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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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ויקהל ויקהל ויקהל ויקהל  פרשת פרשת פרשת פרשת 

...'...'...'...'לארלארלארלאר ''''המאירהמאירהמאירהמאיר  במכו במכו במכו במכו הלשוניהלשוניהלשוניהלשוני המגיההמגיההמגיההמגיה של של של של  מיומנומיומנומיומנומיומנו

 יו יו יו תשפ"ב .יו א  אדר יב ראשו

שבנתיבותבבבבממממככככוווו לאר המאיר
ניצב אחד כל .החיי רוחשי
השיעורי ע המדיה עור עמדתו, ליד
עיצוב ע הגרפיקה אנשי ,האחרוני

...והפרסומי הספרי החוברות,

לפני,ווווגגגג רבה עבודה במקומי, יושב אני
האר חלב של כרכי (כרכישלשה

ואניזט) הדפוס, לבית להישלח אמורי
אחרונה... הגהה לה לעשות צרי

לכלאאאאיייי מאוד חשובי ספרי לומר! מה
באמת... נפשו בתיקו החפ יהודי

הקריאה ובתו בשקיקה, קורא אניאני
הבאות: במילי 1נתקל

עעעעצצצצ''''ההההבבבבייייטטטטוווויייי ששששלללל בבבבייייוווותתתתרררר ווווההההעעעעללללייייוווו ההההרררראאאאששששוווו
ההההעעעעצצצצממממיייי ההההתתתתעעעעננננווווגגגג בבבבככככחחחח ננננממממצצצצאאאא ההההננננפפפפשששש
ללללככככלללל ההההככככממממווווסססס ההההששששווווררררשששש ההההוווואאאא ההההעעעעווווננננגגגג ההההננננפפפפשששש............ ששששלללל
............ההההששששוווונננניייי ררררבבבבדדדדייייהההה עעעעלללל בבבבננננפפפפשששש ממממתתתתררררחחחחשששש אאאאששששרררר

ככככללללזזזזאאאאתתתת אאאאתתתת ההההממממננננייייעעעע ששששההההדדדדבבבברררר אאאאווווממממררררתתתת,,,,
ללללחחחחוווושששש ההההררררצצצצוווו ההההוווואאאא ההההאאאאדדדד ממממעעעעששששיייי

אאאאדדדד תתתתעעעעננננווווגגגג ההההששששגגגגתתתת ווווללללשששש תתתתעעעעננננווווגגגג.... ווווללללההההררררגגגגיייישששש
ווווללללששששלללל ממממאאאאממממצצצציייי ההההררררבבבבהההה ללללההההקקקקררררייייבבבב ממממווווככככ
תתתתעעעעננננווווגגגג'...'...'...'... ללללממממננננתתתת ששששייייזזזזככככהההה וווובבבבללללבבבבדדדד גגגגבבבבווווהההה,,,, ממממחחחחיייירררר

יכולתיאאאאוווופפפפסססס,,,, לא לרגע, נעצרתי
זאת מה ולקרוא: להמשי
מהרצו נובעי האד מעשי שכל אומרת
שחשתי הכאב ותחושת עונג??? להשיג

שוב... התעוררה הבוקר

במקוהההההבבבבווווקקקקרררר טבלתי בוקר כבכל
ולאחר החמה, בהנ והתפללתי
לא  הרכב את להתניע כשנסיתי מכ
את הוא ג ניסה אדיב שכ הצלחתי,
החליט כנראה הרכב לשוא, א כחו,

בברוגז... אתי להיות

וווואאאאחחחחרררריייי זאת עשיתי שלא שני המו
לגי היתה זו לאוטובוס, עליתי
מהנסיעה חו מאוד, מוזרה נסיעה
את שליוו וההמולה והרעש האיטית
החדשות... יומ את הפעיל הנהג הנסיעה,

כשאניווווזזזזהההה כי מאוד, לי מוזר היה
שיעורי שומע אני ברכב נוסע

המועתקות 'הנפש'1. עט)מספר שליט "א .(עמוד גינזבורג יצחק  הרב המקובל  לגאון
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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.



  
    



ליד והתיישב קפה כוסות שני
סבו.

מצול,ההההססססבבבב ד לו והגיש אליו חיי
פה'. הכתוב את בבקשה קרא 'אלעד

וקרא:וווואאאאללללעעעעדדדד פתח

בימיאאאאחחחחדדדד נפוצי שהיו מהמשפטי
עיר אי' המשפט: היה הה
בלא עיירה ואי בטלני עשרה בלא
'שוטה כי שהוסיפו והיו העיירה', שוטה

לש ראוי אינו עיירה לו שאי
שוטה'.

בשוטהווווממממככככייייוווו ז'טל העיירה שנתברכה
שלומיאל, אברמל'ה של מסוגו

ע להיקרא שזכתה זכההרי והוא יירה
העיירה'. 'שוטה להיקרא

ומעולממממאאאאבבבב 'וחכמתו'... זכרו עבר לב
מלחזור האנשי התעייפו לא

עמו שנעשו המאורעות על ...2ולספר

'שוטה  אברמל'ה 2. כונה כך הכפר'

כל . בפי  שלומיאל 

עצמו ,אף הוא לא  הזה, לכינוי  התנגד  לא אחד

אותו . הסובבים  לא  ואף היה, שוטה כאמור שכן

וכבידותאך רבות  הוכחות  היו לסובבים, להם ,

הלז . של כינויו את  פה  בכל שהצדיקו  משקל 

שעוד ואחת  כזו היתה אלו , הוכחות מני 

לאחר  רבות  שנים לאוזן מפה תעבור

משום  העולם, מן  השוטה עבר שכבר

למצוא . אין ממנה חותכת הוכחה שכמדומה

בשביעותהיו הסתובב אברמל'ה האביב, ימי אלו

בדל לעצמו מפזם שהוא תוך מלאה, רצון

בו, להתקלסות מזה מוצלח זמן שהוא. כל ניגון

העיירה... ליצני לעצמם לאחל יכלו לא

ההוללים ,המנהיג  סיעת  של מוכתר הבלתי

לו ובישר  אברמל'ה  לעבר  מיהר 

העיירה . בפאתי  אוצר  נתגלה  כי רציניות  בפנים

בשום מהו לגלות  הלץ  הסכים  לא  האוצר ,

בתוך  מוטל  שהוא  אמר , זאת  רק  אופן,

לה שחישוק  ושחורה , גדולה  ישנה , חבית 

בתחתיתה .

החבית,בפסיעות לעבר אברמל'ה מיהר גדולות

האוצר, חבית שזו וידא הוא ראשית,

אך החבית, זו אכן, גדולה... שחורה... חישוק...

לגלות הצליח ומשלא סביבה, רחרח האוצר? איה

פנימה. נכנס לה, מחוצה מאומה

משותפים לרגע בכחות הליצנים, חיכו הזה

אותה  ודרדרו החבית את  גררו  הם

מוצבת . החבית  היתה שבראשו  ההר במורד

ואברמל 'ההתעלול  המשוער, מן  למעלה הצליח

לקוליצא ומוכה חבול מהחבית 

הוא במקום , בינתים שהתאסף  ההמון תרועות

הסבר מצא  משלא  אך גלוי, ברוגז  בפדחתו חיכך 

לחבית שכניסתו שבעוד  לכך הדעת את  מניח

היתה ממנה שיציאתו הרי ההר  בראש  היתה

לא המקום , מן להסתלק מיהר בתחתיתו, דוקא 

הוא שיותר  ועדה עם  קבל לעצמו שהבטיח ֳָלפני

חבית ! לשום  אופן בשום נכנס אינו

המשך...אך... הבטיחו  הלצים

  
    



נשמעו וכא יהודית, ומוזיקה תורה
נכנסו כרחי ובעל ...מוזרי דיבורי
על קפאתי ואני ...הדיבורי לאזני
כאב על סיפרו הללו הדיבורי מקומי,
רדיפות על סופי, אי צער על תהומי,

...אנשי ושנאת

ההההדדדדייייבבבבוווורררריייי'מ'ז יהודי על סיפרו הללו
עמוד נטולי יהודי  חדש
הכתותה השסועה שנפש שדרה,
קיומה, בעצ מתביישת והמרוסקת
...הישמעאלי  השפלה לאומה וסוגדת

מישהוההההבבבבטטטטתתתתיייי אולי ,אוני בחוסר סביבי
ששילמנו לנהג ויבהיר יקו
עבור ולא באוטובוס נסיעה עבור

...בגיהנ נסיעה

בשקטאאאא במקומו ישב איש כל לא.
נראו מה חלק ואדרבה, ובשלוה,

החדשות... ליומ בריכוז מקשיבי

אפשרההההככככאאאאבבבב אי נורא, היה אותי שתק
לחיות אפשר אי ?כ לחיות
וסבל, כאב של מציאות בתו בתמידיות

היו כל אפשר אי כל, יתמות של
בכל שרואי אנוכיות דמויות על לשמוע
?רצונ את המשרתות כבובות העול

ולסעור,ההההממממחחחחששששבבבבוווותתתת להמות המשיכו
שבה לתחנה הגעתי ולמזלי
למכו ומהתחנה לרדת... אמור הייתי
בנפשי שיערתי ובסו וחשבתי... חשבתי
החדשות את ששומעי אלו אות שאולי
לתיקו גדול כ כל אחריות ברגש חשי
בכל ידעו לא ה שא מביני וה ,העול
יחרב... העול  בעול שקורה מה רגע

זכות...טטטטוווובבבב.... לימוד

מעשיווווההההננננהההה,,,, שכל קורא אני עתה,
הרגשת מתו נובעי האד
החדשות שמיעת בי הקשר מה עונג?

העונג?... להרגשת

לטיילוווואאאאנננניייי והחילותי נסער ממקומי קמתי
הנמצאות הרבות הספריות בי
ידי נתקעה משי ובמבלי ...לאר במאיר
והתחלתי פתחתיה ואני קטנה, בחוברת
בסיפור... החלה היא ולשמחתי לקרוא,

אאאאיייישששש............ ההההייייהההה ההההייייהההה

מצפהבבבבממממשששש היה השבוע ימות כל
את ובטח שני. ליו אלעד
בכל כי ,לכ דעו אז מדוע? שואלי
לביקור מגיע אלעד היה שני יו

סבו. אצל

עבבבבככככלללל משוחח היקר הסב היה ביקור
ומחכימו מעמיקות נפש שיחות אלעד

שלו... העשיר החיי מנסיו

נכנסששששוווובבבב ואלעד הגיע שני יו
הכי הוא סבו. של לביתו

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



  
    



ליד והתיישב קפה כוסות שני
סבו.

מצול,ההההססססבבבב ד לו והגיש אליו חיי
פה'. הכתוב את בבקשה קרא 'אלעד

וקרא:וווואאאאללללעעעעדדדד פתח

בימיאאאאחחחחדדדד נפוצי שהיו מהמשפטי
עיר אי' המשפט: היה הה
בלא עיירה ואי בטלני עשרה בלא
'שוטה כי שהוסיפו והיו העיירה', שוטה

לש ראוי אינו עיירה לו שאי
שוטה'.

בשוטהווווממממככככייייוווו ז'טל העיירה שנתברכה
שלומיאל, אברמל'ה של מסוגו

ע להיקרא שזכתה זכההרי והוא יירה
העיירה'. 'שוטה להיקרא

ומעולממממאאאאבבבב 'וחכמתו'... זכרו עבר לב
מלחזור האנשי התעייפו לא

עמו שנעשו המאורעות על ...2ולספר

'שוטה  אברמל'ה 2. כונה כך הכפר'

כל . בפי  שלומיאל 

עצמו ,אף הוא לא  הזה, לכינוי  התנגד  לא אחד

אותו . הסובבים  לא  ואף היה, שוטה כאמור שכן

וכבידותאך רבות  הוכחות  היו לסובבים, להם ,

הלז . של כינויו את  פה  בכל שהצדיקו  משקל 

שעוד ואחת  כזו היתה אלו , הוכחות מני 

לאחר  רבות  שנים לאוזן מפה תעבור

משום  העולם, מן  השוטה עבר שכבר

למצוא . אין ממנה חותכת הוכחה שכמדומה

בשביעותהיו הסתובב אברמל'ה האביב, ימי אלו

בדל לעצמו מפזם שהוא תוך מלאה, רצון

בו, להתקלסות מזה מוצלח זמן שהוא. כל ניגון

העיירה... ליצני לעצמם לאחל יכלו לא

ההוללים ,המנהיג  סיעת  של מוכתר הבלתי

לו ובישר  אברמל'ה  לעבר  מיהר 

העיירה . בפאתי  אוצר  נתגלה  כי רציניות  בפנים

בשום מהו לגלות  הלץ  הסכים  לא  האוצר ,

בתוך  מוטל  שהוא  אמר , זאת  רק  אופן,

לה שחישוק  ושחורה , גדולה  ישנה , חבית 

בתחתיתה .

החבית,בפסיעות לעבר אברמל'ה מיהר גדולות

האוצר, חבית שזו וידא הוא ראשית,

אך החבית, זו אכן, גדולה... שחורה... חישוק...

לגלות הצליח ומשלא סביבה, רחרח האוצר? איה

פנימה. נכנס לה, מחוצה מאומה

משותפים לרגע בכחות הליצנים, חיכו הזה

אותה  ודרדרו החבית את  גררו  הם

מוצבת . החבית  היתה שבראשו  ההר במורד

ואברמל 'ההתעלול  המשוער, מן  למעלה הצליח

לקוליצא ומוכה חבול מהחבית 

הוא במקום , בינתים שהתאסף  ההמון תרועות

הסבר מצא  משלא  אך גלוי, ברוגז  בפדחתו חיכך 

לחבית שכניסתו שבעוד  לכך הדעת את  מניח

היתה ממנה שיציאתו הרי ההר  בראש  היתה

לא המקום , מן להסתלק מיהר בתחתיתו, דוקא 

הוא שיותר  ועדה עם  קבל לעצמו שהבטיח ֳָלפני

חבית ! לשום  אופן בשום נכנס אינו

המשך...אך... הבטיחו  הלצים

  
    



נשמעו וכא יהודית, ומוזיקה תורה
נכנסו כרחי ובעל ...מוזרי דיבורי
על קפאתי ואני ...הדיבורי לאזני
כאב על סיפרו הללו הדיבורי מקומי,
רדיפות על סופי, אי צער על תהומי,

...אנשי ושנאת

ההההדדדדייייבבבבוווורררריייי'מ'ז יהודי על סיפרו הללו
עמוד נטולי יהודי  חדש
הכתותה השסועה שנפש שדרה,
קיומה, בעצ מתביישת והמרוסקת
...הישמעאלי  השפלה לאומה וסוגדת

מישהוההההבבבבטטטטתתתתיייי אולי ,אוני בחוסר סביבי
ששילמנו לנהג ויבהיר יקו
עבור ולא באוטובוס נסיעה עבור

...בגיהנ נסיעה

בשקטאאאא במקומו ישב איש כל לא.
נראו מה חלק ואדרבה, ובשלוה,

החדשות... ליומ בריכוז מקשיבי

אפשרההההככככאאאאבבבב אי נורא, היה אותי שתק
לחיות אפשר אי ?כ לחיות
וסבל, כאב של מציאות בתו בתמידיות

היו כל אפשר אי כל, יתמות של
בכל שרואי אנוכיות דמויות על לשמוע
?רצונ את המשרתות כבובות העול

ולסעור,ההההממממחחחחששששבבבבוווותתתת להמות המשיכו
שבה לתחנה הגעתי ולמזלי
למכו ומהתחנה לרדת... אמור הייתי
בנפשי שיערתי ובסו וחשבתי... חשבתי
החדשות את ששומעי אלו אות שאולי
לתיקו גדול כ כל אחריות ברגש חשי
בכל ידעו לא ה שא מביני וה ,העול
יחרב... העול  בעול שקורה מה רגע

זכות...טטטטוווובבבב.... לימוד

מעשיווווההההננננהההה,,,, שכל קורא אני עתה,
הרגשת מתו נובעי האד
החדשות שמיעת בי הקשר מה עונג?

העונג?... להרגשת

לטיילוווואאאאנננניייי והחילותי נסער ממקומי קמתי
הנמצאות הרבות הספריות בי
ידי נתקעה משי ובמבלי ...לאר במאיר
והתחלתי פתחתיה ואני קטנה, בחוברת
בסיפור... החלה היא ולשמחתי לקרוא,

אאאאיייישששש............ ההההייייהההה ההההייייהההה

מצפהבבבבממממשששש היה השבוע ימות כל
את ובטח שני. ליו אלעד
בכל כי ,לכ דעו אז מדוע? שואלי
לביקור מגיע אלעד היה שני יו

סבו. אצל

עבבבבככככלללל משוחח היקר הסב היה ביקור
ומחכימו מעמיקות נפש שיחות אלעד

שלו... העשיר החיי מנסיו

נכנסששששוווובבבב ואלעד הגיע שני יו
הכי הוא סבו. של לביתו

ז

מוקדש להצלחת יונאל פלוס הי"ו ובני ביתו היקרים
ה' יתברך ישמח ויצליח אותם בכל מעשה ידיהם ויתברכו בכל הברכות שבתורה הקדושה אמן, כן יהי רצון.



  
    



אברמל'הההההננננהההה מלמל ובי, זקנתי נא
לאשתו, ספק לעצמו ספק שלומיאל,
בדבש. צפיחית לאכול מעול זכיתי ולא
ג ולו טעמתי, ולא ,העול מ אפטר אי
שהגבירי נפלא מאכל מאותו אחת, פע
זוגתי את והרי בשבחו, כ כל מרבי
במטבחי משרתת בנעורי היית היקרה,
לי תכיני א יהלו ממ מה .העשירי
תאוה מעד אותו אחת, פע רק אחת, פע
נפשי. תברכ בעבור ממנו, ואוכל נפלא,

זוגתואאאאיייי ואמרה ענתה היקר, בעלי ל
ל היתה זקנת לעת החיל, אשת

האכילה. תאות עלי וקפצה עדנה

להכנתווווככככיייי הדרוש דבש לי מני
בדבש? צפיחית

המווווקקקקממממחחחח אקח? מני ומשובח לב חיטי
לי נות שאתה המעטות הפרוטות
ודג קיבר לפת בקושי והמספיקות למחיה,
החומרי כל את לקנות אקח המה מלוח,
בדבש? צפיחית להכנת הדרושי היקרי

גוווואאאאבבבבררררממממלללל''''הההה נכספה בשלו: עומד
מאכל לאותו נפשי כלתה
מי נא טלי  דבש במקו .פלאי
קמח לושי  סולת קמח ובמקו סוכר,
 בעצמ עצה מצאי לשאר ...שעורי

המאכל. לי ועשי נא חושי א

זו,ממממאאאאחחחחרררר זוגתו היתה, כשרה שאשה
לו ואפתה בעלה רצו עשתה
המאפה משהוגש בדבש'. 'צפיחית

ממנו טע רק א עיניו, אורו לאברמל'ה
שטעמו עליו שאומרי זהו הוחמצו: ופניו
עליו גומרי שהגבירי זהו !?המ כטע

הה מאומהאת הפסדתי שלא אני רואה לל?!
לח בדבש. צפיחית מאוכלי גביר שאינני
טעי מלוח דג של בציר טבול שעורי
חיו עלה שפתיו על המילי ובעוד הימנו,
בכלל, מביני הללו העשירי 'מה פניו, על
מלוח''... ודג ב'לח רק יש אמיתי אושר

השולחאאאאללללעעעעדדדד על הד את הניח
עיני בסבו ותלה לפניו שעמד
אותו: ושאל לאלעד פנה הסב שואלות.
הללו? הסיפורי את מסכ אתה אי

זכהוווואאאאללללעעעעדדדד הוא להגיד מה אי אמר:
להיות צרי שלו. לתואר בצדק
גופני צור שסיפוק כדי שכל קצר ממש
פסגת יהיה ,כ כל גופני ,כ כל מוגבל
אדמות... עלי אושרו תקרת שאיפותיו,

שלההההססססבבבבאאאא לדבריו פני במאור הקשיב
פניו הרצינו לפתע ואז, אלעד,

בבקשה: הקשב אלעד אמר, והוא

מאושר,אאאאיייי להיות חפ שאינו אד ל
את לאד לו המכתיב הוא והאושר
ואת לעצמו מציב שהוא האתגרי כל
.להשגת הנעשי הרבי המעשי כל

המטרהננננייייתתתת הינו האושר כי לומר
כל של המטרות כל את הכוללת
ועמליכל טורחי הכל האנושי. המי בני
והאושר אחד כל האושר, להשגת ימיה

  
    



שלו:ווווננננבבבבייייאאאא החכמה מאמרות 3אחד

ביבבבבחחחחצצצצרררר הבטלני התגודדו המדרש בית
של בדמיונות ועסקו למעריב מנחה
וזה בכה אמר זה רוטשילד'. הייתי 'אילו
ואמר: שלומיאל אברמל'ה נענה בכה. אמר

מצוה''''אאאאייייללללוווו הייתי רוטשילד, הייתי אני
יתדות כמה לתקוע מלאכה לבעל
,מבפני המדרש בית בקיר ארוכות
.'טפחי ב' החוצה היתדות ותבלוטנה

יתדותזזזזקקקקפפפפוווו ושאלו: גבותיה הכל
למה? אלו בולטות

בחורוווואאאאבבבבררררממממלללל''''הההה למדני: בניגו הסביר
לבוש ואני .לכ כידוע קר,
כותנות כמה ,מלבושי מיני וכמה כמה אז
ועל ,כמוב קט וטלית ,סוודרי וכמה
והנה עבה. חור מעיל אני לובש כול
לי שמגרד למשל לכ תארו זה, כל בתו

להגיע אני יכול אי ,את אמרו בגב.
מאחורי. ש גבי ואילו כא ידי הרי לגבי,

ניגשאאאאבבבבלללל,,,, פשוט הייתי רוטשילד, אני אילו
היתדות אחת אל כשגבי לי ועומד
נסמ והייתי המדרש, בית מכותל הבולטות
ושוב, הלו עצמי את ומניע בגבי היתד על
והול מתגרד גבי ונמצא ולמטה, למעלה
אברמל'ה סיי ,עד ג עונג ממש כרצוני.
ואושר למחצה עצומות כשעיניו דבריו את
תענוגו, על המחשבה מעצ בפרצופו זורח

הבא... עול מעי עליו תענוג

הדההההעעעעממממוווודדדד את הפ אלעד ,הסתיי
לקרוא: והמשי

אתוווואאאא היכרת שכבר חושבי את
שלא סימ זה ותענוגיו, האיש
אברמל'ה של בקשתו את שמעת

4מאשתו:

ממדיםובכן, ענק  שק  בדמות  נמצא  הפתרון

בטחון ליתר  החבית , במקום שהוצב 

כל היה לא  אולם מעט , אותו הרחיקו  הם 

היישר נכנס  שוטה  כמו  השוטה  בכך, צורך 

לץ של תעודותיו את  לחפש כדי למלכודת 

ללא הושלך הוא  השק , בתוך  ומשהיה אחר ,

במדרון ... רחמים

מניןאברמל 'ה וכי וי ּלל, לשק , מחוץ  אל ְִֵדידה 

חבית ! זו  היתה לא  הפעם הלא  לדעת ? לי  היה

שוטה... אכן ...

היצרולענייננו, של עבודתו  שיטת  היא  כך 

חורף , של פוך שק , חבית , הרע,

בעבודתו , מצליח הוא  תכל'ס , קיץ ... של מזגן 

לפני שלו  ה'תרגיל ' את  ל'קלוט ' יזכנו יתברך  וה '

יצליח ... הכרם שהוא  26).(אלכסנדר)(פרחי עמוד 9 גליון

בעין  50)יהודית 3. עמוד הרב (ח"א לגאון

ומדבריו זיע "א . סלומון  דוד יוחנן

השיחה. בהמשך גם הבאנו  הללו

בעין  56)יהודית 4. עמוד הרב (ח"ב לגאון

זיע "א . סלומון  דוד יוחנן 

לעילוי נשמת אבינו וסבינו  היקר באדם רודף צדקה וחסד
ה"ה זאב בן חנה ז''ל נלב"ע כ' אייר התשע"ב - תנצב"ה



  
    



אברמל'הההההננננהההה מלמל ובי, זקנתי נא
לאשתו, ספק לעצמו ספק שלומיאל,
בדבש. צפיחית לאכול מעול זכיתי ולא
ג ולו טעמתי, ולא ,העול מ אפטר אי
שהגבירי נפלא מאכל מאותו אחת, פע
זוגתי את והרי בשבחו, כ כל מרבי
במטבחי משרתת בנעורי היית היקרה,
לי תכיני א יהלו ממ מה .העשירי
תאוה מעד אותו אחת, פע רק אחת, פע
נפשי. תברכ בעבור ממנו, ואוכל נפלא,

זוגתואאאאיייי ואמרה ענתה היקר, בעלי ל
ל היתה זקנת לעת החיל, אשת

האכילה. תאות עלי וקפצה עדנה

להכנתווווככככיייי הדרוש דבש לי מני
בדבש? צפיחית

המווווקקקקממממחחחח אקח? מני ומשובח לב חיטי
לי נות שאתה המעטות הפרוטות
ודג קיבר לפת בקושי והמספיקות למחיה,
החומרי כל את לקנות אקח המה מלוח,
בדבש? צפיחית להכנת הדרושי היקרי

גוווואאאאבבבבררררממממלללל''''הההה נכספה בשלו: עומד
מאכל לאותו נפשי כלתה
מי נא טלי  דבש במקו .פלאי
קמח לושי  סולת קמח ובמקו סוכר,
 בעצמ עצה מצאי לשאר ...שעורי

המאכל. לי ועשי נא חושי א

זו,ממממאאאאחחחחרררר זוגתו היתה, כשרה שאשה
לו ואפתה בעלה רצו עשתה
המאפה משהוגש בדבש'. 'צפיחית

ממנו טע רק א עיניו, אורו לאברמל'ה
שטעמו עליו שאומרי זהו הוחמצו: ופניו
עליו גומרי שהגבירי זהו !?המ כטע

הה מאומהאת הפסדתי שלא אני רואה לל?!
לח בדבש. צפיחית מאוכלי גביר שאינני
טעי מלוח דג של בציר טבול שעורי
חיו עלה שפתיו על המילי ובעוד הימנו,
בכלל, מביני הללו העשירי 'מה פניו, על
מלוח''... ודג ב'לח רק יש אמיתי אושר

השולחאאאאללללעעעעדדדד על הד את הניח
עיני בסבו ותלה לפניו שעמד
אותו: ושאל לאלעד פנה הסב שואלות.
הללו? הסיפורי את מסכ אתה אי

זכהוווואאאאללללעעעעדדדד הוא להגיד מה אי אמר:
להיות צרי שלו. לתואר בצדק
גופני צור שסיפוק כדי שכל קצר ממש
פסגת יהיה ,כ כל גופני ,כ כל מוגבל
אדמות... עלי אושרו תקרת שאיפותיו,

שלההההססססבבבבאאאא לדבריו פני במאור הקשיב
פניו הרצינו לפתע ואז, אלעד,

בבקשה: הקשב אלעד אמר, והוא

מאושר,אאאאיייי להיות חפ שאינו אד ל
את לאד לו המכתיב הוא והאושר
ואת לעצמו מציב שהוא האתגרי כל
.להשגת הנעשי הרבי המעשי כל

המטרהננננייייתתתת הינו האושר כי לומר
כל של המטרות כל את הכוללת
ועמליכל טורחי הכל האנושי. המי בני
והאושר אחד כל האושר, להשגת ימיה

  
    



שלו:ווווננננבבבבייייאאאא החכמה מאמרות 3אחד

ביבבבבחחחחצצצצרררר הבטלני התגודדו המדרש בית
של בדמיונות ועסקו למעריב מנחה
וזה בכה אמר זה רוטשילד'. הייתי 'אילו
ואמר: שלומיאל אברמל'ה נענה בכה. אמר

מצוה''''אאאאייייללללוווו הייתי רוטשילד, הייתי אני
יתדות כמה לתקוע מלאכה לבעל
,מבפני המדרש בית בקיר ארוכות
.'טפחי ב' החוצה היתדות ותבלוטנה

יתדותזזזזקקקקפפפפוווו ושאלו: גבותיה הכל
למה? אלו בולטות

בחורוווואאאאבבבבררררממממלללל''''הההה למדני: בניגו הסביר
לבוש ואני .לכ כידוע קר,
כותנות כמה ,מלבושי מיני וכמה כמה אז
ועל ,כמוב קט וטלית ,סוודרי וכמה
והנה עבה. חור מעיל אני לובש כול
לי שמגרד למשל לכ תארו זה, כל בתו

להגיע אני יכול אי ,את אמרו בגב.
מאחורי. ש גבי ואילו כא ידי הרי לגבי,

ניגשאאאאבבבבלללל,,,, פשוט הייתי רוטשילד, אני אילו
היתדות אחת אל כשגבי לי ועומד
נסמ והייתי המדרש, בית מכותל הבולטות
ושוב, הלו עצמי את ומניע בגבי היתד על
והול מתגרד גבי ונמצא ולמטה, למעלה
אברמל'ה סיי ,עד ג עונג ממש כרצוני.
ואושר למחצה עצומות כשעיניו דבריו את
תענוגו, על המחשבה מעצ בפרצופו זורח

הבא... עול מעי עליו תענוג

הדההההעעעעממממוווודדדד את הפ אלעד ,הסתיי
לקרוא: והמשי

אתוווואאאא היכרת שכבר חושבי את
שלא סימ זה ותענוגיו, האיש
אברמל'ה של בקשתו את שמעת

4מאשתו:

ממדיםובכן, ענק  שק  בדמות  נמצא  הפתרון

בטחון ליתר  החבית , במקום שהוצב 

כל היה לא  אולם מעט , אותו הרחיקו  הם 

היישר נכנס  שוטה  כמו  השוטה  בכך, צורך 

לץ של תעודותיו את  לחפש כדי למלכודת 

ללא הושלך הוא  השק , בתוך  ומשהיה אחר ,

במדרון ... רחמים

מניןאברמל 'ה וכי וי ּלל, לשק , מחוץ  אל ְִֵדידה 

חבית ! זו  היתה לא  הפעם הלא  לדעת ? לי  היה

שוטה... אכן ...

היצרולענייננו, של עבודתו  שיטת  היא  כך 

חורף , של פוך שק , חבית , הרע,

בעבודתו , מצליח הוא  תכל'ס , קיץ ... של מזגן 

לפני שלו  ה'תרגיל ' את  ל'קלוט ' יזכנו יתברך  וה '

יצליח ... הכרם שהוא  26).(אלכסנדר)(פרחי עמוד 9 גליון

בעין  50)יהודית 3. עמוד הרב (ח"א לגאון

ומדבריו זיע "א . סלומון  דוד יוחנן

השיחה. בהמשך גם הבאנו  הללו

בעין  56)יהודית 4. עמוד הרב (ח"ב לגאון

זיע "א . סלומון  דוד יוחנן 

ז

מוקדש לעילוי נשמת שושנה בת שמחה ז"ל
תנצב"ה

 מוקדש לעילוי נשמת עמרם בן סוליקה נלב"ע י"ח שבט התשפ"ב - תנצב"ה
ולהבדיל להצלחה, יראת שמיים ופרנסה טובה למשפחת שיטרית היקרים



  
     



............תתתתחחחחתתתתוווונננניייי וווותתתתעעעעננננווווגגגגיייי עעעעללללייייוווונננניייי תתתתעעעעננננווווגגגגיייי

אש,ההההקקקקבבבב""""הההה :וה יסודות, ארבעה ברא
אחד לכל ונת ועפר. מי רוח,
את נת הוא ולמי תפקיד, מהיסודות

תענוג... להשפיע התפקיד

כלבבבבייייוווו היתה הבריאה של הראשו
והיינו ,במי מלאה המציאות

ובמוחש, בגלוי האיר התענוג שרגש
על המי התענגו ההארה ומתוק
עוז ידידות מתיקות בעריבות ה'
עצ מצד והדביקות ההתקשרות

בגילוי... בה שהאיר האלקות

חי...זימרו,ווווההההממממיייי לאל וריננו 7שרו

העליונים' המים כמו הקדוש המלך (כך לפני

איתא  וכך ע"ב, יט דף ה תיקון  הזוהר' ב'תיקוני איתא

ד)... אות ה פרשה רבה בבראשית

זכוובזכות  העצומה ותשוקתם בכייתם

הדרך  שהרי הקב"ה, אל  להתקרב

וכיסופים... רצון ידי על  היא לה' להתקרב 

מיכאל וכך יורם רבינו  עט "ר מארי  אבא אמר

זיע "א  ח):אברג'ל מאמר - ויקרא נועם, (אמרי

לתת בפרשת  התורה אותנו מצוה ויקרא 

קרבן כל גבי על  קרבןמלח (בין 

מנחה), ובין  עוף קרבן  בין  שנאמר:בהמה, כמו 

ולא  תמלח, במלח מנחתך קרבן  "וכל 

על  מנחתך, מעל אלקיך ברית מלח תשבית 

מלח" תקריב קרבנך יג ).כל  ב, (ויקרא

בחייוכתב שחילק (שם)רבינו  שבשעה

של  השני ביום המים את  הקב"ה

הרקיע  מעל מהמים חלק  נתן העולם, בריאת 

ואז היבשה. פני  על לרקיע מתחת  וחלקם

ולומר: לבכות  התחתונים המים התחילו 

ולהיות  למעלה לעלות  זכינו שלא  לנו 'אוי

בוכים'. 'מים נקראו ולכן  ליוצרנו', קרובים

וביקשווהעזו  תהומות  ובקעו  פניהם  המים 

בהם שגער עד לרקיע, עד  ולעלות  לפרוץ

הקב "ה : להם  אמר  למקומם. ושבו  הקב "ה 

רשות להם  אין כך , כל  עשיתם  ולכבודי  'הואיל

רשות שיטלו  עד  שירה  לומר העליונים למים

על להיקרב  אתם שעתידים אלא  עוד  ולא  מכם ,

המים'. וניסוך  במלח  המזבח גבי 

להקב "ה ,והמים  לכסוף  המשיכו  התחתונים 

שבראת  עולמך  עולם , של  'רבונו  וטענו:

ים. ושליש ישוב שליש מדבר, שליש

בית במדבר את בנית  בישוב תורה, נתת

אמר  עלינו?! יהא  מה אנו המקדש,

מלח  שיקריבו  ישראל  עתידים הקב"ה: להם

המזבח'. גבי על 

המזבח נמצא גבי  על המלח הקרבת  שחיוב

ההשתוק  תוצאת  העצומה הינו קות

התחתונים  למים שהיו האדירים והכיסופים

יתברך. לה' להתקרב

שככלומהמים  ללמוד  עלינו התחתונים 

וגעגועינו  כיסופינו ויתעצמו שיתרבו

יותר. גדולה ה' לקרבת  נזכה כך  ביוצרנו, לדבוק

איתא רבה7. אות במדרש ה פרשה (בראשית

של א), ברייתו מתחילת  וז"ל :

אלא  עולה הקב"ה של קילוסו היה לא עולם

  
     



בתחו שאושרו ,באנשי הירוד למ שלו,
שבגדולי לגדול ועד הגס, החומרני
הכל .העליו הרוחני בתחו שאושרו

אחריו. ורודפי אושר מבקשי

אנוווווההההננננהההה מדוע אז האושר, היא המטרה א
שלומיאל אברמל'ה על מסתכלי

מאושר, אד היה הוא הרי ...בגיחו
מאושר מלוח, והדג הלח ע מאושר
אושרו לגביו הקיר... מ היוצא ביתד

הוא... ומלא עליו אושר הקטנוני,

מטרתוווובבבבססססגגגגננננוווו הוא האושר אחר:
אושר?... אותו מהו א כולנו.

............ההההתתתתחחחחתתתתוווונננניייי ההההממממיייי ששששלללל בבבבככככייייייייתתתת

עולמו,ללללפפפפנננניייי את הקב"ה ברא שנה 5782
שיכירו ע לו שיהיה כדי וזאת

.של ובלב באמת ויעבדוהו אותו

במעשהווווההההתתתתווווררררהההה נפתחת הקדושה
נברא כיצד ומתארת הבריאה,
של הראשו ביו והנה, .העול
:וה ,דברי עשרה נבראו 5הבריאה

אור ובוהו, תוהו ,ואר שמי
ו רוח ,וחושומדתממממיייי יו מדת ,

לילה.

ולאאאאאוווותתתת המציאות כל את כיסו המי
.לאר שמי בי ההבדל ניכר היה

השני.וווואאאאזזזז היו הגיע

הקב"ה:בבבבייייוווו אמר הבריאה של השני
מביל ויהי יה ת רקיע "יהי

"למי מי י(ו א, הקב"ה(בראשית  
ההבדלה נוצרה ידו ועל הרקיע את ברא

נעשו עליוני המי .למי מי בי
.י נעשו התחתוני והמי .שמי

ווווככככששששללללווווממממדדדדייייהדברי שטחיות את
משנה זה מה :חושבי
למטה, או למעלה נמצאי המי איפה

בתפקיד. עדיי שה העיקר

,,,,לנואאאא גילו הקדושי חכמינו
למי גרמה הזאת, שההפרדה
בבכי... פרצו וה גדול, צער התחתוני

יכוליווווייייוווותתתתרררר לא שה הרגישו ה מזה,
בכל ניסו ה ולכ זה את להכיל

...לשמי ה ג לעלות כח

להעעעעדדדד והבטיח אות פייס שהקב"ה
בהקרבת חשוב תפקיד לה שיהיה

המקדש. בבית 6הקרבנות

ווווצצצצררררייייהתחתוני המי מדוע להבי
...?כ כל הצטערו

כך הקדושה5. בגמרא יב.):אמרו  (חגיגה

עשרה  רב, אמר יהודה רב אמר

ראשון... ביום נבראו דברים

פרידתם  מהמים 6. העליונים המים של 

בכיה  מתוך היתה התחתונים

להיות  רוצים אנו 'גם - התחתונים המים של 

מוקדש להצלחת אלון יהודה הרוש הי"ו ואביתר יעקב טובול הי"ו
להצלחה מרובה בעסק



  
     



............תתתתחחחחתתתתוווונננניייי וווותתתתעעעעננננווווגגגגיייי עעעעללללייייוווונננניייי תתתתעעעעננננווווגגגגיייי

אש,ההההקקקקבבבב""""הההה :וה יסודות, ארבעה ברא
אחד לכל ונת ועפר. מי רוח,
את נת הוא ולמי תפקיד, מהיסודות

תענוג... להשפיע התפקיד

כלבבבבייייוווו היתה הבריאה של הראשו
והיינו ,במי מלאה המציאות

ובמוחש, בגלוי האיר התענוג שרגש
על המי התענגו ההארה ומתוק
עוז ידידות מתיקות בעריבות ה'
עצ מצד והדביקות ההתקשרות

בגילוי... בה שהאיר האלקות

חי...זימרו,ווווההההממממיייי לאל וריננו 7שרו

העליונים' המים כמו הקדוש המלך (כך לפני

איתא  וכך ע"ב, יט דף ה תיקון  הזוהר' ב'תיקוני איתא

ד)... אות ה פרשה רבה בבראשית

זכוובזכות  העצומה ותשוקתם בכייתם

הדרך  שהרי הקב"ה, אל  להתקרב

וכיסופים... רצון ידי על  היא לה' להתקרב 

מיכאל וכך יורם רבינו  עט "ר מארי  אבא אמר

זיע "א  ח):אברג'ל מאמר - ויקרא נועם, (אמרי

לתת בפרשת  התורה אותנו מצוה ויקרא 

קרבן כל גבי על  קרבןמלח (בין 

מנחה), ובין  עוף קרבן  בין  שנאמר:בהמה, כמו 

ולא  תמלח, במלח מנחתך קרבן  "וכל 

על  מנחתך, מעל אלקיך ברית מלח תשבית 

מלח" תקריב קרבנך יג ).כל  ב, (ויקרא

בחייוכתב שחילק (שם)רבינו  שבשעה

של  השני ביום המים את  הקב"ה

הרקיע  מעל מהמים חלק  נתן העולם, בריאת 

ואז היבשה. פני  על לרקיע מתחת  וחלקם

ולומר: לבכות  התחתונים המים התחילו 

ולהיות  למעלה לעלות  זכינו שלא  לנו 'אוי

בוכים'. 'מים נקראו ולכן  ליוצרנו', קרובים

וביקשווהעזו  תהומות  ובקעו  פניהם  המים 

בהם שגער עד לרקיע, עד  ולעלות  לפרוץ

הקב "ה : להם  אמר  למקומם. ושבו  הקב "ה 

רשות להם  אין כך , כל  עשיתם  ולכבודי  'הואיל

רשות שיטלו  עד  שירה  לומר העליונים למים

על להיקרב  אתם שעתידים אלא  עוד  ולא  מכם ,

המים'. וניסוך  במלח  המזבח גבי 

להקב "ה ,והמים  לכסוף  המשיכו  התחתונים 

שבראת  עולמך  עולם , של  'רבונו  וטענו:

ים. ושליש ישוב שליש מדבר, שליש

בית במדבר את בנית  בישוב תורה, נתת

אמר  עלינו?! יהא  מה אנו המקדש,

מלח  שיקריבו  ישראל  עתידים הקב"ה: להם

המזבח'. גבי על 

המזבח נמצא גבי  על המלח הקרבת  שחיוב

ההשתוק  תוצאת  העצומה הינו קות

התחתונים  למים שהיו האדירים והכיסופים

יתברך. לה' להתקרב

שככלומהמים  ללמוד  עלינו התחתונים 

וגעגועינו  כיסופינו ויתעצמו שיתרבו

יותר. גדולה ה' לקרבת  נזכה כך  ביוצרנו, לדבוק

איתא רבה7. אות במדרש ה פרשה (בראשית

של א), ברייתו מתחילת  וז"ל :

אלא  עולה הקב"ה של קילוסו היה לא עולם

ז

מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן ציפורה ז"ל נלב"ע ג' ניסן תשע"ה
ולעילוי נשמת נלי בת מירים ז"ל נלב"ע יז' טבת תשנ"ו  - תנצב"ה



  
    



????בבבבעעעעוווולללל אאאאתתתתהההה ההההייייככככ

אאאאדדדדעד בג שהו ואשתו הראשו
'ההוא' ואז, השכינה. מזיו והתענגו
אכל כ ובעקבות ראשו את הוציא

הדעת. מע האד

ואשתוררררווווחחחח האד ,עד בג לנשוב החלה
וקרא התגלה והקב"ה התחבאו,

אה" ל "ואמר :ט)...לאד ג, (בראשית 

רבינווווובבבבעעעענננניייי עט"ר מארי אבא סיפר זה
וז"ל: זיע"א, אברג'ל מיכאל 9יור

מאסרוממממסססספפפפרררריייי מימי שבאחד
התניא בעל של המפורס
פטרבורג, בעיר לשמצה הידוע בכלא
פרטי ממנו לקבל אחד שר לפניו הגיע
בעיני ח מצא מאוד התניא ובעל ,שוני
ג ובקי בחכמה גדול היה זה שר השר.
לי 'יש התניא: לבעל ואמר ,"בתנ
על לי תענה הא .אות לשאול שאלה
התניא: בעל לו והשיב שאשאל?' מה
.'ל לענות ואשתדל שתשאל, מה 'שאל

אלקי''''ממממהההה ה' "וקרא הפסוק פירוש
אה" ל ואמר האד (ש),אל 

הכל רואה שהקב"ה את אומרי הלא
היכ הקב"ה ידע לא הא הכל. ויודע

לשאול צרי שהיה הראשו אד נמצא
השר. שאל  'אה'?!' אותו

מהממממתתתתחחחחייייללללהההה התניא בעל לו השיב
אתר על מפרש שרש"י
אד ע להיכנס רצה רק שהקב"ה
טע השר א כנ"ל, בדברי הראשו
וברצונו יודע, כבר הוא רש"י פירוש שאת

התניא. בעל זאת מפרש כיצד לדעת

בעל''''ההההממממאאאאממממיייי אותו שאל  אתה'
היא 'שהתורה  התניא
ובכל דור ובכל זמ בכל וישנה נצחית,
בזה. מאמי שהוא השר לו והשיב  '?אד

 פירושוווובבבבככככ'  התניא בעל לו אמר
הקב"ה זמ שבכל הוא: הפסוק
 'אה?' לו: ואומר אד לכל קורא
מצב ומה ,בעול אתה היכ כלומר,
ושני ימי מספר לאד נקצב הרי הרוחני.
יעשה שנה ובכל יו שבכל ,בעול שיחיה
התבונ ולכ ,אנשי וע ה' ע טוב רק
עלי עברו שני כמה ,בעולמ אתה היכ

.'ושני ימי באות עשית ומה

שלוווואאאאזזזז בפניו התניא בעל הביט
ואמר: והוסי עמוק במבט השר

ראה  שמואל8. תורת תורה (תרל"זליקוטי

תתנא) עמוד -ב שמואל  רבי להגה"ק 

מגן וראה זיע "א , מליובאוויטש המהר"ש

ד)אבות  אות ע"א ו  דף שלמה (ח"ג  רבי להגה"ק

זיע "א . שניאורסאהן  זלמן 

אמרי ט).נועם9. מאמר - (בראשית

  
     



תענוג,בבבבתתתתוווו סוגי שני היו הללו המי
לתענוגי ומקור רוחניי תענוגי
היו הללו התענוג סוגי ושני .גשמיי
כ כל ניכר היה ולא יחד, מעורבבי

.שביניה ההבדל

וווובבבבייייוווו.המי את הקב"ה הפריד השני
מקור נעשו העליוני המי
נעשו התחתוני והמי רוחני, לתענוג

.גשמיי לתענוגי מקור

תענוגוווובבבבוווווווודדדדאאאאיייי בי ודמיו ער שו שאי
למי שגר וזה לגשמי, רוחני

התענוג את הפסדנו אי' בכיה. התחתוני
לאלקות?' הקרבה מהרגשת הנוצר

הקב"הללללאאאאחחחחרררר את לקח מזה, זה המי שנפרדו
ארבעה מה ויצר העליוני המי את

...עד ג בתו אות והזרי נהרות,

בבבבתתתתוווו,העליוני המי זרמו עד ג
מע יצא "ונהר שנאמר: דוכמו 

והיה ירד מ ה את להקת
"ירא י).לארעה ב, (בראשית 

התענוגווווההההממממיייי לגילוי שגרמו ה הללו
...עד בג 8האלקי

מים  "מקולות דכתיב: הוא הדא המים, מן 

ים" משברי  אדירים ד).רבים צג, ומה (תהלים

ה" במרום "אדיר - אומרין ? אמר (שם).היו

ולא  פה לא  להן  שאין אלו אם מה הקב"ה,

אותי, מקלסין הן והרי דיבור ולא  אמירה

וכמה. כמה אחת על  אדם כשאברא 

שבווהיינו  הבריאה  של הראשון שמהיום

לפני מקלסים  היו  המים  נבראו

נפלאים וקולות  במנגינות  לפניו ושרים הקב "ה 

אדירים רבים  מים 'מקולות  שנאמר : ועצומים ,

ים'. משברי 

רבינוובמאמר עט "ר  מארי  אבא  מוסגר :

אמר , זיע "א  אברג'ל מיכאל יורם

גלי על מבוססת  המקאמים  מתורת  גדול  שחלק 

הים גלי  שמיעת  ידי  על שנוצרו והיינו  הים

'מאיא ', הנקרא  מקאם  שיש בשמותם  ַָונרמז

'מאיא ' מקאם מאיא '. 'רמל הנקרא  מקאם ויש

וכו '... בשקיעה הים  גלי  בשמיעת  דוקא  נוצר 

ומה ונמשיך הקב"ה, אמר המדרש: בדברי 

ולא (המים)אלו פה לא  להם שאין 

ומפארין משבחין  מקלסין  דיבור ולא  אמירה

וכח  דעת לו ואעניק אדם אברא  אם אותי ,

אותי... שישבח וכמה כמה אחת על  דיבור

אנוש עמד דור עמד בו , ומרד המבול דור

בו. ומרד הפלגה דור בו , ומרד

מבעליאמר התאכזבתי  הוא, ברוך הקדוש

המים  לאותם אני מתגעגע הדיבור...

אני אותי . משבחים שהיו  האילמים

וכך  לעולם. ויחזרו  שיבואו להם אקרא 

עשה:

האוקיינוס אנדור את הקב"ה העלה - וש

עולם. שליש ושטף

במקוה.דור לטבול זכה העולם כל  - המבול 

משפחות ...דור שלשים והציף הים  עלה - הפלגה

 מוקדש לרפואה שלימה ל ליה בת שיראל הי"ו יאיר בן שיראל הי"ו
שיראל בת כוכבה תחי' ודניאל בן חדווה אלגרה הי"ו



  
    



????בבבבעעעעוווולללל אאאאתתתתהההה ההההייייככככ

אאאאדדדדעד בג שהו ואשתו הראשו
'ההוא' ואז, השכינה. מזיו והתענגו
אכל כ ובעקבות ראשו את הוציא

הדעת. מע האד

ואשתוררררווווחחחח האד ,עד בג לנשוב החלה
וקרא התגלה והקב"ה התחבאו,

אה" ל "ואמר :ט)...לאד ג, (בראשית 

רבינווווובבבבעעעענננניייי עט"ר מארי אבא סיפר זה
וז"ל: זיע"א, אברג'ל מיכאל 9יור

מאסרוממממסססספפפפרררריייי מימי שבאחד
התניא בעל של המפורס
פטרבורג, בעיר לשמצה הידוע בכלא
פרטי ממנו לקבל אחד שר לפניו הגיע
בעיני ח מצא מאוד התניא ובעל ,שוני
ג ובקי בחכמה גדול היה זה שר השר.
לי 'יש התניא: לבעל ואמר ,"בתנ
על לי תענה הא .אות לשאול שאלה
התניא: בעל לו והשיב שאשאל?' מה
.'ל לענות ואשתדל שתשאל, מה 'שאל

אלקי''''ממממהההה ה' "וקרא הפסוק פירוש
אה" ל ואמר האד (ש),אל 

הכל רואה שהקב"ה את אומרי הלא
היכ הקב"ה ידע לא הא הכל. ויודע

לשאול צרי שהיה הראשו אד נמצא
השר. שאל  'אה'?!' אותו

מהממממתתתתחחחחייייללללהההה התניא בעל לו השיב
אתר על מפרש שרש"י
אד ע להיכנס רצה רק שהקב"ה
טע השר א כנ"ל, בדברי הראשו
וברצונו יודע, כבר הוא רש"י פירוש שאת

התניא. בעל זאת מפרש כיצד לדעת

בעל''''ההההממממאאאאממממיייי אותו שאל  אתה'
היא 'שהתורה  התניא
ובכל דור ובכל זמ בכל וישנה נצחית,
בזה. מאמי שהוא השר לו והשיב  '?אד

 פירושוווובבבבככככ'  התניא בעל לו אמר
הקב"ה זמ שבכל הוא: הפסוק
 'אה?' לו: ואומר אד לכל קורא
מצב ומה ,בעול אתה היכ כלומר,
ושני ימי מספר לאד נקצב הרי הרוחני.
יעשה שנה ובכל יו שבכל ,בעול שיחיה
התבונ ולכ ,אנשי וע ה' ע טוב רק
עלי עברו שני כמה ,בעולמ אתה היכ

.'ושני ימי באות עשית ומה

שלוווואאאאזזזז בפניו התניא בעל הביט
ואמר: והוסי עמוק במבט השר

ראה  שמואל8. תורת תורה (תרל"זליקוטי

תתנא) עמוד -ב שמואל  רבי להגה"ק 

מגן וראה זיע "א , מליובאוויטש המהר"ש

ד)אבות  אות ע"א ו  דף שלמה (ח"ג  רבי להגה"ק

זיע "א . שניאורסאהן  זלמן 

אמרי ט).נועם9. מאמר - (בראשית

ז

מוקדש להצלחת אליעז בן תהלה אסתר, הודיה בת שוקט, אדל והלל בנות הודיה בע"ה לזרע קודש ולהצלחה בכל
ולרפואה שלימה לאבי מורי אברהם בן אסתר הי"ו



  
    



מישהו.ואז מחפש אני אם ושאל אלי ניגש מישהו

חייך הוא מחפשאתעצמי'. 'אני לו, עניתי 'כן',

הכנסת?' בבית כאן עושה אתה 'ומה לי: ואמר

לו.'באתי אמרתי להיפרד',

גבה'להיפרד בהרמת אותי שאל הוא ממי?'

מבין. שאינו כמי

מהיהודי'להיפרד להיפרד בעצם מה'...

עניתי. שבי',

פניוהוא רכות. עינים לו היו ושתק. בי הביט

לב. וטוב חכמה הביעו

או'האם עצמך את תמצא ממנו שתיפרד אחרי

שתקתי. אותי... שאל מעצמך?' תברח

אותי העמיד הזה האיש לענות. מה ידעתי לא

יודע... איני 'בעצם לו: אמרתי לבסוף עצמי. מול

לי...' מפריעה והיהדות להתחתן... רוצה אני

אולי'איני 'אך אמר, שלך', הסיפור את מכיר

היא עליה, מדבר שאתה הזו, החתונה

לבוא שלך הצורך 'אולי מעצמך'. לברוח דרך

עצמיותך? מהי מוכיח ו'להיפרד', הכנסת לבית

ואם עצמותך? מהי גם -ואולי לומר לי תרשה

עצמאותך?' מהי גם - יהודי אותו המשיך

שאלותשתקתי. מול עמדתי לא היום עד

כל כאילו הרגשתי כאלו. כואבות

נושליםמעלי. היום עד בהם הכיסוייםשהתכסיתי

את אותי ששואל אדם עם מדבר שאני ידעתי

עמוק עמוק להדחיקן ניסיתי היום שעד השאלות

מעצמו. שבורח כאדם חוטא, הרגשתי בתוכי.

אדם:לא אותו את ושאלתי להתאפק יכולתי

חוטא?' שאני חושב אתה 'האם

לפספס'חוטא', להחטיא, גם 'פירושו לי, ענה

שאתה חושב אני המטרה. את

לברוח מנסה אתה עצמך. את ומפספס מחטיא

שתהיה. רוצים שאחרים מה להיות מעצמך.

בגן להיות 'אתה', להיות הכלים כל את לך יש

'אתה'. להיות מפחד אתה אך עדן,

שהואאדם ממה יותר אך עדן, מגן גלה הראשון

כאשר האדם. מן גלה עדן גן עדן, מגן גלה

ברח הוא המטרה, את החטיא הוא חטא, האדם

בתוך מקום עדן לגן היה לא רגע באותו מעצמו,

מוכיח להיפרד, לכאן לבוא שלך 'הצורך לבו.

ולבורא ליהדות במהותך קשור מרגיש שאתה

מוכיח הכנסת, לבית לבוא שלך הצורך העולם.

השיחה עצמך'. ולהיות להיגאל צורך לך שיש

כאדם לי התגלה מזוקן יהודי אותו התארכה.

רב. עומק בעל רגיש, מבין, פתוח,

מנסה'מי 'אני לבסוף, אותו שאלתי אתה?'

לי. ענה חב"דניק', להיות לפעמים

אותיסיפרתי לשכנע ניסה והוא סיפורי, את לו

שיחתנו יהודיה. הלא מהבחורה להיפרד

הצליח, לא הוא אותי לשכנע הלילה. תוך אל גלשה

לסקרן החלה היהדות הצליח. אותי להדליק אך

לו... מודע שאינני גדול חלק בי שיש הרגשתי אותי.

אניבסוף לדעתך מה אותו: שאלתי השיחה

איני - לו אמרתי - אישית לעשות? צריך

להינשא לא אותי לשכנע יצליח שמישהו חושב

קנינו חתונה, זמן קבענו כבר בחורה. לאותה

אינני וגם מסוגל אינני סגור. כבר והכל דירה

בע משהו לשנות מהרוצה, זאת, בכל אך הזה. נין

עצמי? עם שלם יותר להרגיש כדי לעשות, עלי

מלאהוא בקול לי ואמר לרגע היסס לא

שאלתי. 'למי?' לרבי'. 'סע בטחון:

מליובאוויטש'. 'לאדמו"ר

שאלתי.'מדוע? אצלו?' לחפש לי יש מה

אינך'אתה אתה עצמך! את אצלו לחפש צריך

שאתה כיון נכון, עצמך את לראות יכול

התלוש פרט של מבט מנקודת עצמך על מביט

  
    



חמישי חיית השר, כבוד אתה, 'למשל
הא ,בה עשית מה ,שני וארבע

למישהו?! הטבת

התניאככככששששששששממממעעעע בעל דברי את השר
שבעל כיו ביותר, התפעל
מרוב האמיתי. לגילו בדיוק קלע התניא
כתיפו על ידו את השר הניח התפעלות

...'רו' לו: ואמר התניא בעל של

סתההההוווויייי איננה 'אה?' ששאלת אומר,
את הקב"ה ששאל בעלמא שאלה

,שני אלפי כמה לפני הראשו אד
שמהדהדת עמוקה שאלה זו אלא
ובכל עת בכל העול באויר וחוצבת
באשר אד כל כלפי ומופנית שעה,
,היו הרוחני מצב מה  'אה?' הוא:
הא אתמול? מאשר טוב יותר הא
ד איזה היו לחטו כבר הספקת
כבר הספקת הא משנה? פרק או גמרא

אחר? ליהודי טובה היו לעשות

...להשיב מה שיהיה 10להשתדל

בספר תשובה10. 481)טללי הרב (עמוד לגאון 

הבא : הסיפור הובא  שליט "א  כץ יצחק  יוסף

סיפר בהתוועדות  באנטוורפען חסידית 

אחד: יהודי 

בבופלואני יורק ),גר  ניו  אינם (שבמדינת  הורי 

חנוכה מנרות  חוץ  ומצוות , תורה  שומרי

גם  השנה . כל במשך  ליהדות  קשר  שום  לנו אין

לא  בחורה  היכרתי כשנתים  לפני כיפור . יום  לא 

להתחתן. והחלטנו  כלל  הפריע  לא  זה לי יהודיה ,

לרוחניותבעולם מקום היה לא חונכתי, בו

היתה היא בפרט. וליהדות בכלל

בכנסיה, דוקא להתחתן ורצתה נוצריה

עם קשר לי שאין אפילו הסכמתי. לא בהתחלה

שהוא באיזה מצוות, שומר ואינני היהדות

לי היה שלא אלא יהודי. שאני הרגשתי מקום

היה יהדותי. את ולבדוק עצמי מול לעמוד אומץ

אי של הערפל בתוך לחיות להמשיך קל יותר לי

אחד, לאף חייב שאינני חיים לחיות בהירות,

מי כגון שאלות על תשובות לעצמי, לא וביחוד

וכו'. החיים? מטרת מהי אני?

מכביםאך ואפילו משתקים וההרגל השגרה

כמהרגשות. כעבור עצמי את מצאתי וכך

בתחילה בכנסיה. להתחתן מסכים שבועות

משחק הוא כאילו הענין לכל להתייחס החלטתי

קוראים איך בלבי, אמרתי חשוב, מה ילדים.

מילים אלו חשוב מה מתחתנים? אנו שבו לבית

לראות ניסיתי אותנו? שמחתן אדם אותו ממלמל

שצריך ארוך מכשולים במירוץ כמכשול זאת

החתונה. החשובה: למטרה להגיע כדי לעבור

לאניסיתי בכנסיה שהחתונה עצמי את לשכנע

יודע אינני חיי. על במאומה תשפיע

- באדישות לזה שהתייחסתי למרות אך מדוע,

כך. זה שאין הרגשתי תוכי בתוך עמוק עמוק

עצמי. את משקר אני הכל, שבסך חשתי

להתייחסידעתי מכדי רציני צעד שזה תוכי, בתוך

לבית ניגשתי ובאדישות. בזלזול אליו

התפילה, בסוף כבר זה היה בסביבתי, שהיה כנסת

הקודש ארון מול עמדתי יצאו. כבר האנשים רוב

תפילה מין מילים, כמה מלמלתי להרגיש ומבלי

עושה. שאני מה על התנצלות מין לאלקים,

מוקדש לעילוי נשמת חנה בת יקוט ז"ל  אסתר בת פורטונה ז"ל
אילנה בת אסתר ז"ל - תנצב"ה



  
    



מישהו.ואז מחפש אני אם ושאל אלי ניגש מישהו

חייך הוא מחפשאתעצמי'. 'אני לו, עניתי 'כן',

הכנסת?' בבית כאן עושה אתה 'ומה לי: ואמר

לו.'באתי אמרתי להיפרד',

גבה'להיפרד בהרמת אותי שאל הוא ממי?'

מבין. שאינו כמי

מהיהודי'להיפרד להיפרד בעצם מה'...

עניתי. שבי',

פניוהוא רכות. עינים לו היו ושתק. בי הביט

לב. וטוב חכמה הביעו

או'האם עצמך את תמצא ממנו שתיפרד אחרי

שתקתי. אותי... שאל מעצמך?' תברח

אותי העמיד הזה האיש לענות. מה ידעתי לא

יודע... איני 'בעצם לו: אמרתי לבסוף עצמי. מול

לי...' מפריעה והיהדות להתחתן... רוצה אני

אולי'איני 'אך אמר, שלך', הסיפור את מכיר

היא עליה, מדבר שאתה הזו, החתונה

לבוא שלך הצורך 'אולי מעצמך'. לברוח דרך

עצמיותך? מהי מוכיח ו'להיפרד', הכנסת לבית

ואם עצמותך? מהי גם -ואולי לומר לי תרשה

עצמאותך?' מהי גם - יהודי אותו המשיך

שאלותשתקתי. מול עמדתי לא היום עד

כל כאילו הרגשתי כאלו. כואבות

נושליםמעלי. היום עד בהם הכיסוייםשהתכסיתי

את אותי ששואל אדם עם מדבר שאני ידעתי

עמוק עמוק להדחיקן ניסיתי היום שעד השאלות

מעצמו. שבורח כאדם חוטא, הרגשתי בתוכי.

אדם:לא אותו את ושאלתי להתאפק יכולתי

חוטא?' שאני חושב אתה 'האם

לפספס'חוטא', להחטיא, גם 'פירושו לי, ענה

שאתה חושב אני המטרה. את

לברוח מנסה אתה עצמך. את ומפספס מחטיא

שתהיה. רוצים שאחרים מה להיות מעצמך.

בגן להיות 'אתה', להיות הכלים כל את לך יש

'אתה'. להיות מפחד אתה אך עדן,

שהואאדם ממה יותר אך עדן, מגן גלה הראשון

כאשר האדם. מן גלה עדן גן עדן, מגן גלה

ברח הוא המטרה, את החטיא הוא חטא, האדם

בתוך מקום עדן לגן היה לא רגע באותו מעצמו,

מוכיח להיפרד, לכאן לבוא שלך 'הצורך לבו.

ולבורא ליהדות במהותך קשור מרגיש שאתה

מוכיח הכנסת, לבית לבוא שלך הצורך העולם.

השיחה עצמך'. ולהיות להיגאל צורך לך שיש

כאדם לי התגלה מזוקן יהודי אותו התארכה.

רב. עומק בעל רגיש, מבין, פתוח,

מנסה'מי 'אני לבסוף, אותו שאלתי אתה?'

לי. ענה חב"דניק', להיות לפעמים

אותיסיפרתי לשכנע ניסה והוא סיפורי, את לו

שיחתנו יהודיה. הלא מהבחורה להיפרד

הצליח, לא הוא אותי לשכנע הלילה. תוך אל גלשה

לסקרן החלה היהדות הצליח. אותי להדליק אך

לו... מודע שאינני גדול חלק בי שיש הרגשתי אותי.

אניבסוף לדעתך מה אותו: שאלתי השיחה

איני - לו אמרתי - אישית לעשות? צריך

להינשא לא אותי לשכנע יצליח שמישהו חושב

קנינו חתונה, זמן קבענו כבר בחורה. לאותה

אינני וגם מסוגל אינני סגור. כבר והכל דירה

בע משהו לשנות מהרוצה, זאת, בכל אך הזה. נין

עצמי? עם שלם יותר להרגיש כדי לעשות, עלי

מלאהוא בקול לי ואמר לרגע היסס לא

שאלתי. 'למי?' לרבי'. 'סע בטחון:

מליובאוויטש'. 'לאדמו"ר

שאלתי.'מדוע? אצלו?' לחפש לי יש מה

אינך'אתה אתה עצמך! את אצלו לחפש צריך

שאתה כיון נכון, עצמך את לראות יכול

התלוש פרט של מבט מנקודת עצמך על מביט

ז

מוקדש לזיווג הגון לבת אל בת אילנה תחי' 
ולהצלחת אלעד בן גילה ורעות בת אילנה לבניין עד עד וזרע בר קיימא.

מוקדש לרפואה שלימה לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו
ולהצלחת משפחת יום טוב



  
      



ההההתתתתעעעעננננווווגגגג ההההפפפפססססדדדד  ההההגגגגדדדדוווולללל ההההההההפפפפססססדדדד

עדבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת מג האד גורש החטא
שבו לעול הזה, לעול
הקדושה בי מאבק רגע בכל מתנהל

לטומאה.

ההההאאאאדדדדזורמי שבו לעול גורש
שבו עול ,תחתוני מי
הקליפה של נהרות ארבעה זורמי
.אדו ,יו בבל, ,מצרי :המכוני וה
כל להשפיע המקור ה הללו והנהרות
כל המגדלי וה גשמי, תענוג מיני

תענוגי כל אחר לחשוק הרע יצר מיני
הזה... 11עול

לכסוממממאאאאוווותתתתהההה האד בני כל החלו עת
לתענוגי ,גשמיי לתענוגי

גס. ושכל עכור חומר של

התענוגיוווובבבבאאאאממממתתתת לסוגי סו אי
מתענג אחד וכל ,הגשמיי
עד נפשו, ומבנה יסודותיו הרכבת כפי
משמיעת אפילו שמתענגי כאלה שיש

חדשות... 12יומ

הוא כאילו הללו שבמילים מהאמת נהנה שהוא

ואמר: הקדושות בעיניו בי הביט הוא להן. חיכה

שהקב"ה'אם לך דע ברצינות, שואל אתה

ב זאתנמצא באומרו לבך'. בתוך תוכך,

לבי. לעבר באצבעו שניותהראה באותן

אמונה', של 'זרם לבי תוך אל שחודר הרגשתי

תוכי. תוך אל מהרבי שעובר זרם

באמת.באותן אני מי לי שהתגלה הרגשתי שניות

עתה שעד למשהו מודע להיות התחלתי

ה', - אצלי ברור נהיה פתאום הכל ממני. נעלם היה

השאלות שכל הרגשתי ישראל. תורת ישראל, עם

מקום, באותו קיימות היו לא אותי שהטרידו

היו. כלא השאלות כל נעלמו נתגלה, הוא וכאשר

אברי,באותן רמ"ח בכל יהודי שאני הרגשתי שניות

שלי. היהודיים לשרשים נפשי נימי בכל קשור

אינניהייתי הכנסת, לבית נכנסתי בהלם.

לא הדמעות. להן פרצו מהיכן יודע

דמעות אלו היו צער, של דמעות אלו היו

אותי. אפפה טובה מאוד הרגשה מתוקות.

ומפרך, ארוך מסע אחרי הביתה שהגיע כאדם

אליו... שנדבקו והפסולת הלכלוך מכל ומתנקה

לאחר שבו11. הראשון המקדש בית שנחרב

והורידו ישראל עם את בבל חיילי

פרת נהר גדות על ושם בבלה. איתאאותם (כך

כח) פיסקא - רבתי ובכו,בפסיקתא ישבו הם

ּבכינּו ּגם יׁשבנּו ׁשם ּבבל נהרֹות "על ְֲִֶַַַַָָָָֽשנאמר:

צּיֹון" את א),ּבזכרנּו קלז, אין(תהלים עתה (ולעת ְְִֵֶָ

רבים). בלשון ּבבל נהרֹות נכתב מה מפני יודעים ֲֶַָֽאנו

זיע"אוביאר מליובאוויטש צדק' (ספרה'צמח

שכח), עמוד ב, אות - דא"ח וזתו"ד:הליקוטים

ישראל הגלות שבזמן מה על היא הבכיה

הנקראים תחתונים, ממים חיות מקבלים

גשמיים. תענוגים המגדלים בבל', מה'נהרות

השילוח', מקבליםמ'מי הביתהיו בזמן כן שאין

בתענוגים אהבה עליון תענוג המגדלים -מים

אלקים" עיר יׂשּמחּו ּפלגיו ה)..."נהר מו, (תהלים ְְְֱִִַָָָָֹ

נו, להג12. צריך לא אומרים, אתם זים.בטח

זה? הוא אושר מין איזה אושר?! תענוג?!

  
    



ושםתוכל האלקות מאירה הרבי אצל אך מהכלל,

בשמים'. אליך שמתייחסים כפי עצמך על להביט

מההאמת אך דבריו. את בדיוק הבנתי שלא

שאני אדם לראות היה אותי שכבש

כך בכל לבו, מעומק מדבר קלה, שעה רק מכיר

הבטחון שלי. למצב ואכפתיות מסירות הרבה

מאוד. עלי השפיעו בדבריו שלו והאמונה

'הרבי'היכן שאלתי. ליו?' מ... הרבי נמצא הוא

לפני ועוד השיב, הייטס' בקראון מתגורר

'אסדר לי: אמר לנסיעה, הסכמתי את שהבעתי

מדרשו לבית התעופה משדה אותך שיקח מישהו

לא התעופה, לשדה והגעתי נסעתי, הרבי'. של

איחור בגלל אולי לי, שחיכה אחד אף מצאתי

את פרידתנו לפני לי נתן הוא למזלי המטוס.

ב-770. עצמי את ומצאתי מונית לקחתי הכתובת.

קליין,נכנסתי הרב את פגשתי למזכירות,

הוא הרבי. אצל להתקבל וביקשתי

פגישה לקבוע אפשר שאי לי להסביר התחיל

פגישות אין היום ובכלל למחר, מהיום

מסכת כל עזרו לא בלשונו. 'יחידות' או

'אי שלפני. הענין חשיבות על שלי השכנועים

לי אמר - תרצה' 'אם בפסקנות. אמר אפשר',

שנה'. כחצי בעוד פגישה לך לקבוע 'אוכל -

יצאתי'לא', לבופלו'. היום חוזר 'אני עניתי,

הטרחה כל כועס. קצת ממשרדו

הייטס לקראון מבופלו להגיע וההוצאות,

פגש מישהו לחינם. היו הרבי, עם ולהיפגש

בכעסי כנראה הבחין הוא בפרוזדור, אותי

אמר עליכם', 'שלום מושטת. יד עם אלי ופנה

מצאתי דקות כמה וכעבור לדבר, התחלנו לי.

מנסה כשאני סיפורי את לו מספר עצמי את

מבופלו 'באתי החוצה. כעסי את קצת להוציא

להיכנס, לי נותנים לא ואם הרבי, עם להיפגש

דברי. את סיימתי לבופלו', היום חוזר אני

לי:הוא אמר ולבסוף קמעה, הרהר בי, הביט

אחדשאני לאף תגיד אל אך עצה, לך 'אתן

מחדרו יצא הרבי מעט עוד זו: עצה לך נתתי

ליד המדרכה על עמוד לביתו. ויסע הקדוש

מ-770, יוצא הרבי את תראה וכאשר המכונית

על לך ששוכב מה לו ואמור לרבי גש פשוט

לרבי. ומחכה עומד עצמי את מצאתי וכך הלב'.

הרבי.הדלת את ראשונה פעם וראיתי נפתחה

אותי הרשימו הקורנות ופניו דמותו

לרבי. וניגשתי בנפשי עוז אזרתי מאוד. והתרגשתי

להוציא יכולתי לא כמעט הרבי מול עמדתי כאשר

ושאלתי אותי הרגיע הרבי של מבטו אך מפי, מילה

מדוע יודע אינני הקב"ה?' נמצא 'היכן הרבי: את

אולי קיים?' שהקב"ה יודעים 'מנין שאלתי לא

אך בקיומו, מאמין אני מקום שהוא שבאיזה כיון

מסוגל אינני הפיזי, בעולם להורידו מסוגל אינני

יום. היום ובחיי הפרטי בעולמי להחדירו

ראיתיהבטתי לא מעולם הרבי, של בעיניו

תוכי... תוך אל חדרו עיניו שכזה, מבט

בכלואז נמצא 'הקב"ה לי: אומר אותו שמעתי

ידיו את הרים זאת ובאומרו מקום'.

הורידן סיבובית ובתנועה למעלה, הקדושות

הזאת התשובה האמת, את לך אומר מטה. כלפי

כתשובה לי נראה היה זה אותי. סיפקה לא

פילוסופית לתשובה ציפיתי מדאי. פשטנית

צפיתי יותר, רצינית יותר, עמוקה ִיותר,

לחשוב בלי לכן השכל. את לי שתגרה לתשובה

ברצינות'. מתכוין אני 'רבי! אמרתי: פעמיים

שלמיד מסויימת מדה שיש הרגשתי הצטערתי,

ולא המיליםנאמרו אך במיליםאלו. חוצפה

הבטתי כאשר להפתעתי, להחזירן. אפשר היה

שפתיו על רוח. קורת פניו על ראיתי ברבי,

הרגשה לי היתה חיוך. של ברק מן היה הקדושות

מוקדש לעילוי נשמת מיכאל בן אסתר זצ"ל
תנצב"ה



  
      



ההההתתתתעעעעננננווווגגגג ההההפפפפססססדדדד  ההההגגגגדדדדוווולללל ההההההההפפפפססססדדדד

עדבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת מג האד גורש החטא
שבו לעול הזה, לעול
הקדושה בי מאבק רגע בכל מתנהל

לטומאה.

ההההאאאאדדדדזורמי שבו לעול גורש
שבו עול ,תחתוני מי
הקליפה של נהרות ארבעה זורמי
.אדו ,יו בבל, ,מצרי :המכוני וה
כל להשפיע המקור ה הללו והנהרות
כל המגדלי וה גשמי, תענוג מיני

תענוגי כל אחר לחשוק הרע יצר מיני
הזה... 11עול

לכסוממממאאאאוווותתתתהההה האד בני כל החלו עת
לתענוגי ,גשמיי לתענוגי

גס. ושכל עכור חומר של

התענוגיוווובבבבאאאאממממתתתת לסוגי סו אי
מתענג אחד וכל ,הגשמיי
עד נפשו, ומבנה יסודותיו הרכבת כפי
משמיעת אפילו שמתענגי כאלה שיש

חדשות... 12יומ

הוא כאילו הללו שבמילים מהאמת נהנה שהוא

ואמר: הקדושות בעיניו בי הביט הוא להן. חיכה

שהקב"ה'אם לך דע ברצינות, שואל אתה

ב זאתנמצא באומרו לבך'. בתוך תוכך,

לבי. לעבר באצבעו שניותהראה באותן

אמונה', של 'זרם לבי תוך אל שחודר הרגשתי

תוכי. תוך אל מהרבי שעובר זרם

באמת.באותן אני מי לי שהתגלה הרגשתי שניות

עתה שעד למשהו מודע להיות התחלתי

ה', - אצלי ברור נהיה פתאום הכל ממני. נעלם היה

השאלות שכל הרגשתי ישראל. תורת ישראל, עם

מקום, באותו קיימות היו לא אותי שהטרידו

היו. כלא השאלות כל נעלמו נתגלה, הוא וכאשר

אברי,באותן רמ"ח בכל יהודי שאני הרגשתי שניות

שלי. היהודיים לשרשים נפשי נימי בכל קשור

אינניהייתי הכנסת, לבית נכנסתי בהלם.

לא הדמעות. להן פרצו מהיכן יודע

דמעות אלו היו צער, של דמעות אלו היו

אותי. אפפה טובה מאוד הרגשה מתוקות.

ומפרך, ארוך מסע אחרי הביתה שהגיע כאדם

אליו... שנדבקו והפסולת הלכלוך מכל ומתנקה

לאחר שבו11. הראשון המקדש בית שנחרב

והורידו ישראל עם את בבל חיילי

פרת נהר גדות על ושם בבלה. איתאאותם (כך

כח) פיסקא - רבתי ובכו,בפסיקתא ישבו הם

ּבכינּו ּגם יׁשבנּו ׁשם ּבבל נהרֹות "על ְֲִֶַַַַָָָָֽשנאמר:

צּיֹון" את א),ּבזכרנּו קלז, אין(תהלים עתה (ולעת ְְִֵֶָ

רבים). בלשון ּבבל נהרֹות נכתב מה מפני יודעים ֲֶַָֽאנו

זיע"אוביאר מליובאוויטש צדק' (ספרה'צמח

שכח), עמוד ב, אות - דא"ח וזתו"ד:הליקוטים

ישראל הגלות שבזמן מה על היא הבכיה

הנקראים תחתונים, ממים חיות מקבלים

גשמיים. תענוגים המגדלים בבל', מה'נהרות

השילוח', מקבליםמ'מי הביתהיו בזמן כן שאין

בתענוגים אהבה עליון תענוג המגדלים -מים

אלקים" עיר יׂשּמחּו ּפלגיו ה)..."נהר מו, (תהלים ְְְֱִִַָָָָֹ

נו, להג12. צריך לא אומרים, אתם זים.בטח

זה? הוא אושר מין איזה אושר?! תענוג?!

ז

לעילוי נשמת דוד בן צבי סאלם ז"ל  שרה זהרה בת הרב יחיא מנצור הכהן ז"ל  שלמה סלימאן בן חיים אהרן ז"ל - תנצב"ה
נדבת נחמן בן דוד הי"ו



  
     



תמיד,אאאא לזכור עלינו זאת בכל
תענוגי ה הללו התענוגות כל

האמיתיגשמיי מהמושג מאוד הרחוקי
התענוג... של

ידיעהווווללללממממררררוווותתתת לידינו הגיעה זאת
שכיסה החוש שלמרות

אר(הגשמיי התענוגות ידי זאת(על בכל
והתגלו הדורות)נצפו ניצוצי(במהל

תענוג ולחוש לזכות ורצו געגועי
אלקי...

שלבבבבממממההההלללל בכייתה קול נשמע הדורות
היהודית... הנשמה

בבבבששששרררר'''' לללל''''ללללבבבב ''''אאאאבבבב ממממ''''ללללבבבב

יצחקווווככככ הרב המקובל הגאו כתב
שליט"א כא),גינזבורג עמוד  וז"ל:(הנפש

'אנחחחחזזזז""""לללל בוכי תחתוני מי' כי אמרו
המי  מלכא'' קד למיהוי בעינ
,תחתוני היות על בוכי התחתוני
לפני להיות רוצי ה ג כי ואומרי

.העליוני המי כמו הקדוש המל

נעלמתבבבבככככייייהההה התחתוני המי של זו
.התחתוני הנבראי מכל כמעט

שחשהררררקקקק זו היא היהודית הנשמה
את שוכחת שלא זו הבכיה, את
הנשמה, אליה. מסתגלת ולא נחיתותה
מכוונת לרקיע, מתחת חיה שהיא למרות
כ ומשו שברקיע, לחלו מתחת בדיוק

אליה ובוכה העליוני המי את זוכרת
בגעגוע.

אתההההבבבבככככיייי והופ ה'אני' את מרכ הזה
ולב בשר', ל'לב 'אב מ'לב מדותיו
אל בגעגועי הבוכה ,המרוכ הבשר
של אמיתי כמשק מתגלה האלקות,
ההסתר שיירי את מסיר הזה הבכי האלקות.
את והופ הנשמה, מ העצמאית והממשות
לנוכחות שברקיע לחלו מתחת נוכחותה

ממש. האלקות אל ומחברת מקשרת

זהאאאאללללייייבבבבאאאא ג הוא הנשמה בכי דאמת,
המציאות את להעלות שפועל
בתענוג עוסקת כשהנשמה  לאלקות
שאבד כ על בוכה שהיא תו הגשמי,

להשאר לה ייעץ מי אך חתניה. מבחר יצטמצם

בעל?... במציאת עליה להקל כדי מדעת נבערת

תענוג:ולעניינו, ישנה החדשות בשמיעת גם

תענוג הסקרנות, מסיפוק תענוג

עם משותף שיחה נושא לו שיש מכך

התענוג, למרות זאת, למרות אך החברים...

אדם הפיך! בלתי הוא מכך הנגרם הנזק

אתהשומע מאבד תמידי באופן חדשות

מעין להיות נהפך והוא הפרטית, אישיותו

הרדיו שדרני של בגופם קטן הואתא (שהרי

הסתכלותם ובאופן מחשבתם, בהלך לגמרי, אותם מחקה

העולם)... על

  
      



ברירה,אם לי שאין רואני טוענים, אתם כך

בין לסיבוב עמי לצאת מכם ואבקש

יהודית בעין הספר 50),שבילי עמוד וז"ל:(ח"א

הסיסמאותלפני נושאי כשאופנתהכפתורים זמן,

של חזיהם על נראו באמריקה, בכיפה שלטה

- הסיסמה את הנושאים כפתורים רבים נוער בני

חד יצור היא האמבה אמבות! נהיה הבה משאלה:

מתוך החיצוני קרומו דרך מזון הקולט פשוט תאי

היא זו מזון שקליטת להניח יש חי. הוא בו הנוזל

כל כי הזמן, כל נמשך זה ואושר העליון, אושרו

מעומקא הכפתורים, ובעלי מזון. קולט הוא הזמן

במי אמבה יתנני מי תפילתם: עולה דליבא

חייב ומתמיד עליון באושר החפץ כל מדמנה!

אמבה! להיות לשאוף כמובן

מעטים,אידיאולוגיה אינם שחסידיה זו,

אּוטֹוּפית שאיפה רק ִאינה
א.א. שוחרי אמנם מעשית. אמבי)בלתי (אושר

הם אבל לאמבות, להיהפך מסוגלים אינם

זאת ואכן בסמים! להשתמש בהחלט מסוגלים

להצדקת הבסיס הינו הנ"ל הטיעון עושים. הם

המשתמש טוען למיניהם. בסמים השימוש

אלא לאושר. שואפת האנושות כל הרי בסם:

אני אך אותו, משיגה אינה לרוב שהאנושות

הרואין מנת לעצמי מזריק אני כרצוני: משיגו

השביעי ברקיע והריני ל.ס.ד. כדור בולע או

אדמות. עלי אנוש בן כל לב משאת נפלא, באושר

חסידילו צדדי, החד האושר שוחרי כל התאגדו

על נמנים היו נמוכה, ברמה עליון אושר

מכורי כל מעולם, אשר השיכורים כל שורותיהם

הבוחרים ותבונה דעת בעלי כל למיניהם, הסמים

בתחוםהנאההמתאיםבהחלט מרצונםלהשתקע

כמובן יהיה כזה באיגוד כבוד חבר למפגרים. גם

לא ושיטתו שמו אשר דגול, צרפתי פדגוג אותו

הביע פעם ואשר פדגוגיה, ספר משום יפקדו

חלזון להיות תפילתו - (!)בהתלהבותאתמשאלתו

נס לא כאן. לכותבה נאה שלא סיבה שום כיםעל

בגבו המתגרד העיירה שוטה את לאיגוד שיצרפו

אדום, בחרוז עצום באושר המשחק מפגר ילד ולא

חלק על ביודעים מעולם ויתרו לא שאלה משום

מעולם, כי ההנאה, למען באישיותם יותר גבוה

כזה. משהו להם היה לא לאסונם,

צרכיםהאדם, בעל הוא ביולוגי, כיצור

הנאה לו גורם שסיפוקם פיזיולוגיים

הצורך וסיפוק חברתי, יצור גם הוא האדם ואושר.

עונג. לו מסב הוא אף חברתיים בקשרים שלו

חושיםהאדם בעל הינו הוא מוסרי, יצור הוא

הואחש ונבון, חכם יצור הוא אסתטיים,

כל דתיים. רגשות לו יש חלקמהלאוםשלו. עצמו

אחרים)אלה קומה(ועוד כמרכיבים, לראות ניתן

המלאה. קומתו בשיעור האדם את קומה, גבי על

יסכים אשר הדעת בר השפוי האדם הוא מי

אישיותו, במגדל העליונות הקומות לחיסול

מי שלו. המרתף קומת של שלם אושר תמורת

אדום. חרוז תמורת למפגר להיהפך יסכים

הסמיםבאושרו צרכן ושל השיכור (בהנחהשל

מאושרים) אכן שלשהם שיתוף כלל אין

האדם. של העליונות קומותיו פשוטכל הם

עצמם את שאיבדו בעליהם ידי על נרצחו

חלקי. באופן אלמנטרילדעת הוא הקיום רצון

רצוננו האישיותי, במובן גם חיים. בעל כל אצל

למחוק נסכים ולא הננו, אשר את להיות

עזה שאיפה מזו, יתירה מאישיותנו. חלקים

אף על ולהתעלות, לעלות אדם כל בלב מפעמת

ויותר יותר קשה שעולים, שככל ידיעתנו

לוותר מוכנים אנו אין אך האושר. את להשיג

באיכות אושר השגת למען התעלותנו על

משלנו. נמוכה שאיכותו מי התואמת נמוכה

אדם'יוסיף חז"ל. אמרו מכאוב', יוסיף דעת

ידיעתו למרות הדעת בהוספת מתעלה

בחורה כאותה כך, בשל הנגרם המכאוב את

כן השכלתה ותעבה שתרחב ככל אשר

מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן פלורה ז"ל
ולהבדיל להצלחת כל משפחת לוגאשי

 מוקדש לעילוי נשמת מרים בת חממה ז"ל נלב"ע י"ב אייר תשפ"א
ולעילוי נשמת הדסה בת חממה ז"ל - תנצב"ה



  
     



תמיד,אאאא לזכור עלינו זאת בכל
תענוגי ה הללו התענוגות כל

האמיתיגשמיי מהמושג מאוד הרחוקי
התענוג... של

ידיעהווווללללממממררררוווותתתת לידינו הגיעה זאת
שכיסה החוש שלמרות

אר(הגשמיי התענוגות ידי זאת(על בכל
והתגלו הדורות)נצפו ניצוצי(במהל

תענוג ולחוש לזכות ורצו געגועי
אלקי...

שלבבבבממממההההלללל בכייתה קול נשמע הדורות
היהודית... הנשמה

בבבבששששרררר'''' לללל''''ללללבבבב ''''אאאאבבבב ממממ''''ללללבבבב

יצחקווווככככ הרב המקובל הגאו כתב
שליט"א כא),גינזבורג עמוד  וז"ל:(הנפש

'אנחחחחזזזז""""לללל בוכי תחתוני מי' כי אמרו
המי  מלכא'' קד למיהוי בעינ
,תחתוני היות על בוכי התחתוני
לפני להיות רוצי ה ג כי ואומרי

.העליוני המי כמו הקדוש המל

נעלמתבבבבככככייייהההה התחתוני המי של זו
.התחתוני הנבראי מכל כמעט

שחשהררררקקקק זו היא היהודית הנשמה
את שוכחת שלא זו הבכיה, את
הנשמה, אליה. מסתגלת ולא נחיתותה
מכוונת לרקיע, מתחת חיה שהיא למרות
כ ומשו שברקיע, לחלו מתחת בדיוק

אליה ובוכה העליוני המי את זוכרת
בגעגוע.

אתההההבבבבככככיייי והופ ה'אני' את מרכ הזה
ולב בשר', ל'לב 'אב מ'לב מדותיו
אל בגעגועי הבוכה ,המרוכ הבשר
של אמיתי כמשק מתגלה האלקות,
ההסתר שיירי את מסיר הזה הבכי האלקות.
את והופ הנשמה, מ העצמאית והממשות
לנוכחות שברקיע לחלו מתחת נוכחותה

ממש. האלקות אל ומחברת מקשרת

זהאאאאללללייייבבבבאאאא ג הוא הנשמה בכי דאמת,
המציאות את להעלות שפועל
בתענוג עוסקת כשהנשמה  לאלקות
שאבד כ על בוכה שהיא תו הגשמי,

להשאר לה ייעץ מי אך חתניה. מבחר יצטמצם

בעל?... במציאת עליה להקל כדי מדעת נבערת

תענוג:ולעניינו, ישנה החדשות בשמיעת גם

תענוג הסקרנות, מסיפוק תענוג

עם משותף שיחה נושא לו שיש מכך

התענוג, למרות זאת, למרות אך החברים...

אדם הפיך! בלתי הוא מכך הנגרם הנזק

אתהשומע מאבד תמידי באופן חדשות

מעין להיות נהפך והוא הפרטית, אישיותו

הרדיו שדרני של בגופם קטן הואתא (שהרי

הסתכלותם ובאופן מחשבתם, בהלך לגמרי, אותם מחקה

העולם)... על

ז

מוקדש להצלחת אבי אברהם בן דינה ובת שבע משי בת קטיה סעדה לזרע קודש
ולהצלחת קטיה בת בת שבע משי תחי'



  
      



וההתנשאות, הגאוה מדת את מסמל
את להחמי השאור של דרכו שהרי
המתוק והדבש אותה. ולהתפיח העיסה
ותענוגיו. הזה העול מנעמי את מסמל
ששששאאאא ההההקקקקדדדדווווששששהההה ההההתתתתווווררררהההה אאאאוווותתתתננננוווו ווווממממללללממממדדדדתתתת
עעעעללללייייננננוווו ,,,,ייייתתתתבבבברררר ללללהההה'''' ללללההההתתתתקקקקררררבבבב בבבבררררצצצצווווננננננננוווו
ההההללללללללוווו ההההדדדדבבבברררריייי ששששנננניייי אאאאתתתת ממממאאאאתתתתננננוווו ללללההההררררחחחחייייקקקק

ההההתתתתעעעעננננווווגגגגוווותתתת.... אאאאההההבבבבתתתת וווואאאאתתתת ההההגגגגאאאאווווהההה אאאאתתתת 

אנשיככככיייי ע דוקא לשכו הקב"ה רצו
כמו רוח, ושפלות ענוה בה שיש
דכא ואת אשכו וקדוש מרו" שנאמר:

רוח" טו).ושפל נז, בעל(ישעיה על ואילו
יכולי והוא אני אי' הקב"ה: אומר גאוה

'בעול ה.).לדור מי(סוטה כל לכ
את מתוכו לסלק חייב ה' בקרבת שחפ
בחינת וההתנשאות, הישות הרגשת
גודל את ולהרגיש שבלבו, ה'שאור'

הקב"ה. לפני פחיתותו

ללללהההה''''ככככממממוווו ללללההההתתתתקקקקררררבבבב ששששחחחחפפפפ ממממיייי ככככלללל ,,,,ככככ
לללליייידדדדיייי בבבבללללבבבבוווו ללללההההגגגגייייעעעע ממממווווככככררררחחחח ,,,,ייייתתתתבבבברררר
הההה''''דדדדבבבבשששש'''' ככככלללל עעעעלללל ללללוווווווותתתתרררר גגגגממממווווררררהההה ההההססססככככממממהההה
הההה'''' ללללככככבבבבוווודדדד ההההזזזזהההה ההההעעעעוווולללל ששששלללל ווווההההתתתתעעעעננננווווגגגגוווותתתת
ממממההההאאאאדדדד דדדדווווררררששששתתתת הההה'''' עעעעבבבבוווודדדדתתתת ששששההההרררריייי ....ייייתתתתבבבברררר
 ווווההההתתתתממממססססררררוווותתתת ההההקקקקררררבבבבהההה ווווייייגגגגייייעעעעהההה,,,, עעעעממממלללל ההההררררבבבבהההה
ההההטטטטבבבבעעעעיייי ממממררררצצצצווווננננוווו ההההגגגגממממוווורררר ההההההההייייפפפפ הההה אאאאללללוווו ווווככככלללל
ההההאאאאדדדד ששששלללל ההההבבבבההההממממייייתתתת ווווננננפפפפשששש ההההגגגגוווו ששששלללל
....בבבבששששרררריייי חחחחיייייייי ווווללללחחחחייייוווותתתת בבבבתתתתעעעעננננווווגגגגיייי ללללההההתתתתעעעעננננגגגג

האסוריווווללללעעעעווווממממתתתת והדבש השאור
לתת התורה מצוה בהקרבה,

מסמל שהמלח כיו ,קרב כל על מלח
והיסורי המרירות ה.),את (ברכות

להתקרב שחפ מי שכל התורה ורומזת
לקבל מוכ להיות צרי יתבר לה'
,קשיי מרירות, צער, הרבה עליו
ה לקרבת לזכות כדי ,ויסורי '.מניעות

כשאדככככיייי ובפרט קשות, ההתחלות כל
פשיטא הקדושה, לצד להתקרב רוצה
עליו יערי לקדושה המנגד שהצד
מבית גדולות ומניעות רבי קשיי
על א הקודש, מדר להניאו כדי ומחו
ממש כחו בכל כנגדו להתעצ האד
יסורי כל עליו לקבל מוכ ולהיות
ה'. לקרבת שיזכה ובלבד שבעול
כל על כחו בכל שיתגבר לאחר ובוודאי,
דבר סו שבדרכו, והקשיי המניעות
והמר לנעימות, המניעות כל שיהפכו

ונפלא. גדול לאור והחוש למתוק,

גחחחחייייוווובבבב רומז הקרב גבי על מלח נתינת
ה' בעבודת העול קבלת מדת על
על לקבל צרי שאד והיינו .יתבר
בשעה רק לא בוראו את לעבוד עצמו
בעבודתו, ועונג מתיקות מרגיש שהוא
לו ואי וחתו אטו שלבו בשעה ג אלא
ויתחזק ה', בעבודת תענוג הרגשת שו
גמורה. עול קבלת מתו בוראו את לעבוד

קבלתווווזזזזההההוווו לפני ישראל ע שאמרו
ונשמע" "נעשה ז).תורה: כד, (שמות

התקופות את מסמלת 'נשמע' בחינת

  
      



גורמת היא האלקי, בתענוג החוש לה
לקרש הגשמי התענוג את להפו

האלקי. התענוג להשגת קפיצה

ריחוקהככככאאאאששששרררר על בוכה הנשמה
היא שמא החשש ועל מהאלקות
של העכורה הביצה בתו 'ו'תעל 'תטבע'
היא הרי עצמה הבכיה בעצ ,העול
לאלקות. אותו ומקרבת העול את מזככת

כולה,וווובבבבאאאאוווופפפפ למציאות ביחס יותר, רחב
לעול הקשר ה הנשמה דמעות
כל ללא למעלה למעלה עולות ה  העליו
ננעלו', לא דמעה ש'שערי משו מניעה,
שברקיע החלו דר דמעה של עליה ובכל

בי'מר הפתוח החלו את הדמעה חיבה'

כולו, הרקיע את מזככת וא ומטה, מעלה
מי בי ממבדיל יהפו עצמו שהרקיע עד

...למי מי בי למחבר למי

הנשמהממממססססייייבבבבהההה עבודת כל מאופיינת זו
התחתוני המי בעול היהודית
תקיעא 'בכיה  לשמחה בכיה בי באיזו
תקיעה וחדוה דא מסטרא בליבאי
על בוכה הנשמה  דא' מסטרא בליבאי
זה בכי א גשמי, מימד בתו שהיתה
האלקי, למימד אותה מקרב עצמו
בלב... וחדוה שמחה מעורר הזה והקירוב

מצותווווככככ על שנצטוינו עד העול 'זר'
ואז, ,קרב כל על מלח הקרבת
...אלקיי תענוגות להשגת הדר התמסדה

ממממללללחחחח............ תתתתקקקקררררייייבבבב קקקקררררבבבבננננ ככככלללל עעעעלללל

ארבבבבפפפפררררששששתתתת "להנחה נצטוינו: ויקרא
י חמ תעה לא לה' קריב
אה מ תקטיר לא בוכל כלאר
ולא מלח לח מנחת קרוכל לה'...
על מנחת מעל אלקי רית מלח תית

מלח" קריב נקרל(יגיא ב, (ויקרא 

לבלההההתתתתווווררררהההה אותנו מצוה הקדושה
שאור המזבח גבי על נקריב
מצוה ,לכ בסמו מיד ,כ וכמו ודבש,

קרב כל גבי על מלח לתת (ביהתורה

מנחה). ובי עו קרב בי בהמה, קרב

למצוותווווההההננננהההה הטע את לבאר נית
שבמצוות פנימית, בדר אלו

נוכל כיצד אותנו מלמד הקב"ה הללו
...אלקיי בתענוגי להתענג לזכות

רבינוווווככככ עט"ר מארי אבא יוראמר
זיע"א אברג'ל נוע,מיכאל (אמרי

ח): מאמר  ויקרא

אתככככיייידדדדוווועעעע,,,, לבטא בא הקרב עני כל
לבוראו, להתקרב האד רצו
מלשו  'קרב' שמו נקרא ולכ
של הלכותיו בכל כ על התקרבות.
ועצות רמזי למצוא וצרי נית הקרב
לבוראו. להתקרב החפ לאד נפלאות

להקריבווווממממצצצצווווהההה שלא הקדושה התורה
השאור כי ודבש, שאור ה' לפני

מוקדש לרפאה שלימה
לגקלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לברכה והצלחה
לתהילה בת מזל תחי', אוסנת בת גיוונש תחי' ומזל בת ירבלם תחי'



  
      



וההתנשאות, הגאוה מדת את מסמל
את להחמי השאור של דרכו שהרי
המתוק והדבש אותה. ולהתפיח העיסה
ותענוגיו. הזה העול מנעמי את מסמל
ששששאאאא ההההקקקקדדדדווווששששהההה ההההתתתתווווררררהההה אאאאוווותתתתננננוווו ווווממממללללממממדדדדתתתת
עעעעללללייייננננוווו ,,,,ייייתתתתבבבברררר ללללהההה'''' ללללההההתתתתקקקקררררבבבב בבבבררררצצצצווווננננננננוווו
ההההללללללללוווו ההההדדדדבבבברררריייי ששששנננניייי אאאאתתתת ממממאאאאתתתתננננוווו ללללההההררררחחחחייייקקקק

ההההתתתתעעעעננננווווגגגגוווותתתת.... אאאאההההבבבבתתתת וווואאאאתתתת ההההגגגגאאאאווווהההה אאאאתתתת 

אנשיככככיייי ע דוקא לשכו הקב"ה רצו
כמו רוח, ושפלות ענוה בה שיש
דכא ואת אשכו וקדוש מרו" שנאמר:

רוח" טו).ושפל נז, בעל(ישעיה על ואילו
יכולי והוא אני אי' הקב"ה: אומר גאוה

'בעול ה.).לדור מי(סוטה כל לכ
את מתוכו לסלק חייב ה' בקרבת שחפ
בחינת וההתנשאות, הישות הרגשת
גודל את ולהרגיש שבלבו, ה'שאור'

הקב"ה. לפני פחיתותו

ללללהההה''''ככככממממוווו ללללההההתתתתקקקקררררבבבב ששששחחחחפפפפ ממממיייי ככככלללל ,,,,ככככ
לללליייידדדדיייי בבבבללללבבבבוווו ללללההההגגגגייייעעעע ממממווווככככררררחחחח ,,,,ייייתתתתבבבברררר
הההה''''דדדדבבבבשששש'''' ככככלללל עעעעלללל ללללוווווווותתתתרררר גגגגממממווווררררהההה ההההססססככככממממהההה
הההה'''' ללללככככבבבבוווודדדד ההההזזזזהההה ההההעעעעוווולללל ששששלללל ווווההההתתתתעעעעננננווווגגגגוווותתתת
ממממההההאאאאדדדד דדדדווווררררששששתתתת הההה'''' עעעעבבבבוווודדדדתתתת ששששההההרררריייי ....ייייתתתתבבבברררר
 ווווההההתתתתממממססססררררוווותתתת ההההקקקקררררבבבבהההה ווווייייגגגגייייעעעעהההה,,,, עעעעממממלללל ההההררררבבבבהההה
ההההטטטטבבבבעעעעיייי ממממררררצצצצווווננננוווו ההההגגגגממממוווורררר ההההההההייייפפפפ הההה אאאאללללוווו ווווככככלללל
ההההאאאאדדדד ששששלללל ההההבבבבההההממממייייתתתת ווווננננפפפפשששש ההההגגגגוווו ששששלללל
....בבבבששששרררריייי חחחחיייייייי ווווללללחחחחייייוווותתתת בבבבתתתתעעעעננננווווגגגגיייי ללללההההתתתתעעעעננננגגגג

האסוריווווללללעעעעווווממממתתתת והדבש השאור
לתת התורה מצוה בהקרבה,

מסמל שהמלח כיו ,קרב כל על מלח
והיסורי המרירות ה.),את (ברכות

להתקרב שחפ מי שכל התורה ורומזת
לקבל מוכ להיות צרי יתבר לה'
,קשיי מרירות, צער, הרבה עליו
ה לקרבת לזכות כדי ,ויסורי '.מניעות

כשאדככככיייי ובפרט קשות, ההתחלות כל
פשיטא הקדושה, לצד להתקרב רוצה
עליו יערי לקדושה המנגד שהצד
מבית גדולות ומניעות רבי קשיי
על א הקודש, מדר להניאו כדי ומחו
ממש כחו בכל כנגדו להתעצ האד
יסורי כל עליו לקבל מוכ ולהיות
ה'. לקרבת שיזכה ובלבד שבעול
כל על כחו בכל שיתגבר לאחר ובוודאי,
דבר סו שבדרכו, והקשיי המניעות
והמר לנעימות, המניעות כל שיהפכו

ונפלא. גדול לאור והחוש למתוק,

גחחחחייייוווובבבב רומז הקרב גבי על מלח נתינת
ה' בעבודת העול קבלת מדת על
על לקבל צרי שאד והיינו .יתבר
בשעה רק לא בוראו את לעבוד עצמו
בעבודתו, ועונג מתיקות מרגיש שהוא
לו ואי וחתו אטו שלבו בשעה ג אלא
ויתחזק ה', בעבודת תענוג הרגשת שו
גמורה. עול קבלת מתו בוראו את לעבוד

קבלתווווזזזזההההוווו לפני ישראל ע שאמרו
ונשמע" "נעשה ז).תורה: כד, (שמות

התקופות את מסמלת 'נשמע' בחינת

ז

מוקדש לברכה בגשמיות ורוחניות לר' אסף שלום בן עמרם הי"ו  אסתר הדסה בת אלה, מתנאל, שמריה, יהודה אשר
עמיחי עמרם, דוד באהי , הודיה ובתיה בני אסתר הדסה הי"ו



  
     



אנוווואאאאזזזז לו: ואמר למשה הקב"ה יהתגלה
אני ולכ ישראל ע את מאוד אוהב
בשבוע אחד יו במתנה לה להעניק רוצה
מאמ ללא האלקי התענוג יורגש שבו
השבת. יו את לה אעניק ולכ מיוחד,

מאליה,בבבבייייוווו הקדושה מאירה 14השבת

רגש במתנה מקבלי אנו ומכחה
אלקי! תענוג

ששששממממהההה,,,,''''ווווזזזזהההה ששששששששבבבבתתתת טטטטוווובבבבהההה ההההממממתתתתננננהההה עעעענננניייי
אאאאתתתת אאאאייייבבבבדדדדננננוווו ההההרררראאאאששששוווו אאאאדדדד ששששבבבבחחחחטטטטאאאא

ההההאאאאללללקקקקיייי בגההההתתתתעעעעננננווווגגגג האד שחש (בעוצמה

...(עדאאאאדדדד ששששחחחחטטטטאאאא ללללאאאאחחחחרררר גגגג אאאאוווולללל

ללללגגגגממממרררריייי ההההתתתתעעעעננננווווגגגג אאאאתתתת אאאאייייבבבבדדדדננננוווו ללללאאאא ההההרררראאאאששששוווו
ההההששששבבבבתתתת,,,, אאאאתתתת ההההזזזזהההה בבבבעעעעוווולללל בבבבממממתתתתננננהההה ווווקקקקייייבבבבללללננננוווו
בבבבעעעעוווולללל ששששבבבבתתתת בבבבממממתתתתננננהההה ההההקקקקבבבב""""הההה ללללננננוווו ששששננננתתתת
ההההייייאאאא ווווזזזזוווו ההההבבבבאאאא............ עעעעוווולללל ממממעעעעיייי ששששההההייייאאאא ההההזזזזהההה
ההההקקקקבבבב""""הההה ללללננננוווו ששששננננתתתת ששששזזזזככככייייננננוווו טטטטוווובבבבהההה ההההממממתתתתננננהההה
ללללאאאאייייזזזזהההה זזזזוווו בבבבממממתתתתננננהההה ששששזזזזככככייייננננוווו ההההששששבבבבתתתת,,,, אאאאתתתת
ששששננננזזזזככככהההה ווווההההששששללללייייממממוווותתתת ההההעעעעווווננננגגגג ששששלללל בבבבחחחחייייננננהההה
וווובבבבככככלללל ששששבבבבתתתת,,,, ששששככככווווללללוווו בבבבייייוווו ללללבבבבוווואאאא ללללעעעעתתתתיייידדדד
עעעעלללל ללללההההתתתתעעעעננננגגגג בבבבחחחחייייננננהההה בבבבאאאאייייזזזזהההה זזזזווווככככיייי אאאאננננוווו ששששבבבבתתתת

ההההבבבבאאאא'...'...'...'... עעעעוווולללל ממממעעעעיייי הההה''''

נעבורווווללללאאאאחחחחרררר דבריו את שהבננו
השבוע... לפרשת

ממממללללאאאאככככהההה תתתתעעעעששששהההה ייייממממיייי ששששששששתתתת

שמירתפפפפררררששששתתתתננננוווו על בציווי פותחת
"וקהל נאמר: וכ השבת,
ואמר יראל ני לעדת את מה
לעת ה' צה אר בריה אה אלה
ב מלאכה עה ימי ת .את
ת ת קד לכ יהיה הביעי
לא ימת. מלאכה ב להעה לה'
י בתיכמ כל א תבער

אג).הת" לה, (שמות 

הוצרכהווווההההקקקקווווששששייייאאאא מדוע מפורסמת
לעשות מה לנו לומר התורה

החול? ימי בששת

שמירתוווובבבבססססגגגגננננוווו על הוא הציווי כל הרי אחר:
להזכיר יש עני איזה כ וא שבת,

מלאכה'? עה ימי ש'ת כא

כוללתוווועעעעוווודדדד מתחילה מדוע קשה,
השונות המלאכות כל את התורה

כתב ארלינגר14. משה יצחק רבי הגאון

עמוד שבתא, מעלי - יח חלק ('חסידות'

אלעח), העולמות כל שבים קודש בשבת וז"ל:

בטרם מקדם היו אשר הראשון מקומם

כל וכאשר נוצר, יציר כל בטרם הפגם,

הצורות - הנעלמים הנשגבים העולמות

עולים - בהם השגה לנו שאין העליונות

החצובותומתעלים, נשמותינו מקורות גם

יחדיו, עולים בשעהמהם אנו מרגישים כי עד

אל לחזור עצומה השתוקקות בעולם פה זו

בטרם היינו כאשר וזכים נקיים מחצבתנו

העולם... לזה ירדנו בטרם - הפגם

  
     



בלבו, מאירי התורה שדברי האד בחיי
והוא אות ללמוד גדול חשק לו יש
בחינת ואילו מתוק. טע בה טוע
בחיי התקופות את מסמלת 'נעשה'
בלימוד עונג מרגיש הוא שאי האד
הוא זאת ובכל המצוות, וקיו התורה
גמורה, עול קבלת מתו זאת עושה
ולכ .העול מל אותו ציוה שכ מפני
ל'נשמע', 'נעשה' ישראל ע הקדימו
את עליה לקבל ה שמוכני להורות

ג שיהיה, מצב בכל ומצוותיה התורה
רק אלא ,בכ תענוג שו ירגישו לא א

עול... קבלת מתו

ססססבבבבאאאא''''''''אאאאבבבבלללל אלעד התפר קקקקששששהההה ''''זזזזהההה
עעעעלללל ללללוווווווותתתתרררר ככככחחחח יייישששש ללללממממיייי ????ככככ ככככלללל
ללללקקקקבבבבלללל זזזזווווככככהההה ווווההההייייייייתתתתיייי ההההללללוווואאאאיייי ההההגגגגששששממממייייוווותתתת?...?...?...?...

בבבבממממתתתתננננהההה!'...!'...!'...!'... ההההאאאאללללקקקקיייי ההההתתתתעעעעננננווווגגגג אאאאתתתת

אתהווווההההססססבבבב א ואמר: ,חיו הבליע
ושמע... אזנ הטה במתנה חפ

ששששממממהההה ווווששששבבבבתתתת טטטטוווובבבבהההה ממממתתתתננננהההה

משהבבבבפפפפררררששששתתתת את הקב"ה ציוה תשא כי
ני אל ר "ואה לו: ואמר
י מר תתי את א לאמר יראל
לדעת לדרתיכ ביניכ יני הוא את

"כמק ה' אני יג).י לא, (שמות 

י:)הקדושהוווובבבבגגגגממממרררראאאא את(שבת דרשו
ה' אני י 'לדעת :המילי

 'כההההוווואאאאמק בבבבררררוווו ההההקקקקדדדדוווושששש ללללוווו ''''אאאאממממרררר 
גגגגננננזזזזיייי בבבבבבבבייייתתתת לללליייי יייישששש טטטטוווובבבבהההה ממממתתתתננננהההה ללללממממששששהההה,,,,
ללללייייששששרררראאאאלללל ללללייייתתתתננננהההה ממממבבבבקקקקשששש וווואאאאנננניייי ששששממממהההה ווווששששבבבבתתתת

............ווווההההוווודדדדייייעעעע לללל

כהבבבבממממאאאאממממרררר דוד הרב הגדול הגאו שכתב
,חברו ישיבת מראשי שליט"א,

:כ היה13ביאר הראשו אד חטא קוד
.העליוני מהמי ויורד משתלשל התענוג

העבודהקקקקוווודדדד היו הראשו אד חטא
כל אחת, ובעונה בעת והגמול
ולהשגת תענוג להרגשת גרמה מצוה

באלקות... דביקות

,,,,אתאאאא הפסדנו החטא, בעקבות
כל ומעתה הזה, הטבעי התענוג
בזיכו קשה לעמול צרי בו החפ

לשמה. תורה ובלימוד החומר

מאוד,ממממעעעעתתתת ארו מסלול החל החטא
שיסתיי שני אלפי של מסלול
עבודה של מסלול  המשיח בימות רק
להשיג הרוצה שכל מסלול ,וזיכו

בו. לצעוד חייב אלקי תענוג

ווווככככע שיצאו הזמ עד ההנהגה היתה
.ממצרי ישראל

והובאו ב'ישורון'13. תקפה).דבריו עמוד - יז (כרך

מוקדש לעילוי נשמת אבי מורי יוסף גואטה בן עמוס חירייה ז"ל
ולעילוי נשמת אמי מורתי דינה בת ליזה יצחק ז"ל - תנצב"ה



  
     



אנוווואאאאזזזז לו: ואמר למשה הקב"ה יהתגלה
אני ולכ ישראל ע את מאוד אוהב
בשבוע אחד יו במתנה לה להעניק רוצה
מאמ ללא האלקי התענוג יורגש שבו
השבת. יו את לה אעניק ולכ מיוחד,

מאליה,בבבבייייוווו הקדושה מאירה 14השבת

רגש במתנה מקבלי אנו ומכחה
אלקי! תענוג

ששששממממהההה,,,,''''ווווזזזזהההה ששששששששבבבבתתתת טטטטוווובבבבהההה ההההממממתתתתננננהההה עעעענננניייי
אאאאתתתת אאאאייייבבבבדדדדננננוווו ההההרררראאאאששששוווו אאאאדדדד ששששבבבבחחחחטטטטאאאא

ההההאאאאללללקקקקיייי בגההההתתתתעעעעננננווווגגגג האד שחש (בעוצמה

...(עדאאאאדדדד ששששחחחחטטטטאאאא ללללאאאאחחחחרררר גגגג אאאאוווולללל

ללללגגגגממממרררריייי ההההתתתתעעעעננננווווגגגג אאאאתתתת אאאאייייבבבבדדדדננננוווו ללללאאאא ההההרררראאאאששששוווו
ההההששששבבבבתתתת,,,, אאאאתתתת ההההזזזזהההה בבבבעעעעוווולללל בבבבממממתתתתננננהההה ווווקקקקייייבבבבללללננננוווו
בבבבעעעעוווולללל ששששבבבבתתתת בבבבממממתתתתננננהההה ההההקקקקבבבב""""הההה ללללננננוווו ששששננננתתתת
ההההייייאאאא ווווזזזזוווו ההההבבבבאאאא............ עעעעוווולללל ממממעעעעיייי ששששההההייייאאאא ההההזזזזהההה
ההההקקקקבבבב""""הההה ללללננננוווו ששששננננתתתת ששששזזזזככככייייננננוווו טטטטוווובבבבהההה ההההממממתתתתננננהההה
ללללאאאאייייזזזזהההה זזזזוווו בבבבממממתתתתננננהההה ששששזזזזככככייייננננוווו ההההששששבבבבתתתת,,,, אאאאתתתת
ששששננננזזזזככככהההה ווווההההששששללללייייממממוווותתתת ההההעעעעווווננננגגגג ששששלללל בבבבחחחחייייננננהההה
וווובבבבככככלללל ששששבבבבתתתת,,,, ששששככככווווללללוווו בבבבייייוווו ללללבבבבוווואאאא ללללעעעעתתתתיייידדדד
עעעעלללל ללללההההתתתתעעעעננננגגגג בבבבחחחחייייננננהההה בבבבאאאאייייזזזזהההה זזזזווווככככיייי אאאאננננוווו ששששבבבבתתתת

ההההבבבבאאאא'...'...'...'... עעעעוווולללל ממממעעעעיייי הההה''''

נעבורווווללללאאאאחחחחרררר דבריו את שהבננו
השבוע... לפרשת

ממממללללאאאאככככהההה תתתתעעעעששששהההה ייייממממיייי ששששששששתתתת

שמירתפפפפררררששששתתתתננננוווו על בציווי פותחת
"וקהל נאמר: וכ השבת,
ואמר יראל ני לעדת את מה
לעת ה' צה אר בריה אה אלה
ב מלאכה עה ימי ת .את
ת ת קד לכ יהיה הביעי
לא ימת. מלאכה ב להעה לה'
י בתיכמ כל א תבער

אג).הת" לה, (שמות 

הוצרכהווווההההקקקקווווששששייייאאאא מדוע מפורסמת
לעשות מה לנו לומר התורה

החול? ימי בששת

שמירתוווובבבבססססגגגגננננוווו על הוא הציווי כל הרי אחר:
להזכיר יש עני איזה כ וא שבת,

מלאכה'? עה ימי ש'ת כא

כוללתוווועעעעוווודדדד מתחילה מדוע קשה,
השונות המלאכות כל את התורה

כתב ארלינגר14. משה יצחק רבי הגאון

עמוד שבתא, מעלי - יח חלק ('חסידות'

אלעח), העולמות כל שבים קודש בשבת וז"ל:

בטרם מקדם היו אשר הראשון מקומם

כל וכאשר נוצר, יציר כל בטרם הפגם,

הצורות - הנעלמים הנשגבים העולמות

עולים - בהם השגה לנו שאין העליונות

החצובותומתעלים, נשמותינו מקורות גם

יחדיו, עולים בשעהמהם אנו מרגישים כי עד

אל לחזור עצומה השתוקקות בעולם פה זו

בטרם היינו כאשר וזכים נקיים מחצבתנו

העולם... לזה ירדנו בטרם - הפגם

ז

מוקדש להצלחת אברהם יוסף בן שולמית הי"ו וסאלי שרה בת אילנה דבורה תחי'
לפרנסה טובה וזרע בר קיימא



  
   



עולה שלהבת תהיה קודש שבת תור
י"ה. שלהבת ה' רשפי רשפיה מאליה,

ציוהוווועעעעלללל הקודש, מלאכת המלאכה, זאת
באופ ,ימי ששת שנעשה פה
ולא מאליו, קדוש יהיה השביעי שיו

וזיתו, לכרמו איש השבוע כל שנפנה
ההבערה לתחילת השבת ביו ונצטר
וזה: עוממות, בגחלי אש ניצו ללבות
ביו מושבותיכ בכל אש תבערו 'לא

השבת'.

גגגגבבבבווווררררתתתתוווו ככככאאאאיייישששש

שבתווווההההננננהההה שבכל התבאר עתה עד
והיא אורה תוספת יש ושבת
יוכל שאד כדי א ,בעול מאירה

א זהלחוש עצמו. להכי צרי הוא ותה
הבורא. לבי בינו אחד כל אישי, מצב
שבת. להארת יזכה הכנתו כפי אד וכל

נכתבווווההההננננהההה לשבת, ההכנות בעני
ובפרט הקודש, בספרי רבות
יוס לרבינו חי איש ב הקדוש בספר

זיע"א חיי,(ל ל פרשת שהרחיב(ש"ב,
קודש. לשבת ההכנה בענייני רבות

שכתבנווווואאאאננננוווו ממה עתה נעתיק
האר חלב עמודבספרנו  ו (חלק

כתבנו:מז), וכ

קדושההההננננהההה הוא קודש שבת שיו לפי
משגת האד דעת ואי מאוד, ונורא
אורו מעוצמת המעט מ מעט לא וא
זה, ביו משתבח הוא ברו והקדוש ,הז
רוח מתפשטת ובו עולמו, את בו ומחדש
בכל רוח והתרוממות נשגבה קדושה של
כל על כנפיה פורת והשכינה ,העול
השפע וממותרות הבריאה, מ חלק
ששת כל ניזוני בעול זה ביו הנשפע

הוא ברו המקו ציוה לכ המעשה, ימי
בני  קדושי ישראל זרע  רחומיו לבניו
כראוי עצמ להכי ,מל של פלטרי
למלכה שממתי כמי קודש שבת לקראת
שבבוא כדי בביתו, להתארח שתבוא
תאציל בקרבנו כבוד לשכו המלכה
הנשמה חלק על הדרה וזיו מהודה
ממעל, אלוקה חלק  שבקרבנו האלקית

שבקרבנו. חלק כל ומחיה הפועמת

לרבותינוממממטטטטעעעע ראינו ג מצינו זה
שנזהרו הש"ס בעלי הקדושי
וכמו קודש. לשבת בהכנה מאוד
הקדושה בגמרא רבות בזה שהאריכו

קיט.) רבותינו(שבת כתבי שאר ובכל
מפיה אשר השלו עליה הפוסקי
הקטני אנו כ נהגו ה וא ...חיי אנו
לטרוח לנו שיש וכמה כמה אחת על
קודש. שבת לכבוד כחנו בכל ולהתאמ

רבתיההההננננהההה הכנה מהאד נדרשת כ כי
החל וזאת קודש, השבת לקראת
גיהו כיבוס אפיה בישול הבית מנקיו
הגו הכנות ושאר ברחיצה וכלה וכו'
עני בכל כא ענייננו אי כי א והנפש,

  
     



אחד בכלל בשבת ')בהאסורות

לה' ת ת קד לכ יהיה הביעי

ימת'), מלאכה ב מכלהעה ולאחר 

אש הבערת איסור את הכלל מ מוציאה
יבשבת בתיכמ כל א תבער ('לא

מיוחד?הת') באופ אותו ומפרטת 

לשתיה:וווותתתתששששוווובבבבהההה אחת

היאדדדדעעעעוווו שהשבת  התורה אומרת  לכ
ואורה מאוד. ונשגב נורא ,עליו אור
ושבת. שבת בכל בעול מתגלה העצו

לקבלווווללללממממררררוווותתתת זוכה ויהודי יהודי כל זאת
אור 'כי שונה, בעוצמה מאורה
ויהודי יהודי כל על ושורה מתגלה השבת

לו'. שיש הכלי כפי שונה, ברמה

הקדושה:ווווזזזזהההה התורה לנו 15שאומרת

אתבבבבככככלללל לקבל להתכונ יש השבוע ימות
מ שהרי אורה, את ולקבל השבת
השוק מ כאורח השבת אל לבוא הנמנע
אפשר אי בקדושתה. כ ולהידבק
לשבת כהכנה הנעלי בצחצוח להסתפק
רבתי בהכנה להתכונ זוכי וכאשר קודש.
שבת. טע לטעו זוכי שבת, לקראת

התורהווווללללההההככככננננתתתת קוראת הזאת הנפש
עה'מלאכה' ימי ('ת 

עלינומלאכה') החול ימי ששת שבמש  

לשבת. נפשנו בהכנת ולהתייגע לעמול

יווווואאאאזזזז:::: קדושת  לה'' ת 'ת
ותחושת בעצמות, בוערת השבת
ממלא השבת עד עריבות ונוע העונג

מציאותנו... כל את

במיוחדווווזזזזוווו ציינה שהתורה הסיבה ג
מכל יותר ההבערה איסור את
ההבערה שמלאכת שלמרות המלאכות.
א אש, להדליק האיסור היא כפשוטה
.האד לקדושת מרמזת היא רמז בדר
שבשבת ,ל דע ואומרת: התורה ובאה
ביו צור ואי טבעית, היא הקדושה 

הקדושה. את 'להבעיר' השבת

,,,,השבועאאאאוווולללל ימות שבכל מהאד נדרש
שא דרכיו, את יקלקל לא
לחול תוכל לא השבת קדושת  יקלקל
השבת ביו להתאמ יצטר והוא עליו,
והקדושה! ההתלהבות אש את 'להבעיר'

סופר,ווווזזזזהההה משה רבי הגה"ק של לשונו
זיע"א: סופר' 16'החתתבער 'לא

כי  הת' י בתיכמ כל א
אש תהיה השבוע שבכל מהראוי
ידי על בלבו בוער בה' ודביקות האהבה
שבהגיע עד ה', ועבודת התורה עסק

מוסר'כך15. ב'דברי עמודהובא (תשמ"א-תשמ"ה,

זיע"א.קטו) מוויזני'ץ הגר יהושע משה רבי להגה"ק

שמותחתם16. - התורה על -סופר ויקהל (פרשת

אש'). תבערו 'לא ד"ה תקס"ב

מוקדש לעילוי נשמת יעקב יוסף בן גורג'יה ז"ל חדווה אמירה בת זכייה ז"ל
יהרון בן חדווה אמירה ז"ל - תנצב"ה



  
   



עולה שלהבת תהיה קודש שבת תור
י"ה. שלהבת ה' רשפי רשפיה מאליה,

ציוהוווועעעעלללל הקודש, מלאכת המלאכה, זאת
באופ ,ימי ששת שנעשה פה
ולא מאליו, קדוש יהיה השביעי שיו

וזיתו, לכרמו איש השבוע כל שנפנה
ההבערה לתחילת השבת ביו ונצטר
וזה: עוממות, בגחלי אש ניצו ללבות
ביו מושבותיכ בכל אש תבערו 'לא

השבת'.

גגגגבבבבווווררררתתתתוווו ככככאאאאיייישששש

שבתווווההההננננהההה שבכל התבאר עתה עד
והיא אורה תוספת יש ושבת
יוכל שאד כדי א ,בעול מאירה

א זהלחוש עצמו. להכי צרי הוא ותה
הבורא. לבי בינו אחד כל אישי, מצב
שבת. להארת יזכה הכנתו כפי אד וכל

נכתבווווההההננננהההה לשבת, ההכנות בעני
ובפרט הקודש, בספרי רבות
יוס לרבינו חי איש ב הקדוש בספר

זיע"א חיי,(ל ל פרשת שהרחיב(ש"ב,
קודש. לשבת ההכנה בענייני רבות

שכתבנווווואאאאננננוווו ממה עתה נעתיק
האר חלב עמודבספרנו  ו (חלק

כתבנו:מז), וכ

קדושההההננננהההה הוא קודש שבת שיו לפי
משגת האד דעת ואי מאוד, ונורא
אורו מעוצמת המעט מ מעט לא וא
זה, ביו משתבח הוא ברו והקדוש ,הז
רוח מתפשטת ובו עולמו, את בו ומחדש
בכל רוח והתרוממות נשגבה קדושה של
כל על כנפיה פורת והשכינה ,העול
השפע וממותרות הבריאה, מ חלק
ששת כל ניזוני בעול זה ביו הנשפע

הוא ברו המקו ציוה לכ המעשה, ימי
בני  קדושי ישראל זרע  רחומיו לבניו
כראוי עצמ להכי ,מל של פלטרי
למלכה שממתי כמי קודש שבת לקראת
שבבוא כדי בביתו, להתארח שתבוא
תאציל בקרבנו כבוד לשכו המלכה
הנשמה חלק על הדרה וזיו מהודה
ממעל, אלוקה חלק  שבקרבנו האלקית

שבקרבנו. חלק כל ומחיה הפועמת

לרבותינוממממטטטטעעעע ראינו ג מצינו זה
שנזהרו הש"ס בעלי הקדושי
וכמו קודש. לשבת בהכנה מאוד
הקדושה בגמרא רבות בזה שהאריכו

קיט.) רבותינו(שבת כתבי שאר ובכל
מפיה אשר השלו עליה הפוסקי
הקטני אנו כ נהגו ה וא ...חיי אנו
לטרוח לנו שיש וכמה כמה אחת על
קודש. שבת לכבוד כחנו בכל ולהתאמ

רבתיההההננננהההה הכנה מהאד נדרשת כ כי
החל וזאת קודש, השבת לקראת
גיהו כיבוס אפיה בישול הבית מנקיו
הגו הכנות ושאר ברחיצה וכלה וכו'
עני בכל כא ענייננו אי כי א והנפש,

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



  
      



ססססעעעעוווודדדדהההה בבבבככככלללל ההההללללככככוווותתתת ששששתתתתיייי חחחחששששייייבבבבוווותתתת

לנואאאאחחחחדדדד שגילו הנשגבי הגילויי
לדורות נחקק הקדושי חכמינו

ירושלמי ה"ה).בתלמוד פ"א וכ(ברכות
התורה כל כנגד שבת 'שקולה :ש נחקק

כולה'.

יחזקאלבבבבששששעעעעהההה הרב הגה"ק שלמד
הדברי את זיע"א לוינשטיי

עצומה! ביראה התמלא 18הללו

''''ששששקקקקווווללללהההה כולה' התורה כל כנגד שבת
השבת על ששומר מי כל והיינו

כאל בשמי אליו מתייחסי כהלכתה,
כולה! התורה כל את שקיי יהודי

ללמודוווואאאא שצרי ובוודאי פשוט כ
לדעת בלי כי שבת, הלכות ולדעת

שבת! לשמור נית לא שבת הלכות

ווווככככאייבשי יהונת רבי הגה"ק כתב
דבש יערות בספרו זיע"א ב (חלק

ב): במציאותדרוש כלל אפשר אי כי
כל ילמוד לא א שבת מאיסור שינצל

היטיב... היטיב בוריי על 19הדיני

הגשמי העשיה עולם - הזה בעולם כאן השורה

לעלות הגםשמנסהמאוד המעשה, ימי כלששת

אין מקום מכל הקדושה, מן שפע לינק כדי

הקדושה עם לעלות מניחה הוא ברוך הקדוש

משליכה זהאלאאף ולאדי כליל, אלאמפרידה

ושם רבא, דתהומא נוקבא אל ים למצולות

השבת, צאת עד ברזל של בשלשלאות קשורה

הקדושה. בקומות רק העליה נעשית וממילא

רבתיולכן בהכנה עצמו להכין אדם כל צריך

הארץ'. ב'חלב עיי"ש השבת... לקדושת

אור שכט).יחזקאל18. עמוד - נוראים וימים (אלול

בשנת יקיריהשל19. ששהמבניה נספו תשל"ח

רצחני בפיגוע הקודש עיר ירושלים

שלום רבי של אחיינו היה ביניהם ,12 בקו שאירע

הי"ד. אויערבך מאיר אהרן הקדוש שבדרון,

וגןבמהלך בית תושבי ארגנו השלשים ימי

וכמובן והתעוררות, מספד עצרת

של דרשתו להיות היתה אמורה הכותרת שגולת

דבריו. את לשמוע צבאו אנשים מאות שלום, רבי

האחריםכהרגלו הרבנים לכל שלום רבי ִאפשר

לכן שקודם אלא לפניו, דבריהם לישא

לחזק צריך דבר איזה המארגנים את שאל

כביש אודות בכאב לו סיפרו בשכונה. ולעורר

בפרהסיא, שבת חילול ובו השכונה במרכז העובר

לציבור שלום רבי שקרא אתם סבורים אם אך

הסכיתו שבת, חילול נגד ולהפגין לצאת ַלהתחזק

והמאלפת... הקצרה דרשתו לתוכן ִושמעו

מהכשהחל במתח דרוך הקהל היה לדבר

הקשה, האירוע על שלום רבי יגיד

השבת? חילולי תופעת את למגר יש וכיצד

מבקשנעמד אני רם: בקול ואמר שלום רבי

לח מילהמכולם כולם דברי על ַזור

מחרה והציבור - מקבל אני'... - 'אני במילה:

שבת כל ללמוד עצמי 'על 'מקבל', אחריו מחזיק

נאומו את סיים ובזה שבת'. הלכות שעה רבע

  
   



הנפש הכנות רק אלא לשבת ההכנה
דברי ושאר וטבילה ברחיצה הקשורות

הנלוימקו להכי שמטרת אליה
ונשמתו רוחו נפשו על לחול שבת להארת
שפע למשו ומה כדבעי אד של
נפלאי רוחניי וכחות וטהרה קדושה

המעשה... ימי ששת לכל ועצומי

הקדושי,ווווההההננננהההה המקובלי רבותינו כתבו
עיר המל אדונינו צבא ועל
לוריא יצחק רבינו נחית שמיא מ וקדיש
ביתו נאמ תלמידו ידי על זיע"א, אשכנזי
זיע"א ויטאל חיי רבינו הקדשי קודש

חיי ע פרי הבהיר בספרו השבת (שער

גד), הכוונותפרקי סדרובשער (דרושי

שבת) קבלת עני  א דרוש ובנושאישבת,
נפשו שיאירו האד שיזכה שכדי ,כליה
ממנו נדרש השבת מקדושת ונשמתו רוחו
הקשורי ההכנה שלבי בכל עצמו להכי
הששי דיו במקוה וטבילה ברחיצה

ה ואלו קודש, שבת האר'לכבוד (וב'מיטב

אד לכל ומומל רבה, באריכות בזה הארכנו ש

הדעת): בהעמקת הדברי את ללמוד

ואחדאאאא.... מקרא שני הפרשה קריאת
רחיצה ג. .ציפורני גזיזת ב. .תרגו
כוונת ד. שבת. לכבוד חמי במי
קוד ורגליו ידיו ניגוב ה. השלהבת.
המבוארות. בכוונות הטבילה ו. הטבילה.
המבוארות. בכוונות שבת בגדי לבישת ז.

להפרידוווועעעענננניייי הנזכרות, ההכנות אלו
האד על השורה הקליפה את
את ולהכי החול ימי מש בכל
קדושת את לקבל ונשמתו רוחו נפשו
גורע א אול קודש. שבת והארת
בהכרח הנזכרות, ההכנות מ האד

לגמרי מנפשו נפרדת הקליפה 17שאי

"נר תוספת מהשגת גורע וממילא
השבת... דאותה

די,וווובבבבסססספפפפררררננננוווו הארכנו 'האר 'חלב
...נוס בפרט נתמקד ועתה

וב'חלב נ)הארץ'17. עמוד בכל(שם כך: כתבנו

שקוע האדם המעשה ימי ששת

ותאוותיו הזה העולם בהבלי ורובו ראשו

מבלי גם בו נאחזת אחרא והסטרא והקליפה

בזה וממשלה שליטה לה שיש מפני לכך שיתכוין

אלא בו שנאחזת בזה די ולא הזה, בעולם הזמן

והכואב ויראתו, אהבתו ה' קרבת ממנו מונעת אף

האיש זה בקרב לנוח מקום שמוצאת שתיכף מכל

מצוותיו, ומהשפעת ותפילותיו מתורתו יונקת אזי

לא בו, אחוזה שאינה האדם של דבר שאין וכמעט

בדברים אף אלא הרוחניים, בדברים מיבעיא

ההשגות כל את ממנו המונעת והיא הגשמיים

נמ לו. הראויה משתכרוההתקדמות המשתכר צא

שעמל עמלו שרוב הרי והיינו נקוב, צרור אל

כחות בזה נאחזים ותפילה בתורה ה' בעבודת

מזה. גדולים חלקים ועושקים החיצונים

העולמותאולם כל מתעלים קודש בשבת

קומה כל והיינו בפנימיותם, הקדושים

הקליפה אך שמעליה. לקומה עולה עולם שבכל

מוקדש לעילוי נשמת שמחה בת רחל ז"ל
תנצב"ה

מוקדש לעילוי נשמת אודיל בת זהירה ז"ל
תנצב"ה



  
      



ססססעעעעוווודדדדהההה בבבבככככלללל ההההללללככככוווותתתת ששששתתתתיייי חחחחששששייייבבבבוווותתתת

לנואאאאחחחחדדדד שגילו הנשגבי הגילויי
לדורות נחקק הקדושי חכמינו

ירושלמי ה"ה).בתלמוד פ"א וכ(ברכות
התורה כל כנגד שבת 'שקולה :ש נחקק

כולה'.

יחזקאלבבבבששששעעעעהההה הרב הגה"ק שלמד
הדברי את זיע"א לוינשטיי

עצומה! ביראה התמלא 18הללו

''''ששששקקקקווווללללהההה כולה' התורה כל כנגד שבת
השבת על ששומר מי כל והיינו

כאל בשמי אליו מתייחסי כהלכתה,
כולה! התורה כל את שקיי יהודי

ללמודוווואאאא שצרי ובוודאי פשוט כ
לדעת בלי כי שבת, הלכות ולדעת

שבת! לשמור נית לא שבת הלכות

ווווככככאייבשי יהונת רבי הגה"ק כתב
דבש יערות בספרו זיע"א ב (חלק

ב): במציאותדרוש כלל אפשר אי כי
כל ילמוד לא א שבת מאיסור שינצל

היטיב... היטיב בוריי על 19הדיני

הגשמי העשיה עולם - הזה בעולם כאן השורה

לעלות הגםשמנסהמאוד המעשה, ימי כלששת

אין מקום מכל הקדושה, מן שפע לינק כדי

הקדושה עם לעלות מניחה הוא ברוך הקדוש

משליכה זהאלאאף ולאדי כליל, אלאמפרידה

ושם רבא, דתהומא נוקבא אל ים למצולות

השבת, צאת עד ברזל של בשלשלאות קשורה

הקדושה. בקומות רק העליה נעשית וממילא

רבתיולכן בהכנה עצמו להכין אדם כל צריך

הארץ'. ב'חלב עיי"ש השבת... לקדושת

אור שכט).יחזקאל18. עמוד - נוראים וימים (אלול

בשנת יקיריהשל19. ששהמבניה נספו תשל"ח

רצחני בפיגוע הקודש עיר ירושלים

שלום רבי של אחיינו היה ביניהם ,12 בקו שאירע

הי"ד. אויערבך מאיר אהרן הקדוש שבדרון,

וגןבמהלך בית תושבי ארגנו השלשים ימי

וכמובן והתעוררות, מספד עצרת

של דרשתו להיות היתה אמורה הכותרת שגולת

דבריו. את לשמוע צבאו אנשים מאות שלום, רבי

האחריםכהרגלו הרבנים לכל שלום רבי ִאפשר

לכן שקודם אלא לפניו, דבריהם לישא

לחזק צריך דבר איזה המארגנים את שאל

כביש אודות בכאב לו סיפרו בשכונה. ולעורר

בפרהסיא, שבת חילול ובו השכונה במרכז העובר

לציבור שלום רבי שקרא אתם סבורים אם אך

הסכיתו שבת, חילול נגד ולהפגין לצאת ַלהתחזק

והמאלפת... הקצרה דרשתו לתוכן ִושמעו

מהכשהחל במתח דרוך הקהל היה לדבר

הקשה, האירוע על שלום רבי יגיד

השבת? חילולי תופעת את למגר יש וכיצד

מבקשנעמד אני רם: בקול ואמר שלום רבי

לח מילהמכולם כולם דברי על ַזור

מחרה והציבור - מקבל אני'... - 'אני במילה:

שבת כל ללמוד עצמי 'על 'מקבל', אחריו מחזיק

נאומו את סיים ובזה שבת'. הלכות שעה רבע

ז

 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



  
      



לאומדו. אף יכולים אנו ואין ראתה לא עין

כאן. ולחוש לראות שניתן מה רק נבדוק

התחתון,הנה הגופני בדרג שבת שומר ראובן

הוא כך מנוחה. יום לו היא השבת

ובחילוץ הגוף במנוחת וכך, השבת, את מקיים

השבת. לו גומלת עצמות,

הואשמעון הפסיכולוגי, בדרג שבת שומר

'יהא לקיים: נפשי מאמץ עושה

אצלו אין עשויה'. מלאכתך כל כאילו בעיניך

מתנער והוא עסקים, הרהורי ואין חול דיבורי

רבות משנה שדרגות כמובן וכל. מכל מהחולין

אריה ר' הרב על זה. בדרג קיימות סוף לאין

אליו מגיעים שהיו שמכתבים מספרים לוין

כדי פותח, היה לא היום חצות לאחר ששי ביום

ביום ודאגות זרות מחשבות יטרידוהו שלא

הפסיכולוגית בקומתו כזה שבת לשומר השבת.

נפשו. כחות להתחדשות מעיין השבת מהוה

בתחוםשמירת גם ביטוי לידי באה השבת

המשפחה כל משפחתי. - הסוציולוגי

קידוש, במרכז: השבת. שולחן סביב מתכנסת

אם שיחה, זמירות, בצוותא, בסעודה שבת עונג

הילדיםבמשך של בתלמודם ואם השבוע בפרשת

של זה בדרג שישקיע המאמץ כפי איש השבוע.

של אושר במטבע ישולם השבת, שמירת

יחד גם אחים שבת של הנפלאה התחושה

בנפשם. אחד לגוף המשפחה בני באיחוד

הסיבות אחת את בשבת רואים סוציולוגים

הדורות. במרוצת היהודית המשפחה של לחוסנה

פחותלוי לא הימנה ומקבל בשבת משקיע

קביעת את עליהם הוסיף אך מקודמיו.

הוא אינטנסיבי. תורה לימוד כיום השבת יום

לדרך, צידה רוחני מטען השבת מן עמו נוטל

של החולין במדבר ימים ששה בת ארוכה דרך

השבת של המדבר נאות עד המעשה, ימי ששת

הקדושה והרגשת מתקדש. שבועו כל הבאה.

ישר ביחס יעמדו ריבועי)ואושרה למאמץ(אולי

השבת. של בקידושּה המושקע

הקדישיהודה שגם בכך קודמו על הוסיף

תוך השבת, תכלית על מחשבה

העמיק הוא ובבורא. העולם בבריאת התבוננות

המתגלה ובחכמתהבורא הבריאה, בפרטי חקר

מה את וברגשותיו בזכירתו והשריש בבריאה

זכה מעשיו בעצם להזכיר. השבת שנועדה

לתארּה שקשה עליונה הרגשה לעצמו להקנות

אליה. קרבה לו שאין ִלמי

עליששכר 'ונוסף קודמיו, שעסקו מה בכל עסק

שנתעלה עד והגות חקר העמיק אלה

על בעושהו ושמח האמיתית, הקדושה למעלת

ולהיווכח בו להגות השכינה בזיו לו שהאיר

את הוא ומבין מעשיו, גדולת מתוך בגדלותו

ובין בינו והּמצותית השכלית הזיקה ְְִִַָרוממות

בשמירת יתעלה הבורא כוונת שהיתה כמו קונו

היא אות ישראל בני ובין "ביני שנאמר: השבת,

יז).לעולם" מהשמתיש(שמותלא, בכל וממעטהוא

ובסוף מהגותו. יפסיקוהו לבל הזאת הזיקה את

שמים ואהבת ה' יראת בפנימיותו השיג דרכו

אברי [כאשר] שאפילו כך, כדי עד חי אל ותשוקת

בהיות רעב, מרגיש אינו מזונם, את תובעים גופו

יגיע ובזאת בחלקה, שעלה ממה מדושנת נפשו

שנאמר: כמו נפשו, משאת אל המיוחדת בדרכו

נפש" תאות ולזכרך ח)."לשמך כו, (ישעיה

אברהםהקטע רבינו ידי על נכתב האחרון

הרמב"ם -בן השם לעובדי (המספיק

התורה) בחוקות שומרההליכה את המתאר

העילאי, אושרו ואת גבוהה בדרגה השבת

מהשגתנו. למעלה שניהם

כיצדהנה שטחית, בצורה גם ולו ראינו, כן כי

את וחופף מקיף מצוה מקיים של אושר

  
      



נאמרווווודדדדבבבבררררייייוווו דבש היערות של אלו
הוא א ואפילו יהודי כל לגבי
הלכות ללמוד 'בלי תורה, הרבה יודע

שבת'. לשמור יודעי לא  שבת

לאווווככככלללל שהוא תורה למד שלא מי שכ
שבת. לשמור כיצד יודע

וללמדווווללללככככ ללמוד ואחד אחד כל צרי
הלכות ביתו ובני ובנותיו בניו את
ומצויות שכיחות הלכות ה אשר שבת

בקל. בה להיכשל שיכולי

הנקודה:ווווננננחחחחדדדדדדדד את

בניככככששששאאאאננננוווו את ללמד שצריכי אומרי
כוונתנו אי שבת, הלכות ביתו

ההבנה. על אלא עצמו הלימוד על

אתההההממממטטטטררררהההה ויקלטו יבינו שהילדי היא
ע יגשו ה וכאשר ההלכות,
לנהוג. כיצד ידעו ה סיטואציה אותה

,,,,לפניווווללללככככ עצמו את להכי צרי
ברורי יהיו עצמו שלו הסעודה,

את וידע להעביר, רוצה שהוא ההלכות
להעביר. רוצה הוא שבה הצורה

בצורהווווייייששששתתתתדדדדלללל זה את להעביר ג
טע לכול שתשאיר טובה

עוד... לשמוע ורצו בפה טוב

שתיווווללללככככלללל ביתו בני ע ילמד הפחות
הלכות שתי סעודה, בכל הלכות
בשתי ארבע ועוד שבת, ליל בסעודת
ילמדו שבת בכל וכ .היו של הסעודות
הזמ ובמש חדשות, הלכות שש ביתו בני
שבת. בהלכות טובה לבקיאות יזכו ה

לנועוווועעעעלללל יזכו ה שבת שמירת ידי
בל בקשר אות ויקשור שבת

...!עול בבורא 20ינתק

תודהאאאאללללעעעעדדדד לסבו: ואמר באושר חיי
אותי... שהחכמת סבא

טעותוווובבבבממממססססייייללללוווותתתת סליחה, הרחוקה...
ובנתיבותהרחוקה, לשונית,
החוברת את הלשוני המגיה סגר

לספריה... והחזירה

עול קבלת פסוקי אמירת תוך האש! להבות חוצב

נעילה. תפילת בסוף הנאמרים שמים, מלכות

רביםהחיזוק ממשיכים היום עד עצום. היה

זו תקנה על לשמור השכונה מבני

אז!... יעקבמני הרב לגאון רסט, עמוד שלום ר' (הגדת

שליט"א). פוזן ישראל

ונסיים דוד20. יוחנן הרב הגאון של בדבריו

זיע"א 52):סלומון עמוד ח"א - יהודית (בעין

השבת:הנביא לשומר אושר מבטיח ישעיהו

שבת שומר זאת... יעשה אנוש "אשרי

[מלחללו]" ב).מחללו נו, מה(ישעיה נבדוק הבה

שאדם לנו ידוע השבת. שומר של אושרו טיב

מצוה כל כמו השבת, מצות את לקיים יכול

להניח גם וניתן שונות. איכות ברמות אחרת,

בוודאי עליון, בפלס הנשקל המצוה, ששכר

לא עצמה. המצוה של מטבע באותו ישולם

אותו אשר לבוא, לעתיד הנשמר בשכר נעסוק

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 



  
      



לאומדו. אף יכולים אנו ואין ראתה לא עין

כאן. ולחוש לראות שניתן מה רק נבדוק

התחתון,הנה הגופני בדרג שבת שומר ראובן

הוא כך מנוחה. יום לו היא השבת

ובחילוץ הגוף במנוחת וכך, השבת, את מקיים

השבת. לו גומלת עצמות,

הואשמעון הפסיכולוגי, בדרג שבת שומר

'יהא לקיים: נפשי מאמץ עושה

אצלו אין עשויה'. מלאכתך כל כאילו בעיניך

מתנער והוא עסקים, הרהורי ואין חול דיבורי

רבות משנה שדרגות כמובן וכל. מכל מהחולין

אריה ר' הרב על זה. בדרג קיימות סוף לאין

אליו מגיעים שהיו שמכתבים מספרים לוין

כדי פותח, היה לא היום חצות לאחר ששי ביום

ביום ודאגות זרות מחשבות יטרידוהו שלא

הפסיכולוגית בקומתו כזה שבת לשומר השבת.

נפשו. כחות להתחדשות מעיין השבת מהוה

בתחוםשמירת גם ביטוי לידי באה השבת

המשפחה כל משפחתי. - הסוציולוגי

קידוש, במרכז: השבת. שולחן סביב מתכנסת

אם שיחה, זמירות, בצוותא, בסעודה שבת עונג

הילדיםבמשך של בתלמודם ואם השבוע בפרשת

של זה בדרג שישקיע המאמץ כפי איש השבוע.

של אושר במטבע ישולם השבת, שמירת

יחד גם אחים שבת של הנפלאה התחושה

בנפשם. אחד לגוף המשפחה בני באיחוד

הסיבות אחת את בשבת רואים סוציולוגים

הדורות. במרוצת היהודית המשפחה של לחוסנה

פחותלוי לא הימנה ומקבל בשבת משקיע

קביעת את עליהם הוסיף אך מקודמיו.

הוא אינטנסיבי. תורה לימוד כיום השבת יום

לדרך, צידה רוחני מטען השבת מן עמו נוטל

של החולין במדבר ימים ששה בת ארוכה דרך

השבת של המדבר נאות עד המעשה, ימי ששת

הקדושה והרגשת מתקדש. שבועו כל הבאה.

ישר ביחס יעמדו ריבועי)ואושרה למאמץ(אולי

השבת. של בקידושּה המושקע

הקדישיהודה שגם בכך קודמו על הוסיף

תוך השבת, תכלית על מחשבה

העמיק הוא ובבורא. העולם בבריאת התבוננות

המתגלה ובחכמתהבורא הבריאה, בפרטי חקר

מה את וברגשותיו בזכירתו והשריש בבריאה

זכה מעשיו בעצם להזכיר. השבת שנועדה

לתארּה שקשה עליונה הרגשה לעצמו להקנות

אליה. קרבה לו שאין ִלמי

עליששכר 'ונוסף קודמיו, שעסקו מה בכל עסק

שנתעלה עד והגות חקר העמיק אלה

על בעושהו ושמח האמיתית, הקדושה למעלת

ולהיווכח בו להגות השכינה בזיו לו שהאיר

את הוא ומבין מעשיו, גדולת מתוך בגדלותו

ובין בינו והּמצותית השכלית הזיקה ְְִִַָרוממות

בשמירת יתעלה הבורא כוונת שהיתה כמו קונו

היא אות ישראל בני ובין "ביני שנאמר: השבת,

יז).לעולם" מהשמתיש(שמותלא, בכל וממעטהוא

ובסוף מהגותו. יפסיקוהו לבל הזאת הזיקה את

שמים ואהבת ה' יראת בפנימיותו השיג דרכו

אברי [כאשר] שאפילו כך, כדי עד חי אל ותשוקת

בהיות רעב, מרגיש אינו מזונם, את תובעים גופו

יגיע ובזאת בחלקה, שעלה ממה מדושנת נפשו

שנאמר: כמו נפשו, משאת אל המיוחדת בדרכו

נפש" תאות ולזכרך ח)."לשמך כו, (ישעיה

אברהםהקטע רבינו ידי על נכתב האחרון

הרמב"ם -בן השם לעובדי (המספיק

התורה) בחוקות שומרההליכה את המתאר

העילאי, אושרו ואת גבוהה בדרגה השבת

מהשגתנו. למעלה שניהם

כיצדהנה שטחית, בצורה גם ולו ראינו, כן כי

את וחופף מקיף מצוה מקיים של אושר

ז

 מוקדש לעילוי נשמת מכלוף סיבוני בן שמחה ז"ל
סול סיבוני בן שמחה ז"ל, גדעון אדמון בן מלכה ז"ל - תנצב"ה



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

למשה ,א א א א .... הוא  ברו הקדוש לו  מתנה מתנה מתנה מתנה אמר

ואני ואני ואני ואני  שמה שמה שמה שמה  ושבת ושבת ושבת ושבת  גנזי גנזי גנזי גנזי  בביתבביתבביתבבית לי לי לי לי  ישישישיש טובהטובהטובהטובה

לישראל לישראל לישראל לישראל ............ ליתנה ליתנה ליתנה ליתנה  אד מבקש מבקש מבקש מבקש  חטא קוד

תענוג להרגשת גרמה מצוה כל   הראשו

בעקבות   א באלקות. דביקות ולהשגת

הזה , הטבעי  התענוג  את הפסדנו  החטא,

קשה לעמול  צרי בו  החפ כל  ומעתה

לשמה. תורה ובלימוד  החומר  בזיכו

 א א א במתנה במתנה במתנה במתנה א להלהלהלה העניק העניק העניק העניק  לעמולעמולעמולעמו מאהבתומאהבתומאהבתומאהבתו הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה 

האלקות האלקות האלקות האלקות  מאירהמאירהמאירהמאירה שבושבושבושבו השבתהשבתהשבתהשבת,,,,  יו יו יו יו את את את את 

האלקות האלקות האלקות האלקות .... אתאתאתאת חשות חשות חשות חשות  ישראל ישראל ישראל ישראל  ונשמות ונשמות ונשמות ונשמות  בגילוי בגילוי בגילוי בגילוי ,,,,

ונשגב ב ב ב ב .... נורא הוא השבת של  עליו האור 

שבת  בכל בעול מתגלה  והוא מאוד.

זוכה זוכה זוכה זוכה ושבת. ויהודי ויהודי ויהודי ויהודי  יהודי יהודי יהודי יהודי  כלכלכלכל זאת זאת זאת זאת  ולמרותולמרותולמרותולמרות

שונהשונהשונהשונה,,,, בעוצמהבעוצמהבעוצמהבעוצמה הזה הזה הזה הזה  האור האור האור האור  את את את את  אור לקבללקבללקבללקבל 'כי

ויהודי יהודי  כל על  ושורה מתגלה השבת

לו'. שיש הכלי כפי  שונה, ברמה 

עצמו ג ג ג ג .... את  להכי צרי השבוע ימות כל

לבוא הנמנע מ שהרי  השבת, יו לקראת

כ ולהידבק השוק  מ כאורח השבת אל 

קודש. שבת של  הנפלאה וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר בקדושה 

 זוכי זוכי זוכי זוכי לשבת לשבת לשבת לשבת ,,,, רבהרבהרבהרבה בהכנה בהכנה בהכנה בהכנה  להתכונלהתכונלהתכונלהתכונ  זוכי זוכי זוכי זוכי

שבת שבת שבת שבת .... טעטעטעטע  לטעו לטעו לטעו השבת לטעו יו קדושת  ואז

 ונוע העונג  ותחושת בעצמות, בוערת

מציאותנו . כל  את ממלא  השבת עד עריבות

הזו,ד ד ד ד .... הקדושה  את לקבל יזכה  שהאד כדי

יקלקל יקלקל יקלקל יקלקל  לא לא לא לא  השבוע השבוע השבוע השבוע  ימות ימות ימות ימות  שבכל שבכל שבכל שבכל  ממנו ממנו ממנו ממנו  נדרש נדרש נדרש נדרש 

דרכיו דרכיו דרכיו דרכיו ,,,, לאאת את את את  השבת  קדושת  יקלקל  שא

 ביו  להתאמ יצטר והוא עליו, לחול תוכל

והקדושה! ההתלהבות  אש את  'להבעיר ' השבת 

ראשו ה ה ה ה .... שקוע  האד המעשה ימי  ששת  בכל

 ומכיו ותאוותיו. הזה  העול בהבלי ורובו 

אחרא  והסטרא הקליפה  שירצה  בלי   ג שכ

מ  מונעת  א והיא בו ,  ה'נאחזי קרבת את מנו 

שמוצאת   תיכ , בכ די לא  וא ויראתו . אהבתו 

מתורתו  יונקת היא האיש, זה בקרב לנוח   מקו

 שאי וכמעט מצוותיו, ומהשפעת ותפילותיו 

 בדברי בי בו, אחוזה  שאינה   האד של דבר

המונעת  והיא  . הגשמיי  בדברי ובי , הרוחניי

לו . הראויה וההתקדמות ההשגות כל את ממנו

 אול אול אול העולמות העולמות העולמות העולמות אול כלכלכלכל  מתעלי מתעלי מתעלי מתעלי קודש קודש קודש קודש  בשבתבשבתבשבתבשבת

והקליפה והקליפה והקליפה והקליפה  ,,,, בפנימיות בפנימיות בפנימיות בפנימיות הקדושיהקדושיהקדושיהקדושי

מאוד מאוד מאוד מאוד  שמנסהשמנסהשמנסהשמנסה גגגג הזההזההזההזה,,,,  בעול בעול בעול בעול כאכאכאכא השורה השורה השורה השורה 

 מקו מקו מקו מקו מכלמכלמכלמכל הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה ,,,, ממממ שפע שפע שפע שפע  לינק לינק לינק לינק  כדי כדי כדי כדי  לעלותלעלותלעלותלעלות

אלא אלא אלא אלא  הקדושההקדושההקדושההקדושה עעעע לעלותלעלותלעלותלעלות מניחהמניחהמניחהמניחה הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה  איאיאיאי

משליכה משליכה משליכה משליכה   א א א א אלא אלא אלא אלא  זה זה זה זה  די די די די  ולא ולא ולא ולא  כליל כליל כליל כליל ,,,, מפרידה מפרידה מפרידה מפרידה 

המצוה. בעשיית שהושקע קומתו שיעור מלוא

אחרות במצוות גם להבחין נזכה נשתדל, אם

לידי הבא האדם של קומות רב בנין באותו

האיכות ולעומתו המצוה, עשיית באיכות ביטוי

של מידי כשכר האושר של הפנימי והעושר

אמבה?)...המצוה. להיות מתחשק עדיין (למי

  
      



של של של של  בשלשלאותבשלשלאותבשלשלאותבשלשלאות קשורה קשורה קשורה קשורה  ושושושוש ,,,,יייי למצולותלמצולותלמצולותלמצולות

השבת השבת השבת השבת .... צאתצאתצאתצאת עד עד עד עד  אד ברזל ברזל ברזל ברזל  כל   צרי ולכ

השבת... לקדושת רבתי  בהכנה עצמו  להכי

דבריוווו.... בג' היא שבת בערב לשבת ההכנה

:דברי לז' מתחלק וזה ומעשה: דיבור מחשבה,

.2.2.2.2 ....תתתתררררגגגגוווו וווואאאאחחחחדדדד ממממקקקקרררראאאא ששששנננניייי ההההפפפפררררששששהההה קקקקררררייייאאאאתתתת .1.1.1.1

ללללככככבבבבוווודדדד חחחחממממיייי בבבבממממיייי ררררחחחחייייצצצצהההה .3.3.3.3 ....צצצצייייפפפפווווררררנננניייי גגגגזזזזייייזזזזתתתת

ווווררררגגגגללללייייוווו יייידדדדייייוווו ננננייייגגגגוווובבבב .5.5.5.5 ההההששששללללההההבבבבתתתת.... ככככווווווווננננתתתת .4.4.4.4 ששששבבבבתתתת....

.7.7.7.7 ההההממממבבבבוווואאאאררררוווותתתת.... בבבבככככווווווווננננוווותתתת ההההטטטטבבבבייייללללהההה .6.6.6.6 ההההטטטטבבבבייייללללהההה.... קקקקוווודדדד

ההההממממבבבבוווואאאאררררוווותתתת.... בבבבככככווווווווננננוווותתתת ששששבבבבתתתת בבבבגגגגדדדדיייי ללללבבבבייייששששתתתת

את וכל וכל וכל וכל  להפריד כדי  אלו  ההכנות  עני

מש בכל האד על  השורה הקליפה 

ונשמתו  רוחו נפשו  את  ולהכי החול  ימי

 אול קודש. שבת והארת קדושת את לקבל

בהכרח  הנזכרות, ההכנות מ האד גורע א

וממילא לגמרי, מנפשו  נפרדת הקליפה  שאי

השבת. אותה  של  " נר תוספת מהשגת גורע

והיינו ז ז ז ז .... כולה. התורה כל כנגד שבת  שקולה

כהלכתה, השבת  על ששומר מי כל 

את שקיי יהודי כאל  בשמי אליו מתייחסי

כולה! התורה שצרי שצרי שצרי שצרי כל ובוודאי ובוודאי ובוודאי ובוודאי  פשוט פשוט פשוט פשוט   כ כ כ כ  וא וא וא וא

לדעת לדעת לדעת לדעת  בלי בלי בלי בלי  כי כי כי כי  שבת שבת שבת שבת ,,,, הלכות הלכות הלכות הלכות  ולדעת ולדעת ולדעת ולדעת  ללמוד ללמוד ללמוד ללמוד 

שבת שבת שבת שבת !!!! לשמור לשמור לשמור לשמור   נית נית נית נית לא לא לא לא  שבת שבת שבת שבת  אי הלכות הלכות הלכות הלכות  כי 

 א שבת  מאיסור שינצל במציאות כלל אפשר

היטב. היטב בוריי על  הדיני כל ילמוד לא

 ודברי ודברי ודברי ודברי א ואפילו יהודי  כל לגבי  אמורי אלו 

שלא מי  שכ וכל תורה הרבה יודע  הוא

שבת . לשמור כיצד יודע לא שהוא תורה למד

בניו  את  וללמד ללמוד  ואחד אחד כל צרי ולכ

הלכות ה אשר  שבת הלכות  ביתו  ובני ובנותיו 

ומ בקל.שכיחות  בה להיכשל שיכולי צויות

ביתו ביתו ביתו ביתו ח ח ח ח .... בני בני בני בני  את את את את  ללמד ללמד ללמד ללמד   שצריכי שצריכי שצריכי שצריכי  אומרי אומרי אומרי אומרי כשאנוכשאנוכשאנוכשאנו

עצמו עצמו עצמו עצמו  הלימוד הלימוד הלימוד הלימוד  על על על על  כוונתנו כוונתנו כוונתנו כוונתנו   אי אי אי אי שבת שבת שבת שבת ,,,, הלכות הלכות הלכות הלכות 

יבינו יבינו יבינו יבינו   שהילדי שהילדי שהילדי שהילדי היא היא היא היא  המטרה המטרה המטרה המטרה  ההבנה ההבנה ההבנה ההבנה .... על על על על  אלא אלא אלא אלא 

 ע ע ע ע י י י י גשו גשו גשו גשו   ה ה ה ה וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  ההלכות ההלכות ההלכות ההלכות ,,,, את את את את  ויקלטו ויקלטו ויקלטו ויקלטו 

,,,, ולכ ולכ ולכ ולכ לנהוג לנהוג לנהוג לנהוג .... כיצד כיצד כיצד כיצד  ידעו ידעו ידעו ידעו   ה ה ה ה סיטואציה סיטואציה סיטואציה סיטואציה  אותה אותה אותה אותה 

עצמו עצמו עצמו עצמו  שלו שלו שלו שלו  הסעודה הסעודה הסעודה הסעודה ,,,, לפני לפני לפני לפני  עצמו עצמו עצמו עצמו  את את את את   להכי להכי להכי להכי  צרי צרי צרי צרי

וידע וידע וידע וידע  להעביר להעביר להעביר להעביר ,,,, רוצה רוצה רוצה רוצה  שהוא שהוא שהוא שהוא  ההלכות ההלכות ההלכות ההלכות   ברורי ברורי ברורי ברורי יהיו יהיו יהיו יהיו 

להעביר להעביר להעביר להעביר .... רוצה רוצה רוצה רוצה  הוא הוא הוא הוא  שבה שבה שבה שבה  הצורה הצורה הצורה הצורה  את את את את 

טובה טובה טובה טובה וישתדל וישתדל וישתדל וישתדל  בצורהבצורהבצורהבצורה זהזהזהזה את את את את  להעביר להעביר להעביר להעביר   ג ג ג ג

בפה בפה בפה בפה  טוב טוב טוב טוב  טעטעטעטע לכוללכוללכוללכול שתשאיר שתשאיר שתשאיר שתשאיר 

 ע ע ע ע ילמד ילמד ילמד ילמד  הפחותהפחותהפחותהפחות ולכל ולכל ולכל ולכל  עודעודעודעוד.... לשמועלשמועלשמועלשמוע ורצוורצוורצוורצו

שתי שתי שתי שתי  סעודה סעודה סעודה סעודה ,,,, בכל בכל בכל בכל  הלכותהלכותהלכותהלכות שתי שתי שתי שתי  ביתוביתוביתוביתו בני בני בני בני 

בשתי בשתי בשתי בשתי  ארבע ארבע ארבע ארבע  ועוד ועוד ועוד ועוד  שבתשבתשבתשבת,,,, ליל ליל ליל ליל  בסעודתבסעודתבסעודתבסעודת הלכותהלכותהלכותהלכות

בני בני בני בני  ילמדוילמדוילמדוילמדו שבתשבתשבתשבת בכל בכל בכל בכל   וכ וכ וכ וכ ....היוהיוהיוהיו של של של של  הסעודותהסעודותהסעודותהסעודות

 ה ה ה ה הזמהזמהזמהזמ  ובמש ובמש ובמש ובמש חדשותחדשותחדשותחדשות,,,, הלכות הלכות הלכות הלכות  שש שש שש שש  ביתוביתוביתוביתו

שבת שבת שבת שבת .... בהלכותבהלכותבהלכותבהלכות טובהטובהטובהטובה לבקיאותלבקיאותלבקיאותלבקיאות יזכויזכויזכויזכו

שבת שבת שבת שבת ועל ועל ועל ועל  לנועלנועלנועלנוע יזכויזכויזכויזכו הההה שבתשבתשבתשבת שמירת שמירת שמירת שמירת  ידי ידי ידי ידי 

!!!!עולעולעולעול בבורא בבורא בבורא בבורא  ינתק ינתק ינתק ינתק  בל בל בל בל  בקשר בקשר בקשר בקשר  אותאותאותאות ויקשור ויקשור ויקשור ויקשור 

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

למשה ,א א א א .... הוא  ברו הקדוש לו  מתנה מתנה מתנה מתנה אמר

ואני ואני ואני ואני  שמה שמה שמה שמה  ושבת ושבת ושבת ושבת  גנזי גנזי גנזי גנזי  בביתבביתבביתבבית לי לי לי לי  ישישישיש טובהטובהטובהטובה

לישראל לישראל לישראל לישראל ............ ליתנה ליתנה ליתנה ליתנה  אד מבקש מבקש מבקש מבקש  חטא קוד

תענוג להרגשת גרמה מצוה כל   הראשו

בעקבות   א באלקות. דביקות ולהשגת

הזה , הטבעי  התענוג  את הפסדנו  החטא,

קשה לעמול  צרי בו  החפ כל  ומעתה

לשמה. תורה ובלימוד  החומר  בזיכו

 א א א במתנה במתנה במתנה במתנה א להלהלהלה העניק העניק העניק העניק  לעמולעמולעמולעמו מאהבתומאהבתומאהבתומאהבתו הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה 

האלקות האלקות האלקות האלקות  מאירהמאירהמאירהמאירה שבושבושבושבו השבתהשבתהשבתהשבת,,,,  יו יו יו יו את את את את 

האלקות האלקות האלקות האלקות .... אתאתאתאת חשות חשות חשות חשות  ישראל ישראל ישראל ישראל  ונשמות ונשמות ונשמות ונשמות  בגילוי בגילוי בגילוי בגילוי ,,,,

ונשגב ב ב ב ב .... נורא הוא השבת של  עליו האור 

שבת  בכל בעול מתגלה  והוא מאוד.

זוכה זוכה זוכה זוכה ושבת. ויהודי ויהודי ויהודי ויהודי  יהודי יהודי יהודי יהודי  כלכלכלכל זאת זאת זאת זאת  ולמרותולמרותולמרותולמרות

שונהשונהשונהשונה,,,, בעוצמהבעוצמהבעוצמהבעוצמה הזה הזה הזה הזה  האור האור האור האור  את את את את  אור לקבללקבללקבללקבל 'כי

ויהודי יהודי  כל על  ושורה מתגלה השבת

לו'. שיש הכלי כפי  שונה, ברמה 

עצמו ג ג ג ג .... את  להכי צרי השבוע ימות כל

לבוא הנמנע מ שהרי  השבת, יו לקראת

כ ולהידבק השוק  מ כאורח השבת אל 

קודש. שבת של  הנפלאה וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר בקדושה 

 זוכי זוכי זוכי זוכי לשבת לשבת לשבת לשבת ,,,, רבהרבהרבהרבה בהכנה בהכנה בהכנה בהכנה  להתכונלהתכונלהתכונלהתכונ  זוכי זוכי זוכי זוכי

שבת שבת שבת שבת .... טעטעטעטע  לטעו לטעו לטעו השבת לטעו יו קדושת  ואז

 ונוע העונג  ותחושת בעצמות, בוערת

מציאותנו . כל  את ממלא  השבת עד עריבות

הזו,ד ד ד ד .... הקדושה  את לקבל יזכה  שהאד כדי

יקלקל יקלקל יקלקל יקלקל  לא לא לא לא  השבוע השבוע השבוע השבוע  ימות ימות ימות ימות  שבכל שבכל שבכל שבכל  ממנו ממנו ממנו ממנו  נדרש נדרש נדרש נדרש 

דרכיו דרכיו דרכיו דרכיו ,,,, לאאת את את את  השבת  קדושת  יקלקל  שא

 ביו  להתאמ יצטר והוא עליו, לחול תוכל

והקדושה! ההתלהבות  אש את  'להבעיר ' השבת 

ראשו ה ה ה ה .... שקוע  האד המעשה ימי  ששת  בכל

 ומכיו ותאוותיו. הזה  העול בהבלי ורובו 

אחרא  והסטרא הקליפה  שירצה  בלי   ג שכ

מ  מונעת  א והיא בו ,  ה'נאחזי קרבת את מנו 

שמוצאת   תיכ , בכ די לא  וא ויראתו . אהבתו 

מתורתו  יונקת היא האיש, זה בקרב לנוח   מקו

 שאי וכמעט מצוותיו, ומהשפעת ותפילותיו 

 בדברי בי בו, אחוזה  שאינה   האד של דבר

המונעת  והיא  . הגשמיי  בדברי ובי , הרוחניי

לו . הראויה וההתקדמות ההשגות כל את ממנו

 אול אול אול העולמות העולמות העולמות העולמות אול כלכלכלכל  מתעלי מתעלי מתעלי מתעלי קודש קודש קודש קודש  בשבתבשבתבשבתבשבת

והקליפה והקליפה והקליפה והקליפה  ,,,, בפנימיות בפנימיות בפנימיות בפנימיות הקדושיהקדושיהקדושיהקדושי

מאוד מאוד מאוד מאוד  שמנסהשמנסהשמנסהשמנסה גגגג הזההזההזההזה,,,,  בעול בעול בעול בעול כאכאכאכא השורה השורה השורה השורה 

 מקו מקו מקו מקו מכלמכלמכלמכל הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה ,,,, ממממ שפע שפע שפע שפע  לינק לינק לינק לינק  כדי כדי כדי כדי  לעלותלעלותלעלותלעלות

אלא אלא אלא אלא  הקדושההקדושההקדושההקדושה עעעע לעלותלעלותלעלותלעלות מניחהמניחהמניחהמניחה הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה  איאיאיאי

משליכה משליכה משליכה משליכה   א א א א אלא אלא אלא אלא  זה זה זה זה  די די די די  ולא ולא ולא ולא  כליל כליל כליל כליל ,,,, מפרידה מפרידה מפרידה מפרידה 

המצוה. בעשיית שהושקע קומתו שיעור מלוא

אחרות במצוות גם להבחין נזכה נשתדל, אם

לידי הבא האדם של קומות רב בנין באותו

האיכות ולעומתו המצוה, עשיית באיכות ביטוי

של מידי כשכר האושר של הפנימי והעושר

אמבה?)...המצוה. להיות מתחשק עדיין (למי

  
      



של של של של  בשלשלאותבשלשלאותבשלשלאותבשלשלאות קשורה קשורה קשורה קשורה  ושושושוש ,,,,יייי למצולותלמצולותלמצולותלמצולות

השבת השבת השבת השבת .... צאתצאתצאתצאת עד עד עד עד  אד ברזל ברזל ברזל ברזל  כל   צרי ולכ

השבת... לקדושת רבתי  בהכנה עצמו  להכי

דבריוווו.... בג' היא שבת בערב לשבת ההכנה

:דברי לז' מתחלק וזה ומעשה: דיבור מחשבה,

.2.2.2.2 ....תתתתררררגגגגוווו וווואאאאחחחחדדדד ממממקקקקרררראאאא ששששנננניייי ההההפפפפררררששששהההה קקקקררררייייאאאאתתתת .1.1.1.1

ללללככככבבבבוווודדדד חחחחממממיייי בבבבממממיייי ררררחחחחייייצצצצהההה .3.3.3.3 ....צצצצייייפפפפווווררררנננניייי גגגגזזזזייייזזזזתתתת

ווווררררגגגגללללייייוווו יייידדדדייייוווו ננננייייגגגגוווובבבב .5.5.5.5 ההההששששללללההההבבבבתתתת.... ככככווווווווננננתתתת .4.4.4.4 ששששבבבבתתתת....

.7.7.7.7 ההההממממבבבבוווואאאאררררוווותתתת.... בבבבככככווווווווננננוווותתתת ההההטטטטבבבבייייללללהההה .6.6.6.6 ההההטטטטבבבבייייללללהההה.... קקקקוווודדדד

ההההממממבבבבוווואאאאררררוווותתתת.... בבבבככככווווווווננננוווותתתת ששששבבבבתתתת בבבבגגגגדדדדיייי ללללבבבבייייששששתתתת

את וכל וכל וכל וכל  להפריד כדי  אלו  ההכנות  עני

מש בכל האד על  השורה הקליפה 

ונשמתו  רוחו נפשו  את  ולהכי החול  ימי

 אול קודש. שבת והארת קדושת את לקבל

בהכרח  הנזכרות, ההכנות מ האד גורע א

וממילא לגמרי, מנפשו  נפרדת הקליפה  שאי

השבת. אותה  של  " נר תוספת מהשגת גורע

והיינו ז ז ז ז .... כולה. התורה כל כנגד שבת  שקולה

כהלכתה, השבת  על ששומר מי כל 

את שקיי יהודי כאל  בשמי אליו מתייחסי

כולה! התורה שצרי שצרי שצרי שצרי כל ובוודאי ובוודאי ובוודאי ובוודאי  פשוט פשוט פשוט פשוט   כ כ כ כ  וא וא וא וא

לדעת לדעת לדעת לדעת  בלי בלי בלי בלי  כי כי כי כי  שבת שבת שבת שבת ,,,, הלכות הלכות הלכות הלכות  ולדעת ולדעת ולדעת ולדעת  ללמוד ללמוד ללמוד ללמוד 

שבת שבת שבת שבת !!!! לשמור לשמור לשמור לשמור   נית נית נית נית לא לא לא לא  שבת שבת שבת שבת  אי הלכות הלכות הלכות הלכות  כי 

 א שבת  מאיסור שינצל במציאות כלל אפשר

היטב. היטב בוריי על  הדיני כל ילמוד לא

 ודברי ודברי ודברי ודברי א ואפילו יהודי  כל לגבי  אמורי אלו 

שלא מי  שכ וכל תורה הרבה יודע  הוא

שבת . לשמור כיצד יודע לא שהוא תורה למד

בניו  את  וללמד ללמוד  ואחד אחד כל צרי ולכ

הלכות ה אשר  שבת הלכות  ביתו  ובני ובנותיו 

ומ בקל.שכיחות  בה להיכשל שיכולי צויות

ביתו ביתו ביתו ביתו ח ח ח ח .... בני בני בני בני  את את את את  ללמד ללמד ללמד ללמד   שצריכי שצריכי שצריכי שצריכי  אומרי אומרי אומרי אומרי כשאנוכשאנוכשאנוכשאנו

עצמו עצמו עצמו עצמו  הלימוד הלימוד הלימוד הלימוד  על על על על  כוונתנו כוונתנו כוונתנו כוונתנו   אי אי אי אי שבת שבת שבת שבת ,,,, הלכות הלכות הלכות הלכות 

יבינו יבינו יבינו יבינו   שהילדי שהילדי שהילדי שהילדי היא היא היא היא  המטרה המטרה המטרה המטרה  ההבנה ההבנה ההבנה ההבנה .... על על על על  אלא אלא אלא אלא 

 ע ע ע ע י י י י גשו גשו גשו גשו   ה ה ה ה וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  ההלכות ההלכות ההלכות ההלכות ,,,, את את את את  ויקלטו ויקלטו ויקלטו ויקלטו 

,,,, ולכ ולכ ולכ ולכ לנהוג לנהוג לנהוג לנהוג .... כיצד כיצד כיצד כיצד  ידעו ידעו ידעו ידעו   ה ה ה ה סיטואציה סיטואציה סיטואציה סיטואציה  אותה אותה אותה אותה 

עצמו עצמו עצמו עצמו  שלו שלו שלו שלו  הסעודה הסעודה הסעודה הסעודה ,,,, לפני לפני לפני לפני  עצמו עצמו עצמו עצמו  את את את את   להכי להכי להכי להכי  צרי צרי צרי צרי

וידע וידע וידע וידע  להעביר להעביר להעביר להעביר ,,,, רוצה רוצה רוצה רוצה  שהוא שהוא שהוא שהוא  ההלכות ההלכות ההלכות ההלכות   ברורי ברורי ברורי ברורי יהיו יהיו יהיו יהיו 

להעביר להעביר להעביר להעביר .... רוצה רוצה רוצה רוצה  הוא הוא הוא הוא  שבה שבה שבה שבה  הצורה הצורה הצורה הצורה  את את את את 

טובה טובה טובה טובה וישתדל וישתדל וישתדל וישתדל  בצורהבצורהבצורהבצורה זהזהזהזה את את את את  להעביר להעביר להעביר להעביר   ג ג ג ג

בפה בפה בפה בפה  טוב טוב טוב טוב  טעטעטעטע לכוללכוללכוללכול שתשאיר שתשאיר שתשאיר שתשאיר 

 ע ע ע ע ילמד ילמד ילמד ילמד  הפחותהפחותהפחותהפחות ולכל ולכל ולכל ולכל  עודעודעודעוד.... לשמועלשמועלשמועלשמוע ורצוורצוורצוורצו

שתי שתי שתי שתי  סעודה סעודה סעודה סעודה ,,,, בכל בכל בכל בכל  הלכותהלכותהלכותהלכות שתי שתי שתי שתי  ביתוביתוביתוביתו בני בני בני בני 

בשתי בשתי בשתי בשתי  ארבע ארבע ארבע ארבע  ועוד ועוד ועוד ועוד  שבתשבתשבתשבת,,,, ליל ליל ליל ליל  בסעודתבסעודתבסעודתבסעודת הלכותהלכותהלכותהלכות

בני בני בני בני  ילמדוילמדוילמדוילמדו שבתשבתשבתשבת בכל בכל בכל בכל   וכ וכ וכ וכ ....היוהיוהיוהיו של של של של  הסעודותהסעודותהסעודותהסעודות

 ה ה ה ה הזמהזמהזמהזמ  ובמש ובמש ובמש ובמש חדשותחדשותחדשותחדשות,,,, הלכות הלכות הלכות הלכות  שש שש שש שש  ביתוביתוביתוביתו

שבת שבת שבת שבת .... בהלכותבהלכותבהלכותבהלכות טובהטובהטובהטובה לבקיאותלבקיאותלבקיאותלבקיאות יזכויזכויזכויזכו

שבת שבת שבת שבת ועל ועל ועל ועל  לנועלנועלנועלנוע יזכויזכויזכויזכו הההה שבתשבתשבתשבת שמירת שמירת שמירת שמירת  ידי ידי ידי ידי 

!!!!עולעולעולעול בבורא בבורא בבורא בבורא  ינתק ינתק ינתק ינתק  בל בל בל בל  בקשר בקשר בקשר בקשר  אותאותאותאות ויקשור ויקשור ויקשור ויקשור 

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



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





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

- ביט ופייבוקס במס' 054-26-380-26

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

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

שבת מברכין החודש
המולד: ליל חמישי בשעה 03:51 ו 17 חלקים

לכן תמיד תדאג שעל ראשך תהיה כיפה גדולה ויפה, 
את  תסיר  אל  לישון  עולה  כשאתה  בלילה  ואפילו 
מגיל  כבר  שיחיו,  בנים  לך  יש  ראשך.  מעל  הכיפה 
אותה  להוריד  ולא  כיפה,  לשים  אותם  תחנך  שלוש 
ותגיד  לו  תקרא  מיד  לו  נפלה  היא  ואם  אופן,  בשום 
ב"ה,  גדול  ילד  כבר  אתה  כיפה,  שים  צדיק,  'ֹבא  לו 

אתה פיקח".

וכן צריך שגם הילדים יקפידו לישון בלילה עם כיפה. 
ולאחר  קדושים,  מאד  שהם  ילדים  הרבה  ראיתי 
שבדקתי את הדבר התברר לי שזה משום שההורים 
שלהם מקפידים שהם ישנו עם כיפה על ראשם, ואם 
חלילה הם רואים שהכיפה נפלה מעל ראשם תוך כדי 

שינה, מיד הם מחזירים להם אותה על הראש.

פרשת ויקהל - שקלים
כ"ה אדר א' התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

17:1518:0618:45 באר שבע
17:1518:0618:44תל אביב

17:1318:0418:42חיפה
17:1818:1018:49אילת

17:1818:0918:48ירושלים
16:58ירושלים 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: 20:00*אשדוד
בבית הכנסת 'היכל נפתלי' רחוב ברוריה 6

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

  

LIVE

LIVE

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה


