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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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שמיני שמיני שמיני שמיני  פרשת פרשת פרשת פרשת 

............ איקסי איקסי איקסי איקסי אלאלאלאל ששיששיששיששי

שליט"א:ססססייייפפפפרררר שיש יעקב הרב 1הגאו

בבניבבבבאאאאייייזזזזוווורררר 'החיי 'אור בשכונת מגורי,
 מדהי סיפור לאחרונה התרחש ברק,

הסת"ייייההההוווודדדדיייי מסופרי אחד וחשוב, נכבד
לרגל כי סיפר ברק, בבני החשובי
רעיתו החליטה ,נישואיה שנות 25
ומעניינת יחודית במתנה אותו להפתיע
מדופלמת, תופרת היא במקצועה במיוחד.
מפה תפרה חדשי שבעה במש

שבת. לשולח במינה מיוחדת

עיטוריללללאאאא בה היו מפה, סת זו היתה
מעט לו שיש למי .ביופיי מיוחדי
ששי במפה שהיו רק נאמר ,מושגי

תפירה... מכונת של 'איקסי' אל

הורידהבבבבלללליייילללל הכנסת, לבית כשיצא שבת
החליפה הרגילה, המפה את אשתו
לסעודה והזמינה המיוחדת, למפה אותה

.הנשואי הילדי כל את

במינה.ההההאאאאווווייייררררהההה מיוחדת היתה
,מושל היה השבת שולח

הכנסת, מבית היהודי וכששב
שהכינה מה מכל ביותר התפעל

לכבודו.

הדלת.בבבבממממווווצצצצאאאאיייי על מישהו דפק שבת
צעיר, אבר עמד בפתח
סופר הוא טובה. הבית מבעל וביקש
שהוא איזה לעשות צרי והוא מתחיל,
שלא מעוניי שהוא מאחר ביריעה. תיקו
היכר, סימ ישאר ושלא ,התיקו את יראו

בתיקו עזרתו את מבקש הזה.הוא

ברצו.ההההססססוווופפפפרררר נענה

אתההההככככננננייייסססס הניח ,לסלו האבר את
השולח על שהביא היריעה
.בתיקו להתחיל ועמד במפה המכוסה
גרמה המפה מעל הניילו שמפת אלא
מפת את הרי הסופר .פע מדי לזוז לגויל
על היריעה את והניח פעמית, החד הניילו
ופתאו בזהירות, תיק הוא עצמה. המפה
בקבוק וכל ,קפ הגויל ,התיקו כדי תו
שאינו תורה ספר של דיו השחור, הדיו

החדשה... המפה על נשפ יורד,

הובא בידך1. הנני 31)בספר שליט"א.(עמוד פוזן ישראל יעקב הרב לגאון
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הובא בידך1. הנני 31)בספר שליט"א.(עמוד פוזן ישראל יעקב הרב לגאון

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.



  
    



השיעור,פפפפעעעע באמצע פסח, בערב אחת
התנצל השיעור, את הפסיק הוא
...מורי לחדר ויצא ,התלמידי לפני

מנהלבבבבאאאאוווותתתתהההה המורי בחדר שהה עת
את ראה והוא תורה, התלמוד
הטלפו את מרי נכנס המלמד

לביתו... ומתקשר

שאלממממעעעעבבבברררר והמלמד קול, נשמע הקו
את זרקת כבר דואג: בקול

לפח? שלי הישנות החליפות

משוננננרררראאאאהההה חיובית, היתה שהתשובה
'תרדו וביקש: המשי שהוא
חדר את פינו כבר א לבדוק בדחיפות
שתי או דקה המתי הוא האשפה'.
והמלמד משהו, אמרו לקו מעבר במתח,
פינו כבר העיריה עובדי 'אז בקול: חזר
הוסי קצרה שתיקה ולאחר הכל'...
וחזר השיחה את ניתק ,סיו מילות כמה

השיעור. מסירת להמש לכיתתו

הבלתיתתתתממממהההה ההתנהגות על המנהל
ראשונה ובהזדמנות שגרתית
שיעור באמצע יצא מדוע לברר, ניגש

פשר. חסר הנראה כזה, לבירור

דבריננננעעעעננננהההה לכ אספר ואמר: המלמד
ספורי חדשי בעוד .כהויית

אחד ומוצלחת טובה בשעה לחופה יכנס
מאוד, רבות החתונה הוצאות מילדי.
כס סכו "הגמחי מאחד לויתי ולכ
בו להטמי מתאי מקו חיפשתי גדול.
מכיסי באחד ובחרתי ,בינתי הכס את

הישנה. חליפתי

,,,,אתההההייייוווו שמעתי הבית, מ כשיצאתי
שבכוונתה כ על מדברת רעיתי
לאשפה, הישנות החליפות כל את להשלי
לשימוש. מדאי מרופטות שה מפני
חשיבות, לדברי יחסתי לא מעשה בשעת
הכס מסכו לגמרי ששכחתי משו
באמצע אבל החליפה, בכיס הטמו
והמשפט ,הכס זכרו בי הבזיק השיעור
מיד הוא. ג ועלה צ אוז בחצי ששמעתי
החליפה, את זרקו כבר א לברר יצאתי
.הכס למציאת קלוש סיכוי עדיי יש וא
וי אמרתי אבד, הסכו שכל לי כשנודע

לשיעור. וחזרתי כיס, לחסרו

אתההההששששתתתתווווממממ שאיבדת 'שמעת המנהל:
חזרת ומיד ,הכס כל
כאילו שיעור במסירת והמשכת ,לכיתת
'?כ לתפקד יכולת אי דבר? אירע לא

'בבחרותיההההששששייייבבבב בפשטות: המלמד לו
גד'ל רבי המשגיח אצל למדתי
."הרי חידושי בישיבת זצ"ל 3אייזנר

הגה"צ זיע"אשימשכמשגיח3. אייזנר גד רבי

ותולדות הרי"ם, חידושי בישיבת

הובאו ושם גד'ל. ר' במחיצת בספר נרשמו חייו

מהם אחד והנה רט):מאמרותיו. (עמוד

  
    



ליזזזזהההה סיפר  מגוח אולי נשמע
את נטלתי ספונטנית אבל  האיש
מ וברחתי שלי והחליפה הכובע
את בידו לקח השני הסופר הבית...
בבתי, נתקלתי בדר אחרי. וברח הגויל
חצי עוד בגינה, 'אני לעברה: פלטתי

קורה'... מה אותי תעדכני שעה

האברייייששששבבבבוווו בגינה, הסופרי שני
וכלימה. בושה מלא היה הצעיר
השלו כל נהרס שלו התיקו בגלל
לא הוא ג הוותיק הסופר ...ש בית
דבר אחרי אומרי מה נפשו. את ידע
שעמל אד לרת אפשר אי כזה?
ברגע לטמיו לו ירד חדשי שבעה של
אחריות וחוסר זהירות חוסר בגלל אחד

המתנה?! מקבל של

מאאאאחחחחרררר בתו מתקשרת שעה רבע
הכל הביתה. בוא 'אבא, הבית:

בעיה'. שו אי בסדר,

'בואי''''אאאאנננניייי  לה עונה הוא  מסוגל' לא
.'לכא את

דקותההההבבבבתתתת כעבור בגינה מופיעה
אותה שואל הוא אחדות.
מה הגיבה? אמא אי' מתוח: כשכולו

בבית?' היה

שוווווההההבבבבתתתת לאמא אמרנו 'לא סיפרה:
לה לומר אפשר אי דבר.
עבודה, של חדשי שבעה משהו?
שהיא חיכינו ...'איקסי' אל ששי
קרה. מה לבד ותראה לסלו תיכנס
מבט הגיעה. היא ופתאו ,בסלו ישבנו
מה בדיוק לה הבהיר המפה לעבר אחד
אחר ארוכות, במפה הביטה היא היה.
והניחה אותה קיפלה אליה, התקרבה כ
אחד: משפט אומרת כשהיא בפח, אותה

איקסי,''''עעעעדדדד אל ששי עשיתי עכשיו
...'הראשו ה'וי' את עושה אני עכשיו

!!!!ממממקקקקוווו ששששלללל ררררעעעעייייוווו

אלימלססססייייפפפפרררר הרב המשפיע הגה"צ
שליט"א: 2בידרמ

שבתלמודיככככיייידדדדוווועעעע,,,, 'ה'מלמדי רוב
תחושת מתו פועלי תורה
שעל ההבנה מתו פנימית, שליחות
הבא. הדור של החינו מוטל כתפיה

'מלמדי'ווווממממעעעעששששהההה מאות באחד היה
שני ושימש שזכה טהורי
אות ובכל תינוקות, כמלמד רבות
הפסיק לא ומעול כמעט ארוכות שני
במקרי א כי שיעור, מסירת באמצע

ממש. בודדי שהיו ביותר, דחופי
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מוקדש להצלחת דוד בן שמחה הי"ו זכות המצוה תגן בעדו ובעד בני ביתו
לבריאות שמחה ולהצלחה בכל מעשה ידיו אמן, כן יהי רצון.
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דבריננננעעעעננננהההה לכ אספר ואמר: המלמד
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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.



  
    



40וווובבבבייייווווה ביו ,בתמוז),האחרו סמו(בי"ז
התגברה הקדושה, לקבלת ונראה

בעגל... נכשלו וה הטומאה, 4עליה

,,,,לו:וווובבבבששששממממיייי ואמר למשה הקב"ה פנה
"ע חת י  רד ל"

ז)!... לב, למחנה(שמות ירד רבינו ומשה
וכשראה הברית, לוחות ובידיו ישראל
הלוחות. את שבר לעגל עובדי אות

ודווווללללממממחחחחררררתתתת,,,, העגל את שר בתמוז, בי"ח
עלה בתמוז ובי"ט ,החוטאי את
הגזירה. את ולבטל לנסות כדי למרו חזרה

בכלל...אאאאוווולללל פשוט היה לא זה

האדירהממממששששהההה הנשמה בעל רבינו
לכל שזכה האד והקדושה,
'מורשה להיות וזכה והמדרגות, המעלות

למ5חתימה', הצליח למתקלא דר צוא
...רחמי ולעורר הדיני את

אניווווממממששששהההה שיהיה, מה יהיה החליט: רבינו
'סלחתי'!... שומע: שאני עד מכא זז 6לא

מאותוווואאאאזזזז,,,, תשע כעבור אב, בכ"ט
בכי של רצופות שעות וששי
של דמעות נחלי הורדת ...ותחנוני
ע על זכות לימודי ואלפי אש,

למשה הקב"ה התגלה (ראהישראל!

דוקא סמוך4. ועמדו ישראל עם הגיעו כאשר

עליהם התגברה הקדושה לפתח

של האחרון שביום הדרך היא כך כי המלחמה,

מאוד... הרע היצר מתגבר אז (סיפוריהנסיון

זיע"א). מברסלב נחמן רבי להגה"ק א, מעשה - מעשיות

שנאמר: ּבכל-ּביתי5. מׁשה עבּדי כן ְְִִֵֵֶַָֹֹ"לא

הּוא" ז).נאמן יב, (במדבר ֱֶָֽ

משה פשוטו6. נפשו את מסר רבינו

וזו ישראל, עם בשביל כמשמעו

אך ממנה, רחוקים ואנו מאוד גבוהה מדרגה

להועיל יהודי כל של בכחו יש כן, פי על אף

ירצה. אם רק אחר, ליהודי

אדברובענין כי האמנתי בספר מסופר (ח"אזה

פ) טולידאנועמוד משה הרב לגאון

אשה היתה ע"ה טורק הרבנית וז"ל: שליט"א,

ומכיון ורחמים. רוך ומלאת ישראל אוהבת צדקת,

בקרבתה. לשהות שאהבו רבות נשים היו שכן

ישראליום בת לביתנו נכנסה - בנה סיפר - אחד

עםהרבנית. לשוחח השידוכיםוביקשה בגיל

במטרה הגיעה ולמרותשהנערה לשוחח, החלו הן

לדבר... הצליחה לא היא לבה, את לשפוך

החייםהרבנית ובחכמת נכנעה, לא טורק

של בסופו הצליחה היא לה שהיתה

שכאן אמיתית, תחושה לה להעניק דבר

בטובתה. ורוצים אותה אוהבים

שלזרם מעיניה ירד מלוחות דמעות של דק

לספר: החלה היא אט ואט הנערה...

בן ישיבה בחור עם שידוכין בקשרי באתי

מעולם, נקבע לא החתונה שמועד אלא טובים,

מקורות את נמצא מנין ידענו לא ששנינו מאחר

לחתונה... הדרושים המינימליים המימון

ולחשהככל הנערה המשיכה - הזמן שחולף

כי החששות בי גוברים - בעצבות

להתבטל... עלול השידוך

  
    



לנו: לומר נוהג היה הוא ''''אאאאתמיד
ייייווווררררדדדד ממממהההה ללללשששש  ככככאאאאללללוווו זזזזממממנננניייי עעעעבבבבוווורררר ללללאאאא

ההההזזזזהההה...'...'...'...' ללללעעעעוווולללל החדירההההאאאאדדדד כ כל הוא
שעתה עד הזה, הדבר את בנו והשריש
בעיני פשוט היה ,נסיו בפני בעומדי

של הללו ושהדקות להיות, צרי שכ
חי אני שלשמה המטרה עיקר ה ,הנסיו

האדמות!... עלי

השבועווווללללפפפפנננניייי פרשת ללמוד שנתחיל
...הזכרו את נרענ

ההההממממששששככככ ממממללללאאאאככככתתתת וווותתתתששששלללל

התורה,בבבבממממעעעעממממדדדד את קיבלנו סיני הר
בסיו)ולמחרת משה(בז' עלה

יממות 40 התורה. את להוריד למרו
...ש שהה הוא

,,,,וווובבבבייייננננתתתתייייע סיני, הר למרגלות
.הר ללא עצמ על עבדו ישראל

וטיהרובבבבעעעעממממלללל קידשו  נוראה וביגיעה
.עצמ את

לקראתבבבבממממוווורררראאאא עצמ הכינו ובסילודי
והעצומות הגדולות המדרגות
היו בסו אליה לבוא העתידות

.40ה

בביתפעם פרשבורג קהילת מבני אנשים ישבו

סופר'. ה'חתם רבם גדולת על ושוחחו המדרש,

ביתובצד נקיון על אחראי שהיה אחד נער ישב

דבריהם את ובשומעו סופר', ה'חתם של

שנאמרו. השבח לדברי מסכים שאינו אמר

ושאלוהוהשומעים דבריו על התפלאו

כך?' אומר אתה 'מדוע אותו:

היההשמששח שלי אבא וסיפר: תומו לפי הנער

סעודות את היטב וזכורני הכנסת, בית של

היה כיצד וזכורני עמו... אוכל שהייתי שבת ליל

ההלכה. לפי כראוי, משנה' ה'לחם את בוצע אבי

סופר החתם של שולחנו על אוכל אני עתה והנה,

לפי לא משנה' ה'לחם את בוצע שהוא רואה ואני

אבי... אצל שראיתי מה לפי לא ההלכה,

והתבררשלחתםהשומעים בדיקה, וערכו נרעשו

שנהג מהמנהג שונה מנהג היה סופר

הנער... אבי ברבותינובו רעד בסימן להדיא (כמבואר

עיי"ש). הפת, בבציעת אופנים כמה שיש הפוסקים

וגופונתגלגלו סופר'... ה'חתם לפני הדברים

ביקש והוא מהתרגשות, לרעוד החל

רבתי. לדרשה הקהילה כל את לאסוף

והחתם מדרגותההיכל על עמד להםסופר סיפר

צאו ואמר: פניו להטו ואז המעשה, את

בניהם. על הורים של השפעתם גדולה מה וראו

עד בביתו, שראה מה הזה הנער אצל נשתרש כה

רבו גדולת את מקרוב שראה שאף כך, (החתםכדי

עםסופר), אליו, התורה גדולי של הערכתם ואת

בעיניו. העיקר היה זה מאביו שקיבל מה זה כל

מהומכאן - ואמר סופר החתם המשיך - תלמדו

אחר ההורים, על רבההאחריותהמוטלת

בצאצאיהם. עמוקות כה משתרשים שמעשיהם

במעמקי לפעול היכולת את איפוא לנצל עליהם

שמים. ויראת תורה בהם ולהשריש נפשם

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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האדירהממממששששהההה הנשמה בעל רבינו
לכל שזכה האד והקדושה,
'מורשה להיות וזכה והמדרגות, המעלות

למ5חתימה', הצליח למתקלא דר צוא
...רחמי ולעורר הדיני את

אניווווממממששששהההה שיהיה, מה יהיה החליט: רבינו
'סלחתי'!... שומע: שאני עד מכא זז 6לא

מאותוווואאאאזזזז,,,, תשע כעבור אב, בכ"ט
בכי של רצופות שעות וששי
של דמעות נחלי הורדת ...ותחנוני
ע על זכות לימודי ואלפי אש,

למשה הקב"ה התגלה (ראהישראל!

דוקא סמוך4. ועמדו ישראל עם הגיעו כאשר

עליהם התגברה הקדושה לפתח

של האחרון שביום הדרך היא כך כי המלחמה,

מאוד... הרע היצר מתגבר אז (סיפוריהנסיון

זיע"א). מברסלב נחמן רבי להגה"ק א, מעשה - מעשיות

שנאמר: ּבכל-ּביתי5. מׁשה עבּדי כן ְְִִֵֵֶַָֹֹ"לא

הּוא" ז).נאמן יב, (במדבר ֱֶָֽ

משה פשוטו6. נפשו את מסר רבינו

וזו ישראל, עם בשביל כמשמעו

אך ממנה, רחוקים ואנו מאוד גבוהה מדרגה

להועיל יהודי כל של בכחו יש כן, פי על אף

ירצה. אם רק אחר, ליהודי

אדברובענין כי האמנתי בספר מסופר (ח"אזה

פ) טולידאנועמוד משה הרב לגאון

אשה היתה ע"ה טורק הרבנית וז"ל: שליט"א,

ומכיון ורחמים. רוך ומלאת ישראל אוהבת צדקת,

בקרבתה. לשהות שאהבו רבות נשים היו שכן

ישראליום בת לביתנו נכנסה - בנה סיפר - אחד

עםהרבנית. לשוחח השידוכיםוביקשה בגיל

במטרה הגיעה ולמרותשהנערה לשוחח, החלו הן

לדבר... הצליחה לא היא לבה, את לשפוך

החייםהרבנית ובחכמת נכנעה, לא טורק

של בסופו הצליחה היא לה שהיתה

שכאן אמיתית, תחושה לה להעניק דבר

בטובתה. ורוצים אותה אוהבים

שלזרם מעיניה ירד מלוחות דמעות של דק

לספר: החלה היא אט ואט הנערה...

בן ישיבה בחור עם שידוכין בקשרי באתי

מעולם, נקבע לא החתונה שמועד אלא טובים,

מקורות את נמצא מנין ידענו לא ששנינו מאחר

לחתונה... הדרושים המינימליים המימון

ולחשהככל הנערה המשיכה - הזמן שחולף

כי החששות בי גוברים - בעצבות

להתבטל... עלול השידוך

  
    



לנו: לומר נוהג היה הוא ''''אאאאתמיד
ייייווווררררדדדד ממממהההה ללללשששש  ככככאאאאללללוווו זזזזממממנננניייי עעעעבבבבוווורררר ללללאאאא

ההההזזזזהההה...'...'...'...' ללללעעעעוווולללל החדירההההאאאאדדדד כ כל הוא
שעתה עד הזה, הדבר את בנו והשריש
בעיני פשוט היה ,נסיו בפני בעומדי

של הללו ושהדקות להיות, צרי שכ
חי אני שלשמה המטרה עיקר ה ,הנסיו

האדמות!... עלי

השבועווווללללפפפפנננניייי פרשת ללמוד שנתחיל
...הזכרו את נרענ

ההההממממששששככככ ממממללללאאאאככככתתתת וווותתתתששששלללל

התורה,בבבבממממעעעעממממדדדד את קיבלנו סיני הר
בסיו)ולמחרת משה(בז' עלה

יממות 40 התורה. את להוריד למרו
...ש שהה הוא

,,,,וווובבבבייייננננתתתתייייע סיני, הר למרגלות
.הר ללא עצמ על עבדו ישראל

וטיהרובבבבעעעעממממלללל קידשו  נוראה וביגיעה
.עצמ את

לקראתבבבבממממוווורררראאאא עצמ הכינו ובסילודי
והעצומות הגדולות המדרגות
היו בסו אליה לבוא העתידות

.40ה

בביתפעם פרשבורג קהילת מבני אנשים ישבו

סופר'. ה'חתם רבם גדולת על ושוחחו המדרש,

ביתובצד נקיון על אחראי שהיה אחד נער ישב

דבריהם את ובשומעו סופר', ה'חתם של

שנאמרו. השבח לדברי מסכים שאינו אמר

ושאלוהוהשומעים דבריו על התפלאו

כך?' אומר אתה 'מדוע אותו:

היההשמששח שלי אבא וסיפר: תומו לפי הנער

סעודות את היטב וזכורני הכנסת, בית של

היה כיצד וזכורני עמו... אוכל שהייתי שבת ליל

ההלכה. לפי כראוי, משנה' ה'לחם את בוצע אבי

סופר החתם של שולחנו על אוכל אני עתה והנה,

לפי לא משנה' ה'לחם את בוצע שהוא רואה ואני

אבי... אצל שראיתי מה לפי לא ההלכה,

והתבררשלחתםהשומעים בדיקה, וערכו נרעשו

שנהג מהמנהג שונה מנהג היה סופר

הנער... אבי ברבותינובו רעד בסימן להדיא (כמבואר

עיי"ש). הפת, בבציעת אופנים כמה שיש הפוסקים

וגופונתגלגלו סופר'... ה'חתם לפני הדברים

ביקש והוא מהתרגשות, לרעוד החל

רבתי. לדרשה הקהילה כל את לאסוף

והחתם מדרגותההיכל על עמד להםסופר סיפר

צאו ואמר: פניו להטו ואז המעשה, את

בניהם. על הורים של השפעתם גדולה מה וראו

עד בביתו, שראה מה הזה הנער אצל נשתרש כה

רבו גדולת את מקרוב שראה שאף כך, (החתםכדי

עםסופר), אליו, התורה גדולי של הערכתם ואת

בעיניו. העיקר היה זה מאביו שקיבל מה זה כל

מהומכאן - ואמר סופר החתם המשיך - תלמדו

אחר ההורים, על רבההאחריותהמוטלת

בצאצאיהם. עמוקות כה משתרשים שמעשיהם

במעמקי לפעול היכולת את איפוא לנצל עליהם

שמים. ויראת תורה בהם ולהשריש נפשם

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



  
    



'המשכ נדבות כל את הביאו בקרי
בש ד, אות תרומה  תנחומא רבי (מדרש

.(יוחנ רבי

בכסליוווווככככעעעעבבבבוווורררר בכ"ה ,מחדשי פחות
עשיית את המלאכה עושי סיימו

כליו. כל ואת המשכ חלקי

לו:ההההקקקקבבבב""""הההה ואמר למשה התגלה
תקימו אל ,כ זה את תשאירו

בכליו... תשתמשו ואל המשכ את

חדשיווווככככעעעעבבבבוווורררר התגלה(בער)שלשה
עתה לו: ואמר למשה הקב"ה

!המשכ את הקימו ,הזמ הגיע

 וווובבבבררררצצצצוווונננניייי ואמר הקב"ה המשי
ימי שבעת יהיו שבתחילה
בבוקר המשכ את תקימו ובה ,מילואי

בערב אותו ויוותפרקו יו בכל כ)

,(ימי הללומהשבעה ימי ובשבעה
אתה רק רבינו)תעבוד במשכ.(משה

ווווגגגגבמש במשכ ישהו ובניו שאהר ברצוני
כלל. המשכ מ יצאו ולא יממות שבע

המילואיבבבבככככ""""גגגג ימי שבעת החלו באדר
אדר בכ"ט נקראיוהסתיימו אלו וימי)

,('המילואי השמיני...8'ימי יו הגיע ואז
הזה... היו בתיאור מתחילה ופרשתנו

בשיחה רבינו8. עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

ו), מאמר - צו פרשת נועם, וז"ל:(אמרי

צוחציּה פרשת של ואילך)השני ח עוסק(מפרק ְֶָ
לתפקידם ובניו אהרן ומׁשיחת חינוך בענין

שבעה במשך נעשה לכהונתם ידם מילוי במשכן.

ועל - באדר כ"ט עד באדר כ"ג מתאריך החל ימים,

המילואים'. ימי 'שבעת אלו ימים נקראו כך שם

ּכאֹורעל הּלבנה אֹור "והיה ישעיה: בספר ְְְַָָָָהנאמר

ׁשבעת ּכאֹור ׁשבעתים יהיה החּמה ואֹור ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָהחּמה

מּכתֹו ּומחץ עּמֹו ׁשבר את ה' חבׁש ּביֹום ְֲִֶֶֶַַַַַָָֹֽהּימים

כו),ירּפא" ל, חז"ל:(ישעיה בדברי מחלוקת מצינו ְִָ

היינויש הּימים', ׁשבעת ש'ּכאֹור ְְִִַַָאומרים

ימי בשבעת ברא שה' הנפלא האור

העולם מסוף בו צופה האדם שהיה בראשית

הקב"ה גנזו הרשעים ומפני סופו, ועד

לבוא לעתיד יב.).לצדיקים (חגיגה

היינוויש הּימים', ׁשבעת ש'ּכאֹור ְְִִַַָאומרים

ימי בשבעת שהאיר הנפלא האור

צו. בפרשת הנזכרים המילואים

גםוכמו חז"ל, בדברי אחרים מקומות בהרבה

אמת, הדעות שתי אשר לומר ניתן כאן

חז"ל לשון יג:):ובסגנון דברי(עירובין ואלו 'אלו

המדרש דברי פי על וזאת הן', חיים (שיראלקים

א): אות - ה פרשה רבה, לגני"השירים (שיר"באתי

א) ה, אלעזרהשירים דר' חתניה מנחם ר' אמר -

לגן' 'באתי יוסנה, בר' שמעון ר' בשם אבונה בר

שהיה למקום - לגנוני - 'לגני' אלא כאן כתיב אין

היתה. בתחתונים שכינה ועיקר מתחילה. עיקרי

ואומר:וממשיך הראשוןהמדרש אדם חטא

הראשון. לרקיע השכינה ונסתלקה

אנוש חטא השני. לרקיע נסתלקה קין חטא

המבול דור חטא השלישי. לרקיע נסתלקה

המגדל דור חטא הרביעי. לרקיע נסתלקה

סדום אנשי חטאו החמישי. לרקיע נסתלקה

  
    



יז) לג, שמות "רמבלסל" לו: ואמר
"נירא אבני לחת א).ני לד, (שמות 

משהווווללללממממחחחחררררתתתת עלה אלול חודש בראש
לוחות לקבל לשמי רבינו
ביו  יו ארבעי וכעבור ,שניי
לישראל הקב"ה נתרצה  הכיפורי
'סלחתי לו: ואמר ,של ובלב בשמחה

.שניי לוחות לו ומסר ,'7כדבר

המשכ.ווווללללממממחחחחררררתתתת עשיית על הקב"ה ציוה

והכריז:ממממששששהההה ישראל ע את אס רבינו
את לבנות מתחילי ,יהודי

...מוזמ ,לתרו הרוצה כל ,המשכ

כלוווובבבבתתתתוווו את ישראל בני הביאו יומיי
לעשיית הנצרכי הגל חומרי
עד אליו הביא וה" שנאמר: !המשכ

קר" קר ג)נדבה לו, לשני(ש'  

הטובותהרבנית בעיניה בה הביטה טורק

דאגה הסרי בהחלטיות: ואמרה

עלי! הכל לוקחת אני מלבך,

ע"הבמרץ טורק הרבנית החלה נעורים,

משפחה, ובני עסקנים רבנים, לגייס

ירושלים. מחורבות אחת חורבה לבנות כדי

זמןבסייעתא תוך לארגן בידה עלה דשמיא,

וגםאולם הזוג, בני למגורי דירה קצר

'שבע לעריכת ומתנדבים זמרים החתונה, לעריכת

המשתה... ימי משבעת יום בכל ברכות'

הרגישהוהנה החתונה מועד לפני שבועיים

יש כי העדינים בחושיה טורק הרבנית

בפשטות ניגשה והיא הנערה, על שמעיק משהו

לך שארגנו 'ה'אולם' אותה: ושאלה הנערה אל

להתחתן חפצה את שמא או בעיניך חן מוצא

יותר?' יוקרתי באולם

הבינה...הנערה והרבנית השיבה, לא

מןהרבנית ליציאה קדחניות בהכנות החלה

ומספר ממשיך אותה- שאלתי הבית.

הולכת? את לאן אמא, - בנה

מןאני ברק, בבני פלוני לאולם הולכת

שבאולמות. המכובדים

חדשיאבל של זו בעונה - אמרתי - אמא

מכבר, זה הוזמנו האולמות כל הקיץ

מנין ובכלל, פנוי. אולם למצוא סיכוי כל ואין

במקום החתונה למימון העצום הסכום ילקח

בקשה לכל להיענות שיש אמר ומי מפואר, כה

ש... לה להסביר אפשר הכלה, של

צפרה,עוד כבר למטה והמונית מדבר אני

חלפה לא ונסעה... למונית נכנסה אמא

את הרמתי התקשרה. ואמא ארוכה שעה

מדהימה: בפשטות שחה והיא הטלפון

שמעהגעתי כשהוא למנהל, וניגשתי לאולם

אבל תאמינו, לא אמר: התאריך על

את וביטלו אלי התקשרו שעה לפני רק

ערב... באותו להיערך אמורה שהיתה החתונה

האולם את לכם לתת מוכן אני (ללאולכן

בחינם...אוכל)

משהוהשמחה היתה הזו בחתונה שהיתה

רבות... לשנים בלבי ונחקקה מאוד... רוחני

וזה רש"י7. יא):לשון לג, בתשרי(שמות 'בי'

בשמחה לישראל הקב"ה נתרצה

כדבריך', 'סלחתי למשה: לו ואמר שלם, ובלב

האחרונות'. לוחות לו ומסר

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



  
    



'המשכ נדבות כל את הביאו בקרי
בש ד, אות תרומה  תנחומא רבי (מדרש

.(יוחנ רבי

בכסליוווווככככעעעעבבבבוווורררר בכ"ה ,מחדשי פחות
עשיית את המלאכה עושי סיימו

כליו. כל ואת המשכ חלקי

לו:ההההקקקקבבבב""""הההה ואמר למשה התגלה
תקימו אל ,כ זה את תשאירו

בכליו... תשתמשו ואל המשכ את

חדשיווווככככעעעעבבבבוווורררר התגלה(בער)שלשה
עתה לו: ואמר למשה הקב"ה

!המשכ את הקימו ,הזמ הגיע

 וווובבבבררררצצצצוווונננניייי ואמר הקב"ה המשי
ימי שבעת יהיו שבתחילה
בבוקר המשכ את תקימו ובה ,מילואי

בערב אותו ויוותפרקו יו בכל כ)

,(ימי הללומהשבעה ימי ובשבעה
אתה רק רבינו)תעבוד במשכ.(משה

ווווגגגגבמש במשכ ישהו ובניו שאהר ברצוני
כלל. המשכ מ יצאו ולא יממות שבע

המילואיבבבבככככ""""גגגג ימי שבעת החלו באדר
אדר בכ"ט נקראיוהסתיימו אלו וימי)

,('המילואי השמיני...8'ימי יו הגיע ואז
הזה... היו בתיאור מתחילה ופרשתנו

בשיחה רבינו8. עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

ו), מאמר - צו פרשת נועם, וז"ל:(אמרי

צוחציּה פרשת של ואילך)השני ח עוסק(מפרק ְֶָ
לתפקידם ובניו אהרן ומׁשיחת חינוך בענין

שבעה במשך נעשה לכהונתם ידם מילוי במשכן.

ועל - באדר כ"ט עד באדר כ"ג מתאריך החל ימים,

המילואים'. ימי 'שבעת אלו ימים נקראו כך שם

ּכאֹורעל הּלבנה אֹור "והיה ישעיה: בספר ְְְַָָָָהנאמר

ׁשבעת ּכאֹור ׁשבעתים יהיה החּמה ואֹור ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָהחּמה

מּכתֹו ּומחץ עּמֹו ׁשבר את ה' חבׁש ּביֹום ְֲִֶֶֶַַַַַָָֹֽהּימים

כו),ירּפא" ל, חז"ל:(ישעיה בדברי מחלוקת מצינו ְִָ

היינויש הּימים', ׁשבעת ש'ּכאֹור ְְִִַַָאומרים

ימי בשבעת ברא שה' הנפלא האור

העולם מסוף בו צופה האדם שהיה בראשית

הקב"ה גנזו הרשעים ומפני סופו, ועד

לבוא לעתיד יב.).לצדיקים (חגיגה

היינוויש הּימים', ׁשבעת ש'ּכאֹור ְְִִַַָאומרים

ימי בשבעת שהאיר הנפלא האור

צו. בפרשת הנזכרים המילואים

גםוכמו חז"ל, בדברי אחרים מקומות בהרבה

אמת, הדעות שתי אשר לומר ניתן כאן

חז"ל לשון יג:):ובסגנון דברי(עירובין ואלו 'אלו

המדרש דברי פי על וזאת הן', חיים (שיראלקים

א): אות - ה פרשה רבה, לגני"השירים (שיר"באתי

א) ה, אלעזרהשירים דר' חתניה מנחם ר' אמר -

לגן' 'באתי יוסנה, בר' שמעון ר' בשם אבונה בר

שהיה למקום - לגנוני - 'לגני' אלא כאן כתיב אין

היתה. בתחתונים שכינה ועיקר מתחילה. עיקרי

ואומר:וממשיך הראשוןהמדרש אדם חטא

הראשון. לרקיע השכינה ונסתלקה

אנוש חטא השני. לרקיע נסתלקה קין חטא

המבול דור חטא השלישי. לרקיע נסתלקה

המגדל דור חטא הרביעי. לרקיע נסתלקה

סדום אנשי חטאו החמישי. לרקיע נסתלקה

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



  
    



עיר""""וווואאאאלללל קח לאמר דר יראל ני 
נה ני וכב ועגל לחאת יע
לזח למיל ואיל ור לעלה. מימ
ה' ה י מב ללה מנחה ה' לפני
מה צה אר את קחו .אליכ נראה
להעדה קרבו מעד אהל ני אל

ה'" לפני עמדה).וג פסוקי ש) 

ואומר:וווואאאאזזזז רבינו משה ממשי

ה'""""וווואאאאממממרררר צה אר הבר זה מה 
ה'" בד אליכ וירא ע.(ו פסוק ש) 

הריוווועעעעלללל :המפרשי הקשו הזה הפסוק
הקרבנות כל את כבר פירטה התורה
כ וא השמיני, ביו להקריב שצריכי

הבר 'זה שאמרה: במה הוסיפה היא מה
מדובר? דבר איזה על ?'ע ה' צה אר

כהניווווממממצצצצאאאאננננוווו בתורת שמיני (ספרא,

ו) אות  דמילואי כ:מכילתא שתירצו

ללללהההה,,,,''''וווואאאאממממרררר אאאאממממרררר  ההההבבבברררר'''' זזזזהההה ממממהההה 
וווותתתתההההייייוווו ,,,,ממממללללבבבבככככ ההההררררעעעע ייייצצצצרררר ההההעעעעבבבבייייררררוווו
ללללששששררררתתתת אאאאחחחחתתתת וווובבבבעעעעצצצצהההה אאאאחחחחתתתת בבבביייירררראאאאהההה ככככווווללללככככ

,,,,ההההממממקקקקוווו בבבבעעעעוווולללל9ללללפפפפנננניייי ייייחחחחיייידדדדיייי ששששההההוווואאאא ככככשששש
ללללפפפפננננייייוווו,,,, ממממייייווווחחחחדדדדתתתת עעעעבבבבוווודדדדתתתתככככ תתתתההההאאאא ככככ
""""ללללבבבבבבבבככככ עעעעררררללללתתתת אאאאתתתת ווווממממללללתתתת"""" ששששננננאאאאממממרררר::::

טז), י, ההההוווואאאא(דברי אאאאללללקקקקייייככככ הההה'''' """"ככככיייי ממממהההה???? ממממפפפפנננניייי
""""ההההאאאאללללההההיייי יז)...אאאאללללקקקקיייי פסוק עעעעשששש(ש וווואאאאייייתתתת

הההה'"'"'"'" ככככבבבבוווודדדד אאאאללללייייככככ """"וווויייירררראאאא  ו).ככככ ט, (ויקרא

סיפר שליט"א9. גרליץ מרדכי הרב הגאון

צז), עמוד - מעדן יוצא וז"ל:(נהר

הקדוש,לאחר טוב שם הבעל של הסתלקותו

בנו החל תק"כ, שנת השבועות, בחג

את להנהיג צבי, רבי הקדוש, הצדיק יחידו,

המגיד גם הקדושה, התלמידים עדת

בצילו. להסתופף עבר ממזריטש

היתה.הנהגתו ונעלמת טמירה צבי, רבי של

שהיתה כפי הסתר. בתוך הסתר

צבי רבי היה שתיקה אפוף עצמו. שלו אישיותו

דרך גם היתה וכזו ימיו, אתכל אף הנהגתו.

דומיה תוך היה עורך הטהורים, שולחנותיו

אף להשמיע ומבלי פיו את לפצות מבלי עמוקה,

הסכינו אשר הקדושים, התלמידים מילה.

טוב(התרגלו) שם הבעל של הנהגתו לדרך

תוך שלו, שולחנותיו את עריכתו ולאופן הקדוש,

נעלים רעיונות רצופים, תורה דברי השמעת כדי

הם, אף דוממים לשבת מעתה נאלצו - ונשגבים

עליונים. בעולמות המרחף רבם בפני ולצפות

נפרצה,משחלפו לא השתיקה וחומת ימים,

בלבד, צר סדק כדי לא אף

ובאחת להתאפק, התלמידים עוד יכלו לא

בעוד הטהור, השולחן עריכת בשעת השבתות,

פתחו העמוקים, בׂשרעפיו היה צולל צבי רבי

לבין בינם בחשאי, לחזור והחלו התלמידים

טוב. שם הבעל משל תורה דבר על עצמם,

הופיעה,לא עיניהם ולנגד הרגעים, ארכו

של קדשו דמות והדרה, הודה במלוא

חייו. בימי שהכירוהו כפי טוב, שם הבעל

באותה שנתגלה כפי הצדיק, של הנוקב למבטו

פירושים נדרשו לא תלמידיו, לעיני שעה

ברי נוחה(ברור)נוספים. אינה דעתו כי היה,

  
    



ההההששששממממיייינננניייי בבבבייייוווו ווווייייההההיייי

בבבבייייווווהמשכ לחנוכת ניס)השמיני (א'

ואהר ,המשכ את משה הקי
בו. לעבוד החלו ובניו

הקרבתממממששששהההה על וציוהו לאהר קרא
שנאמר: ,המשכ לחנוכת קרבנות

מה קרא המיני  "ויהי
ל קח אהר אל ואמר ...לאהר

לחאת"... קר  ט,עגל (ויקרא 
אב)...

מצוה:ווווגגגג הוא ישראל בני את

בימי המצריים חטאו הששי. לרקיע נסתלקה

השביעי. לרקיע נסתלקה אברהם

לארץ:כנגדן והורידוה צדיקים שבעה עמדו

לששי. משביעי הורידה אברהם זכה

יעקב עמד לחמישי. והורידהמששי יצחק עמד

והורידה לוי עמד לרביעי. מחמישי והורידה

משלישי והורידה קהת עמד לשלישי. מרביעי

שהוא לאחד, משני והורידה עמרם עמד לשני.

לארץ. והורידה משה עמד ראשון.

כשבראמדברי שמתחילה מתבאר המדרש

כך כל העולם היה עולמו את הקב"ה

שורה היתה הקדושה שהשכינה כך כדי עד זך

שורה היתה שהיא מדה באותה ממש בו

עיקר מזאת, ויתירה העליונים, בעולמות

אולם דוקאבעולםהזה. היתה ודירתה שכינתה

הרחק הרחק מהארץ סילקוה הדורות חטאי

החלה אבינו אברהם ומזמן השביעי, לרקיע עד

שכשהקים עד אט, אט למטה לשוב השכינה

ממש. לארץ והורידה זכה המשכן את משה

מתיישבותולפי שתיזה זו עם זו היטב

מה בפירוש לעיל הנזכרות הדעות

הּימים': ׁשבעת 'ּכאֹור ְְִִַַָשנאמר

השכינהכי של הנשגב האור עיקר באמת

בשבעת הבריאה בראשית התגלה הקדושה

הלך הדורות חטאי ידי שעל אלא בראשית, ימי

והתרחקה הלכה והשכינה ונתכסה, האור

שקדמו המילואים ימי בשבעת אולם מאתנו.

להאיר עצום אור אותו שב המשכן להקמת

הזה, בעולם לדירתה חזרה והשכינה בעולם,

בדיוק! אור אותו על דיברו ששניהם ונמצא

האירולפי המילואים ימי שבעת שבמשך האמור

שציוה מה יובן ונשגב, עצום אור בעולם

לא מֹועד אהל "ּומּפתח ובניו: אהרן את ִֵֶֶַֹֹֽמשה

מּלאיכם... ימי מלאת יֹום עד ימים ׁשבעת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֻתצאּו

ימים..." ולילהׁשבעת יֹומם ּתׁשבּו מֹועד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּֽופתחאהל

לג-לה). ח, ובניו(ויקרא אהרן שיצליחו כדי כי והיינו

באותם שהאיר העצום האור את בנפשם לקלוט

שבעת אותם כל במשך להימצא הוכרחו ימים

- במשכן - בעולם ביותר הקדוש במקום ימים

כלל. הפסק ללא יתברך ה' בעבודת ולעסוק

לקדשומכך אנו מחוייבים כמה עד ללמוד יש

הקב"ה שיואיל כדי מעשינו כל את

ובפרט בתוכנו. הקדושה שכינתו את להשרות

הקדושים המילואים לימי כ"גבהגיענו (מתאריך

באדר) כ"ט עד עדבאדר מהם רגע כל לנצל עלינו

ועבודת התורה בלימוד ה' לעבודת שניתן כמה

בנפשנו, לקלוט נזכה ובכך חסד, ועשיית התפילה

בהם. שמאיר והעצום הגדול מהאור מעט, ולּו

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
    



עיר""""וווואאאאלללל קח לאמר דר יראל ני 
נה ני וכב ועגל לחאת יע
לזח למיל ואיל ור לעלה. מימ
ה' ה י מב ללה מנחה ה' לפני
מה צה אר את קחו .אליכ נראה
להעדה קרבו מעד אהל ני אל

ה'" לפני עמדה).וג פסוקי ש) 

ואומר:וווואאאאזזזז רבינו משה ממשי

ה'""""וווואאאאממממרררר צה אר הבר זה מה 
ה'" בד אליכ וירא ע.(ו פסוק ש) 

הריוווועעעעלללל :המפרשי הקשו הזה הפסוק
הקרבנות כל את כבר פירטה התורה
כ וא השמיני, ביו להקריב שצריכי

הבר 'זה שאמרה: במה הוסיפה היא מה
מדובר? דבר איזה על ?'ע ה' צה אר

כהניווווממממצצצצאאאאננננוווו בתורת שמיני (ספרא,

ו) אות  דמילואי כ:מכילתא שתירצו

ללללהההה,,,,''''וווואאאאממממרררר אאאאממממרררר  ההההבבבברררר'''' זזזזהההה ממממהההה 
וווותתתתההההייייוווו ,,,,ממממללללבבבבככככ ההההררררעעעע ייייצצצצרררר ההההעעעעבבבבייייררררוווו
ללללששששררררתתתת אאאאחחחחתתתת וווובבבבעעעעצצצצהההה אאאאחחחחתתתת בבבביייירררראאאאהההה ככככווווללללככככ

,,,,ההההממממקקקקוווו בבבבעעעעוווולללל9ללללפפפפנננניייי ייייחחחחיייידדדדיייי ששששההההוווואאאא ככככשששש
ללללפפפפננננייייוווו,,,, ממממייייווווחחחחדדדדתתתת עעעעבבבבוווודדדדתתתתככככ תתתתההההאאאא ככככ
""""ללללבבבבבבבבככככ עעעעררררללללתתתת אאאאתתתת ווווממממללללתתתת"""" ששששננננאאאאממממרררר::::

טז), י, ההההוווואאאא(דברי אאאאללללקקקקייייככככ הההה'''' """"ככככיייי ממממהההה???? ממממפפפפנננניייי
""""ההההאאאאללללההההיייי יז)...אאאאללללקקקקיייי פסוק עעעעשששש(ש וווואאאאייייתתתת

הההה'"'"'"'" ככככבבבבוווודדדד אאאאללללייייככככ """"וווויייירררראאאא  ו).ככככ ט, (ויקרא

סיפר שליט"א9. גרליץ מרדכי הרב הגאון

צז), עמוד - מעדן יוצא וז"ל:(נהר

הקדוש,לאחר טוב שם הבעל של הסתלקותו

בנו החל תק"כ, שנת השבועות, בחג

את להנהיג צבי, רבי הקדוש, הצדיק יחידו,

המגיד גם הקדושה, התלמידים עדת

בצילו. להסתופף עבר ממזריטש

היתה.הנהגתו ונעלמת טמירה צבי, רבי של

שהיתה כפי הסתר. בתוך הסתר

צבי רבי היה שתיקה אפוף עצמו. שלו אישיותו

דרך גם היתה וכזו ימיו, אתכל אף הנהגתו.

דומיה תוך היה עורך הטהורים, שולחנותיו

אף להשמיע ומבלי פיו את לפצות מבלי עמוקה,

הסכינו אשר הקדושים, התלמידים מילה.

טוב(התרגלו) שם הבעל של הנהגתו לדרך

תוך שלו, שולחנותיו את עריכתו ולאופן הקדוש,

נעלים רעיונות רצופים, תורה דברי השמעת כדי

הם, אף דוממים לשבת מעתה נאלצו - ונשגבים

עליונים. בעולמות המרחף רבם בפני ולצפות

נפרצה,משחלפו לא השתיקה וחומת ימים,

בלבד, צר סדק כדי לא אף

ובאחת להתאפק, התלמידים עוד יכלו לא

בעוד הטהור, השולחן עריכת בשעת השבתות,

פתחו העמוקים, בׂשרעפיו היה צולל צבי רבי

לבין בינם בחשאי, לחזור והחלו התלמידים

טוב. שם הבעל משל תורה דבר על עצמם,

הופיעה,לא עיניהם ולנגד הרגעים, ארכו

של קדשו דמות והדרה, הודה במלוא

חייו. בימי שהכירוהו כפי טוב, שם הבעל

באותה שנתגלה כפי הצדיק, של הנוקב למבטו

פירושים נדרשו לא תלמידיו, לעיני שעה

ברי נוחה(ברור)נוספים. אינה דעתו כי היה,

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



  
   



אמרווווממממבבבבוווואאאארררר שכ הקדושי בדבריה
כעת נמצאי אנו משה: לה
נזכה ה' ובעזרת ,המשכ בחנוכת
עלינו, שכינתו את ישרה שהקב"ה
כל לא ,לכ דעו זה, כל ע א

השכינה. את ולראות לזכות יוכל אחד
ממממללללבבבבוווו ההההררררעעעע ייייצצצצרררר אאאאתתתת ששששההההעעעעבבבביייירררר ממממיייי ''''ררררקקקק
אאאאללללייייככככ ''''וווויייירררראאאא ששששלללל ללללממממדדדדררררגגגגהההה ללללזזזזככככוווותתתת ייייווווככככלללל

הההה''!''!''!''! בבבבדדדד

להרחיב...וווועעעעתתתתהההה נבוא

ההההתתתתעעעעבבבבוווותתתת תתתתההההללללייייככככיייי

181)השבוע'בבבב''''ששששייייחחחחתתתת גליו):כ נכתב

החסידותפפפפעעעעממממיייי בתורת מוזכר ספור אי
ההשתלשלות'. 'סדר המושג
,העליוני העולמות למבנה היא הכוונה

מזה. זה המשתלשלי

מהלתתתתווווררררתתתת כל את מפרטת הקבלה
,העליוני העולמות השתלשלות
וכלה ביותר הרוחנית בדרגה החל

ביותר. התחתו בעול

עליייידדדדייייעעעעתתתת חובה היא ההשתלשלות' 'סדר
החסידות. בתורת עוסק כל ועל חסיד כל

להסביר''''ססססדדדדרררר אמור ההשתלשלות'
מהעדר המציאות התהותה כיצד
למציאות רק הכוונה ואי המציאות.

כשלעצמה),הגשמית פרשה אלא(שהיא
הרוחנית. למציאות ג היא 10הכוונה

רצו,ככככלללל עונג, כדוגמת שהיא, מציאות
שהיא מאחר  וכדומה חסד, חכמה,
היא הרי שהיא, כל בצורה מוגדרת
של הפשוטה האחדות מ ביותר רחוקה
צריכי ,ותתקיי שתתהוה וכדי הקב"ה.
וצמצומי רבי גלגולי באמצע להיות

'ההשתלשלות'. סדר וזהו ,רבי

'סדר להסביר10. בעצם אמור ההשתלשלות'

המציאות ונתהותה נוצרה איך לנו

וה'העדר ה'כלום' מתוך כיום לנו המוכרת

למציאות(מה'אין').המוחלט' רק הכוונה ואין

למציאות גם היא הכוונה אלא בלבד, הגשמית

להתהוות צריכה היתה היא שאפילו הרוחנית,

'יש' של למציאות נחשבת היא שגם משום

המוחלט'. ל'העדר ביחס

מגדיריםכל שאנחנו שהיא מציאות

רצון, עונג, כדוגמת כרוחנית, אותה

שיש מאחר - וכדומה חסד, חכמה,

זה הרי שהיא, כל בצורה הגדרה לה

מן ביותר רחוקה שהיא מובהק סימן

וכדי הקב"ה. של הפשוטה' ה'אחדות

בעולם, ולהתקיים להתהוות תוכל שהיא

ו'צמצומים' 'גלגולים' לעבור צריכה היא

מה'מקור' יוצאת שהיא מהרגע רבים

ב"ה)שלה סוף מקבלת(מהאין שהיא עד

סדר וזהו שהיא, כל מציאות של הגדרה

'ההשתלשלות'.

  
    



על התלמידים קיבלו מיד מהתנהגותם.

להפר ושלא מעשם על עוד לחזור שלא עצמם,

רבם. צבי רבי בנוכחות השתיקה את עוד

זו,כעבור ומופלאה קדושה הנהגה תחת שנה

גדולי עם בצוותא ההתוועדויות באחת

ממקומו, צבי רבי לפתע קם הקדושה, החבריא

הקפוטה את מעליו ארוך)הסיר עליון הלבנה,(מעיל

דוב רבי של כתיפיו על והטילה לבוש, היה בה

לימינו. היסב אשר ממזריטש, המגיד בער,

-'אבי צבי רבי אמר - אלי' נגלה הקדוש

ופמלייתה הקדושה השכינה כי 'והודיעני,

כבודכם!'... אל עברו

הקדושולא המגיד לידיו שנטל עד משם, זזו

העדה... הנהגת שרביט את

יצאעם ההנהגה, אדרת את שכמו על עטותו

אמותיו מארבע הקדוש המוצנעות,המגיד

בכל היה צולל בהן קדם, מימי לו היו אשר

והנסתר, הנגלה תורת של בעומקן ישותו

העולם מן והתעלמות מוחלטת פרישות מתוך

של המשתאות לעיניהם ונתגלה אותו, והסובב

לדור, ּדּבר מופלא, כמנהיג ותלמידיו, ַָחבריו

בריותיו. ועם העולם עם בדעת המעורב

שלגינוני על היו רבים במזריטש, ההנהגה

כל בכך היתה ולא מונים, עשרת מזיבוז'

במועט, ולהסתפקות המופלגת לצניעות סתירה,

וביתו. המגיד לצורכי הקשור כל את אפיינו ִאשר

ברמים,המגיד נשיאותו את נהג הקדוש

להנהגת בבואה משום בכך והיתה

דרקיעא. מלכותא כעין - מעלה של העולמות

בריאותו משום וגם זו, עילאית מסיבה

יתירה הקפדה דרשה אשר המגיד, של הרופפת

הטהור גופו של הסבל מכח למעלה יוטרד לבל

על בקודש ומשמשים גבאים הופקדו החלש,

של חדרו אל והכניסה ושעריו, הבית מבואי

שעה. ובכל אדם לכל הותרה לא המגיד

קדישאגדולי שבחבריא האריות התלמידים,

קנקנה על תהו מזיבוז', של הוותיקה

ובזהירות. כבוד ביראת החדשה, ההנהגה של

טרם אשר ההנהגה, באופן החדשים המושגים

הוכרו לא כמותם ואשר כה עד היו ידועים

חושי את עוררו הקדוש, טוב שם הבעל אצל

המבחן. בכור צריפה והזמינו הביקורת

אשראחד המגיד, של הקדושים מחבריו

שקדמו בימים למחיצתו היה קרוב

פרישות לאותה היה שותף ואשר להנהגתו,

את אפיינה אשר ומלואו, העולם מן ִמופלגת

להסתגל התקשה ההם, בימים קדשו עבודת

לעיניו. שנתגלו החדשה ההנהגה אורחות אל

ימשיכו כי בפניו, רצונו את המגיד הביע כאשר

למדו כאשר יחדיו, מסויים שיעור ללמוד

לדבר. מלהסכים הלה חשש בעבר,

טעמו,לאחר את לפרש המגיד בו שדחק

והשיב: נענה

גם'מאז מטפל החל בהנהגתו, מר החל

כי איפוא, וחוששני, 'העולם', בענייני

להמשיך משותפת, שפה לנו תימצא לא

כמקדם!' בלימודנו

כממתיקסוד:נענע לו ונם בראשו, לעומתו המגיד ִ

ברוךבריא'בטרם הקדוש היה יושב העולם, ת

בתורהעםנשמות ועוסק כביכול, הוא,

בריאת התחלת עם כי לעצמך, תאר הצדיקים.

מן פורש הצדיקים, מן אחד היה קם העולם,

להמשיך מסוגל אינו שוב כי ומכריז, החבורה,

'העולם'!'... בענייני לטפל והחלו מאחר ללמוד,

מוקדש לעילוי נשמת שמעון בן יוכבד ז"ל לבית מש' יזדי
נלב"ע ט' אדר א' התשפ"ב - תנצב"ה



  
   



אמרווווממממבבבבוווואאאארררר שכ הקדושי בדבריה
כעת נמצאי אנו משה: לה
נזכה ה' ובעזרת ,המשכ בחנוכת
עלינו, שכינתו את ישרה שהקב"ה
כל לא ,לכ דעו זה, כל ע א

השכינה. את ולראות לזכות יוכל אחד
ממממללללבבבבוווו ההההררררעעעע ייייצצצצרררר אאאאתתתת ששששההההעעעעבבבביייירררר ממממיייי ''''ררררקקקק
אאאאללללייייככככ ''''וווויייירררראאאא ששששלללל ללללממממדדדדררררגגגגהההה ללללזזזזככככוווותתתת ייייווווככככלללל

הההה''!''!''!''! בבבבדדדד

להרחיב...וווועעעעתתתתהההה נבוא

ההההתתתתעעעעבבבבוווותתתת תתתתההההללללייייככככיייי

181)השבוע'בבבב''''ששששייייחחחחתתתת גליו):כ נכתב

החסידותפפפפעעעעממממיייי בתורת מוזכר ספור אי
ההשתלשלות'. 'סדר המושג
,העליוני העולמות למבנה היא הכוונה

מזה. זה המשתלשלי

מהלתתתתווווררררתתתת כל את מפרטת הקבלה
,העליוני העולמות השתלשלות
וכלה ביותר הרוחנית בדרגה החל

ביותר. התחתו בעול

עליייידדדדייייעעעעתתתת חובה היא ההשתלשלות' 'סדר
החסידות. בתורת עוסק כל ועל חסיד כל

להסביר''''ססססדדדדרררר אמור ההשתלשלות'
מהעדר המציאות התהותה כיצד
למציאות רק הכוונה ואי המציאות.

כשלעצמה),הגשמית פרשה אלא(שהיא
הרוחנית. למציאות ג היא 10הכוונה

רצו,ככככלללל עונג, כדוגמת שהיא, מציאות
שהיא מאחר  וכדומה חסד, חכמה,
היא הרי שהיא, כל בצורה מוגדרת
של הפשוטה האחדות מ ביותר רחוקה
צריכי ,ותתקיי שתתהוה וכדי הקב"ה.
וצמצומי רבי גלגולי באמצע להיות

'ההשתלשלות'. סדר וזהו ,רבי

'סדר להסביר10. בעצם אמור ההשתלשלות'

המציאות ונתהותה נוצרה איך לנו

וה'העדר ה'כלום' מתוך כיום לנו המוכרת

למציאות(מה'אין').המוחלט' רק הכוונה ואין

למציאות גם היא הכוונה אלא בלבד, הגשמית

להתהוות צריכה היתה היא שאפילו הרוחנית,

'יש' של למציאות נחשבת היא שגם משום

המוחלט'. ל'העדר ביחס

מגדיריםכל שאנחנו שהיא מציאות

רצון, עונג, כדוגמת כרוחנית, אותה

שיש מאחר - וכדומה חסד, חכמה,

זה הרי שהיא, כל בצורה הגדרה לה

מן ביותר רחוקה שהיא מובהק סימן

וכדי הקב"ה. של הפשוטה' ה'אחדות

בעולם, ולהתקיים להתהוות תוכל שהיא

ו'צמצומים' 'גלגולים' לעבור צריכה היא

מה'מקור' יוצאת שהיא מהרגע רבים

ב"ה)שלה סוף מקבלת(מהאין שהיא עד

סדר וזהו שהיא, כל מציאות של הגדרה

'ההשתלשלות'.

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



  
     



הזהההההססססתתתתררררתתתת בעול הקב"ה של אורו
עצמאית. כמציאות להופיע לאד מאפשרת

הנקודה:וווועעעעתתתתהההה את לחדד ברצוננו

רבותבבבבסססספפפפרררר נבואות ישנ ישעיה
העול יראה כיצד לנו המגלות

המשיח. מל של התגלותו אחרי

ה'וווובבבבאאאאחחחחדדדד בד "ונגלה :כ נאמר הנבואות
ר" ה' י י יחו כלר ורא

ה מ, שכשיבוא).(ישעיה בפסוק מבואר והנה
ומשמע ה', כבוד להתגלות נזכה המשיח

.בהעל נמצאי אנו גלותנו בזמ 11שעתה

'העלווווההההננננהההה במושג משתמשי כשאנו
לומר, כוונתנו שהדבר12וגילוי'

(הנעל)עכשיו כבר בשלימות נמצא
יכולה במקו שנוכחותו אלא ,במקו
בגילוי. להיות יכולה והיא בהעל להיות

איווווככככאאאאששששרררר  מהעלמו מתגלה הדבר
עצמו, אליו ביחס חידוש כא
בתכלית במקו נוכח הוא מצידו שהרי

.בהעל היותו בעת ג השלימות

סו:וווועעעעלללל אי לאור בנוגע זה ההההאאאאווווררררדר
....ממממקקקקוווו בבבבככככלללל בבבבששששללללייייממממוווותתתת ננננממממצצצצאאאא ממממצצצציייידדדדוווו

ההשתלשלות)הצמצו סדר ידי על (שנעשה

בהעל יהיה שהאור זה את רק פעל
בגילוי. יורגש ולא

,,,,המשיח,ללללככככ בביאת לבוא, לעתיד
למטה סו אי אור גילוי שיהיה
כבוד 'ונגלה הכתוב: אומר הזה, בעול

צור אי ממקוללללההההבבבבייייאאאאה''. האור את
הזה בעול קיי האור .העול אל אחר
החידוש תוקפו. בכל שבו פרט בכל
יאיר שהאור הוא לבוא לעתיד שיהיה

נאמרבבבבגגגגייייללללוווויייי.... ולאווווננננגגגגללללההההלכ ה' כבוד
וכדומה... 'ונשפע' 'ונמש'

"זהווווזזזזהההה ישראל: לבני משה שאמר מה
וירא ע ה' צה אר הבר

ה'" בד ו)אליכ ט, של(ויקרא אורו  
א שלנו, בעול כא מאיר הקב"ה
הרי הרע יצר בלבכ לכ שיש מכיו

הע ולכ .מכ נעל אותוהוא בירו
ה'... כבוד אליכ וירא מלבכ

!!!!ההההגגגגוווו  ההההגגגגדדדדוווולללל ההההממממסססס

אליהובבבבששששייייחחחחהההה הרב הגה"צ שמסר
אמר זיע"א, דסלר אליעזר

:המושג13כ הגשמי, העול השגות לפי
יותר ולא מוחשי גשמי עצ פירושו 'גו'

בספר תער"ב11. - שהקדימו תרלזבשעה (ח"בעמוד

מליובאוויטשואילך) הרש"ב להרבי

העלם והם: זוגות, ארבעה שישנם כתב זיע"א

ופועל. וכח והתפשטות, עצם מאין, יש וגילוי,

סוגיות ה'12. אחדות - (עמודבחסידות

יואל113) הרב החסיד להגאון

זיע"א. כהן
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לארבעהבבבבאאאאוווופפפפ ההשתלשלות' 'סדר מתחלק גס,
עשיה. יצירה, בריאה, אצילות, העולמות:

להתגבשההההעעעעוווולללל מתחילות שבו הראשו
הוא מסויימות עעעעווווללללהגדרות

שממנוההההאאאאצצצצייייללללוווותתתת,,,, מקור מהוה הוא ולכ
ממשית מציאות להיווצר כ אחר יכולה
האצילות עול כ פי על א א יותר.
האור האלקית. ההויה בתו כלול עודנו
בו אי ועדיי רב, בגילוי בו מאיר האלקי

וישות. מציאות של התחדשות

הישותההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת ותחושת המוגדרת
בעול להיווצר מתחילות

 יותר ההההבבבבררררייייאאאאהההה....תחתו עעעעווווללללהעול זהו
דברי להופיע לראשונה מתחילי שבו
האור כא ממנו. למעלה קיימי שאינ
אלא היחידה, המציאות אינו כבר האלקי
מציאות של קיומה כבר מתאפשרת
מדובר עדיי אול נבדלת. עצמאית,
של בפוטנציאל ביותר, דקה במציאות
האצילות עול אל הקרבה בלבד. מציאות

יותר. ממשית ישות היווצרות מונעת

המציאותההההששששללללבבבב היווצרות של השלישי
ההההייייצצצצייייררררהההה....הוא עעעעווווללללכ כשמו

הפוטנציאל על צורה מלביש הוא  הוא
בעול הבריאה. בעול שנתחדש ההיולי
מציאות כבר מוצאי אנו היצירה
מוסתר כבר בו האלקי האור מוגדרת.
לתחושה מקו יותר יש וממילא יותר,
שהישות אלא עצמית. ומציאות ישות של
בעיקר מתבטאת היצירה עול של
למציאות, מכניס שהוא הברורי בגדרי
ממש. של 'יש' מציאות זו אי עדיי א

שלההההששששללללבבבב והתחתו הרביעי
הוא המציאות השתלשלות

ההההעעעעששששייייהההה.... מגובשתעעעעוווולללל כבר המציאות בו
הישות ותחושת לגמרי, מוגדרת לגמרי,
ביטוייה... במלוא קיימת כבר העצמית

:ונסכ ונחזור

ההשתלשלות'ככככככככלללל ב'סדר שמתקדמי
ומתגבשת: המציאות מתעבה

מציאות.בבבב''''עעעעוווולללל אי עדיי  האצילות'
נוצרת כבר  הבריאה' ב'עול
 היצירה' ב'עול מציאות. של האפשרות
העשיה' וב'עול צורה. לובשת כבר היא

ומוגדרת. שלימה כבר המציאות 

ההההעעעעששששייייהההה בבבבעעעעוווולללל ההההאאאאוווורררר ההההעעעעלללל

עולעעעעדדדד  שלנו שהעול התבאר עתה
מוסתר שבו העול הוא העשיה,
שנות הוא הזה וההסתר .יתבר אורו
עצמה את להרגיש למציאות אפשרות

 עצמה בפני כמציאות

ומפורשככככיייי גלוי הקב"ה של אורו היה א
מתבטל הנברא היה הזה, בעול
למציאותו משמעות אי ,שכ ממציאותו,
הנר שאור כש האמיתית, המציאות במקו
השמש. אור שחודר במקו כלו מאיר אינו

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



  
     



הזהההההססססתתתתררררתתתת בעול הקב"ה של אורו
עצמאית. כמציאות להופיע לאד מאפשרת

הנקודה:וווועעעעתתתתהההה את לחדד ברצוננו

רבותבבבבסססספפפפרררר נבואות ישנ ישעיה
העול יראה כיצד לנו המגלות

המשיח. מל של התגלותו אחרי

ה'וווובבבבאאאאחחחחדדדד בד "ונגלה :כ נאמר הנבואות
ר" ה' י י יחו כלר ורא

ה מ, שכשיבוא).(ישעיה בפסוק מבואר והנה
ומשמע ה', כבוד להתגלות נזכה המשיח

.בהעל נמצאי אנו גלותנו בזמ 11שעתה

'העלווווההההננננהההה במושג משתמשי כשאנו
לומר, כוונתנו שהדבר12וגילוי'

(הנעל)עכשיו כבר בשלימות נמצא
יכולה במקו שנוכחותו אלא ,במקו
בגילוי. להיות יכולה והיא בהעל להיות

איווווככככאאאאששששרררר  מהעלמו מתגלה הדבר
עצמו, אליו ביחס חידוש כא
בתכלית במקו נוכח הוא מצידו שהרי

.בהעל היותו בעת ג השלימות

סו:וווועעעעלללל אי לאור בנוגע זה ההההאאאאווווררררדר
....ממממקקקקוווו בבבבככככלללל בבבבששששללללייייממממוווותתתת ננננממממצצצצאאאא ממממצצצציייידדדדוווו

ההשתלשלות)הצמצו סדר ידי על (שנעשה

בהעל יהיה שהאור זה את רק פעל
בגילוי. יורגש ולא

,,,,המשיח,ללללככככ בביאת לבוא, לעתיד
למטה סו אי אור גילוי שיהיה
כבוד 'ונגלה הכתוב: אומר הזה, בעול

צור אי ממקוללללההההבבבבייייאאאאה''. האור את
הזה בעול קיי האור .העול אל אחר
החידוש תוקפו. בכל שבו פרט בכל
יאיר שהאור הוא לבוא לעתיד שיהיה

נאמרבבבבגגגגייייללללוווויייי.... ולאווווננננגגגגללללההההלכ ה' כבוד
וכדומה... 'ונשפע' 'ונמש'

"זהווווזזזזהההה ישראל: לבני משה שאמר מה
וירא ע ה' צה אר הבר

ה'" בד ו)אליכ ט, של(ויקרא אורו  
א שלנו, בעול כא מאיר הקב"ה
הרי הרע יצר בלבכ לכ שיש מכיו

הע ולכ .מכ נעל אותוהוא בירו
ה'... כבוד אליכ וירא מלבכ

!!!!ההההגגגגוווו  ההההגגגגדדדדוווולללל ההההממממסססס

אליהובבבבששששייייחחחחהההה הרב הגה"צ שמסר
אמר זיע"א, דסלר אליעזר

:המושג13כ הגשמי, העול השגות לפי
יותר ולא מוחשי גשמי עצ פירושו 'גו'

בספר תער"ב11. - שהקדימו תרלזבשעה (ח"בעמוד

מליובאוויטשואילך) הרש"ב להרבי

העלם והם: זוגות, ארבעה שישנם כתב זיע"א

ופועל. וכח והתפשטות, עצם מאין, יש וגילוי,

סוגיות ה'12. אחדות - (עמודבחסידות

יואל113) הרב החסיד להגאון

זיע"א. כהן

מכתב 153).מאליהו13. עמוד (ח"ד

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



  
      



עעעעווווללללממממוווו ללללבבבבייייתתתת ההההאאאאדדדד ההההוווולללל ככככיייי

הלששששללללממממהההה "י בספרו: כתב המל
"למע ית אל קהלתהאד) 

ה), י,יב, מני עמוקי אלו ודבריו
אחד: בפ נבאר ואנו מאוד. ורחבי

אתבבבבששששעעעעהההה לברוא יתבר ברצונו שעלה
מקו כל קוד ברא ,האד בני
 שלנו הכדור והוא להתגורר, יוכלו שבו
ה'כדור' את שברא ולאחר .'האר 'כדור

בתוכו. והניח האד בני את ברא

בניווווההההננננהההה כל שטחי, עיני למראה
,עול באותו מסתובבי האד
אות את רואי אויר, אותו את נושמי

...טעמי אות טועמי ,נופי

לעינינו...ככככ נראה זה

לכבבבבאאאא דעו לנו: ומגלה המל שלמה
יש ואד אד לכל !נכו לא זה
ותפיסתו מדותיו משלו. פרטי עול

.עול יוצרות ה השכלית

הנראהחחחחיייייייי החיצוני בעול לא ה האד
בעולמו ורק א אלא לעינינו,

עולמו בתו כולו כל שוהה האד הפנימי.
חי. הוא ש נמצא, הוא ש הפנימי,

עולעעעעווווללללממממוווו .של עול הוא הפנימי
ע משלו, אטמוספירה ע
.ואנשי דמויות וע ומקומות, נופי

שנמצאההההאאאאוווויייירררר האויר הוא נוש שהוא
שהוא הנופי עולמו, חלל בתו
לדמויות ויחסו עולמו, נופי ה רואה
שמצוייר מה כפי ה שסביבו, והאנשי

עולמו... בתפיסת

למדנוווווממממדדדדבבבבררררייייוווו המל שלמה של
:עצו אאאאייייחידוש ללללעעעעוווולללל

!!!!עעעעוווולללל בבבבאאאאוווותתתתוווו ההההממממתתתתגגגגוווורררררררריייי אאאאננננששששיייי ששששנננניייי
וה לשני, צמוד אחד עומדי אנשי
לגמרי! ,שוני מקומות בשני נמצאי

עד,וווואאאאפפפפייייללללוווו בג ביחד ישבו שניה א
להיות יכול השני, ליד אחד

עד בג יהיה השאחד בעולמו ג פנימי(כי

,(עד בג בגיהנהוא יהיה (כיואחד

...(בגיהנ שוהה הוא הפנימי בעולמו

עדןנכנס, בגן יושבים צדיקים ראה? ומה

תורה. ולומדים

בשבילי!עיקם זה אין ואמר: האף את

תרצה?'שאלו: 'ובמה

רתומהרצונו חסונה עגלה לי 'תנתן לו: נהיר

והדרכים אבירים, סוסים לארבעה

משובשות, ולא מרופשות לא מתוקנות, תהיינה

יפה!' בעין וישלמו נוסעים, לי יחסרו ולא

ונבראו'.מיד בסוסים'ציוה הוא נוהג ומאז

ומלאכי הסלולות, בדרכים השועטים

משלמים בעגלתו, ויורדים עולים אלקים

שישתוה מה ואין מופרזים, מחירים בנדיבות

לאושרו!...

  
     



'גו' קוראי הרוחני במבט אבל ללללככככללללמזה.
ההההטטטטההההווווררררהההה.... ההההררררווווחחחחננננייייוווותתתת עעעעלללל ששששממממססססתתתתיייירררר 14ממממהההה

להתבונוווואאאאחחחחרררריייי עלינו זאת שהבננו
'מיתה'. במושג

המושגללללפפפפיייי הגשמי, העול השגות
.הגו מ הנפש פרידת היא מיתה
לזה קוראי לא הרוחני במבט אבל
הגשמי'. הלבוש 'פשיטת אלא מיתה

ה'מיתה'? ומהי

בנפשואאאא נשארו זה לבוש שפשט אחר
רעות... ללללדדדדעעעעתתתתתאוות עעעעללללייייננננוווו זזזזהההה ככככיייי

אאאאתתתת בבבבעעעעצצצצ ממממששששננננהההה ההההגגגגוווו ממממייייתתתתתתתת ששששאאאאיייי
....ההההאאאאדדדד ששששלללל ההההפפפפננננייייממממיייי שהיוממממצצצצבבבבוווו והדברי

להיות ימשיכו חייו בימי לו חשובי
ש ג לו חשובי...(העליו 15(בעול

יותר... ונרחיב

ב'ספרי' פיסקאשו)14. - וז"ל:(פרשתהאזינו אמרו,

מן'וכך הבריותשנבראו כל אומר, סימאי ר' היה

בריות וכל השמים. מן וגופן נפשם - השמים

- הארץ מן הארץ.שנבראו מן וגופם נפשם

מןחוץ וגופו השמים מן שנפשו הזה האדם מן

רצון ועשה תורה אדם עשה לפיכך, הארץ.

מעלן, של כבריות הוא הרי שבשמים, אביו

עליֹון ּובני אּתם אלהים אמרּתי "אני ְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹשנאמר:

ו),ּכּלכם" פב, אביו(תהלים רצון ולא תורה עשה לא ְֶֻ

"אכן שנאמר: כבריותשלמטן, הוא הרי ֵָשבשמים,

ּתּפלּו" הּׁשרים ּוכאחד ּתמּותּון ז).ּכאדם פסוק (שם ְְְִִַַַָָָֹֹ

ישומבואר למלאכים שגם סימאי ר' בדברי

השמים),גוף מן וגופן שהרי(נפשם וקשה

הכוונה אלא כלל, גשמי גוף להם שאין כידוע

הזה וההסתר הסתר... נקודות במהותם שיש

'גוף'. נקרא

סיפר מבריסק',15. 'השרף דיסקין המהרי"ל

מגילתזיע"א - ב'והגדת' דבריו (והובאו

זיע"א): גלינסקי יעקב רבי להגה"צ ,34 עמוד אסתר

המלכותבשעתו רבנים(הרוסית)זימנה אסיפת

ועמו דיסקין מהרי"ל נסע לפטרבורג.

החורף, בעת זה היה הדור. מגדולי שלשה עוד

להר הגיעו הנסיעה במהלך במזחלת. נסעו והם

בעלייתם... התאמצו והסוסים תלול,

ההר,בסופו לראש המזחלת הגיעה דבר של

פרצו ולפתע, השני... מצידו לרדת והחלה

החליקה המזחלת פראית... בדהרה הסוסים

שליטה... איבד והעגלון עצומה, במהירות

שההחלקההזאתהולכתהעגלון הבין הנסיון רב

קפץ במהירות ולכן באסון. להסתיים

תוך הסוסים של ברסן כחו בכל ומשך מהמזחלת

ממנה... שיקפצו לרבנים צועק שהוא כדי

אבלהרבנים וקפצו, ההאטה את ניצלו

בדהרתםוהמזחלת הסוסיםהמשיכו

העג את למוות...מחצה לון

וסיפר:המשיך דיסקין המהרי"ל

שנה,אדם ולא קרא לא העגלון, היה פשוט

נשמתו כשעלתה והנה הארץ. ועם בור

נפש המציל גדול: רעש שם נעשה למרום,

מלא עולם הציל כאילו לז.).אחת, (סנהדרין

ישראל! אלפי ראשי נפשות, ארבעה והמציל

את הכריעה זו זכות שעשה, מה עשה אם גם

- בפניו נפתחו עדן גן שערי הכף.

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



  
      



עעעעווווללללממממוווו ללללבבבבייייתתתת ההההאאאאדדדד ההההוווולללל ככככיייי

הלששששללללממממהההה "י בספרו: כתב המל
"למע ית אל קהלתהאד) 

ה), י,יב, מני עמוקי אלו ודבריו
אחד: בפ נבאר ואנו מאוד. ורחבי

אתבבבבששששעעעעהההה לברוא יתבר ברצונו שעלה
מקו כל קוד ברא ,האד בני
 שלנו הכדור והוא להתגורר, יוכלו שבו
ה'כדור' את שברא ולאחר .'האר 'כדור

בתוכו. והניח האד בני את ברא

בניווווההההננננהההה כל שטחי, עיני למראה
,עול באותו מסתובבי האד
אות את רואי אויר, אותו את נושמי

...טעמי אות טועמי ,נופי

לעינינו...ככככ נראה זה

לכבבבבאאאא דעו לנו: ומגלה המל שלמה
יש ואד אד לכל !נכו לא זה
ותפיסתו מדותיו משלו. פרטי עול

.עול יוצרות ה השכלית

הנראהחחחחיייייייי החיצוני בעול לא ה האד
בעולמו ורק א אלא לעינינו,

עולמו בתו כולו כל שוהה האד הפנימי.
חי. הוא ש נמצא, הוא ש הפנימי,

עולעעעעווווללללממממוווו .של עול הוא הפנימי
ע משלו, אטמוספירה ע
.ואנשי דמויות וע ומקומות, נופי

שנמצאההההאאאאוווויייירררר האויר הוא נוש שהוא
שהוא הנופי עולמו, חלל בתו
לדמויות ויחסו עולמו, נופי ה רואה
שמצוייר מה כפי ה שסביבו, והאנשי

עולמו... בתפיסת

למדנוווווממממדדדדבבבבררררייייוווו המל שלמה של
:עצו אאאאייייחידוש ללללעעעעוווולללל

!!!!עעעעוווולללל בבבבאאאאוווותתתתוווו ההההממממתתתתגגגגוווורררררררריייי אאאאננננששששיייי ששששנננניייי
וה לשני, צמוד אחד עומדי אנשי
לגמרי! ,שוני מקומות בשני נמצאי

עד,וווואאאאפפפפייייללללוווו בג ביחד ישבו שניה א
להיות יכול השני, ליד אחד

עד בג יהיה השאחד בעולמו ג פנימי(כי

,(עד בג בגיהנהוא יהיה (כיואחד

...(בגיהנ שוהה הוא הפנימי בעולמו

עדןנכנס, בגן יושבים צדיקים ראה? ומה

תורה. ולומדים

בשבילי!עיקם זה אין ואמר: האף את

תרצה?'שאלו: 'ובמה

רתומהרצונו חסונה עגלה לי 'תנתן לו: נהיר

והדרכים אבירים, סוסים לארבעה

משובשות, ולא מרופשות לא מתוקנות, תהיינה

יפה!' בעין וישלמו נוסעים, לי יחסרו ולא

ונבראו'.מיד בסוסים'ציוה הוא נוהג ומאז

ומלאכי הסלולות, בדרכים השועטים

משלמים בעגלתו, ויורדים עולים אלקים

שישתוה מה ואין מופרזים, מחירים בנדיבות

לאושרו!...

ז

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



  
    



אלאוווובבבבככככ ,תיקו אי עצמה הקלע
לאט... לאט משכח הזמ שאור

החרטהוווואאאאזזזז שלב השני, השלב מגיע
והבירור...

ווווההההבבבבייייררררוווורררר ההההחחחחררררטטטטהההה ממממעעעעללללתתתת

באורבבבבששששללללבבבב לראות זוכה כבר הוא הזה
עוצ את מאוד ובהיר גדול
מצטער והוא בוראו נגד שמרד חטאו
בנפשו מרגיש כי נוראה. בחרטה זה על
הדביק אשר על אמיתית מציאות העדר
מה כי והבל, אי אל בחייו עצמו את
ולכ הבל הוא יתבר רצונו נגד שהוא
שכתוב: כמו הבל, נעשה עצמו הוא

ויהבלו" ההבל אחר ה)."וילכו ב, (ירמיה

בהשיגוההההחחחחררררטטטטהההה אותו הממלאת האיומה
תכליתו, שהיה ה' קידוש שבמקו
בהעדר ונשאר ח"ו ה' חילול גר

תיקונו... הוא הגדול וצערו .ובחסרו

וווואאאאיייי,כ פי על וא מזה. גדול צער ל
שלו הגיהנ ככלות כי בו, יש תיקו
א העבירות, טומאת מנפשו ונתבערה

ומעשי מצוות קצת בחייו עשה רק
לגמרי, לשמה אלא פניות בלי טובי
של אלו נקודות בנפשו מאירות מעתה
השכינה מזיו ליהנות בה וזוכה פנימיות
שכתב כמו .נצחי לנצח ידיה על

ז"ל "מסכתהרמב סו המשניות (בפירוש

פניותמכות) כל בלי טהורה אחת שבמצוה
הבא לעול אד ח"דזוכה מאליהו, (מכתב

.(194 עמוד

האדווווההההננננהההה,,,, תיקו שלבי ה זה כל
בפרשה א פטירתו, לאחר
אל אנא, התורה: מאתנו מבקשת שלנו
את נצלו הפטירה, שלאחר לזיכו תחכו

!חיי בעודכ הזמ

התרגלוההההעעעעבבבבייייררררוווו  מלבכ הרע היצר את
התאוות. מכל להיטהר כבר מעתה

ׁשּתּובספר לׁשאֹול "ּכּצאן נאמר: ְִַַֹתהלים
לּבקר יׁשרים בם וּירּדּו ירעם ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹמות

לֹו" מּזבל ׁשאֹול לבּלֹות טו).וצּורם מט, (תהלים ְְְְִַָֻ

פירוש:

-'מות כמותירעם' הרשעים מות 'אין ְִֵֶָ
אחת, פעם הבהמות מות הבהמות,

נפש כי יום... בכל בהם ירעה מוות והרשעים

בכל בה ידבקו וההפסד ההשחתה הרשעים

ותאבד'. ותבלה תשחת אשר עד עת

דסלר:וביאר הרב

כיפירוש, אחת, פעם מתה הבהמה רק כי

החיות הסתלקות אלא אינה מיתתה

בתאוות הדבוק האדם אבל הגשמי. מגופה

פשיטת אחר גם תדיר, מת הוא הזה העולם

הן בנפש הדבוקות התאוות כי הגשמי, הלבוש

אותן והפרדת שביארנו. כמו שלו 'גוף' בחינת

מורגשת אחת כל - לאחת אחת מנפשו התאוות

זו, אחר זו הרבה מיתות לו הרי חדשה. כמיתה לו

במיתה כמו נוראה מוות אימת לו יש פעם ובכל

הזה... בעולם

  
    



מברסלבווווזזזזהההה נחמ רבי הגה"ק של לשונו
קצא):זיע"א תורה קמא ,"מוהר (ליקוטי

במקו חברו אצל אחד שישב שאפשר דע

התענוגי כל יהיו ולזה ,עד בג אחד
לא וחברו עולמות, הש"י וכל והשעשועי
תענוג... שו לו יהיה ולא כלו ירגיש

ההההממממייייתתתתהההה ששששללללאאאאחחחחרררר ההההתתתתייייקקקקוווו

הרוחניווווההההננננהההה המבט פי שעל ביארנו
הנפש דביקות פירושה 'מיתה'
איהח"  הרעות ובתאוות במדות

"תנפ ג).האה יז, (במדבר 

ווווללללככככ לרשעי המל שלמה קרא
,'בהבלי16'מתי הדבוקה נפש כי

אלקי. גילוי כל בפני כפלדה חסומה העול

וווובבבבההההממממששששהאד יוכל כיצד נכתוב השיחה
א נפשו, את לטהר חייו בימי
לאד קורה מה להסביר ברצוננו זה לפני

חי. כשהוא נפשו את לטהר זכה שלא

אליעזרווווננננבבבבייייאאאא אליהו הרב הגה"צ של דבריו את
זיע"א 62):דסלר עמוד ח"ב מאליהו, (מכתב

משנהעעעעללללייייננננוווו הגו מיתת אי כי לדעת,
של הפנימי מצבו את בעצ

דבק הבלו חיי שבזמ הרשע, .האד
ישאר מגופו כשיפרד ג ,בדמיו היה

לדמיונו. דבוק הוא

גגגגייייממממששששיייי ההההוווואאאא ממממייייתתתתהההה ללללאאאאחחחחרררר אאאאזזזז,,,,
דדדדממממייייווווננננוווותתתתללללההההששששתתתתוווו ללללאאאאוווותתתת ווווללללככככססססוווו קקקקקקקק

בבבבככככלללל אאאאוווותתתת ייייחחחחפפפפשששש ווווההההוווואאאא חחחחייייייייוווו,,,, אאאאתתתת ששששממממייייללללאאאאוווו
ייייממממצצצצאאאא ללללאאאא ששששההההוווואאאא ,,,,ככככממממוווובבבב ,,,,אאאא ............ממממקקקקוווו
ללללההההבבבבלללליייי זזזזככככרררר ששששוווו אאאאיייי בבבבששששממממיייי שששש ככככיייי ....אאאאוווותתתת

ההההזזזזהההה.... ההההעעעעוווולללל

היאאאאא לתאוות, דבוקה שנפשו מכיו
יניע אשר וזה ומחסור, רעב תחוש
בחיפוש סופו ועד העול מסו אותה

התאוות... 17אחר

שלווווזזזזהההה נוראה גלות  הקלע' כ' עונש גדר
...ש למצוא אפשר שאי מה אחרי 18חיפוש

וזה הקדושה16. הגמרא יח:),לשון (ברכות

מאּומה" יֹודעים אינם ְְְִִֵֵַָָ"והּמתים
ה) ט, מתים.(קהלת קרויין רשעיםשבחייהן אלו -

וזה הקדושים17. דבריהם טז.):כוונת בתרא (בבא

מלאך הוא הרע, יצר הוא שטן, 'הוא

אחד. והעונשהםדבר הקטרוג הסתתהיצר - המוות'

עלוהיינו החוטא בקרב שנוצר הטומאה שכח

האדם. את המעניש הכח עצמו הוא החטא ידי

שהםוזה - החבלה שמלאכי בספרים שנאמר

לא - שבהן הטומאה וכח עצמן התאוות

הלאה יריצוהו אלא הרשע, לנפש מנוח יתנו

ירשוהו מדרגהאם לכעין לו יחשב וכבר והלאה,

דומם. באבן גלגול דרך על עצמו את להכניס

לרגע. תאותו את וישכח כדומם שיעשה פירוש

כתב זיע"א18. יונה שעררבינו תשובה, (שערי

יז), אות - וז"ל:שני

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
    



אלאוווובבבבככככ ,תיקו אי עצמה הקלע
לאט... לאט משכח הזמ שאור

החרטהוווואאאאזזזז שלב השני, השלב מגיע
והבירור...

ווווההההבבבבייייררררוווורררר ההההחחחחררררטטטטהההה ממממעעעעללללתתתת

באורבבבבששששללללבבבב לראות זוכה כבר הוא הזה
עוצ את מאוד ובהיר גדול
מצטער והוא בוראו נגד שמרד חטאו
בנפשו מרגיש כי נוראה. בחרטה זה על
הדביק אשר על אמיתית מציאות העדר
מה כי והבל, אי אל בחייו עצמו את
ולכ הבל הוא יתבר רצונו נגד שהוא
שכתוב: כמו הבל, נעשה עצמו הוא

ויהבלו" ההבל אחר ה)."וילכו ב, (ירמיה

בהשיגוההההחחחחררררטטטטהההה אותו הממלאת האיומה
תכליתו, שהיה ה' קידוש שבמקו
בהעדר ונשאר ח"ו ה' חילול גר

תיקונו... הוא הגדול וצערו .ובחסרו

וווואאאאיייי,כ פי על וא מזה. גדול צער ל
שלו הגיהנ ככלות כי בו, יש תיקו
א העבירות, טומאת מנפשו ונתבערה

ומעשי מצוות קצת בחייו עשה רק
לגמרי, לשמה אלא פניות בלי טובי
של אלו נקודות בנפשו מאירות מעתה
השכינה מזיו ליהנות בה וזוכה פנימיות
שכתב כמו .נצחי לנצח ידיה על

ז"ל "מסכתהרמב סו המשניות (בפירוש

פניותמכות) כל בלי טהורה אחת שבמצוה
הבא לעול אד ח"דזוכה מאליהו, (מכתב

.(194 עמוד

האדווווההההננננהההה,,,, תיקו שלבי ה זה כל
בפרשה א פטירתו, לאחר
אל אנא, התורה: מאתנו מבקשת שלנו
את נצלו הפטירה, שלאחר לזיכו תחכו

!חיי בעודכ הזמ

התרגלוההההעעעעבבבבייייררררוווו  מלבכ הרע היצר את
התאוות. מכל להיטהר כבר מעתה

ׁשּתּובספר לׁשאֹול "ּכּצאן נאמר: ְִַַֹתהלים
לּבקר יׁשרים בם וּירּדּו ירעם ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹמות

לֹו" מּזבל ׁשאֹול לבּלֹות טו).וצּורם מט, (תהלים ְְְְִַָֻ

פירוש:

-'מות כמותירעם' הרשעים מות 'אין ְִֵֶָ
אחת, פעם הבהמות מות הבהמות,

נפש כי יום... בכל בהם ירעה מוות והרשעים

בכל בה ידבקו וההפסד ההשחתה הרשעים

ותאבד'. ותבלה תשחת אשר עד עת

דסלר:וביאר הרב

כיפירוש, אחת, פעם מתה הבהמה רק כי

החיות הסתלקות אלא אינה מיתתה

בתאוות הדבוק האדם אבל הגשמי. מגופה

פשיטת אחר גם תדיר, מת הוא הזה העולם

הן בנפש הדבוקות התאוות כי הגשמי, הלבוש

אותן והפרדת שביארנו. כמו שלו 'גוף' בחינת

מורגשת אחת כל - לאחת אחת מנפשו התאוות

זו, אחר זו הרבה מיתות לו הרי חדשה. כמיתה לו

במיתה כמו נוראה מוות אימת לו יש פעם ובכל

הזה... בעולם

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



  
    



הגואאאאבבבבלללל שיתקיי יתכ לא ודאי למעלה
ביארנו כבר כי המוחשי, הגשמי
יתכ ולא הסתר, של סוג הוא 'שה'גו
שלנו. בדמיו כצורתו למעלה שיתקיי

הוא,אאאאבבבבלללל גגגגוווופפפפווווהעני אאאאתתתת ללללזזזזככככ ששששזזזזווווככככהההה ששששממממיייי
בבבבבבבבההההייייררררוווותתתת ללללאאאאממממייייתתתתהההה ההההאאאאממממתתתת ההההששששגגגגתתתת יייידדדדיייי עעעעלללל

ממממעעעעווווללללהההה,,,, ררררווווחחחחננננייייתתתת וווובבבבגגגגבבבבווווררררהההה כאליהוממממוווופפפפללללגגגגתתתת
גופו על להביט בחייו ג וזוכה ז"ל, הנביא
אלא שאינו ורואה ממש מעלה של בעי
כלי רק מציאותו וכל שבנפש הסתר בחינת
עבודתו ימי בסו בהגיעו אז ,העליו לעול

תפאר לשיא הזה יכולבעול אז  מדרגתו ת

על ג תפעל זאת רוחנית שמציאות להיות
לא בשר לעיני שג עד הגשמית, המציאות

למטה. שיור כל המוחשי לגו יהיה

אחרות: ובמילי

ההההדדדדבבבבררררייייככככששששייייתתתתבבבברררררררר ששששככככלללל ללללאאאאדדדד
הההה ששששקקקקרררר אאאאללללייייהההה ששששההההתתתתאאאאווווהההה
גגגגדדדדרררר ההההייייייייננננוווו  ככככלללללללל ללללהההה ללללההההתתתתאאאאוווווווותתתת רררראאאאוווויייי וווואאאאיייי
דדדדבבבברררר ללללוווו אאאאיייי ככככבבבברררר ההההרררריייי  ההההגגגגששששממממיייי ההההיייישששש בבבבייייטטטטוווולללל
ממממתתתתבבבבטטטטלללל!!!! ההההההההססססתתתתרררר ווווממממממממייייללללאאאא אאאאללללייייוווו,,,, ששששייייתתתתאאאאווווהההה

מהוווועעעעתתתתהההה לשאול: אלא לנו נשאר לא
?לכ הדר היא

ההההאאאאממממתתתת עעעעלללל ממממוווודדדדהההה

ונשיב:וווואאאאננננוווו נענה

בכההההששששללללבבבב מודה כשאד הוא הראשו
רעות מדות או תאוות בנפשו שיש
.יתבר אורו את לראות ממנו המונעות

כיוווואאאאלללל ,בעיניכ קל זה דבר יהיה
יודעי שלא רבי אנשי ישנ
המונעת המדה או התאוה היא מה כלל

להתקדש. 20מה

באור שקיעה הנביאים בני תחילה הרגישו - הנביא

אותם... אפף וצל הבינה, באור הׂשכל,

קרביםנשא אש וסוסי אש רכב וירא עיניו את אליהו

הגיע לאלישע: ואמר שעתו הגיעה כי ידע אליו.

שתרצה... מה כל ממני בקש ממך, שאפרד הזמן

נבואהבהתרגשות רוח ביקשאלישע ובחרדה

לאליהו. משהיתה שנים פי

- אליהו לו אמר - למלאה' קשה 'בקשתך

מזה, יותר ולא לי שיש מה כל לך לתת 'ביכולתי

הוא אות לשמים, עולה לראותני תזכה אם אך

שרצית'. מה ותקבל בקשתך שהתקבלה לך

השמימה,ומלאך אליהו להעלותאת בא אשר ה',

הוגים ותלמידו הרב את וירא ארצה ירד

אליהו את לקחת יכול ולא בה ומשיחים ה' בתורת

המרכבה זוהר את ויגביר בערמה ויעש מאלישע.

ויפסיקו יקרות. באור הופז המקום כל כי עדי

המחזה את לראות מתלמודם ואלישע אליהו

ואלישע אליהו. את ה' מלאך ויקח הזה. הנהדר

"אבי נפשו: במר ויצעק זה כל ורואה במקום עומד

ופרשיו" ישראל רכב יב)...אבי ב, (מלכים-ב

ונביא השולטת20. שהמדה אדם דוגמא:

ותפיסת הכעס, מדת היא בו

עולם סביבו נוצר חשדנות, היא שכלו

  
      



ההההגגגגששששממממיייי ההההיייישששש בבבבייייטטטטוווולללל  ההההממממטטטטררררהההה

מצאנווווובבבבאאאאממממתתתת וכבר אפשרי זה דבר
לכ שזכו יהודי וכמה כמה
הנביא אליהו הוא שבה והמפורס
שעלה עד כ כל גופו את וזיכ שזכה

.לשמי גופו ע

דסלרווווככככתתתתבבבב ח"דהרב מאליהו, (מכתב

,(154 המובעמוד והנה וז"ל:
הנביא שאליהו הוא הכתובי מפשטות
גופו, ע היינו השמימה, בסערה עלה

אדרתו. א כי למטה ממנו נשאר 19ולא

כתב זיע"א19. קלפהולץ יעקב ישראל רבי הגאון

מנוקדת), מהדורא קסג, עמוד ח"ב - נ"ך אגדות וז"ל:(אוצר

לאמיום אחריו, נביא להיות אלישע את אליהו שמשח

שימש ולילה יומם לרגע. אף אלישע ממנו מש

לעלות לאליהו נקבע בו ביום מפיו. ולמד רבו את

מאוד עד ועניו צנוע מתלמידו. להתחמק ניסה השמימה

ולא הנביא, מופלא,היה כה במעמד אדם שיראהו רצה

ברוח נודע לאלישע גם בידו. עלה לא רצונו אולם

נפרד לא ולכן ממנו להילקח אליהו שעתיד הקודש

נהר עד השנים הלכו יחד בלבד. קלה לשעה ולו ממנו

המים על בה היכה אדרתו, את אליהו הסיר שם הירדן,

ביבשה. בתוכם עברו ואלישע ואליהו לשנים שנחצו

העתידכשנודע הנביא אליהו על המוות למלאך

אדם, ככל למות מבלי לשמים לעלות

עולם! של רבונו וטען: יתברך הבורא לפני התייצב

האם האדם? בני נשמות כל את בידי מסרת לא האם

הזמן? בבוא הנשמה את מהם לקחת אותי הפקדת לא

הנביא? אליהו נשמת את גם בידי תתן לא מדוע

גםאם יסכימו לא נשמתו את גם אקח לא

'הנח נשמתם. את שאקח הבריות שאר

לי, יאמרו הנביא' לאליהו שוויתרת כמו לנו

תפקידי? את אמלא ואיך

הואלשמע שונה הקב"ה: לו אמר טענותיו

וביכולתו בכחו האדם, בני משאר אליהו

מהעולם! ולהשמידך אותך אפילו להכניע

אלאדע הארץ ואת השמים את בראתי שלא לך,

רצונך אם ועתה השמימה! אליהו שיעלה כדי

עליו. תתגבר אם וראה אליו רד כחו, את לנסות

אליהו...ירד לפני והתייצב ארצה המוות מלאך

אותו וחבט ידיו בשתי אותו תפס אליהו

ה': דבר את שמע אך שהרגו, כמעט בקרקע...

קשור לרעה. בו תפגע ואל המוות למלאך לו הנח

השמימה... עלה כך ואחר בך יפגע שלא כדי אותו

פגשאליהו ובדרך בדרכם, המשיכו ואלישע

אליו: ויאמרו הנביאים, בני את אלישע

?ראׁש מעל אדני לקחאת הּיֹוםה' ּכי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ"הידעּת

החׁשּו" ידעּתי אני ּגם ג).וּיאמר ב, (מלכים-ב ְֱֲִִֶֶַַַָֹֽ

כברופירש - 'הידעת' וז"ל: המלבי"ם,

האיש כי האמת חכמי ביארו

את המחיה כלב תלמידיו בין הוא האלהים

מקבל הלב אל יותר הקרוב האבר וכל ְִַָהּגוּיה,

ירגישו ההסתלקות ובעת ושפע, חיות יותר

והחיות הנפש סילוק הרחוקים האברים

אליו. הקרובים האברים ירגישו טרם תחילה

יסתלקולכן כי תחילה הרגישו הנביאים בני

כבר הוא גם אם ושאלו מהם, והנפש הלב

מאוד... קרוב שהדבר סימן שזה בזה מרגיש

סתםוכתב ישראל רבי עמודהגאון - ישראל (דברי

אליהו45), להסתלקות העת כשקרבה וז"ל:

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.



  
    



הגואאאאבבבבלללל שיתקיי יתכ לא ודאי למעלה
ביארנו כבר כי המוחשי, הגשמי
יתכ ולא הסתר, של סוג הוא 'שה'גו
שלנו. בדמיו כצורתו למעלה שיתקיי

הוא,אאאאבבבבלללל גגגגוווופפפפווווהעני אאאאתתתת ללללזזזזככככ ששששזזזזווווככככהההה ששששממממיייי
בבבבבבבבההההייייררררוווותתתת ללללאאאאממממייייתתתתהההה ההההאאאאממממתתתת ההההששששגגגגתתתת יייידדדדיייי עעעעלללל

ממממעעעעווווללללהההה,,,, ררררווווחחחחננננייייתתתת וווובבבבגגגגבבבבווווררררהההה כאליהוממממוווופפפפללללגגגגתתתת
גופו על להביט בחייו ג וזוכה ז"ל, הנביא
אלא שאינו ורואה ממש מעלה של בעי
כלי רק מציאותו וכל שבנפש הסתר בחינת
עבודתו ימי בסו בהגיעו אז ,העליו לעול

תפאר לשיא הזה יכולבעול אז  מדרגתו ת

על ג תפעל זאת רוחנית שמציאות להיות
לא בשר לעיני שג עד הגשמית, המציאות

למטה. שיור כל המוחשי לגו יהיה

אחרות: ובמילי

ההההדדדדבבבבררררייייככככששששייייתתתתבבבברררררררר ששששככככלללל ללללאאאאדדדד
הההה ששששקקקקרררר אאאאללללייייהההה ששששההההתתתתאאאאווווהההה
גגגגדדדדרררר ההההייייייייננננוווו  ככככלללללללל ללללהההה ללללההההתתתתאאאאוווווווותתתת רררראאאאוווויייי וווואאאאיייי
דדדדבבבברררר ללללוווו אאאאיייי ככככבבבברררר ההההרררריייי  ההההגגגגששששממממיייי ההההיייישששש בבבבייייטטטטוווולללל
ממממתתתתבבבבטטטטלללל!!!! ההההההההססססתתתתרררר ווווממממממממייייללללאאאא אאאאללללייייוווו,,,, ששששייייתתתתאאאאווווהההה

מהוווועעעעתתתתהההה לשאול: אלא לנו נשאר לא
?לכ הדר היא

ההההאאאאממממתתתת עעעעלללל ממממוווודדדדהההה

ונשיב:וווואאאאננננוווו נענה

בכההההששששללללבבבב מודה כשאד הוא הראשו
רעות מדות או תאוות בנפשו שיש
.יתבר אורו את לראות ממנו המונעות

כיוווואאאאלללל ,בעיניכ קל זה דבר יהיה
יודעי שלא רבי אנשי ישנ
המונעת המדה או התאוה היא מה כלל

להתקדש. 20מה

באור שקיעה הנביאים בני תחילה הרגישו - הנביא

אותם... אפף וצל הבינה, באור הׂשכל,

קרביםנשא אש וסוסי אש רכב וירא עיניו את אליהו

הגיע לאלישע: ואמר שעתו הגיעה כי ידע אליו.

שתרצה... מה כל ממני בקש ממך, שאפרד הזמן

נבואהבהתרגשות רוח ביקשאלישע ובחרדה

לאליהו. משהיתה שנים פי

- אליהו לו אמר - למלאה' קשה 'בקשתך

מזה, יותר ולא לי שיש מה כל לך לתת 'ביכולתי

הוא אות לשמים, עולה לראותני תזכה אם אך

שרצית'. מה ותקבל בקשתך שהתקבלה לך

השמימה,ומלאך אליהו להעלותאת בא אשר ה',

הוגים ותלמידו הרב את וירא ארצה ירד

אליהו את לקחת יכול ולא בה ומשיחים ה' בתורת

המרכבה זוהר את ויגביר בערמה ויעש מאלישע.

ויפסיקו יקרות. באור הופז המקום כל כי עדי

המחזה את לראות מתלמודם ואלישע אליהו

ואלישע אליהו. את ה' מלאך ויקח הזה. הנהדר

"אבי נפשו: במר ויצעק זה כל ורואה במקום עומד

ופרשיו" ישראל רכב יב)...אבי ב, (מלכים-ב

ונביא השולטת20. שהמדה אדם דוגמא:

ותפיסת הכעס, מדת היא בו

עולם סביבו נוצר חשדנות, היא שכלו

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



  
           



הקדושה, התורה ההההננננקקקקרררראאאאמוצא ההההוווואאאא ווווזזזזהההה
ללללששששממממהההה'.'.'.'. תתתתווווררררהההה 21''''ללללייייממממוווודדדד

יותר: ונרחיב

לעסוקההההננננהההה זוכה יהודי שכאשר נודע
לזכות כדי תחילה בכוונה בתורה
הקדושה, התורה דברי כל את לקיי
וווואאאאוווורררר ששששפפפפעעעע ללללההההוווורררריייידדדד גגגגוווורררר בבבבזזזזהההה ההההננננהההה
ננננפפפפששששוווו עעעעלללל ההההקקקקדדדדוווושששש ההההעעעעללללייייוווו ממממההההככככתתתתרררר

עעעעצצצצוווו....(הבהמית)ההההייייססססוווודדדדייייתתתת זזזזייייככככוווו ווווללללזזזזככככככככהההה

ווווככככששששבבבבננננווווססססברצו מתעורר הוא לכ
מה כל את לקיי אמיתי

למש זוכה אזי כפולשלומד, שפע ו
נפשו על הקדוש העליו מהכתר
בפועל הלימוד מצד ה היסודית,
עמודי "מתר הבא אחד אור לו שזיכה
הרצו התעוררות עצ מצד וה אור,
מצוותיו את לקיי לזכות הפנימי
מהכתר נוס אור מוש שבזה ,יתבר
היסודית... נפשו על הקדוש, העליו

אורוווועעעעלללל למשו זוכה הוא האור אותו ידי
מנפשו... הרע חלקי את ולהפריד נפשו על

ווווננננממממששששיייי...'האר 'חלב ע

ההההממממדדדדוווותתתת תתתתייייקקקקוווו לללליייידדדדיייי ייייבבבבוווואאאא  ללללששששממממהההה ההההתתתתווווררררהההה וווועעעעססססקקקק ללללייייממממוווודדדד בבבבככככחחחח

הקדושהככככ בגמרא ל:),אמרו תנו(קידושי
"ושמת" :יח)רבנ יא, דברי),ת ס 

את שהיכה לאד משל ,חיי כס תורה נמשלה
ואמר מכתו, על רטיה לו והניח גדולה, מכה בנו
מה אכול מכת על הזו שהרטיה זמ כל בני לו

בחמי בי ורחו ,שהנאת מה ושתה ,שהנאת
אתה וא מתיירא. אתה ואי ,בצונ בי

נומי מעלה היא הרי (צמחי).מעבירה

לישראל,ככככ לה אמר הוא ברו הקדוש
תורה לו ובראתי הרע יצר בראתי בני

וכמו סירקיש21. יואל רבינו עינינו מאור שכתב

חדש בית הבהיר או"חבספרו הטור, (על

ב), אות - מז מעולםסימן יתברך כוונתו לשונו: וזה

נשמתנו, שתתעצם כדי בתורה עוסקים שנהיה היתה

ולכן התורה, מוצא מקור וקדושת ורוחניות בעצמות

במתנה, לישראל אמת תורת הוא ברוך הקדוש נתן

וגופנו נשמתנו שתתדבק כדי מאתנו, תשתכח שלא

עשה מצוות ברמ"ח גידין ושס"ה אברים ברמ"ח

היו ואם שבתורה. תעשה לא תורה)ושס"ה (הלומדי

הזאת, הכוונה על בתורה מרכבהעוסקים המה היו

ממש השכינה שהיתה יתברך, לשכינתו והיכל

היתה ממש ובקרבם המה, ה' היכל כי בקרבם,

דירתה, קובעת היתההשכינה כולה הארץ ואזי

מעלה של לפמליא קישור יהיה ובזה מכבודו, מאירה

שם ראה אחד... המשכן והיה מטה, של פמליא עם

נפלאים. סודות באורך

ונפש,הנה לב כל המרטיטין קדשו מדברי

בברכותמבואר לכוין יהודי כל שצריך

משינתו, בבוקרבקומו בחרהתורהשמברך אשר

- מעבדות ממצרים והוציאנו העמים, מכל בנו

תורתו, את לנו ונתן סיני, להר וקרבנו לחירות,

נותן מקור קדושת בעצמות נפשנו שתדבק כדי

יתברך. לשכינתו מרכבה שנהיה כדי התורה,

  
         



מהדבריוווובבבבאאאאממממתתתת,,,, לא היא זו ידיעה
נצר ולעתי ,הפשוטי

שיגלוהאד השמי מ לסיוע
ידי על נעשה וזה הוא, מה לו

'נסיונות'.

בנסיונותממממ האד את מעמידי השמי
הפרטית לעבודתו השייכי  שוני
הוא את התמודד שהוא האופ וכפי 

עצמו. את להכיר ילמד

ההההששששנננניייי............ווווננננעעעעבבבבוווורררר ללללששששללללבבבב

תתתתווווררררהההה ההההללללווווממממדדדד עעעעלללל ההההעעעעווווללללממממוווותתתת ממממרררר עעעעללללייייוווו אאאאוווורררר ההההממממששששככככתתתת

זיכהההההקקקקבבבב""""הההה הרבי ברחמיו
סדרת לכתוב אותנו
וש ,האר חלב הנקראת ספרי

ג והלאהבחלק רכה מעמוד ),(ובפרט

נפש זיכו עיקר כי לבאר הארכנו
לימוד ידי על הוא הישראלי האיש
חלק ונביא הקדושה. התורה ועסק

:ש שכתבנו מהדברי

לנוההההקקקקבבבב""""הההה העניק הרבי ברחמיו
הקדושה. תורתו את במתנה
הרוחניות בתכלית מאוד רוחנית תורה
היא מעלתה ומעוצ לוהט, אש בבחינת

גשמיות. כלל סובלת לא

ומשוקעוווועעעעלללל חומרי האד גו בהיות כ
ומעדניו הזה עול לאבתאוות
בו. להתקיי התורה תוכל

שהתורהווווללללככככ לזכות האד שיוכל כדי
את בו ותפעל תאיר הקדושה
שצרי בהכרח הנשגבות, פעולותיה
זה. לחיבור כראוי עצמו את להכי האד

האד,ווווההההננננהההה שיעשה ההכנה ראשית
בתורה לעסוק בא אשר בעת
התורה מצוות בקיו או הקדושה
עוסקו ידי שעל לכוי הוא הקדושה,
הוא מצוותיה ובקיו הקדושה בתורה
מקור קדושת ע עצמו ומחבר קושר

הכעס שולטים שבתוכו וסגור תחום

והחשדנות!

כעסהאויר של אויר הוא נושם שהוא

הם רואה שהוא והנופים וחשדנות.

חושד והוא וחשדנות, בכעס הצבועים נופים

שסביבו... האנשים בכל

עולמוומכיון בתוך שם, חי הזמן כל שהוא

לב שם ולא התרגל, כבר הוא הפנימי,

ויום וניגשלמצבו. טוב מרגיש לא הוא אחד

גבוה, דם הלחץ לו: אומר והרופא לרופא,

וחשדן! לחוץ להיות לך אסור

אדםוהוא אני וחשדן?! לחוץ אני אני?! מגיב:

אינסטינקט ומתוך בכולם! ומאמין סבלן

האדם את ומחפש אחורה מסתובב הוא

עליו... דיבר שהרופא

באמת...נו.

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



  
           



הקדושה, התורה ההההננננקקקקרררראאאאמוצא ההההוווואאאא ווווזזזזהההה
ללללששששממממהההה'.'.'.'. תתתתווווררררהההה 21''''ללללייייממממוווודדדד

יותר: ונרחיב

לעסוקההההננננהההה זוכה יהודי שכאשר נודע
לזכות כדי תחילה בכוונה בתורה
הקדושה, התורה דברי כל את לקיי
וווואאאאוווורררר ששששפפפפעעעע ללללההההוווורררריייידדדד גגגגוווורררר בבבבזזזזהההה ההההננננהההה
ננננפפפפששששוווו עעעעלללל ההההקקקקדדדדוווושששש ההההעעעעללללייייוווו ממממההההככככתתתתרררר

עעעעצצצצוווו....(הבהמית)ההההייייססססוווודדדדייייתתתת זזזזייייככככוווו ווווללללזזזזככככככככהההה

ווווככככששששבבבבננננווווססססברצו מתעורר הוא לכ
מה כל את לקיי אמיתי

למש זוכה אזי כפולשלומד, שפע ו
נפשו על הקדוש העליו מהכתר
בפועל הלימוד מצד ה היסודית,
עמודי "מתר הבא אחד אור לו שזיכה
הרצו התעוררות עצ מצד וה אור,
מצוותיו את לקיי לזכות הפנימי
מהכתר נוס אור מוש שבזה ,יתבר
היסודית... נפשו על הקדוש, העליו

אורוווועעעעלללל למשו זוכה הוא האור אותו ידי
מנפשו... הרע חלקי את ולהפריד נפשו על

ווווננננממממששששיייי...'האר 'חלב ע

ההההממממדדדדוווותתתת תתתתייייקקקקוווו לללליייידדדדיייי ייייבבבבוווואאאא  ללללששששממממהההה ההההתתתתווווררררהההה וווועעעעססססקקקק ללללייייממממוווודדדד בבבבככככחחחח

הקדושהככככ בגמרא ל:),אמרו תנו(קידושי
"ושמת" :יח)רבנ יא, דברי),ת ס 

את שהיכה לאד משל ,חיי כס תורה נמשלה
ואמר מכתו, על רטיה לו והניח גדולה, מכה בנו
מה אכול מכת על הזו שהרטיה זמ כל בני לו

בחמי בי ורחו ,שהנאת מה ושתה ,שהנאת
אתה וא מתיירא. אתה ואי ,בצונ בי

נומי מעלה היא הרי (צמחי).מעבירה

לישראל,ככככ לה אמר הוא ברו הקדוש
תורה לו ובראתי הרע יצר בראתי בני

וכמו סירקיש21. יואל רבינו עינינו מאור שכתב

חדש בית הבהיר או"חבספרו הטור, (על

ב), אות - מז מעולםסימן יתברך כוונתו לשונו: וזה

נשמתנו, שתתעצם כדי בתורה עוסקים שנהיה היתה

ולכן התורה, מוצא מקור וקדושת ורוחניות בעצמות

במתנה, לישראל אמת תורת הוא ברוך הקדוש נתן

וגופנו נשמתנו שתתדבק כדי מאתנו, תשתכח שלא

עשה מצוות ברמ"ח גידין ושס"ה אברים ברמ"ח

היו ואם שבתורה. תעשה לא תורה)ושס"ה (הלומדי

הזאת, הכוונה על בתורה מרכבהעוסקים המה היו

ממש השכינה שהיתה יתברך, לשכינתו והיכל

היתה ממש ובקרבם המה, ה' היכל כי בקרבם,

דירתה, קובעת היתההשכינה כולה הארץ ואזי

מעלה של לפמליא קישור יהיה ובזה מכבודו, מאירה

שם ראה אחד... המשכן והיה מטה, של פמליא עם

נפלאים. סודות באורך

ונפש,הנה לב כל המרטיטין קדשו מדברי

בברכותמבואר לכוין יהודי כל שצריך

משינתו, בבוקרבקומו בחרהתורהשמברך אשר

- מעבדות ממצרים והוציאנו העמים, מכל בנו

תורתו, את לנו ונתן סיני, להר וקרבנו לחירות,

נותן מקור קדושת בעצמות נפשנו שתדבק כדי

יתברך. לשכינתו מרכבה שנהיה כדי התורה,

ז

מוקדש לעילוי נשמת אימנו היקרה אודיל בת זהירה ז"ל נלב"ע י"ט סיוון התש"ע - תנצב"ה
ולהבדיל ולהצלחת ושמחת יואל ושירלי ממן וב"ב 



  
           



יצאולכן הרמ"א שכאשר ביניהם הסכימו

ישב חיים רבי אזי בישובים לסיבובו

בקראקא. הרבנות כס על במקומו

היהוכאשר בעירו להשאר צריך היה הרמ"א

ישובים לאותם חיים רבי שולחאתחברו

שונות. הלכות שם הגרים ליהודים לפסוק כדי

נפטרהחלפו חיים רבי של ואשתו מספר שנים

אלמן חיים רבי ויוותר עולמה, לבית

חיים, רבי של לפתחו הוצעו רבים שידוכים לבדו.

אפילו זה ואם גבירים, של ממשפחות זה אם

רבי היה שידוך בכל אבל רבנים, של ממשפחות

השידוכים וכל הרמ"א, חברו עם מתייעץ חיים

גדולת את ביודעו הרמ"א של בעיניו ישרו לא

מעלתו. כפי שידוך לו מתאים כי חיים, רבי חברו

לבחורמשראו יכול לא הרמ"א כי השדכנים

נמנעו חיים, רבי חברו עבור שידוך

רבי ישב וכך נוספים, שידוכים מלהציע עוד

ניסו כאשר גם שנה. לערך אשה ללא חיים

בענייני עצמו חיים רבי עם לדבר השדכנים

ולא כמחריש עצמו את עשה עבורו, שידוכים

רבי כי השדכנים כל ידעו אז מאומה. השיב

אשר שהוא הרמ"א, חברו על רק סומך חיים

לו. יאתה כאשר והגון טוב שידוך בעבורו יבחר

משוםואולם, כן, חשב לא בעצמו חיים רבי

הוא אבל במוחו, לו היה אחר שרעיון

מהרה. הגיעה זו ואמנם הכושר. לשעת המתין

לאותם הרמ"א נסע כאשר הימים, באחד

שדכן לביתו חיים רבי מהרה הזמין הישובים,

כבעל ובעיקר וחכם כנבון הכיר אותו מסויים

אני אשר את 'שמע לאמר: לו ויאמר סוד,

כי תוקף בכל מבקשך אני אבל אליך, דובר

אדם'. מבני הדבר את תסתיר

זו,'בקשתי בעיר שידוך לי למצוא אליך,

שלי. התנאים כפי אבל קראקא,

ממשפחה וטובה כׁשרה אשה אחר בעיר תחקור

כמו עניה. משפחה זאת תהיה אם ואפילו כׁשרה.

בו בחצרו, מיוחד בית יהיה שלאביה רצוני כן

ספרים ברשותו לו שיהיו וגם להיות, תמיד אוכל

על אותי להחזיק שיוכל אדם כולנה, ועל רבים,

וללמוד'. לשבת אוכל שתמיד כדי שולחנו

הואהשדכן חיים. רבי מפי שנצטוה כפי עשה

שאכן עד בקראקא, ושוב הלוך חקר

הוא כי ידע עליו אופה, אדם בעיר מצא לבסוף

ויגלה נחתום יהודי לאותו ניגש הוא כשר. אדם

לזכות תוכל כעת אחי. נא 'שמע לאמר: אזניו את

בניך ואפילו פיללת, לא ימיך כל אשר כזו בהצלחה

כחתן לקחת שכזאת. לעשירות להגיע חשבו לא

מפרידבורג. חיים רבי הגדול הגאון את לבתך

המשיךרבי - הזה כדבר ביקשני בעצמו חיים

כשרה בת לך שיש אני ויודע - ואמר השדכן

גם ואף לאשה. לו להיות מתאימה אשר והגונה

לך, אין שספרים אף על בחצר, מיוחד בית לך יש

אני מבקש ברם, לדאוג. כבר אתה יכול לכך אבל

ממה מאומה בעולם אדם לאף לגלות שלא ממך

שכן בזריזות, הדבר את לעשות ובעיקר שדיברנו,

מהישובים, מהרמ"א חברו בחזרה יבוא כאשר

הזה'. מהנושא עוד לדבר נוכל לא כבר

לשידוך,נענה אני 'מסכים לשדכן: ואמר האופה

לך אתן כך בשל ספרים, לי שאין כיון אבל

רבי אל מהרה תלך אתם זהובים, אלפיים עתה

זקוק, ספריםהוא לאלו רשימה תיקח ממנו חיים,

בביתי. מהרה אותם ותעמיד הספרים את תקנה

בטוב'. הדבר את לגמור שנוכל לי יעזור יתברך וה'

המעותולא את נטל הוא כן. לעשות השדכן אחר

כי ביודעו לב, וטוב שמח האופה מבית ויצא

שהוא מה עבור טרחה שכר לו יתן בוודאי ִהאופה
וסיפר חיים רבי של לביתו בא הוא עבורו. עושה

חיים. רבי של בעיניו ישר הדבר הסיפור. אתכל לו

לו. דרושים אשר ספרים של רשימה לו נתן והוא

  
           



את אי בתורה עוסקי את וא ,תבלי
תטיב א "הלא שנאמר: בידו, נמסרי

ז).שאת" ד, עוסקי(בראשית את אי וא
שנאמר: בידו, נמסרי את בתורה

"רוב חטאת אלא(ש),"לפתח עוד ולא
ואלי" שנאמר: ,ב ומתנו משאו שכל

מושל(ש).תשוקתו" אתה רוצה אתה וא
בו" תמשול "ואתה שנאמר: (ש)...בו,

שאמרההההננננהההה דשמיא בסייעתא מבואר
בני לישראל, הוא ברו הקדוש
תורה לו ובראתי הרע יצר בראתי
בתורה עוסקי את וא ,תבלי

אי בידו.הקדושה, נמסרי את 

המאיריווווממממהההה רבינו דברי מדבש מתקו
הבחירה בית הבהיר (ש)בספרו

מצד עבירות בידו היו אפילו כי שכתב,
ומדות תכונות על ונתגדל יצרו, תוק
לימוד ידי ועל עליו, מגינה התורה רעות,
להתגבר כח לאד נית הקדושה התורה
בתורה העוסק שכל לפי ולנצחו, יצרו על

וז"ל: יצרו, ביד נמסר אינו הקדושה

בידוככככלללל היו אפילו התורה דרכי על ששוקד
על ונתגדל יצרו, תוק מצד עבירות

עליו, מגינה התורה רעות, מדות תכונות
תתתתדדדדררררייייככככההההוווו ששששללללאאאא אאאאפפפפששששרררר ששששאאאאיייי ללללווווממממרררר ררררווווצצצצהההה

....בבבבהההה ייייששששתתתתקקקקעעעע ששששללללאאאא ,,,,ממממהההה ללללששששוווובבבב תתתתווווררררתתתתוווו

שהיכהדדדדרררר לאד משל אמרו, הערה
לו והניח גדולה הכאה בנו את
שרטיה זמ כל לו ואמר מכתו, על רטיה
שהנאת מה אכול ,מכת גבי על זו
מתיירא, אתה ואי ,שהנאת מה ושתה
מעלה מכת הרי מעבירה, אתה וא
כ ובועות. צמחי לומר רוצה נומי,
וברא הרע יצר הוא ברו הקדוש ברא
בתורה שעוסק כל ,תבלי תורה לו
ולפיכ יצרו, ביד נמסר אינו הקדושה
עליו, מתנכל ורואהו יצרו בו שפגע כל
הוא ברזל א המדרש, לבית מושכו יהא

ע"כ. נימוח, הוא אב וא מתפוצ

לשמהההההרררריייי הקדושה התורה לימוד שבכח
על עליו אור להמשי האד יזכה
אותו תטהר אשר והיא הבהמית, נפשו
את ותשי מפחיתותו, ותעלהו מטומאתו

...עול גדולי בי 22כסאו

ולהשכילווווההההררררווווצצצצהההה להבי ידיעתו להרחיב
ג... חלק 'האר 'חלב את ילמד

בסיפור:22. ונחתום

חייםמאז רבי הגדול הגאון היה נעוריו שנות

מפרידבור ואחיוגזצ"ל בצלאל, רבי הגאון (בן

מפראג) המהר"ל רבינו הרמ"אשל לרבינו נפש ידיד

איסרליש) משה אנשי(רבינו ביקשו וכאשר זיע"א,

כס על ולשבת לבוא מהרמ"א קראקא העיר

חיים, רבי חברו את נטש לא בעירם, הרבנות

בקראקא. לידו לגור יבוא הוא שאף ממנו בבקשו

קראקאולא העיר רב של חסותו תחת בכדי.

לה, הסמוכים הישובים גם נמצאים היו

כרב לשמש תפקידו, מתוקף צריך, היה והרב

בעבורם. גם

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



  
           



יצאולכן הרמ"א שכאשר ביניהם הסכימו

ישב חיים רבי אזי בישובים לסיבובו

בקראקא. הרבנות כס על במקומו

היהוכאשר בעירו להשאר צריך היה הרמ"א

ישובים לאותם חיים רבי שולחאתחברו

שונות. הלכות שם הגרים ליהודים לפסוק כדי

נפטרהחלפו חיים רבי של ואשתו מספר שנים

אלמן חיים רבי ויוותר עולמה, לבית

חיים, רבי של לפתחו הוצעו רבים שידוכים לבדו.

אפילו זה ואם גבירים, של ממשפחות זה אם

רבי היה שידוך בכל אבל רבנים, של ממשפחות

השידוכים וכל הרמ"א, חברו עם מתייעץ חיים

גדולת את ביודעו הרמ"א של בעיניו ישרו לא

מעלתו. כפי שידוך לו מתאים כי חיים, רבי חברו

לבחורמשראו יכול לא הרמ"א כי השדכנים

נמנעו חיים, רבי חברו עבור שידוך

רבי ישב וכך נוספים, שידוכים מלהציע עוד

ניסו כאשר גם שנה. לערך אשה ללא חיים

בענייני עצמו חיים רבי עם לדבר השדכנים

ולא כמחריש עצמו את עשה עבורו, שידוכים

רבי כי השדכנים כל ידעו אז מאומה. השיב

אשר שהוא הרמ"א, חברו על רק סומך חיים

לו. יאתה כאשר והגון טוב שידוך בעבורו יבחר

משוםואולם, כן, חשב לא בעצמו חיים רבי

הוא אבל במוחו, לו היה אחר שרעיון

מהרה. הגיעה זו ואמנם הכושר. לשעת המתין

לאותם הרמ"א נסע כאשר הימים, באחד

שדכן לביתו חיים רבי מהרה הזמין הישובים,

כבעל ובעיקר וחכם כנבון הכיר אותו מסויים

אני אשר את 'שמע לאמר: לו ויאמר סוד,

כי תוקף בכל מבקשך אני אבל אליך, דובר

אדם'. מבני הדבר את תסתיר

זו,'בקשתי בעיר שידוך לי למצוא אליך,

שלי. התנאים כפי אבל קראקא,

ממשפחה וטובה כׁשרה אשה אחר בעיר תחקור

כמו עניה. משפחה זאת תהיה אם ואפילו כׁשרה.

בו בחצרו, מיוחד בית יהיה שלאביה רצוני כן

ספרים ברשותו לו שיהיו וגם להיות, תמיד אוכל

על אותי להחזיק שיוכל אדם כולנה, ועל רבים,

וללמוד'. לשבת אוכל שתמיד כדי שולחנו

הואהשדכן חיים. רבי מפי שנצטוה כפי עשה

שאכן עד בקראקא, ושוב הלוך חקר

הוא כי ידע עליו אופה, אדם בעיר מצא לבסוף

ויגלה נחתום יהודי לאותו ניגש הוא כשר. אדם

לזכות תוכל כעת אחי. נא 'שמע לאמר: אזניו את

בניך ואפילו פיללת, לא ימיך כל אשר כזו בהצלחה

כחתן לקחת שכזאת. לעשירות להגיע חשבו לא

מפרידבורג. חיים רבי הגדול הגאון את לבתך

המשיךרבי - הזה כדבר ביקשני בעצמו חיים

כשרה בת לך שיש אני ויודע - ואמר השדכן

גם ואף לאשה. לו להיות מתאימה אשר והגונה

לך, אין שספרים אף על בחצר, מיוחד בית לך יש

אני מבקש ברם, לדאוג. כבר אתה יכול לכך אבל

ממה מאומה בעולם אדם לאף לגלות שלא ממך

שכן בזריזות, הדבר את לעשות ובעיקר שדיברנו,

מהישובים, מהרמ"א חברו בחזרה יבוא כאשר

הזה'. מהנושא עוד לדבר נוכל לא כבר

לשידוך,נענה אני 'מסכים לשדכן: ואמר האופה

לך אתן כך בשל ספרים, לי שאין כיון אבל

רבי אל מהרה תלך אתם זהובים, אלפיים עתה

זקוק, ספריםהוא לאלו רשימה תיקח ממנו חיים,

בביתי. מהרה אותם ותעמיד הספרים את תקנה

בטוב'. הדבר את לגמור שנוכל לי יעזור יתברך וה'

המעותולא את נטל הוא כן. לעשות השדכן אחר

כי ביודעו לב, וטוב שמח האופה מבית ויצא

שהוא מה עבור טרחה שכר לו יתן בוודאי ִהאופה
וסיפר חיים רבי של לביתו בא הוא עבורו. עושה

חיים. רבי של בעיניו ישר הדבר הסיפור. אתכל לו

לו. דרושים אשר ספרים של רשימה לו נתן והוא

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



  
           



חיים, רבי של במחיצתו נותרו והאופה משרתו,

הלילה. עד עמו נסעו ויחדיו דבר, יפול כיצד לראות

לביתו,בלילה, העגלון את חיים רבי שלח

בו. צורך כבר לו אין כי לו באומרו

אחרים, במלבושים חיים רבי התלבש מכן לאחר

לקראקא, בחזרה הובילם והוא אחר עגלון לו שכר

אנשים שבעה הזמינו אז האופה. של ביתו אל

רבי את הכירו לא אשר העם מהמון פשוטים

הקידושין, את סידר השדכן חופה. והעמידו חיים,

וישראל. משה כדת אשתו את קידש חיים ורבי

שבעת עם ביחד נישואין סעודת ערכו מכן לאחר

לבית. כולם שבו היום שהאיר וקודם הקרואים,

כילמחרת קראקא, ברחבי הקול נשמע היום,

אבל לחתן אחד איש לו לקח האופה

העיר. מתושבי אחד לא אף לחתונה הזמין לא

עשה מדוע שאלוהו וכאשר כך, על תמהו חבריו

עד ברורה, לא בתשובה מהם השתמט כן,

חיים רבי כולם. מלב הדבר נשכח הזמן שבמשך

גדולה, בהתמדה למד שם ביתו, מפתח יצא לא

והוא לעפעפיו תנומה נותן אינו ולילה כשיומם

שנתים. משך הדבר נמשך כך בתורה. הוגה

שלכחלוף התפרצות החלה ימים, שנתים

קראקא... בעיר קטלני 'נגיף'

הרבבחדרו ישבו הרמ"א, - העיר רב של

יסורים אין הרי וחשבו: דינו ובית

נענשנו? עוון איזה על כן, ואם עוון, בלא

מפתחעוד עלו ודפיקות וחושבים, יושבים הם

אני והכריז: נכנס אחד יהודי הדלת...

בביתו חטאים ישנם הנגיף! התפרץ למה יודע

וקידושין. חופה בלי שם חיה בתו האופה, של

תיכףמששמע אליו להביא ציוה כן, הרמ"א

מיהרו החוטא. האיש את ומיד

וסחבוהו קשרוהו, חיים, רבי של לביתו האנשים

לביתו אותו והביאו הכירוהו, לא שהרי בבזיון,

בבית אותו העמידו שם הרמ"א, רבינו של

ומשפט. לדין הרמ"א יושב בו מקום הגדול,

וסיפרולאחר הרמ"א של לחדרו נכנסו מכן

הוא וכי החוטא, את הביאו כי לו

מחדרו, יצא הרמ"א המשפט. בבית כעת עומד

רבי את הכיר ומיד ותיכף עיניו את הרים

הכניסו מכבליו, להתירו ציוה הוא חיים.

מאוד. ויבך צואריו על נפל ושם הפנימי, לחדרו

עיניומשסיים את נשא לבכות, הרמ"א

אמר צוחק... חיים רבי כי וראה

מאין שאלות. שלש 'אשאלך הרמ"א: רבינו לו

סיפרו אשר חטאך ומהו האופה? לבית באת

צוחק?' אתה מדוע ושלישית, עליך?

עלנענה 'אשיבך לו: ואמר חיים רבי לו

מלא ביתך כי משראיתי ראשון, ראשון

ולהתפלל ללמוד וקשה באנשים, תמיד וגדוש

אוכל בו מקום לי בחרתי כך בשל זה, בבית

עקב דעתי. את שיסיחו מבלי ולהתפלל ללמוד

מצא והוא שידוך, לי שימצא שדכן הזמנתי כך

האופ בת את לאשה'.לי לי ותהי ה

לך'ואודות אגיד חטאי? מהו השניה, שאלתך

עוסק שאני שנתים זה האמת. את

ובאמת מאומה, לי חסר ולא ולילה, יומם בתורה

בכבוד, אותי מחזיק חותני באשר מאוד, לי טוב

וכיון בעלה. רצון ועושה כשרה אשה היא וזוגתי

אפול שמא פחדתי מאוד, לי טוב כי שהרגשתי

שיתן מהשי"ת ביקשתי לכן ח"ו, וגאוה לגדלות

שפלות כדי עד כוונתי היתה לא אבל שפלות, לי

רוצה הקב"ה אם אבל עמי. שנהגו כפי שכזאת

בזה. מרוצה אנכי גם כזאת בשפלות

צחקתי,ובאשר צוחק? אני מדוע לשאלתך

בוכה'. שאתה מפני

עליהם:תיכף וזעק למשרתיו, הרמ"א קרא

חדלו עשיתם? מה שכמותכם! 'שוטים

  
           



אותם והכניס הספרים, את לקנות מיהר השדכן

ח רבי לכבוד המיוחד הבית לתוך יים.כאמור

איש.כל ידע לא עליו בסוד, נעשה כאמור הנושא

את לגלות שלא עצמו על קיבל האופה גם

החתונה. אחר ואפילו אדם לשום גםהדברים

שנערכו ה'תנאים' וכתיבת ההתקשרות בשעת

האופה, רק במקום נכחו חיים רבי של בביתו

מכך. ידע לא אדם ואף והשדכן, חתנו חיים רבי

לביתו ילך אחד שכל חיים רבי ביקשם כך אחר

חברו ישוב אשר עד ולהמתין דבר, לדבר מבלי

דבר. יפול כיצד יראה ואז מהישובים, הרמ"א

חיים,כבוא רבי רעהו עם נפגש מדרכו, הרמ"א

חברו. צוארי על האחד התחבקו ושניהם

חיים רבי של פניו והנה הרמ"א ראה אז אבל

לי 'אמור בשאלה: הרמ"א אליו נפנה זועפות.

מה וכי ורעות? זועפות פניך מדוע חיים, ר' חברי

שאתה על נפש עגמת לך יש ואם אצלי? לך חסר

לבוא. ישועתך קרובה כי לך תדע בלאאשה, שרוי

הציעובהיותי - וסיפר הרמ"א המשיך - בדרך

הגביר הרב בת עם עבורך שידוך לפני

תשובה לו השבתי לא כי ואם פלונית, מעיר

ואם ללבי. נכנסה ההצעה זה כל עם ברורה,

לאותו מכתב תיכף אכתוב זה, בשידוך תרצה

אתהשידוך עמך לגמור כדי לכאן יבוא והוא רב

מאומה. השיב לא חיים שרבי אלא, טוב'. בכי

הרמ"אכחלוף לידידו חיים רבי ניגש יומיים,

שגמרתי ידידי, לך 'תדע לו: ואמר

לפראג, אבי ולבית למשפחתי לנסוע בדעתי

בכל אבל אחים, מעשרה לי טוב שאתה ואף

עם להתראות ומתגעגע הומה לבי זאת

מהר"ל'. הגדול אחי ועם משפחתי

דמעותבשמוע ירדו הללו כדברים הרמ"א

חיים: לרבי השיב הוא מעיניו, חמות

נפשי הרי הזה? כדבר לי עושה אתה 'האמנם

בנים. מעשרה בעיני יקר ואתה בנפשך קשורה

מלדבר נא חדול כן משום אצלי? לך חסר מה וכי

חיי ימי כל שכן נפשי. את ולצער הללו כדברים

רבי גם בכה משכך, ממני'. להיפרד לך אניח לא

הרמ"א. לרעהו מאומה השיב לא הוא אבל חיים,

לחברולאחר חיים רבי ואמר שב מועט זמן

נאתרבה אל ידידי. חברי 'אדוני הרמ"א:

מאשר דבר אשנה לא כי הזה בדבר עוד אלי לדבר

א הומהמאוד לבי אבי,דיברתי. ולבית משפחתי ל

הגדול, אחי כבוד לקיים גם אני חפץ עוד, ולא

תתרעם אל כן על הגדול. לרבותאחיך 'את' כמ"ש

ממך, להיפרד מאוד הדבר כבד עלי גם אמנם עלי.

יקום'. וכן נגמר כן כי אעשה מה אבל

בדעתומששמע נחוש חיים רבי כי הרמ"א

נענה יועילו, לא דבריו וכי לנסוע,

אותך לכבד אני חפץ כן 'אם חיים: לרבי ואמר

אערוך הקרוב חודש ראש ביום ממני. תפרד טרם

אשלחך מכן ולאחר לכבודך, העיר בני לכל סעודה

לך. הראוי כפי גדול ובכבוד ובשירים בשמחה

כבדהדברים ובלב חיים, רבי בעיני הוטבו

לו: ואמר מאוד להרמ"א הודה

בעיניך'. חן מצאתי כי ידעתי 'עתה

סעודהבהגיע הרמ"א רבינו ערך חודש, ראש

בסיום - ואז העיר, בני לכל רבתי

רבי את לקחת מכובדת עגלה הזמין - הסעודה

ביתו. אל חיים

השדכןרבי ועמו העגלה על עלה חיים

לעתיד),והאופה נפתחה(חותנו ולפתע

העגלה... לתוך הוא גם נכנס והרמ"א הדלת

לדרך... יצאה והעגלה נשמע, הגלגלים שקשוק

נפלהעגלה ואז קילומטר שני לנסוע הספיקה

וישקו חיים, רבי חברו צוארי על הרמ"א

זה שנפרדו עד אחיו צוארי על איש ויבכו לזה, זה

השדכן ורק לעיר, הרמ"א שב מכן לאחר מזה.

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.



  
           



חיים, רבי של במחיצתו נותרו והאופה משרתו,

הלילה. עד עמו נסעו ויחדיו דבר, יפול כיצד לראות

לביתו,בלילה, העגלון את חיים רבי שלח

בו. צורך כבר לו אין כי לו באומרו

אחרים, במלבושים חיים רבי התלבש מכן לאחר

לקראקא, בחזרה הובילם והוא אחר עגלון לו שכר

אנשים שבעה הזמינו אז האופה. של ביתו אל

רבי את הכירו לא אשר העם מהמון פשוטים

הקידושין, את סידר השדכן חופה. והעמידו חיים,

וישראל. משה כדת אשתו את קידש חיים ורבי

שבעת עם ביחד נישואין סעודת ערכו מכן לאחר

לבית. כולם שבו היום שהאיר וקודם הקרואים,

כילמחרת קראקא, ברחבי הקול נשמע היום,

אבל לחתן אחד איש לו לקח האופה

העיר. מתושבי אחד לא אף לחתונה הזמין לא

עשה מדוע שאלוהו וכאשר כך, על תמהו חבריו

עד ברורה, לא בתשובה מהם השתמט כן,

חיים רבי כולם. מלב הדבר נשכח הזמן שבמשך

גדולה, בהתמדה למד שם ביתו, מפתח יצא לא

והוא לעפעפיו תנומה נותן אינו ולילה כשיומם

שנתים. משך הדבר נמשך כך בתורה. הוגה

שלכחלוף התפרצות החלה ימים, שנתים

קראקא... בעיר קטלני 'נגיף'

הרבבחדרו ישבו הרמ"א, - העיר רב של

יסורים אין הרי וחשבו: דינו ובית

נענשנו? עוון איזה על כן, ואם עוון, בלא

מפתחעוד עלו ודפיקות וחושבים, יושבים הם

אני והכריז: נכנס אחד יהודי הדלת...

בביתו חטאים ישנם הנגיף! התפרץ למה יודע

וקידושין. חופה בלי שם חיה בתו האופה, של

תיכףמששמע אליו להביא ציוה כן, הרמ"א

מיהרו החוטא. האיש את ומיד

וסחבוהו קשרוהו, חיים, רבי של לביתו האנשים

לביתו אותו והביאו הכירוהו, לא שהרי בבזיון,

בבית אותו העמידו שם הרמ"א, רבינו של

ומשפט. לדין הרמ"א יושב בו מקום הגדול,

וסיפרולאחר הרמ"א של לחדרו נכנסו מכן

הוא וכי החוטא, את הביאו כי לו

מחדרו, יצא הרמ"א המשפט. בבית כעת עומד

רבי את הכיר ומיד ותיכף עיניו את הרים

הכניסו מכבליו, להתירו ציוה הוא חיים.

מאוד. ויבך צואריו על נפל ושם הפנימי, לחדרו

עיניומשסיים את נשא לבכות, הרמ"א

אמר צוחק... חיים רבי כי וראה

מאין שאלות. שלש 'אשאלך הרמ"א: רבינו לו

סיפרו אשר חטאך ומהו האופה? לבית באת

צוחק?' אתה מדוע ושלישית, עליך?

עלנענה 'אשיבך לו: ואמר חיים רבי לו

מלא ביתך כי משראיתי ראשון, ראשון

ולהתפלל ללמוד וקשה באנשים, תמיד וגדוש

אוכל בו מקום לי בחרתי כך בשל זה, בבית

עקב דעתי. את שיסיחו מבלי ולהתפלל ללמוד

מצא והוא שידוך, לי שימצא שדכן הזמנתי כך

האופ בת את לאשה'.לי לי ותהי ה

לך'ואודות אגיד חטאי? מהו השניה, שאלתך

עוסק שאני שנתים זה האמת. את

ובאמת מאומה, לי חסר ולא ולילה, יומם בתורה

בכבוד, אותי מחזיק חותני באשר מאוד, לי טוב

וכיון בעלה. רצון ועושה כשרה אשה היא וזוגתי

אפול שמא פחדתי מאוד, לי טוב כי שהרגשתי

שיתן מהשי"ת ביקשתי לכן ח"ו, וגאוה לגדלות

שפלות כדי עד כוונתי היתה לא אבל שפלות, לי

רוצה הקב"ה אם אבל עמי. שנהגו כפי שכזאת

בזה. מרוצה אנכי גם כזאת בשפלות

צחקתי,ובאשר צוחק? אני מדוע לשאלתך

בוכה'. שאתה מפני

עליהם:תיכף וזעק למשרתיו, הרמ"א קרא

חדלו עשיתם? מה שכמותכם! 'שוטים

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



  
      



ווווממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

אאאא.... שלנו ההההעעעעששששייייהההה,,,,העול שבועעעעוווולללל עול הוא

הוא הזה וההסתר .יתבר ה' אור מוסתר

כמציאות להופיע לאד אפשרות שנות

אאאאתתתתעצמאית. ללללאאאאדדדד ששששננננוווותתתתננננתתתת ההההייייאאאא זזזזוווו וווואאאאפפפפששששררררוווותתתת

ההההבבבבחחחחייייררררהההה.... זזזזככככוווותתתת אאאאתתתת ווווממממככככאאאא ללללחחחחטטטטוווואאאא ללללררררצצצצוווותתתת ההההייייככככווווללללתתתת

הולבבבב.... היה ימיו וכל בטוב ובחר זכה האד א

 ה' ללללוווו....בדר ובחרממממווווטטטטבבבב לכ זכה לא א א

דרכי ב' בפניו יש אזי לחטוא, והרבה השניה בדר

נפשו וזיכו תיקו תשובה, .1 ממממוווותתתתוווו....נוספות: ללללאאאאחחחחרררר

הזה. בעול נפשו וזיכו תיקו תשובה, .2

שלהאדגגגג.... לאחרמיתתו כי לדעת, עלינו ראשית

שבזמ הרשע, הפנימי. מצבו את משנה הוא אי

מגופו כשיפרד ג ,בדמיו היה דבק הבלו חיי

לדמיונו. דבוק הוא ממממייייתתתתתתתתווווישאר ללללאאאאחחחחרררר אאאאזזזז,,,, ווווגגגג

וכו'. צדיק' והוא חוטא איננו כי הזה, מהאיש לכם

בביתו חיים רבי את הרמ"א עיכב כך אחר

ולאחר יחדיו, שמחים כשהם נוספים, שבועיים

החליט לביתו, שב חיים כשרבי ממנו. נפרד מכן

לראות כדי בצנעה חברו של לביתו ללכת הרמ"א

באומרו שפלות. יתברך מה' בבקשו מעשיו את

דבריו'. כניםהם ואראההאם לביתו 'אלך לעצמו:

הרמ"אבשעה יצא הלילה חצות לאחר שתים

את וישימו ממשרתיו, אחד עם מביתו

גם כאן כי ביודעם האופה, של לביתו פעמיהם

מתחת בחשאי הרמ"אנעמד חיים. רבי של ביתו

עושה. הוא מה לשמוע כדי חיים רבי של לחלונו

קולותלומדיםבטובהׂשכל אזשמעהרמ"אשני

של בעיניו מאוד ישרו שאמרו והדברים מאוד,

ואחר שעה, חצי במקוםמשך הואעמד הרמ"א.

נשמע אז לי'. 'פתחו לאמר הדלת על דפק כך

'אני השיב: והוא אתה?' 'מי מבפנים: הקול

בפניו. נפתחההדלתמיד אז או משהאיסרליש'.

רביברם. וכי ראה פנימה, הרמ"א משנכנס

אז עמו. איש ואין לבדו יושב חיים

קולות שני שמעתי מבחוץ 'הלא לאמר: שאלו

לבדך. אותך אם כי רואה אינני ועתה לומדים,

אני עמך? למד אשר הוא מי לי, תאמר כך בשל

האמת'. את לי שתגיד התורה בכח עליך גוזר

לומרנענה אני מוכרח כך, 'אם ואמר: חיים רבי

הנביא אליהו הוא עמי למד אשר זה כי לך

חלשה אז פה'. נמצא עדיין הוא עתה וגם ז"ל,

לראות זוכה אינו שהוא בכך הרמ"א, של דעתו

ברוח חיים רבי את שאל ולכן הנביא, אליהו את

ואיזה אני, חסר מה אותו, תשאל 'אנא, נכאה:

אלי?' מתראה שאינו על בי, מצא חטא

והואאת ז"ל, הנביא אליהו גם שמע השאלה

ר' להרב תאמר 'כה חיים: לרבי אמר

לרוב גם חיים, ר' אתה, איסרליש. משה

אבל משה, ר' לקרסולי עדיין הגעת לא גדולתך

רחבים, ידים בתי סובלים אנו אין מאידך,

ברבנות. גדולה התנהגות אוהביםהיינו אנחנו

ושמעשיו לכת, והצנע בדעתו, השפל את רק

מתגלים. אנו כזה ולאיש אדם, מכל מוסתרים

צריךומכיון עיר כרב תפקידו מתוקף שהוא

אין לכן בתורה גדלותו את להראות

אליו. להתגלות רוצים אנו

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

  
      



דדדדממממייייווווננננוווותתתת ללללאאאאוווותתתת ווווללללככככססססוווו ללללההההששששתתתתווווקקקקקקקק ייייממממששששיייי ההההוווואאאא

....ממממקקקקוווו בבבבככככלללל אאאאוווותתתת ייייחחחחפפפפשששש ווווההההוווואאאא חחחחייייייייוווו,,,, אאאאתתתת ששששממממייייללללאאאאוווו

בבבבששששממממיייי שששש ככככיייי ....אאאאוווותתתת ייייממממצצצצאאאא ללללאאאא ההההוווואאאא ככככבבבברררר שששש אאאא

ההההזזזזהההה.... ההההעעעעוווולללל ללללההההבבבבלללליייי זזזזככככרררר ששששוווו אאאאיייי

תחושאאאא היא לתאוות, דבוקה שנפשו מכיו

מסו אותה יניע אשר וזה ומחסור, רעב

ומכיו התאוות. אחר בחיפוש סופו ועד העול

אות ימצא לא כבר ההההייייטטטטבבבבשהוא ייייררררגגגגיייישששש ההההוווואאאא

ללללחחחחוווושששש תתתתתתתתחחחחיייילללל ווווננננפפפפששששוווו וווופפפפגגגגממממוווו חחחחטטטטאאאאוווו גגגגוווודדדדלללל אאאאתתתת

ההההייייאאאא גגגגדדדדוווולללל צצצצעעעערררר וווואאאאוווותתתתוווו ....עעעעצצצצוווו וווובבבבצצצצעעעערררר בבבבחחחחררררטטטטהההה

ששששללללוווו.... ללללתתתתייייקקקקוווו דדדדבבבברררר ששששלללל בבבבססססוווופפפפוווו ששששתתתתגגגגררררוווו

דדדד.... העיקרית  השניה והדרללללזזזזככככ ששששזזזזווווככככהההה ממממיייי

ללללאאאאממממייייתתתתהההה ההההאאאאממממתתתת ההההששששגגגגתתתת יייידדדדיייי עעעעלללל גגגגוווופפפפוווו אאאאתתתת

ככככששששייייתתתתבבבברררררררר ררררווווחחחחננננייייתתתת.... וווובבבבגגגגבבבבווווררררהההה ממממוווופפפפללללגגגגתתתת בבבבבבבבההההייייררררוווותתתת

הההה ששששקקקקרררר אאאאללללייייהההה ששששההההתתתתאאאאווווהההה ההההדדדדבבבברררריייי ששששככככלללל ללללאאאאדדדד

ללללוווו אאאאיייי ככככבבבברררר אאאאזזזז ככככלללללללל,,,, ללללהההה ללללההההתתתתאאאאוווווווותתתת רררראאאאוווויייי וווואאאאיייי

ששששדדדדוווובבבברררר ההההההההססססתתתתרררר ווווממממממממייייללללאאאא אאאאללללייייוווו,,,, ששששייייתתתתאאאאווווהההה דדדדבבבברררר

ללללחחחחטטטטוווואאאא.... ררררצצצצוווו ששששוווובבבב ללללאאאאדדדד וווואאאאיייי ממממתתתתבבבבטטטטלללל ללללממממעעעעללללהההה

ב'הההה.... ידי על זה זיכו של זה למצב להגיע וכדי

כשאד הוא הראשו השלב :ממממוווודדדדההההשלבי

ההההממממווווננננעעעעוווותתתת ררררעעעעוווותתתת ממממדדדדוווותתתת אאאאוווו תתתתאאאאוווווווותתתת בבבבננננפפפפששששוווו ששששיייישששש בבבבככככ

....ייייתתתתבבבברררר אאאאווווררררוווו אאאאתתתת ללללרררראאאאוווותתתת פשוטממממממממננננוווו דבר זה ואי

השמי מ ולסיוע לעזר צרי האד ולעתי כלל

'נסיונות'. ידי על נעשה וזה הוא, מה לו שיגלו

ממממששששוווונננניייי בבבבננננססססייייווווננננוווותתתת ההההאאאאדדדד אאאאתתתת ממממעעעעממממיייידדדדיייי ההההששששממממיייי

ההההאאאאוווופפפפ ווווככככפפפפיייי  ההההפפפפררררטטטטייייתתתת ללללעעעעבבבבוווודדדדתתתתוווו ההההששששייייייייככככיייי 

עעעעצצצצממממוווו.... אאאאתתתת ללללההההככככיייירררר ייייללללממממדדדד ההההוווואאאא אאאאתתתת ההההתתתתממממוווודדדדדדדד ששששההההוווואאאא

תורה!וווו.... הרביללללששששממממהההה!!!!לימוד ברחמיו הקב"ה

לנו הקדושה.בבבבממממתתתתננננהההההעניק התורה את

בבחינת הרוחניות בתכלית מאוד רוחנית תורה

היא מעלתה ומעוצ לוהט, ככככללללללללאש ססססוווובבבבללללתתתת ללללאאאא

חומריגגגגששששממממייייוווותתתת.... האד גו בהיות כ ועל

תוכל לא ומעדניו הזה עול בתאוות ומשוקע

בו. להתקיי התורה

ההההקקקקדדדדווווששששההההווווללללככככ ששששההההתתתתווווררררהההה ללללזזזזככככוווותתתת ההההאאאאדדדד ששששייייווווככככלללל ככככדדדדיייי

ההההננננששששגגגגבבבבוווותתתת,,,, פפפפעעעעווווללללוווותתתתייייהההה אאאאתתתת בבבבוווו וווותתתתפפפפעעעעלללל תתתתאאאאיייירררר

ככככרררראאאאוווויייי עעעעצצצצממממוווו אאאאתתתת ללללההההככככיייי ההההאאאאדדדד ששששצצצצרררריייי בבבבההההככככררררחחחח

זזזזהההה.... בעתללללחחחחייייבבבבוווורררר ,האד שיעשה ההכנה וראשית

מצוות בקיו או הקדושה בתורה לעסוק בא אשר

הקדושה, עעעעווווססססקקקקווווהתורה יייידדדדיייי ששששעעעעלללל ללללככככוווויייי ההההוווואאאא

קקקקווווששששרררר ההההוווואאאא ממממצצצצוווווווותתתתייייהההה וווובבבבקקקקייייוווו ההההקקקקדדדדווווששששהההה בבבבתתתתווווררררהההה

ההההתתתתווווררררהההה ממממווווצצצצאאאא ממממקקקקוווורררר קקקקדדדדווווששששתתתת עעעע עעעעצצצצממממוווו ווווממממחחחחבבבברררר

ללללששששממממהההה'.'.'.'. תתתתווווררררהההה ''''ללללייייממממוווודדדד ההההננננקקקקרררראאאא ההההוווואאאא ווווזזזזהההה ההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,,

בתורהזזזז.... לעסוק זוכה יהודי שכאשר נודע הנה

דברי כל את לקיי לזכות כדי תחילה בכוונה

וווואאאאווווררררהתורההקדושה, ששששפפפפעעעע ללללההההוווורררריייידדדד גגגגוווורררר בבבבזזזזהההה ההההננננהההה

ווווללללזזזזככככככככהההה ההההבבבבההההממממייייתתתת ננננפפפפששששוווו עעעעלללל ההההקקקקדדדדוווושששש ההההעעעעללללייייוווו ממממההההככככתתתתרררר

....עעעעצצצצוווו זזזזייייככככוווולמשו זוכה הוא האור אותו ידי ועל

מנפשו. הרע חלקי את ולהפריד נפשו על אור

היוחחחח.... אפילו התורה דרכי על ששוקד אד כל

על ונתגדל יצרו, תוק מצד עבירות בידו

עליו, מגינה התורה רעות, מדות ררררווווצצצצההההתכונות

ללללששששוווובבבב תתתתווווררררתתתתוווו תתתתדדדדררררייייככככההההוווו ששששללללאאאא אאאאפפפפששששרררר ששששאאאאיייי ללללווווממממרררר

....בבבבהההה ייייששששתתתתקקקקעעעע ששששללללאאאא ,,,,ממממהההה

הקדושהוווובבבבככככחחחח התורה האדללללששששממממההההלימוד יזכה

הבהמית, נפשו על עליו אור להמשי

ותעלהו מטומאתו אותו תטהר אשר והיא

.עול גדולי בי כסאו את ותשי מפחיתותו,



  
      



ווווממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

אאאא.... שלנו ההההעעעעששששייייהההה,,,,העול שבועעעעוווולללל עול הוא

הוא הזה וההסתר .יתבר ה' אור מוסתר

כמציאות להופיע לאד אפשרות שנות

אאאאתתתתעצמאית. ללללאאאאדדדד ששששננננוווותתתתננננתתתת ההההייייאאאא זזזזוווו וווואאאאפפפפששששררררוווותתתת

ההההבבבבחחחחייייררררהההה.... זזזזככככוווותתתת אאאאתתתת ווווממממככככאאאא ללללחחחחטטטטוווואאאא ללללררררצצצצוווותתתת ההההייייככככווווללללתתתת

הולבבבב.... היה ימיו וכל בטוב ובחר זכה האד א

 ה' ללללוווו....בדר ובחרממממווווטטטטבבבב לכ זכה לא א א

דרכי ב' בפניו יש אזי לחטוא, והרבה השניה בדר

נפשו וזיכו תיקו תשובה, .1 ממממוווותתתתוווו....נוספות: ללללאאאאחחחחרררר

הזה. בעול נפשו וזיכו תיקו תשובה, .2

שלהאדגגגג.... לאחרמיתתו כי לדעת, עלינו ראשית

שבזמ הרשע, הפנימי. מצבו את משנה הוא אי

מגופו כשיפרד ג ,בדמיו היה דבק הבלו חיי

לדמיונו. דבוק הוא ממממייייתתתתתתתתווווישאר ללללאאאאחחחחרררר אאאאזזזז,,,, ווווגגגג

וכו'. צדיק' והוא חוטא איננו כי הזה, מהאיש לכם

בביתו חיים רבי את הרמ"א עיכב כך אחר

ולאחר יחדיו, שמחים כשהם נוספים, שבועיים

החליט לביתו, שב חיים כשרבי ממנו. נפרד מכן

לראות כדי בצנעה חברו של לביתו ללכת הרמ"א

באומרו שפלות. יתברך מה' בבקשו מעשיו את

דבריו'. כניםהם ואראההאם לביתו 'אלך לעצמו:

הרמ"אבשעה יצא הלילה חצות לאחר שתים

את וישימו ממשרתיו, אחד עם מביתו

גם כאן כי ביודעם האופה, של לביתו פעמיהם

מתחת בחשאי הרמ"אנעמד חיים. רבי של ביתו

עושה. הוא מה לשמוע כדי חיים רבי של לחלונו

קולותלומדיםבטובהׂשכל אזשמעהרמ"אשני

של בעיניו מאוד ישרו שאמרו והדברים מאוד,

ואחר שעה, חצי במקוםמשך הואעמד הרמ"א.

נשמע אז לי'. 'פתחו לאמר הדלת על דפק כך

'אני השיב: והוא אתה?' 'מי מבפנים: הקול

בפניו. נפתחההדלתמיד אז או משהאיסרליש'.

רביברם. וכי ראה פנימה, הרמ"א משנכנס

אז עמו. איש ואין לבדו יושב חיים

קולות שני שמעתי מבחוץ 'הלא לאמר: שאלו

לבדך. אותך אם כי רואה אינני ועתה לומדים,

אני עמך? למד אשר הוא מי לי, תאמר כך בשל

האמת'. את לי שתגיד התורה בכח עליך גוזר

לומרנענה אני מוכרח כך, 'אם ואמר: חיים רבי

הנביא אליהו הוא עמי למד אשר זה כי לך

חלשה אז פה'. נמצא עדיין הוא עתה וגם ז"ל,

לראות זוכה אינו שהוא בכך הרמ"א, של דעתו

ברוח חיים רבי את שאל ולכן הנביא, אליהו את

ואיזה אני, חסר מה אותו, תשאל 'אנא, נכאה:

אלי?' מתראה שאינו על בי, מצא חטא

והואאת ז"ל, הנביא אליהו גם שמע השאלה

ר' להרב תאמר 'כה חיים: לרבי אמר

לרוב גם חיים, ר' אתה, איסרליש. משה

אבל משה, ר' לקרסולי עדיין הגעת לא גדולתך

רחבים, ידים בתי סובלים אנו אין מאידך,

ברבנות. גדולה התנהגות אוהביםהיינו אנחנו

ושמעשיו לכת, והצנע בדעתו, השפל את רק

מתגלים. אנו כזה ולאיש אדם, מכל מוסתרים

צריךומכיון עיר כרב תפקידו מתוקף שהוא

אין לכן בתורה גדלותו את להראות

אליו. להתגלות רוצים אנו

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

  
      



דדדדממממייייווווננננוווותתתת ללללאאאאוווותתתת ווווללללככככססססוווו ללללההההששששתתתתווווקקקקקקקק ייייממממששששיייי ההההוווואאאא

....ממממקקקקוווו בבבבככככלללל אאאאוווותתתת ייייחחחחפפפפשששש ווווההההוווואאאא חחחחייייייייוווו,,,, אאאאתתתת ששששממממייייללללאאאאוווו

בבבבששששממממיייי שששש ככככיייי ....אאאאוווותתתת ייייממממצצצצאאאא ללללאאאא ההההוווואאאא ככככבבבברררר שששש אאאא

ההההזזזזהההה.... ההההעעעעוווולללל ללללההההבבבבלללליייי זזזזככככרררר ששששוווו אאאאיייי

תחושאאאא היא לתאוות, דבוקה שנפשו מכיו

מסו אותה יניע אשר וזה ומחסור, רעב

ומכיו התאוות. אחר בחיפוש סופו ועד העול

אות ימצא לא כבר ההההייייטטטטבבבבשהוא ייייררררגגגגיייישששש ההההוווואאאא

ללללחחחחוווושששש תתתתתתתתחחחחיייילללל ווווננננפפפפששששוווו וווופפפפגגגגממממוווו חחחחטטטטאאאאוווו גגגגוווודדדדלללל אאאאתתתת

ההההייייאאאא גגגגדדדדוווולללל צצצצעעעערררר וווואאאאוווותתתתוווו ....עעעעצצצצוווו וווובבבבצצצצעעעערררר בבבבחחחחררררטטטטהההה

ששששללללוווו.... ללללתתתתייייקקקקוווו דדדדבבבברררר ששששלללל בבבבססססוווופפפפוווו ששששתתתתגגגגררררוווו

דדדד.... העיקרית  השניה והדרללללזזזזככככ ששששזזזזווווככככהההה ממממיייי

ללללאאאאממממייייתתתתהההה ההההאאאאממממתתתת ההההששששגגגגתתתת יייידדדדיייי עעעעלללל גגגגוווופפפפוווו אאאאתתתת

ככככששששייייתתתתבבבברררררררר ררררווווחחחחננננייייתתתת.... וווובבבבגגגגבבבבווווררררהההה ממממוווופפפפללללגגגגתתתת בבבבבבבבההההייייררררוווותתתת

הההה ששששקקקקרררר אאאאללללייייהההה ששששההההתתתתאאאאווווהההה ההההדדדדבבבברררריייי ששששככככלללל ללללאאאאדדדד

ללללוווו אאאאיייי ככככבבבברררר אאאאזזזז ככככלללללללל,,,, ללללהההה ללללההההתתתתאאאאוווווווותתתת רררראאאאוווויייי וווואאאאיייי

ששששדדדדוווובבבברררר ההההההההססססתתתתרררר ווווממממממממייייללללאאאא אאאאללללייייוווו,,,, ששששייייתתתתאאאאווווהההה דדדדבבבברררר

ללללחחחחטטטטוווואאאא.... ררררצצצצוווו ששששוווובבבב ללללאאאאדדדד וווואאאאיייי ממממתתתתבבבבטטטטלללל ללללממממעעעעללללהההה

ב'הההה.... ידי על זה זיכו של זה למצב להגיע וכדי

כשאד הוא הראשו השלב :ממממוווודדדדההההשלבי

ההההממממווווננננעעעעוווותתתת ררררעעעעוווותתתת ממממדדדדוווותתתת אאאאוווו תתתתאאאאוווווווותתתת בבבבננננפפפפששששוווו ששששיייישששש בבבבככככ

....ייייתתתתבבבברררר אאאאווווררררוווו אאאאתתתת ללללרררראאאאוווותתתת פשוטממממממממננננוווו דבר זה ואי

השמי מ ולסיוע לעזר צרי האד ולעתי כלל

'נסיונות'. ידי על נעשה וזה הוא, מה לו שיגלו

ממממששששוווונננניייי בבבבננננססססייייווווננננוווותתתת ההההאאאאדדדד אאאאתתתת ממממעעעעממממיייידדדדיייי ההההששששממממיייי

ההההאאאאוווופפפפ ווווככככפפפפיייי  ההההפפפפררררטטטטייייתתתת ללללעעעעבבבבוווודדדדתתתתוווו ההההששששייייייייככככיייי 

עעעעצצצצממממוווו.... אאאאתתתת ללללההההככככיייירררר ייייללללממממדדדד ההההוווואאאא אאאאתתתת ההההתתתתממממוווודדדדדדדד ששששההההוווואאאא

תורה!וווו.... הרביללללששששממממהההה!!!!לימוד ברחמיו הקב"ה

לנו הקדושה.בבבבממממתתתתננננהההההעניק התורה את

בבחינת הרוחניות בתכלית מאוד רוחנית תורה

היא מעלתה ומעוצ לוהט, ככככללללללללאש ססססוווובבבבללללתתתת ללללאאאא

חומריגגגגששששממממייייוווותתתת.... האד גו בהיות כ ועל

תוכל לא ומעדניו הזה עול בתאוות ומשוקע

בו. להתקיי התורה

ההההקקקקדדדדווווששששההההווווללללככככ ששששההההתתתתווווררררהההה ללללזזזזככככוווותתתת ההההאאאאדדדד ששששייייווווככככלללל ככככדדדדיייי

ההההננננששששגגגגבבבבוווותתתת,,,, פפפפעעעעווווללללוווותתתתייייהההה אאאאתתתת בבבבוווו וווותתתתפפפפעעעעלללל תתתתאאאאיייירררר

ככככרררראאאאוווויייי עעעעצצצצממממוווו אאאאתתתת ללללההההככככיייי ההההאאאאדדדד ששששצצצצרררריייי בבבבההההככככררררחחחח

זזזזהההה.... בעתללללחחחחייייבבבבוווורררר ,האד שיעשה ההכנה וראשית

מצוות בקיו או הקדושה בתורה לעסוק בא אשר

הקדושה, עעעעווווססססקקקקווווהתורה יייידדדדיייי ששששעעעעלללל ללללככככוווויייי ההההוווואאאא

קקקקווווששששרררר ההההוווואאאא ממממצצצצוווווווותתתתייייהההה וווובבבבקקקקייייוווו ההההקקקקדדדדווווששששהההה בבבבתתתתווווררררהההה

ההההתתתתווווררררהההה ממממווווצצצצאאאא ממממקקקקוווורררר קקקקדדדדווווששששתתתת עעעע עעעעצצצצממממוווו ווווממממחחחחבבבברררר

ללללששששממממהההה'.'.'.'. תתתתווווררררהההה ''''ללללייייממממוווודדדד ההההננננקקקקרררראאאא ההההוווואאאא ווווזזזזהההה ההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,,

בתורהזזזז.... לעסוק זוכה יהודי שכאשר נודע הנה

דברי כל את לקיי לזכות כדי תחילה בכוונה

וווואאאאווווררררהתורההקדושה, ששששפפפפעעעע ללללההההוווורררריייידדדד גגגגוווורררר בבבבזזזזהההה ההההננננהההה

ווווללללזזזזככככככככהההה ההההבבבבההההממממייייתתתת ננננפפפפששששוווו עעעעלללל ההההקקקקדדדדוווושששש ההההעעעעללללייייוווו ממממההההככככתתתתרררר

....עעעעצצצצוווו זזזזייייככככוווולמשו זוכה הוא האור אותו ידי ועל

מנפשו. הרע חלקי את ולהפריד נפשו על אור

היוחחחח.... אפילו התורה דרכי על ששוקד אד כל

על ונתגדל יצרו, תוק מצד עבירות בידו

עליו, מגינה התורה רעות, מדות ררררווווצצצצההההתכונות

ללללששששוווובבבב תתתתווווררררתתתתוווו תתתתדדדדררררייייככככההההוווו ששששללללאאאא אאאאפפפפששששרררר ששששאאאאיייי ללללווווממממרררר

....בבבבהההה ייייששששתתתתקקקקעעעע ששששללללאאאא ,,,,ממממהההה

הקדושהוווובבבבככככחחחח התורה האדללללששששממממההההלימוד יזכה

הבהמית, נפשו על עליו אור להמשי

ותעלהו מטומאתו אותו תטהר אשר והיא

.עול גדולי בי כסאו את ותשי מפחיתותו,



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
 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

כל דבר שיסודו בשקר לא יכול להתקיים 
חונכו  ילדים  אם  גם  לכן  מעמד.  ולהחזיק 
אמת  שם  היה  לא  אם   - ומצוות  לתורה 
נותן  לא  הקב"ה  כי  מעמד,  יחזיק  לא  זה 

סייעתא דשמיא במקום שיש שקר.

האמת  דרך  על  הילדים  את  לחנך  צריך 
והלשון,  הפה  ונקיות  ובטהרה  בקדושה 
בדרך  ילכו  שבניו  יזכה  אדם  כך  ידי  ועל 
התניא  בעל  כאן  שמברך  וכמו  באמת,  ה' 
בבחינת  להיות  שיזכו  החסידים  ילדי  את 

"זרע אמת".

פרשת שמיני - פרה
כ"ג אדר ב' התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:3519:2620:10 באר שבע
18:3519:2620:10תל אביב

18:3519:2520:09חיפה
18:3619:2820:12אילת

18:3819:2920:14ירושלים
18:18ירושלים 40 דק'

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

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

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה

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

ראשון כ"ד אדר ב' 27/3 בשעה: 20:00שומריה
בישיבה לצעירים - שומריה

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

הוד
השרון

שלישי כ"ו אדר ב' 29/3 בשעה: 20:00
מתחם גמ'ח "אהל אברהמי"

רביעי כ"ז אדר ב' 30/3 בשעה: 20:00רחובות
בבית הכנסת "חזון המדע" רחוב פרופ דניאל כהנמן 11, רחובות

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

LIVE

LIVE


