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

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

ענני ענני ענני ענני  דמאירדמאירדמאירדמאיר אלהא אלהא אלהא אלהא 

עאאאאררררבבבבעעעע על נגזרו גלות תקופות
גלות בבל, גלות :וה ישראל,

.אדו וגלות ,יו גלות 1מדי,

שלשוווובבבבררררוווו כבר ועברנו זכינו ה',
נמצאי אנו ועתה גלויות,
גלות  הרביעית הגלות של בסופה
הפסוק: בנו יתקיי ובמהרה ,אדו
גדי חמ מאד א זה "מי
רב צעה לב הדר זה מצרה
להיע" רב צדקה מדר אני ח

א). סג, (ישעיה

לספרווווההההננננהההה,,,, רוצי שאנו הסיפור
בתחילתה קרה (במאותעתה

הראשונות) הרביעית הגלות של
אחר שהתרחש סיפור .אדו גלות
רומי מלכות של שלטונה שהתבססה
,הטמאי ,ה כאשר  בעול הרשעה
ישראל, חכמי כל את להרוג החליטו

מפורסמי חכמי עשרה ובתוכ
הרוגי 'עשרה  יכונו הימי שברבות

מלכות'.

הקדושהווווככככ בגמרא יז:):הובא זרה (עבודה

תרדיוההההתתתתננננאאאא ב חנינא רבי האלקי
ומסר מדרשו בבית ישב
,סוסי דהרות נשמעו ולפתע, שיעור...
אפורי בחיילי הוק המדרש ובית
נגרר חנינא רבי ...חתו מבע בעלי

...האסירי למרכבת ובבזיו בכח

חנינאששששוווופפפפטטטט ברבי מבטו נע סבר, חמור
שאסרנו יודע אתה הרי ושאל:

תו למדת?ללמוד מדוע כ וא רה,

אלקי'.ווווררררבבבביייי ה' ציוני 'כאשר השיב: חנינא

והואעעעעיייינננניייי באכזריות, נצצו השופט
לשריפה! דינו את פסק

כשחז"ל הםמזכירים1. הגלויות, מזכיריםאת

עוד היתה והרי וקשה גלויות. ארבע

הוזכרה? לא היא ומדוע מצרים, גלות גלות,

האריז"לוביאר כירבינו פרשת הליקוטים, (ספר

בשביה') 'וראית ד"ה כא פרק כיתצא

הוי"ה, אותיות ד' כנגד הן גלויות הארבע

ולכן יו"ד, של קוצה כנגד היא מצרים וגלות

לא ולכן מהמה... ויותר ככולן, שקולה היא

מכולן... גדולה בחינה היא כי בכללן, הוזכרה

באורך. עיי"ש
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וארא וארא וארא וארא  פרשת פרשת פרשת פרשת 

ענני ענני ענני ענני  דמאירדמאירדמאירדמאיר אלהא אלהא אלהא אלהא 

עאאאאררררבבבבעעעע על נגזרו גלות תקופות
גלות בבל, גלות :וה ישראל,

.אדו וגלות ,יו גלות 1מדי,

שלשוווובבבבררררוווו כבר ועברנו זכינו ה',
נמצאי אנו ועתה גלויות,
גלות  הרביעית הגלות של בסופה
הפסוק: בנו יתקיי ובמהרה ,אדו
גדי חמ מאד א זה "מי
רב צעה לב הדר זה מצרה
להיע" רב צדקה מדר אני ח

א). סג, (ישעיה

לספרווווההההננננהההה,,,, רוצי שאנו הסיפור
בתחילתה קרה (במאותעתה

הראשונות) הרביעית הגלות של
אחר שהתרחש סיפור .אדו גלות
רומי מלכות של שלטונה שהתבססה
,הטמאי ,ה כאשר  בעול הרשעה
ישראל, חכמי כל את להרוג החליטו

מפורסמי חכמי עשרה ובתוכ
הרוגי 'עשרה  יכונו הימי שברבות

מלכות'.

הקדושהווווככככ בגמרא יז:):הובא זרה (עבודה

תרדיוההההתתתתננננאאאא ב חנינא רבי האלקי
ומסר מדרשו בבית ישב
,סוסי דהרות נשמעו ולפתע, שיעור...
אפורי בחיילי הוק המדרש ובית
נגרר חנינא רבי ...חתו מבע בעלי

...האסירי למרכבת ובבזיו בכח

חנינאששששוווופפפפטטטט ברבי מבטו נע סבר, חמור
שאסרנו יודע אתה הרי ושאל:

תו למדת?ללמוד מדוע כ וא רה,

אלקי'.ווווררררבבבביייי ה' ציוני 'כאשר השיב: חנינא

והואעעעעיייינננניייי באכזריות, נצצו השופט
לשריפה! דינו את פסק

כשחז"ל הםמזכירים1. הגלויות, מזכיריםאת

עוד היתה והרי וקשה גלויות. ארבע

הוזכרה? לא היא ומדוע מצרים, גלות גלות,

האריז"לוביאר כירבינו פרשת הליקוטים, (ספר

בשביה') 'וראית ד"ה כא פרק כיתצא

הוי"ה, אותיות ד' כנגד הן גלויות הארבע

ולכן יו"ד, של קוצה כנגד היא מצרים וגלות

לא ולכן מהמה... ויותר ככולן, שקולה היא

מכולן... גדולה בחינה היא כי בכללן, הוזכרה

באורך. עיי"ש

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.



  
    



השכל שבילי כל את סותמת טומאה ומעט

לגמרי הזניחו הם קצר זמן בתוך ולכן - היהודי

כל את הקדישו זאת ותחת בתורה עיסוקם את

הכופרים אנשים בידי שהתחברו לספרים זמנם

זיע"א... הקדושים בחכמינו ומזלזלים

שטןוהשטן של וכדרכו בנצחונו, שמח

נכנע והאיש לאדם נטפל כשהוא

לגרור ומוסיף עוד ממנו מרפה אינו לו

שני עם גם היה כך לעבירה, מעבירה אותו

הקלו כפירה, של טעמה כשטעמו הבחורים.

לקיימן... שהפסיקו עד המצוות, בקיום ראש

בךיהודי ואחר בגדולתם שראו הקהילה

בהם נזפו הבחורים, של בהדרדרותם

שני אך מוחלטת. מהדרדרות בעדם לעצור ורצו

את עזבו צואר, עד בחטא שקועים היו הבחורים

איש שאין במקומות רבים ימים הסתובבו עירם,

ממעשיהם למדו בגויים, התערבו אותם, מכיר

דתם... את והמירו כמותם להיות שרצו עד

מהםלימים אחד וכל הידידים שני נפרדו

אך פסקה, לא ידידותם לדרכו. הלך

שלא עד מרעהו איש הרחיקו והמרחק הזמן

דבר. זה על זה שמעו ולא ידעו

הגבוהיםאחד לימודיו את סיים מהבחורים

ובנות, בנים והוליד אשה נשא בהצלחה,

בעל גדול, עשיר ונעשה בעסקיו מאוד הצליח

לו, שייכים היו וכפרים ערים רב. רכוש

ודרישה בקשה כל מילאו רבים משרתים

דבר. לו חסר שלא היה ונראה מפיו, שיצאה

באחד המומר היהודי התגורר הקיץ בתקופת

- לשעה רק יום בכל ויצא שלו, מהכפרים

עסקיו. את לנהל כדי הקרובה העיר אל שעתים

בנהרבאחד שטבל אחרי החמים, הקיץ מימי

העשיר יצא המרווח, לביתו הסמוך

בחורשות לטייל לפניו, רץ כשכלבו סוסו על רכוב

בו שחייו זה נאה מעולם וליהנות הבית שסביב

את ורק מעיניו הכלב נעלם לפתע מאושרים. היו

ומפחיד. מוזר היה והקול שמע, נביחתו קול

את וראה הקול בכיוון העשיר רכב במהירות

של המרוטשת גופתו מול ונובח עומד הכלב

סוסו, מעל העשיר ירד ונרגש מבוהל יהודי.

הפצעים למראה והזדעזע הגופה אל התקרב

הרהר ספק, ללא הרגו, גוי דם. שתתו שעוד

בקרבו... התעורר חם, יהודי לב ולבו, העשיר,

וחרטהזכרונות נחם ורגשות הציפוהו ַֹהעבר

את הרים בזהירות לבו. את מילאו

העירה. הסוס את ונהג סוסו על הניחו המת,

קדישא' ה'חברא לידי המת את מסר שם

לביתו. חזר ואחר

לאגופת אמת, של חסד עשה ׁשאּתֹו ִֶהיהודי

המומר, היהודי של עיניו מנגד ָָמׁשה

מנוח. לו נתנו לא והצער החרטה ומחשבות

ביתו בני בחברת כרגיל להתנהג ניסה לשוא

מכח למעלה היו מחשבותיו עליו, האהובים

שעזבאתאמונתאבותיו על רגשותהצער רצונו.

שהחליט עד אותו אמללו ואתהתורההקדושה,

פרשת את בפניו לגולל היהודי, הרב אל ללכת

האמונה. לחיק לחזור דרך ממנו ולבקש חייו

שלבשעת דלתו על היהודי דפק מאוחרת לילה

ונכבד, עשיר פריץ מראה למראהו, הרב.

ה'פריץ' אליו כשדיבר גדלה והפתעתו הרב. הופתע

עד קורותיו כל את בבכי לו וסיפר היהודים בשפת

הוסיף ומאז, היהודי. גופת את מצא שבו היום

מנוחה, עוד לו אין בכיו, את חונק כשהוא המומר

להיות ורוצה חטאיו על הלב מעומק הוא מתחרט

מצוות. ושומר שמים ירא יהודי שוב

שלהרב ולבו פיו שמא מחשש לדחותו ניסה

בקשתו. את למלא רצה ולא שוים, אינם האיש

  
    



,,,,אאאא,בכ הסתפק לא הזה, האכזר
את ג להשמיד החליט והוא
,תרדיו ב חנינא רבי של משפחתו
שתיהרג אשתו על פסק הוא ולכ

הרווקה בתו ועל נשואהבחרב, בת (כי

למשפחה) קשורה גדולילא את שתשמש
ביותר והבזוי השפל במקצוע רומי

בבריאה... 2שישנו

בגמרא הללו(שם)הקדושה2. שהרשעים אמרו,

הקדושים גופותיהם על לשלוט יכלו

הגמרא: לשון וזה חטא. של בהםשמץ שהיה בגלל

תרדיון)שהיה בן חנינא השם(רבי את הוגה

הואהיהבאותיותיו היהמותר, (ולמרותשלו

עצמו)... על להחמיר דלאצריך להריגה אשתו ועל

ביה בו).מיחה למחות צריכה היתה בתו(שהיא ועל

עברה היא אחת שפעם זונות, של בקובה לישב

פסיעותיה נאות 'כמה אמרו: רומי, גדולי ליד

בפסיעותיה דקדקה מיד זו'. נערה כוונהשל (והיא

בנות של צניעותן את לעמים להראות ה', לקידוש לגרום

מכך)... הרהור נגרם להם אך ישראל,

רביממשיכה דאמר והיינו ואומרת: הגמרא

"עֹון דכתיב: מאי לקיש, בן ֲשמעון
יסּוּבני" ו)?עקבי מט, דש(תהלים שאדם עוונות - ְֲִֵֵַ

הדין... ליום לו מסובין הזה, בעולם בעקביו

בעוונותיצר האדם את להכשיל מחפש הרע

בעקביו, דש שאדם עוונות קטנים,

הפותחים הם הם בהם, נכשל שהאדם והכשלון,

לבו... תוך אל להיכנס - הרע ליצר כניסה שערי

הגאוןובהקשר של סיפורו את נביא לזה

זיע"א קלפהולץ יעקב ישראל הרב

קפח), עמוד - בתשובה וז"ל:(החוזרים

מקוז'ניץישב 'המגיד' ישראל רבי הגה"ק

וסיפר: חסידיו במחיצת זיע"א

שניבאחד היו לכאן הסמוכות מהעיירות

יחד ונפש. בלב חברים שהיו ילדים

נענשו יחד למלמד, הפריעו יחד השתובבו,

הביתה... עפו ויחדיו

החלווכשהתבגרו השכל וניצוצי קימעא,

ש'די החליטו הם בהם. להאיר

חייהם את להקדיש והחליטו לשטויות',

הקדושה... התורה ללימוד

בתורההם ועסקו הסמוך המדרש לבית נכנסו

פסקה לא ולילה יומם נוראה. בהתמדה

התמדתם שגברה וככל מפיהם... גברוהתורה

והתחזקו... החברות רגשות

אתאהבה איש אהבו - בדבר תלויה שאינה

בכשרונותיו קינא לא אחד רעהו,

והשיבו שאלו למדו, יחד חברו, של ובידיעותיו

קנאה, בלי - ידע והוסיפו שמעו קנטור, בלי -

תורה... בדברי לזה זה חידשו

במהירות...והשבועות חלפו

הריעיםשאיןראה שני התנהגותםשל את השטן

כשלא ביניהם. לסכסך והחליט פגם בה

בדרך להחטיאם וניסה התייאש לא הצליח,

גם וללמוד לקרוא רעיון בראשם הכניס אחרת.

החושבים אנשים ידי על שהתחברו ספרים מתוך

הקדושים... מחז"ל חכמים יותר שהם

יותררצון לדעת הידידים שני על השתלט עז

המביאים חכמה אותםספרי מתוך ויותר

משנתם את הניחו בתחילה כפירה. לידי אדם

אסורים ספרים באותם וקראו קלה לשעה רק

לו פותחים להיטמא הבא וכידוע, לח:).- (יומא

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



  
    



השכל שבילי כל את סותמת טומאה ומעט

לגמרי הזניחו הם קצר זמן בתוך ולכן - היהודי

כל את הקדישו זאת ותחת בתורה עיסוקם את

הכופרים אנשים בידי שהתחברו לספרים זמנם

זיע"א... הקדושים בחכמינו ומזלזלים

שטןוהשטן של וכדרכו בנצחונו, שמח

נכנע והאיש לאדם נטפל כשהוא

לגרור ומוסיף עוד ממנו מרפה אינו לו

שני עם גם היה כך לעבירה, מעבירה אותו

הקלו כפירה, של טעמה כשטעמו הבחורים.

לקיימן... שהפסיקו עד המצוות, בקיום ראש

בךיהודי ואחר בגדולתם שראו הקהילה

בהם נזפו הבחורים, של בהדרדרותם

שני אך מוחלטת. מהדרדרות בעדם לעצור ורצו

את עזבו צואר, עד בחטא שקועים היו הבחורים

איש שאין במקומות רבים ימים הסתובבו עירם,

ממעשיהם למדו בגויים, התערבו אותם, מכיר

דתם... את והמירו כמותם להיות שרצו עד

מהםלימים אחד וכל הידידים שני נפרדו

אך פסקה, לא ידידותם לדרכו. הלך

שלא עד מרעהו איש הרחיקו והמרחק הזמן

דבר. זה על זה שמעו ולא ידעו

הגבוהיםאחד לימודיו את סיים מהבחורים

ובנות, בנים והוליד אשה נשא בהצלחה,

בעל גדול, עשיר ונעשה בעסקיו מאוד הצליח

לו, שייכים היו וכפרים ערים רב. רכוש

ודרישה בקשה כל מילאו רבים משרתים

דבר. לו חסר שלא היה ונראה מפיו, שיצאה

באחד המומר היהודי התגורר הקיץ בתקופת

- לשעה רק יום בכל ויצא שלו, מהכפרים

עסקיו. את לנהל כדי הקרובה העיר אל שעתים

בנהרבאחד שטבל אחרי החמים, הקיץ מימי

העשיר יצא המרווח, לביתו הסמוך

בחורשות לטייל לפניו, רץ כשכלבו סוסו על רכוב

בו שחייו זה נאה מעולם וליהנות הבית שסביב

את ורק מעיניו הכלב נעלם לפתע מאושרים. היו

ומפחיד. מוזר היה והקול שמע, נביחתו קול

את וראה הקול בכיוון העשיר רכב במהירות

של המרוטשת גופתו מול ונובח עומד הכלב

סוסו, מעל העשיר ירד ונרגש מבוהל יהודי.

הפצעים למראה והזדעזע הגופה אל התקרב

הרהר ספק, ללא הרגו, גוי דם. שתתו שעוד

בקרבו... התעורר חם, יהודי לב ולבו, העשיר,

וחרטהזכרונות נחם ורגשות הציפוהו ַֹהעבר

את הרים בזהירות לבו. את מילאו

העירה. הסוס את ונהג סוסו על הניחו המת,

קדישא' ה'חברא לידי המת את מסר שם

לביתו. חזר ואחר

לאגופת אמת, של חסד עשה ׁשאּתֹו ִֶהיהודי

המומר, היהודי של עיניו מנגד ָָמׁשה

מנוח. לו נתנו לא והצער החרטה ומחשבות

ביתו בני בחברת כרגיל להתנהג ניסה לשוא

מכח למעלה היו מחשבותיו עליו, האהובים

שעזבאתאמונתאבותיו על רגשותהצער רצונו.

שהחליט עד אותו אמללו ואתהתורההקדושה,

פרשת את בפניו לגולל היהודי, הרב אל ללכת

האמונה. לחיק לחזור דרך ממנו ולבקש חייו

שלבשעת דלתו על היהודי דפק מאוחרת לילה

ונכבד, עשיר פריץ מראה למראהו, הרב.

ה'פריץ' אליו כשדיבר גדלה והפתעתו הרב. הופתע

עד קורותיו כל את בבכי לו וסיפר היהודים בשפת

הוסיף ומאז, היהודי. גופת את מצא שבו היום

מנוחה, עוד לו אין בכיו, את חונק כשהוא המומר

להיות ורוצה חטאיו על הלב מעומק הוא מתחרט

מצוות. ושומר שמים ירא יהודי שוב

שלהרב ולבו פיו שמא מחשש לדחותו ניסה

בקשתו. את למלא רצה ולא שוים, אינם האיש

  
    



,,,,אאאא,בכ הסתפק לא הזה, האכזר
את ג להשמיד החליט והוא
,תרדיו ב חנינא רבי של משפחתו
שתיהרג אשתו על פסק הוא ולכ

הרווקה בתו ועל נשואהבחרב, בת (כי

למשפחה) קשורה גדולילא את שתשמש
ביותר והבזוי השפל במקצוע רומי

בבריאה... 2שישנו

בגמרא הללו(שם)הקדושה2. שהרשעים אמרו,

הקדושים גופותיהם על לשלוט יכלו

הגמרא: לשון וזה חטא. של בהםשמץ שהיה בגלל

תרדיון)שהיה בן חנינא השם(רבי את הוגה

הואהיהבאותיותיו היהמותר, (ולמרותשלו

עצמו)... על להחמיר דלאצריך להריגה אשתו ועל

ביה בו).מיחה למחות צריכה היתה בתו(שהיא ועל

עברה היא אחת שפעם זונות, של בקובה לישב

פסיעותיה נאות 'כמה אמרו: רומי, גדולי ליד

בפסיעותיה דקדקה מיד זו'. נערה כוונהשל (והיא

בנות של צניעותן את לעמים להראות ה', לקידוש לגרום

מכך)... הרהור נגרם להם אך ישראל,

רביממשיכה דאמר והיינו ואומרת: הגמרא

"עֹון דכתיב: מאי לקיש, בן ֲשמעון
יסּוּבני" ו)?עקבי מט, דש(תהלים שאדם עוונות - ְֲִֵֵַ

הדין... ליום לו מסובין הזה, בעולם בעקביו

בעוונותיצר האדם את להכשיל מחפש הרע

בעקביו, דש שאדם עוונות קטנים,

הפותחים הם הם בהם, נכשל שהאדם והכשלון,

לבו... תוך אל להיכנס - הרע ליצר כניסה שערי

הגאוןובהקשר של סיפורו את נביא לזה

זיע"א קלפהולץ יעקב ישראל הרב

קפח), עמוד - בתשובה וז"ל:(החוזרים

מקוז'ניץישב 'המגיד' ישראל רבי הגה"ק

וסיפר: חסידיו במחיצת זיע"א

שניבאחד היו לכאן הסמוכות מהעיירות

יחד ונפש. בלב חברים שהיו ילדים

נענשו יחד למלמד, הפריעו יחד השתובבו,

הביתה... עפו ויחדיו

החלווכשהתבגרו השכל וניצוצי קימעא,

ש'די החליטו הם בהם. להאיר

חייהם את להקדיש והחליטו לשטויות',

הקדושה... התורה ללימוד

בתורההם ועסקו הסמוך המדרש לבית נכנסו

פסקה לא ולילה יומם נוראה. בהתמדה

התמדתם שגברה וככל מפיהם... גברוהתורה

והתחזקו... החברות רגשות

אתאהבה איש אהבו - בדבר תלויה שאינה

בכשרונותיו קינא לא אחד רעהו,

והשיבו שאלו למדו, יחד חברו, של ובידיעותיו

קנאה, בלי - ידע והוסיפו שמעו קנטור, בלי -

תורה... בדברי לזה זה חידשו

במהירות...והשבועות חלפו

הריעיםשאיןראה שני התנהגותםשל את השטן

כשלא ביניהם. לסכסך והחליט פגם בה

בדרך להחטיאם וניסה התייאש לא הצליח,

גם וללמוד לקרוא רעיון בראשם הכניס אחרת.

החושבים אנשים ידי על שהתחברו ספרים מתוך

הקדושים... מחז"ל חכמים יותר שהם

יותררצון לדעת הידידים שני על השתלט עז

המביאים חכמה אותםספרי מתוך ויותר

משנתם את הניחו בתחילה כפירה. לידי אדם

אסורים ספרים באותם וקראו קלה לשעה רק

לו פותחים להיטמא הבא וכידוע, לח:).- (יומא

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.



  
    



חנינאממממממממששששייייככככהההה לרבי ומספרת: הגמרא
נוספת בת היתה תרדיו ב
להתנא ונישאה זכתה אשר ברוריא ושמה

הנס. בעל מאיר רבי האלקי

גזרווווההההננננהההה את הרומאי שביצעו אחר
רבי של בתו את ושמו דינ
פנתה ואפל. חשו מקו באותו חנינא
לו: ואמרה מאיר רבי לבעלה ברוריא

נקרע... שלי הלב היקר! בעלי

פניוררררבבבביייי עיניו... את עצ מאיר
וז לב ואור והלבינו... האדימו
למציאות' 'חזר הוא ואז והאיר... התגלה

לפדות אל אני ואמר: לאשתו פנה
שמרה היא א רק ל דעי א אותה,

להצילה. אוכל קדושתה על

לאותוררררבבבביייי והגיע לחייל התחפש מאיר
וניסה אותה, חיפש הוא וש אפל,
והיא צורות מיני בכל אליה להתקרב
ורבי ממנו... להתחמק הצליחה בחכמתה
קדושתה... על שמרה שהיא הבי מאיר

ליררררבבבביייי יש לו: ואמר לשומר ניגש מאיר
קח זהב, בדינרי מלא שקיק כא
הזאת. הבחורה את לי ות אות
ביקורת כא יש השיב: והשומר

שקדנו יחדיו ולחטא. לתורה היינו אחת בדעה

מהדרך סרנו הכפירה, ספרי ועל התורה על

איך ישראל. מכלל שיצאנו עד ותעינו הישרה

האיש של מגופו לצאת עלי לצוות אתה מעז

ממעשי!' טובים אינם מעשיך הלא הזה?

כנזופיםתדהמה הנאספים, את אחזו ופחד

בפני להביט העזו ולא כולם עמדו

ישר הביט ראשו, הרכין לא הרב אך רבם.

לקהל ואמר הבמה על עלה החולה, של בפניו

גדול: בקול עדתו

כעת,'רבותי, ששמעתם מה כל יקרים! יהודים

אנכי, ומתוודה מודה ונכון. אמת

ואיננו. היה זה כל אך ופשעתי, עויתי חטאתי,

זאת יודע ולב, כליות הבוחן הוא ברוך הקדוש

אלא התשובה נבראה לא לאור. דיני יוציא והוא

הוא ברוך הקדוש של וידו עבירה, עוברי בשביל

ז"ל חכמינו אליו... השבים את לקבל פשוטה

ה):אמרו אות י פרשה רבה עושה(ויקרא 'תשובה

אחזתי, בשתיהן ואני הכל', עושה ותפילה מחצה

בלב התחרטתי וצדקה. תורה עליהן והוספתי

לרחמי המצפה זה וחברי חטאי, כל על שלם

מהעולם נפטר בו. שחזר לפני כנראה, מת שמים,

לגזור אני רשאי ולכן תשובה. לעשות שזכה בלי

ולא עוון יכפר רחום והוא זה, מאיש לצאת עליו

חמתו'. כל יעיר ולא אפו להשיב והרבה ִישחית

יצאהבחרדת והרוח מהבמה, הרב ירד קודש

חייו. ימי כל עוד אליו שבה ולא מהאיש

מקוז'ניץהמשיך ה'מגיד' ישראל, רבי הגה"ק

כחה גדול כמה עד וראו 'בואו ואמר:

אמרו ז"ל חכמינו תשובה. לד:):של (ברכות

צדיקים אין עומדים, תשובה שבעלי 'במקום

הגיע מדוע כך, ואם לעמוד'. יכולים גמורים

קהל כל לפני ברבים, שיתבייש צדיק לאותו

שפגם מפני וקדוש? צדיק היה שבעיניהם עדתו

היו עבירותיו זה. תשובה בבעל בו, היה קטן

הרב מלבד איש בסתר. היתה ותשובתו בגלוי

תשובה, בעל שהוא ידעו לא עמו, שחטא והידיד

והידיד)ושניהם האמת!'(הרב בעולם כבר היו

  
    



עלאך והתחנן בכה הרפה, לא בשלו, המומר

עד הרב של מחדרו יצא שלא ונשבע נפשו

תשובה. דרך לו ויראה אתו שישוחח

הרבאחרי השתכנע ותחנונים הפצרות

לו ויעץ האיש של כוונותיו ברצינות

לכסף ולהופכו רכושו את למכור לביתו, לחזור

שיש בו שיחשדו בלי יעשה זאת וכל מזומן.

בידו וכשיהיה ולהסתלק, הכל לעזוב בכוונתו

שנית. אליו יבוא גדול כסף סכום

מביתברגשות היהודי יצא ושמחה תודה

הרב כעצת עשה לביתו, חזר הרב,

מזומן. לכסף מרכושו ניכר חלק להפוך והצליח

הלילות באחד שוב, הגיע כספו צרור ועם

הרב אותו קיבל הפעם הרב. בית אל החשוכים,

באחת רב של כתובת לו נתן יפות, פנים בסבר

אל מכתב בידו ומסר מעירו הרחוקות הערים

ובקשה העשיר של קורותיו פירוט ובו רב אותו

תשובה. דרך לו ולהורות תורה ללמדו לו, לעזור

ביתובלי עושרו, את העשיר עזב היסוס

שלחו שאליו למקום ונסע ומשפחתו,

קירב העיר רב לנפשו. מרגוע מצא שם הרב.

ו התורה אל אתאותו אותו ולימד המצוות

הקשיב המומר, היהודי והוא, התשובה. דרכי

קיבל הרב, מפי היוצאת מילה לכל בדריכות

התענה במצוות, דקדק ותשובה, תורה עול עליו

גמור. תשובה לבעל והפך נשמתו לתיקון הרבה

גדול,למרות כסף סכום עמו שהביא

הסתפק אלא מכספו, נהנה לא

כל את והשקיע צער חיי חי במועט,

התורה בזכות התורה. בלימוד ונפשו כחו

כל את במהירות לו רכש בצעירותו שלמד

תשובה בבעלי חכמים שמנו הטובות המדות

גדול. וכצדיק מופלג כלמדן התפרסם ושמו

קירבוהו הרבה וענוותנותו בתורה ידיעותיו

בא מאין ידע לא שאיש למרות הבריות, אל

הכירו. לא ואיש

ראשיכשקרבו וכל למות, העיר רב של ימיו

מטתו סביב עמדו וחשוביה הקהילה

על הרב להם רמז מקומו, את ימלא מי ושאלו

שלם. בלב לכך הסכימו וכולם התשובה, בעל

התשובהגם בעל התנהג הרבנות כס על בשבתו

בתבונה עדתו את והנהיג ובענוה בצניעות

אפיינו והרחמים החסד האמת, אהבת ִובדעת.
שמו אלקים. כמלאך היה עדתו ובעיני דרכו את

נהרו מקום ומכל הסביבה ערי בכל התפרסם

ביקשו חולים עצתו. את לבקש יהודים אליו

כמותו. הלכה קבעו תורה וגדולי בעדם שיתפלל

שרוחבאחד חולה אדם לעיר הגיע הימים

יומם אותו ועינתה בו נכנסה רעה

והביאוהו האיש את היהודים ראו ולילה.

רחמים. עליו שיבקש כדי הרב לבית

לשליחי'מה הרב אמר - כחי' ומה אני

בבית כולנו נתאסף 'הבה - המצוה

תפילת ובזכות בציבור עליו נתפלל הכנסת,

לחולה'. שלימה רפואה ה' ישלח רבים

בביתכל התאספו הרב ובראשם הקהל

רבם סביב קודש בחרדת ועמדו הכנסת

את עורר אלא נפלאות, חולל לא והרב, הנערץ.

ספר כל את אתם יחד ואמר לתשובה העם

כך אחר עצומה. ובהתלהבות בבכי תהלים

הקהל 'ברשות בקול: וקרא החולה אל ניגש

ותשובתם רבים תפילת ובזכות הזה, הקדוש

הרע הרוח על גוזר זההנני בגוף שנכנסה ה

באה'. שמשם למקום ולשוב להסתלק

נשמעדממת ולפתע הכנסת בבית שררה מוות

שאשמע אתה 'מי ואיום: מפחיד קול

'הלא - החולה גוף מתוך הרוח קראה - בקולך?'

למדנו, אחד מדרש בבית כמוני, אתה רשע

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



  
    



חנינאממממממממששששייייככככהההה לרבי ומספרת: הגמרא
נוספת בת היתה תרדיו ב
להתנא ונישאה זכתה אשר ברוריא ושמה

הנס. בעל מאיר רבי האלקי

גזרווווההההננננהההה את הרומאי שביצעו אחר
רבי של בתו את ושמו דינ
פנתה ואפל. חשו מקו באותו חנינא
לו: ואמרה מאיר רבי לבעלה ברוריא

נקרע... שלי הלב היקר! בעלי

פניוררררבבבביייי עיניו... את עצ מאיר
וז לב ואור והלבינו... האדימו
למציאות' 'חזר הוא ואז והאיר... התגלה

לפדות אל אני ואמר: לאשתו פנה
שמרה היא א רק ל דעי א אותה,

להצילה. אוכל קדושתה על

לאותוררררבבבביייי והגיע לחייל התחפש מאיר
וניסה אותה, חיפש הוא וש אפל,
והיא צורות מיני בכל אליה להתקרב
ורבי ממנו... להתחמק הצליחה בחכמתה
קדושתה... על שמרה שהיא הבי מאיר

ליררררבבבביייי יש לו: ואמר לשומר ניגש מאיר
קח זהב, בדינרי מלא שקיק כא
הזאת. הבחורה את לי ות אות
ביקורת כא יש השיב: והשומר

שקדנו יחדיו ולחטא. לתורה היינו אחת בדעה

מהדרך סרנו הכפירה, ספרי ועל התורה על

איך ישראל. מכלל שיצאנו עד ותעינו הישרה

האיש של מגופו לצאת עלי לצוות אתה מעז

ממעשי!' טובים אינם מעשיך הלא הזה?

כנזופיםתדהמה הנאספים, את אחזו ופחד

בפני להביט העזו ולא כולם עמדו

ישר הביט ראשו, הרכין לא הרב אך רבם.

לקהל ואמר הבמה על עלה החולה, של בפניו

גדול: בקול עדתו

כעת,'רבותי, ששמעתם מה כל יקרים! יהודים

אנכי, ומתוודה מודה ונכון. אמת

ואיננו. היה זה כל אך ופשעתי, עויתי חטאתי,

זאת יודע ולב, כליות הבוחן הוא ברוך הקדוש

אלא התשובה נבראה לא לאור. דיני יוציא והוא

הוא ברוך הקדוש של וידו עבירה, עוברי בשביל

ז"ל חכמינו אליו... השבים את לקבל פשוטה

ה):אמרו אות י פרשה רבה עושה(ויקרא 'תשובה

אחזתי, בשתיהן ואני הכל', עושה ותפילה מחצה

בלב התחרטתי וצדקה. תורה עליהן והוספתי

לרחמי המצפה זה וחברי חטאי, כל על שלם

מהעולם נפטר בו. שחזר לפני כנראה, מת שמים,

לגזור אני רשאי ולכן תשובה. לעשות שזכה בלי

ולא עוון יכפר רחום והוא זה, מאיש לצאת עליו

חמתו'. כל יעיר ולא אפו להשיב והרבה ִישחית

יצאהבחרדת והרוח מהבמה, הרב ירד קודש

חייו. ימי כל עוד אליו שבה ולא מהאיש

מקוז'ניץהמשיך ה'מגיד' ישראל, רבי הגה"ק

כחה גדול כמה עד וראו 'בואו ואמר:

אמרו ז"ל חכמינו תשובה. לד:):של (ברכות

צדיקים אין עומדים, תשובה שבעלי 'במקום

הגיע מדוע כך, ואם לעמוד'. יכולים גמורים

קהל כל לפני ברבים, שיתבייש צדיק לאותו

שפגם מפני וקדוש? צדיק היה שבעיניהם עדתו

היו עבירותיו זה. תשובה בבעל בו, היה קטן

הרב מלבד איש בסתר. היתה ותשובתו בגלוי

תשובה, בעל שהוא ידעו לא עמו, שחטא והידיד

והידיד)ושניהם האמת!'(הרב בעולם כבר היו

  
    



עלאך והתחנן בכה הרפה, לא בשלו, המומר

עד הרב של מחדרו יצא שלא ונשבע נפשו

תשובה. דרך לו ויראה אתו שישוחח

הרבאחרי השתכנע ותחנונים הפצרות

לו ויעץ האיש של כוונותיו ברצינות

לכסף ולהופכו רכושו את למכור לביתו, לחזור

שיש בו שיחשדו בלי יעשה זאת וכל מזומן.

בידו וכשיהיה ולהסתלק, הכל לעזוב בכוונתו

שנית. אליו יבוא גדול כסף סכום

מביתברגשות היהודי יצא ושמחה תודה

הרב כעצת עשה לביתו, חזר הרב,

מזומן. לכסף מרכושו ניכר חלק להפוך והצליח

הלילות באחד שוב, הגיע כספו צרור ועם

הרב אותו קיבל הפעם הרב. בית אל החשוכים,

באחת רב של כתובת לו נתן יפות, פנים בסבר

אל מכתב בידו ומסר מעירו הרחוקות הערים

ובקשה העשיר של קורותיו פירוט ובו רב אותו

תשובה. דרך לו ולהורות תורה ללמדו לו, לעזור

ביתובלי עושרו, את העשיר עזב היסוס

שלחו שאליו למקום ונסע ומשפחתו,

קירב העיר רב לנפשו. מרגוע מצא שם הרב.

ו התורה אל אתאותו אותו ולימד המצוות

הקשיב המומר, היהודי והוא, התשובה. דרכי

קיבל הרב, מפי היוצאת מילה לכל בדריכות

התענה במצוות, דקדק ותשובה, תורה עול עליו

גמור. תשובה לבעל והפך נשמתו לתיקון הרבה

גדול,למרות כסף סכום עמו שהביא

הסתפק אלא מכספו, נהנה לא

כל את והשקיע צער חיי חי במועט,

התורה בזכות התורה. בלימוד ונפשו כחו

כל את במהירות לו רכש בצעירותו שלמד

תשובה בבעלי חכמים שמנו הטובות המדות

גדול. וכצדיק מופלג כלמדן התפרסם ושמו

קירבוהו הרבה וענוותנותו בתורה ידיעותיו

בא מאין ידע לא שאיש למרות הבריות, אל

הכירו. לא ואיש

ראשיכשקרבו וכל למות, העיר רב של ימיו

מטתו סביב עמדו וחשוביה הקהילה

על הרב להם רמז מקומו, את ימלא מי ושאלו

שלם. בלב לכך הסכימו וכולם התשובה, בעל

התשובהגם בעל התנהג הרבנות כס על בשבתו

בתבונה עדתו את והנהיג ובענוה בצניעות

אפיינו והרחמים החסד האמת, אהבת ִובדעת.
שמו אלקים. כמלאך היה עדתו ובעיני דרכו את

נהרו מקום ומכל הסביבה ערי בכל התפרסם

ביקשו חולים עצתו. את לבקש יהודים אליו

כמותו. הלכה קבעו תורה וגדולי בעדם שיתפלל

שרוחבאחד חולה אדם לעיר הגיע הימים

יומם אותו ועינתה בו נכנסה רעה

והביאוהו האיש את היהודים ראו ולילה.

רחמים. עליו שיבקש כדי הרב לבית

לשליחי'מה הרב אמר - כחי' ומה אני

בבית כולנו נתאסף 'הבה - המצוה

תפילת ובזכות בציבור עליו נתפלל הכנסת,

לחולה'. שלימה רפואה ה' ישלח רבים

בביתכל התאספו הרב ובראשם הקהל

רבם סביב קודש בחרדת ועמדו הכנסת

את עורר אלא נפלאות, חולל לא והרב, הנערץ.

ספר כל את אתם יחד ואמר לתשובה העם

כך אחר עצומה. ובהתלהבות בבכי תהלים

הקהל 'ברשות בקול: וקרא החולה אל ניגש

ותשובתם רבים תפילת ובזכות הזה, הקדוש

הרע הרוח על גוזר זההנני בגוף שנכנסה ה

באה'. שמשם למקום ולשוב להסתלק

נשמעדממת ולפתע הכנסת בבית שררה מוות

שאשמע אתה 'מי ואיום: מפחיד קול

'הלא - החולה גוף מתוך הרוח קראה - בקולך?'

למדנו, אחד מדרש בבית כמוני, אתה רשע

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



  
   



באהבהבבבבאאאאוווותתתת הברואי כל חיו ימי
בעלי כל נפלאה, ואחדות
לח ללא השני ליד אחד חיו החיי
"וגר :התקיי תקופה באותה ודאגה.
ועגל ,יר די ע ונמר ,ב ע זאב
רעינה, ודב פרה יחו... מריא כפיר
יאכל קר ואריה ,ילדיה ציר יחו

"ב...(זו יא, זמ(ישעיה אותו בכל 
'ציד!' המושג כלל קיי היה לא 5נפלא

הקב"הוווובבבבייייוווו ברא הבריאה של הששי
וכמו ובדמותו, בצלמו האד את
צלמ האד את אלקי "וברא שנאמר:

"את רא אלקי צל...(כז א, (בראשית 

לה'ההההאאאאדדדד טהורה אהבה ובלבו נברא
בתמידיות בער לבו ,יתבר
האהבה אש שלהבת, אש ברשפי
,כיסופי כמיהה, מלא היה לבו לה',
ותשוקה ,מאוויי רצונות, ,געגועי
ה'. לקרבת לזכות להבת כאש בוערה

האד,ווווההההקקקקבבבב""""הההה בני בעבודת החפ
,והנסיו הבחירה בשביל ברא

הס"מ. את  הרע מציאות את

אדההההסססס""""ממממ של ראשו מעל שחג
לא זה :שיני חרק ,הראשו
לצוד מוכרח אני פה! שקורה מה הגיוני

הציד... למסע יצא והוא אותו!

אתההההסססס""""ממממ ומצא נחיתה, מקו חיפש
הנחש... של 6ראשו

שומעההההננננחחחחשששש אני ואמר: אליה ניגש
פרכוסיו את ,לבכ הלומות את
לי ויש השכינה. להשראת לזכות וכיסופיו
הדעת, מע תאכלו א !בשבילכ עצה
ורע!" טב ידעי אלקי" להיות תזכו

ה)... ג, להעלות(ש יכולי את אי
לאיז דעתכ מרוממי,על מקומות ה

להגיע, יכולי את ונעלי נשגבי
והיא פשוטה. אחת, פעולה ידי על וזאת
הדעת, מע לקטו היד, את להושיט

ממנו... ולאכול

אכלוווווההההננננחחחחשששש וחוה אד בציד! הצליח
גרמה זו ואכילה הדעת!... מע
מדרגתה, את להפסיד האנושות לכל

מטה... למטה וליפול

המשי...ווווממממססססעעעע הציד

............ררררוווותתתתחחחחיייי דדדדווווררררוווותתתת

מגבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת האד גורש החטא
החל האר כדור ...עד

הטומאה וכחות ...אד בבני להתיישב
ותשוקות בתאוות הלבבות את הבעירו

כך הרמב"ן5. ו)...כתב כו, עיי"ש.(ויקרא

כך הקדוש6. בזוהר ע"ב).הובא לה דף (בראשית

  
    



כא שחסרה יראו וא מאוד מחמירה
הראש. את לי יורידו מישהי

שירצואאאאממממרררר פע בכל מאיר, רבי לו
תאמר ל דדדדממממאאאאיייירררר:להזיק ''''אאאאללללההההאאאא

עעעענננננננניייי'''' דדדדממממאאאאיייירררר אאאאללללההההאאאא שאל3עעעענננננננניייי,,,, ותינצל.
עובד? שזה אמר ומי השומר: אותו

אוכליההההייייוווו שהיו נפש עזי כלבי ש
מאיר רבי אליה ניגש ,אנשי
ועפר, אבני עליה לזרוק והחל
עליו וקפצו מאוד התעצבנו הכלבי
דמאיר 'אלהא מאיר: רבי אמר להורגו,

ודמ  ענני' דמאיר אלהא (שלענני,

(ברחוהכלבי וה ,בה רותת החל
...ב נפש עוד כל ממנו

הזהבההההססססככככיייי דינרי את לקח השומר,
הגיעה והנה הבחורה. את ושחרר

וה בחורה שחסרה וגילתה הביקורת
בכל לתליה, השומר של דינו את פסקו
'אלהא אמר: אותו לתלות שניסו פע
ועמוד  ענני' דמאיר אלהא ענני, דמאיר

נקרע. היה והחוט נשבר היה התליה

מצליחיששששאאאאללללוווו לא אנחנו למה אותו:
אותו לה סיפר ,אות לתלות

הסיפור. כל את 4שומר

מידההההררררווווממממאאאאיייי והוציאו מאוד כעסו
מאיר' רבי  'מבוקש כרזות

החל... אחריו והמצוד

ווווההההננננהההה ענני' דמאיר 'אלהא הפשט לפי
בקשת או תפילה של סוג זה
 הקדמו הקבלה בספר א ,רחמי
,כ על אחר הסבר מצאנו ,קרניי ספר

בשיחתנו... כ ועל

בבבבעעעעוווולללל ההההרררראאאאששששוווו ההההצצצציייידדדד

העול.בבבבששששששששהההה את הקב"ה ברא ימי
הקב"ה ברא ימי ששה באות

את בו: אשר כל ואת הזה, העול את
א הצומח ואת המדבר.הדומ ואת החי ת

בגמרא 'אלהא3. רק היא הגירסא שלנו

המקובל כתב אמנם ענני', דמאיר

שבגמרא זיע"א מאסטרופולי שמשון רבי האלקי

לפניו) ענני,(שהיתה דמאיר 'אלהא היא: הגירסא

גירסא: עוד שישנה והביא ענני'. דמאיר אלהא

ענני'. ענני דמאיר אלהא ענני, ענני דמאיר 'אלהא

גרסתו על נתבסס זאת קרניים,ובשיחתנו (ספר

מאיר). ר' והתנא ד"ה ו מאמר ידין' 'דן בפירוש

השומר דמאיר4. 'אלהא שאמר בזכות ניצל

הוא... רק לא אך ענני'.

עניינירבותינוכתבו - המנהגים בטעמי (ראה

דברסגולות) כל או רפואה שצריך שמי

למאור שמן מתנדב הריני אפשריאמר: (ובימינו

ישיבה) של חשמל תשלום בשביל כסף לעילוילתרום

דמאיר אלהא הנס, בעל מאיר רבי של נשמתו

פעמים),ענני צרכיו...(ג' כל ויבקש

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



  
   



באהבהבבבבאאאאוווותתתת הברואי כל חיו ימי
בעלי כל נפלאה, ואחדות
לח ללא השני ליד אחד חיו החיי
"וגר :התקיי תקופה באותה ודאגה.
ועגל ,יר די ע ונמר ,ב ע זאב
רעינה, ודב פרה יחו... מריא כפיר
יאכל קר ואריה ,ילדיה ציר יחו

"ב...(זו יא, זמ(ישעיה אותו בכל 
'ציד!' המושג כלל קיי היה לא 5נפלא

הקב"הוווובבבבייייוווו ברא הבריאה של הששי
וכמו ובדמותו, בצלמו האד את
צלמ האד את אלקי "וברא שנאמר:

"את רא אלקי צל...(כז א, (בראשית 

לה'ההההאאאאדדדד טהורה אהבה ובלבו נברא
בתמידיות בער לבו ,יתבר
האהבה אש שלהבת, אש ברשפי
,כיסופי כמיהה, מלא היה לבו לה',
ותשוקה ,מאוויי רצונות, ,געגועי
ה'. לקרבת לזכות להבת כאש בוערה

האד,ווווההההקקקקבבבב""""הההה בני בעבודת החפ
,והנסיו הבחירה בשביל ברא

הס"מ. את  הרע מציאות את

אדההההסססס""""ממממ של ראשו מעל שחג
לא זה :שיני חרק ,הראשו
לצוד מוכרח אני פה! שקורה מה הגיוני

הציד... למסע יצא והוא אותו!

אתההההסססס""""ממממ ומצא נחיתה, מקו חיפש
הנחש... של 6ראשו

שומעההההננננחחחחשששש אני ואמר: אליה ניגש
פרכוסיו את ,לבכ הלומות את
לי ויש השכינה. להשראת לזכות וכיסופיו
הדעת, מע תאכלו א !בשבילכ עצה
ורע!" טב ידעי אלקי" להיות תזכו

ה)... ג, להעלות(ש יכולי את אי
לאיז דעתכ מרוממי,על מקומות ה

להגיע, יכולי את ונעלי נשגבי
והיא פשוטה. אחת, פעולה ידי על וזאת
הדעת, מע לקטו היד, את להושיט

ממנו... ולאכול

אכלוווווההההננננחחחחשששש וחוה אד בציד! הצליח
גרמה זו ואכילה הדעת!... מע
מדרגתה, את להפסיד האנושות לכל

מטה... למטה וליפול

המשי...ווווממממססססעעעע הציד

............ררררוווותתתתחחחחיייי דדדדווווררררוווותתתת

מגבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת האד גורש החטא
החל האר כדור ...עד

הטומאה וכחות ...אד בבני להתיישב
ותשוקות בתאוות הלבבות את הבעירו

כך הרמב"ן5. ו)...כתב כו, עיי"ש.(ויקרא

כך הקדוש6. בזוהר ע"ב).הובא לה דף (בראשית

ז

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



  
    



אליעזרבבבבששששייייחחחחהההה רבי הגה"ק שמסר
אמר זיע"א שיק (תושלמה

שכז), עמוד תשע"ג,  'אד'הנחל וזתו"ד:
חלקי משני המורכבת מילה היא

."ד'א

מוהר"ווווממממבבבבוווואאאארררר תורהבליקוטי (קמא

ה), אות מדתו ידי שעל
אד כי ,אד תואר מקבלי התשובה,
האד של חיותו עיקר כי ,"ד א' הוא
שכתוב: וכמו שבקרבו, הד מ הוא

"פה הא ה כג)."י יב, דברי) 

מרתיחווווההההייייצצצצרררר ,הד בתו השוכ הרע
מדת וג לעבירה. הד את

בקרבו... בוערת הכעס

ההההששששוווועעעעייייקקקקרררר אאאאתתתת ללללעעעעבבבבוווודדדד ,,,,ההההאאאאדדדד עעעעבבבבוווודדדדתתתת
עעעעדדדד דדדדממממייייוווו,,,, טטטטייייפפפפיייי ככככלללל עעעע ייייתתתתבבבברררר

ממממאאאאוווודדדד,,,, ממממזזזזווווככככככככיייי דדדדממממייייוווו ככככלללל זוכהששששייייההההייייוווו הוא ואז
לאלופו המרמזת  א' האות את להמשי
.דא ונעשה שלו, הד לתו  עול של

דמיו,ללללככככלללל את לזכ כח יש יהודי
שלולהמשי אלופו בתוכ

ואז .אד התואר את ולקבל ,עול
הכסא, על ולשבת להתעלות זוכה הוא
מת הא מת "ועל שכתוב: וכמו

"אד כו)...מראה א, 8(יחזקאל 

רתיחתוווואאאאבבבבררררהההה' את זיכ אבינו
טהור לד וזכה ,'הדמי
והמשי בכ הסתפק לא והוא וצלול...

אתכאשר מקוברין משה רבי הגה"ק לימד

ואמר התפלא הזו, (נתיבותהפרשה

בראשיתעמודקי): חידושהואשאברהםשלום, 'וכי

החידושהואאיך כשדים, באור לאנשרף אבינו

האהבה אש מגודל נשרף לא כשדים אור

הקב"ה?'... את אבינו אברהם שאהב

בשיחה מסלונים8. אברהם' ה'בית שמסר

עמודאמר - קודש שיחות (קובץ

ה'תיז), דמים, מיני עשרה יש באדם וז"ל:

והדמים טמאים, דמים וה' טהורים דמים

על הטהורים הדמים על מתגברים הטמאים

ועל רח"ל, רעות ותאוות וקפדנות כעס ידי

אלופו שהוא ה'אל"ף' עליו שממשיך ידי

מן נעשה עולם, הואאדם-דםשל ואז ,

רעות מתאוות נזהר הוא כי השלם אדם

אסורים. ודברים

ערםהפגם "ואּת שנאמר: כמו היה ְְֵַֹבמצרים

ז),ועריה" טז, כמו(יחזקאל הוא 'ערם' ְְֵֶָֹ

ערום" היה "והנחש א),שכתוב: ג, (בראשית

והלשון. המעור בברית היה שהפגם ְְֶָ'ועריה',

ּבדמי""ואעבר מתּבֹוססת וארא עלי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֽ

ח) טז, הקב"ה(יחזקאל שראה היינו -

על הטמאים הדמים התגברות בהם שיש

שהדמים ראה הוא הטהורים, הדמים

והם הטהורים, בדמים נאבקים הטמאים

הדם. מחזור על להשתלט רוצים

חיי""ואמר ּבדמי ל ואמר חיי ּבדמי ל ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָֹֹ

ו) פסוק הדמים(שם רתיחת שכל -

של הטמאים הדמים מתגברים ידה שעל

בדבר ב'חיי', יכנס שהכל הרעות, ֲִהתאוות

ה'... בעבודת היינו חיות, בו שיש

  
    



למצב נכנס בגו הזור הד אסורות.
קבועה... רתיחה של

ההההדדדד,הגו שבתו והרותח המבעבע
השכל, את להמיס הצליח
מבוהלי בעול התהלכו והאנשי

דעת!... ישוב וללא

ההההדדדדלתו האד בני את מש הרותח
התאוות של העכורה הה

האסורות!... והתשוקות

הולממממחחחחזזזזהההה איש לפגוש היה נפו
מזוגגות, עיני ע ברחוב
ומספרי פעור... ופה חולמניות,
,ביצי תבנית שכזה אד נשא שפע
על ונפלה החליקה מהביצי ואחת

לחביתה נהפכה היא עי וכהר ידו,
'הרתיחה'...). (מעוצמת

1948194819481948שני ,העול על כ עברו שני
בתו שבויי היו תושביו כל שבו
הקטני בפרטי ,אמנ  דמיה רתיחת
הצטיי דור כל הדורות, בי הבדל היה
ואליליו דור כל לו, המיוחד 'ב'שגעו
,משות מכנה היה לכול ,א ואופנותיו,
הרוחני שהחוש גר וזה רותח'. ד'

בתמיד ,אות התהלכויאפו וה יות...
הבורא ,עול בבורא הכרה שמ שו ללא
עולמו... את יו בכל והמחדש והמהוה

נשמתווווואאאאזזזז,,,, נולדה שנה, 1948 כעבור
אבינו... אברה של

............בבבבעעעעננננקקקקיייי ההההגגגגדדדדוווולללל ההההאאאאדדדד

רתחאאאאבבבבררררהההה שלו דמו וג נולד, אבינו
לנתב הצליח הוא ,א בתוכו.
הזו והרתיחה לקדושה. הרתיחה את
 עול לבורא עצומה לאהבה נהפכה

אהבי!" ח),"אברה מא, ובזכות7(ישעיה 
האד"  'אד' לתואר אברה זכה כ

"ענקי טו)...הדל יד, (יהושע 
הסבר: ולתוספת

נמרוד הפסיכולוגים7. טובי את כינס

'כבר להם: ואמר שבממלכתו,

של ּבּצה בתוך מדשדשים שאנו שנים ִָמאות

'אברהם', הנקרא אישאחד, הופיע ועתה, תאוות...

דורש אני מיסוריו... העולם את לגאול החל והוא

בו!'... לחזור לו שתגרמו דורש אני אותו, שתכניעו

רקאםוהפסיכולוגים המלך! 'אדוני לו: אמרו

ופחד אימה בלבו לעורר תצליח

אם אותו. לשבור תוכל את- למצוא תצליח

אליך!' אותו 'להעביר' תוכל - שבו הפחד נקודת

אך,נמרוד עליו... לאיים אותו, להפחיד ניסה

היהודי - אבינו אברהם של לבו

מיהלום... עז היה - הראשון

לוונמרוד לגרום אפשר אי והבין: נכנע

שריפה!... - היחיד הפתרון דעה. לשנות

וניצל!...ואברהם האש לכבשן הושלך

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



  
    



אליעזרבבבבששששייייחחחחהההה רבי הגה"ק שמסר
אמר זיע"א שיק (תושלמה

שכז), עמוד תשע"ג,  'אד'הנחל וזתו"ד:
חלקי משני המורכבת מילה היא

."ד'א

מוהר"ווווממממבבבבוווואאאארררר תורהבליקוטי (קמא

ה), אות מדתו ידי שעל
אד כי ,אד תואר מקבלי התשובה,
האד של חיותו עיקר כי ,"ד א' הוא
שכתוב: וכמו שבקרבו, הד מ הוא

"פה הא ה כג)."י יב, דברי) 

מרתיחווווההההייייצצצצרררר ,הד בתו השוכ הרע
מדת וג לעבירה. הד את

בקרבו... בוערת הכעס

ההההששששוווועעעעייייקקקקרררר אאאאתתתת ללללעעעעבבבבוווודדדד ,,,,ההההאאאאדדדד עעעעבבבבוווודדדדתתתת
עעעעדדדד דדדדממממייייוווו,,,, טטטטייייפפפפיייי ככככלללל עעעע ייייתתתתבבבברררר

ממממאאאאוווודדדד,,,, ממממזזזזווווככככככככיייי דדדדממממייייוווו ככככלללל זוכהששששייייההההייייוווו הוא ואז
לאלופו המרמזת  א' האות את להמשי
.דא ונעשה שלו, הד לתו  עול של

דמיו,ללללככככלללל את לזכ כח יש יהודי
שלולהמשי אלופו בתוכ

ואז .אד התואר את ולקבל ,עול
הכסא, על ולשבת להתעלות זוכה הוא
מת הא מת "ועל שכתוב: וכמו

"אד כו)...מראה א, 8(יחזקאל 

רתיחתוווואאאאבבבבררררהההה' את זיכ אבינו
טהור לד וזכה ,'הדמי
והמשי בכ הסתפק לא והוא וצלול...

אתכאשר מקוברין משה רבי הגה"ק לימד

ואמר התפלא הזו, (נתיבותהפרשה

בראשיתעמודקי): חידושהואשאברהםשלום, 'וכי

החידושהואאיך כשדים, באור לאנשרף אבינו

האהבה אש מגודל נשרף לא כשדים אור

הקב"ה?'... את אבינו אברהם שאהב

בשיחה מסלונים8. אברהם' ה'בית שמסר

עמודאמר - קודש שיחות (קובץ

ה'תיז), דמים, מיני עשרה יש באדם וז"ל:

והדמים טמאים, דמים וה' טהורים דמים

על הטהורים הדמים על מתגברים הטמאים

ועל רח"ל, רעות ותאוות וקפדנות כעס ידי

אלופו שהוא ה'אל"ף' עליו שממשיך ידי

מן נעשה עולם, הואאדם-דםשל ואז ,

רעות מתאוות נזהר הוא כי השלם אדם

אסורים. ודברים

ערםהפגם "ואּת שנאמר: כמו היה ְְֵַֹבמצרים

ז),ועריה" טז, כמו(יחזקאל הוא 'ערם' ְְֵֶָֹ

ערום" היה "והנחש א),שכתוב: ג, (בראשית

והלשון. המעור בברית היה שהפגם ְְֶָ'ועריה',

ּבדמי""ואעבר מתּבֹוססת וארא עלי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֽ

ח) טז, הקב"ה(יחזקאל שראה היינו -

על הטמאים הדמים התגברות בהם שיש

שהדמים ראה הוא הטהורים, הדמים

והם הטהורים, בדמים נאבקים הטמאים

הדם. מחזור על להשתלט רוצים

חיי""ואמר ּבדמי ל ואמר חיי ּבדמי ל ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָֹֹ

ו) פסוק הדמים(שם רתיחת שכל -

של הטמאים הדמים מתגברים ידה שעל

בדבר ב'חיי', יכנס שהכל הרעות, ֲִהתאוות

ה'... בעבודת היינו חיות, בו שיש

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



  
    



ווווככככ...השני חלפו

הביוווובבבבששששננננתתתת ,העול לבריאת 2238
זמ הגיע שעתה אבינו יעקב
לקחת הזמ הגיע עתה ,למצרי הירידה
 והנכדי הבני  משפחתו כל את
יעקב של ולבו ...למצרי ולרדת

ע להתמודד אפשר אי חשש: התמלא
שכזו? נוראה טומאה

ווווייייווווססססהקדי חששותיו, את שידע
שנבי כדי א מסר. לו ושלח
לפרשת אחורה לחזור נצטר המסר את

...מק

...!...!...!...!ממממררררגגגגלללליייי אאאאתתתת ????אאאאתתתת

כולו:ההההששששממממוווועעעעהההה בעול לה התבדרה
שיירות אוכל!... יש במצרי
אל ,לש דרכ את שרכו סופיות אי
היט הא סוי"  הראשי המשביר
"האר עלכל היר הא האר על

ו)... מב, (בראשית

ששששננננתתתתיייישיח שכל שנתי ,ימי
סובב האנשי של ומנגינת
ישיגו ה 'מאיפה  האוכל סביב סובב
תהיה טריות ואיזו הבא, ליו פרוסה

לה'...

יוסווווככככעעעעבבבבוווורררר אחי הגיעו שנתי
.מצרי של בפתחה ועמדו
עשרה למצרי שיש לה התברר וש
נמכר שיוס ששיערו והאחי .שערי
ה ולכ לחפשו, החליטו ,למצרי

אחר...נפר בשער נכנס אחד וכל דו

למסוראאאאיייישששש גמר כהה בחליפה חלוט
וקבוצת ...ליוס הדיווח את

...להביא נשלחו עילית חיילי

ללללייייערות""""ממממרררר את לראת !!!א 
"!את ט).האר פסוק ש) 

הזו?!'''''ססססללללייייחחחחהההה הגעתלמסקנא אי אדוני!

ובכלווווייייווווסססס ,אחי עשרה את הסביר:
אחד כל ביחד, נכנסת לא זאת
אלא זאת אי אחר. שער דר נכנס מכ
כדי בעיר תורפה נקודות מחפשי שאת

...!את מרגלי  לכובשה! 12שתוכלו

די...בבבבחחחחוווובבבבררררוווותתתת הארכנו הקודמות
:נמשי ועתה

אניייייווווסססס :לה ואמר לאחיו, התגלה
אבא את והביאו לכו ועתה !יוס
.למצרי לכא המשפחה כל ואת יעקב,

"וּיאמר הארץ12. ערות ּכי לא אלהם ְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

לראֹות" מב,ּבאתם (בראשית ְִֶָ

בעשרהיב) נכנסתם 'שהרי רש"י: ופירש -

אחד'. בשער נכנסתם לא למה העיר שערי

  
    



 לתואר שזכה עד הנוראה בעבודתו
המשי ומאז, !'ענקי הדל האד'

...הבאי בדורות ג 'אד' התואר

העמידוששששללללשששש ,הכס בשרשרת חוליות
אבות שלשה כולו. ישראל ע את
 ויעקב יצחק ,אברה ישראל: לע יש
של דביקות פסקה לא אחד לרגע
הז לב .עול בבורא הקדושי האבות
פסק לא וטהרה קדושה מיני בכל והטהור
...עול לבורא ולהתגעגע לכסו לרגע

השתלשלווווואאאאחחחחרררר השרשרת, שהושלמה
עשרה שתי ממנה וירדו
,בני עשר שני י"ה, שבטי נשמות
,צדיקי כול ,עליו קדושי כול
טהורי כול רוח, ענקי כול
ונופת דבש מפיקי כול ,ושלמי

.צופי

חמישיוווולללליייי""""בבבב נולדו האלו הבני
...ובהירי מאירי כול ,ילדי ושבעה

למצרי...ווווללללפפפפנננניייי רגע נקפו שנמשי

בבבבממממצצצצרררריייי ששששעעעערררריייי עעעעששששררררהההה

וכלממממצצצצרררריייי ביותר, הטמאה האר היתה
הקיימי הטומאה כחות עשרה

בתוכה.9במציאות בסיס הקימו

ווווההההממממצצצצררררייייומכיו ,מכ מאוד שמחו
שה חפצו טומאהשה

בנו ה לכ ,בתוכ לשרות תמשי
שער ובכל ,שערי עשרה במצרי

מיוחד מקו הקימו כנסיהה כעי)

הנוצרי מכחות)10של אחד ישרה שש
11הטומאה.

גילוווווככככחחחחוווותתתת וה אכזבו, לא הטומאה
הדמי ...כח כל את במצרי
הכפירה הרוחות... את והסעירו רתחו
והזימה ל'השקפה', הפכה בבורא
והתושבי ...חיי לאורח הפכו והתועבה
תאוות... של מערבולת לתו נשאבו

בכלליות והם9. טומאה, כחות עשרה ישנם

כחות עשרה כנגד מכוונים

שהקב"ה פעמים, כמה זאת כתבנו וכבר הקדושה.

קדושה של מערכה מערכות, שתי בעולמו ברא

ספירות, עשר היא: הקדושה טומאה. של ומערכה

דמסאבותא... כתרין עשרה היא: והטומאה

כידוע סוגי10. כמה בכנסיות יש

מהפסלים ואחד פסלים,

השיחה ובהמשך כלב... של צורה הוא

נבאר.

וזה עמוקות11. המגלה ד"הלשון ויגש, (פרשת

יהודה'): אליו לעומת'ויגש זה את 'גם

קדושות... עשר שישנן כמו האלקים', עשה זה

תתאין, כתרין דרגין, עשר מצרים בארץ כן

שער בכל שערים, עשרה במצרים היו לכן

עצמה... בפני טומאה היתה

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



  
    



ווווככככ...השני חלפו

הביוווובבבבששששננננתתתת ,העול לבריאת 2238
זמ הגיע שעתה אבינו יעקב
לקחת הזמ הגיע עתה ,למצרי הירידה
 והנכדי הבני  משפחתו כל את
יעקב של ולבו ...למצרי ולרדת

ע להתמודד אפשר אי חשש: התמלא
שכזו? נוראה טומאה

ווווייייווווססססהקדי חששותיו, את שידע
שנבי כדי א מסר. לו ושלח
לפרשת אחורה לחזור נצטר המסר את

...מק

...!...!...!...!ממממררררגגגגלללליייי אאאאתתתת ????אאאאתתתת

כולו:ההההששששממממוווועעעעהההה בעול לה התבדרה
שיירות אוכל!... יש במצרי
אל ,לש דרכ את שרכו סופיות אי
היט הא סוי"  הראשי המשביר
"האר עלכל היר הא האר על

ו)... מב, (בראשית

ששששננננתתתתיייישיח שכל שנתי ,ימי
סובב האנשי של ומנגינת
ישיגו ה 'מאיפה  האוכל סביב סובב
תהיה טריות ואיזו הבא, ליו פרוסה

לה'...

יוסווווככככעעעעבבבבוווורררר אחי הגיעו שנתי
.מצרי של בפתחה ועמדו
עשרה למצרי שיש לה התברר וש
נמכר שיוס ששיערו והאחי .שערי
ה ולכ לחפשו, החליטו ,למצרי

אחר...נפר בשער נכנס אחד וכל דו

למסוראאאאיייישששש גמר כהה בחליפה חלוט
וקבוצת ...ליוס הדיווח את

...להביא נשלחו עילית חיילי

ללללייייערות""""ממממרררר את לראת !!!א 
"!את ט).האר פסוק ש) 

הזו?!'''''ססססללללייייחחחחהההה הגעתלמסקנא אי אדוני!

ובכלווווייייווווסססס ,אחי עשרה את הסביר:
אחד כל ביחד, נכנסת לא זאת
אלא זאת אי אחר. שער דר נכנס מכ
כדי בעיר תורפה נקודות מחפשי שאת

...!את מרגלי  לכובשה! 12שתוכלו

די...בבבבחחחחוווובבבבררררוווותתתת הארכנו הקודמות
:נמשי ועתה

אניייייווווסססס :לה ואמר לאחיו, התגלה
אבא את והביאו לכו ועתה !יוס
.למצרי לכא המשפחה כל ואת יעקב,

"וּיאמר הארץ12. ערות ּכי לא אלהם ְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

לראֹות" מב,ּבאתם (בראשית ְִֶָ

בעשרהיב) נכנסתם 'שהרי רש"י: ופירש -

אחד'. בשער נכנסתם לא למה העיר שערי

ז

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



  
      



הקליפותוווודדדדוווודדדד כיצד שהרגיש המל
לשפו החל אותו, מקיפות
...יתבר ה' לפני כמי לבו את
,וכיסופי בדמעות ,ותחנוני בתפילות
,הקדושי ודיבוריו ...וניגוני בשירי
,החוש את הבקיעו ותחנוניו, תפילותיו
בלבו והבעירו הקליפות, את הרגו

לאלקות... עז 13צמאו

הטומאהעעעעררררבבבב כחות כל התאספו אחד
שהקב"ה הסיבה 'כל אודותיו: ודנו
האד בני את שנצוד כדי היא אותנו, ברא
מצליחי אנחנו כלל ובדר הרת. בתו
.מאמ ללא וכמעט בקלות במשימתנו,

נאמ,ווווההההננננהההה,,,, ביהודי נתקלי אנו כא
ומצליח כחו, בכל ה' את שעובד
אורבי שאנו המארבי מכל להתחמק

מישהו הא לשמוע כא והתאספנו לו!
להכניס אותו, לצוד אפשר כיצד יודע

הרת?' לתו אותו

חלישותווווממממייייששששההההוווו ידי על 'רק ואמר: ק
את להחליש נצליח א הדעת!

אותו!'... לצוד נצליח  דעתו

הסתובבוווודדדדוווודדדד שעות שבאות המל
לאלקיו, בוער ולבו יהודה, במדבר
רחמי לבקש והחל ,מזימת את קלט
!עול של 'רבונו :יתבר מה' ותחנוני

גאי ליד"טמנ רת, ר וחבלי לי, ח 
סלה" לי ת ימק ו)...מעל, קמ, תהלי) 

תווווההההממממששששייייר" !עול של 'רבונו :להתחנ
נפי, פ לפעמי, הכינר 

יחה" ז)...לפני נז, 14(ש 

דוד .13אל ּכי "ּגם בתהילותיו: אמר ִֵֵַהמלך
אּתה ּכי רע אירא לא צלמות ְְִִֵֶַַָָָָֹּבגיא

ד).עּמדי" כג, אליעזר(תהלים רבי הגה"ק וביאר ִִָ
זיע"א שיק שם),שלמה נתן, וז"ל:(תהילות

וכלהיינו עמי, הולך תמיד 'אּתה' השם ַָכי
הכל אותיות, כ"ב וגלגול הצירופים

אלפ"א סוד הם א"ת היינו 'אּתה', בסוד ַָסתום
שבצירו וכלביתו"ת המרכבות כל נבראו פן

תי"ו),צבאותהעולם עד מאל"ף האותיות ויצאו(שזה

אלו: שהם מקורות, בחמשה כולן האותיות כל

זסשר"ץ דטלנ"ת גיכ"ק בומ"ף ה'אחה"ע (היינו

הפה), היינומוצאות תי"ו, עד אל"ף - 'אּתה' ַָשזה
היינו הפה. מוצאות ה' דרך שיוצאות אותיות

שהם אּת"ה, שם את לאדם כשיש ומיד ַָתיכף

הוא, ברוך להקדוש מפיו היוצאים הדיבורים

כלל. ולהתפחד לרעוד ממה כבר לו אין

וביאר זיע"א14. דושינסקי צבי יוסף רבי הגה"ק

ז), נז, מהרי"ץ ה'רשת'(תהלות מהו וז"ל:

העצבות, מדת זו בו, ללוכדו דוד אויבי טמנו אשר

עסוק המלך שדוד זמן שכל יודעים שהיו מפני

ה', רוח עליו ונחה קונו לכבוד ותשבחות בזמירות

כנגדו... לעמוד יכולה בריה כל ואין כחו רב

משלותולכן להוציאו ותחבולות עצות חיפשו

ואין רוח, ודכאות עצבון לידי ולהביאו

ממנו יבצר ואז עצבות, מתוך שורה השכינה

בקודש כדרכו הקב"ה לכבוד ורנן בגילה לשיר

עליו... להתגבר ויכולו

  
    



מכחות ידאג שלא לאבא ואמרו
דשמיא בסייעתא הצלחתי כי הטומאה,
כחות עשרה כל את ולאסור לקשור

!במצרי וחוני השורי הטומאה

עמוקותווווככככתתתתבבבב ד"ההמגלה בא (פרשת

:(הראשו עשרההאופ היו במצרי
של אחד כח שרה שער כל ועל ,שערי

כתרי),טומאה הצליח(מהעשרה ויוס
לח "לאביו שנאמר: וזה ,אות להכניע

מצרי מב אינ חמרי ערה זאת
לאביו מז ולח ר נאת אתנת וער

"רכג)ל מה, ה'חמרי'(בראשית  
רמוזיוה'אתנת' הזה בפסוק הכתובי 

אות שלח ויוס הטומאה, כחות לעשרה
כחות שכל לרמז ,קשרי בב' קשורי
הקדושה... תחת ואגודי קשורי הטומאה

עווווייייעעעעקקקקבבבב ובא המסר את שמע
...בגוש והתיישב למצרי משפחתו

ההההששששעעעעבבבבוווודדדד............ ההההתתתתחחחחיייילללל ככככ

,,,,היתהממממצצצצרררריייי לא הטומאה, מעוז
הללו. למראות רגילה

המהלכיברחובותיה אנשי נראו
בעלי מיושבי אנשי וענוה, בצניעות
תפילה בעלי אנשי קבוע. יו סדר

עבודה... בעלי אנשי ותורה,

כא?ככככחחחחוווותתתת וסערו: המו הטומאה
להתנהג מעזי ה אצלנו?!
לחדור יכולת בכל ניסו וה !?כ
...הדמי את ולהרתיח לבותיה לתו

הצליחו...אאאא לא ה

לפרובבבבככככלללל מהכחות אחד ניסה פע
והקי שסבב האור מעגל את
הצליח. לא הוא א ישראל, בני את

הנוראה באש נשר שהתקרב מי כל
...בלב שבערה

בעלבבבבצצצצדדדד,,,, טומאת העשירי, הכח עמד
ואחר בסבלנות... וחיכה ,צפו
אות אס ,ידי הרימו שכול שראה

?התייאשת ושאל:

....כל''''ככככ ע יתבר הש את עובדי ה
כבר דמיה וכל ,דמיה טיפי

סיכוי'. לנו אי מאוד! מזוככי

אתוווובבבבעעעעלללל אצליח, אני וא :גיח צפו
חזק? הכי שאני לי תודו

....ככככ.ל נודה תצליח א

ה'רשת'...וווובבבבעעעעלללל את מחיקו הוציא צפו

בבבבררררששששתתתתססססוווודדדד ההההללללככככיייידדדדהההה  ההההצצצציייידדדד

בוראו,ככככלללל את המל דוד עבד ימיו
,א ובנאמנות. בשמחה באהבה,

קל. לו היה שזה תחשבו אל

עליו,ננננססססייייווווננננוווותתתת הסתערו ומרי קשי
א ...יהמי יי "המת

"אי ירי יב)...מי יז, (ישעיה 

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



  
      



הקליפותוווודדדדוווודדדד כיצד שהרגיש המל
לשפו החל אותו, מקיפות
...יתבר ה' לפני כמי לבו את
,וכיסופי בדמעות ,ותחנוני בתפילות
,הקדושי ודיבוריו ...וניגוני בשירי
,החוש את הבקיעו ותחנוניו, תפילותיו
בלבו והבעירו הקליפות, את הרגו

לאלקות... עז 13צמאו

הטומאהעעעעררררבבבב כחות כל התאספו אחד
שהקב"ה הסיבה 'כל אודותיו: ודנו
האד בני את שנצוד כדי היא אותנו, ברא
מצליחי אנחנו כלל ובדר הרת. בתו
.מאמ ללא וכמעט בקלות במשימתנו,

נאמ,ווווההההננננהההה,,,, ביהודי נתקלי אנו כא
ומצליח כחו, בכל ה' את שעובד
אורבי שאנו המארבי מכל להתחמק

מישהו הא לשמוע כא והתאספנו לו!
להכניס אותו, לצוד אפשר כיצד יודע

הרת?' לתו אותו

חלישותווווממממייייששששההההוווו ידי על 'רק ואמר: ק
את להחליש נצליח א הדעת!

אותו!'... לצוד נצליח  דעתו

הסתובבוווודדדדוווודדדד שעות שבאות המל
לאלקיו, בוער ולבו יהודה, במדבר
רחמי לבקש והחל ,מזימת את קלט
!עול של 'רבונו :יתבר מה' ותחנוני

גאי ליד"טמנ רת, ר וחבלי לי, ח 
סלה" לי ת ימק ו)...מעל, קמ, תהלי) 

תווווההההממממששששייייר" !עול של 'רבונו :להתחנ
נפי, פ לפעמי, הכינר 

יחה" ז)...לפני נז, 14(ש 

דוד .13אל ּכי "ּגם בתהילותיו: אמר ִֵֵַהמלך
אּתה ּכי רע אירא לא צלמות ְְִִֵֶַַָָָָֹּבגיא

ד).עּמדי" כג, אליעזר(תהלים רבי הגה"ק וביאר ִִָ
זיע"א שיק שם),שלמה נתן, וז"ל:(תהילות

וכלהיינו עמי, הולך תמיד 'אּתה' השם ַָכי
הכל אותיות, כ"ב וגלגול הצירופים

אלפ"א סוד הם א"ת היינו 'אּתה', בסוד ַָסתום
שבצירו וכלביתו"ת המרכבות כל נבראו פן

תי"ו),צבאותהעולם עד מאל"ף האותיות ויצאו(שזה

אלו: שהם מקורות, בחמשה כולן האותיות כל

זסשר"ץ דטלנ"ת גיכ"ק בומ"ף ה'אחה"ע (היינו

הפה), היינומוצאות תי"ו, עד אל"ף - 'אּתה' ַָשזה
היינו הפה. מוצאות ה' דרך שיוצאות אותיות

שהם אּת"ה, שם את לאדם כשיש ומיד ַָתיכף

הוא, ברוך להקדוש מפיו היוצאים הדיבורים

כלל. ולהתפחד לרעוד ממה כבר לו אין

וביאר זיע"א14. דושינסקי צבי יוסף רבי הגה"ק

ז), נז, מהרי"ץ ה'רשת'(תהלות מהו וז"ל:

העצבות, מדת זו בו, ללוכדו דוד אויבי טמנו אשר

עסוק המלך שדוד זמן שכל יודעים שהיו מפני

ה', רוח עליו ונחה קונו לכבוד ותשבחות בזמירות

כנגדו... לעמוד יכולה בריה כל ואין כחו רב

משלותולכן להוציאו ותחבולות עצות חיפשו

ואין רוח, ודכאות עצבון לידי ולהביאו

ממנו יבצר ואז עצבות, מתוך שורה השכינה

בקודש כדרכו הקב"ה לכבוד ורנן בגילה לשיר

עליו... להתגבר ויכולו

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



  
      



ההרגשה.) בגנות מאוד האריכו
הזה.

אלכסנדריוווושששש רבי של דבריו הובאו
כי דע, :כ ששששיייישששששאמר אאאאדדדד ''''ככככלללל

עעעעווווככככררררתתתתוווו קקקקייייממממעעעעאאאא ררררווווחחחח אאאאפפפפייייללללוווו ההההררררווווחחחח גגגגססססוווותתתת בבבבוווו
""""ננננגגגגרררר  עעעעייייווווההההרררר"""" נז,ששששננננאאאאממממרררר:::: (ישעיה 

ררררווווחחחחכ), ררררבבבבייייעעעעייייוווותתתת ככככממממהההה בבבבוווו ששששיייישששש יייי ווווממממהההה
אאאאללללאאאא בבבבוווו ששששאאאאיייי אאאאדדדד עעעעווווככככררררתתתתוווו,,,, קקקקייייממממעעעעאאאא

ווווככככממממהההה'.'.'.'. ככככממממהההה אאאאחחחחתתתת עעעעלללל אאאאחחחחתתתת ררררבבבבייייעעעעייייתתתת

חיי!אדפפפפייייררררוווושששש:::: לו אי  גאה שהוא
יזלזל שמישהו שברגע מכיו
הוא מיד הרי קל, בזלזול ואפילו בו
עד נהרס רוחו מצב וכל ומתקפל נפג

...!לחלוטי נשר שלו היו היסוד,

יוווווננננממממצצצצאאאא גשאותו להיות (ויכול

(ושני חדשי אצלו!שבועות, מת

נאמר:ווווללללככככ גאוה בעלי ''''ווווההההררררעעעעייייעל
''''ננננגגגגרררר את מאבד שהי כמו  

כ הרוח. ידי על מימיו וצלילות רגיעתו
יכולה שבו, ד הרביעית הגאוה, בעל ג
ידי על שבה החיי רגש כל את לאבד

כבוד)...ה'רוח' וחוסר לב תשומת אי (מעט

שבגוווווממממדדדדבבבבררררייייוווו שהד למדנו הקדושי
קבוצות: לשתי מתחלק האד
,שבגו הד כלליות  הראשונה הקבוצה

.ד רביעית  השניה וווואאאאדדדדוהקבוצה
ששששבבבבוווו!!!! ההההדדדד ללללררררבבבבייייעעעעייייתתתת ננננזזזזקקקק גגגגוווורררר גגגגאאאאהההה ששששההההוווואאאא

אד):בתוספותוווובבבבייייאאאאררררוווו ד"ה ,ש)בבבבאאאאדדדד
ווווצצצצללללוווולללל ייייססססוווודדדדיייי דדדד ררררבבבבייייעעעעייייתתתת ייייששששננננוווו

ההההללללבבבב.... ללללפפפפעעעעווווללללתתתת ההההננננצצצצרררר שהואווווההההוווואאאא ואד
הזו, הד לרביעית להזיק יכול גאה

יצילנו... ה' לב. התק לעצמו 16ולגרו

ובמאמר שם16. והתוספות מוסגר:

שמשקל וכתבו המשיכו

סלעים. כ"ה כמשקל היא הזו דם הרביעית

התוספותובידיעה דברי את להבין נוכל הזו

מגילה עשרה).במסכת ודחי ד"ה (טז.

הרשע המן שהחליט בשעה אמרו: הם (זהוכך

המן...) ישראל,מהאזני עם את ולהשמיד להרוג

לו: ואמר לאחשורוש בא הוא

שלאאני וכדי ישראל, עם את להשמיד רוצה

כל(מסים)תפסיד עבור לשלם מוכן אני מכך,

בכל נותנים שהם הסכום כמו סלע', 'חצי יהודי

המקדש לבית התורה).שנה בלשון - השקל' ('מחצית

אלףומכיון מאות שש ישנם שבכלליות

10000 לך אשקול אני אזי יהודים,

יּכתב טֹוב, הּמל על "אם נאמר: וכך כסף, ִִֵֶֶַַָככר

ידי על אׁשקֹול ועׂשרתאלפיםּכּכרּכסף, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֽלאּבדם,

"הּמל ּגנזי להביאאל הּמלאכה ט).עׂשי ג, (אסתר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אלףומקשים מאות שש והרי כפול(יהודים)כולם

ככרות. מאתים יוצא השקל מחצית

ככרות? 9800 עוד להביא 'התנדב' הוא ולמה

ומתרצים:

שמביאהמן הסכום את להביא רצה הרשע

חיי שסתם ומכיון חייו, ימי כל היהודי

להביא מתחיל והוא שנה, שבעים הוא אדם

  
      



למדנוווווממממתתתתחחחחננננווווננננייייוווו ששששעעעעייייקקקקררררהקדושי
ההההצצצצדדדדייייקקקקיייי ששששלללל הואההההצצצציייידדדד

רבי15רת. האלקי למקובל ומצאנו 
זיע"א מקרדינא אהר קרניי (ספר

ו) וקראמאמר יותר, לנו וגילה שהרחיב
...'!ד 'רשת  הזו לרשת

עלווווללללפפפפנננניייי מילי כמה נכתוב שנרחיב,
...שבאד הד רביעית

דדדד ררררבבבבייייעעעעייייתתתת  ההההננננפפפפשששש חחחחייייוווותתתת

שלככככבבבברררר שהמושג ,פעמי כמה כתבנו
הרגש וכפי רגש. הוא חיי

.החיי ה כ המתגלה

המסוכניווווההההננננהההה,,,, ההרגשי אחד
רגש הוא לאד ביותר

הקדושה ובגמרא (סוטההגאוה.

ה'רשת'?והיינו: ומהו לפעמי', הכינּו ְִִֵֶֶַָ'רׁשת
כאגמון לכוף חשבו נפׁשי', ְִַַָ'ּכפף
רוח לסלק כן ידי ועל תאבל עלי ונפשי ראשי

עמלם כל היה לשוא אבל עלי, השורה הקודש

ובשוחה השכינה נתרחקה שמהם דבר וסוף

'נפלּו - לפני' 'ּכרּו סלה'.(הם)אשר בתֹוכּה ְְְֶַָָָָָֽ

כתב לוצאטו,15. חיים משה רבי הגה"ק

זיע"א -הרמח"ל חדשים (תיקונים

שכה), הכינּועמוד "רׁשת אמר: המלך דוד ִֵֶֶֽוז"ל:
בתֹוכּה נפלּו ׁשיחה לפני ּכרּו נפׁשי ּכפף ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֽלפעמי

ז).סלה" נז, (תהלים ֶָֽ

פרושהענין הרשת הצדיק אל שתיכף הרשת,

יוכל שלא כדי אחרא, הסטרא מן לרגליו

דרגא. בתר דרגא בעליותיו לעלות

קכב)רמח"לובאוצרות חמש(עמוד כתב:

שבאל"ף האחרונות האותיות

והנה ת'. ש' ר' ק' צ' האותיות: הן בי"ת,

צדיק יוצא ק' צ' האותיות שתי כשמתחברות

ק'), והאות במילואה צד"י אחריהן(האות ומיד

האחרונות האותיות ג' רש"ת.מגיעות

האותיות.'רׁשת סוף שהן לפי - לפעמי' הכינּו ְִִֵֶֶַָֽ
כפיו. ויגיע בעמלו אותה לסלק צריך והצדיק

מפניוכאשר לעלות יכול שאינו רואה הצדיק

הוא מה פרושה, ורשת אבן כובד

ומשפיל קומתו את כופף הוא מיד עושה,

עליו, ושורה אליו יורדת והקדושה ראשו, את

ּונכה עני אל אּביט זה "ואל דכתיב: ְְִִֵֶֶֶַָברזא

ּדברי" על וחרד ב).רּוח סו, בזה(ישעיה ונמצא ְְִֵַַָָ

במקום לעלות יכול אינו שהוא מאחר כי

ונתקן אצלו, יורדת עצמה הקדושה הקדושה,

חפצו ונשלם גדול, יותר תיקון זה ידי על

העליונים האורות את להוריד שהוא יתברך

עד ישועתו את ולתת וערבה, ציה במדבר

הארץ... קצה

הועילואך שלא החיצונים כשרואים אמנם

של לפעמיו הכינו אשר ברשת כלום

ברשע, עלילות כנגדו מחדשים הם אז הצדיק,

כרו אשר זרות פי עמוקה בשוחה להורידו

כדי דמסאבותא, הנוקבא סוד שהיא לפניו,

ח"ו, הקדושה מן ויתייאש בתוכה שישתקע

ׁשיחה'... לפני 'ּכרּו סוד: ְִַָָָוזה

ברזאדשפחהבישאומתוך מברר הצדיקעצמו כך

הקדושות הניצוצות כל זנונים, אשת

באורך. עיי"ש רש... ועושק בגזל ועשקה שבלעה

מוקדש לרפואת חיים אריה בן עדנה הי"ו
רפואה וחיים ובשורות טובות אמן



  
      



ההרגשה.) בגנות מאוד האריכו
הזה.

אלכסנדריוווושששש רבי של דבריו הובאו
כי דע, :כ ששששיייישששששאמר אאאאדדדד ''''ככככלללל

עעעעווווככככררררתתתתוווו קקקקייייממממעעעעאאאא ררררווווחחחח אאאאפפפפייייללללוווו ההההררררווווחחחח גגגגססססוווותתתת בבבבוווו
""""ננננגגגגרררר  עעעעייייווווההההרררר"""" נז,ששששננננאאאאממממרררר:::: (ישעיה 

ררררווווחחחחכ), ררררבבבבייייעעעעייייוווותתתת ככככממממהההה בבבבוווו ששששיייישששש יייי ווווממממהההה
אאאאללללאאאא בבבבוווו ששששאאאאיייי אאאאדדדד עעעעווווככככררררתתתתוווו,,,, קקקקייייממממעעעעאאאא

ווווככככממממהההה'.'.'.'. ככככממממהההה אאאאחחחחתתתת עעעעלללל אאאאחחחחתתתת ררררבבבבייייעעעעייייתתתת

חיי!אדפפפפייייררררוווושששש:::: לו אי  גאה שהוא
יזלזל שמישהו שברגע מכיו
הוא מיד הרי קל, בזלזול ואפילו בו
עד נהרס רוחו מצב וכל ומתקפל נפג

...!לחלוטי נשר שלו היו היסוד,

יוווווננננממממצצצצאאאא גשאותו להיות (ויכול

(ושני חדשי אצלו!שבועות, מת

נאמר:ווווללללככככ גאוה בעלי ''''ווווההההררררעעעעייייעל
''''ננננגגגגרררר את מאבד שהי כמו  

כ הרוח. ידי על מימיו וצלילות רגיעתו
יכולה שבו, ד הרביעית הגאוה, בעל ג
ידי על שבה החיי רגש כל את לאבד

כבוד)...ה'רוח' וחוסר לב תשומת אי (מעט

שבגוווווממממדדדדבבבבררררייייוווו שהד למדנו הקדושי
קבוצות: לשתי מתחלק האד
,שבגו הד כלליות  הראשונה הקבוצה

.ד רביעית  השניה וווואאאאדדדדוהקבוצה
ששששבבבבוווו!!!! ההההדדדד ללללררררבבבבייייעעעעייייתתתת ננננזזזזקקקק גגגגוווורררר גגגגאאאאהההה ששששההההוווואאאא

אד):בתוספותוווובבבבייייאאאאררררוווו ד"ה ,ש)בבבבאאאאדדדד
ווווצצצצללללוווולללל ייייססססוווודדדדיייי דדדד ררררבבבבייייעעעעייייתתתת ייייששששננננוווו

ההההללללבבבב.... ללללפפפפעעעעווווללללתתתת ההההננננצצצצרררר שהואווווההההוווואאאא ואד
הזו, הד לרביעית להזיק יכול גאה

יצילנו... ה' לב. התק לעצמו 16ולגרו

ובמאמר שם16. והתוספות מוסגר:

שמשקל וכתבו המשיכו

סלעים. כ"ה כמשקל היא הזו דם הרביעית

התוספותובידיעה דברי את להבין נוכל הזו

מגילה עשרה).במסכת ודחי ד"ה (טז.

הרשע המן שהחליט בשעה אמרו: הם (זהוכך

המן...) ישראל,מהאזני עם את ולהשמיד להרוג

לו: ואמר לאחשורוש בא הוא

שלאאני וכדי ישראל, עם את להשמיד רוצה

כל(מסים)תפסיד עבור לשלם מוכן אני מכך,

בכל נותנים שהם הסכום כמו סלע', 'חצי יהודי

המקדש לבית התורה).שנה בלשון - השקל' ('מחצית

אלףומכיון מאות שש ישנם שבכלליות

10000 לך אשקול אני אזי יהודים,

יּכתב טֹוב, הּמל על "אם נאמר: וכך כסף, ִִֵֶֶַַָככר

ידי על אׁשקֹול ועׂשרתאלפיםּכּכרּכסף, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֽלאּבדם,

"הּמל ּגנזי להביאאל הּמלאכה ט).עׂשי ג, (אסתר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אלףומקשים מאות שש והרי כפול(יהודים)כולם

ככרות. מאתים יוצא השקל מחצית

ככרות? 9800 עוד להביא 'התנדב' הוא ולמה

ומתרצים:

שמביאהמן הסכום את להביא רצה הרשע

חיי שסתם ומכיון חייו, ימי כל היהודי

להביא מתחיל והוא שנה, שבעים הוא אדם

ז

מוקדש להצלחת בר אליהו בן מירה הי"ו
עליה ברוחניות, בריאות איתנה ופרנסה טובה



  
    



כתיב הוא פה, שבעל לתורה שבכתב
20וקרי.

ההההגגגגווווווווננננממממצצצצאאאא בבבביייי ששששההההממממממממווווצצצצעעעע ככככ אאאא
ששששבבבבללללבבבב,,,, דדדד ההההררררבבבבייייעעעעייייתתתת ההההוווואאאא ללללננננפפפפשששש
ששששלללל ההההממממררררככככבבבבהההה ההההייייאאאא ההההזזזזוווו ווווההההררררבבבבייייעעעעייייתתתת

ההההננננפפפפשששש!...!...!...!...

לגמריווווההההננננהההה רוחנית היא הזו הרביעית
!הדמי רתיחת כלל בה שיי ולא
זיע"א מליובאוויטש הריי"צ לשו וזה 

קמא): עמוד תרפ"ז ,המאמרי ''''אאאאממממננננ(ספר
בבבבדדדד ההההררררווווחחחחנננניייי ההההחחחחייייוווותתתת ששששלללל זזזזוווו בבבבההההתתתתללללבבבבששששוווותתתת
ד הרביעית והוא מובחר היותר ד (שהוא

בו) תלויה עעעעדדדדיייי'...'...'...'...שהנפש ררררווווחחחחנננניייייייי חחחחיייייייי ההההוווואאאא

מיוחדתווווללללקקקקללללייייפפפפתתתת 'רשת' ישנה צפו בעל
רביעית את לצוד המסוגלת
חיות הרי בכ מצליחה וכשהיא הזו! הד

ידיה... תחת נמצא והרגשיו 21האד

יותר... ונרחיב

צצצצפפפפוווו בבבבעעעעלללל קקקקללללייייפפפפתתתת

צפוההההטטטטווווממממאאאאהההה בעל טומאת העשירית,
את ללכוד בעבודתה החלה
בתו ישראל של החיות ד רביעית

הרשת.

קרנייווווככככתתתתבבבב ו)בספר צפו(מאמר שבעל
שבעול הקשה הקליפה היא
,כלבי 944 ישנ ותחתיה העשיה,

.'נפ עי לבי' 22הנקראי 

ובספר יהודה20. זיו לוי קיב)אור להגה"ק(עמוד

הוסיף: זיע"א, ליבוביץ יהודה רבי

בין הנביא. אליהו הוא הבא לעולם הזה עולם בין

- לארץ לחוץ ישראל הירדן.גלעדארץ ועבר

עליה,והוסיף להן צריך המדרגות כל וכתב:

הממוצע... ידי על הוא ועלייתן

מכללוהנה והוא ישראל שופטי בין נמנה יפתח

כל בידו היתה ובוודאי הקבלה אנשי

היה והוא כולה. הממוצע,שהואמגלעד,התורה

וּיצאּו ריקים אנׁשים יפּתח אל "וּיתלּקטּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָולכן
ג),עּמֹו" יא, להעלותם.(שופטים בידו כח שהיה ִ

כתב ממונקאטש21. אלעזר חיים רבי הגה"ק

טבתזיע"א חודש מאמר ח"ב יששכר, (שער

ה), הּמלאות אל אסּתר "וּתּלקח ְִֵֶֶֶֶַַַָוז"ל:
מלכּותֹו" ּבית אל טז).אחׁשורֹוׁש ב, (אסתר ְְֲֵֵֶַַ

ונשמה'וּתּלקח הקדושה נקודת - אסּתר' ְִֵֶַַָ

הּמל 'אל ישראל. בלב ֶֶֶַהמוסתרת

הנחש'. 'זוהמת בגימטריא 'אחׁשורֹוׁש' - ְְֲֲֵֵַַאחׁשורֹוׁש'

הכלביםהיינו כח מתגברים טבת שבחודש

דוד שכתב כמו היינו דם, רש"ת בסוד

לפעמי" הכינו "רש"ת ז)מלכנו: נז, -(תהלים

אז ומתגברים המחדשים אחרא הסטרא מצד

ה'ח"ו ליראי רשת הגשמיותולפרוש בתאוות

עיי"ש. הגוף... של

כתב איש22. הבן חיים, יוסף רבי הגה"ק

זיע"א פרשתחי דרושים, - חי איש (בן

יקרחו'), 'לא ד"ה היתהאמור מצרים 'שר וז"ל:

היו ולכן כלבים, קליפת מן שלו תגבורת

מצרים, בשערי בכלבים כשפים עושים מצרים

משם. לצאת ישראל יוכלו שלא כדי

  
      



ללללננננפפפפשששש ממממררררככככבבבבהההה  ההההדדדד ררררבבבבייייעעעעייייתתתת

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

ט), מאמר  יתרו פרשת ,נוע וזתו"ד:(אמרי

אתההההקקקקבבבב""""הההה ובתבונה בחכמה ברא
מערכות בו וסידר עולמו,
מדרגה וכל מדרגות, גבי על ומדרגות
האד יחשוב שלא וכדי מחברתה, חלוקה
ברא אחד שכל אלהות כמה שיש חלילה

מסויימת, בי17מדרגה ממוצע עשה לכ
להדע להודיע למדרגה מדרגה 18כל 

בראה.  אחד אל המציאות, שכל ולגלות
עשאה.  אחד יוצר

ומדרגותווווההההייייייייננננוווו בחינות שתי כל שבי
ומדרגה בחינה הקב"ה ברא
ובזה משתיה הנכללת ביניה ממוצעת

הכל. בורא שהקב"ה מתגלה

הואההההממממממממווווצצצצעעעע לצומח, הדומ בי
בי הממוצע .האלמוגי
החי בי השדה. אדני הוא לחי, הצומח

.הקו הוא ,ההההוווואאאא19לאד ללללננננפפפפשששש,,,, ההההגגגגוווו בבבביייי
....דדדד זמררררבבבבייייעעעעייייתתתת הוא ללילה, היו בי

החול, לימי וחגי שבת בי השמשות. בי
לעולמות האד בי המועד. חול הוא
תורה ובי ישראל. ע הוא העליוני

כן אם ,20 מגיל השקל מחצית המקדש לבית

סלעים. כ"ה נותן הוא שנה בחמישים

בדיוקוכ"ה זה אלף מאות שש כפול סלעים

ככר. אלפים עשרת

רביעיתולפי שמשקל שאמרו התוספות דברי

שבמשך נמצא סלעים, כ"ה הוא הדם

חיותו! כשיעור בדיוק האדם נותן שנה חמישים

לה'"וזה נפׁשֹו ּכפר איׁש "ונתנּו הפסוק: ְְְִֶַַָֹֽפירוש

יב). ל, "העׁשיר(שמות מדוע גם יובן ִֶָובזה

הּׁשקל" מּמחצית ימעיט לא והּדל ירּבה (שםלא ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹֹֽ

טו) הבדל!...פסוק שום אין הנפש בחיות כי -

מפולנאה[כך יוסף יעקב רבי הגה"ק כתב

תקלו)זיע"א עמוד ח"ב פענח, וכתב,(צפנת

רבי להגה"ק מצאתי זה כותבי ואחרי שם:

הקטן מאור בספרו זיע"א מטארנופול מאיר

תשא) כי רבי(פרשת הגה"ק בשם זה שהביא

זיע"א קאידנוור שמואל)שמואל ברכת ].(בעל

וכמו שלכל17. הארורים היוונים שהאמינו

'אל כגון: משלה, אל יש דרגה

וכו'. המלחמה' 'אל המים', 'אל האש',

לשון אבות18. במסכת מכ"ב):המשנה (פ"ד

הקפר)הוא אלעזר אומר,(רבי היה

והחיים להחיות והמתים למות הילודים

ּולהּודעלידון. להודיע הואלידע אל, שהוא ְִַָ

הדיין, הוא המבין, הוא הבורא, הוא היוצר,

וכו'. לדון עתיד והוא דין, בעל הוא עד, הוא

כתב אגדות19. בחידושי (סנהדריןהמהרש"א

חבל) ד"ה היתהנט: הבורא שכוונת

והבעלי האדם בין הממוצע יהיה הוא שהנחש

כדי וחכמה, דיבור כח לו נתן ולכן חיים

הפסיד. - החטא ואחרי לאדם. שיעזור

מוקדש לזיווג הגון לעדי בת מזל תחי', לזרע בר קיימא לאפרת בת מזל תחי'
ולהצלחת מש' שמעון הי"ו



  
    



כתיב הוא פה, שבעל לתורה שבכתב
20וקרי.

ההההגגגגווווווווננננממממצצצצאאאא בבבביייי ששששההההממממממממווווצצצצעעעע ככככ אאאא
ששששבבבבללללבבבב,,,, דדדד ההההררררבבבבייייעעעעייייתתתת ההההוווואאאא ללללננננפפפפשששש
ששששלללל ההההממממררררככככבבבבהההה ההההייייאאאא ההההזזזזוווו ווווההההררררבבבבייייעעעעייייתתתת

ההההננננפפפפשששש!...!...!...!...

לגמריווווההההננננהההה רוחנית היא הזו הרביעית
!הדמי רתיחת כלל בה שיי ולא
זיע"א מליובאוויטש הריי"צ לשו וזה 

קמא): עמוד תרפ"ז ,המאמרי ''''אאאאממממננננ(ספר
בבבבדדדד ההההררררווווחחחחנננניייי ההההחחחחייייוווותתתת ששששלללל זזזזוווו בבבבההההתתתתללללבבבבששששוווותתתת
ד הרביעית והוא מובחר היותר ד (שהוא

בו) תלויה עעעעדדדדיייי'...'...'...'...שהנפש ררררווווחחחחנננניייייייי חחחחיייייייי ההההוווואאאא

מיוחדתווווללללקקקקללללייייפפפפתתתת 'רשת' ישנה צפו בעל
רביעית את לצוד המסוגלת
חיות הרי בכ מצליחה וכשהיא הזו! הד

ידיה... תחת נמצא והרגשיו 21האד

יותר... ונרחיב

צצצצפפפפוווו בבבבעעעעלללל קקקקללללייייפפפפתתתת

צפוההההטטטטווווממממאאאאהההה בעל טומאת העשירית,
את ללכוד בעבודתה החלה
בתו ישראל של החיות ד רביעית

הרשת.

קרנייווווככככתתתתבבבב ו)בספר צפו(מאמר שבעל
שבעול הקשה הקליפה היא
,כלבי 944 ישנ ותחתיה העשיה,

.'נפ עי לבי' 22הנקראי 

ובספר יהודה20. זיו לוי קיב)אור להגה"ק(עמוד

הוסיף: זיע"א, ליבוביץ יהודה רבי

בין הנביא. אליהו הוא הבא לעולם הזה עולם בין

- לארץ לחוץ ישראל הירדן.גלעדארץ ועבר

עליה,והוסיף להן צריך המדרגות כל וכתב:

הממוצע... ידי על הוא ועלייתן

מכללוהנה והוא ישראל שופטי בין נמנה יפתח

כל בידו היתה ובוודאי הקבלה אנשי

היה והוא כולה. הממוצע,שהואמגלעד,התורה

וּיצאּו ריקים אנׁשים יפּתח אל "וּיתלּקטּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָולכן
ג),עּמֹו" יא, להעלותם.(שופטים בידו כח שהיה ִ

כתב ממונקאטש21. אלעזר חיים רבי הגה"ק

טבתזיע"א חודש מאמר ח"ב יששכר, (שער

ה), הּמלאות אל אסּתר "וּתּלקח ְִֵֶֶֶֶַַַָוז"ל:
מלכּותֹו" ּבית אל טז).אחׁשורֹוׁש ב, (אסתר ְְֲֵֵֶַַ

ונשמה'וּתּלקח הקדושה נקודת - אסּתר' ְִֵֶַַָ

הּמל 'אל ישראל. בלב ֶֶֶַהמוסתרת

הנחש'. 'זוהמת בגימטריא 'אחׁשורֹוׁש' - ְְֲֲֵֵַַאחׁשורֹוׁש'

הכלביםהיינו כח מתגברים טבת שבחודש

דוד שכתב כמו היינו דם, רש"ת בסוד

לפעמי" הכינו "רש"ת ז)מלכנו: נז, -(תהלים

אז ומתגברים המחדשים אחרא הסטרא מצד

ה'ח"ו ליראי רשת הגשמיותולפרוש בתאוות

עיי"ש. הגוף... של

כתב איש22. הבן חיים, יוסף רבי הגה"ק

זיע"א פרשתחי דרושים, - חי איש (בן

יקרחו'), 'לא ד"ה היתהאמור מצרים 'שר וז"ל:

היו ולכן כלבים, קליפת מן שלו תגבורת

מצרים, בשערי בכלבים כשפים עושים מצרים

משם. לצאת ישראל יוכלו שלא כדי

ז

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



  
     



זימה של מקו שישנו חטא, של
ותועבה.

,,,,ווווככככממממוווובבבבלש הל ולא חטא לא האד
.ומזוככי צלולי דמיו כבר שהרי

לפתע... ואז,

הוליכוהוההההווווששששללללככככהההה ורגליו ה'רשת', עליו
הוא ,ופתאו .לש מאליה
החטא!... במקו ,ש עצמו את מוצא

והשניהוווובבבבדדדדרררר הראשונה בפע כלל,
ובורח... מתעשת האד היה

אאאא,פעמי כמה עצמו על חזר כשזה
וחוטא!... נחלש, האד היה

אתווווככככ ללכוד צפו בעל טומאת הצליחה
הצליחה היא הרשת, בתו ישראל
את שוב לה שהרתיחה עד ,אות לדרדר
היה ,הד את בחזרה שהרתיחה ואחרי ,הדמי
...!לעבדי אות להפו ויכולת רשות לה

"ואעברווווזזזזהההה :מצרי בגלות שנאמר
"דמי מתססת וארא עלי

ו) טז, הק(יחזקאל שע ראה ב"ה
ג ,שלה בדמי גוססי ישראל
ברשת, נמח שהוא  הד ברביעת
התאדה שהוא  הד בכלליות וג

הרתיחה... חו מרוב

ווווששששנננניייי...עליה חלפו עבדות של ארוכות

ההההממממככככוווותתתת עעעעששששרררר ממממככככחחחח גגגגאאאאווווללללהההה

והקב"הממממששששהההה שנה, שמוני ב רבינו
גאל ל אותו: וציוה אליו התגלה
לגאול וכח רשות ל נות אני בני! את

מהגלות! הדמי את

אתההההקקקקבבבב""""הההה להכניע למשה כח העניק
המבעירי הטומאה כחות כל
ידי על היה וזה ...הדמי את ומרתיחי

המכות. עשרת

ווווככככמלובלי הכה צדוק רבי הגה"ק כתב
י), אות וארא צדיק, הקב"ה(פרי וזתו"ד:

קדושות ספירות עשר בעולמו ברא

עשרה  הטומאה מצד  ברא וכנגד
מכתרי אחד ובכל דמסאבותא. כתרי

טומאה... שערי חמשה יש 25הטומאה

שתיווווככככלללל עשתה המכות מעשרת מכה
אחד הכניעה  אחת פעולות:

דמסאבותא כתרי (מלמטהמהעשרה

המלכותלמעלה): את הכניעה ד מכת
את הכניעה צפרדע מכת דטומאה,

דטומאה... היסוד

הטומאהוווועעעעלללל כתרי עשרה הכנעת ידי
הטומאה... שערי מכל יצאו

ראה .25- נסים מעשה בספר באורך

פסח של חלקהגדה קלג, (עמוד

יוסף יהושע רבי לגאון א אות המעשה פתרון

גולדברג).

  
    



בגימטריאווווההההננננהההה עולי כלבי 944ה
'ד כח(944),'רשת יש ולה

שביהודי. ד הרביעית את 23לצוד

קרניי:ווווזזזזהההה ספר וווובבבבקקקקללללייייפפפפההההלשו''''
תתתתששששעעעעהההה ננננפפפפשששש,,,, עעעעזזזזיייי בבבבוווו ננננדדדדבבבבקקקקיייי
ייייווווננננקקקקיייי ווווההההממממהההה וווואאאאררררבבבבעעעעהההה,,,, וווואאאאררררבבבבעעעעיייי ממממאאאאוווותתתת

צצצצפפפפוווו בבבבעעעעלללל  ההההררררעעעע תתתתחחחחתתתתייייוווו24ממממההההככככללללבבבב אאאאששששרררר
ככככללללבבבביייי וווואאאאררררבבבבעעעעהההה ממממאאאאוווותתתת עעעעששששרררר ששששללללששששהההה
קקקקייייבבבבללללתתתתיייי אאאאששששככככננננזזזזייייתתתת ווווקקקקבבבבללללהההה בבבבששששממממוווו............
ממממאאאאוווודדדד'.'.'.'. ווווההההבבבב ''''דדדד ''''ררררששששתתתת ממממססססוווודדדד בבבבללללחחחחייייששששהההה

הסבר: ולתוספת

היתהככככבבבברררר הראשוני שבדורות ביארנו
של הד קלה... עבודה הרע ליצר

האד נמשכובני וה התאוות, באש רתח
האור. אל פרפרי כמו הטומאות לכל

,,,,עלאאאא הקב"ה ריח הדורות, במהל
נשמות את לעול ושלח עולמו
יצחק ,אברה  הקדושות ישראל
מסירות בכח וה ,וצאצאיה ויעקב
צלול... לד וזכו ,להזדכ זכו ,נפש

הראשונה,וווואאאאזזזז,,,, המערכה את שגמרו אחרי
והיא השניה, המערכה החלה

...'ד ה'רשת נגד ההתמודדות

ה'רשת':ווווככככ פעלה

למודעותבבבבששששללללבבבב הכניסה היא הראשו
מציאות שישנה האד של

כלבים,ואותה קליפת נכנעה שיצאו לילה

לא יׂשראל ּבני "ּולכל כתיב: ְְְִֵֵָֹֹולכך

לׁשנֹו" ּכלב ז).יחרץ יא, (שמות ְֱֶֶֶַֹֽ

ז"לוידוע האר"י רבינו שביאר מאמרימה (שער

ע"ד) ס דף שירה,רשב"י פרקי בביאור

כלבים ולכן בעשיה, היא כלבים דקליפת

נברכה ונכרעה נׁשּתחוה "ּבאּו שירה: ְְְְְֲִִִֶַָָָֹֽאומרים
עׂשנּו" ה' ו),לפני צה, בוראנו(תהלים נאמר דלא ְִֵֵֹ

העשיה. מבחינת הם כי 'עׂשנּו', אלא יוצרנו ֵֹאו

'לפניוכתב כשאומר יכוין שירה פרק האומר ְִֵשם,
בההי"ןה' היא הוי"ה זו כי יו"דעׂשנּו' (כזה: ֵֹ

ה"ה) ו"ו ולכךב"ןהעולהה"ה העשיה. נפש שהיא

נפׁש" עּזי "והּכלבים - נפש עזי נקראים ְְִֵֶֶַַָהכלבים
יא) נו, העזה(ישעיה הקליפה נפששל מבחינת שהם -

שעולה דההי"ן הוי"ה שם מאיר ששם שבעשיה,

הבורא, משפע ניזונין הקליפות דאפילו ב"ן,

מׁשלה" ּבּכל "ּומלכּותֹו יט)...בסוד: קג, (תהלים ְַַָָָֹ

אליהו ישראל:23. מלך לאחאב בישר

הּכלבים לקקּו אׁשר ְְְֲִִֶַָָֽ"ּבמקֹום

ּדמ את הּכלבים ילּקּו נבֹות ּדם ְְִֶֶַַָָָָֹֽאת

אּתה" יט),ּגם כא, של(מלכים-א דרכם כי ַָָ

לשם נוסף טעם וזה דם, ללקק הכלבים

דם'. 'רשת

וכתב עמוקות24. שם),המגלה בא (פרשת

צפן' 'בעל כתוב בתורה וזתו"ד:

רע'. 'כלב בגימטריא והוא ו', האות חסר

קליפתומ'בעל הנקראת הקליפה יונקת צפן'

בדניאל: בפסוק הרמוזה והיא 'טבת',

להיכלּה מלּכא אזל טותאדין יט),"ּובת ו, (דניאל ְְְְֱֲִֵֵַַַָָָ

'טבת' ואילו ו', האות עם 'טות' כתוב שבדניאל (ולמרות

להאריך)... מקום כאן ואין קליפה, אותה זו ב', עם כותבים

רוחניים,ומקליפת מזיקים 944 יונקים טבת

נפש. עזי כלבים בצורת מזיקים

מוקדש לעילוי נשמת ניסים  בן אוסנת כחלון ז"ל
נלב"ע ט"ו טבת, תנצב"ה



  
     



זימה של מקו שישנו חטא, של
ותועבה.

,,,,ווווככככממממוווובבבבלש הל ולא חטא לא האד
.ומזוככי צלולי דמיו כבר שהרי

לפתע... ואז,

הוליכוהוההההווווששששללללככככהההה ורגליו ה'רשת', עליו
הוא ,ופתאו .לש מאליה
החטא!... במקו ,ש עצמו את מוצא

והשניהוווובבבבדדדדרררר הראשונה בפע כלל,
ובורח... מתעשת האד היה

אאאא,פעמי כמה עצמו על חזר כשזה
וחוטא!... נחלש, האד היה

אתווווככככ ללכוד צפו בעל טומאת הצליחה
הצליחה היא הרשת, בתו ישראל
את שוב לה שהרתיחה עד ,אות לדרדר
היה ,הד את בחזרה שהרתיחה ואחרי ,הדמי
...!לעבדי אות להפו ויכולת רשות לה

"ואעברווווזזזזהההה :מצרי בגלות שנאמר
"דמי מתססת וארא עלי

ו) טז, הק(יחזקאל שע ראה ב"ה
ג ,שלה בדמי גוססי ישראל
ברשת, נמח שהוא  הד ברביעת
התאדה שהוא  הד בכלליות וג

הרתיחה... חו מרוב

ווווששששנננניייי...עליה חלפו עבדות של ארוכות

ההההממממככככוווותתתת עעעעששששרררר ממממככככחחחח גגגגאאאאווווללללהההה

והקב"הממממששששהההה שנה, שמוני ב רבינו
גאל ל אותו: וציוה אליו התגלה
לגאול וכח רשות ל נות אני בני! את

מהגלות! הדמי את

אתההההקקקקבבבב""""הההה להכניע למשה כח העניק
המבעירי הטומאה כחות כל
ידי על היה וזה ...הדמי את ומרתיחי

המכות. עשרת

ווווככככמלובלי הכה צדוק רבי הגה"ק כתב
י), אות וארא צדיק, הקב"ה(פרי וזתו"ד:

קדושות ספירות עשר בעולמו ברא

עשרה  הטומאה מצד  ברא וכנגד
מכתרי אחד ובכל דמסאבותא. כתרי

טומאה... שערי חמשה יש 25הטומאה

שתיווווככככלללל עשתה המכות מעשרת מכה
אחד הכניעה  אחת פעולות:

דמסאבותא כתרי (מלמטהמהעשרה

המלכותלמעלה): את הכניעה ד מכת
את הכניעה צפרדע מכת דטומאה,

דטומאה... היסוד

הטומאהוווועעעעלללל כתרי עשרה הכנעת ידי
הטומאה... שערי מכל יצאו

ראה .25- נסים מעשה בספר באורך

פסח של חלקהגדה קלג, (עמוד

יוסף יהושע רבי לגאון א אות המעשה פתרון

גולדברג).

ז

מוקדש להצלחת שמעון אלקבץ הי"ו
לשפע בגשמיות ורוחניות ולזיווג הגון



  
       



גגגגממממרררר בבבבאאאא ססססוווו יייי קקקקררררייייעעעעתתתת בבבבששששעעעעתתתת
....ממממפפפפללללתתתת

איבווווזזזזהההה מ אדני "אמר דוד: ששר
מח למע .י מצלת איב
"המ מאיבי לבי ל ד רגל

כגכד) סח, 28(תהליי קריעת בשעת 
רגל' וזהו ,ד רשת האי נמח סו
ד רשת כי '"לבי' לשו דייקא 'ד

.רעי כלבי הני במספר 29היא

השיחה...וווועעעעתתתתהההה לתחילת נחזור

ההההננננסססס............ בבבבעעעעלללל ממממאאאאיייירררר ררררבבבביייי ששששלללל ממממעעעעללללתתתתוווו

אדבבבבששששעעעעהההה את הקב"ה שברא
בלבוש הלבישו ,הראשו

מאוד מאיר מחשמלרוחני (שנעשה

בי"ע) האדדעולמות תקופה באותה 
בכתנות לבוש אאאאוווורררר....היה

מאותווווואאאאחחחחרררר הקב"ה הפשיטו שחטא
אחר לבוש לו ועשה לבוש,

מכתנות לבוש שנאמר:עעעעווווררררגשמי, וזה 
תנת לא לאד אלקי ה' עו"

"לו כא).ער ג, (בראשית 

כתב מדינוב28. אלימלך צבי הרב הגה"ק

יז),זיע"א אות ט מערכת ישרה, (רגל

לבטל מתעסק היה ימיו כל המלך דוד וז"ל:

בחצות ימיו כל עמד כי דכלבי"ם, הקליפות

וכו' צועקין כלבי"ם שניה משמרה שאז הלילה

ג.), שלמה(ברכות ששאל ל:)וזה מת(שבת אבא

אבא... בית של באורך.וכלבי"ם עיי"ש

בקריעת ּבני29. אל "ּדּבר נאמר: סוף ְֵֵֶַים
ּפי לפני ויחנּו ויׁשבּו ְְְְֲִִִֵֵַָָֻֽיׂשראל
נכחֹו צפן ּבעל לפני הּים ּובין מגּדל ּבין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹֹֹהחירת

הּים" על ב).תחנּו יד, (שמות ֲַַַָֽ

זיע"אוכתב חי איש הבן חיים, יוסף רבי הגה"ק

בס"ד נ"ל ועוד ד"ה פרשתבשלח דרשות, - חי איש (בן

להזכירויחנו), הוצרך מדוע לדקדק, יש וז"ל:

ו-הּיםמכאן, מכאן שהםמגּדל המקום, של ְִַָֹהמיצר
בלבד? החירת' ּפי 'לפני לומר די היה ְִִִֵַֹולכאורה

לישבונראה יחושו אל בזה רמז בס"ד, לפרש

גדולה קליפה שהיה צפון, בעל לפני

שעתידין התורה זכות להם יש כי כלבים, של

'ּפי המקום קרא ולכך עליו. להשען ִלקבל,

על "חרּות בה: דכתיב התורה, שם על ִַַָֹהחירת'

טז),הּלחת" לב, ז"ל(שמות רבותינו (שמותודרשו ַֹֻ

ז): אות מא פרשה המוות,רבה ממלאך חירות

מלכויות. משעבוד חירות

שלופירש הּמצרים בזוכרו יותר הדבר ְִַָלו

ּובין מגּדל 'ּבין לו: שאמר ְִֵֵֹהמקום,

בין שיש המספר רמז הוא והכוונה ַָהּים',

מספר לבין ,77 בגימטריא שהוא מגּדל ְִֹמספר

אלו ,27 הוא וההפרש ,50 בגימטריא שהוא ים

כ"ב שהם אותיות בכ"ז שנבנים תורה דברי

מנצפ"ך. אותיות וחמש אותיות

רוצהוזהו הּים', ּובין מגּדל 'ּבין ְִֵֵַָֹשנאמר:

במספר שרמוזה התורה זכות לומר

אז ובזכותה ים, למספר מגּדל מספר בין ְִֹשיש

'נכחו גדולה, קליפה שהוא - צפון' בעל 'לפני

יראים. תהיו ולא - הים' על תחנו

  
     



 לתוההההששששננננייייהההה ישראל ע את הכניסה
היא כ כי הקדושה, שערי
הוא כאשר בעולמו, הקב"ה של הנהגתו
מכה באותה  העול אומות את מכה

בס לישראל, מועיל אתהוא ה' ונג" וד:
ורפא" נג כב),מצרי יט, (ישעיה 

לישראל.  'ורפא' ,למצרי  'נג'

צפרדע,וווואאאאחחחחרררריייי ,ד המכות: תשע
ברד, ,שחי דבר, ערוב, ,כיני

לד ישראל זכו שוב  וחוש ארבה
...ומזוכ צלול

לכודהאאאא נשארה הד רביעית עדיי
הרשת... בתו

לאווווגגגג בכורות מכת העשירית המכה
קליפת את להכניע הצליחה

,ללללההההששששתתתתייייקקקק,,,,26הכלבי ררררקקקק וזהאאאאללללאאאא
לב יחר לא יראל ני "לכל שנאמר:

המה" ועד למאי נז)...ל יא, (שמות 

ההההאאאאחחחחררררווווננננהההה............ ההההממממעעעעררררככככהההה תתתתווווללללדדדדוווותתתת אאאאללללהההה

לצעודעעעע והחלו ממצרי יצאו ישראל
והצעדה ישראל. אר לכיוו מרעמסס
ה מרעמסס והיינו .הי דר היתה לש
ה וש סיני, מדבר דרו לכיוו הלכו
הגדול האליל של פסלו ליד ועמדו הגיעו
...המצרי של אליליה ראש ,'צפו 'בעל

,,,,אתוווושששש הכניעו ה סו י בקריעת
הנוראה האש  לגמרי צפו קליפת
,אות ליהטה ה'רשת' בחוטי שאחזה
ה'רשת' והתפוררו... האדימו והחוטי
הבהיקה... הד רביעית של ואורה הוכנעה,

הורוויווווזזזזהההה יהושע הרב הגה"ק לשו
הקליפה27זיע"א: אשר נודע

תתקמ"ד בה יש הפתח אצל השוכנת
ככה. העולה 'ד 'רשת בסוד רעי כלבי

הניוווובבבבעעעעתתתת מכניעי היו ממצרי צאת
יחר 'לא כטע רעי כלבי

לשונו' 'אליהוכלב לה מתנגד אליהו (והנה

כמני 'ד 'רשת מספר תשבי' גלעדי נביא

.(רעי הכלבי

רעיווווההההננננהההה כלבי הני אחיזת מקור
.צפו בעל בקליפת הוא

עעעעללללוווובבבבקקקקררררייייעעעעתתתת ההההתתתתגגגגבבבבררררוווו ססססוווו יייי
ככככטטטטעעעע ,,,,צצצצפפפפוווו בבבבעעעעלללל קקקקללללייייפפפפתתתת
תתתתחחחחננננ ננננככככחחחח צצצצפפפפ עעעעלללל """"ללללפפפפנננניייי ההההקקקקרררראאאא::::

""""הההה ב)עעעעלללל יד, ככככ(שמות עעעעלללל 

בזוהר ע"ב)הקדוש26. מה דף לפרעה(בשלח קראו

לפרעה קרא ההגדה בעל וגם כלב. -

'ואתאכלבא'כלב פסח: להגדהשל כתבהגר"אבביאורו (כן

ככלב). פרעה את היכה שמשה במדרש איתא כי פרעה זה -

יצאולכן, הוא העשירית המכה אחרי

נוספת... למערכה

אמרי ע"ב)נועם27. יד דף הרב(ח"ג להגה"ק

זיע"א. הורוויץ מאיר

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



  
       



גגגגממממרררר בבבבאאאא ססססוווו יייי קקקקררררייייעעעעתתתת בבבבששששעעעעתתתת
....ממממפפפפללללתתתת

איבווווזזזזהההה מ אדני "אמר דוד: ששר
מח למע .י מצלת איב
"המ מאיבי לבי ל ד רגל

כגכד) סח, 28(תהליי קריעת בשעת 
רגל' וזהו ,ד רשת האי נמח סו
ד רשת כי '"לבי' לשו דייקא 'ד

.רעי כלבי הני במספר 29היא

השיחה...וווועעעעתתתתהההה לתחילת נחזור

ההההננננסססס............ בבבבעעעעלללל ממממאאאאיייירררר ררררבבבביייי ששששלללל ממממעעעעללללתתתתוווו

אדבבבבששששעעעעהההה את הקב"ה שברא
בלבוש הלבישו ,הראשו

מאוד מאיר מחשמלרוחני (שנעשה

בי"ע) האדדעולמות תקופה באותה 
בכתנות לבוש אאאאוווורררר....היה

מאותווווואאאאחחחחרררר הקב"ה הפשיטו שחטא
אחר לבוש לו ועשה לבוש,

מכתנות לבוש שנאמר:עעעעווווררררגשמי, וזה 
תנת לא לאד אלקי ה' עו"

"לו כא).ער ג, (בראשית 

כתב מדינוב28. אלימלך צבי הרב הגה"ק

יז),זיע"א אות ט מערכת ישרה, (רגל

לבטל מתעסק היה ימיו כל המלך דוד וז"ל:

בחצות ימיו כל עמד כי דכלבי"ם, הקליפות

וכו' צועקין כלבי"ם שניה משמרה שאז הלילה

ג.), שלמה(ברכות ששאל ל:)וזה מת(שבת אבא

אבא... בית של באורך.וכלבי"ם עיי"ש

בקריעת ּבני29. אל "ּדּבר נאמר: סוף ְֵֵֶַים
ּפי לפני ויחנּו ויׁשבּו ְְְְֲִִִֵֵַָָֻֽיׂשראל
נכחֹו צפן ּבעל לפני הּים ּובין מגּדל ּבין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹֹֹהחירת

הּים" על ב).תחנּו יד, (שמות ֲַַַָֽ

זיע"אוכתב חי איש הבן חיים, יוסף רבי הגה"ק

בס"ד נ"ל ועוד ד"ה פרשתבשלח דרשות, - חי איש (בן

להזכירויחנו), הוצרך מדוע לדקדק, יש וז"ל:

ו-הּיםמכאן, מכאן שהםמגּדל המקום, של ְִַָֹהמיצר
בלבד? החירת' ּפי 'לפני לומר די היה ְִִִֵַֹולכאורה

לישבונראה יחושו אל בזה רמז בס"ד, לפרש

גדולה קליפה שהיה צפון, בעל לפני

שעתידין התורה זכות להם יש כי כלבים, של

'ּפי המקום קרא ולכך עליו. להשען ִלקבל,

על "חרּות בה: דכתיב התורה, שם על ִַַָֹהחירת'

טז),הּלחת" לב, ז"ל(שמות רבותינו (שמותודרשו ַֹֻ

ז): אות מא פרשה המוות,רבה ממלאך חירות

מלכויות. משעבוד חירות

שלופירש הּמצרים בזוכרו יותר הדבר ְִַָלו

ּובין מגּדל 'ּבין לו: שאמר ְִֵֵֹהמקום,

בין שיש המספר רמז הוא והכוונה ַָהּים',

מספר לבין ,77 בגימטריא שהוא מגּדל ְִֹמספר

אלו ,27 הוא וההפרש ,50 בגימטריא שהוא ים

כ"ב שהם אותיות בכ"ז שנבנים תורה דברי

מנצפ"ך. אותיות וחמש אותיות

רוצהוזהו הּים', ּובין מגּדל 'ּבין ְִֵֵַָֹשנאמר:

במספר שרמוזה התורה זכות לומר

אז ובזכותה ים, למספר מגּדל מספר בין ְִֹשיש

'נכחו גדולה, קליפה שהוא - צפון' בעל 'לפני

יראים. תהיו ולא - הים' על תחנו

ז

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



  
     



קשהההההההההתתתתממממוווודדדדדדדדוווותתתת היתה נגד
יצאו ישראל וע מאוד,

כחותלמלחמה... האמת, למע א
וכמה כמה לנצח הצליחו הטומאה
המשכ מרות: היו והתוצאות ,פעמי
,הראשו המקדש ובית חרב, בשילה
קהילות ומאות השני... המקדש ובית
אדו בני בידי הושמדו מפוארות יהודיות

וישמעאל...

לאיבוד,אאאא הל לא טוב רצו שו
לא יתבר לה' וזעקה אנחה שו
ישראל, של עבודת וכל ...ריק יצאה
והתאחדו, התאספו הדורות, כל במש

הטומאה... כחות את והיכו

שני,וווועעעעתתתתהההה,,,, הרבה כ כל לאחר
איבדה כבר הדמי רתיחת
,מעכירות הזדככו הדמי מכחה,

התגלתה... 33והצלילות

נאמר:עעעעלללל שלנו, שבדור היהודי
"יקיצ  כא)"וע ס, (ישעיה 

אהבה בוערת יהודי כל של בלבו 

כל של בלבו התורה. ולומדי לצדיקי
.עול בבורא אמונה לוהטת יהודי

הוראתללללככככלללל לפחות ישנה יהודי
תורה למוסדות אחת קבע
פנימי רצו יש יהודי לכל וחסד,
ולהתקרב לזכות יותר, טוב להיות

.יתבר לה'

דדדדממממז הוא שלנו, בדור ,היהודי של
מתגלה הזה הצלול והד וצלול.
הישיבות, ובחורי האברכי אצל בפרט
שה ישראל, ע של הפאר שה

...!העול בורא של העיני

וסוערי:ווווככככחחחחוווותתתת הומי הטומאה
אפשר אי יודע מישהו
להכשיל אפשר אי !?אות להכשיל

?כ כל מזוככי שדמיה אנשי

ה'רשת'...וווובבבבעעעעלללל את מחיקו הוציא צפו

להתוודעייייההההוווודדדדיייי החלו מאוד טובי
ברגע ה'רשת'... דר לטומאה
'איזו וגועל... בחילה חשו ה התוועדות

בשיחה מברסלב33. נחמן רבי הגה"ק שמסר

אמר קיד),זיע"א אות הר"ן (שיחות

כי בנסיון, לעמוד יותר בנקל עכשיו וז"ל:

כך כל שברו כבר בנסיון שעמדו הראשונים

זו תאוה של הזאת הנשים).קליפה עד(תאות

איש ואפילו בנסיון לעמוד יכולים בקל שעכשיו

כן ועל בנסיון. לעמוד עכשיו יכול לגמרי פשוט

לברכה זכרונם רבותינו יט:):אמרו (סנהדרין

של ותוקפו בועז, של ענוותנותו יוסף של 'תוקפו

תוקף כי ליש'. בן פלטי של ענוותנותו בועז

הצדיק יוסף של היהדבר(בראשיתפרקלט)הנסיון

שהיהאחריו בועז ופשוטאצל ג).קל פרק וכן(רות

פלטי ופשוטאצל קל היה בועז של הנסיון תוקף

כה). פרק יותר(שמואל-א אחרון שהיה מי כל כי

בנקל עכשיו כן ועל כנ"ל. יותר אצלו קל הנסיון

לגמרי... פשוט איש אפילו בנסיון לעמוד

  
     



מבדילווווממממההההללללבבבבוווושששש ומס לבוש נוצר הזה
והסתיר שכיסה ביותר עב

האלקי. האור את 30לגמרי

העצומהווווההההננננהההה,,,, עבודתו בכח מאיר רבי
כ כל גופו את לזכ הצליח
חטא קוד כמו האיר וגופו שזכה עד

...!הראשו 31אד

קרנייווווממממגגגגללללהההה ספר בעל ו)לנו (מאמר

'ד ב'רשת נלח מאיר שרבי
לנצח וזכה ,הכלבי קליפת שהיא  הזו
הכלב קליפת את ולבטל במלחמה

נשמתו. לשורש השייכת

עלווווממממככככייייוווו שלט הוא ניצח, שהוא
,רצו32הכלבי כאשר ולכ

'אלהא הזכיר הוא עליו, לקפו הכלבי
ברחו! וה ,פעמיי ענני' דמאיר

ביאור: ולתוספת

כלביככככבבבברררר 944 שישנ הזכרנו
,צפו בעל מקליפת היונקי
'אלהא פעמיי של הגימטריא והנה

!944 בדיוק הוא ענני' דמאיר

היאווווממממככככייייוווו צפו בעל שקליפת
לכ ,ד הרביעית על הממונה
להינצל אפשר עליה מתגברי כאשר
השומר ולכ .המזיקי שאר מכל ג

התליה!... מנסיו ג ניצל

אווווההההננננהההה רבה, אריכות עוד זה בכל יש
...בכ די להעביר רוצי שאנו למסר

ההההזזזזהההה בבבבזזזזממממ הההההההה בבבבייייממממיייי

סיני,ללללפפפפנננניייי הר במעמד ,שני 3334
3334 לפני .לע ונהיינו זכינו
לפרס שליחות וקיבלנו זכינו ,שני

.יתבר אלקותו את בעול

נגדממממעעעעממממדדדד והמלחמה ,הסתיי סיני הר
במש החלה... הטומאה כחות
חיה אש המערכות, סערו שני אלפי

ד של ונהרות ,הכיווני מכל נורתה
נשפכו... ויזע

וחרמיככככחחחחוווותתתת מצודות פרשו הטומאה
ופתחו ישראל, ע סביב
שנאת זרה, עבודה חיסול... במבצע
רעות, תאוות ,דמי שפיכות ,חינ

קנאה...

כך הקדוש30. הזוהר בספר דףכתב (פקודי

ע"ב). רכט

וזה המדרש31. יב):לשון אות כ פרשה רבה (בראשית

אור'... כתנות כתוב מצאו מאיר רבי של 'בתורתו

ועל הגמרא32. דברי יובנו זה (ירושלמי,פי

מ"ג): פ"ח ּדרכיתרומות ה' ְְִֵַ"ּברצֹות

יׁשלםאּתֹו" אֹויביו ּגם -איׁש ז) טז, מאיר(משלי ר' ְְִִִַַָ

הנחש. זה אומר: וריב"ל הכלב, זה אומר:

מוקדש לעילוי נשמת חנה בת פורטונה ז"ל
נלב"ע כ"ח כסלו - התשע'ז



  
     



קשהההההההההתתתתממממוווודדדדדדדדוווותתתת היתה נגד
יצאו ישראל וע מאוד,

כחותלמלחמה... האמת, למע א
וכמה כמה לנצח הצליחו הטומאה
המשכ מרות: היו והתוצאות ,פעמי
,הראשו המקדש ובית חרב, בשילה
קהילות ומאות השני... המקדש ובית
אדו בני בידי הושמדו מפוארות יהודיות

וישמעאל...

לאיבוד,אאאא הל לא טוב רצו שו
לא יתבר לה' וזעקה אנחה שו
ישראל, של עבודת וכל ...ריק יצאה
והתאחדו, התאספו הדורות, כל במש

הטומאה... כחות את והיכו

שני,וווועעעעתתתתהההה,,,, הרבה כ כל לאחר
איבדה כבר הדמי רתיחת
,מעכירות הזדככו הדמי מכחה,

התגלתה... 33והצלילות

נאמר:עעעעלללל שלנו, שבדור היהודי
"יקיצ  כא)"וע ס, (ישעיה 

אהבה בוערת יהודי כל של בלבו 

כל של בלבו התורה. ולומדי לצדיקי
.עול בבורא אמונה לוהטת יהודי

הוראתללללככככלללל לפחות ישנה יהודי
תורה למוסדות אחת קבע
פנימי רצו יש יהודי לכל וחסד,
ולהתקרב לזכות יותר, טוב להיות

.יתבר לה'

דדדדממממז הוא שלנו, בדור ,היהודי של
מתגלה הזה הצלול והד וצלול.
הישיבות, ובחורי האברכי אצל בפרט
שה ישראל, ע של הפאר שה

...!העול בורא של העיני

וסוערי:ווווככככחחחחוווותתתת הומי הטומאה
אפשר אי יודע מישהו
להכשיל אפשר אי !?אות להכשיל

?כ כל מזוככי שדמיה אנשי

ה'רשת'...וווובבבבעעעעלללל את מחיקו הוציא צפו

להתוודעייייההההוווודדדדיייי החלו מאוד טובי
ברגע ה'רשת'... דר לטומאה
'איזו וגועל... בחילה חשו ה התוועדות

בשיחה מברסלב33. נחמן רבי הגה"ק שמסר

אמר קיד),זיע"א אות הר"ן (שיחות

כי בנסיון, לעמוד יותר בנקל עכשיו וז"ל:

כך כל שברו כבר בנסיון שעמדו הראשונים

זו תאוה של הזאת הנשים).קליפה עד(תאות

איש ואפילו בנסיון לעמוד יכולים בקל שעכשיו

כן ועל בנסיון. לעמוד עכשיו יכול לגמרי פשוט

לברכה זכרונם רבותינו יט:):אמרו (סנהדרין

של ותוקפו בועז, של ענוותנותו יוסף של 'תוקפו

תוקף כי ליש'. בן פלטי של ענוותנותו בועז

הצדיק יוסף של היהדבר(בראשיתפרקלט)הנסיון

שהיהאחריו בועז ופשוטאצל ג).קל פרק וכן(רות

פלטי ופשוטאצל קל היה בועז של הנסיון תוקף

כה). פרק יותר(שמואל-א אחרון שהיה מי כל כי

בנקל עכשיו כן ועל כנ"ל. יותר אצלו קל הנסיון

לגמרי... פשוט איש אפילו בנסיון לעמוד

ז

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



  
    



ממממתתתתממממללללאאאאתתתת............ תתתתייייבבבבהההה ככככלללל

במעבראאאאננננוווו ,הדמדומי בעת נמצאי
הגאולה. לזמ הגלות זמ שבי
מהמושגי הרבה לצערנו הזו ובעת
במש ויהודיה יהודי לכל ברורי שהיו

...סמי באבק התכסו ,השני כל

כמעטוווואאאאחחחחדדדד ש'נעלמו' מהדברי
ונרחיב: האותיות'. 'קדושת הוא לחלוטי

אותיותבבבבללללששששוווו 27 ישנ (22הקודש

אותיות 5 ועוד כפופות אותיות

סופיות),  כמהאותיותפשוטות של וצירו
(2 מילה'.(מינימו' "התנ בלשו נקרא

'תיבה'. ג נקראת ה'מילה' חז"ל ובלשו

ווווההההטטטטעעעע,"התנ מלשו חז"ל ששינו
והוא: גדול, סוד ללמדנו

ווווההההתתתתפפפפייייללללהההה,,,,ככככלללל ההההתתתתווווררררהההה ממממתתתתייייבבבבוווותתתת וווותתתתייייבבבבהההה תתתתייייבבבבהההה
אאאאווווררררוווו ממממתתתתגגגגללללהההה ששששבבבבתתתתווווככככהההה ''''ככככלללליייי'''' ההההייייאאאא ההההרררריייי

כלי).ייייתתתתבבבברררר והיינו 'תיבה' שנקראת הטע (וזה

הקודמי.וווודדדדבבבברררר בדורות ברור היה זה
עומדי היו ה כאשר ולכ
הקדושה, בתורה עוסקי או בתפילה
התיבות את מפיה מוציאי היו ה

אמת. ובדביקות ואהבה, ביראה

גרמהווווההההתתתתממממייייממממוווותתתת אשר היא הזו הנוראה
.יתבר לה' עת בכל קרובי להיות לה

אחורהאאאא מתקד שהעול היו
ולבאר: לחזור צריכי ענק. בצעדי

אתדדדדעעעע להבי לזכות הרוצה אד כי
צרי הקדושה התורה של העומק

כלי בנפשו אתלהכי שיכילו רחבי
ידי על היא הכלי להכנת והדר האור.

נוצר הגירסא ידי על כי בבבבתתתתווווהגירסא.
ללללההההככככיייילללל ההההממממססססווווגגגגלללליייי ממממאאאאוווודדדד ררררחחחחבבבביייי ככככלללליייי ננננפפפפששששוווו

ההההתתתתווווררררהההה,,,, אאאאוווורררר מכאאאאתתתת לאחר כאשר וממילא
לו יש ,הדברי עומק את ללמוד ניגש הוא

תורה. של אורה להכיל כלי מספיק

חז"לללללככככ סג.)הורונו ואמרו:(שבת
ללללייייססססבבבברררר'.'.'.'. ווווההההדדדדרררר אאאאיייינננניייישששש ''''דדדדללללייייגגגגממממרררר
ירבה האד של דרכו בתחילת כלומר,
דפי משנה, פרקי שיותר כמה לגרוס
א וזאת ,ערו בשולח וסימני גמרא
מה את לעומק מבי לא שהוא פי על
את שוכח הוא א ג וכ לומד, שהוא
זאת שגירסא משו  לומד שהוא מה
כ ידי ועל בנפשו, רחבי כלי תיצור
גדול לאור דרכו בהמש לזכות יוכל

ובהבנתו. בלימודו

הקדושותוווועעעעלללל התיבות הוצאת ידי
אש כידודי שולח הוא הרי מהפה הללו

הרשת... 34בחוטי

ונעתיק הגה"ק34. של ממכתבו קטן קטע

זיע"א שיק שלמה אליעזר רבי

פג), עמוד ח"ה בנחל, מעט(אשר שהדברים והגם

וז"ל: עמוקים.

  
    



מעבירי ה כ מסכני רדודה? רמה
...'!?שלה החיי את

גועל?וווובבבבעעעעלללל :לשפ מתחת חיי צפו
כבר את חכו חכו בחילה?

הרשת... בתו לכודי

ההההייייההההוווודדדדיייי,לעיסוקיה חזרו התמימי
עליה הושלכה שוב ולפתע
וחזרו מאליה קמו רגליה ה'רשת',

הטומאה... למקו שוב

ווווככככ...!אות ללכוד צפו בעל הצליח

גלותככככממממוווו בתחילת  הה בימי שהיה
בסו  הזה בזמ כ ,מצרי

והאחרונה... הרביעית הגלות

ישראלווווההההננננהההה,,,, נגאלו מצרי מגלות
ומגלות רבינו. משה של מכחו
התורה לימוד בזכות ניגאל האחרונה
גירסא של קבועי ובשיעורי בכלל,

עוד... ונפרט בפרט.

בבבברררראאאאשששש!!!! ללללוווו תתתת

בתהקדושהבבבבגגגגממממרררראאאא עג.)(בבא הובאורא
וז"ל: חנה, בר בר רבה של דבריו

ימא נחותי לי הימאי)'אשתעו לי האי(סיפרו
צוציתא כי מיתחזי לספינה דמטבע גלא

ברישא חיוורתא לודנורא שאי דבר שו אי)

את להטביע הרוצה הגל כ ועל למעלה, שורש

לבנה) אש בדמות כמלא נראה ומחינהספינה,
אשר אהיה עליה דחקיק באלוותא ליה

ונייח סלה אמ אמ צבאות ה' יה (וכדיאהיה

במקל בו מכי הזה המזיק המלא את להכניע

וכו'). אהיה אשר אהיה השמות עליו שחקוק

למאמרווווככככההההררררגגגגלללל ג תורה, דברי של
.פירושי ספור אי יש הזה
בחר זיע"א מברסלב נחמ רבי והגה"ק
"מוהר ליקוטי הקדוש ספרו את לפתוח

ביאר הוא וכ זה. מאמר (עתהבביאור

:(ש יעיי והרוצה ,נמר בקיצור נבאר

היהודיההההייייצצצצרררר את להטביע רוצה הרע
הרע היצר התאוות, י בתו
אות ולהפו הדמי את להרתיח רוצה

...לעכורי

אותו,ווווההההדדדדרררר להכות היא אותו להכניע
דיבורי ה הזה והמקל במקל!

מפיו! מוציא שהיהודי התורה

כיככככיייי מקל, בחינת היא הקדושה התורה
הוא והוי"ו וי"ו, נקראת התורה
הש של שמותיו כולה והיא מקל. צורת

,יתברשששש ההההייייאאאא ששששבבבבתתתתווווררררהההה תתתתייייבבבבהההה ככככלללל ככככיייי
בחינת). וזה ד"ה יז עמוד ח"א הנחל, (שפת

שעיקרווווממממבבבבוווואאאארררר הקדושי בדבריו
הוצאת ידי על היא ההכאה
מפיו.  הקדושי השמות  התורה תיבות

ביאור... ולתוספת

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



  
    



ממממתתתתממממללללאאאאתתתת............ תתתתייייבבבבהההה ככככלללל

במעבראאאאננננוווו ,הדמדומי בעת נמצאי
הגאולה. לזמ הגלות זמ שבי
מהמושגי הרבה לצערנו הזו ובעת
במש ויהודיה יהודי לכל ברורי שהיו

...סמי באבק התכסו ,השני כל

כמעטוווואאאאחחחחדדדד ש'נעלמו' מהדברי
ונרחיב: האותיות'. 'קדושת הוא לחלוטי

אותיותבבבבללללששששוווו 27 ישנ (22הקודש

אותיות 5 ועוד כפופות אותיות

סופיות),  כמהאותיותפשוטות של וצירו
(2 מילה'.(מינימו' "התנ בלשו נקרא

'תיבה'. ג נקראת ה'מילה' חז"ל ובלשו

ווווההההטטטטעעעע,"התנ מלשו חז"ל ששינו
והוא: גדול, סוד ללמדנו

ווווההההתתתתפפפפייייללללהההה,,,,ככככלללל ההההתתתתווווררררהההה ממממתתתתייייבבבבוווותתתת וווותתתתייייבבבבהההה תתתתייייבבבבהההה
אאאאווווררררוווו ממממתתתתגגגגללללהההה ששששבבבבתתתתווווככככהההה ''''ככככלללליייי'''' ההההייייאאאא ההההרררריייי

כלי).ייייתתתתבבבברררר והיינו 'תיבה' שנקראת הטע (וזה

הקודמי.וווודדדדבבבברררר בדורות ברור היה זה
עומדי היו ה כאשר ולכ
הקדושה, בתורה עוסקי או בתפילה
התיבות את מפיה מוציאי היו ה

אמת. ובדביקות ואהבה, ביראה

גרמהווווההההתתתתממממייייממממוווותתתת אשר היא הזו הנוראה
.יתבר לה' עת בכל קרובי להיות לה

אחורהאאאא מתקד שהעול היו
ולבאר: לחזור צריכי ענק. בצעדי

אתדדדדעעעע להבי לזכות הרוצה אד כי
צרי הקדושה התורה של העומק

כלי בנפשו אתלהכי שיכילו רחבי
ידי על היא הכלי להכנת והדר האור.

נוצר הגירסא ידי על כי בבבבתתתתווווהגירסא.
ללללההההככככיייילללל ההההממממססססווווגגגגלללליייי ממממאאאאוווודדדד ררררחחחחבבבביייי ככככלללליייי ננננפפפפששששוווו

ההההתתתתווווררררהההה,,,, אאאאוווורררר מכאאאאתתתת לאחר כאשר וממילא
לו יש ,הדברי עומק את ללמוד ניגש הוא

תורה. של אורה להכיל כלי מספיק

חז"לללללככככ סג.)הורונו ואמרו:(שבת
ללללייייססססבבבברררר'.'.'.'. ווווההההדדדדרררר אאאאיייינננניייישששש ''''דדדדללללייייגגגגממממרררר
ירבה האד של דרכו בתחילת כלומר,
דפי משנה, פרקי שיותר כמה לגרוס
א וזאת ,ערו בשולח וסימני גמרא
מה את לעומק מבי לא שהוא פי על
את שוכח הוא א ג וכ לומד, שהוא
זאת שגירסא משו  לומד שהוא מה
כ ידי ועל בנפשו, רחבי כלי תיצור
גדול לאור דרכו בהמש לזכות יוכל

ובהבנתו. בלימודו

הקדושותוווועעעעלללל התיבות הוצאת ידי
אש כידודי שולח הוא הרי מהפה הללו

הרשת... 34בחוטי

ונעתיק הגה"ק34. של ממכתבו קטן קטע

זיע"א שיק שלמה אליעזר רבי

פג), עמוד ח"ה בנחל, מעט(אשר שהדברים והגם

וז"ל: עמוקים.

ז

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



  
    



לוווווללללככככ שקובע יהודי אשרי
לומד שהוא השיעורי (מלבד

בכלבהבנה) יו בכל קבועי סדרי
התורה תיבותחלקי להוצאת הקדושה,

וביראה... באהבה הקדושה התורה

קבועיאאאאששששרררריייי סדרי לעצמו שמסדר יהודי
יו בכל וגורס התורה, חלקי בכל

ובחיות... בשמחה ובהתלהבות, בחשק

הארוווובבבבסססספפפפררררננננוווו יד)חלב הארכנו(כתבי
.להדפיס יזכנו יתבר וה' בזה,

הקדושכתב ע"ב)הזוהר פה שהלימוד(קדושיםדף

לכך והטעם נחל', 'ערבי נקרא הבנה בלי

יעקב' ה'קהלת שכתב מה פי על 'ערבייובן (ערך

דמינהנחל'), דאימא גבורות הם נחל' ש'ערבי

רחמים. היא ובעצמה מתערין דינין

אימאוידוע דס"ג(בינה)אשר הוי"ה סוד היא

מילוי פעמים ועשר בחינותיה, עשר בכל

נחל' 'ערבי גימטריא י,ס"ג וד, הוא: ס"ג (מילוי

י), שם.או, עיין דאימא, הגבורות והן

מוהר"ןומובא תורהבליקוטי ובתניינא ו, תורה (קמא

אתפב) ומקיים המחיה הוא ס"ג שהשם

יסוגו שלבל והנפולות, הירודות הנפשות כל

ויתרחקו ושלום, חס סגאחור, "כולו בסוד: -

ד),יחדיו" נג, שנפלו(תהלים הנשמות אותן שאפילו

עדיין ומתחתיו, תחתיות בשאול עמקים בעמקי

יתברך, אליו לשוב טובה תקוה להן השםיש כי

הנסוגים כל את מחיה ס"ג, במילוי הוי"ה הקדוש

חס לגמרי, יפלו לבל להחזיקם מקדושתם אחור

אף כן ועל בניה, על אימאדמסככא היא כי ושלום,

ד נמתקשמינה הדין אין זה כל עם מתערין, ינין

בשרשו, ידיאלא על בחושך כך כל שנפל ובזה

בפגם בפרטיות הרבה, ופשעים עוונות חטאים,

על ממשיך זה ידי שעל ליצלן, רחמנא הברית,

סודהבינה שנאבדממנו דיניםהרבה, (שהיאעצמו

הרבהההבנה), שילמד - יתקן בעצמו בזה

ובזהבעצמו מבין, בפשיטותובתמימותאףשאינו

הארה עליו שתומשך הנצחי, לתיקונו יבוא

ס"ג... שם מסוד מאוד מאוד ונוראה נפלאה

ז"לבסוד חכמינו שאמרו פתיחתאמה רבה (איכה

ב): למוטב',אות יחזירנו שבה ואור'המאור

מבינה, דנפיק חסד דאיהי אתקרי, רז כן- ועל

קיא:): אור(כתובות תורה, באור המשתמש כל

מחייהו. חדשתורה ואור חיות עליו ימשך כי

לצאת, שצריך ממקום ולצאת הכל, ואמרלתקן

זיע"א מברסלב נחמן רבי -הגה"ק הר"ן (שיחות

יט), מןסימן הרחוקים האנשים אותן שאפילו

עד רעה, במצודה שנלכדו מאוד, הקדושה

ליצלן, רחמנא ושלום, חס בעבירות, שרגילים

גדול התורה הכחשל כן פי על אף לישזבן, רחמנא

העבירות מן אותם להוציא שיכולה עד כך, כל

ושלום. חס בהם, חוקשרגילין להם יעשו ואם

יהיה וכך יוםויוםכך בכל וחיובחזקללמוד קבוע

הרעה ממצודתם לצאת יזכו בוודאי שיהיה, איך

מאוד... גדול התורה כח כי התורה, ידי על

בתמימותוהעיקר הלימוד ריבוי ידי על

גמרא דפי הרבה לומר ובפשיטות,

וכו'... ערוך בשולחן וסימנים משניות שאזופרקי

בו להידבק ויזכה לגמרי, הרע יצרו את יכניע

אור דאתי, מעלמא הגנוז אור עליו וימשך יתברך,

כל על לו וימחלו הבינה, שהיא הימים, שבעת

ז"ל חכמינו שאמרו כמו ה.):עוונותיו, כל(ברכות

כל על לו מוחלין חסדים ובגמילות בתורה העוסק

ובירושלמי ה"ח)עוונותיו, פ"ד השנה איתא:(ראש

עליכם אני מעלה תורה, עול עליכם שקיבלתם כיון

כח ממנו נתבטל כי מימיכם, חטאתם לא כאילו

לגמרי. הרע היצר

  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

בתוא א א א .... היהודי את להטביע רוצה הרע היצר 

היא הרע היצר  של שאיפתו  התאוות, י

.לעכורי אות  ולהפו הדמי את להרתיח

הוא הוא הוא הוא   האד האד האד האד של של של של  חיותוחיותוחיותוחיותו שכל שכל שכל שכל  יודע יודע יודע יודע  הרעהרעהרעהרע היצר היצר היצר היצר  כי כי כי כי 

שבקרבושבקרבושבקרבושבקרבו,,,, הדהדהדהד מממלשלוט מ יצליח הוא  א ולכ

ברשותו . יהיה  האד כל אזי  הד על 

עלב ב ב ב .... נעשית באד הרע היצר של השליטה 

:אופני בב' נעשית והיא .הד הרתחת ידי 

התאוה. אש הבערת ידי  ועל  כעס . ידי על

 לאד גור הוא  ,בכ מצליח הוא  וכאשר

 האד את שאופ  חוש גדול, רוחני  חוש

לעצבות לעצבות לעצבות לעצבות בתמידיות, בעיקר בעיקר בעיקר בעיקר  גורגורגורגור זהזהזהזה  וחוש וחוש וחוש וחוש

מאוד.גדולה גדולה גדולה גדולה  'בטוחה ' למטה הדר ומש

רתיחתגגגג.... ואתאותה הרע היצר את להכניע הדר

ותורה. תפילה :דברי ב' ידי על היא ,דמי

לפני כאשר כאשר כאשר כאשר  כמי לבו את לשפו מתחיל  האד

, ותחנוני בתפילות ...יתבר ה'

 בדיבורי .וניגוני בשירי , וכיסופי בדמעות 

את שיבקיעו עד  ,ותחנוני תפילות  ,קדושי

הסובבות הקליפות  את  יהרגו שלו,  החוש

לאלקות . עז  צמאו בלבו  ויבעירו אותו ,

בכלל ד ד ד ד .... תורה לימוד ידי על היא  השניה  והדר

התורה  כי  בפרט. בגירסא  תורה ולימוד

נקראת  התורה כי  מקל, בחינת היא הקדושה

שמותיו  כולה והיא  מקל. צורת הוא וה וי"ו וי"ו ,

הוצאת  ידי על היא ההכאה ועיקר .יתבר ה' של

מפיו .   הקדושי השמות  התורה תיבות

ללמדנו ה ה ה ה .... 'תיבה', נקראת 'מילה' חז"ל בלשו

התורה התורה התורה התורה כי מתיבותמתיבותמתיבותמתיבות ותיבה ותיבה ותיבה ותיבה  תיבה תיבה תיבה תיבה  כל כל כל כל 

מתגלה מתגלה מתגלה מתגלה  שבתוכהשבתוכהשבתוכהשבתוכה ''''כלי כלי כלי כלי '''' היא היא היא היא  הרי הרי הרי הרי  והתפילהוהתפילהוהתפילהוהתפילה,,,,

 יתבר יתבר יתבר יתבר כלי).אורואורואורואורו והיינו 'תיבה ' שנקראת הטע (וזה 

 לכ לכ לכ את לכ להבי לזכות הרוצה אד א

צרי הקדושה  התורה  של  העומק

האור . את שיכילו רחבי כלי בנפשו  להכי

הגירסא. ידי על  היא הכלי להכנת והדר

נוצר הגירסא  ידי  על  כלי כלי כלי כלי כי נפשונפשונפשונפשו  בתו בתו בתו בתו

אור אור אור אור  את את את את  להכיל להכיל להכיל להכיל   המסוגלי המסוגלי המסוגלי המסוגלי מאודמאודמאודמאוד רחבירחבירחבירחבי

ניגש התורההתורההתורההתורה,,,, הוא מכ לאחר כאשר  וממילא

מספיק  לו  יש ,הדברי עומק את ללמוד

תורה. של אורה  להכיל  כלי

ירבה ירבה ירבה ירבה כלומרכלומרכלומרכלומר,,,,  האד האד האד האד של של של של  דרכודרכודרכודרכו בתחילת בתחילת בתחילת בתחילת 

משנהמשנהמשנהמשנה,,,, פרקי פרקי פרקי פרקי  שיותר שיותר שיותר שיותר  כמהכמהכמהכמה לגרוס לגרוס לגרוס לגרוס 

 א א א א וזאת וזאת וזאת וזאת  ,,,, ערו ערו ערו ערו בשולחבשולחבשולחבשולח  וסימני וסימני וסימני וסימני גמרא גמרא גמרא גמרא  דפי דפי דפי דפי 

שהוא שהוא שהוא שהוא  מה מה מה מה  את את את את  לעומק לעומק לעומק לעומק  מבימבימבימבי לא לא לא לא  שהוא שהוא שהוא שהוא  פי פי פי פי  עלעלעלעל

שהוא שהוא שהוא שהוא  מה מה מה מה  את את את את  שוכחשוכחשוכחשוכח הוא הוא הוא הוא  אאאא  ג ג ג ג וכוכוכוכ לומד לומד לומד לומד ,,,,

 כלי כלי כלי כלי תיצור תיצור תיצור תיצור  זאתזאתזאתזאת שגירסא שגירסא שגירסא שגירסא   משו משו משו משו  לומד לומד לומד לומד 

לזכות לזכות לזכות לזכות  יוכליוכליוכליוכל ככככ ידי ידי ידי ידי  ועלועלועלועל בנפשובנפשובנפשובנפשו,,,, רחבירחבירחבירחבי

ובהבנתוובהבנתוובהבנתוובהבנתו.... בלימודובלימודובלימודובלימודו גדול גדול גדול גדול  לאור לאור לאור לאור  דרכודרכודרכודרכו  בהמש בהמש בהמש בהמש

הללו הללו הללו הללו ועל ועל ועל ועל  הקדושות הקדושות הקדושות הקדושות  התיבותהתיבותהתיבותהתיבות הוצאת הוצאת הוצאת הוצאת  ידי ידי ידי ידי 

הרע הרע הרע הרע  היצר היצר היצר היצר  אתאתאתאת ''''מחסלמחסלמחסלמחסל'''' הוא הוא הוא הוא  הרי הרי הרי הרי  מהפהמהפהמהפהמהפה

לו שבתוכושבתוכושבתוכושבתוכו.... שקובע יהודי אשרי   מלבד ולכ)

בהבנה ) לומד שהוא השיעורי קבועי סדרי

להוצאת  הקדושה, התורה  חלקי  בכל יו בכל

וביראה. באהבה  הקדושה  התורה תיבות

מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן רחל בוסקילה ז"ל



  
    



לוווווללללככככ שקובע יהודי אשרי
לומד שהוא השיעורי (מלבד

בכלבהבנה) יו בכל קבועי סדרי
התורה תיבותחלקי להוצאת הקדושה,

וביראה... באהבה הקדושה התורה

קבועיאאאאששששרררריייי סדרי לעצמו שמסדר יהודי
יו בכל וגורס התורה, חלקי בכל

ובחיות... בשמחה ובהתלהבות, בחשק

הארוווובבבבסססספפפפררררננננוווו יד)חלב הארכנו(כתבי
.להדפיס יזכנו יתבר וה' בזה,

הקדושכתב ע"ב)הזוהר פה שהלימוד(קדושיםדף

לכך והטעם נחל', 'ערבי נקרא הבנה בלי

יעקב' ה'קהלת שכתב מה פי על 'ערבייובן (ערך

דמינהנחל'), דאימא גבורות הם נחל' ש'ערבי

רחמים. היא ובעצמה מתערין דינין

אימאוידוע דס"ג(בינה)אשר הוי"ה סוד היא

מילוי פעמים ועשר בחינותיה, עשר בכל

נחל' 'ערבי גימטריא י,ס"ג וד, הוא: ס"ג (מילוי

י), שם.או, עיין דאימא, הגבורות והן

מוהר"ןומובא תורהבליקוטי ובתניינא ו, תורה (קמא

אתפב) ומקיים המחיה הוא ס"ג שהשם

יסוגו שלבל והנפולות, הירודות הנפשות כל

ויתרחקו ושלום, חס סגאחור, "כולו בסוד: -

ד),יחדיו" נג, שנפלו(תהלים הנשמות אותן שאפילו

עדיין ומתחתיו, תחתיות בשאול עמקים בעמקי

יתברך, אליו לשוב טובה תקוה להן השםיש כי

הנסוגים כל את מחיה ס"ג, במילוי הוי"ה הקדוש

חס לגמרי, יפלו לבל להחזיקם מקדושתם אחור

אף כן ועל בניה, על אימאדמסככא היא כי ושלום,

ד נמתקשמינה הדין אין זה כל עם מתערין, ינין

בשרשו, ידיאלא על בחושך כך כל שנפל ובזה

בפגם בפרטיות הרבה, ופשעים עוונות חטאים,

על ממשיך זה ידי שעל ליצלן, רחמנא הברית,

סודהבינה שנאבדממנו דיניםהרבה, (שהיאעצמו

הרבהההבנה), שילמד - יתקן בעצמו בזה

ובזהבעצמו מבין, בפשיטותובתמימותאףשאינו

הארה עליו שתומשך הנצחי, לתיקונו יבוא

ס"ג... שם מסוד מאוד מאוד ונוראה נפלאה

ז"לבסוד חכמינו שאמרו פתיחתאמה רבה (איכה

ב): למוטב',אות יחזירנו שבה ואור'המאור

מבינה, דנפיק חסד דאיהי אתקרי, רז כן- ועל

קיא:): אור(כתובות תורה, באור המשתמש כל

מחייהו. חדשתורה ואור חיות עליו ימשך כי

לצאת, שצריך ממקום ולצאת הכל, ואמרלתקן

זיע"א מברסלב נחמן רבי -הגה"ק הר"ן (שיחות

יט), מןסימן הרחוקים האנשים אותן שאפילו

עד רעה, במצודה שנלכדו מאוד, הקדושה

ליצלן, רחמנא ושלום, חס בעבירות, שרגילים

גדול התורה הכחשל כן פי על אף לישזבן, רחמנא

העבירות מן אותם להוציא שיכולה עד כך, כל

ושלום. חס בהם, חוקשרגילין להם יעשו ואם

יהיה וכך יוםויוםכך בכל וחיובחזקללמוד קבוע

הרעה ממצודתם לצאת יזכו בוודאי שיהיה, איך

מאוד... גדול התורה כח כי התורה, ידי על

בתמימותוהעיקר הלימוד ריבוי ידי על

גמרא דפי הרבה לומר ובפשיטות,

וכו'... ערוך בשולחן וסימנים משניות שאזופרקי

בו להידבק ויזכה לגמרי, הרע יצרו את יכניע

אור דאתי, מעלמא הגנוז אור עליו וימשך יתברך,

כל על לו וימחלו הבינה, שהיא הימים, שבעת

ז"ל חכמינו שאמרו כמו ה.):עוונותיו, כל(ברכות

כל על לו מוחלין חסדים ובגמילות בתורה העוסק

ובירושלמי ה"ח)עוונותיו, פ"ד השנה איתא:(ראש

עליכם אני מעלה תורה, עול עליכם שקיבלתם כיון

כח ממנו נתבטל כי מימיכם, חטאתם לא כאילו

לגמרי. הרע היצר

  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

בתוא א א א .... היהודי את להטביע רוצה הרע היצר 

היא הרע היצר  של שאיפתו  התאוות, י

.לעכורי אות  ולהפו הדמי את להרתיח

הוא הוא הוא הוא   האד האד האד האד של של של של  חיותוחיותוחיותוחיותו שכל שכל שכל שכל  יודע יודע יודע יודע  הרעהרעהרעהרע היצר היצר היצר היצר  כי כי כי כי 

שבקרבושבקרבושבקרבושבקרבו,,,, הדהדהדהד מממלשלוט מ יצליח הוא  א ולכ

ברשותו . יהיה  האד כל אזי  הד על 

עלב ב ב ב .... נעשית באד הרע היצר של השליטה 

:אופני בב' נעשית והיא .הד הרתחת ידי 

התאוה. אש הבערת ידי  ועל  כעס . ידי על

 לאד גור הוא  ,בכ מצליח הוא  וכאשר

 האד את שאופ  חוש גדול, רוחני  חוש

לעצבות לעצבות לעצבות לעצבות בתמידיות, בעיקר בעיקר בעיקר בעיקר  גורגורגורגור זהזהזהזה  וחוש וחוש וחוש וחוש

מאוד.גדולה גדולה גדולה גדולה  'בטוחה ' למטה הדר ומש

רתיחתגגגג.... ואתאותה הרע היצר את להכניע הדר

ותורה. תפילה :דברי ב' ידי על היא ,דמי

לפני כאשר כאשר כאשר כאשר  כמי לבו את לשפו מתחיל  האד

, ותחנוני בתפילות ...יתבר ה'

 בדיבורי .וניגוני בשירי , וכיסופי בדמעות 

את שיבקיעו עד  ,ותחנוני תפילות  ,קדושי

הסובבות הקליפות  את  יהרגו שלו,  החוש

לאלקות . עז  צמאו בלבו  ויבעירו אותו ,

בכלל ד ד ד ד .... תורה לימוד ידי על היא  השניה  והדר

התורה  כי  בפרט. בגירסא  תורה ולימוד

נקראת  התורה כי  מקל, בחינת היא הקדושה

שמותיו  כולה והיא  מקל. צורת הוא וה וי"ו וי"ו ,

הוצאת  ידי על היא ההכאה ועיקר .יתבר ה' של

מפיו .   הקדושי השמות  התורה תיבות

ללמדנו ה ה ה ה .... 'תיבה', נקראת 'מילה' חז"ל בלשו

התורה התורה התורה התורה כי מתיבותמתיבותמתיבותמתיבות ותיבה ותיבה ותיבה ותיבה  תיבה תיבה תיבה תיבה  כל כל כל כל 

מתגלה מתגלה מתגלה מתגלה  שבתוכהשבתוכהשבתוכהשבתוכה ''''כלי כלי כלי כלי '''' היא היא היא היא  הרי הרי הרי הרי  והתפילהוהתפילהוהתפילהוהתפילה,,,,

 יתבר יתבר יתבר יתבר כלי).אורואורואורואורו והיינו 'תיבה ' שנקראת הטע (וזה 

 לכ לכ לכ את לכ להבי לזכות הרוצה אד א

צרי הקדושה  התורה  של  העומק

האור . את שיכילו רחבי כלי בנפשו  להכי

הגירסא. ידי על  היא הכלי להכנת והדר

נוצר הגירסא  ידי  על  כלי כלי כלי כלי כי נפשונפשונפשונפשו  בתו בתו בתו בתו

אור אור אור אור  את את את את  להכיל להכיל להכיל להכיל   המסוגלי המסוגלי המסוגלי המסוגלי מאודמאודמאודמאוד רחבירחבירחבירחבי

ניגש התורההתורההתורההתורה,,,, הוא מכ לאחר כאשר  וממילא

מספיק  לו  יש ,הדברי עומק את ללמוד

תורה. של אורה  להכיל  כלי

ירבה ירבה ירבה ירבה כלומרכלומרכלומרכלומר,,,,  האד האד האד האד של של של של  דרכודרכודרכודרכו בתחילת בתחילת בתחילת בתחילת 

משנהמשנהמשנהמשנה,,,, פרקי פרקי פרקי פרקי  שיותר שיותר שיותר שיותר  כמהכמהכמהכמה לגרוס לגרוס לגרוס לגרוס 

 א א א א וזאת וזאת וזאת וזאת  ,,,, ערו ערו ערו ערו בשולחבשולחבשולחבשולח  וסימני וסימני וסימני וסימני גמרא גמרא גמרא גמרא  דפי דפי דפי דפי 

שהוא שהוא שהוא שהוא  מה מה מה מה  את את את את  לעומק לעומק לעומק לעומק  מבימבימבימבי לא לא לא לא  שהוא שהוא שהוא שהוא  פי פי פי פי  עלעלעלעל

שהוא שהוא שהוא שהוא  מה מה מה מה  את את את את  שוכחשוכחשוכחשוכח הוא הוא הוא הוא  אאאא  ג ג ג ג וכוכוכוכ לומד לומד לומד לומד ,,,,

 כלי כלי כלי כלי תיצור תיצור תיצור תיצור  זאתזאתזאתזאת שגירסא שגירסא שגירסא שגירסא   משו משו משו משו  לומד לומד לומד לומד 

לזכות לזכות לזכות לזכות  יוכליוכליוכליוכל ככככ ידי ידי ידי ידי  ועלועלועלועל בנפשובנפשובנפשובנפשו,,,, רחבירחבירחבירחבי

ובהבנתוובהבנתוובהבנתוובהבנתו.... בלימודובלימודובלימודובלימודו גדול גדול גדול גדול  לאור לאור לאור לאור  דרכודרכודרכודרכו  בהמש בהמש בהמש בהמש

הללו הללו הללו הללו ועל ועל ועל ועל  הקדושות הקדושות הקדושות הקדושות  התיבותהתיבותהתיבותהתיבות הוצאת הוצאת הוצאת הוצאת  ידי ידי ידי ידי 

הרע הרע הרע הרע  היצר היצר היצר היצר  אתאתאתאת ''''מחסלמחסלמחסלמחסל'''' הוא הוא הוא הוא  הרי הרי הרי הרי  מהפהמהפהמהפהמהפה

לו שבתוכושבתוכושבתוכושבתוכו.... שקובע יהודי אשרי   מלבד ולכ)

בהבנה ) לומד שהוא השיעורי קבועי סדרי

להוצאת  הקדושה, התורה  חלקי  בכל יו בכל

וביראה. באהבה  הקדושה  התורה תיבות

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



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

טלפוןאיש קשרשעהיוםכתובתעיר
050-3233102הרב רוני הורביץ21:00אבית המדרש 'שלהבת י-ה'אבני חפץ

054-7151732הרב יורם בן סלומון18:30א-ההחיד"א 6, ביכנ"ס 'זהר ישראל'אופקים
053-8805657הרב שלמה פרץבין מנחה לערביתאאטד 6, ביכנ"ס היכל שלמהאילת

054-3256564הרב אברהם עמר21:30בפלח הרימון 16 משפ' אלבזאלקנה
053-3148478הרב יגאל קדוש20:00אביאליק 9/3 משפ' קדוש אשדוד

055-6751298הרב מאיר20:00ביצחק ניסים 13 ביכנ"ס שערי רחמיםבני ברק
052-8783773הרבנית חקק19:00אלוי יצחק מברדיצ'ב 9/5 )שיעור נשים(בני ברק

052-7102245הרב רזיאל אלול21:00בהנביאים 50, ביכנ"ס 'אור החמה'בת ים
050-2311542הרב גבריאל סעדוןלפני צאת השבתשבתמסילת העולים 2, ביכנ"ס 'משכן מאיר'חולון

052-7650390הרב ישראל תורג'מן21:00א-ההאדמו"ר מזוועהיל ביהמ"ד מעין גניםירושלים
052-7650390הרב ישראל תורג'מן10:30שבתמזל טלה 1ביכנ"ס זכור לאברהםירושלים
050-6277642הרב יוסף מגר20:30דשוהם 27כפר יונה

050-7271108הרב יהושע מימון17:00שבתביכנ"ס 'חסדי יהושע'לוד
052-6175267הרב דוד מלכה19:30א,ג,ד,הבביהמ"ד הסמוך לביכנ"ס של הישוב מושב שחר
050-4941444הרב נאור מאיר גנון19:30אנחל רעף 8, ביכנ"ס 'אחוות דניל'מצפה רמון

054-8431096הרב כפיר גרשטיין20:00א-ההאר"ינתיבות
050-2232051הרב שלמה סופר20:00א-ההרב צבאן ביכנ"ס 'אור גני'נתיבות

054-7547136הרב מימון אבוטבול20:00אבורוכוב 16 ביכנ"ס 'מטה אהרון' עכו
052-7678226הרב יגאל ממןאחרי מנחהא-ההזית 208, ביכנ"ס 'תפארת ישראל'עתלית

052-7144159הרב יוסף ניסים צברי20:15גקיבוץ גלויות 17, ביכנ"ס הראלפתח תקוה
054-8578385הרב שלמה דרעילאחר התפילהא-הדוד רמז 54, ביכנ"ס 'שערי צדק'צפת

054-8493880הרב אל-חי כהן18:00הליהמן 28, ביכנ"ס 'אהבת ישראל' קרית ים
052-4315009הרב אוריאל21:00אכרמי הנדיב, ביכנ"ס 'נחלת אשר'קרית מלאכי
055-6790302הרב יצחק ממן20:00א-דמקורות 1, הקריה הצפוניתקרית שמונה
052-7648766הרב יעקב סלומון19:00בדרור 7, ביהכנ"ס 'שאגת אריה'ראשון לציון

052-6059802הרב ראובן כהןאחרי מנחהא-ההרצל 141, ביכנ"ס 'שונה הלכות'רחובות
052-6074726הרב יהודה הררי20:30דהפרגים 19, ביכנ"ס 'זכור לאברהם'רמת ישי

050-6221515הרב אסף עזריאלאחרי מנחהא-דבית הכנסתשתולה
052-6005582הרב אליהו רן דואק20:30אחיים בר לב 79תל אביב
058-4025651הרב יובל נגר21:00אמנחם וטוביה מדמון 33, כולל 'השלום'תל אביב
054-5915750הרב חיים לוי20:30א-הלבלוב 1 ביהמ"ד 'אורות התקוה'תל אביב
053-7220906הרב אמיתי חרזי19:45גההגנה 130, ביכנ"ס 'זכור לאבנר'תל אביב
054-3142010הרב שמעון פנחסוב20:00בקבוץ גלויות 118 ביכנ"ס 'שער אושר'תל אביב
050-6656440הרב רחמים נימניאחרי ערביתבמנחם מדמון 17, ביכנ"ס 'קהילת יעקב' תל אביב

052-7176796הרב דניאל יום טוב22:30ההגן הישןתלמים





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

- פייבוקס וביט במס' 054-26-380-26

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

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

שבת מברכין החודש

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

הקצה  עד  האכזריות  ממדת  להתרחק  יש 
אליך  התאכזר  מישהו  אם  ואפילו  האחרון, 
- אתה תרחם עליו. אפילו אם מישהו שונא 
שלמה  שאמר  וכמו  פרנסה,  לו  תן   - אותך 
ואם  המלך "אם רעב שונאך האכילהו לחם 
צמא השקהו מים" )משלי כ"ה(, תמיד תחזיק 
על  תעורר  שלא  כדי  הרחמים  של  במידה 

ביתך את המידה של הרוגז ח"ו.

הבריות  על  המרחם  "כל   - זה  מאמר 
להיות  צריך   - השמים"  מן  עליו  מרחמים 
חקוק עמוק עמוק בלב, וצריך לשנן אותו גם 

לאשה ולילדים.

פרשת וארא
כ"ח טבת התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:2817:1917:50 באר שבע
16:2617:1717:48תל אביב

16:2417:1417:44חיפה
16:3417:2517:57אילת

16:3017:2117:53ירושלים
16:10ירושלים 40 דק'

ראשון - כל שבוע בשעה: 19:00
שיעור 'זום' לדוברי השפה האנגלית עם תרגום

שני - כל שבוע בשעה: 20:00*אשדוד
בבית הכנסת 'היכל נפתלי' רחוב ברוריה 6

שלישי ב' שבט 4/1 בשעה: 20:00חיפה
בבית הכנסת המרכזי 'רמת אשכול' רחוב ראול וולנברג 11

חמישי - כל שבוע בשעה: 20:00*נתיבות
בבית הכנסת 'המאיר לארץ' רחוב חיל שריון 39

LIVE

LIVE

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

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה


