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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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תולדות תולדות תולדות תולדות  פרשת פרשת פרשת פרשת 

מוצלחתמוצלחתמוצלחתמוצלחת............ ככככ כל כל כל כל  לא לא לא לא  דרדרדרדר

שליט"א:ססססייייפפפפרררר אדרי אליאב הרב 1הגאו

מפעלאאאאדדדד של מנכ"ל להיות נבחר אחד
חפיפה. לפגישת והגיע גדול,
החדש המנכ"ל את לקח הוותיק המנכ"ל
לכל בקשר אותו והדרי במפעל, לסיבוב
לפני רגע הפרק. על העומדי הענייני
החדש: למנכ"ל היוצא המנכ"ל אמר שעזב,

בכספת''''ככככדדדדאאאאיייי טוב. לי להקשיב ל
שלש עבור השארתי במשרד
,חמורי לקשיי תקלע א מעטפות.
יגיע א הראשונה. המעטפה את תפתח
המעטפה את תפתח גרוע, יותר עוד מצב
,הקיצי כל שכלו רואה אתה וא השניה.

השלישית'. המעטפה את תפתח

מתנהלבבבבממממשששש שהכל היה נראה שנה חצי
בשלב אבל מנוחות, מי על
.לקשיי נקלע שהמפעל התברר מסויי
המאזני ,צפויי בלתי הפסדי נוצרו
והלקוחות שלילית, מגמה על מצביעי

.המוצרי איכות על בישיבתמתלונני
האשמות(ההנהלה)הדירקטוריו הוטחו

במעטפות, נזכר המנכ"ל במנכ"ל. קשות
הכספת אל ומיהר רגע, לו להמתי ביקש
המעטפה את הוציא הוא שבמשרד.
את תאשי' וקרא: אותה פתח הראשונה,

.'הקוד המנכ"ל

והצהירחחחחזזזזרררר הישיבות, לחדר המנכ"ל
'רבותי, :הדירקטוריו חברי בפני
רגל. פשיטת ס על מפעל קיבלתי אני
חולה, מפעל לי השאיר הקוד המנכ"ל

אותו'. לשק מנסה רק ואני

זה''''ההההוווואאאא הדירקטוריו חברי אמרו צודק',
אלא בו לא 'האשמה הקוד'.לזה. במנכ"ל

והמפעלעעעעבבבבררררוווו ,חדשי כמה עוד
ישיבת זימנו להתדרדר. ממשי
ר החרד המנכ"ל דחופה. דירקטוריו
וקרא: המעטפה את פתח למשרד,

הממשלה'. את תאשי'

והתחילננננככככננננסססס הישיבות, לחדר המנכ"ל
'הממשלה :קצ בשצ לדבר
,תמריצי לתת התחייבה הממשלה אשמה!
פתחנו זה, חשבו על הלוואות ולקחנו

הובאו דורש1. פלא בספר רלט),דבריו עמוד שליט"א.(ח"א גוזל אילן הרב לגאון

ע"ר 580654762 | למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

- כל הזכויות שמורות -



  
      



תולדות תולדות תולדות תולדות  פרשת פרשת פרשת פרשת 

מוצלחתמוצלחתמוצלחתמוצלחת............ ככככ כל כל כל כל  לא לא לא לא  דרדרדרדר

שליט"א:ססססייייפפפפרררר אדרי אליאב הרב 1הגאו

מפעלאאאאדדדד של מנכ"ל להיות נבחר אחד
חפיפה. לפגישת והגיע גדול,
החדש המנכ"ל את לקח הוותיק המנכ"ל
לכל בקשר אותו והדרי במפעל, לסיבוב
לפני רגע הפרק. על העומדי הענייני
החדש: למנכ"ל היוצא המנכ"ל אמר שעזב,

בכספת''''ככככדדדדאאאאיייי טוב. לי להקשיב ל
שלש עבור השארתי במשרד
,חמורי לקשיי תקלע א מעטפות.
יגיע א הראשונה. המעטפה את תפתח
המעטפה את תפתח גרוע, יותר עוד מצב
,הקיצי כל שכלו רואה אתה וא השניה.

השלישית'. המעטפה את תפתח

מתנהלבבבבממממשששש שהכל היה נראה שנה חצי
בשלב אבל מנוחות, מי על
.לקשיי נקלע שהמפעל התברר מסויי
המאזני ,צפויי בלתי הפסדי נוצרו
והלקוחות שלילית, מגמה על מצביעי

.המוצרי איכות על בישיבתמתלונני
האשמות(ההנהלה)הדירקטוריו הוטחו

במעטפות, נזכר המנכ"ל במנכ"ל. קשות
הכספת אל ומיהר רגע, לו להמתי ביקש
המעטפה את הוציא הוא שבמשרד.
את תאשי' וקרא: אותה פתח הראשונה,

.'הקוד המנכ"ל

והצהירחחחחזזזזרררר הישיבות, לחדר המנכ"ל
'רבותי, :הדירקטוריו חברי בפני
רגל. פשיטת ס על מפעל קיבלתי אני
חולה, מפעל לי השאיר הקוד המנכ"ל

אותו'. לשק מנסה רק ואני

זה''''ההההוווואאאא הדירקטוריו חברי אמרו צודק',
אלא בו לא 'האשמה הקוד'.לזה. במנכ"ל

והמפעלעעעעבבבבררררוווו ,חדשי כמה עוד
ישיבת זימנו להתדרדר. ממשי
ר החרד המנכ"ל דחופה. דירקטוריו
וקרא: המעטפה את פתח למשרד,

הממשלה'. את תאשי'

והתחילננננככככננננסססס הישיבות, לחדר המנכ"ל
'הממשלה :קצ בשצ לדבר
,תמריצי לתת התחייבה הממשלה אשמה!
פתחנו זה, חשבו על הלוואות ולקחנו

הובאו דורש1. פלא בספר רלט),דבריו עמוד שליט"א.(ח"א גוזל אילן הרב לגאון

ז

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



  
    



תחילה''''ככככבבבבוווודדדד ניסה הרב הא הרבנית!
לבקש שיתחיל בשקט? להתפלל
שיתחיל  ב'טובות' יל ואלא ב'טובות',
בצעקות'... להתחיל הוג לא זה לצעוק.

עצמו.בבבבששששבבבבתתתת על הסיפור חזר בבוקר
שאלה הכנסת, מבית שוב ע
התפילה היתה אי' האורח: את הרבנית

?'השר במחיצת היו

השיבעעעעדדדד סביר', שהוא אי היה 'נשמת'
ל'נשמת' הגיע כשהוא 'אבל הלה,
.ירח שה' צעקות... כאלו התחילו
ג ה'? באהבת בוערת נפשו ,מבי אינני
אינני בשקט! מתפלל ואני בוערת, נפשי
בצעקות'... מיד מתחיל הוא מדוע מבי

בהגיעללללאאאא מנחה, תפילת אחרי .נארי
על חזר שלישית, לסעודה הביתה

נוספת. פע הסיפור אותו עצמו

האורחבבבבממממווווצצצצאאאאיייי של זמנו בהגיע שבת,
אל פנה הוא לביתו, לשוב
לנסוע. עלי ממהר. קצת 'אני הרבנית:

הכל'. על רבה תודה

ולשלו'.''''ססססעעעע טובי לחיי

הארנק'...''''תתתתוווודדדדהההה אבל רבה.

לשלו,''''אאאאתתתתהההה יוליכ וה' לנסוע, יכול
.'דרכי בכל ותצליח

מהארנק''''ככככככככלללל שכחת הנראה
ששי, ביו ביד שהפקדתי

לה. להזכיר ניסה ,'לכא הגיעי ע

הרבנית.''''אאאאייייזזזזהההה שאלה ארנק'?

לצעוק.''''ממממהההה החל ארנק'? איזה אומרת זאת
ביד שהפקדתי הכס ע 'הארנק

השבת'... לכניסת סמו ששי ביו

להיכנס''''חחחחללללוווו תוכל חלמת! יפה
יסביר הוא .השר של לחדרו
רואה בו ,חלו של משמעותו מה ל
נפוח ארנק מפקיד עצמו את אד

השמשות'... בי שבת בערב ,מכס

הרעידו''''ממממהההה וצעקותיו הלה, זעק ?'חלו
'הפקדתי הבית. קירות בידאת

כספי'... כל ובו ארנק,

הוא''''ההההוווואאאא לרב. תכנס :ל יעצתי אשר
ל יעשו וה ,אנשי שלשה יזמי
'חלמא מלא: בפה ויאמרו ,חלו הטבת

כנהוג'... חזית' טבא

בכל''''ררררבבבבננננייייתתתת!!!! האיש זעק '!חלו לא זה
על רכושי. כל 'זה כחותיו.

מדברת'?... את חלו הטבת איזו

שהיאוווואאאאזזזז תו הרבנית, אליו פנתה
הכס ע הארנק את מוציאה
'הנה לו: ואמרה לידו, אותו ומוסרת
מה על :עיני תחזינה אול .לפני ארנק
בצעקותי זעזעת  ב 'בוער' שבאמת
ב'טובות'. התחלת לא הבית. קירות את
 בוערת כשהנפש בצעקות. מיד התחלת
בוערת אחד כל של שנפשו אלא !צועקי
מהארנק, בוערת נפש אחר. ממשהו
ה''... באהבת בוערת השר של ונפשו

  
    



עמדה לא הממשלה אבל ,חדשי שוקי
רגל לפשוט עומד המפעל בהתחייבויות.
מה ,אש לא אני הממשלה. בגלל רק

ממני?' רוצי את

'נשמעאאאאממממררררוווו :הדירקטוריו חברי
צודק'. שאתה

הפאאאאחחחחרררריייי המצב נוספי חדשי מספר
הדירקטוריו חברי קריטי. להיות
א והוא אימה, מזרי מבטי במנכ"ל נעצו
את פתח הכספת. אל בו רוחו עוד כל
 ?ש שכתוב רואה הוא ומה המעטפה,
...'אחרי שיבוא לזה מעטפות שלש תכי'

צצצצוווועעעעקקקק?!?!?!?! ההההוווואאאא ללללממממהההה

שליט"א:ססססייייפפפפרררר צימרוט מאיר רבי 2הגאו

אורי,תתתתפפפפייייללללוווותתתתייייוווו רבי הצדיק של
היו מסטרליסק, 'ה'שר
ונפשו שלהבת. להבת באש כידוע
משתפכת היתה ה' מאהבת הבוערת
ותפילה. תפילה בכל בוראה לחיק
הוא הוא, ברו במאציל דביקות ומרוב
בבחינת: רמות, בצעקות מתפלל היה
"א תבער הגיגי קרי לי ח"

ד). לט, תהלי)

פפפפעעעעלבי סמו שבת בערב אחת,
לעיר מחו יהודי הגיע השמשות,
ארנק היה באמתחתו בעיר. להתארח

.כס בשטרות וגדוש מלא

הואההההוווואאאא ביותר הטוב שהדבר החליט
הנאמנות בידיה הארנק את להפקיד

,השר אשת הרבנית, הואשבמעונשל
הפקיד הוא עשה. וכ בשבת. מתארח
ללא שבת, מוצאי עד הארנק את בידה

המאשר ידה כתב את לבקש ובלי עדי
.הפקדו את

מהתפילהבבבבלללליייילללל שוב ע שבת,
הרבנית שאלה הכנסת, בבית

האורח: מהתפילהאת נהנית אי'
?'השר של במחיצתו

'אי''''ממממהההה הלה, השיב אדבר', ומה אומר
אמר הוא צעקות באלו מושג ל
אינני השבת'. ליו שיר 'מזמור את
שלו? הצווחות פשר מה להבי מצליח

בשקט?' להתפלל אפשר אי

הרבנית.''''ממממהההה השיבה לעשות', יכול הוא
לא הוא ה'. באהבת בוערת 'נפשו

בשקט'. להתפלל מסוגל

זאת''''גגגג ובכל ה', באהבת בוערת נפשי
השיב. בשקט', מתפלל אני

בעוז''''ככככננננרררראאאאהההה בוערת שנפשו
יותר'. גבוהי ובתעצומות

הובאו אסתר2. מגילת - טוב דורש בספר רמט).דבריו (עמוד

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



  
    



תחילה''''ככככבבבבוווודדדד ניסה הרב הא הרבנית!
לבקש שיתחיל בשקט? להתפלל
שיתחיל  ב'טובות' יל ואלא ב'טובות',
בצעקות'... להתחיל הוג לא זה לצעוק.

עצמו.בבבבששששבבבבתתתת על הסיפור חזר בבוקר
שאלה הכנסת, מבית שוב ע
התפילה היתה אי' האורח: את הרבנית

?'השר במחיצת היו

השיבעעעעדדדד סביר', שהוא אי היה 'נשמת'
ל'נשמת' הגיע כשהוא 'אבל הלה,
.ירח שה' צעקות... כאלו התחילו
ג ה'? באהבת בוערת נפשו ,מבי אינני
אינני בשקט! מתפלל ואני בוערת, נפשי
בצעקות'... מיד מתחיל הוא מדוע מבי

בהגיעללללאאאא מנחה, תפילת אחרי .נארי
על חזר שלישית, לסעודה הביתה

נוספת. פע הסיפור אותו עצמו

האורחבבבבממממווווצצצצאאאאיייי של זמנו בהגיע שבת,
אל פנה הוא לביתו, לשוב
לנסוע. עלי ממהר. קצת 'אני הרבנית:

הכל'. על רבה תודה

ולשלו'.''''ססססעעעע טובי לחיי

הארנק'...''''תתתתוווודדדדהההה אבל רבה.

לשלו,''''אאאאתתתתהההה יוליכ וה' לנסוע, יכול
.'דרכי בכל ותצליח

מהארנק''''ככככככככלללל שכחת הנראה
ששי, ביו ביד שהפקדתי

לה. להזכיר ניסה ,'לכא הגיעי ע

הרבנית.''''אאאאייייזזזזהההה שאלה ארנק'?

לצעוק.''''ממממהההה החל ארנק'? איזה אומרת זאת
ביד שהפקדתי הכס ע 'הארנק

השבת'... לכניסת סמו ששי ביו

להיכנס''''חחחחללללוווו תוכל חלמת! יפה
יסביר הוא .השר של לחדרו
רואה בו ,חלו של משמעותו מה ל
נפוח ארנק מפקיד עצמו את אד

השמשות'... בי שבת בערב ,מכס

הרעידו''''ממממהההה וצעקותיו הלה, זעק ?'חלו
'הפקדתי הבית. קירות בידאת

כספי'... כל ובו ארנק,

הוא''''ההההוווואאאא לרב. תכנס :ל יעצתי אשר
ל יעשו וה ,אנשי שלשה יזמי
'חלמא מלא: בפה ויאמרו ,חלו הטבת

כנהוג'... חזית' טבא

בכל''''ררררבבבבננננייייתתתת!!!! האיש זעק '!חלו לא זה
על רכושי. כל 'זה כחותיו.

מדברת'?... את חלו הטבת איזו

שהיאוווואאאאזזזז תו הרבנית, אליו פנתה
הכס ע הארנק את מוציאה
'הנה לו: ואמרה לידו, אותו ומוסרת
מה על :עיני תחזינה אול .לפני ארנק
בצעקותי זעזעת  ב 'בוער' שבאמת
ב'טובות'. התחלת לא הבית. קירות את
 בוערת כשהנפש בצעקות. מיד התחלת
בוערת אחד כל של שנפשו אלא !צועקי
מהארנק, בוערת נפש אחר. ממשהו
ה''... באהבת בוערת השר של ונפשו

  
    



עמדה לא הממשלה אבל ,חדשי שוקי
רגל לפשוט עומד המפעל בהתחייבויות.
מה ,אש לא אני הממשלה. בגלל רק

ממני?' רוצי את

'נשמעאאאאממממררררוווו :הדירקטוריו חברי
צודק'. שאתה

הפאאאאחחחחרררריייי המצב נוספי חדשי מספר
הדירקטוריו חברי קריטי. להיות
א והוא אימה, מזרי מבטי במנכ"ל נעצו
את פתח הכספת. אל בו רוחו עוד כל
 ?ש שכתוב רואה הוא ומה המעטפה,
...'אחרי שיבוא לזה מעטפות שלש תכי'

צצצצוווועעעעקקקק?!?!?!?! ההההוווואאאא ללללממממהההה

שליט"א:ססססייייפפפפרררר צימרוט מאיר רבי 2הגאו

אורי,תתתתפפפפייייללללוווותתתתייייוווו רבי הצדיק של
היו מסטרליסק, 'ה'שר
ונפשו שלהבת. להבת באש כידוע
משתפכת היתה ה' מאהבת הבוערת
ותפילה. תפילה בכל בוראה לחיק
הוא הוא, ברו במאציל דביקות ומרוב
בבחינת: רמות, בצעקות מתפלל היה
"א תבער הגיגי קרי לי ח"

ד). לט, תהלי)

פפפפעעעעלבי סמו שבת בערב אחת,
לעיר מחו יהודי הגיע השמשות,
ארנק היה באמתחתו בעיר. להתארח

.כס בשטרות וגדוש מלא

הואההההוווואאאא ביותר הטוב שהדבר החליט
הנאמנות בידיה הארנק את להפקיד

,השר אשת הרבנית, הואשבמעונשל
הפקיד הוא עשה. וכ בשבת. מתארח
ללא שבת, מוצאי עד הארנק את בידה

המאשר ידה כתב את לבקש ובלי עדי
.הפקדו את

מהתפילהבבבבלללליייילללל שוב ע שבת,
הרבנית שאלה הכנסת, בבית

האורח: מהתפילהאת נהנית אי'
?'השר של במחיצתו

'אי''''ממממהההה הלה, השיב אדבר', ומה אומר
אמר הוא צעקות באלו מושג ל
אינני השבת'. ליו שיר 'מזמור את
שלו? הצווחות פשר מה להבי מצליח

בשקט?' להתפלל אפשר אי

הרבנית.''''ממממהההה השיבה לעשות', יכול הוא
לא הוא ה'. באהבת בוערת 'נפשו

בשקט'. להתפלל מסוגל

זאת''''גגגג ובכל ה', באהבת בוערת נפשי
השיב. בשקט', מתפלל אני

בעוז''''ככככננננרררראאאאהההה בוערת שנפשו
יותר'. גבוהי ובתעצומות

הובאו אסתר2. מגילת - טוב דורש בספר רמט).דבריו (עמוד

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.



  
    



האר הלכה הללו ומהילדי ואשתו.
...אד בבני והתמלאה

חקוקההההררררוווושששש היה המבול של
חיו והאנשי בלבבות,
הופיע לפתע, ואז, לב... בטוהר
ומתק אישי קס בעל כריזמטי, איש

נמרוד. ושמו שפתי

אנשי,ווווההההוווואאאא סביבו לאסו החל
ומכתביו, מאמריו, ובדיבוריו,
הצליח! והוא ארס... זרעי לזרוע החל
והלבבות סערו, הרוחות קהו, המוחות
כפירה, של ,שליליי ברגשות התמלאו

רעות. ומדות תאוות,

ההההעעעעוווולללל............ווווששששוווובבבב ששששלללל ההההששששקקקקייייעעעעהההה תתתתההההלללליייי ההההחחחחלללל

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

תמונות,ממממאאאאוווותתתתהההה נשארו לא תקופה
היה שהעול כנראה אבל
מכוסה היתה האר ופורח. יפה נראה
הפתוחי ובשטחי וריחני, ירוק במרבד
.עי מרהיבי חיי בעלי לראות יכולת

אאאאננננששששיייי,ביו לפרנסת עמלי היו
היו לכ המיועדי ובזמני
נמרוד... של כפירתו הולכילשמועדברי

ככככבעי ,א גשמית. לעי נראה היה זה
העול אחרת: נראה היה הכל רוחנית
טומאה, בערפלי ומכוסה עטו היה
,וניאו זרה עבודה של מקו כל וסביב

ורוחות... שדי של רבבות חנו

לכלאאאאפפפפייייללללוווו וגר ,הזדה בעצמו האויר
עבירה הרהורי אותו הנושמי

רעות... ומחשבות

האד,ההההקקקקבבבב""""הההה בני במעשי וראה הביט
אותואמר ב פרשה רבה, (בראשית

ממממתתתתננננההההגגגגג): ההההעעעעוווולללל ייייההההאאאא ממממתתתתיייי עעעעדדדד
ההההאאאאווווררררהההה!!!! תתתתבבבבוווואאאא בבבבאאאאפפפפייייללללהההה?!?!?!?!

נשמתוווווממממאאאאווווצצצצרררר את של הוא הנשמות
אותו: וציוה אבינו, אברה של
העיר "מי שנאמר: וזה והאר'! ,ל'

צדק" ב),מזרח מא, תקרא(ישעיה אל 
אלא וכו'...ההההאאאאיייירררר'העיר'

נשמעהבבבבששששננננתתתת העול לבריאת שנה 1948
קול ואמתלאי תרח של בבית

.אבר שמו ויקראו תינוק, פעיית

מאוד,תתתתררררחחחח טמא זוג היו ואמתלאי
בכל וטמאי זרה, עבודה עובדי

י היו ובלילות טומאות, ושבימיני
ונבילות... טריפות ואוכלי בית בחצר

החלוווובבבבתתתתוווו הזו, המחרידה האפילה
צעד אט, אט דרכו... את אבר
נפש ובמסירות ויגיעה, בעמל צעד, אחר
ולבו. מוחו את לזכ החל ממש כפשוטו

האמונהההההוווואאאא היכלי תו אל להיכנס זכה
ולמרות .בה ולהתהל הקדושה,
ובכל לרגע, עצר לא הוא להיכנס, שזכה
עוד 'לכבוש' המשי הוא ורגע רגע

  
     



שלששששנננניייי חיי מבטאי הללו, הסיפורי
הכל פנימיות של בחיי כי שטחיות,

נפגשי אנו ובפרשתנו אחרת. נראה
פנימיות... של בחיי

ההההבבבבלללל............ ששששלללל דדדדווווררררוווותתתת עעעעששששרררריייי

האדבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת גורש הדעת ע חטא
אד שלנו. לעולמנו עד מג
מקו שהוא באיזה התיישבו וחוה

.בורא את לעבוד והמשיכו

לה:ללללככככלללל נולדו ילדי חמשה הפחות
ותאומתו, קי  תאומי זוגות שני

ותאומתו נרצח),הבל הבל ושת.(וכידוע

ווווממממההההייייללללדדדדייייהאר הלכה הללו
...אד בבני והתמלאה

האמינובבבבששששנננניייי עוד העול של הראשונות
כעבור א אותו. ועבדו בהקב"ה
החלו אנוש, בימי הבריאה, מעת שנה 266
נאמר: וכ מרידה... סימני להתגלות
אנ מ את וקרא  יד הא  "לת

ה'"  לקרא החל כו).אז ד, (בראשית 

ה''3הרא"ש:ווווככככתתתתבבבב  לקרא החל 'אז
הד בני שבאו מלמד לו ושאלו ור

:לה אמר ?'אבי של שמו 'מה לאנוש:
:לה אמר ?'אבי אבי 'של שמו'. 'שת
שמו'? היה מה אד של אביו וש' .'אד'

הקב"ה אלא אב לו היה 'לא :לה אמר
.'חיי נשמת בו ונפח האר מ גול בראו

לקחאאאאממממררררוווו מיד עשהו'? 'כיצד לו:
גול צורת ועשאו עפר רגיבת
מיד חיות. בו והיה השד בנפיחיו ונכנס

בו... והאמינו אלהינו'! 'זה 4אמרו:

ההההחחחחלללל............וווותתתתההההלללליייי ההההעעעעוווולללל ששששלללל ששששקקקקייייעעעעתתתתוווו

אנושבבבבדדדדווווררררוווו למרידה)של הראשו עוד(הדור
,א למסורת, ערכי מעט נשארו
הלכו לנוע, המשיכו הזמ שמחוגי ככל
וגברה... הלכה והכפירה ונעלמו, הזכרונות

ה1656ווווככככאאאאששששרררר השנה את העול חגג
כל את הקב"ה פתח לקיומו,
מעיינות כל את ובקע ,השמי ארובות
מיושבי חו ,הברואי וכל  רבה

מהמציאות... נעלמו התיבה,

נפשותככככעעעעבבבבוווורררר שמונה יצאו שנה
ושלשת ואשתו, נח  מהתיבה
וח ואשתו, יפת ואשתו, ש ,ילדיה

פירוש כו).הרא"ש3. ד, (בראשית

וכאמור לבריאה,4. ה-266 בשנה היה זה

בן הראשון אדם כשהיה שהרי

וכשהיה שת, את הוליד שנה ושלשים מאה

אנוש. את הוליד שנה וחמש מאה בן שת

31 בגיל זרה עבודה לעבוד החל (פענחואנוש

הלוי יצחק לרבי ימיו', 'והיו ד"ה ג ו, בראשית רזא,

זיע"א)). התוספות (מבעלי

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



  
    



האר הלכה הללו ומהילדי ואשתו.
...אד בבני והתמלאה

חקוקההההררררוווושששש היה המבול של
חיו והאנשי בלבבות,
הופיע לפתע, ואז, לב... בטוהר
ומתק אישי קס בעל כריזמטי, איש

נמרוד. ושמו שפתי

אנשי,ווווההההוווואאאא סביבו לאסו החל
ומכתביו, מאמריו, ובדיבוריו,
הצליח! והוא ארס... זרעי לזרוע החל
והלבבות סערו, הרוחות קהו, המוחות
כפירה, של ,שליליי ברגשות התמלאו

רעות. ומדות תאוות,

ההההעעעעוווולללל............ווווששששוווובבבב ששששלללל ההההששששקקקקייייעעעעהההה תתתתההההלללליייי ההההחחחחלללל

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

תמונות,ממממאאאאוווותתתתהההה נשארו לא תקופה
היה שהעול כנראה אבל
מכוסה היתה האר ופורח. יפה נראה
הפתוחי ובשטחי וריחני, ירוק במרבד
.עי מרהיבי חיי בעלי לראות יכולת

אאאאננננששששיייי,ביו לפרנסת עמלי היו
היו לכ המיועדי ובזמני
נמרוד... של כפירתו הולכילשמועדברי

ככככבעי ,א גשמית. לעי נראה היה זה
העול אחרת: נראה היה הכל רוחנית
טומאה, בערפלי ומכוסה עטו היה
,וניאו זרה עבודה של מקו כל וסביב

ורוחות... שדי של רבבות חנו

לכלאאאאפפפפייייללללוווו וגר ,הזדה בעצמו האויר
עבירה הרהורי אותו הנושמי

רעות... ומחשבות

האד,ההההקקקקבבבב""""הההה בני במעשי וראה הביט
אותואמר ב פרשה רבה, (בראשית

ממממתתתתננננההההגגגגג): ההההעעעעוווולללל ייייההההאאאא ממממתתתתיייי עעעעדדדד
ההההאאאאווווררררהההה!!!! תתתתבבבבוווואאאא בבבבאאאאפפפפייייללללהההה?!?!?!?!

נשמתוווווממממאאאאווווצצצצרררר את של הוא הנשמות
אותו: וציוה אבינו, אברה של
העיר "מי שנאמר: וזה והאר'! ,ל'

צדק" ב),מזרח מא, תקרא(ישעיה אל 
אלא וכו'...ההההאאאאיייירררר'העיר'

נשמעהבבבבששששננננתתתת העול לבריאת שנה 1948
קול ואמתלאי תרח של בבית

.אבר שמו ויקראו תינוק, פעיית

מאוד,תתתתררררחחחח טמא זוג היו ואמתלאי
בכל וטמאי זרה, עבודה עובדי

י היו ובלילות טומאות, ושבימיני
ונבילות... טריפות ואוכלי בית בחצר

החלוווובבבבתתתתוווו הזו, המחרידה האפילה
צעד אט, אט דרכו... את אבר
נפש ובמסירות ויגיעה, בעמל צעד, אחר
ולבו. מוחו את לזכ החל ממש כפשוטו

האמונהההההוווואאאא היכלי תו אל להיכנס זכה
ולמרות .בה ולהתהל הקדושה,
ובכל לרגע, עצר לא הוא להיכנס, שזכה
עוד 'לכבוש' המשי הוא ורגע רגע

  
     



שלששששנננניייי חיי מבטאי הללו, הסיפורי
הכל פנימיות של בחיי כי שטחיות,

נפגשי אנו ובפרשתנו אחרת. נראה
פנימיות... של בחיי

ההההבבבבלללל............ ששששלללל דדדדווווררררוווותתתת עעעעששששרררריייי

האדבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת גורש הדעת ע חטא
אד שלנו. לעולמנו עד מג
מקו שהוא באיזה התיישבו וחוה

.בורא את לעבוד והמשיכו

לה:ללללככככלללל נולדו ילדי חמשה הפחות
ותאומתו, קי  תאומי זוגות שני

ותאומתו נרצח),הבל הבל ושת.(וכידוע

ווווממממההההייייללללדדדדייייהאר הלכה הללו
...אד בבני והתמלאה

האמינובבבבששששנננניייי עוד העול של הראשונות
כעבור א אותו. ועבדו בהקב"ה
החלו אנוש, בימי הבריאה, מעת שנה 266
נאמר: וכ מרידה... סימני להתגלות
אנ מ את וקרא  יד הא  "לת

ה'"  לקרא החל כו).אז ד, (בראשית 

ה''3הרא"ש:ווווככככתתתתבבבב  לקרא החל 'אז
הד בני שבאו מלמד לו ושאלו ור

:לה אמר ?'אבי של שמו 'מה לאנוש:
:לה אמר ?'אבי אבי 'של שמו'. 'שת
שמו'? היה מה אד של אביו וש' .'אד'

הקב"ה אלא אב לו היה 'לא :לה אמר
.'חיי נשמת בו ונפח האר מ גול בראו

לקחאאאאממממררררוווו מיד עשהו'? 'כיצד לו:
גול צורת ועשאו עפר רגיבת
מיד חיות. בו והיה השד בנפיחיו ונכנס

בו... והאמינו אלהינו'! 'זה 4אמרו:

ההההחחחחלללל............וווותתתתההההלללליייי ההההעעעעוווולללל ששששלללל ששששקקקקייייעעעעתתתתוווו

אנושבבבבדדדדווווררררוווו למרידה)של הראשו עוד(הדור
,א למסורת, ערכי מעט נשארו
הלכו לנוע, המשיכו הזמ שמחוגי ככל
וגברה... הלכה והכפירה ונעלמו, הזכרונות

ה1656ווווככככאאאאששששרררר השנה את העול חגג
כל את הקב"ה פתח לקיומו,
מעיינות כל את ובקע ,השמי ארובות
מיושבי חו ,הברואי וכל  רבה

מהמציאות... נעלמו התיבה,

נפשותככככעעעעבבבבוווורררר שמונה יצאו שנה
ושלשת ואשתו, נח  מהתיבה
וח ואשתו, יפת ואשתו, ש ,ילדיה

פירוש כו).הרא"ש3. ד, (בראשית

וכאמור לבריאה,4. ה-266 בשנה היה זה

בן הראשון אדם כשהיה שהרי

וכשהיה שת, את הוליד שנה ושלשים מאה

אנוש. את הוליד שנה וחמש מאה בן שת

31 בגיל זרה עבודה לעבוד החל (פענחואנוש

הלוי יצחק לרבי ימיו', 'והיו ד"ה ג ו, בראשית רזא,

זיע"א)). התוספות (מבעלי

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



  
    



של בבית נשמעה העול לבריאת
תינוקות, פעיית קול ורבקה יצחק

ולשני יעקב האחד לב ויקראו
עשיו...

ההההרררראאאאששששווווננננוווותתתת ההההייייללללדדדדוווותתתת חחחחווווייייתתתת

הקדושייייעעעעקקקקבבבב בבית דרכ את החלו ועשיו
הקדושה שבו בבית והיראההזה...

תמיד. ש חפפה

השורהממממגגגגיייילללל האושר את חוו ה ילדות
ההוד את תורה, בני של בבית
אל וזור המפה החיי וניחוח קדומי
השולחנות את שבלב, השיתי עומק
המלווי קודש שבת של הטהורי

.צדיקי ובסיפורי וניגוני בשירי

דדדדממממוווותתתתלה ה ורבקה יצחק של הענקית
בטיפוס החלו וה לחיקוי, דוגמא
האלקות... להכרת המובילה בדר למעלה

ולהבהירווווככככאאאא לרגע לעצור חייבי אנו
אחת: נקודה

עולמו.בבבבששששששששהההה את הקב"ה ברא ימי
כל נבראו אלו ימי בששה
,ומכול העולמות. שבכל הברואי
היהודי. היא ביותר המופלאה הבריאה

הקצוותייייההההוווודדדדיייי,,,, משני המורכב יצור הוא
מעפר עשוי גופו ביותר. המנוגדי
ממש! ממעל אלוקה חלק היא נפשו ואילו

אצלווווההההחחחחללללקקקק רק נמצא הזה אלוקה
בלבד! היהודי,

מדרגותווווההההננננהההה,,,, חמש ישנ (גכידוע,

כלליות), וג שמהפרטיות
וה היהודי, של נשמתו (מלמטהמשתלשלת

אצילות,למעלה): בריאה, יצירה, עשיה,
נשמתו את מקבל שנולד יהודי וכל ועתיק.
הללו. מדרגות מהחמש מקו שהוא מאיזה

ולקבלוווועעעעבבבבוווודדדדתתתתוווו לזכות היא היהודי של
לנשמתו חדשי חלקי
שנולד מי ולדוגמא: שמעליו, מהעולמות
בכח עליו, העשיה, מעול נשמה ע
היצירה, מעול לנשמה לזכות עבודתו,

הלאה... 6וכ

יותר... ונרחיב

ההההככככררררחחחחיייי ששששללללבבבב ממממדדדדררררגגגגוווותתתת חחחחדדדדרררר

מדרגהככככששששייייההההוווודדדדיייי שהיא באיזו נמצא
נמצא הוא אזי, רוחנית,

עניי אי הרע ליצר נפשית. במנוחה
מעצמו הוא וא בו, להלח מיוחד

בספר יוסף6. לז)וילקט רבי(עמוד להגה"ק

זיע"א אשלג הלוי ליב יהודה

רבי הגה"ק זכה אשר הפעמים באחת הובא:

של בצילו להסתופף מזלאטשוב מיכל יחיאל

הקדוש, טוב שם הבעל הימים שבעת אור מרן

הקדוש: טוב שם הבעל לו אמר

  
    



נכנס הוא פע בכל ...דר ועוד שביל
חדש... להיכל חדש, לחדר

וגעשו,ככככחחחחוווותתתת רעשו וסערו, המו הטומאה
אותו לזרוק הדרכי בכל וניסו
.לה עזר לא דבר שו ,א ...מש

כל היתה אברה של העצמית העבודה
יכל לא אחד שא ויסודית עמוקה כ

אותה... לעצור

זכהוווובבבבההההייייוווותתתת שנה 100 ב אברה
דרכו... את שימשי לב אברה

ההההגגגגבבבבווווררררוווותתתת ששששללללההההבבבבתתתת ההההתתתתגגגגללללוווותתתת

נשמעהבבבבששששננננתתתת העול לבריאת שנה 2048
קול ושרה אברה של בבית

יצחק. שמו ויקראו תינוק, פעיית

וזכואאאאבבבבררררהההה ,עליו קדושי היו ושרה
לאלקות. מרכבה נעשו שאבריה
ובמעשי אלקות בפרסו עסקו חייה כל

הקב"ה. של בריותיו ע חסד

יצחקוווובבבבתתתתוווו החל הזה, המאיר האור
ממדת היה יצחק דרכו... את
היו בוראו את עבודתו וכל הגבורה,

הגבורות. ובשלהבת אש בלהבת

בנסיווווובבבבגגגגיייילללל והתנסה זכה שנה 37
עמד שהוא ולאחר העקידה...
חדשלגמרי... עני עמו התחיל הזה בנסיו

הקדוש:ווווככככ השל"ה 5כתב

אאאאבבבבררררהההה,וש המוריה, להר הגיע אבינו
בנו את עקד ועליו מזבח בנה
אחז היטב, עקוד שהוא שבדק ואחר יצחק.
יצחק, של לצוארו אותה וקירב במאכלת

גגגגדדדדווווללללהההה,,,, חחחחררררדדדדהההה ייייצצצצחחחחקקקק חחחחררררדדדד ששששעעעעהההה בבבבאאאאוווותתתתהההה
ממממתתתת!!!! ווווההההוווואאאא ננננששששממממתתתתוווו,,,, פפפפררררחחחחהההה ההההחחחחררררדדדדהההה ווווממממעעעעווווצצצצממממתתתת

ונתווווההההקקקקבבבב""""הההה שוב אותו החיה ברחמיו
.ממרו הקודש רוח לו

היהננננממממצצצצאאאא יצחק כ אחר שחי מה
שלא הראשו אד חיות כעני
יצחק שמת בשעה כי מטיפה. נוצר
החיות כל נתבטלה נשמתו ויצתה אבינו
הקב"ה ברא כ ואחר ,מקוד לו שהיתה
נשמתו חזרה ולתוכה חדשה בריאה

יצחק... של

ששששפפפפררררחחחחההההוווועעעעששששהההה ממממדדדדווווקקקקדדדדקקקק דדדדיייי ההההקקקקבבבב""""הההה בבבבוווו
עעעעללללייייוווו ממממממממררררוווו ררררווווחחחח ככככ וווואאאאחחחחרררר ננננששששממממתתתתוווו,,,,
גגגגוווופפפפוווו ככככממממוווו ,,,,ההההגגגגוווו בבבבקקקקדדדדווווששששתתתת ווווננננתתתתקקקקדדדדשששש ייייעעעעררררהההה

ממממטטטטייייפפפפהההה............ ננננווווצצצצרררר ששששללללאאאא ההההרררראאאאששששוווו אאאאדדדד ששששלללל

40ששששללללשששש ב ובהיותו מאז. חלפו שני
לאשה. רבקה את נשא

עברועעעעששששרררריייי עקרות שנות
שנה 2108 ובשנת .עליה

- בראשית הר5. מאמר וירא, והדר.פרשת עוז הוצאת ה, אות המוריה

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



  
    



של בבית נשמעה העול לבריאת
תינוקות, פעיית קול ורבקה יצחק

ולשני יעקב האחד לב ויקראו
עשיו...

ההההרררראאאאששששווווננננוווותתתת ההההייייללללדדדדוווותתתת חחחחווווייייתתתת

הקדושייייעעעעקקקקבבבב בבית דרכ את החלו ועשיו
הקדושה שבו בבית והיראההזה...

תמיד. ש חפפה

השורהממממגגגגיייילללל האושר את חוו ה ילדות
ההוד את תורה, בני של בבית
אל וזור המפה החיי וניחוח קדומי
השולחנות את שבלב, השיתי עומק
המלווי קודש שבת של הטהורי

.צדיקי ובסיפורי וניגוני בשירי

דדדדממממוווותתתתלה ה ורבקה יצחק של הענקית
בטיפוס החלו וה לחיקוי, דוגמא
האלקות... להכרת המובילה בדר למעלה

ולהבהירווווככככאאאא לרגע לעצור חייבי אנו
אחת: נקודה

עולמו.בבבבששששששששהההה את הקב"ה ברא ימי
כל נבראו אלו ימי בששה
,ומכול העולמות. שבכל הברואי
היהודי. היא ביותר המופלאה הבריאה

הקצוותייייההההוווודדדדיייי,,,, משני המורכב יצור הוא
מעפר עשוי גופו ביותר. המנוגדי
ממש! ממעל אלוקה חלק היא נפשו ואילו

אצלווווההההחחחחללללקקקק רק נמצא הזה אלוקה
בלבד! היהודי,

מדרגותווווההההננננהההה,,,, חמש ישנ (גכידוע,

כלליות), וג שמהפרטיות
וה היהודי, של נשמתו (מלמטהמשתלשלת

אצילות,למעלה): בריאה, יצירה, עשיה,
נשמתו את מקבל שנולד יהודי וכל ועתיק.
הללו. מדרגות מהחמש מקו שהוא מאיזה

ולקבלוווועעעעבבבבוווודדדדתתתתוווו לזכות היא היהודי של
לנשמתו חדשי חלקי
שנולד מי ולדוגמא: שמעליו, מהעולמות
בכח עליו, העשיה, מעול נשמה ע
היצירה, מעול לנשמה לזכות עבודתו,

הלאה... 6וכ

יותר... ונרחיב

ההההככככררררחחחחיייי ששששללללבבבב ממממדדדדררררגגגגוווותתתת חחחחדדדדרררר

מדרגהככככששששייייההההוווודדדדיייי שהיא באיזו נמצא
נמצא הוא אזי, רוחנית,

עניי אי הרע ליצר נפשית. במנוחה
מעצמו הוא וא בו, להלח מיוחד

בספר יוסף6. לז)וילקט רבי(עמוד להגה"ק

זיע"א אשלג הלוי ליב יהודה

רבי הגה"ק זכה אשר הפעמים באחת הובא:

של בצילו להסתופף מזלאטשוב מיכל יחיאל

הקדוש, טוב שם הבעל הימים שבעת אור מרן

הקדוש: טוב שם הבעל לו אמר

ז

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



  
     



היהודי לחיי נצרכת הזו והידיעה הבאה.
לנשימה... אויר 7כמו

בביתוווווממממככככייייוווו גדלו ועשיו שיעקב
שהעבודה בבית יצחק, של

לאהרוחנית ה לרגע, הפסיקה לא
ורגע רגע ובכל ,השמרי על נחו

שזכו בזמ לדרגה. מדרגה התעלו
בשמחה, קצת היו חדשה למדרגה
הלאה המשיכו ה כ אחר מיד א
החלו שוב ,וש הבאה, למדרגה לטפס

הנסיונות...

הילדות...ווווככככ ימי עליה חלפו

ללללעעעעששששייייוווו ייייעעעעקקקקבבבב בבבביייי ההההההההבבבבדדדדלללל

השניבבבבככככלללל הראשונות)אות השני 13)

יעקב בי הבדל ניכר היה לא
תורה, לתלמוד יחד הלכו שניה לעשיו.
שעמדו הנסיונות ע התמודדו ושניה

המדרגות'. ב'חדר מול

,,,,כלאאאא השתנתה 13 לגיל כשהגיעו
התמונה.

הזמעעעעששששייייוווו כל וחשב: בשדה לבדו ישב
זהו! !מאבקי הזמ כל נסיונות,
אני כחלהתמודד! עוד לי אי התעייפתי!
שטחיי חיי לחיות והול הכל עוזב

...ורדודי

עווווללללעעעעווווממממתתתתוווו,,,, התמודד הוא שג יעקב,
החליט: ,ומאבקי קשיי אות
נשאר אני שיעבור, מה עלי 'יעבור
חיי לחיות רוצה אני בישיבה!
לעלות שזוכי חיי ,אמיתיי

ה'!'... האדו פני את ולהיראות

עוווווזזזזהההה ויהי עריה לגו" שנאמר:
דה אי ציד ידע ויעקב8אי 

"אהלי יב  כז)...אי כה, (בראשית 

שנה...ווווככככ חמישי עליה חלפו

ולחדדווווללללפפפפנננניייי לעצור עלינו שנמשי
ההבנה... את יותר

וזה זיע"א7. מברסלב נחמן רבי הגה"ק לשון

ה): אות כה תורה קמא מוהר"ן, (ליקוטי

נדמהובזה שפתאום הרבה, החסידים טועין

זה אין ובאמת ה', מעבודת שנפלו להם

ממדרגה לעלות שצריכין מחמת רק כלל, נפילה

מחדש ומתגברין מתעוררין ואז למדרגה,

והבלבוליםוהדמיונות שהםהתאוות הקליפות,

צריכין כן על כנ"ל, והמניעות והמחשבות

ולשבר ולהכניע לחזור מחדש פעם בכל להתגבר

ומדרגה מדרגה שבכל וכו' והמניעות הקליפות

כלל! נפילה זה אין באמת אבל מחדש,

לעשיו אך8. ועצומיםמאוד... גדולים מוחין היה

כדי בהם להשתמש הצליח לא הוא

מהוגן, איש היה בהכרתו עשיו לבו! את להאיר

הבלתי שהתאוה עד - בולמוס' ש'תפסו עד אבל

בידיה... שדוד נפל הוא ואז, הגיעה, מרוסנת

  
     



מי יהיה לא החטא את יחפש לא
אותו. שיסית

,,,,מהמדרגהאאאא לצאת מנסה שיהודי בשעה
חייב הוא הבאה, למדרגה ולטפס שלו
היצר ,וש המדרגות', 'חדר דר לעבור
'מה  לו! מחכי הטומאה כחות וכל הרע
שישכח !?להתקד לעצמו?! חושב הוא

לו'! נית לא אנחנו מזה!

נחמווווזזזזהההה רבי הגה"ק של לשונו
זיע"א מוהר",מברסלב (ליקוטי

ב): אות כה תורה שבכלקמא 'ודע
ומדרגה, מדרגה ובכל ועול עול

הקליפות ה וה דמיונות... ש יש
הקדושה, את וסובבי לפרי, הקודמי
"כיתה עיר "סביב בבחינת:

ט). יב, ממממממממדדדדררררגגגגהההה(תהלי ננננעעעעתתתתקקקק ווווככככששששאאאאדדדד
אאאאללללוווו דדדדרררר לללליייילללל ללללוווו צצצצרררריייי אאאאזזזז ללללממממדדדדררררגגגגהההה,,,,
ההההקקקקדדדדווווששששהההה.... אאאאלללל ללללההההגגגגייייעעעע ככככדדדדיייי ההההדדדדממממייייווווננננוווותתתת,,,,
ננננתתתתעעעעוווורררררררריייי אאאאזזזזיייי ללללההההממממדדדדררררגגגגהההה,,,, ככככששששעעעעווווללללהההה וווותתתתייייככככ
אאאאוווותתתתוווו.... ווווממממססססבבבבבבבביייי ששששבבבבממממדדדדררררגגגגהההה,,,, ההההקקקקללללייייפפפפוווותתתת
,,,,אאאאוווותתתת ווווללללששששבבבברררר אאאאוווותתתת ללללההההככככננננייייעעעע ווווצצצצרררריייי

ממממקקקקללללייייפפפפוווותתתת'...'...'...'... ההההממממקקקקוווו אאאאוווותתתתוווו ווווללללטטטטההההרררר

ההוכחהווווננננממממצצצצאאאא,,,, היא הנסיונות שהתגברות
לכבישת בדרכו המדרגהשהאד

רבי'רבי אביך אביך? מיהו אתה יודע יחיאל!

מאוד, נמוכה נשמה עם נולד יצחק

באותו ממנה נמוכה היתה ולא שכמעט נשמה

זכה העצומה ויגיעתו עבודתו ידי ועל דור

יוחאי'! בר שמעון רבי של לדרגתו

זכהואמרו שבזכותה שהעבודה הצדיקים

'עבודת היא שזכה למה יצחק רבי

על להקב"ה להודות היתה שדרכו ההודאה',

עמו! שעושה מה כל

עוד: ונרחיב

שליט"אכתב עדס יעקב רבי המקובל הגאון

התורה מסודות א-ב),בקונטרס ענף (פ"א

ה הנפש,וז"ל: חלק את רק לו שיש האדם זה נה

זוכה אשר האלקי התענוג גודל יודע היה אם

לחושהאישאשרקנהאתחלקהרוחהיהעושה

חלק את לקנות כדי בעולם ששייך מאמץ כל

מלהתאמץהרוח, מתעצלים אדם שבני והסיבה

מבין אינו נפש, רק לאדם שכשיש מפני הוא בזה,

זה דרך על וכן רוח, גם כשיש מרגישים איך כלל

הבחינות. בשאר והלאה לנשמה מרוח

האלוהמשמעות מהדברים שיש המעשית

פעמים שהרבה היא: השם לעבודת

יותר הרבה להתאמץ יכול שהוא מרגיש האדם

שהוא ממה המצוות, ובקיום התורה בלימוד

מפני זה, את עושה אינו אבל בפועל, מתאמץ

לאיזה עוד, יתאמץ שאם הבנתו לפי חשבון שעושה

לו ונראה מצבו. יהיה ומה להגיע, הוא יכול דרגה

להשקיע קטן הפרש כזה בשביל מסוגל שאינו

גדולה טעות באמת אבל גדולים. כך כל מאמצים

עם השם, בעבודת הרבה יתאמץ שאם מפני בידו,

לעיל, הנזכרים הנשמה בחלקי לתוספת יזכה הזמן

עצום, בהפרש דרגתו תעלה זו תוספת ידי ועל

להגיע שיכול לעצמו לתאר בכלל יכול אינו שכיום

לתענוגים יזכה וגם חזקות, עוצמות לכאלו

בכלל יודע אינו שכיום גבוהים מאוד רוחניים

היה מהם, יודע היה ואם בעולם, קיימים שהם

בהם. לזכות כדי הכל לעשות מוכן

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



  
     



היהודי לחיי נצרכת הזו והידיעה הבאה.
לנשימה... אויר 7כמו

בביתוווווממממככככייייוווו גדלו ועשיו שיעקב
שהעבודה בבית יצחק, של

לאהרוחנית ה לרגע, הפסיקה לא
ורגע רגע ובכל ,השמרי על נחו

שזכו בזמ לדרגה. מדרגה התעלו
בשמחה, קצת היו חדשה למדרגה
הלאה המשיכו ה כ אחר מיד א
החלו שוב ,וש הבאה, למדרגה לטפס

הנסיונות...

הילדות...ווווככככ ימי עליה חלפו

ללללעעעעששששייייוווו ייייעעעעקקקקבבבב בבבביייי ההההההההבבבבדדדדלללל

השניבבבבככככלללל הראשונות)אות השני 13)

יעקב בי הבדל ניכר היה לא
תורה, לתלמוד יחד הלכו שניה לעשיו.
שעמדו הנסיונות ע התמודדו ושניה

המדרגות'. ב'חדר מול

,,,,כלאאאא השתנתה 13 לגיל כשהגיעו
התמונה.

הזמעעעעששששייייוווו כל וחשב: בשדה לבדו ישב
זהו! !מאבקי הזמ כל נסיונות,
אני כחלהתמודד! עוד לי אי התעייפתי!
שטחיי חיי לחיות והול הכל עוזב

...ורדודי

עווווללללעעעעווווממממתתתתוווו,,,, התמודד הוא שג יעקב,
החליט: ,ומאבקי קשיי אות
נשאר אני שיעבור, מה עלי 'יעבור
חיי לחיות רוצה אני בישיבה!
לעלות שזוכי חיי ,אמיתיי

ה'!'... האדו פני את ולהיראות

עוווווזזזזהההה ויהי עריה לגו" שנאמר:
דה אי ציד ידע ויעקב8אי 

"אהלי יב  כז)...אי כה, (בראשית 

שנה...ווווככככ חמישי עליה חלפו

ולחדדווווללללפפפפנננניייי לעצור עלינו שנמשי
ההבנה... את יותר

וזה זיע"א7. מברסלב נחמן רבי הגה"ק לשון

ה): אות כה תורה קמא מוהר"ן, (ליקוטי

נדמהובזה שפתאום הרבה, החסידים טועין

זה אין ובאמת ה', מעבודת שנפלו להם

ממדרגה לעלות שצריכין מחמת רק כלל, נפילה

מחדש ומתגברין מתעוררין ואז למדרגה,

והבלבוליםוהדמיונות שהםהתאוות הקליפות,

צריכין כן על כנ"ל, והמניעות והמחשבות

ולשבר ולהכניע לחזור מחדש פעם בכל להתגבר

ומדרגה מדרגה שבכל וכו' והמניעות הקליפות

כלל! נפילה זה אין באמת אבל מחדש,

לעשיו אך8. ועצומיםמאוד... גדולים מוחין היה

כדי בהם להשתמש הצליח לא הוא

מהוגן, איש היה בהכרתו עשיו לבו! את להאיר

הבלתי שהתאוה עד - בולמוס' ש'תפסו עד אבל

בידיה... שדוד נפל הוא ואז, הגיעה, מרוסנת

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



  
    



ההההננננפפפפייייללללהההה בבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת ההההחחחחררררדדדדהההה

שלאאאאיייי נפשו חוית והשגה הבנה לנו
הוא מדוע מביני אנו אי עשיו,
ושית להוריו ניגש לא הוא מדוע התייאש,

בקשייו. 9אות

יחזורממממהההה לא כבר והגלגל היה, שהיה
מוטל שעלינו מכיו ,א אחורה.
לדעת: עלינו שכאלו, מנפילות להיזהר

מדרגככככ שבי יתבר ברצונו העלה
להתמודד האד יצטר למדרגה

נסיונות ונסיונותיו),ע אחד והנה(כל

קושי, עוד ישנו שבנסיו הקושי מלבד
עצמו מהנסיו קשה יותר א הוא ואולי

...מהכשלו החרדה והוא

ונרחיב:

מסתלקיבבבבששששעעעעהההה אזי בנסיו עומד שיהודי
והשכלתו, חכמתו והואממנו

גופו. ע רק נשאר

שניווווההההננננהההה,,,, להתמיד שזוכי ידי על
בעבודת התורה, בלימוד ארוכות
של בריותיו ע חסד ובעשיית התפילה,

'נפלהוא בפשיטות: והשיב הדמעות את קינח

חושש אני ונעלם. מהחולצה כפתור לי

אמא'. מתחת פנימה שם נדחף שהוא

עכשיו'מה 'וכי - המשפחה בני שאלו אתך'?

האמא?!' תחת ועוד כפתור, לחפש הזמן

שוהאך כפתור הרי יש, 'מה השיב: הוא

מאוד).קופיקע' קטן אמו(מטבע של הכבוד

קופיקע... אפילו שוה היה לא

הרשע...אוי, עשיו תלמידי

יאוש הרב9. הגאון כתב וכך כניעה! פירושו

שליט"א קלוגר צבי (יחודאברהם

רל), עמוד וז"ל:ההתבודדות

נכנעיש להיות ונסיבותהחייםמביאותאתהאדם

מתוך שאינה בהשלמה אותו, הפוקד הגורל עם

אפשרות אין ברירה. מחוסר אלא הלב הסכמת

קהה איפוא נעשה המצב, פני את לשנות בידו

רצונו. נגד עליו הנכפה עם חיות בחוסר בחושיו,

בדרכימאמין מפקפק אינו מאמינים, בן הוא

שהכל ברור יודע העליונה. ההנהגה

בבריאה שאין מבין ולטובה. פרט, כל בהשגחה,

קרוא לכתחילה, הכל אלא בדיעבד של מצב

מתרחשים שבו המדוייק ובמקום באופן מראש

המאורע, עליו קשה זה, כל עם אך הדברים.

שיעלם כבר, שיתחלף ומשתוקק מייחל

בידי העולם ומנוהל יעשה, מה שבא. כלעומת

בלי יתברך, עיניו כראות בברואיו העושה בורא

שיהיה. מעדיף הנברא שהיה במה להתחשב

עמוקאינו מלהרהר מתרחק שמח. ואינו בוכה

על להתייצב כירא ענין, של בגופו מדאי

אינו המציאות, אל נכפף פשר. חסרת תהום סף

ידי על לא גם לשנותה, רצון לעורר מרבה

ממנו שנדרש את ליל אחר יום עושה תפילה.

- ונסתר עמוק במר חייו, את כך וחי לעשות

הבריות על טרוניא רוח, בקוצר לעתים המתפרץ

עייף נעשה זעם. יעבור עד ממתין כעס. ח"ו או

אל נפשו נכנעה העול, עליו כבד החיים, מן

'יאוש'... נקרא - בנפש הזה המצב הסבל.

  
     



גופוולא זיכוך על יעבוד שלא מי כל עשיו. רק

לסיפור יהפך שהוא לכך לגרום ...עלול

מלומז'ה... לקמצן שקרה וכמו

הירושלמיוזה המגיד שסיפרו כפי הסיפור דבר

זיע"א שבדרון שלום -רבי בראשית (להגיד,

שליט"א): אריאל אריה יעקב הרב לגאון ,198 עמוד

לפניובלומז'ה הלך ששמו יהודי התגורר

גדול, עשיר היה קמצן אותו כקמצן.

היהקרוע, שלבושו הגיעהקמצנותו כך כדי עד אך

העיר. עניי כלבוש סחבות במלבושי והתהלך

מיוחדות:סיפרו עובדות שתי בעיר עליו

'בעלכשבתו לה חיפש הוא לפרקה הגיעה

חיטט כלשונו. מופלג' חכם תלמיד

החתן את להשיג במטרה הישיבה ספסלי בין

החיפושים באחד חכם. תלמיד בחור - הנכסף

התעקשותו שסיבת ממכריו לפלוני גילה הוא

בחורי כלל 'שבדרך כיון כך: כל חשוב שידוך על

וגם עני גם - יהיה הוא ואם עניים, הם ישיבה

ממני ידרוש שלא בוודאי - אמיתי חכם תלמיד

לפני לא - לאחריה ולא לפניה לא רבות,

יום'... היום בחיי כך אחר ולא כנדוניא החתונה

החתונההוא כרצונו. הזיווג את מצא

החתונות ככל רבה, בצניעות התקיימה

קל במועט, הסתפקות של תקופות באותן

הבזוי... הקמצן של בתו בחתונת וחומר

חלהחלפו האברך, וחתנו מועטות שנים

רופאי ליצלן. רחמנא מעיים בסתימת

התייעצו הם מזור. לו מצאו לא לומז'ה העיר

שם - לווינא לנסוע לו להורות והחליטו ביניהם

שביכולתו מעיים ניתוח של אפשרות קיימת

כסף בסכום כרוך היה הניתוח חייו. את להציל

היהאתהסכוםהדרוש. לא שלאברך וכמובן נכבד

הכסףהחתן, את לבקש העז לא עצמו, החולה

אחדים היו לכן העשיר, מחותנו

הקורה, לעובי להיכנס הקהילותשניסו מעסקני

השווע לב על לנקוש החם)רלהשתדל (החותן,

בהוצאות. שישתתף מהקמצן לבקש היקר,

אופן.הוא בשום הסכים לא

החלוכשהימים לא הקמוצות וידיו חלפו

הגאון גם לענין נרתם להיפתח,

רב אז שהיה שמח' ה'אור בעל שמחה מאיר רבי

החותן של לביתו הגיע הוא בלומז'ה.

חתנך האישי, חתנך 'עבור נדירה בהשתדלות

הועיל. ללא אך מוות'. סף על מאוד החולה שלך!

-בסופו חתנו - חכם תלמיד האברך דבר של

המחלה. יסורי מתוך עולמו לבית הסתלק נפטר.

רבתרבותי, היתה הצעיר האברך של ְַָָהלויה

היום לשיחת והיתה המשתתפים,

עוצמת בגלל רק לא ארוכה, תקופה בלומז'ה

אחר: משהו בגלל דוקא אלא האסון,

ובכהבדמעותהשווער המיטה ּבּלויהאחרי ְַָָפסע

לצידו הילכו המשתתפים שליש...

מהכסף הפוגות: ללא בכה בכה, הוא פה. פעורי

קשה לו היה מהחתן להיפרד, היה יכול לא הוא

תמרורים... בכי בכה והוא להיפרד, מאוד

ולאלמה הקמצנות את תשליך בוכה, אתה

יכול... לא הוא אבל לבכיות? תזדקק

בעיר:עוד סיפרו

עלכשמתה שהשכיבוה לאחר אשתו,

כרגיל, סביבה דולקים ונרות הארץ

ולפתע המנוחה, סביב המשפחה בני התאספו

הבן דאבוה')התכופף 'כרעא תחתיה(שהיה ומישש

ושוב... שוב

עלשאלו האי? 'מאי בפליאה הנוכחים אותו

מתחת הללו המישושים ולמה מה

הארץ'? על הנפטרת האם

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



  
    



ההההננננפפפפייייללללהההה בבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת ההההחחחחררררדדדדהההה

שלאאאאיייי נפשו חוית והשגה הבנה לנו
הוא מדוע מביני אנו אי עשיו,
ושית להוריו ניגש לא הוא מדוע התייאש,

בקשייו. 9אות

יחזורממממהההה לא כבר והגלגל היה, שהיה
מוטל שעלינו מכיו ,א אחורה.
לדעת: עלינו שכאלו, מנפילות להיזהר

מדרגככככ שבי יתבר ברצונו העלה
להתמודד האד יצטר למדרגה

נסיונות ונסיונותיו),ע אחד והנה(כל

קושי, עוד ישנו שבנסיו הקושי מלבד
עצמו מהנסיו קשה יותר א הוא ואולי

...מהכשלו החרדה והוא

ונרחיב:

מסתלקיבבבבששששעעעעהההה אזי בנסיו עומד שיהודי
והשכלתו, חכמתו והואממנו

גופו. ע רק נשאר

שניווווההההננננהההה,,,, להתמיד שזוכי ידי על
בעבודת התורה, בלימוד ארוכות
של בריותיו ע חסד ובעשיית התפילה,

'נפלהוא בפשיטות: והשיב הדמעות את קינח

חושש אני ונעלם. מהחולצה כפתור לי

אמא'. מתחת פנימה שם נדחף שהוא

עכשיו'מה 'וכי - המשפחה בני שאלו אתך'?

האמא?!' תחת ועוד כפתור, לחפש הזמן

שוהאך כפתור הרי יש, 'מה השיב: הוא

מאוד).קופיקע' קטן אמו(מטבע של הכבוד

קופיקע... אפילו שוה היה לא

הרשע...אוי, עשיו תלמידי

יאוש הרב9. הגאון כתב וכך כניעה! פירושו

שליט"א קלוגר צבי (יחודאברהם

רל), עמוד וז"ל:ההתבודדות

נכנעיש להיות ונסיבותהחייםמביאותאתהאדם

מתוך שאינה בהשלמה אותו, הפוקד הגורל עם

אפשרות אין ברירה. מחוסר אלא הלב הסכמת

קהה איפוא נעשה המצב, פני את לשנות בידו

רצונו. נגד עליו הנכפה עם חיות בחוסר בחושיו,

בדרכימאמין מפקפק אינו מאמינים, בן הוא

שהכל ברור יודע העליונה. ההנהגה

בבריאה שאין מבין ולטובה. פרט, כל בהשגחה,

קרוא לכתחילה, הכל אלא בדיעבד של מצב

מתרחשים שבו המדוייק ובמקום באופן מראש

המאורע, עליו קשה זה, כל עם אך הדברים.

שיעלם כבר, שיתחלף ומשתוקק מייחל

בידי העולם ומנוהל יעשה, מה שבא. כלעומת

בלי יתברך, עיניו כראות בברואיו העושה בורא

שיהיה. מעדיף הנברא שהיה במה להתחשב

עמוקאינו מלהרהר מתרחק שמח. ואינו בוכה

על להתייצב כירא ענין, של בגופו מדאי

אינו המציאות, אל נכפף פשר. חסרת תהום סף

ידי על לא גם לשנותה, רצון לעורר מרבה

ממנו שנדרש את ליל אחר יום עושה תפילה.

- ונסתר עמוק במר חייו, את כך וחי לעשות

הבריות על טרוניא רוח, בקוצר לעתים המתפרץ

עייף נעשה זעם. יעבור עד ממתין כעס. ח"ו או

אל נפשו נכנעה העול, עליו כבד החיים, מן

'יאוש'... נקרא - בנפש הזה המצב הסבל.

ז

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



  
    



עביות עדיי מלא שהוא עצמו רואה
וכל ,גדולי ובלבולי והרהורי וגשמיות
הש בעבודת לעשות רוצה שהוא מה
אותו. מניחי אי שבקדושה, דבר איזה

יתברווווננננדדדדממממהההה הש אי כאילו לו
רוצה ואי כלל, עליו מסתכל
שהוא רואה שהוא מחמת בעבודתו, כלל
לפניו ומתנפל ומתחנ פע בכל צועק
פי על וא בעבודתו, שיעזרהו יתבר
כ על מאוד. מאוד רחוק הוא עדיי כ
מסתכל יתבר הש אי כאילו לו נדמה
הוא כי כלל, אליו פונה ואי כלל עליו

כלל. בו רוצה אי אאאאללללההההיתבר ככככלללל עעעעלללל הההה
ללללחחחחזזזזקקקק גגגגדדדדוווולללל,,,, ההההתתתתחחחחזזזזקקקקוווותתתת צצצצרררריייי בבבבזזזזהההה ווווככככייייווווצצצצאאאא
עעעעלללל ללללההההססססתתתתככככלללל ווווללללבבבבלללליייי ממממאאאאוווודדדד,,,, ממממאאאאוווודדדד עעעעצצצצממממוווו

ככככלללללללל זזזזהההה ההתרחקות....ככככלללל כל באמת כי
כנ"ל. התקרבות כולו רק הוא

כאשרווווככככלללל ,הצדיקי כל על עבר הנ"ל
,לה שנדמה בפירוש, מפיה שמענו
אליה ופונה מסתכל אי יתבר שהש
שה רב, זמ שזה שראו מחמת כלל,
עבודת ועובדי ועושי ויגעי מבקשי
מאוד רחוקי ה ועדיי ,יתבר הש

ממממאאאאוווודדדדמאוד, עעעעצצצצממממ ממממחחחחזזזזקקקקיייי ההההייייוווו ללללאאאא וווואאאאייייללללוווו
בבבבממממקקקקווווממממ ננננששששאאאארררריייי ההההייייוווו זזזזהההה,,,, עעעעלללל ללללההההססססתתתתככככלללל ללללבבבבלללליייי

ששששזזזזככככוווו.... ללללממממהההה זזזזווווככככיייי ההההייייוווו ווווללללאאאא ,,,,ההההרררראאאאששששוווו

ואחוזווווההההככככלללללללל,,,, מאוד, ואמ חזק אחי, אהובי
קיי לישאר הכחות בכל עצמ
על כלל תסתכל ואל תחוש ואל ,בעבודת

בזה. כיוצא או הנ"ל ררררחחחחווווקקקקכל אאאאתתתתהההה וווואאאא

ששששאאאאתתתתהההה ,,,,לללל ווווננננדדדדממממהההה ,,,,ייייתתתתבבבברררר ממממממממננננוווו ממממאאאאוווודדדד ממממאאאאוווודדדד
,,,,ייייתתתתבבבברררר ננננגגגגדדדדוווו ממממממממשששש ששששעעעעהההה בבבבככככלללל כלפפפפווווגגגג ע

מגוש שהוא כזה שאיש תדע, זה כנגד זה
מנתק שהוא ותנועה תנועה כל ,כ כל
להש ופונה גשמיותו מ מעט מעט עצמו
מאוד, מאוד ויקרה גדולה היא יתבר
נעתק שהוא מאוד, קטנה נקודה ואפילו
כמה בזה ר הוא ,יתבר אליו מגשמיותו
,עליוני בעולמות פרסאות אלפי וכמה
הצדיק של המעשה מ היטב תבי כאשר
כמובא וכו', העצבות מאוד עליו שהתגבר
עצמו ויחזק מאוד ישמח זה ועל אצלנו.
מאוד. מאוד מזיק עצבות כי תמיד, בשמחה

ליכנסוווודדדדעעעע,,,, רוצה כשאד שתיכ
היא תיכ אזי ,יתבר בעבודתו
חס עצבות, לו כשיש גדולה עבירה

אחרא' סטרא היא 'עצבות כי ,זוהרושלו)

ע"א), עא ד אותה.נח שונא יתבר והש

ווווצצצצרררריייי,הש בעבודת גדול עקש להיות
דהיינו מקומו, את להניח לבלי
א א שהתחיל, עבודתו מקצת מעט
כי היטב, זה דבר וזכור מה. עליו יעבור
קצת כשתתחיל מאוד, לזה תצטר

.הש גגגגדדדדווווללללבעבודת עעעעקקקקששששננננוווותתתת צצצצרררריייי ככככיייי
ללללאאאאחחחחווווזזזז ,,,,וווואאאאממממיייי חחחחזזזזקקקק ללללההההייייוווותתתת ממממאאאאוווודדדד ממממאאאאוווודדדד

עעעעווווממממדדדדוווו,,,, עעעעלללל ללללעעעעממממוווודדדד מפיליעעעעצצצצממממוווו,,,, א א
לפעמי כי .פע בכל ,ושלו חס אותו,
כידוע, ,הש מעבודת אחד שמפילי יש
ששששללללוווו,,,, אאאאתתתת ללללעעעעששששוווותתתת עעעעללללייייוווו ככככ פפפפיייי עעעעלללל אאאא
וווואאאאלללל ,,,,ההההשששש בבבבעעעעבבבבוווודדדדתתתת ששששייייווווככככלללל ממממהההה ללללעעעעששששוווותתתת

  
    



הגו על אלקי אור יורד אזי  הקב"ה
עד ונפלא, נורא בזיכו אותו ומזכ

ברע! מואס מעצמו שהגו

לראותההההגגגגוווו מסוגל לא כבר מעצמו
סולד מעצמו הגו אסורות, מראות

וכבוד. אוכל ,מכס

לעמוד.ווווממממממממייייללללאאאא,,,, לו קל נסיו בשעת

,,,,ללללזזזזההההאאאא ששששזזזזווווככככיייי מזוכ),ללללפפפפנננניייי לגו)

ההההייייאאאא ההההננננססססייייוווו בבבבששששעעעעתתתת ההההההההתתתתממממוווודדדדדדדדוווותתתת
ממממררררגגגגיייישששש ווווההההאאאאדדדד ממממססססתתתתללללקקקק,,,, ההההששששככככלללל קקקקששששהההה....
דדדדבבבברררר ששששוווו ממממווווצצצצאאאא ללללאאאא ההההוווואאאא ררררייייקקקקננננוווותתתת,,,, בבבבתתתתווווככככוווו

בבבבוווו............ ללללההההייייאאאאחחחחזזזז ממממממממששששיייי

לחצי,ווווההההההההתתתתממממוווודדדדדדדדוווותתתת אצלו יוצרת
הרע היצר אחד מצד
...האברי את מרתיח ,הד את מבעיר
מתחנ שבתוכו אלוקה החלק שני, ומצד

תחטא!... אל לו: ובוכה

בנסיו,ווווההההייייהההה לעמוד הצליח והוא
חלקו. ואשרי אשריו

,,,,הצליחאאאא לא הוא אזיא נכשל, והוא ,
והיא חדשה, תחושה אצלו מתגלית

 'חרדה'! הנקראת:

הקב"הההההוווואאאא של אהבתו מהפסד חושש
הפסיד שהוא חושש הוא אליו,
,השני כל לעצמו סיגל אשר כל את
מוחו כלי שהתקלקלו חושש הוא
הוא מעוות, הכל יתפוס הוא ומעתה

חושש...

ומצמיתה...ווווההההחחחחררררדדדדהההה קשה היא הזו,

לזכותווווככככלללל פע אי שמתכנ מי
חדשה מדרגה שהיא לאיזו
חייב שהוא לדעת חייב ברוחניות,
בחרדה ל'היתקע' לו ואסור להתחזק

הזו...

............ההההדדדדרררר ההההייייאאאא ככככ

זיע"א,ככככתתתתבבבב מברסלב נחמ רבי הגה"ק
הש,10וז"ל: בעבודת נכנס כשאד

לו ונדמה התרחקות. לו שמראי הדר אזי
מניחי ואי מלמעלה, אותו שמרחיקי
ובאמת ,הש לעבודת ליכנס כלל אותו
התקרבות. כולו רק הוא ההתרחקות כל

לבליווווצצצצרררריייי מאוד מאוד גדול התחזקות
,ושלו חס בדעתו, ליפול
,ושני ימי וכמה כמה שעוברי כשרואה
בשביל גדולות ביגיעות מתייגע שהוא
ולא מאוד, רחוק הוא ועדיי ,הש עבודות
כי הקדושה. לשערי ליכנס כלל התחיל

ליקוטי מח).מוהר"ן10. תורה (תניינא,

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



  
    



עביות עדיי מלא שהוא עצמו רואה
וכל ,גדולי ובלבולי והרהורי וגשמיות
הש בעבודת לעשות רוצה שהוא מה
אותו. מניחי אי שבקדושה, דבר איזה

יתברווווננננדדדדממממהההה הש אי כאילו לו
רוצה ואי כלל, עליו מסתכל
שהוא רואה שהוא מחמת בעבודתו, כלל
לפניו ומתנפל ומתחנ פע בכל צועק
פי על וא בעבודתו, שיעזרהו יתבר
כ על מאוד. מאוד רחוק הוא עדיי כ
מסתכל יתבר הש אי כאילו לו נדמה
הוא כי כלל, אליו פונה ואי כלל עליו

כלל. בו רוצה אי אאאאללללההההיתבר ככככלללל עעעעלללל הההה
ללללחחחחזזזזקקקק גגגגדדדדוווולללל,,,, ההההתתתתחחחחזזזזקקקקוווותתתת צצצצרררריייי בבבבזזזזהההה ווווככככייייווווצצצצאאאא
עעעעלללל ללללההההססססתתתתככככלללל ווווללללבבבבלללליייי ממממאאאאוווודדדד,,,, ממממאאאאוווודדדד עעעעצצצצממממוווו

ככככלללללללל זזזזהההה ההתרחקות....ככככלללל כל באמת כי
כנ"ל. התקרבות כולו רק הוא

כאשרווווככככלללל ,הצדיקי כל על עבר הנ"ל
,לה שנדמה בפירוש, מפיה שמענו
אליה ופונה מסתכל אי יתבר שהש
שה רב, זמ שזה שראו מחמת כלל,
עבודת ועובדי ועושי ויגעי מבקשי
מאוד רחוקי ה ועדיי ,יתבר הש

ממממאאאאוווודדדדמאוד, עעעעצצצצממממ ממממחחחחזזזזקקקקיייי ההההייייוווו ללללאאאא וווואאאאייייללללוווו
בבבבממממקקקקווווממממ ננננששששאאאארררריייי ההההייייוווו זזזזהההה,,,, עעעעלללל ללללההההססססתתתתככככלללל ללללבבבבלללליייי

ששששזזזזככככוווו.... ללללממממהההה זזזזווווככככיייי ההההייייוווו ווווללללאאאא ,,,,ההההרררראאאאששששוווו

ואחוזווווההההככככלללללללל,,,, מאוד, ואמ חזק אחי, אהובי
קיי לישאר הכחות בכל עצמ
על כלל תסתכל ואל תחוש ואל ,בעבודת

בזה. כיוצא או הנ"ל ררררחחחחווווקקקקכל אאאאתתתתהההה וווואאאא

ששששאאאאתתתתהההה ,,,,לללל ווווננננדדדדממממהההה ,,,,ייייתתתתבבבברררר ממממממממננננוווו ממממאאאאוווודדדד ממממאאאאוווודדדד
,,,,ייייתתתתבבבברררר ננננגגגגדדדדוווו ממממממממשששש ששששעעעעהההה בבבבככככלללל כלפפפפווווגגגג ע

מגוש שהוא כזה שאיש תדע, זה כנגד זה
מנתק שהוא ותנועה תנועה כל ,כ כל
להש ופונה גשמיותו מ מעט מעט עצמו
מאוד, מאוד ויקרה גדולה היא יתבר
נעתק שהוא מאוד, קטנה נקודה ואפילו
כמה בזה ר הוא ,יתבר אליו מגשמיותו
,עליוני בעולמות פרסאות אלפי וכמה
הצדיק של המעשה מ היטב תבי כאשר
כמובא וכו', העצבות מאוד עליו שהתגבר
עצמו ויחזק מאוד ישמח זה ועל אצלנו.
מאוד. מאוד מזיק עצבות כי תמיד, בשמחה

ליכנסוווודדדדעעעע,,,, רוצה כשאד שתיכ
היא תיכ אזי ,יתבר בעבודתו
חס עצבות, לו כשיש גדולה עבירה

אחרא' סטרא היא 'עצבות כי ,זוהרושלו)

ע"א), עא ד אותה.נח שונא יתבר והש

ווווצצצצרררריייי,הש בעבודת גדול עקש להיות
דהיינו מקומו, את להניח לבלי
א א שהתחיל, עבודתו מקצת מעט
כי היטב, זה דבר וזכור מה. עליו יעבור
קצת כשתתחיל מאוד, לזה תצטר

.הש גגגגדדדדווווללללבעבודת עעעעקקקקששששננננוווותתתת צצצצרררריייי ככככיייי
ללללאאאאחחחחווווזזזז ,,,,וווואאאאממממיייי חחחחזזזזקקקק ללללההההייייוווותתתת ממממאאאאוווודדדד ממממאאאאוווודדדד

עעעעווווממממדדדדוווו,,,, עעעעלללל ללללעעעעממממוווודדדד מפיליעעעעצצצצממממוווו,,,, א א
לפעמי כי .פע בכל ,ושלו חס אותו,
כידוע, ,הש מעבודת אחד שמפילי יש
ששששללללוווו,,,, אאאאתתתת ללללעעעעששששוווותתתת עעעעללללייייוווו ככככ פפפפיייי עעעעלללל אאאא
וווואאאאלללל ,,,,ההההשששש בבבבעעעעבבבבוווודדדדתתתת ששששייייווווככככלללל ממממהההה ללללעעעעששששוווותתתת

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



  
    



וכהיווווזזזזהההה יצחק זק י "ויהי שנאמר:
מראת" א)...עיניו כז, 12(בראשית 

החדשהוווואאאאזזזז,,,, מדרגתו את שקיבל אחרי
להמשי הזמ הגיע שעתה החליט
שפע ,לעול ונורא עצו שפע
...נצחי ולנצח דורות לדורי שיתקיי
בהכנה להתכונ החל הוא כ ולצור

רבתי...

כ ווווככככ:"הרמב ב אברה רבי 13תב

ובי''''דדדדעעעע בינו הקשר היא האד נשמת כי
נשמת ה' "נר שנאמר: כמו בוראו,

"כז).אד כ, נשמת(משלי כי ספק ואי
א ההשראה, את המקבלת היא הנביא

ואפילו האד נשמת כי ספק נשמתאי

חייו. ימי כל בגופו ווווממממההההייייוווותתתתהההההנביאתלויה
ההההגגגגוווו ההההייייחחחחללללשששש עעעע תתתתייייחחחחללללשששש בבבבגגגגוווופפפפוווו תתתתללללווווייייהההה
עגמת ע ותעג חלותו, ע ותחלה

המזג... עליצות בשוב ותעלו מזגו,

ששששההההוווואאאאווווללללפפפפייייככככ ממממיייי ששששייייתתתתננננבבבבאאאא ייייתתתתככככ ללללאאאא
חחחחררררוווושששש אאאאוווו ננננפפפפשששש עעעעגגגגוווו אאאאוווו חחחחווווללללהההה
תתתתקקקקללללתתתתוווו ממממממממננננוווו תתתתווווססססרררר אאאאששששרררר עעעעדדדד דדדדאאאאגגגגהההה

ווווששששממממחחחחתתתתהההה............ ללללההההררררחחחחבבבבתתתתהההה ההההננננפפפפשששש וווותתתתחחחחזזזזוווורררר

אתוווובבבבששששעעעעהההה להשפיע אבינו יצחק שרצה
הרגיש ,לעול הזה העליו השפע
'ויהי שנאמר: וכמו אתו, איננו כבר שגופו
ואי  מראות' עיניו ותכהי יצחק זק כי
נחלשו כ ראותו כח שנחלש כש כי ספק
הלא ומעיינ החושי ומקור חושיו, שאר

כך מרדומסק12. שלמה רבי הגה"ק פירש

שלמה תפארת בספרו (תולדותזיע"א

יצחק'), זקן כי 'ויהי הכתובד"ה אמר דהנה וז"ל:

יצחק" זקן כי "ויהי א),בזה: כז, וענין(בראשית

והאר"י הקדוש בזוהר מבואר 'זקן' שם תואר

אריך הזקן עולם בחינת על מרמז כי ז"ל

רחמים. מלא זקן בחינת שהוא אנפין

נתעלווהנה צדקתם ידי על הקדושים האבות

בחינה שהוא ההוא הזקן עולם לבחינת

עליונים האורות הנה ולכך מאצילות, גבוה

ידיהם על ויורדים בוקעים היו האלו הגבוהים

בעבור לכן העינים, בראיית היא הארה ובחינת

לראות יכלו לא בהם נגנז שהיה האור גדלות

להם היה כי הזה, עולם בענייני כלל ולהסתכל

כן כי לעזרה, חוץ הקדוש דבר המוציא כמו זה

חז"ל אמרו יב.)הנה גנזו(חגיגה הראשון האור 'כי

הגדול האור כי פירוש לבוא', לעתיד לצדיקים

שהם לבוא העתידים הצדיקים בתוך נגנז ההוא

שלהם הגדול האור ניתן ולא דאתכסיא, מעלמא

עליהם היורדים הגדולים האורות כי להתגלות

לכך הזה, בעולם לבוש בלי להיות יכולים אינם

לבלתי להצדיקים הזה בעולם גניזה בבחינת הם

יכול היה לא כן על אשר חלילה, לפסול הוציאם

הזה. בעולם כלל לראות הגדול אורו מרוב יצחק

הםוזה עיניו', ותכהין יצחק זקן 'כי פירוש

עולם גשמיות בענייני להסתכל בשר עיני

גלוי היה באמת אבל לראות, יכול לא הזה

מחמת ויותר יותר הרוחני באור לראות עינים

בתוכו... הגנוז האור

בספרו ה13. לעובדי הפרישות).המספיק על (בפרק

  
    



....ווווששששללללוווו חחחחסססס ללללגגגגממממרררריייי,,,, ללללייייפפפפוווולללל עעעעצצצצממממוווו כיייייננננייייחחחח
והבלבולי והירידות הנפילות אלו 11כל

,בה לעבור בהכרח צריכי בזה וכיוצא

וג הקדושה, בשערי שנכנסי קוד
זה... בכל עברו האמיתיי הצדיקי

השבוע...ווווננננממממששששיייי פרשת את ללמוד

דדדדווווררררוווותתתת ללללדדדדוווורררריייי ההההממממששששככככהההה

אבינובבבבממממשששש יצחק עבד ארוכות שני
סמו ואז, הקדושה. עבודתו את
לנשמה זכה הוא ,123ה הולדתו ליו

מהמדרגה נשמה קיבל הוא חדשה,
פרצו והיא 'זק' הנקראת העליונה

דאצילות'. אנפי ארי'

בשיעור יצחקשמ11. הרב המקובל הגאון סר

שליט"א ויראתשפ"ב),גינזבורג נפלאות, כך:(עלון אמר

לוכל שיש יודע עמוק שמתבונן יהודי

אדם אצל מרוסנות. בלתי עוצמות

הפנימיות העוצמות בתכלית, מתוקן שאיננו

בתת שלו, מודע הלא בתוך מפלצת כמו הן

תתגלה. הזאת המפלצת אם ואבוי ואוי מודע,

גבורה, של נפשי כח הזמן כל צריך הוא לכן

את לרסן כדי יצרו', את הכובש גבור? 'איזהו

קוראים האלה לעוצמות האלה. העוצמות

הרע. יצר

פצצהבשניה כמו כחהרסני, להתפרץ יכול אחת

והכללי. האישי העולם, כל את שהורסת אטומית

-כל שבתוכו מהמפלצת פוחד בטבעו, אחד,

מודע אחד כל לא תתפרץ. פתאום שמא

כדי אחד. כל אצל קיים הוא אבל הזה, לפחד

את מחזיק האדם תתפרץ לא שהמפלצת

משהו... מחזיק הזקן, את מחזיק - עצמו

-כל לבן סדין על שחור כתם שאני מרגיש אחד

מרוסנות הבלתי מהעוצמות פוחד אחד כל

שלו... סופיות מהאין שלו,

אחרות: ובמילים

כחותעל הנפש, של המודע ברמת השטח פני

לנצלם ועליו - ומוגבלים מדודים האדם

ומועיל. נכון באופן

הלאאמנם, בתהומות השטח, לפני מתחת

סופיות אין עוצמות אחד לכל יש מודע,

נסתרים, הללו הכחות בשגרה, מרוסנות. ובלתי

אך והמתוקנת, המהוגנת לחזות מתחת נשמרים

והאדם החוצה לפרוץ מאיימים הם לעתים

במודע לכן, יצרו'. את הכובש 'גבור להיות נדרש

מפחד - מעצמו מפחד אדם כל במודע, שלא או

שבו... התוהו כחות של הרסנית מהתפרצות

התורהולצורך את הקב"ה לנו העניק כך

כח לנו נתן הוא ידן ועל והמצוות,

תורה, של בכלים הזו העוצמה כל את להכניס

שכתב וכמו שלו. המיוחדים תורה בחידושי

כו):התניא סימן הקודש, (אגרת

חכמה'וכל תעלומות לגלות יוכל ישראל איש

הן(לגלות) בהלכות הן חדש שכל ולחדש

שורש בחינת כפי בנסתר הן בנגלה הן באגדות

בהעלאת להשליםנשמתו בדבר ומחוייב נשמתו

כנודע'. ולגורלה לחלקה שנפלו הניצוצות כל

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



  
    



וכהיווווזזזזהההה יצחק זק י "ויהי שנאמר:
מראת" א)...עיניו כז, 12(בראשית 

החדשהוווואאאאזזזז,,,, מדרגתו את שקיבל אחרי
להמשי הזמ הגיע שעתה החליט
שפע ,לעול ונורא עצו שפע
...נצחי ולנצח דורות לדורי שיתקיי
בהכנה להתכונ החל הוא כ ולצור

רבתי...

כ ווווככככ:"הרמב ב אברה רבי 13תב

ובי''''דדדדעעעע בינו הקשר היא האד נשמת כי
נשמת ה' "נר שנאמר: כמו בוראו,

"כז).אד כ, נשמת(משלי כי ספק ואי
א ההשראה, את המקבלת היא הנביא

ואפילו האד נשמת כי ספק נשמתאי

חייו. ימי כל בגופו ווווממממההההייייוווותתתתהההההנביאתלויה
ההההגגגגוווו ההההייייחחחחללללשששש עעעע תתתתייייחחחחללללשששש בבבבגגגגוווופפפפוווו תתתתללללווווייייהההה
עגמת ע ותעג חלותו, ע ותחלה

המזג... עליצות בשוב ותעלו מזגו,

ששששההההוווואאאאווווללללפפפפייייככככ ממממיייי ששששייייתתתתננננבבבבאאאא ייייתתתתככככ ללללאאאא
חחחחררררוווושששש אאאאוווו ננננפפפפשששש עעעעגגגגוווו אאאאוווו חחחחווווללללהההה
תתתתקקקקללללתתתתוווו ממממממממננננוווו תתתתווווססססרררר אאאאששששרררר עעעעדדדד דדדדאאאאגגגגהההה

ווווששששממממחחחחתתתתהההה............ ללללההההררררחחחחבבבבתתתתהההה ההההננננפפפפשששש וווותתתתחחחחזזזזוווורררר

אתוווובבבבששששעעעעהההה להשפיע אבינו יצחק שרצה
הרגיש ,לעול הזה העליו השפע
'ויהי שנאמר: וכמו אתו, איננו כבר שגופו
ואי  מראות' עיניו ותכהי יצחק זק כי
נחלשו כ ראותו כח שנחלש כש כי ספק
הלא ומעיינ החושי ומקור חושיו, שאר

כך מרדומסק12. שלמה רבי הגה"ק פירש

שלמה תפארת בספרו (תולדותזיע"א

יצחק'), זקן כי 'ויהי הכתובד"ה אמר דהנה וז"ל:

יצחק" זקן כי "ויהי א),בזה: כז, וענין(בראשית

והאר"י הקדוש בזוהר מבואר 'זקן' שם תואר

אריך הזקן עולם בחינת על מרמז כי ז"ל

רחמים. מלא זקן בחינת שהוא אנפין

נתעלווהנה צדקתם ידי על הקדושים האבות

בחינה שהוא ההוא הזקן עולם לבחינת

עליונים האורות הנה ולכך מאצילות, גבוה

ידיהם על ויורדים בוקעים היו האלו הגבוהים

בעבור לכן העינים, בראיית היא הארה ובחינת
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בספרו ה13. לעובדי הפרישות).המספיק על (בפרק

ז

מוקדש לעילוי נשמת משון דדשוב בן ציון ז''ל ולעילוי נשמת זבדגו בן זגיה ז''ל 
ולהבדיל להצלחת דוד בן טהון הי"ו
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ושוב', רצוא 'החיות עני שמעתי ממורי
קדוש, ממקו שחוצבה אחר הנשמה כי
מחצבתה, מקו אל תמיד שתתלהב ראוי
סיבבה לכ ממציאות, תתבטל ופ
,חומריי ענייני כ ג שתעשה בחומר
וכיוצא, ומת ומשא ושתיה אכילה כמו
,יתבר ה' בעבודת תמיד תתלהב שלא
הנשמה... ע הגו וקיו תיקו בסוד

שלוווופפפפייייררררוווושששש נשמתו :הקדושי דבריה
 ממעל אלוקה 'חלק היא היהודי
כוספת תמיד היא ,שכ ומכיו ממש',
,העול הגבלות מכל לצאת ומשתוקקת
הטבע, חוקי כל את ולהרוס לפרו
אחד! למיהוי  יתבר ביחודו ולהתכלל

אאאא,ימי יארי לא הוא ,כ יחיה האד א
בעולמות למעלה תתדבק נשמתו
למטה... מוטל ישאר וגופו  העליוני

'רצוא'... נקרא וזה

,,,,לאכולהקב"הווווללללככככ אד כל הצרי
ובאותו ולהתפנות, לישו ולשתות,
כפי  האלו בדברי מתעסק שהוא זמ
מתיישבת נשמתו אזי,  ההלכה גדרי

'ושוב'... נקרא וזה בו...

הואווווררררקקקק יכול ,כ לחיות זוכה כשאד
:וסימנ לתורה, ''''תתתתווווררררהההה''''לזכות
ווווששששוווובבבב'!'!'!'! ''''ררררצצצצוווואאאא גגגגייייממממטטטטררררייייאאאא

יותר: 18ונרחיב

יומיתממממררררווווצצצצתתתת היו והתמודדות החיי
נפשית. לשחיקה גורמי

לבד,והשחיקה להתרפאות אמורה לא הזו
החושי קהי ,הזמ שעובר וככל

הרצונות... ונחלשי

חמשהווווההההקקקקבבבב""""הההה,,,, לו ברא ,האד בורא
,ייייששששתתתתממממששששחושי ההההאאאאדדדד וווואאאא

,,,,עעעעררררוווו ההההששששווווללללחחחח ווווללללפפפפיייי בבבבההההייייתתתתרררר הואבבבבהההה
כחותיו. את יד על לחדש יוכל

הנפשככככלללל חלוש אד יש וצרכיו. אד
לאכול צרי הוא נפשו לחזק וכדי
יפה. בגד ללבוש או ערב, מאכל איזה
כדי הזו הפעולה את עושה הוא וא
להמשי כח לו ויהיה נפשו שתתחזק
מצוה. מקיי הוא הרי  ה' בעבודת

הקב"הוווובבבבאאאאוווופפפפ העניק ,הע לכל כללי,
עלינו וציוה השבת, יו את
נקיה. ובכסות ומשתה במאכל לכבדו

במאכלווווצצצצרררריייי הכוונה תהיה שלא
שיבחר עד לבד להנאה ובמשתה

התורהבעל17. על טוב יא).שם אות נח (פרשת

והקבלהראה18. הכתב ב),בספר כג, מקלנבורג(ויקרא צבי יעקב רבי זיע"א.להגה"ק

  
      



פי ועל בו. תלויה שהנשמה הלב הוא
ידע גופו ננננששששממממתתתתוווו(יצחק)תשישות ככככיייי

ששששווווננננהההה בבבבממממצצצצבבבב ששששעעעעהההה אאאאוווותתתתהההה ננננממממצצצצאאאאתתתת ההההאאאאצצצצייייללללהההה
............ככככ ללללפפפפנננניייי ווווררררווווווווחחחחתתתתהההה ששששממממחחחחתתתתהההה ממממממממצצצצבבבב

לנשמתוווווההההבבבביייי כח שיהיה שכדי
צרי הוא נבואי שפע להמשי

גופו... ע נפשו את לחבר

ווווללללככככאלפי ב' שנת ,ניס י"ד  פסח (בערב

,(העול לבריאת יצחקקע"א קרא
לו: ואמר בנו לעשיו

שנה,ההההללללייייללללהההה 123 ב אהיה ואני14אני
אבקש ולכ ,לברכ רוצה
אהבתי... כאשר מטעמי לי שתביא
יתאימו אשר מטעמי אוכל וכאשר
כחות לי ויהיו ונפשי גופי יתחברו למזגי,

...אות לבר

אתוווועעעעששששייייוווו,,,, להכי יצא בהתרגשות,
הסעודה...

להתעכבווווללללפפפפנננניייי כא חייבי ,שנמשי
מעט...

ווווששששוווובבבב ררררצצצצוווואאאא  ההההההההצצצצללללחחחחהההה ססססוווודדדד

הדורותההההררררבבבבהההה במהל חכמי תלמידי
המרכבה, מיורדי להיות 15זכו

כ א אלא ,כ על סיפרו מעטי א
הבודדי בי והנה, .מהשמי נצטוו
,עיניה ראו אשר את לתאר שנצטוו
הוא ספרו ובתחילת הנביא. יחזקאל היה
וכשהגיע העליונה. המרכבה את תיאר

"והחת כתב: הקודש, חיות לתיאור
הזק" מראה וב יד).רצא א, (יחזקאל 

פירושו:וווועעעעלללל כ הפשט מוציאות16דר'
למעלה הנטוי הרקיע מתחת ראש
אות ומכניסות וחוזרות ,מראשיה
ושיבה כריצה במהירות, השכינה ממורא

הבזק'. מפי היוצא להב של

בט"ו רש"י14. לשון וזה יצחק. נולד (שמותבניסן

מא): ויהייב, וגו' שנה שלשים מקץ 'ויהי

לא הקץ, שהגיע שכיון מגיד - הזה' היום בעצם

מלאכי באו - בניסן בט"ו עין! כהרף המקום עכבן

לבשרו. אברהם אצל נולדהשרת - בניסן בט"ו

הבתרים.יצחק. בין גזירת נגזרה - בניסן ובט"ו

כל ולטפס15. לעלותממדרגהלמדרגה יכול יהודי

חז"ל אמרו וכך סוף. אין -עד משלי (מדרש

י), לעולםפרשה ומגיע האדם נפטר כאשר לשונו: וזה

למדת'? מה 'בני, הקב"ה: אותו שואל העליון,

ויודעוהנה גדול חכם תלמיד הוא אם

הקב"ה: לו אומר הש"ס, כל את

במרכבה? צפית בתלמוד, ונתעסקת הואיל 'בני

בשעה אלא בעולמי הניה שאין בגאוה? צפית

בדברי ועוסקים יושבים חכמים שתלמידי

המון והוגין ורואין ומביטין מציצין תורה,

הזה. התלמוד

עומד'?...כסא הוא היאך כבודי

כך רש"י16. ושוב).רפירש רצוא ד"ה יג: (חגיגה

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

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



  
     



ללללווווההההטטטט אאאאשששש  צצצצדדדדייייקקקקיייי

אבא,ררררבבבבקקקקהההה לו: ומספרת ליעקב קוראת
שפע מרומי משמי להמשי רוצה
שזה אסור לעשיו! אותו ולהעניק ,עליו
כגבר אזור ,ממ אני מבקשת ,ולכ יקרה!
הברכות! את וקח לאבי והיכנס ,חלצי

ונבהל:ייייעעעעקקקקבבבב אמו, בקשת את שומע
לוהטת... אש זה צדיקי אמא,
התרמית, את יגלה יצחק אולי פוחד ואני
את אקבל שלא רק לא ואז עלי, ויקפיד

קללות. אקבל אלא 20הברכות

לעשות!ואם עליו שמוטל מה זה - מדרגתו זו

פתאוםמי לקפוץ יכול אינו לחומר, שמחובר

מי גם ממדרגתו. למעלה זה נזיר. להיות

עכשיו ועבודתו החומר מן לגמרי התנתק שכבר

להתנהג אינה עבודתו המתקה, - קדושה היא

- הפרישות במדרגת נמצא שכעת מי בנזירות.

בנזירות. לנהוג צריך שאולי זה הוא

ראויהרי האם בחז"ל שהובאו הדעות ששתי

או והואנקראקדוש, נזיר לאדםלהיות לו

מן לשתות לו ראוי ואדרבה חוטא, נקרא שהוא

בשאר הדרך זה על וכן מכך, להינזר ולא היין

מחלוקת, ביניהן אין בעצם - הפרישויות מיני

בעבודתהאדם. שונה במדרגה עוסקת אחת וכל

בענין:נמצא הבחנות שלש שישנן דברינו, לפי

העולם, אנשי כדרך לאכול שרגיל אדם

באבות התנא כדברי לנהוג יתחיל אחת (פ"וובבת

-מ"ד): תשתה' במשורה ומים תאכל במלח 'פת

זאת. לעשות לו ואסור טועה הוא כלל בדרך

אבלואף נכון, במשנה? כך כתוב שהרי

זאת יעשה שאדם כתוב לא במשנה

מהי מלמדנו התנא אחת. בבת למחר מהיום

אדם ההתחלה. זו לא אך התורה', של 'דרכה

מצב לאותו שיגיע עד ולמעט, למעט מתחיל

תשתה'. במשורה ומים תאכל במלח 'פת של

הרי קיצוני, באופן זאת יעשה האדם אם אבל

חוטא. ונקרא ממדרגתו למעלה קופץ שהוא

במלחלעומת פת מדרגת את שעבר אדם זאת

הארץ ועל ומיםבמשורהתשתה תאכל

לחוטא! הוא אף יחשב - כך ינהג אם תישן,

לאמספרים שהקפיד מקוריץ, פינחס רבי על

שלשה גבוהה שאיננה מיטה על לישון

נגד זה הרי התלמידים: אחד אותו שאל טפחים.

תישן'? הארץ 'ועל כתוב: במשנה שהרי המשנה,

המשנה: בלשון לדייק עליך פינחס, רבי לו אמר

לתורה, להגיע הדרך זו תורה', של דרכה היא 'כך

על לישון לו אין - לתורה הגיע שכבר מי אבל

חוטא. נקרא - הארץ על ישן ואם הארץ,

מתחילהפרישות אינו אדם אמצע. היא

ב'תורה מתחיל הוא בפרישות,

הזהירות על ואםהואמדלג זהירות', לידי מביאה

- לפרישות ישר וקופץ הנקיות ועל הזריזות על

ישרים המסילת את שגמר אדם חוטא. נקרא

נפש) בעבודת אלא בלבד, בלימוד לא נמצא(כמובן והוא

- הפרישות כדרגת ויתנהג יחזור אם בקדושה,

חוטא. שהוא הירושלמי דברי נאמרו עליו

אתהרי ששללו אלו חז"ל מאמרי שכל

שנמצא למי נאמרו שהם או הפרישות,

שכבר למי נאמרו שהם או הפרישות, לפני

הפרישות, על חז"ל ומאמרי לקדושה. הגיע

בה. שנמצא למי הפרישות מדרגת על נאמרו

בספר מזלאטשוב20. זלאטשובתורתהמגיד (בית

ל) התיישבעמוד חתונתו לאחר הובא:

  
      



לבד, הערב לכוונת והמשתה המזו מ
אלא להתכבד, רק נאי בגדי וללבוש
את להבריא הנפש את בה להרחיב יכוי
כדי השלימות, אל מציאותו והמש גופו
הגו אברי שה נפשו כחות כלי שישארו

היכולת ותהיה ,להתעסקשלמי בנפשו
השכליות המדות במעלת מונע מבלי
בבגדי וכ הקודש, עבודת אל המביאי
בהירה שתהיה נפשו להרחיב יכוי הנאי
הנפש כי התורה, חכמת לקבל וזכה
עני בהתמדת המחשבה ותעכור תלאה
הגו שילאה כמו ,הכעורי הדברי

שינוח עד הכבידות המלאכות בעשותו
השוה, למזגו ישוב ואז צצצצררררייייככככההההוינפש ככככ

בבבבממממננננווווחחחחתתתת ללללההההתתתתעעעעססססקקקק ככככ גגגג ההההננננפפפפשששש
ששששתתתתססססוווורררר עעעעדדדד ההההננננאאאאיייי עעעענננניייייייינננניייי בבבבעעעעייייוווו ההההחחחחווווששששיייי

ההההאאאאתתתת............ 19ממממממממננננוווו 

פעולהווווננננחחחחזזזזוווורררר,,,, לפעול שרצה יצחק
לחדרו, לעשיו קרא נוראה
שיגרמו מאכלי לו שיכי ממנו וביקש

...הגו ע הנפש לחיבור לו

רבקה,ווווללללממממררררוווותתתת בסתר, היתה שהשיחה
השיחה... את שמעה הקודש, רוח בעלת

מדרגתך! את הכר

חכמינו היה19. לא רז כל אשר הקדושים

שסיבת לנו גילו מהם, מכוסה

יתברך לו שנעשה כדי היתה, העולם בריאת

בתחתונים. דירה

ה'שוב',ואם בחינת הוא שהעיקר מובן, כן

וחפצי הגוף את לקדש שנזכה והיינו

את להפוך זוכים כך ידי על שהרי העולם,

השכינה. להתגלות ראוי למקום העולם

מדרגתו!וזו את להכיר חייב אדם כל אך, התכלית!

ומדרגות! שלבים 'לדלג' אופן בשום לו ואסור

ישריםוכבר מסילת יג)בספר הקשה(פרק

חז"ל: בדברי סתירה מצאנו שלכאורה

אמרושפעם הי"ב):אחת פ"ד קידושין (ירושלמי,

דין' ליתן אדם המקוםעתיד כללפני על

פי על אף ממנו לאכול רצה ולא עיניו שראו מה

יכול והיה לו "וכלשהיהמותר אקרא: ואסמכוה ,

מהם"' אצלתי לא עיני שאלו י).אשר ב, (קהלת

אמרוופעם פרשתאאחת - קדושים פרשת (ספרא,

תהיו"א): ב),"קדושים יט, (ויקרא

אמרו ועוד תהיו. יא.):פרושים 'כל(תענית

מנזיר'. וחומר קל קדוש נקרא בתענית היושב

לא?וצריך או לפרוש צריכים להבין:

האדם!והתשובה של במדרגה תלוי פשוטה:

שוורץוכך איתמר הרב המקובל הגאון כתב

-שליט"א ישרים מסילת אבנה, משכן (בלבבי

תקיח): עמוד ח"ב

ואלוברור 'אלו אלא מחלוקתכפשוטו, אינה שזו

שנזירות ודאי זה חיים'. אלקים דברי

אלקיו "נזר הפסוק: כדברי היא. עליונה מדרגה

ראשו" ז),על ו, מדובר:(במדבר במי שתלוי אלא

עצמואדם על ומקבל לחומר שמקושר

ממדרגתו למעלה שהיא נזירות מדרגת

חוטא! נקרא שהוא הרי -

שהואם כיון ממדרגתו למטה נמצאהדבר א

חוטא. נקרא כן גם הוא - הקדושה במדרגת

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



  
     



ללללווווההההטטטט אאאאשששש  צצצצדדדדייייקקקקיייי

אבא,ררררבבבבקקקקהההה לו: ומספרת ליעקב קוראת
שפע מרומי משמי להמשי רוצה
שזה אסור לעשיו! אותו ולהעניק ,עליו
כגבר אזור ,ממ אני מבקשת ,ולכ יקרה!
הברכות! את וקח לאבי והיכנס ,חלצי

ונבהל:ייייעעעעקקקקבבבב אמו, בקשת את שומע
לוהטת... אש זה צדיקי אמא,
התרמית, את יגלה יצחק אולי פוחד ואני
את אקבל שלא רק לא ואז עלי, ויקפיד

קללות. אקבל אלא 20הברכות

לעשות!ואם עליו שמוטל מה זה - מדרגתו זו

פתאוםמי לקפוץ יכול אינו לחומר, שמחובר

מי גם ממדרגתו. למעלה זה נזיר. להיות

עכשיו ועבודתו החומר מן לגמרי התנתק שכבר

להתנהג אינה עבודתו המתקה, - קדושה היא

- הפרישות במדרגת נמצא שכעת מי בנזירות.

בנזירות. לנהוג צריך שאולי זה הוא

ראויהרי האם בחז"ל שהובאו הדעות ששתי

או והואנקראקדוש, נזיר לאדםלהיות לו

מן לשתות לו ראוי ואדרבה חוטא, נקרא שהוא

בשאר הדרך זה על וכן מכך, להינזר ולא היין

מחלוקת, ביניהן אין בעצם - הפרישויות מיני

בעבודתהאדם. שונה במדרגה עוסקת אחת וכל

בענין:נמצא הבחנות שלש שישנן דברינו, לפי

העולם, אנשי כדרך לאכול שרגיל אדם

באבות התנא כדברי לנהוג יתחיל אחת (פ"וובבת

-מ"ד): תשתה' במשורה ומים תאכל במלח 'פת

זאת. לעשות לו ואסור טועה הוא כלל בדרך

אבלואף נכון, במשנה? כך כתוב שהרי

זאת יעשה שאדם כתוב לא במשנה

מהי מלמדנו התנא אחת. בבת למחר מהיום

אדם ההתחלה. זו לא אך התורה', של 'דרכה

מצב לאותו שיגיע עד ולמעט, למעט מתחיל

תשתה'. במשורה ומים תאכל במלח 'פת של

הרי קיצוני, באופן זאת יעשה האדם אם אבל

חוטא. ונקרא ממדרגתו למעלה קופץ שהוא

במלחלעומת פת מדרגת את שעבר אדם זאת

הארץ ועל ומיםבמשורהתשתה תאכל

לחוטא! הוא אף יחשב - כך ינהג אם תישן,

לאמספרים שהקפיד מקוריץ, פינחס רבי על

שלשה גבוהה שאיננה מיטה על לישון

נגד זה הרי התלמידים: אחד אותו שאל טפחים.

תישן'? הארץ 'ועל כתוב: במשנה שהרי המשנה,

המשנה: בלשון לדייק עליך פינחס, רבי לו אמר

לתורה, להגיע הדרך זו תורה', של דרכה היא 'כך

על לישון לו אין - לתורה הגיע שכבר מי אבל

חוטא. נקרא - הארץ על ישן ואם הארץ,

מתחילהפרישות אינו אדם אמצע. היא

ב'תורה מתחיל הוא בפרישות,

הזהירות על ואםהואמדלג זהירות', לידי מביאה

- לפרישות ישר וקופץ הנקיות ועל הזריזות על

ישרים המסילת את שגמר אדם חוטא. נקרא

נפש) בעבודת אלא בלבד, בלימוד לא נמצא(כמובן והוא

- הפרישות כדרגת ויתנהג יחזור אם בקדושה,

חוטא. שהוא הירושלמי דברי נאמרו עליו

אתהרי ששללו אלו חז"ל מאמרי שכל

שנמצא למי נאמרו שהם או הפרישות,

שכבר למי נאמרו שהם או הפרישות, לפני

הפרישות, על חז"ל ומאמרי לקדושה. הגיע

בה. שנמצא למי הפרישות מדרגת על נאמרו

בספר מזלאטשוב20. זלאטשובתורתהמגיד (בית

ל) התיישבעמוד חתונתו לאחר הובא:

ז

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



  
    



אה?!""""וווואאאאממממרררר מי אביו, יצחק ל 
עו"! בכר נ אני ואמר:

מאד"""""ווווחחחחררררדדדד עד דלה חרדה יצחק 
לאלג)... כז, (בראשית

חנינא,22במדרש:וווואאאאממממררררוווו ברבי חמא רבי אמר
המזבח! גבי על שחרד מחרדה  'מאוד'

מרגליותווווככככתתתתבבבב זילבר דוד חיי רבי הגה"ק
וז"ל: שבפחד23זיע"א, כיו זה ולפי
המזבח גבי העקידה)שעל פרחה(בשעת

גדולה החרדה שהיתה כא שכ כל נשמתו,
נשמתו! שיצאה ודאי יותר,

תחייתווווששששוווובבבב של טע לטעו זכה הוא
!המתי

חרדהווווההההננננהההה,,,, חרד הוא מדוע מבואר לא
נשמתו! שפרחה עד עצומה כזאת

כהנאווווממממצצצצאאאאננננוווו דרב (פיסקאבפסיקתא

הברכה) וזאת  אתלב שביארו
:לשונ וזה החרדה, סיבת

נזדעזעאאאאממממרררר למה פדת, ב אלעזר רבי
מיו שעה? באותה אבינו יצחק

את לבר יצחק שבא שבשעה !הדי
לתרבות שיצא יודע היה ולא עשיו
אביו: את ושואל בא עשיו שהיה רעה,
לאו? או מעשר צריכי ומלח מי
הוא ומלח מי ומה אומר: יצחק והיה
אחת על מעשרות שאר לעשר, רוצה
נזדעזע מעשיו, לו שנתגלו וכיו וכמה?

...הדי מיו

ונרחיב:

לאביו,בבבבאאאאוווותתתתהההה עשיו שנכנס שעה
של מעשיו כל ליצחק התגלו
ב העמדתי?! כזה ב' נחרד. והוא עשיו,

ופושע'?! רשע

שלוווואאאאזזזז,,,, לרגליו מתחת הגיהנ נפתחה
סביבו... ליהטה הגיהנ ואש יצחק...

בווווובבבבאאאאוווותתתתהההה התגרה היצר,(ביצחק)העת
וחלישות חשכות עליו והפיל
עצמו בעיני שנחשב עד וביטול, דעת
את איבד שהוא וסבר נמאס, ונבזה, בזוי

ה ובעול הזה בעול חלקו בא...כל
מת!... הוא הצער ומעוצמת

ממממההההננננפפפפייייללללהההה???? קקקקממממיייי אאאאיייי

עודווווההההננננהההה,,,, יצחק חי הזה המעשה אחרי
הוא אי מבואר ולא שנה, 57

הזו החרדה ע לחיות עשיוהצליח (שהרי

בתמידיות)? להרשיע הוסי

ב).בראשית22. אות סז (פרשה רבה

ע"א).דבר23. פב דף ח"א (תורה ישרים

  
    



הולררררבבבבקקקקהההה ויעקב יעקב, את משכנעת
.עיזי גדיי שני לאמו ומביא עצו 21בפחד

בואררררבבבבקקקקהההה ליעקב: ואמרה לבשל, גמרה
ה ויחד .אות אלה היקר, בני
יצחק. של האוהל פתח עד צועדי
כא עד ליעקב: רבקה אמרה וכשהגיעו
לבד! תסתדר עכשיו ,את לבוא יכולה אני

ואומרייייעעעעקקקקבבבב לאוהל, ונכנס הבד, את מסיט
אהבה: המלא הר בקולו לאביו
בבקשה קו אוכל, ל הבאתי היקר, אבא
לו, מסתדר לא ומשהו שומע, יצחק ואכול.
ני ואמ "הא אומר: הוא ולכ

לא" א עו ני זה כא).האה כז, (בראשית 

אותהמדרשווווממממתתתתאאאארררר סה פרשה רבה (בראשית

רגע,יט) באותו שקרה מה את
'הא ליעקב, יצחק שאמר בשעה וזתו"ד:
רגליו על שותתי מי החלו ני', ואמ
התרכ ולבו יראתו, לרוב יעקב של
חפ אשר הוא ברו הקדוש אכ כשעוה...
שני שלח ליעקב הברכות את להעניק
מימינו האחד ואחזוהו מהשמי מלאכי
רגליו על לעמוד לו וסייעו משמאלו והאחד
ואז לאכול, גמר יצחק אביו... אל ולגשת
ועצומות... גדולות ברכות יעקב את ביר

יצאייייצצצצחחחחקקקק יעקב יעקב, את לבר גמר
הגיע... ועשיו מהאוהל

גגגגדדדדווווללללהההה חחחחררררדדדדהההה ווווייייחחחחררררדדדד

עומד עשיו עשיו עשיו עשיו  יצחק , של לחדרו נכנס 
הגס בקולו וקורא אביו לפני

 נ מיד ויאכל אבי יק" והזדוני:
."נפ ברכי עבר

בבית מזלאטשוב מיכל יחיאל רבי הגה"ק

וקבלה. זוהר כשעתים במשך לומד והיה המדרש,

מופלגיםבאותו למדנים כמה היו מדרש בית

ולכן הדבר. בעיניהם חן מצא שלא

הזדמנות. בכל עליו וצוחקים מלגלגים היו

ולעג. שחוק ממנו לעשות החליטו אחת פעם

אחדמהםקיבצו זהובים, ב' ואספו ביניהםכסף,

מיכל, יחיאל לרבי ובא הכסף את לקח

את מאתי קחו מכם, בבקשה רבי, לו: ואמר

מאוד. חולה היא אשתי כי לפדיון, הזה המטבע

משמשלקח בידו, המטבע את מיכל יחיאל ִרבי

ומשמאל לשמאל מימין ליד, מיד וזרקו בו,

את לשמוע ומחכה עומד והאיש? ברכתו,לימין.

רבי הרים ואז לצחוק... לא מתאפק כשהוא

בקול לו ואמר הטהורות עיניו את מיכל יחיאל

לעזור! יכול איני עצב:

בשחוקהאיש פרצו והם להם, וסיפר לחבריו, חזר

החדש ה'בבא' על לעג, ובדברי מתגלגל

עוד לחלוטין! בריאה היא אשתו שהרי להם, שצמח

סערה כרוח פרץ האיש אותו של ובנו צוחקים, הם

אמאלבית מהר, בוא אבא לאביו: ואמר המדרש

נפטרה לביתו, וכשהגיע רץ האבא התעלפה!

חכמים!!! בכבוד היזהרו - אוי אשתו!...

וזה אות21. סה (פרשה רבה הבראשית לשון

ובוכה! וכפוף אנוס - לאמו' וּיבא ויקח 'וילך ֵַָטו):

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



  
    



אה?!""""וווואאאאממממרררר מי אביו, יצחק ל 
עו"! בכר נ אני ואמר:

מאד"""""ווווחחחחררררדדדד עד דלה חרדה יצחק 
לאלג)... כז, (בראשית

חנינא,22במדרש:וווואאאאממממררררוווו ברבי חמא רבי אמר
המזבח! גבי על שחרד מחרדה  'מאוד'

מרגליותווווככככתתתתבבבב זילבר דוד חיי רבי הגה"ק
וז"ל: שבפחד23זיע"א, כיו זה ולפי
המזבח גבי העקידה)שעל פרחה(בשעת

גדולה החרדה שהיתה כא שכ כל נשמתו,
נשמתו! שיצאה ודאי יותר,

תחייתווווששששוווובבבב של טע לטעו זכה הוא
!המתי

חרדהווווההההננננהההה,,,, חרד הוא מדוע מבואר לא
נשמתו! שפרחה עד עצומה כזאת

כהנאווווממממצצצצאאאאננננוווו דרב (פיסקאבפסיקתא

הברכה) וזאת  אתלב שביארו
:לשונ וזה החרדה, סיבת

נזדעזעאאאאממממרררר למה פדת, ב אלעזר רבי
מיו שעה? באותה אבינו יצחק

את לבר יצחק שבא שבשעה !הדי
לתרבות שיצא יודע היה ולא עשיו
אביו: את ושואל בא עשיו שהיה רעה,
לאו? או מעשר צריכי ומלח מי
הוא ומלח מי ומה אומר: יצחק והיה
אחת על מעשרות שאר לעשר, רוצה
נזדעזע מעשיו, לו שנתגלו וכיו וכמה?

...הדי מיו

ונרחיב:

לאביו,בבבבאאאאוווותתתתהההה עשיו שנכנס שעה
של מעשיו כל ליצחק התגלו
ב העמדתי?! כזה ב' נחרד. והוא עשיו,

ופושע'?! רשע

שלוווואאאאזזזז,,,, לרגליו מתחת הגיהנ נפתחה
סביבו... ליהטה הגיהנ ואש יצחק...

בווווובבבבאאאאוווותתתתהההה התגרה היצר,(ביצחק)העת
וחלישות חשכות עליו והפיל
עצמו בעיני שנחשב עד וביטול, דעת
את איבד שהוא וסבר נמאס, ונבזה, בזוי

ה ובעול הזה בעול חלקו בא...כל
מת!... הוא הצער ומעוצמת

ממממההההננננפפפפייייללללהההה???? קקקקממממיייי אאאאיייי

עודווווההההננננהההה,,,, יצחק חי הזה המעשה אחרי
הוא אי מבואר ולא שנה, 57

הזו החרדה ע לחיות עשיוהצליח (שהרי

בתמידיות)? להרשיע הוסי

ב).בראשית22. אות סז (פרשה רבה

ע"א).דבר23. פב דף ח"א (תורה ישרים

ז

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



  
    



לענייןכשניסה, האישי, סיפורו כדי תוך

הודעתי אמונתם, בעיקרי אותי

'אתה לשמוע. מוכן שאינני משמעית חד לו

של בחיוך אותי שאל עליך?' שאשפיע פוחד

רוצה לא פשוט 'אני לו, אמרתי 'לא', מנצחים.

הזאת'. הטומאה עם שלי האזנים את לטמא

בכעס'למה חצי לעברי הטיח כך?', אתהמדבר

לשוחח יכולים איננו 'מדוע בעלבון. חצי

תרבות?' בני כשני ואמונות דעות על ולהתווכח

'ואפילו'משום לו, השבתי זרה', עבודה שעל

'יהרג אצלנו: נאמר שלה, אבק על

באזני אפילו שידבק מוכן ואינני יעבור', ַואל

הזאת'. מהטומאה אבק

עםניסיתי, הדיבור את להרחיב זאת, לעומת

שבהם הדרכים על פעילותו, על יוסי

לחלוב לי חשוב היה מישראל. צעירים על משפיע

ל'פעילים' להעביר שאוכל מידע פיסת כל ממנו

הזאת. הנוראה במגיפה המטפלים הגורמים וליתר

למלכודת. נפל לא טיפש, היה שלא יוסי, אולם

שנפלטו משמעותיים, כך כל לא מידע לרסיסי פרט

נזהר 'הצלחותיו', על התרברבותו כדי תוך מפיו

שלהם. פעולה ודרכי ומקומות סודות לחשוף שלא

למגם במהלך שעותנסיונותי, מארבע עלה

בו לעורר ולנסות נשמתו אל לדבר הטיסה,

ההפתעה פרי. נשאו לא - היהודית' 'הנקודה את

לי', 'תגיד שלו: מהכיוון דוקא לבסוף באה

שלכם'? הרבי עם להיפגש יכול אני 'האם שאל,

- אעזהאמת איך - אחד מצד התלבטתי.

אל לגשת מורמוני למסיונר יד לתת

איזו - שני מצד שם? יאמר מה יודע ומי הקודש

ובפרט לרבי, לגשת מיהודי למנוע לי יש זכות

עליו? לפעול שעשוי היחיד הסיכוי שזה שיתכן

ראשון',לבסוף 'בימי השניה. המחשבה הכריעה

דולרים מחלק 'הרבי לו, לצדקהאמרתי

לך להמתין מוכן אני אליו. לגשת יכול אחד וכל

אחד: דבר אותך מזהיר אני אבל שנקבע, במקום

ליד שלך השטויות עם הפה את לפתוח תעז שלא

תקבל תיגש, ויכוחים. לנהל לא ובוודאי הרבי

זה'. וזהו וברכה, דולר

נפגשנוביום בצהרים, אחת בשעה ראשון,

'קינגסטון של כמוסכםבתחנתהסאבווי

ששמרתי במקום מיד השתלבנו עוועניו'.

לדולרים. הארוך בתור מועד מבעוד

מיד'אני בשחצנות יוסי הכריז מורמוני',

מאחוריו, שעמדתי ואני, לרבי, כשניגש

בושה מרוב עצמי את לקבור איפה ידעתי לא

אותו. שהבאתי על וחרטה

לויהודי','אתה ונתן מיד הרבי אותו קטע

דולר. עוד

להוציא'אבל' הספיק בטרם אך יוסי, ממשיך

אותו קוטע הרבי מפיו, נוספת מילה

ואומר: דולר עוד לו נותן בחייםשוב, 'הצלחה

הסביבה'. על ובהשפעה יהודיים

המשיכההרב','כבוד אך שוב, יוסי מנסה

אחד בסיוע גרונר הרב של הנמרצת

הראיה, משדה אותו מוציאה בסביבה, הבחורים

דולר מקבל הרבי, מול עומד עצמי מוצא ואני

חב"ד', הכפר 'עבור נוסף דולר והצלחה', ל'ברכה

טובות'. ל'בשורות חריג, שלישי, דולר ו...

אותוכשיצאתי ופגשתי לרחוב, החוצה,

'התנפלתי' בכניסה, לי ממתין

שלאתפתח לי 'הבטחת בכעס. עםעליו אתהפה

ברתיחה בו הטחתי הרבי', ליד שלך השטויות

בהתגרות: לי משיב הוא ואילו אמיתית.

סבלנות'. יותר יש שלכם שלרבי 'חשבתי

עניתי'אם - כמוך' למשומד גם סבלנות לו היתה לא

הרבי לברכה. זוכה היית לא - ברתחה עדיין ִלו,
עכשיו, עצמות. של לגל לך, כראוי אותך, הופך היה

שהרבי מה לקיים הגון לפחות תהיה בברכה שזכית

היהודיים'. בחיים 'הצלחה לך: אמר

  
    



ידעווווההההעעעענננניייי השלו עליו אבינו שיצחק
עבודת של הגדול הסוד את

ייייההההוווודדדדייייה'. ללללההההררררחחחחייייקקקק ייייככככוווולללל ללללאאאא אאאאחחחחדדדד אאאא''''
ממממבבבבוווורררראאאאוווו'!'!'!'!

מהקב"ה,ננננששששממממתתתתוווו חלק היא יהודי של
כולה! הבריאה מכל גבוהה יותר והיא

ווווגגגגשרפי ,מלאכי יבואו א
מדת תתגלה א ואפילו ונשמות,
אתה ליהודי: ויאמרו  בעצמה הדי

 סיכוי! שו ל אי אבוד!

הללו!ששששיייידדדדעעעע,,,, לדיבורי כיסוי שאי

יכולייייההההוווודדדדיייי רוצה)לא הוא א להתנתק(ג
!יתבר אחרי24מה' ג וממילא,

כמו מחובר נשאר עדיי הוא החטא,
וישבר יכנע לא הוא וא החטא! לפני
הוא כחותיו, בכל ה' את לעבוד וימשי

המעלות! לכל דבר של בסופו יזכה

אתווווללללככככ אבינו ליצחק שהראו הג
לא הוא מתחתיו, פתוחה הגיהנ
מה' אותי לנתק אפשר אי ואמר: נשבר,

ובענין הלפרין24. דוב אהרן הרב הגאון סיפר זה

146),שליט"א עמוד ח"א מעוון, השיב וז"ל:(ורבים

בנמלאולם 'דלתא' טרמינל של הנוסעים

עד מלא היה סיטי', לייק 'סיט התעופה

השנה לתחילת הסמוכים הימים מקום. אפס

ה'קרצמך' חופשת ימי החדשה, (כינויהאזרחית

הידוע), הנוצרי למילחג ימיםמתאימים בדיוק אינם

לנסות ומבקש בטוח מראשבמקום הצטייד שלא

החלטתי זאת, למרות ביי'. ב'סטנד מזלו את

להפסיד, מה לי היה לא הכל, אחרי סיכון. לקחת

שהוא באיזה הלילה את לבלות האפשרות מול

- יוטה מדינת של המורמונים בעיר מלון בית

הממתינים בתור הצפופה העמידה את העדפתי

לעלות הסיכוי כי מראש ידעתי אם גם בטרמינל,

במיוחד. גבוה אינו יורק, לניו הטיסההקרובה על

שננעלהברגע לפני ספורות שניות האחרון,

אאלץ כי בטוח הייתי כשכבר הטיסה,

שמעתי יורק, לניו לטוס כדי למחר עד לחכות

פנוי אחד מקום 'יש ברמקול. מוכרז שמי את

לדלפק: כשניגשתי הדיילת לי הודיעה במטוס',

הדלתות'. את שסוגרים לפני מיד 'רוץ

בהפתעה,'ערב אותי, ,מברך אדוני' טוב,

בטרם עוד למושב, שכני צחה, בעברית

'ערב הבטיחות. חגורת את להדק הספקתי

עצמי לבין ביני תוהה בנימוס, משיב אני טוב',

בטיסה אותי שהושיבה העליונה ההשגחה על

ישראלי. שכן ליד הזאת, והארוכה הדחוסה

אני'גם אנג'לס?' מלוס מגיע כמוני, אתה,

מכאן, בא אני שכני, לי עונה 'לא', שואל.

ממשיך אני עבודה?' 'ענייני סיטי'. לייק מ'סיט

לא', 'דוקא סקרן. ישראלי כל כמו להתעניין

בזוית משונה חיוך חצי עם השכן לי עונה

מתרחב היסוס, של שניות כמה וכעבור הפה.

המורמונית'. בכנסיה פעיל 'אני החיוך,

כךיוסי, היה, למושב, שכני עצמו שכינה כפי

שניצודו הראשונות מהנפשות לי, הסתבר

הכנסיה שליחי ידי על השמונים שנות בתחילת

הארץ, ברחבי ארסם את שנעצו המורמונית

יוסי, עם שיחתי לפני גם ידעתי, בירושלים. במיוחד

אחרת כנסיה מכל המורמונים את שמייחד מה כי

להעביר חבריה, של במעלה הראשונה המשימה זו

עד שיערתי ולא ידעתי לא אולם יהודים. דתם על

בכך. הצליחו לאסוננו, כמה, עד שיחה, לאותה

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



  
    



לענייןכשניסה, האישי, סיפורו כדי תוך

הודעתי אמונתם, בעיקרי אותי

'אתה לשמוע. מוכן שאינני משמעית חד לו

של בחיוך אותי שאל עליך?' שאשפיע פוחד

רוצה לא פשוט 'אני לו, אמרתי 'לא', מנצחים.

הזאת'. הטומאה עם שלי האזנים את לטמא

בכעס'למה חצי לעברי הטיח כך?', אתהמדבר

לשוחח יכולים איננו 'מדוע בעלבון. חצי

תרבות?' בני כשני ואמונות דעות על ולהתווכח

'ואפילו'משום לו, השבתי זרה', עבודה שעל

'יהרג אצלנו: נאמר שלה, אבק על

באזני אפילו שידבק מוכן ואינני יעבור', ַואל

הזאת'. מהטומאה אבק

עםניסיתי, הדיבור את להרחיב זאת, לעומת

שבהם הדרכים על פעילותו, על יוסי

לחלוב לי חשוב היה מישראל. צעירים על משפיע

ל'פעילים' להעביר שאוכל מידע פיסת כל ממנו

הזאת. הנוראה במגיפה המטפלים הגורמים וליתר

למלכודת. נפל לא טיפש, היה שלא יוסי, אולם

שנפלטו משמעותיים, כך כל לא מידע לרסיסי פרט

נזהר 'הצלחותיו', על התרברבותו כדי תוך מפיו

שלהם. פעולה ודרכי ומקומות סודות לחשוף שלא

למגם במהלך שעותנסיונותי, מארבע עלה

בו לעורר ולנסות נשמתו אל לדבר הטיסה,

ההפתעה פרי. נשאו לא - היהודית' 'הנקודה את

לי', 'תגיד שלו: מהכיוון דוקא לבסוף באה

שלכם'? הרבי עם להיפגש יכול אני 'האם שאל,

- אעזהאמת איך - אחד מצד התלבטתי.

אל לגשת מורמוני למסיונר יד לתת

איזו - שני מצד שם? יאמר מה יודע ומי הקודש

ובפרט לרבי, לגשת מיהודי למנוע לי יש זכות

עליו? לפעול שעשוי היחיד הסיכוי שזה שיתכן

ראשון',לבסוף 'בימי השניה. המחשבה הכריעה

דולרים מחלק 'הרבי לו, לצדקהאמרתי

לך להמתין מוכן אני אליו. לגשת יכול אחד וכל

אחד: דבר אותך מזהיר אני אבל שנקבע, במקום

ליד שלך השטויות עם הפה את לפתוח תעז שלא

תקבל תיגש, ויכוחים. לנהל לא ובוודאי הרבי

זה'. וזהו וברכה, דולר

נפגשנוביום בצהרים, אחת בשעה ראשון,

'קינגסטון של כמוסכםבתחנתהסאבווי

ששמרתי במקום מיד השתלבנו עוועניו'.

לדולרים. הארוך בתור מועד מבעוד

מיד'אני בשחצנות יוסי הכריז מורמוני',

מאחוריו, שעמדתי ואני, לרבי, כשניגש

בושה מרוב עצמי את לקבור איפה ידעתי לא

אותו. שהבאתי על וחרטה

לויהודי','אתה ונתן מיד הרבי אותו קטע

דולר. עוד

להוציא'אבל' הספיק בטרם אך יוסי, ממשיך

אותו קוטע הרבי מפיו, נוספת מילה

ואומר: דולר עוד לו נותן בחייםשוב, 'הצלחה

הסביבה'. על ובהשפעה יהודיים

המשיכההרב','כבוד אך שוב, יוסי מנסה

אחד בסיוע גרונר הרב של הנמרצת

הראיה, משדה אותו מוציאה בסביבה, הבחורים

דולר מקבל הרבי, מול עומד עצמי מוצא ואני

חב"ד', הכפר 'עבור נוסף דולר והצלחה', ל'ברכה

טובות'. ל'בשורות חריג, שלישי, דולר ו...

אותוכשיצאתי ופגשתי לרחוב, החוצה,

'התנפלתי' בכניסה, לי ממתין

שלאתפתח לי 'הבטחת בכעס. עםעליו אתהפה

ברתיחה בו הטחתי הרבי', ליד שלך השטויות

בהתגרות: לי משיב הוא ואילו אמיתית.

סבלנות'. יותר יש שלכם שלרבי 'חשבתי

עניתי'אם - כמוך' למשומד גם סבלנות לו היתה לא

הרבי לברכה. זוכה היית לא - ברתחה עדיין ִלו,
עכשיו, עצמות. של לגל לך, כראוי אותך, הופך היה

שהרבי מה לקיים הגון לפחות תהיה בברכה שזכית

היהודיים'. בחיים 'הצלחה לך: אמר

ז

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



  
      



ווווככככ:האד לבני בנוגע ג ממש הדבר
,לאד לו יש עליה של זמני רק לא
צפוי אד כל ירידה. של זמני ג א כי
חייו במש פעמי וכמה כמה לעבור
שגורמת רוחנית שלכת תקופת מעי
בלימוד והשמחה החשק את ממנו להיר
לו קשה פתאו ה', ובעבודת התורה
נכשל הוא פתאו בתפילה, להתרכז
והתחרות, הקנאה השנאה, הכעס, במדת
מאלו גרועי ,אחרי בדברי א ואולי

בהרבה.

אאאאווווללללצרי להתייאש. לו אסור אז ג
ולצפות ובסבלנות באיפוק לנהוג
פריחה של חדשה לתקופה ולייחל
של העכורה בביצה לשקוע אסור רוחנית.
זקו לעמוד כארי, להתגבר אלא הנפילה,
מחדש. שוב ולהתחיל הרגלי שתי על

רבי הגה"ק זעק בזה כיוצא נחמועל
זיע"א תורהמברסלב תניינא ,"מוהר (ליקוטי

כלל'.עח) בעול יאוש שו אי' ואמר:
אמר נחמ שכשרבי זיע"א, נת רבי ומעיד
'בכח :אמר יאוש', שו אי' התיבות את
כדי מאוד, ונורא נפלא ובעמקות גדול

לדורות, ואחד אחד לכל ולרמז להורות
.'בעול אופ בשו יתייאש שלא

בכלוווועעעעייייקקקקרררר להשתדל הוא העיקרי
כל אחיזה לאחוז שבעול מצב
לימדונו שהרי התורה, בלימוד שהיא

ב)חז"ל אות פתיחה רבה אמר(איכה שכ
ותורתי עזבו אותי 'הלואי הקב"ה:
המאור בה מתעסקי שהיו מתו שמרו,

למוטב'. מחזיר היה שבה

כלככככללללווווממממרררר:::: לא בתקופה שרוי אד א ג
מבחינה ומאירה זוהרת כ
לו לקבוע ישתדל ,כ פי על א רוחנית,
לתורה שיש משו  התורה ללימוד עתי
על ,עצו כח בלבד, לה ורק הקדושה,
האד את להקי שבה, המאור ידי

למוטב. ולהחזירו מנפילתו

ללללננננווווווווללללאאאא ננננתתתת ששששבבבבוווו ההההאאאאייייררררוווועעעע ננננקקקקרררראאאא ללללחחחחייייננננ
ססססיייינננניייי',',',', ההההרררר ''''ממממעעעעממממדדדד תתתתווווררררתתתתוווו:::: אאאאתתתת ההההקקקקבבבב""""הההה
ההההייייאאאא ההההקקקקדדדדווווששששהההה ששששההההתתתתווווררררהההה ללללררררממממווווזזזז ככככדדדדיייי ווווזזזזאאאאתתתת
''''ממממעעעעממממדדדד'''' ללללההההחחחחזזזזייייקקקק ההההככככחחחח אאאאתתתת ללללננננוווו ששששננננוווותתתתננננתתתת זזזזוווו
,,,,ההההקקקקששששיייייייי ככככלללל עעעעלללל ווווללללההההתתתתגגגגבבבברררר ההההגגגגללללוווותתתת,,,, בבבבתתתתווווקקקק
ממממחחחחדדדדשששש.... ווווללללההההתתתתחחחחיייילללל ווווההההננננפפפפייייללללוווותתתת,,,, ההההממממננננייייעעעעוווותתתת

ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

הקצוותאאאא.... משני המורכב יצור הוא יהודי,

ואילו מעפר עשוי גופו ביותר. המנוגדי

חלק וזה ממש! ממעל אלוקה חלק היא נפשו

נשמתו חלק יהודי כל היהודי. אצל רק הקיי

.העליוני בעולמות אחר ממקו מגיעה

חחחחללללקקקקיייי ווווללללקקקקבבבבלללל ללללזזזזככככוווותתתת ההההייייאאאא ההההייייההההוווודדדדיייי ששששלללל וווועעעעבבבבוווודדדדתתתתוווו

ששששממממעעעעללללייייוווו.... ממממההההעעעעווווללללממממוווותתתת ללללננננששששממממתתתתוווו וזהחחחחדדדדששששיייי

עצמית. עבודה ידי על רק אפשרי

ברוחניבבבב.... לעלות רוצה יהודי למדרגהכאשר ות

מכ אותו למנוע מנסי הטומאה כחות הבאה,

  
      



,יתבר ממנו חלק היא נשמתי ,יתבר
של ובסופו כרגיל, בעבודתו והמשי

ואשריו... שזכה, למה זכה דבר

קשהווווללללממממררררוווותתתת קצת פשוט, נשמע שזה
ובכל הזו. לעקשנות לזכות

עצה... לכ מצאנו זאת

תתתתווווררררהההה בבבבקקקקררררנננניייי ללללההההייייאאאאחחחחזזזז  ההההעעעעצצצצהההה

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

ג), מאמר  בשבט ט"ו ,מועדי  וז"ל:נוע

לעבבבבסססספפפפרררר האד הומשל דברי
ע האד "י  השדה

יט).הדה" כ, דברי)ובספרי 
אופני בכמה לבאר האריכו הקדושי
לבי האד בני בי הקיי הדמיו את

השדה מהאמריעצי קט קטע (ונעתיק

:(ש ,נוע

ועמוסיככככיייידדדדוווועעעע,,,, ירוקי אינ השדה עצי
ג ישנה .וזמ עת בכל בפירות
עליה כל בה אשר שלכת, של תקופה
ול עליה שאי ופשיטא ,מה נושרי
וחסרי ערומי נותרי ה אלא אחד, פרי
.מתייאשי אינ העצי אז ג אול כל.
עוד השלכת שתקופת היטב יודעי ה
ואז האביב, תקופת תבוא ואחריה ,תחלו
יהיו ושוב ילבלבו, ושוב יתחדשו ה שוב

.מתוקי בפירות עמוסי

עוקצני,'אני בחיוך לי ענה מעדיף', דוקא

הברכה של השני חלקה את 'לקיים

איך'... ועוד אקיים זה את הסביבה'. על 'השפעה

הרבי'ואני של 'שהברכה לו, אמרתי בטוח',

לו שיש כיהודי, אולם במלואה. תתקיים

הזאת'. מהטומאה בעצמך להתנער עליך בחירה,

שחצני,'חבל בחיוך לי ענה הדיבורים', על

הביקור'. על לך מודה אני מקרה 'בכל

טלפון','תשאיר מספר או כתובת לפחות לי

'לא האחרון. ברגע מזלי את ניסיתי

דבר ושום טלפון, שום כתובת, שום תקבל

אחרי'. לעקוב לכם שיאפשר

יצרמאז לא והוא 'יוסי' את פגשתי לא היום ועד

משפחתי באירוע אולם קשר. שום עמי

סביב כשהתגלגלו כך, שניםאחר מספר בו שנכחתי

מספר דא, ועל הא על וסיפורים שיחות השולחן

האחרונות בשנתים ששהה גור חסיד תומו לפי

שנה בחצי מסתובב בעיר כי אנג'לס, בלוס בכולל

בכת פעיל שהיה תשובה, בעל ישראלי האחרונה

כחותיו, בכל פועל הוא והיום המורמונים,

המורמונים של השמד מסע נגד רבה, בהצלחה

אנג'לס. בלוס וישראלים יהודים צעירים בקרב

לתפילת'כשהוא שלנו לכולל פעם נכנס

סיפר הוא האברך, סיפר ערבית',

וקיבל מליובאוויטש הרבי אצל היה שפעם לנו

מאותו אך בחוצפה, עמו דיבר ואף דולר ממנו

לא הרבי של והחודרות הקדושות העינים יום

אותם שזנח עד ובלילות, בימים ממנו, הרפו

בתשובה שב כללגמרי, את ומקדיש שלימה,

בפח'. מליפול יהודים צעירים להציל זמנו

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



  
      



ווווככככ:האד לבני בנוגע ג ממש הדבר
,לאד לו יש עליה של זמני רק לא
צפוי אד כל ירידה. של זמני ג א כי
חייו במש פעמי וכמה כמה לעבור
שגורמת רוחנית שלכת תקופת מעי
בלימוד והשמחה החשק את ממנו להיר
לו קשה פתאו ה', ובעבודת התורה
נכשל הוא פתאו בתפילה, להתרכז
והתחרות, הקנאה השנאה, הכעס, במדת
מאלו גרועי ,אחרי בדברי א ואולי

בהרבה.

אאאאווווללללצרי להתייאש. לו אסור אז ג
ולצפות ובסבלנות באיפוק לנהוג
פריחה של חדשה לתקופה ולייחל
של העכורה בביצה לשקוע אסור רוחנית.
זקו לעמוד כארי, להתגבר אלא הנפילה,
מחדש. שוב ולהתחיל הרגלי שתי על

רבי הגה"ק זעק בזה כיוצא נחמועל
זיע"א תורהמברסלב תניינא ,"מוהר (ליקוטי

כלל'.עח) בעול יאוש שו אי' ואמר:
אמר נחמ שכשרבי זיע"א, נת רבי ומעיד
'בכח :אמר יאוש', שו אי' התיבות את
כדי מאוד, ונורא נפלא ובעמקות גדול

לדורות, ואחד אחד לכל ולרמז להורות
.'בעול אופ בשו יתייאש שלא

בכלוווועעעעייייקקקקרררר להשתדל הוא העיקרי
כל אחיזה לאחוז שבעול מצב
לימדונו שהרי התורה, בלימוד שהיא

ב)חז"ל אות פתיחה רבה אמר(איכה שכ
ותורתי עזבו אותי 'הלואי הקב"ה:
המאור בה מתעסקי שהיו מתו שמרו,

למוטב'. מחזיר היה שבה

כלככככללללווווממממרררר:::: לא בתקופה שרוי אד א ג
מבחינה ומאירה זוהרת כ
לו לקבוע ישתדל ,כ פי על א רוחנית,
לתורה שיש משו  התורה ללימוד עתי
על ,עצו כח בלבד, לה ורק הקדושה,
האד את להקי שבה, המאור ידי

למוטב. ולהחזירו מנפילתו

ללללננננווווווווללללאאאא ננננתתתת ששששבבבבוווו ההההאאאאייייררררוווועעעע ננננקקקקרררראאאא ללללחחחחייייננננ
ססססיייינננניייי',',',', ההההרררר ''''ממממעעעעממממדדדד תתתתווווררררתתתתוווו:::: אאאאתתתת ההההקקקקבבבב""""הההה
ההההייייאאאא ההההקקקקדדדדווווששששהההה ששששההההתתתתווווררררהההה ללללררררממממווווזזזז ככככדדדדיייי ווווזזזזאאאאתתתת
''''ממממעעעעממממדדדד'''' ללללההההחחחחזזזזייייקקקק ההההככככחחחח אאאאתתתת ללללננננוווו ששששננננוווותתתתננננתתתת זזזזוווו
,,,,ההההקקקקששששיייייייי ככככלללל עעעעלללל ווווללללההההתתתתגגגגבבבברררר ההההגגגגללללוווותתתת,,,, בבבבתתתתווווקקקק
ממממחחחחדדדדשששש.... ווווללללההההתתתתחחחחיייילללל ווווההההננננפפפפייייללללוווותתתת,,,, ההההממממננננייייעעעעוווותתתת

ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

הקצוותאאאא.... משני המורכב יצור הוא יהודי,

ואילו מעפר עשוי גופו ביותר. המנוגדי

חלק וזה ממש! ממעל אלוקה חלק היא נפשו

נשמתו חלק יהודי כל היהודי. אצל רק הקיי

.העליוני בעולמות אחר ממקו מגיעה

חחחחללללקקקקיייי ווווללללקקקקבבבבלללל ללללזזזזככככוווותתתת ההההייייאאאא ההההייייההההוווודדדדיייי ששששלללל וווועעעעבבבבוווודדדדתתתתוווו

ששששממממעעעעללללייייוווו.... ממממההההעעעעווווללללממממוווותתתת ללללננננששששממממתתתתוווו וזהחחחחדדדדששששיייי

עצמית. עבודה ידי על רק אפשרי

ברוחניבבבב.... לעלות רוצה יהודי למדרגהכאשר ות

מכ אותו למנוע מנסי הטומאה כחות הבאה,

ז

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



  
      



להישבר ליהודי אסור ולכ בו. ונלחמי

שהנסיונות לדעת עליו אדרבה אלא מהנסיונות

הבאה. המדרגה לכבישת בדרכו שהוא ההוכחה ה

ביותר.גגגג.... קשה היא המלחמה של זו תקופה

הזמ שבאותו ,משוווווההההאאאאדדדד ממממססססתתתתללללקקקק,,,, ההההששששככככלללל

דדדדבבבברררר ששששוווו ממממווווצצצצאאאא ללללאאאא ההההוווואאאא ררררייייקקקקננננוווותתתת,,,, בבבבתתתתווווככככוווו ממממררררגגגגיייישששש

בבבבוווו.... ללללההההייייאאאאחחחחזזזז מצדממממממממששששיייי ,לחצי נוצרי וממילא

את מרתיח ,הד את מבעיר הרע היצר אחד

שבתוכו אלוקה החלק שני, ומצד ...האברי

תחטא! אל לו: ובוכה מתחנ

ואשריוווואאאא אשריו ,בנסיו לעמוד הצליח הוא

נכשל, והוא הצליח, לא הוא א ,א חלקו.

הנקראת: והיא חדשה, תחושה אצלו מתגלית אזי

הקב"ה של אהבתו מהפסד חושש הוא 'חרדה'!

סיגל אשר כל את הפסיד שהוא חושש הוא אליו,

כלי שהתקלקלו חושש הוא ,השני כל לעצמו

הדר ומש מעוות הכל יתפוס הוא ומעתה מוחו

מאוד. קלה ,ליצל רחמנא ליפול,

לאיזודדדד.... לזכות פע אי שמתכנ מי כל לכ

לדעת חייב ברוחניות, חדשה מדרגה שהיא

בחרדה ל'היתקע' לו ואסור להתחזק חייב שהוא

חחחחששששוווובבבבהזו. ששששללללאאאא ששששללללייייממממהההה בבבבאאאאממממווווננננהההה ללללההההאאאאממממיייי ווווצצצצרררריייי

,,,,ררררגגגגעעעעיייי בבבבאאאאוווותתתת ממממהההה'''' ררררחחחחווווקקקק ששששההההוווואאאא ללללוווו ננננדדדדממממהההה ככככממממהההה

ששששללללוווו ננננייייתתתתווווקקקק וווובבבבככככלללל ההההתתתתחחחחזזזזקקקקוווותתתת ששששבבבבככככלללל ההההייייאאאא ההההאאאאממממתתתת

ממממאאאאוווודדדד.... ממממאאאאוווודדדד ללללקקקקבבבב""""הההה ממממתתתתקקקקררררבבבב ההההוווואאאא ולכממממההההררררעעעע

מה שכל משו ולעצבות לחרדה ליפול אסור

התקרבות. בכלל היא כהתרחקות לו שנראה

הההה.... ממעל אלוקה 'חלק היא היהודי של נשמתו

כוספת תמיד היא ,שכ ומכיו ממש',

לפרו ,העול הגבלות מכל לצאת ומשתוקקת

האד א א וכו', הטבע חוקי כל את ולהרוס

תתדבק נשמתו ,ימי יארי לא הוא ,כ יחיה

מוטל ישאר וגופו  העליוני בעולמות למעלה

'רצוא'. נקרא זה חלילה, למטה

,,,,ולשתות,ווווללללככככ לאכול אד כל הצרי הקב"ה

שהוא זמ ובאותו ולהתפנות, לישו

 ההלכה גדרי כפי  האלו בדברי מתעסק

'ושוב'... נקרא וזה בו... מתיישבת נשמתו אזי,

לזכות הוא יכול ,כ לחיות זוכה כשאד ורק

:וסימנ ווווששששוווובבבב'!'!'!'!''''תתתתווווררררלתורה, ''''ררררצצצצוווואאאא גגגגייייממממטטטטררררייייאאאא הההה''''

יומיתוווו.... היו והתמודדות החיי מרוצת

לא הזו והשחיקה נפשית. לשחיקה גורמי

,הזמ שעובר וככל לבד, להתרפאות אמורה

והקב"ה, הרצונות. ונחלשי החושי קהי

,חושי חמשה לו ברא ,האד ההההאאאאדדדדבורא וווואאאא

,,,,עעעעררררוווו ההההששששווווללללחחחח ווווללללפפפפיייי בבבבההההייייתתתתרררר בבבבהההה הואייייששששתתתתממממשששש

כחותיו. את יד על לחדש יוכל

וכדיככככלללל הנפש חלוש אד יש וצרכיו. אד

מאכל איזה לאכול צרי הוא נפשו לחזק

את עושה הוא וא יפה. בגד ללבוש או ערב,

כח לו ויהיה נפשו שתתחזק כדי הזו הפעולה

מצוה. מקיי הוא הרי  ה' בעבודת להמשי

ללללההההבבבבררררייייאאאאווווררררקקקק ההההננננפפפפשששש אאאאתתתת בבבבהההה ללללההההררררחחחחייייבבבב ההההאאאאדדדד ששששייייככככוווויייי

ששששהההה ננננפפפפששששוווו ככככחחחחוווותתתת ככככלללליייי ששששייייששששאאאאררררוווו ככככדדדדיייי גגגגוווופפפפוווו אאאאתתתת

בבבבננננפפפפששששוווו ההההייייככככווווללללתתתת וווותתתתההההייייהההה ,,,,ששששללללממממיייי ההההגגגגוווו אאאאבבבברררריייי

וווובבבבעעעעבבבבוווודדדדתתתת ווווממממצצצצוווווווותתתת בבבבתתתתווווררררהההה ממממווווננננעעעע ממממבבבבלללליייי ללללההההתתתתעעעעססססקקקק

ללללההההררררחחחחייייבבבב ייייככככוווויייי ,,,,ננננאאאאיייי בבבבגגגגדדדדיייי ככככששששללללוווובבבבשששש ווווככככ ההההקקקקוווודדדדשששש....

ההההתתתתווווררררהההה.... חחחחככככממממתתתת ללללקקקקבבבבלללל ווווזזזזככככהההה בבבבההההייייררררהההה ששששתתתתההההייייהההה ננננפפפפששששוווו

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



  
      



להישבר ליהודי אסור ולכ בו. ונלחמי

שהנסיונות לדעת עליו אדרבה אלא מהנסיונות

הבאה. המדרגה לכבישת בדרכו שהוא ההוכחה ה

ביותר.גגגג.... קשה היא המלחמה של זו תקופה

הזמ שבאותו ,משוווווההההאאאאדדדד ממממססססתתתתללללקקקק,,,, ההההששששככככלללל

דדדדבבבברררר ששששוווו ממממווווצצצצאאאא ללללאאאא ההההוווואאאא ררררייייקקקקננננוווותתתת,,,, בבבבתתתתווווככככוווו ממממררררגגגגיייישששש

בבבבוווו.... ללללההההייייאאאאחחחחזזזז מצדממממממממששששיייי ,לחצי נוצרי וממילא

את מרתיח ,הד את מבעיר הרע היצר אחד

שבתוכו אלוקה החלק שני, ומצד ...האברי

תחטא! אל לו: ובוכה מתחנ

ואשריוווואאאא אשריו ,בנסיו לעמוד הצליח הוא

נכשל, והוא הצליח, לא הוא א ,א חלקו.

הנקראת: והיא חדשה, תחושה אצלו מתגלית אזי

הקב"ה של אהבתו מהפסד חושש הוא 'חרדה'!

סיגל אשר כל את הפסיד שהוא חושש הוא אליו,

כלי שהתקלקלו חושש הוא ,השני כל לעצמו

הדר ומש מעוות הכל יתפוס הוא ומעתה מוחו

מאוד. קלה ,ליצל רחמנא ליפול,

לאיזודדדד.... לזכות פע אי שמתכנ מי כל לכ

לדעת חייב ברוחניות, חדשה מדרגה שהיא

בחרדה ל'היתקע' לו ואסור להתחזק חייב שהוא

חחחחששששוווובבבבהזו. ששששללללאאאא ששששללללייייממממהההה בבבבאאאאממממווווננננהההה ללללההההאאאאממממיייי ווווצצצצרררריייי

,,,,ררררגגגגעעעעיייי בבבבאאאאוווותתתת ממממהההה'''' ררררחחחחווווקקקק ששששההההוווואאאא ללללוווו ננננדדדדממממהההה ככככממממהההה

ששששללללוווו ננננייייתתתתווווקקקק וווובבבבככככלללל ההההתתתתחחחחזזזזקקקקוווותתתת ששששבבבבככככלללל ההההייייאאאא ההההאאאאממממתתתת

ממממאאאאוווודדדד.... ממממאאאאוווודדדד ללללקקקקבבבב""""הההה ממממתתתתקקקקררררבבבב ההההוווואאאא ולכממממההההררררעעעע

מה שכל משו ולעצבות לחרדה ליפול אסור

התקרבות. בכלל היא כהתרחקות לו שנראה

הההה.... ממעל אלוקה 'חלק היא היהודי של נשמתו

כוספת תמיד היא ,שכ ומכיו ממש',

לפרו ,העול הגבלות מכל לצאת ומשתוקקת

האד א א וכו', הטבע חוקי כל את ולהרוס

תתדבק נשמתו ,ימי יארי לא הוא ,כ יחיה

מוטל ישאר וגופו  העליוני בעולמות למעלה

'רצוא'. נקרא זה חלילה, למטה

,,,,ולשתות,ווווללללככככ לאכול אד כל הצרי הקב"ה

שהוא זמ ובאותו ולהתפנות, לישו

 ההלכה גדרי כפי  האלו בדברי מתעסק

'ושוב'... נקרא וזה בו... מתיישבת נשמתו אזי,

לזכות הוא יכול ,כ לחיות זוכה כשאד ורק

:וסימנ ווווששששוווובבבב'!'!'!'!''''תתתתווווררררלתורה, ''''ררררצצצצוווואאאא גגגגייייממממטטטטררררייייאאאא הההה''''

יומיתוווו.... היו והתמודדות החיי מרוצת

לא הזו והשחיקה נפשית. לשחיקה גורמי

,הזמ שעובר וככל לבד, להתרפאות אמורה

והקב"ה, הרצונות. ונחלשי החושי קהי

,חושי חמשה לו ברא ,האד ההההאאאאדדדדבורא וווואאאא

,,,,עעעעררררוווו ההההששששווווללללחחחח ווווללללפפפפיייי בבבבההההייייתתתתרררר בבבבהההה הואייייששששתתתתממממשששש

כחותיו. את יד על לחדש יוכל

וכדיככככלללל הנפש חלוש אד יש וצרכיו. אד

מאכל איזה לאכול צרי הוא נפשו לחזק

את עושה הוא וא יפה. בגד ללבוש או ערב,

כח לו ויהיה נפשו שתתחזק כדי הזו הפעולה

מצוה. מקיי הוא הרי  ה' בעבודת להמשי

ללללההההבבבבררררייייאאאאווווררררקקקק ההההננננפפפפשששש אאאאתתתת בבבבהההה ללללההההררררחחחחייייבבבב ההההאאאאדדדד ששששייייככככוווויייי

ששששהההה ננננפפפפששששוווו ככככחחחחוווותתתת ככככלללליייי ששששייייששששאאאאררררוווו ככככדדדדיייי גגגגוווופפפפוווו אאאאתתתת

בבבבננננפפפפששששוווו ההההייייככככווווללללתתתת וווותתתתההההייייהההה ,,,,ששששללללממממיייי ההההגגגגוווו אאאאבבבברררריייי

וווובבבבעעעעבבבבוווודדדדתתתת ווווממממצצצצוווווווותתתת בבבבתתתתווווררררהההה ממממווווננננעעעע ממממבבבבלללליייי ללללההההתתתתעעעעססססקקקק

ללללההההררררחחחחייייבבבב ייייככככוווויייי ,,,,ננננאאאאיייי בבבבגגגגדדדדיייי ככככששששללללוווובבבבשששש ווווככככ ההההקקקקוווודדדדשששש....

ההההתתתתווווררררהההה.... חחחחככככממממתתתת ללללקקקקבבבבלללל ווווזזזזככככהההה בבבבההההייייררררהההה ששששתתתתההההייייהההה ננננפפפפששששוווו

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

מפי הרה"ג רבינו ישראל אברג'ל שליט"א

מה  על  שאין  היא  והאמת  להתלונן,  אסור 
דבר,  שום  לאדם  חסר  שלא  כיון  להתלונן, 
יכול לקחת  לא  אף אחד  לך  הרי מה שמגיע 
יקראוך,  בשמך  עזאי,  בן  שאמר  וכמו  לך, 
אין  לך,  יתנו  ומשלך  יושיבוך,  ובמקומך 
אדם נוגע במוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת 

בחברתה אפילו כמלא נימא )יומא ל"ח ע"א(.

בדור  אפילו  להתעצבן?!  לך  מה  בשביל  אז 
השתדלות  גם  הבית,  עד  מגיע  הכל  שלנו 
תמיד  להיות  יקפיד  שאדם  רק  צריך,  לא 
ותמצא  אליו  תגיע  הטובה  אם  כי  בשמחה, 
אותו עצוב היא מיד תברח, כיון שהיא באה 

ממקום שמח.

פרשת תולדות
ב' כסלו התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:2817:1817:52 באר שבע
16:2717:1617:51תל אביב

16:2517:1417:49חיפה
16:3217:2317:58אילת

16:3117:2017:56ירושלים
16:11ירושלים 40 דק'

LIVE

LIVE

בימי ראשון בשעה 19:00
שיעור ב'זום'

עם תרגום לשפה האנגלית

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

רח' ברוריה 6, אשדוד

בימי חמישי בשעה 20:15*
במרכז הפצה 'המאיר לארץ'

רח' הקציר 666
נתיבות

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

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה

זמנית
מיקום חדש


