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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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צו צו צו צו  פרשת פרשת פרשת פרשת 

העליתניהעליתניהעליתניהעליתני............ שאול שאול שאול שאול  מעמקימעמקימעמקימעמקי

שליט"אססססייייפפפפרררר רודרמ זלמ הרב הגאו
,(36 עמוד  ג חלק לזמירות, הדגי וז"ל:(בי

וזכהההההוווואאאא ומצליחי מסועפי עסקי ניהל
ב .החסידי חבריו בי נכבד למעמד
א וממולח, פיקח עשרה, חמש כב לו, היה
בתורה. להגות חשק נטול הצער למרבה

למצואבבבבששששללללבבבב עדי כי הבי מסויי
ובלבד שהיא, כל תעסוקה לבנו
כי נאמר כבר שהלוא בטל יל שלא
חכ 'תלמיד חטאת. כל א היא הבטלה
בלבו. האב אמר  ממנו' יצא לא גדול

לעסקיו. להכניסו החליט רב ובעצב

החלההההבבבב אט ואט ההצעה לשמע שמח
באו כא אביו. בעסקי להשתלב
ופקחותו. כשרונותיו מלוא ביטוי לידי
מאוד. קצרה היתה שלו ההכשרה תקופת
את הבזק במהירות קלט הרבה בחריפותו
המשא מלאכת רזי את וא העסק ענייני
יד נעשה אחדי חדשי בתו .ומת
.המסועפי עסקיו בכל אביו, של ימינו

עקאאאאאללללאאאא הצרה),דדא במקביל(שזאת
העול בשמי המטאורית לנסיקתו
הרוחני... במישור והל התדרדר העסקי,

אתתתתתקקקקוווותתתתוווו אליו ישאב העסק כי האב של
לבטלה פנאי בידיו יותיר ולא בנו
חלקית במדה התאמתה  עול ולפריקת
אבל מאוד, עסוק היה אמנ הוא בלבד.
והתחככויותיו לעיר מעיר הרבות הנסיעות

אנשי ע עוררוהתכופות ושררה, הו
מאפיי כל מעליו להשיל עז רצו בלבו

...הגויי ככל ולהיות יהודי

לתהליההההאאאאבבבב עד כרחו בעל הפ המסכ
ניסה הוא בנו. של ההתדרדרות
'ראה וברכות. בנוע הב לב על לדבר
 לו אמר  'עלי הרעפתי טובה כמה
אמו ב נתתי לעסקי, אות 'הכנסתי
זאת הא הבכיר. שותפי והינ מלא,
זאת?'... כל על לי הינ שגומל הטובה

אתבבבבההההתתתתחחחחללללהההה לרצות הב ניסה עוד
הזמ בחלו אול אביו,
הוריו כלפי ורגשותיו גס לבו נעשה
עוד התרחק ליו מיו קהו. ומשפחתו

הישר. מדר ועוד

אייאאאאוווו הוא גישה. לשנות האב נאל אז
ומכל מעסקיו אותו ינשל כי בנו על
התרש לא הב הרב. רכושו ע מגע
עד ביודעו אביו. מאיומי המדה על יתר
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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.



  
    



הוא, עמו. לסחור מבקש שאתה רציני,
וכשתגיעו .אלי ויצטר יתפתה ,כמוב
שלו'. את לעשות לצדיק הנח ,לרוז'י

עצמו.ההההררררעעעעייייוווו את הוכיח מרבו שקיבל
להצטר ניאות הסורר הב
אותו ע לפגישה רוז'ינה, לנסיעה אליו

ומצליח'. גדול עסקי 'איש

התפעלותבבבבההההגגגגייייעעעע הב הביע לרוז'י
מבית שניבט מהפאר רבה
שהגיע משוכנע היה ,כמוב הוא, הצדיק.

.האר מעשירי אחד של לביתו

תחילה''''אאאאנננניייי לסכ כדי ,ראשו אכנס
יק העסקה את האיש ע
ג אלינו תצטר מכ ולאחר כלליי
את ונסגור יחדיו שנשב כדי אתה,

.לב האב אמר ,'הקטני הפרטי

והאבההההדדדדבבבברררריייי ,הב של דעתו על התקבלו
גולל הוא הצדיק. אל לבדו נכנס
מדר שסר בנו על העגו סיפורו את לפניו
ואת האב דברי את הצדיק כששמע הישר.
לבו. מקירות נאנח בנו, של המצב חומרת
ג כי חשש האב בלב התעורר לרגע

.מהעני ידיו את ימשו מרוז'י הצדיק

נשלחאאאאוווולללל כי ואמר האב הוסי כאשר
דובער רבי הצדיק ידי על אליו
הצדיק פני על ניכרו מליובאוויטש,
'לכל והסכמה. התרצות אותות מרוז'י
צרי' אמר, בתשובה' אחיזה יש יהודי

שבקרבו'. הניצו את להבעיר רק

להיכנסככככעעעעבבבבוווורררר הב ג נקרא מה זמ
פניו את בראותו פנימה.
נפל כי הב הבי הצדיק, של המאירות
בחושיו לרגליו. שנפרה ל'מלכודת'
בעסקי לא כי מיד קלט המחודדי
נפשות. בעסקי אלא... מדובר ממונות

ולצאתללללררררגגגגעעעע עקביו על לסוב ביקש
א שבא, כלעומת מהבית
הצמיתו שכמו חודר מבט בו נע הצדיק
רק מפיו, הגה הוציא לא הצדיק למקומו.
נותר האב אחריו. לבוא לו סימ
נכנסו והב הצדיק ואילו הבית בטרקלי

.הפנימיי החדרי תו אל פנימה

רכיייייחחחחדדדדייייוווו שטיחי על ניה פסעו
לחדר, מחדר עוברי ,ויקרי
קירותיו שעל לחדר הגיעו אשר עד
הצדיק רמז מראות. כמה היו תלויות

הראשונה. במראה להביט לב

צפהההההבבבב עיניו ולנגד במראה... הביט
שלו דמותו הה כמתהו ועלתה
מעוטר צעיר, נער שהיה בעת עצמו

ושת וטוהר...בפאות תו מפיקות עיניו י

נוספת.ממממככככאאאא מראה אל הצדיק לקחו
בשלב עצמו את הב ראה כעת
הדמות .זרי בשדות והחיפוש התהייה
...דר ואבד בלבול שידרה אליו שניבטה

עצמובבבבממממרררראאאאהההה את הב ראה הבאה
מהעבירות אחת את עובר

שלו... והחמורות הראשונות

  
    



להאמי נטה אביו, לעסקי הוא חיוני כמה
בלבד. סרק איומי ה אלה כי

נופליממממששששקקקקללללטטטט דיבוריו כל כי האב
והבליג. ויתר ערלות, אזני על

במובבבבללללבבבב אשר יקירו בבנו הביט מתפל
דר על והעלהו גידלו ידיו
והיקר... הקדוש כל את רומס  ההצלחה

במבחההההתתתתננננההההגגגגוווותתתת והעמידה החמירה הב
של הסיבולת את יומי יו
הב מעשי שבו שלב הגיע וכאשר אביו.
האומלל האב הבי אפשרי, גבול כל עברו
והוא מכחותיו למעלה הינו בבנו הטיפול כי

יותר. חזקי כחות של מעורבות דורש

דובער,קקקק רבי הצדיק רבו אל ונסע
האמצעי' 'האדמו"ר הוא הלוא
תינה שליש בדמעות מליובאוויטש.
והתחנ הגדולה צרתו את הצדיק לפני
ושקע לדברי הרבי הקשיב לישועה.
מאוד. ארוכה ארוכה, שעה במחשבותיו
למרחוק עיניו את הרבי נשא לרגעי
אל ומביט כמפליג היה נראה כי עד

הסורר. הב של נשמתו שורש

אתככככעעעעבבבבוווורררר הרבי מיקד ארוכה שעה
ואמר: השבור באב מבטו

נשמתהההה''''קקקקללללייייפפפפ את אופפת מאוד קשה
מצולות יו הוא שקוע .בנ
תחתיות לשפל לרדת מדרכי ואי

חסידות דברי לומר הוא תפקידי כזה.
ע להתעסק לא א נשמות, ולהחיות

הזה'. מהסוג קשות 'קליפות'

וזרההההאאאאבבבב יא ברבו הביט האומלל
מעיניו. פר דמעות של מחודש
לבו. במר יב תקוה?!' כל אפסה האומנ'

לאבד',ההההררררבבבביייי אסור 'תקוה מעט. עוד חשב
כי ל עצתי לא!... לעול' אמר.
רבי הצדיק לחצר יחדיו תסעו ובנ אתה
שלחתי אני כי לו אמור .מרוז'י ישראל
בשיטותיו הוא, כי ומובטחני אליו.

.'בנ את להציל יצליח היחודיות,

''''אאאאוווולללליייי כראוי' עצמי את הסברתי לא
אי 'אבל  להתייפח האב הוסי
את למשו שאצליח בעול סיכוי שו
לכא ג .מרוז'י הצדיק לחצר עמי בני
 לעת מעת עמי לבוא היה שרגיל 
והוא... יבוא, כי התחננתי וא ביקשתי
'!של ולצדיקי לי 'מה .בפני לי צחק
כ א אי מצח. בעזות לי התריס

'!?לרוז'י אקחהו

האומללננננתתתת באב רחו מבט דובער רבי
הרי לעצתי... ושמע 'הסכת ואמר:
היא ההנהגה כל הרוז'ינר שאצל ל ידוע
בארמו הוא מתגורר 'מלכות'. של בדר
וכ הדורה בכרכרה הוא נוסע פאר,
פניכ כי לבנ איפוא אמור הלאה.
עסקי לאיש גדול, לעשיר מועדות

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



  
    



הוא, עמו. לסחור מבקש שאתה רציני,
וכשתגיעו .אלי ויצטר יתפתה ,כמוב
שלו'. את לעשות לצדיק הנח ,לרוז'י

עצמו.ההההררררעעעעייייוווו את הוכיח מרבו שקיבל
להצטר ניאות הסורר הב
אותו ע לפגישה רוז'ינה, לנסיעה אליו

ומצליח'. גדול עסקי 'איש

התפעלותבבבבההההגגגגייייעעעע הב הביע לרוז'י
מבית שניבט מהפאר רבה
שהגיע משוכנע היה ,כמוב הוא, הצדיק.

.האר מעשירי אחד של לביתו

תחילה''''אאאאנננניייי לסכ כדי ,ראשו אכנס
יק העסקה את האיש ע
ג אלינו תצטר מכ ולאחר כלליי
את ונסגור יחדיו שנשב כדי אתה,

.לב האב אמר ,'הקטני הפרטי

והאבההההדדדדבבבברררריייי ,הב של דעתו על התקבלו
גולל הוא הצדיק. אל לבדו נכנס
מדר שסר בנו על העגו סיפורו את לפניו
ואת האב דברי את הצדיק כששמע הישר.
לבו. מקירות נאנח בנו, של המצב חומרת
ג כי חשש האב בלב התעורר לרגע

.מהעני ידיו את ימשו מרוז'י הצדיק

נשלחאאאאוווולללל כי ואמר האב הוסי כאשר
דובער רבי הצדיק ידי על אליו
הצדיק פני על ניכרו מליובאוויטש,
'לכל והסכמה. התרצות אותות מרוז'י
צרי' אמר, בתשובה' אחיזה יש יהודי

שבקרבו'. הניצו את להבעיר רק

להיכנסככככעעעעבבבבוווורררר הב ג נקרא מה זמ
פניו את בראותו פנימה.
נפל כי הב הבי הצדיק, של המאירות
בחושיו לרגליו. שנפרה ל'מלכודת'
בעסקי לא כי מיד קלט המחודדי
נפשות. בעסקי אלא... מדובר ממונות

ולצאתללללררררגגגגעעעע עקביו על לסוב ביקש
א שבא, כלעומת מהבית
הצמיתו שכמו חודר מבט בו נע הצדיק
רק מפיו, הגה הוציא לא הצדיק למקומו.
נותר האב אחריו. לבוא לו סימ
נכנסו והב הצדיק ואילו הבית בטרקלי

.הפנימיי החדרי תו אל פנימה

רכיייייחחחחדדדדייייוווו שטיחי על ניה פסעו
לחדר, מחדר עוברי ,ויקרי
קירותיו שעל לחדר הגיעו אשר עד
הצדיק רמז מראות. כמה היו תלויות

הראשונה. במראה להביט לב

צפהההההבבבב עיניו ולנגד במראה... הביט
שלו דמותו הה כמתהו ועלתה
מעוטר צעיר, נער שהיה בעת עצמו

ושת וטוהר...בפאות תו מפיקות עיניו י

נוספת.ממממככככאאאא מראה אל הצדיק לקחו
בשלב עצמו את הב ראה כעת
הדמות .זרי בשדות והחיפוש התהייה
...דר ואבד בלבול שידרה אליו שניבטה

עצמובבבבממממרררראאאאהההה את הב ראה הבאה
מהעבירות אחת את עובר

שלו... והחמורות הראשונות

  
    



להאמי נטה אביו, לעסקי הוא חיוני כמה
בלבד. סרק איומי ה אלה כי

נופליממממששששקקקקללללטטטט דיבוריו כל כי האב
והבליג. ויתר ערלות, אזני על

במובבבבללללבבבב אשר יקירו בבנו הביט מתפל
דר על והעלהו גידלו ידיו
והיקר... הקדוש כל את רומס  ההצלחה

במבחההההתתתתננננההההגגגגוווותתתת והעמידה החמירה הב
של הסיבולת את יומי יו
הב מעשי שבו שלב הגיע וכאשר אביו.
האומלל האב הבי אפשרי, גבול כל עברו
והוא מכחותיו למעלה הינו בבנו הטיפול כי

יותר. חזקי כחות של מעורבות דורש
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האמצעי' 'האדמו"ר הוא הלוא
תינה שליש בדמעות מליובאוויטש.
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ושקע לדברי הרבי הקשיב לישועה.
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נשמתהההה''''קקקקללללייייפפפפ את אופפת מאוד קשה
מצולות יו הוא שקוע .בנ
תחתיות לשפל לרדת מדרכי ואי
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ע להתעסק לא א נשמות, ולהחיות

הזה'. מהסוג קשות 'קליפות'

וזרההההאאאאבבבב יא ברבו הביט האומלל
מעיניו. פר דמעות של מחודש
לבו. במר יב תקוה?!' כל אפסה האומנ'

לאבד',ההההררררבבבביייי אסור 'תקוה מעט. עוד חשב
כי ל עצתי לא!... לעול' אמר.
רבי הצדיק לחצר יחדיו תסעו ובנ אתה
שלחתי אני כי לו אמור .מרוז'י ישראל
בשיטותיו הוא, כי ומובטחני אליו.

.'בנ את להציל יצליח היחודיות,

''''אאאאוווולללליייי כראוי' עצמי את הסברתי לא
אי 'אבל  להתייפח האב הוסי
את למשו שאצליח בעול סיכוי שו
לכא ג .מרוז'י הצדיק לחצר עמי בני
 לעת מעת עמי לבוא היה שרגיל 
והוא... יבוא, כי התחננתי וא ביקשתי
'!של ולצדיקי לי 'מה .בפני לי צחק
כ א אי מצח. בעזות לי התריס

'!?לרוז'י אקחהו

האומללננננתתתת באב רחו מבט דובער רבי
הרי לעצתי... ושמע 'הסכת ואמר:
היא ההנהגה כל הרוז'ינר שאצל ל ידוע
בארמו הוא מתגורר 'מלכות'. של בדר
וכ הדורה בכרכרה הוא נוסע פאר,
פניכ כי לבנ איפוא אמור הלאה.
עסקי לאיש גדול, לעשיר מועדות

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.



  
     



בבבבששששננננתתתת העול לבריאת שנה 3385
בני היו  בבל גלות בזמ
ג מדינות, בהרבה מפוזרי ישראל

אחשורוש. מלכות במדינות

שנהההההייייהההה חמישי אחרי(בער)זה
.הראשו המקדש בית חורב

בוחחחחממממייייששששיייי קשה מאורע מאותו שנה
מהבית ישראל בני נותקו
המקדש בית של הנסי ראו בו הקדוש,

הנביאי דברי ושמעו

בניבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת והופצו פוזרו החורב
שונות, במדינות ישראל
בטוב, שלא אליה שהתייחסו בכאלו
במעלותיה שהכירו בכאלו וג
אשר ארצות, אות לטובת ובכישוריה

בטוב.ב אליה התייחסו זה גלל

עלהוווובבבבששששננננתתתת העול לבריאת שנה 3392
המלוכה. כס על אחשורוש

ונוסאאאאחחחחששששווווררררוווושששש בטבעו הפכפ היה
חכ רוח, גס ג כ על
ערבוביא בו שררה לכעוס. ונוח בעיניו
הכל וטיפשות, חכמה ורע, טוב של

חז"ל כמאמר יב.):ביחד, מל(מגילה
היה. טיפש מל היה, פיקח

ימיובבבבייייממממיייי בתחילת וג דריוש, אביו
עיסוקי ישראל לבני היו הוא,

במדינותיו. טובה ופרנסה

ממממזזזזממממעסקי שונות, סיבות בגלל  לזמ
בני התנתקו  עסקית וידידות
,שלה והמצוות התורה מחיי ישראל
חיפשו .העול בחיי עצמ והכניסו
לחול. נהפכה השבת מותרות. אחרי
 המשפחה וחיי בכשרות. ראש היקלו

.גסי נהיו  המשפחה טהרת

העבבבבנננניייי שה שכחו ימי באות ישראל
בבבחירתו ראש להקל והחלו הנבחר,
ע מכל בנו בחר 'אשר  הקב"ה של
החלו שכ ומכיו ...'לשו מכל ורוממנו
.הגויי ככל מופקרי חולי חיי לחיות

דיברוממממררררדדדדככככיייי הנביא ומלאכי היהודי
ישראל בני של לב על הרבה
חיי סובל יתבר ה' שאי ,אות והזהירו
.כ על קשות אות יעניש ואשר כאלה

לבניממממררררדדדדככככיייי הסבירו הנביא ומלאכי היהודי
חמתו ישפו הקב"ה שא ישראל,
תעזור לא ,משפחותיה ועל עליה חלילה
,העול מאומות ידידיה ע חברות לה
הבהירו ה הגדולה. עשירות תעזור ולא
יתבר ה' שאמר הדברי את ישראל לבני
הצער, למרבה ,א התוכחה. בפרשיות
בימי ישראל בני של הנלוזי לבותיה
לדברי להתייחס לה נתנו לא הה
שמרדכי הבט ומבלי אלה, ומסורי נכוני
לא ,המל בחצר מהחשובי אחד היה
ומצוות... תורה שמירת על דיבוריו הועילו

  
     



אדבבבבממממרררראאאאהההה ראה הוא (אתהרביעית

תאוותעצמו) על המסתער
דעת... ואיבוד בולמוס מתו העול

נשקפהוווובבבבההההגגגגייייעעעע החמישית, למראה
כמות הנוכחית, דמותו אליו
מרגעיו באחד עצמו ראה לפתע שהיא.

במיוחד... והמכוערי המתריסי

ההזדמנותזזזזעעעעזזזזוווועעעע לפתע. בו אחז עמוק
אחד ברצ לראות לו שניתנה
בחדר ימיו מאז כולו, המסע כל את

תורה) את(בתלמוד האירה  עתה ועד
בבכי פר הוא לבו. את ושברה עיניו
הצדיק. לרגלי הרצפה על והשתטח מר

התחנ''''ההההבבבבהההה  תשובה!' דר לי
שבר. בזעקות

זאתההההצצצצדדדדייייקקקק תחת לו. לענות מיהר לא
לבו מקירות לזעוק לו הניח

ארוכה. שעה עוד בדמעותיו ולבוסס
זעקותיו כי משהשתכנע אז, רק
ממעמקי ועולות בוקעות וה אמיתיות
והורה החוטא הב לתחנוני נעתר נפשו,

רגליו. על ולעמוד לקו לו

בבבבממממששששמרוז'י הצדיק הסתגר רב זמ
מפורטת דר לו והורה הב ע
מכ לאחר .החמורי חטאיו לתיקו

ומאביו. ממנו בחביבות נפרד

אתבבבבייייממממיייי הב שינה הבאי ובשבועות
למוטב חזרתו אורחותיו. כל
שהשתנתה החיצונית בחזותו ג התבטאה
,זמ לאור בכ התמיד וכאשר הר. לבלי

שלימה... תשובתו כי הכל ידעו

לעלותההההבבבבחחחחוווורררר אחת בפע הצליח הזה
היכלי אל הטומאה מעמקי

הוא... רק לא והאמת הטהרה...

בבבבייייששששרררראאאאלללל עעעעממממללללקקקק ששששלללל ממממללללחחחחממממתתתתוווו

המבבבבששששננננתתתת החליט העול לבריאת 3404
את להשלי הזמ שהגיע הרשע
אבותיו... ואבות אבותיו שהחלו המהל

להתעסקווווההההוווואאאא והחל לחדרו נכנס
שלו, והכשפי בטומאות
שהתארי החליט דבר של ובסופו

הוא התוכנית לביצוע ביותר המוצלח
אדר... י"ג

הואווווככככדדדדיייי שעתה הבי הוא מדוע להבי
את נביא ,לכ המתאי הזמ
יצחק, יוס רבי הגה"ק של דבריו

וז"ל: מליובאוויטש', 1'הריי"צ

ליקוטי 527).דיבורים1. עמוד - ג (חלק

לעילוי נשמת אבינו וסבינו  היקר באדם רודף צדקה וחסד
ה"ה זאב בן חנה ז''ל נלב"ע כ' אייר התשע"ב - תנצב"ה
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המקדש בית של הנסי ראו בו הקדוש,

הנביאי דברי ושמעו

בניבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת והופצו פוזרו החורב
שונות, במדינות ישראל
בטוב, שלא אליה שהתייחסו בכאלו
במעלותיה שהכירו בכאלו וג
אשר ארצות, אות לטובת ובכישוריה

בטוב.ב אליה התייחסו זה גלל

עלהוווובבבבששששננננתתתת העול לבריאת שנה 3392
המלוכה. כס על אחשורוש

ונוסאאאאחחחחששששווווררררוווושששש בטבעו הפכפ היה
חכ רוח, גס ג כ על
ערבוביא בו שררה לכעוס. ונוח בעיניו
הכל וטיפשות, חכמה ורע, טוב של

חז"ל כמאמר יב.):ביחד, מל(מגילה
היה. טיפש מל היה, פיקח

ימיובבבבייייממממיייי בתחילת וג דריוש, אביו
עיסוקי ישראל לבני היו הוא,

במדינותיו. טובה ופרנסה

ממממזזזזממממעסקי שונות, סיבות בגלל  לזמ
בני התנתקו  עסקית וידידות
,שלה והמצוות התורה מחיי ישראל
חיפשו .העול בחיי עצמ והכניסו
לחול. נהפכה השבת מותרות. אחרי
 המשפחה וחיי בכשרות. ראש היקלו

.גסי נהיו  המשפחה טהרת

העבבבבנננניייי שה שכחו ימי באות ישראל
בבבחירתו ראש להקל והחלו הנבחר,
ע מכל בנו בחר 'אשר  הקב"ה של
החלו שכ ומכיו ...'לשו מכל ורוממנו
.הגויי ככל מופקרי חולי חיי לחיות

דיברוממממררררדדדדככככיייי הנביא ומלאכי היהודי
ישראל בני של לב על הרבה
חיי סובל יתבר ה' שאי ,אות והזהירו
.כ על קשות אות יעניש ואשר כאלה

לבניממממררררדדדדככככיייי הסבירו הנביא ומלאכי היהודי
חמתו ישפו הקב"ה שא ישראל,
תעזור לא ,משפחותיה ועל עליה חלילה
,העול מאומות ידידיה ע חברות לה
הבהירו ה הגדולה. עשירות תעזור ולא
יתבר ה' שאמר הדברי את ישראל לבני
הצער, למרבה ,א התוכחה. בפרשיות
בימי ישראל בני של הנלוזי לבותיה
לדברי להתייחס לה נתנו לא הה
שמרדכי הבט ומבלי אלה, ומסורי נכוני
לא ,המל בחצר מהחשובי אחד היה
ומצוות... תורה שמירת על דיבוריו הועילו

  
     



אדבבבבממממרררראאאאהההה ראה הוא (אתהרביעית

תאוותעצמו) על המסתער
דעת... ואיבוד בולמוס מתו העול

נשקפהוווובבבבההההגגגגייייעעעע החמישית, למראה
כמות הנוכחית, דמותו אליו
מרגעיו באחד עצמו ראה לפתע שהיא.

במיוחד... והמכוערי המתריסי

ההזדמנותזזזזעעעעזזזזוווועעעע לפתע. בו אחז עמוק
אחד ברצ לראות לו שניתנה
בחדר ימיו מאז כולו, המסע כל את

תורה) את(בתלמוד האירה  עתה ועד
בבכי פר הוא לבו. את ושברה עיניו
הצדיק. לרגלי הרצפה על והשתטח מר

התחנ''''ההההבבבבהההה  תשובה!' דר לי
שבר. בזעקות

זאתההההצצצצדדדדייייקקקק תחת לו. לענות מיהר לא
לבו מקירות לזעוק לו הניח

ארוכה. שעה עוד בדמעותיו ולבוסס
זעקותיו כי משהשתכנע אז, רק
ממעמקי ועולות בוקעות וה אמיתיות
והורה החוטא הב לתחנוני נעתר נפשו,

רגליו. על ולעמוד לקו לו

בבבבממממששששמרוז'י הצדיק הסתגר רב זמ
מפורטת דר לו והורה הב ע
מכ לאחר .החמורי חטאיו לתיקו

ומאביו. ממנו בחביבות נפרד

אתבבבבייייממממיייי הב שינה הבאי ובשבועות
למוטב חזרתו אורחותיו. כל
שהשתנתה החיצונית בחזותו ג התבטאה
,זמ לאור בכ התמיד וכאשר הר. לבלי

שלימה... תשובתו כי הכל ידעו

לעלותההההבבבבחחחחוווורררר אחת בפע הצליח הזה
היכלי אל הטומאה מעמקי

הוא... רק לא והאמת הטהרה...

בבבבייייששששרררראאאאלללל עעעעממממללללקקקק ששששלללל ממממללללחחחחממממתתתתוווו

המבבבבששששננננתתתת החליט העול לבריאת 3404
את להשלי הזמ שהגיע הרשע
אבותיו... ואבות אבותיו שהחלו המהל

להתעסקווווההההוווואאאא והחל לחדרו נכנס
שלו, והכשפי בטומאות
שהתארי החליט דבר של ובסופו

הוא התוכנית לביצוע ביותר המוצלח
אדר... י"ג

הואווווככככדדדדיייי שעתה הבי הוא מדוע להבי
את נביא ,לכ המתאי הזמ
יצחק, יוס רבי הגה"ק של דבריו

וז"ל: מליובאוויטש', 1'הריי"צ

ליקוטי 527).דיבורים1. עמוד - ג (חלק

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 שמים ופרנסה טובה למשפחת שטרית היקרים



  
     



ווווההההממממהיהודי של הרוחני מצב את שראה
...'הזמ זה 'עכשיו בהנאה, ידי חיכ

עכביש... קורי את לארוג החל והוא

הדורותווווככככתתתתבבבב ת"ד):בסדר אלפי בי"ג(ג'
,ספרי המ כתב ווווללללאאאאחחחחרררר3בניס

ייייווווממממיייייייי,למל אסתר נכנסה בניס בט"ו
המ.ווווללללממממחחחחררררתתתת את תלו בניס בט"ז

מרדכיללללאאאאחחחחרררר כתב בסיו בכ"ג ,יו 37
עשרה וכעבור ,המ ספרי להשיב

חדשי(בער)עשרת את תלו אדר בי"ג
.המ בני

המגילה.ווווככככעעעעבבבבוווורררר נכתבה שנה

הצליחוווווננננממממצצצצאאאא ישראל שע
אחת וחצי)בפע יו תו)

היכלי אל הטומאה מעמקי לעלות
הטהרה...

נעצורוווועעעעלללל כ לפני א בפרשתנו... כ
נקודה... ונוסי לרגע

תתתתככככללללהההה בבבבעעעעשששש ככככווווללללהההה ווווההההררררששששעעעעהההה

יצחקלללליייילללל יעקב רבי הגה"ק אצל הסדר
מרוממת חויה היתה מלובלי 'החוזה'

בה. להשתת שזכה מי כל אצל

מדורעעעעששששררררוווותתתת והועברו סופרו סיפורי
התעייפו לא ומעול לדור,

.אות ולספר לחזור המספרי

השתמרוווווללללעעעעננננייייייייננננננננוווו סיפורי הרבה
הסדר ליל מעריכת

ה'חוזה'.במחיצתו את4של נביא ואנו
יאיר משה רבי הגה"ק של סיפורו

זיע"א עמודוויינשטוק  הלולי (קודש

:(105

אנכי אׁשר הּמחׁשבת את ידעּתי אנכי ּכי ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֽהּזה.

לרעה ולא ׁשלֹום מחׁשבֹות ה' נאם עליכם ְְְְְֲֵֵֶַָָָֹֻחׁשב

ותקוה" אחרית לכם י-יא).לתת כט, (ירמיה ְְֲִִֵֶַָָָֽ

שנאמר: .3הּמל ספרי ּבחדׁשהראׁשֹון"וּיּקראּו ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֽֽ

ּבֹו יֹום עׂשר וּיּכתבּבׁשלֹוׁשה ְִִֵַָָָָ

ואל הּמל אחׁשּדרּפני אל המן צּוה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּֽככל-אׁשר

ועם עם ׂשרי ואל ּומדינה מדינה על אׁשר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּפחֹות

ּבׁשםהּמל ּכלׁשֹונֹו ועם ועם ּככתבּה ּומדינה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֽמדינה

"הּמל ּבטּבעת ונחּתם נכּתב יב).אחׁשורׁש ג, (אסתר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֽ

ונביא אהרן4. רבי הגאון סיפר סיפורים: שני

-פרלוב הדורות וגאוני צדיקי (אוצרות

שיא), עמוד פסח של הגדה ומועדים, וזתו"ד:תורה

אתדרכו לערוך היתה מלובלין החוזה של

החוזה תלמידיו... גדולי עם הסדר ליל

מעוטף כשהוא השולחן בראש יושב היה

גופו את כיסתה אשר פניובטלית כלואת

ההגדה... קריאת זמן משך

'מחשמלת',האוירה היתה השולחן סביב

מופלא וניחוח קדושה ספוג אויר

מכל יציאה מצרים, יציאת ישועה... של

החומר... גבולות מכל המצרים,

הגיעהחוזה וכאשר ההגדה את וקרא ישב

גילוילמילים: זה - גדול 'ובמורא

פניו...שכינה', וגילה טליתו הרים

  
     



עאאאאחחחחששששווווררררוווושששש גדולה מלחמה ניהל
בני .וניצח שונות מדינות
רבות עזרו אחשורוש במלכות ישראל
מאוד. אות העריכו זאת ובגלל לנצחונו
ונמסרו שונות הצטיינות אותות קיבלו ה

בממשל. חשובי תפקידי בידיה

לתפקידבבבביייי מינה שאחשורוש האנשי
ממוצא אחד היה בממשלתו, ר

ב בש(סר)נחות, ,המרח בבית 

אמביציה בעל אד המדתא, ב המ
שהצליח שקר גאוה, בעל גדולה,

אחשורוש. יועצי בי להשתחל

עטורככככששששחחחחזזזזרררר הקרב משדה אחשורוש
סעודות ער גדול, נצחו
,מוזמני היו אליה נתיניו, לכל גדולות
נתיניו ג ממלכתית, ועדה ידי על
היו הממלכתיות ההוראות .היהודי
מ לו ולספק אורח לכל היטב להתייחס
ובמשקה. במאכל ידרוש אשר ככל המיטב

מלוותססססעעעעוווודדדדוווותתתת והטריפה הנבילה
השחיתו פרועה, התהוללות
על הבט ומבלי ישראל, בני את יותר
בהתא  הגאולה ימי התקרבות

ישראל נביאי של רצו2לנבואת לא 
מכ ולעגו מזה לשמוע ישראל בני

ביותר. מחוצפי לעג בדברי

בצירוזזזזככככווווייייוווותתתת שלה הגדולות המלחמה
 הממלכתיות התודה מכתבי
פאר בבנייני השתכנו ה .אות שיכרו
'חיי בעיניה ח ומצא ביותר היפי
כשרות. בלי שבת. בלי והדרור'. החופש
ונהנו וכו'. תפילי בלי מקוה. בלי

המדה. במלוא הגופניי מהחיי

דחואאאאתתתת ה המוסר דברי כל
של הזמ זה היה מחפיר, באופ
בטוחי היו העשירי ,השופטי שפוט
העריכו שלא בלבד זו ולא ,בעשירות
ג אלא התורה, ושומרי הרבני את

יכלו. אשר בכל אות ענשו

אשתוממממאאאאוווותתתתוווו את אחשורוש ענש בו יו
חמש עברו  מוות בעונש ושתי

שני(בער)למלכה הוכתרה ואסתר
א ידע לא מרדכי של לציוויו ובהתא

מולדתה. ועל עמה על אחד

החלקחחחחממממשששש ואולי  גדול חלק חי שני
ישראל בני של  ביותר הגדול
עושר חיי אחשורוש המל במדינות
ובלי תורה בלי ובחופש, במותרות ואושר,
אכלו טוב, ויו שבת חיללו מצוות, קיו
העמי שאר כמו חיו ונבילות, טריפות

האמיתי... היהודי המוסר את וחיללו

וכמו כה2. "ּכי ואמר: ירמיהו ִֹשהתנבא

ה' לבבלאמר מלאת לפי ּכי ְְְִִֶַָָֹ

אתכם אפקד ׁשנה עליכםׁשבעים והקמתי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֽ

הּמקֹום אל אתכם להׁשיב הּטֹוב ּדברי ְְְִִֶֶֶֶַַָָָאת

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



  
     



ווווההההממממהיהודי של הרוחני מצב את שראה
...'הזמ זה 'עכשיו בהנאה, ידי חיכ

עכביש... קורי את לארוג החל והוא

הדורותווווככככתתתתבבבב ת"ד):בסדר אלפי בי"ג(ג'
,ספרי המ כתב ווווללללאאאאחחחחרררר3בניס

ייייווווממממיייייייי,למל אסתר נכנסה בניס בט"ו
המ.ווווללללממממחחחחררררתתתת את תלו בניס בט"ז

מרדכיללללאאאאחחחחרררר כתב בסיו בכ"ג ,יו 37
עשרה וכעבור ,המ ספרי להשיב

חדשי(בער)עשרת את תלו אדר בי"ג
.המ בני

המגילה.ווווככככעעעעבבבבוווורררר נכתבה שנה

הצליחוווווננננממממצצצצאאאא ישראל שע
אחת וחצי)בפע יו תו)

היכלי אל הטומאה מעמקי לעלות
הטהרה...

נעצורוווועעעעלללל כ לפני א בפרשתנו... כ
נקודה... ונוסי לרגע

תתתתככככללללהההה בבבבעעעעשששש ככככווווללללהההה ווווההההררררששששעעעעהההה

יצחקלללליייילללל יעקב רבי הגה"ק אצל הסדר
מרוממת חויה היתה מלובלי 'החוזה'

בה. להשתת שזכה מי כל אצל

מדורעעעעששששררררוווותתתת והועברו סופרו סיפורי
התעייפו לא ומעול לדור,

.אות ולספר לחזור המספרי

השתמרוווווללללעעעעננננייייייייננננננננוווו סיפורי הרבה
הסדר ליל מעריכת

ה'חוזה'.במחיצתו את4של נביא ואנו
יאיר משה רבי הגה"ק של סיפורו

זיע"א עמודוויינשטוק  הלולי (קודש

:(105

אנכי אׁשר הּמחׁשבת את ידעּתי אנכי ּכי ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֽהּזה.
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ותקוה" אחרית לכם י-יא).לתת כט, (ירמיה ְְֲִִֵֶַָָָֽ

שנאמר: .3הּמל ספרי ּבחדׁשהראׁשֹון"וּיּקראּו ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֽֽ
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ונביא אהרן4. רבי הגאון סיפר סיפורים: שני

-פרלוב הדורות וגאוני צדיקי (אוצרות

שיא), עמוד פסח של הגדה ומועדים, וזתו"ד:תורה

אתדרכו לערוך היתה מלובלין החוזה של

החוזה תלמידיו... גדולי עם הסדר ליל

מעוטף כשהוא השולחן בראש יושב היה

גופו את כיסתה אשר פניובטלית כלואת

ההגדה... קריאת זמן משך

'מחשמלת',האוירה היתה השולחן סביב
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גילוילמילים: זה - גדול 'ובמורא

פניו...שכינה', וגילה טליתו הרים

ז

מוקדש לעילוי נשמת אברהם בן ציפורה ז"ל נלב"ע ג' ניסן תשע"ח
ולעילוי נשמת נלי בת מרים 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
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היזכרו'צדיק בעת אשר זה, הוא אמיתי
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השלימהההההחחחחווווזזזזהההה לגאולה ימיו כל ציפה מלובלי
הרבה הוא צדקנו. משיח בביאת

והשתוקקויות... בכיסופי ובבכיות, בתפילות
מכיסופיו... לרגע חדל לא 5ומעול

יעקבליד רבי הגה"ק תלמידו ישב השולחן

והביט מפשיסחא הקדוש' 'היהודי יצחק,

טליתו את הרים ה'חוזה' וכאשר רבו... בפני

עליו נפל שכינה', גילוי 'זה המילים: את ואמר

כל לו נשרו המורא שמרוב עד ופחד אימה כזו

אחת. שן רק ונשארה השינים...

הזאתוהיהודי 'מדועהשן והצטער: הקדושישב

מהגילוי מורא לה אין וכי נשארה

לשכינה?' נכנע שלא חלק בגופי יש וכי שכינה,

ורקאך מצה, אכילת למצות הגיעו כאשר

אותה, לאכול הצליח שן אותה בזכות

שנתן לה' והודה מצערו, הקדוש' 'היהודי נרגע

בזכותה רק שהרי תיפול, שלא לשן מיוחד כח

מצה... לאכול הצליח הוא

זיידאועוד אברהם רבי הגאון ('הרבסיפר

,(266 עמוד - והרופא' הגה"קהמנהיג וזתו"ד:

התפרסם בצפת, כרב ששימש הלר שמואל רבי

מומחה כרופא לכך ובנוסף בתורה עצום כגאון

למחלה. תרופה להתאים ידע אשר

רפואה?הדבר ללמוד הספיק הוא אימתי לפלא: היה

כך.ורבי על השיב לא מעולם שמואל

מיוחדתאך רצון עת היתה אחת פעם

רכש מהיכן גילה הוא הזדמנות ובאותה

האדם. גוף במבנה הכרתו את

החוזהוכך של מחסידיו היה אבי סיפר,

אבי לקחני ילד וכשהייתי מלובלין,

בליל להשתתף זכיתי שנה ובאותה ללובלין,

מלובלין. החוזה של בבית שנערך הסדר

וכשהגיעהחוזה ההגדה את וקרא ישב

גילוילפיסקא: זה - גדול 'במורא

שכלשכינה', הרגשתי ופחד, אימה עלי נפל

ׁשם... לה שאין באש נדלקים ֵאברי

אתונפלתי לראות זכיתי ושם לשולחן, מתחת

בשלהבת כולו מואר החוזה של גופו

הזדכ גופו עיניאש... ולנגד שקוף, - ונעשהספירי ך

באותם החוזה... של הפנימיים אבריו כל נגלו

במתנה. הרפואה חכמת את קיבלתי רגעים

באחת רבי5. הגה"ק הגיע בהן הפעמים

לביתו מפרימישלאן לייב ארון

מליז'נסק, אלימלך רבי הרבי הגה"ק של

שולחן על לזמר אלימלך רבי הרבי כיבדו

ועלמיא'. עלם רבון 'יה הזמר: את שלו השבת

לתיבות:כאשר לייב ארון רבי יתהגיע 'פרוק

מגו עמך ית ואפיק אריוותא, מפום ענך

אריותגלותא' שיני מפי צאנך את פדה מידי(תרגום: (הצילם

הגלות),הגויים) מתוך עמך את רוחווהוצא התלהבה

הרעיש ארוכה ושעה הנפש, כלות כדי עד בקרבו

התיבות. אותן על הרף ללא חוזר כשהוא עולמות

תפוסכל מליז'נסק הצדיק ישב העת, אותה

עיניו את הסיר ולא הקדושים, בשרעפיו

לאחר מפרימישלאן. הצדיק של היוקדת מדמותו

ואמר: אלימלך רבי נענההרבי שסייםאתזמרתו,

ולא'בטוח יניח לא לייב ארון רבי כי הייתי,

משיח את יביא אשר עד הפעם, ירפה

ומן לעשות, אפשר מה אך ממש. בפועל צדקנו

מעכבים!... השמים

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו
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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



  
    



להשמידוווובבבביייי""""גגגג הספרי את שלח בניס
ולהרוג...

אנשיבבבבאאאאוווותתתתוווו ,עליו צדיקי חיו דור
שמעו וכשה הגדולה, כנסת
בדמעות עיניה התמלאו הגזירה על
רחמ אבא ל רבה 'תודה התרגשות:
דעה להמ שנתת ...שבשמי אבא
.'חמ בדיקת בערב האגרות את לפרס

בבבבייייעעעעוווורררר''''ווווהההה ססססוווודדדד אאאאתתתת בבבבוווווווודדדדאאאאיייי ייייוווודדדדעעעעיייי ההההייייוווו
בבבבעעעעררררבבבב וווותתתתייייככככ חחחחממממ(בניס י"ד (ליל

ההההבבבבייייעעעעוווורררר ששששקקקקוווודדדד וווויייידדדדוווועעעע ............ההההחחחחממממ אאאאתתתת בבבבדדדדקקקקוווו
,,,,ללללבבבבעעעערררר חחחחממממ פפפפתתתתייייתתתתיייי עעעעששששררררהההה ללללההההננננייייחחחח צצצצרררריייי

וווובבבבששששררררייייפפפפהההה דדדדממממססססאאאאבבבבוווותתתתאאאא,,,, ככככתתתתרררריייי יייי'''' ככככננננגגגגדדדד ווווהההה
.'.'.'.'ההההעעעעוווולללל ממממ אאאאוווותתתת ווווממממבבבבטטטטלללליייי ששששווווררררפפפפיייי ששששללללהההה

בבוקר)ווווללללממממחחחחררררתתתת החמ(בי"ד שריפת בעת
החמ את שזרקו בשעה
הצליחו הלוהטת, האש לתו למדורה,
של הרוחני הצל את אתו יחד להשלי
ביקוד נשר המ של הרוחני והצל ...המ

"עיר להט "להבה  קו,אש תהלי) 
יומיייח)... ניס)וכעבור ט"ז הושמד(ביו

...הע על נתלה הרשע והמ ,הגו ג

שלוווואאאאחחחחרררר לפעולתו מקור שמצאנו
השבוע... בפרשת נתחיל ,מלובלי החוזה

קקקקטטטט עעעעוווולללל ההההאאאאדדדד

יצירהככככתתתתבבבב לספר בפירושו הראב"ד
מ"א), לדעת(פ"א אתה צרי וז"ל:

כנגדו בעולמו הקב"ה שברא מה שכל
אד "נעה שנאמר: ,באד ברא

"תנדמ צלמנ,(כו א, ווווככככלללל(בראשית 
ססססתתתתרררריייי אאאאתתתת ההההננננגגגגללללהההה ממממתתתתוווו ששששייייתתתתבבבבווווננננ ככככדדדדיייי זזזזהההה

זאתההההחחחחככככממממהההה,,,, פנ ערי "ואחר שנאמר:
"אל אחזה כו),מרי יט, פירוש(איוב 

עלינווהרעיון הנאסר ב'חמץ' מתבטא הזה

הפסח: בחג לאכול

הוא:שהרי למצה חמץ בין היחיד ההבדל

ולקמח למים בנוסף החמץ, של בעיסה

שנוצרו שמרים גם מערבים נוצרה היא שמהם

שנעשתה מעיסהאחרת בצקשנלקחה מחתיכת

וכשמערבים והחמיצה, לכן קודם ימים כמה

ואילו כולה. את מחמיצה היא בעיסה אותה

אותםשמרים. מערביםאת לא מצה של בעיסה

'ישכןועל בחינת את מסמלת החמץ עיסת

מחתיכתמיש' נעשתה היא שגם כיון

הבוראובראאתעיסהשקדמהלה הזהאכל האילן ִ(מן

אתעולמו). מסמלת המצה עיסת בחינתואילו

מאין' חתיכה'יש שום בה מעורבת שלא כיון

מחדש. כעת נוצרת כולה אלא קדומה עיסה של

הפסחובחינת בהשגחתחג האמונה על מורה

עולמו, על שהקב"ההבורא שבכך כיון

למעלה שהן מכות בעשר המצרים את היכה

ישראל, עם על וחמל שגםמהטבע לכולם הוכח

אותו הניח לא העולם, את ברא שהקב"ה לאחר

אלאהואמשגיחעליו בניהאדם, חלילהוחסבידי

כרצונו, אותו ומנהיג פרטית אתבהשגחה ומעניש

בו. חפץ שהוא למי ועוזר בו, חפץ שאינו מי

  
    



מריבהאאאאצצצצלללל פרצה הקדוש היהודי
הרבניתבי אשתו לבי אמו

שיינדיל...

אתאאאאצצצצלללל גנבו מטשרנוביל הצדיק
לו. החזירו ולא האפיקומ

ההגדהוווואאאאייייללללוווו את אמר מקאליב הרב
הונגרית... בלשו

עתה,וווואאאאננננוווו ועד ההזדמנות, אותה את הפסדנו
נגאלנו... לא עדיי השורות כתיבת עת עד

ישווווככככיייידדדדוווועעעע הצדיקי מעשי שלכל
את לדעת עלינו ומצוה מקור.

.המקור6מקור את למצוא ניסנו ולכ
המסוגל זמ הוא חמ ביעור שזמ לכ

ומצאנו... הרשעה... את לכלות

............חחחחממממ בבבבייייעעעעוווורררר עעעעלללל

פינחסבבבבששששייייחחחחהההה הרב הגה"ק שמסר
זיע"א פינחסמקורי (אמרי

עא) עמוד  א חלק ,השלהמ אמר:
.החמ סוד היה 7הרשע

בגמרא יא.)הקדושה6. רבי(סנהדרין ישב הובא:

הדרשה באמצע ודרש... הנשיא יהודה

שאכל מי ביקש: הוא ולכן חזק, שום ריח הריח הוא

ויצאו... כולם עמדו ויצא, חייא ר' עמד שיצא. שום

חייא,למחרת רבי את רבי בן שמעון כשפגשרבי

אבא?' את אתמול שציערת הוא 'אתה לו: אמר

אכלתיורבי אני לא ושלום, חס השיב: חייא

אוכל של פניו להלבין לא כדי אלא שום,

הוא. מי יבינו ולא כולם שיצאו כדי יצאתי השום

להתנהגושואלת למד מנין חייא ור' הגמרא,

מעשה דתניא: מאיר, מרבי ועונה, כן?

מאיר... רבי של מדרשו לבית שבאה אחת באשה

מהיכןוממשיכה מאיר ורבי ושואלת, הגמרא

משמואל ומשיבה, זאת? למד

יחיאל בן משכניה זאת למד והוא הקטן...

ממשה... למד ויהושע מיהושע למד ושכניה

בשיחה רבינו7. עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

ו), מאמר - נח נועם, וז"ל:(אמרי

אתביום הקב"ה ברא הבריאה של הששי

גן באותו ושם, עדן. בגן והניחו האדם

הנחש... לו חי נפלא

לב...הנחש וחסר אמונה חסר שפל, יצור היה

בשלוהולכן יושב שהאדם ראה כאשר

והוא בקנאה לבו התמלא ובתענוג,

העכביש... קורי באריגת החל

לשוןהנחש דברי לדבר והחל ניגשלאדםהראשון

ובחלקת הקב"ה... על וכזב ושקר הרע

לאדם הסביר אסרלשונו שהקב"ה שהסיבה וחוה

ש'מן משום רק זה הדעת מעץ לאכול ִעליהם

וציוה עולמו, את וברא הבורא אכל הזה האילן

אחר'. עולם ותבראו ממנו תאכלו שלא אתכם

קייםכלומר, היה הדעת שעץ סבר הנחש

ועל הקב"ה אכל וממנו ומעולם מאז

אינו העולם כן ואם עולם, לברוא יכל זה ידי

בורא באמת אינו והבורא מחודש באמת

וחס... שלחלילה בדרכו הלך הרשע והמן

הכפרנית. בשיטתו ואחז הטמא הנחש

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



  
    



להשמידוווובבבביייי""""גגגג הספרי את שלח בניס
ולהרוג...

אנשיבבבבאאאאוווותתתתוווו ,עליו צדיקי חיו דור
שמעו וכשה הגדולה, כנסת
בדמעות עיניה התמלאו הגזירה על
רחמ אבא ל רבה 'תודה התרגשות:
דעה להמ שנתת ...שבשמי אבא
.'חמ בדיקת בערב האגרות את לפרס

בבבבייייעעעעוווורררר''''ווווהההה ססססוווודדדד אאאאתתתת בבבבוווווווודדדדאאאאיייי ייייוווודדדדעעעעיייי ההההייייוווו
בבבבעעעעררררבבבב וווותתתתייייככככ חחחחממממ(בניס י"ד (ליל

ההההבבבבייייעעעעוווורררר ששששקקקקוווודדדד וווויייידדדדוווועעעע ............ההההחחחחממממ אאאאתתתת בבבבדדדדקקקקוווו
,,,,ללללבבבבעעעערררר חחחחממממ פפפפתתתתייייתתתתיייי עעעעששששררררהההה ללללההההננננייייחחחח צצצצרררריייי

וווובבבבששששררררייייפפפפהההה דדדדממממססססאאאאבבבבוווותתתתאאאא,,,, ככככתתתתרררריייי יייי'''' ככככננננגגגגדדדד ווווהההה
.'.'.'.'ההההעעעעוווולללל ממממ אאאאוווותתתת ווווממממבבבבטטטטלללליייי ששששווווררררפפפפיייי ששששללללהההה

בבוקר)ווווללללממממחחחחררררתתתת החמ(בי"ד שריפת בעת
החמ את שזרקו בשעה
הצליחו הלוהטת, האש לתו למדורה,
של הרוחני הצל את אתו יחד להשלי
ביקוד נשר המ של הרוחני והצל ...המ

"עיר להט "להבה  קו,אש תהלי) 
יומיייח)... ניס)וכעבור ט"ז הושמד(ביו

...הע על נתלה הרשע והמ ,הגו ג

שלוווואאאאחחחחרררר לפעולתו מקור שמצאנו
השבוע... בפרשת נתחיל ,מלובלי החוזה

קקקקטטטט עעעעוווולללל ההההאאאאדדדד

יצירהככככתתתתבבבב לספר בפירושו הראב"ד
מ"א), לדעת(פ"א אתה צרי וז"ל:

כנגדו בעולמו הקב"ה שברא מה שכל
אד "נעה שנאמר: ,באד ברא

"תנדמ צלמנ,(כו א, ווווככככלללל(בראשית 
ססססתתתתרררריייי אאאאתתתת ההההננננגגגגללללהההה ממממתתתתוווו ששששייייתתתתבבבבווווננננ ככככדדדדיייי זזזזהההה

זאתההההחחחחככככממממהההה,,,, פנ ערי "ואחר שנאמר:
"אל אחזה כו),מרי יט, פירוש(איוב 

עלינווהרעיון הנאסר ב'חמץ' מתבטא הזה

הפסח: בחג לאכול

הוא:שהרי למצה חמץ בין היחיד ההבדל

ולקמח למים בנוסף החמץ, של בעיסה

שנוצרו שמרים גם מערבים נוצרה היא שמהם

שנעשתה מעיסהאחרת בצקשנלקחה מחתיכת

וכשמערבים והחמיצה, לכן קודם ימים כמה

ואילו כולה. את מחמיצה היא בעיסה אותה

אותםשמרים. מערביםאת לא מצה של בעיסה

'ישכןועל בחינת את מסמלת החמץ עיסת

מחתיכתמיש' נעשתה היא שגם כיון

הבוראובראאתעיסהשקדמהלה הזהאכל האילן ִ(מן

אתעולמו). מסמלת המצה עיסת בחינתואילו

מאין' חתיכה'יש שום בה מעורבת שלא כיון

מחדש. כעת נוצרת כולה אלא קדומה עיסה של

הפסחובחינת בהשגחתחג האמונה על מורה

עולמו, על שהקב"ההבורא שבכך כיון

למעלה שהן מכות בעשר המצרים את היכה

ישראל, עם על וחמל שגםמהטבע לכולם הוכח

אותו הניח לא העולם, את ברא שהקב"ה לאחר

אלאהואמשגיחעליו בניהאדם, חלילהוחסבידי

כרצונו, אותו ומנהיג פרטית אתבהשגחה ומעניש

בו. חפץ שהוא למי ועוזר בו, חפץ שאינו מי

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



  
    



שהווווההההננננהההה מציאויות וכמה כמה ישנ
,מה ושלשה שלימות. קומות

.והאד המשכ התורה, :ה

מרמ"חההההתתתתווווררררהההה (248)מורכבת

ושס"ה עשה, (365)מצוות

ה וביחד תעשה, לא מצוות
תרי"ג.

ווווגגגג,אברי מרמ"ח מורכב האד
.גידי ושס"ה

מצוותווווככככאאאאששששרררר הרמ"ח את מקיי האד
אחת על מלעבור ונזהר עשה,

תעשה לא מצוות גופו10משס"ה נעשה 
הקדושה... לתורה והיכל מרכבה

למשכ...וווועעעעתתתתהההה נעבור

ששששללללייייממממהההה קקקקווווממממהההה ההההממממששששככככ

וז"ל:הככככתתתתבבבב ,וולפסו משה רבי 11גאו

שלימה קומה היא כולה הבריאה
וכ ,גידי ושס"ה אברי רמ"ח של
פרא שהיא התורה זה לעומת

לידו שתגיע פעם בכל ומאידך, אש. כמפני

אותה.מצו יקיים הוא ויראה אהבה בכמה - ה

ובענין יעקב10. ישראל הרב הגאון סיפר זה

זיע"א שםקלפהולץ בעל סיפורי (כל

מז): עמוד - ג חלק טוב,

לידמרכבה בלמים בחריקת נעצרה הדורה

רופא זינק מתוכה הבתים, אחד

הבית... לתוך בבהלה ורץ ממושקף

'זההבדיקה ידים: הרים והרופא הסתיימה

לעשות'... מה אין אבוד,

עברבהשגחה רגעים באותם בדיוק פרטית

ואחד הקדוש, טוב שם הבעל שם

ממנו וביקש אליו ניגש החולה של מחבריו

החולה... את ולבקר לבוא

ואזהבעש"ט החולה, על הסתכל נכנס

בשר, של מרק לו תבשלו אמר:

וכך יבריא. הוא ה' ובעזרת לשתות, לו ותתנו

להתאושש, והחל מהמרק שתה החולה היה,

לגמרי. הבריא ימים כמה שכעבור עד

בשר?!הרופא מרק וחשב: ראשו את תפס

טוב. שם לבעל ונסע קם והוא הקשר?! מה

שהגידין'רבי, גילתי אותו שבדקתי בבדיקה

שאי כזו בצורה לגמרי, התקלקלו שלו

איך לדעת סקרן ואני אותם, לרפאות אפשר

אותו?' ריפאת

הסביר: והבעש"ט

ואני'אתה בגשמיות החולה את השגת

יש כי ברוחניות. החולה את השגתי

יש וכנגדם גידים, ושס"ה אברים רמ"ח באדם

תעשה. לא מצוות ושס"ה עשה מצוות רמ"ח

האבר מתקלקל ושלום, חס פוגם וכשאדם

הרבה על וכשעובר החטא. שכנגד הגיד או

הדם ואין גידים, הרבה יתקלקלו תעשה לא

דיברתי לכן בסכנה. האדם ואז בהם נובע

וקיבלה תשובה עליה שתקבל הנשמה עם

ויכולתי והגידין האברים כל תוקנו ובזה עליה

אותו'... לרפאות

ליקוטי פורים11. - עתיך קפז).אמונת (עמוד

  
    



ונחקקו עורי אחר נסדרו אשר האברי
ננננחחחחקקקקקקקקווווזאת... ווווככככללללללללייייהההה פפפפררררטטטטייייהההה ששששככככלללל עעעעדדדד

,,,,בבבבאאאאדדדד.'אל אחזה 'מרי :ולכ

ונבאר:

כדיאאאאחחחחדדדד היתה ,האד לבריאת מהטעמי
מנהיג כיצד להכיר האד שיזכה

עולמו. את לא8הקב"ה שזה בוודאי והנה,
החומרי גופנו שהרי ,הפשוטי מהדברי
רוחנית. מציאות כל על ומעלי מכסה

אאאאתתתתווווללללככככ בבבברררראאאא ללללההההככככייייררררוווו ששששננננווווככככלללל ככככדדדדיייי
בבבבננננוווויייייייי בבבבהההה צצצצווווררררהההה בבבבאאאאוווותתתתהההה ההההאאאאדדדד

....ההההעעעעללללייייוווונננניייי יוכלההההעעעעווווללללממממוווותתתת כ ידי ועל

העליוני העולמות שכל לזכות האד
הוא כאשר וממילא בתוכו, ישתקפו
להבי יכול הוא ובגופו בנפשו יתבונ
וכיצד בנויי העליוני העולמות כיצד

.מתנהגי 9ה

הללו,ווווההההננננהההה בענייני להרחיב הרבה יש
אחת: בנקודה נתמקד ואנו

שלימהררררצצצצהההה מציאות שכל הקב"ה
מתרי"ג מורכבת (613)תהיה

כ זה וכאשר .התרי"גחלקי שכל (והיינו

,(מאוחדי הזאתחלקי המציאות הרי
שלימה'. 'קומה נקראת

כתב שליט"א8. שריקי מרדכי הרב הגאון

,(89 עמוד - ישראל הקב"ה(רכב וז"ל:

הכל. את ומנהיג הכל, בורא הוא

לבררוכל אלא באה אינה הקבלה חכמת

הבריאה בראשית)דרכי ודרכי(מעשה

מרכבה).ההנהגה (מעשה

האר"יאפשר של מעיונו גדול שחלק לומר

הבריאה דרכי לבירור מתייחס

העולמות) הרמח"ל(השתלשלות של חלקו לעומתו

להנהגה. מכוון בקבלה

הרמח"לוכמו מאמרשכתב רמח"ל, (שערי

לב): סימן - חכמתהוויכוח ענין 'כל

אלאהקבלה יתברךאינו משפטו מדת ביאור

ההנהגה,שמו, חוקות שהקב"הסדר איך

גדולה'. בחכמה עולמו ענייני כל ומנהג מסבב

בקבלתהרמח"ל'חוקי ופינה יסוד נעשו ההנהגה'

שבירור מאליו מובן המאורות. כל לתיאור

וכך ספירות. עשר בירור פירושו ההנהגה חוקי

חכמה פתחי בקל"ח כותב יז):הוא (פתח

-'שכאשר ההנהגה חוקות על מדברים אנו

סוגי הם ספירות עשר הנה

ההנהגה שכל כיון פשוט, וזה כולם, החוקים

אם רבים, הם ההנהגה ופרטי בהם, גם נכללת

פרטיה'... כל כוללים סוגים עשר הם אלה כן

היתה קבוצתמקובלים9. תקופהשבההתאספה

השתלשלות את ללמוד שהחליטה

בגוף משתקפים שהם כפי העליונים העולמות

הללו, בשיעורים השתתפתי אני וגם האדם,

הוא שהגוף שהגם להבין לנו גרמו אלו שיעורים

קדושים עליונים בעולמות נטועים שרשיו גשמי,

וכל וגיד, אבר תנועת בכל המתגלים ונוראים

העולמות. כל את ומנענעת מרעישה ותנועה תנועה

בהם,אדם ומתבונן אלו מעין לדברים שנחשף

פעם ובכל באמת, חטא ליראת זוכה

מפניו בורח הוא הרי - עבירה דבר לידו שמגיע

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



  
    



שהווווההההננננהההה מציאויות וכמה כמה ישנ
,מה ושלשה שלימות. קומות

.והאד המשכ התורה, :ה

מרמ"חההההתתתתווווררררהההה (248)מורכבת

ושס"ה עשה, (365)מצוות

ה וביחד תעשה, לא מצוות
תרי"ג.

ווווגגגג,אברי מרמ"ח מורכב האד
.גידי ושס"ה

מצוותווווככככאאאאששששרררר הרמ"ח את מקיי האד
אחת על מלעבור ונזהר עשה,

תעשה לא מצוות גופו10משס"ה נעשה 
הקדושה... לתורה והיכל מרכבה

למשכ...וווועעעעתתתתהההה נעבור

ששששללללייייממממהההה קקקקווווממממהההה ההההממממששששככככ

וז"ל:הככככתתתתבבבב ,וולפסו משה רבי 11גאו

שלימה קומה היא כולה הבריאה
וכ ,גידי ושס"ה אברי רמ"ח של
פרא שהיא התורה זה לעומת

לידו שתגיע פעם בכל ומאידך, אש. כמפני

אותה.מצו יקיים הוא ויראה אהבה בכמה - ה

ובענין יעקב10. ישראל הרב הגאון סיפר זה

זיע"א שםקלפהולץ בעל סיפורי (כל

מז): עמוד - ג חלק טוב,

לידמרכבה בלמים בחריקת נעצרה הדורה

רופא זינק מתוכה הבתים, אחד

הבית... לתוך בבהלה ורץ ממושקף

'זההבדיקה ידים: הרים והרופא הסתיימה

לעשות'... מה אין אבוד,

עברבהשגחה רגעים באותם בדיוק פרטית

ואחד הקדוש, טוב שם הבעל שם

ממנו וביקש אליו ניגש החולה של מחבריו

החולה... את ולבקר לבוא

ואזהבעש"ט החולה, על הסתכל נכנס

בשר, של מרק לו תבשלו אמר:

וכך יבריא. הוא ה' ובעזרת לשתות, לו ותתנו

להתאושש, והחל מהמרק שתה החולה היה,

לגמרי. הבריא ימים כמה שכעבור עד

בשר?!הרופא מרק וחשב: ראשו את תפס

טוב. שם לבעל ונסע קם והוא הקשר?! מה

שהגידין'רבי, גילתי אותו שבדקתי בבדיקה

שאי כזו בצורה לגמרי, התקלקלו שלו

איך לדעת סקרן ואני אותם, לרפאות אפשר

אותו?' ריפאת

הסביר: והבעש"ט

ואני'אתה בגשמיות החולה את השגת

יש כי ברוחניות. החולה את השגתי

יש וכנגדם גידים, ושס"ה אברים רמ"ח באדם

תעשה. לא מצוות ושס"ה עשה מצוות רמ"ח

האבר מתקלקל ושלום, חס פוגם וכשאדם

הרבה על וכשעובר החטא. שכנגד הגיד או

הדם ואין גידים, הרבה יתקלקלו תעשה לא

דיברתי לכן בסכנה. האדם ואז בהם נובע

וקיבלה תשובה עליה שתקבל הנשמה עם

ויכולתי והגידין האברים כל תוקנו ובזה עליה

אותו'... לרפאות

ליקוטי פורים11. - עתיך קפז).אמונת (עמוד

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



  
    



מורכבווווממממבבבבוווואאאארררר היה המשכ שג
.חלקי מתרי"ג

שניוווובבבבייייתתתתרררר היו עצמו במשכ פירוט
עצמו המשכ :שלחלקי (המבנה

(בתוכו.14המשכ שהיו והכלי

מרופשיווווככככתתתתבבבב צבי נפתלי רבי הגה"ק
פרשתזיע"א ריש  קודש (זרע

,(בהעלותהמשכ כלי 'כל וזתו"ד:
לאברי רומז אחד כל היה והמקדש

...האדככככ ככככלללל ההההתתתתווווררררהההה ההההאאאאררררייייככככהההה ווווללללככככ

קדושתווכשבא על ושמר ע"ה אבינו יעקב

שלימה מטתו והיתה נפלאה בצורה

חטא את תיקן - פגם כל העריותללא שלגילוי

בשלימות... התיקון נשלם אז ורק הראשון, אדם

אדםולכן שהוריד קללות ט"ל לאותן בתמורה

והוריד אבינו יעקב זכה לעולם הראשון

אביו יצחק לו שאמר כמו ברכות, ט"ל לעולם

מּטל האלקים ל "ויּתן ברכותיו: ְְֱִִִֶַָֹֽבפתח
כח),הּׁשמים" כז, הברכות(בראשית ט"ל כנגד ִַַָֽ

התיקון. את שהשלים יעקב בזכות לעולם שירדו

שובאולם העגל בחטא ישראל עם כשחטאו

ט"ל וחזרו הראשון הקטרוג התעורר

בחינת גם חזרה וממילא למקומן, הקללות

הגואל שיבוא עד אז ומני המלקויות. ט"ל

בחינת את לבטל היא עבודתנו בימינו במהרה

ולהמשיך המלקויות, וט"ל הקללות ט"ל

הברכות. ט"ל בחינת את לעולם

הקדושוזו הזוהר של קדשו הזוהר,לשון (תיקוני

ע"א): פה דף - מח תיקון

לקבל'ארבעים אינון, חד חסר ֳֵָמלאכות
בשבת, חד חסר מלקויות ארבעים

ועשרה לחוה ועשרה אדם דלקה עשרה ואינון

מארי אמרו דא ובגין לארעא. ותשעה לנחש

מלאכות דאילין בשבת, לוקין אין מתניתין:

מלקויות'. לקבל לישראל חשיבין ֳֵָאינון

ט"לכוונת אותן שכנגד היא, הקדוש הזוהר

שבאו המלקויות ט"ל וכן הקללות,

אבות ט"ל הקב"ה לנו נתן כנ"ל, בעקבותיהן

השבת. ביום האסורות ידימלאכות ועל

אחת בשום להיכשל שלא האדם של זהירותו

וכהלכה, כדת השבת את ולשמור ידימהן על

הקללות, ט"ל בחינת את לתקן הוא זוכה זה

המלקויות ט"ל בחינת את מעליו ולבטל

היסוריםשבעולם), כלל גםעל עליו(הרומזות ולהמשיך

יעקב של הברכות ט"ל בחינת את ביתו בני ועל

האורות ט"ל בחינת את מכך, ולמעלה אבינו,

הראשון. אדם של חטאו לפני בעולם שהאירו

הקדושועל השל"ה מבאר זה נרפי פרק שבת, (מסכת

סח) אות - התנאמצוה בבוא מדוע נפלא באופן

עג.) המלאכות(שבת אבות מנין על ללמדנו

מלאכות 'אבות הלשון: נקט בשבת האסורות

'אבות בפשטות: אמר ולא אחת', חסר ארבעים

התנא וזאתמשוםשרצה - ותשע' מלאכותשלשים

המלקויות, בענין הפסוק ללשון לשונו את להשוות

יּכּנּו" "ארּבעים ג)שאמר: כה, ורבנן(דברים - ְִֶַַָ

שהזהירות להשמיענו ובכך אחת, מכה הפחיתו

בחינת את מבטלת שבת מלאכות ט"ל בשמירת

על וממשיכה הקללות, וט"ל המלקויות ט"ל

שנאמר: וכמו הברכות, ט"ל בחינת את האדם

הּׁשביעי" יֹום את אלקים ג),"ויבר ב, כי(בראשית ְְֱִִִֶֶַַָֹ

עיי"ש. לעולם... ברכה ממשיכה השבת

כתב שפירא14. נטע נתן רבי האלקי המקובל

קע), אופן - ואתחנן עמוקות, וז"ל:(מגלה

להראות" החלות "אתה שכתוב: ג,וזהו (דברים

הראיתכד) שם כי המשכן, שהוא אה"ל, ר"ת -

  
    



ותוכניתדעלמא סקיצה חופשי: בתרגו)

(העול של קומהבניה של יצירה היא
...גידי ושס"ה אברי מרמ"ח שלימה

שלימהווווההההננננהההה קומה כ ג המשכ
שהרי כולה, הבריאה כדוגמת

הקדוש: בזוהר דמשכנא12אמרו צורתא

התורה חלקי וכל דעלמא, צורתא כעי
...כ ג המשכ כלי נגד מכווני

ממלאכותווווללללככככ שבת מלאכות למדנו
המלאכות אות שהרי ,המשכ
בבריאת היו שה ודאי במשכ שהיו

...ה שוי שהרי 13העול

הרעיון הקדוש12. בזוהר מופיע (תרומההזה

ע"ב). קסב דף

בשיחה רבינו13. עט"ר מארי אבא שמסר

זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

ה),אמר מאמר - תצא כי נועם, וז"ל:(אמרי

-האריז"לכתב תולדות פרשת הליקוטים, (ספר

אמו'), לו 'ותאמר קדשו:ד"ה לשון וזה

הדעת'דע מעץ הראשון אדם אכל כאשר כי

קללות. ל"ט שנתקלל גרם ורע טוב

וט' לנחש, ועשרה לחוה, ועשרה לו, עשרה

שהוא מלקות כמנין והם חז"ל. כמאמר לארץ,

אורות... ט"ל ממנו נתבטל כי והוא ל"ט,

היתה הקליפה וכח למעלה, האורות וחזרו

ומקטרגת'. ויורדת ומשטנת ועולה גוברת

שלשיםלפי של שרשן האריז"ל, רבינו דברי

של(ט"ל)ותשע בחטאו הוא המלקויות

מעץ הראשון אדם כשאכל כי הראשון. אדם

שהיו הנשגבים האורות ט"ל את איבד הדעת

אֹורת טל "ּכי בבחינת: מלמעלה, עליו ִַֹמאירים

"יט),טּל כו, לעולם(ישעיה הוריד ובתמורתם ֶַ

קללות ותשעט"ל לנחש, עשר לחוה, עשר לו, (עשר

לעולםלארץ), שירדו הללו הקללות ט"ל ומכח

המלקויות ט"ל בחינת מכן לאחר נמשכה

התורה. דברי על בעוברו האדם שמתחייב

ל"טוממשיך שמחמת ומבאר האר"י רבינו

אדם של בחטאו לעולם שירדו הקללות

הולךהראשון: ומתמוטט, הולך העולם 'היה

בוריו על לעמוד אדם בשום כח היה ולא וחרב,

העולם והיה הטוב, בלבבו אלהיו ה' את לעבוד

אומר גזר הפשוטים ברחמיו שהקב"ה עד נחרב,

ע"ה אברהם צדק גזע ויצא בריותיו, על לרחם

העולםלהתקן'. התחיל ואז בוראו, את שהואהכיר

התיקוןלפי דבריו, בהמשך האר"י רבינו דברי

הראשון אדם של בחטאו העולם לחורבן

על אברהםהתחיל הקדושים אבותינו ידי

ע"ה. אבינו יעקב ידי על בשלימות ונגמר ויצחק,

של חטאו דברים של בעומקם כי לכך, והביאור

עבודה שהם: קשים, עוונות שלשה כלל אדם

דמים... ושפיכות עריות גילוי זרה,

בעובדיוכשבא כחו ולחםבכל ע"ה אברהםאבינו

כי העולם אנשי לכל ולימד זרה, העבודה

אשר העולם, שבראאת ומיוחד יחיד אחד אל ישנו

תיקן - לעבוד יש אותו רק וכי להאמין צריך בו רק

חטא זרהאת הראשון.העבודה אדם של

עלוכשבא צוארו את ופשט ע"ה אבינו יצחק

דמו שישפך מוכן והיה המזבח, גבי

אביו את שציוה הבורא מצות את לקיים כדי

את תיקן - לעולה לפניו להעלותו אברהם

הדמיםחטא הראשון.שפיכות אדם של

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



  
    



מורכבווווממממבבבבוווואאאארררר היה המשכ שג
.חלקי מתרי"ג

שניוווובבבבייייתתתתרררר היו עצמו במשכ פירוט
עצמו המשכ :שלחלקי (המבנה

(בתוכו.14המשכ שהיו והכלי

מרופשיווווככככתתתתבבבב צבי נפתלי רבי הגה"ק
פרשתזיע"א ריש  קודש (זרע

,(בהעלותהמשכ כלי 'כל וזתו"ד:
לאברי רומז אחד כל היה והמקדש

...האדככככ ככככלללל ההההתתתתווווררררהההה ההההאאאאררררייייככככהההה ווווללללככככ

קדושתווכשבא על ושמר ע"ה אבינו יעקב

שלימה מטתו והיתה נפלאה בצורה

חטא את תיקן - פגם כל העריותללא שלגילוי

בשלימות... התיקון נשלם אז ורק הראשון, אדם

אדםולכן שהוריד קללות ט"ל לאותן בתמורה

והוריד אבינו יעקב זכה לעולם הראשון

אביו יצחק לו שאמר כמו ברכות, ט"ל לעולם

מּטל האלקים ל "ויּתן ברכותיו: ְְֱִִִֶַָֹֽבפתח
כח),הּׁשמים" כז, הברכות(בראשית ט"ל כנגד ִַַָֽ

התיקון. את שהשלים יעקב בזכות לעולם שירדו

שובאולם העגל בחטא ישראל עם כשחטאו

ט"ל וחזרו הראשון הקטרוג התעורר

בחינת גם חזרה וממילא למקומן, הקללות

הגואל שיבוא עד אז ומני המלקויות. ט"ל

בחינת את לבטל היא עבודתנו בימינו במהרה

ולהמשיך המלקויות, וט"ל הקללות ט"ל

הברכות. ט"ל בחינת את לעולם

הקדושוזו הזוהר של קדשו הזוהר,לשון (תיקוני

ע"א): פה דף - מח תיקון

לקבל'ארבעים אינון, חד חסר ֳֵָמלאכות
בשבת, חד חסר מלקויות ארבעים

ועשרה לחוה ועשרה אדם דלקה עשרה ואינון

מארי אמרו דא ובגין לארעא. ותשעה לנחש

מלאכות דאילין בשבת, לוקין אין מתניתין:

מלקויות'. לקבל לישראל חשיבין ֳֵָאינון

ט"לכוונת אותן שכנגד היא, הקדוש הזוהר

שבאו המלקויות ט"ל וכן הקללות,

אבות ט"ל הקב"ה לנו נתן כנ"ל, בעקבותיהן

השבת. ביום האסורות ידימלאכות ועל

אחת בשום להיכשל שלא האדם של זהירותו

וכהלכה, כדת השבת את ולשמור ידימהן על

הקללות, ט"ל בחינת את לתקן הוא זוכה זה

המלקויות ט"ל בחינת את מעליו ולבטל

היסוריםשבעולם), כלל גםעל עליו(הרומזות ולהמשיך

יעקב של הברכות ט"ל בחינת את ביתו בני ועל

האורות ט"ל בחינת את מכך, ולמעלה אבינו,

הראשון. אדם של חטאו לפני בעולם שהאירו

הקדושועל השל"ה מבאר זה נרפי פרק שבת, (מסכת

סח) אות - התנאמצוה בבוא מדוע נפלא באופן

עג.) המלאכות(שבת אבות מנין על ללמדנו

מלאכות 'אבות הלשון: נקט בשבת האסורות

'אבות בפשטות: אמר ולא אחת', חסר ארבעים

התנא וזאתמשוםשרצה - ותשע' מלאכותשלשים

המלקויות, בענין הפסוק ללשון לשונו את להשוות

יּכּנּו" "ארּבעים ג)שאמר: כה, ורבנן(דברים - ְִֶַַָ

שהזהירות להשמיענו ובכך אחת, מכה הפחיתו

בחינת את מבטלת שבת מלאכות ט"ל בשמירת

על וממשיכה הקללות, וט"ל המלקויות ט"ל

שנאמר: וכמו הברכות, ט"ל בחינת את האדם

הּׁשביעי" יֹום את אלקים ג),"ויבר ב, כי(בראשית ְְֱִִִֶֶַַָֹ

עיי"ש. לעולם... ברכה ממשיכה השבת

כתב שפירא14. נטע נתן רבי האלקי המקובל

קע), אופן - ואתחנן עמוקות, וז"ל:(מגלה

להראות" החלות "אתה שכתוב: ג,וזהו (דברים

הראיתכד) שם כי המשכן, שהוא אה"ל, ר"ת -

ז

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



  
      



צצצצוווו ששששבבבבפפפפררררששששתתתת ההההרררראאאאששששווווננננוווותתתת ההההממממצצצצוווווווותתתת גגגג''''

השבוע,בבבבקקקקטטטטעעעע פרשת של הראשו
צו או)פרשת ו, (ויקרא

מצוות ג' על התרי"גנצטוינו מתו)

מצוות):

הרמת(131)קקקקללללאאאאממממצצצצווווהההה מצות ,18הדש

ג. בפסוק נצטוינו ועליה

מידווווללללאאאאחחחחרררר א" נצטוינו: מכ
תכה" לא הזח על קד

ו)... פסוק ב'(ש ישנ הזה ובפסוק
תעשה, לא ואחת עשה אחת מצוות,

:ה ואלו

להדליק(132)קקקקללללבבבבממממצצצצווווהההה עשה מצות היא 
שנאמר: ,יו בכל המזבח על אש
להשי כלומר הזח', על קד מיד א'
,הערבי ובי בבוקר עצי המזבח על

הקדושה בגמרא כא:)ואמרו פי(יומא על א
השמי מ מאליה יורדת (שהיתהשהאש

,(הקרב את ושורפת השמי מ אש מצוהיורדת
ההדיוט. מ ג אש ולהביא 19להוסי

לא(133)קקקקללללגגגגממממצצצצווווהההה מצות היא 
מעל אש לכבות שלא תעשה

תכה'. 'לא שנאמר: המזבח,

ההההייייההההוווודדדדיייי ששששלללל בבבבללללבבבבוווו ההההאאאאשששש ההההדדדדללללקקקקתתתת

כנגדבבבבייייאאאאררררננננוווו הוא היהודי של שלבו
נוהגות שבמזבח וכמו המזבח.

היהודי של בלבו ג כ הללו, מצוות ג'
נוהגות. ה

שלאושוב ענוה רוב מחמת משה לו אמר

אלפי"ן משאר יותר קטנה אלא יכתבנה

קטנה'. וכתבה שבתורה,

העבודה בבית18. נעשית שהיתה הראשונה

הדשן'. 'תרומת - היתה ויום יום בכל המקדש

נצטוינוועל - הדשן תרומת של - הזו העבודה

ּומכנסי בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש בדבפרשתנו: ְְְִִֵֵַַַַָֹ

האׁש ּתאכל אׁשר הּדׁשן את והרים ּבׂשרֹו על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֽילּבׁש

הּמזּבח" אצל וׂשמֹו הּמזּבח על העלה ג).את ו, (ויקרא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

כך:וביאור הוא המצוה

בכלמצוה ולהרים כהונה, בגדי ללבוש הכהן על

מהאפר והואיום הקרבנות, משריפת (הנעשה

'ּדׁשן') ב'מחתה'הנקרא המזבח גבי על (שםשלהצבור ֶֶֽ

הכבׁשכלי) של במזרחו המזבח, ליד (שדרכוולהניחו

למזבח) עולים במקומו.היו נבלע היה הוא ושם

הדשן',ואחרי 'הרמת מצות את קיים שהכהן

את וגורפים למזבח הכהנים עולים היו

גבי על אותו ומרכזים המזבח שטח מכל האפר

אפר)הּתּפּוח של המזבח.(ציבור באמצע הנמצא ַַַ

יום.וזו בכל שהיתה מצוה

כתב דיסקין19. משה שמעון רבי (אהלהגאון

קא): עמוד המלך, משאת - ונראהיהושע

תוקד תמיד אש של עשה דמצות אינהפשוט

במערכה אש שיהיה לזהאלא שיעור וכלואין

האש לכל כיבה שלא מצותכמה ביטל לא

לא אש עדיין ונשאר שיש כמה וכל זו... עשה

זו... עשה מצות ביטל

  
    



ווווייייללללממממדדדדוווו יייירררראאאאוווו ששששממממזזזזהההה ווווככככללללייייוווו ההההממממששששככככ בבבבעעעעששששייייייייתתתת
............ששששללללהההה ההההקקקקווווממממהההה ווווככככלללל אאאאבבבבררררייייהההה ללללתתתתקקקק אאאאיייי

אתווווממממצצצצייייוווווווויייי לעשות אי הקדושה התורה
דוגמת לתק אי נלמד הזה הכלי

עליו'... רומז שהכלי ההוא האבר את 15זה

בחומשווווררררקקקק  התורה שסיימה אחרי
וכליו, המשכ על ללמדנו  שמות
כיצד  ויקרא בחומש  ללמדנו החלה

...הכלי ע להשתמש

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי שנמשי

ללללללללבבבב ררררווווממממזזזז ההההממממזזזזבבבבחחחח

אישככככתתתתבבבב ה'ב ,חיי יוס רבי הגה"ק
זיע"א: היה16חי' הנחושת מזבח

ל"ב ל"ב(32)מרובע, על אור אמות
רוחב. אמות

המזבח.ווווללללבבבבוווו כנגד הוא האד של

אאאאששששרררר''''ווווננננחחחחששששבבבב ממממממממשששש ממממזזזזבבבבחחחח אאאאדדדד ששששלללל ההההללללבבבב
ההההממממעעעעררררככככהההה'.'.'.'. וווועעעעצצצציייי אאאאשששש עעעעללללייייוווו

עלוווובבבבזזזזהההה המל דוד כשדיבר מדוע יוב
גביהקרבנות על נקרבי (שהיו

ההההללללבבבב,,,,המזבח) אאאאתתתת שנאמר:ההההזזזזככככיייירררר וכמו

נר לב נרה רח אלקי "זבחי
תבזה" לא אלקי יט).ונדה נא, תהלי) 

הכפרהווווההההייייייייננננוווו וכ ,הקרב פעולת שעיקר
נעשית ,לאד ידו על הנמשכת
של הלב ושברו ההכנעה ידי על דוקא
גבי על קרב שהקרב שעה באותה האד
נפתח הקרבנות עני כל ולכ המזבח...

מה" אל "וקרא א),בפסוק: א, (ויקרא 
משה של ענוותנותו את למדנו שממנו

והשפלות17רבינו, הענוה שמדת ללמדנו
הקרבנות. כל של והמטרה התכלית היא

לולאות, ק' הם כי רמ"ח, של קומה שיעור לי

אדנים, לכןוק' קרשים, ושמונה וארבעים

המשכן... במלאכת ציוויים רמ"ח נמצאים

כתב זיע"א15. מוולאזי'ן חיים רבי (נפשהגה"ק

ד), פרק א שער אמרהחיים, כך וז"ל:

הוא כוונתי שתכלית תחשבו אל הקב"הלישראל:

החיצוני, המקדש תכליתעשיית שכל תדעו אלא

לכם לרמז רק כליו, וכל המשכן בתבנית רצוני

שתהיו עצמכם את אתם תעשו וכן תראו שממנו

וכליו, המשכן כתבנית הרצויים במעשיכם אתם

שכינתי להשרות ומוכנים ראויים קדושים כולם

ושכנתי מקדש לי "ועשו זהו: ממש, בתוככם

ח)בתוכם" כה, אני(שמות אשר ש"ככל דייקא,

וגו'" המשכן תבנית את אותך ט)מראה פסוק (שם

עצמכם...- את תעשו' ש'כן כוונתי תכלית

עוד דרושים16. - חי והנהיוסף ד"ה - צו (פרשת

אומר). הכתוב

וכמו הטורים17. בעל א):שפירש א, (ויקרא

גדול'אל"ף היה שמשה זעירא, ד'ויקרא'

'ויקר', אלא לכתוב רצה ולא ועניו

כדרך בחלום אלא עמו הקב"ה דיבר לא כאילו

אלא השם לו נראה לא כאילו בבלעם, שנאמר

האל"ף. גם לכתוב הקב"ה לו ואמר במקרה,

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
      



צצצצוווו ששששבבבבפפפפררררששששתתתת ההההרררראאאאששששווווננננוווותתתת ההההממממצצצצוווווווותתתת גגגג''''

השבוע,בבבבקקקקטטטטעעעע פרשת של הראשו
צו או)פרשת ו, (ויקרא

מצוות ג' על התרי"גנצטוינו מתו)

מצוות):

הרמת(131)קקקקללללאאאאממממצצצצווווהההה מצות ,18הדש

ג. בפסוק נצטוינו ועליה

מידווווללללאאאאחחחחרררר א" נצטוינו: מכ
תכה" לא הזח על קד

ו)... פסוק ב'(ש ישנ הזה ובפסוק
תעשה, לא ואחת עשה אחת מצוות,

:ה ואלו

להדליק(132)קקקקללללבבבבממממצצצצווווהההה עשה מצות היא 
שנאמר: ,יו בכל המזבח על אש
להשי כלומר הזח', על קד מיד א'
,הערבי ובי בבוקר עצי המזבח על

הקדושה בגמרא כא:)ואמרו פי(יומא על א
השמי מ מאליה יורדת (שהיתהשהאש

,(הקרב את ושורפת השמי מ אש מצוהיורדת
ההדיוט. מ ג אש ולהביא 19להוסי

לא(133)קקקקללללגגגגממממצצצצווווהההה מצות היא 
מעל אש לכבות שלא תעשה

תכה'. 'לא שנאמר: המזבח,

ההההייייההההוווודדדדיייי ששששלללל בבבבללללבבבבוווו ההההאאאאשששש ההההדדדדללללקקקקתתתת

כנגדבבבבייייאאאאררררננננוווו הוא היהודי של שלבו
נוהגות שבמזבח וכמו המזבח.

היהודי של בלבו ג כ הללו, מצוות ג'
נוהגות. ה

שלאושוב ענוה רוב מחמת משה לו אמר

אלפי"ן משאר יותר קטנה אלא יכתבנה

קטנה'. וכתבה שבתורה,

העבודה בבית18. נעשית שהיתה הראשונה

הדשן'. 'תרומת - היתה ויום יום בכל המקדש

נצטוינוועל - הדשן תרומת של - הזו העבודה

ּומכנסי בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש בדבפרשתנו: ְְְִִֵֵַַַַָֹ

האׁש ּתאכל אׁשר הּדׁשן את והרים ּבׂשרֹו על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֽילּבׁש

הּמזּבח" אצל וׂשמֹו הּמזּבח על העלה ג).את ו, (ויקרא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

כך:וביאור הוא המצוה

בכלמצוה ולהרים כהונה, בגדי ללבוש הכהן על

מהאפר והואיום הקרבנות, משריפת (הנעשה

'ּדׁשן') ב'מחתה'הנקרא המזבח גבי על (שםשלהצבור ֶֶֽ

הכבׁשכלי) של במזרחו המזבח, ליד (שדרכוולהניחו

למזבח) עולים במקומו.היו נבלע היה הוא ושם

הדשן',ואחרי 'הרמת מצות את קיים שהכהן

את וגורפים למזבח הכהנים עולים היו

גבי על אותו ומרכזים המזבח שטח מכל האפר

אפר)הּתּפּוח של המזבח.(ציבור באמצע הנמצא ַַַ

יום.וזו בכל שהיתה מצוה

כתב דיסקין19. משה שמעון רבי (אהלהגאון

קא): עמוד המלך, משאת - ונראהיהושע

תוקד תמיד אש של עשה דמצות אינהפשוט

במערכה אש שיהיה לזהאלא שיעור וכלואין

האש לכל כיבה שלא מצותכמה ביטל לא

לא אש עדיין ונשאר שיש כמה וכל זו... עשה

זו... עשה מצות ביטל

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

ד),אמר מאמר  צו ,נוע וז"ל:(אמרי

עלבבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו קד מיד א" נאמר:
תכה" לא ו,הזח (ויקרא 
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המערכה מלבד  מיוחדת עצי
הקרבנות, הוקרבו שעליה הגדולה
אש לקחו שממנה הקטנה והמערכה
שהיתה  יו בכל הקטורת להקטרת
מאומה, בה שעשו מבלי תמיד בוערת
מצות לקיי כדי היתה תכליתה וכל
בראש יוקדת אש שתהיה זו עשה

הפסקה ללא תמיד ד,המזבח הלכה ש)

עיי"ש). מה. ביומא יוסי ר' כדעת והוא

ה"ו)ירושלמיבבבבתתתתללללממממוווודדדד פ"ד הוסיפו(יומא
:כא שנאמר ממה ללמוד חז"ל
הכהני א שאפילו תוקד', תמיד 'אש
להקריב יכולי אינ כ ומשו ,טמאי
עליה זאת בכל הקרבנות, שאר את
יהיה לבל המזבח גבי על זו אש להבעיר
ותהיה אחד, רגע אפילו ביקידתה הפסק
עוד, ש ומבואר תמיד'. 'אש בבחינת:
מסעיה בכל ישראל ע כשנסעו שא
הקפידו שנה, ארבעי במש במדבר
כופי והיו זו, אש של יקידתה על לשמור

נחושת כלי מגי('פסכתר')עליה שהיה
וכדומה. הרוח ידי על תכבה לבל עליה

ה':בבבבממממצצצצווווהההה בעבודת נפלא רמז ישנו זו

באחתההההררררבבבביייי מבאר זיע"א מליובאוויטש
הקדושות, המזבח21משיחותיו כי

המזבח ואש ויהודי, יהודי כל של ללבו רומז
כל של בלבו היוקדת האהבה לאש רומזת

עוד דרושים20. - חי והנהיוסף ד"ה - צו (פרשת

אומר). הכתוב

ליקוטי חופשי21. תרגום - -שיחות א (חלק
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וווועעעעתתתתהההה הקלב המצוה את רק נבאר
במזבח. אש להדליק

שהגככככבבבברררר זו, מצוה שעני ביארנו
השמי מ יורדת היתה שהאש
מצוה יש כ פי על א המזבח, גבי על

...עצי ולהביא להוסי לכהני

היהודי:ככככ אצל ג זה

ואחדבבבבפפפפננננייייממממייייוווותתתת אחד כל של לבבו
הוא, באשר ישראל מע
בבורא שקשור וטהור קדוש ניצו ישנו
א וג האהבה. עבותות בחבלי יתבר
יש ח"ו, ולפשוע לחטוא האד ירבה
רק ולטמא לפגו הרבי חטאיו בכח
את לא א בלבד, נשמתו חיצוניות את
אי לש כי שבלבו, הפנימית הנקודה
זו ונקודה כלל, החטא רוש מגיע
ובטהרתה. בקדושתה שלימה לעול

שלעעעעלללל שבלבו זו טהורה פנימית נקודה
וע" נאמר: מישראל אחד כל

"יקיצ ,(כא ס, שא(ישעיה והיינו 
של החיצוניי מעשיו שמצד פי על
לקרותו שנית כלל נראה לא האד
הטהורה הפנימית הנקודה מצד  צדיק
מעול דבר של לאמיתו אשר שבלבו,
צדיק. לקרותו שנית בוודאי חטאה, לא

אוווובבבבזזזזהההה כה" שנאמר: מה ג יוב
"טמאת ת,(טז טז, (ויקרא 

הפגמי כל של תוכ שבתו והיינו

נקודה ישנה ,האד שעשה והטומאות
ועודנה כלל, נפגמה שלא טהורה פנימית
ובתו בתכלית, הקב"ה ע שלימה
הקב"ה. שוכ היהודי של שבלבו זו נקודה

מאמיבבבבפפפפננננייייממממייייוווותתתת הוא יהודי כל של לבו
שלימה, באמונה יתבר בה'

מו ואכלשו ,כ על נפשו את למסור כ
התניא בעל של יח):קדשו ''''אאאאפפפפייייללללוווו(פרק

ממממווווססססרררריייי ייייששששרררראאאאלללל וווופפפפווווששששעעעעיייי ששששבבבבקקקקלללליייי קקקקלללל
ווווססססוווובבבבלללליייי ההההררררוווובבבב,,,, עעעעלללל הההה'''' קקקקדדדדווווששששתתתת עעעעלללל ננננפפפפשששש
אאאאחחחחדדדד'.'.'.'. בבבבהההה'''' ללללככככפפפפוווורררר ששששללללאאאא ,,,,קקקקששששיייי עעעעייייננננוווויייייייי

לבו,ככככלללל מעומק הקב"ה את אוהב יהודי
אלא ובתורתו, בו לדבוק וחפ
ומטעה שמבלבל זה הוא הרע שיצרו
רצו על לעבור אותו ומפתה אותו,
רוח בלבו שמכניס ידי על הבורא

חז"ל כמאמר ג.):שטות, אד(סוטה אי'
רוח בו נכנס כ א אלא עבירה עובר
כלל. האמיתי רצונו זה אי א שטות',

ההההאאאאששששווווההההננננייייצצצצוווו ההההוווואאאא ההההזזזזהההה ווווההההטטטטההההוווורררר ההההקקקקדדדדוווושששש
פפפפיייי עעעעלללל וווואאאא ממממללללממממעעעעללללהההה,,,, ההההייייווווררררדדדדתתתת

ההההדדדדייייווווטטטט............ ממממ ללללההההבבבבייייאאאא עעעעללללייייננננוווו ממממצצצצווווהההה ,,,,ככככ

בכלככככממממוווו אש להדליק צריכי היו שבמזבח
לסלק יו בכל צריכי אנו כ ,יו

האש... את ולהדליק האפר את מלבנו

אשבבבבככככלללל גחלת יקר, אוצר טמו יהודי
היא עטופה מבחו אשר בוערת,

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.
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להקריב יכולי אינ כ ומשו ,טמאי
עליה זאת בכל הקרבנות, שאר את
יהיה לבל המזבח גבי על זו אש להבעיר
ותהיה אחד, רגע אפילו ביקידתה הפסק
עוד, ש ומבואר תמיד'. 'אש בבחינת:
מסעיה בכל ישראל ע כשנסעו שא
הקפידו שנה, ארבעי במש במדבר
כופי והיו זו, אש של יקידתה על לשמור

נחושת כלי מגי('פסכתר')עליה שהיה
וכדומה. הרוח ידי על תכבה לבל עליה

ה':בבבבממממצצצצווווהההה בעבודת נפלא רמז ישנו זו

באחתההההררררבבבביייי מבאר זיע"א מליובאוויטש
הקדושות, המזבח21משיחותיו כי
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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



  
      



גבור הוא אז ג  שברי לאל בקרבו
ממש כחו בכל ומתעצ וכלביא כארי
להניח ולא הקב"ה ע עצמו את לאחוז

גופא ומש בקדושה, מקומו את לגמרי
הרוחנית. קומתו מחדש ועולה 22צומחת

נוספת...אאאא נקודה כא יש

סיפר שליט"א22. פרץ מיכאל הרב הגאון

האור, ומתוק בספר סיפורו (והובא

:(162 עמוד - אסתר מגילת

שבגללבאירן ונמרץ, צעיר בחור התגורר

החבר ומעמדו הרבים נבחרכישוריו תי

ניהל הוא תפקידו במסגרת החלוץ'. 'ראש להיות

שהתנהלה החלוצית הפעילות של ענייניה כל את

לעברית. המורה היה זאת ומלבד מגוריו, באיזור

אליו שנשבו האהדה וגלי הצלחתו למרות אך

וכאשר שהיא, כל ריקנות הבחור חש עבר, מכל

מושך שלבו מצא תחושותיו, את להגדיר ניסה

הקודש. בארץ ודוקא תורה, ללימוד אותו

וסיפרמשהוגדרה אביו לפני בא מטרתו, לפניו

ישראל, לארץ לנסוע החליט כי לו

לו הגיש במקוםתשובה, בהתורה. ללמוד מנת על

מוותר שהוא לחתום ממנו וביקש ועט, דף האב

זו חתימה כי משוכנע היה האב בירושה. חלקו על

השוטה מיהו שכן הנסיעה, רעיון את כליל תבטל

עבור בירושה, לו הצפויים עתק סכומי שיפסיד

הבן אך שתהיינה?! ככל חשובות אידאולוגיות,

בכך כי שידע הגם נפשו, על התחנן ולא נבהל לא

מן ביום לו שיועילו עתק סכומי מפסיד הוא

המסמך. על חתם לב ובאומץ הימים,

אתכעת, להביא עליו היה האישור, משנתקבל

לארץ מאירן הנסיעה מעשה. לכלל הרעיון

בכלל, קלה היתה לא ימים, באותם ישראל

לא בדרכים מטלטל עצמו את מצא והבחור

ישראל. ארץ אדמת על רגליו שדרכו עד דרכים,

לברר מיהר ומיד הקשה, הדרך מן התאושש אך

ישיבה קיימת והיכן תורה, ללמוד אפשר היכן

שמּה עלה שקיבל התשובות מן ישראל? בארץ

החלוץ' 'ראש והבחור, פונוביז', ישיבת של

אליה. לפנות ומיהר זמן איבד לא לשעבר,

מנתהוא על הישיבה, ראש את חיפש

והבחורים המנין, מן כתלמיד להתקבל

כהנמן שלמה יוסף רבי הגה"ק אל אותו הפנו

והתעניין רב, בחום ידו את לחץ הרב זיע"א.

בפשטות השיב והבחור רצונו, ומה הגיע מהיכן

בישיבה. תורה ללמוד כדי מאירן הגיע שהוא

לשאול.'ומה כהנמן הרב המשיך - יודע?' הינך

בפשטות.'עברית', הבחור השיב

לב'ולהכין המשיךהרב - גמרא?' בעדינות.דף רר

הבחור.'אינני השיב יודע',

לבד?''וללמוד משנה

לשלילה,במקום בראשו הבחור נענע ִתשובה
עברית... יודע שהוא כך על שוב וחזר

כאןפרׂש 'בישיבה לו: ואמר ידיו את הרב

זוהי הגמרא, בלימוד מאוד מעמיקים

שאתה סבור אינני ולכן ממש, למצטיינים ישיבה

למלמדים לפנות ראשית עליך, זה. מתאיםלמקום

לבחון נוכל מכן ולאחר וגמרא, משנה שילמדוך

מתאים הינך האם ולהחליט ידיעותיך רמת את

שייך'. הדבר אין כעת, במצבך אך הישיבה. לרמת

שללשמע הגבוהה קומתו השתוחחה התשובה,

להישבר. חישבה עוצמתו וכל הבחור

הדרך טלטולי כל עיניו מול עלו אחת בבת

ויתור על החתימה עצמותיו, את הקשיםששיברו

  
      



"עזה שנאמר: כמו הקב"ה, כלפי יהודי
אש רשפי רשפיה אהבה... כמוות

ו).שלהבתיה" ח, השירי ולפעמי(שיר
,למיניה קשות תקופות האד על עוברות
רוח ובנפילות כבדי בנסיונות מלאות
האהבה אש בלבו ודועכת ומשונות, שונות
ולמצוותיו הקדושה לתורתו ,יתבר לה'
קט מעט עוד כי שנדמה עד הנעימות,
התורה באה כ ועל לגמרי. ח"ו ותכבה
המזבח על תוקד תמיד 'אש ומצוה:
של בתקופות שאפילו והיינו תכבה'. לא
ובכל ח"ו, בטומאה וא רוחנית, נפילה
תמיד חייו, בימי האד שעובר המסעות
תכבה לא לבורא אהבתו שאש לכ ידאג
ואפילו תבער, שתמיד אלא ח"ו, לגמרי
תכבה שלא ובלבד ביותר, קטנה תהיה א

ח"ו. לגמרי

הבעלווווככככ מורינו של קדשו לשו הוא
הקדוש טוב אותש טוב', ש ('כתר

יהיהריזב): ממדרגתו כשנופל 'אפילו
קטנה... במחשבה יתבר בבורא דבוק
כמו לגדלות. יבוא קטנות אותו ומכח
שנשאר, אחד ניצו יהיה א ,בגחלי
שיהיה עד הרבה בה לנפוח יכול

לאפוקי גדולה. כ)מדורה שאי א(מה
אש. לנפוח יכול לא ,קט ניצו יהיה לא
קטנה במחשבה דבוק יהיה לא א כ
לגמרי'. נשמתו יכבה ,יתבר בו תמיד

למעשה,ממממדדדדבבבבררררייייוווו אנו למדי הקדושי
עצמו לאחוז תמיד האד שעל

שנפל בשעה ואפילו .יתבר הבורא ע
'קטנות בבחינת שרוי והוא ממדרגתו
אל זאת בכל ,כאב אטו ולבו 'המוחי
ואל ח"ו, לגמרי בקדושה מקומו את יניח
יתבר בבורא מדביקותו עצמו את ינתק
אש תכבה חלילה אז כי ח"ו, וכל מכל

תהי ולא לגמרי תקומהרחמנאנשמתו לו ה
הבורא ע עצמו יאחוז תמיד אלא ,ליצל
ובזכות שבמעט, במעט אפילו יתבר
להתרומ יזכה עוד שבמעט מעט אותו

הראשונה. למדרגתו ולשוב משפלותו

קשהעעעעלללל העתי מ בעת א ג ,כ
ויגיעה בעמל בתורה לעסוק לאד
יעסוק דעתו, וקטנות לבו אטימות מפני
זה ג וא יותר. פשוט בלימוד לפחות
התורה אותיות את יגרוס לפחות לו, קשה
וא אחת. מילה מבי שאינו א הקדושה
בדברי יעסוק לפחות לו, קשה זה אפילו
שיהיה העיקר  וכדומה וחסד מצוה
שבעול מצב בכל הקדושה לעול קשור
לגמרי עצמו את ינתק ולא במעט אפילו
המזבח על תוקד תמיד 'אש בבחינת: ח"ו,

תכבה'. לא

שלווווזזזזההההוווו במעלתו שנאמר במה הרמז ג
כארי שכב "כרע מישראל: אחד כל

וגו'" ט).וכלביא כד, שא(במדבר והיינו
וא ברוחניות, כורע שיהודי בשעה
הוא שכיבה, במצב ונמצא ארצה מוטל
שבור ולבו 'המוחי 'קטנות בבחינת נתו

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



  
      



גבור הוא אז ג  שברי לאל בקרבו
ממש כחו בכל ומתעצ וכלביא כארי
להניח ולא הקב"ה ע עצמו את לאחוז

גופא ומש בקדושה, מקומו את לגמרי
הרוחנית. קומתו מחדש ועולה 22צומחת

נוספת...אאאא נקודה כא יש

סיפר שליט"א22. פרץ מיכאל הרב הגאון

האור, ומתוק בספר סיפורו (והובא

:(162 עמוד - אסתר מגילת

שבגללבאירן ונמרץ, צעיר בחור התגורר

החבר ומעמדו הרבים נבחרכישוריו תי

ניהל הוא תפקידו במסגרת החלוץ'. 'ראש להיות

שהתנהלה החלוצית הפעילות של ענייניה כל את

לעברית. המורה היה זאת ומלבד מגוריו, באיזור

אליו שנשבו האהדה וגלי הצלחתו למרות אך

וכאשר שהיא, כל ריקנות הבחור חש עבר, מכל

מושך שלבו מצא תחושותיו, את להגדיר ניסה

הקודש. בארץ ודוקא תורה, ללימוד אותו

וסיפרמשהוגדרה אביו לפני בא מטרתו, לפניו

ישראל, לארץ לנסוע החליט כי לו

לו הגיש במקוםתשובה, בהתורה. ללמוד מנת על

מוותר שהוא לחתום ממנו וביקש ועט, דף האב

זו חתימה כי משוכנע היה האב בירושה. חלקו על

השוטה מיהו שכן הנסיעה, רעיון את כליל תבטל

עבור בירושה, לו הצפויים עתק סכומי שיפסיד

הבן אך שתהיינה?! ככל חשובות אידאולוגיות,

בכך כי שידע הגם נפשו, על התחנן ולא נבהל לא

מן ביום לו שיועילו עתק סכומי מפסיד הוא

המסמך. על חתם לב ובאומץ הימים,

אתכעת, להביא עליו היה האישור, משנתקבל

לארץ מאירן הנסיעה מעשה. לכלל הרעיון

בכלל, קלה היתה לא ימים, באותם ישראל

לא בדרכים מטלטל עצמו את מצא והבחור

ישראל. ארץ אדמת על רגליו שדרכו עד דרכים,

לברר מיהר ומיד הקשה, הדרך מן התאושש אך

ישיבה קיימת והיכן תורה, ללמוד אפשר היכן

שמּה עלה שקיבל התשובות מן ישראל? בארץ

החלוץ' 'ראש והבחור, פונוביז', ישיבת של

אליה. לפנות ומיהר זמן איבד לא לשעבר,

מנתהוא על הישיבה, ראש את חיפש

והבחורים המנין, מן כתלמיד להתקבל

כהנמן שלמה יוסף רבי הגה"ק אל אותו הפנו

והתעניין רב, בחום ידו את לחץ הרב זיע"א.

בפשטות השיב והבחור רצונו, ומה הגיע מהיכן

בישיבה. תורה ללמוד כדי מאירן הגיע שהוא

לשאול.'ומה כהנמן הרב המשיך - יודע?' הינך

בפשטות.'עברית', הבחור השיב

לב'ולהכין המשיךהרב - גמרא?' בעדינות.דף רר

הבחור.'אינני השיב יודע',

לבד?''וללמוד משנה

לשלילה,במקום בראשו הבחור נענע ִתשובה
עברית... יודע שהוא כך על שוב וחזר

כאןפרׂש 'בישיבה לו: ואמר ידיו את הרב

זוהי הגמרא, בלימוד מאוד מעמיקים

שאתה סבור אינני ולכן ממש, למצטיינים ישיבה

למלמדים לפנות ראשית עליך, זה. מתאיםלמקום

לבחון נוכל מכן ולאחר וגמרא, משנה שילמדוך

מתאים הינך האם ולהחליט ידיעותיך רמת את

שייך'. הדבר אין כעת, במצבך אך הישיבה. לרמת

שללשמע הגבוהה קומתו השתוחחה התשובה,

להישבר. חישבה עוצמתו וכל הבחור

הדרך טלטולי כל עיניו מול עלו אחת בבת

ויתור על החתימה עצמותיו, את הקשיםששיברו

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



  
     



שלא יהודי הרבה וישנ ,לכ זוכי כול
הוא הפתרו ולאלו חי, לצדיק להתקשר זכו
.מהעול הסתלקו שכבר לצדיקי להתקשר

צדיק,ככככששששייייההההוווודדדדיייי של ספר ולומד זוכה
בבבבללללבבבבוווו ממממעעעעוווורררררררר ההההללללייייממממוווודדדד וווובבבבזזזזממממ

בבבבצצצצדדדדייייקקקק,,,, וווואאאאממממווווננננהההה ללללצצצצדדדדייייקקקק אזי23אאאאההההבבבבהההה
בצדיק, ולהתחבר להתקשר זוכה הוא
של שפע עליו משפיע והצדיק

קדושה...

פרט...ווווננננווווססססיייי עוד

ררררצצצצוווו עעעעתתתתוווותתתת ההההממממננננצצצצלללל אאאאששששרררריייי

נוספת:ווווממממצצצצאאאאננננוווו דר

ימיררררוווובבבב החול, ימי ה השנה ימות
להתמודד צריכי אנו שבה
שבגופנו. והתאוות היצרי ע ולהילח

עתותאאאא ישנוישנ שבה ימי .רצו
הנשמה, על המושפע מיוחד אור
כל של ביכולתו יש הזה האור ומכח

האש... את בלבו להבעיר יהודי

פוריווווקקקקייייבבבבללללננננוווו שבי יו שהשלשי
.לכ המסוגלי כאלו, ימי ה לפסח,

ווווככככ'נוע ב'אמרי חגהובא ,נוע (אמרי

ג): מאמר  בספריהפסח 'מבואר

נהרהקדושי  השני מעיי ,'לאברה ('חסד

לזכותנז) מישראל אחד כל שיוכל שכדי
פסח בליל לעול שיורד העצו לאור
עוונותיו, מצד לכ עיכוב יהיה ולא
ווווששששללללששששיייי גגגגדדדדוווולללל חחחחססססדדדד ההההקקקקבבבב""""הההה עעעעממממננננוווו עעעעווווששששהההה
ככככלללל ללללההההווווצצצצייייאאאא ממממתתתתחחחחיייילללל ההההוווואאאא ההההפפפפססססחחחח קקקקוווודדדד ייייוווו
אאאאללללייייהההה ששששננננפפפפלללל ההההטטטטווווממממאאאאהההה ממממההההייייככככללללוווותתתת ייייההההוווודדדדיייי
בבבבככככלללל אאאאוווותתתתוווו ווווממממננננקקקקהההה ,,,,ההההררררעעעעיייי ממממעעעעששששייייוווו יייידדדדיייי עעעעלללל
ממממששששללללששששיייי אאאאחחחחדדדד ממממחחחחללללקקקק אאאאללללוווו ממממייייממממיייי ייייוווו

ששששעעעעששששהההה,,,, נמצאממממההההעעעעווווווווננננוווותתתת פסח שבליל עד
חטא מכל וטהור נקי מישראל אחד כל
חורי ב בבחינת והוא ממש, כמלא
חג קדושת את לקבל וראוי הרע, מיצרו

הפסח'.

כתב זיע"א23. מברסלב נחמן רבי הגה"ק

קלה), תורה קמא מוהר"ן, וז"ל:(ליקוטי

להצדיק מקושר הוא אם זה, בענין שמענו 'עוד

הוא הצדיק כי טוב, יום קדושת להרגיש יוכל

אם זה על והסימן טוב. יום קדושת בחינת

שפלות, לו יש אם הוא להצדיק, מקושר הוא

כנ"ל. גדלות לפני שיתבטל הקטנות טבע כי

שיאהבועיקר אהבה, הוא ההתקשרות

שלימה, אהבה הצדיק כמואת

בנפשו"שכתוב: קשורה ל),"ונפשו מד, (בראשית

כנפשיה',ותרגומו: ליה שכתוב:'חביבא וכמו

דוד" בנפש נקשרה יהונתן (שמואל-א"ונפש

א). יח,

יותרמאהבתנשים,ואהבתו יהיה אתהצדיק
שכתוב: ליכמו אהבתך "נפלאתה

נשים" כו).מאהבת א, ידי(שמואל-ב על אזי

יום קדושת לקבל יכול להצדיק, ההתקשרות

בצדיקים... תלוי טוב יום עיקר כי כנ"ל, טוב

  
      



ההההככככההההנננניייי יייידדדדיייי עעעעלללל ננננעעעעששששייייתתתת ההההההההדדדדללללקקקקהההה

עלממממצצצצוווותתתת מוטלת היתה האש הדלקת
שג ללמדנו בא וזה .הכהני
בכחו שאי מרגיש האד לעתי א
שהוא חש הוא האש... את להדליק
וללא אויר ללא ריק, חלל בתו כלוא
לבו, את ממלאה כבדה מועקה חיות...
מתגלה מהמציאות 'להיעל' והרצו

ושוב... שוב במחשבותיו

שיבואששששיייידדדדעעעע ידי על וזה מוצא לו שיש
האש... את בתוכו שידליק 'הכה' אל

לצדיק.וווובבבבעעעענננניייי מושאל ש הוא 'הכה' הזה
האש... את להבעיר לצדיק כח יש כי

שרביווווככככממממוווו השיחה, בתחילת שראינו
להעלות הצליח מרוז'י ישראל
הטומאה מעמקי אחת בפע הבחור את
כח ע נפגשנו וכ הטהרה... היכלי אל

המלכה... ואסתר היהודי מרדכי של

לזהווווההההססססייייבבבבהההה ויכולת כח לה ההההשיש ככככיייי
וווואאאאשששש ממממזזזזבבבבחחחח ללללייייייייצצצצרררר צצצצררררייייככככיייי שהריללללאאאא

בס ה יהודי, כל של בלבו קיימי כבר ה
האש... את להדליק רק צריכי הכל

נוספת:ווווננננווווססססיייי קודה

החיללללעעעעתתתתיייי בצדיק ונקשר האד זוכה
לא א ואשריו!  הזה בעול

מהוריו הגיבוי וחוסר הגדולה בירושה חלקו

רוח על בראשם שהנידו הרבים מכריו ומכל

מאומה דיבר לא הוא אותו. שתקפה השטות

נורא חּורֹון אך זקופה, קומה על לשמור ִָוניסה
לחייו. על ונשרו מעיניו נשרו ודמעות פניו על פשט

רגשותיו,משהבחין בסערת מפונוביז' הרב

משנה יקר, 'בחור לו: ואמר פנה

- לישיבה!' קבלתך את ומאשר דעתי את אני

וביקש הררי שמעון רבי את אליו הצמיד הוא

עבורו שיקדישו לחברותות לו לדאוג ממנו

בלבד שנתים כעבור ואכן, ביום. אחת שעה

שבישיבת הטובים מן לאחד הבחור הפך

שרקפונוביז', עליו התבטאו כך אחר קצר וזמן

כולה!... הישיבה הקמת היתה כדאית עבורו

דוד... בן אליעזר הרב היה בחור אותו של שמו

- עלאולם תמהתי תמיד - פרץ הרב המשיך

לישיבה, הבחור של לקבלתו הסיבה

בפרופסורים בחיי נפגשתי כאשר גדלה ותמיהתי

ושאלתי באוניברסיטאות, המרצים שם ידועי

בחור אצלם להתקבל ינסה אילו יעשו מה אותם

לאפס? שואפות ומתמתיקה באנגלית שידיעותיו

בתנועת ידו את הניף שאלתי, את ששמע מי כל

לאוניברסיטה להתקבל שייך 'לא והגיב: ביטול

הוספתי אך - ומתמטיקה!' אנגלית בלי

תשובתכם למשמע אילו תעשו 'ומה להקשות:

להמשיך לו נרשה 'אנו - בבכי?' הבחור יפרוץ

הפ הגיבו מעושה,לבכות', באדיבות רופסורים

הבחור אלו, בסיסיים מקצועות ללא 'אולם

ללימודים!' יתקבל לא והוא שייך אינו בכלל

למדתיאך דוד בן אליעזר הרב של מסיפורו

שבלימוד - הדברים את פרץ הרב סיכם -

בורא שונה. באופן הדברים מתנהלים התורה

סיבה בהחלט הן ודמעות המנהל, הוא עולם

לישיבה... לקבלה טובה

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



  
     



שלא יהודי הרבה וישנ ,לכ זוכי כול
הוא הפתרו ולאלו חי, לצדיק להתקשר זכו
.מהעול הסתלקו שכבר לצדיקי להתקשר

צדיק,ככככששששייייההההוווודדדדיייי של ספר ולומד זוכה
בבבבללללבבבבוווו ממממעעעעוווורררררררר ההההללללייייממממוווודדדד וווובבבבזזזזממממ

בבבבצצצצדדדדייייקקקק,,,, וווואאאאממממווווננננהההה ללללצצצצדדדדייייקקקק אזי23אאאאההההבבבבהההה
בצדיק, ולהתחבר להתקשר זוכה הוא
של שפע עליו משפיע והצדיק

קדושה...

פרט...ווווננננווווססססיייי עוד

ררררצצצצוווו עעעעתתתתוווותתתת ההההממממננננצצצצלללל אאאאששששרררריייי

נוספת:ווווממממצצצצאאאאננננוווו דר

ימיררררוווובבבב החול, ימי ה השנה ימות
להתמודד צריכי אנו שבה
שבגופנו. והתאוות היצרי ע ולהילח

עתותאאאא ישנוישנ שבה ימי .רצו
הנשמה, על המושפע מיוחד אור
כל של ביכולתו יש הזה האור ומכח

האש... את בלבו להבעיר יהודי

פוריווווקקקקייייבבבבללללננננוווו שבי יו שהשלשי
.לכ המסוגלי כאלו, ימי ה לפסח,

ווווככככ'נוע ב'אמרי חגהובא ,נוע (אמרי

ג): מאמר  בספריהפסח 'מבואר

נהרהקדושי  השני מעיי ,'לאברה ('חסד

לזכותנז) מישראל אחד כל שיוכל שכדי
פסח בליל לעול שיורד העצו לאור
עוונותיו, מצד לכ עיכוב יהיה ולא
ווווששששללללששששיייי גגגגדדדדוווולללל חחחחססססדדדד ההההקקקקבבבב""""הההה עעעעממממננננוווו עעעעווווששששהההה
ככככלללל ללללההההווווצצצצייייאאאא ממממתתתתחחחחיייילללל ההההוווואאאא ההההפפפפססססחחחח קקקקוווודדדד ייייוווו
אאאאללללייייהההה ששששננננפפפפלללל ההההטטטטווווממממאאאאהההה ממממההההייייככככללללוווותתתת ייייההההוווודדדדיייי
בבבבככככלללל אאאאוווותתתתוווו ווווממממננננקקקקהההה ,,,,ההההררררעעעעיייי ממממעעעעששששייייוווו יייידדדדיייי עעעעלללל
ממממששששללללששששיייי אאאאחחחחדדדד ממממחחחחללללקקקק אאאאללללוווו ממממייייממממיייי ייייוווו

ששששעעעעששששהההה,,,, נמצאממממההההעעעעווווווווננננוווותתתת פסח שבליל עד
חטא מכל וטהור נקי מישראל אחד כל
חורי ב בבחינת והוא ממש, כמלא
חג קדושת את לקבל וראוי הרע, מיצרו

הפסח'.

כתב זיע"א23. מברסלב נחמן רבי הגה"ק

קלה), תורה קמא מוהר"ן, וז"ל:(ליקוטי

להצדיק מקושר הוא אם זה, בענין שמענו 'עוד

הוא הצדיק כי טוב, יום קדושת להרגיש יוכל

אם זה על והסימן טוב. יום קדושת בחינת

שפלות, לו יש אם הוא להצדיק, מקושר הוא

כנ"ל. גדלות לפני שיתבטל הקטנות טבע כי

שיאהבועיקר אהבה, הוא ההתקשרות

שלימה, אהבה הצדיק כמואת

בנפשו"שכתוב: קשורה ל),"ונפשו מד, (בראשית

כנפשיה',ותרגומו: ליה שכתוב:'חביבא וכמו

דוד" בנפש נקשרה יהונתן (שמואל-א"ונפש

א). יח,

יותרמאהבתנשים,ואהבתו יהיה אתהצדיק
שכתוב: ליכמו אהבתך "נפלאתה

נשים" כו).מאהבת א, ידי(שמואל-ב על אזי

יום קדושת לקבל יכול להצדיק, ההתקשרות

בצדיקים... תלוי טוב יום עיקר כי כנ"ל, טוב

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



  
      



עפ"יוווויייישששש לפורי זה עני בקשר לומר
קשורי פורי שמצוות הנ"ל,
הגשמיי לדברי עד ישראל לאחדות
ומתנות לרעהו איש מנות 'משלוח

דמעות ותוכ עני שזהו ,'לאביוני
גשמית וצדקה ,לעניי צדקה  חיטי

...(חיטי)

כראוי.ווווהההה'''' הללו הימי את לנצל יזכנו

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

ניצו א א א א .... ישנו ישראל מע ואחת אחד לכל 

יתבר בבורא שקשור וטהור קדוש

ירבה האד א וג האהבה . עבותות בחבלי 

 לפגו חטאיו  בכח יש ולפשוע, לחטוא 

בלבד , נשמתו  חיצוניות את רק א א א א ולטמא

שהיא שהיא שהיא שהיא  שבלבושבלבושבלבושבלבו הפנימיתהפנימיתהפנימיתהפנימית הנקודההנקודההנקודההנקודה את את את את  לא לא לא לא 

ובטהרתה ובטהרתה ובטהרתה ובטהרתה .... בקדושתה בקדושתה בקדושתה בקדושתה  שלימה שלימה שלימה שלימה  נשארת נשארת נשארת נשארת  לעוללעוללעוללעול

,,,, האד האד האד האד החיצוניי מעשיו שמצד פי על א

צדיק לקרותו   שנית כלל  נראה  לא

הנקודה מצד  א לחטוא, מרבה  הוא  שהרי כלל 

של לאמיתו אשר שבלבו, הטהורה הפנימית 

לקרותו שנית בוודאי חטאה, לא מעול דבר 

והטומאות  הפגמי כל של  תוכ ובתו 'צדיק '.

, האד טהורה טהורה טהורה טהורה שעשה  פנימית פנימית פנימית פנימית  נקודה נקודה נקודה נקודה  ישנה ישנה ישנה ישנה 

הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה   ע ע ע ע שלימה שלימה שלימה שלימה  ועודנה ועודנה ועודנה ועודנה  כלל כלל כלל כלל ,,,, נפגמה נפגמה נפגמה נפגמה  שלא שלא שלא שלא 

היהודיבתכלית בתכלית בתכלית בתכלית ,,,, של  שבלבו זו  נקודה   ובתו

הקב"ה.  שוכ

לבו,ב ב ב ב .... מעומק הקב "ה את אוהב  יהודי כל

שיצרו  אלא ובתורתו , בו  לדבוק וחפ

ומפתה אותו, ומטעה  שמבלבל זה  הוא  הרע

שמכניס ידי  על  הבורא   רצו על  לעבור אותו 

שטות רוח על על על על בלבו מתגבר מתגבר מתגבר מתגבר  האדהאדהאדהאד וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר 

.... לעול לעול לעול לעול יחטא יחטא יחטא יחטא  לא לא לא לא  הוא הוא הוא הוא  הזוהזוהזוהזו שטות שטות שטות שטות  הרוחהרוחהרוחהרוח

עוברות ג ג ג ג .... ,האד של  חייו  במש ולפעמי

בנסיונות  המלאות קשות תקופות עליו

 ומשו ומשונות, שונות רוח ובנפילות כבדי

, יתבר לה' האהבה  אש בלבו  דועכת  כ

עד הנעימות, ולמצוותיו הקדושה  לתורתו

לגמרי. ח"ו  ותכבה  מעט  עוד  כי שנדמה 

תמיד תמיד תמיד תמיד ועל ועל ועל ועל  ''''אש אש אש אש  ומצוה ומצוה ומצוה ומצוה :::: הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה  התורה התורה התורה התורה  באה באה באה באה   כ כ כ כ

תכבה תכבה תכבה תכבה '.'.'.'. לא לא לא לא  המזבח המזבח המזבח המזבח  על על על על  שאפילו תוקד תוקד תוקד תוקד  והיינו

ח"ו, בטומאה   וא רוחנית , נפילה של בתקופות 

תמיד חייו, בימי האד שעובר המסעות ובכל

לגמרי  תכבה לא לבורא אהבתו שאש לכ ידאג 

תהיה א ואפילו  תבער, שתמיד אלא ח "ו ,

ח"ו. לגמרי תכבה  שלא ובלבד ביותר, קטנה

הזו ד ד ד ד .... האש את  להבעיר  לאד  לגרו וכדי

לדבר לדבר לדבר לדבר ::::בלבו עצות עצות עצות עצות  ג ג ג ג '''' להשארהבאנוהבאנוהבאנוהבאנו .1

.לצדיקי התקשרות .2 הקדושה. לעול קשור

במש שמאירי  הרצו זמני  את לנצל  .3

 פורי שבי ימי השלשי את ובפרט השנה 

ונבאר : לפסח.

אד ה ה ה ה ....  הקדושה לעול קשור להשאר 

יהיה זאת כל ע ממדרגתו שנופל אפילו

 משו קטנה. במחשבה   יתבר בבורא דבוק

  
       



מרדכיווווככככ חיי רבי הגה"ק כתב
וז"ל: זיע"א, כבר24מנדבורנא ה

הרה"ק האלקי איש זקני כ"ק דברי נודע
זיע"א, מפרימישלא לייב ארו אאאאששששרררררבי

ייייממממיייי ההההממממהההה ההההפפפפססססחחחח וווועעעעדדדד ששששממממפפפפוווורררריייי ההההייייממממיייי
ההההננננפפפפשששש,,,, החולהההההזזזזככככככככוווותתתת כמו משל ובדר

מרפא סמי לו נות הרופא אשר ל"ע,
את לו שית לפני מעיי הבני לטהר
ולהחלימו, לרפאותו העיקרית הרפואה
הרפואה את לקבל יוכלו שהמעיי כדי

ולהחזיקה.

נאכלככככממממוווו אשר הקדושות המצות כ
דאסוותא' 'מיכלא המה בפסח

ע"ב), קפג ד תצוה הקדוש, הוא(זוהר אשר

אבל הנפש, רפואת רפואתנו עיקר
הנפש בתי את לטהר צריכי לה קוד
לקבל ומסוגלי ראויי שיהיו ולהכינ

ולהחזיקה, ההההזזזזאאאאתתתתהרפואה ווווההההפפפפעעעעווווללללהההה
ללללפפפפססססחחחח.... ההההפפפפוווורררריייי ששששבבבביייי בבבבייייממממיייי ננננעעעעששששייייתתתת

בבבברררראאאאששששוווועעעעלללל וווועעעעייייננננייייוווו ננננפפפפשששש בבבבעעעעלללל ששששההההוווואאאא ממממיייי ככככ
ההההללללללללוווו ההההקקקקדדדדווווששששיייי ההההייייממממיייי ייייווווצצצצייייאאאא ללללאאאא

לפסחללללבבבבטטטטללללהההה,,,, ההכנה עבודת ומלבד
ג יזנח לא בעלמא... ובמילי בגשמיות

ברוחניות, הנ"ל ההכנה אאאאתתתתאת ללללההההככככיייי
קקקקדדדדווווששששתתתת אאאאתתתת ללללקקקקבבבבלללל ששששייייווווככככללללוווו ההההננננפפפפשששש בבבבתתתתיייי

ההשפעותההההממממצצצצוווווווותתתת,,,, שישארו כדי
הפסח לאחר בקרבו והקדושות הטובות

...הבאי הימי כל ולמש

ההההחחחחגגגג ההההללללככככוווותתתת ללללייייממממוווודדדד  ההההרררראאאאששששווווננננהההה ההההההההככככננננהההה

מליובאוויטשככככתתתתבבבב מנח,הרבי (תורת

,(410 עמוד וז"ל:תשמחב

וזהופפפפוווורררריייי הפסח. קוד יו שלשי חל
ההכנות את להתחיל יש שבו הזמ

ערו בשולח הדי כפי ש'חכמי25לפסח,
המקדש שבית שבזמ תיקנו הראשוני
לדרוש הדרשני שיתחילו קיי היה
לפני יו שלשי הרגל הלכות ברבי
ידרשו ואיל שמפורי דהיינו הרגל,
נתבטלה לא זו ותקנה פסח... הלכות
המקדש... בית שחרב לאחר א מישראל

לתלמידיו שונה החכ שאי הללו ובדורות
שילמוד ואחד אחד כל על מצוה הלכות...
בקי שיהיה עד הרגל קוד הרגל הלכות

.'יעשו אשר המעשה את ויודע בה

וווו''''גגגגדדדדוווולללל מעשה' לידי שמביא תלמוד
במעשה ההתחלה את לפתוח
לנצרכי חיטי מעות לתת בפועל
חג את לחגוג שיוכלו כדי ,לכ
הוא, ישראל ומנהג ושמח. כשר הפסח
פסח לפני זמ מש לתת שמתחילי
.(הפורי יו החג, קוד יו משלשי (החל

דבר קצא).חיים24. עמוד - ב (חלק

שולחן הרב25. תכט).ערוך סימן ריש - חיים (אורח

מוקדש לעילוי נשמת
שלמה בן איסטרילייא ז"ל  - תנצב"ה

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



  
      



עפ"יוווויייישששש לפורי זה עני בקשר לומר
קשורי פורי שמצוות הנ"ל,
הגשמיי לדברי עד ישראל לאחדות
ומתנות לרעהו איש מנות 'משלוח

דמעות ותוכ עני שזהו ,'לאביוני
גשמית וצדקה ,לעניי צדקה  חיטי

...(חיטי)

כראוי.ווווהההה'''' הללו הימי את לנצל יזכנו

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

ניצו א א א א .... ישנו ישראל מע ואחת אחד לכל 

יתבר בבורא שקשור וטהור קדוש

ירבה האד א וג האהבה . עבותות בחבלי 

 לפגו חטאיו  בכח יש ולפשוע, לחטוא 

בלבד , נשמתו  חיצוניות את רק א א א א ולטמא

שהיא שהיא שהיא שהיא  שבלבושבלבושבלבושבלבו הפנימיתהפנימיתהפנימיתהפנימית הנקודההנקודההנקודההנקודה את את את את  לא לא לא לא 

ובטהרתה ובטהרתה ובטהרתה ובטהרתה .... בקדושתה בקדושתה בקדושתה בקדושתה  שלימה שלימה שלימה שלימה  נשארת נשארת נשארת נשארת  לעוללעוללעוללעול

,,,, האד האד האד האד החיצוניי מעשיו שמצד פי על א

צדיק לקרותו   שנית כלל  נראה  לא

הנקודה מצד  א לחטוא, מרבה  הוא  שהרי כלל 

של לאמיתו אשר שבלבו, הטהורה הפנימית 

לקרותו שנית בוודאי חטאה, לא מעול דבר 

והטומאות  הפגמי כל של  תוכ ובתו 'צדיק '.

, האד טהורה טהורה טהורה טהורה שעשה  פנימית פנימית פנימית פנימית  נקודה נקודה נקודה נקודה  ישנה ישנה ישנה ישנה 

הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה   ע ע ע ע שלימה שלימה שלימה שלימה  ועודנה ועודנה ועודנה ועודנה  כלל כלל כלל כלל ,,,, נפגמה נפגמה נפגמה נפגמה  שלא שלא שלא שלא 

היהודיבתכלית בתכלית בתכלית בתכלית ,,,, של  שבלבו זו  נקודה   ובתו

הקב"ה.  שוכ

לבו,ב ב ב ב .... מעומק הקב "ה את אוהב  יהודי כל

שיצרו  אלא ובתורתו , בו  לדבוק וחפ

ומפתה אותו, ומטעה  שמבלבל זה  הוא  הרע

שמכניס ידי  על  הבורא   רצו על  לעבור אותו 

שטות רוח על על על על בלבו מתגבר מתגבר מתגבר מתגבר  האדהאדהאדהאד וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר 

.... לעול לעול לעול לעול יחטא יחטא יחטא יחטא  לא לא לא לא  הוא הוא הוא הוא  הזוהזוהזוהזו שטות שטות שטות שטות  הרוחהרוחהרוחהרוח

עוברות ג ג ג ג .... ,האד של  חייו  במש ולפעמי

בנסיונות  המלאות קשות תקופות עליו

 ומשו ומשונות, שונות רוח ובנפילות כבדי

, יתבר לה' האהבה  אש בלבו  דועכת  כ

עד הנעימות, ולמצוותיו הקדושה  לתורתו

לגמרי. ח"ו  ותכבה  מעט  עוד  כי שנדמה 

תמיד תמיד תמיד תמיד ועל ועל ועל ועל  ''''אש אש אש אש  ומצוה ומצוה ומצוה ומצוה :::: הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה  התורה התורה התורה התורה  באה באה באה באה   כ כ כ כ

תכבה תכבה תכבה תכבה '.'.'.'. לא לא לא לא  המזבח המזבח המזבח המזבח  על על על על  שאפילו תוקד תוקד תוקד תוקד  והיינו

ח"ו, בטומאה   וא רוחנית , נפילה של בתקופות 

תמיד חייו, בימי האד שעובר המסעות ובכל

לגמרי  תכבה לא לבורא אהבתו שאש לכ ידאג 

תהיה א ואפילו  תבער, שתמיד אלא ח "ו ,

ח"ו. לגמרי תכבה  שלא ובלבד ביותר, קטנה

הזו ד ד ד ד .... האש את  להבעיר  לאד  לגרו וכדי

לדבר לדבר לדבר לדבר ::::בלבו עצות עצות עצות עצות  ג ג ג ג '''' להשארהבאנוהבאנוהבאנוהבאנו .1

.לצדיקי התקשרות .2 הקדושה. לעול קשור

במש שמאירי  הרצו זמני  את לנצל  .3

 פורי שבי ימי השלשי את ובפרט השנה 

ונבאר : לפסח.

אד ה ה ה ה ....  הקדושה לעול קשור להשאר 

יהיה זאת כל ע ממדרגתו שנופל אפילו

 משו קטנה. במחשבה   יתבר בבורא דבוק

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



  
      



תמיד קטנה  במחשבה  דבוק יהיה  לא שא

לגמרי. נשמתו  יכבה ,יתבר בו 

לאד על על על על  קשה  העתי  מ בעת  א ג , כ

אטימות מפני  ויגיעה בעמל בתורה לעסוק 

פשוט  בלימוד לפחות יעסוק דעתו, וקטנות  לבו 

את יגרוס לפחות לו, קשה זה ג  וא יותר.

מילה   מבי שאינו   א הקדושה התורה אותיות 

יעסוק  לפחות  לו, קשה זה אפילו וא אחת.

 וכדומה וחסד מצוה שיהיה שיהיה שיהיה שיהיה בדברי העיקר העיקר העיקר העיקר 

 שבעול שבעול שבעול שבעול מצב מצב מצב מצב  בכל בכל בכל בכל  הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה   לעול לעול לעול לעול קשור קשור קשור קשור 

ח ח ח ח """"ו ו ו ו .... לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי  עצמועצמועצמועצמו את את את את  ינתק ינתק ינתק ינתק  ולא ולא ולא ולא  במעט במעט במעט במעט  אפילו אפילו אפילו אפילו 

זוכהו ו ו ו ....  לעתי  לצדיקי התקשרות ידי על

 הזה בעול החי בצדיק  ונקשר  האד

הרבה וישנ ,לכ  זוכי כול לא  א ואשריו!

ולאלו חי, לצדיק  להתקשר זכו שלא יהודי

הסתלקו שכבר  לצדיקי להתקשר הוא הפתרו

צדיק , של ספר ולומד זוכה כשיהודי  .מהעול

ואמונה ואמונה ואמונה ואמונה  לצדיק לצדיק לצדיק לצדיק  אהבה אהבה אהבה אהבה  בלבו בלבו בלבו בלבו  מעורר מעורר מעורר מעורר  הלימוד הלימוד הלימוד הלימוד   ובזמ ובזמ ובזמ ובזמ

ולהתחברבצדיק בצדיק בצדיק בצדיק ,,,, להתקשר זוכה הוא אזי 

קדושה. של  שפע עליו משפיע  והצדיק בצדיק,

ה ז ז ז ז .... השנה ימות רוב  הרצו זמני את לנצל 

להתמודד  צריכי אנו שבה ימי החול, ימי 

א שבגופנו. והתאוות  היצרי ע ולהילח

מיוחד אור ישנו  שבה ימי .רצו עתות  ישנ

יש הזה האור  ומכח הנשמה, על המושפע

האש . את בלבו להבעיר  יהודי כל של  ביכולתו

 ואות ואות ואות ואות ה לפסח, פורי שבי יו שלשי

. לכ המסוגלי כאלו, מי מי מי מי ימי ככככ על על על על 

יוציא יוציא יוציא יוציא  לא לא לא לא  בראשובראשובראשובראשו ועיניוועיניוועיניוועיניו נפשנפשנפשנפש בעל בעל בעל בעל  שהוא שהוא שהוא שהוא 

לבטלהלבטלהלבטלהלבטלה,,,, הללוהללוהללוהללו הקדושיהקדושיהקדושיהקדושי  הימי הימי הימי עבודת הימי ומלבד

לא בעלמא. ובמילי בגשמיות לפסח ההכנה 

את  להכי הרוחני , בחלק ההכנה  את ג יזנח

המצוות, קדושת את לקבל שיוכלו הנפש בתי 

הטוב  ההשפעות שישארו  והקדושות כדי ות

.הבאי הימי כל  ולמש הפסח לאחר בקרבו

האור האור האור האור ח ח ח ח .... לקבלת לקבלת לקבלת לקבלת  עצמועצמועצמועצמו את את את את  להכילהכילהכילהכי והרוצה והרוצה והרוצה והרוצה 

ידי ידי ידי ידי  עלעלעלעל זה זה זה זה  ובראשונהובראשונהובראשונהובראשונה בראש בראש בראש בראש  פסח פסח פסח פסח  של של של של 

כל כל כל כל  עלעלעלעל שמצוה שמצוה שמצוה שמצוה  והיינווהיינווהיינווהיינו החג החג החג החג .... הלכותהלכותהלכותהלכות לימוד לימוד לימוד לימוד 

הרגל הרגל הרגל הרגל  קודקודקודקוד הרגלהרגלהרגלהרגל הלכות הלכות הלכות הלכות  שילמוד שילמוד שילמוד שילמוד  ואחד ואחד ואחד ואחד  אחדאחדאחדאחד

אשר אשר אשר אשר  המעשה המעשה המעשה המעשה  אתאתאתאת ויודע ויודע ויודע ויודע   בה בה בה בה בקי בקי בקי בקי  שיהיה שיהיה שיהיה שיהיה  עדעדעדעד

מצוות מצוות מצוות מצוות  היא היא היא היא  הראשונההראשונההראשונההראשונה שהלכהשהלכהשהלכהשהלכה ומכיוומכיוומכיוומכיו ....יעשויעשויעשויעשו

לחגוג לחגוג לחגוג לחגוג   העניי העניי העניי העניי שיוכלושיוכלושיוכלושיוכלו כדי כדי כדי כדי  דפסחא דפסחא דפסחא דפסחא ',',',', ''''קמחא קמחא קמחא קמחא 

לב לב לב לב .... ובטוב ובטוב ובטוב ובטוב  בשמחהבשמחהבשמחהבשמחה הפסחהפסחהפסחהפסח חג חג חג חג  אתאתאתאת

אלא אלא אלא אלא וכפי וכפי וכפי וכפי  עיקר עיקר עיקר עיקר  הלימוד הלימוד הלימוד הלימוד  שלא שלא שלא שלא  הידועהידועהידועהידוע הכלל הכלל הכלל הכלל 

זוזוזוזו.... מצוה מצוה מצוה מצוה   ולקיי ולקיי ולקיי ולקיי להשתדל להשתדל להשתדל להשתדל  עלינועלינועלינועלינו לכלכלכלכ המעשה המעשה המעשה המעשה ,,,,

כראוי כראוי כראוי כראוי ....וה וה וה וה '''' הללוהללוהללוהללו הימיהימיהימיהימי את את את את  לנצללנצללנצללנצל יזכנויזכנויזכנויזכנו

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



  
      



תמיד קטנה  במחשבה  דבוק יהיה  לא שא

לגמרי. נשמתו  יכבה ,יתבר בו 

לאד על על על על  קשה  העתי  מ בעת  א ג , כ

אטימות מפני  ויגיעה בעמל בתורה לעסוק 

פשוט  בלימוד לפחות יעסוק דעתו, וקטנות  לבו 

את יגרוס לפחות לו, קשה זה ג  וא יותר.

מילה   מבי שאינו   א הקדושה התורה אותיות 

יעסוק  לפחות  לו, קשה זה אפילו וא אחת.

 וכדומה וחסד מצוה שיהיה שיהיה שיהיה שיהיה בדברי העיקר העיקר העיקר העיקר 

 שבעול שבעול שבעול שבעול מצב מצב מצב מצב  בכל בכל בכל בכל  הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה   לעול לעול לעול לעול קשור קשור קשור קשור 

ח ח ח ח """"ו ו ו ו .... לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי  עצמועצמועצמועצמו את את את את  ינתק ינתק ינתק ינתק  ולא ולא ולא ולא  במעט במעט במעט במעט  אפילו אפילו אפילו אפילו 

זוכהו ו ו ו ....  לעתי  לצדיקי התקשרות ידי על

 הזה בעול החי בצדיק  ונקשר  האד

הרבה וישנ ,לכ  זוכי כול לא  א ואשריו!

ולאלו חי, לצדיק  להתקשר זכו שלא יהודי

הסתלקו שכבר  לצדיקי להתקשר הוא הפתרו

צדיק , של ספר ולומד זוכה כשיהודי  .מהעול

ואמונה ואמונה ואמונה ואמונה  לצדיק לצדיק לצדיק לצדיק  אהבה אהבה אהבה אהבה  בלבו בלבו בלבו בלבו  מעורר מעורר מעורר מעורר  הלימוד הלימוד הלימוד הלימוד   ובזמ ובזמ ובזמ ובזמ

ולהתחברבצדיק בצדיק בצדיק בצדיק ,,,, להתקשר זוכה הוא אזי 

קדושה. של  שפע עליו משפיע  והצדיק בצדיק,

ה ז ז ז ז .... השנה ימות רוב  הרצו זמני את לנצל 

להתמודד  צריכי אנו שבה ימי החול, ימי 

א שבגופנו. והתאוות  היצרי ע ולהילח

מיוחד אור ישנו  שבה ימי .רצו עתות  ישנ

יש הזה האור  ומכח הנשמה, על המושפע

האש . את בלבו להבעיר  יהודי כל של  ביכולתו

 ואות ואות ואות ואות ה לפסח, פורי שבי יו שלשי

. לכ המסוגלי כאלו, מי מי מי מי ימי ככככ על על על על 

יוציא יוציא יוציא יוציא  לא לא לא לא  בראשובראשובראשובראשו ועיניוועיניוועיניוועיניו נפשנפשנפשנפש בעל בעל בעל בעל  שהוא שהוא שהוא שהוא 

לבטלהלבטלהלבטלהלבטלה,,,, הללוהללוהללוהללו הקדושיהקדושיהקדושיהקדושי  הימי הימי הימי עבודת הימי ומלבד

לא בעלמא. ובמילי בגשמיות לפסח ההכנה 

את  להכי הרוחני , בחלק ההכנה  את ג יזנח

המצוות, קדושת את לקבל שיוכלו הנפש בתי 

הטוב  ההשפעות שישארו  והקדושות כדי ות

.הבאי הימי כל  ולמש הפסח לאחר בקרבו

האור האור האור האור ח ח ח ח .... לקבלת לקבלת לקבלת לקבלת  עצמועצמועצמועצמו את את את את  להכילהכילהכילהכי והרוצה והרוצה והרוצה והרוצה 

ידי ידי ידי ידי  עלעלעלעל זה זה זה זה  ובראשונהובראשונהובראשונהובראשונה בראש בראש בראש בראש  פסח פסח פסח פסח  של של של של 

כל כל כל כל  עלעלעלעל שמצוה שמצוה שמצוה שמצוה  והיינווהיינווהיינווהיינו החג החג החג החג .... הלכותהלכותהלכותהלכות לימוד לימוד לימוד לימוד 

הרגל הרגל הרגל הרגל  קודקודקודקוד הרגלהרגלהרגלהרגל הלכות הלכות הלכות הלכות  שילמוד שילמוד שילמוד שילמוד  ואחד ואחד ואחד ואחד  אחדאחדאחדאחד

אשר אשר אשר אשר  המעשה המעשה המעשה המעשה  אתאתאתאת ויודע ויודע ויודע ויודע   בה בה בה בה בקי בקי בקי בקי  שיהיה שיהיה שיהיה שיהיה  עדעדעדעד

מצוות מצוות מצוות מצוות  היא היא היא היא  הראשונההראשונההראשונההראשונה שהלכהשהלכהשהלכהשהלכה ומכיוומכיוומכיוומכיו ....יעשויעשויעשויעשו

לחגוג לחגוג לחגוג לחגוג   העניי העניי העניי העניי שיוכלושיוכלושיוכלושיוכלו כדי כדי כדי כדי  דפסחא דפסחא דפסחא דפסחא ',',',', ''''קמחא קמחא קמחא קמחא 

לב לב לב לב .... ובטוב ובטוב ובטוב ובטוב  בשמחהבשמחהבשמחהבשמחה הפסחהפסחהפסחהפסח חג חג חג חג  אתאתאתאת

אלא אלא אלא אלא וכפי וכפי וכפי וכפי  עיקר עיקר עיקר עיקר  הלימוד הלימוד הלימוד הלימוד  שלא שלא שלא שלא  הידועהידועהידועהידוע הכלל הכלל הכלל הכלל 

זוזוזוזו.... מצוה מצוה מצוה מצוה   ולקיי ולקיי ולקיי ולקיי להשתדל להשתדל להשתדל להשתדל  עלינועלינועלינועלינו לכלכלכלכ המעשה המעשה המעשה המעשה ,,,,

כראוי כראוי כראוי כראוי ....וה וה וה וה '''' הללוהללוהללוהללו הימיהימיהימיהימי את את את את  לנצללנצללנצללנצל יזכנויזכנויזכנויזכנו

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



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





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

איתם  יעבוד  צדיקים,  בנים  שרוצה  מי 
כי  התפילות,  ענין  על  רבה  בעקביות 
העיקר,  זה  שמים  והיראת  התפילה 
יברך  ה'  ללמוד  שיצליחו  כמה  ובלימוד 
אותם. לא יגרשו אדם מגן עדן אם הוא לא 

למד מסכת חולין. 

לא  הוא  אם  ה'  מהיכל  אותו  יגרשו  לא 
יגרשו  כן  אבל  קדשים,  סדר  את  יודע 
הוא  אם  ובוז  בחרפה  ה'  מלפני  אותו 
זלזל בתפילות. שום תירוצים לא יתקבלו 

בנושא הזה.

פרשת צו
ט"ז אדר ב' התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

17:3018:2119:04 באר שבע
17:3018:2119:04תל אביב

17:3018:2019:03חיפה
17:3218:2319:06אילת

17:3318:2419:08ירושלים
17:13ירושלים 40 דק'

שעורי השבוע
מפי הרה"ג רבינו ישרא_ל אברג'_ל שליט"א
ראשון - כל שבוע בשעה: 19:00
שיעור 'זום' לדוברי השפה האנגלית עם תרגום

ראשון - י"ז אדר ב' 20/3 בשעה: 20:00אריאל
בבית הכנסת 'בן איש חי' רחוב השומרון 1

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

שלישי - י"ט אדר ב' 22/3 בשעה: 20:00חיפה
בבית הכנסת המרכזי רמת אשכול רחוב ראול וולנברג 11  

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

LIVE

LIVE

ברכה מיוחדת בליל הסדר
לקוראי מסילות אל הנפש

תיערך ע"י מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א

למסירת שמות )ללא עלות(
08-37-40-200 

להצטרפות בסריקת ברקוד


