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נכריז  כ  א ואמר: נאנח תשובה , אחד
השומע וה' ותפילה , תענית יו על
תחינתנו... יקבל ישראל עמו תפילות

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

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

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

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

ואמר: מה אחד

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

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

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

הלילה . אחריו

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

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

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

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

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

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

... ונעל הסמו ליער

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

לחיות!... להמשי

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

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

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

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

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

הפה הפה הפה הפה ............ אל אל אל אל  הדרהדרהדרהדר

האוירהרררראאאאוווובבבב הישיבה, להיכל נכנס
ומלאת סוערת היתה כרגיל
את בעיניו סקר ראוב .קדומי הוד
שלמדתי מאז לעצמו: וחשב ,האול

.כלו השתנה לא כא

במקומו,רררראאאאשששש כרגיל ישב הישיבה
פנוי, ספסל על התיישב וראוב
דקות כעבור ללמוד... והחל גמרא פתח
ולאחריה מנחה, תפילת החלה אחדות

.צהרי להפסקת הבחורי יצאו

הישיבהרררראאאאוווובבבב ראש של למקומו ניגש
עיניו את הרי הרב .והמתי
רבי 'הו, מולו. עומד ראוב את וראה
.אות ראינו לא החתונה מאז ,ראוב

מרגיש?' אתה אי ?שלומ מה

כמהוווורררראאאאוווובבבב יודע הרב וסיפר: פתח
שהותי בזמ בלימוד השקעתי
המשכתי חתונתי אחרי וג בישיבה,
אחד דבר לי יש א בכולל. ללמוד
יש לרב. זאת לספר וברצוני לי שמציק

בשבילי? זמ לרב

כלווווההההררררבבבב :פני ובמאור בחיו השיב
מקשיב... אני !של כולי

אותיוווורררראאאאוווובבבב שמלוה חלו לי יש סיפר:
תמיד עצמי. את זוכר שאני מאז
דברי לומר ,שיעורי למסור חלמתי
משו ,א .השומעי את שירתקו תורה

מצליח. לא אני מה,

אניווווזזזזהההה בשכלי שהרי מאוד, בעיני מוזר
נהנה ג ואני הלימוד, את מבי
 הדיבור שלב כשמגיע א מהלימוד,

נתקע! אני

שיאווווההההששששבבבבוווועעעע,,,, היה זה מבחינתי
הכנסת בבית האכזבה.
שיעור למסור ממני ביקשו הסמו

והסכמתי...בפרשת שבוע,

היהההההררררבבבב,,,, הזה השיעור ,ל אומר מה
הדיבור ברור, היה לא התוכ ,כשלו
שיעור אפילו אתי, יהיה מה !מגומג היה
להעביר?! מוסגל לא אני שבוע בפרשת

השולח,וווודדדדממממעעעעהההה את שהרטיבה מלוחה
הסיפור. את סיימה

כולוללללככככלללל מרוכז הרב ישב הסיפור אור
לאחר והקשיב. ראוב של בדבריו
ואמר: הרב פתח סיפורו, את שסיי
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ז

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



  
    



אחד מאוד קשורים הם מאוד, קרוב בקשר שאנו

אמו. בגין המריבות כשרוב רביםהמון, אבל לשני,

בערבויהי ליסע עתיד בעלה כי לאשה נודע היום,

ימים. לחודש - אמריקה לדרום השנה ראש

יום ראשהשנה אותה שהואמשאיר אומרת, זאת

שאצלם נכון, לבד, תורה שמחת סוכות כיפור

בכל אבל כדבעי, השנה ראש אינו השנה ראש

קשקושים מיני כל או לפיקניק יוצאים אופן

ועם לבד שלהשאר כך יחד, חייםאתהחג אחרים,

אמו כי נוסע? הוא מדוע כלל. נעים לא הילדים

לחו"ל ימריא יצא שבנה רע תבשיל בישלה

המשפחה בני עם שם יטייל משפחתית, לחתונה

ללאידיעתוכו' בטיסה, (החמותרכשהאתהכרטיסהאחרון

לרשעות שילמה להצטרף... מקום יהיה לא שלאשה כדי בנה,

ותקילין), טבין הנוכחי.הזו הקשה המצב נוצר וכך

עליו.הפרטים - אש בערה ובלבה לה נודעו

אמו. על יותר ועוד

- בכלניסיתי - דיאמנט הרב ומספר ממשיך

לפשר! דרכים, ופיתולי דרכים מיני

שייך היה לא כבר עצמה הנסיעה את אך

שולם. שכבר אגדי סכום בעקבות לבטל,

יומייםכמובן, גדל. המתח ככלשהתקרבהזמן

באומרי: אלי לו קראתי הנסיעה, לפני שלשה -

מהשתים,דע אחת תהיה הזאת הנסיעה לך,

הגעגועים מתוך הקרעים כל של איחוי או

- פיצוץ תהוה שזו או אליך, תתגעגע שהיא

נוליך בבקשה, בוא הסוף. עד הכל את לחסל

לאיחוי. תגרום שהנסיעה מהלך

לבדע תשומת על בנוי האשה טבע (מהבעל),לך.

בעלה.טבע בעיני חינה על להתענג האשה

עליה. חושב בעלה כי להרגיש מאוד רוצה האשה

תחזורלכן, אתה שכאשר ובמטרתי, בכוונתי

'בעלי התחושה את לאשתך תהיה לארץ,

ממני! לו איכפת היה אותי, זכר בעלי עלי! חשב

מראש,'כן, הענין את תכננתי כבר בוודאי,

בו תוכנית, דף הוציא לך!' אראה הנה

מעיל לה יקנה הוא כי ומסודר, רשום - מופיע

פריטים ששה - חמשה איזה ועוד פרוה,

לב. תשומת מתוך לרכוש שתכנן

- מבין'שוטה!' 'אינך - פעמית חד בו נזפתי

הביתה, תחזור אתה אשה... זו מה

הוא שלם חודש לעצמה? תחשוב היא ומה

כאשר - וחצי שעה אותי וזכר חיים, עשה

רוצה אשה המעיל...! את לקנות בו' ל'כל נכנס

מה היום. כל יום. כל אותה זוכר שאתה לחוש

יומן: תערוך אתה - לעשות? עליך

הנתיבות,מהרגע בבית ממנה נפרד שאתה

מתחיל ממעשיך. דקה כל רושם אתה

עולה אני ושלשים, עשר 'השעה כך: לרשום

שלש מספר בכסא מתיישב המטוס, לכבש

ואחר הימני'... הכנף יד על ושבע שבעים מאות

עשרה, לאחת רבע כבר 'השעה מוסיף: אתה כך

מתועד הכל בקיצור, מנועים'... מפעיל המטוס

לאחר הנחיתה רגע עד הנסיעה מתחילת וכתוב

פוליו דפי של בלוקים עשרה להם שילכו חודש,

מתועד! הכל הכל. אבל כתובים, הם ומזה מזה

החודש'. כל עלי חשב 'הוא תרגיש אשתך ואז

בקשתי? את למלאת לי מבטיח אתה האם

'מבטיח'.

לדרכו.הוא יצא

אליהכמה הרימה אשתי ארצה, שובו לפני ימים

חוזר?' הוא מתי מתגעגעים? נו נשמע, 'מה טלפון:

-'תראי, בבד בד אך מתגעגעת, נורא אני

עם כי לי ברור מבפנים. אכולה

את ממני ישמע לא הוא מהמטוס, ירידתו

לו: אומרת שאני ראשונה מילה שלום, המילה

שלך! אמא עם הקשרים את מנתקים 'אנחנו

שלך! אמא המילה את יותר לשמוע רוצה אינני

  
    



מאוד,ההההששששאאאאללללהההה מהותית שאלה היא הזו
כללית: שאלה בעצ והיא

המחשבותכיצד את לתרג אפשר
?למילי שבמוח

תחומיווווההההששששאאאאללללהההה לכל שייכת הזו
נוספת: דוגמא ל ואביא .החיי

ממצריאאאאחחחחרררריייי ישראל ע שיצאו
משכ לבנות (ובהמשנצטוו

מקדש), הקב"ה.הדורות, ישרה שבתוכו

נצטוווווובבבבננננווווסססס הכללי המשכ לבניית
משכ לבנות בישראל זוג כל
השכינה, תשרה שבתוכו בית  פרטי

חז"ל שאמרו יז.):וכמו ואשה(סוטה 'איש
.'ביניה שכינה זכו

בליוווואאאאיייי בית לבנות אפשרות שו
טובות. ומילי פרגוני מחמאות,
,שמסתבכי רבי ישנ ,כ שזה ולמרות
שבמוח ההערכה את מתרגמי כיצד

?למילי ובלב

עלננננככככוווו חשבתי לא  ראוב אמר  רבי
התשובה? באמת ומה .כ

התשובהוווורררראאאאשששש השיב: הישיש הישיבה
הציור! כח והיא: אחת, רק היא

הההההההההבבבבננננהההה שבלב והרגשות שבמוח
וכדי מאוד, מופשטי דברי
המעשה לעול אות 'להוריד' שנוכל

הציור. לכח זקוקי

מהדדדדעעעע את היטב להבי ברצונ שא ,ל
שהדברי כ כדי עד לומד, שאתה
מסוגל תהיה וממילא ,בלב יאירו
מול לצייר עלי ,לאחרי להעביר

לומד! שאתה מה את עיני

נביאי,ללללאאאא חומש, לומד: אתה מה משנה
שאתה מה כל והלכה. גמרא משנה,
,עיני מול אותו לצייר השתדל לומד,
,ובלב במחשבותי אותו, להפו השתדל
תזכה כ תנהג וכאשר קיימת. למציאות

.בתוכ תקלט שהתורה

,,,,ההערכהווווככככ את לתרג ברצונ א
טובות, למילי ובלב שבמוח
בכל הדעת בהעמקת להתבונ עלי
ובכח ,בעבור עושה שהאשה מה
אפשר  הזה הציור הדעת, העמקת

.למילי הרגשות את 1לתרג

לרב,רררראאאאוווובבבב הודה נרגש, ממקומו ק
מעכשיו נחושה: החלטה ע ויצא

הציור... בכח להשתמש אשתדל אני

ובמילים אפשר1. ריכוז קצת עם אחרות

נפלאות. לפעול

דיאמנטובענין נחום הרב הגאון סיפר זה

38),שליט"א עמוד חילוני,('זכו' זוג וז"ל:

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



  
    



אחד מאוד קשורים הם מאוד, קרוב בקשר שאנו

אמו. בגין המריבות כשרוב רביםהמון, אבל לשני,

בערבויהי ליסע עתיד בעלה כי לאשה נודע היום,

ימים. לחודש - אמריקה לדרום השנה ראש

יום ראשהשנה אותה שהואמשאיר אומרת, זאת

שאצלם נכון, לבד, תורה שמחת סוכות כיפור

בכל אבל כדבעי, השנה ראש אינו השנה ראש

קשקושים מיני כל או לפיקניק יוצאים אופן

ועם לבד שלהשאר כך יחד, חייםאתהחג אחרים,

אמו כי נוסע? הוא מדוע כלל. נעים לא הילדים

לחו"ל ימריא יצא שבנה רע תבשיל בישלה

המשפחה בני עם שם יטייל משפחתית, לחתונה

ללאידיעתוכו' בטיסה, (החמותרכשהאתהכרטיסהאחרון

לרשעות שילמה להצטרף... מקום יהיה לא שלאשה כדי בנה,

ותקילין), טבין הנוכחי.הזו הקשה המצב נוצר וכך

עליו.הפרטים - אש בערה ובלבה לה נודעו

אמו. על יותר ועוד

- בכלניסיתי - דיאמנט הרב ומספר ממשיך

לפשר! דרכים, ופיתולי דרכים מיני

שייך היה לא כבר עצמה הנסיעה את אך

שולם. שכבר אגדי סכום בעקבות לבטל,

יומייםכמובן, גדל. המתח ככלשהתקרבהזמן

באומרי: אלי לו קראתי הנסיעה, לפני שלשה -

מהשתים,דע אחת תהיה הזאת הנסיעה לך,

הגעגועים מתוך הקרעים כל של איחוי או

- פיצוץ תהוה שזו או אליך, תתגעגע שהיא

נוליך בבקשה, בוא הסוף. עד הכל את לחסל

לאיחוי. תגרום שהנסיעה מהלך

לבדע תשומת על בנוי האשה טבע (מהבעל),לך.

בעלה.טבע בעיני חינה על להתענג האשה

עליה. חושב בעלה כי להרגיש מאוד רוצה האשה

תחזורלכן, אתה שכאשר ובמטרתי, בכוונתי

'בעלי התחושה את לאשתך תהיה לארץ,

ממני! לו איכפת היה אותי, זכר בעלי עלי! חשב

מראש,'כן, הענין את תכננתי כבר בוודאי,

בו תוכנית, דף הוציא לך!' אראה הנה

מעיל לה יקנה הוא כי ומסודר, רשום - מופיע

פריטים ששה - חמשה איזה ועוד פרוה,

לב. תשומת מתוך לרכוש שתכנן

- מבין'שוטה!' 'אינך - פעמית חד בו נזפתי

הביתה, תחזור אתה אשה... זו מה

הוא שלם חודש לעצמה? תחשוב היא ומה

כאשר - וחצי שעה אותי וזכר חיים, עשה

רוצה אשה המעיל...! את לקנות בו' ל'כל נכנס

מה היום. כל יום. כל אותה זוכר שאתה לחוש

יומן: תערוך אתה - לעשות? עליך

הנתיבות,מהרגע בבית ממנה נפרד שאתה

מתחיל ממעשיך. דקה כל רושם אתה

עולה אני ושלשים, עשר 'השעה כך: לרשום

שלש מספר בכסא מתיישב המטוס, לכבש

ואחר הימני'... הכנף יד על ושבע שבעים מאות

עשרה, לאחת רבע כבר 'השעה מוסיף: אתה כך

מתועד הכל בקיצור, מנועים'... מפעיל המטוס

לאחר הנחיתה רגע עד הנסיעה מתחילת וכתוב

פוליו דפי של בלוקים עשרה להם שילכו חודש,

מתועד! הכל הכל. אבל כתובים, הם ומזה מזה

החודש'. כל עלי חשב 'הוא תרגיש אשתך ואז

בקשתי? את למלאת לי מבטיח אתה האם

'מבטיח'.

לדרכו.הוא יצא

אליהכמה הרימה אשתי ארצה, שובו לפני ימים

חוזר?' הוא מתי מתגעגעים? נו נשמע, 'מה טלפון:

-'תראי, בבד בד אך מתגעגעת, נורא אני

עם כי לי ברור מבפנים. אכולה

את ממני ישמע לא הוא מהמטוס, ירידתו

לו: אומרת שאני ראשונה מילה שלום, המילה

שלך! אמא עם הקשרים את מנתקים 'אנחנו

שלך! אמא המילה את יותר לשמוע רוצה אינני

  
    



מאוד,ההההששששאאאאללללהההה מהותית שאלה היא הזו
כללית: שאלה בעצ והיא

המחשבותכיצד את לתרג אפשר
?למילי שבמוח

תחומיווווההההששששאאאאללללהההה לכל שייכת הזו
נוספת: דוגמא ל ואביא .החיי

ממצריאאאאחחחחרררריייי ישראל ע שיצאו
משכ לבנות (ובהמשנצטוו

מקדש), הקב"ה.הדורות, ישרה שבתוכו

נצטוווווובבבבננננווווסססס הכללי המשכ לבניית
משכ לבנות בישראל זוג כל
השכינה, תשרה שבתוכו בית  פרטי

חז"ל שאמרו יז.):וכמו ואשה(סוטה 'איש
.'ביניה שכינה זכו

בליוווואאאאיייי בית לבנות אפשרות שו
טובות. ומילי פרגוני מחמאות,
,שמסתבכי רבי ישנ ,כ שזה ולמרות
שבמוח ההערכה את מתרגמי כיצד

?למילי ובלב

עלננננככככוווו חשבתי לא  ראוב אמר  רבי
התשובה? באמת ומה .כ

התשובהוווורררראאאאשששש השיב: הישיש הישיבה
הציור! כח והיא: אחת, רק היא

הההההההההבבבבננננהההה שבלב והרגשות שבמוח
וכדי מאוד, מופשטי דברי
המעשה לעול אות 'להוריד' שנוכל

הציור. לכח זקוקי

מהדדדדעעעע את היטב להבי ברצונ שא ,ל
שהדברי כ כדי עד לומד, שאתה
מסוגל תהיה וממילא ,בלב יאירו
מול לצייר עלי ,לאחרי להעביר

לומד! שאתה מה את עיני

נביאי,ללללאאאא חומש, לומד: אתה מה משנה
שאתה מה כל והלכה. גמרא משנה,
,עיני מול אותו לצייר השתדל לומד,
,ובלב במחשבותי אותו, להפו השתדל
תזכה כ תנהג וכאשר קיימת. למציאות

.בתוכ תקלט שהתורה

,,,,ההערכהווווככככ את לתרג ברצונ א
טובות, למילי ובלב שבמוח
בכל הדעת בהעמקת להתבונ עלי
ובכח ,בעבור עושה שהאשה מה
אפשר  הזה הציור הדעת, העמקת

.למילי הרגשות את 1לתרג

לרב,רררראאאאוווובבבב הודה נרגש, ממקומו ק
מעכשיו נחושה: החלטה ע ויצא

הציור... בכח להשתמש אשתדל אני

ובמילים אפשר1. ריכוז קצת עם אחרות

נפלאות. לפעול

דיאמנטובענין נחום הרב הגאון סיפר זה

38),שליט"א עמוד חילוני,('זכו' זוג וז"ל:

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.



  
    



ראוב,ממממללללממממוווולללליייי של בגופו צצו זיעה
הרבה כ כל יש 'בעירנו
הרבה ,ומוכשרי חינניי ,חכמי תלמידי
שעדי חושב אני ממני. טובי יותר

.'אליה שתל

חביבי,ההההגגגגבבבבאאאאיייי 'יא :חיי הנסיו למוד
הכניסה הקורונה ברירה, ל אי
מוכשר מספיק ואתה לבידוד, כול את
יו תשכח אל אז דרשה. להעביר כדי
בערב'... שמונה בשעה הקרוב חמישי

עומדווווההההוווואאאא ראוב את מותיר ,הל
הדלת... בפתח

אתרררראאאאוווובבבב פתח הסטנדר ליד התיישב
תצוה, פרשת  השבוע פרשת

ני את צה "ואה לקרוא: והחל
תית ז זית מ אלי ויקח יראל

מיד" נר להעלת כ)לאר כז, (שמות 
לו, ואומר רבינו למשה פונה הקב"ה
,ז זית שמ שיכינו ישראל בני את צוה

המנורה... את ידליקו הזה ובשמ

עלררררגגגגעעעע,,,, למדתי עכשיו אתי? קורה מה
עיניו עצ והוא הציור... חשיבות

בציור... והחל

שחסריההההוווואאאא הרגיש א לצייר ניסה
ניגש הוא לכ ,פרטי עדיי לו
מסכת את המשניות מסט של לספריה

מ"ג)מנחות כנפי(פ"ח על והפליג פתחה...
...הדמיו

ההההששששממממ ההההככככננננתתתת תתתתההההלללליייי

שמחהתתתתחחחחווווששששהההה בתוכו, התפשטה מוזרה
געגועי ,בכיסופי מהולה
דמעות, מלאו עיניו בתשוקה... משולבי

והשגה... גדלות של מתוקות דמעות

עליורררראאאאוווובבבב 'נחתו' מהיכ הבי לא
ואז, הללו, הנפלאות הרגשות

וטהור צלול ואויר קרירה, רוח נשבה
ראותיו... את מילא

עומדווווההההההההככככררררהההה אני במוחו: היכתה
המקדש לבית סמו ,בירושלי
לי גר כא הנושב והאויר .הראשו

הללו... 2לרגשות

בחורבן הקרבה2. את הפסדנו המקדש ִבית

לאלקות. לנו שהיתה העצומה

הדביקות את הפסדנו המקדש בית בחורבן

יתברך. בה' התמידית

'האויר'.ואחד היה מהדבריםהגדוליםשהפסדנו

ישראלבזמן בארץ שנשב האויר המקדש בית

אלקי אויר היה בפרט, ובירושלים בכלל

ונקי... זך אויר ומופלא, קדוש אויר וטהור, זך

אותוואותם את ונשמו אז שחיו יהודים

והאירה התגלתה ונשמתם זכו אויר,

  
    



אאאאחחחחדדדד ממממסססספפפפרררר תתתתררררגגגגוווולללל

בהתרגשותרררראאאאוווובבבב מלא ובקול לביתו, חזר
:היו חוית על לאשתו סיפר
ועמדו צצו הישיבה להיכל כשנכנסתי
וההתעלות האור רגעי אות כל בפני
בישיבה... לימודי בזמ שחויתי הרוחנית

אתדדדדפפפפייייקקקקוווותתתת פתח ראוב בדלת, נשמעו
של הגבאי עמד בפתח הדלת,

שבעיר. הכנסת מבתי אחד

ששששללללוווו''''הגבאיעליכ פתח  'ראוב רבי
יו בכל ל 'כידוע  ואמר
הכנסת בבית אצלנו מתקיי חמישי
השבוע והנה השבוע, בפרשת שיעור
אותו. שימסור מי לנו ואי נתקענו
הש את העלה הכנסת מבית ומישהו
למסור תוכל הא לשאול, באתי אז .של

השיעור?' את

אמא אם גמרנו זהו וכו', בביתה מבקרים לא

עד בשינים לו לתת מתכוננת אני ובכלל, שלך.

ברור הביתה...'שלא לחזור כדאי לו יהיה אם

לאעלהבידה.רעיתי אך אותה, ניסתהלהרגיע

אמרתיאחר אלי, עברה השפופרת כאשר כך

אדם בני קצת להיות צריכים תשמעי, לה:

מרוגזת את נכון, השני. של הרגשות את ולהבין

שאת מה וכל ומסכים, אותך מבין אני עליו

שב אדם בן תביני, אך לו. מגיע - לעשות חושבת

עשרים לו תני חוויות, מלא ימים חודש אחרי

בעול נושא מבחינת פשוט לפרוק, שעות וארבע

יהיה והוא חויֹות של אדיר מטען בו יש חברו, ֲָעם
מסכן יהיה הוא לא, אם אותם, לפרוק חייב

שעות וארבע עשרים יפה, אותו קבלי שבעולם,

כאשר המטען, כל את שיוריק - אותו שמעי

ממני תקבלי שתעשי ומה לו שתגידי מה יגמור,

הללו... השעות את לו תני בבקשה, אבל גיבוי!

לי. הבטיחה

נושכתהוא היא הביתה נכנס ארצה. שב

לפתוח החל הוא הבטיחה. הרי שינים,

לנו? הבאת מה מה, הילדים: כל החבילות. את

לאמא.קודם משהו הבאתי הפתעה!כל,

ובינה.שקט בינו ׂשרר כעוס

מרובההוא ובלבביות לבו, שת לא כאילו

הדפים. צרור להאת- ונתן נעימהפתח וסבלנות

נטלההיא לידיה. מוסר הוא מה הבינה לא

והחלה התיישבה לידיה, הדפים את

הילדים. עם השני לחדר עבר הוא בהם. לעלעל

היאהסיפור שלו, מאמא שכחה היא נגמר:

לא שלה, הכעס כל את שכחה

היה לא כאילו דבר. שום מכלום. - לה איכפת

כלל... נסע לא וכאילו

מההיא יודע 'אתה ואמרה: אלי טלפון הרימה

שלאצפיתי משהו מהפך. ִהתרחשעםבעלי?

עלי'... חשב הוא החודש כל נישואי. מיום לו

תקותונסיים עיקר 'כי הסטייפלר: בדברי

אוהב בעל לה שיהיה בעולמה האשה

שקרוב כמעט אינו, שזה רואה וכאשר אותה,

גלמודה היותה על ממש נפש לפיקוח הדבר

חיות'... כאלמנות

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



  
    



ראוב,ממממללללממממוווולללליייי של בגופו צצו זיעה
הרבה כ כל יש 'בעירנו
הרבה ,ומוכשרי חינניי ,חכמי תלמידי
שעדי חושב אני ממני. טובי יותר

.'אליה שתל

חביבי,ההההגגגגבבבבאאאאיייי 'יא :חיי הנסיו למוד
הכניסה הקורונה ברירה, ל אי
מוכשר מספיק ואתה לבידוד, כול את
יו תשכח אל אז דרשה. להעביר כדי
בערב'... שמונה בשעה הקרוב חמישי

עומדווווההההוווואאאא ראוב את מותיר ,הל
הדלת... בפתח

אתרררראאאאוווובבבב פתח הסטנדר ליד התיישב
תצוה, פרשת  השבוע פרשת

ני את צה "ואה לקרוא: והחל
תית ז זית מ אלי ויקח יראל

מיד" נר להעלת כ)לאר כז, (שמות 
לו, ואומר רבינו למשה פונה הקב"ה
,ז זית שמ שיכינו ישראל בני את צוה

המנורה... את ידליקו הזה ובשמ

עלררררגגגגעעעע,,,, למדתי עכשיו אתי? קורה מה
עיניו עצ והוא הציור... חשיבות

בציור... והחל

שחסריההההוווואאאא הרגיש א לצייר ניסה
ניגש הוא לכ ,פרטי עדיי לו
מסכת את המשניות מסט של לספריה

מ"ג)מנחות כנפי(פ"ח על והפליג פתחה...
...הדמיו

ההההששששממממ ההההככככננננתתתת תתתתההההלללליייי

שמחהתתתתחחחחווווששששהההה בתוכו, התפשטה מוזרה
געגועי ,בכיסופי מהולה
דמעות, מלאו עיניו בתשוקה... משולבי

והשגה... גדלות של מתוקות דמעות

עליורררראאאאוווובבבב 'נחתו' מהיכ הבי לא
ואז, הללו, הנפלאות הרגשות

וטהור צלול ואויר קרירה, רוח נשבה
ראותיו... את מילא

עומדווווההההההההככככררררהההה אני במוחו: היכתה
המקדש לבית סמו ,בירושלי
לי גר כא הנושב והאויר .הראשו

הללו... 2לרגשות

בחורבן הקרבה2. את הפסדנו המקדש ִבית

לאלקות. לנו שהיתה העצומה

הדביקות את הפסדנו המקדש בית בחורבן

יתברך. בה' התמידית

'האויר'.ואחד היה מהדבריםהגדוליםשהפסדנו

ישראלבזמן בארץ שנשב האויר המקדש בית

אלקי אויר היה בפרט, ובירושלים בכלל

ונקי... זך אויר ומופלא, קדוש אויר וטהור, זך

אותוואותם את ונשמו אז שחיו יהודים

והאירה התגלתה ונשמתם זכו אויר,

  
    



אאאאחחחחדדדד ממממסססספפפפרררר תתתתררררגגגגוווולללל

בהתרגשותרררראאאאוווובבבב מלא ובקול לביתו, חזר
:היו חוית על לאשתו סיפר
ועמדו צצו הישיבה להיכל כשנכנסתי
וההתעלות האור רגעי אות כל בפני
בישיבה... לימודי בזמ שחויתי הרוחנית

אתדדדדפפפפייייקקקקוווותתתת פתח ראוב בדלת, נשמעו
של הגבאי עמד בפתח הדלת,

שבעיר. הכנסת מבתי אחד

ששששללללוווו''''הגבאיעליכ פתח  'ראוב רבי
יו בכל ל 'כידוע  ואמר
הכנסת בבית אצלנו מתקיי חמישי
השבוע והנה השבוע, בפרשת שיעור
אותו. שימסור מי לנו ואי נתקענו
הש את העלה הכנסת מבית ומישהו
למסור תוכל הא לשאול, באתי אז .של

השיעור?' את

אמא אם גמרנו זהו וכו', בביתה מבקרים לא

עד בשינים לו לתת מתכוננת אני ובכלל, שלך.

ברור הביתה...'שלא לחזור כדאי לו יהיה אם

לאעלהבידה.רעיתי אך אותה, ניסתהלהרגיע

אמרתיאחר אלי, עברה השפופרת כאשר כך

אדם בני קצת להיות צריכים תשמעי, לה:

מרוגזת את נכון, השני. של הרגשות את ולהבין

שאת מה וכל ומסכים, אותך מבין אני עליו

שב אדם בן תביני, אך לו. מגיע - לעשות חושבת

עשרים לו תני חוויות, מלא ימים חודש אחרי

בעול נושא מבחינת פשוט לפרוק, שעות וארבע

יהיה והוא חויֹות של אדיר מטען בו יש חברו, ֲָעם
מסכן יהיה הוא לא, אם אותם, לפרוק חייב

שעות וארבע עשרים יפה, אותו קבלי שבעולם,

כאשר המטען, כל את שיוריק - אותו שמעי

ממני תקבלי שתעשי ומה לו שתגידי מה יגמור,

הללו... השעות את לו תני בבקשה, אבל גיבוי!

לי. הבטיחה

נושכתהוא היא הביתה נכנס ארצה. שב

לפתוח החל הוא הבטיחה. הרי שינים,

לנו? הבאת מה מה, הילדים: כל החבילות. את

לאמא.קודם משהו הבאתי הפתעה!כל,

ובינה.שקט בינו ׂשרר כעוס

מרובההוא ובלבביות לבו, שת לא כאילו

הדפים. צרור להאת- ונתן נעימהפתח וסבלנות

נטלההיא לידיה. מוסר הוא מה הבינה לא

והחלה התיישבה לידיה, הדפים את

הילדים. עם השני לחדר עבר הוא בהם. לעלעל

היאהסיפור שלו, מאמא שכחה היא נגמר:

לא שלה, הכעס כל את שכחה

היה לא כאילו דבר. שום מכלום. - לה איכפת

כלל... נסע לא וכאילו

מההיא יודע 'אתה ואמרה: אלי טלפון הרימה

שלאצפיתי משהו מהפך. ִהתרחשעםבעלי?

עלי'... חשב הוא החודש כל נישואי. מיום לו

תקותונסיים עיקר 'כי הסטייפלר: בדברי

אוהב בעל לה שיהיה בעולמה האשה

שקרוב כמעט אינו, שזה רואה וכאשר אותה,

גלמודה היותה על ממש נפש לפיקוח הדבר

חיות'... כאלמנות

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



  
    



ביקש:רררראאאאוווובבבב ואחר רב, בקשב הקשיב
יותר. קצת לי לפרט יכול אתה

למנורהווווההההאאאאיייישששש השמ את וביאר: נענה,
זית. מעצי מכיני והנה,היו

לקיטה. זמני שלשה ישנ הזית בעצי

הזיתיבבבבללללקקקקייייטטטטהההה את לוקטי הראשונה
הזית. ע בראש הנמצאי
אות מבשילה עליה הזורחת השמש

יפה.

הזיתיבבבבללללקקקקייייטטטטהההה את לוקטי השניה
הזיתי .האיל באמצע העומדי
החמה קרני את מקבלי לא הללו
להתבשל ממהרי אינ ולכ ישירות

.האיל שבראש אלו כמו

אתוווובבבבללללקקקקייייטטטטהההה לוקטי האחרונה
,האיל שבתחתית הזיתי
בקושי, אליה מגיעי החמה שקרני
וכדי יפה, מתבשלי אינ שכ ומכיו
בתו להניח צרי שמנ את להוציא

.קליפת שתתרכ עד מעט

 נלקוטוווועעעעתתתתהההה אנו  ואמר האיש המשי
ע בראש הנמצאי הזיתי את
לנו... הדרוש השמ את נוציא ומה הזית,

מירושליאאאאררררבבבבעעעעהההה הדר ארכה ימי
התלוה6לתקוע, וראוב

מרחוק הארוכה... בדרכ אליה
לתקוע', הבאי ברוכי' השלט נראה
והחלו ,זיתי לכר הגיעו האנשי

בעבודה...

אתבבבבזזזזררררייייזזזזוווותתתת קטפו הע למרומי עלו
,אות מיינו מכ ולאחר ,הזיתי
כל את זרקו ה המיו כשבמהל

...והמנוגעי המתולעי הזיתי

הקבוצהווווללללאאאאחחחחרררר ראש אות אס מכ
הוצאת שלב מתחיל מעתה ואמר:
להיעשות חייב הכל זה ומשלב ,השמ

טהור. בגו

אתוווואאאאחחחחרררריייי פתח ,טהורי שכול א
צה "ואה וקרא: תצוה פרשת
ז זית מ אלי ויקח יראל ני את

מיד" נר להעלת לאר (שמותתית 
כ) להגיעכז, עתה זכינו ה', ברו 

שלב שהוא לאר', 'תית של לשלב
.השמ הוצאת

אתווווככככ כותשי היו מתבצע: היה הוא
היה מכ ולאחר במכתשת, הזיתי

כשרות, היו הארצות כל הירדן. בעבר רגב לה

מביאין'. היו מכאן אלא

וזה ה'אבודרהם'6. ב,לשון אות יט (פרק

רא"ם): קרן שהיהמהדורת והטעם

באים היו שהשמנים מפני ימים, שמונה הנס

רגלו" בשמן "וטובל שנאמר: אשר, של מחלקו

כד), לג, תקוע(דברים שנקרא בחלקו היה ומקום

השמנים, מביאים ירושליםשממנו עד ומשם

לחזרה הליכה בין שמונה איתאמהלך והכי .

לפנינו).בירושלמי נמצא ואינו ה. (א.

  
    



מאחדקקקקבבבבווווצצצצתתתת יצאה קומה גבוהי אנשי
האצילות פניה על ,הבתי

...כיהלומי נצצו ועיניה ,ח נסו

יכולתרררראאאאוווובבבב בלי למקומו, מסומר עמד
מצורת עיניו את להעתיק
לצעוד החלו והאנשי הקדושה...

...מירושלי היציאה שער לכיוו

הטבעירררראאאאוווובבבב חששו על התגבר
:מהאנשי לאחד וניגש

את להיכ השאלה, על סליחה
?הולכי

והואפפפפננננייייוווו הבהיקו, האיש של
אספקת על האחראי השיב:

למנורה 3הודיע:השמזקוקי אנו
...לשמ

לנווווובבבבככככלללל קוראי לשמ שזקוקי פע
תקוע אל הולכי כדי4ואנו

.השמ את 5להכי

הורגש חדשים חיים של זרם גופם, בתוך

חיים אלקים ומראות נשגבים ואורות בתוכם,

עיניהם... לנגד התגלו

האוירהאויר כעין היה בירושלים, אז, שנשב

עדן. בגן הנושב

שתיארומצאנו זיע"א הרמח"ל לרבינו

במרום אדיר מא)בספרו את(עמוד

וז"ל: עדן, בגן שנשב האויר

הזהדע עולם אויר בין יש גדול הפרש כי

העולם של האויר כי עדן, הגן אויר לבין

גן של האויר ואילו מגושם אויר הוא הזה

אור י' היא מתחלקתעדן 'אויר' המילה (היינו

י). לאור

אתולתוספת לקח הוא ברוך הקדוש ביאור:

הכניס יתפשט שלא וכדי האור

והאות אויר, להיות ונהפך י' האות את בתוכו

האויר וזה - מלהאיר האלקי מהאור מונעת י'

הזה. העולם של

אואך אור, י' בסוד הוא עדן גן של האויר מאידך

י', ולהתפשטאור להתחבר הוא יכול ואזי

הרבה. אליו,ומאיר טפל רק נעשה הי' ואז

רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף "ולא בסוד:

מוריך" כ)...את ל, (ישעיה

מג)דבריוובהמשך עמוד 'ובארץ(שם כתב:

מגן נפתח ההתפשטות היה ישראל

מה בספרו שם ראה ירושלים'... אל עדן

לך. שכל עיני אם נפעם ותעמוד שהאריך,

ביכולתנוועלינו יש כיום, שגם לדעת,

וזה ונקי. זך אויר אותו את לנשום

ללב כשנזכה שלנו... העצמי בזיכוך רק תלוי

אותו את לנשום נזכה באמת ישראל אוהב

באמת. ישראל לאהבת יזכנו וה' אויר...

הבאת וכמו3. הציבור, קרבנות היאמכלל השמן

עזרא האבן כ),שכתב כז, וז"ל:(שמות

על עולמית מצוה שהיא - ּתצּוה' 'ואּתה ְְֶַַָוטעם
תמיד... נר להעלות זית שמן תמיד לתת הציבור

והיא "וּיׁשב4. הימים: בדברי ֵֶַהמוזכרת
למצֹור ערים וּיבן ּבירּוׁשלים ְְְִִִִֶַַָָָָָרחבעם
ואת עיטם ואת לחם ּבית את וּיבן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּביהּודה.

ה-ו).ּתקֹוע" יא, הימים-ב (דברי ְַ

וזה המשנה5. מ"ג):לשון פ"ח 'תקועה,(מנחות

שניה אומר, שאול אבא לשמן. אלפא

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



  
    



ביקש:רררראאאאוווובבבב ואחר רב, בקשב הקשיב
יותר. קצת לי לפרט יכול אתה

למנורהווווההההאאאאיייישששש השמ את וביאר: נענה,
זית. מעצי מכיני והנה,היו

לקיטה. זמני שלשה ישנ הזית בעצי

הזיתיבבבבללללקקקקייייטטטטהההה את לוקטי הראשונה
הזית. ע בראש הנמצאי
אות מבשילה עליה הזורחת השמש

יפה.

הזיתיבבבבללללקקקקייייטטטטהההה את לוקטי השניה
הזיתי .האיל באמצע העומדי
החמה קרני את מקבלי לא הללו
להתבשל ממהרי אינ ולכ ישירות

.האיל שבראש אלו כמו

אתוווובבבבללללקקקקייייטטטטהההה לוקטי האחרונה
,האיל שבתחתית הזיתי
בקושי, אליה מגיעי החמה שקרני
וכדי יפה, מתבשלי אינ שכ ומכיו
בתו להניח צרי שמנ את להוציא

.קליפת שתתרכ עד מעט

 נלקוטוווועעעעתתתתהההה אנו  ואמר האיש המשי
ע בראש הנמצאי הזיתי את
לנו... הדרוש השמ את נוציא ומה הזית,

מירושליאאאאררררבבבבעעעעהההה הדר ארכה ימי
התלוה6לתקוע, וראוב

מרחוק הארוכה... בדרכ אליה
לתקוע', הבאי ברוכי' השלט נראה
והחלו ,זיתי לכר הגיעו האנשי

בעבודה...

אתבבבבזזזזררררייייזזזזוווותתתת קטפו הע למרומי עלו
,אות מיינו מכ ולאחר ,הזיתי
כל את זרקו ה המיו כשבמהל

...והמנוגעי המתולעי הזיתי

הקבוצהווווללללאאאאחחחחרררר ראש אות אס מכ
הוצאת שלב מתחיל מעתה ואמר:
להיעשות חייב הכל זה ומשלב ,השמ

טהור. בגו

אתוווואאאאחחחחרררריייי פתח ,טהורי שכול א
צה "ואה וקרא: תצוה פרשת
ז זית מ אלי ויקח יראל ני את

מיד" נר להעלת לאר (שמותתית 
כ) להגיעכז, עתה זכינו ה', ברו 

שלב שהוא לאר', 'תית של לשלב
.השמ הוצאת

אתווווככככ כותשי היו מתבצע: היה הוא
היה מכ ולאחר במכתשת, הזיתי

כשרות, היו הארצות כל הירדן. בעבר רגב לה

מביאין'. היו מכאן אלא

וזה ה'אבודרהם'6. ב,לשון אות יט (פרק

רא"ם): קרן שהיהמהדורת והטעם

באים היו שהשמנים מפני ימים, שמונה הנס

רגלו" בשמן "וטובל שנאמר: אשר, של מחלקו

כד), לג, תקוע(דברים שנקרא בחלקו היה ומקום

השמנים, מביאים ירושליםשממנו עד ומשם

לחזרה הליכה בין שמונה איתאמהלך והכי .

לפנינו).בירושלמי נמצא ואינו ה. (א.

ז

מוקדש לעילוי נשמת שושנה בת שמחה ושועה ז"ל
נלב"ע כ"ו שבט התשפ"ב - תנצב"ה



  
     



דברי" לפי א י מטר טל האה
א). יז, (מלכיא

מתעוררתווווככככששששממממתתתתבבבבוווונננננננניייי הזה בפסוק
שאליהו בשעה קושיא:
היה הוא הללו, הדברי את אמר הנביא

והיה חי, ה'עדיי אל מאוד קרוב
התבטא הוא מדוע כ וא ,יתבר
עבר, בלשו לפניו' עמדי 'אר ואמר:
הווה בלשו לומר צרי היה לכאורה

לפניו?' עומד אני 'אשר

הקדושווווממממצצצצאאאאננננוווו הזוהר מותבספר (אחרי

ע"ב) סח ד,שהמילי שביאר
לפניו', עמדי אר יראל אלקי ה' 'חי
הנשמה היתה בה התקופה את מתארות

הזה לעול ירידתה טר ,עד בגולכ)

עבר). בלשו לאומר מתאי

בראווווללללתתתתווווסססספפפפתתתת הבריאה בתחילת הסבר:
ישראל נשמות את הקב"ה
את ברא מכ ולאחר מיוחד, במקו והניח
.במקומ הניח הוא אות וג המלאכי

,,,,הנשמותווווששששננננייייהההה גירידת קוד)

(לעול.'עומדי' נקראי המלאכי וג

שמצאנוההההממממללללאאאאככככיייי כמו ,עומדי נקראי
הכה ליהושע הקב"ה בדברי
העמדי י מהלכי ל "ונתי הגדול:

ז)האה" ג, ליהושע(זכריה בישר הקב"ה  
אות אזכה ,תל בדרכי א הגדול, הכה
.'העומדי' המלאכי בי ג 'מהל' להיות

כמוווווגגגג ,עומדי נקראי הנשמות
הנביא: אליהו בדברי כא שמצאנו
למצב רמז וזהו  לפניו' עמדי 'אר

למטה. ירידתה לפני הנשמה

הנביאווווממממבבבבוווואאאארררר אליהו של בדבריו
לעול ירידתה קוד שהנשמה
ונהנית יתבר ה' לפני עומדת היא הזה

השכינה. מזיו

מדרגתווווההההררררבבבביייי את תיאר הריי"צ
:כ 8הנשמה

באוצרככככאאאאששששרררר ,בשמי היא הנשמה
באהבה שקועה היא הנשמות,
כאש, לוהטות ביותר, הנעלות ויראה
ההשגות לפי הוא, ברו סו אי אל
על אומר הנביא שאליהו וכפי ,שבשמי
הוריד הוא ברו שה' לפני נשמתו,
אלקי ה' 'חי  הארצי הזה לעול אותה

לפניו'. עמדתי אשר ישראל

הזהאאאאזזזז,,,, לעול יורדת שהנשמה לפני
של במסירות עומדת היא הארצי,

בזוהר שכתוב כמו ויראה, (צואהבה

ע"ב) כט דלעול הירידה שלפני

ספר 284).המאמרים8. עמוד (תש"א-תש"ה,

הרב הגה"ח של במאמרו וראה

זיע"א כהן עמודיואל 1 גליון - חב"ד (כפר
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המונח מחורר סל בתו הזיתי את מניח
לתו ונכנס מה זב היה והשמ כלי, על
למנורה. ביותר המובחר השמ וזה הכלי,

הדלת,דדדדפפפפייייקקקקוווותתתת מ נשמעו מוכרות
הגעתי!... אבא, שלו לבית: נכנס ושימי

וווורררראאאאוווובבבב...בסלו עומד שוב עצמו את מצא

ממממאאאאוווורררר אאאאוווו אאאאוווורררר

בתלמוד''''ששששייייממממיייי היה אי ?שלומ מה
תורה?'

למדנוווווששששייייממממיייי היו ה'. ברו' השיב:
היו את בראשית בפרשת

.'העול בריאת של הרביעי

'?למדת 'מה

בדבריוווווששששייייממממיייי התעכב המלמד השיב:
בי ההבדל את לנו ממממאאאאווווררררלבאר

בפסוקי,ללללאאאאוווורררר.... נתבונ שא לנו אמר והוא
והירח, השמש  המאורות שבבריאת נראה
הארת ני את אלקי עו נאמר:

את דליררררהאאאאואתהההה ההההאאאאררררהדל... 
"...טטז),ה א, הבא(בראשית בפסוק ואילו 

מיה רקיע אלקי את ו" נאמר:
האר"ללללההההאאאאיייירררר יז).על פסוק ש) 

'ווווההההממממללללממממדדדד שתיבת לנו 'אאאאררררהסביר 
ע ש' עלהוא המורה 'צ

תיבת ואילו האור, מקור שהוא דבר
הפעולהללללההההאאאאיייירררר' ש היא המורה(על)' 

האור. הפצת של פעולה על

עלתהרררראאאאוווובבבב ובלבו עיני פעור ישב
היה לא שלי חבל המחשבה:
שנה ארבעי בי כבר אני כזה... מלמד
הזה... להבדל לב שמתי לא פע וא

הולששששייייממממיייי אני אבא, ואמר: לדבר סיי
לשחק...

ממקומו,רררראאאאוווובבבב לקו הוא ג התכוי
שאני בפסוק ג נעצר: ולפתע

במושג משתמשי בו "מ''''ממממאאאאוווורררר':':':':עסוק
תית ז ז),"ללללאאאאררררזית כ, ולכאורה,(שמות 

היה אור, להפי היא השמ שמטרת מכיו
לומר בתליית''''ללללההההאאאאיייירררר''''מתאי שג כש) 

?('האר על 'להאיר נאמר בשמי 7המאורות

הסבר...ווווההההוווואאאא לחפש והחל חזרה תיישב

ההההאאאאללללקקקקייייתתתת ההההננננששששממממהההה ששששלללל ממממעעעעללללתתתתהההה

בפסוק:פפפפררררקקקק מתחיל מלכיא בספר יז
מבי הי האל "ואמר

יראל אלקי ה' חי אחאב אל גלעד
ניה יהיה א לפניו עמדי אר

וזה מליובאוויטש7. הרבי של -לשונו מנחם (תורת

המאמרים לד)ספר עמוד - ח"ג צריך):(מלוקט גם

דלכאורה למאור', כתית 'שמן... מהשנאמר להבין

למימר ליה לומר)הוה לו היה להאיר?(תרגום: שמן...

מוקדש לרפואה שלימה ל רונית בת שרה תחי'
הילדים היקרים ניר ויובל סוסלבסקי בני רונית לבריאות ותשובה שלימה



  
     



דברי" לפי א י מטר טל האה
א). יז, (מלכיא

מתעוררתווווככככששששממממתתתתבבבבוווונננננננניייי הזה בפסוק
שאליהו בשעה קושיא:
היה הוא הללו, הדברי את אמר הנביא

והיה חי, ה'עדיי אל מאוד קרוב
התבטא הוא מדוע כ וא ,יתבר
עבר, בלשו לפניו' עמדי 'אר ואמר:
הווה בלשו לומר צרי היה לכאורה

לפניו?' עומד אני 'אשר

הקדושווווממממצצצצאאאאננננוווו הזוהר מותבספר (אחרי

ע"ב) סח ד,שהמילי שביאר
לפניו', עמדי אר יראל אלקי ה' 'חי
הנשמה היתה בה התקופה את מתארות

הזה לעול ירידתה טר ,עד בגולכ)

עבר). בלשו לאומר מתאי

בראווווללללתתתתווווסססספפפפתתתת הבריאה בתחילת הסבר:
ישראל נשמות את הקב"ה
את ברא מכ ולאחר מיוחד, במקו והניח
.במקומ הניח הוא אות וג המלאכי

,,,,הנשמותווווששששננננייייהההה גירידת קוד)

(לעול.'עומדי' נקראי המלאכי וג

שמצאנוההההממממללללאאאאככככיייי כמו ,עומדי נקראי
הכה ליהושע הקב"ה בדברי
העמדי י מהלכי ל "ונתי הגדול:

ז)האה" ג, ליהושע(זכריה בישר הקב"ה  
אות אזכה ,תל בדרכי א הגדול, הכה
.'העומדי' המלאכי בי ג 'מהל' להיות

כמוווווגגגג ,עומדי נקראי הנשמות
הנביא: אליהו בדברי כא שמצאנו
למצב רמז וזהו  לפניו' עמדי 'אר

למטה. ירידתה לפני הנשמה

הנביאווווממממבבבבוווואאאארררר אליהו של בדבריו
לעול ירידתה קוד שהנשמה
ונהנית יתבר ה' לפני עומדת היא הזה

השכינה. מזיו

מדרגתווווההההררררבבבביייי את תיאר הריי"צ
:כ 8הנשמה

באוצרככככאאאאששששרררר ,בשמי היא הנשמה
באהבה שקועה היא הנשמות,
כאש, לוהטות ביותר, הנעלות ויראה
ההשגות לפי הוא, ברו סו אי אל
על אומר הנביא שאליהו וכפי ,שבשמי
הוריד הוא ברו שה' לפני נשמתו,
אלקי ה' 'חי  הארצי הזה לעול אותה

לפניו'. עמדתי אשר ישראל

הזהאאאאזזזז,,,, לעול יורדת שהנשמה לפני
של במסירות עומדת היא הארצי,

בזוהר שכתוב כמו ויראה, (צואהבה

ע"ב) כט דלעול הירידה שלפני

ספר 284).המאמרים8. עמוד (תש"א-תש"ה,

הרב הגה"ח של במאמרו וראה

זיע"א כהן עמודיואל 1 גליון - חב"ד (כפר
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לעילוי נשמת היקר באדם אפרים בן גורג'יה זלה"ה לבית משפחת שלום הי"ו
נלב"ע  כ"ה אב התשע"ז - תנצב"ה



  
     



ובהצלחהבהיותו לעבודתו ביותר מסור

חיל. אל מחיל עלה - מיוחדת

מאוד,לעומת גרועים היו הפרטיים חייו זה,

בתאוות... שקוע משתכר, שותה, היה

הוא פעם כשבכל דחי, אל מדחי ונפל הלך וכך

שהגיע עד השאול... אל יותר ומתקרב הולך

גויה!... עם התחתן והוא לשיא,

לושנים נולדו ובמהלכם עליו, חלפו ארוכות

לו(מהגויה) נודע אחד ביום ואז, ילדים.

נשאה מה, ומשום לאחוזה, מנהל שמחפשים

מביתו... וברח לילהקם ובאישון בעיניו, חן ההצעה

שטחיג. בכל להסתובב והחל הגיע המנהל

רוב שכמעט לו התברר ואז האחוזה,

יהודים. הם והסוחרים העובדים

הזה)פניו היהודי צעק:(של והוא מכעס אדמו

הוא ומיד יהודים!!!' שונא אני 'אוף!

לא קצר זמן ובתוך פיטורים', ב'מסע החל

באחוזה... יהודי שום נשאר

רביד. הגה"ק שסיים לאחר אחד, קיץ ביום

קרא תפילתו, את מברדיטשוב יצחק לוי

לנסוע ברצוני מהם: וביקש מתלמידיו לכמה

אלי. הצטרפו בבקשה אחוזה, לאותה

הגיעוהחהם שעות, כמה וכעבור בנסיעתם, לו

לעצור, ביקש מברדיטשוב הרב ליער.

והוא הסוסים, את להאכיל העגלה לבעל אמר

היער. עומק אל לבדו נכנס עצמו

הרחקהתלמידים לא במקומם המתינו

הרב את שמעו ומרחוק מהעגלה,

נזכרו כך בתוך תהלים. אומר מברדיטשוב

הבינו אז ורק דבר. שום אכל לא עדיין שהרב

בתענית. יושב שהוא

הרבשעתים של התהלים אמירת ארכה

ניגש ממקומו, קם ולפתע מברדיטשוב,

לרתום העגלה בעל על וציוה העגלה אל במהירות

אמר: ולתלמידיו בנסיעה. ולהמשיך הסוסים את

האחוזה. מנהל של בביתו מנחה נתפלל ה', ירצה אם

בניןעבר קצה נראה ומרחוק לשעה, קרוב

גזוזטרא צמודה שאליו מאוד, גבוה

ומשם ספסלים, עמדו ובה איתן מעקה בעלת

למרחקים... הסביבה כל את לראות ניתן היה

הבית!' 'זה ואמר: הצביע מברדיטשוב והרב

לנבוח...כאשר הכלבים החלו לחצר, הגיעו

'כשבני ואמר: מברדיטשוב הרב נענה

ּכלב יחרץ "לא כתוב: ממצרים, יצאו ֱֶֶֶַֹֽֽישראל

ז),לׁשנֹו" יא, למצרים,(שמות כשנכנסים ואילו ְֹ

של מקום היא מצרים לנבוח. הכלבים על

היה הצדיק כשיוסף גם ותביעות. טענות

יעקב, בני הראשונים והיהודים במצרים,

ותביעות טענות הצדיק ליוסף היו לשם, הגיעו

תביעות... של מקום היא מצרים כלפיהם,

היכנסה. ממנו: וביקש העגלה בעל אל פנה הרב

בעגלה, נמצא מברדיטשוב שהרב לו וספר לבית

בבית. אצלך מנחה להתפלל אפשר אם שואל והוא

ומתוךעוד מהעגלה, לרדת העגלה בעל הספיק לא

אדם האמצעיות, בשנותיו אדם יצא הבית

שערות עם ראש גלוי חזק, גוף מבנה בעל גבוה

לבוש שחור, שפם עם מגולח מסולסלות, ארוכות

רחבה, עור חגורת חגור בידו, ושוט גנרל כמו הדר

- השמאלי ובצידה אקדח תלוי הימיני צידה שעל

היותו בשל נוצצות עיניו מכעס, אדום כולו כידון,

לצעוק... והתחיל שכרותו, בשיא שיכור

לנבוחוהנה והחל שחור... כלב לעזרתו הופיע

העג ועל הסוסים על לה...ולהתנפל

הביתוהעזרה חלונות להגיע... המשיכה

של פניהם נראו ומתוכם נפתחו

צוענים'. עגלת 'אה! שצעקו: שיכורים

כלהרב על באדישות הסתכל מברדיטשוב

יצא הנפש ובמנוחת וההמולה, הרעש

  
     



בדרגות נמצאת נשמה כל הארצי הזה
האצילות... עול של ביותר הגבוהות

טטטטררררבגו להתלבש הנשמה ירידת
בעולמות הנשמה שכנה ,האד
מקו ,עד בג ,העליוניי  הרוחניי
טבעית ובדביקות באהבה 'עמדה' ש
המוש הרע יצר לה באי לאלקות.
ובהימצאה גופניות, לתאוות ומתאוה
אינו האלקי האור בה בעולמות
הנשמה ש התענגה  כ כל בהעל
ביותר, הנעלי האלקיי בתענוגי

בשיא ויראתו ה' גדלות את בהשיגה
המדרגות...

אתוווואאאאזזזז,,,, לוקח הקב"ה ,הזמ כשמגיע
אותה ומוריד ,עד מג הנשמה

אותו. שתעבוד כדי הזה, לעול

מהווווההההששששאאאאללללהההה לש מאליה: מתבקשת
איזו לש זו?! עצומה ירידה
והסבל היסורי בכל צור יש מטרה
להורידה צרי מדוע הנשמה?! של
עד המדרגות, בסתר זו, חתחתי בדר

שלנו?... הזה 9לעול

ישב הריי"צ9. יצחק, יוסף רבי הגה"ק

חסידיו במסיבת זיע"א, מליובאוויטש

228):וסיפר עמוד ח"א - דיבורים (ליקוטי

חוהא. היתה שבאוקרינה ברדיטשוב העיר ליד

מהפריצים. לאחד שייכת שהיתה גדולה

את השכיר ולכן ישראל, אוהב היה הזה הפריץ

והאחוזה החוה של הנהרות ואת הקמח טחנות

יהודים סוחרים עם מסחרו את ניהל וכן ליהודים,

הארץ. יבולי ושאר תבואה אצלו קונים שהיו

האדמהמשום משטחי למכור הפריץ החליט מה,

באו פוטנציאליים קונים לו. השייכים

מגרמניה. אדם זה את קנה דבר של ובסופו וראו,

קרקעשטח יער, כלל קנה, שהוא הקרקע

בצידו בינותם. עובר קטן ונחל לזריעה,

עצי של ויפה צעיר יער היה הנחל של האחד

ובצידו דשא, צמחיית מכוסה תל ולידו אורן

פוריה. אדמה שדותשל הנחלהׂשתרעו של השני

היפההגרמני במקום יפים בניינים הקים

הקרקע בשטח הטבע, בהדרת ביותר

כן משפחתו. עם חי בהם האחוזה, מבעל שקנה

משוכללת קמח טחנת יפה, חוה לו הקים

הימים), באותם חידוש משום בה שהיה מכונה' ('טחנת

הרבה החוה. בהפעלת שונים אנשים והעסיק

ממנו. בשפע פרנסתם הרויחו יהודים

קמחעבר הפיקה הקמח טחנת מסויים, זמן

מאוד, הצליח האחוזה של היבול רב,

לבד, להסתדר בכחו שאין הרגיש והגרמני

לעסקיו. מנהל חיפש דברולכן של ובסופו

בגרמניה. שנולד יהודי מצא

למשפחהב. בגרמניה נולד האחוזה של מנהלה

בסביבה היותו משום אך מכובדת, יהודית

היהרחוקמיהדות. ומצוות, שאינהשומרתתורה

שהואבבגרותו שכח לאט ולאט בצבא, שירת

לא אותו הסובבים גם ידעויהודי.

יהודי. שהוא

זריזהיו חרוץ, והיה בריא, גוף נאות, פנים לו

שכליים כשרונות בעל רב, מרץ ובעל

בשירותו גבוהה לדרגה שהגיע כך טובים,

המלכותי. במשמר שנכלל עד הצבאי

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



  
     



ובהצלחהבהיותו לעבודתו ביותר מסור

חיל. אל מחיל עלה - מיוחדת

מאוד,לעומת גרועים היו הפרטיים חייו זה,

בתאוות... שקוע משתכר, שותה, היה

הוא פעם כשבכל דחי, אל מדחי ונפל הלך וכך

שהגיע עד השאול... אל יותר ומתקרב הולך

גויה!... עם התחתן והוא לשיא,

לושנים נולדו ובמהלכם עליו, חלפו ארוכות

לו(מהגויה) נודע אחד ביום ואז, ילדים.

נשאה מה, ומשום לאחוזה, מנהל שמחפשים

מביתו... וברח לילהקם ובאישון בעיניו, חן ההצעה

שטחיג. בכל להסתובב והחל הגיע המנהל

רוב שכמעט לו התברר ואז האחוזה,

יהודים. הם והסוחרים העובדים

הזה)פניו היהודי צעק:(של והוא מכעס אדמו

הוא ומיד יהודים!!!' שונא אני 'אוף!

לא קצר זמן ובתוך פיטורים', ב'מסע החל

באחוזה... יהודי שום נשאר

רביד. הגה"ק שסיים לאחר אחד, קיץ ביום

קרא תפילתו, את מברדיטשוב יצחק לוי

לנסוע ברצוני מהם: וביקש מתלמידיו לכמה

אלי. הצטרפו בבקשה אחוזה, לאותה

הגיעוהחהם שעות, כמה וכעבור בנסיעתם, לו

לעצור, ביקש מברדיטשוב הרב ליער.

והוא הסוסים, את להאכיל העגלה לבעל אמר

היער. עומק אל לבדו נכנס עצמו

הרחקהתלמידים לא במקומם המתינו

הרב את שמעו ומרחוק מהעגלה,

נזכרו כך בתוך תהלים. אומר מברדיטשוב

הבינו אז ורק דבר. שום אכל לא עדיין שהרב

בתענית. יושב שהוא

הרבשעתים של התהלים אמירת ארכה

ניגש ממקומו, קם ולפתע מברדיטשוב,

לרתום העגלה בעל על וציוה העגלה אל במהירות

אמר: ולתלמידיו בנסיעה. ולהמשיך הסוסים את

האחוזה. מנהל של בביתו מנחה נתפלל ה', ירצה אם

בניןעבר קצה נראה ומרחוק לשעה, קרוב

גזוזטרא צמודה שאליו מאוד, גבוה

ומשם ספסלים, עמדו ובה איתן מעקה בעלת

למרחקים... הסביבה כל את לראות ניתן היה

הבית!' 'זה ואמר: הצביע מברדיטשוב והרב

לנבוח...כאשר הכלבים החלו לחצר, הגיעו

'כשבני ואמר: מברדיטשוב הרב נענה

ּכלב יחרץ "לא כתוב: ממצרים, יצאו ֱֶֶֶַֹֽֽישראל

ז),לׁשנֹו" יא, למצרים,(שמות כשנכנסים ואילו ְֹ

של מקום היא מצרים לנבוח. הכלבים על

היה הצדיק כשיוסף גם ותביעות. טענות

יעקב, בני הראשונים והיהודים במצרים,

ותביעות טענות הצדיק ליוסף היו לשם, הגיעו

תביעות... של מקום היא מצרים כלפיהם,

היכנסה. ממנו: וביקש העגלה בעל אל פנה הרב

בעגלה, נמצא מברדיטשוב שהרב לו וספר לבית

בבית. אצלך מנחה להתפלל אפשר אם שואל והוא

ומתוךעוד מהעגלה, לרדת העגלה בעל הספיק לא

אדם האמצעיות, בשנותיו אדם יצא הבית

שערות עם ראש גלוי חזק, גוף מבנה בעל גבוה

לבוש שחור, שפם עם מגולח מסולסלות, ארוכות

רחבה, עור חגורת חגור בידו, ושוט גנרל כמו הדר

- השמאלי ובצידה אקדח תלוי הימיני צידה שעל

היותו בשל נוצצות עיניו מכעס, אדום כולו כידון,

לצעוק... והתחיל שכרותו, בשיא שיכור

לנבוחוהנה והחל שחור... כלב לעזרתו הופיע

העג ועל הסוסים על לה...ולהתנפל

הביתוהעזרה חלונות להגיע... המשיכה

של פניהם נראו ומתוכם נפתחו

צוענים'. עגלת 'אה! שצעקו: שיכורים

כלהרב על באדישות הסתכל מברדיטשוב

יצא הנפש ובמנוחת וההמולה, הרעש

ז

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



  
     



לעולמות העלה הוא השגה ברי שהיו

העליונים...

כלתלמידיו את הזה בניגון שמעו הקדושים

שמעו הם בגוף. הנשמה ירידת פרשת

בעולמות הנמצאת הנשמה ירידת אירוע את

מעולם ויורדת ביותר הנעלים השמימיים

אדם. של בגופו מתלבשת שהיא עד לעולם,

הרגשחלקו את מביע הניגון של הראשון

שהיא בשעה הנשמה של הפנימי

לרדתמקבלת שעליה הראשונה הידיעה את

ממקומה ונפרדת הולכת היא בגוף, ולהתלבש

העליונים, והגילויים מהאורות הנשמות, באוצר

אותה. המלמד מהרבי חברותיה, מנשמות

ללכתוכשהנשמה ומתחילה אלה, מכל נפרדת

שהטיל השליחות לבצע בדרכה,

מתמלאת היא - גוף להחיות הוא ברוך הבורא עליה

הולכת. היא להיכן יודעת היא שאין על מר יאוש

איןשהרי, הנשמות, באוצר בהיותן נשמות

הזה העולם מהו ידיעה שום להן

שעליה הכללית הידיעה גשמי. גוף ומהו

גוף להחיות ולהתלבש הזה לעולם לרדת

ולחרדה יאוש של לרגש אותה מביאה גשמי,

גדולה.

להתלבשט. למטה ירידתן לפני הנשמות

עולם לענייני שייכות שום להן אין - בגוף

שקיים שיודעים המלאכים כמו שלא הזה,

ואשר הזה העולם מהו גם ויודעים הזה עולם

הרע. ויצר טוב יצר ורע, טוב ישנם הזה בעולם

לעתים(המלאכים)הםשהרי ידיעות מקבלים

ידי על הזה בעולם הנעשה על קרובות

ואילו אדם. בני ממעשי הנבראים המלאכים

ומהו הזה העולם מהו יודעות אינן הנשמות

גשמי. גוף

שמאוצרהסדר הוא בגוף הנשמה ירידת של

העדן, גן דרך אותה מובילים הנשמות

הזה. העולם מהו לה נודע ושם

נשמותכשהנשמה את רואה עדן, לגן באה

בהיכלות שהן כפי הצדיקים

והאמו התנאים את הגאוניםשלהן, ראים,

ותלמידיהם. והצדיקים

מוביליםומסע עדן מגן נמשך... הנשמה

לה ומראים הגיהנם מדורי דרך אותה

שאחרי לה ומודיעים הרשעים, עונש את

ועונש עדן בגן הצדיקים שכר את ראתה שהיא

האדם בפני שקיימת שתדע בגיהנם, הרשעים

ללכת... ברצונו דרך באיזו הבחירה

אתקל בעזיבתה הנשמה צער את לתאר מאוד

בשרי בעולם ובהיגלותה הנשמות אוצר

השקר. עולם הנקרא פרוע

מעלמאכמה וירידתה נסיעתה לנשמה, וקשה מר

דשקרא לעלמא לעולםדקשוט האמת (מעולם

היצרהשקר), בידי נופלת היא הזה לעולם ובבואה

את לפתות התחכמויות מיני בכל המשתמש הרע,

והחומריות הגשמיות תוך אל אותו ולמשוך האדם

הנשמה! אז נמצאת איפוא, מצב, באיזה -

לפניי. מברדיטשוב הרבי של ההכנה ניגון

כניגון צלצל ערבית, תפילת של רחום' ה'והוא

שלה היגון ברכבת הנשמה את המלוה אבל

לתהומות הנשמות, אוצר של הטוהר מאהלי

הבשרי. השקר עולם של המלוכלכים החושך

הניגוןיא. של הראשון החלק רק זה אבל,

ולא עד וכו' רחום 'והוא למילים השייך

הניגון של השני החלק ואילו חמתו'. כל יעיר

על שמחה של בהתלהבות מבשר קול שהוא

קוראנו' ביום יעננו המלך הושיעה 'ה' המילים

מי לכל העוזר הגדול ה' חסד את מבטא -

ה'... עובד להיות שרוצה

  
     



בחמת הגוף בעל נתקף רגע ובאותו מהעגלה...

לרב... וכוונו באקדחו תפס רצח,

לאבעל כדור שום אך ההדק, על לחץ הגוף

לירות ניסה והוא וגבר הלך כעסו יצא...

האקדח את היטה עצבים ומרוב ושוב, שוב

כדורים... שני וירה העגלה תחתית לעבר

מהקנה, כדורים יצאו כן שינוי, לשם הפעם,

אותו... והרגו השחור בכלב פגעו והם

בכלבובראות ירה עצמו שהוא הגוף בעל

מבלי התבלבל ביותר, עליו האהוב

ונשאר לשונו, את איבד כאילו לדבר, יכולת

תדהמה. מרוב כמשותק מקומו על עומד

בעלבתוך אל מהתלמידים אחד ניגש כך

גדול רב כאן שנוסע לו ואמר הגוף

ובעל בביתו. מנחה להתפלל רוצה והוא

הסלון... לכיוון בשתיקה החוה ֱֶָהאחוזה

יהודיםו. של קבוצה שראו השיכורים חבריו

לבעל ניגשו חימה, התמלאו לסלון, 'פולשת'

האחוזה)הבית השתגעת?'(מנהל קרה? 'מה לו: ואמרו

אתובעל כשראיתי לכם, דעו להם: אמר הבית

ופחד, אימה בכזו חשתי הזה, הרב של פניו

הגרמני, הקיסר את שראיתי בשעה שחשתי כמו

מעצמו. וירה ממקומו נטה האקדח זה ובגלל

מנחה,הרב תפילת להתפלל החל מברדיטשוב

שהוא עליו ניכר מבולבל. הביתמתהלך ובעל

מוצאמקוםלעצמו... ואינו מיוחדת מחדשחויה חי

מברדיטשובובינתים שהרבי השמועה נפוצה

האחוזה, מנהל של בביתו נמצא

ממקומם קמו הסמוכה מהעיירה והיהודים

המנהל. של לביתו והגיעו

ממנוהיהודים וביקשו מהתלמידים לאחד ניגשו

אליו להיכנס שברצונם לרב שיאמר

הסכים. מברדיטשוב והרב ברכה. ממנו ולבקש

היהודים,מנהל את בראותו האחוזה

אותם לכבד והורה שמחה, התמלא

ופירות... מלוחים דגים בבירה,

תפילתקבלת הודיע: והרב הסתיימה, הקהל

לעמוד. ניגש מברדיטשוב והרבי ערבית.

כו'',ז. יכפר רחום 'והוא לומר שהתחיל לפני

בתחילה ניגון. וניגן חזקה לדביקות נכנס

ומבקש שבוכה כמי ובתחנונים, בעצבותעמוקה

כולם. ללב שחדר דבר הלב, מעומק רחמים

רגשבניגון בשומעים לעורר הצליח הוא הזה

מרירות ורחמנות. מרירות של אמיתי

והבלים, שטויות על שהתבזבזו החיים על

נוצלו. ולא - שהיו פז הזדמנויות על מרירות

בכייתבניגון את לבטאות הצליח הוא הזה

על הגוף יללת ואת הגוף על הנשמה

אנחה אותה את לבטאות הצליח הוא הנשמה,

פנימית בכיה עם שקטה עמוקה לבבית

הנפש... כלות לפני העומד כאחד עמוקה

שלורגש 'רבונו ברחמנות. התחלף המרירות

חיי?!'... על יהיה מה אתי? יהיה מה עולם!

חלקבתוך מברדיטשוב, הרבי השתתק כך

מבולבל, סתם אחר חלק התעלפו, מהנוכחים

לתאר. אפשר אי כולם את שאפפה וההתרגשות

החלופתאום מברדיטשוב הרבי אדיר, קול נשמע

גדולה. והתלהבות שמחה מלא ניגון חדש, בניגון

קולניגון מבשר. קול של בתנועה המתחיל

תקוה, של זיק בתוכו הנושא וחזק גבוה

ובטחון. תוקף נשמה, חיי של איתנות

כולם,הניגון את אפף הלב, ורחב הנעים השמח,

חש אחד וכל כולם, את ועורר ִרענן

מודע. בלתי ופנימי נעלה וברגש חדשה, בחיות

השומעח. כל את אפפה הניגון ים,עוצמת

הרבי של הקדושים תלמידיו את אך

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



  
     



לעולמות העלה הוא השגה ברי שהיו

העליונים...

כלתלמידיו את הזה בניגון שמעו הקדושים

שמעו הם בגוף. הנשמה ירידת פרשת

בעולמות הנמצאת הנשמה ירידת אירוע את

מעולם ויורדת ביותר הנעלים השמימיים

אדם. של בגופו מתלבשת שהיא עד לעולם,

הרגשחלקו את מביע הניגון של הראשון

שהיא בשעה הנשמה של הפנימי

לרדתמקבלת שעליה הראשונה הידיעה את

ממקומה ונפרדת הולכת היא בגוף, ולהתלבש

העליונים, והגילויים מהאורות הנשמות, באוצר

אותה. המלמד מהרבי חברותיה, מנשמות

ללכתוכשהנשמה ומתחילה אלה, מכל נפרדת

שהטיל השליחות לבצע בדרכה,

מתמלאת היא - גוף להחיות הוא ברוך הבורא עליה

הולכת. היא להיכן יודעת היא שאין על מר יאוש

איןשהרי, הנשמות, באוצר בהיותן נשמות

הזה העולם מהו ידיעה שום להן

שעליה הכללית הידיעה גשמי. גוף ומהו

גוף להחיות ולהתלבש הזה לעולם לרדת

ולחרדה יאוש של לרגש אותה מביאה גשמי,

גדולה.

להתלבשט. למטה ירידתן לפני הנשמות

עולם לענייני שייכות שום להן אין - בגוף

שקיים שיודעים המלאכים כמו שלא הזה,

ואשר הזה העולם מהו גם ויודעים הזה עולם

הרע. ויצר טוב יצר ורע, טוב ישנם הזה בעולם

לעתים(המלאכים)הםשהרי ידיעות מקבלים

ידי על הזה בעולם הנעשה על קרובות

ואילו אדם. בני ממעשי הנבראים המלאכים

ומהו הזה העולם מהו יודעות אינן הנשמות

גשמי. גוף

שמאוצרהסדר הוא בגוף הנשמה ירידת של

העדן, גן דרך אותה מובילים הנשמות

הזה. העולם מהו לה נודע ושם

נשמותכשהנשמה את רואה עדן, לגן באה

בהיכלות שהן כפי הצדיקים

והאמו התנאים את הגאוניםשלהן, ראים,

ותלמידיהם. והצדיקים

מוביליםומסע עדן מגן נמשך... הנשמה

לה ומראים הגיהנם מדורי דרך אותה

שאחרי לה ומודיעים הרשעים, עונש את

ועונש עדן בגן הצדיקים שכר את ראתה שהיא

האדם בפני שקיימת שתדע בגיהנם, הרשעים

ללכת... ברצונו דרך באיזו הבחירה

אתקל בעזיבתה הנשמה צער את לתאר מאוד

בשרי בעולם ובהיגלותה הנשמות אוצר

השקר. עולם הנקרא פרוע

מעלמאכמה וירידתה נסיעתה לנשמה, וקשה מר

דשקרא לעלמא לעולםדקשוט האמת (מעולם

היצרהשקר), בידי נופלת היא הזה לעולם ובבואה

את לפתות התחכמויות מיני בכל המשתמש הרע,

והחומריות הגשמיות תוך אל אותו ולמשוך האדם

הנשמה! אז נמצאת איפוא, מצב, באיזה -

לפניי. מברדיטשוב הרבי של ההכנה ניגון

כניגון צלצל ערבית, תפילת של רחום' ה'והוא

שלה היגון ברכבת הנשמה את המלוה אבל

לתהומות הנשמות, אוצר של הטוהר מאהלי

הבשרי. השקר עולם של המלוכלכים החושך

הניגוןיא. של הראשון החלק רק זה אבל,

ולא עד וכו' רחום 'והוא למילים השייך

הניגון של השני החלק ואילו חמתו'. כל יעיר

על שמחה של בהתלהבות מבשר קול שהוא

קוראנו' ביום יעננו המלך הושיעה 'ה' המילים

מי לכל העוזר הגדול ה' חסד את מבטא -

ה'... עובד להיות שרוצה

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



  
    



יותר: ונבאר

שבתיככככתתתתבבבב רבי האלקי המקובל
וז"ל: זיע"א הורווי 11שעפטל

ה''''יייידדדדוווועעעע ישראלית אומה של שהנשמות
זה על אשר ממעל, אלוקה חלק

"ע ה' חלק "י הפסוק: לב,רמז דברי) 
ששששננננחחחחללללקקקקט), ככככחחחחללללקקקק ממממממממשששש,,,, חחחחללללקקקק ללללווווממממרררר ררררצצצצווווננננוווו

ללללאאאאוווותתתתוווו בבבבעעעעייייננננוווו וווודדדדווווממממהההה ששששווווהההה ששששההההוווואאאא דדדדבבבברררר ממממאאאאייייזזזזהההה

בבבבייייננננוווו ווווההההפפפפררררשששש ההההבבבבדדדדלללל וווואאאאיייי ממממממממננננוווו,,,, ששששננננחחחחללללקקקק דדדדבבבברררר
ההההככככלללל ההההוווואאאא דדדדבבבברררר ששששאאאאוווותתתתוווו ררררקקקק דדדדבבבברררר,,,, אאאאוווותתתתוווו וווובבבביייי
ששששננננחחחחללללקקקק ממממההההחחחחללללקקקק גגגגדדדדוווולללל ייייוווותתתתרררר ששששההההוווואאאא ווווההההככככלללללללל
....ווווששששוווויייי דדדדווווממממיייי הההה בבבבעעעעצצצצממממוווותתתת אאאאבבבבלללל ממממממממננננוווו,,,,

הנשמהככככממממוווו בי והפרש הבדל אי כ
רק שמו, ויתבר יתעלה ובינו
הואהאור הכל הוא ויתבר יתעלה שהוא
הבלתי סו הבלתי הגדול האור הכולל

לבין לראותלהשתנות.ברוחניות אפשר ואכן

משתפרים ברוחניות, שמשתנים אדם, בני

יותר גדולים, יותר טובים, יותר ונעשים

נאים. יותר מעולים,

אדםאבל! המציאות.שהשתנהלמצוא יקר זה -

שלובענין המשגיח ישב פעם אספר: זה

חסמן לייב רבי הגה"צ חברון ישיבת

שבישיבה. התלמידים גדולי עם זיע"א,

לדעתכםוהמשגיח מי שאלה: לחלל זרק

הרבה? הכי בישיבה והתעלה שטייגן עשה

אהרוןכיון אל הצביע אחד השיבו. שנשאלו,

התעלה(ביאליסטוצקי)בריסקער שהוא

מאיר איצע על הצביע ואחר מכולם, יותר

מנחם)פצינר הישיבה...(בן גדולי - וכו' וכו'

אתדעתם,לא, לייב ביטלהמשגיחרבי לא, לא,

מהאריות השמות כל את שמע הוא

לא! דעתו... נחה ולא שבתלמידים,

עשהחייך מי יודעים אתם קלות: לייב רבי

- הישיבה של השמש - מכולם יותר שטייגן

ישראל... הוחלף).ר' (השם

לישיבה,נסביר הגיע ישראל כשר' דבריו: את

קשות... 'מדות' בטבע לו היתההיה

מרוב נורמלית שיחה אתו לדבר בעיה

האשפה לסל השליך אט, אט אבל, תקיפותו,

נהפך! ו... מדותיו וכל טבעיו את

המאוחרותמי בשנים ישראל ר' את שהכיר

חסד בעל מטיב, הליכות, נעים - שהוא ידע

השיב ששאלו מה כל התחומים, בכל נפלא

על מדבר ומי וכו' וכו' לכולם ועזר ובטעם ברוך

התפילה לפני בוקר כל שלו, שמים' ה'יראת

בנעימות הבימה יד על השחר' 'ברכות את אמר

לענות ידו על התאספו ותלמידים רגש מלאה

למקום אדם בבין צדיק, ברכותיו, אחרי אמן

צדקות הרבה עושה היה הוא לחברו. אדם ובין

שש ו'המשכורות' לקופתבסתר מיד חזרה לח

-הישיבה. מצדקותו שידע שבדרון שלום רבי (אגב,

כל בנותיו את שולח היה - הישיבה מקופת נהנה שאינו

ביתו)... לתוך כסף להגניב חודש ראש

עודבסיום חסמן לייב רבי הוסיף שיחה אותה

הישיבה: של לשמש בנוגע מילים מספר

שטייגן... עושים הישיבה של הקירות גם בישיבה

שנה).טלשפע11. מאה בן הקדמה (תחילת

  
    



............בבבבממממקקקקוווו ללללההההייייתתתתקקקקעעעע אאאאססססוווורררר

קצר:ההההממממעעעעננננהההה מענה הוא הזו לשאלה
עעעעללללייייהההה!!!! ללללצצצצוווורררר יייירררריייידדדדהההה

הריככככששששההההננננששששממממוווותתתת בשמי נמצאות
עמידה, של במצב ה
ה לאר יורדות כשה ואילו

של מצב חדש, למצב נכנסות
הליכה!

הירידהווווננננממממצצצצאאאא (מהמצבשתכלית

ה') לפני עמידה של היאהתמידי
עליה הליכה)!...לצור של למצב 10(לזכות

המהפךיב. את השלימה זו ערבית תפילת

הלילה אותו וכל האחוזה, מנהל של בנפשו

של בדמעות אש, של בדמעות ובכה, ישב הוא

ובטינופת... בזבל שעברו חיים על וחרטה, צער

נכנסולמחרת, הוא שחרית, תפילת לאחר

ממושך. זמן בחדרו ושהה הרב אל

את ולשמוע לדעת השתוקקו התלמידים

נעולה. היתה הדלת אבל ביניהם, המדובר

אתבדרך הרב הזהיר לברדיטשוב שובם

מכלמהשאירע. לאףאחד התלמידיםשלאלספר

אףכעבור האחוזה. את המנהל עזב קצר, זמן

שסיפרו כפי הלך. להיכן ידע לא אחד

תמורת גדול כסף סכום האחוזה מבעל קיבל

לאמיתו ידוע. בלתי למקום והלך הרבים נכסיו

קומץ מאותו וחוץ לברדיטשוב, הלך דבר של

ידע לא הרב, של בנסיעתו שהשתתף תלמידים

לאחד נעשה הזמן במשך ממנו. אחד אף

אחת את והקים הרב, אצל ביותר מהמקורבים

בברדיטשוב... ביותר המכובדות מהמשפחות

כתב שליט"א10. גופין זלמן שניאור הרב הגה"ח

,(251 עמוד א תרס"ו המשך - בחסידות וז"ל:(שיעורים

ל'עומד',מבואר 'מהלך' בין שההבדל בחסידות

עומדים שהללו היינו כפשוטו, אינו

הולכים והאחרים שלהם ה' בעבודת אחד במצב

כי ברור שכן לדרגה, מדרגה ומתקדמים

הזה)המלאכים לעולם ירידתן בטרם הנשמות (וגם

הזמן ומתעליםכל וביראה באימה ה' עובדיםאת

של שההתקדמות אלא באלקות, בדביקותם

לזו, זו שבערך לדרגה מדרגה היא המלאכים

גם ולכן מההגבלה. יוצאים אינם ולעולם

במקוםאחד. 'עמידה' שלהםהואבעצם ה'הילוך'

הזה,אך לעולם יורדות שהנשמות הןלאחר

ודילוג קפיצה של באופן ה' את עובדות

לזו. זו בערך לדרגהשלא כזומדרגה התקדמות

בערך, שלא 'הילוך' בעבודתנקראת הן הניכר

למהות, ממהות מדלג אדם בה והןהתשובה

בכל כיצד לעיל, כמבואר היומיומית, בעבודה

גשמית מישות מהותו את הופך יהודי תפילה

הדורש התורה בלימוד גם כך רוחנית לישות

להתקדם כדי הקודמות, ההשגות וביטול יגיעה

התורה... בהבנת לדרגה מדרגה ולהתעלות

נביאוכדי השכל אל הדברים את מעט לקרב

שבדרון שלום רבי הגה"צ של דבריו את

אריהזיע"א יעקב הרב לגאון ,541 עמוד - חוצב (קול

שליט"א), וז"ל:אריאל

זיע"אהמשגיח וכטפויגל נתן רבי הגה"צ

ביןנ הבדל יש להגיד: להשתפרהג

מוקדש לרפואת חיים אריה בן עדנה הי"ו
רפואה וחיים ובשורות טובות אמן
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ההההככככלללל ההההוווואאאא דדדדבבבברררר ששששאאאאוווותתתתוווו ררררקקקק דדדדבבבברררר,,,, אאאאוווותתתתוווו וווובבבביייי
ששששננננחחחחללללקקקק ממממההההחחחחללללקקקק גגגגדדדדוווולללל ייייוווותתתתרררר ששששההההוווואאאא ווווההההככככלללללללל
....ווווששששוווויייי דדדדווווממממיייי הההה בבבבעעעעצצצצממממוווותתתת אאאאבבבבלללל ממממממממננננוווו,,,,

הנשמהככככממממוווו בי והפרש הבדל אי כ
רק שמו, ויתבר יתעלה ובינו
הואהאור הכל הוא ויתבר יתעלה שהוא
הבלתי סו הבלתי הגדול האור הכולל

לבין לראותלהשתנות.ברוחניות אפשר ואכן

משתפרים ברוחניות, שמשתנים אדם, בני

יותר גדולים, יותר טובים, יותר ונעשים

נאים. יותר מעולים,

אדםאבל! המציאות.שהשתנהלמצוא יקר זה -

שלובענין המשגיח ישב פעם אספר: זה

חסמן לייב רבי הגה"צ חברון ישיבת

שבישיבה. התלמידים גדולי עם זיע"א,

לדעתכםוהמשגיח מי שאלה: לחלל זרק

הרבה? הכי בישיבה והתעלה שטייגן עשה

אהרוןכיון אל הצביע אחד השיבו. שנשאלו,

התעלה(ביאליסטוצקי)בריסקער שהוא

מאיר איצע על הצביע ואחר מכולם, יותר

מנחם)פצינר הישיבה...(בן גדולי - וכו' וכו'

אתדעתם,לא, לייב ביטלהמשגיחרבי לא, לא,

מהאריות השמות כל את שמע הוא

לא! דעתו... נחה ולא שבתלמידים,

עשהחייך מי יודעים אתם קלות: לייב רבי

- הישיבה של השמש - מכולם יותר שטייגן

ישראל... הוחלף).ר' (השם

לישיבה,נסביר הגיע ישראל כשר' דבריו: את

קשות... 'מדות' בטבע לו היתההיה

מרוב נורמלית שיחה אתו לדבר בעיה

האשפה לסל השליך אט, אט אבל, תקיפותו,

נהפך! ו... מדותיו וכל טבעיו את

המאוחרותמי בשנים ישראל ר' את שהכיר

חסד בעל מטיב, הליכות, נעים - שהוא ידע

השיב ששאלו מה כל התחומים, בכל נפלא

על מדבר ומי וכו' וכו' לכולם ועזר ובטעם ברוך

התפילה לפני בוקר כל שלו, שמים' ה'יראת

בנעימות הבימה יד על השחר' 'ברכות את אמר

לענות ידו על התאספו ותלמידים רגש מלאה
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שנה).טלשפע11. מאה בן הקדמה (תחילת

ז

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



  
     



ללללהההה'''' ההההבבבבההההממממייייתתתת ההההננננפפפפשששש ההההקקקקררררבבבבתתתת

רבינובבבבששששייייחחחחהההה עט"ר מארי אבא שמסר
אמר זיע"א אברג'ל מיכאל יור

ד), מאמר  ויקרא פרשת ,נוע וז"ל:(אמרי

"אדבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת נאמר: ויקרא פרשת
מ לה' קר מ יקריב י
את קריב אה מ הקר מ ההמה

"נכב).קר א, (ויקרא 

כיממממככככ מכ אד' בפסוק: נאמר שלא
יקריב י אד' נאמר: אלא יקריב',
תורת בעלי הקדושי רבותינו דייקו ,'מ
שא לנו, לרמוז התורה שכוונת החסידות
להיות עליו לבוראו, להתקרב חפ אד

על ולוותר ,כ לש מעצמו להקריב מוכ
ה'. לקרבת לזכות כדי ממנו ידרש אשר כל

מ'ווווזזזזההההוווו יקריב י אד' הפסוק: ,פירוש 
לה' להתקרב שרוצה אד כלומר

התקרבות), מלשו יקריב', י אד')צרי 

שלו 'מה'מ מלשולהקריב ,'מ ('יקריב 

כ.הקרבה), לש מעצמו להקריב דהיינו

להקריבווווממממהההה האד על מוטל בדיוק
מעצמו?

דבריועעעעלללל בהמש הפסוק משיב כ
ההמה'. מ' כלומר,14ואומר: 

להקריב היא בעול האד עבודת עיקר

יצאו ישראל ובני הבית נחרב שבגינם החטאים

- כהכנה גם משמש הגלות סבל - אלא לגלות.

המשיח. ימות של לאור הכשרה

הגלותדוקא וסבלו)בזמן הגלות ידי מתעדן(ועל

מסוגל היה שלא לפסגות ומגיע היהודי

קיים. היה המקדש שבית בזמן אליהם להגיע

זה וצמאון זו תשוקה היא: הדברים נקודת

ההעלם ידי על דוקא נוצרים - לאלקות

הגלות. של וההסתר

הדברים:ונביא להבהרת משל

כלאדם מים מקור ללא שמם, במדבר הנמצא

מאשר בהרבה גדול למים צמאונו שהוא,

ישוב, במקום הנמצא צמאון אותו עם אדם

הוא אימתיכולכאשר כל נפשו כאות לשתות

יכול הוא עת בכל כי הידיעה עצם שירצה.

מסויימת במדה משקיט עצמו זה דבר לשתות,

הרי צחיח, במדבר זאת ולעומת צמאונו. את

אין - יצמא באם אשר עצמה, הידיעה מספקת

זו ידיעה צמאונו, להרוות מים טיפת אף לו

רבה... ובעוצמה לאדם צמאון (הגה"חתגרום

.(30 עמוד 1 מספר גליון - חב"ד כפר זיע"א, כהן יואל הרב

כתב חיים14. בעץ הקדוש האר"י (שעררבינו

ב): פרק -נ יהודי לכל יש נפשות שתי

מצד השניה ונפש הקדושה מצד אחת נפש

אחרא. וסטרא הקליפה

האלקית'.הנפש 'נפש נקראת הקדושה שמצד

לכלוהתפקיד האדם את למשוך שלה

חסד, מצוות, תפילה, רוחני: תורה,דבר לימוד

טובים. מעשים

  
    



וניצו אור חלק היא והנשמה תכלית,
שמו'... וברו ב"ה הגדול מאור שנחלק

יהודיווווממממככככייייוווו של נשמה שכל מכיו ,שכ
אלוקה חלק היא יהודיה של או
במדה ,ח אוצרת היא הרי ממעל,
.סופיי ואי איתניי כחות מסויימת,
הללו הכחות הרי ,בשמי נמצאת וכשהיא
מודעת היא ואי בתוכה, ונעלמי כמוסי
הנשמה את שולח הקב"ה ולכ כלל. לה
את לגלות תצליח שהנשמה כדי ,לאר

וממילאה  שבה, והנעלמי הכמוסי כחות
תתעלה... היא אות תגלה כשהיא

זורמיככככששששההההננננששששממממהההה חייה ,בשמי נמצאת
המולה ללא מנוחות, מי על

לאט" ההלכי הלח כ"מי ח,ורעש, (ישעיה 
מגלהו), היא ,לאר מגיעה כשהיא ,א

בזלת אבני ,ומחסומי סלעי מולה
היא ולהבקיע לעבור וכדי ...בטו וקירות
 נעלמי כחות מתוכה לגלות צריכה
כלל, לה מודעת היתה לא שהיא כחות
הכל... את ולהבקיע לעבור בכחה יש 12ואז

לצורווווננננממממצצצצאאאא היא הזו שהירידה
13עליה!...

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי שנמשי

תכלית היא12. זו, ירידה של המטרה

הירידה לאחר הבאה העליה

יורדת שהנשמה ידי על רק ממנה. והנובעת

לפועל ומוציאה הגוף, אתכאן,לתוך למטה,

ועביות גסות למרות - שלה הקודש שליחות

על - הרע היצר עם התמידי והמאבק העולם

לדרגה מתעלה היא בנשמה. עליה באה כך ידי

היה ולא מסוגלת, היתה שלא נעלית, כה

זו. ירידה לפני לשם להגיע ביכולתה,

עמדהבשעה היא עדן, בגן הנשמה שהיתה

מרחב בתוך וסגורה כבולה במקום,

לארץ, ירדה שהיא לאחר ורק שלה, המחיה

שלה מ'הריבוע' לצאת באפשרותה יש

הלאה... ולהתקדם

החסידות'וכתב 7),'באור עמוד יג, גליון - ב (שנה

הנשמה תתעלה מהירידה כתוצאה וז"ל:

קודם עמדה שבה מזו יותר הרבה עליונה לדרגה

בכך, מתבטאת הזאת העליה לעולם. ירידתה

מדרגת הנשמה תתעלה זו ירידה ידי עומדשעל

בגןמהלך.לדרגת שהיא כמו לנשמה שגם ודאי

כל אולם רבות, עליות ואף עליות, יש עדן

עליות הן אחד, במישור כביכול הן הללו העליות

החסידות בתורת שנקרא מה בלבד, יחסיות

נקראת כללי באופן ולכן לזו'. זו בערך 'עליה

'עומד' בשם ירידתה קודם שהיא כמו הנשמה

אשר ישראל אלקי ה' "חי הפסוק: וכלשון

לפניו" יז,עמדתי דייקא.א)(מלכים-א 'עמדתי' -

הגשמיאולם הזה לעולם הירידה בעקבות

באופן הנשמה מתעלה הגשמי ולגוף

לזו שלה הקודמת המדרגה בין ערך שום שאין

היה הזאת המעלה את להשיג וכדי עכשיו, של

הגשמי. הזה ולעולם הגשמי לגוף לרדת כדאי

בדומה שיש13. המיוחדת המעלה גם היא לכך

כשבית הזמן לגבי הגלות בזמן

מכונו. על עמד המקדש

אינותורת הגלות כי מסבירה החסידות

על לכפר עונש, בתור רק משמש

מוקדש לזיווג הגון לעדי בת מזל תחי', לזרע בר קיימא לאפרת בת מזל תחי'
ולהצלחת מש' שמעון הי"ו
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מעצמו?
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ההמה'. מ' כלומר,14ואומר: 

להקריב היא בעול האד עבודת עיקר
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ההעלם ידי על דוקא נוצרים - לאלקות
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כלאדם מים מקור ללא שמם, במדבר הנמצא

מאשר בהרבה גדול למים צמאונו שהוא,

ישוב, במקום הנמצא צמאון אותו עם אדם

הוא אימתיכולכאשר כל נפשו כאות לשתות

יכול הוא עת בכל כי הידיעה עצם שירצה.

מסויימת במדה משקיט עצמו זה דבר לשתות,

הרי צחיח, במדבר זאת ולעומת צמאונו. את

אין - יצמא באם אשר עצמה, הידיעה מספקת

זו ידיעה צמאונו, להרוות מים טיפת אף לו

רבה... ובעוצמה לאדם צמאון (הגה"חתגרום
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ב): פרק -נ יהודי לכל יש נפשות שתי

מצד השניה ונפש הקדושה מצד אחת נפש

אחרא. וסטרא הקליפה
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ז

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



  
     



שלו) הבהמית ובי(הנפש 'בקר', בבחינת היא
 'צא' בבחינת היא שבקרבו שהבהמה מי
הבהמיות את להקריב צרי ואחד אחד כל

.יתבר ה' לכבוד שלו

ככככללללממממההההדדדדבבבברררריייי ששששללללאאאא ללללממממדדדדיייי ננננממממצצצצייייננננוווו ההההללללללללוווו,,,,
ששששללללאאאאחחחחדדדד ווווממממהההה ,,,,ששששוווויייי ההההייייצצצצרררריייי
ההההוווואאאא אאאאחחחחרררר ללללאאאאדדדד ככככלללללללל,,,, ללללננננססססייייוווו ננננחחחחששששבבבב אאאאייייננננוווו
ששששההההוווואאאא אאאאדדדד יייישששש ככככיייי ממממאאאאוווודדדד.... ווווככככבבבבדדדד גגגגדדדדוווולללל ננננססססייייוווו
עעעעלללל ללללההההבבבבללללייייגגגג וווובבבבששששבבבבייייללללוווו בבבבטטטטבבבבעעעעוווו,,,, גגגגדדדדוווולללל ככככעעעעסססס
ווווללללעעעעווווממממתתתתוווו,,,, בבבבייייוווותתתתרררר,,,, עעעעצצצצוווו ננננססססייייוווו זזזזההההוווו ככככעעעעססססוווו
ממממטטטטבבבבעעעעוווו,,,, ממממאאאאוווודדדד ררררגגגגוווועעעע ששששההההוווואאאא אאאאדדדד יייישששש
ככככלללללללל.... ללללננננססססייייוווו ננננחחחחששששבבבב אאאאייייננננוווו זזזזהההה דדדדבבבברררר וווובבבבששששבבבבייייללללוווו
בבבבוווועעעערררר ששששללללוווו ההההתתתתאאאאווווהההה ששששייייצצצצרררר אאאאדדדד יייישששש ווווככככ
ווווללללאאאא עעעעייייננננייייוווו ללללעעעעצצצצוווו וווובבבבששששבבבבייייללללוווו ללללההההבבבבהההה,,,, ככככאאאאשששש
עעעעצצצצוווו ננננססססייייוווו זזזזההההוווו אאאאססססווווררררוווותתתת בבבבממממרררראאאאוווותתתת ללללההההבבבבייייטטטט
ההההתתתתאאאאווווהההה ששששייייצצצצרררר אאאאדדדד ייייששששננננוווו ווווללללעעעעווווממממתתתתוווו,,,, בבבבייייוווותתתתרררר,,,,

דדדדבבבב וווובבבבששששבבבבייייללללוווו ווווקקקקרררר,,,, ממממצצצצווווננננ אאאאייייננננווווששששללללוווו זזזזהההה רררר
בבבבככככלללל ההההדדדדרררר זזזזהההה עעעעלללל ווווככככ ככככלללללללל.... ללללננננססססייייוווו ננננחחחחששששבבבב
....ללללממממייייננננייייהההה ווווההההננננססססייייווווננננוווותתתת ההההייייצצצצרררריייי ססססווווגגגגיייי ששששאאאארררר

חז"לללללככככ מ"ד):אמרו פ"ב תדי(אבות 'ואל
לפי למקומו'. שתגיע עד חבר את
הגשמית הסביבה היינו 'מקומו' הפשט
הקדושה שלפעמי עובד, או גר הוא שבה
ונדרש שמורי כ כל לא ש והצניעות
מלחמה שלו התאוה יצר ע להילח ממנו
להיכשל שלא מנת על ועצומה גדולה
,מכ גרוע א או אסורות מראות בראיית
שלו וההתמודדויות שהנסיונות ובוודאי
במש שיושב מי משל יותר הרבה קשות

ספרי מול המדרש בבית היו שעות רוב
לדו ל אסור ולכ תורה, ולומד קודש
אתה שאילו שיתכ כיו חובה, לכ אותו
במצב היית לא שלו, למקו מגיע היית

משלו. טוב יותר הרבה

מורינואאאא לפי הפשט, לדר בנוס
היינו 'מקומו' הקדוש טוב ש הבעל
של הבהמית הנפש וסוג הרוחנית מדרגתו
ומה ,כול אצל שוי שאינ ,האד
לאד כלל, לנסיו נחשב אינו שלאחד
א ולכ כנ"ל, ועצו גדול נסיו הוא אחר
אי ,רצויי אינ שמעשיו באד נתקלת
שיתכ כיו חובה, לכ אותו לדו ל
באותה דהיינו ב'מקומו', היית שאילו
שיש הבהמית נפש ובחינת רוחנית מדרגה
משלו. טוב יותר הרבה במצב היית לא לו,

הזקווווככככככככלללל אדמו"ר כתב האלה הדברי
התניא ל)בספר קדשו:(פרק בלשו

תתתתדדדדיייי''''ווווההההייייייייננננוווו ''''אאאאלללל זזזז""""לללל:::: ררררבבבבוווותתתתייייננננוווו ממממאאאאממממרררר פפפפיייי עעעעלללל
ככככיייי ללללממממקקקקווווממממוווו',',',', ששששתתתתגגגגייייעעעע עעעעדדדד חחחחבבבברררר אאאאתתתת
פפפפררררננננססססתתתתוווו ללללההההייייוווותתתת ללללחחחחטטטטוווואאאא,,,, ללללוווו גגגגוווורררר ממממקקקקווווממממוווו
קקקקררררננננוווותתתת,,,, ממממייייווווששששבבבביייי ווווללללההההייייוווותתתת ההההייייוווו ככככלללל בבבבששששווווקקקק לללליייילללל
ווווההההללללבבבב ררררוווואאאאהההה ווווההההעעעעיייי ההההתתתתאאאאוווווווותתתת,,,, ככככלללל ררררוווואאאאוווותתתת וווועעעעייייננננייייוווו
ככככממממוווו ממממאאאאפפפפהההה,,,, עעעעררררהההה ככככתתתתננננוווורררר בבבבוווועעעערררר ווווייייצצצצררררוווו חחחחווווממממדדדד,,,,
ווווגגגגוווו'''''''' ללללההההבבבבהההה ככככאאאאשששש בבבבוווועעעערררר ''''ההההוווואאאא בבבבההההווווששששעעעע:::: ששששככככתתתתוווובבבב

ו), ז, ככככ(הושע ששששאאאאיייי בבבבששששווווקקקקממממהההה ששששההההוווולללל ממממיייי
ההההוווולללל אאאא ווווגגגג בבבבבבבבייייתתתתוווו.... ייייווווששששבבבב ההההייייוווו ווווררררוווובבבב ממממעעעעטטטט
ממממחחחחווווממממ ששששאאאאייייננננוווו ללללההההייייוווותתתת ייייככככוווולללל בבבבששששווווקקקק,,,, ההההייייוווו ככככלללל
ננננפפפפשששש'.'.'.'. בבבבככככלללל ששששווווהההה ההההייייצצצצרררר אאאאיייי ככככיייי בבבבטטטטבבבבעעעעוווו,,,, ככככ ככככלללל

  
     



שלו, הבהמיות והתאוות הרצונות את
ומפריעות הבורא רצו את הנוגדות
שה' מה את ורק א ולרצות לעבודתו,
חז"ל שאמרו מה בבחינת רוצה, יתבר

מ"ד): פ"ב רצונו'.(אבות מפני רצונ 'בטל

ווווממממווווססססיייימ הקר מ' ואומר: הפסוק
.'נכקר את קריב אה
היקר ,וצא בקר של הקרבנות מכל כלומר,
קרב אותו היינו ,'נכקר' הוא ביותר
על ומתגברי מעצמכ מקריבי שאת

.יתבר ה' לכבוד שלכ התאוות

ווווככככחיי ר' הרה"ק של דבריו ה
באר בספרו זיע"א מצ'רנובי

חיי מי(לעני נחזור ד"ה ב א, (ויקרא

קדשו: בלשו

ללללככככבבבבוווושששש''''ככככיייי ההההננננבבבבחחחחרררר,,,, ההההאאאאדדדד עעעעבבבבוווודדדדתתתת זזזזהההה
ננננוווופפפפלללל זזזזהההה ללללההההייייוווותתתת בבבבצצצצננננעעעעהההה,,,, ללללהההה'''' תתתתאאאאוווותתתתוווו
ללללממממטטטטהההה ייייווווררררדדדדתתתת ההההבבבבההההממממהההה ררררווווחחחח ללללההההייייוווותתתת ,,,,קקקק ווווזזזזהההה
ללללממממעעעעללללהההה.... ללללממממעעעעללללהההה ייייעעעעללללהההה אאאאדדדד בבבבנננניייי ווווררררווווחחחח ללללאאאארררר
ממממככככ ייייקקקקררררייייבבבב ככככיייי אאאאדדדד'''' ההההככככתתתתוווובבבב:::: ייייאאאאממממרררר ווווללללזזזזהההה
ללללההההקקקקררררייייבבבב אאאאדדדד ייייררררצצצצהההה אאאא פפפפייייררררוווושששש,,,, ללללהההה'','','','', קקקקררררבבבב
גגגגוווופפפפייייייייככככוווו ממממעעעעצצצצממממככככ ככככללללווווממממרררר,,,, ללללהההה',',',', קקקקררררבבבב ''''ממממככככ''''
ממממ''''  קקקקררררבבבבננננוווו ההההוווואאאא זזזזהההה ההההננננהההה ללללהההה',',',', קקקקררררבבבב

ששששייייקקקק פפפפייייררררוווושששש,,,, ההההבבבבההההממממההההההההבבבבההההממממהההה',',',', ממממ ללללהההה'''' ררררייייבבבב
בבבבככככלללל ששששבבבבוווו ההההבבבבההההממממייייוווותתתת ממממתתתתאאאאוווווווותתתת ללללההההממממעעעעייייטטטט ששששבבבבוווו,,,,
קקקקננננאאאאהההה אאאאוווו ככככבבבבוווודדדד אאאאוווו ווווששששתתתתייייהההה בבבבאאאאככככייייללללהההה ווווייייוווו ייייוווו

עעעעצצצצממממוווו קקקקררררבבבב ההההוווואאאא זזזזהההה אאאאששששהההה,,,, תתתתאאאאוווותתתת אאאאוווו ווווששששננננאאאאהההה
ננננפפפפששששוווו ששששממממקקקקררררייייבבבב ההההקקקקררררבבבבננננוווותתתת,,,, ככככלללל עעעעלללל ששששעעעעווווללללהההה
ווווממממ ההההבבבבקקקקרררר ממממ'''' ::::ככככ וווועעעעלללל ממממבבבבחחחח,,,, ממממעעעע ללללהההה',',',',
ממממככככלללל ככככללללווווממממרררר,,,, ,',',','קקקקררררבבבבננננככככ אאאאתתתת תתתתקקקקררררייייבבבבוווו ההההצצצצאאאא
אאאאתתתת ששששתתתתקקקקררררייייבבבבוווו טטטטוווובבבב ייייוווותתתתרררר ווווצצצצאאאא בבבבקקקקרררר קקקקררררבבבבננננוווותתתת

ככככווווללללננננהההה'.'.'.'. עעעעלללל עעעעווווללללהההה זזזזהההה ככככיייי ,,,,עעעעצצצצממממככככ קקקקררררבבבב

:לכ בנוס

מלאדיככככתתתתבבבב זלמ שניאור רבי הגה"ק
תורה ליקוטי בספרו זיע"א (ויקרא

ב) אות 4 בנפשעמוד מדרגות כמה שישנ
הבהמית.

בבחינתיייישששש היא הבהמית שנפשו מי
וכעס רתח שהוא ש על  'בקר'
שולטות הקשות והגבורות בטבעו גדול

.נגח לשור בדומה בו,

בבחינתוווויייישששש היא הבהמית שנפשו מי
רתח לא הוא שאמנ ש על  'צא'
א מאוד, רגוע אד אלא בטבעו וכעס
תאוה, בעל היותו הוא שבו הרע חלק
ואדרבה, ,נגחני שאינ לצא בדומה
שה אלא רחמנות, ומעורר עדי קול

תאוות. בעלי

מוווועעעעלללל הבהמה מ' התורה: אומרת כ
את תקריבו הצא ומ הבקר
שבקרבו שהבהמה מי בי כלומר, ,'קרבנכ

אתוהנפש מושכת הבהמית, נפש השניה,

עבודתהאדם ועיקר החומר. אל האדם

והתאוות הרצונות את להקריב היא בעולם

שלו. הבהמית מהנפש הנובעות

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



  
     



שלו) הבהמית ובי(הנפש 'בקר', בבחינת היא
 'צא' בבחינת היא שבקרבו שהבהמה מי
הבהמיות את להקריב צרי ואחד אחד כל

.יתבר ה' לכבוד שלו

ככככללללממממההההדדדדבבבברררריייי ששששללללאאאא ללללממממדדדדיייי ננננממממצצצצייייננננוווו ההההללללללללוווו,,,,
ששששללללאאאאחחחחדדדד ווווממממהההה ,,,,ששששוווויייי ההההייייצצצצרררריייי
ההההוווואאאא אאאאחחחחרררר ללללאאאאדדדד ככככלללללללל,,,, ללללננננססססייייוווו ננננחחחחששששבבבב אאאאייייננננוווו
ששששההההוווואאאא אאאאדדדד יייישששש ככככיייי ממממאאאאוווודדדד.... ווווככככבבבבדדדד גגגגדדדדוווולללל ננננססססייייוווו
עעעעלללל ללללההההבבבבללללייייגגגג וווובבבבששששבבבבייייללללוווו בבבבטטטטבבבבעעעעוווו,,,, גגגגדדדדוווולללל ככככעעעעסססס
ווווללללעעעעווווממממתתתתוווו,,,, בבבבייייוווותתתתרררר,,,, עעעעצצצצוווו ננננססססייייוווו זזזזההההוווו ככככעעעעססססוווו
ממממטטטטבבבבעעעעוווו,,,, ממממאאאאוווודדדד ררררגגגגוווועעעע ששששההההוווואאאא אאאאדדדד יייישששש
ככככלללללללל.... ללללננננססססייייוווו ננננחחחחששששבבבב אאאאייייננננוווו זזזזהההה דדדדבבבברררר וווובבבבששששבבבבייייללללוווו
בבבבוווועעעערררר ששששללללוווו ההההתתתתאאאאווווהההה ששששייייצצצצרררר אאאאדדדד יייישששש ווווככככ
ווווללללאאאא עעעעייייננננייייוווו ללללעעעעצצצצוווו וווובבבבששששבבבבייייללללוווו ללללההההבבבבהההה,,,, ככככאאאאשששש
עעעעצצצצוווו ננננססססייייוווו זזזזההההוווו אאאאססססווווררררוווותתתת בבבבממממרררראאאאוווותתתת ללללההההבבבבייייטטטט
ההההתתתתאאאאווווהההה ששששייייצצצצרררר אאאאדדדד ייייששששננננוווו ווווללללעעעעווווממממתתתתוווו,,,, בבבבייייוווותתתתרררר,,,,

דדדדבבבב וווובבבבששששבבבבייייללללוווו ווווקקקקרררר,,,, ממממצצצצווווננננ אאאאייייננננווווששששללללוווו זזזזהההה רררר
בבבבככככלללל ההההדדדדרררר זזזזהההה עעעעלללל ווווככככ ככככלללללללל.... ללללננננססססייייוווו ננננחחחחששששבבבב
....ללללממממייייננננייייהההה ווווההההננננססססייייווווננננוווותתתת ההההייייצצצצרררריייי ססססווווגגגגיייי ששששאאאארררר

חז"לללללככככ מ"ד):אמרו פ"ב תדי(אבות 'ואל
לפי למקומו'. שתגיע עד חבר את
הגשמית הסביבה היינו 'מקומו' הפשט
הקדושה שלפעמי עובד, או גר הוא שבה
ונדרש שמורי כ כל לא ש והצניעות
מלחמה שלו התאוה יצר ע להילח ממנו
להיכשל שלא מנת על ועצומה גדולה
,מכ גרוע א או אסורות מראות בראיית
שלו וההתמודדויות שהנסיונות ובוודאי
במש שיושב מי משל יותר הרבה קשות

ספרי מול המדרש בבית היו שעות רוב
לדו ל אסור ולכ תורה, ולומד קודש
אתה שאילו שיתכ כיו חובה, לכ אותו
במצב היית לא שלו, למקו מגיע היית

משלו. טוב יותר הרבה

מורינואאאא לפי הפשט, לדר בנוס
היינו 'מקומו' הקדוש טוב ש הבעל
של הבהמית הנפש וסוג הרוחנית מדרגתו
ומה ,כול אצל שוי שאינ ,האד
לאד כלל, לנסיו נחשב אינו שלאחד
א ולכ כנ"ל, ועצו גדול נסיו הוא אחר
אי ,רצויי אינ שמעשיו באד נתקלת
שיתכ כיו חובה, לכ אותו לדו ל
באותה דהיינו ב'מקומו', היית שאילו
שיש הבהמית נפש ובחינת רוחנית מדרגה
משלו. טוב יותר הרבה במצב היית לא לו,

הזקווווככככככככלללל אדמו"ר כתב האלה הדברי
התניא ל)בספר קדשו:(פרק בלשו

תתתתדדדדיייי''''ווווההההייייייייננננוווו ''''אאאאלללל זזזז""""לללל:::: ררררבבבבוווותתתתייייננננוווו ממממאאאאממממרררר פפפפיייי עעעעלללל
ככככיייי ללללממממקקקקווווממממוווו',',',', ששששתתתתגגגגייייעעעע עעעעדדדד חחחחבבבברררר אאאאתתתת
פפפפררררננננססססתתתתוווו ללללההההייייוווותתתת ללללחחחחטטטטוווואאאא,,,, ללללוווו גגגגוווורררר ממממקקקקווווממממוווו
קקקקררררננננוווותתתת,,,, ממממייייווווששששבבבביייי ווווללללההההייייוווותתתת ההההייייוווו ככככלללל בבבבששששווווקקקק לללליייילללל
ווווההההללללבבבב ררררוווואאאאהההה ווווההההעעעעיייי ההההתתתתאאאאוווווווותתתת,,,, ככככלללל ררררוווואאאאוווותתתת וווועעעעייייננננייייוווו
ככככממממוווו ממממאאאאפפפפהההה,,,, עעעעררררהההה ככככתתתתננננוווורררר בבבבוווועעעערררר ווווייייצצצצררררוווו חחחחווווממממדדדד,,,,
ווווגגגגוווו'''''''' ללללההההבבבבהההה ככככאאאאשששש בבבבוווועעעערררר ''''ההההוווואאאא בבבבההההווווששששעעעע:::: ששששככככתתתתוווובבבב

ו), ז, ככככ(הושע ששששאאאאיייי בבבבששששווווקקקקממממהההה ששששההההוווולללל ממממיייי
ההההוווולללל אאאא ווווגגגג בבבבבבבבייייתתתתוווו.... ייייווווששששבבבב ההההייייוווו ווווררררוווובבבב ממממעעעעטטטט
ממממחחחחווווממממ ששששאאאאייייננננוווו ללללההההייייוווותתתת ייייככככוווולללל בבבבששששווווקקקק,,,, ההההייייוווו ככככלללל
ננננפפפפשששש'.'.'.'. בבבבככככלללל ששששווווהההה ההההייייצצצצרררר אאאאיייי ככככיייי בבבבטטטטבבבבעעעעוווו,,,, ככככ ככככלללל

ז

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



  
    



עבר אל חזור והדרך העצים, בין אל צעדים

היתה. כלא ונעלמה נחסמה הכבוש, הנתיב

אלככל ולצאת עקבותיהם על לחזור שניסו

והסתבכו הלכו כך - באו המקוםאשרממנו

אימה עליהם סוגרת צד כשמכל היער, במעבה

ושמאל. ימין לנטות דרך באין גדולה, חשיכה

נפתחו.הליל השמים וארובות חושך, וימש רד

מלווה ארצה, ניתך החל זלעפות גשם

אזנים, וברעמיםמחרישי עינים בברקיםמסנוורי

לנוכח ויתגעשו. ירגזו הרים ומוסדי ותרעשהארץ

אחזו האיומה, והאנדרולומוסיא המבעית האופל

למען רעהו, ביד איש בחוזקה הקדושים האחים

ואת זה, זהמאצל יאבדו ולא לאתתפרדהחבילה

ימלטםיהב כי שבשמים, אביהם על השליכו ם

הצרה. מזו

אתפתאום, זעזע אשר וחזק, אדיר רעם נשמע

זושא רבי נפל ומעוצמתו היקום,

אלימלך. רבי של מידו ניתקת כשידו ארצה,

זושאאתרבי רבי לאמצא שוב והתרומם, מששב

עלו ולמוצאו לחפשו מאמציו וכל לידו, אלימלך

זכו לא אחיו, אל הרמות קריאותיו גם בתוהו.

והמים והתעצם הגשם הלך בינתים, מענה. לשום

בשטף חש זושא רבי הארץ. על מאוד מאוד גברו

ׂשּומה כי והבין, מסביבו, וגואה ההולך אדיר ָמים

שאלמלא רגליו, ישאוהו אשר לכל להימלט עליו

החל, הוא במקומו. לטבוע חלילה, הוא, עלול כן,

כשהוא הסמיכה, באפילה ולדדות לגשש איפוא,

העבותה. הצמחיה בתוך נתיב לעצמו מפלס

כברלאחר היה קרוב כאשר ארוכה, שעה

לפתע הבזיקה מוחלטת, כחות לאפיסת

משהתקרב זושא. רבי של עיניו לנגד אור נקודת

המתנוסס בית לעיניו נתגלה האור, עבר אל

לחלונותיו. מבעד בוקע והאור היער, של בטבורו

הדברים לסטים במאורת כי היה, שסביר אף על

הסכנה גודל את זושא רבי חישב אמורים,

משברי בתוך עתה, בה מצוי שהוא הוודאית

ספקהסכנההמצפה כנגד האפל, היער בלב המים

כי אומר, וגמר המסתורי, הבית בתוך אולי לו

הבית אל נכנס כאשר הבית. אל להיכנס עדיף

אשר מדרש, בית לפניו למצוא הופתע פנימה,

ארוך, לשולחן מסביב יושביםבו צורה אנשיםשל

דרזין. רזין לפניהם ודורש בראש יושב אחד וזקן

זושא,משהבחין רבי של בכניסתו הזקן

בקול: וקרא דרושו את הפסיק

זושא!''ברוך רבי הבא,

בסמוךאף זושא רבי את להושיב הורה הוא

לאמר: אליו ופנה אליו,

מעלתך,'הנה, לכבוד לגלות השעה היא עתה

משה שכוון והנורא הגדול היחוד את

התורה!' קבלת בשעת סיני, הר על רבינו

והכריזנרתע בסילודין, לאחוריו זושא רבי

המופלגת: ענוותנותו תוקף בכל

סודות'חס לשמוע ראוי איננו זושא ושלום!

כאל ונשגבים ו!'גדולים

הענוותניותהזקן להצהרותיו אזניו את אטם

תורה ספר והוציא ניגש זושא, רבי של

זושא: רבי לעבר וקרא בידו אחזו הקודש, מארון

ספר'גש את נשק זושא! רבי הלום, נא

הספון!' הסוד את לך ואגלה התורה,

בשלו:אך זושא רבי

סודות'זושא לשמוע חפץ ואינו לכך, ראוי אינו

את ינשק לא זושא ממדרגתו! הנשגבים

הנורא!' הסוד את ישמע ולא התורה ספר

-'לאו כזו!' רצון שעת מתרחשת יומא בכל

תסרבו 'ואם - זושא ברבי הזקן ִהתרה

לכם, לגלות רוצים השמים מן כאשר עכשיו,

חייכם!' ימי כל כך על להצטער אתם עלולים

  
    



ישראלאאאאדדדד ע על להסתכל צרי
עליה לעורר ולא יפה בעי
אוהב שהקב"ה לזכור יש ח"ו. קטרוגי
ויש ,שבעול מצב בכל ישראל ע את
ומי ,הטובי ממעשיה גדול עונג לו
גור עוונותיה את מזכיר שחלילה
שרק היא והאמת ומכאוב. צער להקב"ה
לא לפעמי נראי ישראל ע חו כלפי
נשמות ה בפנימיות א טוב, כ כל
,יהלו כמו הוא יהודי וטהורות. יקרות
א ג מצב, בכל יהלו נשאר ויהלו

כולו. ומלוכל בבו שקוע הוא

שלנועעעעללללייייננננוווו ההסתכלות צורת את לתק
שכל להבי צרי ישראל. ע על
מתנהג שהוא ומה ה', של ב הוא יהודי

אותו לימדו שלא משו רק זה כראוי שלא
אותו לדו עלינו ולכ אחרת, להתנהג
היינו אנו שא יתכ שהרי זכות, לכ
ספר בבית או שלו כמו בבית מתחנכי
כמותו. מתנהגי היינו אנו ג שלו, כמו

לוייייההההוווודדדדיייי להראות שצרי רק טהור, הוא
לו תגיד א הנכונה. הדר את
הוא נוע בדרכי אותו ותקרב טובה מילה
בתשובה וישוב לאט לאט מעשיו את יתק
אשתו את ג יקרב הוא עמו ויחד שלימה,
יהיה בשמי כ על ושכר ,היקרי וילדיו
תוציא וא" שנאמר: כמו ביותר, עצו

תהיה" פי מזולל יט),יקר טו, ודרשו(ירמיה 
פה.):חז"ל מציעא גוזר(בבא הקב"ה 'אפילו

בשבילו'. מבטלה גזירה,

............בבבבייייררררוווורררריייי ייייווווצצצצרררריייי ההההקקקקששששיייייייי

ולכלווווללללאאאאחחחחרררר ,שוי היצרי כל שאי שלמדנו
יצר של אחר סוג יש להמשי...15יהודי נוכל

לירדבבבבששששעעעעהההה הנשמה של זמנה שמגיע
קורא הקב"ה הזה, להלעול

ולהתלבש למטה, לרדת זמנ הגיע ואומר:
בהמית. ונפש גו בתו

ומתלבשתווווההההננננששששממממהההה כרחה בעל יורדת
...בגו

כמבואר את15. יש יהודי לכל למעלה

ובדרך לו. המיוחד הנסיון

הללו. הנסיונות את ומשיגים מכירים אנו כלל

להגה"ק שאירע נסיון על סיפור נביא ועתה

זיע"א. מאניפולי זושא רבי

יהודהוכך יקותיאל רבי האדמו"ר סיפר

זיע"א חיים' ה'שפע קלויזנבורג, מצאנז

קמד, עמוד ח"א - הזהב צנתרות בספר דבריו (והובאו

שליט"א): גרליץ מרדכי הרב לגאון

אלימלךכידוע, רבי הקדושים האחים יצאו

ארוכה. לגלות מאניפולי זושא ורבי מליז'נסק

סוער,באחד חורף של בעיצומו גלותם, מימי

ערב, לעתותי הקדושים האחים הגיעו

סבך אשר נורא, עד יער של מבואותיו אל

השמש בעד אפילו האפיל העבותים אמיריו

כה, עד האחים צעדו בו אשר הנתיב בצהרים.

בישרו אשר חסונים, גזעים שורת סף על נמוג

מספר עוד ועוז. תוקף בכל יער של עיצומו את

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



  
    



עבר אל חזור והדרך העצים, בין אל צעדים

היתה. כלא ונעלמה נחסמה הכבוש, הנתיב

אלככל ולצאת עקבותיהם על לחזור שניסו

והסתבכו הלכו כך - באו המקוםאשרממנו

אימה עליהם סוגרת צד כשמכל היער, במעבה

ושמאל. ימין לנטות דרך באין גדולה, חשיכה

נפתחו.הליל השמים וארובות חושך, וימש רד

מלווה ארצה, ניתך החל זלעפות גשם

אזנים, וברעמיםמחרישי עינים בברקיםמסנוורי

לנוכח ויתגעשו. ירגזו הרים ומוסדי ותרעשהארץ

אחזו האיומה, והאנדרולומוסיא המבעית האופל

למען רעהו, ביד איש בחוזקה הקדושים האחים

ואת זה, זהמאצל יאבדו ולא לאתתפרדהחבילה

ימלטםיהב כי שבשמים, אביהם על השליכו ם

הצרה. מזו

אתפתאום, זעזע אשר וחזק, אדיר רעם נשמע

זושא רבי נפל ומעוצמתו היקום,

אלימלך. רבי של מידו ניתקת כשידו ארצה,

זושאאתרבי רבי לאמצא שוב והתרומם, מששב

עלו ולמוצאו לחפשו מאמציו וכל לידו, אלימלך

זכו לא אחיו, אל הרמות קריאותיו גם בתוהו.

והמים והתעצם הגשם הלך בינתים, מענה. לשום

בשטף חש זושא רבי הארץ. על מאוד מאוד גברו

ׂשּומה כי והבין, מסביבו, וגואה ההולך אדיר ָמים

שאלמלא רגליו, ישאוהו אשר לכל להימלט עליו

החל, הוא במקומו. לטבוע חלילה, הוא, עלול כן,

כשהוא הסמיכה, באפילה ולדדות לגשש איפוא,

העבותה. הצמחיה בתוך נתיב לעצמו מפלס

כברלאחר היה קרוב כאשר ארוכה, שעה

לפתע הבזיקה מוחלטת, כחות לאפיסת

משהתקרב זושא. רבי של עיניו לנגד אור נקודת

המתנוסס בית לעיניו נתגלה האור, עבר אל

לחלונותיו. מבעד בוקע והאור היער, של בטבורו

הדברים לסטים במאורת כי היה, שסביר אף על

הסכנה גודל את זושא רבי חישב אמורים,

משברי בתוך עתה, בה מצוי שהוא הוודאית

ספקהסכנההמצפה כנגד האפל, היער בלב המים

כי אומר, וגמר המסתורי, הבית בתוך אולי לו

הבית אל נכנס כאשר הבית. אל להיכנס עדיף

אשר מדרש, בית לפניו למצוא הופתע פנימה,

ארוך, לשולחן מסביב יושביםבו צורה אנשיםשל

דרזין. רזין לפניהם ודורש בראש יושב אחד וזקן

זושא,משהבחין רבי של בכניסתו הזקן

בקול: וקרא דרושו את הפסיק

זושא!''ברוך רבי הבא,

בסמוךאף זושא רבי את להושיב הורה הוא

לאמר: אליו ופנה אליו,

מעלתך,'הנה, לכבוד לגלות השעה היא עתה

משה שכוון והנורא הגדול היחוד את

התורה!' קבלת בשעת סיני, הר על רבינו

והכריזנרתע בסילודין, לאחוריו זושא רבי

המופלגת: ענוותנותו תוקף בכל

סודות'חס לשמוע ראוי איננו זושא ושלום!

כאל ונשגבים ו!'גדולים

הענוותניותהזקן להצהרותיו אזניו את אטם

תורה ספר והוציא ניגש זושא, רבי של

זושא: רבי לעבר וקרא בידו אחזו הקודש, מארון

ספר'גש את נשק זושא! רבי הלום, נא

הספון!' הסוד את לך ואגלה התורה,

בשלו:אך זושא רבי

סודות'זושא לשמוע חפץ ואינו לכך, ראוי אינו

את ינשק לא זושא ממדרגתו! הנשגבים

הנורא!' הסוד את ישמע ולא התורה ספר

-'לאו כזו!' רצון שעת מתרחשת יומא בכל

תסרבו 'ואם - זושא ברבי הזקן ִהתרה

לכם, לגלות רוצים השמים מן כאשר עכשיו,
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ז

להצלחה, תשובה שלימה ופרנסה טובה לרפאל וליה פדידה והילדים הי"ו  ולרפואה שלימה לאסתר בת זוהרה תחי'
ולהבדיל לעילוי נשמת יהושע בן מרסל ז"ל ומאיר בן מרים ז"ל



  
    



ומתרחשווווההההממממאאאאבבבבקקקק קורה הזה
ויהודיה, יהודי כל אצל
שתי ישנ יהודי לכל שהרי

נפשות...

לנפשווווההההממממאאאאבבבבקקקק גדולה טובה הוא הזה
היא בכחה רק כי האלקית,
הכמוסי הכחות את מתוכה לגלות תוכל

שבתוכה... והנעלי

............בבבבייייררררוווורררריייי ססססווווגגגגיייי ששששנננניייי

ההתנגשותממממחחחחששששבבבבוווותתתת סוער, כי ה היהודי
האלקית הנפש בי התמידית
ושבילי מערבולות יוצרת הבהמית לנפש
שיגביר מיהודי דורשי הזה ובמאבק ...קצ
הבהמית... הנפש על האלקית הנפש את

אתייייההההוווודדדדיייי לזהות מרוכז, להיות צרי
וא שבמוחו, הרצות המחשבות
התורה, לרוח המנוגדות מחשבות אלו
לעצמו ולהשמיע לרגע להיעצר צרי

התורה... דעת את

לפתע,ווווככככששששייייההההוווודדדדיייי מגלה הוא ,כ נוהג
הוא ומתברר. הול הוא אי
בירורי ה שלו המחשבות שכל מגלה
מצליח הוא וכאשר מתוכו. הנבררי
הוא אזי ה', רצו מהו לעצמו להסביר
...שבתוכ הרע את ומגלה אות מברר

בתוכו,ווווההההבבבבייייררררוווורררריייי מצטיירי הללו
,חיי לחכמת ומתגבשי
לתרגמה בכחו שיש חכמה פנימית, חכמה

...ומשפטי למילי

מתגליוווועעעעלללל הללו הבירורי ידי
...הנעלמי הכחות מהנשמה

לחכותבבבבעעעעבבבבוווודדדדהההה הצור מ אי הזו,
סמו כבר אלא שיבה, לגיל
התוצאות... את מרגישי הבירור לזמ

בעתככככלללל בנפשו הארה מרגיש יהודי
רפיו מ אלקות... ניצו שמתברר
כעי עליו, שורה רוחנית ושלוה

אבינו. אברה על ששרתה 16התרדמה

נפשו מכלי יותר גדולה ההארה ופעמי
שטע מי אשרי בבכי... פור הוא ואזי

הזה. המתוק הבכי את

המודעווווזזזזוווו תורה ב יהודי של מעלתו
להסביר והיודע ,הבירורי לעבודת
על התורה של הסתכלותה את לעצמו

...החיי

אאאאממממננננאות תוקפי שכאשר כאלו ישנ
פשוט בוחרי ה המחשבות,
את 'מטביעי' ה לברר, ובמקו לברוח.

וכמו לבֹוא16. הּׁשמׁש "ויהי אברם"ותרּדמהשנאמר: על יב)...נפלה טו, (בראשית ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֽֽ

  
    



מכלאאאאננננוווו יהודי עת בכל כמעט פוגשי
רואי אנו עיני למראה ,הגילאי
זוכי היינו א א ,בבגדי המכוסה גו
שמתחת רואי היינו רוחנית, לראיה
מלחמה. מתנהלת ,והגו הבגדי למעטה

איוממממתתתתחחחחתתתת קרב שדה נמצא הגו לכיסוי
מלחככת לוהטת אש ומפחיד...

המיתמר הסמי והעש ממנובקצוותיו,
הנשימה... על מקשה

האלקית,ממממ הנפש עומדת האחד הצד
ולעמוד לזכות וחפצה רצונה וכל

באמנה היתה כאשר ,יתבר ה' לפני
.לעול ירידתה קוד אתו

הבהמיתווווממממההההצצצצדדדד הנפש עומדת האחר
משתוקקיללכת וה הרע ויצר

...המגושמי והדברי החטאי אחרי

תמידיווווההההממממאאאאבבבבקקקק מאבק הוא ביניה
מציאות כל את האופ
ובתו ברגשותיו בהרהוריו, ,האד
הנפר סופי אי מאבק פנימה... לבבו
המתרחשי האפורי החיי פני על

...חדרי ובחדרי יו היו בחיי

התעקש'ואף - רוצה!' זושא אין כן, פי על

להיכנע. מבלי זושא רבי

רביעתה אל וקרא חימה, הזקן התמלא

קצף: בשצף זושא

אותך'אם אשרוף לשמוע, מוכן תהיה לא

פי!' בהבל

בניחותא'מוכן זושא רבי השיב - להישרף' אני

אני יודע אעשה! לא בנפשי 'ושקר -

ונישא רם סוד לגילוי ראוי אינני כי בעצמי

מוכן אהיה לא ואופן פנים ובשום שכזה,

לשומעו!'

לארץבאומרו זושא רבי עצמו הפיל זאת,

ומזומן כמוכן ורגלים, ידים בפישוט

הדין. את עליו לקבל

אדירבאותו רעם מקול שוב היקום נזדעזע הרגע,

אור הציף לאחריו, ומיד אזנים, ומחריש

על קם זושא רבי הסביבה. כל את ובהיר גדול

כמו רקיע, של בטבורו זורחת השמש והנה, רגליו,

זקן אין בית, ואין יער אין מעולם. גשמים ירדו לא

למרגלותיו, הארץ ועל שעמו. תורה ספר ואין

זרה... עבודה של מנותץ צלם שברי מפוזרים

קורןלצידו, אחיו, אלימלך רבי ניצב

ברטט: וקורא וגיל בשמחות

ענוותנותך'אשריך, שבגודל היקר, אחי זושא,

הצלת והכנה, עצמךהאמיתית את

כולו!'... העולם כל ואת ואותי

מנסיוןבגודל זושא רבי ניצל שבקרבו, הענוה

ללוכדו אחרא הסטרא ניסתה בו קשה,

ולביטולם להכחדתם גרם ואף ברשתה, ולהפילו

להכשילו ניסו אשר הטומאה כחות אותם של

המנותץ הצלם בשברי ביטוי, לידי שבא דבר -

הארץ. על פזורים שנתגלו

סיפורווהפטיר אחר מקלויזנבורג האדמו"ר

ואמר:

נגרם'אילו, אז כי בנסיון, היה נכשל ושלום, חס

ומשזכה - כולו העולם לכל כבד היהאסון

נשמות ואלפי אחרא, הסטרא נכנעה בו, ועמד

ידה!' מתחת לחופשי יצאו ושבויות נידחות

מוקדש לברכה והצלחה
תהילה בת מזל תחי', אוסנת בת גיוונש תחי' ומזל בת ירבלם תחי'
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מתגליוווועעעעלללל הללו הבירורי ידי
...הנעלמי הכחות מהנשמה

לחכותבבבבעעעעבבבבוווודדדדהההה הצור מ אי הזו,
סמו כבר אלא שיבה, לגיל
התוצאות... את מרגישי הבירור לזמ

בעתככככלללל בנפשו הארה מרגיש יהודי
רפיו מ אלקות... ניצו שמתברר
כעי עליו, שורה רוחנית ושלוה

אבינו. אברה על ששרתה 16התרדמה

נפשו מכלי יותר גדולה ההארה ופעמי
שטע מי אשרי בבכי... פור הוא ואזי

הזה. המתוק הבכי את

המודעווווזזזזוווו תורה ב יהודי של מעלתו
להסביר והיודע ,הבירורי לעבודת
על התורה של הסתכלותה את לעצמו

...החיי

אאאאממממננננאות תוקפי שכאשר כאלו ישנ
פשוט בוחרי ה המחשבות,
את 'מטביעי' ה לברר, ובמקו לברוח.

וכמו לבֹוא16. הּׁשמׁש "ויהי אברם"ותרּדמהשנאמר: על יב)...נפלה טו, (בראשית ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֽֽ
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 מוקדש לברכה הצלחה ורפואה שלימה ליעקב בן פורטונה ובתיה בת אסתר הי"ו
והילדים היקרים יהלי, נועם, ליעד, דוד, אורי, מור אסתר, אימרי מיכאל וקורל אסתר הי"ו



  
      



ובמצוות ובתפילה, בתורה מרבה שאדם

שעושים ויגיעה עבודה בכל כי טובים, ובמעשים

הגוף, כח ומשבר מכתת זה יתברך, השם בעבודת

לג הנשמהדרךומכניעהחומר אור עדשבוקע מרי,

העולם, בזה מסתובבת לבד נשמה ואזי הגוף,

עליו. המכסה דק כיסוי כמו רק הוא והגוף

הראשון,ודע אדם על שנגזרה הטעם זהו כי

וכו', והקבורה והמיתה הגסיסה שהיא

אור ויכול הגוף, בשר נתעכל זה ידי על כי

האדם שיגיע עד בשלימות, להאיר הנשמה

והנה הבא, העולם לחיי להגיע שצריך למקום

כי חיותם, בחיים זה כל נעשה הצדיקים אצל

כל עליהם ויש בחייהם, לעפר שכן נעשים הם

הנושכים וכו', ויתושים ועכברים תולעים מיני

העולם, בזה חיותם בחיים אותם ועוקצים

כל על שיש והמתנגדים, החולקים כלל שהם

אסור, דבר כל עליו שמדברים אמיתי, צדיק

לשונם בארס אותו ועוקצים נושכים והם

בא ומזה וכו', והתולעים העכברים כדוגמת

גם הגשמי גופם דרך מאיר כבר נשמתם ׁשאור

"כתית שכתוב: מה בחינת שזהו הזה, בעולם

כ),למאור" כז, הכתיתה(שמות ידי על היינו

להאיר הנשמה מתחילה הגוף של והכתישה

על שדייקא רואים ולכן מאוד, גדול באור

ויסורים בזיונות מיני כל עוברים הצדיקים

מבנים צרות הרבה סובלים הם כי שונים,

ואוכל מכניעם וזה וכו', ומתנגדים ותלמידים

נכללים הם כאלו וצדיקים לגמרי, גופם בשר

שמטה ומי חיותם, בחיים גם לגמרי יתברך בו

איך לשמוע יכול הוא לדבריהם, קשבת אוזן

גוף. בלי מדברת שהנשמה

שתלמידיוהמשיך וסיפר: שלמה אליעזר הרב

נחמן רבי בן אברהם רבי הקדוש הרב

תורה ששמעו שבשעה לומר, רגילים היו ז"ל

בלי מדברת נשמה כאילו להם נדמה היה מפיו,

האמיתיים, הצדיקים מדרגת זוהי כי גוף,

והם אצלם, רושם שום עושה אינו כבר שגופם

לפרש יכולים זה פי ועל לבד, נשמה חתיכת

חי ואמרתי ידי שמים אל אשא "כי הפסוק:

לעולם" מ),אנכי לב, לשאת(דברים כשאזכה היינו

ואיני לבד, יתברך להשם דהיינו ידי, לשמים

אל נצרך איני כי ודם, בשר לשום ידי נושא

שהיה כמו לעולם', אנכי 'חי אזי כלל, הבריות

אצלו: שכתוב החטא, קודם הראשון אדם אצל

לעולם" כב),"וחי ג, שכל(בראשית זמן כל כי

יתברך, השם בעבודת רק היא וטרחתי יגיעתי

הנשמה אזי כלל, ודם בשר עם עסק לי ואין

כלל, הגוף בשר לי ואין בשלימות אצלי מאירה

מה המיתה, ויסורי צער מחמתו לסבול שצריך

או כסף מחמת לבריות, נצרך שהוא מי כן שאין

איזו לגופו שתהיה ורוצה בזה, וכיוצא כבוד

יצטרך בוודאי אזי העולם, בזה ותפיסה חשיבות

אדם על שנגזר כמו המיתה, ויסורי צער לסבול

כל שעובד מי אשרי ולכן החטא, אחר הראשון

שיהיה עד גופו, בשר ולזכך לקדש ושנותיו ימיו

זה של המדומות תאוות מיני מכל חופשי

עדיין יתברך בו להיכלל יזכה אזי כי העולם,

להפשיט שיצטרך הזמן וכשיבוא חיותו, בחיים

אחר, ענין עמו נעשה יהיה נשמתו, מעל גופו

לחלקו! ואשרי לו אשרי

ומעט[ובענין נפלא, חידוש הוא נ"י מוהרא"ש זה

בספריו ולהשכיל ולהבין לראות יכולים

רק עמנו תמיד שמדבר בדיבוריו וכן הקדושים,

בלי ממש בגילוי אלקות רוחנייםהתגלות דיבורים

איך ישמע קשבת, אוזן שמטה ומי לבושים, שום

זה וכל וכו', ומדברת גוף בלי נשמה כאן שיושבת

התולעים שהם שלו, המתנגדים ריבוי ידי על זכה

עכ"ל. וכו'], אותו ונושכים העוקצים והעכברים

באמת.וה' צדיקים לכבד יזכנו

  
      



חריפה ובשתיה בסיגריות ,המחשבות
בריחות... סוגי ושאר ,לטלפו בהתמכרות

ומבכהווווההההננננששששממממהההה בוכה שבתוכ האלקית
לי היו בשמי ,ואר שמי
אותי שלח והקב"ה ,אלקיי תענוגי
ובמקו נוספת... להארה לזכות כדי לאר

ואפילה... בחוש מתהלכת אני זה

ולהבהיר:ווווככככאאאא לרגע לעצור אנו חייבי

המסלולללללככככלללל את הקב"ה קבע יהודי
שהוא בירורי מסלול לו, המיוחד

בזה מביני אנו ואי לעבור. חייב
...כלו

נולדאאאאיייי הזה היהודי למה מביני אנו
והיהודי ומצוות תורה שומר בבית
היהודי מדוע מביני אנו אי לא. שלידו
לא. וחברו קדושה בסביבה גדל הזה

זכהווווככככלללל הוא שבו מהרגע אחד
הזמ את שינצל כדאי להתעורר
כל ולאהוב מצוות, לקיי תורה, ללמוד

אמת. אהבת יהודי

ההההככככתתתתייייתתתתהההה ממממעעעעללללתתתת  ללללממממאאאאוווורררר ככככתתתתייייתתתת

רררראאאאוווובבבבוהתבונ החומש את בידו אחז
ני את צה "ואה בפסוק:
תית ז זית מ אלי ויקח יראל

מיד" נר להעלת כ).לאר כז, (שמות 

הרביווווממממתתתתחחחחתתתת של דבריו הובאו לפסוק
כ17מליובאוויטש, הערה):שביאר 18(ראה

יורדתבבבבששששעעעעהההה האלקית שהנשמה
מתחיל ,הגו בתו ומתלבשת

המאבק כתיתה, של מהל אצלה
כותת הבהמית והנפש הגו ע התמידי

הנשמה... את

היאאאאא 'לאר', זוכה היא דבר של בסופו
,עול בבורא חדשה לדביקות זוכה

עצמו... 'אר' להידבק זוכה 19היא 

השיעוררררראאאאוווובבבב ה' ברו לרווחה: נש
.מוכ חמישי 20ליו

תורת פרשיותמנחם17. - המאמרים (ספר

עדר). עמוד פורים ומועדים,

הרבי הפסוק,18. כל את ביאר מליובאוויטש

הקוראים על להכביד לא כדי אך

שם. יעיין והרוצה סופו, את רק נבאר

ה'ּמאֹור' עולם.19. לבורא כינוי הוא ַָ

ונחתום הגה"ק20. של זאתבדבריו אתשיחתנו

זיע"א שיק שלמה אליעזר רבי

מט), עמוד - ו חלק עבודת(שיחותמוהרא"ש, עיקר וז"ל:

גופו, בשר ולקדש לזכך שיזכה העולם, בזה האדם

יהיה ולא ונשמתו, רוחו נפשו אור אצלו שיאיר עד

הרוחניות על המכסה בעלמא דק לבוש רק הגוף

ידי על נעשה הזה הזיכוך ועיקר ממנו, בפנים שיש

מוקדש להצלחת דוד אברהם בן חנה הי"ו ומור מירב בת אליס עליזה תחי'
והילדים היקרים יצחק רפאל עשהאל מתן משה אליהו שירה וחן הי"ו 



  
      



ובמצוות ובתפילה, בתורה מרבה שאדם

שעושים ויגיעה עבודה בכל כי טובים, ובמעשים

הגוף, כח ומשבר מכתת זה יתברך, השם בעבודת

לג הנשמהדרךומכניעהחומר אור עדשבוקע מרי,

העולם, בזה מסתובבת לבד נשמה ואזי הגוף,

עליו. המכסה דק כיסוי כמו רק הוא והגוף

הראשון,ודע אדם על שנגזרה הטעם זהו כי

וכו', והקבורה והמיתה הגסיסה שהיא

אור ויכול הגוף, בשר נתעכל זה ידי על כי

האדם שיגיע עד בשלימות, להאיר הנשמה

והנה הבא, העולם לחיי להגיע שצריך למקום

כי חיותם, בחיים זה כל נעשה הצדיקים אצל

כל עליהם ויש בחייהם, לעפר שכן נעשים הם

הנושכים וכו', ויתושים ועכברים תולעים מיני

העולם, בזה חיותם בחיים אותם ועוקצים

כל על שיש והמתנגדים, החולקים כלל שהם

אסור, דבר כל עליו שמדברים אמיתי, צדיק

לשונם בארס אותו ועוקצים נושכים והם

בא ומזה וכו', והתולעים העכברים כדוגמת

גם הגשמי גופם דרך מאיר כבר נשמתם ׁשאור

"כתית שכתוב: מה בחינת שזהו הזה, בעולם

כ),למאור" כז, הכתיתה(שמות ידי על היינו

להאיר הנשמה מתחילה הגוף של והכתישה

על שדייקא רואים ולכן מאוד, גדול באור

ויסורים בזיונות מיני כל עוברים הצדיקים

מבנים צרות הרבה סובלים הם כי שונים,

ואוכל מכניעם וזה וכו', ומתנגדים ותלמידים

נכללים הם כאלו וצדיקים לגמרי, גופם בשר

שמטה ומי חיותם, בחיים גם לגמרי יתברך בו

איך לשמוע יכול הוא לדבריהם, קשבת אוזן

גוף. בלי מדברת שהנשמה

שתלמידיוהמשיך וסיפר: שלמה אליעזר הרב

נחמן רבי בן אברהם רבי הקדוש הרב

תורה ששמעו שבשעה לומר, רגילים היו ז"ל

בלי מדברת נשמה כאילו להם נדמה היה מפיו,

האמיתיים, הצדיקים מדרגת זוהי כי גוף,

והם אצלם, רושם שום עושה אינו כבר שגופם

לפרש יכולים זה פי ועל לבד, נשמה חתיכת

חי ואמרתי ידי שמים אל אשא "כי הפסוק:

לעולם" מ),אנכי לב, לשאת(דברים כשאזכה היינו

ואיני לבד, יתברך להשם דהיינו ידי, לשמים

אל נצרך איני כי ודם, בשר לשום ידי נושא

שהיה כמו לעולם', אנכי 'חי אזי כלל, הבריות

אצלו: שכתוב החטא, קודם הראשון אדם אצל

לעולם" כב),"וחי ג, שכל(בראשית זמן כל כי

יתברך, השם בעבודת רק היא וטרחתי יגיעתי

הנשמה אזי כלל, ודם בשר עם עסק לי ואין

כלל, הגוף בשר לי ואין בשלימות אצלי מאירה

מה המיתה, ויסורי צער מחמתו לסבול שצריך

או כסף מחמת לבריות, נצרך שהוא מי כן שאין

איזו לגופו שתהיה ורוצה בזה, וכיוצא כבוד

יצטרך בוודאי אזי העולם, בזה ותפיסה חשיבות

אדם על שנגזר כמו המיתה, ויסורי צער לסבול

כל שעובד מי אשרי ולכן החטא, אחר הראשון

שיהיה עד גופו, בשר ולזכך לקדש ושנותיו ימיו

זה של המדומות תאוות מיני מכל חופשי

עדיין יתברך בו להיכלל יזכה אזי כי העולם,

להפשיט שיצטרך הזמן וכשיבוא חיותו, בחיים

אחר, ענין עמו נעשה יהיה נשמתו, מעל גופו

לחלקו! ואשרי לו אשרי

ומעט[ובענין נפלא, חידוש הוא נ"י מוהרא"ש זה

בספריו ולהשכיל ולהבין לראות יכולים

רק עמנו תמיד שמדבר בדיבוריו וכן הקדושים,

בלי ממש בגילוי אלקות רוחנייםהתגלות דיבורים

איך ישמע קשבת, אוזן שמטה ומי לבושים, שום

זה וכל וכו', ומדברת גוף בלי נשמה כאן שיושבת

התולעים שהם שלו, המתנגדים ריבוי ידי על זכה

עכ"ל. וכו'], אותו ונושכים העוקצים והעכברים

באמת.וה' צדיקים לכבד יזכנו

ז

מוקדש לעילוי נשמת ניב אליהו בן רינה אסרף ז"ל
נלב"ע כ"ד אדר התשע"ט - תנצב"ה



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

משכאאאא.... לבנות נצטוו ישראל בע זוג כל

השכינה. תשרה שבתוכו בית  וווואאאאייייפרטי

ממממחחחחממממאאאאוווותתתת,,,, בבבבלללליייי בבבבייייתתתת ללללבבבבננננוווותתתת אאאאפפפפששששררררוווותתתת ששששוווו

טטטטוווובבבבוווותתתת.... ווווממממיייילללליייי שישפפפפררררגגגגוווונננניייי ולמרות

כח היא, בשביל העצה ,בכ המתקשי

ה שבלב והרגשות שבמוח ההבנה הציור!

'להוריד' שנוכל וכדי מאוד, מופשטי דברי

הציור. לכח זקוקי המעשה לעול אות

,,,,ההערכהווווללללככככ את לתרג האד ברצו א

עליו טובות, למילי ובלב שבמוח

הדעת בהעמקת ששששההההאאאאששששההההלהתבונ ממממהההה בבבבככככלללל

בבבבממממהההה תתתתתתתתבבבבווווננננ ההההאאאאששששהההה ווווככככ בבבבעעעעבבבבווווררררוווו,,,, עעעעווווששששהההה

בבבבששששבבבבייייללללהההה,,,, עעעעווווששששהההה הדעת,ששששבבבבעעעעללללהההה העמקת ובכח

הרגשות את לתרג אפשר  הזה הציור

.למילי

נשמותבבבב.... את הקב"ה ברא הבריאה בתחילת

והנשמה מיוחד. במקו והניח ישראל

ה' לפני עומדת היא הזה לעול ירידתה קוד

שהנשמה ולפני השכינה. מזיו ונהנית יתבר

עומדת היא הארצי, הזה לעול יורדת

,הזמ כשמגיע ואז, ויראה, אהבה של במסירות

ומוריד ,עד מג הנשמה את לוקח הקב"ה

אותו. שתעבוד כדי הזה, לעול אותה

היא:גגגג.... לעול הירידה מטרת יייירררריייידדדדההההוכל

עעעעללללייייהההה!!!! ללללצצצצווווררררבשמי נמצאות כשהנשמות

יורדות כשה ואילו עמידה, של במצב ה הרי

הליכה! של מצב חדש, למצב נכנסות ה לאר

הירידהווווננננממממצצצצאאאא שלשתכלית התמידי (מהמצב

ה') לפני עליהעמידה לצור (לזכותהיא

הליכה)! של למצב

חלקדדדד.... היא יהודיה של או יהודי של נשמה כל

,ח אוצרת היא הרי ממעל, אלוקה

.סופיי ואי איתניי כחות מסויימת, במדה

הללו הכחות הרי ,בשמי נמצאת וכשהיא

לה מודעת היא ואי בתוכה, ונעלמי כמוסי

ללללאאאארררר,,,,כלל. ההההננננששששממממהההה אאאאתתתת ששששווווללללחחחח ההההקקקקבבבב""""הההה ווווללללככככ

ההההככככחחחחוווותתתת אאאאתתתת ללללגגגגללללוווותתתת תתתתצצצצללללייייחחחח ששששההההננננששששממממהההה ככככדדדדיייי

ששששבבבבהההה,,,, ווווההההננננעעעעללללממממיייי כשהיאההההככככממממווווססססיייי וממילא

הזו שהירידה נמצא תתעלה. היא אות תגלה

עליה! לצור היא

היא,הההה.... בעול האד ממממעעעעצצצצממממוווו....עבודת ללללההההקקקקררררייייבבבב

מתאוות להמעיט לה', תאותו לכבוש

או ושתיה באכילה ויו יו בכל שבו הבהמיות

הוא זה אשה, תאות או ושנאה קנאה או כבוד

שמקריב הקרבנות, כל על שעולה עצמו קרב

את לה' ש'מקריב' אד ובפרט לה'. נפשו

רוחו. על ושולט שלו הרעות המדות

ויהודיוווו.... יהודי שכל מביני שאנו לאחר

ביצר להילח היא לעול ביאתו מטרת

הרע היצר את ולזבוח אנוששששללללוווו,,,,הרע ממילא

טובה בעי יהודי כל על להיסתכל מחוייבי

במאבק נמצא הוא ג ולעולממממששששללללוווו,,,,שהרי

אותו לדו יכולי אנו ששששננננההההייייההההאי עעעעדדדד

ששששללללוווו.... בבבבממממצצצצבבבב

מוקדש לעילוי נשמת יהושע בן מרסל ז"ל ומאיר בן מרים ז"ל
תנצב"ה



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

משכאאאא.... לבנות נצטוו ישראל בע זוג כל

השכינה. תשרה שבתוכו בית  וווואאאאייייפרטי

ממממחחחחממממאאאאוווותתתת,,,, בבבבלללליייי בבבבייייתתתת ללללבבבבננננוווותתתת אאאאפפפפששששררררוווותתתת ששששוווו

טטטטוווובבבבוווותתתת.... ווווממממיייילללליייי שישפפפפררררגגגגוווונננניייי ולמרות

כח היא, בשביל העצה ,בכ המתקשי

ה שבלב והרגשות שבמוח ההבנה הציור!

'להוריד' שנוכל וכדי מאוד, מופשטי דברי

הציור. לכח זקוקי המעשה לעול אות

,,,,ההערכהווווללללככככ את לתרג האד ברצו א

עליו טובות, למילי ובלב שבמוח

הדעת בהעמקת ששששההההאאאאששששההההלהתבונ ממממהההה בבבבככככלללל

בבבבממממהההה תתתתתתתתבבבבווווננננ ההההאאאאששששהההה ווווככככ בבבבעעעעבבבבווווררררוווו,,,, עעעעווווששששהההה

בבבבששששבבבבייייללללהההה,,,, עעעעווווששששהההה הדעת,ששששבבבבעעעעללללהההה העמקת ובכח

הרגשות את לתרג אפשר  הזה הציור

.למילי

נשמותבבבב.... את הקב"ה ברא הבריאה בתחילת

והנשמה מיוחד. במקו והניח ישראל

ה' לפני עומדת היא הזה לעול ירידתה קוד

שהנשמה ולפני השכינה. מזיו ונהנית יתבר

עומדת היא הארצי, הזה לעול יורדת

,הזמ כשמגיע ואז, ויראה, אהבה של במסירות

ומוריד ,עד מג הנשמה את לוקח הקב"ה

אותו. שתעבוד כדי הזה, לעול אותה

היא:גגגג.... לעול הירידה מטרת יייירררריייידדדדההההוכל

עעעעללללייייהההה!!!! ללללצצצצווווררררבשמי נמצאות כשהנשמות

יורדות כשה ואילו עמידה, של במצב ה הרי

הליכה! של מצב חדש, למצב נכנסות ה לאר

הירידהווווננננממממצצצצאאאא שלשתכלית התמידי (מהמצב

ה') לפני עליהעמידה לצור (לזכותהיא

הליכה)! של למצב

חלקדדדד.... היא יהודיה של או יהודי של נשמה כל

,ח אוצרת היא הרי ממעל, אלוקה

.סופיי ואי איתניי כחות מסויימת, במדה

הללו הכחות הרי ,בשמי נמצאת וכשהיא

לה מודעת היא ואי בתוכה, ונעלמי כמוסי

ללללאאאארררר,,,,כלל. ההההננננששששממממהההה אאאאתתתת ששששווווללללחחחח ההההקקקקבבבב""""הההה ווווללללככככ

ההההככככחחחחוווותתתת אאאאתתתת ללללגגגגללללוווותתתת תתתתצצצצללללייייחחחח ששששההההננננששששממממהההה ככככדדדדיייי

ששששבבבבהההה,,,, ווווההההננננעעעעללללממממיייי כשהיאההההככככממממווווססססיייי וממילא

הזו שהירידה נמצא תתעלה. היא אות תגלה

עליה! לצור היא

היא,הההה.... בעול האד ממממעעעעצצצצממממוווו....עבודת ללללההההקקקקררררייייבבבב

מתאוות להמעיט לה', תאותו לכבוש

או ושתיה באכילה ויו יו בכל שבו הבהמיות

הוא זה אשה, תאות או ושנאה קנאה או כבוד

שמקריב הקרבנות, כל על שעולה עצמו קרב

את לה' ש'מקריב' אד ובפרט לה'. נפשו

רוחו. על ושולט שלו הרעות המדות

ויהודיוווו.... יהודי שכל מביני שאנו לאחר

ביצר להילח היא לעול ביאתו מטרת

הרע היצר את ולזבוח אנוששששללללוווו,,,,הרע ממילא

טובה בעי יהודי כל על להיסתכל מחוייבי

במאבק נמצא הוא ג ולעולממממששששללללוווו,,,,שהרי

אותו לדו יכולי אנו ששששננננההההייייההההאי עעעעדדדד

ששששללללוווו.... בבבבממממצצצצבבבב

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

יראת  שלך  לבית  להכניס  הכל  תעשה 
פיהם  הבל  בזכות  כי  אפס.  מגיל  שמים 
הטהור של הילדים הקב"ה מבטל מעל 

עם ישראל את כל הגזירות

רכה  "לשון  שנאמר  במה  לכך  ורמז   
גרם"  "תשבר  כ"ה(,  )משלי  גרם"  תשבר 
רבן  בית  של  "תינוקות  תיבות  ראשי 
גזירות רעות מבטלים", והיינו שלשונם 
הקטנים  הילדים  של  והטהורה  הרכה 
המוציאה דברי תורה מבטלת מעל עם 

ישראל כל מיני גזירות קשות ורעות.

פרשת תצוה
י"א אדר א' התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

17:0417:5518:31 באר שבע
17:0317:5418:30תל אביב

17:0117:5218:28חיפה
17:0818:0018:37אילת

17:0717:5718:34ירושלים
16:47ירושלים 40 דק'

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

 לכל הציבור היקר
כל התפילות והשיעורים במשך השבוע וכן קבלת הקהל 

בימי שישי )עד השעה 10:00( יתקיימו בבית המדרש
של מרכז ההפצה 'המאיר לארץ' רחוב הקציר 666, נתיבות.

)לא קיימת עזרת נשים - עמכן הסליחה(

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

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

שני - כל שבוע בשעה: 20:15*אשדוד
בבית הכנסת 'היכל נפתלי' רחוב ברוריה 6

שלישי י"ד אדר א' 15/02 בשעה: 20:00רמת גן
רחוב הנגיד 3 בבית הכנסת המרכזי לספרדים

רביעי ט"ו אדר א' 16/02 בשעה: 20:00אריאל
רחוב השומרון 1 

חמישי - כל שבוע בשעה: 20:15*נתיבות
בבית המדרש 'המאיר לארץ' רחוב הקציר 666

LIVE

LIVE

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה


