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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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 פורי פורי פורי פורי  ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  פרשת פרשת פרשת פרשת 

שי שי שי שי  מלכימלכימלכימלכי יובילויובילויובילויובילו לללל

החלהללללפפפפנננניייי לער שנה כמאתי
היצר ע חדשה התמודדות
היו תקופה, אותה עד אז, עד א הרע.
עתה ובתאוות, ברגשות הנסיונות עיקר

המשחק. כללי נשתנו

ובזיונותההההייייצצצצרררר כשלונות שספג הרע
והוא לו שנמאס החליט למכביר
'השכלה!' ושמו: חדש, נשק כלי של

אתההההייייצצצצרררר לומדי שכאשר ידע הרע
לש העול אומות חכמות
את מטמאי  אופקי והרחבת לימוד
כל לכיבוי וגורמי האלקית, הנפש

האלקיות... 1הרגשות

הצליח!ווווההההוווואאאא שהוא כמה הו, הצליח.

אתייייההההוווודדדדיייי העול אומות בחכמות שראו
כל את השקיעו ,מציאות עיקר
שיותר... ככל 'ל'החכי ומרצ חייה

חדש,ווווממממתתתתננננוווועעעעתתתת דור נוצר הזו 'ההשכלה'
וקדושה... עול פורקי יהודי של דור

ונחרדוצצצצדדדדייייקקקקיייי הזדעזעו הדור אותו
היצר של המהיר מ'הכיבוש'
להשיב יכולת בכל ניסו וה הרע.
הטומאה לכחות ,א שערה... מלחמה
הלכה והמלחמה עצומי כחות ניתנו

...ליו מיו יותר והסתבכה

''''המלחמה'ווווהההה''''ממממששששככככיייילללליייי' את שראו
שלפו ומסתבכת, הולכת
הנחש של ה'נשק' השפל, ה'נשק' את

'הלשנה'...ה  קדמוני

כוונואאאאתתתת ,הראשוני המורעלי חיציה
עבר אל 'ה'נאורי 'ה'משכילי
בצורה כחומה עמדו אשר הדור, צדיקי
בית על והגינו ההרסנית, השפעת בפני
מלחמת את .ברשת מנפול ישראל

וזה זלמן1. שניאור רבי הגה"ק לשון

זיע"א אמריםמלאדי ליקוטי (תניא,

ח): פרק האומות- בחכמת כן שאין 'מה

בחינת ומטמא מלביש הוא גילולים, עובדי

נוגה קליפת בטומאת האלקית שבנפשו חב"ד

הכלים בשבירת שמה שנפלו אלו, שבחכמות

כידוע דקדושה, חכמה של אחוריים מבחינת

חן. ליודעי

דהיינואלא בהן, לחתוך קרדום אותן עושה כן אם

שיודע או ה', לעבוד בריוח מהן להתפרנס כדי

של טעמו וזהו לתורתו, או ה' לעבודת בהן להשתמש

בהן'. שעסקו וסיעתן ז"ל ורמב"ן הרמב"ם
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ז

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



  
       



נדבר''''אאאאצצצצלללליייי  שבת הארת התחילה כבר
ובינתי ,ראשו ביו זה על

לשבת'. אצלי תשארו

חקוקהררררייייששששווווממממהההה נותרה שבת אותה של
המאושרי אות בלבבות לעד

שבת... באותה להשתת שזכו

נכנסובבבבייייוווו שחרית תפילת לאחר ראשו
ש'יקדש ממנו וביקשו שוב אליו
תפילותיו, ידי על אותו ויהרוג ה'' ש
לאהביו את ה' "מר שנאמר: כמו

ימיד" עיהרל כ).ואת קמה, תהלי) 

ואמר:וווובבבבתתתתגגגגוווובבבבהההה מזבאריז זאב הרב פתח

בעליזזזזהההה ,הימי ככל רגיל יו יהיה
הסוחרי ,במלאכת יעסקו המלאכה
מלאי יהיו  הכבישי ,בסחורת
הרצי באנשי  והרחובות במכוניות,

.החיי מירו אחר

,,,,ומתוק,וווופפפפתתתתאאאאוווו ערב קול ישמע
יתעוררו היהודי ובלבבות
וישאלו ,מעורבבי ופחד שמחה רגשות
הזה הנפלא הקול 'מהו לרעהו: איש
ואז אותנו?' ומחיה לעצמותינו, החודר

המשיח... של שופרו שזה יתברר

והנהההההללללבבבבבבבבוווותתתת ובצפיה... בהתרגשות יהמו
הקדושות ומפניו מופיע הוא
הטהורות ומעיניו אור, קרני בוקעי
...סופיי אי וחמלה אהבה נחלי זורמי

אתווווככככוווולללל מצאו ה שפתאו ירגישו
השני כל לה חסר שהיה מה

'!ל  ינק מעול 'כי

כלווווההההממממששששייייחחחח  יקרי יהודי' יכריז:
 לירושלי אתי לבוא הרוצה
וט נשי אנשי ישראל ע וכל יבוא'.
,הבתי הקרקעות, כל את יעזבו
המשיח אחרי וירוצו לה שיש והנכסי

אמו... על המתרפק כתינוק

תעלהההההששששממממחחחחהההה הלבבות את שתמלא
...הגו אברי בכל ותתפשט
את רבה בעוצמה ישטפו השמחה גלי
בריקוד יצאו והרגלי ,הנוכחי כל

ונלהב... סוער

בלהבממממעעעעגגגגלללליייי ,רוקדי של מעגלי
הרחובות. את ימלאו ובהתלהבות,
מחל, תלה מח "אז שנאמר: וכמו
,ל אבל והפכי יחו, זקני בחרי

"נמיג יחו ייב)...ונחמ לא, 4(ירמיה 

ופירש מטרהיעב"ץ4. בספר (הובא

קודש, לשבת זמירות - השמים

רמח), תשמחעמוד המשיח בימי אז וז"ל:

יומשכו אז השמחה ולרוב בריקוד. בתולה

עמם לשמוח הבחורים אחר הזקנים

במחול.

  
       



באמצעות הרשעי ניהלו ,בצדיקי
אשר למלכות, והלשנות זדו עלילות

ממש... נפשות בסכנת היו כרוכות

היסטוריה.טטטטוווובבבב,,,, בשיעור עתה אנו אי
אותו בסיפור עתה נתמקד ולכ

לספר: רצינו

אאאאייייאול שמו, את יודעי אנו
ספר. על נחקקו השפלי מעשיו

עליו: מובא 2וכעל יהודי אותו
אסורות, תאוות להרשיע, הפליא ,
ה'זבל' לכל ובנוס מגונות... תשוקות
והחל 'מוסר', להיות נהפ הוא הזה,
ע ופשוטי הדור צדיקי את למסור

נוראות... במסירות

בגינו,ללללאאאא מתו אנשי כמה ש מסופר
חסרי נשארו ויתומי אלמנות כמה
שהוא הצרות על הרחבה אי בסיבתו. לח
שנלקח הרב הממו על ,לאנשי עולל
הרבה... היה שזה שמוב מה ,א ...מה

התאספובבבבאאאאחחחחדדדד שהיא כל מסיבה הימי
יחד... וישבו צדיקי מספר
יהודי קבוצת עמדה החדר בפתח

ניתנה הרשות להיכנס, רשות וביקשה
'היהודי עז... בבכי פרצו נכנסו וכשה
נהרג יהודי עוד גבול, כל עבר הזה

שלו'... האחרונה ההלשנה בעקבות

כלההההצצצצדדדדייייקקקקיייי התכנסו ,ש שישבו
ולאחר במחשבותיו, אחד
הדי פי על כזה יהודי :כול אמרו מכ
וראינו בדקנו וג מיתה, עונש חייב
על ורצו קדושה... ניצו שו בו שאי
אבל ,העול מ לסלקו תפילות ידי

...ריק חזרו תפילותיה

'מהששששוווובבבב במחשבותיו, איש איש התכנסו
...'?מצליחי לא שאנו הסיבה
זאב הרב שהגה"ק השמי מ לה וגילו

את3מזבאריז יהודי אותו על פר
על מגי שהוא זמ וכל לאחסותו, ה יו

...מאו לו לעשות יכולי

לנסועווווללללככככ צדיקי אות החליטו
לשכנעו כדי וואל זאב לרבי
ששי ביו אליו והגיעו .העני בחשיבות
שמע הוא ,העני את לו וסיפרו בבוקר

והשיב: דבריה את

משנת מזלאטשוב2. ד).המגיד אות רי עמוד - ב (חלק

להגה"ק המגיד3. - מיכל יחיאל רבי

חמשה נולדו - מזלאטשוב

הקימו בניו וכל זכה והוא אחת. ובת בנים

שמי את שהאירו מפוארות חסידים חצרות

מרדכי רבי בימפאלה, - יוסף רבי היהדות:

זאב רבי בקרמניץ, בזבאריז,(וולוול'ה)- -

- משהל'ה ורבי בראדויל, - יצחק רבי

בזוועהיל.

הצדיקוסיפורנו השלישי בבנו עוסק זה

הידוע מזבאריז זאב רבי הקדוש

זבאריזער. וולוול'ה רבי בשם

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



  
       



נדבר''''אאאאצצצצלללליייי  שבת הארת התחילה כבר
ובינתי ,ראשו ביו זה על

לשבת'. אצלי תשארו

חקוקהררררייייששששווווממממהההה נותרה שבת אותה של
המאושרי אות בלבבות לעד

שבת... באותה להשתת שזכו

נכנסובבבבייייוווו שחרית תפילת לאחר ראשו
ש'יקדש ממנו וביקשו שוב אליו
תפילותיו, ידי על אותו ויהרוג ה'' ש
לאהביו את ה' "מר שנאמר: כמו

ימיד" עיהרל כ).ואת קמה, תהלי) 

ואמר:וווובבבבתתתתגגגגוווובבבבהההה מזבאריז זאב הרב פתח

בעליזזזזהההה ,הימי ככל רגיל יו יהיה
הסוחרי ,במלאכת יעסקו המלאכה
מלאי יהיו  הכבישי ,בסחורת
הרצי באנשי  והרחובות במכוניות,

.החיי מירו אחר

,,,,ומתוק,וווופפפפתתתתאאאאוווו ערב קול ישמע
יתעוררו היהודי ובלבבות
וישאלו ,מעורבבי ופחד שמחה רגשות
הזה הנפלא הקול 'מהו לרעהו: איש
ואז אותנו?' ומחיה לעצמותינו, החודר

המשיח... של שופרו שזה יתברר

והנהההההללללבבבבבבבבוווותתתת ובצפיה... בהתרגשות יהמו
הקדושות ומפניו מופיע הוא
הטהורות ומעיניו אור, קרני בוקעי
...סופיי אי וחמלה אהבה נחלי זורמי

אתווווככככוווולללל מצאו ה שפתאו ירגישו
השני כל לה חסר שהיה מה

'!ל  ינק מעול 'כי

כלווווההההממממששששייייחחחח  יקרי יהודי' יכריז:
 לירושלי אתי לבוא הרוצה
וט נשי אנשי ישראל ע וכל יבוא'.
,הבתי הקרקעות, כל את יעזבו
המשיח אחרי וירוצו לה שיש והנכסי

אמו... על המתרפק כתינוק

תעלהההההששששממממחחחחהההה הלבבות את שתמלא
...הגו אברי בכל ותתפשט
את רבה בעוצמה ישטפו השמחה גלי
בריקוד יצאו והרגלי ,הנוכחי כל

ונלהב... סוער

בלהבממממעעעעגגגגלללליייי ,רוקדי של מעגלי
הרחובות. את ימלאו ובהתלהבות,
מחל, תלה מח "אז שנאמר: וכמו
,ל אבל והפכי יחו, זקני בחרי

"נמיג יחו ייב)...ונחמ לא, 4(ירמיה 

ופירש מטרהיעב"ץ4. בספר (הובא

קודש, לשבת זמירות - השמים

רמח), תשמחעמוד המשיח בימי אז וז"ל:

יומשכו אז השמחה ולרוב בריקוד. בתולה

עמם לשמוח הבחורים אחר הזקנים

במחול.

  
       



באמצעות הרשעי ניהלו ,בצדיקי
אשר למלכות, והלשנות זדו עלילות

ממש... נפשות בסכנת היו כרוכות

היסטוריה.טטטטוווובבבב,,,, בשיעור עתה אנו אי
אותו בסיפור עתה נתמקד ולכ

לספר: רצינו

אאאאייייאול שמו, את יודעי אנו
ספר. על נחקקו השפלי מעשיו

עליו: מובא 2וכעל יהודי אותו
אסורות, תאוות להרשיע, הפליא ,
ה'זבל' לכל ובנוס מגונות... תשוקות
והחל 'מוסר', להיות נהפ הוא הזה,
ע ופשוטי הדור צדיקי את למסור

נוראות... במסירות

בגינו,ללללאאאא מתו אנשי כמה ש מסופר
חסרי נשארו ויתומי אלמנות כמה
שהוא הצרות על הרחבה אי בסיבתו. לח
שנלקח הרב הממו על ,לאנשי עולל
הרבה... היה שזה שמוב מה ,א ...מה

התאספובבבבאאאאחחחחדדדד שהיא כל מסיבה הימי
יחד... וישבו צדיקי מספר
יהודי קבוצת עמדה החדר בפתח

ניתנה הרשות להיכנס, רשות וביקשה
'היהודי עז... בבכי פרצו נכנסו וכשה
נהרג יהודי עוד גבול, כל עבר הזה

שלו'... האחרונה ההלשנה בעקבות

כלההההצצצצדדדדייייקקקקיייי התכנסו ,ש שישבו
ולאחר במחשבותיו, אחד
הדי פי על כזה יהודי :כול אמרו מכ
וראינו בדקנו וג מיתה, עונש חייב
על ורצו קדושה... ניצו שו בו שאי
אבל ,העול מ לסלקו תפילות ידי

...ריק חזרו תפילותיה

'מהששששוווובבבב במחשבותיו, איש איש התכנסו
...'?מצליחי לא שאנו הסיבה
זאב הרב שהגה"ק השמי מ לה וגילו

את3מזבאריז יהודי אותו על פר
על מגי שהוא זמ וכל לאחסותו, ה יו

...מאו לו לעשות יכולי

לנסועווווללללככככ צדיקי אות החליטו
לשכנעו כדי וואל זאב לרבי
ששי ביו אליו והגיעו .העני בחשיבות
שמע הוא ,העני את לו וסיפרו בבוקר

והשיב: דבריה את

משנת מזלאטשוב2. ד).המגיד אות רי עמוד - ב (חלק

להגה"ק המגיד3. - מיכל יחיאל רבי

חמשה נולדו - מזלאטשוב

הקימו בניו וכל זכה והוא אחת. ובת בנים

שמי את שהאירו מפוארות חסידים חצרות

מרדכי רבי בימפאלה, - יוסף רבי היהדות:

זאב רבי בקרמניץ, בזבאריז,(וולוול'ה)- -

- משהל'ה ורבי בראדויל, - יצחק רבי

בזוועהיל.

הצדיקוסיפורנו השלישי בבנו עוסק זה

הידוע מזבאריז זאב רבי הקדוש

זבאריזער. וולוול'ה רבי בשם

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.



  
       



כלווווהההה מלכי הננו, לו: לומר ישלחו
מתנה. ל להביא חפצי האמות
בילי ל" ואמר: דוד התנבא זה ועל

י" ל).מלכי סח, תהלי) 

דלתווווהההה את יפתחו למשיח, יגשו
את ממנה וישלפו השרד, מכונית

הזה... 'המוסר' היהודי

ההההממממששששיייימתארי בטח את ואמר: זאב רבי
העצומי הצחוק פרצי את לעצמכ

מתנה'... כ ג' ,ש שיהיו

הזאתאאאא מהמתנה יתרגש המשיח
אאאאתתתתמאוד. ????צצצצווווחחחחקקקקיייי אאאאתתתת ''''ללללממממהההה

בבבבוווו?!'?!'?!'?!' יייישששש טטטטוווובבבב ככככממממהההה ררררוווואאאאיייי ללללאאאא

עעעעבבבבררררוווו''''בבבבככככלללל אאאא אאאאפפפפייייללללוווו ווווייייההההוווודדדדייייהההה ייייההההוווודדדדיייי
ההההתתתתווווררררהההה ככככלללל עעעעלללל פפפפעעעע ממממאאאאוווותתתת ששששממממווווננננהההה
קקקקדדדדווווששששהההה!'!'!'!' ההההממממוווו טטטטוווובבבב,,,, ההההממממוווו יייישששש  ככככווווללללהההה

ווווססססייייייייואת' ואמר: וואל זאב הרב
של המתנה את שאהרוג רוצי
לקללו... רצה ולא אות ודחה 6המשיח?'

יותר: ונרחיב

בכלההההממממששששייייחחחח שימצא צדיק אד יהיה
טוב. ההההממממששששייייחחחחיהודי ששששלללל ככככחחחחוווו

בבבבטטטטוווובבבב ררררקקקק ללללההההתתתתממממקקקקדדדד ייייצצצצללללייייחחחח ששששההההוווואאאא ייייההההייייהההה
ממממההההררררעעעע.... ללללגגגגממממרררריייי ווווללללההההתתתתעעעעלללל ייייההההוווודדדדיייי ששששבבבבככככלללל
את להחזיר יצליח הוא זו תכונה ומכח

בתשובה! ישראל ע כל

כתב זיע"א6. מקאמרנא אייזיק יצחק רבי הגה"ק

א שביל - התורה נתיב מצותיך, יג),(נתיב אות

שיש הגדולה שהמלחמה אחי, תסבור אל וזתו"ד:

גנב או נואף יהיה שלא הוא הזה בעולם לאדם

תינוק ואפילו כלום! היא כזו מלחמה שהרי וכיוצא,

הזו! במלחמה לנצח בקלות יכול קטן

החשכותאלא להמתיק המלחמה, עיקר

באהבה, יסורין ולקבל ְִַַָוהּמסּכים,
ולהינצל הכנעה, טובות מדות מדותיו, ולזכך

מן וכיוצא ממש, זרה עבודה שהיא מגאוה,

על להאיר ולחקור, ולדרוש טובות, המדות

אלקי, ואור אהבה דביקות עומדנפשו ואדם

ופניה, גאוה במעט חלילה כשנכשל בסכנה,

רבא... דתהומא לנוקבא נופל הוא שאזי

המציריםואתה לך עושין טובות כמה ראה אחי

ומחלישין אותך המצערין והשונאים,

מן אותך ומצילים לבך את שוברים שבכך דעתך,

ודורונותהיה דרכך, לבטח ללכת תוכל ואז הגאוה,

שם הבעל הקדוש מרן נהג וכך להם. לשלוח לך

להעלותם. לשונאיו טובות כחו בכל לעשות טוב,

שונאיווצריך את להעניש לבלתי מאוד להיזהר

כידוע),ולהמיתם וכוונות יחודים ידי כי(על

נפשך את שהרי עצום, נזק גורםלעצמך אתה בכך

שתיקה העצה ולכן המּתה, נפשך וחלק ֵַָקללת

לתקנם, יתברך מאל תבקש כחך ובכל שמח, בלב

עין, כבבת אותם גמור,ותאהוב מהשישרע אבל

לך נמסר לא זה אבל ואבד, כלה יהיה ממילא

אלה, כל ואחר וכליות, לבות לבוחן אלא חלילה,

תיקון, בלא לגמרי לדחות אין גמור לרע כיאפילו

רעה ועדה קהל אותו על שהרעיש אחר אסף, הרי

קלון פניהם מּלא וכלהבה, כאש, כקש, ֵַכגלגל,

רּוח. לפני ּכקׁש כּגלּגל ׁשיתמֹו "אלקי התחנן: הוא כך ְְְִִֵֵֶַַַַַַֹ(שהרי

ּבסער ּתרּדפם ּכן הרים. ּתלהט ּוכלהבה יער ּתבער ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּֽכאׁש

קלֹון" פניהם מּלא תבהלם. יד-יז)ּובסּופת פג, ).(תהלים ְְְְֲֵֵֵֶַַָָֽֽ

  
       



ללכתאאאאבבבבלללל שיתבייש אחד יהודי יהיה
'המוסר' היהודי והוא המשיח ע
באיזה יתחבא הוא בגללו. שבאת הזה
וכל שהמשיח כדי לאר בחו נידח חור

אותו. יראו לא הצדיקי

וווובבבבייייננננתתתתייייהעול אומות מלכי כל על
ופחד חרדה. אימה. תיפול
נצטדק ומה המשיח למל נאמר 'מה .עצו
שני אלפי על והשריפות, ההריגות כל על
וגזירות מסי והטלת התעללויות של

...'לבקרי חדשי ומשונות שונות

והנהווווהההה עצה. לטכס יחד יתאספו
ויאמר: מהמלכי אחד יקו

הכתרי''''יייישששש כל את ניקח רעיו לי
המשיח למל זה את ונית שלנו

.'המל הוא שמעתה לו ונאמר

כברווווייייצצצצחחחחקקקקוווו הרי 'שוטה ,כול עליו
הוא המל'.עכשיו

ויאמר:עעעעדדדד שבה החכמי אחד שיקו
מל את לפייס כדי !רעיו לי 'יש
בתשובה שחזרנו לו להוכיח עלינו המשיח
מציע אני ולכ .יהודי אוהבי אנו ומעתה
מלכת לב אותו ונלביש יהודי שניקח
עליו ונשי מלכותי סוס על אותו ונרכיב
למל אותו ונביא וזהב, כס תכשיטי
ראה המל אדונינו לו: ונאמר המשיח,

,עמ את ומכבדי אוהבי אנחנו כמה
'!יהודי ומעריכי מכבדי אנו כמה ראה

הווווששששממממחחחחוווו ומיד ותיכ ,מהרעיו כול
יהודי. לחפש לרחובות יצאו
כול כי יהודי שו ימצאו לא ה א

...לירושלי עלו

קשרבבבבממממההההייייררררוווותתתת יצרו ה לח ומתו
ה'אינטרפול' וידרשו5ע

פלוגות יהודי! במידית למצוא מה
של ובסופו לחיפושי יצאו מיוחדות
את  אחד! יהודי למצוא יצליחו דבר

הזה... 'המוסר' היהודי

אותו,ממממיייידדדד,,,, יקחו ה רצונו, נגד
יכסו מלכות, בבגדי ילבישוהו
ויושיבו וזהב כס של בערימות אותו

מלכותי... רד רכב בתו אותו

והדר...ווווההההששששייייייייררררהההה פאר ברוב תצא המלכותית

לירושלי...בבבבססססוווופפפפוווו יגיעו ה מסע של
הקדושה והצלול, הז האויר
לתיאור נית הבלתי והיופי המחשמלת,
מחוסר במקומ להיעצר לה יגרמו
מאוד ארוכות דקות לאחר ורק ...אוני
קצת... עוד ויתקדמו אומ יאזרו ה

עומדווווההההננננהההה המשיח את יראו ה מרחוק
רבבות רבבות וסביבו בימה על
היומי... לשיעורו המקשיבי יהודי

הארגון פלילי.5. לשיטור לאומי ֵַהּבין

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



  
       



כלווווהההה מלכי הננו, לו: לומר ישלחו
מתנה. ל להביא חפצי האמות
בילי ל" ואמר: דוד התנבא זה ועל

י" ל).מלכי סח, תהלי) 

דלתווווהההה את יפתחו למשיח, יגשו
את ממנה וישלפו השרד, מכונית

הזה... 'המוסר' היהודי

ההההממממששששיייימתארי בטח את ואמר: זאב רבי
העצומי הצחוק פרצי את לעצמכ

מתנה'... כ ג' ,ש שיהיו

הזאתאאאא מהמתנה יתרגש המשיח
אאאאתתתתמאוד. ????צצצצווווחחחחקקקקיייי אאאאתתתת ''''ללללממממהההה

בבבבוווו?!'?!'?!'?!' יייישששש טטטטוווובבבב ככככממממהההה ררררוווואאאאיייי ללללאאאא

עעעעבבבבררררוווו''''בבבבככככלללל אאאא אאאאפפפפייייללללוווו ווווייייההההוווודדדדייייהההה ייייההההוווודדדדיייי
ההההתתתתווווררררהההה ככככלללל עעעעלללל פפפפעעעע ממממאאאאוווותתתת ששששממממווווננננהההה
קקקקדדדדווווששששהההה!'!'!'!' ההההממממוווו טטטטוווובבבב,,,, ההההממממוווו יייישששש  ככככווווללללהההה

ווווססססייייייייואת' ואמר: וואל זאב הרב
של המתנה את שאהרוג רוצי
לקללו... רצה ולא אות ודחה 6המשיח?'

יותר: ונרחיב

בכלההההממממששששייייחחחח שימצא צדיק אד יהיה
טוב. ההההממממששששייייחחחחיהודי ששששלללל ככככחחחחוווו

בבבבטטטטוווובבבב ררררקקקק ללללההההתתתתממממקקקקדדדד ייייצצצצללללייייחחחח ששששההההוווואאאא ייייההההייייהההה
ממממההההררררעעעע.... ללללגגגגממממרררריייי ווווללללההההתתתתעעעעלללל ייייההההוווודדדדיייי ששששבבבבככככלללל
את להחזיר יצליח הוא זו תכונה ומכח

בתשובה! ישראל ע כל

כתב זיע"א6. מקאמרנא אייזיק יצחק רבי הגה"ק

א שביל - התורה נתיב מצותיך, יג),(נתיב אות

שיש הגדולה שהמלחמה אחי, תסבור אל וזתו"ד:

גנב או נואף יהיה שלא הוא הזה בעולם לאדם

תינוק ואפילו כלום! היא כזו מלחמה שהרי וכיוצא,

הזו! במלחמה לנצח בקלות יכול קטן

החשכותאלא להמתיק המלחמה, עיקר

באהבה, יסורין ולקבל ְִַַָוהּמסּכים,
ולהינצל הכנעה, טובות מדות מדותיו, ולזכך

מן וכיוצא ממש, זרה עבודה שהיא מגאוה,

על להאיר ולחקור, ולדרוש טובות, המדות

אלקי, ואור אהבה דביקות עומדנפשו ואדם

ופניה, גאוה במעט חלילה כשנכשל בסכנה,

רבא... דתהומא לנוקבא נופל הוא שאזי

המציריםואתה לך עושין טובות כמה ראה אחי

ומחלישין אותך המצערין והשונאים,

מן אותך ומצילים לבך את שוברים שבכך דעתך,

ודורונותהיה דרכך, לבטח ללכת תוכל ואז הגאוה,

שם הבעל הקדוש מרן נהג וכך להם. לשלוח לך

להעלותם. לשונאיו טובות כחו בכל לעשות טוב,

שונאיווצריך את להעניש לבלתי מאוד להיזהר

כידוע),ולהמיתם וכוונות יחודים ידי כי(על

נפשך את שהרי עצום, נזק גורםלעצמך אתה בכך

שתיקה העצה ולכן המּתה, נפשך וחלק ֵַָקללת

לתקנם, יתברך מאל תבקש כחך ובכל שמח, בלב

עין, כבבת אותם גמור,ותאהוב מהשישרע אבל

לך נמסר לא זה אבל ואבד, כלה יהיה ממילא

אלה, כל ואחר וכליות, לבות לבוחן אלא חלילה,

תיקון, בלא לגמרי לדחות אין גמור לרע כיאפילו

רעה ועדה קהל אותו על שהרעיש אחר אסף, הרי

קלון פניהם מּלא וכלהבה, כאש, כקש, ֵַכגלגל,

רּוח. לפני ּכקׁש כּגלּגל ׁשיתמֹו "אלקי התחנן: הוא כך ְְְִִֵֵֶַַַַַַֹ(שהרי

ּבסער ּתרּדפם ּכן הרים. ּתלהט ּוכלהבה יער ּתבער ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּֽכאׁש

קלֹון" פניהם מּלא תבהלם. יד-יז)ּובסּופת פג, ).(תהלים ְְְְֲֵֵֵֶַַָָֽֽ

  
       



ללכתאאאאבבבבלללל שיתבייש אחד יהודי יהיה
'המוסר' היהודי והוא המשיח ע
באיזה יתחבא הוא בגללו. שבאת הזה
וכל שהמשיח כדי לאר בחו נידח חור

אותו. יראו לא הצדיקי

וווובבבבייייננננתתתתייייהעול אומות מלכי כל על
ופחד חרדה. אימה. תיפול
נצטדק ומה המשיח למל נאמר 'מה .עצו
שני אלפי על והשריפות, ההריגות כל על
וגזירות מסי והטלת התעללויות של

...'לבקרי חדשי ומשונות שונות

והנהווווהההה עצה. לטכס יחד יתאספו
ויאמר: מהמלכי אחד יקו

הכתרי''''יייישששש כל את ניקח רעיו לי
המשיח למל זה את ונית שלנו

.'המל הוא שמעתה לו ונאמר

כברווווייייצצצצחחחחקקקקוווו הרי 'שוטה ,כול עליו
הוא המל'.עכשיו

ויאמר:עעעעדדדד שבה החכמי אחד שיקו
מל את לפייס כדי !רעיו לי 'יש
בתשובה שחזרנו לו להוכיח עלינו המשיח
מציע אני ולכ .יהודי אוהבי אנו ומעתה
מלכת לב אותו ונלביש יהודי שניקח
עליו ונשי מלכותי סוס על אותו ונרכיב
למל אותו ונביא וזהב, כס תכשיטי
ראה המל אדונינו לו: ונאמר המשיח,

,עמ את ומכבדי אוהבי אנחנו כמה
'!יהודי ומעריכי מכבדי אנו כמה ראה

הווווששששממממחחחחוווו ומיד ותיכ ,מהרעיו כול
יהודי. לחפש לרחובות יצאו
כול כי יהודי שו ימצאו לא ה א

...לירושלי עלו

קשרבבבבממממההההייייררררוווותתתת יצרו ה לח ומתו
ה'אינטרפול' וידרשו5ע

פלוגות יהודי! במידית למצוא מה
של ובסופו לחיפושי יצאו מיוחדות
את  אחד! יהודי למצוא יצליחו דבר

הזה... 'המוסר' היהודי

אותו,ממממיייידדדד,,,, יקחו ה רצונו, נגד
יכסו מלכות, בבגדי ילבישוהו
ויושיבו וזהב כס של בערימות אותו

מלכותי... רד רכב בתו אותו

והדר...ווווההההששששייייייייררררהההה פאר ברוב תצא המלכותית

לירושלי...בבבבססססוווופפפפוווו יגיעו ה מסע של
הקדושה והצלול, הז האויר
לתיאור נית הבלתי והיופי המחשמלת,
מחוסר במקומ להיעצר לה יגרמו
מאוד ארוכות דקות לאחר ורק ...אוני
קצת... עוד ויתקדמו אומ יאזרו ה

עומדווווההההננננהההה המשיח את יראו ה מרחוק
רבבות רבבות וסביבו בימה על
היומי... לשיעורו המקשיבי יהודי

הארגון פלילי.5. לשיטור לאומי ֵַהּבין

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



  
       



הכבדרק בגשם המתנדב השליח הבחין בחוץ

אחר לתור והחל נרתע לא הוא ארצה. הניתך

הבחין השליח העיר. רב התגורר לשם סמוך יין.

שיער הוא ומביטהחוצה. ביתו בחלון העומד ברב

שיוכל כדי בגשם שהיא כל להפוגה מצפה הרב כי

מצוותהחג. ולקייםאת לסוכתו סוף סוף להיכנס

מזמינהגם באצבע לו וסימן בו הבחין הרב

מביא מה להבין הרב ביקש לביתו. לסור

סיפר עז. גשם תחת בחוץ, כך לשוטט דעת בר

בסוכה היושב האלמוני האורח על לרב האיש

התורה בדברי המסובים את ומפליא הסמוכה

הרב. תמה 'והגשם?' מפיו. המרתקיםהשופעים

בפשטות.'אצלנו השיבהנשאל גשם!' בסוכהאין

הרבמתקשה יצא סקרנות ואחוז להאמין

התארח שבה לסוכה ופנה מביתו

דיבר אמת כי נוכח לתדהמתו זלמן. שניאור רבי

גשם! אין אכן הזאת הסוכה בתוך - הנשאל

לומרביקש וביקשו לרב כבוד לחלוק המארח

רצונו את הביע הלה אך תורה, דבר

המרא לבקשת דוקא. האורח את לשמוע

הדיבור. את זלמן שניאור רבי חידש דאתרא

- הנשאל צדק בזאת גם כי התברר מהרה עד

מא אכן האורח מסיני!דברי כנתינתם היו ירים

שניאורלמחרת רבי את העיר רב הזמין יוםטוב

רצופים ימים שלשה לביתו. אליו זלמן

בתורה, ואורחו העיר רב ביניהם התפלפלו

בית. כבני ומסדרונותיה בחדריה מטיילים

לו לגלות מאורחו הרב ביקש עצומה בהתפעלות

בשמו עצמו הציג זלמן שניאור רבי זהותו. את

הוא. ממזריטש המגיד תלמיד כי הוסיף ואף

גדול'האם זקוק מה לשם רבי?! יש לך גם

הרב. השתומם לרבי?!' כמוך התורה

ממזריטש, המגיד תלמידי חבריך, בקרב 'האם

לשאול, הרב הוסיף בערכך?' למדנים עוד יש

לפרקה הגיעה אשר בת לו יש כי ִבהסבירו

בתורה. עילוי שיהיה חתן לה מחפש והוא

קוראעודם קול לפתע נשמע בענין, מדברים

פרוטה בפרוטה, 'כעך - לחלון מבעד

לכעך!'.... פרוטה בפרוטה, כעך לכעך!....

שניאורומה רבי הפטיר הכעכים? במוכר רע

וניכר בפליאה נפערו הרב של עיניו זלמן.

עומק עד בו פגעו האורח דברי כי עליו היה

שבה יחסנית, משפחה 'משפחתנו נשמתו.

את לי מציע אתה רבנים! של דורות על דורות

בעלבון. התריס - הכעכים?!' מוכר

זלמןלשמע שניאור רבי נאנח הרב דברי

ואמר: לבו יביןמקירות כעת 'ובכן,

גדולים חכמים תלמידי גם מה בשביל כבודו

ממזריטש, למגיד כבודו נסע לו רבי... צריכים

שאמר. זה דוגמת משפט מפיו יוצא היה לא

של נשמה כראוי להעריך לומדים הרבי אצל

בלבד'. חיצוניותו פי ולאלשפוטאדםעל יהודי,

מהנכנסו זמן וכעבור הרב של ללבו הדברים

הוא במזריטש למזריטש. ונסע קם

שכלל תוכן, ועשיר עומק רב שלם, עולם גילה

במגיד דבק מהרה עד אז. עד לו מוכר היה לא

תלמידיו. מגדולי לאחד והיה ומאודו נפשו בכל

לחסידים. מנהיג בעצמו נעשה היהלימים שמו

מאמדור. חייקל חיים רבי

לעצומספרים שעה לעירו בחזרתו כי תעוד,

עצה אותה זלמן, שניאור רבי

מוכר את ולקח בביתו, כשביקר לו שהשיא

על מבטו כי הודה הוא לבתו. כחתן הכעכים

לאחר וכי מאוד, השתנה אכן ויהודי יהודי כל

הכעכים, מוכר של במהותו לעומק שהתבונן

הפשוט החיצוני המעטה שמאחורי לו התברר

הצעיר, כעכים,של למכור נאלץ שלפרנסתו

עדינה... ואישיות גבוהה נפש שוכנת

  
       



זיע"א:לשווווזזזזהההה רבינובי גדליהו רבי הגה"ק 7ו

ייייההההייייהההה''''קקקקייייבבבבללללתתתתיייי ממממששששייייחחחח ששששבבבבחחחחייייננננתתתת ממממררררבבבבוווותתתתיייי,,,,
ככככלללל עעעעלללל זזזזככככוווותתתת ללללללללממממדדדד ששששבבבבייייככככווווללללתתתתוווו
ההההררררההההוווורררריייי ייייפפפפיייילללל ההההזזזזככככוווותתתת ללללייייממממוווודדדד יייידדדדיייי וווועעעעלללל ייייששששרררראאאאלללל,,,,

צצצצדדדד ככככוווולללל ווווייייההההייייוווו בבבבככככוווולללל ייייקקקקיייי'...'...'...'...תתתתששששוווובבבבהההה

נפגשיווווההההננננהההה אנו אסתר במגילת ג
ע הזו, הנפלאה העבודה ע
בלימוד ואסתר מרדכי של עבודת

גזירות, ובביטול נתמקד8זכות ובשיחתנו
אחת... בנקודה

ּכיסיים וידעּו ה'... ׁשמ "ויבקׁשּו ְְְְִִִֵַוהתחנן:

על עליֹון לבּד ה' ׁשמ ְְְִֶֶַַַָאּתה

יז-יט).ּכל-הארץ" פסוקים תיקונם(שם וזהו ֶָָָ

כי במקרה, דבר שום אין כי ועד, עללעולם

כל מתקן גמור, לצדיק שיש רע מעט יד

באורך. עיי"ש בו!... המתגרין הנופלין הנשמות

תשואות קיד).חן7. עמוד - עשר בתרי ד"ה (ליקוטים,

והגם של8. מדרגתו מאוד, גבוהה מדרגה שזו

יהיההמשיח, ישראל כל זכותעל ללמד

שיהיה, אךמי מאוד. מכך רחוקים לצערנו ואנו

נשתדל חיצוניותולפחות פי על אדם לשפוט לא

עינים, למראה להתייחס לא לנסותבלבד, אלא

לכך. נזכה אם ואשרינו שלו. באישיות ולהתמקד

המגידובענין - מופת סיפורי בספר מצאנו זה

85)ממזריטש זלמן(עמוד הרב לגאון

הבא: הסיפור את שליט"א, רודרמן

- בחיבה'זלמינא' ממזריטש המגיד פנה

שניאור רבי תלמידיו, לצעיר

שבין(מלאדי)זלמן בימים זה היה לדרך!' 'צא -

שבהם והזדככות, תשובה ימי לעשור, כסה

מורה והנה רבו. בצל לחסות תלמיד כל משתוקק

לדרך! ולצאת אמותיו ארבע את לעזוב המגיד לו

אך פירש. ולא סתם - מטרה ולאיזו בדיוק להיכן

שאלות. כל וללא מיד מצייתים מורה, כשהרבי

לדרך.צרר ויצא מיטלטלים צרור זלמן שניאור רבי

בדרכו. שנקרה בישוב עשה הכיפורים יום את

הלא אל במסעו הלאה המשיך הקדוש היום למחרת

השליחות את כשימלא כי היה ובטוח סמוך ידוע.

בעצמו. בכך יחוש הרבי, שלחו שלשמה

אמדור.ערב לעיר זלמן שניאור רבי הגיע הסוכות חג

מבני אחד ידי על הוזמן החג התקדש בליל

רבי נענה בסוכתו. ולסעוד בביתו להתארח המקום

האיש. לסוכת ובא להזמנה זלמן שניאור

לסעודה,לאחר ידים ונטלו היין על שקידשו

העידו שפניו אורחו, את המארח כיבד

תורה. דברי להשמיע הוא, אוריין בר כי עליו

כמעיין היה פיו את זלמן שניאור רבי כשפתח

כמו שנשא הנפש משובבי התורה דברי המתגבר.

המארח יקרות. באור הסוכה את האירו

באורח הביטו לשולחן שהסבו נוספים ומוזמנים

היוצאתמפיו. מילה שותיםבצמאכל בהשתאות,

ירדאותו שוטף וגשם היה סגריר ליל לילה,

שבה לסוכה - פלא זה ראה אך בחוץ.

שעה גשם. חדר לא זלמן שניאור רבי התארח

האורח מפי התורה דברי קלחו ארוכה

קלה הפסקה לאחר שובעה. ידעו לא והנוכחים

ועוד. עוד להמשיך ביקשוהו הסעודה, להמשך

שתרםמדי ביין, לבם את המסובים הטיבו פעם

המיוחדת וההתעלות השמחה לאוירת כן ִגם
היין תם שהוא כל בשלב בסוכה. ששרתה

הסעודה תיתם משמח, יין בלי כי והנוכחיםחששו

מביניהם אחד האורח. של התורה דברי ויפסקו

יין. להשיג לנסות כדי מהסוכה לצאת התנדב

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



  
       



הכבדרק בגשם המתנדב השליח הבחין בחוץ

אחר לתור והחל נרתע לא הוא ארצה. הניתך

הבחין השליח העיר. רב התגורר לשם סמוך יין.

שיער הוא ומביטהחוצה. ביתו בחלון העומד ברב

שיוכל כדי בגשם שהיא כל להפוגה מצפה הרב כי

מצוותהחג. ולקייםאת לסוכתו סוף סוף להיכנס

מזמינהגם באצבע לו וסימן בו הבחין הרב

מביא מה להבין הרב ביקש לביתו. לסור

סיפר עז. גשם תחת בחוץ, כך לשוטט דעת בר

בסוכה היושב האלמוני האורח על לרב האיש

התורה בדברי המסובים את ומפליא הסמוכה

הרב. תמה 'והגשם?' מפיו. המרתקיםהשופעים

בפשטות.'אצלנו השיבהנשאל גשם!' בסוכהאין

הרבמתקשה יצא סקרנות ואחוז להאמין

התארח שבה לסוכה ופנה מביתו

דיבר אמת כי נוכח לתדהמתו זלמן. שניאור רבי

גשם! אין אכן הזאת הסוכה בתוך - הנשאל

לומרביקש וביקשו לרב כבוד לחלוק המארח

רצונו את הביע הלה אך תורה, דבר

המרא לבקשת דוקא. האורח את לשמוע

הדיבור. את זלמן שניאור רבי חידש דאתרא

- הנשאל צדק בזאת גם כי התברר מהרה עד

מא אכן האורח מסיני!דברי כנתינתם היו ירים

שניאורלמחרת רבי את העיר רב הזמין יוםטוב

רצופים ימים שלשה לביתו. אליו זלמן

בתורה, ואורחו העיר רב ביניהם התפלפלו

בית. כבני ומסדרונותיה בחדריה מטיילים

לו לגלות מאורחו הרב ביקש עצומה בהתפעלות

בשמו עצמו הציג זלמן שניאור רבי זהותו. את

הוא. ממזריטש המגיד תלמיד כי הוסיף ואף

גדול'האם זקוק מה לשם רבי?! יש לך גם

הרב. השתומם לרבי?!' כמוך התורה

ממזריטש, המגיד תלמידי חבריך, בקרב 'האם

לשאול, הרב הוסיף בערכך?' למדנים עוד יש

לפרקה הגיעה אשר בת לו יש כי ִבהסבירו

בתורה. עילוי שיהיה חתן לה מחפש והוא

קוראעודם קול לפתע נשמע בענין, מדברים

פרוטה בפרוטה, 'כעך - לחלון מבעד

לכעך!'.... פרוטה בפרוטה, כעך לכעך!....

שניאורומה רבי הפטיר הכעכים? במוכר רע

וניכר בפליאה נפערו הרב של עיניו זלמן.

עומק עד בו פגעו האורח דברי כי עליו היה

שבה יחסנית, משפחה 'משפחתנו נשמתו.

את לי מציע אתה רבנים! של דורות על דורות

בעלבון. התריס - הכעכים?!' מוכר

זלמןלשמע שניאור רבי נאנח הרב דברי

ואמר: לבו יביןמקירות כעת 'ובכן,

גדולים חכמים תלמידי גם מה בשביל כבודו

ממזריטש, למגיד כבודו נסע לו רבי... צריכים

שאמר. זה דוגמת משפט מפיו יוצא היה לא

של נשמה כראוי להעריך לומדים הרבי אצל

בלבד'. חיצוניותו פי ולאלשפוטאדםעל יהודי,

מהנכנסו זמן וכעבור הרב של ללבו הדברים

הוא במזריטש למזריטש. ונסע קם

שכלל תוכן, ועשיר עומק רב שלם, עולם גילה

במגיד דבק מהרה עד אז. עד לו מוכר היה לא

תלמידיו. מגדולי לאחד והיה ומאודו נפשו בכל

לחסידים. מנהיג בעצמו נעשה היהלימים שמו

מאמדור. חייקל חיים רבי

לעצומספרים שעה לעירו בחזרתו כי תעוד,

עצה אותה זלמן, שניאור רבי

מוכר את ולקח בביתו, כשביקר לו שהשיא

על מבטו כי הודה הוא לבתו. כחתן הכעכים

לאחר וכי מאוד, השתנה אכן ויהודי יהודי כל

הכעכים, מוכר של במהותו לעומק שהתבונן

הפשוט החיצוני המעטה שמאחורי לו התברר

הצעיר, כעכים,של למכור נאלץ שלפרנסתו

עדינה... ואישיות גבוהה נפש שוכנת

ז

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

מוקדש לעילוי נשמת אליס כהן בת יולנד ז"ל
נלב"ע י"ד אדר א' - תנצב"ה



  
      



הכס?ווווממממהההה ע עשה שהוא חושבי את

שתיהההההוווואאאא מזמי המרזח לבית נכנס היה
נופל היה ראשו ומשתכר... חריפה
ממלמל היה ופיו הכוס לצד זרועו על
מלמולי כדי תו ...היהודי נגד קללות
עד השולח על נרד היה הוא הקללות
המקו בעל אותו ניער הלילה שבחצות

...'!ל ,סוגרי אנחנו 'הי, ואמר:

הרבוווועעעעלללל הגאו סיפר חייו המש
וז"ל: זיע"א, קלפהול יעקב 10ישראל

דיוווויייירררראאאא אי מושבו בכפר כי המ
וילדיו אשתו את ויעזוב לפרנסתו
ויגיע .במרחקי פרנסתו לחפש ויל
האנשי את וישמע אחת עיר אל בנדודיו
מבקש הצבא 'שר לאמר: ביניה משיחי
במלחמה, ויבואו יצאו אשר חיל, אנשי לו

הצבא'. מאת לה ישלמו ושכר

הצבאווווייייאאאאממממרררר שר אל לי 'אלכה בלבו: המ
אשר והכס לחילותיו ואצטר

ו ילדי למחיית יהיה ויעשאקבל אשתי'.
.השכירי חיל אל ויצטר כמחשבתו

האויבווווייייההההיייי נגד להילח ויצאו היו
במלחמה וינגפו עליה עלה אשר
מפחד המדברה החיל אנשי כל וינוסו
לא למאכל לח א .עליה הק האויב
,לה נמצא לא לשתיה ומי עמ לקחו
נפש וישאלו ויצמאו מאוד וירעבו

ויל רע בכי מצבו כי המ וירא למות.
אבל .לח פת עבור נפשו על להתחנ
לו הפנו אליה דיבר אשר האנשי כל
רעב והוא נפשו במר ויל וידחוהו. עור
דווי... גופו וכל כושלות ברכיו וצמא,

במראהוווווייייפפפפגגגגששששההההוווו ויתבונ יהודי איש
'?ל 'מה וישאלהו: השדו

זהווווייייעעעע כי יבש, ופי אנכי 'רעב :המ
מאומה'. פי אל בא לא יומיי

לחווווייייאאאאממממרררר פת לי נשארה 'עוד היהודי:
החצי, ל קח  מי ומעט חרבה

ותחיה'. נפש תשוב למע

אתווווייייבבבבייייאאאא ויאכל המי מ פיו אל המ
רעבונו את וישבור הלח פת
העומד היהודי אל ויפ עיניו. ותאורנה
ובידי ממוות 'הצלתני אליו: ויאמר מולו
הטוב, כגמול ל לשל פרוטה אי
לעבד איפוא ל אהיה גופי, אני זולתי
האדמה'. פני על חי אני אשר הימי כל

שטוווויייידדדדקקקקוווורררר הד אשר עד ידו את המ
ויכתוב בד קו ויטבול ממנה
המדתא ב המ 'אנכי נייר: גליו על
.'לעולמי לעבד ל להיות מתחייב

.ויל למיטיבו הגליו את וית

המלעעעעוווודדדדוווו שלח כי וישמע במדבר תועה
האויב את ויכניעו הצבא לשר עזרה

אוצר נ"ך10. שצט).אגדות עמוד - ב (חלק

  
      



............ההההממממ תתתתווווללללדדדדוווותתתת אאאאללללהההה

זוגבבבבככככפפפפרררר התגוררו קורינוס ושמו קט
בת ואמתלאי המדתא :ושמ טמא
מבמת נעלמו ה לשמחתנו והנה עורבתי.
!מאו עליה יודעי אנו ואי ההיסטוריה

יודעיאאאאוווופפפפסססס,,,, אנו לצערנו נזכרנו,
ידיעות: שתי עליה

ניסהההההיייידדדדייייעעעעהההה קורינוס כפר  הראשונה
ללא אמנ מסודר, כפר להיות
המאמצי ובמסגרת מרובה, הצלחה
ותושביה ומספרה, מרח בית בו הקימו
עצמו על לקבל שיסכי אד חיפשו

והספר... הבל תפקיד של9את ובסופו
בהמדתא. בחרו ה דבר

שימיוההההיייידדדדייייעעעעהההה הרגיש המדתא  השניה
להתפגר, עומד והוא קרובי
ובפני ,המ יקירו לבנו קרא הוא מיד

לו: אמר רועדות ושפתי חורת

יפות,בבבבנננניייי אזני ל יש ,המ היקר,
ללקסיקו יכנסו שעוד אזני
שתקשיב ממ מבקש אני ולכ העברי,
כמה לי שיש שלמרות ל דע טוב. לי

כל את לרשת בחרתי ב רק ילדי
בצד... הארגז בתו נמצאי ה נכסי.

רוחו.ווווההההממממדדדדתתתתאאאא את נפח

נההההממממ כולו בידינרגש פתחו לארגז, יגש
,מספריי :מש ושל רועדות

גילוח... וסכי מסרק,

!!!!לי'...''''אאאאוווו יש מזל איזה

ילדיוווווההההממממ ועשרת אשתו את לקח
זכה והוא .קרצו לכפר ועבר
משנה  מקו 'משנה בו: והתקיי
היה הוא קורינוס בכפר גר כשהוא מזל'.
לח לו היה זאת בכל א ,ואביו עני
לכפר שעבר ואחר בוקר. לארוחת ובצל

מצא... לא הוא זה את ג ,קרצו

המדתאבבבבככככלללל ב המ :התפרס האיזור
לו... אי ולח בצל שאפילו ואביו עני

אבלאאאאיייי חי, הוא אי מדוייק מידע לנו
כנראה ,בחיי נשאר שהוא מכ
וזורקי עליו מרחמי היו פע שמדי

מטבעות... כמה לו

אל כפי9. קל... תפקיד היה שזה תחשבו

הבא: בסיפור שתקראו

הימיםלאחר ששת מידימלחמת עזה נכבשה (בה

נתיבותמצרים), בעיירה הסתובבו

למספרה ערבי בא אחת פעם מעזה, ערבים

'אתה, ואמר: נחרד שערו את ראה וכשהספר

עז'... של שיער לך יש

ולכןהספר הצליח, לא אך אותו לספר ניסה

ואז שמפו, בהרבה ראשו את חפף הוא

נשברו... המספרים והפעם, לספרו... שוב ניסה

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
      



הכס?ווווממממהההה ע עשה שהוא חושבי את

שתיהההההוווואאאא מזמי המרזח לבית נכנס היה
נופל היה ראשו ומשתכר... חריפה
ממלמל היה ופיו הכוס לצד זרועו על
מלמולי כדי תו ...היהודי נגד קללות
עד השולח על נרד היה הוא הקללות
המקו בעל אותו ניער הלילה שבחצות

...'!ל ,סוגרי אנחנו 'הי, ואמר:

הרבוווועעעעלללל הגאו סיפר חייו המש
וז"ל: זיע"א, קלפהול יעקב 10ישראל

דיוווויייירררראאאא אי מושבו בכפר כי המ
וילדיו אשתו את ויעזוב לפרנסתו
ויגיע .במרחקי פרנסתו לחפש ויל
האנשי את וישמע אחת עיר אל בנדודיו
מבקש הצבא 'שר לאמר: ביניה משיחי
במלחמה, ויבואו יצאו אשר חיל, אנשי לו

הצבא'. מאת לה ישלמו ושכר

הצבאווווייייאאאאממממרררר שר אל לי 'אלכה בלבו: המ
אשר והכס לחילותיו ואצטר

ו ילדי למחיית יהיה ויעשאקבל אשתי'.
.השכירי חיל אל ויצטר כמחשבתו

האויבווווייייההההיייי נגד להילח ויצאו היו
במלחמה וינגפו עליה עלה אשר
מפחד המדברה החיל אנשי כל וינוסו
לא למאכל לח א .עליה הק האויב
,לה נמצא לא לשתיה ומי עמ לקחו
נפש וישאלו ויצמאו מאוד וירעבו

ויל רע בכי מצבו כי המ וירא למות.
אבל .לח פת עבור נפשו על להתחנ
לו הפנו אליה דיבר אשר האנשי כל
רעב והוא נפשו במר ויל וידחוהו. עור
דווי... גופו וכל כושלות ברכיו וצמא,

במראהוווווייייפפפפגגגגששששההההוווו ויתבונ יהודי איש
'?ל 'מה וישאלהו: השדו

זהווווייייעעעע כי יבש, ופי אנכי 'רעב :המ
מאומה'. פי אל בא לא יומיי

לחווווייייאאאאממממרררר פת לי נשארה 'עוד היהודי:
החצי, ל קח  מי ומעט חרבה

ותחיה'. נפש תשוב למע

אתווווייייבבבבייייאאאא ויאכל המי מ פיו אל המ
רעבונו את וישבור הלח פת
העומד היהודי אל ויפ עיניו. ותאורנה
ובידי ממוות 'הצלתני אליו: ויאמר מולו
הטוב, כגמול ל לשל פרוטה אי
לעבד איפוא ל אהיה גופי, אני זולתי
האדמה'. פני על חי אני אשר הימי כל

שטוווויייידדדדקקקקוווורררר הד אשר עד ידו את המ
ויכתוב בד קו ויטבול ממנה
המדתא ב המ 'אנכי נייר: גליו על
.'לעולמי לעבד ל להיות מתחייב

.ויל למיטיבו הגליו את וית

המלעעעעוווודדדדוווו שלח כי וישמע במדבר תועה
האויב את ויכניעו הצבא לשר עזרה

אוצר נ"ך10. שצט).אגדות עמוד - ב (חלק

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



  
       



אד היה לא שאחשורוש העובדה לאור
כ כל כח לבעל שיהיה ממנו צפוי שהיה
בעל לא א כובש, היה לא הוא גדול.
להתפרס בשביל בינוניי כישורי
את מצא הזה ה'כלומניק' אבל ולשלוט,
שהעול ביותר הגדול השליט עצמו
התרעה מלכותו שכ מעודו, ידע
אחרות: ובמילי כוש, ועד מהודו
ועל הישובי כל על מל היה אחשורוש

בזמנו. קיימי שהיו המדינות כל

שטחית,אאאאננננששששיייי לחשיבה הרגילי
את ו'להצדיק' 'להבי' נוהגי
כשקורה דהיינו ההיסטוריה, אירועי
היה כ ,שאכ ה חושבי מה דבר
א זה, במקרה וג שיהיה, צפוי
פרס מלכות כסא על עלה אחשורוש

שצרי טבעי כ מדינותיה, כל על
להיות.

,,,,מ'ויהיללללככככ במגילה לקרוא להתחיל חשוב
שהנס לראות כדי אחשורוש' בימי
אחשורוש עלה שבו מעמד מאותו התחיל
הטבע. דר פי על זה אי המלכות, כס על
הזה ה'כלומניק' את שלקחה ה' יד זו היתה

בראשו... מלכות כתר אחד12ומה ביו
על מל עצמו את אחשורוש מצא בהיר
שהיו המדינות ושבע עשרי מאה כל

...בעול אז קיימות

,,,,מוחשיוווובבבבככככ נס נעשה הפורי סיפור
ג המהל בכל ניכרה ה' ויד

...עיני שעוצמי לאות

...להמ ונחזור

............ההההממממ ששששלללל ההההממממטטטטאאאאווווררררייייתתתת עעעעללללייייייייתתתתוווו

החלהממממאאאאוווותתתתוווו בשוש המ התיישב בו יו
בארמו המטאורית עלייתו

הפרסי... 13המלוכה

הואבבבבאאאאוווותתתת בראשית, ימי ,יפי ימי
המלוכה, במסדרונות התהל
ואפילו מדינות, ורי שרי ע נפגש

האימפריה מנהיג  אחשורוש ע
.עיני בארבע נפגש הוא  האדירה

בשנהוווובבבבססססעעעעוווודדדדהההה שהתקיימה המלכותית
התחזק, מעמדו השלישית,
בענייניו עמו התייע אחשורוש והמל
את יד כלאחר פתר והמ .האישיי

כלומניק מסוגל12. שהיה כך כדי עד דעת חסר

יין ושתיית שיחה כדי תוך לעשות

עם כמסירת והגיון, טעם כל חסר מעשה עםחברו,

ממשרתיו... לאחד להחניף כדי רק להורג, שלם

הקטע 'ומתוק13. מתוך הוא הזה

אסתר מגילת - האור'

(216 לוונשטיין(עמוד שלמה רבי להגה"צ

שליט"א.

  
      



לשוב רשאי הצבא אנשי וכל וימגרוהו
ויאמר כפרו אל המ וישב .לבתיה
אל הזה המקו מ נעבור 'הבה לאשתו:
פרנסה ש לי תימצא אולי הגדולה, העיר

.'הע המו בי יותר מרווחת

עירווווייייקקקקחחחח לה לתור ויצאו ובניו אשתו את
לפניה ורה בדר ויהי מושב.
יהודה מלכי אוצרות כל גדול: מטמו

המקדש!... בית אוצרות וכל

המזלווווגגגגלללל יו 'זה ויאמר: מאוד המ 
ופרדסי בית אחוזת לו ויק שלי!'

בה. וישב הבירה שוש אל ויבוא רבי
עשיר אי' לאמר: למרחוק שמעו ויל

.'האר בכל כהמ

תבלווווייייוווווווודדדדעעעע מעשירי אחד כי לאחשורוש
וימנהו הבירה בשוש לדור בא
הסריסי משבעת אחד ויהיה ליועצו

במלכות... ראשונה העומדי

היכרותווווככככאאאא ונערו לרגע נעצור
הדמויות אחת ע קצרה
המל הוא הלא  במגילה הראשיות

ובעצמו... בכבודו אחשורוש

אאאאחחחחששששווווררררוווושששש ששששלללל תתתתווווקקקקפפפפוווו

זיע"א,ככככתתתתבבבב מילר אביגדור רבי הגה"צ
פותחת11וז"ל: אסתר מגילת

לכס אחשורוש של עלייתו בתיאור
של שעלייתו ,לכ והסיבה המלוכה,

הנס. תחילת היא אחשורוש

שתחילתאאאאפפפפששששרררר ולחשוב לטעות
מלכות את המתארת המגילה
רקע וכעי הקדמה אלא אינה אחשורוש
להופיע, שעתידות לדמויות ותפאורה
עצמו אחשורוש של שמלכותו בעוד
אול ,פורי בנס משמעותי גור אינה

.כ לא שזה האמת

אתווווללללככככ לתאר רב מקו המגילה מקצה
כבוד את אחשורוש, של כחו

כ כדי עד הגדול, ועושרו מלכותו
משתה עשה למלכותו השלישית שבשנה
דבר וזהו ,יו ושמוני מאה שנמש גדול
ובמגילה .מעול כמוהו היה שלא
,המל כיד הרבות ההוצאות מתוארי
"חור המלוכה: ארמו של המפואר הריהוט

וגו" ותכלת ו),כרפס א, כדי(אסתר זאת כל
אחשורוש. של בכחו אותנו להרשי

חיוניתתתתייייאאאאוווורררר הינו אחשורוש של תוקפו
על מדלגי וא הנס, להבנת
שהחמיצו הרי המגילה בקריאת זה חלק

המגילה. עיקר את

אחשורושההההתתתתייייאאאאוווורררר של כבודו אודות
משמעות את מכפילי ומלכותו

אור 230).עולם11. עמוד - ו (חלק

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



  
       



אד היה לא שאחשורוש העובדה לאור
כ כל כח לבעל שיהיה ממנו צפוי שהיה
בעל לא א כובש, היה לא הוא גדול.
להתפרס בשביל בינוניי כישורי
את מצא הזה ה'כלומניק' אבל ולשלוט,
שהעול ביותר הגדול השליט עצמו
התרעה מלכותו שכ מעודו, ידע
אחרות: ובמילי כוש, ועד מהודו
ועל הישובי כל על מל היה אחשורוש

בזמנו. קיימי שהיו המדינות כל

שטחית,אאאאננננששששיייי לחשיבה הרגילי
את ו'להצדיק' 'להבי' נוהגי
כשקורה דהיינו ההיסטוריה, אירועי
היה כ ,שאכ ה חושבי מה דבר
א זה, במקרה וג שיהיה, צפוי
פרס מלכות כסא על עלה אחשורוש

שצרי טבעי כ מדינותיה, כל על
להיות.

,,,,מ'ויהיללללככככ במגילה לקרוא להתחיל חשוב
שהנס לראות כדי אחשורוש' בימי
אחשורוש עלה שבו מעמד מאותו התחיל
הטבע. דר פי על זה אי המלכות, כס על
הזה ה'כלומניק' את שלקחה ה' יד זו היתה

בראשו... מלכות כתר אחד12ומה ביו
על מל עצמו את אחשורוש מצא בהיר
שהיו המדינות ושבע עשרי מאה כל

...בעול אז קיימות

,,,,מוחשיוווובבבבככככ נס נעשה הפורי סיפור
ג המהל בכל ניכרה ה' ויד

...עיני שעוצמי לאות

...להמ ונחזור

............ההההממממ ששששלללל ההההממממטטטטאאאאווווררררייייתתתת עעעעללללייייייייתתתתוווו

החלהממממאאאאוווותתתתוווו בשוש המ התיישב בו יו
בארמו המטאורית עלייתו

הפרסי... 13המלוכה

הואבבבבאאאאוווותתתת בראשית, ימי ,יפי ימי
המלוכה, במסדרונות התהל
ואפילו מדינות, ורי שרי ע נפגש

האימפריה מנהיג  אחשורוש ע
.עיני בארבע נפגש הוא  האדירה

בשנהוווובבבבססססעעעעוווודדדדהההה שהתקיימה המלכותית
התחזק, מעמדו השלישית,
בענייניו עמו התייע אחשורוש והמל
את יד כלאחר פתר והמ .האישיי

כלומניק מסוגל12. שהיה כך כדי עד דעת חסר

יין ושתיית שיחה כדי תוך לעשות

עם כמסירת והגיון, טעם כל חסר מעשה עםחברו,

ממשרתיו... לאחד להחניף כדי רק להורג, שלם

הקטע 'ומתוק13. מתוך הוא הזה

אסתר מגילת - האור'

(216 לוונשטיין(עמוד שלמה רבי להגה"צ

שליט"א.

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



  
        



כמהממממאאאאוווותתתתהההה אצלו נאספו תקופה
הסיפורי אחד והנה .סיפורי
מדרכה על עברתי לספר: אהב הוא אות
אותי שראה אחד ואיש חציה, מעבר ליד
לי, והשתחוה חציה המעבר באמצע נעצר
במהירות... רכב עבר רגע באותו ובדיוק

השאריות... את אספו וזק"א

ישבווווככככ הימי ובאחד ,הימי עברו
לבו: את ושפ משפחתו בני ע המ

לי,''''אאאאתתתת יש עצו מזל איזה יודעי
שלי... הגדולה את יודעי את
לא שאת פנימית הרגשה לי יש
"ויסר :לכ אספר אני ולכ ,יודעי
ואת ניו ורב רע בד את המ לה

אנ אר ואת לה ל לאר
"לה ועבדי ריה יא)...על ה, (אסתר 

זהווווההההממממששששיייי כל ע א והתוודה: המ
...בחיי הנאה שו לי אי

אומלל... הכי ,מסכ הכי אני

בחיי...ממממררררוווובבבב קצתי  מרירות

הואבבבבנננניייי א' בהבנה, עליו הביטו משפחתו
הרגשנו אנחנו פעמי כמה יודע היה

...'השתתפו14כ ה חו למראה א
'?ל חסר מה 'למה, אותו: ושאלו בצערו

ווווההההממממשהתקיי האוכלסי במרש סיפר:
להערכה הגיעו שבכללאחרונה

קרוב ישנ אחשורוש המל מדינות

להמן כל14. את היו להמן הכל! את היה

ותשוקתיו. תאוותיו הזה, העולם הנאות

חשב...טוב, הוא ככה לפחות

הארורהאך שגווייתו לאחר מעשה, לאחר

כל לו היה שלא התברר העץ, על ום.התנודדה

ונוראה,להמן איומה נפשית תכונה היתה

לי'. שאין מה אחר והרדיפה 'המיקוד והיא:

לעצבות,וכידוע המקור היא הזו שהתכונה

קומה... ולנמיכות למרירות, לדכאון,

לארגע, הוא הרשע, המן על תתעצבנו אל

עמלק. משפחת - במשפחתו דופן יוצא היה

ומעולם,כך מאז העמלקים של דרכם היא

רק ולהתרכז הקיים הטוב מכל להתעלם

החסרים... ובדברים בחסרונות

גוףולכן יש שלאנשיו עם מת! עם הוא עמלק

בפנימיות אך ככלשארהאנשיםשבעולם,

מתים!... הם שלהם

יורםבשיחה רבינו עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל (אמרימיכאל

ז), מאמר - תצוה וז"ל:נועם,

ישראל,בשעה עם להילחם העמלקים שהגיעו

"ּכתב אותו: וציוה למשה הקב"ה ְֹפנה

מחה ּכי יהֹוׁשע ּבאזני וׂשים ּבּספר זּכרֹון ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻזאת

הּׁשמים" מּתחת עמלק זכר יד).אמחהאת יז, (שמות ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הטורים'וכתב וׂשים(שם):'בעל ּבּספר ְִִֵֶַָ'זּכרֹון

שרץ - 'זבוב' תיבות ראשי - ְְֵָּבאזני'

כזבוב.(עמלק) ישראל של דמן אחר

בחינתנמצא היא הרשע עמלק שקליפת

זבוב. קליפת

  
        



לה לפני כממ "ואמר הבעיה:
וי עותה לב לה על לא ריוה

טז)...הלה" א, (אסתר 

ומשתיקאאאאחחחחששששווווררררוווושששש דבריו את שומע
איזה 'תשמעו :כול את
 '...המ מדבר מופלאי חכמה דברי
עו ריוה לה עיני הבר "ויטב

"כממ דבר לכא).ה פסוק ש) 

ביהירות:ההההממממ נעו ומחשבותיו בנחת, התמלא
עתה באמת! אני מי יודעי כבר עכשיו
הכי חכ הכי האיש אני כי יודעי כול

!העול בכל  מוצלח והכי כשרוני

אחשורושששששההההרררריייי את הוצאתי אני רק
הגדולי המבוכה מרגעי מאחד
כאשר  חייו! ימי בכל לו שהיו ביותר
להוראותיו, לציית בפומבי מסרבת המלכה
שבו בפורו אלא בפומבי, סת ולא

...העול שבמנהיגי הבכירי נוכחי

הצליחו,ככככלללל לא ש שהיו הפסיכולוגי
של לבו אל לדבר הצלחתי אני ורק

כעסו... את ולשכ המל

הרשע,וווואאאאייייללללוווו המ של בלבו בו, קיננה
דאגה, או מחשבה שהיא איזה עוד

עני באשמא הנה זמני, או בלבד, מקרי זה 
האד באמת שהוא לכ הסופי האישור

:המל אחרי בממלכה, ביותר הגדול

ההההלללל""""אאאאחחחחרררר לללל ההההאאאאהההה בבבבררררייייהההה 
ההההדדדדתתתתאאאא  ההההממממ אאאאתתתת וווורררראאאאחחחח
ממממעעעעלללל ססססאאאא אאאאתתתת וווו אאאאההההווווייייננננ ההההאאאאגגגגגגגגיייי
ללללהההה ווווככככללללעעעעבבבבדדדדיייי ....אאאא אאאארררר ררררייייההההלללל
חחחחווווייייממממ ררררעעעעיייי ללללהההה עעעערררר אאאארררר

""""ללללהההה לללל צצצצהההה ככככ יייי ב)...ללללההההממממא ג, ש) 

דומה,ממממעעעעוווולללל מאורע בהיסטוריה היה לא
,העול כל על ששולט שמל

!לאד להשתחוות נתיניו לכל יצוה

יכולההההממממ שאד האנושי לשיא הגיע
ונורא, עצו כבוד אליו: לשאו
,בנייני ,בגדי ,מאכלי ,עצו עושר

...וילדי אשה

היהאאאאזזזז שהמ חושבי את בטח
כ חושבי את א מאושר.

וקראו... בבקשה המשיכו

לללליייי............ ווווהההה אאאאייייננננננננוווו זזזזהההה ווווככככלללל

גדול.ככככאאאאממממוווורררר ועשיר טמא היה המ
תסמיני אצלו יצר הזה והשילוב

.'טמאי עשירי 'תסמיני ,נוראיי

הואוווואאאאחחחחדדדד הדיסטנס. שמירת היה מה
לא שהרי ברחובות ללכת לא נזהר
...ובזויי שפלי אנשי בי ללכת מכבודו

אאאא:המל מאת הפקודה שיצאה אחרי
ואמר: בו חזר הוא .'להמ 'להשתחוות
כל ויערי ,אד ב שיהיה צרי אד'
להסתובב החל הוא העת ומאותה ,'אד
הרואה אד שכל מכ וליהנות ברחובות

לו.. ומשתחוה במקומו נעמד  .אותו

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



  
        



כמהממממאאאאוווותתתתהההה אצלו נאספו תקופה
הסיפורי אחד והנה .סיפורי
מדרכה על עברתי לספר: אהב הוא אות
אותי שראה אחד ואיש חציה, מעבר ליד
לי, והשתחוה חציה המעבר באמצע נעצר
במהירות... רכב עבר רגע באותו ובדיוק

השאריות... את אספו וזק"א

ישבווווככככ הימי ובאחד ,הימי עברו
לבו: את ושפ משפחתו בני ע המ

לי,''''אאאאתתתת יש עצו מזל איזה יודעי
שלי... הגדולה את יודעי את
לא שאת פנימית הרגשה לי יש
"ויסר :לכ אספר אני ולכ ,יודעי
ואת ניו ורב רע בד את המ לה

אנ אר ואת לה ל לאר
"לה ועבדי ריה יא)...על ה, (אסתר 

זהווווההההממממששששיייי כל ע א והתוודה: המ
...בחיי הנאה שו לי אי

אומלל... הכי ,מסכ הכי אני

בחיי...ממממררררוווובבבב קצתי  מרירות

הואבבבבנננניייי א' בהבנה, עליו הביטו משפחתו
הרגשנו אנחנו פעמי כמה יודע היה

...'השתתפו14כ ה חו למראה א
'?ל חסר מה 'למה, אותו: ושאלו בצערו

ווווההההממממשהתקיי האוכלסי במרש סיפר:
להערכה הגיעו שבכללאחרונה

קרוב ישנ אחשורוש המל מדינות

להמן כל14. את היו להמן הכל! את היה

ותשוקתיו. תאוותיו הזה, העולם הנאות

חשב...טוב, הוא ככה לפחות

הארורהאך שגווייתו לאחר מעשה, לאחר

כל לו היה שלא התברר העץ, על ום.התנודדה

ונוראה,להמן איומה נפשית תכונה היתה

לי'. שאין מה אחר והרדיפה 'המיקוד והיא:

לעצבות,וכידוע המקור היא הזו שהתכונה

קומה... ולנמיכות למרירות, לדכאון,

לארגע, הוא הרשע, המן על תתעצבנו אל

עמלק. משפחת - במשפחתו דופן יוצא היה

ומעולם,כך מאז העמלקים של דרכם היא

רק ולהתרכז הקיים הטוב מכל להתעלם

החסרים... ובדברים בחסרונות

גוףולכן יש שלאנשיו עם מת! עם הוא עמלק

בפנימיות אך ככלשארהאנשיםשבעולם,

מתים!... הם שלהם

יורםבשיחה רבינו עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל (אמרימיכאל

ז), מאמר - תצוה וז"ל:נועם,

ישראל,בשעה עם להילחם העמלקים שהגיעו

"ּכתב אותו: וציוה למשה הקב"ה ְֹפנה

מחה ּכי יהֹוׁשע ּבאזני וׂשים ּבּספר זּכרֹון ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻזאת

הּׁשמים" מּתחת עמלק זכר יד).אמחהאת יז, (שמות ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הטורים'וכתב וׂשים(שם):'בעל ּבּספר ְִִֵֶַָ'זּכרֹון

שרץ - 'זבוב' תיבות ראשי - ְְֵָּבאזני'

כזבוב.(עמלק) ישראל של דמן אחר

בחינתנמצא היא הרשע עמלק שקליפת

זבוב. קליפת

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



  
        



ההההגגגגזזזזייייררררהההה?...?...?...?... אאאאתתתת ללללבבבבטטטטלללל אאאאפפפפששששרררר ככככייייצצצצדדדד

שלבבבבששששללללששששהההה הראשוני הפרקי
על סופר אסתר מגילת
המדתא, ב המ של המהירה עלייתו

שנגזרה... הנוראה הגזירה ועל

מצבווווההההפפפפררררקקקק בתיאור מסתיי השלישי
.שוש בעיר היהודי של הרוח
דבר פידח יצא הרצי" נאמר: וכ
הירה,  ננה והת ,לה
 והעיר לת, בי והמ לוה

טו).נבכה" ג, (אסתר 

הפרקווווההההננננהההה מתחיל מכ לאחר מיד
ידע "מרכי בפסוק: הרביעי
את מרכי וקרע נעה לאר את
העיר ת וצא ואפר ק לו גדיו

מרה" גדלה זעקה א).וזעק ד, ש) 

שחיוווווצצצצרררריייי היהודי כל הרי :להבי
הגזי על ידעו בשושכ וא רה,

מרדכי של לידיעתו דוקא מתייחסי מדוע
נעה'? לאר את ידע 'מרכי 

יהודהוווובבבבייייאאאארררר אייזיק יצחק רבי הגה"ק
בספרו זיע"א מקאמרנא יחיאל

אופיר א):כת ד, 15(אסתר

באיזוככככלללל א הגזירה, על ידעו היהודי
שהיא תקוה לה היתה נקודה שהיא
היה זה מרדכי אצל ,אול תתבטל.

ששששננננגגגגזזזזררררההההשונה: ההההקקקקוווודדדדשששש בבבבררררווווחחחח יייידדדדעעעע ''''ממממררררככככיייי
ההההוווואאאא'.'.'.'. בבבבררררוווו ההההקקקקדדדדוווושששש ממממאאאאתתתת זזזזאאאאתתתת גגגגזזזזייייררררהההה

עממממררררדדדדככככיייי על נגזרה הזו שהגזירה ידע
מעלה, של די בבית ישראל
משחק בובת סת הוא שלמטה וההמ
...שמי רצו לעשות בו שמשתמשי

אפשרווווממממררררדדדדככככיייי 'כיצד נחרד זאת שידע
...'?הדיני את להמתיק

ידיווווממממככככייייוווו על היא לכ שהדר שידע
והקליפות הרע כחות הכנעת
והקליפות הרע בהכנעת כי ,העליוני
לכ למטה. הגזירות מתבטלי למעלה
העיר ת וצא ואפר 'ק לבש הוא

מרה'... גדלה זעקה וזעק

בבבבששששררררוווו''''ככככיייי עעעעלללל ששששקקקק ללללבבבבייייששששתתתת יייידדדדיייי עעעעלללל
האמורות בכוונות אותו כשלובשי)

ב) פסוק ש אופיר' אאאאתתתתב'כת ממממתתתתייייששששיייי
ששששממממחחחחזזזזייייררררוווו עעעעדדדד אאאאוווותתתתוווו ווווממממככככננננייייעעעעיייי ההההקקקקללללייייפפפפהההה

ככככששששללללגגגג'...'...'...'... ששששייייתתתתללללבבבב ההההקקקקדדדדווווששששהההה אאאאלללל

שישוווובבבבממממיייילללליייי סבר מרדכי אחרות:
הקליפות את להמתיק
וזה הקדושה, אל ולהעלות והרע,
ידי ועל השק', 'לבישת ידי על נעשה

ממילא. הגזירה תתבטל כ

ובהמשך אופיר'.15. 'כתם הספר שם את רק נציין השיחה

  
        



ללא ,וכול .תושבי מיליארד לשש
לי! משתחוי הכלל, מ יוצא

ומיוחד,חחחחוווו יחיד יהודי בודד, אחד מיהודי
לי... להשתחוות בעקשנות המסרב

שלפניוווווההההממממ בשולח כחו בכל הל
מהשולח שעפו השתיה כוסות 
אינ "וכלזה  האר על התנפצו

ראה אני אר כלעת לי אתוה 
"לה ער יב ההדי (שמרכי 

יג)... פסוק

והואפפפפננננייייוווו ,אדו יי של כצבעו התאדמו
את "להמיד ניחר: בקול זעק
וראח כלמלכת אר דיההל

מרכי" ו)!...ע ג, ש) 

שלההההוווואאאא לארמונו ור ממקומו ק
אותו שראה מי כל אחשורוש...

בקרקע... פניו את מיד כבש

שעהההההוווואאאא רבע וכעבור לאחשורוש נכנס
נפנ ובידו כולו זורח מש יצא הוא
החדשה... הגזירה ובו חוקי מסמ ע

שלוכאן שתכונתו הקדושה התורה לנו גילתה

הזבוב: של כתכונתו היא עמלק

לראות,כפי נוכח בוודאי מאתנו אחד שכל

הבריאים למקומות נטפל אינו הזבוב

הפצ למקומות דוקא אלא האדם, ועיםשבגוף

וכדומה. מהםדםומוגלה שמבצבץ אלו - שבגוף

למקומות לבוא נטיה אין לזבוב לכך, בדומה

פחי כמו מטונפים למקומות דוקא אלא נקיים,

וכדומה. הזבובאשפה של תכונתו אומר: הוי

ולהיטפל והנקי, הבריא המקום את להניח

והמזוהם. הפצוע למקום דוקא

עמלקותכונה של תכונתו בדיוק היא שבזבוב זו

מחפש הוא הלילה וכל היום כל הרשע:

שהוא פעם ובכל ישראל, בעם וחסרונות מומים

פתוח', 'פצע איזה ישראל בעם לזהות מצליח

התורה, בלימוד בקדושה, חסרון איזה דהיינו

אליהם. נטפל הוא מיד - וכדומה ישראל באחדות

אחרעל לבקש ובמקום זו, בדרך שנוהג מי כן

אור של ונקודות טובות ומדות מעלות

דוקא פעם בכל נטפל הוא בזולת, שיש וזכות

סימן זה הרי - שבו ולחסרונות למומים

זבוב, קליפת דהיינו עמלק, שקליפת מובהק

ביותר. גדולה במדה עליו שולטת

קליפתמאידך: את להכניע באמת שחפץ מי

יקפיד ממש, אותה ולרסק עמלק

הטובות והמדות המעלות אחר לבקש תמיד

שבו, והחסרונות המומים אחר ולא יהודי שבכל

אם ואפילו בעולם. יהודי שום חלילה יפסול ולא

מיד רצוי, בלתי מעשה שעשה יהודי בעיניו ראה

לדונו באפשרותו אין ואם זכות. לכף אותו ידון

ולא ישתוק לפחות - סיבהשהיא זכותמאיזו לכף

שתיקתו. על גדול שכר ויקבל חובה, לכף ידונו

מברסלבוכך נחמן רבי של קדשו לשון היא

רפב):זיע"א תורה קמא מוהר"ן, (ליקוטי

ואפילו'דע זכות, לכף אדם כל את לדון צריך כי

בו ולמצוא לחפש צריך גמור רשע שהוא מי

ידי ועל רשע. אינו המעט שבאותו טוב מעט איזה

ידי על זכות- לכף אותו ודן מעטטוב זהשמוצאבו

זכות'... לכף באמת אותו מעלה באמריזה עיי"ש

ממש. הנפש לתיקון הנוגעים נפלאים דברים נועם

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



  
        



ההההגגגגזזזזייייררררהההה?...?...?...?... אאאאתתתת ללללבבבבטטטטלללל אאאאפפפפששששרררר ככככייייצצצצדדדד

שלבבבבששששללללששששהההה הראשוני הפרקי
על סופר אסתר מגילת
המדתא, ב המ של המהירה עלייתו

שנגזרה... הנוראה הגזירה ועל

מצבווווההההפפפפררררקקקק בתיאור מסתיי השלישי
.שוש בעיר היהודי של הרוח
דבר פידח יצא הרצי" נאמר: וכ
הירה,  ננה והת ,לה
 והעיר לת, בי והמ לוה

טו).נבכה" ג, (אסתר 

הפרקווווההההננננהההה מתחיל מכ לאחר מיד
ידע "מרכי בפסוק: הרביעי
את מרכי וקרע נעה לאר את
העיר ת וצא ואפר ק לו גדיו

מרה" גדלה זעקה א).וזעק ד, ש) 

שחיוווווצצצצרררריייי היהודי כל הרי :להבי
הגזי על ידעו בשושכ וא רה,

מרדכי של לידיעתו דוקא מתייחסי מדוע
נעה'? לאר את ידע 'מרכי 

יהודהוווובבבבייייאאאארררר אייזיק יצחק רבי הגה"ק
בספרו זיע"א מקאמרנא יחיאל

אופיר א):כת ד, 15(אסתר

באיזוככככלללל א הגזירה, על ידעו היהודי
שהיא תקוה לה היתה נקודה שהיא
היה זה מרדכי אצל ,אול תתבטל.

ששששננננגגגגזזזזררררההההשונה: ההההקקקקוווודדדדשששש בבבבררררווווחחחח יייידדדדעעעע ''''ממממררררככככיייי
ההההוווואאאא'.'.'.'. בבבבררררוווו ההההקקקקדדדדוווושששש ממממאאאאתתתת זזזזאאאאתתתת גגגגזזזזייייררררהההה

עממממררררדדדדככככיייי על נגזרה הזו שהגזירה ידע
מעלה, של די בבית ישראל
משחק בובת סת הוא שלמטה וההמ
...שמי רצו לעשות בו שמשתמשי

אפשרווווממממררררדדדדככככיייי 'כיצד נחרד זאת שידע
...'?הדיני את להמתיק

ידיווווממממככככייייוווו על היא לכ שהדר שידע
והקליפות הרע כחות הכנעת
והקליפות הרע בהכנעת כי ,העליוני
לכ למטה. הגזירות מתבטלי למעלה
העיר ת וצא ואפר 'ק לבש הוא

מרה'... גדלה זעקה וזעק

בבבבששששררררוווו''''ככככיייי עעעעלללל ששששקקקק ללללבבבבייייששששתתתת יייידדדדיייי עעעעלללל
האמורות בכוונות אותו כשלובשי)

ב) פסוק ש אופיר' אאאאתתתתב'כת ממממתתתתייייששששיייי
ששששממממחחחחזזזזייייררררוווו עעעעדדדד אאאאוווותתתתוווו ווווממממככככננננייייעעעעיייי ההההקקקקללללייייפפפפהההה

ככככששששללללגגגג'...'...'...'... ששששייייתתתתללללבבבב ההההקקקקדדדדווווששששהההה אאאאלללל

שישוווובבבבממממיייילללליייי סבר מרדכי אחרות:
הקליפות את להמתיק
וזה הקדושה, אל ולהעלות והרע,
ידי ועל השק', 'לבישת ידי על נעשה

ממילא. הגזירה תתבטל כ

ובהמשך אופיר'.15. 'כתם הספר שם את רק נציין השיחה

ז

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



  
      



כתבוהגאון שליט"א ולך שלום מאיר הרב

השבוע מעיין תקלח)בספרו עמוד - כך:(ויקרא

זיע"אכתב חכם אברהם רבי הגאון

שבפרס: מכרמנשאה

בזכותופסוק להיוושע מבקשים שאנו זה,

אותנו מחייב גם הוא לטובה, ולהיזכר

בדרכם. וללכת לאבותינו ראויים להיות

התוכחה. באמצע הוא כתוב שבתורה והראיה,

את חלילה ונׂשרך כך נעשה לא אם שכן,

ולתוכחה! לרועץ יחוסנו לנו יהיה דרכנו,

רביוכתב, הגאון מפי משל כך על ששמע

באדם מעשה זצ"ל: פאניזיל מאיר

וגבור כנמר עז החלמיש, כצור חזק שהיה

כן אם אלא אשה, ישא שלא החליט כארי.

לעיר מעיר הלך כמותו. וגבורה חזקה תהא

במסעותיו מצא. ולא חיפש למחוז, וממחוז

בוכים. כולם את ומצא אחד, לכפר הגיע

לסטיםשאל: שבאו סיפרו, אירע?' 'מה

להם. אשר כל בזזו ושללום,

השיגחרה אחריהם. לרדוף ויצא הגבור, אף

אחד 'בחרו להם: ואמר הלסטים את

לאו, ואם מוטב. ינצחני אם עמי. וילחם מכם

לדבריו, הסכימו שלקחתם!' מה כל תשיבו

גברה ולא והתאבקו, עמדו מהם. אחד ושלחו

שמצא הראשונה הפעם זו היתה מהם. אחד יד

כובע נפל ההתאבקות כדי בתוך כמותו. גבור

אשה. של שערותיה מחלפות והתפזרו השודד,

את?שאל אשה האם בפליאה:

לראותאמרה: ויצאתי אני, אשה כן, אמנם

לו, ואנשא כמותי חזק איש יש האם

בגבורתו. לי שישוה מי מצאתי טרם עתה ועד

פנואמר: להינשא. הסכימו מיד כן'. אני 'גם

את שישיבו הלסטים מכנופיית ובקשו

בן. להם ונולד ונישאו, הכפר אל ושבו השלל,

בנילימים, והיו שבכפר, בבאר המים חרבו

הנהר מן מים להביא יוצאים הכפר

מפני בדרכם להתגונן יצאו, בשיירה הרחוק.

כמה של תורם בא יום בכל המדבר. חיות

ומשפחתו. הגבור תור שהגיע עד תושבים,

'לךפנה ואמר: העשר בן בנו אל הגבור

ליווי! בלא לבדך, המים'. את ותביא

הּנאדֹות.עלה נושאי החמורים ועמו סוסו, על ַֹהבן

את הבן הניף החיות. עליהם התקבצו בדרך,

דרך. לו ופילס בהם הרג בהםאתחניתו, ונעץ חרבו

הברדלס. ואת הנמר את הזאב, ואת אתהארי הרג

כפותיו את לעומתו שלח רגליו, על עמד ענק דוב גם

והרגו. עליו גבר שזה לפני הנער של במצחו ושרט

לכפרו ושב הּנאדֹות את ומילא הנהר אל ַֹהגיע

גבר כיצד סיפר הכפר, בני כל להשתאות בשלום.

הברדלס. ועל הנמר על הזאב, ועל הארי על

מצחך?'שאלו שעל הדם 'ומהו אביו:

והכלענה: שהרגתי', דוב של שריטתו 'זו

בהשתאות. נאנקו

לחקם על לו וסטר יו.האב

שגברמחו על לשבחו 'במקום ואמרו: כולם

לו?' אתה סוטר - החיות כל על לבדו

רגיל,ענה נער זה היה אילו בנכם, זה היה 'לּו ואמר:

לגבור הוא בן אם אבל לו. מריע הייתי

לשוב הוא חייב - שבנשים ולחזקה שבגבורים

למפלה!' אות היא שריטה וכל פגע, כל בלא מהמערכה

יׂשראל"והנמשל: ּכעּמ "ּומי - ספק כל (דבריאין ְְְִִֵַָ
כא), יז, כאומתנו,הימים-א אומה עוד אין

כרימון. מצוות מלאים ישראל פושעי ואפילו

לאיןפושעי הם טובים - הגרועים ישראל

העולם! אומות מנביאי ערוך

  
      



וווואאאאססססתתתתרררר ממממררררדדדדככככיייי ווווייייככככווווחחחח

'מרדכיבבבבממממההההייייררררוווותתתת הידיעה: התפשטה
אסתר אל וג שק', לבש
מרדכי לא שהבינה ואסתר הגיעה. היא

.בגדי לו שלחה חותר,

רווווככככאס נערת "ובאנה נאמר:
ותחלחל ,ל ידו וסריסיה
ילהל גדי ולח מאד, הלה
ולא מעליו,  להסיר מרכי את

ד).קל" ד, (אסתר 

אופיר'ווווככככתתתתבבבב ב'כת:(ש)לח16ו'
וכי מתמיה, זה דבר  'גדי
בגדי חסרו שמחמת אסתר חשבה
?בגדי לו ששלחה שק מרדכי לובש

אסתר:אאאאללללאאאא לו אמרה כ

השקאאאאתתתתהההה לבישת ידי על רוצה
והרע. הקליפות את להמתיק
עוונות שמחמת מרדכי ל דע

את להמתיק ראוי הזמ אי ,התחתוני
17הקליפות.

אחר,וווועעעעלללל בדר הגזירה את לבטל יש ,כ
גדול עליו אור המשכת ידי והואעל
שה עליוני שרשי מ הנמש ורב,
למעלה, ויותר עליו ומזל עליו דעת
והעצומה הגדולה ההארה מכח אז אשר
הקליפות כל ונכרתי מתי מיד הזאת,

מתי פגרי ונעשי הרע, (והואוכחות

לגמרי)... הרע כליו סוד

הדרווווזזזזהההה שעתה  בגדי לו ששלחה
הגזירה) את את(לבטל לאסו היא

תשובה ולעשות במילהישראל מרומז (וזה

('חטאתי,'בגדי ה'18ולומר שק'אבל
.מתאי הזמ אי להמתקה, שבא

ווווממממססססיייייייי קל' 'ולא ואומר: הפסוק
דבריה, ע הסכי לא מרדכי

ההמתקה. מהל ע להמשי ורצה

מהדורת סאפרין16. מתתיהו רבי הגה"צ

שליט"א.

'וזה הבינה17. כי ׂשּקֹו, להסיר ְִַָששלחה
כעת זמן אין ואמרה קדשו, ברוח

"ּפריֹו ולהשמיד אויב להכרית אלא ְִלהמתקה,
ט),מּמעל" ב, בגדים'.(עמוס שתלביש טוב ויותר ִַַ

הפרשה היא18. ויקרא שבחומש האחרונה

מפרטת ושם בחוקותי, פרשת

מי על שיבואו הרבות הברכות את התורה

השני בחלקה מכן, ולאחר ה', בקול שישמע

שיבואו הקללות את מפרטת היא הפרשה, של

בקולו. ישמע שלא מי על

אומרתוהנה, הללו התוכחה דברי בתוך

יעקֹוב ּבריתי את "וזכרּתי ְְְֲִִִֶַַָֽהתורה:
אברהם ּבריתי את ואף יצחק ּבריתי את ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָואף

אזּכר" והארץ מב).אזּכר כו, (ויקרא ְְְֶֶֶָָֹֹ

הזהולכאורה הפסוק קשור מה להבין צריך

אדרבה, שהלא התוכחה, לדברי

שיש ישראל עם על זכות מלמד הזה הפסוק

כאלו? ונוראים קדושים אבות להם

מוקדש לרפאה שלימה
לגקלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
      



כתבוהגאון שליט"א ולך שלום מאיר הרב

השבוע מעיין תקלח)בספרו עמוד - כך:(ויקרא

זיע"אכתב חכם אברהם רבי הגאון

שבפרס: מכרמנשאה

בזכותופסוק להיוושע מבקשים שאנו זה,

אותנו מחייב גם הוא לטובה, ולהיזכר

בדרכם. וללכת לאבותינו ראויים להיות

התוכחה. באמצע הוא כתוב שבתורה והראיה,

את חלילה ונׂשרך כך נעשה לא אם שכן,

ולתוכחה! לרועץ יחוסנו לנו יהיה דרכנו,

רביוכתב, הגאון מפי משל כך על ששמע

באדם מעשה זצ"ל: פאניזיל מאיר

וגבור כנמר עז החלמיש, כצור חזק שהיה

כן אם אלא אשה, ישא שלא החליט כארי.

לעיר מעיר הלך כמותו. וגבורה חזקה תהא

במסעותיו מצא. ולא חיפש למחוז, וממחוז

בוכים. כולם את ומצא אחד, לכפר הגיע

לסטיםשאל: שבאו סיפרו, אירע?' 'מה

להם. אשר כל בזזו ושללום,

השיגחרה אחריהם. לרדוף ויצא הגבור, אף

אחד 'בחרו להם: ואמר הלסטים את

לאו, ואם מוטב. ינצחני אם עמי. וילחם מכם

לדבריו, הסכימו שלקחתם!' מה כל תשיבו

גברה ולא והתאבקו, עמדו מהם. אחד ושלחו

שמצא הראשונה הפעם זו היתה מהם. אחד יד

כובע נפל ההתאבקות כדי בתוך כמותו. גבור

אשה. של שערותיה מחלפות והתפזרו השודד,

את?שאל אשה האם בפליאה:

לראותאמרה: ויצאתי אני, אשה כן, אמנם

לו, ואנשא כמותי חזק איש יש האם

בגבורתו. לי שישוה מי מצאתי טרם עתה ועד

פנואמר: להינשא. הסכימו מיד כן'. אני 'גם

את שישיבו הלסטים מכנופיית ובקשו

בן. להם ונולד ונישאו, הכפר אל ושבו השלל,

בנילימים, והיו שבכפר, בבאר המים חרבו

הנהר מן מים להביא יוצאים הכפר

מפני בדרכם להתגונן יצאו, בשיירה הרחוק.

כמה של תורם בא יום בכל המדבר. חיות

ומשפחתו. הגבור תור שהגיע עד תושבים,

'לךפנה ואמר: העשר בן בנו אל הגבור

ליווי! בלא לבדך, המים'. את ותביא

הּנאדֹות.עלה נושאי החמורים ועמו סוסו, על ַֹהבן

את הבן הניף החיות. עליהם התקבצו בדרך,

דרך. לו ופילס בהם הרג בהםאתחניתו, ונעץ חרבו

הברדלס. ואת הנמר את הזאב, ואת אתהארי הרג

כפותיו את לעומתו שלח רגליו, על עמד ענק דוב גם

והרגו. עליו גבר שזה לפני הנער של במצחו ושרט

לכפרו ושב הּנאדֹות את ומילא הנהר אל ַֹהגיע

גבר כיצד סיפר הכפר, בני כל להשתאות בשלום.

הברדלס. ועל הנמר על הזאב, ועל הארי על

מצחך?'שאלו שעל הדם 'ומהו אביו:

והכלענה: שהרגתי', דוב של שריטתו 'זו

בהשתאות. נאנקו

לחקם על לו וסטר יו.האב

שגברמחו על לשבחו 'במקום ואמרו: כולם

לו?' אתה סוטר - החיות כל על לבדו

רגיל,ענה נער זה היה אילו בנכם, זה היה 'לּו ואמר:

לגבור הוא בן אם אבל לו. מריע הייתי

לשוב הוא חייב - שבנשים ולחזקה שבגבורים

למפלה!' אות היא שריטה וכל פגע, כל בלא מהמערכה

יׂשראל"והנמשל: ּכעּמ "ּומי - ספק כל (דבריאין ְְְִִֵַָ
כא), יז, כאומתנו,הימים-א אומה עוד אין

כרימון. מצוות מלאים ישראל פושעי ואפילו

לאיןפושעי הם טובים - הגרועים ישראל

העולם! אומות מנביאי ערוך

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



  
       



עעעעללללייייוווו אאאאוווורררר ללללההההממממששששיייי צצצצרררריייי

חוזרממממררררדדדדככככיייי אתה לו: ואמר להת פנה
"ואת לה ונות לאסתר עכשיו
 נ אר הת תב גת

אסר את להראת ל נת מידיייידדדדלהללללהההה 
עעעעללללייייהההה ללללצצצצתתתת ללללל להתח לה אל לבא 

"ע על מפניו לב.(ח ד, (אסתר 

כלווווההההססססייייבבבבהההה להפציר צרי היה שמרדכי
צדקת, באותה הרבה יייידדדדכללללהההה''''

עעעעללללייייהההה',',',', ללללצצצצתתתת אתלללל לבטל שתתאמ 
הקליפות את להמית הדר כי הגזירה.

כחות... הרבה הדורשת דר היא

הקליפותככככדדדדיייי כל את ולהשבית להכרית
החכמה. אור את להמשי 20צרי

יצחקווווננננעעעעתתתתייייקקקק רבי הגה"ק של לשונו את
מקאמרנא יחיאל יהודה אייזיק

יא):זיע"א ד, אסתר  אופיר ידוע21(כת כי
והמופתי האותות שכל ומפורס
שעשה פלאי פלאי ונוראי גדולי

הריב"ש מר(ש בעל ישראל טוב(הרב
שתיק יחודי ידי על היה חי, כל לעיני

זה של לישועה),הפג הנצר מה(האד
זה וכשנתק בשכינה, למעלה שעשה

רפואה המשי אז ,יחודי ידי על הפג
ידוע. הכל ,ומופתי ואותות ,וחיי

נעשהוווועעעענננניייי אשר היחודי בכח הפג לתק
הצדיקי שעולי היינו, ,בצדיקי
כל ומקשרי ומייחדי ,העליוני לעולמות
לחדש סו אי אור וממשיכי העולמות,
ידוע. הכל ,הפג ונתק בראשית, מעשה

הואוווועעעענננניייי ,העליוני לעולמות העלייה
שנכנסו התנאי ארבעה שעשו כמו

בגמרא כמובא העליו (חגיגהלפרד"ס

שעלויד:), דהיינו ,הראשוני וביארו
.ש ידי על לרקיע

לפעמיווווללללזזזזהההה כי יתירה, שמירה צריכי
מעט שעושה או רצו עת אינו
לכמה שאירע כמו נדחה יהיה ואז טעות,
וכו'... ש בגמרא כמבוא ,התנאי מ

ועלווווממממררררדדדדככככיייי יחודי תייחד שאסתר רצה
למקומה המלכות תתעלה כ ידי
האצילות, בתחילת ש שהיתה הראשו
עוד וג ,'ארי בראש המלכות 'נקודת
ובזה אתיידע, דלא ברישא למעלה, יותר

כידוע... הגזירות כל נתבטלי

כתב תורה20. לקוטי סודבספר ד"ה - וירא (פרשת

ומואב), לשונועמון ולהיות(בדילוג):וזה

מוחין נכנסו לא עדיין הםדאבא,כי אשר

הקליפות, כח את המחשבההמבטלים בסוד

לכן כנודע, ניצוצין הש"ך את וזורקת שמבררת

כיון הגבורות... באותן אוחזין הקליפות אז

נכנסו לא המבטליןשעדיין דאבא מוחין

לגמרי... הקליפות את וכורתין ומשביתין

עם משולב21. רביביאור הגה"צ (מהדורת

שליט"א). סאפרין מתתיהו

  
      



ששששללללייייחחחח ששששווווללללחחחחתתתת אאאאססססתתתתרררר

ענייממממממממששששייייככככהההה את ומספרת המגילה
הצדיקי בי שהיה הויכוח
להת אסר "וקרא ואסתר. מרדכי
לפניה העמיד אר לה מריסי
ועל ה מה לדעת מרכי על הצו

ה" ה).מה ד, (אסתר 

היטב,בבבבככככתתתת באר זה פסוק ביאר אופיר
הנוגעת נקודה מש נביא ואנו
לומר הת את שלחה אסתר לענייננו:
הצא מיטב על חמל המל 'שאול למרדכי,

אגג. להמתיק19ועל שיש סבר שאול כי
לכלותו. ולא לקדושה, ולהחזירו הרע את

שאיוווובבבבאאאאממממתתתת מקומות ישנ כי בזה טעה שאול
להמתיק, אתאפשרות להמית וחייבי

מזרעו מרדכי ואתה ועליהרשע... שאול, של
טעות'... באותה לטעות לא להזהר

דעתה...ווווממממררררדדדדככככיייי את וקיבל בו חזר

הרע...וווואאאאחחחחרררריייי ביעור דר על שהסכימו
זאת... לבצע כיצד דר חיפשו

יצחקאבל כאברהם - כאלה הורים לנו כשיש

ולאה- רחל ואמהותכשרהרבקה, ויעקב,

צדיקים בעליל, מושלמים להיות אנו חייבים

וביכולתנו!... באפשרותנו הוא, ובכחנו בתכלית.

אתוכאשר מנענעים אנו בתשובה שבים אנו

מעוררים העליונים, העולמות כל

ישועות... וממשיכים רחמים

שמואל המלך19. לשאול ניגש האלקים איש

והּכיתה ל "עּתה אותו ְִִֵַָָומצוה

ולא לֹו אׁשר ּכל את והחרמּתם עמלק ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַָָֹאת

ועד מעלל אּׁשה עד מאיׁש והמּתה עליו ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹתחמל

חמֹור" ועד מּגמל ׂשה ועד מּׁשֹור (שמואל-איֹונק ְְֲִִֵֶַַָָ

ג). טו,

ויצאלהלחםבעמלק.שאול המלךאסףאתהעם

ישראלהמלחמה מחנה במהירות, הסתיימה

עריהם, בכל העמלקים את היכה

אדמוניות אש להבות לאפר, הפכו בתיהם כל

את ברעבתנות ולחכו מקום, בכל פשטו

העמלקים... של הרב רכושם

הישברי בגדים וקרעי מפוייחים וכלים

היתה פינה כל עבר, בכל מפוזרים

נשיהם של הרשעים: של בפגריהם מלאה

אחד קול רק בשטח, שלטה מוות דממת וטפם.

בחיים. שנותרו והבקר הצאן קול - בברור נשמע

בלבו,אקחם שאול חשב - ה' לכבוד לזבח

ואין ביותר נכון שמעשהו סבר הוא

מזאת. גדולה צדקות

הואבזאת שאול: של טעותו הסתיימה לא

את ולבקר לצאן בנוסף אגג,השאיר

הרשעים שבעתיםמלכםשל ברשעותו גדול שהיה

על והעם ׁשאּול "וּיחמל נאמר: וכך עמו. בני ְְַַַָָָֹמכל

הּכרים ועל והּמׁשנים והּבקר הּצאן מיטב ועל ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹאגג

הּמלאכה וכל החרימם אבּו ולא הּטֹוב ּכל ְְְְֲִַַַַָָָָָָֹועל

החרימּו" אתּה ונמס ט).נמבזה פסוק ובכך(שם ְְְֱִִֵֶָָָֹ

לדורות... גדול נזק גרם חי אגג את שאול שהשאיר

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.



  
       



עעעעללללייייוווו אאאאוווורררר ללללההההממממששששיייי צצצצרררריייי
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הקליפותככככדדדדיייי כל את ולהשבית להכרית
החכמה. אור את להמשי 20צרי

יצחקווווננננעעעעתתתתייייקקקק רבי הגה"ק של לשונו את
מקאמרנא יחיאל יהודה אייזיק

יא):זיע"א ד, אסתר  אופיר ידוע21(כת כי
והמופתי האותות שכל ומפורס
שעשה פלאי פלאי ונוראי גדולי

הריב"ש מר(ש בעל ישראל טוב(הרב
שתיק יחודי ידי על היה חי, כל לעיני

זה של לישועה),הפג הנצר מה(האד
זה וכשנתק בשכינה, למעלה שעשה

רפואה המשי אז ,יחודי ידי על הפג
ידוע. הכל ,ומופתי ואותות ,וחיי

נעשהוווועעעענננניייי אשר היחודי בכח הפג לתק
הצדיקי שעולי היינו, ,בצדיקי
כל ומקשרי ומייחדי ,העליוני לעולמות
לחדש סו אי אור וממשיכי העולמות,
ידוע. הכל ,הפג ונתק בראשית, מעשה

הואוווועעעענננניייי ,העליוני לעולמות העלייה
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שעלויד:), דהיינו ,הראשוני וביארו
.ש ידי על לרקיע

לפעמיווווללללזזזזהההה כי יתירה, שמירה צריכי
מעט שעושה או רצו עת אינו
לכמה שאירע כמו נדחה יהיה ואז טעות,
וכו'... ש בגמרא כמבוא ,התנאי מ

ועלווווממממררררדדדדככככיייי יחודי תייחד שאסתר רצה
למקומה המלכות תתעלה כ ידי
האצילות, בתחילת ש שהיתה הראשו
עוד וג ,'ארי בראש המלכות 'נקודת
ובזה אתיידע, דלא ברישא למעלה, יותר

כידוע... הגזירות כל נתבטלי

כתב תורה20. לקוטי סודבספר ד"ה - וירא (פרשת

ומואב), לשונועמון ולהיות(בדילוג):וזה

מוחין נכנסו לא עדיין הםדאבא,כי אשר

הקליפות, כח את המחשבההמבטלים בסוד

לכן כנודע, ניצוצין הש"ך את וזורקת שמבררת

כיון הגבורות... באותן אוחזין הקליפות אז

נכנסו לא המבטליןשעדיין דאבא מוחין

לגמרי... הקליפות את וכורתין ומשביתין

עם משולב21. רביביאור הגה"צ (מהדורת

שליט"א). סאפרין מתתיהו

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



  
        



ממממממממווווצצצצעעעעתתתת ננננפפפפשששש  ההההששששככככללללייייתתתת ננננפפפפשששש

הנהגתההההרררראאאאששששווווננננההההההההההההננננההההגגגגהההה כח היא
הנפש שהיא הקדוש השכל
אל ומרכבה כסא המשמשת השכלית

ההההאאאאללללקקקקייייתתתת.... השגות23ההההננננפפפפשששש יורדות וממנה
שיורד והיינו הכנה שו בלי אלקיות
זה אי בשרשה אבל האותיות, דר

והשגות. אורות אלא אותיות

שמזככיווווההההששששפפפפעעעע לאחר רק יורד הזה
.וכהוג כראוי הנפש את
עובדי שלא והיינו כ לא דא
השכלית הנפש אזי הנפש, זיכו על

מרכבה ההההבבבבההההממממייייתתתת,,,,נעשית ללללננננפפפפשששש
מ להתרחק לאד הגורמת והיא

האמונה...

ההההגגגגוווו ננננפפפפשששש  ההההששששננננייייהההה ההההההההננננההההגגגגהההה

והיאאאאאחחחחרררריייי הראשונה ההנהגה על שלמדנו
השניה להנהגה נעבור השכל הנהגת

.'הגו מ'נפש הנובעת ההנהגה והיא
בהקדמה: ונתחיל

ויטאלככככתתתתבבבב חיי רבי האלקי המקובל
קדושה' 'שערי בספרו (חלקזיע"א

ב) שער  ישנג הבהמית שבנפש
את המרכיבי וה ,ממדי ארבעה

להמשיך אפשר אי התחתונים עונות ובסיבת

האור. אותו את

לכל אלקית23. נפש נפשות, ב' ישנם יהודי

היא האלקית הנפש בהמית. ונפש

ותשוקתהחלק רצונה וכל ממש, ממעל אלוקה

חיים. באלקים חזרה ולהכלל לחזור

לגמרי,ואילו השני בצד היא הבהמית הנפש

לדברים היא ותשוקתה עניינה וכל

לגוף. הנאה הגורמים

הנפשותוכדי שתי שבין הפער על לגשר

מזו, זו כך ִנתנהבאדםנפשההפוכותכל

עומדת והיא השכלית נפש הנקראת ממוצעת

הבהמית, והנפש האלקית הנפש תודעתבין

בגלל פועל אדם כאשר מתגלה השכלית הנפש

והנפשיים. הגופניים צרכיו ידי על ולא שכלו

הנפשמצד אל קרובה השכלית הנפש אחד

לגוף משועבדת שאינה לפי האלקית,

ולשנות להתגמש מסוגלת והיא ולדחפיו,

אליהן להיכרות בהתאם נטיותיה את

תגיע.

הנפשמצד לתודעת זרה היא אין שני

מושגי הם שמושגיה מכיון הבהמית,

והשגות בהיכרות תלויים ואינם הזה, העולם

יכולה השכלית הנפש כן על עליונות. אלקיות

הנפש לשפת האלקית הנפש שפת את לתרגם

תוכל הבהמית הנפש שגם מנת על הבהמית

לידי לבוא ובכך האלקות מעניין להתפעל

השכליתתיקון. בנפש הבהמית)כאן – (החיונית

כל המושכות הנפשות שתי בין העומדת

החופשית הבחירה מקום עיקר לכיוונה, אחת

האדם... של

  
        



ההההפפפפננננייייממממייייתתתת!!!! ללללחחחחצצצצרררר ככככננננייייססססהההה אאאאיייי עעעעתתתתהההה

שפגמווווואאאאססססתתתתרררר הפג למרדכי: השיבה
פג הוא בשכינה ישראל ע
לעלות כעת ראוי הזמ אי ולכ גדול,
סכנה יש כי ,יחודי בכח למעלה
ראוי הזמ שאי בשעה יחודי לעשות
אפשר אז כי ,התחתוני עוונות מחמת
ליפול פני כל על או ,מכ למות

העליונה, אאאאיייימהמדרגה ששששככככעעעעתתתת ווווננננממממצצצצאאאא
ההההגגגגזזזזייייררררהההה............ אאאאתתתת ללללבבבבטטטטלללל ככככייייצצצצדדדד דדדדרררר 22ללללננננוווו

הלווווזזזזהההה עבדי "ל אסתר: שאמרה
ל אר דעיי לה מדינת וע
אל לה אל יבא אר ואה אי

ההההננננייייממממייייתתתת אחתההההחחחחצצצצרררר ירא לא אר 
להמית" ת...(יא ד, (אסתר 

דבריההההתתתת את לו ואמר למרדכי, חזר
דברי את שמע מרדכי אסתר.
הזאת. בפע ג לדבריה והודה אסתר

ליחודיאאאאססססתתתתרררר ראוי לא הזמ צודקת, את
"בנפ די "אל יג)!ולכ פסוק ש) 

עעעעללללייייננננווווווווככככדדדדיייי ממממררררדדדדככככיייי דדדדבבבברררריייי אאאאתתתת ללללההההבבבביייי
ששששככככתתתתבבבבננננוווו ההההקקקקדדדדממממוווותתתת ככככממממהההה ללללההההבבבבייייאאאא

ההההננננפפפפשששש  ''''ההההאאאארררר ''''חחחחללללבבבב (כתבבבבבסססספפפפררררוווו

יד)...

ההההאאאאדדדד אאאאתתתת ממממננננההההייייגגגגוווותתתת ככככחחחחוווותתתת גגגג''''

הקדושבבבבסססספפפפרררר ויראהזוהר ,הנעל (מדרש

ע"א) קט הנקראד מאמר ישנו
נצר הזה והמאמר מצוער'. לוט 'ויעל

.האד נפש להכרת מאוד

שלשווווככככ יהודה, רבי אמר :ש מובא
:באד יש הנהגות

ווווההההחחחחככככממממההההההההננננההההגגגגתתתת כחההההככככלללל היא וזו
הקדושה. הנשמה

בכלההההתתתתאאאאווווההההווווההההננננההההגגגגתתתת מתאוה שהיא
התאוה. כח וזהו רעות, תאוות

ומחזקתווווההההההההננננההההגגגגהההה אד לבני המנהגת
נקראת והיא הגו............ההההגגגגוווו ננננפפפפשששש

איאאאאממממרררר לעול וראה, בא יהודה רבי
ב' באלו אלא שולט הרע יצר

דאמר אלי ובנפשכחות המתאוה (בנפש

...(הגו

אחרננננפפפפשששש הרודפת היא המתאוה
והיא ...לעול הרע יצר
ביצר להדבק הגו לנפש המעוררת

הרע...

ונסכם: שאי22. למרדכי טענה אסתר

המן, את למתק אפשר

הסכים שמרדכי ואחרי לכלותו. וחייבים

אסתר טענה המן, את לכלות שצריך לדבריה

שנוכל כדי שהרי לעשות, אפשר אי זה את שגם

עליון, אור להמשיך צריכים אנו המן לכלותאת

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



  
        



ממממממממווווצצצצעעעעתתתת ננננפפפפשששש  ההההששששככככללללייייתתתת ננננפפפפשששש

הנהגתההההרררראאאאששששווווננננההההההההההההננננההההגגגגהההה כח היא
הנפש שהיא הקדוש השכל
אל ומרכבה כסא המשמשת השכלית

ההההאאאאללללקקקקייייתתתת.... השגות23ההההננננפפפפשששש יורדות וממנה
שיורד והיינו הכנה שו בלי אלקיות
זה אי בשרשה אבל האותיות, דר

והשגות. אורות אלא אותיות

שמזככיווווההההששששפפפפעעעע לאחר רק יורד הזה
.וכהוג כראוי הנפש את
עובדי שלא והיינו כ לא דא
השכלית הנפש אזי הנפש, זיכו על

מרכבה ההההבבבבההההממממייייתתתת,,,,נעשית ללללננננפפפפשששש
מ להתרחק לאד הגורמת והיא

האמונה...

ההההגגגגוווו ננננפפפפשששש  ההההששששננננייייהההה ההההההההננננההההגגגגהההה

והיאאאאאחחחחרררריייי הראשונה ההנהגה על שלמדנו
השניה להנהגה נעבור השכל הנהגת

.'הגו מ'נפש הנובעת ההנהגה והיא
בהקדמה: ונתחיל

ויטאלככככתתתתבבבב חיי רבי האלקי המקובל
קדושה' 'שערי בספרו (חלקזיע"א

ב) שער  ישנג הבהמית שבנפש
את המרכיבי וה ,ממדי ארבעה

להמשיך אפשר אי התחתונים עונות ובסיבת

האור. אותו את

לכל אלקית23. נפש נפשות, ב' ישנם יהודי

היא האלקית הנפש בהמית. ונפש

ותשוקתהחלק רצונה וכל ממש, ממעל אלוקה

חיים. באלקים חזרה ולהכלל לחזור

לגמרי,ואילו השני בצד היא הבהמית הנפש

לדברים היא ותשוקתה עניינה וכל

לגוף. הנאה הגורמים

הנפשותוכדי שתי שבין הפער על לגשר

מזו, זו כך ִנתנהבאדםנפשההפוכותכל

עומדת והיא השכלית נפש הנקראת ממוצעת

הבהמית, והנפש האלקית הנפש תודעתבין

בגלל פועל אדם כאשר מתגלה השכלית הנפש

והנפשיים. הגופניים צרכיו ידי על ולא שכלו

הנפשמצד אל קרובה השכלית הנפש אחד

לגוף משועבדת שאינה לפי האלקית,

ולשנות להתגמש מסוגלת והיא ולדחפיו,

אליהן להיכרות בהתאם נטיותיה את

תגיע.

הנפשמצד לתודעת זרה היא אין שני

מושגי הם שמושגיה מכיון הבהמית,

והשגות בהיכרות תלויים ואינם הזה, העולם

יכולה השכלית הנפש כן על עליונות. אלקיות

הנפש לשפת האלקית הנפש שפת את לתרגם

תוכל הבהמית הנפש שגם מנת על הבהמית

לידי לבוא ובכך האלקות מעניין להתפעל

השכליתתיקון. בנפש הבהמית)כאן – (החיונית

כל המושכות הנפשות שתי בין העומדת

החופשית הבחירה מקום עיקר לכיוונה, אחת

האדם... של

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



  
        



וה:ההההחחחחייייצצצצווווננננייייוווותתתת כחות, לב' נחלקת
ומרגיש.27תנועה

הווווגגגג:וה כחות, לב' נחלקת פנימיות
והמתעורר.28המדמה

חייווווככככתתתתבבבב ע נבספר (שער

י) פרק המתאוה שהנפש

המרגיש כחות, שני של חיבור היא
והמתעורר.

המלחמהווווככככאאאא מתרחשת הזאת בנפש
.היצרי 29בי

הזוהרווווזזזזהההה קילשו ד וירא ,הנעל (מדרש

בלילה,ע"א): מטתו על שוכב כשאד

התנועה של27. סוגים ארבעה בתוכו כולל

שכלית. בחירית, רצונית, טבעית, והם: תנועה,

כח כח28. והם: כחות לג' מתחלק המדמה

המשער. וכח הזוכר, כח המשיג,

מערכותולתוספת29. שתי יש באדם ביאור

מערכת יש ארבע. שהן

הרבה מערכת ויש רע', ויצר טוב 'יצר שנקראת

בהמית'. ונפש אלקית 'נפש שנקראת גבוהה יותר

נפש זה טוב שיצר הפשט, בעלי של הדעה כמו לא

לא. ממש הבהמית, נפש זה הרע ויצר האלקית

ונבאר: מערכות. שתי הם אלא

והאלקית)הנפשותשתי כשני(הבהמית בעינינו ידמו

נפרדותבניינים ממלכות ישנם),(שתי בנין בכל

היא מתחלקת מהעשר קומה וכל קומות, עשר

קומות העשר הכל ובסך קומות, לעשר בעצמה

פרטיות. קומות למאה מתחלקים הכלליות

-עשר עליונות ג' ספירות: עשר כנגד קומות

המכונות המדות, - תחתונות ז' המוחין.

אנפין. זעיר גם

שלהלנפש תחתונות בז' מעטפת יש האלקית

תחתונות ז' והמעטפתשל הטוב. יצר והוא

הרע. יצר - הבהמית בנפש

ומתגלהג' המתנוצצת בחינתהחב"ד היא עליונות

ומעטפת. כיסוי מבלי המערכות, משתי אחת בכל

שניולתוספת דומה. הדבר למה משל הסבר:

אחד. כל קומות מאה בני בניינים

השני ולבנין בהמית' 'נפש קוראים הראשון לבנין

קומותהתחתונות השבעים אלקית'. 'נפש קוראים

במלבוש 'עטופות' הבהמית הנפש של הבנין של

אבל מהבנין, חלק על מכסה זה הרע', 'יצר שנקרא

עצמו הבנין לא הבהמית).זה הנפש הוא עצמו הבנין (כי

הבהמית הנפש זה העליונות קומות השלשים

השבעים - האלקית הנפש של בבנין כן כמו עצמה.

שנקרא במלבוש מכוסות שלו התחתונות קומות

נקראות העליונות קומות והשלשים טוב', 'יצר

האלקית'. שזה'נפש קומות שבעים דוקא מדגיש (ואני

מעשר). כלולה אחת שכל התחתונות ספירות שבע כנגד

יקבלבין מי איתנים, ניטשמאבק המערכות שתי

הנפש, מתגלה שבהם הלבושים על שליטה

הם אלו לבושים ג' ומעשה. דיבור מחשבה והם:

על מהנפשות אחת ששולטת ובשעה אחד, סט

בהם. אחיזה שום לשניה אין הלבושים,

טוב!אם מה הנה בהם, תתגלה האלקית הנפש

וייעודו, מקומו את מכיר שהגוף אומר הוי

לפועל להוציא הלבושים, בג' שרת כלי להיות

המבעירה האלקית, הנפש בהנהגת ה', רצון את

שבקדושה. דבר לכל קודש באש האדם לב את

השליטה,אך את תתפוס הבהמית הנפש אם

תוכל לא האלקית שהנפש מאליו מובן

לבושים. ללא להתגלות

  
        



נפש הדוממת, נפש :ה ואלו הנפש.
המדברת. ונפש החיה נפש 24הצומחת,

אתוווועעעעבבבבוווודדדדתתתתוווו ולזכ לתק היהודי של
נפשו. וממדי רובדי כל

הראשוני:ווווננננתתתתחחחחיייילללל הממדי שתי את לבאר

יסודות,גגגגוווו מארבעה מורכב האד
ההההדדדדווווממממממממתתתת המאחדתווווההההננננפפפפשששש היא

אחד. להיות היסודות את ומחברת

כלוווובבבבננננווווסססס את בתוכה אוצרת זו נפש
ימי כל חווה שאד החוויות
את וה הכשלונות, חוויות את ה חייו.

ההצלחות... חוויות

ווווממממככככייייוווושאד החוויות רוב כלל שבדר
כשל של חוויות ה ונות,חווה

'חנוקה'. קומה היא הזאת הקומה 25לכ

עלההההצצצצווווממממחחחחתתתתההההננננפפפפשששש האחראית היא 
והיא .האד של גופו צמיחת

חלק :שה חלקי לשלשה ההההזזזזנחלקת
כחות), לחמישה נחלק ההההממממגגגגדדדדלללל,,,,חלק(והוא

כחות).ההההממממוווולללליייידדדדוחלק חמישה קיימי בו וג)

וווובבבבננננפפפפשששש המדות כל מושרשי הזו
והרעות. הטובות

הזוהרההההננננפפפפשששש בלשו נקראת הזאת
'הגו ההנהגה26'נפש (והיא

.(שבאד עלהשלישית אחראית זו נפש
המצב כל ועל הגשמי הגו תפקוד
לשינה, לאכילה, צור :כגו הפיזי,

וכו'... לאשה

אההההננננפפפפשששש א לה, שיש ממה נהנית הזאת
תטרח לא היא זמינה הנאה לה אי
הרע. יוזמתאת אינה הזו הנפש כי  לחפש

ההההממממתתתתאאאאווווהההה ההההננננפפפפשששש  ההההששששללללייייששששייייתתתת ההההההההננננההההגגגגהההה

האחראיתההההחחחחייייההההההההננננפפפפשששש היא 
ובכלליות פעולות. המו על

חיצוניות כחות: לשני נחלקת היא
ופנימיות.

נפש השכלית.24. מהנפש חלק היא המדברת

וכל נפשו25. את ירפא לא שאדם זמן

לא הוא שלה, מהכאב הדוממת

שרוצה מי ולכן אמתיות. השגות להשיג יצליח

ללמוד לדעת חייב שלימה, תשובה לעשות

העבר. את לשחרר

חרטהיש וידוי, החטא, עזיבת של השלב את

מדרגות להשיג בשביל אבל לעתיד, וקבלה

את למצוא צריכים מספיק, לא זה רוחניות

הפנ ידיהכח על רק וזה הלאה להתקדם ימי

העבר... שחרור

כברדרכים זה - שחרור ושיטות ואופנים

עצמה. בפני שיעורים סדרת

וזה חיים'26. ה'עץ י):לשון פרק - נ 'גםנזכר(שער

היצה"ר שהוא לוט ענין וירא פ' בזוהר

הכחות. שהם בנותיו נפשוב' היא - הצעירה

עםהצומחת. המרגיש חיבור היא - והבכירה

המתאוה'... נפש כן גם הנקרא המתעוררת

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

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



  
        



וה:ההההחחחחייייצצצצווווננננייייוווותתתת כחות, לב' נחלקת
ומרגיש.27תנועה

הווווגגגג:וה כחות, לב' נחלקת פנימיות
והמתעורר.28המדמה

חייווווככככתתתתבבבב ע נבספר (שער

י) פרק המתאוה שהנפש

המרגיש כחות, שני של חיבור היא
והמתעורר.

המלחמהווווככככאאאא מתרחשת הזאת בנפש
.היצרי 29בי

הזוהרווווזזזזהההה קילשו ד וירא ,הנעל (מדרש

בלילה,ע"א): מטתו על שוכב כשאד

התנועה של27. סוגים ארבעה בתוכו כולל

שכלית. בחירית, רצונית, טבעית, והם: תנועה,

כח כח28. והם: כחות לג' מתחלק המדמה

המשער. וכח הזוכר, כח המשיג,

מערכותולתוספת29. שתי יש באדם ביאור

מערכת יש ארבע. שהן

הרבה מערכת ויש רע', ויצר טוב 'יצר שנקראת

בהמית'. ונפש אלקית 'נפש שנקראת גבוהה יותר

נפש זה טוב שיצר הפשט, בעלי של הדעה כמו לא

לא. ממש הבהמית, נפש זה הרע ויצר האלקית

ונבאר: מערכות. שתי הם אלא

והאלקית)הנפשותשתי כשני(הבהמית בעינינו ידמו

נפרדותבניינים ממלכות ישנם),(שתי בנין בכל

היא מתחלקת מהעשר קומה וכל קומות, עשר

קומות העשר הכל ובסך קומות, לעשר בעצמה

פרטיות. קומות למאה מתחלקים הכלליות

-עשר עליונות ג' ספירות: עשר כנגד קומות

המכונות המדות, - תחתונות ז' המוחין.

אנפין. זעיר גם

שלהלנפש תחתונות בז' מעטפת יש האלקית

תחתונות ז' והמעטפתשל הטוב. יצר והוא

הרע. יצר - הבהמית בנפש

ומתגלהג' המתנוצצת בחינתהחב"ד היא עליונות

ומעטפת. כיסוי מבלי המערכות, משתי אחת בכל

שניולתוספת דומה. הדבר למה משל הסבר:

אחד. כל קומות מאה בני בניינים

השני ולבנין בהמית' 'נפש קוראים הראשון לבנין

קומותהתחתונות השבעים אלקית'. 'נפש קוראים

במלבוש 'עטופות' הבהמית הנפש של הבנין של

אבל מהבנין, חלק על מכסה זה הרע', 'יצר שנקרא

עצמו הבנין לא הבהמית).זה הנפש הוא עצמו הבנין (כי

הבהמית הנפש זה העליונות קומות השלשים

השבעים - האלקית הנפש של בבנין כן כמו עצמה.

שנקרא במלבוש מכוסות שלו התחתונות קומות

נקראות העליונות קומות והשלשים טוב', 'יצר

האלקית'. שזה'נפש קומות שבעים דוקא מדגיש (ואני

מעשר). כלולה אחת שכל התחתונות ספירות שבע כנגד

יקבלבין מי איתנים, ניטשמאבק המערכות שתי

הנפש, מתגלה שבהם הלבושים על שליטה

הם אלו לבושים ג' ומעשה. דיבור מחשבה והם:

על מהנפשות אחת ששולטת ובשעה אחד, סט

בהם. אחיזה שום לשניה אין הלבושים,

טוב!אם מה הנה בהם, תתגלה האלקית הנפש

וייעודו, מקומו את מכיר שהגוף אומר הוי

לפועל להוציא הלבושים, בג' שרת כלי להיות

המבעירה האלקית, הנפש בהנהגת ה', רצון את

שבקדושה. דבר לכל קודש באש האדם לב את

השליטה,אך את תתפוס הבהמית הנפש אם

תוכל לא האלקית שהנפש מאליו מובן

לבושים. ללא להתגלות

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



  
      



נכונה,ככככאאאאששששרררר לא בצורה בו משתמשי
הכי היצרי בכל ליפול אפשר
עד ...אפלי הכי המקומות בכל ,קשי
עצמו: את ושואל מתפלא עצמו שהאד
למקומות שהגעתי להיות יכול אי
שכזה?! מדרגה לשפל הגעתי אי שכאלו...

אאאאיייידמיו שתעתוע להיות יכול
סרט) בית(כמו להחריב יגרו

שתעתוע להיות יכול אי בישראל?

משני האד את יוציא דמיו
32עולמות?...

כחאאאא את לזכ הזוכה אד לעומתו,
ע להגיע יוכל הוא שלו, המדמה
הקודש רוח של מדרגה עד הזה הכח
שנאמר כמו הנבואה. למדרגות ואפילו
אדמה" הנביאי "וביד :הנביאי אצל

יא) יב, מדמה.(הושע מלשו 33

בנפ'...וווועעעעתתתתהההה די 'אל לפסוק: נחזור

ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ְְְְֲֲֵֵֶַַַָֹשנאמר:
לט).עיניכםאׁשראּתםזניםאחריהם" טו, (במדבר ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

בשיחה אליעזר32. אליהו רבי הגה"צ שמסר

בישיבת שליט"א פוניבז',דסלר

הבאים: הדברים את אמר

השכלידוע זה אחד כחות, משני מורכב שהאדם

שלו הנשמה משורש שהוא השכליות דהיינו

בין גדול הבדל ויש הדמיון, כח זהו השני והכח

השערה כחוט רק שיש אפילו לדמיון השכל

הכח אבל משם, זה ומתי מכאן זה מתי להבחין

השכל של המציאות כל כי מוגבל, הוא השכל של

שקיים מה ואת האמת את רק ולהבחין לראות זה

ומה טוב מה שוקל הוא השכל שבכח במציאות,

רק חי הוא וממילא כדאי, לא ומה כדאי מה רע

הדעת. על שמתקבלים דברים ועם המציאות עם

יכולאבל אדם גבול, אין לדמיון חופשי, הדמיון

בכל וזה מהמציאות כך כל להתנתק

מזה לו להיות שיכול כך כדי ועד ממש החלקים

מכח והכל והנאות, ודאגות וחרדות פחדים

של מהדמיון רק ומצטער נהנה הוא כי הדמיון,

הדמיון של הכח וזה בעצמו מהדבר ולא הדבר

זה ומכח גבולות, לו אין בדמיונו' חופשי 'האדם

לראותאתהמהשהוא יכול גבולותהאדם לו שאין

שהוא מה ואת עשה, כבר הוא כאילו לעשות צריך

מדה ואיזו לעשות, גמר הוא כאילו לעשות התחיל

בזה, אוחז כבר בטוחשהוא הוא עליה חושב שהוא

יש הדמיון של הכח ואת הלאה, וכן הלאה וכן

הגדילה כל הילד, של הגדילה כל 'מנעוריו', לאדם

הדמיון, כח עם מלאה בשותפות היא האדם של

ולזו מתפתח, הוא זה ועם גדל הוא זה שעם וכיון

צורת וזזה שלו החשיבה צורת וזו הורגל הוא

העולם אנשי ורוב שלו, והשיקולים שלו ההחלטות

והוא הזה הדמיון כח עם הזו, הילדות עם נשארים

מה ולהחליט לחשוב שלהם הספינה כל את מנווט

- הדמיון נכון, לא ומה נכון מה שקר ומה אמת

"יצר ששולטת, זו היא שבו הדמיונית המציאות

מנעוריו" רע האדם כא),לב ח, הוא(בראשית הפשט

ה'דעת', כח את להשליט הצליח לא עדיין שהוא

מציאותי באמת שהוא האדם של השכל כח את

הנכונה. בצורה הדבר את תופס שהוא דמיוני, ולא

כתב אבולעפיה33. אברהם רבי האלקי המקובל

120),זיע"א עמוד - גנוז עדן 'ועתה(אוצר וז"ל:

חכמי רוב מעיני הנעלם המופלא הסוד זה לך אגלה

להשגת הכלי הוא המדמה שהכח והוא זה... דורינו

וחידות'. ומשלים דמיונות השגותיו וכל הנבואה

  
      



הרע ליצר המעוררת היא המתאוה נפש
רע... הרהור בכל דבק והוא בו, ומהרהרת

בו... ודבק ללב חודר והרהור
שהיאווווננננפפפפשששש עד ממשיכה המתאוה

וחוטא... ק והגו ,הגו כח את מעוררת

::::רוצהווווננננססססככככ המתעורר כח כאשר
כח את מעורר הוא דבר, איזה
האברי ה הגו אברי כל ואזי המרגיש
גומרי הנסתרי האברי וה הנגלי

המתעורר... כח רצו את 30ופועלי

ההההממממדדדדממממהההה ווווככככחחחח ההההממממתתתתעעעעוווורררררררר

נפשההההננננהההה של שבפנימיות התבאר
:וה כחות שני ישנ החיה
והתבאר המתעורר. וכח המדמה כח
הוא הרע היצר של הסתתו שתחילת

המתעורר. בכח

יותר:וווועעעעתתתתהההה נחדד

המניעללללככככחחחח פנימי מנוע יש המתעורר
המדמה. כח והוא אותו

להשיגללללככככלללל ורצו שאיפות יש אד
ולכח עת, בכל חדש תענוג

ליצ יכולת יש שלהמדמה תדמית ור
הזה. הרצו

וווובבבבממממיייילללליייי'זור' עונג להשיג הרצו אחרות:
יוצר המדמה' ו'כח המדמה', ל'כח

ישותו... את הממלאי דמיוני ציורי

כחווווככככחחחח את המעורר הוא המדמה
למעשה הדר ומש המתעורר...

מאוד הערה).31קצרה (ראה

המרכזיווווההההננננהההה הכח הוא המדמה כח
חלילה. להפ או האד של בגדילתו

כדימה הכח בכל פועל - הרע היצר עושה

האלקית. הנפש של המערכת את להרדים

האלקית המערכת של המפסק את מוריד הוא

רק מתגלים הנפש לבושי ג' וממילא זרם, אין -

והחומר. הבהמיות של המערכת דרך

יעשהככל ולבו הצורה, תתמעט החומר, שיגבר

של ענין בכל שבקדושה. דבר לכל האבן כלב

לגבי אבל כלל, ותענוג הרגש יהיה לא אלקות,

החומר פרנסה)ענייני שתיה, עירני(אכילה, יהיה הוא

הקשור דבר לידו תזכיר רק ואם ומשוחרר.

קפיץ השתחרר כאילו תראה אלקית, בהשכלה

כזה אדם נרדם. מיד והוא בובצואר שאין ברור

הלב, עקמומיות אחר הוא נמשך שמים! יראת

שזוכה יהודי ואשרי ספיקות... בו ונוצרים

במלחמה... ומנצח

ונביא המקובל30. כתב נוספת: פנינה

רוזה לה די חיים רבי האלקי

צג.),זיע"א דף - חכם המאכלות(תורת וזתו"ד:

אוכל)אסורות הצומחת.(שאדם בנפש פוגמים

והתעוררותעבירות תאוה ידי על הבאים

עבירות החיה. בנפש פוגמים הנפש

שבמחשבה עבירות במדברת. פוגמים בדיבור

וגאוה) כעס בשכלית.(כגון: פוגמים

וגם מצד31. אסורים הם הפסולים הדמיונות

למעשה)עצמם יגיעו לא אם (ואפילו

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



  
      



נכונה,ככככאאאאששששרררר לא בצורה בו משתמשי
הכי היצרי בכל ליפול אפשר
עד ...אפלי הכי המקומות בכל ,קשי
עצמו: את ושואל מתפלא עצמו שהאד
למקומות שהגעתי להיות יכול אי
שכזה?! מדרגה לשפל הגעתי אי שכאלו...

אאאאיייידמיו שתעתוע להיות יכול
סרט) בית(כמו להחריב יגרו

שתעתוע להיות יכול אי בישראל?

משני האד את יוציא דמיו
32עולמות?...

כחאאאא את לזכ הזוכה אד לעומתו,
ע להגיע יוכל הוא שלו, המדמה
הקודש רוח של מדרגה עד הזה הכח
שנאמר כמו הנבואה. למדרגות ואפילו
אדמה" הנביאי "וביד :הנביאי אצל

יא) יב, מדמה.(הושע מלשו 33

בנפ'...וווועעעעתתתתהההה די 'אל לפסוק: נחזור

ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ְְְְֲֲֵֵֶַַַָֹשנאמר:
לט).עיניכםאׁשראּתםזניםאחריהם" טו, (במדבר ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

בשיחה אליעזר32. אליהו רבי הגה"צ שמסר

בישיבת שליט"א פוניבז',דסלר

הבאים: הדברים את אמר

השכלידוע זה אחד כחות, משני מורכב שהאדם

שלו הנשמה משורש שהוא השכליות דהיינו

בין גדול הבדל ויש הדמיון, כח זהו השני והכח

השערה כחוט רק שיש אפילו לדמיון השכל

הכח אבל משם, זה ומתי מכאן זה מתי להבחין

השכל של המציאות כל כי מוגבל, הוא השכל של

שקיים מה ואת האמת את רק ולהבחין לראות זה

ומה טוב מה שוקל הוא השכל שבכח במציאות,

רק חי הוא וממילא כדאי, לא ומה כדאי מה רע

הדעת. על שמתקבלים דברים ועם המציאות עם

יכולאבל אדם גבול, אין לדמיון חופשי, הדמיון

בכל וזה מהמציאות כך כל להתנתק

מזה לו להיות שיכול כך כדי ועד ממש החלקים

מכח והכל והנאות, ודאגות וחרדות פחדים

של מהדמיון רק ומצטער נהנה הוא כי הדמיון,

הדמיון של הכח וזה בעצמו מהדבר ולא הדבר

זה ומכח גבולות, לו אין בדמיונו' חופשי 'האדם

לראותאתהמהשהוא יכול גבולותהאדם לו שאין

שהוא מה ואת עשה, כבר הוא כאילו לעשות צריך

מדה ואיזו לעשות, גמר הוא כאילו לעשות התחיל

בזה, אוחז כבר בטוחשהוא הוא עליה חושב שהוא

יש הדמיון של הכח ואת הלאה, וכן הלאה וכן

הגדילה כל הילד, של הגדילה כל 'מנעוריו', לאדם

הדמיון, כח עם מלאה בשותפות היא האדם של

ולזו מתפתח, הוא זה ועם גדל הוא זה שעם וכיון

צורת וזזה שלו החשיבה צורת וזו הורגל הוא

העולם אנשי ורוב שלו, והשיקולים שלו ההחלטות

והוא הזה הדמיון כח עם הזו, הילדות עם נשארים

מה ולהחליט לחשוב שלהם הספינה כל את מנווט

- הדמיון נכון, לא ומה נכון מה שקר ומה אמת

"יצר ששולטת, זו היא שבו הדמיונית המציאות

מנעוריו" רע האדם כא),לב ח, הוא(בראשית הפשט

ה'דעת', כח את להשליט הצליח לא עדיין שהוא

מציאותי באמת שהוא האדם של השכל כח את

הנכונה. בצורה הדבר את תופס שהוא דמיוני, ולא

כתב אבולעפיה33. אברהם רבי האלקי המקובל

120),זיע"א עמוד - גנוז עדן 'ועתה(אוצר וז"ל:

חכמי רוב מעיני הנעלם המופלא הסוד זה לך אגלה

להשגת הכלי הוא המדמה שהכח והוא זה... דורינו

וחידות'. ומשלים דמיונות השגותיו וכל הנבואה

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



  
      



ההההממממדדדדממממהההה בבבבככככחחחח ההההעעעעללללייייוווותתתת

וכווווללללפפפפנננניייי .להקדי נצטר שנסביר
אופיר בכת יג):כתב ד, (אסתר

הואדדדדעעעע להשגה הראשו התנאי כי
ועניינו  הגשמיות' 'התפשטות
והכח לגמרי, מחשבותיו כל את שיסיר
עני בשו להרהר יפסיק שלו המדמה
נפשו... יצתה וכאלו הזה, העול מענייני

מחשבותיו,וווואאאאזזזז את המדמה כח יהפו
נפשו ולדבק ולצייר, לדמות
ואז השכל, בציורי העליוני בעולמות
דהיינו ,עליוני בעולמות ממש עולה
ויעלה שלו, והמחשבה השכלי רוח שעולה
היא ש אשר נפשו בשורש לעול מעול
וציור השכל אור שהגיע עד חקוקה,
ואז ,העליו מקור השכל, מקור אל דמיונו,
האורות כל ומהות ציורי כל יחוקקו
כל את ורואה גמור, בציור במחשבתו,
על והכל ,במשמרת המלאכי היכלות
נפש של בשכלו שנתפס המדמה, כח ידי
בציורי לדבק להתעורר המשכלת,
אותממש... עדשרואה עולמותעליוני

לקבלוווואאאאחחחחרררר ויכוי ,ביחודי מייחד יהיה כ
הנקודה מאותו ספירות עשר אור

וכו' וכו' ...מש נשמתו שורש אשר

ממדרגהווווייייככככוווויייי הזה האור להוריד ביחודי
אל והשפע האור שיגיע עד למדרגה

שבגופו, השכלית אאאאללללנפשו ההההאאאאוווורררר תתתתגגגגייייעעעע ווווממממשששש
ההההעעעענננניייייייינננניייי ייייצצצצטטטטייייייייררררוווו וווושששש ששששבבבבוווו,,,, ההההממממדדדדממממהההה ככככחחחח
ההההככככחחחח ששששגגגג גגגגששששממממיייי,,,, צצצצייייוווורררר ההההששששככככללללייייתתתת,,,, ננננפפפפששששוווו ששששרררראאאאתתתתהההה
ההההאאאאררררוווותתתת אאאאוווותתתת יייירררראאאאהההה ההההגגגגששששממממיייי,,,, ששששבבבבגגגגוווו ההההממממדדדדממממהההה
ההההששששככככללללייייתתתת,,,, ננננפפפפששששוווו אאאאוווותתתת ששששרררראאאאתתתתהההה ככככממממוווו ווווההההייייככככללללוווותתתת,,,,

ההההממממדדדדממממהההה,,,, ככככחחחח יייידדדדיייי עעעעלללל ייייצצצצטטטטייייייייררררוווו שעינווווואאאאזזזז עד
,הרוחניי הדברי כ ג תראה הגשמית

וכו' וכו' ממש... בעי אות רואה כאילו

"אלווווממממררררדדדדככככיייי ואמר: לדבריה הודה
"בנפ יג)די ד, (אסתר 

בכח לייחד ראוי הזמ אי צודקת את
!של שבנפש המדמה

אננננוווו,,,, בטח איאז אז :שואלי ת
הגזירה? את הללו הצדיקי ביטלו
את ללמוד אלא ברירה לכ אי 

אופיר... בכת ההמש

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

מונהגתאאאא.... האד של מציאותו ככככחחחחוווותתתתכל גגגג'''' יייידדדדיייי עעעעלללל
הנהגת  הראשונה ההנהגה הנפש. של הנהגות

ווווההההחחחחככככממממהההה הקדושה.ההההככככלללל הנשמה כח היא וזו

הנהגת ההנהגה ההנהגה ההנהגה ההנהגה   שהיאהתאוה התאוה התאוה התאוה השניה
התאוה. כח וזהו רעות, תאוות בכל מתאוה

האד וההנהגה וההנהגה וההנהגה וההנהגה  בני  את המנהגת  השלישית
נקראת והיא  הגו את הגו הגו הגו הגו ....ומחזקת נפש נפש נפש נפש 

אלקית ב ב ב ב .... נפש נפשות, ב ' יש יהודי שלכל ידוע 
בהמית. חלק חלק חלק חלק ונפש היא היא היא היא  האלקית האלקית האלקית האלקית  הנפש הנפש הנפש הנפש 

לחזור לחזור לחזור לחזור  ותשוקתה ותשוקתה ותשוקתה ותשוקתה  רצונה רצונה רצונה רצונה  וכל וכל וכל וכל  ממש ממש ממש ממש ,,,, ממעל ממעל ממעל ממעל  אלוקה אלוקה אלוקה אלוקה 

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

  
        



הנפש הנפש הנפש הנפש  ואילו ואילו ואילו ואילו  .... חיי חיי חיי חיי  באלקי באלקי באלקי באלקי חזרה חזרה חזרה חזרה  ולהכלל ולהכלל ולהכלל ולהכלל 

עניינה עניינה עניינה עניינה  וכל וכל וכל וכל  לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי ,,,, השני השני השני השני  בצד בצד בצד בצד  היא היא היא היא  הבהמית הבהמית הבהמית הבהמית 

.... לגו לגו לגו לגו הנאה הנאה הנאה הנאה   הגורמי הגורמי הגורמי הגורמי  לדברי לדברי לדברי לדברי היא היא היא היא  ותשוקתה ותשוקתה ותשוקתה ותשוקתה 

,,,, לכ לכ לכ הנפשות לכ שתי  שבי הפער על  לגשר כדי

מזו , זו כ כל והשונות נתנה נתנה נתנה נתנה ההפוכות 
''''נפש נפש נפש נפש  נקראת נקראת נקראת נקראת  והיא והיא והיא והיא  ממוצעת ממוצעת ממוצעת ממוצעת  נפש נפש נפש נפש   באד באד באד באד
האלקית האלקית האלקית האלקית  הנפש הנפש הנפש הנפש   בי בי בי בי הממצעת הממצעת הממצעת הממצעת  והיא והיא והיא והיא  השכלית השכלית השכלית השכלית ''''

הבהמית הבהמית הבהמית הבהמית ,,,, מתגלה והנפש והנפש והנפש והנפש  השכלית הנפש תודעת

צרכיו  ידי על ולא  שכלו  בגלל פועל אד כאשר

. והנפשיי  הגופניי

הראשונה.ג ג ג ג .... ההנהגה היא  השכלית הנפש

היא  אזי ה', לעבודת בה  משתמשי וכאשר

האלקית. הנפש אל ומרכבה  כסא ודרכה ודרכה ודרכה ודרכה נעשית

בלי בלי בלי בלי  אלקיות אלקיות אלקיות אלקיות  ואורות ואורות ואורות ואורות  השגות השגות השגות השגות   ויורדי ויורדי ויורדי ויורדי  משתלשלי משתלשלי משתלשלי משתלשלי
הכנה הכנה הכנה הכנה ....  שו שו שו כראוישו לא בה  משתמשי חלילה  וא

הבהמית , לנפש ומרכבה כסא נעשית היא אזי

האמונה. מ להתרחק  לאד הגורמת והיא

המתאוהד ד ד ד .... הנפש הנהגת היא השניה ההנהגה 

בנפש  הקיימי כחות שני  של חיבור  והיא

והמתעורר . המרגיש בנפש בנפש בנפש בנפש החיה: וכאוכאוכאוכא

....היצריהיצריהיצריהיצרי ביביביבי המלחמההמלחמההמלחמההמלחמה מתרחשת מתרחשת מתרחשת מתרחשת  כיהמתאוההמתאוההמתאוההמתאוה

והיא הרע ליצר  המעוררת היא המתאוה נפש

 רעי בהרהורי דבק הוא  ואזי בו, המהרהרת

בו . ודבק ללב חודר הרהור ואותו

כי ולנפש ולנפש ולנפש ולנפש  בפועל לחטוא יכולת  אי המתאוה

 השלישית לנפש שייכי המעשה כלי

עד להרהורי לאד גורמת שהיא רק  הגו נפש

וחוטא.  ק והגו , הגו כח את מעוררת שהיא

מ'נפשהההה.... הנובעת ההנהגה היא השלישית ההנהגה

ועל הגשמי הגו תפקוד על אחראית זו נפש .'הגו

לאשה לשינה, לאכילה, צור :כגו הפיזי, המצב כל

לה, שיש ממה נהנית הזאת הנפש ללללההההוכו'. אאאאיייי אאאא אאאא

אאאאייייננננהההה ההההזזזזוווו ההההננננפפפפשששש ככככיייי  ללללחחחחפפפפשששש תתתתטטטטררררחחחח ללללאאאא ההההייייאאאא זזזזממממייייננננהההה ההההננננאאאאהההה
ההההררררעעעע.... אאאאתתתת ייייווווזזזזממממתתתת

,,,, לכ לכ לכ הואלכ דבר , איזה  רוצה המתעורר כח  כאשר

אברי  כל ואזי  המרגיש  כח את מעורר
 הנסתרי האברי וה הנגלי האברי ה הגו

המתעורר. כח רצו את   ופועלי גומרי

המתעוררו ו ו ו .... אותו אותו אותו אותו לכח  המניע המניע המניע המניע  פנימי פנימי פנימי פנימי  מנוע מנוע מנוע מנוע  יש יש יש יש 
המדמה המדמה המדמה המדמה '.'.'.'. ''''כח כח כח כח  נקרא נקרא נקרא נקרא :::: יש והוא והוא והוא והוא   אד לכל

עת, בכל חדש תענוג להשיג  ורצו שאיפות

 הרצו של תדמית ליצור יכולת יש  המדמה ולכח 

' זור' עונג  להשיג   הרצו כאשר לדוגמא: הזה.

 ציורי יוצר  המדמה ' 'כח  המדמה', ל 'כח 

המדמה  כח  ואותו  ישותו. את  הממלאי  דמיוני
 הדר  ומש המתעורר. כח  את המעורר הוא 

מאוד. קצרה  למעשה

שג [[[[ובמאמר ובמאמר ובמאמר ובמאמר  לדעת  האד על  מוסגר :

מצד אסורי ה הפסולי הדמיונות 

עוו מצד  למעשה , יגיעו לא א ואפילו עצמ
תתורו ']. 'ולא של:

חשוב חשוב חשוב חשוב ז ז ז ז .... כח כח כח כח  הוא הוא הוא הוא  המדמההמדמההמדמההמדמה שהכחשהכחשהכחשהכח לדעתלדעתלדעתלדעת עלינועלינועלינועלינו
או או או או  האדהאדהאדהאד שלשלשלשל בגדילתובגדילתובגדילתובגדילתו מאודמאודמאודמאוד ומרכזי ומרכזי ומרכזי ומרכזי 
זה זה זה זה  בכח בכח בכח בכח  משתמשימשתמשימשתמשימשתמשי וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  .... להיפ להיפ להיפ להיפ חלילהחלילהחלילהחלילה
 היצרי היצרי היצרי היצרי בכל בכל בכל בכל  ליפול ליפול ליפול ליפול  אפשר אפשר אפשר אפשר  נכונהנכונהנכונהנכונה,,,, לא לא לא לא  בצורה בצורה בצורה בצורה 

 אפלי אפלי אפלי אפלי הכי הכי הכי הכי  המקומותהמקומותהמקומותהמקומות בכל בכל בכל בכל  ,,,,קשיקשיקשיקשי חחחח""""וווו....הכי הכי הכי הכי 

ההההוווואאאאאאאא ששששללללוווו,,,, ההההממממדדדדממממהההה ככככחחחח אאאאתתתת ללללזזזזככככ ההההזזזזווווככככהההה אאאאדדדד ללללעעעעווווממממתתתתוווו,,,,
ררררווווחחחח ששששלללל ממממדדדדררררגגגגהההה עעעעדדדד ההההזזזזהההה ההההככככחחחח עעעע ללללההההגגגגייייעעעע ייייווווככככלללל

ההההננננבבבבוווואאאאהההה.... ללללממממדדדדררררגגגגוווותתתת וווואאאאפפפפייייללללוווו ההההקקקקוווודדדדשששש

בנפש בנפש בנפש בנפש ח ח ח ח ....  פוגמי פוגמי פוגמי פוגמי אוכל אוכל אוכל אוכל   שאד שאד שאד שאד אסורות אסורות אסורות אסורות  המאכלות המאכלות המאכלות המאכלות 
תאוה תאוה תאוה תאוה  ידי ידי ידי ידי  על על על על   הבאי הבאי הבאי הבאי עבירות עבירות עבירות עבירות  הצומחת הצומחת הצומחת הצומחת ....
עבירות עבירות עבירות עבירות  החיה החיה החיה החיה .... בנפש בנפש בנפש בנפש   פוגמי פוגמי פוגמי פוגמי הנפש הנפש הנפש הנפש  והתעוררות והתעוררות והתעוררות והתעוררות 
שבמחשבה שבמחשבה שבמחשבה שבמחשבה  עבירות עבירות עבירות עבירות  במדברת במדברת במדברת במדברת ....  פוגמי פוגמי פוגמי פוגמי בדיבור בדיבור בדיבור בדיבור 

וגאוה) כעס  :בשכלית בשכלית בשכלית בשכלית ....(כגו  פוגמי פוגמי פוגמי יצילנו.פוגמי ה'



  
      



ההההממממדדדדממממהההה בבבבככככחחחח ההההעעעעללללייייוווותתתת

וכווווללללפפפפנננניייי .להקדי נצטר שנסביר
אופיר בכת יג):כתב ד, (אסתר

הואדדדדעעעע להשגה הראשו התנאי כי
ועניינו  הגשמיות' 'התפשטות
והכח לגמרי, מחשבותיו כל את שיסיר
עני בשו להרהר יפסיק שלו המדמה
נפשו... יצתה וכאלו הזה, העול מענייני

מחשבותיו,וווואאאאזזזז את המדמה כח יהפו
נפשו ולדבק ולצייר, לדמות
ואז השכל, בציורי העליוני בעולמות
דהיינו ,עליוני בעולמות ממש עולה
ויעלה שלו, והמחשבה השכלי רוח שעולה
היא ש אשר נפשו בשורש לעול מעול
וציור השכל אור שהגיע עד חקוקה,
ואז ,העליו מקור השכל, מקור אל דמיונו,
האורות כל ומהות ציורי כל יחוקקו
כל את ורואה גמור, בציור במחשבתו,
על והכל ,במשמרת המלאכי היכלות
נפש של בשכלו שנתפס המדמה, כח ידי
בציורי לדבק להתעורר המשכלת,
אותממש... עדשרואה עולמותעליוני

לקבלוווואאאאחחחחרררר ויכוי ,ביחודי מייחד יהיה כ
הנקודה מאותו ספירות עשר אור

וכו' וכו' ...מש נשמתו שורש אשר

ממדרגהווווייייככככוווויייי הזה האור להוריד ביחודי
אל והשפע האור שיגיע עד למדרגה

שבגופו, השכלית אאאאללללנפשו ההההאאאאוווורררר תתתתגגגגייייעעעע ווווממממשששש
ההההעעעענננניייייייינננניייי ייייצצצצטטטטייייייייררררוווו וווושששש ששששבבבבוווו,,,, ההההממממדדדדממממהההה ככככחחחח
ההההככככחחחח ששששגגגג גגגגששששממממיייי,,,, צצצצייייוווורררר ההההששששככככללללייייתתתת,,,, ננננפפפפששששוווו ששששרררראאאאתתתתהההה
ההההאאאאררררוווותתתת אאאאוווותתתת יייירררראאאאהההה ההההגגגגששששממממיייי,,,, ששששבבבבגגגגוווו ההההממממדדדדממממהההה
ההההששששככככללללייייתתתת,,,, ננננפפפפששששוווו אאאאוווותתתת ששששרררראאאאתתתתהההה ככככממממוווו ווווההההייייככככללללוווותתתת,,,,

ההההממממדדדדממממהההה,,,, ככככחחחח יייידדדדיייי עעעעלללל ייייצצצצטטטטייייייייררררוווו שעינווווואאאאזזזז עד
,הרוחניי הדברי כ ג תראה הגשמית

וכו' וכו' ממש... בעי אות רואה כאילו

"אלווווממממררררדדדדככככיייי ואמר: לדבריה הודה
"בנפ יג)די ד, (אסתר 

בכח לייחד ראוי הזמ אי צודקת את
!של שבנפש המדמה

אננננוווו,,,, בטח איאז אז :שואלי ת
הגזירה? את הללו הצדיקי ביטלו
את ללמוד אלא ברירה לכ אי 

אופיר... בכת ההמש

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

מונהגתאאאא.... האד של מציאותו ככככחחחחוווותתתתכל גגגג'''' יייידדדדיייי עעעעלללל
הנהגת  הראשונה ההנהגה הנפש. של הנהגות

ווווההההחחחחככככממממהההה הקדושה.ההההככככלללל הנשמה כח היא וזו

הנהגת ההנהגה ההנהגה ההנהגה ההנהגה   שהיאהתאוה התאוה התאוה התאוה השניה
התאוה. כח וזהו רעות, תאוות בכל מתאוה

האד וההנהגה וההנהגה וההנהגה וההנהגה  בני  את המנהגת  השלישית
נקראת והיא  הגו את הגו הגו הגו הגו ....ומחזקת נפש נפש נפש נפש 

אלקית ב ב ב ב .... נפש נפשות, ב ' יש יהודי שלכל ידוע 
בהמית. חלק חלק חלק חלק ונפש היא היא היא היא  האלקית האלקית האלקית האלקית  הנפש הנפש הנפש הנפש 

לחזור לחזור לחזור לחזור  ותשוקתה ותשוקתה ותשוקתה ותשוקתה  רצונה רצונה רצונה רצונה  וכל וכל וכל וכל  ממש ממש ממש ממש ,,,, ממעל ממעל ממעל ממעל  אלוקה אלוקה אלוקה אלוקה 

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

  
        



הנפש הנפש הנפש הנפש  ואילו ואילו ואילו ואילו  .... חיי חיי חיי חיי  באלקי באלקי באלקי באלקי חזרה חזרה חזרה חזרה  ולהכלל ולהכלל ולהכלל ולהכלל 

עניינה עניינה עניינה עניינה  וכל וכל וכל וכל  לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי ,,,, השני השני השני השני  בצד בצד בצד בצד  היא היא היא היא  הבהמית הבהמית הבהמית הבהמית 

.... לגו לגו לגו לגו הנאה הנאה הנאה הנאה   הגורמי הגורמי הגורמי הגורמי  לדברי לדברי לדברי לדברי היא היא היא היא  ותשוקתה ותשוקתה ותשוקתה ותשוקתה 

,,,, לכ לכ לכ הנפשות לכ שתי  שבי הפער על  לגשר כדי

מזו , זו כ כל והשונות נתנה נתנה נתנה נתנה ההפוכות 
''''נפש נפש נפש נפש  נקראת נקראת נקראת נקראת  והיא והיא והיא והיא  ממוצעת ממוצעת ממוצעת ממוצעת  נפש נפש נפש נפש   באד באד באד באד
האלקית האלקית האלקית האלקית  הנפש הנפש הנפש הנפש   בי בי בי בי הממצעת הממצעת הממצעת הממצעת  והיא והיא והיא והיא  השכלית השכלית השכלית השכלית ''''

הבהמית הבהמית הבהמית הבהמית ,,,, מתגלה והנפש והנפש והנפש והנפש  השכלית הנפש תודעת

צרכיו  ידי על ולא  שכלו  בגלל פועל אד כאשר

. והנפשיי  הגופניי

הראשונה.ג ג ג ג .... ההנהגה היא  השכלית הנפש

היא  אזי ה', לעבודת בה  משתמשי וכאשר

האלקית. הנפש אל ומרכבה  כסא ודרכה ודרכה ודרכה ודרכה נעשית

בלי בלי בלי בלי  אלקיות אלקיות אלקיות אלקיות  ואורות ואורות ואורות ואורות  השגות השגות השגות השגות   ויורדי ויורדי ויורדי ויורדי  משתלשלי משתלשלי משתלשלי משתלשלי
הכנה הכנה הכנה הכנה ....  שו שו שו כראוישו לא בה  משתמשי חלילה  וא

הבהמית , לנפש ומרכבה כסא נעשית היא אזי

האמונה. מ להתרחק  לאד הגורמת והיא

המתאוהד ד ד ד .... הנפש הנהגת היא השניה ההנהגה 

בנפש  הקיימי כחות שני  של חיבור  והיא

והמתעורר . המרגיש בנפש בנפש בנפש בנפש החיה: וכאוכאוכאוכא

....היצריהיצריהיצריהיצרי ביביביבי המלחמההמלחמההמלחמההמלחמה מתרחשת מתרחשת מתרחשת מתרחשת  כיהמתאוההמתאוההמתאוההמתאוה

והיא הרע ליצר  המעוררת היא המתאוה נפש

 רעי בהרהורי דבק הוא  ואזי בו, המהרהרת

בו . ודבק ללב חודר הרהור ואותו

כי ולנפש ולנפש ולנפש ולנפש  בפועל לחטוא יכולת  אי המתאוה

 השלישית לנפש שייכי המעשה כלי

עד להרהורי לאד גורמת שהיא רק  הגו נפש

וחוטא.  ק והגו , הגו כח את מעוררת שהיא

מ'נפשהההה.... הנובעת ההנהגה היא השלישית ההנהגה

ועל הגשמי הגו תפקוד על אחראית זו נפש .'הגו

לאשה לשינה, לאכילה, צור :כגו הפיזי, המצב כל

לה, שיש ממה נהנית הזאת הנפש ללללההההוכו'. אאאאיייי אאאא אאאא

אאאאייייננננהההה ההההזזזזוווו ההההננננפפפפשששש ככככיייי  ללללחחחחפפפפשששש תתתתטטטטררררחחחח ללללאאאא ההההייייאאאא זזזזממממייייננננהההה ההההננננאאאאהההה
ההההררררעעעע.... אאאאתתתת ייייווווזזזזממממתתתת

,,,, לכ לכ לכ הואלכ דבר , איזה  רוצה המתעורר כח  כאשר

אברי  כל ואזי  המרגיש  כח את מעורר
 הנסתרי האברי וה הנגלי האברי ה הגו

המתעורר. כח רצו את   ופועלי גומרי

המתעוררו ו ו ו .... אותו אותו אותו אותו לכח  המניע המניע המניע המניע  פנימי פנימי פנימי פנימי  מנוע מנוע מנוע מנוע  יש יש יש יש 
המדמה המדמה המדמה המדמה '.'.'.'. ''''כח כח כח כח  נקרא נקרא נקרא נקרא :::: יש והוא והוא והוא והוא   אד לכל

עת, בכל חדש תענוג להשיג  ורצו שאיפות

 הרצו של תדמית ליצור יכולת יש  המדמה ולכח 

' זור' עונג  להשיג   הרצו כאשר לדוגמא: הזה.

 ציורי יוצר  המדמה ' 'כח  המדמה', ל 'כח 

המדמה  כח  ואותו  ישותו. את  הממלאי  דמיוני
 הדר  ומש המתעורר. כח  את המעורר הוא 

מאוד. קצרה  למעשה

שג [[[[ובמאמר ובמאמר ובמאמר ובמאמר  לדעת  האד על  מוסגר :

מצד אסורי ה הפסולי הדמיונות 

עוו מצד  למעשה , יגיעו לא א ואפילו עצמ
תתורו ']. 'ולא של:

חשוב חשוב חשוב חשוב ז ז ז ז .... כח כח כח כח  הוא הוא הוא הוא  המדמההמדמההמדמההמדמה שהכחשהכחשהכחשהכח לדעתלדעתלדעתלדעת עלינועלינועלינועלינו
או או או או  האדהאדהאדהאד שלשלשלשל בגדילתובגדילתובגדילתובגדילתו מאודמאודמאודמאוד ומרכזי ומרכזי ומרכזי ומרכזי 
זה זה זה זה  בכח בכח בכח בכח  משתמשימשתמשימשתמשימשתמשי וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  .... להיפ להיפ להיפ להיפ חלילהחלילהחלילהחלילה
 היצרי היצרי היצרי היצרי בכל בכל בכל בכל  ליפול ליפול ליפול ליפול  אפשר אפשר אפשר אפשר  נכונהנכונהנכונהנכונה,,,, לא לא לא לא  בצורה בצורה בצורה בצורה 

 אפלי אפלי אפלי אפלי הכי הכי הכי הכי  המקומותהמקומותהמקומותהמקומות בכל בכל בכל בכל  ,,,,קשיקשיקשיקשי חחחח""""וווו....הכי הכי הכי הכי 

ההההוווואאאאאאאא ששששללללוווו,,,, ההההממממדדדדממממהההה ככככחחחח אאאאתתתת ללללזזזזככככ ההההזזזזווווככככהההה אאאאדדדד ללללעעעעווווממממתתתתוווו,,,,
ררררווווחחחח ששששלללל ממממדדדדררררגגגגהההה עעעעדדדד ההההזזזזהההה ההההככככחחחח עעעע ללללההההגגגגייייעעעע ייייווווככככלללל

ההההננננבבבבוווואאאאהההה.... ללללממממדדדדררררגגגגוווותתתת וווואאאאפפפפייייללללוווו ההההקקקקוווודדדדשששש

בנפש בנפש בנפש בנפש ח ח ח ח ....  פוגמי פוגמי פוגמי פוגמי אוכל אוכל אוכל אוכל   שאד שאד שאד שאד אסורות אסורות אסורות אסורות  המאכלות המאכלות המאכלות המאכלות 
תאוה תאוה תאוה תאוה  ידי ידי ידי ידי  על על על על   הבאי הבאי הבאי הבאי עבירות עבירות עבירות עבירות  הצומחת הצומחת הצומחת הצומחת ....
עבירות עבירות עבירות עבירות  החיה החיה החיה החיה .... בנפש בנפש בנפש בנפש   פוגמי פוגמי פוגמי פוגמי הנפש הנפש הנפש הנפש  והתעוררות והתעוררות והתעוררות והתעוררות 
שבמחשבה שבמחשבה שבמחשבה שבמחשבה  עבירות עבירות עבירות עבירות  במדברת במדברת במדברת במדברת ....  פוגמי פוגמי פוגמי פוגמי בדיבור בדיבור בדיבור בדיבור 

וגאוה) כעס  :בשכלית בשכלית בשכלית בשכלית ....(כגו  פוגמי פוגמי פוגמי יצילנו.פוגמי ה'



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





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

- ביט ופייבוקס במס' 054-26-380-26

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

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

ויפה  גדולה  כיפה  לשים  להשתדל  צריך 
כיפה  ולא  הראש,  של  הצדדים  מכל  שנראית 
חכם  תלמיד  בא  פעם  אסימון.  בגודל  קטנה 
על  לפניו  ובכה  זצ"ל  איש  מרן החזון  אחד אל 
איש  החזון  לו  ואמר  הדת.  את  עזבו  שבניו  כך 
שדבר זה קרה לו בגלל שהוא לא היה מקפיד 
ראה  )הוא  גדולות  כיפות  לראשם  לחבוש 
ולפי  יש כיפה קטנה על הראש,  שלאותו אדם 

זה ידע שגם בניו לבשו בעבר כיפות כאלה(.

כשאני רואה אברך שבא לכולל עם כיפה קטנה 
מיד אני שולח אליו את האחראים שיאמרו לו 

ללכת לבית להחליף את הכיפה לכיפה גדולה.

פרשת ויקרא - זכור
ט' אדר ב' התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

17:2618:1618:58 באר שבע
17:2518:1618:57תל אביב

17:2418:1518:56חיפה
17:2818:1919:01אילת

17:2818:1919:01ירושלים
17:08ירושלים 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

שלישי י"ב אדר ב' 15/3 בשעה: 19:30נתיבות
בבית הכנסת 'בית בוכריס' רחוב הרב גרשונוביץ 160

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

LIVE

LIVE

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה


