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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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פקודי פקודי פקודי פקודי  פרשת פרשת פרשת פרשת 

נפש נפש נפש נפש ............  חשבו חשבו חשבו חשבו של של של של  שעה שעה שעה שעה 

מוזרהממממאאאאיייירררר ותחושה בביתו ישב
תחושה לבו. את מילאה
ביו תהומי. שקט בעקבות הנולדת
ואשתו, ילדיו מקולות הבית הומה רגיל
אותו והשאירו לטיול, ה נסעו היו א

שקט... בגלי אפו לבדו כא

ניגשההההששששקקקקטטטט והוא אותו, הלחי הרוע
הספר ספר. ושל לספריה
פני על שוטטו ועיניו באמצעו נפתח

:ש נכתב וכ הכתב,

שליט"אססססייייפפפפרררר מעברי יעקב הרב הגאו
אחרי  למפורס מעבר בספרו (והובא

קצז), עמוד וז"ל:מות

לכההההממממעעעעששששהההה לספר רוצי אנו אותו
תשע"ט: שבט בחודש אירע

בקרבתזזזזווווגגגג ברכב נסעו כשנה, הנשוי
שהיתה האשה ,מודיעי העיר
לבעלה אמרה להריונה, השמיני בחודש
השיב הבעל לאכול. רוצה שהיא
בתחנת רגעי מספר בעוד שיעצור
ושתיה. אוכל המוכרת חנות יש בה דלק,

ביתההההזזזזווווגגגג היה בה הדלק בתחנת עצר
.להזמי כדי וישבו נכנסו קפה,

ואמרה: בעלה אל האשה פנתה לפתע
פה! ההכשר מה בדקנו לא רגע,

משנה?עעעעננננהההה זה מה בביטול: הבעל לה
פה?! נאכל כבר מה

מהההההאאאאששששהההה משנה זה שאי הסבירה
טו השגחה צרי  הכשרות.אוכלי על בה

אוההההבבבבעעעעלללל בבשר מדובר ולא שהיות טע
,'קט חלבי ב'משהו רק אלא עו
זהו  בהריו שהאשה העובדה בתוספת
כמה כא יש ולכ נפש, פיקוח ספק

נאכל!' בואי 'אז להקל צדדי

שהיאממממננננגגגגדדדד א שעל האשה הסבירה
בלי מקו מכל מאוד, רעבה
מוכר, כשרות ארגו של השגחה תעודת

!כלו ש אוכלת לא היא

רעבהללללבבבבססססוווו והאשה שהיות סיכמו ה
אל במיוחד כעת יסעו ה מאוד,
במסעדה יאכלו וש אשדוד, שבעיר בית
והחלו הרכב אל חזרו ה טובה. השגחה ע
לכיוו בזריזות נוסע הבעל כאשר בנסיעה,

.ש שבנו החדש בכביש מערב דרו

מאוד,ההההוווואאאא גבוהה במהירות נסע כנראה
משטרה ניידת הנסיעה ובמהל
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פקודי פקודי פקודי פקודי  פרשת פרשת פרשת פרשת 
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אותו והשאירו לטיול, ה נסעו היו א

שקט... בגלי אפו לבדו כא

ניגשההההששששקקקקטטטט והוא אותו, הלחי הרוע
הספר ספר. ושל לספריה
פני על שוטטו ועיניו באמצעו נפתח

:ש נכתב וכ הכתב,

שליט"אססססייייפפפפרררר מעברי יעקב הרב הגאו
אחרי  למפורס מעבר בספרו (והובא

קצז), עמוד וז"ל:מות

לכההההממממעעעעששששהההה לספר רוצי אנו אותו
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בקרבתזזזזווווגגגג ברכב נסעו כשנה, הנשוי
שהיתה האשה ,מודיעי העיר
לבעלה אמרה להריונה, השמיני בחודש
השיב הבעל לאכול. רוצה שהיא
בתחנת רגעי מספר בעוד שיעצור
ושתיה. אוכל המוכרת חנות יש בה דלק,

ביתההההזזזזווווגגגג היה בה הדלק בתחנת עצר
.להזמי כדי וישבו נכנסו קפה,

ואמרה: בעלה אל האשה פנתה לפתע
פה! ההכשר מה בדקנו לא רגע,

משנה?עעעעננננהההה זה מה בביטול: הבעל לה
פה?! נאכל כבר מה

מהההההאאאאששששהההה משנה זה שאי הסבירה
טו השגחה צרי  הכשרות.אוכלי על בה

אוההההבבבבעעעעלללל בבשר מדובר ולא שהיות טע
,'קט חלבי ב'משהו רק אלא עו
זהו  בהריו שהאשה העובדה בתוספת
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שהיאממממננננגגגגדדדד א שעל האשה הסבירה
בלי מקו מכל מאוד, רעבה
מוכר, כשרות ארגו של השגחה תעודת

!כלו ש אוכלת לא היא

רעבהללללבבבבססססוווו והאשה שהיות סיכמו ה
אל במיוחד כעת יסעו ה מאוד,
במסעדה יאכלו וש אשדוד, שבעיר בית
והחלו הרכב אל חזרו ה טובה. השגחה ע
לכיוו בזריזות נוסע הבעל כאשר בנסיעה,

.ש שבנו החדש בכביש מערב דרו

מאוד,ההההוווואאאא גבוהה במהירות נסע כנראה
משטרה ניידת הנסיעה ובמהל

ז

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



  
     



על ומתחרטת מצטערת כשהיא הדר כל
הבעל של העה ע פעולה ששיתפה
מאשי והבעל יותר, עוד אות וסיבכה
לאכול האשה של הנכונות חוסר את
תעודת בה היתה שלא דלק תחנת באותה

ראוי. כשרות גו של השגחה

בבבבההההגגגגייייעעעעמקבלי ה החולי בית אל
הכניסהvipשירות שער ,

להוציא בלי לקראת עולה לרכבי
חדרי אל ישירות נוסעי ה חניה, כרטיס
במיוחד לה חיכו שבכניסת הלידה,
אחיות. ושתי מוכנה מיטה ע צוות אנשי

ובצער:ההההגגגגבבבבררררתתתת בהל יותר עוד נהיתה
פה! קורה מה תראה עשית! מה תראה

אאאאוממשי מתרגש לא בשלו, הבעל
הנשימות ע תמשיכי :לטעו

בסדר... יהיה העמוקות,

נראיתההההייייאאאא כיצד כחה בכל לדמיי החלה
הולכת בקושי  ללדת שעומדת מי
ומתקשה בכבידות, נושמת למיטה,

בעצמה. זאת עושה  וכעת לתפקד,

מטתההההצצצצוווווווותתתת על אותה השכיב לה, עזר
לבדיקות אותה והכניס גלגלי

מצבה. את לאבח כדי ראשוניות

ראובבבביייי שבו בט צילו לה עשו היתר
הטבור צצצצוווואאאאררררשחבל ססססבבבבייייבבבב ממממללללוווופפפפ

המסכנתההההתתתתייייננננווווקקקק מאוד, מהודקת בצורה
הוחלט במקו בו חייו. את מידי באופ

דחו קיסרי לניתוח האשה את להכניס
במהירות מגולגלת האשה ומטת ובהול,

הניתוח. חדרי לעבר

מוחלט.ההההבבבבעעעעלללל להל נכנס

בבבבחחחחססססדדדדיייי בשלו עבר הניתוח שמי
בריאה. והאשה ניצל התינוק

הניעווווההההששששווווטטטטרררר???? מה הבי ולא בצד עמד
זה. לכל אותו

בזכותווווממממיייי שנברא המלא אולי יודע
הכשרות?.... על השמירה

סערהההההססססייייפפפפוווורררר למאיר גר הזה
וג הבעל ג 'הרי פנימית,
אז ומצוות, תורה שומרי ה האשה
לזלזל בעיה אי לאחד למה למה?

יש?'... ולשני בכשרות,

והזכרונותווווממממחחחחששששבבבבהההה מחשבה... רדפה
ועלו... צפו

בלווייתייייללללדדדד מגיע ארו שיער ע חינני
הגננת ,לג הראשונה בפע אמו
הולכת... ואמא הדלת את פותחת

בבכי...(מאיר)והילד פור

הואההההייייוווו א, בכיתה מגיע(מאיר)הראשו
שבשכונה, החילוני ספר לבית

אותו... מסקרני וההמולה הרעש

ספר,וווואאאאחחחחרררר בית הרגיל, המסלול כ
ורצו צצו התמונות צבא... ,תיכו
מסחררת... במהירות השניה אחר אחת

  
     



הסירנה את הדליקה אחריו שנסעה
הכביש. בצד מיד לעצור עליו וציותה

אלככככאאאאששששרררר השוטר ניגש עצר, הרכב
שמת לא לבעל: ואמר הרכב

מדאי? נמו טס שאתה לב

הואעעעעיייינננניייי ולפתע בתדהמה נפתחו הבעל
זה !?ל קרה מה לשוטר: אמר
לא אתה נפשות! סכנת ממש נפש, פיקוח
 אשתי את תראה אותי? לעצור מתבייש
ממהר ואני ללדת, צריכה תשיעי, בחודש
מעכב אתה ככה 'ברזילי'. חולי לבית
נפשות סכנת ממש זה אותי לעצור אותי?
נעשה?! מה ,פתאו פה לי תלד היא וא 

האחוריההההששששווווטטטטרררר למושב מבטו את הפנה
כלל שאמנ האשה, את וראה
כיו אבל בעלה, של הסיפור את אהבה לא
החלה הבעל, של העה את ששמעה
שהיא תו בכבידות, ולנשו לשאו
במושב... ומתנועעת בטנה את מחזיקה

לטעו:ההההששששווווטטטטרררר שהמשי בבעל הביט
הוא א  ממהר! מאוד אני נו!
הוא ולכ כשורה, לא כא שמשהו הריח

לבעל: אמר

 חוליתתתתששששממממעעעע לבית בדר אתה
יופ ?נכו אני'ברזילי', י.

בית אל הסירנה ע לפני אסע כעת
,לש עד הכביש את ל ואפנה ,החולי
אני  יהיו א אדומי רמזורי כולל
אחרי. תיסע ואתה התנועה את אעצור

שאנחנו החולי בית ע אתא ג אני
יקבלו מיד שבכניסה כ בבהילות, מגיעי

יקר. זמ הרבה ל ואחסו פנינו את

עכשיואאאאבבבבלללל עושה אני  ידידי תשמע
וא ,את שלי המשמרת כל את

טוב! מזל  תלד אכ במדהאאאאווווללללהיא
חיכ וכא ללדת... בדר לא שהיא
אני אז :ואיי ידיו שתי את השוטר
מה כל עלי ואעמיס טוב, טוב ל אדאג
שקר נקודות, דוחו"ת, כולל  שאוכל
ציבור עובד של משמרת ובזבוז לשוטר,
כ ,ב אטפל אני בקיצור בתפקיד...

!של החיי כל אותי תשכח שלא

אחרי.עעעעככככששששייייוווו סע

עההההששששווווטטטטרררר המהירה בנסיעה החל
בעקבותיו. דוהר והבעל הסירנה,

ואמרה:בבבבדדדדרררר ראשה את תפסה האשה
לו אמרת למה עושה? אתה מה

נורמלי! לא אתה ?כ

שלה:ההההבבבבעעעעלללל התרעומת כל מה על הבי לא
כס ל יש וכי !של והכשרות את
הוצאות עוד לנו יש דו"ח? לשל מיותר
אז לא... ומה קל סל עגלה, רכישת של
את תשחקי שאמרתי, מה לו אמרתי
.כ אחר משהו לו נמציא וכבר המשחק,

אההההאאאאששששהההה כלל, מרוצה היתה לא
לפניה השוטר של כשהסירנה
נסעו ה וכ לה. היתה לא אחרת ברירה 

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



  
     



על ומתחרטת מצטערת כשהיא הדר כל
הבעל של העה ע פעולה ששיתפה
מאשי והבעל יותר, עוד אות וסיבכה
לאכול האשה של הנכונות חוסר את
תעודת בה היתה שלא דלק תחנת באותה

ראוי. כשרות גו של השגחה

בבבבההההגגגגייייעעעעמקבלי ה החולי בית אל
הכניסהvipשירות שער ,

להוציא בלי לקראת עולה לרכבי
חדרי אל ישירות נוסעי ה חניה, כרטיס
במיוחד לה חיכו שבכניסת הלידה,
אחיות. ושתי מוכנה מיטה ע צוות אנשי

ובצער:ההההגגגגבבבבררררתתתת בהל יותר עוד נהיתה
פה! קורה מה תראה עשית! מה תראה

אאאאוממשי מתרגש לא בשלו, הבעל
הנשימות ע תמשיכי :לטעו

בסדר... יהיה העמוקות,

נראיתההההייייאאאא כיצד כחה בכל לדמיי החלה
הולכת בקושי  ללדת שעומדת מי
ומתקשה בכבידות, נושמת למיטה,

בעצמה. זאת עושה  וכעת לתפקד,

מטתההההצצצצוווווווותתתת על אותה השכיב לה, עזר
לבדיקות אותה והכניס גלגלי

מצבה. את לאבח כדי ראשוניות

ראובבבביייי שבו בט צילו לה עשו היתר
הטבור צצצצוווואאאאררררשחבל ססססבבבבייייבבבב ממממללללוווופפפפ

המסכנתההההתתתתייייננננווווקקקק מאוד, מהודקת בצורה
הוחלט במקו בו חייו. את מידי באופ

דחו קיסרי לניתוח האשה את להכניס
במהירות מגולגלת האשה ומטת ובהול,

הניתוח. חדרי לעבר

מוחלט.ההההבבבבעעעעלללל להל נכנס

בבבבחחחחססססדדדדיייי בשלו עבר הניתוח שמי
בריאה. והאשה ניצל התינוק

הניעווווההההששששווווטטטטרררר???? מה הבי ולא בצד עמד
זה. לכל אותו

בזכותווווממממיייי שנברא המלא אולי יודע
הכשרות?.... על השמירה

סערהההההססססייייפפפפוווורררר למאיר גר הזה
וג הבעל ג 'הרי פנימית,
אז ומצוות, תורה שומרי ה האשה
לזלזל בעיה אי לאחד למה למה?

יש?'... ולשני בכשרות,

והזכרונותווווממממחחחחששששבבבבהההה מחשבה... רדפה
ועלו... צפו

בלווייתייייללללדדדד מגיע ארו שיער ע חינני
הגננת ,לג הראשונה בפע אמו
הולכת... ואמא הדלת את פותחת

בבכי...(מאיר)והילד פור

הואההההייייוווו א, בכיתה מגיע(מאיר)הראשו
שבשכונה, החילוני ספר לבית

אותו... מסקרני וההמולה הרעש

ספר,וווואאאאחחחחרררר בית הרגיל, המסלול כ
ורצו צצו התמונות צבא... ,תיכו
מסחררת... במהירות השניה אחר אחת

  
     



הסירנה את הדליקה אחריו שנסעה
הכביש. בצד מיד לעצור עליו וציותה

אלככככאאאאששששרררר השוטר ניגש עצר, הרכב
שמת לא לבעל: ואמר הרכב

מדאי? נמו טס שאתה לב

הואעעעעיייינננניייי ולפתע בתדהמה נפתחו הבעל
זה !?ל קרה מה לשוטר: אמר
לא אתה נפשות! סכנת ממש נפש, פיקוח
 אשתי את תראה אותי? לעצור מתבייש
ממהר ואני ללדת, צריכה תשיעי, בחודש
מעכב אתה ככה 'ברזילי'. חולי לבית
נפשות סכנת ממש זה אותי לעצור אותי?
נעשה?! מה ,פתאו פה לי תלד היא וא 

האחוריההההששששווווטטטטרררר למושב מבטו את הפנה
כלל שאמנ האשה, את וראה
כיו אבל בעלה, של הסיפור את אהבה לא
החלה הבעל, של העה את ששמעה
שהיא תו בכבידות, ולנשו לשאו
במושב... ומתנועעת בטנה את מחזיקה

לטעו:ההההששששווווטטטטרררר שהמשי בבעל הביט
הוא א  ממהר! מאוד אני נו!
הוא ולכ כשורה, לא כא שמשהו הריח

לבעל: אמר

 חוליתתתתששששממממעעעע לבית בדר אתה
יופ ?נכו אני'ברזילי', י.

בית אל הסירנה ע לפני אסע כעת
,לש עד הכביש את ל ואפנה ,החולי
אני  יהיו א אדומי רמזורי כולל
אחרי. תיסע ואתה התנועה את אעצור

שאנחנו החולי בית ע אתא ג אני
יקבלו מיד שבכניסה כ בבהילות, מגיעי

יקר. זמ הרבה ל ואחסו פנינו את

עכשיואאאאבבבבלללל עושה אני  ידידי תשמע
וא ,את שלי המשמרת כל את

טוב! מזל  תלד אכ במדהאאאאווווללללהיא
חיכ וכא ללדת... בדר לא שהיא
אני אז :ואיי ידיו שתי את השוטר
מה כל עלי ואעמיס טוב, טוב ל אדאג
שקר נקודות, דוחו"ת, כולל  שאוכל
ציבור עובד של משמרת ובזבוז לשוטר,
כ ,ב אטפל אני בקיצור בתפקיד...

!של החיי כל אותי תשכח שלא

אחרי.עעעעככככששששייייוווו סע

עההההששששווווטטטטרררר המהירה בנסיעה החל
בעקבותיו. דוהר והבעל הסירנה,

ואמרה:בבבבדדדדרררר ראשה את תפסה האשה
לו אמרת למה עושה? אתה מה

נורמלי! לא אתה ?כ

שלה:ההההבבבבעעעעלללל התרעומת כל מה על הבי לא
כס ל יש וכי !של והכשרות את
הוצאות עוד לנו יש דו"ח? לשל מיותר
אז לא... ומה קל סל עגלה, רכישת של
את תשחקי שאמרתי, מה לו אמרתי
.כ אחר משהו לו נמציא וכבר המשחק,

אההההאאאאששששהההה כלל, מרוצה היתה לא
לפניה השוטר של כשהסירנה
נסעו ה וכ לה. היתה לא אחרת ברירה 

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.



  
   



ההההבבבבחחחחייייררררהההה.... ככככחחחח ההההוווואאאא:::: חחחחששששוווובבבב,,,, ההההככככיייי כחההההככככחחחח
ע אל מרימו זה ערכוחשוב את ומעלה ל,

.החיי בעלי שאר כל על

אנוששששההההרררריייי יער, ובחיתו שדה בבהמות ג
חכמה, כמו: ,רוחניי כחות רואי
בגבול ה אי אצל אבל ויכולת, רצו
כחות ורק א אלא ,נפשיי כחות של
את לאפשר כדי בה שהוטבעו טבעיי
ביכולת אי אופ בשו אבל ,קיומ
תכונותיה את ולשנות להגדיר להגביל,

ככככייייאלה. ששששוווורררר,,,, ננננקקקקרררראאאא  ייייווווממממוווו בבבב עעעעגגגגלללל ווווללללככככ
ככככחחחחוווותתתתייייוווו ווווננננגגגגממממררררוווו ההההווווששששללללממממוווו ככככבבבברררר בבבבלללליייידדדדתתתתוווו

....אוכל,ההההררררווווחחחחנננניייייייי ,באר הוא מתהל
לנפשו. ומחיה מזו למצוא ויודע שותה
החומרי גופו רק ,ויזקי יגדל כי והיה
הרוחניי כחותיו אבל וגדל. הול והבשרי
היוולדו. ביו שהיו המצב באותו נשארי

אאאא,יח נמת איו "וח .האד כ לא
חה" לנפ האד ז).ויהי ב, (בראשית 

רק לא חיה. נפש ג אלא חי גו רק לא
ג אלא ומתפתח, הול וגדל, הול גופו
להיות צריכי הרוחניי וכחותיו נשמתו
גופו. ע יחד ולהתפתח וגדלי הולכי

אאאאתתתתבבבבככככחחחח ללללפפפפתתתתחחחח עעעעללללייייוווו ששששבבבבוווו,,,, ההההבבבבחחחחייייררררהההה
ווווללללממממאאאאווווסססס בבבבטטטטוווובבבב ללללבבבבחחחחוווורררר ללללדדדדעעעעתתתת ששששככככללללוווו,,,,
ההההדדדדרררר אאאאתתתת עעעעצצצצממממוווו ווווככככחחחחוווותתתת בבבבררררצצצצוווו ווווללללססססממממ בבבבררררעעעע,,,,
ייייעעעעששששהההה.... אאאאששששרררר ההההממממעעעעששששהההה וווואאאאתתתת בבבבהההה יייילללל אאאאששששרררר

התהההההררררבבבב כוס את בידו אחז לרגע, עצר
נהיה 'שהכל בכוונה ביר שלידו,

:המשי ואחר מהתה, לג בדברו',

ייייששששננננמצליחי שלא אנשי הרבה
'לי כלל, הבחירה עני את לתפוס
שהתעורר פע כל בחירה! אפשרות אי
אותי עד הרצו רע, לדבר רצו לי
היא מה כ א ונכשלתי! מוצא, באי

עליה?' מדברי שאת בחירה אותה

דסלרווווממממצצצצאאאאננננוווו אליעזר אליהו רבי להגה"צ
ב שהסביר אתזיע"א רבה אריכות

מדבריו: מעט נביא ואנו הבחירה, 1עני

הרבננננעעעעבבבביייירררר פתח  משל בתור לפנינו,
מבחירותינו, אחת  ואמר דסלר

בפרטיה. היטב ונחקור

אוי,ייייווווססססיייי ובלילות... כבד, מעש הוא
משכבו, על מתהפ הוא בלילות
מנוחה... לו נותני לא בחזה הכאבי

לסיומו,ההההללללייייללללהההה מגיע לא הארו
לעצמו: אומר הוא ובמהלכו

!לעש מפסיק אני זהו,

עההההבבבבווווקקקקרררר החפיסה ליד חול והוא הגיע
העצמות, ושתי הגולגלת ציור
הוא הסיגריות, חפיסת ליד סליחה,
נאא אעש' ואומרלעצמו: עליה מסתכל
לי'... יכאב לא בוודאי המעט בזה כי אחת,

'מכתב 117-111).מאליהו'1. עמודים (ח"א

  
   



ארוכותממממאאאאיייירררר שני אות שבכל נזכר
חסרו הרגשת בתוכו פיעמה
מסעיר למשהו וכסופי רצו עמוקה,

יותר... ועמוק

צעקתעעעעתתתתהההה היתה שזו יודע כבר הוא
לי 'הביאו הנשמה, של רעבונה

משקה'... לי הביאו אוכל

שלוווואאאאזזזז ובסופו החיפוש תהלי החל
בתשובה... החזרה דבר

ימיממממאאאאיייירררר באות בערגה נזכר
הברכות, התפילות,  קס
ברגשות לבו את הציפו ...השיעורי

אושר... ברגשות שמחה,

מתאוותבבבבאאאאוווותתתת דחיה חש הוא ימי
אוכל, ,כס ופיתויו... העול
השלג כמו אותו עניינו כבוד... ,נשי

באיסלנד... שירד

הואההההוווואאאא שני כמה שתו בטוח היה
להיות שיזכה עד כ כל יתעלה

...צדיקי מהל"ו אחד

רגע!זזזזככככררררננננוווותתתתייייוווו באחת... נעצרו מאיר של
נעשיתי שלא רק לא מאז

נדלקת פע שמדי זאת עוד אלא צדיק,
התאוות, אש נוראה, אש מדורת בלבי

לכבותה... קשה להילח צרי ואני

זהאאאאיייי אי להיות? יכול זה
ולהתעלות, להמשי שבמקו
נוראה כזו אש בעצמי חש אני לעתי
לא שלי 'החילוניות' בתקופת שאפילו

חשתי?!...

קממממצצצצחחחחוווו והוא ,קמטי נחרש מאיר של
בי להסתובב והחל ממקומו

ושוב... הלו ביתו קירות ארבעה

מביתווווובבבבההההחחחחללללטטטטהההה ויצא ק הוא רגע של
.הסמו המדרש לבית וצעד

שיפתור מישהו ש אפגוש את'אולי לי
התעלומה'...

והביטבבבבפפפפתתתתחחחח מאיר נעמד המדרש בית
השורות)לעברי בחשש...(כותב

ואמרתי מחשבתו את מיד תפסתי ואני
רוצה לא אתה א תדאג! אל 'מאיר, לו:
הנחש'... על הזו בשיחה אכתוב לא אני

לביתממממאאאאיייירררר ונכנס רווחה אנחת נאנח
המדרש...

ההההבבבבחחחחייייררררהההה תתתתההההלללליייי

יהודיממממססססבבבבייייבבבב קבוצת ישבה ארו לשולח
מאיר הרב. של לדבריו והקשיבה

והקשיב: המקומות לאחד השתחל

נתבונההההררררבבבב א' שיעורו... באמצע היה
הנפש כחות מכל כי נגלה: היטב,
העליונה, ההשגחה מאת שחונ האד של

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



  
   



ההההבבבבחחחחייייררררהההה.... ככככחחחח ההההוווואאאא:::: חחחחששששוווובבבב,,,, ההההככככיייי כחההההככככחחחח
ע אל מרימו זה ערכוחשוב את ומעלה ל,

.החיי בעלי שאר כל על

אנוששששההההרררריייי יער, ובחיתו שדה בבהמות ג
חכמה, כמו: ,רוחניי כחות רואי
בגבול ה אי אצל אבל ויכולת, רצו
כחות ורק א אלא ,נפשיי כחות של
את לאפשר כדי בה שהוטבעו טבעיי
ביכולת אי אופ בשו אבל ,קיומ
תכונותיה את ולשנות להגדיר להגביל,

ככככייייאלה. ששששוווורררר,,,, ננננקקקקרררראאאא  ייייווווממממוווו בבבב עעעעגגגגלללל ווווללללככככ
ככככחחחחוווותתתתייייוווו ווווננננגגגגממממררררוווו ההההווווששששללללממממוווו ככככבבבברררר בבבבלללליייידדדדתתתתוווו

....אוכל,ההההררררווווחחחחנננניייייייי ,באר הוא מתהל
לנפשו. ומחיה מזו למצוא ויודע שותה
החומרי גופו רק ,ויזקי יגדל כי והיה
הרוחניי כחותיו אבל וגדל. הול והבשרי
היוולדו. ביו שהיו המצב באותו נשארי

אאאא,יח נמת איו "וח .האד כ לא
חה" לנפ האד ז).ויהי ב, (בראשית 

רק לא חיה. נפש ג אלא חי גו רק לא
ג אלא ומתפתח, הול וגדל, הול גופו
להיות צריכי הרוחניי וכחותיו נשמתו
גופו. ע יחד ולהתפתח וגדלי הולכי

אאאאתתתתבבבבככככחחחח ללללפפפפתתתתחחחח עעעעללללייייוווו ששששבבבבוווו,,,, ההההבבבבחחחחייייררררהההה
ווווללללממממאאאאווווסססס בבבבטטטטוווובבבב ללללבבבבחחחחוווורררר ללללדדדדעעעעתתתת ששששככככללללוווו,,,,
ההההדדדדרררר אאאאתתתת עעעעצצצצממממוווו ווווככככחחחחוווותתתת בבבבררררצצצצוווו ווווללללססססממממ בבבבררררעעעע,,,,
ייייעעעעששששהההה.... אאאאששששרררר ההההממממעעעעששששהההה וווואאאאתתתת בבבבהההה יייילללל אאאאששששרררר

התהההההררררבבבב כוס את בידו אחז לרגע, עצר
נהיה 'שהכל בכוונה ביר שלידו,

:המשי ואחר מהתה, לג בדברו',

ייייששששננננמצליחי שלא אנשי הרבה
'לי כלל, הבחירה עני את לתפוס
שהתעורר פע כל בחירה! אפשרות אי
אותי עד הרצו רע, לדבר רצו לי
היא מה כ א ונכשלתי! מוצא, באי

עליה?' מדברי שאת בחירה אותה

דסלרווווממממצצצצאאאאננננוווו אליעזר אליהו רבי להגה"צ
ב שהסביר אתזיע"א רבה אריכות

מדבריו: מעט נביא ואנו הבחירה, 1עני

הרבננננעעעעבבבביייירררר פתח  משל בתור לפנינו,
מבחירותינו, אחת  ואמר דסלר

בפרטיה. היטב ונחקור

אוי,ייייווווססססיייי ובלילות... כבד, מעש הוא
משכבו, על מתהפ הוא בלילות
מנוחה... לו נותני לא בחזה הכאבי

לסיומו,ההההללללייייללללהההה מגיע לא הארו
לעצמו: אומר הוא ובמהלכו

!לעש מפסיק אני זהו,

עההההבבבבווווקקקקרררר החפיסה ליד חול והוא הגיע
העצמות, ושתי הגולגלת ציור
הוא הסיגריות, חפיסת ליד סליחה,
נאא אעש' ואומרלעצמו: עליה מסתכל
לי'... יכאב לא בוודאי המעט בזה כי אחת,

'מכתב 117-111).מאליהו'1. עמודים (ח"א

  
   



ארוכותממממאאאאיייירררר שני אות שבכל נזכר
חסרו הרגשת בתוכו פיעמה
מסעיר למשהו וכסופי רצו עמוקה,

יותר... ועמוק

צעקתעעעעתתתתהההה היתה שזו יודע כבר הוא
לי 'הביאו הנשמה, של רעבונה

משקה'... לי הביאו אוכל

שלוווואאאאזזזז ובסופו החיפוש תהלי החל
בתשובה... החזרה דבר

ימיממממאאאאיייירררר באות בערגה נזכר
הברכות, התפילות,  קס
ברגשות לבו את הציפו ...השיעורי

אושר... ברגשות שמחה,

מתאוותבבבבאאאאוווותתתת דחיה חש הוא ימי
אוכל, ,כס ופיתויו... העול
השלג כמו אותו עניינו כבוד... ,נשי

באיסלנד... שירד

הואההההוווואאאא שני כמה שתו בטוח היה
להיות שיזכה עד כ כל יתעלה

...צדיקי מהל"ו אחד

רגע!זזזזככככררררננננוווותתתתייייוווו באחת... נעצרו מאיר של
נעשיתי שלא רק לא מאז

נדלקת פע שמדי זאת עוד אלא צדיק,
התאוות, אש נוראה, אש מדורת בלבי

לכבותה... קשה להילח צרי ואני

זהאאאאיייי אי להיות? יכול זה
ולהתעלות, להמשי שבמקו
נוראה כזו אש בעצמי חש אני לעתי
לא שלי 'החילוניות' בתקופת שאפילו

חשתי?!...

קממממצצצצחחחחוווו והוא ,קמטי נחרש מאיר של
בי להסתובב והחל ממקומו

ושוב... הלו ביתו קירות ארבעה

מביתווווובבבבההההחחחחללללטטטטהההה ויצא ק הוא רגע של
.הסמו המדרש לבית וצעד

שיפתור מישהו ש אפגוש את'אולי לי
התעלומה'...

והביטבבבבפפפפתתתתחחחח מאיר נעמד המדרש בית
השורות)לעברי בחשש...(כותב

ואמרתי מחשבתו את מיד תפסתי ואני
רוצה לא אתה א תדאג! אל 'מאיר, לו:
הנחש'... על הזו בשיחה אכתוב לא אני

לביתממממאאאאיייירררר ונכנס רווחה אנחת נאנח
המדרש...

ההההבבבבחחחחייייררררהההה תתתתההההלללליייי

יהודיממממססססבבבבייייבבבב קבוצת ישבה ארו לשולח
מאיר הרב. של לדבריו והקשיבה

והקשיב: המקומות לאחד השתחל

נתבונההההררררבבבב א' שיעורו... באמצע היה
הנפש כחות מכל כי נגלה: היטב,
העליונה, ההשגחה מאת שחונ האד של

ז

מוקדש לעילוי נשמת לאון בן מלכה  ז"ל  נלב"ע א' כסליו
ומרים בת שרה ז"ל נלב"ע י"א טבת התש"ע - 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



  
   



מחונככככיייי שהאד האמת מ הרבה יש
כלל דעתו על יעלה ולא לעשות,
יעשה אשר הרבה וכ ,ההיפ לעשות
שאי כלל יבחי שלא והשקר, הרע מ

לעשותו. ראוי

אאאאייייששששבבבביייי בבבבננננקקקקוווודדדדהההה אאאאללללאאאא ששששייייייייככככתתתת ההההבבבבחחחחייייררררהההה
ששששלללל ללללצצצצבבבבאאאאוווו ההההטטטטוווובבבב ההההייייצצצצרררר ששששלללל צצצצבבבבאאאאוווו

ההההררררעעעע.... בלשוההההייייצצצצרררר תמיד נכשלי הרבה
על יעלה ולא בו, שהורגלו מפני הרע,

הוא. רע כי כלל 2דעתאנשי ואות

בשיחה יורם2. רבינו עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל (אמרימיכאל

ז), מאמר - צו ששבעתנועם, ומפורסם ידוע וז"ל:

אזניו,(הפתחים)השערים שתי - האדם של שבראשו

שבעת כנגד מכוונים - ופיו נחיריו שני עיניו, שתי

ונחיר ועין שאוזן באופן המקדש, בית מנורת קני

ואוזן הימניים, המנורה קני שלשת כנגד הם ימין

המנורה קני שלשת כנגד הם שמאל ונחיר ועין

של האמצעי הקנה כנגד מכוון והפה השמאליים,

ע"ב).המנורה יג דף הקדמה - הזוהר (תיקוני

-ומכך האמצעי הקנה כנגד מכוון שהפה

ביותר המרכזי הקנה בעצם שהוא

הקנים ששת כל יוצאים ממנו אשר במנורה

בו אשר ביותר המרכזי שהדבר ללמוד עלינו -

ומי שלו, הפה זהו האדם קדושת עיקר תלויה

יצליח לא ממילא כראוי פיו את מקדש שאינו

השערים. שאר את גם כראוי לקדש

ועלאנשים עיניהם על שומרים רבים

פיהם שמירת בענין אך אזניהם,

עוון שעל לדעת צריך מאוד. חלשים הם ולשונם

בשמים, מאוד גדולה תביעה תהיה הרע לשון

שהוא כל ריוח לאדם יש העוונות בשאר כי

הרי כי בשמים, בעונשו יקלו ולכן גדול, ויצרו

יצרנּו" "ידע יתברך יד),ה' קג, מבין(תהלים והוא ְִֵַָ

ריוח, שום אין הרע לשון למדבר אך וכו'. אותנו

הּלׁשֹון" לבעל יתרֹון "ואין שכתוב: י,כמו (קהלת ְְְִֵַַַָ

למעשהו.יא), הצדקה שום לו תהיה לא כן על

בכללכן פיו קדושת על לשמור אדם כל יזהר

שום מפיו להוציא שלא מאוד ויזהר כחו,

שלא שכן וכל מישראל, אדם על גנאי דבר

כל נזק לו לגרום שעשוי דבר הזולת על לומר

דברי אתו לדבר יבוא מישהו אם וכן שהוא.

ב נפשו עוד כל משם יברח הזולת, על ו.גנאי

מוציאעל שהוא מילה שכל תמיד לזכור האדם

הקב"ה, ידי על ונבחנת לשמים עולה מפיו

אוזן "הלא שנאמר: מה מעלה)בבחינת של (אוזן

תבחן" יא),מילין יב, לא(איוב היא חלילה ואם

לתת יצטרך הוא טוב, ציון עם המבחן את תעבור

לפני היטב יחשוב אדם לכן וחשבון. דין עליה

בה שאין היטב ויבדוק מפיו, מילה מוציא שהוא

דברי את לקיים מהכל וטוב ח"ו. איסור סרך

דבריך יהיו כן "על שאמר: המלך שלמה

א),מעטים" ה, החכם(קהלת אמר (המאירי,וכן

כח): יז, שגיאותיך'.משלי וימעטו דבריך 'המעט

מכליש יותר חמור הרע לשון שפגם לדעת

ביותר, החמורים מהעוונות ואף העוונות,

בגמרא ישמעאל רבי שאמר טו:):כמו (ערכין

שלש כנגד עוונות מגדיל הרע לשון המספר 'כל

ושפיכות עריות וגילוי כוכבים עבודת - עבירות

שער עד מגיעים העוונות כל ואם דמים'.

הרע לשון עוון - הטומאה של ותשע הארבעים

אשר הטומאה, של החמישים לשער כבר מגיע

להיחלץ... ניתן ולא כמעט ממנו

  
   



כעבורווווההההוווואאאא הסיגריה... את מצית
הרצו בו מתעורר דקות עשר
'הלא לעצמו: אומר והוא ,לעש שוב

היא'... אחת זאת ג

שלשוווובבבבססססוווופפפפוווו גמר שהוא מגלה הוא יו של
עליו... עובר בלהות ליל ועוד חפיסות!...

לקח?...ווווממממהההה למד שהוא ,חושבי את
יוסי... את מכירי לא שאת כנראה אז

ממממממממששששייייא והנה ואומר: דסלר הרב
נגלה הזה בתהלי נתבונ
מציאויות. שתי בי התמודד שיוסי
של ומציאות אמת של מציאות

.דמיו

שהסיגריותבבבבממממצצצצייייאאאאוווותתתת יודע הוא האמת של
של במציאות ואילו רעל. ה
לו. תזיק לא אחת שסיגריה מבי הוא הדמיו

המציאויותווווככככחחחח שתי בי הוא הבחירה
הא המציאות בי מיתיתהללו,

הדמיונית. למציאות

יעזבנוייייככככוווולללל וממילא באמת, לאחוז האד
הדמיונות כל ע החלש, הרצו

עליו. דדדדעעעעתתתתוווושמגבב ללללההההססססייייחחחח ככככ גגגג ההההוווואאאא ווווייייככככוווולללל
ההההאאאאממממתתתת,,,, במקומה,ממממ הדמיונות את ולקבל

יכולת עמו. האמת אשר הרצו מ ויתרחק
בחירה'... היינו  ולכא לכא זו

הבחירה...ווווננננממממששששיייי בעני

ההההבבבבחחחחייייררררהההה ננננקקקקוווודדדדתתתת

רוסיהבבבבעעעעתתתת עומדת הללו, השורות כתיבת
ורצונה אוקראינה, של בפתחה
ולספחה אוקראינה את לכבוש ברור,

לרשותה.

האוקראיניררררווווססססייייהההה הגבול בסביבות עומדת
היא א פנימה... עיני ולוטשת
עד איזור אחרי איזור תתקד היא תצליח

כולו... הכיבוש את שתשלי

בשטחווווההההננננהההה רק היא בפועל המלחמה
מחו שה בשטחי  מסויי
שייכי וה מלחמה, אי הזה לשטח

.הצדדי מ לאחד

המלחמה,אאאא שטח את יכבוש אחד צד
והמלחמה לרשותו, יכנס הזה השטח

חדש. לשטח תעבור

אחת.ללללעעעעוווולללל בנקודה רק היא המלחמה
 הזאת לנקודה שמחו ובשטחי

מלחמה. אי

ההההבבבבחחחחייייררררהההה....ככככ בבבבעעעענננניייי גגגג ישההההוווואאאא אד כל
בנקודה רק נמצאת והיא בחירה, לו
ע שלו האמת פגישת בנקודת אחת,

השקר. תולדת המדומה, האמת

ששששאאאאייייאאאאבבבבלללל בבבבממממקקקקוווו הההה ממממעעעעששששייייוווו ררררוווובבבב
ככככלללללללל.... שששש ננננפפפפגגגגששששיייי ווווההההששששקקקקרררר ההההאאאאממממתתתת

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



  
   



מחונככככיייי שהאד האמת מ הרבה יש
כלל דעתו על יעלה ולא לעשות,
יעשה אשר הרבה וכ ,ההיפ לעשות
שאי כלל יבחי שלא והשקר, הרע מ

לעשותו. ראוי

אאאאייייששששבבבביייי בבבבננננקקקקוווודדדדהההה אאאאללללאאאא ששששייייייייככככתתתת ההההבבבבחחחחייייררררהההה
ששששלללל ללללצצצצבבבבאאאאוווו ההההטטטטוווובבבב ההההייייצצצצרררר ששששלללל צצצצבבבבאאאאוווו

ההההררררעעעע.... בלשוההההייייצצצצרררר תמיד נכשלי הרבה
על יעלה ולא בו, שהורגלו מפני הרע,

הוא. רע כי כלל 2דעתאנשי ואות

בשיחה יורם2. רבינו עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל (אמרימיכאל

ז), מאמר - צו ששבעתנועם, ומפורסם ידוע וז"ל:

אזניו,(הפתחים)השערים שתי - האדם של שבראשו

שבעת כנגד מכוונים - ופיו נחיריו שני עיניו, שתי

ונחיר ועין שאוזן באופן המקדש, בית מנורת קני

ואוזן הימניים, המנורה קני שלשת כנגד הם ימין

המנורה קני שלשת כנגד הם שמאל ונחיר ועין

של האמצעי הקנה כנגד מכוון והפה השמאליים,

ע"ב).המנורה יג דף הקדמה - הזוהר (תיקוני

-ומכך האמצעי הקנה כנגד מכוון שהפה

ביותר המרכזי הקנה בעצם שהוא

הקנים ששת כל יוצאים ממנו אשר במנורה

בו אשר ביותר המרכזי שהדבר ללמוד עלינו -

ומי שלו, הפה זהו האדם קדושת עיקר תלויה

יצליח לא ממילא כראוי פיו את מקדש שאינו

השערים. שאר את גם כראוי לקדש

ועלאנשים עיניהם על שומרים רבים

פיהם שמירת בענין אך אזניהם,

עוון שעל לדעת צריך מאוד. חלשים הם ולשונם

בשמים, מאוד גדולה תביעה תהיה הרע לשון

שהוא כל ריוח לאדם יש העוונות בשאר כי

הרי כי בשמים, בעונשו יקלו ולכן גדול, ויצרו

יצרנּו" "ידע יתברך יד),ה' קג, מבין(תהלים והוא ְִֵַָ

ריוח, שום אין הרע לשון למדבר אך וכו'. אותנו

הּלׁשֹון" לבעל יתרֹון "ואין שכתוב: י,כמו (קהלת ְְְִֵַַַָ

למעשהו.יא), הצדקה שום לו תהיה לא כן על

בכללכן פיו קדושת על לשמור אדם כל יזהר

שום מפיו להוציא שלא מאוד ויזהר כחו,

שלא שכן וכל מישראל, אדם על גנאי דבר

כל נזק לו לגרום שעשוי דבר הזולת על לומר

דברי אתו לדבר יבוא מישהו אם וכן שהוא.

ב נפשו עוד כל משם יברח הזולת, על ו.גנאי

מוציאעל שהוא מילה שכל תמיד לזכור האדם

הקב"ה, ידי על ונבחנת לשמים עולה מפיו

אוזן "הלא שנאמר: מה מעלה)בבחינת של (אוזן

תבחן" יא),מילין יב, לא(איוב היא חלילה ואם

לתת יצטרך הוא טוב, ציון עם המבחן את תעבור

לפני היטב יחשוב אדם לכן וחשבון. דין עליה

בה שאין היטב ויבדוק מפיו, מילה מוציא שהוא

דברי את לקיים מהכל וטוב ח"ו. איסור סרך

דבריך יהיו כן "על שאמר: המלך שלמה

א),מעטים" ה, החכם(קהלת אמר (המאירי,וכן

כח): יז, שגיאותיך'.משלי וימעטו דבריך 'המעט

מכליש יותר חמור הרע לשון שפגם לדעת

ביותר, החמורים מהעוונות ואף העוונות,

בגמרא ישמעאל רבי שאמר טו:):כמו (ערכין

שלש כנגד עוונות מגדיל הרע לשון המספר 'כל

ושפיכות עריות וגילוי כוכבים עבודת - עבירות

שער עד מגיעים העוונות כל ואם דמים'.

הרע לשון עוון - הטומאה של ותשע הארבעים

אשר הטומאה, של החמישים לשער כבר מגיע

להיחלץ... ניתן ולא כמעט ממנו

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



  
    



אי הבנתי לא אבל הנחש, את הזכרת
ששאלתי. השאלות על עונה הזה השיעור

 גמרתי''''ססססבבבבללללננננוווותתתת'''' לא 'עוד  אמרתי
ההקדמות'... ע

ששששקקקקוווולללליייי דדדדווווררררוווותתתת גגגג''''

הסתיימהבבבבששששננננתתתת העול לבריאת 2448
ישראל וע מצרי גלות לה
של ארצ הקודש, לאר במסע החלו
לה לקח ארוכות שני ישראל. זרע
שנה ארבעי וכעבור שזכו עד המסע

ישראל. לאר נכנסו

אאאאוווותתתתהשני בארבעי שחיו יהודי
דור, אותו בני היו כול הללו

המדבר'. 'דור הנקראי וה

הקדושוווואאאאממממררררוווו הזוהר (ראה3בספר

דורהערה): בעול היה שלא
כבודו זיו שראו המדבר כדור נעלה
ני" שנאמר: .בפני פני יתבר
"הא מ הר כע ה' ר פני

ד)... ה, 4(דברי

ושובחחחחללללפפפפוווו המדבר, מדור שנה 1500 כמעט
המדבר, כדור שקול שהיה דור הגיע

יוחאי. בר שמעו רבי של דורו 5והוא

דברי מקומות,3. בכמה כתובים הקדוש הזוהר

לא הקורא, את להלאות שלא וכדי

יעיין בפנים מקורם את לראות והרוצה נפרטם.

הזוהר' דורב'אוצר ד"ה - ע"א תיא עמוד ב, (חלק

זיע"א.המדבר) פריש דניאל רבי המקובל לגאון

כתב יחיאל4. יהודה אייזק יצחק רבי הגה"ק

זיע"א נתיבמקאמרנא מצותיך, (נתיב

יא): אות ג שביל - הּגדֹולהאמונה הּמֹורא ְַַָָֹ"ּולכל
ּכל-יׂשראל" לעיני מׁשה עׂשה יב),אׁשר לד, (דברים ְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֹ

דנוקבא מעלמא ישראל את עניןשהעלה (שזה

דדכוראההרגשה) דעת אלקות (שזהלהתגלות

החושיית), הראיה בימיענין לעתיד שיתגלה כמו

וכו'. בימינו במהרה המשיח

בניוהיינו, את משה העלה תורה מתן שבעת

דדכורא, התגלות למדרגות ישראל

"מֹורי את ראֹות עיני "והיּו ל,והיינו: (ישעיה ְֵֶֶֶָֹ
העםכ), וּירא הּקֹולת... את ראים ְְִֶַַַָָָָָֹֹ"וכל-העם

מרחק" וּיעמדּו טו),וּינעּו כ, שכל(שמות שראו ְֵַַַַָָֹֻ

לומדים שהם והתפילה התורה אותיות

מצוחצחות עולמות הם שלומתפללים וגוונים

מעלה, של ועולמות היכלות וראו לוהט, אש

דדכורא דעת הרגשהוזהו ולא ממש ראיה

מׁשהבלבד עׂשה אׁשר הּגדֹול 'הּמֹורא וזהו: ,ֲֶֶַַָָָָֹ

העולמות כל להם שהראה ּכל-יׂשראל', ְְִֵֵֵָָלעיני

מעלה של והצחצחות והמלאכים והאורות

דדכורא... דעת והוא ּכל-יׂשראל, לעיני ְְִֵֵֵָָמתגלים

כתב א),הרמח"ל5. עמוד - במרום 'מן(אדיר וז"ל:

היה בעולם שנתקנו הגדולים התיקונים

מקומות בכמה שבחיו נאמר כאשר הזוהר, ספר

עצמו, קרןממנו ולהצמיח הוכן, לגאולה הוא כי

ישראל... לבית בזוהרישועה שכתב (רעיאוכמו

ע"ב): קכד דף נשא ישראלמהימנא, דעתידין 'ובגין

הזוהר, ספר האי דאיהו דחיי מאילנא למטעם

ברחמי' גלותא מן ביה ומשוםיפקון (תרגום:

הזוהרהזה, שהואספר לטעוםמעץהחיים, שעתידיםישראל

ברחמים)... מהגלות בו נעלמים.יצאו סודות עיי"ש

  
   



הרע יצר לפניה יבוא לא עצמ
ביטול שבת, חילול מחשבת לה להציע
והיינו וכדומה. ותפילי וציצית תפילה,
נתחנכו וציצית, ותפילי שבשבת, משו
ליצר ש כניסה שאי עד כ כל והורגלו

הרע.

הדמיו:ווווננננפפפפללללייייגגגג כנפי על לרגע

ושמחה,בבבבבבבבייייתתתת ששו לוי, משפחת
יפות מנות ובידו הגיע אבא
בשווארמה מלאי באגטי של וארוזות
הבית בני כל ,מטוגני ושאר
'להעלי' ודאגו ,השולח ליד ישבו

ראיות...

לבקרווווללללפפפפתתתתעעעע,,,, בא הדוד בדלת, נקישות
אחד ,חלביי ארטיקי ובידו

והחל ,הארטיקי את ראה מהילדי
ארטיק! רוצה אני לצרוח:

בשר,אאאאבבבבאאאא אכלת עכשיו להסביר: ניסה
נית שעות, שש כשיעברו מעט, עוד
בפני עתה ניצב ילד אותו הארטיק. את ל

לא. או בשר, אחרי חלב לאכול בחירה:

נמוכה...זזזזוווו בחירה נקודת

לאאאאאבבבבלללל זה עצמו, על ועבד שזכה, מי
פשוט שהרי בשבילו, 'בחירה'
נקודת ואצלו שעות, שש ימתי שהוא
יותר... גבוה במקו תהיה ה'בחירה'

עלהסתיההההששששייייעעעעוווורררר עמד הקהל מ אחד ,י
והציבור קדיש... ואמר רגליו

לעברי הביט מאיר השורות)התפזר. (כותב

ולא עצמ על התגברת יפה, ואמר:

שלובהקשר אביהם מספר סיפור נביא לכך

סט):ישראל עמוד - ב (חלק

הרבהייתי של לביתו והגעתי צעיר אברך

שני על לשאול כדי אליהו מרדכי

האם - 'מקובלים' כמו נראים שהיו אנשים

כן! לי, אמר הרב אחד על לא? או ראויים הם

אליו. ללכת שלא בידו רמז הרב השני ועל

לפרסםבתור שליחות הרגשתי צעיר אברך

את יפעיל שהרב ראוי, לא הוא שהשני

המשכתי אנשים. לקבל רב מאותו וימנע השפעתו

שאותו 'אומרים אליהו: מרדכי לרב ואמרתי

והרב, המשפט את לסיים הספקת לא רב...'

כלפי עצמו את סובב מסתובב, כסא על שישב

לקיר. כשהואמסתכל אתצידו, והפנהאלי הקיר.

מהבתחילה דבר מחפש שהרב חשבתי

דברי. את לאשר מנת על לי להראות

שהרב הבנתי בקיר לבהות המשיך כשהרב אך

ב שכשמדובר לי 'לדברמסמן יכול אני הרע, לשון

לשמוע... רוצה לא הוא אבל - הקירות' אל

הרבכמובן סליחה. וביקשתי נבוכתי שמאוד

ושאל אלי חזרה הכסא את סובב מיד

נוספות. שאלות לי יש אם בנחת

שהיהלאחר מה את ועיכלתי מהרב שיצאתי

הרע לשון לשמוע מוכן לא הרב מחד, -

ומאידך פוסלו, שהוא רב על גם אופן, בשום

מבלי מכובדת, בצורה זאת לעשות דואג הוא

הרב שמעתה החלטתי שמדבר, במי לפגוע

רוצה!... אני רב כזה בכל. ורבי מורי יהיה

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו
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מצוחצחות עולמות הם שלומתפללים וגוונים

מעלה, של ועולמות היכלות וראו לוהט, אש

דדכורא דעת הרגשהוזהו ולא ממש ראיה

מׁשהבלבד עׂשה אׁשר הּגדֹול 'הּמֹורא וזהו: ,ֲֶֶַַָָָָֹ

העולמות כל להם שהראה ּכל-יׂשראל', ְְִֵֵֵָָלעיני

מעלה של והצחצחות והמלאכים והאורות

דדכורא... דעת והוא ּכל-יׂשראל, לעיני ְְִֵֵֵָָמתגלים

כתב א),הרמח"ל5. עמוד - במרום 'מן(אדיר וז"ל:
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ישראל... לבית בזוהרישועה שכתב (רעיאוכמו

ע"ב): קכד דף נשא ישראלמהימנא, דעתידין 'ובגין

הזוהר, ספר האי דאיהו דחיי מאילנא למטעם

ברחמי' גלותא מן ביה ומשוםיפקון (תרגום:

הזוהרהזה, שהואספר לטעוםמעץהחיים, שעתידיםישראל

ברחמים)... מהגלות בו נעלמים.יצאו סודות עיי"ש

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



  
      



הכהבבבבגגגגדדדדיייי לאהר הקודש ובגדי השרד
בניו. בגדי ואת

ששששממממ.הסמי קטורת ואת המשחה
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קבוצתווווממממתתתתווווככככ הקב"ה בודד
לב' 'חכמי המכוני אנשי

המשכ את לבנות הטיל ועליה
וכליו.

מיוחדווווללללככככאאאאווווררררהההה היה מה ,להבי צרי
שנדרשו משכ בבניית כ כל

עצומה מדרגה בעלי אנשי ונוראהלכ
...?כ כל

ואנו,ווווההההננננהההה,,,, ,בכ להרחיב מה הרבה יש
אחת, בנקודה נתמקד כהרגלנו,

כהונה... בבגדי והיא

ככככההההווווננננהההה בבבבגגגגדדדדיייי ששששלללל ממממעעעעררררככככוווותתתת ששששללללשששש

בתורהיייישששש פרשיות שלש בתורה לנו
הראשונה כהונה. בבגדי העוסקות
ע נצטוו שבה תצוה פרשת היא

הכהונה. בגדי עשיית על ישראל

פרשתההההפפפפררררששששהההה פרשתנו, היא השניה
ישראל בני עשו ובה פקודי,

.צ כאשר הבגדי את

ובהווווההההפפפפררררששששהההה צו פרשת היא השלישית
בפע ובניו אהר לבשו

הכהונה. בגדי את הראשונה

הכנתוווובבבבפפפפררררששששהההה על נצטוינו הראשונה
כהונה. בגדי של מערכות שלש

של מערכות אחתשתי ומערכה גדול כה
הדיוט כה פשוט),של ונפרט:(כה

הדיוטממממעעעעררררככככתתתת כה של הבגדי
לבוש, פרטי ארבעה הכילה

אבנט כתונת, ,מכנסי :וה
ומצנפת.

גדולווווממממעעעעררררככככתתתת הכה של הבגדי
הארבעה את היא ג הכילה
עוד הכילה לה ובנוס הללו, בגדי
,חוש מעיל, אפוד, :וה ארבעה,

.צי

גדולוווובבבבייייוווו הכה היה הכיפורי
של אחרת מערכה לובש
בגדי 'ארבעת הנקראת והיא בגדי

.'לב

אנוווווההההננננהההה,,,, כא ג עיני למראה
מה קושיא: אותה ע נתקלי
הללו, הבגדי בהכנת קשה כ כל היה
החכמי נדרשו הכנת שלצור עד
דור מאנשי  הלב חכמי  ביותר

המדבר?...

  
     



יהיהווווממממאאאאזזזז,,,, לא הזוהר, בספר ואמרו סיימו
צדקנו... משיח שיתגלה עד כזה דור 6שוב

שקוליונמצ שה דורות ג' א

רשב"י של דורו המדבר, דור :במדרגת
המשיח... מל של ודורו

המדבר...וווועעעעתתתתהההה דור באנשי עוסקי אנו

ללללבבבב!!!! חחחחככככממממיייי אאאאננננששששיייי דדדדררררווווששששיייי

העולבבבבטטטט""""וווו לבריאת 2448 שנת בניס
וכעבור .ממצרי ישראל ע נגאלו
על נצטוו תשרי בי"א ,חדשי ששה

.המשכ בניית

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

וכליו... המשכ את לבנות

לו:וווובבבבממממקקקקבבבביייילללל ואמר למשה הקב"ה פנה
כל את תרמו ישראל ע
,המשכ לבניית הנצרכי הגל חומרי
מלאכה ובעלי אומני צריכי אנו ועתה
למשכ החומרי את להפו כיצד שידעו

...וכלי

ריווווללללצצצצווווררררא  ב"צלאל בחרתי כ
ואמא יהדה. למה חר ב
בתבנה חכמה אלקי רח את
נתי הה ואני מלאכה... בכל בדעת
ד למה אחיסמ  אהליאב את א

ללללבבבב חחחחככככלללל אתבבבבללללבבבב וע חכמה נתי 
"יתצ בו).לאר לא, (שמות 

צריכיווווההההקקקקבבבב""""הההה שה דברי 18 מפרט
:ה ואלו לעשות,

האוהל.אאאאווווההההלללל כלי וכל כפורת ,ארו מועד,

מזבחששששווווללללחחחח ואת וכליה מנורה וכליו,
הקטורת.

כנו.ממממזזזזבבבבחחחח ואת הכיור ואת וכליו העולה

שתהומותחורבן לכך גרם המקדש בית

בנשמות נאחזו החושך והררי הרשע

עם בין המפסקת ברזל של חומה ויצרו ישראל

שבשמים. לאביהם ישראל

ושלחוהקב"ה עמו על ריחם הרחמים אב

שמעון רבי של נשמתו את לעולם

ספר את שיחבר תפקיד עליו והטיל יוחאי בר

הזוהר.

בוובכח הקוראים כל יזכו הזוהר ספר

נפשם, על נוראה קדושה להמשיך

היצרים מכל האדם על וחופפת המגנת קדושה

לגאולה... הנפש את ומכשירה והתאוות

וזה הקדוש6. הזוהר ע"אלשון קנט דף לך (שלח

לעברית): בתרגום רשות- אין וראה, 'בוא

ולפרשם, נסתרים דברים לומר העולם לבני

שהרי שמעון, רבי הקדושה למנורה פרט

ומשום ידו. על הסכים הוא ברוך הקדוש

דברים זה ועל ולמטה, למעלה רשום שדורו

ידו, על בגילוי כדורנאמרים דור יהיה ולא

המשי מלך שיבוא עד בתוכו, שרוי ח'...שהוא

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

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



  
    



 אפודחחחחוווושששש .הדיני על מכפר
זרה. עבודה על מכפר 
עזי מעשה על מכפר  צי

לשו על מכפר  מעיל .פני
הרע.

השאלה...וווואאאאחחחחרררר על להשיב נבוא הזו, ההקדמה

ההההררררווווחחחחננננייייוווותתתת זזזזהההה ההההעעעעייייקקקקרררר

זיע"אככככתתתתבבבב חיי יוס רבי (בהגה"ק

,(הבגדי ואלה ד"ה דרשות,  חי איש

לעמו העצומה מאהבתו הקב"ה וזתו"ד:
כהונה'. 'בגדי במתנה לה העניק

עלללללבבבבגגגגדדדדיייי לכפר עצו כח היה הכהונה
החמורות העבירות ארבעת
זרה, עבודה :שה בתורה, ביותר
הרע. ולשו עריות גילוי ,דמי שפיכות
המצויות עבירות ארבע על לכפר וג
הרוח, גסות הלב, הרהור :וה מאוד,

...עקומי דיני ופסקי ,פני עזות

לכפר,ווווההההננננהההה גל לחומר כח שאי בוודאי
המציאות היתה שכיפרה ומי
שהתלבשה והנוראה הקדושה העליונה

...בתוכ

ההההאאאאללללקקקקייייבבבבגגגגדדדדיייי ללללככככחחחח ממממררררככככבבבבהההה ההההייייוווו ההההככככההההווווננננהההה
............בבבבתתתתווווככככ ששששששששררררהההה

עדווווללללזזזזהההה,,,, אותו ולרומ גל חומר לקחת
להשראת מוכשר שיעשה כ כדי

 עצומה חכמה נדרשת בתוכו, שכינה
לב! חכמת

אלוווווגגגג היו מעטי דעה דור באותו
זאת. לעשות שידעו

חי:ווווזזזזהההה איש הב של לשונו

ללללככככפפפפרררר''''ככככיייי גגגגדדדדוווולללל ככככחחחח אאאאששששרררר ככככההההווווננננהההה בבבבגגגגדדדדיייי
ההההככככפפפפררררהההה אאאאיייי אאאאחחחחדדדד,,,, דדדדבבבברררר עעעעלללל אאאאחחחחדדדד ככככלללל
בבבבבבבבגגגגדדדדיייי אאאאללללאאאא ההההגגגגששששממממיייייייי בבבבבבבבגגגגדדדדיייי ננננעעעעששששייייתתתת
יייישששש בבבבגגגגדדדדיייי ממממששששממממווווננננהההה בבבבגגגגדדדד ששששככככלללל ,,,,ההההררררווווחחחחנננניייייייי
ששששההההוווואאאא ווווככככדדדדממממוווותתתתוווו,,,, ככככצצצצללללממממוווו ררררווווחחחחנננניייי בבבבגגגגדדדד עעעעממממוווו

וווו ממממבבבבייייתתתת עעעעללללייייוווו חחחחוווופפפפ ררררווווחחחחנננניייי צצצצללללממממבבבבחחחחוווו
וווועעעעלללל ההההאאאאדדדד עעעעלללל ההההחחחחוווופפפפ ררררווווחחחחנננניייי צצצצלללל דדדדווווגגגגממממתתתת

ההההננננששששממממהההה....

ששששממממווווננננההההוווואאאא אאאאתתתת ההההעעעעווווששששיייי ההההאאאאווווממממנננניייי ככככ
ללללהההה ללללעעעעששששוווותתתת צצצצררררייייככככיייי ההההבבבבגגגגדדדדיייי
הההה ההההצצצצללללממממיייי וווואאאאללללוווו ,,,,ככככ גגגג צצצצללללממממיייי
בבבבגגגגדדדדיייי אאאאבבבבלללל קקקקוווודדדדשששש',',',', ''''בבבבגגגגדדדדיייי ננננקקקקרררראאאאיייי
וווואאאאללללוווו ,,,,בבבבססססתתתת בבבבגגגגדדדדיייי ננננקקקקרררראאאאיייי ההההגגגגששששממממיייייייי
אאאאוווותתתת עעעעווווששששיייי קקקקוווודדדדשששש בבבבגגגגדדדדיייי ששששהההה ההההצצצצללללממממיייי

לכפר), הדיוט כהן לבגדי כח אין שגם(וממילא או

לכפר. כח יש הדיוט כהן לבגדי

כחולבסוף יש הדיוט כהן לבגדי שגם הכריע

באורך. עיי"ש לכפר...

  
    



ממממככככפפפפרררריייי ככככההההווווננננהההה בבבבגגגגדדדדיייי

אבאווווללללפפפפנננניייי של דבריו את נביא שנשיב,
מיכאל יור רבינו עט"ר מארי

זיע"א ז),אברג'ל מאמר  צו ,נוע וז"ל:(אמרי

עוסקתבבבבחחחחללללקקקקהההה 'צו' פרשת של הראשו
הקרבנות בענייני התורה
 ושלמי אש חטאת, עולה, :השוני
באומרה: העני את מסכמת שהתורה כפי
ולחאת לנחה לעלה הרה "זאת
אר .למיה לזבח איול ולא

מה..." את ה' לזלח).צה ז, (ויקרא 
'רביעי' מחלק הפרשה, של השני ובחציה
הכהונה, בבגדי עוסקת התורה ,ואיל
.הכהני ובניו אהר על הלבשת ובסדר

הקדושהאאאאחחחחדדדד התורה בפסוקי הכללי
שהתורה פע שבכל הוא,
,שוני ענייני שני לזה זה מסמיכה

חל באקראי אינו זה ישדבר אלא ילה,
חז"ל זאת שלמדו כפי משמעות, לכ

י.) לעד(ברכות כיסמ" שנאמר: ממה
ויר" אמת יע לקיא,לע תהלי) 

בתורהח), הענייני סמיכות שג דהיינו
גדול. עני בה ויש ויושר, באמת עשויה

ההההבבבבננננווווייייההההתתתתווווררררהההה ממממוווופפפפללללאאאא ללללבבבבנננניייי דדדדווווממממהההה ההההקקקקדדדדווווששששהההה
פפפפררררטטטט ככככלללל אאאאששששרררר ,,,,ננננדדדדבבבב גגגגבבבביייי עעעעלללל ננננדדדדבבבב

גגגג ווווממממממממייייללללאאאא בבבבתתתתככככללללייייתתתת,,,, ממממדדדדווווייייייייקקקק ששששבבבבוווו וווופפפפררררטטטט
ממממששששממממעעעעוווותתתת ייייששששננננהההה בבבבתתתתווווררררהההה ההההפפפפררררששששייייוווותתתת ללללססססממממייייככככוווותתתת
אאאאתתתת ללללההההבבבביייי ללללההההתתתתאאאאממממ ממממאאאאתתתתננננוווו ווווננננדדדדררררשששש עעעעממממווווקקקקהההה,,,,
זזזזוווו.... בבבבססססממממייייככככוווותתתת ללללננננוווו ללללררררממממווווזזזז ררררווווצצצצהההה ששששההההתתתתווווררררהההה ממממהההה

ממממששששווווהקדושי חז"ל התעוררו כזבחי)

עניפח:) סמיכות טע את ג להבי
בפרשתנו, הכהונה בגדי לעני הקרבנות

חז"ל: של קדש בבבבררררובלשו עעעעיייינננניייינננניייי ררררבבבביייי ''''וווואאאאממממרררר
ללללפפפפררררששששתתתת קקקקררררבבבבננננוווותתתת פפפפררררששששתתתת ננננססססממממככככהההה ללללממממהההה ,,,,ששששששששוווו
,,,,ממממככככפפפפרררריייי קקקקררררבבבבננננוווותתתת ממממהההה  לללל ללללווווממממרררר ככככההההווווננננהההה???? בבבבגגגגדדדדיייי

.'.'.'.'ממממככככפפפפרררריייי ככככההההווווננננהההה בבבבגגגגדדדדיייי אאאא

היוככככללללווווממממרררר:::: ישראל שע שלקרבנות כש
ועצו גדול כח היה מקריבי
לבגדי ג כ ,עוונותיה על לה לכפר
גדול כח היה לובשי הכהני שהיו הכהונה
ישראל. של עוונותיה על לכפר ועצו

מכנסי,אאאאררררבבבבעעעעהההה כותונת, כהונה, בגדי
עבירות: ארבע על מכפרי ואבנט מצנפת

 דמי.ככככוווותתתתווווננננתתתת שפיכות על מכפרת
גילוי על מכפרי  מכנסי
הרוח. גסי על מכפרת  מצנפת עריות.

הלב. הרהור על מכפרת  אבנט

מכפרי:בוווואאאאררררבבבבעעעעהההה גדול כה 7גדי

הגה"ק סאלמאן7. משה ישראל אברהם רבי

בספרו הסתפק נתיבותזיע"א,

פח:):הקודש כהונה(זבחים ש'בגדי דאמרינן הא

הגדול הכהן בגדי על הכוונה האם מכפרין',

מוקדש לרפואה שלימה לאסתר מלכה בת פאני  תחי'
לבריאות איתנה ואריכות ימים ונחת מכל יוצאי חלציה.

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



  
    



 אפודחחחחוווושששש .הדיני על מכפר
זרה. עבודה על מכפר 
עזי מעשה על מכפר  צי

לשו על מכפר  מעיל .פני
הרע.

השאלה...וווואאאאחחחחרררר על להשיב נבוא הזו, ההקדמה

ההההררררווווחחחחננננייייוווותתתת זזזזהההה ההההעעעעייייקקקקרררר

זיע"אככככתתתתבבבב חיי יוס רבי (בהגה"ק

,(הבגדי ואלה ד"ה דרשות,  חי איש

לעמו העצומה מאהבתו הקב"ה וזתו"ד:
כהונה'. 'בגדי במתנה לה העניק

עלללללבבבבגגגגדדדדיייי לכפר עצו כח היה הכהונה
החמורות העבירות ארבעת
זרה, עבודה :שה בתורה, ביותר
הרע. ולשו עריות גילוי ,דמי שפיכות
המצויות עבירות ארבע על לכפר וג
הרוח, גסות הלב, הרהור :וה מאוד,

...עקומי דיני ופסקי ,פני עזות

לכפר,ווווההההננננהההה גל לחומר כח שאי בוודאי
המציאות היתה שכיפרה ומי
שהתלבשה והנוראה הקדושה העליונה

...בתוכ

ההההאאאאללללקקקקייייבבבבגגגגדדדדיייי ללללככככחחחח ממממררררככככבבבבהההה ההההייייוווו ההההככככההההווווננננהההה
............בבבבתתתתווווככככ ששששששששררררהההה

עדווווללללזזזזהההה,,,, אותו ולרומ גל חומר לקחת
להשראת מוכשר שיעשה כ כדי

 עצומה חכמה נדרשת בתוכו, שכינה
לב! חכמת

אלוווווגגגג היו מעטי דעה דור באותו
זאת. לעשות שידעו

חי:ווווזזזזהההה איש הב של לשונו

ללללככככפפפפרררר''''ככככיייי גגגגדדדדוווולללל ככככחחחח אאאאששששרררר ככככההההווווננננהההה בבבבגגגגדדדדיייי
ההההככככפפפפררררהההה אאאאיייי אאאאחחחחדדדד,,,, דדדדבבבברררר עעעעלללל אאאאחחחחדדדד ככככלללל
בבבבבבבבגגגגדדדדיייי אאאאללללאאאא ההההגגגגששששממממיייייייי בבבבבבבבגגגגדדדדיייי ננננעעעעששששייייתתתת
יייישששש בבבבגגגגדדדדיייי ממממששששממממווווננננהההה בבבבגגגגדדדד ששששככככלללל ,,,,ההההררררווווחחחחנננניייייייי
ששששההההוווואאאא ווווככככדדדדממממוווותתתתוווו,,,, ככככצצצצללללממממוווו ררררווווחחחחנננניייי בבבבגגגגדדדד עעעעממממוווו

וווו ממממבבבבייייתתתת עעעעללללייייוווו חחחחוווופפפפ ררררווווחחחחנננניייי צצצצללללממממבבבבחחחחוווו
וווועעעעלללל ההההאאאאדדדד עעעעלללל ההההחחחחוווופפפפ ררררווווחחחחנננניייי צצצצלללל דדדדווווגגגגממממתתתת

ההההננננששששממממהההה....

ששששממממווווננננההההוווואאאא אאאאתתתת ההההעעעעווווששששיייי ההההאאאאווווממממנננניייי ככככ
ללללהההה ללללעעעעששששוווותתתת צצצצררררייייככככיייי ההההבבבבגגגגדדדדיייי
הההה ההההצצצצללללממממיייי וווואאאאללללוווו ,,,,ככככ גגגג צצצצללללממממיייי
בבבבגגגגדדדדיייי אאאאבבבבלללל קקקקוווודדדדשששש',',',', ''''בבבבגגגגדדדדיייי ננננקקקקרררראאאאיייי
וווואאאאללללוווו ,,,,בבבבססססתתתת בבבבגגגגדדדדיייי ננננקקקקרררראאאאיייי ההההגגגגששששממממיייייייי
אאאאוווותתתת עעעעווווששששיייי קקקקוווודדדדשששש בבבבגגגגדדדדיייי ששששהההה ההההצצצצללללממממיייי

לכפר), הדיוט כהן לבגדי כח אין שגם(וממילא או

לכפר. כח יש הדיוט כהן לבגדי

כחולבסוף יש הדיוט כהן לבגדי שגם הכריע

באורך. עיי"ש לכפר...

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



  
       



האד יכול ידה שעל המשימה
וההצלחה ,העול בזה ולהשתל להתגדל
להצליח האיש שיכול ביותר הגדולה

בעולמו.

לכלללללההההתתתתררררגגגגלללל ה', ע תמיד ללכת
ולהמליכו פינה, ולכל מקו

מחשבותינו. בסתרי תמיד עלינו

בהווווההההייייאאאא שנשתבחו הגדולה השלימות
הקב"ה ע להיות .עול גדולי
 פנימה במחשבותיו ג  ולהרגיש
וכמו תמיד. לפניו עומד הוא כאילו
התהל האלקי "את  נח אצל שמצינו

ט),נח" ו, (בראשית חנו אצל או
"האלקי את חנו כב),"ויתהל ה, ש)

לפני התהל"  אברה שנצטוה מה וזה
"תמי א).והיה יז, ש)

ששששגגגגווווזזזזהההה  ההההגגגגממממרררראאאא אאאאוווותתתתננננוווו ששששממממללללממממדדדדתתתת ממממהההה
בבבבעעעעששששייייייייתתתת עעעעססססווווקקקק ההההאאאאדדדד ככככאאאאששששרררר
ההההפפפפננננייייממממיייי בבבבעעעעווווללללממממוווו ההההרררריייי בבבבפפפפררררההההססססייייאאאא,,,, ממממעעעעששששיייי
ממממחחחחששששבבבבוווותתתתייייוווו ווווככככלללל ההההקקקקבבבב""""הההה עעעע חחחחיייי ההההוווואאאא
ההההעעעעווווללללממממוווותתתת.... ככככלללל ללללבבבבוווורררראאאא וווותתתתששששווווקקקקתתתתייייוווו ווווככככייייססססוווופפפפייייוווו

לביתו,ווווננננבבבבייייאאאא חוזר אד דוגמאות: מספר
ע היה שלא של יו לאחר
יתבטא שלו לכת' ה'והצנע משפחתו.

דופק שהוא לפני א  יעמודבכ בדלת,
מחשבותיו בסתרי ויחשוב שניות כמה
ובמה אי אשתו, ע חסד לגמול כיצד
בכלל. בבית להתנהג וכיצד לה, לעזור

איבבבבממממחחחחששששבבבבוווותתתתייייוווו האיש יתכנ פנימה
אשתו, ביד עתה לסייע
ותכנו מחשבה ישקיע ילדיו, וביד
אופ בשו להגיע לא 'כיצד בשאלה

וכו'. כעס', של למצב

מהאאאא רואה ואינו יודע אינו אחד
בלבו נעשה הכל עתה. עושה הוא
היסוד זה גמורה. בצניעות פנימה,
מופלאי והדברי לכת'. 'והצנע של
ה' עבודת של פלאי פלאי ביותר.

.כא יש

לביתאאאאוווו להיכנס מתעתד הוא כאשר
בד לשיעור או לכולל, המדרש,
עתה לנצל כיצד לבו אל ישי היומי,
יחשוב ביותר, היעילה בצורה הזמ את
לתועלת לעשות יכול שהוא דברי על
כ אחר אות ויבצע כולו, הציבור

.עשא שהוא ידע שהציבור מבלי

סיפרווווההההגגגגהההה""""צצצצ זיע"א מילר אביגדור רבי
דבר היה ליקוואד שבישיבת
רצופות שנה שלשי שבמש מופלא,
כלל לתועלת סבו דהוא מא קנה
בישיבה, הכיור ליד והניחו הציבור,
זה ואי זה הוא מי ידע לא אחד וא
הציבור, מעיני להתחמק המצליח הוא
הכלל. לתועלת הסבו את ולהניח
,'מארבי' לו להציב שניסו א היו
על לעלות הצליחו ולא לגלותו, כדי

עקבותיו.

  
       



ווווההההממממחחחחששששבבבבהההה ההההככככווווווווננננהההה קקקקדדדדווווששששתתתת יייידדדדיייי עעעעלללל
...'...'...'...'ששששללללהההה

היהממממעעעעללללתתתת לב חכמי אות של
...שלה והמחשבה הכוונה 8בקדושת

ללללבבבבדדדדוווו ללללהההה'''' בבבבללללתתתתיייי  ההההממממחחחחששששבבבבהההה עעעעבבבבוווודדדדתתתת

מט:)הקדושהבבבבגגגגממממרררראאאא איתא:(סוכה
דדדדככככתתתתייייבבבב:::: ממממאאאאיייי אאאאללללעעעעזזזזרררר,,,, ררררבבבביייי אאאאממממרררר
רררר הההה'''' ממממהההה ממממההההבבבב אאאאדדדד לללל """"ההההיייידדדד
חחחחססססדדדד וווואאאאההההבבבבתתתת ממממטטטט עעעעתתתת אאאא יייי ממממ

""""אאאאללללקקקקיייי עעעע ללללככככתתתת ח).ווווההההצצצצננננעעעע ו, (מיכה 

''''עעעעתתתת חחחחססססדדדד'''' ''''וווואאאאההההבבבבתתתת ....ההההדדדדיייי זזזזהההה  ממממטטטט'''' 
ללללככככתתתת ''''ווווההההצצצצננננעעעע ....חחחחססססדדדדיייי גגגגממממייייללללוווותתתת זזזזוווו
ככככללללהההה ווווההההככככננננססססתתתת ההההממממתתתת ההההווווצצצצאאאאתתתת זזזזוווו  ''''אאאאללללקקקקיייי עעעע
ווווממממהההה ווווחחחחווווממממרררר,,,, קקקקלללל דדדדבבבברררריייי ווווההההללללאאאא ללללחחחחוווופפפפהההה....
אאאאממממררררהההה בבבבפפפפררררההההססססייייאאאא ללללעעעעששששוווותתתת ששששדדדדררררככככ דדדדבבבברררריייי
ללללעעעעששששוווותתתת ששששדדדדררררככככ דדדדבבבברררריייי ללללככככתתתת',',',', ''''ההההצצצצננננעעעע תתתתווווררררהההה

ווווככככממממהההה.... ככככממממהההה אאאאחחחחתתתת עעעעלללל בבבבצצצצננננעעעעאאאא

חדשוווובבבבייייאאאארררר מאיר רבי המשגיח הגה"צ
לחשוב רגילי וז"ל: זיע"א,
רק היא מהאד הנדרשת שהצניעות
א בצנעא, להיות שדרכ בדברי
בציבור להיעשות שדרכ בדברי
הצניעות. חובת זה על אי ובפרהסיא,

שהצניעותווווזזזזהההה  ללמדנו הגמרא שבאה מה
בדברי ג היא מאד הנדרשת
:כגו וברעש, בפרסו להיעשות שדרכ

לחופה. כלה והכנסת המת הוצאת

יצחקתתתתווווסססספפפפתתתתוווולללל רבי הגה"צ כתב ביאור
בספרו שליט"א זילברשטיי

לשבח תעז),עלינו עמוד ח"א וז"ל:(דברי

הסתרתההההצצצצננננעעעע מאשר יותר הרבה הוא לכת
ליל כמשמעו, הוא אלא ,המעשי
דביקות ידי על הקב"ה ע בתמידות
'והצנע הנביא: כלשו ,יתבר בו המחשבה

.'אלקי ע ללללככככתתתת',',',',לכת ''''ההההצצצצננננעעעע ננננקקקקרררראאאא ווווזזזזהההה 
ששששלללל בבבבממממקקקקוווו ששששננננעעעעששששייייתתתת עעעעבבבבוווודדדדהההה ששששההההייייאאאא ממממששששוווו

ממממחחחחששששבבבבוווותתתתייייוווו.... בבבבססססתתתתרררריייי דדדדההההייייייייננננוווו צצצצננננעעעעהההה,,,,

דורשווווזזזזהההה שה' העיקריי מהיסודות באמת
גדולי הכי ההישגי מ והיא מעמנו.
והיא אדמות, עלי להשיג האד שיכול

סיפר מיכאל8. יורם רבינו עט"ר מארי אבא

החזיונות שבאחת זיע"א, אברג'ל

זצוק"ל חי איש הבן את ראה לו שהתגלו

'למה חי: איש הבן את אבא ושאל לידו, עומד

כזאת?' בצורה כובע לך יש

תראה'.ואמר 'עתה חי: איש הבן לו

הכובע, קפלי את לפתוח והתחיל

הכובע)והבד ולהתפשט(של להתפשט התחיל

איש הבן של ראשו על שהתגלו עד

זהב של צינורות ארבעה (שהיוחי

לראשו), קדושתמחוברים 'בזכות לו: ואמר

הצינורות בארבעה יכול אני המחשבה

רוצה, שאני שפע כל למשוך האלו

לעולם'.

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



  
       



האד יכול ידה שעל המשימה
וההצלחה ,העול בזה ולהשתל להתגדל
להצליח האיש שיכול ביותר הגדולה

בעולמו.

לכלללללההההתתתתררררגגגגלללל ה', ע תמיד ללכת
ולהמליכו פינה, ולכל מקו

מחשבותינו. בסתרי תמיד עלינו

בהווווההההייייאאאא שנשתבחו הגדולה השלימות
הקב"ה ע להיות .עול גדולי
 פנימה במחשבותיו ג  ולהרגיש
וכמו תמיד. לפניו עומד הוא כאילו
התהל האלקי "את  נח אצל שמצינו

ט),נח" ו, (בראשית חנו אצל או
"האלקי את חנו כב),"ויתהל ה, ש)

לפני התהל"  אברה שנצטוה מה וזה
"תמי א).והיה יז, ש)

ששששגגגגווווזזזזהההה  ההההגגגגממממרררראאאא אאאאוווותתתתננננוווו ששששממממללללממממדדדדתתתת ממממהההה
בבבבעעעעששששייייייייתתתת עעעעססססווווקקקק ההההאאאאדדדד ככככאאאאששששרררר
ההההפפפפננננייייממממיייי בבבבעעעעווווללללממממוווו ההההרררריייי בבבבפפפפררררההההססססייייאאאא,,,, ממממעעעעששששיייי
ממממחחחחששששבבבבוווותתתתייייוווו ווווככככלללל ההההקקקקבבבב""""הההה עעעע חחחחיייי ההההוווואאאא
ההההעעעעווווללללממממוווותתתת.... ככככלללל ללללבבבבוווורררראאאא וווותתתתששששווווקקקקתתתתייייוווו ווווככככייייססססוווופפפפייייוווו

לביתו,ווווננננבבבבייייאאאא חוזר אד דוגמאות: מספר
ע היה שלא של יו לאחר
יתבטא שלו לכת' ה'והצנע משפחתו.

דופק שהוא לפני א  יעמודבכ בדלת,
מחשבותיו בסתרי ויחשוב שניות כמה
ובמה אי אשתו, ע חסד לגמול כיצד
בכלל. בבית להתנהג וכיצד לה, לעזור

איבבבבממממחחחחששששבבבבוווותתתתייייוווו האיש יתכנ פנימה
אשתו, ביד עתה לסייע
ותכנו מחשבה ישקיע ילדיו, וביד
אופ בשו להגיע לא 'כיצד בשאלה

וכו'. כעס', של למצב

מהאאאא רואה ואינו יודע אינו אחד
בלבו נעשה הכל עתה. עושה הוא
היסוד זה גמורה. בצניעות פנימה,
מופלאי והדברי לכת'. 'והצנע של
ה' עבודת של פלאי פלאי ביותר.

.כא יש

לביתאאאאוווו להיכנס מתעתד הוא כאשר
בד לשיעור או לכולל, המדרש,
עתה לנצל כיצד לבו אל ישי היומי,
יחשוב ביותר, היעילה בצורה הזמ את
לתועלת לעשות יכול שהוא דברי על
כ אחר אות ויבצע כולו, הציבור

.עשא שהוא ידע שהציבור מבלי

סיפרווווההההגגגגהההה""""צצצצ זיע"א מילר אביגדור רבי
דבר היה ליקוואד שבישיבת
רצופות שנה שלשי שבמש מופלא,
כלל לתועלת סבו דהוא מא קנה
בישיבה, הכיור ליד והניחו הציבור,
זה ואי זה הוא מי ידע לא אחד וא
הציבור, מעיני להתחמק המצליח הוא
הכלל. לתועלת הסבו את ולהניח
,'מארבי' לו להציב שניסו א היו
על לעלות הצליחו ולא לגלותו, כדי

עקבותיו.

ז

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



  
     



לוווווייייההההוווודדדדיייי יש מחשבתו את המקדש
בעולמות לפעול עצו כח

,נספרהעליוני שנמשי ולפני
סיפור...

בבבבעעעעללללייייוווו ווווללללררררממממווווזזזז בבבבתתתתחחחחתתתתוווו ללללעעעעששששוווותתתת

מאירללללאאאאחחחחרררר רבי הגה"ק שנפטר
התקשרו זיע"א, מפרימישלא
הצדיק ותלמידו, אחיו לנכד חסידיו קהל

מנדבורנא. מרדכי רבי הקדוש

מנדבורנא,ההההננננההההגגגגתתתתוווו מרדכי רבי של
אמיתית נאמנה, בבואה שיקפה
לא .מפרימישלא הגה"ק משל ומדוייקת

ובהנהגותיה, באורחותיה גרק אלא
ובהשגותיה, במדרגותיה ובעיקר,

ובנפלאותיה. בנוראותיה

הצדיקששששייייעעעעוווורררר של המופלג קומתו
הבורא, בעבודת מנדבורנא
סביבותיו, שליהטה הקדושה אש לבת
תדיר שנכר הנבואיי החזיונות שובל
ומורו רבו של כדרכו  עקביו על
שכינה וגילויי  מפרימישלא הקדוש
הבליטו במחיצתו, קבע דר שהתרחשו
ולדורות. לדורו שבדמותו, הפלא את

רביככככלללל של וצעדיו תנועותיו מעשיו,
כנגד ומכווני היו, קודש מרדכי,
עליונות, וכוונות יחודי .שמי שערי
בעת ג שלו, ניע וכל זיז כל היו מלוות

היה הוא .יו שבכל במעשי עוסקו
דרכו: פי על אומר,

''''חחחחבבבבלללל ואפו ,בעישו שפתיו המזה על
מכוו אינו א טבק, בהרחת
הכה שכוו הכוונות את מעשה, בשעת

הקטורת!' הקטרת בעת הגדול

רביווווההההעעעעיייידדדד על מצאנז 'חיי 'הדברי
מרדכי:

ממרצפת''''ררררבבבביייי עובר איננו מרדכי,
מבלי הילוכו, בדר למרצפת

'!שמי לש מיוחדת כוונה לכוו

לסיפורווווללללאאאאחחחחרררר נעבור הזו ההקדמה
לספר: רצינו 10שאותו

לביקורככככאאאאששששרררר מרדכי רבי פע הגיע
בי להכריז שלח בודפסט, בעיר

כי שבעיר, המלאכה הואבעלי מבקש
 עמוד בעבורו להכי יוכל אשר אומ
האומני מבי לתפילתו. חדש  סטנדר
רבי בחר ,מועמדות להציע שהגיעו
לו מוסר והחל קשיש, אחד בנגר מרדכי
העמוד, של לאורכו מדוייקות מדות
באשר שוני ופרטי ולקומתו, לרוחבו

אספקלריה תרלג)המאירה10. עמוד - ב שליט"א.(חלק גרליץ מרדכי הרב לגאון

  
       



שנה,תתתתאאאאררררוווו שלשי מדובר, במה לכ
'והצנע נקרא זה אותו! לזהות בלי

בהקב"ה דבוק להיות נקרא וזה לכת',
מחשבותיו... 9בסתרי

ובפרט התורה9. ללימוד שניגש בשעה

להתכונן צריך המצוות, וקיום

כן. לפני במחשבתו

והלאה)חלבהארץובספרנו י עמוד - הארכנו(חלקב

שם: מלשוננו חלק והנה רבות, בזה

היא מצוה כל קיום קודם הנדרשת ההכנה 'מכלל

הולך, הוא מה לקראת ובדעתו בלבו שיתיישב

נשמה בחינת מכניס שבזה לקיים, בא הוא ומה

וההכנה גוף בחינת היא המצוה שכן המצוה, לגוף

שההכנה לפי נשמה, בחינת היא המצוה שקודם

המחשבה כח את מעוררת המצוה קודם הראויה

המצוה. לאותה הנכונה והכוונה

למצוהממילא ההכנה בשלב האדם חסר כאשר

המצוה מכוונת אף הוא שחסר בהכרח

במשנה רבותינו זאת ורמזו מ"ו)בעצמה. פ"ד (זבחים

אחר אלא הולכת המחשבה שאין באומרם:

הטהורה והכוונה המחשבה שכח להורות: העובד,

מצוה כל קיום שלשבעת בשלימותה גדול עיקר (שהוא

נמשךהמצוה), ידיה שעל למצוה בהכנה תלויה

כך בשלימות, המצוה בקיום הדעת ישוב לאדם

את להשיג אפשר שאי ומובן ברור שהדבר

מבלי קיוםהמצוה בעת במחשבה הכוונה שלימות

המצוה. קיום שקודם הדעת וישוב הנכונה ההכנה

המצוותעל את המקיים יהודי שאף הגם כן

למעלה, וחביב אהוב הוא הרי כוונה בלא

עושה להיות יהודי של שבחו זה אין מקום מכל

נתבאר שכבר טהורה, כוונה בלא המצוות את

וכוונת הגוף כדמיון הוא המצוה שמעשה

אומרם: דרך על הנשמה, כדמיון היא המצוה

ישמע כן על בלאנשמה', כוונהכגוף 'תפילהבלא

לחשב יקנה, תחבולות ונבון לקח ויוסף חכם

להכין כדי מצוה כל קיום קודם היטב זמנו

ומצוה. מצוה קודםקיוםכל וכנכון כראוי עצמו

בעתוהנה האדם שיכוין הכוונות לכל ראשית

הוא יתברך ה' ממצוות מצוה עשותו

אותה לקיום הפנימי הרצון את בקרבו לעורר

וידמה כל, מרוב לבב ובטוב בשמחה המצוה

של ונעים יקר הון כל עתה מקבל כאילו בעיניו

יחד. הבא ועולם הזה עולם

קיוםוכן הוא כיצד יחשוב מצוה כל קיום קודם

מצותתפילין, כגון: וטעמיה, לפרטיה המצוה

הוא והיכן המצוה? את מקיימים כיצד המחשבה

מתי ועד הנחתן? זמן ומאימתי הנחתן? מקום

שלא באופן שבמצוה, הפרטים כל ושאר זמנן?

המצוה, אותה מקיום חלק או שלב שום יאבד

טהורה, בכוונה שלימה המצוה תהיה ובכך

המצוה. אותה על שציונו מי לכבוד

כלאופן קיום לקראת המחשבה בהכנת נוסף

אותה חובת ידי לצאת שיכוין הוא מצוה

ערוך השולחן מר"ן פסק שכן סהמצוה, סימן (או"ח,

ד): סעיף במצוות- שכן וכל כוונה', צריכות 'מצוות

תפילה, שמע, קריאת כגון: בדיבור, התלויות

שאומר מי שיש והגם בזה. וכיוצא העומר, ספירת

קיי אם כגוןשאף יצא, כוונה בלא המצוות את ם

מצה, אכל או התפילה, בסדר שמע קריאת שקרא

שאף וכדו', בשופר ותקע לולב נטל או קידש, או

הוא זה משום שהרי יצא, לצאת, כוון שלא פי על

מכל חובה, ידי לצאת כדי - הנ''ל כל את עושה

לכוין לבו אל ה' נצמד אשר לכל ונכון ראוי מקום

המצוה אותה קיום לשם מצוה כל שמקיים בעת

זה דין הפוסקים מרבותינו כמה ולדעת בעצמה,

באריכות. הארץ' ב'חלב עיי"ש התורה... מן הוא

מוקדש לרפאה שלימה
לגקלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
     



לוווווייייההההוווודדדדיייי יש מחשבתו את המקדש
בעולמות לפעול עצו כח

,נספרהעליוני שנמשי ולפני
סיפור...

בבבבעעעעללללייייוווו ווווללללררררממממווווזזזז בבבבתתתתחחחחתתתתוווו ללללעעעעששששוווותתתת

מאירללללאאאאחחחחרררר רבי הגה"ק שנפטר
התקשרו זיע"א, מפרימישלא
הצדיק ותלמידו, אחיו לנכד חסידיו קהל

מנדבורנא. מרדכי רבי הקדוש

מנדבורנא,ההההננננההההגגגגתתתתוווו מרדכי רבי של
אמיתית נאמנה, בבואה שיקפה
לא .מפרימישלא הגה"ק משל ומדוייקת

ובהנהגותיה, באורחותיה גרק אלא
ובהשגותיה, במדרגותיה ובעיקר,

ובנפלאותיה. בנוראותיה

הצדיקששששייייעעעעוווורררר של המופלג קומתו
הבורא, בעבודת מנדבורנא
סביבותיו, שליהטה הקדושה אש לבת
תדיר שנכר הנבואיי החזיונות שובל
ומורו רבו של כדרכו  עקביו על
שכינה וגילויי  מפרימישלא הקדוש
הבליטו במחיצתו, קבע דר שהתרחשו
ולדורות. לדורו שבדמותו, הפלא את

רביככככלללל של וצעדיו תנועותיו מעשיו,
כנגד ומכווני היו, קודש מרדכי,
עליונות, וכוונות יחודי .שמי שערי
בעת ג שלו, ניע וכל זיז כל היו מלוות

היה הוא .יו שבכל במעשי עוסקו
דרכו: פי על אומר,

''''חחחחבבבבלללל ואפו ,בעישו שפתיו המזה על
מכוו אינו א טבק, בהרחת
הכה שכוו הכוונות את מעשה, בשעת

הקטורת!' הקטרת בעת הגדול

רביווווההההעעעעיייידדדד על מצאנז 'חיי 'הדברי
מרדכי:

ממרצפת''''ררררבבבביייי עובר איננו מרדכי,
מבלי הילוכו, בדר למרצפת

'!שמי לש מיוחדת כוונה לכוו

לסיפורווווללללאאאאחחחחרררר נעבור הזו ההקדמה
לספר: רצינו 10שאותו

לביקורככככאאאאששששרררר מרדכי רבי פע הגיע
בי להכריז שלח בודפסט, בעיר

כי שבעיר, המלאכה הואבעלי מבקש
 עמוד בעבורו להכי יוכל אשר אומ
האומני מבי לתפילתו. חדש  סטנדר
רבי בחר ,מועמדות להציע שהגיעו
לו מוסר והחל קשיש, אחד בנגר מרדכי
העמוד, של לאורכו מדוייקות מדות
באשר שוני ופרטי ולקומתו, לרוחבו

אספקלריה תרלג)המאירה10. עמוד - ב שליט"א.(חלק גרליץ מרדכי הרב לגאון

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



  
     



כך שהיה ומעשה המריבה. שנשקטה

היה:

פניםבעל לרב הראה אשר בעיר, היה בית

ונחשב העירה. בואו עם מיד שוחקות

ולבו פיו ואולם, מאוהביו. כאחד עינים, למראה

למחנה היה שייך פנימה ובקרבו היו, שוים לא

שונא כי לומר, צריך ואין פשיטא, האויבים.

כמה פי וגרוע מסוכן פנים, המעמיד כזה, אחד

ביותר שהרי וידועים, גלויים שונאים מעשרה

היה ובזוי שפל ואכן, הצבועים. מן להיזהר יש

נעדרת. היתה מפניו שהזהירות בשעה מעשהו,

ולאאותו פחות לא היה, הכיפורים יום ערב היום,

מצא אז, ודייקא ולמעלה. המנחה מן יותר,

באותה בשנאתו. בה להתגדר בקעה נש בר אותו לו

היום, לסעודת בביתו הצדיק הרב היסב שעה.

לו נכנס כאשר ובשתיה, באכילה היום מצות שהרי

ידידות שופע כולו בהרחבה, הבית אל הלה

אדמוני. יין בקבוק שחיו בית ותחת מעושה,

ידייין מעשה זה, היה במינו, יחיד נושן, ישן

היה כמוס אשר הימים, משכבר ָָאּמן

עידן מזה העשיר של באוצרותיו וחתום

בחמר בו, נתייחדה יתירה סגולה ועידנים.

ממנו אחת כוס של בכחה שהיה זה, עתיק

שעות כ"ד בת תרדמה האדם על להפיל בלבד,

מזה ומנוסה בדוקה הסגולה והיתה תמימות.

הכזיבה. לא אחת פעם ואפילו רבות. פעמים

רשעעתה, אותו לו מצא נדרי', ל'כל ונראה סמוך

גאון את להשקות ותושיה, עצה ערום

קשהשבקשים, יין מאותו מקדושים, פאר ישראל,

עליו ולהפיל יוקשים, בפח חלילה, להפילו, בכדי

נחושים שינה כנחושת),חבלי וקשים כל(חזקים למשך

לעין הרב יתבזה היה, סבור כך, כולו. היוםהקדוש

העיר מן להימלט יחפז מיינו, ייקץ וכאשר כל,

ועד. לעולם עוד אליה ישוב ולא חרפה, ברוב

"רגליברם, ואם אוהביו, כל את ה' שומר ְֵַהן
יׁשמר" ט),חסידיו ב, ראשיהם(שמואל-א ְֲִִָֹ

לבית ללכת העת שהגיעה וכיון שכן?! כל לא

רבי הרבי עמד היום, לתפילת הכנסת

רעננה, וברוח צלול בראש רגליו, על שמעלקא

דבר... היה כלא התפילה לבית והלך

ביוםהכיפוריםדרכו לשהות הצדיקהיתה, של

ועד למכניסתו לעת, מעת הכנסת בבית

נוהג תפילה, לאחר הכיפורים, יום בליל צאתו.

פסוק הציבור. עם תהלים מזמורי לומר היה

לפסוק: שהגיע כיון שנה, באותה בפסוק.

איבי יריע לא ּכי ּבי, חפצּת ּכי ידעּתי ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹֹֹ"ּבזאת
יב),עלי" בשוועות(תהליםמא, נושאאתנפשו החל ָָ

והאריך הרגיל, מגדר יוצאים ובתחנונים,

וקורא חוזר שהוא תוך ארוכה, שעה באמירתו

יתירה. ובהטעמה רבות פעמים הפסוק את

כלדממה הכנסת. בבית נשתררה עמוקה

והאזינו נד כמו ניצבו הנוכחים

רבם של נפשו להשתפכות קודש בחרדת

שיחו לפרש הצדיק החל בינתים, הקדוש.

את לעצמו מתרגם שהוא תוך שאת, ביתר

רם: ובקול המדוברת בלשון הפסוק

ּבי'בזאת חפצּת 'ּכי שבשמים, רחום אב ְִִַָָאדע,
'יורע' בכךשלא - עלי' איבי יריע לא ּכי -ְִִִַָָָֹֹ
בסיבתי!' ושלום, חס יענש, ולא בגללי, לאויבי

ועלפעמים הפסוק על הצדיק חזר ספור אין

קורעת שוועה בקול המיוחד, 'תרגומו'

הפוגות. מאין דמע נחלי מפכים כשמעיניו לב,

ניצבלא המזרח, כותל אצל מקומו על הרחק,

אבריו כשכל היין, בעל עשיר אותו

ורוטטים)מרחפים הוא(רועדים היה מאימה.

כול הכנסת בית בכל פשרהיחיד אשר ו,

נהירים הללו בנפשו(ברורים)התחנונים לו. היו

לבו הזה. הסער כל מי בשל היטב היה יודע

קיש. קיש קראו קרביו וכל בפראות הלם

  
     



ודבר, דבר כל על עשייתו. ודרכי למראהו
אני!' יודע ,אכ' והשיב: בראשו הלה נענע

,,,,במספרללללבבבבססססוווו מרדכי רבי נקב
ושאל ,מסמרי של מסויי
העמוד את להרכיב יוכל א ,האומ את
ולא פחות לא ,מסמרי וכ בכ כולו

יותר.

,,,,האיש.''''הההה השיב  אני!' יכול

,,,,ולא''''ווווההההממממססססממממרררריייי ,מע יהיו
מרדכי. רבי הוסי  ממתכת!'

מרדכי,ממממששששההההוווובבבבאאאא רבי לפני החדש העמוד
ולהללו, לקלסו חדל לא

ימי כל עליו מלהתפלל זז ולא כל, לפליאת
שאל ,אחדי ימי כעבור בעיר. שהותו

אליו: הנלוי מקורביו את מרדכי רבי

בעל''''ממממיייי הנגר את לראות זכה מכ
היה נסתר צדיק כי תדעו, העמוד?
והיו שבדור, הל"ו מ אחד האיש,

עולמו!'... לבית 11נפטר

,,,,מעלככככ גבוה ושעליו, צעדיו כל על
מגיע וראשו מרדכי, רבי היה גבוה
,עליוני עולמות בשבילי השמימה,

...ונעלמי טמירי

כהונה...וווועעעעתתתתהההה לבגדי נחזור

התולדה ולב11. ענוה היא קדושה של

בתלמוד שאמרו וכמו נשבר,

ה"ג):ירושלמי פ"א בן(שבת פינחס ר' היה מיכן

נקיות נקיות, לידי מביאה זריזות אומר, יאיר

לידי מביאה טהרה טהרה, לידי מביאה

ענוה...קדושה, לידי קדושה

לפניולכן נכנעים הקדושה בעלי הצדיקים כל

רצונו את ועושים עת, בכל העולם בורא

לצאתבאמת. עליהם גוזר הוא אם ואפילו

ולהתפרסם, שלהם מבטליםמההסתרה הם

ומתפרסמים... - נפשם את ומוסרים רצונם את

הצדיקים.ונביא לבםשל את המשקף סיפוראחד

שליט"אסיפר גרליץ מרדכי הרב (בסודהגאון

רסא), עמוד - ח חלק בראשיתעבדיך, וז"ל:

זכה העיר, בניקלשפורג ממלכתו כסא על שבתו

גם שמעלקא, רבי הרבי והקדוש, הצדיק הגאון,

אנשי הנחילוהו אשר הצדיקים, יסורי של למנה

ששמע עד כך, כל מיושביה. חיצים בעלי ריבות

אלימלך רבי הרבי הצדיקהקדוש, וחברו, תלמידו

'כל ומכרזת: שיוצאת מלעילא קול בת מליז'נסק,

מאויביו מניקלשפורג שמעלקא רבי לרבי שיניח

הבא!' העולם בן הריהו שבעירו,

כגברמיד אזר חפציו, אלימלך רבי ארז

ויצא וחיציו, קשתו עמו נטל חלציו,

לוחציו. מיד צדיק להציל

בתכסיסיכיון עליהם בא לניקלשפורג, שהגיע

שבתות מספר בפניהם ודרש עמד חכמה,

דברי להם מצניע שהוא תוך ובסברא, בפלפול

בתשובה שהחזירם עד השיטין, בין כיבושין

כולם נהפכו אז, מני המריבה. ונשקטה שלימה

הרב לימין העומדים לאוהבים, מאויבים

ובמורא. בכבוד ובחיבה, באהבה דמתא

אחדעתה, במעשה לפתוח עלינו ָׂשּומה

קודם עוד שהיה - רבים מני

מוקדש להצלחת אבי מורי מאיר בן פרחה ואמי צביה בת מטרה שלום בית, שמחה ואריכות שנים.
ולהצלחת אחיי איתמר ורעות בני צביה חזרה בתשובה שלמה וזיווג הגון, ויסמין בת צביה הצלחה ישוב הדעת רפואה וזיווג הגון במהרה.



  
     



כך שהיה ומעשה המריבה. שנשקטה

היה:

פניםבעל לרב הראה אשר בעיר, היה בית

ונחשב העירה. בואו עם מיד שוחקות

ולבו פיו ואולם, מאוהביו. כאחד עינים, למראה

למחנה היה שייך פנימה ובקרבו היו, שוים לא

שונא כי לומר, צריך ואין פשיטא, האויבים.

כמה פי וגרוע מסוכן פנים, המעמיד כזה, אחד

ביותר שהרי וידועים, גלויים שונאים מעשרה

היה ובזוי שפל ואכן, הצבועים. מן להיזהר יש

נעדרת. היתה מפניו שהזהירות בשעה מעשהו,

ולאאותו פחות לא היה, הכיפורים יום ערב היום,

מצא אז, ודייקא ולמעלה. המנחה מן יותר,

באותה בשנאתו. בה להתגדר בקעה נש בר אותו לו

היום, לסעודת בביתו הצדיק הרב היסב שעה.

לו נכנס כאשר ובשתיה, באכילה היום מצות שהרי

ידידות שופע כולו בהרחבה, הבית אל הלה

אדמוני. יין בקבוק שחיו בית ותחת מעושה,

ידייין מעשה זה, היה במינו, יחיד נושן, ישן

היה כמוס אשר הימים, משכבר ָָאּמן

עידן מזה העשיר של באוצרותיו וחתום

בחמר בו, נתייחדה יתירה סגולה ועידנים.

ממנו אחת כוס של בכחה שהיה זה, עתיק

שעות כ"ד בת תרדמה האדם על להפיל בלבד,

מזה ומנוסה בדוקה הסגולה והיתה תמימות.

הכזיבה. לא אחת פעם ואפילו רבות. פעמים

רשעעתה, אותו לו מצא נדרי', ל'כל ונראה סמוך

גאון את להשקות ותושיה, עצה ערום

קשהשבקשים, יין מאותו מקדושים, פאר ישראל,

עליו ולהפיל יוקשים, בפח חלילה, להפילו, בכדי

נחושים שינה כנחושת),חבלי וקשים כל(חזקים למשך

לעין הרב יתבזה היה, סבור כך, כולו. היוםהקדוש

העיר מן להימלט יחפז מיינו, ייקץ וכאשר כל,

ועד. לעולם עוד אליה ישוב ולא חרפה, ברוב

"רגליברם, ואם אוהביו, כל את ה' שומר ְֵַהן
יׁשמר" ט),חסידיו ב, ראשיהם(שמואל-א ְֲִִָֹ

לבית ללכת העת שהגיעה וכיון שכן?! כל לא

רבי הרבי עמד היום, לתפילת הכנסת

רעננה, וברוח צלול בראש רגליו, על שמעלקא

דבר... היה כלא התפילה לבית והלך

ביוםהכיפוריםדרכו לשהות הצדיקהיתה, של

ועד למכניסתו לעת, מעת הכנסת בבית

נוהג תפילה, לאחר הכיפורים, יום בליל צאתו.

פסוק הציבור. עם תהלים מזמורי לומר היה

לפסוק: שהגיע כיון שנה, באותה בפסוק.

איבי יריע לא ּכי ּבי, חפצּת ּכי ידעּתי ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹֹֹ"ּבזאת
יב),עלי" בשוועות(תהליםמא, נושאאתנפשו החל ָָ

והאריך הרגיל, מגדר יוצאים ובתחנונים,

וקורא חוזר שהוא תוך ארוכה, שעה באמירתו

יתירה. ובהטעמה רבות פעמים הפסוק את

כלדממה הכנסת. בבית נשתררה עמוקה

והאזינו נד כמו ניצבו הנוכחים

רבם של נפשו להשתפכות קודש בחרדת

שיחו לפרש הצדיק החל בינתים, הקדוש.

את לעצמו מתרגם שהוא תוך שאת, ביתר

רם: ובקול המדוברת בלשון הפסוק

ּבי'בזאת חפצּת 'ּכי שבשמים, רחום אב ְִִַָָאדע,
'יורע' בכךשלא - עלי' איבי יריע לא ּכי -ְִִִַָָָֹֹ
בסיבתי!' ושלום, חס יענש, ולא בגללי, לאויבי

ועלפעמים הפסוק על הצדיק חזר ספור אין

קורעת שוועה בקול המיוחד, 'תרגומו'

הפוגות. מאין דמע נחלי מפכים כשמעיניו לב,

ניצבלא המזרח, כותל אצל מקומו על הרחק,

אבריו כשכל היין, בעל עשיר אותו

ורוטטים)מרחפים הוא(רועדים היה מאימה.

כול הכנסת בית בכל פשרהיחיד אשר ו,

נהירים הללו בנפשו(ברורים)התחנונים לו. היו

לבו הזה. הסער כל מי בשל היטב היה יודע

קיש. קיש קראו קרביו וכל בפראות הלם

ז

מוקדש להצלחת יעקב בן שלווה הי"ו
לתשובה שלמה, לזיווג הגון ופרנסה בשפע

מוקדש להצלחת שני בת שלווה תחי' לזיווג הגון ופרנסה טובה
ולהצלחת גד בן שלווה הי"ו לבן זכר בקרוב ופרנסה טובה



  
     



תולעתווווככככ ,הארגמ ע ג עושי היו
והשש. השני

חוטיוווואאאאחחחחרררריייי ארבעה לנו שנוצרו
,חוטי שבעה היו אחד (שבכל

מזהב), ואחד מהחומר אותששה שזרו
אחד חוטילחוט 7 כפול חומרי 4)

ב היה הזה שהחוט ונמצא אחד, בכל שהיה

,(חוטי האפוד28 נארג הזה ומהחוט
כולו.

אופווווככככאאאאששששרררר על שמעו הלב חכמי
אי התקשו: האפוד הכנת

תפירה? לחוטי זהב להפו אפשר

בתפקיד.ווווללללאאאאחחחחרררר הצליחו מחשבה
וזה בתורה. נחקקה והצלחת

הפסוק: ההההבבבבלשוהההה חחחחיייי אאאאתתתת עעעעוווויייירררר""""
ההההככככללללתתתת תתתת ללללעעעעתתתת תתתתיייילללל ווווקקקק

ההההנננניייי ללללעעעעתתתת בבבבתתתת ממממההההאאאארררר בבבבתתתת
חחחחבבבב"""" ממממעעעעהההה הההה בבבבתתתת,לט ג).(שמות 

בבבבככככללללוז"ל:(ש),הרמב"ווווככככתתתתבבבב ההההווווססססיייי ''''ללללאאאא
דדדדרררר ללללפפפפררררשששש ההההקקקקוווודדדדשששש ממממללללאאאאככככתתתת

............בבבבככככאאאא זזזזווווללללתתתתיייי ננננעעעעששששהההה,,,, אאאאיייי ווווייייתתתתככככ12ההההאאאאווווממממננננוווותתתת
בבבבחחחחווווטטטטיייי ששששחחחחיייידדדדששששוווו ההההממממחחחחששששבבבבהההה בבבבככככאאאא ששששססססייייפפפפרררר
זזזזההההבבבב ללללההההייייוווותתתת בבבבעעעעייייננננייייהההה תתתתממממהההה ההההייייהההה ככככיייי ההההזזזזההההבבבב,,,,
ככככיייי ,,,,וווופפפפששששתתתתיייי בבבבצצצצממממרררר ייייעעעעששששוווו ככככאאאאששששרררר ווווששששזזזזוווורררר טטטטוווווווויייי

.'.'.'.'ככככ ללללעעעעששששוווותתתת ההההההההוווואאאא ההההייייוווו עעעעדדדד ננננששששממממעעעע ללללאאאא

ממשהווווההההייייייייננננוווו,,,, ששמעו שבשעה
הזהב את להפו שצריכי
מוזר לה נראה היה זה תפירה, לחוטי
כזה?!' דבר לעשות אפשר אי' מאוד,

לעשותוווובבבבאאאא שהצליחו ומלמדנו הפסוק
שכזו... המצאה

אאאאוווולללל...נוס עומק טמו הזה בפסוק

ההההפפפפננננוווויייי בבבבחחחחלללללללל ההההבבבבחחחחייייררררהההה ממממקקקקוווו

שלככככבבבברררר התודעתי שבמצב ביארנו
:מצבי שני קיימי האד

הדבריההההחחחחללללקקקק כל ה הראשו
שלא עד כ כל לו הברורי

אחרת. לנהוג דעתו על עולה

הואווווההההחחחחללללקקקק שבה הדברי ה השני
ובמילי האמת. היא מה מסתפק

ריק, חלל מעי פנוי, מקו ישנו אחרות,
ג מקו יש ש האד של בתודעתו
ממשית. כמציאות להיראות לדמיונות

ביטויוווובבבבחחחחלללללללל לידי בא הזה הפנוי
הבחירה. כח

ווווזזזזוווו לרעהו אד שבי ההבדל נקודת
לו. שיש הפנוי החלל במדרגת

פירוש: העוסקות12. הפרשיות בכל

הוזכר לא המשכן במלאכת

כאן ורק המלאכה עשיית אופן (בעשייתכלל

עשייתהמלאכה.האפוד) פירטההתורהאתאופן

  
    



ההההאאאאפפפפוווודדדד ששששבבבבעעעעששששייייייייתתתת ההההקקקקווווששששיייי

בגדי,חחחחככככממממיייי שמונה לעשות נצטוו הלב
אשר ככל עשו שה מעידה והתורה
מפסוקי שנראה מה ולפי .אות ה' ציוה
לא וה לה 'זרמו' בגדי שבעה התורה

.בעשיית מיוחדי בקשיי נתקלו

ה'אפוד',אאאא השמיני לבגד הגיעו כשה
להבי וכדי בעשייתו. התקשו ה

להרחיב: נצטר התקשו ה מדוע

אתבבבבככככלללל התורה ציינה ולבוש לבוש
הלבוש. נעשה שמה הגל חומרי

ציינה היא ל'אפוד' הגיעה וכשהיא
תכלת, חוטי :וה ,גל חומרי חמשה

וזהב. שש שני, תולעת ,ארגמ

האפוד:ווווככככ עשיית צורת היתה

הללוההההייייוווו חומרי מהחמשה מייצרי
לוקחי והיו מאוד, דקי חוטי
אחד וחוט התכלת מ חוטי ששה
אחד לחוט אותו ושוזרי מהזהב
משבעה שזור היה החוט הכל ובס)

.(חוטי

עליולאחר חלף עליו, שירדו והפחד האימה

נתמלאו חושיו כל חרטה. של גל גם

הנואל המעשה על עמוק, וטיפשי)בצער (האוילי

חרטה שערי ומ"ט זדון, במחשבת עשה אשר

הסוערת. נפשו להמיית הספיקו לא

טובוצא מדת היכן עד - בעצמו הטיח - ולמד

די לא מגעת! הזה הצדיק של וצדקותו

די לא לפניו, וידועה גלויה המרושעת שכוונתי

שעוד אלא כך, על ממני לנקום מבקש שאינו

ובתחנונים בתפילות נפשו את ושופך הוא ניצב

אותי יענישו שלא הוא, ברוך המקום, לפני

שעשיתי!... שפל מעשה אותו על חלילה. משמים,

התוכחההוא בפני לעמוד עוד יכול לא

רחם, ללא בלבבו שכרסמה הפנימית

ביללות ופרץ הרב, עבר אל ממקומו עצמו עקר

תוך ועדה, עם קבל מחילה לבקש ֳָמקוטעות,

כאחת. המחשבה ועל המעשה על פומבי וידוי

-חס לאחור נרתע כשהוא הצדיק קרא - לי!

כלום מחילה! לבקש צריך אינך ממני

עליתי וגדולה כבוד למען כי יקירי, אתה, סבור

אקפיד כי עד ניקלשפורג, של רבנותה כס על

להזכיר! לא כי הס בכבודי?! פגיעה אינךעל

עצומה טובה איזו לעצמך, לתאר כלל יכול

אל מחשבתך יצאה אילו לי, גורם היית

העם. כל לעיני מתבזה אכן, והייתי, הפועל,

חטאים כמה דעתך, על אפילו מעלה אינך

בבזיון לי להתכפר היו יכולים ופשעים עוונות

הכיפורים!... ביום שכרות של הזה, הכביר

עיקר.חס כל לפייסני צריך אינך ושלום!

לי, לעשות נתכוונת ורבה גדולה טובה

לפיכך לה, ראוי הייתי לא זכיתי, שלא אלא

משמים!... הדבר נתעכב

ומבוכה,העשיר צער מרוב נפשו את ידע לא דנן

הרב, של גדולתו ושגב נפשו אצילות מול

יפעתם בשיא לפניו עתה נתגלו (יופייםוהדרם).אשר

ולא ולב, לב בלא לאוהב, באמת אכן הפך אז, מני

והער השכם ולחבב,זז להוקיר ולסייע מלעזור ב,

ימי כל הרב של הנאמנים שלומו אנשי על ונמנה

הסיפור. בהמשך עיי"ש בעיר... שבתו

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



  
     



תולעתווווככככ ,הארגמ ע ג עושי היו
והשש. השני

חוטיוווואאאאחחחחרררריייי ארבעה לנו שנוצרו
,חוטי שבעה היו אחד (שבכל

מזהב), ואחד מהחומר אותששה שזרו
אחד חוטילחוט 7 כפול חומרי 4)

ב היה הזה שהחוט ונמצא אחד, בכל שהיה

,(חוטי האפוד28 נארג הזה ומהחוט
כולו.

אופווווככככאאאאששששרררר על שמעו הלב חכמי
אי התקשו: האפוד הכנת

תפירה? לחוטי זהב להפו אפשר

בתפקיד.ווווללללאאאאחחחחרררר הצליחו מחשבה
וזה בתורה. נחקקה והצלחת

הפסוק: ההההבבבבלשוהההה חחחחיייי אאאאתתתת עעעעוווויייירררר""""
ההההככככללללתתתת תתתת ללללעעעעתתתת תתתתיייילללל ווווקקקק

ההההנננניייי ללללעעעעתתתת בבבבתתתת ממממההההאאאארררר בבבבתתתת
חחחחבבבב"""" ממממעעעעהההה הההה בבבבתתתת,לט ג).(שמות 

בבבבככככללללוז"ל:(ש),הרמב"ווווככככתתתתבבבב ההההווווססססיייי ''''ללללאאאא
דדדדרררר ללללפפפפררררשששש ההההקקקקוווודדדדשששש ממממללללאאאאככככתתתת

............בבבבככככאאאא זזזזווווללללתתתתיייי ננננעעעעששששהההה,,,, אאאאיייי ווווייייתתתתככככ12ההההאאאאווווממממננננוווותתתת
בבבבחחחחווווטטטטיייי ששששחחחחיייידדדדששששוווו ההההממממחחחחששששבבבבהההה בבבבככככאאאא ששששססססייייפפפפרררר
זזזזההההבבבב ללללההההייייוווותתתת בבבבעעעעייייננננייייהההה תתתתממממהההה ההההייייהההה ככככיייי ההההזזזזההההבבבב,,,,
ככככיייי ,,,,וווופפפפששששתתתתיייי בבבבצצצצממממרררר ייייעעעעששששוווו ככככאאאאששששרררר ווווששששזזזזוווורררר טטטטוווווווויייי

.'.'.'.'ככככ ללללעעעעששששוווותתתת ההההההההוווואאאא ההההייייוווו עעעעדדדד ננננששששממממעעעע ללללאאאא

ממשהווווההההייייייייננננוווו,,,, ששמעו שבשעה
הזהב את להפו שצריכי
מוזר לה נראה היה זה תפירה, לחוטי
כזה?!' דבר לעשות אפשר אי' מאוד,

לעשותוווובבבבאאאא שהצליחו ומלמדנו הפסוק
שכזו... המצאה

אאאאוווולללל...נוס עומק טמו הזה בפסוק

ההההפפפפננננוווויייי בבבבחחחחלללללללל ההההבבבבחחחחייייררררהההה ממממקקקקוווו

שלככככבבבברררר התודעתי שבמצב ביארנו
:מצבי שני קיימי האד

הדבריההההחחחחללללקקקק כל ה הראשו
שלא עד כ כל לו הברורי

אחרת. לנהוג דעתו על עולה

הואווווההההחחחחללללקקקק שבה הדברי ה השני
ובמילי האמת. היא מה מסתפק

ריק, חלל מעי פנוי, מקו ישנו אחרות,
ג מקו יש ש האד של בתודעתו
ממשית. כמציאות להיראות לדמיונות

ביטויוווובבבבחחחחלללללללל לידי בא הזה הפנוי
הבחירה. כח

ווווזזזזוווו לרעהו אד שבי ההבדל נקודת
לו. שיש הפנוי החלל במדרגת

פירוש: העוסקות12. הפרשיות בכל

הוזכר לא המשכן במלאכת

כאן ורק המלאכה עשיית אופן (בעשייתכלל

עשייתהמלאכה.האפוד) פירטההתורהאתאופן

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



  
      



ביאור: ולתוספת

וכששששללללממממהההה גדול, סוד לנו גילה המל
זה לעת "זה כי דע אמר: הוא

"האלקי יד).עה ז, הקב"ה(קהלת 
ולכ בטוב, שיבחר כדי האד את ברא
לזו. זו המקבילות מערכות שתי ברא

הספירותממממעעעעררררככככהההה עשר של אחת
משתלשלות שמה הקדושות
שניה ומערכה הקדושה, מציאויות כל
שמה הטמאי הכתרי עשרה של

הטומאה. מציאויות כל משתלשלות

כנגדווווללללששששתתתתייייהההה  עצומי כחות נת הוא
יש בקדושה שיש מדרגה כל
אחרא. וסטרא בקליפה מדרגה כנגדה

בה'ווווללללעעעעננננייייייייננננננננוווו,,,, האמונה שבמצות כמו
וג ,עומקי סו אי יש
לא פעמיי שני אל האד יחיה א
הנמצאות החכמות כל את ללמוד יגמור

האמונה. זרה13במצות בעבודה ג כ
חכמות... סו אי יש

וווובבבבאאאאוווותתתתע ישראל ע התמודדו זמני
וכל זרה, העבודה של היצר
ולהתחזק עליו להתגבר שהצליחו פע
פנוי לחלל בתודעת נכנסו ה באמונה,
בעבודה נוספה מדרגה התגלתה וש חדש

זרה...

מחדש...ווווששששוווובבבב ההתמודדות החלה

האפוד...וווועעעעתתתתהההה לעושי נשוב

זזזזררררהההה עעעעבבבבוווודדדדהההה עעעעלללל ממממככככפפפפרררר ההההאאאאפפפפוווודדדד

לעשותחחחחככככממממיייי נצטוו המלאכה, עושי הלב,
כזה רוחני 'צל' לו ולהמשי אפוד
זרה. עבודה עוו על לכפר בכחו שיהיה

הריוווועעעעווווששששיייי .בכ התקשו המלאכה
עבודה עוו של הפג שונה
כל העבירות, שאר של מהפג זרה

העבירות מכפרישאר כהונה (שהבגדי

(הרעעליה ולשו דמי שפיכות כגו
במעשה פעמית).תלויי חד במחשבה (או

,,,,שונה,אאאאוווולללל היא זרה עבודה
בתו היא שבה ההתמודדות

הא של ש14ד,התודעה והתמודדות

כאשר ימים13. אריכות לאחר מגיע, האדם

מעלה של דין לבית ושנים,

מהן: ואחת שאלות, כמה אותו שואלים

באמונה?' ונתת 'נשאת

זיע"אוביאר שיק שלמה אליעזר רבי הגה"ק

שיב) עמוד - לט חלק בנחל, השאלה(אשר את

בימי האם האדם את שואלים בשמים כך: הזו

ניסיתלהשתלםבמצותהאמונהבה?האם חייך

ניסית האם האמונה? מצות בגדרי ונתת נשאת

יותר? ומזוככת בהירה אמונה פעם בכל להשיג

ולכן היחידה14. העבירה היא זרה העבודה

אמרו וכך כמעשה! שהמחשבה

  
        



בשניווווההההננננהההה נוצר האד שאצל הפנוי החלל
ההתמודדות. ושלב החינו שלב ,שלבי

אליעזרווווככככ אליהו רבי הגה"צ כתב
זיע"א ח"אדסלר  מאליהו (מכתב

,(113 האדעמוד יתחנ אשר יש וז"ל:
מ בו בטוח שהוא עד הטוב מ להרבה
היא בחירתו שנקודת ונמצא הרע, היצר

.גבוהי יותר בענייני

ביללללממממששששלללל,,,, התורה בחינו שנתחנ מי
לו יועיל מעשה, ואנשי צדיקי
תהיה לא בחירתו נקודת אשר החינו
מצוה במניעת או במעשה עבירה בעשיית
והכוונה. הלב עבודת בדקות אלא מעשית,

פחותי,וווויייישששש ,רשעי בי יתחנ אשר
בחירה תהיה לא אצלו .וגנבי

לחדול... או לגנוב א כלל

לרצוחננננקקקקוווודדדדתתתת לו כשיזדמ רק תהיה בחירתו
וש בגניבתו, יתפס אשר בעת נפש
יבחי אשר האמת זוהי כי יצריו, מלחמת היא
ובעצת במדרגתו, שלו הטוב יצר פי על בה

ממנה... יתעל הרע יצרו

עניווווללללממממררררוווותתתת בעצ כלל משנה החינו שאי
נקודתה מקו את רק אלא הבחירה,

הפנוי), החלל יצירת אשרי(והיינו זאת בכל
ה'. ויראי צדיקי אצל להתחנ הזוכה

ההתמודדות:ווווההההששששללללבבבב שלב הוא השני

הפנויללללככככלללל בחלל המתרחשת התמודדות
זוכה הוא א תוצאות! ישנ שבו
ובתוכו הפנימי עולמו מזדכ טוב ובוחר

יותר. גבוה חדש, פנוי חלל מתגלה

נוווואאאא יורדהוא הפנימי עולמו אזי כשל
פנוי חלל מתגלה ובתוכו למטה,

יותר. נמו חדש,

רושככככלללל עושה ,האד שבוחר בחירה
מעט א חייו, ימי לכל מצבו בכל
רק ולא למוטב. וא לטוב א הרבה, וא
וכל בניו, לחינו יעשה באשר אלא בו,
דורותיו... כל סו עד מזה יתפתח אשר

לעבריממממאאאאיייירררר השורות)פנה ואמר:(כותב
היתה לא שלבעל הסיבה זו אז

כשרות... תעודת בלי לאכול בעיה

והמשכתי...וווואאאאנננניייי בהסכמה הנהנתי

ההההאאאאממממתתתת ההההככככררררתתתת אאאאיייי  זזזזררררהההה ההההעעעעבבבבוווודדדדהההה ששששווווררררשששש

השניבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת המקדש בית ימי
והחליטו החכמי התאספו
לעבודה המפתה היצר את להרוג

זרה.

ישראלווווממממאאאאזזזז,,,, מע נעלמה ה', ברו
הזו. התאוה

,,,,הזהאאאאוווולללל היצר את הרגו שה לפני
באש בוערת הזו התאוה היתה
סימאו ממנה שניתזו והגיצי לוהטת,

והכחות... הרגשות כל את

ההההתתתתררררחחחחששששההההככככלללל אאאאזזזז ששששההההייייתתתתהההה ההההההההתתתתממממוווודדדדדדדדוווותתתת
ששששבבבבתתתתוווודדדדעעעעהההה.... ההההפפפפננננוווויייי'''' הההה''''חחחחלללללללל בבבבתתתתוווו

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

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



  
      



ביאור: ולתוספת

וכששששללללממממהההה גדול, סוד לנו גילה המל
זה לעת "זה כי דע אמר: הוא

"האלקי יד).עה ז, הקב"ה(קהלת 
ולכ בטוב, שיבחר כדי האד את ברא
לזו. זו המקבילות מערכות שתי ברא

הספירותממממעעעעררררככככהההה עשר של אחת
משתלשלות שמה הקדושות
שניה ומערכה הקדושה, מציאויות כל
שמה הטמאי הכתרי עשרה של

הטומאה. מציאויות כל משתלשלות

כנגדווווללללששששתתתתייייהההה  עצומי כחות נת הוא
יש בקדושה שיש מדרגה כל
אחרא. וסטרא בקליפה מדרגה כנגדה

בה'ווווללללעעעעננננייייייייננננננננוווו,,,, האמונה שבמצות כמו
וג ,עומקי סו אי יש
לא פעמיי שני אל האד יחיה א
הנמצאות החכמות כל את ללמוד יגמור

האמונה. זרה13במצות בעבודה ג כ
חכמות... סו אי יש

וווובבבבאאאאוווותתתתע ישראל ע התמודדו זמני
וכל זרה, העבודה של היצר
ולהתחזק עליו להתגבר שהצליחו פע
פנוי לחלל בתודעת נכנסו ה באמונה,
בעבודה נוספה מדרגה התגלתה וש חדש

זרה...

מחדש...ווווששששוווובבבב ההתמודדות החלה

האפוד...וווועעעעתתתתהההה לעושי נשוב

זזזזררררהההה עעעעבבבבוווודדדדהההה עעעעלללל ממממככככפפפפרררר ההההאאאאפפפפוווודדדד

לעשותחחחחככככממממיייי נצטוו המלאכה, עושי הלב,
כזה רוחני 'צל' לו ולהמשי אפוד
זרה. עבודה עוו על לכפר בכחו שיהיה

הריוווועעעעווווששששיייי .בכ התקשו המלאכה
עבודה עוו של הפג שונה
כל העבירות, שאר של מהפג זרה

העבירות מכפרישאר כהונה (שהבגדי

(הרעעליה ולשו דמי שפיכות כגו
במעשה פעמית).תלויי חד במחשבה (או

,,,,שונה,אאאאוווולללל היא זרה עבודה
בתו היא שבה ההתמודדות

הא של ש14ד,התודעה והתמודדות

כאשר ימים13. אריכות לאחר מגיע, האדם

מעלה של דין לבית ושנים,

מהן: ואחת שאלות, כמה אותו שואלים

באמונה?' ונתת 'נשאת

זיע"אוביאר שיק שלמה אליעזר רבי הגה"ק

שיב) עמוד - לט חלק בנחל, השאלה(אשר את

בימי האם האדם את שואלים בשמים כך: הזו

ניסיתלהשתלםבמצותהאמונהבה?האם חייך

ניסית האם האמונה? מצות בגדרי ונתת נשאת

יותר? ומזוככת בהירה אמונה פעם בכל להשיג

ולכן היחידה14. העבירה היא זרה העבודה

אמרו וכך כמעשה! שהמחשבה

ז

מוקדש לעילוי נשמת אהרון יחזקאל בן מסעודה ז"ל    נג'יה חיה בת נעימה ז"ל
נאג'י בן מסעודה ז"ל    רחל בת נעימה ז"ל    מיכל בת דינה ז"ל  - תנצב"ה



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

מהקב"ה ,א א א א .... קיבל  שהאד הנפש כחות מכל 

הבחירה . כח הוא: חשוב, הכי בכח בכח בכח בכח הכח

לדעת לדעת לדעת לדעת  שכלושכלושכלושכלו,,,, את את את את  לפתחלפתחלפתחלפתח עליועליועליועליו שבושבושבושבו,,,, הבחירה הבחירה הבחירה הבחירה 

 ברצו ברצו ברצו ברצו ולסמולסמולסמולסמ ברעברעברעברע,,,, ולמאוס ולמאוס ולמאוס ולמאוס  בטוב בטוב בטוב בטוב  לבחור לבחור לבחור לבחור 

ואת ואת ואת ואת  בהבהבהבה  יל יל יל יל אשר אשר אשר אשר   הדר הדר הדר הדר את את את את  עצמועצמועצמועצמו וכחות וכחות וכחות וכחות 

יעשה יעשה יעשה יעשה .... אשר אשר אשר אשר  ובוחר המעשה המעשה המעשה המעשה  זוכה  הוא וכאשר 

את  ומעלה על, אל  מתרומ הוא הרי  בטוב

החיי בעלי  שאר  כל על  .ערכו 

בנקודהב ב ב ב .... רק היא  שבאד הבחירה  כח

ע ע ע ע אחת, שלושלושלושלו האמתהאמתהאמתהאמת פגישת פגישת פגישת פגישת  בנקודתבנקודתבנקודתבנקודת

השקר השקר השקר השקר ....  המדומה המדומה המדומה המדומה  שמחו האמתהאמתהאמתהאמת במה א

נקודת  אי שבה במקומות הזאת, לנקודה 

המדומה לאמת האמיתית האמת בי פגישה 

בחירה. אי 

שניג ג ג ג .... קיימי האד של  התודעתי  במצב 

 הדברי כל ה הראשו החלק :מצבי

על כלל עולה שלא  עד כשמש לו  הברורי

אחרת. לנהוג ה ה ה ה דעתו השני השני השני השני  והחלק והחלק והחלק והחלק 

אמת אמת אמת אמת  ביביביבי ספק ספק ספק ספק  בהבהבהבה לולולולו  שנולדי שנולדי שנולדי שנולדי  הדברי הדברי הדברי הדברי

הריק לשקר לשקר לשקר לשקר .... במקו הספק, במקו ,ש ורק

הבחירה. כח ביטוי  לידי בא והפנוי 

את את את את ד ד ד ד ....  מזכ מזכ מזכ מזכ הוא הוא הוא הוא  בטוב בטוב בטוב בטוב  ובוחר ובוחר ובוחר ובוחר  שזוכה שזוכה שזוכה שזוכה   אד אד אד אד

 עול עול עול עול מתגלה מתגלה מתגלה מתגלה  ובתוכוובתוכוובתוכוובתוכו הפנימי הפנימי הפנימי הפנימי  עולמועולמועולמועולמו

נכשלנכשלנכשלנכשל,,,, הוא הוא הוא הוא  ואואואוא יותר יותר יותר יותר .... גבוה גבוה גבוה גבוה  חדש חדש חדש חדש ,,,, פנימי פנימי פנימי פנימי 

מקוםוכן בחירתו, מנקודת למטה גם הוא

יצרו לרשות והכניס האדם התעלה אשר

אחיזה עוד הרע ליצר אין אשר מקומות הטוב

כבר כי הטוב לעשות מוכרח הוא שם גם בהם.

יכריחנו אשר שמים, מלכות עול עליו קיבל

אשר וזהו מוצא. באין ההוא הטוב לעשות

שמים. ביראת באוחזו אליו האדם יזכה

חופשיוכשהוא היה שלא לו מתברר זו, במדרגה

עצמו את חשב שבטעות אלא מעולם,

בין לבחור שייכת חופשיות איזה כי כחופשי,

המציאות, היא האמת הלא והשקר? האמת

כממש. אותו בטעותחשב ורק כלום, איננו והשקר

מןוזהו לצאת האדם: עבודת עיקר

המצב מן הבחירה, מן החופשיות,

ההכרח, אל לפניו, שוים והשקר האמת אשר

יתברך, אליו השתעבדותו בלבבו שיכיר

הזה... העול לישא וחיובו

שיכיראמנם היינו מזו. גבוהה עוד מדרגה יש

מציאות ואינו הוא שקר שהרע כך כל

אליו,כלל, רצון שום לו יהיה שלא ויאהבעד

לבבו. בכל לבדו הטוב את

איןבמדרגה כי הכרח, עוד מרגיש איננו זו

ניגוד, לו שיש בדבר אלא הכרח

שהוא לומר שייך לא האדם שיאהב מה אבל

מאהבה. העושים מדרגת וזוהי אליו, מוכרח

באמת,במדרגה החופשי הנהו האדם זו

אל התנגדות בשום יפגש לא כי

חז"ל שאמרו מה וזה יאהב, אשר (אבותהאמת

מ"ב): שעוסקפ"ו מי אלא חורין בן לך 'אין

אשר פירושו, בתורה, העוסק כי בתורה',

בתורה דבוקים אהבתו וכל התעניינותו כל

ודבק אוהב שהוא הזה העולם בענייני שעוסק מי (כמו

בןבגשמיות), לבדו הוא הזה הרוחני האדם

וחופשי... חורין

  
    



בוחר האד כאשר שהרי סופית, אי היא
הוא וש במדרגתו, עולה הוא בטוב
טומאה. של חדשה מציאות מול ניצב

שכזו?...וווואאאאיייי עבירה על לכפר אפשר
הבנתי...ררררגגגגעעעע,,,, מאיר, קפ רגע,
הסביר...ממממהההה ומאיר שאלתי.  הבנת?

ההההממממדדדדררררגגגגהההה ככככפפפפיייי ההההההההתתתתממממוווודדדדדדדדוווותתתת

והטומאהההההבבבבננננתתתתיייי הקדושה שצד
באותו ביניה מתמודדי
הקדושה מדרגת כאשר ולכ שטח,
הטומאה מדרגת ג נמוכה

נמוכה.

גבוההוווואאאאייייללללוווו הקדושה מדרגת כאשר
המתמודדת הטומאה מדרגת ג
כי ,כ להיות חייב וזה גבוהה. היא נגדו
היצר את שהתקדש לאד תשאיר א
ממנו ביטלת לו, שהיה הראשוני הרע

הבחירה. כח את

במקוששששההההרררריייי רק היא ההתמודדות
האד ולגבי הפנוי', ה'חלל
נכנס הראשוני המקו שהתקדש
חלל לא כבר והוא שליטתו תחת

פנוי.

לאדווווככככדדדדיייי הבחירה עני שישאר
היצר את לו מגדלי המתקדש

קדושתו. שיעור כפי הרע

 שזוווווההההבבבבננננתתתתיייי  ואמר מאיר המשי
אחרי עכשיו, שדוקא הסיבה
בלבי נדלקת ה', את לעבוד שהתחלתי
התאוות, אש נוראה, אש מדורת פע מדי

לכבותה... קשה להילח צרי ואני

האד...ששששההההרררריייי מעלת כפי ה 15הנסיונות

ללכת.ייייוווופפפפיייי,,,, וקמתי שהבנת, שמח אני

איררררגגגגעעעע,,,, הסברת לא עוד מאיר, אותי תפס
האפוד... את המלאכה עושי לבסו עשו

הדפיחחחחייייייייככככתתתתיייי לי נגמרו ואמרתי: אליו
אסביר ה' בעזרת בחוברת.

אחרת... בחוברת עוד

הקדושה מ.):בגמרא עבודה(קידושין מחשבת

את ּתפׂש "למען שנאמר: כמעשה, נחשבת ְְֶַַֹזרה

ּבגּלּוליהם מעלי נזרּו אׁשר ּבלּבם יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבית

ה).ּכּלם" יד, (יחזקאל ָֻ

כתב זיע"א15. דסלר אליעזר אליהו רבי הגה"צ

,(116 עמוד - חלקא הנה(מכתבמאליהו, וז"ל:

חופשית'. 'בחירה בשם לבחירה מכנים החוקרים

רקאבל מתאים הזה השם בדבר, כשנתעמק

בנקודת אשר והיינו מוגבל. שטח על

בעצמו לבחור הנהו, חופשי האדם הבחירה,

צד. לאיזה יכריחנו אשר מבלי

שםאמנם, אשר בחירתו, מנקודת למעלה

מוכרח, הנהו הרע, האדםברשותיצרו

יכריחנו. אשר הרע ליצר הוא משועבד כי

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



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

מהקב"ה ,א א א א .... קיבל  שהאד הנפש כחות מכל 

הבחירה . כח הוא: חשוב, הכי בכח בכח בכח בכח הכח

לדעת לדעת לדעת לדעת  שכלושכלושכלושכלו,,,, את את את את  לפתחלפתחלפתחלפתח עליועליועליועליו שבושבושבושבו,,,, הבחירה הבחירה הבחירה הבחירה 

 ברצו ברצו ברצו ברצו ולסמולסמולסמולסמ ברעברעברעברע,,,, ולמאוס ולמאוס ולמאוס ולמאוס  בטוב בטוב בטוב בטוב  לבחור לבחור לבחור לבחור 

ואת ואת ואת ואת  בהבהבהבה  יל יל יל יל אשר אשר אשר אשר   הדר הדר הדר הדר את את את את  עצמועצמועצמועצמו וכחות וכחות וכחות וכחות 

יעשה יעשה יעשה יעשה .... אשר אשר אשר אשר  ובוחר המעשה המעשה המעשה המעשה  זוכה  הוא וכאשר 

את  ומעלה על, אל  מתרומ הוא הרי  בטוב

החיי בעלי  שאר  כל על  .ערכו 

בנקודהב ב ב ב .... רק היא  שבאד הבחירה  כח

ע ע ע ע אחת, שלושלושלושלו האמתהאמתהאמתהאמת פגישת פגישת פגישת פגישת  בנקודתבנקודתבנקודתבנקודת

השקר השקר השקר השקר ....  המדומה המדומה המדומה המדומה  שמחו האמתהאמתהאמתהאמת במה א

נקודת  אי שבה במקומות הזאת, לנקודה 

המדומה לאמת האמיתית האמת בי פגישה 

בחירה. אי 

שניג ג ג ג .... קיימי האד של  התודעתי  במצב 

 הדברי כל ה הראשו החלק :מצבי

על כלל עולה שלא  עד כשמש לו  הברורי

אחרת. לנהוג ה ה ה ה דעתו השני השני השני השני  והחלק והחלק והחלק והחלק 

אמת אמת אמת אמת  ביביביבי ספק ספק ספק ספק  בהבהבהבה לולולולו  שנולדי שנולדי שנולדי שנולדי  הדברי הדברי הדברי הדברי

הריק לשקר לשקר לשקר לשקר .... במקו הספק, במקו ,ש ורק

הבחירה. כח ביטוי  לידי בא והפנוי 

את את את את ד ד ד ד ....  מזכ מזכ מזכ מזכ הוא הוא הוא הוא  בטוב בטוב בטוב בטוב  ובוחר ובוחר ובוחר ובוחר  שזוכה שזוכה שזוכה שזוכה   אד אד אד אד

 עול עול עול עול מתגלה מתגלה מתגלה מתגלה  ובתוכוובתוכוובתוכוובתוכו הפנימי הפנימי הפנימי הפנימי  עולמועולמועולמועולמו

נכשלנכשלנכשלנכשל,,,, הוא הוא הוא הוא  ואואואוא יותר יותר יותר יותר .... גבוה גבוה גבוה גבוה  חדש חדש חדש חדש ,,,, פנימי פנימי פנימי פנימי 

מקוםוכן בחירתו, מנקודת למטה גם הוא

יצרו לרשות והכניס האדם התעלה אשר

אחיזה עוד הרע ליצר אין אשר מקומות הטוב

כבר כי הטוב לעשות מוכרח הוא שם גם בהם.

יכריחנו אשר שמים, מלכות עול עליו קיבל

אשר וזהו מוצא. באין ההוא הטוב לעשות

שמים. ביראת באוחזו אליו האדם יזכה

חופשיוכשהוא היה שלא לו מתברר זו, במדרגה

עצמו את חשב שבטעות אלא מעולם,

בין לבחור שייכת חופשיות איזה כי כחופשי,

המציאות, היא האמת הלא והשקר? האמת

כממש. אותו בטעותחשב ורק כלום, איננו והשקר

מןוזהו לצאת האדם: עבודת עיקר

המצב מן הבחירה, מן החופשיות,

ההכרח, אל לפניו, שוים והשקר האמת אשר

יתברך, אליו השתעבדותו בלבבו שיכיר

הזה... העול לישא וחיובו

שיכיראמנם היינו מזו. גבוהה עוד מדרגה יש

מציאות ואינו הוא שקר שהרע כך כל

אליו,כלל, רצון שום לו יהיה שלא ויאהבעד

לבבו. בכל לבדו הטוב את

איןבמדרגה כי הכרח, עוד מרגיש איננו זו

ניגוד, לו שיש בדבר אלא הכרח

שהוא לומר שייך לא האדם שיאהב מה אבל

מאהבה. העושים מדרגת וזוהי אליו, מוכרח

באמת,במדרגה החופשי הנהו האדם זו

אל התנגדות בשום יפגש לא כי

חז"ל שאמרו מה וזה יאהב, אשר (אבותהאמת

מ"ב): שעוסקפ"ו מי אלא חורין בן לך 'אין

אשר פירושו, בתורה, העוסק כי בתורה',

בתורה דבוקים אהבתו וכל התעניינותו כל

ודבק אוהב שהוא הזה העולם בענייני שעוסק מי (כמו

בןבגשמיות), לבדו הוא הזה הרוחני האדם

וחופשי... חורין

ז

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

מוקדש להצלחת ניסן בן שרה ועליזה בת חנה הי"ו
וליאור, שבחיה צבי, בת ציון ובנימין בן עליזה וב"ב



  
      



מתגלה מתגלה מתגלה מתגלה  ובתוכוובתוכוובתוכוובתוכו למטהלמטהלמטהלמטה,,,, יורדיורדיורדיורד הפנימי הפנימי הפנימי הפנימי  עולמועולמועולמועולמו

יותר יותר יותר יותר ....  נמו נמו נמו נמו חדשחדשחדשחדש,,,, פנימי פנימי פנימי פנימי  עולעולעולעול

והואה ה ה ה ....  מעמנו דורש שה ' העיקרי  היסוד

 האד שיכול גדולי הכי ההישגי מ

ידה שעל המשימה  והיא אדמות, עלי להשיג 

,העול בזה ולהשתל להתגדל האד יכול 

האיש  שיכול ביותר הגדולה וההצלחה 

בעולמו . להצליח

ולכל ולכל ולכל ולכל להתרגל להתרגל להתרגל להתרגל   מקו מקו מקו מקו לכל לכל לכל לכל  ה ה ה ה ',',',', עעעע תמידתמידתמידתמיד ללכת ללכת ללכת ללכת 

בסתרי בסתרי בסתרי בסתרי  תמיד תמיד תמיד תמיד  עלינועלינועלינועלינו ולהמליכוולהמליכוולהמליכוולהמליכו פינהפינהפינהפינה,,,,

מחשבותינומחשבותינומחשבותינומחשבותינו....

התורהו ו ו ו .... ללימוד  שניגש בשעה  בפרט

במחשבתו  להתכונ  צרי המצוות, וקיו

ובדעתו  בלבו שיתיישב והוא  . כ לפני

בא הוא ומה , הול הוא מה לקראת

,לקיי לגו לגו לגו לגו נשמהנשמהנשמהנשמה בחינת בחינת בחינת בחינת  מכניס מכניס מכניס מכניס  שבזהשבזהשבזהשבזה

בחינת המצוההמצוההמצוההמצוה,,,, היא  עצמה המצוה שכ

בחינת  היא המצוה  שקוד וההכנה גו

המצוה קוד הראויה שההכנה  לפי  נשמה ,

הנכונה והכוונה המחשבה  כח את מעוררת

המצוה. לאותה

את ז ז ז ז .... המקיי יהודי שא הג  כ על

כוונה  בלא  וחביב וחביב וחביב וחביב המצוות אהוב אהוב אהוב אהוב  הוא הוא הוא הוא  הרי הרי הרי הרי 

יהודילמעלהלמעלהלמעלהלמעלה,,,, של  שבחו זה  אי מקו מכל 

טהורה , כוונה  בלא המצוות את עושה להיות

 כדמיו הוא  המצוה שמעשה  נתבאר שכבר 

על הנשמה ,  כדמיו היא המצוה  וכוונת הגו

בלא כגו כוונה בלא 'תפילה :אומר דר

ונבו ונבו ונבו ונבו נשמה ', לקח לקח לקח לקח   ויוס ויוס ויוס ויוס  חכ חכ חכ חכ ישמע ישמע ישמע ישמע  ככככ על על על על 

 קוד קוד קוד קוד היטב היטב היטב היטב  זמנוזמנוזמנוזמנו לחשב לחשב לחשב לחשב  יקנה יקנה יקנה יקנה ,,,, תחבולותתחבולותתחבולותתחבולות

כראוי כראוי כראוי כראוי  עצמועצמועצמועצמו להכילהכילהכילהכי כדי כדי כדי כדי  מצוה מצוה מצוה מצוה  כל כל כל כל   קיו קיו קיו קיו

ומצוה ומצוה ומצוה ומצוה .... מצוהמצוהמצוהמצוה כלכלכלכל קיוקיוקיוקיו  קוד קוד קוד קוד וכנכווכנכווכנכווכנכו

בעת ח ח ח ח .... האד שיכוי הכוונות לכל  ראשית

הוא יתבר ה ' ממצוות מצוה  עשותו

 לקיו הפנימי הרצו את בקרבו לעורר

מרוב  לבב  ובטוב בשמחה המצוה  אותה

כל עתה  מקבל כאילו בעיניו  וידמה כל ,

 ועול הזה  עול של  ונעי יקר   הו

יחד. הבא 

 וכ וכ וכ הואוכ כיצד יחשוב  מצוה כל קיו קוד

: כגו וטעמיה, לפרטיה המצוה  קיו

את  מקיימי כיצד המחשבה  ,תפילי מצות

ומאימתי ? הנחת מקו הוא והיכ המצוה?

כל ושאר  ? זמנ מתי  ועד  ?הנחת זמ

 שו יאבד שלא  באופ שבמצוה , הפרטי

ובכ המצוה , אותה מקיו חלק או  שלב

לכבוד טהורה , בכוונה שלימה  המצוה  תהיה

המצוה. אותה על  שציונו  מי

 אופ אופ אופ אופ קיו קיו קיו קיו לקראת לקראת לקראת לקראת  המחשבההמחשבההמחשבההמחשבה בהכנת בהכנת בהכנת בהכנת   נוס נוס נוס נוס

חובת חובת חובת חובת  ידי ידי ידי ידי  לצאתלצאתלצאתלצאת שיכוישיכוישיכוישיכוי הוא הוא הוא הוא  מצוה מצוה מצוה מצוה  כל כל כל כל 

התלויות התלויות התלויות התלויות  במצוותבמצוותבמצוותבמצוות שכשכשכשכ וכל וכל וכל וכל  המצוההמצוההמצוההמצוה.... אותהאותהאותהאותה

ספירת ספירת ספירת ספירת  תפילהתפילהתפילהתפילה,,,, שמעשמעשמעשמע,,,, קריאת קריאת קריאת קריאת  ::::כגוכגוכגוכגו בדיבור בדיבור בדיבור בדיבור ,,,,

לכל לכל לכל לכל  ונכוונכוונכוונכו ראוי ראוי ראוי ראוי  לכלכלכלכ בזה בזה בזה בזה .... וכיוצא וכיוצא וכיוצא וכיוצא  העומר העומר העומר העומר ,,,,

 שמקיי שמקיי שמקיי שמקיי בעת בעת בעת בעת  לכוילכוילכוילכוי לבולבולבולבו אל אל אל אל  הההה'''' נצמדנצמדנצמדנצמד אשר אשר אשר אשר 

בעצמהבעצמהבעצמהבעצמה,,,, המצוההמצוההמצוההמצוה אותהאותהאותהאותה  קיו קיו קיו קיו  לש לש לש לש מצוה מצוה מצוה מצוה  כלכלכלכל

הוא הוא הוא הוא  זהזהזהזה דידידידי  הפוסקי הפוסקי הפוסקי הפוסקי מרבותינומרבותינומרבותינומרבותינו כמה כמה כמה כמה  ולדעתולדעתולדעתולדעת

התורה התורה התורה התורה .... ממממ

מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן גורגיה ז"ל   נלב"ע  ו' אדר ב'
ולעילוי נשמת דוד בן אברהם ז"ל   נלב"ע  ב' אדר ב'  -  תנצב"ה

מוקדש לעילוי נשמת חנה בת עישה ז"ל
תנצב"ה



  
      



מתגלה מתגלה מתגלה מתגלה  ובתוכוובתוכוובתוכוובתוכו למטהלמטהלמטהלמטה,,,, יורדיורדיורדיורד הפנימי הפנימי הפנימי הפנימי  עולמועולמועולמועולמו

יותר יותר יותר יותר ....  נמו נמו נמו נמו חדשחדשחדשחדש,,,, פנימי פנימי פנימי פנימי  עולעולעולעול

והואה ה ה ה ....  מעמנו דורש שה ' העיקרי  היסוד

 האד שיכול גדולי הכי ההישגי מ

ידה שעל המשימה  והיא אדמות, עלי להשיג 

,העול בזה ולהשתל להתגדל האד יכול 

האיש  שיכול ביותר הגדולה וההצלחה 

בעולמו . להצליח

ולכל ולכל ולכל ולכל להתרגל להתרגל להתרגל להתרגל   מקו מקו מקו מקו לכל לכל לכל לכל  ה ה ה ה ',',',', עעעע תמידתמידתמידתמיד ללכת ללכת ללכת ללכת 

בסתרי בסתרי בסתרי בסתרי  תמיד תמיד תמיד תמיד  עלינועלינועלינועלינו ולהמליכוולהמליכוולהמליכוולהמליכו פינהפינהפינהפינה,,,,

מחשבותינומחשבותינומחשבותינומחשבותינו....

התורהו ו ו ו .... ללימוד  שניגש בשעה  בפרט

במחשבתו  להתכונ  צרי המצוות, וקיו

ובדעתו  בלבו שיתיישב והוא  . כ לפני

בא הוא ומה , הול הוא מה לקראת

,לקיי לגו לגו לגו לגו נשמהנשמהנשמהנשמה בחינת בחינת בחינת בחינת  מכניס מכניס מכניס מכניס  שבזהשבזהשבזהשבזה

בחינת המצוההמצוההמצוההמצוה,,,, היא  עצמה המצוה שכ

בחינת  היא המצוה  שקוד וההכנה גו

המצוה קוד הראויה שההכנה  לפי  נשמה ,

הנכונה והכוונה המחשבה  כח את מעוררת

המצוה. לאותה

את ז ז ז ז .... המקיי יהודי שא הג  כ על

כוונה  בלא  וחביב וחביב וחביב וחביב המצוות אהוב אהוב אהוב אהוב  הוא הוא הוא הוא  הרי הרי הרי הרי 

יהודילמעלהלמעלהלמעלהלמעלה,,,, של  שבחו זה  אי מקו מכל 

טהורה , כוונה  בלא המצוות את עושה להיות

 כדמיו הוא  המצוה שמעשה  נתבאר שכבר 

על הנשמה ,  כדמיו היא המצוה  וכוונת הגו

בלא כגו כוונה בלא 'תפילה :אומר דר

ונבו ונבו ונבו ונבו נשמה ', לקח לקח לקח לקח   ויוס ויוס ויוס ויוס  חכ חכ חכ חכ ישמע ישמע ישמע ישמע  ככככ על על על על 

 קוד קוד קוד קוד היטב היטב היטב היטב  זמנוזמנוזמנוזמנו לחשב לחשב לחשב לחשב  יקנה יקנה יקנה יקנה ,,,, תחבולותתחבולותתחבולותתחבולות

כראוי כראוי כראוי כראוי  עצמועצמועצמועצמו להכילהכילהכילהכי כדי כדי כדי כדי  מצוה מצוה מצוה מצוה  כל כל כל כל   קיו קיו קיו קיו

ומצוה ומצוה ומצוה ומצוה .... מצוהמצוהמצוהמצוה כלכלכלכל קיוקיוקיוקיו  קוד קוד קוד קוד וכנכווכנכווכנכווכנכו

בעת ח ח ח ח .... האד שיכוי הכוונות לכל  ראשית

הוא יתבר ה ' ממצוות מצוה  עשותו

 לקיו הפנימי הרצו את בקרבו לעורר

מרוב  לבב  ובטוב בשמחה המצוה  אותה

כל עתה  מקבל כאילו בעיניו  וידמה כל ,

 ועול הזה  עול של  ונעי יקר   הו

יחד. הבא 

 וכ וכ וכ הואוכ כיצד יחשוב  מצוה כל קיו קוד

: כגו וטעמיה, לפרטיה המצוה  קיו

את  מקיימי כיצד המחשבה  ,תפילי מצות

ומאימתי ? הנחת מקו הוא והיכ המצוה?

כל ושאר  ? זמנ מתי  ועד  ?הנחת זמ

 שו יאבד שלא  באופ שבמצוה , הפרטי

ובכ המצוה , אותה מקיו חלק או  שלב

לכבוד טהורה , בכוונה שלימה  המצוה  תהיה

המצוה. אותה על  שציונו  מי

 אופ אופ אופ אופ קיו קיו קיו קיו לקראת לקראת לקראת לקראת  המחשבההמחשבההמחשבההמחשבה בהכנת בהכנת בהכנת בהכנת   נוס נוס נוס נוס

חובת חובת חובת חובת  ידי ידי ידי ידי  לצאתלצאתלצאתלצאת שיכוישיכוישיכוישיכוי הוא הוא הוא הוא  מצוה מצוה מצוה מצוה  כל כל כל כל 

התלויות התלויות התלויות התלויות  במצוותבמצוותבמצוותבמצוות שכשכשכשכ וכל וכל וכל וכל  המצוההמצוההמצוההמצוה.... אותהאותהאותהאותה

ספירת ספירת ספירת ספירת  תפילהתפילהתפילהתפילה,,,, שמעשמעשמעשמע,,,, קריאת קריאת קריאת קריאת  ::::כגוכגוכגוכגו בדיבור בדיבור בדיבור בדיבור ,,,,

לכל לכל לכל לכל  ונכוונכוונכוונכו ראוי ראוי ראוי ראוי  לכלכלכלכ בזה בזה בזה בזה .... וכיוצא וכיוצא וכיוצא וכיוצא  העומר העומר העומר העומר ,,,,

 שמקיי שמקיי שמקיי שמקיי בעת בעת בעת בעת  לכוילכוילכוילכוי לבולבולבולבו אל אל אל אל  הההה'''' נצמדנצמדנצמדנצמד אשר אשר אשר אשר 

בעצמהבעצמהבעצמהבעצמה,,,, המצוההמצוההמצוההמצוה אותהאותהאותהאותה  קיו קיו קיו קיו  לש לש לש לש מצוה מצוה מצוה מצוה  כלכלכלכל

הוא הוא הוא הוא  זהזהזהזה דידידידי  הפוסקי הפוסקי הפוסקי הפוסקי מרבותינומרבותינומרבותינומרבותינו כמה כמה כמה כמה  ולדעתולדעתולדעתולדעת

התורה התורה התורה התורה .... ממממ



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

עוזבים  מסוים  שבגיל  ילדים  שיש  לב  שמתי 
את דרך ה', ולאחר שבדקתי את הדבר התברר 
הם  לישון  עולים  שכשהם  משום  שזה  לי 
כמו  וישנים  ראשם  מעל  הכיפה  את  מורידים 
גוי. לכן כדאי לנו להקפיד בזה עם הילדים כדי 

שלא נסבול מהם.

להם  שכדאי  להורים  אומר  אני  לפעמים 
להקפיד על זה רק בשביל שלא יהיה להם צרות 
מהילדים, כי המצוקה שהילדים יכולים להציק 
יותר קשה ממלאך המות, השם יציל וירחם. לכן 
אם אנחנו נדאג שהם יהיו יראי שמים אמיתיים 

ממילא השי"ת יקל מעלינו את הסבל הזה.

פרשת פקודי
ב' אדר ב' התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

17:2118:1118:51 באר שבע
17:2018:1118:51תל אביב

17:1918:1018:49חיפה
17:2318:1418:55אילת

17:2318:1418:55ירושלים
17:03ירושלים 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

ראשון ג' אדר ב' 6/3 בשעה: 20:00באר שבע
בבית הכנסת 'שלום יעקב' רחוב דובדבן 1

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

LIVE

LIVE

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה


