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

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

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

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

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

ואמר: מה אחד

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

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

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

הלילה . אחריו

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

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

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

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

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

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

... ונעל הסמו ליער

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

לחיות!... להמשי

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

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

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

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

הקרובתארבוווווללללככככ בלילה מציעשג אני
שהוא כשתראו ומיד ביתו, ליד לו
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 ל ל ל ל לללל פרשת פרשת פרשת פרשת 

כוננו כוננו כוננו כוננו  גברגברגברגבר מצעדימצעדימצעדימצעדי מה מה מה מה ''''

שהתפרסאאאאחחחחדדדד הגדולי מהצדיקי
שמו היה האחרוני בדורות שמ
זיע"א, לייב אריה רבי הגה"ק של

משפולי'. 'הסבא המכונה

שליט"אווווההההגגגגאאאאוווו גרלי מרדכי הרב
חייו, תולדות על ספר כתב

מש אחד סיפור נביא עבדי,ואנו (בסוד

קנה): עמוד ח"ה

משפוליבבבבייייממממיייי הסבא יצא שחרותו
צדיקי של כדרכ לגלות,
הששי ויו ,היו ויהי ...הה בימי
החמישית השנה של בעיצומה היה,
אל ובא ה'סבא' התגלגל גלותו, לימי
פרסאות במרחק השוכ ,הכפרי אחד

פלטובה... העיר מ אחדות

וחיכה...הההה''''ססססבבבבאאאא'''' הפונדק דלת על דפק

פרקבבבבעעעעלללל שידע יהודי המקומי, הפונדק
,אורחי הכנסת בהלכות שהוא כל
שניצב המאובק בהל חודר מבט נע
החליט דעת שיקול ולאחר למולו,
הצביע הוא לשבת. כאורח לביתו לקבלו
הבית, בירכתי שניצב ע של ספסל על
שביתתו. את עליו לקנות לאורח ורמז

אלבבבבצצצצעעעעדדדדיייי עצמו ה'סבא' גרר כושלי
את גביו על ובהטילו הספסל,
מפיו נפלטה הכואבות, עצמותיו צרור
מצע בתו היה שוקע כמו רווחה, אנקת
לנו היה שמלומד גוו, פלומה. של ר
לא ופעמי הנוקשה, הקרקע גבי על
בז לא ,השמי כיפת תחת א נדירות,
עני וא ,ע לוח של למצע עיקר כל
בחשאי עונג. לשבת לקרות בו מצא
ספר, תרמילו מתו של ,רואי ובאי

נח הר מצחו מעייניו. את בו רשונת
את הצעי שרעפי של דוק ,תלמי
בלחייו פרח התלהבות של סומק עיניו,
.בנענועי הפליג הכחוש וגופו הנפולות

דלתאאאאדדדדההההככככיייי שוב נפתחה והכי,
פנימה נכנס ובעדה הפונדק,
בתרמיל הוא א מסובל ,נוס הל
ונוע בדעתו שחכ לאחר .נוודי של
ג לקבל הפונדקאי נאות בפונדקיתו,
ולסמו קורתו, בצל הנוס האורח את
אורחי שני שבת של שולחנו על
עוד הוקצה מיד אחת. בבת פורחי
לו ונמצא השני, של למצעו ספסל

עמו. להסב חבר ל'סבא'
ע"ר 580654762 | למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
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שהתפרסאאאאחחחחדדדד הגדולי מהצדיקי
שמו היה האחרוני בדורות שמ
זיע"א, לייב אריה רבי הגה"ק של

משפולי'. 'הסבא המכונה

שליט"אווווההההגגגגאאאאוווו גרלי מרדכי הרב
חייו, תולדות על ספר כתב

מש אחד סיפור נביא עבדי,ואנו (בסוד

קנה): עמוד ח"ה

משפוליבבבבייייממממיייי הסבא יצא שחרותו
צדיקי של כדרכ לגלות,
הששי ויו ,היו ויהי ...הה בימי
החמישית השנה של בעיצומה היה,
אל ובא ה'סבא' התגלגל גלותו, לימי
פרסאות במרחק השוכ ,הכפרי אחד

פלטובה... העיר מ אחדות

וחיכה...הההה''''ססססבבבבאאאא'''' הפונדק דלת על דפק

פרקבבבבעעעעלללל שידע יהודי המקומי, הפונדק
,אורחי הכנסת בהלכות שהוא כל
שניצב המאובק בהל חודר מבט נע
החליט דעת שיקול ולאחר למולו,
הצביע הוא לשבת. כאורח לביתו לקבלו
הבית, בירכתי שניצב ע של ספסל על
שביתתו. את עליו לקנות לאורח ורמז

אלבבבבצצצצעעעעדדדדיייי עצמו ה'סבא' גרר כושלי
את גביו על ובהטילו הספסל,
מפיו נפלטה הכואבות, עצמותיו צרור
מצע בתו היה שוקע כמו רווחה, אנקת
לנו היה שמלומד גוו, פלומה. של ר
לא ופעמי הנוקשה, הקרקע גבי על
בז לא ,השמי כיפת תחת א נדירות,
עני וא ,ע לוח של למצע עיקר כל
בחשאי עונג. לשבת לקרות בו מצא
ספר, תרמילו מתו של ,רואי ובאי

נח הר מצחו מעייניו. את בו רשונת
את הצעי שרעפי של דוק ,תלמי
בלחייו פרח התלהבות של סומק עיניו,
.בנענועי הפליג הכחוש וגופו הנפולות

דלתאאאאדדדדההההככככיייי שוב נפתחה והכי,
פנימה נכנס ובעדה הפונדק,
בתרמיל הוא א מסובל ,נוס הל
ונוע בדעתו שחכ לאחר .נוודי של
ג לקבל הפונדקאי נאות בפונדקיתו,
ולסמו קורתו, בצל הנוס האורח את
אורחי שני שבת של שולחנו על
עוד הוקצה מיד אחת. בבת פורחי
לו ונמצא השני, של למצעו ספסל

עמו. להסב חבר ל'סבא'

ז

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



  
      



הכפראאאאחחחחרררריייי מ דר כברת שהרחיקו
פלטובה, העירה לבוא והקריבו
בתנועה .מאחוריה סוסי שעטת נשמעה
לאחור, ראשו את הלה הפנה נמרצת
כמי ארצה ורוכ גונח החל רגע, וכעבור
מיהר הוא בעוית. ונתק במעיו שחש
הטילו מצרורותיו, אחד את מידו להניח
שהוא ותו ה'סבא', של למרגלותיו ארצה
שישוב עד עליו להשגיח ממנו מבקש
בי אל מהירי בצעדי ר החל מנקיותו,
.הדר בצד שהשתרע היער של אילנותיו

וווועעעעדדדדייייייייב ע של ה'סבא' של לבבו היה
מאומה בו חושד הוא אי לווייתו.
נתיישב בלבו. עליו עלתה לא וטינה
של צרורו את נטל ,הדר בשולי לו להמתי
שלא על לו צר ובלבו אצלו, וקירבו האיש
תרמילו את ג מעליו לפרוק הלה הספיק

מיחושיו...הכ עליו תקפו בטר בד,

,,,,ונתקרבו,בבבבייייננננתתתתיייי הסוסי שעטות הלכו
נתגלתה ה'סבא' של ולעיניו
מאשר אחר לא ובתוכה, נוסעת, צב עגלת
התאכסנו שאצלו הכפרי, הפונדקאי
סיפק היה לא בעוד א השבת. במש
עיניו, מראה על ולתמוה לתהות בידו
,אופני בחירוק לידו העגלה נעצרה
,זע של בפני הפונדקאי זינק מעליה
,נכרי גברתני שני נשרכי כשאחריו

.במראיה אימה מזרי

תרמילוככככההההרררר על השלשה התנפלו ,עי
שעליו הללו ה'סבא', של וצרורותיו

,פיה על הפכו אליו, שבסמו והללו
לא .תכולת בכל ומחטטי נוברי והחלו
הפונדקאי שמש עד ,מועטי רגעי יצאו
מחושי בעל של צרורו מתו והעלה
מאלו ,כס של מזלגות שני ,המעיי

...השולח על בשבת בה שהשתמשו

מאאאאיייישששש הסברי ביקש לא המחפשי מ
היה נהיר הכל שהרי ה'סבא',
אבל .בצהרי כשמש לה ומחוור
שנגנבו, החפצי יתר את היו מבקשי
של ומיעוט היו כס של רוב אשר
כפתוהו מצאו, ולא משפשפשו זהב.
קומתו, מלוא ארצה הטילוהו ל'סבא',
.רח ללא מכותיה את בו מפליאי והיו

הפונדקאי''''ההההוווויייי היה  לב!' וחסר שפל גנב
מכה כל על לבו מנהמת זועק
'הזוהי  ה'סבא' של בגוו שהספיג ובעיטה
האורחי הכנסת בעבור לי שנתת התודה
שידעת הרעה היא הכזו !?ב שנהגתי
'...!?גמלתי אשר הטובה תחת לשל

הובאואאאא אשר ,הנכרי הגברתני
בצלחת, יד את טמנו לא לעזרה,
מראי החלו הבז, יתר את מצאו ומשלא
גופו על יד עוצ ואת כח את ה ג
אתחמת שכילו אחרי ה'סבא'. הצנושל
מפיו להציל ביד עלה ולא ובתרמילו, בו
כולה, הגניבה של הימצאה מקו את
אל והסיעוהו עגלת על עמ נטלוהו
הסמוכה. בפלטובה אשר המשטרה תחנת

  
      



בבבבממממששששלהנעי האורח חדל לא השבת, כל
ממנעמי ול'סבא' הפונדק לבעלי
מפיו, נשרו שנונות חכמות אמרות לשונו.
א ,שמי יראת של בסממני מתובלות
בדיני הערות להעיר היה מרבה
וה'סבא' ,כול שנשתכנעו עד ובהלכות,
כזה ,לה נזדמ הגו אורח אכ כי ,בתוכ
הימנו. נוחה הבריות ורוח המקו רוח אשר

למארחיו,ככככבבבבדדדדרררר אורח אותו סח אגב,
תופס בעירו, הוא פני נשוא כי
שזקוק מפני אלא תורה, ומרבי ישיבה
אנוס שבגרה, לבתו נדוניא להקציב היה
מכירי שאי למקו נדוד להרחיק היה
ישראל, של לב טוב על ולהשע אותו
במקומו שהרי  רחמני בני רחמני
ה א הבושה. מפני יד לפשוט יכול אינו
על ונאנחו בצערו, והשתתפו לו נדו
במיטבו. שאינו התורה כבוד ועל משבתו

שלבבבבממממווווצצצצאאאאיייי מעיניו שינה נדדה שבת,
האורות שכבו בשעה האורח.
,ישרי שנת לישו פרשו והכל בפונדק
את וסוקר הבית פני על מתהל הוא היה
היו שלובות ידיו ולרחבו. לארכו הפונדק
ועיניו לפניו מוטה ראשו מאחוריו, לו
היה מני לפע מפע בקרקע, נעוצות
לימוד של תיבות וכמי על אל באגודלו
התמי הפונדקאי מפיו. היו נפלטות
א תורה. של דרכה היא כ כי היה, סבור
הלמד נסתב כי נראה, ה'סבא' בעיני
מעיניו. שינה לו טורדת וזו קשה בסוגיא

בעיונו, לבדו לעסוק איפוא, לו, הניחו
תנומה. לעפעפיה לתת הלכו וה

וסעדההההבבבבווווקקקקרררר ה'סבא' התפלל אור,
הבית לבעל לו הודה לבבו,
בעי בו שנהג אורחי הכנסת מדת על
לדרכו, לשלו ליל הימנו ונפרד יפה,
בקול, ואמר השני האורח אליו נטפל

הבית:כד בעל ג שישמע י

יו''''בבבבאאאאממממתתתת,,,, עוד כא להתעכב הייתי סבור
הכנסת מדת שהרי ,יומיי או
מזדמנת איננה הבית בעל של כזו אורחי
אצטר אתה, והול הואיל א ,יו בכל

בדד!' לנוע נצטר ולא ,עמ אני א

השני,ההההממממתתתתיייי לאורח ה'סבא' לו
מוכ ויהא חפציו שיארוז כדי

לולצאת שנזדמ שמח, ובלבו ,לדר
עמו לקיי ויוכל חכ תלמיד חברותא

.'בדר ו'בלכת

האורחההההייייוווו של ופיו זה, לצד זה מהלכי
הטובה החכמה כיד פז, אמרות שופע
ומאמרותיו, ממלוהו ה'סבא' נהנה עליו.
שלא עד ממנו, הנאתו היתה מרובה כ וכל
המוזרות בתנועותיו להתבונ דעתו נת
מספר, צעדי שצעדו כל לווייתו. ב של
ומתבונ לאחוריו ראשו את הלה היה מיסב
דבר ששכח כאותו בה, הלכו אשר בדר
ולבו שמוחו אלא אחריו. שיבוא ומצפה מה
לענייניו היו נתוני נתוני ה'סבא' של
בקרבו. נתעורר לא חשד של וצל ,הנעלי

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



  
      



הכפראאאאחחחחרררריייי מ דר כברת שהרחיקו
פלטובה, העירה לבוא והקריבו
בתנועה .מאחוריה סוסי שעטת נשמעה
לאחור, ראשו את הלה הפנה נמרצת
כמי ארצה ורוכ גונח החל רגע, וכעבור
מיהר הוא בעוית. ונתק במעיו שחש
הטילו מצרורותיו, אחד את מידו להניח
שהוא ותו ה'סבא', של למרגלותיו ארצה
שישוב עד עליו להשגיח ממנו מבקש
בי אל מהירי בצעדי ר החל מנקיותו,
.הדר בצד שהשתרע היער של אילנותיו

וווועעעעדדדדייייייייב ע של ה'סבא' של לבבו היה
מאומה בו חושד הוא אי לווייתו.
נתיישב בלבו. עליו עלתה לא וטינה
של צרורו את נטל ,הדר בשולי לו להמתי
שלא על לו צר ובלבו אצלו, וקירבו האיש
תרמילו את ג מעליו לפרוק הלה הספיק

מיחושיו...הכ עליו תקפו בטר בד,

,,,,ונתקרבו,בבבבייייננננתתתתיייי הסוסי שעטות הלכו
נתגלתה ה'סבא' של ולעיניו
מאשר אחר לא ובתוכה, נוסעת, צב עגלת
התאכסנו שאצלו הכפרי, הפונדקאי
סיפק היה לא בעוד א השבת. במש
עיניו, מראה על ולתמוה לתהות בידו
,אופני בחירוק לידו העגלה נעצרה
,זע של בפני הפונדקאי זינק מעליה
,נכרי גברתני שני נשרכי כשאחריו

.במראיה אימה מזרי

תרמילוככככההההרררר על השלשה התנפלו ,עי
שעליו הללו ה'סבא', של וצרורותיו

,פיה על הפכו אליו, שבסמו והללו
לא .תכולת בכל ומחטטי נוברי והחלו
הפונדקאי שמש עד ,מועטי רגעי יצאו
מחושי בעל של צרורו מתו והעלה
מאלו ,כס של מזלגות שני ,המעיי

...השולח על בשבת בה שהשתמשו

מאאאאיייישששש הסברי ביקש לא המחפשי מ
היה נהיר הכל שהרי ה'סבא',
אבל .בצהרי כשמש לה ומחוור
שנגנבו, החפצי יתר את היו מבקשי
של ומיעוט היו כס של רוב אשר
כפתוהו מצאו, ולא משפשפשו זהב.
קומתו, מלוא ארצה הטילוהו ל'סבא',
.רח ללא מכותיה את בו מפליאי והיו

הפונדקאי''''ההההוווויייי היה  לב!' וחסר שפל גנב
מכה כל על לבו מנהמת זועק
'הזוהי  ה'סבא' של בגוו שהספיג ובעיטה
האורחי הכנסת בעבור לי שנתת התודה
שידעת הרעה היא הכזו !?ב שנהגתי
'...!?גמלתי אשר הטובה תחת לשל

הובאואאאא אשר ,הנכרי הגברתני
בצלחת, יד את טמנו לא לעזרה,
מראי החלו הבז, יתר את מצאו ומשלא
גופו על יד עוצ ואת כח את ה ג
אתחמת שכילו אחרי ה'סבא'. הצנושל
מפיו להציל ביד עלה ולא ובתרמילו, בו
כולה, הגניבה של הימצאה מקו את
אל והסיעוהו עגלת על עמ נטלוהו
הסמוכה. בפלטובה אשר המשטרה תחנת

  
      



בבבבממממששששלהנעי האורח חדל לא השבת, כל
ממנעמי ול'סבא' הפונדק לבעלי
מפיו, נשרו שנונות חכמות אמרות לשונו.
א ,שמי יראת של בסממני מתובלות
בדיני הערות להעיר היה מרבה
וה'סבא' ,כול שנשתכנעו עד ובהלכות,
כזה ,לה נזדמ הגו אורח אכ כי ,בתוכ
הימנו. נוחה הבריות ורוח המקו רוח אשר

למארחיו,ככככבבבבדדדדרררר אורח אותו סח אגב,
תופס בעירו, הוא פני נשוא כי
שזקוק מפני אלא תורה, ומרבי ישיבה
אנוס שבגרה, לבתו נדוניא להקציב היה
מכירי שאי למקו נדוד להרחיק היה
ישראל, של לב טוב על ולהשע אותו
במקומו שהרי  רחמני בני רחמני
ה א הבושה. מפני יד לפשוט יכול אינו
על ונאנחו בצערו, והשתתפו לו נדו
במיטבו. שאינו התורה כבוד ועל משבתו

שלבבבבממממווווצצצצאאאאיייי מעיניו שינה נדדה שבת,
האורות שכבו בשעה האורח.
,ישרי שנת לישו פרשו והכל בפונדק
את וסוקר הבית פני על מתהל הוא היה
היו שלובות ידיו ולרחבו. לארכו הפונדק
ועיניו לפניו מוטה ראשו מאחוריו, לו
היה מני לפע מפע בקרקע, נעוצות
לימוד של תיבות וכמי על אל באגודלו
התמי הפונדקאי מפיו. היו נפלטות
א תורה. של דרכה היא כ כי היה, סבור
הלמד נסתב כי נראה, ה'סבא' בעיני
מעיניו. שינה לו טורדת וזו קשה בסוגיא

בעיונו, לבדו לעסוק איפוא, לו, הניחו
תנומה. לעפעפיה לתת הלכו וה

וסעדההההבבבבווווקקקקרררר ה'סבא' התפלל אור,
הבית לבעל לו הודה לבבו,
בעי בו שנהג אורחי הכנסת מדת על
לדרכו, לשלו ליל הימנו ונפרד יפה,
בקול, ואמר השני האורח אליו נטפל

הבית:כד בעל ג שישמע י

יו''''בבבבאאאאממממתתתת,,,, עוד כא להתעכב הייתי סבור
הכנסת מדת שהרי ,יומיי או
מזדמנת איננה הבית בעל של כזו אורחי
אצטר אתה, והול הואיל א ,יו בכל

בדד!' לנוע נצטר ולא ,עמ אני א

השני,ההההממממתתתתיייי לאורח ה'סבא' לו
מוכ ויהא חפציו שיארוז כדי

לולצאת שנזדמ שמח, ובלבו ,לדר
עמו לקיי ויוכל חכ תלמיד חברותא

.'בדר ו'בלכת

האורחההההייייוווו של ופיו זה, לצד זה מהלכי
הטובה החכמה כיד פז, אמרות שופע
ומאמרותיו, ממלוהו ה'סבא' נהנה עליו.
שלא עד ממנו, הנאתו היתה מרובה כ וכל
המוזרות בתנועותיו להתבונ דעתו נת
מספר, צעדי שצעדו כל לווייתו. ב של
ומתבונ לאחוריו ראשו את הלה היה מיסב
דבר ששכח כאותו בה, הלכו אשר בדר
ולבו שמוחו אלא אחריו. שיבוא ומצפה מה
לענייניו היו נתוני נתוני ה'סבא' של
בקרבו. נתעורר לא חשד של וצל ,הנעלי

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.



  
      



שלקקקקממממהההה צעקות גדולה. מהומה בתא
של מגרונותיה בקעו אימה
חבר של ביללותיו נתערבו ,האסירי
שהגיעו עד ידו, במכאוב המתייסר
הסוהר, בית על הממוני של לאזניה
במרוצה וקציניה השוטרי והגיעו
בפצוע שהבחינו כיו רבה. ובבהלה
יכלו, ולא פצעיו, את לחבוש ניסו היד,
עד מכתו היתה ואנושה רבה שכ
לבית ונשאוהו איפוא, נטלוהו, לאחת.

לדממה... הסערה ותק ,החולי

ה'סבא'ממממאאאאוווותתתתוווו היה יכול והלאה, היו
מבי כשאיש בשלוה, לישב
ולהכנס להתקרב מהי אינו האסירי
אותו קוראי החלו אמותיו. בד'

,'ופחד.'ראבי ביראה אחריו ומביטי
עליה אימתו היתה מוטלת ביותר,
כול היו מתכנסי בה תפילתו, בשעת
פה פוצה באי מוחלטת, בשתיקה

תומה... עד ומצפצ

בפיבבבביייי שנקרא אחד היה הכלא, אסירי
היה כסבור 'ה'צועני'. :כול
הוא, הצועני משבט אכ כי ה'סבא',
מתו ,לימי ,בר ומלידה. מבט נכרי
בר אלא הלז אי כי לו, נודע שיחותיה
לבי שנטמע ,יהודי ב יהודי ישראל,
בי שנתגלגל כיו .ליצל רחמנא ,הגויי
דחי, אל מדחי והול יורד החל ,הערלי
התחת ,צועני של לחברה שארח עד
מרצה עכשיו, .מה כאחד ונעשה ב

גניבות בגי הסוהר, בבית עונשו את היה
נותרה ועדיי .בה ושנה שעבר סוסי
הכלא. בבית לשהות תמימה שנה לו

שבשבילאאאאממממרררר אלא זאת אי' בלבו: הצדיק
וומה הנה, נשלחתי הזה ה'צועני'

יעלהע א מחצבתו! לצור להשיבו לי
עמלי!' מכל שכרי זה והיה בידי, הדבר

ראשונהבבבבייייוווו שיחה ה'סבא' קשר ההוא,
,מכ שלאחר בימי האיש. ע
בכדי וארוכות, רבות שעות היה מקדיש
בקרבו החבוי היהודי הניצו את לעורר
ולא המלאכה, לו באה בנקל לא פנימה.
תוצאותיה, את להשיג היה אמור יד כלאחר
סביבותיו היתה חתולה וגסה עבה קליפה
ה'סבא' היה אמור עמל והרבה סחור, סחור

ולהסירה. לנצחה בבואו להשקיע

סוללללאאאאחחחחרררר סו ניצת ויזע, עמל רוב
של בלבבו שהוא כל זיק
ה'סבא' מיד לקבל נאות הוא ה'צועני'.
,להניח הואיל לו, שהציע התפילי את
.בה מתפלל החל א קמעה וקמעה
פסוק לומר ה'סבא' לימדו מתחילה,
 מכ לאחר שמע, קריאת של ראשו
הלאה. וכ שניה פרשה ראשונה, פרשה
בקודש... מעלי שכ  והול מוסי

הולההההייייהההה אד אותו של התשובה פתח
יו שזכה עד ,ליו מיו וגדל
על דחופה אגרת למענו והתקבלה אחד,
כי היו, סבורי מסביבו הכל הדואר. ידי

  
      



ה'סבא'ככככלללל של שפתיו היו העת, אותה
כלל מעלה כשאינו בחוזקה, קפוצות
כהווייתה, האמת את לספר לבו, על
עצמותיו, ואת עורו את בכ להציל ולנסות

ימס לא נכרי.שהרי לידי יהודי איש ור

הממממששששננננפפפפלללל החלו ,השוטרי לידי
מנת את אותו ביעימ
טובה המשל לגנב, לתת הראויה המרורי
קורתו. בצל המכניסו למארחו רעה תחת
,חקירת חוק את שהשלימו אחרי אמנ
משפטו, את הלינו ולא דינו את עינו לא
אשר שופט, בפני הובא קצר זמ פרק ותו
.האסורי בבית שני למספר דינו את חר

אלבבבבאאאאייייששששוווו ה'סבא' הוכנס ואפילה, ליל
כשמכל הסוהר, בבית תאו
א כי אצלו נותרו לא לו, שהיו חפציו
בדר  אלו א בלבד, ותפיליו טליתו

לו. שרדו נס

שלממממששששההההאאאאיייירררר לעיניה נתגלתה ,היו
של דמותו הסוהר בית אסירי
הובא אשר והפאות, הזק ארי היהודי
שפלה חבורה זו היתה .למחיצת עמ
,ורוצחי לסטי ,גנבי ,פושעי של
שבאו החדשות הפני מ הופתעו אשר
בזקנו מורטי האסירי החלו .לכא
חפצי לעברו מטילי ובפאותיו,
דר בכל לו ומתנכלי שוני מחפצי
נשא בצדקתו, שהוא, אלא אפשרית.

הדי את עליו הצדיק ,לשמי עיניו
ובבטחונו באמונתו והתחזק באהבה
שלו. והשלו שהחיי ,עול בבורא

ומינואאאאדדדדההההככככיייי האסירי עליו חברו והכי,
ויעיי שישב ,'די 'בית מתוכ
כניסתו' 'דמי את לו ויפסוק בדינו
עליו והוציאו וגמרו, נמנו .לחבורת
רובל, חמישי לה לשל 'די 'פסק
עמו לירד ויחדלו לו שיניחו מנת על
כל את בפניה ה'סבא' פתח לחייו.
מכל הוא וריק נקי כי והרא אוצרותיו,
ואמר: הוסי הוא א .ממו של שמ

עמכ''''בבבבככככלללללללל,,,, להימנות רצוני אי
לא מימי שכ אחד, במני
פה וג ,ושלו חס בגניבה, יד שלחתי
בבור!' אותי שמו כי מאומה עשיתי לא

אפההההוווואאאאיייילללל חרה אלה, דבריו את ושמעו
עליו לחרו אמרו:ומיהרו אחר. משפט

ידי''''ההההוווואאאאיייילללל ויצא ילקה,  ממו לו ואי
במלקות!' תשלומי חובת

אתווווייייההההיייי,,,, והרי הראשו המכה ניגש א
צבתה מיד הצדיק, את להכות ידו
וד נפקע עורה הבד, בית כקורת ידו
הלה הטיל .כמי ממנה ניגר החל רב
ביסוריו, כנחש התפתל ארצה, עצמו
ידו מכאובי על ככרוכיא מצווח והיה

ראש... למעלה שעלו

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



  
      



שלקקקקממממהההה צעקות גדולה. מהומה בתא
של מגרונותיה בקעו אימה
חבר של ביללותיו נתערבו ,האסירי
שהגיעו עד ידו, במכאוב המתייסר
הסוהר, בית על הממוני של לאזניה
במרוצה וקציניה השוטרי והגיעו
בפצוע שהבחינו כיו רבה. ובבהלה
יכלו, ולא פצעיו, את לחבוש ניסו היד,
עד מכתו היתה ואנושה רבה שכ
לבית ונשאוהו איפוא, נטלוהו, לאחת.

לדממה... הסערה ותק ,החולי

ה'סבא'ממממאאאאוווותתתתוווו היה יכול והלאה, היו
מבי כשאיש בשלוה, לישב
ולהכנס להתקרב מהי אינו האסירי
אותו קוראי החלו אמותיו. בד'

,'ופחד.'ראבי ביראה אחריו ומביטי
עליה אימתו היתה מוטלת ביותר,
כול היו מתכנסי בה תפילתו, בשעת
פה פוצה באי מוחלטת, בשתיקה

תומה... עד ומצפצ

בפיבבבביייי שנקרא אחד היה הכלא, אסירי
היה כסבור 'ה'צועני'. :כול
הוא, הצועני משבט אכ כי ה'סבא',
מתו ,לימי ,בר ומלידה. מבט נכרי
בר אלא הלז אי כי לו, נודע שיחותיה
לבי שנטמע ,יהודי ב יהודי ישראל,
בי שנתגלגל כיו .ליצל רחמנא ,הגויי
דחי, אל מדחי והול יורד החל ,הערלי
התחת ,צועני של לחברה שארח עד
מרצה עכשיו, .מה כאחד ונעשה ב

גניבות בגי הסוהר, בבית עונשו את היה
נותרה ועדיי .בה ושנה שעבר סוסי
הכלא. בבית לשהות תמימה שנה לו

שבשבילאאאאממממרררר אלא זאת אי' בלבו: הצדיק
וומה הנה, נשלחתי הזה ה'צועני'

יעלהע א מחצבתו! לצור להשיבו לי
עמלי!' מכל שכרי זה והיה בידי, הדבר

ראשונהבבבבייייוווו שיחה ה'סבא' קשר ההוא,
,מכ שלאחר בימי האיש. ע
בכדי וארוכות, רבות שעות היה מקדיש
בקרבו החבוי היהודי הניצו את לעורר
ולא המלאכה, לו באה בנקל לא פנימה.
תוצאותיה, את להשיג היה אמור יד כלאחר
סביבותיו היתה חתולה וגסה עבה קליפה
ה'סבא' היה אמור עמל והרבה סחור, סחור

ולהסירה. לנצחה בבואו להשקיע

סוללללאאאאחחחחרררר סו ניצת ויזע, עמל רוב
של בלבבו שהוא כל זיק
ה'סבא' מיד לקבל נאות הוא ה'צועני'.
,להניח הואיל לו, שהציע התפילי את
.בה מתפלל החל א קמעה וקמעה
פסוק לומר ה'סבא' לימדו מתחילה,
 מכ לאחר שמע, קריאת של ראשו
הלאה. וכ שניה פרשה ראשונה, פרשה
בקודש... מעלי שכ  והול מוסי

הולההההייייהההה אד אותו של התשובה פתח
יו שזכה עד ,ליו מיו וגדל
על דחופה אגרת למענו והתקבלה אחד,
כי היו, סבורי מסביבו הכל הדואר. ידי

  
      



ה'סבא'ככככלללל של שפתיו היו העת, אותה
כלל מעלה כשאינו בחוזקה, קפוצות
כהווייתה, האמת את לספר לבו, על
עצמותיו, ואת עורו את בכ להציל ולנסות

ימס לא נכרי.שהרי לידי יהודי איש ור

הממממששששננננפפפפלללל החלו ,השוטרי לידי
מנת את אותו ביעימ
טובה המשל לגנב, לתת הראויה המרורי
קורתו. בצל המכניסו למארחו רעה תחת
,חקירת חוק את שהשלימו אחרי אמנ
משפטו, את הלינו ולא דינו את עינו לא
אשר שופט, בפני הובא קצר זמ פרק ותו
.האסורי בבית שני למספר דינו את חר

אלבבבבאאאאייייששששוווו ה'סבא' הוכנס ואפילה, ליל
כשמכל הסוהר, בבית תאו
א כי אצלו נותרו לא לו, שהיו חפציו
בדר  אלו א בלבד, ותפיליו טליתו

לו. שרדו נס

שלממממששששההההאאאאיייירררר לעיניה נתגלתה ,היו
של דמותו הסוהר בית אסירי
הובא אשר והפאות, הזק ארי היהודי
שפלה חבורה זו היתה .למחיצת עמ
,ורוצחי לסטי ,גנבי ,פושעי של
שבאו החדשות הפני מ הופתעו אשר
בזקנו מורטי האסירי החלו .לכא
חפצי לעברו מטילי ובפאותיו,
דר בכל לו ומתנכלי שוני מחפצי
נשא בצדקתו, שהוא, אלא אפשרית.

הדי את עליו הצדיק ,לשמי עיניו
ובבטחונו באמונתו והתחזק באהבה
שלו. והשלו שהחיי ,עול בבורא

ומינואאאאדדדדההההככככיייי האסירי עליו חברו והכי,
ויעיי שישב ,'די 'בית מתוכ
כניסתו' 'דמי את לו ויפסוק בדינו
עליו והוציאו וגמרו, נמנו .לחבורת
רובל, חמישי לה לשל 'די 'פסק
עמו לירד ויחדלו לו שיניחו מנת על
כל את בפניה ה'סבא' פתח לחייו.
מכל הוא וריק נקי כי והרא אוצרותיו,
ואמר: הוסי הוא א .ממו של שמ

עמכ''''בבבבככככלללללללל,,,, להימנות רצוני אי
לא מימי שכ אחד, במני
פה וג ,ושלו חס בגניבה, יד שלחתי
בבור!' אותי שמו כי מאומה עשיתי לא

אפההההוווואאאאיייילללל חרה אלה, דבריו את ושמעו
עליו לחרו אמרו:ומיהרו אחר. משפט

ידי''''ההההוווואאאאיייילללל ויצא ילקה,  ממו לו ואי
במלקות!' תשלומי חובת

אתווווייייההההיייי,,,, והרי הראשו המכה ניגש א
צבתה מיד הצדיק, את להכות ידו
וד נפקע עורה הבד, בית כקורת ידו
הלה הטיל .כמי ממנה ניגר החל רב
ביסוריו, כנחש התפתל ארצה, עצמו
ידו מכאובי על ככרוכיא מצווח והיה

ראש... למעלה שעלו

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



  
       



ה'צועני':ההההששששייייבבבב לו

אבל''''ננננייייחחחחאאאא,,,, !כדברי יהי ול ,ראבי
תבטיחני כי ,ממ מבקשני
תטשני ולבל תעזבני לבל ,כ בתקיעת
הזה הסגור יפתח א והיה, הזה, במקו
'!את מזה והעלתני וזכרתני ,לפני

הזה.ווווייייתתתתקקקקעעעע הדבר על כפו ה'סבא' לו

ה'סבא'ללללאאאא אל קורא וקול ,הימי ארכו
בנפול לילה, חזיו בחלו ממעל,

:אנשי על תרדמה

,,,,והלכת''''קקקקוווו הזה, המקו מ מיד צא
זלטפולי!' עירה

רוחו.ווווייייקקקק ותפע משנתו

נתווווייייזזזזככככוווורררר אשר הבטחתו את ה'סבא'
משנתו להעירו וימהר ל'צועני',
אחריו ולצעוד בחגורתו היטב לאחוז ויצוהו
ושמאל. ימי לנטות מבלי בצעד צעד
הצדיק של פקודותיו אחרי ה'צועני' מילא
עמו. מתרחש מה ידע ולא ,חלו כחול

פתוחה,ננננייייגגגגשששש ומצאה  הדלת אל ה'סבא'
אחוזות עליה, המופקד השומר ועיני
אחריו, וה'צועני' הוא, יצא שינה. בחבלי
בפרוזדור ללכת המשיכו בחגורתו. אחוז
 בדרכ מצאו אשר דלת וכל הסוהר, בית

על יש ושומרה לרווחה, בפניה פתוחה
את א יצאו ,קצרי רגעי תו משמרתו.
קיד ,צונ לילי אויר ומשב הבית, שער
בקרב והפיח הפתוח ברחוב פניה את

.חורי בני של חדשה רוח

ופניהההההייייוווו הלבנה, של לאורה מהלכי
הרוח. תישא אשר כל אל מועדות
וכל ,לשמאל ימינ בי היו יודעי לא
האפשר, ככל מהר להתרחק, מגמת

הגיעו שחר, ע הכלא. אלמבית
יהודי איש של ובביתו ,הכפרי אחד
מטורח מעט ונפשו נחו מנוח. מצאו
בטעימה לב סעדו התפללו, ההליכה,
,לאושר .בדרכ הלאה והמשיכו חטופה
רגליה היו עומדות אכ כי ,לה נתאשר

כעבורבדר .חפצ למחוז העולה
לזלטפולי... הגיעו ימי שלשה

בעלעעעעוווודדדד אותו היה סמו ,ועידני עיד
ה'סבא' של כתיפיו על תשובה
של כלי שנמצא עד בעקבותיו, וכרו
ראוי ונעשה הואיל צרכו. כל ומתוק
בנתיבות בטח ולצעוד רגליו על לעמוד
ומה יל לא ה'סבא' הורהו היהדות,
תורה להפי בעצמו ליל ומינהו יעשה,
הקדושה... גבולות את ולהרחיב ויראה

נוס...ווווננננבבבבייייאאאא סיפור

דדדדייייייייננננוווו  זזזזהההה בבבבששששבבבביייילללל ררררקקקק

זיע"אההההגגגגאאאאוווו צדקה יהודה הרב
של כליאתו על מספר היה

הכלא בבית זצ"ל אליהו מרדכי הרב
ימי באות כי סיפר הוא בצעירותו.

  
      



,אול האגרת, באה רעה בשורה לבשרו
כי וידע הבי כבר מדרגתו, פי על הוא,

.ג לו היתה טמונה טובה בשורה

למענובבבבששששעעעעהההה האגרת אותה שהגיעה
לממוני ונודע ה'צועני', של
היו חוששי תוכנה, מה הכלא בית על
שלא שהיא, כמות סת לידיו למוסרה
היו שכ ידה. על תקלה דבר יארע
אסו דבר ,ומתני הולכי הכתובי
הלה: של ביתו לבני שאירע ונורא גדול
בתאונה נספו אחת, ובעונה בעת ,כול
ופליט!... שריד מה נותר ולא מחרידה,

מננננזזזזדדדדעעעעזזזזעעעעוווו שבשוטרי הקשוחי ג
לזה: זה ואמרו הנוראה, האגרת

לשלוח''''ממממהההה כמוהו, הפקר מאיש יהלו
על רוחו עליו בהתעט בנפשו, יד

שכזו?!' איוב בשורת

כיצדההההייייוווו עצות, ומטכסי איפוא, ,יושבי
להביא והאי הרעה פני את לקד
הבשורה. אותה את האיש של לידיעתו

לאסיריבבבבעעעעתתתת היה ידוע כבר ההיא,
אמי קשר אותו הכלא, יושבי
ה'צועני'. לבי 'ה'ראבי בי שנקשר
למסור ,עליה לממוני ה איפוא, יעצו,
חזקה אשר ה'סבא', של לידו האגרת את
תוכנה את להביא האי כבר ידע כי עליו

לו. שיבולע מבלי 'תלמידו', לידיעת

קראננננטטטטלללל האגרת, את לידיו ה'סבא'
בחשאי, דמעותיו מחה בה, ושנה

ולגלות ה'צועני' של לבו על לדבר וק
,אול .טיפי טיפי מאסונו אזנו את
את הלה לפתע נשא רבה, כי להפתעתו
וקרא על, אל ידיו הגביה ,לשמי עיניו

ובדביקות: ר בקול

בשורה''''ההההאאאאחחחח!!!! שמו! וברו הוא ברו
...'!ראבי בישרתני, טובה

ה'צועני'ממממיייי של שמחתו את ראה שלא
בעל ראה לא  בשורה אותה למשמע
תמה עצמו, ה'סבא' א מימיו. תשובה
מאמי ואינו מאמי עיניו, מראה על היה
שנודע כיו האיש. כבר התעלה כ שכל
נתפרדה מעתה כי התשובה, לבעל לו,
משפחתו ע קשריו וניתקו חבילתו
ומכרכר מפזז פשוט, החל,  הצוענית
שפתותיו הלילה. וכל היו כל משמחה,
ישראל, לאלקי והודיה שבח מתת חדלו לא
חתר כי אות, משמי בזאת לו שיגר אשר
בתשובה לקבלו כבודו כסא מתחת חתירה

לפניו. שלימה

לאיש:ננננעעעעננננהההה לו ואמר ה'סבא'

וכה''''אאאא ,הלו עד להגיע זכית אכ
מבקשני ,תשובת דרגת היא רמה
עוד בתשובת אומ תוסי כי ,ממ
ישועת תהא קרובה אז שהרי מעט,
נתגלגלתי לא כי לי, ברי לבוא! שנינו
נשמת את להציל ,בשביל אלא ,הלו
את תשלי כאשר ,לפיכ שחת, מרדת

יחד לשנינו ארוכה תעלה  תשובת'!

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



  
       



ה'צועני':ההההששששייייבבבב לו

אבל''''ננננייייחחחחאאאא,,,, !כדברי יהי ול ,ראבי
תבטיחני כי ,ממ מבקשני
תטשני ולבל תעזבני לבל ,כ בתקיעת
הזה הסגור יפתח א והיה, הזה, במקו
'!את מזה והעלתני וזכרתני ,לפני

הזה.ווווייייתתתתקקקקעעעע הדבר על כפו ה'סבא' לו

ה'סבא'ללללאאאא אל קורא וקול ,הימי ארכו
בנפול לילה, חזיו בחלו ממעל,

:אנשי על תרדמה

,,,,והלכת''''קקקקוווו הזה, המקו מ מיד צא
זלטפולי!' עירה

רוחו.ווווייייקקקק ותפע משנתו

נתווווייייזזזזככככוווורררר אשר הבטחתו את ה'סבא'
משנתו להעירו וימהר ל'צועני',
אחריו ולצעוד בחגורתו היטב לאחוז ויצוהו
ושמאל. ימי לנטות מבלי בצעד צעד
הצדיק של פקודותיו אחרי ה'צועני' מילא
עמו. מתרחש מה ידע ולא ,חלו כחול

פתוחה,ננננייייגגגגשששש ומצאה  הדלת אל ה'סבא'
אחוזות עליה, המופקד השומר ועיני
אחריו, וה'צועני' הוא, יצא שינה. בחבלי
בפרוזדור ללכת המשיכו בחגורתו. אחוז
 בדרכ מצאו אשר דלת וכל הסוהר, בית

על יש ושומרה לרווחה, בפניה פתוחה
את א יצאו ,קצרי רגעי תו משמרתו.
קיד ,צונ לילי אויר ומשב הבית, שער
בקרב והפיח הפתוח ברחוב פניה את

.חורי בני של חדשה רוח

ופניהההההייייוווו הלבנה, של לאורה מהלכי
הרוח. תישא אשר כל אל מועדות
וכל ,לשמאל ימינ בי היו יודעי לא
האפשר, ככל מהר להתרחק, מגמת

הגיעו שחר, ע הכלא. אלמבית
יהודי איש של ובביתו ,הכפרי אחד
מטורח מעט ונפשו נחו מנוח. מצאו
בטעימה לב סעדו התפללו, ההליכה,
,לאושר .בדרכ הלאה והמשיכו חטופה
רגליה היו עומדות אכ כי ,לה נתאשר

כעבורבדר .חפצ למחוז העולה
לזלטפולי... הגיעו ימי שלשה

בעלעעעעוווודדדד אותו היה סמו ,ועידני עיד
ה'סבא' של כתיפיו על תשובה
של כלי שנמצא עד בעקבותיו, וכרו
ראוי ונעשה הואיל צרכו. כל ומתוק
בנתיבות בטח ולצעוד רגליו על לעמוד
ומה יל לא ה'סבא' הורהו היהדות,
תורה להפי בעצמו ליל ומינהו יעשה,
הקדושה... גבולות את ולהרחיב ויראה

נוס...ווווננננבבבבייייאאאא סיפור

דדדדייייייייננננוווו  זזזזהההה בבבבששששבבבביייילללל ררררקקקק

זיע"אההההגגגגאאאאוווו צדקה יהודה הרב
של כליאתו על מספר היה

הכלא בבית זצ"ל אליהו מרדכי הרב
ימי באות כי סיפר הוא בצעירותו.

ז

מוקדש לעליה בעבודת ה', פרנסה טובה וזיווג הגון
ל אריאל יוסף בן ציפורה,אביחי מיימון בן ציפורה הי"ו



  
     



לתו נפלו וה ונחלשו... הנשמות
והקדושה... מהאלקות הרחוקי מקומות

הקשה,בבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת הגלות תקופת
ישראל, ע של נשמותיה
עד ביותר, אנושות רוחניות במחלות חלו
בדורות שהתגלו התורה חלקי שכל

הספיקו לא כבר הקודמי.אות לרפא כדי

תרופהווווההההקקקקבבבב""""הההה,,,, חיפש ,הרחמ אב
...נשמותיה את ולחזק לרפאות

נשמתוווואאאאזזזז,,,, את הנשמות מאוצר 'של'
הבעל של נשמתו הגדול', ה'רופא
הזה... לעול אותה ושלח הקדוש טוב ש

ללמדההההבבבבעעעעלללל והחל לעול ירד טוב ש
בה אשר החסידות, תורת את
נשגבות ועצות נפלאות דרכי גנוזות
יהיה. לא שרק רוחני חולי כל לרפא כיצד

גאאאאללללאאאא כ הגלות שהתארכה שככל
ע של הרוחני מצב הוחמר
תורת של רפואתה את שאפילו עד ישראל
ולכ לקבל, הצליחו ה בקושי החסידות
לכל לצאת החסידות גדולי כל התאמצו

וסודותיה רזיה את ולפרס הע שכבות
טיפה לפחות שמא החסידות, תורת של
ומאותה ,בלב תכנס ממנה קטנה אחת

...למחלת ורפואה מזור יהיה טיפה

מסופוווובבבבעעעענננניייי 2ר:זה

האדמו"ראאאאחחחחדדדד של מחסידיו
נכנס מליובאוויטש הרש"ב
במצבו התעניי הרש"ב ליחידות. אליו
התגורר שהוא סיפר והחסיד ובחייו.
מצא לא והוא לווילנא, הסמו בכפר
הסמו לכפר עבר הוא ולכ פרנסה,
ילדי ללמד החל הוא וש ,לחרסו

תורה. בתלמוד

המבוגריההההררררשששש""""בבבב ואת אותו: שאל
חסידות? מלמד אתה

הווווההההממממללללממממדדדד הללו הכפר אנשי השיב:
אבל ,אלקי ויראי חסידי
כ כל חשק לה אי חסידות ללמוד

קודש. בשבת רק ולומדי

ואזההההררררשששש""""בבבב בשתיקה, דבריו את שמע
משהו... ל להסביר ברצוני שב, שב, אמר:

וווואאאארררר ששששממממיייי חחחחייייבבבבוווורררר

שעליועעעעייייקקקקרררר יסודו, הוא בני כל
' והנה עומד. יסודותה ה ה ה סודייייהוא

ב"ה,ה ה ה ה עמודו ו ו ו  הוי"ה ש סוד הוא חכמות'

ישראל ע  לנו המיוחד הסוד שהוא
"אלקיכ להוי"ה א ני" דברי) 

א). יד,

אוצר חב"ד2. 57)סיפורי עמוד גליצנשטיין.(ח"י חנוך אברהם רבי לגאון

  
     



הרב של התוכנית את תיארה העיתונות
כאילו ,קודרי בצבעי וחבריו אליהו
כ ועל הכנסת, את לפוצ רצו ה
מרדכי הרב היה ביניה למאסר. נידונו
.חדשי תשעה של למאסר שנידו אליהו

מפקדככככששששהההה הכי לכלא, להגיע צריכי היו
'ל'טרוריסטי מיוחד כח הכלא
שוטרי הכנסת. את לפוצ שרצו
עמדו וכו' אלות ע במיוחד גברתני

מכל. לגרוע והתכוונו בשער

לכלא,ככככששששההההררררבבבב שלו החברי ע הגיע
צנומי בחורי המפקד ראה
הכלא בית בשערי באי פני מאור ע
שהוא החליט הוא נפשו. את ידע ולא
הבחורי ע הסיפור מה להבי חייב
מי .מפניה רועדת המדינה שכל הללו
רוצי ה פתאו מה ?כח מאיפה ?ה
הוא קשה? כ כל טרור פעולת לעשות
וביניה ,הבחורי ע קשר ליצור התחיל

שלו המאסר בתקופת אליהו, הרב ע
.חדשי תשעה ארוכה, הכי שהיתה

כלבבבבחחחחדדדדששששיייי כי הכלא מפקד למד הללו
מאהבת נבעה שלה הפעולה
קדושת על לשמור מהרצו ישראל,
על אכפתיות, על מה למד הוא ישראל.
החשיבות על ליהודי, יהודי של הערבות
וכשהגיע עושה. שיהודי מצוה כל של
אמר הוא להשתחרר האסירי של זמנ
בתשובה לחזור החליט הוא כי לה

.את ההיכרות בעקבות

לאאאאאממממרררר אילו אליהו: הרב כ אחר זה על
בשביל אלא הכלא לבית באנו
 הכלא של המפקד את בתשובה להחזיר

1דיינו...

ההההפפפפעעעע,א .בסיפורי הארכנו קצת
שני כי הארכנו, שלא האמת,
מאוד קט חלק רק ה הללו הסיפורי
כבשיחתנו... ועל ...ארו אחד מסיפור

חחחחווווצצצצהההה ממממעעעעייייייייננננוווותתתתיייי ייייפפפפווווצצצצוווו

רבינובבבבששששייייחחחחהההה עט"ר מארי אבא שמסר
זיע"א אברג'ל מיכאל יור

מאמראמר כסליו, י"ט  מועדי ,נוע (אמרי

וזתו"ד:ה),

עבבבבממממעעעעממממדדדד לבניו, הקב"ה נת סיני הר
הקדושה. תורתו את ישראל,

אהבתו עוצ התגלה זו ובנתינה
לבניו. הטהורה

סיני,ששששנננניייי הר ממעמד חלפו ארוכות
גלי לעבור החלו ישראל ע ועל
אט, ואט הסער... המה ומסביב ,גלי
הלכו והנסיונות, ההרפתקאות בעקבות

אביהם ישראל1. 29).של עמוד (ח"ד

מוקדש לעילוי נשמת אליהו בן עישה ז"ל נלב"ע י"א אלול התשפ"א
ורוזה בת מרי ז"ל - תנצב"ה



  
     



לתו נפלו וה ונחלשו... הנשמות
והקדושה... מהאלקות הרחוקי מקומות

הקשה,בבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת הגלות תקופת
ישראל, ע של נשמותיה
עד ביותר, אנושות רוחניות במחלות חלו
בדורות שהתגלו התורה חלקי שכל

הספיקו לא כבר הקודמי.אות לרפא כדי

תרופהווווההההקקקקבבבב""""הההה,,,, חיפש ,הרחמ אב
...נשמותיה את ולחזק לרפאות

נשמתוווואאאאזזזז,,,, את הנשמות מאוצר 'של'
הבעל של נשמתו הגדול', ה'רופא
הזה... לעול אותה ושלח הקדוש טוב ש

ללמדההההבבבבעעעעלללל והחל לעול ירד טוב ש
בה אשר החסידות, תורת את
נשגבות ועצות נפלאות דרכי גנוזות
יהיה. לא שרק רוחני חולי כל לרפא כיצד

גאאאאללללאאאא כ הגלות שהתארכה שככל
ע של הרוחני מצב הוחמר
תורת של רפואתה את שאפילו עד ישראל
ולכ לקבל, הצליחו ה בקושי החסידות
לכל לצאת החסידות גדולי כל התאמצו

וסודותיה רזיה את ולפרס הע שכבות
טיפה לפחות שמא החסידות, תורת של
ומאותה ,בלב תכנס ממנה קטנה אחת

...למחלת ורפואה מזור יהיה טיפה

מסופוווובבבבעעעענננניייי 2ר:זה

האדמו"ראאאאחחחחדדדד של מחסידיו
נכנס מליובאוויטש הרש"ב
במצבו התעניי הרש"ב ליחידות. אליו
התגורר שהוא סיפר והחסיד ובחייו.
מצא לא והוא לווילנא, הסמו בכפר
הסמו לכפר עבר הוא ולכ פרנסה,
ילדי ללמד החל הוא וש ,לחרסו

תורה. בתלמוד

המבוגריההההררררשששש""""בבבב ואת אותו: שאל
חסידות? מלמד אתה

הווווההההממממללללממממדדדד הללו הכפר אנשי השיב:
אבל ,אלקי ויראי חסידי
כ כל חשק לה אי חסידות ללמוד

קודש. בשבת רק ולומדי

ואזההההררררשששש""""בבבב בשתיקה, דבריו את שמע
משהו... ל להסביר ברצוני שב, שב, אמר:

וווואאאארררר ששששממממיייי חחחחייייבבבבוווורררר

שעליועעעעייייקקקקרררר יסודו, הוא בני כל
' והנה עומד. יסודותה ה ה ה סודייייהוא

ב"ה,ה ה ה ה עמודו ו ו ו  הוי"ה ש סוד הוא חכמות'

ישראל ע  לנו המיוחד הסוד שהוא
"אלקיכ להוי"ה א ני" דברי) 

א). יד,

אוצר חב"ד2. 57)סיפורי עמוד גליצנשטיין.(ח"י חנוך אברהם רבי לגאון

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



  
       



נבראההההפפפפייייררררוווושששש הוא כי ,הראשו
שנאמר: וכמו מהאדמה,

מ"ויצר עפר האד את אלקי ה' 
ז)...האדמה" ב, (בראשית 

להידמותווווההההפפפפייייררררוווושששש בכחו יש כי השני,
"אה שנאמר: וכמו ,לעליו

"יד)...לעלי יד, (ישעיה 

חידושוווווששששננננייייהההה וזהו אמת, כאחד
מגו שמורכב ,האד של

לעליו).ונשמהלוקח)(שמאדמה (אדמה

בש כאחד נרמזי ג ושניה

:חלקי משני מורכב 'אד' כי .'אד'
.'.'.'.'דדדדאאאא''''

 אלוקהא א א א  חלק ,עול של אלופו הוא
חלקדדדדממעל. ,וד הבשר הוא 

והא 'ד').האב בגימטריא 'א ('אב

הגשמיווווההההחחחחייייבבבבוווורררר החיבור ,שניה של
!'אד' התואר את יוצר הרוחני, 5ע

בתורהווווככככאאאאששששרררר לעסוק זוכה יהודי
אזי עצמו, את ולזכ לשמה
וזוכה ,הגו ע הנשמה לחיבור זוכה הוא
הוי"ה... ש של יו"ד אות עליו שישרה

ללללבבבבדדדדוווו ההההאאאאדדדד ההההייייוווותתתת טטטטוווובבבב ללללאאאא

והכניסוההההקקקקבבבב""""הההה האד את לקח
במעוז ,ש וג .עד לג

האלקי שלנו),המבצר הוא(שבעולמנו
והנישאות. הרמות במדרגותיו התלבט

יו"ד הוי"ה)האות זכה(דש שהוא
עז באור דרכו, והבהיקה האירה לה,

ונפלא.

,,,,חסרותאאאא היו עדיי זאת, בכל
הוי"ה אותיות מג' הארות לו

הו"ה), מהאותיות הארות ומכיו(והיינו
וכדי משלימות, רחוק היה הוא שכ

ברא הקב"ה הבא, השלב את שישיג
אשה. לאד

לאווווזזזזהההה אלקי ה' "ואמר שנאמר:
לב האד הית (שכאשרטב 

יו"ד), מהאות רק הארה לו יש לבדו הוא

נג עזר  גאעה יזכה הוא (ואז 
הוי"ה)" ש של ראשונה ה"א מהאות להארה

יח). ב, (בראשית

הראשוני:וווועעעעלללל החסידי אמרו זה
בבבבגגגגוווו ההההננננששששממממהההה ככככיייירררריייידדדדתתתת זזזזהההה ננננייייששששוווואאאאיייי''''

ששששננננייייהההה'.'.'.'. 6בבבבפפפפעעעע

ופירש גרינוואלד,5. יצחק לוי רבי הגה"ק

שזו זיע"א, מצעהלים האדמו"ר

ז"ל במאמרם ב.),הכוונה זיווגו(סוטה 'קשה

שבשם הבחינות ב' לחבר היינו - אדם' של

אשאדם... אבני בספר קפא),(ראה הרב(עמוד לגאון

שליט"א). שפירא אהרן

הובא אש6. אבני קפא),בספר לגאון(עמוד

שליט"א. שפירא אהרן הרב

  
      



שששש,'העצ ש' הוא ב"ה הוי"ה
 המפורש' ש' המיוחד', ש'
'שמו הנקראת כולה התורה כל כללות
המקשר הפנימי הכח הוא הגדול',

לעצמות שבשמיאותנו אבינו ומהות
3ב"ה.

אאאאתתתתווווככככתתתתבבבב בבבברררראאאא ששששההההקקקקבבבב""""הההה ההההגגגגרררר""""אאאא ררררבבבבייייננננוווו
....בבבבעעעעוווולללל ''''ההההוווויייי""""הההה'''' שששש ששששייייתתתתגגגגללללהההה ככככדדדדיייי 4ההההעעעעוווולללל

ווווככככלכ שהדר יתבר ברצונו עלה
ע הזה העול חיבור ידי על תהיה
לרוחניות, הגשמיות והפיכת הבא, העול
יתגלה הזו הקדושה העבודה מכח ואז,

.ובעול באד ב"ה הוי"ה שמו

הזהווווככככ שהחיבור יתבר ברצונו עלה
שלבי בארבעה ד'יעשה (כנגד

הוי"ה). ונפרט...אותיות

אאאאדדדד ננננעעעעששששהההה אאאאללללקקקקיייי ווווייייאאאאממממרררר

המציאותבבבבששששששששתתתת כל נבראה הבריאה ימי
אשר וכל ממעל השמי כולה,

בה. אשר וכל מתחת והאר ,בה

רוחניווווההההננננהההה,,,, הוא בשמי שנברא מה כל
נברא אשר וכל בתכלית. וז

.ומגוש עב הוא באר

הבריאה...וווואאאאזזזז של הששי יו הגיע

עצומהבבבבאאאאוווותתתתוווו נשמה הקב"ה ברא יו
הרוחניות, בתכלית רוחנית ונוראה,
נשמות כל את בתוכה שהכילה נשמה

כל במש לרדת העתידיות ישראל
ושלשל ,עול ימות סו עד הדורות,

למטה... אותה

,,,,אדמהוווושששש חתיכת חיכתה למטה,
בצורת ומסותת במי המגובלת
והדליקה לתוכה, נכנסה הנשמה ...אד גו

.האד נוצר וכ  המערכות כל את

בתוכוההההאאאאדדדד המשלב היחיד היצור הוא
שמו נקרא ולכ ורוחניות! גשמיות
:פירושי שני ישנ 'אד' לתואר כי !אד

ראה ליראיו3. ה' סוד בספר י)באורך (עמוד

שליט"א. גינזבורג יצחק הרב המקובל לגאון

וזה הגר"א4. דצניעותאלשון לספרא (בביאורו

ד): עמודה לב הוא...דף הכל והוי"ה

וע"י א"ס, של שמו והוא העולם, מנהיג שבו

אליו דרגין הכל לו שקודם הדרגין וכל מתגלה,

שיתגלהשיתגלה, הוא א"ס של הכוונה שעיקר

בעולם, ולכןשמו העולם, בריאת כוונת וזה

ושם וכו', גילוי אחר גילוי לדרגא, מדרגא נחית

כידוע, ראשונים' לימים נא שאל 'כי נתגלה,

גילויו), היה ששם מצרים ויציאת תורה מתן על (כוונתו

המיוחד, השם עיקר הוא השמותולכן וכל

טפלין הן השמות, ושאר אקי"ק לו, שקודמין

ממנו. יותר גבוהין שהן אעפ"י כילו והענין

אין שא"ס עד שם לו אין נעלם שיותר מה כל

מה וכל במחשבה, ולא בהרהור לא רמז לו

כי יותר, שם לו קונה יותר להתגלות שמתחיל

הגילוי... הוא השם

מוקדש לעילוי נשמת אודיל בת זהירה ז"ל
נלב"ע י"ט סיון התש"ע - תנצב"ה



  
       



נבראההההפפפפייייררררוווושששש הוא כי ,הראשו
שנאמר: וכמו מהאדמה,

מ"ויצר עפר האד את אלקי ה' 
ז)...האדמה" ב, (בראשית 

להידמותווווההההפפפפייייררררוווושששש בכחו יש כי השני,
"אה שנאמר: וכמו ,לעליו

"יד)...לעלי יד, (ישעיה 

חידושוווווששששננננייייהההה וזהו אמת, כאחד
מגו שמורכב ,האד של

לעליו).ונשמהלוקח)(שמאדמה (אדמה

בש כאחד נרמזי ג ושניה

:חלקי משני מורכב 'אד' כי .'אד'
.'.'.'.'דדדדאאאא''''

 אלוקהא א א א  חלק ,עול של אלופו הוא
חלקדדדדממעל. ,וד הבשר הוא 

והא 'ד').האב בגימטריא 'א ('אב

הגשמיווווההההחחחחייייבבבבוווורררר החיבור ,שניה של
!'אד' התואר את יוצר הרוחני, 5ע

בתורהווווככככאאאאששששרררר לעסוק זוכה יהודי
אזי עצמו, את ולזכ לשמה
וזוכה ,הגו ע הנשמה לחיבור זוכה הוא
הוי"ה... ש של יו"ד אות עליו שישרה

ללללבבבבדדדדוווו ההההאאאאדדדד ההההייייוווותתתת טטטטוווובבבב ללללאאאא

והכניסוההההקקקקבבבב""""הההה האד את לקח
במעוז ,ש וג .עד לג

האלקי שלנו),המבצר הוא(שבעולמנו
והנישאות. הרמות במדרגותיו התלבט

יו"ד הוי"ה)האות זכה(דש שהוא
עז באור דרכו, והבהיקה האירה לה,

ונפלא.

,,,,חסרותאאאא היו עדיי זאת, בכל
הוי"ה אותיות מג' הארות לו

הו"ה), מהאותיות הארות ומכיו(והיינו
וכדי משלימות, רחוק היה הוא שכ

ברא הקב"ה הבא, השלב את שישיג
אשה. לאד

לאווווזזזזהההה אלקי ה' "ואמר שנאמר:
לב האד הית (שכאשרטב 

יו"ד), מהאות רק הארה לו יש לבדו הוא

נג עזר  גאעה יזכה הוא (ואז 
הוי"ה)" ש של ראשונה ה"א מהאות להארה

יח). ב, (בראשית

הראשוני:וווועעעעלללל החסידי אמרו זה
בבבבגגגגוווו ההההננננששששממממהההה ככככיייירררריייידדדדתתתת זזזזהההה ננננייייששששוווואאאאיייי''''

ששששננננייייהההה'.'.'.'. 6בבבבפפפפעעעע

ופירש גרינוואלד,5. יצחק לוי רבי הגה"ק

שזו זיע"א, מצעהלים האדמו"ר

ז"ל במאמרם ב.),הכוונה זיווגו(סוטה 'קשה

שבשם הבחינות ב' לחבר היינו - אדם' של

אשאדם... אבני בספר קפא),(ראה הרב(עמוד לגאון

שליט"א). שפירא אהרן

הובא אש6. אבני קפא),בספר לגאון(עמוד

שליט"א. שפירא אהרן הרב

ז

מוקדש לעילוי נשמת אמו"ר אריה בן נחמה ויהודה ז"ל 
תנצב"ה



  
     



זרועות כחובק נראה רחב, מפעלו  האיש
יתרונו וזהו לכל, גלויי ידיו ומעשה עול

קיי מפעלה  והאשה האשה. על
האיש. על יתרונה וזהו לעד, 7ורישומה

תדע בתורתנו7. פסוקה והלכה הוא, שכן

לערבי הנישאת ישראל שבת הקדושה

העולם), מאומות לאחד שעונשה(וכן הגם יצילנו, ה'

דבר, לכל יהודים ובנותיה בניה ונורא, איום

לערבים שנישאו בנותיה מאומותואפילו לאחד (וכן

הדורות.העולם), כל סוף עד יהודים זרעם יצילנו, ה'

נכרתיםברם, זרעו כל נכרית שנשא ישראל בן

שרישומה לפי וזאת רח"ל, ישראל, מגזע

רישומו אולם לעד, ובבנותיה בבניה קיים האם של

רח"ל. מזרעו, ולהתבטל להמחק יכול האב של

הלפריןובענין דוב אהרן החסיד הרב סיפר זה

210),שליט"א עמוד ח"א מעוון השיב (ורבים

שהצטופף החסידי בנוף חריג נראה הוא וז"ל:

אמת', 'תורת בישיבת הארוך השולחן סביב

וכובעים 'שטריימלאך' שם היו משיח'. ב'סעודת

אופייני. חבד"י לבוש לצד ירושלמים, עגולים,

והכיפה הארוכות השערות הבלורית,

היתהבהחלטחריגהשם. שלראשו ה'מלאכותית'

ברחובהשנה: אמת תורת המקום: תשל"ב.

המתוועד: המשפיע שערים. מאה

שהאורח להניח קשה וובר. משה הרב החסיד

- וובר משה ר' של דבריו את הבין הצעיר

ותיקים. לחסידים גם כך כל קלה לא משימה

כרוחסערהרק פרץ כשלהתוועדות יותר, מאוחר

והעסיסית הצברית והשפה דונין, ראובן ר'

'כמו הצעיר הרגיש - באולם לרעום החלה שלו

ר' בדיוק במי כך כל הבין לא אולי הוא בבית'.

אבל מילותיו. כל ירמזון מה ואל משתלח ראובן

החסידית והרוח איך. ועוד הבין, הוא השפה את

לבו. את כבשה ראובן, ר' של הסוערת

ארבעגם אליו לשגר ודאג בו, הבחין ראובן

כוסות. ארבע עוד - בטוח להיות וכדי כוסות,

ומרגע ולניגונים לשירה להצטרף ניסה גם הוא

'בבית'. יותר להרגיש שמתחיל עליו ראית לרגע

אתואז, פתח גם הוא 'בפנים' יותר כשהרגיש

ר' את שמע הוא הראשונה. בפעם הפה

ו תשעים בערך צועק פעמים:ראובן תשע

לא פשוט והוא ש...' להיות תפסיקו 'חבר'ה

הזאת העסיסית המילה פשר מה הבין

מפניה... מזהיר כך כל ראובן שר' באידיש

פשרוכשניסה מה לידו שישב מי את לשאול

שהלה לתדהמתו, ראה, - המילה

מצידו שישב למי פנה הוא ואז ושותק. מסמיק

הראשון, הנשאל שהגיב כפי הגיב הוא וגם השני,

ניתנת בלתי היתולית רוח שהיא איזו ורק

ראובן את 'שאל לו: לומר אותו דחפה לשליטה

כבר הוא בעדו לעצור הספיק ובטרם בעצמו'...

לעיניהםהמשתאות ונישא, רם ובקול אומץ, אזר

פונה הוא המשתתפים, כל של מעט ונבוכות

ש...'? הזאת המלה זו 'מה ראובן: לר' בקול

המציאהור' על קפץ מחדש, ניעור כמו ראובן,

אם זנב? נראה איך 'ראיתפעם ידים: בעשר

הזנב מסביבך. שיושבים אלו על תסתכל - לא

פעם לשם. ופעם לכאן פעם מתנדנד. הזמן כל

חוט לו אין עצם. לו אין למטה. ופעם למעלה

שייך'. הוא לאן בעצמו יודע לא הוא שדרה.

מתחילואז מוקדמת, התראה בלי פתאום,

אפשר ואי בבכי להתייפח הצעיר

אולי נפגע שהוא סברנו בתחילה להרגיעו.

תוקפני אולי שנשמע ומהטון ראובן ר' מדברי

הועיל. ללא אך - ולהרגיעו לפייסו ניסינו מעט,

  
     



הקדושי:ווווננננבבבבאאאארררר דבריה את

היתהככככבבבברררר הבריאה שמטרת ביארנו
בגילוי 'הוי"ה' ש את לגלות
לעשות שהדר וביארנו ונפלא, עצו
העול חיבור ידי על רק זה זאת
הנשמה. ע והגו ,העליו ע התחתו

שאישווווככככ ,יתבר ברצונו עלה
אשר בית ויקימו יתחתנו ואשה

לשכינה. משכ ייייההההייייההההיהיה ההההאאאאיייישששש
ווווההההאאאאששששהההה ,,,,ההההררררווווחחחחנננניייייייי ללללעעעענננניייייייינננניייי אאאאחחחחרררראאאאיייי
....ההההגגגגששששממממיייייייי ללללעעעענננניייייייינננניייי אאאאחחחחרררראאאאייייתתתת תתתתההההייייהההה

ממילא אמיתי, בשלו יחיו ה וכאשר
ובכח והרוחניות, הגשמיות יתחברו

ה' אות תתגלה דש(ראשונה)זה
הוי"ה...

 האישאאאא'''' יותרזה לעסוק (שתפקידו

שהיאברוחניות), האשה, זו  ד
באהבה יחד, וחיבור והמטפלת. המולידה
שנאמר: .'אד' התואר את יוצר ובאחוה,
את וקרא את ויבר רא נקבה "זכר

מאאאאדדדד"ראה י...(ב ה, ש) 

נתעכב...ווווממממככככייייוווו ,לכא שהגענו

ההההששששללללייייחחחחוווותתתת ההההככככררררתתתת חחחחששששייייבבבבוווותתתת

סדרתהההה'''' לכתוב אותנו זיכה יתבר
וש .'האר 'חלב בש ספרי

יד) כ:(כתבי כתבנו

כלשוההההקקקקבבבב""""הההה ונקבה, זכר האד את ברא
ויבר רא נקבה "זכר הכתוב:

"אד מ את וקרא ב),את ה, (בראשית 
מיוחדת בצורה ברא יתבר ה' וכשברא
זה בתכלית השונות מיוחדות ובתכונות

אחד ולכל תפקידמזו, יתבר ה' יעד מה
 היא אחת שניה מטרת אמנ משלו,

השני, את אחד אאאאתתתתלהשלי ייייששששלללליייי ההההזזזזככככרררר
ווווההההננננקקקקבבבבהההה תתתתפפפפקקקקיייידדדדוווו,,,, ממממייייללללוווויייי יייידדדדיייי עעעעלללל ההההננננקקקקבבבבהההה
תתתתפפפפקקקקיייידדדדהההה,,,, ממממייייללללוווויייי יייידדדדיייי עעעעלללל ההההזזזזככככרררר אאאאתתתת תתתתששששלללליייי
את איש לכל הוא ברו הקדוש זג ולפיכ
וכפי נשמתו שורש כפי לו, הראויה האשה
יצירתו קוד עוד וזאת מדותיו, תכונת
הקדושה בגמרא וכאומר אמו, בבט

ב.): ררררבבבב,,,,(סוטה אאאאממממרררר ייייההההוווודדדדהההה ררררבבבב אאאאממממרררר
קקקקוווולללל בבבבתתתת ההההווווללללדדדד,,,, ייייצצצצייייררררתתתת קקקקוווודדדד ייייוווו אאאאררררבבבבעעעעיייי

ללללפפפפללללוווונננניייי.... פפפפללללוווונננניייי בבבבתתתת וווואאאאווווממממררררתתתת ייייווווצצצצאאאאתתתת

בספרוווווככככתתתתבבבב טוב כי אליהו הרב הגאו
וביתו איש שמיניהבהיר (פרק

צד), לשונו:עמוד וזה

המשמשיההההאאאאיייישששש מלכי שני והאשה
בשני ומלכות ,כתרי בשני
המי בתו מיני שני .משלה עולמות
סוגי ושני לשניה תפקידי שני האנושי.
ונכבדות. נפרדות מעלות שתי זכויות.
אפילו בחברתה נוגעת מלכות ואי

נימא. ההההעעעעוווולללל,,,,כמלוא ששששלללל פפפפששששטטטטוווו  ההההאאאאיייישששש
ססססוווודדדדוווו....  ההההאאאאששששהההה והאשה כובש,  האיש

משול  האיש חיל. לעשות כח לו נותנת
לא למעיי משולה  והאשה ,האיל לגזע
.לאיל חיי הנות שמתחתיו אכזב

מוקדש לעלוי נשמת ליצ'י )עליזה( בת רחל ז"ל
אשת חיל וחסד, גיבורה ניצולת שואה - תנצב"ה



  
     



זרועות כחובק נראה רחב, מפעלו  האיש
יתרונו וזהו לכל, גלויי ידיו ומעשה עול

קיי מפעלה  והאשה האשה. על
האיש. על יתרונה וזהו לעד, 7ורישומה

תדע בתורתנו7. פסוקה והלכה הוא, שכן

לערבי הנישאת ישראל שבת הקדושה

העולם), מאומות לאחד שעונשה(וכן הגם יצילנו, ה'

דבר, לכל יהודים ובנותיה בניה ונורא, איום

לערבים שנישאו בנותיה מאומותואפילו לאחד (וכן

הדורות.העולם), כל סוף עד יהודים זרעם יצילנו, ה'

נכרתיםברם, זרעו כל נכרית שנשא ישראל בן

שרישומה לפי וזאת רח"ל, ישראל, מגזע

רישומו אולם לעד, ובבנותיה בבניה קיים האם של

רח"ל. מזרעו, ולהתבטל להמחק יכול האב של

הלפריןובענין דוב אהרן החסיד הרב סיפר זה

210),שליט"א עמוד ח"א מעוון השיב (ורבים

שהצטופף החסידי בנוף חריג נראה הוא וז"ל:

אמת', 'תורת בישיבת הארוך השולחן סביב

וכובעים 'שטריימלאך' שם היו משיח'. ב'סעודת

אופייני. חבד"י לבוש לצד ירושלמים, עגולים,

והכיפה הארוכות השערות הבלורית,

היתהבהחלטחריגהשם. שלראשו ה'מלאכותית'

ברחובהשנה: אמת תורת המקום: תשל"ב.

המתוועד: המשפיע שערים. מאה

שהאורח להניח קשה וובר. משה הרב החסיד

- וובר משה ר' של דבריו את הבין הצעיר

ותיקים. לחסידים גם כך כל קלה לא משימה

כרוחסערהרק פרץ כשלהתוועדות יותר, מאוחר

והעסיסית הצברית והשפה דונין, ראובן ר'

'כמו הצעיר הרגיש - באולם לרעום החלה שלו

ר' בדיוק במי כך כל הבין לא אולי הוא בבית'.

אבל מילותיו. כל ירמזון מה ואל משתלח ראובן

החסידית והרוח איך. ועוד הבין, הוא השפה את

לבו. את כבשה ראובן, ר' של הסוערת

ארבעגם אליו לשגר ודאג בו, הבחין ראובן

כוסות. ארבע עוד - בטוח להיות וכדי כוסות,

ומרגע ולניגונים לשירה להצטרף ניסה גם הוא

'בבית'. יותר להרגיש שמתחיל עליו ראית לרגע

אתואז, פתח גם הוא 'בפנים' יותר כשהרגיש

ר' את שמע הוא הראשונה. בפעם הפה

ו תשעים בערך צועק פעמים:ראובן תשע

לא פשוט והוא ש...' להיות תפסיקו 'חבר'ה

הזאת העסיסית המילה פשר מה הבין

מפניה... מזהיר כך כל ראובן שר' באידיש

פשרוכשניסה מה לידו שישב מי את לשאול

שהלה לתדהמתו, ראה, - המילה

מצידו שישב למי פנה הוא ואז ושותק. מסמיק

הראשון, הנשאל שהגיב כפי הגיב הוא וגם השני,

ניתנת בלתי היתולית רוח שהיא איזו ורק

ראובן את 'שאל לו: לומר אותו דחפה לשליטה

כבר הוא בעדו לעצור הספיק ובטרם בעצמו'...

לעיניהםהמשתאות ונישא, רם ובקול אומץ, אזר

פונה הוא המשתתפים, כל של מעט ונבוכות

ש...'? הזאת המלה זו 'מה ראובן: לר' בקול

המציאהור' על קפץ מחדש, ניעור כמו ראובן,

אם זנב? נראה איך 'ראיתפעם ידים: בעשר

הזנב מסביבך. שיושבים אלו על תסתכל - לא

פעם לשם. ופעם לכאן פעם מתנדנד. הזמן כל

חוט לו אין עצם. לו אין למטה. ופעם למעלה

שייך'. הוא לאן בעצמו יודע לא הוא שדרה.

מתחילואז מוקדמת, התראה בלי פתאום,

אפשר ואי בבכי להתייפח הצעיר

אולי נפגע שהוא סברנו בתחילה להרגיעו.

תוקפני אולי שנשמע ומהטון ראובן ר' מדברי

הועיל. ללא אך - ולהרגיעו לפייסו ניסינו מעט,

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



  
     



מקוההההננננהההה שו שאי ברור הדבר כ כי
הנשמעת כזו ונלוזה זרה למחשבה
זכויות', שויו' של קריה ברחובות כיו
שחר חסרת היא המחשבה עצ כי
שיצירת וכמבואר יסוד, כל ונטולת
מזו זה בתכלית ה שוני והנקבה הזכר

.בריאת ובטבע יצירת בעצ

עווווההההדדדדבבבברררר לשויו הזועק לכסא דומה
במטרה, וה בצורה ה השולח
יהיו ,תואמי ויהיו לזה זה ישוו א והיה
תהיה לא א שולחנות, שני בידינו
שהדבר כ שלימה, אחת מערכת אפילו
א כ לא תועלת. כל בזה שאי ברור
ככסא, וישמש כסא יהיה הכסא
כשולח וישמש שולח יהיה והשולח

כאחד. בשניה הול שימוש נרויח

ככככהההה ווווההההאאאאששששהההה ההההאאאאיייישששש ,,,,ההההדדדדבבבברררריייי הההה ממממממממשששש
ההההבבבבוווורררראאאא ששששלללל ממממוווופפפפללללאאאאוווותתתת ייייצצצצייייררררוווותתתת ששששתתתתיייי
ממממזזזזוווו,,,, זזזזהההה בבבבתתתתככככללללייייתתתת ההההששששווווננננוווותתתת ששששממממוווו ייייתתתתבבבברררר
הההה ההההרררריייי ייייחחחחדדדד ששששננננייייהההה בבבבההההצצצצטטטטרררר אאאאממממננננ
ההההייייוווותתתת עעעעדדדד ההההששששנננניייי אאאאתתתת אאאאחחחחדדדד ממממששששללללייייממממיייי

אאאאחחחחדדדד.... ההההממממששששככככ ווווההההייייהההה ממממממממשששש ללללאאאאחחחחדדדדיייי

צריכהוווואאאאששששרררר האמיתית השאיפה כ על
המושל הביטוי 'השגת להיות
עמידה תו ולתכונותיו, לאישיותו
קנייני ורכישת החיי בנסיונות איתנה

האיש מירביי והאשהבבבבששששללללוווונצח
עלינובבבבששששללללהההה זו ראות נקודת ומתו ,'

כל על הקדושה תורתנו מבט את לבחו
בפרט. האשה ועל בכלל מהמיני אחד

זהווווככככאאאאממממוווורררר משלימי והאשה שהאיש
יחדיו בהיות ורק זו, את

נסדר'קדימה', 'בוא הקרובים. לי אומרים

בטיסה'. מקום

אני'איזה מדברים'? אתם מה על טיסה,

להתרגז. באמת ומתחיל להם אומר

באתי אז שלכם לרבי שאבוא 'ביקשתם

לשום נוסע לא אני לי, הניחו כעת וזהו.

מקום'.

ובאתי.'אבל לי. להציק כמובן המשיכו הם

לספר צריך לא ואני כאן. אני והנה

כשסיפרתי בבית היה ושבר שוד איזה לכם

ההפתעה על שמחו ההורים שלי. התוכניות על

אותי, ראו שלא שנים ארבע אחרי שבאתי

החלו - אתי קורה מה כששמעו אבל

הצווחות.

נקרע'ואני המועד חול של האלו הימים כל

מוחשי לי נהיה פתאום עצמי. בתוך

ובעצם, שלי המשפחה מכל מתנתק אני איך

שלי. העם מכל פתאום, הבנתי

במה'ואז ונזכרתי פסח. של שביעי היום הגיע

ישיבת זה איפה ביררתי לי. אמר שהרבי

הזה וכשראובן כאן. אני והנה אמת' 'תורת

הוא איפה יודע שלא זנב זה מה לי הסביר

אולי לחשוב התחלתי למטה, או למעלה נמצא

לכאן'... אותי שלח הרבי זה בגלל

במדוייק,מה יודעים אנו אין בסופו, עלה

אברך שהוא או אפשרויות: שתי ישנן

הרבי של שליח שהוא או מאנ"ש. רגיל חסידי

המדינות... או הערים באחת

  
     



בכלוההתוועדות ונתמשכה. הלכה בינתים

מחג מכבר זה שכחו הבתים

וליד ב'בוידעם', אוחסנו כבר הכלים הפסח.

תמיד, כמו להם, השתרכו החמץ מאפיות

אמת, בתורת כאן, ואילו הארוכים. התורות

של בעיצומה נמצאים שערים, מאה בלב

התחיל... רק הפסח כאילו שעמדה', ה'והיא

שםרק אי ערבית, ותפילת המזון ברכת לאחר

התחילו כשהנוכחים הלילה, חצות לאחר

פתח - בודדים בחורים כמה ונשארנו להתפזר

הגיע ואז לבו, סגור את האורח הצעיר בפנינו

ונדהמים: מופתעים להיות תורנו

ירדתי'אני הצבא אחרי מסורתי. דתי מבית

לגמרי התפקרתי יורק ובניו מהארץ

ועמדנו שחורה, גויה, צעירה עם והתחברתי

להינשא'. כבר

הייטס,'קרובים מקראון חבדניקי"ם שלי,

- עלי להשפיע לנסות הזמן כל ניסו

האחרון' 'הנשק עם באו הם ואז לשוא. אך

כמובן אתו'. ותתייעץ לרבי 'תיכנס שלהם:

ספקמה לי היה ולא טיפש אינני שלאהסכמתי.

המאמציםלא כשכל ואז, הרבי. של דעתו תהיה

אחרונה: פשרה ממני סחטו הם הועילו,

לכל מצות מחלק הרבי פסח, בערב 'השבוע,

מהרבי. המצות את תקבל אתה גם בוא אחד.

הנכונה'. הדעה את שלך לראש יכניס בטוח זה

כמובן'לא האמנתי לא להפסיד. מה לי היה

בסך בשבילי היה וזה האלו ב'שטויות'

את מעלי להוריד מצויינת הזדמנות הכל

הדודים... של הלחץ

בדיוק,כך שבוע לפני הייטס לקראון הגעתי

הקרובים עם יחד בתור עמדתי פסח. בערב

מצה חתיכת לי נתן הוא לרבי וכשניגשתי שלי,

כבר כשהתחלתי ושמח'. כשר 'פסח לי: ואמר

ושאל: שוב אלי פנה הרבי ללכת

גר'?'איפה אתה

עניתי.'בניו - יורק'

הרבי.'וההורים שאל - שלך'?

עניתי. - 'בישראל'

עם'ולמה יחד הסדר בליל להיות נסעת לא

המשפחה'? כל

הסתדרלא לא שזה גמגמתי רק כלום. עניתי

כך. כל

מאוחר.'בכל לא 'זה הרבי, ממשיך אופן',

אבל תספיק. לא כבר הסדר לליל

שאר ולהיות החג במוצאי מיד לנסוע אפשר

אותם ישמח בוודאי זה ההורים. עם הפסח

הורים'. כיבוד של במצוה תזכה ואתה

'זהואז לי: ונתן חתיכות שתי עוד הרבי חתך

ההורים'. בשביל

אליועוד פונה שוב לזוז הספקתי בטרם

ההורים'? גרים עיר 'באיזה הרבי:

עניתי. 'בירושלים',

הרבי.'איפה שאל בירושלים'?,

עניתי. 'ברוממה',

רחוקה'נו', כך כל לא 'רוממה הרבי, אמר

עד ישר הולכים שערים. מאה מרחוב

נהוג שאז פסח, של בשביעי אז שמגיעים.

'תורת לישיבת תלך משיח', 'סעודת לעשות

שערים מאה רחוב בסוף כמעט שזה אמת'

הנסיעה ושתהיה בסעודה, שם ותשתתף

טובות'. בשורות ונשמע ומוצלחת טובה בשעה

עלי'כשיצאתי 'התנפלו' הרבי של מהחצר

חסידים מיני כל ועוד שלי הקרובים

מעכב שהרבי נדיר די אירוע שזה לי התברר שם.

כזאת. ארוכה לשיחה המצות בחלוקת מישהו

לעילוי נשמת שרה בת אסתר אטיאס ע"ה
נלב"ע  כ"ה תשרי התשפ"ב - תנצב"ה



  
     



מקוההההננננהההה שו שאי ברור הדבר כ כי
הנשמעת כזו ונלוזה זרה למחשבה
זכויות', שויו' של קריה ברחובות כיו
שחר חסרת היא המחשבה עצ כי
שיצירת וכמבואר יסוד, כל ונטולת
מזו זה בתכלית ה שוני והנקבה הזכר

.בריאת ובטבע יצירת בעצ

עווווההההדדדדבבבברררר לשויו הזועק לכסא דומה
במטרה, וה בצורה ה השולח
יהיו ,תואמי ויהיו לזה זה ישוו א והיה
תהיה לא א שולחנות, שני בידינו
שהדבר כ שלימה, אחת מערכת אפילו
א כ לא תועלת. כל בזה שאי ברור
ככסא, וישמש כסא יהיה הכסא
כשולח וישמש שולח יהיה והשולח

כאחד. בשניה הול שימוש נרויח

ככככהההה ווווההההאאאאששששהההה ההההאאאאיייישששש ,,,,ההההדדדדבבבברררריייי הההה ממממממממשששש
ההההבבבבוווורררראאאא ששששלללל ממממוווופפפפללללאאאאוווותתתת ייייצצצצייייררררוווותתתת ששששתתתתיייי
ממממזזזזוווו,,,, זזזזהההה בבבבתתתתככככללללייייתתתת ההההששששווווננננוווותתתת ששששממממוווו ייייתתתתבבבברררר
הההה ההההרררריייי ייייחחחחדדדד ששששננננייייהההה בבבבההההצצצצטטטטרררר אאאאממממננננ
ההההייייוווותתתת עעעעדדדד ההההששששנננניייי אאאאתתתת אאאאחחחחדדדד ממממששששללללייייממממיייי

אאאאחחחחדדדד.... ההההממממששששככככ ווווההההייייהההה ממממממממשששש ללללאאאאחחחחדדדדיייי

צריכהוווואאאאששששרררר האמיתית השאיפה כ על
המושל הביטוי 'השגת להיות
עמידה תו ולתכונותיו, לאישיותו
קנייני ורכישת החיי בנסיונות איתנה

האיש מירביי והאשהבבבבששששללללוווונצח
עלינובבבבששששללללהההה זו ראות נקודת ומתו ,'

כל על הקדושה תורתנו מבט את לבחו
בפרט. האשה ועל בכלל מהמיני אחד

זהווווככככאאאאממממוווורררר משלימי והאשה שהאיש
יחדיו בהיות ורק זו, את

נסדר'קדימה', 'בוא הקרובים. לי אומרים

בטיסה'. מקום

אני'איזה מדברים'? אתם מה על טיסה,

להתרגז. באמת ומתחיל להם אומר

באתי אז שלכם לרבי שאבוא 'ביקשתם

לשום נוסע לא אני לי, הניחו כעת וזהו.

מקום'.

ובאתי.'אבל לי. להציק כמובן המשיכו הם

לספר צריך לא ואני כאן. אני והנה

כשסיפרתי בבית היה ושבר שוד איזה לכם

ההפתעה על שמחו ההורים שלי. התוכניות על

אותי, ראו שלא שנים ארבע אחרי שבאתי

החלו - אתי קורה מה כששמעו אבל

הצווחות.

נקרע'ואני המועד חול של האלו הימים כל

מוחשי לי נהיה פתאום עצמי. בתוך

ובעצם, שלי המשפחה מכל מתנתק אני איך

שלי. העם מכל פתאום, הבנתי

במה'ואז ונזכרתי פסח. של שביעי היום הגיע

ישיבת זה איפה ביררתי לי. אמר שהרבי

הזה וכשראובן כאן. אני והנה אמת' 'תורת

הוא איפה יודע שלא זנב זה מה לי הסביר

אולי לחשוב התחלתי למטה, או למעלה נמצא

לכאן'... אותי שלח הרבי זה בגלל

במדוייק,מה יודעים אנו אין בסופו, עלה

אברך שהוא או אפשרויות: שתי ישנן

הרבי של שליח שהוא או מאנ"ש. רגיל חסידי

המדינות... או הערים באחת

ז

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



  
     



הההה צצצצייייננננווווררררוווותתתת גגגג''''

עט"רוווובבבבעעעענננניייי מארי מאבא קיבלנו זה
אברג'ל מיכאל יור רבינו
,לאד השפעה צינורות ג' שישנ זיע"א,

.וילדי פרנסה, ,חיי :וה

וככלווווההההננננהההה הבעל, ביד הוא החיי צינור
ימשי הוא מעשיו את שייטיב

למשפחתו ובריאות נגזרחיי א (אפילו

חלילה). אחרת

וכדיווווצצצצייייננננוווורררר האשה. ביד תלוי הפרנסה
צרי דרכה פרנסה שימש
וכ הזוג. בני בי אמיתי שלו שיהיה

הקדושי רבותינו נט.):אמרו מציעא (בבא

זזזזההההיייירררר אאאאדדדד ייייההההאאאא ללללעעעעוווולללל חחחחללללבבבבוווו,,,, ררררבבבביייי אאאאממממרררר
בבבבתתתתוווו ממממצצצצווווייייהההה בבבבררררככככהההה ששששאאאאיייי אאאאששששתתתתוווו,,,, בבבבככככבבבבוווודדדד
ששששננננאאאאממממרררר:::: אאאאששששתתתתוווו,,,, בבבבששששבבבביייילללל אאאאללללאאאא אאאאדדדד ששששלללל בבבבייייתתתתוווו

בבבבעעעעבבבבווווררררהההה"""" ההההייייטטטטייייבבבב טז),""""ווווללללאאאאבבבברררר יב, (בראשית

אוקירו מחוזא: לבני רבא להו דאמר והיינו
 דתתעתרו היכי כי ככככללללווווממממררררלנשייכו

יייידדדדיייי ששששעעעעלללל ממממחחחחווווזזזזאאאא ההההעעעעיייירררר ללללבבבבנננניייי ההההווווררררהההה ששששררררבבבבאאאא
ללללההההתתתתעעעעששששרררר.... ייייזזזזככככוווו ננננששששוווותתתתייייהההה אאאאתתתת ששששייייככככבבבבדדדדוווו

אלאוווודדדדבבבברררריייי ריקה, מליצה אינ אלו
באשה! תלויה הבית שברכת עובדה, קביעת

בשניה...ווווצצצצייייננננוווורררר תלוי הילדי

השליחות...ווווננננממממששששיייי בהכרת

ההההאאאאששששההההההההתתתתווווררררהההה בבבביייידדדד 

ועצומהווווננננחחחחזזזזוווורררר:::: גדולה האיש של שליחותו
עיקר כל שכ מאוד, עד היא
היא לעול בא יהודי כל שלשמה התכלית
ולש הקדושה, התורה ועסק לימוד למע
את ויתעלה יתבר ה' ברא זו נעלית מטרה
כדכתיב: ,האד ואת ,האר ואת השמי
שמי חוקות ולילה יומ בריתי לא א"

שמתי"! לא כה).ואר לג, (ירמיה

אליעזרוווואאאאממממרררר לב.):רבי גדולה(נדרי
נתקיימו תורהלא שאלמלא תורה,
יומ בריתי לא א' שנאמר: ,ואר שמי

שמתי'. לא ואר שמי חוקות ולילה

ט:)הקדושהוווובבבבגגגגממממרררראאאא קט מבואר,(מועד
שקולה תורה תלמוד שמצות

"כי וכדכתיב: ,כול המצוות כל כנגד
ישוו לא חפצי וכל מפניני חכמה טובה

יא),בה" ח, אלא(משלי נאמר, אי חפצי
כמצוות שמי חפצי שאפילו ,'חפצי'
תורה. לימוד מצות כמו שוי אינ
חפצי כל שתבטל ,ש רש"י ופירש
כאמור וזאת בתורה. שתעסוק בשביל

.ואר שמי בריאת תכלית שהיא

שלאאאאממממננננ דלתותיה על לשקוד בכדי
את ולקיי הקדושה התורה
גדול, דעת ישוב מהאד נדרש העול
מלא כולו וכל עליו דעתו תתיישב וכיצד
ועל המחיה דעל בענייני ודאגות טרדות
על ,המלבושי ועל הבני על הכלכלה,

  
       



,'אד' התואר את לשאת ה ראויי
בגמרא הקדושי חכמינו שאמרו וכמו

סג.):הקדושה אלעזר,(יבמות רבי אמר
,,,,אאאאדדדד אאאאייייננננוווו אאאאששששהההה ללללוווו ששששאאאאיייי אאאאדדדד ככככלללל
אאאאתתתת ווווייייקקקקרררראאאא ............בבבברררראאאא ווווננננקקקקבבבבהההה """"זזזזככככרררר ששששננננאאאאממממרררר::::

""""אאאאדדדד ב).ששששממממ ה, (בראשית

ערווווופפפפססססקקקק בשולחסעי א סימ העזר אב)

לוא) שאי מי וכל 'הגה: לשונו, וזה
וכו' תורה בלא ברכה, בלא שרוי ווווללללאאאאאשה

....אאאאדדדד עוונותיוננננקקקקרררראאאא אשה שנשא וכיו
טוב מצא אשה "מצא שנאמר: ,מתפקקי

ה'" מאת רצו כב).ויפק יח, (משלי

חחחחיייייייי אאאאתתתתגגגגרררר  בבבבייייתתתת בבבבננננייייייייתתתת

זכאיווווככככתתתתבבבב אהר רבי הגדול הגאו הגאו
מצוות הבהיר בספרו שליט"א

ג)הנשי פרק האגדות תו"ד:(שער וזה
אינה ואשה איש של הנזכרת זו שלימות
אתגר מהוה אלא טבעי, באופ מובטחת
שהוסיפה וכפי לה, יוכלו אכ א והישג
מאי אלעזר, רבי אמר :ש הקדושה הגמרא

כנגדו" עזר לו "אעשה ב,דכתיב: (בראשית

כנגדו.יח)?  זכה לא עוזרתו,  זכה

לתרועעעעלללל חייב הזוג מבני אחד כל ,כ
הנכונות מירב את זו לשותפות
האופי הבדלי הכרת תו וההבנה,

המיני שני בי והאשה),והתכונות (האיש

לשלימות הזוג בני זוכי כ ומתו
חכמינו זאת מייצגי ושוב מיוחדת.
הקדושה בגמרא מופלאה, בחדוה הקדושי

יז.): זזזזככככוווו(סוטה וווואאאאששששהההה אאאאיייישששש עעעעקקקקייייבבבבאאאא,,,, ררררבבבביייי אאאאממממרררר
....אאאאווווככככללללתתתת אאאאשששש  זזזזככככוווו ללללאאאא ,,,,בבבבייייננננייייהההה ששששככככייייננננהההה 

ממממההההוווותתתתיייי....ההההששששוווונננניייי ההההוווואאאא ווווההההאאאאששששהההה ההההאאאאיייישששש בבבביייי
ההההוווואאאא ,,,,ווווללללחחחחוווו ממממממממננננוווו פפפפוווועעעעלללל ההההאאאאיייישששש
וווועעעעללללייייוווו ההההככככוווובבבבשששש ההההוווואאאא ווווההההממממבבבבייייאאאא,,,, ההההממממוווולללליייי
בבבבייייתתתתוווו,,,, בבבבנננניייי פפפפררררננננססססתתתת ללללממממעעעע ההההדדדדאאאאגגגגהההה ממממווווטטטטללללתתתת

ווווללללקקקקיייייייי ההההקקקקדדדדווווששששהההה בבבבתתתתווווררררהההה ללללעעעעממממוווולללל ווווחחחחוווובבבבתתתתוווו
תתתתוווואאאאממממיייי אאאאללללוווו ככככששששככככלללל ררררבבבבוווותתתת,,,, ננננווווסססספפפפוווותתתת ממממצצצצוווווווותתתת
ווווככככחחחחוווותתתתייייוווו ככככששששררררווווננננוווותתתתייייוווו תתתתככככווווננננוווותתתתייייוווו,,,, אאאאתתתת
ההההאאאאששששהההה ווווממממאאאאיייידדדד ....ווווההההננננפפפפששששיייייייי ההההששששככככלללליייייייי
ווווההההבבבבווווננננהההה ההההממממקקקקבבבבללללתתתת ההההייייאאאא פפפפננננייייממממהההה,,,, פפפפוווועעעעללללתתתת

ההההללללייייככככוווותתתת(מבפני)ממממבבבבייייתתתת צצצצוווופפפפייייהההה ההההייייאאאא
ייייססססוווודדדדוווותתתתייייהההה.... ננננככככווווננננוווו וווובבבביייידדדדייייהההה ממממששששפפפפחחחחתתתתהההה,,,,

תחומיחחחחללללווווקקקקהההה הגדרת מהוה זו נפלאה
הדדיות תו ביותר ברורי
בעלה בענייני מעורבת שהאשה מלאה
והבעל נפלאה, וחדוה אהבה מתו
ענייני ובכל הבית בענייני מלא שות
באחריות חש אחד שכל אלא אשתו,
מהוה אחד וכל שלו, בתחו מיוחדת
זולתו חלק את ומשלי לשני נפלא עזר

מלאה. בהתאמה

ההההצצצצדדדדקקקקננננייייוווותתתתתתתתפפפפקקקקיייידדדד ייייששששרררראאאאלללל ננננששששוווותתתת ששששלללל
ההההייייננננוווו תתתתווווררררהההה ממממתתתת ממממאאאאזזזז ככככבבבברררר
ייייששששרררראאאאלללל,,,, עעעע בבבבקקקקררררבבבב בבבבייייוווותתתתרררר ממממככככררררייייעעעע תתתתפפפפקקקקיייידדדד
ממממוווופפפפקקקקדדדד וווועעעעתתתתיייידדדד ייייללללדדדדייייננננוווו חחחחייייננננוווו ככככלללל ששששככככ

,,,,בבבביייידדדדייייהההה כלווווממממססססוווורררר תלוי ביד ובעצ
ישראל. ע של קיומו המש

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



  
     



הההה צצצצייייננננווווררררוווותתתת גגגג''''

עט"רוווובבבבעעעענננניייי מארי מאבא קיבלנו זה
אברג'ל מיכאל יור רבינו
,לאד השפעה צינורות ג' שישנ זיע"א,

.וילדי פרנסה, ,חיי :וה

וככלווווההההננננהההה הבעל, ביד הוא החיי צינור
ימשי הוא מעשיו את שייטיב

למשפחתו ובריאות נגזרחיי א (אפילו

חלילה). אחרת

וכדיווווצצצצייייננננוווורררר האשה. ביד תלוי הפרנסה
צרי דרכה פרנסה שימש
וכ הזוג. בני בי אמיתי שלו שיהיה

הקדושי רבותינו נט.):אמרו מציעא (בבא

זזזזההההיייירררר אאאאדדדד ייייההההאאאא ללללעעעעוווולללל חחחחללללבבבבוווו,,,, ררררבבבביייי אאאאממממרררר
בבבבתתתתוווו ממממצצצצווווייייהההה בבבבררררככככהההה ששששאאאאיייי אאאאששששתתתתוווו,,,, בבבבככככבבבבוווודדדד
ששששננננאאאאממממרררר:::: אאאאששששתתתתוווו,,,, בבבבששששבבבביייילללל אאאאללללאאאא אאאאדדדד ששששלללל בבבבייייתתתתוווו

בבבבעעעעבבבבווווררררהההה"""" ההההייייטטטטייייבבבב טז),""""ווווללללאאאאבבבברררר יב, (בראשית

אוקירו מחוזא: לבני רבא להו דאמר והיינו
 דתתעתרו היכי כי ככככללללווווממממררררלנשייכו

יייידדדדיייי ששששעעעעלללל ממממחחחחווווזזזזאאאא ההההעעעעיייירררר ללללבבבבנננניייי ההההווווררררהההה ששששררררבבבבאאאא
ללללההההתתתתעעעעששששרררר.... ייייזזזזככככוווו ננננששששוווותתתתייייהההה אאאאתתתת ששששייייככככבבבבדדדדוווו

אלאוווודדדדבבבברררריייי ריקה, מליצה אינ אלו
באשה! תלויה הבית שברכת עובדה, קביעת

בשניה...ווווצצצצייייננננוווורררר תלוי הילדי

השליחות...ווווננננממממששששיייי בהכרת

ההההאאאאששששההההההההתתתתווווררררהההה בבבביייידדדד 

ועצומהווווננננחחחחזזזזוווורררר:::: גדולה האיש של שליחותו
עיקר כל שכ מאוד, עד היא
היא לעול בא יהודי כל שלשמה התכלית
ולש הקדושה, התורה ועסק לימוד למע
את ויתעלה יתבר ה' ברא זו נעלית מטרה
כדכתיב: ,האד ואת ,האר ואת השמי
שמי חוקות ולילה יומ בריתי לא א"

שמתי"! לא כה).ואר לג, (ירמיה

אליעזרוווואאאאממממרררר לב.):רבי גדולה(נדרי
נתקיימו תורהלא שאלמלא תורה,
יומ בריתי לא א' שנאמר: ,ואר שמי

שמתי'. לא ואר שמי חוקות ולילה

ט:)הקדושהוווובבבבגגגגממממרררראאאא קט מבואר,(מועד
שקולה תורה תלמוד שמצות

"כי וכדכתיב: ,כול המצוות כל כנגד
ישוו לא חפצי וכל מפניני חכמה טובה

יא),בה" ח, אלא(משלי נאמר, אי חפצי
כמצוות שמי חפצי שאפילו ,'חפצי'
תורה. לימוד מצות כמו שוי אינ
חפצי כל שתבטל ,ש רש"י ופירש
כאמור וזאת בתורה. שתעסוק בשביל

.ואר שמי בריאת תכלית שהיא

שלאאאאממממננננ דלתותיה על לשקוד בכדי
את ולקיי הקדושה התורה
גדול, דעת ישוב מהאד נדרש העול
מלא כולו וכל עליו דעתו תתיישב וכיצד
ועל המחיה דעל בענייני ודאגות טרדות
על ,המלבושי ועל הבני על הכלכלה,

ז

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



  
    



מצוות מכל האשה את רבותינו פטרו זה
ה שטרודות מפני ,גרמ שהזמ עשה
עת בכל ובלילה ביו בניה בגידול

בלי שלה מצוה וזוהי שעה, ובכל
8ספק.

עד...וווועעעעתתתתהההה בג וחוה לאד נחזור

ההההחחחחבבבבייייללללהההה פפפפייייררררוווודדדד

והאותיותאאאאדדדד ,עד בג יחד ישבו וחוה
הוי"ה)י"ה מש).עליה האירו

מעלה, של צבאות כל עמדו מסביב
,עליוני ונאצלי שרפי ,מלאכי
.הראשו אד של מפיו תורה ושמעו

נשק...בבבבצצצצדדדד כלי וצחצח האויב עמד

דעווווואאאאזזזז :לה ואמר אליה ניגש הוא
בי הבדל שו אי דעתי שלפי לכ
שהוא ומה הבורא, לידיעת שלכ הידיעה
אחד... מדבר חו !יודעי את ג יודע

מאי'(הבורא)ההההוווואאאא 'יש לברוא יודע
.יודעי לא ואת

בספר שבעהרבנית8. בת הרבנית של חייה (תולדות

שר מרן של אשתו ע"ה קניבסקי אסתר

ג) פרק שליט"א, קניבסקי חיים רבי ללאהתורה מובא:

לדבר בלי הלימוד, חשיבות על ארוכות דרשות

בלא ומעלתה, התורה ערך על גבוהה גבוהה

העליון הערך היתה התורה - מילים להכביר

הווייתה כל קניבסקי. משפחת בבית והמוחלט

כלפי מוחלטת התבטלות אמרה הרבנית של

עזה ושאיפה מצרים ללא הערכתה התורה,

ביותר. הנעלה בצורה בהחזקתה לזכות

שלמהמעיד רבי הגאון הרבנית, של בנה

שמענו לא מעולם שליט"א: קניבסקי

לימוד חשיבות על הרצאות אמא של מפיה

פשוט בפרט. אבא של הלימוד או בכלל התורה

של אויר היה בבית שנשמנו האויר זאת. חיינו

כי בבירור לראות היה ניתן מילים בלי תורה.

ראשון מקום אמא של בחייה תופסת התורה

שליט"א אבא את עירבה לא מעולם היא במעלה.

שלמה בשמחה בילדים, ובטיפול הבית בענייני

לתורה. קודש כולו כל להיות לו נתנה לב ובחפץ

חיים! דרך זו היתה חינוך, שיטת זו היתה לא

אתסיפר שליט"א לווינשטין שלמה הרב

מתקיימת ארוכות שנים הבא: הסיפור

עם קניבסקי חיים רבי בין חברותא ששי בימי

מצטרף ואליהם זלברשטיין, יצחק רבי גיסו

לכך. שזכה אחד אברך ללימוד

היתהוכך ששי יום בכל אברך: אותו סיפר

קפה כוס ובידה קניבסקי הרבנית נכנסת

הפעמים באחד והנה שליט"א, הרב לבעלה,

בקפה מלאה מפוארת כוס ובידה הרבנית נכנסה

מבטי את וכשראתה רחב, חיוך פניה ועל

הואעשההיוםסיום'... לו 'מגיע אמרה: הפליאה,

שבכלבהתחלה באדם מדובר הרי התפלאנו

התורה... כל את לסיים זוכה שנה

הבננו אז הסודאבל שלאת כחה זה ,

נפשו כחות את מחזקת עידודה ידי על אשה,

בעלה... של

  
      



וכהנה כהנה ועוד ,החיי שגרת ועל המסי
כתיפו על הרובצי וגדולי כבדי משאות
אלו ודברי ,התושבי מ אחד כל של

וכח. ממו זמ מאוד הרבה דורשי

שותפהעעעעלללל אד לכל יתבר ה' ברא כ
אד של אשתו היא מאוד נאמנה

שביכ כל ועושה לבה, בכל ולתהשאוהבתו
הנטל מ שיותר כמה לישא שכמה להטות
יתבר ה' חילק ולפיכ בעלה, על הרוב
בצורה והאשה האיש בי התפקידי את
קשור אשר דבר כל ביותר ונבונה מופלאה
לימוד כמצות ממעל שבשמי בענייני
והיהדות הדת קר והעמדת התורה, ועסק
בענייני הקשור וכל באיש, תלה תיל על
ענייני לשאר ודאגה היקרי הילדי חינו
תיקו ,המאכלי הכנת כגו הזה העול
באשה. תלה הגו צרכי שאר וכל ,הבגדי

עדווווללללפפפפיייי הוא גדול הגשמי העול שג
ברו הקדוש כשנת כ על מאוד
הג סיני בהר ישראל לבני תורה הוא
הנשי נתחייבו תעשה לא מצוות שבכל
עשה במצוות נתחייבו וכ ,האנשי כמו
פטרו מקו מכל מזוזה, כגו התדירות
כגו בזמ התלויות עשה מצוות מכל אות
שופר שמיעת במני ותפילה שמע קריאת
כיוצא וכל תפילי ציצית השנה בראש
בכל לעמוד לה לאפשר כדי וזאת בזה
,כתפיה על הרובצות החשובות המטלות
וסיוע לעזר להיות האשה תפקיד שהרי
מאכל כגו צרכיו כל ולהשלי לבעלה

ה' היקרי הילדי וחינו גידול ומשתה,
,צרכיה כל לה ולהשלי ויחיי ישמר
עשה מצוות בכל חייבת האשה היתה וא
תל כיצד האנשי כמו גרמ שהזמ
את ותפקיר במני להתפלל הכנסת לבית
והוא הביתה יבוא בעלה וכ ילדיה, חינו
את השלימה לא עדיי והיא ועיי רעב
שלו יהיה כיצד תפילותיה ואת חוקה
את רבותינו שפטרו בזה אול זה, בבית
בעת גרמ שהזמ עשה ממצוות האשה
ועוסק המדרש בבית יושב שבעלה
בבית ממתנת היא ובתפילה בתורה
בילדי מטפלת המאכלי את ומכינה
המיטות מצעת הבית ומסדרת מארגנת
ביתו ימצא כשיבוא וכ הבגדי ומכבסת
אחד כל ילדיו מוכ מזונו ומסודר, מאורג

שמח. זה הרי מכונו ועל מתכונתו על

אתווווככככממממוווו לגדל בישראל הא תפקיד כ
עדינות לזה וצרי היקרי הבני
מנשה הרב הגה"ק וכתב רבה, ומתינות
הלכות משנה שו"ת הבהיר בספרו קליי

ב) אות צב סימ יז גידול(חלק של זה שעני
ויראת התורה ברכי על וחינוכ הילדי
וזוהי ממש, נפש פיקוח בגדר הוא שמי
של כתפיה על המוטלת גדולה מצוה
על לפקח ויחייה ישמרה ה' היקרה האשה
בגו כראוי שיגדלו ובנותיה בניה נפשות
הקדושי רבותינו דברי הנה וה ובנפש,

הקדושה כד:):בגמרא רבי(חולי אמר
בילדותי אמי שסכתני ושמ חמי חנינא,
ומטע עיי"ש, זקנותי, בעת לי עמדו ה

מוקדש לשפע ברכה והצלחה לרווה וקארין בוקרה וב"ב הי"ו 
נחת ושלווה מכל יוצאי חלציהם
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העליון הערך היתה התורה - מילים להכביר
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ראשון מקום אמא של בחייה תופסת התורה

שליט"א אבא את עירבה לא מעולם היא במעלה.

שלמה בשמחה בילדים, ובטיפול הבית בענייני

לתורה. קודש כולו כל להיות לו נתנה לב ובחפץ

חיים! דרך זו היתה חינוך, שיטת זו היתה לא

אתסיפר שליט"א לווינשטין שלמה הרב

מתקיימת ארוכות שנים הבא: הסיפור

עם קניבסקי חיים רבי בין חברותא ששי בימי

מצטרף ואליהם זלברשטיין, יצחק רבי גיסו

לכך. שזכה אחד אברך ללימוד

היתהוכך ששי יום בכל אברך: אותו סיפר

קפה כוס ובידה קניבסקי הרבנית נכנסת

הפעמים באחד והנה שליט"א, הרב לבעלה,

בקפה מלאה מפוארת כוס ובידה הרבנית נכנסה

מבטי את וכשראתה רחב, חיוך פניה ועל

הואעשההיוםסיום'... לו 'מגיע אמרה: הפליאה,

שבכלבהתחלה באדם מדובר הרי התפלאנו

התורה... כל את לסיים זוכה שנה
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נפשו כחות את מחזקת עידודה ידי על אשה,

בעלה... של

ז

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



  
      



75וווואאאאזזזז ב אבינו אברה (והיאבהיות

אד מחטא 2023  ה השנה היתה

"לראשו)ה הקב"ה: מאת ציווי קיבל
אל אבי מית לדמ מארצ ל

"ארא אר א).האר יב, (בראשית 

החסידותוווופפפפייייררררששששוווו (ממעיניבתורת

פב): עמוד בראשית  החסידות

לו, ואמר אבינו לאברה התגלה הקב"ה
ההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,, עעעעבבבבוווודדדדתתתת ששששבבבבזזזזככככוווותתתת אאאאבבבבררררהההה לללל דדדדעעעע
ההההעעעעללללייייוווונננניייי אאאאתתתת ללללחחחחבבבברררר ההההאאאאפפפפששששררררוווותתתת ששששוווובבבב חחחחזזזזררררהההה

!!!!ווווההההתתתתחחחחתתתתוווונננניייימארצ ל ל' מעתה, ,ולכ
אר האר אל אבי מית לדמ
למסע אות שולח אני מעתה  'ארא
את תברר שתגיע מקו ובכל ,נדודי

,מקו שבאותו האלקיי 11הניצוצות

.לש השכינה השראת את ותמשי

הרש"בווווזזזזהההה לשו:(חשו א' יו היו)

ע"ה:ממממאאאאזזזז אבינו לאברה הקב"ה שאמר
"ויסע ונאמר: ,'מארצ ל ל'

הנגבה" ונסוע הלו יב,אבר (בראשית

הבירורי'.ט), 'סוד גגגגזזזזייייררררתתתתהחל פפפפיייי וווועעעעלללל
ללללממממססססעעעעייייוווו,,,, ההההאאאאדדדד ההההוווולללל ההההעעעעללללייייווווננננהההה ההההההההששששגגגגחחחחהההה
ההההצצצצררררייייככככיייי ההההאאאאללללקקקקיייייייי ששששההההננננייייצצצצווווצצצצוווותתתת בבבבממממקקקקוווו

....ללללגגגגאאאאווווללללתתתת ממממחחחחככככיייי יייידדדדוווו עעעעלללל ''''ללללההההתתתתבבבברררררררר''''

:וסיי

ההההצצצצדדדדייייקקקקייייה רואי זכה, ראיה בעלי שה
הבירורי נמצאי מקו באיזה

.בעצמ לש והולכי בבבבאאאאששששררררשלה וווואאאאייייללללוווו
ככככלללל עעעעייייללללתתתת ששששההההוווואאאא ההההקקקקבבבב""""הההה,,,, ההההרררריייי ,,,,ההההעעעע ללללההההממממוווו
ככככממממהההה ממממססססבבבבבבבב ההההססססייייבבבבוווותתתת,,,, ככככלללל ווווססססייייבבבבתתתת ההההעעעעייייללללוווותתתת
ההההווווטטטטללללהההה ששששבבבבוווו ללללממממקקקקוווו ששששייייבבבבוווואאאאוווו ווווססססייייבבבבוווותתתת עעעעייייללללוווותתתת

.'.'.'.'הההה''''בבבבייייררררוווורררריייי בבבבעעעעבבבבוווודדדדתתתת ההההעעעעבבבבוווודדדדהההה עעעעללללייייהההה

ל)אאאאזזזזמ מ מ מ  ל של הארו(מהציווי הסיפור החל
פרטית בהשגחה  היהודי נדודי של
למקומות והבאת תבל ברחבי 
ונשמות... ניצוצות לברר כדי מסויימי

לו:וווואאאאזזזז ואמר מלמד לאותו הרש"ב פנה

סיפר יצחקאייזיקמקאמרנא11. הגה"קרבי

א):זיע"א א, אופיר, רבי(כתם הגה"ק

מכפר הולך היה ימיו בתחילת מסמבואר, משה

אחיו עם נפגש אחת ופעם סחורה. ומוכר לכפר

אותו: ושאל מזידיטשוב, הירש צבי רבי הגה"ק

אניאחי, שלפרנסתי יודע אתה צבי, רבי

שאני ובשעה בכפרים, סחורות מוכר

נפלאה, בהארה נשמתי בי נדלק מנחה, מתפלל

להיות יכול זה והארהואיך טעות זה כל (ואולי

ליודעים)? כידוע נוגה, מקליפת

אחי.וענה מתמה אתה מה צבי: רבי לו

מחשבות עם תמיד הולך אתה הרי

הנפשות כל בך נדבקין ואז וטהורות, קדושות

צומח, בדומם, שם שיש הקדושה וניצוצי

ומדבר. חי

לפיוכאשר באמונה, במסחר עוסק אתה

קדושה עליך נוספת ההלכה, גדרי כל

להתפלל עומד שאתה בשעה ולכן, וטהרה.

בוערת אש כמו הניצוצין בך הארהנדלקין וזהו ,

לך! שיש

  
      



כחו!אאאא מקור את מצאתי דאגה, אל
הוא וממנו הדעת מע אכל הוא
את ג וא הזו, החכמה את למד

!מאי יש לברוא תדעו  תאכלו

מ""""יייי אכלכ י י אלקי ידע 
"אלקי והיית עיניכ ונפקח

כה)... ג, (בראשית

אתוווופפפפייייררררשששש וברא אכל הע מ' רש"י:
.'העול

בדקותוווואאאאדדדד נכשל בלתיהראשו)

(והמגוש העב לשכלנו נתפסת

מע ואכל נפל הגאוה ובעקבות בגאוה,
הדעת...

ננננוווורררראאאא,,,,בבבבאאאאוווותתתתוווו דדדדבבבברררר קקקקררררהההה ררררגגגגעעעע
ללללממממעעעעללללהההה,,,, ההההססססתתתתללללקקקקהההה ההההששששככככייייננננהההה
עעעעללללייייוווונננניייי ללללחחחחבבבברררר ההההאאאאפפפפששששררררוווותתתת ווווננננחחחחססססממממהההה

............9וווותתתתחחחחתתתתוווונננניייי

האפילה...ווווההההעעעעוווולללל במצולות שקע

ההההעעעעוווולללל אאאאתתתת ווווההההאאאארררר לללל

ושמונהאאאאלללל ארבעי מאות תשע
,הראשו אד מחטא חלפו שני
להעלות הזמ שהגיע החליט והקב"ה
ושלח ...התיקו מסלול על העול את
הגדול המאור של נשמתו את לעול

.השלו עליו אבינו אברה

,,,,לעבודאאאאבבבבררררהההה החל ממש ילדותו מימי
נפש במסירות בוראו את
כלי לא יר מי" ממש, כפשוטו

האהבה" את ז)לכת ח, השירי (שיר 
אבינו... אברה של בלבבו 10שיקדה

זכהאאאאיייי אבינו אברה מתי יודעי אנו
להארה ולזכות עצמו את להשלי
אנו שכ מה ,א הוי"ה. דש יו"ד מאות
שרה את נשא הוא 25 שבגיל יודעי

15),לאשה בגיל היתה ואחר(והיא
זכה הוא שרה)הנישואי ג(בזכות

הוי"ה... דש ראשונה ה' האות להארת

וזה ג'יקאטיליה9. יוסף רבי האלקי המקובל לשון

אוזיע"א 30,(שערי עמוד הראשון השער רה,

תשס"ה), שנת חדשה לימהדורא "ועשו בתורה: נאמר

בתוכם" ושכנתי ח).מקדש כה, (שמות

בתחילתוצריך דע, גדול. עיקר לדעת אתה

בתחתונים שכינה עיקר העולם בריאת

בתחתונים... שרויה שכינה והיתה היתה...

בשלימותם פועלים והמקורות הצינורות והיו

למטה... מלמעלה ונמשכים

השורותבא נתקלקלו וחטא, הראשון אדם

הבריכות, ונפסקו הצינורות ונשתברו

החבילה... ונתפרדה שכינה ונסתלקה

הרבי לומר:10. רגיל היה זיע"א מקוברין

לא אבינו שאברהם החידוש מה

הוא החידוש כשדים, באור האש בכבשן נשרף

שבערה ה' באהבת נשרף לא כשדים שאור

אבינו... ברוךבאברהם ר' להגאון בהם, שיש (חיים

.(144 עמוד לב

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



  
      



75וווואאאאזזזז ב אבינו אברה (והיאבהיות

אד מחטא 2023  ה השנה היתה

"לראשו)ה הקב"ה: מאת ציווי קיבל
אל אבי מית לדמ מארצ ל

"ארא אר א).האר יב, (בראשית 

החסידותוווופפפפייייררררששששוווו (ממעיניבתורת

פב): עמוד בראשית  החסידות

לו, ואמר אבינו לאברה התגלה הקב"ה
ההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,, עעעעבבבבוווודדדדתתתת ששששבבבבזזזזככככוווותתתת אאאאבבבבררררהההה לללל דדדדעעעע
ההההעעעעללללייייוווונננניייי אאאאתתתת ללללחחחחבבבברררר ההההאאאאפפפפששששררררוווותתתת ששששוווובבבב חחחחזזזזררררהההה

!!!!ווווההההתתתתחחחחתתתתוווונננניייימארצ ל ל' מעתה, ,ולכ
אר האר אל אבי מית לדמ
למסע אות שולח אני מעתה  'ארא
את תברר שתגיע מקו ובכל ,נדודי

,מקו שבאותו האלקיי 11הניצוצות

.לש השכינה השראת את ותמשי

הרש"בווווזזזזהההה לשו:(חשו א' יו היו)

ע"ה:ממממאאאאזזזז אבינו לאברה הקב"ה שאמר
"ויסע ונאמר: ,'מארצ ל ל'

הנגבה" ונסוע הלו יב,אבר (בראשית

הבירורי'.ט), 'סוד גגגגזזזזייייררררתתתתהחל פפפפיייי וווועעעעלללל
ללללממממססססעעעעייייוווו,,,, ההההאאאאדדדד ההההוווולללל ההההעעעעללללייייווווננננהההה ההההההההששששגגגגחחחחהההה
ההההצצצצררררייייככככיייי ההההאאאאללללקקקקיייייייי ששששההההננננייייצצצצווווצצצצוווותתתת בבבבממממקקקקוווו

....ללללגגגגאאאאווווללללתתתת ממממחחחחככככיייי יייידדדדוווו עעעעלללל ''''ללללההההתתתתבבבברררררררר''''

:וסיי

ההההצצצצדדדדייייקקקקייייה רואי זכה, ראיה בעלי שה
הבירורי נמצאי מקו באיזה

.בעצמ לש והולכי בבבבאאאאששששררררשלה וווואאאאייייללללוווו
ככככלללל עעעעייייללללתתתת ששששההההוווואאאא ההההקקקקבבבב""""הההה,,,, ההההרררריייי ,,,,ההההעעעע ללללההההממממוווו
ככככממממהההה ממממססססבבבבבבבב ההההססססייייבבבבוווותתתת,,,, ככככלללל ווווססססייייבבבבתתתת ההההעעעעייייללללוווותתתת
ההההווווטטטטללללהההה ששששבבבבוווו ללללממממקקקקוווו ששששייייבבבבוווואאאאוווו ווווססססייייבבבבוווותתתת עעעעייייללללוווותתתת

.'.'.'.'הההה''''בבבבייייררררוווורררריייי בבבבעעעעבבבבוווודדדדתתתת ההההעעעעבבבבוווודדדדהההה עעעעללללייייהההה

ל)אאאאזזזזמ מ מ מ  ל של הארו(מהציווי הסיפור החל
פרטית בהשגחה  היהודי נדודי של
למקומות והבאת תבל ברחבי 
ונשמות... ניצוצות לברר כדי מסויימי

לו:וווואאאאזזזז ואמר מלמד לאותו הרש"ב פנה

סיפר יצחקאייזיקמקאמרנא11. הגה"קרבי

א):זיע"א א, אופיר, רבי(כתם הגה"ק

מכפר הולך היה ימיו בתחילת מסמבואר, משה

אחיו עם נפגש אחת ופעם סחורה. ומוכר לכפר

אותו: ושאל מזידיטשוב, הירש צבי רבי הגה"ק

אניאחי, שלפרנסתי יודע אתה צבי, רבי

שאני ובשעה בכפרים, סחורות מוכר

נפלאה, בהארה נשמתי בי נדלק מנחה, מתפלל

להיות יכול זה והארהואיך טעות זה כל (ואולי

ליודעים)? כידוע נוגה, מקליפת

אחי.וענה מתמה אתה מה צבי: רבי לו

מחשבות עם תמיד הולך אתה הרי

הנפשות כל בך נדבקין ואז וטהורות, קדושות

צומח, בדומם, שם שיש הקדושה וניצוצי

ומדבר. חי

לפיוכאשר באמונה, במסחר עוסק אתה

קדושה עליך נוספת ההלכה, גדרי כל

להתפלל עומד שאתה בשעה ולכן, וטהרה.

בוערת אש כמו הניצוצין בך הארהנדלקין וזהו ,

לך! שיש

ז

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



  
       



ח)הגדולוווובבבבממממדדדדררררשששש יב, דרשו(בראשית
רב אמר  אהלה' 'וט :כ

כתיב 'אהלה' וקרי(בפסוק),חונא,
הזו) המילה את קוראי אנו זאת (ולמרות

מלמד שרה(הכתיב)'אהלו', אוהל שנטה
אהלו. נטה כ ואחר בתחילה

ההההדדדדההההייייררררההההווווההההייייייייננננוווו ששששלללל בבבבעעעעייייצצצצווווממממוווו ששששגגגג
ללללככככבבבבדדדד ששששככככחחחח ללללאאאא ההההוווואאאא ללללאאאאללללקקקקוווותתתת,,,,
ללללההההקקקקיייי ררררצצצצהההה ווווככככאאאאששששרררר ששששררררהההה....  אאאאששששתתתתוווו אאאאתתתת
ששששלללל ההההאאאאווווההההלללל אאאאתתתת תתתתחחחחייייללללהההה ההההקקקקיייי ההההאאאאווווההההלללל,,,, אאאאתתתת

ששששללללוווו.... ההההאאאאווווההההלללל אאאאתתתת ככככ וווואאאאחחחחרררר ששששררררהההה

חחחחייייצצצצווווננננייייווווההההככככבבבבוווודדדד ככככבבבבוווודדדד ההההייייהההה ללללאאאא ההההזזזזהההה
אאאאממממייייתתתתיייי ככככבבבבוווודדדד אאאאללללאאאא חחחחללללייייללללהההה,,,,
אאאאתתתת אאאאוווותתתתננננוווו ממממללללממממדדדד ההההפפפפססססווווקקקק ווווללללככככ פפפפננננייייממממיייי,,,,
עעעעצצצצ עעעעלללל ללללההההווווררררוווותתתת אאאאחחחחתתתת!!!! בבבבממממייייללללהההה זזזזהההה ככככלללל

ההההאאאאחחחחדדדדוווותתתת!!!!

בבבבססססוווופפפפווווווווההההככככבבבבוווודדדד ללללוווו ששששססססייייייייעעעע ההההייייאאאא ללללששששררררהההה ההההזזזזהההה
 ''''ההההגגגגהההה'''' ללללההההגגגגייייעעעע דדדדבבבברררר ללללממממדדדדתתתתששששלללל 

דדדדאאאאצצצצייייללללוווותתתת!...!...!...!... 14ההההחחחחססססדדדד

להשיגוווואאאאבבבבררררהההה בעבודתו המשי
ו"האת מהאותיות ההארות

הוי"ה... דש

להשם שאהבתו האהבה, במדת אברהם עבודת

בגילוי שהיתה עד כך כל בלבו בוערת היתה

ולא מציאותו, כל נעשית שזו היינו ממש, בנפשו

'מונהגת היתה שלא בנפשו נקודה שום היתה

להקב"ה'... אהבתו תורהע"י וליקוטי אור (תורה

רל). עמוד ב מועדים - מבוארת חסידות ע"פ

כתב זיע"א14. טאובר עזריאל רבי הגאון

לו) עמוד היהודי הבית - מחשבה (פרקי

האדם היות טוב "לא בתורה: נאמר וז"ל,

כנגדו עזר לו אעשה יח)...לבדו, ב, על(בראשית

ודבק אמו ואת אביו את איש יעזוב כן

אחד" לבשר והיו כד).באשתו, פסוק (שם

נזרלמרבית שהוא האדם, דוקא הפלא,

בתורה הוכתר ותכליתה, הבריאה

' טוב'',בתואר: החיים,לא בעלי שיתר בעוד

הדגים הקרקע, על החיפושית העץ, על הסנאי

כביכול, חן, נושאים המרחפים והפרפרים בים

שנאמר וכפי היוולדם, עם מיד הקב"ה בעיני

אשר כל את אלקים "וירא הבריאה: בסיום

מאודעשה טוב לא)."והנה א, (שם

תוקף.חכמינו בכל זו קביעה מעמידים ז"ל

הקדושה בגמרא חכמים שנו וכך

סב:): בלא(יבמות שרוי אשה, לו שאין אדם 'כל

חומה, בלא ברכה... בלא טובה, בלא שמחה,

תורה'. התורה,בלא השקפת פי על כלומר,

אינו הוא לגמרי. 'מופרך' הוא אשה ללא אדם

יבמות).אדם במסכת שם השאלה:(ראה ונשאלת

טוב'? 'לא האדם נברא מדוע

באשתוהתורה 'ודבק היא: התכלית כי כותבת

הדברים עדיין אך אחד'. לבשר והיו

'ודבק פירוש מה ראשית, דיים. מחוורים אינם

ויתירה להגיע? האדם על דביקות לאיזו באשתו'?

ביחס אלא דביקות, לשון בתורה מצאנו לא מזו,

תדבק" "ובו העולמים כל כ).לבורא י, ואם(דברים

לדביקות בקב"ה, דביקות בין הקשר מהו כן,

שהרי לרעיתו? ביחס אליה להגיע נדרש שהאדם

השוה וכבר זו. לשון התורה נוקטת בשניהם רק

הקדוש ע"א)הזוהר סב דף חוקת חדש, ביניהם:(זוהר

בשכינתא' אתדבק איתתא, נסיב נש בר 'דכד

הוא אשה, נושא אדם כאשר בשכינה).נדבק(תרגום:

  
       



ממממעעעעיייירררר''''ללללאאאאייייזזזזוווו ייייתתתתבבבברררר הההה'''' ההההבבבבייייאאאא ממממטטטטררררהההה
ללללעעעעיייירררר ווווייייללללננננאאאא בבבבחחחחבבבבלללל פפפפללללווווננננייייתתתת
בבבבששששבבבביייילללל ררררקקקק אאאא  חחחחררררססססוווו בבבבחחחחבבבבלללל פפפפללללווווננננייייתתתת
תתתתללללממממיייידדדדיייי לללל ללללההההזזזזממממיייי ייייככככוווולללל ההההייייהההה ההההממממללללממממדדדדוווותתתת,,,,
ווווההההאאאא ללללוווו,,,, בבבבססססממממוווו אאאאוווו ממממגגגגוווורררריייי בבבבממממקקקקוווו גגגג
גגגגבבבברררר ממממצצצצעעעעדדדדיייי ממממהההה'''' ככככיייי ללללבבבב אאאאלללל ששששממממתתתת
ככככדדדדיייי ווווזזזזהההה  פפפפננננייייממממייייתתתת ככככווווווווננננהההה בבבבששששבבבביייילללל ככככווווננננננננוווו

בבבבממממקקקקוווו ההההחחחחססססיייידדדדוווותתתת תתתתווווררררתתתת אאאאתתתת ששששתתתתפפפפררררסססס
...!...!...!...!ממממווווששששבבבב

ווווללללההההששששתתתתדדדדללללווווללללככככ ייייוווותתתתרררר ללללההההתתתתאאאאממממ עעעעלללליייי
ההההחחחחוווולללל!!!! בבבבייייממממיייי גגגג חחחחססססיייידדדדוווותתתת ללללללללממממדדדד

וווואאאאבבבבררררהההה'הפקאל' את לקח אבינו
...לדר ויצא

............ססססוווו אאאאיייי עעעעדדדד ללללממממדדדדררררגגגגהההה ממממממממדדדדררררגגגגהההה

קווווככככעו" נסיעתו: מסלול מתואר
וט אל, לבית דמ ההרה מ
 בו ,דמ והעי מ אל ית אהלה
אבר וע ה'.  וקרא לה' מזח

הגה" ונסע ט).הלח יב, (בראשית 

ווווההההגגגג,גשמיי מקומות ה הפשט שלפי
שה ביארו התורה בפנימיות

רוחניות, מדרגות כנגד ובשני12מכווני
מקומות, מספר מוזכרי האלו פסוקי

הל אבר 'וע נאמר: ולאחריה
מדת היא 'הגה'  הגה' ונסע
של נסיעותיו וכל דאצילות, החסד
החסד למדת להגיע היה אבינו אברה

13העליונה...

כלווווההההננננהההה תיאור המסעותבאמצע
מילי שני נתקעו הללו, הרוחניי
:המילי וה קשורות, לא שלכאורה

אהלה'. 'וט

וכידוע בתנ"ך,12. המוזכרים המקומות שכל

הם שבהם, הגשמית הכוונה מלבד

בספר באורך וראה רוחניים. מקומות מסמלים

המ"ב כל כיצד שהסביר מנוחה ברית הנורא

מסעי, פרשת בתחילת המוזכרים מסעות

בעולםהבריאה. השתלשלותהשפע כנגד מכוונים

ידוע, מידי13. יוצא מקרא שאין פי על דאף

האבות מעשי כל הרי שכןפשוטו, (וכל

המסופריםבתורה) רוחניותשלאלו עבודות רומזיםעל

הנגבה' ונסוע ש'הלוך דידן, בנידון הוא וכן האבות,

אברהם, של הרוחנית והנסיעה ההליכה על רומז

בעבודת ועולהממדרגהלמדרגה ונוסע הולך שהיה

'נגבה', לבחינת שהגיע עד החסד,השם מדת היא

אברהם, של מדתו לאלקות.שזוהי אהבה

שהיהוכל עד לעליה מעליה הולך היה כך

העליונה, זו בבחינתמרכבהממשלאהבה

ממש. בנפשו גילוי בבחינת שהיתה עד

מדרגות,באהבת הרבה יש גופא ה'

הן אבינו דאברהם וה'נסיעות'

שנעשה עד כך כל שנתעלה בקודש, עליותיו

העליונה. לאהבה ממש' 'מרכבה

ביטולד'מרכבה' בבחינת עבודה על מורה

בענין הוא וכך להקב"ה, מוחלט

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



  
       



ח)הגדולוווובבבבממממדדדדררררשששש יב, דרשו(בראשית
רב אמר  אהלה' 'וט :כ

כתיב 'אהלה' וקרי(בפסוק),חונא,
הזו) המילה את קוראי אנו זאת (ולמרות

מלמד שרה(הכתיב)'אהלו', אוהל שנטה
אהלו. נטה כ ואחר בתחילה

ההההדדדדההההייייררררההההווווההההייייייייננננוווו ששששלללל בבבבעעעעייייצצצצווווממממוווו ששששגגגג
ללללככככבבבבדדדד ששששככככחחחח ללללאאאא ההההוווואאאא ללללאאאאללללקקקקוווותתתת,,,,
ללללההההקקקקיייי ררררצצצצהההה ווווככככאאאאששששרררר ששששררררהההה....  אאאאששששתתתתוווו אאאאתתתת
ששששלללל ההההאאאאווווההההלללל אאאאתתתת תתתתחחחחייייללללהההה ההההקקקקיייי ההההאאאאווווההההלללל,,,, אאאאתתתת

ששששללללוווו.... ההההאאאאווווההההלללל אאאאתתתת ככככ וווואאאאחחחחרררר ששששררררהההה

חחחחייייצצצצווווננננייייווווההההככככבבבבוווודדדד ככככבבבבוווודדדד ההההייייהההה ללללאאאא ההההזזזזהההה
אאאאממממייייתתתתיייי ככככבבבבוווודדדד אאאאללללאאאא חחחחללללייייללללהההה,,,,
אאאאתתתת אאאאוווותתתתננננוווו ממממללללממממדדדד ההההפפפפססססווווקקקק ווווללללככככ פפפפננננייייממממיייי,,,,
עעעעצצצצ עעעעלללל ללללההההווווררררוווותתתת אאאאחחחחתתתת!!!! בבבבממממייייללללהההה זזזזהההה ככככלללל

ההההאאאאחחחחדדדדוווותתתת!!!!

בבבבססססוווופפפפווווווווההההככככבבבבוווודדדד ללללוווו ששששססססייייייייעעעע ההההייייאאאא ללללששששררררהההה ההההזזזזהההה
 ''''ההההגגגגהההה'''' ללללההההגגגגייייעעעע דדדדבבבברררר ללללממממדדדדתתתתששששלללל 

דדדדאאאאצצצצייייללללוווותתתת!...!...!...!... 14ההההחחחחססססדדדד

להשיגוווואאאאבבבבררררהההה בעבודתו המשי
ו"האת מהאותיות ההארות

הוי"ה... דש

להשם שאהבתו האהבה, במדת אברהם עבודת

בגילוי שהיתה עד כך כל בלבו בוערת היתה

ולא מציאותו, כל נעשית שזו היינו ממש, בנפשו

'מונהגת היתה שלא בנפשו נקודה שום היתה

להקב"ה'... אהבתו תורהע"י וליקוטי אור (תורה

רל). עמוד ב מועדים - מבוארת חסידות ע"פ

כתב זיע"א14. טאובר עזריאל רבי הגאון

לו) עמוד היהודי הבית - מחשבה (פרקי

האדם היות טוב "לא בתורה: נאמר וז"ל,

כנגדו עזר לו אעשה יח)...לבדו, ב, על(בראשית

ודבק אמו ואת אביו את איש יעזוב כן

אחד" לבשר והיו כד).באשתו, פסוק (שם

נזרלמרבית שהוא האדם, דוקא הפלא,

בתורה הוכתר ותכליתה, הבריאה

' טוב'',בתואר: החיים,לא בעלי שיתר בעוד

הדגים הקרקע, על החיפושית העץ, על הסנאי

כביכול, חן, נושאים המרחפים והפרפרים בים

שנאמר וכפי היוולדם, עם מיד הקב"ה בעיני

אשר כל את אלקים "וירא הבריאה: בסיום

מאודעשה טוב לא)."והנה א, (שם

תוקף.חכמינו בכל זו קביעה מעמידים ז"ל

הקדושה בגמרא חכמים שנו וכך

סב:): בלא(יבמות שרוי אשה, לו שאין אדם 'כל

חומה, בלא ברכה... בלא טובה, בלא שמחה,

תורה'. התורה,בלא השקפת פי על כלומר,

אינו הוא לגמרי. 'מופרך' הוא אשה ללא אדם

יבמות).אדם במסכת שם השאלה:(ראה ונשאלת

טוב'? 'לא האדם נברא מדוע

באשתוהתורה 'ודבק היא: התכלית כי כותבת

הדברים עדיין אך אחד'. לבשר והיו

'ודבק פירוש מה ראשית, דיים. מחוורים אינם

ויתירה להגיע? האדם על דביקות לאיזו באשתו'?

ביחס אלא דביקות, לשון בתורה מצאנו לא מזו,

תדבק" "ובו העולמים כל כ).לבורא י, ואם(דברים

לדביקות בקב"ה, דביקות בין הקשר מהו כן,

שהרי לרעיתו? ביחס אליה להגיע נדרש שהאדם

השוה וכבר זו. לשון התורה נוקטת בשניהם רק

הקדוש ע"א)הזוהר סב דף חוקת חדש, ביניהם:(זוהר

בשכינתא' אתדבק איתתא, נסיב נש בר 'דכד

הוא אשה, נושא אדם כאשר בשכינה).נדבק(תרגום:

ז

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



  
      



לאות זוכי ה בת, וכשנולדת הוי"ה. ש
הש כל ואז הוי"ה, ש של אחרונה ה'

הזוג. בני על שורה  הוי"ה  הקדוש

אאאאלה שיוולדו עד הזוג בני יעשו מה
הקדושי חז"ל תיקנו לכ ובת, ב

כתב אותיות זה כתובה כי  ווווהההה....'כתובה'
הארה מקבלי הכתובה ידי שעל

ו"ה. מאותיות

כאשרוווועעעעלללל :כא ג לפרש נוכל זה פי
יצחק בנ ושרה לאברה נולד
בת לה נולדה וכאשר ו', לאות זכו
אחרונה ה' מהאות להארה זכו 'בכל'

הוי"ה. 15דש

ישראלווווהההה'''' ע כל את יזכה
ש מאותיות הארות לקבל

בשלימות. הוי"ה

כך החסיד15. יהודה רבי גימטריאותכתב (ספר

צד) אברהםאות את ברך "וה' וז"ל:

א)...בכל" כד, את(בראשית ברך 'וה' וזהו

ורבו... פרו משרה שקיים - בכל' אברהם

תוספותאמנם ד"הדעת קמא. בתרא (בבא

השני) בתירוצם בתהבת, היתה שבכל

ולא לו היתה מהגר וז"ל: הגר. של

משרה...

נולדהודע, שבכל הסוברים שאותם

קודם נולדה היא אם חולקים משרה,

מקום כאן ואין יצחק... אחרי או יצחק

להאריך.

  
      



ההההששששללללייייממממוווותתתת ססססוווודדדד וווובבבבתתתת בבבב

הנישואיחחחחללללקקקק מתהלי נפרד בלתי
ואסור הכתובה. כתיבת הוא
כתובה. ללא אשתו ע לשהות לאד

לקיימהווווההההננננהההה,,,, וצרי ההלכה, היא זו
כפשוטה.

אאאאיור רבינו עט"ר מארי מאבא שמענו
דר על שביאר זיע"א אברגל מיכאל
ואות הבעל, על שורה י' אות :כ הדרש
כשה כ ואחר האשה. על שורה ה'
של ו' לאות זוכי ה ,ב לה ונולד זוכי

'והיוכמו בתורה: קרויה הדביקות צורת כן,

ביטוי? לידי בא הדבר היכן אחד'. לבשר

לימותרביםמובאיםבחז"לאודותהשביטויים

ידי על האדם קונה אותה הגדולה

אלו:הנישואין. חז"ל מדברי חלק נציין

אותומי מביאים הנישואין חיי שזוכה,

ביניהם'.ל  'שכינה בבחינת עצומה שלימות

עשרהעוד לשתים זוכה שהאדם שם, מובא

שמחה ב. טובה א. נישואיו: ביום מתנות

תורה ז. כפרה ו. עזרה ה. שלום ד. ברכה ג.

כבוד. יב. עושר יא. רצון י. חיים ט. חכמה ח.

נישואיו בעת זוכה הוא מדוע השאלה, ונשאלת

מהודביקותל  רבות? כה ולמתנות בשכינה

לכאורה אלו, לכל שמביאים בנישואין המיוחד

אחרים. טובים מעשים מעשיית יותר

הנישואיןזאת בנין לברר: הראוי מן ועוד,

ניתן כיצד לנצח. בנין עד', עדי 'בנין הוא

נצחי? קשר הוא הזוג בני בין שהקשר להבין

קצובות? ששנותיהם ודם בשר הם והרי

שחיילצערנו, רבים, נשואים אנשים ישנם

לעול עבורם הופכים הנישואין

להשתדל האדם על התורה השקפת פי על ולמטרד.

לקיצם. יגיעו לא שלו הנישואין שחיי כחו בכל

אחרון, כצעד הגירושין את רואה הקדושה התורה

חכמים שנו צ:):וכך אשתו(גיטין המגרש 'כל

ושוב דמעות'. עליו מוריד מזבח אפילו ראשונה,

הם אם זה? בצעד כך כל נורא מה להבין עלינו

לדרכו? אחד כל ילך שלא מדוע מסתדרים אינם

מוטלתיתר התורה, השקפת פי על כן, על

יכול אינו הוא להינשא. האדם על חובה

שכתב וכפי ה'עזר', בלי לחיות יוכל כי לטעון

העזר)הב"ח אבן חלק וז"ל:(ריש

בדעתם'לפי מעלים אדם בני קצת שנמצאים

את לי עשה דלטובתי כיון המשובשת,

האדם היות טוב 'לא שנאמר: כמו העזר,

חפץ אני אין הנה, כנגדו'. עזר לו אעשה לבדו,

טובה יותר לדעתו כי בה, אפשי ואי זו בטובה

עזר לו וממציא אשה, בלא כשישב לו הוא

כן, ועל בנפשו. קשורה נפשו אשר אח, או בריע

יתברך הוא כי אמר, הלב, מן זה טעות להוציא

של לבו כמחשבת לא עזר, שהוא מה היודע

כנגדו'. עזר לו להמציא בדעתו הטועה אדם

רקלמדנו, כי הב"ח רבינו של מדבריו איפוא,

לאדם, 'עזר' להוות יכולה האשה

מדוע להבין: יש ושוב 'לבדו'. נשאר הוא ובלעדיה

אשר כלבבו, חבר האדם ימצא אם הוא טוב לא

בזה. שהאריך מה שם ראה בנפשו?... קשורה נפשו

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



  
      



לאות זוכי ה בת, וכשנולדת הוי"ה. ש
הש כל ואז הוי"ה, ש של אחרונה ה'

הזוג. בני על שורה  הוי"ה  הקדוש

אאאאלה שיוולדו עד הזוג בני יעשו מה
הקדושי חז"ל תיקנו לכ ובת, ב

כתב אותיות זה כתובה כי  ווווהההה....'כתובה'
הארה מקבלי הכתובה ידי שעל

ו"ה. מאותיות

כאשרוווועעעעלללל :כא ג לפרש נוכל זה פי
יצחק בנ ושרה לאברה נולד
בת לה נולדה וכאשר ו', לאות זכו
אחרונה ה' מהאות להארה זכו 'בכל'

הוי"ה. 15דש

ישראלווווהההה'''' ע כל את יזכה
ש מאותיות הארות לקבל

בשלימות. הוי"ה

כך החסיד15. יהודה רבי גימטריאותכתב (ספר

צד) אברהםאות את ברך "וה' וז"ל:

א)...בכל" כד, את(בראשית ברך 'וה' וזהו

ורבו... פרו משרה שקיים - בכל' אברהם

תוספותאמנם ד"הדעת קמא. בתרא (בבא

השני) בתירוצם בתהבת, היתה שבכל

ולא לו היתה מהגר וז"ל: הגר. של

משרה...

נולדהודע, שבכל הסוברים שאותם

קודם נולדה היא אם חולקים משרה,

מקום כאן ואין יצחק... אחרי או יצחק

להאריך.

ז

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



  
       



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

בגילויאאאא.... בו שיתגלה כדי העול את ברא הקב"ה

ש בסוד הוא הגילוי עיקר והנה .ועצו רב

ייייההההוווודדדדיייי'הוי"ה'. ששששככככאאאאששששרררר בבבבררררצצצצווווננננוווו,,,, עעעעללללהההה ככככ ווווההההננננהההה,,,,

ההההגגגגששששממממייייוווותתתת אאאאתתתת ווווללללההההפפפפוווו ההההחחחחווווממממרררר אאאאתתתת ללללזזזזככככ ייייזזזזככככהההה

ההההבבבבאאאא.... ללללעעעעוווולללל ההההזזזזהההה ההההעעעעוווולללל בבבביייי ווווללללחחחחבבבברררר ללללררררווווחחחחננננייייוווותתתת,,,,

ההההוווויייי""""הההה.... שששש ללללגגגגייייללללוווויייי ייייגגגגררררוווו בכלליותההההוווואאאא והנה,

זו. בעבודה מרכזיי שלבי ארבעה ישנ

לעסוקבבבב.... זוכה יהודי כאשר  הראשו השלב

הוא אזי עצמו, את ולזכ לשמה בתורה

שתשרה וזוכה ,הגו ע הנשמה לחיבור זוכה

אות הוי"ה.ייייוווו""""דדדדעליו ש של

הנישואי,גגגג.... בשעת קורה  השני ששששההההייייאאאאהשלב

ההההששששננננייייהההה,,,, בבבבפפפפעעעע בבבבגגגגוווו ההההננננששששממממהההה יייירררריייידדדדתתתת שאזיככככממממוווו

דהוי"ה. ראשונה ה' מש הארה לקבל זוכה הוא

ה'דדדד.... מש להארה לזכות כדי לדעת, חשוב ,א

לחיות חייבי ההארות, שאר לכל וממילא

בית בשלו חיי כאשר רק כי בית. בשלו

הרוחניות, ע הגשמיות להתחבר יכולה אמיתי

האות את הוי"ה.(ראשונה)הההה''''ולגלות ש של

ממממבבבבננננייייהההה.... אאאאחחחחדדדד ככככלללל צצצצרררריייי בבבבייייתתתת,,,, בבבבששששללללוווו ללללחחחחייייוווותתתת ווווככככדדדדיייי

ששששללללוווו.... ווווההההתתתתפפפפקקקקיייידדדד ההההששששללללייייחחחחוווותתתת אאאאתתתת ללללההההככככיייירררר עלההההזזזזווווגגגג

הרוחני השפע של הצינור שהוא לדעת האיש

הברכה של הצינור היא והאשה הבית, של

אחד משלימי ה וכאשר הבית. של והפרנסה

בבית. השכינה שורה  השני את

המשמשיוווו.... מלכי שני כמו ה והאשה האיש

עולמות בשני ומלכות ,כתרי בשני

ושני שוני תפקידי שני לה ויש .משלה

נפרדות מעלות שתי לה יש .שוני זכויות סוגי

ששששאאאאייייונכבדות. ווווממממעעעעללללוווותתתת ייייתתתתררררווווננננוווותתתת יייישששש אאאאחחחחדדדד ווווללללככככלללל

אאאאתתתת אאאאחחחחדדדד ללללההההששששלללליייי זזזזהההה ששששללללהההה ווווההההתתתתפפפפקקקקיייידדדד ללללששששנננניייי....

אאאאחחחחדדדד.... ללללבבבבששששרררר ווווללללההההייייוווותתתת ללללההההפפפפוווו ההההששששנננניייי,,,,

קשה.זזזז.... לעבוד. צרי הזו לשלימות לזכות כדי

ללללששששוווותתתתפפפפוווותתתת ללללתתתתררררוווו חחחחייייייייבבבב ההההזזזזווווגגגג ממממבבבבנננניייי אאאאחחחחדדדד ווווככככלללל

ווווההההההההבבבבננננהההה,,,, ההההננננככככווווננננוווותתתת ממממייייררררבבבב אאאאתתתת הכרתההההזזזזוווו תו

ומתו ,המיני שני בי והתכונות האופי הבדלי

מיוחדת. לשלימות הזוג בני זוכי כ

הזוגחחחח.... בני זוכי כאשר  השלישי ווווננננווווללללדדדדהשלב

בבבב ללללההההמש להארה זוכי ה הוי"ה.וווו''''אזי דש

הזוגטטטט.... בני זוכי כאשר  הרביעי השלב

בבבבתתתת ללללהההה משווווננננווווללללדדדדתתתת להארה זוכי ה אזי

הוי"ה.הההה'''' דש אחרונה

ההההאאאאררררוווותתתתווווהההה'''' ללללקקקקבבבבלללל ייייששששרררראאאאלללל עעעע ככככלללל אאאאתתתת ייייזזזזככככהההה

בבבבששששללללייייממממוווותתתת.... ההההוווויייי""""הההה שששש ממממאאאאוווותתתתייייוווותתתת

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

עכשיו לא ניכרים ההבדלים בין אלו שמשכימים 
להתפלל בנץ החמה לבין אלו שמתפללים בשעה 
כשיגדלו  שנים  כמה  בעוד  אך  יותר,  מאוחרת 
בין  העצום  ההבדל  ניכר  יהיה  שלהם,  הילדים 
שמשכימים  אלה  של  הילדים  והצלחת  קדושת 
קודם עלות השחר כדברי השו"ע )א,א(, מטהרים 
בנץ  להתפלל  ובאים  מקווה  בטבילת  גופם  את 

החמה, לבין ילדיהם של האחרים.

ועל  שלהם  השינה  על  שוויתרו  אלה  כל 
בנץ,  לתפילה  להגיע  בשביל  שלהם  התענוגות 
בתניא,  או  בגמרא  שיעור  לשמוע  כך  ואחר 
יתקיים בהם מאמר הכתוב "וחי בהם" )ויקרא י"ח( 
ולזרעם  להם  תשפיע  הקדושה  שהתורה  דהיינו 

אחריהם שפע של חיות וקדושה.

פרשת לך לך
י' מרחשון התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

17:4918:3719:17 באר שבע
17:4818:3719:15תל אביב

17:4718:3519:13חיפה
17:5918:4919:29אילת

17:5118:4019:19ירושלים
17:31ירושלים 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


