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

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

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

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

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

ואמר: מה אחד

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

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

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

הלילה . אחריו

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

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

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

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

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

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

... ונעל הסמו ליער

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

לחיות!... להמשי

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

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

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

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

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

היהודי היהודי היהודי היהודי  נשמתנשמתנשמתנשמת  המקדש המקדש המקדש המקדש  ביתביתביתבית

ולססססייייפפפפרררר מאיר שלו הרב הגאו
בישליט"א  המועד מעיי)

רפה), עמוד ,וז"ל:המצרי

,,,,היהששששוווופפפפ הגדול, הפולני המלחי
פחות. לא גדול פולני פטריוט
מולדתו. אר את הרוסי כבשו בזמנו
היה יכול לא זאת. לשאת יכל לא הוא
הדגל את לראות הכיבוש, את לסבול
את המושל, ארמו מעל המתנוסס הרוסי
הרחובות, את הגודשי הרוסי החיילי
הרוסית, בשפה הרשמיי הטפסי את
לכל התושבי אדישות את  לכל ומעל
וההשלמה... השאננות את הכיבוש, עני

קקקקהאצילי  מארצו הגולי אל והצטר
טובי זמני על שחלמו הצבא, וראשי

תושב. העצמאות כאשר יותר,

החולעעעעדדדד שנותר לו הוברר מהרה
הגולי את ראה הוא היחידי...
מנעמיו. על מתענגי ההווה, חיי חיי
המולדת, את תמיד שהזכיר העובדה

לזרא... לה היתה

בכאב.''''אאאאבבבבדדדדהההה אמר ,'פולי ,תקות

בניעעעעררררבבבב ליד עבר ברחוב, פסע אחד
היה ששרוי היהודי הכנסת בית

בוקעי בכי קולות שמע והנה באפילה,
בוכה זה מי בבהלה. ניתר לבו ממנו.
וראה החלונות אל ניגש ?החשו בבני

מושלמת... אינה שהעלטה

הבליחזזזזייייקקקק אור של ולאורו(נצנ),חר 

,אנשי המוני של צלליותיה נראו
יחיד נר .לאר שפופי יושבי כול
בידיו נתו בחשיכה. לבדו נלח דלק,
כעמיתיו. לאר שישב שיבה, איש של
עצוב, בניגו בה וקרא מגילה אחז בידיו
שנקטע ניגו .יגו רווי רוטט, בקול
הקהל... מ שבקעו ואנקות באנחות

המחזהששששוווופפפפ אבל הנאמר, את הבי לא
הקהילה בני מראה אותו. הפעי
והניגו בחשיכה לאר היושבי היהודית
כמה ידע לא דמעות. עד ריגשוהו הנוגה

זו... בהתבוננות עליו עבר זמ

פרההההקקקקששששיייישששש והקהל קריאתו, את סיי
לאחר נרגשת. קולנית, בקינה
הקהל המעמד. הסתיי ארוכות דקות
שופ החוצה. נוהר והחל רגליו על ק
גרבי רק .יחפי שהאנשי ,לכ לב ש
ושאלו: ,מה אחד אל פנה ...לרגליה
?'בחוש הזו ההתכנסות מה היה, זה 'מה
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- כל הזכויות שמורות -



  
      



וישב וישב וישב וישב  פרשת פרשת פרשת פרשת 

היהודי היהודי היהודי היהודי  נשמתנשמתנשמתנשמת  המקדש המקדש המקדש המקדש  ביתביתביתבית

ולססססייייפפפפרררר מאיר שלו הרב הגאו
בישליט"א  המועד מעיי)

רפה), עמוד ,וז"ל:המצרי

,,,,היהששששוווופפפפ הגדול, הפולני המלחי
פחות. לא גדול פולני פטריוט
מולדתו. אר את הרוסי כבשו בזמנו
היה יכול לא זאת. לשאת יכל לא הוא
הדגל את לראות הכיבוש, את לסבול
את המושל, ארמו מעל המתנוסס הרוסי
הרחובות, את הגודשי הרוסי החיילי
הרוסית, בשפה הרשמיי הטפסי את
לכל התושבי אדישות את  לכל ומעל
וההשלמה... השאננות את הכיבוש, עני

קקקקהאצילי  מארצו הגולי אל והצטר
טובי זמני על שחלמו הצבא, וראשי

תושב. העצמאות כאשר יותר,

החולעעעעדדדד שנותר לו הוברר מהרה
הגולי את ראה הוא היחידי...
מנעמיו. על מתענגי ההווה, חיי חיי
המולדת, את תמיד שהזכיר העובדה

לזרא... לה היתה

בכאב.''''אאאאבבבבדדדדהההה אמר ,'פולי ,תקות

בניעעעעררררבבבב ליד עבר ברחוב, פסע אחד
היה ששרוי היהודי הכנסת בית

בוקעי בכי קולות שמע והנה באפילה,
בוכה זה מי בבהלה. ניתר לבו ממנו.
וראה החלונות אל ניגש ?החשו בבני

מושלמת... אינה שהעלטה

הבליחזזזזייייקקקק אור של ולאורו(נצנ),חר 

,אנשי המוני של צלליותיה נראו
יחיד נר .לאר שפופי יושבי כול
בידיו נתו בחשיכה. לבדו נלח דלק,
כעמיתיו. לאר שישב שיבה, איש של
עצוב, בניגו בה וקרא מגילה אחז בידיו
שנקטע ניגו .יגו רווי רוטט, בקול
הקהל... מ שבקעו ואנקות באנחות

המחזהששששוווופפפפ אבל הנאמר, את הבי לא
הקהילה בני מראה אותו. הפעי
והניגו בחשיכה לאר היושבי היהודית
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לאחר נרגשת. קולנית, בקינה
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ז

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



  
     



שהשכל וכידוע, האנושי, השכל בגבולות
המקדש בית ואילו וחלש, מוגבל האנושי

רוחנית מציאות מאוד,זו ונשגבה נעלה
ולהשיג... לתפוס בכחו אי ולכ

,,,,בשיחתנואאאא נתמקד ,כ פי על א
בזמ שהאירה אחת בנקודה זאת

...קיי היה המקדש שבית
בהקדמות...ווווככככההההררררגגגגללללננננוווו נפתח

!!!!אאאאחחחחיייי ייייוווודדדדוווו אאאאתתתתהההה ייייההההוווודדדדהההה

ממדרגהייייעעעעקקקקבבבב עלה חייו ימי כל אבינו
לשלב. משלב והתקד למדרגה,
לעול ונכנס זכה 84 לגיל וכשהגיע

לגמרי. חדש

ראוב.בבבבגגגגיייילללל  בכורו בנו לו נולד 84

חדשה,וווובבבבזזזזככככוווותתתת מדרגה יעקב השיג ראוב
אבא. להיות והיא: ונפלאה, נוראה

ולדעתללללההההייייוווותתתת להכיר פירושו אבא,
אחראי להיות בי בחר שהקב"ה

נשמות מספר יותרעל לאד שיש (וככל

מאוד!), מעלתו גדולה  ילדילפרנס
ולהצעיד ולהוליכ וברוחניות, בגשמיות
ולדעת, אל... בית העולה במסילה

להיותשהקב"ה ראוי ואני בי, מאמי

הזה התפקיד את לבצע צרי ולכ הורה,
עצמי. ובבטחו בשמחה באהבה,

בנאמנות,ווווייייעעעעקקקקבבבב תפקידו את ביצע
ילדיו. את לחנ ונפשו רוחו את ומסר

הצליחייייעעעעקקקקבבבב הגדול, המחנ אבינו,
שבכל המיוחדות את להשיג
כחותיו את נט לכ ובהתא ילד,
פרטנית התייחסות תו ונטיותיו,
אחד כל של והקליטה השמיעה ליכולת

מילדיו... 1ואחד

בנוווווככככאאאאששששרררר לו נולד 100ה לשנתו זכה
.בנימי  עשר השני

ובהיותוווווככככ ...השני שנה,חלפו 130 ב
...למצרי משפחתו בני כל ע ירד

כך זיע"א1. אשכנזי גרשון רבי הגה"ק כתב

הגרשוני עבודת עלבספרו שמות (פרשת

ישראל'), בני 'שמות וזתו"ד:הפסוק:

עםכל אך עצומה, שלימות בעלי היו יעקב של בניו

כפי פרטית, עבודה היתה אחד לכל זאת כל

הוא ראובן של שכחו השיג ויעקב למעלה. שרשו

טהרת - לוי השמיעה. כח - שמעון הראיה. כח

מחשבתו נקשרת תהיה שתמיד והמוח, המחשבה

האל. ורוממות התמידי).בגדולת החיבור - הלויה (סוד

ההתמדה. כח - יששכר הדיבור. קדושת - יהודה

- הלבזבולון נתינת - בנימין התורה. אהבת

- נפתלי תמימות, - דן להקב"ה.

הזולת על הרחמנות - גד לה'. והקיווי בטחון,

דלים), גומל תיבות ראשי - מדתו(גד - ויוסף

נסתר. צדיק היה ולכן בתכלית, היסוד קדושת

- הוא...ויעקב בדרכו ואחד אחד כל חינך

  
      



עצובות,ההההללללהההה בעיני לעברו הביט
המקדש 'בית מדמעות: אדומות
בכאב. ענה מארצנו', גלינו חרב, שלנו

ששששוווופפפפליהודי שנותרה ידע לא תמה.
שמע לא ,משלה אר כברת
שאל. אירע'? זה מתי 'איפה, נגדה. שלחמו

ושבע''''בבבבאאאארררר כאל לפני הקודש.
 זה ביו' נענה, שנה', מאות

באב'! תשעה יו

כשהדיבורפפפפייייוווו בתדהמה. נפער שופ של
זה, בע 'מובטחני אמר: אליו, שב
חורב את שכח שלא ,ע לארצו! שישוב
שישוב לו מובטח שנה, 1700 במש ביתו
כיצד ללמוד, ממי לפולני יש אליו!

שאבדה'! מולדת על להתאבל

שלזזזזהההה בעיניו באב תשעה זהו הסיפור.
פולני. פטריוט

בבבבההההבבבבננננתתתתוווו!...!...!...!...ווווללללאאאא טטטטעעעעהההה ככככממממהההה ממממווווששששגגגג,,,, ללללוווו ההההייייהההה

הללוככככיייי השני כל מתאבל לא ישראל ע
,שכ בלבד. העצמאות אבד על
ישראל לע אבדה המדינית העצמאות

חורב רומאימאותשנילפני נציב הבית.
המצב חיל על ופקד בקיסריה ישב
מעוז לו היה .האר רחבי בכל שהתפר
לבית הסמו אנטיוכיה במבצר ,בירושלי

בו... הנעשה כל על והשולט המקדש

ברזל,ההההממממררררדדדד ביד דוכא הכיבוש נגד
שבו טבת לחודש ובעשרה

ישראל, אר רחבי בכל ושלטו הרומאי
התבצרו המורדי .ירושלי למעט

במספר,מאחורי שלש החזקות, החומות
,ממוש מצור עליה הטילו והרומאי

וחצי!... שנתי שנמש

עשרההההממממעעעעררררככככהההה בשבעה למעשה, הוכרעה,
העיר, חומת הובקעה אז בתמוז.
ולהשמיד. להרוג פנימה חדר והשונא

...חרו כשלו נחל המרד

ימיככככלללל בדברי עצובי תאריכי אלו
השנה. בלוח צו ימי ,הע

היואאאאבבבבלללל המרכזי, הצו יו הגדול, האבל
קוראי ערב, עד מערב בו שצמי
אי ,לאר יושבי הקינות, מגילות את
שלשה חל הגדול האבל  עור נעלי נועלי
המקדש, בית כאשר ,מכ לאחר שבועות

בלהבות!... עלה המקודש, הבית

הדעתבבבבייייתתתת .הע נשמת הוא המקדש
מחורבנו. מהעדרו, מוסחת אינה
מחדש בניינו על מבקשי תפילה בכל
העבודה את 'והשב הגאולה: בעת
המזו ברכת בכל א .'בית לדביר
הגאולה: בעת מחדש שיבנה ,מפצירי
והקדוש הגדול הבית על נא... רח'

עליו'. שמ שנקרא

המקדש?ממממההההוווו בית

ביתההההאאאאממממתתתת,,,, מהו להסביר שננסה כמה
יהיו ההסברי כל המקדש,

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



  
     



שהשכל וכידוע, האנושי, השכל בגבולות
המקדש בית ואילו וחלש, מוגבל האנושי

רוחנית מציאות מאוד,זו ונשגבה נעלה
ולהשיג... לתפוס בכחו אי ולכ

,,,,בשיחתנואאאא נתמקד ,כ פי על א
בזמ שהאירה אחת בנקודה זאת

...קיי היה המקדש שבית
בהקדמות...ווווככככההההררררגגגגללללננננוווו נפתח

!!!!אאאאחחחחיייי ייייוווודדדדוווו אאאאתתתתהההה ייייההההוווודדדדהההה

ממדרגהייייעעעעקקקקבבבב עלה חייו ימי כל אבינו
לשלב. משלב והתקד למדרגה,
לעול ונכנס זכה 84 לגיל וכשהגיע

לגמרי. חדש

ראוב.בבבבגגגגיייילללל  בכורו בנו לו נולד 84

חדשה,וווובבבבזזזזככככוווותתתת מדרגה יעקב השיג ראוב
אבא. להיות והיא: ונפלאה, נוראה

ולדעתללללההההייייוווותתתת להכיר פירושו אבא,
אחראי להיות בי בחר שהקב"ה

נשמות מספר יותרעל לאד שיש (וככל

מאוד!), מעלתו גדולה  ילדילפרנס
ולהצעיד ולהוליכ וברוחניות, בגשמיות
ולדעת, אל... בית העולה במסילה

להיותשהקב"ה ראוי ואני בי, מאמי

הזה התפקיד את לבצע צרי ולכ הורה,
עצמי. ובבטחו בשמחה באהבה,

בנאמנות,ווווייייעעעעקקקקבבבב תפקידו את ביצע
ילדיו. את לחנ ונפשו רוחו את ומסר

הצליחייייעעעעקקקקבבבב הגדול, המחנ אבינו,
שבכל המיוחדות את להשיג
כחותיו את נט לכ ובהתא ילד,
פרטנית התייחסות תו ונטיותיו,
אחד כל של והקליטה השמיעה ליכולת

מילדיו... 1ואחד

בנוווווככככאאאאששששרררר לו נולד 100ה לשנתו זכה
.בנימי  עשר השני

ובהיותוווווככככ ...השני שנה,חלפו 130 ב
...למצרי משפחתו בני כל ע ירד

כך זיע"א1. אשכנזי גרשון רבי הגה"ק כתב

הגרשוני עבודת עלבספרו שמות (פרשת

ישראל'), בני 'שמות וזתו"ד:הפסוק:

עםכל אך עצומה, שלימות בעלי היו יעקב של בניו

כפי פרטית, עבודה היתה אחד לכל זאת כל

הוא ראובן של שכחו השיג ויעקב למעלה. שרשו

טהרת - לוי השמיעה. כח - שמעון הראיה. כח

מחשבתו נקשרת תהיה שתמיד והמוח, המחשבה

האל. ורוממות התמידי).בגדולת החיבור - הלויה (סוד

ההתמדה. כח - יששכר הדיבור. קדושת - יהודה

- הלבזבולון נתינת - בנימין התורה. אהבת

- נפתלי תמימות, - דן להקב"ה.

הזולת על הרחמנות - גד לה'. והקיווי בטחון,

דלים), גומל תיבות ראשי - מדתו(גד - ויוסף

נסתר. צדיק היה ולכן בתכלית, היסוד קדושת

- הוא...ויעקב בדרכו ואחד אחד כל חינך

  
      



עצובות,ההההללללהההה בעיני לעברו הביט
המקדש 'בית מדמעות: אדומות
בכאב. ענה מארצנו', גלינו חרב, שלנו

ששששוווופפפפליהודי שנותרה ידע לא תמה.
שמע לא ,משלה אר כברת
שאל. אירע'? זה מתי 'איפה, נגדה. שלחמו

ושבע''''בבבבאאאארררר כאל לפני הקודש.
 זה ביו' נענה, שנה', מאות

באב'! תשעה יו

כשהדיבורפפפפייייוווו בתדהמה. נפער שופ של
זה, בע 'מובטחני אמר: אליו, שב
חורב את שכח שלא ,ע לארצו! שישוב
שישוב לו מובטח שנה, 1700 במש ביתו
כיצד ללמוד, ממי לפולני יש אליו!

שאבדה'! מולדת על להתאבל

שלזזזזהההה בעיניו באב תשעה זהו הסיפור.
פולני. פטריוט

בבבבההההבבבבננננתתתתוווו!...!...!...!...ווווללללאאאא טטטטעעעעהההה ככככממממהההה ממממווווששששגגגג,,,, ללללוווו ההההייייהההה

הללוככככיייי השני כל מתאבל לא ישראל ע
,שכ בלבד. העצמאות אבד על
ישראל לע אבדה המדינית העצמאות

חורב רומאימאותשנילפני נציב הבית.
המצב חיל על ופקד בקיסריה ישב
מעוז לו היה .האר רחבי בכל שהתפר
לבית הסמו אנטיוכיה במבצר ,בירושלי

בו... הנעשה כל על והשולט המקדש

ברזל,ההההממממררררדדדד ביד דוכא הכיבוש נגד
שבו טבת לחודש ובעשרה

ישראל, אר רחבי בכל ושלטו הרומאי
התבצרו המורדי .ירושלי למעט

במספר,מאחורי שלש החזקות, החומות
,ממוש מצור עליה הטילו והרומאי

וחצי!... שנתי שנמש

עשרההההממממעעעעררררככככהההה בשבעה למעשה, הוכרעה,
העיר, חומת הובקעה אז בתמוז.
ולהשמיד. להרוג פנימה חדר והשונא

...חרו כשלו נחל המרד

ימיככככלללל בדברי עצובי תאריכי אלו
השנה. בלוח צו ימי ,הע

היואאאאבבבבלללל המרכזי, הצו יו הגדול, האבל
קוראי ערב, עד מערב בו שצמי
אי ,לאר יושבי הקינות, מגילות את
שלשה חל הגדול האבל  עור נעלי נועלי
המקדש, בית כאשר ,מכ לאחר שבועות

בלהבות!... עלה המקודש, הבית

הדעתבבבבייייתתתת .הע נשמת הוא המקדש
מחורבנו. מהעדרו, מוסחת אינה
מחדש בניינו על מבקשי תפילה בכל
העבודה את 'והשב הגאולה: בעת
המזו ברכת בכל א .'בית לדביר
הגאולה: בעת מחדש שיבנה ,מפצירי
והקדוש הגדול הבית על נא... רח'

עליו'. שמ שנקרא

המקדש?ממממההההוווו בית

ביתההההאאאאממממתתתת,,,, מהו להסביר שננסה כמה
יהיו ההסברי כל המקדש,

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.



  
    



לעווווההההננננהההה,,,, לקרוא מתאי הכי לכאורה
,'ישראלי' או 'יעקובי' שמי: על
על יקרא שהע רצוני זאת בכל אבל

כללי)שמ ש 'יהודי'!(בתור 

ווווצצצצררררייייכ כל מיוחד מה מדוע? להבי
השבטי י"ב שכל ביהודה,

שמו? על נקראי
מההתחלה... ונתחיל

ההההאאאאררררוווותתתת ממממללללאאאאהההה לללליייידדדדהההה

תאומי,בבבבששששעעעעהההה נולדו אמנו לרבקה טובה,
ויעקב. עשיו ,בני ששני ואי

שתי ללב נולדו הרחוקה בחר ,בעול
ורחל. לאה בנות

הרעיוללללאאאא את שהגה הראשו היה מי ידוע
לגדול הגדולה את לאהלשד (והיינו

לקטלעשיו), הקטנה רחלואת (והיינו

התקבלליעקב), זה רעיו אז מני אבל
כל. בפי ודובר החברה, במוסכמות

החלללללאאאאהההה לבה והחוירה, ,הרעיו על שמעה
בצבצה קרה זיעה באימה, מפרפר

שית הפחד אתבפניה, והחליש גופה את ק
המוטל את עשתה לאה ...החיי עליהכח

לשפו .לשמי לזעוק החלה נשבר ובלב
ובתחינות נוראות בתפילות נפשה את
שיבטל מעונה. שוכ צור לפני עצומות

הגזירה. את

ודורשחחחחללללפפפפוווו ,לחר מגיע יעקב שני
בכלל לאה רחל, ע להתחת

של שבלבה החיי רוח בתמונה. לא
הצילוני אתי, 'ומה כבה, כמעט לאה

עשיו'... מיד

לילבבבבררררוווו הגיע תפילה. שומע ה', אתה
רוח בעל אבינו יעקב החתונה,
עת בכל שרואה האד הברורה, הקודש
שקורה מה כל את ,עליוני מראות
לקדש ניגש ,וטמירי עליוני בעולמות
חולפת לא לאה... שזו רואה ולא רחל את
וטהור. קדוש ב לחבוק זוכה ולאה שנה

השלישי...וווואאאאחחחחררררייייוווו ואחריו השני, הב נולד
אלפי ב' שנת בסיו בט"ו ואז,

הרביעי... בנה לה נולד קצ"ה,

נוראבבבבעעעעתתתת אלקות לגילוי זכתה היא לידתו
בהרגשה להרגיש זכתה היא ונפלא,
יתבר חסדו את בתכלית, וזכה בהירה
לגמרי. נמסה. והיא ,המרובי רחמיו ואת

להגיעבבבבלללליייידדדדתתתתוווו זכתה היא יהודה של
הבריאה... לתכלית

ווווההההוווודדדדאאאאהההה תתתתוווודדדדהההה  ההההתתתתככככללללייייתתתת

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

ג) מאמר  אמור נוע באמרי אמר,(הובא
וזתו"ד:

  
     



במצרי.ששששבבבבעעעע אבינו יעקב חי שנה עשרה
הגדירה הקדושה אתוהתורה

אר יעקב "ויחי :כ הללו השני
נה" ערה בע כח)מצרי מז, (בראשית 

ונתעלה, עלה זכה, הוא שני באות 
למקומות ,ונעלי כמוסי למקומות
ולא עיט ידע לא "נתיב נאמר: שעליה

אה" עי זפ...(ז כח, (איוב 

אבינוששששבבבבעעעע ויעקב הסתיימו, שנה עשרה
הרגשה לפתע הרגיש ,147ה ב
לא מעול כמותה, חש לא שמעול חדשה
נשגב ,עליו אור כמותה... ששיי שיער
ישותו... כל את מילא וערב, מתוק ,ונעל

דגדלות,אאאאווווררררוווותתתת,,,, ומוחי הארות
שמי משמי והאירו השתלשלו
שלא עילאה ושלוה עליו נוע ...קד

מסביב... השתוררו הדי מעלמא

לאההההללללבבבב בעוצמה שמחה ברגש התמלא
שזו עד אדירה, בעוצמה מוכרת,
,העורקי בכל בחוזקה וזרמה מלבו גלשה
מזככת מטהרת, מנקה,  והנימי הגידי

לגשמיות... קשר כל ומקדשת

אותוווווייייעעעעקקקקבבבב ,היו שהגיע הבי אבינו,
והתגעגע נכס חייו ימי שכל יו

הפטירה! יו  אליו

הואוווואאאאזזזז,,,, המועד, את שיאחר לפני
יעקב "וקרא :כול את הזעיק

ניו" א)אל מט, אות,(בראשית וביר 
"את ר ברכת אר אי"ש) 

כח). פסוק

כ:ווווההההננננהההה אמר הוא ליהודה בברכתו
אחי"ייייההההדדדדהההה" די (שאה 

ח). הקדושיפסוק לחכמינו ומצאנו
ליהודה, יעקב של דבריו את שביארו

:2כ

קדושייייישששש כול ,בני י"ב לי
עתיד מה אחד ומכל ,וטהורי
שכל בוודאי והנה, .של שבט לצאת
 אביה ש על יקראו השבט אותו בני
בני ,ראובני יקראו ראוב שבט בני
,א ...שמעוני יקראו שמעו שבט
ומכיו אחד, ע כולכ הרי זאת בכל
שיכלול אחד ש צריכי את שכ

.כולכ את

וזה המדרש2. אותלשון צח פרשה רבה, (בראשית

אחי"ו): יֹודּו אּתה (בראשית"יהּודה ְֶַַָָ

ח) כלמט, יהיו יוחאי, בן שמעון רבי אמר -

ראובני אומר אדם אין שמך, על נקראין אחיך

אנא! יהודי אלא אנא, שמעוני אנא,

למלךאמר משל סימון, בר יהודה רבי

והיה בנים, עשר שנים לו שהיו

מכולם, יותר עליו חביב והיה אחד ָׁשם

עם וחלק עצמו בפני חלק לו ונתן

אחיו.

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



  
    



לעווווההההננננהההה,,,, לקרוא מתאי הכי לכאורה
,'ישראלי' או 'יעקובי' שמי: על
על יקרא שהע רצוני זאת בכל אבל

כללי)שמ ש 'יהודי'!(בתור 

ווווצצצצררררייייכ כל מיוחד מה מדוע? להבי
השבטי י"ב שכל ביהודה,

שמו? על נקראי
מההתחלה... ונתחיל

ההההאאאאררררוווותתתת ממממללללאאאאהההה לללליייידדדדהההה

תאומי,בבבבששששעעעעהההה נולדו אמנו לרבקה טובה,
ויעקב. עשיו ,בני ששני ואי

שתי ללב נולדו הרחוקה בחר ,בעול
ורחל. לאה בנות

הרעיוללללאאאא את שהגה הראשו היה מי ידוע
לגדול הגדולה את לאהלשד (והיינו

לקטלעשיו), הקטנה רחלואת (והיינו

התקבלליעקב), זה רעיו אז מני אבל
כל. בפי ודובר החברה, במוסכמות

החלללללאאאאהההה לבה והחוירה, ,הרעיו על שמעה
בצבצה קרה זיעה באימה, מפרפר

שית הפחד אתבפניה, והחליש גופה את ק
המוטל את עשתה לאה ...החיי עליהכח

לשפו .לשמי לזעוק החלה נשבר ובלב
ובתחינות נוראות בתפילות נפשה את
שיבטל מעונה. שוכ צור לפני עצומות

הגזירה. את

ודורשחחחחללללפפפפוווו ,לחר מגיע יעקב שני
בכלל לאה רחל, ע להתחת

של שבלבה החיי רוח בתמונה. לא
הצילוני אתי, 'ומה כבה, כמעט לאה

עשיו'... מיד

לילבבבבררררוווו הגיע תפילה. שומע ה', אתה
רוח בעל אבינו יעקב החתונה,
עת בכל שרואה האד הברורה, הקודש
שקורה מה כל את ,עליוני מראות
לקדש ניגש ,וטמירי עליוני בעולמות
חולפת לא לאה... שזו רואה ולא רחל את
וטהור. קדוש ב לחבוק זוכה ולאה שנה

השלישי...וווואאאאחחחחררררייייוווו ואחריו השני, הב נולד
אלפי ב' שנת בסיו בט"ו ואז,

הרביעי... בנה לה נולד קצ"ה,

נוראבבבבעעעעתתתת אלקות לגילוי זכתה היא לידתו
בהרגשה להרגיש זכתה היא ונפלא,
יתבר חסדו את בתכלית, וזכה בהירה
לגמרי. נמסה. והיא ,המרובי רחמיו ואת

להגיעבבבבלללליייידדדדתתתתוווו זכתה היא יהודה של
הבריאה... לתכלית

ווווההההוווודדדדאאאאהההה תתתתוווודדדדהההה  ההההתתתתככככללללייייתתתת

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

ג) מאמר  אמור נוע באמרי אמר,(הובא
וזתו"ד:

  
     



במצרי.ששששבבבבעעעע אבינו יעקב חי שנה עשרה
הגדירה הקדושה אתוהתורה

אר יעקב "ויחי :כ הללו השני
נה" ערה בע כח)מצרי מז, (בראשית 

ונתעלה, עלה זכה, הוא שני באות 
למקומות ,ונעלי כמוסי למקומות
ולא עיט ידע לא "נתיב נאמר: שעליה

אה" עי זפ...(ז כח, (איוב 

אבינוששששבבבבעעעע ויעקב הסתיימו, שנה עשרה
הרגשה לפתע הרגיש ,147ה ב
לא מעול כמותה, חש לא שמעול חדשה
נשגב ,עליו אור כמותה... ששיי שיער
ישותו... כל את מילא וערב, מתוק ,ונעל

דגדלות,אאאאווווררררוווותתתת,,,, ומוחי הארות
שמי משמי והאירו השתלשלו
שלא עילאה ושלוה עליו נוע ...קד

מסביב... השתוררו הדי מעלמא

לאההההללללבבבב בעוצמה שמחה ברגש התמלא
שזו עד אדירה, בעוצמה מוכרת,
,העורקי בכל בחוזקה וזרמה מלבו גלשה
מזככת מטהרת, מנקה,  והנימי הגידי

לגשמיות... קשר כל ומקדשת

אותוווווייייעעעעקקקקבבבב ,היו שהגיע הבי אבינו,
והתגעגע נכס חייו ימי שכל יו

הפטירה! יו  אליו

הואוווואאאאזזזז,,,, המועד, את שיאחר לפני
יעקב "וקרא :כול את הזעיק

ניו" א)אל מט, אות,(בראשית וביר 
"את ר ברכת אר אי"ש) 

כח). פסוק

כ:ווווההההננננהההה אמר הוא ליהודה בברכתו
אחי"ייייההההדדדדהההה" די (שאה 

ח). הקדושיפסוק לחכמינו ומצאנו
ליהודה, יעקב של דבריו את שביארו

:2כ

קדושייייישששש כול ,בני י"ב לי
עתיד מה אחד ומכל ,וטהורי
שכל בוודאי והנה, .של שבט לצאת
 אביה ש על יקראו השבט אותו בני
בני ,ראובני יקראו ראוב שבט בני
,א ...שמעוני יקראו שמעו שבט
ומכיו אחד, ע כולכ הרי זאת בכל
שיכלול אחד ש צריכי את שכ

.כולכ את

וזה המדרש2. אותלשון צח פרשה רבה, (בראשית

אחי"ו): יֹודּו אּתה (בראשית"יהּודה ְֶַַָָ

ח) כלמט, יהיו יוחאי, בן שמעון רבי אמר -

ראובני אומר אדם אין שמך, על נקראין אחיך

אנא! יהודי אלא אנא, שמעוני אנא,

למלךאמר משל סימון, בר יהודה רבי

והיה בנים, עשר שנים לו שהיו

מכולם, יותר עליו חביב והיה אחד ָׁשם

עם וחלק עצמו בפני חלק לו ונתן

אחיו.

ז

לעילוי נשמת אבינו וסבינו  היקר באדם רודף צדקה וחסד
ה"ה זאב בן חנה ז''ל נלב"ע כ' אייר התשע"ב - תנצב"ה



  
     



של נשמתו על השמי מ נמש יהודה,
אשר וגדלה חכמה של עצו שפע יהודה
המל חייו בהמש להיות זכה לה הודות
וכל המל דוד יצא ומזרעו ,שבשבטי

ושאר ישראל ונשיאי ישראל מלכות זרע
ולמעלה ,עול עד הנשגבי הצדיקי

ישראל. של משיח מכל,
,,,,המאוחר...אאאא את נקדי אל

!!!!בבבבעעעעוווולללל ייייתתתתבבבברררר ששששממממוווו פפפפררררססססוווו

בידיה.ללללאאאאהההה הקט ויהודה לביתה חזרה
ולאחל לבקר באו ומכרות שכנות
'יהודה'. לו?' קראת אי' טוב. מזל

למה?' 'יהודה!

אנחנוווווללללאאאאהההה יודעות, את הסבירה:
וחושבות בעול מסתובבות

במזל,שהכל או שלנו בחכמה תלוי
"חי מרגישות אנחנו מצליחות אנו א
הה" החיל את לי עה ידי ועצ

יז), ח, מצליחות(דברי לא אנו וא
לנו תקעה שמישהי חושבות אנחנו

המזל... את

האמת!אאאאבבבבלללל,,,, לא שזו לכ דעו

מהההההאאאאממממתתתת וכל ,לעול בורא שיש היא,
ממנו. רק הוא  עמנו שקורה
מה וכל !כלו לנו חייב לא והבורא
ר הוא הכל וגדול, קט מקבלות, קשאנו

קראתי ולכ ...יתבר ממנו חינ מתנת
תמיד... בכ להיזכר יהודה, לו

נזכרוההההננננששששיייי דבריה, את ששמעו
הקב"ה... של במציאותו לפתע

יהודהווווננננממממצצצצאאאא הש בקריאת שלאה
!בעול יתבר שמו את קידשה

זאתעעעעדדדד למד כאשר והנה, .מוב הכל כא
פלדמא פישל אפרי רבי הגה"ק

'יהודהזיע"א ד"ה ויחי פרשת ,אפרי (ידות

התקשה:אתה')

היתהאאאא היא לה', ההודאה היא הסיבה
לו לקרוא היא''''אאאאוווודדדדהההה''''צריכה ואי ,

'יהודה'?... לש הגיעה

''''אאאאוווודדדדהההה',',',',ווווההההששששייייבבבב:::: ללללוווו ללללקקקקררררוווואאאא צצצצרררריייי ההההייייהההה בבבבאאאאממממתתתת
ההההתתתתייייננננווווקקקק ששששבבבבתתתתוווו ממממככככייייוווו ההההזזזזההההאאאא

ננננווווסססס ככככחחחח ההודאה),גגגגננננווווזזזז מכח שמו(חו לכ
על בפיה הללו המילי את משמי לה

העתיד... ש

הכחווווההההגגגגממממרררראאאא מהו לנו גילתה הקדושה
...נקדי כ לפני א הזה, הנוס

ייייווווסססס ממממככככייייררררתתתת בבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת ההההממממששששבבבברררר

הלכובבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו יוס של שאחיו מסופר
אביה צא את לרעות

לה שדאג ויעקב מלשוב, והתמהמהו
.שלומ את לבדוק יוס את שלח

  
     



היאדדדדעעעע,,,, כולה הבריאה כל תכלית כי
הבורא חסדי את הנבראי שיכירו
ורגע, עת בכל עמה וטובותיו יתבר

וישבחו לו כ.ויודו על אותו

המקדש,ווווככככששששייייגגגגייייעעעע בית ויבנה המשיח,
חו הקרבנות כל יתבטלו
תודה קרב הקרבת כי תודה! מקרב
האד של העמוקה מההכרה נובעת
לבו מתמלא כי עד עמו הבורא בחסדי
לבוראו הודאה ברגשי גדותיו כל על
והבאת תודה, של מזמור מפיו ומתפר
היא, היא, זו, והרגשה  תודה קרב
לה' הגורמת והיא הבריאה, כל תכלית

אחר. דבר מכל יותר רוח נחת

זזזזככככתתתתההההווווללללאאאאהההה ההההררררבבבבייייעעעעיייי בבבבננננהההה ששששלללל בבבבלללליייידדדדתתתתוווו
ששששלללל ררררגגגגשששש ככככלללל ממממממממננננהההה ששששההההתתתתבבבבטטטטלללל
ללללקקקקבבבבלללל............ ררררצצצצוווו ששששלללל ררררגגגגשששש ככככלללל אאאאננננווווככככייייוווותתתת,,,,

ההההככככננננעעעעההההוווואאאאזזזז,,,, ששששלללל ררררגגגגשששש בבבבתתתתווווככככהההה ההההתתתתגגגגללללהההה
לללליייי'!'!'!'! ננננתתתת ווווהההה'''' לללליייי.... ממממגגגגייייעעעע ללללאאאא ''''ההההרררריייי  ווווזזזזככככהההה ננננקקקקייייהההה

אאאאללללקקקקוווותתתתוווו''''אאאאנננניייי ללללגגגגייייללללוווויייי ככככלללליייי ההההככככלללל בבבבסססס
...'...'...'...'בבבבעעעעוווולללל ייייתתתתבבבברררר

יתברווווררררגגגגשששש לה' והודאה תודה של נשגב
גופה... בכל והתפשט מלבה פר
והמטיב... הטוב לה', ריננו ובשרה לבה

חזקהללללאאאאהההה בעוצמה אלקי לקרבת זכתה
שברבות פחדה והיא הימימאוד...

חיפשה היא ולכ הזו, ההרגשה תכהה
של הזה הנפלא ההרגש את לשמר דר
הזה הנפלא הרגש את בתכלית, הכנעה

הודאה... המוליד

ויוששששבבבבעעעעתתתת במהירות. חלפו הימי
הגיע... הברית

שלללללאאאא בברית השתת בדיוק מי ידוע
סבא ש שנכח מסתבר אבל יהודה.
ושלשת יעקב נשות עדינה, סבתא ,לב

ולוי. שמעו ,ראוב :הבני

היי...ההההממממווווההההלללל על קידש והמבר מל,
כול בישראל'... שמו 'ויקרא
הכריזה: והיא לאה,  הא על הביטו
ה' את אדה עה "ואמר  'יהודה'

יהדה" מ קראה  כט,על (בראשית 
לה)...

זיע"א:וווובבבבייייאאאארררר שיק משה רבי 3הגה"ק

היא כיצד עצה חיפשה לאה
ולכ עמה, שעשה ה' בחסדי תמיד תיזכר
לה יהיה שהוא 'יהודה', לבנה קראה היא
...יתבר לה' ותודה אהבה למזכרת
תיזכר היא לו שתקרא פע שבכל

ה'... עמה שעשה בטובות

זיע"אווווממממממממששששיייי אברג'ל מיכאל יור הרב
,(ש ,נוע מכח(אמרי ואומר:

של בלידתו דוקא לה' שהודתה זו הודאה

הובא אפרים3. אוצר עמודתרא).בספר (בראשית-ב

מוקדש לעילוי נשמת שמעון בן סוליקה ז"ל וימין בן סוליקה ז"ל נלב"ע  כ"ט תשרי התשפ"א
ולהבדיל להצלחת אברהם בוזגלו וב"ב



  
     



של נשמתו על השמי מ נמש יהודה,
אשר וגדלה חכמה של עצו שפע יהודה
המל חייו בהמש להיות זכה לה הודות
וכל המל דוד יצא ומזרעו ,שבשבטי

ושאר ישראל ונשיאי ישראל מלכות זרע
ולמעלה ,עול עד הנשגבי הצדיקי

ישראל. של משיח מכל,
,,,,המאוחר...אאאא את נקדי אל

!!!!בבבבעעעעוווולללל ייייתתתתבבבברררר ששששממממוווו פפפפררררססססוווו

בידיה.ללללאאאאהההה הקט ויהודה לביתה חזרה
ולאחל לבקר באו ומכרות שכנות
'יהודה'. לו?' קראת אי' טוב. מזל

למה?' 'יהודה!

אנחנוווווללללאאאאהההה יודעות, את הסבירה:
וחושבות בעול מסתובבות

במזל,שהכל או שלנו בחכמה תלוי
"חי מרגישות אנחנו מצליחות אנו א
הה" החיל את לי עה ידי ועצ

יז), ח, מצליחות(דברי לא אנו וא
לנו תקעה שמישהי חושבות אנחנו

המזל... את

האמת!אאאאבבבבלללל,,,, לא שזו לכ דעו

מהההההאאאאממממתתתת וכל ,לעול בורא שיש היא,
ממנו. רק הוא  עמנו שקורה
מה וכל !כלו לנו חייב לא והבורא
ר הוא הכל וגדול, קט מקבלות, קשאנו

קראתי ולכ ...יתבר ממנו חינ מתנת
תמיד... בכ להיזכר יהודה, לו

נזכרוההההננננששששיייי דבריה, את ששמעו
הקב"ה... של במציאותו לפתע

יהודהווווננננממממצצצצאאאא הש בקריאת שלאה
!בעול יתבר שמו את קידשה

זאתעעעעדדדד למד כאשר והנה, .מוב הכל כא
פלדמא פישל אפרי רבי הגה"ק

'יהודהזיע"א ד"ה ויחי פרשת ,אפרי (ידות

התקשה:אתה')

היתהאאאא היא לה', ההודאה היא הסיבה
לו לקרוא היא''''אאאאוווודדדדהההה''''צריכה ואי ,

'יהודה'?... לש הגיעה

''''אאאאוווודדדדהההה',',',',ווווההההששששייייבבבב:::: ללללוווו ללללקקקקררררוווואאאא צצצצרררריייי ההההייייהההה בבבבאאאאממממתתתת
ההההתתתתייייננננווווקקקק ששששבבבבתתתתוווו ממממככככייייוווו ההההזזזזההההאאאא

ננננווווסססס ככככחחחח ההודאה),גגגגננננווווזזזז מכח שמו(חו לכ
על בפיה הללו המילי את משמי לה

העתיד... ש

הכחווווההההגגגגממממרררראאאא מהו לנו גילתה הקדושה
...נקדי כ לפני א הזה, הנוס

ייייווווסססס ממממככככייייררררתתתת בבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת ההההממממששששבבבברררר

הלכובבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו יוס של שאחיו מסופר
אביה צא את לרעות

לה שדאג ויעקב מלשוב, והתמהמהו
.שלומ את לבדוק יוס את שלח

ז

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



  
   



תתתתממממרררר ממממעעעעששששהההה

והנהתתתתממממרררר והמתינה... אביה, לבית חזרה
לא והוא לה גדל "י רואה היא

לאה" ל יד)...ננה לח, (בראשית 

להווווההההבבבבייייננננהההה לתת רוצה לא שיהודה
לה. את

שכלוווותתתתממממרררר,,,, צעירה אשה שהיתה למרות
בקלות למצוא ויכלה לפניה, חייה
לה! על לוותר רצתה לא חדש, בעל

אתתתתתממממרררר ולחוות לטעו הספיקה כבר
יהודה. של בביתו השורה האושר

הר לה'את והודאה תודה של הנשגב גש
ומתפשט מהלב בתמדיות הפור יתבר
לה', המרנני והבשר הלב ...הגו בכל

והמטיב... הטוב

לביתווווההההייייאאאא שוב להיכנס דר חיפשה
הזה... והנורא הגדול

לאמרווווההההההההזזזזדדדדממממננננוווותתתת לתמר "וד הגיעה.
תמנתה עלה חמי הה

"צאנ יג),לגז לח, וכשהיא(בראשית 
...בדר וישבה הלכה ,כ על שמעה
את 'מה שאלה: יהודה אותה וכשראה

.'עיזי 'גדיי לו: וענתה רוצה'?

סיפרועעעעבבבבררררוווו והנה חדשי שלשה
וג ת מר "זנתה ליהודה:

"נילזנ הרה כד),הה פסוק ש)וצרי 
בזריזות הקי הוא לכ דינה. את לחרו
לשריפה. דינה את פסקו וה ,די בית

לכווווללללאאאא שלה, הדי את לענות רצו
וחומרי עצי שיאסו אד שלחו
רוח האש. את ל עיניה ולמול דליקי
לכל גיצי והעיפה לנשוב החלה חרשית
סימה המדורה של הסמי העש עבר...

הנשימה... על והקשה העיני את

והיאיייידדדדייייהההה לאחוריה, כפותי תמר של
למדורה, ממש בסמו עומדת
עורה על הופיעו אדמומיות נקודות

ונעצרת... הולכת והנשימה ,4העדי

נאוווואאאאזזזז "הר  ברמז ליהודה שלחה היא
האה" והה תיליוה החתמת למי

כה)... פסוק ש)

גדולהבבבבאאאאוווותתתת בושה חש יהודה רגעי
שיעור, לאי ועצומה רבה
וזה !מכ להיגר יכול ה' חילול 'איזה
אלא רגילי אנשי בפני ה' חילול לא

...!'חכמי ותלמידי דייני בפני

גופוההההוווואאאא מכל מתאס הד אי חש
התרוק גופו כל הלב, אל ובורח

חיות... מהרגשת

כך התוספות4. נטכתבו מציעא ד"ה(בבא כבר...דכתיב),. לאש קרובה היתה שתמר

  
     



צעדהייייווווסססס ואחר ,חיפושי למסע יצא
.דת אות מצא הוא ארוכה
אמרו: ומתקרב, הול אותו שראו אחיו
לכ ועה א. הזה החלמת על "הה

הרת" אחד לכהונ בראשיתונהרגה) 
יטכ)... והפושעלז, החוטא הגיע הנה

הז האיש הגיע הנה מיתה.הזה, שחייב ה
אותו... להרוג חייבי

והשליכוייייווווסססס אותו הפשיטו וה הגיע,
פנה ואז, עמוק... בור לתו אותו
ביותר, הגבוה המעמד בעל האח ,אליה
אחינ את נהרג י "מהצע ואמר: יהודה,
מעאליל רונמ לכ .מ את ינוכ

"ב הי אל כז)...וידנכו פסוקי ש) 

אתוווואאאאחחחחייייוווו להרוג ובמקו לו, שמעו
וכ ,לישמעאלי מכרוהו ,יוס
מצרימה. הורד ויוס הדבר התגלגל

הוריו!ייייווווסססס לבית חזר לא

לגורלוללללבבבבוווו בחרדה התמלא יעקב של
שהוא מי מכל וביקש ,יוס של

...חיפושי למסע שיצטר מכיר

נחר...ההההממממססססעעעע בכשלו הסתיי

מלתיווווובבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת יעקב "וקרע :כ
ותאל מתניו ק ו
כלניו קמו .יר ימי נ על
ואמר להתנח וימא לנחמ וכלנתיו
את בו אלה אבל ני אל ארד י

לדלה).אביו" פסוקי ש) 

ניגשוווווככככששששרררראאאאוווו ,אביה צער את האחי
!אש אתה לו: ואמרו ליהודה
מתייחסי ואנו בעינינו מכובד אתה הרי
לנו אומר היית א ולכ ,כמל אלי
שומעי היינו  הביתה יוס את להחזיר
חינ את איבדת מפה! ל ועכשיו .ל
יהודה!... את נידו והאחי בעינינו!...

אתייייההההוווודדדדהההה לאשה ונשא לעדול הל
שוע בת שנתעילת הדורות (סדר

ריז) כנענית.ב"א שהיתה

אונוווועעעעייייללללתתתת ער, :בני שלשה לו ילדה
מללדת, פסקה ומאז ולה
יהודה הל שני שמונה ב ער וכשהיה
ער תמר, ושמה אשה בכורו לער ולקח
ונפטר... ובצניעות בקדושה התנהג לא

לתמרווווייייההההוווודדדדהההה אונ השני בנו את משיא
בקדושה מתנהג לא הוא וג

ונפטר... ובצניעות

אונששששבבבבעעעעתתתת של האבילות השני)ימי הב)

הסדר על והאחראי הסתיימו,
אתה והודיע: אליו בא יהודה של בביתו
...כא נמצאת עדיי כלת שתמר יודע

הבייייההההוווודדדדהההה לה: ואמר לתמר קרא
,קט עדיי לה, שלי, השלישי
תחזרי שעכשיו ממ מבקש אני לכ
יגדל כלה ,אבי בבית להתגורר

...את אותו אשיא אני

חודשוווואאאאחחחחרררריייי 12(אונ נפטרה(מפטירת
יהודה... של אשתו עילת,

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



  
   



תתתתממממרררר ממממעעעעששששהההה

והנהתתתתממממרררר והמתינה... אביה, לבית חזרה
לא והוא לה גדל "י רואה היא

לאה" ל יד)...ננה לח, (בראשית 

להווווההההבבבבייייננננהההה לתת רוצה לא שיהודה
לה. את

שכלוווותתתתממממרררר,,,, צעירה אשה שהיתה למרות
בקלות למצוא ויכלה לפניה, חייה
לה! על לוותר רצתה לא חדש, בעל

אתתתתתממממרררר ולחוות לטעו הספיקה כבר
יהודה. של בביתו השורה האושר

הר לה'את והודאה תודה של הנשגב גש
ומתפשט מהלב בתמדיות הפור יתבר
לה', המרנני והבשר הלב ...הגו בכל

והמטיב... הטוב

לביתווווההההייייאאאא שוב להיכנס דר חיפשה
הזה... והנורא הגדול

לאמרווווההההההההזזזזדדדדממממננננוווותתתת לתמר "וד הגיעה.
תמנתה עלה חמי הה

"צאנ יג),לגז לח, וכשהיא(בראשית 
...בדר וישבה הלכה ,כ על שמעה
את 'מה שאלה: יהודה אותה וכשראה

.'עיזי 'גדיי לו: וענתה רוצה'?

סיפרועעעעבבבבררררוווו והנה חדשי שלשה
וג ת מר "זנתה ליהודה:

"נילזנ הרה כד),הה פסוק ש)וצרי 
בזריזות הקי הוא לכ דינה. את לחרו
לשריפה. דינה את פסקו וה ,די בית

לכווווללללאאאא שלה, הדי את לענות רצו
וחומרי עצי שיאסו אד שלחו
רוח האש. את ל עיניה ולמול דליקי
לכל גיצי והעיפה לנשוב החלה חרשית
סימה המדורה של הסמי העש עבר...

הנשימה... על והקשה העיני את

והיאיייידדדדייייהההה לאחוריה, כפותי תמר של
למדורה, ממש בסמו עומדת
עורה על הופיעו אדמומיות נקודות

ונעצרת... הולכת והנשימה ,4העדי

נאוווואאאאזזזז "הר  ברמז ליהודה שלחה היא
האה" והה תיליוה החתמת למי

כה)... פסוק ש)

גדולהבבבבאאאאוווותתתת בושה חש יהודה רגעי
שיעור, לאי ועצומה רבה
וזה !מכ להיגר יכול ה' חילול 'איזה
אלא רגילי אנשי בפני ה' חילול לא

...!'חכמי ותלמידי דייני בפני

גופוההההוווואאאא מכל מתאס הד אי חש
התרוק גופו כל הלב, אל ובורח

חיות... מהרגשת

כך התוספות4. נטכתבו מציעא ד"ה(בבא כבר...דכתיב),. לאש קרובה היתה שתמר

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



  
     



כך שסיפר עמודזיע"א ח"ב יהודית, (בעין

וז"ל:137),

בארץ.הדוד לביקור הגיע מאמריקה הרברט

לכבודו שהתכנסו הרבים המשפחה בני

בבית סביבו הצטופפו בארץ, שונים ממקומות

סיפוריו את בצמא ושתו אביבי, התל הדוד

של אידיליה שררה באמריקה. חייו על הרבים

מפיו נפלט שבמקרה עד יחד, גם אחים שבת

נוסע הוא כי דתי, במשפחה שנחשב הדוד, של

פניהם נתכרכמו הכנסת. לבית במכוניתו בשבת

רוח, במורת זו ידיעה שקיבלו המשפחה בני של

בחדר. השתררה הסתייגות של קרירה ואוירה

בהצטדקות: והסביר בכך הבחין הדוד

הקהילתיבית המרכז דיוק, ליתר - הכנסת

במרחק הוא לביתנו ביותר הקרוב היהודי,

בשבתבביתהכנסת הביקור שעות. 4-3 הליכהשל

בני. ושל שלי יהדותנו, כל של המוקד נקודת הוא

המפגש עצם הרב, של הנפלאה דרשתו התפילה,

כל התפילה, אחרי ה'קידוש' יהודים, עם החברתי

הם, שיהודים יזכרו שבני המבטיחים הם אלה

זה כל את להפסיד עלי האם בכך. גאים ושיהיו

נראית היתה איך בשבת? הנסיעה איסור בגלל

הנמצאים בני של היהדות ובעיקר, שלי, היהדות

בשבת? לנסוע לא הקפדתי לּו גויים, בין תמיד

נבוכים.בני מבטים ביניהם החליפו המשפחה

משכנעים, לכאורה נשמעו הדוד של דבריו

ביוםהשבת! לאלהבעיראש בתורה כתוב אךהרי

נוסף:ונספר סיפור

חדשבשכונהתנועת סניף הדתיתפתחה הנוער

מערכי רחוק שם הנוער הדרומית.

את לאכלס כדי ופעילות יוזמה ודרושה יהדות,

המדריך על הוטלה המשימה ולהפעילו. הסניף

הצליח ובפקחות בתושיה ואכן המרץ. רב ִיגאל
חניכים של ניכר מספר לרשום קצר בזמן כבר

הסניף. בפעילות להשתתף הבאים

זה?גלה את עושה אתה איך יגאל, הסוד, את

אניזה בתקופההראשונה יגאל. עונה סוד, אינו

שירה אצלנו, כך כל מקובל שלא מה עושה

סרטים שבת ובמוצאי מעורבים, וריקודים

לתקופה רק זה חשש, אל אבל, מושכים.

לסניף לבוא כשיתרגלו כך, אחר הראשונה.

והכל יהודית תודעה עם עליהם לעבוד נתחיל

עלי! סמוך בסדר. יהיה

צדקתהאמנם ועל יגאל על לסמוך אפשר

החלטתו?

עלבחיים לוותר עלינו בהם במצבים נתקלים אנו

אנו יותר. גדול משהו להשיג כדי משהו

תכלית ולקיים להשיג כדי הוראה מפירים

את מפיר מכונית נהג ההוראה. מן החשובה

חולים. לבית פצוע האדוםבהסיעו הוראתהרמזור

סחורה)זבן הוראה(המוכר לעתים יפר מסחר בבית

שעה אותה נמצא שאינו העסק בעל של מפורשת

הוראות השאיר לחו"ל נסע בטרם אמנם בארץ.

שהנסיבות סבור הזבן אך העדרו, לתקופת ברורות

הם גם היו כאן, הבעלים היו אילו אשר כאלה הן

זה. במקרה ההוראה לביטול מסכימים עצמם

חשובה עכשיו שנזדמנה רגילה הבלתי העסקה

למצב שניתנה הוראה מקיום יותר ערוך לאין

עסקים לביצוע קיים המסחר בית סוף סוף רגיל.

יעדיף העסק שבעל להניח אין הוראות. לקיום ולא

התכלית. פני על ההוראה קיום את

ההוראותהסבר נותן בו מקרה לכל הוא יפה זה

הוא אין דעת קצר בהיותו ודם. בשר הוא

היכולים המצבים כל את מראש לצפות יכול

כן ועל אותםלהיווצר, לכלול יוכל לא גם

שהשאיר העסק לבעל לו טוב כמה בהוראותיו.

פעולותיו את המתאים מסור זבן בחנות

עצמו את להגביל מבלי העסק של לתכלית

בתכלית. לפגוע העלולות בהוראות

  
     



זהייייההההוווודדדדהההה ה' קידוש :העיני את עצ
רוצה שהקב"ה מה את לעשות

מכריז:5שנעשה! עז ובקול עומד והוא
זזזזאאאאתתתת'!...'!...'!...'!... עעעעששששייייתתתתיייי ''''אאאאנננניייי

ששששממממיייי שששש קקקקיייידדדדשששש ייייההההוווודדדדהההה

ואמרייייההההוווודדדדהההה יהדה "ור  בוש ולא הודה
מי" כו).צדקה לח, (בראשית 

הוצרכה מודע התקשו: הקדושי וחכמינו
יהודה, של שמו את שוב להזכיר התורה

עמו היה שהסיפור יודעי אנו (ולכאורההרי

ממני')? צדקה ויאמר 'ויכר לומר: מספיק היה

מדועווווההההששששייייבבבבוווו:::: לנו מגלה התורה שכא
יהודה. שמו נקרא

הקדושהווווזזזזהההה הגמרא י:):לשו (סוטה

 מי' צדקה ואמר יהדה 'ור
רבי אמר ביזנא בר חני רב דאמר היינו

חסידא... שמעושששש ששששקקקקיייידדדדשששש ייייההההוווודדדדהההה
עעעעלללל ככככווווללללוווו ווווננננקקקקרררראאאא זזזזככככהההה בבבבפפפפררררההההססססייייאאאא,,,, ששששממממיייי

ההההוווואאאא!!!! בבבבררררוווו ההההקקקקדדדדוווושששש ששששלללל ששששממממוווו

ביאור: ולתוספת

האמונה,אאאאחחחחדדדד ייייתתתתבבבבררררמעיקרי ''''ששששההההבבבבוווורררראאאא
ממממששששייייגגגגיייי ייייששששייייגגגגווווההההוווו ווווללללאאאא ....גגגגוווו אאאאייייננננוווו ששששממממוווו

ככככלללללללל'.'.'.'. דדדדממממייייוווו ששששוווו ללללוווו וווואאאאיייי ....ההההגגגגוווו

שלאאאא אפשרות לנו שיהיה שרצה מכיו
בשמות עצמו את כינה עמו, קשר
לפנות יכולי אנו כ ידי ועל ,וכינויי

עמו. ולשוחח אליו

'שהעצ'ווווההההננננהההה,,,, הנקרא גבוה השהכי
מארבע המורכב הוי"ה, ש הוא
ה'. אות ו' אות ה' אות י' אות אותיות:

למיוווובבבבששששעעעעהההה נא "הר תמר: שביקשה
כה)החתמת..." לח, (בראשית 

מהגשמיות, להתפשט יהודה הצליח
כל אנוכיות, של רגש כל ממנו לבטל

לקבל... רצו של רגש

נקיהוווואאאאזזזז,,,, הכנעה של רגש בתוכו התגלה
לגילוי כלי הכל בס 'אני  וזכה
צרי ואני .בעול יתבר אלקותו

שאעשה!'... רוצה שהוא מה 6לעשות

והכריז:ווווממממככככחחחח עמד הוא הזו ההבנה
מי" כו)!"צדקה פסוק ש) 

בספר מא)התניא5. יהודי(פרק כל כך: כתב

הנה כי דעתו, בעומק להתבונן צריך

ומביט כבודו, הארץ כל ומלא עליו, ניצב ה'

ועל כראוי. עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו,

כעומד וביראה באימה לפניו לעבוד צריך כן

המלך... לפני

מלמרותוהתבוננות ופחד יראה בקרבו תוליד זו

גם ישמר הוא זה ובכח ה', עיני

אסורים... למקומות מ'לגלוש' חדרים בחרדי

קידוש את6. לעשות הוא עניינו ה'

שנעשה! רוצה שהקב"ה מה

סלומון דוד יוחנן הרב לגאון ומצאנו

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



  
     



כך שסיפר עמודזיע"א ח"ב יהודית, (בעין

וז"ל:137),

בארץ.הדוד לביקור הגיע מאמריקה הרברט

לכבודו שהתכנסו הרבים המשפחה בני

בבית סביבו הצטופפו בארץ, שונים ממקומות

סיפוריו את בצמא ושתו אביבי, התל הדוד

של אידיליה שררה באמריקה. חייו על הרבים

מפיו נפלט שבמקרה עד יחד, גם אחים שבת

נוסע הוא כי דתי, במשפחה שנחשב הדוד, של

פניהם נתכרכמו הכנסת. לבית במכוניתו בשבת

רוח, במורת זו ידיעה שקיבלו המשפחה בני של

בחדר. השתררה הסתייגות של קרירה ואוירה

בהצטדקות: והסביר בכך הבחין הדוד

הקהילתיבית המרכז דיוק, ליתר - הכנסת

במרחק הוא לביתנו ביותר הקרוב היהודי,

בשבתבביתהכנסת הביקור שעות. 4-3 הליכהשל

בני. ושל שלי יהדותנו, כל של המוקד נקודת הוא

המפגש עצם הרב, של הנפלאה דרשתו התפילה,

כל התפילה, אחרי ה'קידוש' יהודים, עם החברתי

הם, שיהודים יזכרו שבני המבטיחים הם אלה

זה כל את להפסיד עלי האם בכך. גאים ושיהיו

נראית היתה איך בשבת? הנסיעה איסור בגלל

הנמצאים בני של היהדות ובעיקר, שלי, היהדות

בשבת? לנסוע לא הקפדתי לּו גויים, בין תמיד

נבוכים.בני מבטים ביניהם החליפו המשפחה

משכנעים, לכאורה נשמעו הדוד של דבריו

ביוםהשבת! לאלהבעיראש בתורה כתוב אךהרי

נוסף:ונספר סיפור

חדשבשכונהתנועת סניף הדתיתפתחה הנוער

מערכי רחוק שם הנוער הדרומית.

את לאכלס כדי ופעילות יוזמה ודרושה יהדות,

המדריך על הוטלה המשימה ולהפעילו. הסניף

הצליח ובפקחות בתושיה ואכן המרץ. רב ִיגאל
חניכים של ניכר מספר לרשום קצר בזמן כבר

הסניף. בפעילות להשתתף הבאים

זה?גלה את עושה אתה איך יגאל, הסוד, את

אניזה בתקופההראשונה יגאל. עונה סוד, אינו

שירה אצלנו, כך כל מקובל שלא מה עושה

סרטים שבת ובמוצאי מעורבים, וריקודים

לתקופה רק זה חשש, אל אבל, מושכים.

לסניף לבוא כשיתרגלו כך, אחר הראשונה.

והכל יהודית תודעה עם עליהם לעבוד נתחיל

עלי! סמוך בסדר. יהיה

צדקתהאמנם ועל יגאל על לסמוך אפשר

החלטתו?

עלבחיים לוותר עלינו בהם במצבים נתקלים אנו

אנו יותר. גדול משהו להשיג כדי משהו

תכלית ולקיים להשיג כדי הוראה מפירים

את מפיר מכונית נהג ההוראה. מן החשובה

חולים. לבית פצוע האדוםבהסיעו הוראתהרמזור

סחורה)זבן הוראה(המוכר לעתים יפר מסחר בבית

שעה אותה נמצא שאינו העסק בעל של מפורשת

הוראות השאיר לחו"ל נסע בטרם אמנם בארץ.

שהנסיבות סבור הזבן אך העדרו, לתקופת ברורות

הם גם היו כאן, הבעלים היו אילו אשר כאלה הן

זה. במקרה ההוראה לביטול מסכימים עצמם

חשובה עכשיו שנזדמנה רגילה הבלתי העסקה

למצב שניתנה הוראה מקיום יותר ערוך לאין

עסקים לביצוע קיים המסחר בית סוף סוף רגיל.

יעדיף העסק שבעל להניח אין הוראות. לקיום ולא

התכלית. פני על ההוראה קיום את

ההוראותהסבר נותן בו מקרה לכל הוא יפה זה

הוא אין דעת קצר בהיותו ודם. בשר הוא

היכולים המצבים כל את מראש לצפות יכול

כן ועל אותםלהיווצר, לכלול יוכל לא גם

שהשאיר העסק לבעל לו טוב כמה בהוראותיו.

פעולותיו את המתאים מסור זבן בחנות

עצמו את להגביל מבלי העסק של לתכלית

בתכלית. לפגוע העלולות בהוראות

ז

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



  
     



וווובבבבככככולכ ,ברבי ה' את קידש הוא
ישנ בשמו כי 'יהודה', שמו נקרא

ש ,העצ ש אותיות הארבע כל את
הוי"ה.

עבירה. בדרכי אותם אוספים אם בינה תועים

חבריה מספר את תגדיל לא צמחונים אגודת

חינם... נקניקיות חלוקת באמצעות הנאמנים

אתנניח שישמיעו לו ומציעים ליהודי שפונים

בשבת. בטלויזיה השבוע פרשת על דבריו

אמיתי לרב היהודי פנה כמובן)אילו רפורמי, (לא

מתיר היה לא שהרב להניח יש חכם, בשאלת

שבת עבירהמחללי עוברי בידי וסיוע השתתפות

אפשר כמצוה. הנראה לדבר אפילו בפרהסיא

שהרב הציבור,אפילו של בפסיכולוגיה הבקי ,

הקרויים מהיהודים שרבים חשש מביע היה

טלויזיה עכשיו עד הפעילו לא ואשר מסורתיים

המכשיר את להדליק לעצמם היתר יורו בשבת,

תורה דברי שם מדבר רב 'הרי באומרם: בשבת

ספק עצמו על ליטול מוכן מי השבוע!' פרשת על

אחת ועל אחד, יהודי של שבת חילול אחריות

יהודים? אלפי של וכמה, כמה

לרב.אך זקוק שאינו סבור יהודי שאותו אפשר

תורה הפצת של עזה בתשוקה בוער לבו

ה' דבר את להביא לוהט וחשקו שמים, ויראת

להימנע לו ומה קודש, שבת בליל ישראל בית לכל

'איזה בגלל גדולה וכה קדושה כה ממשימה

בשכרו הוא מובטח כי הוא סבור קטן'. איסור

בתשובה החוזרים המוני שהרי לבוא, לעתיד

הטלויזיה מול קודש בשבת תורתו דברי משמיעת

מעלה. של דין בית את וישכנעו עליו יסנגרו בוודאי

המלךמספרים שיגרו שבטרם אחד, שגריר על

הזהירו אחת, במדינה לייצגו שלו

השגריר בפומבי. יתפשט לבל אזהרות בשבע

כן. יעשה שלא הבטחות בשבע הבטיח המופתע

את קיים מדינה באותה שירותו זמן בכל ואכן,

נערכה הארוכה, שליחותו סיום לאחר הציווי.

החצר. אצולת ידי על פרידה מסיבת לשגריר

האצילים אחד השגריר. מיד נפלהמטפחת במקרה

מהשגריר לחסוך שרצה באומרו להגביהה הזדרז

הגבנון בגלל עליו קשה שבוודאי ההתכופפות את

ואין וישר זקוף שגבו הנדהםטען השגריר גבו. שעל

נקבצו נוספים אצילים גבו. על חטוטרת שום

עםהשגריר האציל התערב ולבסוף הוויכוח, לשמע

גיבן. שהשגריר דינרים אלפים עשרת של בסכום

הוא כי להוכיח כדי חולצתו כפתורי את בפותחו

אך המלך, בציווי לרגע השגריר אמנם נזכר הצודק

יתרום שירויח הסכום כל שאת בלבו החליט מיד

בהתערבות זכה אמנם הוא המלך. לאוצר

וישר. זקוף שגבו החצר אנשי כל משנוכחו

הראשונהבשובו השאלה היתה למדינתו

בפומבי? התפשטת המלך: ששאלו

בצירוף'כן' השגריר מפי נשמע מגומגם

הדינרים אלפי עשרת על הבשורה

המלך. אוצר בהם שנתעשר

עלאי בטופחו בצער המלך קרא שוטה! לך

שבארמונו המלך השגריר, של ראשו

דינרים מיליוני עשרה על אתי התערב התפשטת

בפומבי... שלי השגריר את להפשיט יצליח שהוא

הוראהכך למלא במקום כאשר הדבר נראה

עבור כדאיות חשבון לעשות מתחילים

בשר מלך של הוראותיו ואם ההוראה. נותן

לו לעשות ולא שהן כמות למלא יש ודם

מלך של הוראותיו ציוויו, חשבון על 'טובות'

וכמה. כמה אחת על המלכים מלכי

  
     



הצופהלא עולם בבורא מדובר כאשר הדבר כן

לנו נתן אמנם הוא אף אחרית. מראשית

להשגת מפריעות שהן לנו נראה ולעתים הוראות,

נתייחס אם חמורה טעות נטעה אך התכלית.

אנו אדונו. להוראות זבן כאותו הבורא להוראות

ההוראותהרי בעל את שאלנו לּו כי לומר נוכל לא

מראש, נצפים הבלתי החדשים, הנתונים שלאור

או זו הוראה לבטל צורך שיש מבין הוא גם היה

רפורמי כאשר החשובה. המטרה למען אחרת

התנאים ושינוי החברה התפתחות שלאור טוען

התורה את לשנות צורך יש ההיסטוריה במהלך

בעצם הוא הרי המשתנה, למציאות ולהתאימה

רואי קצר התורה, את נתן שלדעתו, מי, כי מודה

שינוייםאלהמראש. לצפות היה ולאמסוגל הוא,

דבראבל לסוף המביט התורה, נותן אלקינו,

שהיא הוראות מערכת לנו נתן בקדמותו,

לשיפוצים זקוקה אינה התורה לעולמים. תקפה

היא התקופה, לתנאי התאמה לשם לפעם מפעם

לפקחותנו זקוקה אינה גם היא תמיד. מתאימה

לעזור, כדי להשמיט כדאי הוראה איזו שתחליט

בחשבון' הביא 'לא או ש'שכח', לקב"ה כביכול,

רגילים. לא תנאים בעל חדש מצב

התנגשויותהתורה מצביםשל הביאהבחשבון

של גדולה ומערכת שונות, מצוות בין

ההוראה אלה. במצבים לטפל נועדה הוראות

מטפלת שבת' דוחה נפש ש'פיקוח המפורסמת

מתנגשת הנפש את לשמור המצוה בו במקרה

בבית אבידה הרואה כהן שבת. שמירת במצות

הן תורה, לימוד בנו על האוסר אב או הקברות,

בין מעשי ניגוד של שונים למצבים דוגמאות

אותנו מדריכה והתורה שונות, מצוות קיום

אלה. מוגדרים במקרים לנהוג כיצד

מכירגם מובהק חכם תלמיד שאינו מי

הפרו לה' לעשות 'עת כמו: משפטים

אלה וכדומה. תעשה', לא דוחה 'עשה תורתך',

כללים של גדולה מערכת מתוך אחדים הם

ניגוד של במקרים לנהוג כיצד אותנו המנחים

לעצמו לפסוק לאדם חלילה שונות. מצוות בין

כאשר כזה. במקרה לנהוג כיצד ראש בקלות

או ניגוד, של כזאת בבעיה למעשה אדם נתקל

עליו שונות, מצוות בין כניגוד, לו שנראה מה

שיור מובהק הלכות לפוסק אתלפנות לו ה

עצמה. התורה של ההנחיות פי על דרכו

לאלּו בוודאי לרב, שאלתו עם הרברט הדוד פנה

אפשר אבל בבעייתו. ראש מקל הרב היה

כה מטרה למען מוכן, אינו אם שואלו שהיה

מציע היה אולי שעות. 4-3 ברגל ללכת חשובה,

לבית מקום בקרבת השבת למשך חדר לשכור לו

להחליף לו להציע מעז היה אפילו אולי הכנסת.

עליו אוסר בוודאי היה הרב מגוריו. מקום את

הלכתי כלל אין כי יען בשבת מכוניתו להניע

שבת. דוחה חדר לשכירת ממון שחסכון הקובע

אפשרלּו סמכות, בעל לרב המדריך יגאל פנה

לעשות שמך מי בטרוניא: שואלו היה שהלה

עבירה לעבור שמותר ולהחליט בתורה מסחר

חשובה מצוה לך שנראה מה את להרויח כדי

של חשבונות לחשב אדםמישראל על אין יותר?

את לעשות אלא לו ואין המעשים, תכלית

לפקודה לציית צריך בצבא טוראי עליו. המוטל

האסטרטגיה שיקולי את ואילו לו, שניתנה

אנו מקובלים לרמטכ"ל. נא ישאיר הגלובליים

את סוף סוף להביא יכולנו שאילו מרבותינו

של חייו בסיכון כרוך אלאשהיההדבר המשיח,

נביאנו! שלא קובעת ההלכה היתה אחד, יהודי

לקב"ה.יגאל ולעזור 'טובה' לעשות רוצה

'טובות'! מוחל לו: אומר הקב"ה אבל

המצוות חשבון את לחשב אלא היהודי על אין

שאף התכלית חשבון את ולא בהן שנצטוה

לאלקים התכלית כי בתורה, מפורשת אינה

ה' פי את שנמרה ידי שעל להניח קשה היא.

התכלית את בהצלחה נגשים רצונו, על ונעבור

ללמד אפשר אי ה'. רצון את בזה ונקיים

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



  
     



וווובבבבככככולכ ,ברבי ה' את קידש הוא
ישנ בשמו כי 'יהודה', שמו נקרא

ש ,העצ ש אותיות הארבע כל את
הוי"ה.

עבירה. בדרכי אותם אוספים אם בינה תועים

חבריה מספר את תגדיל לא צמחונים אגודת

חינם... נקניקיות חלוקת באמצעות הנאמנים

אתנניח שישמיעו לו ומציעים ליהודי שפונים

בשבת. בטלויזיה השבוע פרשת על דבריו

אמיתי לרב היהודי פנה כמובן)אילו רפורמי, (לא

מתיר היה לא שהרב להניח יש חכם, בשאלת

שבת עבירהמחללי עוברי בידי וסיוע השתתפות

אפשר כמצוה. הנראה לדבר אפילו בפרהסיא

שהרב הציבור,אפילו של בפסיכולוגיה הבקי ,

הקרויים מהיהודים שרבים חשש מביע היה

טלויזיה עכשיו עד הפעילו לא ואשר מסורתיים

המכשיר את להדליק לעצמם היתר יורו בשבת,

תורה דברי שם מדבר רב 'הרי באומרם: בשבת

ספק עצמו על ליטול מוכן מי השבוע!' פרשת על

אחת ועל אחד, יהודי של שבת חילול אחריות

יהודים? אלפי של וכמה, כמה

לרב.אך זקוק שאינו סבור יהודי שאותו אפשר

תורה הפצת של עזה בתשוקה בוער לבו

ה' דבר את להביא לוהט וחשקו שמים, ויראת

להימנע לו ומה קודש, שבת בליל ישראל בית לכל

'איזה בגלל גדולה וכה קדושה כה ממשימה

בשכרו הוא מובטח כי הוא סבור קטן'. איסור

בתשובה החוזרים המוני שהרי לבוא, לעתיד

הטלויזיה מול קודש בשבת תורתו דברי משמיעת

מעלה. של דין בית את וישכנעו עליו יסנגרו בוודאי

המלךמספרים שיגרו שבטרם אחד, שגריר על

הזהירו אחת, במדינה לייצגו שלו

השגריר בפומבי. יתפשט לבל אזהרות בשבע

כן. יעשה שלא הבטחות בשבע הבטיח המופתע

את קיים מדינה באותה שירותו זמן בכל ואכן,

נערכה הארוכה, שליחותו סיום לאחר הציווי.

החצר. אצולת ידי על פרידה מסיבת לשגריר

האצילים אחד השגריר. מיד נפלהמטפחת במקרה

מהשגריר לחסוך שרצה באומרו להגביהה הזדרז

הגבנון בגלל עליו קשה שבוודאי ההתכופפות את

ואין וישר זקוף שגבו הנדהםטען השגריר גבו. שעל

נקבצו נוספים אצילים גבו. על חטוטרת שום

עםהשגריר האציל התערב ולבסוף הוויכוח, לשמע

גיבן. שהשגריר דינרים אלפים עשרת של בסכום

הוא כי להוכיח כדי חולצתו כפתורי את בפותחו

אך המלך, בציווי לרגע השגריר אמנם נזכר הצודק

יתרום שירויח הסכום כל שאת בלבו החליט מיד

בהתערבות זכה אמנם הוא המלך. לאוצר

וישר. זקוף שגבו החצר אנשי כל משנוכחו

הראשונהבשובו השאלה היתה למדינתו

בפומבי? התפשטת המלך: ששאלו

בצירוף'כן' השגריר מפי נשמע מגומגם

הדינרים אלפי עשרת על הבשורה

המלך. אוצר בהם שנתעשר

עלאי בטופחו בצער המלך קרא שוטה! לך

שבארמונו המלך השגריר, של ראשו

דינרים מיליוני עשרה על אתי התערב התפשטת

בפומבי... שלי השגריר את להפשיט יצליח שהוא

הוראהכך למלא במקום כאשר הדבר נראה

עבור כדאיות חשבון לעשות מתחילים

בשר מלך של הוראותיו ואם ההוראה. נותן

לו לעשות ולא שהן כמות למלא יש ודם

מלך של הוראותיו ציוויו, חשבון על 'טובות'

וכמה. כמה אחת על המלכים מלכי

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



  
    



ווווללללההההבבבבההההיייירררר::::ווווככככאאאא ללללחחחחדדדדדדדד כידוע,עעעעללללייייננננוווו
מדברי לקחי להפיק צריכי אנו
את וימ אנו כ ולש התורה,
שלנו. למציאות הקדושי אבותינו מעשי

,דמות את 'לגש' לנו ווווממממההההוחלילה

ששששננננגגגגייייעעעע ככככדדדדיייי ררררקקקק זזזזהההה ככככעעעעתתתת ששששננננככככתתתתוווובבבב
ללללההההתתתתעעעעווווררררררררוווותתתת............

ייייההההוווודדדדייייתתתת............וווודדדדיייי ננננפפפפשששש ללללוווו ששששיייישששש ללללממממיייי בבבבזזזזהההה

בהקדמה...ווווככככההההררררגגגגללללננננוווו נתחיל

גגגגעעעעשששש............ ההההרררריייי עעעעלללל

ישראלבבבבאאאאננננצצצצייייקקקקללללוווופפפפדדדדייייהההה עמודלבית (ח"ב

רפאל הרב בעריכת ,144

ז"ל) טבע':הלפרי 'איתני המושג את ביארו

בעליאאאאייייתתתתנננניייי אדירי טבע כחות טבע,
לאנושות שאי ,עצו הרס כח

יכולת התפרצות.כל את למנוע

בבבבדדדדררררהי נוהג, כמנהגו עול כלל
יציבה... והאדמה זורמי הנהרות רגוע,

ה':אאאא ברצו ,בתהלי שמתואר כפי
מרו סערה, רח ועמד "ואמר

תהמת" ירד מי יעל (תהלייו. 
כהכו)... קז,

שבדרההההררררווווחחחח והמועילה, הרגילה הטובה
"סבב הכתוב: בה מתקיי כלל
הרח" ב סביבתיו ועל הרח לה סבב

ו), א, מתפרצת,(קהלת סערה לרוח הופכת
יצאה חמה ה', סערת "הה נאמר: שעליה

מתחלל" יט)...וסער כג, "מפרק(ירמיה 
"סלעי מר יא)...הרי יט, (מלכיא 

,,,,ויגרפוללללעעעעתתתתיייי גדות על הנהרות יעלו
כמאמר ,בדרכ הנקרה כל את
"טפי ירי מי זר" הכתוב:

ב), כח, נהרת(ישעיה אנ ה' נהרת אנ"
"כי נהרת אי ,לג).ק צג, תהלי) 

,,,,ללללעעעעתתתתיייי,לחלוטי מתייבשי הנהרות
"ער הכתוב: בה ומתקיי

החריב" וכלההרת הו נחו) 
ד). א,

המחריבהללללפפפפתתתתעעעע אדמה רעידת תתחולל
כמאמר ,הרי ובוקעת ,ערי
והבעת ,מ רע הרי" הכתוב:
ותבל מניו, האר וא ,התמגג

"ב ה)...וכליבי פסוק ש) 

זורמתההההרררריייי ולבה ,מתפרצי געש
שבדרכה, כל שורפת במורדות,

.שלמי וכפרי ערי ומכסה

לאדעעעעדדדד אפשר ואי כמעט היו
אלו, אדירי כחות מראש לצפות
אוני אי ניצב הוא מתפרצי וכשה
אותו, האופפי עליוני כחות לעומת
וענוה... אפסיות תחושת לו המעניקי

הגעש:ווווננננתתתתממממקקקקדדדד בהרי

ייייששששננננהרי בתור המוכרי געש הרי היו
כל שלא נניח בוא ,א .פעילי

  
    



צריוווועעעעתתתתהההה היה שבאמת שהג מוב
שבתוכו מכיו א 'אודה', לו לקרוא
לה', מוחלט ביטול של נוס כח טמו היה
יהודה... שמו נקרא לכ ה', קידוש של כח

דוקאוווובבבבזזזזהההה יעקב בחר מדוע ג מוב
עיקר כי .הע לכללות הזה בש
ולעשות יתבר לה' להתבטל זה הכל
ובפשטות... בתמימות רוצה שהוא מה

ששששממממיייי אאאאתתתת קקקקדדדדששששוווו

תחלבבבבפפפפררררששששתתתת "ולא נצטוינו: אמור
ונקי קדי  את
"כמק ה' אני יראל ני ת

לב). כב, (ויקרא

אתההההייייייייננננוווו לקדש אותנו מצוה שהקב"ה
המושג את להבי וכדי שמו.
הגה"ק של דבריו את נביא ה'' 'קידוש

זיע"א אמת' ה'שפת אמורבעל (פרשת

תרס"ג), וזתו"ד:שנת

מי"א):במסכתאאאאייייתתתתאאאא פ"ו ממממהההה(אבות ''''ככככלללל
בבבבעעעעווווללללממממוווו,,,, ההההוווואאאא בבבבררררוווו ההההקקקקדדדדוווושששש ששששבבבברררראאאא

ללללככככבבבבוווודדדדוווו,,,, אאאאללללאאאא בבבברררראאאא "לללללאאאא שנאמר:
יצריו ראתיו ולכבדי במי הקרא

עיתיו"' ז)...א מג, (ישעיה 

עולמותדדדדההההננננהההה ארבעה הקב"ה ברא
יצירה בריאה, אצילות, :שה

הפסוק ופירוש הקראועשיה. ')ל

ומהוהבמי...'), מחיה הקב"ה של שאורו 

.הברואי כל ואת העולמות כל ועלאת
רגע בכל בה השופע יתבר אורו ידי

.ומתקיימי חיי ה

בריאההעליוניוווובבבבעעעעווווללללממממוווותתתת (אצילות

אתויצירה) משיגי ה

אל מתבטלי ולכ ,אות המחיה האור
מוחלט. בביטול יתבר רצונו

שלנואאאא העשיה)בעול שבו(עול
להשיג קשה ומכופל כפול החוש
השופע הוא האלקי שהאור הידיעה את
אבריו. ותנועת חיותו שפע אד בכל

חוקיממממככככייייוווו' לפי מתנהג העשיה שעול
כמנהגו שעול חושבי  הטבע'
את שמחיה מהאלקות ומתעלמי נוהג
להפני הוא תפקידנו לכ ובהתא הכל.

האלקית,'שהטבע' לחיות כיסוי רק מהוה
.יתבר שמו ולקדש לייחד אנו זוכי ובכ

ישראל:ווווזזזזהההה מע הקב"ה שביקש מה
תזכו  יראל' ני ת 'ונקי
כל את והמהוה המחיה הוא שאני לדעת
כח! שו אי ומבלעדי ,העול ברואי

שאדווווששששההההדדדדעעעעתתתת ...במעשי תתגלה הזו
דיבורו מחשבתו לקדש יזכה
ובזה ,יתבר כרצונו שיהיו ומעשיו

...בעול יתבר קדושתו תתגלה

אמנ,עעעעדדדד הפשט, פי על הסברנו כא
מברסלב נחמ רבי הגה"ק של בדבריו

...נוס עומק מצאנו זיע"א

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



  
    



ווווללללההההבבבבההההיייירררר::::ווווככככאאאא ללללחחחחדדדדדדדד כידוע,עעעעללללייייננננוווו
מדברי לקחי להפיק צריכי אנו
את וימ אנו כ ולש התורה,
שלנו. למציאות הקדושי אבותינו מעשי

,דמות את 'לגש' לנו ווווממממההההוחלילה

ששששננננגגגגייייעעעע ככככדדדדיייי ררררקקקק זזזזהההה ככככעעעעתתתת ששששננננככככתתתתוווובבבב
ללללההההתתתתעעעעווווררררררררוווותתתת............

ייייההההוווודדדדייייתתתת............וווודדדדיייי ננננפפפפשששש ללללוווו ששששיייישששש ללללממממיייי בבבבזזזזהההה

בהקדמה...ווווככככההההררררגגגגללללננננוווו נתחיל

גגגגעעעעשששש............ ההההרררריייי עעעעלללל

ישראלבבבבאאאאננננצצצצייייקקקקללללוווופפפפדדדדייייהההה עמודלבית (ח"ב

רפאל הרב בעריכת ,144

ז"ל) טבע':הלפרי 'איתני המושג את ביארו

בעליאאאאייייתתתתנננניייי אדירי טבע כחות טבע,
לאנושות שאי ,עצו הרס כח

יכולת התפרצות.כל את למנוע

בבבבדדדדררררהי נוהג, כמנהגו עול כלל
יציבה... והאדמה זורמי הנהרות רגוע,

ה':אאאא ברצו ,בתהלי שמתואר כפי
מרו סערה, רח ועמד "ואמר

תהמת" ירד מי יעל (תהלייו. 
כהכו)... קז,

שבדרההההררררווווחחחח והמועילה, הרגילה הטובה
"סבב הכתוב: בה מתקיי כלל
הרח" ב סביבתיו ועל הרח לה סבב

ו), א, מתפרצת,(קהלת סערה לרוח הופכת
יצאה חמה ה', סערת "הה נאמר: שעליה

מתחלל" יט)...וסער כג, "מפרק(ירמיה 
"סלעי מר יא)...הרי יט, (מלכיא 

,,,,ויגרפוללללעעעעתתתתיייי גדות על הנהרות יעלו
כמאמר ,בדרכ הנקרה כל את
"טפי ירי מי זר" הכתוב:

ב), כח, נהרת(ישעיה אנ ה' נהרת אנ"
"כי נהרת אי ,לג).ק צג, תהלי) 

,,,,ללללעעעעתתתתיייי,לחלוטי מתייבשי הנהרות
"ער הכתוב: בה ומתקיי

החריב" וכלההרת הו נחו) 
ד). א,

המחריבהללללפפפפתתתתעעעע אדמה רעידת תתחולל
כמאמר ,הרי ובוקעת ,ערי
והבעת ,מ רע הרי" הכתוב:
ותבל מניו, האר וא ,התמגג

"ב ה)...וכליבי פסוק ש) 

זורמתההההרררריייי ולבה ,מתפרצי געש
שבדרכה, כל שורפת במורדות,

.שלמי וכפרי ערי ומכסה

לאדעעעעדדדד אפשר ואי כמעט היו
אלו, אדירי כחות מראש לצפות
אוני אי ניצב הוא מתפרצי וכשה
אותו, האופפי עליוני כחות לעומת
וענוה... אפסיות תחושת לו המעניקי

הגעש:ווווננננתתתתממממקקקקדדדד בהרי

ייייששששננננהרי בתור המוכרי געש הרי היו
כל שלא נניח בוא ,א .פעילי

ז

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



  
     



'עלמי כל ה'סובב אור בחינת ('הוי"הוזהו

ההההגגגגייייללללוווויייידלעילא') ההההוווואאאא עעעעללללממממיייי ככככלללל ההההססססוווובבבבבבבב דדדדאאאאוווורררר
ווווממממחחחחממממתתתת גגגגבבבבוווולללל,,,, בבבבלללליייי בבבבבבבבחחחחייייננננתתתת ייייתתתתבבבברררר ממממממממננננוווו
ווווללללההההתתתתללללבבבבשששש ללללההההתתתתגגגגללללוווותתתת ייייככככוווולללל אאאאייייננננוווו ממממעעעעללללתתתתוווו גגגגוווודדדדלללל

............וווובבבבננננבבבברררראאאאיייי בבבבעעעעווווללללממממוווותתתת פפפפננננייייממממיייי בבבבאאאאוווופפפפולכ
העולמות, חיות עיקר שהוא אינו8הג

למעלה הוא כי בגילוי, בה ונתפס נרגש
גילוי... וגדר מבחינת מעלה

ווווללללככככמש היא שההתהוות היות ע
הוא בפועל ההתהוות הנה הוי"ה,

,אלקי ש ידי אאאאווווררררעל עעעעלללל ההההממממווווררררהההה
ההההבבבבררררייייאאאאהההה,,,, בבבבגגגגדדדדרררריייי ווווממממווווססססתתתתרררר ממממצצצצווווממממצצצצ אאאאללללקקקקיייי

''''ההההטטטטבבבבעעעע'...'...'...'... בבבבגגגגייייממממטטטטררררייייאאאא ''''""""ללללההההייייאאאא'''' ווווללללככככ

כלווווחחחחככככממממייייננננוווו את חילקו הקדמוני
השפל, שבעולמנו הברואי

וה מדרגות, למעלה):לארבע (ממטה

ומדבר. חי צומח, ,דומ

נתהווווווככככאאאאממממוווורררר הללו מדרגות הארבע כל
שהוא ,אלקי ש ידי על בפועל
ישות... להרגשת אפשרות הנות 'הש'

ישנהווווממממעעעעלללל הללו מדרגות הארבע לכל
היהודי. והיא: חמישית מציאות

לאייייההההוווודדדדיייי,,,, ולכ הבריאה לגדרי שיי לא
הללו! מדרגות בארבע אותו לסווג שיי

נפשבבבבככככלללל נפשות: שתי ישנ ויהודיה יהודי
החיונית נפש הנקראת הראשונה

'המדבר'), אצל הנמצאת הנפש ונפש(כעי
ממש! ממעל אלוקה חלק שהיא שניה

ידיננננפפפפשששש על הוא בפועל שהתהוותה
הוא: מפורש ופסוק הוי"ה, ש

"ע הוי"ה חלק ט)!..."י לב, דברי) 

נחזורוווואאאאחחחחרררריייי הללו ההקדמות שתי
תמר... למעשה

!?!?!?!?ככככ עעעעללללייייהההה גגגגזזזזררררוווו ממממדדדדוווועעעע

ההוכחותתתתתממממרררר .הדי בית בפני עמדה
אפשרות שו ללא ברורות היו
ופסקו: דנו חשבו, ה ...אות להכחיש

"רות כד)!"הציאה לח, (בראשית 

כ,ווווההההקקקקווווששששייייאאאא עליה פסקו מדוע ידועה:
לא היא שעשתה במעשה והרי
עליה שחייבי עבירה שו על עברה

או ארוסה היתה לא היא שהרי מיתה.
שלא וג קטנה, שהיתה ועוד נשואה,

והתראה עדי טענותהיו כמה עוד וישנ)

לפטור)?

הקדושיוווובבבבאאאאממממתתתת לחז"ל מצאנו
לפי איש איש בזה שביארו

סיני. בהר נשמתו שקיבלה מה

ולכן הו"ה8. שאותיות הוי"ה, בשם נקרא

מאין הכל מהוה שהוא כך על מורות

התמידית, הפעולה על מורה י' והאות ליש,

ּכל-הּימים" אּיֹוב יעׂשה "ּככה ה).כמו: א, (איוב ֲִִֶַַָָָָֽ

  
     



.ההרי רשימת כל את מכירי המטיילי
בקי שלא הללו מהמטיילי אחד והנה,
הללו מההרי לאחד הגיע הנ"ל, ברשימה
הר, על הסתובב הוא גבו, על ותרמילו

בוז... תחושת חש ובלבו

לי''''אאאאייייזזזזהההה מזכיר פשוט הוא .משעמ הר
היה בציור בעבר... שראיתי ציור
למרגלותיו, קט ובית הר, משורטט
והצייר באחו... ורעתה פרה עמדה ובצידו
דהוי, גוו בעלי צבעי לקח 'המוכשר'
על ומרח משעמ ושחור מדכא, אפור

הציור... כל

אבניממממהההה חול, של ערימות זה?
נראה לא !מוזרי סלעי שחורות...

חיות'... סימני כא שיש לי

ולפתעעעעעוווודדדד בהר... ו'מזלזל' עומד הוא
עש עמוד ההר ממרכז פר
החלה ולאחריו ואפר, חול ע מעורב
אור מלאה אש נוזלית, אש לפרו
מאירה ובוערת, אדומה אש וחיות,
לכיבוש במסעה והחלה וצובעת...

7האזור...

נוספת...ווווננננבבבבייייאאאא הקדמה

אאאאללללקקקקיייי בבבבשששש ממממתתתתקקקקייייייייממממתתתת ההההבבבבררררייייאאאאהההה

בתחילתככככ הקבלה: בתורת נאמר
את ממלא יתבר אורו היה הכל

ברצונוכל עלה וכאשר המציאות,
עצמ את שירגישו נבראי לברוא
להעלי הוצר עצמית, אישיות בתור

,יתבר אורו את ככככאאאאששששררררולהסתיר ששששההההרררריייי
ממממצצצצייייאאאאוווותתתת אאאאיייי  בבבבגגגגייייללללוווויייי ממממאאאאיייירררר ייייתתתתבבבברררר אאאאווווררררוווו

ייייששששוווותתתת.... ההההררררגגגגששששתתתת ללללששששוווו

העצ',ווווההההננננהההה,,,, ש' הנקרא הוא הוי"ה הש
עצמו, ב"ה סו אי אור על מורה כי

ובמאמר הר7. של התפרצות כל מוסגר:

עוצמה בעלת תופעה היא געש

העוצמה בעל געש ההר התפרצות אך רבה.

בקרקטואה. התרחשה ביותר, החזקה

קבוצתקרקטואה מתוך אחד אי הינו

סונדה במיצר הנמצאים איים

שבעבר למניינם)שבאינדונזיה, כולל(1883 היה

הוד, פולשה וורלאטן, לאנג, האיים: את

קרקטואה. השני בשמה או ורקאטה

געשיבקרקטואה אתר ישנו שבאינדונזיה

רקאטה, געש: הרי שלשה הכולל

התפרצות היתה 1883 ובשנת ופארבוטן. דנאן

פצצותגדולות(געשיות)וולקניות 13000 של (בעוצמה

הירושימה!), על שהשליכו כמו מהןאטום שכתוצאה

קילומטר 21 ו- הוד', 'פולשה האי כליל נעלמו

רקאטה. האי של קילומטר 31 מתוך רבוע

מטריםההר 455 של בגובה שהיה דנאן געש

כמה רק ממנו ונשאר לגמרי כמעט נעלם

לגובה שהגיע פרבוטאן געש ההר בלבד. מטרים

געש ההר ורק לגמרי נעלם מטרים 122 של

שהוא. כמות נשאר מטרים 813 שגובהו רקאטה

האיים שאר וסטרונג)ואילו ניזוקו.(לאנג ולא כמעט

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



  
     



'עלמי כל ה'סובב אור בחינת ('הוי"הוזהו

ההההגגגגייייללללוווויייידלעילא') ההההוווואאאא עעעעללללממממיייי ככככלללל ההההססססוווובבבבבבבב דדדדאאאאוווורררר
ווווממממחחחחממממתתתת גגגגבבבבוווולללל,,,, בבבבלללליייי בבבבבבבבחחחחייייננננתתתת ייייתתתתבבבברררר ממממממממננננוווו
ווווללללההההתתתתללללבבבבשששש ללללההההתתתתגגגגללללוווותתתת ייייככככוווולללל אאאאייייננננוווו ממממעעעעללללתתתתוווו גגגגוווודדדדלללל

............וווובבבבננננבבבברררראאאאיייי בבבבעעעעווווללללממממוווותתתת פפפפננננייייממממיייי בבבבאאאאוווופפפפולכ
העולמות, חיות עיקר שהוא אינו8הג

למעלה הוא כי בגילוי, בה ונתפס נרגש
גילוי... וגדר מבחינת מעלה

ווווללללככככמש היא שההתהוות היות ע
הוא בפועל ההתהוות הנה הוי"ה,

,אלקי ש ידי אאאאווווררררעל עעעעלללל ההההממממווווררררהההה
ההההבבבבררררייייאאאאהההה,,,, בבבבגגגגדדדדרררריייי ווווממממווווססססתתתתרררר ממממצצצצווווממממצצצצ אאאאללללקקקקיייי

''''ההההטטטטבבבבעעעע'...'...'...'... בבבבגגגגייייממממטטטטררררייייאאאא ''''""""ללללההההייייאאאא'''' ווווללללככככ

כלווווחחחחככככממממייייננננוווו את חילקו הקדמוני
השפל, שבעולמנו הברואי

וה מדרגות, למעלה):לארבע (ממטה

ומדבר. חי צומח, ,דומ

נתהווווווככככאאאאממממוווורררר הללו מדרגות הארבע כל
שהוא ,אלקי ש ידי על בפועל
ישות... להרגשת אפשרות הנות 'הש'

ישנהווווממממעעעעלללל הללו מדרגות הארבע לכל
היהודי. והיא: חמישית מציאות

לאייייההההוווודדדדיייי,,,, ולכ הבריאה לגדרי שיי לא
הללו! מדרגות בארבע אותו לסווג שיי

נפשבבבבככככלללל נפשות: שתי ישנ ויהודיה יהודי
החיונית נפש הנקראת הראשונה

'המדבר'), אצל הנמצאת הנפש ונפש(כעי
ממש! ממעל אלוקה חלק שהיא שניה

ידיננננפפפפשששש על הוא בפועל שהתהוותה
הוא: מפורש ופסוק הוי"ה, ש

"ע הוי"ה חלק ט)!..."י לב, דברי) 

נחזורוווואאאאחחחחרררריייי הללו ההקדמות שתי
תמר... למעשה

!?!?!?!?ככככ עעעעללללייייהההה גגגגזזזזררררוווו ממממדדדדוווועעעע

ההוכחותתתתתממממרררר .הדי בית בפני עמדה
אפשרות שו ללא ברורות היו
ופסקו: דנו חשבו, ה ...אות להכחיש

"רות כד)!"הציאה לח, (בראשית 

כ,ווווההההקקקקווווששששייייאאאא עליה פסקו מדוע ידועה:
לא היא שעשתה במעשה והרי
עליה שחייבי עבירה שו על עברה

או ארוסה היתה לא היא שהרי מיתה.
שלא וג קטנה, שהיתה ועוד נשואה,

והתראה עדי טענותהיו כמה עוד וישנ)

לפטור)?

הקדושיוווובבבבאאאאממממתתתת לחז"ל מצאנו
לפי איש איש בזה שביארו

סיני. בהר נשמתו שקיבלה מה

ולכן הו"ה8. שאותיות הוי"ה, בשם נקרא

מאין הכל מהוה שהוא כך על מורות

התמידית, הפעולה על מורה י' והאות ליש,

ּכל-הּימים" אּיֹוב יעׂשה "ּככה ה).כמו: א, (איוב ֲִִֶַַָָָָֽ

ז

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



  
     



בבבבררררבבבביייי ששששממממיייי שששש קקקקיייידדדדוווושששש

'צדקהבבבבששששעעעעהההה המילי את יהודה שאמר
אמרו וכ המציאות! רעשה מי'

הקדושה י:):בגמרא ששששעעעעהההה(סוטה בבבבאאאאוווותתתתהההה
ייייההההוווודדדדהההה זזזזככככהההה ממממממממנננניייי,,,, צצצצדדדדקקקקהההה ייייההההוווודדדדהההה ששששאאאאממממרררר
ככככ וווובבבבזזזזככככוווותתתת בבבבפפפפררררההההססססייייאאאא,,,, ששששממממיייי שששש ללללקקקקדדדדשששש
ההההוווואאאא!!!! בבבבררררוווו ההההקקקקדדדדוווושששש ששששלללל ששששממממוווו עעעעלללל ככככווווללללוווו ננננקקקקרררראאאא

הללוווווככככדדדדיייי הגמרא דברי את לבאר
למעלה: שכתבנו מה על נחזור

הברואיחחחחככככממממייייננננוווו כל את חילקו הקדמוני
מדרגות, לארבע השפל, שבעולמנו

למעלה):וה חי(ממטה צומח, ,דומ
הללו מדרגות הארבע לכל ומעל ומדבר.

היהודי. והיא: חמישית מציאות ישנה

לאייייההההוווודדדדיייי,,,, ולכ הבריאה לגדרי שיי לא
מדרגות בארבע אותו לסווג שיי

ישנה ביהודי כי לנפשהללו, בנוס)

ממעלהמדבר) אלוקה חלק אלקית, נפש
עעעעללללממש! ההההוווואאאא בבבבפפפפוווועעעעלללל ששששההההתתתתההההוווווווותתתתהההה ננננפפפפשששש

""""יייי ההההוווואאאא:::: ממממפפפפווווררררשששש וווופפפפססססווווקקקק ההההוווויייי""""הההה,,,, שששש יייידדדדיייי
""""עעעע ההההוווויייי""""הההה ט)!...חחחחללללקקקק לב, דברי) 

היהודיווווההההננננהההה,,,, היא הזאת האלקית נפש
תמיד עומדת והיא האמיתי!
יכול לא דבר ושו ובמעלתה, בטהרתה

בה! לפגוע

ווווגגגגאי חוטא, חלילה יהודי כאשר
שבו היהדות נקודת הזו, הנפש
נשאר הוא החטא אחרי ג נפגמת!
יהודי! אבל חטא, ע יהודי אמנ יהודי,

במזיד,ווווייייוווותתתתרררר חוטא הוא א ג מזה:
אטו לבו א ג מזה, ויותר
פע אי יחזור שהוא נראה ולא וחתו

יהודיבתשובה, יהודי! נשאר הוא
יהודי! אבל במזיד, שחוטא

שבו,ווווההההננננפפפפשששש היהדות נקודת האלקית,
בבערה יהודי בכל בוערת

קודש... ובאש גדולה

גגגגעעעעשששש!!!! ההההרררר ההההוווואאאא ייייההההוווודדדדיייי

געשככככלללל הר ישנו געש! הר הוא יהודי
אבל פעיל! געש הר וישנו ,רדו

געש! הר נשאר הוא תמיד

שהיהודיאאאאפפפפייייללללוווו נראה עיני למראה א
ואי יהדות, נקודת מכל רחוק הזה
משדר הוא א ואפילו כלל. קדושה שו בו
שלו... בחטאי ומתגאה וניכור, שנאה

אלו? חיי איזה זה? מה ותמה: עומד ואתה
מלאי שחורות... ואבני חול מלאי
בו שנשארו לי נראה לא מוזרות! בתופעות

יהדות'... סימני שו חיות, סימני שו

כיעעעעלללליייי בו... לזלזל ל אסור לדעת:
אש אלקית, אש בוערת בתוכו
ממש! ממעל אלוקה חלק הוי"ה,

  
     



שכתבוווווממממצצצצאאאאננננוווו ישראל מחכמי לכמה
לה מגיע היה לא שבאמת
שעה. הוראת היתה זו אבל כזה, 9עונש

מדועווווההההננננהההה כ כל בדבריה מבואר לא
שכזו? הוראה היתה

כנפיאאאאבבבבלללל על להפליג יכולי אנו
לעצמנו... ולתאר הדמיו

איזובבבבייייתתתת והזדעזעו: בתמר הביטו הדי
את הרגה היא היא, מסוכנת אשה

הראש השני(ער),ובעלה בעלה ואת
,(אונ)שלה בקדושה פגמה כ ואחר

נוראית... כזו הזוועהבצורה (שמלבד

שעכשיו ה', לחילול גרמה היא עוד שבמעשה

האלה...) הדתיי מתנהגי שככה יאמרו

מתו,ככככווווללללהההה שו בה אי רשע, מלאה
מסוכ יהדות! נקודת שו בה אי
ה ולכ ,בעול שכזה רשע להשאיר

...'רות 'הציאה פסקו:

עצומהוווותתתתממממרררר,,,, מעלה בעלת שהיתה
דוד יצא ממנה שהרי מאוד,

את תפסה המשיח! ומל ושלמה המל
והזדעזעה: ,מחשבת

הרבהאאאאיייי בי יש הרי יהדות?! נקודת בי
החותמת, את הוציאה היא ואז טוב,
ראו, ...לה והראתה והמטה, הפתיל

בי... יש טוב כמה

דבריה:ווווייייההההוווודדדדהההה עומק את ראשו תפס
טוב, הרבה בה יש צודקת! היא
טובות... נקודות בה לחפש החל והוא
כמה דמעות: עיניו התמלאו ולפתע,
צדקת יותר הרבה היא בה! יש טוב

ממני!...

ביהודהוווועעעעווווצצצצממממתתתת שהתגלתה הרגש
ולעולמי לעד בתורה נחקקה
צדקה ואמר יהדה "ור :עולמי

כו)מי" פסוק צדקת(ש היא  
ממני! יותר

טובהווווללללבבבבוווו אשה מצאתי בשמחה: התמלא
תמר! ע התחת והוא עמה! 10להתחת

הקדושה...ווווננננממממששששיייי הגמרא בדברי

כך ה9. יוסףכתב חיים רבי גה"ק

פני בספרו זיע"א, אזולאי דוד

יב),דוד אות וישלח היתה(פרשת 'זו וז"ל:

שעה'. הוראת

כמהוכבר כבר כתבו זה שכעין מצאנו

התוספות תוספותמבעלי בספר (עיין

גליס)השלם יעקב הרב הגאון עט(בהוצאת עמוד ח"ד

והלאה).

וזה עוד"10. יסף "ולא רש"י: (בראשיתלשון

כו)... פסק,לח, לא אומרים ויש -

יספו" "ולא ומידד: אלדד גבי יא,וחברו (במדבר

פסקין'.כה), 'ולא ומתרגמינן:

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



  
     



בבבבררררבבבביייי ששששממממיייי שששש קקקקיייידדדדוווושששש

'צדקהבבבבששששעעעעהההה המילי את יהודה שאמר
אמרו וכ המציאות! רעשה מי'

הקדושה י:):בגמרא ששששעעעעהההה(סוטה בבבבאאאאוווותתתתהההה
ייייההההוווודדדדהההה זזזזככככהההה ממממממממנננניייי,,,, צצצצדדדדקקקקהההה ייייההההוווודדדדהההה ששששאאאאממממרררר
ככככ וווובבבבזזזזככככוווותתתת בבבבפפפפררררההההססססייייאאאא,,,, ששששממממיייי שששש ללללקקקקדדדדשששש
ההההוווואאאא!!!! בבבבררררוווו ההההקקקקדדדדוווושששש ששששלללל ששששממממוווו עעעעלללל ככככווווללללוווו ננננקקקקרררראאאא

הללוווווככככדדדדיייי הגמרא דברי את לבאר
למעלה: שכתבנו מה על נחזור

הברואיחחחחככככממממייייננננוווו כל את חילקו הקדמוני
מדרגות, לארבע השפל, שבעולמנו

למעלה):וה חי(ממטה צומח, ,דומ
הללו מדרגות הארבע לכל ומעל ומדבר.

היהודי. והיא: חמישית מציאות ישנה

לאייייההההוווודדדדיייי,,,, ולכ הבריאה לגדרי שיי לא
מדרגות בארבע אותו לסווג שיי

ישנה ביהודי כי לנפשהללו, בנוס)

ממעלהמדבר) אלוקה חלק אלקית, נפש
עעעעללללממש! ההההוווואאאא בבבבפפפפוווועעעעלללל ששששההההתתתתההההוווווווותתתתהההה ננננפפפפשששש

""""יייי ההההוווואאאא:::: ממממפפפפווווררררשששש וווופפפפססססווווקקקק ההההוווויייי""""הההה,,,, שששש יייידדדדיייי
""""עעעע ההההוווויייי""""הההה ט)!...חחחחללללקקקק לב, דברי) 

היהודיווווההההננננהההה,,,, היא הזאת האלקית נפש
תמיד עומדת והיא האמיתי!
יכול לא דבר ושו ובמעלתה, בטהרתה

בה! לפגוע

ווווגגגגאי חוטא, חלילה יהודי כאשר
שבו היהדות נקודת הזו, הנפש
נשאר הוא החטא אחרי ג נפגמת!
יהודי! אבל חטא, ע יהודי אמנ יהודי,

במזיד,ווווייייוווותתתתרררר חוטא הוא א ג מזה:
אטו לבו א ג מזה, ויותר
פע אי יחזור שהוא נראה ולא וחתו

יהודיבתשובה, יהודי! נשאר הוא
יהודי! אבל במזיד, שחוטא

שבו,ווווההההננננפפפפשששש היהדות נקודת האלקית,
בבערה יהודי בכל בוערת

קודש... ובאש גדולה

גגגגעעעעשששש!!!! ההההרררר ההההוווואאאא ייייההההוווודדדדיייי

געשככככלללל הר ישנו געש! הר הוא יהודי
אבל פעיל! געש הר וישנו ,רדו

געש! הר נשאר הוא תמיד

שהיהודיאאאאפפפפייייללללוווו נראה עיני למראה א
ואי יהדות, נקודת מכל רחוק הזה
משדר הוא א ואפילו כלל. קדושה שו בו
שלו... בחטאי ומתגאה וניכור, שנאה

אלו? חיי איזה זה? מה ותמה: עומד ואתה
מלאי שחורות... ואבני חול מלאי
בו שנשארו לי נראה לא מוזרות! בתופעות

יהדות'... סימני שו חיות, סימני שו

כיעעעעלללליייי בו... לזלזל ל אסור לדעת:
אש אלקית, אש בוערת בתוכו
ממש! ממעל אלוקה חלק הוי"ה,

ז

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



  
    



מד.),הוא' הוא(סנהדרי החטא אחרי ג
יהו יהודי!נשאר אבל חטא, ע יהודי 11די,

טובהווווממממככככחחחח בעי מתבונני הזו הידיעה
נקודות את בו ומחפשי היהודי על
הזה החיפוש מכח אזי שבו, היהדות
ולהפו געש ההר את ל'עורר' מצליחי

לפעיל... אותו

האלקיתווווההההללללבבבבהההה הנפש של הבוערת
הכל, את ומעיפה החוצה פורצת
את ,והפשעי העוונות ,החטאי כל את
התשוקות ואת הרעי ההרגלי
ממק על ננוהת' ואזי האסורות...
לעינינו... מתגלה חדשה ומציאות ,'ואינ

הגמרא...ווווננננחחחחזזזזוווורררר לדברי

בבבבתתתתווווככככ ההההששששווווררררהההה ההההוווויייי""""הההה

עשתתתתממממרררר לאש, סמו כבר עמדה
היא ואז, והיתמר... עלה סמי
טובות... נקודות בי יש :אות הוכיחה

יהודי שבכל האלקית הנפש שהרי
ממש, ממעל אלוקה חלק היא ויהודיה

הוי"ה! ש

וכך יורם11. רבינו עט"ר מארי אבא אמר

זיע"א אברג'ל פוריםמיכאל נועם, (אמרי

ג), מאמר אחד- כל של לבבו בפנימיות לשונו: וזה

קדוש ניצוץ ישנו הוא, באשר ישראל מעם ואחד

עבותות בחבלי יתברך בבורא שקשור וטהור

ולפשוע לחטוא האדם ירבה אם וגם האהבה.

ולטמא לפגום הרבים חטאיו בכח יש ח"ו,

את לא אך בלבד, נשמתו חיצוניות את רק

מגיע אין לשם כי שבלבו, הפנימית הנקודה

שלימה לעולם זו ונקודה כלל, החטא רושם

ובטהרתה. בקדושתה

שלעל שבלבו זו טהורה פנימית נקודה

כולם "ועמך נאמר: מישראל אחד כל

כא),צדיקים" ס, פי(ישעיה על שאף והיינו

נראה לא האדם של החיצוניים מעשיו שמצד

הנקודה מצד - צדיק לקרותו שניתן כלל

לאמיתו אשר שבלבו, הטהורה הפנימית

שניתן בוודאי חטאה, לא מעולם דבר של

צדיק. לקרותו

בתוךובזה אתם "השוכן שנאמר: מה גם יובן

טז),טומאותם" טז, שבתוך(ויקרא והיינו

והטומאותשעשההאדם, הפגמים כל של תוכם

כלל, נפגמה שלא טהורה פנימית נקודה ישנה

ובתוך בתכלית, הקב"ה עם שלימה ועודנה

הקב"ה. שוכן היהודי של שבלבו זו נקודה

בה'בפנימיות מאמין הוא יהודי כל של לבו

מוכן ואף שלימה, באמונה יתברך

בעל של קדשו כלשון כך, על נפשו את למסור

יח):התניא ופושעי(פרק שבקלים קל 'אפילו

הרוב, על ה' קדושת על נפשם מוסרים ישראל

אחד'. בה' לכפור שלא קשים, עינויים וסובלים

וחפץכל לבו, מעומק הקב"ה את אוהב יהודי

הוא הרע שיצרו אלא ובתורתו, בו לדבוק

לעבור אותו ומפתה אותו, ומטעה שמבלבל זה

רוח בלבו שמכניס ידי על הבורא רצון על

חז"ל כמאמר ג.):שטות, עובר(סוטה אדם 'אין

אך שטות', רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה

כלל... האמיתי רצונו זה אין

  
    



כל ויעלמו יסתלקו תתפר וכשהיא
האפרוריות והעפר, החול ,הסלעי

...והחוש

מלאהממממתתתתווווככככוווו אש אלקית, אש תפרו
ובוערת, אדומה אש וחיות, אור

העול כל את ותאיר וצובעת... מאירה
באלקות...

עלינווווואאאאחחחחרררר מוטל הללו, האמת דברי כל
את להעיר דר ישנה הא לדעת

לפעיל?... אותו ולהפו געש ההר

!!!!צצצצדדדדייייקקקקיייי ככככוווולללל וווועעעעממממ

מברסלבווווממממצצצצאאאאננננוווו נחמ רבי להגה"ק
"ועד בפסוק: שגילה זיע"א
ממק על ננוהת רע ואי מעט

"י),ואינ לז, זאת.(תהלי עושי כיצד 

קדשוווווזזזזהההה רפב):לשו תורה "מוהר (ליקוטי

לכדדדדעעעע אד כל את לדו צרי כי
גמור, רשע שהוא מי ואפילו זכות,
טוב, מעט איזה בו ולמצוא לחפש צרי
זה ידי ועל רשע, אינו המעט שבאותו
לכ אותו וד טוב, מעט בו שמוצא
לכ באמת אותו מעלה זה ידי על זכות,

בתשובה. להשיבו ויוכל זכות,

רעווווזזזזהההה ואי מעט 'ועד בחינת:
.'ואינ ממק על ננוהת

לכההההייייייייננננוווו הכל את לדו מזהיר שהפסוק
רואה שאתה פי על וא זכות,
צריאתה כ פי אעל גמור, רשע שהוא
שש טוב מעט בו למצוא ולבקש לחפש
 רע' ואי מעט 'ועד וזהו: רשע, אינו
טוב מעט עוד בו לבקש אתה שצרי

רשע, אינו שש ,עדיי בו עעעעללללשיש אאאא ככככיייי

ממממעעעעטטטט בבבבוווו ששששאאאאיייי אאאאפפפפששששרררר אאאאיייי ררררששששעעעע,,,, ששששההההוווואאאא פפפפיייי
עעעעששששהההה ששששללללאאאא אאאאפפפפששששרררר אאאאיייי ככככיייי ,,,,עעעעדדדדיייייייי טטטטוווובבבב

ממממייייממממייייוווו,,,, טטטטוווובבבב דדדדבבבברררר אאאאוווו ממממצצצצווווהההה זהאאאאייייזזזזהההה ידי ועל
אינו שש טוב מעט עוד בו מוצא שאתה
זה ידי על זכות, לכ אותו ד ואתה רשע,
לכ חובה מכ באמת אותו מעלה אתה
זה! ידי על בתשובה שישוב עד זכות,

ידיווווזזזזההההוווו:::: על  רע' ואי מעט 'ועד
טוב, מעט עוד בהרשע שמוצא
ננוהת' זה: ידי על רשע, אינו שש
כשתתבונ היינו  'ואינ ממק על
ש ואינ ומדרגתו, מקומו על ותסתכל
שמוצאי ידי על כי ,הראשו מקומו על
טובה, נקודה איזה טוב, מעט עוד בו
מוציאי זה ידי על זכות, לכ אותו ודני
וזהו: זכות. לכ חובה מכ באמת אותו
.והב כנ"ל, 'ואינ ממק על ננוהת'

ווווננננססססככככיודעי כאשר :הקדושי דבריו את
,ועוו חטא שו שאי האמת את
בנקודת לפגוע שיכולי ורשע, פשע שו
ישראל שחטא פי על א' כי היהדות,

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



  
    



מד.),הוא' הוא(סנהדרי החטא אחרי ג
יהו יהודי!נשאר אבל חטא, ע יהודי 11די,

טובהווווממממככככחחחח בעי מתבונני הזו הידיעה
נקודות את בו ומחפשי היהודי על
הזה החיפוש מכח אזי שבו, היהדות
ולהפו געש ההר את ל'עורר' מצליחי

לפעיל... אותו

האלקיתווווההההללללבבבבהההה הנפש של הבוערת
הכל, את ומעיפה החוצה פורצת
את ,והפשעי העוונות ,החטאי כל את
התשוקות ואת הרעי ההרגלי
ממק על ננוהת' ואזי האסורות...
לעינינו... מתגלה חדשה ומציאות ,'ואינ

הגמרא...ווווננננחחחחזזזזוווורררר לדברי

בבבבתתתתווווככככ ההההששששווווררררהההה ההההוווויייי""""הההה

עשתתתתממממרררר לאש, סמו כבר עמדה
היא ואז, והיתמר... עלה סמי
טובות... נקודות בי יש :אות הוכיחה

יהודי שבכל האלקית הנפש שהרי
ממש, ממעל אלוקה חלק היא ויהודיה

הוי"ה! ש

וכך יורם11. רבינו עט"ר מארי אבא אמר

זיע"א אברג'ל פוריםמיכאל נועם, (אמרי

ג), מאמר אחד- כל של לבבו בפנימיות לשונו: וזה

קדוש ניצוץ ישנו הוא, באשר ישראל מעם ואחד

עבותות בחבלי יתברך בבורא שקשור וטהור

ולפשוע לחטוא האדם ירבה אם וגם האהבה.

ולטמא לפגום הרבים חטאיו בכח יש ח"ו,

את לא אך בלבד, נשמתו חיצוניות את רק

מגיע אין לשם כי שבלבו, הפנימית הנקודה

שלימה לעולם זו ונקודה כלל, החטא רושם

ובטהרתה. בקדושתה

שלעל שבלבו זו טהורה פנימית נקודה

כולם "ועמך נאמר: מישראל אחד כל

כא),צדיקים" ס, פי(ישעיה על שאף והיינו

נראה לא האדם של החיצוניים מעשיו שמצד

הנקודה מצד - צדיק לקרותו שניתן כלל

לאמיתו אשר שבלבו, הטהורה הפנימית

שניתן בוודאי חטאה, לא מעולם דבר של

צדיק. לקרותו

בתוךובזה אתם "השוכן שנאמר: מה גם יובן

טז),טומאותם" טז, שבתוך(ויקרא והיינו

והטומאותשעשההאדם, הפגמים כל של תוכם

כלל, נפגמה שלא טהורה פנימית נקודה ישנה

ובתוך בתכלית, הקב"ה עם שלימה ועודנה

הקב"ה. שוכן היהודי של שבלבו זו נקודה

בה'בפנימיות מאמין הוא יהודי כל של לבו

מוכן ואף שלימה, באמונה יתברך

בעל של קדשו כלשון כך, על נפשו את למסור

יח):התניא ופושעי(פרק שבקלים קל 'אפילו

הרוב, על ה' קדושת על נפשם מוסרים ישראל

אחד'. בה' לכפור שלא קשים, עינויים וסובלים

וחפץכל לבו, מעומק הקב"ה את אוהב יהודי

הוא הרע שיצרו אלא ובתורתו, בו לדבוק

לעבור אותו ומפתה אותו, ומטעה שמבלבל זה

רוח בלבו שמכניס ידי על הבורא רצון על

חז"ל כמאמר ג.):שטות, עובר(סוטה אדם 'אין

אך שטות', רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה

כלל... האמיתי רצונו זה אין

ז

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



  
        



שנתמקדוווובבבבתתתתחחחחייייללללתתתת אמרנו השיחה
אותה: נבאר ועתה אחת, בנקודה

בנקלבבבבזזזזממממ היה ,קיי היה המקדש שבית
היהדות נקודות את ולמצוא לראות
בנקל היה וממילא ואחת, אחד שבכל
להקב"ה. ולהתקרב געש, ההר את להעיר

בחולאאאא עינינו נתכסו ,החורב אחרי
נקודת את למצוא לנו וקשה ועפר,
מה' מתרחקי אנו גופא ובזה היהדות,
ועל ויותר... יותר פע בכל יתבר

!מתאבלי אנו  הזו ההתרחקות

ווווננננססססיייייייינת רבי הגה"ק של בדבריו
זיע"א הלכות,מברסלב (ליקוטי

ז): אות ג הלכה הגז ראשית הלכות

תשעהככככיייידדדדוווועעעע,,,, אחר מיד היא נחמו שבת
שהרי תמוה, לכאורה וזה באב,

המצרי בי שקודבימי הימי שה)

באב) עלתשעה הרבה מתאבלי אנו
תשעה יו וכשמגיע .החורב ועל הגלות
נודעו... לא לממדי גובר הצער באב,
...תפילי מניחי ואי מאוד מתאבלי

ומידווווההההננננהההה,,,, ,מסתיי באב תשעה
נוהגי ואי מלהתאבל, פוסקי
אלא זה רק ולא ,המצרי שבי הדיני כל
ומפטירי הרבה, הרבה מתנחמי א

נחמו... נחמו

פלא,ווווההההממממעעעעבבבברררר דבר הוא הזה, החד
היה הראוי מ לכאורה שהרי

,בשלבי והאבילות הצער מ לצאת
שכזו? בקיצוניות יוצאי אנו ומדוע

אאאאהמצרי בי בימי כי :י"זהעני)

באב) ט'  הדיניבתמוז התגברו
על הרבה קטרוגי נתעוררו אז כי מאוד,
שתיכנע שגרמו עד ,בעוונותיה ישראל

שלב... אחרי שלב ותיכבש ירושלי

הדיוווובבבבתתתתששששעעעעהההה מדת התגברה באב
באב ובתשעה מאוד, מאוד
בבית אש ,באר הוצת, ערב לעתותי
החל ,בשמי רגע, ובאותו המקדש...
ששכ חז"ל שאמרו כמו להתמתק, הדי
וכו'... בציו אש שהצית באש חמתו

כמוככככיייי ישראל, תפארת הוא המקדש בית
"עיניכ מחמד כע א" שכתוב:

כא), כד, קדנ(יחזקאל "ית וכתיב:
"ני).ותפאר סד, ההההייייוווו(ישעיה שששששששש ההההייייייייננננוווו 

ממממעעעעששששיייי ששששלללל ההההקקקקדדדדווווששששיייי ההההגגגגוווווווונננניייי ככככלללל ממממאאאאיייירררריייי
ההההוווואאאא ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבייייתתתת ככככיייי ייייששששרררראאאאלללל,,,, ששששלללל טטטטוווובבבביייי
ווווככככלללל ייייששששרררראאאאלללל ככככלללללללל ששששלללל ההההקקקקדדדדווווששששהההה ככככללללללללייייוווותתתת
ייייששששרררראאאאלללל ששששההההייייוווו טטטטוווובבבביייי ווווממממעעעעששששיייי ההההממממצצצצוווווווותתתת
וווושששש ההההממממקקקקדדדדשששש ללללבבבבייייתתתת עעעעווווללללהההה ההההייייהההה ההההככככלללל ,,,,עעעעווווששששיייי
ההההגגגגוווווווונננניייי בבבבחחחחייייננננתתתת ההההייייהההה ווווזזזזהההה ננננצצצצטטטטיייייייירררר,,,, ההההייייוווו
ההההממממקקקקדדדדשששש,,,, בבבבבבבבייייתתתת ששששההההייייוווו ההההננננפפפפללללאאאאיייי ווווההההצצצצייייוווורררריייי
ההההתתתתווווררררהההה ככככללללללללייייוווותתתת ההההייייהההה ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבייייתתתת ככככיייי

ייייששששרררראאאאלללל,,,, ששששלללל שכתוב:ווווההההתתתתפפפפייייללללהההה כמו
"קה אל ועלית ח)..."וקמ יז, דברי) 

עעעעווווווווננננוווותתתתווווככככ ככככלללל ממממתתתתככככפפפפרררריייי ההההייייוווו ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבבבבבייייתתתת
ייייששששרררראאאאלללל ההההייייוווו אאאאזזזז ככככ וווועעעעלללל ייייששששרררראאאאלללל....
ההההממממקקקקדדדדשששש............ בבבבייייתתתת יייידדדדיייי עעעעלללל ווווממממההההוווודדדדרררריייי ממממפפפפוווואאאארררריייי

  
        



הזוווווייייההההוווודדדדהההה הנפש של הקדושה :הבי
הבריאה, גדרי לכל מעל היא

בה... לפגוע יכול לא אחד א

יהודהווווממממגגגגלללליייי קידש שבכ חז"ל לנו
את קידש הוא  שמי ש

האלקית! שבנפש שמי הש

הנפשככככששששממממאאאאממממיייינננניייי של בקדושתה
את ומחפשי האלקית
.שמי ש מקדשי  שביהודי הטוב
שבנפש הוי"ה הש את מקדשי

12האלקית...

ויעקבששששנננניייי מאז, חלפו ארוכות
ספורי רגעי עומד אבינו

ואומר ליהודה פונה והוא פטירתו, לפני
"אחי די אה "יהדה (בראשיתלו: 

ח). מט,

תנחומאוווואאאאממממררררוווו רבי י):במדרש אות (ויחי

אמר  'אחי יודו אתה 'יהודה
יודו תמר, במעשה הודיתה אתה לו,

...מל עליה להיות אחי

המלבבבבחחחחססססיייידדדדוווותתתת של שתפקידו מבואר
ישראל נשמות את לחבר
זכית תמר שבמעשה ומכיו להקב"ה,
ראוי אתה הזה, הגדול הסוד ל והתגלה

...!מל להיות

המקדש...וווועעעעתתתתהההה לבית נשוב

ייייההההוווודדדדיייי בבבבככככלללל זזזזככככוווותתתת ננננקקקקוווודדדדוווותתתת  ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבייייתתתת

אלפיבבבבעעעעווווווווננננוווותתתתייייננננוווו כמעט חלפו הרבי
המקדש בית מחורב שנה

חשי אנו הימי שעוברי וככל השני,
בחסרונו. ויותר יותר

וחלילה ביהודי12. כשמזלזלים להיפך,

ה'! שם את מחללים

אברג'לוכך מיכאל יורם רבינו עט"ר מארי אבא אמר

א-ב),זיע"א מאמרים - העומר ספירת נועם, וז"ל:(אמרי

שבתוכהדע קדושה נשמה ישנה יהודי בכל כי

הקב"ה. של אורו שוכן

מישראלבפנימיות ואחד אחד כל של לבבו

שנחצב וטהור קדוש ניצוץ ישנו

ממש יתברך ויקראמאורו הקדוש החיים באור (ראה

יא), ממעל"כו, אלוקה "חלק לא,בבחינת: (איוב

שהיאב), כיון י', באות נרמז זה קדוש וניצוץ

ולכן הקב"ה. של שמו של הראשונה האות

באות ומסיים י' באות מתחיל 'יהודי' התואר

י'. מהאות נגזר 'יהודי' תיבת היגוי עצם וגם י',

יהו"היתירה שם ה', של המלא שמו מזאת:

שהרי 'יהודי', בתיבת נרמז הוא, ברוך

זו תיבה של הראשונות האותיות הן(יה"ו)שלשת

ומשתי ה', שם של הראשונות האותיות שלשת

האחרונות האות(ד"י)האותיות אף מתקבלת

ה' שם של ה')האחרונה את(האות נניח כאשר

ד'. האות בחללהשל י' עלהאות לרמוז בא זה וכל

הניצוץהקדוששבפנימיותלבבו של איחודו גודל

שום שאין לרמוז וכן יתברך, ה' עם יהודי כל של

ה'... שם מחיקת לבין ביהודי זלזול בין הבדל

נפש. לכל והכרחיים נפלאים דברים באורך עיי"ש

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



  
        



שנתמקדוווובבבבתתתתחחחחייייללללתתתת אמרנו השיחה
אותה: נבאר ועתה אחת, בנקודה

בנקלבבבבזזזזממממ היה ,קיי היה המקדש שבית
היהדות נקודות את ולמצוא לראות
בנקל היה וממילא ואחת, אחד שבכל
להקב"ה. ולהתקרב געש, ההר את להעיר

בחולאאאא עינינו נתכסו ,החורב אחרי
נקודת את למצוא לנו וקשה ועפר,
מה' מתרחקי אנו גופא ובזה היהדות,
ועל ויותר... יותר פע בכל יתבר

!מתאבלי אנו  הזו ההתרחקות

ווווננננססססיייייייינת רבי הגה"ק של בדבריו
זיע"א הלכות,מברסלב (ליקוטי

ז): אות ג הלכה הגז ראשית הלכות

תשעהככככיייידדדדוווועעעע,,,, אחר מיד היא נחמו שבת
שהרי תמוה, לכאורה וזה באב,

המצרי בי שקודבימי הימי שה)

באב) עלתשעה הרבה מתאבלי אנו
תשעה יו וכשמגיע .החורב ועל הגלות
נודעו... לא לממדי גובר הצער באב,
...תפילי מניחי ואי מאוד מתאבלי

ומידווווההההננננהההה,,,, ,מסתיי באב תשעה
נוהגי ואי מלהתאבל, פוסקי
אלא זה רק ולא ,המצרי שבי הדיני כל
ומפטירי הרבה, הרבה מתנחמי א

נחמו... נחמו

פלא,ווווההההממממעעעעבבבברררר דבר הוא הזה, החד
היה הראוי מ לכאורה שהרי

,בשלבי והאבילות הצער מ לצאת
שכזו? בקיצוניות יוצאי אנו ומדוע

אאאאהמצרי בי בימי כי :י"זהעני)

באב) ט'  הדיניבתמוז התגברו
על הרבה קטרוגי נתעוררו אז כי מאוד,
שתיכנע שגרמו עד ,בעוונותיה ישראל

שלב... אחרי שלב ותיכבש ירושלי

הדיוווובבבבתתתתששששעעעעהההה מדת התגברה באב
באב ובתשעה מאוד, מאוד
בבית אש ,באר הוצת, ערב לעתותי
החל ,בשמי רגע, ובאותו המקדש...
ששכ חז"ל שאמרו כמו להתמתק, הדי
וכו'... בציו אש שהצית באש חמתו

כמוככככיייי ישראל, תפארת הוא המקדש בית
"עיניכ מחמד כע א" שכתוב:

כא), כד, קדנ(יחזקאל "ית וכתיב:
"ני).ותפאר סד, ההההייייוווו(ישעיה שששששששש ההההייייייייננננוווו 

ממממעעעעששששיייי ששששלללל ההההקקקקדדדדווווששששיייי ההההגגגגוווווווונננניייי ככככלללל ממממאאאאיייירררריייי
ההההוווואאאא ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבייייתתתת ככככיייי ייייששששרררראאאאלללל,,,, ששששלללל טטטטוווובבבביייי
ווווככככלללל ייייששששרררראאאאלללל ככככלללללללל ששששלללל ההההקקקקדדדדווווששששהההה ככככללללללללייייוווותתתת
ייייששששרררראאאאלללל ששששההההייייוווו טטטטוווובבבביייי ווווממממעעעעששששיייי ההההממממצצצצוווווווותתתת
וווושששש ההההממממקקקקדדדדשששש ללללבבבבייייתתתת עעעעווווללללהההה ההההייייהההה ההההככככלללל ,,,,עעעעווווששששיייי
ההההגגגגוווווווונננניייי בבבבחחחחייייננננתתתת ההההייייהההה ווווזזזזהההה ננננצצצצטטטטיייייייירררר,,,, ההההייייוווו
ההההממממקקקקדדדדשששש,,,, בבבבבבבבייייתתתת ששששההההייייוווו ההההננננפפפפללללאאאאיייי ווווההההצצצצייייוווורררריייי
ההההתתתתווווררררהההה ככככללללללללייייוווותתתת ההההייייהההה ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבייייתתתת ככככיייי

ייייששששרררראאאאלללל,,,, ששששלללל שכתוב:ווווההההתתתתפפפפייייללללהההה כמו
"קה אל ועלית ח)..."וקמ יז, דברי) 

עעעעווווווווננננוווותתתתווווככככ ככככלללל ממממתתתתככככפפפפרררריייי ההההייייוווו ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבבבבבייייתתתת
ייייששששרררראאאאלללל ההההייייוווו אאאאזזזז ככככ וווועעעעלללל ייייששששרררראאאאלללל....
ההההממממקקקקדדדדשששש............ בבבבייייתתתת יייידדדדיייי עעעעלללל ווווממממההההוווודדדדרררריייי ממממפפפפוווואאאארררריייי

ז

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



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

ובעול א א א א .... עולמות. ארבעה ברא הקב "ה

את  רבה בחכמה  ברא העשיה ,  האחרו

שתתגלה כדי  זאת וכל  ,חיי אנו בו  העול

כדי אד בני  ברא כ אחר . יתבר מלכותו 

.ע בלא  מל  אי שהרי  עליה אותו  שימליכו

,מל של בניו  אד כבני להמליכו להמליכו להמליכו להמליכו ותפקידנו

ורגע ורגע ורגע ורגע .... רגערגערגערגע ובכל ובכל ובכל ובכל  ושעה ושעה ושעה ושעה  שעהשעהשעהשעה בכל בכל בכל בכל  עלינועלינועלינועלינו

 והדר והדר והדר עלוהדר היא בעול יתבר אותו  להמלי

לקדש  דרכי חמש ויש ה'. קידוש ידי

.בעול שמו  את

עניינו ב ב ב ב .... ה ' קידוש  הראשונה  הדר

רוצה שהקב "ה מה  את לעשות הוא 

!חדרי בחדרי ג זוכה זוכה זוכה זוכה שנעשה  יהודי יהודי יהודי יהודי  כאשר כאשר כאשר כאשר 

במחשבהבמחשבהבמחשבהבמחשבה,,,, וכחותיווכחותיווכחותיווכחותיו,,,, חושיוחושיוחושיוחושיו בכלבכלבכלבכל להשתמשלהשתמשלהשתמשלהשתמש

כפי כפי כפי כפי   יתבר יתבר יתבר יתבר רצונורצונורצונורצונו לעשיית לעשיית לעשיית לעשיית  ומעשהומעשהומעשהומעשה דיבור דיבור דיבור דיבור 

הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה  בתורתובתורתובתורתובתורתו רצונורצונורצונורצונו אתאתאתאת הרישגילה שגילה שגילה שגילה  

ה '. את מקדש הוא

להפני ג ג ג ג .... הוא תפקידנו  השניה  הדר

האלקית, לחיות כיסוי רק מהוה 'שהטבע'

.יתבר שמו ולקדש לייחד אנו  זוכי  ובכ

 ישראל ' בני  בתו 'ונקדשתי  הפסוק: וזה 

לדעת  תזכו  ישראל: מע ביקש שהקב"ה 

ברואי כל  את והמהוה המחיה  הוא שאני 

כח! שו אי ומבלעדי  ,העול

והיינווהיינווהיינווהיינו,,,,ושהדעת ושהדעת ושהדעת ושהדעת  ....במעשיבמעשיבמעשיבמעשי תתגלה תתגלה תתגלה תתגלה  הזוהזוהזוהזו

מחשבתומחשבתומחשבתומחשבתו,,,, את את את את  לקדשלקדשלקדשלקדש יזכה יזכה יזכה יזכה  שאדשאדשאדשאד

,,,, יתבר יתבר יתבר יתבר כרצונוכרצונוכרצונוכרצונו שיהיושיהיושיהיושיהיו ומעשיוומעשיוומעשיוומעשיו ובזהדיבורודיבורודיבורודיבורו

יתבר קדושתו את ומפרס מגלה  האד

כבודו . ומתגדל מתעלה זה ידי ועל .בעול

הודאה.ד ד ד ד .... ידי  על  היא   השלישית הדר

שיכירו  היא  כולה  הבריאה כל תכלית

וטובותיו   יתבר הבורא חסדי  את הנבראי

אותו  וישבחו  לו ויודו ורגע, עת בכל  עמה

המשיח, מל שכשיגיע  כ כדי עד . כ על

יתבטלו  המקדש, בית ויבנה  בימינו , במהרה

תודה ! מקרב חו הקרבנות כל 

 משו משו משו מההכרהמשו נובעת תודה   קרב שהקרבת

הבוראהעמוקה בחסדי  האד של

גדותיו  כל על  לבו  מתמלא כי עד  עמו   יתבר

מזמור  מפיו ומתפר לבוראו הודאה  ברגשי 

 תודה קרב והבאת תודה , זוזוזוזו,,,,של והרגשהוהרגשהוהרגשהוהרגשה

הגורמת הגורמת הגורמת הגורמת  והיא והיא והיא והיא  הבריאה הבריאה הבריאה הבריאה ,,,, כלכלכלכל תכליתתכליתתכליתתכלית היא היא היא היא ,,,, היא היא היא היא ,,,,

אחר אחר אחר אחר .... דבר דבר דבר דבר  מכל מכל מכל מכל  יותר יותר יותר יותר  רוח רוח רוח רוח  נחת נחת נחת נחת  לה לה לה לה ''''

שמספרי ה ה ה ה .... ידי  על  היא  הרביעית הדר

.יתבר ה' זה  העול מציאות שכל לאחרי

ידינו. על נעשה ולא משלנו לא  הוא דבר ושו

ממנו.וכל וכל וכל וכל  רק  הוא  עמנו שקורה לא לא לא לא מה והבורא והבורא והבורא והבורא 

!!!! כלו כלו כלו כלו לנו לנו לנו לנו  קטחייב חייב חייב חייב  , מקבלי שאנו  מה וכל 

.יתבר ממנו חינ מתנת  רק הוא הכל וגדול ,

האמת ו ו ו ו .... את יודעי כאשר   החמישית הדר

ורשע, פשע שו ,ועוו חטא  שו שאי

כל של  היהדות בנקודת לפגוע שיכולי

ישראל שחטא  פי על א' כי ויהודי , יהודי

  
        



עוונותאאאאבבבבלללל כשגברו ,הרבי בעוונותינו
המקדש, בית אור נחש ישראל,
ונתמעטו יותר העוונות שגברו מה וכל
בית קדושת אור ונחש נתמעט הזכויות,
שנחרב עד העוונות שגברו עד המקדש
אר משמי השלי" נאמר: ואז לגמרי,

ישראל" א).תפארת ב, חס(איכה כאילו
מתפאר שהיה ההתפארות נתבטל ושלו
כי הטובי מעשיה ידי על בישראל
דמעט מעט נראו שלא עד העוונות גברו
הבית נחרב זה ידי ועל .הטובי מעשיה

וכו'... ראשנו עטרת ונפלה המקדש

שהואאאאאבבבבלללל המקדש הבית שנחרב תיכ
אי כאילו ישראל של ההתפארות
מישראל התפארות שו עוד יתבר לה'
וכמו .ושלו חס הגויי ככל ה כאילו
"הנה אז: שאמרו באמת, השונאי שסברו

יהודה" בית הגויי ח)...ככל כה, (יחזקאל

תתתתייייככככעוצ גודל ונתראה נתגלה ומיד
יהודה, לבית הגויי שבי החילוק
בבבבייייששששרררראאאאלללל ננננממממצצצצאאאאיייי עעעעדדדדיייייייי ששששההההוווואאאא אאאאיייי ככככיייי
ררררבבבבוווותתתת ממממעעעעללללוווותתתת ווווככככממממהההה טטטטוווובבבבוווותתתת ננננקקקקוווודדדדוווותתתת ככככממממהההה

ההההגגגגוווויייייייי נמתקככככננננגגגגדדדד דייקא אז כ על
וכנ"ל... תיכ הדי

אתככככיייי שהחריב דייקא זה ידי על
שו עוד אי כאילו המקדש הבית
ככל וה ושלו חס מישראל התפארות

,ושלו חס ווווננננרררראאאאהההההגויי ננננתתתתגגגגללללהההה תתתתייייככככ
,,,,ששששבבבבייייננננייייהההה ההההחחחחייייללללווווקקקק נכמרועעעעצצצצ זה ידי על

עיי"ש ...אות כילה ולא יתבר רחמיו
.באור

אבלאאאאממממננננ ,השמי מצד הוא זה כל
הכח את איבדנו ,באר כא אנו
וה' יהודי... שבכל האלקות את למצוא

אבידתנו. את יחזיר

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



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

ובעול א א א א .... עולמות. ארבעה ברא הקב "ה

את  רבה בחכמה  ברא העשיה ,  האחרו

שתתגלה כדי  זאת וכל  ,חיי אנו בו  העול

כדי אד בני  ברא כ אחר . יתבר מלכותו 

.ע בלא  מל  אי שהרי  עליה אותו  שימליכו

,מל של בניו  אד כבני להמליכו להמליכו להמליכו להמליכו ותפקידנו

ורגע ורגע ורגע ורגע .... רגערגערגערגע ובכל ובכל ובכל ובכל  ושעה ושעה ושעה ושעה  שעהשעהשעהשעה בכל בכל בכל בכל  עלינועלינועלינועלינו

 והדר והדר והדר עלוהדר היא בעול יתבר אותו  להמלי

לקדש  דרכי חמש ויש ה'. קידוש ידי

.בעול שמו  את

עניינו ב ב ב ב .... ה ' קידוש  הראשונה  הדר

רוצה שהקב "ה מה  את לעשות הוא 

!חדרי בחדרי ג זוכה זוכה זוכה זוכה שנעשה  יהודי יהודי יהודי יהודי  כאשר כאשר כאשר כאשר 

במחשבהבמחשבהבמחשבהבמחשבה,,,, וכחותיווכחותיווכחותיווכחותיו,,,, חושיוחושיוחושיוחושיו בכלבכלבכלבכל להשתמשלהשתמשלהשתמשלהשתמש

כפי כפי כפי כפי   יתבר יתבר יתבר יתבר רצונורצונורצונורצונו לעשיית לעשיית לעשיית לעשיית  ומעשהומעשהומעשהומעשה דיבור דיבור דיבור דיבור 

הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה  בתורתובתורתובתורתובתורתו רצונורצונורצונורצונו אתאתאתאת הרישגילה שגילה שגילה שגילה  

ה '. את מקדש הוא

להפני ג ג ג ג .... הוא תפקידנו  השניה  הדר

האלקית, לחיות כיסוי רק מהוה 'שהטבע'

.יתבר שמו ולקדש לייחד אנו  זוכי  ובכ

 ישראל ' בני  בתו 'ונקדשתי  הפסוק: וזה 

לדעת  תזכו  ישראל: מע ביקש שהקב"ה 

ברואי כל  את והמהוה המחיה  הוא שאני 

כח! שו אי ומבלעדי  ,העול

והיינווהיינווהיינווהיינו,,,,ושהדעת ושהדעת ושהדעת ושהדעת  ....במעשיבמעשיבמעשיבמעשי תתגלה תתגלה תתגלה תתגלה  הזוהזוהזוהזו

מחשבתומחשבתומחשבתומחשבתו,,,, את את את את  לקדשלקדשלקדשלקדש יזכה יזכה יזכה יזכה  שאדשאדשאדשאד

,,,, יתבר יתבר יתבר יתבר כרצונוכרצונוכרצונוכרצונו שיהיושיהיושיהיושיהיו ומעשיוומעשיוומעשיוומעשיו ובזהדיבורודיבורודיבורודיבורו

יתבר קדושתו את ומפרס מגלה  האד

כבודו . ומתגדל מתעלה זה ידי ועל .בעול

הודאה.ד ד ד ד .... ידי  על  היא   השלישית הדר

שיכירו  היא  כולה  הבריאה כל תכלית

וטובותיו   יתבר הבורא חסדי  את הנבראי

אותו  וישבחו  לו ויודו ורגע, עת בכל  עמה

המשיח, מל שכשיגיע  כ כדי עד . כ על

יתבטלו  המקדש, בית ויבנה  בימינו , במהרה

תודה ! מקרב חו הקרבנות כל 

 משו משו משו מההכרהמשו נובעת תודה   קרב שהקרבת

הבוראהעמוקה בחסדי  האד של

גדותיו  כל על  לבו  מתמלא כי עד  עמו   יתבר

מזמור  מפיו ומתפר לבוראו הודאה  ברגשי 

 תודה קרב והבאת תודה , זוזוזוזו,,,,של והרגשהוהרגשהוהרגשהוהרגשה

הגורמת הגורמת הגורמת הגורמת  והיא והיא והיא והיא  הבריאה הבריאה הבריאה הבריאה ,,,, כלכלכלכל תכליתתכליתתכליתתכלית היא היא היא היא ,,,, היא היא היא היא ,,,,

אחר אחר אחר אחר .... דבר דבר דבר דבר  מכל מכל מכל מכל  יותר יותר יותר יותר  רוח רוח רוח רוח  נחת נחת נחת נחת  לה לה לה לה ''''

שמספרי ה ה ה ה .... ידי  על  היא  הרביעית הדר

.יתבר ה' זה  העול מציאות שכל לאחרי

ידינו. על נעשה ולא משלנו לא  הוא דבר ושו

ממנו.וכל וכל וכל וכל  רק  הוא  עמנו שקורה לא לא לא לא מה והבורא והבורא והבורא והבורא 

!!!! כלו כלו כלו כלו לנו לנו לנו לנו  קטחייב חייב חייב חייב  , מקבלי שאנו  מה וכל 

.יתבר ממנו חינ מתנת  רק הוא הכל וגדול ,

האמת ו ו ו ו .... את יודעי כאשר   החמישית הדר

ורשע, פשע שו ,ועוו חטא  שו שאי

כל של  היהדות בנקודת לפגוע שיכולי

ישראל שחטא  פי על א' כי ויהודי , יהודי

ז

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



  
      



יהודי יהודי יהודי יהודי ,,,,הוא ', נשאר נשאר נשאר נשאר  הוא הוא הוא הוא  החטא החטא החטא החטא  אחרי אחרי אחרי אחרי   ג ג ג ג

יהודי יהודי יהודי יהודי !!!! אבל אבל אבל אבל  חטא חטא חטא חטא ,,,, עעעע יהודי יהודי יהודי יהודי  אמנאמנאמנאמנ

טובהומכח ומכח ומכח ומכח  בעי מתבונני הזו  הידיעה

נקודות את בו  ומחפשי היהודי על

 מצליחי הזה החיפוש מכח אזי  שבו, היהדות

של הבוערת  והלבה געש  ההר את ל'עורר '

החוצה פורצת  היא ואז  האלקית, הנפש

העוונות ,החטאי כל את  הכל, את  ומעיפה

התשוקות ואת הרעי ההרגלי את  ,והפשעי

האסורות .

הדביקות הדביקות הדביקות הדביקות ועל ועל ועל ועל  אלאלאלאל יגיעיגיעיגיעיגיע אלואלואלואלו דרכידרכידרכידרכי חמשחמשחמשחמש ידי ידי ידי ידי 

.... יתבר יתבר יתבר יתבר בובובובו האמיתיתהאמיתיתהאמיתיתהאמיתית

מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן רחל בוסקילה ז"ל

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

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

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

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

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

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

052-7144159הרב יוסף ניסים צברי20:15שלישיקיבוץ גלויות 17, ביכנ"ס הראלפתח תקוה
054-5915750הרב חיים לוי20:30ראשון-חמישילבלוב 1 ביהמ"ד 'אורות התקוה'תל אביב
050-2232051הרב שלמה סופר20:00ראשון-חמישיהרב צבאן ביכנ"ס 'אור גני'נתיבות
054-7151732הרב יורם בן סלומון18:30ראשון-חמישיהחיד"א 6, ביכנ"ס 'זהר ישראל'אופקים

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

050-4941444הרב נאור מאיר גנון19:30ראשוןנחל רעף 8, ביכנ"ס 'אחוות דניל'מצפה רמון
050-6656440הרב רחמים נימניאחרי ערביתשנימנחם מדמון 17, ביכנ"ס 'קהילת יעקב' תל אביב
052-6074726הרב יהודה הררי20:30רביעיהפרגים 19, ביכנ"ס 'זכור לאברהם'רמת ישי
054-8493880הרב אל-חי כהן18:00חמישיליהמן, ביכנ"ס 'תפארת ישראל' קרית ים
054-3142010הרב שמעון פנחסוב20:00שניקבוץ גלויות 118 ביכנ"ס 'שער אושר'תל אביב

054-7547136הרב מימון אבוטבול20:00ראשוןבורוכוב 16 ביכנ"ס 'מטה אהרון' עכו
052-6175267הרב דוד מלכה19:30א,ג,ד,הבביהמ"ד הסמוך לביכנ"ס של הישוב מושב שחר
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המעוניינים להקדיש לברכה, לרפואה ולעילוי נשמת יקיריהם
ניתן להתקשר    08-37-40-200 
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המעוניינים להקדיש לברכה, לרפואה ולעילוי נשמת יקיריהם
ניתן להתקשר    08-37-40-200 





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

- פייבוקס וביט במס' 054-26-380-26

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

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

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

עם  יהיה  מה  העתיד,  על  ותסתכל  חכם  תהיה  תמיד 
וניניך בשנים הבאות, האם אתה רוצה  ונכדיך  ילדיך 
עליך  להיפך,  שלך?!  הטעויות  בגלל  יסבלו  שהם 
מישהו  חלילה  שאם  כדי  זכויות,  שיותר  כמה  ליצור 
אבות  זכות  לו  תהיה  לישועה,  פעם  אי  יזדקק  מזרעך 

להשען עליה.

ומקרי  קשות  גזירות  מיני  מכל  ניצלו  אנשים  הרבה 
פי  על  אף  אבות,  זכות  להם  שהיתה  בגלל  רק  תופת 
עשו  אבותיהם  זכות.  שום  היתה  לא  עצמם  שלהם 
יקבלו  שלא  כדי  אותם  והסתירו  טובים  מעשים  הרבה 
עליהם כבוד בעולם הזה ויאבדו משכרם לעולם הבא, 
עצמם,  לצורך  שלהם  בזכויות  השתמשו  שלא  ומכיון 
אלא נשארו עניים, בזויים ונרדפים, ולא מחו על כבודם 
לזרעם אחריהם,  נשמר  פעם אחת, ממילא הכל  אפילו 

כמו שהעולם אומרים "כל הזכויות שמורות".

פרשת וישב
כ"ג כסלו התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:1817:0817:40 באר שבע
16:1617:0617:38תל אביב

16:1417:0417:35חיפה
16:2317:1417:47אילת

16:2017:1017:43ירושלים
16:00LIVEירושלים 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"ז כסלו 01/12 בשעה 20:00
בבית הכנסת 'היכל יעקב'
רח' ריינס 17, ירושלים
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


