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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
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ואמר: מה אחד
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הלילה . אחריו
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ננננחחחח פפפפררררששששתתתת

ההההתתתתככככרררריייינננניייי???? !!!!לללל ששששללללוווו

 שלמהממממסססספפפפרררריייי רבי הגה"צ פתח
וסיפר שליט"א 1לוונשטיי

שהתפרנס אד התגורר אחת בעיירה כי
במששניקברהאיש .אד מקבורתבני
הקטנה, העיירה מתי כל את במסירות
משבגרו ,א למלאכתו. מאוד נאמ והיה
ימשיכו עוד כל כי האיש, הבי בנותיו
מסוגל הוא אי מעט, מתי למות המתי
שבאמצעותו זה, פרנסה מקור על לסמו
בכבוד. בנותיו את לחת לעול יוכל לא
קצב את מלהגביר לו חלילה ,אמנ
ליותר נואשות זקוק הוא אול התמותה,
שפע היא עבורו שמשמעות מתי

פרנסה...

בנסיוייייששששבבבב מוחו את והוגיע האיש
עד הכנסותיו, מקור את להגביר
שהינו דודו, ב גר הגדולה בעיר כי שנזכר
אל הסביבה. בכל ומפורס גדול גביר
הד קרבת אולי  בלבו חשב  אליו
ימי תו לבו... את תעורר שבינינו
ומיהר העירה, לנסיעה כרטיס רכש מספר

בבעלותו. שהיתה המפוארת לאחוזה

מאחוריללללאאאא לעמוד האיש הצליח בנקל
עכבו רבי משרתי העשיר, דלת
לבסו א מטרתו, את ובררו בדרכו אותו
הע דלת מאחורי עומד עצמו את מצא
לשמע הגביר. משרדי של המגולפת
הקט בחלו העשיר הצי נקישותיו
לביתו, הבאי את לראות לו המאפשר
מטרתו כי הבי אחד רגע של ובהבזק
החברא איש העני, הדוד ב של היחידה
,העני ביותר... ויקרה כספית היא קדישא,
חשק ובחוסר וכלל, כלל לו קר לא ,כמוב
שומר כשהוא הדלת, את לפניו פתח גדול

ומרוחקת. קפואה פני ארשת על

בלבביותההההקקקקבבבברררר בשלו אותו ובר נכנס
תגוב למשמע ונעצר הקרירה.רבה, תו

ניסה''''ממממהההה  דודי'? ב משה ,שלומ
מזלו. את העני

עניניתאאאא היתה העשיר של תשובתו
אתה'? 'מי וקצרה:

''''ממממהההה הדוד ב תמה  אני' מי פירוש
.'של הדוד ב יוסל'ה, הוא אני 'הלא

ומתוק 293).האור1. עמוד אסתר (מגילת
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ימשיכו עוד כל כי האיש, הבי בנותיו
מסוגל הוא אי מעט, מתי למות המתי
שבאמצעותו זה, פרנסה מקור על לסמו
בכבוד. בנותיו את לחת לעול יוכל לא
קצב את מלהגביר לו חלילה ,אמנ
ליותר נואשות זקוק הוא אול התמותה,
שפע היא עבורו שמשמעות מתי

פרנסה...

בנסיוייייששששבבבב מוחו את והוגיע האיש
עד הכנסותיו, מקור את להגביר
שהינו דודו, ב גר הגדולה בעיר כי שנזכר
אל הסביבה. בכל ומפורס גדול גביר
הד קרבת אולי  בלבו חשב  אליו
ימי תו לבו... את תעורר שבינינו
ומיהר העירה, לנסיעה כרטיס רכש מספר

בבעלותו. שהיתה המפוארת לאחוזה

מאחוריללללאאאא לעמוד האיש הצליח בנקל
עכבו רבי משרתי העשיר, דלת
לבסו א מטרתו, את ובררו בדרכו אותו
הע דלת מאחורי עומד עצמו את מצא
לשמע הגביר. משרדי של המגולפת
הקט בחלו העשיר הצי נקישותיו
לביתו, הבאי את לראות לו המאפשר
מטרתו כי הבי אחד רגע של ובהבזק
החברא איש העני, הדוד ב של היחידה
,העני ביותר... ויקרה כספית היא קדישא,
חשק ובחוסר וכלל, כלל לו קר לא ,כמוב
שומר כשהוא הדלת, את לפניו פתח גדול

ומרוחקת. קפואה פני ארשת על

בלבביותההההקקקקבבבברררר בשלו אותו ובר נכנס
תגוב למשמע ונעצר הקרירה.רבה, תו

ניסה''''ממממהההה  דודי'? ב משה ,שלומ
מזלו. את העני

עניניתאאאא היתה העשיר של תשובתו
אתה'? 'מי וקצרה:

''''ממממהההה הדוד ב תמה  אני' מי פירוש
.'של הדוד ב יוסל'ה, הוא אני 'הלא

ומתוק 293).האור1. עמוד אסתר (מגילת

  
    



ננננחחחח פפפפררררששששתתתת
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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.



  
      



הנביאההההננננבבבבייייאאאא הוא ש המוזכר הראשו
זכה אשר בארי, ב הושע

רצופות.והתנבא שנה 90 2במש

המדרגהבבבבייייממממייייוווו בשפל ישראל בני היו
אד בי ה מוסרית, מבחינה
דברי לחבירו. אד בי וה למקו
לא הנביאי ידי על שנאמרו התוכחות
מתרחקי והיו הבריות, באזני נתקבלו

הטובה... מדר

התנבאווווההההננננהההה,,,, הוא שנה 90 במש מסתמא
בספרו זאת ובכל נבואות, אלפי
להבי וצרי .פרקי 14 הכל בס ישנ

מדוע?

אלאהזוווווההההששששאאאאללללהההה לגביו רק לא היא
וחכמינו .הנביאי כל לגבי
וכ כללית. תשובה השיבו הקדושי

אמרו יד.):ה (מגילה

ננננככככתתתתבבבבהההה....ננננבבבבוווואאאאהההה  ללללדדדדווווררררוווותתתת ששששההההווווצצצצררררככככהההה
ננננככככתתתתבבבבהההה.... ללללאאאא  ההההווווצצצצררררככככהההה ווווששששללללאאאא

הושעווווממממבבבבוווואאאארררר,,,, הנביא פרקי 14 שכל
לדורות. שהוצרכה נבואה ה
נפתח הזו הארוכה ההקדמה כל ואחר

הושע... ספר את

נבואה.סססספפפפרררר במראה נפתח ובו3הושע,
ל קח ל" הושע: הנביא נצטוה

"ניזנ וילדי ניזנ ב),את א, (הושע 
במציאות)והושע ולא הנבואה קיי(במראה

בלי ת מר את וח לו" זה: את
באותו ומשוקצת טמאה הכי האשה (שהיתה

ל"הדור) ולד ג)...והר פסוק ש) 

שלההההממממרררראאאאהההה פרק גבי על מתפרס הזה
א), פרק שנולדו(כל מסופר ובו

אחת. ובת בני ב' לו

הללוווווההההקקקקבבבב""""הההה לילדי קרא אותו: ציוה
יזרעאל,  הראשו לב ,כ
עי. לא  השני ולב רחמה, לא  לבת

ארחווווההההממממססססרררר עד סיא לא "י הזה
א י יראל... ית את

"לכ אהיה לא ואנכי עי (שלא 
ו). פסוק

הזוווווצצצצרררריייי בנבואה יש מה להבי
לדורות? שהוצרכה

לנוווווממממצצצצאאאאננננוווו שגילו הקדושי לחכמינו
הנבואה למראה הרקע כל את

ולאחריו),הזה לפניו שקרה הובא(מה וכ
הקדושה פז.):בגמרא פסחי)

וזה הפסיקתא2. לג):לשון (פיסקא

הקב"ה היה שנה 'תשעים

הושע'. ידי על נבואתומעיד בתקופת

הן: ואלו ביהודה, מלכים ארבעה התחלפו

יחזקיהו. אחז, יותם, עוזיהו,

וזה רבי3. האלקי המקובל לשון

הי"ד ריקי חי עמנואל רפאל

חסידים') ה'משנת אליהו(בעל אדרת בספרו

שם): במראה(פסחים היה זה מעשה כל

הנבואה.

  
      



אולי''''בבבב'  פני העשיר העמיד  דודי'
צד'? מאיזה בדיוק לי תזכיר

אאאאממממ''''הא ?ל ארע מה נו, ,אחי ה ואבי

השני במהל השתנתי כ כל
האחרונות'?

העשיר''''אאאאיייינננננננניייי קבע  להזכר' מצליח
יוסלהוהסב 'איזה  פניו את

שנית'. אמר אתה?

דודובבבבששששללללבבבב ב כי הקבר הבי זה
שלה הד מקרבת מתעל
וצבע כסיד, החויר הוא מוחלטת. בצורה
אמר: ואז הקיר. כצבע להיות הפ פניו
אבל אותי, זוכר אינ אולי נא, 'שמע
מוטלת אינה דוד ב היותי עובדת
העוסק קרוב, בתור הנה ובאתי בספק.
שבעוד ל לומר כדי קדישא, בחברא

לכתוב ועלי למות, עומד אתה יומיי
דואג ואני ביותר רציני העני מיד. צוואה
בינינו'... המשפחה קרבת בגלל רק ל

בההההעעעעששששיייירררר את הכניס הוא מאוד, נבהל
המפואר, משרדו תו אל הדוד
כסא על לאטו והתיישב נכנס ויוסל'ה

יוקרתי. עור

דודי'?''''ללללממממהההה ב יוסל'ה זקוק, אתה
העשיר. שאל

יוסל'ה''''אאאאנננניייי סיפר  בת' לחת עומד

לחמישי זקוק 'ואני  בפשטות
.'כ לש רובל אל

אתההההעעעעששששיייירררר לו ונת מיהר המפוחד
כ ואחר ,במזומ הסכו
מהיכ לי לומר תוכל הא 'וכעת שאל:
למות' עומד שאני המידע אלי ?הגיע

מאוד,ווווייייווווססססלללל''''הההה 'פשוט במתינות: הסביר
מוזמ אני קדישא חברא כאיש
הנוטי חולי של לבתי רבות פעמי
אחד כי היטב יודע אני כ משו למות.
אות המאפיי הראשוני הסימפטומי
מיד .הכרת את מאבדי שה הוא,
קרובי את מזהה שאינ ראיתי כאשר

ללא כבר שאתה ידעתי ,של המשפחה
יו שבעוד לכ הברור הסימ וזה הכרה,
למות... עומד הינ היותר, לכל יומיי או
כעת והעשיר, היקר דודי ב דאגה, אל א
שהמצב יודע אני אותי, מכיר אתה כאשר
קרוב'... כה אינו מות ויו גמור, בסדר

בשיחתנו...עעעעלללל שני על המהלכי 'מתי'

בבבבאאאארררריייי בבבב ההההווווששששעעעע ששששלללל חחחחזזזזווווננננוווו

'תריההההסססספפפפרררר ספר הוא שבנביאי האחרו
את בתוכו כולל והוא עשר'

על שהתנבאו נביאי 12 של נבואותיה
.הראשו המקדש בית בתקופת ישראל ע

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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במציאות)והושע ולא הנבואה קיי(במראה

בלי ת מר את וח לו" זה: את
באותו ומשוקצת טמאה הכי האשה (שהיתה

ל"הדור) ולד ג)...והר פסוק ש) 

שלההההממממרררראאאאהההה פרק גבי על מתפרס הזה
א), פרק שנולדו(כל מסופר ובו

אחת. ובת בני ב' לו

הללוווווההההקקקקבבבב""""הההה לילדי קרא אותו: ציוה
יזרעאל,  הראשו לב ,כ
עי. לא  השני ולב רחמה, לא  לבת

ארחווווההההממממססססרררר עד סיא לא "י הזה
א י יראל... ית את

"לכ אהיה לא ואנכי עי (שלא 
ו). פסוק

הזוווווצצצצרררריייי בנבואה יש מה להבי
לדורות? שהוצרכה

לנוווווממממצצצצאאאאננננוווו שגילו הקדושי לחכמינו
הנבואה למראה הרקע כל את

ולאחריו),הזה לפניו שקרה הובא(מה וכ
הקדושה פז.):בגמרא פסחי)

וזה הפסיקתא2. לג):לשון (פיסקא

הקב"ה היה שנה 'תשעים

הושע'. ידי על נבואתומעיד בתקופת

הן: ואלו ביהודה, מלכים ארבעה התחלפו

יחזקיהו. אחז, יותם, עוזיהו,

וזה רבי3. האלקי המקובל לשון

הי"ד ריקי חי עמנואל רפאל

חסידים') ה'משנת אליהו(בעל אדרת בספרו

שם): במראה(פסחים היה זה מעשה כל

הנבואה.

  
      



אולי''''בבבב'  פני העשיר העמיד  דודי'
צד'? מאיזה בדיוק לי תזכיר

אאאאממממ''''הא ?ל ארע מה נו, ,אחי ה ואבי

השני במהל השתנתי כ כל
האחרונות'?

העשיר''''אאאאיייינננננננניייי קבע  להזכר' מצליח
יוסלהוהסב 'איזה  פניו את

שנית'. אמר אתה?

דודובבבבששששללללבבבב ב כי הקבר הבי זה
שלה הד מקרבת מתעל
וצבע כסיד, החויר הוא מוחלטת. בצורה
אמר: ואז הקיר. כצבע להיות הפ פניו
אבל אותי, זוכר אינ אולי נא, 'שמע
מוטלת אינה דוד ב היותי עובדת
העוסק קרוב, בתור הנה ובאתי בספק.
שבעוד ל לומר כדי קדישא, בחברא

לכתוב ועלי למות, עומד אתה יומיי
דואג ואני ביותר רציני העני מיד. צוואה
בינינו'... המשפחה קרבת בגלל רק ל

בההההעעעעששששיייירררר את הכניס הוא מאוד, נבהל
המפואר, משרדו תו אל הדוד
כסא על לאטו והתיישב נכנס ויוסל'ה

יוקרתי. עור

דודי'?''''ללללממממהההה ב יוסל'ה זקוק, אתה
העשיר. שאל

יוסל'ה''''אאאאנננניייי סיפר  בת' לחת עומד

לחמישי זקוק 'ואני  בפשטות
.'כ לש רובל אל

אתההההעעעעששששיייירררר לו ונת מיהר המפוחד
כ ואחר ,במזומ הסכו
מהיכ לי לומר תוכל הא 'וכעת שאל:
למות' עומד שאני המידע אלי ?הגיע

מאוד,ווווייייווווססססלללל''''הההה 'פשוט במתינות: הסביר
מוזמ אני קדישא חברא כאיש
הנוטי חולי של לבתי רבות פעמי
אחד כי היטב יודע אני כ משו למות.
אות המאפיי הראשוני הסימפטומי
מיד .הכרת את מאבדי שה הוא,
קרובי את מזהה שאינ ראיתי כאשר

ללא כבר שאתה ידעתי ,של המשפחה
יו שבעוד לכ הברור הסימ וזה הכרה,
למות... עומד הינ היותר, לכל יומיי או
כעת והעשיר, היקר דודי ב דאגה, אל א
שהמצב יודע אני אותי, מכיר אתה כאשר
קרוב'... כה אינו מות ויו גמור, בסדר

בשיחתנו...עעעעלללל שני על המהלכי 'מתי'

בבבבאאאארררריייי בבבב ההההווווששששעעעע ששששלללל חחחחזזזזווווננננוווו

'תריההההסססספפפפרררר ספר הוא שבנביאי האחרו
את בתוכו כולל והוא עשר'

על שהתנבאו נביאי 12 של נבואותיה
.הראשו המקדש בית בתקופת ישראל ע

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.



  
     



ההההננננככככווווננננהההה!!!! ההההההההגגגגדדדדררררהההה  חחחח

שקמואאאאחחחחדדדד והנפלאי הנוראי מהחכמי
היה הדורות במהל ישראל לע
ודבריו חנה. בר בר רבה הקדוש האמורא
הקדושה. בגמרא רבות מובאי הקדושי

כמהוווובבבבממממססססככככתתתת הביאו בתרא בבא
אמר, שהוא אגדה מאמרי
'אגדות' :בש בעול הנודעי וה

חנה. בר בר דרבה

וווובבבבעעעענננניייייייינחמ רבי הגה"ק סיפר זה
זיע"א ה):מברסלב אות "מוהר (חיי

ברזזזזככככייייתתתתיייי בר רבה הקדוש, והאמורא
לי וגילה אלי התגלה חנה,
נפלאי חדושי הללו ב'אגדות'

גילה שהוא ומה .בספרונוראי נכתב לי
"מוהר טו).ליקוטי א תורות (קמא,

מוהר"'ווווההההננננהההה,,,, 'ליקוטי הקדוש הספר
ולפני ,"ח המושג בביאור נפתח

:נקדי דבריו את שנבאר

והנהככככלללל ודיבוריו. דור כל וביטויו, דור
אד רואי כשאנו אנו, בדורנו

מסוכני חומרי אלכוהולשצור (סגריות,

אתהוכדומה), 'הרי אותו: שואלי ואנו
יד: כלאחר משיב הוא '?מסוכ שזה יודע

לי'!... 5'בא

חז"לההההייייוווו בלשו א ,כ לזה קוראי
.'ח 'מציאת לזו קראו

סיפר לוונשטיין5. שלמה רבי הגה"צ

מגילתשליט"א האור, (ומתוק

,(121 עמוד שדודאסתר שנפל חרדי בחור וז"ל:

ביום קם תאוותיו, ולחשכת יצרו לפתויי

חייו, ואורח תלמודו ישיבתו, את עזב בהיר,

מכריו. כל לב למגינת חילוני, לקיבוץ וברח

עליואחד כי והחליט נואש אמר לא מידידיו

לשוחח דרך ולמצוא לקיבוץ להתגנב

להכנס ינסה אם כי ידע הוא אך מעט. עמו

בכח, משם אותו יגרשו החרדי, בלבוש לקיבוץ

לבש הוא ולהתחפש. להתחכם החליט ולכן

נטל טריקו, וחולצת קצרים בידומכנסים

שלו התייר תדמית את להפוך כדי מצלמה

שבפיו. האנגלית את ותרגל למושלמת,

בעיותכצפוי, בכניסתו התעוררו לא

פתוחים הקיבוץ שערי רבות,

נכנס ומיודענו שהוא, תייר לכל ומזומנים

צילם הוא אפשרית. פינה כל לצלם והחל

המטבח, את צילם האוכל, חדר את

מצא לא ועדיין הילדים בית את צילם

והגיע התגלגל לבסוף, הפוקר. חבירו את

והלכלוך הרפש הררי בין ושם לרפת.

וחולב מתכופף כשהוא הבחור, את מצא

פרה... בידיו

אחרה'תייר' שהיא. זוית מכל אותו צילם

פיתח לירושלים, בחזרה נסע כך

של האוכל בחדר אותן ותלה התמונות את

שחיפש חברנו הנה הכותרת: תחת הישיבה,

מעבודה... לחמוק ורצה קלים חיים

מןבדרך הבחור כך על שמע דרך לא

עליו וצעק קשר, עמו יצר הקיבוץ,

מדוע ניחר: זה?בגרון את לי עשית

  
      



והקב"החחחחטטטטאאאאיייי וגברו, הלכו ישראל ע
בני' לו ואמר הושע אל פנה
שיעורר היתה הקב"ה של וכוונתו חטאו'.
של 'רבונו לפניו: ויטע ,רחמי עליה
בני !ה חנוני בני !ה בני !עול
.'עליה רחמי גלגל ויעקב יצחק אברה

אלאאאאא ,כ טע שלא רק לא הושע
ואמר: למדורה 'אש' הוסי עוד
הוא, של העול כל !עול של 'רבונו

אחרת'! באומה העביר

ואזההההקקקקבבבב""""הההה מדבריו, הצטער מאוד
הנבואה מראה את עליו השרה

ילדיו).הזה שלשת של בלידת המסתיי)

אחת,ללללאאאאחחחחרררר ובת בני שני לו שנולדו
להושע: הוא ברו הקדוש לו אמר
שכיו רב ממשה ללמוד ל היה לא
אתה א האשה, מ פירש עמו שדברתי

ממנה. עצמ בדול

בניאאאאממממרררר לי יש !עול של רבונו לו:
לגרשה! ולא להוציאה יכול אני ואי ממנה,

אתהאאאאממממרררר ומה הוא: ברו הקדוש ליה
ואי ,זנוני בני ובני זונה שאשת

ה אחרי של א ה של א יודע אתה
בני בחוני, בני בני, שה ישראל ,כ
מארבעה אחד ויעקב, יצחק אברה

בעולמי שקניתי קניינישמי תורה, :וה)

וישראל), המקדש בית ,וארז ע" שנאמר
טז),קנית" טו, אמרת(שמות ואתה 

אחרת?! באומה העביר

ששששחחחחטטטטאאאא,,,,ככככייייוווו לבששששיייידדדדעעעע רחמיעמד קש
ברו הקדוש לו אמר עצמו, על
על רחמי מבקש שאתה עד הוא:
שגזרתי ישראל, על רחמי בקש ,עצמ

...!בעבור גזירות שלש עליה

והתחילעעעעממממדדדד גזירה, ובטל רחמי ובקש
...4לברכ

הקדושהעעעעדדדד הגמרא דברי בעריכהכא)

מדבריקלה), ,להבי צריכי ,ועדיי
,רחמי בחוסר נכשל שהוא מבואר הגמרא
הגמרא מלשו ואילו ממשית. בעבירה ולא
ננננככככששששלללל ששששההההוווואאאא ממממששששממממעעעע  ששששחחחחטטטטאאאא'''' ששששיייידדדדעעעע ככככייייוווו''''
....ללללאאאאוווווווויייי ממממההההששששסססס""""הההה בבבבאאאאחחחחדדדד ממממממממששששיייי,,,, בבבבחחחחטטטטאאאא
ננננככככששששלללל?...?...?...?... ההההוווואאאא חחחחטטטטאאאא בבבבאאאאייייזזזזהההה ללללההההבבבביייי ווווצצצצרררריייי

כמהווווללללפפפפנננניייי להקדי נצטר שנשיב
הקדמות...

וכך יׂשראל4. ּבני מסּפר "והיה ְְְְִִֵֵַָָָברכן:

יּספר ולא יּמד לא אׁשר הּים ְְֲִִֵֶַַָָֹֹּכחֹול

אּתם עּמי לא להם יאמר אׁשר ּבמקֹום ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהיה

יהּודה ּבני ונקּבצּו חי. אל ּבני להם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָיאמר

ועלּו אחד ראׁש להם וׂשמּו יחּדו יׂשראל ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹּובני

יזרעאל. יֹום גדֹול ּכי הארץ ְְִִִֶֶָָָמן

רחמה"אמרּו ולאחֹותיכם עּמי (הושעלאחיכם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֻ

א-ג). ב,

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



  
     



ההההננננככככווווננננהההה!!!! ההההההההגגגגדדדדררררהההה  חחחח

שקמואאאאחחחחדדדד והנפלאי הנוראי מהחכמי
היה הדורות במהל ישראל לע
ודבריו חנה. בר בר רבה הקדוש האמורא
הקדושה. בגמרא רבות מובאי הקדושי

כמהוווובבבבממממססססככככתתתת הביאו בתרא בבא
אמר, שהוא אגדה מאמרי
'אגדות' :בש בעול הנודעי וה

חנה. בר בר דרבה

וווובבבבעעעענננניייייייינחמ רבי הגה"ק סיפר זה
זיע"א ה):מברסלב אות "מוהר (חיי

ברזזזזככככייייתתתתיייי בר רבה הקדוש, והאמורא
לי וגילה אלי התגלה חנה,
נפלאי חדושי הללו ב'אגדות'

גילה שהוא ומה .בספרונוראי נכתב לי
"מוהר טו).ליקוטי א תורות (קמא,

מוהר"'ווווההההננננהההה,,,, 'ליקוטי הקדוש הספר
ולפני ,"ח המושג בביאור נפתח

:נקדי דבריו את שנבאר

והנהככככלללל ודיבוריו. דור כל וביטויו, דור
אד רואי כשאנו אנו, בדורנו

מסוכני חומרי אלכוהולשצור (סגריות,

אתהוכדומה), 'הרי אותו: שואלי ואנו
יד: כלאחר משיב הוא '?מסוכ שזה יודע

לי'!... 5'בא

חז"לההההייייוווו בלשו א ,כ לזה קוראי
.'ח 'מציאת לזו קראו

סיפר לוונשטיין5. שלמה רבי הגה"צ

מגילתשליט"א האור, (ומתוק

,(121 עמוד שדודאסתר שנפל חרדי בחור וז"ל:

ביום קם תאוותיו, ולחשכת יצרו לפתויי

חייו, ואורח תלמודו ישיבתו, את עזב בהיר,

מכריו. כל לב למגינת חילוני, לקיבוץ וברח

עליואחד כי והחליט נואש אמר לא מידידיו

לשוחח דרך ולמצוא לקיבוץ להתגנב

להכנס ינסה אם כי ידע הוא אך מעט. עמו

בכח, משם אותו יגרשו החרדי, בלבוש לקיבוץ

לבש הוא ולהתחפש. להתחכם החליט ולכן

נטל טריקו, וחולצת קצרים בידומכנסים

שלו התייר תדמית את להפוך כדי מצלמה

שבפיו. האנגלית את ותרגל למושלמת,

בעיותכצפוי, בכניסתו התעוררו לא

פתוחים הקיבוץ שערי רבות,

נכנס ומיודענו שהוא, תייר לכל ומזומנים

צילם הוא אפשרית. פינה כל לצלם והחל

המטבח, את צילם האוכל, חדר את

מצא לא ועדיין הילדים בית את צילם

והגיע התגלגל לבסוף, הפוקר. חבירו את

והלכלוך הרפש הררי בין ושם לרפת.

וחולב מתכופף כשהוא הבחור, את מצא

פרה... בידיו

אחרה'תייר' שהיא. זוית מכל אותו צילם

פיתח לירושלים, בחזרה נסע כך

של האוכל בחדר אותן ותלה התמונות את

שחיפש חברנו הנה הכותרת: תחת הישיבה,

מעבודה... לחמוק ורצה קלים חיים

מןבדרך הבחור כך על שמע דרך לא

עליו וצעק קשר, עמו יצר הקיבוץ,

מדוע ניחר: זה?בגרון את לי עשית

  
      



והקב"החחחחטטטטאאאאיייי וגברו, הלכו ישראל ע
בני' לו ואמר הושע אל פנה
שיעורר היתה הקב"ה של וכוונתו חטאו'.
של 'רבונו לפניו: ויטע ,רחמי עליה
בני !ה חנוני בני !ה בני !עול
.'עליה רחמי גלגל ויעקב יצחק אברה

אלאאאאא ,כ טע שלא רק לא הושע
ואמר: למדורה 'אש' הוסי עוד
הוא, של העול כל !עול של 'רבונו

אחרת'! באומה העביר

ואזההההקקקקבבבב""""הההה מדבריו, הצטער מאוד
הנבואה מראה את עליו השרה

ילדיו).הזה שלשת של בלידת המסתיי)

אחת,ללללאאאאחחחחרררר ובת בני שני לו שנולדו
להושע: הוא ברו הקדוש לו אמר
שכיו רב ממשה ללמוד ל היה לא
אתה א האשה, מ פירש עמו שדברתי

ממנה. עצמ בדול

בניאאאאממממרררר לי יש !עול של רבונו לו:
לגרשה! ולא להוציאה יכול אני ואי ממנה,

אתהאאאאממממרררר ומה הוא: ברו הקדוש ליה
ואי ,זנוני בני ובני זונה שאשת

ה אחרי של א ה של א יודע אתה
בני בחוני, בני בני, שה ישראל ,כ
מארבעה אחד ויעקב, יצחק אברה

בעולמי שקניתי קניינישמי תורה, :וה)

וישראל), המקדש בית ,וארז ע" שנאמר
טז),קנית" טו, אמרת(שמות ואתה 

אחרת?! באומה העביר

ששששחחחחטטטטאאאא,,,,ככככייייוווו לבששששיייידדדדעעעע רחמיעמד קש
ברו הקדוש לו אמר עצמו, על
על רחמי מבקש שאתה עד הוא:
שגזרתי ישראל, על רחמי בקש ,עצמ

...!בעבור גזירות שלש עליה

והתחילעעעעממממדדדד גזירה, ובטל רחמי ובקש
...4לברכ

הקדושהעעעעדדדד הגמרא דברי בעריכהכא)

מדבריקלה), ,להבי צריכי ,ועדיי
,רחמי בחוסר נכשל שהוא מבואר הגמרא
הגמרא מלשו ואילו ממשית. בעבירה ולא
ננננככככששששלללל ששששההההוווואאאא ממממששששממממעעעע  ששששחחחחטטטטאאאא'''' ששששיייידדדדעעעע ככככייייוווו''''
....ללללאאאאוווווווויייי ממממההההששששסססס""""הההה בבבבאאאאחחחחדדדד ממממממממששששיייי,,,, בבבבחחחחטטטטאאאא
ננננככככששששלללל?...?...?...?... ההההוווואאאא חחחחטטטטאאאא בבבבאאאאייייזזזזהההה ללללההההבבבביייי ווווצצצצרררריייי

כמהווווללללפפפפנננניייי להקדי נצטר שנשיב
הקדמות...

וכך יׂשראל4. ּבני מסּפר "והיה ְְְְִִֵֵַָָָברכן:

יּספר ולא יּמד לא אׁשר הּים ְְֲִִֵֶַַָָֹֹּכחֹול

אּתם עּמי לא להם יאמר אׁשר ּבמקֹום ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהיה

יהּודה ּבני ונקּבצּו חי. אל ּבני להם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָיאמר

ועלּו אחד ראׁש להם וׂשמּו יחּדו יׂשראל ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹּובני

יזרעאל. יֹום גדֹול ּכי הארץ ְְִִִֶֶָָָמן

רחמה"אמרּו ולאחֹותיכם עּמי (הושעלאחיכם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֻ

א-ג). ב,

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



  
      



יוצר זה ,הפו לכיוו נמש הוא ובלבו
מתגלה וזה ,ועצבי פנימי תסכול אצלו
כבוש חציל כמו נראה והוא בחיצוניותו,

מכונות... בשמ עמוק טיגו שעבר

ממנווווודדדדבבבברררר להתרחק אד לבני גור זה
...("ח האותיות את הפריד שהוא (כמו

תורתנוווווזזזזהההה של במעלתה נדב עוד
הקדושה...

ההההחחחח אאאאתתתת ממממוווולללליייידדדדהההה  ההההתתתתווווררררהההה

אהביבבבבסססספפפפרררר "אלת נאמר: משלי
עת בכל יר יה ח ויעלת

תמיד" ה אהבת.(יט ה, (משלי 

נד:),הקדושהווווההההגגגגממממרררראאאא דרשה(עירובי
התורה על הזה הפסוק כל את

אחד: קטע נביא ואנו הקדושה.

מאיאאאאממממרררר נחמני בר שמואל רבי
ח ויעלת אהבי 'אלת דכתיב:

...'אהבי 'אלת 8וגו'... ''''חחחח ''''ווווייייעעעעללללתתתת 
ללללווווממממדדדדייייהההה!!!! עעעעלללל חחחח ששששממממעעעעללללתתתת

וווופפפפייייררררשששש לומדיה' על ח 'שמעלת רש"י,
מנשאי ח.שהכל לו נותנת ותורתו אותו,

בסיסיתבתורת חלוקה קיימת החסידות

ל הנפש ומציאות.של מהות

שהםהמהות כפי כחותיו היא האדם של

המציאות ואילו בכח, בו גלומים

כחותיו של הגלויה הופעתם היא שלו

בפועל.

האדםובחלוקה של המהות כללית:

שם, שלו. החכמה כפי היא

האדם של ההכרה מתגבשת בחכמה,

נותן הוא ולמה רצונו, הוא מה

חשיבות.

כאשרואילו בפועל, ההתגלות היא המציאות

דיבור במחשבה עצמו את מגלה האדם

והיא הקבלה(המציאות)ומעשה. בלשון נקראת

'מלכות'.

החכמהועבודת את לחבר היא האדם

והמלכות.

אתובמאמר האדם תפיסת מוסגר:

'המלכות'. במדרגת רק היא שסביבו המציאות

ה'אני'גם את - עצמו את האדם תפיסת

בדרך המלכות. מדת אל קשורה - שלו

בו אופן באותו עצמו את תופס האדם כלל,

אחרות, במילים האחרים. אותו תופסים

הפנימית מהותו עצמו האדם כלפי גם

הינה(החכמה) לו שגלוי מה ואילו נסתרת

ה'אני' תודעת גם כן, אם שבפועל. מציאותו

ה פרי המלכות.מציאותהיא שבמדת

אשרי את8. שאוהבים ויהודיה יהודי

אמת! אהבת הקדושה התורה

חזקיהוובעניין רבי הגאון סיפר זה

שליט"א דבריומישקובסקי (הובאו

תמט), עמוד אסתר מגילת - טוב דורש וז"ל:בספר

שרייברשמעתי בונים מרבי נפלא סיפור

שליט"א:

  
     



האד,ככככאאאאששששרררר בעיני ח מוצא דבר איזה
השכליי הטעמי כל אזי,

זה.מתבטלי אחרי נמש 6והאד

כיווווחחחחששששוווובבבב חז"ל, של ההגדרה את לדעת
.התיקו את למצוא אפשר כ על

בזה,ווווההההננננהההה,,,, להרחיב מה מאוד הרבה יש
נרחיב, לא זו בשיחתנו ואנו
.'הח נוצר 'כיצד אחת: בנקודה ונתמקד

נוספת:ווווללללפפפפנננניייי הקדמה נביא שנבאר,

המוחעעעעייייקקקקרררר של החיבור הוא האד חיי
החכמה כאשר  (שמשכנהוהלב

והלבבמוח) טוב', 'מה כלימשיגה כלל (שהוא

המעשה) המוח הוראות את לבצע מצליח

דבר ולב, מוח חיבור של חיי חי האד אזי
.חיי ושמחת פנימי אושר לו הגור

מלבוווווההההאאאאווווששששרררר בוקעי הזו והשמחה
ומאירי גופו, בכל ומתפשטי
חפצי כול וממילא סביבתו! כל את
שמח! לאד נמש אחד כל כי בקרבתו,

הואווווההההממממששששייייככככהההה אליו, האד בני של הזו
!'ה'ח סוד

כידועווווללללככככ החכמה שהרי ,'ח' נקרא זה
באות מרומז והלב ח', באות מרומזת
...!'ח' נוצר יחד מתחברי ה וכאשר 7נ',

המוחאאאא את לחבר מצליח לא אד א
אחד לכיוו שוא הוא ובמוחו והלב,

כיצדבתגובה לי, אמור הידיד: אותו שאל

כדתי תשובתי: את לקבל תרצה

כחילוני שמא או לחילוני, כדתי אולי או לדתי,

כחילוני תרצה שדוקא ואפשר לדתי?לחילוני,

תעדיף? כיצד

חילוניהקיבוצניק כמו בהתרסה: השיב

לחילוני.

- התשובהכך? זו - החרדי החבר חייך

ביותר! הקלה

לי'... 'בא

נובעתהלא היא גם הישיבה את עזיבתך

לי'... 'בא של מופלאה אידאולוגיה מאותה

-וממש וביה מיניה הוסיף - אני גם כך

לך. שעשיתי מה לעשות' 'בא לי גם

הוא...אך, רק לא

רופאיםלפני כנס התקיים שנים מספר

נמסרו העישון. נזקי בענייני גדול

ובין העישון, של הנזקים והוכחו הרצאות,

לעישון... הפסקות ניתנו להרצאה, הרצאה

לעשן!...ושליש יצאו מהרופאים

וכעין יתברך...6. בהנהגתו מצאנו זה,

ישמעאל רבי אמר (סנהדריןוכך

להמחותקח.) דין הגזר נחתך נח על אף

המבול, ה'במי בעיני חן מצא שהוא אלא

ניצל. ולכן

אחר:7. ובסגנון

גינזבורגכתב יצחק הרב המקובל הגאון

'הנפש' בספרו רכו):שליט"א, (דף

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



  
      



יוצר זה ,הפו לכיוו נמש הוא ובלבו
מתגלה וזה ,ועצבי פנימי תסכול אצלו
כבוש חציל כמו נראה והוא בחיצוניותו,

מכונות... בשמ עמוק טיגו שעבר

ממנווווודדדדבבבברררר להתרחק אד לבני גור זה
...("ח האותיות את הפריד שהוא (כמו

תורתנוווווזזזזהההה של במעלתה נדב עוד
הקדושה...

ההההחחחח אאאאתתתת ממממוווולללליייידדדדהההה  ההההתתתתווווררררהההה

אהביבבבבסססספפפפרררר "אלת נאמר: משלי
עת בכל יר יה ח ויעלת

תמיד" ה אהבת.(יט ה, (משלי 

נד:),הקדושהווווההההגגגגממממרררראאאא דרשה(עירובי
התורה על הזה הפסוק כל את

אחד: קטע נביא ואנו הקדושה.

מאיאאאאממממרררר נחמני בר שמואל רבי
ח ויעלת אהבי 'אלת דכתיב:

...'אהבי 'אלת 8וגו'... ''''חחחח ''''ווווייייעעעעללללתתתת 
ללללווווממממדדדדייייהההה!!!! עעעעלללל חחחח ששששממממעעעעללללתתתת

וווופפפפייייררררשששש לומדיה' על ח 'שמעלת רש"י,
מנשאי ח.שהכל לו נותנת ותורתו אותו,

בסיסיתבתורת חלוקה קיימת החסידות

ל הנפש ומציאות.של מהות

שהםהמהות כפי כחותיו היא האדם של

המציאות ואילו בכח, בו גלומים

כחותיו של הגלויה הופעתם היא שלו

בפועל.

האדםובחלוקה של המהות כללית:

שם, שלו. החכמה כפי היא

האדם של ההכרה מתגבשת בחכמה,

נותן הוא ולמה רצונו, הוא מה

חשיבות.

כאשרואילו בפועל, ההתגלות היא המציאות

דיבור במחשבה עצמו את מגלה האדם

והיא הקבלה(המציאות)ומעשה. בלשון נקראת

'מלכות'.

החכמהועבודת את לחבר היא האדם

והמלכות.

אתובמאמר האדם תפיסת מוסגר:

'המלכות'. במדרגת רק היא שסביבו המציאות

ה'אני'גם את - עצמו את האדם תפיסת

בדרך המלכות. מדת אל קשורה - שלו

בו אופן באותו עצמו את תופס האדם כלל,

אחרות, במילים האחרים. אותו תופסים

הפנימית מהותו עצמו האדם כלפי גם

הינה(החכמה) לו שגלוי מה ואילו נסתרת

ה'אני' תודעת גם כן, אם שבפועל. מציאותו

ה פרי המלכות.מציאותהיא שבמדת

אשרי את8. שאוהבים ויהודיה יהודי

אמת! אהבת הקדושה התורה

חזקיהוובעניין רבי הגאון סיפר זה

שליט"א דבריומישקובסקי (הובאו

תמט), עמוד אסתר מגילת - טוב דורש וז"ל:בספר

שרייברשמעתי בונים מרבי נפלא סיפור

שליט"א:

ז

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



  
     



ההההקקקקדדדדווווששששהההה ההההתתתתווווררררהההה ללללייייממממוווודדדד ממממעעעעללללתתתת

הרביהההה'''' ברחמיו אותנו זיכה יתבר
חלב הספרי סדרת את לכתוב

הודפסו),האר כבר מה וש(וחלק
(177 עמוד דברי(ח"ג את הבאנו

'תורתהרמח"ל בספר אות שביאר (כפי

עמוד  הרמח"ל' רבינו במשנת הנפש

כתבנופד), המקורותוכ את ש (ראה

:(לדברי

תהיהדדדדעעעע,,,, כ ,הגו טהרת עוצ שכפי
באד הנשמה גילוי לפיעוצמת .

הוא וההשגות המדרגות לכל שראשית
הזה העול מזוהמת האד נפש טהרת
בנפש אחוזי החטאי עוד וכל ותאוותיו,
ומתעצמת הזוהמא מתרבית אזי האד

ויעל9בו, שיסתר יתבר לאורו וגורמת
...מהאד העל אחר העל

מסופר בעיר9. שהתגוררו שהיהודים

לכתוב איך הסתפקו צאנז

'סאנז'. כך: או 'צאנז', כך: עירם, שם את

מאירובאו רבי הצדיק את ושאלו

בעיר השיב: והוא מפרמישלאן,

ולכן חיים, רבי גדול, צדיק מתגורר שלכם

'צאנז' לה הצדיק)...תקראו על מסמל (הצ'

מצאנזשמו חיים רבי הגה"ק של

היהודי, העולם בכל התפרסם

אחד נביא ואנו עליו, הסיפורים ורבים

לגאוןמהם רנב, עמוד בראשית - השבוע (מעיין

שליט"א): ולך מאיר שלום הרב

ביתוקבוצת דלת על דפקה נרגשת יהודים

ובליל נפתחה, הדלת חיים, רבי של

עבר עירנו מיושבי אחד רבי, נשמעו: קולות

יש 'רבי! לו: אמרו הזדעזע. מכוערת. עבירה

בחומרה'! להענישו

סיפור'...השיב: לכם ואספר 'שמעו

באחדפעם, הזקן הכומר מת סיפר, כך

חדש, כומר להם שלחו הכפרים.

מטאטא חדש 'מטאטא וכידוע, ונמרץ. צעיר

רמה ביד בכפרו למשול החליט היטב',

עוולה. כל בו ולתקן

כחםראה כלות עד עמלים שהתושבים

היכן מרודה. והעניות בשדות,

הם עולים יומם עמל ככלות משכורתם?

כדי לשכרה ושותים לפונדק, אחד כאיש

את שם משאירים ומרודם. עוניים לשכוח

שיכורים לביתם ושבים שהרוויחו הפרוטות

ראה, לגיהנם! הופכים והבתים ומבושמים,

לכ קרא לשקמם. כלוהחליט של בהול ינוס

בגנות נלהבת דרשה נשא העיירה. איכרי

וכללית. מיידית גמילה על והכריז השכרות

למשפט! לפניו יובא ההוראה, את שיפר מי

עומדהתמרמרו החדש הכומר האיכרים,

היחידה הנהתם את להשבית

המנהיג,בחיים. הוא לעשות? יכלו מה אך

להוראתו! להשמע ועליהם

השעההתפזרו מחצית וכעבור בדממה,

בשכרותו. הראשון האיכר התגולל

החדשה מהגזירה יגונו את להטביע הלך

היי"ש... בקנקן

  
      



לומד,ככככיייי שהאד התורה לימוד ידי על
,ומוש מאוד נפלא ח עליו נמש

בקרבתו. חפצי והכל

מברסלבווווההההווווססססיייי נחמ (ליקוטירבי

א) תורה קמא ,"ואמר,מוהר
,ח מוצא הוא הקב"ה בעיני שג

וז"ל:

ככככללללדדדדעעעע,,,, ננננתתתתקקקקבבבבלללליייי ההההתתתתווווררררהההה יייידדדדיייי עעעעלללל ככככיייי
ששששאאאאננננוווו ההההבבבבקקקקששששוווותתתת,,,, ווווככככלללל ההההתתתתפפפפייייללללוווותתתת
ננננקקקקרררראאאאתתתת:::: ההההתתתתווווררררהההה ככככיייי ............ווווממממתתתתפפפפלללללללליייי ממממבבבבקקקקששששיייי

""""חחחח ווווייייעעעעללללתתתת אאאאההההבבבביייי יט),""""אאאאייייללללתתתת ה, (משלי

ללללווווממממדדדדייייהההה עעעעלללל חחחח נד:).ששששממממעעעעללללהההה וווועעעעלללל(עירובי
ווווההההבבבבקקקקששששוווותתתת!...!...!...!... ההההתתתתפפפפייייללללוווותתתת ככככלללל ננננתתתתקקקקבבבבלללליייי זזזזהההה יייידדדדיייי

יותר... ונרחיב

בביתםכאשר היתה קטנים, ילדים היו הם

האבא עליהם. שהשגיחה מטפלת

היה זצוק"ל שרייבר פינחס רבי הגדול,

בגן גננת היתה האמא ואלו ללמוד, הולך

של [אמו ע"ה צ'ולק הרבנית שנהלה ילדים

שליט"א]. צ'ולק חנניה הרב

היתהאותה ותמימה, כשרה אשה מטפלת,

לא ועדיין שנים, מספר כבר נשואה

רופא על לה המליצו בטן. לפרי זכתה

חדשים שלשה להמתין צריך שהיה מומחה,

המתינה תור, הזמינה היא אצלו. תור לקבל

אמורה בו היום שהגיע עד חדשים, כמה

ופתאום המומחה, לרופא לנסוע היתה

משפחת בבית להודיע ששכחה נזכרה היא

יום. באותו להגיע תוכל שלא שרייבר,

היתהבדרך היא להעדר, נאלצה כאשר כלל,

או לעצמה, מקום לממלאת דואגת

מוצאת היתה שרייבר הרבנית לחלופין

בו היום של בבוקרו אבל לגן, מקום ממלאת

כשנזכרה לרופא, לנסוע אמורה היתה

שרייבר הרבנית הלכה כבר להודיע, ששכחה

למטפלת בביתו המתין שרייבר הרב ואלו לגן,

ללמוד. ללכת שיוכל כדי שתגיע,

-המטפלת גיסא מחד קשה: בדילמה היתה

הרב יאלץ תגיע, לא היא אם

הקטנים, הילדים עם בבית להשאר שרייבר,

תגיע, אם - גיסא מאידך תורה, ביטול ויגרם

כך, על יכעס בוודאי הרופא התור, את תפסיד

נוסף. תור לה יקבע מתי יודע ומי

לעשות,במשך מה התחבטה ארוכות דקות

אמיצה: החלטה קבלה תלמודואז

לא והיא אחר, שיקול כל מעל עומד תורה

שרייבר! הרב של תורה לביטול תגרום

לביתהיא הגיעה מאומה, סיפרה לא

שריי בוקר,משפחת בכל כמו בר

שהקריבה. הגדול הקרבן על ידע לא ואיש

שנולדלאשה ויחיד, אחד בן יש הזו

מאותו משנה פחות בחלוף

ילדים לה נולדו ולא רופא, כל בלי אירוע,

לרופאים מכן לאחר שהלכה אף אחרים,

הבן ילדים. בעוד לזכות כדי גדולים

תלמיד הוא ברק, בבני גר הזה היחיד

ואמו ילדים, ברוכת למשפחה אב חכם,

התורה אהבת בשל רק לכך, זכתה

בה... שפיעמה

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



  
     



ההההקקקקדדדדווווששששהההה ההההתתתתווווררררהההה ללללייייממממוווודדדד ממממעעעעללללתתתת

הרביהההה'''' ברחמיו אותנו זיכה יתבר
חלב הספרי סדרת את לכתוב

הודפסו),האר כבר מה וש(וחלק
(177 עמוד דברי(ח"ג את הבאנו

'תורתהרמח"ל בספר אות שביאר (כפי

עמוד  הרמח"ל' רבינו במשנת הנפש

כתבנופד), המקורותוכ את ש (ראה

:(לדברי

תהיהדדדדעעעע,,,, כ ,הגו טהרת עוצ שכפי
באד הנשמה גילוי לפיעוצמת .

הוא וההשגות המדרגות לכל שראשית
הזה העול מזוהמת האד נפש טהרת
בנפש אחוזי החטאי עוד וכל ותאוותיו,
ומתעצמת הזוהמא מתרבית אזי האד

ויעל9בו, שיסתר יתבר לאורו וגורמת
...מהאד העל אחר העל

מסופר בעיר9. שהתגוררו שהיהודים

לכתוב איך הסתפקו צאנז

'סאנז'. כך: או 'צאנז', כך: עירם, שם את

מאירובאו רבי הצדיק את ושאלו

בעיר השיב: והוא מפרמישלאן,

ולכן חיים, רבי גדול, צדיק מתגורר שלכם

'צאנז' לה הצדיק)...תקראו על מסמל (הצ'

מצאנזשמו חיים רבי הגה"ק של

היהודי, העולם בכל התפרסם

אחד נביא ואנו עליו, הסיפורים ורבים

לגאוןמהם רנב, עמוד בראשית - השבוע (מעיין

שליט"א): ולך מאיר שלום הרב

ביתוקבוצת דלת על דפקה נרגשת יהודים

ובליל נפתחה, הדלת חיים, רבי של

עבר עירנו מיושבי אחד רבי, נשמעו: קולות

יש 'רבי! לו: אמרו הזדעזע. מכוערת. עבירה

בחומרה'! להענישו

סיפור'...השיב: לכם ואספר 'שמעו

באחדפעם, הזקן הכומר מת סיפר, כך

חדש, כומר להם שלחו הכפרים.

מטאטא חדש 'מטאטא וכידוע, ונמרץ. צעיר

רמה ביד בכפרו למשול החליט היטב',

עוולה. כל בו ולתקן

כחםראה כלות עד עמלים שהתושבים

היכן מרודה. והעניות בשדות,

הם עולים יומם עמל ככלות משכורתם?

כדי לשכרה ושותים לפונדק, אחד כאיש

את שם משאירים ומרודם. עוניים לשכוח

שיכורים לביתם ושבים שהרוויחו הפרוטות

ראה, לגיהנם! הופכים והבתים ומבושמים,

לכ קרא לשקמם. כלוהחליט של בהול ינוס

בגנות נלהבת דרשה נשא העיירה. איכרי

וכללית. מיידית גמילה על והכריז השכרות

למשפט! לפניו יובא ההוראה, את שיפר מי

עומדהתמרמרו החדש הכומר האיכרים,

היחידה הנהתם את להשבית

המנהיג,בחיים. הוא לעשות? יכלו מה אך

להוראתו! להשמע ועליהם

השעההתפזרו מחצית וכעבור בדממה,

בשכרותו. הראשון האיכר התגולל

החדשה מהגזירה יגונו את להטביע הלך

היי"ש... בקנקן

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



  
     



שעלככככלללל מרכזי כח מהוה האד 
משתלמי הנכונה פעולתו פי
שההגבלה מכיו הכחות, יתר ג
המידות לפחיתות הגורמת היא השכלית
הרחבת להיפ וכ התאוות. ולזוהמת
ולהסרת המדות לתיקו גורמת השכל
תבונות דעת בספר כאמור הזוהמא,

עח): אאאאששששרררר(סימ בבבבגגגגבבבבוווולללל גגגגדדדדוווולללל,,,, ככככלללללללל זזזזהההה
ששששלללל ממממחחחחששששבבבבוווותתתתייייוווו הההה ככככ  ששששככככללללוווו בבבבוווו ההההווווגגגגבבבבלללל

וווותתתתאאאאוווווווותתתתייייוווו............ אאאאדדדד

התורה,ווווממממממממייייללללאאאא ממקור אמת ידיעת
ומתקנת הרע את בולמת
ע דר בספר כאמור הנפש, את

תורה),החיי ואור האד שכל וזה(מאמר
לשונו:

ומרחיקה''''דדדדעעעעתתתת הנשמה, את מחזקת האמת
המחליש דבר ואי ודאי. היצר ממנה
הידיעה, כחסרו היצר, לפני הנשמה את
ללללבבבב עעעעלללל וווועעעעווווממממדדדדתתתת ררררחחחחבבבבהההה ההההיייידדדדייייעעעעהההה ההההייייתתתתהההה וווואאאא

...'...'...'...'ללללעעעעוווולללל חחחחווווטטטטאאאאיייי ההההייייוווו ללללאאאא ,,,,אאאאדדדד בבבבנננניייי

עלעעעעלללל חל העצמי תיקונו לש ,כ
א כי ההתבוננות, חובת האד
תבוא לא הנה ויחשב, יתבונ אינו הוא

אותו. לבקש החכמה

ההההררררפפפפוווואאאאההההההההתתתתבבבבווווננננננננוווותתתת ההההייייננננהההה זזזזאאאאתתתת,,,, ששששככככללללייייתתתת
ההההייייצצצצרררר ללללחחחחוווולללליייי ההההגגגגדדדדווווללללהההה
ההההההההתתתתבבבבווווננננננננוווותתתת יייידדדדיייי עעעעלללל דדדדההההייייייייננננוווו ווווללללתתתתאאאאוווווווותתתתייייוווו,,,,
וווויייידדדדייייעעעעתתתת ההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,, בבבבתתתתווווררררהההה ההההאאאאממממייייתתתתייייתתתת
ללללההההבבבביייי ווווההההייייייייננננוווו ההההתתתתווווררררהההה,,,, ממממממממקקקקוווורררר ההההאאאאממממתתתת
ממממקקקקרררריייי ככככלללל עעעעלללל ללללההההססססתתתתככככלללל צצצצרררריייי ככככייייצצצצדדדד ווווללללדדדדעעעעתתתת
ההההתתתתווווררררהההה דדדדרררר פפפפיייי עעעעלללל ההההחחחחיייייייי ווווממממאאאאווווררררעעעעוווותתתת
ההההייייוווותתתתרררר ההההתתתתררררוווופפפפהההה ההההייייאאאא זזזזאאאאתתתת ההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,,
ההההייייצצצצרררר,,,, ננננגגגגדדדד ללללההההממממצצצצייייאאאא ששששננננווווככככלללל ווווחחחחזזזזקקקקהההה גגגגדדדדווווללללהההה
ררררבבבב............ וווופפפפררררייייהההה גגגגדדדדווווללללהההה וווופפפפעעעעווווללללתתתתהההה קקקקללללהההה ווווההההייייאאאא

בזה). שהארכנו מה האר בחלב ש (ראה

עמלווווממממבבבבוווואאאארררר ידי שעל ,הקדושי בדבריו
את מחלישי התורה ויגיעת
ומצליחי האסורות, והתשוקות התאוות

!לח זוכי וממילא ולב, מוח לחבר

סיפור...ווווללללפפפפנננניייי נביא שנמשי

ההההננננככככווווננננהההה???? ההההדדדדרררר ממממההההיייי ררררבבבביייי!!!!

בישיבתבבבבצצצצעעעעייייררררוווותתתתיייי ללמוד זכיתי
תקופה10'הנגב', היתה וזו

שזכיתי התובנות ה ורבי נפלאה,
:מה אחת והנה תקופה, מאותה לקבל

חבריבבבבאאאאחחחחדדדד בי ויכוח פר הימי
הדר היא מה שלי, ה'שיעור'
את להשקיע הא תורה. בלימוד הנכונה

'בעיו' בלימוד היממה לימודעיקר בדר)

הגה"ק הקים10. זיע"א מאיר יששכר הרב

בשנת נתיבות בעיירה אותה

וממנה השנים)תשכ"ו, רבים(במהלך יצאו

ישראל. מגדולי

  
     



זוהמתווווללללעעעעווווממממתתתת שיוסרו ככל זה,
כ ,האד מנפש החטאי
,האד בנפש להאיר יתבר אורו ישוב
היות עד גילוי אחר גילוי ויתגלה
.יתבר אליו ממש ומרכבה כסא האד

עבודתוווודדדדבבבברררר אישית, עבודה דורש זה
...חיי

להתייאש!אאאא מה אי

אותנוההההקקקקבבבב""""הההה יצר ולכ בעבודתינו, חפ
.אות שנשלי כדי חסרונות, בעלי

שבדיעבד,תתתתייייקקקקוווונננניייי דבר אינ הנפש
אלא .קלקולי שיש מאחר
שעיקר דהיינו שמלכתחילה, דבר

אשרהשלימות החסרונות, בתיקו הוא
על מלכתחילה החסרונות נוצרו לכ

...לתיקוני מקו לתת מנת

האד,ממממבבבבטטטט חסרונות על ללללככככזה ממממבבבבייייאאאא
ככככאאאאששששרררר גגגג ,,,,אאאאדדדד עעעערררר ללללבבבבטטטטלללל ששששללללאאאא

חחחחססססררררווווננננוווותתתת,,,, בבבבוווו ררררוווואאאאייייהרואי ידעו אלא
הגל חומר כל קיי זה, באד כי זאת,

לשלימותו. להביאו הדרוש

נפשייווווההההננננהההה מכחות מורכב האד
,ממממממממננננוווורבי ההההננננדדדדררררששששתתתת ווווההההששששללללייייממממוווותתתת

ההההננננפפפפשששש.... ממממככככחחחחוווותתתת ככככחחחח בבבבככככלללל אמנההההייייננננהההה
,האד בנפש מרכזיי כחות קיימי
מרכזי מניע ה מהוי כ על ואשר

השלימות. לפעולות

כלבתכונה הכומר לפני העבריין הובא רבה

יהא מה לשמוע ביקשו העיירה בני

הוא, למבחן. הוא שעומד ידע והכומר עונשו.

וביקש האחריות, רבה מה הבין וסמכותו.

מעמדו את בכך לבצר ופיקחות. חכמה להפגין

וכבוד. הערכה ולרכוש

מהפתח אך כמובטח. יענש, 'העבריין ואמר:

שככל נותן, הדין עליו? שיוטל העונש

ההבנה תגדל כך יותר, גדול הנסיון שהיה

לו היה קל אם אבל עונשו. וייקל לחולשתו

הדין!'... חומר בכל יענש אזי בנסיון, לעמוד

גלויה.מלמולי בהתפעלות נשמעו, הסכמה

עצומה! בחכמה הכומר ניחון אכן,

הנסיון! גדול מה יודע, כמוהם מי

לקבוע,התעודד 'עלי והמשיך: הכומר,

עמד נסיון איזה בפני איפוא,

ומעודי זאת, לדעת אוכל איך אך העבריין.

חריף?!'... משקה של טעמו טעמתי לא

שפתייםהמולה מצמוץ נשמעה, נרגשת

לפונדקו רץ מישהו שקיקה. ואנחות

דממה יי"ש. כוסית משם והביא היהודי, של

לשפתיו. המשקה את הכומר כשהגיש שררה

בו היו נעוצות העינים כל בקנאה. בו הביטו

כאשר חזו ובתמהון פניו, את עיווה כאשר

מכיר 'איני - קרא - 'טפו' בתיעוב. ירק

איום משקה ללגום מאשר יותר נורא עונש

זה!'...

'אתםוסיים באמרו: מצאנז הצדיק

הסתאב שפלוני לי מספרים

רוצים ועוד במדמנה, מבוסס והתבהם,

מעצם יותר נורא עונש היש אותו? להעניש

מצבו?!'...

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



  
     



שעלככככלללל מרכזי כח מהוה האד 
משתלמי הנכונה פעולתו פי
שההגבלה מכיו הכחות, יתר ג
המידות לפחיתות הגורמת היא השכלית
הרחבת להיפ וכ התאוות. ולזוהמת
ולהסרת המדות לתיקו גורמת השכל
תבונות דעת בספר כאמור הזוהמא,

עח): אאאאששששרררר(סימ בבבבגגגגבבבבוווולללל גגגגדדדדוווולללל,,,, ככככלללללללל זזזזהההה
ששששלללל ממממחחחחששששבבבבוווותתתתייייוווו הההה ככככ  ששששככככללללוווו בבבבוווו ההההווווגגגגבבבבלללל

וווותתתתאאאאוווווווותתתתייייוווו............ אאאאדדדד

התורה,ווווממממממממייייללללאאאא ממקור אמת ידיעת
ומתקנת הרע את בולמת
ע דר בספר כאמור הנפש, את

תורה),החיי ואור האד שכל וזה(מאמר
לשונו:

ומרחיקה''''דדדדעעעעתתתת הנשמה, את מחזקת האמת
המחליש דבר ואי ודאי. היצר ממנה
הידיעה, כחסרו היצר, לפני הנשמה את
ללללבבבב עעעעלללל וווועעעעווווממממדדדדתתתת ררררחחחחבבבבהההה ההההיייידדדדייייעעעעהההה ההההייייתתתתהההה וווואאאא

...'...'...'...'ללללעעעעוווולללל חחחחווווטטטטאאאאיייי ההההייייוווו ללללאאאא ,,,,אאאאדדדד בבבבנננניייי

עלעעעעלללל חל העצמי תיקונו לש ,כ
א כי ההתבוננות, חובת האד
תבוא לא הנה ויחשב, יתבונ אינו הוא

אותו. לבקש החכמה

ההההררררפפפפוווואאאאההההההההתתתתבבבבווווננננננננוווותתתת ההההייייננננהההה זזזזאאאאתתתת,,,, ששששככככללללייייתתתת
ההההייייצצצצרררר ללללחחחחוווולללליייי ההההגגגגדדדדווווללללהההה
ההההההההתתתתבבבבווווננננננננוווותתתת יייידדדדיייי עעעעלללל דדדדההההייייייייננננוווו ווווללללתתתתאאאאוווווווותתתתייייוווו,,,,
וווויייידדדדייייעעעעתתתת ההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,, בבבבתתתתווווררררהההה ההההאאאאממממייייתתתתייייתתתת
ללללההההבבבביייי ווווההההייייייייננננוווו ההההתתתתווווררררהההה,,,, ממממממממקקקקוווורררר ההההאאאאממממתתתת
ממממקקקקרררריייי ככככלללל עעעעלללל ללללההההססססתתתתככככלללל צצצצרררריייי ככככייייצצצצדדדד ווווללללדדדדעעעעתתתת
ההההתתתתווווררררהההה דדדדרררר פפפפיייי עעעעלללל ההההחחחחיייייייי ווווממממאאאאווווררררעעעעוווותתתת
ההההייייוווותתתתרררר ההההתתתתררררוווופפפפהההה ההההייייאאאא זזזזאאאאתתתת ההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,,
ההההייייצצצצרררר,,,, ננננגגגגדדדד ללללההההממממצצצצייייאאאא ששששננננווווככככלללל ווווחחחחזזזזקקקקהההה גגגגדדדדווווללללהההה
ררררבבבב............ וווופפפפררררייייהההה גגגגדדדדווווללללהההה וווופפפפעעעעווווללללתתתתהההה קקקקללללהההה ווווההההייייאאאא

בזה). שהארכנו מה האר בחלב ש (ראה

עמלווווממממבבבבוווואאאארררר ידי שעל ,הקדושי בדבריו
את מחלישי התורה ויגיעת
ומצליחי האסורות, והתשוקות התאוות

!לח זוכי וממילא ולב, מוח לחבר

סיפור...ווווללללפפפפנננניייי נביא שנמשי

ההההננננככככווווננננהההה???? ההההדדדדרררר ממממההההיייי ררררבבבביייי!!!!

בישיבתבבבבצצצצעעעעייייררררוווותתתתיייי ללמוד זכיתי
תקופה10'הנגב', היתה וזו

שזכיתי התובנות ה ורבי נפלאה,
:מה אחת והנה תקופה, מאותה לקבל

חבריבבבבאאאאחחחחדדדד בי ויכוח פר הימי
הדר היא מה שלי, ה'שיעור'
את להשקיע הא תורה. בלימוד הנכונה

'בעיו' בלימוד היממה לימודעיקר בדר)

הגה"ק הקים10. זיע"א מאיר יששכר הרב

בשנת נתיבות בעיירה אותה

וממנה השנים)תשכ"ו, רבים(במהלך יצאו

ישראל. מגדולי

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



  
    



זהב, של לילות  החור ללילות 11קוראי

דשמיא סייעתא אלו בלילות יש שכ
התורה. ידיעת הרבה בה להשיג מופלאה

הרוחניותעעעעלללל המדרגות שאת לדעת יהודי
האד כניסת ראשית .בשלבי קוני
השלב בור, בחינת הוא תורה של לעולמה

נ ולבסו ,מעיי לאחריו באר, חל.השני

שלככככששששאאאאדדדד לעולמה להיכנס מתחיל
זה עצ אבל ריק, כלי הוא תורה
זה הבא השלב טוב. כבר זה כלי שהוא
לקנות כל ראשית להתמלא, להתחיל
בידיעת להתחיל יסוד, במושגי בקיאות
,"רמב ש"ס, חז"ל, אגדות משניות, ,"התנ
היו התמצאות. כל קוד ...ערו שולח
עניפה, כ כל יפה, כ כל היהודית הספריה
להתמלא פחות הכי לאד ג המאפשרת

אחריה. מרותק ולהיות בתורה

שני,אאאאחחחחרררריייי כמה במש התמלא שאד
באר. להיות הופ הבור

'בתוווווללללתתתתווווסססספפפפתתתת מי תשי א הסבר:
א א .מי בו יהיו  אז בור'
מייצר לא בור כי יהיה, לא  תשי לא
בתוכו. שיש מה על שומר רק אלא מעצמו,

,,,,יותר,אאאאוווולללל גדולה הבאר של מעלתה
חיי מי נובעי שמתוכה
מי בתוכה תשי לא א וג ,וצלולי

!מי בה יהיו 

שלככככ בעולמה דרכו בתחילת .האד ג
התורה דברי את רק מכיל מוחו תורה,
של הכשרה מסלול אחרי א שלמד.
וקבלת וטהרה, קדושה תורה, לימוד
קרני דלת... לו נפתחת בשמחה, בזיונות
ורוח ולבו, למוחו חודרי מתוקי אור
מרבה חיי מפיחה  בלבו מנשבת אלקית
של ומערכות והומה סוער ומוחו שמחה...

...ומתגלי הולכי תורה חידושי

אאאאדדדדא ,כול כמו בעול מהל כזה
נהיה הוא לגמרי, אחר דבר הוא
שמחה, של תורה, של קדושה, של עמוד

שכינה... השראת של

זהווווצצצצרררריייי הכל של ההתחלה לזכור,
הזוכה אד אשרי ולכ 'הבור'!
כא תורה. ללמוד מסודרי עתי לקבוע
קביעת את נכו מעריכי לא הזה בעול
כפי מעריכי היו א לתורה העתי
יותר... מתמידי היו מעריכי שבשמי

כתוב יום11. היום חשון)בספר לרבי(י"ז

צריך וז"ל: זיע"א מליובאוויטש

תורה. של עולה לקבל צריך הזמן, את לשמור

-כל יום רק זה אין שעובר, יום כל זמן,

עוברים, הימים בחיים. שלם ענין אלא

ה"א):כמאמר פ"א ברכות נכנס(ירושלמי 'יום

שנה כו' חודש כו' נכנס שבת יוצא, ויום

האבא הרש"ב)כו''. רבינו(הרבי בשם אמר

זוהי - חורף של ולילה קיץ, של יום הזקן:

שלימה! שנה

  
    



מתו מאמר בכל ומתבונ הלומד נעצר זה,

הכחות) כל להשקיעריכוז כדאי אולי או
בקיאות בלימוד היממה עיקר (בדראת

וממשיכי הדברי מהל את מביני זה, לימוד

הלאה)?

מבניווווממממאאאאחחחחרררר השיעור, רוב והיינו,
ללכת החלטנו המזרח, עדות

.יוס עובדיה הרב את ולשאול

יכוליאאאאבבבבלללל קטנה מישיבה בחורי אי
עובדיה? לרב להגיע

בסמיכותבבבבאאאאוווותתתתהההה גרה דודתי תקופה,
נגשתי עובדיה. הרב של לביתו
מיכאל יור הרב עט"ר מארי לאבא
ליסוע רשות ובקשתי זיע"א אברג'ל

.הסכי והוא שבת. אליה

מהישיבה.ווווננננססססעעעעתתתתיייי חבר ע אליה

לאבבבבלללליייילללל א עמו, התפללנו שבת
נגשנו.

אותוווווללללממממחחחחררררתתתת,,,, ליוו בבוקר, בשבת
ואנחנו לביתו המתפללי
התפזרו ביתו, לפתח הגיע כאשר .בתוכ
אני לו: ואמרתי לשמש נגשתי ואני ,כול
הרב. ע לדבר אפשר ,יור הרב של הב

קיבלההההדדדדללללתתתת עובדיה והרב נפתחה.
על לו סיפרנו רב. בכבוד אותנו
יש טיפש? אתה היתה: ותגובתו השאלה,
אותי?! שואל ואתה גדול כזה אבא ל

רשותוווואאאאנננניייי ממנו ביקשנו רבי, אמרתי:
!הסכי והוא

רוציווווההההררררבבבב את אמר: עובדיה
בסדר עשיתי? אני מה לשמוע

שתי)בוקר השעה בעיו,(עד למדתי
בבקיאות. למדתי היו שאר וכל

לנהוג.ווווככככ ראוי

הנפלאהוווובבבבפפפפררררטטטט התקופה לקראת
אליה... נכנסי שאנחנו

............ללללחחחחוווורררר עעעעצצצצממממ ההההככככ

שלאאאאחחחחרררריייי מאוד ונפלאה קדושה תקופה
כלל ועל עלינו שעברה תשרי ימי
של מתכונת מתחילי אנו אחינו, ישראל
ה', בעזרת ומבורכת שמחה טובה, שנה
.ימי ברגל החור תקופת את ופותחי

בשנהננננוווותתתתררררוווו ,חדשי עשר שני לפנינו
שכולה תשפ"ב,  הזו הקדושה
שנת השגה, של שנה תהיה ה' בעזרת

בקדושה עליה של שנה ושמחה, ברכה
מעל מופלגה דשמיא וסייעתא וטהרה,
מבני החל .ועני דבר בכל ודעת טע
וטהרה, קדושה בריאה, זוגיות הבית,
וסייעתא העתיד, הארת העבר, תיקו
.רצו יהי כ אמ ,הענייני בכל דשמיא

ללימודתתתתקקקקוווופפפפתתתת נפלאה תקופה היא החור
היו הקדמוני ובימי תורה.

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



  
    



זהב, של לילות  החור ללילות 11קוראי

דשמיא סייעתא אלו בלילות יש שכ
התורה. ידיעת הרבה בה להשיג מופלאה

הרוחניותעעעעלללל המדרגות שאת לדעת יהודי
האד כניסת ראשית .בשלבי קוני
השלב בור, בחינת הוא תורה של לעולמה

נ ולבסו ,מעיי לאחריו באר, חל.השני

שלככככששששאאאאדדדד לעולמה להיכנס מתחיל
זה עצ אבל ריק, כלי הוא תורה
זה הבא השלב טוב. כבר זה כלי שהוא
לקנות כל ראשית להתמלא, להתחיל
בידיעת להתחיל יסוד, במושגי בקיאות
,"רמב ש"ס, חז"ל, אגדות משניות, ,"התנ
היו התמצאות. כל קוד ...ערו שולח
עניפה, כ כל יפה, כ כל היהודית הספריה
להתמלא פחות הכי לאד ג המאפשרת

אחריה. מרותק ולהיות בתורה

שני,אאאאחחחחרררריייי כמה במש התמלא שאד
באר. להיות הופ הבור

'בתוווווללללתתתתווווסססספפפפתתתת מי תשי א הסבר:
א א .מי בו יהיו  אז בור'
מייצר לא בור כי יהיה, לא  תשי לא
בתוכו. שיש מה על שומר רק אלא מעצמו,

,,,,יותר,אאאאוווולללל גדולה הבאר של מעלתה
חיי מי נובעי שמתוכה
מי בתוכה תשי לא א וג ,וצלולי

!מי בה יהיו 

שלככככ בעולמה דרכו בתחילת .האד ג
התורה דברי את רק מכיל מוחו תורה,
של הכשרה מסלול אחרי א שלמד.
וקבלת וטהרה, קדושה תורה, לימוד
קרני דלת... לו נפתחת בשמחה, בזיונות
ורוח ולבו, למוחו חודרי מתוקי אור
מרבה חיי מפיחה  בלבו מנשבת אלקית
של ומערכות והומה סוער ומוחו שמחה...

...ומתגלי הולכי תורה חידושי

אאאאדדדדא ,כול כמו בעול מהל כזה
נהיה הוא לגמרי, אחר דבר הוא
שמחה, של תורה, של קדושה, של עמוד

שכינה... השראת של

זהווווצצצצרררריייי הכל של ההתחלה לזכור,
הזוכה אד אשרי ולכ 'הבור'!
כא תורה. ללמוד מסודרי עתי לקבוע
קביעת את נכו מעריכי לא הזה בעול
כפי מעריכי היו א לתורה העתי
יותר... מתמידי היו מעריכי שבשמי

כתוב יום11. היום חשון)בספר לרבי(י"ז

צריך וז"ל: זיע"א מליובאוויטש

תורה. של עולה לקבל צריך הזמן, את לשמור

-כל יום רק זה אין שעובר, יום כל זמן,

עוברים, הימים בחיים. שלם ענין אלא

ה"א):כמאמר פ"א ברכות נכנס(ירושלמי 'יום

שנה כו' חודש כו' נכנס שבת יוצא, ויום

האבא הרש"ב)כו''. רבינו(הרבי בשם אמר

זוהי - חורף של ולילה קיץ, של יום הזקן:

שלימה! שנה

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



  
     



מלכות ספירות(לב),היא עשר ישנ כ
חכמה היא ראשית ש וג הטומאה, מצד

מלכות(מוח) היא 13(לב).וסופ

לחברווווגגגג מצליחי כאשר הטומאה מצד
.ח מקבלי והלב, המוח את ולאחד

לגמריככככאאאאששששרררר כופר במוחו, ,האד
נוטה הוא ובלבו ,יתבר בבורא
האסורות, והתשוקות התאוות כל אחרי
דקליפה המוחי את מחבר הוא אזי
נעל שלו האנושי והמצפו מוחו, ע

בשלימות לאושר זוכה והוא לגמרי,
שטענו 'המתורבתי ה'גרמני מדרגת כעי)

יהודית), המצאה זו מתגלהשהמצפו והח
אצלו. ג

ועלאאאא והקליפה, השקר מצד ח זהו
והבל הח "קר נאמר: הזו המדרגה

ל),הפי" לא, אאאאוווובבבבדדדד,,,,(משלי עעעעדדדדיייי וווואאאאחחחחררררייייתתתתוווו 
............ווווממממרררריייי קקקקששששיייי בבבבדדדדיייינננניייי

נעבורווווללללפפפפנננניייי בארי, ב להושע שנחזור
שבוע... לפרשת

............ההההקקקקדדדדממממוווונננניייי ההההדדדדווווררררוווותתתת ששששלללל עעעעבבבבוווודדדדתתתת

השאירההההגגגגהההה""""קקקק זיע"א מברסלב נחמ רבי
,גילוי של שובל אורותאחריו

ומחיי בימיו, נפשות שהחיו והארות,
אנו. ימינו עד עוד

מחכמתוחכם לחלוק המעוניין ביותר גדול

בחכמה. ממנו הפחותים לאנשים

שהיא החכמה, בספירת להשתמש חייב

הביטול. סוד

עמוקאדם העליון הפנימי שעולמו - כזה

ומשמעותי מובן להיות מכדי הוא ומורכב

אל עצמו לתרגם צריך - ממנו לפחותים

ממנו. התרגוםהמקבלים של הראשון והשלב

בביטול עולמומתאפיין את החכם עזיבת -

מצומצמת בנקודה והתרכזות והעשיר, הרחב

ממנו. למקבלים להעברה הניתנת אחת

- ה'ובנמשל 'נזקק' העולם שיווצר בכדי

ב'עולמולבטל 'שעשועיו' את

ההולכת החכמה נקודת את וליצור הפנימי'

שלם... לעולם ומתפתחת

צד מאוד13. אכזרי הוא הטומאה

תאותיו... שק בתוך האדם את ו'חונק'

ראוובעניין פעם מסופר: זה

במסעדה יושב מכובד יהודי

גבינה עם בשרי המבורגר בה שמוכרים

מזועזעים אליו ניגשו הרואים צהובה.

דברים אוכל אתה איך אותו: ושאלו

כאלו?

הרב!והוא את שאלתי בשלוה: השיב

השומעיםהשומעים אחד אך הזדעזעו,

והוא וממולח, חריף היה

לך'? אמר הרב ומה 'נו, אותו: שאל

- אמרהרב - מבטו את האיש השפיל

אסור... שזה

  
     



הליקוטיררררבבבבייייננננוווו בשער כותב האר"י
באשמורת'), 'ויהי ד"ה בשלח (פרשת

להתקיי כדי הזה בעול שכא שכמו
אכילה וללא ושתיה, לאכילה זקוקי
בעול ג ,להתקיי אפשר אי ושתיה
שהנשמה כדי  ועשרי מאה אחרי  הבא
לאכילה זקוקה היא להתקיי תוכל
הנשמה של והשתיה והאכילה ושתיה.
המצוות. ומקיו התורה מלימוד נוצרי

בלילותיוווווללללככככ היא החור מעלת
להשיג אפשר שבה ,הארוכי

"הרמב שכתב וכמו תורה, (הלכותהרבה

הי"ג) פ"ג תורה רובתלמוד למד אד אי 
הזאת התקופה ובפרט בלילה. אלא חכמתו
שזכינו אחרי כרגע, בה עומדי שאנחנו
ימי אלו תשרי, בימי ולהתקדש להיטהר
אדירי מאוד, גבוהי מאוד, קדושי
להשיג אפשר ידיה שעל ,ונשגבי

השנה. כל עצומות השגות

החורוווועעעעלללל תקופת של הנכו הניצול ידי
וכל וחסד, ח עלינו שימש נזכה

יתקבלו. ובקשותינו תפילותינו

צצהוווואאאאחחחחרררר הזו, הארוכה ההקדמה כל
המתבקשת... השאלה מאליה

ההההעעעעוווולללל אאאאווווממממוווותתתת ששששלללל חחחחששששייייבבבבוווותתתת

ידיעעעעדדדד על נוצר שהח התבאר עתה
שורה הוא וממילא התורה, לימוד
דבר לכאורה, והנה, התורה. לומדי על רק
הרבה ישנ שהרי המציאות, את סותר זה
.ח עליה ששורה העול מאומות גויי

מעוווואאאאדדדדררררבבבבהההה,,,, יותר הח מתגלה אצל
בליקוטי שכתב וכמו ישראל!

"א):מוהר תורה עעעעככככששששייייוווו(קמא, ''''ככככיייי
ההההאאאאממממייייתתתתיייי ווווחחחחששששייייבבבבוווותתתת חחחח ההההררררבבבביייי בבבבעעעעווווווווננננוווותתתתייייננננוווו
עעעעייייקקקקרררר עעעעככככששששייייוווו ככככיייי ננננפפפפלללל,,,, ייייששששרררראאאאלללל ששששלללל

...'...'...'...'אאאאצצצצלללל ההההוווואאאא ווווההההחחחח ההההחחחחששששייייבבבבוווותתתת

שאמרנו?וווואאאאיייי מה כל ע מסתדר זה

אחתווווככככדדדדיייי על נחזור כ על להשיב
הפנימיות: בעול המפורסמות ההקדמות

זהששששללללממממהההה את " בספרו: כתב המל
"האלקי עה זה ז,לעת (קהלת 

דבריד) שכל הקדושי רבותינו וביארו
כנגדו ישנו הקדושה בצד הקב"ה שברא

הטומאה. בצד

הקדושה,ווווככככממממוווו מצד ספירות עשר שישנ
חכמה היא (מוח)12שראשיתוסופ

כתב גינזבורג12. יצחק הרב המקובל הגאון

'הנפש' בספרו צג):שליט"א (דף

ראשית היא החכמה ההשתלשלות, בסדר

העולם. מציאות

התהוותראשית היא העולם מציאות

הפנימי', 'עולמו מתוך העולם

ה'... של כביכול,

אלוה:ומבשרי אחזה

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



  
     



מלכות ספירות(לב),היא עשר ישנ כ
חכמה היא ראשית ש וג הטומאה, מצד

מלכות(מוח) היא 13(לב).וסופ

לחברווווגגגג מצליחי כאשר הטומאה מצד
.ח מקבלי והלב, המוח את ולאחד

לגמריככככאאאאששששרררר כופר במוחו, ,האד
נוטה הוא ובלבו ,יתבר בבורא
האסורות, והתשוקות התאוות כל אחרי
דקליפה המוחי את מחבר הוא אזי
נעל שלו האנושי והמצפו מוחו, ע

בשלימות לאושר זוכה והוא לגמרי,
שטענו 'המתורבתי ה'גרמני מדרגת כעי)

יהודית), המצאה זו מתגלהשהמצפו והח
אצלו. ג

ועלאאאא והקליפה, השקר מצד ח זהו
והבל הח "קר נאמר: הזו המדרגה

ל),הפי" לא, אאאאוווובבבבדדדד,,,,(משלי עעעעדדדדיייי וווואאאאחחחחררררייייתתתתוווו 
............ווווממממרררריייי קקקקששששיייי בבבבדדדדיייינננניייי

נעבורווווללללפפפפנננניייי בארי, ב להושע שנחזור
שבוע... לפרשת

............ההההקקקקדדדדממממוווונננניייי ההההדדדדווווררררוווותתתת ששששלללל עעעעבבבבוווודדדדתתתת

השאירההההגגגגהההה""""קקקק זיע"א מברסלב נחמ רבי
,גילוי של שובל אורותאחריו

ומחיי בימיו, נפשות שהחיו והארות,
אנו. ימינו עד עוד

מחכמתוחכם לחלוק המעוניין ביותר גדול

בחכמה. ממנו הפחותים לאנשים

שהיא החכמה, בספירת להשתמש חייב

הביטול. סוד

עמוקאדם העליון הפנימי שעולמו - כזה

ומשמעותי מובן להיות מכדי הוא ומורכב

אל עצמו לתרגם צריך - ממנו לפחותים

ממנו. התרגוםהמקבלים של הראשון והשלב

בביטול עולמומתאפיין את החכם עזיבת -

מצומצמת בנקודה והתרכזות והעשיר, הרחב

ממנו. למקבלים להעברה הניתנת אחת

- ה'ובנמשל 'נזקק' העולם שיווצר בכדי

ב'עולמולבטל 'שעשועיו' את

ההולכת החכמה נקודת את וליצור הפנימי'

שלם... לעולם ומתפתחת

צד מאוד13. אכזרי הוא הטומאה

תאותיו... שק בתוך האדם את ו'חונק'

ראוובעניין פעם מסופר: זה

במסעדה יושב מכובד יהודי

גבינה עם בשרי המבורגר בה שמוכרים

מזועזעים אליו ניגשו הרואים צהובה.

דברים אוכל אתה איך אותו: ושאלו

כאלו?

הרב!והוא את שאלתי בשלוה: השיב

השומעיםהשומעים אחד אך הזדעזעו,

והוא וממולח, חריף היה

לך'? אמר הרב ומה 'נו, אותו: שאל

- אמרהרב - מבטו את האיש השפיל

אסור... שזה

ז

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



  
     



נח)ווווחחחחננננוווו לפני עוד על(שחי לשמי עלה
לשלמות שזכה  'אר ה'דר ידי
זאת כי לחבירו, אד שבי בענייני
הובא וכ .הה בימי העבודה היתה

חכמה ג):בראשית אות אר דר פרק (ח"ג

דורות כ"ו  נחמני בר שמואל רבי אמר
הוא הדא לתורה, אר דר קדמה
"החיי ע דר את "לשמור דכתיב:

כד), ג, אר,(בראשית דר זו  'דר'
התורה, זו  'זזזזההההיייירררר'החיי ששששההההוווואאאא ממממיייי ווווככככלללל

בבבבננננחחחחממממהההה,,,, ללללרררראאאאוווותתתת זזזזווווככככהההה אאאארררר אמר:שנבבבבדדדדרררר
"אלקי בישע אראנו דר וש"תהלי)

כג). 14נ,

להכירווווזזזזאאאאתתתת הה הדורות עבודת היתה
להתנהג וממילא הזולת במציאות

...אר בדר עמו

ההההתתתתייייקקקקוווו עעעעוווולללל  ההההההההככככררררהההה

מנשבותחחחחוווורררר הרוחות ברק, בני בעיר
ובאחד ,הר ללא יורד הגש בעוז,
דסלר אליהו רבי המוסר גאו יושב הבתי

מאליהו') 'מכתב הספר נוהרות(מחבר ופניו
ונפלא' חדש 'דבר לו התחדש עתה בגיל,
יסודות, יש ולבני שורש, יש שלע שכש
 והוא יסוד, יש הרעות המדות לכל ג כ
ממממבבבבזזזזהההה ששששההההוווואאאא דדדדההההייייייייננננוווו ממממההההזזזזווווללללתתתת'''' ''''ההההההההתתתתעעעעללללממממוווותתתת
קקקקששששרררר.... ששששוווו אאאאללללייייוווו ררררווווצצצצהההה ווווללללאאאא בבבבללללבבבבוווו,,,, ללללחחחחבבבבייייררררוווו

הטובותווווממממאאאאיייידדדד המדות לכל היסוד גיסא
 ללללזזזזווווללללתתתת''''זה ''''ההההההההתתתתחחחחבבבבררררוווותתתת

ננננככככבבבבדדדד,,,, אאאאדדדד ההההוווואאאא ששששחחחחבבבבייייררררוווו ממממררררגגגגיייישששש ככככששששאאאאדדדד
אאאאללללייייוווו.... ללללההההתתתתקקקקררררבבבב ההההררררצצצצוווו בבבבללללבבבבוווו ווווממממתתתתעעעעוווורררררררר

דווווררררבבבביייי ולוקח שמחה מתמלא אליהו
יהושע לבנו הקדושה בידו וכותב
ומתוכ השגה של באותיות מכתב
וז"ל והידיעה. התבונה. החכמה. מתגלה

מאליהו' 524):ה'מכתב עמוד (ח"ה

תשי"א.בבבבנננניייי חנוכה שבת ערב ברק
נ"י, חביבי בני עעעעללללההההיהושע'לע ההההייייוווו

ווווננננפפפפללללאאאא.... חחחחדדדדשששש דדדדבבבברררר עלבבבבללללבבבביייי "הרמב כתב
הכרה" את עו לד)"ובז כה, (בראשית 

הביזוי. תולדת האכזריות כי

תראהוווויייידדדדוווועעעע אלא אד דורסת חיה דאי
כבהמה. ששששההההששששתתתתממממששששוווואותו וווואאאאללללהההה

....ששששפפפפלללליייי ללללבבבבררררוווואאאאיייי חחחחששששבבבבוווו נמצאבבבבעעעעבבבבדדדדיייי

והנה הכואבות:14. הדוגמאות אחת

חברתה:חותנת באזני חתנה, על שפכה אחת

את משאיר הוא אבן! של לב 'לחתני

לטיול לו ונוסע ילדים, ארבעה עם אשתו

יהנה והוא הנטל, תחת תקרוס שהיא בצפון.

חבריו'... עם לו

מצטרףהחברה בנך שגם 'שמעתי גששה:

לבד'... אשתו את ומשאיר לטיול,

אשתו'לא!' את משאיר אינו 'בני למחות, מהרה

ילדים'... חמשה עם אותה משאיר הוא לבדה,

להגה"צאהה!... ,190 עמוד במדבר - ('והגדת'

זיע"א). גלינסקי יעקב רבי

  
     



הואוווואאאאחחחחתתתת שגילה נשגבי גילוי מאות
מעשיות... מספורי הי"ב המעשה
התורה את תיאר דבריו בתו וש

:כ הקדושה

חמשאאאאצצצצלללל ע יד תמונת היה המל
תורה)אצבעות חומשי לחמשה (רמז

היד וזאת היד, על שיש השרטוטי כל וע
קארט' ה'לאנד העול)היתה מפת (היינו

בריאת מ שהיה מה וכל העולמות, כל של
אחר שיהיה ומה ,הסו עד ואר שמי
היה כי היד, אותו על מצוייר היה הכל ,כ
כל עמידת ציור היד בשרטוטי מצוייר
שמצוייר כמו פרטיו כל ע ועול עול

קארט' ה'לאנד בעניעל לבקיאי (כידוע

קארט). לאנד שקורי ,העול מפת ציור

אותיותווווההההייייהההה כמו בהשרטוטי
כתובי קארט' שב'לאנד כמו
לידע כדי ודבר דבר כל אצל אותיות
שכא לידע, דהיינו הזה, הדבר הוא מה
וכיוצא פלוני נהר וכא פלוני, עיר הוא
בשרטוטי נרש היה ממש כ כמו
האותיות שהיו אותיות, כמו הנ"ל היד
שהיה ודבר, דבר כל אצל נרשמי
הדבר. מהות לידע כדי היד, על נרש

ונהרותווווגגגג ועיירות המדינות כל פרטי
פרטיי דברי ושאר והרי וגשרי
הנ"ל, בשרטוטי היד על נרש היה הכל
שזהו אותיות, כתובי היו דבר כל ואצל

ד וזה פלוני, בנידבר כל וג פלוני. בר

וכל המדינה בתו שהולכי אד
.ש נרש היה הכל שלה המאורעות
ממדינה הדרכי כל ג ש כתוב והיה

...למקו וממקו למדינה

כיווווככככ ,לעול מעול בההדר נרש היה
לעלות יכולי ידו שעל ונתיב, דר יש

לשמי מאר,לשמי לעלות אפשר אי (כי

הדר נרש היה וש ,הדר יודעי שאי מחמת

,(לשמי ההההדדדדררררככככיייילעלות ככככלללל שששש ננננררררשששש ווווההההייייהההה
ללללששששממממיייי עעעעללללהההה אאאאללללייייההההוווו ככככיייי ,,,,ללללעעעעוווולללל ממממעעעעוווולללל ששששיייישששש
,,,,ההההדדדדרררר אאאאוווותתתתוווו שששש ככככתתתתוווובבבב ווווההההייייהההה פפפפללללוווונננניייי,,,, בבבבדדדדרררר
ווווההההייייהההה אאאאחחחחרררר,,,, בבבבדדדדרררר ללללששששממממיייי עעעעללללהההה ררררבבבבייייננננוווו ווווממממששששהההה
עעעעללללהההה חחחחננננוווו ווווככככ ,,,,ככככ גגגג ההההדדדדרררר אאאאוווותתתתוווו שששש ככככתתתתוווובבבב
גגגג שששש ככככתתתתוווובבבב ווווההההייייהההה אאאאחחחחרררר,,,, בבבבדדדדרררר ללללששששממממיייי
ההההייייהההה ההההככככלללל ללללעעעעוווולללל ממממעעעעוווולללל ווווככככ ....ההההדדדדרררר אאאאוווותתתתוווו

ההההננננ""""לללל.... ההההיייידדדד בבבבששששררררטטטטווווטטטטיייי ננננררררשששש

כפיגגגג ודבר דבר כל היד על נרש היה
וכפי ,העול בריאת בעת שהיה מה

,כ אחר שיהיה מה וכפי שלו, ככככגגגגווווההוה
בבבבעעעעתתתת ששששההההייייתתתתהההה ממממהההה ככככפפפפיייי שששש ננננררררשששש ההההייייהההה ססססדדדדוווו
שששש ממממצצצצוווויייייייירררר ההההייייהההה גגגג ששששננננההההפפפפככככהההה,,,, קקקקדדדד ייייששששוווובבבבהההה,,,,
ווווגגגג ננננההההפפפפככככתתתת,,,, ששששההההעעעעיייירררר ככככממממוווו ,,,,ססססדדדדוווו ההההפפפפייייככככתתתת
ללללהההה ששששיייישששש ,,,,ססססדדדדוווו ששששלללל צצצצייייוווורררר שששש ממממצצצצוווויייייייירררר ההההייייהההה

ההההההההפפפפייייככככהההה,,,, מהאאאאחחחחרררר היד על נרש היה כי
עיי"ש, שיהיה... ומה שהוה ומה שהיה

.ל שכל עיני א מרעיד ותעמוד

עלוווופפפפייייררררששששוווו לשמי עלה אליהו כי, בזה
רבינו ומשה התפילה. עבודת ידי

התורה. עמל ידי על עלה

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



  
     



נח)ווווחחחחננננוווו לפני עוד על(שחי לשמי עלה
לשלמות שזכה  'אר ה'דר ידי
זאת כי לחבירו, אד שבי בענייני
הובא וכ .הה בימי העבודה היתה

חכמה ג):בראשית אות אר דר פרק (ח"ג

דורות כ"ו  נחמני בר שמואל רבי אמר
הוא הדא לתורה, אר דר קדמה
"החיי ע דר את "לשמור דכתיב:

כד), ג, אר,(בראשית דר זו  'דר'
התורה, זו  'זזזזההההיייירררר'החיי ששששההההוווואאאא ממממיייי ווווככככלללל

בבבבננננחחחחממממהההה,,,, ללללרררראאאאוווותתתת זזזזווווככככהההה אאאארררר אמר:שנבבבבדדדדרררר
"אלקי בישע אראנו דר וש"תהלי)

כג). 14נ,

להכירווווזזזזאאאאתתתת הה הדורות עבודת היתה
להתנהג וממילא הזולת במציאות

...אר בדר עמו

ההההתתתתייייקקקקוווו עעעעוווולללל  ההההההההככככררררהההה

מנשבותחחחחוווורררר הרוחות ברק, בני בעיר
ובאחד ,הר ללא יורד הגש בעוז,
דסלר אליהו רבי המוסר גאו יושב הבתי

מאליהו') 'מכתב הספר נוהרות(מחבר ופניו
ונפלא' חדש 'דבר לו התחדש עתה בגיל,
יסודות, יש ולבני שורש, יש שלע שכש
 והוא יסוד, יש הרעות המדות לכל ג כ
ממממבבבבזזזזהההה ששששההההוווואאאא דדדדההההייייייייננננוווו ממממההההזזזזווווללללתתתת'''' ''''ההההההההתתתתעעעעללללממממוווותתתת
קקקקששששרררר.... ששששוווו אאאאללללייייוווו ררררווווצצצצהההה ווווללללאאאא בבבבללללבבבבוווו,,,, ללללחחחחבבבבייייררררוווו

הטובותווווממממאאאאיייידדדד המדות לכל היסוד גיסא
 ללללזזזזווווללללתתתת''''זה ''''ההההההההתתתתחחחחבבבבררררוווותתתת

ננננככככבבבבדדדד,,,, אאאאדדדד ההההוווואאאא ששששחחחחבבבבייייררררוווו ממממררררגגגגיייישששש ככככששששאאאאדדדד
אאאאללללייייוווו.... ללללההההתתתתקקקקררררבבבב ההההררררצצצצוווו בבבבללללבבבבוווו ווווממממתתתתעעעעוווורררררררר

דווווררררבבבביייי ולוקח שמחה מתמלא אליהו
יהושע לבנו הקדושה בידו וכותב
ומתוכ השגה של באותיות מכתב
וז"ל והידיעה. התבונה. החכמה. מתגלה

מאליהו' 524):ה'מכתב עמוד (ח"ה

תשי"א.בבבבנננניייי חנוכה שבת ערב ברק
נ"י, חביבי בני עעעעללללההההיהושע'לע ההההייייוווו

ווווננננפפפפללללאאאא.... חחחחדדדדשששש דדדדבבבברררר עלבבבבללללבבבביייי "הרמב כתב
הכרה" את עו לד)"ובז כה, (בראשית 

הביזוי. תולדת האכזריות כי

תראהוווויייידדדדוווועעעע אלא אד דורסת חיה דאי
כבהמה. ששששההההששששתתתתממממששששוווואותו וווואאאאללללהההה

....ששששפפפפלללליייי ללללבבבבררררוווואאאאיייי חחחחששששבבבבוווו נמצאבבבבעעעעבבבבדדדדיייי

והנה הכואבות:14. הדוגמאות אחת

חברתה:חותנת באזני חתנה, על שפכה אחת

את משאיר הוא אבן! של לב 'לחתני

לטיול לו ונוסע ילדים, ארבעה עם אשתו

יהנה והוא הנטל, תחת תקרוס שהיא בצפון.

חבריו'... עם לו

מצטרףהחברה בנך שגם 'שמעתי גששה:

לבד'... אשתו את ומשאיר לטיול,

אשתו'לא!' את משאיר אינו 'בני למחות, מהרה

ילדים'... חמשה עם אותה משאיר הוא לבדה,

להגה"צאהה!... ,190 עמוד במדבר - ('והגדת'

זיע"א). גלינסקי יעקב רבי
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המעוניינים להקדיש לברכה, לרפואה
ולעילוי נשמת יקיריהם:   08-37-40-200 



  
    



מרדיווווככככ הי "הה :עליה נאמר
בי ולא דרכיו ירה לא אר

יג).נתיבתיו" כד, 16(איוב 

אאאאממממררררלא""""וווו רכי ודעת מ סר לאל 
מה נעבד י י מה :חפצנ

" נפע י ידטו)...עיל פסוקי ש) 

הצליחו! וה

כלהההה מעצמ למחות הצליחו
שזכו עד יתבר בבורא הכרה
את והשיגו ולב, מוח של לחיבור
כחות של 'הח 'קר את ,'"הח'

הטומאה!

ההההממממבבבבוווולללל דדדדוווורררר ממממעעעעלללללללליייי

אותדדדדוווורררר והפכו ובלב, במוח פגמו המבול
הטומאה. לכחות משכ ומכיולהיות

לגלות החלו מושב מקו לה שנית
:כח את

לעבודבבבבממממווווחחחח החלו וה הכפירה, התגלתה
זרה נח).עבודה פרשת ריש עמוקות, (מגלה

לאוווובבבבללללבבבב וה הפירוד, שורש התגלה
הזולת, במציאות כלל הכירו

ממונו. את גזלו ולכ

הנוראה,ווווככככ התאוה בלב התגלה
.הנשי תאות

זיע"אווווככככתתתתבבבב שארר גדליהו רבי הגה"צ
את17וזתו"ד: הקב"ה ראה כאשר

ל ק" אמר: המבול, דור של מעשיה
חמס האר מלאה י לפני א ר

"ניהיג).מ ו, (בראשית 

הגבולותוווועעעענננניייייייי שכל  הוא ה'חמס'
בשו הכירו ולא היטשטשו,

מצד היא הזו 'ההרצאה' אם ולשאול

הקדושה.

עתואנו בכחנו היא.אין מה הרצאה כל לפרט ה

דבראולם, ונכתוב אפשר, אי כלום בלי פטור

קמה שנים מאות כמה לפני אחד:

הטומאה. יסודות את והניחה אחת 'שימפנזה'

הנקראת מגמה הוקמה השנים ובמשך

חכמה שזו לדעת ועלינו המקרא'. 'ביקורת

או הזו במגמה הלומד וכל אחרא, דסטרא

האלקית! נפשו את מסרטן דעותיהם את שומע

הסיבהובמאמר מה מובן לא כלל מוסגר:

רמת הרי שם, לומדים שאנשים

הפיגור! בגבול גובלת שם היוהלימודים ואם

מעט להעמיק אחת פעם זוכים אנשים אותם

הקדושה, עלבתורה מבושה מתים היו

העלובה!... רמתם

וזה רש"י16. הרשעים(שם):לשון - 'המה'

באור... שמרדו המבול דור הם האלה

בספרו גדליהו17. טואור עמוד (בראשית

בשר'). כל 'קץ ד"ה

  
    



להתאכזר אפשר בבבבללללבבבבוווו....דאי ששששייייבבבבטטטטללללוווו קקקקוווודדדד
לא א ולשקר לרמות אפשר אי ששששבבבבללללבבבבווווכ

ווווחחחחווווששששבבבב בבבבללללבבבבוווו ככככששששממממבבבבטטטטללללוווו חחחחבבבבייייררררוווו.... אאאאתתתת ייייבבבבטטטטלללל
ככככלללללללל בבבבממממצצצצייייאאאאוווותתתת ככככאאאאייייננננוווו יוכלאאאאוווותתתתוווו אז

אי וזהו במציאות. שאינו מה לו להשפיע
וכשמתגאה הגאוה, תולדת היא שהשקר

שקריו. כל מתחילי כבר

חחחחבבבבררררייייווווההההממממתתתתאאאאחחחחדדדד אהבהעעעע בחינת
.לרמות יוכל לא אמיתית

אלא גוזל ללללאאאאאי עעעעצצצצממממוווו ששששחחחחבבבבייייררררוווו ככככששששחחחחווווששששבבבב
ההההוווואאאא ככככללללוווו...כלו לא בעלותו ג וממילא

שכלוווובבבבדדדדרררר כלל  לרע ואהבת זה
הפירוד בו. תלויי תורה גופי
לעצמו מבסס דבפירוד ,ה היינו והשקר

לחבירו הפירוד)ומבטל של תוכנו (דזה

שסובר ששששקקקקררררוהיינו  חחחחבבבבייייררררוווו ששששממממצצצצייייאאאאוווותתתת
ח"ו,ההההוווואאאא.... בהקב"ה אפילו כופר וממילא

את א רואה לבבו עומק שבתו מכיו
מציאותו אמיתת הכרת לא. ותו עצמו
כי עצמו, של היש בביטול תלוי יתבר
ולא יתבר בו דבק אלא נפרד אינו אז

בו... ישקר

וווועעעעצצצצווווממממוווותתתת גגגגבבבבווווההההוווותתתת ננננששששממממוווותתתת

ועצומותדדדדוווורררר גבוהות נשמות היו המבול
היו לנו מוכרי שלא בממדי מאוד
העולמות את בעיניה וראו זכו וה כלל.

הקדושות. הספירות ואת העליוני

מיוווובבבבחחחחככככממממהההה את להכיר זכו ה שלה
כנגד א ,העול והיה שאמר
לה גר וזה מאוד גברה לב תאות זה
מנוחה ולאי עזות, פנימיות למלחמות

ורגיעה...

הבינו,ווווממממככככייייוווו מאוד, חכמי היו שה
."לח לזכות אפשרויות שתי רק שישלה

לזכההההאאאאפפפפששששררררוווותתתת  הראשונה
עד בתכלית לב את

החכמה ע להתאחד יצליח שהוא
האלקית.

עדווווההההאאאאפפפפששששררררוווותתתת המוח את לטמא  השניה
ע להתאחד יצליח שהוא
אסורות. ובתשוקות בתאוות המשוק הלב

הפירודווווממממככככייייוווו שורש את היה שבלב
,(במעשיה כ אחר שהתגלה (וכמו

להקב"ה באמת להתחבר הצליחו לא ה
מהקב"ה נפרד  מחבירו שהתבארשהנפרד (וכמו

השניה...בהכרח!), בדר בחרו ולכ

ווווההההומחשבת מוח את לטמא החלו
חכמות טמאות, 'חכמות' מיני בכל

אחרא. הסטרא 15של

ולצערנו הטמאה15. החכמה מופצת היום

ועל האפשריים, הדרכים בכל

או הרצאה לשמוע הרוצה יהודי כל

עם קודם להתייעץ שמים'דעות' ירא רב

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



  
    



מרדיווווככככ הי "הה :עליה נאמר
בי ולא דרכיו ירה לא אר

יג).נתיבתיו" כד, 16(איוב 

אאאאממממררררלא""""וווו רכי ודעת מ סר לאל 
מה נעבד י י מה :חפצנ

" נפע י ידטו)...עיל פסוקי ש) 

הצליחו! וה

כלהההה מעצמ למחות הצליחו
שזכו עד יתבר בבורא הכרה
את והשיגו ולב, מוח של לחיבור
כחות של 'הח 'קר את ,'"הח'

הטומאה!

ההההממממבבבבוווולללל דדדדוווורררר ממממעעעעלללללללליייי

אותדדדדוווורררר והפכו ובלב, במוח פגמו המבול
הטומאה. לכחות משכ ומכיולהיות

לגלות החלו מושב מקו לה שנית
:כח את

לעבודבבבבממממווווחחחח החלו וה הכפירה, התגלתה
זרה נח).עבודה פרשת ריש עמוקות, (מגלה

לאוווובבבבללללבבבב וה הפירוד, שורש התגלה
הזולת, במציאות כלל הכירו

ממונו. את גזלו ולכ

הנוראה,ווווככככ התאוה בלב התגלה
.הנשי תאות

זיע"אווווככככתתתתבבבב שארר גדליהו רבי הגה"צ
את17וזתו"ד: הקב"ה ראה כאשר

ל ק" אמר: המבול, דור של מעשיה
חמס האר מלאה י לפני א ר

"ניהיג).מ ו, (בראשית 

הגבולותוווועעעענננניייייייי שכל  הוא ה'חמס'
בשו הכירו ולא היטשטשו,

מצד היא הזו 'ההרצאה' אם ולשאול

הקדושה.

עתואנו בכחנו היא.אין מה הרצאה כל לפרט ה

דבראולם, ונכתוב אפשר, אי כלום בלי פטור

קמה שנים מאות כמה לפני אחד:

הטומאה. יסודות את והניחה אחת 'שימפנזה'

הנקראת מגמה הוקמה השנים ובמשך

חכמה שזו לדעת ועלינו המקרא'. 'ביקורת

או הזו במגמה הלומד וכל אחרא, דסטרא

האלקית! נפשו את מסרטן דעותיהם את שומע

הסיבהובמאמר מה מובן לא כלל מוסגר:

רמת הרי שם, לומדים שאנשים

הפיגור! בגבול גובלת שם היוהלימודים ואם

מעט להעמיק אחת פעם זוכים אנשים אותם

הקדושה, עלבתורה מבושה מתים היו

העלובה!... רמתם

וזה רש"י16. הרשעים(שם):לשון - 'המה'

באור... שמרדו המבול דור הם האלה

בספרו גדליהו17. טואור עמוד (בראשית

בשר'). כל 'קץ ד"ה

ז

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



  
    



ממממפפפפנננניייי ההההבבבבאאאא ההההעעעעוווולללל ששששלללל ההההבבבבווווקקקקרררר ווווממממ ההההזזזזהההה,,,,
ההההתתתתווווררררהההה!...!...!...!... אאאאתתתת קקקקבבבבללללתתתת 19ששששללללאאאא

הואווווככככאאאאששששרררר ברו הקדוש ראה
את להחריב החליט ,כ
על לתלות החליט הקב"ה !העול
עקב 'נסגר גדול: שלט העול

...!'שיפוצי

ההההעעעעוווולללללהמשי יכול לא הוא בו למצב הגיע
שבוי להיות ,ולהתקיי'הח ב'שקר

עצמי... איבוד וג העול איבוד זה

אאאאע הוא העול שתכלית מכיו
יראל" בכרי "ני ד,ישראל, (שמות 

לככב), ,ובעבודת בה רוצה והקב"ה
ומצא... .העול ימשי שממנו איש חיפש

חחחח ממממצצצצאאאא ווווננננחחחח

מתובבבבאאאאוווותתתתוווו ל'צאת' שזכה אד חי דור
העצמית הישות הרגשת תוק

הזולת. במציאות ולהכיר

לבחורווווממממככככייייוווו נפש כחות לו היו ,שכ
את לזכ  הראשונה בדר
להתאחד יצליח שהוא עד בתכלית הלב

האלקית. החכמה ע

עבודהוווואאאאחחחחרררריייי של ארוכות שני
זכה הוא ומרוכזת קשה
האלקית החכמה את בשלימות לחבר
 דקדושה! 'ל'ח ולזכות הלב, ע

הההה'"'"'"'" עעעעיייינננניייי חחחח ממממצצצצאאאא (בראשית""""ווווננננחחחח 
ח)! ו,

האמונהווווממממככככייייוווו התגלתה במוחו ,שכ
.יתבר בבורא והטהורה התמימה

והואוווובבבבללללבבבבוווו האחדות, שורש התגלה
התכלי עד הממו.נזהר ביושר ת

תאותוווובבבבננננווווסססס מכל ונקי ז היה לבו
!נשי

הקדושה:ווווככככ התורה עליו העידה
ציק אי נח נח לדת "אה
התה האלקי את דרתיו היה מי

ט).נח" פסוק ש) 

שפיראוווופפפפייייררררשששש נטע נת רבי האלקי המקובל
נח),זיע"א פרשת ריש עמוקות וז"ל:(מגלה

וכתב לועז19. מעם עמודבילקוט ד (דברים

ויגדךתתתצ) אביך "שאל וז"ל:

לך" ויאמרו ז)זקנך לב, עסקו(דברים שהם -

הרע. היצר בידי נמסרו ולא בתורה

אדם" בני בהפרידו גוים עליון (שם"בהנחל

ח) שנאבדופסוק הפלגה ודור המבול דור -

ונפרדו...

ולאואמרו "ימותו המבול: דור על חז"ל

כא)בחכמה" ד, בחכמת(איוב ולא -

התורההתורה, בחכמת עוסקים היו שאם

שימותו להם גרם ומי חוטאים היו לא

התורה... בחכמת עסקו שלא ידי על

אתכי להציל התורה של כחה ועצום גדול

רע... מכל האדם

  
       



והטבעיי המוכרי בגבולות ואפילו גבול
לחבירו. אד שבי

ההתפשטותככככיייי היה המבול עוו עני יסוד
שלא עד ,צמצו שו בלי הרע של
גזל לידי באו ולכ גבול בשו הכירו
לחבירו אד שבי הגבולות שא ממש,
כלל, עצמ לצמצ רצו לא כי הכירו, לא
באמת הוא וזה ,לעצמ הכל נטלו אלא
אד שבי הגבולות שג גזל, עני יסוד

זה ג פרטי, לאד ששיי מה  לחבירו
כלל, עצמ את לצמצ רצו ולא בטלו,

עיי"ש. ...לעצמ הכל נטלו אלא

כלל,ווווההההייייייייננננוווו הזולת את ראו לא שה
 ראו זאת ובכל יצא וא
האפלי הצדדי את רק ראו ה

שבו...

אבווווההההעעעעוווולללל והקב"ה והתמוטט... הל
נסיו לתת החליט הרחמ...נוס 

ההההננננייייצצצצחחחחוווו ססססוווודדדד  ללללתתתתווווררררהההה עעעעייייתתתתיייי קקקקבבבבייייעעעעוווותתתת

אתבבבבוווורררראאאא ראה ,הרחמ אב ,עול
דור בני על העובר הקושי
פעימות את וחש הרגיש המבול.
תאוות אחר ולוהט הרוד לב

.העול

מפשילההההוווואאאא הרע היצר כיצד ראה
כל נגד למלחמה ויוצא שרוולי
אי כי והבי והביט ראה הדור. בני

...סומ

בידווווההההקקקקבבבב""""הההה לה ושלח עליה ריח
ואולינביאיו מי, ביד ידוע (לא

לה:נח) ווווללללככככואמר ,,,,ללללככככ ללללעעעעזזזזוווורררר בבבבררררצצצצוווונננניייי
ההההקקקקדדדדווווששששהההה תתתתווווררררתתתתיייי אאאאתתתת ללללככככ ללללייייתתתת אאאאנננניייי ממממווווככככ
וווותתתתזזזזככככוווו תתתתזזזזדדדדככככככככוווו,,,, בבבבהההה עעעעייייססססווווקקקקככככ וווובבבבזזזזככככוווותתתת 

ררררעעעע.... ממממככככלללל ללללההההננננצצצצלללל

,,,,לההצעהאאאאוווולללל סירבו המבול דור בני
הל והרוע .תוק בכל הזו

והתגבר... הל והעמיק,

במדרש:ווווככככ אחא18אמרו רבי אמר
ארבעה לה לית הקב"ה ביקש
קרבנות ועבודת ויסורי תורה :דברי

בקשו ולא  רצו)ותפילה שנאמר:(ולא
"מ סר לאל אמרכא,"ו (איוב 

היסורי.יד) אלו ללללאאאא ררררככככיייי """"וווודדדדעעעעתתתת
""""חחחחפפפפצצצצננננ(ש)....תתתתווווררררהההה יזזזזהההה ו"מה 

"נעבד הקרבנות.(ש)י אלו  
 נפע י עיל (ש)""מה 

תפילה. זה

ללללככככאאאאממממרררר גגגגרררר ממממיייי ההההקקקקבבבב""""הההה:::: ללללהההה
ההההעעעעוווולללל ששששלללל ההההעעעעררררבבבב ממממ ששששתתתתאאאאבבבבדדדדוווו

שמות יג).רבה18. אות ל (פרשה

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



  
    



ממממפפפפנננניייי ההההבבבבאאאא ההההעעעעוווולללל ששששלללל ההההבבבבווווקקקקרררר ווווממממ ההההזזזזהההה,,,,
ההההתתתתווווררררהההה!...!...!...!... אאאאתתתת קקקקבבבבללללתתתת 19ששששללללאאאא

הואווווככככאאאאששששרררר ברו הקדוש ראה
את להחריב החליט ,כ
על לתלות החליט הקב"ה !העול
עקב 'נסגר גדול: שלט העול

...!'שיפוצי

ההההעעעעוווולללללהמשי יכול לא הוא בו למצב הגיע
שבוי להיות ,ולהתקיי'הח ב'שקר

עצמי... איבוד וג העול איבוד זה

אאאאע הוא העול שתכלית מכיו
יראל" בכרי "ני ד,ישראל, (שמות 

לככב), ,ובעבודת בה רוצה והקב"ה
ומצא... .העול ימשי שממנו איש חיפש

חחחח ממממצצצצאאאא ווווננננחחחח

מתובבבבאאאאוווותתתתוווו ל'צאת' שזכה אד חי דור
העצמית הישות הרגשת תוק

הזולת. במציאות ולהכיר

לבחורווווממממככככייייוווו נפש כחות לו היו ,שכ
את לזכ  הראשונה בדר
להתאחד יצליח שהוא עד בתכלית הלב

האלקית. החכמה ע

עבודהוווואאאאחחחחרררריייי של ארוכות שני
זכה הוא ומרוכזת קשה
האלקית החכמה את בשלימות לחבר
 דקדושה! 'ל'ח ולזכות הלב, ע

הההה'"'"'"'" עעעעיייינננניייי חחחח ממממצצצצאאאא (בראשית""""ווווננננחחחח 
ח)! ו,

האמונהווווממממככככייייוווו התגלתה במוחו ,שכ
.יתבר בבורא והטהורה התמימה

והואוווובבבבללללבבבבוווו האחדות, שורש התגלה
התכלי עד הממו.נזהר ביושר ת

תאותוווובבבבננננווווסססס מכל ונקי ז היה לבו
!נשי

הקדושה:ווווככככ התורה עליו העידה
ציק אי נח נח לדת "אה
התה האלקי את דרתיו היה מי

ט).נח" פסוק ש) 

שפיראוווופפפפייייררררשששש נטע נת רבי האלקי המקובל
נח),זיע"א פרשת ריש עמוקות וז"ל:(מגלה

וכתב לועז19. מעם עמודבילקוט ד (דברים

ויגדךתתתצ) אביך "שאל וז"ל:

לך" ויאמרו ז)זקנך לב, עסקו(דברים שהם -

הרע. היצר בידי נמסרו ולא בתורה

אדם" בני בהפרידו גוים עליון (שם"בהנחל

ח) שנאבדופסוק הפלגה ודור המבול דור -

ונפרדו...

ולאואמרו "ימותו המבול: דור על חז"ל

כא)בחכמה" ד, בחכמת(איוב ולא -

התורההתורה, בחכמת עוסקים היו שאם

שימותו להם גרם ומי חוטאים היו לא

התורה... בחכמת עסקו שלא ידי על

אתכי להציל התורה של כחה ועצום גדול

רע... מכל האדם

ז

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



  
      



הקדושהווווככככ בתורה (בסונצטוינו

:(ואתחנ אלקיפרשת ה' יביא "י
...לר ה בא אה אר האר אל

"תח ולא רית לה תכרת (דברילא 
ב). ז,

י)ברמב"ווווממממבבבבוווואאאארררר פרק כוכבי (עבודת

:'תח ד'ולא בלאו נכללי דיני שארבעה

ח'.אאאא.... לה תת 'לא

חינ'.בבבב.... מתנת לה תת 'לא

עליה'.גגגג.... לרח 'אסור

ארדדדד.... של בקרקע חניה לה תת 'לא
ישראל'.

ואנווווויייישששש בזה, להארי מה הרבה
.'"ח לה תת 'לא הראשו בדי נתמקד

הרמב"ווווזזזזהההה ד):לשו הלכה אסור(ש'
כמה לומר ואפילו ,בשבח לספר
שיספר וחומר קל בצורתו, זה גוי נאה
,מדבריה דבר שיחבב או מעשיו, בשבח

 'תח 'ולא חחחחשנאמר: ללללהההה ייייההההייייהההה ללללאאאא 
עעעעממממוווו ללללההההדדדדבבבבקקקק ששששגגגגוווורררר ממממפפפפנננניייי ,,,,בבבבעעעעיייינננניייי

.'.'.'.'ההההררררעעעעיייי ממממממממעעעעששששייייוווו ווווללללללללממממוווודדדד

שכאשרווווממממבבבבוווואאאארררר ,הקדושי בדבריו
המקרי גוי באיזה פוגשי
ממנו 'להחזיק' לנו אסור ,ונוע שמחה
משבחי שאנו בזה ,בכ כי אותו. ולשבח
שלו, הטמא "לח מתחברי אנו אותו,
הטומאה... עמקי אל 'נופלי' אנו ובזה

שלככככיייי "לח חשיבות שנותני ידי על
מטומאתו... שואבי הגוי

שליט"אווווככככתתתתבבבב גינזבורג יצחק הרב
שסג): עמוד ח"א ישראל, הנה(מלכות

בהכרת היסודי מהכללי אחד כי ידוע
היא, והעונש השכר מערכת הנהגת

פורענות. ממדת טובה מדה שמרובה

שלווווההההננננהההה,,,, "הח את שמשבחי ידי על א
שא שכ כל בו, נדבקי  הגוי
נדבק  היהודי של "הח את לשבח נזכה
שבתוכו. ממעל אלוקה ובחלק בקדושתו

אצלווווככככבבבברררר בגלוי נמצא "שהח התבאר
ישנו ולכ בטהרה, תורה לומדי
,שלה והיופי "הח את לשבח גדול עני
ומתעלה! עולה עצמו המשבח שבזה,

ויהודיהווווככככ יהודי כל אצל נמצא "הח
ממעל אלוקה חלק היותו אלאמעצ)

'נקודות אחרי לחפש וצרי נסתר הוא שלפעמי

יהודי), שבכל 'אחרח מחפשי וכאשר
אותו, ומשבחי יהודי שבכל ח נקודות
כל שבו לעול  התיקו לעול זוכי אזי
נפלאה... הרמוניה מתו עובדי הרגשות

כל[[[[ווווממממייייוווותתתתרררר את 'ששור' שמי לציי
שלו, הגבורה בשלהבות העול
מכללות הארה מלהשיג מאוד רחוק

ישראל]. נשמות

שלוווועעעעתתתתהההה היההחטא מה היטב מוב כבר
נסביר... זאת בכל א בארי, ב הושע

  
      



וזה''''ננננחחחח חמסי איש ולא  ציק' אי 
לו. ונות משלו צדיק 'צדיק' שאמר

ממממיייי''''בריתו ששמר  דרתיו' היה 
מי שכל בעריות, חטא ולא

.תמי נקרא בריתו שמשמר

חטא''''אאאאתתתת שלא  נח' התה האלקי 
זרה. בעבודה

התגלהוווואאאאחחחחרררריייי נח, את הקב"ה שמצא
מצי אני לו: ואמר הקב"ה אליו
יוכל לא אחד א ,במי העול כל את
בעיני ח שמצאת ומכיו ,מה להנצל
אתה בה ותכנס תיבה שתבנה רוצה אני

...החיי בעלי ומכל ומשפחת

פרצוההההממממבבבבוווולללל הסלעי נקיקי מבי החל...
החלו הי גלי ,מי של סילונות

בזע הסתערו גלי גלי ,בקצ לסעור
נפתחו, הארובות ,ובשמי ...הי חופי על
עוד בהתחלה ...ובזע בחוזק ירדו גשמי
בזרימת להאבק 'מ'השחייני כמה ניסו
האוויר... נגמר לה ג בסו א ,המי
תתתתבבבבלללל............ ממממייייווווששששבבבביייי חחחחוווובבבבהההה אאאאתתתת גגגגבבבבתתתתהההה ההההדדדדיייי ממממדדדדתתתת

וווובבבביייימי גבי על ,החזקי המי זרמי
תיבה לה שטה ,סו לה שאי

חסותו... ובני נח נמצאי ובה 20קטנטנה

ההההעעעעווווללללא מחדש, ונבנה כליל, נחרב
הח בי ההתמודדות זאת בכל
עד ממשיכה דטומאה, לח דקדושה

הזה... היו עצ

בוווועעעעתתתתהההה הושע האלקי לנביא נשוב
בארי...

ייייששששרררראאאאלללל אאאאההההבבבבתתתת  דדדדקקקקדדדדווווששששהההה חחחח

אותנוההההקקקקבבבב""""הההה ציוה הרבי ברחמיו
מצוות שס"ה מצוות, תרי"ג

עשה. מצוות ורמ"ח תעשה לא

וששווווההההממממצצצצווווהההה עשרי מאות ארבע ה
בספר שמנא כפי  426)(החינו

.'תח 'ולא מצות היא

ומכיון תבעו20. לכן דקדושה לח"ן זכה שנח

על התפלל לא הוא מדוע ממנו

היתה התפילה - מתפלל היה הוא שאם דורו,

מברסלב נחמן רבי שאמר וכמו מתקבלת,

א),זיע"א תורה קמא מוהר"ן, וז"ל:(ליקוטי

זהועל לח"ן)ידי התפילות(שזוכה כל נתקבלים

נתקבלין שאין מה עיקר כי והבקשות,

ואין חן, להדברים שאין מחמת הוא הבקשות

אין כאלו ממנו, שמבקשין זה של בלב נכנסין

מחמת בלבו, הדברים שיכנסו מקום בלבו

של בלבו הדברים שיכנסו חן, להמבקש שאין

ממנו. שמבקשין זה,

נתחבריןאבל זה ידי שעל התורה, ידי על

חן... ונעשה כנ"ל, והח הנ ונתקשרין

נתקבלין ואזי חן, דברי הם שדבריו זוכה

חן, דברי שמדבר מי כמו ובקשותיו, דבריו

זה דהינו המתבקש, בלב הדברים שנכנסין

ממנו... שמבקשין

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



  
      



הקדושהווווככככ בתורה (בסונצטוינו

:(ואתחנ אלקיפרשת ה' יביא "י
...לר ה בא אה אר האר אל

"תח ולא רית לה תכרת (דברילא 
ב). ז,

י)ברמב"ווווממממבבבבוווואאאארררר פרק כוכבי (עבודת

:'תח ד'ולא בלאו נכללי דיני שארבעה

ח'.אאאא.... לה תת 'לא

חינ'.בבבב.... מתנת לה תת 'לא

עליה'.גגגג.... לרח 'אסור

ארדדדד.... של בקרקע חניה לה תת 'לא
ישראל'.

ואנווווויייישששש בזה, להארי מה הרבה
.'"ח לה תת 'לא הראשו בדי נתמקד

הרמב"ווווזזזזהההה ד):לשו הלכה אסור(ש'
כמה לומר ואפילו ,בשבח לספר
שיספר וחומר קל בצורתו, זה גוי נאה
,מדבריה דבר שיחבב או מעשיו, בשבח

 'תח 'ולא חחחחשנאמר: ללללהההה ייייההההייייהההה ללללאאאא 
עעעעממממוווו ללללההההדדדדבבבבקקקק ששששגגגגוווורררר ממממפפפפנננניייי ,,,,בבבבעעעעיייינננניייי

.'.'.'.'ההההררררעעעעיייי ממממממממעעעעששששייייוווו ווווללללללללממממוווודדדד

שכאשרווווממממבבבבוווואאאארררר ,הקדושי בדבריו
המקרי גוי באיזה פוגשי
ממנו 'להחזיק' לנו אסור ,ונוע שמחה
משבחי שאנו בזה ,בכ כי אותו. ולשבח
שלו, הטמא "לח מתחברי אנו אותו,
הטומאה... עמקי אל 'נופלי' אנו ובזה

שלככככיייי "לח חשיבות שנותני ידי על
מטומאתו... שואבי הגוי

שליט"אווווככככתתתתבבבב גינזבורג יצחק הרב
שסג): עמוד ח"א ישראל, הנה(מלכות

בהכרת היסודי מהכללי אחד כי ידוע
היא, והעונש השכר מערכת הנהגת

פורענות. ממדת טובה מדה שמרובה

שלווווההההננננהההה,,,, "הח את שמשבחי ידי על א
שא שכ כל בו, נדבקי  הגוי
נדבק  היהודי של "הח את לשבח נזכה
שבתוכו. ממעל אלוקה ובחלק בקדושתו

אצלווווככככבבבברררר בגלוי נמצא "שהח התבאר
ישנו ולכ בטהרה, תורה לומדי
,שלה והיופי "הח את לשבח גדול עני
ומתעלה! עולה עצמו המשבח שבזה,

ויהודיהווווככככ יהודי כל אצל נמצא "הח
ממעל אלוקה חלק היותו אלאמעצ)

'נקודות אחרי לחפש וצרי נסתר הוא שלפעמי

יהודי), שבכל 'אחרח מחפשי וכאשר
אותו, ומשבחי יהודי שבכל ח נקודות
כל שבו לעול  התיקו לעול זוכי אזי
נפלאה... הרמוניה מתו עובדי הרגשות

כל[[[[ווווממממייייוווותתתתרררר את 'ששור' שמי לציי
שלו, הגבורה בשלהבות העול
מכללות הארה מלהשיג מאוד רחוק

ישראל]. נשמות

שלוווועעעעתתתתהההה היההחטא מה היטב מוב כבר
נסביר... זאת בכל א בארי, ב הושע

ז

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



  
      



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

ובאושר .א א א א .... בשמחה  לחיות רוצה  אד כל 

אושר  ע חייו  את לחיות רוצה  אד כל 

, לכ יגיע שהאד וכדי .חיי ושמחת פנימי 

חייו חייו חייו חייו  את את את את  לחיותלחיותלחיותלחיות שיזכהשיזכהשיזכהשיזכה  כ כ כ כ ידי ידי ידי ידי  על על על על  רק רק רק רק  זהזהזהזה

ללב ללב ללב ללב .... המוח המוח המוח המוח  ביביביבי החכמהבחיבור בחיבור בחיבור בחיבור  כאשר

במוח) ובנכו,(שמשכנה  בטוב לבחור   אי יודע

המעשה )והלב  כלי כלל את (שהוא לבצע מצליח

חיבור  של חיי נקרא  זה  המוח הוראות

ולב , פנימי פנימי פנימי פנימי מוח אושר אושר אושר אושר  לאדלאדלאדלאד שגורשגורשגורשגור דבר דבר דבר דבר  וזהוזהוזהוזה

.... חיי חיי חיי חיי ושמחתושמחתושמחתושמחת

מלב וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  בוקעי הזו  והשמחה  האושר

 ה גופו , בכל ומתפשטי האד

 אד אותו וממילא סביבתו ! כל  את מאירי

 הנקראת גדולה למתנה וכחחחח....זוכה

נמש אחד כל  כי בקרבתו, חפצי כול

שמח! לאד

המוח ב ב ב ב .... את לחבר מצליח  לא אד א א

ובלבו  אחד,  לכיו שוא הוא במוחו והלב,

, האד אצל יוצר זה  ,הפו לכיוו נמש הוא 

ודבר ,ועצבי פנימי  תסכול  שלו, בפנימיות 

 שהאד מה וכל בחיצוניותו . מתגלה זה

של וריחוק פירוד רק זה לעצמו   גור הזה

ממנו.  האנשי

ועלג ג ג ג .... ללב  המוח בי לחבר  והדר

,ח למציאת לזכות  כ רק רק רק רק ידי  היא היא היא היא 

תורה תורה תורה תורה .... לימוד לימוד לימוד לימוד  ידי ידי ידי ידי  לימודעלעלעלעל ידי על כי 

נפלא  ח עליו נמש לומד, שהאד התורה 

.ומוש מאוד

,,,,ובנוסובנוסובנוסידיובנוס על  לאד שמגיעה   ח המציאות

 ח מציאות רק לא היא  תורה  לימוד

.למקו אד בי ג אלא לחבירו  אד  בי

תפילותיו תפילותיו תפילותיו תפילותיו  שומעשומעשומעשומע שהקב שהקב שהקב שהקב """"הההה לולולולו  גור גור גור גור אשר אשר אשר אשר  וזהוזהוזהוזה

בקשותיובקשותיובקשותיובקשותיו.... לכללכללכללכל ועונה ועונה ועונה ועונה 

נפ ד ד ד ד .... קשר שיש ומכיו ח המציאות  בי לא

הרוצה שכל מוב התורה, לימוד  לבי

קבוע   זמ לקבוע לו ראוי בחייו , להצליח

תורה, החור החור החור החור ....ללימוד  בימותבימותבימותבימות ובפרטובפרטובפרטובפרט

 צרי צרי צרי תקופהצרי היא החור שתקופת לזכור 

 ובימי תורה . ללימוד נפלאה

 החור ללילות קוראי היו הקדמוני

זהב, של  יש יש יש יש לילות אלואלואלואלו שבלילותשבלילותשבלילותשבלילות  משו משו משו משו

הרבה הרבה הרבה הרבה   בה בה בה בה להשיג להשיג להשיג להשיג  מופלאהמופלאהמופלאהמופלאה דשמיא דשמיא דשמיא דשמיא  סייעתא סייעתא סייעתא סייעתא 

התורה התורה התורה התורה .... ידיעת ידיעת ידיעת ידיעת 

ללמודה ה ה ה .... בכלל  שניגשי לפני  א

הבאות  רוחניות ולהשגות התורה ,

לא שהדבר  לדעת עלינו התורה , מלימוד 

לבד , קורה  לא דבר  ושו מאליו נעשה

ובהדרגות. בשלבי זה הכל  וכדי וכדי וכדי וכדי אלא

נדרשת נדרשת נדרשת נדרשת  באמתבאמתבאמתבאמת,,,, התורה התורה התורה התורה  לידיעתלידיעתלידיעתלידיעת  לבסו לבסו לבסו לבסו לזכותלזכותלזכותלזכות

סבלנות סבלנות סבלנות סבלנות .... הרבההרבההרבההרבה

באר,ובכלליותובכלליותובכלליותובכלליות,,,, בור , :וה שלבי ד' ישנ

ונחל. מעיי

  
     



טטטטוווובבבב!!!! ההההוווואאאא ייייששששרררראאאאלללל עעעע

עלההההקקקקבבבב""""הההה לו וסיפר להושע התגלה
השיב: והושע ישראל, ע מעללי
'נתקעת' למה  אחרת! באומה החליפ
אומות הרבה כ כל ל יש ישראל, ע ע

אחרת... אומה ל בחר נפלאות...

הואוווואאאאזזזז,,,, ובו הנבואה, מראה עליו 'נחת'
האשה ע מתחת עצמו את מצא
ההוא... בדור שהיתה ומשוקצת טמאה הכי

מצאווווואאאאזזזז העול אומות  קלט! הוא
יתבר לה' הצעתי ולכ בעיני, "ח

ובזה ,בה בעיני)שיבחר ח מצאו שה)

ונפלתי ,מטומאת ושאבתי קבלתי
טמאה! אשה בידי

אבאללללבבבבוווו צעק: והוא ,עצו בצער התמלא
עברתי חטאתי! עלי! רח !שבשמי

...'תח 'ולא של דאורייתא הלאו על

שהקב"הללללההההווווששששעעעע מזל, היה הנביא
מה אבל בחכמה. אותו הוכיח
,אות שיוכיח מי שאי יהודי יעשו
 'תח 'ולא הלאו על עוברי וה
,בעיניה "ח מוצאי העול ואומות
הקליפות לעמקי נופלי ה ובזה

רח"ל.

זה:ווווללללאאאא רק

שליט"אככככתתתתבבבב גינזבורג יצחק הרב
פג), עמוד ח"ג ישראל, וז"ל:(מלכות

אפוללללפפפפעעעעממממיייי שבט ידי על שנפגע מי
איבד כבר כי לב ש ה', של
ה', של אפו שבט שזהו ההבחנה את
אמצעי בו שפוגע במי לראות ובמקו
עצמה. בפני ממשות כבר בו רואה הריהו
ככככזזזזהההה בבבבממממצצצצבבבב ההההייייססססוווורררריייי עעעע ההההששששללללממממהההה
לללליייי ווווגגגגווווררררממממתתתת ללללתתתתווווככככיייי ההההאאאאווווייייבבבב אאאאתתתת ממממחחחחללללחחחחללללתתתת

עעעעלללליייי,,,, וווובבבבייייקקקקווווררררתתתתוווו דדדדעעעעתתתתוווו אאאאתתתת ואזיללללההההפפפפנננניייי
כל את מאבד הנני פסולת לזכ במקו

לדעת. עצמי

שלווווככככ בשני היטב הורגש
ההאשמות כל כי השואה, טר
שלעגו האנטישמי בנו שהטיחו
על הופנמו ואנושיותנו להתקדשותנו
לראות שהחלו רבי יהודי ידי

ועלבו מו בכשעצ הבינו ובעצ)

כולה), לאנושות מו הוא יהודי היות

מאומצת התבוללות של תהלי והתחיל
עצמית. והכחדה

בזמניווווללללצצצצעעעעררררננננוווו וג חוזרת, ההסטוריה
לתהלי עדי אנו אלו טרופי
ע המסכימי בישראל רבי של דומה
ומנסי עלינו, אויבינו של הביקורת כל
יותר ישראל ש לטשטש לה לעזור

ויותר...

הזווווועעעעתתתתהההה הנבואה הוצרכה מדוע מוב
לדורות!

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



  
      



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

ובאושר .א א א א .... בשמחה  לחיות רוצה  אד כל 

אושר  ע חייו  את לחיות רוצה  אד כל 

, לכ יגיע שהאד וכדי .חיי ושמחת פנימי 

חייו חייו חייו חייו  את את את את  לחיותלחיותלחיותלחיות שיזכהשיזכהשיזכהשיזכה  כ כ כ כ ידי ידי ידי ידי  על על על על  רק רק רק רק  זהזהזהזה

ללב ללב ללב ללב .... המוח המוח המוח המוח  ביביביבי החכמהבחיבור בחיבור בחיבור בחיבור  כאשר

במוח) ובנכו,(שמשכנה  בטוב לבחור   אי יודע

המעשה )והלב  כלי כלל את (שהוא לבצע מצליח

חיבור  של חיי נקרא  זה  המוח הוראות

ולב , פנימי פנימי פנימי פנימי מוח אושר אושר אושר אושר  לאדלאדלאדלאד שגורשגורשגורשגור דבר דבר דבר דבר  וזהוזהוזהוזה

.... חיי חיי חיי חיי ושמחתושמחתושמחתושמחת

מלב וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  בוקעי הזו  והשמחה  האושר

 ה גופו , בכל ומתפשטי האד
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 הנקראת גדולה למתנה וכחחחח....זוכה

נמש אחד כל  כי בקרבתו, חפצי כול

שמח! לאד

המוח ב ב ב ב .... את לחבר מצליח  לא אד א א

ובלבו  אחד,  לכיו שוא הוא במוחו והלב,

, האד אצל יוצר זה  ,הפו לכיוו נמש הוא 

ודבר ,ועצבי פנימי  תסכול  שלו, בפנימיות 

 שהאד מה וכל בחיצוניותו . מתגלה זה

של וריחוק פירוד רק זה לעצמו   גור הזה

ממנו.  האנשי

ועלג ג ג ג .... ללב  המוח בי לחבר  והדר

,ח למציאת לזכות  כ רק רק רק רק ידי  היא היא היא היא 

תורה תורה תורה תורה .... לימוד לימוד לימוד לימוד  ידי ידי ידי ידי  לימודעלעלעלעל ידי על כי 

נפלא  ח עליו נמש לומד, שהאד התורה 

.ומוש מאוד

,,,,ובנוסובנוסובנוסידיובנוס על  לאד שמגיעה   ח המציאות

 ח מציאות רק לא היא  תורה  לימוד

.למקו אד בי ג אלא לחבירו  אד  בי

תפילותיו תפילותיו תפילותיו תפילותיו  שומעשומעשומעשומע שהקב שהקב שהקב שהקב """"הההה לולולולו  גור גור גור גור אשר אשר אשר אשר  וזהוזהוזהוזה

בקשותיובקשותיובקשותיובקשותיו.... לכללכללכללכל ועונה ועונה ועונה ועונה 

נפ ד ד ד ד .... קשר שיש ומכיו ח המציאות  בי לא

הרוצה שכל מוב התורה, לימוד  לבי

קבוע   זמ לקבוע לו ראוי בחייו , להצליח

תורה, החור החור החור החור ....ללימוד  בימותבימותבימותבימות ובפרטובפרטובפרטובפרט

 צרי צרי צרי תקופהצרי היא החור שתקופת לזכור 

 ובימי תורה . ללימוד נפלאה

 החור ללילות קוראי היו הקדמוני

זהב, של  יש יש יש יש לילות אלואלואלואלו שבלילותשבלילותשבלילותשבלילות  משו משו משו משו

הרבה הרבה הרבה הרבה   בה בה בה בה להשיג להשיג להשיג להשיג  מופלאהמופלאהמופלאהמופלאה דשמיא דשמיא דשמיא דשמיא  סייעתא סייעתא סייעתא סייעתא 

התורה התורה התורה התורה .... ידיעת ידיעת ידיעת ידיעת 

ללמודה ה ה ה .... בכלל  שניגשי לפני  א

הבאות  רוחניות ולהשגות התורה ,

לא שהדבר  לדעת עלינו התורה , מלימוד 

לבד , קורה  לא דבר  ושו מאליו נעשה

ובהדרגות. בשלבי זה הכל  וכדי וכדי וכדי וכדי אלא

נדרשת נדרשת נדרשת נדרשת  באמתבאמתבאמתבאמת,,,, התורה התורה התורה התורה  לידיעתלידיעתלידיעתלידיעת  לבסו לבסו לבסו לבסו לזכותלזכותלזכותלזכות

סבלנות סבלנות סבלנות סבלנות .... הרבההרבההרבההרבה

באר,ובכלליותובכלליותובכלליותובכלליות,,,, בור , :וה שלבי ד' ישנ

ונחל. מעיי

ז

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



  
      



ו ו ו ו .... בור  במדרגת הוא  אד של  תחילתו

של לעולמה  להיכנס  מתחיל  כשאד

כלי שהוא זה  עצ אבל ריק, כלי  הוא תורה

להתחיל זה הבא  השלב טוב. כבר זה

בקיאות  לקנות כל ראשית להתמלא,

, "התנ בידיעת להתחיל יסוד , במושגי

 שולח ," רמב ש"ס, חז"ל , אגדות משניות,

הספריה היו התמצאות. כל  קוד ...ערו

עניפה , כ כל יפה , כ כל היהודית

פחות הכי  לאד ג להתמלא להתמלא להתמלא להתמלא המאפשרת

אחריה אחריה אחריה אחריה .... מרותק מרותק מרותק מרותק  ולהיותולהיותולהיותולהיות בתורה בתורה בתורה בתורה 

שני,אחרי אחרי אחרי אחרי  כמה   במש התמלא  שאד

באר ... להיות הופ הבור 

ז ז ז ז .... התורה  לומדי של והדר המסלול וזה 

של בעולמה  האד של דרכו  בתחילת

התורה דברי  את רק מכיל  מוחו  תורה,

של הכשרה  מסלול אחרי   א שלמד.

בזיונות  וקבלת וטהרה , קדושה תורה , לימוד

אור  קרני  דלת... לו נפתחת בשמחה,

אלקית  ורוח ולבו, למוחו חודרי מתוקי

שמחה... מרבה  חיי מפיחה   בלבו מנשבת

חידושי של  ומערכות והומה  סוער  ומוחו

...ומתגלי הולכי תורה 

 אד אד אד הואאד א ,כול כמו בעול מהל כזה

לגמרי , אחר  עמוד עמוד עמוד עמוד דבר נהיה נהיה נהיה נהיה  הוא הוא הוא הוא 

של של של של  שמחהשמחהשמחהשמחה,,,, של של של של  תורה תורה תורה תורה ,,,, שלשלשלשל קדושהקדושהקדושהקדושה,,,, שלשלשלשל

שכינה שכינה שכינה שכינה ............ השראת השראת השראת השראת 

הנפלאהח ח ח ח .... המתנה את לנצל עלינו  ולכ

והיא רחמיו ברוב  הקב "ה לנו שנת

להשיג אפשר שבה הנפלאה החור תקופת

תורה . הניצול הניצול הניצול הניצול הרבה  ידי ידי ידי ידי  שעל שעל שעל שעל  רצורצורצורצו ויהי ויהי ויהי ויהי 

 שימש שימש שימש שימש נזכהנזכהנזכהנזכה  החור החור החור החור תקופת תקופת תקופת תקופת  שלשלשלשל הנכוהנכוהנכוהנכו

ובקשותינו ובקשותינו ובקשותינו ובקשותינו  תפילותינותפילותינותפילותינותפילותינו וכל וכל וכל וכל  וחסד וחסד וחסד וחסד ,,,, חחחח עלינועלינועלינועלינו

יתקבלויתקבלויתקבלויתקבלו....

מוקדש להצלחת דנה בת שמחה אשת יגאל אדחוח הי"ו
ולהצלחת הילדים היקרים עדן דוד, טוהר ושירה בני דנה
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להתחיל זה הבא  השלב טוב. כבר זה

בקיאות  לקנות כל ראשית להתמלא,

, "התנ בידיעת להתחיל יסוד , במושגי

 שולח ," רמב ש"ס, חז"ל , אגדות משניות,

הספריה היו התמצאות. כל  קוד ...ערו

עניפה , כ כל יפה , כ כל היהודית

פחות הכי  לאד ג להתמלא להתמלא להתמלא להתמלא המאפשרת

אחריה אחריה אחריה אחריה .... מרותק מרותק מרותק מרותק  ולהיותולהיותולהיותולהיות בתורה בתורה בתורה בתורה 

שני,אחרי אחרי אחרי אחרי  כמה   במש התמלא  שאד

באר ... להיות הופ הבור 

ז ז ז ז .... התורה  לומדי של והדר המסלול וזה 

של בעולמה  האד של דרכו  בתחילת

התורה דברי  את רק מכיל  מוחו  תורה,

של הכשרה  מסלול אחרי   א שלמד.

בזיונות  וקבלת וטהרה , קדושה תורה , לימוד

אור  קרני  דלת... לו נפתחת בשמחה,

אלקית  ורוח ולבו, למוחו חודרי מתוקי

שמחה... מרבה  חיי מפיחה   בלבו מנשבת

חידושי של  ומערכות והומה  סוער  ומוחו

...ומתגלי הולכי תורה 

 אד אד אד הואאד א ,כול כמו בעול מהל כזה

לגמרי , אחר  עמוד עמוד עמוד עמוד דבר נהיה נהיה נהיה נהיה  הוא הוא הוא הוא 

של של של של  שמחהשמחהשמחהשמחה,,,, של של של של  תורה תורה תורה תורה ,,,, שלשלשלשל קדושהקדושהקדושהקדושה,,,, שלשלשלשל

שכינה שכינה שכינה שכינה ............ השראת השראת השראת השראת 

הנפלאהח ח ח ח .... המתנה את לנצל עלינו  ולכ

והיא רחמיו ברוב  הקב "ה לנו שנת

להשיג אפשר שבה הנפלאה החור תקופת

תורה . הניצול הניצול הניצול הניצול הרבה  ידי ידי ידי ידי  שעל שעל שעל שעל  רצורצורצורצו ויהי ויהי ויהי ויהי 

 שימש שימש שימש שימש נזכהנזכהנזכהנזכה  החור החור החור החור תקופת תקופת תקופת תקופת  שלשלשלשל הנכוהנכוהנכוהנכו

ובקשותינו ובקשותינו ובקשותינו ובקשותינו  תפילותינותפילותינותפילותינותפילותינו וכל וכל וכל וכל  וחסד וחסד וחסד וחסד ,,,, חחחח עלינועלינועלינועלינו

יתקבלויתקבלויתקבלויתקבלו....
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050-2311542הרב גבריאל סעדוןשעה לפני צאת השבתשבתמסילת העולים 2, ביכנ"ס 'משכן מאיר'חולון
052-7102245הרב רזיאל אלול21:00שניהנביאים 50, ביכנ"ס 'אור החמה'בת ים

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

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

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

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

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

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

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

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





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

- פייבוקס וביט במס' 054-26-380-26

הפצת תורה חובקת עולם
היה שותף 08-37-40-200

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

בהתאם להנחיות שיעורי מו"ר הרב ישראל אברג'ל 
שליט"א

מתקיימים בימים ראשון עד חמישי בשעה 20:30
בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

מפי הרה"ג רבינו ישראל אברג'ל שליט"א

בזכות שעתיד להיוולד יעקב אבינו שיהיה 
שלם בקדושתו, לא ניצחו הקיטרוגים את 
והציל  וירד הקב"ה  נשמת אברהם אבינו, 

את אברהם מכבשן האש באור כשדים. 

ואכן יעקב אבינו הצליח מאוד בקדושתו, 
בנים  עשר  שנים  להעמיד  זכה  הוא 
אותם  שגידל  למרות  יה,  שבטי  קדושים 
מבחינה  בעולם  ביותר  המסוכן  במקום 
שהיה  הארמי  לבן  אצל  וגשמית,  רוחנית 
לחייו  מבטח  אין  אליו  שהולך  שמי  ידוע 
לרגע, אף על פי כן יעקב אבינו שרד שם 

במשך עשרים שנה.

פרשת נח
ג' מרחשון התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

17:5718:4619:25 באר שבע
17:5618:4519:25תל אביב

17:5518:4419:23חיפה
17:5918:4919:29אילת

18:0018:4819:29ירושלים
17:40ירושלים 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


