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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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 מק מק מק מק פרשת פרשת פרשת פרשת 

האחרונה האחרונה האחרונה האחרונה  המלחמההמלחמההמלחמההמלחמה קורות קורות קורות קורות 

לבריאתבבבבככככ""""הההה 3621ה השנה בכסליו,
בית לבני 213ה והשנה ,העול
לבית היווני נכנסו השני, המקדש

פסל. ובידיה המקדש,

פפפפננננייייהההההקדושי ,והלויי הכהני של
לא זה? 'מה החוירו. ,והטהורי

הזה'? הפסל את לוקחי את

מעכשיו,ווווההההייייוווווווונננניייי' יווני: בצחוק פרצו
הזה. לפסל רק עובדי

!להקריבשמעת חייבי את יו כל
חזיר'!... לו

זמההההככככננננססססתתתת פרק חת להיכל, הפסל
ביהדות. התעללות של ארו
שומרי נגד מלחמה של ארו זמ פרק
תורה, שלמדו יהודי  ומצוות תורה
את ומלו שבת שמרו מצוות, וקיימו
,הארורי היווני בידי נהרגו  בניה

!מרי וביסורי קשי בעינויי

חילולההההללללבבבבבבבבוווותתתת 'איזה בעוז: בערו היהודי
,כ למרוד מעזי ה אי ה'!

...!?'ואר שמי בורא ,אלקי בה'

בתמידיותההההאאאאשששש הבוערת הנוראה,
יהודי כל של האלקית בנפשו
של והניצוצות והתלהטה, הלכה ויהודי,
של בנהרות התגלו ממנה שניתצו אש
'אוי, :וכיסופי געגועי של דמע דמע...
...'בציו תמלו מתי ,עול של רבונו

שהגיעווווששששנננניייי החליטו אנשי עשר
שדי, במלכות עול לתק הזמ

טיהור! במבצע החלו 1וה

קמוחחחחששששממממווווננננאאאאיייי גדול כה ומתתיהו ובניו
והיכו ביווני להילח והחלו

מכה... אחר מכה בה

מלווווככככששששרררראאאאהההה של הצבא שר 'בגריס'
הצלחות כל את אנטיוכוס

ביומו רבינו1. משה של האחרון

ּבר" לוי: שבט את ֵָבירך
מתנים מחץ ּתרצה ידיו ּופעל חילֹו ְְְִִֵֶַַַָָָֹה'

יקּומּון" מן ּומׂשנאיו לג,קמיו (דברים ְְְִַָָָ
יא).

ובניוופירש חשמונאי שעתידין ראה רש"י:

והתפלל כוכבים, עובדי עם להילחם

חשמונאיעליהם, בני י"ב מועטים שהיו לפי

'ברךואלעזר, נאמר: לכך רבבות, כמה כנגד

תרצה'. ידיו ופועל חילו ה'
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 מק מק מק מק פרשת פרשת פרשת פרשת 

האחרונה האחרונה האחרונה האחרונה  המלחמההמלחמההמלחמההמלחמה קורות קורות קורות קורות 

לבריאתבבבבככככ""""הההה 3621ה השנה בכסליו,
בית לבני 213ה והשנה ,העול
לבית היווני נכנסו השני, המקדש

פסל. ובידיה המקדש,

פפפפננננייייהההההקדושי ,והלויי הכהני של
לא זה? 'מה החוירו. ,והטהורי

הזה'? הפסל את לוקחי את

מעכשיו,ווווההההייייוווווווונננניייי' יווני: בצחוק פרצו
הזה. לפסל רק עובדי

!להקריבשמעת חייבי את יו כל
חזיר'!... לו

זמההההככככננננססססתתתת פרק חת להיכל, הפסל
ביהדות. התעללות של ארו
שומרי נגד מלחמה של ארו זמ פרק
תורה, שלמדו יהודי  ומצוות תורה
את ומלו שבת שמרו מצוות, וקיימו
,הארורי היווני בידי נהרגו  בניה

!מרי וביסורי קשי בעינויי

חילולההההללללבבבבבבבבוווותתתת 'איזה בעוז: בערו היהודי
,כ למרוד מעזי ה אי ה'!

...!?'ואר שמי בורא ,אלקי בה'

בתמידיותההההאאאאשששש הבוערת הנוראה,
יהודי כל של האלקית בנפשו
של והניצוצות והתלהטה, הלכה ויהודי,
של בנהרות התגלו ממנה שניתצו אש
'אוי, :וכיסופי געגועי של דמע דמע...
...'בציו תמלו מתי ,עול של רבונו

שהגיעווווששששנננניייי החליטו אנשי עשר
שדי, במלכות עול לתק הזמ

טיהור! במבצע החלו 1וה

קמוחחחחששששממממווווננננאאאאיייי גדול כה ומתתיהו ובניו
והיכו ביווני להילח והחלו

מכה... אחר מכה בה

מלווווככככששששרררראאאאהההה של הצבא שר 'בגריס'
הצלחות כל את אנטיוכוס

ביומו רבינו1. משה של האחרון

ּבר" לוי: שבט את ֵָבירך
מתנים מחץ ּתרצה ידיו ּופעל חילֹו ְְְִִֵֶַַַָָָֹה'

יקּומּון" מן ּומׂשנאיו לג,קמיו (דברים ְְְִַָָָ
יא).

ובניוופירש חשמונאי שעתידין ראה רש"י:

והתפלל כוכבים, עובדי עם להילחם

חשמונאיעליהם, בני י"ב מועטים שהיו לפי

'ברךואלעזר, נאמר: לכך רבבות, כמה כנגד

תרצה'. ידיו ופועל חילו ה'

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.



  
    



:לה ואמר בוערת, צצצצררררייייאש אאאאחחחחדדדד ''''ככככלללל
אאאאחחחחדדדד אאאאדדדד וווואאאא  אאאאווווממממתתתתוווו בבבבנננניייי אאאאתתתת ללללההההררררווווגגגג

ננננפפפפששששוווו'!...'!...'!...'!... תתתתחחחחתתתת ננננפפפפששששככככ חחחחיייי,,,, ייייששששאאאארררר

שבראככככלללל מיו' רעשו, מרו צבא
היתה לא האר על אד הקב"ה
מלאכי אות כל ירדו ומיד כזאת',
היווני של הנשק כלי את תופסי והיו
,בלב אות ומכניסי ושותפיה
,בל בא  חר" הפסוק: והתקיי

תתברנה"וק.(טו לז, תהלי) 

ווווממממככככייייווווכהני היו חשמונאי שבני
הגופות את להפשיט יכלו ולא
המלאכי באו השלל, את ולקחת
את והביאו החיילי גופות את ופשטו

.היהודי לבתי השלל כל

נהרג.ההההצצצצבבבבאאאא בגריס וג הושמד, העצו
ומאותו נפשו, על ברח ואנטיוכוס
'הבורח'... הכינוי לשמו הוצמד יו
סופו ג הגיע ה', ברו דבר, של ובסופו
קפ הוא אחד, בהיר ביו אנטיוכוס, של

...הי עמקי תו אל ספינתו 3מסיפו"
ה'" יביאכל לא)...יאבד ה, 4(שופטי 

הטבע!וווובבבבככככ שידוד הסתיי לא

ההההננננססססיייימהל בכל אות ללוות המשיכו
והמפורס ההריסות. שיקו

לביתשבה החשמונאי נכנסו כאשר היה
להדליק כדי טהור שמ וחיפשו המקדש
חיפוש ולאחר מצאו. ולא המנורה, את
וה עיניה את הקב"ה האיר מעמיק
להדלקת הספיק ששמנו קט כד מצאו

לשון אנטיוכוס3. הקודש):מגילת ללשון (בתרגום

שמע כאשר המלך, אנטיוכוס 'ואז

עמו, אשר החיל שרי וכל משנהו בגריס שנהרג

שהיה מקום ובכל הים. לאיי וברח בספינה ישב

'הבורח', לו: ואומרים בו, מורדים היו מגיע

לים'. עצמו והפיל 'הבורח',

כאשר נשאר4. לא אזי מגזימים, העולם אומות

והנה כך. על ורביםהסיפורים ברירה...

אברהם רבי הגה"ק סיפר אשר כפי מהם, אחד

זיע"א שפירא לח):אלימלך עמוד חכמים (משנת

ההידמקיםפעם קשרו פורעיםאחת (כנופיות

הפולנית) אוקראינה נגדברחבי קשר

ורייסין, אוקראינה במדינת אשר היהודים

אלו במקומות ישראל בני על להתנפל והחלו

רכושם. כל את ולבוז ולאבד להרוג

ובאובהתרחש היהודים נקהלו זו, צרה עת

עצה לטכס ממעזריטש המגיד אל

שיעורר ולבקשו זו, צרה בעת לעשות מה

ישראל. בני עם על רחמים

כיסתההמגיד ועננה דבריהם את שמע

שניתנה ראה הטהורות בעיניו פניו...

להשחית... למשחית רשות מהשמים

מקצותהמגיד בצבצו ודמעות פניו, הרים

את יקח ואחד אחד כל מהר, עיניו:

מהר!... מכאן. ויברח רכושו ואת משפחתו בני

המדרשוכן בית אל נחפז מהקהל חלק עשו.

כלי התורה, ספרי את להציל המגיד של

מדליק היה שהמגיד המנורה את וכן הקודש,

הזו המנורה של שוויה קודש. שבת ערב כל בה

קנים. ל"ו בה והיו רב, היה

  
    



,יו מל אנטיוכוס לפני בא ,החשמונאי
כל את תביא א אפילו ,ל 'דע לו: ואמר
תוכל לא החשמונאי ע להילח צבא
גברו'! ומאריות קלו מנשרי' כי ,לה
מכל צבא גייס לעצתי תשמע א ולכ

...'את להילח כדי מלכות 2מדינות

לעצתו...אאאאננננטטטטייייווווככככווווסססס וווובבבבממממבבבבצצצצעעעעשמע
עעעעששששררררהההה ללללאאאאררררגגגג ההההצצצצללללייייחחחח ממממההההיייירררר

,,,,חחחחיייייייילללליייי אאאאלללל ממממאאאאוווותתתת וווושששששששש ממממייייללללייייוווומתוכ
על וחלק ,פילי על רוכבי חיילי
וחיילי ,וצלפי ציד, כלבי ע סוסי

מאוד. רב רגלי וחיל קומנדו,

ישראל...ווווהההה לאר במסע החלו

חחחחיייייייילללליייי!!!!עעעעששששררררהההה אאאאלללל ממממאאאאוווותתתת וווושששששששש ממממייייללללייייוווו
שכזה, צבא לתאר אפשר אי 

קטנה... אר בשטח

בשטח,ווווככככששששההההגגגגייייעעעעוווו התמקמו ישראל, לאר
,החשמונאי עמדו ומול
והביטו ,אנשי עשרות כמה בי מחנה

השני... מול אחד

ההההממממעעעעררררככככההההללללייייממממיייי ההההייייתתתתהההה ששששזזזזוווו ייייתתתתבבבברררררררר
ההההאאאאחחחחררררווווננננהההה............

ווווההההייייוווווווונננניייי:לחשמונאי לומר שלחו
להילח רוצי את  שוטי'
לנצח, אפשרות שו לכ אי הרי אתנו,
כי בנו להילח יכול לא שלכ האלקי וג
לנח נשבע כבר  במבול להורגנו ירצה א
גבריאל את לנו ישלח וא מבול. יביא שלא
לחיילי שעשה וכמו שירתו ידי על שיהרגנו
חזירי בד גופנו נמרח אנחנו  סנחריב

לנו'. יוכל לא גבריאל ג ואזי וסוסי

ההההחחחחששששממממווווננננאאאאיייי,לשמי עיניה הרימו
וטהורות חמות ודמעות
וג'  נאצה! דברי 'איזה :מעיניה זלגו

של בנו'...האלקי להילח יכול לא כ
כבוד יהיה מתי עד !עול של רבונו
!עול של רבונו !?העמי בי מחולל
!'כבוד למע עשה ,שמ למע עשה

כלבבבבאאאאוווותתתתהההה את הקב"ה תפס שעה
על הממוני ,עליו מלאכי
של בחוטי אות וקשר ,העול אומות

לשון אנטיוכוס2. הקודש):מגילת ללשון (בתרגום

המלך, לאנטיוכוס ואמר ברגיס 'ענה

שבת היהודי העם מן לבטל צו נתת המלך אתה

יבואו ואילו גדוליו, ומרדו ומילה, וחודש

לא והלשונות והאומות העמים כל עליהם

חזקים הם כי מתתיה, בני לחמשת יוכלו

מדובים. ועזים מנשרים וקלים מאריות

ואלעתה עליך, תיטב עצתי המלך,

אם כי הללו, במחנות עמם תילחם

בפני תיבוש אנשים, במעט בהם תילחם

המלכים. כל

מלכותך,לכן, מדינות לכל אגרות שלח

העמים, כל ועמם החילות, שרי שיבואו

שריון'... מלובשים פילים וגם

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



  
    



:לה ואמר בוערת, צצצצררררייייאש אאאאחחחחדדדד ''''ככככלללל
אאאאחחחחדדדד אאאאדדדד וווואאאא  אאאאווווממממתתתתוווו בבבבנננניייי אאאאתתתת ללללההההררררווווגגגג

ננננפפפפששששוווו'!...'!...'!...'!... תתתתחחחחתתתת ננננפפפפששששככככ חחחחיייי,,,, ייייששששאאאארררר

שבראככככלללל מיו' רעשו, מרו צבא
היתה לא האר על אד הקב"ה
מלאכי אות כל ירדו ומיד כזאת',
היווני של הנשק כלי את תופסי והיו
,בלב אות ומכניסי ושותפיה
,בל בא  חר" הפסוק: והתקיי

תתברנה"וק.(טו לז, תהלי) 

ווווממממככככייייווווכהני היו חשמונאי שבני
הגופות את להפשיט יכלו ולא
המלאכי באו השלל, את ולקחת
את והביאו החיילי גופות את ופשטו

.היהודי לבתי השלל כל

נהרג.ההההצצצצבבבבאאאא בגריס וג הושמד, העצו
ומאותו נפשו, על ברח ואנטיוכוס
'הבורח'... הכינוי לשמו הוצמד יו
סופו ג הגיע ה', ברו דבר, של ובסופו
קפ הוא אחד, בהיר ביו אנטיוכוס, של

...הי עמקי תו אל ספינתו 3מסיפו"
ה'" יביאכל לא)...יאבד ה, 4(שופטי 

הטבע!וווובבבבככככ שידוד הסתיי לא

ההההננננססססיייימהל בכל אות ללוות המשיכו
והמפורס ההריסות. שיקו

לביתשבה החשמונאי נכנסו כאשר היה
להדליק כדי טהור שמ וחיפשו המקדש
חיפוש ולאחר מצאו. ולא המנורה, את
וה עיניה את הקב"ה האיר מעמיק
להדלקת הספיק ששמנו קט כד מצאו

לשון אנטיוכוס3. הקודש):מגילת ללשון (בתרגום

שמע כאשר המלך, אנטיוכוס 'ואז

עמו, אשר החיל שרי וכל משנהו בגריס שנהרג

שהיה מקום ובכל הים. לאיי וברח בספינה ישב

'הבורח', לו: ואומרים בו, מורדים היו מגיע

לים'. עצמו והפיל 'הבורח',

כאשר נשאר4. לא אזי מגזימים, העולם אומות

והנה כך. על ורביםהסיפורים ברירה...

אברהם רבי הגה"ק סיפר אשר כפי מהם, אחד

זיע"א שפירא לח):אלימלך עמוד חכמים (משנת

ההידמקיםפעם קשרו פורעיםאחת (כנופיות

הפולנית) אוקראינה נגדברחבי קשר

ורייסין, אוקראינה במדינת אשר היהודים

אלו במקומות ישראל בני על להתנפל והחלו

רכושם. כל את ולבוז ולאבד להרוג

ובאובהתרחש היהודים נקהלו זו, צרה עת

עצה לטכס ממעזריטש המגיד אל

שיעורר ולבקשו זו, צרה בעת לעשות מה

ישראל. בני עם על רחמים

כיסתההמגיד ועננה דבריהם את שמע

שניתנה ראה הטהורות בעיניו פניו...

להשחית... למשחית רשות מהשמים

מקצותהמגיד בצבצו ודמעות פניו, הרים

את יקח ואחד אחד כל מהר, עיניו:

מהר!... מכאן. ויברח רכושו ואת משפחתו בני

המדרשוכן בית אל נחפז מהקהל חלק עשו.

כלי התורה, ספרי את להציל המגיד של

מדליק היה שהמגיד המנורה את וכן הקודש,

הזו המנורה של שוויה קודש. שבת ערב כל בה

קנים. ל"ו בה והיו רב, היה

  
    



,יו מל אנטיוכוס לפני בא ,החשמונאי
כל את תביא א אפילו ,ל 'דע לו: ואמר
תוכל לא החשמונאי ע להילח צבא
גברו'! ומאריות קלו מנשרי' כי ,לה
מכל צבא גייס לעצתי תשמע א ולכ

...'את להילח כדי מלכות 2מדינות

לעצתו...אאאאננננטטטטייייווווככככווווסססס וווובבבבממממבבבבצצצצעעעעשמע
עעעעששששררררהההה ללללאאאאררררגגגג ההההצצצצללללייייחחחח ממממההההיייירררר

,,,,חחחחיייייייילללליייי אאאאלללל ממממאאאאוווותתתת וווושששששששש ממממייייללללייייוווומתוכ
על וחלק ,פילי על רוכבי חיילי
וחיילי ,וצלפי ציד, כלבי ע סוסי

מאוד. רב רגלי וחיל קומנדו,

ישראל...ווווהההה לאר במסע החלו

חחחחיייייייילללליייי!!!!עעעעששששררררהההה אאאאלללל ממממאאאאוווותתתת וווושששששששש ממממייייללללייייוווו
שכזה, צבא לתאר אפשר אי 

קטנה... אר בשטח

בשטח,ווווככככששששההההגגגגייייעעעעוווו התמקמו ישראל, לאר
,החשמונאי עמדו ומול
והביטו ,אנשי עשרות כמה בי מחנה

השני... מול אחד

ההההממממעעעעררררככככההההללללייייממממיייי ההההייייתתתתהההה ששששזזזזוווו ייייתתתתבבבברררררררר
ההההאאאאחחחחררררווווננננהההה............

ווווההההייייוווווווונננניייי:לחשמונאי לומר שלחו
להילח רוצי את  שוטי'
לנצח, אפשרות שו לכ אי הרי אתנו,
כי בנו להילח יכול לא שלכ האלקי וג
לנח נשבע כבר  במבול להורגנו ירצה א
גבריאל את לנו ישלח וא מבול. יביא שלא
לחיילי שעשה וכמו שירתו ידי על שיהרגנו
חזירי בד גופנו נמרח אנחנו  סנחריב

לנו'. יוכל לא גבריאל ג ואזי וסוסי

ההההחחחחששששממממווווננננאאאאיייי,לשמי עיניה הרימו
וטהורות חמות ודמעות
וג'  נאצה! דברי 'איזה :מעיניה זלגו

של בנו'...האלקי להילח יכול לא כ
כבוד יהיה מתי עד !עול של רבונו
!עול של רבונו !?העמי בי מחולל
!'כבוד למע עשה ,שמ למע עשה

כלבבבבאאאאוווותתתתהההה את הקב"ה תפס שעה
על הממוני ,עליו מלאכי
של בחוטי אות וקשר ,העול אומות

לשון אנטיוכוס2. הקודש):מגילת ללשון (בתרגום

המלך, לאנטיוכוס ואמר ברגיס 'ענה

שבת היהודי העם מן לבטל צו נתת המלך אתה

יבואו ואילו גדוליו, ומרדו ומילה, וחודש

לא והלשונות והאומות העמים כל עליהם

חזקים הם כי מתתיה, בני לחמשת יוכלו

מדובים. ועזים מנשרים וקלים מאריות

ואלעתה עליך, תיטב עצתי המלך,

אם כי הללו, במחנות עמם תילחם

בפני תיבוש אנשים, במעט בהם תילחם

המלכים. כל

מלכותך,לכן, מדינות לכל אגרות שלח

העמים, כל ועמם החילות, שרי שיבואו

שריון'... מלובשים פילים וגם

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.



  
    



ימיימי ואת הם, קודש - ברוז'ין שהותו

לנסיעתו עד אחריהם, הבאים המעשה

הקניינים אדני על הוא משתית הבאה,

שם. שרכש הנשגבים הרוחניים

מתבחנוכה החורףשבה חשף סיפורנו, רחש

ועולם. עם קבל גבורה עם ֳָזרוע
מועפות וסופותיו עז קורו היה. ביותר קשה

לא אשר שלגיו, היו כבדים ביותר אך ביעף,

תמימים. שבועות מרדת חדלו

שניסוהיתה הראשונה, הפעם גד, לר' לו, זו

לרוז'ין. הקבועה מנסיעתו להניאו הבית בני

החנוכה'?!'וכי לאחר תשלומים לנסיעתך אין

לשכנעו. זוגתו ניסתה -

בנסיעהבמזג'והלא כרוכה סכנתנפשותממש,

החרההחזיקאחריהחתנו. - שכזה'! אוירטרוף

עשויאבל בדעתו, הוא ותקיף איתן גד, ר'

אינן שבעולם רוחות וכל החלמיש, כצור

מוכן הוא הכל על ממקומו. להזיזו לו יכולות

לא רק לדחות, מוכן הוא הכל ואת לוותר,

בצילא לנשמתו שיש רוח קורת של ימים אותם

לפרנסה נוסע אינו אם שהרי דמהימנותא.

חס היא, עלולה חיותה, במקור ולכלכלה

שיש ובמקום לה. ורע מצטמקת להיות ושלום,

האויר. במזג מתחשבים אין כזה, סכנה חשש

והיתהיצא, הכל, אף על לדרך, גד ר' איפוא,

עד שקועה בעצלתים, נשרכת עגלתו

העגלה)יצוליה התיחוח,(מוטות השלג בערימות

הארץ. עין את המכסה

גדבאחד לר' לו היתה בדרך, אשר הכפרים

היהודי החוכר אצל קבועה, אכסניא

אחת בכל לילה, ללינת היה מתעכב בה המקומי,

היה נוהג כתיקונם, בימים רוז'ינה. מנסיעותיו

מוקדמת. בוקר בשעת המסע אל מעיירתו לצאת

הכפר, אותו אל היה מגיע המנחה תפילת לעת

סועד חנוכה, נר מדליק וערבית, מנחה בו מתפלל

שחרית תפילת לאחר בוקר. עד שם ולן ערבית פת

הצהרים אחר לשעות ועד בדרכו, היה ממשיך

הימים. כל היהמנהגו כזה חפצו. למחוז היה מגיע

לאיטהאולם, שהתנהלה העגלה לרגל הפעם,

הגיע לא בשלגים, המשובשות בדרכים

הכפרה גד אם(להכפר),ר' כי החוכר, בית אל

בידו שעלה לו, נעשה גדול נס בכלל, לילה. בחצות

שהשתררה העבותה באפילה הסוסים את ְֵַלנּוט
שהר הליל, הדרךברדת באותה נסע לא מעולם י

של צחור כשמעטה גם מה החשכה, רדת אחרי

העין. מן המסילה את מעלים שלג

לקוללמרות החוכר הקיץ המאוחרת, השעה

הפתחה וירד הדלת, על הנקישה

פנים בסבר הוותיק אורחו פני את להקביל

הדועכת האח מחדש הוסקה מהרה חיש יפות.

סעודת הוגשה השולחן ואל האורחים, שבחדר

להשיב בוודאי, תועיל, אשר ועריבה, חמה ערב

האורח. של הקפואים לאבריו החיים רוח את

עליואלא שומה עדיין הצלחת. עטעל איננו גד שר'

חנוכה נר ולהדליק ערבית תפילת להתפלל

של הפצרותיו הועילו בקושי לסעודה. יסב בטרם

בטרם אחת מהבילה תה כוס להגמיעו הבית, בעל

ולא לדבריו, שעה לא - לסעודה באשר אך תפילתו,

נר ולהדליק שסייםלהתפלל אחרי טעםמאומהעד

לו. המיוחד בחדרו חנוכה

עלושעה כאשר חלפה, כבר חצות אחרי אחת

וחושך יצועיהם, על ומארחו האורח

עוד גד ר' של בחדרו רק בבית. לשרור שבו ודממה

החנוכה,(נצנצו)הבליחו נרות של שלהבותיהם ִ

אך קודש, ברגש בהן היו נעוצות הּלאֹות ֵַועיניו
התשוש גופו על גברההּלאּות בנרות, מתבונן ֵַבעודו

עמוקה. בשינה שקע והוא הדרך, מתלאות

הופרהעוד ושוב השעה, מחצית חלפה לא

היה שלא עד הדלת. על בנקישות הדממה

  
    



שמונה ודלק נס ונעשה בלבד, אחד יו
...ימי

קבעוווווככככששששרררראאאאוווו והנפלאות הנסי כל את חז"ל
נרות, מדליקי שבו החנוכה, חג 5את

'על השבח את ומוסיפי ,של הלל ואומרי
...'הפורק ועל הנסי

נחזורווווללללפפפפנננניייי הנסי על בנוסח שנתבונ
אחורה... מעט

אהרןבצד רבי הגה"ק ישב מדרש הבית

על הגיב ולא בשרעפיו תפוס מקארלין

המנורה את לעקור כשניגשו אולם, המתרחש.

יש 'למי וצעק: אהרן רבי התעורר המגיד, של

הרבי'! של במנורה לנגוע החוצפה את

לומיד וסיפרו המגיד הרב אל החסידים רצו

אהרן. רבי דברי את

לאנשים:כששמע אמר דבריו, את המגיד

בני את יקח אחד כל מהר,

המדרש! לבית ויכנס משפחתו

בביתמאות הסתופפו וטף, נשים אנשים,

המגיד שרבו הבין אהרן ורבי המדרש.

ושלח נלחץ, והוא עליהם. להגין עליו הטיל

ולכל עליו, שירחם המגיד רבו אל שליח

הגזירה לביטול בפעולותיו לו יעזור הפחות

כך... על הגיב לא המגיד רבו אולם הרעה.

תפוסורבי המדרש בבית להסתובב המשיך אהרן

עּלאה... ּבנהירּו נהירין הקדושות ופניו ְְִִִִִָָבשרעפיו

אהרןפתאום רבי אל המתפללים אחד ניגש

'רבי! וצעק: והתרגשות, בבהלה

מעט ועוד בעיר, כבר נמצאים ההידמקים

המדרש'!... בית אל יגיעו

דלתרבי ליד ונעמד המדרש מבית יצא אהרן

לרחוב התקרבו וכשההידמקים הכניסה,

את אהרן רבי הרים המדרש, בית עומד בו

רגׁשּו "לּמה עולם! של רבונו 'אוי, ואמר: ְָָָֽקולו

ריק" יהּגּו ּולאּמים א)...גֹוים ב, (תהלים ְְִִִֶֻ

מנהיגהוא של וסוסו הפסוק, את גמר לא עוד

עצומה, בבהלה להשתולל החל הכנופיה

נחת והמנהיג אנכית, בצורה רוכבו את והעיף

האספסוף שאר כל ועל במקום... ומת ראשו על

בם... נפשם עוד כל נסו והם ופחד, אימתה נפלה

ועתה השיחה5. ובהמשך סיפור, נביא

הרב הגאון סיפר אליו. נתייחס

שליט"א גרליץ מזמרדכי עמוד ח"ג עבדיך, (בסוד

המחבר), ברשות הועתק וז"ל:-

עולהשתי השבועות, ובחג בחנוכה פעמיםבשנה,

לזיטומיר, הסמוכה מעיירתו גד, ר' היה

הקדוש, הצדיק רבו, פני את ולהיראות לראות

ברוז'ין. ישראל, רבי

ולאחסיד מעודו, גד ר' היה מאודו, בכל אדוק

לא במועדו, רוז'ינה מלעלות בעדו, עצרו

אש ולא הגשמים, בימות רוחף וסער סוחף זרם

החמים. הקיץ בימות קופחת ושמש מתלקחת

אתשם, היה ממלא הקדוש, רבו במחיצת

שהנפש הקיום באמצעי רוחו אוצרות

קרבו אל שואב כשהוא להם, זקוקה היהודית

שמים, ויראת תורה אהבת של לחלוחית

חיות ונוסכת רגליו על אותו המעמידה

בנשמתו. דקדושה

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



  
    



ימיימי ואת הם, קודש - ברוז'ין שהותו

לנסיעתו עד אחריהם, הבאים המעשה

הקניינים אדני על הוא משתית הבאה,

שם. שרכש הנשגבים הרוחניים

מתבחנוכה החורףשבה חשף סיפורנו, רחש

ועולם. עם קבל גבורה עם ֳָזרוע
מועפות וסופותיו עז קורו היה. ביותר קשה

לא אשר שלגיו, היו כבדים ביותר אך ביעף,

תמימים. שבועות מרדת חדלו

שניסוהיתה הראשונה, הפעם גד, לר' לו, זו

לרוז'ין. הקבועה מנסיעתו להניאו הבית בני

החנוכה'?!'וכי לאחר תשלומים לנסיעתך אין

לשכנעו. זוגתו ניסתה -

בנסיעהבמזג'והלא כרוכה סכנתנפשותממש,

החרההחזיקאחריהחתנו. - שכזה'! אוירטרוף

עשויאבל בדעתו, הוא ותקיף איתן גד, ר'

אינן שבעולם רוחות וכל החלמיש, כצור

מוכן הוא הכל על ממקומו. להזיזו לו יכולות

לא רק לדחות, מוכן הוא הכל ואת לוותר,

בצילא לנשמתו שיש רוח קורת של ימים אותם

לפרנסה נוסע אינו אם שהרי דמהימנותא.

חס היא, עלולה חיותה, במקור ולכלכלה

שיש ובמקום לה. ורע מצטמקת להיות ושלום,

האויר. במזג מתחשבים אין כזה, סכנה חשש

והיתהיצא, הכל, אף על לדרך, גד ר' איפוא,

עד שקועה בעצלתים, נשרכת עגלתו

העגלה)יצוליה התיחוח,(מוטות השלג בערימות

הארץ. עין את המכסה

גדבאחד לר' לו היתה בדרך, אשר הכפרים

היהודי החוכר אצל קבועה, אכסניא

אחת בכל לילה, ללינת היה מתעכב בה המקומי,

היה נוהג כתיקונם, בימים רוז'ינה. מנסיעותיו

מוקדמת. בוקר בשעת המסע אל מעיירתו לצאת

הכפר, אותו אל היה מגיע המנחה תפילת לעת

סועד חנוכה, נר מדליק וערבית, מנחה בו מתפלל

שחרית תפילת לאחר בוקר. עד שם ולן ערבית פת

הצהרים אחר לשעות ועד בדרכו, היה ממשיך

הימים. כל היהמנהגו כזה חפצו. למחוז היה מגיע

לאיטהאולם, שהתנהלה העגלה לרגל הפעם,

הגיע לא בשלגים, המשובשות בדרכים

הכפרה גד אם(להכפר),ר' כי החוכר, בית אל

בידו שעלה לו, נעשה גדול נס בכלל, לילה. בחצות

שהשתררה העבותה באפילה הסוסים את ְֵַלנּוט
שהר הליל, הדרךברדת באותה נסע לא מעולם י

של צחור כשמעטה גם מה החשכה, רדת אחרי

העין. מן המסילה את מעלים שלג

לקוללמרות החוכר הקיץ המאוחרת, השעה

הפתחה וירד הדלת, על הנקישה

פנים בסבר הוותיק אורחו פני את להקביל

הדועכת האח מחדש הוסקה מהרה חיש יפות.

סעודת הוגשה השולחן ואל האורחים, שבחדר

להשיב בוודאי, תועיל, אשר ועריבה, חמה ערב

האורח. של הקפואים לאבריו החיים רוח את

עליואלא שומה עדיין הצלחת. עטעל איננו גד שר'

חנוכה נר ולהדליק ערבית תפילת להתפלל

של הפצרותיו הועילו בקושי לסעודה. יסב בטרם

בטרם אחת מהבילה תה כוס להגמיעו הבית, בעל

ולא לדבריו, שעה לא - לסעודה באשר אך תפילתו,

נר ולהדליק שסייםלהתפלל אחרי טעםמאומהעד

לו. המיוחד בחדרו חנוכה

עלושעה כאשר חלפה, כבר חצות אחרי אחת

וחושך יצועיהם, על ומארחו האורח

עוד גד ר' של בחדרו רק בבית. לשרור שבו ודממה

החנוכה,(נצנצו)הבליחו נרות של שלהבותיהם ִ

אך קודש, ברגש בהן היו נעוצות הּלאֹות ֵַועיניו
התשוש גופו על גברההּלאּות בנרות, מתבונן ֵַבעודו

עמוקה. בשינה שקע והוא הדרך, מתלאות

הופרהעוד ושוב השעה, מחצית חלפה לא

היה שלא עד הדלת. על בנקישות הדממה

  
    



שמונה ודלק נס ונעשה בלבד, אחד יו
...ימי

קבעוווווככככששששרררראאאאוווו והנפלאות הנסי כל את חז"ל
נרות, מדליקי שבו החנוכה, חג 5את

'על השבח את ומוסיפי ,של הלל ואומרי
...'הפורק ועל הנסי

נחזורווווללללפפפפנננניייי הנסי על בנוסח שנתבונ
אחורה... מעט

אהרןבצד רבי הגה"ק ישב מדרש הבית

על הגיב ולא בשרעפיו תפוס מקארלין

המנורה את לעקור כשניגשו אולם, המתרחש.

יש 'למי וצעק: אהרן רבי התעורר המגיד, של

הרבי'! של במנורה לנגוע החוצפה את

לומיד וסיפרו המגיד הרב אל החסידים רצו

אהרן. רבי דברי את

לאנשים:כששמע אמר דבריו, את המגיד

בני את יקח אחד כל מהר,

המדרש! לבית ויכנס משפחתו

בביתמאות הסתופפו וטף, נשים אנשים,

המגיד שרבו הבין אהרן ורבי המדרש.

ושלח נלחץ, והוא עליהם. להגין עליו הטיל

ולכל עליו, שירחם המגיד רבו אל שליח

הגזירה לביטול בפעולותיו לו יעזור הפחות

כך... על הגיב לא המגיד רבו אולם הרעה.

תפוסורבי המדרש בבית להסתובב המשיך אהרן

עּלאה... ּבנהירּו נהירין הקדושות ופניו ְְִִִִִָָבשרעפיו

אהרןפתאום רבי אל המתפללים אחד ניגש

'רבי! וצעק: והתרגשות, בבהלה

מעט ועוד בעיר, כבר נמצאים ההידמקים

המדרש'!... בית אל יגיעו

דלתרבי ליד ונעמד המדרש מבית יצא אהרן

לרחוב התקרבו וכשההידמקים הכניסה,

את אהרן רבי הרים המדרש, בית עומד בו

רגׁשּו "לּמה עולם! של רבונו 'אוי, ואמר: ְָָָֽקולו

ריק" יהּגּו ּולאּמים א)...גֹוים ב, (תהלים ְְִִִֶֻ

מנהיגהוא של וסוסו הפסוק, את גמר לא עוד

עצומה, בבהלה להשתולל החל הכנופיה

נחת והמנהיג אנכית, בצורה רוכבו את והעיף

האספסוף שאר כל ועל במקום... ומת ראשו על

בם... נפשם עוד כל נסו והם ופחד, אימתה נפלה

ועתה השיחה5. ובהמשך סיפור, נביא

הרב הגאון סיפר אליו. נתייחס

שליט"א גרליץ מזמרדכי עמוד ח"ג עבדיך, (בסוד

המחבר), ברשות הועתק וז"ל:-

עולהשתי השבועות, ובחג בחנוכה פעמיםבשנה,

לזיטומיר, הסמוכה מעיירתו גד, ר' היה

הקדוש, הצדיק רבו, פני את ולהיראות לראות

ברוז'ין. ישראל, רבי

ולאחסיד מעודו, גד ר' היה מאודו, בכל אדוק

לא במועדו, רוז'ינה מלעלות בעדו, עצרו

אש ולא הגשמים, בימות רוחף וסער סוחף זרם

החמים. הקיץ בימות קופחת ושמש מתלקחת

אתשם, היה ממלא הקדוש, רבו במחיצת

שהנפש הקיום באמצעי רוחו אוצרות

קרבו אל שואב כשהוא להם, זקוקה היהודית

שמים, ויראת תורה אהבת של לחלוחית

חיות ונוסכת רגליו על אותו המעמידה

בנשמתו. דקדושה

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



  
    



גד,נעץ ר' של בידיו הפתוח בספר עמו הלה

זוהר!' 'הא, והכריז:

מרובר' נפשו את ידע ולא כולו, המום היה גד

תדהמה.

- ושאל.'התכירני?' השודד המשיך

- ברתת.'לא!' גד ר' קבע

אתקולו.'איציק בהנמיכו לחשהשודד - אני' פפר

הואהחלכל גדהחלמפרכסכבעוית. ר' של גופו

ישב עליה כשהמיטה מושבו, מקום על רועד

מתעלף. היה ונופל רגע, עוד תחתיו. ונעה זעה

על השודדים ראש נפל הרגע, שבאותו אלא

עליו מרעיף והחל עוז, בכל אותו חיבק צוארו,

עיניו... משתי כנחלים שקילחו לוהטות, דמעות

מןאחרי השודדים ראש יצא קמעה, שהתעשת

מבין חדה שריקה ובהשמיעו החדר,

מסביבו. שלו החבלה מלאכי חבר כינסאת שפתיו,

הכריז. - 'פקודה'

מצפיםודהגד כשכולם דום, נעמד כולו

פיו. למוצא

'להשיב'להתיר פקד, האסורים', את מיד

על לעלות למקומו, השלל כל את

במהירות לסגת ו... הסוסים ועל העגלות

אחריכם!' אבוא אני הבזק!

תוךהפקודה מופלאה. צייתנות תוך בוצעה

זכר כמעט נותר לא קצר, זמן

במקום... שהתחולל למחזה

ראשמשקמה אותו החל לדממה, הסערה

לדבר. הלסטים

ברכת'ראשית לברך 'עליכם אמר, דבר',

חוט שכן ובמלכות בשם 'הגומל'

אלמלא המוות. ובין ביניכם הפריד בלבד שערה

מנוער, ורעי אחי גד, עם הפתאומית פגישתי

בחדרו שריצדו החנוכה נרות של ושלהבותיהם

לפליטה!' שורד מכם איש היה לא עיני, לנגד

כשודד,'שנית', עוד תראוני 'אל ואמר: המשיך

עמי וגמור מנוי ואילך, זה מרגע שכן

חבר אל עוד שב אינני מחצבתי! לצור לשוב

אחת ויהרגוני! הנה הם ישובו אף ולּו ְהשודדים,

תשובה!' בעל איפוא, בי, ראו אשנה! ולא דיברתי

שעברועתה, ההרפתקאות את לכם אספר

הלום: עד והביאוני עלי

ימיםמאושרים,הן אותם גד, לך, זכורים בוודאי

בבית בתורה ועמלנו בצוותא ישבנו בם

מכורתנו שבעיירת נפש(מולדתנו).המדרש ידידי

ורבא. דאביי בהויות וליל יומם עסקנו יחדו היינו,

הפרידו הנישואין רק בלימודנו... חיל וראינו

שולחן על סמוך להיות נקראתי כאשר בינינו,

הכפרים. באחד עשיר מוכסן היה אשר חותני,

סמוךגם חוקי. לחם התורה היתה בכפר,

שאזדקק מבלי גביר, של שולחנו על הייתי

בידי עתותי כל והיו לפרנסתי, אצבע לנקוף

מתוך תורה, לתלמוד להקדישם שאוכל כדי

מוחלטת. הדעת מנוחת

אשרברם, הרע, היצר של וגבורתו כחו ימלל מי

קלות בקלי אלא האדם על בא אינו

אך כך', עשה לו אומר 'היום - הדקות מן ובדקות

היום, רחק הולךלא לקטנות, לו שנשמע ואותו

שאומר 'עד - ולחמורות לגדולות אף לו ונשמע

עובדא: הוה ובדידי זרה!' עבודה ועבוד לך לו,

וצולליום בחדרי מסוגר יושב בעודי אחד,

מוליך ומפרק, מותיב - סוגיא בנבכי

- פנינים ומעלה אדירים במים צולל ומביא,

הדלת. על אשתי התדפקה

  
    



ולפתוח, לירד להקיץ, הבית מבני מי בידי סיפק

כשהן לחבטות, והפכו הנקישות התעצמו

החוץ... מן פרועות ובצעקות בקריאות מלוות

ודמםאימת הבית, בני כל על נפלה מוות

דוממים ניצבו כולם בעורקיהם. קפא

במסמרות רותקו או שותקו כמו עומדם, על

ידו את להרים ההין לא ואיש למקומותיהם,

מהרה עד אמנם, הדלת. אל ולגשת רגלו ואת

הובקעה כאשר בלעדיהם, המלאכה נתבצעה

של שלם וגדוד לרווחה, ונפרצה מבחוץ הדלת

פרא, בשאגות פנימה שעט מזויינים לסטים

רפאים... רוחות של כעדר

השודדיםבתוך הספיקו בודדים, לכבולרגעים

והחלו בחבלים, ביתו בני ואת החוכר את

חבית על עטו ראשונה, בבית. אשר בכל יד לפשוט

חדר שלפני באכסדרה שמצאו השרף היין

צמאונם, די שרוו לאחר והוריקוה. האורחים,

חפצי אוספתאת האחת, - פלוגות לשתי התחלקו

השניה, ואילו ליד, הבא מכל ומקבצת הבית

בשקים המלקוח ואת השלל את אורזת

ומכינהאותםלקראתהסעתםלהלן... ובארגזים,

ולבועל כמת חּור גד, ר' ישב בחדרו ִֵיצועו
מציאותו נעלמה מה, משום בחרדה. מתפוגג

יתר את שכבלו ובשעה השודדים, של מעיניהם

מציץ עתה, שהה. שבו החדר על פסחו הבית, בני

הוא רואה וכלֹות. רואות ועיניו החרכים, מן ְָהיה
ועל הבית בני של צוארם על מונחת חדה חרב

להימלט מנוס בית שום לפניו ואין שלו, צוארו

שלהם, כבתוך בבית עושים המשחיתים אליו.

עוד לחדר, ומחדר לארון מארון ובוזזים עוברים

כולם הם חגורים שלו. חדרו אל גם ויגיעו מעט

לשפוך גם בוודאי ומתכוננים ירכו, על חרבו איש

הם, עלולים פתע, חדרו אל ובבואם נקיים, דם

אתר. על להורגו וחס, חלילה

בכזומתוך לעשות מה כדת מהירה, מחשבה

הזוהר ספר את לידיו גד ר' נטל שעה,

פתחו ובמסעיו, בביתו תדיר, מלוהו שהיה

בדביקות מתוכו קורא והחל שנפתח, היכן

רוחו ומפקיד עצמו מוסר שהוא תוך עילאה,

שבשמים. אביו בידי ונשמתו

היכןהסתערה לרגע גד ר' ושכח בקרבו, רוחו

שרוי. הוא מצב ובאיזה נמצא הוא

אזנו קלטתו המדה, על יתר ומשהגביהאתקולו

דלת את לפרוץ מיהר והוא הלסטים, ראש של

עקרה שלא כמעט אשר אדירה, בבעיטה החדר

המזוזות. שתי ואת המשקוף את גם ממקומם

אתלשמע עצם דום, גד ר' נאלם החבטה,

ישראל', 'שמע ריחשו שפתיו עיניו,

באהבה, שמים דין עליו לקבל עצמו והכין

דומיה בחדר נשתררה הרבה, שלהפתעתו אלא

'דורשני'. שאמרה עמוקה

מאוייםפקח שודד לפניו וראה עיניו, את גד ר'

בכלי קדקודו ועד רגלו חמושמכף ביותר.

פרא, מגודל וזקנו ראשו שער מבעיתים, זין

המעוטרים מדיו, - כולם ועל ערבות, כחית

גבורה. ואותות סמלים במקום דם, בכתמי

רעם, ּכהלּום ונדהם מבולבל למולו, ניצב ֲַַַוהלה
גד,נועץ בר' בו, פעם - לסירוגין נוקבים מבטים

המבליחים החנוכה בנרות (המנצנצים).ופעם

הגסאחרי קולו הדהד לנצח, שדמו רגעים

החדר: בחלל השודד של

זיטומיר?''גד? - מפרבר

- מלפפתו'כן!' האימה בעוד גד, ר' השיב

מרפה. ואינה

של'הא?! קולו המשיך - היום?' חנוכה

בדממה. לנסר השודד

- באימה.'כן!' מפיו גד ר' פלט

השודד.'מה שאל - קורא?' אתה

החריש.ר' גד

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



  
    



גד,נעץ ר' של בידיו הפתוח בספר עמו הלה

זוהר!' 'הא, והכריז:

מרובר' נפשו את ידע ולא כולו, המום היה גד

תדהמה.

- ושאל.'התכירני?' השודד המשיך

- ברתת.'לא!' גד ר' קבע

אתקולו.'איציק בהנמיכו לחשהשודד - אני' פפר

הואהחלכל גדהחלמפרכסכבעוית. ר' של גופו

ישב עליה כשהמיטה מושבו, מקום על רועד

מתעלף. היה ונופל רגע, עוד תחתיו. ונעה זעה

על השודדים ראש נפל הרגע, שבאותו אלא

עליו מרעיף והחל עוז, בכל אותו חיבק צוארו,

עיניו... משתי כנחלים שקילחו לוהטות, דמעות

מןאחרי השודדים ראש יצא קמעה, שהתעשת

מבין חדה שריקה ובהשמיעו החדר,

מסביבו. שלו החבלה מלאכי חבר כינסאת שפתיו,

הכריז. - 'פקודה'

מצפיםודהגד כשכולם דום, נעמד כולו

פיו. למוצא

'להשיב'להתיר פקד, האסורים', את מיד

על לעלות למקומו, השלל כל את

במהירות לסגת ו... הסוסים ועל העגלות

אחריכם!' אבוא אני הבזק!

תוךהפקודה מופלאה. צייתנות תוך בוצעה

זכר כמעט נותר לא קצר, זמן

במקום... שהתחולל למחזה

ראשמשקמה אותו החל לדממה, הסערה

לדבר. הלסטים

ברכת'ראשית לברך 'עליכם אמר, דבר',

חוט שכן ובמלכות בשם 'הגומל'

אלמלא המוות. ובין ביניכם הפריד בלבד שערה

מנוער, ורעי אחי גד, עם הפתאומית פגישתי

בחדרו שריצדו החנוכה נרות של ושלהבותיהם

לפליטה!' שורד מכם איש היה לא עיני, לנגד

כשודד,'שנית', עוד תראוני 'אל ואמר: המשיך

עמי וגמור מנוי ואילך, זה מרגע שכן

חבר אל עוד שב אינני מחצבתי! לצור לשוב

אחת ויהרגוני! הנה הם ישובו אף ולּו ְהשודדים,

תשובה!' בעל איפוא, בי, ראו אשנה! ולא דיברתי

שעברועתה, ההרפתקאות את לכם אספר

הלום: עד והביאוני עלי

ימיםמאושרים,הן אותם גד, לך, זכורים בוודאי

בבית בתורה ועמלנו בצוותא ישבנו בם

מכורתנו שבעיירת נפש(מולדתנו).המדרש ידידי

ורבא. דאביי בהויות וליל יומם עסקנו יחדו היינו,

הפרידו הנישואין רק בלימודנו... חיל וראינו

שולחן על סמוך להיות נקראתי כאשר בינינו,

הכפרים. באחד עשיר מוכסן היה אשר חותני,

סמוךגם חוקי. לחם התורה היתה בכפר,

שאזדקק מבלי גביר, של שולחנו על הייתי

בידי עתותי כל והיו לפרנסתי, אצבע לנקוף

מתוך תורה, לתלמוד להקדישם שאוכל כדי

מוחלטת. הדעת מנוחת

אשרברם, הרע, היצר של וגבורתו כחו ימלל מי

קלות בקלי אלא האדם על בא אינו

אך כך', עשה לו אומר 'היום - הדקות מן ובדקות

היום, רחק הולךלא לקטנות, לו שנשמע ואותו

שאומר 'עד - ולחמורות לגדולות אף לו ונשמע

עובדא: הוה ובדידי זרה!' עבודה ועבוד לך לו,

וצולליום בחדרי מסוגר יושב בעודי אחד,

מוליך ומפרק, מותיב - סוגיא בנבכי

- פנינים ומעלה אדירים במים צולל ומביא,

הדלת. על אשתי התדפקה

ז

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



  
    



ייייוווו קקקקרררר עעעעללללייייייייתתתת

תמ"חבבבבששששננננתתתת אלפי לבריאת(2448)ב'
,ממצרי ישראל ע יצאו העול

תפ"ח אלפי ב' בשנת שנה 40 (2488)וכעבור

אלקי ה' אר אר" הקדושה. לאר נכנסו
מרית  אלקי ה' עיני מיד את ר

נה" אחרית ועד יב).הנה יא, דברי) 

עאאאאררררבבבבעעעע חיו שנה ושמוני מאות
ואז ישראל, באר (כעבורישראל

שנה) החלה480 תתקכ"ח אלפי ב' בשנת
.הראשו המקדש בית בניית

אלפיווווככככעעעעבבבבוווורררר ג' בשנת שנה, 410
העול,(3378)של"ח לבריאת

יצאו ישראל וע מקדש, בית חרב
ומרה... קשה לגלות

בגלות,ששששבבבבעעעעיייי ישראל ע היו שנה
שנה),ואז 70 ג'(כעבור בשנת

השני. המקדש בית נבנה ת"ח, 6אלפי

עלווווההההננננהההה,,,, ישבו ישראל שע הג
עמד המקדש ובית ,אדמת
לה היתה לא עדיי מכונו, על

על רעה אלינו תאונה שלא כדי להם, לעזור

לרשות. שמי את מסירתם ידי

השודדיםמה ראש התייפח אדבר, ומה אומר

לא עוד ומאז - יצאתי אכן, סיפורו, באמצע

פ שנעשיתי אחרי בפועלחזרתי! שותף אחת עם

תחתיות, בשאול לשקוע התחלתי שוד, למעשה

עד ירידה, אחר וירידה שקיעה אחר שקיעה

והצטרפתי משפחתי ואת ביתי את שנטשתי

אף הימים, ברבות הלסטים. לכנופיית כחבר

ובתור - ולמנהיג למושל עליהם (ובזמן)נעשיתי

בביתכם. הלילה אותי מצאתם שכזה

אתעתה, שראיתי ברגע סיפורו, סייםהאישאת

אשר מנוער, נפשי ידיד גד, של פניו קלסתר

על הכרתיו והיראה, התורה ברכי על גדלנו יחדיו

חבוי שהיה הטהור, הניצוץ בי נתעורר ומיד אתר,

מהלומת כמין חשתי נשמתי. בעמקי כבוי וכמעט

את ומפצחת קדקודי על נוחתת אדירה, גרזן

צצו ברגע, בו עלי. שחפפה הנוראה החטא קליפת

של הקדושות שלהבותיהם פני, עבר אל והאירו

- בהם הטמונה במשמעות נזכרתי החנוכה. נרות

להגיע הטומאה מיד נבצר אשר הטהור, השמן פך

ניצוץ אותו אל הם רומזים כי והבנתי, - אליו

הטומאה יד שתוכל מבלי בטהרתו, בקרבי שנותר

במ"ט שקעתי שכבר אחרי גם אליו, לקרוב

בין כאן! אני נשאר כי בבירור, ידעתי מיד שעריה.

לעולם!... עמם עוד אשוב לא מת! ובין חי

קומתומשסיים מלוא האיש נפל סיפורו, את

שנמשכה נוראה בבכיה וגעה ארצה,

הבוקר... אור עד

מיהפעם אי בגפו. לרוז'ין גד ר' הגיע לא

חזר כשחזר, במסעו. אליו התלוה

שם... נותר הלה לבדו.

כתב הדורות6. של"ח),בסדר אלפים ג' (שנת

לירידה רל"ח תמ"ח(למצרים),וז"ל:

ת"ח להריסה, של"ח לכניסה, תפ"ח לפקידה,

השני. המקדש בית לבנין

  
    



בתורה','אכן, עוסק שאתה לך וטוב אשריך

ריוח לך זימנו השמים מן 'שכן, אמרה,

ממון!' של הגון

שמא,תהיתי לי? למה זה ממון ריוחשל ושאלתי:

אני שצריך הרגל, את אביך פשט חלילה,

ממון?! רוחי אחר לרדוף ולצאת תלמודי את ְִֵלזנוח

עלחס כזאת עלתה איך - היא השיבה - ושלום

ונזכרתי מעשה שראיתי אלא דעתך?!

למרזחו ערלים של סיעה הגיעה עתה, זה הלכה!

סכום הרויחו כי נשמע, דבריהם ומתוך אבי, של

בורים עקא, דא אך בעסקיהם. ממון של גדול

ורגליהם ידיהם מוצאים ואינם המה, ֲִֹּבערים
לחלק כיצד יודעים הם אין החלוקה. בדיני

אמרתי הילכך, כחלק! חלק הממון את ביניהם

בחכמה, אלקים לך וחלק הואיל לנפשי, אני

את ולהתיר מבוכתם את להם לפתור אתה ויכול

לשעה אליהם תצא לא למה - יד כלאחר סבכם

יפה?! בעין מושלם שכרך לך יתנו והם קלה,

און.שקלתי כל בו מצאתי ולא בלבי, הדבר את

הגמרא, את סגרתי איפוא, קמתי,

בידי אכן עלה קלה שעה תוך עצתה. אחר והלכתי

על רובשמחה מתוך והם, - ביניהם ולפשר לפסוק

פתחו פתוח ידענותי, על והערצה בעייתם פתרון

להפליא. עד הגון תשלום לי והעניקו ידם את

לפיבאמת, מכן, לאחר נוקפני לבי היה

כי לחשוד, למדתי דבריהם שמתוך

כי הממון, את הרויחו כשרים בעסקים לא

מה לנפשי: אמרתי אבל רמיה. בדרכי אם

ולהם?! לי מה וכי לי?! איכפת

ובשורהכעבור אשתי, הגיעה מספר, שבועות

הערלים!... שוב, מתקוטטים הם בפיה: טובה

אחרינמתי הולכת נפשי שאין תדעי, לה:

שמא נוקפני, ולבי היות הללו, הרווחים

אמורים! הדברים מפוקפק ממקור בממון

בטלןגערה שבעולם! שוטה ואמרה: בי

נשארת! וכזה - באת המדרש מבית

אינך והלא בעסקיהם, עמם אתה שותף וכי

מעניינך מה - ביניהם ומפשר בורר אלא

הממון?! של מקורו איפוא

נעשואחרי הזאת, בפעם גם לה שהסכמתי

אצלי, קבועים 'לקוחות' ההם הערלים

שאחלק כדי בפעם כפעם מעצמם מגיעים והיו

כבר ידעתי לימים, הרווחים. את ביניהם

אמורים, הדברים ושוד ביזה בשלל כי בבירור,

נפש בשויון והמשכתי עוד, נקפני לא לבי אך

כמה ולמדו, צאו וכפוסק! כבורר להם לשמש

שאמרו לברכה, זכרונם חכמינו דברי נאמנים

פו:): -(יומא בה ושנה עבירה אדם שעבר 'כיון

כהיתר!'... לו נעשית - לו הותרה

כשותףכך להם ונעשיתי שנים, מספר חלפו

עמם השתתפתי לא אמנם, ממש.

גזילותיהם מכל ידעתי אבל בפועל, במעשיהם

מסתוריהם. בכל ושלטתי

מןבאישון אחד אצלי הופיע אחד, ליל

כי וסיפר, ומבוהל, מפוחד החבורה,

שנסע פריץ באיזה חבורתם נתקלה עתה זה

לרוע אך הסמוך, היער במעבה במרכבתו

ולהכניעו, עליו לגבור מצליחים אינם מזלם,

דחופה. לתגבורת הם וזקוקים

אליונחרדתי וקראתי נשמתי, עמקי עד

הינכם למה וכי צעקה: בקול

במעשיכם?! לשותף שאעשה ממני, מצפים

נמסורהשיב נתפס, שאם לך, דע הלה: לי

לא הן המנין! מן כחבר שמך את

במנעמינו, ותנעם בלחמנו תלחם כי יתכן,

מנגד! לנו תעמוד צרה בשעת ואילו

ומידאדהכי לשיחה, אשתי האזינה והכי

שאצא לבי על לדבר היא אף נרתמה

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



  
    



ייייוווו קקקקרררר עעעעללללייייייייתתתת

תמ"חבבבבששששננננתתתת אלפי לבריאת(2448)ב'
,ממצרי ישראל ע יצאו העול

תפ"ח אלפי ב' בשנת שנה 40 (2488)וכעבור

אלקי ה' אר אר" הקדושה. לאר נכנסו
מרית  אלקי ה' עיני מיד את ר

נה" אחרית ועד יב).הנה יא, דברי) 

עאאאאררררבבבבעעעע חיו שנה ושמוני מאות
ואז ישראל, באר (כעבורישראל

שנה) החלה480 תתקכ"ח אלפי ב' בשנת
.הראשו המקדש בית בניית

אלפיווווככככעעעעבבבבוווורררר ג' בשנת שנה, 410
העול,(3378)של"ח לבריאת

יצאו ישראל וע מקדש, בית חרב
ומרה... קשה לגלות

בגלות,ששששבבבבעעעעיייי ישראל ע היו שנה
שנה),ואז 70 ג'(כעבור בשנת

השני. המקדש בית נבנה ת"ח, 6אלפי

עלווווההההננננהההה,,,, ישבו ישראל שע הג
עמד המקדש ובית ,אדמת
לה היתה לא עדיי מכונו, על

על רעה אלינו תאונה שלא כדי להם, לעזור

לרשות. שמי את מסירתם ידי

השודדיםמה ראש התייפח אדבר, ומה אומר

לא עוד ומאז - יצאתי אכן, סיפורו, באמצע

פ שנעשיתי אחרי בפועלחזרתי! שותף אחת עם

תחתיות, בשאול לשקוע התחלתי שוד, למעשה

עד ירידה, אחר וירידה שקיעה אחר שקיעה

והצטרפתי משפחתי ואת ביתי את שנטשתי

אף הימים, ברבות הלסטים. לכנופיית כחבר

ובתור - ולמנהיג למושל עליהם (ובזמן)נעשיתי

בביתכם. הלילה אותי מצאתם שכזה

אתעתה, שראיתי ברגע סיפורו, סייםהאישאת

אשר מנוער, נפשי ידיד גד, של פניו קלסתר

על הכרתיו והיראה, התורה ברכי על גדלנו יחדיו

חבוי שהיה הטהור, הניצוץ בי נתעורר ומיד אתר,

מהלומת כמין חשתי נשמתי. בעמקי כבוי וכמעט

את ומפצחת קדקודי על נוחתת אדירה, גרזן

צצו ברגע, בו עלי. שחפפה הנוראה החטא קליפת

של הקדושות שלהבותיהם פני, עבר אל והאירו

- בהם הטמונה במשמעות נזכרתי החנוכה. נרות

להגיע הטומאה מיד נבצר אשר הטהור, השמן פך

ניצוץ אותו אל הם רומזים כי והבנתי, - אליו

הטומאה יד שתוכל מבלי בטהרתו, בקרבי שנותר

במ"ט שקעתי שכבר אחרי גם אליו, לקרוב

בין כאן! אני נשאר כי בבירור, ידעתי מיד שעריה.

לעולם!... עמם עוד אשוב לא מת! ובין חי

קומתומשסיים מלוא האיש נפל סיפורו, את

שנמשכה נוראה בבכיה וגעה ארצה,

הבוקר... אור עד

מיהפעם אי בגפו. לרוז'ין גד ר' הגיע לא

חזר כשחזר, במסעו. אליו התלוה

שם... נותר הלה לבדו.

כתב הדורות6. של"ח),בסדר אלפים ג' (שנת

לירידה רל"ח תמ"ח(למצרים),וז"ל:

ת"ח להריסה, של"ח לכניסה, תפ"ח לפקידה,

השני. המקדש בית לבנין

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



  
    



הפקירות ,לגו הסגידה התגברה
ורצוי, חיובי לדבר היו יצרי ופריקת

מאוד... עד הידרדר האנושי והמוסר

תקפ"הווווככככעעעעבבבבוווורררר אלפי ג' בשנת שנה, 143
לפה"ס), 175)לשלטו עלה

ראה אפיפנס אנטיוכוס אפיפנס. אנטיוכוס
היוונית לתרבות כאפוטרופוס עצמו את
להקמת כספי רחבה ביד חילק הוא
הלכה וכ .יו בערי ופסלי מבני
הארצות... בי היוונית התרבות והתפשטה

יקבלוששששאאאאייייפפפפתתתתוווו היהודי שג היתה
בשלב אול זו, תרבות עליה
בכח זאת לעשות ניסה לא הוא ראשו
באר הקי הוא עקיפות. בדרכי אלא
וכמו תרבות, ומרכזי אצטדיוני ישראל
...ע וריקודי חנגות שירה, ערבי ארג כ

דדדדעעעעתתתתוווואאאאממממננננ קקקקלללליייי ייייההההוווודדדדיייי ננננממממצצצצאאאאוווו
ווווההההחחחחללללוווו זזזזווווההההממממאאאא,,,, בבבבאאאאוווותתתתהההה ששששננננדדדדבבבבקקקקוווו
וווואאאאטטטט ההההייייווווווווננננייייתתתת,,,, ההההתתתתררררבבבבוווותתתת אאאאחחחחרררריייי ללללההההייייממממשששש
ללללתתתתוווו חחחחדדדדררררהההה ההההייייאאאא  ננננחחחחשששש ששששלללל ככככאאאאררררסססס  אאאאטטטט
ווווההההממממצצצצוווווווותתתת.... ההההתתתתווווררררהההה אאאאתתתת זזזזננננחחחחוווו ווווהההה ,,,,ננננששששממממתתתת

''''ממממתתתתיייינננניייי'.'.'.'.וווובבבבדדדדבבבברררר ננננקקקקרררראאאאוווו הההה ההההייייממממיייי יייי

יהודיאאאאננננטטטטייייווווככככווווסססס בכל שמח אפיפנס
העלה הוא 'לצוד'. שהצליח
אות ומינה ,ניתיה של מעמד את
,שרי ,מושלי כמו: חשובות, למשרות

...ושוטרי שופטי

'כיבושווווייייששששבבבב מבצע להשלמת והמתי
.היהודי כל של המוחות'

,,,,נשארואאאאוווולללל יהודי המוני לו, הל לא זה
!ואר שמי עושה אלקי לה' נאמני

וווובבבבששששננננתתתת לסגניו קרא תרט"ז, אלפי ג'
ואמר ופוליפוס, ברגיס ניקנור,
לא בחיי, שניהלתי המערכות בכל :לה
בעל כזה, עור קשה בע נתקלתי

כזאת! נפש מסירות

ישראלאאאאנננניייי לאר לצאת מכ מבקש
בכח! יו תרבות את בה ולהשליט

ישראלההההצצצצבבבבאאאא לאר הגיע האדיר היווני
היהודי חיסול. במבצעי והחל
ואת ברית את להפר הסכימו שלא
...ומרי קשי בעינויי נהרגו תורת

למדבריותררררבבבביייי ברחו מהיהודי
ובמערות, בנקיקי והתחבאו
.העול אדו את לעבוד המשיכו ש וג

הואוווואאאאזזזז המקדש שבית היווני הבינו
ולכ ,ליהודי ועוז כח הנות

לחללו... החליטו

תרכ"א,בבבבככככ""""הההה אלפי ג' שנת בכסליו,
עשרה ושלש המאתי השנה
היווני נכנסו המקדש, בית לבני

המקדש... לבית

כברוווועעעעלללל סיפרנו היווני של המר סופ
...הקוד בקטע

נכנסוההההממממללללחחחחממממהההה והחשמונאי הסתיימה
אותו טיהרו המקדש, לבית

  
    



פרס מל וכורש מדינית, עצמאות
.עליה שלט

אוראאאאוווותתתת מלאי שני היו שני
לאחר ,סו סו ורוחניות...
ה ותלאות, צער של ארוכות שני

הנחלה... ואל המנוחה אל הגיעו

רוטנברגווווזזזזהההה שלמה רבי הגאו לשו
עמודזיע"א ח"ב ,עול ע (תולדות

והביתלה): אדמתו, על ישראל וישב
.לירושלי הכבוד ויחזור תילו. על השני
כבר והולכת, משתכחת שהיתה זו ותורה
ויסדה. וחזר מבבל הסופר עזרא עלה
על הגדולה כנסת אנשי ויעמדו

העטרה ויחזירו ,הקב"ה)משמרת (של

עעעעזזזזרררראאאאליושנה. ההההייייוווו וווועעעעצצצצווווממממיייי גגגגדדדדוווולללליייי ככככיייי
ווווממממהההה חחחחככככממממיייי ווווממממהההה ממממבבבבבבבבלללל,,,, ששששעעעעללללוווו ווווססססייייעעעעתתתתוווו

ההההקקקקוווודדדדשששש!!!! ררררווווחחחח בבבבעעעעלללליייי ווווממממהההה והיתהננננבבבבייייאאאאיייי
בשוב לישראל עומדת זו הגדולה כנסת

הגולה. 7מ

הפחהווווייייחחחחזזזזוווורררר חכליה ב (המושל)נחמיה

40ה ובשנה .ש וימת בבלה,
הסופר עזרא מת השני המקדש בית לבני

בירושלי אשר תמ"ח),הישיש אלפי (ג'

אנשי של רוב ג מישראל. נבואה ופסקה
.עולמ לבית נפטרו כבר הגדולה כנסת
גדולה כנסיה של עבודתה שהושלמה וכיו

ישראל בני ויטו  עול לדורות אשר זו
המשנה... בעלי חכמינו דברי לשמוע אוז

ביתששששללללששששיייי עמד בלבד שני וארבע
וכבר בשלותו, השני המקדש

הצרות... שוב החלו

תמ"בבבבבששששננננתתתת אלפי לבריאת(3442)ג'
יו מלכות החלה ,העול

!העול על להשתלט

הואצצצצבבבבאאאא היווני. הצבא היה נפש עז
ובכל מדינה, אחר מדינה כבש
התרבות את השליט הגיע שאליו מקו
הכבושות בארצות האזרחי היוונית.

.יו דת את עצמ על לקבל חוייבו

היווניההההייייתתתתהההה קורצת. תרבות דוקא זו
כ ולש ,הגו בפיתוח דגלו
שבני כדי וגימנסיות, אצטדיוני הקימו
גופניי בתרגילי יתאמנו הנוער
ה ,לכ בנוס .השרירי את המחזקי
העיוני... המחקר ואת השירה את העריצו

מדעיות,בבבבההההששששפפפפעעעעתתתתהההה חקירות ערכו
טכניות, המצאות המציאו

ועוד. ,שוני אומנות ענפי אאאאווווללללפיתחו
עעעעלללל בבבבצצצצלללל ההההוווועעעעממממדדדדוווו אאאאללללוווו חחחחייייוווובבבבייייוווותתתת ההההששששפפפפעעעעוווותתתת

ששששללללהההה,,,, ההההששששללללייייללללייייוווותתתת ההההההההששששפפפפעעעעוווותתתת ידייייידדדדיייי על
שאת ביתר התעורר היוונית התרבות
התאוות, רס הותר ,האלילי פולח

אנשי הנביאים7. היו הגדולה כנסת

תחילת בסביבות שחיו והחכמים

רבות תקנות תיקנו והם שני, בית תקופת

התורה. לשמירת רבים וסייגים

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



  
    



הפקירות ,לגו הסגידה התגברה
ורצוי, חיובי לדבר היו יצרי ופריקת

מאוד... עד הידרדר האנושי והמוסר

תקפ"הווווככככעעעעבבבבוווורררר אלפי ג' בשנת שנה, 143
לפה"ס), 175)לשלטו עלה

ראה אפיפנס אנטיוכוס אפיפנס. אנטיוכוס
היוונית לתרבות כאפוטרופוס עצמו את
להקמת כספי רחבה ביד חילק הוא
הלכה וכ .יו בערי ופסלי מבני
הארצות... בי היוונית התרבות והתפשטה

יקבלוששששאאאאייייפפפפתתתתוווו היהודי שג היתה
בשלב אול זו, תרבות עליה
בכח זאת לעשות ניסה לא הוא ראשו
באר הקי הוא עקיפות. בדרכי אלא
וכמו תרבות, ומרכזי אצטדיוני ישראל
...ע וריקודי חנגות שירה, ערבי ארג כ

דדדדעעעעתתתתוווואאאאממממננננ קקקקלללליייי ייייההההוווודדדדיייי ננננממממצצצצאאאאוווו
ווווההההחחחחללללוווו זזזזווווההההממממאאאא,,,, בבבבאאאאוווותתתתהההה ששששננננדדדדבבבבקקקקוווו
וווואאאאטטטט ההההייייווווווווננננייייתתתת,,,, ההההתתתתררררבבבבוווותתתת אאאאחחחחרררריייי ללללההההייייממממשששש
ללללתתתתוווו חחחחדדדדררררהההה ההההייייאאאא  ננננחחחחשששש ששששלללל ככככאאאאררררסססס  אאאאטטטט
ווווההההממממצצצצוווווווותתתת.... ההההתתתתווווררררהההה אאאאתתתת זזזזננננחחחחוווו ווווהההה ,,,,ננננששששממממתתתת

''''ממממתתתתיייינננניייי'.'.'.'.וווובבבבדדדדבבבברררר ננננקקקקרררראאאאוווו הההה ההההייייממממיייי יייי

יהודיאאאאננננטטטטייייווווככככווווסססס בכל שמח אפיפנס
העלה הוא 'לצוד'. שהצליח
אות ומינה ,ניתיה של מעמד את
,שרי ,מושלי כמו: חשובות, למשרות

...ושוטרי שופטי

'כיבושווווייייששששבבבב מבצע להשלמת והמתי
.היהודי כל של המוחות'

,,,,נשארואאאאוווולללל יהודי המוני לו, הל לא זה
!ואר שמי עושה אלקי לה' נאמני

וווובבבבששששננננתתתת לסגניו קרא תרט"ז, אלפי ג'
ואמר ופוליפוס, ברגיס ניקנור,
לא בחיי, שניהלתי המערכות בכל :לה
בעל כזה, עור קשה בע נתקלתי

כזאת! נפש מסירות

ישראלאאאאנננניייי לאר לצאת מכ מבקש
בכח! יו תרבות את בה ולהשליט

ישראלההההצצצצבבבבאאאא לאר הגיע האדיר היווני
היהודי חיסול. במבצעי והחל
ואת ברית את להפר הסכימו שלא
...ומרי קשי בעינויי נהרגו תורת

למדבריותררררבבבביייי ברחו מהיהודי
ובמערות, בנקיקי והתחבאו
.העול אדו את לעבוד המשיכו ש וג

הואוווואאאאזזזז המקדש שבית היווני הבינו
ולכ ,ליהודי ועוז כח הנות

לחללו... החליטו

תרכ"א,בבבבככככ""""הההה אלפי ג' שנת בכסליו,
עשרה ושלש המאתי השנה
היווני נכנסו המקדש, בית לבני

המקדש... לבית

כברוווועעעעלללל סיפרנו היווני של המר סופ
...הקוד בקטע

נכנסוההההממממללללחחחחממממהההה והחשמונאי הסתיימה
אותו טיהרו המקדש, לבית

ז

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



  
    



אר "את אמר: ומיד התקשה, לא
לפרעה" היד עה בראשיתהאלקי) 

כה) ישמא, כי פרעה, ל דע 
רק לא אשר ומנהיג, בורא לעול

'עה'(בעבר)'עשה' עוד א כי
והוא(בהווה) ובמעל מה ושולט

ידי ויחזק כושלות ברכי יאמ
וימסור ומרומ משפיל הוא רפות,
ביד ורבי חלשי ביד גבורי

...מעטי

הואיייישששש אשר באר שופטי אלקי
כל את יצר והוא והמנהיג הבורא
ובידו חוקיה חקק והוא וברואיה הטבע

כרצונו... האלו החוקי את לשנות

תולדותווווההההממממששששיייי וג ואמר: יוס
הוציא הוא כי יעידו, חיי
אביו ירי ומאשפות אסיר ממסגר

ינחילהו... כבוד 9וכסא

הנסי...וווועעעעתתתתהההה על לנוסח נעבור

יוסף האמונה9. דיבורי בכח הצליח הצדיק

של האפילה נפשם את להאיר שלו

בנפשם שהאיר האור ידי ועל וחרטומיו. פרעה

מהם רגעים)התבטל הגשמיות(באותם כל

של העצומה מעלתו את השיגו והם שלהם,

ולכן תורה, ולומד בכולל היום כל היושב אברך

המושל! אתה מעתה ואמרו: אליו התבטלו הם

וּיקראּו"וּירּכב לֹו אׁשר הּמׁשנה ּבמרּכבת אתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ

יריםאיׁשאת לא ּובלעדי ...אבר ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלפניו

מצרים" ּבכל-ארץ רגלֹו ואת מג).ידֹו מא, (בראשית ְְְְִִֶֶֶַָָָ

שנהוהכח כל מתגלה האמונה הארת של הזה

אמר וכך הקדושים. חנוכה בימי ושנה

אברג'ל מיכאל יורם רבינו עט"ר מארי אבא

ג),זיע"א מאמר - חנוכה מועדים, - נועם וז"ל:(אמרי

בגמרארבותינו כא:)הקדושים אומרים,(שבת

'עד הוא חנוכה נרות הדלקת שזמן

שתכלה עד כלומר, דתרמודאי', ריגלא דכליא

התרמודיים. של רגלם השוק מן

אומהומפרש שהתרמודייםהםבני שם, רש"י

היתה ודרכם 'תרמוד', ששמה אחת

אותםלאנשיםבשוק ולמכור ללקטעציםדקים

אור. בבתיהם שיהיה כדי אש הבערת לצורך

בני שהולכים עד בשוק מתעכבים היו הם ולכן

בבתיהם ומבעירים משחשכה לבתיהם השוק

מהם. וקונים יוצאים לעצים וכשצריכים אור,

כדיומכיון היא חנוכה נרות הדלקת שמטרת

אותם להדליק צריך לכן הנס, את לפרסם

לאחר אך אותם, שיראו אנשים שישנם בזמן

לאשהתרמו כבר השוק, את עוזבים הללו דיים

ההדלקה. של זמנה נגמר אז ולכן אנשים, נותרים

הרביאולם מבאר הפשט, לדרך בנוסף

זיע"א מנחםמליובאוויטש (תורת

,(110 עמוד הואתשמ"ח-ב ש'תרמוד' הרמז, דרך על

לנו לרמוז הקדושים רבותינו ורצו מרד. מלשון

החנוכה בנרות שמאיר העצום באור כח שיש

ביותר הרחוקים של לבם את אפילו להאיר

על ועוברים בבורא שמורדים אלו - ה' מדרך

תשובה הרהור ולהכניס - ובמרד במזיד רצונו

השוק מן המורדים של רגלם שתכלה עד בלבם,

שלימה. בתשובה כולם וישובו

אולכן הבית בפתח החנוכה נרות את מדליקים

בתוך ולא הרבים, לרשות הפונים בחלון

חנוכה של עניינו שכל כיון היחיד, ברשות הבית

  
    



נרות. ההההקקקקדדדדווווששששייייוהדליקו חחחחככככממממייייננננוווו ללללננננוווו 8ווווגגגגייייללללוווו

חחחחזזזזררררוווו ננננייייתתתתייייהההה ששששככככלללל ננננפפפפללללאאאא:::: גגגגייייללללוווויייי
ששששללללייייממממהההה!...!...!...!... בבבבתתתתששששוווובבבבהההה

'על(בכלליות)שנתבונווווללללפפפפנננניייי בנוסח
לפרשת רגע נעבור ,'הנסי

השבוע...

ההההההההגגגגייייוווו ממממעעעעלללל חחחחללללווווממממוווותתתת

חלומותיופפפפררררששששתתתתננננוווו בסיפור מתחילה
.מצרי מל פרעה של

שמנותבבבבחחחחללללוווו פרות שבע :הראשו
ולפתע היאור, שפת על עומדות
אוכלות וה רזות, פרות שבע מופיעות

השמנות... את

שמנותבבבבחחחחללללוווו שיבולי שבע השני:
ולפתע אחד, בקנה צומחות
רזות, שיבולי שבע אחריה צומחות

השמנות.. את אוכלות וה

רועדפפפפררררעעעעהההה גופו משנתו... מתעורר
מחרדה, פעורות עיניו מאימה,

קרה... בזיעה שטו וגופו

וקרא""""ווווייייההההיייי ולח ,חר עו בקר 
ואת ,מצרי לחרטי את
,חלמ את לה רעה ויסר לחכמיה,

לפרעה" תא תר ח)...ואי מא, (בראשית 

ביוס...וווואאאאזזזז,,,, נזכרו

שבעייייווווסססס תחלנה מעתה ופותר: מגיע
,בעול גדול שובע של שני

מצמית...ואחריה רעב של שני שבע יהיו
...מזו לאגור מעתה להתחיל כדאי ,ולכ

זיע"אווווההההקקקקששששהההה קליי צבי זאב רבי הגאו
נחלה ע חכמה עמודבספרו (ח"א

שומח): הצליח לא מדוע ,להבי וצרי
?החלו את לפרעה לפתור 'ואש חרטו'

יכלוווווההההששששייייבבבב:::: לא וחכמיה מצרי חרטומי
נתחנכו ה כי ,החלו את לפתור
א מתנהג שהעול מוטעית, בהשקפה
של חלומו ואילו הטבע, חוקי פי על ורק
לפי כי הטבע, חוקי כל נגד היה פרעה
והדקות החלש, את מנצח הגבור הטבע
של שחלומו ולפי הבריאות, לפני נופלות
את אכל החלש ,ההיפ את הראה פרעה

להבינו. החרטומי יכלו לא החזק...

ביותראאאאוווולללל הגדולה בזכות שזכה יוס
,'מאמי ב מאמי' יהודי', 'להיות

כך ונביאכמהמהם:8. האחרונים. רבותינו כתבו

אמתכך השפת תרמ"ב),כתב שנת וכך(חנוכה

זיע"א מצאנז חיים השפע (רעואכתב

תשמ"ג), תולדות פרשת הגה"קדרעוין כתב וכן

שליט"א שטרנבוך משה והנהגותרבי (תשובות

תקלט). עמוד מועדים

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



  
    



אר "את אמר: ומיד התקשה, לא
לפרעה" היד עה בראשיתהאלקי) 

כה) ישמא, כי פרעה, ל דע 
רק לא אשר ומנהיג, בורא לעול

'עה'(בעבר)'עשה' עוד א כי
והוא(בהווה) ובמעל מה ושולט

ידי ויחזק כושלות ברכי יאמ
וימסור ומרומ משפיל הוא רפות,
ביד ורבי חלשי ביד גבורי

...מעטי

הואיייישששש אשר באר שופטי אלקי
כל את יצר והוא והמנהיג הבורא
ובידו חוקיה חקק והוא וברואיה הטבע

כרצונו... האלו החוקי את לשנות

תולדותווווההההממממששששיייי וג ואמר: יוס
הוציא הוא כי יעידו, חיי
אביו ירי ומאשפות אסיר ממסגר

ינחילהו... כבוד 9וכסא

הנסי...וווועעעעתתתתהההה על לנוסח נעבור

יוסף האמונה9. דיבורי בכח הצליח הצדיק

של האפילה נפשם את להאיר שלו

בנפשם שהאיר האור ידי ועל וחרטומיו. פרעה

מהם רגעים)התבטל הגשמיות(באותם כל

של העצומה מעלתו את השיגו והם שלהם,

ולכן תורה, ולומד בכולל היום כל היושב אברך

המושל! אתה מעתה ואמרו: אליו התבטלו הם

וּיקראּו"וּירּכב לֹו אׁשר הּמׁשנה ּבמרּכבת אתֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ

יריםאיׁשאת לא ּובלעדי ...אבר ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלפניו

מצרים" ּבכל-ארץ רגלֹו ואת מג).ידֹו מא, (בראשית ְְְְִִֶֶֶַָָָ

שנהוהכח כל מתגלה האמונה הארת של הזה

אמר וכך הקדושים. חנוכה בימי ושנה

אברג'ל מיכאל יורם רבינו עט"ר מארי אבא

ג),זיע"א מאמר - חנוכה מועדים, - נועם וז"ל:(אמרי

בגמרארבותינו כא:)הקדושים אומרים,(שבת

'עד הוא חנוכה נרות הדלקת שזמן

שתכלה עד כלומר, דתרמודאי', ריגלא דכליא

התרמודיים. של רגלם השוק מן

אומהומפרש שהתרמודייםהםבני שם, רש"י

היתה ודרכם 'תרמוד', ששמה אחת

אותםלאנשיםבשוק ולמכור ללקטעציםדקים

אור. בבתיהם שיהיה כדי אש הבערת לצורך

בני שהולכים עד בשוק מתעכבים היו הם ולכן

בבתיהם ומבעירים משחשכה לבתיהם השוק

מהם. וקונים יוצאים לעצים וכשצריכים אור,

כדיומכיון היא חנוכה נרות הדלקת שמטרת

אותם להדליק צריך לכן הנס, את לפרסם

לאחר אך אותם, שיראו אנשים שישנם בזמן

לאשהתרמו כבר השוק, את עוזבים הללו דיים

ההדלקה. של זמנה נגמר אז ולכן אנשים, נותרים

הרביאולם מבאר הפשט, לדרך בנוסף

זיע"א מנחםמליובאוויטש (תורת

,(110 עמוד הואתשמ"ח-ב ש'תרמוד' הרמז, דרך על

לנו לרמוז הקדושים רבותינו ורצו מרד. מלשון

החנוכה בנרות שמאיר העצום באור כח שיש

ביותר הרחוקים של לבם את אפילו להאיר

על ועוברים בבורא שמורדים אלו - ה' מדרך

תשובה הרהור ולהכניס - ובמרד במזיד רצונו

השוק מן המורדים של רגלם שתכלה עד בלבם,

שלימה. בתשובה כולם וישובו

אולכן הבית בפתח החנוכה נרות את מדליקים

בתוך ולא הרבים, לרשות הפונים בחלון

חנוכה של עניינו שכל כיון היחיד, ברשות הבית

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



  
    



הצדיקי שעושי המופתי כל ,אמנ
המופת לעומת וכאפס כאי הוא

הגדול...

לבעלההההממממוווופפפפתתתת לעזור הוא ביותר הגדול
הרע. יצרו את לנצח לאד לעזור בחירה.

בידיששששההההרררריייי ה שבעול הדברי כל
עליונה, בהשגחה והכל ,שמי
בבחירה תלוי שמי יראת ענייני רק

ז"ל וכאומר ,האד לג:)של (ברכות

,שמי מיראת חו שמי בידי הכל
ולשנות זאת לפעול מאוד קשה לכ

רק תלוי זה שמי יראת כי ,האד את
עצמו. באד

התעוררותווווההההננננהההה,,,, נכנסה ,החשמונאי כשגברו
חזרו וכול ישראל, ע בלבות עצומה

.יתבר לה' חזרה וחזרו בתשובה

מהעול,ההההממממווווששששגגגג נעל 'נימתי'
ההיסטוריה... בספרי רק ונשאר

ווווצצצצרררריייי?כ על מודי לא אנו מדוע להבי

לחזורווווככככדדדדיייי נצטר ,כ על להשיב
הבריאה... לתחילת חזרה

עעעעייייררררננננוווותתתת............ ננננדדדדררררששששתתתת ככככאאאא

גילהששששללללממממהההה ,האד מכל החכ ,המל
אל האד הל "י ואמר: לנו

"למע ה).ית יב, (קהלת 

היתה,כלככככללללווווממממרררר,,,, הבריאה מטרת
יבנו היהודיה או שהיהודי
עול הפרטי. עולמ את חייה במהל
עול רוחניות, במציאויות מלא ,של

ומראות... ריחות ,בטעמי רווי

הלבבככככלללל שבתו היתה, הבריאה מטרת
והעול הפנימי... העול יבנה פנימה

הפרטי העול להיות יהפ הזה הפנימי
עול,ששששבבבבתתתתווווככככוווו בורא וווובבבבתתתתווווככככוווויתגלה

לבוא... לעתיד השכר יתקבל

עולמוווווככככדדדדיייי את לברוא כיצד האד שידע
כיצד הקב"ה לנו גילה נכונה, בצורה
ידי על שנדע כדי עולמו, את ברא הוא
הזו, המופלאה בבבריאה ההתבוננות

שלנו... עולמנו את אנו, 10לברוא

הדיבור.ווווככככממממוווובבבב את להרחיב נוכל שלא
אחת... בנקודה נתמקד ולכ

וכדי נביא10. השכל אל קצת הנאמר את לקרב

דוד יוחנן הרב הגאון של מאמרו את

זיע"א 194),סלומון עמוד ח"א יהודית, וז"ל:(בעין

שליהטכנאי הכביסה מכונת את לתקן שבא

הואמספרבהתלהבות גדול. הואדברן

באירופה שלו. הבא המתוכנן הטיול היהעל כבר

אירופה. ובמזרח המערבית באירופה פעמיים,

בהם ואתרים ערים שמות בשטף קולחים מפיו

כך שם, שצילם תמונות הרבה גם לו יש ביקר.

הוא הגדול חלומו עכשיו, בגאוה. מספר הוא

  
     



ההההננננססססיייי בבבבעעעעלללל ההההוווודדדדאאאאוווותתתת ששששממממווווננננהההה

שמונתחחחחככככממממייייננננוווו שבכל תיקנו הקדושי
חנוכה, נרות ידליקו חנוכה ימי

תפילות בג' וערבית)ויוסיפו מנחה (שחרית,

.'הנסי 'על הנוסח את המזו ובברכת

הנסיווווזזזזהההה על תפילת (עדותנוסח
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מלכות כשעמדה ובניו, חשמונאי גדול
לשכח ישראל, עמ על הרשעה יו
ואתה, .רצונ מחוקי ולהעביר תורת
.צרת להבעת עמדת ,הרבי ברחמי

דינ.אאאא.... את דנת ב. .ריב את רבת
מסרת ד. .נקמת את נקמת ג.
.מעטי ביד ורבי ה. .חלשי ביד גבורי
ביד וטמאי ז. .צדיקי ביד ורשעי ו.

.תורת עוסקי ביד וזדי ח. .טהורי

לללל,בעולמ וקדוש גדול ש עשית
גדולה תשועה עשית ישראל ולעמ
בני באו כ ואחר הזה. כהיו ופורק
וטיהרו ,היכל את ופינו ,בית לדביר
בחצרות נרות והדליקו ,מקדש את
אלו חנוכה ימי שמונת וקבעו ,קדש
נסי עמה ועשית ובהודאה. בהלל

סלה. הגדול לשמ ונודה ונפלאות

הקדושיבבבבננננווווססססחחחח חכמינו תיקנו הזה
הנסי כל על לה' להודות

עמנו. שעשה ווווצצצצררררייייוהנפלאות
ללללההההוווודדדדוווותתתת ההההווווססססייייפפפפוווו ללללאאאא ממממדדדדוווועעעע ,,,,ללללההההתתתתבבבבווווננננ
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בבבבתתתתששששוווובבבבהההה?...?...?...?... חחחחזזזזררררוווו ננננייייתתתתייייהההה

ביאור... ולתוספת

בבבבחחחחייייררררהההה ללללבבבבעעעעלללל ללללעעעעזזזזוווורררר קקקקששששהההה

רביבבבבששששייייחחחחהההה הגה"ק אברהשמסר
אמר זיע"א קאה (דברייצחק

קצג): עמוד חנוכה  אמונה

לשדדההההקקקקבבבב""""הההה לצדיקי כח נת
.כרצונ הטבע מערכות את
.מופתי הצדיקי עושי זה ובכח

אל גם הקדושה של האור את לקרב הוא

הטומאה בצד השקועים ביותר, הרחוקים

שם על הרבים', 'רשות בבחינת שהן והקליפות

'רשות הנקראת הקדושה מבחינת ריחוקם

הקב"ה. - עולם של ליחידו שייכת היא כי היחיד'

ושלוחיומשום לחסידיו זיע"א הרבי הורה כך

חנוכיות להדליק תבל רחבי הפזוריםבכל

ועיר עיר שבכל מרכזיים מקומות מיני בכל ענק

חולים, בבתי בצמתים, - בעולם ומדינה ומדינה

- מסוכנים מקומות מיני ובכל צבאיים בבסיסים

ללא כולו, שבעולם היהודים כל את להכניס כדי

חנוכה. חג של הקדוש האור לתוך הכלל, מן יוצא

ודואגיםבחג אחריות, לוקחים כולנו החנוכה

ישראל! ובנות בני כל של נשמותם את להאיר

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



  
    



הצדיקי שעושי המופתי כל ,אמנ
המופת לעומת וכאפס כאי הוא

הגדול...

לבעלההההממממוווופפפפתתתת לעזור הוא ביותר הגדול
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עצמו. באד

התעוררותווווההההננננהההה,,,, נכנסה ,החשמונאי כשגברו
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מהעול,ההההממממווווששששגגגג נעל 'נימתי'
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באירופה שלו. הבא המתוכנן הטיול היהעל כבר

אירופה. ובמזרח המערבית באירופה פעמיים,
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מוקדש לעילוי נשמת משון דדשוב בן ציון ז''ל ולעילוי נשמת זבדגו בן זגיה ז''ל 
ולהבדיל להצלחת דוד בן טהון הי"ו



  
    



הפרסומתעל גם עלתה חויֹות רדיפת של זה ֲָגל
חתונות אולם מפרסמי המסחרית.

כמו וביטויים נשכחת, בלתי חויה לך ֲָָמבטיחים
ונשנים חוזרים וכדומה, חויה', רגע ֲָָ'כל
יצרני אפילו נדושים. מוצרים של בפרסומת

לך מבטיחים גומי סוליות בעלות רגילות נעלים

פחות. לא ריחוף, של חויה שלהם ֲָָבפרסומת

אנוניתן שחיים יתירה הגזמה בלי לקבוע

לצרכני הפך כולו העולם החויֹות. ֲַָבעידן
מבקשים הכל אחריהן, רצים הכל ֲָחויֹות.
בכסף בעדן ומשלמים תבל, קצות בכל אותן

בחיים. אף ולפעמים בבריאות, ואף מלא,

הקרויחויֹות המצב הכרחי. נפשי מזון באמת הן ֲָ
הקשים העינויים אחד הוא חויֹות' ֲָ'חסך
מן להוציאו אף ומסוגל אדם, של לנפשו ביותר

עדיין ברוסיה, סוהר בבית הנמצא אדם העולם.

עמוק בטון תא בתוך בצינוק. עליו לאיים ניתן

מחוץ מאומה שומעים ולא רואים לא בו באדמה

היומית, המזון מנת ביוםאת פעם המכניס לשומר

עליו. ומיטרפת הולכת רגיל אדם של דעתו

פעםגם לבקרו בא בחיפה הגר היחיד שבנו בודד זקן

דומה לתהליך הוא אף נתון שעתים, - לשעה בשבוע

אדם יכול רבות שנים לא ימיו. לקיצור רבות התורם

בריא ולהשאר השוממים דירתו קירות בין בוהה לשבת

חייו את להציל יכולה לעתים מזל, לו יש אם בנפשו.

במכוניות ומסתכל יושב הוא עליה קדמית מרפסת

למטה. המדרכה על ושבים ובעוברים בכביש, החולפות

הנפש, מזון הן החיצוניים והגירויים החויֹות חויה. זו ֲֲַָָָגם
מזון. מחוסר גווע שהגוף כשם גוועת, הנפש ובלעדיהן

למזוןאלא הנפש מזון בין מפריד גדול שהבדל

עצמו מתוך לייצר יכול אינו הגוף הגוף.

ואת לאכילה, המזון את לנשימה, החמצן את

אלהמוכרחים והריהוטהדרושיםלגוף. הכסות

לכל כמקור לחוץ תחליף כל ואין החוץ, לבואמן

לנפש, לחויֹותהמשמשותמזון באשר אבל ֲַָאלה.
לחלוטין. שונים הדברים

יחזקאלנתאר ר' הגאון את לעצמנו

בעוד ברכבת. נוסע זצ"ל אברמסקי

דרך ומשקיפים סביבם מסתכלים הנוסעים כל

לו יושב החוץ, מן חויֹות לקלוט כדי ֲָהחלונות

ואת מושגיה את מגדיר סוגיא, ומנתח הגאון

מבלי זאת וכל מהלכה, את ומבהיר נושאיה

הזאת. הפנימית לפעילותו רמז כל בו שנבחין

כלאנתאר בתא סלנטר ישראל ר' את לעצמנו

על עבודתו לרגע תיפסק האם בודד,

ממנו ימנע מה כך? לשם מנין צריך וכי מדותיו?

עצמו בתוך להתעמק מוסרית, בסוגיא לעסוק

את לעצמו הפנימיים?ולהבהיר רוחו הלכי

את לשרש כדי חיצוניים לכלים הוא זקוק האם

ולהשריש ולהעמיק פסול, בעיניו שנראה מה

לבו? בתוככי הנכונות והדעות האמונה את

אחריסיפר במצרים שבוי שהיה דתי בחור

נתון היה הוא הכיפורים: יום מלחמת

חסך כולנה ועל ביותר, קשים פיזיים בתנאים

שהוא, כל עיסוק ללא ספר, ללא בדד בהיותו ֲָחויֹות,

כיצד סיפר והוא מישהו. עם לשוחח אפשרות וללא

ומילא אחדות שעות במשך יום כל שחרית התפלל

וכן זמנו, ואת מחשבותיו את התפילה בתוכן

אמונתו את העמיק כיצד בערבית. וכן במנחה,

לחיים, היהודית גישתו את טיפח וכיצד ה' בהשגחת

כל עליו. שעובר במה האמונתית הסתכלותו ואת

בחוסר מתייסרים האמונה חסרי חבריו בעוד זאת

למשחק מייחלים כשהם חויֹות, ובהעדר ֲָמעש

האדום. הצלב מאנשי מישהו להם שהבטיח שחמט

עשירים חיים יום אחר יום הזמן באותו חי הוא

בחוץ. תלות כל מבלי נפשיות ּובחויֹות ֲַָברגש

וחסידיםיודעים צדיקים על רבים סיפורים אנו

להתבודדות יוצאים שהיו מוסר וגדולי

לפעמים ביער, או נידח כפר באיזה סגור בחדר

ולחיות לפתח כדי מאוד, ממושכות לתקופות אף

כל ללא שלהם, הפנימיים הנפש חיי את במלואם

  
    



לא ולכן כסף הרבה עולה זה אך אפריקה. דרום

בקיץ אלארק הקרוב בקיץ חלומו להגשיםאת יוכל

הוגה. הוא בה הנכספת נפשו משאת זוהי שלאחריו.

כרטיסלפני בידי לתחוב שוכח אינו הוא לכתו

מוכרח לא אתה שלו. הטלפון מספר עם

הוא יומיים, ולחכות החברה דרך תיקון להזמין

באותו אפילו אליך ואבוא אלי, ישר צלצל אומר.

לטיולים לצאת קשה בחברה מהמשכורת יום.

מבין? אתה בקריצה, מוסיף הוא בעולם,

מרובותבלכתו, לא שנים שלפני לי, מהרהר אני

לחסוך היתה כזה אדם של נפשו משאת

או שלו, הדיור רמת את לשפר כדי כסף מספיק

שעות עובד היה זו למטרה עצמאי. עסק לפתוח

הוא כיום לפרוטה. פרוטה ומצרף וחוסך נוספות

בארצות תיור חויֹות חויֹות, עבור ֲֲָָמוציאאתכספו
רחוקים. ובאתרים מיוחדים בנופים זרות,

בחו"ל,הזרם טיול תוכניות של פוסק הבלתי

בקטלוגים ואף וברדיו, בעיתונות המוצע

סוכנויות ידי על הביתה הנשלחים צבעוניים

יחיד בן אינו שלנו שהטכנאי מעיד הנסיעות,

מארצנו יוצאים קיץ כל חויֹות. אחר זה ֲָבמרדף
ידי על במיליארדים הנתמכת והעניה, הקטנה

כדור את לתור תושבים, אלפי מאות אמריקה,

מצולמים. ופילמים חויֹות עמוסי ולחזור ֲָהארץ,

זו. בתופעה יחידה בת אינה הקטנטונת ארצנו

מאות עולמיתהמקיפה כלל בתופעה הוא המדובר

החומריים שצרכיו מי כל אדם. בני של מיליונים

חויֹות. אחר לתור מתחיל לו מצויים ֲָהבסיסיים

לתיירות.המקור דוקא מוגבל אינו ֲַָלחויֹות
שפשטה ההזיות, סמי הסמים, תופעת

שייכת המערבי, העולם בכל ממארת כדלקה

אחרי חויֹות. אחר זו המונית לנהירה היא ֲָאף
בתור עומדת הבסיסיים, החיים צרכי סיפוק

ולבלוע לרכוש השאיפה עליונה נפש כמשאת

חויֹות גם הסוגים, ומכל המינים מכל ֲֲָָחויֹות,
מסוכנות. וגם מפחידות

להישטףתמורת ּבחויה תזכה בלבד שקלים 10ֲַָָ

עשרותמטרים בזרםמיםחזקמגובהשל

מ ּובזוּיֹות מפחידים בשיפועים סחררות,ויותר ְִָ

רצון שבע המים במגלשת מהבילוי הביתה ותחזור

לך. שרכשת המצמררות החויֹות ֲַָמאוצר

יותר,תמורת ולפעמים דולרים, עשרות כמה

את שמשלחת סם במנת לזכות ניתן

חויֹות גדוש צבעוני לעולם אותה ֲָהנוטל
מזה וכשמקיצים שעות. 24 למשך פסיכודליות

אחר ענין ושום יותר, ורוצים עוד, רוצים

כלל. קיים אינו בעולם

בספאריתמורת להשתתף ניתן דולר אלפיים

כל אמיתי. נמרים בציד באפריקה

על כשתספר פה פעורי בסלון ישבו שלך האורחים

כאשר הלילה בחצות בג'ונגל הרפתקאותיך

והתקרב... הלך הנוראי הנמר

אצלתמורת להירשם ניתן בערך דולר אלף 50

לך המבטיחה אמריקאית חברה

כאשר לירח, הראשונות הטיסות באחת מקום

לאזרחים. ופתוחה מסחרית תהיה כזו טיסה

תוכל, לא כבר הראשונים עשרת על להימנות

כבר במיוחד, עניים לא אנשים, עשרות כי

זו. וראשונית מהממת לחויה בתור ֲַָָרשומים

והואמגון הואאינסופי, החויֹותשהעולםמציע ְֲִַַָ

צוקים, טיפוס אויר, בגלשני טיסה כולל

וזחילה עלומות למערות השתלשלות

צלילה סיורי קרקעיות, התת במחילותיהן

אשרככל חויֹות, מספר אין ועוד ֲָבקרקעיתהים,

תגדלנה כן בהן הכרוכה הנפשות סכנת שתגדל

אליהן. המשיכה תגדל וכן בביצוען ֲַָהחויֹות

יכולתגם או אומץ או כסף להם שאין למסכנים

הקולנוע הספרות, מציעה מתאימה, ִגופנית

למיניהם התקשורת ואמצעי והתיאטרון,

ופחדים, מתח גדושי דמיוניים, חויה ֲָָמסעות

טרף. חיתו ובין קרב בשדות ובתהומות, בגבהים

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



  
    



הפרסומתעל גם עלתה חויֹות רדיפת של זה ֲָגל
חתונות אולם מפרסמי המסחרית.

כמו וביטויים נשכחת, בלתי חויה לך ֲָָמבטיחים
ונשנים חוזרים וכדומה, חויה', רגע ֲָָ'כל
יצרני אפילו נדושים. מוצרים של בפרסומת

לך מבטיחים גומי סוליות בעלות רגילות נעלים

פחות. לא ריחוף, של חויה שלהם ֲָָבפרסומת

אנוניתן שחיים יתירה הגזמה בלי לקבוע

לצרכני הפך כולו העולם החויֹות. ֲַָבעידן
מבקשים הכל אחריהן, רצים הכל ֲָחויֹות.
בכסף בעדן ומשלמים תבל, קצות בכל אותן

בחיים. אף ולפעמים בבריאות, ואף מלא,

הקרויחויֹות המצב הכרחי. נפשי מזון באמת הן ֲָ
הקשים העינויים אחד הוא חויֹות' ֲָ'חסך
מן להוציאו אף ומסוגל אדם, של לנפשו ביותר

עדיין ברוסיה, סוהר בבית הנמצא אדם העולם.

עמוק בטון תא בתוך בצינוק. עליו לאיים ניתן

מחוץ מאומה שומעים ולא רואים לא בו באדמה

היומית, המזון מנת ביוםאת פעם המכניס לשומר

עליו. ומיטרפת הולכת רגיל אדם של דעתו

פעםגם לבקרו בא בחיפה הגר היחיד שבנו בודד זקן

דומה לתהליך הוא אף נתון שעתים, - לשעה בשבוע

אדם יכול רבות שנים לא ימיו. לקיצור רבות התורם

בריא ולהשאר השוממים דירתו קירות בין בוהה לשבת

חייו את להציל יכולה לעתים מזל, לו יש אם בנפשו.

במכוניות ומסתכל יושב הוא עליה קדמית מרפסת

למטה. המדרכה על ושבים ובעוברים בכביש, החולפות

הנפש, מזון הן החיצוניים והגירויים החויֹות חויה. זו ֲֲַָָָגם
מזון. מחוסר גווע שהגוף כשם גוועת, הנפש ובלעדיהן

למזוןאלא הנפש מזון בין מפריד גדול שהבדל

עצמו מתוך לייצר יכול אינו הגוף הגוף.

ואת לאכילה, המזון את לנשימה, החמצן את

אלהמוכרחים והריהוטהדרושיםלגוף. הכסות

לכל כמקור לחוץ תחליף כל ואין החוץ, לבואמן

לנפש, לחויֹותהמשמשותמזון באשר אבל ֲַָאלה.
לחלוטין. שונים הדברים

יחזקאלנתאר ר' הגאון את לעצמנו

בעוד ברכבת. נוסע זצ"ל אברמסקי

דרך ומשקיפים סביבם מסתכלים הנוסעים כל

לו יושב החוץ, מן חויֹות לקלוט כדי ֲָהחלונות

ואת מושגיה את מגדיר סוגיא, ומנתח הגאון

מבלי זאת וכל מהלכה, את ומבהיר נושאיה

הזאת. הפנימית לפעילותו רמז כל בו שנבחין

כלאנתאר בתא סלנטר ישראל ר' את לעצמנו

על עבודתו לרגע תיפסק האם בודד,

ממנו ימנע מה כך? לשם מנין צריך וכי מדותיו?

עצמו בתוך להתעמק מוסרית, בסוגיא לעסוק

את לעצמו הפנימיים?ולהבהיר רוחו הלכי

את לשרש כדי חיצוניים לכלים הוא זקוק האם

ולהשריש ולהעמיק פסול, בעיניו שנראה מה

לבו? בתוככי הנכונות והדעות האמונה את

אחריסיפר במצרים שבוי שהיה דתי בחור

נתון היה הוא הכיפורים: יום מלחמת

חסך כולנה ועל ביותר, קשים פיזיים בתנאים

שהוא, כל עיסוק ללא ספר, ללא בדד בהיותו ֲָחויֹות,

כיצד סיפר והוא מישהו. עם לשוחח אפשרות וללא

ומילא אחדות שעות במשך יום כל שחרית התפלל

וכן זמנו, ואת מחשבותיו את התפילה בתוכן

אמונתו את העמיק כיצד בערבית. וכן במנחה,

לחיים, היהודית גישתו את טיפח וכיצד ה' בהשגחת

כל עליו. שעובר במה האמונתית הסתכלותו ואת

בחוסר מתייסרים האמונה חסרי חבריו בעוד זאת

למשחק מייחלים כשהם חויֹות, ובהעדר ֲָמעש

האדום. הצלב מאנשי מישהו להם שהבטיח שחמט

עשירים חיים יום אחר יום הזמן באותו חי הוא

בחוץ. תלות כל מבלי נפשיות ּובחויֹות ֲַָברגש

וחסידיםיודעים צדיקים על רבים סיפורים אנו

להתבודדות יוצאים שהיו מוסר וגדולי

לפעמים ביער, או נידח כפר באיזה סגור בחדר

ולחיות לפתח כדי מאוד, ממושכות לתקופות אף

כל ללא שלהם, הפנימיים הנפש חיי את במלואם

ז

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



  
       



ללללבבבבנננניייי ממממחחחחווווררררבבבב  ההההדדדדרררר ההההייייאאאא ככככ

מעוררתההההגגגגללללקקקקססססייייהההה לעינינו הנראית
"מה והשתאות. התפעלות
עית" חכמה  ה' ימע ר

כד)! קד, תהלי)

שעדאאאא ,הקדושי חכמינו לנו גילו
,כיו שלו למצב העול שהגיע

תהפוכות. וכמה כמה לו קדמו

חז"ל:ווווככככ העול,11אמרו שנברא קוד
,ומחריב עולמות בורא הקב"ה היה
שלנו... העול את ברא שלבסו עד

ה'ווווההההננננהההה מנסתרות הוא זה שעני הג
מוטל ,כ פי על א א אלקינו,

תורה)עלינו דברי מכל מזה...(כמו ללמוד

,,,,ווווההההעעעענננניייישקוד יתבר ברצונו עלה שכ
יציבות, של למצב העול שיגיע
השבירה! לו תקד  ויופי קיו של למצב

יוקדללללללללממממדדדדננננוווו האור לפני שלעול
שמסר ובשיחה ...החוש
אמר זיע"א שלמה מאיר רבי הגה"צ

והלאה, 254 עמוד  שב ווווגגגג(הסוד

שששש דדדדבבבבררררייייוווו הההה ההההבבבבאאאא וז"ל:),ההההקקקקטטטטעעעע

שבכלככככ בעולמו, יתבר ה' טבע
המצב  האור שמגיע לפני ,עני
את לעבור מוכרחי והמוצלח, הטוב

והבלבול. החוש

לאככככלללל אחד שא לדעת, צרי אחד
עני שו אי וחלילה נגדו, פועל
להיות. מוכרח זה כ אלא יסבול, שהוא
הארה שהיא איזה שמקבלי לפני
לעבור קוד מוכרחי ה', בעבודת
שבה ,וחשוכי קשי וזמני במצבי
מהכח להוציא מצליח ולא נתקע האד
ובכל שלו, הרצונות את הפועל אל

והלאה. ממנו ההצלחה הכיווני

החושווווררררקקקק מעברי את שצולחי אחרי
היטלטלה האד ונפש והמניעות,
 חולשות  ירידות מיני בכל והתייסרה
קשיי  מועקות  נסיונות  משברי
אור', 'ויהי  מגיע כ אחר רק ,יסורי 
בבחינת: ויציב, טוב למצב להגיע זוכי
את מאיר יתבר ה' ,'אלי פניו ה' 'יאר

...האד אל פניו

זו...ווווננננררררחחחחייייבבבב בנקודה

ננננססססייייווווננננוווותתתת יייידדדדיייי עעעעלללל דדדדווווקקקקאאאא ההההננננפפפפשששש בבבבנננניייי

הקבלה,אאאאחחחחתתתת בתורת היסוד מידיעות
כלי. צרי אור שלכל

וווובבבבממממיייילללליייימ היורד דבר כל אחרות:
צר לקבלו,השמי כלי י

וזה המדרש11. אותלשון ג פרשה רבה (בראשית

שהיהז): מלמד אבהו, רבי אמר

אלו. את שברא עד ומחריבן, עולמות בורא

לי. הניין לא יתהון לי, הניין דין אמר:

  
    



אותם המסיטות חיצוניות חויֹות של ֲָהפרעה

מחשבותיהם. ממסלול

בשכונהסבא עשה חייו כל את בירושלים. לי היה

שבקדקודיה צלעות, מחומשת מצומצמת

ובית והשוק, המדרש בית הכנסת, ובית ביתו

הברכההמתאימה את לברך זכה הואלא המרחץ.

על הברכה את ולא שוייץ, של הרמים ההרים על

מכונות טכנאי העולם. את המקיף אוקיינוס ים

אופקים למצומצם לועג בוודאי היה הכביסה

של בעומק נתברך דוקא הסבא אך כזה. אשר

סובבי מוחצנים שתיירים ּפנים, של חיים ְִחיים,

קיומם. על כלל יודעים אינם עולם

חוצה,המוחצנים, מופנים וחושיהם עיניהם

רק עסוקים הם בלבד. וחוצה

עצמם תודעת אין החוץ. מן שטח רשמי בקליטת

להם, זר עצמם וחקר יומם, בסדר מקום תופסת

ו נפשם חשבון וכמה כמה אחת עצמם.על תיקון

כמה זקנים, מושב בסיום אותם ישאלו כאשר

הכעס מדת על בהשתלטות השקיעו וכסף זמן

או שלהם, הגאוה מדת בהקטנת שלהם,

השאלה את יבינו לא הם תאוותיהם, בכבישת

דיווח למסור זאת, במקום יוכלו, הם בדיוק.

עיניהם במו לראות להם עלה כמה מדוייק

כמה וכן מצרית, פירמידה או אמיתית פאגודה

טיוליהם. מסלולי לאורך 'חיסלו' צילום סרטי

האדםאף לב אבל לעומק, וארץ לרום שמים כי

נפשו בתהומות לתור אדם יכול חקר. אין עד

עד סופיים האין בנבכיה ולשוטט ובמרחביה,

אינו זה תיור יחיה. רבות שנים כי אף ימיו, סוף

הריקים, מחייהם למשועממים שנועד לוקסוס

בסיסית. יהודית חובה היא, חובה אלא

עלנמל הצפים עץ כפיסי כמה על בונים אין

משקיעים רבות שנים במשך המים. פני

וסלעים, אבנים של טונות אלפי הים במעמקי

בקרקעית יפה ויאחזו שישקעו עד וממתינים

הנמל רציפי את עליהם לבנות ניתן אז רק הים.

שנים. עשרות נמשכת נמל בניית לעין, הנראים

ממנו.נפש וסוערת ים מני עמוקה האדם

'אני אפילו בנפש לבנות שניתן לחשוב

הרי בעלמא, באמירה הי"ג מתוך אחד מאמין'

'כי תפילה בכל לומר שקרית. היתממות היא

כצפצוף זה יהא ושלא היום' כל קוינו ִלישועתך
לאורך ומאומצת קשה עבודה דורש הזרזיר,

בפנימיות והתבססות אמיתי לשכנוע עד שנים

לבבך" אל "והשבות התורה: ציווי (דבריםהנפש.

לט), כלד, של בסיומה לשבח' ב'עלינו שנאמר אף

האדם ישאר בלעדיה חיים. עבודת דורש תפילה,

אותם בלבד. 'וידעת' של במצב הטוב במקרה

לבבך" בכל "ואהבת... על גם אמורים דברים

ה), ו, לבבכם"(שם בכל "לעובדו יג).ועל יא, (שם

איןכדי הזאת, הענקית העבודה את לבצע

על בטיפוס ולא לחו"ל, בויזה צורך

עליו מהכסא לקום אפילו צריך אינך הרים.

לעשותו" ובלבבך "בפיך זה. ברגע יושב אתה

יד), ל, העבודה.(שם תנאי ואלה הכלים אלה

יתקפו לא ריקנות תחושת ושום שעמום שום

היהודי. של זו חיים במלאכת שעוסק מי את

כאשרמצמה בכך, יש כבוד פחיתות וכמה הדבר, ער

הם גם משתתפים ומצוות תורה שומרי יהודים

כל עם חיצוניות חויֹות אחר במירוץ אחרת או זו ֲָבצורה

אחר. משהו בעולמם להם שאין המסכנים המוחצנים

על בישיבה הלבבות במצוות שיעור יחליף שפוי אדם וכי

כאשר החולפים? באוטובוסים והסתכלות מרפסת

יכולים הלבבות' 'בחובות אחד עמוד של הבית שיעורי

מי ולשנים, לחדשים ומעניינת מעמיקה תעסוקה לספק

להשביע? מסוגל שאינו מוחצן במירוץ יחליפם פתי

נספיקגם לא נחיה, פעמיים שנים אלף אם

שהיא חקר אין ארץ אותה בכל לתייר

אך אתריה. בכל לבקר נסיים ולא שלנו, נפשנו

תמיד, עמנו והיא אהובה, מולדת ארץ היא

ולשומרה. לעובדה נצטוינו ועליה

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



  
       



ללללבבבבנננניייי ממממחחחחווווררררבבבב  ההההדדדדרררר ההההייייאאאא ככככ

מעוררתההההגגגגללללקקקקססססייייהההה לעינינו הנראית
"מה והשתאות. התפעלות
עית" חכמה  ה' ימע ר

כד)! קד, תהלי)

שעדאאאא ,הקדושי חכמינו לנו גילו
,כיו שלו למצב העול שהגיע

תהפוכות. וכמה כמה לו קדמו

חז"ל:ווווככככ העול,11אמרו שנברא קוד
,ומחריב עולמות בורא הקב"ה היה
שלנו... העול את ברא שלבסו עד

ה'ווווההההננננהההה מנסתרות הוא זה שעני הג
מוטל ,כ פי על א א אלקינו,

תורה)עלינו דברי מכל מזה...(כמו ללמוד

,,,,ווווההההעעעענננניייישקוד יתבר ברצונו עלה שכ
יציבות, של למצב העול שיגיע
השבירה! לו תקד  ויופי קיו של למצב

יוקדללללללללממממדדדדננננוווו האור לפני שלעול
שמסר ובשיחה ...החוש
אמר זיע"א שלמה מאיר רבי הגה"צ

והלאה, 254 עמוד  שב ווווגגגג(הסוד

שששש דדדדבבבבררררייייוווו הההה ההההבבבבאאאא וז"ל:),ההההקקקקטטטטעעעע

שבכלככככ בעולמו, יתבר ה' טבע
המצב  האור שמגיע לפני ,עני
את לעבור מוכרחי והמוצלח, הטוב

והבלבול. החוש

לאככככלללל אחד שא לדעת, צרי אחד
עני שו אי וחלילה נגדו, פועל
להיות. מוכרח זה כ אלא יסבול, שהוא
הארה שהיא איזה שמקבלי לפני
לעבור קוד מוכרחי ה', בעבודת
שבה ,וחשוכי קשי וזמני במצבי
מהכח להוציא מצליח ולא נתקע האד
ובכל שלו, הרצונות את הפועל אל

והלאה. ממנו ההצלחה הכיווני

החושווווררררקקקק מעברי את שצולחי אחרי
היטלטלה האד ונפש והמניעות,
 חולשות  ירידות מיני בכל והתייסרה
קשיי  מועקות  נסיונות  משברי
אור', 'ויהי  מגיע כ אחר רק ,יסורי 
בבחינת: ויציב, טוב למצב להגיע זוכי
את מאיר יתבר ה' ,'אלי פניו ה' 'יאר

...האד אל פניו

זו...ווווננננררררחחחחייייבבבב בנקודה

ננננססססייייווווננננוווותתתת יייידדדדיייי עעעעלללל דדדדווווקקקקאאאא ההההננננפפפפשששש בבבבנננניייי

הקבלה,אאאאחחחחתתתת בתורת היסוד מידיעות
כלי. צרי אור שלכל

וווובבבבממממיייילללליייימ היורד דבר כל אחרות:
צר לקבלו,השמי כלי י

וזה המדרש11. אותלשון ג פרשה רבה (בראשית

שהיהז): מלמד אבהו, רבי אמר

אלו. את שברא עד ומחריבן, עולמות בורא

לי. הניין לא יתהון לי, הניין דין אמר:

ז

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



  
    



מיוווובבבבאאאאממממתתתת מרירות כמה וריעי אחי
מתחילה... עוברי 13המרי

מנוחה: ברית בספר חחחחככככואמר תתתתללללממממיייידדדד
ההההססססייייבבבבהההה רררר""""לללל,,,, ממממיייי ווווננננעעעעששששהההה ההההתתתתווווררררהההה ממממ ששששפפפפווווררררשששש
,,,,ממממהההה ווווששששתתתתהההה ההההממממרררריייי ההההממממיייי ממממ עעעעללללייייוווו ששששעעעעבבבברררר

וווופפפפייייררררשששש............ ווווששששננננהההה ללללססססבבבבוווולללל ייייככככוווולללל ווווללללאאאא

כשמתחילוווואאאאיייי שמתחילה לומר צרי
תורה עול עליו ולקבל לעבוד
גמור צדיק א אלא מוות, מרירות שטוע

ובכל יו בכל מרורי יסורי עליו עובר
החיי אור על להעמידו שעה, ובכל עת
כל עצמו על ויקבל ,צדיקי דר
מטעימו רחמיו ברוב יתבר וה' המרירות,

הזה, בעול הבא עול אאאאללללוווומנוע ווווככככלללל
ללללננננפפפפשששש,,,, אאאאוווורררר ללללממממתתתתווווקקקק,,,, ללללוווו ננננההההפפפפככככוווו ממממררררווווררררוווותתתת
הכל עלי וקבל שתוק שתוק, אחי ובלבד
...חיי מל פני אור עלי יאר ואז באהבה,

ווווככככאאאא...נוס פרט נבאר

ההההננננפפפפשששש תתתתננננוווועעעעוווותתתת ששששתתתתיייי

האדבבבבייייאאאאררררננננוווו חש ההתמודדות שבשעת
ברצונ וכא לעצורמרירות. נו

זו הרגשה של שרשה את ולבאר לרגע
בזה): הרחבנו קא, עמוד ח"ג האר חלב (ובספרנו

מגוככככיייידדדדוווועעעע,,,, ,חלקי משני מורכב האד
והנה רוחנית. ומנפש גשמי
רוחנית מציאות היא האד של הנפש
.עצומי ויכולות כחות בתוכה המכילה

אתווווללללממממררררוווותתתת לצמצ אפשר ,הפרטי ריבוי
נקודות לשתי הנפש גילויי כל

.וכיוו התפשטות :וה עיקריות,

יותר: ונפרט

ממממקקקקוווו,האד במוח היא הנפש משכ
ומתלבשת נמשכת היא ומש
הד ע מתפשטת היא ומש שבלב, בד
שנאמר: וכמו אותו. ומחיה האד גו בכל

"פה הא ה כג)."י יב, דברי) 

עלינוווווממממככככייייוווו הנפש, מתגלה שבד
שביותר החזק הכח מהו לדעת
החזק הכח מה נדע וממילא שבנפש,

.בד הזור ביותר

שהכחווווההההננננהההה הקדושי רבותינו לנו גילו
התענוג כח הוא שבנפש ביותר החזק

ההיולי' התענוג 'כח נקרא המקובלי 14(ובלשו...(

באחד רבי13. הגה"ק שעמד הפעמים

רבי ליד זיע"א מקוז'ניץ אלעזר

פנה זיע"א, ממוגלניצא' 'השרף מאיר, יחיאל

ואמר: השרף אליו

אי'האם הרי נסיונות? לך יהיו שלא אברכך

רק נסיון, ללא להתעלות אפשר

נסיון!'... שהוא תדע הנסיון שבעת אברכך

זיע"א). שלמה מאיר הרב להגה"צ ,261 עמוד שבך (הסוד

בשעת היתה14. "והארץ נאמר: ְְֶָָָָֽהבריאה
תהֹום" ּפני על וחׁש ובהּו ְְְֵֶַָֹֹתהּו

ב), א, הרמב"ן(בראשית א),ופירש פסוק (שם

נקרא היולי, שקראו הזה, והחומר וז"ל:

  
     



משמעות תהיה לא כלי יהיה לא וא
היורד. לשפע

שפעווווההההננננהההה,,,, להוריד הקב"ה רוצה כאשר
להעצימה, ,האד לנשמת חדש
שהנשמה צרי הוא ולחזקה, להגדילה

השפע. לקבלת ראוי כלי תהיה

היאווווההההדדדדרררר לכלי הנשמה את להפו
התמודדות! ידי על רק

הקדושייייישששש בספרי ידוע ''''ההההעעעעדדדדררררכלל
ללללההההווווייייהההה',',',', שנבראקקקקוווודדדד לפני כלומר,

להעדר הקודמת המציאות על חדש, משהו
שנזרע גרעי אותו כמו לגמרי. ולהתכלות
לגמרי, להרקיב עליו כל קוד באדמה,
מתחיל לגמרי הרקיב שהוא אחרי ורק

וטוב. חדש צמח או ע ממנו לצמוח

אאאארואי לא הרקבו של התהלי בעת
עלול והגרעי מזה, לצאת הול מה
את מה על פה, הול מה לזעוק:
גדול איל ממני לצאת שעתיד מדברי
כולי הול אני הרי ה', ברכת מלא
האמת א ונפסד. נרקב כולי כל ,לאבדו

נפרד בלתי חלק הוא הזה שהרקבו היא
שלו, והגדילה הצמיחה של התהלי של
והאבדו הרקבו בלעדי אפשר ואי

ונאה... חדש לאיל ולצמוח לגדול

כחותווווככככממממוווו העצמת עיקר ,האד אצל כ
האדנמצא כאשר דוקא זה הנפש,
מתגבר שהוא ידי ועל ובהסתר, בחוש
והכחות .חדשי כחות מקבל הוא כראוי

.החיי כל ללוותו נשארי האלו

מהאדככככללללווווממממרררר,,,, מוציא הנסיו של האתגר
הגדולי הנפש כחות את ומגלה
בקרבו. ונחבאי נסתרי עתה עד שהיו
לאויר ויוצאי מתגלי ה הנסיו ידי על
חדשי כחות לו יש ומעתה ,העול
כ ושלפני הצרה, בשעת אצלו שהתגלו

אצלו. קיומ על ידע לא אפילו הוא

כלוווועעעעייייקקקקרררר של וההתקדמות הבניה
זה ,והנסיו ההסתר בעת אחד

בנפשו, רוכש שהוא והגבורה שלאהעוז
לאבד ולא וההסתר מהחוש להיבהל
ובמצבי בירידות העשתונות את

ולהתחזק... לדעת אלא ,קשי

ווווננננככככששששללללוווו............  עעעעבבבבררררוווו ררררבבבביייי

והתמודדויותוווובבבבאאאאממממתתתת הקשיי בעת
הוא וא בסכנה, נמצא האד
הוא הרי עצמו את לחזק כיצד ידע לא
שבאמת וכמו ולהתרסק, ליפול עלול

חשו  שהתמודדו שבשעה ,לרבי קרה
.אות ריסק וזה כמוות, קשה במרירות
אייזיק יצחק רבי הגה"ק שהעיד וכמו

וז"ל: זיע"א, 12מקאמרנא

נתיב ח).מצותיך12. אות א שביל התורה (נתיב

מוקדש לזיווג הגון ליפית בת רחל אדלה  תחי'
ולרפואת רפאל חיים בן שרה שישמע שמיעה תקינה ויתקשר נכון עם הסביבה
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כשמתחילוווואאאאיייי שמתחילה לומר צרי
תורה עול עליו ולקבל לעבוד
גמור צדיק א אלא מוות, מרירות שטוע

ובכל יו בכל מרורי יסורי עליו עובר
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בזה): הרחבנו קא, עמוד ח"ג האר חלב (ובספרנו

מגוככככיייידדדדוווועעעע,,,, ,חלקי משני מורכב האד
והנה רוחנית. ומנפש גשמי
רוחנית מציאות היא האד של הנפש
.עצומי ויכולות כחות בתוכה המכילה

אתווווללללממממררררוווותתתת לצמצ אפשר ,הפרטי ריבוי
נקודות לשתי הנפש גילויי כל

.וכיוו התפשטות :וה עיקריות,

יותר: ונפרט

ממממקקקקוווו,האד במוח היא הנפש משכ
ומתלבשת נמשכת היא ומש
הד ע מתפשטת היא ומש שבלב, בד
שנאמר: וכמו אותו. ומחיה האד גו בכל

"פה הא ה כג)."י יב, דברי) 

עלינוווווממממככככייייוווו הנפש, מתגלה שבד
שביותר החזק הכח מהו לדעת
החזק הכח מה נדע וממילא שבנפש,

.בד הזור ביותר

שהכחווווההההננננהההה הקדושי רבותינו לנו גילו
התענוג כח הוא שבנפש ביותר החזק

ההיולי' התענוג 'כח נקרא המקובלי 14(ובלשו...(

באחד רבי13. הגה"ק שעמד הפעמים

רבי ליד זיע"א מקוז'ניץ אלעזר

פנה זיע"א, ממוגלניצא' 'השרף מאיר, יחיאל

ואמר: השרף אליו

אי'האם הרי נסיונות? לך יהיו שלא אברכך

רק נסיון, ללא להתעלות אפשר

נסיון!'... שהוא תדע הנסיון שבעת אברכך

זיע"א). שלמה מאיר הרב להגה"צ ,261 עמוד שבך (הסוד

בשעת היתה14. "והארץ נאמר: ְְֶָָָָֽהבריאה
תהֹום" ּפני על וחׁש ובהּו ְְְֵֶַָֹֹתהּו

ב), א, הרמב"ן(בראשית א),ופירש פסוק (שם

נקרא היולי, שקראו הזה, והחומר וז"ל:

ז

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



  
    



ללללדדדדעעעעתתתתממממיייי עעעעללללייייוווו ווווממממררררוווותתתת,,,, גגגגדדדדווווללללוווותתתת צצצצררררוווותתתת ששששעעעעוווובבבברררר
ממממככככלללל ששששללללוווו ההההייייששששוווועעעעוווותתתת ממממקקקקוווורררר ההההייייאאאא ששששההההששששממממחחחחהההה
ההההחחחחססססיייידדדדוווותתתת גגגגדדדדוווולללליייי ששששממממצצצצאאאאוווו ככככפפפפיייי צצצצררררוווותתתת,,,, אאאאוווותתתת
 תתתתצצצצאאאאוווו'''' בבבבששששממממחחחחהההה ''''ככככיייי ששששננננאאאאממממרררר:::: בבבבממממהההה ללללככככ ררררממממזזזז
ממממככככלללל תתתתצצצצאאאאוווו בבבבששששממממחחחחהההה ששששתתתתההההייייוווו יייידדדדיייי עעעעלללל ככככללללווווממממרררר,,,,
ללללששששבבבבוווורררר ככככחחחח ללללששששממממחחחחהההה יייישששש ככככיייי ,,,,ששששבבבבעעעעוווולללל ההההצצצצררררוווותתתת

ההההששששוווורררריייי ווווההההדדדדיייינננניייי ההההגגגגבבבבווווררררוווותתתת ככככלללל אאאאתתתת ללללררררססססייייססססיייי
ההההצצצצררררוווותתתת.... ככככלללל אאאאתתתת ללללוווו ווווגגגגווווררררממממיייי ההההאאאאדדדד עעעעלללל

ממממההההככככייייוווווווועעעעלללל ייייווווצצצצאאאאיייי ההההששששממממחחחחהההה יייידדדדיייי
ההההההההתתתתפפפפששששטטטטוווותתתת............ אאאאלללל 15ווווננננככככננננססססיייי

לתיני...וווועעעעתתתתהההה נחזור

בשיחה רבינו15. עט"ר מארי אבא שמסר

זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

ד) מאמר - תבוא כי נועם, בענין(אמרי מאוד הרחיב

מדבריו: קטן קטע ונביא זה,

מלחמתעל בעצבות להילחם מוטל אדם כל

את לקנות כחו בכל ולהשתדל ממש, חרמה

של החיים מקור היא השמחה כי השמחה, מדת

ישראל "ישמח שכתוב: כמו ישראל, עם

ב).בעושיו" קמט, למנורה(תהלים דומה שמח אדם

כבויה. למנורה דומה עצוב ואדם דולקת,

עלסוד עובר מה משנה שלא הוא, ההצלחה

או בבית קשיים לו יש אם גם האדם,

מדת את - יהיה אשר יהיה וכדומה, בעבודה

הילדים את וכן לרגע. אפילו יעזוב לא השמחה

ליפול להם לתת ולא הזה בקו לחנך יש

ממתק באיזה אותם תפצה תמיד לעצבות.

בשמחה. שיהיו ובלבד אוהבים, מאוד שהם

לאשתו,על ורקשמחה- האדםתמידלשדראך

מי ולכל לתלמידיו ולניניו, לנכדיו לילדיו,

להיותמקורשלשמחה. ותמיד - שבאבמחיצתו

כשהתלמידיםיש מאוד, מריר שהוא מורה

הספר לבית הגיע לא שהוא שומעים שלו

ממש הם לימודים, יהיו לא שמחר או

כשהוא מאוד סובלים שהם כיון מאושרים,

שלו. העצבות בגלל אתם נמצא

והחייליםשלווכן ואכזרי נוקשה ישמפקדשהוא

אבל לומר, נעים לא ממנו. סובלים מאוד

מצפים שהם כזאת לרמה מגיע זה לפעמים

באיזו למעלה אותו יאסוף עיניםשהקב"ה בכליון

כי ממנו, להתפטר ויזכו מסוכנת צבאית פעילות

שלו. העצבות בגלל אותו אוהבים לא הם

רקאסור שכולם מריר כזה אדם להיות לך

אדרבה, אלא תלך, כבר מתי מחכים

מתי לך יחכו שאנשים עד שמח כך כל תהיה

את נמצא שאתה רגע כל כי תבוא, אתהכבר ם

גדולה. רוח נחת להם עושה

היוםאם כל השמחה, מעלת מהי יודע היה אדם

הרחוב. באמצע ואפילו משמחה, רוקד היה

שמוכרחים כמו בשמחה. להיות צריך הזמן כל

מוכרחים כך יסע, שהוא כדי ברכב דלק לשים

כזאת בראאתהעולםבצורה ה' כי להיותבשמחה,

קדימה. הכל את שדוחף המנוע היא שהשמחה

אליך,כשאתה מתחבר הקב"ה ממילא בשמחה

כמו השמחה, את אוהב הקב"ה כי

במקומו" וחדוה "עוז כז).שנאמר: הימים-אטז, (דברי

מתמלא שהוא ופעם פעם שבכל לדעת יהודי על

אתה "עבדי בבחינת: בו, מתפאר הקב"ה בשמחה

אתפאר" בך אשר ג).ישראל מט, יהודי(ישעיה כל

אתו. לדור בא מיד ה' השמחה, מדת את בו שיש

רואה כשהוא ומיד להיכנס, להיכן מחפש הקב"ה

בו... לגור נכנס הוא שמחה, בו שיש בית

  
    



הואווווננננממממצצצצאאאא האד של חיותו כל ששורש
מתענגת הנפש שכאשר התענוג.
וחיות אור משפיעה היא דבר מאיזה
משופע, זה ומש שבמוח, החכמה לאור

.הגו אברי לכל ,והד הלב דר

התפשטות.וווותתתתננננוווועעעעהההה נקראת זו

מסוייוווואאאאייייללללוווו בדבר חשה הנפש כאשר
מכנסת היא הרי מהעונג, ההיפ
לכל גור זה ודבר לתוכה, שפעה את
הזה. מהדבר ריחוק לחוש הגו אברי

נוווותתתתננננוווועעעעהההה כיוו.זו קראת

כיווווווככככאאאאששששרררר של במצב נמצא האד
ומרירות... עצבות מרגיש הוא הרי

גילויוווובבבבממממאאאאממממרררר שעיקר מכיו הנה מסוגר:
:מצבי בשני הוא הנפש
סו שאי בוודאי הרי ,וכיוו התפשטות

.ולעוצמת לעומק

אנשיווווממממצצצצאאאאננננוווו מאות אחד של ביומנו
הכתב על שהעלה ,'מכווצי'
שישב בשעה לבו, תחושות את
חתיכה ובה פורצל צלחת ליד במסעדה
פטריות, ע פילה בשר של מכובדת
ומשובח: עתיק יי מלאה כוס ולצידה

ריקה,''''עעעעממממווווקקקקהההה אוירה ומעיקה. הדממה
הרבה אבק, ריח גדושה
אותי, אפפה הריקנות תחושת אבק...
איימה וחונקת, צהובה חול סופת
אומללה, כ כל הרגשה אותי... לעטו

ממשות... נעדר כ כל הכל

משוחחי,ההההבבבבטטטטתתתתיייי אנשי וראיתי סביבי
על חיו עלה פע ומדי
ולא... צחוק!... פרצי ואפילו ...פניה
אי לא! בכלל .אות להבי הצלחתי לא
הזה, הדחוס באויר לנשו מצליחי ה
כזאת???'... ועצבות במרירות המלא

תתתתצצצצאאאאוווו............ בבבבששששממממחחחחהההה ככככיייי

חייביעעעעדדדד ויהודיה יהודי שכל התבאר עתה
על ורק והתמודדויות, קשיי לעבור

הפרטי... העול את בוני ,ודרכ יד

מתמודד,וווובבבבייייאאאאררררננננוווו שהאד עת שבאותה
מתכוי שבנפשו התענוג כח
להתרסק... לו לגרו עלול וזה ,ונעל

דרווווממממעעעעתתתתהההה ישנה הא לדעת, עלינו מוטל
בכל מעמד האד?להחזיק על העוברי המצבי

עלוווובבבבאאאאממממתתתת,,,, לנו גילה בעצמו הקב"ה
הדר את ישעיה עבדו ידי
"תצא במחה "י אמר: הוא וכ .לכ

יב) נה, (ישעיה

הנלבשת והצורה 'תהּו'... הקודש ֹבלשון

'בהּו'... הקודש בלשון נקראת הזה ֹלחומר

עיי"ש.

ראשוניפירוש מקורי חומר - הוא 'היולי'

גוף כל נוצר שממנו לגמרי, צורה חסר

פוטנציה אלא אינו כן ועל כח).בטבע, (אפשרות,

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



  
    



ללללדדדדעעעעתתתתממממיייי עעעעללללייייוווו ווווממממררררוווותתתת,,,, גגגגדדדדווווללללוווותתתת צצצצררררוווותתתת ששששעעעעוווובבבברררר
ממממככככלללל ששששללללוווו ההההייייששששוווועעעעוווותתתת ממממקקקקוווורררר ההההייייאאאא ששששההההששששממממחחחחהההה
ההההחחחחססססיייידדדדוווותתתת גגגגדדדדוווולללליייי ששששממממצצצצאאאאוווו ככככפפפפיייי צצצצררררוווותתתת,,,, אאאאוווותתתת
 תתתתצצצצאאאאוווו'''' בבבבששששממממחחחחהההה ''''ככככיייי ששששננננאאאאממממרררר:::: בבבבממממהההה ללללככככ ררררממממזזזז
ממממככככלללל תתתתצצצצאאאאוווו בבבבששששממממחחחחהההה ששששתתתתההההייייוווו יייידדדדיייי עעעעלללל ככככללללווווממממרררר,,,,
ללללששששבבבבוווורררר ככככחחחח ללללששששממממחחחחהההה יייישששש ככככיייי ,,,,ששששבבבבעעעעוווולללל ההההצצצצררררוווותתתת

ההההששששוווורררריייי ווווההההדדדדיייינננניייי ההההגגגגבבבבווווררררוווותתתת ככככלללל אאאאתתתת ללללררררססססייייססססיייי
ההההצצצצררררוווותתתת.... ככככלללל אאאאתתתת ללללוווו ווווגגגגווווררררממממיייי ההההאאאאדדדד עעעעלללל

ממממההההככככייייוווווווועעעעלללל ייייווווצצצצאאאאיייי ההההששששממממחחחחהההה יייידדדדיייי
ההההההההתתתתפפפפששששטטטטוווותתתת............ אאאאלללל 15ווווננננככככננננססססיייי

לתיני...וווועעעעתתתתהההה נחזור

בשיחה רבינו15. עט"ר מארי אבא שמסר

זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

ד) מאמר - תבוא כי נועם, בענין(אמרי מאוד הרחיב

מדבריו: קטן קטע ונביא זה,

מלחמתעל בעצבות להילחם מוטל אדם כל

את לקנות כחו בכל ולהשתדל ממש, חרמה

של החיים מקור היא השמחה כי השמחה, מדת

ישראל "ישמח שכתוב: כמו ישראל, עם

ב).בעושיו" קמט, למנורה(תהלים דומה שמח אדם

כבויה. למנורה דומה עצוב ואדם דולקת,

עלסוד עובר מה משנה שלא הוא, ההצלחה

או בבית קשיים לו יש אם גם האדם,

מדת את - יהיה אשר יהיה וכדומה, בעבודה

הילדים את וכן לרגע. אפילו יעזוב לא השמחה

ליפול להם לתת ולא הזה בקו לחנך יש

ממתק באיזה אותם תפצה תמיד לעצבות.

בשמחה. שיהיו ובלבד אוהבים, מאוד שהם

לאשתו,על ורקשמחה- האדםתמידלשדראך

מי ולכל לתלמידיו ולניניו, לנכדיו לילדיו,

להיותמקורשלשמחה. ותמיד - שבאבמחיצתו

כשהתלמידיםיש מאוד, מריר שהוא מורה

הספר לבית הגיע לא שהוא שומעים שלו

ממש הם לימודים, יהיו לא שמחר או

כשהוא מאוד סובלים שהם כיון מאושרים,

שלו. העצבות בגלל אתם נמצא

והחייליםשלווכן ואכזרי נוקשה ישמפקדשהוא

אבל לומר, נעים לא ממנו. סובלים מאוד

מצפים שהם כזאת לרמה מגיע זה לפעמים

באיזו למעלה אותו יאסוף עיניםשהקב"ה בכליון

כי ממנו, להתפטר ויזכו מסוכנת צבאית פעילות

שלו. העצבות בגלל אותו אוהבים לא הם

רקאסור שכולם מריר כזה אדם להיות לך

אדרבה, אלא תלך, כבר מתי מחכים

מתי לך יחכו שאנשים עד שמח כך כל תהיה

את נמצא שאתה רגע כל כי תבוא, אתהכבר ם

גדולה. רוח נחת להם עושה

היוםאם כל השמחה, מעלת מהי יודע היה אדם

הרחוב. באמצע ואפילו משמחה, רוקד היה

שמוכרחים כמו בשמחה. להיות צריך הזמן כל

מוכרחים כך יסע, שהוא כדי ברכב דלק לשים

כזאת בראאתהעולםבצורה ה' כי להיותבשמחה,

קדימה. הכל את שדוחף המנוע היא שהשמחה

אליך,כשאתה מתחבר הקב"ה ממילא בשמחה

כמו השמחה, את אוהב הקב"ה כי

במקומו" וחדוה "עוז כז).שנאמר: הימים-אטז, (דברי

מתמלא שהוא ופעם פעם שבכל לדעת יהודי על

אתה "עבדי בבחינת: בו, מתפאר הקב"ה בשמחה

אתפאר" בך אשר ג).ישראל מט, יהודי(ישעיה כל

אתו. לדור בא מיד ה' השמחה, מדת את בו שיש

רואה כשהוא ומיד להיכנס, להיכן מחפש הקב"ה

בו... לגור נכנס הוא שמחה, בו שיש בית

ז

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



  
    



............ללללגגגגבבבבוווולללל בבבבנננניייי ווווששששבבבבוווו

יותר: 16ונבאר

הנשמהממממעעעעללללתתתת אשר בזה, היא ישראל נשמות
ממש', ממעל אלוקה 'חלק היא
כולא  הוא ברי וקודשא 'ישראל מזו ויתירה
בכל אשר היא, העני משמעות אשר חד'.
עצ יהיה, לא שהיהודי מדרגה ובכל מצב
ולאלקות. לקדושה קשורה תמיד מציאותו

כלבבבבעעעעווווממממקקקק אשר ,להוסי יש יותר
הנעלית הבנתו ,העזי רגשותיו

היהודי של הטהורי אלואאאאייייננננורצונותיו
שכ בשלימות, לאלקות אותו המקשרי

של מציאות מודגשת אלו ''''זזזזווווללללתתתת''''בכל
לכאורההמרגיש הנפרדת מציאות (דהיינו

וקדושה.מהאלקות), אלקות ורוצה מבי

היהודיההההננננקקקקוווודדדדהההה בנשמת היחידה
בתכלית לאלקות הקשורה
היהדות נקודת עצ רק היא ההתאחדות

בה הנקודה זו ההההאאאאדדדדשבו. ששששלללל ממממצצצצייייאאאאוווותתתתוווו
ככככלללללללל ננננררררגגגגששששתתתת שנרגשאאאאייייננננהההה היחיד והדבר

מכל שלמעלה ה', מציאות עצ הוא
קשורה אתה גדר, מכל ולמעלה תואר

היהודי. של נשמתו ומתאחדת

טוב,ממממטטטטעעעע ש הבעל אמר אשר17זה
מתגלית העצמות פשיטות

בעצבבבבפפפפששששייייטטטטוווותתתתדוקא  היהודי של
מופשטת שהיא כפי היהודי של מציאותו
הרי ,האד ובעבודת ותואר. מעלה מכל
והנחת הביטול בעבודת מתבטא זה

האלקות, עבור האד של ששששככככמציאותו
עעעע ווווההההההההתתתתאאאאחחחחדדדדוווותתתת ההההבבבבייייטטטטוווולללל ננננקקקקוווודדדדתתתת בבבבעעעעצצצצ

ייייששששרררראאאאלללל,,,, ככככלללל ממממששששתתתתוווויייי זו,אאאאללללקקקקוווותתתת ונקודה
מקיפה ,נשמת עצ ע הקשורה
כולה כל אשר ,מציאות בכל וחודרת

הקב"ה... של האני ע מאוחדת

נקודתוווועעעעלללל האירה הנס חיבת ידי
והחוש יהודי, שבכל היהדות
הל יו מלכות שפיזרה הסמי

ונמוג...

שלההההחחחחששששממממווווננננאאאאיייי עיניה את האירו
ישראל ע וכל ישראל.

הטבעי... למקומ הביתה, חזרו

עעעעללללוווועעעעתתתתהההה ללללההההוווודדדדוווותתתת תתתתייייקקקקננננוווו ללללאאאא ממממדדדדוווועעעע ממממוווובבבב
 בבבבתתתתששששוווובבבבהההה ששששחחחחווווזזזזרררר ייייההההוווודדדדיייי ככככיייי ,,,,ככככ

ההההטטטטבבבבעעעעיייי!...!...!...!... ממממקקקקווווממממוווו זזזזהההה ננננסססס.... ללללאאאא זזזזהההה

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

כדיא א א א .... כלי  צרי השמי מ היורד דבר כל

תהיה לא כלי  יהיה  לא וא אותו, לקבל 

רוצה כאשר  ,לכ היורד . לשפע משמעות שו

כדי ,האד לנשמת חדש שפע להוריד  הקב"ה 

דבר מבואר16. 73),מלכות עמוד מליובאוויטש.(ח"א לרבי

כתר טוב17. קנה).שם סימן (הוספות

  
     



............תתתתההההוווו פפפפנננניייי עעעעלללל ווווחחחחוווושששש

החנוכהללללפפפפנננניייי בחג שנה, (שנת)140

מגור אמת' ה'שפת ישב תרמ"ב,
לנו 'יש :כ ואמר הטהור, בשולחנו
היו המקדש בית בזמ ג כי לידע,
הפנימיות'. לראות רבה יגיעה צריכי

ווווממממככככייייוווויהודי אות על ג ,שכ
ומרירות ,קשי נסיונות עברו
תנועת את חשו ה ובנפש רבה.
החלה עת, באותה ובדיוק ...הכיוו

לשלוט... יו תרבות

ההההייייווווווווננננייייליהודי פנו הקלוקלת, בתרבות
אלינו, הצטרפו :לה ולחשו

ומיד... עכשיו תענוג מקבלי אצלנו

בשלביווווההההייייוווו עמדו שכבר יהודי
בשלבי הנפש, בני של מתקדמי
מחדש... לנביטתו הגרעי רקבו שבי
וזה התכווצות, של תחושה חשו ה ,וש

...היווני אל החוצה, לפזול לה גר

מנוחה:אאאאממממרררר''''וווו ברית ששששפפפפווווררררששששבספר חחחחככככ תתתתללללממממיייידדדד
ששששעעעעבבבברררר ההההססססייייבבבבהההה רררר""""לללל,,,, ממממיייי ווווננננעעעעששששהההה ההההתתתתווווררררהההה ממממ
ייייככככוווולללל ווווללללאאאא ,,,,ממממהההה ווווששששתתתתהההה ההההממממרררריייי ההההממממיייי ממממ עעעעללללייייוווו

וווופפפפייייררררשששש'...'...'...'... ווווששששננננהההה ללללססססבבבבוווולללל

,,,,אאאאשהיווני לה התברר אז, או אז,
בתאוות יכולת אי !עליה עבדו
הנפש את להביא ובתענוגיו העול

התפשטות!... של לתנועה

ללללעעעעוווולללל העול תאוות כל ע ג 
חוסר, בהרגשת הנפש תשאר

סיפוק... וחוסר ריקנות בהרגשת
אחר... משהו למשהו. ובגעגוע בתהיה

בעצבותוווואאאאוווותתתת חשו נימתי
לא ה א ,אות הממלאת

חזרה לחזור בנפש כח אתאזרו זוכרי)

.(...?גרלי של מהסיפור פפר איציק

ווווממממככככייייווווה ,אות עזבה לא שהתחושה
חדש משהו לחפש המשיכו
לדהור החלו וה ,אות שימלא
מעמקי אל ,המדרו לכיוו במהירות

...!החוש לתו הטומאה,

ווווההההאאאארררר""""ובה תה ניווווחחחחהיתה על 
"ב)תה א, ובמדרש(בראשית  

ד): אות ב פרשה רבה זה(בראשית  'וח'
ישראל... של עיניה שהחשיכה יו גלות

גרמועעעעלללל ה שהציעו, התאוות ידי
מרירות ועצבות, דכאו ליהודי
ה לשמחה, לזכות לנסות וכדי ,וכעסי
 נוס חוש עצמ על להוסי ניסו

סיגריות... חריפה, שתיה ,סמי

עמווווואאאאזזזז,,,, על הקב"ה אתחמל והוריד
...מגדולת היווני

אמתווווההההממממששששיייי ''''וווועעעעללללואמר:(ש)השפת
ננננתתתתררררווווממממממממוווו ההההננננסססס חחחחייייבבבבתתתת יייידדדדיייי
בבבבנננניייי ששששלללל דדדדררררככככ ככככ ככככיייי ייייששששרררראאאאלללל,,,, בבבבנננניייי ננננפפפפששששוווותתתת
ללללחחחחזזזזוווורררר אאאאחחחחדדדד בבבבררררגגגגעעעע ששששייייככככוווולללליייי ייייששששרררראאאאלללל

...'...'...'...'בבבבעעעעצצצצ בבבבהההה ששששיייישששש ההההקקקקדדדדווווששששהההה ללללממממקקקקוווורררר

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



  
    



............ללללגגגגבבבבוווולללל בבבבנננניייי ווווששששבבבבוווו

יותר: 16ונבאר

הנשמהממממעעעעללללתתתת אשר בזה, היא ישראל נשמות
ממש', ממעל אלוקה 'חלק היא
כולא  הוא ברי וקודשא 'ישראל מזו ויתירה
בכל אשר היא, העני משמעות אשר חד'.
עצ יהיה, לא שהיהודי מדרגה ובכל מצב
ולאלקות. לקדושה קשורה תמיד מציאותו

כלבבבבעעעעווווממממקקקק אשר ,להוסי יש יותר
הנעלית הבנתו ,העזי רגשותיו

היהודי של הטהורי אלואאאאייייננננורצונותיו
שכ בשלימות, לאלקות אותו המקשרי

של מציאות מודגשת אלו ''''זזזזווווללללתתתת''''בכל
לכאורההמרגיש הנפרדת מציאות (דהיינו

וקדושה.מהאלקות), אלקות ורוצה מבי

היהודיההההננננקקקקוווודדדדהההה בנשמת היחידה
בתכלית לאלקות הקשורה
היהדות נקודת עצ רק היא ההתאחדות

בה הנקודה זו ההההאאאאדדדדשבו. ששששלללל ממממצצצצייייאאאאוווותתתתוווו
ככככלללללללל ננננררררגגגגששששתתתת שנרגשאאאאייייננננהההה היחיד והדבר

מכל שלמעלה ה', מציאות עצ הוא
קשורה אתה גדר, מכל ולמעלה תואר

היהודי. של נשמתו ומתאחדת

טוב,ממממטטטטעעעע ש הבעל אמר אשר17זה
מתגלית העצמות פשיטות

בעצבבבבפפפפששששייייטטטטוווותתתתדוקא  היהודי של
מופשטת שהיא כפי היהודי של מציאותו
הרי ,האד ובעבודת ותואר. מעלה מכל
והנחת הביטול בעבודת מתבטא זה

האלקות, עבור האד של ששששככככמציאותו
עעעע ווווההההההההתתתתאאאאחחחחדדדדוווותתתת ההההבבבבייייטטטטוווולללל ננננקקקקוווודדדדתתתת בבבבעעעעצצצצ

ייייששששרררראאאאלללל,,,, ככככלללל ממממששששתתתתוווויייי זו,אאאאללללקקקקוווותתתת ונקודה
מקיפה ,נשמת עצ ע הקשורה
כולה כל אשר ,מציאות בכל וחודרת

הקב"ה... של האני ע מאוחדת

נקודתוווועעעעלללל האירה הנס חיבת ידי
והחוש יהודי, שבכל היהדות
הל יו מלכות שפיזרה הסמי

ונמוג...

שלההההחחחחששששממממווווננננאאאאיייי עיניה את האירו
ישראל ע וכל ישראל.

הטבעי... למקומ הביתה, חזרו

עעעעללללוווועעעעתתתתהההה ללללההההוווודדדדוווותתתת תתתתייייקקקקננננוווו ללללאאאא ממממדדדדוווועעעע ממממוווובבבב
 בבבבתתתתששששוווובבבבהההה ששששחחחחווווזזזזרררר ייייההההוווודדדדיייי ככככיייי ,,,,ככככ

ההההטטטטבבבבעעעעיייי!...!...!...!... ממממקקקקווווממממוווו זזזזהההה ננננסססס.... ללללאאאא זזזזהההה

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

כדיא א א א .... כלי  צרי השמי מ היורד דבר כל

תהיה לא כלי  יהיה  לא וא אותו, לקבל 

רוצה כאשר  ,לכ היורד . לשפע משמעות שו

כדי ,האד לנשמת חדש שפע להוריד  הקב"ה 

דבר מבואר16. 73),מלכות עמוד מליובאוויטש.(ח"א לרבי

כתר טוב17. קנה).שם סימן (הוספות

ז

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



  
      



ולחזקה , להגדילה  צרי צרי צרי צרי להעצימה , הוא הוא הוא הוא 

השפע השפע השפע השפע .... לקבלתלקבלתלקבלתלקבלת ראוי ראוי ראוי ראוי  כלי כלי כלי כלי  תהיה תהיה תהיה תהיה  שהנשמה שהנשמה שהנשמה שהנשמה 

התמודדות! ידי  על רק היא  לכ והדר

דוקאבבבב.... זה הנפש, כחות העצמת עיקר ,האד אצל

שהוא ידי ועל ובהסתר, הואנמצאבחוש כאשר

והכחות .חדשי כחות מקבל הוא כראוי מתגבר

של האתגר וכל .החיי כל ללוותו נשארי האלו

הגדולי הנפש כחות את האד אצל מגלה הנסיו

בקרבו. ונחבאי נסתרי עתה עד שהיו

לאויר לאויר לאויר לאויר ועל ועל ועל ועל   ויוצאי ויוצאי ויוצאי ויוצאי מתגלימתגלימתגלימתגלי הההה הנסיוהנסיוהנסיוהנסיו ידי ידי ידי ידי 

 חדשי חדשי חדשי חדשי כחותכחותכחותכחות לולולולו יש יש יש יש  ומעתה ומעתה ומעתה ומעתה  ,,,,העולהעולהעולהעול

אפ אפ אפ אפ  ככככ ושלפני ושלפני ושלפני ושלפני  הצרההצרההצרההצרה,,,, בשעת בשעת בשעת בשעת  אצלואצלואצלואצלו ילו ילו ילו ילו שהתגלושהתגלושהתגלושהתגלו

אצלואצלואצלואצלו....  קיומ קיומ קיומ קיומ עלעלעלעל ידע ידע ידע ידע  לא לא לא לא  היאהוא הוא הוא הוא  והעיקר

ההסתר  בעת אחד  כל של וההתקדמות הבניה 

בנפשו . רוכש שהוא והגבורה העוז זה  ,והנסיו

נפש ג ג ג ג .... והתמודדויות קשיי שיש בעת

ידע  לא הוא  וא בסכנה, נמצאת האד

ליפול עלול  הוא  הרי  עצמו  את לחזק כיצד 

לרבי לרבי לרבי לרבי ולהתרסק, קרה קרה קרה קרה  שבאמת שבאמת שבאמת שבאמת  וכמווכמווכמווכמו

מרירות מרירות מרירות מרירות  חשוחשוחשוחשו  שהתמודדושהתמודדושהתמודדושהתמודדו שבשעהשבשעהשבשעהשבשעה ,,,,וטוביוטוביוטוביוטובי

.... אות אות אות אות ריסק ריסק ריסק ריסק  וזהוזהוזהוזה גדולהגדולהגדולהגדולה,,,,

 א א א את א לעבור  עצמו על  יקבל  האד כאשר

שהכל יודע שהוא  ע"י  וזאת המרירות, כל

יתבר ה ' אזי  ולטובתו, יתבר מה'  מכוו

 בעול הבא עול מנוע מטעימו רחמיו  ברוב

אור אור אור אור הזה, למתוק למתוק למתוק למתוק ,,,, לולולולו נהפכונהפכונהפכונהפכו מרורותמרורותמרורותמרורות אלואלואלואלו וכלוכלוכלוכל

ובשמחה.לנפשלנפשלנפשלנפש,,,, באהבה הכל  שיקבל ובלבד 

לדעת ד ד ד ד .... עליו  ומרות, גדולות צרות שעובר מי 

מכל שלו  הישועות מקור  היא שהשמחה

בשמחה 'כי  הפסוק: שרומז כפי  צרות,  אות

כלומר,  תצאו תצאו תצאו תצאו תצאו' בשמחה בשמחה בשמחה בשמחה  שתהיושתהיושתהיושתהיו ידי ידי ידי ידי  עלעלעלעל

,,,,שבעולשבעולשבעולשבעול הצרותהצרותהצרותהצרות כח מכל מכל מכל מכל  לשמחה יש כי

 והדיני הגבורות כל את לרסיסי לשבור

הצרות. כל  את לו  וגורמי האד על השורי

בעצבות ה ה ה ה .... להילח מוטל אד כל  על

הכח  בכל  ולהשתדל ממש, של מלחמה 

מקור  היא  שהשמחה  משו בשמחה. להיות

ישראל . ע כלל  של  הוא הוא הוא הוא ::::החיי והכלל והכלל והכלל והכלל 

 ואד ואד ואד ואד דולקת דולקת דולקת דולקת ,,,, למנורה למנורה למנורה למנורה  דומהדומהדומהדומה שמחשמחשמחשמח  שאד שאד שאד שאד

כבויה כבויה כבויה כבויה .... למנורהלמנורהלמנורהלמנורה דומהדומהדומהדומה עצוב עצוב עצוב עצוב 

לו לא לא לא לא  יש א ג ,האד על  עובר  מה משנה

תורה בלימוד בעבודה , או בבית קשיי

לא השמחה  מדת את  יהיה  אשר יהיה  וכו ',

לחנ יש הילדי את  וכ לרגע. אפילו יעזוב 

לעצבות. ליפול  לה לתת ולא הזה בקו

ו ו ו ו .... שמחה ורק א לשדר תמיד  האד על

לתלמידיו  ולניניו, לנכדיו לילדיו, לאשתו,

 במחיצתו שבא מי של של של של ולכל מקור מקור מקור מקור  להיות להיות להיות להיות  ותמיד ותמיד ותמיד ותמיד 

השמחה,שמחה שמחה שמחה שמחה .... מעלת מהי יודע היה  אד  א

באמצע ואפילו  משמחה, רוקד היה היו כל

בשמחה . להיות צרי הזמ כל שרכב שרכב שרכב שרכב הרחוב. כמו כמו כמו כמו 

 כ כ כ כ דלק דלק דלק דלק ,,,, בלי בלי בלי בלי  לסוע לסוע לסוע לסוע  יכול יכול יכול יכול  להיות להיות להיות להיות לא לא לא לא   מוכרחי מוכרחי מוכרחי מוכרחי

כזאת בשמחה בשמחה בשמחה בשמחה ,,,, בצורה  העול את ברא ה ' כי

קדימה. הכל את שדוח המנוע היא  שהשמחה

אליואליואליואליו....ז ז ז ז .... מתחבר מתחבר מתחבר מתחבר  הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה  בשמחה בשמחה בשמחה בשמחה  שתמיד שתמיד שתמיד שתמיד   אד אד אד אד

שהוא שהוא שהוא שהוא   ופע ופע ופע ופע  פע פע פע פע שבכל שבכל שבכל שבכל  לדעת לדעת לדעת לדעת  יהודי יהודי יהודי יהודי  על על על על 

יהודי יהודי יהודי יהודי  כל כל כל כל  בו בו בו בו .... מתפאר מתפאר מתפאר מתפאר  הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה  בשמחה בשמחה בשמחה בשמחה  מתמלא מתמלא מתמלא מתמלא 

אתואתואתואתו.... לדור לדור לדור לדור  בא בא בא בא  מיד מיד מיד מיד  ה ה ה ה '''' השמחה השמחה השמחה השמחה ,,,, מדת מדת מדת מדת  את את את את  בו בו בו בו  שיש שיש שיש שיש 

כשהוא כשהוא כשהוא כשהוא  ומיד ומיד ומיד ומיד  להיכנס להיכנס להיכנס להיכנס ,,,, להיכלהיכלהיכלהיכ מחפש מחפש מחפש מחפש  הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה 

בובובובו.... לגור לגור לגור לגור  נכנס נכנס נכנס נכנס  הוא הוא הוא הוא  שמחה שמחה שמחה שמחה ,,,, בו בו בו בו  שיש שיש שיש שיש  בית בית בית בית  רואה רואה רואה רואה 

מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן רחל בוסקילה ז"ל



  
      



ולחזקה , להגדילה  צרי צרי צרי צרי להעצימה , הוא הוא הוא הוא 

השפע השפע השפע השפע .... לקבלתלקבלתלקבלתלקבלת ראוי ראוי ראוי ראוי  כלי כלי כלי כלי  תהיה תהיה תהיה תהיה  שהנשמה שהנשמה שהנשמה שהנשמה 

התמודדות! ידי  על רק היא  לכ והדר

דוקאבבבב.... זה הנפש, כחות העצמת עיקר ,האד אצל

שהוא ידי ועל ובהסתר, הואנמצאבחוש כאשר

והכחות .חדשי כחות מקבל הוא כראוי מתגבר

של האתגר וכל .החיי כל ללוותו נשארי האלו

הגדולי הנפש כחות את האד אצל מגלה הנסיו

בקרבו. ונחבאי נסתרי עתה עד שהיו

לאויר לאויר לאויר לאויר ועל ועל ועל ועל   ויוצאי ויוצאי ויוצאי ויוצאי מתגלימתגלימתגלימתגלי הההה הנסיוהנסיוהנסיוהנסיו ידי ידי ידי ידי 

 חדשי חדשי חדשי חדשי כחותכחותכחותכחות לולולולו יש יש יש יש  ומעתה ומעתה ומעתה ומעתה  ,,,,העולהעולהעולהעול

אפ אפ אפ אפ  ככככ ושלפני ושלפני ושלפני ושלפני  הצרההצרההצרההצרה,,,, בשעת בשעת בשעת בשעת  אצלואצלואצלואצלו ילו ילו ילו ילו שהתגלושהתגלושהתגלושהתגלו

אצלואצלואצלואצלו....  קיומ קיומ קיומ קיומ עלעלעלעל ידע ידע ידע ידע  לא לא לא לא  היאהוא הוא הוא הוא  והעיקר

ההסתר  בעת אחד  כל של וההתקדמות הבניה 

בנפשו . רוכש שהוא והגבורה העוז זה  ,והנסיו

נפש ג ג ג ג .... והתמודדויות קשיי שיש בעת

ידע  לא הוא  וא בסכנה, נמצאת האד

ליפול עלול  הוא  הרי  עצמו  את לחזק כיצד 

לרבי לרבי לרבי לרבי ולהתרסק, קרה קרה קרה קרה  שבאמת שבאמת שבאמת שבאמת  וכמווכמווכמווכמו

מרירות מרירות מרירות מרירות  חשוחשוחשוחשו  שהתמודדושהתמודדושהתמודדושהתמודדו שבשעהשבשעהשבשעהשבשעה ,,,,וטוביוטוביוטוביוטובי

.... אות אות אות אות ריסק ריסק ריסק ריסק  וזהוזהוזהוזה גדולהגדולהגדולהגדולה,,,,

 א א א את א לעבור  עצמו על  יקבל  האד כאשר

שהכל יודע שהוא  ע"י  וזאת המרירות, כל

יתבר ה ' אזי  ולטובתו, יתבר מה'  מכוו

 בעול הבא עול מנוע מטעימו רחמיו  ברוב

אור אור אור אור הזה, למתוק למתוק למתוק למתוק ,,,, לולולולו נהפכונהפכונהפכונהפכו מרורותמרורותמרורותמרורות אלואלואלואלו וכלוכלוכלוכל

ובשמחה.לנפשלנפשלנפשלנפש,,,, באהבה הכל  שיקבל ובלבד 

לדעת ד ד ד ד .... עליו  ומרות, גדולות צרות שעובר מי 

מכל שלו  הישועות מקור  היא שהשמחה

בשמחה 'כי  הפסוק: שרומז כפי  צרות,  אות

כלומר,  תצאו תצאו תצאו תצאו תצאו' בשמחה בשמחה בשמחה בשמחה  שתהיושתהיושתהיושתהיו ידי ידי ידי ידי  עלעלעלעל

,,,,שבעולשבעולשבעולשבעול הצרותהצרותהצרותהצרות כח מכל מכל מכל מכל  לשמחה יש כי

 והדיני הגבורות כל את לרסיסי לשבור

הצרות. כל  את לו  וגורמי האד על השורי

בעצבות ה ה ה ה .... להילח מוטל אד כל  על

הכח  בכל  ולהשתדל ממש, של מלחמה 

מקור  היא  שהשמחה  משו בשמחה. להיות

ישראל . ע כלל  של  הוא הוא הוא הוא ::::החיי והכלל והכלל והכלל והכלל 

 ואד ואד ואד ואד דולקת דולקת דולקת דולקת ,,,, למנורה למנורה למנורה למנורה  דומהדומהדומהדומה שמחשמחשמחשמח  שאד שאד שאד שאד

כבויה כבויה כבויה כבויה .... למנורהלמנורהלמנורהלמנורה דומהדומהדומהדומה עצוב עצוב עצוב עצוב 

לו לא לא לא לא  יש א ג ,האד על  עובר  מה משנה

תורה בלימוד בעבודה , או בבית קשיי

לא השמחה  מדת את  יהיה  אשר יהיה  וכו ',

לחנ יש הילדי את  וכ לרגע. אפילו יעזוב 

לעצבות. ליפול  לה לתת ולא הזה בקו

ו ו ו ו .... שמחה ורק א לשדר תמיד  האד על

לתלמידיו  ולניניו, לנכדיו לילדיו, לאשתו,

 במחיצתו שבא מי של של של של ולכל מקור מקור מקור מקור  להיות להיות להיות להיות  ותמיד ותמיד ותמיד ותמיד 

השמחה,שמחה שמחה שמחה שמחה .... מעלת מהי יודע היה  אד  א

באמצע ואפילו  משמחה, רוקד היה היו כל

בשמחה . להיות צרי הזמ כל שרכב שרכב שרכב שרכב הרחוב. כמו כמו כמו כמו 

 כ כ כ כ דלק דלק דלק דלק ,,,, בלי בלי בלי בלי  לסוע לסוע לסוע לסוע  יכול יכול יכול יכול  להיות להיות להיות להיות לא לא לא לא   מוכרחי מוכרחי מוכרחי מוכרחי

כזאת בשמחה בשמחה בשמחה בשמחה ,,,, בצורה  העול את ברא ה ' כי

קדימה. הכל את שדוח המנוע היא  שהשמחה

אליואליואליואליו....ז ז ז ז .... מתחבר מתחבר מתחבר מתחבר  הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה  בשמחה בשמחה בשמחה בשמחה  שתמיד שתמיד שתמיד שתמיד   אד אד אד אד

שהוא שהוא שהוא שהוא   ופע ופע ופע ופע  פע פע פע פע שבכל שבכל שבכל שבכל  לדעת לדעת לדעת לדעת  יהודי יהודי יהודי יהודי  על על על על 

יהודי יהודי יהודי יהודי  כל כל כל כל  בו בו בו בו .... מתפאר מתפאר מתפאר מתפאר  הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה  בשמחה בשמחה בשמחה בשמחה  מתמלא מתמלא מתמלא מתמלא 

אתואתואתואתו.... לדור לדור לדור לדור  בא בא בא בא  מיד מיד מיד מיד  ה ה ה ה '''' השמחה השמחה השמחה השמחה ,,,, מדת מדת מדת מדת  את את את את  בו בו בו בו  שיש שיש שיש שיש 

כשהוא כשהוא כשהוא כשהוא  ומיד ומיד ומיד ומיד  להיכנס להיכנס להיכנס להיכנס ,,,, להיכלהיכלהיכלהיכ מחפש מחפש מחפש מחפש  הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה 

בובובובו.... לגור לגור לגור לגור  נכנס נכנס נכנס נכנס  הוא הוא הוא הוא  שמחה שמחה שמחה שמחה ,,,, בו בו בו בו  שיש שיש שיש שיש  בית בית בית בית  רואה רואה רואה רואה 

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

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 28, ביכנ"ס 'אהבת 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

052-7650390הרב ישראל תורג'מן21:00ראשון-חמישיהאדמו"ר מזוועהיל ביהמ"ד מעין גניםירושלים

 פסגת זאב, מזל טלה 1ירושלים
052-7650390הרב ישראל תורג'מן10:30שבתביכנ"ס זכור לאברהם



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

שעורי השבוע
מפי הרה"ג רבינו ישרא_ל אברג'_ל שליט"א

מהמעשה של דוד עם שמעי אנו למדים עד כמה 
הנולד"  את  הרואה  "חכם  בבחינת  להיות  חשוב 
הנולד  את  ראה  שדוד  בזכות  כי  ע"א(,  ל"ב  )תמיד 

לפעמים  היהודי.  במרדכי  זכינו  כעסו  את  וכבש 
אדם עושה טעות ובעוד כמה דורות מישהו מזרעו 
יצטרך לשלם על כך. לכן תמיד צריך לחשוב על 

העתיד, תמיד צריך להסתכל למרחוק.

אשרי אדם שרואה את הנולד, ואינו ממהר להגיב 
את  קצת  דוחה  אלא  בו  שפוגעים  פגיעה  כל  על 
מאד  להיות  צריך  בסבלנות.  ומתאזר  הדברים 
שקול, תמיד עדיף להמתין עוד יום, עוד שבוע, כי 

לאחר מעשה קשה להחזיר דברים אחורה.

פרשת מקץ
ל' כסלו התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:1717:0717:39 באר שבע
16:1617:0617:37תל אביב

16:1317:0317:34חיפה
16:2317:1417:46אילת

16:2017:1017:42ירושלים
16:00ירושלים 40 דק'

LIVE

LIVE

בימי ראשון בשעה 19:00
שיעור ב'זום'

עם תרגום לשפה האנגלית

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

רח' ברוריה 6, אשדוד

ביום שלישי ג' טבת 7/12 בשעה 20:00
בבית הכנסת 'רמת אביב'

רח' שרגא פרידמן 2, תל אביב

ביום רביעי 8/12 בשעה 20:00
בבית הכנסת המרכזי רמת אשכול

רח' ראול וולנברג 11, חיפה
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


