה. ומי העליונה מי אובייקטיבית,

אוזןכדי נטה הבה לשאלתנו, לענות לנסות

יום. באותו יותר מאוחר שהתנהלו שיחות לשתי

וציודםבמכונית פוקר משפחת בני הטעונה

הילדים: אחד שאל הים, אל בדרך

הולכים חנוך, משפחת אלה, מדוע לי, תגיד אבא,

כמונו? לבלות לנסוע במקום הכנסת לבית

לנסועואבא יכולים לא הם השיב: פוקר

דתיים. הם כי להם אסור בשבת. לבלות

מיןהבן יש שבתשובה: המסר את קלטו ואחיו

של ידיהם הכובליםאת כבליםמסתוריים

מלהנות בעדם ומונעים חנוך משפחת בני

נהנים. פוקר, משפחת בני שהם, כפי מהחיים

חנוךבאותו של הילדים אחד שאל בערך זמן

של הילדים לי, תגיד אבא, אביו: את

אף כנסת? לבית פעם אף הולכים לא פוקר

לא פעם ואף קידוש, אצלם עושים לא פעם

זמירות? ושרים שבת סעודת יחד אוכלים

לאאבא בבית גדל פוקר אדון לא. השיב: חנוך

מה ילדיו את ללמד יכול לא הוא דתי.

אשמים, לא הם יודע. איננו עצמו שהוא

כמו בשבת לבלות נוסעים הם לכן מסכנים.

לחוף לטיול הגדול בחופש נסענו שאנחנו

ז מה אבל יודעים.הכינרת. לא בכלל הם 'שבת' ה

מהגם ברור: מסר נקלט חנוך מר מתשובת

חווינו ויודעים, מכירים אנחנו להם שיש

כלל. יודעים אינם הם לנו שיש מה אך אותו.

חינוך. העדר בגלל מהם נמנע זה

  
     



רצוננננחחחחייייררררייייוווו מלאי יהיו האד של
וכעס, א חרו מבחינת ונקיי
ח"ו. ניאו של צד מכל טהורות יהיו וכ

לתורהוווופפפפייייוווו שרת כלי יהיה האד של
ושאר לה' ותפילות הקדושה

.למיניה מצוה דיבורי

ממוווובבבבזזזזהההה נפלא, באור להאיר שיזכה
המקדש. כמנורת

יזכהוווואאאאזזזז,,,, אבריו שבעת זכו ידי על
בוראו! את להכיר

מוהר"ווווזזזזהההה הליקוטי תורהלשו (קמא

אליוכא): ואמר אהר אל "ר
הנרה ני מל אל הרת את העלת

הרת" בעת ב).יאיר ח, (במדבר 

שתהאוווופפפפייייררררשששש  'העלת' רש"י:
מאליה. עולה שלהבת

צרתני"ככככתתתתייייבבבב:::: וקד קלט,"אחור תהלי)

אותוה). משיג שאד שכל יש כי
מכונה הזה והשכל רבות, הקדמות ידי על
בלא לאד שבא שכל ויש 'אחור'. בש

וזה אלקי, שפע ידי על אלא הקדמה, שו
והתלהבות .פני בש ,'קד' בש מכונה
טבע כי השכל, תנועת מחמת נולד הלב
מהירות ולפי ,חו שמוליד התנועות

בלב. חו מוליד כ השכל, ננננממממצצצצאאאאתנועות
ללללאאאאדדדד ננננששששפפפפעעעע ששששההההששששככככלללל אאאאללללקקקקיייי,,,, ששששפפפפעעעע יייידדדדיייי עעעעלללל
בבבבששששוווו ללללההההששששתתתתממממשששש צצצצרררריייי ששששאאאאיייי בבבבממממההההייייררררוווותתתת,,,,
ששששללללההההבבבבתתתת ההההממממההההייייררררוווותתתת זזזזאאאאתתתת יייידדדדיייי עעעעלללל ההההקקקקדדדדממממהההה,,,,

ממממאאאאללללייייהההה.... תתתתממממיייידדדד עעעעווווללללהההה ההההללללבבבב

איאאאאבבבבלללל הנ"ל, שפעאלקי לבחינת להגיע
את שיקדש אלא לזה, לבוא אפשר
מאירי ה וה ואזניו, ועיניו וחוטמו פיו

הנ"ל... אלקי שפע ההההממממעעעעוווורררררררריייילו הההה הההה ככככיייי
ההההפפפפהההה ככככיייי ללללבבבבוווואאאא,,,, ההההננננ""""לללל אאאאללללקקקקיייי ששששפפפפעעעע אאאאתתתת
בבבבממממווווחחחח,,,, תתתתללללוווויייייייי ווווההההאאאאזזזזנננניייי ווווההההעעעעיייינננניייי ווווההההחחחחווווטטטט
בבבבבבבבחחחחייייננננתתתת ששששייייההההייייהההה ההההממממווווחחחח אאאאתתתת ממממעעעעוווורררררררריייי ווווהההה

............פפפפנננניייי בבבבבבבבחחחחייייננננתתתת ,,,,קקקקדדדד.עילאי עיי"שרזי

לזכאאאאיייישששש האד שיזכה ככל כגבורתו!
להכיר יזכה כ יותר, אבריו את

...!יתבר 15אותו

לה'ווווננננעעעעבבבבוווורררר הזולת קירוב השני, לשלב
...יתבר

כדי אלקותו15. את להשיג יוכל שיהודי

אבריו את לזכך עליו יתברך

עץ בול כמו 'תקוע' ישאר הוא לאו, ואם וחושיו,

דוד יוחנן רבי הגאון כתב זה ובעניין באדמה!

זיע"א 25),סלומון עמוד ח"ב יהודית, וז"ל:(בעין

באוירובוקרו שביתה לו קנה השקט שבת. של

יוצאים בניו ושני חנוך מר עולם. של

הכנסת. בבית שבת של שחרית לתפילת מביתם

שיחה בנחת, מהלך שחיו, בית תחת טליתו האב,

שבת. אומר וכולו ילדיו לבין בינו קולחת שקטה

שוקקמשטח המשותף הבית שבקדמת ִהחניה
מכנסים לבוש פוקר, מר פעילות.

ליד עומד גופיה, ספק חולצה ספק ומין קצרים,

ומנסה במכוניתו, תאהמטען המכסההמורםשל

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



  
     



המתקפל האוהל בין הצידנית, את פנימה לדחוק

עומדים ים, בבגדי ילדיו הניידת. הגז כירת לבין

פוקר גברת וחפצים. סלים ובידיהם סביבו

הקומה של המרפסת ממרומי הנעשה על חולשת

מגבוה הוראות לפעם מפעם ומשלחת השלישית,

חנוך מר בהגיע ולילדים. לבעלה קולות בקולי

המכונית קרבת אל לבנין הכניסה בשביל וילדיו

הוציא פוקר מר מבוכה. של שקט לרגע השתרר

ואמר: המטען תא למכסה מתחת ראשו את

בצורה מיד השיב חנוך מר חנוך! אדון טוב, בוקר

פוקר! אדון שלום, שבת מודגשת:

שניהבה של בראשם חלף מה לרגע נחשוב

בזה זה הסתכלו בו ברגע האבות

מהם אחד כל התייחס כיצד ברכות. והחליפו

הוויותיהם? שתי בין העימות ברגע זולתו אל

עליו,מר רחמנות מסכן, הרהר: בוודאי חנוך

ואת יודע, ואינו מכיר אינו השבת את

עליו! חבל מעולם. טעם לא קדושתה נועם

עליו.מר רחמנות מסכן, הרהר: בוודאי פוקר

ולעשות לכייף החוף אל לצאת במקום

חם קיץ ביום חגיגית לבוש הולך הוא חיים,

הרב איך ולשמוע כנסת בבית לשבת כדי כזה

זה מה תורה. בספר יודע.קורא לא הוא כיף

עליו! חבל מסכן,

אחדיחס כל הצדדים. לשני טבעי נראה זה הדדי

משנהו. על למטה מלמעלה מסתכל מהם

אחד כל פלנטות. בשתי עולמות, בשני חיים הם

שאינו ושכמהחבל נחותממנו, שהשני מהםסבור

הפלנטה של החוויות עולם את יודע ואינו מכיר

הטוב. למזלו חי, עצמו הוא שבה זו העליונה,

הפלנטותברור משתי אחת על יושב אתה שאם

המשנית הדעה על משקיף אתה שהזכרנו,

סובייקטיבית. מבחינה טבעי זה למטה. מלמעלה

אם אובייקטיבית מבחינה לדעת מענין אבל

כל ללא מזו זו אלו פלנטות הן מנותקות אמנם

ולקבוע, אותן לדרג ניתן שמא או ביניהן, יחס

התחתונה. ומי העליונה מי אובייקטיבית,

אוזןכדי נטה הבה לשאלתנו, לענות לנסות

יום. באותו יותר מאוחר שהתנהלו שיחות לשתי

וציודםבמכונית פוקר משפחת בני הטעונה

הילדים: אחד שאל הים, אל בדרך

הולכים חנוך, משפחת אלה, מדוע לי, תגיד אבא,

כמונו? לבלות לנסוע במקום הכנסת לבית

לנסועואבא יכולים לא הם השיב: פוקר

דתיים. הם כי להם אסור בשבת. לבלות

מיןהבן יש שבתשובה: המסר את קלטו ואחיו

של ידיהם הכובליםאת כבליםמסתוריים

מלהנות בעדם ומונעים חנוך משפחת בני

נהנים. פוקר, משפחת בני שהם, כפי מהחיים

חנוךבאותו של הילדים אחד שאל בערך זמן

של הילדים לי, תגיד אבא, אביו: את

אף כנסת? לבית פעם אף הולכים לא פוקר

לא פעם ואף קידוש, אצלם עושים לא פעם

זמירות? ושרים שבת סעודת יחד אוכלים

לאאבא בבית גדל פוקר אדון לא. השיב: חנוך

מה ילדיו את ללמד יכול לא הוא דתי.

אשמים, לא הם יודע. איננו עצמו שהוא

כמו בשבת לבלות נוסעים הם לכן מסכנים.

לחוף לטיול הגדול בחופש נסענו שאנחנו

ז מה אבל יודעים.הכינרת. לא בכלל הם 'שבת' ה

מהגם ברור: מסר נקלט חנוך מר מתשובת

חווינו ויודעים, מכירים אנחנו להם שיש

כלל. יודעים אינם הם לנו שיש מה אך אותו.

חינוך. העדר בגלל מהם נמנע זה

ז

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



  
     



אתנטיה להציג החילוניים בין היא רווחת

שמנועים כמי התורה שומרי הדתיים

היותם בגלל הזה העולם תענוגי צוף את מלטעום

חילוני: חושב לבו בסתר שם אי אולי דתיים.

אז וחלילה, חס צודקים, הדתיים אם נכון,

את לי יש לפחות אבל הבא, העולם את הפסדתי

בו. חלק אין שלדתיים והנאותיו, הזה העולם

רוחואשליה לשלוות היא חיונית זו עצמית

זה לשקול מבלי חילוני. אותו של

הכרח הבא, ועולם הזה עולם את זה לעומת

שהוא איזה רווח, איזה לו שיש לחשוב לו הוא

הדתי. השני, לצד שאין בלעדי חיובי צד

לקבלאת החילוני עלול חייו של האדיר הזעזוע

יגלה יגלה!),כאשר לו(והוא שנראה שמה

בה, חלק אין שלדתיים שלו, פרטית טריטוריה

שלו. מאשר פחות לא הדתי של נחלתו היא

האדם.לא את בו לענג אלא העולם את ה' ברא

למנוע כדי תענוגות ברא שה' להניח סביר לא

שקנתה טובה שאמא כמובן כפיו. מיצירי אותם

ילדיה את לעתים מזהירה טוב מכל ממתקים

לארוחה, סמוך השוקולד מן האהוביםלאלאכול

רק וכדומה. השינה לפני בסוכריות להרבות ולא

שנאה מתוך שאמא, למסקנה יגיע שוטה ילד

מיני תענוגות את מהם למנוע רוצה לילדיה,

במטרה נאמרו והסייגים ההגבלות המתיקה.

תענוגו את להרבות אף ואולי המתענג, על להגן

המותרת. במסגרת לו הניתן מן יהנה כאשר

20קשה מאכילת מאוד נהנה שילד לומר

מתפתל הוא שעה כעבור אם סוכריות

מאוד נהנה שילד ולומר לסכם קשה בטן. בכאבי

הוא חדשים 3 כעבור אם השינה לפני משוקולד

אצל טיפולים של ומכאיבה ארוכה סדרה עובר

שייכים שנים, ועשרות חדשים שעה, שינים. רופא

בלבד. כמותי הוא ביניהם ההבדל אחת. למסגרת

מאכליםקט:)(חוליןהגמרא רשימהשל מוסרת

לדעת נפשך חשקה אם אשר אסורים,

לאכול אתה יכול מהם, אחד של טעמו את

אם טעם. אותו בו ולטעום מסויים כשר מאכל

טעמו מהו אישית, בחויה לדעת, נפשך חשקה

הגמרא אשר מאכל שם לך מוצע חזיר, בשר של

החזיר. בשר לטעם זהה שטעמו עליו מעידה

הנאותיובמסגרת כל לפניך פתוחות ההגבלות

אם האדם. למען שנברא העולם של

החזיר בשר את דוקא לאכול מתעקש פלוני

לפסיכולוג. שיפנה האישית. בעייתו זו עצמו,

גםגם הנתונים הזה, העולם תענוגי בתחום

לשומר לו יתרון עדיין התורה, לשומר נתונים

היא ההנאה החילוני אצל החילוני. פני על התורה

עשה הוא נהנה, הוא בילה, הוא לא. ותו התכלית,

והנאותיו הזה העולם כל ה' עובד אצל וזהו. חיים,

ומודה ומברך אוכל, הוא למטרה. אמצעים הם

בהאף הכרוכה והכוונה הברכה זאת. לו שנתן למי

נופש, הוא מהאוכל. הפיסית ההנאה את מעלות

הגופניים מצבריו את ולחדש מעמלו לנוח במטרה

הנאה כל חייו. למטרת חתירתו המשך לקראת

מן חלק מהווה היא בה כלשהי במסגרת משתבצת

הכוללת. למטרה ואמצעי השלם

העולם,גישה להנאות המצוות שומר של זו

ממצה שהוא ללמדנו דיה לבדה היא

מסויים מעדן מהחילוני. יותר 'עולםהזה' מתוך

כי בשבוע כלשהו ביום החילוני ידי על נאכל

לאכול יצא הוא אז בפה', משעמם לו 'היה

על נאכל עצמו מעדן אותו טובה. מסעדה באיזו

הוא לקראתה השבת, בסעודת תורה שומר ידי

שזה ידעו ילדיו וכל זה, מיוחד מעדן ושמר קנה

בפי שווה המאכל טעם היה האם שבת'. 'לכבוד

השנים? את להשוות בכלל הניתן השנים?

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

  
     



ביןאחד ההבדל ניכר בו הבולטים התחומים

בלשונם שקרוי מה הוא לחילוני דתי

לאשה. איש בין היחסים תחום כלומר 'אהבה',

בו. להתגדר מקום החילוניים להם מצאו כאן

רק הוא ובלעדי למדי, נרחב שהוא זה, בתחום

זה תחום לדתיים. שנאסר ממה הם נהנים להם,

שפת וטלויזיה, קולנוע ותאטרון, ספרות מקיף

וכלל ריקודים, ואולמות ביןהים היחסים צורת

אלה, כל ובחברה. עבודה במקומות ונשים גברים

עליו, מוטבע ומתירנות גירוי של חותם כאשר

והם לו. אסור בו. ונחלה חלק לדתי אין באמת

מתפלשים מותר, שלהם החושבים החילוניים,

הזה. עולם הנאות כל חזות בה ורואים בהנאה

כמואם זה, בתחום שאף ויטען מישהו יבוא

הגדולות ההנאות הזה, העולם תחומי בכל

וכל ומצוות, תורה לשומרי שייכות והאמיתיות

גירויים של פרורים מלקטים אלא אינם השאר

מסבים אליו האהבה שולחן תחת ואשליות

בוודאי התורה, של החיים להלכות הנאמנים

אך הדברים. למשמע גבותיהם יזקפו רבים

המציאות! זוהי האמת! אומנם זוהי

ואשההקשר איש בין ביותר והמספק הנעלה

בכל הקשורים כאלה שנים בין הוא

אחד כל כאשר נוצר כזה קשר בזה. זה הוויתם

ומחנכם, ילדיו אב-אם את בשני רואה מהם

יחד חייהם. לכל נצח ברית הוא ביניהם והקשר

עבורם עליון ערך שהיא משפחה מקימים הם

החיים. לכל ולקושי ויוצריםאתהשותפותלטוב

שביניהםאחת הזה ב'יחד' העיקריות הנקודות

זולתו אין הבלעדיות. כלומר היחוד, הוא

עם השוואות אין עבורו. זולתה ואין עבורה

מחוץ חומד אינו והלב תרות אינן העינים אחרות.

אצל מהם אחד כל של זו בלעדיות השנים. ַלמעגל

מימד מקנהלו ביניהם, מרוממתאתהקשר השני

לה. דומה למצוא שקשה כזו איכותית ורמה עליון

פרוריםהנואף חוטף הוא החוצה. תמיד פוזל

למעגל מחוץ ושם פה אסורים

את גם לו שיש עצמו את ומשלה הנישואין

תוספת. וגם הנישואין דברמעגל של לאמיתו

שלו הנישואין מסגרת את רוקנו מעשיו

אם אלא פעם, אף זאת ידע לא והוא מתוכנה,

הגרושין. של לסטטיסטיקה יכנס כן

דברהקשר הוא בנישואין השניים בין

הוא השנים שבין הרזים רז שבצינעה.

ולנפש בלבד, לשניהם השייך עמוק נפשי משהו

האסורים הפרורים בו. חלק אין מלבדם חיה

להקים אותם המלקט של כושרו את משחיתים

לא הוא אבל גבוהה, איכותית ברמה בלעדי קשר

שאינם חיים לחיות יכול אינו הוא זאת. ידע

מהעצובההאשליה להם. שייך ושאינו לו שייכים

כפולה. להנאה זכה כאילו עצמו את משלה שהוא

צימוקיםמה המלקטים נוער בני הם עשוקים

זו כאשר נאפתה. בטרם עוד לעוגה, שנועדו

מה קיבר. פת כטעם יהיה שטעמה אפשר תיאפה

זאת. ומעודדת המתירה החיים שיטת עושקנית

השוואהמדידה לצורכי ההנאות של כמותית

נהנה אינו למשל שיכור להטעות. עלולה

של גדולה לכמות זקוק גופו יין. משתיית בעצם

ששתיית מי בבקבוקים. סובא הוא אותו אלכוהול

מירבית הנאה מפיק ומאופקת, מדודה אצלו יין

שלו הגרוי שסף שלו הטעם חוש טוב. יין מכוסית

הארומה גווני את בהנאה קולט מאוד, נמוך

הנהנה והוא המשקה, של ביותר הזעירים

בכך... שיכור ושכנע לך אך היין. מן האמיתי

ניצחונובדבר האמת, על נודה הבה אחד,

בניצחונם הודו חז"ל אף עבירה. עוברי

עלינו עדיפים הם שבה אחת הנאה יש זה.

ורק להם שמורה זו הנאה כי מוחלטת, בצורה

עבירה. לעוברי להם,



  
     



אתנטיה להציג החילוניים בין היא רווחת

שמנועים כמי התורה שומרי הדתיים

היותם בגלל הזה העולם תענוגי צוף את מלטעום

חילוני: חושב לבו בסתר שם אי אולי דתיים.

אז וחלילה, חס צודקים, הדתיים אם נכון,

את לי יש לפחות אבל הבא, העולם את הפסדתי

בו. חלק אין שלדתיים והנאותיו, הזה העולם

רוחואשליה לשלוות היא חיונית זו עצמית

זה לשקול מבלי חילוני. אותו של

הכרח הבא, ועולם הזה עולם את זה לעומת

שהוא איזה רווח, איזה לו שיש לחשוב לו הוא

הדתי. השני, לצד שאין בלעדי חיובי צד

לקבלאת החילוני עלול חייו של האדיר הזעזוע

יגלה יגלה!),כאשר לו(והוא שנראה שמה

בה, חלק אין שלדתיים שלו, פרטית טריטוריה

שלו. מאשר פחות לא הדתי של נחלתו היא

האדם.לא את בו לענג אלא העולם את ה' ברא

למנוע כדי תענוגות ברא שה' להניח סביר לא

שקנתה טובה שאמא כמובן כפיו. מיצירי אותם

ילדיה את לעתים מזהירה טוב מכל ממתקים

לארוחה, סמוך השוקולד מן האהוביםלאלאכול

רק וכדומה. השינה לפני בסוכריות להרבות ולא

שנאה מתוך שאמא, למסקנה יגיע שוטה ילד

מיני תענוגות את מהם למנוע רוצה לילדיה,

במטרה נאמרו והסייגים ההגבלות המתיקה.

תענוגו את להרבות אף ואולי המתענג, על להגן

המותרת. במסגרת לו הניתן מן יהנה כאשר

20קשה מאכילת מאוד נהנה שילד לומר

מתפתל הוא שעה כעבור אם סוכריות

מאוד נהנה שילד ולומר לסכם קשה בטן. בכאבי

הוא חדשים 3 כעבור אם השינה לפני משוקולד

אצל טיפולים של ומכאיבה ארוכה סדרה עובר

שייכים שנים, ועשרות חדשים שעה, שינים. רופא

בלבד. כמותי הוא ביניהם ההבדל אחת. למסגרת

מאכליםקט:)(חוליןהגמרא רשימהשל מוסרת

לדעת נפשך חשקה אם אשר אסורים,

לאכול אתה יכול מהם, אחד של טעמו את

אם טעם. אותו בו ולטעום מסויים כשר מאכל

טעמו מהו אישית, בחויה לדעת, נפשך חשקה

הגמרא אשר מאכל שם לך מוצע חזיר, בשר של

החזיר. בשר לטעם זהה שטעמו עליו מעידה

הנאותיובמסגרת כל לפניך פתוחות ההגבלות

אם האדם. למען שנברא העולם של

החזיר בשר את דוקא לאכול מתעקש פלוני

לפסיכולוג. שיפנה האישית. בעייתו זו עצמו,

גםגם הנתונים הזה, העולם תענוגי בתחום

לשומר לו יתרון עדיין התורה, לשומר נתונים

היא ההנאה החילוני אצל החילוני. פני על התורה

עשה הוא נהנה, הוא בילה, הוא לא. ותו התכלית,

והנאותיו הזה העולם כל ה' עובד אצל וזהו. חיים,

ומודה ומברך אוכל, הוא למטרה. אמצעים הם

בהאף הכרוכה והכוונה הברכה זאת. לו שנתן למי

נופש, הוא מהאוכל. הפיסית ההנאה את מעלות

הגופניים מצבריו את ולחדש מעמלו לנוח במטרה

הנאה כל חייו. למטרת חתירתו המשך לקראת

מן חלק מהווה היא בה כלשהי במסגרת משתבצת

הכוללת. למטרה ואמצעי השלם

העולם,גישה להנאות המצוות שומר של זו

ממצה שהוא ללמדנו דיה לבדה היא

מסויים מעדן מהחילוני. יותר 'עולםהזה' מתוך

כי בשבוע כלשהו ביום החילוני ידי על נאכל

לאכול יצא הוא אז בפה', משעמם לו 'היה

על נאכל עצמו מעדן אותו טובה. מסעדה באיזו

הוא לקראתה השבת, בסעודת תורה שומר ידי

שזה ידעו ילדיו וכל זה, מיוחד מעדן ושמר קנה

בפי שווה המאכל טעם היה האם שבת'. 'לכבוד

השנים? את להשוות בכלל הניתן השנים?

ז

  
     



ביןאחד ההבדל ניכר בו הבולטים התחומים

בלשונם שקרוי מה הוא לחילוני דתי

לאשה. איש בין היחסים תחום כלומר 'אהבה',

בו. להתגדר מקום החילוניים להם מצאו כאן

רק הוא ובלעדי למדי, נרחב שהוא זה, בתחום

זה תחום לדתיים. שנאסר ממה הם נהנים להם,

שפת וטלויזיה, קולנוע ותאטרון, ספרות מקיף

וכלל ריקודים, ואולמות ביןהים היחסים צורת

אלה, כל ובחברה. עבודה במקומות ונשים גברים

עליו, מוטבע ומתירנות גירוי של חותם כאשר

והם לו. אסור בו. ונחלה חלק לדתי אין באמת

מתפלשים מותר, שלהם החושבים החילוניים,

הזה. עולם הנאות כל חזות בה ורואים בהנאה

כמואם זה, בתחום שאף ויטען מישהו יבוא

הגדולות ההנאות הזה, העולם תחומי בכל

וכל ומצוות, תורה לשומרי שייכות והאמיתיות

גירויים של פרורים מלקטים אלא אינם השאר

מסבים אליו האהבה שולחן תחת ואשליות

בוודאי התורה, של החיים להלכות הנאמנים

אך הדברים. למשמע גבותיהם יזקפו רבים

המציאות! זוהי האמת! אומנם זוהי

ואשההקשר איש בין ביותר והמספק הנעלה

בכל הקשורים כאלה שנים בין הוא

אחד כל כאשר נוצר כזה קשר בזה. זה הוויתם

ומחנכם, ילדיו אב-אם את בשני רואה מהם

יחד חייהם. לכל נצח ברית הוא ביניהם והקשר

עבורם עליון ערך שהיא משפחה מקימים הם

החיים. לכל ולקושי ויוצריםאתהשותפותלטוב

שביניהםאחת הזה ב'יחד' העיקריות הנקודות

זולתו אין הבלעדיות. כלומר היחוד, הוא

עם השוואות אין עבורו. זולתה ואין עבורה

מחוץ חומד אינו והלב תרות אינן העינים אחרות.

אצל מהם אחד כל של זו בלעדיות השנים. ַלמעגל

מימד מקנהלו ביניהם, מרוממתאתהקשר השני

לה. דומה למצוא שקשה כזו איכותית ורמה עליון

פרוריםהנואף חוטף הוא החוצה. תמיד פוזל

למעגל מחוץ ושם פה אסורים

את גם לו שיש עצמו את ומשלה הנישואין

תוספת. וגם הנישואין דברמעגל של לאמיתו

שלו הנישואין מסגרת את רוקנו מעשיו

אם אלא פעם, אף זאת ידע לא והוא מתוכנה,

הגרושין. של לסטטיסטיקה יכנס כן

דברהקשר הוא בנישואין השניים בין

הוא השנים שבין הרזים רז שבצינעה.

ולנפש בלבד, לשניהם השייך עמוק נפשי משהו

האסורים הפרורים בו. חלק אין מלבדם חיה

להקים אותם המלקט של כושרו את משחיתים

לא הוא אבל גבוהה, איכותית ברמה בלעדי קשר

שאינם חיים לחיות יכול אינו הוא זאת. ידע

מהעצובההאשליה להם. שייך ושאינו לו שייכים

כפולה. להנאה זכה כאילו עצמו את משלה שהוא

צימוקיםמה המלקטים נוער בני הם עשוקים

זו כאשר נאפתה. בטרם עוד לעוגה, שנועדו

מה קיבר. פת כטעם יהיה שטעמה אפשר תיאפה

זאת. ומעודדת המתירה החיים שיטת עושקנית

השוואהמדידה לצורכי ההנאות של כמותית

נהנה אינו למשל שיכור להטעות. עלולה

של גדולה לכמות זקוק גופו יין. משתיית בעצם

ששתיית מי בבקבוקים. סובא הוא אותו אלכוהול

מירבית הנאה מפיק ומאופקת, מדודה אצלו יין

שלו הגרוי שסף שלו הטעם חוש טוב. יין מכוסית

הארומה גווני את בהנאה קולט מאוד, נמוך

הנהנה והוא המשקה, של ביותר הזעירים

בכך... שיכור ושכנע לך אך היין. מן האמיתי

ניצחונובדבר האמת, על נודה הבה אחד,

בניצחונם הודו חז"ל אף עבירה. עוברי

עלינו עדיפים הם שבה אחת הנאה יש זה.

ורק להם שמורה זו הנאה כי מוחלטת, בצורה

עבירה. לעוברי להם,

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



  
     



ינעם""מים ולחםסתרים (משליגנוביםימתקו

יז) ישט, העבירה לעובר הכתוב. אומר

אסור. מעשה עושה מעצםהעובדהשהוא הנאה

בגלל העבירה במעשה ננסכים ונועם מתיקות

בסתר. לעשותו הצורך בגלל גנוב, היותו

לולעתים, יש העבריין. את להבין אפשר אי

נאמן, יותר טוב, יותר יפה, יותר בבית

התשובה, זרים? בשדות לרעות לו למה ובהיתר.

שמה העובדה בעצם נעוצה הפרדוקס, למרבה

כבר זה מגרה, לא כבר זה בהיתר. הוא לו שיש

חפץ האיסור. של במתח הוא רוצה מותח. לא

רוצה אני מעלה: כלפי ההתרסה של באתגר הוא

רצוני! את ממלא ואני לי מתחשק משיג! ואני

אלאהנאה העבירה, מעשה מעצם אינה זו

לו תן עליה. הקבוע 'אסור' השלט מן

הקסם זה קסמו. פג וכבר בהיתר הדבר את

עצמית. מתוצרת הסובייקטיבי הפסיכולוגי

המצוות.זהו שומרי נחותים בו התחום

לעד. בו נחותים להיות שיעזרנו לה' אנו מתפללים

חייתופעה חיה הפרה בעולם. קיימת מעניינת

מפסידה היא מה כלל יודעת ואינה פרה

אדם, בני עם במגע באה היא אדם. שאינה מזה

עולמם. את מבינה אינה אבל אותם, רואה היא

היא ההנאות כל ותכלית ששיא סבורה היא

נתון שום וללעוס. באבוס הראש את לתקוע

זו. קביעה סותר אינו הפרהשבידה הצליחה לו

בוודאי היתה אז כי אדם, מהו לדעת אחד לרגע

מיאוש. מתאבדת או מבושה מתה

פעםלתוךקיבוצניק הציץ הצעיר אישהשומר

תגובתו ישיבה, אולםהלימודיםשל

מסכים הייתי לא אני אבל אותי, תהרוג היתה:

שלם יום לשבת שבעולם אופן בלילה)בשום (וגם

גיהנם. בשבילי זה גמרא. ספר מול ולהתנדנד

לפנילך יושבים שהואראהשם שהללו לו וספר

העליונה, התבונה בנועם שרויים הגמרא,

ולא החכמה, אצילות של רום בשמי מרחפים

הזה. העולם מנעמי כל תמורת יחליפום

במקצתילדי מכירים והוריהם פוקר משפחת

אבל חנוך. משפחת של חייה הליכות את

חודרים אינם הם גרידא, חיצונית הכרה זוהי

חסרים כי חייהם, של הפנימית ההוויה לתוך

לכך. והרצון הכלים את הם

כרוכהאיכות יותר גבוהה רוחנית חיים

ובפיתוחם. אישיים כלים בהכשרת

מתוך חלק הן מגבילות ומסגרות איפוק

רוחנית חיים לאיכות עצמי חינוך מערכת

ומטפס מצליח אתה וכאשר יותר. גבוהה

חיים איכות של יותר גבוהה לרמה ועולה

מכאן, שרואים מה כי לדעת אתה נוכח כזאת,

רואים לא אליה, שהעפלת החדשה הרמה מן

לא רק לא הנמוכה. הקודמת, הרמה מן משם,

מסוגלים לא אלא לראות, יכולים ולא רואים

מכאן. ברור שרואים מה לדמיין אפילו

הרמותאם שבעלי הרי הטוען, יטען כך,

סובלים אינם כי גורלם שפר הנמוכות

לעלות בשביל דבר עשו שלא מכך מאומה

יודעים אינם הם הרי יותר. גבוהות לרמות

הגבוהות. הרמות של קיומן על כלל

הדברים,בעולם פני הם אלה אכן הזה

כמו מאושר, לו מתהלך המפסיד

שהפסיד. למה כלל מודע אינו כאשר פרה,

ימיו כל שחי לפלוני הוא קשה,דומה בעוני

לילה ישן שלידו הקיר שבתוך כלל ידע ולא

היה רב מה לתאר נקל זהב. מטיל טמון לילה

מותו. לפני קצר זמן זה דבר לו נודע לו צערו

יקלענהבעולם הסוד, חכמי מפרשים כך הבא,

הרשע הקלע. בכף הרשע, נפש את ה',

  
     



בכף תיירה נפשו נמוכה, ברמה חייו את חי אשר

יראה הוא למעלה בהיותו מעלה. כלפי הקלע

הוא לעג. ולהן בחל בהן הגבוהות הרמות הן מה

שאין מכאן רואים מה שלו, בחושיו בעצמו יחוש

חי בה ואשר בא, ממנה מהרמה מ'שם', רואים

מאיכות עליון בעונג למעלה יחוש הוא ימיו. כל

פיתוח השגת על עמל שלא מאחר אך עליונה.

טבעי, בקנין לעצמו אותו רכש ולא זה, עליון

מעלה, כלפי אותו שקלעה היא הקלע כף אלא

וישקע ישוב מסלולו לשיא הגיעו שלאחר הרי

אותה הטבעית דרגתו אל הגיעו עד מטה כלפי

מה את אבל העשיה. בעולם בהיותו לעצמו אימץ

לנצח. ישכח לא שראה

להשלחדומה כבר יצטרך לא זה שרשע

על נצח צער של כזה גיהנם לגיהנם.

אחר. גיהנם מכל אותו יפטור שהפסיד מה

שלחסידים דין לבית הגיעה שפעם מספרים

אדם אחד, עגלון של נשמתו מעלה

בדינו שקלו הארץ. ועם בור והמוני, פשוט

סניגור מלאך קפץ אך לגיהנם. לשלחו ועמדו

במסירות זה עגלון זינק שפעם והזכיר אחד

שלמה עגלה הציל וכך משתולל סוס ועצר נפש

ברור נו, לתהום. מהידרדרות יהודים מלאה

גם אבל לגיהנם. לשלוח אפשר אי כזה שיהודי

מה וכי כזה. יהודי להכניס אפשר אי עדן לגן

עוסקים יהודים, יושבים שם הן שם? יעשה

יעשה הוא מה השכינה. מזיו ונהנים בתורה

זו? עילאית להנאה עצמו את הכשיר וכי שם?

עצמולבסוף העגלון את שישאלו הדין יצא

העגלון לו. ינתן וחפצו רוצה, הוא מה

עגלה אמר, כך הוא, רוצה הרבה. היסס לא

ושתיוחד אבירים, סוסים לשני רתומה טובה

מעלות בה אין אשר עיירות, שתי בין דרך לו

אחד דבר ועוד נוסעים. להובלת ומורדות,

משלמים הם כי כמרים יהיו שהנוסעים ביקש,

הסיפור, מסיים כך אומרים, דבר יודעי טוב...

בעגלהש  רבה בהנאה העגלון לו דוהר היום עד

בה שאין בדרך אבירים, סוסים לשני רתומה

כמרים. נוסעיו וכל ומורדות מעלות

ללמד,איננו בא זה שסיפור מה כל את מבינים

לא אם ברור: ממנו עולה אחד דבר אך

לרמה והנפשיים הרוחניים כליך את תכשיר

על שוט שהצלפת לחשוב ח"ו אתה עלול גבוהה,

בעולם לעמלך נצח שכר הוא סוסיך של גביהם

מה לאדם להעניק אפשר אי עדן בגן אפילו הזה.

כמה אחת על העשיה. בעולם כאן עליו עמל שלא

לראות אפילו לאדם ינתן לא הזה שבעולם וכמה

יותר. גבוהה מצפה מנקודת רק לראות שניתן מה

הרגשהאנו מתוך למטה מלמעלה צחקנו

גם העגלון. של הרוחנית למסכנותו טובה

היינו פוקר למשפחת חנוך משפחת בין בעימות

אשרינו! חנוך. משפחת של בצד הטוב, בצד

ב"ה טובה. בהרגשה זה מאמר מקריאת יצאנו

תודה הגבוהה. הרמה בעלי עם שחלקנו על

מעולה. אכן היא חיינו שאיכות לאל

הואאך מחולק וכי יחסי. זה כל אין האם

האפס מן הן בלבד? קבוצות לשתי העולם

לאין דרגות דרגות יש סוף האין ועד המוחלט

כבר השיג כי להשתבח יכול מאתנו מי סוף!

איכות רמת את האפשרית, חייו תכלית את

תחומי בכל האם ביותר? הגבוהה הרוחנית חייו

שכישורנו למקסימום עצמנו את פיתחנו החיים

לנו? מאפשרים הרוחניים

כלאותה לפני ניצבת עומדת עליונה תביעה

ועד ביותר הנמוך למן עולם, באי

מה ראייתך! טווח את הרחב עלה! לגבוה:

משם... רואים לא מלמעלה, מכאן, שרואים

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

יז) ישט, העבירה לעובר הכתוב. אומר

אסור. מעשה עושה מעצםהעובדהשהוא הנאה

בגלל העבירה במעשה ננסכים ונועם מתיקות

בסתר. לעשותו הצורך בגלל גנוב, היותו

לולעתים, יש העבריין. את להבין אפשר אי

נאמן, יותר טוב, יותר יפה, יותר בבית

התשובה, זרים? בשדות לרעות לו למה ובהיתר.

שמה העובדה בעצם נעוצה הפרדוקס, למרבה

כבר זה מגרה, לא כבר זה בהיתר. הוא לו שיש

חפץ האיסור. של במתח הוא רוצה מותח. לא

רוצה אני מעלה: כלפי ההתרסה של באתגר הוא

רצוני! את ממלא ואני לי מתחשק משיג! ואני

אלאהנאה העבירה, מעשה מעצם אינה זו

לו תן עליה. הקבוע 'אסור' השלט מן

הקסם זה קסמו. פג וכבר בהיתר הדבר את

עצמית. מתוצרת הסובייקטיבי הפסיכולוגי

המצוות.זהו שומרי נחותים בו התחום

לעד. בו נחותים להיות שיעזרנו לה' אנו מתפללים

חייתופעה חיה הפרה בעולם. קיימת מעניינת

מפסידה היא מה כלל יודעת ואינה פרה

אדם, בני עם במגע באה היא אדם. שאינה מזה

עולמם. את מבינה אינה אבל אותם, רואה היא

היא ההנאות כל ותכלית ששיא סבורה היא

נתון שום וללעוס. באבוס הראש את לתקוע

זו. קביעה סותר אינו הפרהשבידה הצליחה לו

בוודאי היתה אז כי אדם, מהו לדעת אחד לרגע

מיאוש. מתאבדת או מבושה מתה

פעםלתוךקיבוצניק הציץ הצעיר אישהשומר

תגובתו ישיבה, אולםהלימודיםשל

מסכים הייתי לא אני אבל אותי, תהרוג היתה:

שלם יום לשבת שבעולם אופן בלילה)בשום (וגם

גיהנם. בשבילי זה גמרא. ספר מול ולהתנדנד

לפנילך יושבים שהואראהשם שהללו לו וספר

העליונה, התבונה בנועם שרויים הגמרא,

ולא החכמה, אצילות של רום בשמי מרחפים

הזה. העולם מנעמי כל תמורת יחליפום

במקצתילדי מכירים והוריהם פוקר משפחת

אבל חנוך. משפחת של חייה הליכות את

חודרים אינם הם גרידא, חיצונית הכרה זוהי

חסרים כי חייהם, של הפנימית ההוויה לתוך

לכך. והרצון הכלים את הם

כרוכהאיכות יותר גבוהה רוחנית חיים

ובפיתוחם. אישיים כלים בהכשרת

מתוך חלק הן מגבילות ומסגרות איפוק

רוחנית חיים לאיכות עצמי חינוך מערכת

ומטפס מצליח אתה וכאשר יותר. גבוהה

חיים איכות של יותר גבוהה לרמה ועולה

מכאן, שרואים מה כי לדעת אתה נוכח כזאת,

רואים לא אליה, שהעפלת החדשה הרמה מן

לא רק לא הנמוכה. הקודמת, הרמה מן משם,

מסוגלים לא אלא לראות, יכולים ולא רואים

מכאן. ברור שרואים מה לדמיין אפילו

הרמותאם שבעלי הרי הטוען, יטען כך,

סובלים אינם כי גורלם שפר הנמוכות

לעלות בשביל דבר עשו שלא מכך מאומה

יודעים אינם הם הרי יותר. גבוהות לרמות

הגבוהות. הרמות של קיומן על כלל

הדברים,בעולם פני הם אלה אכן הזה

כמו מאושר, לו מתהלך המפסיד

שהפסיד. למה כלל מודע אינו כאשר פרה,

ימיו כל שחי לפלוני הוא קשה,דומה בעוני

לילה ישן שלידו הקיר שבתוך כלל ידע ולא

היה רב מה לתאר נקל זהב. מטיל טמון לילה

מותו. לפני קצר זמן זה דבר לו נודע לו צערו

יקלענהבעולם הסוד, חכמי מפרשים כך הבא,

הרשע הקלע. בכף הרשע, נפש את ה',

  
     



בכף תיירה נפשו נמוכה, ברמה חייו את חי אשר

יראה הוא למעלה בהיותו מעלה. כלפי הקלע

הוא לעג. ולהן בחל בהן הגבוהות הרמות הן מה

שאין מכאן רואים מה שלו, בחושיו בעצמו יחוש

חי בה ואשר בא, ממנה מהרמה מ'שם', רואים

מאיכות עליון בעונג למעלה יחוש הוא ימיו. כל

פיתוח השגת על עמל שלא מאחר אך עליונה.

טבעי, בקנין לעצמו אותו רכש ולא זה, עליון

מעלה, כלפי אותו שקלעה היא הקלע כף אלא

וישקע ישוב מסלולו לשיא הגיעו שלאחר הרי

אותה הטבעית דרגתו אל הגיעו עד מטה כלפי

מה את אבל העשיה. בעולם בהיותו לעצמו אימץ

לנצח. ישכח לא שראה

להשלחדומה כבר יצטרך לא זה שרשע

על נצח צער של כזה גיהנם לגיהנם.

אחר. גיהנם מכל אותו יפטור שהפסיד מה

שלחסידים דין לבית הגיעה שפעם מספרים

אדם אחד, עגלון של נשמתו מעלה

בדינו שקלו הארץ. ועם בור והמוני, פשוט

סניגור מלאך קפץ אך לגיהנם. לשלחו ועמדו

במסירות זה עגלון זינק שפעם והזכיר אחד

שלמה עגלה הציל וכך משתולל סוס ועצר נפש

ברור נו, לתהום. מהידרדרות יהודים מלאה

גם אבל לגיהנם. לשלוח אפשר אי כזה שיהודי

מה וכי כזה. יהודי להכניס אפשר אי עדן לגן

עוסקים יהודים, יושבים שם הן שם? יעשה

יעשה הוא מה השכינה. מזיו ונהנים בתורה

זו? עילאית להנאה עצמו את הכשיר וכי שם?

עצמולבסוף העגלון את שישאלו הדין יצא

העגלון לו. ינתן וחפצו רוצה, הוא מה

עגלה אמר, כך הוא, רוצה הרבה. היסס לא

ושתיוחד אבירים, סוסים לשני רתומה טובה

מעלות בה אין אשר עיירות, שתי בין דרך לו

אחד דבר ועוד נוסעים. להובלת ומורדות,

משלמים הם כי כמרים יהיו שהנוסעים ביקש,

הסיפור, מסיים כך אומרים, דבר יודעי טוב...

בעגלהש  רבה בהנאה העגלון לו דוהר היום עד

בה שאין בדרך אבירים, סוסים לשני רתומה

כמרים. נוסעיו וכל ומורדות מעלות

ללמד,איננו בא זה שסיפור מה כל את מבינים

לא אם ברור: ממנו עולה אחד דבר אך

לרמה והנפשיים הרוחניים כליך את תכשיר

על שוט שהצלפת לחשוב ח"ו אתה עלול גבוהה,

בעולם לעמלך נצח שכר הוא סוסיך של גביהם

מה לאדם להעניק אפשר אי עדן בגן אפילו הזה.

כמה אחת על העשיה. בעולם כאן עליו עמל שלא

לראות אפילו לאדם ינתן לא הזה שבעולם וכמה

יותר. גבוהה מצפה מנקודת רק לראות שניתן מה

הרגשהאנו מתוך למטה מלמעלה צחקנו

גם העגלון. של הרוחנית למסכנותו טובה

היינו פוקר למשפחת חנוך משפחת בין בעימות

אשרינו! חנוך. משפחת של בצד הטוב, בצד

ב"ה טובה. בהרגשה זה מאמר מקריאת יצאנו

תודה הגבוהה. הרמה בעלי עם שחלקנו על

מעולה. אכן היא חיינו שאיכות לאל

הואאך מחולק וכי יחסי. זה כל אין האם

האפס מן הן בלבד? קבוצות לשתי העולם

לאין דרגות דרגות יש סוף האין ועד המוחלט

כבר השיג כי להשתבח יכול מאתנו מי סוף!

איכות רמת את האפשרית, חייו תכלית את

תחומי בכל האם ביותר? הגבוהה הרוחנית חייו

שכישורנו למקסימום עצמנו את פיתחנו החיים

לנו? מאפשרים הרוחניים

כלאותה לפני ניצבת עומדת עליונה תביעה

ועד ביותר הנמוך למן עולם, באי

מה ראייתך! טווח את הרחב עלה! לגבוה:

משם... רואים לא מלמעלה, מכאן, שרואים

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.



  
    



ווווללללההההששששללללייייששששלללל ששששייייההההאאאא דדדדעעעעתתתתוווו,,,, אאאאתתתת
אאאאללללאאאא אאאאפפפפששששרררר אאאאיייי בבבבדדדדעעעעתתתת,,,,
אאאאדדדד בבבבנננניייי עעעע ששששעעעעווווססססקקקק עעעעססססקקקק יייידדדדיייי עעעעלללל
עעעעלללל ,,,,ייייתתתתבבבברררר ההההשששש ללללעעעעבבבבוווודדדדתתתת ללללקקקקררררבבבב

דדדדעעעעתתתתוווו............ ננננששששלללל זזזזהההה סתרייייידדדדיייי עיי"ש

נסתרות.

ההההזזזזווווללללתתתתווווננננממממצצצצאאאא קקקקייייררררוווובבבב יייידדדדיייי עעעעלללל ששששדדדדווווקקקקאאאא
ממממיייי אאאאתתתת ווווללללההההככככיייירררר ללללזזזזככככוווותתתת אאאאפפפפששששרררר

............ההההעעעעוווולללל ווווההההייייהההה ששששאאאאממממרררר

עלינווווועעעעתתתתהההה,,,, הללו, ההקדמות כל אחרי
לפני א השאלות, כל על להשיב
...האר בדרו ,קט למושב רגע נקפו כ

ווווייייגגגגייייעעעעהההה עעעעממממלללל אאאאיייישששש

אברג'לבבבבששששננננתתתת חנניה רבי עזבו תשי"ג
מרוקו מדינת את רינה ואשתו
ולאחר ישראל... לאר במסע והחלו
הגיעו ומייגע ארו טלטולי מסע

והתיישבו ישראל, שנתלאר בסו)

שבנגב.תשי"ד) ברוש במושב

שניווווככככעעעעבבבבוווורררר בי"ז(בער),שלש
,ב לה נולד תשי"ז בסיו
ומאותו מיכאל'... יור' שמו ויקראו
שלשי ומאה שני 58 במש יו
שבעת בזיכו בוראו את עבד יו

לאביה הלבבות ובקירוב אבריו
.שבשמי

הרבחחחחממממייייששששיייי שר שנה ושמונה
והג חייו, שירת את יור
חיי לא ה שנה ושמונה שחמישי
חייו בימי זכה יור הרב ,ארוכי
הרבה, כ כל ולעשות להספיק

ומתבונני עומדי כאשר שכיו עד
פה... פעורי נשארי בהספקיו

האדאאאאננננוווו חיי את למנות רגילי
בעול לחיות שזכה ואד ,בשני
שהוא עליו אומרי ,שני הרבה הזה

.ימי לאריכות זכה

לאאאאאבבבבלללל האד חיי שאריכות האמת,
,ברגעי אלא בשני נמדדת
הוא רגעי כמה הקב"ה קצב אד לכל
ימי ואריכות  הזה בעול יחיה
אד שזכה הרגעי מספר לפי נמדדת

הזה. בעול לנצל

כלווווההההררררבבבב מאוד! ימי והארי זכה יור
קודש היו חייו מימי ורגע רגע
את ועבד זכה יור הרב ה'. לעבודת
עול, קבלת מתו נפש במסירות בוראו

והנשמה. הלב שעבוד מתו

אתממממיייי גליו גבי על לפרו יוכל
את עבד שבה הרגעי כל
שנפרשו ספור, אי רגעי בוראו,
ההתמודדויות את ,החיי כל פני על
בחדרי ,יו יו שנתרחשו והמלחמות

  
     



............ררררבבבביייי תתתתללללממממיייידדדדיייי ההההעעעעממממדדדדתתתת חחחחששששייייבבבבוווותתתת

שלאאאאבבבבררררהההה הראשו הרב'ה היה אבינו
שנשלח אור עמוד .העול
פרפרי וכמו להאיר. והחל מרו משמי
והוא ,אנשי רבבות ובאו נקבצו האור אל

.העולמי כל בורא אל באהבה קרב

ווווממממגגגגללללייייהקדושי חז"ל שאברה16לנו
ושרה, ,האנשי את מגייר היה

.הנשי את מגיירת היתה אשתו,

קשהוווואאאאחחחחרררריייי עבודה של שני עשרות
אבינו אברה זכה ומאומצת

ה"א האות את לו הוסי אזוהקב"ה (עד

,(אברה ומעתה ,אבר נקרא היה רקהוא ולא
את קיבלה שרה, אשתו, ג אלא הוא,

ה"א שרה).האות ומעתה שרי נקראה עתה (עד

זה?ווווצצצצרררריייי הוא שכר מ איזה להבי

זיע"אוווובבבבייייאאאארררר מברסלב נחמ (ליקוטירבי

נג): תורה קמא ,"מוהר

ולכייייההההוווודדדדיייי ממש, ממעל אלוקה חלק הוא
והנה, בוראו. את להכיר בכחו יש
מעשיו. לפי משיג אחד וכל כגבורתו, איש

שהכלאאאאוווולללל למרות זאת, למרות
גבול ישנו עצמית, בעבודה תלוי
חמשה ישנ בוראו. את האד בהשגת
הש לדעת האד דעת בי הבדלי
יוכל לא הוא שאות הבדלי ,יתבר

!לעול 17להשיג

אאאאהאד יכול הזו ההגבלה למרות
!יתבר בדעתו שהיא כל לנגיעה לזכות

אלקי,ככככאאאאששששרררר דעת להשיג עמל אד
לו הנתו הדעת כח את מנצל הוא
במסגרות להשיג שאפשר מה להשיג כדי
את ממצה הוא כאשר האנושית. ההשגה
של בגבולה נוגע הוא הללו, המסגרות
מושג, הבלתי התחו  הקב"ה דעת
.ולהפני לדעת יוכל לא לעול שאותו

לאברהווווזזזזהההה הקב"ה ששיל השכר
שהיא כל נגיעה לה שנת ושרה,

והיא יתבר)בדעתו. מרומזת(דעתו
ה"א הבדליבאות חמשה שישנ (כמבואר

לבוראו). האד דעת בי

ואומר:ווווממממממממששששיייי נחמ רבי

במדבר יא).רבה16. אות יד (פרשה

ואלו מן17. מדעו שנבדל דברים חמשה הן

האחדהראשון,מדענו. שבמדעו

במדעו. ריבוי ואין רבות, ידיעות ,השנייודע

להם כשאין אפילו המצאם, קדם הדברים יודע

כלל. שאיןוהשלישי,הויה דברים מקיף שמדעו

תכלית. בידיעתו.והרביעי,להם שינוי שאין

ואח בכח, הדבר כשיודע שינוי שובואין כך ר

הדברוהחמישיפועל. מוציא אין שידיעתו

מאפשרותו.

לעילוי נשמת לאה רביבו ז''ל הי"ד בת סוליקה
נלב"ע כ"א טבת התשע"ד - תנצב"ה
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עלינווווועעעעתתתתהההה,,,, הללו, ההקדמות כל אחרי
לפני א השאלות, כל על להשיב
...האר בדרו ,קט למושב רגע נקפו כ

ווווייייגגגגייייעעעעהההה עעעעממממלללל אאאאיייישששש

אברג'לבבבבששששננננתתתת חנניה רבי עזבו תשי"ג
מרוקו מדינת את רינה ואשתו
ולאחר ישראל... לאר במסע והחלו
הגיעו ומייגע ארו טלטולי מסע

והתיישבו ישראל, שנתלאר בסו)

שבנגב.תשי"ד) ברוש במושב

שניווווככככעעעעבבבבוווורררר בי"ז(בער),שלש
,ב לה נולד תשי"ז בסיו
ומאותו מיכאל'... יור' שמו ויקראו
שלשי ומאה שני 58 במש יו
שבעת בזיכו בוראו את עבד יו

לאביה הלבבות ובקירוב אבריו
.שבשמי

הרבחחחחממממייייששששיייי שר שנה ושמונה
והג חייו, שירת את יור
חיי לא ה שנה ושמונה שחמישי
חייו בימי זכה יור הרב ,ארוכי
הרבה, כ כל ולעשות להספיק

ומתבונני עומדי כאשר שכיו עד
פה... פעורי נשארי בהספקיו

האדאאאאננננוווו חיי את למנות רגילי
בעול לחיות שזכה ואד ,בשני
שהוא עליו אומרי ,שני הרבה הזה

.ימי לאריכות זכה

לאאאאאבבבבלללל האד חיי שאריכות האמת,
,ברגעי אלא בשני נמדדת
הוא רגעי כמה הקב"ה קצב אד לכל
ימי ואריכות  הזה בעול יחיה
אד שזכה הרגעי מספר לפי נמדדת

הזה. בעול לנצל

כלווווההההררררבבבב מאוד! ימי והארי זכה יור
קודש היו חייו מימי ורגע רגע
את ועבד זכה יור הרב ה'. לעבודת
עול, קבלת מתו נפש במסירות בוראו

והנשמה. הלב שעבוד מתו

אתממממיייי גליו גבי על לפרו יוכל
את עבד שבה הרגעי כל
שנפרשו ספור, אי רגעי בוראו,
ההתמודדויות את ,החיי כל פני על
בחדרי ,יו יו שנתרחשו והמלחמות

  
     



............ררררבבבביייי תתתתללללממממיייידדדדיייי ההההעעעעממממדדדדתתתת חחחחששששייייבבבבוווותתתת

שלאאאאבבבבררררהההה הראשו הרב'ה היה אבינו
שנשלח אור עמוד .העול
פרפרי וכמו להאיר. והחל מרו משמי
והוא ,אנשי רבבות ובאו נקבצו האור אל

.העולמי כל בורא אל באהבה קרב

ווווממממגגגגללללייייהקדושי חז"ל שאברה16לנו
ושרה, ,האנשי את מגייר היה

.הנשי את מגיירת היתה אשתו,

קשהוווואאאאחחחחרררריייי עבודה של שני עשרות
אבינו אברה זכה ומאומצת

ה"א האות את לו הוסי אזוהקב"ה (עד

,(אברה ומעתה ,אבר נקרא היה רקהוא ולא
את קיבלה שרה, אשתו, ג אלא הוא,

ה"א שרה).האות ומעתה שרי נקראה עתה (עד

זה?ווווצצצצרררריייי הוא שכר מ איזה להבי

זיע"אוווובבבבייייאאאארררר מברסלב נחמ (ליקוטירבי

נג): תורה קמא ,"מוהר

ולכייייההההוווודדדדיייי ממש, ממעל אלוקה חלק הוא
והנה, בוראו. את להכיר בכחו יש
מעשיו. לפי משיג אחד וכל כגבורתו, איש

שהכלאאאאוווולללל למרות זאת, למרות
גבול ישנו עצמית, בעבודה תלוי
חמשה ישנ בוראו. את האד בהשגת
הש לדעת האד דעת בי הבדלי
יוכל לא הוא שאות הבדלי ,יתבר

!לעול 17להשיג

אאאאהאד יכול הזו ההגבלה למרות
!יתבר בדעתו שהיא כל לנגיעה לזכות

אלקי,ככככאאאאששששרררר דעת להשיג עמל אד
לו הנתו הדעת כח את מנצל הוא
במסגרות להשיג שאפשר מה להשיג כדי
את ממצה הוא כאשר האנושית. ההשגה
של בגבולה נוגע הוא הללו, המסגרות
מושג, הבלתי התחו  הקב"ה דעת
.ולהפני לדעת יוכל לא לעול שאותו

לאברהווווזזזזהההה הקב"ה ששיל השכר
שהיא כל נגיעה לה שנת ושרה,

והיא יתבר)בדעתו. מרומזת(דעתו
ה"א הבדליבאות חמשה שישנ (כמבואר

לבוראו). האד דעת בי

ואומר:ווווממממממממששששיייי נחמ רבי

במדבר יא).רבה16. אות יד (פרשה

ואלו מן17. מדעו שנבדל דברים חמשה הן

האחדהראשון,מדענו. שבמדעו

במדעו. ריבוי ואין רבות, ידיעות ,השנייודע

להם כשאין אפילו המצאם, קדם הדברים יודע

כלל. שאיןוהשלישי,הויה דברים מקיף שמדעו

תכלית. בידיעתו.והרביעי,להם שינוי שאין

ואח בכח, הדבר כשיודע שינוי שובואין כך ר

הדברוהחמישיפועל. מוציא אין שידיעתו

מאפשרותו.

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



  
    



לבבו ובתו ברגשותיו, בהרהוריו, ,חדרי
18פנימה.

להעלותאאאא עלינו יקשה בכלליות ג
הרב כי הכתב, על גדולתו את
הסתתר חייו ימי וכל זכה יור
הלע "חגוי בתו ,חביו בשפריר

הדרגה" יד).סתר ב, השירי (שיר 

גנוזככככלללל הכל הרוחני, ומסעו חייו, תהלוכות
ה אות מכל .הרוחניותונעל מלחמות

החומר בכיבוש :נלח אשר העצומות
בהמתקת תכלית, לאי עד המדות ובזיכו
והמשכת והפרט, הכלל מעל הדיני

נשאר לא ,העול כל על ורחמי ישועה
עבודתו דר ועל ידיעות, כמעט בידינו
עיט, ידע לא  "נתיב נאמר: בוראו את

אה" עי  זפ ז).ולא כח, (איוב 

אלפיבבבבממממשששש עשרות מסר חייו
,במקומות19שיעורי מה

קבועיובערי הקדושה, בישיבתו :כגו)

(באר מזדמניקבועות במקומות ומה
וכדומה). לא(אזכרות ומעול כמעט א

עצמו. על דיבר

קשייחחחחייייייייוווו מלאי ,סוערי היו
הוא רבות מטלות והתמודדויות,

הרב את18. שהסתיר נסתר, צדיק היה יורם

בידנו אין ולכן כל, מעיני עבודתו

אך, בוראו. את עבודתו על מידע שום כמעט

שיתף שבהם ביותר הבודדות הפעמים באחת

כך: סיפר בוראו, את בעבודתו השומעים את

הייתיהקב"ה בקטנותי כעסן. אותי ברא

שכבר ואני, כעס. לכלל מגיע בקלות

בוכה הייתי שבכעס, הפגם גודל את הבנתי אז

עלי. שירחם שליש בדמעות לה'

וירידות.וכך בעליות קטנותי ימי עלי עברו

בווהנה, היום שלי, מצוה הבר יום הגיע

לפני עמדתי ואני שנים. 13 לי מלאו

לי, עמד וזה אכעס! לא שיותר ונדרתי הקב"ה

יותר!... כעסתי לא עת ומאותה

שיעוריו יורם19. הרב ורבינו מורינו של

שילבו זיע"א אברג'ל מיכאל

בנגלה התורה חלקי כל את נדירה בגאונות

מדרשים, הקדושה, התורה פסוקי ובנסתר:

קבלה זוהר ערוך, ושולחן רמב"ם בבבלי, סוגיות

שיעור בכל נפעמים היו לקחו שומעי וחסידות.

ומעמקותו הרב של התורה ידיעת מהיקף מחדש

להעביר המדהימה מיכולתו ובעיקר הנשגבה,

עריבה. ובמתיקות נפלאה בבהירות השיעור את

זההפלא נכחו הרב של שבשיעוריו היה הגדול

תלמידי הציבור: שכבות כל זה לצד

רבנים, ישיבות, ראשי דיינים, חכמים,

את הבין אחד וכל ישראל, בית ועמך אקדמאים

התורנית לרמתו בהתאם השיעור

שהרב וההדרכות במסרים גם והקוגניטיבית.

ואחד אחד כל חש השיעור, במהלך שוזר היה

אישי, באופן עמו מדבר שהרב מהשומעים

עם להתייעץ שבאו אנשים אחת אליו.לא ומכוון

דברי מתוך מדוייקות תשובות קיבלו הרב

הרב שעל הרגישו כולם לפלא! ויהי השיעור,

יבקׁשּו ותֹורה יׁשמרּוֿדעת כהן "ּכיֿׂשפתי ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹֽנאמר:

הּוא" צבאֹות ה' מלא ּכי ז).מּפיהּו ב, (מלאכי ְְִִִַַָֽ

  
     



שקלי מיליוני בגיוס עצמו, על נטל
ע המוני רבבות ובנשיאת חודש, מדי

הטהור ולבו מוחו על שיסופרישראל (וכפי

,(הזולתבהמש את שית לא זה כל וע
עמו!

אאאאתתתתווווממממככככייייוווו ללללזזזזככככ גגגג זזזזככככהההה ששששההההוווואאאא
אאאאתתתת ללללקקקקררררבבבב ווווגגגג אאאאבבבבררררייייוווו ששששבבבבעעעעתתתת

ששששזזזזככככהההה ללללממממהההה זזזזככככהההה ההההוווואאאא ללללככככ ההההזזזזווווללללתתתת
וווואאאאששששררררייייוווו!...!...!...!...

יותרווווההההננננהההה,,,, יצאו עתה עד ה', ברו
החוברות של גליונות 200מ
ובה הנפש' אל 'מסילות הנפלאות
מארי, אבא של חייו תולדות שזורי

...חדשי סיפורי כמה נביא וכא

ההההבבבבררררייייאאאאהההה עעעעלללל ההההצצצצדדדדייייקקקקיייי ממממממממששששללללתתתת

מרבבותננננפפפפתתתתחחחח ואחד אחד כל  באקסיומה
מקושר שהיה ישראל בית עמ
אברג'ל מיכאל יור הרב ורבינו למורינו
סיפורי וכמה כמה באמתחתו אוצר זיע"א,

ב ראו הרב אצל וישועות! אתמופתי חוש
"ל ויק אמר "ותגזר הכתוב: התגשמות

כח), כב, הוא(איוב ברו והקדוש גוזר צדיק
עצובי הרב אל באו אנשי .מקיי
בכל צרות של נורא מטע ע וכבויי
בדבר עבור פעל והרב ,החיי תחומי
.ומאירי שמחי יצאו וה ,ורחמי ישועה

'קולממממסססספפפפרררר בכולל האברכי אחד
בהריו הייתה רעייתי רינה':
עליה היה שבועיי וכל גבוה, בסיכו

הרפואה, בבית רפואיות בדיקות לעבור
את לסיי תזכה שהיא אותנו בר הרב
לבנו בכל והאמנו מליאות, בידי ההריו
אלא כפשוטה. תתקיי הרב שברכת
שחורות... ראה הנכבד שהפרופסור
ליידע הרפואית חובתו את מילא והוא

המפחידות. הדיאגנוזות בכל אותנו

עעעעהביקורי אחד של סיומו
:כדלהל שיח דו התנהל ,הרפואיי

משהו''''יייישששש ויש פנויות, דקות כמה לי
לשאול אפשר מאוד, לי שמציק
תשובה ולקבל אישית שאלה אתכ

אמיתית'?

ספריםתוך לידיו לוקח היה הרב שיעור כדי

היה הספר פלא בדרך שלידו, מהספריה

אחד מתוכו. מצטט היה והרב במקום, מיד נפתח

היה שהרב הספר שלעתים הבחין מתלמידיו

הרב דהיינו, הנכון... הספר היה לא מתוכו מצטט

יכולתו את להבליט רצה לא ענוותנותו ברוב

במילה, מילה ספרים ספור אין לצטט הפנומנאלית

עצמו עושה היה הוא ולכן התורה, מקצועות בכל

התורה שכל היא האמת אך הספר, מתוך כקורא

ולא מצטט היה הוא וממנו לבו על מונחת הייתה

לפניו היה לא עצמו כשהספר גם ולכן הספר. מתוך

אחר... מספר 'לצטט' בעיה שום לו היתה לא

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
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ב ראו הרב אצל וישועות! אתמופתי חוש
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כח), כב, הוא(איוב ברו והקדוש גוזר צדיק
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עליה היה שבועיי וכל גבוה, בסיכו

הרפואה, בבית רפואיות בדיקות לעבור
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התורה שכל היא האמת אך הספר, מתוך כקורא

ולא מצטט היה הוא וממנו לבו על מונחת הייתה

לפניו היה לא עצמו כשהספר גם ולכן הספר. מתוך

אחר... מספר 'לצטט' בעיה שום לו היתה לא

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



  
     



'בשמחה'.

נורמטיביי''''ממממצצצצדדדד אנשי נראי את אחד
מביני ,ואינטליגנטיעניי

משת אני כאשר אול ,ואכפתיי
בכלל, פשוט הלא ההריו במצב אתכ

התעלמות אצלכ מזהה מוחלטת,אני
כלל, לאזניכ נכנסי אינ דברי כאילו
מלמדת זו התעלמות לי שידוע כמה ועד

שפיות...' אי על

יהיה''''ההההררררבבבב שהכל אותנו בר יור
ב לנו ויוולד ה', בעזרת בסדר
ועל בדבריו, בוטחי ואנו ,ושל בריא
אל 'נמחקות' הרפואיות הדיאגנוזות כ

הרב'. בברכת הבטחו מול

למה''''ממממיייי אז רופא? הוא ?יור הרב זה
לא את א אלי, באי את בכלל

לדברי'? ברצינות מתייחסי

בנושאיוווואאאאזזזז וארוכה רצינית שיחה החלה
אמונת :גוזרהבאי צדיק ,צדיקי

בה', ביטחו מול השתדלות ,מקיי וה'
שהייתה השיחה, תוכ את נפרט לא ועוד.
נציי א הפרופסור, עבור גדול חידוש
לרב מכתב איתנו ציר הוא שבסיומה

החולי,(קוויטעל) בית של בלנק על
רפואי במצב שנמצאת אשתו את שיבר

מאוד... מורכב

בשמחהבבבבבבבבייייקקקקוווורררר התקבלנו הבא הרפואי
!מאמיני לא את' גלויה:

גלוי'. נס לאשתי היה שלכ הרב בזכות
ש ובקידוש לו, שהייתה בישועה שמחנו
:בחיו לו ואמרנו גרמה, שהיא שמי
ומעכשיו !מאמיני היינו תמיד 'אנחנו
...'של ג הוא שלנו רק לא הוא יור הרב

רקווווננננממממששששיייי לא נוספת: באנקדוטה
בהיות ...ניסי חווינו בהריו
העליונה שהשפה הבחנו שנתי בגיל ננ
והוא ילדי לרופא הלכנו התנפחה, שלו

בהמנגיומה שמדובר פנימיאבח ד שט)

,(ד כלי של מקרע כתוצאה שנגרתל והיא
לעשות מה לרפואה אי זה ובשלב ותגדל,
קבע הוא הפנימי. הדימו את לעצור כדי
לעוד שניידר הרפואה לבית תור לנו
ד לכלי מומחה לפרופסור ,חודשיי
שבמשפחתנו מכיוו טיפול. להמש
מהנזק נחרדנו דומה, מקרה יש המורחבת
,ננ של בפניו ומתרק ההול האסטטי
הרב .יור לרב חולי מקופת ישר הלכנו
ומיד ורגועות, יפות פני בסבר קיבלנו
ששמע לאחר ברכיו, על ננ את הושיב
על הקדושות ידיו את הרב העביר אותנו,
זה ברגע 'זהו! ואמר: ,ננ של שפתיו
הוסי הרב ואז נרגענו! יעצור'. הדימו
חודשיי בעוד תיסעו 'אבל תמוה: משפט
לנו ברור מאוד! התפלאנו לשניידר'.
ולשניידר?! לנו מה אז עצר, שהדימו
שאלות! שואלי לא שחסידי אלא
חודשיי וכעבור לב, מקרב לרב הודינו
לשניידר... אותנו שלח הרב מדוע הבנו

  
     



הפרופסורככככאאאאששששרררר של לחדרו נכנסנו
כעשרה מולו ישבו הנחמד,
את בדק הוא מיד ,מתלמדי סטודנטי

ל לסטודנטי נת כ ואחר בדקו,הב
אחד מצד והשתוממו, התפלאו וכול
המנגיומה, של תחילתה בבירור רואי
את עצרה עלומה שיד רואי ומאיד
לפני שכבר לנו אמר הוא .הדימו
המלחיצה, בהפניה עיינו ה כניסתנו
המנגיומה לראות ציפו ה רוח ובעיני
ה לטובה הופתעו ה ובבדיקה רצינית,
נעצרה שהיא מכ וה הזעיר מגודלה
ברכתו על לו שסיפרנו לאחר מעצמה.
הברכה שלמרות כ ועל ,יור הרב של
פנה הוא לבדיקה, לבוא לנו הורה הוא

:לה להרצות והחל לסטודנטי

קיבלת''''תתתתררררששששממממוווו שלא שיעור זה !לכ
ללא אבל לרפואה, בפקולטה
את הרפואית עבודתכ במהל ספק
.רבני ושמה מרתקת בתופעה תיתקלו
,עליכ יסמכו תמיד לא שלכ המטופלי
,רבני אצל ולהתבר להתייע ירצו ה
הרפואי ההלי ע יסכימו הרבני לעתי
לעתי נחרצות, אליו יתנגדו ה ולעתי
הרפואית הבעיה הרבני ברכת לאחר
אל נס. קוראי ולזה היתה, כלא תיעל
לכבד עליכ זו! פלאית בתופעה תזלזלו
שמטופל כש ,המטופלי של רצונ את
זכותו כ נוספת, רפואית דעת חוות רוצה
והלוואי שלו, מהרב דעת חוות לקבל

בזכות ניסי יחוו המטופלי שתמיד
עבודה'. פחות לכ תהיה ואז ,הרבני

גדול:וווואאאאזזזז בחיו ואמר אלינו פנה הוא
לרב רבה תודה ממני 'תמסרו
שהוא לפני הדימו את שעצר ,שלכ
ותודה ,הפי בלתי אסטטי לנזק גר
לבא אתכ הטריח שהוא כ על נוספת
את ללמד כדי רפואי, צור ללא לכא
ניסית'. ברפואה שיעור שלי הסטודנטי

נוס...ווווננננבבבבייייאאאא סיפור

הרבככככלללל ורבינו מורינו את לפגוש שזכה מי
נפע היה זצ"ל אברג'ל מיכאל יור
קודש, באש בו שיקדה ישראל מאהבת
בעוצמות ממנו ומוקרנת שופעת והיתה

מישראל. ואחד אחד לכל אדירות,

כברססססייייפפפפרררר הלומד חכ תלמיד אבר
:'פעלי 'רב בכולל שני עשרות
שהשתתפתי, המשפחתיות השמחות באחת
לאחר כסנדק, שימש זצ"ל יור הרב
מפיו, להתבר הקהל כל ניגשו הברית

חיבק הרב תורי חזק,כשהגיע אותי
נשמה ל יש לי: ואמר מצחי את נישק

.לחלוטי הופתעתי קדושה!

באוז,ההההייייייייתתתתיייי ועגיל ארו קוקו ע אז
ועוד נשמה, לי שיש חשבתי לא
,עי עצמתי לא בלילה קדושה?!
לי נתנו ולא במוחי, נקרו רבות תמיהות
הב אבי אצל ביררתי בבוקר מנוח.
וכעבור הרב, את לפגוש יכול אני איפה

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



ז

  
     



'בשמחה'.

נורמטיביי''''ממממצצצצדדדד אנשי נראי את אחד
מביני ,ואינטליגנטיעניי

משת אני כאשר אול ,ואכפתיי
בכלל, פשוט הלא ההריו במצב אתכ

התעלמות אצלכ מזהה מוחלטת,אני
כלל, לאזניכ נכנסי אינ דברי כאילו
מלמדת זו התעלמות לי שידוע כמה ועד

שפיות...' אי על

יהיה''''ההההררררבבבב שהכל אותנו בר יור
ב לנו ויוולד ה', בעזרת בסדר
ועל בדבריו, בוטחי ואנו ,ושל בריא
אל 'נמחקות' הרפואיות הדיאגנוזות כ

הרב'. בברכת הבטחו מול

למה''''ממממיייי אז רופא? הוא ?יור הרב זה
לא את א אלי, באי את בכלל

לדברי'? ברצינות מתייחסי

בנושאיוווואאאאזזזז וארוכה רצינית שיחה החלה
אמונת :גוזרהבאי צדיק ,צדיקי

בה', ביטחו מול השתדלות ,מקיי וה'
שהייתה השיחה, תוכ את נפרט לא ועוד.
נציי א הפרופסור, עבור גדול חידוש
לרב מכתב איתנו ציר הוא שבסיומה

החולי,(קוויטעל) בית של בלנק על
רפואי במצב שנמצאת אשתו את שיבר

מאוד... מורכב

בשמחהבבבבבבבבייייקקקקוווורררר התקבלנו הבא הרפואי
!מאמיני לא את' גלויה:

גלוי'. נס לאשתי היה שלכ הרב בזכות
ש ובקידוש לו, שהייתה בישועה שמחנו
:בחיו לו ואמרנו גרמה, שהיא שמי
ומעכשיו !מאמיני היינו תמיד 'אנחנו
...'של ג הוא שלנו רק לא הוא יור הרב

רקווווננננממממששששיייי לא נוספת: באנקדוטה
בהיות ...ניסי חווינו בהריו
העליונה שהשפה הבחנו שנתי בגיל ננ
והוא ילדי לרופא הלכנו התנפחה, שלו

בהמנגיומה שמדובר פנימיאבח ד שט)

,(ד כלי של מקרע כתוצאה שנגרתל והיא
לעשות מה לרפואה אי זה ובשלב ותגדל,
קבע הוא הפנימי. הדימו את לעצור כדי
לעוד שניידר הרפואה לבית תור לנו
ד לכלי מומחה לפרופסור ,חודשיי
שבמשפחתנו מכיוו טיפול. להמש
מהנזק נחרדנו דומה, מקרה יש המורחבת
,ננ של בפניו ומתרק ההול האסטטי
הרב .יור לרב חולי מקופת ישר הלכנו
ומיד ורגועות, יפות פני בסבר קיבלנו
ששמע לאחר ברכיו, על ננ את הושיב
על הקדושות ידיו את הרב העביר אותנו,
זה ברגע 'זהו! ואמר: ,ננ של שפתיו
הוסי הרב ואז נרגענו! יעצור'. הדימו
חודשיי בעוד תיסעו 'אבל תמוה: משפט
לנו ברור מאוד! התפלאנו לשניידר'.
ולשניידר?! לנו מה אז עצר, שהדימו
שאלות! שואלי לא שחסידי אלא
חודשיי וכעבור לב, מקרב לרב הודינו
לשניידר... אותנו שלח הרב מדוע הבנו

  
     



הפרופסורככככאאאאששששרררר של לחדרו נכנסנו
כעשרה מולו ישבו הנחמד,
את בדק הוא מיד ,מתלמדי סטודנטי

ל לסטודנטי נת כ ואחר בדקו,הב
אחד מצד והשתוממו, התפלאו וכול
המנגיומה, של תחילתה בבירור רואי
את עצרה עלומה שיד רואי ומאיד
לפני שכבר לנו אמר הוא .הדימו
המלחיצה, בהפניה עיינו ה כניסתנו
המנגיומה לראות ציפו ה רוח ובעיני
ה לטובה הופתעו ה ובבדיקה רצינית,
נעצרה שהיא מכ וה הזעיר מגודלה
ברכתו על לו שסיפרנו לאחר מעצמה.
הברכה שלמרות כ ועל ,יור הרב של
פנה הוא לבדיקה, לבוא לנו הורה הוא

:לה להרצות והחל לסטודנטי

קיבלת''''תתתתררררששששממממוווו שלא שיעור זה !לכ
ללא אבל לרפואה, בפקולטה
את הרפואית עבודתכ במהל ספק
.רבני ושמה מרתקת בתופעה תיתקלו
,עליכ יסמכו תמיד לא שלכ המטופלי
,רבני אצל ולהתבר להתייע ירצו ה
הרפואי ההלי ע יסכימו הרבני לעתי
לעתי נחרצות, אליו יתנגדו ה ולעתי
הרפואית הבעיה הרבני ברכת לאחר
אל נס. קוראי ולזה היתה, כלא תיעל
לכבד עליכ זו! פלאית בתופעה תזלזלו
שמטופל כש ,המטופלי של רצונ את
זכותו כ נוספת, רפואית דעת חוות רוצה
והלוואי שלו, מהרב דעת חוות לקבל

בזכות ניסי יחוו המטופלי שתמיד
עבודה'. פחות לכ תהיה ואז ,הרבני

גדול:וווואאאאזזזז בחיו ואמר אלינו פנה הוא
לרב רבה תודה ממני 'תמסרו
שהוא לפני הדימו את שעצר ,שלכ
ותודה ,הפי בלתי אסטטי לנזק גר
לבא אתכ הטריח שהוא כ על נוספת
את ללמד כדי רפואי, צור ללא לכא
ניסית'. ברפואה שיעור שלי הסטודנטי

נוס...ווווננננבבבבייייאאאא סיפור

הרבככככלללל ורבינו מורינו את לפגוש שזכה מי
נפע היה זצ"ל אברג'ל מיכאל יור
קודש, באש בו שיקדה ישראל מאהבת
בעוצמות ממנו ומוקרנת שופעת והיתה

מישראל. ואחד אחד לכל אדירות,

כברססססייייפפפפרררר הלומד חכ תלמיד אבר
:'פעלי 'רב בכולל שני עשרות
שהשתתפתי, המשפחתיות השמחות באחת
לאחר כסנדק, שימש זצ"ל יור הרב
מפיו, להתבר הקהל כל ניגשו הברית

חיבק הרב תורי חזק,כשהגיע אותי
נשמה ל יש לי: ואמר מצחי את נישק

.לחלוטי הופתעתי קדושה!

באוז,ההההייייייייתתתתיייי ועגיל ארו קוקו ע אז
ועוד נשמה, לי שיש חשבתי לא
,עי עצמתי לא בלילה קדושה?!
לי נתנו ולא במוחי, נקרו רבות תמיהות
הב אבי אצל ביררתי בבוקר מנוח.
וכעבור הרב, את לפגוש יכול אני איפה

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



  
     



בנתיבות. בכולל לפניו ניצבתי שעתי
מילי לי ואמר פני לי האיר הרב ושוב

אלי. שייכות היו שלא טובות

לאאאאאממממררררתתתתיייי מעול !בהל 'אני לרב:
אומר שאתה והמילי נפגשנו,
מכיר היית א אלי, קשורות לא לי

עלי'. מסתכל היית לא אותי

ואמרוווואאאאזזזז הטובות, בעיניו בי הביט הרב
אתה ,עצמ את מכיר לא 'אתה לי:
הוא ובאמת החיצוני, הגו את רק מכיר
את רואה אני יותר... טוב להיות יכול
היא ומאירה, טהורה והיא של הנשמה
של בית ותקי ה', תורת שתלמד רוצה
הנחת לא שעוד רואה אני תורה.
ומיד תפילי עכשיו תניח ,תפילי

.'ב להאיר תתחיל של הנשמה

הביממממהההה לא שלי הגו אדבר? ומה אומר
שלי הנשמה א אומר, הרב מה
שנה תו ה' וברו ובגדול! התעוררה...
אבר ונעשיתי תורה של בית הקמתי כבר
.ועשרי מאה עד ,יור הרב של בכולל

שלווווננננססססיייייייי בלשונו ,אחרו בסיפור
המספר:

לעשותבבבבעעעעתתתת יור הרב נהג ההיא
בתארי צדיקי לקברות 'נסיעה'
ה אוטובוסי יצאו שבו אלול, א'
שהיו מרכזיות מערי וה מנתיבות

הרב. של קהילות בה

וגרתיאאאאנננניייי,,,, רווק הייתי תקופה, באותה
על שמעתי וכאשר באשדוד,

להצטר החלטתי .הנסיעה

ומשההההתתתתפפפפללללללללננננוווו במירו שחרית
,צדיקי לקברות המשכנו
ב בניהו של לציונו הגענו וכאשר
מי 'כל והכריז: הרב עמד יהודע
הב לכבוד תורה בספר עמוד שירכוש

זכר'. לב הבאה שנה יזכה חי איש

רווקבבבבתתתתחחחחייייללללהההה אני הרי לעצמי חשבתי
...לנשואי בטח אלא אליי הרב כוונת ואי

אתאאאאבבבבלללל וראיתי הזמ שעבר ככל
אחר הנהירה ואת ההתלהבות
אני 'הרב, ואמרתי: אליו נגשתי הרב, ברכת
זו'? לברכה לזכות אוכל אני ג הא רווק,

שונהווווההההררררבבבב אתה מה 'בוודאי השיב:
?'מאחרי

וקבלתיככככממממוווובבבב הזכות את רכשתי
הב של הלכות ספר מהרב

ידו. בכתב הקדשה ע חי איש

ווווההההננננההההההההננננססססייייעעעעהההה ללללבבבבייייתתתתיייי.... ווווחחחחזזזזררררתתתתיייי ההההססססתתתתייייייייממממהההה
ההההקקקקוווו עעעעלללל ננננששששממממעעעע,,,, טטטטללללפפפפוווו צצצצללללצצצצוווולללל
ההההצצצצעעעעתתתת לללליייי ששששההההצצצצייייעעעעהההה ששששדדדדככככננננייייתתתת ההההייייתתתתהההה

............בינינוששששיייידדדדוווו בשיחה לי התברר (ולמפרע

של באוטובוס זה בטיול היתה המשודכת שג

(ההההתתתתחחחחתתתתננננוווו!!!!הנשי חחחחוווודדדדששששיייי ששששללללששששהההה ווווככככעעעעבבבבוווורררר

לאההההחחחחדדדדששששיייי ועדיי מהיר, בקצב התקדמו
זכר. לב הרב של ההבטחה באופק נראית

  
     



נסיעה,וווובבבבררררוווו מאותה חודשי 12 בדיוק ה',
...בהריו שאשתי לנו נודע אלול, 20בא'

נבואוווועעעעתתתתהההה הזאת האריכות כל לאחר
השאלות... על להשיב בס"ד

רגע אלינו20. הגיע הגליון סגירת לפני

נפלא סיפור הפרטיםלמערכת (כל

במערכת) הוא:שמורים וזה

יקר:סיפר יהודי

שניםלפני המדינה(בערך),עשור עם הסתבכתי

בסך תביעה נגדי והוגשה כספים בענייני

ללחץ... נכנסתי ואני ש"ח. 700,000

הרב'הביום של מדרשו לבית הגעתי בבוקר שני

בתור. והמתנתי זיע"א אברג'ל מיכאל יורם הרב

לי,כשהגעתי הקשיב הוא לפניו, ועמדתי

ושקע הורידאתראשו ולאחרמכן

'אל ואמר: ראשו את הרים ואז בהרהורים...

בסדר'. יהיה הכל תדאג,

הרב:ואני, את שאלתי בלחץ, שהייתי בגלל

בטוח? אתה הרב

אתההרב ואמר: מתפלא במבט עלי הסתכל

לי?!... מאמין לא

המשפט...יצאתי ליום והמתנתי מעודד משם

הגיע. והוא

עשרהעל המתינו ולפני ישבתי, ההמתנה ספסל

'גמר והשופט נכנסו, אחד אחד אנשים.

במאסר... ל'אשפוז' אחד כל ושלח עליהם'

חכמים.ואף באמונת התחזקתי כן פי על

בדוכןנכנסתי ועמדתי המשפט, בית לאולם

הנאשמים.

הדלת,ולפתע, נפתחה מובנת, לא מסיבה

אוחזים לאולם נכנסו סוהרים ושני

מר, בבכי פרץ אדם אותו אזוק. באדם

עיוור אני השופט, 'כבוד לחייו... על ודמעותיו

אותי והחתימו עלי עבדו שלי והאחים מלידה,

של בחובות אותי וסיבכו מסמכים, מיני כל על

אשם'!... לא אני מיליונים!

והתחזק...ובכיו התעצם וגבר, הלך

אלדמעות פנה והוא השופט... של בעיניו צצו

אתם מה להם: ואמר הסוהרים

מהאזיקים! אותו תשחררו עיור? אדם עוזקים

אישור לי 'תביא אדם: אותו אל פנה הוא ואז

לך'. אעזור ואני רפואי,

אליאותו פנה והשופט מהאולם, יצא אדם

עכשיו עליך יש יניב, 'תקשיב, ואמר:

עצמך את תקח מעכשיו אם חסד, של חוט

אורה אני לך, שיאמרו מה ותעשה בידים

שנים'... לעשרות החוב את לך שיפרסו

קפצוהדיון והקטיגור והסניגור הסתיים.

הזה? השופט את מכיר אתה מאיפה עלי:

אותו!ואני מכיר לא אני השבתי:

להיות!זה יכול לא

מהרבאני ברכה קיבלתי אבל אותו, מכיר לא

יורם!

מההתחלה?...אז אמרת לא למה

בקשרולימים היה קטיגור שאותו לי התברר

כחו... את והכיר שנים, כמה במשך הרב עם

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



ז

  
     



בנתיבות. בכולל לפניו ניצבתי שעתי
מילי לי ואמר פני לי האיר הרב ושוב

אלי. שייכות היו שלא טובות

לאאאאאממממררררתתתתיייי מעול !בהל 'אני לרב:
אומר שאתה והמילי נפגשנו,
מכיר היית א אלי, קשורות לא לי

עלי'. מסתכל היית לא אותי

ואמרוווואאאאזזזז הטובות, בעיניו בי הביט הרב
אתה ,עצמ את מכיר לא 'אתה לי:
הוא ובאמת החיצוני, הגו את רק מכיר
את רואה אני יותר... טוב להיות יכול
היא ומאירה, טהורה והיא של הנשמה
של בית ותקי ה', תורת שתלמד רוצה
הנחת לא שעוד רואה אני תורה.
ומיד תפילי עכשיו תניח ,תפילי

.'ב להאיר תתחיל של הנשמה

הביממממהההה לא שלי הגו אדבר? ומה אומר
שלי הנשמה א אומר, הרב מה
שנה תו ה' וברו ובגדול! התעוררה...
אבר ונעשיתי תורה של בית הקמתי כבר
.ועשרי מאה עד ,יור הרב של בכולל

שלווווננננססססיייייייי בלשונו ,אחרו בסיפור
המספר:

לעשותבבבבעעעעתתתת יור הרב נהג ההיא
בתארי צדיקי לקברות 'נסיעה'
ה אוטובוסי יצאו שבו אלול, א'
שהיו מרכזיות מערי וה מנתיבות

הרב. של קהילות בה

וגרתיאאאאנננניייי,,,, רווק הייתי תקופה, באותה
על שמעתי וכאשר באשדוד,

להצטר החלטתי .הנסיעה

ומשההההתתתתפפפפללללללללננננוווו במירו שחרית
,צדיקי לקברות המשכנו
ב בניהו של לציונו הגענו וכאשר
מי 'כל והכריז: הרב עמד יהודע
הב לכבוד תורה בספר עמוד שירכוש

זכר'. לב הבאה שנה יזכה חי איש

רווקבבבבתתתתחחחחייייללללהההה אני הרי לעצמי חשבתי
...לנשואי בטח אלא אליי הרב כוונת ואי

אתאאאאבבבבלללל וראיתי הזמ שעבר ככל
אחר הנהירה ואת ההתלהבות
אני 'הרב, ואמרתי: אליו נגשתי הרב, ברכת
זו'? לברכה לזכות אוכל אני ג הא רווק,

שונהווווההההררררבבבב אתה מה 'בוודאי השיב:
?'מאחרי

וקבלתיככככממממוווובבבב הזכות את רכשתי
הב של הלכות ספר מהרב

ידו. בכתב הקדשה ע חי איש

ווווההההננננההההההההננננססססייייעעעעהההה ללללבבבבייייתתתתיייי.... ווווחחחחזזזזררררתתתתיייי ההההססססתתתתייייייייממממהההה
ההההקקקקוווו עעעעלללל ננננששששממממעעעע,,,, טטטטללללפפפפוווו צצצצללללצצצצוווולללל
ההההצצצצעעעעתתתת לללליייי ששששההההצצצצייייעעעעהההה ששששדדדדככככננננייייתתתת ההההייייתתתתהההה

............בינינוששששיייידדדדוווו בשיחה לי התברר (ולמפרע

של באוטובוס זה בטיול היתה המשודכת שג

(ההההתתתתחחחחתתתתננננוווו!!!!הנשי חחחחוווודדדדששששיייי ששששללללששששהההה ווווככככעעעעבבבבוווורררר

לאההההחחחחדדדדששששיייי ועדיי מהיר, בקצב התקדמו
זכר. לב הרב של ההבטחה באופק נראית

  
     



נסיעה,וווובבבבררררוווו מאותה חודשי 12 בדיוק ה',
...בהריו שאשתי לנו נודע אלול, 20בא'

נבואוווועעעעתתתתהההה הזאת האריכות כל לאחר
השאלות... על להשיב בס"ד

רגע אלינו20. הגיע הגליון סגירת לפני

נפלא סיפור הפרטיםלמערכת (כל

במערכת) הוא:שמורים וזה

יקר:סיפר יהודי

שניםלפני המדינה(בערך),עשור עם הסתבכתי

בסך תביעה נגדי והוגשה כספים בענייני

ללחץ... נכנסתי ואני ש"ח. 700,000

הרב'הביום של מדרשו לבית הגעתי בבוקר שני

בתור. והמתנתי זיע"א אברג'ל מיכאל יורם הרב

לי,כשהגעתי הקשיב הוא לפניו, ועמדתי

ושקע הורידאתראשו ולאחרמכן

'אל ואמר: ראשו את הרים ואז בהרהורים...

בסדר'. יהיה הכל תדאג,

הרב:ואני, את שאלתי בלחץ, שהייתי בגלל

בטוח? אתה הרב

אתההרב ואמר: מתפלא במבט עלי הסתכל

לי?!... מאמין לא

המשפט...יצאתי ליום והמתנתי מעודד משם

הגיע. והוא

עשרהעל המתינו ולפני ישבתי, ההמתנה ספסל

'גמר והשופט נכנסו, אחד אחד אנשים.

במאסר... ל'אשפוז' אחד כל ושלח עליהם'

חכמים.ואף באמונת התחזקתי כן פי על

בדוכןנכנסתי ועמדתי המשפט, בית לאולם

הנאשמים.

הדלת,ולפתע, נפתחה מובנת, לא מסיבה

אוחזים לאולם נכנסו סוהרים ושני

מר, בבכי פרץ אדם אותו אזוק. באדם

עיוור אני השופט, 'כבוד לחייו... על ודמעותיו

אותי והחתימו עלי עבדו שלי והאחים מלידה,

של בחובות אותי וסיבכו מסמכים, מיני כל על

אשם'!... לא אני מיליונים!

והתחזק...ובכיו התעצם וגבר, הלך

אלדמעות פנה והוא השופט... של בעיניו צצו

אתם מה להם: ואמר הסוהרים

מהאזיקים! אותו תשחררו עיור? אדם עוזקים

אישור לי 'תביא אדם: אותו אל פנה הוא ואז

לך'. אעזור ואני רפואי,

אליאותו פנה והשופט מהאולם, יצא אדם

עכשיו עליך יש יניב, 'תקשיב, ואמר:

עצמך את תקח מעכשיו אם חסד, של חוט

אורה אני לך, שיאמרו מה ותעשה בידים

שנים'... לעשרות החוב את לך שיפרסו

קפצוהדיון והקטיגור והסניגור הסתיים.

הזה? השופט את מכיר אתה מאיפה עלי:

אותו!ואני מכיר לא אני השבתי:

להיות!זה יכול לא

מהרבאני ברכה קיבלתי אבל אותו, מכיר לא

יורם!

מההתחלה?...אז אמרת לא למה

בקשרולימים היה קטיגור שאותו לי התברר

כחו... את והכיר שנים, כמה במשך הרב עם

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



  
   



............ההההממממללללאאאאככככיייי חחחחססססררררוווו

ברצוניההההקקקקבבבב""""הההה :לה ואמר למלאכי פנה
...?דעתכ מה ,אד לברוא
המלאכי וכל ,המלאכי בי נראתה תזוזה
לבריאתו... התנגדו האמת, ממדת שנאצלו

אתוווואאאאזזזז משיגי את :לה אמר הקב"ה
ומצד ,לכ שיש הכלי כפי גדולתי
כדאי שלא מביני את השגתכ עוצ
לחטוא. עתיד הוא שהרי האד את לברוא
ללללאאאא ההההייייאאאא בבבביייי ששששללללככככ ששששההההההההששששגגגגהההה ללללככככ דדדדעעעעוווו אאאאבבבבלללל
ללללההההששששייייגגגג אאאאפפפפששששרררר אאאאיייי ככככלללללללל!!!! אאאאממממייייתתתתייייתתתת ההההששששגגגגהההה
אאאאתתתת ללללזזזזככככ ששששזזזזווווככככיייי יייידדדדיייי עעעעלללל ררררקקקק בבבבאאאאממממתתתת אאאאוווותתתתיייי
אאאאלללליייי.... ההההאאאאננננששששיייי אאאאתתתת ווווללללקקקקררררבבבב ,,,,ההההאאאאבבבברררריייי ששששבבבבעעעעתתתת

ללללההההככככייייררררווווממממככככייייוווו ששששייייזזזזככככוווו ההההוווואאאא ררררצצצצוווונננניייי ששששככככלללל
חחחחייייייייבבבב אאאאנננניייי ללללככככ בבבבאאאאממממתתתת,,,, אאאאוווותתתתיייי

דדדדווווקקקקאאאא!!!! ההההזזזזוווו בבבבצצצצווווררררהההה ההההאאאאדדדד אאאאתתתת ללללבבבבררררוווואאאא

וווודדדדעעעעוווו ואמר הקב"ה המשי  לכ
האמת אאאאללללקקקקוווותתתתוווו(שאת )ההההככככררררתתתת

כי התחתונה, באר דוקא להשיג אפשר
"אמת  האמת! את טמנתי בה ורק בה

תצמח" יב).מאר פה, תהלי)

במדרשווווממממהההה חשאמרו פרשה רבה (בראשית

ה) איאות ,'לאר האמת השלי'

שגילה אלא כפשוטו, אות שזרק כוונת
מהאר דוקא לצמוח יכולה שהאמת לה
!בשמי המלאכי מעבודת ולא התחתונה,

הלכות:ווווזזזזהההה הליקוטי לשו

גדול,אאאא כלל בבבבגגגגייייזה ההההייייתתתתהההה ההההבבבבררררייייאאאאהההה ששששככככלללל
ללללדדדדעעעעתתתת ששששננננזזזזככככהההה ככככדדדדיייי ללללייייהההה,,,, דדדדייייששששתתתתממממוווודדדדעעעעוווו

....ייייתתתתבבבברררר אאאאוווותתתתוווו הואווווללללההההככככיייירררר הבריאה ועיקר
הצדיקי ישראל בני היינו ,ררררקקקקהאד אאאאששששרררר

ללללהההה ששששיייישששש יייידדדדיייי עעעעלללל בבבבאאאאממממתתתת ללללההההככככייייררררוווו זזזזווווככככיייי הההה
ההההעעעעוווולללל בבבבזזזזהההה ווווצצצצררררוווו בבבבננננססססייייוווו וווועעעעווווממממדדדדיייי בבבבחחחחייייררררהההה
הההה'''' ככככיייי ממממאאאאוווודדדד,,,, ייייתתתתבבבברררר ממממממממננננוווו ההההררררחחחחווווקקקק ההההגגגגששששממממיייי

ההההההההעעעעלללל בבבבתתתתככככללללייייתתתת ווווננננעעעעלללל ססססתתתתיייי ככככייייייייתתתתבבבברררר
ששששאאאאממממרררר ככככממממוווו ככככלללללללל,,,, בבבבייייהההה תתתתפפפפייייססססאאאא ממממחחחחששששבבבבהההה ללללייייתתתת
ללללששששוווו אאאאפפפפששששרררר ששששאאאאיייי בבבבדדדדעעעעתתתתוווו ווווייייעעעערררר אאאאללללייייההההוווו,,,,
אאאאממממייייתתתתתתתתוווו,,,, ללללההההששששייייגגגג ננננבבבברררראאאא ווווללללששששוווו ווווששששרררר ממממללללאאאא
ללללזזזזהההה ששששייייררררדדדדוווו יייידדדדיייי עעעעלללל ייייששששרררראאאאלללל ננננפפפפששששוווותתתת אאאא ככככיייי
ווווייייעעעעממממדדדדוווו בבבבחחחחייייררררהההה ללללהההה ווווייייההההייייהההה ההההגגגגששששממממיייי ההההעעעעוווולללל
ווווייייצצצצטטטטררררפפפפוווו ייייזזזזדדדדככככככככוווו דדדדייייייייקקקקאאאא זזזזהההה יייידדדדיייי וווועעעעלללל ....בבבבננננססססייייוווו
ששששוווו ששששאאאאיייי ממממהההה אאאאללללקקקקוווותתתתוווו ללללההההששששגגגגתתתת ששששייייזזזזככככוווו עעעעדדדד

ללללזזזזככככוווותתתת,,,, ייייככככוווולללל ווווששששרררר התכלית21ממממללללאאאא זה כי
אלקות, להשגת שיזכו ישראל של והסו
כמו ,מה וילמדו יקבלו שהמלאכי עד

'אתם לביניכם'?21. ביני ההבדל מה יודעים

את פריינד אשר רבי הגה"ק שאל

עד כמוכם. בדיוק נופל אני 'גם תלמידיו,

השיברון. עד היאוש.

שאניאבל שניה באותה מה'. מתנה יש לי

מתרומם. כבר אני שניה באותה נופל,

מזה'... יוצא כבר אני עין הרף אשרבאותו (ר'
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לברכה זכרונ רבותינו (ירושלמי,שפירשו

ה"ט) פ"ו יאמרשבת "כעת פסוק: על
אל" פעל מה ולישראל כג,ליעקב (במדבר

לפניכג), מחיצת שיהיה צדיקי עתידי
עיי"ש. וכו'... השרת ממלאכי

המל...וווועעעעתתתתהההה לדוד נחזור

ייייששששרררראאאאלללל ממממלללל דדדדוווודדדד ששששלללל תתתתחחחחננננווווננננייייוווו

החלאאאאחחחחרררריייי שבע בבת המל דוד שחטא
את להחליש לנסות הרע היצר
תקוה ל אי הכל, 'איבדת דעתו:

22כלל!'...

ונזכרוווודדדדוווודדדד עיניו את עצ המל
כדאי 'לא המלאכי בטענת

הקב"ה ובתשובת ,'האד את לברוא
תצמח" מאר יב),"אמת פה, תהלי)

הזאת! ובדר הזה במהל דוקא

לאההההממממללללאאאאככככיייי כי שטענו מה את טענו
את להשיג עעעעצצצצהצליחו

אאאאיייי עעעעדדדד ייייתתתתבבבברררר ווווחחחחססססדדדדייייוווו ררררחחחחממממייייוווו ררררייייבבבבוווויייי
ללללססססללללווווחחחח ממממררררבבבבהההה ששששממממוווו,,,, ייייששששתתתתבבבבחחחח ששששההההוווואאאא חחחחקקקקרררר,,,,
ממממאאאאתתתתוווו............ ווווססססללללייייחחחחהההה ממממחחחחייייללללהההה ההההממממבבבבקקקקששששיייי ללללככככלללל

ווווללללככככה" ,עול של רבונו ואמר: טע
בטחות" חפצת ח),אמת נא, ש) 

שהיא אות להכיר שנזכה חפ אתה הרי
השיגו לא והמלאכי האמיתית, האמת

וטע אתהזאת, כביכול ולכ שטענו. מה נו
שאתה האמת זו שהרי לי, לסלוח מוכרח
יתייאש! לא לעול שיהודי  בה חפ

וכו'"ווווזזזזהההה בדבר תצדק למע" שאמר

ו), פסוק ותזכה(ש שתצדק כדי
"מה ואמרו: שקטרגו המלאכי נגד

וכו'" תזכרנו כי ה).אנוש ח, כי(ש
וכו'... קמ ולארגזא קמ למחטא עתיד

רחמיוווואאאאתתתתהההה שאמיתת לה גלית
ואי מאוד, ועמקו שגבו וחסדי

נסמ אני זה ועל זאת. להשיג בכח
...מחשבותי עמקו מאוד כי ,ונשע

התורהוווועעעעתתתתהההה סו את לקשר נבוא
לתחילתה...

דוד שנאתים22. שנאה "תכלית אמר: המלך

לי" היו כב).לאויבים קלט, מי(תהלים

אמר הוא מי על המלך? דוד של אויביו היו

על הרעות, המחשבות על אותם. ששנא

בזה הכיר הוא היאוש. רגעי על שלו, העיצבונות

וגורמות שבאות שהמחשבות שלו. שונא שזה

אבל נלחם. אתה שונא נגד שונא. הם ליאוש לו

מיליארדי עברו בזה, הכיר המלך שדוד עד

את קלט שהוא עד ונשבר. נפל שהוא פעמים

מגאוה אצלו התהפך וזה הבין הוא ואז זה,

אמו'... עלי 'כגמול פשוטה. לאמונה (ר'ויאוש

שם). אשר,

מוקדש להצלחת עדי בת אסתר זהבה תחי'
שפע טובה וברכה בג"ור אמן
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לברכה זכרונ רבותינו (ירושלמי,שפירשו

ה"ט) פ"ו יאמרשבת "כעת פסוק: על
אל" פעל מה ולישראל כג,ליעקב (במדבר

לפניכג), מחיצת שיהיה צדיקי עתידי
עיי"ש. וכו'... השרת ממלאכי

המל...וווועעעעתתתתהההה לדוד נחזור

ייייששששרררראאאאלללל ממממלללל דדדדוווודדדד ששששלללל תתתתחחחחננננווווננננייייוווו

החלאאאאחחחחרררריייי שבע בבת המל דוד שחטא
את להחליש לנסות הרע היצר
תקוה ל אי הכל, 'איבדת דעתו:

22כלל!'...

ונזכרוווודדדדוווודדדד עיניו את עצ המל
כדאי 'לא המלאכי בטענת

הקב"ה ובתשובת ,'האד את לברוא
תצמח" מאר יב),"אמת פה, תהלי)

הזאת! ובדר הזה במהל דוקא

לאההההממממללללאאאאככככיייי כי שטענו מה את טענו
את להשיג עעעעצצצצהצליחו

אאאאיייי עעעעדדדד ייייתתתתבבבברררר ווווחחחחססססדדדדייייוווו ררררחחחחממממייייוווו ררררייייבבבבוווויייי
ללללססססללללווווחחחח ממממררררבבבבהההה ששששממממוווו,,,, ייייששששתתתתבבבבחחחח ששששההההוווואאאא חחחחקקקקרררר,,,,
ממממאאאאתתתתוווו............ ווווססססללללייייחחחחהההה ממממחחחחייייללללהההה ההההממממבבבבקקקקששששיייי ללללככככלללל

ווווללללככככה" ,עול של רבונו ואמר: טע
בטחות" חפצת ח),אמת נא, ש) 

שהיא אות להכיר שנזכה חפ אתה הרי
השיגו לא והמלאכי האמיתית, האמת

וטע אתהזאת, כביכול ולכ שטענו. מה נו
שאתה האמת זו שהרי לי, לסלוח מוכרח
יתייאש! לא לעול שיהודי  בה חפ

וכו'"ווווזזזזהההה בדבר תצדק למע" שאמר

ו), פסוק ותזכה(ש שתצדק כדי
"מה ואמרו: שקטרגו המלאכי נגד

וכו'" תזכרנו כי ה).אנוש ח, כי(ש
וכו'... קמ ולארגזא קמ למחטא עתיד

רחמיוווואאאאתתתתהההה שאמיתת לה גלית
ואי מאוד, ועמקו שגבו וחסדי

נסמ אני זה ועל זאת. להשיג בכח
...מחשבותי עמקו מאוד כי ,ונשע

התורהוווועעעעתתתתהההה סו את לקשר נבוא
לתחילתה...

דוד שנאתים22. שנאה "תכלית אמר: המלך

לי" היו כב).לאויבים קלט, מי(תהלים

אמר הוא מי על המלך? דוד של אויביו היו

על הרעות, המחשבות על אותם. ששנא

בזה הכיר הוא היאוש. רגעי על שלו, העיצבונות

וגורמות שבאות שהמחשבות שלו. שונא שזה

אבל נלחם. אתה שונא נגד שונא. הם ליאוש לו

מיליארדי עברו בזה, הכיר המלך שדוד עד

את קלט שהוא עד ונשבר. נפל שהוא פעמים

מגאוה אצלו התהפך וזה הבין הוא ואז זה,

אמו'... עלי 'כגמול פשוטה. לאמונה (ר'ויאוש

שם). אשר,

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



  
    



ממממששששהההה ששששלללל תתתתפפפפייייללללתתתתוווו

הקדושה,ההההפפפפססססווווקקקק תורתנו את המסיי
החזקה היד "ולכל הפסוק: הוא
משה עשה אשר הגדול המורא ולכל

ישראל" כל יב).לעיני לד, דברי)

ווווממממפפפפררררשששש ישראל' כל 'לעיני רש"י:
הלוחות לשבור לבו שנשאו
"לעיניכ ואשבר" שנאמר: ,לעיניה

יז), ט, הקב"ה(ש דעת והסכימה
שברת" "אשר שנאמר: י,לדעתו, ש)

ששברת'.ב) כוח 'יישר 

'תיק'.ווווההההננננהההה הוא 'עה' המילה פירוש
שמשה אותנו מלמד והפסוק
את ששבר ידי על ישראל עיני את תיק

מדוע? להבי וצרי הלוחות,

ישראלווווההההעעעענננניייי ע חטאו שכאשר הוא,
גודל את משה ראה בעגל,

מזה שנוצר זההחורב בחטא שהרי .
כאילו לה ונחשב כ כל ישראל חטאו
עבודה ועבדו כולה התורה כל על עברו
על האמת הדי משורת שהיה עד זרה,
ישראל, את ולהאביד להרחיק התורה פי
,יתבר הש שאמר כמו ,ושלו חס

וכו'" ואשמיד ממני יד)."הר ט, ש)

הלוחותעעעעלללל את והשלי משה השכיל כ
ארצה' אמת ותשל' בחינת זה ,לאר
האמת את השלי יתבר שהש כמו הנ"ל,
וכנ"ל, האד בריאת על שקטרג על לאר

והשלי יתבר בו ודבק משה עשה כ כמו
בחינת אמת, בחינת שה הלוחות, את
שא להורות ,לאר השליכ אמת, תורת

אמת, תורת שה פי ככככעל פפפפיייי עעעעלללל אאאא
ששששאאאאפפפפסססס דדדדעעעעתתתתוווו עעעעלללל עעעעווווללללהההה יייידדדד ששששעעעעלללל ממממאאאאחחחחרררר
ייייששששרררראאאאלללל,,,, עעעעלללל עעעעוווודדדד ללללההההתתתתפפפפלללללללל אאאאפפפפששששרררר וווואאאאיייי תתתתקקקקווווהההה
פפפפננננייייוווו ממממעעעעלללל ווווההההררררחחחחייייקקקק אאאאררררצצצצהההה ההההששששללללייייככככ ככככ עעעעלללל
ללללההההששששייייגגגג אאאאפפפפששששרררר ששששאאאאיייי ללללההההאאאאממממיייי עעעעצצצצממממוווו אאאאתתתת ווווחחחחייייזזזזקקקק
פפפפיייי עעעעלללל ששששאאאא ששששההההבבבביייי עעעעדדדד ככככלללללללל,,,, דדדדעעעעתתתתוווו עעעעממממקקקקוווותתתת
וווועעעעלללל ,,,,עעעעללללייייהההה ששששייייתתתתפפפפלללללללל ררררווווצצצצהההה ייייתתתתבבבברררר ההההשששש ככככ
ששששפפפפעעעעלללל ,,,,עעעעללללייייהההה ללללההההתתתתפפפפלללללללל ההההררררבבבבהההה זזזזהההה יייידדדדיייי
ללללהההה ווווממממחחחחלללל ייייתתתתבבבברררר ההההשששש ששששננננתתתתררררצצצצהההה בבבבתתתתפפפפללללתתתתוווו

ששששננננייייוווותתתת.... ללללווווחחחחוווותתתת ללללפפפפססססוווולללל ללללוווו ווווצצצצייייווווהההה

'ותשלווווזזזזההההוווו בחינת הנ"ל, בחינה בעצמו
בעצמו זה ידי ועל ארצה', אמת

וכנ"ל. תצמח' מאר עעעעששששהההה'אמת ככככ ווווככככממממוווו
ווווההההייייהההה ההההללללווווחחחחוווותתתת ממממששששלללליייי ההההייייהההה ללללאאאא אאאא ככככיייי ממממששששהההה,,,,
ייייששששרררראאאאלללל ששששההההייייוווו עעעעדדדד ,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס גגגגדדדדוווולללל,,,, ההההקקקקטטטטררררווווגגגג
ממממתתתתעעעעלללל ההההאאאאממממתתתת ההההייייהההה וווואאאאזזזז ,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס ,,,,ננננאאאאבבבבדדדדיייי
ככככיייי בבבבעעעעוווולללל ההההאאאאממממתתתת ששששייייגגגגללללהההה ממממיייי אאאאיייי ככככיייי ללללגגגגממממרררריייי,,,,
ששששהההה ההההללללווווחחחחוווותתתת,,,, ההההששששלללליייי ככככ עעעעלללל ייייששששרררראאאאלללל.... אאאא
אאאאררררצצצצהההה',',',', אאאאממממתתתת וווותתתתששששלללל'''' בבבבבבבבחחחחייייננננתתתת אאאאממממתתתת,,,, בבבבחחחחייייננננתתתת
אאאאפפפפששששרררר ששששאאאאיייי ההההאאאאממממיייי ככככיייי בבבבתתתתפפפפייייללללתתתתוווו ווווההההתתתתחחחחזזזזקקקק
עעעעממממקקקקוווו ממממאאאאוווודדדד ככככיייי דדדדעעעעתתתתוווו אאאאממממייייתתתתתתתת ללללההההששששייייגגגג
ללללוווו ווווננננתתתתררררצצצצהההה בבבביייידדדדוווו ששששעעעעללללתתתתהההה ווווזזזזככככהההה ממממחחחחששששבבבבוווותתתתייייוווו,,,,
ללללפפפפססססוווולללל ללללוווו ווווצצצצייייווווהההה ללללוווו ווווממממחחחחלללל ייייתתתתבבבברררר ההההשששש
ממממ אאאאממממתתתת ''''תתתתעעעעללללהההה בבבבחחחחייייננננתתתת ששששזזזזההההוווו ששששננננייייוווותתתת,,,, ללללווווחחחחוווותתתת
ווווככככננננ""""לללל.... תתתתצצצצממממחחחח'''' ממממאאאארררר ''''אאאאממממתתתת בבבבחחחחייייננננתתתת ,',',','ההההאאאארררר

  
      



מתחיליוווועעעעלללל ישראל', כל 'לעיני אחר כ
"אלקי ברא "בראשית (בראשיתמיד

א), כמובא.א, 'א'מ'ת, תיבות סופי שהוא
שאי כשיודעי האמת עיקר שזה להורות
רק ,אופ בשו מתרחקי ואי כלל יודעי
'לעיני בחינת שזהו ,פע בכל מתחילי

'בר ישראל' אלקי',כל ברא ששששממממששששההההאשית
ששששבבבבייייררררתתתת יייידדדדיייי עעעעלללל זזזזהההה דדדדרררר ההההממממששששיייי ככככחחחחוווו בבבבעעעעווווצצצצ
ללללוווו,,,, וווואאאאממממרררר ייייתתתתבבבברררר ההההשששש ללללוווו ששששההההוווודדדדהההה ללללווווחחחחוווותתתת
ייייווווככככלללל זזזזהההה יייידדדדיייי ששששעעעעלללל ששששששששבבבבררררתתתת.... ככככחחחח ייייייייששששרררר
עעעעצצצצממממוווו אאאאתתתת ללללההההתתתתחחחחזזזזקקקק ממממייייששששרררראאאאלללל אאאאחחחחדדדד ככככלללל
ההההתתתתחחחחללללתתתת בבבבחחחחייייננננתתתת ששששזזזזההההוווו ,,,,פפפפעעעע בבבבככככלללל ללללההההתתתתחחחחיייילללל
תתתתייייבבבבוווותתתת ססססוווופפפפיייי ,',',','אאאאללללקקקקיייי בבבברררראאאא ''''בבבברררראאאאששששייייתתתת ההההתתתתווווררררהההה

''''אאאא''''ממממ''''תתתת....

ששששללללאאאאככככיייי ההההאאאאממממתתתת אאאאממממייייתתתתתתתת עעעעייייקקקקרררר זזזזההההוווו ררררקקקק
וווויייידדדדעעעע ייייבבבביייי ררררקקקק ההההאאאאממממתתתת,,,, יייידדדדיייי עעעעלללל ייייתתתתררררחחחחקקקק
בבבבככככלללל ללללההההתתתתחחחחיייילללל ווווצצצצררררייייככככיייי ככככלללללללל ייייוווודדדדעעעעיייי ששששאאאאיייי
ממממאאאאוווודדדד ששששגגגגבבבבוווו ררררחחחחממממייייוווו אאאאממממייייתתתתתתתת ככככיייי ממממחחחחדדדדשששש,,,, פפפפעעעע
ללללההההתתתתקקקקררררבבבב ללללההההתתתתחחחחיייילללל ייייווווככככלללל ההההאאאאדדדד חחחחיייייייי ייייממממיייי ווווככככלללל
עעעעדדדד אאאאננננוווושששש """"תתתתששששבבבב ששששככככתתתתוווובבבב:::: ככככממממוווו ,,,,ייייתתתתבבבברררר ללללההההשששש

ג)דדדדככככאאאא"""" צ, ככככיייי(תהלי ננננפפפפשששש.... ששששלללל דדדדככככדדדדווווככככהההה עעעעדדדד
............ללללעעעעוווולללל ררררחחחחממממייייוווו ככככללללוווו ווווללללאאאא תתתתממממננננוווו ללללאאאא הההה'''' חחחחססססדדדדיייי

זישאוווועעעעתתתתהההה רבי מצא מאיפה מביני אנו
להתחיל הכח את מאניפולי
הואעבד חייו ימי שכל מכיו כי מהתחלה...
בתשובה רבי והחזרת אבריו, זיכו על
הדעת להארת זכה ,ומפורס כידוע
כלל'... בעול יאוש שו שאי' האמיתית

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

העול א א א א .... את הקב "ה ברא  שבשבילה הסיבה

וידעו  ,יתבר אותו  שיכירו כדי  היתה

 ואי המציאות, כל  את והמחיה המהוה שהוא

מלבדו . עוד

אותו וכדי וכדי וכדי וכדי  להכיר לזכות כדי , לכ לזכות 

, דברי שני לעשות  צרי באמת ,  יתבר

את לקרב .2 אבריו. שבעת  את  לזכ .1 :וה

אפשר  שניה את  שיש  ורק לאלקות. הזולת

באמת . אלקותו  את להכיר לזכות 

ולקדש ב ב ב ב .... להאיר הוא  יהודי  כל של  עבודתו

לה '. קודש כול שיהיו  שעריו שבעת את

דברי עיניו עיניו עיניו עיניו  ורק  א לראות פקוחות יהיו

על טובה בעי להסתכל  וכ ,כלטהורי

מישראל. פתוחות אוזניו אוזניו אוזניו אוזניו אחד  יהיו האד של

ה', לפני  רצויי דברי ורק  א לשמוע

מישראל . אחד כל על  שבח נחיריו נחיריו נחיריו נחיריו ודברי 

מבחינת  ונקיי רצו מלאי יהיו  האד של

צד מכל טהורות יהיו  וכ וכעס , א  חרו

ח"ו. ניאו שרת פיו פיו פיו פיו של  כלי  יהיה  האד של 

דבורי ושאר  לה ' ותפילות הקדושה לתורה 

.למיניה מצוה 

יזכה יזכה יזכה יזכה וברבבות וברבבות וברבבות וברבבות  הוא הוא הוא הוא  ,,,, הזיכו הזיכו הזיכו הזיכו בהתמדת בהתמדת בהתמדת בהתמדת  ,,,,הימיהימיהימיהימי

 כלי כלי כלי כלי להיותלהיותלהיותלהיות יהפכויהפכויהפכויהפכו אבריואבריואבריואבריו ששבעת ששבעת ששבעת ששבעת 

בוראובוראובוראובוראו!!!! את את את את  להכיר להכיר להכיר להכיר  הראוייהראוייהראוייהראויי רוחניירוחניירוחנייוככלרוחניי

יזכה כ יותר , אבריו את  לזכ האד שיזכה

! יתבר אותו  להכיר 

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



ז

  
    



ממממששששהההה ששששלללל תתתתפפפפייייללללתתתתוווו

הקדושה,ההההפפפפססססווווקקקק תורתנו את המסיי
החזקה היד "ולכל הפסוק: הוא
משה עשה אשר הגדול המורא ולכל

ישראל" כל יב).לעיני לד, דברי)

ווווממממפפפפררררשששש ישראל' כל 'לעיני רש"י:
הלוחות לשבור לבו שנשאו
"לעיניכ ואשבר" שנאמר: ,לעיניה

יז), ט, הקב"ה(ש דעת והסכימה
שברת" "אשר שנאמר: י,לדעתו, ש)

ששברת'.ב) כוח 'יישר 

'תיק'.ווווההההננננהההה הוא 'עה' המילה פירוש
שמשה אותנו מלמד והפסוק
את ששבר ידי על ישראל עיני את תיק

מדוע? להבי וצרי הלוחות,

ישראלווווההההעעעענננניייי ע חטאו שכאשר הוא,
גודל את משה ראה בעגל,

מזה שנוצר זההחורב בחטא שהרי .
כאילו לה ונחשב כ כל ישראל חטאו
עבודה ועבדו כולה התורה כל על עברו
על האמת הדי משורת שהיה עד זרה,
ישראל, את ולהאביד להרחיק התורה פי
,יתבר הש שאמר כמו ,ושלו חס

וכו'" ואשמיד ממני יד)."הר ט, ש)

הלוחותעעעעלללל את והשלי משה השכיל כ
ארצה' אמת ותשל' בחינת זה ,לאר
האמת את השלי יתבר שהש כמו הנ"ל,
וכנ"ל, האד בריאת על שקטרג על לאר

והשלי יתבר בו ודבק משה עשה כ כמו
בחינת אמת, בחינת שה הלוחות, את
שא להורות ,לאר השליכ אמת, תורת

אמת, תורת שה פי ככככעל פפפפיייי עעעעלללל אאאא
ששששאאאאפפפפסססס דדדדעעעעתתתתוווו עעעעלללל עעעעווווללללהההה יייידדדד ששששעעעעלללל ממממאאאאחחחחרררר
ייייששששרררראאאאלללל,,,, עעעעלללל עעעעוווודדדד ללללההההתתתתפפפפלללללללל אאאאפפפפששששרררר וווואאאאיייי תתתתקקקקווווהההה
פפפפננננייייוווו ממממעעעעלללל ווווההההררררחחחחייייקקקק אאאאררררצצצצהההה ההההששששללללייייככככ ככככ עעעעלללל
ללללההההששששייייגגגג אאאאפפפפששששרררר ששששאאאאיייי ללללההההאאאאממממיייי עעעעצצצצממממוווו אאאאתתתת ווווחחחחייייזזזזקקקק
פפפפיייי עעעעלללל ששששאאאא ששששההההבבבביייי עעעעדדדד ככככלללללללל,,,, דדדדעעעעתתתתוווו עעעעממממקקקקוווותתתת
וווועעעעלללל ,,,,עעעעללללייייהההה ששששייייתתתתפפפפלללללללל ררררווווצצצצהההה ייייתתתתבבבברררר ההההשששש ככככ
ששששפפפפעעעעלללל ,,,,עעעעללללייייהההה ללללההההתתתתפפפפלללללללל ההההררררבבבבהההה זזזזהההה יייידדדדיייי
ללללהההה ווווממממחחחחלללל ייייתתתתבבבברררר ההההשששש ששששננננתתתתררררצצצצהההה בבבבתתתתפפפפללללתתתתוווו

ששששננננייייוווותתתת.... ללללווווחחחחוווותתתת ללללפפפפססססוווולללל ללללוווו ווווצצצצייייווווהההה

'ותשלווווזזזזההההוווו בחינת הנ"ל, בחינה בעצמו
בעצמו זה ידי ועל ארצה', אמת

וכנ"ל. תצמח' מאר עעעעששששהההה'אמת ככככ ווווככככממממוווו
ווווההההייייהההה ההההללללווווחחחחוווותתתת ממממששששלללליייי ההההייייהההה ללללאאאא אאאא ככככיייי ממממששששהההה,,,,
ייייששששרררראאאאלללל ששששההההייייוווו עעעעדדדד ,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס גגגגדדדדוווולללל,,,, ההההקקקקטטטטררררווווגגגג
ממממתתתתעעעעלללל ההההאאאאממממתתתת ההההייייהההה וווואאאאזזזז ,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס ,,,,ננננאאאאבבבבדדדדיייי
ככככיייי בבבבעעעעוווולללל ההההאאאאממממתתתת ששששייייגגגגללללהההה ממממיייי אאאאיייי ככככיייי ללללגגגגממממרררריייי,,,,
ששששהההה ההההללללווווחחחחוווותתתת,,,, ההההששששלללליייי ככככ עעעעלללל ייייששששרררראאאאלללל.... אאאא
אאאאררררצצצצהההה',',',', אאאאממממתתתת וווותתתתששששלללל'''' בבבבבבבבחחחחייייננננתתתת אאאאממממתתתת,,,, בבבבחחחחייייננננתתתת
אאאאפפפפששששרררר ששששאאאאיייי ההההאאאאממממיייי ככככיייי בבבבתתתתפפפפייייללללתתתתוווו ווווההההתתתתחחחחזזזזקקקק
עעעעממממקקקקוווו ממממאאאאוווודדדד ככככיייי דדדדעעעעתתתתוווו אאאאממממייייתתתתתתתת ללללההההששששייייגגגג
ללללוווו ווווננננתתתתררררצצצצהההה בבבביייידדדדוווו ששששעעעעללללתתתתהההה ווווזזזזככככהההה ממממחחחחששששבבבבוווותתתתייייוווו,,,,
ללללפפפפססססוווולללל ללללוווו ווווצצצצייייווווהההה ללללוווו ווווממממחחחחלללל ייייתתתתבבבברררר ההההשששש
ממממ אאאאממממתתתת ''''תתתתעעעעללללהההה בבבבחחחחייייננננתתתת ששששזזזזההההוווו ששששננננייייוווותתתת,,,, ללללווווחחחחוווותתתת
ווווככככננננ""""לללל.... תתתתצצצצממממחחחח'''' ממממאאאארררר ''''אאאאממממתתתת בבבבחחחחייייננננתתתת ,',',','ההההאאאארררר

  
      



מתחיליוווועעעעלללל ישראל', כל 'לעיני אחר כ
"אלקי ברא "בראשית (בראשיתמיד

א), כמובא.א, 'א'מ'ת, תיבות סופי שהוא
שאי כשיודעי האמת עיקר שזה להורות
רק ,אופ בשו מתרחקי ואי כלל יודעי
'לעיני בחינת שזהו ,פע בכל מתחילי

'בר ישראל' אלקי',כל ברא ששששממממששששההההאשית
ששששבבבבייייררררתתתת יייידדדדיייי עעעעלללל זזזזהההה דדדדרררר ההההממממששששיייי ככככחחחחוווו בבבבעעעעווווצצצצ
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מוקדש לחזרה בתשובה של אריאל יוסף בן ציפורה ואביחי מיימון בן ציפורה הי"ו
 ולפרנסה וזיווג הגון, אמן.



  
      



להכרה ג ג ג ג .... יזכה שיהודי כדי מספיק! לא  זה א

יהודי ונבאר: . נוס דבר לעשות עליו שלמה

בכחו  יש ולכ ממש, ממעל אלוקה חלק הוא

אחד  וכל כגבורתו, איש  והנה, בוראו. את להכיר 

יכול כמה גבול יש למעשה , א מעשיו. לפי משיג

בוראו. את להשיג  חמשה חמשה חמשה חמשה האד  שישנ שישנ שישנ שישנ  משו משו משו משו

,,,, יתבר יתבר יתבר יתבר  הש הש הש הש לדעת לדעת לדעת לדעת   האד האד האד האד דעת דעת דעת דעת   בי בי בי בי  הבדלי הבדלי הבדלי הבדלי

!!!! לעול לעול לעול לעול להשיג להשיג להשיג להשיג  יוכל יוכל יוכל יוכל  לא לא לא לא  הוא הוא הוא הוא   שאות שאות שאות שאות  הבדלי הבדלי הבדלי הבדלי

 א א א לזכות א האד יכול  הזו ההגבלה למרות

רק  וזה  ! יתבר בדעתו  שהיא  כל לנגיעה 

דעת  להשיג עמל האד כאשר  עמל. ידי על

 הנתו הדעת כח כל  את מנצל הוא אז ,אלקי

האלקית. בהשגה שאפשר מה  להשיג כדי  לו

ההבנה. גבול  בקצה נוגע רק הוא  ואז

רקואי ואי ואי ואי   לכ לזכות אפשרות ידי ידי ידי ידי שו עלעלעלעל

 לקרב לקרב לקרב לקרב  אד אד אד אד בני בני בני בני  עעעע שעוסק שעוסק שעוסק שעוסק  עסק עסק עסק עסק 

דעתודעתודעתודעתו....  נשל נשל נשל נשל זה זה זה זה  ידי ידי ידי ידי  עלעלעלעל ,,,, יתבר יתבר יתבר יתבר הההה'''' לעבודתלעבודתלעבודתלעבודת

הכרהה ה ה ה .... ואותה  גילוי לאותו  זוכה  אשר אד

להיקרא זוכה  ,האברי קידוש ידי  על 

 אלקי וקרבת השגתו  מעלתו , אשר  צדיק.

הללו  והצדיקי השרת. ממלאכי יותר  שלו

 ש'אי המעלה  את  ולהבי להשיג  מצליחי

כלל'. בעול יאוש לכל לכל לכל לכל שו לגלותלגלותלגלותלגלות זוכיזוכיזוכיזוכי והוהוהוה

 ומחזקי ומחזקי ומחזקי ומחזקי בובובובו,,,,  וחפ וחפ וחפ וחפ אותואותואותואותו אוהב אוהב אוהב אוהב  שהקב שהקב שהקב שהקב """"הההה יהודי יהודי יהודי יהודי 

שאפילו שאפילו שאפילו שאפילו  מחדש מחדש מחדש מחדש .... פעפעפעפע בכל בכל בכל בכל  שיתחילשיתחילשיתחילשיתחיל יהודי יהודי יהודי יהודי  כלכלכלכל

ממנו ממנו ממנו ממנו  והתרחק והתרחק והתרחק והתרחק  ,,,, פעמי פעמי פעמי פעמי אלפי אלפי אלפי אלפי  נפלנפלנפלנפל הוא הוא הוא הוא   א א א א

להתייאש להתייאש להתייאש להתייאש  לולולולו אסור אסור אסור אסור  שהתרחק שהתרחק שהתרחק שהתרחק ,,,, כמוכמוכמוכמו  יתבר יתבר יתבר יתבר

מחדש מחדש מחדש מחדש .... הההה'''' בעבודת בעבודת בעבודת בעבודת  להתחיל להתחיל להתחיל להתחיל  וחייביוחייביוחייביוחייבי

יור ולמעלה ולמעלה ולמעלה ולמעלה  ורבינוהרב מורינו זכה זו ולמדרגה 

כל ולהכיר להבי זצ"ל. אברג'ל מיכאל

הגשמי המיצר מ ולהוציא פנימה יהודי נפש 

 אד משו יאוש  שאי ולהבי הרוחני. למרחב 

לקרבת  לזכות ויכול צרי אחד וכל כלל.

.אלקי

.... אמ אמ אמ אמ עלינועלינועלינועלינו  תג תג תג תג זכותוזכותוזכותוזכותו

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

שבת מברכין החודש
מפי הרה"ג רבינו ישראל אברג'ל שליט"א

רבא  אמר  ע"ב(:  כ"ג  )שבת  בגמרא  מובא 
בנין  ליה  הוו   - רבנן  שאוהב(  )מי  דרחים 
דמוקיר  חכמים(,  תלמידי  בנים  לו  )יהיו  רבנן 
)מי שמכבד( רבנן - הוו ליה חתנוותא רבנן 

)יהיו לו חתנים תלמידי חכמים(, דדחיל )מי שירא( 

מרבנן - הוא גופיה הוי צורבא מרבנן )הוא 
עצמו יהיה תלמיד חכם(.

תלמידי  לבנים  זוכה  שאדם  מצבים  יש 
וגם  חכמים,  תלמידי  לחתנים  וגם  חכמים 
כי  חכם,  תלמיד  להיות  זוכה  בעצמו  הוא 

התורה משיבה לאדם כגמולה הטוב.

פרשת בראשית
כ"ו תשרי התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:0518:5419:35 באר שבע
18:0518:5419:35תל אביב

18:0418:5319:34חיפה
18:0718:5719:39אילת

18:0818:5719:39ירושלים
17:48ירושלים 40 דק'

בימי שני בשעה 20:15*
בבית הכנסת 'היכל נפתלי'

רח' ברוריה 6, אשדוד

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

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

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה

LIVE

LIVE

הודעה חשובה!
השיעור המרכזי באשדוד חזר למקומו הקבוע


