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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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שרה שרה שרה שרה  חייחייחייחיי פרשת פרשת פרשת פרשת 

מלכותמלכותמלכותמלכות של של של של  אמא אמא אמא אמא 

כמאתיססססייייפפפפוווורררר לפני התרחש המעשה
ליטא, מעיירות באחת שנה
רבי הגאו של סיפורו פי על עובד והוא

זצ"ל. קמינצקי 1יעקב

מוטלאאאאתתתת ר' מוכ היה תבל אוצרות כל
אידלה, יחידתו לבתו להעניק הגביר
אשליות של מסכת ולא לפרקה. בהגיעה
בדמיונו מוטל ר' רק שוא וחלומות
בעמיו בעל אדיר, גביר ,אכ כי הפורה,
וריעיו. ידידיו היו ורבי היה, נכסי ועתיר
ולעוטפו לפניו לכרכר השתדלו הללו
בכל חנופה נוטפת לשו בחלקת

.ליד שהזדמנה הזדמנות

ימיגגגגבבבביייירררר באות נחשב זה גודל בסדר
בית היה ביתו העיירה'. ל'עשיר
,ח ואבני שיש מרוצ  לתלפיות בנוי
בעל ומלבלב פורח ג השתרע וסביבו

.ואקזוטיי נדירי וצמחי עצי

,,,,אאאאוהכס למטבע, צדדי שני כידוע,
חפ כל להשגת כמכשיר המשמש
ג יכול אליו, ומתאוה משתוקקת שהנפש
כי בדרכו. לאד ולרוע נג לאב להפו

העיקרית הסיבה הוא הרי האחר, מצידו
קנאה... ובעלי עי צרי  שונאי ליצירת

מוטל...ווווככככ לר' ג קרה

הבוערתקקקקבבבבווווצצצצתתתת הקנאה שאש אנשי
לה נתנה לא בעצמותיה
בתו על רעות שמועות להפי החלו מנוח,

אידלה ,(...והיא והשמועות(שהיא...
ההול ככדורשלג, להתגלגל הרעותהחלו

ל ממשי שהוא ככל התגלגל...וגדל

בדעתווווואאאאייייללללוווו כלל העלה שלא מוטל, ר'
לנבוט שעלול העוול כל את
,האד בני לבבות של האפלות בפינות
הגנוז ובאור הוורוד בעתיד היה בטוח
אשר עתיד בתו, של בחלקה הצפוני
די... בלי עד ונחת אושר לו יסב בוודאי

עדתווווההההננננהההה מיהרה לא פליאתו, למרבה
על להתדפק שבסביבתו השדכני
בשקט הימי בחלו בנוכחו אחוזתו. ערי
לדר לשי החליט פשר, וחסר מוזר
הישיבות עול אל למסעו, ולצאת פעמיו
עיניו לתת כדי הגדולות, המצויינות,

כך משמים1. זיווג בספר 255),הובא שליט"א.(עמוד וקסברגר בנימין הרב לגאון
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שרה שרה שרה שרה  חייחייחייחיי פרשת פרשת פרשת פרשת 

מלכותמלכותמלכותמלכות של של של של  אמא אמא אמא אמא 

כמאתיססססייייפפפפוווורררר לפני התרחש המעשה
ליטא, מעיירות באחת שנה
רבי הגאו של סיפורו פי על עובד והוא

זצ"ל. קמינצקי 1יעקב

מוטלאאאאתתתת ר' מוכ היה תבל אוצרות כל
אידלה, יחידתו לבתו להעניק הגביר
אשליות של מסכת ולא לפרקה. בהגיעה
בדמיונו מוטל ר' רק שוא וחלומות
בעמיו בעל אדיר, גביר ,אכ כי הפורה,
וריעיו. ידידיו היו ורבי היה, נכסי ועתיר
ולעוטפו לפניו לכרכר השתדלו הללו
בכל חנופה נוטפת לשו בחלקת

.ליד שהזדמנה הזדמנות

ימיגגגגבבבביייירררר באות נחשב זה גודל בסדר
בית היה ביתו העיירה'. ל'עשיר
,ח ואבני שיש מרוצ  לתלפיות בנוי
בעל ומלבלב פורח ג השתרע וסביבו

.ואקזוטיי נדירי וצמחי עצי

,,,,אאאאוהכס למטבע, צדדי שני כידוע,
חפ כל להשגת כמכשיר המשמש
ג יכול אליו, ומתאוה משתוקקת שהנפש
כי בדרכו. לאד ולרוע נג לאב להפו

העיקרית הסיבה הוא הרי האחר, מצידו
קנאה... ובעלי עי צרי  שונאי ליצירת

מוטל...ווווככככ לר' ג קרה

הבוערתקקקקבבבבווווצצצצתתתת הקנאה שאש אנשי
לה נתנה לא בעצמותיה
בתו על רעות שמועות להפי החלו מנוח,

אידלה ,(...והיא והשמועות(שהיא...
ההול ככדורשלג, להתגלגל הרעותהחלו

ל ממשי שהוא ככל התגלגל...וגדל

בדעתווווואאאאייייללללוווו כלל העלה שלא מוטל, ר'
לנבוט שעלול העוול כל את
,האד בני לבבות של האפלות בפינות
הגנוז ובאור הוורוד בעתיד היה בטוח
אשר עתיד בתו, של בחלקה הצפוני
די... בלי עד ונחת אושר לו יסב בוודאי

עדתווווההההננננהההה מיהרה לא פליאתו, למרבה
על להתדפק שבסביבתו השדכני
בשקט הימי בחלו בנוכחו אחוזתו. ערי
לדר לשי החליט פשר, וחסר מוזר
הישיבות עול אל למסעו, ולצאת פעמיו
עיניו לתת כדי הגדולות, המצויינות,

כך משמים1. זיווג בספר 255),הובא שליט"א.(עמוד וקסברגר בנימין הרב לגאון

ז

ברכה נאמנה לאיש היקר והנעלה מיכאל רחמים חמייש הי"ו ונוות ביתו נדין שמחה )מייחה( תחי' וכל יוצאי חלציו היקרים
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זקורררר'''' גוו אי שוב לביתו. שב מוטל
תדיר מרחפת תוגה של עננה כשהיה.
רודפת ושנה חודש רוד חודש מצחו. על
על מלהתדפק בוששת והחדשות שנה,
צר מבצרו.  ביתו אי שוב ביתו. דלת
בי נחנק עצמו חש הוא .המקו לו
עצמו חש לו... מושיע ואי ביתו, קירות
את ישית אנה ידע ולא ומנודה, בזוי
סבלה את לראות התפל לבו חרפתו,
בלב והתבגרה... שהלכה בתו, של ויגונה
די ויאמר יושיעו כי לה', הוא התפלל דווי

יחידתו... בתו של לסבלה

בבבבאאאאוווותתתתהעגלוני היו המעמדימי בני
העיירה, בני בקרב ביותר הנחות
של מעמד היה מה למטה עוד ,א
היה תפקיד שכל ,העגלוני שוליות
השוליה נקרא כ ש ועל בסוס לחבוט

מכה...''''ששששממממייייייייססססרררר''''בש 

העיירה.עעעעררררבבבב בתי על רב ושגרתי אפור
גודשי יומ עמל את שסיימו אנשי
מתפללי הכנסת, ובתי המדרש בתי את

ויכולתו. כחו כפי איש איש ולומדי

אלרררר'''' מחיי אינו בפינתו, צנו מוטל
מסוגל הוא אי חיה. נפש שו
שסביבו. הבוגדני לעול פני להסביר

קוראללללפפפפתתתתעעעע,,,, מהסס קול הוא שומע
בכח פוקח הוא, מתנער בשמו.
שייע של בדמותו ונתקל עיניו את

ורחימו, בדחילו אליו המתקרב ,השדכ
'רוצה לשפמו: מתחת ממלמל כשהוא
לי, הבטח ,א הצעה! ל להציע אני
של טובתה רק כי לדברי, תסכית בטר
החת ,ובכ !עיני נגד תעמוד בת
שמייסר!!!'. בנצי הוא ל מציע שהנני

פרקירררר'''' לקרקע, היטב רגליו הצמיד מוטל
הספסל במשענת האוחזות אצבעותיו
...ויתעל יצנח לבל התאמ הוא הלבינו.

ביתו,ללללייייללללהההה.... לעבר משתר מוטל ר'
אינו כי לבו בעומקי הוא יודע
אחרת אי כי להצעה, לסרב יכול
חש דרישות. לו אי שוב ,היו זולתה...
כעירו ומוצג ריק, ככלי נותר כי הוא

ותפארתו... עושרו מכל ועריה

,,,,ידואאאא לאל יהיה כיצד יודע הוא אי
בתו... באזני זו משפילה הצעה להשמיע

לאידלהללללאאאאחחחחרררר הוא קורא הערב ארוחת
חדרו. אל בתו

שנותר'!''''בבבבננננצצצציייי האחרו הוא שמייסר,
אומר. הוא כ

מלח.אאאאיייידדדדללללהההה כנציב קפואה ניצבת
הניגרת במליחות חשה אינה
נפשה... תהומות את ועוטפת בגרונה
להשיב. מילי בפיה אי שותקת. היא

בבבבננננצצצצייייווווממממ ששששלללל ממממששששפפפפחחחחתתתתוווו בבבבייייקקקקששששהההה ההההששששנננניייי,,,, ההההעעעעבבבברררר
ההההההההצצצצעעעעהההה!!!! אאאאתתתת ללללבבבבחחחחוווו זזזזממממ ללללהההה ייייננננתתתת ככככיייי ששששממממייייייייססססרררר

  
    



כי היה, בטוח הישיבות. מבחירי באחד
החמודותעד על את ימצא מהרה

יהיה ואשר ,לגאו עדיו אשר המושל
נחלתו אל להסתפח לבוא המאושרי מ

...לחת לו ולהיות ומשפחתו

וכיאהרררראאאאששששיייי כראוי קיבלוהו הישיבות,
את בפניו הציעו וא מעלתו לרו

מנבחרי המצוייני של שמותיה
בדברי מוטל ר' איפוא בא .ישיבותיה
את להציע וביקשו השדכ משה ר' ע
ולעת שבחבורה. המצוייני מ לאחד בתו
חלפו המקומית. באכסניא התאכס עתה,
קול ואי ,ת שבוע וא שלשה,  יומיי
מלהגיע... בוששה התשובה עונה... ואי

ננננפפפפשששש ממממפפפפחחחח

קצהרררר'''' על להעלות היה מסוגל לא מוטל
להצעה שיסרב מי שיהיה דעתו,
להציע ביכולתו שיש והנדירה, הנדיבה
.רבי של נחלת היה העוני בה בתקופה
מדוע הדבר: פשר מה הבי ולא תמה הוא
מלהגיע?! החיובית התשובה בוששת

לביתואאאאצצצצהההה לשוב הוא רוצה .הדר לו
והתעלומה ,הבוערי ולעסקיו
ובמחילות מוחו בתוככי חתירה חותרת
,א אבריו... בכל רפיו ונוסכת לבו
של הבעירה מ רמ בתוכו מצא עדיי
ובעושרו. בעצמו ובטחונו בה' בטחונו
שהפי עד זה, רמ וליבה נפח מוטל ר'

ועידוד... חו מעט בקרבו

רעננותבבבבווווקקקקרררר בעול ויצק נולד חדש
מחשבה מתו ,וכ ואופטימיות.
בוודאי כי החליט ומחודשת, בהירה
ובישיבה בעיירה שאת ביתר מזלו יאיר

עג את אליו סימ חיש בתור. לונוהבאה
הכרכרה את לרתו לו והורה הנאמ

חפצו. למחוז להגיע ולחוש

 ר'אאאא הבאה בעיירה ג ושבר! שוד
מצוייני אחר וחוקר בודק מוטל
במלאכתו, הבקי שדכ ע נדבר ,הבחורי
נוחל הקודמות, בפעמי כמו ולתדהמתו,
תופס, מוחו אי ומרות. קשות אכזבות הוא
מי שידוכיו?! בעסקי הבוחש זה הוא מי

זה?!... כל מאחורי המסתתר זה הוא

אזלתפפפפעעעע את הוא שחש בימיו ראשונה
אימתנית מציאות ערכו. ופחיתות ידו
את לפניו מציגה ראשו, על לפתע נחתה

ובזהבו... בכספו הטמו האוני חוסר

ועול:ההההתתתתעעעעוווורררררררר ע קבל לזעוק רצו בו
האי הזה? העוול נעשה אי'
!?הדי מיו יראי האינכ !?בעול צדק
תמימה בבת דופי אימלאכלבכלהטיל
לבה בטוב המפורסמת ושלימה,
שלה, החסד במעשי ובמעלותיה,
ואופיה יופיה והלאמול הנדירה! בחריצותה

השורה'... מ בת כל מחוירה המיוחדי

מיללללבבבבוווו יודע אינו להתפקע, חישב
לאור. האמת את להוציא כיצד ינחהו

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



  
    



זקורררר'''' גוו אי שוב לביתו. שב מוטל
תדיר מרחפת תוגה של עננה כשהיה.
רודפת ושנה חודש רוד חודש מצחו. על
על מלהתדפק בוששת והחדשות שנה,
צר מבצרו.  ביתו אי שוב ביתו. דלת
בי נחנק עצמו חש הוא .המקו לו
עצמו חש לו... מושיע ואי ביתו, קירות
את ישית אנה ידע ולא ומנודה, בזוי
סבלה את לראות התפל לבו חרפתו,
בלב והתבגרה... שהלכה בתו, של ויגונה
די ויאמר יושיעו כי לה', הוא התפלל דווי

יחידתו... בתו של לסבלה

בבבבאאאאוווותתתתהעגלוני היו המעמדימי בני
העיירה, בני בקרב ביותר הנחות
של מעמד היה מה למטה עוד ,א
היה תפקיד שכל ,העגלוני שוליות
השוליה נקרא כ ש ועל בסוס לחבוט

מכה...''''ששששממממייייייייססססרררר''''בש 

העיירה.עעעעררררבבבב בתי על רב ושגרתי אפור
גודשי יומ עמל את שסיימו אנשי
מתפללי הכנסת, ובתי המדרש בתי את

ויכולתו. כחו כפי איש איש ולומדי

אלרררר'''' מחיי אינו בפינתו, צנו מוטל
מסוגל הוא אי חיה. נפש שו
שסביבו. הבוגדני לעול פני להסביר

קוראללללפפפפתתתתעעעע,,,, מהסס קול הוא שומע
בכח פוקח הוא, מתנער בשמו.
שייע של בדמותו ונתקל עיניו את

ורחימו, בדחילו אליו המתקרב ,השדכ
'רוצה לשפמו: מתחת ממלמל כשהוא
לי, הבטח ,א הצעה! ל להציע אני
של טובתה רק כי לדברי, תסכית בטר
החת ,ובכ !עיני נגד תעמוד בת
שמייסר!!!'. בנצי הוא ל מציע שהנני

פרקירררר'''' לקרקע, היטב רגליו הצמיד מוטל
הספסל במשענת האוחזות אצבעותיו
...ויתעל יצנח לבל התאמ הוא הלבינו.

ביתו,ללללייייללללהההה.... לעבר משתר מוטל ר'
אינו כי לבו בעומקי הוא יודע
אחרת אי כי להצעה, לסרב יכול
חש דרישות. לו אי שוב ,היו זולתה...
כעירו ומוצג ריק, ככלי נותר כי הוא

ותפארתו... עושרו מכל ועריה

,,,,ידואאאא לאל יהיה כיצד יודע הוא אי
בתו... באזני זו משפילה הצעה להשמיע

לאידלהללללאאאאחחחחרררר הוא קורא הערב ארוחת
חדרו. אל בתו

שנותר'!''''בבבבננננצצצציייי האחרו הוא שמייסר,
אומר. הוא כ

מלח.אאאאיייידדדדללללהההה כנציב קפואה ניצבת
הניגרת במליחות חשה אינה
נפשה... תהומות את ועוטפת בגרונה
להשיב. מילי בפיה אי שותקת. היא

בבבבננננצצצצייייווווממממ ששששלללל ממממששששפפפפחחחחתתתתוווו בבבבייייקקקקששששהההה ההההששששנננניייי,,,, ההההעעעעבבבברררר
ההההההההצצצצעעעעהההה!!!! אאאאתתתת ללללבבבבחחחחוווו זזזזממממ ללללהההה ייייננננתתתת ככככיייי ששששממממייייייייססססרררר

  
    



כי היה, בטוח הישיבות. מבחירי באחד
החמודותעד על את ימצא מהרה

יהיה ואשר ,לגאו עדיו אשר המושל
נחלתו אל להסתפח לבוא המאושרי מ

...לחת לו ולהיות ומשפחתו

וכיאהרררראאאאששששיייי כראוי קיבלוהו הישיבות,
את בפניו הציעו וא מעלתו לרו

מנבחרי המצוייני של שמותיה
בדברי מוטל ר' איפוא בא .ישיבותיה
את להציע וביקשו השדכ משה ר' ע
ולעת שבחבורה. המצוייני מ לאחד בתו
חלפו המקומית. באכסניא התאכס עתה,
קול ואי ,ת שבוע וא שלשה,  יומיי
מלהגיע... בוששה התשובה עונה... ואי

ננננפפפפשששש ממממפפפפחחחח

קצהרררר'''' על להעלות היה מסוגל לא מוטל
להצעה שיסרב מי שיהיה דעתו,
להציע ביכולתו שיש והנדירה, הנדיבה
.רבי של נחלת היה העוני בה בתקופה
מדוע הדבר: פשר מה הבי ולא תמה הוא
מלהגיע?! החיובית התשובה בוששת

לביתואאאאצצצצהההה לשוב הוא רוצה .הדר לו
והתעלומה ,הבוערי ולעסקיו
ובמחילות מוחו בתוככי חתירה חותרת
,א אבריו... בכל רפיו ונוסכת לבו
של הבעירה מ רמ בתוכו מצא עדיי
ובעושרו. בעצמו ובטחונו בה' בטחונו
שהפי עד זה, רמ וליבה נפח מוטל ר'

ועידוד... חו מעט בקרבו

רעננותבבבבווווקקקקרררר בעול ויצק נולד חדש
מחשבה מתו ,וכ ואופטימיות.
בוודאי כי החליט ומחודשת, בהירה
ובישיבה בעיירה שאת ביתר מזלו יאיר

עג את אליו סימ חיש בתור. לונוהבאה
הכרכרה את לרתו לו והורה הנאמ

חפצו. למחוז להגיע ולחוש

 ר'אאאא הבאה בעיירה ג ושבר! שוד
מצוייני אחר וחוקר בודק מוטל
במלאכתו, הבקי שדכ ע נדבר ,הבחורי
נוחל הקודמות, בפעמי כמו ולתדהמתו,
תופס, מוחו אי ומרות. קשות אכזבות הוא
מי שידוכיו?! בעסקי הבוחש זה הוא מי

זה?!... כל מאחורי המסתתר זה הוא

אזלתפפפפעעעע את הוא שחש בימיו ראשונה
אימתנית מציאות ערכו. ופחיתות ידו
את לפניו מציגה ראשו, על לפתע נחתה

ובזהבו... בכספו הטמו האוני חוסר

ועול:ההההתתתתעעעעוווורררררררר ע קבל לזעוק רצו בו
האי הזה? העוול נעשה אי'
!?הדי מיו יראי האינכ !?בעול צדק
תמימה בבת דופי אימלאכלבכלהטיל
לבה בטוב המפורסמת ושלימה,
שלה, החסד במעשי ובמעלותיה,
ואופיה יופיה והלאמול הנדירה! בחריצותה

השורה'... מ בת כל מחוירה המיוחדי

מיללללבבבבוווו יודע אינו להתפקע, חישב
לאור. האמת את להוציא כיצד ינחהו

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.



  
      



הגיעוווווההההננננהההה,,,, 40ה השנה של בעיצומה
,אדו אר לגבול ישראל ע
דרכ לקצר כדי דרכה לעבור ורצו

ישראל. לאר

שלחההההממממננננההההייייגגגג רבינו, משה ,הרחמ
בבקשה: אדו למל שליחי

דה נעבר לא בארצ "נערהא
לה ר באר מי נה ולא בכר
נעבר אר עד מאול ימי נה לא נל

"בל,(יז כ, סירב(במדבר אדו ומל 
תעבר "לא השיב: הוא וכ באגרסיביות,

"לקראת חרבאצא  יח)!י (שפסוק 

נכנסהולפתע, וכאילו התגלה, רבינו משה

רודפים האירועים תזזית: רוח בשגרה

הסכמה מכות, ועשר התראות זה, את (שלזה

ועדפרעה) נפש. ומפח יחּול ויאוש, תקוה ִוסירוב,

הים, ולקריעת למרדף וליציאה, הפסח לקרבן

תורה... ומתן עמלק מלחמת ומרה, רפידים

רביםוזה כה דורות תקופתנו. את כך כל מזכיר

מלבב שגרה. במסלול החיים התנהלו

והנה גשמית. מבחינה מעיק רוחנית, מבחינה

לארץ באו ממקומן, נעקרו גלויות מהפך. טלטלה,

רודפים וכאן, אבות. חמדת לארץ הקודש,

של שגרה, של יום אין זה, את זה המאורעות

הדבר? פשר מה כאן? מהקורה רגיעה. של מנוחה,

רוסיה.נזכרתי יוצא קשיש, יהודי שסיפר בסיפור

החשמל. לרשת כפרו את חיברו בילדותו,

ידנית. היתה והמסרטה קולנוע, בית שם היה

איטי. בקצב הידית את וסובב בתאו ישב המפעיל

הקולנוע,יום בבית הכפר בני התקבצו אחד

הוחשך, האולם במקומותיהם, התמקמו

עד למישרים, הלך הכל החלה. וההקרנה

המסך. על התמונה קפאה שלפתע

נרדם...התברר, שהמפעיל

למחות,המתינו, החלו ושתים, דקה חיכו

ל היהלהרעיש, סגור ולשוא. צעוק,

חיכו ברירה, באין ישרים... שנת וישן בתאו,

ובהו לעשותו, יותר טוב דבר היה לא שיתעורר.

המסך... מן שניבטה הקפואה, האילמת, בתמונה

ברבעהסרט שעתים. להימשך היה אמור

התקינה, בהקרנה צפו הראשונה שעה

הקיץ ואז הקפואה. בתמונה בהו וחצי שעה

הסרט אבוי, בשעונו: והביט מבוהל, המקרין,

לא להסתיים! עליו שעה רבע ועוד - בתחילתו

לסובב והחל נוספת, דקה להשאר בדעתו עלה

שעה במשך וכך, המהירות... בכל הידית את

החלו כך ואחר דוממת, אחת תמונה ראו וחצי

רדפו ּכעועים, לרוץ כבתזזית, לקפץ ְְִִהתמונות

המומים... יצאו והצופים בסחרור זו את זו

וזהאין אז שקרה מה שזה מהמחשבה מנוס

היתה דורות משך כיום. שקורה מה

ואנו שמריו, על שקט העולם קפואה. התמונה

הגאולה קרבה ולפתע, שמרינו. על ְֵָשקטנו

כל לסכם תהליכים, ולזרז למהר ויש לבוא

פנאי, אין כי המהלכים. כל לסיים החשבונות,

ממתין! כבר המשיח דוחקת, השעה

היתהוכמו משה של התגלותו שבמצרים,

הזו, בגאולה גם תהיה כך פתאומית.

אּתם אׁשר האדֹון היכלֹו אל יבֹוא ְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ"ּופתאם

א)...מבקׁשים" ג, (מלאכי ְְִַ

יכולתנוומכיון ככל להתכונן עלינו שכך,

עצמו... עם נפש חשבון יערוך אחד וכל לביאתו,

  
      



הלמתררררקקקק נשמעו ימי שלשה בתו
שבילי על השדכ שייע של פסיעותיו
את אליו נושא הגביר, מוטל ר' של גנו

בשורתו...

כירררר'''' וחש הדלת את בפניו פתח מוטל
לכפות מתחת ורועדת זעה האדמה
!העול סו !יה את נעו רגליו,

בחיוב...'''''בבבבננננצצצציייי השיב שמייסר

טרננננייייצצצצבבבבתתתת אחדי רגעי בביתה, אידלה
בשמלת עטויה לחופה, כניסתה
כתפיה על מונח צחור רדיד כלולותיה,
,עול של 'רבונו בידיה: תפילות וסידור
אני חפה כי יודע אתה רק ,וחנו רחו אב
עוולה. ואנשי זדי עלי טפלו אשר מכל
לפני סלולה היולהקיביתי. עומדתאני
וגורלי. כוסי מנת באהבה ומקבלת דרכי
ובקשה: בתפילה לפני אני מתנפלת ,א
יראי ה', עבדי ,צדיקי בבני חנני 'אנא,
!'טובי ובמעשי בתורה גדולי ,אלקי
הוריה לב ונמוג בדמעותיה, התמוגגה
בהודיה. מעורב צער של מרטיט בבכי

וישמע...ווווייייקקקקששששבבבב ה'

זזזזככככתתתתהההה מלכות'! של 'אמה להיות אידלה
ממנה: יצאו בתורה, ענקי ,בני ארבעה

בפינסקההההגגגגאאאאוווו ור"מ רב הלר, ישראל ר'
ישראל. נחלת הספר ומחבר ומיר

ההההגגגגאאאאוווו.קאסטאווי של רבה הלר, מאיר ר'

ה'עמודיההההגגגגאאאאוווו בעל הלר, יחיאל ר'
סובלק. של רבה אור',

ווווההההגגגגאאאאווווחוס' בעל הלר, יהושע ר'
וטלז... פונגיא של רבה יהושע',

לבניווווללללעעעעננננייייייייננננננננוווו,,,, רק לא זכתה אידלה
,וצדיקי חכמי תלמידי
תורה חידושי שכתבו לבני ג אלא
תבל. רחבי בכל התפשטו וספריה
ההההאאאא ללללדדדדעעעעתתתת ממממווווטטטטלללל ,,,,ההההקקקקוווורררראאאאיייי וווועעעעללללייייננננוווו,,,,

ננננווווסססספפפפתתתת דדדדרררר מבזיונות)ייייששששננננהההה ששששבבבבהההה(חו
ממממאאאאיייירררריייי קקקקוווודדדדשששש ללללזזזזררררעעעע אאאאננננוווו גגגג ללללזזזזככככוווותתתת ננננווווככככלללל
קקקקוווודדדדשששש???? סססספפפפרררריייי ששששייייחחחחבבבבררררוווו קקקקוווודדדדשששש ללללזזזזררררעעעע ככככאאאאללללוווו????

בקושיא...ווווככככההההררררגגגגללללננננוווו נפתח

............ההההאאאאררררבבבבעעעעיייי בבבבששששננננתתתת ייייששששרררראאאאלללל עעעע

עבבבבששששננננתתתת נגאלו העול לבריאת 2448
.ממצרי במש2ישראל ומאז,

לאר בדרכ במדבר צעדו שנה 40
הלבבות. חמדת הקודש,

בשיחה מאיר2. שלום הרב הגאון שמסר

שליט"א הגדהולך המועד, (מעיין

תכב), עמוד - פסח קרהשל מוזר משהו כך: אמר

מאות ושלש אלפים כשלשת לפני לאבותינו

במסלול חייהם התנהלו דורות במשך - שנה

קישואים דגה ועמה מתישה, עבדות שגרה.

קבוע התנהלות דפוס חינם. ואבטיחים

ְִַּומׁשמים...

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



  
      



הגיעוווווההההננננהההה,,,, 40ה השנה של בעיצומה
,אדו אר לגבול ישראל ע
דרכ לקצר כדי דרכה לעבור ורצו

ישראל. לאר

שלחההההממממננננההההייייגגגג רבינו, משה ,הרחמ
בבקשה: אדו למל שליחי

דה נעבר לא בארצ "נערהא
לה ר באר מי נה ולא בכר
נעבר אר עד מאול ימי נה לא נל

"בל,(יז כ, סירב(במדבר אדו ומל 
תעבר "לא השיב: הוא וכ באגרסיביות,

"לקראת חרבאצא  יח)!י (שפסוק 

נכנסהולפתע, וכאילו התגלה, רבינו משה

רודפים האירועים תזזית: רוח בשגרה

הסכמה מכות, ועשר התראות זה, את (שלזה

ועדפרעה) נפש. ומפח יחּול ויאוש, תקוה ִוסירוב,

הים, ולקריעת למרדף וליציאה, הפסח לקרבן

תורה... ומתן עמלק מלחמת ומרה, רפידים

רביםוזה כה דורות תקופתנו. את כך כל מזכיר

מלבב שגרה. במסלול החיים התנהלו

והנה גשמית. מבחינה מעיק רוחנית, מבחינה

לארץ באו ממקומן, נעקרו גלויות מהפך. טלטלה,

רודפים וכאן, אבות. חמדת לארץ הקודש,

של שגרה, של יום אין זה, את זה המאורעות

הדבר? פשר מה כאן? מהקורה רגיעה. של מנוחה,

רוסיה.נזכרתי יוצא קשיש, יהודי שסיפר בסיפור

החשמל. לרשת כפרו את חיברו בילדותו,

ידנית. היתה והמסרטה קולנוע, בית שם היה

איטי. בקצב הידית את וסובב בתאו ישב המפעיל

הקולנוע,יום בבית הכפר בני התקבצו אחד

הוחשך, האולם במקומותיהם, התמקמו

עד למישרים, הלך הכל החלה. וההקרנה

המסך. על התמונה קפאה שלפתע

נרדם...התברר, שהמפעיל

למחות,המתינו, החלו ושתים, דקה חיכו

ל היהלהרעיש, סגור ולשוא. צעוק,

חיכו ברירה, באין ישרים... שנת וישן בתאו,

ובהו לעשותו, יותר טוב דבר היה לא שיתעורר.

המסך... מן שניבטה הקפואה, האילמת, בתמונה

ברבעהסרט שעתים. להימשך היה אמור

התקינה, בהקרנה צפו הראשונה שעה

הקיץ ואז הקפואה. בתמונה בהו וחצי שעה

הסרט אבוי, בשעונו: והביט מבוהל, המקרין,

לא להסתיים! עליו שעה רבע ועוד - בתחילתו

לסובב והחל נוספת, דקה להשאר בדעתו עלה

שעה במשך וכך, המהירות... בכל הידית את

החלו כך ואחר דוממת, אחת תמונה ראו וחצי

רדפו ּכעועים, לרוץ כבתזזית, לקפץ ְְִִהתמונות

המומים... יצאו והצופים בסחרור זו את זו

וזהאין אז שקרה מה שזה מהמחשבה מנוס

היתה דורות משך כיום. שקורה מה

ואנו שמריו, על שקט העולם קפואה. התמונה

הגאולה קרבה ולפתע, שמרינו. על ְֵָשקטנו

כל לסכם תהליכים, ולזרז למהר ויש לבוא

פנאי, אין כי המהלכים. כל לסיים החשבונות,

ממתין! כבר המשיח דוחקת, השעה

היתהוכמו משה של התגלותו שבמצרים,

הזו, בגאולה גם תהיה כך פתאומית.

אּתם אׁשר האדֹון היכלֹו אל יבֹוא ְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ"ּופתאם

א)...מבקׁשים" ג, (מלאכי ְְִַ

יכולתנוומכיון ככל להתכונן עלינו שכך,

עצמו... עם נפש חשבון יערוך אחד וכל לביאתו,

  
      



הלמתררררקקקק נשמעו ימי שלשה בתו
שבילי על השדכ שייע של פסיעותיו
את אליו נושא הגביר, מוטל ר' של גנו

בשורתו...

כירררר'''' וחש הדלת את בפניו פתח מוטל
לכפות מתחת ורועדת זעה האדמה
!העול סו !יה את נעו רגליו,

בחיוב...'''''בבבבננננצצצציייי השיב שמייסר

טרננננייייצצצצבבבבתתתת אחדי רגעי בביתה, אידלה
בשמלת עטויה לחופה, כניסתה
כתפיה על מונח צחור רדיד כלולותיה,
,עול של 'רבונו בידיה: תפילות וסידור
אני חפה כי יודע אתה רק ,וחנו רחו אב
עוולה. ואנשי זדי עלי טפלו אשר מכל
לפני סלולה היולהקיביתי. עומדתאני
וגורלי. כוסי מנת באהבה ומקבלת דרכי
ובקשה: בתפילה לפני אני מתנפלת ,א
יראי ה', עבדי ,צדיקי בבני חנני 'אנא,
!'טובי ובמעשי בתורה גדולי ,אלקי
הוריה לב ונמוג בדמעותיה, התמוגגה
בהודיה. מעורב צער של מרטיט בבכי

וישמע...ווווייייקקקקששששבבבב ה'

זזזזככככתתתתהההה מלכות'! של 'אמה להיות אידלה
ממנה: יצאו בתורה, ענקי ,בני ארבעה

בפינסקההההגגגגאאאאוווו ור"מ רב הלר, ישראל ר'
ישראל. נחלת הספר ומחבר ומיר

ההההגגגגאאאאוווו.קאסטאווי של רבה הלר, מאיר ר'

ה'עמודיההההגגגגאאאאוווו בעל הלר, יחיאל ר'
סובלק. של רבה אור',

ווווההההגגגגאאאאווווחוס' בעל הלר, יהושע ר'
וטלז... פונגיא של רבה יהושע',

לבניווווללללעעעעננננייייייייננננננננוווו,,,, רק לא זכתה אידלה
,וצדיקי חכמי תלמידי
תורה חידושי שכתבו לבני ג אלא
תבל. רחבי בכל התפשטו וספריה
ההההאאאא ללללדדדדעעעעתתתת ממממווווטטטטלללל ,,,,ההההקקקקוווורררראאאאיייי וווועעעעללללייייננננוווו,,,,

ננננווווסססספפפפתתתת דדדדרררר מבזיונות)ייייששששננננהההה ששששבבבבהההה(חו
ממממאאאאיייירררריייי קקקקוווודדדדשששש ללללזזזזררררעעעע אאאאננננוווו גגגג ללללזזזזככככוווותתתת ננננווווככככלללל
קקקקוווודדדדשששש???? סססספפפפרררריייי ששששייייחחחחבבבבררררוווו קקקקוווודדדדשששש ללללזזזזררררעעעע ככככאאאאללללוווו????

בקושיא...ווווככככההההררררגגגגללללננננוווו נפתח

............ההההאאאאררררבבבבעעעעיייי בבבבששששננננתתתת ייייששששרררראאאאלללל עעעע

עבבבבששששננננתתתת נגאלו העול לבריאת 2448
.ממצרי במש2ישראל ומאז,

לאר בדרכ במדבר צעדו שנה 40
הלבבות. חמדת הקודש,

בשיחה מאיר2. שלום הרב הגאון שמסר

שליט"א הגדהולך המועד, (מעיין

תכב), עמוד - פסח קרהשל מוזר משהו כך: אמר

מאות ושלש אלפים כשלשת לפני לאבותינו

במסלול חייהם התנהלו דורות במשך - שנה

קישואים דגה ועמה מתישה, עבדות שגרה.

קבוע התנהלות דפוס חינם. ואבטיחים

ְִַּומׁשמים...

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



  
      



איתמרווווזזזזהההה הרב המקובל הגאו לשו
שליט"א: 5שוור

בבבבחחחחווווששששייייסוגי כמה ישנ הגשמיי
חוש ישנו מוחשיות. של
סוג זהו .חפ ממשש שהאד המישוש,

של סוגאחד ישנו אבל מוחשי. ביטוי
ביטוי לידי הבא מוחשיות של נוס
הרי ,חפ רואה כשאד הראיה. בחוש

אצלו. מוחשי שהדבר

עניינהבבבבסססספפפפרררריייי שהראיה מבואר,
כשנתבונ כי לדבר. התחברות

,חפ רואה  שכשאד נגלה אילעומק
רואה והוא   ש נמצא שהחפ הכוונה
בעי שנמצאי האור קרני אלא  , כא
,לחפ  ומתקשרי מתחברי ,האד
,לאד וחוזרת לחפ שמגיעה  וההכאה 
אפילו  ידוע זה  דבר בעיניו. נקלטת

הטבע . פי על

ההכאהאאאאייייללללוווו ונקודת דבר, האד יראה
יראה לא הוא  לעי תחזור לא
לקבל אור קר זורקת רק העי .כלו

רואה. היא ואז בחזרה הדבר את

זזזזווווההההיייירררראאאאייייהההה ....בבבבעעעעצצצצ חחחחייייבבבבוווורררר ,,,,ככככ אאאא ההההייייאאאא,,,,
גגגג ווווההההייייאאאא בבבבדדדדבבבברררר,,,, ממממווווחחחחששששייייוווותתתת תתתתפפפפייייססססתתתת

ההההזזזזוווו!!!! ללללתתתתפפפפייייססססהההה ההההחחחחייייבבבבוווורררר

ודככככששששננננעעעעתתתתייייקקקק בשר מעיני הדברי את
הרי ,שבאד השכל לעיני

השכל בעיני באמתשהראיה נעשית היא (כאשר

וזכות), טהורות שכליות תפיסהבעיני הינה
שמוצאי וכפי הנראה. הדבר של מוחשית
גמליאל, רב 'אמר חז"ל: בלשו רבות אנו

אדמו'ררררוווואאאאהההה דברי את קח:)אני (כתובות

תפיסה היא שבדבר שהשכליות הרי ועוד.
פשוטה. שכלית תפיסה ולא מציאותית,

וווואאאאמתחברי הראיה, כח ידי, על ,כ
הדבר ע פנימי הנראה!חיבור

ההההממממששששייייחחחח בבבבייייממממוווותתתת ההההאאאאממממייייתתתתיייי ההההחחחחייייבבבבוווורררר

לעתידללללחחחחייייבבבבוווורררר רק נזכה הקב"ה ע אמיתי
כשיסורו המשיח, בימות כללבוא

ומכסי המעלימי הראיה,המסכי על
"ולא :יתבר ממנו שהובטחנו וכמו
את ראת עיני והי רימ עד ני

"ריכ).מ ל, (ישעיה 

מלאדיווווככככתתתתבבבב זלמ שניאור רבי הגה"ק
לו),זיע"א פרק הזו,6(תניא שהראיה

לצדיקי המעותד השכר היא, היא,
לבוא! ההההצצצצדדדדייייקקקקיייילעתיד ייייזזזזככככוווו ששששללללעעעעתתתתיייידדדד

ללללבבבבוווושששש,,,, ששששוווו ללללללללאאאא בבבבגגגגללללוווויייי הההה'''' אאאאוווורררר אאאאתתתת ללללרררראאאאוווותתתת
מורי עוד יכנ "ולא שלאכדכתיב: (פירוש

בלבבי אבנה5. קסא).משכן עמוד ו (חלק

וזה את6. לישראל הקב"ה נתן ולזה לשונו:

וכח, עוז שנקראת וכמאמרהתורה

לקבל בצדיקים כח נותן שהקב"ה רז"ל

במציאות יתבטלו שלא לבוא לעתיד שכרם

לבוש... שום בלי לעתיד הנגלה ה' באור ממש

  
     



זייטשיקווווההההקקקקששששהההה אפרי חיי רבי הגה"ק
תתסט),זיע"א עמוד ח"ב חדש, (אור

היה מה שו על להבי יש הנה, וז"ל:
לע ית א גדול כה אדו של פחדו
אדו והלא ארצו, דר לעבור ישראל
ח בנשק מזויי היה רב, ע מנה
ישראל וג וכאומנותו, כדרכו ואימתני,
ה למעבר, ביותר נוחי תנאי לו הציע
דר לא מיוחדת, במסילה שיעברו הציעו

הוא יכול במה ,כ כל חשש ומה ,הערי
מיוחדת, במסילה יעבור א להזיקו
אדו שמל בדר או העיר, בצידי
למה ישראל, עבור ויצה יתוה בעצמו
אפילו לישראל להרשות אדו מיא
עליו נפל ולמה מה על בגבול? לעבור

ואימה?... פחד

כמהווווככככדדדדיייי נצטר כ על להשיב
הקדמות...

חחחחייייבבבבוווורררר  ההההססססתתתתככככללללוווותתתת

מאירה,ההההקקקקבבבב""""הההה שמש יפה, עול ברא
מלאי ברואי ,מחיי רקיע
שהסיבה חז"ל לנו וגילו וחכמה... ח
שבני כדי העול את הקב"ה שברא
חיבור נפשי, חיבור אליו יתחברו אד

דביקות. של אמיתי

המדרש,ווווזזזזהההה בר3לשו שמואל רבי אמר
את הקב"ה שברא 'בשעה :נחמ
.'בתחתוני דירה לו שיהא נתאוה העול

בתוווווההההייייייייננננוווו,,,, ,בתוכ יפנו האד שבני
וישרה יתגלה שבו מקו ,לב
לי וע" נאמר: זה ועל הקב"ה.

"כת וכני ח).מק כה, 4(שמות 

יצליחוווווללללצצצצוווורררר האד שבני כדי ,כ
של חיבור אליו להתחבר

הראיה. כח את ברא דביקות,

עעעעככככיייי חחחחייייבבבבוווורררר ייייווווצצצצרררריייי ההההרררראאאאייייהההה בבבבככככחחחח
ההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת....

מדרש תנחומא3. טז).רבי אות (נשא

וכתב מוולאז'ין4. חיים רבי החיים,הגה"ק (נפש

ד), פרק א ודאישער כי הרי לזאת וז"ל:

יתברך שכינתו ושריית והמקדש הקודש ענין עיקר

האדם, בקיוםהוא כראוי עצמו יתקדש שאם

וכו', כולן ממשהמצוות המקדש עצמו הוא אז

שמו, יתברך ה' ה'ובתוכו "היכל שכתוב: כמו

המה" ה' ד),היכל ז, 'ושכנתי(ירמיה ז"ל: וכמאמרם

וכו'... 'בתוכם' אלא נאמר לא בתוכו - בתוכם'

המשכןאלא בתבנית רצוני תכלית שכל תדעו

תראו שממנו לכם לרמז רק כליו, וכל

אתם שתהיו עצמכם, את אתם - תעשו וכן

כולם וכליו, המשכן כתבנית הרצויים במעשיכם

שכינתי להשרות ומוכנים ראויים קדושים

ושכנתי מקדש לי 'ועשו זהו ממש, בתוככם

את אותך מראה אני אשר שככל דייקא, בתוכם'

תעשו שכן כוונתי תכלית וגו', המשכן תבנית

עצמכם... את

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



  
      



איתמרווווזזזזהההה הרב המקובל הגאו לשו
שליט"א: 5שוור

בבבבחחחחווווששששייייסוגי כמה ישנ הגשמיי
חוש ישנו מוחשיות. של
סוג זהו .חפ ממשש שהאד המישוש,

של סוגאחד ישנו אבל מוחשי. ביטוי
ביטוי לידי הבא מוחשיות של נוס
הרי ,חפ רואה כשאד הראיה. בחוש

אצלו. מוחשי שהדבר

עניינהבבבבסססספפפפרררריייי שהראיה מבואר,
כשנתבונ כי לדבר. התחברות

,חפ רואה  שכשאד נגלה אילעומק
רואה והוא   ש נמצא שהחפ הכוונה
בעי שנמצאי האור קרני אלא  , כא
,לחפ  ומתקשרי מתחברי ,האד
,לאד וחוזרת לחפ שמגיעה  וההכאה 
אפילו  ידוע זה  דבר בעיניו. נקלטת

הטבע . פי על

ההכאהאאאאייייללללוווו ונקודת דבר, האד יראה
יראה לא הוא  לעי תחזור לא
לקבל אור קר זורקת רק העי .כלו

רואה. היא ואז בחזרה הדבר את

זזזזווווההההיייירררראאאאייייהההה ....בבבבעעעעצצצצ חחחחייייבבבבוווורררר ,,,,ככככ אאאא ההההייייאאאא,,,,
גגגג ווווההההייייאאאא בבבבדדדדבבבברררר,,,, ממממווווחחחחששששייייוווותתתת תתתתפפפפייייססססתתתת

ההההזזזזוווו!!!! ללללתתתתפפפפייייססססהההה ההההחחחחייייבבבבוווורררר

ודככככששששננננעעעעתתתתייייקקקק בשר מעיני הדברי את
הרי ,שבאד השכל לעיני

השכל בעיני באמתשהראיה נעשית היא (כאשר

וזכות), טהורות שכליות תפיסהבעיני הינה
שמוצאי וכפי הנראה. הדבר של מוחשית
גמליאל, רב 'אמר חז"ל: בלשו רבות אנו

אדמו'ררררוווואאאאהההה דברי את קח:)אני (כתובות

תפיסה היא שבדבר שהשכליות הרי ועוד.
פשוטה. שכלית תפיסה ולא מציאותית,

וווואאאאמתחברי הראיה, כח ידי, על ,כ
הדבר ע פנימי הנראה!חיבור

ההההממממששששייייחחחח בבבבייייממממוווותתתת ההההאאאאממממייייתתתתיייי ההההחחחחייייבבבבוווורררר

לעתידללללחחחחייייבבבבוווורררר רק נזכה הקב"ה ע אמיתי
כשיסורו המשיח, בימות כללבוא

ומכסי המעלימי הראיה,המסכי על
"ולא :יתבר ממנו שהובטחנו וכמו
את ראת עיני והי רימ עד ני

"ריכ).מ ל, (ישעיה 

מלאדיווווככככתתתתבבבב זלמ שניאור רבי הגה"ק
לו),זיע"א פרק הזו,6(תניא שהראיה

לצדיקי המעותד השכר היא, היא,
לבוא! ההההצצצצדדדדייייקקקקיייילעתיד ייייזזזזככככוווו ששששללללעעעעתתתתיייידדדד

ללללבבבבוווושששש,,,, ששששוווו ללללללללאאאא בבבבגגגגללללוווויייי הההה'''' אאאאוווורררר אאאאתתתת ללללרררראאאאוווותתתת
מורי עוד יכנ "ולא שלאכדכתיב: (פירוש

בלבבי אבנה5. קסא).משכן עמוד ו (חלק

וזה את6. לישראל הקב"ה נתן ולזה לשונו:

וכח, עוז שנקראת וכמאמרהתורה

לקבל בצדיקים כח נותן שהקב"ה רז"ל

במציאות יתבטלו שלא לבוא לעתיד שכרם

לבוש... שום בלי לעתיד הנגלה ה' באור ממש

ז

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



  
      



ממממככככבבבבוווודדדדוווו היהממממאאאאייייררררהההה לא המקדש (ובית

נחרב)...

הנותנתווווללללייייממממוווודדדד היא הגלות בימי התורה
לבוא. לעתיד השכר את לקבל כח

ווווההההננננססססייייוווו ההההבבבבחחחחייייררררהההה בבבבששששבבבביייילללל ההההככככלללל

עצומהווווננננחחחחזזזזוווורררר:::: היא הקדושה התורה
לימודה ידי ועל מאוד, ונפלאה
את פע בכל ולהעצי להגדיל זוכי

הנשמה.

התורהווווללללאאאא בתו אלא זה. רק
אור טמוני ומצוותיה הקדושה
ומרגישי חשי בה, והעוסקי וחיות.

נפלא. וטע חיות בלימודה

ומעשיו.ווווככככלללל לבבו הכשרת כפי אחד
אור ,טע יחוש יותר, שיזדכ ככל

יותר. חזקה בעוצמה וחיות,

מלימודה?ווווההההננננהההה,,,, ויתרחק פתי מי

,,,,בעבודתנו,אאאא חפ שהקב"ה מכיו
הסטרא 'היכלות את אחרא'.ברא

תורה':לשווווזזזזהההה ה'ליקוטי 8ו

ששששיייישששש''''זזזזהההה דדדדככככממממוווו ,,,,ההההאאאאללללקקקקיייי עעעעששששהההה זזזזהההה ללללעעעעווווממממתתתת
ווווננננממממשששש ננננששששפפפפעעעע ששששממממהההה דדדדקקקקדדדדווווששששהההה ההההייייככככללללוווותתתת
ככככ ............ההההקקקקדדדדווווששששיייי ההההממממחחחחששששבבבבוווותתתת ווווככככלללל טטטטוווובבבב ככככלללל
ההההטטטטווווממממאאאאהההה ממממככככחחחחוווותתתת ההההייייככככללללוווותתתת ככככ גגגג יייישששש זזזזהההה ללללעעעעווווממממתתתת
ררררעעעע'...'...'...'... דדדדבבבברררר ללללככככלללל ווווחחחחייייוווותתתת ששששפפפפעעעע ננננממממשששש ששששממממהההה

גוווועעעעלללל שמעתה, הבחירה. נוצרה כ ידי
יתבר רצונו על שיעבור אד

ג שהרי וחיות... אור טע ירגיש ויחטא,
להמשי הכח את ישנו הטומאה להיכלות
טומאה! של וחיות שפע זה א וחיות, שפע

מזה!אאאא יותר

בכחככככממממוווו נעשה לקדושה החיבור שעיקר
בטומאה. ג ,כ עעעעייייקקקקררררהראיה,
ההההרררראאאאייייהההה בבבבככככחחחח ננננעעעעששששהההה ללללטטטטווווממממאאאאהההה אדההההחחחחייייבבבבוווורררר 

שעה, באותה הוא, הרי עיניו את שמטמא
אחרא! הסטרא להיכלות ונקשר מתחבר
הוא הרי באיטרנט שמביט שמי רואי שאנו (וכמו

ינתק!). בל קשר של כזו בצורה נדבק

בכלווווההההטטטטווווממממאאאאהההה מנסה זה, את שיודעת
האד את לפתות כחותיה

 עיניו! את לטמאות

על''''פפפפסססססססס............ תסתכל א שומע? אתה
הזה, בסרט או הזו, האשה

תקבל כחותאתה כל חדשה. חיות
ויתעצמו. יתחזקו יתחדשו, נפש

ל'!...אאאאתתתתהההה כדאי  שמח תהיה

היכוווואאאאחחחחרררריייי והיכלותשנבראו לותהקדושה
אפשרות ונוצרה אחרא, הסטרא
...העול בבריאת הקב"ה החל הבחירה,

להגה"ק זיע"א8. מלאדי זלמן שניאור ב).רבי עמודה סה דף (חוקת

  
     



ולבוש) בכנ ממ רואותיתכסה עיני והיו
"מורי כ).את ל, "קול(ישעיה וכתיב:

עי כי ירננו יחדיו קול נשאו צופי
"ציו ה' בשוב יראו ח).בעי נב, ש)

לאור השמש עוד ל יהיה "לא וכתיב:

ל והיה ל יאיר לא הירח ולנוגה יומ
"לתפארת ואלקי עול לאור (שה'

יט). ס,

אמיתיוווועעעעלללל לחיבור יזכו הזו הראיה ידי
הקב"ה. ע ופנימי

תתתתווווררררהההה ללללייייממממוווודדדד ממממעעעעללללתתתת

התניאווווממממממממששששיייי שלכ(ש)בעל וכותב,
ידי על הנעשה החיבור לצור)

ישראל,הראיה) לע התורה שעלניתנה
בה הקריאה הראיה)ידי ה(בכח ולימודה,

ובכ שבה, הטמו האור ע להתחבר יזכו
נפש קדושת את ולהעצי להגדיל יזכו

עליונה! לקדושה שיזכו עד עת, 7בכל

הב"חווווככככממממוווו רבינו סימשכתב או"ח  (טור

ב), אות דכוונתומז ונראה וז"ל:

עוסקי שנהיה היתה מעול יתבר
בבבבעעעעצצצצממממוווותתתתבתורה ננננששששממממתתתתננננוווו ששששתתתתתתתתעעעעצצצצ ככככדדדדיייי

ההההתתתתווווררררהההה............ ממממווווצצצצאאאא ממממקקקקוווורררר ווווקקקקדדדדווווששששתתתת ווווררררווווחחחחננננייייוווותתתת
היו וא(הראשו המקדש בית תקופת בסו)

היו הזאת הכוונה על בתורה עוסקי
ייייתתתתבבבבררררהמה ללללששששככככייייננננתתתתוווו ווווההההייייככככלללל ממממררררככככבבבבהההה

ההההייייככככלללל ככככיייי בבבבקקקקררררבבבב ממממממממשששש ההההששששככככייייננננהההה ששששההההייייתתתתהההה
ההההששששככככייייננננהההה ההההייייתתתתהההה ממממממממשששש וווובבבבקקקקררררבבבב ההההממממהההה הההה''''
ההההייייתתתתהההה ככככווווללללהההה ווווההההאאאארררר דדדדייייררררתתתתהההה קקקקוווובבבבעעעעתתתת

המתיםונודע כשיחיו ובפרט המשיח שימות

הזה עולם בריאות ושלימות תכלית הם

לעולמים היה כבר וגם מתחילתו... נברא שלכך

"אתה כדכתיב: תורה, מתן בשעת זה מעין

מלבדו" עוד אין האלקים הוא ה' כי לדעת הראת

לה), ד, חושיית...(דברים בראיה ממש - 'הראת'

והנה, העליונה.7. הקדושה למדרגות סוף אין

יעקב רבי לגה"ק מצאנו זה ובענין

זיע"א חרל"פ נו)משה עמוד ח"ח מרום, שכתב(מי

החושיםהגשמייםאינם השמותשל כל וז"ל: כך,

בין וההבדל מושאליםמהחושיםהרוחניים, אלא

מתוך שהגשמיים להרוחניים, הגשמיים החושים

למשל: כוללים, הם גשמיים שהם

איןראיית והרע, הטוב הכל את רואים העין,

שיהיה הראיה בעצם שליטה שום

את לעצום יכולים לרע, טוב בין בו חילוק

אין שעה אותה אבל ברע, להביט ולא העינים

ועיקר. כלל הבטה ואין ראיה

הרוחנילא הראיה הזכהכן הראיה ות,

רק אם כי הראיה בעצם אין והטהורה

רואהטוב, אינו עיניו את לזכך שזוכה מי כן ועל

לראות, שטוב מה רק לראות, שצריך מה רק

שביקש מה וזהו כלל, רואים אינם זה וזולת

ׁשוא" מראֹות עיני "העבר המלך: (תהליםדוד ְְֲֵֵֵַַָֽֽ

לז), כיקיט, עיני, מראות שוא העבר ביקש לא

אף שוא, גם לראות העין בכח שיש זמן כל

השוא, אל מביט שאינו פי עדייןעל העין אין

הזיכוךבשלימותה, לידי להגיע דוגלים והעיקר

מראות עיני 'העבר האמיתית הראיה של הנפלא

עיי"ש. שוא'...

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



  
      



ממממככככבבבבוווודדדדוווו היהממממאאאאייייררררהההה לא המקדש (ובית

נחרב)...

הנותנתווווללללייייממממוווודדדד היא הגלות בימי התורה
לבוא. לעתיד השכר את לקבל כח

ווווההההננננססססייייוווו ההההבבבבחחחחייייררררהההה בבבבששששבבבביייילללל ההההככככלללל

עצומהווווננננחחחחזזזזוווורררר:::: היא הקדושה התורה
לימודה ידי ועל מאוד, ונפלאה
את פע בכל ולהעצי להגדיל זוכי

הנשמה.

התורהווווללללאאאא בתו אלא זה. רק
אור טמוני ומצוותיה הקדושה
ומרגישי חשי בה, והעוסקי וחיות.

נפלא. וטע חיות בלימודה

ומעשיו.ווווככככלללל לבבו הכשרת כפי אחד
אור ,טע יחוש יותר, שיזדכ ככל

יותר. חזקה בעוצמה וחיות,

מלימודה?ווווההההננננהההה,,,, ויתרחק פתי מי

,,,,בעבודתנו,אאאא חפ שהקב"ה מכיו
הסטרא 'היכלות את אחרא'.ברא

תורה':לשווווזזזזהההה ה'ליקוטי 8ו

ששששיייישששש''''זזזזהההה דדדדככככממממוווו ,,,,ההההאאאאללללקקקקיייי עעעעששששהההה זזזזהההה ללללעעעעווווממממתתתת
ווווננננממממשששש ננננששששפפפפעעעע ששששממממהההה דדדדקקקקדדדדווווששששהההה ההההייייככככללללוווותתתת
ככככ ............ההההקקקקדדדדווווששששיייי ההההממממחחחחששששבבבבוווותתתת ווווככככלללל טטטטוווובבבב ככככלללל
ההההטטטטווווממממאאאאהההה ממממככככחחחחוווותתתת ההההייייככככללללוווותתתת ככככ גגגג יייישששש זזזזהההה ללללעעעעווווממממתתתת
ררררעעעע'...'...'...'... דדדדבבבברררר ללללככככלללל ווווחחחחייייוווותתתת ששששפפפפעעעע ננננממממשששש ששששממממהההה

גוווועעעעלללל שמעתה, הבחירה. נוצרה כ ידי
יתבר רצונו על שיעבור אד

ג שהרי וחיות... אור טע ירגיש ויחטא,
להמשי הכח את ישנו הטומאה להיכלות
טומאה! של וחיות שפע זה א וחיות, שפע

מזה!אאאא יותר

בכחככככממממוווו נעשה לקדושה החיבור שעיקר
בטומאה. ג ,כ עעעעייייקקקקררררהראיה,
ההההרררראאאאייייהההה בבבבככככחחחח ננננעעעעששששהההה ללללטטטטווווממממאאאאהההה אדההההחחחחייייבבבבוווורררר 

שעה, באותה הוא, הרי עיניו את שמטמא
אחרא! הסטרא להיכלות ונקשר מתחבר
הוא הרי באיטרנט שמביט שמי רואי שאנו (וכמו

ינתק!). בל קשר של כזו בצורה נדבק

בכלווווההההטטטטווווממממאאאאהההה מנסה זה, את שיודעת
האד את לפתות כחותיה

 עיניו! את לטמאות

על''''פפפפסססססססס............ תסתכל א שומע? אתה
הזה, בסרט או הזו, האשה

תקבל כחותאתה כל חדשה. חיות
ויתעצמו. יתחזקו יתחדשו, נפש

ל'!...אאאאתתתתהההה כדאי  שמח תהיה

היכוווואאאאחחחחרררריייי והיכלותשנבראו לותהקדושה
אפשרות ונוצרה אחרא, הסטרא
...העול בבריאת הקב"ה החל הבחירה,

להגה"ק זיע"א8. מלאדי זלמן שניאור ב).רבי עמודה סה דף (חוקת

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



  
      



אאאאדדדד ששששממממ אאאאתתתת ווווייייקקקקרררראאאא

הקב"הבבבבייייוווו ברא הבריאה של הששי
.עד לג והכניסו האד את
החכמה כל את וראה סביבו הביט האד
את שמעו אזניו בה, הטמונה האלקית
ריח את הריח ובחוטמו שלה, השירה

ממנה. הנוד קדישי הבוסמי

עדללללבבבבוווו והשתוקקות בהתפעלות התמלא
זה כל בתו זאת בכל ,א ...ק אי
ריקנות... של מסויימת תחושה חש הוא

וווווככככדדדדיייי החללנסות זה, את להשלי
תחושת את להשביע דר לחפש
שהוא חז"ל לנו ומגלי הריקנות...

הצליח... לא

הגיעהוווואאאאזזזז,,,, הריקנות תחושת כאשר
תרדמה, הקב"ה עליו הפיל לשיאה,

החמישית הצלע את ממנו וממנהולקח
חוה. את 10ברא

אתההההקקקקבבבב""""הההה,,,, קישט ,הראשו השדכ שהיה
.האד אל אותה והביא 11חוה

עה "זאת אמר: ,אד אותה ראה וכאשר
מרי" בר מעצמי כג)עצ ב, (בראשית 

בחוה אד שהביט וההבטה הראיה ידי על 
היא! זו לומר, יכל שהוא כזה חיבור נוצר

רצוווווממממממממששששייייככככהההה יש מדוע ומסבירה התורה
את" לקחה מאי "י :להתחת

(ש)נשמה בשמי היו ה ואשה בעל 
הזה, לעול לרדת זמנ הגיע וכאשר אחת,
הוריד אחד חלק .לשני הקב"ה אות חילק

באשה. הוריד אחד וחלק באיש

ווווההההנולדי(מה אחד מסורי,(כל להורי
ומשתדלי בה מטפלי וההורי

.שלה הרגשות את לה להשביע

,,,,תחושתאאאא חשי ה זאת, למרות
ורק השני... לחצי וגעגוע חסרו

להשראת משכן להיות נכספות האלקיות

יתברך. שכינתו

רזימשתוקקות היהודי, הבית סודות אל הן

השראת סוד העליונה, קדושתו

שהרי ביניהם. נישואיהן)השכינה ידי הם(על

ממחצב ממעל, אלוקה חלקי נשמות ממשיכי

ושניהם - ישראל והאשה)נשמות הינם(האיש

בה תיכון לא שלעולם ממש, אחת נשמה

המשלימו. החצי ללא חצי יהא כאשר שלימות

נוגעאור והדורות, הדת יסוד זה, נשגב

ולזאת - העליונים העולמות ביחודי

כאבם כך על ישראל, נשמות השתוקקות

נחמתם... ומכאן

וכך האריז"ל10. רבינו תורה,אמר (ליקוטי

אלקים'): ה' 'ויבן ד"ה כיבראשית דע

החמישית צלע היא ממנה שנבנית הצלע

החמישית מהצלע כי ה', נקב נקבה, בסוד

יצאה.

וזה הטורים11. בעל כב):לשון ב, (בראשית

עולה והוא חסר כתיב - 'ויבאה'

ככלה קשוטין בכ"ד קשטה שהקב"ה כ"ד,

לו. והביאה קשוטין כ"ד שצריכה

  
       



אאאאוווורררר ששששלללל ננננקקקקוווודדדדוווותתתת לללליייי עעעעששששוווו

יוכלההההקקקקבבבב""""הההה שהוא כדי העול את ברא
דבר של המשיח)בסופו (בימות

בגילוי בתוכו שנראהלהתגלות כזו (בצורה

.(בעי עי יעשהאותו שזה ברצונו ועלה
כל במש האד בני עבודת ידי על

שנה. אלפי ששת

בעול,עעעעלללל מקו בכל יקימו האד שבני ידי
תשרה שבה נקודות אור, של נקודות
את יכשירו ה בכ הקדושה, השכינה

הזה. הגדול הגילוי לקראת העול

ודרכיווווההההננננהההה,,,, אופני כמה ישנ
ואנו אור'. של 'נקודות להקמת
העיקרית: בדר ונתמקד בזה, נרחיב לא

אאאאייייששששככככ ששששככככאאאאששששרררר ,,,,ייייתתתתבבבברררר בבבבררררצצצצווווננננוווו עעעעללללהההה
ווווייייששששרררראאאאלללל,,,, ממממששששהההה ככככדדדדתתתת ייייתתתתחחחחתתתתננננוווו וווואאאאששששהההה
הההה ההההרררריייי ווווההההממממצצצצוווווווותתתת,,,, ההההתתתתווווררררהההה אאאאתתתת ווווייייקקקקייייייייממממוווו
בבבבתתתתוווו אאאאוווורררר,,,, ששששלללל ננננקקקקוווודדדדהההה ללללההההייייוווותתתת ייייההההפפפפככככוווו

ההההששששככככייייננננהההה.... תתתתששששררררהההה בבבבייייתתתת

ולחיותככככלללל להתחת שזוכי ויהודיה יהודי
ה הרי ,ערו השולח לפי יחד
השכינה, להשראת נוס מקו מקימי

הקדושה... גבולות את ומרחיבי

הבריאהווווללללתתתתווווסססספפפפתתתת בתחילת ביאור,
תה היתה והאר" נאמר:

אלקי ורח תה ני על וח ובה
"יה ני על ב)...מרחפת א, (בראשית 

פני''''ררררחחחח על ריחפה השכינה,  'אלקי 
בו... להיאחז מקו מצאה לא כי המי

וחוה,וווואאאאזזזז,,,, אד את הקב"ה ברא הששי, ביו
השכינה. להשראת מקו יצר כ ידי ועל

הקדושהווווזזזזהההה הגמרא יז.):לשו (סוטה

 זכו ואשה איש עקיבא, רבי דרש
.אוכלת אש  זכו לא ,ביניה שכינה

וווופפפפייייררררשששש 'ביניה 'שכינה וז"ל: רש"י
שמו את חלק י"ה)שהרי ש)

בא יו"ד ,ביניה באשייייושיכנו וה"י הההה............ש

בתובבבבתתתתחחחחייייללללתתתת הקב"ה טמ בריאת
האות את האיש של נפשו

משמו י"ה),יו"ד של(ש נפשה ובתו
ה"א. האות את טמ האשה

ולחיותווווככככאאאאששששרררר ,להתחת זוכי ה
השולח לפי ואחוה, באהבה
מתחברת שבאיש יו"ד האות אזי, ,ערו
הקדוש והש שבאשה, ה"א האות ע
ידי ועל בית. באותו ומאיר מתגלה י"ה

השכינה. להשראת מקו נוצר 9כ

הפסוקיוווועעעעתתתתהההה את ונלמד רגע נעצור
וחוה... אד בבריאת העוסקי

כתב בחירי9. ישראל עמודבספר (ח"א

קלוגררכא), צבי אברהם הרב לגאון

בכל טמון זה שכח ומכיון וז"ל: שליט"א,

והנפשות זה, את הם מרגישים ויהודיה, יהודי

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



  
      



אאאאדדדד ששששממממ אאאאתתתת ווווייייקקקקרררראאאא

הקב"הבבבבייייוווו ברא הבריאה של הששי
.עד לג והכניסו האד את
החכמה כל את וראה סביבו הביט האד
את שמעו אזניו בה, הטמונה האלקית
ריח את הריח ובחוטמו שלה, השירה

ממנה. הנוד קדישי הבוסמי

עדללללבבבבוווו והשתוקקות בהתפעלות התמלא
זה כל בתו זאת בכל ,א ...ק אי
ריקנות... של מסויימת תחושה חש הוא

וווווככככדדדדיייי החללנסות זה, את להשלי
תחושת את להשביע דר לחפש
שהוא חז"ל לנו ומגלי הריקנות...

הצליח... לא

הגיעהוווואאאאזזזז,,,, הריקנות תחושת כאשר
תרדמה, הקב"ה עליו הפיל לשיאה,

החמישית הצלע את ממנו וממנהולקח
חוה. את 10ברא

אתההההקקקקבבבב""""הההה,,,, קישט ,הראשו השדכ שהיה
.האד אל אותה והביא 11חוה

עה "זאת אמר: ,אד אותה ראה וכאשר
מרי" בר מעצמי כג)עצ ב, (בראשית 

בחוה אד שהביט וההבטה הראיה ידי על 
היא! זו לומר, יכל שהוא כזה חיבור נוצר

רצוווווממממממממששששייייככככהההה יש מדוע ומסבירה התורה
את" לקחה מאי "י :להתחת

(ש)נשמה בשמי היו ה ואשה בעל 
הזה, לעול לרדת זמנ הגיע וכאשר אחת,
הוריד אחד חלק .לשני הקב"ה אות חילק

באשה. הוריד אחד וחלק באיש

ווווההההנולדי(מה אחד מסורי,(כל להורי
ומשתדלי בה מטפלי וההורי

.שלה הרגשות את לה להשביע

,,,,תחושתאאאא חשי ה זאת, למרות
ורק השני... לחצי וגעגוע חסרו

להשראת משכן להיות נכספות האלקיות

יתברך. שכינתו

רזימשתוקקות היהודי, הבית סודות אל הן

השראת סוד העליונה, קדושתו

שהרי ביניהם. נישואיהן)השכינה ידי הם(על

ממחצב ממעל, אלוקה חלקי נשמות ממשיכי

ושניהם - ישראל והאשה)נשמות הינם(האיש

בה תיכון לא שלעולם ממש, אחת נשמה

המשלימו. החצי ללא חצי יהא כאשר שלימות

נוגעאור והדורות, הדת יסוד זה, נשגב

ולזאת - העליונים העולמות ביחודי

כאבם כך על ישראל, נשמות השתוקקות

נחמתם... ומכאן

וכך האריז"ל10. רבינו תורה,אמר (ליקוטי

אלקים'): ה' 'ויבן ד"ה כיבראשית דע

החמישית צלע היא ממנה שנבנית הצלע

החמישית מהצלע כי ה', נקב נקבה, בסוד

יצאה.

וזה הטורים11. בעל כב):לשון ב, (בראשית

עולה והוא חסר כתיב - 'ויבאה'

ככלה קשוטין בכ"ד קשטה שהקב"ה כ"ד,

לו. והביאה קשוטין כ"ד שצריכה

ז

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



  
     



באהוווואאאאזזזז,,,, היא אכלה, שהיא אחרי
על לו וסיפרה ,אד  לבעלה
חשה שהיא והחיות האור ,הטע

הדעת ע פרי שאמרנובאכילת (וכמו

וחיות). אור ,טע יש הטומאה בהיכלות שג

איזווווואאאאדדדד לראות הסתקר הראשו
אכל!... הוא וג ,ש יש חיות

הוברמ,ווווזזזזהההה יצחק רבי הגה"ק לשו
זיע"א: מרעננה', 'עיי14'הצדיק

ז"ל דהאר"י תורה ד"הליקוטי (בראשית

ממהדע), הראשו אד חטא כל דנצמח
המלא אצלו בפה)שפעל להזכיר (אסור

בעולמות יסתכל פני כל שעל סמא"ל
זה ידי ועל אחרא, דסטרא החיצוניי

...'ליצל רחמנא ,בעיני פג

אדבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת נענשו הזה הראיה פג
קיבל מה אחד וכל וחוה,

העשרה מתו והנה, .עונשי עשרה
משות אחד עונש מצאנו העונשי

עצבות! רגש והוא: ,לשניה

עבנ"ללללאאאאששששהההה ארה "הרה אמר:
טז), פסוק אמר:(ש ולאיש

אכלה" בע"...(יז פסוק ש) 

הסיפור...אאאא נגמר לא בכ

אדההההננננחחחחשששש בי ולעמוד להיכנס הצליח
אותיות את הפריד ובכ לחוה,
הבית... התפרק כ ובעקבות י"ה, ש

הנפשווווככככ אל במסילות (תשע"חכתבנו

קורח): פרשת

ההההאאאאדדדד,עד מג וגורשו חטאו ואשתו
שנגר מה האד ראה וכאשר
הגמרא לשו וזה תשובה. עשה ידו על

יח:):הקדושה עירובי)

ונחש... ואדם דג הן ואלו פנים, כנגד פנים

שכינה'. עמהם ודיברה הואיל

זיווגוהנה בעצם עניינו בפנים פנים של זיווג

יראו" בעין "עין כדכתיב: דעינים,

ח). נב, לאחור(ישעיה הפנים בין ההבדל דהרי

לשם כי לפניו, שנמצא מה רואה שאדם הוא

שנמצא מה רואה ואינו עיניו, מופנות

לאחור. המביטות עינים לו אין כי מאחוריו,

דעינים. זיווג אינו באחור פנים זיווג וממילא

והעליוןאם הראשון הזיווג הוא דעינים זיווג כן

אלא בעלמא, ראיה זו ואין לאשה. האיש בין

בעוף שמצינו כמו זיווג, של בבחינה ראיה זו

להולי כח שישלו בלבד.הנקראראה ראיה ידי על ד

לו,לכן לא באשה המתבונן באיש פגם ישנו

ומה לעיני כרתי "ברית איוב: שאמר כפי

בתולה" על א).אתבונן לא, מלבד(איוב וזאת

ולקרי. להרהור להביא יכולה שההסתכלות

זהוואם בחוה הנחש הסתכלות עצם כן

נשתלשל כך שאחר זיווגם, תחילת

גמור... למעשה כך ואחר לדיבור,

בן משולשת14. ברכה קפה).לאשרי עמוד (בראשית

  
     



וישראל, משה כדת מתחתני כשה
רגשי... לשובע זוכי ה

אתווווזזזזהההה אי יעזב  "על שנאמר:
"א ואת כד)אביו פסוק ש) 

הרגש, את להשביע להורי כח אי
רגשות השלמת מחפשי הילדי ולכ

אחר... במקו

בניווווממממממממששששייייככככהההה ברצו א ומגלה: התורה
ימשיכו הללו שהרגשות הזוג
החויה את לחוש ברצונ א לעד,

צריכי ה ,הנישואי שבחיי המתוקה
"א "ודבק על (ש)...להקפיד 

נפשיבבבבככככלללל חיבור פירושה דביקות מקו
באופ שני בי דביקות בשלימות.
,ביניה ומבדיל החוצ דבר שו שאי

אחד" לבר ש"והי 12(ש)!...בצורה 

ווווממממככככייייוווו,בשלו לחיות זכו וחוה שאד
שבאשה והה' שבאיש י' האותיות

התגלתה... אור של ונקודה התחברו,

שיני...ווווככככחחחחוווותתתת חרקו הטומאה

ההההדדדדבבבבקקקקיייי בבבביייי ממממפפפפרררריייידדדד

נשמעחחחחווווהההה ומאחוריה .עד בג ישבה
הסתובבה חוה 'פסס...' קול: לפתע
הטומאה כחות נציג נגלה עיניה ומול

בעול(ימי הנחש!(באות 

הטומאהחחחחווווהההה בכחות שהראיה ידעה לא
שהיא ומכיו חיבור! עמה יוצרת

חיבור... נוצר בו 13הביטה

,,,,קצרה...ווווממממשששש היתה לתהו הדר

והיאללללחחחחייייששששוווותתתתייייוווו לאזניה, טפטפו הארסיות
של ובסופו להשיב... מיהרה
להפריד הצליח הוא הצליח! הוא דבר
היאני "החש  !הראשו מאד אותה

יג)ואכל" ג, נישואי(בראשית מלשו  
וביאה.

ואת יתּבׁשׁשּו"12. ולא ואׁשּתֹו "האדם ְְְְִִָָָָֹהמילים

כה), ב, המקובל(בראשית הגאון ביאר

כך שליט"א גינזבורג יצחק פרקהרב ביניהם (שכינה

וז"ל:ד),

נאמנים.איש חברים להיות צריכים ואשה

לשלוט צריך שביניהם הרוחני הקשר

שליט 'מוח בבחינת: הגשמי, הקשר על תמיד

בן עם לדבר מהם אחד כל על כן על הלב'. על

באורך. עיי"ש ובכנות... בפשטות הזוג,

וזה איתמר13. הרב המקובל הגאון לשון

שליט"א אבנה,שוורץ משכן (בלבבי

קעז): עמוד - הבחנתחנוכה שישנה לדעת יש

יותר גבוהה שהיא לאשה, האיש בין זיווג

עינים.מדיבור, בבחינת זיווג דאיתאדהיינו

מא.): האשה(קידושין את שיקדש לאדם 'אסור

שיראנה'. עד

ח.):בגמראואיתא פנים(בכורות משמשים 'הכל

שמשמשין משלשה חוץ עורף, כנגד

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



  
     



באהוווואאאאזזזז,,,, היא אכלה, שהיא אחרי
על לו וסיפרה ,אד  לבעלה
חשה שהיא והחיות האור ,הטע

הדעת ע פרי שאמרנובאכילת (וכמו

וחיות). אור ,טע יש הטומאה בהיכלות שג

איזווווואאאאדדדד לראות הסתקר הראשו
אכל!... הוא וג ,ש יש חיות

הוברמ,ווווזזזזהההה יצחק רבי הגה"ק לשו
זיע"א: מרעננה', 'עיי14'הצדיק

ז"ל דהאר"י תורה ד"הליקוטי (בראשית

ממהדע), הראשו אד חטא כל דנצמח
המלא אצלו בפה)שפעל להזכיר (אסור

בעולמות יסתכל פני כל שעל סמא"ל
זה ידי ועל אחרא, דסטרא החיצוניי

...'ליצל רחמנא ,בעיני פג

אדבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת נענשו הזה הראיה פג
קיבל מה אחד וכל וחוה,

העשרה מתו והנה, .עונשי עשרה
משות אחד עונש מצאנו העונשי

עצבות! רגש והוא: ,לשניה

עבנ"ללללאאאאששששהההה ארה "הרה אמר:
טז), פסוק אמר:(ש ולאיש

אכלה" בע"...(יז פסוק ש) 

הסיפור...אאאא נגמר לא בכ

אדההההננננחחחחשששש בי ולעמוד להיכנס הצליח
אותיות את הפריד ובכ לחוה,
הבית... התפרק כ ובעקבות י"ה, ש

הנפשווווככככ אל במסילות (תשע"חכתבנו

קורח): פרשת

ההההאאאאדדדד,עד מג וגורשו חטאו ואשתו
שנגר מה האד ראה וכאשר
הגמרא לשו וזה תשובה. עשה ידו על

יח:):הקדושה עירובי)

ונחש... ואדם דג הן ואלו פנים, כנגד פנים

שכינה'. עמהם ודיברה הואיל

זיווגוהנה בעצם עניינו בפנים פנים של זיווג

יראו" בעין "עין כדכתיב: דעינים,

ח). נב, לאחור(ישעיה הפנים בין ההבדל דהרי

לשם כי לפניו, שנמצא מה רואה שאדם הוא

שנמצא מה רואה ואינו עיניו, מופנות

לאחור. המביטות עינים לו אין כי מאחוריו,

דעינים. זיווג אינו באחור פנים זיווג וממילא

והעליוןאם הראשון הזיווג הוא דעינים זיווג כן

אלא בעלמא, ראיה זו ואין לאשה. האיש בין

בעוף שמצינו כמו זיווג, של בבחינה ראיה זו

להולי כח שישלו בלבד.הנקראראה ראיה ידי על ד

לו,לכן לא באשה המתבונן באיש פגם ישנו

ומה לעיני כרתי "ברית איוב: שאמר כפי

בתולה" על א).אתבונן לא, מלבד(איוב וזאת

ולקרי. להרהור להביא יכולה שההסתכלות

זהוואם בחוה הנחש הסתכלות עצם כן

נשתלשל כך שאחר זיווגם, תחילת

גמור... למעשה כך ואחר לדיבור,

בן משולשת14. ברכה קפה).לאשרי עמוד (בראשית

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



  
     



לב שמו מעטים רק אמר?'. הוא מה אמר? הוא

על בעומק, למטה הכינרתשם של הנהדר למראה

שמאחורי הקיבוצניק תכלתה. וזוך מימיה בוהק

הנסיעה. סוף עד מפיו הגה הוציא לא החסיד

החוץכל מן גירויים קולט האדם מחושי חוש

גירוי הוא קול לתגובה. אותו המעוררים

צלצול שמיעת לעין, גירוי הוא ואור לאוזן

גירויים הם קרבה מכונית ראיית או הטלפון

לתגובה המעוררים וחזותיים שמיעתיים

מהו חוקרים חושית בפסיכולוגיה מתאימה.

יכול אחר או זה שחוש ביותר החלש הגירוי

של עוצמתה מהי אותו, ולקלוט בו להבחין עדיין

מסוגלת עדיין שהאוזן ביותר החלשה הלחישה

ביותר הקטנה הסוכר כמות ומהי לשמוע,

במתיקותה. חש הטעם שחוש בכוס הנבחשת

שחוש גירוי עוצמת של ביותר הנמוכה הדרגה

הגירוי. סף נקראת כלפיו רגיש עדיין מסויים

אחידמובן אינו השונים בחושים הגירוי שסף

הגירוי סף זקן, אצל שונים. אדם בני אצל

בצעירותו. עצמו לו שהיה זה מאשר יותר גבוה

שעות שמונה לאחר הביתה החוזר דחפור מפעיל

אינו שבדחפור, האדיר המנוע בחברת עבודה

לאכול. המטבח מן לו הקוראת אשתו את שומע

רגישות את הקהה והממושך החזק הרעש

קולות שלה. הגירוי סף את והעלה שמיעתו

נשמעים. לא פשוט זה, לסף מתחת שעוצמתם

אייש עבורו קפה שכוס לשמה,אדם ראויה נה

קפה של גדושה כפית מכילה היא כן אם אלא

של בהרגל השחית הוא סוכר, כפיות 4 בתוספת

יכול אחר שלו. הטעם חוש של רגישותו את שנים

גם וממתיקותו ממנו וליהנות הקפה בניחוח לחוש

וסוכר. קפה של הכמות מרבע שהוכנה קפה בכוס

כזהניתן לגובה הגירוי סף את להעלות

מוחלטת השחתה היא למעשה שמשמעותו

נערה אותה הגירוי. מן וליהנות לחוש היכולת של

דודתה, של הממתקים בחנות בחופש תוךשעזרה

תוך הגיעה נפשה, ּכאּות לזלילה מוחלט ְַַהיתר

הוא בחילה. בה מעורר ששוקולד למצב שבוע

לא הרבות דבש "אכול בחכמתו: שלמה שאמר

כז).טוב" כה, (משלי

הואדבר נמוך גירוי שסף הוא מאליו המובן

חושי של המובהקים הבריאות מסימני

את מקרבת בחושיו הרגישות השחתת האדם.

וחוש חושהטעם לאיבוד לעּורֹון, ְִָהאדםלחרשות,

כבדות מזוודות שתי לשאת יסרב כנר וכו'. הריח

עלולה ידיו רגישות הקטנת לדירתו. המונית מן

כעבור בנגינה יופיע כאשר בבירור להתבטא

של בדקויות לחוש יוכל לא הוא אחדות. שעות

משוםשהעלהאת הכנור מיתרי על תנועתהקשת

ובפרקיו. בשריריו החישה מערכת של הגירוי סף

זאתטוהר ובעקבות ונקיונם, שיפיק הצלילים

מעולה תלוייםבשמירה נגינתו, איכות כל

המערכות של האפשר ככל נמוך גירוי סף על

בנגינתו. אותו המשמשות גםהפיסיולוגיות

כפים בעבודת פרנסתו להשלים לו אסור שוחט

בשעת ידיו רגישות לאיבוד מחשש קשה,

ובשחיטה. הסכין בדיקת

חליםגם הטבעיות ורגישויותיה האדם נפש על

חושי לגבי התקפים וכללים חוקים אותם

נשמהשנתת אלקי, אומריםאנו: בוקר כל האדם.

סף היא. ורגישה היא טהורה היא. טהורה בי

מעשה לכל טבעי באופן מאוד נמוך שלה הגירוי

בנו הטבועות הטובות המדות חטא. לכל עוול,

היפוכן. של אוזן ומשמע עין מראה לכל מזדעזעות

מקום ומכל חברה מכל התרחקות על אנו מצווים

חשיפה לרע. רגישותנו להישחת עלולה בהם

התרגשות אתהאדםמפני 'מחסנת' לרע ממושכת

עד לעתים רגישותו, סף את ומעלה והזדעזעות,

עצמו. לחטא קרבה של המסוכנת ִלדרגה

  
     



גדול''''ררררבבבביייי חסיד הראשו אד אומר, מאיר
על מיתה שנקנסה שראה כיו היה,

שנה ושלשי מאה בתענית ישב וווופפפפייייררררששששידו
ששששננננהההה ווווששששללללששששיייי ממממאאאאהההה ההההאאאאששששהההה זרזיממממ והעלה

שנה'. ושלשי מאה בשרו על תאני

הגמראוווופפפפייייררררוווושששש המהלדברי (לפי

שלאהזה): היה שחטא מכיו
אהצליחו ה"ודבק את לקיי

אחד" לבר כד),והי ב, ש)לכ 

עני הוא שעניינו ,עד מג גורשו
במש הבית לה והתפרק הדביקות,

שנה! ושלשי מאה

שנהווווההההייייייייננננוווו ושלשי מאה שבמש
כלל!... נפגשו לא וחוה אד רצופות

::::לפירוקווווננננססססככככ הראשונה שהסיבה נמצא
,העיני פג ידי על נגר עלהבית

שיי שלא במה הסתכלו וחוה שאד ידי
...15לה

וזה הישראלי15. האיש של עבודתו עיקר

ראייתו ואת בכלל חושיו את לקדש

יהודית בעין בספר הובא זה ובענין (ח"אבפרט.

,(31 זיע"א:עמוד סלומון דוד יוחנן הרב לגאון

נהמתבאוטובוס מתערבת מטבריה העולה

של השיחות בהמיית המנוע

למן מלא, מגון מייצגים הללו ְִָהנוסעים.
נופשים עם, ופשוטי סוחרים העיר תושבי

ועד הירדן, מעמק וקיבוצניקים לעיר מחוץ

לו היושב הוותיק החסיד מנחם זלמן לר'

בשרעפיו. שקוע בספסלו בדד

אשהבאחת עולה עיר של בעיבורה התחנות

מנחם זלמן ר' שליד במושב ומתיישבת

את סוקר נוחות, באי זע הוא החסיד.

מושפל: במבט בנימוס לאשה ופונה האוטובוס,

הייתי פנויים. מקומות עוד יש לי, 'תסלחי

מהם'. לאחד עוברת היית אם לך מודה

תיקההאשה, את נטלה ודברים, אומר ללא

רק הפנויים. המושבים לאחד ועברה

בבקשה הבחינו בסמוך, היושבים מן בודדים,

שני אך לעיסוקיהם. מיד וחזרו לה ְֵָּובהענּות
לא החסיד שמאחורי בספסל שישבו הקיבוצניקים

בהתרגשות ביניהם שוחחו הם שקטו. ולא נחו

ואז ומאדימים, הולכים המבוגר של כשפניו

וצעק: זלמן לר' בזעם פנה

את'חוצפה! מגרש אתה רשות באיזו

היתה אשה אם מכאן? הגברת

מה לרגע. עליה חושב הייתי לא ידי על יושבת

והפאות הזקן עם ואתה אותי?! מעניינת היא

דק לשבת יכול לא אתםשלך אשה?! ליד ה

לכם!' תתביישו מגעילים!

ההתרסהמחצית דברי את שמעו הנוסעים

של לעברו הופנו והמבטים הקולניים

היו במושבו. מכונס שישב מנחם זלמן ר'

על הנאה של כשחיוך בראשם שהנהנו

ניכרה אחרים של בפניהם ואילו שפתותיהם,

אלה בפומבי. המוקע של בצערו השתתפות

החסיד. של מצידו תגובה לשום חיכו לא ואלה

את מנחם זלמן ר' הרים הכל להפתעת אך

צלול ובקול אחורה מעט אותו צידד ראשו,

יכול!' עּור בשמש? להסתכל יכול 'אתה ִֵשאל:

בעצמור' מכונס לשבת חזר מנחם זלמן

ביניהם החליפו הנוסעים מורד. כשראשו

'מה זה: את זה ושאלו הבנה חוסר של מבטים

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



  
     



לב שמו מעטים רק אמר?'. הוא מה אמר? הוא

על בעומק, למטה הכינרתשם של הנהדר למראה

שמאחורי הקיבוצניק תכלתה. וזוך מימיה בוהק

הנסיעה. סוף עד מפיו הגה הוציא לא החסיד

החוץכל מן גירויים קולט האדם מחושי חוש

גירוי הוא קול לתגובה. אותו המעוררים

צלצול שמיעת לעין, גירוי הוא ואור לאוזן

גירויים הם קרבה מכונית ראיית או הטלפון

לתגובה המעוררים וחזותיים שמיעתיים

מהו חוקרים חושית בפסיכולוגיה מתאימה.

יכול אחר או זה שחוש ביותר החלש הגירוי

של עוצמתה מהי אותו, ולקלוט בו להבחין עדיין

מסוגלת עדיין שהאוזן ביותר החלשה הלחישה

ביותר הקטנה הסוכר כמות ומהי לשמוע,

במתיקותה. חש הטעם שחוש בכוס הנבחשת

שחוש גירוי עוצמת של ביותר הנמוכה הדרגה

הגירוי. סף נקראת כלפיו רגיש עדיין מסויים

אחידמובן אינו השונים בחושים הגירוי שסף

הגירוי סף זקן, אצל שונים. אדם בני אצל

בצעירותו. עצמו לו שהיה זה מאשר יותר גבוה

שעות שמונה לאחר הביתה החוזר דחפור מפעיל

אינו שבדחפור, האדיר המנוע בחברת עבודה

לאכול. המטבח מן לו הקוראת אשתו את שומע

רגישות את הקהה והממושך החזק הרעש

קולות שלה. הגירוי סף את והעלה שמיעתו

נשמעים. לא פשוט זה, לסף מתחת שעוצמתם

אייש עבורו קפה שכוס לשמה,אדם ראויה נה

קפה של גדושה כפית מכילה היא כן אם אלא

של בהרגל השחית הוא סוכר, כפיות 4 בתוספת

יכול אחר שלו. הטעם חוש של רגישותו את שנים

גם וממתיקותו ממנו וליהנות הקפה בניחוח לחוש

וסוכר. קפה של הכמות מרבע שהוכנה קפה בכוס

כזהניתן לגובה הגירוי סף את להעלות

מוחלטת השחתה היא למעשה שמשמעותו

נערה אותה הגירוי. מן וליהנות לחוש היכולת של

דודתה, של הממתקים בחנות בחופש תוךשעזרה

תוך הגיעה נפשה, ּכאּות לזלילה מוחלט ְַַהיתר

הוא בחילה. בה מעורר ששוקולד למצב שבוע

לא הרבות דבש "אכול בחכמתו: שלמה שאמר

כז).טוב" כה, (משלי

הואדבר נמוך גירוי שסף הוא מאליו המובן

חושי של המובהקים הבריאות מסימני

את מקרבת בחושיו הרגישות השחתת האדם.

וחוש חושהטעם לאיבוד לעּורֹון, ְִָהאדםלחרשות,

כבדות מזוודות שתי לשאת יסרב כנר וכו'. הריח

עלולה ידיו רגישות הקטנת לדירתו. המונית מן

כעבור בנגינה יופיע כאשר בבירור להתבטא

של בדקויות לחוש יוכל לא הוא אחדות. שעות

משוםשהעלהאת הכנור מיתרי על תנועתהקשת

ובפרקיו. בשריריו החישה מערכת של הגירוי סף

זאתטוהר ובעקבות ונקיונם, שיפיק הצלילים

מעולה תלוייםבשמירה נגינתו, איכות כל

המערכות של האפשר ככל נמוך גירוי סף על

בנגינתו. אותו המשמשות גםהפיסיולוגיות

כפים בעבודת פרנסתו להשלים לו אסור שוחט

בשעת ידיו רגישות לאיבוד מחשש קשה,

ובשחיטה. הסכין בדיקת

חליםגם הטבעיות ורגישויותיה האדם נפש על

חושי לגבי התקפים וכללים חוקים אותם

נשמהשנתת אלקי, אומריםאנו: בוקר כל האדם.

סף היא. ורגישה היא טהורה היא. טהורה בי

מעשה לכל טבעי באופן מאוד נמוך שלה הגירוי

בנו הטבועות הטובות המדות חטא. לכל עוול,

היפוכן. של אוזן ומשמע עין מראה לכל מזדעזעות

מקום ומכל חברה מכל התרחקות על אנו מצווים

חשיפה לרע. רגישותנו להישחת עלולה בהם

התרגשות אתהאדםמפני 'מחסנת' לרע ממושכת

עד לעתים רגישותו, סף את ומעלה והזדעזעות,

עצמו. לחטא קרבה של המסוכנת ִלדרגה

ז

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



  
      



וווודדדדוווורררר דדדדוווורררר ששששננננוווותתתת בבבבייייננננוווו

אד,ככככדדדדוווורררר בבני להתיישב החל האר
עתה, 'אולי, התקוה: ריחפה ושוב
אור', של 'נקודות להקי ישכילו ה

השכינה'. להשראת מקו

לא! א

נתוככככחחחחוווותתתת רגע בכל דאגו הטומאה
התפוצה לרשימת 'חברי' להוסי
האנשי את לפתות החלו וה ...שלה
הראיה ובכח ,אסורי מראות על להסתכל
המשפחתי התא לתו לחדור הצליחו הזו

ולפרקו...

ניווווככככ על לרב האד החל י "ויהי נאמר:
.לה די בנת בניוווורררראאאאהאדמה 

קחו הה טבת י האד נת את האלהי
"חר אר מל ינ ב).להא ו, (בראשית 

לכחותההההרררראאאאייייהההה חיבור לה גרמה הזו
נפלו וה היהטומאה, פליה")

"הה מי ד)באר פסוק בני)(ש' ממדרגת 
אחרא... הסטרא היכלות לתו '16האלהי 

תוהו,ווווככככ שנות 2000 העול על חלפו
חיבור שו בה היה שלא שני
לבעלה... אשה ובי לאשתו בעל בי אמיתי

וטעוןכל יותר, נמוך גירויו סף מחברו הגדול

מה של קליל נדנוד מכל יותר מעולה שמירה

עצמהמנמיכהאתסף ברגישות.שמירהזו שפוגע

לצורת מתקרב הוא כך האדם. את ומעלה הגירוי

של הגירוי נמיכותסף בבריאתו. שנקבע כפי אדם

כאדם... לדרגתו הציון היא הרוחניים חושיו

בהתחלה ואחר16. האלהים' 'בני היו הם

זה כיום וגם נפלו. הם כך

מסופר זה ובענין כואבת... הזו והנפילה קיים.

שעשוע): שלום יוסף רבי לגאון יב, עמוד רחל (ספר

מאושריםסיפורו בפרקים החל נפתלי של האישי

רבבות יודעים כמוהם למּדי, ְַַושלוים

ל הצומחים רגילים, לילדים בהשקטהורים הם

טובים יהודיים בתים קורות בין ובטח

שובב אינו הילדים. ככל ילד נפתלי ומשובחים.

לא מוגזם. באורח מופנם לא גם המדה, על יתר

מדאיג. באורח נכשל לא אף נדיר, בכשרון בולט

חביב. אופי בעל טוב ילד

התולעת.ובפנים רב, במרץ נגסה

אלאין תולעתהרסנית אותה נכנסה אימתי לדעת

מאוחר אם הינקות, בגיל אם נשמתו. קרבי

תחת שמא או שאירע, מאורע בעקבות אם יותר.

נסיון לבעלי נשאיר הזו המלאכה את אחרת. עילה

אלא יודעים איננו אנו הנער. נפש את היודעים

לכך. התוודעו האומללות מוכי שההורים ממקום

ועיקר כלל נעימות בלתי טלפון שיחות אלו והיו

והתקצפו שיחותשהתרבו אותן הישיבה. מהנהלת

ללב בישרו לפעם. מפעם מאיימות פנים לבשו ואף

ובעצם בסדר. לא נפתלי עם שמשהו אמא של

מכך. גרוע אף ואולי בסדר, לא ממש

דמעה...היא גם והיא התפללה.

לראותנפתלי פשוט זהמחזה אין לשקוע. המשיך

מבשרך, בשר מעצמך, עצם ילדך, את

דועך. נשמתך, של אחת ממקשה נפרד בלתי וחלק

להושיע, ידך לאל ואין רפש ּבבּצת לאיטו ְִַנבלע
דבריך האם יודע אינך איומה, המבוכה מאומה.

  
     



הואילד בחיפה. לשבות נזדמן ברק מבני קטן

תנועת את לראות הפרטינדהם הרכב

הוא שלו הזעזוע בכביש. הזורם והציבורי

של האמיתי אופיה את ותואם וחיובי, טבעי

וקדושתה. השבת תחושת

לכליהודי קולט עיר, באותה הדר תורה שומר

חילולה. של רשמים השבת של אורכה

תחתיו, בדירה שמטגנים החביתה את מריח הוא

רואה שמעליו, בדירה הכביסה מכונת את שומע

ורעש ממול, מהמרפסת הטלויזיה את ושומע

השבת מכניסת אותו אופף בכביש הרכב תנועת

השבת קדושת נשמרת בביתו אם גם צאתה. עד

שבקרבו השבת מתחושת משהו הרי וכדין, כדת

ובינינו ה' שבין האות לחילול רגישותו נפחת.

הנמצא לכל טבעית היא זו חושים קהּות ֵקהתה.
אינו הּקהיֹון לכך. אנוס הוא אם גם זה ֵַָבמצב
אביו הוא ההרגל חלילה. בהשקפה משינוי נובע

דם. למראה מתעלף אינו כירורג רופא גם מולידו.

ספרנעים בפתח משמיענו ישראל זמירות

לא לצים ש'במושב מי שמאושר תהלים

רגישות את וישתק ישחית שם שישמע מה ישב'.

הורס סילון מנוע שרעש כשם הרוחנית אזנו

המטוסים. מכונאי של השמיעה את הזמן במשך

דמים משמוע אזניו לאוטם מבטיח הנביא ישעיה

ישכון מרומים הוא כי ברע, מראות עיניו ועוצם

השכינה זיו את לראות ורש"יויזכה טו לג, (פרק

שמירתהחושיםהרוחנייםשלהאדםהיאשם).

את מורידה מעולה שמירה להתעלותו. תנאי

את ומעדנת הרגישות, את מחדדת הגירוי, סף

ביותר. עליונה לדרגה עד הרוחניים החושים

מסוגלים כאלה חושים בעלי שרק נראה

השכינה. זיו את לראות

קלהואכן פגיעה מכל שבישראל גדולים נזהרו

לא הרוחניים. חושיהם בחדות שבקלות

דם במכת היאור את המכה הוא רבינו משה

לתוכו, כשנשלך משה על הגן היאור אהרן. אלא

שהיא כל פגיעה משום כזה במעשה יהא ולפיכך

אבינו יעקב רבינו. משה של הטוב הכרת במדת

אמו מצוות ממילוי להתחמק מאמצים עושה

למרות הברכות. את ולקבל לעשיו להתחפש

על אותו מצּוה שאמו ואף לו, מגיעות ְַָשהברכות

במדת שהיא כל פגיעה משום בהתחפשות יש כך,

כך. כל חשש הוא ומזה אבינו, יעקב של האמת

כתםפועל ששום בגדים בעבודתו לובש מוסך

ס"מ כל אותם. ללכלך יכול לא שבעולם

את בבגד מקנח הוא מכונות. בשמן מוכתם רבוע

רצפת על למכוניות מתחת ושוכב המלוכלכות ידיו

לכלוך. מפני הוא 'מחוסן' כך המוסך. של הבטון

בגדיך יהיו עת "בכל אחרת. סבר המלך שלמה

ח).לבנים" ט, בו,(קהלת יש חסרון אמנם לבן בגד

רקע על ביותר הוא בולט קטן, גם ולו כתם, כל

התכלית, היא זו הרי אבל שלו. הלובן טהרת

והטהרה. הנקיון

גםיש המוסך פועל של שיטתו את להם שאימצו

לכלוך נפשם את מספיגים הם הרוחני. בעולם

ספרות, תיאטרון, יונקיםמקולנוע, הם אותו ִרוחני

הרוחני החוש וכדו'. דיבור וצורות לבוש אופנות

לחלוטין. כמעט נהרס מלידה בהם שניטע לצניעות

שריד שרק כך כדי עד הועלה שלהם הרגישות סף

'רחצה לדבר. זכר מעין ממנו, נותר וסמלי קטן

'עזרת של וסידור גיחוך, בהם מעוררת נפרדת'

להשגתם. מעל לגמרי הוא הכנסת בבית נשים'

דברמי שום מחושיו, חוש רגישות שקלקל

לעצמו שהרס מי לו. להזיק יכול לא כבר

בשמש להסתכל אפילו יכול הראיה חוש את

להרכיב נוהג רגיל אדם לו. יאונה לא רע ושום

שמש שטוף בהיר ביום בצאתו שמש משקפי

הפריסקופ על לילה בתורנות הממונה לחוץ.

הוא ביותר. הקלוש האור מפני נזהר שבצוללת

של האפשר ככל נמוך גירוי סף על שומר

בו. תלויים בצוללת חבריו כל חיי כי ראייתו

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



  
      



וווודדדדוווורררר דדדדוווורררר ששששננננוווותתתת בבבבייייננננוווו

אד,ככככדדדדוווורררר בבני להתיישב החל האר
עתה, 'אולי, התקוה: ריחפה ושוב
אור', של 'נקודות להקי ישכילו ה

השכינה'. להשראת מקו

לא! א

נתוככככחחחחוווותתתת רגע בכל דאגו הטומאה
התפוצה לרשימת 'חברי' להוסי
האנשי את לפתות החלו וה ...שלה
הראיה ובכח ,אסורי מראות על להסתכל
המשפחתי התא לתו לחדור הצליחו הזו

ולפרקו...

ניווווככככ על לרב האד החל י "ויהי נאמר:
.לה די בנת בניוווורררראאאאהאדמה 

קחו הה טבת י האד נת את האלהי
"חר אר מל ינ ב).להא ו, (בראשית 

לכחותההההרררראאאאייייהההה חיבור לה גרמה הזו
נפלו וה היהטומאה, פליה")

"הה מי ד)באר פסוק בני)(ש' ממדרגת 
אחרא... הסטרא היכלות לתו '16האלהי 

תוהו,ווווככככ שנות 2000 העול על חלפו
חיבור שו בה היה שלא שני
לבעלה... אשה ובי לאשתו בעל בי אמיתי

וטעוןכל יותר, נמוך גירויו סף מחברו הגדול

מה של קליל נדנוד מכל יותר מעולה שמירה

עצמהמנמיכהאתסף ברגישות.שמירהזו שפוגע

לצורת מתקרב הוא כך האדם. את ומעלה הגירוי

של הגירוי נמיכותסף בבריאתו. שנקבע כפי אדם

כאדם... לדרגתו הציון היא הרוחניים חושיו

בהתחלה ואחר16. האלהים' 'בני היו הם

זה כיום וגם נפלו. הם כך

מסופר זה ובענין כואבת... הזו והנפילה קיים.

שעשוע): שלום יוסף רבי לגאון יב, עמוד רחל (ספר

מאושריםסיפורו בפרקים החל נפתלי של האישי

רבבות יודעים כמוהם למּדי, ְַַושלוים

ל הצומחים רגילים, לילדים בהשקטהורים הם

טובים יהודיים בתים קורות בין ובטח

שובב אינו הילדים. ככל ילד נפתלי ומשובחים.

לא מוגזם. באורח מופנם לא גם המדה, על יתר

מדאיג. באורח נכשל לא אף נדיר, בכשרון בולט

חביב. אופי בעל טוב ילד

התולעת.ובפנים רב, במרץ נגסה

אלאין תולעתהרסנית אותה נכנסה אימתי לדעת

מאוחר אם הינקות, בגיל אם נשמתו. קרבי

תחת שמא או שאירע, מאורע בעקבות אם יותר.

נסיון לבעלי נשאיר הזו המלאכה את אחרת. עילה

אלא יודעים איננו אנו הנער. נפש את היודעים

לכך. התוודעו האומללות מוכי שההורים ממקום

ועיקר כלל נעימות בלתי טלפון שיחות אלו והיו

והתקצפו שיחותשהתרבו אותן הישיבה. מהנהלת

ללב בישרו לפעם. מפעם מאיימות פנים לבשו ואף

ובעצם בסדר. לא נפתלי עם שמשהו אמא של

מכך. גרוע אף ואולי בסדר, לא ממש

דמעה...היא גם והיא התפללה.

לראותנפתלי פשוט זהמחזה אין לשקוע. המשיך

מבשרך, בשר מעצמך, עצם ילדך, את

דועך. נשמתך, של אחת ממקשה נפרד בלתי וחלק

להושיע, ידך לאל ואין רפש ּבבּצת לאיטו ְִַנבלע
דבריך האם יודע אינך איומה, המבוכה מאומה.

ז

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



  
      



ארוכיםבהתייעצות לילות וככלות רבו, עם

קבע נפש, טלטולי של ומיוסרים

בפני העובדה את סדוק ובקול מרוסק בלב האב

חילול כיהודי. רק להיות תוכל בבית 'כאן נפתלי:

בחשבון. בא לא גויית, התנהגות בפרהסיא, שבת

לכולנו...' וליקר לקדוש עצמך את התאם רצונך,

אתנפתלי, לקרוע החליט יצרו, בארס שבוי

האחרונים. הנימים

ברח. נפתלי

בחורהכי של ובדמיונו לדמיין, אפשר שרק רחוק

המקוםהרחוק למּדי, טרי נשור אבוד, ְַַישיבה
חושים. בטירוף נמלט הוא אביב. תל היה ביותר

שרק מה כל לזרוק מאחור. הכל להשאיר

להתנתק. להעיף, לקרוע, אפשר.

אתהוא לשרוף השתדל וגם הקוים, את חצה

כל תיוותר שלא מאחור. הגשרים

הזו. התהום פני על לגשר אפשרות

אליותל קרצה הריקנית בחילוניותה אביב

בשגעון. עליה הסתער והוא עינים, באלף

שניתן. ככל עמוק לצלול אותו דחפה המרירות

להתרסק טוב הכי לצנוח, גם אפשר ואם לרדת,

לאסוף. שברים גם ישארו שלא וזהו.

להוט.הוא היה

לקבוצהכעבור הצטרף נדודים, ימי מספר

עול, פורקי בחורים של מפוקפקת

דרוםתל בדירתארוה אתמשכנםהמטונף ְָֻשמצאו
טובים. מבתים נושרים כמוהו, חלקם אביבית.

שבהם השוה הצד מבטן, חילונים אחרים

שחצו טיפוסים רסן. שלוחי נהנתנים, שכולם

אפשרי. גבול כל

התמסרהדרור ונפתלי חותמו, קצה את דגדג

שום דלתו על חבט לא בבוקר, אליו.

דמע נוטפות מוסר שיחות שמע לא ובערב משגיח,

העולה ככל לעולל רשאי היה הוא ואמא. מאבא

על להעלות שניתן רפש בכל להתגולל רוחו. על

הגדירהאת הזו המילה ח-ו-פ-ש-י, להיות הדמיון.

בשפע. אותה סיפקה אביב ותל שאיפותיו. תמצית

סיסמהלהיות היתה זו רסן, שלוח חופשי

כאן עליה. לחלום היה יכול רק שבישיבה

הבעיה, החלום. להגשיםאת לו הפריע לא אחד אף

זהים. חלומות הגשימו הארוה לדירת חבריו ְָֻשגם
כמו ומנוסים, ותיקים רסן, שלוחי כולם היו הם

דעתו קצה על להעלות היה יכול לא שנפתלי

זכה החופש של האמיתי פרצופו את האנינה.

במעונו שהתאקלם אחרי ספורים ימים להכיר

חבריו נמנו עליה השוליים אוכלוסיית המפוקפק.

נץ עיני בעלי למדי. ערניים בחושים ניחנה לדירה,

מדוייק. באופן אנושית חולשה לזהות המסוגלות

במיוחד מבוקש מצרך נחשב חלוש אופי

בשפע. אותו סיפק נפתלי בסביבתם.

קרבן.הוא הפך

האצילותהחבר'ה הבוסר. נער את מיד זיהו

להיפטר הצליח שטרם הישיבתית

נוער השאול. אל שערים בפניו חסמה ממנה,

הכבידה נוכחותו לקראתו, שש לא הפשע

לעזאזל, שעיר ממנו לעשות החליטו עליהם.

מלאכתם. את ידעו והם

לסיוטהשהות נפתלי עבור הפכה בדירה

היטב. לכך דאגו החברים מתמשך.

הפכה הנוצצת אביב תל פגעו, העליבו, הציקו,

אותו חנקה המטונפת הדירה לגיהנם. ליל בין

מורעבים. לזאבים הפכו החברים עבר. מכל

הגועל את פגש הוא רוע. של שינים חושפים

ידע לא עליהם. חלם שלא בתעצומות והסיאוב

לא לדקור. לפגוע, הנפוח האגו יכול כמה עד

האנושית האכזריות מסוגלת היכן עד האמין

הם אותם. הזינה שלו, האומללות להידרדר.

השסועה. נפשו דם את בתענוג מצצו

  
      



אותן. אזניםשהאטימותחנקה נופליםעל כך סתם

הלב אל פנימה, זאת בכל מטפטף משהו שמא, או

וחרף אף על בקיומו שמוכרחאתהלהאמין היהודי

שאיננה בחוצפה בך שחובטת החיצונית החזות

מרחקים. דבריך אם ידוע אינך גבולות. יודעת

הרוח סערת אם הנופל. אחרי אבן משליכים

אינך הגחלת. שיירי את מכבה שמא או מעוררת

לשם. לא גם לכאן לא ידוע,

אנוש.פשוט שברגשות האיומה וזו יודע. אינך

כמו אחרות. בסוגיות עסוק היה נפתלי

הערב בשעות מהישיבה מתחמקים איך למשל

שלא עדיף - חברים עם שם אי לילה לבלות כדי

שהוא, כל מפוקפק במקום קנקנם, על נתהה

בהיעדרות. יבחין שהמשגיח מבלי

הקיציםהמשגיח כל שכלו אחרי הרגיש.

את סיפר להורים פנה מבחינתו,

האירועיםהאחרונים על ּדּוח ה'תכשיט'. ִַמעללי
החלש לבה לטובת בתיאורים לחסוך והשתדל

החּורת. האם ִֶֶַשל

יועציםפנו בענין עירבו דגולים. למחנכים

בעובי הוכנס מסויים בשלב ומומחים.

פרידמן. דוד הרב הוותיק, החינוכי היועץ הקורה

נערכו חדשות, תקוות נתלו מאמצים, הושקעו

פנימה. הלב אל מסילות ונסללו מעמיקות שיחות

השינוי המלך. דרך על עולה נפתלי כאילו היה נדמה

להופיע. מיהר התפוגה ותאריך זמני היה המבורך

לדברויום ביקש בבית. המשגיח הופיע אחד

היתה סגורות. בדלתים ההורים עם

חנוקות, יבבות באנחות, מלווה נוראה. שיחה

לחש לסיכום, הצדדים. מכל דמעות הרבה

נּוגה בקול ועגום)המשגיח נחרץ:(עצוב אך ֶ
אותו להחזיק יכול אינני הכאב, כל עם 'מצטער

אחרים...' בחורים מקלקל הוא בישיבה. יותר

הלם'מקלקל הזה האיום המשפט בחורים'.

הללו המילים האמא. של בלבה

וסחטו הלילה. כל לאורך ושוב שוב בה חבטו

התקוה נוצות את מורטת דמעותיה, שארית את

הקודמים. היאוש גלי את שרדו שעוד האחרונות

הכלהיה שמע נפתלי ובכי. תוגה ליל נורא. לילה

חדרו את המפריד הדק לקיר מבעד

שינוי. על לחשוב לעצמו הבטיח הוא מהסלון.

של הטרשים גבעת על שנערמה נוספת הבטחה

מוחו בין מכבר זה שנערמו ויאושים תקוות

ביניהם. חצצו היצר ותלאות הזמן שמרחק ללבו,

רצוי...השינוי הבלתי בכיוון אך בא.

שבת. ליל

צחורההשולחן מפה טעם. בטוב ערוך

הסלון. במרכז השולחן על בוהקת

את מקיפים הבית בני מקומו, על ניצב אבא

זיתים כשתילי מלוכדת, בטבעת השולחן

נפתלי. - נעדר אחד שתיל סביב.

הוא? היכן

תיכף.ממתינים. יבוא אולי ממתינים. מעט ועוד

קול. ללא אמא מתחננת טיפה' 'עוד

לבו חייב הוא עםהקידוש, לו נמתין טיפה א...''עוד

בשתיםוהוא הופיע. שהוא איך אבוי הופיע.

שיכור נפתלי הדלת, נפתחת בלילה

בריח החלל את ממלא פנימה. נהדף כלוט

טבעות מעלה סיגריה בדל בפיו איום. אלכוהול

על השתטח הוא כך פלאפון. מכשיר בידו עשן.

נבוכה. והמשפחה שלו. החולין בבגדי המיטה,

אתהשבת מבחינתם סימנה ההיא, האיומה

ליועץ שוב פנו אחרון כנסיון הגבול. קו

עוד שינסה ביקשו פרידמן. דוד הרב החינוכי

מרדת האומללה הנפש את להציל נוספת פעם

הפנה נפתלי אבל ניסה, פרידמן הרב שחת.

מעוניין לא אותי, 'עזבו נחרצות. הודיע עורף.

קשר'. בשום

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



  
      



ארוכיםבהתייעצות לילות וככלות רבו, עם

קבע נפש, טלטולי של ומיוסרים

בפני העובדה את סדוק ובקול מרוסק בלב האב

חילול כיהודי. רק להיות תוכל בבית 'כאן נפתלי:

בחשבון. בא לא גויית, התנהגות בפרהסיא, שבת

לכולנו...' וליקר לקדוש עצמך את התאם רצונך,

אתנפתלי, לקרוע החליט יצרו, בארס שבוי

האחרונים. הנימים

ברח. נפתלי

בחורהכי של ובדמיונו לדמיין, אפשר שרק רחוק

המקוםהרחוק למּדי, טרי נשור אבוד, ְַַישיבה
חושים. בטירוף נמלט הוא אביב. תל היה ביותר

שרק מה כל לזרוק מאחור. הכל להשאיר

להתנתק. להעיף, לקרוע, אפשר.

אתהוא לשרוף השתדל וגם הקוים, את חצה

כל תיוותר שלא מאחור. הגשרים

הזו. התהום פני על לגשר אפשרות

אליותל קרצה הריקנית בחילוניותה אביב

בשגעון. עליה הסתער והוא עינים, באלף

שניתן. ככל עמוק לצלול אותו דחפה המרירות

להתרסק טוב הכי לצנוח, גם אפשר ואם לרדת,

לאסוף. שברים גם ישארו שלא וזהו.

להוט.הוא היה

לקבוצהכעבור הצטרף נדודים, ימי מספר

עול, פורקי בחורים של מפוקפקת

דרוםתל בדירתארוה אתמשכנםהמטונף ְָֻשמצאו
טובים. מבתים נושרים כמוהו, חלקם אביבית.

שבהם השוה הצד מבטן, חילונים אחרים

שחצו טיפוסים רסן. שלוחי נהנתנים, שכולם

אפשרי. גבול כל

התמסרהדרור ונפתלי חותמו, קצה את דגדג

שום דלתו על חבט לא בבוקר, אליו.

דמע נוטפות מוסר שיחות שמע לא ובערב משגיח,

העולה ככל לעולל רשאי היה הוא ואמא. מאבא

על להעלות שניתן רפש בכל להתגולל רוחו. על

הגדירהאת הזו המילה ח-ו-פ-ש-י, להיות הדמיון.

בשפע. אותה סיפקה אביב ותל שאיפותיו. תמצית

סיסמהלהיות היתה זו רסן, שלוח חופשי

כאן עליה. לחלום היה יכול רק שבישיבה

הבעיה, החלום. להגשיםאת לו הפריע לא אחד אף

זהים. חלומות הגשימו הארוה לדירת חבריו ְָֻשגם
כמו ומנוסים, ותיקים רסן, שלוחי כולם היו הם

דעתו קצה על להעלות היה יכול לא שנפתלי

זכה החופש של האמיתי פרצופו את האנינה.

במעונו שהתאקלם אחרי ספורים ימים להכיר

חבריו נמנו עליה השוליים אוכלוסיית המפוקפק.

נץ עיני בעלי למדי. ערניים בחושים ניחנה לדירה,

מדוייק. באופן אנושית חולשה לזהות המסוגלות

במיוחד מבוקש מצרך נחשב חלוש אופי

בשפע. אותו סיפק נפתלי בסביבתם.

קרבן.הוא הפך

האצילותהחבר'ה הבוסר. נער את מיד זיהו

להיפטר הצליח שטרם הישיבתית

נוער השאול. אל שערים בפניו חסמה ממנה,

הכבידה נוכחותו לקראתו, שש לא הפשע

לעזאזל, שעיר ממנו לעשות החליטו עליהם.

מלאכתם. את ידעו והם

לסיוטהשהות נפתלי עבור הפכה בדירה

היטב. לכך דאגו החברים מתמשך.

הפכה הנוצצת אביב תל פגעו, העליבו, הציקו,

אותו חנקה המטונפת הדירה לגיהנם. ליל בין

מורעבים. לזאבים הפכו החברים עבר. מכל

הגועל את פגש הוא רוע. של שינים חושפים

ידע לא עליהם. חלם שלא בתעצומות והסיאוב

לא לדקור. לפגוע, הנפוח האגו יכול כמה עד

האנושית האכזריות מסוגלת היכן עד האמין

הם אותם. הזינה שלו, האומללות להידרדר.

השסועה. נפשו דם את בתענוג מצצו

ז

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



  
     



ב), 'האיר'מא, אלא 'העיר' תקרא אל
וכו'...

האפלאאאאבבבבררררהההה בעול לצעוד החל אבינו
כשהוא האמונה' 'פנס ע והחשו

האמונה'. 'אור אלומות עבר לכל שולח

הרהעעעעלללל החוש גורש ה'אור' ידי
החלו פתאו ,האנשי בלבות
שבבריאה, האלקי' ה'יופי את לראות
העריבה השירה קול את לשמוע
,פני האיר הכל ,הברואי של והמופלאה
 כי ביודע ,הפחיד לא דבר שו
עשה והוא  העול מל הוא הקב"ה

.המעשי לכל ויעשה עושה

שלאאאאטטטט 'נקודות תבל ברחבי הוקמו אט
השכינה... להשראת מקומות  אור'

ריחההההעעעעבבבבוווודדדדהההה והקב"ה מאוד, רבה היתה
נאמ עבד לו ונת אברה על
את בלהעביר לו שיעזור אליעזר, 

אור'. של 'נקודות הקמת קורסי

בתכלית,אאאאללללייייעעעעזזזזרררר עצמו את 18שקידש

עיניו בקדושת (ראה19ובפרט

שלבהערה), תורתו את וקיבל זכה
יכל כ ומכח בשלימות! אבינו אברה
של נקודות בהקמת לאברה לעזור

אור!...

חז"לווווככככ עליו כח:):העידו (יומא

ויושב זק ,אברה עבד אליעזר
היה... ווווממממששששקקקקההההבישיבה דדדדווווללללהההה ווווההההייייהההה

............ללללאאאאחחחחרררריייי ררררבבבבוווו ששששלללל ממממתתתתווווררררתתתתוווו

השני...ווווששששוווובבבב חלפו

וזה המדרש18. אותלשון נט פרשה רבה (בראשית

זקןח): עבדו אל אברהם "ויאמר

ב)ביתו" כד, שלו(בראשית איקונין זיו שהיה -

לו, לו"דומה אשר בכל שהיה(שם)"המושל -

כמותו! ביצרו שליט

בשיחה רבינו19. עט"ר מארי אבא שמסר

זיע"אאמר אברג'ל מיכאל יורם

ז), מאמר - שרה חיי נועם, וז"ל:(אמרי

עלבפרשת התורה מספרת שרה, חיי

אברהם שהטיל החשובה השליחות

אליעזר... עבדו על ע"ה אבינו

באופןלאחר השליחות את מבצע שאליעזר

מביתה רבקה את לקחת ובא מושלם

כנען, שבארץ אבינו אברהם של לביתו שבחרן

ומברכיםאותה: ואמה, לבן - אחיה מלויםאותה

רבבה" לאלפי היי את ס)."אחותנו כד, (בראשית

להקדים: יש זה בפסוק הנרמז את להבין וכדי

שבספרעל בלק פרשת בתחילת הנאמר

"וישלח בלעם(בלק)במדבר: אל מלאכים

פתורה" בעור ה),בן כב, התנא(במדבר מתרגם

אזגדין 'ושדר עוזיאל: בן יונתן רבי הקדוש

ית למבלע דבעא בלעם הוא ארמי לבן לוות

וכו''. ישראל בית עמא

שלבןנמצא התרגום של הקדושים דבריו לפי

מסופר עליו רבקה, של אחיה הארמי,

בעור, בן בלעם מאשר אחר לא הוא בפרשתנו,

עם את להכחיד שרצה בלק, בפרשת מסופר עליו

בקללתו. נתוניםישראל להשלים ניתן כן, ואם

הרשע: בלעם של מדמותו הארמי לבן על

  
     



ממממממממזזזזררררחחחח............ ההההאאאאיייירררר ממממיייי

בניההההקקקקדדדדוווושששש במעשי וראה הביט הוא ברו
ואמר: ,ייייההההאאאא17האד ממממתתתתיייי ''''עעעעדדדד

ההההאאאאווווררררהההה!'!'!'!' תתתתבבבבוווואאאא בבבבאאאאפפפפייייללללהההה?!?!?!?! ממממתתתתננננההההגגגג ההההעעעעוווולללל

נשמתוווווללללצצצצוווורררר את לעול שלח כ
וזה אבינו, אברה של

צדק" מזרח העיר "מי (ישעיהשנאמר: 

לאואז לא, הגעגועים. מבפנים, לצרוב החלו הם

וכיסופים. ערגה של ענוגים געגועים אלו היו

מעורבבים עכורים, צורבים, געגועים אלו היו

ופגועים. שסועים עצמית, שנאה עטופי וסוערים.

מבית ניגונים בלילותהארוכים. בתוכו והםהדהדו

פעמים גמרא. של נעימות שבת. של ריחות אבא,

את לחצות מבקש אחריהם, נמשך עצמו שחש

התהומות גדות על שם, אך חזרה. בדרך הקוים

הענוג לבית המגושמת אביב תל בין המפרידות

הגשרים בשלדי בהם. פגש הוא שם, שהותיר

שנאה של חרוכים אודים עצמו, במו ששרף

לפרש זכה לא פעם שאף אהבה מתוך שנולדה

מי פעםאי אף שלאשמע אף הואחשב, נכון. אותה

לגשרים מעבר ששם, מפורשות, זאת שיאמר

מי אין לגדה מעבר אףאדם. לו לאממתין שנשרפו,

להיות. היכן אין לחזור, לאן אין לשובו, שמצפה

קרביו.הבחילה את להקיא ביקש אותו, הציפה

והמיאוס. הסחי קיתונותהסיאוב, את

הוא כלפיו, לעגה אותו. חיבקה הטינופת אך

חזור... דרך אין מכאן ידע,

נשמתוהבחילה ללא רגליו, את הובילה הזו

לראות שלא עצמה, את שהחביאה

סבר כך - שקמלה רוחו, ללא האיום. במחזה

הוא בגפו. גופו את רק הרחוק. בעבר שם אי -

התגולל עצמו, מפני נמלט נרדף, ובעצם הלך

מרצפות. באבני נתקל רחובות, בין

והואהלילה האפלים, חייו לשגרת התעורר

המעשה לקראת צועד בשוליו, דשדש

בעורפו, נשף היאוש לחשוב. שלא העדיף עליו

חלול. ריק, מוחו כלום. על לחשוב לו מניח אינו

לאחשב קולות. באלף צורחבאזניו רקהתסכול

המוות, על לא עצמות, ריסוק של המר טעמו על

לברוח רק שאחריו. הזוועה על שלא ובוודאי

ינקום הוא נקמה, גםלקצור ואוי ועכשיו, מכאן

הוא מאחור. שהותיר מי בכל המעשה בזוועת

האיום. במעשהו בהם יהלום להם, יכאיב

ביותר,נפתלי המתאים המקום את חיפש

ל-ה-ת-א-ב-ד.

בעיניו.מגדלי התאימו עזריאלי

חצות. לקראת

החניהנפתלי קומת באפלוליות דרכו את מגשש

האדירות הבטון קורות הענק. מגדלי של

דממה שלמעלה. הרחוב המולת את חונקות

מכונית, של דלת חבטת פעם מדי חנוקה, אטומה,

רכב. כלי של אזעקה ויללות צמיגים חריקת

המדרגות...נפתלי חדר את חיפש

הואסיפור והפעם אמיתי, סיפור הוא זה

במדרגות עולה הוא בעוד בטוב. נגמר

לתוך אור קרן לו ושלחו מהשמים עליו ריחמו

של ובסופו לביתו וחזר הסתובב והוא לבו,

ומצוות... תורה לחיי דבר

וה'אך, אחרת. מסתיים זה פעמים הרבה

הטומאה... מהיכלי ישראל עמו כל את יציל

בראשית ג).רבה17. אות ב (פרשה

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



  
     



ב), 'האיר'מא, אלא 'העיר' תקרא אל
וכו'...

האפלאאאאבבבבררררהההה בעול לצעוד החל אבינו
כשהוא האמונה' 'פנס ע והחשו

האמונה'. 'אור אלומות עבר לכל שולח

הרהעעעעלללל החוש גורש ה'אור' ידי
החלו פתאו ,האנשי בלבות
שבבריאה, האלקי' ה'יופי את לראות
העריבה השירה קול את לשמוע
,פני האיר הכל ,הברואי של והמופלאה
 כי ביודע ,הפחיד לא דבר שו
עשה והוא  העול מל הוא הקב"ה

.המעשי לכל ויעשה עושה

שלאאאאטטטט 'נקודות תבל ברחבי הוקמו אט
השכינה... להשראת מקומות  אור'

ריחההההעעעעבבבבוווודדדדהההה והקב"ה מאוד, רבה היתה
נאמ עבד לו ונת אברה על
את בלהעביר לו שיעזור אליעזר, 

אור'. של 'נקודות הקמת קורסי

בתכלית,אאאאללללייייעעעעזזזזרררר עצמו את 18שקידש

עיניו בקדושת (ראה19ובפרט

שלבהערה), תורתו את וקיבל זכה
יכל כ ומכח בשלימות! אבינו אברה
של נקודות בהקמת לאברה לעזור

אור!...

חז"לווווככככ עליו כח:):העידו (יומא

ויושב זק ,אברה עבד אליעזר
היה... ווווממממששששקקקקההההבישיבה דדדדווווללללהההה ווווההההייייהההה

............ללללאאאאחחחחרררריייי ררררבבבבוווו ששששלללל ממממתתתתווווררררתתתתוווו

השני...ווווששששוווובבבב חלפו

וזה המדרש18. אותלשון נט פרשה רבה (בראשית

זקןח): עבדו אל אברהם "ויאמר

ב)ביתו" כד, שלו(בראשית איקונין זיו שהיה -

לו, לו"דומה אשר בכל שהיה(שם)"המושל -

כמותו! ביצרו שליט

בשיחה רבינו19. עט"ר מארי אבא שמסר

זיע"אאמר אברג'ל מיכאל יורם

ז), מאמר - שרה חיי נועם, וז"ל:(אמרי

עלבפרשת התורה מספרת שרה, חיי

אברהם שהטיל החשובה השליחות

אליעזר... עבדו על ע"ה אבינו

באופןלאחר השליחות את מבצע שאליעזר

מביתה רבקה את לקחת ובא מושלם

כנען, שבארץ אבינו אברהם של לביתו שבחרן

ומברכיםאותה: ואמה, לבן - אחיה מלויםאותה

רבבה" לאלפי היי את ס)."אחותנו כד, (בראשית

להקדים: יש זה בפסוק הנרמז את להבין וכדי

שבספרעל בלק פרשת בתחילת הנאמר

"וישלח בלעם(בלק)במדבר: אל מלאכים

פתורה" בעור ה),בן כב, התנא(במדבר מתרגם

אזגדין 'ושדר עוזיאל: בן יונתן רבי הקדוש

ית למבלע דבעא בלעם הוא ארמי לבן לוות

וכו''. ישראל בית עמא

שלבןנמצא התרגום של הקדושים דבריו לפי

מסופר עליו רבקה, של אחיה הארמי,

בעור, בן בלעם מאשר אחר לא הוא בפרשתנו,

עם את להכחיד שרצה בלק, בפרשת מסופר עליו

בקללתו. נתוניםישראל להשלים ניתן כן, ואם

הרשע: בלעם של מדמותו הארמי לבן על

ז

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



  
      



שרצונוווווללללפפפפנננניייי לדעת עלינו ,שנמשי
העיד וכ !התקיי הצדיק של

בחיי ג),רבינו כד, ''''ההההווווקקקקבבבבעעעעוז"ל:(בראשית
זזזזוווו פפפפררררששששהההה ללללקקקקררררוווואאאא ממממננננההההגגגג (פרשתבבבבייייששששרררראאאאלללל

ורבקה) יצחק חחחחתתתתווווננננתתתתוווו'...'...'...'...שידוכי בבבבייייוווו ללללחחחחתתתת

רזיוווואאאאבבבבררררהההה' כל את אליעזר את לימד
היהודי... הבית הקמת של המקצוע'

מודגשותוווובבבבזזזזהההה הפרשה בכל מדוע נבי
של הגדרתו  'אברה 'עבד המילי
מרבו. הכל אלא משלו, כלו לו שאי עבד

מעתללללללללממממדדדדננננוווו אליעזר שעשה מה שכל
ע שובו ועד ההדרכה קבלת
...!אברה של הדרכתו לפי היהרק רבקה

בהדרכה... ונתחיל

ההההננננצצצצרררר דדדדבבבברררר וווובבבבדדדדייייקקקקוווותתתת בבבבייייררררוווורררריייי

ליאאאאבבבבררררהההה הגיעו לו: ואומר לאליעזר פונה
לא כול אבל לבני, הצעות הרבה
במדות חסר היה לכול כי בעיני, ח מצאו
לה שיש משפחתי אל ל ,ולכ הטובות.

לבני. אשה מש והבא טובות מדות

קריינאווווממממככככייייוווו מהספר נעתיק כא שאנו
יז),דאגרתא סימ להגה"ק(ח"ב

זיע"א: קנייבסקי ישראל יעקב רבי

ושפבבבבאאאאחחחחדדדד אחד בחור אליו ניגש הימי
ע נפגשתי רבי, לפניו. לבו את
החלו שנפגשתי עת מאותה א בחורה,
,ומפריעי ספיקות מיני כל להופיע

שלי? הזיווג זה שאי הוכחה זו ואולי

כ:ווווההההררררבבבב לו השיב

באמת''''אאאאיייי הזיווג שא כלל לחשוב
נראה הדבר להיות צרי היה טוב,

אחוז, במאה טוב להחתההההננננססססייייוווו ממממתתתתוווו ככככיייי

טטטטוווובבבב ללללבבבבללללתתתתיייי חחחחששששבבבבוווו אאאאששששרררר ששששההההררררבבבבהההה ממממתתתתבבבברררררררר
צצצצדדדד עעעעלללל ההההככככלללל ההההייייהההה ככככ וווואאאאחחחחרררר ווווממממתתתתאאאאיייי

טטטטוווובבבב,,,, היותרההההייייוווותתתתרררר שזהו שחשבו והרבה
כלל. כ שאינו התברר כ ואחר טוב

כיצדווווההההננננהההה אבל זיווגי מזווג הקב"ה
לזיווגו? יגיע

ופשוריעעעעלללל עקולי וכמה בכמה הוא רוב פי
קשה חז"ל: שאמרו וכמו .רבי ולבטי
אות מכל לזאת .סו י כקריעת לזווגו
וכלל כלל ראיה אי ומפריעי ספיקות

,הגו זיווג זה ממממתתתתחחחחייייללללתתתתשאי ננננקקקקבבבבעעעע ככככ ששששההההרררריייי
ססססוווו יייי ככככקקקקררררייייעעעעתתתת ללללזזזזווווווווגגגג קקקקששששהההה ששששייייההההאאאא ההההססססדדדדרררר

סוטה ריש בגמ' (ב.).כמבואר

ששששננננתתתתחחחחננננככככההההההההעעעעייייקקקקרררר אאאאששששהההה ללללחחחחפפפפשששש צצצצרררריייי
ממממררררווווצצצצהההה וווותתתתההההייייהההה ,,,,ששששממממיייי בבבביייירררראאאאתתתת
ללללאאאאחחחחרררר בבבבתתתתווווררררהההה ייייעעעעססססווווקקקק ששששבבבבעעעעללללהההה ווווררררווווצצצצהההה

20חחחחתתתתווווננננתתתתוווו....

כל עוול20. עושה הוא הרי בבירורים שמגזים מי

לב ברוך הרב הגאון סיפר זה ובענין נורא.

333),שליט"א ח"אעמוד אדם, לבני קשה(נפלאותיו וז"ל:

וחומר וקל ענין בכל רובין, זכריה היה החלטה

  
      



אאאאוווורררר ששששלללל פפפפררררטטטטייייתתתת ננננקקקקוווודדדדהההה

אאאאבבבבררררההההבשני שנה. 140 ב אבינו
במדה להאיר הצליח הוא הללו
ובפרסו באמונה כולו, העול את רבה

אלקות.

הואוווועעעעתתתתהההה,,,, שני הרבה כ כל לאחר
את ללמד הזמ שהגיע החליט
אור של נקודה מקימי כיצד האד בני
בי השכינה השראת של נקודה  פרטית

הזוג. בני

ואומרוווואאאאבבבבררררהההה אליעזר,  לעבדו קורא
נמצא בנייצחק של השידו לו:
שלוחי הרבה לשלוח יכול ואני ,בחר
שרצוני מכיו ,א .השידו את שיביאו
בית מקימי כיצד ילמדו האד שבני

.אות דוקא לשלוח ברצוני לכ יהודי,

לאחרי,אאאאתתתתהההה מתורתי ומשקה' 'הדולה
שאלמד וממה ,אות אלמד ועתה

.אחרי ילמדו אות

הרשעמלבד בלעם של בפיו שהיה הקללה כח

לקלל לו דוקא לקרוא בלק שלח שלכן -

בעיניו כח גם היה כך על נוסף - ישראל עם את

ביותר. ומסוכנת רעהקשה עין להטיל הטמאות

עיניווזהו את בלעם "וישא בלק: בפרשת שנאמר

עליו ותהי לשבטיו שוכן ישראל את וירא

ב),רוחאלקים" הקדוש(שםכד, (בלקומפרשהזוהר

ע"ב): ריא הטמאותדף עיניו נשאאת שבלעםהרשע

רעה עין בהם להטיל כדי ישראל בעם להסתכל

ח"ו. העולם מן לאבדם בכחה שיש ביותר קשה

הקדיםתרופה ישראל עמו על הקב"הברחמיו אך

את שעה באותה עליהם ופרש זה, רשע של למכתו

מפני עליהם כיסתה והיא הקדושה, השכינה רוח

המכסה אדם בדוגמת רשע, אותו של הרעה עינו

שלא כדי היקר ילדו של ופניו ראשו את בבגדו

רעה. עין בו להטיל שעשוי מישהו בו יביט

"וישאמשלולכן בלעם: על נאמר מכן לאחר מיד

הגבר ונאום בעור בנו בלעם נאום ויאמר,

העין" ג),שתום כד, שהקב"ה(במדבר רש"י ומפרש

שהיה עד והוציאההחוצה בלעם של עינו את עקר

כךשרצהלהביט כעונשעל וזהו פתוח, שלה החור

כח את להחליש כדי וכן רעה, בעין ישראל עם על

אחרים. על רעה בעין מביט היה שבו שלו הראות

בלעםולפי הינו הארמי שלבן לעיל האמור

נורא כח הארמי ללבן שהיה נמצא הרשע,

סכנת כדי עד באחרים רעה עין הטלת של ואיום

אבינו אברהם כשרצה ולכן רח"ל. ממש של מוות

כלה למצוא כדי לבן של לביתו שליח לשלוח

שיוכל מישהו לשלוח שעליו היטב ידע ליצחק,

להינזקממנה. ולא לבן של הרעה עינו על להתגבר

דוקאמשום זו לשליחות אבינו אברהם בחר כך

היתה לאליעזר כי עבדו, אליעזר את

לא ומעולם במינה, מיוחדת עינים שמירת מדת

שנרמז כפי בזה, וכיוצא זרה אשה בפני הביט

של התיבות ראשי שהוא 'אליעזר' בשמו הדבר

יעשה..." זולתך אלקים ראתה לא "עין הפסוק:

ג), סד, של(ישעיה הקדושה שעינו שמשמעו

רצוי לא דבר בשום מעולם הביטה לא אליעזר

של זו מדה בו שיש ומי קדושים, בדברים מלבד

לשלוט יכולה הרעה העין אין עינים, שמירת

ומתוקים.בו... נפלאים דברים באורך עיי"ש

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



  
      



שרצונוווווללללפפפפנננניייי לדעת עלינו ,שנמשי
העיד וכ !התקיי הצדיק של

בחיי ג),רבינו כד, ''''ההההווווקקקקבבבבעעעעוז"ל:(בראשית
זזזזוווו פפפפררררששששהההה ללללקקקקררררוווואאאא ממממננננההההגגגג (פרשתבבבבייייששששרררראאאאלללל

ורבקה) יצחק חחחחתתתתווווננננתתתתוווו'...'...'...'...שידוכי בבבבייייוווו ללללחחחחתתתת

רזיוווואאאאבבבבררררהההה' כל את אליעזר את לימד
היהודי... הבית הקמת של המקצוע'

מודגשותוווובבבבזזזזהההה הפרשה בכל מדוע נבי
של הגדרתו  'אברה 'עבד המילי
מרבו. הכל אלא משלו, כלו לו שאי עבד

מעתללללללללממממדדדדננננוווו אליעזר שעשה מה שכל
ע שובו ועד ההדרכה קבלת
...!אברה של הדרכתו לפי היהרק רבקה

בהדרכה... ונתחיל

ההההננננצצצצרררר דדדדבבבברררר וווובבבבדדדדייייקקקקוווותתתת בבבבייייררררוווורררריייי

ליאאאאבבבבררררהההה הגיעו לו: ואומר לאליעזר פונה
לא כול אבל לבני, הצעות הרבה
במדות חסר היה לכול כי בעיני, ח מצאו
לה שיש משפחתי אל ל ,ולכ הטובות.

לבני. אשה מש והבא טובות מדות

קריינאווווממממככככייייוווו מהספר נעתיק כא שאנו
יז),דאגרתא סימ להגה"ק(ח"ב

זיע"א: קנייבסקי ישראל יעקב רבי

ושפבבבבאאאאחחחחדדדד אחד בחור אליו ניגש הימי
ע נפגשתי רבי, לפניו. לבו את
החלו שנפגשתי עת מאותה א בחורה,
,ומפריעי ספיקות מיני כל להופיע

שלי? הזיווג זה שאי הוכחה זו ואולי

כ:ווווההההררררבבבב לו השיב

באמת''''אאאאיייי הזיווג שא כלל לחשוב
נראה הדבר להיות צרי היה טוב,

אחוז, במאה טוב להחתההההננננססססייייוווו ממממתתתתוווו ככככיייי

טטטטוווובבבב ללללבבבבללללתתתתיייי חחחחששששבבבבוווו אאאאששששרררר ששששההההררררבבבבהההה ממממתתתתבבבברררררררר
צצצצדדדד עעעעלללל ההההככככלללל ההההייייהההה ככככ וווואאאאחחחחרררר ווווממממתתתתאאאאיייי

טטטטוווובבבב,,,, היותרההההייייוווותתתתרררר שזהו שחשבו והרבה
כלל. כ שאינו התברר כ ואחר טוב

כיצדווווההההננננהההה אבל זיווגי מזווג הקב"ה
לזיווגו? יגיע

ופשוריעעעעלללל עקולי וכמה בכמה הוא רוב פי
קשה חז"ל: שאמרו וכמו .רבי ולבטי
אות מכל לזאת .סו י כקריעת לזווגו
וכלל כלל ראיה אי ומפריעי ספיקות

,הגו זיווג זה ממממתתתתחחחחייייללללתתתתשאי ננננקקקקבבבבעעעע ככככ ששששההההרררריייי
ססססוווו יייי ככככקקקקררררייייעעעעתתתת ללללזזזזווווווווגגגג קקקקששששהההה ששששייייההההאאאא ההההססססדדדדרררר

סוטה ריש בגמ' (ב.).כמבואר

ששששננננתתתתחחחחננננככככההההההההעעעעייייקקקקרררר אאאאששששהההה ללללחחחחפפפפשששש צצצצרררריייי
ממממררררווווצצצצהההה וווותתתתההההייייהההה ,,,,ששששממממיייי בבבביייירררראאאאתתתת
ללללאאאאחחחחרררר בבבבתתתתווווררררהההה ייייעעעעססססווווקקקק ששששבבבבעעעעללללהההה ווווררררווווצצצצהההה

20חחחחתתתתווווננננתתתתוווו....

כל עוול20. עושה הוא הרי בבירורים שמגזים מי

לב ברוך הרב הגאון סיפר זה ובענין נורא.

333),שליט"א ח"אעמוד אדם, לבני קשה(נפלאותיו וז"ל:

וחומר וקל ענין בכל רובין, זכריה היה החלטה

ז

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



  
     



אאאאללללייייעעעעזזזזרררר ששששלללל קקקקדדדדווווששששתתתתוווו

שלאאאאללללייייעעעעזזזזרררר בש והשתמש לדר יצא
רגעי ובתו ,הדר קפיצת

.לחר הגיע הוא ספורי

,,,,אדנישששש אלקי "ה' וביקש: עמד הוא
"ה לפני נא הקרה אברה

יב)! כד, אתה(בראשית !עול של רבונו 
בתכלית, עיני על שמרתי שאני יודע
לרגע אפילו התחברתי לא ולעול
מבקש אני ולכ הטומאה, להיכלות
אני ,רחמ אבא  העיני שמירת בזכות

האשה תגיע זה, ברגע שעכשיו, רוצה
יצחק!... של

רבקה""""ווווייייההההיייי והה לדר ה טר הא 
טו)...יצאת" פסוק ש) 

הלבאאאאללללייייעעעעזזזזרררר טוב מדת את בדק
רבקה. של וההכלה

וראוללללאאאאחחחחרררר המשפחות, נפגשו מכ
וה לזה, זה מתאימי שה

לשני. אחד מתנות נתנו

שזכרו כמה עד מכן שלאחר בשנים בקלות קלט

התקבל טויב אריה עשור. מלפני המלמדים

שמו על שמר ותמיד בעיות, כל ללא לישיבות

אף כי מלא בפה אישרו השיעורים מגידי הטוב.

וכי המדה על יתר סגור אינו אך מתמיד, הינו אם

לא לחדר שכניו הבריות. בין היטב מעורבת דעתו

צחצוח על מקפיד אריה אכן אם להעיד יכלו

ומסודר נקי כבחור ציינוהו אך בערב, גם שינים

הכל - המכרים החברותות, השכנים, השורה. מן

היה לא כמוהו נחמד בחור כי ואמרו הודו

הארץ. בכל כן יהיה לא ואחריו מעולם

ביקשוהעניינים הצדדים למישרין, התנהלו

שלב רדף שלב קדימה, להתקדם

הכל ביקש. אשר אל הגיע הנה כי ידע וזכריה

אלא ברכותיהם, נתנו כבר צדיקים מוכן, היה

לא עדיין זכריה נעשה: לא עדיין מכריע ששלב

משקלו את מראהו, את ידע הבחור. את ראה

אך מזוודותיו, צבע את כמו המדוייק, וגובהו

מהמנהג לשנות שלא בכדי עדיין. עמו נפגש לא

ואף ביניהם, פגישה ומקום מועד על הוחלט

עוד יגשו כשורה יעבור הכל אם כי סוכם

השם. בעזרת הענין, סגירת אל ערב באותו

ענןהכל פעימה, חיסרו הלבבות מלכת, עמד

על כאשר צייצה, לא וציפור עף לא

האשכולות', 'בחור של נקישתו נשמעה הדלת

הדור' 'בחור ובעצמו, בכבודו טויב אריה

כמה. זה עין זכריה עוצם לא כבר שבעטיו

חישבידו וזכריה הדלת את פתחה הנרגשת

אחר לא מולו ניצב כאשר מאשרלהתעלף

המכונית, את לתקן בידו שסייע ההוא הבחור

מעוניין... היה לא שבכאלה להרהר לו שגרם זה

אלםלשונו מפיו, שיתק(אילמות)ניטלה ֵֶ

של הנעים שקולו אלא לחלוטין, אותו

חושיו:הבחור מעלפון עוררו הלחי, סמוק

מהפנצ'ר?' אתה 'אה,

הבחור'כן', כי בלבו חש זכריה, הנהן

פנצ'ר עכשיו לו מתקן הזה, המושלם

החיים... על המעוות במבטו סבוך יותר הרבה

  
      



שוחח והוא ראשונה, בת לו זו השידוכים. בענין

אחר לו. המוצעים מכרי 'כל' עם בתקופההאחרונה

היה פותח ביצוע, כבת לו היתה שנראית הצעה כל

פתח למיניהם: המשפחה מכרי אל תקשורת במסע

מכרים, וסתם בשכנים המשיך משפחה, בבני

על הפרטים מירב את לוודא מבקש כשהוא

שידוכין. בקשרי עמו לבוא שתזכה המשפחה

היואם ולא כשורה, מסתיים היה הזה השלב

לברר עובר זכריה היה כאלה, רבות הצעות

כלל בדרך וכאן, - ואצל ואצל, אצל, הבחור, על

השלבים: באחד מאליו היה נעצר כבר

בחדרשוחח רבותיו מחנכיו(בת"ת),עם עם

הישיבה ראשי עם הקטנה, בישיבה

שכניו ועם הבחורים שותפיו עם הגדולה,

זך הינו זה שבחור היה מברר כי עד - לחדר

מחשבת בו עלתה ולא כשלג, ומצוחצח מלובן

מימי תורה ביטול או ו...עוון

-'כלום לביתך?' להשיא אתה עומד מלאכים

ולועגים)סונטים יודעי(מלגלגים בו היו

הינו י"ח בן בחור כי אתה סבור 'כלום - בירוריו

אמרו לחופה' עשרה שמונה 'בן מעלות? כליל

שזכריה אלא ולגבורה... לעצה לבינה, ולא חז"ל

המושלם את הבכירה לבתו מגיע כי היה סבור

טויב', 'אריה הבחור את לו כשהציעו ביותר.

טיפס בו הגדול היום הגיע הנה אכן כי לו אמרו

בירוריו אדמות. עלי ביותר המושלמת ההצעה עד

נשפו טויב' 'אריה כן. אמנם כי העלו ולכאן, לכאן

'אריה מילים, למצוא מחוסר בהערכה, כולם

בדיוק טויב...'. אריה הא הא לדבר? יש מה טויב

חיפש. זה את בדיוק לשמוע, רצה זה את

בשעתבתקופה העבודה מן פעם שב זו

נוסע בעודו ביתו. לכיוון הצהרים

לפתע עלה לבית, הסמוכים ברחובות ברכבו

יצא זכריה הרכב. את ששיתק עמום נפץ קול

הרכב לצידי הביט הנעשה, את לבדוק נרגז

פנצ'ר. האויר... כל יצא רכבו שלגלגל וגילה

הרכב את יעביר איך יעשה, מה לרגע שקל

חביב בחור הסמוך. שברחוב ביתו אל המשותק

זכריה לעזרה. זקוק הינו אם ושאלו מולו בא

תוך למלאכה, נרתם והבחור בחיוב השיב

ופעולה. פרט בכל רבה בסקרנות מתעניין שהוא

כיבסתר תיקון, כדי תוך זכריה, הרהר לבו

שבהם הבחורים מסוגי הינו זה בחור

היא צהרים ששעת אמת הן לבתו. חפץ היה לא

יושב ודאי המיועד חתנו אך הזאת, השעה

בתורה. והוגה בישיבתו מקומו שםעל אי עכשיו

אך - אחר דבר או במנוחה הוא שעוסק גם יתכן

ובוודאי רכב. בתיקוני להתעניין יוצא אינו ודאי

לו. מוכר בלתי אדם עם לשוחח מהין אינו

הרהרהביט ישיבה', 'כנראהחסר הבחור, פני על

מחשבהאחתשל דעתו על עלתה לא בלבו.

הינו הזה הבחור גםכי שיתכן כך על יושר מליצות

ליהודי. לסייע כדי בדרכו להיעצר היודע תורה בן

זה, הוא מצויין בחור שמא כי דעתו על העלה לא

מבט נושאים. בשלל גם להתעניין פתוח ראשו וכי

ז של המיועדדמיונו הטוב' 'הבחור על כריה

יושב ההוא הבחור את דמיונו בעיני צייר עבורו,

פתוחים כשלפניו מהרש"א, קטע על וגוחן עתה

צוננת תה כוס איגר'. עקיבא ו'רבי יהושע' ה'פני

וזולת העיון, עומק מרוב לגומה בלתי לו, בסמוך

על לזכריה הודה הבחור כלום. בעולמו לו אין זה

הלב טוב על הודה זכריה המנוע, ברזי שהחכימו

להסתדר יכול היה לא באמת הבחור, שגילה

הביתה. שב וזכריה הפנצ'ר תוקן חיש בלעדיו.

אתבמהלך לברר זכריה ישב הבאים הערבים

מכל טויב אריה הבחור מעמקי

שדיברו אלה תשבחות, העתירו הכל הכיוונים.

המליצו הבחור, עם קרובה היכרות מתוך

אלא ברצינות הענין אל לגשת פה בכל לזכריה

עתה עומד הבירורים ששלב ידעו לא שכנראה

לו היו לא כי ומצא בירר זכריה בהתחלה. רק

ומשנה חומש גם המכינה, בשנות קריאה בעיות

מוקדש לעילוי נשמת יעקב קובי בן יעל ז"ל נלב"ע כ"ג חשון - תנצב"ה
להבדיל להצלחת משפחת שאול כהן וב"ב הי"ו



  
     



אאאאללללייייעעעעזזזזרררר ששששלללל קקקקדדדדווווששששתתתתוווו

שלאאאאללללייייעעעעזזזזרררר בש והשתמש לדר יצא
רגעי ובתו ,הדר קפיצת

.לחר הגיע הוא ספורי

,,,,אדנישששש אלקי "ה' וביקש: עמד הוא
"ה לפני נא הקרה אברה

יב)! כד, אתה(בראשית !עול של רבונו 
בתכלית, עיני על שמרתי שאני יודע
לרגע אפילו התחברתי לא ולעול
מבקש אני ולכ הטומאה, להיכלות
אני ,רחמ אבא  העיני שמירת בזכות

האשה תגיע זה, ברגע שעכשיו, רוצה
יצחק!... של

רבקה""""ווווייייההההיייי והה לדר ה טר הא 
טו)...יצאת" פסוק ש) 

הלבאאאאללללייייעעעעזזזזרררר טוב מדת את בדק
רבקה. של וההכלה

וראוללללאאאאחחחחרררר המשפחות, נפגשו מכ
וה לזה, זה מתאימי שה

לשני. אחד מתנות נתנו

שזכרו כמה עד מכן שלאחר בשנים בקלות קלט

התקבל טויב אריה עשור. מלפני המלמדים

שמו על שמר ותמיד בעיות, כל ללא לישיבות

אף כי מלא בפה אישרו השיעורים מגידי הטוב.

וכי המדה על יתר סגור אינו אך מתמיד, הינו אם

לא לחדר שכניו הבריות. בין היטב מעורבת דעתו

צחצוח על מקפיד אריה אכן אם להעיד יכלו

ומסודר נקי כבחור ציינוהו אך בערב, גם שינים

הכל - המכרים החברותות, השכנים, השורה. מן

היה לא כמוהו נחמד בחור כי ואמרו הודו

הארץ. בכל כן יהיה לא ואחריו מעולם

ביקשוהעניינים הצדדים למישרין, התנהלו

שלב רדף שלב קדימה, להתקדם

הכל ביקש. אשר אל הגיע הנה כי ידע וזכריה

אלא ברכותיהם, נתנו כבר צדיקים מוכן, היה

לא עדיין זכריה נעשה: לא עדיין מכריע ששלב

משקלו את מראהו, את ידע הבחור. את ראה

אך מזוודותיו, צבע את כמו המדוייק, וגובהו

מהמנהג לשנות שלא בכדי עדיין. עמו נפגש לא

ואף ביניהם, פגישה ומקום מועד על הוחלט

עוד יגשו כשורה יעבור הכל אם כי סוכם

השם. בעזרת הענין, סגירת אל ערב באותו

ענןהכל פעימה, חיסרו הלבבות מלכת, עמד

על כאשר צייצה, לא וציפור עף לא

האשכולות', 'בחור של נקישתו נשמעה הדלת

הדור' 'בחור ובעצמו, בכבודו טויב אריה

כמה. זה עין זכריה עוצם לא כבר שבעטיו

חישבידו וזכריה הדלת את פתחה הנרגשת

אחר לא מולו ניצב כאשר מאשרלהתעלף

המכונית, את לתקן בידו שסייע ההוא הבחור

מעוניין... היה לא שבכאלה להרהר לו שגרם זה

אלםלשונו מפיו, שיתק(אילמות)ניטלה ֵֶ

של הנעים שקולו אלא לחלוטין, אותו

חושיו:הבחור מעלפון עוררו הלחי, סמוק

מהפנצ'ר?' אתה 'אה,

הבחור'כן', כי בלבו חש זכריה, הנהן

פנצ'ר עכשיו לו מתקן הזה, המושלם

החיים... על המעוות במבטו סבוך יותר הרבה

ז

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



  
      



טובוווובבבבממממאאאאממממרררר שלא נלמד מכא מוסגר:
מהבית הילדי את לשלוח
וההנהגה לדרוש. אסור ג א ריקות, בידי

ביחד ישבו המשפחות ששני ווווככככללללהנכונה
ללללתתתתתתתת.... ממממססססווווגגגגלללל ההההוווואאאא ככככממממהההה בבבבככככננננוווותתתת ייייגגגגיייידדדד אאאאחחחחדדדד

הכלההההה''''וווווווואאאאררררטטטט'''' של והמשפחה .הסתיי
לעוד חתונה לקבוע ביקשה
להשהות טוב לא התנגד: אליעזר שנה.

!נזקי הרבה לגרו יכול זה חתונה,

בבבבתתתתווווההההההההננננההההגגגגהההה ללללההההתתתתחחחחתתתת ההההייייאאאא ההההננננככככווווננננהההה
הההה''''וווווווואאאאררררטטטט'!'!'!'! ממממעעעעתתתת חחחחוווודדדדששששיייי

רבקה...אאאאללללייייעעעעזזזזרררר את לו ומביא ליצחק מגיע

שלייייצצצצחחחחקקקק נקודה להקי הצליחו ורבקה
ונסתפק כיצד, נפרט לא ועתה אור,
רה האהלה יצחק "ויבאה הפסוק: בהבאת
ואהבה לאה ל והי רבקה את וח א

"א אחרי יצחק חסז).ו פסוק ש) 

הטוריווווככככתתתתבבבב כב):בעל ב, (בראשית

הראשו אד  'האד אל 'ויבאה
וביצחק חוה. ידי על העליוני מ נטרד

יצחק') ההיפ('ויבאה ררררבבבבקקקקהההההיה יייידדדדיייי ששששעעעעלללל 

ששששככככייייננננהההה שרה.ששששררררתתתתהההה במקו היתה היא כי

שפתחנווווועעעעתתתתהההה הקושיות לשני נשוב
...בה

אאאאדדדדוווו ממממלללל ששששלללל חחחחששששששששוווו

אתממממלללל עמו בני יראו שכאשר חשש אדו
לה תגרו הזו הראיה ישראל, ע
החומר. בחיי ימאסו וממילא ,את להתחבר

חדשווווזזזזהההה אור הספר עמודלשו (ח"ב

אתתתע): יראו אדו בני 'כאשר
המרוממות, בצורותיה ישראל ע בני
יכול עצמו זה  המזוככי בקלסתריה
השפעה אדו בני בלבות להחדיר עוד
חיי כל על מהומה שתביא חזקה רוחנית
גאוות כל על ,קיומ כל על הזה, הע
,עצמ בעיני נחותי יהיו ה הלאומית,
הע אותו מול ואפסות שפלות ירגישו
מוסרית ברמה זקופה, בקומה הצועד
הנפש... ורוממות גדלות מתו נעלה,

כמוהכתבוסה,וווואאאא כזו הרגשה לידי יגיעו
עמו על ישראל ע של כנצחו כמוה

ג שהרי פיסית, מבחינה ג ,אדו של
הוא עצמו הגו לא פיסית, במלחמה
אלו הלב, ואמיצות הרוח א כי הלוח
שמדרבני אלו דבר, של בסופו שמנצחי
אי ובלעדיה הגו גבורת את וממריצי
.נפלאי דברי עיי"ש זו... לגבורה ער

שהוריווווללללפפפפיייי ,מוב בשיחה שביארנו מה כל
,עיניה קדושת על לשמור הזוכי

הקדושה. להיכלות להתחבר זוכיומש
...ילדיה על קדושה של שפע מושפע

מברסלב וזה וזה וזה וזה   נחמ רבי הגה "ק   לשו
חלק(זיע"א   ניאו ער המדות, ספר

יט): אות נשי ,שני על  מסתכל  שאי 'מי
התורה '... על  פרושי יחברו שזרעו זוכה 

אמ !וה וה וה וה '''' ישראל כלל בתו יזכנו

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

  
       



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

שהאנשי א א א א .... כדי עולמו  את ברא הקב"ה 

שבו  מקו ,לב  בתו ,בתוכ יפנו 

.בתחתוני דירה   שכינתו  את וישרה יתגלה 

להתחבר  יצליחו  האד שבני  , כ  ולצור

דביקותדביקותדביקותדביקות,,,,אליו  של של של של  כח חיבור חיבור חיבור חיבור  את ברא

הראיה.

רק ראיה ראיה ראיה ראיה  אינה הראיה  כח חיבור. פירושה 

כל אלא בלבד למוחשיות ביטוי 

התחברות. היא הראיההראיההראיההראיה,,,,עניינה  כח כח כח כח  ידי ידי ידי ידי ,,,, על על על על 

הנראההנראההנראההנראה!!!! הדבר הדבר הדבר הדבר  עעעע פנימי פנימי פנימי פנימי  חיבור חיבור חיבור חיבור   מתחברי מתחברי מתחברי מתחברי

ידיב ב ב ב .... על  הנעשה החיבור   לצור   לכ

ועל ישראל . לע התורה  ניתנה הראיה,

 ה ולימודה , הראיה בכח  בה  הקריאה  ידי

ובכ שבה, הטמו האור  ע להתחבר  יזכו 

בכל נפש קדושת את ולהעצי להגדיל  יזכו 

עליונה. לקדושה  שיזכו  עד עת,

 בתו בתו בתו אור בתו טמוני ומצוותיה  הקדושה  התורה

 ומרגישי חשי בה, והעוסקי וחיות.

כפי אחד  וכל  נפלא. וטע חיות בלימודה

ומעשיו . לבבו  יותר יותר יותר יותר ,,,,הכשרת  שיזדכ שיזדכ שיזדכ שיזדכ ככל ככל ככל ככל 

יותר יותר יותר יותר .... חזקה חזקה חזקה חזקה  בעוצמה בעוצמה בעוצמה בעוצמה  וחיות וחיות וחיות וחיות ,,,, אור אור אור אור  ,,,, טע טע טע טע יחושיחושיחושיחוש

הראיה. כח ידי על כאמור  והכל

בכח ג ג ג ג .... נעשה לקדושה  החיבור  שעיקר כש

בטומאה . ג ,כ החיבור החיבור החיבור החיבור הראיה , עיקר עיקר עיקר עיקר 

הראיה הראיה הראיה הראיה  בכחבכחבכחבכח נעשהנעשהנעשהנעשה אד לטומאה לטומאה לטומאה לטומאה  לכ דוקא .

שעה , באותה  הוא, הרי עיניו  את שמטמא 

אחרא הסטרא להיכלות ונקשר מתחבר 

הטכנולוגיה סכנות  בעני רואי שאנו כמו (בעיקר

וק"ל). ,בעי הוא הפיתוי שעיקר

בכל בכל בכל בכל וכחות וכחות וכחות וכחות   מנסי מנסי מנסי מנסי זהזהזהזה,,,, אתאתאתאת שיודעישיודעישיודעישיודעי הטומאה הטומאה הטומאה הטומאה 

עיניועיניועיניועיניו!!!! אתאתאתאת ולטמאותולטמאותולטמאותולטמאות  האד האד האד האד את את את את  לפתות לפתות לפתות לפתות   כח כח כח כח

איש ד ד ד ד .... שכאשר ,יתבר ברצונו  עלה   כ

וישראל , משה  כדת יתחתנו ואשה

והמצוות, התורה  את יהפכו יהפכו יהפכו יהפכו ויקיימו הההה הרי הרי הרי הרי 

תשרה תשרה תשרה תשרה  ביתביתביתבית  ובתו ובתו ובתו ובתו אור אור אור אור  של של של של  נקודה נקודה נקודה נקודה  להיות להיות להיות להיות 

להתחת השכינה השכינה השכינה השכינה .... שזוכי ויהודיה יהודי וכל

 ה הרי , ערו  השולח לפי יחד  ולחיות

השכינה , להשראת נוס מקו מקימי

הקדושה. גבולות את ומרחיבי

באהבהוכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  ולחיות ,להתחת זוכי זוג

אזי, ,ערו השולח לפי ואחוה ,

באותו   ומאירי  מתגלי ה ' ש של  י "ה אותיות 

השכינה. להשראת  מקו נוצר  כ ידי ועל בית.

בעול בעול בעול בעול ה ה ה ה .... דרכודרכודרכודרכו בראשית בראשית בראשית בראשית   אד אד אד אד כאשר כאשר כאשר כאשר 

נקודות נקודות נקודות נקודות  אלואלואלואלו לדעת לדעת לדעת לדעת   צרי צרי צרי צרי הוא הוא הוא הוא  השידוכיהשידוכיהשידוכיהשידוכי

רוצה רוצה רוצה רוצה  הוא הוא הוא הוא  שאתה שאתה שאתה שאתה  האשההאשההאשההאשה אצלאצלאצלאצל לחפש לחפש לחפש לחפש  עליועליועליועליו

על על על על  נקודות נקודות נקודות נקודות  אלואלואלואלו   להיפ להיפ להיפ להיפ וכוכוכוכ ביתביתביתבית,,,,  להקי להקי להקי להקי

רוצה רוצה רוצה רוצה  היא היא היא היא  שאתושאתושאתושאתו מי מי מי מי  אצל אצל אצל אצל  לחפש לחפש לחפש לחפש  האשה האשה האשה האשה 

שהעיקר שהעיקר שהעיקר שהעיקר   רואי רואי רואי רואי אנואנואנואנו ובפרשתנוובפרשתנוובפרשתנוובפרשתנו בית בית בית בית ....  להקי להקי להקי להקי

טובות טובות טובות טובות  מדות מדות מדות מדות  יש יש יש יש  כאשר כאשר כאשר כאשר  הטובותהטובותהטובותהטובות.... המדותהמדותהמדותהמדות זהזהזהזה

הכל הכל הכל הכל .... יש יש יש יש 



  
      



טובוווובבבבממממאאאאממממרררר שלא נלמד מכא מוסגר:
מהבית הילדי את לשלוח
וההנהגה לדרוש. אסור ג א ריקות, בידי

ביחד ישבו המשפחות ששני ווווככככללללהנכונה
ללללתתתתתתתת.... ממממססססווווגגגגלללל ההההוווואאאא ככככממממהההה בבבבככככננננוווותתתת ייייגגגגיייידדדד אאאאחחחחדדדד

הכלההההה''''וווווווואאאאררררטטטט'''' של והמשפחה .הסתיי
לעוד חתונה לקבוע ביקשה
להשהות טוב לא התנגד: אליעזר שנה.

!נזקי הרבה לגרו יכול זה חתונה,

בבבבתתתתווווההההההההננננההההגגגגהההה ללללההההתתתתחחחחתתתת ההההייייאאאא ההההננננככככווווננננהההה
הההה''''וווווווואאאאררררטטטט'!'!'!'! ממממעעעעתתתת חחחחוווודדדדששששיייי

רבקה...אאאאללללייייעעעעזזזזרררר את לו ומביא ליצחק מגיע

שלייייצצצצחחחחקקקק נקודה להקי הצליחו ורבקה
ונסתפק כיצד, נפרט לא ועתה אור,
רה האהלה יצחק "ויבאה הפסוק: בהבאת
ואהבה לאה ל והי רבקה את וח א

"א אחרי יצחק חסז).ו פסוק ש) 

הטוריווווככככתתתתבבבב כב):בעל ב, (בראשית

הראשו אד  'האד אל 'ויבאה
וביצחק חוה. ידי על העליוני מ נטרד

יצחק') ההיפ('ויבאה ררררבבבבקקקקהההההיה יייידדדדיייי ששששעעעעלללל 

ששששככככייייננננהההה שרה.ששששררררתתתתהההה במקו היתה היא כי

שפתחנווווועעעעתתתתהההה הקושיות לשני נשוב
...בה

אאאאדדדדוווו ממממלללל ששששלללל חחחחששששששששוווו

אתממממלללל עמו בני יראו שכאשר חשש אדו
לה תגרו הזו הראיה ישראל, ע
החומר. בחיי ימאסו וממילא ,את להתחבר

חדשווווזזזזהההה אור הספר עמודלשו (ח"ב

אתתתע): יראו אדו בני 'כאשר
המרוממות, בצורותיה ישראל ע בני
יכול עצמו זה  המזוככי בקלסתריה
השפעה אדו בני בלבות להחדיר עוד
חיי כל על מהומה שתביא חזקה רוחנית
גאוות כל על ,קיומ כל על הזה, הע
,עצמ בעיני נחותי יהיו ה הלאומית,
הע אותו מול ואפסות שפלות ירגישו
מוסרית ברמה זקופה, בקומה הצועד
הנפש... ורוממות גדלות מתו נעלה,

כמוהכתבוסה,וווואאאא כזו הרגשה לידי יגיעו
עמו על ישראל ע של כנצחו כמוה

ג שהרי פיסית, מבחינה ג ,אדו של
הוא עצמו הגו לא פיסית, במלחמה
אלו הלב, ואמיצות הרוח א כי הלוח
שמדרבני אלו דבר, של בסופו שמנצחי
אי ובלעדיה הגו גבורת את וממריצי
.נפלאי דברי עיי"ש זו... לגבורה ער

שהוריווווללללפפפפיייי ,מוב בשיחה שביארנו מה כל
,עיניה קדושת על לשמור הזוכי

הקדושה. להיכלות להתחבר זוכיומש
...ילדיה על קדושה של שפע מושפע

מברסלב וזה וזה וזה וזה   נחמ רבי הגה "ק   לשו
חלק(זיע"א   ניאו ער המדות, ספר

יט): אות נשי ,שני על  מסתכל  שאי 'מי
התורה '... על  פרושי יחברו שזרעו זוכה 

אמ !וה וה וה וה '''' ישראל כלל בתו יזכנו

  
       



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

שהאנשי א א א א .... כדי עולמו  את ברא הקב"ה 

שבו  מקו ,לב  בתו ,בתוכ יפנו 

.בתחתוני דירה   שכינתו  את וישרה יתגלה 

להתחבר  יצליחו  האד שבני  , כ  ולצור

דביקותדביקותדביקותדביקות,,,,אליו  של של של של  כח חיבור חיבור חיבור חיבור  את ברא

הראיה.

רק ראיה ראיה ראיה ראיה  אינה הראיה  כח חיבור. פירושה 

כל אלא בלבד למוחשיות ביטוי 

התחברות. היא הראיההראיההראיההראיה,,,,עניינה  כח כח כח כח  ידי ידי ידי ידי ,,,, על על על על 

הנראההנראההנראההנראה!!!! הדבר הדבר הדבר הדבר  עעעע פנימי פנימי פנימי פנימי  חיבור חיבור חיבור חיבור   מתחברי מתחברי מתחברי מתחברי

ידיב ב ב ב .... על  הנעשה החיבור   לצור   לכ

ועל ישראל . לע התורה  ניתנה הראיה,

 ה ולימודה , הראיה בכח  בה  הקריאה  ידי

ובכ שבה, הטמו האור  ע להתחבר  יזכו 

בכל נפש קדושת את ולהעצי להגדיל  יזכו 

עליונה. לקדושה  שיזכו  עד עת,

 בתו בתו בתו אור בתו טמוני ומצוותיה  הקדושה  התורה

 ומרגישי חשי בה, והעוסקי וחיות.

כפי אחד  וכל  נפלא. וטע חיות בלימודה

ומעשיו . לבבו  יותר יותר יותר יותר ,,,,הכשרת  שיזדכ שיזדכ שיזדכ שיזדכ ככל ככל ככל ככל 

יותר יותר יותר יותר .... חזקה חזקה חזקה חזקה  בעוצמה בעוצמה בעוצמה בעוצמה  וחיות וחיות וחיות וחיות ,,,, אור אור אור אור  ,,,, טע טע טע טע יחושיחושיחושיחוש

הראיה. כח ידי על כאמור  והכל

בכח ג ג ג ג .... נעשה לקדושה  החיבור  שעיקר כש

בטומאה . ג ,כ החיבור החיבור החיבור החיבור הראיה , עיקר עיקר עיקר עיקר 

הראיה הראיה הראיה הראיה  בכחבכחבכחבכח נעשהנעשהנעשהנעשה אד לטומאה לטומאה לטומאה לטומאה  לכ דוקא .

שעה , באותה  הוא, הרי עיניו  את שמטמא 

אחרא הסטרא להיכלות ונקשר מתחבר 

הטכנולוגיה סכנות  בעני רואי שאנו כמו (בעיקר

וק"ל). ,בעי הוא הפיתוי שעיקר

בכל בכל בכל בכל וכחות וכחות וכחות וכחות   מנסי מנסי מנסי מנסי זהזהזהזה,,,, אתאתאתאת שיודעישיודעישיודעישיודעי הטומאה הטומאה הטומאה הטומאה 

עיניועיניועיניועיניו!!!! אתאתאתאת ולטמאותולטמאותולטמאותולטמאות  האד האד האד האד את את את את  לפתות לפתות לפתות לפתות   כח כח כח כח

איש ד ד ד ד .... שכאשר ,יתבר ברצונו  עלה   כ

וישראל , משה  כדת יתחתנו ואשה

והמצוות, התורה  את יהפכו יהפכו יהפכו יהפכו ויקיימו הההה הרי הרי הרי הרי 

תשרה תשרה תשרה תשרה  ביתביתביתבית  ובתו ובתו ובתו ובתו אור אור אור אור  של של של של  נקודה נקודה נקודה נקודה  להיות להיות להיות להיות 

להתחת השכינה השכינה השכינה השכינה .... שזוכי ויהודיה יהודי וכל

 ה הרי , ערו  השולח לפי יחד  ולחיות

השכינה , להשראת נוס מקו מקימי

הקדושה. גבולות את ומרחיבי

באהבהוכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  ולחיות ,להתחת זוכי זוג

אזי, ,ערו השולח לפי ואחוה ,

באותו   ומאירי  מתגלי ה ' ש של  י "ה אותיות 

השכינה. להשראת  מקו נוצר  כ ידי ועל בית.

בעול בעול בעול בעול ה ה ה ה .... דרכודרכודרכודרכו בראשית בראשית בראשית בראשית   אד אד אד אד כאשר כאשר כאשר כאשר 

נקודות נקודות נקודות נקודות  אלואלואלואלו לדעת לדעת לדעת לדעת   צרי צרי צרי צרי הוא הוא הוא הוא  השידוכיהשידוכיהשידוכיהשידוכי

רוצה רוצה רוצה רוצה  הוא הוא הוא הוא  שאתה שאתה שאתה שאתה  האשההאשההאשההאשה אצלאצלאצלאצל לחפש לחפש לחפש לחפש  עליועליועליועליו

על על על על  נקודות נקודות נקודות נקודות  אלואלואלואלו   להיפ להיפ להיפ להיפ וכוכוכוכ ביתביתביתבית,,,,  להקי להקי להקי להקי

רוצה רוצה רוצה רוצה  היא היא היא היא  שאתושאתושאתושאתו מי מי מי מי  אצל אצל אצל אצל  לחפש לחפש לחפש לחפש  האשה האשה האשה האשה 

שהעיקר שהעיקר שהעיקר שהעיקר   רואי רואי רואי רואי אנואנואנואנו ובפרשתנוובפרשתנוובפרשתנוובפרשתנו בית בית בית בית ....  להקי להקי להקי להקי

טובות טובות טובות טובות  מדות מדות מדות מדות  יש יש יש יש  כאשר כאשר כאשר כאשר  הטובותהטובותהטובותהטובות.... המדותהמדותהמדותהמדות זהזהזהזה

הכל הכל הכל הכל .... יש יש יש יש 

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







זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

- פייבוקס וביט במס' 054-26-380-26

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

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

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

גם מבחינה  יפה,  תקופה  עובר  פעמים שאדם  יש 
הילדים  ב"ה  משפחתית,  מבחינה  וגם  כלכלית, 
פעמים  יש  אבל  כשורה,  מתנהל  והכל  איתו 
ממש  הוא  מאוד,  קשה  תקופה  עובר  שאדם 
שהוא  כגון  זה,  את  מראה  לא  שהוא  רק  מרוסק, 
מהבנק  עליו  לוחצים  קשה,  כלכלי  במצב  נמצא 
וכדומה, או שיש לו קשיים עם הילדים שלו, רק 
ה' יודע מה עובר עליו, אבל הוא מראה לסובבים 

אותו שהוא בשמחה גדולה.

זאת  ובכל  מאוד,  סובל  זה  'אדם  הקב"ה  אומר   
או  נוחות  חוסר  מראה  לא  הוא  עצבני,  לא  הוא 
ומאיר  בשמחה  תמיד  הוא  אלא  ביטחון,  חוסר 
אני  לכן  גמור,  בסדר  אצלו  שהכל  כאילו  פנים 
אדאג לכך שבאמת הכל אצלו יהיה בסדר גמור'.

פרשת חיי שרה
כ"ד מרחשון התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

17:3418:2318:59 באר שבע
17:3318:2218:58תל אביב

17:3118:2018:56חיפה
17:3818:2819:05אילת

17:3718:2619:03ירושלים
17:17LIVEירושלים 40 דק'

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

ביום רביעי כ"ח חשון 3/11 בשעה 19:30
בבית הכנסת 'בן איש חי'

רח' שומרון 1, אריאל

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


