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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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בא בא בא בא  פרשת פרשת פרשת פרשת 

ררררחחחחלללל???? רררראאאאתתתתהההה ממממהההה

ביתזזזזככככייייננננוווו עמד שנה 420 ובמש
במש מכונו. על השני המקדש
מבית האלקית ההארה בקעה שנה 420
...העול את והאירה הקדשי קדשי

קדושות,ייייוווו שני אות במהל אחד
אחד גוי שלהסתובב מצאצאיו (שהיה

עצמו.)1סיסרא את וחיפש ברחובות
ללא כאלו? לחיי יש טע 'איזה

מטרה?' ללא תכלית,

חיפושיווווההההוווואאאא למסע ,ארו למסע יצא
עצמו... אחר

וצעק:וווובבבבייייוווו לביתו נכנס הוא אחד בהיר
 הדי לבית ניגש והוא מצאתי!...
.'יוס' בישראל שמו ויקרא והתגייר.

שהתגייר,ללללאאאא אחר עשה הוא מה ידוע
ימי חלפו שלא יודעי אנו זאת א
בת למצוא זכה והוא עת מאותה רבי
עמה. והתחת וצנועה, טהורה ישראל
ב לה נולד מסויימת תקופה כעבור

'עקיבא' שמו יתפרסויקראו אשר (והוא

.(יוס ב עקיבא רבי בש  הימי ברבות

לבחוריעעעעקקקקייייבבבבאאאא השנאה גדלה ועמו  גדל
ולתלמידי לאברכי הישיבות,
פוגשאחד היה שעקיבא פע בכל .חכמי
 שנאה של באש בוער לבו היה שכזה

!!!!בא''''אאאאוווו העצמות, את לו לשבור לי בא
לפו ,אות לרסק אותלי רר

הרוחות!'... לכל אות ולפזר 2לפירורי

סיסרא כנען...1. מלך יבין של צבאו שר היה

וזה שבגבורים. הגבור היה והוא

נ"ך אגדות אוצר ספר כז)לשון עמוד לגאון(ח"א

זיע"א: קלפהולץ יעקב ישראל רבי

כמוהוגבור היה ולא סיסרא היה שבגבורים

אתמעולם. כבש שנה שלשים בן בהיותו

הפיל שלא כרך היה ולא בכחו, העולם כל

האדיר. בקולו בשדותחומותיו וכעוברו

- היער וחיות אריות על בקול וירעם וביערות

ממקומם לזוז יוכלו ולא עומדם על ויקפאו

פחד. וגםמרוב והחיה, האדם על חיתתו ויפל

את לרחוץ ברדתו כי מפניו, חרדו הים דגי

כדי דגים בזקנו מעלה היה קישון בנחל בשרו

משקלו כובד ומחמת אנשיו. ומאכל מאכלו

מרכבתו... את מושכים סוסים מאות תשע היו

וזה הקדושה2. הגמרא מט:):לשון (פסחים

כשהייתי עקיבא: רבי אמר 'תניא,

חכם תלמיד לי יתן מי אמרתי, הארץ עם

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

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



  
     



שלההההששששממממוווועעעעהההה ולארמונו פשטה...
טובי הוזעקו שבוע כלבא
כלבא של נשמתו ...הרופאי
'מה?  ממנו פרחה כמעט שבוע
אחד ע להתחת רוצה בתי

שכזה???'

החלממממססססעעעע רחל על הלחצי
כל מכבש! מסע?! 
וניסו הגיעו שבעול 'המכבשי'
ללא א .מהע רחל את להוריד

הצלחה...

רחל,ככככללללבבבבאאאא בתו את החרי שבוע
הרוחות... לכל אותה וגירש

והתברר,ששששנננניייי חלפו... ארוכות
רחל, הזו, הקטנה שהילדה

צדקה!  הטובות העיני בעלת

הלכהקקקקווווממממתתתתוווו עקיבא רבי של הרוחנית
ומלבו וגבהה, הלכה והתעצמה,
אש, נהרות לפרו החלו עקיבא רבי של

וחיות... אור אהבה של נהרות

גדולווווררררבבבביייי להיות נהפ עקיבא
גדול הדורות, גדול ,התנאי

הישיבות, ישראל,3ראשי האוהבי 4גדול

ה'... קידוש על הנהרגי 5גדול

ווווההההששששנננניייי...לחלו המשיכו

????ייייווווחחחחננננ ררררבבבביייי רררראאאאהההה ממממהההה

עזככככננננוווופפפפייייייייתתתת הפילהשודדי נפש י
כמעט האיזור, כל על חיתתה

.ברשת נלכד ש שעבר מי כל

אללללאאאא ,כ על ידעו הרבה
הכל בס היתה הזו הכנופיה

לקיש ריש  חברי שלשה בת
הכנופיה זאת ולמרות חבריו. ושני
המוצלחות הכנופיות אחת היתה הזו
הוכתרה שלה 'פשיטה' כל ביותר.

6בהצלחה.

וזה הקדושה3. הגמרא נ.):לשון 'אתא(נדרים

ת זוגי אלפין וארבעה -בעשרין למידי'

תלמידים! אלף 48 עם לעירו בא עקיבא רבי

רבי ש"ואהבּת4. השיג אשר הוא ְְַָָעקיבא
"ּכמֹו יח)לרע יט, כלל(ויקרא זה - ְֲֵָֽ

בתורה ז).גדול אות כד פרשה רבה (בראשית

בגמרא סא:)הקדושה5. שבשעה(ברכות אמרו

להריגה, עקיבא רבי את שהוציאו

בשרו את סורקים והיו היה, שמע קריאת זמן

מלכות עול עליו מקבל והיה ברזל, של במסרקות

קריאת של הראשון הפסוק באמירת שמים

אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע (דבריםשמע:

ד), עדו, 'אחד' תיבת באמירת מאריך והיה

נשמתו... שיצאה

זיע"אוהגה"ק חי איש הבן חיים, יוסף רבי

תלמידיו) לו אמרו ד"ה שם יהודע, כתב(בן

הרומאים בו התעללו יום ארבעים שבמשך

ביום ורק נוראים, עינויים אותו ועינו הרשעים

המיתוהו... הארבעים

ראה אליעזר'6. דרבי מג).ב'פרקי (פרק

  
    



למשפט:ממממיייי המקור היה הוא אולי יודע
דוס!' כל 'דרוס

השמועה:וווובבבבאאאארררר התפשטה ישראל
עקיבא, ושמו נורא רשע ישנו
שנאת חכמי תלמידי שונא והוא

מוות!'

,,,,אאאאהשני מהל ע אט, אט
והוא שנאתו, קימעא נרגעה
לחפש החל והוא לעבוד... זמ מצא

עבודה...

עשירהבבבבאאאאוווותתתתהההה משפחה חיתה תקופה
שבוע', 'כלבא היה ששמה
מבני לאחד עצמו את הציע ועקיבא
ובקר... צא כרועה אצלו לעבוד המשפחה

,,,,ווווככככע יוצא היה הוא יו יו
לה ודואג מסביב, לשדות הצא

כראוי... שיאכלו

שבועאאאאחחחחתתתת כלבא של (המעסיקמבנותיו

עקיבא) רחל.של היתה

נערהררררחחחחלללל צעירה, נערה אז היתה
ילדה)צדקת אפילו אולי שזכתה(או

עיני' הנקראת לראיה  רוחנית לראיה
של באישיותו הביטה והיא טובות',
שלו האישיות שבתו והבחינה עקיבא
שבתו ראתה היא טוב, המו יש
של נהרות זורמי שלו האישיות
אהבה להקב"ה, אמיתית אהבה אהבה:
אמיתית אהבה תורה, ללומדי אמיתית

...!ליהודי

היאווווככככלללל שלו החיצונית ההתנהגות
'דמות' מ כזה, 'מדמה' מ ,סת
האהבה אש את לעצמו... יצר שהוא
ועפר... חול בערימת כיסה הוא שבו

כלו.ווווההההייייאאאא הוא הזה שהכיסוי הבינה
לסלק אותו, להסיר אפשר בקלות
מתוכו יבקעו האש ונהרות אותו,

...העול את ויבעירו

עקיבא,ווווררררחחחחלללל לו: ואמרה אליו ניגשה
נוראה היאאישיות של האישיות
שתל לי תבטיח א קדושה. ומלאה

!ל אנשא אני תורה, ללמוד

העעעעקקקקייייבבבבאאאא טובה, ובשעה .הסכי
התארסו.

רבי, תלמידיו: לו אמרו כחמור! ואנשכנו

זה להן: אמר ככלב. ושובר(החמור)אמור נושך

וזה עצם!...(הכלב)עצם, שובר ואינו נושך

שכתבומצאנו סב:לריטב"א דף (כתובות

'חזיתיה'), ברתיהד"ה 'חזיתיה וז"ל:

אמרינן והא תאמר ואם - ומעלי' צניע דהוה

ראשון מט:):בפסח עקיבא,(פסחים רבי אמר

יתן 'מי אומר: הייתי הארץ, עם כשהייתי

לומר ויש כחמור', ואנשכנו חכם תלמיד לי

למוטב חזר כן אחרי אבל לכן קודם שזהו

לתורה עצמו קבע כן ואחרי ומעלי צנוע שהיה

הכא. כדאיתא

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



  
     



שלההההששששממממוווועעעעהההה ולארמונו פשטה...
טובי הוזעקו שבוע כלבא
כלבא של נשמתו ...הרופאי
'מה?  ממנו פרחה כמעט שבוע
אחד ע להתחת רוצה בתי

שכזה???'

החלממממססססעעעע רחל על הלחצי
כל מכבש! מסע?! 
וניסו הגיעו שבעול 'המכבשי'
ללא א .מהע רחל את להוריד

הצלחה...

רחל,ככככללללבבבבאאאא בתו את החרי שבוע
הרוחות... לכל אותה וגירש

והתברר,ששששנננניייי חלפו... ארוכות
רחל, הזו, הקטנה שהילדה

צדקה!  הטובות העיני בעלת

הלכהקקקקווווממממתתתתוווו עקיבא רבי של הרוחנית
ומלבו וגבהה, הלכה והתעצמה,
אש, נהרות לפרו החלו עקיבא רבי של

וחיות... אור אהבה של נהרות

גדולווווררררבבבביייי להיות נהפ עקיבא
גדול הדורות, גדול ,התנאי

הישיבות, ישראל,3ראשי האוהבי 4גדול

ה'... קידוש על הנהרגי 5גדול

ווווההההששששנננניייי...לחלו המשיכו

????ייייווווחחחחננננ ררררבבבביייי רררראאאאהההה ממממהההה

עזככככננננוווופפפפייייייייתתתת הפילהשודדי נפש י
כמעט האיזור, כל על חיתתה

.ברשת נלכד ש שעבר מי כל

אללללאאאא ,כ על ידעו הרבה
הכל בס היתה הזו הכנופיה

לקיש ריש  חברי שלשה בת
הכנופיה זאת ולמרות חבריו. ושני
המוצלחות הכנופיות אחת היתה הזו
הוכתרה שלה 'פשיטה' כל ביותר.

6בהצלחה.

וזה הקדושה3. הגמרא נ.):לשון 'אתא(נדרים

ת זוגי אלפין וארבעה -בעשרין למידי'

תלמידים! אלף 48 עם לעירו בא עקיבא רבי

רבי ש"ואהבּת4. השיג אשר הוא ְְַָָעקיבא
"ּכמֹו יח)לרע יט, כלל(ויקרא זה - ְֲֵָֽ

בתורה ז).גדול אות כד פרשה רבה (בראשית

בגמרא סא:)הקדושה5. שבשעה(ברכות אמרו

להריגה, עקיבא רבי את שהוציאו

בשרו את סורקים והיו היה, שמע קריאת זמן

מלכות עול עליו מקבל והיה ברזל, של במסרקות

קריאת של הראשון הפסוק באמירת שמים

אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע (דבריםשמע:

ד), עדו, 'אחד' תיבת באמירת מאריך והיה

נשמתו... שיצאה

זיע"אוהגה"ק חי איש הבן חיים, יוסף רבי

תלמידיו) לו אמרו ד"ה שם יהודע, כתב(בן

הרומאים בו התעללו יום ארבעים שבמשך

ביום ורק נוראים, עינויים אותו ועינו הרשעים

המיתוהו... הארבעים

ראה אליעזר'6. דרבי מג).ב'פרקי (פרק

  
    



למשפט:ממממיייי המקור היה הוא אולי יודע
דוס!' כל 'דרוס

השמועה:וווובבבבאאאארררר התפשטה ישראל
עקיבא, ושמו נורא רשע ישנו
שנאת חכמי תלמידי שונא והוא

מוות!'

,,,,אאאאהשני מהל ע אט, אט
והוא שנאתו, קימעא נרגעה
לחפש החל והוא לעבוד... זמ מצא

עבודה...

עשירהבבבבאאאאוווותתתתהההה משפחה חיתה תקופה
שבוע', 'כלבא היה ששמה
מבני לאחד עצמו את הציע ועקיבא
ובקר... צא כרועה אצלו לעבוד המשפחה

,,,,ווווככככע יוצא היה הוא יו יו
לה ודואג מסביב, לשדות הצא

כראוי... שיאכלו

שבועאאאאחחחחתתתת כלבא של (המעסיקמבנותיו

עקיבא) רחל.של היתה

נערהררררחחחחלללל צעירה, נערה אז היתה
ילדה)צדקת אפילו אולי שזכתה(או

עיני' הנקראת לראיה  רוחנית לראיה
של באישיותו הביטה והיא טובות',
שלו האישיות שבתו והבחינה עקיבא
שבתו ראתה היא טוב, המו יש
של נהרות זורמי שלו האישיות
אהבה להקב"ה, אמיתית אהבה אהבה:
אמיתית אהבה תורה, ללומדי אמיתית

...!ליהודי

היאווווככככלללל שלו החיצונית ההתנהגות
'דמות' מ כזה, 'מדמה' מ ,סת
האהבה אש את לעצמו... יצר שהוא
ועפר... חול בערימת כיסה הוא שבו

כלו.ווווההההייייאאאא הוא הזה שהכיסוי הבינה
לסלק אותו, להסיר אפשר בקלות
מתוכו יבקעו האש ונהרות אותו,

...העול את ויבעירו

עקיבא,ווווררררחחחחלללל לו: ואמרה אליו ניגשה
נוראה היאאישיות של האישיות
שתל לי תבטיח א קדושה. ומלאה

!ל אנשא אני תורה, ללמוד

העעעעקקקקייייבבבבאאאא טובה, ובשעה .הסכי
התארסו.

רבי, תלמידיו: לו אמרו כחמור! ואנשכנו

זה להן: אמר ככלב. ושובר(החמור)אמור נושך

וזה עצם!...(הכלב)עצם, שובר ואינו נושך

שכתבומצאנו סב:לריטב"א דף (כתובות

'חזיתיה'), ברתיהד"ה 'חזיתיה וז"ל:

אמרינן והא תאמר ואם - ומעלי' צניע דהוה

ראשון מט:):בפסח עקיבא,(פסחים רבי אמר

יתן 'מי אומר: הייתי הארץ, עם כשהייתי

לומר ויש כחמור', ואנשכנו חכם תלמיד לי

למוטב חזר כן אחרי אבל לכן קודם שזהו

לתורה עצמו קבע כן ואחרי ומעלי צנוע שהיה

הכא. כדאיתא

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.



  
     



בדרוםהמוסדות גדולה בעיר העירוניים

של פניו את לקבל התכוננו הארץ

ביותר הבכירים החילוניים האישים אחד

בעיר. לבקר רצונו על שהודיע בארץ,

ביתראש מהנהלת גם דרש העיריה

את לשתף העצמאי החינוך של הספר

הפניםהתלמידים קבלת בטקס החרדיים

אישיות. לאותה שיערך

מעט.דרישתו מפתיעה היתה העיר ראש של

לא ביתהספר הנהלת ובין בינו היחסים

בעבר הביא שכמעט מה ביותר, המשופרים מן היו

נראה הכל, למרות החינוכי. המוסד של לסגירתו

גדולים תקציבים להשיג ברצותו שהפעם, היה

את להפגין האיש ביקש הממשלה, ממשרדי

והעדות. החוגים כל בין בעיר השוררת ה'אחדות'

העצמאיאנשי החינוך של הספר בית הנהלת

קשה. בהתחבטות נתונים היו בעיר

נמנתה לא בכירה חילונית אישיות אותה

המעטה, בלשון הגדולים, הדת אוהבי על

השלילית מההשפעה מאוד חששו והמחנכים

התלמידים. על לביקור שתהיה

החינוךהם הנהלת בפני הבעיה את שטחו

עלה מראשיה ואחד בירושלים, העצמאי

להיוועץ כדי שך, הגרא"מ מרן של לביתו

בענין. עמו

בההגרא"מ הרהר השאלה, את שמע שך

שרק הכריע ולבסוף ארוכות,

בטקס. ישתתפו הגבוהות הכיתות תלמידי

היחסיםגם שבשל ואמר, השואל הוסיף כאשר

להנהלה העיר ראש בין המעורערים

רציני חשש קיים הספר בית של המקומית

ידרדרשהיעדרם הנמוכות הכיתות תלמידי של

בעוכריו יעמוד והדבר היחסים, את יותר עוד

ולאהתיר נחושבדעתו, היהמרן ביתהספר, של

הצעירים. התלמידים של השתתפותם את

הביקור,למחרת, להיערך אמור היה שבו ביום

הטלפון צלצל מוקדמת, בוקר בשעת

הקו על העצמאי. החינוך הנהלת איש של בביתו

שהוצגה השאלה כי שסיפר שך, הגרא"מ היה

שלאחר והודיע מעיניו, שינה הדירה בפניו

חוזר הוא ארוכות שעות במשך בענין שהתלבט

כל על ואוסר הקודמת מההחלטה בו

בטקס. להשתתף כקטנים, גדולים התלמידים,

שאיכל שך הגרא"מ מרן את לשכנע הנסיונות

כזו, בתקופה ובפרט בטקס, ההשתתפות

תביא תקינים, אינם העיריה עם היחסים שבה

לא הספר, בית של לסגירתו בוודאות כמעט

מעמדתו. אותו הזיזו ולא דעתו על התקבלו

שיחו,הגרא"מ לאיש הסביר היחידשך שהדבר

ההשפעה הוא עיניו מול העומד

מנתינת כתוצאה התלמידים על להיות העלולה

לאישיותשלילית. ביתכבוד על משמים נגזר ואם

זאת. למנוע מצווים אנחנו לא אמר, שיסגר, הספר

ביתאיש למנהל ההחלטה על הודיע ההנהלה

את הוא גם שהביע הארץ, בדרום הספר

הם זאת כל עם להתרחש. מהעלול חששותיו

שך הגרא"מ מרן של דבריו את כמובן, קיבלו,

עליהם. ערערו ולא

היוםבסביבות הביקור)חצות יום התקשר(של

איש של לביתו הספר בית מנהל

העצמאי. החינוך של הארצית ההנהלה

טובה לא בשורה לכל מוכן היה שכבר האחרון,

מבעד לשמוע הופתע ההיא, העיר מן שתגיע

המנהל: של המחוייך קולו את לשפופרת

פה,'אני שהיה גדול נס על לך לבשר רוצה

אמר יאמן', לא בבחינת ממש אצלנו,

כדלהלן: וסיפר המנהל,

  
     



במהלממממיייי נהרגו אנשי כמה יודע
יתומי כמה יודע מי ,שלה הפשיטות

יצרו... ה 7ואלמנות

אחדווווייייוווו יהודי לקיש, ריש פגש אחד,
לראיה  רוחנית לראיה שזכה
ובעקבות טובות', עיני' הנקראת

בתשובה! חזר הוא הזו הפגישה

הקדושהווווככככ בגמרא (בבאמובא

פד.): מציעא

אתההההאאאאממממוווורררראאאא שחיבר ,יוחנ רבי הקדוש
יפה היה הירושלמי, התלמוד

מאוד. מראה ויפה תואר

ואומרתווווממממווווססססייייפפפפהההה הקדושה הגמרא
לו שיגדל רצה לא שהקב"ה
כמו ועדינות חלקות היו פניו ולכ ,זק

תינוק. של פניו

ייייוווו,בירד יוחנ רבי טבל אשר בעת אחד
לקיש ריש  הנורא השודד לו התהל
יוחנ רבי את וכשראה הנהר, גדות על
עד הגיע אחד ובזינוק אשה, שהוא חשב

אליו...

לקישררררבבבביייי ריש של באישיותו הביט יוחנ
יש שלו האישיות שבתו והבחי
האישיות שבתו ראה הוא טוב, המו
זו הרבה ונאמנות, יושר הרבה יש שלו
שלו החיצונית ההתנהגות וכל וטוהר...
'דמות' מ כזה, 'מדמה' מ ,סת היא
הקדושה אש את לעצמו... יצר שהוא

כיסה הוא ועפר...שבו חול בערימת

חביבי,ווווללללככככ יא לו: ואמר אליו ניגש הוא
תקבל וא ממני. יפה יותר אחותי
אחותי את ל את תורה, ללמוד עלי

הסכי.8לאשה... לקיש וריש

במסכת לקיש(מז.)גיטין7. שריש מסופר

אדם. אוכלי של שלם שבט השמיד

רבי את8. לקיש לריש לתת הסכים יוחנן

הוא איך נוראות נורא זה ודבר אחותו!

אחותו. על לקיש ריש של מהשפעתו חשש לא

שהריובאמת מאוד, דק חבל על הליכה זו

ולמצוא לחפש חייבים אחד מצד

חייבים שני ומצד שבו, הטוב את יהודי בכל

בו. הקיימים הרע בחלקי ליפול שלא להיזהר

הכריעורבי והעצומה הנוראה במדרגתו יוחנן

היא לקיש ריש של שהאישיות בדעתו

אחותו עם יתחתן הוא שכאשר טובה, כך כל

ויתעצם. ילך שבו הטוב -

מצאנובענין ראשון,זה מכלי ששמענו סיפור ו

לפניכם הוא עודוהנה אין בספר (והובא

שליט"א): דביר שאול ישי רבי לגאון ,376 עמוד ח"ב - מלבדו

החינוךמעשה מראשי אחד סיפר זה

שבו מנהלים בכינוס העצמאי

הארץ, מכל חינוך אנשי מאות השתתפו

חינוך איש שיש, יהודה הרב אלינו והעבירו

הגדולים הספר מבתי אחד של ומנהלו ותיק

העצמאי. החינוך של

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



  
     



בדרוםהמוסדות גדולה בעיר העירוניים

של פניו את לקבל התכוננו הארץ

ביותר הבכירים החילוניים האישים אחד

בעיר. לבקר רצונו על שהודיע בארץ,

ביתראש מהנהלת גם דרש העיריה

את לשתף העצמאי החינוך של הספר

הפניםהתלמידים קבלת בטקס החרדיים

אישיות. לאותה שיערך

מעט.דרישתו מפתיעה היתה העיר ראש של

לא ביתהספר הנהלת ובין בינו היחסים

בעבר הביא שכמעט מה ביותר, המשופרים מן היו

נראה הכל, למרות החינוכי. המוסד של לסגירתו

גדולים תקציבים להשיג ברצותו שהפעם, היה

את להפגין האיש ביקש הממשלה, ממשרדי

והעדות. החוגים כל בין בעיר השוררת ה'אחדות'

העצמאיאנשי החינוך של הספר בית הנהלת

קשה. בהתחבטות נתונים היו בעיר

נמנתה לא בכירה חילונית אישיות אותה

המעטה, בלשון הגדולים, הדת אוהבי על

השלילית מההשפעה מאוד חששו והמחנכים

התלמידים. על לביקור שתהיה

החינוךהם הנהלת בפני הבעיה את שטחו

עלה מראשיה ואחד בירושלים, העצמאי

להיוועץ כדי שך, הגרא"מ מרן של לביתו

בענין. עמו

בההגרא"מ הרהר השאלה, את שמע שך

שרק הכריע ולבסוף ארוכות,

בטקס. ישתתפו הגבוהות הכיתות תלמידי

היחסיםגם שבשל ואמר, השואל הוסיף כאשר

להנהלה העיר ראש בין המעורערים

רציני חשש קיים הספר בית של המקומית

ידרדרשהיעדרם הנמוכות הכיתות תלמידי של

בעוכריו יעמוד והדבר היחסים, את יותר עוד

ולאהתיר נחושבדעתו, היהמרן ביתהספר, של

הצעירים. התלמידים של השתתפותם את

הביקור,למחרת, להיערך אמור היה שבו ביום

הטלפון צלצל מוקדמת, בוקר בשעת

הקו על העצמאי. החינוך הנהלת איש של בביתו

שהוצגה השאלה כי שסיפר שך, הגרא"מ היה

שלאחר והודיע מעיניו, שינה הדירה בפניו

חוזר הוא ארוכות שעות במשך בענין שהתלבט

כל על ואוסר הקודמת מההחלטה בו

בטקס. להשתתף כקטנים, גדולים התלמידים,

שאיכל שך הגרא"מ מרן את לשכנע הנסיונות

כזו, בתקופה ובפרט בטקס, ההשתתפות

תביא תקינים, אינם העיריה עם היחסים שבה

לא הספר, בית של לסגירתו בוודאות כמעט

מעמדתו. אותו הזיזו ולא דעתו על התקבלו

שיחו,הגרא"מ לאיש הסביר היחידשך שהדבר

ההשפעה הוא עיניו מול העומד

מנתינת כתוצאה התלמידים על להיות העלולה

לאישיותשלילית. ביתכבוד על משמים נגזר ואם

זאת. למנוע מצווים אנחנו לא אמר, שיסגר, הספר

ביתאיש למנהל ההחלטה על הודיע ההנהלה

את הוא גם שהביע הארץ, בדרום הספר

הם זאת כל עם להתרחש. מהעלול חששותיו

שך הגרא"מ מרן של דבריו את כמובן, קיבלו,

עליהם. ערערו ולא

היוםבסביבות הביקור)חצות יום התקשר(של

איש של לביתו הספר בית מנהל

העצמאי. החינוך של הארצית ההנהלה

טובה לא בשורה לכל מוכן היה שכבר האחרון,

מבעד לשמוע הופתע ההיא, העיר מן שתגיע

המנהל: של המחוייך קולו את לשפופרת

פה,'אני שהיה גדול נס על לך לבשר רוצה

אמר יאמן', לא בבחינת ממש אצלנו,

כדלהלן: וסיפר המנהל,

  
     



במהלממממיייי נהרגו אנשי כמה יודע
יתומי כמה יודע מי ,שלה הפשיטות

יצרו... ה 7ואלמנות

אחדווווייייוווו יהודי לקיש, ריש פגש אחד,
לראיה  רוחנית לראיה שזכה
ובעקבות טובות', עיני' הנקראת

בתשובה! חזר הוא הזו הפגישה

הקדושהווווככככ בגמרא (בבאמובא

פד.): מציעא

אתההההאאאאממממוווורררראאאא שחיבר ,יוחנ רבי הקדוש
יפה היה הירושלמי, התלמוד

מאוד. מראה ויפה תואר

ואומרתווווממממווווססססייייפפפפהההה הקדושה הגמרא
לו שיגדל רצה לא שהקב"ה
כמו ועדינות חלקות היו פניו ולכ ,זק

תינוק. של פניו

ייייוווו,בירד יוחנ רבי טבל אשר בעת אחד
לקיש ריש  הנורא השודד לו התהל
יוחנ רבי את וכשראה הנהר, גדות על
עד הגיע אחד ובזינוק אשה, שהוא חשב

אליו...

לקישררררבבבביייי ריש של באישיותו הביט יוחנ
יש שלו האישיות שבתו והבחי
האישיות שבתו ראה הוא טוב, המו
זו הרבה ונאמנות, יושר הרבה יש שלו
שלו החיצונית ההתנהגות וכל וטוהר...
'דמות' מ כזה, 'מדמה' מ ,סת היא
הקדושה אש את לעצמו... יצר שהוא

כיסה הוא ועפר...שבו חול בערימת

חביבי,ווווללללככככ יא לו: ואמר אליו ניגש הוא
תקבל וא ממני. יפה יותר אחותי
אחותי את ל את תורה, ללמוד עלי

הסכי.8לאשה... לקיש וריש

במסכת לקיש(מז.)גיטין7. שריש מסופר

אדם. אוכלי של שלם שבט השמיד

רבי את8. לקיש לריש לתת הסכים יוחנן

הוא איך נוראות נורא זה ודבר אחותו!

אחותו. על לקיש ריש של מהשפעתו חשש לא

שהריובאמת מאוד, דק חבל על הליכה זו

ולמצוא לחפש חייבים אחד מצד

חייבים שני ומצד שבו, הטוב את יהודי בכל

בו. הקיימים הרע בחלקי ליפול שלא להיזהר

הכריעורבי והעצומה הנוראה במדרגתו יוחנן

היא לקיש ריש של שהאישיות בדעתו

אחותו עם יתחתן הוא שכאשר טובה, כך כל

ויתעצם. ילך שבו הטוב -

מצאנובענין ראשון,זה מכלי ששמענו סיפור ו

לפניכם הוא עודוהנה אין בספר (והובא

שליט"א): דביר שאול ישי רבי לגאון ,376 עמוד ח"ב - מלבדו

החינוךמעשה מראשי אחד סיפר זה

שבו מנהלים בכינוס העצמאי

הארץ, מכל חינוך אנשי מאות השתתפו

חינוך איש שיש, יהודה הרב אלינו והעבירו

הגדולים הספר מבתי אחד של ומנהלו ותיק

העצמאי. החינוך של

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



  
     



כל של והיושר המוסר מגדולי לאחד
הובאו הקדושי ודבריו וזכינו הדורות,

בש"ס... רבות 9פעמי

לומדיווווההההננננהההה,,,, אנו שלנו בפרשה
החודש... קידוש מצות על

מההתחלה... נתחיל וכהרגלנו

בשיחה רבינו9. עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

,(335 עמוד ח"א ירום וזתו"ד:(בצור

ּורחבהתורתנו מּדּה מארץ "ארּכה ְֲִֵֶֶָָָָֻהקדושה
ים" ט),מּני יא, סוף(איוב ואין ִִָ

בה משיג יהודי וכל ועומקה. רוחבה לגובהה,

למעלה. נפשו ושורש השגתו יכולת כפי

לקלוטאם עליו יקשה נמוכה, נשמתו

יוכל הוא גבוהה, נשמתו ואם ולהשיג.

מאמץ. וללא הרבה להשיג

ישאך לו שגם שידע נמוכה שנשמתו מי גם

ביתר להיות יוכל וזה ולתפוס. להשיג יכולת

אדם אמיתי, רב למצוא יזכה הוא אם קלות

כח יש כי ביד. יד עמו ללכת שיסכים קדוש,

המדרגות. רום עד הנפשות את להעלות לצדיק

ירדוולעתים, קץ, לאין גבוהות נשמות

ושפל. אפל גוף בתוך והתלבשו

הכלים'. 'שבירת היא לכך והסיבה

שב'שבירתשכידוע הקבלה, בספרי ומפורסם

לעמקי נשמות הרבה נפלו הכלים'

העליה מסלול - קדושות שהם וככל הקליפה,

יותר. ארוך משם שלהם

לקיש.ואחד ריש היה הללו מהנשמות

שהקליפהריש קדוש, איש היה לקיש

בתחילה ולכן מאוד, עליו הסתירה

הבריות, את ורוצח לסטים היה הוא

מעמקי להוציאו שליח היה יוחנן ורבי

ואם לאורייתא, חילך לו אמר הקליפה,

אתן ואני אתי בוא נשים, מחפש אתה

ויותר וכשרה, צנועה שהיא אחותי את לך

ממני. יפה

אותורבי ולימד ישב הדור, גדול שהיה יוחנן

ריש היה אומר, שהיה דבר כל ועל תורה,

קושיות וארבע עשרים לו מקשה לקיש

את יוחנן רבי אצל משנה היה ובזה מדהימות,

יוחנןכ  רבי יושב והיה שלו, ההבנה מערכת ל

הקושיות כל את לתרץ שעות גבי על שעות

ביניהם שהיה ונמהר מר יום אותו עד שלו,

מקבלים מאימתי והרומח הפגיון על ויכוח

בגמרא כמבואר פד.),טומאה, מציעא (בבא

נפטר. לקיש וריש יוחנן רבי עליו והקפיד

שמשון[כתב רבי האלקי המקובל

הי"ד שמשוןמאוסטרופולי (ניצוצי

תשמ"א), שנת מהדורת טו, והּואעמוד ְוז"ל:

ּבֹו" ּכל ויד בּכל ידֹו אדם ּפרא (בראשיתיהיה ְְִֶֶֶַַָָָֹֹ

יב), לסטים.טז, - בּכל' 'ידֹו רש"י: ַָֹופירש

בןריש ישמעאל של נשמה גלגול היה לקיש

הגמרא סוד וזהו מציעאאברהם, (בבא

'לסטאהפד.) לקיש: לריש יוחנן רבי שאמר

ידע']. בלסטיותיה

מאודמיד יוחנן רבי הצטער כך אחר

דעתו ליישב שרצו ותלמידיו בחסרונו...

פדת. בן אלעזר רבי את לו הביאו

דעתו...אך נתיישבה לא עמו גם עזר! לא זה

חברותארבי צריך אני התאכזב, יוחנן

רוצה אני לי. שיסייע ולא עלי שיקשה

  
     



אטווווררררבבבביייי ואט תורה, עמו ללמוד החל יוחנ
את החול, ערימת את ממנו הסיר
ניסרה הקדושה התורה העפר... ערימת
שחורי חלקי לקיש ריש של מנפשו

התגלו... בהירי אור וקרני ...ואפלי

שרביששששנננניייי והתברר, חלפו... ארוכות
 הטובות העיני בעל יוחנ

צדק!

מגדולירררריייישששש לאחד נהפ לקיש
נהפ לקיש ריש ,האמוראי

הישיבה,'כמובן, ראש מרן של להוראתו צייתנו

כל את השארנו הביקור ובעת

בתום מיד והנה, הספר. בית בבנין התלמידים

ועל הספר, בית במזכירות טלפון התקבל הביקור

מכל, לגרוע מתכונן בעודי העיריה. ראש היה הקו

קולולהודעה נשמע התמיכה, הפסקת על רשמית

ומתנצל סליחה מבקש כשהוא העיריה ראש של

לטקס'. שלנו התלמידים את הזמין שלא על

- 'לא'בתחילה' - וסיפר המנהל הוסיף

מדבר. הוא מה על כלל הבנתי

האישיות של ביקורה שבעקבות חשבתי

כיצד אחרת, מדעתו. יצא פשוט האיש הבכירה

הזמין שלא כך על מתנצל שהוא להבין אפשר

לא זה בנושא אתנו דיבר עצמו הוא הרי אותנו?

והזהר, חזור אותנו והזהיר פעמיים, ולא פעם

בכי יהיה מצבנו התלמידים, את נביא לא שאם

כלל! אותם הזמין שלא אומר הוא ועכשיו רע,

אתכך ושוב שוב הביע העיר ראש אחרת, או

ידאג הבאה שבפעם והבטיח התנצלותו,

ביקור כל על מראש רב זמן אותנו לעדכן

בעירנו'. שיערך

כלמנהל של התפעלותם את ציין הספר בית

שהתרחש הגלוי מהנס לענין השותפים

גדול של להוראתו המוחלט לציות הודות להם

העצמאי החינוך של ההנהלה איש גם הדור.

ועלה הדברים, למשמע מאוד עד מופתע היה

את לו לבשר כדי שך, הגרא"מ אל נרגש בלב

הטובה. הבשורה

מצאווהנה שך, הגרא"מ של לחדרו בהיכנסו

בתפילה. שקוע כולו וכל תהלים, בספר אוחז

החינוךתדהמה באיש בו, אחזה גדולה

מרן של תגובתו למשמע העצמאי,

הדרומית: מהעיר שהגיעה הנס בשורת על

אמר'אני - כלל' נס זה שאין לך לומר רוצה

שעשיתי חושב אתה מה 'וכי - מרן

שהודעתי מהרגע הללו, השעות כל במשך

נכנסת שבו לרגע ועד האיסור, דבר את לך

והתפללתי תהלים, ואמרתי ישבתי עתה? אלי

תקלה ודבר מכשול יארע שלא עולם לבורא

הצד על יסתדרו העניינים ושכל ההיא, בעיר

הספר'. בית לטובת ביותר, הטוב

ואומר'ואם מתבטא הנך 'מדוע - מרן הוסיף - כך'

ושוטח מתפלל אדם אם גדול?! נס זה שהיה

זאת עושה והוא העולמים, רבון לפני בקשתו את

תמימה אמונה ומתוך חפצה, ובנפש טהור בלב

לה יכול הוא שאותושרק הרי בעדנו, ולסייע ושיע

הספר, בית להנהלת הביקור על שהודיע עיר, ראש

עתה מתנצל התלמידים, את להביא מהם ודרש

להודיע'... ששכח על בפניהם

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



  
     



כל של והיושר המוסר מגדולי לאחד
הובאו הקדושי ודבריו וזכינו הדורות,

בש"ס... רבות 9פעמי

לומדיווווההההננננהההה,,,, אנו שלנו בפרשה
החודש... קידוש מצות על

מההתחלה... נתחיל וכהרגלנו

בשיחה רבינו9. עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

,(335 עמוד ח"א ירום וזתו"ד:(בצור

ּורחבהתורתנו מּדּה מארץ "ארּכה ְֲִֵֶֶָָָָֻהקדושה
ים" ט),מּני יא, סוף(איוב ואין ִִָ

בה משיג יהודי וכל ועומקה. רוחבה לגובהה,

למעלה. נפשו ושורש השגתו יכולת כפי

לקלוטאם עליו יקשה נמוכה, נשמתו

יוכל הוא גבוהה, נשמתו ואם ולהשיג.

מאמץ. וללא הרבה להשיג

ישאך לו שגם שידע נמוכה שנשמתו מי גם

ביתר להיות יוכל וזה ולתפוס. להשיג יכולת

אדם אמיתי, רב למצוא יזכה הוא אם קלות

כח יש כי ביד. יד עמו ללכת שיסכים קדוש,

המדרגות. רום עד הנפשות את להעלות לצדיק

ירדוולעתים, קץ, לאין גבוהות נשמות

ושפל. אפל גוף בתוך והתלבשו

הכלים'. 'שבירת היא לכך והסיבה

שב'שבירתשכידוע הקבלה, בספרי ומפורסם

לעמקי נשמות הרבה נפלו הכלים'

העליה מסלול - קדושות שהם וככל הקליפה,

יותר. ארוך משם שלהם

לקיש.ואחד ריש היה הללו מהנשמות

שהקליפהריש קדוש, איש היה לקיש

בתחילה ולכן מאוד, עליו הסתירה

הבריות, את ורוצח לסטים היה הוא

מעמקי להוציאו שליח היה יוחנן ורבי

ואם לאורייתא, חילך לו אמר הקליפה,

אתן ואני אתי בוא נשים, מחפש אתה

ויותר וכשרה, צנועה שהיא אחותי את לך

ממני. יפה

אותורבי ולימד ישב הדור, גדול שהיה יוחנן

ריש היה אומר, שהיה דבר כל ועל תורה,

קושיות וארבע עשרים לו מקשה לקיש

את יוחנן רבי אצל משנה היה ובזה מדהימות,

יוחנןכ  רבי יושב והיה שלו, ההבנה מערכת ל

הקושיות כל את לתרץ שעות גבי על שעות

ביניהם שהיה ונמהר מר יום אותו עד שלו,

מקבלים מאימתי והרומח הפגיון על ויכוח

בגמרא כמבואר פד.),טומאה, מציעא (בבא

נפטר. לקיש וריש יוחנן רבי עליו והקפיד

שמשון[כתב רבי האלקי המקובל

הי"ד שמשוןמאוסטרופולי (ניצוצי

תשמ"א), שנת מהדורת טו, והּואעמוד ְוז"ל:

ּבֹו" ּכל ויד בּכל ידֹו אדם ּפרא (בראשיתיהיה ְְִֶֶֶַַָָָֹֹ

יב), לסטים.טז, - בּכל' 'ידֹו רש"י: ַָֹופירש

בןריש ישמעאל של נשמה גלגול היה לקיש

הגמרא סוד וזהו מציעאאברהם, (בבא

'לסטאהפד.) לקיש: לריש יוחנן רבי שאמר

ידע']. בלסטיותיה

מאודמיד יוחנן רבי הצטער כך אחר

דעתו ליישב שרצו ותלמידיו בחסרונו...

פדת. בן אלעזר רבי את לו הביאו

דעתו...אך נתיישבה לא עמו גם עזר! לא זה

חברותארבי צריך אני התאכזב, יוחנן

רוצה אני לי. שיסייע ולא עלי שיקשה

ז

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



  
     



המצוהייייצצצצחחחחקקקק על נצטוה אבינו
המעשר. מצות התשיעית,

ייייעעעעקקקקבבבב העשירית במצוה נצטוה אבינו
הנשה. גיד אכילת 11איסור

יעקב)ווווייייההההוווודדדדהההה של המצוה(בנו את קיבל
.היבו מצות  עשרה 12האחת

העוווובבבבששששננננתתתת לבריאת 2238ע ירדו ול
...למצרי ישראל

ההההדדדדממממדדדדווווממממיייי תתתתקקקקוווופפפפתתתת תתתתווווללללדדדדוווותתתת וווואאאאללללהההה

ההתיישבותבבבבתתתתקקקקוווופפפפהההה של הראשונה
 מעמד החזיקו עוד ה
,הקדושי השבטי שהשפיעו הקדושה
בצורה כחומה הקיפה יעקב, של בניו

ישראל. ע את

אאאאוווותתתת,הקדושי השבטי בה שחיו ימי
ישראל... ע לכל וזוהר אור ימי היו
ותפילה תורה בכל בגלוי. האירה האלקות

ישראל)ה המתוקה(ע התחושה את חשו
טב" לי אלקי "קרבת כח),של עג, תהלי) 

שמי משמי ומשתלשל הנמש האור את
העצמות... בתו כשמ ונמס קד

נשמובבבבככככלללל ה מבורכת תקופה אותה
אויר ,וז צלול אויר רוחני, אויר
הי כגלי המה ולב ...ושקו טהור
ה'... פני נוכח ולהיראות לעלות לזכות

,,,,הזואאאא התקופה החלה אט אט
הוד דמויות אות כל ,להיעל
הראשו נעלמו... קדושה שהשפיעו
בניו החלו ואחריו אבינו, יעקב היה
אחד להיפטר י"ה, שבטי ,הקדושי

השני... אחרי

הדמותוווובבבבייייוווו נפטרה אחד, בהיר
קברו ישראל וע האחרונה,
.בגוש  לבית וחזרו יעקב, ב לוי את

תקופתתתתתקקקקוווופפפפהההה  החלה חדשה
...הדמדומי

המשיכוההההממממנננניייייייינננניייי הכנסת בבתי
המדרשות בתי ,כסדר
וכחות .כהרגל בלומדי מלאי היו

הרשת... את טוו הטומאה

וזה הרמב"ם11. פ"טלשון מלכים (הלכות

נצטוהה"א): דברים ששה על

החי... מן אבר לנח הוסיף הראשון... אדם

במילה אלו על יתר ונצטוה אברהם בא

מעשר הפריש ויצחק שחרית, התפלל והוא

היום לפנות אחרת תפילה (והתפללוהוסיף

והתפללמנחה), הנשה גיד הוסיף ויעקב

ערבית.

וזה רבה12. השירים שיר אותלשון א (פרשה

היבמה,(נצטוה)יהודה,טז): על

אשת אל בוא לאונן יהודה "ויאמר שנאמר:

אותה" ויבם ח).אחיך לח, (בראשית

  
    



ממממצצצצוווווווותתתת............ עעעעששששררררהההה אאאאחחחחתתתת

עולמו,בבבבששששששששהההה את הקב"ה ברא ימי
.האד את ברא הששי וביו
'בשעה ואמר: הושעיא רבי לנו וגילה
טעו הראשו אד את הקב"ה שברא
לפניו לומר ובקשו השרת מלאכי בו

10קדוש'.

הראשובבבבממממררררככככזזזז אד עמד עד ג
מלאכי עמדו וסביבו ...והתבונ
והמלאכי בו... והתבוננו השרת

מ הסתנוורו ,באד עוצמתשהתבוננו
לומר ורצו טעו ה ולכ ממנו, שבקע האור

קדוש להקב"ה).לפניו אומרי שה (כמו

הקב"הווווננננררררחחחחייייבבבב:::: ברא הכל בתחילת
נשמה כללית, אחת נשמה
נשמות כל את בתוכה הכוללת אחת
הדורות כל במש שיוולדו ישראל
,התנאי ,הנביאי כל נשמות 
חכמי ותלמידי הצדיקי ,האמוראי

ישראל! ע נשמות וכלל

הזו,וווואאאאתתתת והאדירה הנשגבה הנשמה
גופו בתו ונפח לקח הוא
בקע ואורה ...הראשו אד של
וסנורה גופו מתו אדירה בעוצמה

...המלאכי את

בריאתוווווממממגגגגלללליייי ע שמיד חז"ל לנו
שש על הראשו אד נצטוה
ברכת זרה, עבודה :ה ואלו מצוות,
גזל עריות, גילוי ,דמי שפיכות ,הש

.ודיני

והיא:ווווננננחחחח השביעית המצוה על נצטוה
החי, מ אבר אכילת איסור
לא דמ נפ ר א" שנאמר:

"ד).תאכל ט, (בראשית 

'שבעווווששששבבבבעעעע נקראות אלו מצוות
נח'. בני מצוות

המצוהאאאאבבבבררררהההה על נצטוה אבינו
המילה. מצות והיא: השמינית,

כמה לי מקשה שהיה לקיש ריש כמו תלמיד

סברות פי על לו לתרץ מוכרח והייתי קושיות

רווחא וממילא הלכה, באותה מחדש שהייתי

רק לא פדת, בן אלעזר רבי אך שמעתתא,

מסייע עוד אדרבה אלא עלי, מקשה לא שהוא

אומר! שאני לדברים אישור צריך אני וכי לי.

רישריש דמשתעי דמאן למדרגה הגיע לקיש

עיסקא ליה יהבו בשוק בהדיה לקיש

סהדי ט:)בלא שהיה(יומא אדם כל כלומר -

אדם אותו היה בשוק, אתו מדבר לקיש ריש

נאמן. לאיש מוחזק

כאמורהואזהשהביאאתרישלקישורבי יוחנן

מעליו שסילק זה הוא זו, מעלה אתלידי

מאודהקליפ הגבוהה נשמתו נתגלתה ואז ות,

קץ... לאין

לשון י).המדרש10. אות ח פרשה רבה (בראשית

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



  
     



המצוהייייצצצצחחחחקקקק על נצטוה אבינו
המעשר. מצות התשיעית,

ייייעעעעקקקקבבבב העשירית במצוה נצטוה אבינו
הנשה. גיד אכילת 11איסור

יעקב)ווווייייההההוווודדדדהההה של המצוה(בנו את קיבל
.היבו מצות  עשרה 12האחת

העוווובבבבששששננננתתתת לבריאת 2238ע ירדו ול
...למצרי ישראל

ההההדדדדממממדדדדווווממממיייי תתתתקקקקוווופפפפתתתת תתתתווווללללדדדדוווותתתת וווואאאאללללהההה

ההתיישבותבבבבתתתתקקקקוווופפפפהההה של הראשונה
 מעמד החזיקו עוד ה
,הקדושי השבטי שהשפיעו הקדושה
בצורה כחומה הקיפה יעקב, של בניו

ישראל. ע את

אאאאוווותתתת,הקדושי השבטי בה שחיו ימי
ישראל... ע לכל וזוהר אור ימי היו
ותפילה תורה בכל בגלוי. האירה האלקות

ישראל)ה המתוקה(ע התחושה את חשו
טב" לי אלקי "קרבת כח),של עג, תהלי) 

שמי משמי ומשתלשל הנמש האור את
העצמות... בתו כשמ ונמס קד

נשמובבבבככככלללל ה מבורכת תקופה אותה
אויר ,וז צלול אויר רוחני, אויר
הי כגלי המה ולב ...ושקו טהור
ה'... פני נוכח ולהיראות לעלות לזכות

,,,,הזואאאא התקופה החלה אט אט
הוד דמויות אות כל ,להיעל
הראשו נעלמו... קדושה שהשפיעו
בניו החלו ואחריו אבינו, יעקב היה
אחד להיפטר י"ה, שבטי ,הקדושי

השני... אחרי

הדמותוווובבבבייייוווו נפטרה אחד, בהיר
קברו ישראל וע האחרונה,
.בגוש  לבית וחזרו יעקב, ב לוי את

תקופתתתתתקקקקוווופפפפהההה  החלה חדשה
...הדמדומי

המשיכוההההממממנננניייייייינננניייי הכנסת בבתי
המדרשות בתי ,כסדר
וכחות .כהרגל בלומדי מלאי היו

הרשת... את טוו הטומאה

וזה הרמב"ם11. פ"טלשון מלכים (הלכות

נצטוהה"א): דברים ששה על

החי... מן אבר לנח הוסיף הראשון... אדם

במילה אלו על יתר ונצטוה אברהם בא

מעשר הפריש ויצחק שחרית, התפלל והוא

היום לפנות אחרת תפילה (והתפללוהוסיף

והתפללמנחה), הנשה גיד הוסיף ויעקב

ערבית.

וזה רבה12. השירים שיר אותלשון א (פרשה

היבמה,(נצטוה)יהודה,טז): על

אשת אל בוא לאונן יהודה "ויאמר שנאמר:

אותה" ויבם ח).אחיך לח, (בראשית

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



  
    



בניככככלללל את המאפייני הנפש כחות
ונמוגו... הלכו החורי

ביתנוווווייייוווו כשדלת קרה. זה אחד
מצריי וחיילי בסערה, נפתחה

כלבי קבוצת ע נכנסו השוט אוחזי
הוצרכו לא ה גרמני', 'רועה מז
הפכתי ,עי כהר רגע, ב ,למאמ

לעבד...

ווווננננפפפפשששש............ גגגגוווו ייייססססוווורררריייי

הקשהגגגגללללוווותתתת הגלות היתה מצרי
הגו את שריסקה גלות ביותר,

.לחלוטי הנפש את ודיכאה

ההההוווורררריייי,סובלי ילדיה את ראו
ונשי ,נשותיה את בעלי
לעשות יכל לא אחד וא ,בעליה את
שהתחוללה הצער סופת ...!מאו

...וטובי רבי לתוכה סחפה

ששששנננניייי...כ עליה חלפו מאוד ארוכות
בתוכ חולפת היתה פע ומדי
מתי !עול של רבונו אוי, מחשבה:

הרשעי הללו!...(המצרי)ימותו 

,,,,המשאלהאאאא עברה לא !מעול !מעול
יהודי כל !השפתי מחסו את הזו
לפנות זכות שו לה שאי חשו ויהודיה
לא כמוני רשע 'הרי הוא. ברו לקדוש
עוונות ,חטאי מלא כולי ,מעול היה
להקב"ה'. אפנה זכות באיזה ,ופשעי

באכזריות,ממממעעעעררררבבבבווווללללתתתת הסתובבה הדכאו
כל לתוכה ומושכת סוחפת

ההעלמות לפני ורגע וחירות... רצו תקוה,
על הקדיש אמירת לפני רגע הסופית,
טהורה: מחשבה לה צצה שהיתה, הנפש
וא ,ורחמ טוב אבא הוא הקב"ה 'הרי
תשובתי'... את יקבל הוא בתשובה אחזור

הספיקהההההממממחחחחששששבבבבהההה לא עוד
מקומה... את לתפוס
'אתה?! נדחפה: אחרת מחשבה ומיד
אתה הרי בתשובה, לחזור רוצה אתה
מכיר אתה שעברת, העבירות את יודע
יודע הרי אתה ,של השחור הלב את
שבכל ה' מחללי גדול הוא שאתה
בכלל והעזות החוצפה מאיפה הדורות!
סליחה?! ולבקש עול לבורא לפנות

לאתתתתששששככככחחחח הקב"ה סיכוי! ל אי מזה.
...'!לעול תשובת את יקבל

העידדדדממממעעעעהההה מזוית שזלגה וסוררת קטנה
התשובה... נסיו את חתמה

ולקושיו... לעבדותו חזר והיהודי

שנה!...ווווככככ 116 ישראל ע על חלפו

טטטטוווובבבב זזזזהההה גגגג

ממטתוזזזזהההה ק פרעה ,הימי ככל יו היה
קול לראי... וניגש התמתח, המלכותית,

אליו רצו המשרתי מגרונו... בקע מוזר
כל הצטרע... פרעה :רע כהלומי ונעצרו

  
     



שכתבווווובבבבממממההההלללל יומ מצאנו החפירות
בתקופת אז שחי יהודי

מלשונו: חלק ונעתיק ,הדמדומי

ש'ייייוווו אלפי ב' שבט א' ראשו
אחר(2300) היו .העול לבריאת

בגמרא, הקבוע שיעורי את שסיימתי
ודיברתי נכשלתי ובדר לביתי, הלכתי

...שמעו על הרע לשו

'איתתתתחחחחווווששששתתתת לבי, את מילאה אכזבה
עצמית?' שליטה לי אי מה? נכשלתי?

ובדרבבבבעעעעררררבבבב לקניות, אותי שלחה אשתי
במראות אסורות, בראיות נכשלתי

צנועות... לא

אתההההררררגגגגששששתתתתיייי לי סחט מישהו כאילו
כבדה מועקה הריאות...

לבי... את מילאה

תחושתללללממממחחחחררררתתתת ע קמתי בבוקר
איפה חטאתי? אי' המועקה,
לתק אפשר אי שלי? שמי היראת

...'?נוראי כאלו פגמי

והתיישבתיההההגגגגעעעעתתתתיייי הכנסת לבית
גופי מדוייק יותר במקומי,
הייתי לא כבר אני ,במקו התיישב
הרוחנית החיות הפנימי, התוכ כל ...ש

התגלה... שחור וחור  התנדפה

קההההתתתתפפפפייייללללהההה וגופי שהוא, אי עברה
החוצה, ויצא בכבידות ממקומו

שתיה, פחית קניתי בדר לביתי... בדרכו
א לשתות... והתכוונתי אותה פתחתי
או 'בירכתי ,רע כהלו נעצרתי לפתע
זו הא משהו, מלמלו שפתי מקוד לא?

לא?' או ברכה היתה

ובירכתי.ווווללללבבבבססססוווו  לבר החלטתי
ברכתי את כשסיימתי ומיד
שבה השניה בזכרוני לפתע צצה
מקוד שבירכתי אומרת זאת  בירכתי
של רבונו אוי,  שוב בירכתי ועכשיו

לבטלה... ברכה ,עול

אתללללבבבביייי לגנות והחלתי בפראות, הל
...שבעול הגנאי גינויי בכל עצמי

הפוההההגגגגעעעעתתתתיייי היה הבית לבית, שהוא אי
נדלקה, גדולה מדורה ,ומבולג
הכעס... מדורת ביותר, הלוהטת המדורה

מעול...וווואאאאנננניייי צעקתי שלא כפי צעקתי

חז"לווווככככששששננננררררגגגגעעעעתתתתיייי במאמר (זוהר,נזכרתי

ע"ב): כז ד 'כלבראשית
והלב זרה'... עבודה עובד כאילו הכועס
בכל ,שמעול חשתי,  כבה שלי
,מעול כמוני. רשע היה לא הבריאה,
ופג שחטא אד היה לא המציאות, בכל

כמוני... חי, שהוא ושניה שניה בכל

והדעתווווההההממממוווועעעעקקקקהההה התעצמה, המעיקה
ש אי ונעלמה הלכה שלי
של הרי בתו צער של הרי בתו

עצמית... ושנאה אימה כאב,

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



  
    



בניככככלללל את המאפייני הנפש כחות
ונמוגו... הלכו החורי

ביתנוווווייייוווו כשדלת קרה. זה אחד
מצריי וחיילי בסערה, נפתחה

כלבי קבוצת ע נכנסו השוט אוחזי
הוצרכו לא ה גרמני', 'רועה מז
הפכתי ,עי כהר רגע, ב ,למאמ

לעבד...

ווווננננפפפפשששש............ גגגגוווו ייייססססוווורררריייי

הקשהגגגגללללוווותתתת הגלות היתה מצרי
הגו את שריסקה גלות ביותר,

.לחלוטי הנפש את ודיכאה

ההההוווורררריייי,סובלי ילדיה את ראו
ונשי ,נשותיה את בעלי
לעשות יכל לא אחד וא ,בעליה את
שהתחוללה הצער סופת ...!מאו

...וטובי רבי לתוכה סחפה

ששששנננניייי...כ עליה חלפו מאוד ארוכות
בתוכ חולפת היתה פע ומדי
מתי !עול של רבונו אוי, מחשבה:

הרשעי הללו!...(המצרי)ימותו 

,,,,המשאלהאאאא עברה לא !מעול !מעול
יהודי כל !השפתי מחסו את הזו
לפנות זכות שו לה שאי חשו ויהודיה
לא כמוני רשע 'הרי הוא. ברו לקדוש
עוונות ,חטאי מלא כולי ,מעול היה
להקב"ה'. אפנה זכות באיזה ,ופשעי

באכזריות,ממממעעעעררררבבבבווווללללתתתת הסתובבה הדכאו
כל לתוכה ומושכת סוחפת

ההעלמות לפני ורגע וחירות... רצו תקוה,
על הקדיש אמירת לפני רגע הסופית,
טהורה: מחשבה לה צצה שהיתה, הנפש
וא ,ורחמ טוב אבא הוא הקב"ה 'הרי
תשובתי'... את יקבל הוא בתשובה אחזור

הספיקהההההממממחחחחששששבבבבהההה לא עוד
מקומה... את לתפוס
'אתה?! נדחפה: אחרת מחשבה ומיד
אתה הרי בתשובה, לחזור רוצה אתה
מכיר אתה שעברת, העבירות את יודע
יודע הרי אתה ,של השחור הלב את
שבכל ה' מחללי גדול הוא שאתה
בכלל והעזות החוצפה מאיפה הדורות!
סליחה?! ולבקש עול לבורא לפנות

לאתתתתששששככככחחחח הקב"ה סיכוי! ל אי מזה.
...'!לעול תשובת את יקבל

העידדדדממממעעעעהההה מזוית שזלגה וסוררת קטנה
התשובה... נסיו את חתמה

ולקושיו... לעבדותו חזר והיהודי

שנה!...ווווככככ 116 ישראל ע על חלפו

טטטטוווובבבב זזזזהההה גגגג

ממטתוזזזזהההה ק פרעה ,הימי ככל יו היה
קול לראי... וניגש התמתח, המלכותית,

אליו רצו המשרתי מגרונו... בקע מוזר
כל הצטרע... פרעה :רע כהלומי ונעצרו

ז

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



  
    



????ששששאאאאלללל אאאאננננככככיייי ממממיייי

רבינובבבבממממדדדדיייי משה הסתובב הרחוקה
קודש אש בלהבות אפו
יתרו צא את ורעה עילאה... וביראה

.מדי במדברות

תמ"זוווובבבבטטטט""""וווו אלפי ב' שנת בניס
גדי לו ברח העול לבריאת
למרד יצא רבינו ומשה מהעדר. עזי
החל ומשה הסתיי המרד אחריו...
למולו והנה, העדר... אל הגדי ע חוזר
אל" אינ "והנה  באש בוער סנה

ב), ג, לראות...(שמות מתקרב ומשה

ואומר:ווווללללפפפפתתתתעעעע משה אל מתגלה הקב"ה
אות לעשות ברצוני משה!
ישראל!... ע את בני, את לגאול שליח

ואומר:ווווממממששששהההה העיני את משפיל רבינו
י אנכי "מי ,עול של רבונו
ני את אציא וכי רעה אל אל

"צרימ יאיראל פסוק רבונו),(ש 
 ראוי לא אני עול של

לאעעעעוווודדדד עוד עצמי, את לזכ גמרתי לא
עצמי... את ולקדש לטהר גמרתי
,ממ רחוק כ כל אני עול של רבונו

ראוי... לא אני

רבינובי,ווווממממצצצצאאאאננננוווו בנימי רבי להגה"ק
זיע"א, 'בנימי ר' 'משנת בעל

:כ משה דברי את 14שביאר

ישראלררררבבבבווווננננוווו ע משה, טע ,עול של
שני עשרות כבר משועבדי
במחסור, בעוני, ומר, קשה בשעבוד
השעבוד תוק ידי ועל  ובצער בלח
ולהשיל זוהמא, מכל להזדכ זכו ה

טומאה. כל 15מעליה

לאאאאאבבבבלללל אני הרי ,עול של רבונו אני,
פסקה לא כ וא השתעבדתי,

ובין כך ובין הקודש, אל להתקרב ראוי ואינו

להתפלל. מפסיק כך

לאחדאבל משל דומה, הדבר למה אזניך הט

וחופר סנפירינון, של מטמון שמחפש

והנה המטמון, את בחפשו וכאן כאן באדמה

שאינו עד כך כל קשה שהאדמה למקום הגיע

ומנסה ומנסה אופן, בשום אותה לבקוע יכול

לחפש משם הולך עושה, מה יכול, ואינו

אחר... במקום ולחצוב

לסנפירינוןאי הגעת הרי שבעולם! שוטה

לחצוב יכול שאינך - האות לך וזה עצמו,

להביא איך ידעת אם עד מכאן תסור אל בו,

הביתה. אליך המטמון

כאילםכן לב, לשברון הגעת אם הזה, הדבר

הנה הצער, מגודל בתפילה פיו יפתח לא

- ביותר היפה התפילה לפניך, הנכסף המטמון

באמת... הלב מעומק באמת, לה' צעק הצעקה.

הובאו דהלכתא'14. 'אליבא בגליון דבריו

ו). עמוד פא (חוברת

והמשיך זיע"א15. רבינוביץ בנימין רבי

הקדושה(שם):וכתב בגמרא

  
    



אדומי בפצעי מנומר להיות נהפ בשרו
מ חלק ,ולבנימנופחי חלק ,וגלתיי

...שיו כנייר נראי וחלק

האחד,ההההררררוווופפפפאאאא המשק בעל המלכותי
פדחתו, את גירד מצחו, את קינח
את לרפאות אפשר אי חשב: ובלבו

הזו? המנומרת הדלעת

תרופהוווואאאאזזזז לו את אני .רעיו בלבו צ
להוציא לו אגרו אני חרטומית,
ג ,וכ אחר, מישהו על העצבי את
לא הוא לפחות יתרפא, לא הוא א

בחומרא... אותי יעניש

לשפ...ווווההההוווואאאא מתחת קולות השמיע

מהפפפפררררעעעעהההה כבר, נו סבלנות: בחוסר
דבר!  ממלמל אתה

והתרופהחחחחששששבבבבתתתתיייי מעלתו, הוד הרבה
ביו פעמיי לעשות של
האמבטיה משהו, ועוד הא... אמבטיה.
תינוקות... של בד מלאה להיות צריכה

האכזרווווההההממממפפפפללללצצצצתתתת השד הזו, הנוראה
ציוה פרעה,  רעה והרוח
תינוקות, 300 יו בכל לשחוט למשרתיו
הבוקר, של לאמבטיה תינוקות 150

...הערבי בי של לאמבטיה 150ו

עדוווואאאאלללל הגופות את לסחוט תשכחו
טיפי את אפילו רוצה אני .הסו

...שבה האחרוני הד

בבעיטה,דדדדללללתתתתוווותתתת נפתחו הבתי
סלי ע נכנסו והחיילי

...לתוכ תינוקות לאסו והחלו

אפילוההההככככחחחח ישראל לע נשאר לא נגמר.
לא חיות, הרגשת של אחת טיפה
במציאות... נקודתאחיזה שו לה נשאר

המיוחלוווואאאאזזזז,,,, הרגע הגיע ,סו סוע 
אל למעלה פניו הרי ישראל
צעקה ונוראה, גדולה צעקה וצעק הקב"ה,
והעבירה הבריאה, אית כל את שזעזעה
בני אנחו"  העולמות בכל וחלחלה רעד

"זעקו העבדה מ כג).יראל ב, (שמות 

מצריההההצצצצעעעעקקקקהההה באר ישראל ע שצעקו
א קול. ללא צעקה היתה
ונוראה, איומה צעקה זו היתה זאת למרות

בחוזקה... וכבירה בעוצמתה, עזה

הלב,ההההייייתתתתהההה צעקת פשוטה, צעקה זאת
קול, ובלי מילי בלי צעקה
הכחות כל ונוראה, היסטרית זאת ובכל
הזו... הנוראה בצעקה נקבצו והרגשות

התקבלה,ווווההההצצצצעעעעקקקקהההה "ומע13הזו
"כד)...אלקי פסוק ש) 

כתב פינקוס13. דוד שמשון רבי הגה"צ

מג),זיע"א עמוד - בתפילה (שערים

במר שהאדם מאוד, שכיח זה מצב והנה וז"ל:

ופעמים בתפילה, פיו לפתוח יכול אינו נפשו

הוא ופעמים לבו, ושברון צערו מגודל הוא

מבוראו גדול בריחוק שעומד שמרגיש מפני

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



  
    



????ששששאאאאלללל אאאאננננככככיייי ממממיייי

רבינובבבבממממדדדדיייי משה הסתובב הרחוקה
קודש אש בלהבות אפו
יתרו צא את ורעה עילאה... וביראה

.מדי במדברות

תמ"זוווובבבבטטטט""""וווו אלפי ב' שנת בניס
גדי לו ברח העול לבריאת
למרד יצא רבינו ומשה מהעדר. עזי
החל ומשה הסתיי המרד אחריו...
למולו והנה, העדר... אל הגדי ע חוזר
אל" אינ "והנה  באש בוער סנה

ב), ג, לראות...(שמות מתקרב ומשה

ואומר:ווווללללפפפפתתתתעעעע משה אל מתגלה הקב"ה
אות לעשות ברצוני משה!
ישראל!... ע את בני, את לגאול שליח

ואומר:ווווממממששששהההה העיני את משפיל רבינו
י אנכי "מי ,עול של רבונו
ני את אציא וכי רעה אל אל

"צרימ יאיראל פסוק רבונו),(ש 
 ראוי לא אני עול של

לאעעעעוווודדדד עוד עצמי, את לזכ גמרתי לא
עצמי... את ולקדש לטהר גמרתי
,ממ רחוק כ כל אני עול של רבונו

ראוי... לא אני

רבינובי,ווווממממצצצצאאאאננננוווו בנימי רבי להגה"ק
זיע"א, 'בנימי ר' 'משנת בעל

:כ משה דברי את 14שביאר

ישראלררררבבבבווווננננוווו ע משה, טע ,עול של
שני עשרות כבר משועבדי
במחסור, בעוני, ומר, קשה בשעבוד
השעבוד תוק ידי ועל  ובצער בלח
ולהשיל זוהמא, מכל להזדכ זכו ה

טומאה. כל 15מעליה

לאאאאאבבבבלללל אני הרי ,עול של רבונו אני,
פסקה לא כ וא השתעבדתי,

ובין כך ובין הקודש, אל להתקרב ראוי ואינו

להתפלל. מפסיק כך

לאחדאבל משל דומה, הדבר למה אזניך הט

וחופר סנפירינון, של מטמון שמחפש

והנה המטמון, את בחפשו וכאן כאן באדמה

שאינו עד כך כל קשה שהאדמה למקום הגיע

ומנסה ומנסה אופן, בשום אותה לבקוע יכול

לחפש משם הולך עושה, מה יכול, ואינו

אחר... במקום ולחצוב

לסנפירינוןאי הגעת הרי שבעולם! שוטה

לחצוב יכול שאינך - האות לך וזה עצמו,

להביא איך ידעת אם עד מכאן תסור אל בו,

הביתה. אליך המטמון

כאילםכן לב, לשברון הגעת אם הזה, הדבר

הנה הצער, מגודל בתפילה פיו יפתח לא

- ביותר היפה התפילה לפניך, הנכסף המטמון

באמת... הלב מעומק באמת, לה' צעק הצעקה.

הובאו דהלכתא'14. 'אליבא בגליון דבריו

ו). עמוד פא (חוברת

והמשיך זיע"א15. רבינוביץ בנימין רבי

הקדושה(שם):וכתב בגמרא

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



  
     



בה שנצטוו הראשונה המצוה את אות
החודש. קידוש מצות והיא 17ישראל,

הי"ב,ווווההההגגגג המצוה היא שמנינו שכפי
המצוה היא זאת למרות א

ישראל. בה שנצטוו הראשונה

אתווווללללפפפפנננניייי ונבאר רגע נעצור ,שנמשי
זו. מצוה עני

זיע"אככככתתתתבבבב קהתי פינחס הרב הגאו
השנה), ראש למסכת וז"ל:(הקדמה

ביסודו ערו שלנו השנה לוח כידוע,
סיבוב לפי היינו הלבנה, חדשי לפי

.האר לכדור מסביב הלבנה

השמיההההללללבבבבננננהההה,,,, פני על במהלכה
מזמ כמתחדשת נראית

,חידושלזמ שבי הזמ פרק  ומכא
'חודש'. נקרא לחידוש

מזה,עעעענננניייי נובע חודש בכל הלבנה חידוש
אלא עצמי, אור ללבנה אי שכידוע
ומתו החמה, מקרני אורה היא מקבלת
כולו מאיר החמה אל הפונה החלק רק כ
החמה. מול הלבנה מצב כפי מקצתו, או

,,,,בו,ממממככככאאאא עשר חמשה עד חודש כל
הלבנה פני לנו ונראי הואיל
מוסי הלבנה אור החמה, אל הפוני
הולכי ואיל החודש מחצי ואילו ,והול
שאינ החשוכי הלבנה פני אלינו ופוני
מתחיל הלבנה ואור מהחמה, אור מקבלי
מופנית החודש שלסו עד להתמעט,
ואינה האפל, בצידה כולה הלבנה אלינו
בקו נמצאת שהיא לפי כלל, לנו נראית

החמה. ובי האר בי ווווככככששששההההללללבבבבננננההההישר
קקקקוווו עעעעללללייייהההה ננננרררראאאאהההה ססססייייבבבבוווובבבבהההה,,,, אאאאתתתת ששששוווובבבב ממממתתתתחחחחייייללללהההה
ההההללללבבבבננננהההה'''' ''''ממממווווללללדדדד ננננקקקקרררראאאא זזזזהההה ווווררררגגגגעעעע דדדדקקקק,,,, אאאאוווורררר

ממממחחחחדדדדשששש............ ננננווווללללדדדדהההה ככככאאאאייייללללוווו ההההייייאאאא ששששההההרררריייי

'סודווווההההקקקקבבבב""""הההה את ישראל לחכמי מסר
בהמש...),העיבור' בכ (ונרחיב

.חדשי לקדש ידעו הזה הסוד וע

,,,,אאאאלה אסור היה ידעו, שה למרות
היו אלא הידיעה, פי על לקדש
שני של עדות ידי על לקדש צריכי
אותו את הלבנה', 'מולד את שראו עדי
החד' נצטוינו: כ שהרי דק. אור קו
כלומר וקדש, ראה כזה  'לכ הה
הראיה. פי על החודש את לקדש שמצוה

וזה המדרש17. רמזלשון שמות שמעוני (ילקוט

נתעטףקצא): יוחנן, ר' בשם חייא 'ר'

מכאן למשה והעמיד מצוייצת בטלית הקב"ה

ועשה ולגבריאל למיכאל וקרא מכאן, ולאהרן

להן ואמר החודש, כשלוחי (למיכאלאותם

לפניולגבריאל): הלבנה, את ראיתם כיצד

לדרומה? או לצפונה החמה? לאחר או החמה

וכמה נוטה, היה ולאן גבוהה, היתה וכמה

רחב. היה

ואהרן):להןאמר בני(למשה יהו הזה כסדר

זקן ידי על למטה, החודש את מקדשין

מצוייצ טלית ידי ועל עדים ידי ת'.ועל

  
   



לגואל ראוי אני אי ולכ ממני, הזוהמא
ממני... ונכבדה גדולה במדרגה ה שהרי

,,,,וווובבבבססססווווהסכי נבואה, של שעות 189 לאחר
השליחות... את עליו לקבל רבינו משה

ההההתתתתייייקקקקוווו ששששללללבבבביייי

ה'ממממששששהההה של בשליחותו מגיע רבינו
ישראל. ע את ואוס ,למצרי
,וחבולי פצועי יהודי ניצבי מולו
גונחי ,אברי קטועי ,ומיוסרי מוכי

...ונאנקי

הקב"הווווממממששששהההה ,יקרי אחי אומר:
הגיעה :לכ לבשר אותי שלח

!גאולתכ עת

מסרבממממששששהההה ופרעה לפרעה, מגיע
את בבושה...לשלח ומגרשו ישראל ע

שנה,עעעעששששררררתתתת בתו מצרי על נחתו המכות
היתה אימתי בתורה נתפרש לא א

ובדברי המכה, היכתה ימי וכמה מכה, כל
שיטות. כמה בזה מצאנו נביא16חז"ל ואנו

רש"י שיטת כה):את ז, (שמות

שלשהממממששששהההה המכה על התרה רבינו
המכה. היתה הרביעי ובשבוע שבועות

ד.בבבבחחחחוווודדדדשששש מכת את המצרי קיבלו תמוז
.כיני  אלול צפרדע.  אב חודש
.שחי  כסליו דבר.  חשו ערוב.  תשרי
.חוש  אדר ארבה.  שבט ברד.  טבת

באדרממממככככתתתת ובכ"ט הסתיימה, חוש
רבינו למשה הקב"ה התגלה

הראשונה... המצוה את אותו וציוה

ייייששששרררראאאאלללל ללללעעעע ההההרררראאאאששששווווננננהההה ההההממממצצצצווווהההה

לפניבבבבעעעעררררבבבב יו 15 ,ניס חודש ראש
,ממצרי ישראל ע שיצאו

לחשיכה, סמו הערבי בי בשעת
ולימד ואהר למשה הקב"ה התגלה

קמו.) ישראל(שבת יוחנן, רבי אמר איתא:

והיינו - זוהמתן פסקה סיני הר על שעמדו

תכלית אך זוהמתן, נפסקה מצרים שבסבלות

סיני. הר במעמד נגמרה הזוהמא פסיקת

רשב"יוזה ה.):שאמר טובות(ברכות מתנות שלש

נתנן לא וכולן לישראל הוא ברוך הקדוש נתן

ישראל וארץ תורה, הן: אלו יסורין, ידי על אלא

הגבר "אשרי שנאמר: מנין? תורה הבא. והעולם

תלמדנו" ומתורתך יה תייסרנו יב)אשר (תהליםצד,

שעבוד עיקר דכל לרשב"י ליה סבירא כן, ואם -

שיהיו כדי הזוהמא להעביר רק הוא מצרים

בטהרה... תורה לקבל ראויין

ראה לגפן16. אוסרי שע)בספר עמוד יד-ג (חלק

שליט"א. שינפלד יהודה רבי להגאון

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



  
     



בה שנצטוו הראשונה המצוה את אות
החודש. קידוש מצות והיא 17ישראל,

הי"ב,ווווההההגגגג המצוה היא שמנינו שכפי
המצוה היא זאת למרות א

ישראל. בה שנצטוו הראשונה

אתווווללללפפפפנננניייי ונבאר רגע נעצור ,שנמשי
זו. מצוה עני

זיע"אככככתתתתבבבב קהתי פינחס הרב הגאו
השנה), ראש למסכת וז"ל:(הקדמה

ביסודו ערו שלנו השנה לוח כידוע,
סיבוב לפי היינו הלבנה, חדשי לפי

.האר לכדור מסביב הלבנה

השמיההההללללבבבבננננהההה,,,, פני על במהלכה
מזמ כמתחדשת נראית

,חידושלזמ שבי הזמ פרק  ומכא
'חודש'. נקרא לחידוש

מזה,עעעענננניייי נובע חודש בכל הלבנה חידוש
אלא עצמי, אור ללבנה אי שכידוע
ומתו החמה, מקרני אורה היא מקבלת
כולו מאיר החמה אל הפונה החלק רק כ
החמה. מול הלבנה מצב כפי מקצתו, או

,,,,בו,ממממככככאאאא עשר חמשה עד חודש כל
הלבנה פני לנו ונראי הואיל
מוסי הלבנה אור החמה, אל הפוני
הולכי ואיל החודש מחצי ואילו ,והול
שאינ החשוכי הלבנה פני אלינו ופוני
מתחיל הלבנה ואור מהחמה, אור מקבלי
מופנית החודש שלסו עד להתמעט,
ואינה האפל, בצידה כולה הלבנה אלינו
בקו נמצאת שהיא לפי כלל, לנו נראית

החמה. ובי האר בי ווווככככששששההההללללבבבבננננההההישר
קקקקוווו עעעעללללייייהההה ננננרררראאאאהההה ססססייייבבבבוווובבבבהההה,,,, אאאאתתתת ששששוווובבבב ממממתתתתחחחחייייללללהההה
ההההללללבבבבננננהההה'''' ''''ממממווווללללדדדד ננננקקקקרררראאאא זזזזהההה ווווררררגגגגעעעע דדדדקקקק,,,, אאאאוווורררר

ממממחחחחדדדדשששש............ ננננווווללללדדדדהההה ככככאאאאייייללללוווו ההההייייאאאא ששששההההרררריייי

'סודווווההההקקקקבבבב""""הההה את ישראל לחכמי מסר
בהמש...),העיבור' בכ (ונרחיב

.חדשי לקדש ידעו הזה הסוד וע

,,,,אאאאלה אסור היה ידעו, שה למרות
היו אלא הידיעה, פי על לקדש
שני של עדות ידי על לקדש צריכי
אותו את הלבנה', 'מולד את שראו עדי
החד' נצטוינו: כ שהרי דק. אור קו
כלומר וקדש, ראה כזה  'לכ הה
הראיה. פי על החודש את לקדש שמצוה

וזה המדרש17. רמזלשון שמות שמעוני (ילקוט

נתעטףקצא): יוחנן, ר' בשם חייא 'ר'

מכאן למשה והעמיד מצוייצת בטלית הקב"ה

ועשה ולגבריאל למיכאל וקרא מכאן, ולאהרן

להן ואמר החודש, כשלוחי (למיכאלאותם

לפניולגבריאל): הלבנה, את ראיתם כיצד

לדרומה? או לצפונה החמה? לאחר או החמה

וכמה נוטה, היה ולאן גבוהה, היתה וכמה

רחב. היה

ואהרן):להןאמר בני(למשה יהו הזה כסדר

זקן ידי על למטה, החודש את מקדשין

מצוייצ טלית ידי ועל עדים ידי ת'.ועל

ז

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



  
    



שנצטוהווווזזזזוווו החודש קידוש מצות
שנה אל משה... (בער)עליה

הגדולה כנסת ואנשי מאז, חלפו

פע הלבנה על לבר תיקנו
חודש...

יותר... ונרחיב

ההההחחחחוווודדדדשששש קקקקיייידדדדוווושששש ממממצצצצוווותתתת

עלאאאאננננששששיייי לבר תיקנו הגדולה כנסת
בעת וחודש, חודש בכל הלבנה

מתחדשת. היא הגה"ק19אשר וכתב
זיע"א יוס עובדיה 20הרב עובדיה חזו)

שנו), עמוד וז"ל:חנוכה,

בבבבררררככככתתתתההההררררוווואאאאהההה ממממבבבברררר בבבבחחחחיייידדדדווווששששהההה ללללבבבבננננהההה
חחחחזזזז""""לללל וווואאאאממממררררוווו (מסכתההההללללבבבבננננהההה....

מ"א): פ"ב עעעעללללסופרי ממממבבבבררררככככיייי אאאאיייי
וווופפפפייייררררששששוווו ....ממממבבבבוווושששש ככככששששההההוווואאאא אאאאללללאאאא ההההייייררררחחחח
ממממששששעעעעהההה ההההייייאאאא ההההבבבבררררככככהההה ששששזזזזממממ ,,,,ההההרררראאאאששששוווונננניייי
ששששללללהההה ההההאאאאוווורררר ווווייייההההייייהההה ייייפפפפהההה תתתתאאאאיייירררר ששששההההללללבבבבננננהההה

קקקקצצצצתתתת ששששתתתתגגגגדדדדלללל ממממששששעעעעהההה ווווההההייייייייננננוווו ממממתתתתווווקקקק,,,,
ששששננננאאאאממממרררר ככככממממוווו ססססבבבבייייבבבבוווותתתתייייהההה,,,, ייייפפפפהההה וווותתתתאאאאיייירררר
""""ללללעעעעיייינננניייי ווווטטטטוווובבבב ההההאאאאוווורררר """"ווווממממתתתתווווקקקק בבבבקקקקההההללללתתתת::::

ז)... יא, (קהלת

ב'לבוש'ווווההההטטטטעעעע הובא זו (או"חלמצוה

א), סעי תכו ונתקנהסימ וז"ל:
מעשה הלבנה בתנועת בה שרואי מפני
מבכל יותר וגבורתו יתבר הש
כ כל נראית תנועת שאי ,הכוכבי
שהכל הלבנה, תנועת כמו כל, לעי
הרקיע כל ומקפת מתנועעת שהיא רואי

בעדות די אמנם, בשמחה. ולהשתתף רביםלהגיע

את עדותם פי על לקדש כדי בלבד עדים שני של

להר יש אולם הרואההחודש, שכל העם את גיל

כדי להעיד, הדין לבית יבוא בחידושה הלבנה את

כלל... עדים יבואו שלא מצב יּוצר ִֵָשלא

כתב זיע"א19. גרינפלד שמעון רבי הגה"ק

ו), אות ה סימן ח"ג מהרש"ג (שו"ת

הזו למצוה קוראים שאנו והטעם וזתו"ד:

לבין בינה קשר שום שאין הגם הלבנה', 'קידוש

כעין היא זו שמצוה הוא, החודש', 'קידוש מצות

מסיימים שאנו וכמו 'קידושהחודש'. למצות זכר

עיי"ש. חדשים... מחדש בא"י הברכה בסיום

זה מרן20. של הכנסת בבית סיימו עתה

להתפלל זיע"א יוסף עובדיה הרב

החוצה מרן ובראשם הקהל ויצאו ערבית,

הלבנה. ברכת לברך

וראוהציבור לשמים עיניהם את נשאו

והם כהים. בעננים מכוסה שהלבנה

והמתינו... עמדו

רבניבמהלך על למרן סיפרו ההמתנה

להזיז שיכלו אביחצירא משפחת

גם יעשה שהרב ואולי העננים, את ידיהם במו

גם תראו הנה ואמר: צחק מרן אך כך. הוא

עוזר. לא וכלום כך, עושה אני

לענניםומרן וסימן הקדושה ידו את הזיז

התגלתה והלבנה זזו... והעננים שיזוזו...

הדרה!... הרבבמלוא לגאון ,129 עמוד - בדורו (יחיד

שליט"א). חורב אורי

  
     



יותר: ונרחיב

ראשייייששששננננ להיות הראויי ימי שני
לחודש, השלשי יו או חודש,

ואחד. השלשי יו או

אותואאאא הרי ,השלשי יו את קידשו
של הראשו היו להיות נהפ היו

הבא לחודש),החודש החודש(א' וממילא
יו את קידשו וא .יו כ"ט ב היה הקוד
להיות נהפ היה הוא הרי ואחד, השלשי
.יו ל' ב היה הקוד והחודש לחודש, א'

העדי.ווווזזזזהההה בעדות תלוי היה

בחידושהאאאא הלבנה את ראו העדי
היינו לחודש, השלשי בליל
אזי בערב, לחודש ותשעה בעשרי
ומעידי הגדול די לבית באי היו
בית ונשיא הלבנה, את שראו ,לפניה
מקודש השלשי שיו מכריז הדי

הבא. לחודש ראשו ושהוא

בלילאאאאבבבבלללל הלבנה נראתה לא א
העדי הספיקו שלא או השלשי
שעבר החודש נעשה השלשי ביו לבוא
ואחד השלשי ויו ,יו שלשי ב מלא

הבא... לחודש ראשו 18היה

בחוברת ובאגדה'18. בהלכה חודש 'ראש

(17 שלום(עמוד דוד הרב לגאון

בירושלים. תכונה כך: נכתב שליט"א, נקי

יעזק' 'בית גדולההסמוכהלביתהמקדש, בחצר

גדולות. סעודות והוכנו שולחנות נערכו שמה,

וקטנהעל ההולכת הלבנה ובכן, ולמה? מה

החודש הנוכחי. החודש של סופו על מבשרת

יום עבר חלף כבר והנה לסיומו, ומתקרב הולך

הבא, היום האם - לדעת יש ועתה לחודש, כ"ט

החודש של וסופו המשכו יהיה השלשים היום

לחודש),הנוכחי חדש?(ל' חודש של תחילתו או

מחכיםכל - לה ומחוצה הארץ ערי בכל ישראל,

לדעת עליהם הן זו! חשובה להכרעה ומצפים

או הסוכות, חג ומתי הכיפורים, יום יחול מתי

את ולערוך חמץ לאכול להפסיק מתי לחילופין

מבית לצאת צריכה ההכרעה וכו'. הסדר ליל

ּתצא מּצּיֹון "ּכי - בירושלים אשר הגדול ִִִֵֵהדין

מירּוׁשלים" ה' ּודבר ג).תֹורה ב, (ישעיה ְִִַָָָ

אלאנשים לשמים, עיניהם את נושאים רבים

המערב האוראופק קו את מחפשים

הלבנה' 'מולד רגע את הםהדק, יבחינו אולי -

כך על ולהעיד ללכת ויזכו המתחדשת, בלבנה

החודש. את יקדשו עדותם פי ועל הדין, בית בפני

שעות כמה אף שהרי קל, כה זה אין ואמנם,

ביותר, צר עדיין הירח חרמש המולד, לאחר

במיוחד, חדה ראיה צריך בו. להבחין מאוד וקשה

צחים ושמים זך אויר - טובים ראות תנאי ואך

יצליחו אם וחשוב. כדאי המאמץ אולם ובהירים.

ללכת ימהרו - היום עוד החדש הירח את לראות

הדין, לבית עדותם את למסור יעזק', ל'בית

קידושהחודש! הגדולשל ולהיותשותפיםבמעמד

שלואכן קליטתם לקראת נערכו - יעזק' ב'בית

כדי בואם, את לעודד מאוד חשוב העדים.

עדי פי על - כמצותו החודש את לקדש שיוכלו

את הרבו שהוכנו, הגדולות הסעודות ראיה.

עדים עודדו וכך במקום, ששררה המצוה שמחת

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



  
    



שנצטוהווווזזזזוווו החודש קידוש מצות
שנה אל משה... (בער)עליה

הגדולה כנסת ואנשי מאז, חלפו

פע הלבנה על לבר תיקנו
חודש...

יותר... ונרחיב

ההההחחחחוווודדדדשששש קקקקיייידדדדוווושששש ממממצצצצוווותתתת

עלאאאאננננששששיייי לבר תיקנו הגדולה כנסת
בעת וחודש, חודש בכל הלבנה

מתחדשת. היא הגה"ק19אשר וכתב
זיע"א יוס עובדיה 20הרב עובדיה חזו)

שנו), עמוד וז"ל:חנוכה,

בבבבררררככככתתתתההההררררוווואאאאהההה ממממבבבברררר בבבבחחחחיייידדדדווווששששהההה ללללבבבבננננהההה
חחחחזזזז""""לללל וווואאאאממממררררוווו (מסכתההההללללבבבבננננהההה....

מ"א): פ"ב עעעעללללסופרי ממממבבבבררררככככיייי אאאאיייי
וווופפפפייייררררששששוווו ....ממממבבבבוווושששש ככככששששההההוווואאאא אאאאללללאאאא ההההייייררררחחחח
ממממששששעעעעהההה ההההייייאאאא ההההבבבבררררככככהההה ששששזזזזממממ ,,,,ההההרררראאאאששששוווונננניייי
ששששללללהההה ההההאאאאוווורררר ווווייייההההייייהההה ייייפפפפהההה תתתתאאאאיייירררר ששששההההללללבבבבננננהההה

קקקקצצצצתתתת ששששתתתתגגגגדדדדלללל ממממששששעעעעהההה ווווההההייייייייננננוווו ממממתתתתווווקקקק,,,,
ששששננננאאאאממממרררר ככככממממוווו ססססבבבבייייבבבבוווותתתתייייהההה,,,, ייייפפפפהההה וווותתתתאאאאיייירררר
""""ללללעעעעיייינננניייי ווווטטטטוווובבבב ההההאאאאוווורררר """"ווווממממתתתתווווקקקק בבבבקקקקההההללללתתתת::::

ז)... יא, (קהלת

ב'לבוש'ווווההההטטטטעעעע הובא זו (או"חלמצוה

א), סעי תכו ונתקנהסימ וז"ל:
מעשה הלבנה בתנועת בה שרואי מפני
מבכל יותר וגבורתו יתבר הש
כ כל נראית תנועת שאי ,הכוכבי
שהכל הלבנה, תנועת כמו כל, לעי
הרקיע כל ומקפת מתנועעת שהיא רואי

בעדות די אמנם, בשמחה. ולהשתתף רביםלהגיע

את עדותם פי על לקדש כדי בלבד עדים שני של

להר יש אולם הרואההחודש, שכל העם את גיל

כדי להעיד, הדין לבית יבוא בחידושה הלבנה את

כלל... עדים יבואו שלא מצב יּוצר ִֵָשלא

כתב זיע"א19. גרינפלד שמעון רבי הגה"ק

ו), אות ה סימן ח"ג מהרש"ג (שו"ת

הזו למצוה קוראים שאנו והטעם וזתו"ד:

לבין בינה קשר שום שאין הגם הלבנה', 'קידוש

כעין היא זו שמצוה הוא, החודש', 'קידוש מצות

מסיימים שאנו וכמו 'קידושהחודש'. למצות זכר

עיי"ש. חדשים... מחדש בא"י הברכה בסיום

זה מרן20. של הכנסת בבית סיימו עתה

להתפלל זיע"א יוסף עובדיה הרב

החוצה מרן ובראשם הקהל ויצאו ערבית,

הלבנה. ברכת לברך

וראוהציבור לשמים עיניהם את נשאו

והם כהים. בעננים מכוסה שהלבנה

והמתינו... עמדו

רבניבמהלך על למרן סיפרו ההמתנה

להזיז שיכלו אביחצירא משפחת

גם יעשה שהרב ואולי העננים, את ידיהם במו

גם תראו הנה ואמר: צחק מרן אך כך. הוא

עוזר. לא וכלום כך, עושה אני

לענניםומרן וסימן הקדושה ידו את הזיז

התגלתה והלבנה זזו... והעננים שיזוזו...

הדרה!... הרבבמלוא לגאון ,129 עמוד - בדורו (יחיד

שליט"א). חורב אורי

ז

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



  
      



זזזזוווו???? ממממצצצצווווהההה דדדדווווקקקקאאאא ננננבבבבחחחחררררהההה ממממדדדדוווועעעע

עעעעמשועבדי עדיי ישראל
הסתיימה חוש מכת ...במצרי
בתקוה: התמלאו והלבבות עתה, זה
יכנע כבר מכות, תשע אחרי עתה, אולי,
?מכא אותנו וישחרר הזה, הערל הלב

סביבככככלללל היה היהודי של יחו יג
?שמעת'  העתיד סביב הגאולה,
ונקבל מכא נצא מעט שעוד אמר משה

הקדושה'. התורה מצוות תרי"ג את

נצטוווווובבבבייייוווו לשקיעה סמו אדר כ"ט
החודש'. 'קידוש מצות על ואהר משה

קושיות:ווווממממקקקקששששיייי שתי העול

ישראלאאאא.... ע יעמדו יו 65 בעוד הרי
כל את ויקבלו סיני הר למרגלות

מ הזו המצוה יצאה ומדוע מצוות, התרי"ג
כעת? כבר עליה ציוה הקב"ה מדוע הכלל?

הזובבבב.... המצוה על נצטוינו שבה הזמ
עוד הגלות מוזר. זמ לכאורה היה
קפי כמו מתוחי הלבבות הסתיימה, לא
על מצוה והקב"ה ,'מכא נצא כבר 'מתי
לכל מתחבר זה אי החודש', 'קידוש

?הבלג

הללוווווההההתתתתששששוווובבבבהההה הקושיות לשתי
המובא ביטוי על מבוססת

הקדושה כ:):בגמרא השנה ליה(ראש אמר
ידע לשמואל, שמלאי דרבי אבוה אבא

דתניא מילתא האי ההההעעעעייייבבבבוווורררר............מר בבבבססססוווודדדד

המילי...ווווללללפפפפנננניייי פשט את נבאר שנענה,

עעעעייייבבבבוווורררר ססססווווגגגגיייי ששששנננניייי

שניההההתתתתווווררררהההה אותנו מצוה הקדושה
תחילת את לקדש א. :ציוויי
בעונותיה החגי את לחגוג ב. החודש.

האביב, בתקופת  פסח המתאימות:
 וסוכות הקציר, בתקופת  שבועות

.האסי בתקופת

בך,'כשם ליגע יכול ואיני כנגדך קופץ שאני

לרעה'. בי ליגע אויבי כל יוכלו לא כך

ובאהוכך נס לו ונעשה פעמים שלש קפץ

משם... הרחק הרחק אותו ונשאה הרוח

פה... פעורי מאחור, שם, נותרו, והרוצחים

וכותב:ומסיים היטב, שמיהבאר שמעתי 'גם

שקידשה, מיום הלבנה, שובשיקדש

חודש באותו שימות ידאג אדם),לא (בידי

ואילך'. יום מאותו

סוףוהיינו ועד הלבנה את שקידש שמיום

ומשונאים מלסטים מוגן הוא החודש

אם וכן להורגו. ורוצים עליו הקמים ואויבים

ממיתה ינצל הוא קרביים, למבצעים יוצא הוא

הלבנה... ברכת יב).בזכות אות תכו סימן החיים, (כף

  
    



בכל השכינה כקבלת לנו והיא חודש, בכל
בה יש וג מעשיו, גודל בה שרואי חודש
עליה יבר הלכ לשכינה. שרומזת סוד

כנגדה... עיניו ויתלה מעומד,

במעלתווווחחחחככככממממייייננננוווו מאוד הפליגו הקדושי
הזו... הקדושה ולא21המצוה

ונסתפק ,דבריה כל את נעתיק
מנח רבי הגה"ק של דבריו בהבאת

זיע"א מצ'רנוביל נחו,עיני (מאור

,(א והנה ד"ה בראשית וז"ל:פרשת

ישראל,ווווההההננננהההה כנסת אנו, שכעת א
והמיעוט, הקטנות ממממככככללללבסוד

ללללבבבבננננהההה קקקקיייידדדדוווושששש בבבבעעעעתתתת בחינתממממקקקקוווו נעשה
בבחינת תורה מת בשעת שהיה זה יחוד
ומילוי הגדלות בסוד בפני פני זיווג

תתתתששששווווקקקקהההההלבנה, אאאאזזזז ננננתתתתעעעעוווורררררררר ככככ ששששעעעעלללל
אאאאללללקקקקוווותתתת ררררווווחחחח בבבבוווו ששששיייישששש ללללממממיייי ווווששששממממחחחחהההה
ללללבבבבוווורררראאאא ווווההההתתתתקקקקררררבבבבוווותתתת ררררווווחחחחנננניייי תתתתעעעעננננווווגגגג ששששממממררררגגגגיייישששש

ששששממממוווו............ ייייתתתתבבבברררר בבבבקקקקדדדדווווששששתתתתוווו ללללההההתתתתקקקקדדדדשששש 22בבבב""""הההה

למצרי...ווווננננחחחחזזזזוווורררר חזרה

שלמהפעם21. רבי הגה"ק נסע אחת

הגה"ק תלמידו עם זיע"א מקרלין

זמן סוף והיה זיע"א, מלעכוויץ מרדכי הרב

הלבנה. להם ונראתה לבנה, קידוש

אתרבי שיעצור מהעגלון ביקש שלמה

את ולברך לרדת שיכולו כדי העגלה,

הוא, גם ירד יהודי שהיה והעגלון הלבנה.

ידיו את שפשף מחשבה, וללא ובמהירות

הלבנה. ברכת את ומלמל העגלה בגלגל

שלעל חיוך עלה מרדכי רבי של שפתיו

מקרליןזל שלמה רבי של פניו ועל זול...

הקפדה. ארׁשת עלתה

מביןרבי אני ואמר: רבו אל פנה מרדכי

ומבקש עלי, מקפיד הרב ולכן שטעיתי

טעותי. את לי שיסביר אני

כשחלילהמתעוררבשמיםורבי שלמההסביר:

המקטרגים המלאכים בונים קטרוג,

תפילות בעד ולעצור למנוע ומסכים מחיצות

הגזירה. את ולבטל לשמים לעלות הצדיקים

כאלו תפילות הזו)אך הלבנה ברכת חשובים(כמו

משגיח לא והוא כפירורים המקטרג בעיני

כסא לפני ומתייצבים עולים וכשהם עליהם,

המקטרגים כל את לנצח בכחם יש הכבוד

לישראל... טוב כל 49,ויהיה עמוד שלמה (שמע

זיע"א). קליינבוים משה יעקב הרב לגאון

כתב היטב22. ד):בבאר ס"ק תרב סימן (או"ח

רוצחים, אותו שתפשו ביהודי מעשה

אותו... להרוג ורצו בלילה,

יודעים,היהודי אתם ואמר: לרוצחים פנה

שואלים בעולם, שקיים נוהג פי על

לפני האחרונה בקשתו מה למוות הנידון את

משהו. לבקש רוצה אני וגם הריגתו.

רוצה?מה אתה

אחתאמר מצוה לקיים רוצה שהוא להם

הלבנה'. 'קידוש מצות והיא מותו קודם

הסכימו!והשפלים הללו

היתההיה כשהלבנה החודש, בתחילת זה

את וקידש נעמד היהודי בחידושה,

ואמר: קפץ הברכה ולאחר גדולה בכוונה הלבנה

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



  
      



זזזזוווו???? ממממצצצצווווהההה דדדדווווקקקקאאאא ננננבבבבחחחחררררהההה ממממדדדדוווועעעע

עעעעמשועבדי עדיי ישראל
הסתיימה חוש מכת ...במצרי
בתקוה: התמלאו והלבבות עתה, זה
יכנע כבר מכות, תשע אחרי עתה, אולי,
?מכא אותנו וישחרר הזה, הערל הלב

סביבככככלללל היה היהודי של יחו יג
?שמעת'  העתיד סביב הגאולה,
ונקבל מכא נצא מעט שעוד אמר משה

הקדושה'. התורה מצוות תרי"ג את

נצטוווווובבבבייייוווו לשקיעה סמו אדר כ"ט
החודש'. 'קידוש מצות על ואהר משה

קושיות:ווווממממקקקקששששיייי שתי העול

ישראלאאאא.... ע יעמדו יו 65 בעוד הרי
כל את ויקבלו סיני הר למרגלות

מ הזו המצוה יצאה ומדוע מצוות, התרי"ג
כעת? כבר עליה ציוה הקב"ה מדוע הכלל?

הזובבבב.... המצוה על נצטוינו שבה הזמ
עוד הגלות מוזר. זמ לכאורה היה
קפי כמו מתוחי הלבבות הסתיימה, לא
על מצוה והקב"ה ,'מכא נצא כבר 'מתי
לכל מתחבר זה אי החודש', 'קידוש

?הבלג

הללוווווההההתתתתששששוווובבבבהההה הקושיות לשתי
המובא ביטוי על מבוססת

הקדושה כ:):בגמרא השנה ליה(ראש אמר
ידע לשמואל, שמלאי דרבי אבוה אבא

דתניא מילתא האי ההההעעעעייייבבבבוווורררר............מר בבבבססססוווודדדד

המילי...ווווללללפפפפנננניייי פשט את נבאר שנענה,

עעעעייייבבבבוווורררר ססססווווגגגגיייי ששששנננניייי

שניההההתתתתווווררררהההה אותנו מצוה הקדושה
תחילת את לקדש א. :ציוויי
בעונותיה החגי את לחגוג ב. החודש.

האביב, בתקופת  פסח המתאימות:
 וסוכות הקציר, בתקופת  שבועות

.האסי בתקופת

בך,'כשם ליגע יכול ואיני כנגדך קופץ שאני

לרעה'. בי ליגע אויבי כל יוכלו לא כך

ובאהוכך נס לו ונעשה פעמים שלש קפץ

משם... הרחק הרחק אותו ונשאה הרוח

פה... פעורי מאחור, שם, נותרו, והרוצחים

וכותב:ומסיים היטב, שמיהבאר שמעתי 'גם

שקידשה, מיום הלבנה, שובשיקדש

חודש באותו שימות ידאג אדם),לא (בידי

ואילך'. יום מאותו

סוףוהיינו ועד הלבנה את שקידש שמיום

ומשונאים מלסטים מוגן הוא החודש

אם וכן להורגו. ורוצים עליו הקמים ואויבים

ממיתה ינצל הוא קרביים, למבצעים יוצא הוא

הלבנה... ברכת יב).בזכות אות תכו סימן החיים, (כף

ז

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



  
      



עלווווככככאאאאממממוווורררר,,,, ואהר משה נצטוו במצרי
מצוה לדורות וכ החודש, קידוש

האמת צדיקי ישראל לגדולי רק שייכת זו
מקודש')... 'מקודש, החודש על מכריזי היו שה)

ההההעעעעייייבבבבוווורררר ססססוווודדדד  ההההעעעעממממווווקקקק ההההססססוווודדדד

עדככככלללל שהסברנו החלקמה הוא עתה
לסוד א העיבור, שבסוד הנגלה
והוא ונסתר, נעל חלק יש העיבור

הדור. לגדולי רק נמסר

ישראלההההתתתתווווררררהההה גדולי הקדושהשיבחהאת
והנסתר הנעל החלק את שידעו
חכמתכ הוא "י ואמרה: העיבור, שבסוד

"יהע לעיני בינתכ...(ו ד, דברי) 

מאוווווההההננננהההה,,,, יודעי אנו שאי פשוט
זאת בכל א זה, נשגב בסוד

והוא: כללי, הסבר מצאנו

יתברדדדדעעעע,,,, ברצונו שעלה בשעה כי
בצורה בראו עולמו, את לברוא
ממדי משלשה מורכב שיהיה כזאת

.וזמ נפש ,מקו :וה

שבוממממייייממממדדדד 'השטח' הוא  המקו
הזה. בעול נברא כל שוהה

האלקיתממממייייממממדדדד 'החיות' הוא  הנפש
אל ונכנסת ,העול אל היורדת

נברא מעלתו),כל לפי מקבל אחד והיא(כל
.חיי לו הנותנת

כלממממייייממממדדדד חי בה 'התקופה' הוא  הזמ
שבה הזמ נקודת והיינו נברא.
לזמ ובהתא ,לעול הנפש חוברת
למילוי יעד לנשמה מוגדר זה מסויי

הזה. בעול שליחותה

מחברווווההההננננהההה אשר המימד הוא הזמ מימד
הנפש, למימד המקו מימד 25את

ואת החיי צורת את הקובע והוא
ונברא. נברא לכל המיוחדת השליחות

ששששייייווווככככללללווווממממייייממממדדדד ייייששששרררראאאאלללל ללללחחחחככככממממיייי ננננממממססססרררר ההההזזזזממממ
וווובבבבננננווווסססס ,,,,ככככררררצצצצווווננננ עעעעממממוווו ללללההההתתתתננננההההגגגג
ההההזזזזממממ אאאאתתתת ווווללללעעעעללללוווותתתת ללללחחחחבבבברררר ככככחחחח בבבביייידדדד ששששייייההההייייהההה

ההההזזזזממממ ממממ ללללממממעעעעללללהההה 'העיבור').אאאאלללל 26(סוד

וכתב שליט"א25. גינזבורג יצחק (קובץהרב

משפטים, - תשע"ג ניחוח, מריח גליונות

,(13 כיעמוד מוסבר החסידות בתורת וז"ל:

הזמן מימד של רגע'הדופק' בכל בקטן (הפועם

מהסדר החל יותר, הרחבים הזמן במעגלי ובגדול ורגע

ולילה), יום למימדשל המקום מימד בין מחבר

עיי"ש. הנפש...

בענין וכדי26. נסתרות, ונסתרי דרזין רזי יש זה

בענין, שהיא כל תפיסה לנו שיהיה

מוהר"ן ליקוטי מספר קטן קטע (תניינאנעתיק

עט): מהתורה 'והנה וז"ל: מברסלב, נתן רבי כתב

רוצה לברכה, זכרונו רבינו כי הוא, עיני ה' שהאיר

דהיינו מהזמן, למעלה ובחינת שתשובה לגלות,

זוכין זה ידי ועל אחת, בחינה הם הזמנים, ביטול

  
    



הלבנה,ווווההההננננהההה במחזור תלוי החודש קידוש
בשנה תלויי החגי ותאריכי

השנה).השמשית בעונות תלויי החגי (שהרי

הללוווווככככדדדדיייי המצוות שתי את לקיי
ימות שהרי גדולה. חכמה דרושה
את מקיפה השמש בה הימי  השמש

האר ימי.23כדור שס"ה ה 

הלבנהוווואאאאייייללללוווו בה הימי  הלבנה ימות
קצת ה  האר כדור את מקיפה

ימי משנ"ד זהיותר את מעגלי (וכאשר

'שנה'). נקראת השנה כ ש ועל  שנ"ה יוצא

השמשיתווווננננממממצצצצאאאא שהשנה כ א
ימי 11ב מהירחית ארוכה

שעות הגור(בממוצע),ושש דבר
(השני לחול(במהל הסתיו לחדשי

ואז .בחור לחול האביב ולחדשי ,בקי
וחג האביב, בתקופת יחול לא הפסח חג
...האסי בתקופת יחול לא הסוכות

בתווווללללאאאא היא הירחית השנה כאמור, זה, רק
לי"ב אות נחלק וא ,ימי שנ"ד

כלליחדשי בחשבו כעת מדברי (אנחנו

חודשביותר) שכל הלבנה)יצא מכיל(מחדשי
.חלקי ותשצ"ג שעות וי"ב ימי כ"ט

כוווואאאא זאת לאורנשאיר הרי ,
הללו השעה חלקי יצטרפו ,זמ
להפרש שיגרו דבר ,וימי לשעות

החודש תחילת בי חודש)גדול (ראש

תתקיי לא וממילא הלבנה, מולד לבי
כהלכתה... החודש' 'קידוש מצות

צריכיווווככככדדדדיייי אנו הללו, הבעיות את לפתור
השמשית שהשנה לכ והשנהלגרו
לזו. זו תשתוונה הירחית

'עיבור',ווווזזזזהההה סוגי שני ידי על נעשה
וזה השנה. ועיבור החודש עיבור

המשנה מ"א):לשו פ"א עיבור(סנהדרי'
בשלשה'. השנה עיבור בשלשה, החודש

'מגדילי'עעעעייייבבבבוווורררר שאנו פירושו  החודש
יו 29.5 בי ומחודש החודש, את

.יו 30 בי לחודש אותו הופכי אנו

'מגדילי'עעעעייייבבבבוווורררר שאנו פירושו  השנה
שני כמה כל והיינו השנה, את
החמה שנת של הימי את אוספי אנו
אותו והופכי הלבנה, שנת על היתרי

שני'. 'אדר הנקרא והוא לחודש,

מעוברות',ממממתתתתוווו' יהיו 7 ,שני 19 כל
וכ לבנה. חדשי 13 בנות כלומר
חל ופסח האביב אל חזרה נדחה ניס

.החגי שאר ג ובעקבותיו 24במועדו,

אתווווההההיייידדדדייייעעעעהההה מקדשי כיצד הזו,
בי וימ וכיצד החודש,

העיבור'. 'סוד נקראת לירח, השמש

ראה שמים23. חזון בספר נוספות שיטות

והלאה) ח שליט"א.(עמוד צקוני איתן רבי לגאון

ראה נצח24. נעימות בספר באריכות זה כל

ש) עמוד ו קרמר.(חלק מנחם חיים הרב לגאון

מוקדש לזיווג הגון ליפית בת רחל אדלה  תחי'
ולרפואת רפאל חיים בן שרה שישמע שמיעה תקינה ויתקשר נכון עם הסביבה
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נברא מעלתו),כל לפי מקבל אחד והיא(כל
.חיי לו הנותנת

כלממממייייממממדדדד חי בה 'התקופה' הוא  הזמ
שבה הזמ נקודת והיינו נברא.
לזמ ובהתא ,לעול הנפש חוברת
למילוי יעד לנשמה מוגדר זה מסויי

הזה. בעול שליחותה

מחברווווההההננננהההה אשר המימד הוא הזמ מימד
הנפש, למימד המקו מימד 25את

ואת החיי צורת את הקובע והוא
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וווובבבבננננווווסססס ,,,,ככככררררצצצצווווננננ עעעעממממוווו ללללההההתתתתננננההההגגגג
ההההזזזזממממ אאאאתתתת ווווללללעעעעללללוווותתתת ללללחחחחבבבברררר ככככחחחח בבבביייידדדד ששששייייההההייייהההה
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,(13 כיעמוד מוסבר החסידות בתורת וז"ל:

הזמן מימד של רגע'הדופק' בכל בקטן (הפועם

מהסדר החל יותר, הרחבים הזמן במעגלי ובגדול ורגע

ולילה), יום למימדשל המקום מימד בין מחבר

עיי"ש. הנפש...

בענין וכדי26. נסתרות, ונסתרי דרזין רזי יש זה

בענין, שהיא כל תפיסה לנו שיהיה

מוהר"ן ליקוטי מספר קטן קטע (תניינאנעתיק

עט): מהתורה 'והנה וז"ל: מברסלב, נתן רבי כתב

רוצה לברכה, זכרונו רבינו כי הוא, עיני ה' שהאיר

דהיינו מהזמן, למעלה ובחינת שתשובה לגלות,

זוכין זה ידי ועל אחת, בחינה הם הזמנים, ביטול

ז

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



  
    



התגלותווווככככדדדדיייי ,חדשי מוחי להשיג
על שוב לחזור חייב הוא אלקות,
ולידה. עיבור וקישור, חיבור :התהלי כל

ההההבבבבאאאא''''וווודדדדבבבברררר ללללככככלללל בבבבקקקקבבבבייייעעעעוווותתתת ננננווווההההגגגג זזזזהההה
פפפפננננייייממממהההה,,,, ההההקקקקוווודדדדשששש אאאאלללל ללללההההייייככככננננסססס
ששששזזזזההההוווו ווווההההתתתתבבבבוווודדדדדדדדוווותתתת,,,, בבבבתתתתפפפפייייללללהההה תתתתממממיייידדדד ששששעעעעווווססססקקקק
ככככ אאאאחחחחרררר בבבבאאאא זזזזהההה יייידדדדיייי וווועעעעלללל ההההייייחחחחוווודדדד,,,, ססססוווודדדד
ההההיייירררריייידדדדוווותתתת ככככלללל ככככלללללללל ששששההההוווואאאא עעעעייייבבבבוווורררר,,,, ללללבבבבחחחחייייננננתתתת

ייייההההייייהההה פפפפנננניייי ככככלללל עעעעלללל וווואאאא עעעעללללייייוווו,,,, ששששעעעעוווובבבברררריייי
ללללההההווווללללדדדדהההה ייייזזזזככככהההה אאאאזזזז עעעעצצצצממממוווו,,,, ייייחחחחזזזזקקקק ששששייייההההייייהההה אאאאיייי
בבבבחחחחייייננננתתתת ,,,,ההההממממווווחחחחיייי ההההתתתתגגגגללללוווותתתת ססססוווודדדד ששששההההייייאאאא
ככככ ששששאאאאיייי ממממהההה עעעעייייללללאאאאהההה,,,, ההההחחחחככככממממהההה יייי בבבבקקקקייייעעעעתתתת
וווויייידדדדחחחחווווקקקק ,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס עעעעצצצצממממוווו,,,, ייייחחחחזזזזקקקק ככככששששללללאאאא
חחחחללללייייללללהההה,,,, ייייפפפפוווולללל ''''ההההעעעעוווובבבברררר'''' אאאאזזזזיייי  ההההששששעעעעהההה אאאאתתתת
ההההננננפפפפייייללללהההה,,,, ססססוווודדדד ששששההההוווואאאא ''''ננננפפפפלללל',',',', ללללההההייייוווותתתת ווווייייההההפפפפ

...'...'...'...'ווווששששללללוווו חחחחסססס ממממממממדדדדררררגגגגתתתתוווו,,,, 27ששששננננוווופפפפלללל

ללללייייששששרררראאאאלללל!!!! גגגגללללהההה לללל

התגלהחחחחממממששששהההה הגאולה לפני יו עשר
סיבת כל לו: ואמר למשה הקב"ה

ה בניהגלות  ליאוש נפלו שישראל יתה
ביותר, הגרועי שה חשו ישראל
סיכוי שו כבר לה ואי ביותר, הפושעי
אבודי ה פגמיה ומעוצמת ותקוה.
והעול הזה מהעול העולמות, משני
הנפש... את לה ריסק הזה והיאוש  הבא

הפירות...ווווההההממממצצצצרררריייי את וקטפו באו פשוט

אתווווממממבבבבקקקקשששש אות למד ל ממ אני
הלבנה... מהל

רביווווננננעעעעתתתתייייקקקק הגה"ק של דבריו את
זיע"א שיק שלמה אליעזר

לג), עמוד ח"ג בנחל' וזתו"ד:('אשר

כשנעלההההללללבבבבננננהההה ג מתייאשת! לא לעול
ממשיכה היא לגמרי, אורה
להתעלות מצליחה שהיא עד ,להתקד
ולזרוח... להאיר מתחילה והיא מהנפילה,

ויהודיה,ככככ יהודי כל לדעת צריכי
שעובר, מה עליה עובר א שג
ומתחתיו, תחתיות לשאול נופלי וה

להתייאש! אסור יתייאשו! לא

העיבור,ככככיייי לסוד שיי הנפילה מהל 28כל

אותו יודעי ואינ מאוד, גנוז סוד שהוא
הדורות, מובחרי ,הצדיקי גדולי א כי
בכל לנו ומגלי זה, סוד יודעי ה שרק
חס עבר, א א להתייאש, לבלי פע
ורבבות אלפי כולה התורה כל על ,ושלו
שיתהפ עני יש כי מחדש, יתחיל ,פעמי

בשעה הוא27. ב'עיבור' נמצא שהאדם

אז שהרי מאוד! גדולה בסכנה

נשכח שבו הטוב וכל אותו, אופף החושך

שהוא אותו משכנעים אחרא והסטרא ממנו,

בחושך... ישאר לעולם ושהוא אבוד,

עיין מוהר"ן28. סא).ליקוטי תורה (קמא

  
    



עלוווובבבבוווווווודדדדאאאאיייי לשלוט נית כיצד שהידיעה
גדולה ידיעה היא הזמ מימד
העיבור... סוד היא והיא מאוד, ונוראה

ווווההההגגגגשאי י בבחינת הוא זה שנושא
הנוגעת נקודה מצאנו ,סו לו

לענייננו...

ללללללללבבבבננננהההה ננננממממששששללללוווו ייייששששרררראאאאלללל

טוב'בבבבממממדדדדררררשששש 'שוחר אותתהלי כב (מזמור

ללבנה.יב) נמשלו שישראל אמרו
שוב: נחזור המדרש דברי את לבאר וכדי

בימיללללללללבבבבננננהההה  קבועה מחזוריות ישנה
הולכת היא החודש של הראשוני
מגיעה, שהיא עד .ויו יו בכל וגדלה
ועוצמתה. כחה למלוא החודש, באמצע

והלבנהוווואאאאזזזז,,,, הירידה, ימי מתחילי
שבסופו עד ומתקטנת, הולכת

.לחלוטי נעלמת היא דבר של

קוראיווווללללתתתתוווופפפפעעעעתתתת אנו מהעי ההעלמות
נעלמת שהיא מהעי'עיבור',

אמו. במעי כעובר

ישווווייייששששרררראאאאלללל ללבנה, נמשלו הקדושי
שהוא חש שהיהודי תקופות
נפשו ורגע, שניה בכל ומתעלה עולה
מתחילי ולפתע, ומתבססת... הולכת
עד ומרירות... כשלונות הירידה... ימי
לו אי  לגמרי! נעל שהוא חש שהוא

והויה... מציאות שו

'עיבור'.ווווללללתתתתחחחחווווששששהההה קוראי אנו הזו

רביווווננננעעעעתתתתייייקקקק הגה"ק של דבריו את
זיע"א שיק שלמה אליעזר

בנחל' שכג),('אשר עמוד וז"ל:ח"ד

ה'ככככאאאאששששרררר את לעבוד מתחיל יהודי
ובהתלהבות, בשמחה יתבר
מחבר הוא אזי ובתפילה, בתורה ועוסק
,'אנפי ה'זעיר ע 'המלכות' את ומקשר
הוא ברי קודשא יחוד סוד שזהו
ידי ועל ,יתבר אליו שמתפלל ושכינתיה
עצומה... בדביקות יתבר בו נדבק זה

בסודוווואאאאזזזז,,,, נכנס הוא החיבור, אחרי
עובר העיבור ובשעת העיבור,
צמצומי ,וכאבי יסורי מיני כל עליו

לידה. לבחינת שזוכה עד ומרירות

נולדיווווככככששששזזזזווווככככהההה אזי לידה, לבחינת
חדשי מוחי בו ומתגלי
וחש טוע והוא אלקות. התגלות 
האי אור ,יתבר אורו מתיקות את

...סו

דסטרא הקול ולהכניע דקדושה הקול לשמוע

החדש בי"ת בהאל"ף מבאר וכן אחרא.

המדות), תי"ו-תשובה(ספר שני,באות (חלק

א),א  עושהות שהאדם יום לשונו: וזה

כל ומעלה מהזמן, למעלה הוא תשובה

הוא הכיפורים יום וכן מהזמן, למעלה הימים

מבואר, נמצא לשונו. כאן עד מהזמן, למעלה

מהזמן... למעלה הוא שתשובה

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



  
    



התגלותווווככככדדדדיייי ,חדשי מוחי להשיג
על שוב לחזור חייב הוא אלקות,
ולידה. עיבור וקישור, חיבור :התהלי כל

ההההבבבבאאאא''''וווודדדדבבבברררר ללללככככלללל בבבבקקקקבבבבייייעעעעוווותתתת ננננווווההההגגגג זזזזהההה
פפפפננננייייממממהההה,,,, ההההקקקקוווודדדדשששש אאאאלללל ללללההההייייככככננננסססס
ששששזזזזההההוווו ווווההההתתתתבבבבוווודדדדדדדדוווותתתת,,,, בבבבתתתתפפפפייייללללהההה תתתתממממיייידדדד ששששעעעעווווססססקקקק
ככככ אאאאחחחחרררר בבבבאאאא זזזזהההה יייידדדדיייי וווועעעעלללל ההההייייחחחחוווודדדד,,,, ססססוווודדדד
ההההיייירררריייידדדדוווותתתת ככככלללל ככככלללללללל ששששההההוווואאאא עעעעייייבבבבוווורררר,,,, ללללבבבבחחחחייייננננתתתת

ייייההההייייהההה פפפפנננניייי ככככלללל עעעעלללל וווואאאא עעעעללללייייוווו,,,, ששששעעעעוווובבבברררריייי
ללללההההווווללללדדדדהההה ייייזזזזככככהההה אאאאזזזז עעעעצצצצממממוווו,,,, ייייחחחחזזזזקקקק ששששייייההההייייהההה אאאאיייי
בבבבחחחחייייננננתתתת ,,,,ההההממממווווחחחחיייי ההההתתתתגגגגללללוווותתתת ססססוווודדדד ששששההההייייאאאא
ככככ ששששאאאאיייי ממממהההה עעעעייייללללאאאאהההה,,,, ההההחחחחככככממממהההה יייי בבבבקקקקייייעעעעתתתת
וווויייידדדדחחחחווווקקקק ,,,,ווווששששללללוווו חחחחסססס עעעעצצצצממממוווו,,,, ייייחחחחזזזזקקקק ככככששששללללאאאא
חחחחללללייייללללהההה,,,, ייייפפפפוווולללל ''''ההההעעעעוווובבבברררר'''' אאאאזזזזיייי  ההההששששעעעעהההה אאאאתתתת
ההההננננפפפפייייללללהההה,,,, ססססוווודדדד ששששההההוווואאאא ''''ננננפפפפלללל',',',', ללללההההייייוווותתתת ווווייייההההפפפפ

...'...'...'...'ווווששששללללוווו חחחחסססס ממממממממדדדדררררגגגגתתתתוווו,,,, 27ששששננננוווופפפפלללל

ללללייייששששרררראאאאלללל!!!! גגגגללללהההה לללל

התגלהחחחחממממששששהההה הגאולה לפני יו עשר
סיבת כל לו: ואמר למשה הקב"ה

ה בניהגלות  ליאוש נפלו שישראל יתה
ביותר, הגרועי שה חשו ישראל
סיכוי שו כבר לה ואי ביותר, הפושעי
אבודי ה פגמיה ומעוצמת ותקוה.
והעול הזה מהעול העולמות, משני
הנפש... את לה ריסק הזה והיאוש  הבא

הפירות...ווווההההממממצצצצרררריייי את וקטפו באו פשוט

אתווווממממבבבבקקקקשששש אות למד ל ממ אני
הלבנה... מהל

רביווווננננעעעעתתתתייייקקקק הגה"ק של דבריו את
זיע"א שיק שלמה אליעזר

לג), עמוד ח"ג בנחל' וזתו"ד:('אשר

כשנעלההההללללבבבבננננהההה ג מתייאשת! לא לעול
ממשיכה היא לגמרי, אורה
להתעלות מצליחה שהיא עד ,להתקד
ולזרוח... להאיר מתחילה והיא מהנפילה,

ויהודיה,ככככ יהודי כל לדעת צריכי
שעובר, מה עליה עובר א שג
ומתחתיו, תחתיות לשאול נופלי וה

להתייאש! אסור יתייאשו! לא

העיבור,ככככיייי לסוד שיי הנפילה מהל 28כל

אותו יודעי ואינ מאוד, גנוז סוד שהוא
הדורות, מובחרי ,הצדיקי גדולי א כי
בכל לנו ומגלי זה, סוד יודעי ה שרק
חס עבר, א א להתייאש, לבלי פע
ורבבות אלפי כולה התורה כל על ,ושלו
שיתהפ עני יש כי מחדש, יתחיל ,פעמי

בשעה הוא27. ב'עיבור' נמצא שהאדם

אז שהרי מאוד! גדולה בסכנה

נשכח שבו הטוב וכל אותו, אופף החושך

שהוא אותו משכנעים אחרא והסטרא ממנו,

בחושך... ישאר לעולם ושהוא אבוד,

עיין מוהר"ן28. סא).ליקוטי תורה (קמא

ז

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



  
      



מקודש, :מכריזי הדי בית היו למצוא,
יו סת הופכי היו ובכ מקודש.

חודש! לראש ואפרורי רגיל

,,,,עצמוווווככככ על מביט יהודי כאשר
בעצמו ומוצא טובות, בעיני
כח לו יש אזי שבו, הטוב כל את
תקופת של המשבר כל על להתגבר

העיבור!

לטובככככאאאאששששרררר מודע העיבור, בימי יהודי,
לכחות אפשרות אי שבו,

וחסר אבוד שהוא אותו לשכנע הרוע
שדרה!...

כלווווככככממממוווו על ומביטי זוכי כאשר ,כ
טובות, בעיני ויהודי יהודי
אזי  שבו הטוב את לראות וזוכי
כ ובעקבות שבו, הקדושה את מגלי
אפשר וכבר ומתקדש, מתעלה הוא

מקודש!... מקודש, עליו: להכריז

לימיוווואאאאחחחחרררריייי נעבור זאת. כל שהבננו
..."השובבי

ההההעעעעיייינננניייי תתתתייייקקקקוווו  """"ההההששששוווובבבבבבבביייי ייייממממיייי

הללוככככיייידדדדוווועעעע השבועות לכל, ומפורס
והעבודה "השובבי ימי נקראי

.העיני את לתק היא שבה

ג'ווווצצצצרררריייי לתק הללו בימי יהודי כל
בחינות:

בסרטיאאאא.... אסורות, בראיות שפג מה
צניעות. ובחוסר ופרסומות,

עלבבבב.... שהביט  רעות בעיני שפג מה
רעות, בעיני העיבור, בזמ עצמו,

שזה טובות', 'נקודות בעצמו חיפש ולא
ההתחזקות)גופא לתהו...(חוסר אותו הפיל

עלגגגג.... שהביט  רעות בעיני שפג מה
חיפש ולא רעות, בעיני הזולת
יהדות', 'נקודות טובות', 'נקודות בזולת
המשי שהזולת לכ גר גופא שזה

ומתורתו. מה' רחוק להיות

הראיההההה'''' לתיקו אותו יזכה יתבר
במהרה.

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

עלא א א א .... לבר תיקנו הגדולה כנסת אנשי 

היא אשר בעת וחודש, חודש בכל הלבנה 

הי הברכה וזמ שהלבנהמתחדשת. משעה א

והיינו  מתוק, שלה האור ויהיה יפה תאיר 

סביבותיה. יפה ותאיר  קצת שתגדל משעה 

יחוד יחוד יחוד יחוד ב ב ב ב .... בחינת בחינת בחינת בחינת  נעשה נעשה נעשה נעשה  הלבנההלבנההלבנההלבנה קידושקידושקידושקידוש בעתבעתבעתבעת

תורהתורהתורהתורה,,,, מתמתמתמת בשעת בשעת בשעת בשעת  שהיה שהיה שהיה שהיה  מה מה מה מה  כעיכעיכעיכעי

הגדלות הגדלות הגדלות הגדלות  בסודבסודבסודבסוד  בפני בפני בפני בפני פניפניפניפני זיווג זיווג זיווג זיווג  בבחינתבבחינתבבחינתבבחינת

תשוקה תשוקה תשוקה תשוקה  נתעוררה נתעוררה נתעוררה נתעוררה  שאז שאז שאז שאז  הלבנההלבנההלבנההלבנה,,,, ומילוי ומילוי ומילוי ומילוי 

שמרגיש שמרגיש שמרגיש שמרגיש  אלקותאלקותאלקותאלקות רוח רוח רוח רוח  בובובובו שיש שיש שיש שיש  למי למי למי למי  ושמחהושמחהושמחהושמחה

  
    



שכלנו לסלק רק צריכי ואנו לטובה, הכל
לנו מגלה שהצדיק מה וכל הפגומה, ודעתנו

האמת... היא שכ לידע 29צרי

מאודוווועעעעללללייייננננוווו קלה דר שישנה לדעת
'העיבור' ימי את לעבור

לבאר... ונבוא .בשלו

טטטטוווובבבבוווותתתת ננננקקקקוווודדדדוווותתתת חחחחפפפפשששש

זיע"א,ככככתתתתבבבב מברסלב נת רבי הגה"ק
היתה30וזתו"ד: שהלבנה בשעה

לחפש צריכי היו ובעיבור, בקטנות

כמעט היתה שהיא ולמרות אחריה,
אחר ומחפשי תרי היו נראית, בלתי

דדדדקקקק אאאאוווורררר וכשהצליחוקקקקוווו ממנה, הבוקע

ובספר השמחה29. צב)מקור כתב(עמוד

'הסתרת כך: המוהרא"ש

אחרא. הסטרא מהתגברות נגרמת האלקות

מבחינת היא אחרא הסטרא יניקת וכידוע,

האור, ריבוי מחמת שנשברו הכלים, שבירת

ושלום, חס הנר', כיבוי גורם השמן ריבוי 'כי

ולהשיג לראות יכולין ואין לגמרי, שנסתר עד

האור. ריבוי בחינת מחמת כלל, אלקותו

- ירידהנמצא שהיא אף ההסתרה, שבוודאי

יתברך אלקותו שנסתרת מאחר גדולה,

זה שכל מאחר זאת, כל עם ושלום, חס לגמרי,

מלובש שבאמת - נמצא אור, ריבוי ידי על נעשה

ואדרבה מאוד, ונורא גדול אור דייקא שם

למטה ירידה שאין הירידה, לתכלית כשמגיעין

בתכלית יתברך אליו סמוכין דייקא אזי ממנה,

מלובש שם וההסתרה, הירידה בתכלית כי הקירוב,

יכולין דייקא אזי כן ועל בעצמו, יתברך הוא

שלימה. בתשובה ולחזור יתברך, אליו להתקרב

ולכויןאך זאת, לידע גדולה, דעת לזה צריך

ההסתרה, לתכלית שמגיעין השעה

שעל מאוד, אליו מקורבין דייקא שאזי ולדעת,

לדעת. ההסתרה מהפכין זה ידי

להתגברכי תוכל זאת, יודעין כשאין באמת

יכולין שהיו השעה ותעבור ההסתרה,

יתברך. אליו להתקרב

גדולהעל במעלה גדול חכם להיות צריך כן

שדייקא לידע, הזו, לדעת שיזכה מאוד,

עם מסובב והוא שנפל, במקום כשנפל

אז דייקא והעצבות, החושך שהוא ההסתרה,

לדעת ולהופכה ההסתרה, לגלות שהואיכולים

ישראל את יקרב אז ודייקא והשמחה, האור

בתשובה. ויחזירם שבשמים לאביהם

ידיוזה על שהיתה מצרים, יציאת בחינת

לתכלית אז הגיעו ישראל כי רבינו, משה

שם להתמהמּה יכולים היו שלא עד ְְְִֵַַהירידה,

יכלּו "ולא שנאמר: כמו אחד, רגע ְְָֹֽאפילו

לט),להתמהמּה" יב, שם(שמות שוהין היו ואם ְְְִֵַַ

שם! נשארין היו קלה, שעה עוד

והמתיןאך השעה, את מכוין היה רבינו משה

ואזי הירידה, לתכלית הגיעו אשר עד

ואור דעת ונמשך ההסתרה, מגלה היה דייקא

דייקא! אז וגאלם גדול,

ׁשּמה"וזה "רדּו ב),בחינת: מב, 'רדו'(בראשית ְָָ

כמספר בגלות שיהיו להם, דייקא,שרמז

לבחינת כשהגיעו היינו חז"ל, שאמרו כמו ְ'רדּו',

יהיו דייקא אזי הירידה, לתכלית היינו ְ'רדּו',

באורך. עיי"ש נגאלין...

ליקוטי הלכההלכות30. הבוקר השכמת (הלכות

יב). אות א

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



  
      



מקודש, :מכריזי הדי בית היו למצוא,
יו סת הופכי היו ובכ מקודש.

חודש! לראש ואפרורי רגיל

,,,,עצמוווווככככ על מביט יהודי כאשר
בעצמו ומוצא טובות, בעיני
כח לו יש אזי שבו, הטוב כל את
תקופת של המשבר כל על להתגבר

העיבור!

לטובככככאאאאששששרררר מודע העיבור, בימי יהודי,
לכחות אפשרות אי שבו,

וחסר אבוד שהוא אותו לשכנע הרוע
שדרה!...

כלווווככככממממוווו על ומביטי זוכי כאשר ,כ
טובות, בעיני ויהודי יהודי
אזי  שבו הטוב את לראות וזוכי
כ ובעקבות שבו, הקדושה את מגלי
אפשר וכבר ומתקדש, מתעלה הוא

מקודש!... מקודש, עליו: להכריז

לימיוווואאאאחחחחרררריייי נעבור זאת. כל שהבננו
..."השובבי

ההההעעעעיייינננניייי תתתתייייקקקקוווו  """"ההההששששוווובבבבבבבביייי ייייממממיייי

הללוככככיייידדדדוווועעעע השבועות לכל, ומפורס
והעבודה "השובבי ימי נקראי

.העיני את לתק היא שבה

ג'ווווצצצצרררריייי לתק הללו בימי יהודי כל
בחינות:

בסרטיאאאא.... אסורות, בראיות שפג מה
צניעות. ובחוסר ופרסומות,

עלבבבב.... שהביט  רעות בעיני שפג מה
רעות, בעיני העיבור, בזמ עצמו,

שזה טובות', 'נקודות בעצמו חיפש ולא
ההתחזקות)גופא לתהו...(חוסר אותו הפיל

עלגגגג.... שהביט  רעות בעיני שפג מה
חיפש ולא רעות, בעיני הזולת
יהדות', 'נקודות טובות', 'נקודות בזולת
המשי שהזולת לכ גר גופא שזה

ומתורתו. מה' רחוק להיות

הראיההההה'''' לתיקו אותו יזכה יתבר
במהרה.

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

עלא א א א .... לבר תיקנו הגדולה כנסת אנשי 

היא אשר בעת וחודש, חודש בכל הלבנה 

הי הברכה וזמ שהלבנהמתחדשת. משעה א

והיינו  מתוק, שלה האור ויהיה יפה תאיר 

סביבותיה. יפה ותאיר  קצת שתגדל משעה 

יחוד יחוד יחוד יחוד ב ב ב ב .... בחינת בחינת בחינת בחינת  נעשה נעשה נעשה נעשה  הלבנההלבנההלבנההלבנה קידושקידושקידושקידוש בעתבעתבעתבעת

תורהתורהתורהתורה,,,, מתמתמתמת בשעת בשעת בשעת בשעת  שהיה שהיה שהיה שהיה  מה מה מה מה  כעיכעיכעיכעי

הגדלות הגדלות הגדלות הגדלות  בסודבסודבסודבסוד  בפני בפני בפני בפני פניפניפניפני זיווג זיווג זיווג זיווג  בבחינתבבחינתבבחינתבבחינת

תשוקה תשוקה תשוקה תשוקה  נתעוררה נתעוררה נתעוררה נתעוררה  שאז שאז שאז שאז  הלבנההלבנההלבנההלבנה,,,, ומילוי ומילוי ומילוי ומילוי 

שמרגיש שמרגיש שמרגיש שמרגיש  אלקותאלקותאלקותאלקות רוח רוח רוח רוח  בובובובו שיש שיש שיש שיש  למי למי למי למי  ושמחהושמחהושמחהושמחה

ז

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



  
      



ב ב ב ב """"ה ה ה ה  לבורא לבורא לבורא לבורא  והתקרבותוהתקרבותוהתקרבותוהתקרבות רוחני רוחני רוחני רוחני  תענוג תענוג תענוג תענוג 

שמושמושמושמו....  יתבר יתבר יתבר יתבר בקדושתובקדושתובקדושתובקדושתו להתקדשלהתקדשלהתקדשלהתקדש

הלבנה ,ג ג ג ג .... שמקדש שמי :האחרוני כתבו 

חודש, אותו  סו עד  שקידשה יו מאותו

לא לא לא לא  מיתהמיתהמיתהמיתה חודש חודש חודש חודש  באותובאותובאותובאותו שימותשימותשימותשימות ידאג ידאג ידאג ידאג  לא לא לא לא  שוב שוב שוב שוב 

אד).טבעית טבעית טבעית טבעית  את (בידי שקידש מיו  ולכ

הוא  החודש סו ועד  מלסטי מלסטי מלסטי מלסטי הלבנה  מוגמוגמוגמוג

 ורוצי ורוצי ורוצי ורוצי עליועליועליועליו הקמיהקמיהקמיהקמי ואויביואויביואויביואויבי  ומשונאי ומשונאי ומשונאי ומשונאי

קרביי,להורגולהורגולהורגולהורגו.... למבצעי יוצא  הוא  א  וכ

הלבנה. ברכת בזכות ממיתה  ינצל  הוא 

מפניד ד ד ד .... הפשט : פי על  זו, למצוה  והטע

ה' מעשה את הלבנה  בתנועת שרואי

 שאי ,הכוכבי מבכל יותר וגבורתו   יתבר

תנועת  כמו כל ,  לעי כ כל  נראית תנועת

ומקפת  מתנועעת שהיא  רואי שהכל הלבנה ,

חודש, בכל הרקיע כקבלת כקבלת כקבלת כקבלת כל  לנולנולנולנו והיא והיא והיא והיא 

מעשיומעשיומעשיומעשיו,,,, גודלגודלגודלגודל בה בה בה בה  שרואישרואישרואישרואי חודשחודשחודשחודש בכלבכלבכלבכל השכינההשכינההשכינההשכינה

צרי  לכ לשכינה . שרומזת סוד בה יש וג

כנגדה. עיניו  ויתלה מעומד , הלבנה על   לבר

ידוע ה ה ה ה .... החסידות: פי על נוס וטע

ה' עבודת בשערי  הנכנס  לכל ומבואר

ותמיד ושוב' מ'רצוא  מורכבת העבודה שכל 

ירידה , תבוא עליה  היא היא היא היא אחרי שהירידה שהירידה שהירידה שהירידה 

הבאה הבאה הבאה הבאה .... למדרגהלמדרגהלמדרגהלמדרגה עליהעליהעליהעליה  סול סול סול סול  בעצ בעצ בעצ בעצ

 ובזמ ובזמ ובזמ נמצא נמצא נמצא נמצא ובזמ הוא הוא הוא הוא  בירידהבירידהבירידהבירידה נמצא נמצא נמצא נמצא  שאדשאדשאדשאד

לעצבות לעצבות לעצבות לעצבות  יפוליפוליפוליפול שמא שמא שמא שמא  גדולהגדולהגדולהגדולה בסכנה בסכנה בסכנה בסכנה 

קדושתוקדושתוקדושתוקדושתו.... על על על על  לשמור לשמור לשמור לשמור  ויפסיק ויפסיק ויפסיק ויפסיק  וכדיוליאושוליאושוליאושוליאוש

למצוא העת באותה עליו  חובה  מכ להינצל

הנקודות  ידי  ועל  טובות. נקודות בעצמו

וזה מחודשת. לעליה זוכה הוא האלו טובות

שהיא פע שבכל  הלבנה, ברכת של  הסוד 

קטנה 'נקודה' מחפשי אז דוקא  'נעלמת'

החודש. את ולקדש עליה להכריז כדי  שלה

הללו ו ו ו ו .... השבועות לכל , ומפורס כידוע

 שבה והעבודה  "השובבי ימי  נקראי

.העיני את לתק היא 

 וצרי וצרי וצרי בחינות:וצרי ג '  לתק הללו בימי יהודי כל 

אסורות אסורות אסורות אסורות א א א א .... בראיותבראיותבראיותבראיות שפגשפגשפגשפג בסרטי מה מה מה מה  

צניעות. ובחוסר  ופרסומות,

רעות רעות רעות רעות ב ב ב ב ....  בעיני בעיני בעיני בעיני שפגשפגשפגשפג עלמה מה מה מה  שהביט 

חיפשעצמועצמועצמועצמו,,,, ולא  רעות, בעצמו בעצמו בעצמו בעצמו בעיני

גופא גופא גופא גופא  שזה שזה שזה שזה  טובותטובותטובותטובות',',',', ההתחזקות )''''נקודותנקודותנקודותנקודות (חוסר

לתהו.אותו אותו אותו אותו הפיל

רעות רעות רעות רעות ג ג ג ג .... בעיניבעיניבעיניבעיני שפגשפגשפגשפג על מהמהמהמה שהביט   הזולת הזולת הזולת הזולת

חיפש ולא רעות, נקודות בזולת בזולת בזולת בזולת בעיני'

לכ גר גופא שזה יהדות', 'נקודות טובות',

ומתורתו .שהזולת שהזולת שהזולת שהזולת  מה' רחוק להיות המשי

מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן רחל בוסקילה ז"ל

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



  
      



ב ב ב ב """"ה ה ה ה  לבורא לבורא לבורא לבורא  והתקרבותוהתקרבותוהתקרבותוהתקרבות רוחני רוחני רוחני רוחני  תענוג תענוג תענוג תענוג 

שמושמושמושמו....  יתבר יתבר יתבר יתבר בקדושתובקדושתובקדושתובקדושתו להתקדשלהתקדשלהתקדשלהתקדש

הלבנה ,ג ג ג ג .... שמקדש שמי :האחרוני כתבו 

חודש, אותו  סו עד  שקידשה יו מאותו

לא לא לא לא  מיתהמיתהמיתהמיתה חודש חודש חודש חודש  באותובאותובאותובאותו שימותשימותשימותשימות ידאג ידאג ידאג ידאג  לא לא לא לא  שוב שוב שוב שוב 

אד).טבעית טבעית טבעית טבעית  את (בידי שקידש מיו  ולכ

הוא  החודש סו ועד  מלסטי מלסטי מלסטי מלסטי הלבנה  מוגמוגמוגמוג

 ורוצי ורוצי ורוצי ורוצי עליועליועליועליו הקמיהקמיהקמיהקמי ואויביואויביואויביואויבי  ומשונאי ומשונאי ומשונאי ומשונאי

קרביי,להורגולהורגולהורגולהורגו.... למבצעי יוצא  הוא  א  וכ

הלבנה. ברכת בזכות ממיתה  ינצל  הוא 

מפניד ד ד ד .... הפשט : פי על  זו, למצוה  והטע

ה' מעשה את הלבנה  בתנועת שרואי

 שאי ,הכוכבי מבכל יותר וגבורתו   יתבר

תנועת  כמו כל ,  לעי כ כל  נראית תנועת

ומקפת  מתנועעת שהיא  רואי שהכל הלבנה ,

חודש, בכל הרקיע כקבלת כקבלת כקבלת כקבלת כל  לנולנולנולנו והיא והיא והיא והיא 

מעשיומעשיומעשיומעשיו,,,, גודלגודלגודלגודל בה בה בה בה  שרואישרואישרואישרואי חודשחודשחודשחודש בכלבכלבכלבכל השכינההשכינההשכינההשכינה

צרי  לכ לשכינה . שרומזת סוד בה יש וג

כנגדה. עיניו  ויתלה מעומד , הלבנה על   לבר

ידוע ה ה ה ה .... החסידות: פי על נוס וטע

ה' עבודת בשערי  הנכנס  לכל ומבואר

ותמיד ושוב' מ'רצוא  מורכבת העבודה שכל 

ירידה , תבוא עליה  היא היא היא היא אחרי שהירידה שהירידה שהירידה שהירידה 

הבאה הבאה הבאה הבאה .... למדרגהלמדרגהלמדרגהלמדרגה עליהעליהעליהעליה  סול סול סול סול  בעצ בעצ בעצ בעצ

 ובזמ ובזמ ובזמ נמצא נמצא נמצא נמצא ובזמ הוא הוא הוא הוא  בירידהבירידהבירידהבירידה נמצא נמצא נמצא נמצא  שאדשאדשאדשאד

לעצבות לעצבות לעצבות לעצבות  יפוליפוליפוליפול שמא שמא שמא שמא  גדולהגדולהגדולהגדולה בסכנה בסכנה בסכנה בסכנה 

קדושתוקדושתוקדושתוקדושתו.... על על על על  לשמור לשמור לשמור לשמור  ויפסיק ויפסיק ויפסיק ויפסיק  וכדיוליאושוליאושוליאושוליאוש

למצוא העת באותה עליו  חובה  מכ להינצל

הנקודות  ידי  ועל  טובות. נקודות בעצמו

וזה מחודשת. לעליה זוכה הוא האלו טובות

שהיא פע שבכל  הלבנה, ברכת של  הסוד 

קטנה 'נקודה' מחפשי אז דוקא  'נעלמת'

החודש. את ולקדש עליה להכריז כדי  שלה

הללו ו ו ו ו .... השבועות לכל , ומפורס כידוע

 שבה והעבודה  "השובבי ימי  נקראי

.העיני את לתק היא 

 וצרי וצרי וצרי בחינות:וצרי ג '  לתק הללו בימי יהודי כל 

אסורות אסורות אסורות אסורות א א א א .... בראיותבראיותבראיותבראיות שפגשפגשפגשפג בסרטי מה מה מה מה  

צניעות. ובחוסר  ופרסומות,

רעות רעות רעות רעות ב ב ב ב ....  בעיני בעיני בעיני בעיני שפגשפגשפגשפג עלמה מה מה מה  שהביט 

חיפשעצמועצמועצמועצמו,,,, ולא  רעות, בעצמו בעצמו בעצמו בעצמו בעיני

גופא גופא גופא גופא  שזה שזה שזה שזה  טובותטובותטובותטובות',',',', ההתחזקות )''''נקודותנקודותנקודותנקודות (חוסר

לתהו.אותו אותו אותו אותו הפיל

רעות רעות רעות רעות ג ג ג ג .... בעיניבעיניבעיניבעיני שפגשפגשפגשפג על מהמהמהמה שהביט   הזולת הזולת הזולת הזולת

חיפש ולא רעות, נקודות בזולת בזולת בזולת בזולת בעיני'

לכ גר גופא שזה יהדות', 'נקודות טובות',

ומתורתו .שהזולת שהזולת שהזולת שהזולת  מה' רחוק להיות המשי

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



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





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

- פייבוקס וביט במס' 054-26-380-26

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

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

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

השם  בדרכי  להדמות  מצוה  החינוך  בספר  כתב 
מתנהג  ה'  איך  לראות  והישרים,  הטובים  יתברך 
עם  החצופים,  עם  הרשעים,  עם  הצדיקים,  עם 

הענוים, עם כולם, לדעת להתנהג כמו ה' בדיוק.

זה באנו לעולם, ומה שאנחנו עובדים  רק בשביל 
הולכים  חנות,  איזה  פותחים  הפרנסה,  לצורך 
אבל  אגב,  כדרך  רק  הכל  וכו',  בכולל  ללמוד 
התכלית והמטרה שבשבילה ירדנו לעולם היא אך 
ורק להדמות לה', וככל שנזכה להיות יותר דומים 

לו יתברך כך נצליח טוב יותר בשליחות שלנו.

הדבר  ה',  של  במדותיו  נוהגים  ההורים  כאשר 
משתרש גם בלבותיהם של ילדיהם ונכדיהם היקרים.

פרשת בא
ו' שבט התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:3317:2417:56 באר שבע
16:3217:2217:53תל אביב

16:2917:2017:51חיפה
16:3917:3018:03אילת

16:3617:2617:59ירושלים
16:16ירושלים 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

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


