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

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

פרשת וישלח | ההתמודדות עם ההצלחה בהכנעה או ח"ו בגאוה



  
     



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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וישלח וישלח וישלח וישלח  פרשת פרשת פרשת פרשת 

אמתאמתאמתאמת ענוות ענוות ענוות ענוות  על על על על  סיפורסיפורסיפורסיפור

רביבבבבגגגגיייילללל הגה"ק הגיע עשרה שבע
להסתופ ,ללובלי מבעלז שלו
יעקב רבי הקדוש הצדיק של בצילו

.מלובלי 'החוזה' יצחק,

לצקתווווממממאאאאזזזז זכה שנה עשרה חמש במש
פיו מוצא כל ושתה ידיו על מי
'החוזה' רבו אל התקשרותו עז. בצמאו
עילאית דביקות מתו אמיתית, היתה

קודש. ושלהבת

רביווווננננסססספפפפרררר של הראשונה השבת על
ה'חוזה': של במחיצתו מבעלז 1שלו

....להזכירללללוווובבבבלללליייי מספיק היה ימי באות
היהודי שהלב כדי שמה, את

לרוחניות... מכיסופי לרעוד יתחיל

רגשבבבבעעעעלללליייי בעלי ,תריסי ובעלי מוחות
טהורות נשמות ובעלי השכל, זכי
.ללובלי נקבצו באו כול  ומזוככות

ששששחיי אורחות מאחיו איש למדו
חיות שאבו יחד, וכול וטוהר, זו
הגדול מרב ואמונה, אמת רוחנית,

בדר לצעוד אילפ אשר והקדוש
בדיבוקהעולה חדא, בצוותא אל. בית

הרקיעו הנשמות, ובהתקשרות ,חברי
.בעבודת שחקי

אלגגגגדדדדוווולללליייי נסקו הלב, ופתוחי המוחי
.ובהשגת במדרגת על

גגגגבמחיצת לעמוד יכלו שלא אלו
נותרו ,עמה במקומולהתעלות

אל הקודש ממסע שוב עד והמתינו
ללקט כדי  העליונות הספירות
,ה א ,ואכ גבוה. משולח פירורי
בכל כליה את מילאו מרחוק, הניצבי
דבר הפסידו לא אלה ג רוחני. טוב
דרגתו. לפי אחד כל .צדיקי במחיצת

רוחניבבבביייי במועט הסתפקו שלא אלה,
עליוני עולמות אל לנסוק וביקשו
של במחיצתו החיי בחי ולהידבק

מבעלז. שלו רבי היה החוזה,

שנתווווובבבבאאאאחחחחדדדד של בעיצומה ,הימי
סיקאהל מעיירתו יצא ,17ה
בעלז. העיירה אל רגלי לצעוד והחל

כמלאך דרך1. ראש על 93),הניצב שליט "א .(עמוד אייכלר ישראל  רבי  לגאון 
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נשפ יינה וכל ,לשני הכוס נבקעה
ממנה...

שניה...ווווייייצצצצוווו כוס לו למזוג החוזה

רביווווששששוווובבבב לעבר הצדיק הביט

שותה איננו כי והבחי שלו
הכוס נבקעה ושוב, הכוס... מ

...לשני

לשבורווווייייאאאאממממרררר באת ,אבר' החוזה: לו

בביתי'?! כוסות

'אינניווווררררבבבביייי :ויע רוח עוז לבש שלו

את קיבל והחוזה .'יי שותה
ובהבנה. בשתיקה דבריו

בביתווווייייההההיייי החסידי כל רעשו ממחרת,

כל שנהג הרבי החוזה, של מדרשו

ששי, בעליית לתורה לעלות השני

...שלו רבי את הפע העלה

להיותווווההההחחחחווווזזזזהההה זה אבר 'עתיד הסביר:

אלפי לרבבות ומנהיג ראש
לברכה'... הוא וראוי ישראל,

וגעשוממממסססספפפפרררר רעשו ושוב חלפו, ימי

...החסידי כל

רביממממהההה התעניי  הרעש? מה על קרה,

הצעיר. שלו

הזאת:ההההחחחחווווזזזזהההה בלשו ואמר מחדרו יצא

כמשה עניו אבר אלי 'הגיע

מיהו לדעת מתענייני והכל רבינו'.

הזה. המופלג העניו

לב,ווווייייעעעע ובתו בפשטות שלו רבי

התכוי 'הרבי :כול את שהדהימו

אלי'!

דקותבבבבההההייייככככלללל במש רב מתח השתרר

היו ,הנוכחי כל ארוכות.

,לובלי חסידות של ומשמנה מסולתה

חמד לא מה שאיש מעלה, רמי אנשי

שזה צעיר, אבר יושב והנה .לצו לו

כאשר כי ספק, לו ואי בא, מקרוב

מתלמידיו אחד ענוות הרבי השוה

התכוי לא רבינו, משה של לענוותנותו

,כ על מצהיר והוא אליו! א כי

פקפוק!... בלי

התלמידיככככממממתתתתבבבבקקקקשששש,,,, אחד ק

ושאל: האריות מחבורת

אבר''''ננננננננייייחחחח ,אלי התכוי שהרבי

לומר מעז אתה אי אבל צעיר,

'ענוה'? זאת הג זאת,

השיב:ווווררררבבבביייי שלו

"והאי''''בבבבתתתתווווררררתתתתננננוווו כתוב: הקדושה
האד מל מאד ענו מה

האדמה" ני על ג).אר יב, (במדבר 
רבינו משה לא הא זאת? כתב מי

העניו כתב אי  כ וא בעצמו?

  
     



שללללליייילללל ואנשי חסידי המוני שבת,
של שולחנו סביב מסתופפי צורה
על העלה לא הצעיר, שלו רבי החוזה.
,השולח יושבי אל להצטר דעתו
וישב לשולח מתחת השתחל ובמהירות
פניו את לראות היה נית שממנו במקו

החוזה... של 2הקדושות

החוזהווווייייההההיייי הפשיל הסעודה בעת
הצחורה המפה את הקדוש
ויאמר: לשולח מתחת אל ויבט שלפניו,
עכשיו שנדחקת כש יקירי, 'שלומק'ה
צעירי אלפי בעתיד חקי שולחני, תחת
,בציל להסתופ ,שולחנ סביב הצא
קטו א הלא כי עמנו, ושב בוא ועתה,
אתה'. ישראל שבטי ראש  בעיני אתה

הצעירווווייייההההיייי האבר ישב ישוב א
צדיקי קודש, ע ראשי בקרב
17 ב נער והוא החסידות, אבות עליו

לברכה. יי של כוס לו ותוגש שנה,

במבוכה:ווווררררבבבביייי בא שלו

שלעולבבבבייייממממיייי עצמו על קיבל ילדותו
.יי ישתה לא ולעול ,יעש לא

עצמואאאאתתתת על קיבל ,לעש לא ההחלטה
בעת פע שהיה: מעשה משו

את ראה המדרש, בבית ולמד שישב
ובאותה לעצמו, מקטרת מכי חברו
של של ד ללמוד הספיק עצמה, שעה
על א' לעצמו: שלו רבי ויאמר גמרא.
ד להפסיד צרי מקטרת, הכנת כל

דפי כמה להרויחגמרא, אפשר גמרא
כלל?... מעשני אי א

פיו.ממממאאאאזזזז אל מקטרת או סיגר קרב לא

שלווווההההננננהההה כוס לו מגישי עתה
של הטהור שולחנו על יי
יוכל אי  עול יסוד צדיק
כל בפני ולומר לסרב צעיר אבר
אינני ויי אני חסיד ,הנכבדי המסובי

שותה?

שהונחהררררבבבביייי מהכוס התעל שלו
לפניו...

ותשבחות,ההההששששווווללללחחחח בשירות כהרגלו התנהל
והצדיק ובהתקשרות. בהתדבקות
ומפיו ארצה, מוצב והוא בשמי ראשו 
.ונשגבי עמוקי תורה דברי נשמעי

שלו,ווווייייההההיייי רבי לעבר הצדיק הביט כאשר
הכוס... מ שותה איננו כי הבחי
,שלו רבי של פניו הסמיקו מבוכה מרוב
רגע ובאותו ,לשמי עיניו הרי והוא

היה  קטנים 2. וילדים גבוה, שולחן  זה

ולא  החוזה, פני את  לראות שרצו

לשבת  הורשו שלמעלה, בצפיפות  לעמוד יכלו

לחוזה. בסמוך לשולחן  מתחת

המקום ורבי שזה חש רוחו, בענוות  שלום

אהב  הוא  הצאן . צעירי בין  ביותר, לו  הראוי

מקום  לך ואין  - נראה ואינו  רואה להיות

הזה. מהמקום יותר , מוצלח

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



  
     



נשפ יינה וכל ,לשני הכוס נבקעה
ממנה...

שניה...ווווייייצצצצוווו כוס לו למזוג החוזה

רביווווששששוווובבבב לעבר הצדיק הביט

שותה איננו כי והבחי שלו
הכוס נבקעה ושוב, הכוס... מ

...לשני

לשבורווווייייאאאאממממרררר באת ,אבר' החוזה: לו

בביתי'?! כוסות

'אינניווווררררבבבביייי :ויע רוח עוז לבש שלו

את קיבל והחוזה .'יי שותה
ובהבנה. בשתיקה דבריו

בביתווווייייההההיייי החסידי כל רעשו ממחרת,

כל שנהג הרבי החוזה, של מדרשו

ששי, בעליית לתורה לעלות השני

...שלו רבי את הפע העלה

להיותווווההההחחחחווווזזזזהההה זה אבר 'עתיד הסביר:

אלפי לרבבות ומנהיג ראש
לברכה'... הוא וראוי ישראל,

וגעשוממממסססספפפפרררר רעשו ושוב חלפו, ימי

...החסידי כל

רביממממהההה התעניי  הרעש? מה על קרה,

הצעיר. שלו

הזאת:ההההחחחחווווזזזזהההה בלשו ואמר מחדרו יצא

כמשה עניו אבר אלי 'הגיע

מיהו לדעת מתענייני והכל רבינו'.

הזה. המופלג העניו

לב,ווווייייעעעע ובתו בפשטות שלו רבי

התכוי 'הרבי :כול את שהדהימו

אלי'!

דקותבבבבההההייייככככלללל במש רב מתח השתרר

היו ,הנוכחי כל ארוכות.

,לובלי חסידות של ומשמנה מסולתה

חמד לא מה שאיש מעלה, רמי אנשי

שזה צעיר, אבר יושב והנה .לצו לו

כאשר כי ספק, לו ואי בא, מקרוב

מתלמידיו אחד ענוות הרבי השוה

התכוי לא רבינו, משה של לענוותנותו

,כ על מצהיר והוא אליו! א כי

פקפוק!... בלי

התלמידיככככממממתתתתבבבבקקקקשששש,,,, אחד ק

ושאל: האריות מחבורת

אבר''''ננננננננייייחחחח ,אלי התכוי שהרבי

לומר מעז אתה אי אבל צעיר,

'ענוה'? זאת הג זאת,

השיב:ווווררררבבבביייי שלו

"והאי''''בבבבתתתתווווררררתתתתננננוווו כתוב: הקדושה
האד מל מאד ענו מה

האדמה" ני על ג).אר יב, (במדבר 
רבינו משה לא הא זאת? כתב מי

העניו כתב אי  כ וא בעצמו?

  
     



שללללליייילללל ואנשי חסידי המוני שבת,
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הצחורה המפה את הקדוש
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אינני ויי אני חסיד ,הנכבדי המסובי

שותה?

שהונחהררררבבבביייי מהכוס התעל שלו
לפניו...

ותשבחות,ההההששששווווללללחחחח בשירות כהרגלו התנהל
והצדיק ובהתקשרות. בהתדבקות
ומפיו ארצה, מוצב והוא בשמי ראשו 
.ונשגבי עמוקי תורה דברי נשמעי

שלו,ווווייייההההיייי רבי לעבר הצדיק הביט כאשר
הכוס... מ שותה איננו כי הבחי
,שלו רבי של פניו הסמיקו מבוכה מרוב
רגע ובאותו ,לשמי עיניו הרי והוא

היה  קטנים 2. וילדים גבוה, שולחן  זה

ולא  החוזה, פני את  לראות שרצו

לשבת  הורשו שלמעלה, בצפיפות  לעמוד יכלו

לחוזה. בסמוך לשולחן  מתחת

המקום ורבי שזה חש רוחו, בענוות  שלום

אהב  הוא  הצאן . צעירי בין  ביותר, לו  הראוי

מקום  לך ואין  - נראה ואינו  רואה להיות

הזה. מהמקום יותר , מוצלח

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.



  
      



!?!?!?!?ההההאאאא אאאאתתתת תתתתווווחחחחבבבב אאאאתתתתהההה ללללממממהההה

בבבבששששששששהההה עולמו את הקב"ה ברא ימי
חלק נברא ויו יו בכל

כ"ב נבראו ובכלליות מהבריאה, נוס
קבוצות.

אמרתי צלול  ובקול שבחבורה, מהצעירים

ומבריק  גאוני תירוץ זה היה התירוץ. את

היו. כלא  התיישבו הקושיות וכל

בני ,ראש 'אכן , והכריז: ממקומו  קם  הישיבה

אל לכוין  זכית  המבוקש. התירוץ  זהו 

ואניהאמת '. בהתפעלות . בי והביטו קמו  הכל

הציפה  סיפוק  של  נפלאה  הרגשה  בי, גאה  לבי

והתנשאות '. גאוה  של רגש  חשתי אותי,

רבי'יותר המשיך - מאז' עברו שנה מששים

המתין הקב"ה - מבכי נחנק כשקולו משה

זה, חטא על בתשובה שאחזור כדי רב כה זמן לי

עליו. התחרטתי ולא אותו זכרתי לא לדאבוני אך

התנשאו הרגשת בלבי'!...ועל עתה נענשתי בלב ת

עוצמה ובמאמר איזו נלמד מכאן מוסגר:

משה  רבי ישראל! לחכמי יש

שהתעוררו  הלב נטיות  כל את לזכור זכה 

לא  שהוא ולהעיד שנה! 60 במשך בקרבו

שנה !... 60 במשך התגאה

כאלו!אוי , למדרגות  זוכים  איך  עולם , של  רבונו

עמודבסיפור ונמשיך מוסר אורחות בספר (הובא 

הרופאיםשכו): הציעו  האשפוז במהלך

ביקש : משה ורבי לב. קוצב להתקין  משה לרבי

לחשוב ... רוצה אני בבקשה, המתינו

בחיוב.לבסוף השיב

אליואחד פנה אליו  המקורבים מתלמידיו 

להמתין'? ביקשת מדוע 'רבי , ושאלו:

ירצה ורבי והוא  יגיע , המשיח הסביר: משה

אחר  ויחפש הסנהדרין, את  לחדש

מתאימים. בי מועמדים יבחר בוודאי והוא

בעולם) החיים היהודים מיליוני  כל להיות (מתוך

הסנהדרין, האם מחברי לבדוק  רציתי  ולכן

מום, לבעל  אותי  יהפוך הלב קוצב השתלת 

לא . או בסנהדרין מלישב אפסל  וממילא

אותיוברוך יפסול לא  שזה לי התברר ה',

הסכמתי... ולכן בסנהדרין , מלשבת

מלקרוא מי פטור הזה, הסיפור את שהבין 

החוברת ... את 

נוסף:רגע, בסיפור נזכרנו תמהרו , אל

שליט"א סיפר קוק הכהן אריה רבי הגאון 

רכו ), עמוד נרו , בהלו - זכרון וז"ל :(קובץ

יעקב  רבי הגה"ק פטירת אחרי  זכורני 

עמד  זיע "א , 'הסטייפלר' קניבסקי, ישראל 

ההיכל  מדרגות  על התלמוד ישיבת ראש

כך: סיפר דבריו  ובין אותו , והספיד

הסטייפלר,זכיתי של  בצילו  להסתופף

ממנו לבקש באים שכשהיו  וזכורני ,

ממני, רוצים 'מה אומר: היה הוא ברכה,

זקן'?!... אדם הכל בסך אני  הרי 

עולם !ואילו  של  רבונו  אמר: הוא  פטירתו  לפני 

איננו  מבריסק  איש(נפטר).הרב  החזון

הזה !(נפטר).איננו  בדור נשארתי אני ולכןרק 

הדור !... בשביל אותי שתרפא  ממך מבקש  אני

  
     



האלה? כדברי עצמו על האד מכל
תבינו תבינוכאשר הזה, הדבר סוד את

התכוי הרבי כי ,לכ אמרתי למה ג
אלי'... 3בדבריו

יודעי,ללללאאאאייייזזזזהההה אנו אי התכוי הוא סוד
לנו. יש קושייתו על תירו אבל

בשיחתנו... כ ועל
מההתחלה...ווווככככההההררררגגגגללללננננוווו,,,, נתחיל

הגה"ק  זכה 3. זיע "א  פיישנטיין  משה רבי 

חי שנה 91 ימים, להאריך

יסורים... סבל  ימיו  ובסוף הבורא . של  בעולמו

שלמהונעתיק  חמדת בספר  שהובא (ח "ב סיפור

לא ), וז"ל:עמוד שליט"א , לוי שלמה הרב  לגאון

פיישנטייןבעת  משה רבי הגה"ק ששכב

קשה, במצב נמרץ לטיפול במחלקה

הרופאים  ולכן נוראים, וכאבים יסורים סבל

כאשר  ורק  אליו . להיכנס לאיש הרשו לא

מכלל  ויצא  התייצב מצבו  כי קבעו  הרופאים

לדקות  להיכנס המשפחה בני  הורשו  סכנה,

מאוד  חזקים מכאבים סבל  עדיין כי  ספורות ,

התאמצות . שום לו  היתה ואסורה בלבו ,

בהרהורים .משנכנסו שקוע  מצאוהו לחדר 

נראו ועיניו  מכווץ היה  מצחו

סובל שהוא  הראה המוניטור  מהורהרות .

לבכות , מתחיל  שמעוהו ולפתע חזקים , מכאבים 

אהבה , של יסורים  אינם  שאלו  לעצמו ואומר 

תורה  מלימוד  אותו מבטלים  שהם  (כידוע מפני 

ה .). ברכות  החלוש מגמ ' בקולו  אותו שמעו  ואז 

וכו ''. וכו ' תשל "ג... תשל "ד ... 'תשל "ה ... אומר :

במוניטור הרופא הביט לחדר, לפתע  נכנס

החדר, מן כולם את  הוציא ומיד

וקצב  מדאי  יותר מתאמץ שהחולה באומרו 

סדיר. אינו הלב  פעימות 

מההתקף הימים  התאושש משה ורבי חלפו

היה  יכול לא  הימים באחד הקשה.

'מה  סבו: את ושאל יותר, להתאפק  נכדו 

כדי תוך שמלמלת  השנים מספרי  של  פשרם

עזים'? כאבים

בבהלה...ר' נרתע משה

הבה האם  כך, אם בקול? מחשבותי  הבעתי 

היו לא  עלי  שעברו  היסורים לך: אספר

ללמוד  כחי  בכל  ניסיתי  כי  אהבה, של  יסורים

מדוע  לחשוב התחלתי  בידי , עלה ולא  תורה

חטאתי כי זאת אין  כאלה. יסורים אלי באו 

שנה  שנותי  את סרקתי  במעשי . לפשפש ועלי 

מאורע  בכל וחיטטתי פשפשתי שנה. אחר

האם  ובדקתי חקרתי עלי , שעבר ומאורע 

פעם  אי  ביטלתי האם שהוא , כל  חטא  חטאתי 

שנים, עשר אחורנית הפלגתי  התורה, מלימוד

וכשחקרתי ארבעים... שלשים, שנה, עשרים

בעוון נזכרתי שנה ששים מלפני  מעשי  את

זאת . כל לי בא מדוע  הבנתי ואז  נעורי, מימי

ללמוד היה  זכיתי  בהם ימים באותם זה

פרוסקין פסח רבי  הגאון  של בישיבתו 

ראש  זרק  השיעור. בעת אחד יום זצ "ל.

היכל  חמורה. קושיא  האויר לחלל הישיבה

להתנצח  החלו הבחורים וגעש. רעש הישיבה

ולכאן, לכאן סברות מעלים כשהם ביניהם,

הקושיא . בתירוץ  כחם את ומנסים

הסערהלאחר הכל . השתתקו השעה כמחצית 

שבחבורה האריות  אפילו לדממה . קמה 

המסובכת . הקושיא  את  לפצח  הצליחו  לא 

הסוגיא לפתע במוחי , הבזיק  אור כאילו 

אנכי, קמתי להפליא. לי התבהרה

לעילוי נשמת לאה רביבו ז''ל הי"ד בת סוליקה
נלב"ע כ"א טבת התשע"ד - תנצב"ה
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ומבריק  גאוני תירוץ זה היה התירוץ. את

היו. כלא  התיישבו הקושיות וכל

בני ,ראש 'אכן , והכריז: ממקומו  קם  הישיבה

אל לכוין  זכית  המבוקש. התירוץ  זהו 

ואניהאמת '. בהתפעלות . בי והביטו קמו  הכל

הציפה  סיפוק  של  נפלאה  הרגשה  בי, גאה  לבי

והתנשאות '. גאוה  של רגש  חשתי אותי,

רבי'יותר המשיך - מאז' עברו שנה מששים

המתין הקב"ה - מבכי נחנק כשקולו משה

זה, חטא על בתשובה שאחזור כדי רב כה זמן לי

עליו. התחרטתי ולא אותו זכרתי לא לדאבוני אך

התנשאו הרגשת בלבי'!...ועל עתה נענשתי בלב ת

עוצמה ובמאמר איזו נלמד מכאן מוסגר:

משה  רבי ישראל! לחכמי יש

שהתעוררו  הלב נטיות  כל את לזכור זכה 

לא  שהוא ולהעיד שנה! 60 במשך בקרבו

שנה !... 60 במשך התגאה

כאלו!אוי , למדרגות  זוכים  איך  עולם , של  רבונו

עמודבסיפור ונמשיך מוסר אורחות בספר (הובא 

הרופאיםשכו): הציעו  האשפוז במהלך

ביקש : משה ורבי לב. קוצב להתקין  משה לרבי

לחשוב ... רוצה אני בבקשה, המתינו

בחיוב.לבסוף השיב

אליואחד פנה אליו  המקורבים מתלמידיו 

להמתין'? ביקשת מדוע 'רבי , ושאלו:

ירצה ורבי והוא  יגיע , המשיח הסביר: משה

אחר  ויחפש הסנהדרין, את  לחדש

מתאימים. בי מועמדים יבחר בוודאי והוא

בעולם) החיים היהודים מיליוני  כל להיות (מתוך

הסנהדרין, האם מחברי לבדוק  רציתי  ולכן

מום, לבעל  אותי  יהפוך הלב קוצב השתלת 

לא . או בסנהדרין מלישב אפסל  וממילא

אותיוברוך יפסול לא  שזה לי התברר ה',

הסכמתי... ולכן בסנהדרין , מלשבת

מלקרוא מי פטור הזה, הסיפור את שהבין 

החוברת ... את 

נוסף:רגע, בסיפור נזכרנו תמהרו , אל

שליט"א סיפר קוק הכהן אריה רבי הגאון 

רכו ), עמוד נרו , בהלו - זכרון וז"ל :(קובץ

יעקב  רבי הגה"ק פטירת אחרי  זכורני 

עמד  זיע "א , 'הסטייפלר' קניבסקי, ישראל 

ההיכל  מדרגות  על התלמוד ישיבת ראש

כך: סיפר דבריו  ובין אותו , והספיד

הסטייפלר,זכיתי של  בצילו  להסתופף

ממנו לבקש באים שכשהיו  וזכורני ,

ממני, רוצים 'מה אומר: היה הוא ברכה,

זקן'?!... אדם הכל בסך אני  הרי 

עולם !ואילו  של  רבונו  אמר: הוא  פטירתו  לפני 

איננו  מבריסק  איש(נפטר).הרב  החזון

הזה !(נפטר).איננו  בדור נשארתי אני ולכןרק 

הדור !... בשביל אותי שתרפא  ממך מבקש  אני

  
     



האלה? כדברי עצמו על האד מכל
תבינו תבינוכאשר הזה, הדבר סוד את

התכוי הרבי כי ,לכ אמרתי למה ג
אלי'... 3בדבריו

יודעי,ללללאאאאייייזזזזהההה אנו אי התכוי הוא סוד
לנו. יש קושייתו על תירו אבל

בשיחתנו... כ ועל
מההתחלה...ווווככככההההררררגגגגללללננננוווו,,,, נתחיל

הגה"ק  זכה 3. זיע "א  פיישנטיין  משה רבי 

חי שנה 91 ימים, להאריך

יסורים... סבל  ימיו  ובסוף הבורא . של  בעולמו

שלמהונעתיק  חמדת בספר  שהובא (ח "ב סיפור

לא ), וז"ל:עמוד שליט"א , לוי שלמה הרב  לגאון

פיישנטייןבעת  משה רבי הגה"ק ששכב

קשה, במצב נמרץ לטיפול במחלקה

הרופאים  ולכן נוראים, וכאבים יסורים סבל

כאשר  ורק  אליו . להיכנס לאיש הרשו לא

מכלל  ויצא  התייצב מצבו  כי קבעו  הרופאים

לדקות  להיכנס המשפחה בני  הורשו  סכנה,

מאוד  חזקים מכאבים סבל  עדיין כי  ספורות ,
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סובל שהוא  הראה המוניטור  מהורהרות .
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סדיר. אינו הלב  פעימות 

מההתקף הימים  התאושש משה ורבי חלפו
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זאת . כל לי בא מדוע  הבנתי ואז  נעורי, מימי
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שבחבורה האריות  אפילו לדממה . קמה 

המסובכת . הקושיא  את  לפצח  הצליחו  לא 

הסוגיא לפתע במוחי , הבזיק  אור כאילו 

אנכי, קמתי להפליא. לי התבהרה

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



  
      



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

מקוראאאא את מצאתי דאגה, אל
הדעת מע אכל הוא כחו!
וא הזו, החכמה את למד הוא וממנו
יש לברוא תדעו  תאכלו את ג

!מאי

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

כה)... פסוק ש)

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

אתבבבבדדדדייייבבבבווווררררייייוווו להחטיא הצליח הארסיי
שכול לכ ולגרו וחוה, אד

והאדמה... הנחש וחוה, ,אד יענשו:

לוווואאאאננננוווו יש א ג :ותמהי עומדי
הכל בס שאתה תשכח אל עוצמה,
לבי בינ אור של מרחק ויש חיה!
...!?הא את תוחב אתה למה אז ...!האד

עברואאאאללללפפפפיייייייי שני ושמונה שמוני
שנה, אותה ובמהל מאז,
ציפו ה ומאז ורבקה, יצחק התחתנו

שיבוא... לילד והמתינו

שנה...ווווככככ עשרי עליה חלפו

בבבבססססדדדדרררר ההההככככלללל  ככככ אאאא

בבבבייייוווולקיצ סו סו הגיעו אחד בהיר
ורבקה עקרות, שנות עשרי
ורבקה יצחק .בהריו שהיא גילתה אמנו

לה'. והודו מאוד שמחו

התברראאאא הימי שהתקדמו ככל
ומעורר מוזר הזה שההריו
נצפו ומשונות שונות תופעות חשד...

השטח... פני מעל

תפקידהררררבבבבקקקקהההה מתוק הוצרכה הצדקת
יצחק  העול עמוד של כאשתו
כפי ,למקו ממקו ללכת אבינו,
.יו לאותו הקב"ה לה שיעד 4השליחות

כנסיות בתי על עוברת היתה כאשר והנה
לצאת, מפרכס התינוק היה מדרשות ובתי
עבודת בתי על עוברת היתה כאשר וג
לצאת... ומפרכס ר התינוק היה כוכבי

זכיתי, מארי4. אבא  לבין  וביני 

מיכאל  יורם רבינו עט"ר

חברות  של עז קשר נוצר זיע"א, אברג'ל

אמת , ברבים וידידות  אותי שיתף והוא

מרגשותיו.

יודע ,ובאחד 'אתה לי : אמר הוא  הפעמים

את  אומר אני  בבוקר, קם כשאני 

אומר: אני  כך ואחר אני ', 'מודה הנוסח

להיכן  שלך, שליח אני עולם! של  רבונו

בשמחה'. אלך - אותי שתשלח

  
      



תדשאווווזזזזהההה המדרש אותלשו (בראשית

נבראוו): התורה אותיות כ"ב כנגד
ביו :ימי בז' בעול מיני כ"ב
,והאר ,השמי  שבעה נבראו הראשו
והתהומות, והרוח, ,החוש ,והמי
ביו בלבד. הרקיע  השני ביו והאור.
אל המי הכניס ארבעה.  השלישי
מ מתוקי מי והעלה אחד, מקו
הרביעי ביו .והעצי והעשבי ,האר
ביו .והכוכבי והירח השמש שלשה. 
והעופות השרצי שלשה.  החמישי
החיה ארבעה.  הששי ביו .והתניני

.והאד והרמש והבהמה

בבריאהווווככככלללל ומתבונ שמסתכל מי
לעינינו המזדקרת הזו, המופלאה
מיליארדי ,אד בני מיליארדי :היו
לאי הי ודגי השמי עופות חיות,
 וצמחי עשבי אילנות, ספור,
גבוהי הרי נשימה, ועוצרי מרהיבי
א" לאמונה, להגיע חייב ...ומרהיבי

אה" ברא מי רא עיניכ ישעיהמר) 
כו)... מ,

והחכמידדדדווווררררוווותתתת הבריאה, מעת חלפו
החליטו והתבוננו, שישבו

ל הבריאה כל את קבוצותלחלק ארבע
וה למעלה):כלליות, דומ,(מלמטה

מדבר. חי, צומח,

עד:וווואאאאחחחחרררר לג ניגש הזו ההקדמה

החיות,בבבבייייוווו נבראו הבריאה של הששי
...וצבאי נמרי ,ודובי אריות
עלתה כול ומבי ,חיי בעלי רבבות

הנחש! של דמותו והזדקרה

התנאיללללללללאאאא כל את היו לנחש ספק,
החיות'. מל' לתואר הנדרשי
לב אומ ופקחות, חכמה היתה לנחש
מעידה עצמה שהתורה וכמו ונחישות,
חת מל ער היה חוה" ומספרת:

"אלקי ה' עה אר (בראשיתהדה 
א)... ג,

אותו,ההההעעעעווווצצצצממממהההה סחררה לו שהיתה
של בעוצמה נלכד והוא
לו, שהיתה העוצמה הרגשת עצמו...
מהאמת אלא שוא, מדמיונות נבעה לא

הצרופה...

ממממההההדדדדבבבבררררייייאאאאבבבבלללל,,,, אאאאחחחחדדדד ,,,,ככככ פפפפיייי עעעעלללל אאאא
ללללההההתתתתממממוווודדדדדדדד ללללללללממממוווודדדד ננננבבבברררראאאא ככככלללל ששששחחחחייייייייבבבב
ווווההההגגגגדדדדווווללללהההה'...'...'...'... ההההההההצצצצללללחחחחהההה ''''ההההררררגגגגששששתתתת זזזזוווו אאאאתתתתהההה

אתה,ווווממממככככייייוווו להתמודד ידע לא שהנחש
במהירות... הדרדרו הענייני
חכ יותר שהוא וחשב 'התנפח' והוא

מהבורא... יותר ג ...מכול

לה:ווווההההוווואאאא ואמר וחוה אד אל ניגש
שו אי דעתי שלפי לכ דעו
הבורא, לידיעת שלכ הידיעה בי הבדל
חו !יודעי את ג יודע שהוא ומה

אחד... מדבר

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



  
      



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

מקוראאאא את מצאתי דאגה, אל
הדעת מע אכל הוא כחו!
וא הזו, החכמה את למד הוא וממנו
יש לברוא תדעו  תאכלו את ג

!מאי

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

כה)... פסוק ש)

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

אתבבבבדדדדייייבבבבווווררררייייוווו להחטיא הצליח הארסיי
שכול לכ ולגרו וחוה, אד

והאדמה... הנחש וחוה, ,אד יענשו:

לוווואאאאננננוווו יש א ג :ותמהי עומדי
הכל בס שאתה תשכח אל עוצמה,
לבי בינ אור של מרחק ויש חיה!
...!?הא את תוחב אתה למה אז ...!האד

עברואאאאללללפפפפיייייייי שני ושמונה שמוני
שנה, אותה ובמהל מאז,
ציפו ה ומאז ורבקה, יצחק התחתנו

שיבוא... לילד והמתינו

שנה...ווווככככ עשרי עליה חלפו

בבבבססססדדדדרררר ההההככככלללל  ככככ אאאא

בבבבייייוווולקיצ סו סו הגיעו אחד בהיר
ורבקה עקרות, שנות עשרי
ורבקה יצחק .בהריו שהיא גילתה אמנו

לה'. והודו מאוד שמחו

התברראאאא הימי שהתקדמו ככל
ומעורר מוזר הזה שההריו
נצפו ומשונות שונות תופעות חשד...

השטח... פני מעל

תפקידהררררבבבבקקקקהההה מתוק הוצרכה הצדקת
יצחק  העול עמוד של כאשתו
כפי ,למקו ממקו ללכת אבינו,
.יו לאותו הקב"ה לה שיעד 4השליחות

כנסיות בתי על עוברת היתה כאשר והנה
לצאת, מפרכס התינוק היה מדרשות ובתי
עבודת בתי על עוברת היתה כאשר וג
לצאת... ומפרכס ר התינוק היה כוכבי

זכיתי, מארי4. אבא  לבין  וביני 

מיכאל  יורם רבינו עט"ר

חברות  של עז קשר נוצר זיע"א, אברג'ל

אמת , ברבים וידידות  אותי שיתף והוא

מרגשותיו.

יודע ,ובאחד 'אתה לי : אמר הוא  הפעמים

את  אומר אני  בבוקר, קם כשאני 

אומר: אני  כך ואחר אני ', 'מודה הנוסח

להיכן  שלך, שליח אני עולם! של  רבונו

בשמחה'. אלך - אותי שתשלח

ז

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



  
    



אבוווובבבבממממררררככככזזזז כיכבו העיר, של הרוח חיי
בטומאת וה ,ולב בתואל ובנו,
התאוות... למדורת אש הוסיפו המיוחדת,

הזו,וווודדדדווווקקקקאאאא ולמשפחה הזאת, לעיר
של הקדושה נשמתה נשלחה
את ויקרא בת, נולדה לבתואל רבקה.
לב ג אגב, ובדר אה, רבקה. שמה
לבית... לו שפלשה הקטנה לאחות התרגל

המעשיררררבבבבקקקקהההה,,,, כל את וראתה גדלה,
בחכמתה והיא סביבה, שנעשו
נקודת את ולמצוא לברר הצליחה הגדולה
הזו... הקלוקלת ההתנהגות שבכל השקר

יומיתווווללללממממררררוווותתתת היו ההתמודדות זאת
ע עבדה והיא קשה, היתה
נפשי, חוס ליצור נוספות שעות עצמה
בשכלה נוצרו וכ יציבה... ועמידה
,שכליי טיעוני של שלמי מהלכי

זרה, העבודה בגנות ,עמוקי והסברי
הרעות... והמדות התאוות ובגנות

בקרבהוה שהולידו ה הללו, סברי
לרוחניות... אש

התגוררהאאאאררררבבבבעעעע היא שנה עשרה
,היא6בחר שנה עשרה ארבע

ולבאר ,הרשעי ע להתמודד למדה
...טעות את לה

להווווזזזזהההה שנהעמד 14ב שרכשה (החכמה

יצחק,הללו) ע שהתחתנה שאחרי
המשיכה שרה, של מקומה את ומילאה

...הנשי את לגייר  כשרה היא 7ג

חזרהההההזזזזככככררררווווננננוווותתתת אמנו ורבקה הסתיימו,
להווה...

בבבבעעעעזזזזררררתתתת לעצמה סיכמה  ובישועתו ה'
המפרכס הילד ע לצאתג

זרה), נתמודד...(לעבודה

כך התוספות6. 'וכןכתבו ד"ה סא: (יבמות

אומר'). הוא

כתב צופים7. רמתים חדשה בספר (מהדורא

תקמד) שמואל עמוד רבי  להגה"ק 

הּבנים  "וּיתרצצּו וז"ל : זיע"א, ְְִִַַָֹמשינאוי 

כב),ּבקרּבּה" כה, רש"י:(בראשית ופירש ְְִָ

יעקב  המדרש בית פתחי  על  עוברת  'כשהיתה

כשה  לצאת, על מפרכס  עוברת פתחי יתה

לצאת '... מפרכס  עשיו זרה עבודה

את וקשה, שמרה רבקה אמנו  בוודאי

עבודה  בתי לפני  מלעבור עצמה

והיה  יצחק של  בביתו  שהיתה ובפרט  זרה,

של  אמו  כמו היתה ובוודאי  המדרש, בית לו 

בבית  אותו מגדלת  שהיתה לוי  בן יהושע רבי

באזניו... תורה דברי שיכנסו  כדי המדרש

בתיובמילים  ליד עברה היא מדוע אחרות:

זרה?... עבודה

היוונראה והאמהות  שהאבות  ידוע  כי  לפרש ,

עם לדבר  צריכים  והיו גרים, מגיירים

בהם שאין  להם ולהוכיח  זרה עבודה עובדי 

וזה הפילוסופיה , חכמות  מיני  ובכל  ממש

באורך .'פתחי'נקרא  עיי "ש זרה... עבודה 

  
    



מאוד...ררררבבבבקקקקהההה לנפשה נחרדה

לחנ''''אאאאחחחחרררריייי אצטר אני יוולד שהוא
ע ילד לחנ אפשר אי אותו,

גבוהה? כזו ברמה אשיות פיצול

עליטטטטוווובבבב,,,, שהטיל השליחות זו א
שכזה)הקב"ה ילד אני(לחנ

ומעכשיו בשמחה, עלי אותו מקבלת
בילד לטיפול חינו דרכי ללמוד אתחיל

אישיות'... פיצול בעל

שהתקיימוווווההההייייאאאא חינו לשיעורי הלכה
... של מדרשו בבית

,,,,פניה את קיבל הזכה, הראיה בעל 
?כא עושה את מה רבקה, בתמיהה:

איווווררררבבבבקקקקהההה ללמוד באתי ענתה:
אישיות. פיצול בעל ילד ע להתמודד

עלה וחיו לרגע, העיני את עצ 
אחד, ילד לא זה 'רבקה, פניו: על
ילא ני בטנ יג "ני !שני זה
ורב יאמ מלא לא רדי עימ

צעיר" כג).יעבד כה, (בראשית 

'שניררררבבבבקקקקהההה לעצמה: וחושבת נרגעת
ואחד צדיק אחד ,לחנ ילדי
קל, יותר הרבה כבר זה טוב, נו, רשע.

להסתדר'... יודעת אני רשעי ע

אלווווההההייייאאאא הרחק ומפליגה עיניה עוצמת
ילדותה... ימי

............ההההחחחחווווחחחחיייי בבבביייי ככככששששווווששששננננהההה

הוועדהממממעעעענננניייייייי חשבו לקריאתמה
,'נהרי אר' בשלטו שמות
בש מעיירותיה לאחד שקראו בשעה

.'חר'  המזעזע

,,,,אאאאהש משנה, כ כל לא זה בעצ
ליד. ככפפה בדיוק לה תא

עבודהממממעעעעששששיייי ,וגרועי רעי היו תושביה
ושפיכות עריות גילוי זרה,

שריחפו הטומאה וכחות ...באוירדמי
נחת מצאו להתיישב, מקו וחיפשו
נפלא! אויר 'איזה הזאת. בעיר גדולה
מלא אויר ותועבה! זימה מלא אויר
כזה, אויר האישיות! והבלטת אנוכיות

...'אוהבי אנחנו בדיוק,

תחתווווההההעעעעיייירררר כולה להיות נהפכה הזאת
הטומאה כחות הערה)...5שליטת (ראה

וזה  הקדוש5. הזוהר ע"א,לשון קמז  דף (ויצא

ס"א): נוסח חרוןלפי  כלומר ָָָ'חרנה',

הוא , בריך דקודשא  אפו  חרון  היא ומאי  אף,

אחרא ... דרשו ארעא  בישא , דרגא

אף,תרגום: חרון כלומר ומה 'חרנה ', ָָָ

ברוך  הקדוש של  אפו חרון  הוא 

רשות  של הארץ  הרעה, הדרגה הוא?

אחרת ...

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



  
    



אבוווובבבבממממררררככככזזזז כיכבו העיר, של הרוח חיי
בטומאת וה ,ולב בתואל ובנו,
התאוות... למדורת אש הוסיפו המיוחדת,

הזו,וווודדדדווווקקקקאאאא ולמשפחה הזאת, לעיר
של הקדושה נשמתה נשלחה
את ויקרא בת, נולדה לבתואל רבקה.
לב ג אגב, ובדר אה, רבקה. שמה
לבית... לו שפלשה הקטנה לאחות התרגל

המעשיררררבבבבקקקקהההה,,,, כל את וראתה גדלה,
בחכמתה והיא סביבה, שנעשו
נקודת את ולמצוא לברר הצליחה הגדולה
הזו... הקלוקלת ההתנהגות שבכל השקר

יומיתווווללללממממררררוווותתתת היו ההתמודדות זאת
ע עבדה והיא קשה, היתה
נפשי, חוס ליצור נוספות שעות עצמה
בשכלה נוצרו וכ יציבה... ועמידה
,שכליי טיעוני של שלמי מהלכי

זרה, העבודה בגנות ,עמוקי והסברי
הרעות... והמדות התאוות ובגנות

בקרבהוה שהולידו ה הללו, סברי
לרוחניות... אש

התגוררהאאאאררררבבבבעעעע היא שנה עשרה
,היא6בחר שנה עשרה ארבע

ולבאר ,הרשעי ע להתמודד למדה
...טעות את לה

להווווזזזזהההה שנהעמד 14ב שרכשה (החכמה

יצחק,הללו) ע שהתחתנה שאחרי
המשיכה שרה, של מקומה את ומילאה

...הנשי את לגייר  כשרה היא 7ג

חזרהההההזזזזככככררררווווננננוווותתתת אמנו ורבקה הסתיימו,
להווה...

בבבבעעעעזזזזררררתתתת לעצמה סיכמה  ובישועתו ה'
המפרכס הילד ע לצאתג

זרה), נתמודד...(לעבודה

כך התוספות6. 'וכןכתבו ד"ה סא: (יבמות

אומר'). הוא

כתב צופים7. רמתים חדשה בספר (מהדורא

תקמד) שמואל עמוד רבי  להגה"ק 

הּבנים  "וּיתרצצּו וז"ל : זיע"א, ְְִִַַָֹמשינאוי 

כב),ּבקרּבּה" כה, רש"י:(בראשית ופירש ְְִָ

יעקב  המדרש בית פתחי  על  עוברת  'כשהיתה

כשה  לצאת, על מפרכס  עוברת פתחי יתה

לצאת '... מפרכס  עשיו זרה עבודה

את וקשה, שמרה רבקה אמנו  בוודאי

עבודה  בתי לפני  מלעבור עצמה

והיה  יצחק של  בביתו  שהיתה ובפרט  זרה,

של  אמו  כמו היתה ובוודאי  המדרש, בית לו 

בבית  אותו מגדלת  שהיתה לוי  בן יהושע רבי

באזניו... תורה דברי שיכנסו  כדי המדרש

בתיובמילים  ליד עברה היא מדוע אחרות:

זרה?... עבודה

היוונראה והאמהות  שהאבות  ידוע  כי  לפרש ,

עם לדבר  צריכים  והיו גרים, מגיירים

בהם שאין  להם ולהוכיח  זרה עבודה עובדי 

וזה הפילוסופיה , חכמות  מיני  ובכל  ממש

באורך .'פתחי'נקרא  עיי "ש זרה... עבודה 

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



  
     



את אוהב האד של שגופו כמו הזו,
חלקיו... כל

אתאאאאממממננננ מגבילה לא הזו האחדות
,האד של הפרטית עבודתו
אחת, מציאות ה הנשמות שכל שהג
פרטית, שליחות נשמה לכל ישנה
הפרטי חלקה ואת נפשה את להאיר

מוטלשבעול אחד על ושליחותו: אד (כל

להאיר מוטל אחד ועל משפחתו, על רק להאיר

וכו'...). שכונתו, על ג

'ובעהווווזזזזהההה המראה: בהמש שנאמר
 ובעה' בעה עליה נרתיה
ה', בעבודת חלוקות מדרגות ז' שישנ
נחלקי ה' לעבודת שבנוגע והיינו,

ישראל ')כללות זהב סוגי,('מנרת לז' 

עבודה סוגי נשמותז'  יותר (ובפרטיות

,השבטי י"ב כנגד סוגי לי"ב נחלקי ישראל

יעלה...). במסילתו ושבט שבט כל אשר,

זלמווווההההננננהההה שניאור רבי להגה"ק מצאנו
שכתב זיע"א התניא,מלאדי (ספר

ה) סימ  הקודש כללותאגרת את שחילק
חלקי לשני לשונו:(כללי).הנשמות וזה

ב'''''וווובבבבזזזזהההה שיש האריז"ל שכתב מה יוב
 בישראל נשמות מיני

העוסקיאאאא.... חכמי תלמידי נשמות
.ימיה כל בתורה

העוסקיבבבב.... מצוות בעלי נשמות
.'חסדי וגמילות בצדקה

בלימודאאאאוווותתתת לעסוק שתפקיד נשמות
להשק עליה בזההתורה, יע

את כ לש ולשעבד ,זמנ רוב את
שלמרות פשוט, ,א .ונפש גופ
וגמילות בצדקה חייבי ה ג זאת,

.חסדי

וווואאאאוווותתתתעבודת שעיקר נשמות
שירויחו ובכס לעבוד, היא
.חסדי וגמילות צדקה מצוות לקיי
להעמיד שליחות שזו לדעת עליה
צדקה תורה, רוחני: עול בכספ
שלמרות פשוט, ,א .חסדי וגמילות
בלימוד חייבי ה ג זאת,

תורה.

לעשיו...וווועעעעתתתתהההה נחזור

ששששדדדדהההה אאאאיייישששש  עעעעששששייייוווו

ועסקוששששללללשששש ועשיו יעקב ישבו שנה עשרה
התגלה 13 ב עשיו ובהיות בתורה,
שעיקר נשמות לאות שיי שהוא לו
שירויחו ובכס לעבוד, היא עבודת

.חסדי וגמילות צדקה מצוות לקיי

מדרשווווממממככככייייוווו מהבית יצא הוא ,שכ
לעבוד... ויצא

פריינדווווככככ יהודה דוד רבי הגה"ק כתב
יהודה אלופי בספרו קב):זיע"א (עמוד

ויעקב דה אי ציד ידע אי עו "ויהי

  
    



אאאאווווררררוווותתתת ממממללללאאאא בבבבייייתתתת

ק"חבבבבששששננננתתתת אלפי לבריאת(2108)ב'
אבינו ליצחק נולדו העול
ועשיו. יעקב  תאומי רבקה, ואשתו

אתבבבבבבבבייייתתתת לצעוד החלו ה זה, קדוש
.הראשוני צעדיה

הקדושהממממששששחחחחרררר במעיינות רחצו ימיה
,הוריה בבית מפכי שהיו
מיו תיכ  ינקו אמ חלב ע ויחד
הרבה פעי  לעול ובאו שנולדו
האויר .העולמי לחי ואהבה יראה של
ממוזג מיוחד, אויר היה ש ששרר
צדקות... ע גאונות קדושה, ע חכמה

ורב...עעעעווווששששרררר עצו 8רוחני

והתגלהוווובבבבששששבבבבתתתתוווותתתת,,,, השפע השתלשל
האל האור חפבגילוי, קי

של הקדוש שולחנו סביב המסתופפי על
ומחזק... מחיה ומחבק, מלט בכליצחק,

וזיוה מתיקותה את מחדש חוו ה שבת
המלכה... שבת של

חייייייעעעעקקקקבבבב בפנימיות לחוות זכו ועשיו,
הכניסו ורבקה יצחק ...תוכ מלאי
תורה למדו ה וש תורה, לתלמוד אות

ובחיות... בחשק נוראה, בהתמדה

ווווככככשביו עד שנה, 13 עליה עברו
...בעול שליחותו לעשיו התגלה אחד

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי התגלה, מה שנגלה

ננננששששממממוווותתתת............ ססססווווגגגגיייי ששששנננניייי

כמהתתתתקקקקוווופפפפתתתת פני על נפרשה הנביאי
חגי, :והנביאי ,שני מאות
זו. נפלאה תקופה חתמו ומלאכי, זכריה

המקדשבבבבששששננננהההה בית לחורב השבעי
וז"ל: הבא, המראה את זכריה ראה ,הראשו

על""""רררראאאאייייתתתתיייי וג  זהב מנרת והה 
עליה נרתיה ובעה רא
על אר לרת מצקת ובעה בעה
מימי אחד עליה זיתי ני .רא

"מאל על ואחד בג).הה ד, (זכריה 

תקסז)שמעוניוווובבבבייייללללקקקקווווטטטט רמז (צפניה

והה 'ראיתי :כ ביאר
ישראל! כנסת זו  ' זהב מנרת

מציאות(כנסת)נשמותככככלללל ה ישראל,
ועד הצדיקי גדולי מנשמת אחת!
מנורת ה כול  הער פחותי נשמת

אחת! זהב

תורתווווללללככככ התורה, אותנו ציותה
ישראל, אהבת מצות על אמת,
לאהבה להגיע אפשר באמת שהרי

קטע אהרן 8. הרב הגאון של לשונו  שליט"אזה ק).סורסקי עמוד ח"א אש, (בלבת

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



  
     



את אוהב האד של שגופו כמו הזו,
חלקיו... כל

אתאאאאממממננננ מגבילה לא הזו האחדות
,האד של הפרטית עבודתו
אחת, מציאות ה הנשמות שכל שהג
פרטית, שליחות נשמה לכל ישנה
הפרטי חלקה ואת נפשה את להאיר

מוטלשבעול אחד על ושליחותו: אד (כל

להאיר מוטל אחד ועל משפחתו, על רק להאיר

וכו'...). שכונתו, על ג

'ובעהווווזזזזהההה המראה: בהמש שנאמר
 ובעה' בעה עליה נרתיה
ה', בעבודת חלוקות מדרגות ז' שישנ
נחלקי ה' לעבודת שבנוגע והיינו,

ישראל ')כללות זהב סוגי,('מנרת לז' 

עבודה סוגי נשמותז'  יותר (ובפרטיות

,השבטי י"ב כנגד סוגי לי"ב נחלקי ישראל

יעלה...). במסילתו ושבט שבט כל אשר,

זלמווווההההננננהההה שניאור רבי להגה"ק מצאנו
שכתב זיע"א התניא,מלאדי (ספר

ה) סימ  הקודש כללותאגרת את שחילק
חלקי לשני לשונו:(כללי).הנשמות וזה

ב'''''וווובבבבזזזזהההה שיש האריז"ל שכתב מה יוב
 בישראל נשמות מיני

העוסקיאאאא.... חכמי תלמידי נשמות
.ימיה כל בתורה

העוסקיבבבב.... מצוות בעלי נשמות
.'חסדי וגמילות בצדקה

בלימודאאאאוווותתתת לעסוק שתפקיד נשמות
להשק עליה בזההתורה, יע

את כ לש ולשעבד ,זמנ רוב את
שלמרות פשוט, ,א .ונפש גופ
וגמילות בצדקה חייבי ה ג זאת,

.חסדי

וווואאאאוווותתתתעבודת שעיקר נשמות
שירויחו ובכס לעבוד, היא
.חסדי וגמילות צדקה מצוות לקיי
להעמיד שליחות שזו לדעת עליה
צדקה תורה, רוחני: עול בכספ
שלמרות פשוט, ,א .חסדי וגמילות
בלימוד חייבי ה ג זאת,

תורה.

לעשיו...וווועעעעתתתתהההה נחזור

ששששדדדדהההה אאאאיייישששש  עעעעששששייייוווו

ועסקוששששללללשששש ועשיו יעקב ישבו שנה עשרה
התגלה 13 ב עשיו ובהיות בתורה,
שעיקר נשמות לאות שיי שהוא לו
שירויחו ובכס לעבוד, היא עבודת

.חסדי וגמילות צדקה מצוות לקיי

מדרשווווממממככככייייוווו מהבית יצא הוא ,שכ
לעבוד... ויצא

פריינדווווככככ יהודה דוד רבי הגה"ק כתב
יהודה אלופי בספרו קב):זיע"א (עמוד

ויעקב דה אי ציד ידע אי עו "ויהי

ז

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



  
       



עליוווווההההעעעעבבבבוווודדדדהההה משכה הזו הקדושה
השגות והארות, אורות

אלנוראות זאת לקרב וכדי ועצומות...
רבי הגה"ק של סיפורו את נביא דעתנו

זיע"א: מסמבואר 11משה

מתפרנסררררבבבביייי היה ימיו בתחילת משה,
לו היתה לא סחורה. ממכירת
לכפר מכפר הול היה הוא ולכ חנות,

סחורתו... את ומציע

עבבבבאאאאחחחחתתתת נפגש הוא בה הפעמי
הירש צבי רבי הגה"ק אחיו

אותו:מז ושאל אליו פנה ידיטשוב,

ג''''אאאאחחחחיייי,,,, עוסק שאני יודע אתה צבי, רבי
פרנסתי לצור שהרי בגשמיות,
יכול אי אז ,בכפרי סחורות מוכר אני
מנחה, מתפלל שאני שבשעה להיות

נפלאה? בהארה נשמתי בי נדלקת
הזו'?! ההארה מגיעה זהמאיפה כל (אולי

.(ליודעי כידוע נוגה, מקליפת והארה טעות

אחי.וווועעעעננננהההה מתמה אתה 'מה צבי: רבי לו
מחשבות ע תמיד הול אתה הרי
כל ב נדבקי ואז וטהורות, קדושות
ש שיש הקדושה וניצוצי הנפשות

ומדבר. חי צומח, ,בדומ

באמונה,ווווככככאאאאששששרררר במסחר עוסק אתה
נוספת ההלכה, גדרי כל לפי
בשעה ,ולכ וטהרה. קדושה עלי
ב נדלקי להתפלל עומד שאתה
הארה וזהו בוערת, אש כמו הניצוצי

...!'ל שיש

השתלשלווווההההששששפפפפעעעע עשיו על שנשפע
החסד... ממדת

ייייתתתתבבבברררר הההה'''' ששששלללל חחחחייייבבבבווווקקקק  חחחחססססדדדד

התנאיללללללללאאאא כל את היו לעשיו ספק,
מגדולי לאחד להפ הנדרשי
כח גדול, מוח היה לעשיו .הצדיקי

כבירות. ושאיפות ,רצו

רבה...ללללעעעעששששייייוווו עוצמה היתה

והואההההעעעעווווצצצצממממהההה אותו, סחררה לו שהיתה
עצמו... של בעוצמה נלכד

נבעה לא לו, שהיתה העוצמה הרגשת
הצרופה... מהאמת אלא שוא, מדמיונות

ממממההההדדדדבבבבררררייייאאאאבבבבלללל,,,, אאאאחחחחדדדד ,,,,ככככ פפפפיייי עעעעלללל אאאא
ללללההההתתתתממממוווודדדדדדדד ללללללללממממוווודדדד ננננבבבברררראאאא ככככלללל ששששחחחחייייייייבבבב
ווווההההגגגגדדדדווווללללהההה'...'...'...'... ההההההההצצצצללללחחחחהההה ''''ההההררררגגגגששששתתתת זזזזוווו אאאאתתתתהההה

גרעעעעששששייייוווו,,,, וזה אתה, להתמודד ידע לא
בבורא... ג ...בכול לזלזל לו

הובא  אופיר 11. כתם א)בספר  א, יהודה(אסתר אייזיק  יצחק  רבי  סאפריןלהגה "ק  יחיאל

זיע "א . מקאמרנא

  
    



עו את יצחק ואהב .אהלי יב  אי
פיו" ציד כזכח)...י כה, (בראשית 

עשיוווווצצצצרררריייי את יצחק אהב מדוע ,להבי
ליעקב לכאורה והרי מיעקב, יותר
ת איש שהיה יותר, גדולה מעלה היתה

ועבר? ש של המדרש בבית ועוסק

מאודווווננננרררראאאאהההה חשובה עבודה דר דזה
ובמילי ומת במשא לעסוק
דעהו', דרכי 'בכל בזה ולקיי דעלמא

ערו בשולח רלא)כמ"ש סימ שיהא(או"ח
שמי לש ודעתו פנימית כוונה דבר בכל
וגמילות בצדקה להרבות ביכולתו שיהא
ה' את לעבוד ביכולתו ושיהא ,חסדי
וחיזוק הדעת, והרחבת עונג מתו יתבר
יותר קשה וזה הנפש, עבודת לצור גופו

ועוסק המדרש בבית יושב מלהיות
זה... דבר כנודע לחוד ועבודה בתורה

בתורתוווווההההננננהההה לה' עבד בתמימותו יעקב
בית בחדרי סגור בהיותו ותפילתו
ה' עבודת כי עשיו והתפאר המדרש,
פני על הול שהוא יותר, גבוהה שלו
עבודתו ולעבוד ולזרוע לחרוש השדה
לגבוה מחשבתו גופא ובזה ערב, עדי
שיוכל כדי ולחזקו, הגו צרכי לו לרכוש
...יתבר בעבודתו אול בריא 9לעמוד

העבודהווווייייצצצצחחחחקקקק קדושת את שהשיג אבינו
העול את ולייחד לקשר  הזו

וכו')התחתו זריעה העול(חרישה, ע
עשיו, של מעבודתו מאוד התפעל ,העליו
אליו... עצומה הערכה בלבו הוליד וזה

............ווווננננגגגגלללליייי ההההווווללללככככיייי אאאאווווררררוווותתתת

אתעעעעששששייייוווו שעבד הוא ...ימי ברגל התחיל
שעות הקב"ה. לרצו ולבו מוחו

ובכל וביערות, בשדות בילה הוא ארוכות
הקב"ה. על חשב הוא ופעולה 10תנועה

וכמו סופר9. הכתב על שכתב  החדש סופר (כתב 

סו) עמוד - הגמראהתורה (ברכות בפירוש

גרידאלה:) חורש' אדם 'בשעת(לבד)'אפשר 

בלי זריעה' 'בשעת גרידא  'זורע' או  חרישה',

אלא גבוה, לצורך  החרישה שיהיה מעולה כוונה

שמנהג  ארץ , דרך  מנהג תורה בדברי  בהם הנהג

תורה... דברי  של ובשבילם בהם יהיה ארץ דרך

אחד  בדור10. שחיו הנסתרים  מהצדיקים 

דיין יוסף הרב הצדיק היה האחרון,

שהכירו האנשים  היו מעטים  חייו, בימי זיע "א ...

פטירתו. לאחר רק  התפרסם  והוא  אותו,

חייו:וסיפר בימי  להכירו  שזכו  מאלו אחד

וראיתיו לביתו , נכנסתי  אחת  פעם

פניו בקיר, מסמר לתקוע  מתכונן  כשהוא

אמר והוא לבנה, באש בקיר)להטו  שתקע (לפני

ושכינתיה'...' הוא בריך קודשא יחוד לשם

לייחד הוא ותנועה מעשה בכל  ידע  זיע"א

בעליון... התחתון  העולם את

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



  
       



עליוווווההההעעעעבבבבוווודדדדהההה משכה הזו הקדושה
השגות והארות, אורות

אלנוראות זאת לקרב וכדי ועצומות...
רבי הגה"ק של סיפורו את נביא דעתנו

זיע"א: מסמבואר 11משה

מתפרנסררררבבבביייי היה ימיו בתחילת משה,
לו היתה לא סחורה. ממכירת
לכפר מכפר הול היה הוא ולכ חנות,

סחורתו... את ומציע

עבבבבאאאאחחחחתתתת נפגש הוא בה הפעמי
הירש צבי רבי הגה"ק אחיו

אותו:מז ושאל אליו פנה ידיטשוב,

ג''''אאאאחחחחיייי,,,, עוסק שאני יודע אתה צבי, רבי
פרנסתי לצור שהרי בגשמיות,
יכול אי אז ,בכפרי סחורות מוכר אני
מנחה, מתפלל שאני שבשעה להיות

נפלאה? בהארה נשמתי בי נדלקת
הזו'?! ההארה מגיעה זהמאיפה כל (אולי

.(ליודעי כידוע נוגה, מקליפת והארה טעות

אחי.וווועעעעננננהההה מתמה אתה 'מה צבי: רבי לו
מחשבות ע תמיד הול אתה הרי
כל ב נדבקי ואז וטהורות, קדושות
ש שיש הקדושה וניצוצי הנפשות

ומדבר. חי צומח, ,בדומ

באמונה,ווווככככאאאאששששרררר במסחר עוסק אתה
נוספת ההלכה, גדרי כל לפי
בשעה ,ולכ וטהרה. קדושה עלי
ב נדלקי להתפלל עומד שאתה
הארה וזהו בוערת, אש כמו הניצוצי

...!'ל שיש

השתלשלווווההההששששפפפפעעעע עשיו על שנשפע
החסד... ממדת

ייייתתתתבבבברררר הההה'''' ששששלללל חחחחייייבבבבווווקקקק  חחחחססססדדדד

התנאיללללללללאאאא כל את היו לעשיו ספק,
מגדולי לאחד להפ הנדרשי
כח גדול, מוח היה לעשיו .הצדיקי

כבירות. ושאיפות ,רצו

רבה...ללללעעעעששששייייוווו עוצמה היתה

והואההההעעעעווווצצצצממממהההה אותו, סחררה לו שהיתה
עצמו... של בעוצמה נלכד

נבעה לא לו, שהיתה העוצמה הרגשת
הצרופה... מהאמת אלא שוא, מדמיונות

ממממההההדדדדבבבבררררייייאאאאבבבבלללל,,,, אאאאחחחחדדדד ,,,,ככככ פפפפיייי עעעעלללל אאאא
ללללההההתתתתממממוווודדדדדדדד ללללללללממממוווודדדד ננננבבבברררראאאא ככככלללל ששששחחחחייייייייבבבב
ווווההההגגגגדדדדווווללללהההה'...'...'...'... ההההההההצצצצללללחחחחהההה ''''ההההררררגגגגששששתתתת זזזזוווו אאאאתתתתהההה

גרעעעעששששייייוווו,,,, וזה אתה, להתמודד ידע לא
בבורא... ג ...בכול לזלזל לו

הובא  אופיר 11. כתם א)בספר  א, יהודה(אסתר אייזיק  יצחק  רבי  סאפריןלהגה "ק  יחיאל

זיע "א . מקאמרנא

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



  
    



עלחחחחזזזזקקקקוווו להילח והמשיכו ואמצו,
יעקב'! על השני, החצי של הכנעתו

למקוווווממממאאאאזזזז,,,, התרכזו הרשע כחות כל
יעקב... נגד למלחמה אחד,

בתורהאאאא עצמו שיקע שיעקב מכיו
הצליחו! לא ה הקדושה,

זכהייייעעעעקקקקבבבב התורה, עמוד אבינו,
ללמוד החל ילדותו, ומימי
אמת... בדביקות הקדושה התורה את
מסירות מתו וביראה... באהבה

אמת.

לימודממממעעעעתתתת ידי על עצמו, דיבק שנולד
וקדושת ורוחניות לעצמות התורה,

התורה... מוצא מקור

כחו,ההההוווואאאא בכל וחקר, העמיק וחזר, שינ
הכחות, כל שאש13בריכוז עד

הדקי ונימיו גידיו לתו שחדרה התורה
שרפה החומר...ביותר, כל את וכילתה

הזה... עול ותענוגי בהבלי הצור את

נכנעו!ווווככככחחחחוווותתתת הטומאה

לדהורווווייייעעעעקקקקבבבב,,,, המשי ,מה שניצל
הרוחניות... פסגת לכיבוש במסעו הלאה,

כשנחלשה  רבי13. הגה"ק של ראייתו 

שך, מן  מנחם אליעזר

ניתן כיצד שיקבע מיוחד מומחה הביאו

בספרים. העיון  את  עליו להקל

ואמר:המומחה  שך הרב של  ביתו לבני פנה

מספר  את עוד להגדיל  ניתן לא 

מגדלת . בזכוכית שיעזר ממליץ אני  העדשות ,

המגדלת .עתה זכוכית  את  להתאים  צורך  היה

וביקש  מגדלת , זכוכית  המומחה מסר 

שמעתתא ' 'שב  פתחו זעירות . אותיות  עם  ספר 

מגדלת בזכוכית  אחז  שך  הרב  השולחן, על  שהיה

רבה . ובשמחה עצומה במהירות  בשטף , וקרא 

'לא המומחה  קרא: לפתע משתאה, עמד

הכתוב  את יודע ודאי הרב יתכן!

- סליחה אבקש פה! בעל

נתקל נטל  ומבטו  שך, הרב מלפני הספר את

פתחו השולחן . על שהיה החושן ' ב'קצות

קטע . תחילת על והצביע הרב לפני  באקראי 

ופתח  המגדלת , זכוכית  בעד שך הרב הביט

- ובחדוה בשמחה שוטפת, בקריאה שוב

הקריאה'רגע שטף  את  המומחה קטע  - אחד'!

פה ! בעל זה ספר  גם יודע שהרב  חוששני -

הרב,הושיטו  של  מספרו  כרך הבית  בני

שלו שבספרו חשבו, עזרי'. 'אבי

הרב  אבל במילה. מילה בקי אינו  ודאי

לקרוא  והתחיל המגדלת , זכוכית בעד התבונן 

תיבה... מחסיר ואינו אחריו , עקבו  בשטף.

'הזכוכית 'ברוך - למומחה אמרו - ה''

מתאי מה'!מגדלת

הרב שמחו  לפני  והניח אחד בא ואז  הכל ,

שך  הרב הביט  נאמן'. 'יתד של גליון 

והחל  ראייתו, את  אימץ  המגדלת , זכוכית בעד

רב... בקושי  הברות  קניןלצרף - פסח של (הגדה

שליט"א). ולך מאיר שלום רבי לגאון  ,42 עמוד תורה,

  
    



שלווווללללפפפפנננניייי דבריו את נביא שנמשי
ישראל אב עדי הרב הגאו

(שטיינזל)אגרתזיע"א  תניא (ביאור

,(46 עמוד ח"א וז"ל:הקודש,

שעושהההההתתתתגגגגוווובבבבהההה לחסד האד של
להיות צריכה הקב"ה עמו
את ויראה עצמו את ישפיל שהוא
החסד לריבוי בהתא יותר קט עצמו

אליו בהמש).שמגיע יותר זאת (ונבאר

ההההוווואאאאההההבבבבעעעעייייהההה אאאאדדדד בבבבנננניייי ששששלללל ששששטטטטבבבבעעעע ההההייייאאאא
ללללאאאאדדדד טטטטוווובבבב ככככאאאאששששרררר ,,,,ללללההההייייפפפפ בבבבדדדדייייווווקקקק
טטטטוווובבבב ררררווווחחחח בבבבממממצצצצבבבב ררררקקקק ללללאאאא עעעעצצצצממממוווו אאאאתתתת ממממררררגגגגיייישששש ההההוווואאאא
ללללטטטטוווובבבב עעעעצצצצממממוווו אאאאתתתת ממממחחחחששששייייבבבב גגגג אאאאללללאאאא ייייוווותתתתרררר,,,,

ייייוווותתתתרררר.... אדווווחחחחששששוווובבבב כאשר פעמי הרבה
'גביר' מתחיל(עשיר)נעשה הוא גדול

וכו'. גדול שמי וירא חכ ג שהוא לחשוב
מביאה אחד מצד שבאה והגדולה ההצלחה
,אחרי בצדדי ג גדלות של להרגשה
במציאות. אחיזה כל לדבר שאי למרות

הואטטטטעעעע שהחסד הוא לדבר פנימי
גידול, של עני של12בעיקרו

אליו שהגיע ומי והתפשטות, הרחבה
ומשוחרר יותר גדול מכחו נעשה חסד
לתפיסתו מתפרשת זו והרגשה יותר,

יותר. לגדול עצמו את

אצלוווובבבבדדדדייייווווקקקק התגלתה הזו ההרגשה
יותר חכ 'אני עשיו,
עובדי כיצד יודע אני ,מכול

ה''!... את

והביאהווווההההההההררררגגגגששששהההה אותו, ריסקה הזו
בכול לזלזל עו')...אותו ('ובז

13ששששננננתתתתיייי מגיל מעמד. עשיו החזיק
.15 גיל 15,עד בגיל ואז,

נפל עשיו ,אברה של פטירתו ביו
לקליפות...

למסיבתווווככככחחחחוווותתתת התאספו הטומאה
...נצחו

ההההככככחחחח!!!! וווובבבבככככלללל !!!!ללללההההממממששששיייי

עדחחחחממממשששש הקרבות, ארכו שנה עשרה
עשיו! של הסופית להכנעתו
קולות הטומאה במחנה נשמעו ובסיומ
מטע יצאה רשמית והודעה שמחה,

האחראי:

עמוקי''''ההההננננננננוווו הודאה ברגשי להודות
על ,והמסייעי העוזרי לכל
ובזכות במטרה. ודביקות עקשנות
יצחק, של מזרעו חצי להכניע הצלחנו

עשיו! את

בספרי  'גדולה'.12. נקראת  החסד ספירת  הקדמונים הקבלה

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



  
    



עלחחחחזזזזקקקקוווו להילח והמשיכו ואמצו,
יעקב'! על השני, החצי של הכנעתו

למקוווווממממאאאאזזזז,,,, התרכזו הרשע כחות כל
יעקב... נגד למלחמה אחד,

בתורהאאאא עצמו שיקע שיעקב מכיו
הצליחו! לא ה הקדושה,

זכהייייעעעעקקקקבבבב התורה, עמוד אבינו,
ללמוד החל ילדותו, ומימי
אמת... בדביקות הקדושה התורה את
מסירות מתו וביראה... באהבה

אמת.

לימודממממעעעעתתתת ידי על עצמו, דיבק שנולד
וקדושת ורוחניות לעצמות התורה,

התורה... מוצא מקור

כחו,ההההוווואאאא בכל וחקר, העמיק וחזר, שינ
הכחות, כל שאש13בריכוז עד

הדקי ונימיו גידיו לתו שחדרה התורה
שרפה החומר...ביותר, כל את וכילתה

הזה... עול ותענוגי בהבלי הצור את

נכנעו!ווווככככחחחחוווותתתת הטומאה

לדהורווווייייעעעעקקקקבבבב,,,, המשי ,מה שניצל
הרוחניות... פסגת לכיבוש במסעו הלאה,

כשנחלשה  רבי13. הגה"ק של ראייתו 

שך, מן  מנחם אליעזר

ניתן כיצד שיקבע מיוחד מומחה הביאו

בספרים. העיון  את  עליו להקל

ואמר:המומחה  שך הרב של  ביתו לבני פנה

מספר  את עוד להגדיל  ניתן לא 

מגדלת . בזכוכית שיעזר ממליץ אני  העדשות ,

המגדלת .עתה זכוכית  את  להתאים  צורך  היה

וביקש  מגדלת , זכוכית  המומחה מסר 

שמעתתא ' 'שב  פתחו זעירות . אותיות  עם  ספר 

מגדלת בזכוכית  אחז  שך  הרב  השולחן, על  שהיה

רבה . ובשמחה עצומה במהירות  בשטף , וקרא 

'לא המומחה  קרא: לפתע משתאה, עמד

הכתוב  את יודע ודאי הרב יתכן!

- סליחה אבקש פה! בעל

נתקל נטל  ומבטו  שך, הרב מלפני הספר את

פתחו השולחן . על שהיה החושן ' ב'קצות

קטע . תחילת על והצביע הרב לפני  באקראי 

ופתח  המגדלת , זכוכית  בעד שך הרב הביט

- ובחדוה בשמחה שוטפת, בקריאה שוב

הקריאה'רגע שטף  את  המומחה קטע  - אחד'!

פה ! בעל זה ספר  גם יודע שהרב  חוששני -

הרב,הושיטו  של  מספרו  כרך הבית  בני

שלו שבספרו חשבו, עזרי'. 'אבי

הרב  אבל במילה. מילה בקי אינו  ודאי

לקרוא  והתחיל המגדלת , זכוכית בעד התבונן 

תיבה... מחסיר ואינו אחריו , עקבו  בשטף.

'הזכוכית 'ברוך - למומחה אמרו - ה''

מתאי מה'!מגדלת

הרב שמחו  לפני  והניח אחד בא ואז  הכל ,

שך  הרב הביט  נאמן'. 'יתד של גליון 

והחל  ראייתו, את  אימץ  המגדלת , זכוכית בעד

רב... בקושי  הברות  קניןלצרף - פסח של (הגדה

שליט"א). ולך מאיר שלום רבי לגאון  ,42 עמוד תורה,

ז

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



  
     



למראה וזוכה ,הסול חלו את חול
לק,הנבואה, "וקרא שנאמר: וכמו

אל, ית ההההאאאאללללקקקקיייי,,,,אל אאאאללללייייוווו ננננגגגגלללל  יייי 
אחיו" מני ברח.(ז לה, (בראשית 

המשיההההגגגגייייללללוווויייי ויעקב הסתיי האלקי
...לחר בדרכו

הירוקככככככככלללל הנו הל והתקרב, הל שהוא
השביל בצידי באפור... והתחל
,קוצי שיחי צמחו העיר אל המוביל
הסדירה... להליכה הפריעו אבני וחלוקי

אבק,בבבבצצצצדדדד מכוסה עמוד עמד הדר
ישר'... המש לחר' ,דר מורה ח ועליו

התפלאו:ייייעעעעקקקקבבבב והאנשי ,לחר נכנס
אחד א והרי אורח? לכא 'הגיע

!!!'לב של לעירו להגיע מעז לא

הקדושווווככככ בזוהר קסואמרו ד (וישלח

הקודש):ע"ב ללשו בתרגו ,לב'

הל קולו התפרס)הארמי, בעול,(שמו
ממנו... שינצל אד היה שלא

גדולככככלללל היה שלב יודעי היו העול
ומי ,והקוסמי והמכשפי החכמי
ניצל לא בכשפיו, אותו לאבד שרצה

15ממנו'...

עעעעששששרררריייי.בביתלב אבינו יעקב שהה שנה
התלאות המאורעות, כל ועל
למדנו ,ש עליו שעברו והרדיפות

הקודמת. בפרשה

שהייהווווססססוווו שנות עשרי אחרי ,סו
יו והתמודדות האריות, בגוב
ודרכיו המרושעות תחבולותיו מול יומית
הגאולה... עת הגיעה ,לב של הנאלחות

מוקדמתבבבבפפפפתתתתעעעע הכנה ללא ,16פתאו

ה' "ואמר הקב"ה: אליו התגלה
תיאב אר אל ב יעקב אל

"ע ואהיה לדלמ!(ג לא, (בראשית 

בפי הבאה:15. האמירה מהלכת הדרשנים

הברכות , את קיבל  שיעקב אחרי 

ומבלוטת  מכעס , לרתות החל עשיו של גופו

בקצב  אנדרנלין  הופרש שלו  הכליה יותרת

הנקמה... את לתכנן החל  והוא מוגבר...

רפו,ואז, וידיו ללבן , ברח שיעקב שמע  הוא 

ידע  הוא  כי לשם... להגיע  העז  לא הוא 

ל ... להגיע רק אפשר שלשם

הגה"ק  זוננפעלד 16. חיים יוסף רבי

שיעור  מוסר היה זיע "א 

משיעורי באחד והנה במשניות. קבוע 

'אין חז"ל : דברי  את  הזכיר שמסר, המשניות 

הדעת '.אליהו בהיסח אלא בא 

שהשתתף והגה"ק  אמשטרדם נפתלי  רבי

איך  'וכי הקשה: שיעור, באותו 

כל  עיני אשר זה בענין הדעת היסח שייך

ויום'? יום בכל אליו  נשואות ישראל

כאןורבי יושבים  ואנו ובעוד  'הנה  השיב : חיים 

בשורה : ובפיו  החבורה  מן אחד  יופיע

היהודים , ברחוב  עומד  הוא  והנה  בא  אליהו

הספק ? מן משהו קט  לרגע  בלבנו יתגנב  לא  האם 

הדבר ? נכון וכי נשאל  מהססות  פנים  ובהבעת 

  
      



ההההבבבבייייננננהההה ללללעעעעוווולללל זזזזווווככככהההה אאאאבבבבייייננננוווו ייייעעעעקקקקבבבב

תורהששששששששיייי עמל של שנה ושלש
,פתאו בפתע ואז, לשמה.
רבקה קוראת מוקדמת, הכנה ללא
עשיו בגדי את אותו מלבישה ליעקב,
בשר של תבשיל בידו נותנת החמודות,
לקבל אביו ליצחק אותו ושולחת ,עיזי

הברכות... את

אביוייייעעעעקקקקבבבב של הקדוש חדרו אל נכנס
לקבל זוכה ,וש פנימה! יצחק,

הקדושות! הברכות את מיצחק

אייזיקווווככככתתתתבבבב יצחק רבי הגה"ק
קיבל שיעקב שבזמ מקאמרנא,

זכה אביו, מיצחק הברכות (יעקב)את

לעול לעלות זכה הוא חדשה, למדרגה
והחדוה... השמחה למקור 14הבינה,

עמלללללאאאאחחחחרררר של רצופות שנה ושלש ששי
הבינה! לעול יעקב זכה התורה, ויגיעת

הבינה,וווואאאאחחחחרררר של החירות לנוע שזכה
עשרה ארבע עצמו והטמי הל
ולמד ועבר, ש של המדרש בבית שנה
באש עצומה, ודביקות חיות באור תורה
תורה, באהבת בוער בלב שלהבת, להבת

כנורא אנפוי אתלהטו האור (להטוומגודל

בוערת), כאש עליו...פניו שרתה והשכינה
המלהטת והאש והקדושה, האור ומגודל
ובמש גשמיות, מכל התפשט סביבו
!!!לישו מטתו על עלה לא יממות, 5110

ובלבובבבבגגגגיייילללל הברכות, את יעקב לקח 63
הנקמה... מדורת נדלקה עשיו של

יווד שא פחד הוא שהואא ליצחק ע
עליו, יקפיד הוא יעקב, את הרג
להיענש עלול אני שלו ומההקפדה
עתה ולכ לי, שיש מה כל את ולאבד
אבי אבל "ימי יגיעו וכאשר אחכה,

אחי" יעקב את מא)...ואהרגה כז, (בראשית 

ההההררררפפפפאאאאיייי עעעעיייירררר  חחחחרררר

בביתאאאאררררבבבבעעעע לימוד שנות עשרה
עברו ועבר ש של מדרש
שעכשיו מבי ויעקב נוראה, בדביקות
העול אל לצאת הקב"ה של רצונו

קדושי ילדי ולהביא בית להקי הזה
.לעול

ובדרכוייייעעעעקקקקבבבב חרנה, והול יוצא
הוא וש אל, לבית מגיע הוא

וזה  קדשו 14. אמונה לשון  נתיב מצותיך, (נתיב

כט): אות ג לרוצה שביל ראוי  כן כי

וזכה פנימה, בקודש לנועם (יעקב)להיכנס

הבינה... של  היו חירות  יצחק של והברכות

כל  שמבינה ברכות , מאה  הבינה, מסוד

הברכות... הברכות ,שורש לקבל  וזכה

חמידו עליון נועם השכינה וזוהר מזיו לטעום

עיי "ש. שלהבת ... להבת אש דאורייתא ,

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



  
     



למראה וזוכה ,הסול חלו את חול
לק,הנבואה, "וקרא שנאמר: וכמו

אל, ית ההההאאאאללללקקקקיייי,,,,אל אאאאללללייייוווו ננננגגגגלללל  יייי 
אחיו" מני ברח.(ז לה, (בראשית 

המשיההההגגגגייייללללוווויייי ויעקב הסתיי האלקי
...לחר בדרכו

הירוקככככככככלללל הנו הל והתקרב, הל שהוא
השביל בצידי באפור... והתחל
,קוצי שיחי צמחו העיר אל המוביל
הסדירה... להליכה הפריעו אבני וחלוקי

אבק,בבבבצצצצדדדד מכוסה עמוד עמד הדר
ישר'... המש לחר' ,דר מורה ח ועליו

התפלאו:ייייעעעעקקקקבבבב והאנשי ,לחר נכנס
אחד א והרי אורח? לכא 'הגיע

!!!'לב של לעירו להגיע מעז לא

הקדושווווככככ בזוהר קסואמרו ד (וישלח

הקודש):ע"ב ללשו בתרגו ,לב'

הל קולו התפרס)הארמי, בעול,(שמו
ממנו... שינצל אד היה שלא

גדולככככלללל היה שלב יודעי היו העול
ומי ,והקוסמי והמכשפי החכמי
ניצל לא בכשפיו, אותו לאבד שרצה

15ממנו'...

עעעעששששרררריייי.בביתלב אבינו יעקב שהה שנה
התלאות המאורעות, כל ועל
למדנו ,ש עליו שעברו והרדיפות

הקודמת. בפרשה

שהייהווווססססוווו שנות עשרי אחרי ,סו
יו והתמודדות האריות, בגוב
ודרכיו המרושעות תחבולותיו מול יומית
הגאולה... עת הגיעה ,לב של הנאלחות

מוקדמתבבבבפפפפתתתתעעעע הכנה ללא ,16פתאו

ה' "ואמר הקב"ה: אליו התגלה
תיאב אר אל ב יעקב אל

"ע ואהיה לדלמ!(ג לא, (בראשית 

בפי הבאה:15. האמירה מהלכת הדרשנים

הברכות , את קיבל  שיעקב אחרי 

ומבלוטת  מכעס , לרתות החל עשיו של גופו

בקצב  אנדרנלין  הופרש שלו  הכליה יותרת

הנקמה... את לתכנן החל  והוא מוגבר...

רפו,ואז, וידיו ללבן , ברח שיעקב שמע  הוא 

ידע  הוא  כי לשם... להגיע  העז  לא הוא 

ל ... להגיע רק אפשר שלשם

הגה"ק  זוננפעלד 16. חיים יוסף רבי

שיעור  מוסר היה זיע "א 

משיעורי באחד והנה במשניות. קבוע 

'אין חז"ל : דברי  את  הזכיר שמסר, המשניות 

הדעת '.אליהו בהיסח אלא בא 

שהשתתף והגה"ק  אמשטרדם נפתלי  רבי

איך  'וכי הקשה: שיעור, באותו 

כל  עיני אשר זה בענין הדעת היסח שייך

ויום'? יום בכל אליו  נשואות ישראל

כאןורבי יושבים  ואנו ובעוד  'הנה  השיב : חיים 

בשורה : ובפיו  החבורה  מן אחד  יופיע

היהודים , ברחוב  עומד  הוא  והנה  בא  אליהו

הספק ? מן משהו קט  לרגע  בלבנו יתגנב  לא  האם 

הדבר ? נכון וכי נשאל  מהססות  פנים  ובהבעת 

ז

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



  
    



נפגעתאאאאזזזז זאת בכל וא ,ל גרמתי לא נזק
תכעס אל סליחה, מבקש אני ...ממני,

הואוווובבבבממממאאאאממממרררר ברו כשהקדוש מוסגר:
הוא ,לעול נשמה שולח
מסויימת שליחות לבצע אותה שולח
האנשי וכמספר לה. רק המיוחדת
השליחויות... מספר  בעול שיש

ווווללללצצצצווווררררלאד הקב"ה נות השליחות קיו
לקיו הנצרכי התנאי כל את

יוולד, בה מהמשפחה החל שליחותו:
חייו. פרטי ושאר יעבוד, בה והעבודה

אלקיוווווללללבבבב ע של להיות צרי האד
לו. שיש במה ולשמוח

וניסוההההששששללללווווחחחחיייי למחנה, הגיעו
א עשיו, ע להיפגש
גישה אפשרות מה מנעו ראשו שומרי

18אליו...

למחנה...ווווההההששששללללווווחחחחיייי ריקות בידי חזרו

ייייעעעעקקקקבבבב............ ששששלללל תתתתפפפפייייללללתתתתוווו

והחלייייעעעעקקקקבבבב הקב"ה לפני נעמד אבינו
לבו: את לשפו

ואלקי""""וווואאאאממממרררר אברה אבי אלקי יעקב: 
ב אלי האמר ה' יצחק אבי
קטני .ע ואיטיבה לדלמ לארצ
עית אר מלהאמת החסדי מל
הה רה את עברי במקלי י עב את
מד נא הילני מחנת. לני הייתי ועה
יבא  את אנכי ירא י עו מד אחי

"ני על א ייב).והני לב, (בראשית 

שגדלנוררררבבבבווווננננוווו אחי שני אנו !עול של
את לטעו זכינו שנינו אחד. בבית
הפנימי... העול של והערב המתוק הטע

חיינששששננננייייננננוווו את בילינו ספסללא על ו
טיפסנו ילדותנו ימי כל .המשחקי
בדר שלב, אחרי שלב והתקדמנו

אל... בית העולה הסלולה

מטורפת...חחחחייייייייננננוווו הצלחה לסיפור הפכו

,,,,שלאאאא בהצלחה נלכד עשיו ,15 בגיל
אותו הפילה שלו והגאוה עצמו,

מדרגותיו... מכל

עולוווואאאאייייללללוווו של רבונו  לעומתו אני,
ע להתמודד כיצד ידעתי 
ש'קטני היא שהאמת ידעתי ההצלחה.

מלהאמת החסדי עעעעייייתתתתמל אאאארררר 
...'...'...'...'עעעעבבבב אאאאתתתת

וזה  הרמב"ן 18. ח):לשון  לב, (בראשית

כי הזה, בענין  בעיני  והנראה

ולא  כהוגן השלוחים קיבל לא  עשיו

עליהם, כי השגיח לפניו היו לא ואולי

עמו  וידברו לפניו שיבואו רשות נתן לא

כלל...

  
    



אתווווייייעעעעקקקקבבבב,,,, ארג ושבע, התשעי ב
...לדר ויצא חפציו, כל את לקח משפחתו,

יעקבווווההההקקקקוווולללל הרחוקה, ב'שעיר' נשמע
'ולא ישראל... לאר בדרכו
לשכונה נכנס הוא ובמהירות חמה', עשיו

ארוכה... שריקה ושורק

והתאספוממממככככלללל החבר'ה הגיחו הצדדי
?'הפע מה 'עשיו, סביבו:

הרשעוווופפפפננננייייוווו עשיו של 17האדמוניות

בקע ומנחיריו מכעס, האדימו
זה יעקב, על לכ שסיפרתי זוכרי' :עש

הברכות, את לי וגנב הבכורה, את לי שגנב
ישראל'. לאר בדרכו הוא עכשיו אז

קרווווהההה הנשק, כלי סוגי בכל הצטיידו
...לדר ויצאו ,וח

מורידוווובבבבממממאאאאממממרררר הנקמה רגש מוסגר:
תחתית, לשאול האד את

חחחחיייי,,,, עעעעדדדדיייייייי ההההייייהההה אאאאבבבבייייוווו ייייצצצצחחחחקקקק והואההההרררריייי
יסתכ הוא יעקב שבהריגת יודע
עולמו כל ובאיבוד אביו, של בהקפדה
לא והוא גובר, הנקמה יצר א הפרטי,

מחנה... ומארג להתאפק, מסוגל

ייייעעעעקקקקבבבב............ ששששלללל ננננססססייייווווננננוווו

יעקבפפפפררררששששתתתתננננוווו של בנסיונו פותחת
היא וכ עשיו, את לפייס
לפניו מלאכי יעקב "ולח מתחילה:
.אד דה עיר ארצה אחיו עו אל
לאדני תאמר ה לאמר את ויצו
לב ע יעקב עב אמר ה לעו

עה" עד ואחר דה).רי לב, (בראשית 

ושייייעעעעקקקקבבבב לעשיו, שליחי שלח
מסר: בפיה

לעעעעששששייייוווו,,,, שלקחתי עלי כועס אתה
שבגלל חושב אתה הברכות. את

שפע קיבלתי הברכות את שלקחתי
אמור הייתי שלא והשפעות ברכות חדש,

לקבל.

עדייאאאאזזזז הללו שהברכות ,ל דע
רקלא יתקיימו וה בי, התקיימו

לעתיד.

בי,ווווממממככככייייוווו התקיימו לא עדיי שה
שהרי עלי, לכעוס מה ל אי
ברכות קיבלת אתה שג ,שוי אנו
רק יתקיימו ה וג ,ל שמתאימות

לעתיד...

יש  אלה  שברגעים  לך  הרי טעות ?! כאן אין וכי

האמונה כי המובן, במלוא  הדעת  היסח  בהם 

ולצפות  להאמין הוא  - לגאולה  השלימה  והצפיה 

ורגע'... עת  בכל  להופיע  הוא  (ירושליםשיכול 

מנדל  מנחם הרב לגאון  ,89 עמוד  ח "ג - מעלה  של 

גרליץ).

כמו ּכּלֹו17. אדמֹוני  הרא ׁשֹון  "וּיצא  ְִִֵֵַַָֻשנאמר:
עׂשו " ׁשמֹו וּיקראּו ׂשער כה )...ּכאּדרת כה, (בראשית ְְְְִֵֵֶֶַַָָ

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



  
    



נפגעתאאאאזזזז זאת בכל וא ,ל גרמתי לא נזק
תכעס אל סליחה, מבקש אני ...ממני,

הואוווובבבבממממאאאאממממרררר ברו כשהקדוש מוסגר:
הוא ,לעול נשמה שולח
מסויימת שליחות לבצע אותה שולח
האנשי וכמספר לה. רק המיוחדת
השליחויות... מספר  בעול שיש

ווווללללצצצצווווררררלאד הקב"ה נות השליחות קיו
לקיו הנצרכי התנאי כל את

יוולד, בה מהמשפחה החל שליחותו:
חייו. פרטי ושאר יעבוד, בה והעבודה

אלקיוווווללללבבבב ע של להיות צרי האד
לו. שיש במה ולשמוח

וניסוההההששששללללווווחחחחיייי למחנה, הגיעו
א עשיו, ע להיפגש
גישה אפשרות מה מנעו ראשו שומרי

18אליו...

למחנה...ווווההההששששללללווווחחחחיייי ריקות בידי חזרו

ייייעעעעקקקקבבבב............ ששששלללל תתתתפפפפייייללללתתתתוווו

והחלייייעעעעקקקקבבבב הקב"ה לפני נעמד אבינו
לבו: את לשפו

ואלקי""""וווואאאאממממרררר אברה אבי אלקי יעקב: 
ב אלי האמר ה' יצחק אבי
קטני .ע ואיטיבה לדלמ לארצ
עית אר מלהאמת החסדי מל
הה רה את עברי במקלי י עב את
מד נא הילני מחנת. לני הייתי ועה
יבא  את אנכי ירא י עו מד אחי

"ני על א ייב).והני לב, (בראשית 

שגדלנוררררבבבבווווננננוווו אחי שני אנו !עול של
את לטעו זכינו שנינו אחד. בבית
הפנימי... העול של והערב המתוק הטע

חיינששששננננייייננננוווו את בילינו ספסללא על ו
טיפסנו ילדותנו ימי כל .המשחקי
בדר שלב, אחרי שלב והתקדמנו

אל... בית העולה הסלולה

מטורפת...חחחחייייייייננננוווו הצלחה לסיפור הפכו

,,,,שלאאאא בהצלחה נלכד עשיו ,15 בגיל
אותו הפילה שלו והגאוה עצמו,

מדרגותיו... מכל

עולוווואאאאייייללללוווו של רבונו  לעומתו אני,
ע להתמודד כיצד ידעתי 
ש'קטני היא שהאמת ידעתי ההצלחה.

מלהאמת החסדי עעעעייייתתתתמל אאאארררר 
...'...'...'...'עעעעבבבב אאאאתתתת

וזה  הרמב"ן 18. ח):לשון  לב, (בראשית

כי הזה, בענין  בעיני  והנראה

ולא  כהוגן השלוחים קיבל לא  עשיו

עליהם, כי השגיח לפניו היו לא ואולי

עמו  וידברו לפניו שיבואו רשות נתן לא

כלל...

ז

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



  
    



אתווווללללפפפפיייי חייה, את לה סידר שליחותה,
כחות לה ונת וסביבתה, משפחתה

לה... הנצרכי וכלי 20ויכולות,

שליחותה,וווואאאאחחחחרררריייי את קיבלה שהנשמה
היא אזי ,אות לבצע הכחות ואת
שליחותה... את ומבצעת ,לעול יורדת

הצלחה,וווואאאאזזזזיייי להרגשת זוכה היא
והערכה... כבוד ומקבלת

נתווווההההאאאאממממתתתת,,,, הקב"ה זה כל שאת
 !לאד.'.'.'.'עעעעבבבב אאאאתתתת עעעעייייתתתת ''''אאאארררר

לאדווווההההיייידדדדייייעעעעהההה לגרו אומרה הזו
ושפלות קטנות הרגשת

עצמו... בעיני

לווווככככמ 'קטני אבינו: יעקב אמר
מלהאמת'... 21החסדי 

יותר... ונבאר

רוחם '... על  העולה  'ככל  לעשות  השמים 

את להאכיל מטרתה שכל בכשרות  רפורמה 

תלמידי של אופי  רצח  וטריפות , נבילות  ישראל 

על עצמם הממיתים צדיקים  ואברכים חכמים

- השפילה  לאומה סגידה ולילה , יומם התורה

וכו '... וכו ' הערבית , האומה 

הרחמן ,ואנו  אב  ה ', 'אנא  להקב "ה , תפילה

 ועלי" הפסוק : של המשכו  את  בנו  ְִַָקיים

יראה"  עלי ּוכבֹוד ֹו ה ' ב)!יזרח  ס, (ישעיה ְְִִֵֶַַָָ

וזה מליובאוויטש 20. הרבי  קודשלשון  (אגרות 

פא): עמוד מתחילהח"ז, התורה

בריאת סדר  יסופר  בה בראשית , בפרשת 

לספר התורה באה לא  כי  מעצמו , ומובן העולם .

כמשמעות תכליתה, אלא  בעלמא , סיפורים

להיות היינו  הוראה , היא  'תורה ', המילה 

לנו להורות  יומיים , היום בחיים דרך  למורה 

וברוחניות . בגשמיות  לנו  לטוב  הדרך 

שמסופר בסדר כפי בראשית , מעשה

וסתרי הרמזים כל בין  הנה בתורה,

לפועל  בהוצאה למעשה הוראה גם יש תורה,

אחד  כל של הפרטי בעולם שונים עניינים

כלליים: בעניינים ובפרט ואחד,

לצאת בכל  העומדת  תנועה או עבודה

בגשמיות , והן ברוחניות  הן לפועל ,

הוא  והעיקר ההתחלה היינו בראשית , הנה

רוחניות , - השמים את  ברא  אלקים כי  לדעת 

גשמיות . - הארץ  אשר ואת  אומרת  זאת 

כל  ועושה יוצר הבורא הוא  יתברך השם

והגשמיים. הרוחניים העניינים

יצאו אלא אלה שעניינים יתברך ה ' שרוצה

שזכה  וזה  ופלונית , פלוני ידי על  לפועל

מקום  של כשלוחו עצמו את  לראות צריך לזה

הפועל. אל  מהכח יתברך רצונו להוציא

ובוהובהתחלת תוהו היתה  "והארץ - הבריאה

וגו'" ב )וחושך  א , בהתחלת(בראשית  -

כי נדמה קדושה, של  בדבר  והשתדלות  עבודה כל 

מניעות כמה  מסביב , וחושך  ובוהו תוהו שורר 

מתאים  טוב  לפועל הענין להוציא  ועיכובים 

אחר תיכף  התורה מרמזת  ולכן להמטרה.

אור " יהי אלקים  "ויאמר  הבריאה: (שם התחלת 

ג ) לאור ,פסוק  - החושך  מקום  מהפך  יתברך  ה ' -

עיי"ש . החושך ... את  דוחה והאור 

הנביא ּגם 21. "ּכי  ואמר: התנבא  ִַישעיה
ּלנּו" ּפעל ּת (ישעיה ּכל -מע ׂשינּו ְֲֵַַָָָָ

יב) יתברך כו, הבורא בכח הם מעשינו 'כל  -

  
    



ממיייידדדדעעעעתתתתיייי רק הוא לי שיש מה שכל
''''עעעעבבבב אאאאתתתת עעעעייייתתתת ''''אאאארררר 

ההצלחה כל את לי נתת אשר הוא אתה

שיי מה כ וא הגדולה... כל ואת
בזה?... להתגאות

ונרחיב...

אאאאננננ דדדדררררחחחחממממננננאאאא ששששללללייייחחחחיייי

שבוככככ עול לברוא יתבר ברצונו עלה
כ ולצור בגלוי. מלכותו תתגלה
וברא ,וכיסויי העלמות מלא עול ברא
שירדו ישראל, נשמות את שלוחיו, את

האפילה. מתו מלכותו את ויגלו 19לעול

תפקידווווההההננננהההה קיבלה ונשמה נשמה כל
האפילה... בהארת פרטית ושליחות

ראשווווככככ של במוס אומרי אנו
זזזזווווככככהשנה: ככככלללל''''אאאאתתתתהההה אאאאתתתת רררר

ננננככככחחחחדדדד ללללאאאא ההההייייצצצצוווורררר ככככלללל ווווגגגג ההההממממפפפפעעעעלללל....
הההה'''' ללללפפפפנננניייי ווווצצצצפפפפוווויייי גגגגללללוווויייי ההההככככלללל ....ממממממממ
ככככלללל ססססוווו עעעעדדדד ווווממממבבבבייייטטטט צצצצוווופפפפהההה אאאאללללקקקקייייננננוווו,,,,

ההההדדדדווווררררוווותתתת'.'.'.'.

הנשמותווווההההייייייייננננוווו,,,, בריאת קוד שהקב"ה
לכל והעניק הדורות, בכל צפה
לה המיוחד ויעודה שליחותה את נשמה
היא שרק התפקיד את ,העול בתיקו

לבצע. תוכל בלבד

ובמאמר מציאות19. שכל לדעת צריך מוסגר:

מההעלם כחה את יונקת הרוע

יותר, גדול להיות מעותד האור שגילוי וככל האור,

שאת. ביתר והשקר ההעלם מתגבר כנגדו כך

עומדים ומכיון  אנו דמשיחא  בעקבתא  שעתה

מלך של אורו לגילוי ונראה' 'סמוך 

של 'מסחררת' התגברות  ישנה כעת  לכן, המשיח,

עולם . מימות  נראו שלא  כאלה בעוצמות  השקר 

החׁשומתקיים  הּנה "ּכי הפסוק : ִִֵֶַֹלעינינו

לאּמים" וערפל ארץ  (ישעיה יכּסה ְְֲִֶֶֶֶַַָֻֽ

ב) בספיקות ס, אפופים כולם! כולל כולם! -

מול  להם מתפרק  הכל כאשר ותהיות ,

מערכות  המשפחתית , המסגרת העינים:

השלטון מערכות הבריאות , מערכות  החינוך,

וכו'... האישית  הבטחון  תחושת 

בר אין  דבר שום אין יציב, דבר שום

נעצר  לעשות  שרוצים דבר כל קיימא,

ותהיות ... ספיקות של  רבבות בריבי

שמתחולל וכל  מה לעומת  ואפס  כאין הוא  זה

היהדות ('אידישקייט'):בתחום

שבימות כחות  שיודעים המשיח הטומאה

יהודי וכל ישראל , של קרנם תרום

יבא ּו "ּבבכי  - הקב"ה מאת  לחיבוק ְִִָֹיזכה

י ׁשר  ּבדר מים נחלי אל אֹובילם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּֽֽובתחנּונים

ּבּה י ּכׁשל ּו לאב לא  ליׂשראל  הייתי ּכי ְְְְִִִִִֵָָָָָֹ

הּוא " ּבכרי ח)ואפרים לא, מנסים -(ירמיה ְְְִִֶַֹ

הגאולה... עת בוא את כחם בכל למנוע

לבקועומכיון  שעומדת  האור  עוצמת  שכנגד 

כפולה חושך  עוצמת  כנגדה עומדת  כך

מן רשות  הטומאה  לכחות  ניתנה  לכן  ומכופלת ,

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



  
    



אתווווללללפפפפיייי חייה, את לה סידר שליחותה,
כחות לה ונת וסביבתה, משפחתה

לה... הנצרכי וכלי 20ויכולות,

שליחותה,וווואאאאחחחחרררריייי את קיבלה שהנשמה
היא אזי ,אות לבצע הכחות ואת
שליחותה... את ומבצעת ,לעול יורדת

הצלחה,וווואאאאזזזזיייי להרגשת זוכה היא
והערכה... כבוד ומקבלת

נתווווההההאאאאממממתתתת,,,, הקב"ה זה כל שאת
 !לאד.'.'.'.'עעעעבבבב אאאאתתתת עעעעייייתתתת ''''אאאארררר

לאדווווההההיייידדדדייייעעעעהההה לגרו אומרה הזו
ושפלות קטנות הרגשת

עצמו... בעיני

לווווככככמ 'קטני אבינו: יעקב אמר
מלהאמת'... 21החסדי 

יותר... ונבאר

רוחם '... על  העולה  'ככל  לעשות  השמים 

את להאכיל מטרתה שכל בכשרות  רפורמה 

תלמידי של אופי  רצח  וטריפות , נבילות  ישראל 

על עצמם הממיתים צדיקים  ואברכים חכמים

- השפילה  לאומה סגידה ולילה , יומם התורה

וכו '... וכו ' הערבית , האומה 

הרחמן ,ואנו  אב  ה ', 'אנא  להקב "ה , תפילה

 ועלי" הפסוק : של המשכו  את  בנו  ְִַָקיים

יראה"  עלי ּוכבֹוד ֹו ה ' ב)!יזרח  ס, (ישעיה ְְִִֵֶַַָָ

וזה מליובאוויטש 20. הרבי  קודשלשון  (אגרות 

פא): עמוד מתחילהח"ז, התורה

בריאת סדר  יסופר  בה בראשית , בפרשת 

לספר התורה באה לא  כי  מעצמו , ומובן העולם .

כמשמעות תכליתה, אלא  בעלמא , סיפורים

להיות היינו  הוראה , היא  'תורה ', המילה 

לנו להורות  יומיים , היום בחיים דרך  למורה 

וברוחניות . בגשמיות  לנו  לטוב  הדרך 

שמסופר בסדר כפי בראשית , מעשה

וסתרי הרמזים כל בין  הנה בתורה,

לפועל  בהוצאה למעשה הוראה גם יש תורה,

אחד  כל של הפרטי בעולם שונים עניינים

כלליים: בעניינים ובפרט ואחד,

לצאת בכל  העומדת  תנועה או עבודה

בגשמיות , והן ברוחניות  הן לפועל ,

הוא  והעיקר ההתחלה היינו בראשית , הנה

רוחניות , - השמים את  ברא  אלקים כי  לדעת 

גשמיות . - הארץ  אשר ואת  אומרת  זאת 

כל  ועושה יוצר הבורא הוא  יתברך השם

והגשמיים. הרוחניים העניינים

יצאו אלא אלה שעניינים יתברך ה ' שרוצה

שזכה  וזה  ופלונית , פלוני ידי על  לפועל

מקום  של כשלוחו עצמו את  לראות צריך לזה

הפועל. אל  מהכח יתברך רצונו להוציא

ובוהובהתחלת תוהו היתה  "והארץ - הבריאה

וגו'" ב )וחושך  א , בהתחלת(בראשית  -

כי נדמה קדושה, של  בדבר  והשתדלות  עבודה כל 

מניעות כמה  מסביב , וחושך  ובוהו תוהו שורר 

מתאים  טוב  לפועל הענין להוציא  ועיכובים 

אחר תיכף  התורה מרמזת  ולכן להמטרה.

אור " יהי אלקים  "ויאמר  הבריאה: (שם התחלת 

ג ) לאור ,פסוק  - החושך  מקום  מהפך  יתברך  ה ' -

עיי"ש . החושך ... את  דוחה והאור 

הנביא ּגם 21. "ּכי  ואמר: התנבא  ִַישעיה
ּלנּו" ּפעל ּת (ישעיה ּכל -מע ׂשינּו ְֲֵַַָָָָ

יב) יתברך כו, הבורא בכח הם מעשינו 'כל  -

ז

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



  
      



ההההוווואאאא שששש  ווווררררעעעע טטטטוווובבבב

זלמבבבבאאאאגגגגררררתתתת שניאור רבי הגה"ק ששלח
:כ כתב לחסידיו, זיע"א 22מלאדי

ככככוווו'''''''''''' ממממלללל ההההחחחחססססדדדדיייי ממממלללל (בראשית""""קקקקטטטטנננניייי 
יא) ששששההההקקקקדדדדווווששששלב, ווווחחחחססססדדדד חחחחססססדדדד ששששבבבבככככלללל פפפפייייררררוווושששש

ששששפפפפלללל ללללההההייייוווותתתת צצצצרררריייי ללללאאאאדדדד עעעעווווששששהההה ההההוווואאאא בבבבררררוווו
''''ווווייייממממייייננננוווו ייייממממייייננננאאאא.... דדדדררררוווועעעעאאאא חחחחססססדדדד ככככיייי בבבבממממאאאאוווודדדד.... ררררווווחחחח

אאאאללללההההיייי23תתתתחחחחבבבבקקקקנננניייי'.'.'.'. קקקקררררבבבבתתתת בבבבחחחחייייננננתתתת ששששההההייייאאאא
הההה'''' אאאאלללל ההההקקקקררררוווובבבב ווווככככלללל ....ממממללללפפפפנננניייי ששששאאאאתתתת בבבבייייתתתתרררר ממממממממשששש
צצצצרררריייי ממממעעעעללללהההה,,,, ללללממממעעעעללללהההה ווווההההגגגגבבבבהההה ששששאאאאתתתת בבבבייייתתתתרררר

ממממטטטטהההה............ ללללממממטטטטהההה ררררווווחחחח ששששפפפפלללל ייייוווותתתתרררר ללללההההייייוווותתתת

ייייששששממממעעעעאאאאללללממממהההה ההההוווואאאא זזזזהההה,,,, ללללעעעעווווממממתתתת בבבבזזזזהההה ,,,,ככככ ששששאאאאיייי
ההההוווואאאא  גגגגדדדדוווולללל ששששההההחחחחססססדדדד ככככלללל דדדדקקקקללללייייפפפפהההה.... חחחחססססדדדד
ללללבבבבוווו............ ווווררררווווחחחחבבבב ההההררררווווחחחח ווווגגגגססססוווותתתת בבבבגגגגוווובבבבהההה ווווגגגגדדדדלללל ההההוווולללל

50)התניאוווובבבבבבבבייייאאאאוווורררר עמוד ש)הגאו של
ישראל אב עדי (שטיינזל)הרב

:כ כתב זיע"א,

אפשריות,ללללההההצצצצללללחחחחהההה תגובות שתי יש
של אישיותו נבחנת שבה
בגשמיות ההצלחה, בעקבות א .האד

בעיני גדול נעשה אד ברוחניות, או
זה שכל סימ זהו יותר, וטוב של עצמו,
ההצלחה בעקבות וא לקליפה. שיי
זהו  יותר וחסר קט מרגיש האד

הקדושה. של סימנה

יותר: ונבאר

לוככככאאאאששששרררר גור מקבל שאד החסד
בעיני יותר גדול להרגיש
מגיע ודאי לו יש שא להרגיש עצמו,

דקליפה. חסד זה הרי יותר, לו

מסוגחחחחססססדדדד חסד בהכרח איננו דקליפה
אבל חסד, מתנת הוא ג אחר,
נעשה הוא לקליפה, מגיע כשהוא
ההשפעה שכ דקליפה. חסד למקבלו
כלי להיות יכולה שהיא כש החסד, של
יכולה היא ולקדושה, להתעלות לברכה,
את ומשמידה ההורסת הרסנית, ג להיות
בעיני גדל הוא א אותה. שמקבל מי
ועוד, לעוד גדל שלו התיאבו א עצמו,

שבפעם  ראיה והא  מעבירה. אותך ומונע  עליך

שלא  ברגע לך. סייע לא הוא כי נכשלת , הזאת 

שבך... הכשלון  התגלה מיד לך עזרו 

- תניא הקודש22. ב).אגרת (סימן

ופירש ישראל 23. אבן  עדין הרב הגאון 

שם),זיע"א התניא, על (בביאורו

והשפעה, נתינה הוא  החסד של עניינו וז "ל:

דמות  אל  הספירות  מערכת של  ובהקבלה

וכמו ימין , זרוע היא החסד ספירת  האדם,

ימינא '. דרועא  - 'חסד אליהו': ב'פתח שנאמר

'זרוע כאשר לאדם של ימין מתגלה '

שהוא  דבר של  פירושו  הקב"ה,

זרוע  ּתחּבקני ', 'וימינ ֹו של  במצב אז ְְִִִֵַנמצא

תמיד  לא אבל תמיד, קיימת הקב"ה של  ימין 

חסד  גומל  הקב"ה כאשר האדם. את מחבקת 

אותו. מחבק מסויים במובן  הוא לאדם

  
    



את  לנו  מחשיב הוא  יתברך בחסדו אך לבד,

ובפעולתנו'... מכחנו היו כאילו מצוותינו 

מפיובענין  אשר 'ר' בספר הובא זה,

יאיר תלמידיו' רבי  לגאון ,260 (עמוד

שליט"א), כך:וינשטוק

וכל הגה"ק  זכה זיע "א  פריינד אשר רבי 

להקב"ה  להתקרב דרך חיפש ימיו

חיפש  הוא דרכו  בתחילת  במציאותו . ולחוש

לשם  הקב"ה את לעבוד שרוצים ה' עובדי

כליל . אליו  מסורים להיות  שמים,

רבים במסע עם והתחבר זכה הוא  חיפושיו

וטובים.

אש ועדיין  כי אשר ר' של  רוחו  נתקררה לא 

חיפשה  הסוערת ונפשו  בקרבו  קדחה

לה... המיוחדת דרכה את 

שיטתוובמהלך את  לעצב זכה השנים

היחודית .

העבודה הוא מרמת  מאוד מאוכזב היה

שלנו. הציבור בקרב אנשים הרבה של 

ולא ה  עצמם את  עובדים שאנשים טען  וא

שאומרים  ביטוי  ישנו  עולם. של  הרבונו  את

מתיקות  לו 'יש טוב, שמתפלל מישהו  על

של  ראשון  במושכל בתפילה'. ונעימות 

ובמבטו אשר, ר' בא כשבח. נראה זה הציבור

האדם, שבנפש, לשיתין עד החודר המעמיק 

'אחד  האמת : את  וחשף הלוט את הסיר

גישמאק לו  לו(טעם)יש יש ואחד באוכל 

מחפש (טעם)גישמאק  אתה כלומר בתפילה'.

שלא  ברגע  בענין . שלך ההנאה ואת  עצמך את

טוב. תתפלל לא - בתפילה גישמאק  לך יהיה

דרכובעקביות  את  אשר ר' סלל גדולה

הכל , חזות את בהקב"ה שרואה

האדם  את ומחזירה הכל את  לו נותנת 

הטבעיים. לממדיו

היום"כתוב : כל  אל  ג)"חסד נב, -(תהלים

כל  האדם את  מלוה האל  של חסדו 

משלו. לא  זה עושה שאדם מה כל היום.

תורה, לומד או מצוות עושה הוא אם אפילו

מזכה  רחמיו  ברוב הקב"ה אלא משלו , לא  זה

את  לעשות  חינם מתנת  מאוצר לו  ונותן אותו 

ממנו. באות הן  פעולותיך כל  הדבר.

במדרשוהדברים  מפורשים (ויקרא הללו

ב): אות כז פרשה רבה

ואשלם ""מי ג ),הקדימני  מא , קילס (איוב  מי 

מילל מי נשמה ? לו נתתי  שלא  עד  לפני

מעקה לי  עשה  מי זכר ? בן לו נתתי שלא  עד  לשמי

שלא  עד  מזוזה  לי עשה  מי גג ? לו נתתי שלא  עד 

לו נתתי שלא  עד  סוכה  לי עשה  מי בית ? לו  נתתי 

דמים ? לו נתתי שלא  עד  לולב  לי  עשה מי מקום ?

מי טלית ? לו נתתי שלא  עד  ציצית  לי עשה  מי

מי שדה ? לו נתתי  שלא  עד  פאה  לפני  הפריש 

מי גורן? לו נתתי שלא  עד  תרומה לי הפריש 

מי עיסה ? לו נתתי שלא  עד  חלה  לפני הפריש 

בהמה? לו נתתי  שלא  עד  קרבן לפני הפריש 

כל כלומר, את  מצוה, לקיים היכולת את 

היה  לא הרי לך, נתן מי התנאים

לך. נתן יתברך הוא אלא מעצמך, זה את  לך

במצוה ממילא להתגאות  יכול  אינך הרי

אם  או שלך. לא היא כי שעשית ,

מיד  מבין אתה והתגברת . נסיון לידי באת 

ומה  להתגבר. כח לך ונתן לך עזר שהקב"ה

ובהתגברות ? בנצחון להתגאות איפוא לך

את ולעומת  תאשים אל נכשלת , אם זאת,

אלא  אותך. הכשיל  שהוא הבורא 

הזה  הכשלון  האמיתית . תמונתך שזו  תודה

ולכן האמיתית, מציאותך את לך להמחיש בא 

מאי, אלא באמת . שאני  מה זה כי נכשלתי  אני

צדיק ? אני כי  אולי  נכשל , לא  אני  תמיד למה

מרחם  הקב"ה תמיד אלא  צדיק, אינך לא!

מוקדש לעילוי נשמת חנה בת פורטונה ז"ל
נלב"ע כח' כסליו - התשע'ז



  
      



ההההוווואאאא שששש  ווווררררעעעע טטטטוווובבבב

זלמבבבבאאאאגגגגררררתתתת שניאור רבי הגה"ק ששלח
:כ כתב לחסידיו, זיע"א 22מלאדי

ככככוווו'''''''''''' ממממלללל ההההחחחחססססדדדדיייי ממממלללל (בראשית""""קקקקטטטטנננניייי 
יא) ששששההההקקקקדדדדווווששששלב, ווווחחחחססססדדדד חחחחססססדדדד ששששבבבבככככלללל פפפפייייררררוווושששש

ששששפפפפלללל ללללההההייייוווותתתת צצצצרררריייי ללללאאאאדדדד עעעעווווששששהההה ההההוווואאאא בבבבררררוווו
''''ווווייייממממייייננננוווו ייייממממייייננננאאאא.... דדדדררררוווועעעעאאאא חחחחססססדדדד ככככיייי בבבבממממאאאאוווודדדד.... ררררווווחחחח

אאאאללללההההיייי23תתתתחחחחבבבבקקקקנננניייי'.'.'.'. קקקקררררבבבבתתתת בבבבחחחחייייננננתתתת ששששההההייייאאאא
הההה'''' אאאאלללל ההההקקקקררררוווובבבב ווווככככלללל ....ממממללללפפפפנננניייי ששששאאאאתתתת בבבבייייתתתתרררר ממממממממשששש
צצצצרררריייי ממממעעעעללללהההה,,,, ללללממממעעעעללללהההה ווווההההגגגגבבבבהההה ששששאאאאתתתת בבבבייייתתתתרררר

ממממטטטטהההה............ ללללממממטטטטהההה ררררווווחחחח ששששפפפפלללל ייייוווותתתתרררר ללללההההייייוווותתתת

ייייששששממממעעעעאאאאללללממממהההה ההההוווואאאא זזזזהההה,,,, ללללעעעעווווממממתתתת בבבבזזזזהההה ,,,,ככככ ששששאאאאיייי
ההההוווואאאא  גגגגדדדדוווולללל ששששההההחחחחססססדדדד ככככלללל דדדדקקקקללללייייפפפפהההה.... חחחחססססדדדד
ללללבבבבוווו............ ווווררררווווחחחחבבבב ההההררררווווחחחח ווווגגגגססססוווותתתת בבבבגגגגוווובבבבהההה ווווגגגגדדדדלללל ההההוווולללל

50)התניאוווובבבבבבבבייייאאאאוווורררר עמוד ש)הגאו של
ישראל אב עדי (שטיינזל)הרב

:כ כתב זיע"א,

אפשריות,ללללההההצצצצללללחחחחהההה תגובות שתי יש
של אישיותו נבחנת שבה
בגשמיות ההצלחה, בעקבות א .האד

בעיני גדול נעשה אד ברוחניות, או
זה שכל סימ זהו יותר, וטוב של עצמו,
ההצלחה בעקבות וא לקליפה. שיי
זהו  יותר וחסר קט מרגיש האד

הקדושה. של סימנה

יותר: ונבאר

לוככככאאאאששששרררר גור מקבל שאד החסד
בעיני יותר גדול להרגיש
מגיע ודאי לו יש שא להרגיש עצמו,

דקליפה. חסד זה הרי יותר, לו

מסוגחחחחססססדדדד חסד בהכרח איננו דקליפה
אבל חסד, מתנת הוא ג אחר,
נעשה הוא לקליפה, מגיע כשהוא
ההשפעה שכ דקליפה. חסד למקבלו
כלי להיות יכולה שהיא כש החסד, של
יכולה היא ולקדושה, להתעלות לברכה,
את ומשמידה ההורסת הרסנית, ג להיות
בעיני גדל הוא א אותה. שמקבל מי
ועוד, לעוד גדל שלו התיאבו א עצמו,

שבפעם  ראיה והא  מעבירה. אותך ומונע  עליך

שלא  ברגע לך. סייע לא הוא כי נכשלת , הזאת 

שבך... הכשלון  התגלה מיד לך עזרו 

- תניא הקודש22. ב).אגרת (סימן

ופירש ישראל 23. אבן  עדין הרב הגאון 

שם),זיע"א התניא, על (בביאורו

והשפעה, נתינה הוא  החסד של עניינו וז "ל:

דמות  אל  הספירות  מערכת של  ובהקבלה

וכמו ימין , זרוע היא החסד ספירת  האדם,

ימינא '. דרועא  - 'חסד אליהו': ב'פתח שנאמר

'זרוע כאשר לאדם של ימין מתגלה '

שהוא  דבר של  פירושו  הקב"ה,

זרוע  ּתחּבקני ', 'וימינ ֹו של  במצב אז ְְִִִֵַנמצא

תמיד  לא אבל תמיד, קיימת הקב"ה של  ימין 

חסד  גומל  הקב"ה כאשר האדם. את מחבקת 

אותו. מחבק מסויים במובן  הוא לאדם

ז

מוקדש לעילוי נשמת מור)מרדכי( בן מלי מזל ז"ל
נלב"ע כ"ב כסליו התשע'ט - תנצב"ה



  
      



יקרווווללללתתתתווווסססספפפפתתתת אב על מסופר ביאור,
.בני בשני יתבר ה' שחננו
קט דבר כל שעל דרכו היה האחד
ומבר מודה היה מאביו שקיבל וזעו
הערכה כולו ומתמלא מאוד, לאביו
מאוד. יקר ער שוה קיבל כאילו
הו כל שמקבל רגיל היה אחיו אול
תפנוקי מיני וכל שבעול ונעי יקר
בפיו נמצאת לא ולעול ,ועידוני
כל הודאה נימת לא וא תודה המילה
דבר על אביה את וכששאלו שהיא,
השיב ,ניה בי הנמצא הגדול הפער
שרגיל הראשו פשוט, שההבדל האב
תמיד שמרגיש מפני ולהלל להודות
קט דבר כל כ על ,כלו לו מגיע שלא
יוצא אחיו אול גדול, כדבר לו נדמה
מגיע והכל שלו שהכל הנחה מנקודת

נוטל. הוא שלו את כ וא לו,

בלבזזזזההההוווו להנת שצרי היסוד איפוא
מגיע שלא יחוש כאשר יהודי, כל
טובה הכרת ברגשות מתמלא ,כלו לו
נשימה כל על תמיד פנימית ובהודיה
שבו יהודי היותו ועל בכלל, ונשימה
וכ בפרט, ממש ממעל אלוקה חלק
ובי בגשמיות בי והצלחה השגה בכל
לעשות כח ל הנות הוא 'כי ברוחניות,
שהכל מבי האד כאשר כ לא חיל',
והצלחותיו השגותיו תולה וח"ו לו מגיע
והיסוד הבסיס זהו ובעמלו, בכשרונותיו
ח"ו. תמיד, ולכשלונה הנפש לריסוק

ללללתתתתללללוווותתתתוווואאאאששששרררריייי תתתתממממיייידדדד ההההזזזזווווככככהההה ייייההההוווודדדדיייי
בבבבבבבבעעעעללללייייהההה!...!...!...!... גגגגדדדדווווללללהההה

להרחיבככככאאאא והרוצה העט עמד
ב' אגרת את ילמד ולהעמיק
התניא... בספר המובאת הקודש באגרת

ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

כלאאאא.... כמעט .האד על עוברי נסיונות הרבה

וסבל. מצוקה של זמני מתו ה הנסיונות

וחסד. רווחה מתו באי הנסיונות לעתי א

ווווההההההההצצצצללללחחחחהההה בבבבממממעעעעששששייייוווו,,,, ממממצצצצללללייייחחחח אאאאדדדד ככככאאאאששששרררר ווווזזזזהההה

ווווגגגגדדדדווווללללהההה,,,, ככככבבבבוווודדדד אאאאחחחחררררייייהההה זהגגגגווווררררררררתתתת מתו אזי

עד וחלילה רוח וגסות גאוה של נסיו מגיע

ה'. שכחת

תגובותבבבב.... שתי יש האד של להצלחתו

נבחנת תגובות אות ומתו אפשריות,

ההצלחה, בעקבות א .האד של אישיותו

של גדול, נעשה אד ברוחניות, או בגשמיות

עצמו, בעיני  יותר ששששייייייייוטוב זזזזהההה ששששככככלללל ססססייייממממ זזזזההההוווו

מרגישללללקקקקללללייייפפפפהההה.... האד ההצלחה בעקבות א א

הקדושה. של סימנה זהו  יותר וחסר קט

הדורות,גגגג.... בכל צפה הקב"ה הנשמות בריאת קוד

המיוחד ויעודה שליחותה את נשמה לכל והעניק

תוכל בלבד היא שרק תפקיד ,העול בתיקו לה

חייה, את הקב"ה לה סידר שליחותה, ולפי לבצע.

ויכולות, כחות לה נת וג וסביבתה, משפחתה את

שליחותה. לביצוע לה רק הנצרכי וכלי

  
      



במוק אתהריהו מאבד מאוחר או ד
עולמו. כל

וווובבבבאאאאוווופפפפג דקליפה החסד מתבטא אחר,
איש חסד. ומעניק שנות במי
אינו ,הנות שהוא למרות אמיתי, חסד
וחשיבותו. גדולתו את כ בשל מרגיש
שהוא ככל זאת, לעומת דקליפה, בחסד
נכבד הוא כמה יותר חש הוא  יותר נות
ופעמי ומטיב. טוב הוא וכמה וגדול,
דר אלא אינו החסד מעשה שעצ

עצמו. את ולפרס להראות

וסבלננננממממצצצצאאאא מצוקה זמני רק שלא
א אלא ,נסיו זמני ה
הבא חסד אפילו וחסד. רווחה עתות
ממנו והנהנה המקבלו א מלמעלה,

קטנותו את שאת ביתר מרגיש אינו
חסד להיות החסד הופ וחסרונו,

דקליפה...

,,,,אאאאומבי ,בנסיו ועומד שזוכה אד
לו נת הקב"ה  ההצלחה כל שאת

שליחותו), קיו לצור הזו(וזה ההבנה הרי
גדול, כזה הקב"ה באושר: לבו את ממלאת
הסכי והוא לגודלו. גבול ואי ק שאי
אותו, לשמש בי בחר אלא ,הסכי רק ולא
ה' כמה חיינו'. מה אנו 'מה אותו, לשרת
זה  לפני הפני וכמי אותנו... אוהב

ה'. אהבת בקרבנו מעורר

אאאאתתתתווווזזזזהההה ששששממממככככיייירררר עעעעננננווווהההה:::: ההההממממווווששששגגגג פפפפייייררררוווושששש
תתתתווווללללהההה אאאאבבבבלללל ווווממממעעעעללללוווותתתתייייוווו,,,, ממממדדדדררררגגגגוווותתתתייייוווו

בבבבבבבבעעעעללללייייהההה ההההגגגגדדדדווווללללהההה (בהקב"ה)!...אאאאתתתת

ההההההההוווודדדדאאאאהההה אאאאתתתת ממממוווולללליייידדדד  הההה''''קקקקטטטטווווננננתתתתיייי''''

ספריההההקקקקבבבב""""הההה סדרת לכתוב אותנו זיכה
'חלב בש ,ערו השולח על

וש ,'רעא)האר עמוד כ:(ח"ג כתבנו

להרגשתעעעעלללל האד שזוכה ידי
הכנעה בקרבו תיוולד ה'קטונתי',
לידי יבוא ההכנעה מדת ומכח רבה,
אד שכאשר לפי וזאת תמיד, שמחה
ערכו מיעוט ויודע ומכיר עצמו, ממעט
טובה בהכרת לבו מתמלא ממילא
כל על תמיד יתבר לה' פנימית ובהודיה
בגשמיות בי לה שזוכה והצלחה השגה
בבעליה, הגדולה ותולה ברוחניות, ובי

כחבב ל הנות הוא "כי הכתוב: חינת

חיל" יח),לעשות ח, מוקיר(דברי וכ
נשימה כל על הזמ כל הר ללא ומודה
חלק שבו יהודי היותו ועל בכלל, ונשימה

בפרט. ממש אלוקה

כלווווככככ תולה התמידית היצר במלחמת
החיי מחיה יתבר בה' הצלחותיו
יכול אינו עוזרו הקב"ה אלמלא שהרי
הכנעה בבחינת היא זו שמחה הנה לו,
טוב כי יתבר לה' והודיה טובה בהכרת
לשמחה נפשו תבוא זו ומשמחה תמיד
בגדולתו הדעת והעמקת התבוננות של
מצוה של לשמחה להגיע יבוא ומזה יתבר

תמיד.

מוקדש לעילוי נשמת בתיה בת חנה וזרחיה בן גליה ז"ל



  
      



יקרווווללללתתתתווווסססספפפפתתתת אב על מסופר ביאור,
.בני בשני יתבר ה' שחננו
קט דבר כל שעל דרכו היה האחד
ומבר מודה היה מאביו שקיבל וזעו
הערכה כולו ומתמלא מאוד, לאביו
מאוד. יקר ער שוה קיבל כאילו
הו כל שמקבל רגיל היה אחיו אול
תפנוקי מיני וכל שבעול ונעי יקר
בפיו נמצאת לא ולעול ,ועידוני
כל הודאה נימת לא וא תודה המילה
דבר על אביה את וכששאלו שהיא,
השיב ,ניה בי הנמצא הגדול הפער
שרגיל הראשו פשוט, שההבדל האב
תמיד שמרגיש מפני ולהלל להודות
קט דבר כל כ על ,כלו לו מגיע שלא
יוצא אחיו אול גדול, כדבר לו נדמה
מגיע והכל שלו שהכל הנחה מנקודת

נוטל. הוא שלו את כ וא לו,

בלבזזזזההההוווו להנת שצרי היסוד איפוא
מגיע שלא יחוש כאשר יהודי, כל
טובה הכרת ברגשות מתמלא ,כלו לו
נשימה כל על תמיד פנימית ובהודיה
שבו יהודי היותו ועל בכלל, ונשימה
וכ בפרט, ממש ממעל אלוקה חלק
ובי בגשמיות בי והצלחה השגה בכל
לעשות כח ל הנות הוא 'כי ברוחניות,
שהכל מבי האד כאשר כ לא חיל',
והצלחותיו השגותיו תולה וח"ו לו מגיע
והיסוד הבסיס זהו ובעמלו, בכשרונותיו
ח"ו. תמיד, ולכשלונה הנפש לריסוק

ללללתתתתללללוווותתתתוווואאאאששששרררריייי תתתתממממיייידדדד ההההזזזזווווככככהההה ייייההההוווודדדדיייי
בבבבבבבבעעעעללללייייהההה!...!...!...!... גגגגדדדדווווללללהההה

להרחיבככככאאאא והרוצה העט עמד
ב' אגרת את ילמד ולהעמיק
התניא... בספר המובאת הקודש באגרת

ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

כלאאאא.... כמעט .האד על עוברי נסיונות הרבה

וסבל. מצוקה של זמני מתו ה הנסיונות

וחסד. רווחה מתו באי הנסיונות לעתי א

ווווההההההההצצצצללללחחחחהההה בבבבממממעעעעששששייייוווו,,,, ממממצצצצללללייייחחחח אאאאדדדד ככככאאאאששששרררר ווווזזזזהההה

ווווגגגגדדדדווווללללהההה,,,, ככככבבבבוווודדדד אאאאחחחחררררייייהההה זהגגגגווווררררררררתתתת מתו אזי

עד וחלילה רוח וגסות גאוה של נסיו מגיע

ה'. שכחת

תגובותבבבב.... שתי יש האד של להצלחתו

נבחנת תגובות אות ומתו אפשריות,

ההצלחה, בעקבות א .האד של אישיותו

של גדול, נעשה אד ברוחניות, או בגשמיות

עצמו, בעיני  יותר ששששייייייייוטוב זזזזהההה ששששככככלללל ססססייייממממ זזזזההההוווו

מרגישללללקקקקללללייייפפפפהההה.... האד ההצלחה בעקבות א א

הקדושה. של סימנה זהו  יותר וחסר קט

הדורות,גגגג.... בכל צפה הקב"ה הנשמות בריאת קוד

המיוחד ויעודה שליחותה את נשמה לכל והעניק

תוכל בלבד היא שרק תפקיד ,העול בתיקו לה

חייה, את הקב"ה לה סידר שליחותה, ולפי לבצע.

ויכולות, כחות לה נת וג וסביבתה, משפחתה את

שליחותה. לביצוע לה רק הנצרכי וכלי

ז

מוקדש עילוי נשמת מרת אימי מלכה בת זרמני ז"ל
נלב"ע ט"ז כסליו -  תנצב"ה



  
      



ואתוווואאאאחחחחרררריייי שליחותה, את קיבלה שהנשמה

יורדת היא אזי ,אות לבצע הכחות

וכשהיא שליחותה. את ומבצעת ,לעול

רגש בעקבותיה גוררת הזו ההצלחה מצליחה,

עצמי. סיפוק ככככללללשל ששששאאאאתתתת ללללדדדדעעעעתתתת ההההאאאאדדדד עעעעלללל אאאא

,,,,חחחחייייננננ בבבבחחחחססססדדדד קקקקייייבבבבלללל,,,, ההההוווואאאא ששששללללוווו ההההההההצצצצללללחחחחוווותתתת

ללללאאאאדדדד ללללגגגגררררוווו אאאאממממווווררררהההה ההההזזזזוווו ווווההההיייידדדדייייעעעעהההה ממממההההקקקקבבבב""""הההה....

פפפפייייררררוווושששש ווווזזזזהההה עעעעצצצצממממוווו.... בבבבעעעעיייינננניייי ווווששששפפפפללללוווותתתת קקקקטטטטננננוווותתתת ההההררררגגגגששששתתתת

ווווממממעעעעללללוווותתתתייייוווו,,,, ממממדדדדררררגגגגוווותתתתייייוווו אאאאתתתת ששששממממככככיייירררר עעעעננננווווהההה:::: ההההממממווווששששגגגג

בבבבבבבבעעעעללללייייהההה ההההגגגגדדדדווווללללהההה אאאאתתתת תתתתווווללללהההה (בהקב"ה)!...אאאאבבבבלללל

שלדדדד.... הזו למדרגה להגיע שזוכה אד

בבבבבבבבעעעעללללייייהההה',',',', גגגגדדדדווווללללהההה שיוולדו''''ללללתתתתללללוווותתתת זוכה

הזו ההבנה והודאה. שמחה רגשות בקרבו

גדול, כזה הקב"ה באושר: לבו את ממלאת

הסכי והוא לגודלו. גבול ואי ק שאי

אותו, לשמש בי בחר אלא ,הסכי רק ולא

ה' כמה חיינו'. מה אנו 'מה אותו, אוהבלשרת

מעורר זה  לפני הפני וכמי אותנו...

ה'. אהבת בקרבנו

ה'קטונתי',הההה.... להרגשת האד שזוכה ידי על

מדת ומכח רבה, הכנעה בקרבו תיוולד

לפי וזאת תמיד, שמחה לידי יבוא ההכנעה

מיעוט ויודע ומכיר עצמו, ממעט אד שכאשר

טטטטוווובבבבההההערכו בבבבההההככככררררתתתת ללללבבבבוווו ממממתתתתממממללללאאאא ממממממממייייללללאאאא

ההההששששגגגגהההה ככככלללל עעעעלללל תתתתממממיייידדדד ייייתתתתבבבברררר ללללהההה'''' פפפפננננייייממממייייתתתת וווובבבבההההוווודדדדייייהההה

בבבבררררווווחחחחננננייייוווותתתת,,,, וווובבבביייי בבבבגגגגששששממממייייוווותתתת בבבביייי ללללהההה ששששזזזזווווככככהההה ווווההההצצצצללללחחחחהההה

'כי הכתוב: בבחינת בבעליה, הגדולה ותולה

ומודה מוקיר וכ חיל', לעשות כח ל הנות הוא

בכלל, ונשימה נשימה כל על הזמ כל הר ללא

בפרט. ממש אלוקה חלק שבו יהודי היותו ועל

כלוווו.... תולה התמידית היצר במלחמת וכ

החיי מחיה יתבר בה' ששששההההררררייייהצלחותיו

ללללוווו,,,, ייייככככוווולללל אאאאייייננננוווו עעעעווווזזזזררררוווו ההההקקקקבבבב""""הההה זואאאאללללממממללללאאאא שמחה הנה

לה' והודיה טובה בהכרת הכנעה בבחינת היא

נפשו תבוא זו ומשמחה תמיד טוב כי יתבר

בגדולתו הדעת והעמקת התבוננות של לשמחה

תמיד. מצוה של לשמחה להגיע יבוא ומזה יתבר

ככככללללזזזז.... בבבבללללבבבב ללללההההננננתתתת ששששצצצצרררריייי ההההייייססססוווודדדד אאאאייייפפפפוווואאאא זזזזההההוווו

,,,,ככככללללוווו ללללוווו ממממגגגגייייעעעע ששששללללאאאא ייייחחחחוווושששש ככככאאאאששששרררר ייייההההוווודדדדיייי,,,,

פפפפננננייייממממייייתתתת וווובבבבההההוווודדדדייייהההה טטטטוווובבבבהההה ההההככככררררתתתת בבבבררררגגגגששששוווותתתת ממממתתתתממממללללאאאא

ההההייייוווותתתתוווו וווועעעעלללל בבבבככככלללללללל,,,, ווווננננששששייייממממהההה ננננששששייייממממהההה ככככלללל עעעעלללל תתתתממממיייידדדד

ווווככככ בבבבפפפפררררטטטט,,,, ממממממממשששש ממממממממעעעעלללל אאאאללללווווקקקקהההה חחחחללללקקקק ששששבבבבוווו ייייההההוווודדדדיייי

וווובבבביייי בבבבגגגגששששממממייייוווותתתת בבבביייי ווווההההצצצצללללחחחחהההה ההההששששגגגגהההה בבבבככככלללל

חחחחיייילללל'.'.'.'. ללללעעעעששששוווותתתת ככככחחחח לללל ההההננננוווותתתת ההההוווואאאא ''''ככככיייי בבבבררררווווחחחחננננייייוווותתתת,,,,

מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן רחל בוסקילה ז"ל



  
      



ואתוווואאאאחחחחרררריייי שליחותה, את קיבלה שהנשמה

יורדת היא אזי ,אות לבצע הכחות

וכשהיא שליחותה. את ומבצעת ,לעול

רגש בעקבותיה גוררת הזו ההצלחה מצליחה,

עצמי. סיפוק ככככללללשל ששששאאאאתתתת ללללדדדדעעעעתתתת ההההאאאאדדדד עעעעלללל אאאא

,,,,חחחחייייננננ בבבבחחחחססססדדדד קקקקייייבבבבלללל,,,, ההההוווואאאא ששששללללוווו ההההההההצצצצללללחחחחוווותתתת

ללללאאאאדדדד ללללגגגגררררוווו אאאאממממווווררררהההה ההההזזזזוווו ווווההההיייידדדדייייעעעעהההה ממממההההקקקקבבבב""""הההה....

פפפפייייררררוווושששש ווווזזזזהההה עעעעצצצצממממוווו.... בבבבעעעעיייינננניייי ווווששששפפפפללללוווותתתת קקקקטטטטננננוווותתתת ההההררררגגגגששששתתתת

ווווממממעעעעללללוווותתתתייייוווו,,,, ממממדדדדררררגגגגוווותתתתייייוווו אאאאתתתת ששששממממככככיייירררר עעעעננננווווהההה:::: ההההממממווווששששגגגג

בבבבבבבבעעעעללללייייהההה ההההגגגגדדדדווווללללהההה אאאאתתתת תתתתווווללללהההה (בהקב"ה)!...אאאאבבבבלללל

שלדדדד.... הזו למדרגה להגיע שזוכה אד

בבבבבבבבעעעעללללייייהההה',',',', גגגגדדדדווווללללהההה שיוולדו''''ללללתתתתללללוווותתתת זוכה

הזו ההבנה והודאה. שמחה רגשות בקרבו

גדול, כזה הקב"ה באושר: לבו את ממלאת

הסכי והוא לגודלו. גבול ואי ק שאי

אותו, לשמש בי בחר אלא ,הסכי רק ולא

ה' כמה חיינו'. מה אנו 'מה אותו, אוהבלשרת

מעורר זה  לפני הפני וכמי אותנו...

ה'. אהבת בקרבנו

ה'קטונתי',הההה.... להרגשת האד שזוכה ידי על

מדת ומכח רבה, הכנעה בקרבו תיוולד

לפי וזאת תמיד, שמחה לידי יבוא ההכנעה

מיעוט ויודע ומכיר עצמו, ממעט אד שכאשר

טטטטוווובבבבההההערכו בבבבההההככככררררתתתת ללללבבבבוווו ממממתתתתממממללללאאאא ממממממממייייללללאאאא

ההההששששגגגגהההה ככככלללל עעעעלללל תתתתממממיייידדדד ייייתתתתבבבברררר ללללהההה'''' פפפפננננייייממממייייתתתת וווובבבבההההוווודדדדייייהההה

בבבבררררווווחחחחננננייייוווותתתת,,,, וווובבבביייי בבבבגגגגששששממממייייוווותתתת בבבביייי ללללהההה ששששזזזזווווככככהההה ווווההההצצצצללללחחחחהההה

'כי הכתוב: בבחינת בבעליה, הגדולה ותולה

ומודה מוקיר וכ חיל', לעשות כח ל הנות הוא

בכלל, ונשימה נשימה כל על הזמ כל הר ללא

בפרט. ממש אלוקה חלק שבו יהודי היותו ועל

כלוווו.... תולה התמידית היצר במלחמת וכ

החיי מחיה יתבר בה' ששששההההררררייייהצלחותיו

ללללוווו,,,, ייייככככוווולללל אאאאייייננננוווו עעעעווווזזזזררררוווו ההההקקקקבבבב""""הההה זואאאאללללממממללללאאאא שמחה הנה

לה' והודיה טובה בהכרת הכנעה בבחינת היא

נפשו תבוא זו ומשמחה תמיד טוב כי יתבר

בגדולתו הדעת והעמקת התבוננות של לשמחה

תמיד. מצוה של לשמחה להגיע יבוא ומזה יתבר

ככככללללזזזז.... בבבבללללבבבב ללללההההננננתתתת ששששצצצצרררריייי ההההייייססססוווודדדד אאאאייייפפפפוווואאאא זזזזההההוווו

,,,,ככככללללוווו ללללוווו ממממגגגגייייעעעע ששששללללאאאא ייייחחחחוווושששש ככככאאאאששששרררר ייייההההוווודדדדיייי,,,,

פפפפננננייייממממייייתתתת וווובבבבההההוווודדדדייייהההה טטטטוווובבבבהההה ההההככככררררתתתת בבבבררררגגגגששששוווותתתת ממממתתתתממממללללאאאא

ההההייייוווותתתתוווו וווועעעעלללל בבבבככככלללללללל,,,, ווווננננששששייייממממהההה ננננששששייייממממהההה ככככלללל עעעעלללל תתתתממממיייידדדד

ווווככככ בבבבפפפפררררטטטט,,,, ממממממממשששש ממממממממעעעעלללל אאאאללללווווקקקקהההה חחחחללללקקקק ששששבבבבוווו ייייההההוווודדדדיייי

וווובבבביייי בבבבגגגגששששממממייייוווותתתת בבבביייי ווווההההצצצצללללחחחחהההה ההההששששגגגגהההה בבבבככככלללל

חחחחיייילללל'.'.'.'. ללללעעעעששששוווותתתת ככככחחחח לללל ההההננננוווותתתת ההההוווואאאא ''''ככככיייי בבבבררררווווחחחחננננייייוווותתתת,,,,

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



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

תמיד יש לזכור את מה שאמרו חז"ל 
בקנקן,  תסתכל  אל  מ"כ(  פ"ד  )אבות 

תזלזל  אל  לכן  בו.  שיש  במה  אלא 
מה  יודע  שאינך  כיון  יהודי,  בשום 

הוא מכיל בתוכו.

נראה  חוץ  כלפי  מסויים  שאדם  יתכן 
גנוזים אוצרות  בזוי מאוד, אך בתוכו 
טהרה,  אמונה,  חכמה,  של  נפלאים 
זהיר  הוי  לכן  וכו',  טובות  מידות 
כדי  ויהודי  יהודי  כל  של  בגחלתו 

שלא תבוא תקלה על ידך.

פרשת וישלח
ט"ז כסלו התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:2017:1017:43 באר שבע
16:1917:0817:41תל אביב

16:1617:0617:38חיפה
16:2517:1517:49אילת

16:2217:1217:46ירושלים
16:02LIVEירושלים 40 דק'

LIVE

בימי ראשון בשעה 19:00
שיעור ב'זום'

עם תרגום לשפה האנגלית

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

רח' ברוריה 6, אשדוד

ביום רביעי כ' כסלו 24/11 בשעה 20:00
בבית הכנסת 'בן איש חי'
רח' השומרון 1, אריאל
בימי חמישי בשעה 20:15*

בבית הכנסת המאיר לארץ
רח' חיל שריון 39

נתיבות

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

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה

לרגל י"ט כסלו

הוקדם ל 19:00
ראה פרסום בחוברת


