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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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בשלח בשלח בשלח בשלח  פרשת פרשת פרשת פרשת 

...'...'...'...'מאמימאמימאמימאמי ''''אניאניאניאני שירת שירת שירת שירת 

הצעקות,ההההררררחחחחבבבבהההה הד כעת. ריקה היתה
הסדוקות והלחישות הבכיות
התגלגלו הרצפה על באויר. עמד עדיי
לפני עד כא שהתחוללה לזוועה סימני
שמוטה, נעל ,פזורי ניירות שניות. כמה
באנדרולומוסיא, שנשכחה קטנה חבילה
כעת, ריקה הרחבה היתה כ פי על וא

.מעול היתה שלא כפי ריקה

לרחבהככככממממהההה מסביב ,ש עמדו פולני
שיבס בקבוקי ביד המגודרת,
בהנאה... ומביטי עומדי וה משובח,

עומדתררררככככבבבבתתתת ביהודי מלאה נוספת
לעזוב עומדת .הרצי את לעזוב
!העול את לעזוב עומדת ורשא. את

שמחו... שה כמה אוי, שמחו. וה

היהודיההההדדדדללללתתתתוווותתתת על סגרו הכבדות
כבר דיברו אמנ ה .בקרו
הוא כי ושיערו הזה הרגע על קוד
מאוד. מבוהלי היו ה עתה א יבוא.
עמדו והיתר רב, בדוחק ישבו חלק

לשער. שאי בצפיפות

כלבבבבאאאאחחחחדדדד ע יחד ברכבת, הקרונות
דוד עזריאל ר' היה היהודי
עזריאל ר' היה חשוב יהודי הי"ד. פסטג

לבית ומשורר חסיד ספר. יודע דוד.
את בבעתה הניעה הרכבת .מודז'י
הפסי גבי על עודדקה התנועעה גלגליה,
אל שועטת מהירותה. את והגבירה
לא ידעו והיהודי .הכבשני אל ,אושוי
הול שהוא ששמח מי היה .נוסעי ה
שהתפלל. מי היה שלו. באבא לפגוש
להניח למקו לחברו שדאג מי ג נמצא
שהפחד כאלה ג נמצאו ודאי הרגל. את

נוראי. מתח לה גר נודע הלא מפני

העשהלחוווודדדדאאאאיייי בלוחות כפיס כל מילא 
משהו עוד שהיה אלא .הקרו של
לא אחד שא עצו יהודי משהו הוד. נורא

הוא הזה המשהו אותו, להבי ההההננננייייגגגגוווויכול
באשר יהודי כל יהודי, של נשמתו ששרה
הזה הע של החיי תמצית הוא הוא.

חייו. לאאאאאממממווווננננההההואושר אחד א לו. קוראי
ימ"ש הגרמני לא ודאי זאת. להבי יכול
הגסי הפולני לא ג .בחו ששמרו

הרחבה. סביב ולעגו התגודדו שעדיי

ידעווווככככממממוווו דוד עזריאל ר' ג היהודי כל
גדול יהודי היה והוא נוסע. הוא לא
שהגלגלי הללו ברגעי משורר. וג
ברגעי ורעשה, שעטה והרכבת שקשקו
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ברגעי ורעשה, שעטה והרכבת שקשקו

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.



  
    



עבר השני שכאלה. בריחה נסיונות למנוע
אחד יו וניצל. השואה מוראות כל את
שאול' ה'אמרי האדמו"ר, אל הגיע הוא
ע ד אותו בידו נשאר אולי .'ממודזי
הוא בפיו. הניגו את שר רק אולי ,התוי
הבקשה, ועל שלו החסיד על לרבי סיפר

.'מאמי 'אני של המיוחד הניגו על

נסעההההוווואאאא אי ברכבתההההננננייייגגגגווווסיפר
המחנות. בכל התגלגל אי המוות,
אי מוות. עד מוכה ומעונה, מורעב
אי אפילות. ביצות פני על בגאוה הדהד

לו ומצא היערות תוככי אל חייו על נמלט
עלה אי .פרטיזני בבונקר א מקו
רעועות. באניות פע ועוד פע ארצה

הסי ולא דמעותיו את מחה אתולא ר
הנדהמת אש מול אפילו טבע, ולא חיוכו
מקודשת. צוואה כמקיי .הבריטי של

שאול'צצצצווווררררתתתתוווו ה'אמרי של הקדושה
אש, כלפיד בערה 'ממודזי
אמר: והוא מעיניו... זלגו חמות ודמעות
לו ישירו ישראל ע המשיח, 'כשיבוא

הזו'... ובמנגינה הללו המילי 1את

ככככדדדדאאאאיייי ההההייייהההה זזזזהההה

במשפטממממעעעעדדדדוווותתתתוווו קליינמא זלמ של
.2אייכמא

שליבבבבאאאאחחחחדדדד הדרגש על שכבתי הימי
וראיתי באושוי הילדי בצרי
צינור ע הול הצרי מפקד סג את
קפצתי מישהו. להלקות עבה גומי
מי את לראות ורציתי שלי מהדרגש
,מלקי היו דבר כל על להלקות. הולכי
העבירה. גודל לפי היה המלקות ומספר
הגומי. צינור לשימוש הוכנס יו באותו
שנשבר במקל משתמשי היו כלל בדר
ולכ ההלקאה, באמצע רבות פעמי
ורציתי גומי, בצינור להשתמש החלו
מ קפצתי פועל, הוא כיצד לראות

אולי פועל, זה כיצד לראות שלי הדרגש
זה. גומי ע להיפגש פע אצטר

ססססגגגג,הדרגשי לאחד ניגש הצרי מפקד
לו. וחיכה ידע כבר ,ש שהיה והילד
,והתכופ ירד והוא 'תרד', לו אמר הסג
נערי קבוצת אנחנו להלקותו. והתחילו
אחד כל וספרנו הסתכלנו מסביב, שעמדנו
ולא בכה לא הילד המלקות. את לעצמו
התפלאנו, מאוד נאנח. לא אפילו צעק,
עברו .ממשי והוא זה... מה ידענו לא
מלקי היו כלל בדר המלקות. 25 כבר
.שלשי עברו כבר והנה מלקות, 25
את הפ ,הארבעי את המכה כשעבר
הרגלי על אותו להלקות והתחיל הנער

בנועם תפט)שיח1. עמוד שליט"א.(ויקרא אדרי אליאב הרב לגאון

הובא מצוק2. אזכרה 58).בספר (עמוד

  
    



אנו אי בלבו. משהו התעורר הללו
אנו יודעי אבל חשב. מה לנחש רשאי
ותפילת תקות את לקח הוא עשה. מה
לא. מנגינה. לה והלחי היהודי כל של

.הלחי הוא נפשוננננששששממממתתתתוווולא הטהורה.
שרה. והיא לעצור יכלה לא הבוערת
היהודי כל בלב שפיעמו הללו המילי

אאאאננננייייהיו: ............ממממאאאאממממיייי אאאאנננניייי ............ממממאאאאממממיייי ''''אאאאנננניייי
.'....'....'....'...שרממממאאאאממממיייי הוא הדעת ובישוב לאט

מי של כזו המנגינה, שהואששששייייוווודדדדעעעעאת
.שבשמי אבא שלו. לאבא הול

שלוווויייישששש מרחק ל'יודע'. 'יודע' בי להבחי
מאמיני .ביניה יש ואר שמי
בדרכו 'מאמי 'אני ששר מי כי אנו

הזו הדר כברת שאת ,לאושוי אר)

(עבר...שמי כבר

ההההתתתתפפפפללללללללההההההההממממננננגגגגייייננננהההה בבבבללללחחחחשששש.... ההההתתתתפפפפללללללללהההה
זזזזככככיייי צצצצלללליייילללליייי אאאאללללוווו בבבבאאאאממממווווננננהההה....
פפפפיייי עעעעלללל ששששאאאא וווובבבבגגגגאאאאווווהההה בבבבאאאאממממווווננננהההה אאאאממממווווננננהההה!!!! ששששלללל
ההההוווואאאא ההההננננצצצצחחחח ההההרררריייי ככככעעעעתתתת,,,, ללללממממוווותתתת ההההווווללללככככיייי ששששהההה
ווווזזזזהההה ככככעעעעתתתת.... ההההששששרררריייי אאאאללללהההה ששששאאאאננננחחחחננננוווו ....ששששללללהההה
אאאאללללהההה הההה ששששאאאאננננחחחחננננוווו ששששללללננננוווו.... ההההננננצצצצחחחחוווו עעעעצצצצממממוווו
ללללננננוווו ווווננננתתתת בבבבררררייייתתתתוווו אאאאתתתת אאאאתתתת ככככררררתתתת ששששההההקקקקבבבב""""הההה

............אאאאוווותתתת ללללגגגגאאאאוווולללל ההההבבבבטטטטחחחחתתתתוווו

הצפועעעעממממדדדד בקרו דוד עזריאל ר'
היו ודאי הזה. השיר את ושר
כלפיד. בוערות ופניו עצומות עיניו אז
אותה שר אחת, פע המנגינה את שר
אליו הצטר כבר בשלישית ...פעמיי

ועוד עוד הצטרפו כ שלצידו. היהודי
החמ בפע .השירהיהודי קול בקע ישית

כולו. מהקרו

בבבבקקקקררררוווו.המומי יהודי כמה היו הבא
שה וחשבו ניגו שמעו ה
הע קירות דר שמעו ה .חולמי
מה הבינו ולא טהורות מילי המלוכלכי
הצטרפו הבאה בפע אבל .שומעי ה
בכל הכח. בכל כ ואחר בלחש ה א
והניגו רגעי הרבה עברו לא הנשמה.

...קרו ולעוד לקרו מקרו עבר

שירהממממקקקקררררווווננננוווותתתת השירה, פרצה הרכבת
מייחלת, מאמינה, הוד, נוראה
אבא אל על, אל לעלות והחלה לוהטת,

...שבשמי

דודוווואאאאזזזז,,,, עזריאל ר' ביקש מסופר, כ
בדל נמצא ש מאי .ועפרו ד
נייר פיסת דלה אחר מישהו עופרת.
את דוד עזריאל ר' רש לו. והגיש

וביקש: הזדק .הד על התוי

את''''ממממיייי יעביר אנא לשרוד, ויצליח שיוכל
ממודז'י האדמו"ר לרבי, הללו התוי
לו מבטיח ואני לאמריקה, הגיע אשר

שלי'... הבא מהעול חצי

עמששששנננניייי לקחו ה לאתגר. נענו בחורי
לחלו מבעד וקפצו התוי את
מירי במקו נהרג מה אחד הרכבת.
הרכבת, גג על שעמדו גרמני צלפי

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



  
    



עבר השני שכאלה. בריחה נסיונות למנוע
אחד יו וניצל. השואה מוראות כל את
שאול' ה'אמרי האדמו"ר, אל הגיע הוא
ע ד אותו בידו נשאר אולי .'ממודזי
הוא בפיו. הניגו את שר רק אולי ,התוי
הבקשה, ועל שלו החסיד על לרבי סיפר

.'מאמי 'אני של המיוחד הניגו על

נסעההההוווואאאא אי ברכבתההההננננייייגגגגווווסיפר
המחנות. בכל התגלגל אי המוות,
אי מוות. עד מוכה ומעונה, מורעב
אי אפילות. ביצות פני על בגאוה הדהד

לו ומצא היערות תוככי אל חייו על נמלט
עלה אי .פרטיזני בבונקר א מקו
רעועות. באניות פע ועוד פע ארצה

הסי ולא דמעותיו את מחה אתולא ר
הנדהמת אש מול אפילו טבע, ולא חיוכו
מקודשת. צוואה כמקיי .הבריטי של

שאול'צצצצווווררררתתתתוווו ה'אמרי של הקדושה
אש, כלפיד בערה 'ממודזי
אמר: והוא מעיניו... זלגו חמות ודמעות
לו ישירו ישראל ע המשיח, 'כשיבוא

הזו'... ובמנגינה הללו המילי 1את

ככככדדדדאאאאיייי ההההייייהההה זזזזהההה

במשפטממממעעעעדדדדוווותתתתוווו קליינמא זלמ של
.2אייכמא

שליבבבבאאאאחחחחדדדד הדרגש על שכבתי הימי
וראיתי באושוי הילדי בצרי
צינור ע הול הצרי מפקד סג את
קפצתי מישהו. להלקות עבה גומי
מי את לראות ורציתי שלי מהדרגש
,מלקי היו דבר כל על להלקות. הולכי
העבירה. גודל לפי היה המלקות ומספר
הגומי. צינור לשימוש הוכנס יו באותו
שנשבר במקל משתמשי היו כלל בדר
ולכ ההלקאה, באמצע רבות פעמי
ורציתי גומי, בצינור להשתמש החלו
מ קפצתי פועל, הוא כיצד לראות

אולי פועל, זה כיצד לראות שלי הדרגש
זה. גומי ע להיפגש פע אצטר

ססססגגגג,הדרגשי לאחד ניגש הצרי מפקד
לו. וחיכה ידע כבר ,ש שהיה והילד
,והתכופ ירד והוא 'תרד', לו אמר הסג
נערי קבוצת אנחנו להלקותו. והתחילו
אחד כל וספרנו הסתכלנו מסביב, שעמדנו
ולא בכה לא הילד המלקות. את לעצמו
התפלאנו, מאוד נאנח. לא אפילו צעק,
עברו .ממשי והוא זה... מה ידענו לא
מלקי היו כלל בדר המלקות. 25 כבר
.שלשי עברו כבר והנה מלקות, 25
את הפ ,הארבעי את המכה כשעבר
הרגלי על אותו להלקות והתחיל הנער

בנועם תפט)שיח1. עמוד שליט"א.(ויקרא אדרי אליאב הרב לגאון

הובא מצוק2. אזכרה 58).בספר (עמוד

  
    



אנו אי בלבו. משהו התעורר הללו
אנו יודעי אבל חשב. מה לנחש רשאי
ותפילת תקות את לקח הוא עשה. מה
לא. מנגינה. לה והלחי היהודי כל של

.הלחי הוא נפשוננננששששממממתתתתוווולא הטהורה.
שרה. והיא לעצור יכלה לא הבוערת
היהודי כל בלב שפיעמו הללו המילי

אאאאננננייייהיו: ............ממממאאאאממממיייי אאאאנננניייי ............ממממאאאאממממיייי ''''אאאאנננניייי
.'....'....'....'...שרממממאאאאממממיייי הוא הדעת ובישוב לאט

מי של כזו המנגינה, שהואששששייייוווודדדדעעעעאת
.שבשמי אבא שלו. לאבא הול

שלוווויייישששש מרחק ל'יודע'. 'יודע' בי להבחי
מאמיני .ביניה יש ואר שמי
בדרכו 'מאמי 'אני ששר מי כי אנו

הזו הדר כברת שאת ,לאושוי אר)

(עבר...שמי כבר

ההההתתתתפפפפללללללללההההההההממממננננגגגגייייננננהההה בבבבללללחחחחשששש.... ההההתתתתפפפפללללללללהההה
זזזזככככיייי צצצצלללליייילללליייי אאאאללללוווו בבבבאאאאממממווווננננהההה....
פפפפיייי עעעעלללל ששששאאאא וווובבבבגגגגאאאאווווהההה בבבבאאאאממממווווננננהההה אאאאממממווווננננהההה!!!! ששששלללל
ההההוווואאאא ההההננננצצצצחחחח ההההרררריייי ככככעעעעתתתת,,,, ללללממממוווותתתת ההההווווללללככככיייי ששששהההה
ווווזזזזהההה ככככעעעעתתתת.... ההההששששרררריייי אאאאללללהההה ששששאאאאננננחחחחננננוווו ....ששששללללהההה
אאאאללללהההה הההה ששששאאאאננננחחחחננננוווו ששששללללננננוווו.... ההההננננצצצצחחחחוווו עעעעצצצצממממוווו
ללללננננוווו ווווננננתתתת בבבבררררייייתתתתוווו אאאאתתתת אאאאתתתת ככככררררתתתת ששששההההקקקקבבבב""""הההה

............אאאאוווותתתת ללללגגגגאאאאוווולללל ההההבבבבטטטטחחחחתתתתוווו

הצפועעעעממממדדדד בקרו דוד עזריאל ר'
היו ודאי הזה. השיר את ושר
כלפיד. בוערות ופניו עצומות עיניו אז
אותה שר אחת, פע המנגינה את שר
אליו הצטר כבר בשלישית ...פעמיי

ועוד עוד הצטרפו כ שלצידו. היהודי
החמ בפע .השירהיהודי קול בקע ישית

כולו. מהקרו

בבבבקקקקררררוווו.המומי יהודי כמה היו הבא
שה וחשבו ניגו שמעו ה
הע קירות דר שמעו ה .חולמי
מה הבינו ולא טהורות מילי המלוכלכי
הצטרפו הבאה בפע אבל .שומעי ה
בכל הכח. בכל כ ואחר בלחש ה א
והניגו רגעי הרבה עברו לא הנשמה.

...קרו ולעוד לקרו מקרו עבר

שירהממממקקקקררררווווננננוווותתתת השירה, פרצה הרכבת
מייחלת, מאמינה, הוד, נוראה
אבא אל על, אל לעלות והחלה לוהטת,

...שבשמי

דודוווואאאאזזזז,,,, עזריאל ר' ביקש מסופר, כ
בדל נמצא ש מאי .ועפרו ד
נייר פיסת דלה אחר מישהו עופרת.
את דוד עזריאל ר' רש לו. והגיש

וביקש: הזדק .הד על התוי

את''''ממממיייי יעביר אנא לשרוד, ויצליח שיוכל
ממודז'י האדמו"ר לרבי, הללו התוי
לו מבטיח ואני לאמריקה, הגיע אשר

שלי'... הבא מהעול חצי

עמששששנננניייי לקחו ה לאתגר. נענו בחורי
לחלו מבעד וקפצו התוי את
מירי במקו נהרג מה אחד הרכבת.
הרכבת, גג על שעמדו גרמני צלפי

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.



  
      



ערלה,ווווההההששששאאאאללללהההה הלכות המתבקשת:
נהוגות ומעשרות ותרומות
המשנה היתה כ וא המאכל, אילנות בכל
לאילנות', השנה 'ראש לומר: צריכה

השנה 'ראש ואמרה נקטה היא ומדוע
יחיד? בלשו 'לאיל

ימיווווללללפפפפנננניייי אל חזרה נחזור שנשיב,
בראשית...

זזזזווווגגגגוווותתתת ששששללללששששהההה  ההההבבבבררררייייאאאאהההה ייייממממיייי

עולמו.בבבבששששששששהההה את הקב"ה ברא ימי
לשלשה מתחלקי האלו והששה
אחד. זוג  והרביעי הראשו היו זוגות.
והיו שני. זוג  והחמישי השני היו

השלישי. הזוג ה  והששי השלישי

כ:ווווההההבבבבייייאאאאוווורררר הוא 4שבזה

בבבבייייווווביו רק א האור נברא הראשו
המאורות נבראו (השמשהרביעי

ידיהרח)והי שעל האור, נושאי 
.וגדילת האר חיי על האור משפיע

בבבבייייוווומי בי הקב"ה הבדיל השני
שברקיע עליוני מי בי ,למי
נוצרו ובכ ,שבי התחתוני למי
ברא החמישי וביו והאויר, המי מרחבי
הי שוכני ,והדגי העופות את הקב"ה

והרקיע.

היבשה,בבבבייייוווו את הקב"ה ברא השלישי
ופרחי מאכל עצי הוציאה והאר
המתגורר האד את ברא הששי וביו וכו',
האדמה, לעצי רב דמיו לו ויש ביבשה,

הדה" ע האד "י שנאמר: (דבריכמו 
יט). הזוגכ, ה והעצי האד ולכ

השלישי.

חשוב:ווווללללפפפפנננניייי פרט נוסי ,שנמשי

האדמה,בבבבייייוווו צמחי כל נבראו השלישי
ללללננננבבבבווווטטטט,,,, ההההצצצצללללייייחחחחוווו ללללאאאא הההה בבבבפפפפוווועעעעלללל אאאא
האדמה. לפני מתחת מכוסי נותרו וה

אדווווררררקקקק עמד כאשר הששי, ביו
הגש על והתפלל הראשו
מעמקי ולעלות לצו החלו שירד,
ופרחי דשאי מאכל, אילני האדמה

...5מלבבי

הסתיים,חשון... בשבט ט"ו טבת... כסליו...

לחסיד קרא מסקוירא יצחק ורבי

לפעול יכולתי לא עתה שעד לך, 'דע לו: ואמר

שגם בשבט, בט"ו עתה ורק טובה, שנה עבורך

את לך להיטיב הצלחתי השנה, ראש הוא

לשלום... לנסוע יכול אתה כן, ואם החתימה.

לגאון תקה, עמוד - ב מועדים צדיקים, של (אוצרותיהם

פרלוב). אהרן הרב

כך זיע"א4. הירש שמשון רבי הגה"ק כתב

כ). א, (בראשית

כך רש"י5. ה).כתב ב, (בראשית

  
     



ילד  בכה לא נאנח, לא הילד הראש. ועל
בכה. ולא 14 ב

החמישיההההחחחחיייייייילללל את וגמר מאוד התרגז
סימ זוכר אני הרמנוהו. ועזבו.
ממכה המצח על לו שהיה גדול אדו
למה אותו שאלנו הגומי. בצינור אחת

הבאתי כדאי, היה 'זה ענה: אז הלקוהו.
ושו תפילה'. סידורי כמה שלי לחברי
הדרגש על עלה ק יותר. הוסי לא דבר

והתיישב...

לאילניעעעעלללל מאכל אילני בי ההבדל
בשאלה... ונפתח בשיחתנו... סרק

הההה ששששנננניייי רררראאאאששששיייי אאאאררררבבבבעעעעהההה

במשנהממממססססככככתתתת נפתחת השנה (פ"אראש

ה.מ"א): שני ראשי 'ארבעה
בבבבננננייייסססס למלכיבבבבאאאאחחחחדדדד השנה ראש 

.בבבבאאאאללללווווללללולרגלי השנהבבבבאאאאחחחחדדדד ראש 
בהמה... בבבבתתתתששששרררריייילמעשר ראשבבבבאאאאחחחחדדדד 

וליובלות, ולשמיטי לשני השנה
ולירקות... לנטיעה

לאיל,בבבבששששבבבבטטטטבבבבאאאאחחחחדדדד השנה ראש 
הלל בית שמאי. בית כדברי

 עעעעששששרררראומרי בו'.בבבבחחחחממממששששהההה

ש):ווווננננבבבבאאאארררר שוטנשטי בפירוש שביארו (כפי

ייייששששננננהתלויי בתורה דיני כמה
לגביה ואשר 'שנה', של בעני
תחילת הוא בשנה יו איזה לקבוע נחו

סופה. הוא יו ואיזה השנה,

תמידתתתתחחחחייייללללתתתת לא אחד די לגבי שנה
דיני לגבי שנה תחילת נחשבת

מסויי יו יש ודי די לכל .אחרי(תארי)

,ואיל שממנו והימי השנה, מתחלת שבו
כשנה נחשבי הבאה, לשנה היו אותו עד
את מונה משנתנו .הדי אותו לעני אחת

כלומ ,'השני בה'ראשי הימי את ר,
השוני הדיני ואת חדשה, שנה מתחילה

.ימי אות נקבעו אליה שבנוגע

שני'וווואאאאננננוווו 'ראשי השלשה על נדלג
הרביעי. השנה' ב'ראש ונתמקד ,הראשוני

ווווככככ' המשנה: בבבבששששבבבבטטטטאומרת ראשבבבבאאאאחחחחדדדד 
בית שמאי. בית כדברי ,לאיל השנה

 אומרי עעעעששששררררהלל בו'.בבבבחחחחממממששששהההה

תרומותדדדדיייינננניייי מדיני דיני וכמה ערלה
'שנה', של בעני תלויי ומעשרות
בתארי הלל ובית שמאי בית ונחלקו
שזה סוברי שמאי בית השנה. התחלת
בט"ו שזה סוברי הלל ובית בשבט, בא'

.כמות והלכה 3בשבט,

פעם יצחק3. רבי הגה"ק אל חסיד בא

ולחג הנוראים לימים מסקוירא

לא לביתו, לחזור כשרצה החג אחר הסוכות,

לביתו... לחזור הרב לו נתן

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



  
      



ערלה,ווווההההששששאאאאללללהההה הלכות המתבקשת:
נהוגות ומעשרות ותרומות
המשנה היתה כ וא המאכל, אילנות בכל
לאילנות', השנה 'ראש לומר: צריכה

השנה 'ראש ואמרה נקטה היא ומדוע
יחיד? בלשו 'לאיל

ימיווווללללפפפפנננניייי אל חזרה נחזור שנשיב,
בראשית...

זזזזווווגגגגוווותתתת ששששללללששששהההה  ההההבבבבררררייייאאאאהההה ייייממממיייי

עולמו.בבבבששששששששהההה את הקב"ה ברא ימי
לשלשה מתחלקי האלו והששה
אחד. זוג  והרביעי הראשו היו זוגות.
והיו שני. זוג  והחמישי השני היו

השלישי. הזוג ה  והששי השלישי

כ:ווווההההבבבבייייאאאאוווורררר הוא 4שבזה

בבבבייייווווביו רק א האור נברא הראשו
המאורות נבראו (השמשהרביעי

ידיהרח)והי שעל האור, נושאי 
.וגדילת האר חיי על האור משפיע

בבבבייייוווומי בי הקב"ה הבדיל השני
שברקיע עליוני מי בי ,למי
נוצרו ובכ ,שבי התחתוני למי
ברא החמישי וביו והאויר, המי מרחבי
הי שוכני ,והדגי העופות את הקב"ה

והרקיע.

היבשה,בבבבייייוווו את הקב"ה ברא השלישי
ופרחי מאכל עצי הוציאה והאר
המתגורר האד את ברא הששי וביו וכו',
האדמה, לעצי רב דמיו לו ויש ביבשה,

הדה" ע האד "י שנאמר: (דבריכמו 
יט). הזוגכ, ה והעצי האד ולכ

השלישי.

חשוב:ווווללללפפפפנננניייי פרט נוסי ,שנמשי

האדמה,בבבבייייוווו צמחי כל נבראו השלישי
ללללננננבבבבווווטטטט,,,, ההההצצצצללללייייחחחחוווו ללללאאאא הההה בבבבפפפפוווועעעעלללל אאאא
האדמה. לפני מתחת מכוסי נותרו וה

אדווווררררקקקק עמד כאשר הששי, ביו
הגש על והתפלל הראשו
מעמקי ולעלות לצו החלו שירד,
ופרחי דשאי מאכל, אילני האדמה

...5מלבבי

הסתיים,חשון... בשבט ט"ו טבת... כסליו...

לחסיד קרא מסקוירא יצחק ורבי

לפעול יכולתי לא עתה שעד לך, 'דע לו: ואמר

שגם בשבט, בט"ו עתה ורק טובה, שנה עבורך

את לך להיטיב הצלחתי השנה, ראש הוא

לשלום... לנסוע יכול אתה כן, ואם החתימה.

לגאון תקה, עמוד - ב מועדים צדיקים, של (אוצרותיהם

פרלוב). אהרן הרב

כך זיע"א4. הירש שמשון רבי הגה"ק כתב

כ). א, (בראשית

כך רש"י5. ה).כתב ב, (בראשית

  
     



ילד  בכה לא נאנח, לא הילד הראש. ועל
בכה. ולא 14 ב

החמישיההההחחחחיייייייילללל את וגמר מאוד התרגז
סימ זוכר אני הרמנוהו. ועזבו.
ממכה המצח על לו שהיה גדול אדו
למה אותו שאלנו הגומי. בצינור אחת

הבאתי כדאי, היה 'זה ענה: אז הלקוהו.
ושו תפילה'. סידורי כמה שלי לחברי
הדרגש על עלה ק יותר. הוסי לא דבר

והתיישב...

לאילניעעעעלללל מאכל אילני בי ההבדל
בשאלה... ונפתח בשיחתנו... סרק

הההה ששששנננניייי רררראאאאששששיייי אאאאררררבבבבעעעעהההה

במשנהממממססססככככתתתת נפתחת השנה (פ"אראש

ה.מ"א): שני ראשי 'ארבעה
בבבבננננייייסססס למלכיבבבבאאאאחחחחדדדד השנה ראש 

.בבבבאאאאללללווווללללולרגלי השנהבבבבאאאאחחחחדדדד ראש 
בהמה... בבבבתתתתששששרררריייילמעשר ראשבבבבאאאאחחחחדדדד 

וליובלות, ולשמיטי לשני השנה
ולירקות... לנטיעה

לאיל,בבבבששששבבבבטטטטבבבבאאאאחחחחדדדד השנה ראש 
הלל בית שמאי. בית כדברי

 עעעעששששרררראומרי בו'.בבבבחחחחממממששששהההה

ש):ווווננננבבבבאאאארררר שוטנשטי בפירוש שביארו (כפי

ייייששששננננהתלויי בתורה דיני כמה
לגביה ואשר 'שנה', של בעני
תחילת הוא בשנה יו איזה לקבוע נחו

סופה. הוא יו ואיזה השנה,

תמידתתתתחחחחייייללללתתתת לא אחד די לגבי שנה
דיני לגבי שנה תחילת נחשבת

מסויי יו יש ודי די לכל .אחרי(תארי)

,ואיל שממנו והימי השנה, מתחלת שבו
כשנה נחשבי הבאה, לשנה היו אותו עד
את מונה משנתנו .הדי אותו לעני אחת

כלומ ,'השני בה'ראשי הימי את ר,
השוני הדיני ואת חדשה, שנה מתחילה

.ימי אות נקבעו אליה שבנוגע

שני'וווואאאאננננוווו 'ראשי השלשה על נדלג
הרביעי. השנה' ב'ראש ונתמקד ,הראשוני

ווווככככ' המשנה: בבבבששששבבבבטטטטאומרת ראשבבבבאאאאחחחחדדדד 
בית שמאי. בית כדברי ,לאיל השנה

 אומרי עעעעששששררררהלל בו'.בבבבחחחחממממששששהההה

תרומותדדדדיייינננניייי מדיני דיני וכמה ערלה
'שנה', של בעני תלויי ומעשרות
בתארי הלל ובית שמאי בית ונחלקו
שזה סוברי שמאי בית השנה. התחלת
בט"ו שזה סוברי הלל ובית בשבט, בא'

.כמות והלכה 3בשבט,

פעם יצחק3. רבי הגה"ק אל חסיד בא

ולחג הנוראים לימים מסקוירא

לא לביתו, לחזור כשרצה החג אחר הסוכות,

לביתו... לחזור הרב לו נתן

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



  
        



במעביוווובבבבחחחחוווושששש עמוק עמוק האפל,
החלולות הנפשות נותרו הכלא,
שבו לרגע שיגיע, לרגע וחיכו והריקות,

ויציצו... יבקעו ה ג

אליובבבבררררייייאאאאתתתת פנה והקב"ה הסתיימה, האד
אתה הג אילנות מכל !אד ואמר:

לאכול, הנקרא7יכול אחד, איל ישנו א
לאכול! ל אסור שממנו הדעת', ע'

ההתמודדותההההצצצצייייוווווווויייי את הה הזה
לא? או לאכול  בעול הראשונה

עלוווואאאא ומתגבר זוכה היה הראשו אד
כניסת עד מהפרי אוכל ולא ,הנסיו

לתיקונו... מגיע העול היה השבת,

,,,,והנחשאאאאוווולללל זכה, לא הראשו אד
אותו, להכיש הצליח הקדמוני

הפרי... מ אכל והאד

ההההדדדדעעעעתתתת עעעע חחחחטטטטאאאא  ההההננננוווורררראאאא ההההחחחחטטטטאאאא ננננזזזזקקקקיייי

דלתותבבבבששששעעעעהההה נפרצו האד שחטא
החלולות הנפשות וכל הכלא...
בשיירה, הסתדרו החוצה, פרצו והריקות,
...הראשו אד של גופו לתו ונכנסו

רקעעעעדדדד הראשו באד היו עתה
ועתה,נשמות ישראל, ע של יה

נשמותיה ג בתוכו נכנסו החטא לאחר
האר"י: רבינו לשו וזה .העול אומות 8של

ההההרררראאאאששששוווו,,,,ווווההההננננהההה אאאאדדדד אאאאתתתת ההההקקקקבבבב""""הההה ככככששששבבבברררראאאא
אאאאללללאאאא ההההייייוווו ללללאאאא בבבבוווו ששששננננככככללללללללוווו ההההננננששששממממוווותתתת ככככלללל
ההההייייוווו ללללאאאא חחחחווווטטטטאאאא ההההייייהההה ללללאאאא וווואאאא ייייששששרררראאאאלללל,,,, ננננששששממממוווותתתת

ששששחחחחטטטטאאאא וווואאאאחחחחרררר ....ללללעעעעוווולללל ייייווווצצצצאאאאיייי ההההאאאאווווממממוווותתתת
ווווזזזזההההוווו:::: ....ההההעעעעוווולללל אאאאווווממממוווותתתת ננננייייצצצצווווצצצצוווותתתת בבבבוווו ננננתתתתעעעעררררבבבבוווו

""""אאאא לא)""""אאאאדדדד לד, ללללבבבבדדדד(יחזקאל ייייששששרררראאאאלללל 
............ההההרררראאאאששששוווו בבבבאאאאדדדד ננננששששממממוווותתתתייייהההה ככככללללוווולללליייי ההההייייוווו

עלווווההההננננזזזזקקקק ג השפיע אלא ,בכ נגמר לא
השלישי, היו ברואי על  הזוג ב
עלו ומתוכ נפתחו האדמה דלתות וג
.והדרדרי והקוצי הסרק, עצי והבקיעו
"ל צמיח ודרר וק" שנאמר: וזה

יח)... ג, (בראשית

הסרק...ווווננננתתתתחחחחיייילללל עצי של בנזק

עעעעצצצצממממיייי ררררייייככככווווזזזז  ססססררררקקקק עעעעצצצציייי

שלאעעעעצצצציייי לעצי כינוי הוא סרק
פירות. 9מוציאיכשמשוי והנה

מתעוררת הפרי, לעצי הסרק עצי בי
ההבדל?' 'מה השאלה: מאליה

שהרי ולא7. פירות, נותנים היו האילנות כל

סרק. אילנות של מציאות היתה

'ליקוטי לב).תורה'8. פרק (תהלים

ומצאנו זיע"א,9. חיים יוסף הרב להגה"ק

'עצי נקראים הם מדוע שביאר

הקדושה לשונו וזה כתובותסרק'. יהוידע, (בן

  
     



במעביוווובבבבחחחחוווושששש עמוק עמוק האפל,
אילנות שרשי נותרו האדמה,

לרגע6הסרק, וחיכו והדרדרי והקוצי
ויציצו... יבקעו ה ג שבו לרגע שיגיע,

ההההפפפפרררריייי עעעעצצצציייי ששששלללל ממממעעעעללללתתתת

ססססווווגגגגייייע כל .ישנ פרי עצי של רבי
מגדל. שהוא והפירות ע כל ומראהו,

הוארררראאאאששששייייתתתתוווו הפרי ע של
יותר שהזרע ככל בזרעו,
יהיה שיצמח האיל כ וז משובח

מוצלח.

שלההההזזזזררררעעעע תהלי ועובר באדמה נשתל
הרקבו מהל ומתו ,רקבו

באדמה. ונקלטי השרשי בוקעי

ומזו,גגגגזזזזעעעע מי שמש, להיווצר, מתחיל
יש לגזע ,אול וגדל. מתחזק והגזע
התכלית? 'זה פנימית: ואחריות רגש
ונפח?' מקו לתפוס ?קיי אני זה בשביל

אתווווההההגגגגזזזזעעעע,,,, מנתב הזכה, הפנימיות בעל
הפירות לפירותיו... כחותיו כל
לשלד עד אותו מוצצי כחו, את יונקי
שוב וחזק, חסו הוא אי שוב עצמותיו,

כבתחילה... מוש מראה לו אי

לאאאאא הוא הרי איכפת. לא לאיל
עצמו. על חושב

נטלעעעעווווממממדדדד תחת כורע ,כפו הוא
שמחה: מלא ולבו פירותיו,
ממני .לאחרי תועלת מביא אני אשרי!

'!עול באי כל עצמ את יח

הפרי!ההההאאאא!!!! עצי של מעלת

ווווננננממממששששיייי...האד  השני הזוג ב ע

ההההרררראאאאששששוווו אאאאדדדד ששששלללל ננננססססייייווווננננוווו

לברואבבבבששששעעעעהההה יתבר ברצונו שעלה
ברא ,האד בני נפשות את

נפשות: סוגי שני

קדושותההההססססווווגגגג נפשות  הראשו
וזכות. יפות וטהורות,

וריקות,ווווההההססססווווגגגג חלולות נפשות  השני
פנימית. מציאות שו בלי נפשות

האד,וווובבבבששששעעעעהההה את הששי, ביו שברא,
מהסוג הנפשות כל את לקח
והטהורות, הקדושות הנפשות ,הראשו

כול)והכניס בתוכו.(את

החלולותוווואאאאתתתת הנפשות, של השני הסוג
באיזה אות וכלא לקח הוא והריקות,
ולצאת... להשתחרר יכולת שו ללא .מקו

הרמב"ן יא)כתב6. א, חטא(בראשית שקודם

סרק. עצי היו לא הדעת עץ

אותם ברא שהקב"ה המקובלים (שהריוביארו

השמש), תחת חדש כל צמחו...אין לא הם אך

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



  
        



במעביוווובבבבחחחחוווושששש עמוק עמוק האפל,
החלולות הנפשות נותרו הכלא,
שבו לרגע שיגיע, לרגע וחיכו והריקות,

ויציצו... יבקעו ה ג

אליובבבבררררייייאאאאתתתת פנה והקב"ה הסתיימה, האד
אתה הג אילנות מכל !אד ואמר:

לאכול, הנקרא7יכול אחד, איל ישנו א
לאכול! ל אסור שממנו הדעת', ע'

ההתמודדותההההצצצצייייוווווווויייי את הה הזה
לא? או לאכול  בעול הראשונה

עלוווואאאא ומתגבר זוכה היה הראשו אד
כניסת עד מהפרי אוכל ולא ,הנסיו

לתיקונו... מגיע העול היה השבת,

,,,,והנחשאאאאוווולללל זכה, לא הראשו אד
אותו, להכיש הצליח הקדמוני

הפרי... מ אכל והאד

ההההדדדדעעעעתתתת עעעע חחחחטטטטאאאא  ההההננננוווורררראאאא ההההחחחחטטטטאאאא ננננזזזזקקקקיייי

דלתותבבבבששששעעעעהההה נפרצו האד שחטא
החלולות הנפשות וכל הכלא...
בשיירה, הסתדרו החוצה, פרצו והריקות,
...הראשו אד של גופו לתו ונכנסו

רקעעעעדדדד הראשו באד היו עתה
ועתה,נשמות ישראל, ע של יה

נשמותיה ג בתוכו נכנסו החטא לאחר
האר"י: רבינו לשו וזה .העול אומות 8של

ההההרררראאאאששששוווו,,,,ווווההההננננהההה אאאאדדדד אאאאתתתת ההההקקקקבבבב""""הההה ככככששששבבבברררראאאא
אאאאללללאאאא ההההייייוווו ללללאאאא בבבבוווו ששששננננככככללללללללוווו ההההננננששששממממוווותתתת ככככלללל
ההההייייוווו ללללאאאא חחחחווווטטטטאאאא ההההייייהההה ללללאאאא וווואאאא ייייששששרררראאאאלללל,,,, ננננששששממממוווותתתת

ששששחחחחטטטטאאאא וווואאאאחחחחרררר ....ללללעעעעוווולללל ייייווווצצצצאאאאיייי ההההאאאאווווממממוווותתתת
ווווזזזזההההוווו:::: ....ההההעעעעוווולללל אאאאווווממממוווותתתת ננננייייצצצצווווצצצצוווותתתת בבבבוווו ננננתתתתעעעעררררבבבבוווו

""""אאאא לא)""""אאאאדדדד לד, ללללבבבבדדדד(יחזקאל ייייששששרררראאאאלללל 
............ההההרררראאאאששששוווו בבבבאאאאדדדד ננננששששממממוווותתתתייייהההה ככככללללוווולללליייי ההההייייוווו

עלווווההההננננזזזזקקקק ג השפיע אלא ,בכ נגמר לא
השלישי, היו ברואי על  הזוג ב
עלו ומתוכ נפתחו האדמה דלתות וג
.והדרדרי והקוצי הסרק, עצי והבקיעו
"ל צמיח ודרר וק" שנאמר: וזה

יח)... ג, (בראשית

הסרק...ווווננננתתתתחחחחיייילללל עצי של בנזק

עעעעצצצצממממיייי ררררייייככככווווזזזז  ססססררררקקקק עעעעצצצציייי

שלאעעעעצצצציייי לעצי כינוי הוא סרק
פירות. 9מוציאיכשמשוי והנה

מתעוררת הפרי, לעצי הסרק עצי בי
ההבדל?' 'מה השאלה: מאליה

שהרי ולא7. פירות, נותנים היו האילנות כל

סרק. אילנות של מציאות היתה

'ליקוטי לב).תורה'8. פרק (תהלים

ומצאנו זיע"א,9. חיים יוסף הרב להגה"ק

'עצי נקראים הם מדוע שביאר

הקדושה לשונו וזה כתובותסרק'. יהוידע, (בן

ז

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



  
     



שלגגגג מציאות היה הדעת ע חטא קוד
ממממבבבבללללבבבבלללל....רוע. ההההייייהההה ללללאאאא ההההררררוווועעעע הטובאאאא

...ונפלאי נוראי בגווני מאוד, האיר
נראה בצד, שעמד הרוע, ודלואילו חר

בגלל זה, בגלל דוקא ,א לעומתו.
יש 'מה לסקרנות... גר הוא פחיתותו

דל?' כזה הוא למה ?ש

ההההננננססססייייוווולהילח היה הראשו אד של
אחרי ללכת הא הסקרנות, נגד
ללכת או והמחיה, המאיר הברור, הטוב,

...המסקר הרוע 10אחרי

הרועאאאא חדש, מצב נוצר החטא אחרי
וצבע, אור ללללההההייייוווותתתתקיבל ננננההההפפפפ ההההררררוווועעעע

ממממההההטטטטוווובבבב.... ייייפפפפהההה להתגלותייייוווותתתתרררר החלו מהרוע
הטוב והטוב? וחשיבות... גדלות ניצוצי

מרחוק... הרחק הרחק נשאר

ממממאאאאוווודדדד............ווווזזזזהההה גגגגדדדדוווולללל ללללבבבבללללבבבבוווולללל גגגגרררר

והתיישבאאאאדדדד ,עד מג גורש הראשו
שני ובתו .בעול שהוא איפה

.אד מבני העול התמלא מועטות

930אאאאדדדד  ארוכות שני חי הראשו
הוא השני אות ובכל שנה.

ותורה. דעת צאצאיו את לימד

היהאאאא החטא בעקבות שנוצר הבלבול
את ששמעו והאנשי יותר... חזק
מה 'על הגיבו: ,הראשו אד של דבריו
לרוע! יש ויופי ח איזה תראה מדבר? אתה

לו!'... יש וחשיבות גדולה איזה תראה

נכשלוככככלללל הקדמוני אד בני אות
מציאויות שתי  'החילו' בנסיו
ומציאות טוב של מציאות ,מול עמדו
שה בגלל לא נכשלו וה רע, של
לה שהתחלפו בגלל אלא ברע, בחרו

...11המושגי

וזה חיים10. רבי הגה"ק של לשונו

זיע"א אמוולאז'ין שער החיים, (נפש

ו): פרק בעל- שהיה ודאי כי אם החטא, 'קודם

יחפוץ, אשר לכל עצמו להטות גמור בחירה

כוונת תכלית זה כי ח"ו, להיפך או להיטיב

חטא. כך אחר הרי כי וגם הבריאה, כלל

שכחותאמנם מחמת בחירתו ענין שהיה לא

הוא כי בתוכו, כלולים היו הרע

מסדרי רק כלול לגמרי ישר אדם היה

כולם היו ענייניו וכל לבד, הקדושה כחות

בלי גמור טוב ומזוככים, קדושים ישרים

וכחות כלל, ההיפך לצד ונטיה עירוב שום

עצמו בפני וענין - לצד עומדים היו הרע

ממנו. חוץ

ח"ווהיה הרע כחות אל ליכנס בחירה בעל

אל ליכנס בחירה בעל הוא שהאדם כמו

לכ האש, אחראתוך הסטרא כשרצה ן

לפתות'... מבחוץ לבוא הנחש הוצרך להחטיאו

כתב זיע"א11. נחמני סעדיה לוי הרב הגה"ק

נד), עמוד קהלת, - הלוי אנשי(ברית וז"ל:

רע "רק שנאמר: וכמו רע! רק עשו המבול, ַַדור

ה).ּכל-הּיֹום" ו, רע(בראשית אין מחזיקים: ועוד ַָ

  
     



תהלי:ההההרררריייי אותו עוברי שניה
באדמה. ונטיעתו הזרע בחירת

.השרשי ויציאת רקבונו

עלששששננננייייהההה .ומזו מי לשמש, נזקקי
טבע פגעי אות עוברי שניה
הפרי ע גזע מדוע כ וא ומאורעותיו.
לא? הסרק ע גזע ואילו פירות, נות

הסרקווווההההתתתתששששוווובבבבהההה ע לגזע פשוטה:
פנימית. ואחריות רגש אי

ונגמרעולמו בהוייתו מתחיל הפנימי
וזהו! במציאותו,

חשיבותאאאאיייי אחר אחד לא
את את 'שאני בעיניו,

?פתאו מה אחר?' למישהו כחי
השתגעתי???'

לעצמו.אאאאתתתת משאיר הוא כחותיו כל
,וחסו חזק גזע :לעי נראית והתוצאה
וקולו זקו שעומד גזע ,ומרשי יפה

...ומרשי חזק

מעביריבבבבעעעעלללליייי לידו, עוברי רעבי חיי
הסדוקות, שפתותיה על לשונ את

בסלידה: עודומסתכלי הנה 'איכס!
אגואיסט'...

הסרק!...ההההאאאא!!!! עצי של חסרונ

בעקבותווווגגגג נגר ,אד  הזוג לב
...ואיו נורא נזק החטא

ללללררררעעעע טטטטוווובבבב בבבביייי תתתתההההייייייייהההה

הנסיוללללפפפפנננניייי עיקר היה הדעת ע חטא
,א לא. או ברע לבחור הא
נסיו חדש! נסיו נוצר החטא אחר

מברסלב נחמ רבי של בלשונו הנקרא
...!החילו נסיו 

ונרחיב:

עתידין): ד"ה מוציאהקיב: הארץ שעתה הטעם

הוא כלל, פירות בהם שאין סרק אילני

עץ עוון ידי על הקליפה תגבורת מחמת

הדעת...

קנה,וידוע של בקו"ף רמוזה הקליפה כי

בזוהר שאמרו ע"א)וכמו רנב דף (פינחס

קנה" חּית "ּגער פסוק: לא).על סח, (תהלים ְֶַַַָ

ק' יוסר הקליפה כשתבטל המשיח ובימות

ואז במקומו, ה"א אות ויהיה קנה, מן

"ראׁשֹון ויתקיים: הנה, יהיה קנה ִבמקום

הּנם" הּנה כז),לצּיֹון מא, שכתבו(ישעיה וכמו ְִִִֵָ

ז"ל. המפרשים

שאיןובזה אלו אילנות למה בס"ד הטעם מובן

סרק. אילני נקראים פירות מוציאים

שיהיה התיקון שם על סרק בשם שנקראו והיינו

מצידם, דקנה קו"ף שליטת שיוסר לעתיד, להם

פירות יוציאו כאן),ואז בגמרא ולכן(כמבואר

בשם ק'שהואסרקנקראים לומרסר רוצה ,

ובזה דקנה, ק' אות העולם מן ויסתלק שיוסר

ומתעלים... נתקנים הם באורך).יהיו שם (ראה

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



  
     



שלגגגג מציאות היה הדעת ע חטא קוד
ממממבבבבללללבבבבלללל....רוע. ההההייייהההה ללללאאאא ההההררררוווועעעע הטובאאאא

...ונפלאי נוראי בגווני מאוד, האיר
נראה בצד, שעמד הרוע, ודלואילו חר

בגלל זה, בגלל דוקא ,א לעומתו.
יש 'מה לסקרנות... גר הוא פחיתותו

דל?' כזה הוא למה ?ש

ההההננננססססייייוווולהילח היה הראשו אד של
אחרי ללכת הא הסקרנות, נגד
ללכת או והמחיה, המאיר הברור, הטוב,

...המסקר הרוע 10אחרי

הרועאאאא חדש, מצב נוצר החטא אחרי
וצבע, אור ללללההההייייוווותתתתקיבל ננננההההפפפפ ההההררררוווועעעע

ממממההההטטטטוווובבבב.... ייייפפפפהההה להתגלותייייוווותתתתרררר החלו מהרוע
הטוב והטוב? וחשיבות... גדלות ניצוצי

מרחוק... הרחק הרחק נשאר

ממממאאאאוווודדדד............ווווזזזזהההה גגגגדדדדוווולללל ללללבבבבללללבבבבוווולללל גגגגרררר

והתיישבאאאאדדדד ,עד מג גורש הראשו
שני ובתו .בעול שהוא איפה

.אד מבני העול התמלא מועטות

930אאאאדדדד  ארוכות שני חי הראשו
הוא השני אות ובכל שנה.

ותורה. דעת צאצאיו את לימד

היהאאאא החטא בעקבות שנוצר הבלבול
את ששמעו והאנשי יותר... חזק
מה 'על הגיבו: ,הראשו אד של דבריו
לרוע! יש ויופי ח איזה תראה מדבר? אתה

לו!'... יש וחשיבות גדולה איזה תראה

נכשלוככככלללל הקדמוני אד בני אות
מציאויות שתי  'החילו' בנסיו
ומציאות טוב של מציאות ,מול עמדו
שה בגלל לא נכשלו וה רע, של
לה שהתחלפו בגלל אלא ברע, בחרו

...11המושגי

וזה חיים10. רבי הגה"ק של לשונו

זיע"א אמוולאז'ין שער החיים, (נפש

ו): פרק בעל- שהיה ודאי כי אם החטא, 'קודם

יחפוץ, אשר לכל עצמו להטות גמור בחירה

כוונת תכלית זה כי ח"ו, להיפך או להיטיב

חטא. כך אחר הרי כי וגם הבריאה, כלל

שכחותאמנם מחמת בחירתו ענין שהיה לא

הוא כי בתוכו, כלולים היו הרע

מסדרי רק כלול לגמרי ישר אדם היה

כולם היו ענייניו וכל לבד, הקדושה כחות

בלי גמור טוב ומזוככים, קדושים ישרים

וכחות כלל, ההיפך לצד ונטיה עירוב שום

עצמו בפני וענין - לצד עומדים היו הרע

ממנו. חוץ

ח"ווהיה הרע כחות אל ליכנס בחירה בעל

אל ליכנס בחירה בעל הוא שהאדם כמו

לכ האש, אחראתוך הסטרא כשרצה ן

לפתות'... מבחוץ לבוא הנחש הוצרך להחטיאו

כתב זיע"א11. נחמני סעדיה לוי הרב הגה"ק

נד), עמוד קהלת, - הלוי אנשי(ברית וז"ל:

רע "רק שנאמר: וכמו רע! רק עשו המבול, ַַדור

ה).ּכל-הּיֹום" ו, רע(בראשית אין מחזיקים: ועוד ַָ

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



  
      



הקדושה,וווואאאאחחחחרררריייי בעבודתו שהצליח
רח תעי ש"וידע למצב והגיע

לקח" ילמד גניור כט,ינה, (ישעיה 
והחלכד), הבא, לשלב התקד הוא

.יתבר רצונו את ללמד

שהואבבבבככככלללל מה והסביר: ביאר הוא הזדמנות
ומה טוב, הנקרא הוא יתבר רצונו
רע! הנקרא הוא יתבר רצונו את שנוגד

ומיוווווההההוווואאאא הקדושה, בעבודתו הצליח
רצונו 'עושי מעגל התרחב ליו

כ ידי ועל ,'רצונויתבר שקיימו ידי (על

(יתבר...!באר הקב"ה את המלי 14הוא

קכ"גבבבבששששננננתתתת אלפי שנה(2123)ב'
אברה נפטר העול לבריאת
לא הקדושה עבודתו ,א אבינו.

פסקה...

ויעקבצצצצאאאאצצצצאאאאייייוווו אבינו, יצחק ,הקדושי
הקדושה בעבודתו המשיכו אבינו
יתבר רצונו בפרסו והנוראה,

...לעול

אאאאבבבבייייננננוווו ייייעעעעקקקקבבבב  ההההקקקקדדדדוווושששש ההההאאאאיייילללל

חלקללללככככלללל היה הקדושי מהאבות אחד
אבינו ויעקב .העול בתיקו גדול
המכריע. לתיקו זכה השלישי שהיה

ועדממממעעעעתתתת הראשו אד של חטאו
הנפשות היו יעקב, של תקופתו

והזכות הטובות הנפשות מעורבבות,
והחלולות... הריקות הנפשות ע

אנשיבבבבככככלללל היו ארוכה תקופה אותה
כמה לה נולדי שהיו רבי
לב אחרת, נפש היתה ב ולכל ,בני

כתב שיג),בספרי14. פיסקא האזינו וז"ל:(פרשת

מדּבר..." ּבארץ לב,"ימצאהּו (דברים ְְְִִֵֶֶָָ

אבינוי) בא שלא עד אבינו... אברהם זה -

מלך הקב"ה היה לא כביכול לעולם אברהם

אלקי "ה' שנאמר: בלבד, השמים על אלא

לקחני" אשר ז),השמים כד, אבל(בראשית

על המליכו לעולם אברהם אבינו משבא

"ואשביעך שנאמר: כענין הארץ, ועל השמים

הארץ" ואלקי השמים אלקי ג).בה' פסוק (שם

זיע"אוביאר שמחהמדווינסק מאיר רבי הגה"ק

י), לב, דברים - חכמה הנה,(משך וז"ל:

הבורא משיגים השמים, בני העליונים האישים

וזה ומלמד, קדםלהםמורה מעצמםמבלי יתברך

ידעו לא הארץ, בני כן לא מעצמו. שמבין נבון כמו

רק דרך, ומיישר מורה להם קדם מבלי מהשם

שתי ונעשו מעצמו השיג הוא אברהם', היה 'אחד

מעיינות כשני פכליותיו רבה א),(בראשית אות רשהסא

לבירה מנהיג שיש העולם על התבונן (שםומעצמו

א), אות לט כאישיםפרשה האמיתי והואהיההנבון

והשגחתהבורא והשגת ידיעת והוריד העליונים,

השפל. הארץ,לעולם על שהמליכו 'ויבוננהו' וזה

בלבד. השמים על מקודם שמלך כדרך

  
     



המושגי,ווווללללייייתתתתרררר שהתחלפו אחרי דיוק:
ומציאות ,העול את כבש הרע

...לחלוטי נעלמה 12הטוב

הסחורה'ווווככככ' וכל ,שני 1948 חלפו
(האד פגומה...(בני סחורה היתה

...ואברה נח :אנשי משני חו

אאאאבבבבייייננננוווו אאאאבבבבררררהההה ההההבבבבייייררררוווורררר תתתתחחחחייייללללתתתת

ירדהבבבבששששננננתתתת העול לבריאת שנה 1948
אבינו אברה של נשמתו

.13לעולאברה זכה שלש בגיל וכבר
בוראו. את והכיר

הקדושהוווואאאאבבבבררררהההה בעבודתו החל אבינו
מעל רהע מסוה את להסיר
עול באי לכל ולהודיע לגלות ,העיני

.האלקי הוא ה' כי

לטוב, ו'הרע' ברע, 'הטוב' החליפו כלל! בזה

ּבנֹות את האלהים בני "וּיראּו שכתוב: ְְְֱִִֵֶַָֹֽכמו

הּנה" טבת ּכי ב).האדם פסוק והקב"ה(שם ִֵָָָָֹֹ

האדם" רעת רּבה "ּכי ה)...אומר: פסוק (שם ִַַָָָָָ

שנטשטשהכפירה כך כדי עד ה', בדעת

בשטחי... והסתפקו עתיד, ראיית כל אצלם

וזה הרמח"ל12. ט):לשון אות פ"ד ח"ד ה', (דרך

אדם של חטאו מאחר כי והיינו,

והיה מקולקל, כולו האנושיות נשאר הראשון

מקום נמצא היה שלא עד בכולו מתגבר הרע

כלל... שיתחזק לטוב

בסדר תתקמ"ח)הדורות13. הובא(אלף

אביו ערך אברהם, נולד שכאשר

ראו מסיבה ובאותה גדולה. מסיבה תרח

בשמים טס ומאיר גדול 'כוכב נמרוד חרטומי

בדרכו'... שנקרו כוכבים ארבעה בולע ובמעופו

המראה,והם על וסיפרו לנמרוד ניגשו

מיטב לפי כי לך, 'דע ואמרו: והוסיפו

אות הוא הזה המראה בכוכבים, הבנתנו

עתיד תרח, של בנו הזה, שהתינוק וסימן

כולו'... העולם על לשלוט

שלונמרוד, בנו אברהם, על גזר להרהר, בלי

מוות!... דין גזר תרח,

ג'ויאמר זמן המלך אדוני לי 'יתן לנמרוד: תרח

אשתי'. את שאנחם עד ולאחרימים,

ימים. ג' זמן לו ויתן הסכים נמרוד הפצרותמרובות

המלך,ויבוא דברי אליהם וידבר ביתו אל תרח

וישלח השלישי ביום ויהי מאוד, וייראו

כל והמתי לא ואם בנך, לי 'שלח לתרח: המלך

וימהר בקיר!' משתין ישאר ולא בביתך, אשר

נחוץ, המלך דבר היה כי אחדתרח ילד ויקח

יולד אשר ביום שפחתו לו ילדה אשר מעבדיו

המלך... אל ויביאו מידאברם, הילד לקח והמלך

אותו! וימת בידו, ארצה מוחו את וינפץ תרח,

וישכחויסתר והלאה, ההוא מהיום הדבר

לבלתי זאת היתה מה' כי המלך, מלב

בנו אברם את לקח ותרח אברם, את המית

ויחביאםבמערה ואתמניקתו, ואתאמו בסתר,

ה' והיה בחדשו חודש מדי מחייתם להם ויתן

והמלך שנים עשר במערה ויהי ויגדל אברם עם

אברם... את המלך המית כי חשבו ושריו

המלךוהחילוף בן בין לבן(אברהם)הזה

לטובה... היה השפחה,

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



  
      



הקדושה,וווואאאאחחחחרררריייי בעבודתו שהצליח
רח תעי ש"וידע למצב והגיע

לקח" ילמד גניור כט,ינה, (ישעיה 
והחלכד), הבא, לשלב התקד הוא

.יתבר רצונו את ללמד

שהואבבבבככככלללל מה והסביר: ביאר הוא הזדמנות
ומה טוב, הנקרא הוא יתבר רצונו
רע! הנקרא הוא יתבר רצונו את שנוגד

ומיוווווההההוווואאאא הקדושה, בעבודתו הצליח
רצונו 'עושי מעגל התרחב ליו

כ ידי ועל ,'רצונויתבר שקיימו ידי (על

(יתבר...!באר הקב"ה את המלי 14הוא

קכ"גבבבבששששננננתתתת אלפי שנה(2123)ב'
אברה נפטר העול לבריאת
לא הקדושה עבודתו ,א אבינו.

פסקה...

ויעקבצצצצאאאאצצצצאאאאייייוווו אבינו, יצחק ,הקדושי
הקדושה בעבודתו המשיכו אבינו
יתבר רצונו בפרסו והנוראה,

...לעול

אאאאבבבבייייננננוווו ייייעעעעקקקקבבבב  ההההקקקקדדדדוווושששש ההההאאאאיייילללל

חלקללללככככלללל היה הקדושי מהאבות אחד
אבינו ויעקב .העול בתיקו גדול
המכריע. לתיקו זכה השלישי שהיה

ועדממממעעעעתתתת הראשו אד של חטאו
הנפשות היו יעקב, של תקופתו

והזכות הטובות הנפשות מעורבבות,
והחלולות... הריקות הנפשות ע

אנשיבבבבככככלללל היו ארוכה תקופה אותה
כמה לה נולדי שהיו רבי
לב אחרת, נפש היתה ב ולכל ,בני

כתב שיג),בספרי14. פיסקא האזינו וז"ל:(פרשת

מדּבר..." ּבארץ לב,"ימצאהּו (דברים ְְְִִֵֶֶָָ

אבינוי) בא שלא עד אבינו... אברהם זה -

מלך הקב"ה היה לא כביכול לעולם אברהם

אלקי "ה' שנאמר: בלבד, השמים על אלא

לקחני" אשר ז),השמים כד, אבל(בראשית

על המליכו לעולם אברהם אבינו משבא

"ואשביעך שנאמר: כענין הארץ, ועל השמים

הארץ" ואלקי השמים אלקי ג).בה' פסוק (שם

זיע"אוביאר שמחהמדווינסק מאיר רבי הגה"ק

י), לב, דברים - חכמה הנה,(משך וז"ל:

הבורא משיגים השמים, בני העליונים האישים

וזה ומלמד, קדםלהםמורה מעצמםמבלי יתברך

ידעו לא הארץ, בני כן לא מעצמו. שמבין נבון כמו

רק דרך, ומיישר מורה להם קדם מבלי מהשם

שתי ונעשו מעצמו השיג הוא אברהם', היה 'אחד

מעיינות כשני פכליותיו רבה א),(בראשית אות רשהסא

לבירה מנהיג שיש העולם על התבונן (שםומעצמו

א), אות לט כאישיםפרשה האמיתי והואהיההנבון

והשגחתהבורא והשגת ידיעת והוריד העליונים,

השפל. הארץ,לעולם על שהמליכו 'ויבוננהו' וזה

בלבד. השמים על מקודם שמלך כדרך

ז

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



  
      



מהזרעננננששששממממוווותתתת בכל, מושלמות ישראל
הפירות. ועד

שהריההההזזזזררררעעעע ,יתבר ממנו נלקח שלה
חלק הוא ויהודיה יהודי כל

ממעל. אלוקה

הקדושה,ווווייייננננייייקקקקתתתת ממציאות הוא וחיות
חיות תמיד הנובעי ממקומות

פנימית... 16ותשוקה

להיטיבווווהההה הטוב שדר ומכיו ,בעצ טוב
על וחושבי לכל, מטיבי ה לכ

אחת נפש שיצאה עד רעות, נפשות גם

הקדושות, הנשמות כל כלולות שבה טהורה

יעקב הוא וזה מחדש, הטוב האילן ונתברר

ע"ה... אבינו

נשמות ממעל,16. אלוקה חלק הם ישראל

חיותן כל את שיונקות נשמות

בעצם, טוב הם ישראל נשמות עולם. מבורא

רצונו את למלא שליחות תחושת ומלאי

בעולם! יתברך

מסוגלותומכיון ולא יכולות לא הם שכך,

שהאור כמו כי במקום. ל'התקע'

הוא ויום יום ובכל סופי אין אור הוא האלקי

הנשמות של רצונן כך ומתגלה... הולך

ולהשיג... להתקרב להתקדם,

מצדוזה אך היהודי, של האלקית נפשו מצד

ובבטלה... במנוחה חפץ והוא פעמים גופו,

פנימי... מתח יוצרת הזאת וההתנגשות

מרגישוכאשר היהודי ומנצח, גובר הגוף

ועצבות... כשלון

הקב"הועל להתייאש, שאסור לדעת יהודי כל

'תשובה', ושמה מתנה לנו יןוענהעניק

האמיתית. למציאותו לשוב הוא ה'תשובה'

אם כי חדש, דבר לפעול לא היא 'תשובה'

הטבעי! למצבו לחזור

הפנימיעל הטוב שוב מתגלה התשובה, ידי

היהודי!... של והעצמי

זהמסופר:וצריך ובענין ולאלהישבר. זאת לידע

מאנעסזאן מאניע ר' החסיד שהה פעם

והרבי זיע"א. מליובאוויטש הרש"ב הרבי אצל

פשוטים. יהודים כמה של בשבחם דיבר

עושהר' אתה מדוע ושאל: התפלא מאניע

כך? כל גדול ענין מהם

מעלות!והרש"ב בהם יש השיב:

אותן.ור' רואה אני אין אמר: מאניע

ביהלומים.כידוע גדול סוחר מאניע ר' היה

כאן לך יש האם הרש"ב: אותו שאל

כן, מאניע: ר' ענה היהלומים? חבילת את

כשהשמש שכעת אלא אתי, אותה הבאתי

היהלומים. על להסתכל אפשר אי זורחת

חבילתלאחר את מאניע ר' לקח מכן

אחר בחדר אותם ופרש היהלומים

פלאים. פלאי שהיא אחת אבן על בהצביעו

שוםאמר זו באבן רואה אני אין הרש"ב: לו

'מבין'. להיות צריכים מאניע: ר' ענה מיוחד. דבר

פלאים,נענה פלאי הוא יהודי ואמר: הרש"ב

'מבין'... להיות שצריכים (ספראלא

מ). עמוד ה'תש"ה' השיחות,

  
      



ריקה... נפש השני ולב טובה, נפש אחד
:כ היה הקדושי האבות אצל ואפילו

יצחקללללאאאאבבבבררררהההה .בני שני נולדו אבינו
וישמעאל.

ולישמעאלללללייייצצצצחחחחקקקק קדושה. נשמה היתה
גרועה. נשמה היתה השפחה ב

ווווגגגג.בני שני נולדו אבינו ליצחק
ועשיו. יעקב

ולעשיוללללייייעעעעקקקקבבבב קדושה. נשמה היתה
שחורה. נשמה

פעלווווייייעעעעקקקקבבבב הנוראה, עבודתו מכח אבינו
בו, יתרכזו הטובות הנפשות שכל

ממנו רק יצאו ה ומעתה בתוכו,
הדורות... כל סו עד חלציו ומיוצאי

לה:ווווההההוווואאאא יקראו שמעתה ג פעל
הריקות ולנשמות ישראל. נשמות

...!הגויי נשמות 15והחלולות:

מסודרות,ווווממממככככייייוווו מערכות שתי שנוצרו
ומערכת קדושות, נפשות מערכת
מחדש שוב התעורר ריקות, נפשות

...!החילו נסיו  הנורא הנסיו

ישראלננננססססייייוווו ע את ללוות שעתיד
...הימי כל

בניוווווננננממממששששיייי יעקב...ע של

ששששבבבבטטטטיייי יייי""""בבבב  ההההננננששששממממוווותתתת ששששררררששששיייי

קדושיייייעעעעקקקקבבבב בני לי"ב זכה אבינו
וירדו השתלשלו ומה ,וטהורי
יעקב מזמ ישראל נשמות כל לעול

.האחרו היו ועד אבינו

כלההההששששבבבבטטטטיייי של השרשי ה הקדושי
ונחזור: לרגע, נעצור וכא ישראל. ע

אתבבבבששששעעעעהההה לברוא יתבר ברצונו שעלה
נפשות: סוגי שני ברא ,האד בני נפשות

קדושותההההססססווווגגגג נפשות  הראשו
וזכות. יפות וטהורות,

וריקות,ווווההההססססווווגגגג חלולות נפשות  השני
פנימית. מציאות שו בלי נפשות

נפשותווווייייעעעעקקקקבבבב כל את ולקח זכה אבינו
הנפשות את ,הראשו הסוג
קיבלו ה וממנו והטהורות, הקדושות

ישראל. נשמות חדש: ש

וזה החיים15. אור עטר, בן חיים רבינו לשון

זיע"א ח):הקדוש, לב, לך(דברים יש

טוב זה, לעומת זה עשה ה' מעשה כל כי לדעת

מב' ה' נטעם שבנבראים נפשות וכל ורע,

הוא הטוב אילן רע, ואחד טוב אחד אילן אילנות,

בליעל. אדם ס"מ הוא הרע אילן הראשון, אדם

חזרווכשחטא בטוב, רע ונתערב הראשון אדם

יוצאיםמהולדתאדםהראשון להיות

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



  
      



מהזרעננננששששממממוווותתתת בכל, מושלמות ישראל
הפירות. ועד

שהריההההזזזזררררעעעע ,יתבר ממנו נלקח שלה
חלק הוא ויהודיה יהודי כל

ממעל. אלוקה

הקדושה,ווווייייננננייייקקקקתתתת ממציאות הוא וחיות
חיות תמיד הנובעי ממקומות

פנימית... 16ותשוקה

להיטיבווווהההה הטוב שדר ומכיו ,בעצ טוב
על וחושבי לכל, מטיבי ה לכ

אחת נפש שיצאה עד רעות, נפשות גם

הקדושות, הנשמות כל כלולות שבה טהורה

יעקב הוא וזה מחדש, הטוב האילן ונתברר

ע"ה... אבינו

נשמות ממעל,16. אלוקה חלק הם ישראל

חיותן כל את שיונקות נשמות

בעצם, טוב הם ישראל נשמות עולם. מבורא

רצונו את למלא שליחות תחושת ומלאי

בעולם! יתברך

מסוגלותומכיון ולא יכולות לא הם שכך,

שהאור כמו כי במקום. ל'התקע'

הוא ויום יום ובכל סופי אין אור הוא האלקי

הנשמות של רצונן כך ומתגלה... הולך

ולהשיג... להתקרב להתקדם,

מצדוזה אך היהודי, של האלקית נפשו מצד

ובבטלה... במנוחה חפץ והוא פעמים גופו,

פנימי... מתח יוצרת הזאת וההתנגשות

מרגישוכאשר היהודי ומנצח, גובר הגוף

ועצבות... כשלון

הקב"הועל להתייאש, שאסור לדעת יהודי כל

'תשובה', ושמה מתנה לנו יןוענהעניק

האמיתית. למציאותו לשוב הוא ה'תשובה'

אם כי חדש, דבר לפעול לא היא 'תשובה'

הטבעי! למצבו לחזור

הפנימיעל הטוב שוב מתגלה התשובה, ידי

היהודי!... של והעצמי

זהמסופר:וצריך ובענין ולאלהישבר. זאת לידע

מאנעסזאן מאניע ר' החסיד שהה פעם

והרבי זיע"א. מליובאוויטש הרש"ב הרבי אצל

פשוטים. יהודים כמה של בשבחם דיבר

עושהר' אתה מדוע ושאל: התפלא מאניע

כך? כל גדול ענין מהם

מעלות!והרש"ב בהם יש השיב:

אותן.ור' רואה אני אין אמר: מאניע

ביהלומים.כידוע גדול סוחר מאניע ר' היה

כאן לך יש האם הרש"ב: אותו שאל

כן, מאניע: ר' ענה היהלומים? חבילת את

כשהשמש שכעת אלא אתי, אותה הבאתי

היהלומים. על להסתכל אפשר אי זורחת

חבילתלאחר את מאניע ר' לקח מכן

אחר בחדר אותם ופרש היהלומים

פלאים. פלאי שהיא אחת אבן על בהצביעו

שוםאמר זו באבן רואה אני אין הרש"ב: לו

'מבין'. להיות צריכים מאניע: ר' ענה מיוחד. דבר

פלאים,נענה פלאי הוא יהודי ואמר: הרש"ב

'מבין'... להיות שצריכים (ספראלא

מ). עמוד ה'תש"ה' השיחות,

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



  
     



מ"חוווובבבבככככלללל ,מעד נשפעי ויו (48)יו 
הנהר, לתו נוזלי וה טיפות,

נהרות בד' מתחלקי ה ומש,י)

פרת). חקל ,יחה טיפות ואות 

והדעת. החכמה שורש

הואווווממממככככייייוווו לכ הראשו הנהר הוא שפישו
טיפות. אות של גדולה הכי הכמות את קיבל

לידחחחחללללפפפפוווו שהתגוררו והתושבי שני
נילוס. לו: ויקראו הש את לו שינו הפישו

הנילוסווווככככלללל מנהר ששתו תושבי אות
(י)נפתחו כיצד הרגישו בקביעות, 

מידע מכל הדעת. ונתיבי המוח שבילי לה
הרבה ממנו להפיק הצליחו למדו שה
,א .ממדי בהרבה אותו וראו תובנות,

מאוד, ומטונפי מזוהמי היו שה מכיו
לה נהפכה זכור, במשכב רגילי היו שהרי
תחתיות, לשאול נפלו וה ,לרוע החכמה

והטומאה... הכישו להיכלות

שהקב"הווווככככ עד רבות, שני חלפו
מכות עשר למצריי ובה'העניק' ,

וזה המצרית, הטומאה כחות כל את ביטל
'השיבר'. את לה שסגר ידי על היה
לנילוס, הטיפות ירידת את עצר הקב"ה
שעה ובאותה  נהר לסת נהפ והוא
חכמיו חכמת "ואבדה הפסוק: התקיי

סר" נבניו יד)...בינת כט, (ישעיה 

,,,,לימיאאאא ונחזור המאוחר, את הקדמנו
...מצרי של תפארתה

חחחחייייתתתת ממממללללאאאאהההה  ממממצצצצרררריייי

!!!!סערתממממצצצצרררריייי עורר כבר לבד הש רק
קצות בכל עזה. העולרגשות

ה בו לרגע וחיכו אנשי התהלכו
...למצרי להגיע יצליחו

עושרבבבבעעעעיייינננניייי של מדינה ראו ה רוח
תושביה שכל מדינה וכבוד.
שנותנת מדינה ושמחה. באושר חיי
חש בה, המתגורר וכל ,לחיי טע
.החיי עוצמת את רגע בכל ומרגיש

רביווווללללממממררררוווותתתת לא ,החלו היה שזה
למציאות. אותו להפו הצליחו

שעיכבוההההממממצצצצרררריייי רבי תנאי הציבו
האזרחות, מקבלת רבי אנשי

אלו אות וג .בארצ נשארו ה ולכ
יכלו תמיד לא אזרחות, לקבל יכולי שהיו

.למצרי ולהגר מקומ את לעזוב

הצליחואאאא לא ה שבפועל למרות
התרבות. את לחקות הצליחו ה להגר,

לפיככככממממעעעעטטטט התלבשו העול תושבי כל
של מאכלי אכלו ,מצרי אופנת
...'כולתו ל'או והקשיבו המצרי, המטבח

קיבלוההההממממווווצצצצרררריייי במצרי שנוצרו
שנוצרו מוצרי על עדיפות

אחרי יותר).במקומות טובי היו א ג)

אנשידדדדיייי של שמ את להזכיר היה
בתוכו: יפרכס שהלב כדי ,מצרי

  
     



נצליח 'כיצד ,עול בורא על ובפרט הזולת,
...'ברבי יתבר שמו את לקדש

שמות:ווווללללננננפפפפששששוווותתתת ג' ישנ הללו

ישראל. נשמות א.

.מל בני נשמות ב.

פרי. עצי נשמות ג.

בצורהווווככככלללל לעול לרדת התחיל זה
מכיו א יעקב. של מבניו מסודרת
שנגרמה הזוהמא תוקנה לא שעדיי
לרדת הוצרכו ה הדעת, בעקבותחטאע

...החילו נסיו ע ולהתמודד ,17למצרי

קצרהווווללללפפפפנננניייי היכרות נערו ,שנמשי
וחכמיה... מצרי ע

הההההההה בבבבייייממממיייי ווווחחחחככככממממייייהההה ממממצצצצרררריייי

לאממממצצצצרררריייי אר פיסת העתיקה.
שהיא18גדולה. הרעש אול

!ועצו נורא היה  תקופה באותה עשתה

היאככככלללל מצרי ידעו: העול תושבי
החכמה! ערש

בה:ככככלללל למצוא יכולת רצית, שרק חכמה
היסודות. והתמזגות הטבע חכמת
ושירה. אומנות והרפואה. התכונה חכמת

 א א א אג בקיאי היו ה זאת, רק לא 
הטומאה, מדרגות עשר בכל
ואלו  . כרצונ בה להשתמש וידעו

המדרגות: עשר 19ה

,,,,ססססקקקקמדרגות),קסמי ב' בתוכה כוללת (היא 
חבר, וחבר ,מכ ,מנח ,נמע
.תיה אל רוד ויעני, אב, ואל

שהחכמהוווובבבבממממאאאאממממרררר הזוהר לנו מגלה מוסגר:
שכל מכח נבעה לא ,לה שהיתה
ברצונו עלה כ אלא הנפשית, מיכולת או

החכמה. אותה את לה להעניק יתבר

אתווווננננבבבבוווואאאא הקב"ה שברא בשעה להרחיב:
,עד ושמו מקו ברא ,העול
מ ,ה את להקת נהר יוצא וממנו
:שה ,ירא לארעה והיה ירד

פרת. חקל ,יח ,י

וזה הרמח"ל17. ט):לשון אות פ"ד ח"ד ה', (דרך

מקום להם היה לא עדיין 'הנה

אומה בבחינת ולהתכונן להתחזק שיוכלו

מפני להם, הראויות לעטרות ולזכות שלימה,

הראשונה, והזוהמא עליה מחשיך שהיה הרע

שיגלו הוצרך כן ועל עדיין, מהם יצאה שלא

השעבוד ובאותו שם, וישתעבדו למצרים

ויטהרו'... הכור, בתוך כזהב יצורפו הגדול

השטח יב18. של אסיההכולל שות

ואירופה (שהיואפריקה

תקופה) באותה 85,130,000מיושבות הוא:

מצרים מדינת של ושטחה (כיום)קילומטר.

קילומטר. 1,010,000 הוא:

כל הזוהר19. דברי על מבוסס הזה הקטע

ע"ב).הקדוש ל דף הקדוש(וארא וזוהר

ע"א). סוף קכה דף הנעלם מדרש שרה, (חיי

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



  
     



מ"חוווובבבבככככלללל ,מעד נשפעי ויו (48)יו 
הנהר, לתו נוזלי וה טיפות,

נהרות בד' מתחלקי ה ומש,י)

פרת). חקל ,יחה טיפות ואות 

והדעת. החכמה שורש

הואווווממממככככייייוווו לכ הראשו הנהר הוא שפישו
טיפות. אות של גדולה הכי הכמות את קיבל

לידחחחחללללפפפפוווו שהתגוררו והתושבי שני
נילוס. לו: ויקראו הש את לו שינו הפישו

הנילוסווווככככלללל מנהר ששתו תושבי אות
(י)נפתחו כיצד הרגישו בקביעות, 

מידע מכל הדעת. ונתיבי המוח שבילי לה
הרבה ממנו להפיק הצליחו למדו שה
,א .ממדי בהרבה אותו וראו תובנות,

מאוד, ומטונפי מזוהמי היו שה מכיו
לה נהפכה זכור, במשכב רגילי היו שהרי
תחתיות, לשאול נפלו וה ,לרוע החכמה

והטומאה... הכישו להיכלות

שהקב"הווווככככ עד רבות, שני חלפו
מכות עשר למצריי ובה'העניק' ,

וזה המצרית, הטומאה כחות כל את ביטל
'השיבר'. את לה שסגר ידי על היה
לנילוס, הטיפות ירידת את עצר הקב"ה
שעה ובאותה  נהר לסת נהפ והוא
חכמיו חכמת "ואבדה הפסוק: התקיי

סר" נבניו יד)...בינת כט, (ישעיה 

,,,,לימיאאאא ונחזור המאוחר, את הקדמנו
...מצרי של תפארתה

חחחחייייתתתת ממממללללאאאאהההה  ממממצצצצרררריייי

!!!!סערתממממצצצצרררריייי עורר כבר לבד הש רק
קצות בכל עזה. העולרגשות

ה בו לרגע וחיכו אנשי התהלכו
...למצרי להגיע יצליחו

עושרבבבבעעעעיייינננניייי של מדינה ראו ה רוח
תושביה שכל מדינה וכבוד.
שנותנת מדינה ושמחה. באושר חיי
חש בה, המתגורר וכל ,לחיי טע
.החיי עוצמת את רגע בכל ומרגיש

רביווווללללממממררררוווותתתת לא ,החלו היה שזה
למציאות. אותו להפו הצליחו

שעיכבוההההממממצצצצרררריייי רבי תנאי הציבו
האזרחות, מקבלת רבי אנשי

אלו אות וג .בארצ נשארו ה ולכ
יכלו תמיד לא אזרחות, לקבל יכולי שהיו

.למצרי ולהגר מקומ את לעזוב

הצליחואאאא לא ה שבפועל למרות
התרבות. את לחקות הצליחו ה להגר,

לפיככככממממעעעעטטטט התלבשו העול תושבי כל
של מאכלי אכלו ,מצרי אופנת
...'כולתו ל'או והקשיבו המצרי, המטבח

קיבלוההההממממווווצצצצרררריייי במצרי שנוצרו
שנוצרו מוצרי על עדיפות

אחרי יותר).במקומות טובי היו א ג)

אנשידדדדיייי של שמ את להזכיר היה
בתוכו: יפרכס שהלב כדי ,מצרי

ז

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



  
   



י.)בגמרא בתרא לאומים(בבא "וחסד פסוק: על

לד)חטאת" יד, שאומות(משלי וחסד צדקה שכל -

כו''. להתייהר אלא אינן עושין גילולים עובדי

אברג'לואבא מיכאל יורם רבינו עט"ר מארי

כך הקדושים דבריו את ביאר זיע"א

:(207 עמוד ח"א ירום, (בצור

גילולים'וכל עובדי האומות דעבדין טיבו

שעושים טובה כל - עבדין' לגרמייהו

שהשורש כיון לתועלתעצמם, העולםהיא אומות

טבא. הוי לא דבישא שנפסק וכמו רע, שלהם

כל בזה אין רעים, העלים או רע הגזע אם כלומר

אםהשורשהוא אבל חלוף, בר זה כל כי בעיה, כך

אותו. לתקן אופן בשום אפשר אי רע,

פניםוזו בשום רצה לא אבינו שאברהם הסיבה

בנו, ליצחק אליעזר של לקחתאתבתו ואופן

אברהם, של בדרגה כמעט היה שאליעזר הגם

ואף לאחרים, רבו מתורת ומשקה דולה שהיה

זוטא ארץ דרך במסכת שאמרו פי הלכהעל (פ"א

שאמרוטז) פי על ואף עדן, לגן (בבאשהואעלהחי

נח.) אברהםבתרא את ומשמש עומד הוא שעדיין

להיות סירב אבינו אברהם המכפלה, במערת

והוא שלו. כך:(אברהם)מחותן לאליעזר הסביר

ואין ברוך, משורש ואני ארור, משורש אתה

השורש... אל חוזר הכל כי בברוך, מדבק ארור

לקחתאשהולכן ואין לבדוקאתהשרשים, צריך

"לא - מסוכן דבר זה שרשים, לה שאין

יושב אנכי אשר הכנעני מבנות לבני אשה תקח

ג),בקרבו" כד, רע.(בראשית שלהם שהשורש כיון

קצתלכן להם ויש בגויים, חכמה שיש פי על אף

העמים מן אתכם "ואבדיל אבל וכו', הנהגות

לי" כו),להיות כ, הפסוק(ויקרא של הפירושים אחד

- שלהם החג יום הגיע אותם, לחקות שאין הוא

תכנס אל - כנסיה להם יש אתם, תחגוג אל

יום באותו תמיד לשם, נכנסת אם שלהם, לכנסיה

אחד של שמחה יש יום באותו אם תצום, בשנה

ויקבעו אותו שיבטלו מהם תבקש - הילדים

תשתתף אתה שגם רוצים הם אם אחר, תאריך

את ציערת אתה יום שבאותו כיון שמחה, באותה

השלכת "ואותי שכתוב: מה בעצמך וקיימת ה'

"גּו ט),אחרי יד, עובדיה(מלכים-א רבינו כמ"שמרן ֶַ

דעת(שליט"א)יוסף יחוה בשו"ת סימןזיע"א (ח"ד

שם.מה), הרב שהביא חסידים בספר וכמבואר

בעלומסופר את הרוסים עצרו שכאשר

חקירות אותו חקרו הם התניא,

אותו שאלו הם החקירות ובמהלך מתישות,

ביהדות... שאלות ושתים עשרים

תשובותעל פה בעל ענה הוא שאלות עשרים

עשרים שאלה על הדיוק, בתכלית מדוייקות

להם כתב הוא בכתב, לענות ביקש הוא ואחת

על מאוד, טוב אותה הבינו הם ארוכה, תשובה

חייך. רק אלא ענה לא הוא ושתים עשרים שאלה

כתבתהשאלה למה - היתה ושתים העשרים

מהשלש באים שהאומות בספרך

טו בהם ואין הטמאות איןקליפות האם כלל? ב

מה כל את בעצמך לראות יכול אתה כלל! טוב בנו

חייך, רק כאמור הרב וכו'. גשרים בנינו שעשינו,

לו: ואמר צדדי, לחדר אותו לקח החוקר כך אחר

אמר נזק', שום מזה יצאלך לא באוזן, לי רק 'תגיד

רוצהלו: אתה האם שתקתי, שאני מספיק 'לא

לא אתה הדברים! לךאתהאמתשל אסביר שאני

את להאריך רוצה פשוט אני יותר, כאן תעמוד

שאין הדברים פירוש מה יודע היית אם ימיך,

מיקל אני לחיות. רוצה היית לא כלל, טוב בכם

שאני רוצה ואתה לחיות, שתמשיך כדי עליך,

בחיוך'... הסתפקתי אני לכן בדיוק! לך אסביר

הואבסופו אם אבל אותו, שחררו הם דבר של

אתם כלל, בכםטוב עליהםאין צועק היה

הוא לכן יותר, עוד מצעריםאותו הםהיו גרועים-

הסיפור. נגמר ובזה קטן, חיוך איזה להם נתן

ומתיאשרי לדבר צריך מתי שיודע אדם

לפעמים בזמנו. דבר כל לשתוק, צריך

  
   



אני ג ,כמות להיות רוצה אני ג
באושר... לחוש רוצה

כמעט...זזזזוווו .העול בכל האוירה היתה

עוווובבבבששששננננתתתת ירדו העול לבריאת 2238
...למצרי ישראל

ונתבונ...ווווללללפפפפנננניייי רגע נעצור שנמשי

ססססררררקקקק ננננפפפפששששוווותתתת

נפשותבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת את הקב"ה ברא הבריאה
אות וכלא העול אומות
.לעול ,ש שישארו כוונה מתו במכלאה,

הדעתאאאא מע האכילה בעקבות
השתחררו... וה המכלאה נפרצה

קצרה:וווועעעעתתתתהההה היכרות עמ נערו

חסרוננננששששממממוווותתתת ה העול אומות
הפירות. ועד מהזרע ,מושל

יתברההההזזזזררררעעעע מאורו הוא שלה
ופרסה מס דר המתשלשל
הוא הזה והזרע הקליפות. למקו

הנוראות... קליפות מהשלש

הטומאה,ווווייייננננייייקקקקתתתת ממציאות הוא וחיות
וריקנות. חדלו ,שממו של ממקומות

הזוהרוווואאאאיייי לשו וזה כלל! פירות לה
ע"א): קג ד אחר(משפטי 'ואל

,לעלמי תיאובתא ליה ולית אסתרס,
...'פירי עביד ולא אפיש, (תרגו:ולא

,לעולמי תשוקה לו ואי הסתרס, אחר ואל

פירות...). עוה ולא מרבה ולא

ווווההההאגואיסטי ,בעצ אנוכיי
הזולת במציאות להכיר שמוכני

!לה משתל זה א רק

ריקותככככלללל נפשות ה ,העול אומות נפשות
פנימית חיות שו ללא וחלולות,
חשות הללו הנפשות כל ואמיתית...
בלבד!... .עצמ מציאות את רק ומרגישות

ווווממממככככייייווווג אז ,כלו היא שמציאות
!כלו היא בעיניה הנתפסת המציאות

ממממאאאאייייררררההההטטטטוווובבבב,,,, ששששפפפפננננייייממממייייוווותתתתוווו ששששייייההההוווודדדדיייי בבבבררררוווורררר
ללללתתתתפפפפווווסססס ייייצצצצללללייייחחחח ללללאאאא ללללעעעעוווולללל וווועעעעממממווווקקקקהההה,,,,
ננננפפפפששששוווו ווווררררייייקקקקננננייייתתתת חחחחללללווווללללהההה ככככממממהההה עעעעדדדד ווווללללההההששששייייגגגג

גגגגוווויייי............ ניסינו...ששששלללל זאת בכל 20א

שמות:ווווללללננננפפפפששששוווותתתת ג' ישנ הללו

העול.א. אומות נפשות

השפחהב. בני יונקינפשות ה (שהרי

לקדושה). שפחה הנקראת מהטומאה

סרק.ג. עצי נפשות

בו...ווווננננחחחחזזזזוווורררר עוסקי שאנו לסיפור

כתב זיע"א20. מלאדי זלמן שניאור רבי הגה"ק

א), פרק - אמרים ליקוטי 'מה(תניא, וז"ל:

משאר הן גילולים עובדי אומות נפשות כן שאין

שכתב כמו כלל, טוב בהן שאין טמאות קליפות

חיים ג),בעץ פרק - מט דעבדין(שער טיבו וכל

וכדאיתא עבדין, לגרמייהו גילולים עובדי האומות

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



  
   



י.)בגמרא בתרא לאומים(בבא "וחסד פסוק: על

לד)חטאת" יד, שאומות(משלי וחסד צדקה שכל -

כו''. להתייהר אלא אינן עושין גילולים עובדי

אברג'לואבא מיכאל יורם רבינו עט"ר מארי

כך הקדושים דבריו את ביאר זיע"א

:(207 עמוד ח"א ירום, (בצור

גילולים'וכל עובדי האומות דעבדין טיבו

שעושים טובה כל - עבדין' לגרמייהו

שהשורש כיון לתועלתעצמם, העולםהיא אומות

טבא. הוי לא דבישא שנפסק וכמו רע, שלהם

כל בזה אין רעים, העלים או רע הגזע אם כלומר

אםהשורשהוא אבל חלוף, בר זה כל כי בעיה, כך

אותו. לתקן אופן בשום אפשר אי רע,

פניםוזו בשום רצה לא אבינו שאברהם הסיבה

בנו, ליצחק אליעזר של לקחתאתבתו ואופן

אברהם, של בדרגה כמעט היה שאליעזר הגם

ואף לאחרים, רבו מתורת ומשקה דולה שהיה

זוטא ארץ דרך במסכת שאמרו פי הלכהעל (פ"א

שאמרוטז) פי על ואף עדן, לגן (בבאשהואעלהחי

נח.) אברהםבתרא את ומשמש עומד הוא שעדיין

להיות סירב אבינו אברהם המכפלה, במערת

והוא שלו. כך:(אברהם)מחותן לאליעזר הסביר

ואין ברוך, משורש ואני ארור, משורש אתה

השורש... אל חוזר הכל כי בברוך, מדבק ארור

לקחתאשהולכן ואין לבדוקאתהשרשים, צריך

"לא - מסוכן דבר זה שרשים, לה שאין

יושב אנכי אשר הכנעני מבנות לבני אשה תקח

ג),בקרבו" כד, רע.(בראשית שלהם שהשורש כיון

קצתלכן להם ויש בגויים, חכמה שיש פי על אף

העמים מן אתכם "ואבדיל אבל וכו', הנהגות

לי" כו),להיות כ, הפסוק(ויקרא של הפירושים אחד

- שלהם החג יום הגיע אותם, לחקות שאין הוא

תכנס אל - כנסיה להם יש אתם, תחגוג אל

יום באותו תמיד לשם, נכנסת אם שלהם, לכנסיה

אחד של שמחה יש יום באותו אם תצום, בשנה

ויקבעו אותו שיבטלו מהם תבקש - הילדים

תשתתף אתה שגם רוצים הם אם אחר, תאריך

את ציערת אתה יום שבאותו כיון שמחה, באותה

השלכת "ואותי שכתוב: מה בעצמך וקיימת ה'

"גּו ט),אחרי יד, עובדיה(מלכים-א רבינו כמ"שמרן ֶַ

דעת(שליט"א)יוסף יחוה בשו"ת סימןזיע"א (ח"ד

שם.מה), הרב שהביא חסידים בספר וכמבואר

בעלומסופר את הרוסים עצרו שכאשר

חקירות אותו חקרו הם התניא,

אותו שאלו הם החקירות ובמהלך מתישות,

ביהדות... שאלות ושתים עשרים

תשובותעל פה בעל ענה הוא שאלות עשרים

עשרים שאלה על הדיוק, בתכלית מדוייקות

להם כתב הוא בכתב, לענות ביקש הוא ואחת

על מאוד, טוב אותה הבינו הם ארוכה, תשובה

חייך. רק אלא ענה לא הוא ושתים עשרים שאלה

כתבתהשאלה למה - היתה ושתים העשרים

מהשלש באים שהאומות בספרך

טו בהם ואין הטמאות איןקליפות האם כלל? ב

מה כל את בעצמך לראות יכול אתה כלל! טוב בנו

חייך, רק כאמור הרב וכו'. גשרים בנינו שעשינו,

לו: ואמר צדדי, לחדר אותו לקח החוקר כך אחר

אמר נזק', שום מזה יצאלך לא באוזן, לי רק 'תגיד

רוצהלו: אתה האם שתקתי, שאני מספיק 'לא

לא אתה הדברים! לךאתהאמתשל אסביר שאני

את להאריך רוצה פשוט אני יותר, כאן תעמוד

שאין הדברים פירוש מה יודע היית אם ימיך,

מיקל אני לחיות. רוצה היית לא כלל, טוב בכם

שאני רוצה ואתה לחיות, שתמשיך כדי עליך,

בחיוך'... הסתפקתי אני לכן בדיוק! לך אסביר

הואבסופו אם אבל אותו, שחררו הם דבר של

אתם כלל, בכםטוב עליהםאין צועק היה

הוא לכן יותר, עוד מצעריםאותו הםהיו גרועים-

הסיפור. נגמר ובזה קטן, חיוך איזה להם נתן

ומתיאשרי לדבר צריך מתי שיודע אדם

לפעמים בזמנו. דבר כל לשתוק, צריך

ז

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



  
     



טלה לקח כ ואחר האחת. מאזני בכ
השניה, מאזני בכ ויתנהו ,קט

.כול את הטלה ויכריע

מדועווווייייתתתתממממהההה הנורא: החזו על פרעה
,וייק ?כול את הטלה יכריע
לכל ויספר בבוקר, וישכ .חלו והנה

גדולה. יראה וייראו עבדיו,

רעהווווייייעעעע א כי זה אי' מעבדיו: אחד
ויחריב בישראל, יולד ילד כי גדולה.
טוב, המל על א .מצרי אר כל את

מלפניו מלכות דבר בבבבדדדדתתתתיייייצא ווווייייככככתתתתבבבב
יהרג,ממממצצצצרררריייי בעברי הילוד זכר כל אשר

'!מצרי מאר הזאת הרעה תחדל למע

לאמר:ווווייייעעעעשששש עמו לכל ויצו ,כ המל
"ליכה היארה  הד הל"

כב)!... א, (שמות

ששששללללההההרררריייי ווווללללללללבבבב ללללעעעעווווללללממממ ההההצצצצצצצצהההה ננננקקקקבבבב ללללננננוווו
ללללאאאא אאאאננננוווו,,,, ממממווווצצצצאאאאיייי ררררוווועעעע ללללאאאא ....ררררששששעעעעיייי

אאאאננננווווככככייייוווותתתת אאאאללללאאאא אאאאככככזזזזררררייייוווותתתת,,,, ווווללללאאאא ררררששששעעעע
צצצצררררוווופפפפהההה.... ממממווווחחחחללללטטטטתתתת....

עוולההההממממצצצצרררריייי לא על ע משעבדי
והופכי אותו, מנצלי בכפו.
זה ולדעת .עבדי של לע אותו
פרעה והנה .לטובת זה כי לגיטימי,
יאמר שמישהו בכ די מוזר. חלו חול
הנשקפת חיי סכנת על מורה שהחלו
כל על לגזור כדי  העבדי מע
אינ והדברי בטביעה. מוות תינוקותיו

אלא: שרירותית. כגזירה ווווייייככככתתתתבבבבמוצגי''''
,',',','ממממצצצצרררריייי למה?בבבבדדדדתתתתיייי .וכדי כדת חוק

.'מצרי מאר הזאת הרעה תחדל למע'
כל משנה אינו וזה יודע, אינו רעה? איזו

הילדי כל את להרוג מוטב .כ,'שלה'
סכנה... חשש יהיה לא ש'לנו' 21כדי

בקושיווווככככ מאוד ארוכות שני חלפו
גדולות... ובצרות שעבוד

הגאולה...עעעעדדדד עת שהגיעה

מי המצרית21. ההתעללות את שקורה

היה זה נו, לחשוב, יכול הנוראה

משקף לא וזה אחת, אומה ורק אחת פעם רק

והחלולות... הריקות הנשמות את

עלאז מלמדת הזו שהמחשבה בורותשידע

ומושלמת שהיתה,נרחבת בהיסטוריה

רגע... בכל והמתרחשת

העמיםאנו אכזריות על עתה לדבר נרחיב לא

אכזריות על אלא עצמם. לבין בינם

ספרים כמה של שמותם ונביא כלפנו. העמים

אדיש. להשאר יכול לא בהם הקורא שכל

הם: ואלו

במרוקוספר ישראל עם תולדות - המערב נר

זיע"א. טולידנו משה יעקב הרב לגאון

רביספר הנעלה הקדמון לסופר הבכא עמק

זיע"א. הרופא הכהן יוסף

הנוברספר נטע נתן רבי להגה"ק מצולה יון

זיע"א.

ושם...ולסיום ביד ל'טיול' לצאת כדי

  
      



ששששננננתתתתחחחחללללפפפפוווו ששששפפפפחחחחהההה וווובבבב ממממלללל ממממבבבב

ישראלבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת ע של התיישבות
הקדושה בערה עוד במצרי
היו ישראל ע של החיי בלבבות.
תפילה תורה, .תו עד מנוצלי

.טובי ומעשי

שמילאאאאאיייי האושר את לתאר מילי
הלבבות. והעונגאת השמחה את ..

...החיי באות ששררו

,,,,חרקואאאא בצד שעמדו הטומאה כחות
הנשק את לקחו וה ...שיני

בו... והשתמשו ,'החילו'  הנורא

זהללללאאאא ואי התחיל זה כיצד ברור
עעעעקרה, ההההחחחחללללוווו אאאאטטטט אאאאטטטט אאאאבבבבלללל

הההה ששששההההממממצצצצרררריייי ווווללללההההררררגגגגיייישששש ללללחחחחוווושששש ייייששששרררראאאאלללל
הההה ששששההההממממצצצצרררריייי ,,,,ווווחחחחששששוווובבבביייי ננננעעעעלללליייי אאאאננננששששיייי
 ככככממממוווותתתת ששששללללאאאא ווווממממיייי ההההממממעעעעללללהההה,,,, ררררממממיייי אאאאננננששששיייי

אאאאייייננננוווו!...!...!...!... ההההוווואאאא

התשוקהוווובבבבללללבבבבבבבבוווותתתת נולדה ישראל
את נחלי 'בואו ,'להחלי'
החלו וה !'שלה בחיי שלנו החיי

...העול אומות את לחקות

תמונותככככלללל נשתנו. הצריכה הרגלי
 הקירות על לצו החלו חדשות
,'ידועני' ושאר זמרי של תמונות
רצחני... בקצב מטההמשיכה והדרדרות

שמעוניווווזזזזהההה הילקוט רמזלשו (שמות

את"קסב): האר (שמות"ולא 
ז) ובתיא, טרטיאות בתי שנתמלאו 

...מה קרקסיאות

ווווממממההההלללללב המל ב בי החילו
.הושל השפחה

אותווווככככבבבברררר ללמד אלא ברירה נותר לא
וע גוי'... זה 'מה קשה בדר

...לעבדי נהפכו ישראל

טטטטההההווווררררהההה אאאאננננווווככככייייוווותתתת  ממממצצצצרררריייי

מאירבבבבששששייייחחחחהההה שלו הרב הגאו שמסר
אמר שליט"א ול המועד מעיי)

תנא), ועמוד קצט עמוד פסח, של וז"ל:הגדה

קסד).שמעוניבבבבייייללללקקקקווווטטטט רמז 'בשנת(שמות
ישראל לרדת ושלשי מאה

כסא על יושב והנה חול ופרעה ,מצרי
אחד זק וירא עיניו, וישא מלכותו.
ממאזני מאזני ובידו כנגדו, עומד
כל את הזק האיש ויקח .הסוחרי
יחד ויתנ וגדוליה, שריה ,מצרי חכמי

שלא דיבור של טעות לתקן חדשים לוקח

גם לוקח ולפעמים להיאמר. צריך היה

המתאים, בזמן נאמר שלא מה לתקן חדשים

במקום מיד מילה לומר צריך לפעמים כי

המסר את יקבלו שכולם כדי הנכון, לאיש

הנכון...

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



  
     



טלה לקח כ ואחר האחת. מאזני בכ
השניה, מאזני בכ ויתנהו ,קט

.כול את הטלה ויכריע

מדועווווייייתתתתממממהההה הנורא: החזו על פרעה
,וייק ?כול את הטלה יכריע
לכל ויספר בבוקר, וישכ .חלו והנה

גדולה. יראה וייראו עבדיו,

רעהווווייייעעעע א כי זה אי' מעבדיו: אחד
ויחריב בישראל, יולד ילד כי גדולה.
טוב, המל על א .מצרי אר כל את

מלפניו מלכות דבר בבבבדדדדתתתתיייייצא ווווייייככככתתתתבבבב
יהרג,ממממצצצצרררריייי בעברי הילוד זכר כל אשר

'!מצרי מאר הזאת הרעה תחדל למע

לאמר:ווווייייעעעעשששש עמו לכל ויצו ,כ המל
"ליכה היארה  הד הל"

כב)!... א, (שמות

ששששללללההההרררריייי ווווללללללללבבבב ללללעעעעווווללללממממ ההההצצצצצצצצהההה ננננקקקקבבבב ללללננננוווו
ללללאאאא אאאאננננוווו,,,, ממממווווצצצצאאאאיייי ררררוווועעעע ללללאאאא ....ררררששששעעעעיייי

אאאאננננווווככככייייוווותתתת אאאאללללאאאא אאאאככככזזזזררררייייוווותתתת,,,, ווווללללאאאא ררררששששעעעע
צצצצררררוווופפפפהההה.... ממממווווחחחחללללטטטטתתתת....

עוולההההממממצצצצרררריייי לא על ע משעבדי
והופכי אותו, מנצלי בכפו.
זה ולדעת .עבדי של לע אותו
פרעה והנה .לטובת זה כי לגיטימי,
יאמר שמישהו בכ די מוזר. חלו חול
הנשקפת חיי סכנת על מורה שהחלו
כל על לגזור כדי  העבדי מע
אינ והדברי בטביעה. מוות תינוקותיו

אלא: שרירותית. כגזירה ווווייייככככתתתתבבבבמוצגי''''
,',',','ממממצצצצרררריייי למה?בבבבדדדדתתתתיייי .וכדי כדת חוק

.'מצרי מאר הזאת הרעה תחדל למע'
כל משנה אינו וזה יודע, אינו רעה? איזו

הילדי כל את להרוג מוטב .כ,'שלה'
סכנה... חשש יהיה לא ש'לנו' 21כדי

בקושיווווככככ מאוד ארוכות שני חלפו
גדולות... ובצרות שעבוד

הגאולה...עעעעדדדד עת שהגיעה

מי המצרית21. ההתעללות את שקורה

היה זה נו, לחשוב, יכול הנוראה

משקף לא וזה אחת, אומה ורק אחת פעם רק

והחלולות... הריקות הנשמות את

עלאז מלמדת הזו שהמחשבה בורותשידע

ומושלמת שהיתה,נרחבת בהיסטוריה

רגע... בכל והמתרחשת

העמיםאנו אכזריות על עתה לדבר נרחיב לא

אכזריות על אלא עצמם. לבין בינם

ספרים כמה של שמותם ונביא כלפנו. העמים

אדיש. להשאר יכול לא בהם הקורא שכל

הם: ואלו

במרוקוספר ישראל עם תולדות - המערב נר

זיע"א. טולידנו משה יעקב הרב לגאון

רביספר הנעלה הקדמון לסופר הבכא עמק

זיע"א. הרופא הכהן יוסף

הנוברספר נטע נתן רבי להגה"ק מצולה יון

זיע"א.

ושם...ולסיום ביד ל'טיול' לצאת כדי

ז

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



  
        



הרצווווואאאאטטטט,,,, בקרב להתחזק החל אט,
.העול מאומות ולהיבדל להתקדש
לגאולה! הוכשר הע  התגלה הזה וכשהרגש

מגורווווככככ אמת' ה'שפת כתב (וארא

והוצאתי): ד"ה תרל"א "והצאתישנת

"מצרי סבלת מחת ו)אתכ ו, (שמות 
'סבלת', פירוש ייייוווותתתתרררר ללללססססבבבבוווולללל ייייככככללללוווו ששששללללאאאא 

ההההגגגגאאאאווווללללהההה בבבבאאאאהההה ווווממממזזזזהההה ,,,,ממממצצצצרררריייי טטטטווווממממאאאאתתתת אאאאתתתת
...!...!...!...!ככככ אאאאחחחחרררר

בה...וווועעעעתתתתהההה שפתחנו לשאלה נחזור

ההההדדדדעעעעתתתת עעעע חחחחטטטטאאאא תתתתייייקקקקוווו  בבבבששששבבבבטטטט טטטט""""וווו

ט"ובבבבסססספפפפרררריייי שביו מבואר החסידות
ע חטא את לתק אפשר בשבט

במשנה חז"ל לנו רמזו זה וסוד (ראשהדעת.

מ"א): פ"א בלשוהשנה ,'לאיל השנה 'ראש
הדעת. ע הוא כא המרומז והאיל יחיד.

מאודככככיייי מסוגל היו קדושת עוצ
חטא  הקדמוני החטא לתיקו

הדעת. מע האכילה

ווווממממככככייייוווולכ אכילה, ידי על נגר שהחטא
אכילה ידי על נעשה התיקו
לפאר קדושי ישראל מנהג לכ בקדושה.
של רבי במיני זה ביו שולחנ את

ועל ידו, תשיג אשר כפי איש איש פירות,
המיני שבעת בפירות פני כל
חיטה, :שה ישראל, אר בה שנשתבחה
,זיתי ,רימוני ,תאני ,ענבי שעורה,
ושעורה חיטה אר" שנאמר: כמו  תמרי
ודבש" שמ זית אר ורימו ותאנה וגפ

ח) ח, הטובה(דברי כל על ה' את ולבר 
שתמיד לה' תפילה ולשאת לנו, שהשפיע
מידו וברכה טובה לנו להשפיע ימשי

והפתוחה... העשירה והרחבה, 22המלאה

עבודהוווובבבבננננווווסססס ישנה הפירות לאכילת
נוספת...

ההההננננפפפפשששש חחחחששששבבבבוווו חחחחששששייייבבבבוווותתתת

אתככככאאאאממממוווורררר,,,, לתק בשבט בט"ו אפשר
הנזקי ואת הדעת ע חטא

שנוצר המרכזי הנזק והנה, ממנו. שנוצרו
.'החילו' נזק הוא

וסוד ההתחדשות22. סוד הוא השפע

בידינו כח יהיה שתמיד התמידית,

דוד יוחנן הרב הגאון שמסר ובשיחה להתחדש...

כך אמר זיע"א, 305):סלומון עמוד ח"ה יהודית, (בעין

הואאיתמר ליהדות. שחזר אקדמאי הוא

לו. רבות ושאלות ולדעת, ללמוד רצון מלא

הואבליל מלוה התפילה, לאחר שבת

בנחת, הם הולכים לביתו. הרב את

העיונית והשיחה עונה, והרב שואל איתמר

הרב. בית ליד בקושי מסתיימת המענגת

את משחזר איתמר לביתו, חזרה בדרך

לשמוע הכמהה אשתו עבור השיחה פרטי

  
      



ההההגגגגאאאאווווללללהההה!!!! ההההייייאאאא  בבבבגגגגוווויייייייי ההההממממאאאאייייססססהההה

בבבבממממששששע היו ארוכות שני
חושי בקהות ישראל
לחל"ת יצאו והרגש המוח נוראה,

הגבלה... ללא

,,,,החלואאאא ה אט אט ,יתבר ה' בחסדי
ואז קרקע. גבי על חזרה ל'נחות'
טמאי הללו המצרי 'רגע! קלטו! ה
'???אות הערצנו אי ,כ כל ושפלי

שליט"אוהמשיך ולך מאיר שלום הרב הגאון

ר),וכתב עמוד נזכור,(שם הבה וז"ל:

'דויטשלאנד היתה, הבסיסית הנאצית התיאוריה

צריכה וגרמניה לכל'. מעל 'גרמניה - אלעס' איבער

למלחמה. לצאת מותר כך ולשם מחיה', 'מרחב

זאת. צריכים 'אנחנו' כי לספח. להגלות, להרוג,

אלף בן 'הרייך לטובת שלימות אומות לשעבד

אני מה השואל: שכזה, מבט לנו הרי השנים'...

זהב? ושיני נישואין טבעות מהזולת? להפיק יכול

הרייך. למפעלי חינם עבודה כח עוד? ומה כמובן!

מזרונים, בהם ונמלא נגזוז השערות את עוד? ומה

סבון, לתעשיית נתיך הגופות ואת טוב. שנישן כדי

נקיים... נהיה ש'אנחנו' כדי

חלחלה.

שאנווה'תחרות זו - הקפיטליסטית החופשית'

- בה דוגלים שקברניטינו בה, חיים

אינה כלום התחשבות? מראה רגשות, מפגינה

ללא בפיטורין דרסטיים', ב'אמצעים דוגלת

הקטן, שה'רייך' כדי יעול', 'פיטורי רחם,

מספחים כך ואגב ישגשג? הכל, חזות המפעל

את ורוכשים רומסים מחיה', 'מרחבי

יעילים?!... הפחות המתחרים

ביןוכדי שרווח משל נביא זאת להמחיש

תוניסיה: חכמי

רעהומעשה אל הפסח בערב שפנה עני, ביהודי

לתמוך אתה חייב 'הרי לו: ואמר העשיר

כסף, ממך מבקש איני והנה, החג. בהוצאות בי

ניאות אחת'. ליממה חמורך את לי השאל רק

לשוק, אתו הלך החמור, את העני לקח העשיר.

במחיר... המרבה לכל שימכרו לכרוז ומסרו

אתזכה העני נטל זהובים. בעשרים אחד ערבי בו

ועקב החג, להוצאות לו שיהיו הזהובים,

התיר לחצרו, בלילההתגנב לביתו. עד הקונה אחר

לחצר שב הקודמים. לבעליו והחזירו החמור את

והמתין... החמור, ברתמת ראשו הכניס הקונה,

נבהלבבוקר חמור. במקום אדם הערבי מצא

שהוא להסביר, החמור התחיל מאוד.

נבעת לחמור. והפכוהו בו התעמרו אדםשהשדים

עליו וציוה התירו במעשהשדים, שהאמין הערבי,

בביתו! שדים בגלגולי רוצה אינו מיד, להסתלק

כהלכתו.הלך הפסח את וחגג האיש,

שהריולהזכירכם: משל, רק הוא זה סיפור

לגזול! אסור כך, להתנהג אסור

חמורוביום את העשיר הוציא הבא, השוק

זקוק עדיין שהיה ערבי ואותו למכירה.

זיהה החמור, את בראותו לשוק. בא לחמור,

לאזנו גחן בידענות, לעצמו חייך מיד. אותו

מי אותך יקנה 'חביבי, לתוכה: ולחש הארוכה

שנית'... תסדר לא אותי, מכירך. שאינו

מהואנו אבל יופי, אתהמסודר עוצריםותמהים,

ממונם... את מציל לא אתה למה האחרים, עם

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



  
        



הרצווווואאאאטטטט,,,, בקרב להתחזק החל אט,
.העול מאומות ולהיבדל להתקדש
לגאולה! הוכשר הע  התגלה הזה וכשהרגש

מגורווווככככ אמת' ה'שפת כתב (וארא

והוצאתי): ד"ה תרל"א "והצאתישנת

"מצרי סבלת מחת ו)אתכ ו, (שמות 
'סבלת', פירוש ייייוווותתתתרררר ללללססססבבבבוווולללל ייייככככללללוווו ששששללללאאאא 

ההההגגגגאאאאווווללללהההה בבבבאאאאהההה ווווממממזזזזהההה ,,,,ממממצצצצרררריייי טטטטווווממממאאאאתתתת אאאאתתתת
...!...!...!...!ככככ אאאאחחחחרררר

בה...וווועעעעתתתתהההה שפתחנו לשאלה נחזור

ההההדדדדעעעעתתתת עעעע חחחחטטטטאאאא תתתתייייקקקקוווו  בבבבששששבבבבטטטט טטטט""""וווו

ט"ובבבבסססספפפפרררריייי שביו מבואר החסידות
ע חטא את לתק אפשר בשבט

במשנה חז"ל לנו רמזו זה וסוד (ראשהדעת.

מ"א): פ"א בלשוהשנה ,'לאיל השנה 'ראש
הדעת. ע הוא כא המרומז והאיל יחיד.

מאודככככיייי מסוגל היו קדושת עוצ
חטא  הקדמוני החטא לתיקו

הדעת. מע האכילה

ווווממממככככייייוווולכ אכילה, ידי על נגר שהחטא
אכילה ידי על נעשה התיקו
לפאר קדושי ישראל מנהג לכ בקדושה.
של רבי במיני זה ביו שולחנ את

ועל ידו, תשיג אשר כפי איש איש פירות,
המיני שבעת בפירות פני כל
חיטה, :שה ישראל, אר בה שנשתבחה
,זיתי ,רימוני ,תאני ,ענבי שעורה,
ושעורה חיטה אר" שנאמר: כמו  תמרי
ודבש" שמ זית אר ורימו ותאנה וגפ

ח) ח, הטובה(דברי כל על ה' את ולבר 
שתמיד לה' תפילה ולשאת לנו, שהשפיע
מידו וברכה טובה לנו להשפיע ימשי

והפתוחה... העשירה והרחבה, 22המלאה

עבודהוווובבבבננננווווסססס ישנה הפירות לאכילת
נוספת...

ההההננננפפפפשששש חחחחששששבבבבוווו חחחחששששייייבבבבוווותתתת

אתככככאאאאממממוווורררר,,,, לתק בשבט בט"ו אפשר
הנזקי ואת הדעת ע חטא

שנוצר המרכזי הנזק והנה, ממנו. שנוצרו
.'החילו' נזק הוא

וסוד ההתחדשות22. סוד הוא השפע

בידינו כח יהיה שתמיד התמידית,

דוד יוחנן הרב הגאון שמסר ובשיחה להתחדש...

כך אמר זיע"א, 305):סלומון עמוד ח"ה יהודית, (בעין

הואאיתמר ליהדות. שחזר אקדמאי הוא

לו. רבות ושאלות ולדעת, ללמוד רצון מלא

הואבליל מלוה התפילה, לאחר שבת

בנחת, הם הולכים לביתו. הרב את

העיונית והשיחה עונה, והרב שואל איתמר

הרב. בית ליד בקושי מסתיימת המענגת

את משחזר איתמר לביתו, חזרה בדרך

לשמוע הכמהה אשתו עבור השיחה פרטי

ז

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



  
    



התבלבל:ששששממממאאאאוווותתתתהההה הכל עת
לפתע קיבלו הסרק עצי
מקו להיות הפ 'לאר ו'חו חשיבות,

לטיול... מעד

וחשיבות,גגגגוווויייי ח בעל לפתע נהיה
להנהיג יודע שלא האר ע ויהודי

ראש להיות נהפ עצמו את אפילו
ממשלה...

נפשוווובבבבטטטט""""וווו חשבו לערו עלינו בשבט
טומאת הא עצמנו: ע אמיתי
לאיזה כ וא לתוכנו? חדרה הדעת ע

עומק?...

בפעםהאחרונה מתי אותו שאל ובאהבה. בחסד

עינים יזקוף הוא לאבא. או לאמא, 'תודה' אמר

נראה השגרתי רוצה. אתה מה יבין ולא תמהות

הוריו ידעו אילו וארץ. שמים כחוקות טבעי לו

שיאמר מאוד שואפים היו אז כי מהו, חינוך

משום אלא לה, זקוקים שהם מפני לא 'תודה',

הכרת בעל מוסרי, אדם' 'בן יהיה שבנם רצונם

הטובות. המדות לכל הבסיס שהיא טובה

בברכותנסה בתפילה, למצוא הקרובה בתקופה

בוראנו של רצונו את הקודש, ובכתבי

שנהיה ממנו, מקבלים שאנו מה על לו שנודה

את ושנביע לנו, שלו פוסקת הבלתי לנתינה ערים

נפש של והיסודי הנכון הקשר זה כך. על תודתנו

נקבעה אכן זה קשר של וצורתו לאלקיו, היהודי

מותנה זה כל אבל האומה. יסוד של קדם בימי

הזמן כל מקבל שהוא במה יבחין שהיהודי בכך

כל כי וסבור לשגרתי, ׁשעּור מי פוסק. בלתי ִֵֶבזרם

להמשיך טבעי, באופן חייב, לקבל, שהתרגל מה

מחובת משוחרר מרגיש זה אדם עליו, לשפוע

רואה אינו כי הנותן, מן לחלוטין ומנותק הודיה,

כלל.א אתהותו מה לראות העינים פקיחת

מכל הנדרשת ההתחדשות זוהי וממי, מקבל,

ימללו ששפתיו התודה שיר שאכן כדי אדם

חיות. ומלא רגשי רענן, חדש', 'שיר יהיה

הברוא בין הקשר על השומרת היא ההתחדשות

לשמים. הארץ ובין למקורה, הנשמה בין לבוראו,

כלכל מעולם. היתה שלא חדשה בריאה הוא יום

גוף חדש, אור חדשים, שמים עמו מביא יום

עם יום מדי המתחדשים פלאיו כל על מתפקד

ער להיות חייב יהודי המת. לפגר הנשמה החזרת

להפעיל עליו להתבונן, עליו הללו. התופעות לכל

איזו מימיו, מאורות ראה שלא מי ורגש. מחשבה

המאורות? יוצר בברכת שפתיו לנענוע יש משמעות

התריסיהודי את בבוקר פותח לשמו, הראוי

את הנפלאה, השמים תכלת את ורואה

את רואה העולם, את המאירה השמש

ציוץ את ושומע חלונו מול הירוקה הצמחיה

מבחין הרחוב, קצה מול ובמרחק, הציפורים,

נרגש: הוא במזרח. יהודה הרי של במתאר הוא

רווי אויר נושם אני זזות, שלי והרגלים הידים

ארץ ישראל, בארץ אני כולי, את שמחיה חמצן

שבו יום במתנה, חדש יום עוד קיבלתי הקודש.

במילוי ולהתקדם נפלאים דברים לעשות אוכל

לבו חי! אני הדבר! נפלא כמה בעולם. תפקידי

לו שנתן הכל ליוצר תודה ברגשי וגואה הולך

רצונו... את להבין מוח וגם זאת, כל היום

לביתאדם בואו עד יתאפק בקושי שכזה,

את ולהביע נפשו את לשפוך הכנסת

אבותיו למענו שחצבו במיליםהעתיקות רגשותיו

הוא נכון, התפילה. בסידור והציבום הקדושים

חי!... הוא היום, נולד גם הוא אבל שמרן,

  
    



להם נתחדש מה השבת סעודות במהלך

ביהדותם.

בהרצאותנאזין איתמר: של אופיינית לשאלה

את קיבלתי יהדות, על ששמעתי הרבות

אתהמסורתהמקובלת מקדשת הרושםשהיהדות

הישן את ובאהבה בקנאות ומשמרת מדורות,

שהשקיעו האומהוהעתיק אבות ביסודותיה

מה הוא זו מהתייחסות העולה הרושם וחכמיה.

הישנה האמת כי מאמינים אנו 'שמרנות'. שנקרא

והנה, ורופף. והחדשמפוקפק לעד, ועומדת מוצקה

פעמים שבע מופיע בתנ"ך כי הבחנתי לאחרונה

הראשון דוגמאות, שתי ואביא חדׁש', 'ׁשיר ִָָהביטוי

חדׁש ׁשיר לה' "ׁשירּו ואמר: שהתנבא ִִַָָמישעיה

הארץ" מקצה י)...ּתהּלתֹו מב, מדוד(ישעיה והשני ְְִִֵֶָָָ

ּכי חדׁש ׁשיר לה' "ׁשירּו בתהילותיו: שאמר ִִִַָָהמלך

עׂשה" א)...נפלאֹות צח, (תהלים ְִָָָ

'יבנהוגם בגעגועים: שרים אנו השבת בזמירות

שיר נשיר ושם תמלא, ציון עיר המקדש,

בקשר לחידוש כמיהה עולה זה מכל חדש'...

חלילה וכי תמה: ואני הקב"ה. לבין בינינו הנפשי

אבותינו? שיסדום הישנים בשירים משהו חסר

אתהשאלה הרב. אמר מאוד! טובה טובה!

לשאול לי הזדמן שהשבוע מעניין צודק.

שאבד צעיר עם לשוחח ממני ביקשו דומה. שאלה

וחקרתי, והגיוני, נבון שהוא ראיתי חייו. טעם לו

ארוכה שיחה אחרי אצלו? כשורה אינו מה

הכל התחדשות. לו חסרה התשובה: לי התגבשה

קם הוא בוקר כל שגרתי. יבש, מיושן, אצלו

יומו חובות את למלא רדום, במוח בעצלות,

אין לקודמו. הדומה משעמם יום עוד ו'להעביר'

אינה תקוה ושום חדש, דבר לשום מצפה הוא

חיות, ללא יום ועוד יום עובר הוא כך בו. מפעמת

מה את עושה הוא כרובוט מתמדת. בדעיכה

אנרגיה. שום זורמת לא מתוכו אך ממנו, שמצפים

שמחה. ולאשוםהבעהשל פניו, על חיוך של צל אין

תורה.אני של בעולמה שהיכרתי בזקנים נזכר

מתמדת התחדשות היה אותם שאפיין מה

אותם וממריצה בעורקיהם נעורים חיות היוצקת

אצלם, בו. עוסקים שהם תחום בכל לחדש

ודף אתמול, של כתפילה אינה היום של התפילה

של דף אותו על יבשה חזרה אינו היום של הגמרא

על החוזרים שגרתיים מעשים אפילו אתמול.

גם כחדשים. אצלם נראים יום, מדי עצמם

היום, שנבראה היוםמּסּבהחדשה נעשה ִִָהשגרתי

שאכל משום לא היום, האוכל בריא כאדם

אותם רעב! הוא היום כי אלא ושלשום, אתמול

התחדשות שמחים. תמיד נראו צעירים - זקנים

הם ליום מיום המתחדש. על שמחה משרה

הצעיר הגבר ועולים. הולכים הם מתקדמים,

במורד לעומתםמידרדר נראה השבוע מולי שישב

שקוע כשהוא מנוונת.החיים נפשית בזקנה

איתמר.מה שאל ההתחדשות? את מביא באמת

עליו? שורה לא שההתחדשות אדם יעשה מה

חיצוניתהרב ישות אינה התחדשות מיד: הגיב

את ותפרוש שתופיע מצפה שאדם עצמאית

עצמו, האדם יוצר ההתחדשות את עליו. כנפיה

זו היא תבונתו רצונו. של ביטוי זהו מתוכו.

המתבטא לחיים הרצון את להוליד שצריכה

חיות, בה אין חידוש בלי שגרה ִבהתחדשות.

מרצון ויתור בעקבותיההם ויאושהבאים ודכאון

לחיות. הרצון עצם עם זהה התחדשות החיים. על

בוראנוהתחדשות לבין בינינו הנפשי בקשר

היהדות, של התווך מעמודי היא

של וצורתו יסודותיו אמנם הרב. המשיך

בשחר האומה אבות ידי על נוסדו הזה הקשר

היה מתמדת, התחדשות בלי אבל לידתה,

השקיה... ללא כצמח ונובל הולך זה קשר

בגדיו,נמחיש בנערשכלמהשישלו, אתהדבר

מהוריו לו ניתן הכל וארוחותיו, חפציו

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



  
    



התבלבל:ששששממממאאאאוווותתתתהההה הכל עת
לפתע קיבלו הסרק עצי
מקו להיות הפ 'לאר ו'חו חשיבות,

לטיול... מעד

וחשיבות,גגגגוווויייי ח בעל לפתע נהיה
להנהיג יודע שלא האר ע ויהודי

ראש להיות נהפ עצמו את אפילו
ממשלה...

נפשוווובבבבטטטט""""וווו חשבו לערו עלינו בשבט
טומאת הא עצמנו: ע אמיתי
לאיזה כ וא לתוכנו? חדרה הדעת ע

עומק?...

בפעםהאחרונה מתי אותו שאל ובאהבה. בחסד

עינים יזקוף הוא לאבא. או לאמא, 'תודה' אמר

נראה השגרתי רוצה. אתה מה יבין ולא תמהות

הוריו ידעו אילו וארץ. שמים כחוקות טבעי לו

שיאמר מאוד שואפים היו אז כי מהו, חינוך

משום אלא לה, זקוקים שהם מפני לא 'תודה',

הכרת בעל מוסרי, אדם' 'בן יהיה שבנם רצונם

הטובות. המדות לכל הבסיס שהיא טובה

בברכותנסה בתפילה, למצוא הקרובה בתקופה

בוראנו של רצונו את הקודש, ובכתבי

שנהיה ממנו, מקבלים שאנו מה על לו שנודה

את ושנביע לנו, שלו פוסקת הבלתי לנתינה ערים

נפש של והיסודי הנכון הקשר זה כך. על תודתנו

נקבעה אכן זה קשר של וצורתו לאלקיו, היהודי

מותנה זה כל אבל האומה. יסוד של קדם בימי

הזמן כל מקבל שהוא במה יבחין שהיהודי בכך

כל כי וסבור לשגרתי, ׁשעּור מי פוסק. בלתי ִֵֶבזרם

להמשיך טבעי, באופן חייב, לקבל, שהתרגל מה

מחובת משוחרר מרגיש זה אדם עליו, לשפוע

רואה אינו כי הנותן, מן לחלוטין ומנותק הודיה,

כלל.א אתהותו מה לראות העינים פקיחת

מכל הנדרשת ההתחדשות זוהי וממי, מקבל,

ימללו ששפתיו התודה שיר שאכן כדי אדם

חיות. ומלא רגשי רענן, חדש', 'שיר יהיה

הברוא בין הקשר על השומרת היא ההתחדשות

לשמים. הארץ ובין למקורה, הנשמה בין לבוראו,

כלכל מעולם. היתה שלא חדשה בריאה הוא יום

גוף חדש, אור חדשים, שמים עמו מביא יום

עם יום מדי המתחדשים פלאיו כל על מתפקד

ער להיות חייב יהודי המת. לפגר הנשמה החזרת

להפעיל עליו להתבונן, עליו הללו. התופעות לכל

איזו מימיו, מאורות ראה שלא מי ורגש. מחשבה

המאורות? יוצר בברכת שפתיו לנענוע יש משמעות

התריסיהודי את בבוקר פותח לשמו, הראוי

את הנפלאה, השמים תכלת את ורואה

את רואה העולם, את המאירה השמש

ציוץ את ושומע חלונו מול הירוקה הצמחיה

מבחין הרחוב, קצה מול ובמרחק, הציפורים,

נרגש: הוא במזרח. יהודה הרי של במתאר הוא

רווי אויר נושם אני זזות, שלי והרגלים הידים

ארץ ישראל, בארץ אני כולי, את שמחיה חמצן

שבו יום במתנה, חדש יום עוד קיבלתי הקודש.

במילוי ולהתקדם נפלאים דברים לעשות אוכל

לבו חי! אני הדבר! נפלא כמה בעולם. תפקידי

לו שנתן הכל ליוצר תודה ברגשי וגואה הולך

רצונו... את להבין מוח וגם זאת, כל היום

לביתאדם בואו עד יתאפק בקושי שכזה,

את ולהביע נפשו את לשפוך הכנסת

אבותיו למענו שחצבו במיליםהעתיקות רגשותיו

הוא נכון, התפילה. בסידור והציבום הקדושים

חי!... הוא היום, נולד גם הוא אבל שמרן,

ז

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



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

מבוארא א א א .... החסידות  בשבט בשבט בשבט בשבט בספרי ט ט ט ט """"ו ו ו ו   שביו שביו שביו שביו

הדעת הדעת הדעת הדעת ....  ע ע ע ע חטא חטא חטא חטא  את את את את   לתק לתק לתק לתק זהאפשר אפשר אפשר אפשר  וסוד

,' לאיל השנה  'ראש במשנה : חז "ל  לנו  רמזו 

הדעת . ע הוא  כא המרומז   והאיל יחיד . בלשו

החטא כי כי כי כי  לתיקו מאוד מסוגל  היו קדושת עוצ

 ומכיו הדעת. מע האכילה חטא  הקדמוני

אכילה, ידי על  נגר נעשה נעשה נעשה נעשה שהחטא  התיקו התיקו התיקו התיקו  לכ לכ לכ לכ

בקדושה בקדושה בקדושה בקדושה .... אכילה אכילה אכילה אכילה  ידי ידי ידי ידי  ישראלעל על על על  מנהג ובאמת

 רבי  במיני זה ביו שולחנ את לפאר  קדושי

כל ועל ידו, תשיג  אשר כפי איש איש פירות, של

 בה שנשתבחה   המיני שבעת בפירות   פני

, ענבי שעורה, חיטה, : שה ישראל, אר

ה' את ולבר . תמרי , זיתי ,רימוני ,תאני

לה' תפילה ולשאת לנו, שהשפיע הטובה כל על

מידו  וברכה טובה לנו להשפיע ימשי שתמיד

והפתוחה. העשירה והרחבה, המלאה

לזכות ב ב ב ב .... יהודי  לכל  כח יש בשבט בט"ו

שבכל  האיל כמו תמידית. להתחדשות

בשבט , ט"ו ביו בשנה  העולה העולה העולה העולה שנה   השר השר השר השר''''

אותואותואותואותו,,,, מחדש מחדש מחדש מחדש   ''''באילבאילבאילבאיל יו האד לגבי  ג כ

התחלה אצלו  להתחיל  מאוד  מסוגל זה

.הענייני בכל  חדשה

בוראנוג ג ג ג .... לבי בינינו הנפשי בקשר התחדשות

והצורה היסוד  אמנ היהדות . מעיקרי היא

אבות אצל תחילתו לבוראו יהודי  בי הקשר של 

הקדושי ),האומה התחדשות(האבות  בלי אבל 

ללא  כצמח  ונובל הול זה קשר היה מתמדת,

לחזק לחזק לחזק לחזק השקיה . בכחנו בכחנו בכחנו בכחנו  יש יש יש יש  הזה הזה הזה הזה   ביו ביו ביו ביו שנה שנה שנה שנה  בכל בכל בכל בכל   ולכ ולכ ולכ ולכ

תשובה תשובה תשובה תשובה .... ידי ידי ידי ידי  ועל ועל ועל ועל  עבודה עבודה עבודה עבודה  ידי ידי ידי ידי  על על על על  הזה הזה הזה הזה  הקשר הקשר הקשר הקשר  את את את את 

ג ג ג ג ד ד ד ד .... ולכולכולכולכ ,,,, בעצ בעצ בעצ בעצ טוב טוב טוב טוב  הוא הוא הוא הוא  יהודי יהודי יהודי יהודי  כל כל כל כל 

החטא החטא החטא החטא  איאיאיאי חלילהחלילהחלילהחלילה,,,, חוטא חוטא חוטא חוטא  הוא הוא הוא הוא  כאשר כאשר כאשר כאשר 

ליהודי ליהודי ליהודי ליהודי  מועילה מועילה מועילה מועילה  ולכולכולכולכ בפנימיותובפנימיותובפנימיותובפנימיותו....  פוג פוג פוג פוג

את את את את  להשיב להשיב להשיב להשיב  תפקידהתפקידהתפקידהתפקידה התשובה התשובה התשובה התשובה  כי כי כי כי  תשובה תשובה תשובה תשובה ,,,,

ידי ידי ידי ידי  עלעלעלעל והראשוני והראשוני והראשוני והראשוני .... הטבעי הטבעי הטבעי הטבעי  למצבולמצבולמצבולמצבו  האד האד האד האד

שוב שוב שוב שוב  מתגלהמתגלהמתגלהמתגלה והעצמי והעצמי והעצמי והעצמי התשובההתשובההתשובההתשובה,,,, הפנימי הפנימי הפנימי הפנימי  הטוב הטוב הטוב הטוב 

היהודי היהודי היהודי היהודי !!!! שלשלשלשל

  
    



וווואאאאביו עלינו ,כ שאכ גילינו
לתק בשבט, ט"ו יו הזה,

עצי ולהיות ולשוב הזה, העיוות את
23מאכל...

הגה"ק סיפר23. זיע"א מברסלב נחמן רבי

בנושא כולו העוסק שלם סיפור

מעשיות בסיפורי מודפס והוא יא)הזה, (סיפור

שנתחלפו'. שפחה ובן מלך 'מבן הנקרא

זיע"אותלמידו מברסלב נתן רבי הגה"ק

בספרו הזה הסיפור את ביאר

הלכות אותליקוטי ג הלכה - השחר ברכות (הלכות

דבריו:ב). תחילת את רק נביא ואנו

מלך'והנה הבן של הנ"ל נוראה המעשה ענין

להעולם נדמה זה ידי שעל שנחלף.

עליו התגבר זה ידי ועל השפחה בן שהוא

ממקומו. וגירשו באמת השפחה הבן האכזר

עד בדעתו האמת המלך בן נפל זה ידי ועל

וכו'. וכו' רעות לידי שבא

שזהכל מעט, למבין היטב ומובן מבואר הזה ענין

מגורשים שהם ישראל גלות ענין כל סוד

כן קנה מן נודדת כציפור והם וממקומם. מארצם

הגויים. בין ומפוזרים ממקומו נודד איש

נחשבים וישראל אצלם היא והממשלה והמלכות

נמשך זה שכל ושפחות, כעבדים הרבים בעוונותינו

וכו'... שנחלף מלך הבן של הנ"ל החליפין מבחינת

היטב.והרוצה זאת ילמד נפשו לתקן

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



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

מבוארא א א א .... החסידות  בשבט בשבט בשבט בשבט בספרי ט ט ט ט """"ו ו ו ו   שביו שביו שביו שביו

הדעת הדעת הדעת הדעת ....  ע ע ע ע חטא חטא חטא חטא  את את את את   לתק לתק לתק לתק זהאפשר אפשר אפשר אפשר  וסוד

,' לאיל השנה  'ראש במשנה : חז "ל  לנו  רמזו 

הדעת . ע הוא  כא המרומז   והאיל יחיד . בלשו

החטא כי כי כי כי  לתיקו מאוד מסוגל  היו קדושת עוצ

 ומכיו הדעת. מע האכילה חטא  הקדמוני

אכילה, ידי על  נגר נעשה נעשה נעשה נעשה שהחטא  התיקו התיקו התיקו התיקו  לכ לכ לכ לכ

בקדושה בקדושה בקדושה בקדושה .... אכילה אכילה אכילה אכילה  ידי ידי ידי ידי  ישראלעל על על על  מנהג ובאמת

 רבי  במיני זה ביו שולחנ את לפאר  קדושי

כל ועל ידו, תשיג  אשר כפי איש איש פירות, של

 בה שנשתבחה   המיני שבעת בפירות   פני

, ענבי שעורה, חיטה, : שה ישראל, אר

ה' את ולבר . תמרי , זיתי ,רימוני ,תאני

לה' תפילה ולשאת לנו, שהשפיע הטובה כל על

מידו  וברכה טובה לנו להשפיע ימשי שתמיד

והפתוחה. העשירה והרחבה, המלאה

לזכות ב ב ב ב .... יהודי  לכל  כח יש בשבט בט"ו

שבכל  האיל כמו תמידית. להתחדשות

בשבט , ט"ו ביו בשנה  העולה העולה העולה העולה שנה   השר השר השר השר''''

אותואותואותואותו,,,, מחדש מחדש מחדש מחדש   ''''באילבאילבאילבאיל יו האד לגבי  ג כ

התחלה אצלו  להתחיל  מאוד  מסוגל זה

.הענייני בכל  חדשה

בוראנוג ג ג ג .... לבי בינינו הנפשי בקשר התחדשות

והצורה היסוד  אמנ היהדות . מעיקרי היא

אבות אצל תחילתו לבוראו יהודי  בי הקשר של 

הקדושי ),האומה התחדשות(האבות  בלי אבל 

ללא  כצמח  ונובל הול זה קשר היה מתמדת,

לחזק לחזק לחזק לחזק השקיה . בכחנו בכחנו בכחנו בכחנו  יש יש יש יש  הזה הזה הזה הזה   ביו ביו ביו ביו שנה שנה שנה שנה  בכל בכל בכל בכל   ולכ ולכ ולכ ולכ

תשובה תשובה תשובה תשובה .... ידי ידי ידי ידי  ועל ועל ועל ועל  עבודה עבודה עבודה עבודה  ידי ידי ידי ידי  על על על על  הזה הזה הזה הזה  הקשר הקשר הקשר הקשר  את את את את 

ג ג ג ג ד ד ד ד .... ולכולכולכולכ ,,,, בעצ בעצ בעצ בעצ טוב טוב טוב טוב  הוא הוא הוא הוא  יהודי יהודי יהודי יהודי  כל כל כל כל 

החטא החטא החטא החטא  איאיאיאי חלילהחלילהחלילהחלילה,,,, חוטא חוטא חוטא חוטא  הוא הוא הוא הוא  כאשר כאשר כאשר כאשר 

ליהודי ליהודי ליהודי ליהודי  מועילה מועילה מועילה מועילה  ולכולכולכולכ בפנימיותובפנימיותובפנימיותובפנימיותו....  פוג פוג פוג פוג

את את את את  להשיב להשיב להשיב להשיב  תפקידהתפקידהתפקידהתפקידה התשובה התשובה התשובה התשובה  כי כי כי כי  תשובה תשובה תשובה תשובה ,,,,

ידי ידי ידי ידי  עלעלעלעל והראשוני והראשוני והראשוני והראשוני .... הטבעי הטבעי הטבעי הטבעי  למצבולמצבולמצבולמצבו  האד האד האד האד

שוב שוב שוב שוב  מתגלהמתגלהמתגלהמתגלה והעצמי והעצמי והעצמי והעצמי התשובההתשובההתשובההתשובה,,,, הפנימי הפנימי הפנימי הפנימי  הטוב הטוב הטוב הטוב 

היהודי היהודי היהודי היהודי !!!! שלשלשלשל

ז

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



  
     



בשבט בשבט בשבט בשבט :::: ט ט ט ט """"וווו מהלכותמהלכותמהלכותמהלכות מעטמעטמעטמעט להביאלהביאלהביאלהביא ראינוראינוראינוראינו הציבורהציבורהציבורהציבור לתועלת לתועלת לתועלת לתועלת 

בט ''ו א א א א .... אפי ונפילת וידוי  אומרי אי

 אי בשבת בשבט  ט''ו  חל וא בשבט.

והמנהג במנחה. וכו ' צדק  צדקת אומרי

במנחה ג אפי ונפילת וידוי אומרי  שאי

בשבט . י ''ד יו של

את ב ב ב ב .... לפאר בשבט  בט "ו  טוב כאמור

ויש  פירות. של  רבי במיני  השולח

 קוראי שבו מיוחד לימוד לעשות שנוהגי

,היו מענייני  ובזוהר  הקורא הקורא הקורא הקורא במשנה  וכלוכלוכלוכל

.... לעול לעול לעול לעול טובהטובהטובהטובה מביא מביא מביא מביא  בזמנובזמנובזמנובזמנו ללמודפסוק פסוק פסוק פסוק  וטוב

בענייני בשבט , ט ''ו לדיני  השייכות בהלכות

קדימה ובדיני  ומעשרות, ותרומות ערלה

וכו'. בברכות

אי ג ג ג ג .... לכתחילה החול, בימי בשבט ט''ו  כשחל

כדי  ,המזו ברכת לאחר הפירות להביא 

 גור שהוא מחשש אחרונה, ברכה להרויח 

 והניחו טעו  א ורק צריכה. שאינה לברכה

וכיוצא, שכחה ידי על המזו ברכת לאחר

 ולאחריה לפניה ויבר , להביא מותר

 להניח לכתחילה מותר  בשבת  א כהלכה.

מאה להרויח כדי  המזו ברכת לאחר  ולהביא

.יו בכל  ברכות 

ולעשותו ד ד ד ד .... בסוכר האתרוג  לרקח נוהגי יש

 ואי בשבט , ט ''ו בליל  ולאוכלו ריבה

צריכה אשה  אול שהחיינו . עליו   לבר

אכילת  בעת בשבט  בט''ו  שהחיינו   לבר

הלולב . על מברכת שאינה  כיו האתרוג,

שיפתח ה ה ה ה .... צרי  תולעי  בה  שמצויי פירות 

.הנהני ברכת  עליה שיבר לפני  ויבדק

מאוד  להזהיר בדיקת וצרי על  בפע  פע מדי

שהוא  , בתולעי  שמוחזקי והירקות הפירות

חמור, לאוי לאוי לאוי לאוי ....איסור חמשה חמשה חמשה חמשה  חייב חייב חייב חייב  תולעת תולעת תולעת תולעת  שהאוכל שהאוכל שהאוכל שהאוכל 

.הש מעבודת לבו ומטמא נפשו  משק זה  והרי

שיזכה ו ו ו ו .... בשבט  ט "ו   ביו יתפלל  אד שכל טוב

נאה  אתרוג הבא סוכות בחג לו שיזדמ

'מה  יששכר ': ה 'בני  שכתב וכמו ומהודר ,

על  בשבט  מט "ו  להתפלל מרבותינו  שקיבלנו

בעת  יתבר ה' שיזמי ומהודר ויפה כשר אתרוג

עולה  אשר  היו זה הנה כי  למצוה . המצטר

אחד  כל של הזכות כפי והוא  באילנות,  השר

האד האד האד האד מישראל, שיתפלל שיתפלל שיתפלל שיתפלל   נעי נעי נעי נעי ומה ומה ומה ומה  טוב טוב טוב טוב  מה מה מה מה  הנה הנה הנה הנה 
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מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן רחל בוסקילה ז"ל
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050-6277642הרב יוסף מגר20:30דשוהם 27כפר יונה

050-7271108הרב יהושע מימון17:00שבתביכנ"ס 'חסדי יהושע'לוד
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052-6005582הרב אליהו רן דואק20:30אחיים בר לב 79תל אביב
058-4025651הרב יובל נגר21:00אמנחם וטוביה מדמון 33, כולל 'השלום'תל אביב
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052-7176796הרב דניאל יום טוב22:30ההגן הישןתלמים
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וכו'. בברכות

אי ג ג ג ג .... לכתחילה החול, בימי בשבט ט''ו  כשחל

כדי  ,המזו ברכת לאחר הפירות להביא 

 גור שהוא מחשש אחרונה, ברכה להרויח 

 והניחו טעו  א ורק צריכה. שאינה לברכה

וכיוצא, שכחה ידי על המזו ברכת לאחר

 ולאחריה לפניה ויבר , להביא מותר

 להניח לכתחילה מותר  בשבת  א כהלכה.

מאה להרויח כדי  המזו ברכת לאחר  ולהביא

.יו בכל  ברכות 

ולעשותו ד ד ד ד .... בסוכר האתרוג  לרקח נוהגי יש

 ואי בשבט , ט ''ו בליל  ולאוכלו ריבה

צריכה אשה  אול שהחיינו . עליו   לבר

אכילת  בעת בשבט  בט''ו  שהחיינו   לבר

הלולב . על מברכת שאינה  כיו האתרוג,

שיפתח ה ה ה ה .... צרי  תולעי  בה  שמצויי פירות 

.הנהני ברכת  עליה שיבר לפני  ויבדק

מאוד  להזהיר בדיקת וצרי על  בפע  פע מדי

שהוא  , בתולעי  שמוחזקי והירקות הפירות

חמור, לאוי לאוי לאוי לאוי ....איסור חמשה חמשה חמשה חמשה  חייב חייב חייב חייב  תולעת תולעת תולעת תולעת  שהאוכל שהאוכל שהאוכל שהאוכל 

.הש מעבודת לבו ומטמא נפשו  משק זה  והרי

שיזכה ו ו ו ו .... בשבט  ט "ו   ביו יתפלל  אד שכל טוב

נאה  אתרוג הבא סוכות בחג לו שיזדמ

'מה  יששכר ': ה 'בני  שכתב וכמו ומהודר ,

על  בשבט  מט "ו  להתפלל מרבותינו  שקיבלנו
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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

היעד של כל אדם הוא שכאשר יעלה לשמים 
לאחר אריכות ימים ושנים ישאיר אחריו בנים 
לו בשמים  ויאמרו  ה',  ובנות ההולכים בדרך 
"ברוך שזה ילד ברוך שזה גידל", ויכריזו על 
לי עבדי אתה  "ויאמר  צאצאיו שהם בבחינת 

ישראל אשר בך אתפאר" )ישעיה מ"ט(.

ללמוד  ילדיו  את  לשלוח  צריך  אדם 
אם  וגם  הקודש,  טהרת  על  חינוך  במוסדות 
ידרשו ממנו להוציא את הטלויזיה - יעשה 
זאת בשמחה כי חינוך הילדים בדרך הרצויה 

שווה כל מאמץ.

פרשת בשלח
י"ג שבט התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:3317:3018:02 באר שבע
16:3817:2818:00תל אביב

16:3517:2617:57חיפה
16:4417:3618:09אילת

16:4217:3218:05ירושלים
16:22ירושלים 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

רביעי י"ז שבט 19/1 בשעה: 20:00אריאל
בבית הכנסת 'בן איש חי' רחוב השומרון 1

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


