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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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יתרו יתרו יתרו יתרו  פרשת פרשת פרשת פרשת 

 מחנכי מחנכי מחנכי מחנכי שיחשיחשיחשיח מסודמסודמסודמסוד

היכוקקקקררררנננניייי החלו דר שבקעו השמש
של עיניו על חזקה בעוצמה
רגיש אליעזר היה כלל בדר אליעזר.
להפגש לא משתדל והיה השמש, לקרני

המדה. על יתר עמ

,,,,נפשואאאאוווולללל במאומה. חש לא הוא ,הפע
הדברי רוח... כנפי על הפליגה
לפניו ופתחו אותו הסעירו שמע שהוא

...חדשי אפיקי

אתההההממממררררצצצצהההה ומסר הלוח ליד ש עמד
.הילדי בחינו החמישי השיעור

אמר: הוא וכ

בעולככככיייידדדדוווועעעע היסוד ממושגי אחד ,לכ
וכלי'. 'אור המושג הוא הקבלה
 ו'כלי' ממעל. היורד השפע הוא  'אור'
ועיקר האור. נכנס שלתוכו המקו הוא
הכלי. בתו האור את להכניס הוא עבודתנו

לאור... משמעות יש כ זה כאשר ורק

,,,,להכנסאאאאוווולללל מקו לאור אי א
לנו מביא לא הוא לתוכו,

באויר... מרח נשאר והוא תועלת,

בחינוווווללללעעעעננננייייייייננננננננוווו:::: ג פועל זה כ
רוצה אני כאשר .הילדי
התנהגות וצורת ידע לו ולהעביר ילד לחנ

רוצה שאני דבר של פירושו נכונה,
יקלט שהאור כדי א 'אור'. לו להשפיע
לכ המוכ 'כלי' יהיה שהילד צרי בתוכו,

כלי)... של אחר סוג נדרש אור של סוג (לכל

שנעבירווווככככלללל הדברי 'כלי' לילד שאי זמ
בפנימיותו. יקלטו ולא בתוכו, ירחפו

הזה,ווווההההוווורררריייי היסוד את יודעי שלא
'כבר :ילדיה על צועקי
לא הזה וההורה ...'פע אל ל אמרתי
בתו נקלטו לא שדבריו זמ שכל יודע
הילד שמבחינת דבר של פירושו ה'כלי',

אחת!!!... פע אפילו אמר לא הוא

חכמה,ווווההההננננהההה,,,, כ כל לא זה 'אור' להשפיע
אד אפילו יודע, אחד כל וכמעט

לימוד... שנות שמונה גמר ולכשלא
לא 'אור' להשפיע שיודע אד באמת

.מחנ נקרא

ללללייייצצצצווווררררממממחחחחננננ ששששייייוווודדדדעעעע אאאאחחחחדדדד ההההוווואאאא אאאאממממייייתתתתיייי
ההההייייללללדדדד............ ששששלללל בבבבננננפפפפששששוווו ''''ככככלללליייי''''

שחוריאאאאללללייייעעעעזזזזרררר זיעה אגלי מחה
'אני וחשב: במצחו, שבצבצו
ה למה אז אחד, לא רע עשיתי לא

הרבה?'... כ כל ממני תובעי
ע"ר 580654762 | למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

- כל הזכויות שמורות -



  
    



יתרו יתרו יתרו יתרו  פרשת פרשת פרשת פרשת 

 מחנכי מחנכי מחנכי מחנכי שיחשיחשיחשיח מסודמסודמסודמסוד

היכוקקקקררררנננניייי החלו דר שבקעו השמש
של עיניו על חזקה בעוצמה
רגיש אליעזר היה כלל בדר אליעזר.
להפגש לא משתדל והיה השמש, לקרני

המדה. על יתר עמ

,,,,נפשואאאאוווולללל במאומה. חש לא הוא ,הפע
הדברי רוח... כנפי על הפליגה
לפניו ופתחו אותו הסעירו שמע שהוא

...חדשי אפיקי

אתההההממממררררצצצצהההה ומסר הלוח ליד ש עמד
.הילדי בחינו החמישי השיעור

אמר: הוא וכ

בעולככככיייידדדדוווועעעע היסוד ממושגי אחד ,לכ
וכלי'. 'אור המושג הוא הקבלה
 ו'כלי' ממעל. היורד השפע הוא  'אור'
ועיקר האור. נכנס שלתוכו המקו הוא
הכלי. בתו האור את להכניס הוא עבודתנו

לאור... משמעות יש כ זה כאשר ורק

,,,,להכנסאאאאוווולללל מקו לאור אי א
לנו מביא לא הוא לתוכו,

באויר... מרח נשאר והוא תועלת,

בחינוווווללללעעעעננננייייייייננננננננוווו:::: ג פועל זה כ
רוצה אני כאשר .הילדי
התנהגות וצורת ידע לו ולהעביר ילד לחנ

רוצה שאני דבר של פירושו נכונה,
יקלט שהאור כדי א 'אור'. לו להשפיע
לכ המוכ 'כלי' יהיה שהילד צרי בתוכו,

כלי)... של אחר סוג נדרש אור של סוג (לכל

שנעבירווווככככלללל הדברי 'כלי' לילד שאי זמ
בפנימיותו. יקלטו ולא בתוכו, ירחפו

הזה,ווווההההוווורררריייי היסוד את יודעי שלא
'כבר :ילדיה על צועקי
לא הזה וההורה ...'פע אל ל אמרתי
בתו נקלטו לא שדבריו זמ שכל יודע
הילד שמבחינת דבר של פירושו ה'כלי',

אחת!!!... פע אפילו אמר לא הוא

חכמה,ווווההההננננהההה,,,, כ כל לא זה 'אור' להשפיע
אד אפילו יודע, אחד כל וכמעט

לימוד... שנות שמונה גמר ולכשלא
לא 'אור' להשפיע שיודע אד באמת

.מחנ נקרא

ללללייייצצצצווווררררממממחחחחננננ ששששייייוווודדדדעעעע אאאאחחחחדדדד ההההוווואאאא אאאאממממייייתתתתיייי
ההההייייללללדדדד............ ששששלללל בבבבננננפפפפששששוווו ''''ככככלללליייי''''

שחוריאאאאללללייייעעעעזזזזרררר זיעה אגלי מחה
'אני וחשב: במצחו, שבצבצו
ה למה אז אחד, לא רע עשיתי לא

הרבה?'... כ כל ממני תובעי

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.



  
    



לבית סער כרדו ור ,שבסלוני
הריקהחסידי המדרש בבית דמתא.

ספר על אפרי הסתער ,מאד
פתחו, לידו, שנזדמ הראשו התהלי
שליש. בדמעות לבו את שופ והחל

המדרש,בבבבאאאאוווותתתתהההה לבית הגיע שעה,
לייב, יהודה רבי החסיד, הגאו
תורותיו, רוש וסופרו, החסידי מגדולי
אברה רבי הקדוש, הצדיק של
כבר העבודה'. 'יסוד בעל ,מסלוני
,אפרי של קולותיו לאזניו הגיעו בחו
זועק כשהוא ההיכל, מתו הבוקעי
לבבו, ממעמקי ושוב, שוב וזועק, וחוזר

הכלל: מ יוצאת נפש בהשתפכות

צמאה''''צצצצממממאאאאהההה ברי! ל מ נפי ל 
ברי!'... ל מ נפי ל

רביככככאאאאייייננננוווו מיהר אזניו, למשמע מאמי
המדרש לבית להכנס לייב יהודה
על קפא עיניו, למראה ,וכא פנימה,
המלאכה בעל ,אפרי :נדה עומדו
שבחבורת ביותר הפשוטי מ ההמוני,
ובדביקות בהתלהבות היה נתו ,החסידי
,ואיל איל מתנועע שכיחות, בלתי
רגליו, אצבעות על ומקפ כפיי מוחא
הנפש. כלות עד עילאי בסער נסח וכולו

יהודה''''ההההזזזזהההה רבי הרהר  !?'אפרי
לו? ארע זה 'מה  בלבו לייב
העבודה בשעות חול, יו של בעיצומו

בביתה'בוערות', פתאו להופיע

 נפשי' ל ב'צמאה ולהשתפ המדרש
הוא?!' דבר הלא  יותר ולא פחות לא

קמעה,חחחחללללפפפפהההה שנח עד ארוכה שעה
פקח הוא מהתלהבותו. ,אפרי
מביט והחל ,מחלו כניעור עיניו את
אינו עצמו שהוא כמי סביבותיו, על
לפתע, .הלו הגיע ולמה הכיצד זוכר
כפיו את נשא הרהוריו, מדוק התעשת

לבו: מנהמת וקרא על אל

נעל''''אאאאהההההההה,,,, דבר אי !עול של רבונו
,עיני מנגד נסתר ואי ממ
לבואי הסיבה את יודע הלא ואתה,
תהא לבל אפוא, נא, הושיעה !הלו

של שו וחס, חלילה ,עלי!'...לה יטה

חזיוללללננננווווככככחחחח לאותו הלזה, המופלא הסיו
רבי היה יכול לא שוב ,מוב בלתי
והחל פליאותיו, את לכבוש לייב יהודה
רק .אפרי של פניו מול אל נכחו פוסע
את והשפיל בנוכחותו, הלה הבחי עתה
בקלקלתו. שנתפס כתינוק עיניו
את ולפענח לבו את לגלות משנדרש
לספר ופתח לסרב, היה יכול לא צפונותיו,
.כהוויית דברי לייב יהודה רבי לפני

היהאאאאתתתת מוצא המצומצמת, פרנסתו
אותו ,יי של ביתי בייצור ,אפרי
קידוש לצורכי העיר ליהודי היה מספק
מיוחד רשיו היה טעו ,יי ייצור והבדלה.
אשר ,דנ אפרי ואילו השלטונות. מטע
חסר ביינאות, הביתית התמחותו כל ע

  
    



ואמר:ווווההההממממררררצצצצהההה המשי מתעל כמו

....ננננככככווווהראויי האנשי ה בודדי
בשיעורי אבל .'מחנ' להקרא
לדכא, או להחליש באנו לא הללו החינו

לבנות... באנו הללו בשיעורי

שיוכלבבבבררררצצצצווווננננננננוווו אחד דבר לכ לגלות
:לכ להועיל

הילדדדדדעעעעוווו בתו נוצר והכלי שפעמי לכ
של סקרנותו שכאשר והיינו מעצמו,
עלינו שאלה, שואל והוא מתעוררת הילד
מראה שואל שהוא הזו שהשאלה לדעת
נדע וא בתוכו. פנימי 'כלי' גילוי על
אור לו להכניס נוכל שאלתו, את לנצל

הכלי... בתו

כלי',ווווללללככככ' התגלות מזהי אנו כאשר
ההזדמנות את לפספס לנו אסור
'אור' בתוכו ולהכניס להשתדל ועלינו

...(הכי שהוא לכלי המתאי)

חזרהההההששששייייעעעעוווורררר הל ואליעזר ,הסתיי
ומחשבות... בהרהורי שקוע לביתו,

הואווווההההננננהההה,,,, בנו,להפתעתו בביתאת פגש
,בצהרי 12 רק 'השעה יהודה.

פה'? עושה אתה מה

נסעוווווייייההההוווודדדדהההה שלי הכיתה 'רוב השיב:
ואני קטנה, לישיבה להבח
לבדי, כמעט נשארתי נבחנתי שכבר

הביתה'. אותי שיחררו ולכ

הבוקר?'''''ייייפפפפהההה.... כל עשית ומה

מיוחדת.''''ההההככככננננתתתתיייי בוקר ארוחת לעצמי
שאני לי נראה כזו ארוחה אחרי

חודש'! לאכול אוכל לא

דבראאאאבבבבלללל הרגשתי אבא, יודע אתה
יו על חלמתי תמיד מוזר.
,ללמודי ללכת אצטר לא שבו אחד
זה היו והנה במנוחה. בבית ואשב
הרגשתי מנוחה להרגיש ובמקו קרה.

...חסרו תחושת הרגשתי ,שעמו

כ?אאאאבבבבאאאא,,,, הרגשתי למה ,מבי לא אני

השחורהאאאאגגגגלללליייי ממילאהזיעה הנוצרי)

התביעה) את מביני שובכאשר צצו
המרצה של ודבריו אליעזר, של במצחו
שפעמי לכ 'דעו באזניו: הדהדו
וכאשר מעצמו, הילד בתו נוצר והכלי
לנצל עלינו 'כלי' התגלות מזהי אנו
'אור''... בתוכו ולהכניס ההזדמנות את

וסיפר...וווואאאאללללייייעעעעזזזזרררר פתח

ננננפפפפששששיייי............ לללל צצצצממממאאאאהההה

עבדיבבבבסססספפפפרררר רג)בסוד עמוד ז (חלק

גרלי מרדכי הרב לגאו
הבא: הסיפור הובא שליט"א

השעותששששעעעעתתתת מ היתה, צהרי לפני
,והמת המשא בעול ההומות
מביתו ,היינ ,אפרי פר כאשר

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



  
    



לבית סער כרדו ור ,שבסלוני
הריקהחסידי המדרש בבית דמתא.

ספר על אפרי הסתער ,מאד
פתחו, לידו, שנזדמ הראשו התהלי
שליש. בדמעות לבו את שופ והחל

המדרש,בבבבאאאאוווותתתתהההה לבית הגיע שעה,
לייב, יהודה רבי החסיד, הגאו
תורותיו, רוש וסופרו, החסידי מגדולי
אברה רבי הקדוש, הצדיק של
כבר העבודה'. 'יסוד בעל ,מסלוני
,אפרי של קולותיו לאזניו הגיעו בחו
זועק כשהוא ההיכל, מתו הבוקעי
לבבו, ממעמקי ושוב, שוב וזועק, וחוזר

הכלל: מ יוצאת נפש בהשתפכות

צמאה''''צצצצממממאאאאהההה ברי! ל מ נפי ל 
ברי!'... ל מ נפי ל

רביככככאאאאייייננננוווו מיהר אזניו, למשמע מאמי
המדרש לבית להכנס לייב יהודה
על קפא עיניו, למראה ,וכא פנימה,
המלאכה בעל ,אפרי :נדה עומדו
שבחבורת ביותר הפשוטי מ ההמוני,
ובדביקות בהתלהבות היה נתו ,החסידי
,ואיל איל מתנועע שכיחות, בלתי
רגליו, אצבעות על ומקפ כפיי מוחא
הנפש. כלות עד עילאי בסער נסח וכולו

יהודה''''ההההזזזזהההה רבי הרהר  !?'אפרי
לו? ארע זה 'מה  בלבו לייב
העבודה בשעות חול, יו של בעיצומו

בביתה'בוערות', פתאו להופיע

 נפשי' ל ב'צמאה ולהשתפ המדרש
הוא?!' דבר הלא  יותר ולא פחות לא

קמעה,חחחחללללפפפפהההה שנח עד ארוכה שעה
פקח הוא מהתלהבותו. ,אפרי
מביט והחל ,מחלו כניעור עיניו את
אינו עצמו שהוא כמי סביבותיו, על
לפתע, .הלו הגיע ולמה הכיצד זוכר
כפיו את נשא הרהוריו, מדוק התעשת

לבו: מנהמת וקרא על אל

נעל''''אאאאהההההההה,,,, דבר אי !עול של רבונו
,עיני מנגד נסתר ואי ממ
לבואי הסיבה את יודע הלא ואתה,
תהא לבל אפוא, נא, הושיעה !הלו

של שו וחס, חלילה ,עלי!'...לה יטה

חזיוללללננננווווככככחחחח לאותו הלזה, המופלא הסיו
רבי היה יכול לא שוב ,מוב בלתי
והחל פליאותיו, את לכבוש לייב יהודה
רק .אפרי של פניו מול אל נכחו פוסע
את והשפיל בנוכחותו, הלה הבחי עתה
בקלקלתו. שנתפס כתינוק עיניו
את ולפענח לבו את לגלות משנדרש
לספר ופתח לסרב, היה יכול לא צפונותיו,
.כהוויית דברי לייב יהודה רבי לפני

היהאאאאתתתת מוצא המצומצמת, פרנסתו
אותו ,יי של ביתי בייצור ,אפרי
קידוש לצורכי העיר ליהודי היה מספק
מיוחד רשיו היה טעו ,יי ייצור והבדלה.
אשר ,דנ אפרי ואילו השלטונות. מטע
חסר ביינאות, הביתית התמחותו כל ע

  
    



ואמר:ווווההההממממררררצצצצהההה המשי מתעל כמו

....ננננככככווווהראויי האנשי ה בודדי
בשיעורי אבל .'מחנ' להקרא
לדכא, או להחליש באנו לא הללו החינו

לבנות... באנו הללו בשיעורי

שיוכלבבבבררררצצצצווווננננננננוווו אחד דבר לכ לגלות
:לכ להועיל

הילדדדדדעעעעוווו בתו נוצר והכלי שפעמי לכ
של סקרנותו שכאשר והיינו מעצמו,
עלינו שאלה, שואל והוא מתעוררת הילד
מראה שואל שהוא הזו שהשאלה לדעת
נדע וא בתוכו. פנימי 'כלי' גילוי על
אור לו להכניס נוכל שאלתו, את לנצל

הכלי... בתו

כלי',ווווללללככככ' התגלות מזהי אנו כאשר
ההזדמנות את לפספס לנו אסור
'אור' בתוכו ולהכניס להשתדל ועלינו

...(הכי שהוא לכלי המתאי)

חזרהההההששששייייעעעעוווורררר הל ואליעזר ,הסתיי
ומחשבות... בהרהורי שקוע לביתו,

הואווווההההננננהההה,,,, בנו,להפתעתו בביתאת פגש
,בצהרי 12 רק 'השעה יהודה.

פה'? עושה אתה מה

נסעוווווייייההההוווודדדדהההה שלי הכיתה 'רוב השיב:
ואני קטנה, לישיבה להבח
לבדי, כמעט נשארתי נבחנתי שכבר

הביתה'. אותי שיחררו ולכ

הבוקר?'''''ייייפפפפהההה.... כל עשית ומה

מיוחדת.''''ההההככככננננתתתתיייי בוקר ארוחת לעצמי
שאני לי נראה כזו ארוחה אחרי

חודש'! לאכול אוכל לא

דבראאאאבבבבלללל הרגשתי אבא, יודע אתה
יו על חלמתי תמיד מוזר.
,ללמודי ללכת אצטר לא שבו אחד
זה היו והנה במנוחה. בבית ואשב
הרגשתי מנוחה להרגיש ובמקו קרה.

...חסרו תחושת הרגשתי ,שעמו

כ?אאאאבבבבאאאא,,,, הרגשתי למה ,מבי לא אני

השחורהאאאאגגגגלללליייי ממילאהזיעה הנוצרי)

התביעה) את מביני שובכאשר צצו
המרצה של ודבריו אליעזר, של במצחו
שפעמי לכ 'דעו באזניו: הדהדו
וכאשר מעצמו, הילד בתו נוצר והכלי
לנצל עלינו 'כלי' התגלות מזהי אנו
'אור''... בתוכו ולהכניס ההזדמנות את

וסיפר...וווואאאאללללייייעעעעזזזזרררר פתח

ננננפפפפששששיייי............ לללל צצצצממממאאאאהההה

עבדיבבבבסססספפפפרררר רג)בסוד עמוד ז (חלק

גרלי מרדכי הרב לגאו
הבא: הסיפור הובא שליט"א

השעותששששעעעעתתתת מ היתה, צהרי לפני
,והמת המשא בעול ההומות
מביתו ,היינ ,אפרי פר כאשר

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.



  
    



יהודהששששוווווווו רבי היה נוהג  בנפשכ
שסיפר אימת כל להפטיר, לייב
היה מה  החסידי בפני זה סיפורו את
מלאכה בעל חסיד, יהודי של טיבו

!הקודמי הדורות מ פשוט,

כהבבבבששששעעעעהההה צרה עליו ובאה שנתרגשה
ומוחשית קרובה כה וסכנה גדולה,
פרנסתו כל כאשר לראשו, מעל ריחפה
א וחירותו ,המאזניי כ על היתה מוטלת
חשב לא  גדולה בסכנה היתה מוטלת היא
,שתדלני על שבפשוטי פשוט יינ אותו

לפנות ניסה יצאלא לא וא ליועצי
צעדיו הישיר א כי ,פרקליטי לו לבקש
...התהלי ספר אל הישר המדרש, לבית

ואיומה,אאאא קשה שעה באותה אז, ג
על מונחת החדה החרב כאשר
מנוס, בית כל לפניו מוצא ואינו צווארו
המקו לפני ובתחנוני בתפילה א כי
נפשי', ל ל'צמאה הגיע בו ברגע הרי 
יחד, ג ומתפילתו מצרתו כליל שכח
עד יוקדת בדביקות על, אל כולו ונסח

...!עול לבורא הנפש כלות

 לייבבבבבאאאאממממתתתת יהודה רבי היה ממשי
הייתי צרי לא  ואומר
של סופו את לפניכ ולספר להמשי
ברו הקדוש כי יודעי אינכ וכי הסיפור:
מביני אינכ כלו הוא?! יכול כל הוא
א מלהושיע?! ידו קצרה לא כי לבד,
את לשמוע חפצי כ הרי ,ואת הואיל

ואספרה... הנני ,הסו

מבעדממממששששרררראאאאתתתתהההה אפרי של ביתו בעלת
אנשי פלוגת את ,לחלו
,בית עבר אל וקריבה הולכת המשטרה
אל הכניסה דלת את להגי קל חיש מיהרה
אלומות את פניה על לפזר והחלה ,המרת
והכי, אדהכי .כ לש היו שמוכנות התב
והשוטרי גדול, רעש בקול הדלת נפרצה
אותו ,אכ צועד, כשבראש פנימה, נכנסו
ארוכות שני במש אשר ,תנורי מסיק
אותו משראתה מיד .במעונ בית ב היה
כי בבירור ידעה בראש, קופ הבית בעלת
זוית בקר לה והצטנפה תקוה, כל אפסה

מוחלט. ביאוש ידיה פוכרת שהיא תו

אלבבבבאאאאוווותתתתהההה בידו המלשי החווה שעה,
את והזמי ,המרת פתח עבר
שמה. בעקבותיו לצעוד השוטרי
מפקד של רוגזו עליו קפ לפתע, ,ואול
בו נוז והחל עליו התקצ זה הפלוגה,
שיתבקש. מבלי התערבותו על קשות,

עליו''''ההההתתתתייייייייצצצצבבבב הרעי הצד', מ בשקט
תהי 'ואל בגערה, המפקד
שתתבקש'!... מבלי פי את לפצות

הבית,ההההששששווווטטטטרררריייי כל פני על התפרסו
וממשמשי מפשפשי והחלו
בארונות ובקיטוניות, בחדרי רב, במר
מקו ובכל ובסדקי בחורי ובעליות,
לא א חרס, העלו א  יד שהגיעה
לרפואה נמצאה יי של אחת צלוחית
המפקד של חמתו .המעו מרחבי בכל

  
    



,בנידו רשמית מקצועית השכלה כל היה
הנדרש. הרשיו את מלקבל היה מנוע

תוצרתוההההוווואאאאיייילללל את לייצר היה אנוס ,וכ
ונעל טמיר באופ במחתרת,
קרקעי התת המרת השלטונות. מעיני
לו לשמש כדי אפוא, הוכשר, שבביתו,
ביצורו, היה עוסק וש .אנפי בזעיר יקב
האציל. המשקה של ובשימורו בטיפוחו
בבית היו מוכנות בישא', ל'עינא מחשש
ובהתעורר מצוא, לעת תב של חבילות
הבית בני היו ממהרי כלשהו, חשש
פתח על שכיסתה הברזל דלת את להגי

גבה. על התב את ולפזר המרת

שלבבבבאאאאוווותתתתוווו בביתו בבהילות הופיע ,היו
,הנוכרי ממכריו אחד אפרי
אליו הודל אשר כמוס סוד לפניו וגילה

שהיא. כל בדר

היינ,''''בבבבעעעעוווודדדד באזני הלה לחש קלה', שעה
להגיע המשטרה אנשי אמורי'
ומדוקדק יסודי חיפוש לערו כדי הנה,
לדבר תתייחס אל !שבבית היקב אחרי
שכ ראש, קלות בכ תנהג ואל בזלזול
הלשנה מסתתרת הלזה החיפוש מאחורי
משק ב מאשר אחר לא מאת ביותר, חמורה
הוא א .התנורי מסיק ניקולי, ,בית
,המחפשי צוות אל להצטר אמור בעצמו

שלוכל קיומו את להסתיר ניסיונותי
!'חרו לכשלו אפוא, ,נידוני ,המרת

ל''''ללללוווו מוטב אז כי תשמע, לעצתי
כ ,נפש על ולנוס הכל להניח

המאסר מעונש לפחות עצמ את תציל
...!'ל הצפוי הכבד

ברללללררררגגגגעעעע,,,, כשל אפרי של פניו חוורו
לפני רק .מפעו חדל ולבו מינ
התנורי מסיק ע הסתכס ,ימי שבוע
הבטיחו ,אכ הלה, מביתו. וגירשו הנוכרי
לא שבדעתו אלא בו, לנקו נאמנה,
מרה כה נקמה של אפשרות כלל, עלתה
בכל הסכנה לפניו ניצבה עתה, ומסוכנת.
הטבע, בדר כי לו, היה ונהיר מוראה,
ג הימנה. להחל סיכוי כל לו אי
היה נמצא לא ,מסלוני הצדיק רבו,
אליו לפנות וא במתא, העת אותה
,אפרי אפוא, נשא, ממנו. נבצר לו בצר
לבית הישר במהירות ור רגליו, את
התהלי ספר את פתח ש ,החסידי
נשבר בלב קונו לפני שיחו לשפו והחל

נכאה. וברוח

תהלי,ללללאאאאחחחחרררר מזמורי קריאת של מה זמ
ל 'צמאה הפסוק: אל משהגיע
של מדעיו נתפסו בשרי', ל כמה נפשי,
נתפע לבו הכתוב, למשמעות אפרי
הסתערה, רוחו נתלהטו, חושיו בקרבו,
ומלואו, עול שכח  אחדות דקות ותו
כליל נשכחה ראשו מעל שריחפה הסכנה
קודש אש ביקוד נישא כולו וכל מדעתו,
...העולמי לחי והערגה הכמיהה כנפי על

,,,,והתלהבותווווככככ דביקות באות
לייב יהודה רבי פגשו עצומות,

המדרש. בבית

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



  
    



יהודהששששוווווווו רבי היה נוהג  בנפשכ
שסיפר אימת כל להפטיר, לייב
היה מה  החסידי בפני זה סיפורו את
מלאכה בעל חסיד, יהודי של טיבו

!הקודמי הדורות מ פשוט,

כהבבבבששששעעעעהההה צרה עליו ובאה שנתרגשה
ומוחשית קרובה כה וסכנה גדולה,
פרנסתו כל כאשר לראשו, מעל ריחפה
א וחירותו ,המאזניי כ על היתה מוטלת
חשב לא  גדולה בסכנה היתה מוטלת היא
,שתדלני על שבפשוטי פשוט יינ אותו

לפנות ניסה יצאלא לא וא ליועצי
צעדיו הישיר א כי ,פרקליטי לו לבקש
...התהלי ספר אל הישר המדרש, לבית

ואיומה,אאאא קשה שעה באותה אז, ג
על מונחת החדה החרב כאשר
מנוס, בית כל לפניו מוצא ואינו צווארו
המקו לפני ובתחנוני בתפילה א כי
נפשי', ל ל'צמאה הגיע בו ברגע הרי 
יחד, ג ומתפילתו מצרתו כליל שכח
עד יוקדת בדביקות על, אל כולו ונסח

...!עול לבורא הנפש כלות

 לייבבבבבאאאאממממתתתת יהודה רבי היה ממשי
הייתי צרי לא  ואומר
של סופו את לפניכ ולספר להמשי
ברו הקדוש כי יודעי אינכ וכי הסיפור:
מביני אינכ כלו הוא?! יכול כל הוא
א מלהושיע?! ידו קצרה לא כי לבד,
את לשמוע חפצי כ הרי ,ואת הואיל

ואספרה... הנני ,הסו

מבעדממממששששרררראאאאתתתתהההה אפרי של ביתו בעלת
אנשי פלוגת את ,לחלו
,בית עבר אל וקריבה הולכת המשטרה
אל הכניסה דלת את להגי קל חיש מיהרה
אלומות את פניה על לפזר והחלה ,המרת
והכי, אדהכי .כ לש היו שמוכנות התב
והשוטרי גדול, רעש בקול הדלת נפרצה
אותו ,אכ צועד, כשבראש פנימה, נכנסו
ארוכות שני במש אשר ,תנורי מסיק
אותו משראתה מיד .במעונ בית ב היה
כי בבירור ידעה בראש, קופ הבית בעלת
זוית בקר לה והצטנפה תקוה, כל אפסה

מוחלט. ביאוש ידיה פוכרת שהיא תו

אלבבבבאאאאוווותתתתהההה בידו המלשי החווה שעה,
את והזמי ,המרת פתח עבר
שמה. בעקבותיו לצעוד השוטרי
מפקד של רוגזו עליו קפ לפתע, ,ואול
בו נוז והחל עליו התקצ זה הפלוגה,
שיתבקש. מבלי התערבותו על קשות,

עליו''''ההההתתתתייייייייצצצצבבבב הרעי הצד', מ בשקט
תהי 'ואל בגערה, המפקד
שתתבקש'!... מבלי פי את לפצות

הבית,ההההששששווווטטטטרררריייי כל פני על התפרסו
וממשמשי מפשפשי והחלו
בארונות ובקיטוניות, בחדרי רב, במר
מקו ובכל ובסדקי בחורי ובעליות,
לא א חרס, העלו א  יד שהגיעה
לרפואה נמצאה יי של אחת צלוחית
המפקד של חמתו .המעו מרחבי בכל

  
    



,בנידו רשמית מקצועית השכלה כל היה
הנדרש. הרשיו את מלקבל היה מנוע

תוצרתוההההוווואאאאיייילללל את לייצר היה אנוס ,וכ
ונעל טמיר באופ במחתרת,
קרקעי התת המרת השלטונות. מעיני
לו לשמש כדי אפוא, הוכשר, שבביתו,
ביצורו, היה עוסק וש .אנפי בזעיר יקב
האציל. המשקה של ובשימורו בטיפוחו
בבית היו מוכנות בישא', ל'עינא מחשש
ובהתעורר מצוא, לעת תב של חבילות
הבית בני היו ממהרי כלשהו, חשש
פתח על שכיסתה הברזל דלת את להגי

גבה. על התב את ולפזר המרת

שלבבבבאאאאוווותתתתוווו בביתו בבהילות הופיע ,היו
,הנוכרי ממכריו אחד אפרי
אליו הודל אשר כמוס סוד לפניו וגילה

שהיא. כל בדר

היינ,''''בבבבעעעעוווודדדד באזני הלה לחש קלה', שעה
להגיע המשטרה אנשי אמורי'
ומדוקדק יסודי חיפוש לערו כדי הנה,
לדבר תתייחס אל !שבבית היקב אחרי
שכ ראש, קלות בכ תנהג ואל בזלזול
הלשנה מסתתרת הלזה החיפוש מאחורי
משק ב מאשר אחר לא מאת ביותר, חמורה
הוא א .התנורי מסיק ניקולי, ,בית
,המחפשי צוות אל להצטר אמור בעצמו

שלוכל קיומו את להסתיר ניסיונותי
!'חרו לכשלו אפוא, ,נידוני ,המרת

ל''''ללללוווו מוטב אז כי תשמע, לעצתי
כ ,נפש על ולנוס הכל להניח

המאסר מעונש לפחות עצמ את תציל
...!'ל הצפוי הכבד

ברללללררררגגגגעעעע,,,, כשל אפרי של פניו חוורו
לפני רק .מפעו חדל ולבו מינ
התנורי מסיק ע הסתכס ,ימי שבוע
הבטיחו ,אכ הלה, מביתו. וגירשו הנוכרי
לא שבדעתו אלא בו, לנקו נאמנה,
מרה כה נקמה של אפשרות כלל, עלתה
בכל הסכנה לפניו ניצבה עתה, ומסוכנת.
הטבע, בדר כי לו, היה ונהיר מוראה,
ג הימנה. להחל סיכוי כל לו אי
היה נמצא לא ,מסלוני הצדיק רבו,
אליו לפנות וא במתא, העת אותה
,אפרי אפוא, נשא, ממנו. נבצר לו בצר
לבית הישר במהירות ור רגליו, את
התהלי ספר את פתח ש ,החסידי
נשבר בלב קונו לפני שיחו לשפו והחל

נכאה. וברוח

תהלי,ללללאאאאחחחחרררר מזמורי קריאת של מה זמ
ל 'צמאה הפסוק: אל משהגיע
של מדעיו נתפסו בשרי', ל כמה נפשי,
נתפע לבו הכתוב, למשמעות אפרי
הסתערה, רוחו נתלהטו, חושיו בקרבו,
ומלואו, עול שכח  אחדות דקות ותו
כליל נשכחה ראשו מעל שריחפה הסכנה
קודש אש ביקוד נישא כולו וכל מדעתו,
...העולמי לחי והערגה הכמיהה כנפי על

,,,,והתלהבותווווככככ דביקות באות
לייב יהודה רבי פגשו עצומות,

המדרש. בבית

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



  
        



האלהי אי מה ר אר הרכה "וזאת
"תמ לפני יראל ני א).את לג, דברי) 

לימדננננממממצצצצאאאא ימי ושבעה שלשי שבתו
אחד והנה .דברי חומש כל את
הבחירה כח עני הוא שלימד מהענייני
ה לפניכ נת אנכי "ראה שכתוב: וכמו
אל מע אר הרכה את קללה. רכה
אתכ מצה אנכי אר אלהיכ יהוה מצת
ה' מצת אל מעת לא א והללה .ה

"כח)...אלקיככו יא, ש)

התורהוווופפפפייייררררווווששששוווו את תקיימו א :כ
ברכה, עליכ יושפע הקדושה

תפרק חלילה מלכותוא עול מעליכ ו 
ולכ קללה. תושפע חלילה אזי שמי
של בדר בחרו אנא :מכ אני מבקש
שנאמר: וכמו והמצוות, התורה קיו

"יח בחר".(יט ל, ש) 

ההההבבבבחחחחייייררררההההוווובבבבאאאאממממתתתת ששששככככחחחח ללללדדדדעעעעתתתת,,,, עעעעללללייייננננוווו
בבבביייידדדד ששששההההוווואאאא ההההייייחחחחיייידדדד ההההדדדדבבבברררר ההההוווואאאא

הההה ההההאאאאדדדד ששששלללל ממממאאאאווווררררעעעעוווותתתתייייוווו ככככלללל ככככיייי ,,,,ההההאאאאדדדד
ררררקקקק ההההוווואאאא ההההאאאאדדדד וווובבבביייידדדדיייי ,,,,ששששממממיייי בבבביייידדדדיייי ררררקקקק

ההההבבבבחחחחייייררררהההה.... ככככחחחח

הקדושהווווככככ בגמרא לג:):אמרו (ברכות

שמי,ההההככככלללל מיראת חו שמי בידי
אלקי ה' מה יראל "ועה שנאמר:

וגו'" ליראה א י מע (שאל 
יב). י,

'הכל'וווופפפפייייררררוווושששש שמי)המילה בידי היא(הכל
ה  'שמי בידי ש'הכל כפשוטו,
שבה והסביבתיי הגופניי התנאי
העוברי והכאבי החלאי וה נולד הוא

.שמי בידי הכל  2עליו

תשובהווווככככ בהלכות "הרמב (פ"הכתב

בידה"א) הקב"ה מסר אשר שהדבר
ולעשות לבחור הא הבחירה, הוא האד

רע. ולעשות לבחור חלילה או 3טוב

הוצרוווואאאאחחחחרררריייי הבחירה, כח שנברא
אותו... שיסובב גלגל לברוא

וכך הקדוש2. רש"י ג:):פירש זרה 'הכל(עבודה

ומכאובות מחושות - שמים' בידי

שמים. גזירת ידי על כולם לאדם הבאים

נדה בידי(טז:)ובמסכת 'הכל רש"י פירש

באין אדם של וקורותיו מדותיו כל - שמים'

מזו חוץ מלך בגזרת הבחירה).לו (כח

וזה רצה3. אם נתונה אדם לכל 'רשות לשונו:

- צדיק ולהיות טובה לדרך עצמו להטות

רעה לדרך עצמו להטות רצה ואם בידו. הרשות

בתורה: שכתוב הוא בידו. הרשות - רשע ולהיות

ורע" טוב לדעת ממנו כאחד היה האדם "הן

כב), ג, יחיד(בראשית היה אדם של זה מין הן כלומר,

הענין בזה לו דומה שני מין ואין שיהאהואבעולם

ועושה והרע הטוב יודע ובמחשבתו בדעתו מעצמו

מלעשות בידו שיעכב מי ואין חפץ שהוא מה כל

הרע או ידו"הטוב ישלח "פן הוא שכן (שם)...וכיון

התורהודבר עמוד והוא הוא, גדול עיקר זה

לפניך נתתי "ראה שנאמר: והמצוה,

החיים" את טו).היום ל, "ראה(דברים וכתיב:

היום" לפניכם נותן כו),אנכי יא, כלומר,(שם

  
        



הטיל והוא להשחית, עד התלקחה
נתכוו כי עד אימה, מזרה מבט במלשי

וחרדה. פחד מרוב תחתיו הלה

עלללללאאאאחחחחרררר וא עוז, המלשי אזר רגע,
ואמר: פיו את פצה נצטוה, שלא פי

הדירה,''''אאאאדדדדוווונננניייי של זה במקצוע המפקד!
'!היי למרת המוסווית הכניסה מצויה

הכיוובבבבההההייייססססווווסססס אל המפקד פנה ,מופג
כשפקודיו הלה, הצביע עליו

אחריו. נגררי השוטרי

הקשווווייייההההיייי,,,, אלומות עיניו לנגד נגלו כאשר
התרתח הריצפה, על הפזורות
:המלשי עבר אל וקרא מאוד עד המפקד

!!!!ששששקקקקרררר'''''!בתב מלא פה הכל והלא נוכל!

לפתח''''ההההתתתתבבבב הסוואה אלא אינו
המלשי התעקש  '!המרת

דעתו. על ועמד

צווח''''ללללאאאא  שוטה!' א אלא ,הינ שקר רק
כלו'  והול גובר בזע המפקד
משוגע, מי ,ליי מזיק תב כי יודע אינ
ידו?!' על תב בפיזור יינו את לסכ אפוא,

שתיממממדדדדיייי הנרגז המפקד הנחית דברו
של לחייו על מצלצלות סטירות

וקרא: ,הנבו המלשי

אחת''''ווווככככיייי פע בנו ששיטית ל די לא
תבקש כי ,הלו עד אותנו וגררת
שולל ולהוליכנו שנית בנו לשטות
נברא?!' ולא היה לא אשר ,מרת בדבר

החוצה,וווואאאאה ה ה ה  הבית מ המלשי את הד
בו, ובועט אחריו רוד שהוא תו

...רחמי ללא ,המסומרי במגפיו

תתתתווווהשוטרי עזבו התנצלות, מלמולי
וכאשר ,מפקד בעקבות הבית את
לראות הוסיפו לא ,היו באותו ראו

...עול עד אפרי של בביתו עוד

בפעור...ייייההההוווודדדדלללל''''הההה בפה לסיפור הקשיב
הסיפורי אבא, אמר: ובסיומו
אבל ודבש, מסוכר מתוקי יותר של
שלי... לשאלה קשור זה מה הבנתי לא

דבריווווואאאאללללייייעעעעזזזזרררר את לקרוא החל בתגובה
אליהו הרב הגה"צ אליעזרשל

זיע"א... 1דסלר

בבבבטטטטוווובבבב ללללבבבבחחחחוווורררר ללללזזזזככככוווותתתתוווו ככככדדדדיייי ההההאאאאדדדד בבבבררררייייאאאאתתתת תתתתככככללללייייתתתת

רבינואאאא'''' משה תפ"ח, אלפי ב' שנת שבט
ללמד ומתחיל ישראל ע את אוס

אמר באדר ז' הגיע וכאשר ,דברי ספר את
שנאמר: כמו הברכה וזאת פרשת את לה

270).מאליהומכתב1. ועמוד 180 עמוד (ח"ג

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



  
        



האלהי אי מה ר אר הרכה "וזאת
"תמ לפני יראל ני א).את לג, דברי) 

לימדננננממממצצצצאאאא ימי ושבעה שלשי שבתו
אחד והנה .דברי חומש כל את
הבחירה כח עני הוא שלימד מהענייני
ה לפניכ נת אנכי "ראה שכתוב: וכמו
אל מע אר הרכה את קללה. רכה
אתכ מצה אנכי אר אלהיכ יהוה מצת
ה' מצת אל מעת לא א והללה .ה

"כח)...אלקיככו יא, ש)

התורהוווופפפפייייררררווווששששוווו את תקיימו א :כ
ברכה, עליכ יושפע הקדושה

תפרק חלילה מלכותוא עול מעליכ ו 
ולכ קללה. תושפע חלילה אזי שמי
של בדר בחרו אנא :מכ אני מבקש
שנאמר: וכמו והמצוות, התורה קיו

"יח בחר".(יט ל, ש) 

ההההבבבבחחחחייייררררההההוווובבבבאאאאממממתתתת ששששככככחחחח ללללדדדדעעעעתתתת,,,, עעעעללללייייננננוווו
בבבביייידדדד ששששההההוווואאאא ההההייייחחחחיייידדדד ההההדדדדבבבברררר ההההוווואאאא

הההה ההההאאאאדדדד ששששלללל ממממאאאאווווררררעעעעוווותתתתייייוווו ככככלללל ככככיייי ,,,,ההההאאאאדדדד
ררררקקקק ההההוווואאאא ההההאאאאדדדד וווובבבביייידדדדיייי ,,,,ששששממממיייי בבבביייידדדדיייי ררררקקקק

ההההבבבבחחחחייייררררהההה.... ככככחחחח

הקדושהווווככככ בגמרא לג:):אמרו (ברכות

שמי,ההההככככלללל מיראת חו שמי בידי
אלקי ה' מה יראל "ועה שנאמר:

וגו'" ליראה א י מע (שאל 
יב). י,

'הכל'וווופפפפייייררררוווושששש שמי)המילה בידי היא(הכל
ה  'שמי בידי ש'הכל כפשוטו,
שבה והסביבתיי הגופניי התנאי
העוברי והכאבי החלאי וה נולד הוא

.שמי בידי הכל  2עליו

תשובהווווככככ בהלכות "הרמב (פ"הכתב

בידה"א) הקב"ה מסר אשר שהדבר
ולעשות לבחור הא הבחירה, הוא האד

רע. ולעשות לבחור חלילה או 3טוב

הוצרוווואאאאחחחחרררריייי הבחירה, כח שנברא
אותו... שיסובב גלגל לברוא

וכך הקדוש2. רש"י ג:):פירש זרה 'הכל(עבודה

ומכאובות מחושות - שמים' בידי

שמים. גזירת ידי על כולם לאדם הבאים

נדה בידי(טז:)ובמסכת 'הכל רש"י פירש

באין אדם של וקורותיו מדותיו כל - שמים'

מזו חוץ מלך בגזרת הבחירה).לו (כח

וזה רצה3. אם נתונה אדם לכל 'רשות לשונו:

- צדיק ולהיות טובה לדרך עצמו להטות

רעה לדרך עצמו להטות רצה ואם בידו. הרשות

בתורה: שכתוב הוא בידו. הרשות - רשע ולהיות

ורע" טוב לדעת ממנו כאחד היה האדם "הן

כב), ג, יחיד(בראשית היה אדם של זה מין הן כלומר,

הענין בזה לו דומה שני מין ואין שיהאהואבעולם

ועושה והרע הטוב יודע ובמחשבתו בדעתו מעצמו

מלעשות בידו שיעכב מי ואין חפץ שהוא מה כל

הרע או ידו"הטוב ישלח "פן הוא שכן (שם)...וכיון

התורהודבר עמוד והוא הוא, גדול עיקר זה

לפניך נתתי "ראה שנאמר: והמצוה,

החיים" את טו).היום ל, "ראה(דברים וכתיב:

היום" לפניכם נותן כו),אנכי יא, כלומר,(שם

ז

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



  
      



כ וא הכל. את בתוכו וכולל שלמויות,
חדש דבר שנברא לומר אפשר (יש)אי

בתוכו כלול היה (אי).שלא

וווותתתתייייררררהקדושי בספרי כידוע :כ
כדי עולמו את ברא שהקב"ה
שמחה שירגישו  לבריותיו להיטיב

.חייה בימי ועונג

אותווווההההננננהההה והעונג השמחה הרגשת
היתה לברואיו להנחיל רצה

שכאשר ,החסרו השלמת ידי על דוקא
השמחה תורגשנה יושל החסרו

והעונג.

בתכליתווווההההננננהההה של בהיותו ,יתבר ה'
לא אצלו שייכת לא השלמות,

קבלה בחינת ולא חסרו (וזהבחינת

.('אי' נקרא

בריאתווווההההקקקקבבבב""""הההה והוא ,מאי יש ברא
'החסרו 'יש')...'הרגשת נקרא (וזה

ההההממממננננייייעעעע ההההככככחחחח  ההההחחחחססססררררוווו ההההררררגגגגששששתתתת

החסרובבבבללללבבבב הרגשת פועמת יהודי כל
הזמ כל והוא רבה, בעוצמה

להשלימה. כיצד דר מחפש

אשרווווההההררררגגגגששששתתתת היא הזאת החסרו
הבחירה: כח את מניעה

עלהא החסרו הרגשת את להשלי

והתאוות, החומר אחר ההליכה ידי
תורה ידי על אותו להשלי או

ומצוות.

מתעוררתווווממממככככייייוווו החסרו שהרגשת
נמצא מאוד, קרובות לעיתי

תמידי!... בחירה כח לאד 5שיש

כך ונפשו5. פעמים אך נורמלי. אדם אצל זה

לה שאין עד כך, כל עייפה האדם של

שכזה ובמצב דבר, שום לעשות וחשק כח

אותו. להעיר כיצד גדולה 'חכמה' צריכים

לוונשטייןובעניין שלמה הרב הגאון סיפר זה

ער).שליט"א עמוד - א במדבר האור, (ומתוק

תש"א בשנת למניינם)וז"ל: לארץ(1941 הגיע

הסבא של חתנו ׁשר, אייזיק רבי ֶישראל
'חברון' בישיבת למד זמן באותו מסלבודקא.

וה שהתקלקל כשהואבחור שחת, פי עד גיע

הרחיקה הישיבה הנהלת נוספים. בחורים מקלקל

אתו. לעשות מה ידעו לא אולם משם, אותו

לשאולרבי לגשת החליט איזמן גדליה

כי ביודעו ׁשר, אייזיק רבי את ֶאודותיו
כדוגמתו. שאין מופלא מחנך הוא

ביקשלאחר בחור, אותו של עניינו את שהציג

הבחור את להביא אייזיק רבי ממנו

הבחור. לפניו הובא היום למחרת כבר אליו.

גדול, כסף סכום מכיסו שלף אייזיק רבי

משפחה של חודשית משכורת לסך המשתווה

'קח לו: ואמר לבחור הושיטו בריוח, שלימה

שהיה פלוני', ליהודי אביב לתל סע הכסף, את

חדרים, בהשכרת ועסק אייזיק רבי של מכרו

שבוע'. למשך חדר ממנו 'שכור

  
     



ממממאאאאיייי יייישששש ננננבבבברררראאאאהההה ההההבבבבררררייייאאאאהההה

המסתובבההההעעעעוווולללל ענק גלגל כמו הוא
מחזוריות מי ,השעשועי בפארק

ערב. ,צהרי בוקר, של קבועה

שבה)האדוווובבבבנננניייי המיושבי (לפחות

לסדר. התרגלו

וווובבבבדדדדרררראמורי הללו החיי הטבע,
נטולי התחדשות, נטולי להיות
לידי יבוא כיצד כ וא לשינוי, רצו כל

הבחירה'? 'כח ביטוי

ממבטוווובבבבאאאאממממתתתת נובעת הזו השאלה
כמעט באמת כי ודל, שטחי

רגע הללו)בכל הקבועי בחיי בא(ג
הבחירה. כח ביטוי לידי

חומשווווככככדדדדיייי את לפתוח נצטר לבאר,
את וללמוד בתחילתו, בראשית
את אלהי רא "ראית  ש הנאמר

"האר ואת מיא).ה א, (בראשית 

""""ווווההההררררממממבבבב(כא)המילה את ביאר
.'מאי יש 'הוציא  '4רא' 

שלווווככככאאאאששששרררר דבריו את דסלר הרב למד
הקב"ה, הרי התקשה: "הרמב
מיני בכל של הוא ,עול בורא

בידכם לעשותשהרשות האדם שיחפוץ וכל

רעים, בין טובים בין עושה, האדם בני ממעשה

זה לבבם והיה יתן "מי נאמר: הענין זה ומפני

כו),להם" ה, בני(שם כופה הבורא שאין כלומר,

רעה או טובה לעשות עליהן גוזר ולא האדם

באורך. עיי"ש להם... מסור הכל אלא

ישנם לדבר4. המקור שבין ביחס אופנים כמה

והאדמו"ר ממנו. הרש"בהנוצר

זיע"א תער"ב,מליובאוויטש - שהקדימו (בשעה

ואילך), תרלז עמוד לארבעהח"ב זאת חילק

מאין, יש וגילוי, העלם והם: כללים. חילוקים

ופועל. וכח והתפשטות, עצם

הואוביאור המזלג קצה על מאין' 'יש המושג

למעלהכך מהמבואר אחרת בדרך (וזה

זיע"א): דסלר הרב בדברי

לגמרי,הגשמי הפכים שני הם הרי והרוחני

והשתוות דמיון שום ('ערך')שאין

'אין הרוחני מן הגשמי התהוות שלכן ביניהם,

מזה'. גדול מאין יש בריאה לך

שוםכלומר, אין כי גמור, חידוש בגדר זהו

לומר שניתן רוחנית במציאות נקודה

גשמית. מציאות 'להוציא' יכולים זה שמנקודה

תתהווה[לדוגמא: לא מעולם שכלית מסברא

להוריד שניתן דאף גשמית, מציאות

מובנת שתהיה עד מדרגות ריבוי הסברא את

לעולם מקום מכל גס, מוח בעל פשוט לאיש

רוחנית מציאות תתהפך(סברא),תישאר ולא

בידים]. למששו שיכולים גשם להיות

מןולפיכך, הגשמי נתהווה שבפועל זה

'יש כמו גמור, חידוש הוא הרוחני

בא הגשמי היש כאילו היינו ממש, מאין'

שניתן ברוחני נקודה שום שאין מאחר מ'אין',

ממנה... בא שהגשמי מבוארת,לומר (חסידות

קסז). עמוד - קודש שבת

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



  
      



כ וא הכל. את בתוכו וכולל שלמויות,
חדש דבר שנברא לומר אפשר (יש)אי

בתוכו כלול היה (אי).שלא

וווותתתתייייררררהקדושי בספרי כידוע :כ
כדי עולמו את ברא שהקב"ה
שמחה שירגישו  לבריותיו להיטיב

.חייה בימי ועונג

אותווווההההננננהההה והעונג השמחה הרגשת
היתה לברואיו להנחיל רצה

שכאשר ,החסרו השלמת ידי על דוקא
השמחה תורגשנה יושל החסרו

והעונג.

בתכליתווווההההננננהההה של בהיותו ,יתבר ה'
לא אצלו שייכת לא השלמות,

קבלה בחינת ולא חסרו (וזהבחינת

.('אי' נקרא

בריאתווווההההקקקקבבבב""""הההה והוא ,מאי יש ברא
'החסרו 'יש')...'הרגשת נקרא (וזה

ההההממממננננייייעעעע ההההככככחחחח  ההההחחחחססססררררוווו ההההררררגגגגששששתתתת

החסרובבבבללללבבבב הרגשת פועמת יהודי כל
הזמ כל והוא רבה, בעוצמה

להשלימה. כיצד דר מחפש

אשרווווההההררררגגגגששששתתתת היא הזאת החסרו
הבחירה: כח את מניעה

עלהא החסרו הרגשת את להשלי

והתאוות, החומר אחר ההליכה ידי
תורה ידי על אותו להשלי או

ומצוות.

מתעוררתווווממממככככייייוווו החסרו שהרגשת
נמצא מאוד, קרובות לעיתי

תמידי!... בחירה כח לאד 5שיש

כך ונפשו5. פעמים אך נורמלי. אדם אצל זה

לה שאין עד כך, כל עייפה האדם של

שכזה ובמצב דבר, שום לעשות וחשק כח

אותו. להעיר כיצד גדולה 'חכמה' צריכים

לוונשטייןובעניין שלמה הרב הגאון סיפר זה

ער).שליט"א עמוד - א במדבר האור, (ומתוק

תש"א בשנת למניינם)וז"ל: לארץ(1941 הגיע

הסבא של חתנו ׁשר, אייזיק רבי ֶישראל
'חברון' בישיבת למד זמן באותו מסלבודקא.

וה שהתקלקל כשהואבחור שחת, פי עד גיע

הרחיקה הישיבה הנהלת נוספים. בחורים מקלקל

אתו. לעשות מה ידעו לא אולם משם, אותו

לשאולרבי לגשת החליט איזמן גדליה

כי ביודעו ׁשר, אייזיק רבי את ֶאודותיו
כדוגמתו. שאין מופלא מחנך הוא

ביקשלאחר בחור, אותו של עניינו את שהציג

הבחור את להביא אייזיק רבי ממנו

הבחור. לפניו הובא היום למחרת כבר אליו.

גדול, כסף סכום מכיסו שלף אייזיק רבי

משפחה של חודשית משכורת לסך המשתווה

'קח לו: ואמר לבחור הושיטו בריוח, שלימה

שהיה פלוני', ליהודי אביב לתל סע הכסף, את

חדרים, בהשכרת ועסק אייזיק רבי של מכרו

שבוע'. למשך חדר ממנו 'שכור

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



  
      



שלוווובבבבעעעעווווממממקקקק הבחירה עיקר יותר:
לי'! חסר 'מה להגדיר רק הוא האד

עעעעממממווווקקקקככככחחחח ההההוווואאאא ההההאאאאדדדד ששששלללל ההההבבבבחחחחייייררררהההה
הההה ממממהההה ללללההההגגגגדדדדיייירררר ההההוווואאאא וווועעעעננננייייייייננננוווו ממממאאאאוווודדדד,,,,
ללללממממללללאאאאוווותתתת.... ייייששששאאאא ההההוווואאאא וווואאאאוווותתתת חחחחססססררררווווננננוווותתתתייייוווו,,,,

רקההההאאאאדדדד לחוש לבחור יכול
שה ,הגשמיי בחסרונותיו
את ולהשתיק ,לעי יותר בולטי
בידו או .הרוחניי החסרונות תחושת
נשמתו, צרכי אל אוז להטות לבחור
יכולתו. כפי אות להשלי ולהשתדל

אלאההההההההננננאאאאהההה לשאיפה, הסיבה אינה
התוצ אה.היא

ממממייייללללוווויייי ההההחחחחססססררררוווו ההההששששללללממממתתתת  ההההששששאאאאייייפפפפהההה
ההההההההננננאאאאהההה.... אאאאתתתת ההההממממוווולללליייידדדד ההההוווואאאא

חופשיההההאאאאדדדד באופ בוחר
,מסויי בכיוו לשאו
יביא כיוו באותו החסרונות ומילוי

ההנאה. לתחושת ממילא

'הרגשתוווואאאאחחחחרררריייי בריאת שהסתיימה
'את6החסרו הקב"ה ברא

...האד

והנה, כח6. ישנו השבוע ימות כל במשך

החסרון את להשלים האם בחירה,

להשלים או מהגשמיות, סיפוק קבלת ידי על

מהרוחניות. סיפוק קבלת ידי על החסרון את

משתנה.אך הבחירה השבת, יום כשמגיע

ובהביום השבת, את הקב"ה ברא השבת

בנפש לכך)מתגלה עצמו והכין שזיכך (למי

הגשמיות... מהחסרונות השלימות הרגשת

היהוליתר הבריאה בימי כי לדעת עלינו ביאור:

יצירת חסרון. של במצב כולו העולם כל

הבריאה כל של בפטיש' 'המכה היתה המנוחה

ונתעלתה ושכלולה נעשתההשלמתה ידה על כולה,

קדושה של לעולם חומר של עולם מכלל ויצתה

הבא. עולם מעין שהוא שבת של לעולם ואצילות,

להתפשטותהשבת כולו המוקדש יום הוא

לבוא שיוכל כדי הגשמיות מהדאגות

ביום ותורתו. באלקים התדבקות לידי

מדאגותיו להתפשט יהודי כל צריך השביעי

אמיתית ושלוה במנוחה ולהתלבש וטרדותיו

עשויה... מלאכתו כל כאלו

מסופרובעניין 170,זה עמוד - המעשיות (מחמדי

זכאי): שמואל הרב לגאון

טובתלמידיו שם הבעל של הקדושים

רבי,(הבעש"ט) וביקשו: אליו ניגשו

חידוש! דבר בבקשה לנו הראה

בשעהוהבעש"ט תנאי: התנה אך הסכים,

לצחוק! לא תזהרו לכם, שאראה

כנפיה,כנפיה לפרוס החלה הקדושה השבת של

השבת. נרות כבר הודלקו הבתים בכל

עמי! בואו להם: ואמר לתלמידיו קרא והבעש"ט

הכנסתבדומיה מבתי לאחד צעדו הם

הבעש"ט לתוכו. ונכנסו הסמוכים

הלבוש אחד יהודי אחרי שיעקבו להם רמז

ואביון... עני כאיש

  
      



שהואווווננננבבבבייייאאאא אד פשוטה: דוגמה לכ
שעות בתו א אוכל, הוא רעב

,החסרו הרגשת שוב תתעורר ספורות
שוב... יאכל והוא

שיעלה'הינך מה כל זה בכסף לעשות יכול

ואמר אייזיק רבי הוסיף - דעתך' על

אתך: מתנה אני דברים שני 'אולם - לו

שאתה ומאחר לים, תלך בוקר שבכל האחד,

במים מעט תירטב לשחות, יודע ולא ירושלמי

תנוח כך ואחר בריאות, לשם החוף על ותרוץ

שתים השעה שבסביבות והשני, שלך. בחדר

לבני ותיסע וארבע חמשים קו על תעלה עשרה

וכל איש', ה'חזון שנקרא יהודי גר שם ברק,

אצלו'. תהיה מנחה בתפילת יום

הללו'!'דע התנאים קיום אחרי שאעקוב לך,

דבריו. את סיים

החזוןזו אצל 'להתפלל לא הבקשה, כל היתה

מנחה'... בתפילת שם 'להיות רק אלא איש',

גדליההבחור ורבי והלך, הכסף את נטל הבטיח,

תמיהתו את לכלוא הצליח לא איזמן

בחור אם עשה? הרב מה מבין, 'אינני העצומה:

תור כאן ישתרך מחר כבר לחבריו, כך על זהיספר

איך מבין אינני אולםבעיקר כסף... לבקשת ארוך

איך??' כסף? עם אביב לתל לנסוע לבחור נותנים

הבאתנענה לא 'הלא ואמר: ׁשר אייזיק ֶרבי

יהיה הוא אם לברר מנת על אלי, אותו

לא וגם מליסא, יעקב רבי או איגר עקיבא רבי

לא... או 'נתיבות' יחבר הוא אם לבדוק בקשת

היתה זו תשאירלא כך, אם נכון? שלך, השאלה

סבור אני בחור, אותו של בעניינו הטיפול את לי

לו אמרתי זאת, מלבד בו... לטפל הדרך שזו

יתכן שלא משוכנע ואני איש', ל'חזון ללכת

כמותשהוא'. וישאר איש החזון את יראה שאדם

לגופו,הבין מקרה בכל לדון שיש גדליה רבי

בנדון, להכריע כדי גדול באדם צורך ויש

דבר. יפול כיצד לראות ממתין כשהוא ושתק,

קרה?ומה אכן

ה'חזוןאותו לבית והגיע קייםאתהבטחתו בחור

ניגש התפילה לאחר מנחה. לתפילת איש'

עליכם'. ב'שלום וברכו איש' ה'חזון אליו

הבחור,'מי אולם איש'. ה'חזון שאל אתה'?

יתחיל הזו, השיחה מן כתוצאה שחשששמא

לשתוק. העדיף בלימוד, אתו לדבר איש' ה'חזון

ה'חזוןכעבור אמר אחדים, שתיקה רגעי

רק אני סתם, זאת שואל 'אינני איש':

ולישון'. לאכול היכן לך יש אם לדעת רוצה

הבחור'כן, השיב פלוני', אצל מסודר אני כן,

במהירות.

ה'חזוןואז לשכוח... אפשר שאי משהו אירע

וליטף לחיו את צבט ידו, את הרים איש'

בשלום. לדרכו אותו שלח ואז בחיבה... אותה

שורףכשראה אינו איש' שה'חזון בחור אותו

לביתו. יותר לבוא והתחיל מעט נרגע אדם, בני

בחור,איננו אותו של בשמו לנקוב יכולים

הוא פוקר בחור אותו כיום אולם

גדולי תלמידים לו ויש חשוב, ישיבה ראש

תורה!...

איש'הנה ה'חזון את לראות ניתן לא כן כי

להשתנות... מבלי

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



  
      



שלוווובבבבעעעעווווממממקקקק הבחירה עיקר יותר:
לי'! חסר 'מה להגדיר רק הוא האד

עעעעממממווווקקקקככככחחחח ההההוווואאאא ההההאאאאדדדד ששששלללל ההההבבבבחחחחייייררררהההה
הההה ממממהההה ללללההההגגגגדדדדיייירררר ההההוווואאאא וווועעעעננננייייייייננננוווו ממממאאאאוווודדדד,,,,
ללללממממללללאאאאוווותתתת.... ייייששששאאאא ההההוווואאאא וווואאאאוווותתתת חחחחססססררררווווננננוווותתתתייייוווו,,,,

רקההההאאאאדדדד לחוש לבחור יכול
שה ,הגשמיי בחסרונותיו
את ולהשתיק ,לעי יותר בולטי
בידו או .הרוחניי החסרונות תחושת
נשמתו, צרכי אל אוז להטות לבחור
יכולתו. כפי אות להשלי ולהשתדל

אלאההההההההננננאאאאהההה לשאיפה, הסיבה אינה
התוצ אה.היא

ממממייייללללוווויייי ההההחחחחססססררררוווו ההההששששללללממממתתתת  ההההששששאאאאייייפפפפהההה
ההההההההננננאאאאהההה.... אאאאתתתת ההההממממוווולללליייידדדד ההההוווואאאא

חופשיההההאאאאדדדד באופ בוחר
,מסויי בכיוו לשאו
יביא כיוו באותו החסרונות ומילוי

ההנאה. לתחושת ממילא

'הרגשתוווואאאאחחחחרררריייי בריאת שהסתיימה
'את6החסרו הקב"ה ברא

...האד

והנה, כח6. ישנו השבוע ימות כל במשך

החסרון את להשלים האם בחירה,

להשלים או מהגשמיות, סיפוק קבלת ידי על

מהרוחניות. סיפוק קבלת ידי על החסרון את

משתנה.אך הבחירה השבת, יום כשמגיע

ובהביום השבת, את הקב"ה ברא השבת

בנפש לכך)מתגלה עצמו והכין שזיכך (למי

הגשמיות... מהחסרונות השלימות הרגשת

היהוליתר הבריאה בימי כי לדעת עלינו ביאור:

יצירת חסרון. של במצב כולו העולם כל

הבריאה כל של בפטיש' 'המכה היתה המנוחה

ונתעלתה ושכלולה נעשתההשלמתה ידה על כולה,

קדושה של לעולם חומר של עולם מכלל ויצתה

הבא. עולם מעין שהוא שבת של לעולם ואצילות,

להתפשטותהשבת כולו המוקדש יום הוא

לבוא שיוכל כדי הגשמיות מהדאגות

ביום ותורתו. באלקים התדבקות לידי

מדאגותיו להתפשט יהודי כל צריך השביעי

אמיתית ושלוה במנוחה ולהתלבש וטרדותיו

עשויה... מלאכתו כל כאלו

מסופרובעניין 170,זה עמוד - המעשיות (מחמדי

זכאי): שמואל הרב לגאון

טובתלמידיו שם הבעל של הקדושים

רבי,(הבעש"ט) וביקשו: אליו ניגשו

חידוש! דבר בבקשה לנו הראה

בשעהוהבעש"ט תנאי: התנה אך הסכים,

לצחוק! לא תזהרו לכם, שאראה

כנפיה,כנפיה לפרוס החלה הקדושה השבת של

השבת. נרות כבר הודלקו הבתים בכל

עמי! בואו להם: ואמר לתלמידיו קרא והבעש"ט

הכנסתבדומיה מבתי לאחד צעדו הם

הבעש"ט לתוכו. ונכנסו הסמוכים

הלבוש אחד יהודי אחרי שיעקבו להם רמז

ואביון... עני כאיש

ז

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



  
      



ווווררררעעעע טטטטוווובבבב ייייוווודדדדעעעעיייי ככככאאאאללללקקקקיייי ווווההההייייייייתתתת

אתבבבבייייוווו הקב"ה ברא הבריאה של הששי
בג ,ש וג .עד לג והכניסו האד
התבלט ,והשרפי המלאכי בחברת ,עד

העצומות. במעלותיו הראשו אד

מציאותחחחחככככממממתתתתוווו כל את והקיפה השיגה
ראשית מראשית כולה! הבריאה,
הדרגות! כל של סופ ועד ההשתלשות

נבראבבבבחחחחככככממממתתתתוווו כל של תפקידו את הבי
זאת לצמצ וידע ושליחותו,
נהפכה המילה ואותה  אחת! במילה

נברא! אותו של שמו להיות

לאאאאאדדדד אחר, משהו היה הראשו
כלל, במושגנו שנתפס משהו
זאת להסביר אפשרות שו ג לנו ואי

הדלות... במילותנו

לינוקככככלללל בקרבתו, חפצו הברואי
מקדושתו... ולקבל מאורו

,,,,הנחש,אאאא להדח הצליח לש ג כרגיל,
,ברורי הלא ב'כשרונותיו' והוא,

.'החסרו' נקודת את למצוא הצליח

האדההההוווואאאא,,,, שבתו פועמתהבחי 
כזה רצו מי ,'חסרו' הרגשת
ניגש והוא הלאה... להמשי ,להתקד
להשלי רוצה אתה ,אד' ולחש: אליו
,עבור עצה לי יש ?החסרו את
מהע !כ ,כ הדעת! מע אכול
הרגשת את ל ישלי והוא האסור!
טב ידעי אלהי והיית" החסרו

ה)!ורע" ג, (בראשית 

בחוזקהווווההההררררגגגגששששתתתת שפעמה החסרו
לאכול. לו גרמה ,באד
והרגשת .עד מג וגורש נענש, והאד

וגברה... הלכה החסרו

ווווההההששששנננניייי...לחלו המשיכו

ווווההההבבבבלללל קקקקיייי ששששלללל ממממננננחחחחתתתת

לואאאאחחחחרררר נולדו עד מג האד שגורש
:בני חילקו7שני וה והבל, קי

אוהב שהיה קי ,ביניה העול את
אדמות כל את קיבל אדמה לעבוד

אחד.'מהי פה כולם שאלו - רבינו?' המתנה,

לזכותכםענה בקשתי הבעש"ט: להם ואמר

אותו של למדרגתו תגיעו אתם שאף במתנה,

אם כי ובמטעמיה, השבת במעדני לא לשמוח, עני

עצמה שחשבשבת ומי מיוחד, טעם יש עצמה לשבת (כי

ב'מעדנים'...), שמחה להשיג צריך לא אתםבטעמה אך

חלקכם... את וקפחתם מעשיכם את הרעותם

כך הרמב"ן7. דעת וכן המקראות פשט

א),וראב"ע אמנםדעתרש"י(בראשיתד,

עדן. מגן ונטרד שחטא קודם נולדו והבל שקין

  
      



בהתלהבותהיהודי התפילה כל את התפלל

לאחרהתפילה גדולהובשמחהרבה...

בקול ואחד אחד לכל שלום' 'שבת האיש: אמר

לביתו... הכנסת מבית ויצא שמחה. מלא

נכנסהבעש"ט אחריו. הלכו ותלמידיו

ותלמידיו והבעש"ט לביתו האיש

והביטו... החלון ליד עמדו

נרותבתוך זוג ועליו קטן שולחן עמד הבית

הלבושה אשה עמדה ולידו דולקות,

לביתו האיש כשנכנס ובלויה. לבנה בשמלה

לו ענתה רעיתי', לך שלום 'שבת אמר:

היקר'. בעלי לך שלום 'שבת האשה:

שמחהלאחר בקול עליכם' 'שלום אמירת

היין את לי תני האיש: אמר וששון,

לקדשו'. השבת יום את 'זכור ונקיים

השולחןהניחה על פתיתות שתי אשתו

תקדש הלא נפשי, 'מחמד ואמרה:

הפת'. על הערב

'כן,אמר שמחה: מלא בקול אשתו אל האיש

לחכנו ויערב הפת על נקדש אשתי כן,

המשומר'. יין כמו

בפניםקידש לאשתו ואמר הפת על האיש

הדגים את הגישי 'ועכשיו שמחות:

ונקיים עדן, גן כטעם טעמם הכינות, אשר

לשבת''. קרא 'עונג

משםהביאה נטלה פולים, מלאה קערה האשה

מעט ולקחה לו, ונתנה פולים מעט

שיהיה רצון ויהי לך, וינעם 'אכול ואמרה: בעצמה

אכל משובחים'. דגים כטעם בפיך הפולים טעם

ממעדני שנהנה כמו בחדוה הפולים את האיש

שאין ה', 'ברוך עצמו: אל דיבר כמו והוא מלכים,

שבת לכבוד טובה מכל נפשנו את מחסרים אנו

מעין השבת 'טעם שנאמר: מה לקיים מלכתא

טוב'. שכולו יום הוא שבת הבא, עולם

בשמחה,לאחר הזמירות את האיש ששר

שלי, חיל אשת וכעת ואמר: פתח

הטוב. המרק את נא הגישי

אחדשוב כף לקחה לו, ונתנה פולים כף נטלה

את היקר בעלי אכול ואמרה: לעצמה

נאמר ואל ודגים, יין כבשר, לך וינעם המרק

בשבת מלאכול נפשותינו את שהחסרנו חלילה

מטעמים. וכל מעדנים קודש

אמר:אכל וכך גדול בחשק המרק את האיש

מתוק ופלא, הפלא הזה, המרק טוב מה

טעמו טוב צופים, ומנופת מדבש בפי הוא

מעדנים, תפנוקי אי אי אבוסים, כברבורים

מחמדי יום שבתון יום אי, ם.אי,

פוליםלאחר מלאה שלישית כף לו שניתנה

במקום רביעית וכף בשר במקום

ונתן ושמחה, תענוג מלא האיש נעשה לפתן,

אמוני, ברכו אכלנו, משלו 'צור בשיר: קולו

ה''. כדבר והותרנו שבענו

אלכילה ואמר פתח והזמירות, הסעודה את

ונרקוד בואי היקרה, רעיתי וכעת אשתו:

מקדש לקייםכל שבתמלכתא, לכבוד יחד ונשמח

פעלו, פי על מאוד הרבה שכרו לו כראוי שביעי

התחיל לקראתו, רוקדת כשאשתו במחול, יצא

גורלנו'... נעים ומה חלקנו טוב מה 'אשרינו לשיר:

לפרץהחיוך הפך התלמידים פני על שעלה

צחוק... של עצום

והואצער הקדוש, טוב שם הבעל פני על עלה

הפסדתם! חבל, ואמר: נאנח

הפסדנו'?'רבי, מה

וצחקתם,מכיון בהבטחתכם עמדתם שלא

לקבל עוד תוכלו ולא חלקכם נתקפח

לכם. לתת בדעתי שהיה המתנה את

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



  
      



ווווררררעעעע טטטטוווובבבב ייייוווודדדדעעעעיייי ככככאאאאללללקקקקיייי ווווההההייייייייתתתת

אתבבבבייייוווו הקב"ה ברא הבריאה של הששי
בג ,ש וג .עד לג והכניסו האד
התבלט ,והשרפי המלאכי בחברת ,עד

העצומות. במעלותיו הראשו אד

מציאותחחחחככככממממתתתתוווו כל את והקיפה השיגה
ראשית מראשית כולה! הבריאה,
הדרגות! כל של סופ ועד ההשתלשות

נבראבבבבחחחחככככממממתתתתוווו כל של תפקידו את הבי
זאת לצמצ וידע ושליחותו,
נהפכה המילה ואותה  אחת! במילה

נברא! אותו של שמו להיות

לאאאאאדדדד אחר, משהו היה הראשו
כלל, במושגנו שנתפס משהו
זאת להסביר אפשרות שו ג לנו ואי

הדלות... במילותנו

לינוקככככלללל בקרבתו, חפצו הברואי
מקדושתו... ולקבל מאורו

,,,,הנחש,אאאא להדח הצליח לש ג כרגיל,
,ברורי הלא ב'כשרונותיו' והוא,

.'החסרו' נקודת את למצוא הצליח

האדההההוווואאאא,,,, שבתו פועמתהבחי 
כזה רצו מי ,'חסרו' הרגשת
ניגש והוא הלאה... להמשי ,להתקד
להשלי רוצה אתה ,אד' ולחש: אליו
,עבור עצה לי יש ?החסרו את
מהע !כ ,כ הדעת! מע אכול
הרגשת את ל ישלי והוא האסור!
טב ידעי אלהי והיית" החסרו

ה)!ורע" ג, (בראשית 

בחוזקהווווההההררררגגגגששששתתתת שפעמה החסרו
לאכול. לו גרמה ,באד
והרגשת .עד מג וגורש נענש, והאד

וגברה... הלכה החסרו

ווווההההששששנננניייי...לחלו המשיכו

ווווההההבבבבלללל קקקקיייי ששששלללל ממממננננחחחחתתתת

לואאאאחחחחרררר נולדו עד מג האד שגורש
:בני חילקו7שני וה והבל, קי

אוהב שהיה קי ,ביניה העול את
אדמות כל את קיבל אדמה לעבוד

אחד.'מהי פה כולם שאלו - רבינו?' המתנה,

לזכותכםענה בקשתי הבעש"ט: להם ואמר

אותו של למדרגתו תגיעו אתם שאף במתנה,

אם כי ובמטעמיה, השבת במעדני לא לשמוח, עני

עצמה שחשבשבת ומי מיוחד, טעם יש עצמה לשבת (כי

ב'מעדנים'...), שמחה להשיג צריך לא אתםבטעמה אך

חלקכם... את וקפחתם מעשיכם את הרעותם

כך הרמב"ן7. דעת וכן המקראות פשט

א),וראב"ע אמנםדעתרש"י(בראשיתד,

עדן. מגן ונטרד שחטא קודם נולדו והבל שקין

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



  
     



הדומבבבבממממעעעעררררככככהההה של הפג תוק הראשונה
והמדבר חי שלצומח הפג וג)

זרה). ועבודה דמי שפיכות עריות, גילוי

המערכה:ווווככככ התנהלה

נכשל.ננננחחחח א אדה"ר חטא את לתק ניסה

אאאאבבבבררררהההההדומ בחינת את והכי תיק
וכ הבארות, חפירת ידי על

אדה"ר. של זרה עבודה פג תיק

ידיייייצצצצחחחחקקקק על הצומח בחינת את והכי תיק
,שערי מאה ומציאת השדה זריעת
אדה"ר. של דמי שפיכות פג תיק וכ

עלייייעעעעקקקקבבבב החי בחינת את והכי תיק
תיק וכ ,לב צא רעיית ידי

אדה"ר. של עריות גילוי פג

עלייייווווסססס המדבר בחינת את והכי תיק
...מצרי באר שלטו ידי

הקודש.וווובבבבממממעעעעררררככככהההה טיפות תוקנו השניה

המערכה:ווווככככ התנהלה

דורבבבבההההתתתתחחחחללללהההה אנשי בתו התגלגלו ה
הרשיעו!  לתק ובמקו אנוש,

באנשיווווללללככככ שוב חזרו והנשמות מת, גופ
להתקדש ובמקו המבול, דור

יותר!  וקלקלו השחיתו ולהטהר,

באנשיבבבבננננססססייייוווו לעול ירדו השלישי,
זרה! בעבודה חטאו ושוב הפלגה, דור

וווובבבבננננססססייייוווו!סדו באנשי התגלגלו ,האחרו

אאאאתתתתווווממממככככייייוווו ללללתתתתקקקק ההההצצצצללללייייחחחחוווו ששששללללאאאא
דדדדווווררררוווותתתת,,,, ההההאאאאררררבבבבעעעעהההה בבבבככככלללל עעעעצצצצממממ
ההההתתתתגגגגללללגגגגללללוווו ממממתתתתוווו,,,, גגגגוווופפפפוווותתתת אאאאוווותתתת ווווככככלללל
,,,,ממממצצצצרררריייי ששששעעעעבבבבוווודדדד ששששלללל בבבבדדדדוווורררר ההההננננששששממממוווותתתת
ששששאאאאיייי קקקקששששהההה ששששעעעעבבבבוווודדדד עעעעללללייייהההה ווווננננגגגגזזזזרררר

ככככממממוווותתתתוווו....

לתיקונ.וווובבבבססססוווופפפפוווו זכו ה ג דבר, של

קי...וווועעעעתתתתהההה של תיקונו למהל נמשי

קקקקיייי ייייקקקק ששששבבבבעעעעתתתתיייי ככככיייי

קי,ההההררררגגגגששששתתתת של בלבו פעמה החסרו
את השיג הוא דבר של ובסופו
חילקו והבל שקי ,ומכיו .הקרב סוד
שייכת היתה והצמחיה ,העול את ביניה
האדמה. מפרי קרב הביא הוא לכ ,לקי

שבפירותאאאא מהמשובח יביא שקי במקו
מהגרוע, הביא הוא ולכהאדמה,

התקבל... לא קרבנו

הזוווווההההננננהההה,,,, הדחיה אז זוכה, היה הוא א
היתה קרבנו, את הקב"ה שדחה
...החסרו הרגשת את בתוכו מגבירה
בנוע לחזות אני ג אזכה 'מתי
מטוב לטעו אני ג אזכה מתי ה'?

ה'?'

וווואאאאהחסרו להרגשת זוכה היה הוא
נפשו את מצחצח היה הוא הזו,

  
     



צא לרעות אוהב שהיה והבל !העול
...שבעול הבהמות כל את קיבל

ווווממממככככייייווווצריכי בעול לחיות שכדי
על רגלי שני ע לעמוד
חלב עור, צמר, צריכי וכ הקרקע,
והבל, קי :האחי שני הוצרכו ובשר...
וכ שותפות... הסכ ביניה לערו

שנה. ארבעי עליה חלפו

ובעליקקקקיייי גדולי צדיקי היו והבל
,עול בבורא מאוד גדולה הכרה
בכל בורא את עבדו ה שנה 40 ובמש
הבנתו. כפי השגתו, כפי  אחד כל ,כח

חשוווווללללממממררררוווותתתת ה זמ אותו בכל זאת,
המבעבעת החסרו בהרגשת
החלו וה ...הר ולא מנוחה ללא ,בתוכ
עז רצו לה', וכיסופי געגועי לחוש
מדרגות להשיג לאלקות, להתקרב

הגשמיות... והתפשטות רמות,

בשנתווווובבבבססססוווופפפפוווו ,קי הצליח דבר, של
,הקרב סוד את להשיג הארבעי

האדמה... מפרי קרב והביא

קרב,ההההבבבבלללל מקריב קי אחיו את שראה
...הצא מבכורות הוא ג והביא מיהר

ושלווווללללממממררררוווותתתת קי של הקרבנות, ששני
יחד הוקרבו אוהבל, (פחות

שליותר) קרבנו  שונה היתה התוצאה
לא קי של קרבנו ואילו התקבל הבל
אל ה' "וע שכתוב: כמו התקבל...
מנחת ואל קי ואל .מנחת ואל הבל

עה" דה)...לא ד, (בראשית 

קרבנובבבבללללבבבבוווו 'למה קנאה, נולדה קי של
לא'? ושלי התקבל, הבל של
הבל... את קי הרג דבר של ובסופו

ווווששששננננייייהההה(וקי הראשו הוצרכו(אד
...לתיקו

ההההרררראאאאששששוווו אאאאדדדד ששששלללל תתתתייייקקקקווווננננוווו

לאחחחחטטטטאאאאוווו חטא היה הראשו אד של
נדרשו לתקנו וכדי בכלל, פשוט

.אד בני והמו ,שני המו

הראשווווובבבבככככללללללללייייוווותתתת (אדה"ר)אדתוק
המבוארות המאורעות בכל

.מצרי ובשעבוד בראשית בספר

ועתהוווויייישששש מאוד, רבה אריכות בזה
גדולה: בכלליות 8נכתוב

עצובבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת פג נוצר החטא
ומדבר. חי צומח, ,בדומ

ממנו. שיצאו הקודש בטיפות וג

מערכות:וווואאאאדדדד בשני תוק הראשו

ראה חלציו'8. יאזור 'כגבר בספר גדולה באריכות זה והלאה)כל ע הרבלידיד(דף הגאון נפשי

שליט"א. ארמוני משה

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



  
     



הדומבבבבממממעעעעררררככככהההה של הפג תוק הראשונה
והמדבר חי שלצומח הפג וג)

זרה). ועבודה דמי שפיכות עריות, גילוי

המערכה:ווווככככ התנהלה

נכשל.ננננחחחח א אדה"ר חטא את לתק ניסה

אאאאבבבבררררהההההדומ בחינת את והכי תיק
וכ הבארות, חפירת ידי על

אדה"ר. של זרה עבודה פג תיק

ידיייייצצצצחחחחקקקק על הצומח בחינת את והכי תיק
,שערי מאה ומציאת השדה זריעת
אדה"ר. של דמי שפיכות פג תיק וכ

עלייייעעעעקקקקבבבב החי בחינת את והכי תיק
תיק וכ ,לב צא רעיית ידי

אדה"ר. של עריות גילוי פג

עלייייווווסססס המדבר בחינת את והכי תיק
...מצרי באר שלטו ידי

הקודש.וווובבבבממממעעעעררררככככהההה טיפות תוקנו השניה

המערכה:ווווככככ התנהלה

דורבבבבההההתתתתחחחחללללהההה אנשי בתו התגלגלו ה
הרשיעו!  לתק ובמקו אנוש,

באנשיווווללללככככ שוב חזרו והנשמות מת, גופ
להתקדש ובמקו המבול, דור

יותר!  וקלקלו השחיתו ולהטהר,

באנשיבבבבננננססססייייוווו לעול ירדו השלישי,
זרה! בעבודה חטאו ושוב הפלגה, דור

וווובבבבננננססססייייוווו!סדו באנשי התגלגלו ,האחרו

אאאאתתתתווווממממככככייייוווו ללללתתתתקקקק ההההצצצצללללייייחחחחוווו ששששללללאאאא
דדדדווווררררוווותתתת,,,, ההההאאאאררררבבבבעעעעהההה בבבבככככלללל עעעעצצצצממממ
ההההתתתתגגגגללללגגגגללללוווו ממממתתתתוווו,,,, גגגגוווופפפפוווותתתת אאאאוווותתתת ווווככככלללל
,,,,ממממצצצצרררריייי ששששעעעעבבבבוווודדדד ששששלללל בבבבדדדדוווורררר ההההננננששששממממוווותתתת
ששששאאאאיייי קקקקששששהההה ששששעעעעבבבבוווודדדד עעעעללללייייהההה ווווננננגגגגזזזזרררר

ככככממממוווותתתתוווו....

לתיקונ.וווובבבבססססוווופפפפוווו זכו ה ג דבר, של

קי...וווועעעעתתתתהההה של תיקונו למהל נמשי

קקקקיייי ייייקקקק ששששבבבבעעעעתתתתיייי ככככיייי

קי,ההההררררגגגגששששתתתת של בלבו פעמה החסרו
את השיג הוא דבר של ובסופו
חילקו והבל שקי ,ומכיו .הקרב סוד
שייכת היתה והצמחיה ,העול את ביניה
האדמה. מפרי קרב הביא הוא לכ ,לקי

שבפירותאאאא מהמשובח יביא שקי במקו
מהגרוע, הביא הוא ולכהאדמה,

התקבל... לא קרבנו

הזוווווההההננננהההה,,,, הדחיה אז זוכה, היה הוא א
היתה קרבנו, את הקב"ה שדחה
...החסרו הרגשת את בתוכו מגבירה
בנוע לחזות אני ג אזכה 'מתי
מטוב לטעו אני ג אזכה מתי ה'?

ה'?'

וווואאאאהחסרו להרגשת זוכה היה הוא
נפשו את מצחצח היה הוא הזו,

ז

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



  
     



ביהחודש נסך יום מדי במניין התפללתי שבו

תפיסת את שינה ואף ושמחה חיות

החיים תכלית את הבנתי אז רק עולמי.

החיים. של חמצן היא ה' עבודת כי והרגשתי

הצוללותבסיום לבסיס חזרתי הקורס

'מה מחשבות: אחוז כשראשי

החסרון הרגשת שאת הבנתי עצמי? עם אעשה

תורה בחיי רק למלא אוכל בקרבי הפועמת

מי זה?! את עושים איך אבל כהלכתן, ומצוות

מהצבא?! אותי ישחרר

בצוללתהשקיעהרי לתפקידי אותי להכשיר כדי

ובאימונים. בקורסים רב הון הצבא

מאוד, אחראי תפקיד הוא ב'צוללת' התפקיד

רבים ומשאבים כסף משקיע הצבא ולכן

הצוללות... חיילי של בהכשרתם

לעברהתהלכתי החיילים מגורי ממקום

הים, שפת על שניצבה הצוללת,

שעה. כרבע של מהלך

זו.במהלך מיחידה לצאת שייך לא טבעי

שמי לומר נוהגים היחידה חיילי

על רק אלא לצאת יכול לא כאן שמשרת

קשה. רפואית בעיה עקב רק כלומר אלונקה,

נכנסהבזמן הצוללת, עד הרציף על הליכתי

לעצמי: חשבתי מיוחדת. הרגשה בי

ואת היבשה את הים, את ברא הקב"ה הלוא

יכול הוא הכל, אח מפעיל הוא העולם, כל

אלונקה. על ולא מכאן, לצאת לי לעזור

עשרותמצאתי ואומר וחוזר אומר עצמי את

'אםהקב"הרוצה, מאותפעמים: ואולי

רוצה הקב"ה אם מכאן. אותי להוציא יכול הוא

לאורך וכךהלכתי מכאן... להוציאאותי יכול הוא

אני רוגע, של פנימית להרגשה שהגעתי עד הרציף,

דרכי. בהמשך אותי ינהיג לבדו והוא יתברך בידיו

שעהכך רבע במשך עםהקב"ה ודיברתי הלכתי

כדי פנימה נכנסתי לצוללת. שהגעתי עד

שבאחריותי. המשימות ואת תפקידי את לבצע

הבסיס.באותו למפקדת לי קראו יום

בשל למפקדה שנקראתי חששתי

כללי על עבירה בגלל או שעשיתי חמור מעשה

הצבאיים. המשמעת

עומדהגעתי עצמי את ומצאתי למפקדה,

בכירים. מפקדים ממספר המורכבת ועדה מול

שאלו'האם לוועדה'? נקראת למה יודע אתה

אותי.

השבתי.'איני יודע',

עלהבכיר רציני דיון שנערך לי הסביר מביניהם

ולאור בצוללת, התפקידים בעלי כל

שהותי על לוותר ניתן כי סוכם הוועדה, מסקנות

משם... אותי להוציא הוחלט ולכן הצוללת, בצוות

שאביעהוועדה ציפו הם לתגובתי. המתינה

שאני הדבר שמשמעות מכיון מחאה,

צוללן... להיות מפסיק

היוםשתקתי רק 'הקב"ה, בלבי: והרהרתי

לי. שתעזור וביקשתי אתי דיברתי

בקשתי'. את מקיים אתה מהר כך כל והנה,

אתדובר מקבל אתה 'האם אלי: פנה הוועדה

ההחלטה'?

עניתי. 'כן',

להעיר?''האם או להוסיף מה לך יש

'לא'.

מתגובתי.הקצינים המומים היו בוועדה

לתפקיד. מסירותי על ידעו הרי

אני אבל קשה, באופן שאגיב ציפתה הוועדה

שיש ידעתי בקשתי. וזאת רצוני שזהו ידעתי

  
     



והוא רע, של וגבשושיות סיגי מכל
גבוהות למדרגות לעלות זוכה היה

מאוד... מאוד 9ונעלות

שתתגלהאאאא ובמקו ,לכ זכה לא הוא
התגלתה ,החסרו הרגשת בקרבו

הקנאה... הרגשת בקרבו

אותוווווההההההההררררגגגגששששהההה הובילה הזו הנוראה
הבל... את אחיו, את להרוג דבר של בסופו

בנפשווווובבבבממממעעעעששששהההה פג הוא הזה הנורא
הוצר הוא ולכ ונשמתו, רוחו
"כי הפסוק: סוד הוא וזה להתגלגל,

"קי יק כד)...שבעתי ד, (בראשית 

לכל נפש9. אלקית. נפש יש ויהודיה יהודי

מתגעגעת משתוקקת, הוא שמטבעה

ולא זוכים וכאשר עולם. לבורא וכוספת

לה'. להתקרב זוכים אשה, את ִמכבים

דבירובעניין שאול ישי הרב הגאון סיפר זה

173),שליט"א עמוד ח"א מלבדו, עוד וז"ל:(אין

המעשה:סיפר בעל שכננו, לנו

צה"ל.שאפתי של הצוללות ליחידת להתקבל

לעבור עלי היה ליחידה להתקבל כדי

המבחנים לאחר גופני. וכושר אינטליגנציה מבחני

חייל כל של היכולות נבדקות שבו 'גיבוש' נערך

כקבוצה. החיילים של התנהגותם וכן בנפרד

מהמשתתפיםבתהליך חלק נושרים המיון

מדיחים האחר החלק את מרצונם,

והנותרים בקריטריונים, עומדים שאינם משום

מסלול את מתחילים ביותר', 'הטובים שהם

הצוללת. חיילי של ההכשרה

ימים,החיילים בצוללת לשהות צריכים

באותו חודשים. ואפילו שבועות

המכניות, המערכות את להפעיל עליהם זמן

לאכול, לבשל, וגם והמלחמתיות, החשמליות

הצוות אנשי עושים הדברים כל את ועוד. לישון

שיתוף מתוך הצוללת, בתוך - מאוד צר בשטח

בחברו. אחד של ובהתחשבותמרבית מלא פעולה

כלהתאמצתי את ועברתי להצליח מאוד

בהצלחה. והאימונים המבחנים

להיות אושרתי אימונים של וחצי כשנה לאחר

הצוללת. של הקבועים הצוות מחברי אחד

מסורתיבתחילת הייתי בצבא שירותי

ולהתפלל תפילין להניח והקפדתי

ירושלים כיוון באיזה שאלתי תמיד יום. מידי

היו לצוות חברי תפילתי. את אליה לכוון כדי

את והמפות השעונים לפי לי ומראים בודקים

מתפלל. הייתי ולשם הכיוון,

אתכלהמוטלבתקופת בצוללתביצעתי שהותנו

וכך מפקדי, רצון לשביעות כראוי, עלי

הצבאיים. והקידום הדרגות ב'סולם' עליתי

וסודיותלאחר מבצעיות פעילויות סדרת

לבסיס. שבנו ארוכות, תקופות במשך

פגרה לתקופת ליבשה ועלינו מהצוללת יצאנו

טיפולים בבסיס, אימונים מנוחה, לצורך

הצוללת. מערכות וחידוש

צבאיבתקופת בבסיס לקורס נשלחתי זו פגרה

לי נתן אבי חודש. שנמשך הארץ במרכז

לישון ולחזור לקורס לנסוע שאוכל כדי רכבו את

במניין להתפלל יכולתי גם כך יום. מדי הורי בבית

יום הקורס. לאחר ובערב הקורס, לפני בוקר כל

בבני 'איצקוביץ' הכנסת בבית להתפלל נסעתי יום

לשעון. מסביב תפילות מתקיימות שם ברק,

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



  
     



ביהחודש נסך יום מדי במניין התפללתי שבו

תפיסת את שינה ואף ושמחה חיות

החיים תכלית את הבנתי אז רק עולמי.

החיים. של חמצן היא ה' עבודת כי והרגשתי

הצוללותבסיום לבסיס חזרתי הקורס

'מה מחשבות: אחוז כשראשי

החסרון הרגשת שאת הבנתי עצמי? עם אעשה

תורה בחיי רק למלא אוכל בקרבי הפועמת

מי זה?! את עושים איך אבל כהלכתן, ומצוות

מהצבא?! אותי ישחרר

בצוללתהשקיעהרי לתפקידי אותי להכשיר כדי

ובאימונים. בקורסים רב הון הצבא

מאוד, אחראי תפקיד הוא ב'צוללת' התפקיד

רבים ומשאבים כסף משקיע הצבא ולכן

הצוללות... חיילי של בהכשרתם

לעברהתהלכתי החיילים מגורי ממקום

הים, שפת על שניצבה הצוללת,

שעה. כרבע של מהלך

זו.במהלך מיחידה לצאת שייך לא טבעי

שמי לומר נוהגים היחידה חיילי

על רק אלא לצאת יכול לא כאן שמשרת

קשה. רפואית בעיה עקב רק כלומר אלונקה,

נכנסהבזמן הצוללת, עד הרציף על הליכתי

לעצמי: חשבתי מיוחדת. הרגשה בי

ואת היבשה את הים, את ברא הקב"ה הלוא

יכול הוא הכל, אח מפעיל הוא העולם, כל

אלונקה. על ולא מכאן, לצאת לי לעזור

עשרותמצאתי ואומר וחוזר אומר עצמי את

'אםהקב"הרוצה, מאותפעמים: ואולי

רוצה הקב"ה אם מכאן. אותי להוציא יכול הוא

לאורך וכךהלכתי מכאן... להוציאאותי יכול הוא

אני רוגע, של פנימית להרגשה שהגעתי עד הרציף,

דרכי. בהמשך אותי ינהיג לבדו והוא יתברך בידיו

שעהכך רבע במשך עםהקב"ה ודיברתי הלכתי

כדי פנימה נכנסתי לצוללת. שהגעתי עד

שבאחריותי. המשימות ואת תפקידי את לבצע

הבסיס.באותו למפקדת לי קראו יום

בשל למפקדה שנקראתי חששתי

כללי על עבירה בגלל או שעשיתי חמור מעשה

הצבאיים. המשמעת

עומדהגעתי עצמי את ומצאתי למפקדה,

בכירים. מפקדים ממספר המורכבת ועדה מול

שאלו'האם לוועדה'? נקראת למה יודע אתה

אותי.

השבתי.'איני יודע',

עלהבכיר רציני דיון שנערך לי הסביר מביניהם

ולאור בצוללת, התפקידים בעלי כל

שהותי על לוותר ניתן כי סוכם הוועדה, מסקנות

משם... אותי להוציא הוחלט ולכן הצוללת, בצוות

שאביעהוועדה ציפו הם לתגובתי. המתינה

שאני הדבר שמשמעות מכיון מחאה,

צוללן... להיות מפסיק

היוםשתקתי רק 'הקב"ה, בלבי: והרהרתי

לי. שתעזור וביקשתי אתי דיברתי

בקשתי'. את מקיים אתה מהר כך כל והנה,

אתדובר מקבל אתה 'האם אלי: פנה הוועדה

ההחלטה'?

עניתי. 'כן',

להעיר?''האם או להוסיף מה לך יש

'לא'.

מתגובתי.הקצינים המומים היו בוועדה

לתפקיד. מסירותי על ידעו הרי

אני אבל קשה, באופן שאגיב ציפתה הוועדה

שיש ידעתי בקשתי. וזאת רצוני שזהו ידעתי

ז

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



  
     



בבבבממממצצצצרררריייי ננננתתתתגגגגללללגגגגללללהההה קקקקיייי ננננפפפפשששש

נראהאאאאיייי כיצד לתאר יודעי אנו
.מצרי מל פרעה של ארמונו
מפואר יותר היה שהוא בוודאי אבל

....מדמייני אנו מאשר

גדלוווובבבבתתתתוווו האלו המלכותיי וההדר הפאר
התרוצצו מסביבו רבינו. בנימשה

חו שרי ,מלכי ,העול מכל אד
...וקונגרסי

שמשהווווגגגגייייללללוווו הקדושי רבותינו לנו
,ולכ הבל, של גלגולו היה רבינו
האלוקות. אחר ותר לבו המה מילדותו

מלכי,ללללממממררררוווותתתת בארמו התגורר שהוא
ללא בלבו דפקה החסרו הרגשת
...האלקי אליו והתגלה שזכה עד ...הר

אחיווווובבבבההההייייוווותתתתוווו אל משה יצא 12 בגיל
וכשלבו .בסבלות וירא
הטהורות ועיניו וחמלה רחמי מלא
.לה לעזור הוא החל דמעות מצועפות
יהודי קבוצת ראה מהל ובעודו
איש עומד ובמרכזה במעגל עומדת
יהודי... נוראה באכזריות ומכה מצרי

ומתמלאממממששששהההה ,לצדדי מסתכל
יהודי הרבה כ כל באכזבה:
לעזרה??? נחל לא אחד וא ,כא יש

מאחיו.""""וווורררראאאא עברי אי מה מצרי אי 
ו אי אי י ורא וכה ה פו

חל" טמנהו הצרי יאיב).את ב, (שמות 

ע''''וווורררראאאא יהודי שו אי  'אי אי י 
להציל. נפש ומסירות לב אומ

מאוד!... רבינו למשה חרה 11וזה

נתככככתתתתוווובבבב דרבי כ)באבות שמשה(פרק
נשמה עליית עשה הי"ב ב רבינו
אס ובמהירות העליוני לעולמות
מותר הא :ושאל די בית והקי מלאכי
'הרוג'! לו: ופסקו הזה? המצרי את להרוג לי

לוהטותממממששששהההה פניו ,לאר חזר רבינו
אחד את והזכיר אש, כלהבי

והרגו!  הנורא ה' ש משמות

ממממצצצצררררייייווווררררבבבבייייננננוווו ששששבבבבאאאאוווותתתתוווו גגגגייייללללהההה ההההאאאאררררייייזזזז""""לללל
ווווככככדדדדיייי ,,,,קקקקיייי ששששלללל ננננפפפפששששוווו ננננתתתתגגגגללללגגגגללללהההה
עעעעלללל ללללההההררררגגגג חחחחייייייייבבבב ההההייייהההה תתתתייייקקקקווווננננוווו עעעעלללל ששששייייבבבבוווואאאא

ממממששששהההה!...!...!...!... ששששההההוווואאאא ההההבבבבלללל 12יייידדדדיייי

כך זיע"א11. דיסקין המהרי"ל (מהרי"לביאר

בימים'). 'ויהי ד"ה שמות פרשת התורה, על דיסקין

כתב האריז"ל12. פרשתרבינו הפסוקים, (שער

שבעתים') 'כי ד"ה אבלבראשית וז"ל:

ושלשתם נשמה נפשרוח בו היה קין כי הוא הענין

באלו מצרי)נתגלגלו קורח, שהיא(ביתרו, הנפש כי

לכן הנחש... בזוהמת נאחזת להיותה גרועה יותר

על גובר הרע כי עכו"ם, שהיה במצרי נתגלגלה

אחיזת תכלית שם כי נפש, בבחינת הטוב

את לתקן רצה הבל שהיה משה ולכן הקליפות.

  
    



ששששללללששששהההה............ חחחחללללקקקקיייי קקקקיייי

מתהאאאאייייוווובבבב מסת "והא בספרו: כתב
יב),תחלתיו" לז, וביאר(איוב 

מח):הרמח"ל סימ תבונות, כי(דעת דע
לתיקונו, העול את להביא חפ הקב"ה

ומתהפ סיבות מסובב הוא בבבבעעעעווווממממקקקקולכ
תתתתממממיייידדדד גגגגללללגגגגוווולללליייי ווווממממגגגגללללגגגגלללל העולעעעעצצצצתתתתוווו להביא

הכתוב: שאמר מה והוא הזה השלימות אל
נפלאותי אלקי ה' אתה עשית "רבות

אלינו" ו)ומחשבותי מ, אמר(תהלי וכ
אמונה מרחוק "עצות ישעיהו: הנביא

"א)אומ כה, "וחשב(ישעיה נאמר: וכ
נידח" ממנו ידח לבלתי (שמואלבמחשבות

יד)... יד,

ווווההההדדדדררררכ ידי על היא לתיקו
מגלגל הוא ברו שהקדוש
שוב החסרה או הפגומה הנשמה את

הזה... לעול

הקדוש'ווווככככתתתתבבבב האיל' בספרו הרמח"ל
מ"ד), החוטא(פ"י נשמת שלעול

לבד, בא הנפש לשלשה, מתחלקת
הנשמה... ולבסו הרוח כ 10ואחר

נפשו,ווווקקקקיייי הוצרכו מאוד בנפשו שפג
שוב... להתגלגל ונשמתו רוחו

ווווככככיור רבינו עט"ר מארי אבא אמר
זיע"א אברג'ל באמרימיכאל (והובא

ו): מאמר  שמות ,נוע

הרגללללפפפפיייי שקי לאחר האריז"ל תורת
רוחו נפשו נפגמו אחיו, הבל את

זאת. לתק והוצר קי של ונשמתו

ונשמתוווווללללככככ רוחו נפשו את גלגל
:וה דמויות, בשלשה קי של
את רמזה והתורה מצרי. קורח, יתרו,
"כי שנאמר: קי של בעונשו כבר זה

"קי יק כד)שבעתי ד, (בראשית 
' תיבות ראשי 'יק' יייי' ורח',קקקקתרו', 

צרי'.ממממ'

למעלהווווננננתתתתחחחחיייילללל נשמה)...מלמטה רוח, (נפש,

הההההאאאאררררהההה:::: ,להל הבאי הדברי
עט"ר מארי אבא של דבריו
כפי זיע"א אברג'ל מיכאל יור רבינו

'נוע ב'אמרי (ש)....שהובאו

רציתי הקב"ה, מאת וניהול שליטה כאן

התאפקתי.לצא אבל בריקודים, ת

ליחידתעל הועברתי הוועדה, החלטת פי

הצבאי, שירותי את בה לסיים כדי החוף

דבקתי מאז יום. בכל לביתי לשוב יכולתי וכך

את שיניתי ואף חיי מגמת את שיניתי בקב"ה,

ו'לצלול' עברי את לזנוח כדי זאת כל שמי.

והמצוות... התורה בים

וזה ואחריו10. בתחילה, בא 'נפש לשונו:

אחריהם'. ויחידה וחיה נשמה, ואחריו רוח,

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



  
     



בבבבממממצצצצרררריייי ננננתתתתגגגגללללגגגגללללהההה קקקקיייי ננננפפפפשששש

נראהאאאאיייי כיצד לתאר יודעי אנו
.מצרי מל פרעה של ארמונו
מפואר יותר היה שהוא בוודאי אבל

....מדמייני אנו מאשר

גדלוווובבבבתתתתוווו האלו המלכותיי וההדר הפאר
התרוצצו מסביבו רבינו. בנימשה

חו שרי ,מלכי ,העול מכל אד
...וקונגרסי

שמשהווווגגגגייייללללוווו הקדושי רבותינו לנו
,ולכ הבל, של גלגולו היה רבינו
האלוקות. אחר ותר לבו המה מילדותו

מלכי,ללללממממררררוווותתתת בארמו התגורר שהוא
ללא בלבו דפקה החסרו הרגשת
...האלקי אליו והתגלה שזכה עד ...הר

אחיווווובבבבההההייייוווותתתתוווו אל משה יצא 12 בגיל
וכשלבו .בסבלות וירא
הטהורות ועיניו וחמלה רחמי מלא
.לה לעזור הוא החל דמעות מצועפות
יהודי קבוצת ראה מהל ובעודו
איש עומד ובמרכזה במעגל עומדת
יהודי... נוראה באכזריות ומכה מצרי

ומתמלאממממששששהההה ,לצדדי מסתכל
יהודי הרבה כ כל באכזבה:
לעזרה??? נחל לא אחד וא ,כא יש

מאחיו.""""וווורררראאאא עברי אי מה מצרי אי 
ו אי אי י ורא וכה ה פו

חל" טמנהו הצרי יאיב).את ב, (שמות 

ע''''וווורררראאאא יהודי שו אי  'אי אי י 
להציל. נפש ומסירות לב אומ

מאוד!... רבינו למשה חרה 11וזה

נתככככתתתתוווובבבב דרבי כ)באבות שמשה(פרק
נשמה עליית עשה הי"ב ב רבינו
אס ובמהירות העליוני לעולמות
מותר הא :ושאל די בית והקי מלאכי
'הרוג'! לו: ופסקו הזה? המצרי את להרוג לי

לוהטותממממששששהההה פניו ,לאר חזר רבינו
אחד את והזכיר אש, כלהבי

והרגו!  הנורא ה' ש משמות

ממממצצצצררררייייווווררררבבבבייייננננוווו ששששבבבבאאאאוווותתתתוווו גגגגייייללללהההה ההההאאאאררררייייזזזז""""לללל
ווווככככדדדדיייי ,,,,קקקקיייי ששששלללל ננננפפפפששששוווו ננננתתתתגגגגללללגגגגללללהההה
עעעעלללל ללללההההררררגגגג חחחחייייייייבבבב ההההייייהההה תתתתייייקקקקווווננננוווו עעעעלללל ששששייייבבבבוווואאאא

ממממששששהההה!...!...!...!... ששששההההוווואאאא ההההבבבבלללל 12יייידדדדיייי

כך זיע"א11. דיסקין המהרי"ל (מהרי"לביאר

בימים'). 'ויהי ד"ה שמות פרשת התורה, על דיסקין

כתב האריז"ל12. פרשתרבינו הפסוקים, (שער

שבעתים') 'כי ד"ה אבלבראשית וז"ל:

ושלשתם נשמה נפשרוח בו היה קין כי הוא הענין

באלו מצרי)נתגלגלו קורח, שהיא(ביתרו, הנפש כי

לכן הנחש... בזוהמת נאחזת להיותה גרועה יותר

על גובר הרע כי עכו"ם, שהיה במצרי נתגלגלה

אחיזת תכלית שם כי נפש, בבחינת הטוב

את לתקן רצה הבל שהיה משה ולכן הקליפות.

ז

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



  
     



בבבבייייתתתתררררוווו ננננתתתתגגגגללללגגגגללללהההה קקקקיייי ננננששששממממתתתת

שנשמתודדדדעעעע,,,, לנו גילה האריז"ל רבינו כי
ביתרו. התגלגלה קי אותה14של

הרגשת את בעוצמה שחשה נשמה
גופו בתו לעול ובאה חזרה ,החסרו

יתר ו.של

ללאווווממממככככייייוווו בו פיעמה החסרו שהרגשת
דרכי לחפש החל הוא ,הר
הוא בטח בהתחלה להשלימה. כיצד
מילוי ידי על זה את להשלי ניסה
גילה הוא מאוד מהר ,אול תאוותיו,

זה... לא שזה

,,,,מעמקיההההחחחחססססררררוווו בא יהודי, אצל ובפרט
חיפוש של מתהומות הנפש,

...רעבו של ממעמקי ודרישה,

אתוווואאאאיייי למלאות תאוה לשו כח
בכחה שיש מה הזה. החוסר
לרגעי ההרגשה את להשקיט רק זה
שמסתיי אחר ,כ ואחר ,בודדי
מתגברת... החסרו הרגשת ,הרגעי

'ויטמני'ווווייייתתתתררררוווו ולחפש בעול ללכת החל
ולהשביע נפשו, את אתלחזק

רעבונה... הרגשת

ההההאאאאממממתתתת בבבבממממעעעעגגגגלללל  ייייתתתתררררוווו

זיע"אככככתתתתבבבב טוב כי אליהו רבי 15הגאו

אד בני דרכי ה שונות וזתו"ד:
בטח, הולכי אדמות: עלי והליכת
מעגלות והולכי עקלקלות, דרכי הולכי

.דר המבקשי

לפניה,בבבבטטטטחחחחההההווווללללככככיייי סלולה דרכ 
לרעה. ופעמי לטובה פעמי
שניה ברשעו. והרשע בצדקו הצדיק
אל פעמיה ושמי דרכ סו יודעי

.דרכ שבסו המטרה

עעעעקקקקללללקקקקללללוווותתתתההההווווללללככככיייי מולדדדדררררככככיייי מטרה אי 
הנאה לקבל רק הילוכ וכל עיניה
כפי יסתדר שהכל ה מבקשי מהרגע...
ולהתייגע. לעמול יצטרכו ולא ,לב תאות

דדדדררררההההווווללללככככיייי ההההממממבבבבקקקקששששיייי הממממעעעעגגגגללללוווותתתת 
מחפשי ,הדר את מחפשי
האמת... אחר התכלית, אחר ,ותרי

היה,ררררוווובבבב בטח מהולכי לא יתרו, של ימיו
האמת. דר אחר חיפש תמיד אלא
עצמו מסר מיד בעיניו, שישרה דר מצא

וזה הפסוקים14. בשער האריז"ל רבינו משה,(שם)לשון חותן ביתרו נתגלגלה קין, של ונשמתו -

עיי"ש. בתו... ציפורה את לקח ולכן

ספר שסד).הפרשיות15. עמוד (שמות-א

  
     



המצריוווואאאאחחחחרררר את רבינו משה שהכה
בחול, לכסותו הקפיד והרגו,

בחול" "ויטמנהו שכתוב: (שמותכמו

יב), קיב, כמו לנהוג שלא כדי וזאת

שהרג לאחר אחיו הבל את קבר שלא
וחיות השמי עופות  אלא אותו,

קברוהו' פרשהטהורות רבה (בראשית

ח). אות כב

בבבבקקקקווווררררחחחח ננננתתתתגגגגללללגגגגללללהההה קקקקיייי ררררווווחחחח

קי,וווועעעעתתתתהההה של רוחו את לתק הזמ הגיע
לשו וזה בקורח. גלגלה והקב"ה

הפסוקי בשער האריז"ל (פרשתרבינו

('שבעתי 'כי עה"פ בראשית קי של רוחו
כנזכר לוי, שבט ראש בקורח, נתגלגלה
וע בגוי נתגלגלה לא הרוח כי בזוהר,

עמו. ונתקוטט במשה, נתקנא זה 13כל

"ופחווווססססוווופפפפוווו ידוע... קורח של
את ובלע יה את האר
אר האד ל ואת יה ואת
וכל ה רדו .הרכ ל ואת לקרח

עליה וכס אלה יח לה אר
ההל" מ אבדו במדברהאר) 

לבלג)... טז,

בעומקוווובבבבככככ ביתו ובני קרח שנבלעו
של דמו בליעת תוק האדמה
הרג כאשר שהרי האדמה, בעמקי הבל
וד הבל של דמו נבלע הבל את קי
"קל שכתוב: כמו האדמה, בעומק זרעו
האדמה" מ אלי צעקי אחי מי

י)... ד, (בראשית

הנשמה...ווווננננעעעעבבבבוווורררר לתיקו

המצרי, של ברע המעורב הטוב אחיו קין נפש

המפורש בשם אם כי בחרב הרגו לא ולכן

ולהעלותו הרע מן לבררו היתה והכוונה כנודע.

דבר שאין מ"ב, בן שם ידי על הקדושה אל

מ"ב... בן שם בכח אלא למעלה ועולה מתברר

עיי"ש.

וזה האריז"ל13. רבינו כאשר(שם)לשון והנה

משה, עם לחלוק קורח, של בדעתו עלה

הכתוב: שאמר וזה קין. של רוחו בו נתנוצצה

קורח" א)"ויקח טז, לקח.(במדבר מה פירש ולא

והואואמנם שלקח, מה נרמז תיבות בראשי

בק  שלצהרי ןורח הראש את נקח (אם

ואת השניה, התיבה של הסוף ואת הראשונה התיבה

השלישית) התיבה קנ"יראש המילה את נקבל

היא שהרוח ולפי קין. רוח לקח כי להודיע,

אחת פעמים. ב' קני נזכר לכן לנפש, שניה

שאמרנו. מה

וס"תועוד בר"ת שנית פעם בק נזכר ילוןהת

הראשונה) בפעם להודיע,(כמו קנ"י. הם

שניה היא שהרוח ולפי קין. רוח לקח כי

וזהו כנזכר. קנ"י פעמים ב' נזכר לכן לנפש,

רז"ל שאמרו מה קט:)פירוש לקח(סנהדרין

מצד קין, של הרוח שהוא לעצמו, רע מקח

שבו. הרע

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



  
     



בבבבייייתתתתררררוווו ננננתתתתגגגגללללגגגגללללהההה קקקקיייי ננננששששממממתתתת

שנשמתודדדדעעעע,,,, לנו גילה האריז"ל רבינו כי
ביתרו. התגלגלה קי אותה14של

הרגשת את בעוצמה שחשה נשמה
גופו בתו לעול ובאה חזרה ,החסרו

יתר ו.של

ללאווווממממככככייייוווו בו פיעמה החסרו שהרגשת
דרכי לחפש החל הוא ,הר
הוא בטח בהתחלה להשלימה. כיצד
מילוי ידי על זה את להשלי ניסה
גילה הוא מאוד מהר ,אול תאוותיו,

זה... לא שזה

,,,,מעמקיההההחחחחססססררררוווו בא יהודי, אצל ובפרט
חיפוש של מתהומות הנפש,

...רעבו של ממעמקי ודרישה,

אתוווואאאאיייי למלאות תאוה לשו כח
בכחה שיש מה הזה. החוסר
לרגעי ההרגשה את להשקיט רק זה
שמסתיי אחר ,כ ואחר ,בודדי
מתגברת... החסרו הרגשת ,הרגעי

'ויטמני'ווווייייתתתתררררוווו ולחפש בעול ללכת החל
ולהשביע נפשו, את אתלחזק

רעבונה... הרגשת

ההההאאאאממממתתתת בבבבממממעעעעגגגגלללל  ייייתתתתררררוווו

זיע"אככככתתתתבבבב טוב כי אליהו רבי 15הגאו

אד בני דרכי ה שונות וזתו"ד:
בטח, הולכי אדמות: עלי והליכת
מעגלות והולכי עקלקלות, דרכי הולכי

.דר המבקשי

לפניה,בבבבטטטטחחחחההההווווללללככככיייי סלולה דרכ 
לרעה. ופעמי לטובה פעמי
שניה ברשעו. והרשע בצדקו הצדיק
אל פעמיה ושמי דרכ סו יודעי

.דרכ שבסו המטרה

עעעעקקקקללללקקקקללללוווותתתתההההווווללללככככיייי מולדדדדררררככככיייי מטרה אי 
הנאה לקבל רק הילוכ וכל עיניה
כפי יסתדר שהכל ה מבקשי מהרגע...
ולהתייגע. לעמול יצטרכו ולא ,לב תאות

דדדדררררההההווווללללככככיייי ההההממממבבבבקקקקששששיייי הממממעעעעגגגגללללוווותתתת 
מחפשי ,הדר את מחפשי
האמת... אחר התכלית, אחר ,ותרי

היה,ררררוווובבבב בטח מהולכי לא יתרו, של ימיו
האמת. דר אחר חיפש תמיד אלא
עצמו מסר מיד בעיניו, שישרה דר מצא

וזה הפסוקים14. בשער האריז"ל רבינו משה,(שם)לשון חותן ביתרו נתגלגלה קין, של ונשמתו -

עיי"ש. בתו... ציפורה את לקח ולכן

ספר שסד).הפרשיות15. עמוד (שמות-א

ז

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



  
     



הבנתי!ווווייייההההוווודדדדהההה אבא. .כ נלהבות: בפני

לרגע,ההההבבבבננננתתתתיייי מרגע ללמוד אפשר שאי
הרגשת מתחדשת רגע בכל כי
היה לא עתה עד א וג חדשה. חסרו
שברגע אומר לא זה משהו, לי חסר

לי... יחסר לא זה הבאה

איזהווווההההבבבבננננתתתתיייי,,,, היא הבחירה שעיקר
,ולכ במרכז. לשי חסרו
לו שהפריע שהחסרו למרות ,היינ אפרי
כאשר החירות', חסרו 'סכנת היה לכאורה
שהחסרו התגלה להתפלל התחיל הוא

בקרבת החסרו זה לו הפריע שבאמת
...אלקי

,,,,לפסוק:ווווללללככככ בתהלי הגיע הוא כאשר
נפשי" ל ב),"צמאה סג, תהלי)

ונפשו ,הגשמיי 'החסרונות' כל נעלמו
לאלקיה... פרכסה הטהורה

חשבעעעעייייננננייייוווו והוא מאושר, נצצו אליעזר של
נכנסו האורות ה', ברו לעצמו:
ואמר: יהודה לבנו פנה הוא ואז ...בכלי

שלככככלללל אחד סוג היא עתה עד שדיברנו מה
השניה... בשפה ג נדבר ועתה שפה,

ההההאאאאממממתתתת!!!! אאאאיייישששש  ייייתתתתררררוווו

היתהייייתתתתררררוווו לא זמ באותו ,מדי כה היה
אותה, עבד שלא זרה עבודה
היה אבל לגדולות, הגיע הוא ובכול
האמת. נקודת  מרכזי משהו לו חסר

ינוחממממיייי לא הוא אמת, נקודת ע שנולד
נקודת אותה. שימצא עד ישקוט ולא
שגדל מי של לנשימה אויר כמו היא האמת
קשורי להיות זכו הרבה לא אמנ אתה.
השקר, עול נקרא הזה העול באמת.
מי מצליח, שמשקר מי דוקא הזה ובעול

לו תאיר שההצלחה בטוח לא באמת שדבק
בקלות. לא זה מצליח, הוא א וג ,פני

התניא בספר ז):אומר פרק  אמרי (ליקוטי

בו. גוברי והרשעי רע רובו הזה העול

ומדתאאאאבבבבלללל האמת, מדת ע שגדל מי
יזוז לא הוא  לרגליו נר האמת
את ישעבד הוא האמת. בלי ושמאל ימי
האמת... אחר לחפש נפשו כחות כל
אחד וא חזק, יאחזנה שימצאנה ולאחר
ממנו... אותה להזיז יוכל לא בעול

עשה בגינה, עושה אתה אין ואם אשתך, בגין

חשוב שאני מפני אלי שתצא כלומר בניך', בגין

של נשמתו ובי הבל נשמת שוכנת בך כי כאחיך,

'אחי'),קין תיבות ראשי יתרו' חותנך 'אני ואם(וסימנך:

לך נותן אני אשר אשתך בגין צא בזה, די לא

אף די לא ואם תאומתך, שנטלתי מה לתקן כדי

צא הבניםבזה, אשרבגין ממנה, לך שנולדו

את ששפכתי מה את גם תקנתי זרעך.בכך דם

  
      



ושעל צעד כל וגישש ומישש עליה כולו
כשמצא ולבסו צרכה. כל לבדקה כדי בה
בידו להרוס בעיניו נקל תועה, דר שהיא
אשר כל את ולהפקיר ש בנה אשר כל
עצמו על ומכריז ק הוא אז בעולמו, קנה
אל  מזהיר הוא ולאחרי הייתי! טועה 

היא! טועי דר הזו, בדר תלכו

ווווככככיו ועד דעתו על שעמד מיו
מפני בבורחו משה אליו שבא
אחת זרה עבודה יתרו הניח לא פרעה,
יחד, כול עבד לא עבדה, שלא בעול
לה ונעשה לאחת עבד זו. אחר בזו אלא

ותוהו שטות שכולה שמצא עד כומר
עד אחרת, לעבודה עצמו לקח ואז
רוח... ורעות הבל היא שג שמצאה
...שבעול זרה העבודה בכל שכפר עד

ווווככככעול נתיבות כל  אד כל אצל הוא
וכל האמת, אל מוליכי מעגליו וכל
בקצרה, ומי בארוכה מי למוצאה, יכול אד
בלבד. האמת בביקוש אלא תלוי הדבר אי

דדדדררררא שלו. במעגלו יתרו עשה ארוכה
האמת, את מצא לא שעדיי פי על
זרות העבודות של שקריה גילה הוא כבר

לבוא... קרובה האמת מעכשיו .כול

ייייתתתתררררוווו ננננששששממממתתתת אאאאתתתת ממממאאאאיייירררר ממממששששהההה

פרעהאאאאחחחחרררר פסק המצרי, את הרג שמשה
למשה'. מוות די 'גזר :מצרי מל
נפגש הוא וש למדי ומגיע ניצל משה
לאישה. ציפורה בתו את ונושא יתרו, ע

משה:ווווממממעעעעתתתתהההה בידי יתרו של תיקונו החל

האיש"""""ווווייייוווואאאאלללל את לשבת ב,משה (שמות

יתרו,כא) עיני והאיר משה בא 
האמת... לדר אותו וכיוו משה בא

ומשהפפפפררררעעעעהההה משה, על מוות די גזר הוציא
מקו וחיפש ,למדי והגיע ברח

יתרו... של לביתו והגיע בו... לשהות

ואמרייייתתתתררררוווו משה לפני ביתו את פתח
אצלי'. נא השאר ,בית  'ביתי לו:

וווותתתתייייקקקקוווו:המשי קי של נשמתו

אשתו,קקקקיייי את :דברי שלשה מהבל גזל
כשהגיע ולכ הכבוד, ואת הצא את

האשה את לו השיב יתרו אל (שהיאמשה

שבציפורה) יתרו ובנוס .הצא ואת
לפני עצמו את והכניע שלימה בתשובה

הכבוד. את לו השיב ובזה 16משה

בנואאאאללללייייעעעעזזזזרררר את ושאל הסבר, את סיי
?ל שהסברתי מה את הבנת יהודה:

וזהו לו:16. לומר שלח למדבר יתרו שבבוא

יתרו" חותנך ו)"אני יח, (שמות

במדרש חז"ל ב):ופירשו אות כז פרשה רבה (שמות

עשה בגיני, עושה אתה אין ואם בגיני, 'עשה

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



  
     



הבנתי!ווווייייההההוווודדדדהההה אבא. .כ נלהבות: בפני

לרגע,ההההבבבבננננתתתתיייי מרגע ללמוד אפשר שאי
הרגשת מתחדשת רגע בכל כי
היה לא עתה עד א וג חדשה. חסרו
שברגע אומר לא זה משהו, לי חסר

לי... יחסר לא זה הבאה

איזהווווההההבבבבננננתתתתיייי,,,, היא הבחירה שעיקר
,ולכ במרכז. לשי חסרו
לו שהפריע שהחסרו למרות ,היינ אפרי
כאשר החירות', חסרו 'סכנת היה לכאורה
שהחסרו התגלה להתפלל התחיל הוא

בקרבת החסרו זה לו הפריע שבאמת
...אלקי

,,,,לפסוק:ווווללללככככ בתהלי הגיע הוא כאשר
נפשי" ל ב),"צמאה סג, תהלי)

ונפשו ,הגשמיי 'החסרונות' כל נעלמו
לאלקיה... פרכסה הטהורה

חשבעעעעייייננננייייוווו והוא מאושר, נצצו אליעזר של
נכנסו האורות ה', ברו לעצמו:
ואמר: יהודה לבנו פנה הוא ואז ...בכלי

שלככככלללל אחד סוג היא עתה עד שדיברנו מה
השניה... בשפה ג נדבר ועתה שפה,

ההההאאאאממממתתתת!!!! אאאאיייישששש  ייייתתתתררררוווו

היתהייייתתתתררררוווו לא זמ באותו ,מדי כה היה
אותה, עבד שלא זרה עבודה
היה אבל לגדולות, הגיע הוא ובכול
האמת. נקודת  מרכזי משהו לו חסר

ינוחממממיייי לא הוא אמת, נקודת ע שנולד
נקודת אותה. שימצא עד ישקוט ולא
שגדל מי של לנשימה אויר כמו היא האמת
קשורי להיות זכו הרבה לא אמנ אתה.
השקר, עול נקרא הזה העול באמת.
מי מצליח, שמשקר מי דוקא הזה ובעול

לו תאיר שההצלחה בטוח לא באמת שדבק
בקלות. לא זה מצליח, הוא א וג ,פני

התניא בספר ז):אומר פרק  אמרי (ליקוטי

בו. גוברי והרשעי רע רובו הזה העול

ומדתאאאאבבבבלללל האמת, מדת ע שגדל מי
יזוז לא הוא  לרגליו נר האמת
את ישעבד הוא האמת. בלי ושמאל ימי
האמת... אחר לחפש נפשו כחות כל
אחד וא חזק, יאחזנה שימצאנה ולאחר
ממנו... אותה להזיז יוכל לא בעול

עשה בגינה, עושה אתה אין ואם אשתך, בגין

חשוב שאני מפני אלי שתצא כלומר בניך', בגין

של נשמתו ובי הבל נשמת שוכנת בך כי כאחיך,

'אחי'),קין תיבות ראשי יתרו' חותנך 'אני ואם(וסימנך:

לך נותן אני אשר אשתך בגין צא בזה, די לא

אף די לא ואם תאומתך, שנטלתי מה לתקן כדי

צא הבניםבזה, אשרבגין ממנה, לך שנולדו

את ששפכתי מה את גם תקנתי זרעך.בכך דם

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

להיטיבא א א א .... כדי  עולמו את  ברא הקב"ה

ועונג שמחה שירגישו  לבריותיו

השמחה הרגשת  והנה . חייה בימי

להנחיל הקב "ה  רצה  אות והעונג

השלמת ידי  על  דוקא  היתה לברואיו

,החסרו יושל יושל יושל יושל  החסרו החסרו החסרו החסרו שכאשר שכאשר שכאשר שכאשר 

והעונגוהעונגוהעונגוהעונג.... השמחה השמחה השמחה השמחה  בראתורגשנהתורגשנהתורגשנהתורגשנה ולכ

אותו  חסרו הרגשת  אד בכל הקב"ה

,להשלי שוא הוא הוא הוא הוא הוא ובהשלמתו ובהשלמתו ובהשלמתו ובהשלמתו 

ועונגועונגועונגועונג.... תענוגתענוגתענוגתענוג מרגישמרגישמרגישמרגיש

חסרו בבבב.... הרגשת מצויה יהודי  כל בלב

וכל רבה , בעוצמה  בתוכו הפועמת

להשלי כיצד   דר מחפש הוא  הזמ

היא היא היא היא אותה. הזאתהזאתהזאתהזאת  חסרו חסרו חסרו חסרו הרגשתהרגשתהרגשתהרגשת ואותה ואותה ואותה ואותה 

:::: האד האד האד האד שלשלשלשל הבחירההבחירההבחירההבחירה כחכחכחכח אתאתאתאת מניעהמניעהמניעהמניעה אשראשראשראשר

ידי  על  החסרו הרגשת את   להשלי הא

או  והתאוות , החומר אחר  ההליכה 

ומצוות . תורה  ידי  על  אותה  להשלי

מתעוררתגגגג.... החסרו הרגשת אותה

יוצא כ  א מאוד, קרובות  לעתי

וביותר תמידי! בחירה כח לאד שיש

רק הוא האד של הבחירה עיקר עומק :

לו'. חסר  'מה  של של של של להגדיר  הבחירההבחירההבחירההבחירה כחכחכחכח

הוא הוא הוא הוא  ועניינו ועניינו ועניינו ועניינו  מאודמאודמאודמאוד,,,, עמוקעמוקעמוקעמוק הואהואהואהוא  האד האד האד האד

הוא הוא הוא הוא   ואות ואות ואות ואות חסרונותיו חסרונותיו חסרונותיו חסרונותיו ,,,, הההה מה מה מה מה  להגדיר להגדיר להגדיר להגדיר 

מילוי מילוי מילוי מילוי   אחרותאחרותאחרותאחרות  ובמילי ובמילי ובמילי ובמילי למלאותלמלאותלמלאותלמלאות.... ישאישאישאישא

הוא הוא הוא הוא    החסרו החסרו החסרו החסרו השלמתהשלמתהשלמתהשלמת  השאיפה השאיפה השאיפה השאיפה 

ההנאה ההנאה ההנאה ההנאה .... אתאתאתאת המולידהמולידהמולידהמוליד

לאד ד ד ד .... הוא  אמת , נקודת   ע שנולד  מי 

אותה . שימצא עד ישקוט  ולא  ינוח 

של לנשימה  אויר  כמו היא האמת נקודת 

להיות זכו הרבה לא   אמנ אתה. שגדל מי

עול נקרא  הזה העול באמת.  קשורי

שדבק מי מצליח, שמשקר  ומי השקר,

לו  תאיר  שההצלחה בטוח לא באמת 

בקלות . לא  זה  מצליח, הוא א וג ,פני

ומדת ומדת ומדת ומדת אבל אבל אבל אבל  האמתהאמתהאמתהאמת,,,, מדתמדתמדתמדת  ע ע ע ע שגדל שגדל שגדל שגדל  מי מי מי מי 

יזוז יזוז יזוז יזוז  לא לא לא לא  הוא הוא הוא הוא   לרגליו לרגליו לרגליו לרגליו  נר נר נר נר  האמתהאמתהאמתהאמת

את את את את  ישעבדישעבדישעבדישעבד הוא הוא הוא הוא  האמתהאמתהאמתהאמת.... בליבליבליבלי ושמאל ושמאל ושמאל ושמאל  ימיימיימיימי

האמתהאמתהאמתהאמת.... אחר אחר אחר אחר  לחפשלחפשלחפשלחפש נפשו נפשו נפשו נפשו  כחותכחותכחותכחות כלכלכלכל

אחד אחד אחד אחד  ואואואוא חזק חזק חזק חזק ,,,, יאחזנהיאחזנהיאחזנהיאחזנה שימצאנהשימצאנהשימצאנהשימצאנה ולאחרולאחרולאחרולאחר

ממנו ממנו ממנו ממנו .... אותה אותה אותה אותה  להזיז להזיז להזיז להזיז  יוכליוכליוכליוכל לאלאלאלא  בעול בעול בעול בעול

באמת באמת באמת באמת ה ה ה ה ....  שדבקי שדבקי שדבקי שדבקי  אנשי אנשי אנשי אנשיאינ

בגלל ,כס בגלל  מצטמצמי

בעול אחר  דבר  שו בגלל  או מעמד

נתוני ה .אות  מצמצ לא וכלו

אחד, דבר דבר דבר דבר לשיקול סביבסביבסביבסביב סובבסובבסובבסובב והכל והכל והכל והכל 

האמתהאמתהאמתהאמת....  שלאחדאחדאחדאחד שדרכ נכו  אמנ

כי  מרה , קצת  הזה  בעול האמת  אנשי 

ה , קשיי יותר  קצת ע  מתמודדי  ה

מרירות, יותר קצת  ההצלחה ההצלחה ההצלחה ההצלחה חווי אבלאבלאבלאבל

נצחיתנצחיתנצחיתנצחית.... היא היא היא היא   שלה שלה שלה שלה

  
     



בגללאאאאננננששששיייי מצטמצמי אינ אמת
מעמד בגלל אשה, בגלל ,כס
אינו בעול דבר שו תפקיד... בגלל או
אחד, לשיקול נתוני ה .אות מצמצ
האמת.  אחד דבר סביב סובב והכל

נכוככככזזזזהההה אז אמת. איש  יתרו היה
הזה בעול האמת אנשי של שדרכ
קצת ע מתמודדי ה כי מרה, קצת

מר יותר קצת חווי ה ,קשיי ירות,יותר
נצחית. היא שלה ההצלחה אבל

בקנייתיייישששש שמשקיעי עסקי בעלי
בשלב אולי טוב. וש אמינות
א פחות, קצת ירויחו ה ההתחלתי
הרבה מרוויחי שה מבי אתה למפרע
אחת, פע מה שקנה מי כי יותר.
רק לקנות ימשי והלאה יו מאותו
שמדבר מקו גילו הלקוחות כי .מה

ובאמת. ביושר ,העיני בגובה את

כולוייייתתתתררררוווו כל התמסר דרכו בראשית
מכל אותה בח זרה, לעבודה

עד לבו, בכל אותה ועבד ,הכיווני
עמדה לא כשהיא א ,כה לה שנעשה
מעמדו, על חס לא הוא האמת במבח
זרה בעבודה מהתחלה, הכל והתחיל
הוא האמת אחר בחיפושיו וכ חדשה,,,
,שבעול זרות העבודות כל את עבד
אינו לאמת בינ שהקשר שגילה עד

כלל. קיי

אאאאככככזמ לו לקח מיד, התגייר לא הוא
 שאמרנו כפי א האמת, אל להגיע

בסופו לאמת, ורק א שמחוייב שלמי
הוא ובפרשתינו דרכו, תאיר היא דבר

והתגייר. התקרב

בגמראררררבבבבוווותתתתייייננננוווו יא.)הקדושי (סוטה

שלו הזרע שכל אותנו, לימדו
והנכדי הבני כל .עול גדולי יצאו
והיו הגזית בלשכת ישבו שלו והניני
מאיפה ישראל. ע לכל הוראות מורי

האמת. מנקודת  יצא זה

לאורה...הההה'''' יזכנו

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



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

להיטיבא א א א .... כדי  עולמו את  ברא הקב"ה

ועונג שמחה שירגישו  לבריותיו

השמחה הרגשת  והנה . חייה בימי

להנחיל הקב "ה  רצה  אות והעונג

השלמת ידי  על  דוקא  היתה לברואיו

,החסרו יושל יושל יושל יושל  החסרו החסרו החסרו החסרו שכאשר שכאשר שכאשר שכאשר 

והעונגוהעונגוהעונגוהעונג.... השמחה השמחה השמחה השמחה  בראתורגשנהתורגשנהתורגשנהתורגשנה ולכ

אותו  חסרו הרגשת  אד בכל הקב"ה

,להשלי שוא הוא הוא הוא הוא הוא ובהשלמתו ובהשלמתו ובהשלמתו ובהשלמתו 

ועונגועונגועונגועונג.... תענוגתענוגתענוגתענוג מרגישמרגישמרגישמרגיש

חסרו בבבב.... הרגשת מצויה יהודי  כל בלב

וכל רבה , בעוצמה  בתוכו הפועמת

להשלי כיצד   דר מחפש הוא  הזמ

היא היא היא היא אותה. הזאתהזאתהזאתהזאת  חסרו חסרו חסרו חסרו הרגשתהרגשתהרגשתהרגשת ואותה ואותה ואותה ואותה 

:::: האד האד האד האד שלשלשלשל הבחירההבחירההבחירההבחירה כחכחכחכח אתאתאתאת מניעהמניעהמניעהמניעה אשראשראשראשר

ידי  על  החסרו הרגשת את   להשלי הא

או  והתאוות , החומר אחר  ההליכה 

ומצוות . תורה  ידי  על  אותה  להשלי

מתעוררתגגגג.... החסרו הרגשת אותה

יוצא כ  א מאוד, קרובות  לעתי

וביותר תמידי! בחירה כח לאד שיש

רק הוא האד של הבחירה עיקר עומק :

לו'. חסר  'מה  של של של של להגדיר  הבחירההבחירההבחירההבחירה כחכחכחכח

הוא הוא הוא הוא  ועניינו ועניינו ועניינו ועניינו  מאודמאודמאודמאוד,,,, עמוקעמוקעמוקעמוק הואהואהואהוא  האד האד האד האד

הוא הוא הוא הוא   ואות ואות ואות ואות חסרונותיו חסרונותיו חסרונותיו חסרונותיו ,,,, הההה מה מה מה מה  להגדיר להגדיר להגדיר להגדיר 

מילוי מילוי מילוי מילוי   אחרותאחרותאחרותאחרות  ובמילי ובמילי ובמילי ובמילי למלאותלמלאותלמלאותלמלאות.... ישאישאישאישא

הוא הוא הוא הוא    החסרו החסרו החסרו החסרו השלמתהשלמתהשלמתהשלמת  השאיפה השאיפה השאיפה השאיפה 

ההנאה ההנאה ההנאה ההנאה .... אתאתאתאת המולידהמולידהמולידהמוליד

לאד ד ד ד .... הוא  אמת , נקודת   ע שנולד  מי 

אותה . שימצא עד ישקוט  ולא  ינוח 

של לנשימה  אויר  כמו היא האמת נקודת 

להיות זכו הרבה לא   אמנ אתה. שגדל מי

עול נקרא  הזה העול באמת.  קשורי

שדבק מי מצליח, שמשקר  ומי השקר,

לו  תאיר  שההצלחה בטוח לא באמת 

בקלות . לא  זה  מצליח, הוא א וג ,פני

ומדת ומדת ומדת ומדת אבל אבל אבל אבל  האמתהאמתהאמתהאמת,,,, מדתמדתמדתמדת  ע ע ע ע שגדל שגדל שגדל שגדל  מי מי מי מי 

יזוז יזוז יזוז יזוז  לא לא לא לא  הוא הוא הוא הוא   לרגליו לרגליו לרגליו לרגליו  נר נר נר נר  האמתהאמתהאמתהאמת

את את את את  ישעבדישעבדישעבדישעבד הוא הוא הוא הוא  האמתהאמתהאמתהאמת.... בליבליבליבלי ושמאל ושמאל ושמאל ושמאל  ימיימיימיימי

האמתהאמתהאמתהאמת.... אחר אחר אחר אחר  לחפשלחפשלחפשלחפש נפשו נפשו נפשו נפשו  כחותכחותכחותכחות כלכלכלכל

אחד אחד אחד אחד  ואואואוא חזק חזק חזק חזק ,,,, יאחזנהיאחזנהיאחזנהיאחזנה שימצאנהשימצאנהשימצאנהשימצאנה ולאחרולאחרולאחרולאחר

ממנו ממנו ממנו ממנו .... אותה אותה אותה אותה  להזיז להזיז להזיז להזיז  יוכליוכליוכליוכל לאלאלאלא  בעול בעול בעול בעול

באמת באמת באמת באמת ה ה ה ה ....  שדבקי שדבקי שדבקי שדבקי  אנשי אנשי אנשי אנשיאינ

בגלל ,כס בגלל  מצטמצמי

בעול אחר  דבר  שו בגלל  או מעמד

נתוני ה .אות  מצמצ לא וכלו

אחד, דבר דבר דבר דבר לשיקול סביבסביבסביבסביב סובבסובבסובבסובב והכל והכל והכל והכל 

האמתהאמתהאמתהאמת....  שלאחדאחדאחדאחד שדרכ נכו  אמנ

כי  מרה , קצת  הזה  בעול האמת  אנשי 

ה , קשיי יותר  קצת ע  מתמודדי  ה

מרירות, יותר קצת  ההצלחה ההצלחה ההצלחה ההצלחה חווי אבלאבלאבלאבל

נצחיתנצחיתנצחיתנצחית.... היא היא היא היא   שלה שלה שלה שלה

ז

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



  
      



ונשגבונשגבונשגבונשגב,,,,ו ו ו ו ....  ר ר ר ר הוא הוא הוא הוא  אמתאמתאמתאמת,,,, אנשי אנשי אנשי אנשי  של של של של   שכר שכר שכר שכר

אנשי אנשי אנשי אנשי   עול עול עול עול גדוליגדוליגדוליגדולי יצאו יצאו יצאו יצאו  זרעו זרעו זרעו זרעו  וכלוכלוכלוכל

 והכלוהכלוהכלוהכל בישראל בישראל בישראל בישראל .... הוראותהוראותהוראותהוראות ומורי ומורי ומורי ומורי  קודשקודשקודשקודש

האמתהאמתהאמתהאמת.... מנקודתמנקודתמנקודתמנקודת

מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן רחל בוסקילה ז"ל

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

052-7176796הרב דניאל יום טוב22:30ההגן הישןתלמים



  
      



ונשגבונשגבונשגבונשגב,,,,ו ו ו ו ....  ר ר ר ר הוא הוא הוא הוא  אמתאמתאמתאמת,,,, אנשי אנשי אנשי אנשי  של של של של   שכר שכר שכר שכר

אנשי אנשי אנשי אנשי   עול עול עול עול גדוליגדוליגדוליגדולי יצאו יצאו יצאו יצאו  זרעו זרעו זרעו זרעו  וכלוכלוכלוכל

 והכלוהכלוהכלוהכל בישראל בישראל בישראל בישראל .... הוראותהוראותהוראותהוראות ומורי ומורי ומורי ומורי  קודשקודשקודשקודש

האמתהאמתהאמתהאמת.... מנקודתמנקודתמנקודתמנקודת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

052-7176796הרב דניאל יום טוב22:30ההגן הישןתלמים



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





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

- פייבוקס וביט במס' 054-26-380-26

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

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

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

לתלמוד  שלך  הבן  את  קיבלו  לא  אם 
לא  שאתה  בגלל  לישיבה,  או  תורה 
על  תוותר   - ברוחניות  חזק  מספיק 
כדי  יותר  ותתחזק  שלך  התענוגות 

שיסכימו לקבל אותו. 

יצאת עם  דייך שאתה בעצמך  האם לא 
שלך  הבן  שגם  רוצה  שאתה  עד  הארץ 
שיתקיים  רוצה  אתה  האם  כמוך?  יצא 
לפחות  עושיהם'?  יהיו  'כמוהם  בך 

תשתדל להציל את הדור הבא שלך.

פרשת יתרו
כ' שבט התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:4517:3618:09 באר שבע
16:4417:3518:07תל אביב

16:4217:3218:05חיפה
16:5017:4218:16אילת

16:4817:3918:12ירושלים
16:28ירושלים 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 כ"ד שבט 26/1 בשעה: 20:00ירושלים
בבית הכנסת 'היכל יעקב' רחוב ריינס 17

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


