
בס"ד, בית מדרש המאי"ר לארץ | גליון 209

08-37-40-200

 שביבי אור מתורתו האדירה והנדירה
של הצדיק רבינו יורם מיכאל אברג'ל זיע"א

 ערוך על פי שיעוריו של בנו ממשיך דרכו ואורו
 הרה"ג רבינו ישראל אברג'ל שליט"א
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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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וירא וירא וירא וירא  פרשת פרשת פרשת פרשת 

תמכרנה תמכרנה תמכרנה תמכרנה  לא לא לא לא  ומכורומכורומכורומכור

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

המחבר), ברשות הועתק  וז"ל:קכה

הנודע,בבבבבבבבייייתתתת הגאו של דינו
אבד"ק ,אורנשטיי יעקב רבי
יעקב', ה'ישועות בעל לבובלמברג,
תלמיד יהודי הירש, נפתלי ר' שימש
על כמפקח ,אלקי וירא חכ

.העירובי

החמישיממממדדדדיייי מיו החל בשבוע, שבוע
היה מסבב ,היו חצות לאחר בשבת
למברג, לעיר סחור סחור הירש נפתלי ר'
המכתרי העירוב חוטי על עינו לשו
וא כתיקונ ה שלמי א העיר, את
שרשאי כדי במזיד, או בשוגג הוזקו לא
מרשות בתוכה לטלטל העיר בני יהיו
בשאר ואילו .חכמי כתקנת לרשות
אלא מתעסק הוא אי השבוע, ימות
אומנותו, תורתו בלבד, התורה בעסק
הלכה. של אמות ד' אלא בעולמו לו ואי

בניההההוווואאאאיייילללל לפרנסת יד שולח היה ולא
מועט פרס אותו מלבד ביתו,
תמורת הקהל מקופת מקבל שהיה
הרחבות היתה ,העירובי על פיקוחו

צנע למודי היו ביתו ובני והלאה, מביתו
זכה הוא למזלו א במועט. והסתפקות
תורתו לימוד את שהעריצה חיל, באשת
בפרנסת לסייע היא א והשתדלה
כדי די היה לא בכ ג אול הבית,

דוחקו. מכלל מצב את להוציא

הירשבבבבדדדד נפתלי ר' של בנותיו החלו בבד,
הבכירה הגיעה .לפרק מגיעות
שלא מפני שנתה, עליה ועברה לפרקה,
לא בעבורה. נדוניא כדי אביה יד השיגה
הצעירה אליה ונצטרפה מרובה, זמ יצא
ג אליה הצטרפה  הבאה בשנה ממנה.
היו כבר  מכ שלאחר בשנה השלישית.

אביהארבע בבית יושבות בוגרות, בנותיו
לבוא. הבוששת קינ בנות לעת ומצפות

המדינות,בבבבעעעעתתתת באות היה נוהג ההיא,
היתה לשמצה. הידוע הנרות' 'מס
שגזרה הרעות הגזירות מ אחת זו
,היהודיי התושבי על הרשעה מלכות
צואר על השעבוד עול להכביד כדי

...קומת את לכפו וכדי

מסתתתתווווככככננננהההה להטיל היה, גזירה אותה של
היהודי שמדליקי ונר נר כל על
זה היה ולא המלכה. שבת לכבוד בבתיה
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תורתו לימוד את שהעריצה חיל, באשת
בפרנסת לסייע היא א והשתדלה
כדי די היה לא בכ ג אול הבית,

דוחקו. מכלל מצב את להוציא

הירשבבבבדדדד נפתלי ר' של בנותיו החלו בבד,
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...קומת את לכפו וכדי

מסתתתתווווככככננננהההה להטיל היה, גזירה אותה של
היהודי שמדליקי ונר נר כל על
זה היה ולא המלכה. שבת לכבוד בבתיה

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.



  
    



ממנו מתרחקי והיו ישראל, שונאי ככל
קשת. כמטחוי הרחק וממחיצתו

ר'ייייוווו עשה היה, בשבת וחמישי אחד,
כמנהגו, דרכו, את הירש נפתלי
בעודו סחור. סחור העיר עירוב את לבקר
העירוב בחוט ומעיי ש אי לו פוסע
לפתע שמע לכלונסאות, מעל המתנוסס
ראשו את משהסב מאחוריו. לו קורא קול
פרחה ולא כמעט הקורא, הקול עבר אל
אותו מאשר אחר לא זה היה ממנו: נשמתו
על ניצב אשר הראשי, המכס גובה האיש,
הירש נפתלי לר' לו והחוה ביתו גזוזטרת

למעונו. אליו ויעלה שיטרח באצבעו,

וברכיוחחחחרררר סחרחר כשראשו כולו, 
את העירובי מפקח שר פקות,
של למעונו המוביל המעלות בגר רגליו
א אילו שד. כפאו כאילו המכס, גובה
נפשו, על ונס רגליו את היה נושא יכול,

ע בפני פני להפגש רשעמבלי אותו
שכבר מכיו ,אול רעה. שפגיעתו ערי
אי לעלות, קראו וכבר במצודתו עלה
.מכ עצמו את לפטור לו היה אפשר

ממלמלעעעעדדדד פיו היה ועולה, מטפס שהוא
ושל רחמי של פסוקי הר ללא
רע. ופגע ומשחית שט כל מפני שמירה,
מלאי חושיו וכל כקורנס, הול היה לבו
גבר מי ,שכ הבאות, מפני וחרדה אימה
במזימותיו?! רשע אותו צופ מה וידע,

הראשיללללההההפפפפתתתתעעעעתתתתוווו הגובה קיבל רבה, כי
מרובה, בחביבות פניו את
עליה. לישב נאה כורסה לפניו והציע

'צופה''''ששששממממעעעענננניייי  ואמר הלה פתח  אדוני'
בשבוע, שבוע מדי אני, ומביט
לעיי הקבוע בסיבוב גזוזטרתי, מעל
עיני ריסי מבי העירוב. חוטי את ולבחו
אתהמצוה רבהמקיי אמונה שמתו ניכר,
העליו בעול שכר ספק ובלי ,שביד זו
להציע נפשי את יש ,לפיכ מאוד. הרבה
בצידה: שכרה שמת נאה, עסקה בפני

בוגרות''''ייייוווודדדדעעעע בנות ארבע כי ,ב אני
ליו ומצפות יושבות ,בבית ל
ריקה יד ,ואביו בטל ואתה, ,חופת
לה להקציב מספקת ואינה כל, אי
כדר מסחר נסחרה איפוא, הבה, נדוניא.
מצות את כיו מכרה :יהודאי גוברי
כעת ,יד על מונה הנני ואני לי, זאת
,ותקילי טבי זהובי סכו אתר, על
שתי בעבור לנדוניא ל יספיקו אשר

,למלבושימבנותי ,נישואיה להוצאות
והותר!' כבוד

אזניוייייווווששששבבבב פעור, בפה הירש נפתלי ר' היה
הלה, מפי היוצא הגה לכל כרויות
מאמי ואינו מאמי  עמו בל לבו אול
כי ,יתכ אכ כלו שומעות. שאזניו למה
בשכר רשע אותו של נפשו לפתע, חשקה,
עד ג של קדירה ציקי שמא מצוות?! של

ממנה?! לטעו מתאוה והוא הריח,

  
    



גדולי סכומי אשל כי ,בכ מה מסשל
המסי יתר אל ספבהת אשר ,והגוני
ראשי על היו מוטלי שכבר והארנוניות,
נשוא. לבלי עד ולחצו העיקו ,היהודי

מימותייייששששרררראאאאלללל ביד ומנהג ,ה קדושי
לכבוד נרות בריבוי להדר עול
להנות היו חפצי לא אבל קודש, שבת
מפרוטותיה הרשע שלטו את כ כל
,עולליה מפיות הנחסכות הדלות,
בכל הגובי על היו מערימי ,הלכ
א כי המס מעלי היו ולא ,דרכי מיני

בלבד. שני או אחד נר בעד

השלטונות,ככככאאאאששששרררר לאזני הדבר גונב
.המערימי כנגד עצה וטיכסו ישבו

גבייתממממהההה את והחכירו עמדו  עשו?
ומילתא דייקא. יהודיי לגובי המס
ה עמ בתו שהללו לפי בטעמא,
אי ושוב ,היהודי רחובות בתו ,יושבי
ולהעלי עליה להערי יהיה אפשר

המלא. הנרות מספר את מעיניה

בדבר,ווווממממפפפפנננניייי נוגעי הללו הגובי שהיו
נושי נעשו ,חכירת מחמת
את להעלות היהודי באחיה ונוגשי
וללא כחל ללא בשלימותו, מסיה חוק
מוסרי א שהיו אלא עוד, ולא שרק.
שתפסו אימת כל למלכות, ומלשיני
את שיל ולא הנרות במני שכיזב יהודי
מלכא, בי קורצא אוכלי והיו כתקנו, המס

ומבקשי בדבר נאמני היהודי שאי
המס. מחובת להשתמט אמתלאות

נוחהממממוווובבבב היתה לא חכמי רוח כי מאליו,
לא ,ככול רוב ,ואכ ,גובי מאות

ולאב  ,נכתבי היו גמורי צדיקי של ספר
גדולי ידי על ונזופי געורי נמצאו אחת
.והמקולקלי הרעי מעשיה על ישראל,

ונזיפות גערות אלו היו ענותאיברא, בקול
של מוראה מפני שהרי גרידא, חלושה
עליה לבוא היה נית לא מלכות,
רגליה את ולדחוק ובתרמילי במקלות
שסו לפי וחזקה, רמה ביד הקהל מתו
השלטונות, כפקידי היו חשובי סו
ליל מה אחד של בלבו עולה ואלמלי
גערה אותה על לרשות, הרב את ולמסור
הרב של דינו היה נגמר מיד  בו שגער

חלילה. במלכות, כמורד

גובהעעעעלללל היה ממונה במדינה, הגובי כל
היה ומדורו המלכות, מטע ראשי
היה, ישראל מזרע הוא א למברג. בעיר
כגרועי השחית מדותיו את אבל
יתר היו וחטאי שרעי ככל שבאומות.
ברשעו עליה עולה הוא היה ,הגובי
בעיני ונמאס נבזה שהיה ומתו .בכפלי
הדת מקיו מתרחק א החל עמו, בני
עד לגמרי, עול פורק ונעשה והמצוות,
אפילו הכנסת בבית פני מראה היה שלא
מביטי הקודש קהל והיו .הכיפורי ביו
שונא בו ורואי כמנודה האיש אותו אחרי

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



  
    



ממנו מתרחקי והיו ישראל, שונאי ככל
קשת. כמטחוי הרחק וממחיצתו

ר'ייייוווו עשה היה, בשבת וחמישי אחד,
כמנהגו, דרכו, את הירש נפתלי
בעודו סחור. סחור העיר עירוב את לבקר
העירוב בחוט ומעיי ש אי לו פוסע
לפתע שמע לכלונסאות, מעל המתנוסס
ראשו את משהסב מאחוריו. לו קורא קול
פרחה ולא כמעט הקורא, הקול עבר אל
אותו מאשר אחר לא זה היה ממנו: נשמתו
על ניצב אשר הראשי, המכס גובה האיש,
הירש נפתלי לר' לו והחוה ביתו גזוזטרת

למעונו. אליו ויעלה שיטרח באצבעו,

וברכיוחחחחרררר סחרחר כשראשו כולו, 
את העירובי מפקח שר פקות,
של למעונו המוביל המעלות בגר רגליו
א אילו שד. כפאו כאילו המכס, גובה
נפשו, על ונס רגליו את היה נושא יכול,

ע בפני פני להפגש רשעמבלי אותו
שכבר מכיו ,אול רעה. שפגיעתו ערי
אי לעלות, קראו וכבר במצודתו עלה
.מכ עצמו את לפטור לו היה אפשר

ממלמלעעעעדדדד פיו היה ועולה, מטפס שהוא
ושל רחמי של פסוקי הר ללא
רע. ופגע ומשחית שט כל מפני שמירה,
מלאי חושיו וכל כקורנס, הול היה לבו
גבר מי ,שכ הבאות, מפני וחרדה אימה
במזימותיו?! רשע אותו צופ מה וידע,

הראשיללללההההפפפפתתתתעעעעתתתתוווו הגובה קיבל רבה, כי
מרובה, בחביבות פניו את
עליה. לישב נאה כורסה לפניו והציע

'צופה''''ששששממממעעעענננניייי  ואמר הלה פתח  אדוני'
בשבוע, שבוע מדי אני, ומביט
לעיי הקבוע בסיבוב גזוזטרתי, מעל
עיני ריסי מבי העירוב. חוטי את ולבחו
אתהמצוה רבהמקיי אמונה שמתו ניכר,
העליו בעול שכר ספק ובלי ,שביד זו
להציע נפשי את יש ,לפיכ מאוד. הרבה
בצידה: שכרה שמת נאה, עסקה בפני

בוגרות''''ייייוווודדדדעעעע בנות ארבע כי ,ב אני
ליו ומצפות יושבות ,בבית ל
ריקה יד ,ואביו בטל ואתה, ,חופת
לה להקציב מספקת ואינה כל, אי
כדר מסחר נסחרה איפוא, הבה, נדוניא.
מצות את כיו מכרה :יהודאי גוברי
כעת ,יד על מונה הנני ואני לי, זאת
,ותקילי טבי זהובי סכו אתר, על
שתי בעבור לנדוניא ל יספיקו אשר

,למלבושימבנותי ,נישואיה להוצאות
והותר!' כבוד

אזניוייייווווששששבבבב פעור, בפה הירש נפתלי ר' היה
הלה, מפי היוצא הגה לכל כרויות
מאמי ואינו מאמי  עמו בל לבו אול
כי ,יתכ אכ כלו שומעות. שאזניו למה
בשכר רשע אותו של נפשו לפתע, חשקה,
עד ג של קדירה ציקי שמא מצוות?! של

ממנה?! לטעו מתאוה והוא הריח,

  
    



גדולי סכומי אשל כי ,בכ מה מסשל
המסי יתר אל ספבהת אשר ,והגוני
ראשי על היו מוטלי שכבר והארנוניות,
נשוא. לבלי עד ולחצו העיקו ,היהודי

מימותייייששששרררראאאאלללל ביד ומנהג ,ה קדושי
לכבוד נרות בריבוי להדר עול
להנות היו חפצי לא אבל קודש, שבת
מפרוטותיה הרשע שלטו את כ כל
,עולליה מפיות הנחסכות הדלות,
בכל הגובי על היו מערימי ,הלכ
א כי המס מעלי היו ולא ,דרכי מיני

בלבד. שני או אחד נר בעד

השלטונות,ככככאאאאששששרררר לאזני הדבר גונב
.המערימי כנגד עצה וטיכסו ישבו

גבייתממממהההה את והחכירו עמדו  עשו?
ומילתא דייקא. יהודיי לגובי המס
ה עמ בתו שהללו לפי בטעמא,
אי ושוב ,היהודי רחובות בתו ,יושבי
ולהעלי עליה להערי יהיה אפשר

המלא. הנרות מספר את מעיניה

בדבר,ווווממממפפפפנננניייי נוגעי הללו הגובי שהיו
נושי נעשו ,חכירת מחמת
את להעלות היהודי באחיה ונוגשי
וללא כחל ללא בשלימותו, מסיה חוק
מוסרי א שהיו אלא עוד, ולא שרק.
שתפסו אימת כל למלכות, ומלשיני
את שיל ולא הנרות במני שכיזב יהודי
מלכא, בי קורצא אוכלי והיו כתקנו, המס

ומבקשי בדבר נאמני היהודי שאי
המס. מחובת להשתמט אמתלאות

נוחהממממוווובבבב היתה לא חכמי רוח כי מאליו,
לא ,ככול רוב ,ואכ ,גובי מאות

ולאב  ,נכתבי היו גמורי צדיקי של ספר
גדולי ידי על ונזופי געורי נמצאו אחת
.והמקולקלי הרעי מעשיה על ישראל,

ונזיפות גערות אלו היו ענותאיברא, בקול
של מוראה מפני שהרי גרידא, חלושה
עליה לבוא היה נית לא מלכות,
רגליה את ולדחוק ובתרמילי במקלות
שסו לפי וחזקה, רמה ביד הקהל מתו
השלטונות, כפקידי היו חשובי סו
ליל מה אחד של בלבו עולה ואלמלי
גערה אותה על לרשות, הרב את ולמסור
הרב של דינו היה נגמר מיד  בו שגער

חלילה. במלכות, כמורד

גובהעעעעלללל היה ממונה במדינה, הגובי כל
היה ומדורו המלכות, מטע ראשי
היה, ישראל מזרע הוא א למברג. בעיר
כגרועי השחית מדותיו את אבל
יתר היו וחטאי שרעי ככל שבאומות.
ברשעו עליה עולה הוא היה ,הגובי
בעיני ונמאס נבזה שהיה ומתו .בכפלי
הדת מקיו מתרחק א החל עמו, בני
עד לגמרי, עול פורק ונעשה והמצוות,
אפילו הכנסת בבית פני מראה היה שלא
מביטי הקודש קהל והיו .הכיפורי ביו
שונא בו ורואי כמנודה האיש אותו אחרי

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.



  
    



תלמי.הירש. תלמי הר מצחו נחרש
מחשבותיו. עמקו ומאוד

''''דדדדבבבברררר ואמר לבסו הגאו נענה  זה'
שוב ורב. גדול דעת שיקול טעו'
תצא בטר הבא, החמישי ביו אלי נא
ה', ובעזרת ,העירובי על ולפקח לסייר
המכס!' לגובה תענה אשר את אז ל אשיב

הדברההההבבבבטטטטחחחחתתתתוווו את לשקול הרב, של
יענה, אשר את לו ולהורות
נפתלי ר' של הנבוכה דעתו את הניחה
ובטוח. סמו עצמו הרגיש והוא הירש,
בידי מעתה מופקדת ספיקו התרת כי

נאמנות.

ושקלששששבבבבוווועעעע בדעתו הגאו היפ תמי
אשר עד ושקול, חזור הדבר את
תשובתו. את לקבל הירש נפתלי ר' נכנס

אשר''''ההההססססככככתתתת את תבי בי ושמע,
להשיב הגאו פתח  '!לפני

רז: רווי לואט בקול לו,

שפע''''הההה מלבד כי זר, ולא ל ידוע בוודאי
הקדושה ממקור ובא הנשפע החיות
אי שמו. וברו הוא ברו העליונה.
וכל כלל, בעול חיות שו במציאות
ובאשר העולמות בכל והנמצאי החיי
הקדושה. מ ורק א חיות את יונקי ,ה

הגגגג  הרשעי של חיותהגאו משי
 הירש נפתלי ר' של אזנו את לסבר
שינקו יניקות אלו מאי ובאה נשפעת

שהוא ואיזה יש הקדושה. מ באקראי
של לידו ונופל מתגלגל טוב מעשה
במש חיותו את ממנו יונק והוא רשע,
ועל להרשיע, וממשי ארוכות, שני

!הדוויי כל ידוו כידוע, זה,

הראשי,ההההררררששששעעעע המכס גובה הזה, המרושע
את שניתק עד ,כ כל כבר הרשיע
החיות ושפע הקדושה, ממקור כליל עצמו

הכי אמטול לגמרי. ממנו ת,(כ כה(משו
במצות לזכות החוטאת נפשו היא שוקקה
לעצמה למצוא כדי ,של העירוב שמירת
הקדושה, מ חדש יניקה ומקור אחיזה

כל. מאפס היא גוועת ,כ שאלמלא

,,,,לרשעללללפפפפייייככככ מתת ,ל והיזהר השמר
!במצות שהיא כל אחיזה ההוא
ל וחלילה לו, תשמע ואל אליו תפנה אל
ממנו! ל המוצע הממו מלכתשוללאחרי
את הגאו סיי  ביד מסור יהא זה וסימ
בשתי רשע לאותו שתדחהו ברגע  דבריו

'!ניד כעלה חלל יפול מיד ,ידי

הירשננננררררעעעעשששש נפתלי ר' יצא ונפחד
סיבובו אל וניגש ,הגאו מלפני
העירוב. חוטי בעקבות הקבוע השבועי
הגובה של ביתו קרבת אל משהגיע
ברחוב למטה הלה ניצב כבר הראשי,

לבואו. עיני בכליו וציפה

הגובהאאאא ר מרחוק, בו הבחי
רוח: בקוצר וקרא לקראתו

לי?'''''ננננוווו,,,, מצות את כיו התמכור

  
    



יושברררראאאאהההה העירובי מפקח את הגובה
ואינו עצות, כאובד ונבו תוהה
לו: ואמר לעזרתו בא בפיו, מענה מוצא

אתר''''אאאאיייינננננננניייי על תשובת לית ב מאי,
ומ וממכר, מקח של דרכו כ לא
הדעת. לישוב זמ פסק ל שתיטול הדי
כאשר הבא, ובשבוע ,לשלו איפוא, ,ל
שוב עלה הקבוע, בסיבוב הנה תגיע
אנא, א !תשובת את לי והבה למעוני
,ושלו חס תדחני, שלא ,ממ במטותא

דוקא!' של 'ה' לשמוע אני ומצפה

הגובה,ממממששששייייצצצצאאאא של מביתו הירש נפתלי ר'
.תעתועי במחול כחג עצמו חש
ופסע כשיכור, עמדו על התנודד הוא
סהרורי. כשל רופפות פסיעות לאיטו
וצבט מצחו על ידו העביר ושלש פעמיי
לא וכי הנהו, ער אכ כי לוודא כדי בבשרו,

החלומות. שר עמו שחמד היא מהתלה

''''ההההררררששששעעעע מצוות?!' לקנות מבקש הזה
ר' של במוחו התעלומה ניקרה
לו?' למכור מותר 'וכי  הירש נפתלי

ומפרפראאאא לבו היה זע ג בבד, בד
יחזור ולבל הלה יתחרט לבל בקרבו,
וצרכי נדוניא לו לספק מהצעתו, בו
א ,לרגעי מבנותיו. לשתי נישואי
באותה שהתמהמה על היה, ותוהה מתחרט

רבתי. 'ב'ה אתר על השיב ולא שעה,

 ''''ששששממממאאאא'''' בדעתו ודואג מיצר היה
גדא, ביש אותו אלא זה אי'

עומדי מיו ומלווני ימיני על העומד
'ה' מלומר פי את סכר אשר דעתי, על
להרבות יש מה וכי לכשנשאלתי?! מיד

כזה?!'בהרהורי בעסק

עיניועעעעררררפפפפיייילללליייי לנגד היו מרצדי כבדי
הענ הירש, נפתלי ר' של
חש לא וכבר והתעבה, הל שבמוחו
שלא דר לא בתוהו רגליו הוליכוהו כאשר
היו שבמוחו המחשבות חפצו. בכיוו
גב על זו נערמות חליפות, ונסוגות באות
ודוחקות ,חפ בה שאי סחבות כבלואי זו
אי ארצה. מהצג הבית בעל של רגליו את
רעיוניו. בסב ורגליו ידיו מוצא הוא
:במצולת ויורד בה טובע שאינו וכמעט

....ההההאאאאווווממממננננ''''כס בצע בעד וימכור יקו
המוחזקת רבה מצוה אותה
אי באמת, ושמא, ימימה?! מימי בידו
מאותה פחות חשובה כלה הכנסת מצות
מ נמי, ואפשר !?העירובי שמירת של
וישיא לו שיש מה כל אד ימכור ,הדי
מכירת א  חכמי לתלמידי בנותיו

במשמע?!' מצוה אותה

שעינואאאאללללוווו והלבטי המחשבות היו וכאלו
מנוח. מה מצא שלא עד נפשו, את
למבוכתו, פתרו בעצמו למצוא משנואש
מרא לפני ספיקו את להרצות בלבו גמר

יעקב'. 'ישועות בעל הגאו דאתרא,

ואתממממששששששששממממעעעע סיפורו את הגאו
נפתלי ר' של שאלתו

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



  
    



תלמי.הירש. תלמי הר מצחו נחרש
מחשבותיו. עמקו ומאוד

''''דדדדבבבברררר ואמר לבסו הגאו נענה  זה'
שוב ורב. גדול דעת שיקול טעו'
תצא בטר הבא, החמישי ביו אלי נא
ה', ובעזרת ,העירובי על ולפקח לסייר
המכס!' לגובה תענה אשר את אז ל אשיב

הדברההההבבבבטטטטחחחחתתתתוווו את לשקול הרב, של
יענה, אשר את לו ולהורות
נפתלי ר' של הנבוכה דעתו את הניחה
ובטוח. סמו עצמו הרגיש והוא הירש,
בידי מעתה מופקדת ספיקו התרת כי

נאמנות.

ושקלששששבבבבוווועעעע בדעתו הגאו היפ תמי
אשר עד ושקול, חזור הדבר את
תשובתו. את לקבל הירש נפתלי ר' נכנס

אשר''''ההההססססככככתתתת את תבי בי ושמע,
להשיב הגאו פתח  '!לפני

רז: רווי לואט בקול לו,

שפע''''הההה מלבד כי זר, ולא ל ידוע בוודאי
הקדושה ממקור ובא הנשפע החיות
אי שמו. וברו הוא ברו העליונה.
וכל כלל, בעול חיות שו במציאות
ובאשר העולמות בכל והנמצאי החיי
הקדושה. מ ורק א חיות את יונקי ,ה

הגגגג  הרשעי של חיותהגאו משי
 הירש נפתלי ר' של אזנו את לסבר
שינקו יניקות אלו מאי ובאה נשפעת

שהוא ואיזה יש הקדושה. מ באקראי
של לידו ונופל מתגלגל טוב מעשה
במש חיותו את ממנו יונק והוא רשע,
ועל להרשיע, וממשי ארוכות, שני

!הדוויי כל ידוו כידוע, זה,

הראשי,ההההררררששששעעעע המכס גובה הזה, המרושע
את שניתק עד ,כ כל כבר הרשיע
החיות ושפע הקדושה, ממקור כליל עצמו

הכי אמטול לגמרי. ממנו ת,(כ כה(משו
במצות לזכות החוטאת נפשו היא שוקקה
לעצמה למצוא כדי ,של העירוב שמירת
הקדושה, מ חדש יניקה ומקור אחיזה

כל. מאפס היא גוועת ,כ שאלמלא

,,,,לרשעללללפפפפייייככככ מתת ,ל והיזהר השמר
!במצות שהיא כל אחיזה ההוא
ל וחלילה לו, תשמע ואל אליו תפנה אל
ממנו! ל המוצע הממו מלכתשוללאחרי
את הגאו סיי  ביד מסור יהא זה וסימ
בשתי רשע לאותו שתדחהו ברגע  דבריו

'!ניד כעלה חלל יפול מיד ,ידי

הירשננננררררעעעעשששש נפתלי ר' יצא ונפחד
סיבובו אל וניגש ,הגאו מלפני
העירוב. חוטי בעקבות הקבוע השבועי
הגובה של ביתו קרבת אל משהגיע
ברחוב למטה הלה ניצב כבר הראשי,

לבואו. עיני בכליו וציפה

הגובהאאאא ר מרחוק, בו הבחי
רוח: בקוצר וקרא לקראתו

לי?'''''ננננוווו,,,, מצות את כיו התמכור

  
    



יושברררראאאאהההה העירובי מפקח את הגובה
ואינו עצות, כאובד ונבו תוהה
לו: ואמר לעזרתו בא בפיו, מענה מוצא

אתר''''אאאאיייינננננננניייי על תשובת לית ב מאי,
ומ וממכר, מקח של דרכו כ לא
הדעת. לישוב זמ פסק ל שתיטול הדי
כאשר הבא, ובשבוע ,לשלו איפוא, ,ל
שוב עלה הקבוע, בסיבוב הנה תגיע
אנא, א !תשובת את לי והבה למעוני
,ושלו חס תדחני, שלא ,ממ במטותא

דוקא!' של 'ה' לשמוע אני ומצפה

הגובה,ממממששששייייצצצצאאאא של מביתו הירש נפתלי ר'
.תעתועי במחול כחג עצמו חש
ופסע כשיכור, עמדו על התנודד הוא
סהרורי. כשל רופפות פסיעות לאיטו
וצבט מצחו על ידו העביר ושלש פעמיי
לא וכי הנהו, ער אכ כי לוודא כדי בבשרו,

החלומות. שר עמו שחמד היא מהתלה

''''ההההררררששששעעעע מצוות?!' לקנות מבקש הזה
ר' של במוחו התעלומה ניקרה
לו?' למכור מותר 'וכי  הירש נפתלי

ומפרפראאאא לבו היה זע ג בבד, בד
יחזור ולבל הלה יתחרט לבל בקרבו,
וצרכי נדוניא לו לספק מהצעתו, בו
א ,לרגעי מבנותיו. לשתי נישואי
באותה שהתמהמה על היה, ותוהה מתחרט

רבתי. 'ב'ה אתר על השיב ולא שעה,

 ''''ששששממממאאאא'''' בדעתו ודואג מיצר היה
גדא, ביש אותו אלא זה אי'

עומדי מיו ומלווני ימיני על העומד
'ה' מלומר פי את סכר אשר דעתי, על
להרבות יש מה וכי לכשנשאלתי?! מיד

כזה?!'בהרהורי בעסק

עיניועעעעררררפפפפיייילללליייי לנגד היו מרצדי כבדי
הענ הירש, נפתלי ר' של
חש לא וכבר והתעבה, הל שבמוחו
שלא דר לא בתוהו רגליו הוליכוהו כאשר
היו שבמוחו המחשבות חפצו. בכיוו
גב על זו נערמות חליפות, ונסוגות באות
ודוחקות ,חפ בה שאי סחבות כבלואי זו
אי ארצה. מהצג הבית בעל של רגליו את
רעיוניו. בסב ורגליו ידיו מוצא הוא
:במצולת ויורד בה טובע שאינו וכמעט

....ההההאאאאווווממממננננ''''כס בצע בעד וימכור יקו
המוחזקת רבה מצוה אותה
אי באמת, ושמא, ימימה?! מימי בידו
מאותה פחות חשובה כלה הכנסת מצות
מ נמי, ואפשר !?העירובי שמירת של
וישיא לו שיש מה כל אד ימכור ,הדי
מכירת א  חכמי לתלמידי בנותיו

במשמע?!' מצוה אותה

שעינואאאאללללוווו והלבטי המחשבות היו וכאלו
מנוח. מה מצא שלא עד נפשו, את
למבוכתו, פתרו בעצמו למצוא משנואש
מרא לפני ספיקו את להרצות בלבו גמר

יעקב'. 'ישועות בעל הגאו דאתרא,

ואתממממששששששששממממעעעע סיפורו את הגאו
נפתלי ר' של שאלתו

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



  
    



בפרשתנו,ווווההההפפפפעעעע היא השלישית
" נאמר: רררראאאאוכה'וווו אליו 

האהל תח יב והא ממרא אלני
"ה ח(א יח, לא(ש וכא  

וצרי משהו. לו אמר שהקב"ה נאמר
באותו משהו לו נאמר הא לדעת

מראה?
נוספת...ווווננננקקקקששששהההה קושיא

זזזזהההה???? דדדדווווקקקקאאאא ממממדדדדוווועעעע

האורחיההההפפפפררררששששהההה בהכנסת פותחת שלנו
אבינו אברה שקיי המופלאה
.משמי אליו שנשלחו המלאכי בשלשת

מראדיווווככככתתתתבבבב מאיר ישראל רבי הגה"ק
פ"ב),זיע"א ח"ג חסד וזתו"ד:(אהבת

התורהאאאאבבבבררררהההה כל את וקיי זכה אבינו
התורה: שהעידה וכמו כולה,

קלי אברה מע אר ווווממממרררר"עקב 
וווותתתתררררתתתתיייי חחחחתתתתיייי ממממצצצצתתתתיייי (בראשית"ממממממממרררריייי 

ה) שהתורהכו, מצאנו לא זאת ובכל 
פרט. בדר כ על סיפרה הקדושה

רררראאאאההההוווואאאאייייללללוווו אאאאווווררררחחחחיייי ההההככככננננססססתתתת ממממצצצצוווותתתת ללללגגגגבבבביייי
עעעעלללל ללללסססספפפפרררר ההההררררחחחחייייבבבבהההה ששששההההתתתתווווררררהההה רררראאאאייייננננוווו,,,,
פפפפררררטטטטוווותתתת.... בבבבפפפפררררטטטטיייי ככככ עעעעלללל ששששססססייייפפפפררררהההה וווועעעעוווודדדד ,,,,ככככ

לנודדדדההההננננהההה סיפרה פרשתנו בתחילת
היה שאברה שלמרות התורה,
פי על א שלו, מילה ממצות חולה עדיי
אולי ,החו בעת אהלו בפתח ישב כ
ויכניסו ושב עובר איזה מרחוק יראה

ר ,אורחי שלשה ראה וכאשר בביתו.
לה וידבר ,לפניה ונשתטח ,לקראת
לביתו. להיכנס יסכימו אולי ,רכי דברי

דאגתוווווההההממממששששייייככככהההה על וסיפרה התורה
על  לאורחי אברה של
שירחצו כדי ,מי לה להביא טרחתו

וכו'... וכו' ,רגליה

ההכנסתוווואאאאחחחחרררריייי על לספר התורה שסיימה
התורה קבעה ,אברה של אורחי

אאאאתתתתואמרה: ייייצצצצהההה אאאארררר ללללממממעעעע יייידדדדעעעעייייוווו """"יייי
הההה'''' רררר ממממררררוווו אאאאחחחחררררייייוווו ייייתתתת וווואאאאתתתת ננננייייוווו

ממממטטטט"""" צצצצדדדדקקקקהההה יט)...ללללעעעעתתתת יח, ש) 

:להבי וצרי

שקייאאאא.... מצוות המיליארדי מכל מדוע
הודגשה חייו, בימי אבינו אברה

(במדרשי וכ הכנסת(בתורה מצות דוקא
?אורחי

כאבבבב.... דוקא הכנסתמדוע מצות (אחר

(אורחיהמש יש התורה: קבעה

וגו'',וזה הפילגשים 'ולבני הקדושה: לשונו

לו שנתן הכתוב אמר לא ולישמעאל

שכתבנו מה לפי כי ושלחו, ה)מתנות טז, (לעיל

משולח ליצחק, בו יש קניה משפט ישמעאל כי

הוא, יעשה,ועומד משפט איום, לאל יום ויש

לקוניו... נקנה ויכיר

  
    



 בטו''''ללללאאאאוווו!'!'!'!' הירש נפתלי ר' השיב
.יס ולא בצעקה, כמעט ,ותקי נועז

שידולננננייייססססהההה בדברי שוב הגובה
את ומאמיר הול והיה ושכנוע,
שהגיע עד ,לשל הוא שנכו המחיר
של נישואיה והוצאות נדוניית לכיסוי
.כול הירש נפתלי ר' של בנותיו ארבע

,,,,הירשאאאאוווולללל נפתלי ר' הועיל. ללא
כצור דעתו על עומד נשאר
נפשו, שמרה הרב פקודת את ,אית
כקוצו אפילו חלילה, ממנה, שינה ולא

יו"ד. של

בנחרצותוממממששששננננווווככככחחחח הראשי הגובה
שיחו, איש של הנוקשה

פניו, על מרה אכזבה של ארשת נפרשה
א ביתו. אל לשוב מעליו סב והוא
אל רגליו הגיעו לא עוד ברחוב, בעודו
נפל והוא ,השב אחזו הבית, פתח

...חיי רוח ללא ארצה

ווווההההתתתתקקקקייייייייואי מעט "ועוד הפסוק: בו
מקומו על והתבוננת רשע,

י)...ואיננו" לז, תהלי)

הזהווווככככדדדדררררככככוווו הסיפור ג סיפור, כל של
בו, הטמו המסר א ,הסתיי

רגשי... בנו לעורר נשאירצרי זה (את

להחליט)... לכ

נפתחוווועעעעלללל וכהרגלנו בפרשתנו... כ
בקושיא...

????שששש ננננאאאאממממרררר ממממהההה

פרשיותבבבבככככלללל וירא,הארבע ,ל ל (נח,

שרה) דמותוחיי ע נפגשי אנו
ששלש מובא ובה אבינו, אברה של
אבינו: לאברה הקב"ה נראה פעמי

לובבבבפפפפעעעע והודיע אליו נראה הראשונה
ישראל, לע שייכת ישראל שאר

" נאמר: וכ אברוווורררראאאאבלבד! אל ה' 

האת" האר את א לזרע ואמר
ז)... יב, 1(בראשית

אותוהבבבבפפפפעעעע וציוה אליו נראה שניה
"ויהי נאמר: וכ המילה, על

ני ותע נה עי  רררראאאאאברוווו 
י אל אני אליו ואמר אבר אל ה'

"תמי והיה לפני א).התה יז, ש) 

אברהם נכסיו,1. את בחייו חילק אבינו

הפילגשים "ולבני נאמר: וכך

מעל וישלחם מתנות אברהם נתן לאברהם אשר

קדם" ארץ אל קדמה חי בעודנו בנו יצחק

ו). כה, (בראשית

הקדושוהקשה החיים לא(שם)האור מדוע

קיבל שישמעאל בפסוק הוזכר

החייםשמכיון האור ותירץ שישמעאלמהנכסים?

יצחק, של עבד הוא ממילא השפחה בן הוא

ליצחק! שייך - עבד שקנה מה וכל

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



  
    



בפרשתנו,ווווההההפפפפעעעע היא השלישית
" נאמר: רררראאאאוכה'וווו אליו 

האהל תח יב והא ממרא אלני
"ה ח(א יח, לא(ש וכא  

וצרי משהו. לו אמר שהקב"ה נאמר
באותו משהו לו נאמר הא לדעת

מראה?
נוספת...ווווננננקקקקששששהההה קושיא

זזזזהההה???? דדדדווווקקקקאאאא ממממדדדדוווועעעע

האורחיההההפפפפררררששששהההה בהכנסת פותחת שלנו
אבינו אברה שקיי המופלאה
.משמי אליו שנשלחו המלאכי בשלשת

מראדיווווככככתתתתבבבב מאיר ישראל רבי הגה"ק
פ"ב),זיע"א ח"ג חסד וזתו"ד:(אהבת

התורהאאאאבבבבררררהההה כל את וקיי זכה אבינו
התורה: שהעידה וכמו כולה,

קלי אברה מע אר ווווממממרררר"עקב 
וווותתתתררררתתתתיייי חחחחתתתתיייי ממממצצצצתתתתיייי (בראשית"ממממממממרררריייי 

ה) שהתורהכו, מצאנו לא זאת ובכל 
פרט. בדר כ על סיפרה הקדושה

רררראאאאההההוווואאאאייייללללוווו אאאאווווררררחחחחיייי ההההככככננננססססתתתת ממממצצצצוווותתתת ללללגגגגבבבביייי
עעעעלללל ללללסססספפפפרררר ההההררררחחחחייייבבבבהההה ששששההההתתתתווווררררהההה רררראאאאייייננננוווו,,,,
פפפפררררטטטטוווותתתת.... בבבבפפפפררררטטטטיייי ככככ עעעעלללל ששששססססייייפפפפררררהההה וווועעעעוווודדדד ,,,,ככככ

לנודדדדההההננננהההה סיפרה פרשתנו בתחילת
היה שאברה שלמרות התורה,
פי על א שלו, מילה ממצות חולה עדיי
אולי ,החו בעת אהלו בפתח ישב כ
ויכניסו ושב עובר איזה מרחוק יראה

ר ,אורחי שלשה ראה וכאשר בביתו.
לה וידבר ,לפניה ונשתטח ,לקראת
לביתו. להיכנס יסכימו אולי ,רכי דברי

דאגתוווווההההממממששששייייככככהההה על וסיפרה התורה
על  לאורחי אברה של
שירחצו כדי ,מי לה להביא טרחתו

וכו'... וכו' ,רגליה

ההכנסתוווואאאאחחחחרררריייי על לספר התורה שסיימה
התורה קבעה ,אברה של אורחי

אאאאתתתתואמרה: ייייצצצצהההה אאאארררר ללללממממעעעע יייידדדדעעעעייייוווו """"יייי
הההה'''' רררר ממממררררוווו אאאאחחחחררררייייוווו ייייתתתת וווואאאאתתתת ננננייייוווו

ממממטטטט"""" צצצצדדדדקקקקהההה יט)...ללללעעעעתתתת יח, ש) 

:להבי וצרי

שקייאאאא.... מצוות המיליארדי מכל מדוע
הודגשה חייו, בימי אבינו אברה

(במדרשי וכ הכנסת(בתורה מצות דוקא
?אורחי

כאבבבב.... דוקא הכנסתמדוע מצות (אחר

(אורחיהמש יש התורה: קבעה

וגו'',וזה הפילגשים 'ולבני הקדושה: לשונו

לו שנתן הכתוב אמר לא ולישמעאל

שכתבנו מה לפי כי ושלחו, ה)מתנות טז, (לעיל

משולח ליצחק, בו יש קניה משפט ישמעאל כי

הוא, יעשה,ועומד משפט איום, לאל יום ויש

לקוניו... נקנה ויכיר

ז

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



  
    



הולכתבעוד נמוגה, זו תמונהתמונה ועולה

מורה חינוכי, מוסד של כנסת בית אחרת:

ברכת בין עומד בתפילין ומעוטר בטלית עטוף

בשני קולות בקולי ונוזף שמע לקריאת יוצר

המורה התפילה. באמצע לשוחח שהעזו תלמידים

למען חינוכית, במטרה בכוונה, קולו מגביה

את ויקלטו הם אף התלמידיםהאחרים כל ישמעו

בתפילה שיחה איסור של החיובי החינוכי המסר

ספק מעט. במקדש קודש הדרת של והתנהגות

הזה החינוכי המורה של בדעתו עלה אם הוא גדול

מעביר שהוא המסר שמא ביותר קל פקפוק אף

את לסדר לך מותר הוא: השומעים מן אחד לכל

כפי בדיוק התפילה, באמצע גם גדול בקול ענייניך

שנתן. החינוכית בדוגמא עצמו המורה שנוהג

שבאאני אחד ואיכפתי מסור באבא נזכר

בנו של המחנך עם לשוחח המורים לחדר

נקיה הלא לשונו על ּדּוח המורה התנהגותו. ִַעל

הוא האב. של לבו לעומק נגעו הדברים הבן, של

ושם, בפרוזדור, לו שחיכה הבן אל החוצה יצא

תוך בבן מכותיו את הפליא הנוכחים, כל לעיני

עסיסיות וקללות בזיון כינויי שופע שפיו

המרדות'... נעוות 'בן מסוג: תנכיי"ם, שביטויים

לעומתם... וחורים עדינים אלא ְְִִאינם

הבןאין שקיבל שהמסר להבין כדי במאמץ צורך

ומתן אישור אלא אינו זה במקרה מאביו

וחינוך עתה, עד בההבן שנהג לרמתהדיבור תוקף

אין צודק. לו לתגובותאלימותבכלמקרהשיראה

ואין ילד, של בזכרונו להיחרט מעשית דוגמא כמו

המעשיות שהליכותיהם אישים, ומורה, אב כמו

לחקות. וצריך רצוי שאותה דוגמא הן

בעייתיתאם היא כלב באילוף מסר של העברה ִ
מסר העברת וכשרון, מומחיות ודורשת

וכמה. כמה אחת על לילד כרוךחינוכי מסר כל

אשר נוספים מסרים וכמה בכמה ומקושר הוא

עליהם. נותניםאתדעתנו אנו אין הנהאמאלרוב

ילדי שהואמכהאת על ונוזפתבו בנה על הכועסת

מעבירה שהיא שהמסר בטוחה היא השכנים.

פנימה לצפות יכלה אילו אך הוא, ברור לילד

להפתעתה מגלה שהיתה יתכן בנה של לבו לתוך

תגובה כדרך כעסנות דוקא הוא שנקלט המסר כי

הד כך הן ונאותה. היקרה.כשרה אמו לו גימה

ברור,להעביר יהיה שהמסר כך לילד מסר

כל את המסר, את יקלוט ושהילד

המסר, בעל התכוין שאליו המסר את ורק המסר

ועיקר. כלל פשוט דבר זה בכלאין אשר אדם הנה

נותן היה נדבות מקבץ עני ליד ילדו עם שעבר פעם

למתן מזה טוב חינוך היש לעני. לתתו מטבע לבנו

והיה הילד כשגדל הצליח: החינוך ואכן צדקה?
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מעולם. אביו לאחינכו לכך כי צדקה נתן לכולנולא

השאלה אבל אותו, שחינך אביו התכוין מה ברור

הבן? קלט מה היא והעיקרית איזההחשובה
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בניו את לצוות כיצד היודע אבינו
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רץ ישמעאל, ידי על הכנתה שהושלמה בשר של

האורחים... לפני והביאה ושוב הלוך אברהם

אברהםאי של החינוכי במסר לטעות היה אפשר

הכורסה על ישב לא אברהם לנער. אבינו

  
    



אברה של יתלעבודתו ואת ')ניו

ה'')?... ר מרו 2אחריו 

להתחילווווככככדדדדיייי נצטר כ על לענות
מההתחלה...

והנה היא:2. הזו, לשאלה ביותר הפשוט התירוץ

לחקות הילדים שדרך אישית'. 'דוגמא

דוד יוחנן הרב הגאון כתב זה ובענין הוריהם. את

זיע"א 151),סלומון עמוד ח"ד יהודית, וז"ל:(בעין

אתהאדם משך ההמתנה בחדר מולי שישב

מקצועו: את לנחש ניסיתי לבי. תשומת

עמו נכנסתי וטרינר? אולי פסיכולוג? מורה?

היתה, הראשונות משאלותי ואחת בשיחה,

אותי: הפתיעה התשובה מקצועך? מה כמובן:

עם להיפגש לי הזדמן לא מימי כלבים. מאלף

עוסק אינו ממכרי אדם ושום זה, מקצוע בעל

אני לי, אמור סקרנותי. את מגרה המקצוע בכך.

וכי זה? במקצוע צורך יש מה לשם אותו, שואל

גנב?... כשבא לנבוח כלב ללמד צריך

שהואהוא לפני עמוק ונושם לרגע מחייך

מקצועו: על בהסבר פותח

- גורנניח במתנה לך נותן שאני - אומר הוא

לאכ  אני מזדעק, אני לא, צעיר. לבים

הביתה!... אותו להכניס לי תניח שאשתי חושב

צעירטוב, כלב לך שיש ונניח בוא זאת ובכל טוב,

הוא לאלפו מוכרח שאתה הראשון והדבר

מלכלך הכלב כאשר בחוץ. רק צרכיו את לעשות

הם ועונש שכר אותו. מעניש אתה הדירה בתוך

נתקל אתה כאן כבר הכלב. לאילוף האמצעים

מהו ידע שהכלב כדי תנהג איך חמורה: בבעיה

תאר העונש? את מקבל הוא שעליו הדבר בדיוק

עשית עם העונש את יקשר שלו הכלבי שהשכל לך

ובפעם הלקח, את ילמד והוא הרצפה, על צרכיו

הספה? על או הכורסה על זאת יעשה הוא הבאה

כפיהמסר ברור כה אינו לכלב מעביר שאתה

המסר את להבין ניתן חושב. שאתה

מקצוע בעל הדרכת ובלי אופנים, וכמה בכמה

בכיוון הכלב לאילוף לגרום שלך העונש עלול

משדר אתה כאשר שחשבת. ממה לחלוטין שונה

שאליו זה אותו יקלוט איך לחשוב עליך מסר,

מקבלו. אותו ויפרש יבין ואיך מיועד, הוא

המשמעותבעוד מלוא את לתפוס מנסה אני

הרופא. אל פנימה נקראתי ההסבר של

לחזור עלי וציוה עיני לתוך משהו טפטף הוא

בצאתי שנית. לי שיקרא עד ההמתנה לחדר

ראיתי לא ויותר פנימה הכלבים מאלף נכנס

עצומות ובעינים לצרוב, החלו עיני אותו.

זמן כשלרשותי ההמתנה חדר בפינת ישבתי

ששמעתי. מה את לעכל רב

זכרוניעל הקרין העצומות עפעפי של הפנימי הצד

האילוף בעית אל הקשורות העבר מן תמונות

צעיר, ילד בהיותי לי היה מורה עתה. זה ששמעתי

יום כל לתרום אותנו לחנך רצה הוא מחנך. מורה

עניים היו חלקם הילדים, הכחולה. לקופה ששי

ורק זו למטרה כסף בבית לבקש שכחו וחלקם

מערכת המורה. כרצון לקופה תרמו מעטים

שימשה ומרושעות ערמומיות אמצאות של שלימה

הפרוטות את הילדים מרוב לסחוט המחנך את

ממתק איזה לעצמם לקנות כיס כדמי שהביאו

הזה ה'חינוך' קופתו. לתוך ולשלשלן בהפסקה,

העולה זוועתי כזכרון במוחי נותר תרומה למתן

ממנו קלטו אחרים שילדים יתכן בלהה. בחלומות

כיצד לסחוט, כיצד מאוד: מעשי מעשי, מסר

לגמרי פסולים אמצעים להכשיר וכיצד להתאכזר

חיובית. היא שלדעתם למטרה בהם שימוש ידי על

מוקדש לעילוי נשמת אליהו בן עישה ז"ל נלב"ע י"א אלול התשפ"א
ורוזה בת מרי ז"ל - תנצב"ה
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מעולם. אביו לאחינכו לכך כי צדקה נתן לכולנולא

השאלה אבל אותו, שחינך אביו התכוין מה ברור

הבן? קלט מה היא והעיקרית איזההחשובה

לתוך הילד הפנים האב של מעשהו מתוך ְִִמסר

את מעולם ראה לא הוא למעשה התנהגותו. מערך

מה אינו באמת הוא שחשוב מה צדקה! נותן אביו

אתהמשדר, שאליו זה קולט אלאמה אתהמשדר,

מצידו. השדר את רואה הוא ואיך

אברהםדוגמא בתורה לפנינו מדגים נכונה

בניו את לצוות כיצד היודע אבינו

חינך הוא החסד. של המסר את אליהם ולהעביר

כאשר אורחים. הכנסת למצות ישמעאל בנו את

את הנער ראה העץ, תחת ישבו האורחים שלשת

ונותן וטוב רך בקר בן נוטל הבקר, אל רץ אביו

המשיך האבא ואילו הכנתו, את להמשיך לו

מנה וכל לאורחים, וחלב חמאה ולהביא למהר

רץ ישמעאל, ידי על הכנתה שהושלמה בשר של

האורחים... לפני והביאה ושוב הלוך אברהם

אברהםאי של החינוכי במסר לטעות היה אפשר

הכורסה על ישב לא אברהם לנער. אבינו

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



  
     



ממממככככחחחחוווו אאאאללללאאאא ממממצצצצייייאאאאוווותתתת וווואאאאיייי ממממוווופפפפעעעע,,,, וווובבבבככככלללל
יייידדדדוווו.... וווועעעעלללל

הקדושי,ווווההההננננהההה,,,, חכמינו לנו גילו
הכל תהלישבתחילת (כל

אדהבריאה) שיברא ברצונו עלה
יבחר והוא לרע, הטוב בי שיעמוד

בטוב.

אחתווווללללככככ מערכה מערכות, שתי ברא
שניה מערכה וכנגדה קדושה, של

טומאה. באמצע.5של הניח האד ואת

חיותווווככככאאאאממממוווורררר,,,, את יונקי כול
:ביניה הבדל יש זאת בכל ,א מהקב"ה,

אתההההממממצצצצייייאאאאווווייייוווותתתת יונקות הקדושה, של
הקדושה, מפנימיות חיות
אליו ובטילות בקב"ה רוצות שה משו
המציאויות ואילו .בה רוצה והקב"ה
מבחינת חיות את יונקות הטומאה של

מהפנימיות).אחוריי (ולא

הקב"הווווההההננננהההה,,,, השפיע הבריאה, בשעת
מועטת חיות הטומאה למערכת
המדרגה, בשפל היתה היא ולכ מאוד, מאוד

ויכולות כחות הערה)...במיעוט 6(ראה

המערכות,וווואאאאזזזז,,,, שתי שנבראו אחרי
...האד את הקב"ה ברא

ההההרררראאאאששששוווו אאאאדדדד ששששלללל קקקקדדדדווווששששתתתתוווו

הקב"הבבבבייייוווו יצר הבריאה, של הששי
האדמה. מ עפר האד את
הקב"ה של ידיו מעשה שהיה ומכיו

(וא מאב נברא מקודש(ולא גופו היה
לגמרי וטהור ומזוכ עליו בקודש

עקבו ואפילו אור... (המדרגהכמו

וכתב זיע"א5. ישראל אבן עדין (שם),הרב

רגילים אנו הטומאה את וזתו"ד:

'מחיצות' שפירושן 'קליפות', בשם (כמולכנות

פרי). של קליפה

מחיצותוהנה, ארבע מוקף ה' וכמו(קליפות).כבוד

יחזקאל: ראה אשר במראה שמתואר

והּנה סערה"וארא הּצפֹוןרּוח מן ּגדֹולּבאה ענן ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
מתלּקחתו סביבואׁש לֹו ד)..."נגּה א, (יחזקאל ְְְִִֵַַַַָֹ

הקליפותהמחיצות שלש הן יותר הרחוקות

גדול' 'ענן סערה' 'רוח הטמאות,

'נוגה היא הקרובה והמחיצה מתלקחת'. ו'אש

שאינה יותר, הדקה הקליפה היא סביב', לו

אור... גם בה שיש לגמרי, אטומה

כתב סידור6. בחיבורו קאפיל יעקב רבי הגה"ק

הקטורת),האר"י לפיטום וזתו"ד:(הקדמה

עת הבריאה)באותה והגבול(בעת התחום היה ניכר

גבוה במקום ממוקם היה הטוב לרע, הטוב בין

היה הרע ואילו ההשתלשלות, בסדר מאוד

ממוקםהרחקלמטהוביניהםהיהחללמפריד...

האורומכיון אזי ביניהם רב מרחק שהיה

מועט היה לקליפות שהגיע האלקי

מהקדושההתלבשבתוךמאוד. בלבד אחד ניצוץ

הקליפות'. 'עולם כל את החיה והוא הקליפות

הרוע, את החיה בלבד אחד ניצוץ שרק ומכיון

לכחות נכנעו והם כח כמעט להם היה לא

הקדושה...

  
     



ננננבבבברררראאאא ששששבבבבככככלללל ההההטטטטוווובבבב ההההננננייייצצצצוווו

כולה,ככככלללל הבריאה בכל והקיי ההווה
ועד ביותר העליו הרוחני מהנברא

ביותרהנ והשפל האחרו הגשמי ברא
וחיי מתקיימי כול הבריאה, שבכל
.בתוכ הקיי האלקי הניצו מכח 3רק

אבווווככככתתתתבבבב עדי הרב החסיד הגאו
וז"ל: זיע"א, ננננבבבברררראאאא4ישראל ככככלללל

ממממקקקקדדדדווווששששתתתתוווו עעעעקקקקייייפפפפהההה אאאאוווו ייייששששייייררררהההה בבבבצצצצווווררררהההה ייייווווננננקקקק
ההההבבבבססססייייסססס ההההוווואאאא ללללבבבבדדדדוווו ההההקקקקבבבב""""הההה ההההקקקקבבבב""""הההה.... ששששלללל
אאאאוווופפפפ בבבבככככלללל ממממצצצצייייאאאאוווותתתת ככככלללל ששששלללל ווווההההתתתתששששתתתתייייתתתת

אלא ולמשרתיו, ביתו לבני הוראות משם וחילק

בעשיה בנו שיתףאת ואף בעצמו אישית דוגמא נתן

דורות של מרחק היום, עד איך שיודע מי בפועל.

עמוק אורחים הכנסת מדת נטועה עדיין רבים, כה

על שחונך נער אותו של צאצאיו צאצאי בלב עמוק

כי ספק לו אין אבינו, אברהם המחנכים, גדול ידי

לבנו. ומזוקק ברור מסר להעביר אברהם השכיל

זהכמה חינוכי לקח לומדים שאינם שיש חבל

מאוד שואף פלוני הנה האומה. מאבי

כדי הרבה עושה הוא חכם. לתלמיד יגדל שבנו

להשיג כדי מאמצים להשקיע הבן את להניע

הבן של חבריו כל כאשר בשבת, זו. מטרה

על וחוזר הבן יושב ולטייל, לשחק יוצאים

הבןתלמוד על להקל כדי האב. של בפיתויו ו

שנת את לישון אבא הלך לא לבדו, ישב שלא

ובכך חדר באותו לשבת נשאר אלא הצהרים

כדי האב עושה מה אבל בתלמודו. בנו את לעודד

עיתונים... קורא הוא ישתעמם? לא עצמו שהוא

אהבתאותו בעלי טועים טעות של סוג

כך כל בוערת זו אהבה אשר ישראל

ישראל אוהב שאינו מי אשר עד בלבם

קצף... בשצף כדג לקורעו הם מוכנים כמותם,

שהבןהורים הספר מבית ממכתב מזדעזעים

הם שוכחים מה משום למוריו. מתחצף

הם אותן במורים, הזלזלניות הערותיהם את

וחושבים בנוכחותהילדים, משים מפליטיםמבלי

לכבד שלהם האזהרה את דוקא יקלוט שהבן הם

כנגדם... להתחצף לא וחלילה המורים, את

אינומסר ישראל אהבת או תורה אהבת של

בהיפוכו. עטוף כשהוא מוגש להיות יכול

אמירהסתמיתלכבדאתהמוריםבטלהבששים

וזילות למורים לגלוג של הפוכות (וזלזול)הערות

מבלי אגב כבדרך פולטים שההורים לערכם,

בהן. הצפון למסר מודעים בלתישהם זה יהא

לאור להתחנך שנועד מי אם לחלוטין טבעי

דוקא מה משום יבחר זה וסותר מעורפל מסר

מעשיו בעוד להקנות המסר בעל שרוצה מה את

מנוגד... מסר משדרים

זיע"אוזה3. עטר בן חיים רבי הגה"ק לשון

ט): יד, במדבר החיים' ז"ל,('אור אמרו גם

בנבראים ואפילו קדוש, ניצוץ בו יש נברא כל כי

בס"מ וגם הרשעים, והאנשים טהורים, בלתי

החיוניהרשע, חלק בו שאין מהם שהואאין

לא שזולתו המעמיד דבר שהוא הטוב, בחינת

החיוני ניצוץ ובהיפרד דבר, כל יתקיים

הבנין. כל ויאבד יתבטל ממקומו

בטבעהגם הקדושה בחינת כי אמרו,

ובזה השואבת, כאבן מינה להמשיך

להבין ז"לתשכיל לד.)מאמרם שאמרו:(שבת

והבן. עצמות', של גל ונעשה עיניה ביה 'יהיב

212).תניאביאור4. עמוד לז ופרק ,145 עמוד ו (פרק

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



  
     



ממממככככחחחחוווו אאאאללללאאאא ממממצצצצייייאאאאוווותתתת וווואאאאיייי ממממוווופפפפעעעע,,,, וווובבבבככככלללל
יייידדדדוווו.... וווועעעעלללל

הקדושי,ווווההההננננהההה,,,, חכמינו לנו גילו
הכל תהלישבתחילת (כל

אדהבריאה) שיברא ברצונו עלה
יבחר והוא לרע, הטוב בי שיעמוד

בטוב.

אחתווווללללככככ מערכה מערכות, שתי ברא
שניה מערכה וכנגדה קדושה, של

טומאה. באמצע.5של הניח האד ואת

חיותווווככככאאאאממממוווורררר,,,, את יונקי כול
:ביניה הבדל יש זאת בכל ,א מהקב"ה,

אתההההממממצצצצייייאאאאווווייייוווותתתת יונקות הקדושה, של
הקדושה, מפנימיות חיות
אליו ובטילות בקב"ה רוצות שה משו
המציאויות ואילו .בה רוצה והקב"ה
מבחינת חיות את יונקות הטומאה של

מהפנימיות).אחוריי (ולא

הקב"הווווההההננננהההה,,,, השפיע הבריאה, בשעת
מועטת חיות הטומאה למערכת
המדרגה, בשפל היתה היא ולכ מאוד, מאוד

ויכולות כחות הערה)...במיעוט 6(ראה

המערכות,וווואאאאזזזז,,,, שתי שנבראו אחרי
...האד את הקב"ה ברא

ההההרררראאאאששששוווו אאאאדדדד ששששלללל קקקקדדדדווווששששתתתתוווו

הקב"הבבבבייייוווו יצר הבריאה, של הששי
האדמה. מ עפר האד את
הקב"ה של ידיו מעשה שהיה ומכיו

(וא מאב נברא מקודש(ולא גופו היה
לגמרי וטהור ומזוכ עליו בקודש

עקבו ואפילו אור... (המדרגהכמו

וכתב זיע"א5. ישראל אבן עדין (שם),הרב

רגילים אנו הטומאה את וזתו"ד:

'מחיצות' שפירושן 'קליפות', בשם (כמולכנות

פרי). של קליפה

מחיצותוהנה, ארבע מוקף ה' וכמו(קליפות).כבוד

יחזקאל: ראה אשר במראה שמתואר

והּנה סערה"וארא הּצפֹוןרּוח מן ּגדֹולּבאה ענן ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ
מתלּקחתו סביבואׁש לֹו ד)..."נגּה א, (יחזקאל ְְְִִֵַַַַָֹ

הקליפותהמחיצות שלש הן יותר הרחוקות

גדול' 'ענן סערה' 'רוח הטמאות,

'נוגה היא הקרובה והמחיצה מתלקחת'. ו'אש

שאינה יותר, הדקה הקליפה היא סביב', לו

אור... גם בה שיש לגמרי, אטומה

כתב סידור6. בחיבורו קאפיל יעקב רבי הגה"ק

הקטורת),האר"י לפיטום וזתו"ד:(הקדמה

עת הבריאה)באותה והגבול(בעת התחום היה ניכר

גבוה במקום ממוקם היה הטוב לרע, הטוב בין

היה הרע ואילו ההשתלשלות, בסדר מאוד

ממוקםהרחקלמטהוביניהםהיהחללמפריד...

האורומכיון אזי ביניהם רב מרחק שהיה

מועט היה לקליפות שהגיע האלקי

מהקדושההתלבשבתוךמאוד. בלבד אחד ניצוץ

הקליפות'. 'עולם כל את החיה והוא הקליפות

הרוע, את החיה בלבד אחד ניצוץ שרק ומכיון

לכחות נכנעו והם כח כמעט להם היה לא

הקדושה...

ז

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



  
       



כבר  אותו אוכלי שאי שעה מאותה
קיומו. להמש רע של משמעות אי

ווווייייננננייייקקקקתתתתקקקקייייווווממממהההה גגגגיייידדדדווווללללהההה ההההקקקקללללייייפפפפהההה,,,, ששששלללל
ששששלללל קקקקייייוווו זזזזהההה בבבבממממוווובבבב ההההוווואאאא חחחחייייוווותתתתהההה,,,,

ששששלללל(רזיט).טטטטיייילללל טטטטפפפפיייילללל ההההייייאאאא ההההקקקקללללייייפפפפהההה 

ממממממממננננוווו ייייווווננננקקקקתתתת ממממממממננננוווו,,,, ממממתתתתקקקקייייייייממממתתתת ההההייייאאאא ,,,,ההההאאאאדדדד

ככככזזזזהההה,,,, בבבבתתתתההההלללליייי ששששקקקקווווררררהההה ווווככככפפפפיייי חחחחייייוווותתתתהההה,,,, אאאאתתתת
אאאאתתתת גגגג וווובבבבעעעעצצצצ אאאאוווותתתתוווו ההההווווררררססססתתתת גגגג ההההייייאאאא

עעעעצצצצממממהההה............ ששששללללהההה ההההחחחחייייוווותתתת ממממקקקקוווורררר

מהקדושה,אאאאתתתת הרע יונק וככל9חיותו
היניקה כ גדולה יותר שהקדושה
הרע ולכ יותר, רבה לינק יכולה שהיא

באותם יהודיםמתפרנסים9. הרבה היו הימים

מרזח. ובתי אכנסיא מהחזקת

עיירה בכל הסמוכות)כמעט ובמדינות היה(ברוסיה

בכבוד. התפרנס וממנו כזה עסק שהחזיק יהודי

הצארוהנה, החליט אחד הצורר,(הרוסי)יום

מהכפרים, היהודים כל את לגרש

הגזירה בעקבות הגדולות. לערים ולהעבירם

פרנסה, בלי יהודים רבבות נשארו הזו הנוראה

כל. ובחוסר בעירום

בעללבו מלאדי, זלמן שניאור רבי הגה"ק של

צער, מרוב ונפקע כמעט זיע"א, התניא,

כסף לקבץ המדינה פני על למסע יצא והוא

שוחד וליתן האומללות, למשפחות לעזור

הגזירה. את להקל כדי לשרים

מחוזבנסיעותיו עד התניא בעל הגיע

טאלטשין, לעיר סמוך וואהלין

של מושבו מקום היה שבטאלטשין והיות

לעיר סר הבעש"ט, של נכדו ברוך רבי הגה"ק

ברוך. רבי עם להתראות טאלטשין

הדבריםרבי ובין גדול, בכבוד קיבלו ברוך

באתם למה התניא: בעל את שאל

"לה'בגבול כי ראשית, התניא: בעל לו והשיב י?

ומלואה" א).הארץ כד, לא(תהלים כי והשנית,

ממקומם, שגורשו העניים צער לסבול יכולתי

הגזירה. להקל כשוחד, שישמש כסף אוסף ואני

הדיניןואמר למתק יכולים הלא ברוך, רבי לו

צריכים ולמה המצח, על היד בהעברת

אבינו שיעקב התניא, בעל לו והשיב לכסף?

ומכל הדינין, להמתיק יכול היה בוודאי ע"ה

לעׂשו... לאדני ׁשלּוחה הוא "מנחה אמר: ְְְִִִֵַָָָֹמקום

פניו" יט-כא),אכּפרה לב, על(בראשית סמך ולא ְֲַָָָ

המצח. על היד בהעברת הדינין המתקת

ללמדויאמר יכולתם הלא ברוך, רבי לו

הבעש"ט, זקני של ה'אחד' את אותם

הדינין? נמתקין היו וממילא

אדרבאבעל אמר: ואז מעט שתק התניא

וסיפר: הגזירה. נגזרה זקנכם של ה'אחד' מפני

שפניאלאחר היהודים(ספרד)גזירת שגורשו

מהמדינות אחד אף רצו לא משם,

היתה(והמלכויות)והמלוכות לזה והסיבה לקבלם.

למעלה שלהם השרים עלכי הממונים (המלאכים

שכשמתיישביםהאומות) אמרו כי לקבלם, רצו לא

בונים הם כל ראשית מדינה, באיזה היהודים

ומתפללים ולומדים כנסיות ובתי מדרשות בתי

כביטול מציאותם יבטלו ובזה אחד, ה' ואומרים

שגם הסיבה היה וזה הקדושה, אור מפני החושך

לקבלם. המלכויות רצו לא למטה

מהם,רק ירא איני 'אני אמר: פולין של השר

הם כשאקבלם, יניקהמהם אקבל אדרבא,

  
       



שבו) ביותר אתהתחתונה מכהה היה
השמש... אור

עוצווווככככחחחחוווותתתת את שראו הטומאה
לינק ורצו בו, קינאו מדרגתו,

קדושתו, את היניקה7ממנו ידי על שהרי
...חדשי וכחות חיות תוספת יקבלו ה

ואזווווהההה זאת. לעשות כיצד דר חיפשו
הנחש... הגיע

בעניההההררררבבבבהההה יש דאורייתא ורזי סודות
הנחש כיצד .הראשו אד חטא

מערהקליפות מכל זעיר חלק רק שהוא
אד על לגבור הצליח בכחותיו, הדל

ואשתו?! הראשו

העשיריתאאאא בשעה  דבר של בסופו
קרה... זה  הששי יו של

אתככככחחחחוווותתתת להחטיא הצליחו הטומאה
ומכח ואשתו, הראשו אד

ינקו קדושת.החטא את מה
והתעצמו... הלכו וכחותיה

לרגע...ווווללללפפפפנננניייי נעצור ,שנמשי

............אאאאננננששששיייי ללללננננוווו ההההבבבבוווו ::::צצצצוווועעעעקקקקיייי ההההטטטטווווממממאאאאהההה ככככחחחחוווותתתת

אבככככתתתתבבבב עדי הרב החסיד הגאו
וז"ל: זיע"א, נברא,8ישראל לכל

חיות מקור אי לקליפות ג זה ובכלל
הקליפות ג מהקדושה. ונבדל עצמאי
,עקיפי בדרכי ,חיות את מקבלות

שבקדושה. החיות ממקור

אלווווככככפפפפיייי מהקדושה הדר שהוסבר,
.האד דר ג עוברת הקליפה
ג לעשות שיכול הבחירה, בעל האד
ומקור הקדושה נגד האלקי, הרצו נגד
אחת שבעשותו זה הוא עצמו, שלו החיות

את מעביר תעשה לא מצוות משס"ה
"אר הקליפה אל מהקדושה החיות

ד).נאתי" מד, נית(ירמיה ל תיאורטית, 
האד מבני הקליפה את לבודד היה
להיות מפסיקה היתה היא ,לחלוטי
להתקיי מפסיקה היתה היא משמעותית,
בהקשר טמאה חיה הוא החזיר כקליפה.
אותו אוכל מישראל אד כאשר  מסויי
זמ כל אותו, אוכלי שאי זמ כל אבל 
א רע. יוצר אינו הוא בבידוד, שהוא
אבל לעצמה, בעיה זו לא או 'יחזור' החזיר

וכתב זיע"א7. מליובאוויטש הרש"ב (ספרהרבי

תטו), עמוד עטר"ת הגםהמאמרים וז"ל:

הרי מקום מכל השלימות, בתכלית היה שהאדם

מעמדם שהיה רק הקליפות מציאות היה בעולם

הכלים שבירת ענין מפני והיינו כו', המדרגה בשפל

ושצריך עדיין נתקן שלא הירח ומיעוט דתוהו

כנודע, כו' האדם ידי על היותולהתתקן עם כן ועל

מקום היהמכל הקב"ה של כפיו יציר היה שגופו

להוות שיכול הקליפות)....אחיזה(בו)ממדרגה (של

ביאור 212).תניא8. עמוד לז (פרק

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



  
       



כבר  אותו אוכלי שאי שעה מאותה
קיומו. להמש רע של משמעות אי

ווווייייננננייייקקקקתתתתקקקקייייווווממממהההה גגגגיייידדדדווווללללהההה ההההקקקקללללייייפפפפהההה,,,, ששששלללל
ששששלללל קקקקייייוווו זזזזהההה בבבבממממוווובבבב ההההוווואאאא חחחחייייוווותתתתהההה,,,,

ששששלללל(רזיט).טטטטיייילללל טטטטפפפפיייילללל ההההייייאאאא ההההקקקקללללייייפפפפהההה 

ממממממממננננוווו ייייווווננננקקקקתתתת ממממממממננננוווו,,,, ממממתתתתקקקקייייייייממממתתתת ההההייייאאאא ,,,,ההההאאאאדדדד

ככככזזזזהההה,,,, בבבבתתתתההההלללליייי ששששקקקקווווררררהההה ווווככככפפפפיייי חחחחייייוווותתתתהההה,,,, אאאאתתתת
אאאאתתתת גגגג וווובבבבעעעעצצצצ אאאאוווותתתתוווו ההההווווררררססססתתתת גגגג ההההייייאאאא

עעעעצצצצממממהההה............ ששששללללהההה ההההחחחחייייוווותתתת ממממקקקקוווורררר

מהקדושה,אאאאתתתת הרע יונק וככל9חיותו
היניקה כ גדולה יותר שהקדושה
הרע ולכ יותר, רבה לינק יכולה שהיא

באותם יהודיםמתפרנסים9. הרבה היו הימים

מרזח. ובתי אכנסיא מהחזקת

עיירה בכל הסמוכות)כמעט ובמדינות היה(ברוסיה

בכבוד. התפרנס וממנו כזה עסק שהחזיק יהודי

הצארוהנה, החליט אחד הצורר,(הרוסי)יום

מהכפרים, היהודים כל את לגרש

הגזירה בעקבות הגדולות. לערים ולהעבירם

פרנסה, בלי יהודים רבבות נשארו הזו הנוראה

כל. ובחוסר בעירום

בעללבו מלאדי, זלמן שניאור רבי הגה"ק של

צער, מרוב ונפקע כמעט זיע"א, התניא,

כסף לקבץ המדינה פני על למסע יצא והוא

שוחד וליתן האומללות, למשפחות לעזור

הגזירה. את להקל כדי לשרים

מחוזבנסיעותיו עד התניא בעל הגיע

טאלטשין, לעיר סמוך וואהלין

של מושבו מקום היה שבטאלטשין והיות

לעיר סר הבעש"ט, של נכדו ברוך רבי הגה"ק

ברוך. רבי עם להתראות טאלטשין

הדבריםרבי ובין גדול, בכבוד קיבלו ברוך

באתם למה התניא: בעל את שאל

"לה'בגבול כי ראשית, התניא: בעל לו והשיב י?

ומלואה" א).הארץ כד, לא(תהלים כי והשנית,

ממקומם, שגורשו העניים צער לסבול יכולתי

הגזירה. להקל כשוחד, שישמש כסף אוסף ואני

הדיניןואמר למתק יכולים הלא ברוך, רבי לו

צריכים ולמה המצח, על היד בהעברת

אבינו שיעקב התניא, בעל לו והשיב לכסף?

ומכל הדינין, להמתיק יכול היה בוודאי ע"ה

לעׂשו... לאדני ׁשלּוחה הוא "מנחה אמר: ְְְִִִֵַָָָֹמקום

פניו" יט-כא),אכּפרה לב, על(בראשית סמך ולא ְֲַָָָ

המצח. על היד בהעברת הדינין המתקת

ללמדויאמר יכולתם הלא ברוך, רבי לו

הבעש"ט, זקני של ה'אחד' את אותם

הדינין? נמתקין היו וממילא

אדרבאבעל אמר: ואז מעט שתק התניא

וסיפר: הגזירה. נגזרה זקנכם של ה'אחד' מפני

שפניאלאחר היהודים(ספרד)גזירת שגורשו

מהמדינות אחד אף רצו לא משם,

היתה(והמלכויות)והמלוכות לזה והסיבה לקבלם.

למעלה שלהם השרים עלכי הממונים (המלאכים

שכשמתיישביםהאומות) אמרו כי לקבלם, רצו לא

בונים הם כל ראשית מדינה, באיזה היהודים

ומתפללים ולומדים כנסיות ובתי מדרשות בתי

כביטול מציאותם יבטלו ובזה אחד, ה' ואומרים

שגם הסיבה היה וזה הקדושה, אור מפני החושך

לקבלם. המלכויות רצו לא למטה

מהם,רק ירא איני 'אני אמר: פולין של השר

הם כשאקבלם, יניקהמהם אקבל אדרבא,

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



  
    



טבוע הרע של המהות בעצ יותר.
יכול הוא שאי בפניו, מהותי מחסו
שמעבר מסויימת, לדרגה מעבר לגדול

את לאכול מתחיל הוא דרגה לאותה
עצמו...

עד...ווווננננחחחחזזזזוווורררר לג

בבבבטטטטוווובבבב ההההררררעעעע אאאאחחחחייייזזזזתתתת

עצומה,קקקקדדדדווווששששתתתתוווו היתה הראשו אד של
לינק שהצליחו ה'יניקה' ,ולכ

וה עצומה, היתה הטומאה)ממנו (כחות

המציאות! מרדי כל אל לחדור 10הצליחו 

מגבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת וחוה אד גורשו החטא
האדמה בשטחי והתיישבו עד
.ילדי לה נולדו ,וש .כיו לנו המוכרי

קצרה,ההההבבבבררררככככהההה תקופה וכעבור שרתה,
ברבבות מיושב היה העול

בכל המשיכו וה'קליפות' ...אד בני
...אד מבני יניקה' 'חוטי לטוות עת

בורנשטייווווככככתתתתבבבב שמואל רבי הגה"ק
משמואל ש בספרו (סוזיע"א

תרפ"א), שנת בהר 11וזתו"ד:פרשת

שבוראדדדדעעעע,,,, עד אד בורא לא שהקב"ה
הוא שממנו שפע, של צינור לו
כל במש ופרנסתו חיותו כל את יונק

חייו. ימי

אחר מציאות10. נולדה הדעת עץ של החטא

הבריאה חלקי בכל בעולם, חדשה

החלה ומעתה הרע, החלק והתערבב נכנס

וכמו לרע. טוב בין להפריד הבירורים עבודת

קדושה שערי בספרו ויטאל חיים רבינו שכתב

א), שער א לשונו:(חלק וזה

מעץודע ואכל הראשון אדם שחטא אחר כי

כל הם גם וגופו נפשו חוברו ורע, טוב הדעת

זוהמתהנחששהטיל ענין היא וזו ורע, מטוב אחד

ובאדם, שהטילבחוה והזוהמא הרע ידי ועל

לנפשם ומיתה ונגעים חלאים להם גרמו בהם

מותולגופם, ממנו אכל ביום "כי שכתוב: ְֲָוזהו

יז),תמות" ב, הגוף...(בראשית ומיתת הנפש מיתת

טובוהנה הדעת בעץ חטא הראשון אדם כאשר

העולמות בכל הזה תערובת גרם ואיןורע,

ורע... מטוב כלול שאינו דבר באורך.לך עיי"ש

וזה קידושין11. בשלהי קדשו: (פב.)לשון

לשמ נבראתי 'ואני אתאיתא: ש

אלא בצער? שלא שאתפרנס דין אינו קוני,

פרנסתי'. את וקפחתי מעשי את שהרעותי

פרנסתוומשמע נבראת אדם שכל זה מלשון

ז"ל אומרם בלשון מדוייק וכן עמו,

נד:): משתכר',(פסחים במה יודע אדם 'אין

הוא. איזה יודע שאינו אלא לו שיש משמע

שסתם'אלא שידוע היינו מעשי', את שהרעותי

שנאמר: כמו הידוע, חטא הוא 'רע' לשון

ה'" בעיני רע יהודה בכור ער ז),"ויהי לח, (בראשית

וכן פרנסה, קיפוח הוא הזה החטא שעונש והיינו

עד זונה בעדאשה "כי שנאמר: כמו פגםברית, כל

לחם" כו),ככר ו, גורם(משלי זה חטא שעונש אלא

פרנסה, לקיפוח היינוביותר פרנסה קיפוח וענין

הפרנסה... את וחוטפין טורפין חיצונים שכחות

  
       



יותר בו שיש המקו את מחפש תמיד
הגדול 'כל חז"ל: שאמרו וכמו קדושה.

ממנו' גדול יצרו נב.),מחברו ווווככככככככלללל(סוכה
ההההייייאאאא ההההררררעעעע ייייווווננננקקקק ששששממממממממננננהההה ששששההההאאאאייייששששייייוווותתתת
וווופפפפננננייייממממייייתתתת גגגגבבבבווווהההההההה קקקקדדדדווווששששהההה ששששלללל בבבבדדדדררררגגגגהההה
ההההררררעעעע ששששלללל ווווההההתתתתווווקקקק ההההממממששששממממעעעעוווותתתת גגגג ייייוווותתתתרררר,,,,

ייייוווותתתתרררר.... ווווממממששששממממעעעעוווותתתתייייתתתת עעעעממממווווקקקקהההה ההההייייאאאא

במלאכתו,אאאאו ו ו ו  מצליח הרע היצר
אליו שנטפל חכ תלמיד ואותו
באותה ,חכ תלמיד להיות מפסיק הרע
לקבל מה אי כבר הרע ליצר שעה
שעשה לו מתברר מדי מאוחר ממנו...

טעות... מקח כביכול

היואאאא היהודית, בהיסטוריה מסתכלי
שנתפסו ,ומוכשרי טובי ,רבי
מהפכניות ולתנועות ההשכלה לתנועת
רב להיות שגדל אד אותו ואול שונות.

להיות הפ לא  השני לצד ועבר בישראל
של רב או סוציאליסטי של מנהיג
אישיות רק נשארה כלל בדר .משוררי
שאינה ,ש ואינה פה שאינה מטושטשת,
באישיותה. ולא בחכמתה לא ניכרת
לע הרסני שהיה ככל הזה התהלי
אות כלפי שאת ביתר הרסני היה היהודי,
תהלי כל הזה. התהלי את שעשו אנשי
להימש יכול אינו לרע ההופ טוב של
לכמות מעבר ,מסויי בשלב .ק אי עד
לרע, הטוב שנות חיי של מסויימת
המבנה ומתמוטט עצמו המקור נהרס
כזה מאד שנשאר מה כל זמ לאחר כולו.

...הכלי שברי כמה רק ה

בבבבממממוווובבבבג הוא הרע היצר של נצחו כל זה,
שהנצחו וככל שלו. הק תחילת
עמוק משבר ג יהיה הוא יותר ורחב עמוק

יעשו גם מסתמא ואונאה, עוול ויעשו יסחרו

בתי יבנו לשמה, שלא תורה וילמדו ישיבות

ויאמרו שמע קריאת ויקראו יתפללו כנסיות

אם ה'אחד', היפך ויעשו יכוונו, לא אבל 'אחד',

לקבלם. והסכים יניקה', לי תהיה אדרבא, כן

ידיוכן על לקבלם הסכים פולין מלך למטה גם

סוס, על רומח עם קאזאק שהעמידו שוחד,

של בגובה כסף של ערימה שיעמידו וביקש

לגור ונכנסו לו ונתנו שם...הקאזאקעםהרומח.

בתיוכך בנו פולין, למדינת באו היהודים היה,

והתפללו למדו מדרשות, ובתי כנסיות

פולין של והשר כראוי, לא שמע, קריאת וקראו

אשר עד מחשבתו, נתקיימה כי רצון שבע היה

ה'אחד' ישראל את ולימד הבעש"ט זקנכם בא

מקח שמקחו השר וטען מכבתחילה, אחר באופן

אבל הישן ה'אחד' על רק הסכים הוא כי טעות,

יותר. אצלו להניחם רוצה ואינו החדש, על לא

המלוכהומזה שרי התחילו למטה שגם היה

על שאדרבא נמצא היהודים. את לגרש

נתהותה הבעש"ט זקנכם של ה'אחד' ידי

שוחד שוב צריכים כן ועל מחדש, הגזירה

הגזירה... מרבותינולבטל וסיפורים (שמועות

כהן). נחמן רפאל הרב לגאון ,38 עמוד ח"ב הקדושים

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



  
    



טבוע הרע של המהות בעצ יותר.
יכול הוא שאי בפניו, מהותי מחסו
שמעבר מסויימת, לדרגה מעבר לגדול

את לאכול מתחיל הוא דרגה לאותה
עצמו...

עד...ווווננננחחחחזזזזוווורררר לג

בבבבטטטטוווובבבב ההההררררעעעע אאאאחחחחייייזזזזתתתת

עצומה,קקקקדדדדווווששששתתתתוווו היתה הראשו אד של
לינק שהצליחו ה'יניקה' ,ולכ

וה עצומה, היתה הטומאה)ממנו (כחות

המציאות! מרדי כל אל לחדור 10הצליחו 

מגבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת וחוה אד גורשו החטא
האדמה בשטחי והתיישבו עד
.ילדי לה נולדו ,וש .כיו לנו המוכרי

קצרה,ההההבבבבררררככככהההה תקופה וכעבור שרתה,
ברבבות מיושב היה העול

בכל המשיכו וה'קליפות' ...אד בני
...אד מבני יניקה' 'חוטי לטוות עת

בורנשטייווווככככתתתתבבבב שמואל רבי הגה"ק
משמואל ש בספרו (סוזיע"א

תרפ"א), שנת בהר 11וזתו"ד:פרשת

שבוראדדדדעעעע,,,, עד אד בורא לא שהקב"ה
הוא שממנו שפע, של צינור לו
כל במש ופרנסתו חיותו כל את יונק

חייו. ימי

אחר מציאות10. נולדה הדעת עץ של החטא

הבריאה חלקי בכל בעולם, חדשה

החלה ומעתה הרע, החלק והתערבב נכנס

וכמו לרע. טוב בין להפריד הבירורים עבודת

קדושה שערי בספרו ויטאל חיים רבינו שכתב

א), שער א לשונו:(חלק וזה

מעץודע ואכל הראשון אדם שחטא אחר כי

כל הם גם וגופו נפשו חוברו ורע, טוב הדעת

זוהמתהנחששהטיל ענין היא וזו ורע, מטוב אחד

ובאדם, שהטילבחוה והזוהמא הרע ידי ועל

לנפשם ומיתה ונגעים חלאים להם גרמו בהם

מותולגופם, ממנו אכל ביום "כי שכתוב: ְֲָוזהו

יז),תמות" ב, הגוף...(בראשית ומיתת הנפש מיתת

טובוהנה הדעת בעץ חטא הראשון אדם כאשר

העולמות בכל הזה תערובת גרם ואיןורע,

ורע... מטוב כלול שאינו דבר באורך.לך עיי"ש

וזה קידושין11. בשלהי קדשו: (פב.)לשון

לשמ נבראתי 'ואני אתאיתא: ש

אלא בצער? שלא שאתפרנס דין אינו קוני,

פרנסתי'. את וקפחתי מעשי את שהרעותי

פרנסתוומשמע נבראת אדם שכל זה מלשון

ז"ל אומרם בלשון מדוייק וכן עמו,

נד:): משתכר',(פסחים במה יודע אדם 'אין

הוא. איזה יודע שאינו אלא לו שיש משמע

שסתם'אלא שידוע היינו מעשי', את שהרעותי

שנאמר: כמו הידוע, חטא הוא 'רע' לשון

ה'" בעיני רע יהודה בכור ער ז),"ויהי לח, (בראשית

וכן פרנסה, קיפוח הוא הזה החטא שעונש והיינו

עד זונה בעדאשה "כי שנאמר: כמו פגםברית, כל

לחם" כו),ככר ו, גורם(משלי זה חטא שעונש אלא

פרנסה, לקיפוח היינוביותר פרנסה קיפוח וענין

הפרנסה... את וחוטפין טורפין חיצונים שכחות

ז

מוקדש לעילוי נשמת משון דדשוב בן ציון ז''ל ולעילוי נשמת זבדגו בן זגיה ז''ל 
ולהבדיל להצלחת דוד בן טהון הי"ו



  
     



ההההחחחחססססדדדד ממממדדדדתתתת ששששלללל ככככחחחחהההה

עבדאאאאבבבבררררהההה חייו ימי כל במש אבינו
אחר בטהרה עצמו את וטיהר
שזכה עד  קדושה אחר ובקדושה טהרה,
היו ולא בתכלית. טוב, כולו להיות ונהפ

ממנו... יניקה שו הטומאה לכחות

,,,,אהבתאאאא בערה שבלבו אבינו אברה
של בריותיו ע להיטיב רצה ה',

לעול,13הקב"ה, האור את ולהמשי
.העול בני כל על ויאיר שיתגלה

ווווללללככככלהמשי כיצד דר לחפש החל
תהיה שלא כזו בצורה האור את
התגלה ואז .לחיצוני יניקה ממנו
מדת ידי על היא לכ שהדר לו

החסד!

ידיווראש את חיכך הרשע, הס"מ השטנים,

ממנו לינק אצליח אני עכשיו בהנאה:

והסתער למטה ירד - בעצמו - והוא קדושתו! את

עבירה... בהרהורי אבינו יעקב של ולבו מוחו על

אתראש בתוכו וכולל המכיל בעצמו, הטומאה

הבערת שיטות כל את הפיתוי, כשרון כל

אבינו... יעקב על הסתער - הגוף וחימום הדם

והשתרעההמלחמה ומתישה, קשה היתה

שלם! לילה פני על

מעטבמהלכם, ביעקב, לפגוע הצליח הוא

- הנשה לגיד חדרה מהטומאה

להילחם והמשיך התייאש לא אבינו יעקב אך

בחרבא, קרבא, זיני הני בכל - כחותיו בכל

דקירטא... ובאבנין וברומחא, ובקשתא,

ובמקוםובסופו ניצח! אבינו יעקב דבר, של

קדושתו, את מיעקב יינק שהס"מ

כחותיו. את מהס"מ לינק הצליח אבינו יעקב

ויעקבבס"מ שט"ן, כמנין אורות, 359 היו

השט"ן כל את ממנו לינק הצליח

לישראל! מיעקב שמו השתנה מיד ולכן אורות,

אתכי נחבר יעק"באם 182)האותיות (גימטריא

שט"ן האותיות בגימטריא(359)עם נקבל

(541)!...ישראל

כלכל תורה, אבינו יעקב למד בהן השנים

קדושות, נשמות בהמשכת עסק בהן השנים

עד ישראל, של הזו למדרגה אותו הביאו לא

הזה!... בנסיון שעמד

הקב"ה על13. ספרים סדרת לכתוב אותנו זיכה

היד כתבי ובחלק ערוך, השולחן

השלישית המצוה כך: מצוות)כתבנו היא(מהתרי"ג

כמהחלקים... זו ישבמצוה והנה ה''. 'אהבת מצות

רבותינוומכלל כתבו יתברך, ה' אהבת מצות

לב את האדם שיעורר הפוסקים

והנורא, הנכבד יתברך ה' את לאהבה הבריות

השם את אוהב שאדם בכך די שלא והיינו

לב את לעורר גם שצריך אלא לבו, בכל

יתברך... השם את לאהבה הבריות

ז"לוכך רבותינו לב):אמרו פיסקא ואתחנן (ספרי,

ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את "ואהבת

מאודך" ובכל ה)נפשך ו, על(דברים אהבהו -

"ואת ביה: דכתיב אביך, כאברהם הבריות

  
    



ולכווווככככחחחחוווותתתת זה, את יודעי הטומאה
אפשרית דר כל מחפשי ה

הזה. השפע את מהצינור לינק אי

ביותרווווהההה המוצלחת שהדר יודעי
ה הקדושה. פג ידי על היא
לאד לגרו יצליחו ה שא יודעי
ה אסורות, בראיות עיניו את לטמאות
שלו!... השפע כל את ממנו לינק יצליחו

הדורווווככככחחחחוווותתתת באותו שהיו הטומאה
וכ הזה. בכיוו 'לעבוד' החלו
על לרב האד החל י "ויהי נאמר:

.לה די בנת האדמה וווורררראאאאני 

טבת י האד נת את האלהי בני
"חר אר מל ינ לה קחו הה

אב)... ו, (בראשית

,,,,כחותווווככככ ינקו דורות עשרי במש
האד בני של השפע את הטומאה

הערה)... ראה 12(חשוב

יניקהווווממממככככייייוווו שתהיה רצה לא שהקב"ה
מנע הוא לכ ,לחיצוני גדולה

להתפשט נעלמהמאורו האד (ומבני

אחרהאלקות), "היב שנאמר: וכמו
איב" מני ג)...ימינ ב, (איכה 

אבינו...עעעעדדדד אברה שהגיע

בשיחה הרב12. המקובל הגאון שמסר

כך: אמר שליט"א, עדס יעקב

זמן שכל לדעת, חייבים ויהודיה יהודי כל

של בעיצומו נמצאים הזה בעולם שחיים

הטומאה. כחות עם מאבק

מתלכלכיםוכדרכו לפעמים מאבק של

של בסופו אך, - מפסידים ולפעמים

סוף עד לשרוד שמצליח מי הוא המנצח דבר

המאבק!

בנוהקב"ה מתפאר והוא כרצונו, אותנו ברא

להתעודד שלנו נסיון בכל טוב, רצון בכל

מאבק מכל מזה ויותר בקדושה. מעמד ולהחזיק

הטומאה בכחות מתלכלכיםשנאבקים חלילה אם (גם

גדול!מעט) לשפע דבר של בסופו זוכים

להכנע!ולכן, אסור להתייאש! לעולם אסור

ולהילחם. להמשיך הכחות בכל צריך

נפתחואם מוזרים, מעט נשמעים הדברים

ונלמד: וישלח, פרשת

באהלימעת אבינו יעקב ישב ממש לידתו

וכשהגיע נוראה. בהתמדה ושקד התורה

לאין והתגברה התמדתו הלכה ה-63 לשנתו

במשך רצופותערוך. שנה ה-77)14 שנתו הוא(עד

זמנו וכל שניה, אלפית אפילו ביטל (כפשוטו)לא

התורה! ללימוד קודש היה

הואואחר רצופות שנה עשרים במשך כך

וזכה כחותיו בכל בוראו את עבד

של הקדושות נשמותיהם את לעולם למשוך

הקדושים מכן).השבטים לאחר שנולד מבנימין (חוץ

אתואז, לעזוב אבינו יעקב החליט ,97 בגיל

ישראל... לארץ ולחזור לבן בית

נותרבדרכו הוא בהם רגעים כמה היו לשם,

סביבו... ממקורביו איש שום ללא בשטח, בודד

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



  
     



ההההחחחחססססדדדד ממממדדדדתתתת ששששלללל ככככחחחחהההה

עבדאאאאבבבבררררהההה חייו ימי כל במש אבינו
אחר בטהרה עצמו את וטיהר
שזכה עד  קדושה אחר ובקדושה טהרה,
היו ולא בתכלית. טוב, כולו להיות ונהפ

ממנו... יניקה שו הטומאה לכחות

,,,,אהבתאאאא בערה שבלבו אבינו אברה
של בריותיו ע להיטיב רצה ה',

לעול,13הקב"ה, האור את ולהמשי
.העול בני כל על ויאיר שיתגלה

ווווללללככככלהמשי כיצד דר לחפש החל
תהיה שלא כזו בצורה האור את
התגלה ואז .לחיצוני יניקה ממנו
מדת ידי על היא לכ שהדר לו

החסד!

ידיווראש את חיכך הרשע, הס"מ השטנים,

ממנו לינק אצליח אני עכשיו בהנאה:

והסתער למטה ירד - בעצמו - והוא קדושתו! את

עבירה... בהרהורי אבינו יעקב של ולבו מוחו על

אתראש בתוכו וכולל המכיל בעצמו, הטומאה

הבערת שיטות כל את הפיתוי, כשרון כל

אבינו... יעקב על הסתער - הגוף וחימום הדם

והשתרעההמלחמה ומתישה, קשה היתה

שלם! לילה פני על

מעטבמהלכם, ביעקב, לפגוע הצליח הוא

- הנשה לגיד חדרה מהטומאה

להילחם והמשיך התייאש לא אבינו יעקב אך

בחרבא, קרבא, זיני הני בכל - כחותיו בכל

דקירטא... ובאבנין וברומחא, ובקשתא,

ובמקוםובסופו ניצח! אבינו יעקב דבר, של

קדושתו, את מיעקב יינק שהס"מ

כחותיו. את מהס"מ לינק הצליח אבינו יעקב

ויעקבבס"מ שט"ן, כמנין אורות, 359 היו

השט"ן כל את ממנו לינק הצליח

לישראל! מיעקב שמו השתנה מיד ולכן אורות,

אתכי נחבר יעק"באם 182)האותיות (גימטריא

שט"ן האותיות בגימטריא(359)עם נקבל

(541)!...ישראל

כלכל תורה, אבינו יעקב למד בהן השנים

קדושות, נשמות בהמשכת עסק בהן השנים

עד ישראל, של הזו למדרגה אותו הביאו לא

הזה!... בנסיון שעמד

הקב"ה על13. ספרים סדרת לכתוב אותנו זיכה

היד כתבי ובחלק ערוך, השולחן

השלישית המצוה כך: מצוות)כתבנו היא(מהתרי"ג

כמהחלקים... זו ישבמצוה והנה ה''. 'אהבת מצות

רבותינוומכלל כתבו יתברך, ה' אהבת מצות

לב את האדם שיעורר הפוסקים

והנורא, הנכבד יתברך ה' את לאהבה הבריות

השם את אוהב שאדם בכך די שלא והיינו

לב את לעורר גם שצריך אלא לבו, בכל

יתברך... השם את לאהבה הבריות

ז"לוכך רבותינו לב):אמרו פיסקא ואתחנן (ספרי,

ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את "ואהבת

מאודך" ובכל ה)נפשך ו, על(דברים אהבהו -

"ואת ביה: דכתיב אביך, כאברהם הבריות

ז

המעוניינים להקדיש לברכה, לרפואה
ולעילוי נשמת יקיריהם:   08-37-40-200 
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16וזתו"ד:
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שכינה, פני מהקבלת אורחי הכנסת
ח מצאתי נא א אדני "ויאמר דכתיב:

וגו'" תעבור נא אל ג).בעיני יח, (בראשית

ווווההההעעעעננננייייזוכי השכינה פני שבהקבלת
המאיר הפרטי, מהאור לקבל
כל ובמלאכי העולמות בחיצוניות

ערכו לפי בקבלה:אחד הנקרא (והוא

.('עלמי כל 'ממלא

אתוווואאאאייייללללוווו להמשי זוכי אורחי בהכנסת
בשוה הכל על המאיר הכללי, האור

'עלמי כל 'סובב בקבלה: הנקרא ).17(והוא

'אדני'ווווזזזזהההה הפרטי),שאמר נא(האור 'אל
צרי אני כי  'עבד מעל תעבור
יותר שהוא אורחי בהכנסת לעסוק

יניקה).גבוה שו ממנו ואי)

נמשוווועעעעוווודדדד שכאשר אבינו אברה השיג
האמונה, מתגלת הזה, ומתגלההאור

בתשובה, לחזור בנקל דוקאואזי ולכ
כל את לקרב זכה זו, מצוה קיו ידי על

להקב"ה... הבריות

ווווככככעעעעיייינחמ רבי הגה"ק כתב זה
זיע"א: שאי18מברסלב 'מי

,מרעי ידי מחזיק בזה ,אורחי מכניס
בתשובה'. יחזרו שלא

לסיפור...ווווללללפפפפנננניייי רגע נעצור ,שנמשי

ללללגגגגבבבבההההיייי גגגגללללייייששששהההה

להככככאאאאממממוווורררר יש אורחי הכנסת למצות
,יתבר אלקותו בגילוי גדול חלק

מסופר: לכ ובהקשר

כלהההה והצליחו מוער זוג היו
קליניקה פתח הוא בתחומו. אחד

ואשתומצליחה סינית, לרפואה

פלח תולדות).הרמון16. פרשת (ריש

האור עלמין)הזה17. כל אורה (הסובב וא

נכבד. 'אורח' והוא רגיל, שאינו

למטה, גשמי 'אורח' שמכניסים זה ובכח

למעלה. ה'אורח' ומתגלה נמשך

ספר א).המדות18. אות - אורחים (הכנסת

  
     



ווווככככמצותי נתיב בספר (נתיבכתב

י): אות ג שביל כל14אמונה דע,
משתנה גבוה, ידי על שיורד שפע מיני
לקליפות ישנה ולכ למטה, ברדתו

בו. להיאחז בבבבבבבבחחחחייייננננתתתתאפשרות ככככ ששששאאאאיייי ממממהההה
ממממאאאאיייירררר ששששההההוווואאאא קקקקדדדדממממאאאאהההה,,,, אאאאוווורררר ששששההההוווואאאא ההההחחחחססססדדדד,,,,
ממממתתתתעעעעבבבבהההה וווואאאאייייננננוווו ססססוווופפפפוווו,,,, וווועעעעדדדד ההההעעעעוווולללל ממממססססוווו
גגגגדדדדוווולללל אאאאווווררררוווו ככככ ווווככככלללל ככככחחחחוווו,,,, ממממתתתתיייישששש וווואאאאייייננננוווו

עעעעיייינננניייי ווווממממססססממממאאאא ווווממממככככהההההההה ללללממממעעעעללללהההה,,,, ככככממממוווו ללללממממטטטטהההה
,,,,פפפפנננניייי בבבבאאאאיייי ללללהההה אאאאפפפפששששרררר ששששאאאאיייי ההההקקקקללללייייפפפפוווותתתת,,,,

ההההזזזזהההה,,,, ההההגגגגדדדדוווולללל ממממאאאאוווורררר ווווללללייייההההננננוווותתתת שלאללללייייננננקקקק
שפע מיני כל ולכ מבחינתו, נשתנה
וחסד צדקה מצד להמשי צריכי אנו

...החסדי לעורר

החסדאבינווווואאאאבבבבררררהההה במדת נדבק
בפרט...15בכלל, אורחי הכנסת ובמצות

בחרן" עשו אשר ה).הנפש יב, כמו(בראשית והיינו

השלוםבעבורשהיהאוהב עליו שאברהםאבינו

המקום וקראו ומאודו נפשו בכל השם את

אוהבי" "אברהם הכתוב: שהעיד כמו 'אוהבי',

ח), מא, את(ישעיה אהבתו וחוזק השגתו שלגודל

כן האמונה, אל האנשים את קירב יתברך ה'

את ותקרב שתדרוש עד אותו אהוב אתה

יתברך. אליו האדםהאנשים שעל וחומר וקל

בניו אשתו בלב יתברך ה' אהבת להכניס

זו אהבה תתמיד אשר עד קרוביו וכל ובנותיו

תמיד, זו באהבה הם גם שוגים ויהיו בלבם

בעולם. יתברך ותתחזקאלהותו ובזהתתפרסם

טובובמדרש יח)שוחר "ארחמךאמרו:(מזמור

ב)ה'" יח, בריותיך.-(תהלים על אחבבך

האהבה, סוד שהוא היחוד על להורות הוא זה וכל

הקב"ה את מאהב ע"ה אבינו אברהם היה ולפיכך

כל השבת סוד הוא שזה אליו, ומייחדן הבריות על

שהן אותן ואפילו היחוד, מקום אל הדברים

מתחילה שהיו כמו והפירוד, והחילוק הרע מפאת

זה וכל גמורה, ובאהבה ביחוד העליונה במחשבה

מדתו והיא האהבה מדת שהיא החסד ממדת הוא

בכתר ונכתר אליה שזכה ע"ה אבינו אברהם של

הראשון, המייחד שהיה לפי והאהבה החסד

לאברהם... חסד - החסד בעל אברהם היה ולפיכך

ידיואת על אבינו אברהם פעל זה כל

של עניינים ושאר ומשתה מאכל

לו גרמו אלו שפעולות אורחים, הכנסת

ורבבות אלפים רבים אנשים ולכנוס לאסוף

הלבבות כל לייחד פעל ואז רבבות, וריבי

בקרבם, יתברך אלקותו ולפרסם ולהודיע

העולם מבני רבים אלפים זו שבדרך כך

עצום יחוד ונעשה יתברך להשם התקרבו

ובתחתונים. העליונים בעולמות

זאת?ומכח כל אברהם פעל מה

נפלאהלפי מדה של שטבעה החסד במדת שדבק

חשבון, בלי לתת שענייניה אהבה, להוליד זו

שפעל בעולם הראשון אבינו אברהם שהיה ולפי

איש אברהם נקרא כן על זו, קדושה במדה

הארץ' וב'חלב הארכנו.(שם)החסד...

להגה"ק יהודה14. אייזיק יצחק רבי

זיע"א. מקאמרנא ספארין יחיאל

וזה תנחומא15. רבי המדרש שרהלשון (חיי

בובר): הוצאת ב, אברהםאות עמד

שלי הקב"ה: לו אמר חסד, במדת ודיבק

חייך בה, אחזתה ואתה הזאת, המדה היתה

בי... כיוצא אותך עושה שאני

מוקדש לשפע ברכה והצלחה לרווה וקארין בוקרה וב"ב הי"ו 
נחת ושלווה מכל יוצאי חלציהם
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16וזתו"ד:
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האמונה, מתגלת הזה, ומתגלההאור

בתשובה, לחזור בנקל דוקאואזי ולכ
כל את לקרב זכה זו, מצוה קיו ידי על
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להככככאאאאממממוווורררר יש אורחי הכנסת למצות
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מסופר: לכ ובהקשר

כלהההה והצליחו מוער זוג היו
קליניקה פתח הוא בתחומו. אחד

ואשתומצליחה סינית, לרפואה

פלח תולדות).הרמון16. פרשת (ריש

האור עלמין)הזה17. כל אורה (הסובב וא

נכבד. 'אורח' והוא רגיל, שאינו

למטה, גשמי 'אורח' שמכניסים זה ובכח

למעלה. ה'אורח' ומתגלה נמשך

ספר א).המדות18. אות - אורחים (הכנסת

ז

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



  
   



.משתתפי ממאה יותר שכלל במני

.וקט מבודד למקו ביחס מדהי מספר

המדוברגגגג הזוג בחובני התקבלו י
הדיוני מרוממת. שבת וחוו
הנפש שיחות הלילה, תו אל המרוממי
אבל הנשמה. בשירת שפר השבת ועונג
,מגורי מקו אלא יהדות חיפשו לא ה
מבנה שכרו ה .בעיניה ח מצאה ולוט
זאת ע בבד בד לשפצו. והחלו נטוש
מרפאתו. את מחדש להקי האיש ניסה

להתערותעעעעוווודדדד הספיקו (להשתרשלא

,(במקו התרחשולהתבסס וכבר
לבית פרצה שחר ע המסעיר. המאורע
בזרועותיה: תינוקה נסערת, שכנה
שהוא ביודעה התחננה, אותו'! 'תציל

בריפוי. עוסק

חשבוההההייייללללדדדד בתחילה גבוה. בחו פרכס
הלילה, מצינת רועד שהוא הוריו
הכרה, מחוסר מצאוהו שחר ע א
,בלוט רופא אי המוות. ס ועל כחול

סיני. בדיקור לעוסק פוני

?עושי מה

הספה.ההההוווואאאא על אותו להניח לה הורה
הצעד דופק. ללא רפוי, היה הילד
ההיסטריות הנשי הוצאת היה הראשו
התינוק, ע לבדו נשאר הוא מהחדר.

היבבות נשמעו לקיר מעבר עצות. אובד
לבצע ניסה במקביל החנוקות. והבכיות
המשי .לחילופי לב ועיסוי הנשמה

תוצאות. ללא בהתמדה,

לבו,ככככששששייייאאאאוווושששש את לפת עעעעייייננננייייוווורב ננננששששאאאא
אאאאוווותתתתוווו'!'!'!'! תתתתחחחחייייהההה אאאאללללקקקקיייי'''' וווואאאאממממרררר::::

עיניו!ווווההההתתתתייייננננווווקקקק את פקח

,,,,החלתתתתוווודדדדהההה!'!'!'!'''''אאאאללללקקקקיייי והתינוק קרא,
לפעות.

הניפה,ההההדדדדללללתתתת הסתערה, הא נפרצה.
ואז, ורקדה. התייפחה חיבקה,
הא האמבולנס. הגיע ,סו סו

שהצטרפה ,החולי לבית לנסיעה
חריפה. ראות דלקת אבחנו

שלההההוווואאאא ההערצה מתקפת מול עמד
התינוק, את הצלת 'אתה אשתו:

אותו'!אתה החיית

אאאאנננניייי''''''''זזזזהההה ללללאאאא הודה '!'!'!'!אאאאללללקקקקיייי ''''זזזזהההה
והשתתק.

נכנסששששננננייייהההה חדש גור .נדהמי עמדו
של לבית הלכו יחד .לחייה
אודות יותר לדעת וביקשו המארחי

התינוק... את שהציל זה ,19האלקי

אתווווללללפפפפנננניייי שפתחנו לשאלות שנחזור
...פרטי כמה עוד נוסי המאמר, את
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התנהלו חייה .חוגי מסרה
.למישרי

מתישותללללאאאאחחחחרררר עבודה שנות שלש
ולחפש האר את לעזוב החליטו
את סגר הוא .לאר בחו עצמ את
,החוגי את פיזרה אשתו הקליניקה,
בני .עזיבת על לקיבו הודיעו והשני
אחסנוה הדירה, תכולת את ארזו הזוג
בקיבו טיסה. כרטיסי ורכשו במחס
הועברה ודירת בצער, עזיבת התקבלה

שהצטרפה. חדשה למשפחה

שהיאייייווווממממיייייייי אשתו התבשרה הטיסה לפני
זו שאי החליטו הזוג בני .בהריו
את וביטלו ,לאר בחו לשוטט העת
פרנסה. וללא דירה ללא נותרו ה הטיסה.

מחר?ממממהההה ילונו היכ ?עושי

לוטבבבבנננניייי מישוב בידידי נזכרו הזוג
.רופ טלפוני קשר את ששמרו
עזרה על בהיסוס וביררו התקשרו ה

בהתלהבות. והוזמנו אפשרית,

המההההננננססססייייעעעעהההה הצר, ביבכביש תפתל
קשה. בתחושה לוותה ,ההרי
צהוב שער הזדקר השממו באמצע
הגעת על שהודיע פרא, מעשביית

לישוב.

הריבבבבממממקקקקוווו מרגלות של אוירה שררה
הריבועי שלוה. שקט, ההימליה.
כמרבד נראו בעמק המעובדי הצבעוניי

ברוח הנישאי הצלילי רק .עי משובב
ישוב. למקו שהגיעו בישרו

 ההויללללווווטטטט את .קסו עד ג
עוד באויר לנשו אפשר
הפתוחות. הדלתות על הנקישה לפני

וג'מבות המחצלותגיטרות על פזורות
לגנוב, מה אי בלוט .הבתי בכניסות

המושב. מותג היא השלוה

המלטפתההההייייתתתתהההה הרוח כנראה זו
בשורת את שנשאה ה'לוטמית',
.האר קצות לשאר המזרחי הטרנד
והאושר, השלוה את חיפשו המתקבצי
הישוב משפחות כל כמעט ומצאו.
התושבי מ נכבד חלק הודו. 'בוגרות'
ומציאה חיפוש .'ערכי' בוגרי ג ה

יחד. שצועד צמד ה

חמשההההממממההההפפפפ לפני התחיל בלוט האמיתי
שהתקיי 'ערכי' סמינר .שני
.ובעני בתוכ הכמיהה את מילא בישוב

וחוגיממממעעעעגגגגלללליייי יהדות שיעורי של
קבוצת והתרחבו. קמו בית
את וכינתה למגובשת, הפכה המתחזקי

אוכלעצמה חדר .'לוט 'חסידות בחיו
לאול הוקצה בשימוש היה שלא יש
הכנסת בית נוסד וכ הכנסת, בית

הישוב. במעלה 'חינ 'אהבת

הופתעובבבבייייוווו להיווסדו הראשו כיפור
עצמ את למצוא המתפללי

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



  
   



.משתתפי ממאה יותר שכלל במני

.וקט מבודד למקו ביחס מדהי מספר

המדוברגגגג הזוג בחובני התקבלו י
הדיוני מרוממת. שבת וחוו
הנפש שיחות הלילה, תו אל המרוממי
אבל הנשמה. בשירת שפר השבת ועונג
,מגורי מקו אלא יהדות חיפשו לא ה
מבנה שכרו ה .בעיניה ח מצאה ולוט
זאת ע בבד בד לשפצו. והחלו נטוש
מרפאתו. את מחדש להקי האיש ניסה

להתערותעעעעוווודדדד הספיקו (להשתרשלא

,(במקו התרחשולהתבסס וכבר
לבית פרצה שחר ע המסעיר. המאורע
בזרועותיה: תינוקה נסערת, שכנה
שהוא ביודעה התחננה, אותו'! 'תציל

בריפוי. עוסק

חשבוההההייייללללדדדד בתחילה גבוה. בחו פרכס
הלילה, מצינת רועד שהוא הוריו
הכרה, מחוסר מצאוהו שחר ע א
,בלוט רופא אי המוות. ס ועל כחול

סיני. בדיקור לעוסק פוני

?עושי מה

הספה.ההההוווואאאא על אותו להניח לה הורה
הצעד דופק. ללא רפוי, היה הילד
ההיסטריות הנשי הוצאת היה הראשו
התינוק, ע לבדו נשאר הוא מהחדר.

היבבות נשמעו לקיר מעבר עצות. אובד
לבצע ניסה במקביל החנוקות. והבכיות
המשי .לחילופי לב ועיסוי הנשמה

תוצאות. ללא בהתמדה,

לבו,ככככששששייייאאאאוווושששש את לפת עעעעייייננננייייוווורב ננננששששאאאא
אאאאוווותתתתוווו'!'!'!'! תתתתחחחחייייהההה אאאאללללקקקקיייי'''' וווואאאאממממרררר::::

עיניו!ווווההההתתתתייייננננווווקקקק את פקח

,,,,החלתתתתוווודדדדהההה!'!'!'!'''''אאאאללללקקקקיייי והתינוק קרא,
לפעות.

הניפה,ההההדדדדללללתתתת הסתערה, הא נפרצה.
ואז, ורקדה. התייפחה חיבקה,
הא האמבולנס. הגיע ,סו סו

שהצטרפה ,החולי לבית לנסיעה
חריפה. ראות דלקת אבחנו

שלההההוווואאאא ההערצה מתקפת מול עמד
התינוק, את הצלת 'אתה אשתו:

אותו'!אתה החיית

אאאאנננניייי''''''''זזזזהההה ללללאאאא הודה '!'!'!'!אאאאללללקקקקיייי ''''זזזזהההה
והשתתק.

נכנסששששננננייייהההה חדש גור .נדהמי עמדו
של לבית הלכו יחד .לחייה
אודות יותר לדעת וביקשו המארחי

התינוק... את שהציל זה ,19האלקי

אתווווללללפפפפנננניייי שפתחנו לשאלות שנחזור
...פרטי כמה עוד נוסי המאמר, את
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ז

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



  
   



לבית הנדבקי 'מסכני' קיימי ג
איש, במתני האזור ידבוק כאשר פלוני,
וכדומה. הבית, לבני מבוכה גור והדבר

עליה?אאאא תהיה מה זו מצוה

,,,,ובחורב,בבבברררר בחור העוצר אדיב, נהג
בתחנות לממתיניגופ וכל

למחוז מהרה שיביא לרכב משווע
,ותרמיל מקל ,משא על חפצ
הגשמי בימות עוז ממטרות מוגני

בימות מנרתיקה היוצאת קופחת ומשמש
דרכו, את מעט שמארי ולמרות החמה,
משאת למלא סבלני, וכולו ,מתקצ אינו
אי באמת שכ יפות, פני בסבר נפשו
שכ ברכבו, לנצח' 'ישאר הלה פ חשש

יצא קט מעט וווובבבבעעעעצצצצממממוווועוד בלאבבבבככככבבבבוווודדדדוווו
...עורריההההאאאאווווררררחחחחיייי ממממככככננננייייסססס ההההוווואאאא ההההוווואאאא

חחחחללללקקקקוווו.... וווואאאאששששרררריייי אאאאששששררררייייוווו בבבבדדדדווווררררננננוווו............ ההההאאאאממממייייתתתתיייי

חשוב...וווועעעעוווודדדד דבר

ממממתתתתקקקקללללוווותתתת!!!! ההההייייזזזזההההררררוווו

ונישאה,ההההככככננננססססתתתת רמה מצוה היא אורחי
אבינו אברה הצליח ידה ועל
נקיה, בצורה העליו האור את להמשי

.החיצוני כחות של יניקה שו ללא

ררררווווצצצצייייווווממממממממייייללללאאאא אאאאננננוווו ששששככככאאאאששששרררר ,,,,ממממוווובבבב
,,,,אאאאווווררררחחחחיייי ההההככככננננססססתתתת ממממצצצצוווותתתת ללללקקקקיייייייי
ששששללללאאאא ההההזזזזההההייייררררוווותתתת בבבבתתתתככככללללייייתתתת ללללההההייייזזזזההההרררר עעעעללללייייננננוווו

....ההההחחחחייייצצצצוווונננניייי ללללייייננננייייקקקקתתתת בבבביייידדדדיייי ננננגגגגררררוווו

ווווככככיור הרב עט"ר מארי אבא אמר
זיע"א אברג'ל נוע,מיכאל (אמרי

ז), מאמר  וז"ל:בלק

ישראל,ככככאאאאששששרררר מחנה מול בלע עמד
אוהלי טובו "מה ואמר: התפעל

ישראל" משכנותי ה).יעקב כד, (במדבר

רש"י:וווופפפפייייררררשששש ייייעעעעקקקקבבבב'''' אאאאווווההההלללליייי טטטטוווובבבבוווו ''''ממממהההה
ששששאאאאייייננננ פפפפתתתתחחחחייייהההה ששששרררראאאאהההה ''''עעעעלללל

זזזזהההה'.'.'.'. ממממוווולללל זזזזהההה הרשעממממככככוווווווונננניייי בלע כלומר,
מקפידי היו ישראל שע בכ הבחי

שפתחי באופ אוהליה את לבנות
מכו יהיו לא כדיהאוהלי זה, מול זה וני

בתו הנעשה את לראות האחד יוכל שלא
דר של יפה מדה בכ ויש חברו, אוהל
מאוד. מכ התפעל ובלע וצניעות, אר

הסגולותוווודדדדבבבברררר שאחת מלמדנו זה
היא, הבית להצלחת העיקריות
שלא ובטח ידע, לא חיצוני אד ששו
בתו שמתרחש במה מעורה, יהיה
יטפלו בלבד הזוג בני אלא הבית,
ולא יתר, וברגישות בזהירות בענייניה
ישוב יהיה ובזה  בתוכ זר יתערב
.מבית תסור לא השלו ומדת נאה,

תתתתההההייייייייננננההההככככממממוווו ההההבבבבייייתתתת ששששדדדדללללתתתתוווותתתת אאאאססססוווורררר ,,,,ככככ
חחחחבבבברררריייי ללללבבבבייייקקקקוווורררריייי ללללררררווווווווחחחחהההה פפפפתתתתווווחחחחוווותתתת
בבבבייייקקקקוווורררריייי ....ללללממממייייננננייייהההה ההההררררששששוווותתתת ווווללללססססעעעעוווודדדדוווותתתת
עעעעצצצצוווו ההההררררסססס גגגגווווררררממממיייי אאאאללללוווו ננננייייממממווווססססיייי
בבבבתתתתיייי ממממעעעעטטטט ווווללללאאאא ההההייייההההוווודדדדיייי,,,, ההההבבבבייייתתתת ללללקקקקדדדדווווששששתתתת

ההההייייססססוווודדדד.... עעעעדדדד בבבבגגגגלללללללל ווווננננחחחחררררבבבבוווו ההההתתתתפפפפררררקקקקוווו

  
     



אאאאווווררררחחחחיייי בבבבההההככככננננססססתתתת פפפפררררטטטטיייי ככככממממהההה

פוקסככככתתתתבבבב יעקב יצחק הרב הגאו
וז"ל: אורחי20שליט"א, הכנסת

,בעניי בי עשירי באורחי בי נוהגת
שבהכנסת אלא, .קטני בי גדולי בי
ל'הכנסת בנוס לבית, עניי אורחי
צדקה. מצות כ ג מקיימי ,'אורחי

לאכולאאאאווווררררחחחח,,,, מקו לו שאי מי הינו,
המתגורר זה, ובכלל .וללו

ישובבקביעות למקו ובא אחר במקו
אבל לינה, או אכילה מקו כא לו שאי
 לביקור רק ובא מקו באותו המתגורר

אורח. בגדר אינו

אאאאככככשכני ואפילו העיר אותה ובני יש
אורחי להיות הופכי סמוכי

עני לולכל ואי תקלה לו שקרתה במקרי)

לשהות 21מקו.(

,,,,רקאאאאוווולללל זה לביתנו אורחי הכנסת
השני והשלב .הראשו השלב
!פני המאור הוא פחות לא והחשוב

שמחותיייישששש בפני האורחי את לארח
כמעמסה עצמ ירגישו שלא באופ
בכל באירוח להשתדל ויש הבית. בני על
.נאי ובמצעי במזו בכלי היכולת,

הכיבוד,אאאאיייי אודות בדברי להרבות
הרבה. ולעשות מעט לומר יש אלא

האירוח,יייישששש בעת נעימה אוירה על לשמור
את האורח בפני לתנות אי כ על
בדאגות לשתפו ולא שבבית הבעיות

בנוח. שירגיש כדי ,מצערי ובדברי

לאורחאאאאיייי לספר שאי לומר, צרי
או עבורו טרחו טרחות כמה
הוצאות יוקר אודות בנוכחותו לדבר

עיי"ש.הכיבוד...

ווווננננססססייייייייאהר רבי הגה"ק של בדבריו
זיע"א: 22מבלז

בהתתתתקקקקוווופפפפתתתתננננוווו שלפנינו כימי אינה
מצות את רבי ההההככככננננססססתתתתקיימו

בביתאאאאווווררררחחחחיייי ולהלי לארח ממש, בגו
,ונצרכי חלכאיממממפפפפרררריייייייי ללללההההאאאאככככיייילללל

....ממממטטטטוווובבבב בתיווווללללההההששששבבבבייייעעעע מצויי כיו
כמעט ולמעשה מחסה ובתי תבשיל
גג קורת לו שאי בישראל עני ל שאי
המארחי אופי ג עצמותיו. לחל
שיאותו 'מ'עמ לבקש וקשה השתנה

מה בלבוש פוחח עני ושחוק,לארח (בלה 
אאאאווווררררחחחחייייבדרמרופט) פע.ההההככככננננססססתתתת של

לחברוהליכות20. אדם קמה).בן (עמוד

מצותאך21. בזה מקיים הוא הרי שיאכלו, כדי אותם מארח והוא אוכל, מספיק להם אין אם

ואשריו. צדקה.

בעתו'הובאו22. דבר ב'לוח התשס"ט).דבריו אב (כ"א

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



  
   



לבית הנדבקי 'מסכני' קיימי ג
איש, במתני האזור ידבוק כאשר פלוני,
וכדומה. הבית, לבני מבוכה גור והדבר

עליה?אאאא תהיה מה זו מצוה

,,,,ובחורב,בבבברררר בחור העוצר אדיב, נהג
בתחנות לממתיניגופ וכל

למחוז מהרה שיביא לרכב משווע
,ותרמיל מקל ,משא על חפצ
הגשמי בימות עוז ממטרות מוגני

בימות מנרתיקה היוצאת קופחת ומשמש
דרכו, את מעט שמארי ולמרות החמה,
משאת למלא סבלני, וכולו ,מתקצ אינו
אי באמת שכ יפות, פני בסבר נפשו
שכ ברכבו, לנצח' 'ישאר הלה פ חשש

יצא קט מעט וווובבבבעעעעצצצצממממוווועוד בלאבבבבככככבבבבוווודדדדוווו
...עורריההההאאאאווווררררחחחחיייי ממממככככננננייייסססס ההההוווואאאא ההההוווואאאא

חחחחללללקקקקוווו.... וווואאאאששששרררריייי אאאאששששררררייייוווו בבבבדדדדווווררררננננוווו............ ההההאאאאממממייייתתתתיייי

חשוב...וווועעעעוווודדדד דבר

ממממתתתתקקקקללללוווותתתת!!!! ההההייייזזזזההההררררוווו

ונישאה,ההההככככננננססססתתתת רמה מצוה היא אורחי
אבינו אברה הצליח ידה ועל
נקיה, בצורה העליו האור את להמשי

.החיצוני כחות של יניקה שו ללא

ררררווווצצצצייייווווממממממממייייללללאאאא אאאאננננוווו ששששככככאאאאששששרררר ,,,,ממממוווובבבב
,,,,אאאאווווררררחחחחיייי ההההככככננננססססתתתת ממממצצצצוווותתתת ללללקקקקיייייייי
ששששללללאאאא ההההזזזזההההייייררררוווותתתת בבבבתתתתככככללללייייתתתת ללללההההייייזזזזההההרררר עעעעללללייייננננוווו

....ההההחחחחייייצצצצוווונננניייי ללללייייננננייייקקקקתתתת בבבביייידדדדיייי ננננגגגגררררוווו

ווווככככיור הרב עט"ר מארי אבא אמר
זיע"א אברג'ל נוע,מיכאל (אמרי

ז), מאמר  וז"ל:בלק

ישראל,ככככאאאאששששרררר מחנה מול בלע עמד
אוהלי טובו "מה ואמר: התפעל

ישראל" משכנותי ה).יעקב כד, (במדבר

רש"י:וווופפפפייייררררשששש ייייעעעעקקקקבבבב'''' אאאאווווההההלללליייי טטטטוווובבבבוווו ''''ממממהההה
ששששאאאאייייננננ פפפפתתתתחחחחייייהההה ששששרררראאאאהההה ''''עעעעלללל

זזזזהההה'.'.'.'. ממממוווולללל זזזזהההה הרשעממממככככוווווווונננניייי בלע כלומר,
מקפידי היו ישראל שע בכ הבחי

שפתחי באופ אוהליה את לבנות
מכו יהיו לא כדיהאוהלי זה, מול זה וני

בתו הנעשה את לראות האחד יוכל שלא
דר של יפה מדה בכ ויש חברו, אוהל
מאוד. מכ התפעל ובלע וצניעות, אר

הסגולותוווודדדדבבבברררר שאחת מלמדנו זה
היא, הבית להצלחת העיקריות
שלא ובטח ידע, לא חיצוני אד ששו
בתו שמתרחש במה מעורה, יהיה
יטפלו בלבד הזוג בני אלא הבית,
ולא יתר, וברגישות בזהירות בענייניה
ישוב יהיה ובזה  בתוכ זר יתערב
.מבית תסור לא השלו ומדת נאה,

תתתתההההייייייייננננההההככככממממוווו ההההבבבבייייתתתת ששששדדדדללללתתתתוווותתתת אאאאססססוווורררר ,,,,ככככ
חחחחבבבברררריייי ללללבבבבייייקקקקוווורררריייי ללללררררווווווווחחחחהההה פפפפתתתתווווחחחחוווותתתת
בבבבייייקקקקוווורררריייי ....ללללממממייייננננייייהההה ההההררררששששוווותתתת ווווללללססססעעעעוווודדדדוווותתתת
עעעעצצצצוווו ההההררררסססס גגגגווווררררממממיייי אאאאללללוווו ננננייייממממווווססססיייי
בבבבתתתתיייי ממממעעעעטטטט ווווללללאאאא ההההייייההההוווודדדדיייי,,,, ההההבבבבייייתתתת ללללקקקקדדדדווווששששתתתת

ההההייייססססוווודדדד.... עעעעדדדד בבבבגגגגלללללללל ווווננננחחחחררררבבבבוווו ההההתתתתפפפפררררקקקקוווו

ז

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



  
      



ח האהל תח יב והא ה'... אליו
"א).ה יח, (בראשית 

אברהאאאאתתתתהההה זכה מדוע לדעת רוצה
לעמוד זכה הוא מדוע ?לכ

האהל' שזהב'תח דאצילות, למלכות (כינוי 
העולמות)? כל של השפע מקור

שנאמרככככיייי וכמו 'אורחי 'מכניס היה הוא
ומסירותו .הסמוכי למצוהבפסוקי

:הראשו בפסוק בעיקר מודגשת הזו
 'ה ח האהל תח יב 'והא
למילתו, השלישי היו שזה שלמרות

זאת בכל מאוד, כבד חו שרר ובחו
.האורחי אחר וחיפש תר הוא

להמשיוווובבבבככככחחחח הצליח הוא הזו המצוה
ממנו שאי ,העליו האור את
הזה. לעול הטומאה, לכחות יניקה

.אד בני רבבות לגייר ובכחו

הזהווווממממככככייייוווו האור את וגילה זכה שהוא
שבניו מובטח כבר בשלימות,
עבי יראל "ואה  בעקבותיו יצעדו
אהבי" אברה זרע יחר אר יעקב

ח)... מא, (ישעיה

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

לקליפות א א א א .... יש מלמעלה , שיורד שפע כל 

החסד. מדת מלבד בו. להיאחז אפשרות

היא השמי  מ יורדת החסד  מדת כאשר 

של אחיזה  צד  שו ללא בשלימותה יורדת

.במדת במדת במדת במדת החיצוני שידבק שידבק שידבק שידבק   אד אד אד אד לכל לכל לכל לכל  טוב טוב טוב טוב  ולכולכולכולכ

בפרט בפרט בפרט בפרט ....  אורחי אורחי אורחי אורחי הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת ובמצות ובמצות ובמצות ובמצות  בכללבכללבכללבכלל,,,, החסד החסד החסד החסד 

והיאב ב ב ב .... ונישאה , רמה מצוה  היא אורחי הכנסת

.חסדי שבגמילות ביותר  הגדולה המצוה 

 עשירי  האורחי  א בי נוהגת אורחי הכנסת 

.קטני ובי  גדולי  בי , עניי ה א  בי

הנוספת הנוספת הנוספת הנוספת  עניי והמעלה והמעלה והמעלה והמעלה   אורחי שבהכנסת 

צדקה. מצות ג זה  ידי על שמקיימי לבית 

- חסדים בגמילות חייו כל עסק אבינו אברהם

במדבר, אשל פונדק פתיחת אורחים, הכנסת

רשעים החזרת סדום, רשעי על זכות לימוד

על נתגלתה וכך - לה' נפשות ועשיית בתשובה

גדול. בפרסום החסד מדת בעולם ידו

קדם""תתן... מימי לאברהם... (מיכהחסד

כ), כמוסהז, שהיתה החסד מדת

של קדמונו - קדם' 'מימי עוד בה' וגנוזה

ידי, ועל בימי, רק בעולם נתגלתה עולם,

שלו החסד במעשי אברהם משעורר אברהם.

נתגלה - העליון בעולם החסד, מדת את כאן

חסדו. במדת העולם, באי לכל ה' גם וניכר

-לפני יחידים עולם גדולי חסידים היו כן

רק חסד שעשו - ועוד חנוך כמתושלח,

רק לכאן העליון החסד ירד אז לעצמם.

רב. בצמצום

לזולתגרםעד החסדשלו ובמעשי שבאאברהם,

ורוחבה... היקפה בכל ה' חסד מדת לגילויהשל

  
      



כללוווועעעעלללל שבדר הדלת, מפת מרמז כ
רשות מקרקע יותר קצת גבוה הוא
תמרור כמי משמש הוא כי ,הרבי
להגיע יכולי כא עד כלומר,  'עצור'
כניסה אי ואיל ומכא ,זרי אנשי
הורונו כבר והרי בלבד. הבית לבני אלא

סג:)חז"ל רבי(יבמות 'מנע ואמרו:
.'בית תביא הכל ולא בית 23מתו

רקוווובבבבפפפפררררטטטט הנמצא צעיר בזוג כשמדובר
ביותר הראשוניי הבניה בשלבי
מה ונדרשת שלו, הפרטי הק של
זוגיות יצירת בשביל עקבית עבודה
פסולי בבית חברי ביקורי בריאה,
היהודי. הבית קדושת היפ וה בתכלית

ההההככככננננססססתתתתוווובבבבככככלללללללל,,,, ווווללללממממצצצצוווותתתת צצצצעעעעיייירררר ללללזזזזווווגגגג ממממהההה
ללללההההככככננננייייסססס צצצצעעעעיייירררר ללללזזזזווווגגגג אאאאיייי ....אאאאווווררררחחחחיייי

ההההווווררררייייהההה אאאאתתתת ממממללללבבבבדדדד אאאאווווררררחחחחיייי ששששוווו ללללבבבבייייתתתת
ללללהההה וווודדדדוווואאאאגגגגיייי אאאאוווותתתת ששששאאאאווווההההבבבביייי ההההייייקקקקרררריייי
ההההקקקקררררוווובבבביייי ממממששששפפפפחחחחתתתת בבבבנננניייי אאאאתתתת ווווככככ בבבבאאאאממממתתתת,,,,

צריבבבבייייוווותתתתרררר.... האנשי לשאר בנוגע א
וחשדהו', 'כבדהו של בדר לנהוג
גדול, כבוד אד כל לכבד יש כלומר,
לאפשר לא כ ומשו בו לחשוד ג א
של הפרטיי לענייני להיכנס לו

.באור עיי"ש הבית...

ווווככככהאורחי שהכנסת מאוד להיזהר צרי
והילדי.ל  האשה חשבו על תהיה א

ולילדי לאשה נפש כחות אי ,לפעמי
מתייחסי לא וא ,אורחי להכניס
...בנפשות עז מרמור יוצרי ,אליה
...אפלי למקומות נופלי ה כ ואחר

לשאלות...וווועעעעככככששששייייוווו נחזור

אאאאבבבבייייננננוווו אאאאבבבבררררהההה ששששלללל ממממדדדדררררגגגגתתתתוווו גגגגייייללללוווויייי

זכואאאאבבבבררררהההה שלא למדרגה זכה אבינו
לו. הקודמי כל והתורה24לה

הסיבה את לנו לגלות רצתה הקדושה
"ורא ואמרה: פתחה היא ולכ ,לכ

וכתב חסידים23. מקיציבספר הוצאת - (אותתתמג

הםנרדמים), רעים אם אבל וז"ל:

יחטאו, פן ירא שהוא בבית נשים ויש האורחים

מדון" ויצא לץ "גרש נאמר: י)עליהם כב, -(משלי

תעביד לא לביש תעשה).טב לא לרע טוב (תרגום:

המוהרא"שובענין סיפר חלקזה בנחל, (אשר

קטו): עמוד שהיהקלד אברך, אצלי היה

מי כל את מכניס והיה גדול, אורחים מכניס

היו אליו שבאו האורחים בין מוצא... שהיה

פה... ניבולי מדברים היו הזמן שכל אורחים

הולךואני אתה פעמים: כמה אותו הזהרתי

מהם! תתרחק מסוכנת! בדרך

דבראך של ובסופו בקולי, שמע לא הוא לצערי

והשניה... הראשונה... מאשתו התגרש

הששית! בפעם כבר נשוי הוא ועכשיו

שלאוה' משובשים מאנשים יצילנו ברחמיו,

מצוות!... לקיים יודעים

כ שליט"אתב24. קריספין פינחס רבי הגאון

קא), עמוד ח"ב תורק, וז"ל:(שמן

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



  
      



ח האהל תח יב והא ה'... אליו
"א).ה יח, (בראשית 

אברהאאאאתתתתהההה זכה מדוע לדעת רוצה
לעמוד זכה הוא מדוע ?לכ

האהל' שזהב'תח דאצילות, למלכות (כינוי 
העולמות)? כל של השפע מקור

שנאמרככככיייי וכמו 'אורחי 'מכניס היה הוא
ומסירותו .הסמוכי למצוהבפסוקי

:הראשו בפסוק בעיקר מודגשת הזו
 'ה ח האהל תח יב 'והא
למילתו, השלישי היו שזה שלמרות

זאת בכל מאוד, כבד חו שרר ובחו
.האורחי אחר וחיפש תר הוא

להמשיוווובבבבככככחחחח הצליח הוא הזו המצוה
ממנו שאי ,העליו האור את
הזה. לעול הטומאה, לכחות יניקה

.אד בני רבבות לגייר ובכחו

הזהווווממממככככייייוווו האור את וגילה זכה שהוא
שבניו מובטח כבר בשלימות,
עבי יראל "ואה  בעקבותיו יצעדו
אהבי" אברה זרע יחר אר יעקב

ח)... מא, (ישעיה

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

לקליפות א א א א .... יש מלמעלה , שיורד שפע כל 

החסד. מדת מלבד בו. להיאחז אפשרות

היא השמי  מ יורדת החסד  מדת כאשר 

של אחיזה  צד  שו ללא בשלימותה יורדת

.במדת במדת במדת במדת החיצוני שידבק שידבק שידבק שידבק   אד אד אד אד לכל לכל לכל לכל  טוב טוב טוב טוב  ולכולכולכולכ

בפרט בפרט בפרט בפרט ....  אורחי אורחי אורחי אורחי הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת ובמצות ובמצות ובמצות ובמצות  בכללבכללבכללבכלל,,,, החסד החסד החסד החסד 

והיאב ב ב ב .... ונישאה , רמה מצוה  היא אורחי הכנסת

.חסדי שבגמילות ביותר  הגדולה המצוה 

 עשירי  האורחי  א בי נוהגת אורחי הכנסת 

.קטני ובי  גדולי  בי , עניי ה א  בי

הנוספת הנוספת הנוספת הנוספת  עניי והמעלה והמעלה והמעלה והמעלה   אורחי שבהכנסת 

צדקה. מצות ג זה  ידי על שמקיימי לבית 

- חסדים בגמילות חייו כל עסק אבינו אברהם

במדבר, אשל פונדק פתיחת אורחים, הכנסת

רשעים החזרת סדום, רשעי על זכות לימוד

על נתגלתה וכך - לה' נפשות ועשיית בתשובה

גדול. בפרסום החסד מדת בעולם ידו

קדם""תתן... מימי לאברהם... (מיכהחסד

כ), כמוסהז, שהיתה החסד מדת

של קדמונו - קדם' 'מימי עוד בה' וגנוזה

ידי, ועל בימי, רק בעולם נתגלתה עולם,

שלו החסד במעשי אברהם משעורר אברהם.

נתגלה - העליון בעולם החסד, מדת את כאן

חסדו. במדת העולם, באי לכל ה' גם וניכר

-לפני יחידים עולם גדולי חסידים היו כן

רק חסד שעשו - ועוד חנוך כמתושלח,

רק לכאן העליון החסד ירד אז לעצמם.

רב. בצמצום

לזולתגרםעד החסדשלו ובמעשי שבאאברהם,

ורוחבה... היקפה בכל ה' חסד מדת לגילויהשל

ז

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



  
      



רק ג ג ג ג .... לא היא אורחי הכנסת במצות העיקר

 ומקו שתיה באכילה, לבית, בהכנסת

 בעיקר  אפילו ואולי  ג אלא  .לישו

!!!!פניפניפניפני האורחי המאור המאור המאור המאור  את לארח יש , לכ

שמחות שמחות שמחות שמחות  בפניבפניבפניבפני עצמ ירגישו שלא  באופ

להשתדל ויש הבית. בני על  כמעמסה

היכולתהיכולתהיכולתהיכולת,,,,באירוח ובמצעי בכלבכלבכלבכל  במזו בכלי

לשמור  יש וכ .בעת בעת בעת בעת נאי נעימה נעימה נעימה נעימה  אוירהאוירהאוירהאוירה על על על על 

הבעיות האירוחהאירוחהאירוחהאירוח,,,, ע אותו לשת ולא

,מצערי ובדברי בדאגות כדי כדי כדי כדי שבבית,

בנוח בנוח בנוח בנוח .... שירגיש שירגיש שירגיש שירגיש 

הבית ד ד ד ד .... להצלחת העיקריות הסגולות אחת

ולא ולא ולא ולא היא , ידע ידע ידע ידע  לא לא לא לא  חיצוני חיצוני חיצוני חיצוני   אד אד אד אד ששוששוששוששו

הביתהביתהביתהבית,,,,  בתו בתו בתו בתו שמתרחש שמתרחש שמתרחש שמתרחש  במהבמהבמהבמה מעורה מעורה מעורה מעורה ,,,, יהיהיהיהיהיהיהיה

בלבד בלבד בלבד בלבד .... הזוג הזוג הזוג הזוג  מבני מבני מבני מבני   חו חו חו יתערב חו לא  זר  ושו

ומדת  נאה, ישוב יהיה  ובזה   בתוכ

.מבית תסור  לא  השלו

תהיינה תהיינה תהיינה תהיינה כמו כמו כמו כמו  הבית הבית הבית הבית  שדלתותשדלתותשדלתותשדלתות אסור אסור אסור אסור  ,,,,ככככ

 חברי חברי חברי חברי לביקורי לביקורי לביקורי לביקורי  לרווחהלרווחהלרווחהלרווחה פתוחותפתוחותפתוחותפתוחות

 נימוסי נימוסי נימוסי נימוסי ביקורי ביקורי ביקורי ביקורי  .... למיניה למיניה למיניה למיניה הרשות הרשות הרשות הרשות  ולסעודותולסעודותולסעודותולסעודות

הבית הבית הבית הבית  לקדושתלקדושתלקדושתלקדושת עצועצועצועצו הרס הרס הרס הרס   גורמי גורמי גורמי גורמי אלואלואלואלו

ונחרבו ונחרבו ונחרבו ונחרבו  התפרקוהתפרקוהתפרקוהתפרקו בתיבתיבתיבתי מעט מעט מעט מעט  ולא ולא ולא ולא  היהודי היהודי היהודי היהודי ,,,,

היסוד היסוד היסוד היסוד .... עדעדעדעד בגללבגללבגללבגלל

צעיר ה ה ה ה .... בזוג כשמדובר רק ובפרט הנמצא

של ביותר  הראשוניי הבניה בשלבי 

עקבית  עבודה מה ונדרשת ,שלה הבית

בריאה, זוגיות יצירת חברי חברי חברי חברי בשביל  ביקורי ביקורי ביקורי ביקורי 

קדושת קדושת קדושת קדושת   היפ היפ היפ היפ  וה וה וה וה בתכליתבתכליתבתכליתבתכלית פסוליפסוליפסוליפסולי בביתבביתבביתבבית

היהודי היהודי היהודי היהודי .... הבית הבית הבית הבית 

,,,, לכ לכ לכ לכ שו שו שו שו לביתלביתלביתלבית להכניס להכניס להכניס להכניס  צעיר צעיר צעיר צעיר  לזוג לזוג לזוג לזוג  איאיאיאי

 היקרי היקרי היקרי היקרי הוריההוריההוריההוריה את את את את  מלבדמלבדמלבדמלבד  אורחי אורחי אורחי אורחי

 וכ וכ וכ וכ באמתבאמתבאמתבאמת,,,, להלהלהלה  ודואגי ודואגי ודואגי ודואגי  אות אות אות אות  שאוהבי שאוהבי שאוהבי שאוהבי

ביותר ביותר ביותר ביותר ....  הקרובי הקרובי הקרובי הקרובי משפחתמשפחתמשפחתמשפחת בני בני בני בני  אאת את את את 

 אד כל  לכבד  יש ,האנשי לשאר בנוגע

כ ומשו בו לחשוד  ג  א גדול , כבוד 

 הפרטיי לענייני להיכנס  לו לאפשר  לא 

הבית. הקרובי הקרובי הקרובי הקרובי של משפחתמשפחתמשפחתמשפחת בני בני בני בני  וגוגוגוג

על על על על  וישמרווישמרווישמרווישמרו מרובה מרובה מרובה מרובה  מכניסהמכניסהמכניסהמכניסה  עצמ עצמ עצמ עצמ ימנעוימנעוימנעוימנעו

הטוב הטוב הטוב הטוב .... הטעהטעהטעהטע

האורחיו ו ו ו .... שהכנסת להיזהר, צרי לא לא לא לא עוד

.... והילדי והילדי והילדי והילדי האשה האשה האשה האשה  חשבוחשבוחשבוחשבו על על על על  תהיה תהיה תהיה תהיה 

 ולילדי לאשה  נפש כחות אי ,לפעמי

,אליה מתייחסי לא וא ,אורחי להכניס

 ומש .שלה בנפש עז מרמור  יוצרי

חלילה. מאוד  חלקה  הנפילה 

גדולת ז ז ז ז .... תוק כל  ע שכיו לדעת צרי

לבוא יכולה  המצוה הזו , הנשגבה  המצוה 

הכנסת  מלבד אחרי באופני ביטוי  לידי 

בימות  :כגו ובשתיה . באכילה ,בגו אורחי

,החמי הקי בימות או  הקרי החור

לללל''''טרמפ טרמפ טרמפ טרמפ '''' הזקוק הזקוק הזקוק הזקוק  אדאדאדאד רואהרואהרואהרואה נהג נהג נהג נהג  כאשר כאשר כאשר כאשר 

 דר דר דר דר בכלבכלבכלבכל לולולולו לעזור לעזור לעזור לעזור  עליועליועליועליו מצוהמצוהמצוהמצוה וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה

חפצוחפצוחפצוחפצו.... למחוזלמחוזלמחוזלמחוז להגיעלהגיעלהגיעלהגיע לו אפשרית אפשרית אפשרית אפשרית  להנעי  וכ

 אורחי מכניס וזה . שנית כמה הנסיעה את

דורנו . של 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  
      



רק ג ג ג ג .... לא היא אורחי הכנסת במצות העיקר

 ומקו שתיה באכילה, לבית, בהכנסת

 בעיקר  אפילו ואולי  ג אלא  .לישו

!!!!פניפניפניפני האורחי המאור המאור המאור המאור  את לארח יש , לכ

שמחות שמחות שמחות שמחות  בפניבפניבפניבפני עצמ ירגישו שלא  באופ

להשתדל ויש הבית. בני על  כמעמסה

היכולתהיכולתהיכולתהיכולת,,,,באירוח ובמצעי בכלבכלבכלבכל  במזו בכלי

לשמור  יש וכ .בעת בעת בעת בעת נאי נעימה נעימה נעימה נעימה  אוירהאוירהאוירהאוירה על על על על 

הבעיות האירוחהאירוחהאירוחהאירוח,,,, ע אותו לשת ולא

,מצערי ובדברי בדאגות כדי כדי כדי כדי שבבית,

בנוח בנוח בנוח בנוח .... שירגיש שירגיש שירגיש שירגיש 

הבית ד ד ד ד .... להצלחת העיקריות הסגולות אחת

ולא ולא ולא ולא היא , ידע ידע ידע ידע  לא לא לא לא  חיצוני חיצוני חיצוני חיצוני   אד אד אד אד ששוששוששוששו

הביתהביתהביתהבית,,,,  בתו בתו בתו בתו שמתרחש שמתרחש שמתרחש שמתרחש  במהבמהבמהבמה מעורה מעורה מעורה מעורה ,,,, יהיהיהיהיהיהיהיה

בלבד בלבד בלבד בלבד .... הזוג הזוג הזוג הזוג  מבני מבני מבני מבני   חו חו חו יתערב חו לא  זר  ושו

ומדת  נאה, ישוב יהיה  ובזה   בתוכ

.מבית תסור  לא  השלו

תהיינה תהיינה תהיינה תהיינה כמו כמו כמו כמו  הבית הבית הבית הבית  שדלתותשדלתותשדלתותשדלתות אסור אסור אסור אסור  ,,,,ככככ

 חברי חברי חברי חברי לביקורי לביקורי לביקורי לביקורי  לרווחהלרווחהלרווחהלרווחה פתוחותפתוחותפתוחותפתוחות

 נימוסי נימוסי נימוסי נימוסי ביקורי ביקורי ביקורי ביקורי  .... למיניה למיניה למיניה למיניה הרשות הרשות הרשות הרשות  ולסעודותולסעודותולסעודותולסעודות

הבית הבית הבית הבית  לקדושתלקדושתלקדושתלקדושת עצועצועצועצו הרס הרס הרס הרס   גורמי גורמי גורמי גורמי אלואלואלואלו

ונחרבו ונחרבו ונחרבו ונחרבו  התפרקוהתפרקוהתפרקוהתפרקו בתיבתיבתיבתי מעט מעט מעט מעט  ולא ולא ולא ולא  היהודי היהודי היהודי היהודי ,,,,

היסוד היסוד היסוד היסוד .... עדעדעדעד בגללבגללבגללבגלל

צעיר ה ה ה ה .... בזוג כשמדובר רק ובפרט הנמצא

של ביותר  הראשוניי הבניה בשלבי 

עקבית  עבודה מה ונדרשת ,שלה הבית

בריאה, זוגיות יצירת חברי חברי חברי חברי בשביל  ביקורי ביקורי ביקורי ביקורי 

קדושת קדושת קדושת קדושת   היפ היפ היפ היפ  וה וה וה וה בתכליתבתכליתבתכליתבתכלית פסוליפסוליפסוליפסולי בביתבביתבביתבבית

היהודי היהודי היהודי היהודי .... הבית הבית הבית הבית 

,,,, לכ לכ לכ לכ שו שו שו שו לביתלביתלביתלבית להכניס להכניס להכניס להכניס  צעיר צעיר צעיר צעיר  לזוג לזוג לזוג לזוג  איאיאיאי

 היקרי היקרי היקרי היקרי הוריההוריההוריההוריה את את את את  מלבדמלבדמלבדמלבד  אורחי אורחי אורחי אורחי

 וכ וכ וכ וכ באמתבאמתבאמתבאמת,,,, להלהלהלה  ודואגי ודואגי ודואגי ודואגי  אות אות אות אות  שאוהבי שאוהבי שאוהבי שאוהבי

ביותר ביותר ביותר ביותר ....  הקרובי הקרובי הקרובי הקרובי משפחתמשפחתמשפחתמשפחת בני בני בני בני  אאת את את את 

 אד כל  לכבד  יש ,האנשי לשאר בנוגע

כ ומשו בו לחשוד  ג  א גדול , כבוד 

 הפרטיי לענייני להיכנס  לו לאפשר  לא 

הבית. הקרובי הקרובי הקרובי הקרובי של משפחתמשפחתמשפחתמשפחת בני בני בני בני  וגוגוגוג

על על על על  וישמרווישמרווישמרווישמרו מרובה מרובה מרובה מרובה  מכניסהמכניסהמכניסהמכניסה  עצמ עצמ עצמ עצמ ימנעוימנעוימנעוימנעו

הטוב הטוב הטוב הטוב .... הטעהטעהטעהטע

האורחיו ו ו ו .... שהכנסת להיזהר, צרי לא לא לא לא עוד

.... והילדי והילדי והילדי והילדי האשה האשה האשה האשה  חשבוחשבוחשבוחשבו על על על על  תהיה תהיה תהיה תהיה 

 ולילדי לאשה  נפש כחות אי ,לפעמי

,אליה מתייחסי לא וא ,אורחי להכניס

 ומש .שלה בנפש עז מרמור  יוצרי

חלילה. מאוד  חלקה  הנפילה 

גדולת ז ז ז ז .... תוק כל  ע שכיו לדעת צרי

לבוא יכולה  המצוה הזו , הנשגבה  המצוה 

הכנסת  מלבד אחרי באופני ביטוי  לידי 

בימות  :כגו ובשתיה . באכילה ,בגו אורחי

,החמי הקי בימות או  הקרי החור

לללל''''טרמפ טרמפ טרמפ טרמפ '''' הזקוק הזקוק הזקוק הזקוק  אדאדאדאד רואהרואהרואהרואה נהג נהג נהג נהג  כאשר כאשר כאשר כאשר 

 דר דר דר דר בכלבכלבכלבכל לולולולו לעזור לעזור לעזור לעזור  עליועליועליועליו מצוהמצוהמצוהמצוה וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה

חפצוחפצוחפצוחפצו.... למחוזלמחוזלמחוזלמחוז להגיעלהגיעלהגיעלהגיע לו אפשרית אפשרית אפשרית אפשרית  להנעי  וכ

 אורחי מכניס וזה . שנית כמה הנסיעה את

דורנו . של 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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







זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

 בנק הדואר, סניף 1, חשבון 27016519.
וכן בכל עמדות 'נדרים פלוס'
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18:05ירושלים 40 דק'

פרשת האזינו
- שבת תשובה -
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 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 -
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ללמוד  הולך  הוא  שבזכותה  כיון 
תורה וגם שהוא חוזר היא מלמדת 
לה  יש  זה  ועל  הנהנין  ברכות  אותו 

שכר גדול.
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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'
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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

בכל שבת 'מברכין החודש'

יבורכו באופן אישי לאחר קריאת ספר התהלים

כל מפקידי קופות הצדקה באותו החודש

מפי הרה"ג רבינו ישראל אברג'ל שליט"א

את  ויחבוש  בבקר  אברהם  "וישכם 
ואת  איתו  נעריו  שני  את  ויקח  חמורו 
נעריו  )בראשית כ"ב( קודם את  יצחק בנו" 
קם,  ישמעאל  יצחק.  את  אח"כ  ורק 
בליבו  אומר  הוא  ומתכונן,  מתארגן 

'אבא אוהב אותי יותר מכולם'.

להעניק  לדעת  חכם  אבא  של  דרכו  זו 
שום  ללא  הוא  באשר  ילד  לכל  אהבה 
אחד  שילד  מצב  יהיה  שלא  חילוק, 
אוהב  אבא  אותי.  אוהב  לא  'אבא  יגיד 

רק את אח שלי'.

פרשת וירא
י"ז מרחשון התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

17:4118:3019:07 באר שבע
17:4018:2919:06תל אביב

17:3918:2719:04חיפה
17:4418:3419:12אילת

17:4418:3319:10ירושלים
17:24ירושלים 40 דק'

LIVE

LIVE

בימי ראשון בשעה 19:00
שיעור ב'זום'

עם תרגום לשפה האנגלית

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

רח' ברוריה 6, אשדוד

בימי חמישי בשעה 20:15*
במשרדי 'המאיר לארץ'
רח' בעלי המלאכה 97

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

זמנית
מיקום חדש


