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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

פרשת תרומה | התמדת הטהרה בנפש תחדש שלוה ושמחה תמידית 



  
     



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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תרומה תרומה תרומה תרומה  פרשת פרשת פרשת פרשת 

............ צהרי צהרי צהרי צהרי בשעתבשעתבשעתבשעת מעשה מעשה מעשה מעשה 

הביתייייווווססססיייי לביתו. ונכנס הדלת את פתח
עדיי אשתו ריק, היה כצפוי

.החינו במוסדות והילדי בעבודה

התיישבייייווווססססיייי קפה, כוס לעצמו הכי
השבועית החוברת את פתח ,בסלו

 הנפש אל תתתתררררווווממממהההה'''''מסילות פפפפררררששששתתתת
פרשת היא יתרו 'פרשת לקרוא: והחל
מתחילה הפרשה והנה, התורה. קבלת
ישראל למחנה יתרו של ביאתו בסיפור

רבינו. משה  חתנו ע ופגישתו

רבינובבבבממממההההלללל משה סיפר הפגישה, אותה
והנפלאות הנסי על ליתרו
ע  אהוביו לבניו הקב"ה שעשה

ישראל.

בשמחה:ייייתתתתררררוווו והתמלא הנסי את שמע
הבה ל על יתר חר"וא 

מד ילה אר ליראל ה' עה
"ט).מצרי יח, (שמות 

בתוכו,ווווייייתתתתררררוווו שמחתו את כלא לא
ואמר: בקול רגשותיו את והביע
מצרי מד אתכ היל אר ה' ר"
מחת הע את היל אר רעה מד

"מצרי י).יד פסוק ש) 

ליתרוווווממממבבבבוווואאאארררר סיפר שמשה ,בפסוקי
אשר וזה ,מצרי יציאת על

בשמחה. יתרו של לבו את מילא

היטב,ווווללללפפפפיייי בפסוקי נתבונ א זה,
ל 'על המילי שלכאורה נגלה

מיותרות נראות עיקרהבה', (שהרי 
...?(מצרי יציאת על היה הסיפור

נפתחה,דדדדפפפפייייקקקקוווותתתת הדלת בדלת, נשמעו
לבית. נכנס ואליהו

הגעת''''אאאאללללייייההההוווו!!!! קרה מה הפתעה?! איזו
'!?מוקד היו

ובראש''''אאאאבבבבאאאא,,,, א, אדר חודש ראש היו
באחת'. משתחררי אנחנו חודש

תורה?'''''אאאאיייי בתלמוד היו ל היה

השבוע,''''ללללממממדדדדננננוווו בפרשת השני הפסוק את
לי ויקח יראל ני אל "ר
ל בי אר איל מאת רמה

רמתי" את קח(ב כה, והמלמד(ש  
אל דבר ממשה, ביקש שהקב"ה הסביר
שמרגיש איש כל :לה ותאמר ישראל בני
לבניית לתרו מוזמ נדיב לב לו שיש

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

- כל הזכויות שמורות -



  
    



תרומה תרומה תרומה תרומה  פרשת פרשת פרשת פרשת 

............ צהרי צהרי צהרי צהרי בשעתבשעתבשעתבשעת מעשה מעשה מעשה מעשה 

הביתייייווווססססיייי לביתו. ונכנס הדלת את פתח
עדיי אשתו ריק, היה כצפוי

.החינו במוסדות והילדי בעבודה

התיישבייייווווססססיייי קפה, כוס לעצמו הכי
השבועית החוברת את פתח ,בסלו

 הנפש אל תתתתררררווווממממהההה'''''מסילות פפפפררררששששתתתת
פרשת היא יתרו 'פרשת לקרוא: והחל
מתחילה הפרשה והנה, התורה. קבלת
ישראל למחנה יתרו של ביאתו בסיפור

רבינו. משה  חתנו ע ופגישתו

רבינובבבבממממההההלללל משה סיפר הפגישה, אותה
והנפלאות הנסי על ליתרו
ע  אהוביו לבניו הקב"ה שעשה

ישראל.

בשמחה:ייייתתתתררררוווו והתמלא הנסי את שמע
הבה ל על יתר חר"וא 

מד ילה אר ליראל ה' עה
"ט).מצרי יח, (שמות 

בתוכו,ווווייייתתתתררררוווו שמחתו את כלא לא
ואמר: בקול רגשותיו את והביע
מצרי מד אתכ היל אר ה' ר"
מחת הע את היל אר רעה מד

"מצרי י).יד פסוק ש) 

ליתרוווווממממבבבבוווואאאארררר סיפר שמשה ,בפסוקי
אשר וזה ,מצרי יציאת על

בשמחה. יתרו של לבו את מילא

היטב,ווווללללפפפפיייי בפסוקי נתבונ א זה,
ל 'על המילי שלכאורה נגלה

מיותרות נראות עיקרהבה', (שהרי 
...?(מצרי יציאת על היה הסיפור

נפתחה,דדדדפפפפייייקקקקוווותתתת הדלת בדלת, נשמעו
לבית. נכנס ואליהו

הגעת''''אאאאללללייייההההוווו!!!! קרה מה הפתעה?! איזו
'!?מוקד היו

ובראש''''אאאאבבבבאאאא,,,, א, אדר חודש ראש היו
באחת'. משתחררי אנחנו חודש

תורה?'''''אאאאיייי בתלמוד היו ל היה

השבוע,''''ללללממממדדדדננננוווו בפרשת השני הפסוק את
לי ויקח יראל ני אל "ר
ל בי אר איל מאת רמה

רמתי" את קח(ב כה, והמלמד(ש  
אל דבר ממשה, ביקש שהקב"ה הסביר
שמרגיש איש כל :לה ותאמר ישראל בני
לבניית לתרו מוזמ נדיב לב לו שיש

.המשכ

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.



  
    



על עבר בערל עתה. זה שהגיע מברק,
פניו על השתפ רחב חיו המברק, תוכ
עליו שהעיבה הקדרות את לרגע וגירש
ומיד  לרגע רק כאמור, ,א תמיד.

.הזועפי פניו את שוב 'לבש'

עמובבבבההההזזזזדדדדממממננננוווותתתת להיכנס הצלחנו זו
מה לנו, נודע וכ בשיחה,
עסק כי לו, בישר המברק זו. שמחה פשר
והכניס מאוד הצליח מכבר שתכננו מסויי
כ א לכאורה, נו, .טובי אלפי כמה לו
היא טעות ,ובכ הינהו! מאושר הלוא
,בכ נעוצה זו מחשבתכ סיבת .בידכ
לבערל .עסקי בענייני בקיאי את שאי
למשל, הוא, ומיצר אחרות, דאגות עתה
לכתחילה זה. בעסק פלוני את שית למה
היה כרו זה שמסחר מאחר כ עשה אמנ
בהצלחה, משנסתיי עתה, א רב, בסיכו
על לעצמו לסלוח יכול ואינו לו כואב
איש אותו את הכניס אשר על טיפשותו
השלומיאל את הכנסתי זה 'מדוע .כשות
ראשו, על בערל טופח  במסחרי?' הזה
כיצד ממנו? נפטרי אי  והעיקר
אלה מחשבות  ?לשלו אותו משלחי
שמחתו את ומשכחות במוחו עתה מנקרות
אבד. רכושו וכל כאילו  ההצלחה עצ על

בביקורנוללללררררוווועעעע ג הצלחנו לא מזלנו
'המאושר' האיש ע לשוחח השני
פגעי עליו העיבו הפע ג כרצוננו.
ברירה בלית .הממו אחר ורדיפתו מסחרו

אחרת. בפע מזלנו את לנסות החלטנו
הכנסיות בתי בשעתערב. בחרנו זו בפע
בשעה מלאי בירושלי המדרשות ובתי
על רכוני ,נערי ע זקני ,אד צא זו
,פועלי רבה. בשקידה ולומדי ספריה
שלה הערב ארוחת את סיימו עתה שזה
נדחקי הקשה, יומ מעמל מעט ונחו
,אחרי המדרש, בית ספסלי על עתה
בית בחצר יושבי ,עליה קשה שלימוד
מ ריאותיה מלוא שואפי הכנסת,
פרקי וממלמלי הצח, הירושלמי האויר
של דלתו על נקשנו זאת בשעה .תהלי
המקושט האורחי בחדר אז שנכח בערל,
.גדולי נפט פנסי של באור והמוצ שלו

חוגגיחחחחדדדדרררר אנשי המה האורחי
ובני בערל ומלבד ,ושמחי
,אורחי כמה ג ש הצטופפו משפחתו
משובחי מעדני .ונוצרי ישמעאלי
העליזי והאורחי ,השולח את קישטו
שוחחו ושתו, אכלו ,לב את היטיבו
והתבדחו שפות בבליל רעהו ע איש

הנ מ אחד רק זה. ע לאזה וכחי
שחור ענ מעי ,כול בשמחת השתת
מיודענו זה היה פניו. על היה פרו

ובעצמו. בכבודו המארח  בערל

כושר,אאאא שעת זו שעה היתה למזלנו
עתה שיחה. עמו לחטו והצלחנו
ונוכחנו המאושר', 'בערל את חשפנו

הוא... מאושר כמה עד לדעת

  
    



לספרוווואאאאזזזז,,,, ברצוני ואמר, עצר המלמד
סיפור: לכ

למניינ)תר"סבבבבששששננננתתתת 1899)הגאו הגיע
מחסידי וינריב, אברה הרב
חסידי קבוצת בראש לירושלי ,ראדזי
האפשרויות את לבדוק כדי גדולה

.כא להשתקע

הואההההוווואאאא וש ,'שערי ב'מאה אז ביקר
המתגורר אחד יהודי על שמע
מלא וביתו גדול עשיר והוא בשכונה,
 התושבי לו סיפרו  כ וא טוב, כל
המאושרי היהודי אחד בוודאי הוא

...שערי במאה ביותר

לו?'''''ממממעעעענננניייייייי קוראי ואי מאוד.

רינגלמ.ששששממממוווו:::: בערל

וינריבווווננננפפפפששששוווו אברה רבי חשקהשל
הזה. המאושר האיש את לפגוש
.לפולי שלח רישומו ואת עמו, נפגש הוא

כתבווווככככ הנפלאהוא בספר דבריו (והובאו

,(189 עמוד (ח"ד מעלה' של ירושלי'

שליט"א): ג מנח הרב לגאו

בשעותבבבבייייקקקקווווררררננננוווו היה בביתו הראשו
אותו פגשנו .הצהרי שלפני
צרור למי. מאומצות כשפניו מאוד, עסוק
והוא שולחנו, על מונח ומברקי מכתבי
למשמשו הוראותיו במהירות. עליה עובר
ניתנו ה ג ההתכתבות לכל בקשר הישיש

ניסינו ועגומה. חמוצה פני בארת
עלה לא הדבר א בשיחה, עמו להיכנס
אלינו, שעה ולא פנה לא בערל בידינו.
לנו להסביר שהואיל משמשו, דברי ולפי
כי שמע לא כלל ובערל יתכ ,מכ לאחר
קולנו. את שהרמנו למרות אליו, דיברנו

הבטיחנו''''ככככאאאאששששרררר  במסחריו' עסוק בערל
מרגיש 'אינו  אפילומשמשו

בבשרו'. איזמל

בערלששששההההייייננננוווו של בביתו קצר זמ עת
על מתפר אותו לשמוע וזכינו
על לצעקותיו ג האזנו .המסכ מזכירו
על זאת וכל כולו, העול ועל ביתו בני
,מסויי מסמ לאתר הצליח שלא
מ לאחת תחבו ובעצמו בכבודו שהוא

...היכ ושכח המגירות

במועדננננששששאאאאננננוווו לבקרו וסיכמנו רגלינו את
יהיה לא כאשר יותר, עמוסנוח

.כ כל ועסוק

רגועהההההייייהההה צהרי אחר בשעת זה
לביתו בשנית צעדינו כוננו כאשר
אנשי הזדרזו כבר בחו בערל. של
מנחה, לתפילת הכנסיות לבתי רבי
כבר שבשכונה והחנווני המלאכה בעלי
פניה ,עסקיה את זו בשעה סוגרי

בעת א ,עייפי נראיג אחת ובעונה
נכנסנו זו שקטה בשעה .ושלוי רגועי
פותח לראותו הספקנו בערל. של לביתו

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



  
    



על עבר בערל עתה. זה שהגיע מברק,
פניו על השתפ רחב חיו המברק, תוכ
עליו שהעיבה הקדרות את לרגע וגירש
ומיד  לרגע רק כאמור, ,א תמיד.

.הזועפי פניו את שוב 'לבש'

עמובבבבההההזזזזדדדדממממננננוווותתתת להיכנס הצלחנו זו
מה לנו, נודע וכ בשיחה,
עסק כי לו, בישר המברק זו. שמחה פשר
והכניס מאוד הצליח מכבר שתכננו מסויי
כ א לכאורה, נו, .טובי אלפי כמה לו
היא טעות ,ובכ הינהו! מאושר הלוא
,בכ נעוצה זו מחשבתכ סיבת .בידכ
לבערל .עסקי בענייני בקיאי את שאי
למשל, הוא, ומיצר אחרות, דאגות עתה
לכתחילה זה. בעסק פלוני את שית למה
היה כרו זה שמסחר מאחר כ עשה אמנ
בהצלחה, משנסתיי עתה, א רב, בסיכו
על לעצמו לסלוח יכול ואינו לו כואב
איש אותו את הכניס אשר על טיפשותו
השלומיאל את הכנסתי זה 'מדוע .כשות
ראשו, על בערל טופח  במסחרי?' הזה
כיצד ממנו? נפטרי אי  והעיקר
אלה מחשבות  ?לשלו אותו משלחי
שמחתו את ומשכחות במוחו עתה מנקרות
אבד. רכושו וכל כאילו  ההצלחה עצ על

בביקורנוללללררררוווועעעע ג הצלחנו לא מזלנו
'המאושר' האיש ע לשוחח השני
פגעי עליו העיבו הפע ג כרצוננו.
ברירה בלית .הממו אחר ורדיפתו מסחרו

אחרת. בפע מזלנו את לנסות החלטנו
הכנסיות בתי בשעתערב. בחרנו זו בפע
בשעה מלאי בירושלי המדרשות ובתי
על רכוני ,נערי ע זקני ,אד צא זו
,פועלי רבה. בשקידה ולומדי ספריה
שלה הערב ארוחת את סיימו עתה שזה
נדחקי הקשה, יומ מעמל מעט ונחו
,אחרי המדרש, בית ספסלי על עתה
בית בחצר יושבי ,עליה קשה שלימוד
מ ריאותיה מלוא שואפי הכנסת,
פרקי וממלמלי הצח, הירושלמי האויר
של דלתו על נקשנו זאת בשעה .תהלי
המקושט האורחי בחדר אז שנכח בערל,
.גדולי נפט פנסי של באור והמוצ שלו

חוגגיחחחחדדדדרררר אנשי המה האורחי
ובני בערל ומלבד ,ושמחי
,אורחי כמה ג ש הצטופפו משפחתו
משובחי מעדני .ונוצרי ישמעאלי
העליזי והאורחי ,השולח את קישטו
שוחחו ושתו, אכלו ,לב את היטיבו
והתבדחו שפות בבליל רעהו ע איש

הנ מ אחד רק זה. ע לאזה וכחי
שחור ענ מעי ,כול בשמחת השתת
מיודענו זה היה פניו. על היה פרו

ובעצמו. בכבודו המארח  בערל

כושר,אאאא שעת זו שעה היתה למזלנו
עתה שיחה. עמו לחטו והצלחנו
ונוכחנו המאושר', 'בערל את חשפנו

הוא... מאושר כמה עד לדעת

  
    



לספרוווואאאאזזזז,,,, ברצוני ואמר, עצר המלמד
סיפור: לכ

למניינ)תר"סבבבבששששננננתתתת 1899)הגאו הגיע
מחסידי וינריב, אברה הרב
חסידי קבוצת בראש לירושלי ,ראדזי
האפשרויות את לבדוק כדי גדולה

.כא להשתקע

הואההההוווואאאא וש ,'שערי ב'מאה אז ביקר
המתגורר אחד יהודי על שמע
מלא וביתו גדול עשיר והוא בשכונה,
 התושבי לו סיפרו  כ וא טוב, כל
המאושרי היהודי אחד בוודאי הוא

...שערי במאה ביותר

לו?'''''ממממעעעענננניייייייי קוראי ואי מאוד.

רינגלמ.ששששממממוווו:::: בערל

וינריבווווננננפפפפששששוווו אברה רבי חשקהשל
הזה. המאושר האיש את לפגוש
.לפולי שלח רישומו ואת עמו, נפגש הוא

כתבווווככככ הנפלאהוא בספר דבריו (והובאו

,(189 עמוד (ח"ד מעלה' של ירושלי'

שליט"א): ג מנח הרב לגאו

בשעותבבבבייייקקקקווווררררננננוווו היה בביתו הראשו
אותו פגשנו .הצהרי שלפני
צרור למי. מאומצות כשפניו מאוד, עסוק
והוא שולחנו, על מונח ומברקי מכתבי
למשמשו הוראותיו במהירות. עליה עובר
ניתנו ה ג ההתכתבות לכל בקשר הישיש

ניסינו ועגומה. חמוצה פני בארת
עלה לא הדבר א בשיחה, עמו להיכנס
אלינו, שעה ולא פנה לא בערל בידינו.
לנו להסביר שהואיל משמשו, דברי ולפי
כי שמע לא כלל ובערל יתכ ,מכ לאחר
קולנו. את שהרמנו למרות אליו, דיברנו

הבטיחנו''''ככככאאאאששששרררר  במסחריו' עסוק בערל
מרגיש 'אינו  אפילומשמשו

בבשרו'. איזמל

בערלששששההההייייננננוווו של בביתו קצר זמ עת
על מתפר אותו לשמוע וזכינו
על לצעקותיו ג האזנו .המסכ מזכירו
על זאת וכל כולו, העול ועל ביתו בני
,מסויי מסמ לאתר הצליח שלא
מ לאחת תחבו ובעצמו בכבודו שהוא

...היכ ושכח המגירות

במועדננננששששאאאאננננוווו לבקרו וסיכמנו רגלינו את
יהיה לא כאשר יותר, עמוסנוח

.כ כל ועסוק

רגועהההההייייהההה צהרי אחר בשעת זה
לביתו בשנית צעדינו כוננו כאשר
אנשי הזדרזו כבר בחו בערל. של
מנחה, לתפילת הכנסיות לבתי רבי
כבר שבשכונה והחנווני המלאכה בעלי
פניה ,עסקיה את זו בשעה סוגרי

בעת א ,עייפי נראיג אחת ובעונה
נכנסנו זו שקטה בשעה .ושלוי רגועי
פותח לראותו הספקנו בערל. של לביתו

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.



  
    



יודע אינני בעצ וכלל. כלל אות משביע
אירוח למשל, הנה, א זאת, להסביר כיצד

אלה אורחיו)אורחי על הצביע לי(הוא עולה
כמה פי לבזבז וביכולתי ,קט לא בסכו
במשהו, מהוני יגרע לא ועדיי ,כ על וכמה
מתרוצצות זה ברגע ג ,את רואי א
שלמעשה ומשונות, שונות תוכניות במוחי
אפסי חלק  עלובי רווחי לי יכניסו
וזוהי זה, ערב עבור ששילמתי למחיר ביחס
יכול שאינני כפי עתה נהנה שאינני הסיבה

דבר'. משו ליהנות

ההההאאאאיייי'''' '?ושלו חס ,שגעו ע גובל זה
הרצאתו. לשמע לשואלו מעזי אנו

זו''''בבבבההההחחחחללללטטטט!!!! דעת, טרו שזה מסכי אני
אי א ,השגעו התגלמות היא
בכבלי שבוי אני עצמי. את להושיע בידי
יודעת שאינה זו, תאוה .הממו חמדת
,מצרי ללא שלטו עלי שולטת שובעה,
יו לי אי .המסכ עבדו על אכזר כאדו
א מועד. לי ואי שבת לי אי לילה, לי ואי
כחיה מתפר אני בעסקי, כשלו נוחל אני
הנני מצליח, ואני קורה וכאשר פצועה,
חוזרי מיד א קלה, לשעה נרגע
והצמאו התשוקה בעוצמה בי ומתעוררי
השותה זה כצמא ,כס ולעוד לכס העז
צמאונו... להשקיט יכול ואינו ,מלוחי מי

,,,,אורחי,ננננככככוווו וג ואשתי ילדי כלומר ,ה
ונהני מאושרי ה מאוד, מרוצי
משועבד, הנני  אני ואילו השפע, מ

את שואלי והנה חיי. ימי כל לדאבוני,
אוילית. שאלה  בחיי אני מאושר א
של עבדו להיות בחלקו נפל מישהו כאשר
רק הנני הלוא מאושר? הוא הא עשיר,
לנכסי עבד כי ,נכסי בעל של עבדו
מה .רח יודע שאינו אדו של עבדו הנני,
מסוגל הייתי אלמלא הייתי, מאושר
בעל כאותו קלה, לשעה מרגוע למצוא
הייתי נחת כמה חק! ופועל פשוט מלאכה
ד ללמוד להתיישב יכולתי אלמלא מוצא,
את ,הכספי את קצת ולשכוח גמרא
האכזר אדוני א ,אביזריה וכל הנכסי
חיי את וממרמר לרגע ממני מרפה אינו

ולילה...' יומ פר בעבודת

שלללללאאאא דיבורו שט את לעצור יכולנו
לשיח להמשי ביקש הוא בערל.
הישיש משמשו א ועוד, עוד צערו את
מברק לידו ומסר נכנס כאשר הפסיקו,
מוזרה בעצבנות עתה. זה שהגיע דחו
עוד השמש מיד המברק את בערל חט
הצי לפניו, להניחו הלה שהספיק טר
מראהו, את שינה ומיד  בו בכתוב

בו... בערה וחמתו

שלה ננננייייצצצצללללננננוווו מביתו והסתלקנו זו זדמנות
...שערי מאה משכונת המאושר' האד'

 וסיפרההההממממללללממממדדדד אליהו המשי
הספר את סגר  לאביו

מעלה) של ושאל:(ירושלי אלינו פנה

  
    



''''ננננוווו,,,, בשיחה עמו להיכנס ניסינו  בערל'
ונהנה יומ את חי ה' ברו 'אתה
'!?ל ידמה מי אה, ,חפני מלוא מחיי

 מתחת''''בבבברררררררררררר...'...'...'...' בערל מהמה
.'נכו ,ועליזי שמחי ה'  לשפה

אתהממממהההה והיכ  הקשינו  '?ה' פירוש
עינינו אשר כל הלוא ?בעולמ
של הזה העושר כל הוא. ל רואות

.מרכוש ה כא ההנאות וכל הוא,

''''אאאאנננניייי זה' מכל ליהנות פנאי לי אי
אלה, ברגעי ג'  בערל הפטיר
ראשי הרי ,כא עמכ שח אני כאשר
עסקי ענייני .למרחקי ממריאי ולבי
ונבצר לרגע, אפילו ממני מרפי אינ
את אשר הטוב מכל ליהנות ממני
יכול'... אינני מעט להינפש וא ,רואי

ורוב''''ממממהההה ראש שקוע להיות איפוא ל
?הסוחפי בעסקי ולילה יומ
,פרנסת לצרכי עדיי ל חסר הא

שוב. שאלנו  חלילה?

''''אאאאוווויייי אתר על והשיב בערל גנח  אוי!'
א לי, חסרה אינה בשפע 'פרנסה
למעגל דומי טבע מעצ עסקי
נקלה על לא ,עליה היושב וכל ,קסמי
להמשי אנוס והוא ,מה להיפטר יוכל

רצונו'. נגד ג עמה ולהתגלגל

הגלגל''''ווווממממדדדדוווועעעע את תעזוב לא זה
.ת שאלת שאלנו  הזה?' המכוש

''''ללללאאאא בלעג בערל לנו נענה  '!בחשבו בא
 בחו ולהישאר העסקי את 'לעזוב

ח כמו עבורי יהא שחיטה)זה סכי) 
שלי, החיי ה העסקי כשרה. לבהמה
בחיי?' לי ישאר מה ,אות שאטוש וברגע

המשכנו''''ממממאאאאיייי  לי?' ישאר מה משמע,
לצבור הספקת 'הרי  והקשינו
כש ,ל וברור הזה, היו עד רב הו ב"ה
כבר יספיקו ה כי ספק, בלבנו שאי
ישאר עוד וא גדול, בריוח חיי לכל
'?בכ די האי  אחרוני למי ממנו

לאבבבבעעעעררררלללל ובקול משונה, פראי בצחוק פר
 מה במדת אותנו שהבהיל  לו
בהרצותו באריכות אזננו את לסבר התחיל
הפרוע בצחוקו כי הערכנו, במסחר. שיעור
כדי התאמצנו אד הדעת, טרו מי נשתמע

'המאושר'. דברי את לשמוע

''''ככככלללל 'העצו הוני כל ,המרובי נכסי
.כלו אינ'  לספר בערל התחיל
לוהטת בקרבי הרי כי ?את שומעי
לכס רק אבל ,לכס נוראה תשוקה
כבר שהשגתי הרכוש שלי. אינו שעדיי
חורפי בימי .לכלו בעיני שוה אינו
לא ס "אהב הפסוק: את למדתי

"ס ט)יע ה, היודעי(קהלת  
בינה: אלמדכ אני למה? את

הינוההההססססייייבבבבהההה הזה הנורא הרעבו כל כי היא,
טר אשר כזה לכס ורק א
אינו ,ל כבר השיי הרכוש הרווחת.

לעילוי נשמת לאה רביבו ז''ל הי"ד בת סוליקה
נלב"ע כ"א טבת התשע"ד - תנצב"ה
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אפסי חלק  עלובי רווחי לי יכניסו
וזוהי זה, ערב עבור ששילמתי למחיר ביחס
יכול שאינני כפי עתה נהנה שאינני הסיבה

דבר'. משו ליהנות

ההההאאאאיייי'''' '?ושלו חס ,שגעו ע גובל זה
הרצאתו. לשמע לשואלו מעזי אנו

זו''''בבבבההההחחחחללללטטטט!!!! דעת, טרו שזה מסכי אני
אי א ,השגעו התגלמות היא
בכבלי שבוי אני עצמי. את להושיע בידי
יודעת שאינה זו, תאוה .הממו חמדת
,מצרי ללא שלטו עלי שולטת שובעה,
יו לי אי .המסכ עבדו על אכזר כאדו
א מועד. לי ואי שבת לי אי לילה, לי ואי
כחיה מתפר אני בעסקי, כשלו נוחל אני
הנני מצליח, ואני קורה וכאשר פצועה,
חוזרי מיד א קלה, לשעה נרגע
והצמאו התשוקה בעוצמה בי ומתעוררי
השותה זה כצמא ,כס ולעוד לכס העז
צמאונו... להשקיט יכול ואינו ,מלוחי מי

,,,,אורחי,ננננככככוווו וג ואשתי ילדי כלומר ,ה
ונהני מאושרי ה מאוד, מרוצי
משועבד, הנני  אני ואילו השפע, מ

את שואלי והנה חיי. ימי כל לדאבוני,
אוילית. שאלה  בחיי אני מאושר א
של עבדו להיות בחלקו נפל מישהו כאשר
רק הנני הלוא מאושר? הוא הא עשיר,
לנכסי עבד כי ,נכסי בעל של עבדו
מה .רח יודע שאינו אדו של עבדו הנני,
מסוגל הייתי אלמלא הייתי, מאושר
בעל כאותו קלה, לשעה מרגוע למצוא
הייתי נחת כמה חק! ופועל פשוט מלאכה
ד ללמוד להתיישב יכולתי אלמלא מוצא,
את ,הכספי את קצת ולשכוח גמרא
האכזר אדוני א ,אביזריה וכל הנכסי
חיי את וממרמר לרגע ממני מרפה אינו

ולילה...' יומ פר בעבודת

שלללללאאאא דיבורו שט את לעצור יכולנו
לשיח להמשי ביקש הוא בערל.
הישיש משמשו א ועוד, עוד צערו את
מברק לידו ומסר נכנס כאשר הפסיקו,
מוזרה בעצבנות עתה. זה שהגיע דחו
עוד השמש מיד המברק את בערל חט
הצי לפניו, להניחו הלה שהספיק טר
מראהו, את שינה ומיד  בו בכתוב

בו... בערה וחמתו

שלה ננננייייצצצצללללננננוווו מביתו והסתלקנו זו זדמנות
...שערי מאה משכונת המאושר' האד'

 וסיפרההההממממללללממממדדדד אליהו המשי
הספר את סגר  לאביו

מעלה) של ושאל:(ירושלי אלינו פנה

  
    



''''ננננוווו,,,, בשיחה עמו להיכנס ניסינו  בערל'
ונהנה יומ את חי ה' ברו 'אתה
'!?ל ידמה מי אה, ,חפני מלוא מחיי

 מתחת''''בבבברררררררררררר...'...'...'...' בערל מהמה
.'נכו ,ועליזי שמחי ה'  לשפה

אתהממממהההה והיכ  הקשינו  '?ה' פירוש
עינינו אשר כל הלוא ?בעולמ
של הזה העושר כל הוא. ל רואות

.מרכוש ה כא ההנאות וכל הוא,

''''אאאאנננניייי זה' מכל ליהנות פנאי לי אי
אלה, ברגעי ג'  בערל הפטיר
ראשי הרי ,כא עמכ שח אני כאשר
עסקי ענייני .למרחקי ממריאי ולבי
ונבצר לרגע, אפילו ממני מרפי אינ
את אשר הטוב מכל ליהנות ממני
יכול'... אינני מעט להינפש וא ,רואי

ורוב''''ממממהההה ראש שקוע להיות איפוא ל
?הסוחפי בעסקי ולילה יומ
,פרנסת לצרכי עדיי ל חסר הא

שוב. שאלנו  חלילה?

''''אאאאוווויייי אתר על והשיב בערל גנח  אוי!'
א לי, חסרה אינה בשפע 'פרנסה
למעגל דומי טבע מעצ עסקי
נקלה על לא ,עליה היושב וכל ,קסמי
להמשי אנוס והוא ,מה להיפטר יוכל

רצונו'. נגד ג עמה ולהתגלגל

הגלגל''''ווווממממדדדדוווועעעע את תעזוב לא זה
.ת שאלת שאלנו  הזה?' המכוש

''''ללללאאאא בלעג בערל לנו נענה  '!בחשבו בא
 בחו ולהישאר העסקי את 'לעזוב

ח כמו עבורי יהא שחיטה)זה סכי) 
שלי, החיי ה העסקי כשרה. לבהמה
בחיי?' לי ישאר מה ,אות שאטוש וברגע

המשכנו''''ממממאאאאיייי  לי?' ישאר מה משמע,
לצבור הספקת 'הרי  והקשינו
כש ,ל וברור הזה, היו עד רב הו ב"ה
כבר יספיקו ה כי ספק, בלבנו שאי
ישאר עוד וא גדול, בריוח חיי לכל
'?בכ די האי  אחרוני למי ממנו

לאבבבבעעעעררררלללל ובקול משונה, פראי בצחוק פר
 מה במדת אותנו שהבהיל  לו
בהרצותו באריכות אזננו את לסבר התחיל
הפרוע בצחוקו כי הערכנו, במסחר. שיעור
כדי התאמצנו אד הדעת, טרו מי נשתמע

'המאושר'. דברי את לשמוע

''''ככככלללל 'העצו הוני כל ,המרובי נכסי
.כלו אינ'  לספר בערל התחיל
לוהטת בקרבי הרי כי ?את שומעי
לכס רק אבל ,לכס נוראה תשוקה
כבר שהשגתי הרכוש שלי. אינו שעדיי
חורפי בימי .לכלו בעיני שוה אינו
לא ס "אהב הפסוק: את למדתי

"ס ט)יע ה, היודעי(קהלת  
בינה: אלמדכ אני למה? את

הינוההההססססייייבבבבהההה הזה הנורא הרעבו כל כי היא,
טר אשר כזה לכס ורק א
אינו ,ל כבר השיי הרכוש הרווחת.

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



  
     



'הסבא ק היה ל 'כי הדור: גדולי עליו
,ירוח רבי את רואה והיה מקברו, 'מקל
האד של דמותו זהו אומר: היה ודאי

דרשותי!' בכל כוונתי שאליו ,המושל

לאחריה),שנהוווובבבבאאאאוווותתתתהההה שנה או (תרצ"ד,

פרשת קודש שבת במוצאי

היכל אל ירוח רבי נכנס תרומה,
מיר, בשיחה2ישיבת הערה):ופתח 3(ראה

שיי''''דדדדעעעעוווו לא עצמו בטבע כי ,לכ
את ישנו כבר עצמו בטבע .כליו

הנצרכת'... הברכה כל

דבריו...ווווררררבבבביייי את הרחיב ירוח

ממממאאאאיייי יייישששש ייייוווותתתתרררר אאאאיייי

העולמות)הכלבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת כל בריאת לפני (היינו

הכל, את ממלא יתבר אורו היה
לבריאה אפשרות תהיה שלא לכ גר וזה
לברוא יתבר ברצונו עלה וכאשר כלל,
יתבר אורו את צמצ העולמות, את

פנוי חלל ונוצר ,(כביכול),לצדדיובכ
הבריאה. את לברוא האפשרות 4נוצרה

וכמוווווההההקקקקבבבב""""הההה ,מאי יש הבריאה את ברא
במעשה הקדושה בתורה שנאמר

"ראית אתרררראאאאהבריאה: אלקי 

"האר ואת מיא)ה א, וביאר(בראשית  
"הרמב:(כא).'מאי יש 'הוציא  'רא'

הראשונה,ווווממממאאאאזזזז,,,, הבריאה עעעעללללההההמעת
ייייתתתתבבבברררר עודבבבבררררצצצצווווננננוווו יברא שלא ,

מתקדמת הבריאה כל אלא '!מאי 'יש
מיש'. 'יש ומתחדשת

ירוח:ווווזזזזהההה רבי של חחחחייייללללווווקקקקלשונו וווואאאאיייי''''
ררררקקקק ההההייייצצצצייייררררהההה ללללאאאאחחחחרררר ההההייייצצצצייייררררהההה קקקקוווודדדד בבבביייי
יייישששש ההההייייצצצצייייררררהההה ההההייייתתתתהההה ההההייייצצצצייייררררהההה ששששקקקקוווודדדד בבבבזזזזהההה,,,,
...'...'...'...'ממממאאאאיייי יייישששש ככככבבבברררר אאאאיייי ההההייייצצצצייייררררהההה ווווללללאאאאחחחחרררר ,,,,ממממאאאאיייי

וכך ירוחם2. 'רבי  מתלמידיו : אחד זאת  תיאר 

את להשליט  מתלמידיו  תבע ממיר 

הוא קיים . וכה  לימד  כה המעשים. כל  על  הדעת 

כל במעשיו . וחסיד  בדעתו מושל שהיה הגבר 

קדשים . קודש מחשבות  בהמון תפוש היה חייו

בעת מה  מדרשו , בבית הופעתו היתה נהדר

עטוף  ולרחבה, לארכה בישיבה הולכו

קדושה  רוח של  באצילות מוקף באדרתו,

ותקוע  שקוע  היה כולו פניו, מעל מקרין  שהיה

בדביקותו כולו  והמוח הלב ואומץ בה'בחוזק

תמיד'... דעתו מהעמקת  פנה חכמה ולא ('דעת

.(9 עמוד ח"א ומוסר',

כל הקדושים ,3. דבריו על  מבוססת  השיחה

ומוסר חכמה  דעת  בספר שהודפסו  וכפי 

סא). עמוד (ח"א

הדברים  ובחסידות 4. מאוד, עמוקים הללו 

אותם. לבאר האריכו חב"ד

שם, יעיין ולהחכים לדעת  הרוצה (ובעניןולכן ,

מליובאוויטש הרבי של מכתבו את ראה (אגרות הצמצום

יט), עמוד ח"א - כפשוטו')...קודש  לא ה'צמצום מדוע המבאר

  
    



התבקשבבבבפפפפררררששששהההה לב נדיב שכל למדנו,
ועתה .למשכ תרומה להביא
היה רינגלמ בערל א ,דעתכ מה
ממנו מקבלי היו ,למשכ תרומה מביא

לא? או

כשמתבונניווווננננחחחחדדדדדדדד יותר: השאלה את
שבערל מתברר היטב בסיפור
וא ,ממו אוהב רק אלא ,קמצ היה לא
לא? או לב' 'נדיב נקרא הוא הא כ

ככככלללל וסיפר אליהו המשי  התלמידי
א הזו, השאלה את לתר ניסו

.תירו שו ע הסכי לא המלמד
לשאול מאתנו ביקש הוא יו של ובסופו
אומר?' אתה מה אבא, 'נו, .ההורי את

אניייייווווססססיייי,,,, 'טוב, ואמר: מצחו, את קימט
.'כ על אחשוב

קצת.וווואאאאללללייייההההוווו לשחק הול אני אבא אמר:

'איפהייייווווססססיייי,,,, המסילות, את שוב פתח
מפרשת בשאלה הא, הייתי?
בפרשת נמצאי אנחנו רגע, יתרו...
שיהיה נו, ליתרו? הקשר מה תרומה,
לקרוא... והמשי הזה, המסילות בריא

ששששבבבבתתתת בבבבממממווווצצצצאאאאיייי דדדדררררששששהההה

למניינ)תרצ"דבבבבששששננננתתתת עמד(1934
זיע"א ממיר ירוח רבי הגה"ק
החפ' את והספיד מיר ישיבת בהיכל
דברי ובתו העת. באותה שנפטר 'חיי
סיפר: וכ אישי, סיפור סיפר 1ההספד,

לאיייי''''בבבבררררצצצצווווננננ אשר דבר לכ לגלות
כל שהוא למי עוד גיליתיו
ככל בחור ,לקל באתי בבחרותי ימי.
את לשמוע שזכיתי ואחרי פשוט. בחור
זיסל שמחה רבי הגה"ק  מקל הסבא

נסתלק קצר זמ אחרי (נפטר)...זיע"א,

כותלוווואאאאנננניייי אחרי הלכתי לבי במרירות
,ש מונח הוא שהיה החדר

וצעקות, בבכיות היו כל ש ועמדתי
מה עוד וזכורני שתיתי, ולא אכלתי לא
זכיתי רק א' לעצמי: מדבר שהייתי
הנה ומה ,אד מהו להבי להתחיל
בשומעי עיני נפקחו רק א חיוביו,
נסתלקת והנה ספורי פעמי דברי
...היו כל ש עמדתי ככה ממני!'...

יתברוווואאאאררררגגגגיייישששש ה' מזכני שא ימי כל
וכו', מעט להכיר או להבי
ההוא ממעמד רק שהוא ימי כל ארגיש

...'יו מאותו

וגבהה,ווווממממאאאאוווותתתתוווו הרוחנית קומתו הלכה ,יו
שהעידו עד .וער שיעור לאי עד

הובאו  ומוסר'1. חכמה ב'דעת 6).דבריו  עמוד (ח"א

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
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,ירוח רבי את רואה והיה מקברו, 'מקל
האד של דמותו זהו אומר: היה ודאי

דרשותי!' בכל כוונתי שאליו ,המושל

לאחריה),שנהוווובבבבאאאאוווותתתתהההה שנה או (תרצ"ד,

פרשת קודש שבת במוצאי

היכל אל ירוח רבי נכנס תרומה,
מיר, בשיחה2ישיבת הערה):ופתח 3(ראה

שיי''''דדדדעעעעוווו לא עצמו בטבע כי ,לכ
את ישנו כבר עצמו בטבע .כליו

הנצרכת'... הברכה כל

דבריו...ווווררררבבבביייי את הרחיב ירוח

ממממאאאאיייי יייישששש ייייוווותתתתרררר אאאאיייי
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"ראית אתרררראאאאהבריאה: אלקי 

"האר ואת מיא)ה א, וביאר(בראשית  
"הרמב:(כא).'מאי יש 'הוציא  'רא'

הראשונה,ווווממממאאאאזזזז,,,, הבריאה עעעעללללההההמעת
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מתקדמת הבריאה כל אלא '!מאי 'יש
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ירוח:ווווזזזזהההה רבי של חחחחייייללללווווקקקקלשונו וווואאאאיייי''''
ררררקקקק ההההייייצצצצייייררררהההה ללללאאאאחחחחרררר ההההייייצצצצייייררררהההה קקקקוווודדדד בבבביייי
יייישששש ההההייייצצצצייייררררהההה ההההייייתתתתהההה ההההייייצצצצייייררררהההה ששששקקקקוווודדדד בבבבזזזזהההה,,,,
...'...'...'...'ממממאאאאיייי יייישששש ככככבבבברררר אאאאיייי ההההייייצצצצייייררררהההה ווווללללאאאאחחחחרררר ,,,,ממממאאאאיייי

וכך ירוחם2. 'רבי  מתלמידיו : אחד זאת  תיאר 

את להשליט  מתלמידיו  תבע ממיר 

הוא קיים . וכה  לימד  כה המעשים. כל  על  הדעת 

כל במעשיו . וחסיד  בדעתו מושל שהיה הגבר 

קדשים . קודש מחשבות  בהמון תפוש היה חייו

בעת מה  מדרשו , בבית הופעתו היתה נהדר

עטוף  ולרחבה, לארכה בישיבה הולכו

קדושה  רוח של  באצילות מוקף באדרתו,

ותקוע  שקוע  היה כולו פניו, מעל מקרין  שהיה

בדביקותו כולו  והמוח הלב ואומץ בה'בחוזק

תמיד'... דעתו מהעמקת  פנה חכמה ולא ('דעת

.(9 עמוד ח"א ומוסר',

כל הקדושים ,3. דבריו על  מבוססת  השיחה

ומוסר חכמה  דעת  בספר שהודפסו  וכפי 

סא). עמוד (ח"א

הדברים  ובחסידות 4. מאוד, עמוקים הללו 

אותם. לבאר האריכו חב"ד

שם, יעיין ולהחכים לדעת  הרוצה (ובעניןולכן ,

מליובאוויטש הרבי של מכתבו את ראה (אגרות הצמצום

יט), עמוד ח"א - כפשוטו')...קודש  לא ה'צמצום מדוע המבאר

ז

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



  
     



אשרווווייייחחחחרררר אחאב, דברי על מאוד לאליהו
הצדיק בכבוד רבינו),זלזל (משה

אר יראל אלקי ה' "חי ויאמר: ויע
טל האה ניה יהיה א לפניו עמדי

דברי" לפי א י א)...מטר יז, (מלכיא 

החלוווווששששננננוווותתתת רעבהבצורת שנות אלו (היו

מאוד)... מאוד קשות

אליהותתתתקקקקוווופפפפהההה אל ה' ויגלה חלפה, ארוכה
צרפתה ל ק" אליו: ויאמר
 ציתי הה , בוי ,לציד אר

"ללכל אלמנה ט).אה פסוק ש) 

אחתאאאאללללייייההההוווו אשה והנה ,לש הגיע
ותבוא עצי לקושש יצאה

אנכי 'רעב ויאמר: אליהו ויפ לנגדו.
,היו כל פי אל דבר בא לא כי מאוד
ותחיה לח פת לי נא תני אבקש לכ
א אלקי ה' "חי האשה: ותע נפשי'.

מעג לי קמח(עוגה)י כ מלא א י 
חת" מ מעט יב)...ד פסוק ש) 

והאשהווווייייאאאאממממרררר לי. תכיני זאת בכל אליה:
אמר ואליהו והכינה, היססה לא
המח ד יראל אלקי ה' אמר כה "י לה:
י עד תחסר לא מה וצחת תכלה לא

האדמה" ני על  ה' יד).ת פסוק ש) 

היהווווככככ שלימה שנה במש היה, זה
הגבלה!... ללא ושמ קמח 6לאשה

עם  מאוד 6. קשות שנים שלש סבלו  ישראל 

חטא  של מכחו  נגרם והכל רעב, של 

צדיק  ביזוי  - והוא  ובודד, יחיד (איןאחד,

רבינו משה שהרי  נפטר, שכבר או  חי הצדיק אם הבדל

הזה). המאורע לפני  שנים מאות נפטר

לחיות ומכאן  ברצוננו שאם ללמוד עלינו 

כבוד  על  לשמור עלינו  טובים, חיים

באמת . אותם ולכבד הצדיקים,

רבינוובשיחה  עט"ר מארי  אבא שמסר

אמר  זיע"א אברג'ל מיכאל  יורם

יהודי רואים שכאשר אנשים ישנם כך:

בו להתבונן מתחילים הם תורה, הלומד

חן מוצאת  עבודתו  ואם אחריו, ולעקוב

בידו. ומסייעים אותו מכבדים הם בעיניהם,

מיהודיובאמת, מאוד. נמוכה מדרגה זו

בלבו שתבער אהבה דורשים

שלא פשוטה  אמיתית  אהבה תורה, ללומדי

בדבר. תלויה

ולומד עצם  יושב שמים, ירא שיהודי הדבר

למלאות  צריך מצוות, ומקיים תורה

אליו. והערכה אהבה ברגשות  הלב את 

שאצלם זוכר הזקנים, מרוקו  יהודי  את אני

כדי עד בדם טבוע היה החכמים כבוד

צורת  רואים היו  רק ואם מוחלט, ביטול

תורה)חכם ללמוד שיודע נושקים (יהודי  היו  מיד

לא  שלעולם ובוודאי  גדולה, בהכנעה ידו  את

צדיק . על גבה מרימים היו

מזה:ויותר 

בעשר עלינו  עולמו את ברא  שהקב"ה לדעת

חסד, בינה, חכמה, כתר, והן : ספירות,

ומלכות . יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה,

  
     



רואהווווככככאאאא אני ואמר: ירוח רבי עצר
את ,פניכ על הפליאה את
כזה, דבר אומר אני אי ,שואלי בטח

מקרי שני "בתנ מצאנו (לפחות)והרי

בריאה של מציאות שישנה מה שמוכח
...?מאי יש

הווווזזזזהההה הראשו:הוא 5מקרה

ביתווווייייההההיייי חיאל בני וימותו הה בימי
ולא יריחו את בנה כי יע האלי,
שאמר: נו ב יהושע לדברי לבו שת
בנה יק אר ה' לפני האי "ארר
יידה בכר יריח את האת העיר את

לתיה" ייב בצעיר.(כו ו, (יהושע 

אלווווייייאאאאממממרררר ל' הנביא: אליהו אל ה'
הוא בעמיו נכבד אד כי חיאל,

באבלו'. ונחמהו

ווווייייעעעע!עול של 'רבונו ויאמר: אליהו
של לביתו ללכת אוכל זה איככה
את ובנה מצות על שעבר זה חוטא
,דברי יטיחכלפי יראני והלאא יריחו?

זאת'. לשאת אוכל ולא ויגדפ יחרפ

אליהו:ווווייייאאאאממממרררר אל הוא ברו הקדוש
באבלו. לנחמו ל כ פי על א'
חימה ותימלא קשות בי ידבר א והיה
עליו'. תגזור אשר כל אקיי דבריו, על

אתוווויייילללל לנח ה' כמצות הנביא אליהו
לבית וכהיכנסו בניו. מות על חיאל
יהע "וע בפסוק: עוסק מצאו חיאל
ה' לפני האי ארר לאמר ההיא עת
"יריח את האת העיר את בנה יק אר

...(ש)באותה היה ישראל מל ואחאב
זה, בפסוק עוסק וישמעהו חיאל אצל עת
אליהו את ובראותו חיאל. דברי על וילגלג
נא אמור 'אליהו! ויאמר: אליו פנה הנביא
'?נו ב יהושע או משה ממי, גדול מי לי,

הרבווווייייאאאאממממרררר גדול כי ספק אי' אליהו:
(יהושע)'.מתלמידו(משה)

לאווווייייאאאאממממרררר מדוע כ א' בבוז: אחאב
אמר: אשר משה דברי קויימו
וסר לבבכ יפה  לכ מרה"
ה' א וחרה ...אחרי אלהי ועבד
מטר" יהיה ולא מיה את ועצר כ

טזיז)... יא, זרה,(דברי עבודה עובד ואני
שבעול זרה עבודה שו הנחתי ולא
כל את שמילאתי ועוד עבדתיה, שלא
ואקטיר ואקריב ובצלמי בפסילי האר
ולא נענשתי שלא בלבד זו ולא לאלילי,
הטובות כל אלא בימי, ישראל נענשו
והגשמי בדורי, באו שבעול והנחמות
דברי אול ,ובזמנ בעת יורדי
שפוט כ א .במלוא נתקיימו יהושע

ממי?'... גדול מי  אתה נא

אוצר נ"ך5. רט)אגדות עמוד זיע "א .לגאון (ח"א קלפהולץ יעקב ישראל הרב

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



  
     



אשרווווייייחחחחרררר אחאב, דברי על מאוד לאליהו
הצדיק בכבוד רבינו),זלזל (משה

אר יראל אלקי ה' "חי ויאמר: ויע
טל האה ניה יהיה א לפניו עמדי

דברי" לפי א י א)...מטר יז, (מלכיא 

החלוווווששששננננוווותתתת רעבהבצורת שנות אלו (היו

מאוד)... מאוד קשות

אליהותתתתקקקקוווופפפפהההה אל ה' ויגלה חלפה, ארוכה
צרפתה ל ק" אליו: ויאמר
 ציתי הה , בוי ,לציד אר

"ללכל אלמנה ט).אה פסוק ש) 

אחתאאאאללללייייההההוווו אשה והנה ,לש הגיע
ותבוא עצי לקושש יצאה

אנכי 'רעב ויאמר: אליהו ויפ לנגדו.
,היו כל פי אל דבר בא לא כי מאוד
ותחיה לח פת לי נא תני אבקש לכ
א אלקי ה' "חי האשה: ותע נפשי'.

מעג לי קמח(עוגה)י כ מלא א י 
חת" מ מעט יב)...ד פסוק ש) 

והאשהווווייייאאאאממממרררר לי. תכיני זאת בכל אליה:
אמר ואליהו והכינה, היססה לא
המח ד יראל אלקי ה' אמר כה "י לה:
י עד תחסר לא מה וצחת תכלה לא

האדמה" ני על  ה' יד).ת פסוק ש) 

היהווווככככ שלימה שנה במש היה, זה
הגבלה!... ללא ושמ קמח 6לאשה

עם  מאוד 6. קשות שנים שלש סבלו  ישראל 

חטא  של מכחו  נגרם והכל רעב, של 

צדיק  ביזוי  - והוא  ובודד, יחיד (איןאחד,

רבינו משה שהרי  נפטר, שכבר או  חי הצדיק אם הבדל

הזה). המאורע לפני  שנים מאות נפטר

לחיות ומכאן  ברצוננו שאם ללמוד עלינו 

כבוד  על  לשמור עלינו  טובים, חיים

באמת . אותם ולכבד הצדיקים,

רבינוובשיחה  עט"ר מארי  אבא שמסר

אמר  זיע"א אברג'ל מיכאל  יורם

יהודי רואים שכאשר אנשים ישנם כך:

בו להתבונן מתחילים הם תורה, הלומד

חן מוצאת  עבודתו  ואם אחריו, ולעקוב

בידו. ומסייעים אותו מכבדים הם בעיניהם,

מיהודיובאמת, מאוד. נמוכה מדרגה זו

בלבו שתבער אהבה דורשים

שלא פשוטה  אמיתית  אהבה תורה, ללומדי

בדבר. תלויה

ולומד עצם  יושב שמים, ירא שיהודי הדבר

למלאות  צריך מצוות, ומקיים תורה

אליו. והערכה אהבה ברגשות  הלב את 

שאצלם זוכר הזקנים, מרוקו  יהודי  את אני

כדי עד בדם טבוע היה החכמים כבוד

צורת  רואים היו  רק ואם מוחלט, ביטול

תורה)חכם ללמוד שיודע נושקים (יהודי  היו  מיד

לא  שלעולם ובוודאי  גדולה, בהכנעה ידו  את

צדיק . על גבה מרימים היו

מזה:ויותר 

בעשר עלינו  עולמו את ברא  שהקב"ה לדעת

חסד, בינה, חכמה, כתר, והן : ספירות,

ומלכות . יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה,

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



  
    



הקב"הווווההההננננהההה,,,, ברא שבתחילה ביארנו
ה'יש' שנוצר ואחר ,'מאי 'יש
ומטבע שלו. ה'טבע' את קיבל הוא
ה'קמח וא ולהיגמר, לכלות ה'יש'

אומרת זאת נגמרו לא 'והשמ
'יש של חדשה בריאה כא שהיתה

...'מאי
השני...ווווננננעעעעבבבבוווורררר למקרה

ששששממממ בבבבאאאאססססוווו ממממעעעעששששהההה

ביותראאאאחחחחדדדד המפורסמי הצדק מגרי
היה, אדו מזרע עובדיה. היה

הכל את עזב והוא היה, גדול ועשיר
והתגייר.

להצטרףוהחסיד לי ואמרו  נסעתי, כן  השיב :

ארוכה היתה  הנסיעה  לנסיעה . אליו 

הצטברה הנסיעות  ועלות  לסכום ומעייפת ,

עבור  ממני , ביקש דבר של  ובסופו  הגון ,

גדול . כסף סכום הברכה,

בטבעך ויאמר ידידי ! שמע  התניא: בעל לו 

מכיון אך בנים, להוליד יכול  אתה

השמים. מן אותך הענישו  חכם תלמיד שבזית 

הייתי קיים, חכם תלמיד אותו היה אם והנה,

לו ולתת  אותו , לפייס אליו אותך שולח

הרמב"ם שפסק וכמו  זהב, (הלכות ליטרא

הי "ב): פ"ו תורה את תלמוד שהמבזה פי על 'אף

באו אם הבא, לעולם חלק  לו  אין החכמים

נידוי, חייב בדברים, אפילו  שבזהו, עדים

אותו וקונסין ברבים, דין  בית  אותו  ומנדין

לחכם'. אותה ונותנין זהב... ליטרא 

הסתבך,אך שלך התיקון נפטר, שהוא מכיון

התיקון מועיל  אם הפוסקים נחלקו שהרי 

החכם. פטירת אחר זהב' 'הליטרא של

לכל ונסע מקרלין, שלמה רבי  הגה"ק  עמך

אחרי שגם שסוברים הפוסקים קברי

בושתו דמי קנס מועיל  חכם התלמיד פטירת

בשבילך  קיבץ  זו  ובנסיעתו זהב, של  ליטרא

שהצליח  ואחר כך. הסבורות הדעות כל  את

סכום  ממך ביקש מועיל, שהתיקון להוכיח

זהב. של לליטרא  השוה

והפסדת !אך בתיקון , להשתתף סירבת אתה

מדברים.רבי ! אתם מה על  מבין לא  אני

חכם! תלמיד בזיתי לא מעולם אני

הגה"ק ובעל  את בזית  אתה אמר: התניא

זיע "א . מליובאוויטש דוב ישכר רבי

בכלל 'אה! הוא לך, מבטיח אני רבי, זה!

הארץ!' עם סתם הוא חכם, תלמיד לא

ישכר ויאמר הרב לידיעתך, התניא : בעל לו

בחרותי, בימי תורה אותי  לימד דוב

יום!!! בכל  אליהו גילוי לו  שהיה יודע  ואני

לך,וזו  לעזור יכול לא שאני  הסיבה גם

תלמידו! שהייתי מפני  כבודו, על ולמחול

-ועד חסיד לאותו  נולדו  לא הזה היום

ילדים!... מבזה,

ימיוה' כל  תמיד, יזכנו, הרבים ברחמיו 

ופשוט , אמיתי בכבוד לכבד, חיינו,

ה'! ויראי חכמים תלמידי 

  
     



ולקדש וכל  להשתדל  צריכים ויהודיה יהודי

שניאור  רבי והגה"ק בקדושתן. עצמם

ספר  בספרו , ביאר זיע "א  מלאדי זלמן 

טו ),התניא  סימן - הקודש לכך.(אגרת הדרך את 

כך: כתב התפארת לספירת  הגיע  וכאשר

ישתדל 'הרוצה  התפארת במדת להידבק

פאר, מיני בכל ותורתו ה ' את לפאר

דהיינו  נפשו בחינות  בכל בשבחיו ולדבקה 

בדיבורו'. גם ומחשבתו שכלו בהתבוננות 

-והיינו , יהודיה או יהודי שכאשר

מפארים  - הזדמנות ובכל  תמיד

ולומדיה, הקדושה התורה את ומשבחים

הזה  המ"ן  ומכח למעלה, מ"ן  מעלים הם בזה

צחצחות , אורות  עליונים, אורות נמשכים

העליונים, הפרצופים לכל  גדול  שפע ונמשך

משתלשלת  ומשם התפארת , לספירת ובפרט 

יהודיה. או יהודי  אותו על נשגבה קדושה

בלבנו ודע, להוליד פשוטה,שעלינו  אהבה

שמים  ירא  יהודי לכל אמיתית, אהבה

לעינינו נראה אם ואפילו תורה. הלומד

פשוט , יהודי סתם הוא זה שיהודי הטרוטות ,

שמח  שהקב"ה לדעת  עלינו  ולומד. היושב

שש  הוא אליו, המגיעה תורה בכל  ומתפאר

שמים. יראת מתוך הנובע  לימוד בכל  ושמח

מעריך,ואם אוהב, הקב"ה כיצד יודעים היינו

הלומד ויהודי יהודי בכל ומתפאר מכבד

מתמלא לבנו היה שמים, יראת מתוך תורה

תורה, בתלמוד הלומד ילד לכל אמיתית באהבה

תורה. הלומד אברך ולכל ישיבה בחור לכל

מנסים וכחות  הזה, הסוד את  היודעים הרע

השפע  את למנוע  כחותיהם בכל

הקימו כך ולצורך התפארת , מספירת היורד

ברגש  לפגוע  המשתדלים ליצנים, רשת 

הפשוטה, מהם.האהבה יצילנו ברחמיו וה'

פח,בסיפורונחתום  עמוד ח"ג - דברים (רשימות

חיטריק): יהודה הרב לגאון 

בנים חסיד חשוך היה וויטבסק  מעיר אחד

התניא , בעל  מרבו, ביקש פעמים וכמה

קיימא . של  בזרע שיפקד עליו שיתפלל 

המענה:בכל  אותו את קיבל  שביקש, פעם

לך! לעזור ביכולתי אין 

היהאך הזדמנות ובכל התייאש, לא חסיד אותו

מרבו התניא)מבקש עבורו.(בעל שיתפלל

רבו: לו אמר שוב, שביקש אחר הפעמים, באחד

עצה, לך אתן אבל לך, לעזור ביכולתי אין אני

לך. יעזור והוא מקרלין שלמה רבי להגה"ק סע

הגבאים,בהגיע לו  אמרו לקרלין, החסיד

שיושבים  היא  הצדיק אצל שההנהגה

וכל  נוסע, הצדיק  אשר עד וממתינים

ובדרך  לנסיעתו, מצטרפים לעצה הזקוקים

מענה. להם נותן הוא

הודיעהחסיד ואז  ימים , כמה בקרלין  שהה 

שצריך מי  וכל נוסע, שהוא  שלמה  רבי 

שלמה , לרבי  הצטרף  החסיד  עמו , יסע בקשה

וקטנות . גדולות  עיירות  דרך  אחריו ונסע

שלמהבאחת רבי קרא  שם , שעמדו  העיירות 

סכום לי  תביא  אם  לו: ואמר  להחסיד ,

בנים ! לך  יהיו  גדול, בסכום  נקט  והוא  כסף ,

הגיע החסיד והוא  עשיר, איש היה לא

בסכום  לעמוד בכחו שאין  למסקנא

ונפרד  שלמה לרבי ניגש הוא ולכן הנדרש,

חזרה  הדרך כל לביתו... וחזר לשלום, ממנו 

הוא  איך כעס : בהרגשת מלווה היתה לביתו 

גדול ?!... כך כל סכום ממני לדרוש העז

לליאזנע אחרי נסע בביתו ששהה מה זמן

לרבו. נכנס  כשהגיע התניא . לבעל 

נסעת ? נו , אותו: שאל התניא ובעל 

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



  
    



הקב"הווווההההננננהההה,,,, ברא שבתחילה ביארנו
ה'יש' שנוצר ואחר ,'מאי 'יש
ומטבע שלו. ה'טבע' את קיבל הוא
ה'קמח וא ולהיגמר, לכלות ה'יש'

אומרת זאת נגמרו לא 'והשמ
'יש של חדשה בריאה כא שהיתה

...'מאי
השני...ווווננננעעעעבבבבוווורררר למקרה

ששששממממ בבבבאאאאססססוווו ממממעעעעששששהההה

ביותראאאאחחחחדדדד המפורסמי הצדק מגרי
היה, אדו מזרע עובדיה. היה

הכל את עזב והוא היה, גדול ועשיר
והתגייר.

להצטרףוהחסיד לי ואמרו  נסעתי, כן  השיב :

ארוכה היתה  הנסיעה  לנסיעה . אליו 

הצטברה הנסיעות  ועלות  לסכום ומעייפת ,

עבור  ממני , ביקש דבר של  ובסופו  הגון ,

גדול . כסף סכום הברכה,

בטבעך ויאמר ידידי ! שמע  התניא: בעל לו 

מכיון אך בנים, להוליד יכול  אתה

השמים. מן אותך הענישו  חכם תלמיד שבזית 

הייתי קיים, חכם תלמיד אותו היה אם והנה,

לו ולתת  אותו , לפייס אליו אותך שולח

הרמב"ם שפסק וכמו  זהב, (הלכות ליטרא

הי "ב): פ"ו תורה את תלמוד שהמבזה פי על 'אף

באו אם הבא, לעולם חלק  לו  אין החכמים

נידוי, חייב בדברים, אפילו  שבזהו, עדים

אותו וקונסין ברבים, דין  בית  אותו  ומנדין

לחכם'. אותה ונותנין זהב... ליטרא 

הסתבך,אך שלך התיקון נפטר, שהוא מכיון

התיקון מועיל  אם הפוסקים נחלקו שהרי 

החכם. פטירת אחר זהב' 'הליטרא של

לכל ונסע מקרלין, שלמה רבי  הגה"ק  עמך

אחרי שגם שסוברים הפוסקים קברי

בושתו דמי קנס מועיל  חכם התלמיד פטירת

בשבילך  קיבץ  זו  ובנסיעתו זהב, של  ליטרא

שהצליח  ואחר כך. הסבורות הדעות כל  את

סכום  ממך ביקש מועיל, שהתיקון להוכיח

זהב. של לליטרא  השוה

והפסדת !אך בתיקון , להשתתף סירבת אתה

מדברים.רבי ! אתם מה על  מבין לא  אני

חכם! תלמיד בזיתי לא מעולם אני

הגה"ק ובעל  את בזית  אתה אמר: התניא

זיע "א . מליובאוויטש דוב ישכר רבי

בכלל 'אה! הוא לך, מבטיח אני רבי, זה!

הארץ!' עם סתם הוא חכם, תלמיד לא

ישכר ויאמר הרב לידיעתך, התניא : בעל לו

בחרותי, בימי תורה אותי  לימד דוב

יום!!! בכל  אליהו גילוי לו  שהיה יודע  ואני

לך,וזו  לעזור יכול לא שאני  הסיבה גם

תלמידו! שהייתי מפני  כבודו, על ולמחול

-ועד חסיד לאותו  נולדו  לא הזה היום

ילדים!... מבזה,

ימיוה' כל  תמיד, יזכנו, הרבים ברחמיו 

ופשוט , אמיתי בכבוד לכבד, חיינו,

ה'! ויראי חכמים תלמידי 

ז

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



  
    



כלי ותקח ותמהר הכלי כל משנתמלאו
'מי ותאמר: מבוקעי וחרסי שבורי
יאמר הוא ויתמלאו הריקי לכלי שאמר
דבריה את ככלותה ויתוקנו'. לשבורי
לכלי ויהיו הכלי שברי כל נצמדו והנה
פסק ולא ,בשמ ה א וימלאו שלמי

בבית נותר שלא לאחר אלא מלנבוע השמ
נתמלאו... לא אשר כלי שבר או כלי

בממווווותתתתממממככככוווורררר שמנה את עובדיה אשת
חובה, את ליהור ותשלח רב,
ותוריש למחייתה, רב כס בידה ויוותר

גדול... רכוש אחריה לבניה 9עוד

בספר חוצב9. יעקב קול הרב לגאון  ,273 (עמוד

שליט"א) אריאל כךאריה (בשמונכתב

זיע"א): שבדרון שלום רבי הגה"צ של

על אשת  לו וסיפרה לאלישע  הגיע  עובדיה

לא  שאלישע  במפרשים וכתוב צרתה.

של  ואשתו הגיב... ולא  ענה לא התייחס,

פעמיים, פעם, הדברים, על  חזרה עובדיה

כלל ... מתייחס  לא  ואלישע  שלש...

ואוליכל  מתייאש, נשבר, היה אחר אדם

זאת ? התנהגות  מן  'איזה כועס . אפילו

להתייחס?!' אפשר אי 

בערהאך, עובדיה אשת של 'אמונת בלבה

פשוטה. אמיתית חכמים' אמונה

כאן, בוודאי , אוושע אני  כאן - בצדיקים

שלי! הישועה נמצאת  הצדיק , אצל 

מספיק ,ואם  ביקשתי שלא  סימן  מתייחס לא

הפשוטה והיא החכמים שלה,באמונת 

היהודית , מהנפש הנובעת  טבעית אמונה

ושוב... שוב ולצעוק  לבקש המשיכה

היא בטח פעמים כמה לדעת סקרנים אתם

לכם. נגלה אז טוב, צעקה?

א)הרד"קכתב ד, צעקה שהיא(מלכים-ב

צעקה. כמנין - צעקות  וחמש ששים מאתים

זה אשת  ה' נביא אצל  שכאן ידעה עובדיה

פעם,היחיד!המקום התחננה לכן

חמישים, פעם, עשרים פעמים, עשר פעמיים,

פעמים! וחמש ששים מאתים מאה,

זיע"א והוסיף שבדרון  שלום רבי הגה"צ 

ואמר:

בימים ואם  אז רק היה שזה חושבים אתם

סיפור: לכם אספר קדמונים,

ששייהודי ביום  איש  החזון של  לביתו  נכנס 

הבחין איש, החזון של בחדרו בצהרים.

השוכב התינוק  בנה  יד  על  שעומדת  באשה

לרפואת ברכה  איש  מהחזון ומבקשת  בעגלה ,

אך בקשתה את  ושמע ישב  איש החזון  מחלתו .

הפצירה בכתה, התעקשה היא  לה. השיב לא 

שעה . כרבע  - פעם אחר פעם  וביקשה 

בבקשה ,היהודי 'במטותא , לה : ואמר  ניגש

לך ? עונה  לא  שהרב  רואה  לא  את 

ננער לפתע  לביתך '. לכי  ממשיכה? את  למה

האיש אל הסתובב  הוא  משתיקתו , איש  החזון 

לו ואמר  מקפיד . הוא כאילו  נראים היו ופניו 

אלי ?' או אליך  באה  היא  'למי  קלושה: בגערה

אל אחר פניו  את  איש החזון צידד כך

ו בירכה לה.האשה, הלכה

  
    



לעלותווווללללממממררררוווותתתת זכה צדק, גר היה שהוא
להגיע שזכה עד ולהתעלות,
."בתנ נכתבה ונבואתו נביא, למדרגת

מכיוווווגגגגייייללללוווו ,לכ זכה שעובדיה חז"ל לנו
חכמי תלמידי פרנס שהוא

כמשמעו. פשוטו  נפש במסירות

הובא: 7וכ

ומשופעעעעעששששיייירררר הנביא עובדיה היה גדול
ולא ממונו על חס לא א ,בנכסי

אח לזרעו שהוציאהגנזו בשעה אלא ריו,
אחאב)איזבל של להורג,(אשתו הנביאי את

במערות ויחביא נביאי מאה הציל
עליו. מחסור כל ויהי ויפרנס ויזונ
אדומי צדק גר שהרי לנבואה, זכה לפיכ
ויאמר ה', רוח עליו שתשרה וזכה היה,

עובדיה" א)"חזו א, אדו...(עובדיה על

צדקהווווייייההההיייי רוד וישר, ת איש עובדיה
כספו, וכשת נפשו. בכל וחסד
לוה ,הנביאי את לזו במה לו היה ולא

בנש (בריבית)כספיב מיהור
...מחסור את לספק כדי אחאב,

עובדיהווווככככממממוווו של זמנו ג ,אד כל
ותשאר נפטר... והוא הגיע,

בניה. ושני אשתו

עובדיה.ווווייייההההוווורררר הנביא מת לאמר: שמע
לאמר: האלמנה אל וישלח וימהר
את פרע לא ועדיי ממו לי חב בעל'
יהיו לאו, וא הממו את לי הבי חובו,

.'לעבדי לי בני שני

המל:וווותתתתאאאאממממרררר שליחי אל האשה
לי ואי אנכי עניה 'אלמנה
תפגעו ואל עלי חוסו לפורטה, פרוטה
כי לה לשמוע השליחי אבו ולא בבני'.

.יהור אות ציוה כ

לאלישעוווואאאאששששתתתת והלכה קמה עובדיה
במר צעקה וכשהגיעה הנביא.
מאומה, אחריו הותיר ולא מת 'אישי נפשה:
אומר ועתה ,למל חב הוא אשר חוב זולת
.'לעבדי לו ילדי שני את לקחת יהור

עמווווייייששששאאאאללללהההה יש מה לי 'אמרי אלישע:
שמ אסו' ותאמר: בבית?'

בבית'. עמי יש 8אחד

שאליווווייייאאאאממממרררר 'לכי הנביא: אליה
אל ואספת כלי משכנותי
ואחרי אחרי הדלת את סגרי ואחר בית
אשר השמ מ הכלי אל ויצקת בני
ויבר בעדה אלישע ויתפלל .'בבית

עד ושופע נובע השמ התחיל מיד אותה.
בביתה. אשר הכלי כל את ותמלא די, בלי

אוצר נ"ך7. רלג)אגדות  עמוד רבי(ח"א לגאון

זיע "א . קלפהולץ יעקב ישראל

כמות  קטנה 8. אצבע  לסוך שמספיקה שמן 

תינוק . של

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



  
    



כלי ותקח ותמהר הכלי כל משנתמלאו
'מי ותאמר: מבוקעי וחרסי שבורי
יאמר הוא ויתמלאו הריקי לכלי שאמר
דבריה את ככלותה ויתוקנו'. לשבורי
לכלי ויהיו הכלי שברי כל נצמדו והנה
פסק ולא ,בשמ ה א וימלאו שלמי

בבית נותר שלא לאחר אלא מלנבוע השמ
נתמלאו... לא אשר כלי שבר או כלי

בממווווותתתתממממככככוווורררר שמנה את עובדיה אשת
חובה, את ליהור ותשלח רב,
ותוריש למחייתה, רב כס בידה ויוותר

גדול... רכוש אחריה לבניה 9עוד

בספר חוצב9. יעקב קול הרב לגאון  ,273 (עמוד

שליט"א) אריאל כךאריה (בשמונכתב

זיע"א): שבדרון שלום רבי הגה"צ של

על אשת  לו וסיפרה לאלישע  הגיע  עובדיה

לא  שאלישע  במפרשים וכתוב צרתה.

של  ואשתו הגיב... ולא  ענה לא התייחס,

פעמיים, פעם, הדברים, על  חזרה עובדיה

כלל ... מתייחס  לא  ואלישע  שלש...

ואוליכל  מתייאש, נשבר, היה אחר אדם

זאת ? התנהגות  מן  'איזה כועס . אפילו

להתייחס?!' אפשר אי 

בערהאך, עובדיה אשת של 'אמונת בלבה

פשוטה. אמיתית חכמים' אמונה

כאן, בוודאי , אוושע אני  כאן - בצדיקים

שלי! הישועה נמצאת  הצדיק , אצל 

מספיק ,ואם  ביקשתי שלא  סימן  מתייחס לא

הפשוטה והיא החכמים שלה,באמונת 

היהודית , מהנפש הנובעת  טבעית אמונה

ושוב... שוב ולצעוק  לבקש המשיכה

היא בטח פעמים כמה לדעת סקרנים אתם

לכם. נגלה אז טוב, צעקה?

א)הרד"קכתב ד, צעקה שהיא(מלכים-ב

צעקה. כמנין - צעקות  וחמש ששים מאתים

זה אשת  ה' נביא אצל  שכאן ידעה עובדיה

פעם,היחיד!המקום התחננה לכן

חמישים, פעם, עשרים פעמים, עשר פעמיים,

פעמים! וחמש ששים מאתים מאה,

זיע"א והוסיף שבדרון  שלום רבי הגה"צ 

ואמר:

בימים ואם  אז רק היה שזה חושבים אתם

סיפור: לכם אספר קדמונים,

ששייהודי ביום  איש  החזון של  לביתו  נכנס 

הבחין איש, החזון של בחדרו בצהרים.

השוכב התינוק  בנה  יד  על  שעומדת  באשה

לרפואת ברכה  איש  מהחזון ומבקשת  בעגלה ,

אך בקשתה את  ושמע ישב  איש החזון  מחלתו .

הפצירה בכתה, התעקשה היא  לה. השיב לא 

שעה . כרבע  - פעם אחר פעם  וביקשה 

בבקשה ,היהודי 'במטותא , לה : ואמר  ניגש

לך ? עונה  לא  שהרב  רואה  לא  את 

ננער לפתע  לביתך '. לכי  ממשיכה? את  למה

האיש אל הסתובב  הוא  משתיקתו , איש  החזון 

לו ואמר  מקפיד . הוא כאילו  נראים היו ופניו 

אלי ?' או אליך  באה  היא  'למי  קלושה: בגערה

אל אחר פניו  את  איש החזון צידד כך

ו בירכה לה.האשה, הלכה

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



  
    



הקב"הבבבבטטטטבבבבעעעע שברא כפיהפשוט (והיינו

הבריאה), בשעת שורהשהיה
אי הזו, הברכה ומכח האלקית, הברכה

 !וכליו אפיסה של מושג בו

ישנודדדדככככלללל טוב וכל קדושה השפעה כ
דבר שורש יש רק דא לבד, בטבע

טבע מאוד),של מועט דבר אפילו (והיינו

תכלה. שלא וגבול סו בלי ברכה ישנה

בראוווואאאאחחחחרררריייי הנבראי את הקב"ה שברא
.עד לג והכניסו הראשו אד את
פשטותו... בסוד מאיר הטבע כל היה ,וש

מסודווווההההננננחחחחשששש,,,, שיצא הראשו הנברא היה
חוה" שנאמר: וכמו הפשטות,

"ער א),היה ג, ובערמומיות(בראשית 
ובעקבות .הראשו אד את החטיא שלו
...ל צמיח ודרר וק" התקלל: החטא

"לח אכל יא יח)...זעת פסוק ש) 

הטבע,ווווממממאאאאזזזז על הקללה שרתה
נכלא שבטבע סופי האי והכח
חוסר של חדש מצב ונוצר וננעל,

...וכליו

ווווככככ...שני אלפי חלפו

ממממששששככככ לללליייי וווועעעעששששוווו

תמ"חבבבבטטטט""""וווו אלפי ב' שנת בניס
(2448)ע נגאלו העול לבריאת

,חדשי ששה וכעבור .ממצרי ישראל
.המשכ בניית על נצטוו תשרי בי"א

הדבריבבבבזזזזררררייייזזזזוווותתתת את לאסו החלו
,המשכ לבניית הנצרכי
,הדברי כל את אספו יומיי ובתו

וכליו... המשכ את לבנות והחלו

שליט"א,ווווככככתתתתבבבב זילברמ אליהו רבי הגאו
וז"ל: אליהו, אדרת ישיבת 10ראש

המקדש בית בני מצות אחתהנה היא
שכתוב: כמו התורה, מצוות מתרי"ג

"בתוכ ושכנתי מקדש לי (שמות"ועשו

ח). מצוכה, ישראלוביאור שע זו, ה

מנת על להקב"ה בית לבנות חייבי
.ביניה שישכו

מתייחסתאאאאבבבבלללל התורה אי כשמתבונני
יותר הרבה שהיא נראה זו, למצוה
מהמצוות ומשמעותית וכללית שרשית
,ממצרי ישראל ע כשיצאו מיד האחרות.
,הי שירת את אמרו בלבד שבוע כעבור

חז"ל צא:)ואמרו לומר(סנהדרי שעתידי
סיימו השירה ואת לבוא. לעתיד ג זו שירה
בהר ותטעמו "תביאמו ושאיפה: בתפילה
ה' מקדש ה' פעלת לשבת מכו נחלת

"ידי יז).כוננו טו, בתחילת(שמות כבר
של למצב ומצפי ה מנבאי דרכ

.'ידי כוננו ה' 'מקדש

הובאו  ועד 10. בית  בקובץ כז).דבריו  עמוד (ח"ט 

  
        



הקב"הווווההההננננהההה,,,, ברא שבתחילה ביארנו
ה'יש' שנוצר ואחר ,'מאי 'יש
ומטבע שלו. ה'טבע' את קיבל הוא

ה'אסו וא ולהיגמר, לכלות ה'יש'
כא שהיתה אומרת זאת נגמר לא 'שמ

...'מאי 'יש של חדשה בריאה

ממממזזזזווווהההה ההההוווואאאא ככככששששאאאאיייי  ההההטטטטבבבבעעעע ששששבבבבעעעעצצצצממממוווותתתת ההההבבבבררררככככהההה

דדדדעעעעוווו ואמר ירוח רבי המשי  לכ
אלישע אצל וג אליהו אצל שג
ואבאר .מאי יש יצירת היתה לא הנביא

מדוע:

עולמו.בבבבששששששששהההה את הקב"ה ברא ימי
הבריאה ימי ששת ובאות
לו. המיוחד טבעו את נברא בכל טבע

סוד!וווובבבבטטטטבבבבעעעע ישנו הנברא

לוהיהודי היתה לביתו שחזר שאחר מספר

שחורה' לי(כלשונו ):'שבת  'היתה

לחזון צער שגרמתי  על גדולה נפש עגמת 

צאתה, עם מיד קודש שבת  במוצאי  איש'.

החזון איש. לחזון  ונכנס ברק  לבני  שוב נסע 

- שוחקות פנים בסבר אותו קיבל איש

מיוחדת . בחביבות  פנים קבלת

התכויןהיהודי לא  שח"ו  להתנצל התחיל

החזון רבינו  וכו'. וכו ' אחד  אף לצער 

בפסקנות : להגיב  והוסיף דבריו, את  שמע איש 

באמונת  כולה  כל  ושרויה  אשה  'עומדת 

לה ?'... להפריע  צורך יש  למה  חכמים 

בסיפור: ונחתום

יורם יום  רבינו עט"ר מארי אבא  ששי,

בבית  יושב זיע"א, אברג'ל מיכאל

נכנסים  אט  אט  הקבוע, במקומו מדרשו 

שחרית  לתפילת ומתארגנים המתפללים

ישירות  ניגש הנכנסים אחד הרב, במחיצת

באוזן. משהו לו ולחש לאבא

קם פניו  והוא  במיוחד זהרו אבא  של

של  כשנהרה אותו  וחיבק ממקומו

לפלא ! ויהי פניו , על שפוכה שמחה

מאריחלף אבא  נפתרה. והתעלומה זמן ,

סיפר: וכך שאירע , מה סיפר

שניםדעו  בנים  חשוך היה יהודי  אותו  כי לכם,

היה הוא  ששי  יום ובכל  מאוד , ארוכות 

להיפקד ורחמים, ישועה בדבר  להתברך  בא 

לא שבשמים  שראיתי מכיון קיימא . של בזרע

אסרתי לכן  קיימא , של  זרע  עבורם  הופיע

צער מהם לחסוך  כדי לרופאים, ללכת  עליהם

תועלת . בהם  שאין  מיותרים, וסבל 

להם בכל  שתהיה בירכתיו פעם בכל  זאת ,

הוא  שנים שחלפו  ולמרות גדולה, ישועה

ולא  שאלות , שאל לא  להתברך, לבוא התמיד

נהג  אלא  רופאים, עם להתייעץ ביקש

לישועה. וציפה מוחלט בביטול

התפילה ,באותו  לפני אלי  ניגש  שהוא  ששי  יום

רבותי ! נפקדה ... שאשתו  לי  בישר  הוא 

בגלל רק  התרחש  זה ונס  גמור !!! נס  זהו

בצדיקים . והפשוטה התמימה האמונה 

שפעבכח לקבל כלי נוצר צדיקים אמונת

הטבע, במסגרת רק לא וגשמי, רוחני

הטבע! מעל אף אלא

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



  
    



הקב"הבבבבטטטטבבבבעעעע שברא כפיהפשוט (והיינו

הבריאה), בשעת שורהשהיה
אי הזו, הברכה ומכח האלקית, הברכה

 !וכליו אפיסה של מושג בו

ישנודדדדככככלללל טוב וכל קדושה השפעה כ
דבר שורש יש רק דא לבד, בטבע

טבע מאוד),של מועט דבר אפילו (והיינו

תכלה. שלא וגבול סו בלי ברכה ישנה

בראוווואאאאחחחחרררריייי הנבראי את הקב"ה שברא
.עד לג והכניסו הראשו אד את
פשטותו... בסוד מאיר הטבע כל היה ,וש

מסודווווההההננננחחחחשששש,,,, שיצא הראשו הנברא היה
חוה" שנאמר: וכמו הפשטות,

"ער א),היה ג, ובערמומיות(בראשית 
ובעקבות .הראשו אד את החטיא שלו
...ל צמיח ודרר וק" התקלל: החטא

"לח אכל יא יח)...זעת פסוק ש) 

הטבע,ווווממממאאאאזזזז על הקללה שרתה
נכלא שבטבע סופי האי והכח
חוסר של חדש מצב ונוצר וננעל,

...וכליו

ווווככככ...שני אלפי חלפו

ממממששששככככ לללליייי וווועעעעששששוווו

תמ"חבבבבטטטט""""וווו אלפי ב' שנת בניס
(2448)ע נגאלו העול לבריאת

,חדשי ששה וכעבור .ממצרי ישראל
.המשכ בניית על נצטוו תשרי בי"א

הדבריבבבבזזזזררררייייזזזזוווותתתת את לאסו החלו
,המשכ לבניית הנצרכי
,הדברי כל את אספו יומיי ובתו

וכליו... המשכ את לבנות והחלו

שליט"א,ווווככככתתתתבבבב זילברמ אליהו רבי הגאו
וז"ל: אליהו, אדרת ישיבת 10ראש

המקדש בית בני מצות אחתהנה היא
שכתוב: כמו התורה, מצוות מתרי"ג

"בתוכ ושכנתי מקדש לי (שמות"ועשו

ח). מצוכה, ישראלוביאור שע זו, ה

מנת על להקב"ה בית לבנות חייבי
.ביניה שישכו

מתייחסתאאאאבבבבלללל התורה אי כשמתבונני
יותר הרבה שהיא נראה זו, למצוה
מהמצוות ומשמעותית וכללית שרשית
,ממצרי ישראל ע כשיצאו מיד האחרות.
,הי שירת את אמרו בלבד שבוע כעבור

חז"ל צא:)ואמרו לומר(סנהדרי שעתידי
סיימו השירה ואת לבוא. לעתיד ג זו שירה
בהר ותטעמו "תביאמו ושאיפה: בתפילה
ה' מקדש ה' פעלת לשבת מכו נחלת

"ידי יז).כוננו טו, בתחילת(שמות כבר
של למצב ומצפי ה מנבאי דרכ

.'ידי כוננו ה' 'מקדש

הובאו  ועד 10. בית  בקובץ כז).דבריו  עמוד (ח"ט 

ז

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



  
     



מערכה כל מערכות, בשתי השולח
זו. גבי על זו חלות שש של היתה

כד),הרמב"ווווככככתתתתבבבב כה, לשונו:(שמות וזה

ההההשששש''''ססססוווודדדד בבבבררררככככתתתת ככככיייי  ההההששששווווללללחחחח
ננננבבבברררראאאא ללללאאאא ההההעעעעוווולללל ההההייייוווותתתת ממממעעעעתתתת
ננננווווההההגגגג............ ככככממממננננההההגגגגוווו עעעעוווולללל אאאאבבבבלללל ,,,,ממממאאאאיייי יייישששש
תתתתחחחחוווולללל דדדדבבבברררר ששששווווררררשששש שששש ייייההההייייהההה ככככאאאאששששרררר אאאאבבבבלללל
אאאאממממרררר ככככאאאאששששרררר בבבבוווו,,,, וווותתתתווווססססיייי ההההבבבבררררככככהההה עעעעללללייייוווו

וווובבבבאאאאללללייייההההוווו ההההקקקקממממחחחח(נאמר):אאאאללללייייששששעעעע............ """"ככככדדדד
חחחחססססרררר"""" ללללאאאא ההההששששממממ ווווצצצצפפפפחחחחתתתת ככככללללתתתתהההה ללללאאאא

טז)... יז, (מלכיא

תתתתחחחחווווללללווווככככ בבבבוווו ,,,,ההההפפפפנננניייי בבבבללללחחחח ההההששששווווללללחחחח
ללללככככלללל ההההששששוווובבבבעעעע ייייבבבבוווואאאא ווווממממממממננננוווו ההההבבבבררררככככהההה,,,,

אאאאממממררררוווו ווווללללככככ לט.):ייייששששרררראאאאלללל,,,, ככככהההה(יומא ככככלללל
ווווששששבבבבעעעע'.'.'.'. אאאאווווככככלללל ככככפפפפוווולללל ששששממממגגגגייייעעעעוווו

הקדושי:ווווממממבבבבוווואאאארררר בדבריו

אתששששעעעעלללל זיככו ,השולח עשיית ידי
לפשטותו אותו והחזירו הטבע
היצירה. בשעת שהיה כמו הטבעית,

'השולח'וווואאאאחחחחרררר אזי הזו, למדרגה שהגיעו
בו חלה כבר דבר שורש רק שהוא
של מהותו זהו כי בו. ותוסי הברכה
פשוט שולח כגו ממנו שמ שג הטבע
יבוא וגדולה' לעושר סימ' רק שאינו

ישראל... לכל השובע ממנו

ואלישעוווועעעעתתתתהההה שאליהו שהטע נבי
כי כאלו, נסי לעשות הצליחו
,טבע את זיככו קדושת בכח ה
שלו. הטבעית לפשטות אותו והחזירו
שו היתה לא כבר ,לכ חזר וכשהוא

להשפעתו... הגבלה

זהוווווללללההההששששפפפפעעעעהההה כי מיש' 'יש קוראי הזו
הטבע... של האמיתי ה'יש'

תתתתווווררררהההה ככככתתתתרררר  ההההאאאאררררוווו

אליוההההככככלללליייי להתייחס שברצוננו השני
העדות. ארו הוא

היוההההאאאאררררוווו ובו הקדשי בקודש עמד
הלוחות שברי הברית, לוחות
רבינו. משה שכתב תורה וספר הראשוני

כיצדוווובבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו מפרטת התורה
עשייתו ובמהל לעשותו.

סביב" זהב זר עליו "ועית נצטוינו:
יא), כה, סימ(שמות 'והוא רש"י: ופירש

תורה'. לכתר

וביאר:ווווההההממממששששיייי ירוח רבי

נראהההההננננהההה המשכ במעשי כשנתבונ
ה המשכ מעשי שכל פלא, דבר
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זוווווממממצצצצייייננננוווו מצוה בפרטי האריכה שהתורה
והמקדש, המשכ בניית של

שלימה פרשה תרומה),וכתבה אי(פרשת
כלי כל ותיארה ,הכלי כל את יכינו
פרשה עוד מכ ולאחר רב. ובפירוט בנפרד

ויקהל)שלימה מתארת(פרשת התורה שבה
נעשה. אי בנפרד וכלי כלי כל על

התורהווווככככממממוווו מתארת הכהונה, בבגדי כ
תצוה) בגד(פרשת כל באריכות

חוזרת כ ואחר נראה. היה אי ובגד
שנית לתאר פקודי בפרשת התורה

אנו זה ומכל ,הבגדי את עשו אי
את התורה החשיבה כמה עד רואי

הזאת. המצוה

רקככככיייי הוא מצרי יציאת כל של היעד
וכמו ישראל, בני בתו לשכו כדי
אר אלקיה ה' אני י וידע" שנאמר:
לכני מצרי מאר את הצאתי

"אלקיה ה' אני כמו).בת כט, ש) 

ידיווווההההססססייייבבבבהההה על בעול שרה שהקב"ה
האיר המשכ מכח כי ,המשכ

הטבע'... 'פשטות שוב

ווווככככללללייייוווו............ ההההממממששששככככ ססססוווודדדד

והסביר:ההההממממששששיייי ירוח רבי

ברכהססססוווודדדד של שפע יצא שממנו המשכ
בעציו היה זה סוד ישראל, לכלל
.הפשוטי בטבעיו היינו ואדניו, עמודיו
המשכ במעשה שהיתה העבודה דכל
כמו מתכונתו על הטבע העמדת היתה
אומרת זאת היצירה, בשעת שהיה

על הטבע על שרבצה הקללה להסיר
על הטבע וכשמעמידי החטא, ידי
אז בראשית ימי כבששת מדרגתו
הסוד ישנו פשוט טבע של דבר בשורש

!ק אי עד וברכה השפעה של

שהיוווווננננעעעעצצצצוווורררר כלי בשני ונתבונ לרגע
הברית... וארו השולח וה ,במשכ

............ההההששששווווללללחחחח אאאאתתתת וווועעעעששששייייתתתת

השולח,בבבבפפפפררררששששהההה עשיית על נצטוינו שלנו
לח "ועית נאמר: עציוכ 

"י...(כג כה, (שמות 

אורכוההההששששווווללללחחחח ,שיטי מעצי עשוי היה
אחת, אמה רוחבו אמות, שתי
בזהב. מצופה והיה וחצי. אמה וגובהו
הפרוכת מ רחוק מועד באוהל מונח והיה

אמות שתי הצפו ומקרשי אמות, חמש
וחצי.

הפני.וווועעעעללללייייוווו לח את מניחי היו

חלות,ללללחחחח עשרה שתי היו הפני
שבת. בערב אות אופי שהיו
ובשבת סולת. עשרוני משני חלה כל
על אות ומסדרי אות מכניסי היו

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



  
     



מערכה כל מערכות, בשתי השולח
זו. גבי על זו חלות שש של היתה

כד),הרמב"ווווככככתתתתבבבב כה, לשונו:(שמות וזה

ההההשששש''''ססססוווודדדד בבבבררררככככתתתת ככככיייי  ההההששששווווללללחחחח
ננננבבבברררראאאא ללללאאאא ההההעעעעוווולללל ההההייייוווותתתת ממממעעעעתתתת
ננננווווההההגגגג............ ככככממממננננההההגגגגוווו עעעעוווולללל אאאאבבבבלללל ,,,,ממממאאאאיייי יייישששש
תתתתחחחחוווולללל דדדדבבבברררר ששששווווררררשששש שששש ייייההההייייהההה ככככאאאאששששרררר אאאאבבבבלללל
אאאאממממרררר ככככאאאאששששרררר בבבבוווו,,,, וווותתתתווווססססיייי ההההבבבבררררככככהההה עעעעללללייייוווו

וווובבבבאאאאללללייייההההוווו ההההקקקקממממחחחח(נאמר):אאאאללללייייששששעעעע............ """"ככככדדדד
חחחחססססרררר"""" ללללאאאא ההההששששממממ ווווצצצצפפפפחחחחתתתת ככככללללתתתתהההה ללללאאאא

טז)... יז, (מלכיא

תתתתחחחחווווללללווווככככ בבבבוווו ,,,,ההההפפפפנננניייי בבבבללללחחחח ההההששששווווללללחחחח
ללללככככלללל ההההששששוווובבבבעעעע ייייבבבבוווואאאא ווווממממממממננננוווו ההההבבבבררררככככהההה,,,,

אאאאממממררררוווו ווווללללככככ לט.):ייייששששרררראאאאלללל,,,, ככככהההה(יומא ככככלללל
ווווששששבבבבעעעע'.'.'.'. אאאאווווככככלללל ככככפפפפוווולללל ששששממממגגגגייייעעעעוווו

הקדושי:ווווממממבבבבוווואאאארררר בדבריו

אתששששעעעעלללל זיככו ,השולח עשיית ידי
לפשטותו אותו והחזירו הטבע
היצירה. בשעת שהיה כמו הטבעית,

'השולח'וווואאאאחחחחרררר אזי הזו, למדרגה שהגיעו
בו חלה כבר דבר שורש רק שהוא
של מהותו זהו כי בו. ותוסי הברכה
פשוט שולח כגו ממנו שמ שג הטבע
יבוא וגדולה' לעושר סימ' רק שאינו

ישראל... לכל השובע ממנו

ואלישעוווועעעעתתתתהההה שאליהו שהטע נבי
כי כאלו, נסי לעשות הצליחו
,טבע את זיככו קדושת בכח ה
שלו. הטבעית לפשטות אותו והחזירו
שו היתה לא כבר ,לכ חזר וכשהוא

להשפעתו... הגבלה

זהוווווללללההההששששפפפפעעעעהההה כי מיש' 'יש קוראי הזו
הטבע... של האמיתי ה'יש'

תתתתווווררררהההה ככככתתתתרררר  ההההאאאאררררוווו

אליוההההככככלללליייי להתייחס שברצוננו השני
העדות. ארו הוא

היוההההאאאאררררוווו ובו הקדשי בקודש עמד
הלוחות שברי הברית, לוחות
רבינו. משה שכתב תורה וספר הראשוני

כיצדוווובבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו מפרטת התורה
עשייתו ובמהל לעשותו.

סביב" זהב זר עליו "ועית נצטוינו:
יא), כה, סימ(שמות 'והוא רש"י: ופירש

תורה'. לכתר

וביאר:ווווההההממממששששיייי ירוח רבי

נראהההההננננהההה המשכ במעשי כשנתבונ
ה המשכ מעשי שכל פלא, דבר
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המעוניינים להקדיש לברכה, לרפואה ולעילוי נשמת יקיריהם
ניתן להתקשר    08-37-40-200 



  
     



כו), א, יותר(בראשית כבר הרי דזה
גרידא. דבר' מ'שורש

דדדדבבבברררר,,,,ווווננננממממצצצצאאאא ששששייייעעעעששששהההה ממממבבבבלללליייי עעעעצצצצממממוווו ששששההההאאאאדדדד
ללללככככלללל ללללזזזזככככוווותתתת ייייווווככככלללל ללללבבבבדדדד,,,, בבבבטטטטבבבבעעעעייייוווו
ההההייייאאאא קקקקללללהההה ההההאאאאדדדד עעעעבבבבוווודדדדתתתת ווווככככלללל ששששללללייייממממוווותתתתוווו,,,,
ייייששששאאאאררררוווו ששששטטטטבבבבעעעעייייוווו ללללההההייייזזזזההההרררר ררררקקקק ששששההההייייאאאא בבבבאאאאממממתתתת,,,,
ממממקקקקללללקקקקוווולללל!!!! ללללההההייייששששממממרררר ,,,,ווווטטטטההההררררתתתת בבבבקקקקדדדדווווששששתתתת

לזכותדדדדבבבבאאאאממממתתתת יכולי אד בני היו
לבד, טבע ידי על הכל
בורא אל להתקרב לה היה אפשר

עבודת חיובי וכל כלל, עבודה מבלי
דבלעדיה משו רק ה האד
בקדושת להשאר טבעיו יוכלו לא
חלת ש כבר וחל ,יצירת כבשעת

קללה. של

מכילאאאא בפשטותו, האד טבע באמת,
...סו אי עד ואור קדושה

פניו:ייייווווססססיייי על עלה וחיו המסילות את סגר
המהל בזכות פרטית, השגחה איזו
אליהו... של למלמד תשובה לי יש הזה

פפפפששששווווטטטט טטטטבבבבעעעע בבבבעעעעלללליייי דדדדררררווווששששיייי

אליהוצצצצחחחחווווקקקק במדרגות, נשמע מתגלגל
אבא! שלו' ממשחקו. חזר

חזרתי!'

המשחק?'''''ההההוווו,,,, היה אי ,ל חכיתי

בבבבררררוווו''''.'כי ה',

תשובה''''אאאאתתתתהההה מצאתי אליהו יודע
.'של המלמד של לשאלה

לי'.''''ממממהההה תאמר באמת?!

במעשהווווייייווווססססיייי שהיתה העבודה כל הסביר:
על הטבע העמדת היתה המשכ
זאת היצירה, בשעת שהיה כמו מתכונתו
הטבע על שרבצה הקללה להסיר אומרת
לבנות כדי ,שכ ומכיו החטא. ידי על
טבע את שזיככו באנשי צור היה אותו

לפשיטותו. אותו והחזירו

רווווללללככככ" ואמר: משה את הקב"ה ציוה
רמה לי ויקח יראל ני אל
את קח ל בי אר איל מאת

ב)רמתי" כה, רוצה(שמות אני  
פשטות מאיר שבלב מאנשי תרומה

ללללבבבב,,,,הטבע, ננננדדדדייייבבבביייי מכחאאאאננננששששיייי רק כי
.המשכ ידי על לפעול נוכל תרומת

קמצ,וווובבבבעעעעררררלללל היה לא שהוא הג ,רינגלמ
מפשטות רחוק היה הוא אבל
מביא היה הוא א מסתמא ולכ הטבע,
ממנו!... מקבלי היו לא למשכ תרומה

חחחחייייוווור והוא אליהו של פניו על עלה
התשובה... את לכתוב

מהייייווווססססיייי רגע נזכר, ולפתע ,לקו בא
שוב פתח והוא יתרו? פרשת ע

המסילות... את

  
     



 תורה.ההההאאאאררררוווו לכתר סימ הוא

 כהונה.ההההממממזזזזבבבבחחחח לכתר סימ

 מלכות.ההההששששווווללללחחחח לכתר סימ

 טוב.ווווההההממממננננווווררררהההה ש לכתר סימ

כלווווללללממממררררוווותתתת ,סימני רק שה
.מה נמשכו וההשפעות הקדושות

כיצדככככיייי ולסמ להראות 'ה'סימ עני זהו
להראות בפשיטותו, הטבע נראה
שישנה הקדושה השפעת את וללמד

הטבע. בפשיטות

ההשפעהוווועעעעלללל נמשכת המשכ כלי ידי
ישראל. לע הטבע' 'פשיטות של

הברית:ווווננננחחחחזזזזוווורררר לארו

שכינה.בבבבממממעעעעממממדדדד לגילוי זכינו סיני הר
בהר שהיה שכינה גילוי ואותו
על וזה  בתמידיות במשכ נתגלה סיני,
 ל "ונעדי שנאמר: וכמו !הארו ידי
ני ימ הרת מעל א ודרי
לאר את העדת אר על אר רביה

יראל" ני אל תא כב).אצה פסוק ש) 

 היתה''''וווודדדדרררריייי'''' השכינה השראת כל 
והכרובי הארו ידי על רק

תורה! לכתר סימ א כי היו שלא

היוווווההההננננהההה לא והבדי הכרובי ,הארו
של ארו פשוט, 'טבע' א כי
זולת ש היה לא דכלו וכו', ע
כשנעשה ומיד הברית. לוחות שני
וע משפטיו, כל ע כדינו, הארו
אל אי פניה" ,והכרובי הבדי
"רביה ני יהי הרת אל אחיו

כ), פסוק השכינה(ש ש שרתה כבר
הקדושה.

ישנררררווווממממממממוווותתתת הרבה כ כל וקדושה
ב'שורש פשוט, בטבע כבר
לקבלת וזכר סימ ידי שעל עד דבר',
השכינה, השראת כבר תחול התורה
,'בתוכ ושכנתי מקדש לי ה'ועשו דכל
בישראל, התמידית השכינה השראת
לכתר ה'סימ זה ידי על רק היה

תורה'...

לאדוווואאאאחחחחרררר נעבור זאת כל שהבננו
עצמו...

ככככדדדדממממוווותתתתננננוווו בבבבצצצצללללממממננננוווו אאאאדדדד ננננעעעעששששהההה

ואמר:ההההממממששששיייי ירוח רבי

משכווווממממזזזזהההה דא נוראה, הערה לנו תצא
כי ואינו לחוד טבע א כי שאינו

שהוסר ורק הדבר', 'שורש ממנוא ה

אי עד קדושה כבר הוא מכיל הקללה,
...'סו אי' כבר הוא לבד וטבע שיעור,

השכינהממממיייי השראת אותה להשיג יוכל
"תנדמ צלמנ" שהוא האד שמכיל

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



  
     



כו), א, יותר(בראשית כבר הרי דזה
גרידא. דבר' מ'שורש

דדדדבבבברררר,,,,ווווננננממממצצצצאאאא ששששייייעעעעששששהההה ממממבבבבלללליייי עעעעצצצצממממוווו ששששההההאאאאדדדד
ללללככככלללל ללללזזזזככככוווותתתת ייייווווככככלללל ללללבבבבדדדד,,,, בבבבטטטטבבבבעעעעייייוווו
ההההייייאאאא קקקקללללהההה ההההאאאאדדדד עעעעבבבבוווודדדדתתתת ווווככככלללל ששששללללייייממממוווותתתתוווו,,,,
ייייששששאאאאררררוווו ששששטטטטבבבבעעעעייייוווו ללללההההייייזזזזההההרררר ררררקקקק ששששההההייייאאאא בבבבאאאאממממתתתת,,,,
ממממקקקקללללקקקקוווולללל!!!! ללללההההייייששששממממרררר ,,,,ווווטטטטההההררררתתתת בבבבקקקקדדדדווווששששתתתת

לזכותדדדדבבבבאאאאממממתתתת יכולי אד בני היו
לבד, טבע ידי על הכל
בורא אל להתקרב לה היה אפשר

עבודת חיובי וכל כלל, עבודה מבלי
דבלעדיה משו רק ה האד
בקדושת להשאר טבעיו יוכלו לא
חלת ש כבר וחל ,יצירת כבשעת

קללה. של

מכילאאאא בפשטותו, האד טבע באמת,
...סו אי עד ואור קדושה

פניו:ייייווווססססיייי על עלה וחיו המסילות את סגר
המהל בזכות פרטית, השגחה איזו
אליהו... של למלמד תשובה לי יש הזה

פפפפששששווווטטטט טטטטבבבבעעעע בבבבעעעעלללליייי דדדדררררווווששששיייי

אליהוצצצצחחחחווווקקקק במדרגות, נשמע מתגלגל
אבא! שלו' ממשחקו. חזר

חזרתי!'

המשחק?'''''ההההוווו,,,, היה אי ,ל חכיתי

בבבבררררוווו''''.'כי ה',

תשובה''''אאאאתתתתהההה מצאתי אליהו יודע
.'של המלמד של לשאלה

לי'.''''ממממהההה תאמר באמת?!

במעשהווווייייווווססססיייי שהיתה העבודה כל הסביר:
על הטבע העמדת היתה המשכ
זאת היצירה, בשעת שהיה כמו מתכונתו
הטבע על שרבצה הקללה להסיר אומרת
לבנות כדי ,שכ ומכיו החטא. ידי על
טבע את שזיככו באנשי צור היה אותו

לפשיטותו. אותו והחזירו

רווווללללככככ" ואמר: משה את הקב"ה ציוה
רמה לי ויקח יראל ני אל
את קח ל בי אר איל מאת

ב)רמתי" כה, רוצה(שמות אני  
פשטות מאיר שבלב מאנשי תרומה

ללללבבבב,,,,הטבע, ננננדדדדייייבבבביייי מכחאאאאננננששששיייי רק כי
.המשכ ידי על לפעול נוכל תרומת

קמצ,וווובבבבעעעעררררלללל היה לא שהוא הג ,רינגלמ
מפשטות רחוק היה הוא אבל
מביא היה הוא א מסתמא ולכ הטבע,
ממנו!... מקבלי היו לא למשכ תרומה

חחחחייייוווור והוא אליהו של פניו על עלה
התשובה... את לכתוב

מהייייווווססססיייי רגע נזכר, ולפתע ,לקו בא
שוב פתח והוא יתרו? פרשת ע

המסילות... את

ז

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



  
     



ה' גדל י ידעי "עה  אמת! הוא
"האלהיליא)...מ פסוק ש) 

אמורווווצצצצרררריייי זה מה להבי
יתרו א אותנו לעניי

בשביל אחר: ובסגנו לא. או שמח
שיתרו לציי התורה טרחה מה

שמח?...

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי שנשיב,

ההההככככלללל ההההככככווווללללללללתתתת פפפפששששווווטטטטהההה ששששממממחחחחהההה

נחמבבבבאאאאחחחחדדדד רבי הגה"ק שישב הפעמי
אמר תלמידיו ע זיע"א מברסלב

לד):לה תורה תניינא ,"מוהר (ליקוטי

אדדדדדעעעעוווו שבגינ סיבות הרבה שישנלכ
הנובעת שמחה זו פעמי שמח.
שמחה זו ופעמי במסחר, מהצלחה

טובה. משמועה או טעי ממאכל

שמחהוווובבבבממממדדדדררררגגגגהההה ישנה יותר, גבוהה
מתפילה או גמרא ד מהבנת
לזולת אמיתי כבוד מנתינת וכ בדביקות,
הלב מתמלא לזולת אמיתי כבוד (מנתינת

חז"ל מאמר הוא וזה עילאי, ובאושר (אבותבשמחה

מ"א): הבריות').פ"ד את המכבד מכובד? 'איזהו

אאאאה הללו השמחות כל זאת, למרות
הזו במדרגה כי נמוכה, במדרגה עדיי
ועצבות. שמחה :אופני שני ישנ עדיי

,,,,ה'טבעאאאאוווולללל לגילוי זוכי כאשר
הקב"ה שהטביע כפי הפשוט',
השמחה אזי הבריאה, בשעת באד
ובפשטות. בתמידיות מהאד נובעת

שמחההההה''''טטטטבבבבעעעע הוא שבאד הפשוט'
בחדוה מבודח ולב תמידית

ומתפשטי עולי והזמר והניגו אמיתית.
ממנו...

סביבו,ללללאאאאדדדד מיוחדת הילה ישנה שמח
ומתיקות שלוה רוגע, המשרה הילה

אותו. הסובבי כל על

שמסרוווובבבבממממאאאאממממרררר השיעורי באחד מוסגר:
רבינו עט"ר מארי יוראבא
:כ אמר זיע"א אברג'ל מיכאל

יצורידדדדעעעעוווו ה התינוקות כי ,לכ
בהילה חשי וה מאוד, טהורי
.ליד העומדי האנשי את הסובבת
כועס/עצבני/עצוב/ אד כאשר ,ולכ
ה אות מרי נכונות), התשובות (כל
להשתולל/ מתחילי וה בזה חשי

לבכות/לצרוח...

אזי,וווואאאאייייללללוווו ,אות מרי שמח אד כאשר
/הבט לה כואב א אפילו

לצמוח... מתחילות הראש/השיניה
מיד... נרגעי

ואמרוווודדדדעעעעוווו נחמ רבי המשי  לכ
חותנו יתרו, שהגיע שבשעה 
בזיכו הזדכ סיני, למדבר משה, של

  
      



הההה'''' גגגגדדדדוווולללל ככככיייי יייידדדדעעעעתתתתיייי עעעעתתתתהההה

מסלולייייתתתתררררוווו,,,, עבר משה, של חותנו
אנו אי לא. פשוט. לא חיי
,גופניי יסורי של למסלול מתכווני

ורדיפות. עניות

קשה,ייייתתתתררררוווו יותר הרבה מסלול עבר
נפש. יסורי של מסלול

בתהיותככככממממעעעעטטטט עליו עברו חייו כל
'קרקע אחר בחיפוש ,ולבטי

אתמוצ להניח יוכל הוא שעליה קה'
היגעה... נפשו

שבמהלחחחחככככממממייייננננוווו לנו גילו הקדושי
חור לכל הגיע הוא חיפושיו
חורקות מדרגות על טיפס ,בעול
עבודה בתי לתו זחל טיבט, בהרי
בהרי בחבל השתלשל בהודו, זרה

מקסיקו...

הגיעוווותתתתממממיייידדדד,,,, דבר, של בסופו
הבל! הכל אחת: למסקנא
בס ה הללו, זרות העבודות כל
בתאוות התמקדות אישיות, פולח הכל

האישיות...

טבעככככלללל הכל בס ה הללו השטויות
פשוט)...מעוות טבע (ולא

מסתמא,ווווייייתתתתררררוווו,,,, ושוב... שוב התאכזב
היה הוא שכזו, אכזבה כל אחרי

ונאנח... בגינה ספסל על מתיישב

הולווווככככיייידדדדוווועעעע,,,, לא טוב רצו שו
הרצונות, אות וכל לאיבוד.
לא והחיפושי התשוקות ,הגעגועי
והתאספו... הלכו וה לאיבוד. הלכו
את משכו דבר של ובסופו

הישועה...

והגיעממממששששהההה ממצרי ברח רבינו
בלימודי החל ויתרו ליתרו...

הקדושה... האמונה

רבינווווובבבבייייוווו משה קיבל אחד בהיר
הגאולה, בתהלי להתחיל הוראה

...למצרי וחזר מדי את עזב והוא

עזב(בער)וחציששששננננהההה ויתרו מאז, עברו
למדבר במסעו והחל מדי את
משה. חתנו את לפגוש במטרה סיני

הנסיווווככככאאאאששששרררר על משה לו סיפר הגיע,
לבניו הקב"ה שעשה והנפלאות
והתמלא הנסי את שמע ויתרו אהוביו.
להבה על יתר חו" בשמחה:
מד ילה אר ליראל ה' עה אר

"ט).מצרי יח, (שמות 

שיתרוווווממממממממששששייייככככהההה ומספרת התורה
דעו בקול: והכריז עמד
לעומק להכיר הספקתי חיי בימי ,לכ
ואני !שבעול זרות העבודות כל את
הקב"ה רק שטויות! הכל לכ אומר

מוקדש לרפואה שלימה לדורון בן סעדיה הי"ו
לבית משפחת יחיאלי



  
     



ה' גדל י ידעי "עה  אמת! הוא
"האלהיליא)...מ פסוק ש) 

אמורווווצצצצרררריייי זה מה להבי
יתרו א אותנו לעניי

בשביל אחר: ובסגנו לא. או שמח
שיתרו לציי התורה טרחה מה

שמח?...

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי שנשיב,

ההההככככלללל ההההככככווווללללללללתתתת פפפפששששווווטטטטהההה ששששממממחחחחהההה

נחמבבבבאאאאחחחחדדדד רבי הגה"ק שישב הפעמי
אמר תלמידיו ע זיע"א מברסלב

לד):לה תורה תניינא ,"מוהר (ליקוטי

אדדדדדעעעעוווו שבגינ סיבות הרבה שישנלכ
הנובעת שמחה זו פעמי שמח.
שמחה זו ופעמי במסחר, מהצלחה

טובה. משמועה או טעי ממאכל

שמחהוווובבבבממממדדדדררררגגגגהההה ישנה יותר, גבוהה
מתפילה או גמרא ד מהבנת
לזולת אמיתי כבוד מנתינת וכ בדביקות,
הלב מתמלא לזולת אמיתי כבוד (מנתינת

חז"ל מאמר הוא וזה עילאי, ובאושר (אבותבשמחה

מ"א): הבריות').פ"ד את המכבד מכובד? 'איזהו

אאאאה הללו השמחות כל זאת, למרות
הזו במדרגה כי נמוכה, במדרגה עדיי
ועצבות. שמחה :אופני שני ישנ עדיי

,,,,ה'טבעאאאאוווולללל לגילוי זוכי כאשר
הקב"ה שהטביע כפי הפשוט',
השמחה אזי הבריאה, בשעת באד
ובפשטות. בתמידיות מהאד נובעת

שמחההההה''''טטטטבבבבעעעע הוא שבאד הפשוט'
בחדוה מבודח ולב תמידית

ומתפשטי עולי והזמר והניגו אמיתית.
ממנו...

סביבו,ללללאאאאדדדד מיוחדת הילה ישנה שמח
ומתיקות שלוה רוגע, המשרה הילה

אותו. הסובבי כל על

שמסרוווובבבבממממאאאאממממרררר השיעורי באחד מוסגר:
רבינו עט"ר מארי יוראבא
:כ אמר זיע"א אברג'ל מיכאל

יצורידדדדעעעעוווו ה התינוקות כי ,לכ
בהילה חשי וה מאוד, טהורי
.ליד העומדי האנשי את הסובבת
כועס/עצבני/עצוב/ אד כאשר ,ולכ
ה אות מרי נכונות), התשובות (כל
להשתולל/ מתחילי וה בזה חשי

לבכות/לצרוח...

אזי,וווואאאאייייללללוווו ,אות מרי שמח אד כאשר
/הבט לה כואב א אפילו

לצמוח... מתחילות הראש/השיניה
מיד... נרגעי

ואמרוווודדדדעעעעוווו נחמ רבי המשי  לכ
חותנו יתרו, שהגיע שבשעה 
בזיכו הזדכ סיני, למדבר משה, של

ז

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



  
      



יונהווווככככתתתתבבבב כא)רבינו ד, שהשמחה(משלי
ועל העבודה, מעיקרי היא במצוות
ההשגות במעלות לעלות יזכה ידה
בהיכלו ולבקר ה' בנוע לחזות והמדרגות
המצוות לקיו כלל ודמיו ער ללא

השמחה. מדת בלא

ווווככככצדיקי אורחות בספר (שערכתב

בשמחההשמחה): מצוה העושה כל
ממי יותר ידות אל שכר לו יש
בכל ומצליח וכו', למשא עליו שהמצוה
רוח הוא ברו הקדוש ושולח דרכיו
ומתמלא שמח ולבו בקרבו הקודש

הוא. ברו הקדוש אהבת

יתברווווההההננננהההה ה' את עובד האד בהיות
"עבדו הכתוב: כמאמר בשמחה

בשמחה" ה' ב),את ק, נוספת(תהלי אזי
,יתבר בו להתדבק רבה תשוקה בו
עצומות מעלות לידי בא כ ומתו

השמחה),ונשגבות מכח כ(וזאת לא
רח"ל, בעצבו יתבר ה' את העובד
"תחת כתיב: שכ בעבודתו, רבות גורע
בשמחה אלקי ה' את עבדת לא אשר

וגו'" לבב מז).ובטוב כח, דברי)

שסגולתוווובבבבררררבבבבוווותתתתייייננננוווו נתבאר הקדושי
עד ועצומה רבה השמחה
ומעכב, מוקש מכל שמצילתו מאוד,
בו נפלאה לדביקות הלב ומעוררת
גדולה, סבלנות בו מולידה וא ,יתבר
רבות, מעלות כהנה ועוד הדעת וישוב

וה' מה מעט נמנה הקדוש ולחיבת
ולהיות זו נפלאה במדה לדבוק יזכנו

תמיד: בשמחה

ונשגבותא. עצומות להשגות בתורהזוכה
עצומה להשגה זוכה ב. הקדושה.
פותחת ד. הלב. את מפקחת ג. באלקות.

עליו. שורה שכינה ה. השכל. שבילי

יתבר.ו. ה' לפני מאוד רצויה עבודתו
מאוד. מקרבו הוא ברו הקדוש ז.
יוכל שלא הרע היצר מ עליו מגינה ח.
זוכה ט. הרוחניות. ממדרגותיו להפילו
זוכה י. הקדושה. התורה מתיקות לטעו
המצוות. בקיו עצומה מתיקות לטעו

ומאושרי.יא. מתוקי לחיי זוכה
ידיה ועל דגדלות למוחי זוכה יב.
להינצל זוכה ובפרט התאוות מכל ניצל
ותאות ,נשי תאות האכילה, מתאות
תחלואי ה החלאי מכל ניצל יג. .הממו
זוכה יד. הנפש. תחלואי וה הגו
זוכה טו. .יתבר לדביקותעצומהבהש

חסד. של וחוט ח למציאות

בקיוטז. וביותר עצומה לזריזות זוכה
שמח להיות זוכה יז. ומצוות. תורה
עצו לזכרו זוכה יח. תמיד. בחלקו
מכל נקיה שנשמתו בזה מורה יט. בתורה.
תמיד. בטהרה להיות זוכה כ. .ופג חטא

בקרבתו.כא. להיות רוצי הכל
והיינו כפליי חייו ימי מספר כב.

  
      



הפשוט' ל'טבע שזכה עד ,כ כל גדול
והתגלתה בקעה והשמחה השמחה! של

מתוכו!

עלווווללללככככ יתר חו" עליו: נאמר
ליראל ה' עה אר להבה

"מצרי מד ילה ט).אר יח, (שמות 

השמחה'ששששייייתתתתררררוווו ל'טבע והגיע זכה
ל 'על ומכונה הנקרא
סיבה צרי לא שש הבה',
בהרגשה חיי תמיד אלא לשמוח,
הטוב הוא עמי שקורה מה שכל

!המושל

ההההששששגגגגהההה ששששעעעערררריייי פפפפוווותתתתחחחחתתתת ההההללללבבבב ששששממממחחחחתתתת

שלההההששששממממחחחחהההה בלבו שהתגלתה הפשוטה
שלו 'ה'מוחי את רוממה יתרו

מאוד. ונשגבות עליונות למדרגות

שמיללללפפפפתתתתעעעע,,,, שערי כל לפניו נפתחו
ונפשו ,העליוני וההיכלות

...מרומי לשמי על אל נסקה

הדעתווווממממתתתתוווו וגדלות המוחי רוממות
יכול אני עתה, והכריז: עמד
ואי ,עול כבורא גדול אי כי להעיד:
בשמחה תורה כלומדי אותו שמכיר מי

ובדביקות!

בכלככככ המשי זה וכ יתרו, ע היה זה
שאמר מי את להכיר כדי הדורות:
הלב לשמחת זקוקי העול והיה
מספיק! לא זה בלא וזה תורה, וללימוד

ונעתיק:ווווככככאאאא לרגע, נעצור

לכתובהההה'''' אותנו זיכה הרבי ברחמיו
כרכי כמה בת ספרי (וחלקסדרת

יד) בכתבי עדיי,האר חלב הנקראת

כולו עוסק הסדרה של השלישי והחלק
העצבות. ובסכנת השמחה במעלת

וווובבבבתתתתווווש הדברי(ואיל 136 (עמוד

:כ דשמיא, בסייעתא כתבנו

להשראתדדדדעעעע הבסיס היא השמחה כי
כאומר ,האד על השכינה

הקדושה קיז.):בגמרא פסחי)אי
ולא עצבות מתו לא שורה השכינה
דבר מתו אלא וכו' עצלות מתו

מצוה. של שמחה

שתשרהווווללללככככ הנביא אלישע רצה כאשר
אמר: והנבואה השכינה עליו
המנג כנג והיה מנג לי קחו "ועתה

ה'" יד עליו טו),ותהי ג, וכ(מלכיב
נביאי "חבל כתוב: הנביאי שאר אצל
וחליל ותו נבל ולפניה מהבמה יורדי

"מתנבאי והמה י,וכנור (שמואלא

וכנורה), בתו עוסקי שהיו והיינו
הנבואה רוח עליה תחול זה שמכח

וקדוש. ממרו

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



  
      



יונהווווככככתתתתבבבב כא)רבינו ד, שהשמחה(משלי
ועל העבודה, מעיקרי היא במצוות
ההשגות במעלות לעלות יזכה ידה
בהיכלו ולבקר ה' בנוע לחזות והמדרגות
המצוות לקיו כלל ודמיו ער ללא

השמחה. מדת בלא

ווווככככצדיקי אורחות בספר (שערכתב

בשמחההשמחה): מצוה העושה כל
ממי יותר ידות אל שכר לו יש
בכל ומצליח וכו', למשא עליו שהמצוה
רוח הוא ברו הקדוש ושולח דרכיו
ומתמלא שמח ולבו בקרבו הקודש

הוא. ברו הקדוש אהבת

יתברווווההההננננהההה ה' את עובד האד בהיות
"עבדו הכתוב: כמאמר בשמחה

בשמחה" ה' ב),את ק, נוספת(תהלי אזי
,יתבר בו להתדבק רבה תשוקה בו
עצומות מעלות לידי בא כ ומתו

השמחה),ונשגבות מכח כ(וזאת לא
רח"ל, בעצבו יתבר ה' את העובד
"תחת כתיב: שכ בעבודתו, רבות גורע
בשמחה אלקי ה' את עבדת לא אשר

וגו'" לבב מז).ובטוב כח, דברי)

שסגולתוווובבבבררררבבבבוווותתתתייייננננוווו נתבאר הקדושי
עד ועצומה רבה השמחה
ומעכב, מוקש מכל שמצילתו מאוד,
בו נפלאה לדביקות הלב ומעוררת
גדולה, סבלנות בו מולידה וא ,יתבר
רבות, מעלות כהנה ועוד הדעת וישוב

וה' מה מעט נמנה הקדוש ולחיבת
ולהיות זו נפלאה במדה לדבוק יזכנו

תמיד: בשמחה

ונשגבותא. עצומות להשגות בתורהזוכה
עצומה להשגה זוכה ב. הקדושה.
פותחת ד. הלב. את מפקחת ג. באלקות.

עליו. שורה שכינה ה. השכל. שבילי

יתבר.ו. ה' לפני מאוד רצויה עבודתו
מאוד. מקרבו הוא ברו הקדוש ז.
יוכל שלא הרע היצר מ עליו מגינה ח.
זוכה ט. הרוחניות. ממדרגותיו להפילו
זוכה י. הקדושה. התורה מתיקות לטעו
המצוות. בקיו עצומה מתיקות לטעו

ומאושרי.יא. מתוקי לחיי זוכה
ידיה ועל דגדלות למוחי זוכה יב.
להינצל זוכה ובפרט התאוות מכל ניצל
ותאות ,נשי תאות האכילה, מתאות
תחלואי ה החלאי מכל ניצל יג. .הממו
זוכה יד. הנפש. תחלואי וה הגו
זוכה טו. .יתבר לדביקותעצומהבהש

חסד. של וחוט ח למציאות

בקיוטז. וביותר עצומה לזריזות זוכה
שמח להיות זוכה יז. ומצוות. תורה
עצו לזכרו זוכה יח. תמיד. בחלקו
מכל נקיה שנשמתו בזה מורה יט. בתורה.
תמיד. בטהרה להיות זוכה כ. .ופג חטא

בקרבתו.כא. להיות רוצי הכל
והיינו כפליי חייו ימי מספר כב.

ז

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



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

סוד !א א א א .... ישנו  הקב "ה, שברא הנברא בטבע

שורה הקב "ה, שברא  הפשוט בטבע

 אי הזו, הברכה  ומכח האלקית, הברכה

!וכליו אפיסה של מושג כ כ כ כ בטבע כל כל כל כל 

לבדלבדלבדלבד,,,, בטבע בטבע בטבע בטבע  ישנוישנוישנוישנו טוב טוב טוב טוב  וכלוכלוכלוכל קדושה קדושה קדושה קדושה  השפעההשפעההשפעההשפעה

טבע של  דבר  שורש יש רק אפילו דא (והיינו

מאוד), מועט וגבולדבר סו בלי  ברכה  ישנה 

חטא שהאד עד היה זה וכ תכלה . שלא 

.בעול  כליו של  מציאות נוצרה  ומאז

הטבע ב ב ב ב .... את להחזיר   המשכ סוד וזהו 

היו  וכליו המשכ ולכ , הראשו לשרשו 

מהטבע שנוצר פשוט  מחומר עשויי,עצי)

וכו'), זהב ,את את את את אבני להסיר להסיר להסיר להסיר  היההיההיההיה  ובכח ובכח ובכח ובכח

החטא החטא החטא החטא ,,,, ידי ידי ידי ידי  על על על על  הטבעהטבעהטבעהטבע עלעלעלעל שרבצה שרבצה שרבצה שרבצה  הקללההקללההקללההקללה

כבששת וכשמעמידי מדרגתו על  הטבע

פשוט  טבע של  דבר  בשורש אז בראשית ימי

!ק  אי עד  וברכה השפעה של  הסוד ישנו 

טבעו טבעו טבעו טבעו ג ג ג ג .... את את את את   לזכ לזכ לזכ לזכ שמצליחשמצליחשמצליחשמצליח  אד אד אד אד כלכלכלכל

בכחו בכחו בכחו בכחו  שלושלושלושלו,,,, הטבעיתהטבעיתהטבעיתהטבעית לפשיטות לפשיטות לפשיטות לפשיטות  ולהחזירוולהחזירוולהחזירוולהחזירו

שפע שפע שפע שפע  בפרטבפרטבפרטבפרט אדאדאדאד ולכל ולכל ולכל ולכל  בכלל בכלל בכלל בכלל   לעול לעול לעול לעול להשפיעלהשפיעלהשפיעלהשפיע

הבריאה הבריאה הבריאה הבריאה .... בשעת בשעת בשעת בשעת  שהיהשהיהשהיהשהיה כמוכמוכמוכמו הגבלההגבלההגבלההגבלה....  שו שו שו שו ללא ללא ללא ללא 

אד ד ד ד ד ....  שבגינ סיבות הרבה  ישנ  שמחה 

מהצלחה הנובעת  שמחה זו פעמי שמח.

או  טעי ממאכל שמחה זו  ופעמי במסחר,

יותר  הגבוהה  המדרגה  א טובה . משמועה 

מתפילה או  גמרא ד מהבנת שמחה  היא,

לזולת. אמיתי כבוד מנתינת  וכ בדביקות,

 ע ע ע במדרגהע  עדיי ה הללו  השמחות זה , כל 

שני ישנ עדיי הזו במדרגה כי נמוכה ,

ועצבות. שמחה  :אופני

לשמחה לשמחה לשמחה לשמחה ה ה ה ה .... לזכותלזכותלזכותלזכות היא היא היא היא ,,,, הנרצית הנרצית הנרצית הנרצית  המדרגההמדרגההמדרגההמדרגה

 באופ באופ באופ באופ  האד האד האד האד שלשלשלשל מלבומלבומלבומלבו הנובעתהנובעתהנובעתהנובעת פשוטה פשוטה פשוטה פשוטה 

לזכות לזכות לזכות לזכות   אחרות אחרות אחרות אחרות   ובמילי ובמילי ובמילי ובמילי ופשוט ופשוט ופשוט ופשוט ,,,, טבעי טבעי טבעי טבעי 

שהוא שהוא שהוא שהוא  שבאדשבאדשבאדשבאד הפשוטהפשוטהפשוטהפשוט לטבע לטבע לטבע לטבע  חזרה חזרה חזרה חזרה  ולחזור ולחזור ולחזור ולחזור 

אמיתית אמיתית אמיתית אמיתית .... בחדוה בחדוה בחדוה בחדוה  מבודחמבודחמבודחמבודח ולב ולב ולב ולב  תמידיתתמידיתתמידיתתמידית שמחה שמחה שמחה שמחה 

מיוחדת ו ו ו ו .... הילה  ישנה שמח אד אצל 

שלוה רוגע, המשרה הילה  סביבו,

כאשר   לכ אותו. הסובבי כל על  ומתיקות

כעת  א אפילו  אזי, תינוק, מרי שמח אד

מיד. נרגע הוא בכאב חש  הוא

של של של של ז ז ז ז .... '''' מוחי מוחי מוחי ה ה ה ה ''''מוחי את את את את  מרוממת מרוממת מרוממת מרוממת  הפשוטה הפשוטה הפשוטה הפשוטה  השמחה השמחה השמחה השמחה 

מאוד מאוד מאוד מאוד .... ונשגבות ונשגבות ונשגבות ונשגבות  עליונות עליונות עליונות עליונות  למדרגות למדרגות למדרגות למדרגות   האד האד האד האד

שערי  כל  לפניו יפתחו ' ש'פתאו זוכה והוא

אל תנסק  ונפשו  , העליוני וההיכלות   שמי

בתורה יעסוק שהוא ובשעה .מרומי לשמי על

.העול והיה  שאמר מי  את  להכיר יזכה הוא

מאוד ,ח ח ח ח .... עד ועצומה  רבה השמחה  סגולת

ומעוררת  ומעכב, מוקש מכל שמצילתו 

,יתבר בו נפלאה לדביקות מזכה מזכה מזכה מזכה הלב  וא וא וא וא

מעלותמעלותמעלותמעלות,,,, בכ בכ בכ בכ """"ד ד ד ד  ה :אותואותואותואותו ואלו

בתורה1. ונשגבות עצומות להשגות זוכה

באלקות. עצומה להשגה זוכה .2 הקדושה.

השכל. שבילי פותחת .4 הלב. את מפקחת .3

מאוד רצויה עבודתו .6 עליו. שורה שכינה .5

  
      



הדאגות. מ ניצל כג. בכמות. וג באיכות

ביותר... מופלגת לסבלנות זוכה כד.
.ותחכ האר בחלב עיי"ש

אחרוווועעעעתתתתהההה חיפוש לחפש עלינו מוטל
תחבולות מיני כל ולעשות חיפוש

טבעית... לשמחה לזכות כיצד

ההההששששממממחחחחהההה ממממפפפפתתתתחחחח  ההההללללבבבב טטטטההההררררתתתת

שבשעהככככבבבברררר השיחה בתחילת הזכרנו
האיר הבריאה את הקב"ה שברא

בשלימות. הפשוט' ה'טבע

חוהווווללללאאאאחחחחרררר ואת האד את ברא מכ
אד .עד לג והכניס אשתו
הבהיק אור ,עד בג טיילו וחוה
להתיז והצליח הגיע, הנחש ואז והאיר,
והאד ...האד של ללבו טומאה רסיסי

הדעת. מע אכל

שהסיבהווווגגגגייייללללהההה האריז"ל רבינו לנו
את להחטיא הנחש שהצליח
הרשעי של הנשמות בגלל היתה ,האד

בו. כלולות שהיו

קדשוווווזזזזהההה לשו הליקוטי (ספר

האזינו): שלפרשת חטאו וסיבת
הנשמות בסיבת היתה, הראשו אד
מה ,ומי מי מכל בו כלולי שהיו
מה גזלני מה ,רשעי מה צדיקי
מ לאכול נתאוה ומציד ,גרגרני
חטא כ כל מצידו היה לא כ א ,הע

עיי"ש. ...בסיבת א כי

מחובבבבההההתתתתחחחחללללהההה,,,, היה הרע היצר
אחר א ,האד של ללבו

לבו, לתו הרע היצר נכנס שחטא
פנימה.

זרעיררררגגגגששששוווותתתת לנבוט, החלו שליליות
שנאה ,וחדלו יאוש של

וכבוד...וקנאה, כס להשיג רצונות
נפר  מכל הגרוע אול לצמוח. החלו
הקב"ה של ואורו ,העל של מס

.נעל

ה'טבעווווממממככככייייוווו שהתכסה שהסיבה
רסיסי בגלל היה פשוט'
שעתה מוב ללב, שנכנסו הטומאה
מכל הלב את לטהר הוא העבודה עיקר
.וכס לכבוד ותשוקה כעס גאוה, שנאה,

לבווווואאאאיייישששש את שיטהר ככל כגבורתו,
יותר... תתגלה הטבעית השמחה יותר,

הורמוייייווווססססיייי,,,, ועיניו ה'מסילות' את סגר
!עול של רבונו :לשמי לרגע
ל'שמחה זכני באמת! הלב לטהרת זכני

פשוטה'...

אתייייווווססססיייי וציר לספריה ניגש ממקומו ק
223ל תרומה, פרשת  ה'מסילות'

...במד ששכנו החוברות

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



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

סוד !א א א א .... ישנו  הקב "ה, שברא הנברא בטבע

שורה הקב "ה, שברא  הפשוט בטבע

 אי הזו, הברכה  ומכח האלקית, הברכה

!וכליו אפיסה של מושג כ כ כ כ בטבע כל כל כל כל 

לבדלבדלבדלבד,,,, בטבע בטבע בטבע בטבע  ישנוישנוישנוישנו טוב טוב טוב טוב  וכלוכלוכלוכל קדושה קדושה קדושה קדושה  השפעההשפעההשפעההשפעה

טבע של  דבר  שורש יש רק אפילו דא (והיינו

מאוד), מועט וגבולדבר סו בלי  ברכה  ישנה 

חטא שהאד עד היה זה וכ תכלה . שלא 

.בעול  כליו של  מציאות נוצרה  ומאז

הטבע ב ב ב ב .... את להחזיר   המשכ סוד וזהו 

היו  וכליו המשכ ולכ , הראשו לשרשו 

מהטבע שנוצר פשוט  מחומר עשויי,עצי)

וכו'), זהב ,את את את את אבני להסיר להסיר להסיר להסיר  היההיההיההיה  ובכח ובכח ובכח ובכח

החטא החטא החטא החטא ,,,, ידי ידי ידי ידי  על על על על  הטבעהטבעהטבעהטבע עלעלעלעל שרבצה שרבצה שרבצה שרבצה  הקללההקללההקללההקללה

כבששת וכשמעמידי מדרגתו על  הטבע

פשוט  טבע של  דבר  בשורש אז בראשית ימי

!ק  אי עד  וברכה השפעה של  הסוד ישנו 

טבעו טבעו טבעו טבעו ג ג ג ג .... את את את את   לזכ לזכ לזכ לזכ שמצליחשמצליחשמצליחשמצליח  אד אד אד אד כלכלכלכל

בכחו בכחו בכחו בכחו  שלושלושלושלו,,,, הטבעיתהטבעיתהטבעיתהטבעית לפשיטות לפשיטות לפשיטות לפשיטות  ולהחזירוולהחזירוולהחזירוולהחזירו

שפע שפע שפע שפע  בפרטבפרטבפרטבפרט אדאדאדאד ולכל ולכל ולכל ולכל  בכלל בכלל בכלל בכלל   לעול לעול לעול לעול להשפיעלהשפיעלהשפיעלהשפיע

הבריאה הבריאה הבריאה הבריאה .... בשעת בשעת בשעת בשעת  שהיהשהיהשהיהשהיה כמוכמוכמוכמו הגבלההגבלההגבלההגבלה....  שו שו שו שו ללא ללא ללא ללא 

אד ד ד ד ד ....  שבגינ סיבות הרבה  ישנ  שמחה 

מהצלחה הנובעת  שמחה זו פעמי שמח.

או  טעי ממאכל שמחה זו  ופעמי במסחר,

יותר  הגבוהה  המדרגה  א טובה . משמועה 

מתפילה או  גמרא ד מהבנת שמחה  היא,

לזולת. אמיתי כבוד מנתינת  וכ בדביקות,

 ע ע ע במדרגהע  עדיי ה הללו  השמחות זה , כל 

שני ישנ עדיי הזו במדרגה כי נמוכה ,

ועצבות. שמחה  :אופני

לשמחה לשמחה לשמחה לשמחה ה ה ה ה .... לזכותלזכותלזכותלזכות היא היא היא היא ,,,, הנרצית הנרצית הנרצית הנרצית  המדרגההמדרגההמדרגההמדרגה

 באופ באופ באופ באופ  האד האד האד האד שלשלשלשל מלבומלבומלבומלבו הנובעתהנובעתהנובעתהנובעת פשוטה פשוטה פשוטה פשוטה 

לזכות לזכות לזכות לזכות   אחרות אחרות אחרות אחרות   ובמילי ובמילי ובמילי ובמילי ופשוט ופשוט ופשוט ופשוט ,,,, טבעי טבעי טבעי טבעי 

שהוא שהוא שהוא שהוא  שבאדשבאדשבאדשבאד הפשוטהפשוטהפשוטהפשוט לטבע לטבע לטבע לטבע  חזרה חזרה חזרה חזרה  ולחזור ולחזור ולחזור ולחזור 

אמיתית אמיתית אמיתית אמיתית .... בחדוה בחדוה בחדוה בחדוה  מבודחמבודחמבודחמבודח ולב ולב ולב ולב  תמידיתתמידיתתמידיתתמידית שמחה שמחה שמחה שמחה 

מיוחדת ו ו ו ו .... הילה  ישנה שמח אד אצל 

שלוה רוגע, המשרה הילה  סביבו,

כאשר   לכ אותו. הסובבי כל על  ומתיקות

כעת  א אפילו  אזי, תינוק, מרי שמח אד

מיד. נרגע הוא בכאב חש  הוא

של של של של ז ז ז ז .... '''' מוחי מוחי מוחי ה ה ה ה ''''מוחי את את את את  מרוממת מרוממת מרוממת מרוממת  הפשוטה הפשוטה הפשוטה הפשוטה  השמחה השמחה השמחה השמחה 

מאוד מאוד מאוד מאוד .... ונשגבות ונשגבות ונשגבות ונשגבות  עליונות עליונות עליונות עליונות  למדרגות למדרגות למדרגות למדרגות   האד האד האד האד

שערי  כל  לפניו יפתחו ' ש'פתאו זוכה והוא

אל תנסק  ונפשו  , העליוני וההיכלות   שמי

בתורה יעסוק שהוא ובשעה .מרומי לשמי על

.העול והיה  שאמר מי  את  להכיר יזכה הוא

מאוד ,ח ח ח ח .... עד ועצומה  רבה השמחה  סגולת

ומעוררת  ומעכב, מוקש מכל שמצילתו 

,יתבר בו נפלאה לדביקות מזכה מזכה מזכה מזכה הלב  וא וא וא וא

מעלותמעלותמעלותמעלות,,,, בכ בכ בכ בכ """"ד ד ד ד  ה :אותואותואותואותו ואלו

בתורה1. ונשגבות עצומות להשגות זוכה

באלקות. עצומה להשגה זוכה .2 הקדושה.

השכל. שבילי פותחת .4 הלב. את מפקחת .3

מאוד רצויה עבודתו .6 עליו. שורה שכינה .5

ז

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



  
      



מקרבו הוא ברו הקדוש .7 .יתבר ה' לפני

יוכל שלא הרע היצר מ עליו מגינה .8 מאוד.

לטעו זוכה .9 הרוחניות. ממדרגותיו להפילו

לטעו זוכה .10 הקדושה. התורה מתיקות

לחיי זוכה .11 המצוות. בקיו עצומה מתיקות

דגדלות למוחי זוכה .12 .ומאושרי מתוקי

זוכה ובפרט התאוות מכל ניצל ידיה ועל

ותאות ,נשי תאות האכילה, מתאות להינצל

הגו תחלואי ה החלאי מכל ניצל .13 .הממו

עצומה לדביקות זוכה .14 הנפש. תחלואי וה

של וחוט ח למציאות זוכה .15 .יתבר בהש

בקיו וביותר עצומה לזריזות זוכה .16 חסד.

בחלקו שמח להיות זוכה .17 ומצוות. תורה

מורה .19 בתורה. עצו לזכרו זוכה .18 תמיד.

זוכה .20 .ופג חטא מכל נקיה שנשמתו בזה

להיות רוצי הכל .21 תמיד. בטהרה להיות

והיינו כפליי חייו ימי מספר .22 בקרבתו.

הדאגות. מ ניצל .23 בכמות. וג באיכות

ביותר. מופלגת לסבלנות זוכה .24

ידי ידי ידי ידי ט ט ט ט .... על על על על  היא היא היא היא  פשוטה פשוטה פשוטה פשוטה  לשמחה לשמחה לשמחה לשמחה  לזכות לזכות לזכות לזכות   הדר הדר הדר הדר

ותשוקה ותשוקה ותשוקה ותשוקה  כעס כעס כעס כעס  גאוה גאוה גאוה גאוה ,,,, שנאה שנאה שנאה שנאה ,,,, מכל מכל מכל מכל  הלב הלב הלב הלב  טהרת טהרת טהרת טהרת 

את את את את  שיטהר שיטהר שיטהר שיטהר  ככל ככל ככל ככל  כגבורתו כגבורתו כגבורתו כגבורתו ,,,, ואיש ואיש ואיש ואיש  .... וכס וכס וכס וכס לכבוד לכבוד לכבוד לכבוד 

יותר יותר יותר יותר .... תתגלה תתגלה תתגלה תתגלה  הטבעית הטבעית הטבעית הטבעית  השמחה השמחה השמחה השמחה  יותר יותר יותר יותר ,,,, לבו לבו לבו לבו 

מוקדש לעילוי נשמת פנחס בן רחל בוסקילה ז"ל



  
      



מקרבו הוא ברו הקדוש .7 .יתבר ה' לפני

יוכל שלא הרע היצר מ עליו מגינה .8 מאוד.

לטעו זוכה .9 הרוחניות. ממדרגותיו להפילו

לטעו זוכה .10 הקדושה. התורה מתיקות

לחיי זוכה .11 המצוות. בקיו עצומה מתיקות

דגדלות למוחי זוכה .12 .ומאושרי מתוקי

זוכה ובפרט התאוות מכל ניצל ידיה ועל

ותאות ,נשי תאות האכילה, מתאות להינצל

הגו תחלואי ה החלאי מכל ניצל .13 .הממו

עצומה לדביקות זוכה .14 הנפש. תחלואי וה

של וחוט ח למציאות זוכה .15 .יתבר בהש

בקיו וביותר עצומה לזריזות זוכה .16 חסד.

בחלקו שמח להיות זוכה .17 ומצוות. תורה

מורה .19 בתורה. עצו לזכרו זוכה .18 תמיד.

זוכה .20 .ופג חטא מכל נקיה שנשמתו בזה

להיות רוצי הכל .21 תמיד. בטהרה להיות

והיינו כפליי חייו ימי מספר .22 בקרבתו.

הדאגות. מ ניצל .23 בכמות. וג באיכות

ביותר. מופלגת לסבלנות זוכה .24

ידי ידי ידי ידי ט ט ט ט .... על על על על  היא היא היא היא  פשוטה פשוטה פשוטה פשוטה  לשמחה לשמחה לשמחה לשמחה  לזכות לזכות לזכות לזכות   הדר הדר הדר הדר

ותשוקה ותשוקה ותשוקה ותשוקה  כעס כעס כעס כעס  גאוה גאוה גאוה גאוה ,,,, שנאה שנאה שנאה שנאה ,,,, מכל מכל מכל מכל  הלב הלב הלב הלב  טהרת טהרת טהרת טהרת 

את את את את  שיטהר שיטהר שיטהר שיטהר  ככל ככל ככל ככל  כגבורתו כגבורתו כגבורתו כגבורתו ,,,, ואיש ואיש ואיש ואיש  .... וכס וכס וכס וכס לכבוד לכבוד לכבוד לכבוד 

יותר יותר יותר יותר .... תתגלה תתגלה תתגלה תתגלה  הטבעית הטבעית הטבעית הטבעית  השמחה השמחה השמחה השמחה  יותר יותר יותר יותר ,,,, לבו לבו לבו לבו 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054-8493880הרב אל-חי כהן18:00הליהמן 28, ביכנ"ס 'אהבת ישראל' קרית ים
052-4315009הרב אוריאל21:00אכרמי הנדיב, ביכנ"ס 'נחלת אשר'קרית מלאכי
055-6790302הרב יצחק ממן20:00א-דמקורות 1, הקריה הצפוניתקרית שמונה
052-7648766הרב יעקב סלומון19:00בדרור 7, ביהכנ"ס 'שאגת אריה'ראשון לציון
 הרב משה ניזרי19:30גהעליה 5, ביכנ"ס 'מורי סלם'ראשון לציון

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

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

052-7176796הרב דניאל יום טוב22:30ההגן הישןתלמים





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

- 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

)ברכות מ"ח ע"א( אומרים "בוצין בוצין מקטפיה  חז"ל 
ידיעא", מרגע שהילד נולד כבר עליך לחשוב איך 
רוצה  היית  איך  בעתיד.  אותו  לראות  רוצה  אתה 
אותו בגיל שנה, איך בגיל שנתים, איך בגיל עשר, 
איך בגיל חמש עשרה, איך בגיל שלושים - תתכנן 
ידע  הוא  בע"ה  עשר  גיל  שעד  רוצה  אני  תכנית, 
ידע  הוא  עשרה  חמש  גיל  ושעד  החומש,  כל  את 
ידע  הוא  עשרה  שמונה  גיל  ושעד  המשניות,  כל 
את כל הש"ס וכו', ותלך עם התכנית הזאת במלוא 

המרץ וההשקעה.

ושבע  זקן  כבר  כשתהיה  בע"ה  כן  תעשה  וכאשר 
אתה  מי  את  ולראות  אחורה  להסתכל  תוכל  ימים 
ילדים  ותראה  אחריך,  בעולם  להשאיר  הולך 
ללכת  תוכל  וכך  מקודשים,  מתוקנים,  מפוארים, 

לבית עולמך בשמחה.

פרשת תרומה
ד' אדר א' התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:5817:4918:24 באר שבע
16:5717:4818:22תל אביב

16:5517:4618:20חיפה
17:0217:5418:30אילת

17:0017:5118:27ירושלים
16:40ירושלים 40 דק'

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

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

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

חמישי - כל שבוע בשעה: 20:00*נתיבות
בבית המדרש 'המאיר לארץ' רחוב הקציר 666 

  

LIVE

LIVE

קבלת קהל מתקיימת בימי שישי עד השעה 10:00
בבית המדרש 'המאיר לארץ' רח' הקציר 666, נתיבות

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה

 לכל הציבור היקר, עקב שיפוץ כללי של בית הכנסת
כל התפילות והשיעורים במשך השבוע יתקיימו בבית המדרש
של מרכז ההפצה 'המאיר לארץ' רחוב הקציר 666, נתיבות.

 למעט תפילות ושיעורי השבת שימשיכו להתקיים
בבית הכנסת רח’ חיל שריון 39, נתיבות.

בברכת ברוכים הבאים בשם ה’


