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

 ערוך על פי שיעוריו של בנו ממשיך דרכו ואורו
 הרה"ג רבינו ישראל אברג'ל שליט"א
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נכריז  כ  א ואמר: נאנח תשובה , אחד
השומע וה' ותפילה , תענית יו על
תחינתנו... יקבל ישראל עמו תפילות

 וכ וכ וכ וכ בשט ירדו דמעות נחלי היה .
... המתפללי של  מעיניה

והמשי והקבוהקבוהקבוהקב""""ה ה ה ה  ,תפילת את קיבל
ישועה ... לה

 א א א נמשכהא כיצד לדעת ברצונכ
וקראו. המשיכו הישועה ,

שהששששנננניייי החליטו מהעיר אנשי
של הסיבה מהי לגלות חייבי
קפ ארוכה מחשבה ולאחר המגיפה.

ואמר: מה אחד

בשכונהאאאאנננניייי במגיפה! אש מי יודע
שמנותק יהודי מתגורר שלי
משתת לא הוא מהקהילה. לגמרי
באירועי משתת לא התורה, בשיעורי
הוא הכנסת לבית ואפילו ,הקהילתיי
מהכל, המנותק כזה ויהודי מגיע. לא
הוא רק ולכ !כרימו עבירות מלא בטח

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

בוח,חברו חברו חברו חברו  במבט  עליו הסתכל
לנו,  יאמי לא אחד א ואמר:
ונעקוב בוא בטוח, כ כל אתה א א

הלילה . אחריו

 מעוטפי מעוטפי מעוטפי ליד מעוטפי ישבו פליז  בשמיכת
דרכו... והציצו ביתו חלו
היהודי  הלילה , חצות לפני שעה  חצי

והחל  נר, הדליק  ידיו, נטל התעורר,
... להתארג

ומבעדהואז ואז ואז ואז  דלת חריקת נשמעה
החוצה... באפילה חומקת דמותו נראתה

בשתיקה,שני שני שני שני  זה אל זה הביטו  האנשי
עקלתו  בדר אחריו לצעוד  והחלו

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

הכבישיבתחילה בתחילה בתחילה בתחילה  בצדדי היהודי הל
החל  אט  אט  א ,המוכרי
ובסופו  מהעיר. היציאה  לכיוו לזלוג
נכנס לעיר, מחו יצא  היהודי דבר, של

... ונעל הסמו ליער

השני,ששששנננניייי על אחד הסתכלו האנשי
לא אנחנו !כא עד זהו, ואמרו:
רוצי אנחנו ליער! אחריו נכנסי

לחיות!... להמשי

לו למחרתלמחרתלמחרתלמחרת וסיפרו העיר רב  אל באו
בלילה, שראו מה  כל בפרטות

ואמרו: המשיכו הזה הזה הזה הזה ואז  היהודי היהודי היהודי היהודי  רבי רבי רבי רבי ,,,,
!!!!המסוכניהמסוכניהמסוכניהמסוכני השודדיהשודדיהשודדיהשודדי לקבוצתלקבוצתלקבוצתלקבוצת שיישיישיישיי
המגיפההמגיפההמגיפההמגיפה!...!...!...!... הגיעההגיעההגיעההגיעה שלו שלו שלו שלו  העוונותהעוונותהעוונותהעוונות ובגלל ובגלל ובגלל ובגלל 

תרגעו,ההההררררבבבב ואמר: דבריה את שמע
ראית שלא זמ כל תרגעו!

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

הקרובתארבוווווללללככככ בלילה מציעשג אני
שהוא כשתראו ומיד ביתו, ליד לו
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 משפטי משפטי משפטי משפטי פרשת פרשת פרשת פרשת 

............ הזמ הזמ הזמ הזמ שינויישינויישינויישינויי בפניבפניבפניבפני עמידעמידעמידעמיד

זיע"אייייששששבבבב הוטנר יצחק רבי הגה"צ
ואמר: תלמידיו, כידוע1במסיבת

של ומחוללה יוצרה של פטירתו ,לכ
סלנטר ישראל רבי הגה"ק המוסר, שיטת
שבת ערב שבט, כ"ה ששי ביו היה זיע"א,

תרמ"ג. משפטי פרשת קודש

פשוטותששששנננניייי שני מאז, חלפו רבות
חודש), י"ב מעוברות(בנות ושני

חודש), י"ג תמיד(בנות ,השני אות ובכל
סלנטר ישראל רבי של ההילולא חלה

!משפטי בפרשת

בכוווותתתתללללממממיייידדדדייייוווו ראו והטהורי הקדושי
עיקר שכ ,משמי ומופת אות

של במקצוע היה ישראל רבי של חידושו
עוסקת משפטי ופרשת לחברו. אד בי

לחברו. אד בבי כולה 2כל

אותותעעעעלללל נראו התלמידי פני
התרגשות...

לאוווואאאאזזזז,,,, אני רבי, :התלמידי אחד שאל
מורכבת שלנו התורה הרי !מבי
שבי מצוות  אחד חלק ,חלקי משני
שבי מצוות  שני וחלק ,למקו אד
מצווי כבר אנו כ וא לחברו. אד
סלנטר?... ישראל רבי חידש ומה זה, על

שלההההבבבבעעעעהההה פניו על עלתה רוח קורת של
השיב: והוא הוטנר, יצחק רבי

פחד שבועות1. - מא).יצחק (מאמר

אמרו אותבמדרש2. כד פרשה רבה (ויקרא

יוחאי,ה): בן ר"ש בשם יודן ר'

בתורה רבינו משה לנו הכתיב פרשיות ג'

ששים מששים בה יש מהן ואחת אחת וכל

נזיקין ופרשת פסחים פרשת הן: ואלו מצוות,

קדושים... ופרשת

והן:פירוש: פרשיות, שלש בתורה לנו יש

ופרשת משפטים פרשת בא, פרשת

מצוות ששים ישנן מהן אחת ובכל קדושים,

עתה). מענייננו ואינו בזה, האריכו (והמפרשים

מקרקאוכתב נטע נתן רבי האלקי המקובל

שלום), (פרישת עמוקות -(מגלה משפטים

בינו שלום שיהיה צריך וז"ל: א), אות ב דרוש

הבריות. לבין בינו אלקיו... לבין בינו עצמו... לבין

לקבילפרשת הוא לבין(כנגד)פסחים בינו ֳֵָ

צלי ואכלו שחטו פסח קרבן כי אלקיו,

ּבאׁש" ּתׂשרפּון אלהיהם "ּפסילי לקיים: ְְְֱִִֵֵֵֶָֹאש,

כה), ז, שלימות(דברים כנגד משפטים ופרשת

עצמוהבריות שלימות כנגד קדושים ופרשת ,

על שהם ערוה, גדר מהעריות, הוא שהקדושה

לעצמו. אדם שבין המדות תכונת

ע"ר 580654762 | למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
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זיע"אייייששששבבבב הוטנר יצחק רבי הגה"צ
ואמר: תלמידיו, כידוע1במסיבת

של ומחוללה יוצרה של פטירתו ,לכ
סלנטר ישראל רבי הגה"ק המוסר, שיטת
שבת ערב שבט, כ"ה ששי ביו היה זיע"א,

תרמ"ג. משפטי פרשת קודש

פשוטותששששנננניייי שני מאז, חלפו רבות
חודש), י"ב מעוברות(בנות ושני

חודש), י"ג תמיד(בנות ,השני אות ובכל
סלנטר ישראל רבי של ההילולא חלה

!משפטי בפרשת

בכוווותתתתללללממממיייידדדדייייוווו ראו והטהורי הקדושי
עיקר שכ ,משמי ומופת אות

של במקצוע היה ישראל רבי של חידושו
עוסקת משפטי ופרשת לחברו. אד בי

לחברו. אד בבי כולה 2כל

אותותעעעעלללל נראו התלמידי פני
התרגשות...

לאוווואאאאזזזז,,,, אני רבי, :התלמידי אחד שאל
מורכבת שלנו התורה הרי !מבי
שבי מצוות  אחד חלק ,חלקי משני
שבי מצוות  שני וחלק ,למקו אד
מצווי כבר אנו כ וא לחברו. אד
סלנטר?... ישראל רבי חידש ומה זה, על

שלההההבבבבעעעעהההה פניו על עלתה רוח קורת של
השיב: והוא הוטנר, יצחק רבי

פחד שבועות1. - מא).יצחק (מאמר

אמרו אותבמדרש2. כד פרשה רבה (ויקרא

יוחאי,ה): בן ר"ש בשם יודן ר'

בתורה רבינו משה לנו הכתיב פרשיות ג'

ששים מששים בה יש מהן ואחת אחת וכל

נזיקין ופרשת פסחים פרשת הן: ואלו מצוות,

קדושים... ופרשת

והן:פירוש: פרשיות, שלש בתורה לנו יש

ופרשת משפטים פרשת בא, פרשת

מצוות ששים ישנן מהן אחת ובכל קדושים,

עתה). מענייננו ואינו בזה, האריכו (והמפרשים

מקרקאוכתב נטע נתן רבי האלקי המקובל

שלום), (פרישת עמוקות -(מגלה משפטים

בינו שלום שיהיה צריך וז"ל: א), אות ב דרוש

הבריות. לבין בינו אלקיו... לבין בינו עצמו... לבין

לקבילפרשת הוא לבין(כנגד)פסחים בינו ֳֵָ

צלי ואכלו שחטו פסח קרבן כי אלקיו,

ּבאׁש" ּתׂשרפּון אלהיהם "ּפסילי לקיים: ְְְֱִִֵֵֵֶָֹאש,

כה), ז, שלימות(דברים כנגד משפטים ופרשת

עצמוהבריות שלימות כנגד קדושים ופרשת ,

על שהם ערוה, גדר מהעריות, הוא שהקדושה

לעצמו. אדם שבין המדות תכונת

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.



  
     



אפשר כ אחר ורק דעת'. 'בר להיות
...להמשי

דעת?...מ ררררבבבביייי בר זה 4ה

והסביר...ווווההההררררבבבב פתח

השלישיונסיים מתלמידיו(שם):בסיפור אחד

הזמינו ישראל, רבי של האמידים

רבי של תשובתו על שבת. לארוחות פעם

מקום בשום להתארח מסכים שאיננו ישראל,

סיפר והשולחן, הבית תהלוכות את ידע טרם

ההלכה: הידורי כל לפי מתנהל שביתו הלז לו

שהואבשר פלוני קצב אצל דוקא קונה הוא

'חלק' הוא הבשר וחרד. לירא מפורסם

במטבחו המבשלת וסרכות. שאלות כל ִבלי

תלמיד אלמנת וצנועה, כשרה אשה היא

ויוצאת נכנסת אשתו וגם טובים, ובת חכם

הוא שבתות בלילי דבר. כל על פקוחה ועינה

למנה מנה בין רבה: בתפארת סעודתו עורך

אכלו 'כאילו יהא שלא תורה, בדברי עוסקים

בשולחן קבוע שיעור לומדים מתים', מזבחי

הם וכך וכו', שבת זמירות מזמרים ערוך,

בלילה. מאוחרת שעה עד בשולחן מאריכים

פרטייאחר כל את שמע ישראל שרבי

ההזמנה את לקבל הסכים הליכותיו,

שבת ליל בסעודת שיקצרו בתנאי רק

את תלמידו קיבל ברירה, באין בשעתים.

בשולחנו, מאוד מיהר והפעם הזה התנאי

שעה לעבור הספיקה ולא מנה, אחר מנה אכלו

המזון. לברכת אחרונים' 'מים הגישו וכבר

רבילפני אל הבית בעל פנה המזון, ברכת

פגם איזה רבי! 'ילמדני ואמר: ישראל

שולחני?' בהנהגת מצא

להזמיןרבי ביקש ורק דבר, ענה לא ישראל

'אנא לה: ואמר המבשלת האלמנה את

הערב אותך עייפתי אשר על גברת, לי, סלחי

שהות בלי ולהגיש למהר נאלצה היית ובגללי

כדרכך'. שלא מנה, אחר מנה

השיבה'כל - הרבי!' ראש על תחולנה הברכות

בביתנו יתארח שכבודו 'הלואי - המבשלת

להאריך רגיל שלי הבית בעל השבתות. לילי בכל

עייפה ואני בלילה, מאוחרת שעה עד בסעודה

כושלות שרגלי עד היום, כל במשך מעבודתי

הזדרזו לרבי, הודות והנה ליאות. מרוב ממש

ולנוח'. לביתי ללכת חופשיה כבר ואני הערב

ואמר:אז לתלמידו ישראל רבי פנה

זו, מסכנה האלמנה של 'בתשובתה

ופתרון לשאלתך תשובה אתה גם תמצא

במה אבל נאהמאוד, אמנםהנהגתך לתמהונך.

באחרים'... פוגעת איננה אם אמורים? דברים

בהקשר ובהמשך4. סיפור, נביא לכך

הקשרו. את נבאר השיחה

שליט"אסיפר גרליץ מרדכי הרב (בסודהגאון

המחבר), ברשות הועתק - מה עמוד ח"ז וז"ל:עבדיך,

היהודי.תוהו המוזג של בביתו שררו ובוהו

של קלגסיו הבית את עזבו עתה זה אך

לעת חמתם, את שכילו אחרי הזועם, הפריץ

בלבד. ובאבנים בעצים עתה,

הטרקלין,שולחן בטבור ניצב אשר השבת,

היה מוטל שבת, סעודת של בעיצומה

הסעודה כשכלי זוית, בקרן פניו על הפוך עכשיו

הכסאות, סחור. סחור מסביבו מופצים

- הארונות עבר, לכל כגרוטאות היו מושלכים

ואילו ארצה, פזורה ותכולתם לרווחה, פרוצים

נסחבו אשר והחמין, הפשטידות השבת, מאכלי

  
     



התורה לומדי השקיעו הדורות במש
כחות כל בעמלאת התורה, בלימוד 

המחשבה עומק מתו ובמסירות, ביגיעה
והמוח. הלב של מוחלט ושעבוד

,,,,המדות'אאאא לחברו),'בתורת אד שבי)

מאמרי של בשינונ הסתפקו ה
ללמוד המנהג וכמו בזה. העוסקי חז"ל

אבות מסכת את הקי (העוסקתבשבתות

...(האד במדות

והשמיעוווובבבבאאאא סלטנר ישראל רבי
התורה, לעול גדולה קריאה
והמשא העיו דר מטבע את להטביע

המדות, בתורת ג הלכה של ומת
לחברו... אד שבי במצוות

מצאהגגגגדדדדווווללללתתתתוווו ישראל, רבי של העיקרית
הבריות. אל ביחסיו ביטויה את
נחת לגרו אי התרכזה, לבו תשומת כל
להיזהר וכיצד הזולת ע ולהיטיב רוח
ולבל בממונו, או בכבודו לפגוע לבלי

נעימות... ואי צער לו 3הסב

רבי,ווווששששוווובבבב התלמיד: של קולו נשמע
המוצא? נקודת היא מה ?מתחילי אי

סלטנרווווההההתתתתששששוווובבבבהההה ישראל רבי נשמעה:
היא הראשונה שהמצוה סבר

בספר המוסר3. 407)תנועת עמוד לגאון(ח"א

בזה, האריך זיע"א, כ"ץ דוב הרב

סיפורים: שלשה משם נעתיק ואנו

השנההסיפור ראש מימות באחד הראשון:

הלהיב ישראל שרבי אחרי בקובנא,

בדברי - שופר תקיעת לפני - תלמידיו את

תפילת להתפלל עמדו והם הסוערים, התעוררותו

ג תפש רבה, בהתלהבות אליעזרמוסף רבי ם

פתח מול מקום תלמידיו, בין שנמנה שולביץ,

כשרבי נלבבת. בתפילה והשתפך המדרש בית

בעודו - אליו ניגש עשרה, שמונה סיים ישראל

'גזלן!' 'גזלן!' בקול: עליו וקרא בתפילה, מאריך

'כיצדבגמר ישראל: רבי בו נזף התפילה,

מוסף, תפילת תוך חושש, אתה אין

בית פתח את לחסום הדין, יום של בעיצומו

אוירם את ולגזול לפה, מפה המלא המדרש

מקרה לקרות גם יכול והרי המתפללים? של

אתה ונמצא דחוס, כה באויר התעלפות של

הבריות... של והיזקן בצערן חייב

409):השניהסיפור עמוד רבי(שם בא פעם,

האדמו"ר את לבקר לוורשא ישראל

ואחר מאוד כיבדו הרבי מגור. מאיר יצחק רבי

עברה השמועה הרחוב. עד ליוהו ממנו היפרדו

לכאן, נקלע גדול שאדם החסידים, בין חיש

להתפלל הכנסת לבית סר ישראל וכשרבי

להקביל שבאו חסידים הבית התמלא מנחה,

שאותו בראותם החסידים, נתאכזבו ומה פניו.

מההמון כאחד בתפילתו קיצר ליטאי צדיק

הראשונים... עם אותה וגמר

'ראיתירבי ואמר: לתמהונם הבין ישראל

בגללי: ממלאכתם בטלים רבים שאנשים

מחטו, את - החייט מרצעו, את עזב הסנדלר

מאריך אהיה אני ואם וכו', מפוחו את - הנפח

לישראל'. ממון הפסד גורם נמצא הריני בתפילה,

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



  
     



אפשר כ אחר ורק דעת'. 'בר להיות
...להמשי

דעת?...מ ררררבבבביייי בר זה 4ה

והסביר...ווווההההררררבבבב פתח

השלישיונסיים מתלמידיו(שם):בסיפור אחד

הזמינו ישראל, רבי של האמידים

רבי של תשובתו על שבת. לארוחות פעם

מקום בשום להתארח מסכים שאיננו ישראל,

סיפר והשולחן, הבית תהלוכות את ידע טרם

ההלכה: הידורי כל לפי מתנהל שביתו הלז לו

שהואבשר פלוני קצב אצל דוקא קונה הוא

'חלק' הוא הבשר וחרד. לירא מפורסם

במטבחו המבשלת וסרכות. שאלות כל ִבלי

תלמיד אלמנת וצנועה, כשרה אשה היא

ויוצאת נכנסת אשתו וגם טובים, ובת חכם

הוא שבתות בלילי דבר. כל על פקוחה ועינה

למנה מנה בין רבה: בתפארת סעודתו עורך

אכלו 'כאילו יהא שלא תורה, בדברי עוסקים

בשולחן קבוע שיעור לומדים מתים', מזבחי

הם וכך וכו', שבת זמירות מזמרים ערוך,

בלילה. מאוחרת שעה עד בשולחן מאריכים

פרטייאחר כל את שמע ישראל שרבי

ההזמנה את לקבל הסכים הליכותיו,

שבת ליל בסעודת שיקצרו בתנאי רק

את תלמידו קיבל ברירה, באין בשעתים.

בשולחנו, מאוד מיהר והפעם הזה התנאי

שעה לעבור הספיקה ולא מנה, אחר מנה אכלו

המזון. לברכת אחרונים' 'מים הגישו וכבר

רבילפני אל הבית בעל פנה המזון, ברכת

פגם איזה רבי! 'ילמדני ואמר: ישראל

שולחני?' בהנהגת מצא

להזמיןרבי ביקש ורק דבר, ענה לא ישראל

'אנא לה: ואמר המבשלת האלמנה את

הערב אותך עייפתי אשר על גברת, לי, סלחי

שהות בלי ולהגיש למהר נאלצה היית ובגללי

כדרכך'. שלא מנה, אחר מנה

השיבה'כל - הרבי!' ראש על תחולנה הברכות

בביתנו יתארח שכבודו 'הלואי - המבשלת

להאריך רגיל שלי הבית בעל השבתות. לילי בכל

עייפה ואני בלילה, מאוחרת שעה עד בסעודה

כושלות שרגלי עד היום, כל במשך מעבודתי

הזדרזו לרבי, הודות והנה ליאות. מרוב ממש

ולנוח'. לביתי ללכת חופשיה כבר ואני הערב

ואמר:אז לתלמידו ישראל רבי פנה

זו, מסכנה האלמנה של 'בתשובתה

ופתרון לשאלתך תשובה אתה גם תמצא

במה אבל נאהמאוד, אמנםהנהגתך לתמהונך.

באחרים'... פוגעת איננה אם אמורים? דברים

בהקשר ובהמשך4. סיפור, נביא לכך

הקשרו. את נבאר השיחה

שליט"אסיפר גרליץ מרדכי הרב (בסודהגאון

המחבר), ברשות הועתק - מה עמוד ח"ז וז"ל:עבדיך,

היהודי.תוהו המוזג של בביתו שררו ובוהו

של קלגסיו הבית את עזבו עתה זה אך

לעת חמתם, את שכילו אחרי הזועם, הפריץ

בלבד. ובאבנים בעצים עתה,

הטרקלין,שולחן בטבור ניצב אשר השבת,

היה מוטל שבת, סעודת של בעיצומה

הסעודה כשכלי זוית, בקרן פניו על הפוך עכשיו

הכסאות, סחור. סחור מסביבו מופצים

- הארונות עבר, לכל כגרוטאות היו מושלכים

ואילו ארצה, פזורה ותכולתם לרווחה, פרוצים

נסחבו אשר והחמין, הפשטידות השבת, מאכלי

  
     



התורה לומדי השקיעו הדורות במש
כחות כל בעמלאת התורה, בלימוד 

המחשבה עומק מתו ובמסירות, ביגיעה
והמוח. הלב של מוחלט ושעבוד

,,,,המדות'אאאא לחברו),'בתורת אד שבי)

מאמרי של בשינונ הסתפקו ה
ללמוד המנהג וכמו בזה. העוסקי חז"ל

אבות מסכת את הקי (העוסקתבשבתות

...(האד במדות

והשמיעוווובבבבאאאא סלטנר ישראל רבי
התורה, לעול גדולה קריאה
והמשא העיו דר מטבע את להטביע

המדות, בתורת ג הלכה של ומת
לחברו... אד שבי במצוות

מצאהגגגגדדדדווווללללתתתתוווו ישראל, רבי של העיקרית
הבריות. אל ביחסיו ביטויה את
נחת לגרו אי התרכזה, לבו תשומת כל
להיזהר וכיצד הזולת ע ולהיטיב רוח
ולבל בממונו, או בכבודו לפגוע לבלי

נעימות... ואי צער לו 3הסב

רבי,ווווששששוווובבבב התלמיד: של קולו נשמע
המוצא? נקודת היא מה ?מתחילי אי

סלטנרווווההההתתתתששששוווובבבבהההה ישראל רבי נשמעה:
היא הראשונה שהמצוה סבר

בספר המוסר3. 407)תנועת עמוד לגאון(ח"א

בזה, האריך זיע"א, כ"ץ דוב הרב

סיפורים: שלשה משם נעתיק ואנו

השנההסיפור ראש מימות באחד הראשון:

הלהיב ישראל שרבי אחרי בקובנא,

בדברי - שופר תקיעת לפני - תלמידיו את

תפילת להתפלל עמדו והם הסוערים, התעוררותו

ג תפש רבה, בהתלהבות אליעזרמוסף רבי ם

פתח מול מקום תלמידיו, בין שנמנה שולביץ,

כשרבי נלבבת. בתפילה והשתפך המדרש בית

בעודו - אליו ניגש עשרה, שמונה סיים ישראל

'גזלן!' 'גזלן!' בקול: עליו וקרא בתפילה, מאריך

'כיצדבגמר ישראל: רבי בו נזף התפילה,

מוסף, תפילת תוך חושש, אתה אין

בית פתח את לחסום הדין, יום של בעיצומו

אוירם את ולגזול לפה, מפה המלא המדרש

מקרה לקרות גם יכול והרי המתפללים? של

אתה ונמצא דחוס, כה באויר התעלפות של

הבריות... של והיזקן בצערן חייב

409):השניהסיפור עמוד רבי(שם בא פעם,

האדמו"ר את לבקר לוורשא ישראל

ואחר מאוד כיבדו הרבי מגור. מאיר יצחק רבי

עברה השמועה הרחוב. עד ליוהו ממנו היפרדו

לכאן, נקלע גדול שאדם החסידים, בין חיש

להתפלל הכנסת לבית סר ישראל וכשרבי

להקביל שבאו חסידים הבית התמלא מנחה,

שאותו בראותם החסידים, נתאכזבו ומה פניו.

מההמון כאחד בתפילתו קיצר ליטאי צדיק

הראשונים... עם אותה וגמר

'ראיתירבי ואמר: לתמהונם הבין ישראל

בגללי: ממלאכתם בטלים רבים שאנשים

מחטו, את - החייט מרצעו, את עזב הסנדלר

מאריך אהיה אני ואם וכו', מפוחו את - הנפח

לישראל'. ממון הפסד גורם נמצא הריני בתפילה,

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.



  
     



הקצרה,רגליו בדרך אותו הוליכו המוזג של

לבין שבפרוור ביתו בין שהפרידה

ברבנותה כיהן ההיא, בעת העיר. קולביסוף

רבי הנודע, הקדוש הגאון קולביסוף, של

של רבה - לימים העשיל, יהושע אברהם

ישראל'. ה'אוהב בעל אפטא,

אשרחוצותיה אדם, מרוב המו קולביסוף של

הרב. של דרשתו את לשמוע נהרו

בחלל, נשבו ומבוסמות קלילות אביב רוחות

נחלץוהפ אשר ביקום, נפש משיבת חיים רוח יחו

הבריות, והקפוא. החורףהאפור עתהמידי זה אך

האוירה, ומן האויר מן ראותיהם מלוא נשמו

לשעה. משעה ונזדקפה הלכה כמו וקומתם

בתוךמיודענו, הוא אף השתלב המוזג,

כעלה אחריו ונגרר הנוהר, ההמון

עצמו מצא מהרה, עד נהר. של בזרמו נידף

אשר הגדול, הכנסת בית של בהיכלו ניצב

לפה. מפה דחוס היה, וגדוש מלא

נראתההס כאשר בהיכל, הושלך עמוק

בגרם ועולה מטפסת הרב של דמותו

הרב היטה לרגע, הקודש. ארון שלפני המעלות

אלו אי בשפתיו ריחש הפרוכת, עבר אל פניו

עבר אל פניו הסב אחר תפילה, של מילים

מדברותיו. את להשמיע ופתח הקהל

שלהיגון בקרבו ששכנו המעיקה והדאגה המר

וכבד, סמיך ערפל במוחו השרו המוזג,

משל אחד משפט אפילו לקלוט ממנו מנע אשר

לא שהן כמות המילים אפילו בוריו. על הרב

מבט ברב תלה והוא בלבבו, מסילות מצאו

וקטום. אטום שמוחו מי כשל וסתום, חתום

זוהר,איברא, נוגה במין היה חש לפעם, מפעם

אשר מסנוורת, אור אלומת כעין

הקורנים מפניו הבזק, כמראה היתה, משתלחת

ניצוץ נשמתו. חביוני אל הישר וחודרת הרב, של

הכבויה בנפשו לרגע אז היה משתלהב תחיה של

עמוקה, נשימה אחריו לנשום חש והוא והדוויה,

מעמקי אל ההוא הניצוץ את לשאוף כמבקש

במסמרות. היטב שם ולקובעו פנימה קרבו

אישוניולפתע, הרב תקע כמו לו, היה נדמה

אחריו תר כמו הוא, בפניו הלוהטים

שם שנדחקו הפרצופים בליל מבין ומצאו בעיניו

מעליו, מבטו הרב הסיר לא ארוכה שעה למאות.

ששרתה הערפל חשרת בהתפוגג המוזג חש כי עד

מבין, ולבבו קולטות אזניו החלו ואטאט, מוחו, על

ובטהרה. בקדושה הרב מפי היוצאים הדברים את

הרב,'מצינו דרש לאהדדי', דומות ברכות שתי

קריאת שלאחר אחרונה בברכה 'האחת,

שחרית פסח):שמע של שבהגדה 'מגיד' אחרי (וגם

עבר. בלשון 'גאל' - ישראל' גאל ה' אתה 'ברוך

'ברוך עשרה: שבשמונה שביעית בברכה והשניה,

הווה. בלשון 'גואל' - ישראל' גואל ה' אתה

לשונו,'ברכת במתק הרב ביאר ישראל'', 'גאל

אשר נאמרה, מצרים גאולת 'כנגד

כבר, אינההיתה ישראל', 'גואל ברכת ואילו

כנגד עמנו. יום שבכל הגאולות כנגד אלא

הוא ברוך הקדוש שגואל התמידית, הגאולה

בפרט, ויהודי יהודי וכל בכלל, ישראל עמו את

תבואנה. שלא ועקא צרה מכל ועונה, עת בכל

הרב'תדעו הרעים - מגיעים!' הדברים היכן עד

'שאפילו - שומעות המוזג ואזני בקולו,

ואין ריקם, ביתו בכפר, היושב מישראל אדם

השכירות דמי את לאדון לפרוע משגת ידו

את ומשגר חימה, האדון ומתמלא במועדם,

באים והם בביתו, וחורבן הרס לזרוע קלגסיו

על ונותצים הורסים שוברים, ׁשּמֹות, ַועושים
חרבֹות עּיי אחריהם ומותירים שמאל, ועל ֳִֵָימין
הגאולה ומזומנת שמורה כזה, אשר ליהודי גם -

בעתה לו שולחה הוא ברוך הקדוש שלו,

צרותיו...' מכל ורווחה פדות לו וממציא ובזמנה,

  
     



ומוטחים שפוכים והתנור, המזוה מתוך ְֶַָחוצה

מלמעלה. האנדרולומוסיא פני על היו

אשרלא גרידא, 'אזהרה' אלא זו היתה

- היהודי המוזג היה אמור בעקבותיה

ולפרוע להזדרז - דברו ועושי הפריץ לדעתםשל

בעד השכירות דמי - לאדון חובו את אתר על

תור יגיע כן, שאלמלא החולפת, השנה

הבור. לבית ביתו, בני כל עם השלכתו,

לחגאירע ונראה סמוך הגדול, בשבת הדבר

של ובביתו ובא, הממשמש הפסח

ואניה. תאניה - המוזג

שכןגם במעונו, השמחה שרתה לא הכי, בלאו

השיגה לא האדון של חובו לפריעת רק לא

היתה לא הבית כלכלת לצורך גם אלא ידו,

קשים זמנים רב. זמן מזה בכיסו מצויה הפרוטה

ועד המזיגה, בית על לאחרונה ובאו התרגשו

כאן לו מצויה הפרנסה היתה קדמוניות שבשנים

נסתם כמו ארוכים, חדשים שמזה הרי בשופי,

ושוקע צולל החל ומזלו הצלחתו, מקור על הגולל

איכרי עצמם על גזרו כמו היה, דומה מטה. מטה

קרבם אל להביא וחדלו לגימה, תענית הסביבה

מעט דנא. כמקדמת המעוררים המרים מי את

סף על לפרקים עוד שדרכו הלקוחות היו ורעים

המרזח),הּממזגה הקונים(בית זרם את השיגו ולא ְִַָָ

שנגוזו. הטובים בימים הבית את היה שפוקד

בהנהגתהואיל ניכרים צנע של אותות החלו וכך,

נוהגת שהיתה הרווחה ותחת המוזג, בית

להדקאת הבית בני היו אנוסים הימים, כל במעונו

צמצום. לחיי עצמם ולהרגיל שבמתניהם האזור

חדלמשלא החמיר, ועוד המצב הוטב

יין של חדש מלאי לרכוש המוזג

שבמרתפיו, הישן בהוצאת והסתפק שרוף,

החביות. מן לגמרי שכלה עד טיפין, טיפין

הבודדים הלקוחות אפילו נמנעו ואילך, מכאן

אין ריקנית, לחבית שהרי הסף, על מדרוך

הנמושות. הלקוחות אפילו עוד זקוקים

המוזגאתמול, בידי היו לא שוב שבת, ערב

בלבד, בודדות כסף אגורות אלא

שבת להוצאות בקושי אך לו הספיקו אשר

הפסח, להוצאות ואילו הנוכחית, הגדול

היתה לא הבא, השבוע למקצה לחול האמור

לפורטה. אחת פרוטה אפילו ברשותו

והדחקבדיוק משנתמלאהסאתהמחסור עכשיו,

אשר בחובו הפריץ גם נזכר גדותיה, עד

ה'חריבות', האזכרות הועילו ומשלא שולם, טרם

את והעמידה זו, ומתובלת משומנת אזכרה באה

חומרתם. ועל הדברים רצינות על היהודי

אתשעה הקלגסים שכילו לאחר ארוכה

על הבית את בהותירם ויצאו, מלאכתם

ארגז על המוזג היה יושב עדיין לאנחות, יושביו

סנטרו תומך המהומה, בתוך לפניו שנקרה הפוך

חשיכה אימה מזוגגות. בעינים נכחו ובוהה בידיו

כולו היה אשר פרצופו, מתוך ניבטה גדולה

בני שאר גם כמותו עשו מנגד, יאוש. למאכולת

ומדכאתתלתהבחלל. נכאיםמרה ודממת הבית,

המוזגלפתע, התנער התעוררמחלוםבלהות, כמו

בגדיו, יּׁשר צוארונו, כפתר ממקומו, ִִֵלקום

הדלת. עבר אל ופנה שלו השבת באפודת התעטף

תמהות. בעינים אחריו הביטו הבית בני

-'שבתא פה בחצי לעברם פלט - טבא!'

שבת דרשת לשמוע העירה 'יוצאני

הרב!'... מפי הגדול

כאומרים:בני דבריו, אחרי בראשם נענעו הבית

כך, מוטב עושה, הוא ובעתו עושה הוא 'יפה

בבית!'... השורר הקודר ביאוש לשקוע מאשר

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



  
     



הקצרה,רגליו בדרך אותו הוליכו המוזג של

לבין שבפרוור ביתו בין שהפרידה

ברבנותה כיהן ההיא, בעת העיר. קולביסוף

רבי הנודע, הקדוש הגאון קולביסוף, של

של רבה - לימים העשיל, יהושע אברהם

ישראל'. ה'אוהב בעל אפטא,

אשרחוצותיה אדם, מרוב המו קולביסוף של

הרב. של דרשתו את לשמוע נהרו

בחלל, נשבו ומבוסמות קלילות אביב רוחות

נחלץוהפ אשר ביקום, נפש משיבת חיים רוח יחו

הבריות, והקפוא. החורףהאפור עתהמידי זה אך

האוירה, ומן האויר מן ראותיהם מלוא נשמו

לשעה. משעה ונזדקפה הלכה כמו וקומתם

בתוךמיודענו, הוא אף השתלב המוזג,

כעלה אחריו ונגרר הנוהר, ההמון

עצמו מצא מהרה, עד נהר. של בזרמו נידף

אשר הגדול, הכנסת בית של בהיכלו ניצב

לפה. מפה דחוס היה, וגדוש מלא

נראתההס כאשר בהיכל, הושלך עמוק

בגרם ועולה מטפסת הרב של דמותו

הרב היטה לרגע, הקודש. ארון שלפני המעלות

אלו אי בשפתיו ריחש הפרוכת, עבר אל פניו

עבר אל פניו הסב אחר תפילה, של מילים

מדברותיו. את להשמיע ופתח הקהל

שלהיגון בקרבו ששכנו המעיקה והדאגה המר

וכבד, סמיך ערפל במוחו השרו המוזג,

משל אחד משפט אפילו לקלוט ממנו מנע אשר

לא שהן כמות המילים אפילו בוריו. על הרב

מבט ברב תלה והוא בלבבו, מסילות מצאו

וקטום. אטום שמוחו מי כשל וסתום, חתום

זוהר,איברא, נוגה במין היה חש לפעם, מפעם

אשר מסנוורת, אור אלומת כעין

הקורנים מפניו הבזק, כמראה היתה, משתלחת

ניצוץ נשמתו. חביוני אל הישר וחודרת הרב, של

הכבויה בנפשו לרגע אז היה משתלהב תחיה של

עמוקה, נשימה אחריו לנשום חש והוא והדוויה,

מעמקי אל ההוא הניצוץ את לשאוף כמבקש

במסמרות. היטב שם ולקובעו פנימה קרבו

אישוניולפתע, הרב תקע כמו לו, היה נדמה

אחריו תר כמו הוא, בפניו הלוהטים

שם שנדחקו הפרצופים בליל מבין ומצאו בעיניו

מעליו, מבטו הרב הסיר לא ארוכה שעה למאות.

ששרתה הערפל חשרת בהתפוגג המוזג חש כי עד

מבין, ולבבו קולטות אזניו החלו ואטאט, מוחו, על

ובטהרה. בקדושה הרב מפי היוצאים הדברים את

הרב,'מצינו דרש לאהדדי', דומות ברכות שתי

קריאת שלאחר אחרונה בברכה 'האחת,

שחרית פסח):שמע של שבהגדה 'מגיד' אחרי (וגם

עבר. בלשון 'גאל' - ישראל' גאל ה' אתה 'ברוך

'ברוך עשרה: שבשמונה שביעית בברכה והשניה,

הווה. בלשון 'גואל' - ישראל' גואל ה' אתה

לשונו,'ברכת במתק הרב ביאר ישראל'', 'גאל

אשר נאמרה, מצרים גאולת 'כנגד

כבר, אינההיתה ישראל', 'גואל ברכת ואילו

כנגד עמנו. יום שבכל הגאולות כנגד אלא

הוא ברוך הקדוש שגואל התמידית, הגאולה

בפרט, ויהודי יהודי וכל בכלל, ישראל עמו את

תבואנה. שלא ועקא צרה מכל ועונה, עת בכל

הרב'תדעו הרעים - מגיעים!' הדברים היכן עד

'שאפילו - שומעות המוזג ואזני בקולו,

ואין ריקם, ביתו בכפר, היושב מישראל אדם

השכירות דמי את לאדון לפרוע משגת ידו

את ומשגר חימה, האדון ומתמלא במועדם,

באים והם בביתו, וחורבן הרס לזרוע קלגסיו

על ונותצים הורסים שוברים, ׁשּמֹות, ַועושים
חרבֹות עּיי אחריהם ומותירים שמאל, ועל ֳִֵָימין
הגאולה ומזומנת שמורה כזה, אשר ליהודי גם -

בעתה לו שולחה הוא ברוך הקדוש שלו,

צרותיו...' מכל ורווחה פדות לו וממציא ובזמנה,

  
     



ומוטחים שפוכים והתנור, המזוה מתוך ְֶַָחוצה

מלמעלה. האנדרולומוסיא פני על היו

אשרלא גרידא, 'אזהרה' אלא זו היתה

- היהודי המוזג היה אמור בעקבותיה

ולפרוע להזדרז - דברו ועושי הפריץ לדעתםשל

בעד השכירות דמי - לאדון חובו את אתר על

תור יגיע כן, שאלמלא החולפת, השנה

הבור. לבית ביתו, בני כל עם השלכתו,

לחגאירע ונראה סמוך הגדול, בשבת הדבר

של ובביתו ובא, הממשמש הפסח

ואניה. תאניה - המוזג

שכןגם במעונו, השמחה שרתה לא הכי, בלאו

השיגה לא האדון של חובו לפריעת רק לא

היתה לא הבית כלכלת לצורך גם אלא ידו,

קשים זמנים רב. זמן מזה בכיסו מצויה הפרוטה

ועד המזיגה, בית על לאחרונה ובאו התרגשו

כאן לו מצויה הפרנסה היתה קדמוניות שבשנים

נסתם כמו ארוכים, חדשים שמזה הרי בשופי,

ושוקע צולל החל ומזלו הצלחתו, מקור על הגולל

איכרי עצמם על גזרו כמו היה, דומה מטה. מטה

קרבם אל להביא וחדלו לגימה, תענית הסביבה

מעט דנא. כמקדמת המעוררים המרים מי את

סף על לפרקים עוד שדרכו הלקוחות היו ורעים

המרזח),הּממזגה הקונים(בית זרם את השיגו ולא ְִַָָ

שנגוזו. הטובים בימים הבית את היה שפוקד

בהנהגתהואיל ניכרים צנע של אותות החלו וכך,

נוהגת שהיתה הרווחה ותחת המוזג, בית

להדקאת הבית בני היו אנוסים הימים, כל במעונו

צמצום. לחיי עצמם ולהרגיל שבמתניהם האזור

חדלמשלא החמיר, ועוד המצב הוטב

יין של חדש מלאי לרכוש המוזג

שבמרתפיו, הישן בהוצאת והסתפק שרוף,

החביות. מן לגמרי שכלה עד טיפין, טיפין

הבודדים הלקוחות אפילו נמנעו ואילך, מכאן

אין ריקנית, לחבית שהרי הסף, על מדרוך

הנמושות. הלקוחות אפילו עוד זקוקים

המוזגאתמול, בידי היו לא שוב שבת, ערב

בלבד, בודדות כסף אגורות אלא

שבת להוצאות בקושי אך לו הספיקו אשר

הפסח, להוצאות ואילו הנוכחית, הגדול

היתה לא הבא, השבוע למקצה לחול האמור

לפורטה. אחת פרוטה אפילו ברשותו

והדחקבדיוק משנתמלאהסאתהמחסור עכשיו,

אשר בחובו הפריץ גם נזכר גדותיה, עד

ה'חריבות', האזכרות הועילו ומשלא שולם, טרם

את והעמידה זו, ומתובלת משומנת אזכרה באה

חומרתם. ועל הדברים רצינות על היהודי

אתשעה הקלגסים שכילו לאחר ארוכה

על הבית את בהותירם ויצאו, מלאכתם

ארגז על המוזג היה יושב עדיין לאנחות, יושביו

סנטרו תומך המהומה, בתוך לפניו שנקרה הפוך

חשיכה אימה מזוגגות. בעינים נכחו ובוהה בידיו

כולו היה אשר פרצופו, מתוך ניבטה גדולה

בני שאר גם כמותו עשו מנגד, יאוש. למאכולת

ומדכאתתלתהבחלל. נכאיםמרה ודממת הבית,

המוזגלפתע, התנער התעוררמחלוםבלהות, כמו

בגדיו, יּׁשר צוארונו, כפתר ממקומו, ִִֵלקום

הדלת. עבר אל ופנה שלו השבת באפודת התעטף

תמהות. בעינים אחריו הביטו הבית בני

-'שבתא פה בחצי לעברם פלט - טבא!'

שבת דרשת לשמוע העירה 'יוצאני

הרב!'... מפי הגדול

כאומרים:בני דבריו, אחרי בראשם נענעו הבית

כך, מוטב עושה, הוא ובעתו עושה הוא 'יפה

בבית!'... השורר הקודר ביאוש לשקוע מאשר

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



  
     



ביום כמחותן הבית בעל לו ניצב הישימון,

כפים, מוחא עוז, בכל ומכרכר מפזז שמחתו,

ומנגינות... שירים גרונו מלוא ושר צוהל מרקד,

החוירו,רוחו פניו ביותר. נסערה הפריץ של

הינהו. עצות אובד כי בו היה וניכר רטטו, ידיו

'חבל'לכך - במבוכה מלמל - נתכוונתי!' לא

שתיטרף כשלו, ממולח יהודי ראש על

תועלת מביא 'מושקה' של מוחו חלילה! דעתו,

לשמור איפוא, וׂשּומה, האדון, של ְָלעסקיו
באיומים!'... להפריז לי היה אסור עליו.

בשלישית,לא הפריץ שלוחי שבאו עד יצאהשעה,

אדונם. לפני להופיע היהודי את והזמינו

בלשון'אבא, הבית בני נזדעקו - תלך!' אל

- השלוחים יבינו שלא כדי הקודש,

רגע!'... כמעט חבי נימלט! 'הבה

המוזג'הסו, להם החזיר - מהבליכם!' הסו

הלא אמר 'הרבי - ועליז מאושש בקול

עוד לי יש ומה - ישראל!' 'גואל מפורשות:

גואל לקראת איפוא, אני, הולך לחשוש?!

גאולתו ולקראת שמו, וברוך הוא ברוך ישראל,

מלבכם!' פחד והסירו שלום, היו בעדי! המוכנה

אתבאמירת המוזג יצא חגיגי, טוב' 'שבוע

לו... הפריץשהמתינו משרתי והתלוהאל הבית,

ידידות.הפריץ בתרועת המוזג של פניו את קיבל

מעושה'חמסי בחיוך לעומתו קרא - עליך!'

גדא ביש עצמך על גזרת זה 'מדוע -

תוכל לא זה למה ולתתשכזה?! לשאת

אחר?!' מוזג ככל ולהצליח

השיב'כלום - הדבר?!' תלוי ברצוני או בי

ותמה. מופתע המוזג

-'אכן, חנופה של בנימה הפריץ השיב - בך!'

יכול!' גם יכולת אז כי רצית, אך 'לּו

מה'שמא כדת בינה, לאלפני האדון יואיל

הוא אף היהודי השיב - לעשות?' עלי

הפריץ שינה כי שנוכח לאחר מפוייסת, בנימה

אליו. טעמו את

'מושקה'הפריץ, את לשמוע בלבו שש אשר

בדעה כהלכה, ומשיב כענין שואל שלו

השיב: ואחר בהרהורים לרגע שקע צלולה,

הוראה'ראה, בזה, בידיך נותן הנני מושקה!

היין משרפות למנהלי וחתומה כתובה

שרוף יין חביות עשר בהקפה לך לתת שלי,

דף ולפתוח להתחיל במה לך שיהא כדי משובח,

הריני הישנים, חובותיך פרעון את חדשבמסחרך!

בהצלחה, לסחור תשוב כאשר עתה. לעת דוחה

בכיסך, מצויה תהא והפרוטה ימימה, כמימים

החובות פרעון עם השרוף היין דמי את לי תפרע

אחת להיפטר, וראה לשלום, לך עתה, הישנים!

בך!'... שדבק יוצלח הלא מן ולתמיד,

המוזגכשהוראת מיהר בידו, הכתובה הפריץ

את נטל היין, משרפות בית אל

לביתו. והביאן עגלה על העמיסן החביות,

דבקולמראה למולם. שהתרחש הנס

לחיכם, הבית בני של לשונותיהם

מרוב פיו את לפצות היה יכול לא מהם ואיש

בהם: וסנט מנגד ניצב המוזג אבל ותדהמה. הלם

חשבתם,'נו! מה וכי לא?! או ישראל' 'גואל

לבטלה הרבי דברי כי שכמותכם, שוטים

והרי יקימנה?! לא וה' אמר ההוא נאמרו?!

מקיים!''... הוא ברוך והקדוש גוזר 'צדיק

שערילמחרת את לרווחה המוזג פתח שחר, עם

ירחים זה ננעלו אשר מזיגתו, בית

לאות והמתינו ישבו כמו האיכרים, מספר.

המזיגה בית אל ובאו נתקבצו הלזה, החיים

הארץ. עשב על כארבה עליו ועטו בהמוניהם

  
     



'הננו'על הסברו, את הרב סיים כזו', גאולה

ישראל!''... 'גואל מברכים

שלהרב אזניו אולם הלאה, בדרשתו המשיך

הקדרות דבר. לשמוע יכלו לא שוב המוזג

כל את מילאו אחדים רגעים לפני עד אשר והיאוש,

מקומם ואת היו, כלא לפתע נעלמו ומדעיו, ישותו

כמעט אשר הכלל, מן יוצאות ועליצות שמחה ירשו

משחקים. במחול אתר על לצאת לו גרמו ולא

הכפרהעם לשוב פניו המוזג שם הדרשה, תום

אמנם שיער בבואו, מתחילה, לביתו.

מה שהרי ערבית, תפילת אחרי עד בעיר להשאר

לו הממתין החורבן מראה אל ולשוב למהר לו

בדרשתו, הרב מפי ששמע הדברים ואולם בבית,

המרה ותחת לו, למחול מספדו את הפכו

עכשיו היתה לכן, קודם אותו שאפפה השחורה

מתוך ורנן. מגילת פוסק אינו ופיו עליו טובה רוחו

משל. לביתו. ולשוב לילך מיהר שמחה, אותה

שבעולם. והטובה האושר כל עליו שם היו מצפים

עליזמשראו העיר מן הביתאתאביהםחוזר בני

שירה, מלא ופיו ומכרכר מפזז ושמח,

נ כי היו, להשכיחכסבורים כדי עינו בכוס שם תן

מזה בזרועותיו, אחזוהו הם אף מלבו. צרותיו

אשר עד יצועו על להניחו ואמרו אחד, ומזה אחד

אולם, האדם. להיותכאחד וישוב מעליו יינו יסור

בידיהם ידיו שילב מעליו, קל חיש הדפם המוזג

ברקידה. עמו לצאת כרחם בעל אחריו וגררם

המוזג'הרבי הכריז - ישראל!'' 'גואל אמר:

'גואל אמר: 'הרבי - השיר בנעימת

ישראל!...' גואל ישראל! גואל ישראל!'

מרובבני נפשם את ידעו לא הנדהמים הבית

להם ניתוספו הנה כי היו, כמדומים צער.

די לא אם משבתם. על ּומׁשּבת צרתם על ְִָצרה

הפריץ ובחמת סביבם הזרוע בחורבן להם

איבד הנה להשחית, עד עליהם שעלתה

הם אנה והם - דעתו שפיות את אביהם

השמים. לב עד צעקתם ותעל באים?!

מתוןרק אזנם את לסבר המוזג משנתיישב

ואשר הרב, מפי ששמע בדברים מתון,

ועל עליו אם כי נסובו לא הנראה כפי

מרתחת קמעה הם אף נרגעו ִמאורעותיו,

לראות, וממתינים יושבים היו ויחדיו יגונם,

הגאולה. תצמח ומנין דבר יפול כיצד

שלוחילעת הגיעו הכוכבים, צאת עם ערב,

הפעם, המוזג. של ביתו אל בשנית הפריץ

סביבותם על והביטו דקה, דממה בקול הגיעו

עיניהם לנגד הרוח. במצב כמתעניינים

קודמיהם שהותירו המאויים החורבן נתגלה

לרהיטים בינות ברקע, ואילו אחריהם,

הביתוהחפצים בעל מנתר ארצה, המושלכים

כף מוחא על, אל ומקפץ מדלג כרעיו, על

ותשבחות... שירים אומר וכולו ומריע,

שבאו.הם כלעומת להסתלק ומיהרו ראו, הביטו,

יודעבני מי עמוקה: בחרדה שוב נתקפו הבית

למוזג ברם, בלבו? העריץ הרשע זומם מה

המשיך הוא כלום, ולא הדבר נגע לא עצמו,

בלות כששפתיו ובמחולות, בזמירות בשלו

ישראל'... 'גואל מלומר:

בישרו'דעתו - עליו!' נטרפה המוזג של

שובם. עם הפריץ לאדונם השלוחים

ממקומו'מה הפריץ קפץ - סחים?' הינכם

אומרת?' זאת 'מה - ברותחין כנכוה

'והנה'באנו שלוחיו, לו נמו היהודי', בית אל

עליו נהפך הודו מראהו, משחור חשך

ּבּוקה - וחורבן הרס אומר וכולו ָלמשחית

ּומבּלקה גמור),ּומבּוקה ושממון משמע,(חורבן ְְָָָֻ

ידים מעשה הקלגסים, עשו נאה מלאכה

בתוככי להריסות, בינות ואולם, להתפאר!

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



  
     



ביום כמחותן הבית בעל לו ניצב הישימון,

כפים, מוחא עוז, בכל ומכרכר מפזז שמחתו,

ומנגינות... שירים גרונו מלוא ושר צוהל מרקד,

החוירו,רוחו פניו ביותר. נסערה הפריץ של

הינהו. עצות אובד כי בו היה וניכר רטטו, ידיו

'חבל'לכך - במבוכה מלמל - נתכוונתי!' לא

שתיטרף כשלו, ממולח יהודי ראש על

תועלת מביא 'מושקה' של מוחו חלילה! דעתו,

לשמור איפוא, וׂשּומה, האדון, של ְָלעסקיו
באיומים!'... להפריז לי היה אסור עליו.

בשלישית,לא הפריץ שלוחי שבאו עד יצאהשעה,

אדונם. לפני להופיע היהודי את והזמינו

בלשון'אבא, הבית בני נזדעקו - תלך!' אל

- השלוחים יבינו שלא כדי הקודש,

רגע!'... כמעט חבי נימלט! 'הבה

המוזג'הסו, להם החזיר - מהבליכם!' הסו

הלא אמר 'הרבי - ועליז מאושש בקול

עוד לי יש ומה - ישראל!' 'גואל מפורשות:

גואל לקראת איפוא, אני, הולך לחשוש?!

גאולתו ולקראת שמו, וברוך הוא ברוך ישראל,

מלבכם!' פחד והסירו שלום, היו בעדי! המוכנה

אתבאמירת המוזג יצא חגיגי, טוב' 'שבוע

לו... הפריץשהמתינו משרתי והתלוהאל הבית,

ידידות.הפריץ בתרועת המוזג של פניו את קיבל

מעושה'חמסי בחיוך לעומתו קרא - עליך!'

גדא ביש עצמך על גזרת זה 'מדוע -

תוכל לא זה למה ולתתשכזה?! לשאת

אחר?!' מוזג ככל ולהצליח

השיב'כלום - הדבר?!' תלוי ברצוני או בי

ותמה. מופתע המוזג

-'אכן, חנופה של בנימה הפריץ השיב - בך!'

יכול!' גם יכולת אז כי רצית, אך 'לּו

מה'שמא כדת בינה, לאלפני האדון יואיל

הוא אף היהודי השיב - לעשות?' עלי

הפריץ שינה כי שנוכח לאחר מפוייסת, בנימה

אליו. טעמו את

'מושקה'הפריץ, את לשמוע בלבו שש אשר

בדעה כהלכה, ומשיב כענין שואל שלו

השיב: ואחר בהרהורים לרגע שקע צלולה,

הוראה'ראה, בזה, בידיך נותן הנני מושקה!

היין משרפות למנהלי וחתומה כתובה

שרוף יין חביות עשר בהקפה לך לתת שלי,

דף ולפתוח להתחיל במה לך שיהא כדי משובח,

הריני הישנים, חובותיך פרעון את חדשבמסחרך!

בהצלחה, לסחור תשוב כאשר עתה. לעת דוחה

בכיסך, מצויה תהא והפרוטה ימימה, כמימים

החובות פרעון עם השרוף היין דמי את לי תפרע

אחת להיפטר, וראה לשלום, לך עתה, הישנים!

בך!'... שדבק יוצלח הלא מן ולתמיד,

המוזגכשהוראת מיהר בידו, הכתובה הפריץ

את נטל היין, משרפות בית אל

לביתו. והביאן עגלה על העמיסן החביות,

דבקולמראה למולם. שהתרחש הנס

לחיכם, הבית בני של לשונותיהם

מרוב פיו את לפצות היה יכול לא מהם ואיש

בהם: וסנט מנגד ניצב המוזג אבל ותדהמה. הלם

חשבתם,'נו! מה וכי לא?! או ישראל' 'גואל

לבטלה הרבי דברי כי שכמותכם, שוטים

והרי יקימנה?! לא וה' אמר ההוא נאמרו?!

מקיים!''... הוא ברוך והקדוש גוזר 'צדיק

שערילמחרת את לרווחה המוזג פתח שחר, עם

ירחים זה ננעלו אשר מזיגתו, בית

לאות והמתינו ישבו כמו האיכרים, מספר.

המזיגה בית אל ובאו נתקבצו הלזה, החיים

הארץ. עשב על כארבה עליו ועטו בהמוניהם

ז

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



  
     



נצטוהווווממממגגגגלללליייי בריאתו ע שמיד חז"ל לנו
שש על וזרעו, הוא ,הראשו אד
,הש ברכת זרה, עבודה :ה ואלו מצוות,
.ודיני גזל עריות, גילוי ,דמי שפיכות

מצוהוווובבבבננננווווסססס על נצטוה הוא לאלו,
הדעת. מע לאכול לא והיא: נוספת,

אאאאדדדדבג במקומו, התיישב הראשו
הקדושה. עבודתו את ועבד ,עד

וברח, נש הנחש, הגיח לפתע ,א
יתבר ה' ציווי על עבר הראשו והאד

הדעת... מע ואכל

אליו,ההההקקקקדדדדוווושששש התגלה הוא ברו
קללות, בעשר אותו העניש
ממקומו אותו גירש מכ ולאחר
עולמנו אל ,עד מג  הטבעי

אנו...

תתתת ווווננננדדדד בבבבאאאאררררננננעעעע ההההייייהההה

והבל,ללללאאאאדדדד קי בני שני נולדו הראשו
התאו אחיו היה שקי ולמרות

עמו... להתאחד הצליח לא הבל של

מריבה,וווובבבבאאאאחחחחדדדד ביניה פרצה הימי
ויהרגהו. הבל על ק וקי
שנעשה הראשו החטא היה הזה והחטא

אנו. בעולמנו

משולבההההחחחחטטטטאאאא חטא היה ,קי שחטא
על עבר ג התורה, חלקי משני
עבר וג ,דמי לשפו לא יתבר ציוויו

הבל. את והרג לחברו, אד בי על

"נעווווההההקקקקבבבב""""הההה אותו: והעניש אליו התגלה
"באר היה ד,(בראשיתונד 

יגלהיב). שקי הפשט, לפי ופירושו

יוכל לא הוא ולעול ,למקו ממקו
אחד. במקו להתיישב

הראשווווואאאאננננוווו אד :ותמהי עומדי
בעשר ונענש ה' רצו על עבר
על שעבר לכ שבנוס וקי קללות,
בעונש נענש לחברו, ג הזיק ה', רצו

יותר? קל לכאורה הנראה

לעצמנוווווללללתתתתווווסססספפפפתתתת נתאר ביאור:
באשמת אד שעוצרי
המשפט, כס לפני אותו ומעמידי רצח
כעוסות, בעיני עליו מסתכל השופט
ממדינה לטוס הוא עונש ופוסק:
אחת במדינה לשהות ל אסור למדינה,

קבע! שהיית

נמצאולעולם כאשר לשלוט טבעו חומר כל

בשרשו הוא ונטוע מושבו במקום הוא

לו, לא לדרך הוא גולה כאשר כן לא ומקורו.

בערבה, כערער שרשים, ללא כעץ הוא תלוש

מופשטמ  פורח, כאבק מעצמותו הוא נוער

סופי... האין בחלל לו השט כעצם הוא ונעלם

  
      



ממממקקקקווווממממוווו אאאאתתתת ייייששששננננוווו ננננבבבברררראאאא ללללככככלללל

בבריאהבבבבששששעעעעהההה המל דוד שהביט
לבו התמלא הקב"ה, שברא
ולשבח להלל החל והוא בהתפעלות,

ידיו. מעשי על יתבר ה' את

בכוווואאאאחחחחדדדד העוסקי התהלי מפרקי
בפסוק: המתחיל קד, פרק הוא
אד דל אלקי ה' ה' את נפי "רכי

"לב והדר א).הד קד, תהלי) 

שדודווווההההננננהההה רואי בפרק כשמתבונני
כ על יתבר לה' מודה המל
יעל"  לו המיוחד מקו נברא לכל שנת

אל בקעת ירד הריממממקקקקיסד זה 
"פסוקח),לה ש)"בבבבההההייייהההה ההההרררריייי,עליל 

ססססללללעעעעיייי"יפל יח).מחסה פסוק ש) 

הואווווההההממממקקקקוווו נברא, לכל המיוחד הזה,
לנברא, וכח חוס נות אשר
אל מהכח ויכולתיו כחותיו את להוציא

5הפועל.

הקב"הוווובבבבייייוווו ברא הבריאה של הששי
ואז .עד לג והכניסו ,האד את
הוא האד של הטבעי שמקומו התברר

...עד ג

שהעוד השרוף היין מלאי כלה ביום, ביאבו

ובריוח האדון. של ממשרפותיו המוזג עמו

נוספת, כמות לו רכש בפדיונו, שראה ההגון

הבאים. לימים ומכופלת, כפולה

הספיקעד השבוע, בשלהי שחל פסח, ערב

לקהל וכהנה כהנה למזוג המוזג

עלה רב בקושי ואך וגדל, שהלך לקוחותיו

יואילו, כי הנכרים, האיכרים את לשכנע בידו

לקנות לטובה, עליו הבאים החג, ימי בשמונת

נכרים אחרים, מוזגים אצל שרוף יין להם

בפסח. בחמץ אסורים אינם אשר כמותם,

רחבה,את וביד בשלוה המוזג לו חגג הפסח, ימי

כאשר נגידית, בהרחבה ערך ה'סדר' ליל ואת

קדם. מימי לו היו אשר הטובים, בזמניו הסכין

בידובאחד המוזג צרר המועד, חול מימי

העירה, ויצא ממון, של גדול סכום

קולביסוף. של הצדיק לרבה דורון להגישו

לנו'מה הבאת אשר הזה, הגדול הסכום פשר

בפליאה. הרב שאל - למנחה?'

השיב'הבאתי - ישראל!'' 'גואל דמי לרבי

ומגיל... מהתרגשות רטט וקולו המוזג

כתב ביטון5. חנניה שמעון הרב הגדול הגאון

ג),שליט"א עמוד ח"ד חשב, וז"ל:(מעשה ֹ

וארץ שמים ה' ברוא שביום חז"ל לימדונו

לו יש ועצם עצם שלכל בבריאה ונקבע הוכרע

עצם תמצא שלא וכשם מושבו, מקום את

בעולם ולהימצאות להיאחז שבעוזו גשמי

שמימי, רוח דבר אשכחינן לא כך הרוחני,

אחד כל שהרי הגשמי, בעולמנו ויתפס שיאחז

בשרשו ולהימצאות להיאחז משתוקק ואחד

ואל מעפר שרשם גשם שעצמי וכשם ומקורו,

שממקור רוח דבר כך ישובו, תכונתם שורש

ישוב מחצבתו צור אל הוא עליון ושרשו

וידבק...

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



  
     



נצטוהווווממממגגגגלללליייי בריאתו ע שמיד חז"ל לנו
שש על וזרעו, הוא ,הראשו אד
,הש ברכת זרה, עבודה :ה ואלו מצוות,
.ודיני גזל עריות, גילוי ,דמי שפיכות

מצוהוווובבבבננננווווסססס על נצטוה הוא לאלו,
הדעת. מע לאכול לא והיא: נוספת,

אאאאדדדדבג במקומו, התיישב הראשו
הקדושה. עבודתו את ועבד ,עד

וברח, נש הנחש, הגיח לפתע ,א
יתבר ה' ציווי על עבר הראשו והאד

הדעת... מע ואכל

אליו,ההההקקקקדדדדוווושששש התגלה הוא ברו
קללות, בעשר אותו העניש
ממקומו אותו גירש מכ ולאחר
עולמנו אל ,עד מג  הטבעי

אנו...

תתתת ווווננננדדדד בבבבאאאאררררננננעעעע ההההייייהההה

והבל,ללללאאאאדדדד קי בני שני נולדו הראשו
התאו אחיו היה שקי ולמרות

עמו... להתאחד הצליח לא הבל של

מריבה,וווובבבבאאאאחחחחדדדד ביניה פרצה הימי
ויהרגהו. הבל על ק וקי
שנעשה הראשו החטא היה הזה והחטא

אנו. בעולמנו

משולבההההחחחחטטטטאאאא חטא היה ,קי שחטא
על עבר ג התורה, חלקי משני
עבר וג ,דמי לשפו לא יתבר ציוויו

הבל. את והרג לחברו, אד בי על

"נעווווההההקקקקבבבב""""הההה אותו: והעניש אליו התגלה
"באר היה ד,(בראשיתונד 

יגלהיב). שקי הפשט, לפי ופירושו

יוכל לא הוא ולעול ,למקו ממקו
אחד. במקו להתיישב

הראשווווואאאאננננוווו אד :ותמהי עומדי
בעשר ונענש ה' רצו על עבר
על שעבר לכ שבנוס וקי קללות,
בעונש נענש לחברו, ג הזיק ה', רצו

יותר? קל לכאורה הנראה

לעצמנוווווללללתתתתווווסססספפפפתתתת נתאר ביאור:
באשמת אד שעוצרי
המשפט, כס לפני אותו ומעמידי רצח
כעוסות, בעיני עליו מסתכל השופט
ממדינה לטוס הוא עונש ופוסק:
אחת במדינה לשהות ל אסור למדינה,

קבע! שהיית

נמצאולעולם כאשר לשלוט טבעו חומר כל

בשרשו הוא ונטוע מושבו במקום הוא

לו, לא לדרך הוא גולה כאשר כן לא ומקורו.

בערבה, כערער שרשים, ללא כעץ הוא תלוש

מופשטמ  פורח, כאבק מעצמותו הוא נוער

סופי... האין בחלל לו השט כעצם הוא ונעלם

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



  
      



שלהילד 'פרח' עמו, גדלו וכשרונותיו גדל,

הפסיק לא הוריו של לבם ילד...

הי"ג, לשנתו הילד הגיע וכאשר לה'... להודות

שנינו יודעת, את לה: ואמר לאמו אביו פנה

אותו, שנחתן כדאי אולי מאוד, זקנים כבר

הנכדים... את גם לראות נזכה ואולי

שידוך...אמו לחפש החלו והם הסכימה.

חיידקלא תקף הילד ואת מרובים ימים חלפו

עמו ויחד וקרס... התמוטט והוא אלים,

לבית 'טס' האב ההורים. של עולמם גם קרס

מנעשכיז... יצחק רבי רבו של מדרשו

לנשעביום האב הגיע ערב לעת נכנסששי כיז,

לא הרבי מעצורים... חסר בבכי לרבו

תיכף שבת!' 'שבת! צעק אלא לבכיו, התייחס

ובאש בהתלהבות התפללו הנרות, את הדליקו

וערבית. שבת קבלת מנחה, קודש

עםהתפילה יחד הלכו הקהל וכל הסתיימה,

סעודת סעדו המדרש, לבית הרבי

החסידים התחילו המזון ברכת ואחר שבת ליל

והחל ממקומו קם האב גם ולרקוד, לרנן

לשער. שאין מאוד גדולה בשמחה לרקוד

בנך?'שאל שלום 'מה מהחסידים: אחד אותו

הרב לי שאמר מה שמעת 'הלא והשיב:

סוף 'סוף החסיד: אותו ושאל שבת?' היום כי

בשמחה?' כך כל אתה ומדוע חולה בנך הרי

הייתיוהאב שנה 15 לפני לך: אספר לו, אמר

אז דרש והרבי בראשית, בפרשת פה

אמר: הוא וכך והבל. קין בענין

היהכתוב וקין צאן רעה הבל "ויהי ְְִִֵֶֶַַָָֹֹבפסוק:
אדמה" ב).עבד ד, (בראשית ֲֵָָֹ

ולאהבל רוחניות רק ורצה צדיק, היה

לו היתה שלא מכיון אך גשמיות,

מתוך אך בגשמיות, גם התעסק הוא ברירה

- הבל' 'ויהי עליו: נאמר ולכן צער, ְִֶֶַהרגשת
צער. לשון היא 'ויהי' שהמילה וכידוע,

ולכןולעומתו, גםרוחניותוגםגשמיות, רצה קין

התמלא בגשמיות התעסק כשהוא

- היה' 'וקין עליו: נאמר ולכן בשמחה, ְִַָָלבו
שמחה. לשון

לקין:והנה ה' אמר הבל, את כשהרג לבסוף

בארץ" תהיה ונד יב),"נע פסוק 'נע'(שם

מגשמיות. תהיה ו'נד' מרוחניות תהיה

מנשוא""ויאמר עווני גדול ה' אל (שםקין

יג) גדולפסוק בעונש אותי ענשת -

הרוחניות שניהם את ממני שלקחת כזה

לך מחזיר אני כן אם ה', לו והשיב והגשמיות.

ּבא "וּיׁשב אחריו: כתיב ולכן הגשמיות, רץאת ְֵֶֶֶַ
טז),נֹוד" פסוק הגשמיות.(שם את לו שהחזיר

הרוחניות,'ויאמר לי כשחסר עכשיו ה'', אל קין

יהרגני" מוצאי כל יד)"והיה פסוק -(שם

הם אותי המוצאות הרעות הסיבות כל פירוש,

לו כשיש כי מעבודתך, אותי ויטרידו יהרגוני

יכול שנמצא מצב באיזה אז הרוחני חלק לאדם

ושמחת הבטחון האמונה, בכח ממצבו להתרומם

כל אז הזה, הכח שנלקח בעת אבל ביוצרה. הנפש

שום בלא ביותר יצטער אותו, שתמצא סיבה

כלל! ממצבו להתרומם יוכל ולא לחיזוק מבוא

אֹות"מיד: לקין ה' טו)"וּיׂשם פסוק זהו(שם - ְִֶַַָ
"לבלּתי 'אות', שנקרא שבת של ְְִִהאות

ּכל-מצאֹו" שמחת(שם)הּכֹותאתֹו ידי שעל פירוש, - ְַָֹֹ
זה ידי על יתבטל ולא הרוחניות ישיג קודש השבת

שמחת כי אותו, המוצאת טובה לא סיבה משום

לו. שיש והצער הדאגות כל את ממנו תבטל השבת

צועק:וסיים הרבי את שמעתי כאשר האב,

מזה תיכף נזכרתי שבת!', 'שבת!

והרגשתי שנה, 15 מלפני אז שאמר המאמר

השבת משמחת גדולה שמחה עלי שבאה

  
      



שהיינובבבבוווווווודדדדאאאאיייי עונש לא א עונש, זה
שרצח! אד שיקבל מצפי

יתקייוווועעעעוווודדדד הזה העונש אי קשה,
לקח לא הקב"ה הרי בפועל,

נשאר א ,כ וא הבחירה, כח את מקי
והלא שינדוד, מדוע הבחירה, כח לקי
אחד במקו להתיישב א בידו הבחירה

ולנדוד? להמשי או

ההההדדדדעעעעתתתת גגגגללללוווותתתת  ההההננננוווורררראאאא ההההעעעעווווננננשששש

ישווווממממצצצצאאאאננננוווו רבי המגידלהגה"ק ראל,
שהעונש שביאר זיע"א, מקוזני
ונורא, גדול עונש היה קיבל שקי
קשה יותר הרבה מסויימת ומבחינה

.הראשו אד של מעונשו

::::בבבבממממיייילללליייי"באר היה ונד (בראשית"נע 
יב), אתד, הקב"ה העניש

קי של שמחשבתו .קי של מחשבתו
אחד, במקו מיושבת תהיה לא לעול

.למקו ממקו ותנוע תנוד אלא

שהיאווווטטטטבבבבעעעעהההה המחשבה גלות של
פחד ,עועי רח מולידה

לו הגורמת והיא ,האד בלב ושגעו
והוא אחד, במקו להתיישב יוכל שלא

.באר ולנוע לנוד 6מוכרח

העונשווווההההעעעעווווננננשששש הוא קי שקיבל הזה
העול בגבולי שנית הראשו
את ללוות עתיד הוא ולצערנו שלנו,
ימות עד ,עול ימות כל האד בני

7המשיח...

הדעת,ווווההההעעעעווווננננשששש ישוב חוסר של הזה,
הראשו אד של מעונשו קשה

מחשבתו)... ולא גלה גופו (שרק

יותר... ונרחיב

וזה קדשו6. ד"הלשון - בראשית ישראל, (עבודת

אות'): לקין ה' ענין'וישם להבין וצריך

לו לבחור האדם ביד הבחירה הלא הקללה,

כרחך על אלא ממקומו. ינוד ולא לשבת מקום

ואיזה עועים רוח בקרבו שמסך לומר, צריך

מקום לו נבחר לא זה ידי על אשר ושגעון פחד

בארץ. ונד נע להיות רק לשבת

להתדבקוהנה יכול היה קין אם בוודאי

אז כראוי, יתברך בבורא במחשבתו

כל ונמתקו הפחדים כל מעליו סרו בוודאי

וגו'" דעהו דרכיך "בכל שכתוב: כמו הדינים,

ו), ג, שנתבלבלה(משלי הקללה גוף שזה אלא

במחשבתו ונד נע והיה מדביקותו מחשבתו

בארץ. ונידוד הפחדים לו שגרמה עד

במדרשולכן י):אמרו אות בראשית - תנחומא (רבי

כל שעל פירוש, - בפניו' נעל שבת 'אות

בבורא נדבק היה קודש שבת ביום פנים

דינים כל ביה כי מנוחה לו והיתה יתברך

נייחין... דגיהנם חייבא וכל אתכפיין

מסופר יצחק7. רבי הגה"ק מתלמידי אחד על

בנים חשוך שהיה זיע"א, מנעשכיז

בן. לו ילדה ואשתו נס, לו נעשה ולעתזקנותו ל"ע,

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



  
      



שלהילד 'פרח' עמו, גדלו וכשרונותיו גדל,

הפסיק לא הוריו של לבם ילד...

הי"ג, לשנתו הילד הגיע וכאשר לה'... להודות

שנינו יודעת, את לה: ואמר לאמו אביו פנה

אותו, שנחתן כדאי אולי מאוד, זקנים כבר

הנכדים... את גם לראות נזכה ואולי

שידוך...אמו לחפש החלו והם הסכימה.

חיידקלא תקף הילד ואת מרובים ימים חלפו

עמו ויחד וקרס... התמוטט והוא אלים,

לבית 'טס' האב ההורים. של עולמם גם קרס

מנעשכיז... יצחק רבי רבו של מדרשו

לנשעביום האב הגיע ערב לעת נכנסששי כיז,

לא הרבי מעצורים... חסר בבכי לרבו

תיכף שבת!' 'שבת! צעק אלא לבכיו, התייחס

ובאש בהתלהבות התפללו הנרות, את הדליקו

וערבית. שבת קבלת מנחה, קודש

עםהתפילה יחד הלכו הקהל וכל הסתיימה,

סעודת סעדו המדרש, לבית הרבי

החסידים התחילו המזון ברכת ואחר שבת ליל

והחל ממקומו קם האב גם ולרקוד, לרנן

לשער. שאין מאוד גדולה בשמחה לרקוד

בנך?'שאל שלום 'מה מהחסידים: אחד אותו

הרב לי שאמר מה שמעת 'הלא והשיב:

סוף 'סוף החסיד: אותו ושאל שבת?' היום כי

בשמחה?' כך כל אתה ומדוע חולה בנך הרי

הייתיוהאב שנה 15 לפני לך: אספר לו, אמר

אז דרש והרבי בראשית, בפרשת פה

אמר: הוא וכך והבל. קין בענין

היהכתוב וקין צאן רעה הבל "ויהי ְְִִֵֶֶַַָָֹֹבפסוק:
אדמה" ב).עבד ד, (בראשית ֲֵָָֹ

ולאהבל רוחניות רק ורצה צדיק, היה

לו היתה שלא מכיון אך גשמיות,

מתוך אך בגשמיות, גם התעסק הוא ברירה

- הבל' 'ויהי עליו: נאמר ולכן צער, ְִֶֶַהרגשת
צער. לשון היא 'ויהי' שהמילה וכידוע,

ולכןולעומתו, גםרוחניותוגםגשמיות, רצה קין

התמלא בגשמיות התעסק כשהוא

- היה' 'וקין עליו: נאמר ולכן בשמחה, ְִַָָלבו
שמחה. לשון

לקין:והנה ה' אמר הבל, את כשהרג לבסוף

בארץ" תהיה ונד יב),"נע פסוק 'נע'(שם

מגשמיות. תהיה ו'נד' מרוחניות תהיה

מנשוא""ויאמר עווני גדול ה' אל (שםקין

יג) גדולפסוק בעונש אותי ענשת -

הרוחניות שניהם את ממני שלקחת כזה

לך מחזיר אני כן אם ה', לו והשיב והגשמיות.

ּבא "וּיׁשב אחריו: כתיב ולכן הגשמיות, רץאת ְֵֶֶֶַ
טז),נֹוד" פסוק הגשמיות.(שם את לו שהחזיר

הרוחניות,'ויאמר לי כשחסר עכשיו ה'', אל קין

יהרגני" מוצאי כל יד)"והיה פסוק -(שם

הם אותי המוצאות הרעות הסיבות כל פירוש,

לו כשיש כי מעבודתך, אותי ויטרידו יהרגוני

יכול שנמצא מצב באיזה אז הרוחני חלק לאדם

ושמחת הבטחון האמונה, בכח ממצבו להתרומם

כל אז הזה, הכח שנלקח בעת אבל ביוצרה. הנפש

שום בלא ביותר יצטער אותו, שתמצא סיבה

כלל! ממצבו להתרומם יוכל ולא לחיזוק מבוא

אֹות"מיד: לקין ה' טו)"וּיׂשם פסוק זהו(שם - ְִֶַַָ
"לבלּתי 'אות', שנקרא שבת של ְְִִהאות

ּכל-מצאֹו" שמחת(שם)הּכֹותאתֹו ידי שעל פירוש, - ְַָֹֹ
זה ידי על יתבטל ולא הרוחניות ישיג קודש השבת

שמחת כי אותו, המוצאת טובה לא סיבה משום

לו. שיש והצער הדאגות כל את ממנו תבטל השבת

צועק:וסיים הרבי את שמעתי כאשר האב,

מזה תיכף נזכרתי שבת!', 'שבת!

והרגשתי שנה, 15 מלפני אז שאמר המאמר

השבת משמחת גדולה שמחה עלי שבאה

ז

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



  
    



שיעורי הללו, בשיעורי השתתפתי
הוא שהגו שהג להבי לנו גרמו אלו
עליוני בעולמות נטועי שרשיו גשמי,
תנועת בכל המתגלי ונוראי קדושי

וכל וגיד, מרעישהאבר ותנועה תנועה
העולמות. כל את ומנענעת

אאאאדדדדומתבונ אלו מעי לדברי שנחש
באמת, חטא ליראת זוכה ,בה
הרי  עבירה דבר לידו שמגיע פע ובכל
,ומאיד אש. כמפני מפניו בורח הוא
בכמה  מצוה לידו שתגיע פע בכל

אותה. יקיי הוא ויראה אהבה

ולאאאאא החיצוני, הגו רק הוא זה כל
האלקי המקובל כתב וכ .האד

זיע"א ויטאל חיי חלקרבי קדושה, (שערי

:(ראשו שער  ראשו

אאאאייייננננננננווווננננוווודדדדעעעע ההההאאאאדדדד גגגגוווו ככככיייי ממממדדדדעעעע,,,, בבבבעעעעלללליייי אאאאלללל
ננננקקקקרררראאאא זזזזהההה ככככיייי ההההגגגגוווו ממממצצצצדדדד עעעעצצצצממממוווו ההההאאאאדדדד
בבבברררר """"עעעערררר ששששככככתתתתוווובבבב:::: ככככממממוווו ,,,,ההההאאאאדדדד בבבבששששרררר
ככככככככנננניייי"""" ווווגגגגיייידדדדיייי בבבבעעעעצצצצממממתתתת לללליייינננניייי

יא), י, ללללאאאא(איוב אאאאדדדד רררר """"עעעעלללל ככככתתתתייייבבבב:::: וווועעעעוווודדדד
""""לב)...ייייייייסססס ל, ההההוווואאאא(שמות ההההאאאאדדדד ננננממממצצצצאאאא 

ללללבבבבוווושששש עעעענננניייי ההההוווואאאא ההההגגגגוווו אאאאבבבבלללל ההההפפפפננננייייממממייייוווותתתת,,,,
ההההייייאאאא אאאאששששרררר ההההששששככככללללייייתתתת ננננפפפפשששש בבבבוווו תתתתתתתתללללבבבבשששש אאאאחחחחדדדד
וווואאאאחחחחרררר ההההזזזזהההה,,,, בבבבעעעעוווולללל בבבבעעעעוווודדדדוווו עעעעצצצצממממוווו ההההאאאאדדדד
ההההזזזזהההה ההההללללבבבבוווושששש ממממעעעעללללייייוווו ייייוווופפפפששששטטטט ההההפפפפטטטטייייררררהההה

ררררווווחחחחנננניייי............ ווווננננקקקקיייי זזזז בבבבללללבבבבוווושששש ווווייייתתתתללללבבבבשששש

הנפש...ממממצצצצייייאאאאוווותתתת היא האד

ממממחחחחששששבבבבתתתתוווו בבבבממממקקקקוווו ההההאאאאדדדד

מלובליככככתתתתבבבב הכה צדוק רבי הגה"ק
קמד),זיע"א אות  הצדיק (צדקת

אאאאדדדדוז"ל: ששששלללל ההההממממחחחחששששבבבבהההה ששששההההוווואאאא בבבבממממקקקקוווו''''
אאאאייייננננוווו ההההאאאאדדדד עעעעייייקקקקרררר ככככיייי ,,,,ההההאאאאדדדד ככככלללל ההההוווואאאא שששש
ררררקקקק דדדדבבבברררר,,,, אאאאייייננננהההה ווווההההננננפפפפשששש ההההננננפפפפשששש,,,, ררררקקקק ההההגגגגוווו
,,,,ששששבבבבאאאאדדדד ווווההההררררווווצצצצהההה ווווממממההההררררההההרררר ההההממממחחחחששששבבבב ככככחחחח
ככככלללל ההההוווואאאא ככככ אאאאדדדדווווקקקקהההה,,,, ששששממממחחחחששששבבבבתתתתוווו ווווממממקקקקוווו

עעעעתתתת'.'.'.'. בבבבאאאאוווותתתתוווו ההההאאאאדדדד צצצצווווררררתתתת

ווווככככ:הקדושי דבריו ביאור ה

מצומצמתדדדדעעעע,,,, האד של חיותו כי
ונוטה הולכת והיא היא, ומרוכזת
דבוקה שהמחשבה בשעה המחשבה. אחר

בענייני ,וטהורי קדושי במקומות תמיד
הקדושה, התורה בלימוד ה', עבודת
חיותו כל אזי לזולת, ובעזרה חסד בעשיית

והאלקות. הקדושה בשטחי נמצאת

בתוווווללללעעעעווווממממתתתת שיושב מי זאת,
קירות, ארבעה בי ביתו
רעות במחשבות משוטטי ולבו ומוחו
זימה של וכפירה, כעס של ואסורות,
ומהותו חיותו שכל ידוע, ליהוי ותועבה,
והטינופת! הזבל במקו  ש נמצאי

חיאאאאדדדד הוא ,טובי דברי על שחושב
שחושב אד ולעומתו, אלקות.

  
    



ההההצצצצווווררררהההה ההההוווואאאא ההההאאאאדדדד

שביקואאאאחחחחתתתת הגדולות מהתעלומות
להיות רגילי אנו .'האד' הוא
להתאכזב עמו, לחיות בסביבתו, היו כל
מבלי זאת וכל  בקיומו ולשמוח בגללו,

בכלל. כמעט אותו. להכיר

יתברוווובבבבאאאאממממתתתת,,,, הבורא לנו שגילה לולי
א ישראל חכמי ידי תעל

הזה הרגע עד היינו  האד תעלומות
תעלומותיו! באפילת מגששי

זואאאאממממננננ בחוברת מתיימרי אנו אי
הזו המופלאה הבריאה את לבאר
היטב ללמוד נצר שלכ ,'אד' ששמה
לרבינו חיי ע הנורא הספר את
בקיאי שכבר לאחר ורק זיע"א, האריז"ל
אפשר ,ש שרשו מה בכל היטב
אול .'אד' המושג את ולהבי להתחיל
בפסוק: הטמו אחד במסר נתמקד כ

אלוקה" אחזה כו)."ומבשרי יט, (איוב

האדוווובבבבייייאאאאווווררררוווו גו את ברא הקב"ה :כ
העולמות שכל כזו בצורה

בתוכו. משתקפי העליוני

ישנווווככככממממוווו ,העליוני שבעולמות
אור של מלמעלהבחינות (והיינו

האד:(פנימה).ועובילמטה) בגו ג כ

בשר,(פנימה)שבאדההההעעעעוווובבבביייי עור, הוא:
שבעצמות. ומוח עצמות ,גידי

למטה)האורוווואאאאייייללללוווו הוא:(מלמעלה
וגו(ידי)זרועות(חב"ד),ראש

(נהי").רגלי(חג"ת),

משקפיווווככככממממוווו  וחושיו האד אברי כל כ
באלקות. ועמוקי נעלי ענייני

קבוצתההההייייתתתתהההה התאספה שבה תקופה
את ללמוד שהחליטה מקובלי
כפי העליוני העולמות השתלשלות
אני וג ,האד בגו משתקפי שה

ועצב צער שום בנפשי מרגיש אני ואין קודש,

בשמחה. יתברך מעבודתו שיבטלני

בשמחהוכל החסידים עם האב רקד השבת

מיוחד שליח בא שבת ובמוצאי גדולה,

מבנו. החולי הוקל ב"ה כי טובה בשורה לו והביא

אתמולאז כי לכם דעו ואמר: הרבי נענה

שום שאין ראיתי בבכיה לפני האב כשבא

רח"ל, הדין נגזר כבר כי לו לעזור אפשרות

בזה אותו והזכרתי שבת!', 'שבת! צווחתי: ולכן

גדולה בשמחה שנתמלא ידי ועל הזה, המאמר

שלט שלא עד רוחנית בשמחה השבת משמחת

בעצמה השבת ותבוא בנו, ודאגת עצבון שום בו

שבזכות בנו, בעד והמליצה יתברך ה' לפני

והמלצת הדין, יומתק השבת בשמחת ששמח

ברפואה הבן שנתרפא עד פרי עשתה השבת

להגה"קשלימה... מא, עמוד רנה גליון - והדיבור (הדעה

קאהן). דוד רבי

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



  
    



שיעורי הללו, בשיעורי השתתפתי
הוא שהגו שהג להבי לנו גרמו אלו
עליוני בעולמות נטועי שרשיו גשמי,
תנועת בכל המתגלי ונוראי קדושי

וכל וגיד, מרעישהאבר ותנועה תנועה
העולמות. כל את ומנענעת

אאאאדדדדומתבונ אלו מעי לדברי שנחש
באמת, חטא ליראת זוכה ,בה
הרי  עבירה דבר לידו שמגיע פע ובכל
,ומאיד אש. כמפני מפניו בורח הוא
בכמה  מצוה לידו שתגיע פע בכל

אותה. יקיי הוא ויראה אהבה

ולאאאאא החיצוני, הגו רק הוא זה כל
האלקי המקובל כתב וכ .האד

זיע"א ויטאל חיי חלקרבי קדושה, (שערי

:(ראשו שער  ראשו

אאאאייייננננננננווווננננוווודדדדעעעע ההההאאאאדדדד גגגגוווו ככככיייי ממממדדדדעעעע,,,, בבבבעעעעלללליייי אאאאלללל
ננננקקקקרררראאאא זזזזהההה ככככיייי ההההגגגגוווו ממממצצצצדדדד עעעעצצצצממממוווו ההההאאאאדדדד
בבבברררר """"עעעערררר ששששככככתתתתוווובבבב:::: ככככממממוווו ,,,,ההההאאאאדדדד בבבבששששרררר
ככככככככנננניייי"""" ווווגגגגיייידדדדיייי בבבבעעעעצצצצממממתתתת לללליייינננניייי

יא), י, ללללאאאא(איוב אאאאדדדד רררר """"עעעעלללל ככככתתתתייייבבבב:::: וווועעעעוווודדדד
""""לב)...ייייייייסססס ל, ההההוווואאאא(שמות ההההאאאאדדדד ננננממממצצצצאאאא 

ללללבבבבוווושששש עעעענננניייי ההההוווואאאא ההההגגגגוווו אאאאבבבבלללל ההההפפפפננננייייממממייייוווותתתת,,,,
ההההייייאאאא אאאאששששרררר ההההששששככככללללייייתתתת ננננפפפפשששש בבבבוווו תתתתתתתתללללבבבבשששש אאאאחחחחדדדד
וווואאאאחחחחרררר ההההזזזזהההה,,,, בבבבעעעעוווולללל בבבבעעעעוווודדדדוווו עעעעצצצצממממוווו ההההאאאאדדדד
ההההזזזזהההה ההההללללבבבבוווושששש ממממעעעעללללייייוווו ייייוווופפפפששששטטטט ההההפפפפטטטטייייררררהההה

ררררווווחחחחנננניייי............ ווווננננקקקקיייי זזזז בבבבללללבבבבוווושששש ווווייייתתתתללללבבבבשששש

הנפש...ממממצצצצייייאאאאוווותתתת היא האד

ממממחחחחששששבבבבתתתתוווו בבבבממממקקקקוווו ההההאאאאדדדד

מלובליככככתתתתבבבב הכה צדוק רבי הגה"ק
קמד),זיע"א אות  הצדיק (צדקת

אאאאדדדדוז"ל: ששששלללל ההההממממחחחחששששבבבבהההה ששששההההוווואאאא בבבבממממקקקקוווו''''
אאאאייייננננוווו ההההאאאאדדדד עעעעייייקקקקרררר ככככיייי ,,,,ההההאאאאדדדד ככככלללל ההההוווואאאא שששש
ררררקקקק דדדדבבבברררר,,,, אאאאייייננננהההה ווווההההננננפפפפשששש ההההננננפפפפשששש,,,, ררררקקקק ההההגגגגוווו
,,,,ששששבבבבאאאאדדדד ווווההההררררווווצצצצהההה ווווממממההההררררההההרררר ההההממממחחחחששששבבבב ככככחחחח
ככככלללל ההההוווואאאא ככככ אאאאדדדדווווקקקקהההה,,,, ששששממממחחחחששששבבבבתתתתוווו ווווממממקקקקוווו

עעעעתתתת'.'.'.'. בבבבאאאאוווותתתתוווו ההההאאאאדדדד צצצצווווררררתתתת

ווווככככ:הקדושי דבריו ביאור ה

מצומצמתדדדדעעעע,,,, האד של חיותו כי
ונוטה הולכת והיא היא, ומרוכזת
דבוקה שהמחשבה בשעה המחשבה. אחר

בענייני ,וטהורי קדושי במקומות תמיד
הקדושה, התורה בלימוד ה', עבודת
חיותו כל אזי לזולת, ובעזרה חסד בעשיית

והאלקות. הקדושה בשטחי נמצאת

בתוווווללללעעעעווווממממתתתת שיושב מי זאת,
קירות, ארבעה בי ביתו
רעות במחשבות משוטטי ולבו ומוחו
זימה של וכפירה, כעס של ואסורות,
ומהותו חיותו שכל ידוע, ליהוי ותועבה,
והטינופת! הזבל במקו  ש נמצאי

חיאאאאדדדד הוא ,טובי דברי על שחושב
שחושב אד ולעומתו, אלקות.

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



  
    



אאאאדדדדוג בגופו ג עד בג היה הראשו
גופו שחטא, ואחר במחשבתו,
עדיי מחשבתו א .עד מג גורש
...ש נשארה חיותו וממילא ,ש נשארה

במחשבתו,אאאא ג עד מג גורש קי
מאוד... כאב הזה ו'הניתוק'

מרדכיוווועעעעתתתתהההה הרב של סיפורו את נבי
יהודי אותו של מחשבתו ,גרלי
ישראל', ב'גואל כולה כל שקועה היתה
,ש היתה ומהותו חיותו כל וממילא

אחיזה אפשרות כל עקר הוא ובכ
לישועה! נהפכה והגזירה .הדי לכחות

גילו,וווובבבבממממאאאאממממרררר חב"ד אדמור"י מוסגר:
מחשבה של בכחה יש כי
האד שכאשר ישועה! להמשי טובה
מצבו, את לשנות ביכולתו יש טוב חושב

טב פי כשעל לטובג מקו בו אי ע
ייייההההייייההההכלל. ששששההההככככלללל בבבבהההה'''' ווווההההבבבבטטטטחחחחוווו ההההממממחחחחששששבבבבהההה

ההההששששפפפפעעעעתתתת ששששתתתתההההייייהההה גגגגווווררררממממיייי עעעעצצצצממממ הההה טטטטוווובבבב,,,,
חחחחששששבבבבווווננננוווותתתת!!!...!!!...!!!...!!!... ככככלללל ללללללללאאאא ממממללללממממעעעעללללהההה טטטטוווובבבב

לו. יהיה - פרנסה של גשמי שפע לו שיהיה רוצה

לו. יהיה - זכרון לו. יהיה - רוחני שפע רוצה

מהיש זכרון, לי אין 'אני שאומר: אדם

קודם עוד שוכח כבר אני לומד שאני

בדרך הכנסת'. בית של לדלת מגיע שאני

תפסו שלו הרעות שהמחשבות סימן זה כלל

לימוד כל ואז המוח, על השליטה את

בהלה מקבל ומתקרב שבא טוב דבר או

משם. והולך

כלמחשבות - נושך לכלב דומות רעות

שלא ומעדיף נושך מכלב פוחד אדם

יותר אדם תיאורטית אם אפילו אתו, להתעסק

זאת בכל בו, לבעוט כח לו ויש מהכלב חזק

ומעדיף אתו להתעסק אם פעמיים שוקל הוא

מכך. להימנע

זימה,וכמו של רעות מחשבות לו שיש אדם כן,

ה' לעולם לאנשים, להזיק מחשבות או

אדם לכאורה שהוא אפילו אתו, יתקשר לא

בעיני בבית, מזוזות לו ויש צדקות שעושה טוב

שונא מהשה' כי נושך, כלב כמו הואמצטייר ה'

- זימה שונא ה' אוהב: ה'הוא זימה, אוהב הוא

נבלה. דברי לדבר אוהב הוא - נבלה דברי שונא

ותשנאה' אוהב שהוא מה את שתאהב רוצה

ומה מותר שמותר מה שונא. שהוא מה את

ואחרי לבבכם אחרי "ולאתתורו אסור. שאסור

לט),עיניכם" טו, מדת(במדבר ולא צחוק לא זה

הולך כשאתה לכן דאורייתא. חסידותאלאלאו

תוריד מיד צנוע לא בדבר נתקלת אם ברחוב

רוחני. נפש פיקוח זה - למטה העינים את

תזכורוזה תמיד - התניא בעל לנו שאומר מה

האלקית הנשמה את אצלך מחזיק שאתה

שאתה שלך, במעשים לה גורם אתה מה ותחשוב

עבורה... מאוד אפלים למקומות אותה מכניס

המחשבהולכן טהרת על לעבוד אדם כל צריך

צריךשתהיהשליטהמלאהעל ולילה. יומם

היממה, שעות וארבע עשרים כל במשך המחשבה

חכמים לתלמידי להתחבר היא לכך להגיע והדרך

לאט. לאט הזה מהעולם ולפרוש אמיתיים

צדיקיםצריך תורה גדולי לאנשים להתחבר

באורך. עיי"ש אמיתיים...

  
    



בבריכה טבול הוא רגע באותו זבל, על
זבל... 8של

שנענשוווועעעעתתתתהההה העונש חומרת את נבי
:קי

בשיחה רבינו8. עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

,(176 עמוד מה פרק חי"א ירום, וז"ל:(בצור

גלותכאשר גורם שהוא לדעת עליו חוטא אדם

כגון עבירות, עושה כשאדם לשכינה.

מדבר שהוא או ליהודי, מציק או טוב לא שמדבר

אסור זה שדבר צנועה, לא בצורה אשתו עם

חדרים בחדרי ה:),אפילו בגמראחגיגה צריך(כמבואר

אבל לגמרי אותו יעזוב לא אמנם שהקב"ה לדעת

לו גורם יהודי שאותו כך על מאוד מצטער הוא

הקליפות. לעומק לרדת הרעים במעשיו

טובות,כאשר לא מחשבות חושב יהודי

מושך שהוא שידע בטינופת, מהרהר

אדם לעצמנו, נתאר לטינופת. השכינה את

לבוא נאות והמלך לביתו המלך את הזמין

שם היתה אליו בא שהמלך יום ובאותו אליו,

מים להוריד אפשרות היתה ולא מים הפסקת

והולך מתפנה שנכנס מי כל אז הכסא, בבית

אותו עשה מה הכסא. בית כל שנתמלא עד

לו: ואמר לשירותים אותו הוביל למלך? אדם

- שלך' המקום זה המלך, אדוני לי 'תסלח

הזאת. בטינופת ראשו את והטמין

שזההמשל שיגידו כאלה ויש מזעזע נשמע הזה

אלא אותו אמרתי אני לא אבל מוגזם,

התניא בעל זאת כד)כתב פרק להסביר(סוף בבואו

הקדושה: לשונו וזו החטא, חומרת 'כמשלאת

וטומן למטה ומורידו מלך של בראשו האוחז

עלבון לך שאין צואה, מלא הכסא בית בתוך פניו

שהקליפות שעה, לפי כן עושה אפילו מזה גדול

כנודע'. צואה קיא נקראים אחרא וסטרא

לאוחלילה או הגזים התניא שבעל לחשוב

שחיבור ידוע שהרי בלשונו, דייק

ישב שבהם שנה עשרים נמשך התניא ספר

ממש. אות בכל ודקדק התניא בעל

כותבועל בעדינות, יותר כי אם זה, דרך

הקדוש החיים יב):האור כב, (ויקרא

אדם הנשמה'וכשבא מסתלקת חטא לידי

זה וסילוקה און, לה יאונה שלא הקדושה,

הדבר למה הא מעלתה, ערך כפי עליו תקפיד

ומגרשו'. בו וחוזר בביתו מלך למאכסן דומה?

צריךכשאדם הוא כאלו תיאורים שומע

לה' עושה שהוא מה על להזדעזע

במה מסתכל בשטויות, מהרהר הוא כאשר

בבית לו שיש או שאסור, מה מדבר שאסור,

תאותו. אחר והולך אסורות מראות מיני כל

יפות, תפילין מזוזות, בבית לו יש אם גם

והזה הזה שבדבר החליט הוא אבל וצניעות,

בנשמה פוגם הוא לבו, אחרי הולך הוא

שאולה. אותה ומוריד שלו הקדושה

דיבוריםאדם מדבר הוא שכאשר לדעת צריך

טובים לא מעשים עושה או נקיים לא

מחשבות כגון טובות, לא מחשבות חושב או

על ליהודי, להזיק איך מחשבות או זימה של

שלו. ההשפעה של בצינור פוגע הוא כך ידי

שפעלכן לאדם שיש קורה פעמים הרבה

והסיבה השפע, כל את עוצר ה' ופתאום

שיש למקום נכנס לא שהשפע מכיון היא לכך

המחשבה. נקיות של הענין וזהו המחשבה. פגם

לוכשאדם מסייעים שלו במחשבה טהור

הוא אליו. עד יגיע שהשפע מהשמים

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



  
    



אאאאדדדדוג בגופו ג עד בג היה הראשו
גופו שחטא, ואחר במחשבתו,
עדיי מחשבתו א .עד מג גורש
...ש נשארה חיותו וממילא ,ש נשארה

במחשבתו,אאאא ג עד מג גורש קי
מאוד... כאב הזה ו'הניתוק'

מרדכיוווועעעעתתתתהההה הרב של סיפורו את נבי
יהודי אותו של מחשבתו ,גרלי
ישראל', ב'גואל כולה כל שקועה היתה
,ש היתה ומהותו חיותו כל וממילא

אחיזה אפשרות כל עקר הוא ובכ
לישועה! נהפכה והגזירה .הדי לכחות

גילו,וווובבבבממממאאאאממממרררר חב"ד אדמור"י מוסגר:
מחשבה של בכחה יש כי
האד שכאשר ישועה! להמשי טובה
מצבו, את לשנות ביכולתו יש טוב חושב

טב פי כשעל לטובג מקו בו אי ע
ייייההההייייההההכלל. ששששההההככככלללל בבבבהההה'''' ווווההההבבבבטטטטחחחחוווו ההההממממחחחחששששבבבבהההה

ההההששששפפפפעעעעתתתת ששששתתתתההההייייהההה גגגגווווררררממממיייי עעעעצצצצממממ הההה טטטטוווובבבב,,,,
חחחחששששבבבבווווננננוווותתתת!!!...!!!...!!!...!!!... ככככלללל ללללללללאאאא ממממללללממממעעעעללללהההה טטטטוווובבבב

לו. יהיה - פרנסה של גשמי שפע לו שיהיה רוצה

לו. יהיה - זכרון לו. יהיה - רוחני שפע רוצה

מהיש זכרון, לי אין 'אני שאומר: אדם

קודם עוד שוכח כבר אני לומד שאני

בדרך הכנסת'. בית של לדלת מגיע שאני

תפסו שלו הרעות שהמחשבות סימן זה כלל

לימוד כל ואז המוח, על השליטה את

בהלה מקבל ומתקרב שבא טוב דבר או

משם. והולך

כלמחשבות - נושך לכלב דומות רעות

שלא ומעדיף נושך מכלב פוחד אדם

יותר אדם תיאורטית אם אפילו אתו, להתעסק

זאת בכל בו, לבעוט כח לו ויש מהכלב חזק

ומעדיף אתו להתעסק אם פעמיים שוקל הוא

מכך. להימנע

זימה,וכמו של רעות מחשבות לו שיש אדם כן,

ה' לעולם לאנשים, להזיק מחשבות או

אדם לכאורה שהוא אפילו אתו, יתקשר לא

בעיני בבית, מזוזות לו ויש צדקות שעושה טוב

שונא מהשה' כי נושך, כלב כמו הואמצטייר ה'

- זימה שונא ה' אוהב: ה'הוא זימה, אוהב הוא

נבלה. דברי לדבר אוהב הוא - נבלה דברי שונא

ותשנאה' אוהב שהוא מה את שתאהב רוצה

ומה מותר שמותר מה שונא. שהוא מה את

ואחרי לבבכם אחרי "ולאתתורו אסור. שאסור

לט),עיניכם" טו, מדת(במדבר ולא צחוק לא זה

הולך כשאתה לכן דאורייתא. חסידותאלאלאו

תוריד מיד צנוע לא בדבר נתקלת אם ברחוב

רוחני. נפש פיקוח זה - למטה העינים את

תזכורוזה תמיד - התניא בעל לנו שאומר מה

האלקית הנשמה את אצלך מחזיק שאתה

שאתה שלך, במעשים לה גורם אתה מה ותחשוב

עבורה... מאוד אפלים למקומות אותה מכניס

המחשבהולכן טהרת על לעבוד אדם כל צריך

צריךשתהיהשליטהמלאהעל ולילה. יומם

היממה, שעות וארבע עשרים כל במשך המחשבה

חכמים לתלמידי להתחבר היא לכך להגיע והדרך

לאט. לאט הזה מהעולם ולפרוש אמיתיים

צדיקיםצריך תורה גדולי לאנשים להתחבר

באורך. עיי"ש אמיתיים...

ז

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



  
     



המבטאאאא מצד הגשמיי בחיינו נסתכל
עייפות ,עייפי שהכל נראה הפנימי
במר רוחנית עבודה ה עצלות. של
הנות' בבחינת: כלל, תעיי לא וברצו
לא מעלה של בדביקות כי כח'. ליע

עייפות. תתכ

במיתהאאאא בחינה היא עצלות של עייפות
ז"ל כאומר הנפש, מיתת כתובות)

שיעמו',נט:): לידי מביאה 'הבטלה
.'שגעו  שיעמו' ז"ל: רש"י ופירש

מוצאההההממממתתתתממממיייידדדד הקדושה התורה בלימוד
עצמו בתו חייו מקור את
ולא כלל לו שייכות אינ מבחו ו'חדשות'
עצמו בתו מרוכז הוא אותו. יעניינו
אותו. לבלבל יצליח לא מבחו דבר ושו

בתוכו.ממממאאאאיייידדדד מת ,יש  הבטל גיסא,
תבלבלהו מבחו קלה תנועה כל
זו בדעתו. אחריו לרדו יתחיל מיד והוא

...קי קללת  הרוחני ונד נע בחינת

השבוע...וווועעעעתתתתהההה לפרשת נעבור

ממממששששפפפפטטטטיייי בבבבפפפפררררששששתתתת ההההרררראאאאששששוווו ההההדדדדיייי

בדיניפפפפררררששששתתתת ברובה עוסקת משפטי
ענייני ובשאר וממונות נזיקי
נקראת היא ולכ לחברו, אד שבי
מ'חוקה', להבדיל משפט, כי .'משפטי'

האנושי. השכל מצד ג מוב הוא

אדווווההההייייאאאא עברי. עבד בדיני פותחת
אפשרות לו ואי בגניבה שנתפס

די בית הגניבה, שווי את להשיב
מחזיר הזה ובכס לעבד, אותו מוכרי

שנגנב הכס את הערה).9לניזק (ראה

ששוווובבבבייייתתתת למש אותו מוכרי די
.יו 2190 שזה עבודה, שנות

לדאוגווווההההקקקקווווננננהההה מתחייב היה עברי עבד
מחדש... אותו ולחנ 10לו,

הגנב ששווי9. בתנאי רק לעבד נמכר

משוויו. יותר היא הגניבה

שקל, אלף מאה גנב הוא אם ולדוגמא:

שלו עבדות)והמחיר שנות שש למשך הגנב, (של

נמכר הוא הרי - אלף ממאה פחות (שהריהוא

שוויו). מדמי יותר הגניבה שווי

אלףאבל ואחד מאה הוא הגנב שווי אם

נמכרשקל, לא הוא הםאזי דמיו (שהרי

הגניבה). משווי יותר

הרמב"םוזה הי"ד):לשון פ"ג גניבה היה(הלכות

אלא שוה הגנב ואין מאה הגניבה קרן

הכפל עם הקרן ושאר נמכר, זה הרי - חמישים

וישלם. ויעשיר בשביעית שיצא עד חוב עליו

נמכר.הגהיה אינו - ואחד מאה שוה נב

בגניבתו" "ונמכר ב)שנאמר: כב, -(שמות

בגניבתו. מובלעין כולן דמיו שיהיו עד

הגאון כך10. זאת תיאר נוף יפה יעקב הרב

:(103 עמוד ח"ב המקורות, (אל

  
     



השבוע,ווווללללפפפפנננניייי לפרשת שנעבור
של דבריו את נעתיק

דסלר אליעזר אליהו רבי הגה"צ
זיע"א...

ההההממממוווודדדדררררננננייייתתתת ווווההההייייבבבבייייללללייייזזזזצצצצייייהההה קקקקיייי קקקקללללללללתתתת

עונשאאאאחחחחרררר עני את באריכות שהסביר
כתב בשוגג, לרוצח הנית הגלות

זיע"א דסלר ח"דהרב מאליהו, (מכתב

,(171 וז"ל:עמוד

דבראאאא עוד וגלות, ונד נע בעני יש
התוכ סוד. בחינת והוא ,נוס
בחינת הוא החיצוני ונד נע של הפנימי
חיי נגד שחטא מי כי הדעת, בלבול
וחייו מטורפת נעשה דעתו  חברו
היא מזה החיצונית והתוצאה ,חיי אינ
בעול קבוע מקו למצוא יכול שאינו

בו. להתיישב

להיעקרווווככככתתתתבבבבוווו שנאל שמי המקובלי
בעול הרבה ולנסוע ממקומו
לתק בא זה שדבר ודאי פרנסתו, לצור
בגלגול או זה בגלגול או רציחה, של חטא
בו שיש הידוע החטא מחמת שזה או אחר,

חז"ל שאמרו כמו רציחה, יג.).מעי (נדה

לתופעותווווההההננננהההה בדורנו אנו עדי
מתרבות שהרציחות איומות,
הפקר נעשה האד ד ראש, למעלה
בלעו. חיי רעהו את ואיש ממש
לחומת מבפני ג הגדול ולדאבוננו
כי לגמרי, מזה נמלטנו לא התורה
לחיי אחד יורד 'מצוות' של מסוה תחת
לשו ומספרי ברבי מביישי חברו,

דרציחה מאביזרייהו ה אלו שכל הרע,
כידוע.

מלבוא:ווווגגגג אחרו לא הנוראות התוצאות
והמנוחה ,מתמוטטי החיי ה
ועוד, לגמרי. נסתלקו החיי ושלות
וטסי רצי קצהו עד תבל שמקצה
שלא ובמהירות בממדי אד בני המוני
בדעת חושבי ה .מעולמי כמות היו
מה לש או הנאה, לש זאת כל שעושי
פיזור באמת שהוא 'בידור' שקוראי

הדעת. בלבול דהיינו הנפש,

דעתאאאאננננוווו עומק לפי לדעת, צריכי
שמה וסודותיה, הקדושה תורתנו
ממקו מיטלטלי בהמוניה אד שבני
:קי מקללת אלא אינו הר בלי למקו

.'באר תהיה ונד 'נע

המודרניתככככ הציביליזציה תוצאות ה
התורה: הכחשת דר על שהתייצבה
והרציחות השחיתות גוברת, הבהילות
,בטחו ואי מאחיו נשמר איש מתרבות,

מסתלקת. הנפש ומנוחת

ווווממממבבבבחחחחוווושבכח איומות מלחמות סכנת
חיי כל את ולהחריב להרוס
את הממלאות סכנות ח"ו, הזה העול
ממש. ונשימה נשימה כל האויר, כל

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



  
     



המבטאאאא מצד הגשמיי בחיינו נסתכל
עייפות ,עייפי שהכל נראה הפנימי
במר רוחנית עבודה ה עצלות. של
הנות' בבחינת: כלל, תעיי לא וברצו
לא מעלה של בדביקות כי כח'. ליע

עייפות. תתכ

במיתהאאאא בחינה היא עצלות של עייפות
ז"ל כאומר הנפש, מיתת כתובות)

שיעמו',נט:): לידי מביאה 'הבטלה
.'שגעו  שיעמו' ז"ל: רש"י ופירש

מוצאההההממממתתתתממממיייידדדד הקדושה התורה בלימוד
עצמו בתו חייו מקור את
ולא כלל לו שייכות אינ מבחו ו'חדשות'
עצמו בתו מרוכז הוא אותו. יעניינו
אותו. לבלבל יצליח לא מבחו דבר ושו

בתוכו.ממממאאאאיייידדדד מת ,יש  הבטל גיסא,
תבלבלהו מבחו קלה תנועה כל
זו בדעתו. אחריו לרדו יתחיל מיד והוא

...קי קללת  הרוחני ונד נע בחינת

השבוע...וווועעעעתתתתהההה לפרשת נעבור

ממממששששפפפפטטטטיייי בבבבפפפפררררששששתתתת ההההרררראאאאששששוווו ההההדדדדיייי

בדיניפפפפררררששששתתתת ברובה עוסקת משפטי
ענייני ובשאר וממונות נזיקי
נקראת היא ולכ לחברו, אד שבי
מ'חוקה', להבדיל משפט, כי .'משפטי'

האנושי. השכל מצד ג מוב הוא

אדווווההההייייאאאא עברי. עבד בדיני פותחת
אפשרות לו ואי בגניבה שנתפס

די בית הגניבה, שווי את להשיב
מחזיר הזה ובכס לעבד, אותו מוכרי

שנגנב הכס את הערה).9לניזק (ראה

ששוווובבבבייייתתתת למש אותו מוכרי די
.יו 2190 שזה עבודה, שנות

לדאוגווווההההקקקקווווננננהההה מתחייב היה עברי עבד
מחדש... אותו ולחנ 10לו,

הגנב ששווי9. בתנאי רק לעבד נמכר

משוויו. יותר היא הגניבה

שקל, אלף מאה גנב הוא אם ולדוגמא:

שלו עבדות)והמחיר שנות שש למשך הגנב, (של

נמכר הוא הרי - אלף ממאה פחות (שהריהוא

שוויו). מדמי יותר הגניבה שווי

אלףאבל ואחד מאה הוא הגנב שווי אם

נמכרשקל, לא הוא הםאזי דמיו (שהרי

הגניבה). משווי יותר

הרמב"םוזה הי"ד):לשון פ"ג גניבה היה(הלכות

אלא שוה הגנב ואין מאה הגניבה קרן

הכפל עם הקרן ושאר נמכר, זה הרי - חמישים

וישלם. ויעשיר בשביעית שיצא עד חוב עליו

נמכר.הגהיה אינו - ואחד מאה שוה נב

בגניבתו" "ונמכר ב)שנאמר: כב, -(שמות

בגניבתו. מובלעין כולן דמיו שיהיו עד

הגאון כך10. זאת תיאר נוף יפה יעקב הרב

:(103 עמוד ח"ב המקורות, (אל

ז

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



  
     



נותן היית לא אילו אך לפיהם. אוכל פיסת

את לפרנס ומשתכר עובד אלא עינך, בכוס

שכזה, מביש למצב מגיע היית לא משפחתך,

טבחת?' אשר השה דמי את לשלם תוכל האם

לא'כסף! כסף לי היה אילו כסף, לי מנין וכי

הנאשם השיב זו', לגניבה מגיע הייתי

ועיניושש כתיפיו, על גולשות הפרועות ערותיו

לא כי העידו אשר אדמדמים בגידים משורגות

העלם - מיין (הבחור).נזיר

אחימלך'ואם חרץ - בגניבתו' ונמכר לו, אין

העלם יובא מחר ומתכתי. קר בקול

אשר והכסף הדין, בבית עברי לעבד להימכר

השה. לבעל ינתן תמורתו יתקבל

גםראש הנוכחים כל ממקומו. קם הדין בית

כבוד. לאות מכסאותיהם קמו הם

'נאלרגע מה. דבר שכח כאילו אחימלך, השתהה

את שיקנה האדון כי הדין, בפסק לציין

משפחת בני את גם בכבוד לפרנס יחוייב העבד

הדיונים... אתטרקלין עוזבו טרם הוסיף הנאשם',

ד מערכה

במרפסתיום חלפה, כבר שמרביתו אביב

התורה בספר והוגה אחימלך, יושב ביתו

אך כבדים צעדים לפתע לפניו. הפרוס

נגלה אחימלך לעיני בחצר. נשמעים הססניים

ניכר אך תום, מביעות עיניו שלשים. כבן גבר

חייו. בימי רב סבל עבר בעליהם כי בהם

הואבניד כי להלך אחימלך הראה קל ראש

תנועה, ללא לפניו ניצב כאשר לגשת. רשאי

אחימלך בו התבונן לבו, לוח על חבוקות וידיו

אופן שבשום אלא מוכר משהו בו היה בפליאה.

מכירו. הוא מהיכן להיזכר היה יכול לא

בזכרונוהתזכרני? רפרף אחימלך שאלההלך.

דמויות אנשים. אלפי פני על

נעימת גם מסחרר. בקצב לפניו חלפו ומאורעות

עדיין מצא לא אך מה, דבר לו הזכירה הקול

לשלילה. ראשו הניע הוא אחיזה, נקודת

עבד'.'לפני ממכרת להימכר דנתני שנים שש

מעשהבבת אותו אחימלך, לפני נזדקר אחת,

להימכר שנשפט השיער, פרוע בעלם

הוא כמה עד רעהו. מבית השה גניבת בעוון

'אכן לאיטו: ואמר אחימלך, חשב השתנה

כיום?' מעשיך ומה בך, נזכרתי

המשפטבאתי ידי על השופט, אדוני לך להודות

הקדושה, התורה שגזרה כפי עלי, שחרצת

אשרש האדון חיי. כל שונו בה, הוגה כרגע הינך

גמל אשר והוא כבן, בביתו החזיקני לו נמכרתי

הקדושה, התורה חוקי את הורני משכרותי, אותי

לא אך בעבודה העסיקני אוכלו, ממיטב לי נתן

נאמן. וכתלמיד וכבן כאח לו הייתי עלי. הכביד

לי העניק עבדותי, שנות נסתיימו כאשר עתה

כסף, וסכום - בתורה ככתוב - נכסיו מטוב

יש מאושר, הנני החדשים. חיי את בו להתחיל

יודע חרוץ לעובד הפכתי הולל ומנער תכליתלחיי,

כיום שאיפתי כל בו. גאה משפחתו אשר ספר

לך תודתי כך ועל בעבר, כמוני גורל, למוכי לעזור

גזרה כאשר וביושר בצדק דנתני אשר השופט,

אנוש... בני ממושגי הנעלה האלקים, חכמת

ה מערכה

קלטרזוןצלצול ד"ר את העיר הקיר, שעון

ומבטו עיניו, את פקח הוא מתרדמתו.

השולחן. על לפניו המונח במכתב נתקל

הפטיר'אה! אחימלך!' השופט הייתי לּו

חרישית... באנחה

  
     



א מערכה

בלבד,'...לכלא מאסר שנת לחצי מונד תל

הנאשם, של בחרטתו בהתחשב

בגניבה'. עוד לעסוק ישוב לא כי ובהבטחתו

בשופט,הנער נבוכות עינים תלה הנאשם

לוחץ דהוא, מאן כאילו לו היה נדמה

חשב ראשו כי עד רקותיו, על איתנים בכח

הלא זה? בכלא גורלי יהיה מה להיבקע.

כך. על המחשבה אפילו היא נוראה

אבוד'רחמים, אני לכלא, תשלחני אל חמלה!

הקריאה נתפרצה לעולמים!' אז

הנער. מפי הנואשת

הסתיים...השופט המשפט מכסאו, קם כבר

ב מערכה

חוקי'וכי את המצאתי אני האם בי? האשמה

יש האם הסוהר? בית מושגי ואת המאסר

יעקב ד"ר השופט דיבר לעבריינים?' אחרת דרך

הלוך בחדרו מפסיע כשהוא לעצמו, קלטרזון

שפתו את נושך כשהוא עצבניות, בפסיעות ושוב,

הכתיבה שולחן אל בוהות עינים ולוטש התחתונה,

ידי על המואר קמוט מכתב פרוס שעליו בביתו,

החיננית. השולחן ממנורת שנזרקה אור, אלומת

לעצמו, המהם ממני, רצונו מה פעם עוד נראה

בידו. המכתב את ונוטל בכורסתו מתיישב כשהוא

את'כבר עלי חרצת מאז חלפו, ימים שנתים

מונד. תל בכלא מאסר שנת לחצי משפטך,

המתועבים חוקיהם אשר האדם בני ארורים

מאחוריו, אחת שגניבה תמים כנער לעד. חיסלוני

מועד וכפושע מונד, לתל נכנסתי רעבונו, להשביע

יצאתי התחתון העולם מעמקי כל את היודע

לגניבה, עוד אשוב לא כי בשעתו הבטחתיך משם.

הלא בכך? לעמוד אני מסוגל האמנם ועתה

טהרת את טימאו אשר מאז, לי היו רבים מורים

מה לעד, ואמללוני אנינפשי מאז לי! עוללת

והאחריות מעצור, לאין הפשע במדרון מתדרדר

לעד'... תחול ראשך על המתועבים לחיי

קלטרזון'והלא ד"ר לחש אחרת', דרך אין

נער והלא הדבר, נורא 'מה לעצמו. שוב

שנכשל אלא תמים כנער באמת נראה היה זה

'רחמים, באזני... מהדהדת זעקתו עוד פעם.

לעד'... אבוד 'אני - חמלה!'

בחלל'וכי תהו עיניו אחרת?' עצה לפני היתה

משים מבלי הספרים. בארון ונתקלו

נתקלו לפתע ואנה. אנה בו ועלעל ספר פתח

האמור עברי 'עבד מסויימת בפסקה עיניו

על דין בית אותו שמכרו ישראלי זה בתורה,

ואין גנב כיצד? לרצונו. עצמו המוכר או כרחו

אותו...' מוכרין דין בית הקרן, את לשלם לו

המשיךעיניו והוא השורות, פני על ריצדו

בו לעבוד אסור עברי עבד 'כל לקרוא:

חייב העבריה, אמה או עברי עבד כל בפרך...

בכסות ובמשקה, במאכל לו להשוותן האדון

אחוה'... מנהג בו לנהוג וחייב ובמדור...

כריכתוד"ר על הספר. את סגר קלטרזון

החזקה 'יד האותיות מוזהבות התנוססו

בהרהורים... שקע הוא להרמב"ם'.

ג מערכה

אשראחימלך יערים בקרית הדין, בית ראש

על קט לרגע התנודד ביהודה,

הצעיר בעלם חודרות עינים ונעץ מושבו,

שוטרים שני בידי לפותות שידיו לפניו, העומד

מתנועותיו. תנועה כל על השומרים גוף, כבדי

כבשתו'ובכן, את וטבחת גנבת כי אומר הנך

את הרעב פקד כי שכנך, עמיאל של

אחיך של בכייתם בפני לעמוד יכולת ולא ביתך

באה לא יומיים זה אשר הקטנים, היתומים

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



  
     



נותן היית לא אילו אך לפיהם. אוכל פיסת

את לפרנס ומשתכר עובד אלא עינך, בכוס

שכזה, מביש למצב מגיע היית לא משפחתך,

טבחת?' אשר השה דמי את לשלם תוכל האם

לא'כסף! כסף לי היה אילו כסף, לי מנין וכי

הנאשם השיב זו', לגניבה מגיע הייתי

ועיניושש כתיפיו, על גולשות הפרועות ערותיו

לא כי העידו אשר אדמדמים בגידים משורגות

העלם - מיין (הבחור).נזיר

אחימלך'ואם חרץ - בגניבתו' ונמכר לו, אין

העלם יובא מחר ומתכתי. קר בקול

אשר והכסף הדין, בבית עברי לעבד להימכר

השה. לבעל ינתן תמורתו יתקבל

גםראש הנוכחים כל ממקומו. קם הדין בית

כבוד. לאות מכסאותיהם קמו הם

'נאלרגע מה. דבר שכח כאילו אחימלך, השתהה

את שיקנה האדון כי הדין, בפסק לציין

משפחת בני את גם בכבוד לפרנס יחוייב העבד

הדיונים... אתטרקלין עוזבו טרם הוסיף הנאשם',

ד מערכה

במרפסתיום חלפה, כבר שמרביתו אביב

התורה בספר והוגה אחימלך, יושב ביתו

אך כבדים צעדים לפתע לפניו. הפרוס

נגלה אחימלך לעיני בחצר. נשמעים הססניים

ניכר אך תום, מביעות עיניו שלשים. כבן גבר

חייו. בימי רב סבל עבר בעליהם כי בהם

הואבניד כי להלך אחימלך הראה קל ראש

תנועה, ללא לפניו ניצב כאשר לגשת. רשאי

אחימלך בו התבונן לבו, לוח על חבוקות וידיו

אופן שבשום אלא מוכר משהו בו היה בפליאה.

מכירו. הוא מהיכן להיזכר היה יכול לא

בזכרונוהתזכרני? רפרף אחימלך שאלההלך.

דמויות אנשים. אלפי פני על

נעימת גם מסחרר. בקצב לפניו חלפו ומאורעות

עדיין מצא לא אך מה, דבר לו הזכירה הקול

לשלילה. ראשו הניע הוא אחיזה, נקודת

עבד'.'לפני ממכרת להימכר דנתני שנים שש

מעשהבבת אותו אחימלך, לפני נזדקר אחת,

להימכר שנשפט השיער, פרוע בעלם

הוא כמה עד רעהו. מבית השה גניבת בעוון

'אכן לאיטו: ואמר אחימלך, חשב השתנה

כיום?' מעשיך ומה בך, נזכרתי

המשפטבאתי ידי על השופט, אדוני לך להודות

הקדושה, התורה שגזרה כפי עלי, שחרצת

אשרש האדון חיי. כל שונו בה, הוגה כרגע הינך

גמל אשר והוא כבן, בביתו החזיקני לו נמכרתי

הקדושה, התורה חוקי את הורני משכרותי, אותי

לא אך בעבודה העסיקני אוכלו, ממיטב לי נתן

נאמן. וכתלמיד וכבן כאח לו הייתי עלי. הכביד

לי העניק עבדותי, שנות נסתיימו כאשר עתה

כסף, וסכום - בתורה ככתוב - נכסיו מטוב

יש מאושר, הנני החדשים. חיי את בו להתחיל

יודע חרוץ לעובד הפכתי הולל ומנער תכליתלחיי,

כיום שאיפתי כל בו. גאה משפחתו אשר ספר

לך תודתי כך ועל בעבר, כמוני גורל, למוכי לעזור

גזרה כאשר וביושר בצדק דנתני אשר השופט,

אנוש... בני ממושגי הנעלה האלקים, חכמת

ה מערכה

קלטרזוןצלצול ד"ר את העיר הקיר, שעון

ומבטו עיניו, את פקח הוא מתרדמתו.

השולחן. על לפניו המונח במכתב נתקל

הפטיר'אה! אחימלך!' השופט הייתי לּו

חרישית... באנחה

ז

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



  
     



בסדר מאוד גבוהה בחינה על מרמז
ובינה'. חכמה 'יחוד הנקראת ההשתלשלות

יותרווווננננששששממממוווותתתת הרבה ה ישראל
ה הזו, מהבחינה גבוהי
שמקומ והיינו הזו, לבחינה 'מעבר'

ההר', ישראל14'מעבר נשמות ולכ 
.'עבריי' נקראו

אאאאדר עברו למטה, השתלשלו כשה
בריאה, אצילות, העולמות: ארבעת
נשמה כל הזה ובמעבר ועשיה, יצירה

לעבודתה... לה הנצר לבוש 15קיבלה

ציוויווווממממששששהההה קיבל שלנו, בפרשה רבינו,
הנשמות את ולרומ להעלות

...נקדי שנרחיב, ולפני הנמוכות.

בבבבההההממממהההה............ ווווזזזזררררעעעע אאאאדדדד זזזזררררעעעע

השבועבבבבגגגגללללייייוווו 142)שיחת גליו):כ נכתב

דבריתתתתווווררררתתתת בי הבחנה עושה החסידות
'בפשיטות' האד אצל שנקלטי

'בהתחדשות'. שבאי דברי לבי

כמובנייייישששש אות מקבל שאד דברי
לשו שיזדקק מבלי ,מאליה
הדברי אלה .עליה והסברי הוכחות
א ,אחרי דברי ב'פשיטות'. שבאי
בבחינת ה ,במציאות מכיר שהוא
לא עבורו, חידוש זהו  'התחדשות'

הטבעית. מהוייתו חלק

הגשמיתעעעעבבבבוווורררר המציאות ,האד בני רוב
ואילו 'פשיטות', היא והחומרית
'התחדשות'. היא האלקית המציאות
הוא וקיומו ,העול תו אל נולד האד
מאליו. ומתחייב לחלוטי טבעי דבר
לעסוק מנסה אינו א רגיל, אד
לערער דעתו על יעלה לא ב'פילוסופיה',
לו ברור .העול של הממשי קיומו על
לו נראה כ על הסבר וכל ,קיי שהעול
האלקית, המציאות .ומגוח מיותר
הוא בטבעיות. לו באה אינה זאת, לעומת
להוכחות וא להתבוננות למחשבה, נזקק

וזו את14. אביכם את "ואּקח הפסוק: ֲִֶֶֶֶַָכוונת
הּנהר" מעבר ג)...אברהם כד, (יהושע ְֵֵֶַַָָָָ

כל בשוה15. למעלה מתחילות הנשמות

הן כך שאחר רק האצילות, בעולם

לעולמות ויורדות למדרגה ממדרגה משתלשלות

התחתונים.

לעולםהזה,והנה, מעולםהאצילות להגיע כדי

בריאה, העולמות: דרך לעבור צריך

בהן: לעבור דרכים שתי וישנן ועשיה. יצירה

ובההדרך 'מעבר', דרך נקראת הראשונה

בעולמות מעבר בדרך עוברות הנשמות

מתגשמות. לא הם ולכן הללו,

ובהוהדרך 'התלבשות', דרך נקראת השניה

מתגשמות. הם ולכן מתלבשות, הנשמות

בדרךוהכלל, רק בעולמות שעברו שהנשמות

ואילו גבוהות. נשמות הם 'מעבר',

הם ירידתן, בדרך ש'התלבשו' הנשמות

יותר. הנמוכות הנשמות

  
      



קידושיווווההההגגגגממממרררראאאא במסכת (יד:הקדושה

העבד.והלאה) בדיני האריכה
ערו ובשולחסעי רסז סימ דעה (יורה

אלאיד) נוהג עברי עבד אי' נפסק:
אי שכ ומכיו נוהג'. שהיובל בזמ

עברי. עבד דיני כיו

ממממקקקקוווו ששששלללל בבבבננננייייוווו  ייייששששרררראאאאלללל

חייככככתתתתוווובבבב ע הקדוש אבספר (שער

ב): בריאתבהתחלהענ לפני (היינו

העולמות) כלכל ממלא פשוט אור היה
העולמות את לברוא וכשרצה המציאות,
פנוי חלל ונוצר לצדדי אורו את צמצ

העולמות. כל את ברא וש

זצ"לוווובבבבייייאאאארררר זריצקי דוד המגידהרב בש)

היה11וזתו"ד:ממזריטש), בהתחלה
עלה ואז המציאות, כל ממלא פשוט אור
ישראל, נשמות את לברוא יתבר במחשבתו

.מעבודת ושעשוע תענוג שיקבל כדי

אתווווננננממממצצצצאאאא,,,, צמצ הקב"ה שכביכול,
אחת. מחשבה בתו עצמו

גדול. צמצו שזהו יבי והמבי

שוווובבבבככככלללל נמצאת, המחשבה שש מקו
שצמצ נמצא החיות, ג היא
נשמות נבראו כ ידי ועל עצמו את כביכול
ידי ועל ,יתבר אהבתו פרי שה ישראל,
אי צמצו שבלי העולמות, נבראו ג כ

כידוע. העולמות, שיבראו אפשר

זיע"אווווככככתתתתבבבב מפאריטש הלל רבי הגה"ק
שמה), עמוד  שמות ,הרמו (פלח

ישראל נשמות כל שורש ונמצא וזתו"ד:
מהאצילות למעלה הערה),12ה כי(ראה

ועצמית. הפנימית במחשבה עלו ישראל

הנהרווווההההננננהההה,,,, מתואר בראשית בפרשת
,הג את להשקות מעד 13היוצא

הזה הנהר הפנימי, הפירוש ולפי

אוצר חסידים11. ברמשלי דוב רבי (ח"ב,

.(9 עמוד - ממזריטש

וכתב האמצעי12. האדמו"ר דוב, רבי הגה"ק

זיע"א שערמליובאוויטש בינה, (אמרי

,(136 עמוד המאמרהק"ש בענין ידוע הנה וז"ל:

דהנה כו'', קדישין וישראל קדישא 'אורייתא

בתורה'..., הבוחר ה', אתה 'ברוך אומרים: אנו

באהבה', ישראל בעמו הבוחר ה', אתה 'ברוך

ברצון שנבחרו הוא, אחד ותורה ישראל דשורש

כו'. וברא שהאציל קודם סוף אין דאור העצמות

הפנימיתוענין בחינת להיותם היינו זאת בחירה

מחכמתו התורה דשורש ממש, והעצמית

שכתוב: כמו והעצמית, אצלֹוהפנימית ְְֶֶֶָ"ואהיה

יֹום" יֹום ׁשעׁשעים ואהיה ל)אמֹון ח, -(משלי ְֲִֶֶַָָֻֽ

שבתורה שהחכמה לפי עצמיים, שעשועים

ממש. חכמתו מעצמות

בעצכמו במחשבה עלה ישראל מותכן,

וכמו פנימית, בבחינה ונבחרו ופנימית

יעקב ּגאֹון את נחלתנּו את לנּו "יבחר ְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹֽֽשכתוב:

סלה" אהב ה).אׁשר מז, (תהלים ֲֵֶֶָָ

כו'...וזהו ישראל בעמו הבוחר וכן בתורה הבוחר

"ונהר הּגן"13. את להׁשקֹות מעדן יצא ְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹ

י)... ב, (בראשית

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



  
     



בסדר מאוד גבוהה בחינה על מרמז
ובינה'. חכמה 'יחוד הנקראת ההשתלשלות

יותרווווננננששששממממוווותתתת הרבה ה ישראל
ה הזו, מהבחינה גבוהי
שמקומ והיינו הזו, לבחינה 'מעבר'

ההר', ישראל14'מעבר נשמות ולכ 
.'עבריי' נקראו

אאאאדר עברו למטה, השתלשלו כשה
בריאה, אצילות, העולמות: ארבעת
נשמה כל הזה ובמעבר ועשיה, יצירה

לעבודתה... לה הנצר לבוש 15קיבלה

ציוויווווממממששששהההה קיבל שלנו, בפרשה רבינו,
הנשמות את ולרומ להעלות

...נקדי שנרחיב, ולפני הנמוכות.

בבבבההההממממהההה............ ווווזזזזררררעעעע אאאאדדדד זזזזררררעעעע

השבועבבבבגגגגללללייייוווו 142)שיחת גליו):כ נכתב

דבריתתתתווווררררתתתת בי הבחנה עושה החסידות
'בפשיטות' האד אצל שנקלטי

'בהתחדשות'. שבאי דברי לבי

כמובנייייישששש אות מקבל שאד דברי
לשו שיזדקק מבלי ,מאליה
הדברי אלה .עליה והסברי הוכחות
א ,אחרי דברי ב'פשיטות'. שבאי
בבחינת ה ,במציאות מכיר שהוא
לא עבורו, חידוש זהו  'התחדשות'

הטבעית. מהוייתו חלק

הגשמיתעעעעבבבבוווורררר המציאות ,האד בני רוב
ואילו 'פשיטות', היא והחומרית
'התחדשות'. היא האלקית המציאות
הוא וקיומו ,העול תו אל נולד האד
מאליו. ומתחייב לחלוטי טבעי דבר
לעסוק מנסה אינו א רגיל, אד
לערער דעתו על יעלה לא ב'פילוסופיה',
לו ברור .העול של הממשי קיומו על
לו נראה כ על הסבר וכל ,קיי שהעול
האלקית, המציאות .ומגוח מיותר
הוא בטבעיות. לו באה אינה זאת, לעומת
להוכחות וא להתבוננות למחשבה, נזקק

וזו את14. אביכם את "ואּקח הפסוק: ֲִֶֶֶֶַָכוונת
הּנהר" מעבר ג)...אברהם כד, (יהושע ְֵֵֶַַָָָָ

כל בשוה15. למעלה מתחילות הנשמות

הן כך שאחר רק האצילות, בעולם

לעולמות ויורדות למדרגה ממדרגה משתלשלות

התחתונים.

לעולםהזה,והנה, מעולםהאצילות להגיע כדי

בריאה, העולמות: דרך לעבור צריך

בהן: לעבור דרכים שתי וישנן ועשיה. יצירה

ובההדרך 'מעבר', דרך נקראת הראשונה

בעולמות מעבר בדרך עוברות הנשמות

מתגשמות. לא הם ולכן הללו,

ובהוהדרך 'התלבשות', דרך נקראת השניה

מתגשמות. הם ולכן מתלבשות, הנשמות

בדרךוהכלל, רק בעולמות שעברו שהנשמות

ואילו גבוהות. נשמות הם 'מעבר',

הם ירידתן, בדרך ש'התלבשו' הנשמות

יותר. הנמוכות הנשמות

ז

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



  
     



כ כל חשוב לכ האלקית. ההויה מ
כדי ,בדרכ וללכת בצדיקי לדבוק

האמת אל שאפשר כמה עד להתקרב
.יד על שמיוצגת 16הפנימית

בספר שיחחסידים16. 184),מסוד לגאון(עמוד

שליט"א, סורסקי אהרן הרב

מסדיגורארבי הראשון מעשהבאדמו"ר הובא:

שבאחד הרוז'יני, של בנו זיע"א, יעקב אברהם

הצדיקים אחיו כל ויבואו אנושות חלה הימים

רופא בחדרו נכח שעה באותה בשלומו. לדרוש

שבדרך דעתו וחיוה החולה את שבדק מומחה

מחוליו... שיתרפא סיכוי שום אין הטבע

הואנענה האחים, נחוםאחד מנחם רבי הרה"ק

אם 'נמצא, ויאמר: זיע"א, משטעפינעשט

ובכן, הטבע. לדרך מחוץ רפואה עבורו שצריך כן,

מזבארז'(זכורני),נהירנא וולויל'י רבי שהצדיק

שניאור רבי לעוזרו בהשכמה פעם פנה זיע"א

מיד השחר. האיר כבר אם ויראה החוצה שיצא

מוכרח 'כבר בהכרזה: ונכנס שניאור רבי יצא

היום'. יאיר קט רגע עוד לבוא, הבוקר

פירושהתרגש מה ויקרא: וולויל'י רבי

ויזרח לשמש ה' יצוה אם 'מוכרח',

יהיה! לא - לאו ואם בוקר, יהיה

שבעיניוכאן 'מכיון נחום: מנחם רבי הוסיף

ממילא טבעי, על הינו הטבע גם צדיקים

הטבע לדרך חוץ שהינו מה שאפילו יתכן

טבעי'... לענין אצלם יהפוך

לצדיקוכעבור מאוד הוקל אכן, קלה, שעה

כליל. מחוליו ונתרפא מסדיגורא

רביונביא הגה"ק הפליג כאשר נוסף: סיפור

לארץ באניה זי"ע מוויטבסק מנדלי

ונסים, תלאות רצופה שהיתה נסיעה ישראל,

רבי אמר ים, בלב בעודנו הימים באחד ויהי

על שורין דינים רואה שהוא לאנשיו מנדלי

בים ולטבול מיד לרדת עליו ובהכרח הספינה,

לרחמים. שיתהפכו הדינים להמתיק כדי

לרדתמהספינהבלבנבהלו היתכן התלמידים:

אךהצדיקלא בפועל? אתחייו יםולסכן

מבעד עצמו את לשלשל ומיהר לדבריהם שעה

ארגיעה ועד וטבל, המים אל ירד הספינה, דופני

אומר כשהוא וקיים, חי פלאי באופן ועלה חזר

הגמרא בלשון המשתוממים קמאלנוסעים (בבא

והעלני...'נ.): לי נזדמן אחד 'זקן

ששאלו,עכשיו ממקורביו אחדים אליו ניגשו

חז"ל אמרו סד:):הרי 'אין(פסחים

חייו את העמיד ולמה הנס', על סומכין

בהשתוממות: מנדלי רבי השיבם בסכנה?

דרך בין יש הבדל מה נס, זה מה יודע 'אינני

בין הקב"ה לפני הפרש יש וכלום לנס, הטבע

ובכחו!' יתברך בחיותו הכל הלא ליבשה? ים

מבארדיטשובוכך יצחק לוי רבי הצדיק אומר

לוי' ב'קדושת לה'זיע"א יודו וזהו ד"ה (בשלח

חז"לחסדו), לא.):אמרו מכיר(נדה הנס בעל 'אין

שלא ולהמשיך לפעול אפשר אי הכוונה, - בנסו'

מאמין הנס בעל כן אם אלא הטבע כדרך

יתברך, ה' של בכחו הכל כי שלימה באמונה

שקורה מה בין לפניו מינה נפקא שום ואין

שהרי הטבע, כדרך שאינם לנסים הטבע בדרך

שאמונתו מי רק בעצמו. הקב"ה פועל הכל את

פשוט דבר הוא נס ולדידו ומאירה ברורה

שלא נסים לפעול יכול כזה אדם חידוש, ואינו

בעל 'אין חכמים: שאמרו וזה הטבע. כדרך

בנסים מכיר שאינו מי רק בנסו'. מכיר הנס

בעיניו, שוים והטבע והנס ופלאי חריג כדבר

נסים לפעול הנס' 'בעל להיות מסוגל הוא רק

ישועות. ולהמשיך

  
     



בדברי מתבונ כשהוא שכליות.
שכלית, להכרה מגיע הוא ,לעומק
מעצמו להיברא יכול היה לא שהעול
אבל אותו. ומקיי שבורא אלקי כח ושיש
היא ועמוקה, איתנה תהיה זו שהכרה ככל

אי היא אצלו, שנתחדש הצורהדבר נה
.הדברי את רואה הוא שבה הטבעית

אלהאאאא .אחרי אנשי בעול יש
הצדיקי הגבוהות, הנשמות בעלי

האמיתייהדברי אצל ודור. דור שבכל
המציאות ,בעיניה אחרת. לגמרי נראי
הדבר היא 'פשיטות', היא האלקית
ואילו בלעדיו, אפשר שאי ביותר, הטבעי
'התחדשות' היא  הגשמית המציאות
כדי בו ולהתבונ לחשוב שצרי דבר

הממשית. במציאותו להכיר

יראל...ננננאאאאממממרררר ית את "וזרעי בפסוק:
המה" וזרע אד לא,זרע (ירמיה 

שישכו). החסידות, בתורת כ על מוסבר
'אד 'זרע  נשמות סוגי שני ישראל בע
אד בי העיקרי ההבדל בהמה'. ו'זרע
ואילו דעת לו יש שאד הוא, לבהמה
לבהמה, ג יש שכל דעת. לה אי בהמה
תפיסת  פירושה דעת לה. אי דעת אבל
במהות הכרה ,הדברי משמעות
לבהמה. ולא לאד רק יש זה הפנימית.

'זרעווווזזזזההההוווו נשמות בי המהותי ההבדל
מבחינת בהמה' 'זרע לנשמות 'אד
בהמה' 'זרע בנשמות האלקות: הכרת

שכלית השגה בקב"ה, אמונה להיות יכולה
רחוקה הדברי מהות אבל ה', בגדולת
האלקי הגילוי את רואות אינ ה .מה
לאמצעי זקוקות אלא שהוא, כמות
להגיע כדי  והבנה שכל כמו  חיצוניי

האלקית. במציאות שהיא כל להכרה

אתההההננננששששממממוווותתתת חשות 'אד 'זרע שבבחינת
ומוב טבעי כדבר האלקי הגילוי
מבלי אותו, רואות כאילו ה מאליו.
להגיע כדי חיצוניי לאמצעי שיזדקקו
על שמכסה ההסתר קיי לא לפניה .לכ
האלקית המציאות ,לגביה האלקית. האמת
תופסי שאנו כש בתכלית, פשוטה היא
קיימת. כמציאות בפשטות, ,העול את

לנשמותפפפפעעעערררר 'אד 'זרע נשמות בי זה,
אי לגישור. נית אינו בהמה', 'זרע
האד לפיקח. ער בי לגשר אפשר
מושג שו לו יהיה שלא יכול הרואה,
רואה הוא אבל והצבע, האור בתורת
להיות יכול הוא הער, ואילו אותו!
אבל הראיה, בסודות לאומי בי מומחה

מהו. אור ידע לא הנשמותלעול ג כ
להגיע בכח אי לעול  בהמה' 'זרע של
כפי והפשוטה, הטבעית האלקית להכרה
.'אד 'זרע נשמות אצל קיימת שהיא

שונהממממבבבבחחחחייייננננהההה אד אכ הוא הצדיק זו,
הוא .אחרי מאנשי במהותו
רואה הוא אחרת. לגמרי דברי רואה
מלמעלה, נראה שהוא כפי העול את

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



  
     



כ כל חשוב לכ האלקית. ההויה מ
כדי ,בדרכ וללכת בצדיקי לדבוק

האמת אל שאפשר כמה עד להתקרב
.יד על שמיוצגת 16הפנימית

בספר שיחחסידים16. 184),מסוד לגאון(עמוד

שליט"א, סורסקי אהרן הרב

מסדיגורארבי הראשון מעשהבאדמו"ר הובא:

שבאחד הרוז'יני, של בנו זיע"א, יעקב אברהם

הצדיקים אחיו כל ויבואו אנושות חלה הימים

רופא בחדרו נכח שעה באותה בשלומו. לדרוש

שבדרך דעתו וחיוה החולה את שבדק מומחה

מחוליו... שיתרפא סיכוי שום אין הטבע

הואנענה האחים, נחוםאחד מנחם רבי הרה"ק

אם 'נמצא, ויאמר: זיע"א, משטעפינעשט

ובכן, הטבע. לדרך מחוץ רפואה עבורו שצריך כן,

מזבארז'(זכורני),נהירנא וולויל'י רבי שהצדיק

שניאור רבי לעוזרו בהשכמה פעם פנה זיע"א

מיד השחר. האיר כבר אם ויראה החוצה שיצא

מוכרח 'כבר בהכרזה: ונכנס שניאור רבי יצא

היום'. יאיר קט רגע עוד לבוא, הבוקר

פירושהתרגש מה ויקרא: וולויל'י רבי

ויזרח לשמש ה' יצוה אם 'מוכרח',

יהיה! לא - לאו ואם בוקר, יהיה

שבעיניוכאן 'מכיון נחום: מנחם רבי הוסיף

ממילא טבעי, על הינו הטבע גם צדיקים

הטבע לדרך חוץ שהינו מה שאפילו יתכן

טבעי'... לענין אצלם יהפוך

לצדיקוכעבור מאוד הוקל אכן, קלה, שעה

כליל. מחוליו ונתרפא מסדיגורא

רביונביא הגה"ק הפליג כאשר נוסף: סיפור

לארץ באניה זי"ע מוויטבסק מנדלי

ונסים, תלאות רצופה שהיתה נסיעה ישראל,

רבי אמר ים, בלב בעודנו הימים באחד ויהי

על שורין דינים רואה שהוא לאנשיו מנדלי

בים ולטבול מיד לרדת עליו ובהכרח הספינה,

לרחמים. שיתהפכו הדינים להמתיק כדי

לרדתמהספינהבלבנבהלו היתכן התלמידים:

אךהצדיקלא בפועל? אתחייו יםולסכן

מבעד עצמו את לשלשל ומיהר לדבריהם שעה

ארגיעה ועד וטבל, המים אל ירד הספינה, דופני

אומר כשהוא וקיים, חי פלאי באופן ועלה חזר

הגמרא בלשון המשתוממים קמאלנוסעים (בבא

והעלני...'נ.): לי נזדמן אחד 'זקן

ששאלו,עכשיו ממקורביו אחדים אליו ניגשו

חז"ל אמרו סד:):הרי 'אין(פסחים

חייו את העמיד ולמה הנס', על סומכין

בהשתוממות: מנדלי רבי השיבם בסכנה?

דרך בין יש הבדל מה נס, זה מה יודע 'אינני

בין הקב"ה לפני הפרש יש וכלום לנס, הטבע

ובכחו!' יתברך בחיותו הכל הלא ליבשה? ים

מבארדיטשובוכך יצחק לוי רבי הצדיק אומר

לוי' ב'קדושת לה'זיע"א יודו וזהו ד"ה (בשלח

חז"לחסדו), לא.):אמרו מכיר(נדה הנס בעל 'אין

שלא ולהמשיך לפעול אפשר אי הכוונה, - בנסו'

מאמין הנס בעל כן אם אלא הטבע כדרך

יתברך, ה' של בכחו הכל כי שלימה באמונה

שקורה מה בין לפניו מינה נפקא שום ואין

שהרי הטבע, כדרך שאינם לנסים הטבע בדרך

שאמונתו מי רק בעצמו. הקב"ה פועל הכל את

פשוט דבר הוא נס ולדידו ומאירה ברורה

שלא נסים לפעול יכול כזה אדם חידוש, ואינו

בעל 'אין חכמים: שאמרו וזה הטבע. כדרך

בנסים מכיר שאינו מי רק בנסו'. מכיר הנס

בעיניו, שוים והטבע והנס ופלאי חריג כדבר

נסים לפעול הנס' 'בעל להיות מסוגל הוא רק

ישועות. ולהמשיך

ז

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



  
     



אאאאוווולללללעול והגיע זכה לא אד א
או מצוות לו כשחסרי הבא
שבימי והיינו ,ועוו חטא בידו כשיש
יצטר אזי בתשובה, חזר ולא חטא חייו
.לתק כדי הזה לעול שוב להתגלגל

משהווווככככתתתתבבבב יעקב רבי המקובל הגאו
שליט"א, לדעת17הלל צרי וז"ל:

'גלגול' של שהמושג כל, ההההוווואאאאראשית
ההההבבבבללללתתתתיייי ממממממממננננהההה חחחחללללקקקק אאאאוווו אאאאחחחחתתתת,,,, ננננששששממממהההה ככככאאאאששששרררר
ממממססססייייבבבבתתתת ללללעעעעוווולללל ללללבבבבוווואאאא חחחחווווזזזזררררתתתת ,,,,עעעעדדדדיייייייי ממממתתתתווווקקקקננננתתתת
עעעעששששהההה,,,, ממממצצצצוווווווותתתת בבבבקקקקייייוווו ההההששששתתתתללללממממוווותתתתהההה חחחחססססררררוווו
עעעעלללל ממממללללעעעעבבבבוווורררר ווווללללההההייייממממננננעעעע ללללההההתתתתננננססססוווותתתת ככככדדדדיייי אאאאוווו

............18ההההללללאאאאוווויייי

נשמותווווההההוווואאאא ריבוא מששי נשמה כל כי
התרי"ג כל לקיי צריכה הפרטיות
מכוונות ה הנשמה אברי רמ"ח כי מצוות,
גידי ושס"ה עשה, מצוות רמ"ח כנגד
לא מצוות שס"ה כנגד מכוונות הנשמה

ללללההההתתתתגגגגללללגגגגללללתעשה, צצצצררררייייככככהההה ההההננננששששממממהההה וווואאאאוווותתתתהההה
ככככלללל קקקקייייוווו ששששתתתתששששלללליייי עעעעדדדד פפפפעעעעממממיייי ווווככככממממהההה ככככממממהההה

בבבבצצצצררררוווורררר ננננצצצצררררררררתתתת ההההייייאאאא וווואאאאזזזז ממממצצצצוווווווותתתת,,,, ההההתתתתרררריייי""""גגגג
....בבבבממממווווששששלללל ששששככככררררהההה אאאאתתתת ללללקקקקבבבבלללל ,,,,19ההההחחחחיייייייי

הנשמה,ווווההההננננהההה אותה שקיימה המצוות כפי
אברי אות וגידיה, אבריה נתקני
,שקיימ להמצוות המקבילי וגידי
קקקקייייוווו יייידדדדיייי עעעעלללל ננננתתתתקקקקננננוווו ששששטטטטרררר ההההחחחחללללקקקקיייי ווווששששאאאארררר
ששששוווובבבב ממממתתתתגגגגללללגגגגלללליייי ,,,,ככככננננגגגגדדדד ההההממממככככווווווווננננוווותתתת ההההממממצצצצוווווווותתתת

ששששייייששששתתתתללללממממוווו.... עעעעדדדד אותוווווששששוווובבבב שנשמת נמצא
או תעשה לא על ועבר שחטא בעצמו אד
היא ,הקוד בגלגולו עשה מצות ביטל
זה אד בגו שוב המתגלגלת בעצמה
יענש שלפעמי תימה אי ולכ החדש,
,הקוד בגלגול שעשה עבירות על זה אד

אחר. ולא הוא הוא שהרי

ולומרווווזזזזהההה להשתדל צרי אד שכל הטע
שיודע הג הווידוי, פרטי כל את

ח שלא משובעצמו ההוא, בדבר טא
גלגולי של מעשיו על ג קאי שהווידוי
זה חטא עבר בה שאכ ואפשר ,הקודמי
א). אות תשא כי פרשת ש"א חי', איש ב' (ראה

הובאו ההוראה17. בית בספר (ח"אדבריו

.(736 עמוד

פעמים לעולם18. נשלחת הנשמה

נשלחת ופעמים לתקן

להשלים יחד...),לעולם לשניהם והיינו,(ופעמים

בגלגולים חטא אשר את המעוות, את לתקן

הקודמים.

טוביםולהשלים ומעשים מצוות החסר, את

הקודמים. בגלגולים שהחסיר

ובזה מגולגלת19. לנשמה מעלה שישנה יובן,

נשמה כי חדשה. מנשמה יותר

ואילו מצוה, מכל ריקה לעולם מגיעה חדשה

את בידה כשיש לעולם מגיעה מגולגלת נשמה

הקודם! בגלגולה שקיימה המצוות כל

  
    



ממממששששהההה............ ששששלללל תתתתפפפפקקקקיייידדדדוווו

"ואהההההפפפפררררששששהההה :כ פותחת שלנו
.לפניה י אר טיה

עברי" עבד תקנה אב)...י כא, (שמות 

ההההממממייייללללייייבלשו ה 'לפניה י 'אר
הפסוק המש ג כ וא ,רבי
תקנו 'י רבי בלשו להיות צרי היה

יחיד? בלשו כתב ולמה עברי', עבד

מלאדיוווובבבבייייאאאארררר זלמ שניאור רבי הגה"ק
'ואלהזיע"א ד"ה אור, (תורה

,('יהמשפטי' באומרו: יתבר שכוונתו
רבינו. משה על היא עברי' עבד תקנה

אלוקהבבבבתתתתווווככככוווו חלק יש ויהודי יהודי כל של
לבורא ובטל המאוחד ממש, ממעל
הנשמה כאשר כאמור, ,א בתכלית.
עשיה, יצירה בריאה, בעולמות 'מתלבשת'
נעלמת. הנשמה והארת מתגשמת, היא

להוציאוווותתתתפפפפקקקקיייידדדדוווו רבינו משה של
הנשמה 'העל' את ולגלות

משה של תפקידו הפועל. אל מהכח
כ את ישראללרומ ע נשמות (גל

'עבד') שמבחינת רגשאלו בקרב ולהוליד
באלקות. אמיתית השגה

ישראלממממווווטטטטלללל ע את להביא עליו
של למדרגה שיזכו כזה למצב

ב'פשטות'. האלקות ראיית

ווווזזזזהההה עברי' עבד תקנה 'י הפסוק: פירוש
ישראל לנשמות כינוי הוא עברי' 'עבד
ו'תקנה' בהמה', 'זרע במדרגת הנמצאי

ההעל גילוי בדבריו).פירושו (עיי"ש

למצבווווללללככככלללל אות להביא הפחות
'ברוחניות'.  ש יהיו ה שבמחשבת

הווווממממממממששששייייוא' למשה: ואומר הקב"ה
'לפניה י אר טיה
את לנצל לה שכדאי לה תסביר 
א כי בו, חיי שה הזה בעול ,הזמ

בגלגול... לחזור יצטרכו ה לא

ההההחחחחססססררררווווננננוווותתתת ההההששששללללממממתתתת  ההההגגגגללללגגגגוווולללל

הקדושבבבבסססספפפפרררר ע"א)הזוהר צד ד משפטי)

טיה "ואה הפסוק את דרשו
"לפניה י א)אר כא, כ:(שמות 

ואמר:פפפפתתתתחחחח שמעו ''''וווואאאאללללההההרבי
,',',','ללללפפפפננננייייהההה ייייתתתת אאאאששששרררר ההההממממששששפפפפטטטטיייי
קדמיהו דתסדר דיניא ואילי :תרגו

דגלגולא. סדורי אינו אילי 

למדווווההההייייייייננננוווו רבינו, למשה אמר שהקב"ה
את ישראל מבני ואחד אחד כל
עשה, מצוות הרמ"ח כל את לקיי הצור
ידי שעל כדי תעשה, לא מצוות והשס"ה
עשה מצוות הרמ"ח כל את ויקיימו שיזכו
יזכו תעשה, לא השס"ה על מלעבור ויזהרו
הבא. העול לחיי ויזכו נפש את להשלי

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



  
     



אאאאוווולללללעול והגיע זכה לא אד א
או מצוות לו כשחסרי הבא
שבימי והיינו ,ועוו חטא בידו כשיש
יצטר אזי בתשובה, חזר ולא חטא חייו
.לתק כדי הזה לעול שוב להתגלגל

משהווווככככתתתתבבבב יעקב רבי המקובל הגאו
שליט"א, לדעת17הלל צרי וז"ל:

'גלגול' של שהמושג כל, ההההוווואאאאראשית
ההההבבבבללללתתתתיייי ממממממממננננהההה חחחחללללקקקק אאאאוווו אאאאחחחחתתתת,,,, ננננששששממממהההה ככככאאאאששששרררר
ממממססססייייבבבבתתתת ללללעעעעוווולללל ללללבבבבוווואאאא חחחחווווזזזזררררתתתת ,,,,עעעעדדדדיייייייי ממממתתתתווווקקקקננננתתתת
עעעעששששהההה,,,, ממממצצצצוווווווותתתת בבבבקקקקייייוווו ההההששששתתתתללללממממוווותתתתהההה חחחחססססררררוווו
עעעעלללל ממממללללעעעעבבבבוווורררר ווווללללההההייייממממננננעעעע ללללההההתתתתננננססססוווותתתת ככככדדדדיייי אאאאוווו

............18ההההללללאאאאוווויייי

נשמותווווההההוווואאאא ריבוא מששי נשמה כל כי
התרי"ג כל לקיי צריכה הפרטיות
מכוונות ה הנשמה אברי רמ"ח כי מצוות,
גידי ושס"ה עשה, מצוות רמ"ח כנגד
לא מצוות שס"ה כנגד מכוונות הנשמה

ללללההההתתתתגגגגללללגגגגללללתעשה, צצצצררררייייככככהההה ההההננננששששממממהההה וווואאאאוווותתתתהההה
ככככלללל קקקקייייוווו ששששתתתתששששלללליייי עעעעדדדד פפפפעעעעממממיייי ווווככככממממהההה ככככממממהההה

בבבבצצצצררררוווורררר ננננצצצצררררררררתתתת ההההייייאאאא וווואאאאזזזז ממממצצצצוווווווותתתת,,,, ההההתתתתרררריייי""""גגגג
....בבבבממממווווששששלללל ששששככככררררהההה אאאאתתתת ללללקקקקבבבבלללל ,,,,19ההההחחחחיייייייי

הנשמה,ווווההההננננהההה אותה שקיימה המצוות כפי
אברי אות וגידיה, אבריה נתקני
,שקיימ להמצוות המקבילי וגידי
קקקקייייוווו יייידדדדיייי עעעעלללל ננננתתתתקקקקננננוווו ששששטטטטרררר ההההחחחחללללקקקקיייי ווווששששאאאארררר
ששששוווובבבב ממממתתתתגגגגללללגגגגלללליייי ,,,,ככככננננגגגגדדדד ההההממממככככווווווווננננוווותתתת ההההממממצצצצוווווווותתתת

ששששייייששששתתתתללללממממוווו.... עעעעדדדד אותוווווששששוווובבבב שנשמת נמצא
או תעשה לא על ועבר שחטא בעצמו אד
היא ,הקוד בגלגולו עשה מצות ביטל
זה אד בגו שוב המתגלגלת בעצמה
יענש שלפעמי תימה אי ולכ החדש,
,הקוד בגלגול שעשה עבירות על זה אד

אחר. ולא הוא הוא שהרי

ולומרווווזזזזהההה להשתדל צרי אד שכל הטע
שיודע הג הווידוי, פרטי כל את

ח שלא משובעצמו ההוא, בדבר טא
גלגולי של מעשיו על ג קאי שהווידוי
זה חטא עבר בה שאכ ואפשר ,הקודמי
א). אות תשא כי פרשת ש"א חי', איש ב' (ראה

הובאו ההוראה17. בית בספר (ח"אדבריו

.(736 עמוד

פעמים לעולם18. נשלחת הנשמה

נשלחת ופעמים לתקן

להשלים יחד...),לעולם לשניהם והיינו,(ופעמים

בגלגולים חטא אשר את המעוות, את לתקן

הקודמים.

טוביםולהשלים ומעשים מצוות החסר, את

הקודמים. בגלגולים שהחסיר

ובזה מגולגלת19. לנשמה מעלה שישנה יובן,

נשמה כי חדשה. מנשמה יותר

ואילו מצוה, מכל ריקה לעולם מגיעה חדשה

את בידה כשיש לעולם מגיעה מגולגלת נשמה

הקודם! בגלגולה שקיימה המצוות כל

ז

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



  
    



וווועעעעככככששששייייוווו ככככאאאא אאאאנננניייי,,,,

אחריההההררררבבבב ועתה, ואמר: לתלמידו פנה
מוב הזו, הארוכה ההקדמה כל

דעת'. 'בר זה מה

ויודע''''בבבברררר שמבי אד זה דעת',
להשיג כדי לו ניתנו שהחיי
א" שנאמר: וכמו ,'אלקי 'דעת
חה. ניטמוכ סכ בקה
מצא" אלקי ודעת ה' יראת בי אז

דה). ב, (משלי

אתווווההההוווואאאא לדחות שאסור ,מבי
להתפנק, מי על ואי העבודה,
אני, :יתבר ה' את לעבוד צרי אלא
יצטר הוא לא, א כי ועכשיו. כא

הזה. לעול שוב לחזור

האחריותווווממממככככייייוווו את מבי שהוא
את משעבד הוא עליו, המוטלת
ובמחשבתו ,יתבר לעבודתו מחשבתו

ברוחניות. ,'ש' נמצא הוא

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

עליו א א א א .... ה' לעבודת האד כניסת בראשית

 להבי האד על  כלומר  דעת', 'בר  להיות

'דעת  להשיג בכדי  לו ניתנו  שחייו ולדעת

 ככס תבקשנה א' שנאמר: וכמו .'אלקי

ה ' יראת  תבי אז תחפשנה . ודעת ודעת ודעת ודעת וכמטמוני

 אלקי אלקי אלקי את אלקי מפני אד וכאשר תמצא '.

שאסור  , מבי הוא  עליו, המוטלת האחריות

אלא להתפנק, מי על  ואי העבודה, את לדחות

: יתבר ה' את לעבוד  ועכשיוועכשיוועכשיוועכשיו....צרי כאכאכאכא אני אני אני אני ,,,,

הזה. לעול שוב  לחזור  יצטר הוא לא, א כי 

המורכבת המורכבת המורכבת המורכבת ב ב ב ב .... קדושה קדושה קדושה קדושה  נשמה נשמה נשמה נשמה  יש יש יש יש  יהודי יהודי יהודי יהודי  לכל לכל לכל לכל 

 רוחניי רוחניי רוחניי רוחניי  גידי גידי גידי גידי ושס ושס ושס ושס """"ה ה ה ה   אברי אברי אברי אברי מרמ מרמ מרמ מרמ """"ח ח ח ח 

מצוות מצוות מצוות מצוות  ושס ושס ושס ושס """"ה ה ה ה  עשה עשה עשה עשה  מצוות מצוות מצוות מצוות  רמ רמ רמ רמ """"ח ח ח ח  כנגד כנגד כנגד כנגד   המכווני המכווני המכווני המכווני

תעשה תעשה תעשה תעשה ,,,, אתלא לא לא לא  להשלי יזכה  שאד בכדי לכ

עליו הבא , עול לחיי ולזכות  כראוי נפשו

וכ עשה  מצוות  רמ"ח כל  את  לקיי להתאמ

 שה תעשה  לא מצוות  השס"ה מכל להישמר 

.האד של  גידיו ושס "ה אבריו רמ "ח כנגד 

נפשו ג ג ג ג .... את להשלי זכה  לא אד כאשר

עבר  או  עשה מצוות רמ "ח בקיו והחסיר

לחזור  עליו תעשה  לא  מצוות שס "ה  על

שיזכה עד פעמי כמה  ואפילו  בגלגול 

המצוות  קיו ידי על נפשו את להשלי

תעשה. לא ממצוות והשמירה  החסרות

כלד ד ד ד .... את ולומר להשתדל צרי אד כל  לכ

שהוא יודע שהוא  פי על  א הווידוי פרטי 

 שאי משו וזאת מימיו, פרט  באותו  חטא  לא 

בגלגול עשה  הוא  עבירות איזה  יודע אד

.לתקנ זה בגלגול חזר הוא  ועליה הקוד

וזאתה ה ה ה .... נמצא, הוא  ש חושב  שאד  במקו

אלא הגו לא זה  האד שעיקר  משו

במחשבה, זה  באד התגלותה ועיקר הנפש,

מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן רחל בוסקילה ז"ל

  
      



,לכ ממנה. נמש  האד חיות  בשעה בשעה בשעה בשעה וכל 

 קדושי קדושי קדושי קדושי במקומות במקומות במקומות במקומות  תמיד תמיד תמיד תמיד  דבוקה דבוקה דבוקה דבוקה  שהמחשבה שהמחשבה שהמחשבה שהמחשבה 

התורה התורה התורה התורה  בלימוד בלימוד בלימוד בלימוד  ה ה ה ה ',',',', עבודת עבודת עבודת עבודת  בענייני בענייני בענייני בענייני  ,,,, וטהורי וטהורי וטהורי וטהורי

כל כל כל כל  אזי אזי אזי אזי  לזולת לזולת לזולת לזולת ,,,, ובעזרה ובעזרה ובעזרה ובעזרה  חסד חסד חסד חסד  בעשיית בעשיית בעשיית בעשיית  הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה ,,,,

והאלקות והאלקות והאלקות והאלקות .... הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה  בשטחי בשטחי בשטחי בשטחי  נמצאת נמצאת נמצאת נמצאת  חיותו חיותו חיותו חיותו 

 בי ביתו בתו שיושב מי זאת, ולעומת

 משוטטי ולבו  ומוחו קירות, ארבעה

וכפירה, כעס של ואסורות, רעות  במחשבות

חיותו  שכל ידוע, ליהוי  ותועבה, זימה של

והטינופת! הזבל  במקו  ש נמצאי ומהותו 

וזרע ו ו ו ו .... אד 'זרע  נשמות סוגי  שני ישנ

בהמה', 'זרע בבחינת שה נשמות בהמה'.

 אול הפשוטה, המציאות הוא  העול אצל

 ועליה מה נסתר שבעול האלקי הגילוי 

והבנה שכל כמו חיצוניי באמצעי להיעזר

האלקית. במציאות להכרה להגיע בכדי 

 אול אול אול אול,',',',' אד אד אד אד ''''זרע זרע זרע זרע  בבחינת בבחינת בבחינת בבחינת   שה שה שה שה נשמות נשמות נשמות נשמות  אצל אצל אצל אצל 

האלקי האלקי האלקי האלקי  הגילוי הגילוי הגילוי הגילוי  זה זה זה זה  הפשוטה הפשוטה הפשוטה הפשוטה  המציאות המציאות המציאות המציאות 

 ואינ ואינ ואינ ואינ טבעי טבעי טבעי טבעי  כדבר כדבר כדבר כדבר  אותו אותו אותו אותו   חשי חשי חשי חשי  וה וה וה וה  שבעול שבעול שבעול שבעול

אליו אליו אליו אליו  להגיע להגיע להגיע להגיע  בכדי בכדי בכדי בכדי  חיצוני חיצוני חיצוני חיצוני  אמצעי אמצעי אמצעי אמצעי   לשו לשו לשו לשו  זקוקי זקוקי זקוקי זקוקי

שבדור שבדור שבדור שבדור ....  האמיתיי האמיתיי האמיתיי האמיתיי  הצדיקי הצדיקי הצדיקי הצדיקי נשמות נשמות נשמות נשמות  בחינת בחינת בחינת בחינת  וזוהי וזוהי וזוהי וזוהי 

 לכ לכ לכ צדיק צדיק צדיק צדיק לכ למצוא למצוא למצוא למצוא   לכ לכ לכ לכ  לשאו לשאו לשאו לשאו  צרי צרי צרי צרי יהודי יהודי יהודי יהודי  כל כל כל כל 

יש יש יש יש  כי כי כי כי  אליואליואליואליו,,,, להתקרב להתקרב להתקרב להתקרב  שיוכלשיוכלשיוכלשיוכל אמיתי אמיתי אמיתי אמיתי 

לאלקות לאלקות לאלקות לאלקות .... אותואותואותואותו לקרב לקרב לקרב לקרב  בכחובכחובכחובכחו



  
    



וווועעעעככככששששייייוווו ככככאאאא אאאאנננניייי,,,,

אחריההההררררבבבב ועתה, ואמר: לתלמידו פנה
מוב הזו, הארוכה ההקדמה כל

דעת'. 'בר זה מה

ויודע''''בבבברררר שמבי אד זה דעת',
להשיג כדי לו ניתנו שהחיי
א" שנאמר: וכמו ,'אלקי 'דעת
חה. ניטמוכ סכ בקה
מצא" אלקי ודעת ה' יראת בי אז

דה). ב, (משלי

אתווווההההוווואאאא לדחות שאסור ,מבי
להתפנק, מי על ואי העבודה,
אני, :יתבר ה' את לעבוד צרי אלא
יצטר הוא לא, א כי ועכשיו. כא

הזה. לעול שוב לחזור

האחריותווווממממככככייייוווו את מבי שהוא
את משעבד הוא עליו, המוטלת
ובמחשבתו ,יתבר לעבודתו מחשבתו

ברוחניות. ,'ש' נמצא הוא

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

עליו א א א א .... ה' לעבודת האד כניסת בראשית

 להבי האד על  כלומר  דעת', 'בר  להיות

'דעת  להשיג בכדי  לו ניתנו  שחייו ולדעת

 ככס תבקשנה א' שנאמר: וכמו .'אלקי

ה ' יראת  תבי אז תחפשנה . ודעת ודעת ודעת ודעת וכמטמוני

 אלקי אלקי אלקי את אלקי מפני אד וכאשר תמצא '.

שאסור  , מבי הוא  עליו, המוטלת האחריות

אלא להתפנק, מי על  ואי העבודה, את לדחות

: יתבר ה' את לעבוד  ועכשיוועכשיוועכשיוועכשיו....צרי כאכאכאכא אני אני אני אני ,,,,

הזה. לעול שוב  לחזור  יצטר הוא לא, א כי 

המורכבת המורכבת המורכבת המורכבת ב ב ב ב .... קדושה קדושה קדושה קדושה  נשמה נשמה נשמה נשמה  יש יש יש יש  יהודי יהודי יהודי יהודי  לכל לכל לכל לכל 

 רוחניי רוחניי רוחניי רוחניי  גידי גידי גידי גידי ושס ושס ושס ושס """"ה ה ה ה   אברי אברי אברי אברי מרמ מרמ מרמ מרמ """"ח ח ח ח 

מצוות מצוות מצוות מצוות  ושס ושס ושס ושס """"ה ה ה ה  עשה עשה עשה עשה  מצוות מצוות מצוות מצוות  רמ רמ רמ רמ """"ח ח ח ח  כנגד כנגד כנגד כנגד   המכווני המכווני המכווני המכווני

תעשה תעשה תעשה תעשה ,,,, אתלא לא לא לא  להשלי יזכה  שאד בכדי לכ

עליו הבא , עול לחיי ולזכות  כראוי נפשו

וכ עשה  מצוות  רמ"ח כל  את  לקיי להתאמ

 שה תעשה  לא מצוות  השס"ה מכל להישמר 

.האד של  גידיו ושס "ה אבריו רמ "ח כנגד 

נפשו ג ג ג ג .... את להשלי זכה  לא אד כאשר

עבר  או  עשה מצוות רמ "ח בקיו והחסיר

לחזור  עליו תעשה  לא  מצוות שס "ה  על

שיזכה עד פעמי כמה  ואפילו  בגלגול 

המצוות  קיו ידי על נפשו את להשלי

תעשה. לא ממצוות והשמירה  החסרות

כלד ד ד ד .... את ולומר להשתדל צרי אד כל  לכ

שהוא יודע שהוא  פי על  א הווידוי פרטי 

 שאי משו וזאת מימיו, פרט  באותו  חטא  לא 

בגלגול עשה  הוא  עבירות איזה  יודע אד

.לתקנ זה בגלגול חזר הוא  ועליה הקוד

וזאתה ה ה ה .... נמצא, הוא  ש חושב  שאד  במקו

אלא הגו לא זה  האד שעיקר  משו

במחשבה, זה  באד התגלותה ועיקר הנפש,

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

  
      



,לכ ממנה. נמש  האד חיות  בשעה בשעה בשעה בשעה וכל 

 קדושי קדושי קדושי קדושי במקומות במקומות במקומות במקומות  תמיד תמיד תמיד תמיד  דבוקה דבוקה דבוקה דבוקה  שהמחשבה שהמחשבה שהמחשבה שהמחשבה 

התורה התורה התורה התורה  בלימוד בלימוד בלימוד בלימוד  ה ה ה ה ',',',', עבודת עבודת עבודת עבודת  בענייני בענייני בענייני בענייני  ,,,, וטהורי וטהורי וטהורי וטהורי

כל כל כל כל  אזי אזי אזי אזי  לזולת לזולת לזולת לזולת ,,,, ובעזרה ובעזרה ובעזרה ובעזרה  חסד חסד חסד חסד  בעשיית בעשיית בעשיית בעשיית  הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה ,,,,

והאלקות והאלקות והאלקות והאלקות .... הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה  בשטחי בשטחי בשטחי בשטחי  נמצאת נמצאת נמצאת נמצאת  חיותו חיותו חיותו חיותו 

 בי ביתו בתו שיושב מי זאת, ולעומת

 משוטטי ולבו  ומוחו קירות, ארבעה

וכפירה, כעס של ואסורות, רעות  במחשבות

חיותו  שכל ידוע, ליהוי  ותועבה, זימה של

והטינופת! הזבל  במקו  ש נמצאי ומהותו 

וזרע ו ו ו ו .... אד 'זרע  נשמות סוגי  שני ישנ

בהמה', 'זרע בבחינת שה נשמות בהמה'.

 אול הפשוטה, המציאות הוא  העול אצל

 ועליה מה נסתר שבעול האלקי הגילוי 

והבנה שכל כמו חיצוניי באמצעי להיעזר

האלקית. במציאות להכרה להגיע בכדי 

 אול אול אול אול,',',',' אד אד אד אד ''''זרע זרע זרע זרע  בבחינת בבחינת בבחינת בבחינת   שה שה שה שה נשמות נשמות נשמות נשמות  אצל אצל אצל אצל 

האלקי האלקי האלקי האלקי  הגילוי הגילוי הגילוי הגילוי  זה זה זה זה  הפשוטה הפשוטה הפשוטה הפשוטה  המציאות המציאות המציאות המציאות 

 ואינ ואינ ואינ ואינ טבעי טבעי טבעי טבעי  כדבר כדבר כדבר כדבר  אותו אותו אותו אותו   חשי חשי חשי חשי  וה וה וה וה  שבעול שבעול שבעול שבעול

אליו אליו אליו אליו  להגיע להגיע להגיע להגיע  בכדי בכדי בכדי בכדי  חיצוני חיצוני חיצוני חיצוני  אמצעי אמצעי אמצעי אמצעי   לשו לשו לשו לשו  זקוקי זקוקי זקוקי זקוקי

שבדור שבדור שבדור שבדור ....  האמיתיי האמיתיי האמיתיי האמיתיי  הצדיקי הצדיקי הצדיקי הצדיקי נשמות נשמות נשמות נשמות  בחינת בחינת בחינת בחינת  וזוהי וזוהי וזוהי וזוהי 

 לכ לכ לכ צדיק צדיק צדיק צדיק לכ למצוא למצוא למצוא למצוא   לכ לכ לכ לכ  לשאו לשאו לשאו לשאו  צרי צרי צרי צרי יהודי יהודי יהודי יהודי  כל כל כל כל 

יש יש יש יש  כי כי כי כי  אליואליואליואליו,,,, להתקרב להתקרב להתקרב להתקרב  שיוכלשיוכלשיוכלשיוכל אמיתי אמיתי אמיתי אמיתי 

לאלקות לאלקות לאלקות לאלקות .... אותואותואותואותו לקרב לקרב לקרב לקרב  בכחובכחובכחובכחו



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'

- ביט ופייבוקס במס' 054-26-380-26

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

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

שבת מברכין החודש
המולד: יום ג' בשעה 15:07 ו 16 חלקים

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

מי שחושב שילדים גדלים מוצלחים לבד 
ללא השקעה אינו אלא טועה, רק קוצים 
ודרדרים גדלים לבד אבל פרחים צריכים 
צריך  בזמן,  גיזום  צריך  השקעה,  הרבה 

עידור בזמן, צריך ריסוס וכו'.

מי   - הילדים  חינוך  בענין  ממש  וכך 
פרחים  כמו  ילדים  לו  שיגדלו  שרוצה 
בחינוך  ישקיע  שלא  ומי  להשקיע,  צריך 

הילדים לבסוף ימצא קוצים ודרדרים.

פרשת משפטים
כ"ז שבט התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:5217:4318:17 באר שבע
16:5017:4118:15תל אביב

16:4817:3918:12חיפה
16:5617:4818:23אילת

16:5417:4518:20ירושלים
16:34ירושלים 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 א' אדר א 2/2 בשעה: 20:00חיפה
בבית הכנסת המרכזי רמת אשכול רחוב ראול ולנברג 11

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

LIVE

LIVE

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

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה


