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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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תזריע תזריע תזריע תזריע  פרשת פרשת פרשת פרשת 

מסמסמסמסר ר ר ר  עודעודעודעוד לא לא לא לא 

שליט"א,ססססייייפפפפרררר ברוורמ דוד הרב הגאו
1וז"ל:

התבטאאאאאחחחחדדדד ,חכ תלמיד מחברי,
חייב הוא כי ואמר באזני פע
את שאפילו שואה, ניצול לזק חייו את

יודע... אינו שמו

הסבר.ההההססססתתתתככככללללתתתתיייי ודרשתי בתמיהה עליו

וסיפר:ווווההההוווואאאא פתח

מפורסמת,ההההללללככככתתתתיייי גדולה בישיבה ללמוד
עמי ויחד ,בחורי מאות המונה
בחורי ממאה יותר א' לשיעור התקבלו
הזאת לישיבה ,הדברי מטבע .חדשי
את שסיימו הבחורי מיטב התקבלו
המוחות בעלי הקטנות, בישיבות לימודיה

.המבורכי הכשרונות ובעלי ,החזקי

הזה,ככככממממוווו בגיל הרציניי מהבחורי רבי
מללמוד, חו רציתי, לספר, המשי

שוה. שאני להרגיש להתבלט. ג

מאודיבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת בכל שאפתי דרכי
ולהשתלב בלימוד להתלבט

,והכשרוניי הלמדני הבחורי בי
מהר די אבל בלימוד. כחי את ולהפגי
כשרוניי בחורי לישיבה שהגיעו הבנתי
היו אול ,חסרכשרו הייתי שאני לא ממני.
הרגשתי בהרבה. ממני כשרוניי בחורי
.ביניה מקומי את למצוא מצליח שאינני

ב'צדקות'.ננננייייססססייייתתתתיייי,,,, כחי את להפגי איפוא,
שעו להתפלל תהשתדלתי

וברכת ידי בנטילת לדקדק ארוכות,
להתבלט. הצלחתי לא ש ג א ,המזו
לישיבה הגיעו כי לי התברר מאוד מהר
,ובמהות בטבע צדיקי בחורי
ממני. יותר הרבה בצדקות שהתבלטו

לדרההההררררגגגגששששתתתתיייי פניתי לי בצר נורא.
ללמוד, אמנ המשכתי שלישית.
להיראות השתדלתי זאת ע יחד א
של הזה הסוג בי ולהסתובב ,חברה'מ
היו הזה בתחו שג מסתבר .הבחורי

ממני... גדולי חברה'מני

אפס.אאאאחחחחרררריייי שאני הרגשתי בישיבה שנה חצי
מיואש... כולי ירוד, רוח במצב הסתובבתי

הובאו אסתר1. מגילת - טוב דורש בספר קעז).דבריו (עמוד
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תזריע תזריע תזריע תזריע  פרשת פרשת פרשת פרשת 
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את שאפילו שואה, ניצול לזק חייו את

יודע... אינו שמו

הסבר.ההההססססתתתתככככללללתתתתיייי ודרשתי בתמיהה עליו

וסיפר:ווווההההוווואאאא פתח

מפורסמת,ההההללללככככתתתתיייי גדולה בישיבה ללמוד
עמי ויחד ,בחורי מאות המונה
בחורי ממאה יותר א' לשיעור התקבלו
הזאת לישיבה ,הדברי מטבע .חדשי
את שסיימו הבחורי מיטב התקבלו
המוחות בעלי הקטנות, בישיבות לימודיה

.המבורכי הכשרונות ובעלי ,החזקי

הזה,ככככממממוווו בגיל הרציניי מהבחורי רבי
מללמוד, חו רציתי, לספר, המשי

שוה. שאני להרגיש להתבלט. ג

מאודיבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת בכל שאפתי דרכי
ולהשתלב בלימוד להתלבט

,והכשרוניי הלמדני הבחורי בי
מהר די אבל בלימוד. כחי את ולהפגי
כשרוניי בחורי לישיבה שהגיעו הבנתי
היו אול ,חסרכשרו הייתי שאני לא ממני.
הרגשתי בהרבה. ממני כשרוניי בחורי
.ביניה מקומי את למצוא מצליח שאינני

ב'צדקות'.ננננייייססססייייתתתתיייי,,,, כחי את להפגי איפוא,
שעו להתפלל תהשתדלתי

וברכת ידי בנטילת לדקדק ארוכות,
להתבלט. הצלחתי לא ש ג א ,המזו
לישיבה הגיעו כי לי התברר מאוד מהר
,ובמהות בטבע צדיקי בחורי
ממני. יותר הרבה בצדקות שהתבלטו

לדרההההררררגגגגששששתתתתיייי פניתי לי בצר נורא.
ללמוד, אמנ המשכתי שלישית.
להיראות השתדלתי זאת ע יחד א
של הזה הסוג בי ולהסתובב ,חברה'מ
היו הזה בתחו שג מסתבר .הבחורי

ממני... גדולי חברה'מני

אפס.אאאאחחחחרררריייי שאני הרגשתי בישיבה שנה חצי
מיואש... כולי ירוד, רוח במצב הסתובבתי

הובאו אסתר1. מגילת - טוב דורש בספר קעז).דבריו (עמוד

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.



  
    



שליההההררררגגגגששששתתתתיייי הנאו כל את שומע שהזק
משו א אותי, ומבי בסבלנות
הקפיצו שאמרתי האחרונות המילי מה
כעס. מעט הביעו וא הרצינו, פניו אותו.

שרוולללללאאאא את הרי הזק בהערכתי. טעיתי
יודע 'אתה אותי: ושאל חולצתו,
המספר את לקרוא לי נת והוא לקרוא?'
הזה המספר 'את ידו. זרוע על מוטבע שהיה
לעשות ממשי ואתה ימ"ש, היטלר לי עשה

הצליח'... לא שהיטלר מה את

נשמתי.ההההייייייייתתתתיייי עמקי עד מזועזע בשק.
יהודי אזני. למשמע האמנתי לא
שו ,פע א יוה לא השואה את שעבר
לה! וה בעול משהו אי אליה! דבר,

כזה,ווווההההננננהההה יהודי עיני, מול ,כא עומד
 לבחור ואומר השואה, את שעבר
דרכו ממשי 'אתה  בכפו עוול לא על
לא שהוא במה ממשי אתה היטלר! של
קורא הוא אחרות, במילי הצליח!
'אתה מכל: הנוראה הקללה את לעברי
הוא מה ממני? רוצה הוא מה נאצי!'

שלי? מהחיי רוצה

לידיללללאאאאטטטט התיישב ,הזק התרכ לאט
ושמע הסכת צעיר, 'בחור ואמר:
בכמה ממ מבוגר אני דברי. את היטב
,משל מעט גדול חיי נסיו ע ,שני

:הדברי מ הרבה ללמוד ותוכל

'הפתרוללללההההייייטטטטללללרררר תוכנית: היתה ימ"ש
שמבחינה ידע היטלר הסופי'.

אפשרי בלתי עד  קשה לו יהיה פיזית
היהודי. הע כל את להרוג להצליח 
ואפילו ,שני ,מיליו להרוג יצליח הוא

ימותו. כול לא אבל ששה,

מידללללככככ נקט, בה הראשונה הפעולה
בכניסה, מיד למחנות, הגיענו ע
מספר מאתנו אחד לכל לקעקע  היתה
אחד לכל להחדיר כדי זאת היד. על
בס אתה !כלו שוה לא 'אתה מאתנו:
ברפת, הפרות כמו בדיוק מספר!' הכל
.האוז על מספר יש מה אחת לכל שג

עצמוההההייייטטטטללללרררר את ירגיש אחד שכל רצה
מבני מיליארד שמונה חלקי אחד
משהו. שוה לא אתה .שבעול האד

מספר. אתה

הסתיימה.ההההממממללללחחחחממממהההה,,,, ,שמי בחסדי
אחד אירופה את עזבנו
אבל מעט. מתי ממשפחה. ני מעיר

בהיטלר! להתנק החלטנו:

כדיההההקקקקממממננננוווו נפש, במסירות משפחות
לי .בעול ילדי ועוד עוד שיהיו
הראשו והדבר .ילדי עשרה ב"ה יש
לא הוא מכ אחד א הוא: אות שלימדתי

הוא אחד כל לבוראמספר. ויחיד אחד ב
צרי אישי, באופ ,מכ אחד כל .עול
בבריאה! היחיד האד היה כאילו לחוש

אחדששששייייננננננננתתתתיייי לכל כי ושוב, שוב ,באזניה
הכשרונות שלו, הכחות את יש

  
    



אניייייוווו והנה ברחוב, הסתובבתי אחד
איזה ליד עובר עצמי את מוצא
נכנסתי מה משו .זקני מושב שהוא
המבנה, בתו המצוי הכנסת לבית
דוקא כי לציי ראוי ללמוד. והתיישבתי
ש שישבו הזקני במחיצת טוב הרגשתי
כבר ש נעימה. היתה האוירה ולמדו.
להתלבט רצו אחד לא אי תחרות. אי

כשרונותיו... את להפגי או במשהו,

אומרננננזזזזככככררררתתתתיייי היה זיע"א פינקוס שהרב
יש הצעירי שלבחורי תמיד,
מה יש הראש: בערות צבעי מיני כל
שערות ע יש שחורות, שערות ע
.ג'ינג'י ויש בלונדיני יש חומות,
.לב אחיד: צבע יש לזקני זאת לעומת

יתרההההההההבבבבדדדדלללל לבי הלב הצבע בי
הצבע הוא שהלב הוא הצבעי
כשרוצי האותנטי. הטבעי, המקורי,
בצבע הלב את צובעי  אחר צבע

'צבוע'. הוא הצבע הרצוי.

חשבונות.ללללבבבבחחחחוווורררריייי מיני כל יש צעירי
בכל הלימוד את 'צובעי' ה
כדי חשוב, להיראות כדי :צבעי מיני
שראש כדי ,אות יכבדו ,אות שיעריכו
כל או לבתו, חת אות יקח הישיבה

אחר. ועשיר נכבד שידו

שראשבבבבממממווווששששבבבב חושב לא אחד א זקני
הוא ...לחת אותו יקח ישיבה
מאזי או ולומד, רבות שעות יושב

זה כי יהודי, נראה כ כי  תורה לשיעור
כי לבני הזקני כל יהודי. שעושה מה

תורה לומדי ה !'ה'בעצ הלש
אחר. חשבו שו לש לא תורה. לימוד

בעיניווווההההוווואאאא ח מצא הדבר וסיפר: המשי
כא לומדי שאנשי הרגשתי מאוד.
מיוחד... רוגע ומתו במתיקות בנעימות,

אתההההפפפפססססקקקקתתתתיייי וקבעתי לישיבה, ללכת
הזה... הזקני במושב לימודי מקו

הזקניאאאאחחחחרררריייי אחד אלי ניגש ימי שבוע
?כא עושה אתה מה אותי: ושאל
ראיתי ?גיל בני ע לומד אינ מדוע
זמני, דבר שזה סברתי ,יומיי יו אות
לכא להגיע שהתחלת מבחי אני והנה
קצת עוד לעבור עלי קבוע. באופ
לא זה כא ...כא ללמוד כדי של בחיי

.בגיל לחבר'ה המקו

וראיתיההההייייייייתתתתיייי עיניו לתו היבטתי .המו
דואגות. רחמניות, טובות, עיני
שרוצה סבא'לה מולי שעומד מיד קלטתי
אותו, היכרתי שלא א ועל בטובתי.
בעיני לו סיפרתי לבי. את לפניו שפכתי
, ניסיתי ,כא ניסיתי כיצד דומעות,
כל על לו סיפרתי לי. 'הל 'לא דבר ושו
שאני כ ועל שעברתי, המשברי
שוה. לא שאני ומרגיש בישיבה מסתובב
אחד הכל בס אני מיוחד. דבר שו בי אי

עוד .מאל............ררררייייססססהההה ככככלללל בבבבתתתתוווו ממממססססרררר

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



  
    



שליההההררררגגגגששששתתתתיייי הנאו כל את שומע שהזק
משו א אותי, ומבי בסבלנות
הקפיצו שאמרתי האחרונות המילי מה
כעס. מעט הביעו וא הרצינו, פניו אותו.

שרוולללללאאאא את הרי הזק בהערכתי. טעיתי
יודע 'אתה אותי: ושאל חולצתו,
המספר את לקרוא לי נת והוא לקרוא?'
הזה המספר 'את ידו. זרוע על מוטבע שהיה
לעשות ממשי ואתה ימ"ש, היטלר לי עשה

הצליח'... לא שהיטלר מה את

נשמתי.ההההייייייייתתתתיייי עמקי עד מזועזע בשק.
יהודי אזני. למשמע האמנתי לא
שו ,פע א יוה לא השואה את שעבר
לה! וה בעול משהו אי אליה! דבר,

כזה,ווווההההננננהההה יהודי עיני, מול ,כא עומד
 לבחור ואומר השואה, את שעבר
דרכו ממשי 'אתה  בכפו עוול לא על
לא שהוא במה ממשי אתה היטלר! של
קורא הוא אחרות, במילי הצליח!
'אתה מכל: הנוראה הקללה את לעברי
הוא מה ממני? רוצה הוא מה נאצי!'

שלי? מהחיי רוצה

לידיללללאאאאטטטט התיישב ,הזק התרכ לאט
ושמע הסכת צעיר, 'בחור ואמר:
בכמה ממ מבוגר אני דברי. את היטב
,משל מעט גדול חיי נסיו ע ,שני

:הדברי מ הרבה ללמוד ותוכל

'הפתרוללללההההייייטטטטללללרררר תוכנית: היתה ימ"ש
שמבחינה ידע היטלר הסופי'.

אפשרי בלתי עד  קשה לו יהיה פיזית
היהודי. הע כל את להרוג להצליח 
ואפילו ,שני ,מיליו להרוג יצליח הוא

ימותו. כול לא אבל ששה,

מידללללככככ נקט, בה הראשונה הפעולה
בכניסה, מיד למחנות, הגיענו ע
מספר מאתנו אחד לכל לקעקע  היתה
אחד לכל להחדיר כדי זאת היד. על
בס אתה !כלו שוה לא 'אתה מאתנו:
ברפת, הפרות כמו בדיוק מספר!' הכל
.האוז על מספר יש מה אחת לכל שג

עצמוההההייייטטטטללללרררר את ירגיש אחד שכל רצה
מבני מיליארד שמונה חלקי אחד
משהו. שוה לא אתה .שבעול האד

מספר. אתה

הסתיימה.ההההממממללללחחחחממממהההה,,,, ,שמי בחסדי
אחד אירופה את עזבנו
אבל מעט. מתי ממשפחה. ני מעיר

בהיטלר! להתנק החלטנו:

כדיההההקקקקממממננננוווו נפש, במסירות משפחות
לי .בעול ילדי ועוד עוד שיהיו
הראשו והדבר .ילדי עשרה ב"ה יש
לא הוא מכ אחד א הוא: אות שלימדתי

הוא אחד כל לבוראמספר. ויחיד אחד ב
צרי אישי, באופ ,מכ אחד כל .עול
בבריאה! היחיד האד היה כאילו לחוש

אחדששששייייננננננננתתתתיייי לכל כי ושוב, שוב ,באזניה
הכשרונות שלו, הכחות את יש

  
    



אניייייוווו והנה ברחוב, הסתובבתי אחד
איזה ליד עובר עצמי את מוצא
נכנסתי מה משו .זקני מושב שהוא
המבנה, בתו המצוי הכנסת לבית
דוקא כי לציי ראוי ללמוד. והתיישבתי
ש שישבו הזקני במחיצת טוב הרגשתי
כבר ש נעימה. היתה האוירה ולמדו.
להתלבט רצו אחד לא אי תחרות. אי

כשרונותיו... את להפגי או במשהו,

אומרננננזזזזככככררררתתתתיייי היה זיע"א פינקוס שהרב
יש הצעירי שלבחורי תמיד,
מה יש הראש: בערות צבעי מיני כל
שערות ע יש שחורות, שערות ע
.ג'ינג'י ויש בלונדיני יש חומות,
.לב אחיד: צבע יש לזקני זאת לעומת

יתרההההההההבבבבדדדדלללל לבי הלב הצבע בי
הצבע הוא שהלב הוא הצבעי
כשרוצי האותנטי. הטבעי, המקורי,
בצבע הלב את צובעי  אחר צבע

'צבוע'. הוא הצבע הרצוי.

חשבונות.ללללבבבבחחחחוווורררריייי מיני כל יש צעירי
בכל הלימוד את 'צובעי' ה
כדי חשוב, להיראות כדי :צבעי מיני
שראש כדי ,אות יכבדו ,אות שיעריכו
כל או לבתו, חת אות יקח הישיבה

אחר. ועשיר נכבד שידו

שראשבבבבממממווווששששבבבב חושב לא אחד א זקני
הוא ...לחת אותו יקח ישיבה
מאזי או ולומד, רבות שעות יושב

זה כי יהודי, נראה כ כי  תורה לשיעור
כי לבני הזקני כל יהודי. שעושה מה

תורה לומדי ה !'ה'בעצ הלש
אחר. חשבו שו לש לא תורה. לימוד

בעיניווווההההוווואאאא ח מצא הדבר וסיפר: המשי
כא לומדי שאנשי הרגשתי מאוד.
מיוחד... רוגע ומתו במתיקות בנעימות,

אתההההפפפפססססקקקקתתתתיייי וקבעתי לישיבה, ללכת
הזה... הזקני במושב לימודי מקו

הזקניאאאאחחחחרררריייי אחד אלי ניגש ימי שבוע
?כא עושה אתה מה אותי: ושאל
ראיתי ?גיל בני ע לומד אינ מדוע
זמני, דבר שזה סברתי ,יומיי יו אות
לכא להגיע שהתחלת מבחי אני והנה
קצת עוד לעבור עלי קבוע. באופ
לא זה כא ...כא ללמוד כדי של בחיי

.בגיל לחבר'ה המקו

וראיתיההההייייייייתתתתיייי עיניו לתו היבטתי .המו
דואגות. רחמניות, טובות, עיני
שרוצה סבא'לה מולי שעומד מיד קלטתי
אותו, היכרתי שלא א ועל בטובתי.
בעיני לו סיפרתי לבי. את לפניו שפכתי
, ניסיתי ,כא ניסיתי כיצד דומעות,
כל על לו סיפרתי לי. 'הל 'לא דבר ושו
שאני כ ועל שעברתי, המשברי
שוה. לא שאני ומרגיש בישיבה מסתובב
אחד הכל בס אני מיוחד. דבר שו בי אי

עוד .מאל............ררררייייססססהההה ככככלללל בבבבתתתתוווו ממממססססרררר

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.



  
    



אותהררררבבבביייי הפקיד חלפתא ב שמעו
החשבו על ולקח החנווני, בידי

לשבת... לו הנצרכי מזו מצרכי

בתדהמה,אאאאששששתתתתוווו עיניה את שפשפה
מלאי סלי ע נכנס בעלה
בעלי ושאלה: אליו פנתה היא טוב. כל
וא ,כס ל היה שלא יודעת אני היקר,
הללו? המצרכי את הבאת מהיכ כ

לי.ווווררררבבבביייי שלח הקב"ה השיב: שמעו

מהיכאאאאממממררררהההה לי אומר אתה אי א לו:
.כלו טועמת איני ,ה

ליווווההההוווואאאא שישלח לה' התפללתי לה, סיפר
יקרה... מרגלית לי שלח והקב"ה ,כס

המרגליתאאאאממממררררהההה את רוצה לא אני לא! לו:
נשתמש שלא מתחננת ואני הזו!
...לשמי בחזרה אותה נחזיר אלא בה,

ושאל:וווובבבבעעעעללללהההה,,,, התפלא ,שמעו רבי
למה? אבל

לוווואאאאששששתתתתוווו ונתנו נס ל נעשה השיבה:
אותה שקיבלנו ומכיו מרגלית,
מזכויותינו שהורידו בוודאי נס ידי על

לו מנכי נס לו שעושי מי 'כל שהרי
שו להפסיד רוצה לא ואני מזכויותיו',
השפל העול בשביל הבא מהעול דבר
את שתחזיר מבקשת אני ולכ הזה.

ובכ בשלימות!המרגלית זכויותינו יהיו

והתלבט,ררררבבבביייי טענותיה את שמע שמעו
הל ולכ לא. או צודקת היא הא

הנשיא. יהודה רבי ע להתייע

ואמר:ררררבבבביייי הדברי את שמע יהודה
דאגה שתסיר ,לאשת תאמר ל
תפסידו הזו המרגלית בגלל א מלבה,
לכ לתרו מוכ אני מזכויותיכ

שלי. מהזכויות זה את ולהשלי

אתחחחחזזזזרררר לאשתו ואמר שמעו רבי
אשתו יהודה. רבי של דבריו
אליו... ונל בוא והגיבה: זה את שמעה

וטענה:ההההאאאאששששהההה יהודה רבי לפני עמדה
שאתה לבעלי אמרת אתה רבי,
לא ואני שיחסר. מה את לנו תשלי
שהרי זאת, לעשות תוכל אי מבינה
שלמה שאמר וכמו ניפגש, לא אנחנו ש
"...למע ית אל האד הל "י :המל

ה). יב, (קהלת

האשה את כשמכבדים ולכן השכינה, כנגד

את שמצער מי ומאידך השכינה, את מכבדים

לשכינה'. וגלות צער גורם הוא הרי אשתו

אתוגם לבדוק רוצה 'כשאדם תמיד: לומר נהג

פגמיו, בתיקון התחיל הוא אם עצמו

וילדיו'. עםאשתו הואמתנהג כיצד היטב שיתבונן

הרגילופעם אחד חכם תלמיד לפניו בא אחת

וה'חלבן' הרש"ש, כוונות עם להתפלל

כוונותהרש"שבתפילה, את לכוין יש 'מה הוכיחו:

כראוי אותה ולכבד האשה עם שיחה לקבוע ולא

לתפילת ואין השכינה, תיקון היא האשה לה!

כראוי'... אשתו את שיכבד מבלי כח האדם

  
    



ולכל שלו, הנסיונות שלו, הקשיי שלו,
לא מישהו וא בבריאה. יעוד יש אחד
יוכל אחד לא א  שלו היעוד את ימלא
הזה והפסיפס במקומו, זאת לעשות
העול .מושל יהיה לא 'בריאה' שנקרא
חלק הוא אחד כל לשלימותו. יגיע לא
וכל ,יתבר הבורא של עולמית מתבנית
עצמו. בפני ולתפקד לעמוד חייב חלק

תפיווווככככאאאא על ידו הניח ,הזק אלי פנה
מעיניו: זולגות כשדמעות ואמר
להסתכל הפסק ,אלי מתחנ 'אני
במה להתעניי הפסק ושמאלה! ימינה

זה שעוסק במה או שלימינ זה שאומר
הכלי ,של הכחות ל יש !שלשמאל
קדימה'... תרו ואת ,אות קח .של

את''''ההההזזזזקקקק הלה סיי  חיי' את הציל הזה
הנרגשי דבריו את 'לקחתי סיפורו.
להתמקד והתחלתי לישיבה שבתי ללבי,
בסייעתא  וכ שאני, מה להיות בעצמי.
בעמלי... אמיתית ברכה ראיתי  דשמיא

וגההההממממסססספפפפרררר ,זק אותו של שמו את ידע לא
יהיה, אשר שמו יהיה אבל, לא! אנחנו
מאוד, גדול דבר הזה, הזק אמר מאוד גדול דבר

להתבונ ננסה שאמר...ואנו במה מעט

ההההששששממממיייי ממממ ממממררררגגגגללללייייתתתת

הבא:בבבבממממדדדדררררשששש הסיפור מובא 2רבה

הרקיע,ייייוווו באמצע כבר השמש ששי,
חלפתא ב שמעו לרבי אי ועדיי

לצרכי 3שבת.כס

ממקומוררררבבבביייי ק חלפתא ב שמעו
להתבודדות... ויצא

,,,,לושששש שאי יתבר לה' וסיפר עמד הוא
והתחנ וביקש שבת, צרכי עדיי

...כס לו שישלח מה'

ומרגליתווווההההקקקקבבבב""""הההה תפילתו, את שמע
ונכנסה השמי מ ירדה יקרה

ידיו... כפות תו אל

שמות ג).רבה2. אות - נב (פרשה

רבי מהתנאים,3. היה חלפתא בן שמעון

וכמה כמה לו אירעו חייו ובימי

חז"ל. בדברי נכתבו והם נסים

חותםמאמרו חלפתא בן שמעון רבי של

הוא וזה משנה. סדרי ששת את

מי"ב):המאמר פ"ג שמעון(עוקצים רבי 'אמר

כלי הוא ברוך הקדוש מצא לא חלפתא, בן

שנאמר: השלום, אלא לישראל ברכה מחזיק

בּׁשלֹום" עּמֹו את יבר ה' יּתן לעּמֹו עז ְְִֵֵֶַַַָָֹ"ה'

יא). כט, (תהלים

החייםובענין אילן בצל בספר מובא (חקזה

:(195 עמוד - אומרא היה רבות פעמים

זיע"א, 'החלבן' הכהן, חיים רבי הגה"ק

בעיות: מיני כל עם אליו באים שהיו לאנשים

התחזקו'ברצונכם הברכה? עליכם שתשרה

היזהרו ובפרט השלום! במדת

היא האדם של אשתו כי האשה, בכבוד מאוד

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



  
    



אותהררררבבבביייי הפקיד חלפתא ב שמעו
החשבו על ולקח החנווני, בידי

לשבת... לו הנצרכי מזו מצרכי

בתדהמה,אאאאששששתתתתוווו עיניה את שפשפה
מלאי סלי ע נכנס בעלה
בעלי ושאלה: אליו פנתה היא טוב. כל
וא ,כס ל היה שלא יודעת אני היקר,
הללו? המצרכי את הבאת מהיכ כ

לי.ווווררררבבבביייי שלח הקב"ה השיב: שמעו

מהיכאאאאממממררררהההה לי אומר אתה אי א לו:
.כלו טועמת איני ,ה

ליווווההההוווואאאא שישלח לה' התפללתי לה, סיפר
יקרה... מרגלית לי שלח והקב"ה ,כס

המרגליתאאאאממממררררהההה את רוצה לא אני לא! לו:
נשתמש שלא מתחננת ואני הזו!
...לשמי בחזרה אותה נחזיר אלא בה,

ושאל:וווובבבבעעעעללללהההה,,,, התפלא ,שמעו רבי
למה? אבל

לוווואאאאששששתתתתוווו ונתנו נס ל נעשה השיבה:
אותה שקיבלנו ומכיו מרגלית,
מזכויותינו שהורידו בוודאי נס ידי על

לו מנכי נס לו שעושי מי 'כל שהרי
שו להפסיד רוצה לא ואני מזכויותיו',
השפל העול בשביל הבא מהעול דבר
את שתחזיר מבקשת אני ולכ הזה.

ובכ בשלימות!המרגלית זכויותינו יהיו

והתלבט,ררררבבבביייי טענותיה את שמע שמעו
הל ולכ לא. או צודקת היא הא

הנשיא. יהודה רבי ע להתייע

ואמר:ררררבבבביייי הדברי את שמע יהודה
דאגה שתסיר ,לאשת תאמר ל
תפסידו הזו המרגלית בגלל א מלבה,
לכ לתרו מוכ אני מזכויותיכ

שלי. מהזכויות זה את ולהשלי

אתחחחחזזזזרררר לאשתו ואמר שמעו רבי
אשתו יהודה. רבי של דבריו
אליו... ונל בוא והגיבה: זה את שמעה

וטענה:ההההאאאאששששהההה יהודה רבי לפני עמדה
שאתה לבעלי אמרת אתה רבי,
לא ואני שיחסר. מה את לנו תשלי
שהרי זאת, לעשות תוכל אי מבינה
שלמה שאמר וכמו ניפגש, לא אנחנו ש
"...למע ית אל האד הל "י :המל

ה). יב, (קהלת

האשה את כשמכבדים ולכן השכינה, כנגד

את שמצער מי ומאידך השכינה, את מכבדים

לשכינה'. וגלות צער גורם הוא הרי אשתו

אתוגם לבדוק רוצה 'כשאדם תמיד: לומר נהג

פגמיו, בתיקון התחיל הוא אם עצמו

וילדיו'. עםאשתו הואמתנהג כיצד היטב שיתבונן

הרגילופעם אחד חכם תלמיד לפניו בא אחת

וה'חלבן' הרש"ש, כוונות עם להתפלל

כוונותהרש"שבתפילה, את לכוין יש 'מה הוכיחו:

כראוי אותה ולכבד האשה עם שיחה לקבוע ולא

לתפילת ואין השכינה, תיקון היא האשה לה!

כראוי'... אשתו את שיכבד מבלי כח האדם

  
    



ולכל שלו, הנסיונות שלו, הקשיי שלו,
לא מישהו וא בבריאה. יעוד יש אחד
יוכל אחד לא א  שלו היעוד את ימלא
הזה והפסיפס במקומו, זאת לעשות
העול .מושל יהיה לא 'בריאה' שנקרא
חלק הוא אחד כל לשלימותו. יגיע לא
וכל ,יתבר הבורא של עולמית מתבנית
עצמו. בפני ולתפקד לעמוד חייב חלק

תפיווווככככאאאא על ידו הניח ,הזק אלי פנה
מעיניו: זולגות כשדמעות ואמר
להסתכל הפסק ,אלי מתחנ 'אני
במה להתעניי הפסק ושמאלה! ימינה

זה שעוסק במה או שלימינ זה שאומר
הכלי ,של הכחות ל יש !שלשמאל
קדימה'... תרו ואת ,אות קח .של

את''''ההההזזזזקקקק הלה סיי  חיי' את הציל הזה
הנרגשי דבריו את 'לקחתי סיפורו.
להתמקד והתחלתי לישיבה שבתי ללבי,
בסייעתא  וכ שאני, מה להיות בעצמי.
בעמלי... אמיתית ברכה ראיתי  דשמיא

וגההההממממסססספפפפרררר ,זק אותו של שמו את ידע לא
יהיה, אשר שמו יהיה אבל, לא! אנחנו
מאוד, גדול דבר הזה, הזק אמר מאוד גדול דבר

להתבונ ננסה שאמר...ואנו במה מעט

ההההששששממממיייי ממממ ממממררררגגגגללללייייתתתת

הבא:בבבבממממדדדדררררשששש הסיפור מובא 2רבה

הרקיע,ייייוווו באמצע כבר השמש ששי,
חלפתא ב שמעו לרבי אי ועדיי

לצרכי 3שבת.כס

ממקומוררררבבבביייי ק חלפתא ב שמעו
להתבודדות... ויצא

,,,,לושששש שאי יתבר לה' וסיפר עמד הוא
והתחנ וביקש שבת, צרכי עדיי

...כס לו שישלח מה'

ומרגליתווווההההקקקקבבבב""""הההה תפילתו, את שמע
ונכנסה השמי מ ירדה יקרה

ידיו... כפות תו אל

שמות ג).רבה2. אות - נב (פרשה

רבי מהתנאים,3. היה חלפתא בן שמעון

וכמה כמה לו אירעו חייו ובימי

חז"ל. בדברי נכתבו והם נסים

חותםמאמרו חלפתא בן שמעון רבי של

הוא וזה משנה. סדרי ששת את

מי"ב):המאמר פ"ג שמעון(עוקצים רבי 'אמר

כלי הוא ברוך הקדוש מצא לא חלפתא, בן

שנאמר: השלום, אלא לישראל ברכה מחזיק

בּׁשלֹום" עּמֹו את יבר ה' יּתן לעּמֹו עז ְְִֵֵֶַַַָָֹ"ה'

יא). כט, (תהלים

החייםובענין אילן בצל בספר מובא (חקזה

:(195 עמוד - אומרא היה רבות פעמים

זיע"א, 'החלבן' הכהן, חיים רבי הגה"ק

בעיות: מיני כל עם אליו באים שהיו לאנשים

התחזקו'ברצונכם הברכה? עליכם שתשרה

היזהרו ובפרט השלום! במדת

היא האדם של אשתו כי האשה, בכבוד מאוד

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



  
    



ממממייייללללהההה!!!! זזזזוווו ממממייייללללהההה

בלאזרבבבבששששעעעעהההה יצחק רבי הגה"ק שלמד
הללו, המדרש דברי את זיע"א

ואמר טו):התפלא עמוד  ז אות אור, (כוכבי

שלננננתתתתאאאארררר אשתו המעמד, את לעצמנו
עומדת חלפתא ב שמעו רבי
התנא  הנשיא יהודה רבי ליד בעלה ע
המשנה. סדרי ששת את שסידר האלקי
ויהודי יהודי לכל שיש שמכיו וטוענת
יהודה לרבי תהיה לא עצמו בפני עול

החסר. את לה להשלי אפשרות

ווווצצצצרררריייי.הדברי שבי הקשר את להבי
ואחד אחד שלכל העובדה מדוע
יהודה מרבי מונעת פרטי עול יש

יוכל לא הוא וכי החסר? את לה להשלי
לעול ללכת שלו, מהעול לרגע לצאת
לומר להיכנס, בדלת, לדפוק ,שלה
?החסרי האורות את לה ולתת ,'שלו'

אחרות: ובמילי

'מילה'ההההרררריייי לה נת הנשיא יהודה רבי
וא החסר, את לה ישלי שהוא
להיות צריכה היתה היא לכאורה כ
היא יהודה רבי של מילה שהרי רגועה
!ית שהוא בוודאי אמר הוא וא 'מילה'!

כ?...ווווממממדדדדוווועעעע כל חששה היא

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי תשובתו את שנביא

ההההייייששששרררראאאאללללייייתתתת ההההאאאאששששהההה בבבב ווווייייצצצצאאאא

למשהבבבבפפפפררררששששתתתת הקב"ה התגלה פינחס
מעט עוד לו: ואמר רבינו

לאר להיכנס יזכו ישראל ע
בתוכה. ולהתנחל וברצוני5ישראל

היהבלילה השני ובלילה קמה, היא הראשון

בוקר. לפנות בחמש והתעורר נרדם, דוב רבי תורו.

הרילמה הרבנית, את שאל אותי? הערת לא

לו: אמרה והיא הלילה! תורי זה היה

הלילה. בכו לא הם לקום, סיבה היתה לא כי

עבדהבקיצור, השנים, כל במשך מאז,

שלה בלילה ככה: הזו התורנות

בכו... לא הם שלו ובלילה קמה, היא

המשגיח:וכעת את הבחור שאל בפורים

אמת? לא או אמת הסיפור

הםאמר בכו, לא שהם לא זה המשגיח:

התעוררו... לא פשוט

ודאיאבל ואמרה: הרבנית קמה אז

שהתורה כמה ושתדע נכון! שהסיפור

בשמים! חשובה בעלי של

לכל ונחלה5. חלק היה ישראל מעם אחד

לא רבינו משה והנה, ישראל. בארץ

ישראל לארץ להיכנס מריבה),זכה מי חטא (בגלל

לו גם לארץ להיכנס זוכה היה הוא אם אך

חלק. היה

  
    



עולמי'ללללאאאא לבית האד הול 'כי כתוב
'למע ית אל האד הל 'י אלא
לעולמו האד הול הפטירה אחרי 

שלו עולהפרטי יש ויהודי יהודי לכל (כי

עצמו), תראהבפני לא אתה וממילא
לנו?... להשלי תוכל ואי כלל. אותנו

מענה!ששששאאאאללללתתתתהההה ללא נותרה

אתההההלללל והחזיר שמעו רבי
מתאר והמדרש המרגלית...

:החזיר ללללההההחחחחזזזזייייררררההההכיצד יייידדדדוווו ששששפפפפששששטטטט ככככייייוווו''''
ההההייייממממננננוווו'.'.'.'. ווווננננטטטטללללהההה ההההממממללללאאאא ייייררררדדדד ממממיייידדדד

ווווממממממממששששיייי:ומסכ המדרש

הנסששששנננניייי .שמעו לרבי נעשו נסי
מ מרגלית לו שירדה הראשו
להחזיר הצליח שהוא השני והנס .השמי

המרגלית. את

מהנסווווההההננננסססס גדול יותר הרבה השני
!הראשו

מתנהככככיייי :בשמי ההנהגה היא כ
בחזרה לוקחי לא  שנותני

תענית במסכת הלשו דגמירי,(כה.):(וכ

שקלי), לא מישקל יהבי, וכאדמיהב
ממנו זה את ולקחו ההנהגה את שינו

4בחזרה...

וזה בטהרהשכל4. תורה עמלי הטבעכחםשל

סיפר זה ובענין למענם! משתנים וכלליו

שליט"א לויינשטין שלמה רבי (ומתוקהגה"צ

עט), עמוד אבינו, יעקב - אבינו יצחק וז"ל:האור,

היהאדםהמשגיח זיע"א יפה דוב רבי הגה"צ

פורים בסעודת פעם, מאוד. גדול

מישיבתו. הבחורים אחד השתתף בביתו,

אולי המשגיח: שאלו ביין, המלך לב כטוב

משהו? לשאול רוצה אתה

רבעיהבחור, שלשת אפילו או חצי כבר שהיה

סיפור לספר ברצוני כן. אמר: שיכור,

יכחיש. או יאשר מבקששהמשגיח ואני ששמעתי

פתחהמשגיח והבחור הסכמתו, את הביע

הבא: המעשה את וסיפר

יפהראשית שהרבנית ונספר, שלנקדים (אשתו

דוב) נהרגורבי הוריה יתומה. היתה

כהן אהרן רבי דודה, בבית גדלה והיא בשואה,

בחברון, דובלמד רבי ישיבתחברון. זיע"אראש

אחייניתו. עבור לחתן אותו לקח אהרן ורבי

לאשתו,יום דוב רבי בין ויכוח התעורר אחד

אצל תורה' ל'דין ללכת החליטו והם

יפסוק. שהוא הדוד,

הוויכוח?על נסב מה

קמהרבי היא שרק בסדר לא שזה טען דוב

כל נמצאת היא הרי בלילות. לילדים

עליה ובלילה עייפה, והיא הילדים עם היום

בילדים. ולטפל לקום שצריך זה הוא לנוח.

הריואילו פתאום! מה לעומתו: טענה היא

להיות עליך יום, כל שיעורים מוסר אתה

בלילה. היטב לישון צריך אתה כך ולשם מרוכז,

אהרןהם רבי הדוד, פי את ללכתלשאול החליטו

חצי. חצי פשרה, שיעשו פסק והדוד כהן,

תקום. היא אחד ולילה יקום, הוא אחד לילה

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



  
    



ממממייייללללהההה!!!! זזזזוווו ממממייייללללהההה

בלאזרבבבבששששעעעעהההה יצחק רבי הגה"ק שלמד
הללו, המדרש דברי את זיע"א

ואמר טו):התפלא עמוד  ז אות אור, (כוכבי

שלננננתתתתאאאארררר אשתו המעמד, את לעצמנו
עומדת חלפתא ב שמעו רבי
התנא  הנשיא יהודה רבי ליד בעלה ע
המשנה. סדרי ששת את שסידר האלקי
ויהודי יהודי לכל שיש שמכיו וטוענת
יהודה לרבי תהיה לא עצמו בפני עול

החסר. את לה להשלי אפשרות

ווווצצצצרררריייי.הדברי שבי הקשר את להבי
ואחד אחד שלכל העובדה מדוע
יהודה מרבי מונעת פרטי עול יש

יוכל לא הוא וכי החסר? את לה להשלי
לעול ללכת שלו, מהעול לרגע לצאת
לומר להיכנס, בדלת, לדפוק ,שלה
?החסרי האורות את לה ולתת ,'שלו'

אחרות: ובמילי

'מילה'ההההרררריייי לה נת הנשיא יהודה רבי
וא החסר, את לה ישלי שהוא
להיות צריכה היתה היא לכאורה כ
היא יהודה רבי של מילה שהרי רגועה
!ית שהוא בוודאי אמר הוא וא 'מילה'!

כ?...ווווממממדדדדוווועעעע כל חששה היא

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי תשובתו את שנביא

ההההייייששששרררראאאאללללייייתתתת ההההאאאאששששהההה בבבב ווווייייצצצצאאאא

למשהבבבבפפפפררררששששתתתת הקב"ה התגלה פינחס
מעט עוד לו: ואמר רבינו

לאר להיכנס יזכו ישראל ע
בתוכה. ולהתנחל וברצוני5ישראל

היהבלילה השני ובלילה קמה, היא הראשון

בוקר. לפנות בחמש והתעורר נרדם, דוב רבי תורו.

הרילמה הרבנית, את שאל אותי? הערת לא

לו: אמרה והיא הלילה! תורי זה היה

הלילה. בכו לא הם לקום, סיבה היתה לא כי

עבדהבקיצור, השנים, כל במשך מאז,

שלה בלילה ככה: הזו התורנות

בכו... לא הם שלו ובלילה קמה, היא

המשגיח:וכעת את הבחור שאל בפורים

אמת? לא או אמת הסיפור

הםאמר בכו, לא שהם לא זה המשגיח:

התעוררו... לא פשוט

ודאיאבל ואמרה: הרבנית קמה אז

שהתורה כמה ושתדע נכון! שהסיפור

בשמים! חשובה בעלי של

לכל ונחלה5. חלק היה ישראל מעם אחד

לא רבינו משה והנה, ישראל. בארץ

ישראל לארץ להיכנס מריבה),זכה מי חטא (בגלל

לו גם לארץ להיכנס זוכה היה הוא אם אך

חלק. היה

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



  
     



הללובבבבממממבבבבטטטט הפירושי שני רביראשו (של

והמתניתא) פירושילוי שני ה
פירושי שני ,העני בעומק אול .נפרדי
זה. את זה ומשלימי אחד בקנה עולי אלו

התהפעעעעווווללללממממוווו הישראלית האשה ב של
שיהיה בטוח הואהיה לילה.  לו
יוכל ש ,ד שבט אמו, בשבט חלקו
תוכניותיו את לממש ביתו, את לבנות
כאשר אול שאיפותיו. את ולהגשי

רבינו, משה של דינו מבית מחוייב יצא
עצמ את לפתע אחר.מצא בעול ו

רבינוננננממממצצצצאאאא משה של דינו מבית שהיציאה
של הפנימי 'עולמו' כל את שינתה
כל עליו. חרב העצמי 'עולמו' .המגד
והשתנה, הזדעזע הפנימי האישי מבנהו
שבנה ו'עולמו' הקוד מצבו מכל יצא והוא
את ששינתה זו פתאומית ויציאה לעצמו.

...לגד אותו שהביאה היא  מהותו 6כל

אותו שנים6. מאות וכעבור מעולמו, יצא מגדף

הואהפסיד ושוב לעולם, שוב אותו שלחו

במסילות מהדבריםשכתבנו ונביאחלק עולמו, את

הנפש 309),אל עמוד - תשע"ט כתבנו:(שנת וכך

אתהדבריםבין מצאו החתםסופר הבאיםכתבי

עג): עמוד - תשס"ח שנת ח"ב ירושתנו, בספר דבריו (הובאו

ושמוהנה אחד איש היה הורדוס, מלכות בעת

ושמה אחת אשה לו והיתה יהודה, בן פפוס

- הקלפוס שמעון ר' אחות - קלפוס בת מרים

הנשואה קולעתשיער, והיאקודםשנישאתהיתה

עד מראה יפת היתה והיא וישראל. משה כדת

לא פפוס ובעלה בנימין, משבט היתה והיא מאוד,

כי בעדה, הדלת וסגר חוצה, מביתה לצאת הניחּה

צום יום היום, ויהי עמה. הפריצים יזנו פן אמר

שהיה פנדירא יוסף הפריץ חלונה נגד עבר כיפור,

איש אין כי ובראותו מראה, יפה היה והוא גוי,

עד מרים, מרים אליה: וצעק קולו הרים בביתה,

החלון בעד נשקפה ותהי כלואה. תשבי מתי

והביא יוסף והלך הוציאני. יוסף, יוסף לו: וענתה

שניהם וברחו החלון בעד מרים ויצאה סולם,

ומאותו כיפור... צום ביום לחם לבית מירושלים

ישוע. שמו ויקרא ילד נולד מעשה

בעמלישוע תורה ללמוד והחל גדל,

והקים מעולמו יצא ובסוף וביגיעה...

בשם כינהו ישראל וחכמי הנוצרית, הדת את

וזכרו. שמו ימח תיבות ראשי יש"ו

הש"ס)סנהדריןובגמרא בהשמטות מובא:(מג.

הנוצרי, ליש"ו תלאוהו הפסח בערב

הנוצרי 'יש"ו יום: ארבעים לפניו יוצא והכרוז

את והדיח והסית שכישף על ליסקל יוצא

וילמד יבוא זכות לו שיודע מי כל ישראל,

פסח. בערב ותלאוהו זכות, לו מצאו ולא עליו',

בכרךוכתב הרץ נפתלי רבי האלקי המקובל

המלך עמק בספרו פרקזיע"א - טז (שער

בגלגוליט) וגם הזה, בישוע בגלגול חזר שהמגדף

הקדושה: לשונו וזה להרשיע! הפליא הזה

והדיחולא והסית שכישף הבליעל, האיש כמו

שבשמים... מאביהם ישראל את

אלוהוא זוהמת נפש, הורג קין נפש זוהמת היה

- תיבות ראשי 'קין' קין, שגלגולו 'יןק אחר

אותו'וצרי,נ'שוי שרגמו המקלל נפש והיא

השם... את מברך שהיה במדבר, עיי"ש.באבנים

  
     



באזור יתיישב ושבט שבט שכל
מוגדר.

משפחות,ווווההההננננהההה מכמה מורכב שבט כל
.בני כמה ישנ משפחה ובכל

עכשיו במדבר)וכבר להוריש(כא ברצוני
משפחות לאות ישראל מאר החלק את
כעת). בזה נארי ולא ,להארי הרבה בזה (יש

התבצעה... החלוקה

שכשהסתיימהממממממממששששייייככככהההה ומספרת, התורה
של בנה נותר החלוקה
באר חלק שו ללא דברי בת שלומית
ואמו מצרי איש היה אביו שהרי  ישראל

.ד משבט היתה

וטעאאאאוווותתתתוווו ד שבט לבני ניגש הב
ד משבט היתה אמי :בפניה
לא ד ובני .אליכ אותי קבלו לכ
באתת גל על אי" לו: אמרו הסכימו,

"אבת ב)לבית ב, (ולאכתיב(במדבר 
האמא). לפי הולכי

בפניאאאאוווותתתתוווו תורה לדי אות תבע הב
שה פסק רבינו ומשה משה.

נחלה... לו מגיע לא ,צודקי

חריפהההההתתתתגגגגוווובבבבהההה היתה הב אותו של
נאמר: וכ מהיהדות! יצא והוא מאוד,

אי""""ווווצצצצאאאא  והא יראלית אה  
וב יראל... ני ת מצרי
ויקל" ה את הראלית האה 

ייא)... כד ש)

אחתההההתתתתווווררררהההה במילה תגובתו את מגדירה
הזו? במילה טמו מה להבי וצרי 'וצא'.

שהביאוווווממממצצצצאאאאננננוווו כהני תורת בספר
דעות הביא):שתי כא (ורש"י

לוידדדדעעעעהההה רבי של דעתו היא ראשונה
יצא. מעולמו  'וצא' שביאר:

המתניתא:דדדדעעעעהההה של דעתה היא שניה
יצא משה של דינו מבית 'צאו'
,ד מחנה בתו אהלו ליטע בא מחוייב.
מבני לה אמר ?לכא טיב מה לו אמרו
באותות דגלו על 'איש לו: אמרו אני. ד
של דינו לבית נכנס כתיב. 'אבות לבית

.וגיד עמד מחוייב. ויצא משה

וואלקיווווככככתתתתבבבב חיי רבי הגה"צ
ב),שליט"א עמוד  חיי וז"ל:(דעת

צביובענין יצחק רבי הגה"ק כתב זה

מגיד מישרים בספרו זיע"א ברנפלד

כה), עמוד רציתי(שמואל כי לגבעון הלכתי וז"ל:

מּזה אבנר של הּברכה מקֹום יד על ְְִֵֶַָלהיות

נקרא אשר ולמקום מּזה, צוריה בן ִֶויואב

ּבגבעֹון" אׁשר הּצרים "חלקת (שמואל-בּבׁשם: ְְְְֲִִֵֶֶַַֻ

טז), ע"הב, רבינו משה היה שלּו קיבלתי כי

ּבמקֹום נקבר היה לארץ להיכנס ְִזוכה

כמספר 'הּצרים' קבורתו חלקת והיא ְְִֵֶַַַָֻהּברכה

'משה'.

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
     



הללובבבבממממבבבבטטטט הפירושי שני רביראשו (של

והמתניתא) פירושילוי שני ה
פירושי שני ,העני בעומק אול .נפרדי
זה. את זה ומשלימי אחד בקנה עולי אלו

התהפעעעעווווללללממממוווו הישראלית האשה ב של
שיהיה בטוח הואהיה לילה.  לו
יוכל ש ,ד שבט אמו, בשבט חלקו
תוכניותיו את לממש ביתו, את לבנות
כאשר אול שאיפותיו. את ולהגשי

רבינו, משה של דינו מבית מחוייב יצא
עצמ את לפתע אחר.מצא בעול ו

רבינוננננממממצצצצאאאא משה של דינו מבית שהיציאה
של הפנימי 'עולמו' כל את שינתה
כל עליו. חרב העצמי 'עולמו' .המגד
והשתנה, הזדעזע הפנימי האישי מבנהו
שבנה ו'עולמו' הקוד מצבו מכל יצא והוא
את ששינתה זו פתאומית ויציאה לעצמו.

...לגד אותו שהביאה היא  מהותו 6כל

אותו שנים6. מאות וכעבור מעולמו, יצא מגדף

הואהפסיד ושוב לעולם, שוב אותו שלחו

במסילות מהדבריםשכתבנו ונביאחלק עולמו, את

הנפש 309),אל עמוד - תשע"ט כתבנו:(שנת וכך

אתהדבריםבין מצאו החתםסופר הבאיםכתבי

עג): עמוד - תשס"ח שנת ח"ב ירושתנו, בספר דבריו (הובאו

ושמוהנה אחד איש היה הורדוס, מלכות בעת

ושמה אחת אשה לו והיתה יהודה, בן פפוס

- הקלפוס שמעון ר' אחות - קלפוס בת מרים

הנשואה קולעתשיער, והיאקודםשנישאתהיתה

עד מראה יפת היתה והיא וישראל. משה כדת

לא פפוס ובעלה בנימין, משבט היתה והיא מאוד,

כי בעדה, הדלת וסגר חוצה, מביתה לצאת הניחּה

צום יום היום, ויהי עמה. הפריצים יזנו פן אמר

שהיה פנדירא יוסף הפריץ חלונה נגד עבר כיפור,

איש אין כי ובראותו מראה, יפה היה והוא גוי,

עד מרים, מרים אליה: וצעק קולו הרים בביתה,

החלון בעד נשקפה ותהי כלואה. תשבי מתי

והביא יוסף והלך הוציאני. יוסף, יוסף לו: וענתה

שניהם וברחו החלון בעד מרים ויצאה סולם,

ומאותו כיפור... צום ביום לחם לבית מירושלים

ישוע. שמו ויקרא ילד נולד מעשה

בעמלישוע תורה ללמוד והחל גדל,

והקים מעולמו יצא ובסוף וביגיעה...

בשם כינהו ישראל וחכמי הנוצרית, הדת את

וזכרו. שמו ימח תיבות ראשי יש"ו

הש"ס)סנהדריןובגמרא בהשמטות מובא:(מג.

הנוצרי, ליש"ו תלאוהו הפסח בערב

הנוצרי 'יש"ו יום: ארבעים לפניו יוצא והכרוז

את והדיח והסית שכישף על ליסקל יוצא

וילמד יבוא זכות לו שיודע מי כל ישראל,

פסח. בערב ותלאוהו זכות, לו מצאו ולא עליו',

בכרךוכתב הרץ נפתלי רבי האלקי המקובל

המלך עמק בספרו פרקזיע"א - טז (שער

בגלגוליט) וגם הזה, בישוע בגלגול חזר שהמגדף

הקדושה: לשונו וזה להרשיע! הפליא הזה

והדיחולא והסית שכישף הבליעל, האיש כמו

שבשמים... מאביהם ישראל את

אלוהוא זוהמת נפש, הורג קין נפש זוהמת היה

- תיבות ראשי 'קין' קין, שגלגולו 'יןק אחר

אותו'וצרי,נ'שוי שרגמו המקלל נפש והיא

השם... את מברך שהיה במדבר, עיי"ש.באבנים

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



  
     



צבי הרב לגאון רמה, עמוד דברים - שלמה אמונה

שליט"א): נקר

הואישנו אחד יום נפלא, קול בעל חסידי זמר

ולשיר לבוא ממנו וביקשו טלפון מקבל

הכתובת ואת התאריך את רשם הוא בחתונה.

החתונה בליל והתייצב האולם נמצא שבו

- ההגברה ציוד את כמובן מקים הוא באולם.

אין שבאולם מבחין הוא עיניו, חשכו לפתע אך

שאל הוא שמיד כמובן לנשים. גברים בין מחיצה

בעיה, 'אין לו: אמרו מחיצה. באולם אין מדוע

רוקדים אבל משפחות, משפחות יושבים אנו

אני 'רבותי, בנחרצות: הזמר להם אמר בנפרד'.

מחיצה!' בלי שר לא אני מעורב! במקום שר לא

לאהציבור למה 'אז לו: ואמרו בכעס הגיב

לא שאתה מהתחלה לנו אמרת

מעורב?' במקום לשיר מסכים

חסידיענה זמר מזמין 'מי - הזמר להם

שירים שר אני מעורבת? לחתונה

עלה בכלל איך להשם. הודיה שכולם חסידיים

אני חתונה? לכזאת אותי להזמין בדעתכם

כאן!' לשיר מוכן לא אופן בשום

אניהציבור לו: ואמרה הכלה הגיעה כעס,

אני חסידיים שירים אוהבת מאוד

הסכום את לך לשלם והסכמתי אותך הזמנתי

לשיר...! חייב אתה עכשיו שדרשת.

אניאמר כלום לי תשלמי 'אל הזמר: לה

כספכם'. את רוצה ולא הביתה הולך

את לי הורס אתה 'אבל בבכי: הכלה לו אמרה

תזמורת...! בלי בחתונה נשאר אנו החתונה,

לאאמר אני אבל ויפה טוב 'הכל הזמר: לה

מעורבת!' בחתונה שר

החהכלה הציבור וכל עלהתחננה לצעוק ל

אותו. ולגדף הזמר

לרקודאמר מוכן אני מצטער! אני הזמר: לה

אני רק שידרש, מה כל ולעשות ולשיר

תהיה שהחתונה מחיצה, לשים מכם מבקש

לשיר מוכן אני מזה, יותר מלאה. בהפרדה

בלי אבל זה, עבור בכלל לי תשלמי ואל לכם

ואופן...! פנים בשום לשיר מוכן לא אני מחיצה

מחיצה!אני בלי לשיר אופן בשום מוכן לא

שהיההם דוד היה לכלה הדברים. את שמעו

ואמר לזמר פנה הוא במקצועו. דין עורך

זה על פיצויים ממך נתבע אנו בנחרצות: לו

החתונה. כל את לנו שהרסת

אותי.אמר תתבע בעיה אין הזמר: לו

עשרתאמר על אותך אתבע אני העו"ד: לו

דולר! אלפים

אלפיםאמר עשרת לשלם מוכן אני הזמר: לו

מעורבת. בחתונה לשיר לא העיקר דולר

בוששההזמר לא התביעה ואכן והלך, קם

אלפים עשרת להם שילם הוא לבוא.

הוא פיצויים ששילם ולמרות פיצויים. דולר

את הרס שהוא העובדה עם רע מאוד הרגיש

והכלה... החתן של השמחה

הואעברה אחד יום וחצי. שנה של תקופה

להגיע ממנו ביקשו טלפון. מקבל

אם שאל הוא שמיד כמובן הבן. פדיון לשמחת

בחיוב. לו השיבו מלאה, בהפרדה האירוע

שמיהוא גילה ולהפתעתו לאולם הגיע

לא הבן בפדיון לשיר אותו שהזמינה

הכלה שהיתה האשה אותה זו יותר ולא פחות

הוא במעורב. ישיר שהוא שביקשה בחתונה

קורה? מה אותה ושאל התפלא מאוד

שלאמרה בסופו השגנו לך, דע האשה: לו

זמר... דבר

  
     



ואנוווווררררבבבביייי ומסביר... ממשי וואלקי חיי
א ונשאל: מקריאתנו לרגע נעצור
קרס הפנימי עולמו א ממנו? רוצי מה כ
נענש? הוא מדוע ?אש הוא מה עיניו מול

כיווווההההתתתתששששוווובבבבהההה נענש הוא פשוטה: היא
עולמו את הזניח הוא

הב אותו שלומית)הפנימי. של ראה(בנה
,מצרי יציאת המכות, עשרת את בעיניו

הב אותו ...נסי ושאר סו י קריעת
צרי היה והוא דעה, בעלי של בדור חי
צרי היה הוא הפנימי. בעולמו להשקיע
עמוק פנימי 'עול' ולבצר לבנות
מצויה ברוח יזדעזע שלא עול ואמיתי.
פנימי עול מצויה. שאינה ברוח לא וא

בנסיונות... יכשל שלא ואמי חזק

להרחיב...וווובבבבוווווווודדדדאאאאיייי שעלינו

ההההאאאאדדדד ששששלללל ההההפפפפננננייייממממיייי ''''עעעעווווללללממממוווו''''

ממממממממששששייייוואלקי חיי רבי הגה"צ
א),שליט"א עמוד  חיי וכותב:(דעת

ישללללככככלללל אד לכל תפקיד, יש אד
העניק שליחותו ולצור שליחות.
והתכונות הכישורי את הקב"ה לו
כי לדעת צרי אד וכל .לכ הנצרכי
סגולות בעלת מיוחדת אישיות הוא
שלו... בתחו ומיוחד יחיד והוא נפלאות,

'עולמו'.ייייחחחחוווודדדדייייוווותתתת חז"ל בלשו קרויה זו
מהסביבה, מושפע שאינו עול
המדות רוח ידי על מטולטל ואינו
אחריות מרגיש שהאד 'עול' הרעות.
את ניצל כיצד שיעיד 'עול' כלפיו.

.משמי לו שהעניקו כישוריו

האדחחחחוווובבבבהההה על רובצת גדולה
את ולמשש למצוא להתאמ

להבי .תו עד ו'עולמו' אישיותו
את למלא  אחת במטרה שהוש
חובתו את לפועל ולהוציא תפקידו
'ישרי ה'מסילת כדברי בעולמו,

הספר א):בתחילת החסידות(פרק 'יסוד
שיתברר הוא התמימה העבודה ושורש
בעולמו'. חובתו מה האד אצל ויתאמת

ולפתחוההההאאאאדדדד 'עולמו' את לבנות חייב
ויעודו. חובותיו מה וידיעה הכרה מתו

ככככאאאאששששרררר ובהירה מבוררת תהיה זו ידיעה
משלו, 'עול' לעצמו האד יפתח
המושתת עמוק פנימי בתוכ וגדוש מלא
וסגולותיו. תכונותיו של מירבי ניצול על
וכל במקומו, ויצוק אית יעמוד זה 'עול'

לתוכו... יחדור לא ומפריע רע 7דבר

להרחיב...וווובבבבוווווווודדדדאאאאיייי שעלינו

האדם עולמו7. שבו למצב להגיע צריך

ושום וחזק מוצק יהיה הפנימי

ובהקשר ממקומו. אותו תזיז לא בעולם רוח

הוא וזה סיפור, מצאנו בספרלכך (הובא

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



  
     



צבי הרב לגאון רמה, עמוד דברים - שלמה אמונה

שליט"א): נקר

הואישנו אחד יום נפלא, קול בעל חסידי זמר

ולשיר לבוא ממנו וביקשו טלפון מקבל

הכתובת ואת התאריך את רשם הוא בחתונה.

החתונה בליל והתייצב האולם נמצא שבו

- ההגברה ציוד את כמובן מקים הוא באולם.

אין שבאולם מבחין הוא עיניו, חשכו לפתע אך

שאל הוא שמיד כמובן לנשים. גברים בין מחיצה

בעיה, 'אין לו: אמרו מחיצה. באולם אין מדוע

רוקדים אבל משפחות, משפחות יושבים אנו

אני 'רבותי, בנחרצות: הזמר להם אמר בנפרד'.

מחיצה!' בלי שר לא אני מעורב! במקום שר לא

לאהציבור למה 'אז לו: ואמרו בכעס הגיב

לא שאתה מהתחלה לנו אמרת

מעורב?' במקום לשיר מסכים

חסידיענה זמר מזמין 'מי - הזמר להם

שירים שר אני מעורבת? לחתונה

עלה בכלל איך להשם. הודיה שכולם חסידיים

אני חתונה? לכזאת אותי להזמין בדעתכם

כאן!' לשיר מוכן לא אופן בשום

אניהציבור לו: ואמרה הכלה הגיעה כעס,

אני חסידיים שירים אוהבת מאוד

הסכום את לך לשלם והסכמתי אותך הזמנתי

לשיר...! חייב אתה עכשיו שדרשת.

אניאמר כלום לי תשלמי 'אל הזמר: לה

כספכם'. את רוצה ולא הביתה הולך

את לי הורס אתה 'אבל בבכי: הכלה לו אמרה

תזמורת...! בלי בחתונה נשאר אנו החתונה,

לאאמר אני אבל ויפה טוב 'הכל הזמר: לה

מעורבת!' בחתונה שר

החהכלה הציבור וכל עלהתחננה לצעוק ל

אותו. ולגדף הזמר

לרקודאמר מוכן אני מצטער! אני הזמר: לה

אני רק שידרש, מה כל ולעשות ולשיר

תהיה שהחתונה מחיצה, לשים מכם מבקש

לשיר מוכן אני מזה, יותר מלאה. בהפרדה

בלי אבל זה, עבור בכלל לי תשלמי ואל לכם

ואופן...! פנים בשום לשיר מוכן לא אני מחיצה

מחיצה!אני בלי לשיר אופן בשום מוכן לא

שהיההם דוד היה לכלה הדברים. את שמעו

ואמר לזמר פנה הוא במקצועו. דין עורך

זה על פיצויים ממך נתבע אנו בנחרצות: לו

החתונה. כל את לנו שהרסת

אותי.אמר תתבע בעיה אין הזמר: לו

עשרתאמר על אותך אתבע אני העו"ד: לו

דולר! אלפים

אלפיםאמר עשרת לשלם מוכן אני הזמר: לו

מעורבת. בחתונה לשיר לא העיקר דולר

בוששההזמר לא התביעה ואכן והלך, קם

אלפים עשרת להם שילם הוא לבוא.

הוא פיצויים ששילם ולמרות פיצויים. דולר

את הרס שהוא העובדה עם רע מאוד הרגיש

והכלה... החתן של השמחה

הואעברה אחד יום וחצי. שנה של תקופה

להגיע ממנו ביקשו טלפון. מקבל

אם שאל הוא שמיד כמובן הבן. פדיון לשמחת

בחיוב. לו השיבו מלאה, בהפרדה האירוע

שמיהוא גילה ולהפתעתו לאולם הגיע

לא הבן בפדיון לשיר אותו שהזמינה

הכלה שהיתה האשה אותה זו יותר ולא פחות

הוא במעורב. ישיר שהוא שביקשה בחתונה

קורה? מה אותה ושאל התפלא מאוד

שלאמרה בסופו השגנו לך, דע האשה: לו

זמר... דבר

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



  
      



עעעעווווללללממממוווו בבבבתתתתוווו ככככווווללללוווו ככככלללל ששששווווהההההההה ההההאאאאדדדד ההההפפפפננננייייממממיייי....
חחחחיייי.... ההההוווואאאא שששש ננננממממצצצצאאאא,,,, ההההוווואאאא שששש ההההפפפפננננייייממממיייי,,,,

עעעעעעעעווווללללממממוווו עעעעוווולללל ....ששששלללל עעעעוווולללל ההההוווואאאא ההההפפפפננננייייממממיייי
ננננוווופפפפיייי עעעע ממממששששללללוווו,,,, אאאאטטטטממממווווסססספפפפייייררררהההה

....וווואאאאננננששששיייי דדדדממממווווייייוווותתתת וווועעעע ווווממממקקקקווווממממוווותתתת,,,,

ששששננננממממצצצצאאאאההההאאאאוווויייירררר ההההאאאאוווויייירררר ההההוווואאאא ננננוווושששש ששששההההוווואאאא
ששששההההוווואאאא ההההננננוווופפפפיייי עעעעווווללללממממוווו,,,, חחחחלללללללל בבבבתתתתוווו
ללללדדדדממממווווייייוווותתתת ווווייייחחחחססססוווו עעעעווווללללממממוווו,,,, ננננוווופפפפיייי הההה ררררוווואאאאהההה
ששששממממצצצצוווויייייייירררר ממממהההה ככככפפפפיייי הההה ששששססססבבבבייייבבבבוווו,,,, ווווההההאאאאננננששששיייי

עעעעווווללללממממוווו'''' 'מסילותבבבבתתתתפפפפייייססססתתתת מתו (מצוטט

הנפש' )...9אל

שלוווווללללדדדדווווגגגגממממאאאא:::: הרוחני שבצל אד
הרי הכעס מדת מתגלית
מצטיירי ובמחשבתו בלבו פנימה, בתוכו

ציו הזמ הגאוהכל לבעל ואילו כעס, רי
ציורי ולעצל כבוד, ציורי מצטיירי

טוב... עשה בכל הכרוכות סכנות

כדיווווההההקקקקבבבב""""הההה הזה, לעול אותנו שלח
עולמנו בתו  לו שנעשה

.יתבר לו דירה  10הפנימי

הואווווההההששששללללבבבב הדירה בעשיית הראשו
עצמו... את להכיר

עעעעצצצצממממננננוווו יייידדדדייייעעעעתתתת  רררראאאאששששווווננננהההה ממממעעעעררררככככהההה

זיע"אההההממממששששיייי וולבה שלמה רבי הגה"צ
קמא), עמוד  א חלק שור, וכתב:(עלי

עומדתבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת עצמית עבודה כל
שלא מי העצמית. ההכרה
הפרטית העבודה שער  מעודו לה זכה
חייו את בשלוה יחיה הוא בפניו. סגור

,נכשלי רבי כאשר יכשל ,הרוחניי
מישראל אד ככל טובי מעשי יעשה
א בריה. כל שכר מקפח הקב"ה ואי

יהיה. לא אמת ואיש עליה ב

האדההההששששללללבבבב של בעבודתו הראשו
הכרה עצמו, את להכיר הוא

ההרכב מקופל ובו הכחות, כל בשם מדבר הוא

והשכבות הכחות של וההתמזגות המיוחד

האדם. אופי את מהּוים שהם ְִַהשונים

חושב'הרי 'אני רוצה', 'אני אומרים: כשאנו

'אני' מילת מאחורי להסתתר יכולים -

היטבמ נעמיק אם ורק שונים, כחות אות

איזו בשם לדעת נווכח בעצמנו להתבונן

לנו יש זאת ובכל - עכשיו דיבר ה'אני' ממדותינו

אותו הוא', אני - 'אני כי ברורה, הרגשה תמיד

עצמי. קנין

כחותובאמת ואלפי מאות בתוכנו ישנם

'אני' הנקרא זה בצינור המשתמשים

תודעתנו. תוך אל רצונותיהם להעלות כדי

רקולכל המיוחד 'אני' משלו, 'אני' יש אדם

'עולמו',"ּכי קוראים אנו הזה ול'אני' ִלו...
עֹולמֹו" ּבית אל האדם ה)...הל יב, (קהלת ֵֵֶָָָָֹ

שנת 15).תשפ"ב9. עמוד שמיני (פרשת

וזה המדרש10. טז):לשון אות נשא תנחומא, אמר(רבי

הקב"ה הראשון),ליה מתאוה(לאדם הייתי כך

בעליונים. לי שיש כמו בתחתונים דירה לי שיהא

  
     



!!!!ההההממממססססתתתתוווורררריייי ללללעעעעוווולללל ההההבבבבאאאאיייי בבבבררררווווככככיייי

זיע"אככככתתתתבבבב וולבה שלמה רבי הגה"צ
קמו), עמוד  א חלק שור, וזתו"ד:(עלי

אתבבבבפפפפררררששששתתתת התורה כתבה בראשית
הגיעה וכשהיא הבריאה, סדר
"י :כ כתבה היא האד לבריאת

"האד את עה אלקי צלבראשית) 
ו), הואט, האד של שהגדרתו והיינו

.'אלקי צל' היותו

אתוווובבבבאאאאממממתתתת המייחד הוא הזה 'ה'צל
,הנבראי שאר מכל האד
.האד בני משאר אותו המייחד ג והוא

לו.ללללככככלללל רק המיוחד רוחני צל ישנו אד

רצונותווווההההננננהההה מוטבעי הזה בצל
עונג ומדות, כחות ושאיפות,
יוצרי ביחד כול של והשילוב ומיאוס...

.'אד' ושמה מציאות

אחריבבבבככככלללל טבעי ישנ ואד אד
מחברו) יוצר(משוני אשר וזה

הזו והמציאות מחברתה. שונה מציאות
של הפנימי' 'עולמו הנקראת היא
'אני'. בתור לו שמוכרת זו והיא ,8האד

הפנימי.ווווההההאאאאדדדד עולמו בתו וחי מתגורר
ההההחחחחייייצצצצוווונננניייי בבבבעעעעוווולללל ללללאאאא הההה ההההאאאאדדדד ''''חחחחיייייייי
בבבבעעעעווווללללממממוווו ווווררררקקקק אאאא אאאאללללאאאא ללללעעעעייייננננייייננננוווו,,,, ההההננננרררראאאאהההה

עשינו,ולמחרת החדש, לביתנו הגענו כאשר

איך נפש. חשבון ואני, הטרי בעלי

מוכן זמר, הכל בסך שהוא שאדם להיות, יכול

הרבה כך כל ולקבל כסף, הרבה כך כל לשלם

שלו?... הערכים בשביל בזיונות,

חייביםזה שאנחנו והחלטנו מנוח, לנו נתן לא

האמת! מהי לבדוק ללכת

בעלההיא וגם היא שגם וסיפרה, המשיכה

יהודים כאלה יש שאם למסקנא הגיעו

אליהם! שייכים להיות רוצים הם גם בעולם

בתשובה! וחזרנו

אלפיםועתה העשרת את לך להחזיר ברצוננו

ב'פדיון' לנו וגםשתשיר ממך שלקחנו דולר

מלאה! בהפרדה והפעם חסידיים... שירים

והמשיך וכתב:8. זיע"א וולבה שלמה רבי הגה"צ

בהאין להשתמש כך כל מרבים שאנו מילה לך

קורא אתה, 'אני'. יותרמהמילה היום במשך

אתהאת הזוכר מבוגר: אדם הנך - הללו השורות

'אני'? לומר כשהתלמדת הראשונות, שנותיך

ומההיזכר 'אני', באומרך אז הרגשת מה נא

מילה? באותה היום מרגיש הינך

מתפתחהדבר משתנה, שאדם כמה עד מפליא:

הפנימי הצלצול - שיעור לאין ומתרחב

בן היום, ו'אני' כלל, משתנה אינו 'אני' מילת של

הילד עם לגמרי מזדהה הארבעים, בן העשרים

'אני'. אמרתי כאשר שלש, בן בהיותי שהייתי

הרציפותאמור היא היא 'האני' כי מעתה,

הקוטב, הוא ה'אני' בחיינו. הרוחנית

הפנימי. עולמנו מסתובב סביבו אשר

כלליותר את מבחינים אנו ב'אני' מזה:

באדם.ישותנו. עצמי קנין הוא ה'אני'

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



  
      



עעעעווווללללממממוווו בבבבתתתתוווו ככככווווללללוווו ככככלללל ששששווווהההההההה ההההאאאאדדדד ההההפפפפננננייייממממיייי....
חחחחיייי.... ההההוווואאאא שששש ננננממממצצצצאאאא,,,, ההההוווואאאא שששש ההההפפפפננננייייממממיייי,,,,

עעעעעעעעווווללללממממוווו עעעעוווולללל ....ששששלללל עעעעוווולללל ההההוווואאאא ההההפפפפננננייייממממיייי
ננננוווופפפפיייי עעעע ממממששששללללוווו,,,, אאאאטטטטממממווווסססספפפפייייררררהההה

....וווואאאאננננששששיייי דדדדממממווווייייוווותתתת וווועעעע ווווממממקקקקווווממממוווותתתת,,,,

ששששננננממממצצצצאאאאההההאאאאוווויייירררר ההההאאאאוווויייירררר ההההוווואאאא ננננוווושששש ששששההההוווואאאא
ששששההההוווואאאא ההההננננוווופפפפיייי עעעעווווללללממממוווו,,,, חחחחלללללללל בבבבתתתתוווו
ללללדדדדממממווווייייוווותתתת ווווייייחחחחססססוווו עעעעווווללללממממוווו,,,, ננננוווופפפפיייי הההה ררררוווואאאאהההה
ששששממממצצצצוווויייייייירררר ממממהההה ככככפפפפיייי הההה ששששססססבבבבייייבבבבוווו,,,, ווווההההאאאאננננששששיייי

עעעעווווללללממממוווו'''' 'מסילותבבבבתתתתפפפפייייססססתתתת מתו (מצוטט

הנפש' )...9אל

שלוווווללללדדדדווווגגגגממממאאאא:::: הרוחני שבצל אד
הרי הכעס מדת מתגלית
מצטיירי ובמחשבתו בלבו פנימה, בתוכו

ציו הזמ הגאוהכל לבעל ואילו כעס, רי
ציורי ולעצל כבוד, ציורי מצטיירי

טוב... עשה בכל הכרוכות סכנות

כדיווווההההקקקקבבבב""""הההה הזה, לעול אותנו שלח
עולמנו בתו  לו שנעשה

.יתבר לו דירה  10הפנימי

הואווווההההששששללללבבבב הדירה בעשיית הראשו
עצמו... את להכיר

עעעעצצצצממממננננוווו יייידדדדייייעעעעתתתת  רררראאאאששששווווננננהההה ממממעעעעררררככככהההה

זיע"אההההממממששששיייי וולבה שלמה רבי הגה"צ
קמא), עמוד  א חלק שור, וכתב:(עלי

עומדתבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת עצמית עבודה כל
שלא מי העצמית. ההכרה
הפרטית העבודה שער  מעודו לה זכה
חייו את בשלוה יחיה הוא בפניו. סגור

,נכשלי רבי כאשר יכשל ,הרוחניי
מישראל אד ככל טובי מעשי יעשה
א בריה. כל שכר מקפח הקב"ה ואי

יהיה. לא אמת ואיש עליה ב

האדההההששששללללבבבב של בעבודתו הראשו
הכרה עצמו, את להכיר הוא

ההרכב מקופל ובו הכחות, כל בשם מדבר הוא

והשכבות הכחות של וההתמזגות המיוחד

האדם. אופי את מהּוים שהם ְִַהשונים

חושב'הרי 'אני רוצה', 'אני אומרים: כשאנו

'אני' מילת מאחורי להסתתר יכולים -

היטבמ נעמיק אם ורק שונים, כחות אות

איזו בשם לדעת נווכח בעצמנו להתבונן

לנו יש זאת ובכל - עכשיו דיבר ה'אני' ממדותינו

אותו הוא', אני - 'אני כי ברורה, הרגשה תמיד

עצמי. קנין

כחותובאמת ואלפי מאות בתוכנו ישנם

'אני' הנקרא זה בצינור המשתמשים

תודעתנו. תוך אל רצונותיהם להעלות כדי

רקולכל המיוחד 'אני' משלו, 'אני' יש אדם

'עולמו',"ּכי קוראים אנו הזה ול'אני' ִלו...
עֹולמֹו" ּבית אל האדם ה)...הל יב, (קהלת ֵֵֶָָָָֹ

שנת 15).תשפ"ב9. עמוד שמיני (פרשת

וזה המדרש10. טז):לשון אות נשא תנחומא, אמר(רבי

הקב"ה הראשון),ליה מתאוה(לאדם הייתי כך

בעליונים. לי שיש כמו בתחתונים דירה לי שיהא

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



  
     



ננננצצצצחחחחיייי!!!! עעעעוווולללל  עעעעווווללללממממוווו

עולעעעעדדדד יש אד לכל כי התבאר עתה
ורק א המיוחד פרטי עול  פנימי

ושוהה. חי הוא ובו לו.

הואוווועעעעתתתתהההה חייו בימי רק שלא ונאמר נוסי
הפטירה לאחר ג אלא בעולמו, חי
שלו! בעולמו ולחיות לשהות ימשי הוא

אליעזרווווככככ אליהו הרב הגה"צ אמר
זיע"א דסלר ב חלק מאליהו, (מכתב

:(62 ההההאאאאדדדדעמוד ממממייייתתתתתתתת ששששאאאאיייי ללללדדדדעעעעתתתת עעעעללללייייננננוווו
ששששלללל ההההפפפפננננייייממממיייי ממממצצצצבבבבוווו אאאאתתתת בבבבעעעעצצצצ ממממששששננננהההה
ייייממממששששיייי ההההוווואאאא ההההפפפפטטטטייייררררהההה אאאאחחחחרררריייי גגגג ככככיייי ....ההההאאאאדדדד

ההההפפפפררררטטטטיייי,,,, בבבבעעעעווווללללממממוווו שהיוללללחחחחייייוווותתתת והדברי
להיות ימשיכו חייו בימי לו חשובי

ש ג לו חשובי...(העליו בעול)

,,,,היהווווללללככככ דבק הבלו חיי שבזמ אד
כש ג ,ישארבדמיו מגופו יפרד

לדמיונו. דבוק הוא

ללללההההששששתתתתווווקקקקקקקקגגגג ייייממממששששיייי ההההוווואאאא ההההממממייייתתתתהההה ללללאאאאחחחחרררר אאאאזזזז,,,,
אאאאתתתת ששששממממייייללללאאאאוווו דדדדממממייייווווננננוווותתתת ללללאאאאוווותתתת ווווללללככככססססוווו
,,,,אאאא ............ממממקקקקוווו בבבבככככלללל אאאאוווותתתת ייייחחחחפפפפשששש ווווההההוווואאאא חחחחייייייייוווו,,,,
שששש ככככיייי ....אאאאוווותתתת ייייממממצצצצאאאא ללללאאאא ששששההההוווואאאא ,,,,ככככממממוווובבבב
ההההזזזזהההה.... ההההעעעעוווולללל ללללההההבבבבלללליייי זזזזככככרררר ששששוווו אאאאיייי בבבבששששממממיייי

היאאאאא לתאוות, דבוקה שנפשו מכיו
יניע אשר וזה ומחסור, רעב תחוש
בחיפוש סופו ועד העול מסו אותה
.שהארי מה ש ראה התאוות... אחר

נשובוווואאאאחחחחרררר הזו הארוכה ההקדמה כל
בלאזר... יצחק הרב של לקושייתו

ההההששששככככרררר ההההוווואאאא ההההצצצצעעעערררר ללללפפפפיייי

חלפתאאאאאששששתתתתוווו ב שמעו רבי של
וטענה: יהודה רבי לפני עמדה
תשלי שאתה לבעלי אמרת אתה רבי,
אי מבינה לא ואני שיחסר. מה את לנו
לא אנחנו ש שהרי זאת, לעשות תוכל
אותנו תראה לא אתה וממילא ניפגש,
לנו?... להשלי תוכל אי כ וא כלל.

מענה!ששששאאאאללללתתתתהההה ללא נותרה

מדוע?ווווההההקקקקששששהההה זיע"א: בלזאר יצחק רבי
ואחד אחד שלכל העובדה מדוע
יהודה מרבי מונעת פרטי עול יש
יוכל לא הוא וכי החסר? את לה להשלי

לעול ללכת שלו, מהעול לרגע לצאת
לומר להיכנס, בדלת, לדפוק ,שלה
?החסרי האורות את לה ולתת ,'שלו'

ביאר:ווווככככ הוא

אשרעעעעללללייייננננוווו הרוחני העונג כי לדעת
מצוותיו בשכר לאד ה' ינחיל
הפרטי... עולמו לפי מותאמת תהיה
לפי שכרו את יחוש אד כל כי
ללללבבבבדדדדוווו ללללוווו ממממצצצצוווווווותתתתייייוווו בבבבששששככככרררר ננננאאאאררררגגגג ''''אאאאששששרררר

ההההוווואאאא'.'.'.'.

בנויהווווממממככככייייוווו היא העונג שהרגשת
של הפרטי עולמו לפי ומותאמת

  
      



עבודה ולעבוד להתחיל אותו שתכריח כזו
,מעמיקי שינויי לידי המביאה פוריה
בסופו לו שתגרו עבודה ובמדות... בהנהגה
שלו. עולמו את ולהאיר לתק תהלי של

,,,,וווובבבבננננווווססססדר ג ימצא עצמו את היודע
לא א כי עצמו, את לתק

הידיעה! לו מה  תיקו לש

היאאאאא שונה עצמו' 'ידיעת כי לדעת עלינו
לרכוש: יכול שאד אחרת ידיעה מכל
והידיעה מיוחד, עול הינו אד כל שהרי
בעצמו הוא מוכרח הפנימי עולמו על

מזולתו. עזרה כל מבלי כמעט למצוא,

אוס''''אאאאנננניייי'''' רק האני אי מלא. עול זה
לו מחוצה המתרחש על תגובות

לא! ממנו... שחו למה שאיפות ואוס
חיי החי עול הינו עצמו עצמיי.ה'אני' 

עולממממררררוווובבבב כליל נעל האד בני
חיי האד בני רוב זה. פנימי
החיצוני, העול אל בכיוו חייה את
חייה כיוו את להפו מפחדי וה
בעיקר לשעה, רק ול ,עצמ אל פנימה,
והזר הנסתר העול בפני סלידה מתו

...עצמ 11של

חויה''''יייידדדדייייעעעעתתתת זוהי ללמוד. אפשר אי עצמו'
בעומדו דעת בר כל את הפוקדת

זו. חויה להשגת הדרכה אי דעתו. על

רעותההההייייוווודדדדעעעע מדות וקצת טובות מדות קצת
כלל... עצמו יודע אינו בקרבו, הפועלות

וממשיך וכותב:11. זיע"א וולבה שלמה רבי הגה"צ

להיפגשכאשר הטבעי החשש על מתגבר האדם

מתגלה ב'מסע', מתחיל והוא עצמו, עם

ונמצא האחוז עולם ונפלא, מסתורי עולם לפניו

תחתית. ובשאול מרומים בשמי זמנית בו

בו,הוא הטמונים העליונים הכחות את רואה

האהבה את והטהרה, הקדושה את

כל את רואה הוא זה עם ויחד והיראה...

וההשחתה המרמה כל את והנגיעות, הנטיות

מקום לעצמו מצוא לבלי בקרבו, המקננות

שלילה... מכל הבטוח פנימי מקלט

'הכרתולכן את החכמים מן אחד הגדיר

בחיים... בעודנו לגיהנם כירידה העצמיות'

מרמה""ׁשבּת ה)ּבתֹו ירמיה:(ירמיהט, אמר - ְְְְִִָ
נגעה שלא אחת טובה נקודה אף אין

ב'מסע' האדם שהחל לפני אנוכיית. שאיפה בה

ולפתע - והגון ישר כאדם מעצמו החזיק הוא

פעולות שלכל איך מכיר, והוא עיניו ישנפקחו יו

ממש מהולותהשחתה, מעלותיו וכל אנוכי שורש

הקרקע נשמטה אז כזב. כולו - ּכזב' ֵָָָָֹ'ּכל-האדם

לו פתוחה הגיהנם רואה והוא רגליו מתחת

הוא זה זעזוע מתוך חיותו. בחיים מתחתיו

אמיתית... יותר חיים דרך ולחפש לגשש מתחיל

בדמיונות,מה החי הנפש, זאתשליו לעומת עלוב

נכוחה לראות מאומה! עצמו על יודע ואינו

עצמו את הקיף בו הדמיונות מבצר את מעז, אינו

לעצמו לקנות רוצה - מזה וגרוע לפוצץ! מוכן אינו

לראות בעצמו מחטט הוא פעם ומדי 'עובד', שם

ל'למדנות' ונכנס מסויימת הרגשה נובעת מהיכן

עוד דמיונותיו כל על ונוסף מדות, של מקורן על

מוסר'!... ו'בעל עובד בתואר להתעטר רוצה

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



  
     



ננננצצצצחחחחיייי!!!! עעעעוווולללל  עעעעווווללללממממוווו

עולעעעעדדדד יש אד לכל כי התבאר עתה
ורק א המיוחד פרטי עול  פנימי

ושוהה. חי הוא ובו לו.

הואוווועעעעתתתתהההה חייו בימי רק שלא ונאמר נוסי
הפטירה לאחר ג אלא בעולמו, חי
שלו! בעולמו ולחיות לשהות ימשי הוא

אליעזרווווככככ אליהו הרב הגה"צ אמר
זיע"א דסלר ב חלק מאליהו, (מכתב

:(62 ההההאאאאדדדדעמוד ממממייייתתתתתתתת ששששאאאאיייי ללללדדדדעעעעתתתת עעעעללללייייננננוווו
ששששלללל ההההפפפפננננייייממממיייי ממממצצצצבבבבוווו אאאאתתתת בבבבעעעעצצצצ ממממששששננננהההה
ייייממממששששיייי ההההוווואאאא ההההפפפפטטטטייייררררהההה אאאאחחחחרררריייי גגגג ככככיייי ....ההההאאאאדדדד

ההההפפפפררררטטטטיייי,,,, בבבבעעעעווווללללממממוווו שהיוללללחחחחייייוווותתתת והדברי
להיות ימשיכו חייו בימי לו חשובי

ש ג לו חשובי...(העליו בעול)

,,,,היהווווללללככככ דבק הבלו חיי שבזמ אד
כש ג ,ישארבדמיו מגופו יפרד

לדמיונו. דבוק הוא

ללללההההששששתתתתווווקקקקקקקקגגגג ייייממממששששיייי ההההוווואאאא ההההממממייייתתתתהההה ללללאאאאחחחחרררר אאאאזזזז,,,,
אאאאתתתת ששששממממייייללללאאאאוווו דדדדממממייייווווננננוווותתתת ללללאאאאוווותתתת ווווללללככככססססוווו
,,,,אאאא ............ממממקקקקוווו בבבבככככלללל אאאאוווותתתת ייייחחחחפפפפשששש ווווההההוווואאאא חחחחייייייייוווו,,,,
שששש ככככיייי ....אאאאוווותתתת ייייממממצצצצאאאא ללללאאאא ששששההההוווואאאא ,,,,ככככממממוווובבבב
ההההזזזזהההה.... ההההעעעעוווולללל ללללההההבבבבלללליייי זזזזככככרררר ששששוווו אאאאיייי בבבבששששממממיייי

היאאאאא לתאוות, דבוקה שנפשו מכיו
יניע אשר וזה ומחסור, רעב תחוש
בחיפוש סופו ועד העול מסו אותה
.שהארי מה ש ראה התאוות... אחר

נשובוווואאאאחחחחרררר הזו הארוכה ההקדמה כל
בלאזר... יצחק הרב של לקושייתו

ההההששששככככרררר ההההוווואאאא ההההצצצצעעעערררר ללללפפפפיייי

חלפתאאאאאששששתתתתוווו ב שמעו רבי של
וטענה: יהודה רבי לפני עמדה
תשלי שאתה לבעלי אמרת אתה רבי,
אי מבינה לא ואני שיחסר. מה את לנו
לא אנחנו ש שהרי זאת, לעשות תוכל
אותנו תראה לא אתה וממילא ניפגש,
לנו?... להשלי תוכל אי כ וא כלל.

מענה!ששששאאאאללללתתתתהההה ללא נותרה

מדוע?ווווההההקקקקששששהההה זיע"א: בלזאר יצחק רבי
ואחד אחד שלכל העובדה מדוע
יהודה מרבי מונעת פרטי עול יש
יוכל לא הוא וכי החסר? את לה להשלי

לעול ללכת שלו, מהעול לרגע לצאת
לומר להיכנס, בדלת, לדפוק ,שלה
?החסרי האורות את לה ולתת ,'שלו'

ביאר:ווווככככ הוא

אשרעעעעללללייייננננוווו הרוחני העונג כי לדעת
מצוותיו בשכר לאד ה' ינחיל
הפרטי... עולמו לפי מותאמת תהיה
לפי שכרו את יחוש אד כל כי
ללללבבבבדדדדוווו ללללוווו ממממצצצצוווווווותתתתייייוווו בבבבששששככככרררר ננננאאאאררררגגגג ''''אאאאששששרררר

ההההוווואאאא'.'.'.'.

בנויהווווממממככככייייוווו היא העונג שהרגשת
של הפרטי עולמו לפי ומותאמת

ז

מוקדש להצלחת אבי אברהם בן דינה ובת שבע משי בת קטיה סעדה לזרע קודש
ולהצלחת קטיה בת בת שבע משי תחי'
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השתמשהההההססססייייבבבבהההה הקדושה שהתורה
 גדול סוד ללמדנו 'אד' בתואר דוקא

ואפילוככככאאאאששששרררר הרע, לשו מדבר אד
עצמו הדיבור הרי כוונה, בלי

הרע. אל אותו גורר

כחככככיייי לכאורה הוא הדיבור שכח למרות
הנפש, של חיצוני לבוש  בלבד חיצוני
של נפשו לעצ קשור הוא זאת בכל

'מדבר'. בתואר נקרא שהאד עד ,14האד

גורר הרע, לשו מדבר אד כאשר ולכ
הרוע... מעמקי תו אל הזה הדיבור אותו

הזולת, ועמהגםחברתה-הרגשתביטול וישות,

שמדרגתם אלו אצל כך כל מצוי שאינו מה

הנגעים ענין אדרבה, כן ואם ממילא. שפלה

התואר להם שראוי מעלה רמי באנשים שייך

המעלה, פחותי אצל מאשר יותר הרבה 'אדם'

זה. בדבר ביותר להישמר צריכים במיוחד והם

אייזיקוכך יצחק רבי הגה"ק פירש

מצותיך נתיב בספרו (נתיבמקאמרנא

לא), אות - ג שביל 'אדם'אמונה, התואר ָָוזתו"ד:

ועל המעלה שלימות על מראה מקום בכל

הגבוהה. המדרגה

לעבודוכך זוכה היהודי כאשר - 'אדם' הקב"ה: ָָאמר

וחיות שמחה ולחוש להרגיש שזוכה עד ה' את

אש זך באור באלקיו, דבוק ולהיות תורה, אור של

ובדביקות, בחדוה תורה ולומד שלהבת, להבת

ונפשו ובשמחה, בהתלהטות המצוות את ומקיים

עליון... באור מקושרים ונשמתו ורוחו

בתוךאזי מתפשטת העליונה' ה'חכמה

הדופק, בתוך ומתגלה שלו, הוורידים

אלקות חיות ונעלם גנוז הדופק דפיקות ובתוך

כי באופן הכל, את המחיה סוף, אין אור

דופק שהוא העליונה', ה'חכמה הוא הדופק

בו... המאיר סוף אין אור מפחד עת בכל

הדופק[עיין החיותשל כיצד (המתוקן)שםשביאר

ותאוות הרע, יצר של הרע הדם את מברר

עד והזך... הצלול הדם את רק ומשאיר רעות,

נפשי" תתהלל "בה' ג)שמתקיים: לד, ]...(תהלים

אשרוהחיות סוף, אין מאור עליו השופע

ממשיך תהלל', ונשימה 'נשימה בכל

נפלאה... בדביקות אלקות חיות אור עליו

ואומר:ממשיך זההקב"ה כל אחרי ואם

של הרע דם איזה באדם מתגבר

מוליד - הדקה מן דקה אף פניה, או שקר,

ואז וגאוה, התנשאות רע, שם שאת, צרעת,

מצורע! ונהיה הקליפה... של ברשת נופל

ליקוטי חופשי13. תרגום - 72).שיחות עמוד - כב (חלק

הקב"ה14 כח. את האדם לבני העניק

כיצד לדעת וצריך הדיבור

וכמו דיבור. נקרא דיבור לאכל כי בו. להשתמש

מוהר"ן בליקוטי כט),שכתב תורה וז"ל:(קמא,

שאינוכי דיבור כי דיבור, נקרא דיבור כל לא

בחינת: דיבור, נקרא אינו ונתקבל נשמע

קולם" נשמע בלי דברים ואין אומר (תהלים"אין

ד). מחמתיט, הוא הדיבור, שנתקבל מה ועיקר

כן ועל חפצים. הכל טוב כי בו, שיש הטוב

ונתקבל, נשמע הדיבור אזי בהדיבור, כשישטוב

ואיך נתקבל, אינו בהדיבור טוב כשאין אבל

שלוקחין ידי על הוא בהדיבור? הטוב עושין

כשהדיבור אבל טוב. בו יש אזי מהדעת, הדיבור

וכו', טוב בו אין אזי דעת, עיי"ש.בלא

  
      



אפשר אי מדוע מוב ממילא אזי ,האד
זה את 'ל'השלימעול(מאד).אחר

זיע"אווווככככ מברסלב נחמ הגה"קרבי אמר
קצא): תורה קמא ,"מוהר ''''דדדדעעעע(ליקוטי

בבבבממממקקקקוווו חחחחבבבבררררוווו אאאאצצצצלללל אאאאחחחחדדדד ששששייייששששבבבב ששששאאאאפפפפששששרררר

ההההתתתתעעעעננננווווגגגגיייי ככככלללל ייייההההייייוווו ווווללללזזזזהההה ,,,,עעעעדדדד בבבבגגגג אאאאחחחחדדדד
ללללאאאא ווווחחחחבבבבררררוווו עעעעווווללללממממוווותתתת,,,, ההההשששש""""יייי ווווככככלללל ווווההההששששעעעעששששוווועעעעיייי
תתתתעעעעננננווווגגגג'...'...'...'... ששששוווו ללללוווו ייייההההייייהההה ווווללללאאאא ככככללללוווו ייייררררגגגגיייישששש

נעבורוווואאאאחחחחרררריייי הזו הארוכה ההקדמה כל
השבוע... לפרשת

''''אאאאדדדד'''' בבבבדדדדררררגגגגתתתת דדדדווווקקקקאאאא  ננננגגגגעעעעיייי

פותחתפפפפררררששששתתתת תזריע פרשת השבוע
כמו ,ילדי לידת בעני
זכר" וילדה תזריע י "אה שכתוב:

ב), יב, מביאה(ויקרא מכ לאחר ומיד
.למיניה הנגעי דיני כל את התורה

"ווווההההננננהההה :כ פותחת הנגעי אאאאדדדדפרשת
א את ר בער יהיה י
לנגע ר בער והיה בהרת א סחת

ב)...צרעת" יג, ש) 

התורהווווגגגג משתמשת הפרשה בהמש
תהיה י צרעת "נגע  'אד' בתואר

............ט)."אאאאדדדד פסוק ש),המפרשי והקשו 
,אד :וה תארי ארבעה ישנ כידוע
מכול הגדול והתואר אנוש. גבר, איש,
את המבטא והוא ,'אד' התואר הוא
צא צאני וא" ישראל, של מעלת

לא)!א"אאאאדדדדמרעיתי לד, (יחזקאל 

שרויוווואאאא היהודי שכאשר יתכ כיצד כ
'בער אצלו תהיה 'אד' בדרגת
צרעת טומאת והרי ,נגעי את...', ר
ואמרו ביותר, החמורות מהטומאות היא

סד:)חז"ל כמת'?(נדרי חשוב 12ש'מצורע

בשיחה רבינו12. עט"ר מארי אבא שמסר

זיע"אאמר אברג'ל מיכאל יורם

א), מאמר - תזריע נועם, וז"ל:(אמרי

טז.)הקדושהבגמרא שהסיבה(ערכין ביארו

בעקבות היא צרעת 'חוטף' שהאדם

והן הזולת של בגופו פגיעה הן בזולת. פגיעתו

בכבודו... או בממונו פגיעה

מרגישוהנה שהוא מכיון בזולת פוגע אדם

ואילו ומוכשר, חכם ונכבד, חשוב

ומכיון וכאפס... כאין בעיניו חשוב הזולת

אז טוב' 'לב עם גם הוא מעלותיו לכל שבנוסף

מתוך לצאת לזולת לעזור שעליו 'מבין' הוא

ביקורת עליו מותח הוא שכן ומכיון 'פחיתותו'

כך ואחר 'הצליח'קטלנית, הביקורת מקבל (אם

בחיים...) אותו...להשאר ל'חנך' מתחיל הוא

תראהוהקב"ה 'תרגע'! חביבי יא לו: אומר

עםפצעים מצורע, נראה... אתה איך

מסריחה... ליחה מּגירי ִֵַגדולים

התוארולכן סביב דוקא הנגעים פרשת נכתבה

כך משום שדוקא רבות פעמים כי 'אדם',

משאר יותר גבוהה מדרגה בעל הינו שהאדם

גא הרגשת ללבו להתגנב עשויה וההאנשים

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו
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אייזיקוכך יצחק רבי הגה"ק פירש

מצותיך נתיב בספרו (נתיבמקאמרנא

לא), אות - ג שביל 'אדם'אמונה, התואר ָָוזתו"ד:

ועל המעלה שלימות על מראה מקום בכל

הגבוהה. המדרגה

לעבודוכך זוכה היהודי כאשר - 'אדם' הקב"ה: ָָאמר

וחיות שמחה ולחוש להרגיש שזוכה עד ה' את

אש זך באור באלקיו, דבוק ולהיות תורה, אור של

ובדביקות, בחדוה תורה ולומד שלהבת, להבת

ונפשו ובשמחה, בהתלהטות המצוות את ומקיים

עליון... באור מקושרים ונשמתו ורוחו

בתוךאזי מתפשטת העליונה' ה'חכמה

הדופק, בתוך ומתגלה שלו, הוורידים

אלקות חיות ונעלם גנוז הדופק דפיקות ובתוך

כי באופן הכל, את המחיה סוף, אין אור

דופק שהוא העליונה', ה'חכמה הוא הדופק

בו... המאיר סוף אין אור מפחד עת בכל

הדופק[עיין החיותשל כיצד (המתוקן)שםשביאר

ותאוות הרע, יצר של הרע הדם את מברר

עד והזך... הצלול הדם את רק ומשאיר רעות,

נפשי" תתהלל "בה' ג)שמתקיים: לד, ]...(תהלים

אשרוהחיות סוף, אין מאור עליו השופע

ממשיך תהלל', ונשימה 'נשימה בכל

נפלאה... בדביקות אלקות חיות אור עליו

ואומר:ממשיך זההקב"ה כל אחרי ואם

של הרע דם איזה באדם מתגבר

מוליד - הדקה מן דקה אף פניה, או שקר,

ואז וגאוה, התנשאות רע, שם שאת, צרעת,

מצורע! ונהיה הקליפה... של ברשת נופל

ליקוטי חופשי13. תרגום - 72).שיחות עמוד - כב (חלק

הקב"ה14 כח. את האדם לבני העניק

כיצד לדעת וצריך הדיבור

וכמו דיבור. נקרא דיבור לאכל כי בו. להשתמש

מוהר"ן בליקוטי כט),שכתב תורה וז"ל:(קמא,

שאינוכי דיבור כי דיבור, נקרא דיבור כל לא

בחינת: דיבור, נקרא אינו ונתקבל נשמע

קולם" נשמע בלי דברים ואין אומר (תהלים"אין

ד). מחמתיט, הוא הדיבור, שנתקבל מה ועיקר

כן ועל חפצים. הכל טוב כי בו, שיש הטוב

ונתקבל, נשמע הדיבור אזי בהדיבור, כשישטוב

ואיך נתקבל, אינו בהדיבור טוב כשאין אבל

שלוקחין ידי על הוא בהדיבור? הטוב עושין

כשהדיבור אבל טוב. בו יש אזי מהדעת, הדיבור

וכו', טוב בו אין אזי דעת, עיי"ש.בלא

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



  
     



דדדדבבבבררררוווו עעעעווווששששהההה ססססעעעעררררהההה ררררווווחחחח

נחמבבבבששששייייחחחחהההה רבי הגה"ק שמסר
אמר זיע"א (ליקוטימברסלב

ב), אות  לח תורה קמא ,"וזתו"ד:מוהר

הוא,ההההדדדדייייבבבבוווורררר ברו הקדוש של פיו רוח הוא
שכתוב: כמו 'אדנ"י', בחינת והוא

תפתח" שפתי יז)..."אדנ"י נא, תהלי)

הואווווככככממממוווו האד של דיבורו ג כ
'אדנ"י'. 16בבחינת

אזווווככככששששאאאאדדדד 'אדנ"י', שהוא בדיבורו פוג
 פיו מרח נעשה ,הפג ידי על
:תהלי בספר שנאמר וזה סערה. רוח

"דבר עה סערה ח)."רח קמח, ש) 

27ווווננננבבבבאאאארררר:::: ישנ הקודש בלשו כידוע,
מעשר כלולה אות וכל אותיות

הספירות), עשר 10(כנגד ב 27 נכפיל וא
'רע'. בגימטריא שזה 270 נקבל

ידיווווככככששששאאאאדדדד על אז בדיבורו פוג
 פיו מרח נעשה ,הפג
מורכבת 'סערה' המילה כי סערה. רוח

'רע'. 'סה' חלקי משני

 'אדנ"י'''''ססססהההה'''' גימטריא)הוא (אותה

 ו'רע' הדיבור, בחינת שהוא
בחינת: וזה הדיבור. אותיות ה'כ"ז' ה

...'דבר עה סערה 'רח

עולמוווווההההררררווווחחחח לתו נכסת הזאת סערה
לו ומרתיחה האד של הפנימי
ומולידה נפשו את מסעירה ,הד את

נפשיות... וצרות מצוקות 17בקרבו

מוהר"'ווווזזזזהההה ה'ליקוטי לשו:(ש)

ההההגגגגדדדדוווולללל,,,,''''ווווררררווווחחחח ממממקקקקטטטטררררגגגג ההההוווואאאא ההההזזזזהההה,,,, ססססעעעעררררהההה
ההההקקקקטטטטררררווווגגגגיייי ככככלללל בבבבאאאאיייי ששששממממממממננננוווו

בר18ווווההההננננססססייייווווננננוווותתתת............ פי מסער והוא

דברוגם אך עליו, שכועס אדם של פניו יראה לא

מלבו... כעסו יבריח ואז פנים, ראיית בלא עמו

כן התורה16. על טוב שם בעל בספר הובא

השבת'): יום את 'זכור עה"פ - יתרו (פרשת

בקדושה לקבל עצמו את להכין האדם 'צריך

שיטבול צריך כן על השבת, יום את ובטהרה

זה ויכנוסאחר וכו' שבתקודש ערב בכל במקוה

במקוה, בהיותו ויכוין 'אדנ"י'למקוה, שם כי

'יהו"ה'(מלכות) ושם הדיבור, סוד(ז"א)הואסוד

המחשבה סוד אהי"ה ושם עיי"ש.הקול, וכו'',

ולעומתו תמיד17. לדבר הרגיל אדם

בו! לשלוט יכול רע אין טובים, דיבורים

עליואדם נגזרה אם אפילו לטובה, פיו שפותח

חובה ולכן שתתבטל. אפשר לרעה גזירה

ובכל לטובה, פיו לפתוח להתרגל יהודי כל על

חושך הוא הסובב שכל שנראה אפילו מצב

של דיבורים ידבר ואזיואפילה... ואמונה תקוה

יסובבהו... וחסד' טוב ש'אך בספריגרום (ראה

יוסף רבי להגה"ק להו, אמר ד"ה ס: ברכות יהוידע, בן

זיע"א). חיים

אוי, מזיקה!18. הזו סערה שהרוח כמה

לוינשטייןובענין שלמה רבי הגה"צ סיפר זה

עמודשליט"א - א דברים האור, (ומתוק

וז"ל:רנד),

  
      



אאאאללללוווובבבבקקקקייייצצצצוווורררר:::: חחחחוווודדדדרררר ההההדדדדייייבבבבוווורררר
ההההאאאאדדדד ששששלללל ללללבבבבוווו תתתתווווככככככככיייי
בבבבעעעעווווללללממממוווו אאאאוווותתתתוווותתתתייייוווו אאאאתתתת ווווממממששששאאאאיייירררר

ההההפפפפננננייייממממיייי!...!...!...!...

ברוווווללללאאאא אד המדבר, האד הוא מי משנה
הדיבור המדרגה, בשפל אד או המעלה

הפנימי!... העול על משפיע מהפה 15היוצא

יותר...וווועעעעללללייייננננוווו להרחיב

כשזוכיםוביאור הדעתדבריו: את לחבר

דיבוריםלדיבור רק יצאו בוודאי אזי

ודיבורים תועלת שמביאים דיבורים טובים

ומתקבלים מטרתם את משיגים לבכאלו על

דיבור. נקרא וזה שומעם

מחשבהאבל ללא מהפה נזרקים כשהדיבורים

כאלו דיבורים רגש, וללא התחשבות בלי

יתקבלו לא ולעולם מטרתם את ישיגו לא לעולם

שומעם כלל.על דיבורים נקראים לא וממילא

יצחקובענין הרב המקובל להגאון מצאנו זה

שליט"א -גינזבורג ביניהם שכינה (בספרו

וחסד) אהבה דברי לחמשהפרק הדיבור את שחילק

והם: שבדיבור,גבורהשבדיבור,חסדחלקים

שבדיבור.הודשבדיבור,נצחשבדיבור,תפארת

אהבהשבדיבורחסד של דיבורים עניינו -

הזולת את לשבח לדעת הדעת, וקירוב

בדיבורים. ולכבדו

תוכחהשבדיבורגבורה דיבורי עניינו -

שנובעים שפתים ומתק בנעימות

שבלב אהבה לעזורמתוך צריך אדם דהיינו

זה ואת מעשיו פחיתות מתוך לצאת לזולת

תוכחה. דיבורי ידי על פועלים

החסד[ולכן עמוד אבינו אברהם אצל דוקא

הראשונה התוכחה את מצאנו והאהבה

אברהם" "והוכיח כה).- כא, 'תוכחה'(בראשית

מ'שער' מלשוןהיא אותיות, שתי של ראשוני (שורש

יצירה) בספר שערים נתינתכח'רל"א שבה והיינו ,'

מעוות]. כל תיקון לשם עליון כח

ושבחשבדיבורתפארת פאר דברי עניינו -

הטובות המדות את ולחזק לעורר

יוצאשבזולת, השבח שכאשר והיינו

תכונות לגלות זוכים אזי באמת הלב מפנימיות

הנפש. של ההעלם בעומק הטמונות טובות

לבקששבדיבורנצח איך לדעת עניינו -

מאליהו המכתב שכתב וכמו מהזולת,

,(244 עמוד - ד שיעשה(חלק רק תשתדל 'אל וז"ל:

בעשותה'. מאושר ויהיה לעשות שירצה אלא

בדבריםשבדיבורהוד תמיד להודות עניינו -

טובהמאתהזולת. פעולה כל על הלב היוצאיםמן

כתב זיע"א15. מליובאוויטש הרש"ב (ספרהרבי

ה), עמוד - תרנ"ט שורשהמאמרים, וזתו"ד:

המדות, משורש למעלה הוא שבאדם ולכןהדיבור

אהבה דברי מדבר האדם לתורהכאשר (להקב"ה,

יותר.ולעםישראל), גדולה באהבה ומתפעל מתעורר

הנפשכי בעצם נעוץ הוא הדיבור שורש

בה ולכן הדיבורממש.... בחינת שהיא (במלכות

ונשלםהעליון) העולמות מתהוים ידה ועל

בתחתונים. דירה יתברך לו שיהיה הרצון

חכמהובענין ראשית בספר כתב (שערזה

נז), אות - חמישי פרק וז"ל:הענוה,

ולכן,השתיקה הנמוך. קול וגם הכעס, מבטלת

- מתגבר שכעסו האדם כשיראה

בכעסו. קולו ירעים ולא בנחת, ידבר או ישתוק

הכעס, יתעורר - כעסו בשעת קולו המגביה כי

הכעס. את משקיטין והשתיקה הנמוך קול אבל

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.



  
     



דדדדבבבבררררוווו עעעעווווששששהההה ססססעעעעררררהההה ררררווווחחחח

נחמבבבבששששייייחחחחהההה רבי הגה"ק שמסר
אמר זיע"א (ליקוטימברסלב

ב), אות  לח תורה קמא ,"וזתו"ד:מוהר

הוא,ההההדדדדייייבבבבוווורררר ברו הקדוש של פיו רוח הוא
שכתוב: כמו 'אדנ"י', בחינת והוא

תפתח" שפתי יז)..."אדנ"י נא, תהלי)

הואווווככככממממוווו האד של דיבורו ג כ
'אדנ"י'. 16בבחינת

אזווווככככששששאאאאדדדד 'אדנ"י', שהוא בדיבורו פוג
 פיו מרח נעשה ,הפג ידי על
:תהלי בספר שנאמר וזה סערה. רוח

"דבר עה סערה ח)."רח קמח, ש) 

27ווווננננבבבבאאאארררר:::: ישנ הקודש בלשו כידוע,
מעשר כלולה אות וכל אותיות

הספירות), עשר 10(כנגד ב 27 נכפיל וא
'רע'. בגימטריא שזה 270 נקבל

ידיווווככככששששאאאאדדדד על אז בדיבורו פוג
 פיו מרח נעשה ,הפג
מורכבת 'סערה' המילה כי סערה. רוח

'רע'. 'סה' חלקי משני

 'אדנ"י'''''ססססהההה'''' גימטריא)הוא (אותה

 ו'רע' הדיבור, בחינת שהוא
בחינת: וזה הדיבור. אותיות ה'כ"ז' ה

...'דבר עה סערה 'רח

עולמוווווההההררררווווחחחח לתו נכסת הזאת סערה
לו ומרתיחה האד של הפנימי
ומולידה נפשו את מסעירה ,הד את

נפשיות... וצרות מצוקות 17בקרבו

מוהר"'ווווזזזזהההה ה'ליקוטי לשו:(ש)

ההההגגגגדדדדוווולללל,,,,''''ווווררררווווחחחח ממממקקקקטטטטררררגגגג ההההוווואאאא ההההזזזזהההה,,,, ססססעעעעררררהההה
ההההקקקקטטטטררררווווגגגגיייי ככככלללל בבבבאאאאיייי ששששממממממממננננוווו

בר18ווווההההננננססססייייווווננננוווותתתת............ פי מסער והוא

דברוגם אך עליו, שכועס אדם של פניו יראה לא

מלבו... כעסו יבריח ואז פנים, ראיית בלא עמו

כן התורה16. על טוב שם בעל בספר הובא

השבת'): יום את 'זכור עה"פ - יתרו (פרשת

בקדושה לקבל עצמו את להכין האדם 'צריך

שיטבול צריך כן על השבת, יום את ובטהרה

זה ויכנוסאחר וכו' שבתקודש ערב בכל במקוה

במקוה, בהיותו ויכוין 'אדנ"י'למקוה, שם כי

'יהו"ה'(מלכות) ושם הדיבור, סוד(ז"א)הואסוד

המחשבה סוד אהי"ה ושם עיי"ש.הקול, וכו'',

ולעומתו תמיד17. לדבר הרגיל אדם

בו! לשלוט יכול רע אין טובים, דיבורים

עליואדם נגזרה אם אפילו לטובה, פיו שפותח

חובה ולכן שתתבטל. אפשר לרעה גזירה

ובכל לטובה, פיו לפתוח להתרגל יהודי כל על

חושך הוא הסובב שכל שנראה אפילו מצב

של דיבורים ידבר ואזיואפילה... ואמונה תקוה

יסובבהו... וחסד' טוב ש'אך בספריגרום (ראה

יוסף רבי להגה"ק להו, אמר ד"ה ס: ברכות יהוידע, בן

זיע"א). חיים

אוי, מזיקה!18. הזו סערה שהרוח כמה

לוינשטייןובענין שלמה רבי הגה"צ סיפר זה

עמודשליט"א - א דברים האור, (ומתוק

וז"ל:רנד),

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



  
    



ההההממממתתתתווווקקקק ההההדדדדייייבבבבוווורררר ממממעעעעללללתתתת

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

,(139 עמוד  כא פרק ד חלק ,ירו וז"ל:(בצור

ללמודככככחחחח וצרי אדיר הוא הדיבור
בו. להשתמש אי היטב

להמנעממממצצצצדדדד להשתדל עלינו אחד
תועלת, בה שאי בטילה משיחה
לב לשי צריכי לדבר כשצריכי וג
ותועלת. איכות ע מילי יהיו שהמילי

עלינוווווממממצצצצדדדד שמוטל לדעת עלינו שני
שמחה של אוירה סביבנו ליצור
על רק לעשות אפשר וזה ,פני ומאור

.נכו דיבור ידי

ככככווווככככממממוווו אאאאססססוווורררריייי דדדדייייבבבבוווורררריייי ללללדדדדבבבברררר ששששאאאאססססוווורררר
גגגג ככככיייי אאאאססססווווררררהההה,,,, ששששתתתתייייקקקקהההה ללללששששתתתתווווקקקק אאאאססססוווורררר
צצצצרררריייי ככככששששללללאאאא גגגגררררוווועעעע דדדדבבבברררר ההההייייאאאא ההההששששתתתתייייקקקקהההה

שבאוללללששששתתתתווווקקקק,,,, אד לביתו,למשל אורחי
להתבדח ,פני לה להאיר צרי הוא
ישתוק הוא א מצוה, בזה יש  קצת את
,אנשי לצער כדאי לא .בה יפגע זה
איזה או מוסרי, רעיו איזה להגיד אפשר
אד מזה. ישמחו כול יפה, תורה דבר
שפתי" נאמר: עליו ,נכו לדבר שיודע

"נכוחי דברי משיב כו).ישק כד, (משלי

יזכהאאאאדדדד הוא נקי, דיבור על שמקפיד
כתוב מנהיג. להיות ה' בעזרת

ג:)בגמרא ישבו(פסחי תלמידי ששני

ורוב ספרי היו לא בזמנ ,הזק הלל לפני
מאחד ביקש הוא פה, בעל היה לימוד
לו: אמר שלמדו, הגירסא את לו שיגיד מה
מוסקי ואי בטהרה, בוצרי מה 'מפני
ממנו ג וביקש לשני פנה הוא בטהרה'?
מה 'מפני לו: אמר הגירסא, את להגיד
לכאורה בטומאה'? ומוסקי בטהרה בוצרי
אבל בדיוק, הדבר אותו את אמרו שניה
הסתכל ,העיני אור לו שהיה הזק הלל
[בתלמיד בזה אני מובטח ואמר אחד רגע
בישראל, הוראה מורה שיהיה [הראשו
יותר אחת במילה השני את ניצח שהוא כיו
בטומאה', ומוסקי' לומר ובמקו נקיה,
כלומר בטהרה'. מוסקי ואי' אמר: הוא
על הול מנהיג, יהיה מי בשמי התחרות

.הלשו שמירת בנושא יו"ד של קוצו

בזה.ממממככככאאאא להיזהר צריכי כמה עד נלמד
שלה שהפה אנשי הרבה ישנ
על העולה ככל ומדברי כבקעה, פרו
לה אי זה ובגלל מעצור, ללא רוח
בפרנסה ולא ,בילדי לא דשמיא, סייעתא
,מהאד נלקח הכל התורה, בהשגת ולא
נלקח האלקי השפע וכל הברכות כל

הפה. ער קדושת על שומרי כשלא

הקדושללללפפפפיייי הקדמההזוהר הזוהר, (תיקוני

ע"ב) יג המרכזיד הקנה הוא הפה
מכא קני והשלשה המנורה, של
אד לכ ,והא העי האוז ה ומכא
שהוא או עליו, קשה שהלימוד יגיד לא

  
     



שדוברי והרעות המלשינות וכל נש.
מאחר סערה, מרוח בא ,אד על

הזה שהואהדברי הזה, הדיבורי (מאחר

לינק). פתח כשמוצא מהדיבור, הואיונק כי

בשר" כל ק" יג),בחינת: ו, (בראשית

בשר'... לכל וסו ק שעושה
תמידווווללללככככ הפנימי שעולמו הרוצה

דיבורו... על ישמור ויזהיר יאיר

הגאוןבאחד של בביתו הטלפון מצלצל הימים

יהודי - הקו על שליט"א, מן אליהו הרב

אישית: טובה ממנו המבקש הברית, מארצות

שעשהבנו הכאוב, והאב חלה, השש בן הקטן

כי ונזכר במעשיו פשפש נפשו, חשבון את

מפעם לעודד נהג הוא כמלמד, עבודתו בתוקף

צורך שאין להם ולומר תלמידיו את לפעם

חכם, לתלמיד לגדול כדי גדול, כשרון בעל להיות

בעל בילדותו היה קניבסקי חיים רבי אפילו הנה

הדור... גדול להיות והפך חלש כשרון

כךחושש על אותי מענישים משמים פן אני

סיים - הצדיק הגאון על דיברתי

שתיגש מבקש ואני - לקו מעבר האמריקני

מחילתו. את לבקש בשמי

שבוהרב פקס, לשלוח ממנו ביקש מן אליהו

להעביר ידאג והוא הבקשה, כל את יפרט

לומר לו נעים שלא משום חיים, לרבי אותה

לרב. ישירה בצורה הדברים את

חיים,כבר לרבי מן הרב נכנס היום למחרת

בו, קרא חיים רבי הפקס. את לו והראה

ואמר לצחוק התחיל ספורות דקות ולאחר

מן: לרב

כתב'בביתו שבו ספר היה שלי, אבא של

היה שהוא איש' ה'חזון על מישהו

תיקן שלי ואבא בנערותו, חלש כשרון בעל

ה'חזון כי רע, שם והוצאת שקר שזהו ורשם

בנערותו. חלש כשרון בעל היה לא איש'

איש'התיקון ה'חזון שבאמת משום היה שם

זה הרי כאן אבל כשרון, בעל היה

מה, רק חלש, כשרון בעל הייתי באמת נכון...

אני היום גם - משהו לתקן כאן גם צריכים

חלש... כשרון בעל

יהודהבאותו מיכל רבי לבית מן הרב הזדמן יום

שבצעירותו וידע ומאחר זיע"א, ליפקוביץ

רבי את ולימד ציון', 'תפארת בישיבת ר"מ היה

כולו. המעשה את לו סיפר קניבסקי, חיים

אנינענה נכון, לא זה ואמר: יהודה מיכל רבי

היה והוא חיים, רבי של ר"מ הייתי

יהודי אותו כולם! על ואהוב כשרון בעל

מחילה. ממנו לבקש צריך באמת

לישאל מרשה הישיבה ראש האם מן: הרב

בשמו הדברים את חיים לרבי לומר

לסלוח. צריך שהוא ולומר

בשמי.כן, לו תאמר יהודה. מיכל רבי השיב כן,

לרבילמחרת והזכיר שנית, מן הרב הגיע

יום של הסיפור את קניבסקי חיים

רבי אצל הייתי אתמול והוסיף: האתמול,

הרב את זוכר שהוא אמר והוא יהודה, מיכל

כולם'. על ואהוב כשרון בעל שהיה

לסלוח,ולפני הבקשה את לומר שהמשיך

אני לו, מוחל אני חיים: רבי לו אמר

לו! מוחל אני לו, מוחל

הילד,הבשורות - להגיע אחרו לא הטובות

לגמרי!... הבריא ה', ברוך

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



  
    



ההההממממתתתתווווקקקק ההההדדדדייייבבבבוווורררר ממממעעעעללללתתתת

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

,(139 עמוד  כא פרק ד חלק ,ירו וז"ל:(בצור

ללמודככככחחחח וצרי אדיר הוא הדיבור
בו. להשתמש אי היטב

להמנעממממצצצצדדדד להשתדל עלינו אחד
תועלת, בה שאי בטילה משיחה
לב לשי צריכי לדבר כשצריכי וג
ותועלת. איכות ע מילי יהיו שהמילי

עלינוווווממממצצצצדדדד שמוטל לדעת עלינו שני
שמחה של אוירה סביבנו ליצור
על רק לעשות אפשר וזה ,פני ומאור

.נכו דיבור ידי

ככככווווככככממממוווו אאאאססססוווורררריייי דדדדייייבבבבוווורררריייי ללללדדדדבבבברררר ששששאאאאססססוווורררר
גגגג ככככיייי אאאאססססווווררררהההה,,,, ששששתתתתייייקקקקהההה ללללששששתתתתווווקקקק אאאאססססוווורררר
צצצצרררריייי ככככששששללללאאאא גגגגררררוווועעעע דדדדבבבברררר ההההייייאאאא ההההששששתתתתייייקקקקהההה

שבאוללללששששתתתתווווקקקק,,,, אד לביתו,למשל אורחי
להתבדח ,פני לה להאיר צרי הוא
ישתוק הוא א מצוה, בזה יש  קצת את
,אנשי לצער כדאי לא .בה יפגע זה
איזה או מוסרי, רעיו איזה להגיד אפשר
אד מזה. ישמחו כול יפה, תורה דבר
שפתי" נאמר: עליו ,נכו לדבר שיודע

"נכוחי דברי משיב כו).ישק כד, (משלי

יזכהאאאאדדדד הוא נקי, דיבור על שמקפיד
כתוב מנהיג. להיות ה' בעזרת

ג:)בגמרא ישבו(פסחי תלמידי ששני

ורוב ספרי היו לא בזמנ ,הזק הלל לפני
מאחד ביקש הוא פה, בעל היה לימוד
לו: אמר שלמדו, הגירסא את לו שיגיד מה
מוסקי ואי בטהרה, בוצרי מה 'מפני
ממנו ג וביקש לשני פנה הוא בטהרה'?
מה 'מפני לו: אמר הגירסא, את להגיד
לכאורה בטומאה'? ומוסקי בטהרה בוצרי
אבל בדיוק, הדבר אותו את אמרו שניה
הסתכל ,העיני אור לו שהיה הזק הלל
[בתלמיד בזה אני מובטח ואמר אחד רגע
בישראל, הוראה מורה שיהיה [הראשו
יותר אחת במילה השני את ניצח שהוא כיו
בטומאה', ומוסקי' לומר ובמקו נקיה,
כלומר בטהרה'. מוסקי ואי' אמר: הוא
על הול מנהיג, יהיה מי בשמי התחרות

.הלשו שמירת בנושא יו"ד של קוצו

בזה.ממממככככאאאא להיזהר צריכי כמה עד נלמד
שלה שהפה אנשי הרבה ישנ
על העולה ככל ומדברי כבקעה, פרו
לה אי זה ובגלל מעצור, ללא רוח
בפרנסה ולא ,בילדי לא דשמיא, סייעתא
,מהאד נלקח הכל התורה, בהשגת ולא
נלקח האלקי השפע וכל הברכות כל

הפה. ער קדושת על שומרי כשלא

הקדושללללפפפפיייי הקדמההזוהר הזוהר, (תיקוני

ע"ב) יג המרכזיד הקנה הוא הפה
מכא קני והשלשה המנורה, של
אד לכ ,והא העי האוז ה ומכא
שהוא או עליו, קשה שהלימוד יגיד לא

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 



  
    



ההההדדדדייייבבבבוווורררר ששששללללבבבביייי אאאאררררבבבבעעעעהההה

הדיבורעעעעדדדד כי התבאר עתה
של לבו תוככי אל חודר
בעולמו אותותיו את ומשאיר האד

הפנימי!

נוס:וווועעעעתתתתהההה פרט נביא

שלביעעעעללללייייננננוווו ארבעה ישנ כי לדעת
שבמחשבה, מחשבה :וה בדיבור,
שבדיבור מחשבה שבמחשבה, דיבור

עצמו. והדיבור

זיע"אוווובבבבייייאאאארררר מליובאוויטש הרש"ב
תער"ב, שהקדימו בשעה (בספרו

שיב), אות  ב וזתו"ד:חלק

'מחשבתששששבבבבממממחחחחששששבבבבההההממממחחחחששששבבבבהההה עני הוא 
את שחושב מה דהיינו שכל'
ואי השכל אור ש שמאיר לעצמו השכל

וכו'. כ כל מורגשי האותיות

שמסדרששששבבבבממממחחחחששששבבבבההההדדדדייייבבבבוווורררר הוא 
לדבר אי אמרהבמחשבה (וכמו

אתהבקול מה לשם חתנה: אל פנתה שקט

אתה גם הרוצה זאת? כל את לי מראה

פנים? בבושת לגרשני

החתןלהפתעתה פני את חיוך האיר והואהרבה

הגיעו אמנם ולא! לא ואמר: נענה

את קראתי הנישואין, יום לפני לאזני הדברים

הרהרתי זכות. עלייך לימדתי אך כבד בלב המכתב

רע, שם בהוצאת אלא מדובר שלא והחלטתי רבות

רציתי - אבל לקבל. אוכל לא וגם אחפוץ לא שכמובן

לקח שתלמידי כדי עיניך, במו המכתב את שתראי

מהו במוחש שתחוי רציתי החיים. לכל השכל ומוסר

"מוות הפסוק: כלשון הרע, לשון של העצום כחו

לשון" ביד כא).וחיים יח, (משלי

להקיםהזוג השנים במשך זכה המאושר

הלשון כששמירת לתפארת, משפחה

אותם זיכה השם לרגליהם. נר תמיד היתה

בשביל והצעידו גידלו אותם ובנות, בבנים

ושפתותיכם מרע לשונכם לנצור לימדו החיים:

ולרדוף לבקש אותם חינכו תמיד מרמה. מדבר

המחלוקת. מן ולברוח השלום, את

מסויימת,בן בעיר שהתגורר זוג לאותו להם היה

בעל - והוא גדולה מחלוקת פרצה שם

חומרת על הבן משמעמד לתוכה. נקלע - כרחו

אותו, שאפפה המחלוקת עוצמת ועל המציאות,

מהרה עד ונמלט משפחתו את נטל חפציו ארז

הטביעו זאת, לו הורישו הוריו מגוריו. מעיר

מלשון הזהירות את השלום, אהבת את בנפשו

פירות לאור יצאו - מבחן בשעת ומחלוקת. הרע

שלהם. החינוך

העולם,שנים מלחמת משפרצה מכן, לאחר

המפה, פני מעל ברח ממנה העיר נמחתה

כלל! המלחמה לאהגיעה - היגר אליה שלעיר בעוד

ביןברוך להשאר ומשפחתו הוא זכו השם

המלחמה. מאימי ולהינצל החיים

פני על כיום פרוׂשים זוג אותו של צאצאיהם

דוגמא מהוה מהם אחד כשכל כולה, המפה

אלקים. וירא אמיתי יהודי של ומהלכת חיה

בהפצת - הוא באשר אחד כל - עסוקים הם

בעולם... שלום להרבות אבותיהם מורשת

  
    



באמת כי לומד, שהוא מה את מבי לא
את מקדש האד א קשה, לא כלו

יהיה הכל שלו, להשגה...הפה קל לו

בנושאללללככככ היצר על להתגבר צרי
אומרת מחדש, פע כל הדיבור

פט.)הגמרא חולי)האמנ" הפסוק: על
בני תשפטו מישרי תדברו צדק אל

"ב)אד נח, של(תהלי אומנותו מה 
.כאיל עצמו ישי  הזה בעול אד
בלשוני מחטוא דרכי אשמרה "אמרתי
דומיה" נאלמתי ...מחסו לפי אשמרה

בג), לט, ש).איל להיות זה 19האומנות

נהיה הוא הדיבור, את מקדש כשאד
לה'... דומה

במוסף נאמן'19. 'יתד קודש (תש"ע,שבת

(15 עמוד - 45 כך:גליון סופר

משפחהאי חיה אירופה, מערי באחת שם

שהגיעה בת ולהם נכסים, עתירת נכבדה,

ההורים השקיעו טובה משפחה כבכל ִלפרקה.
הגון. שידוך לבתם למצוא כדי ומאמצים כחות

לתפארת, משפחה מקימה לראותה קיוו הם

נחת' 'אידישע ממנה יהודית)ולרוות אמיתית.(נחת

המבוקשבשעה החתן נמצא ומוצלחת טובה

בהשתתפות אירוסין, מסיבת ונערכה

אר לא - אך העיר. ונכבדי ימיגדולי כו

הצלחת משבירת מועט זמן כעבור הצהלה.

השידוך... את לשבור החתן ביקש

מחצאימשפחת במבוכה. באה הכלה

הסבר ממילות שנאמרו, משפטים

רעה בשמועה שמדובר הבינו שקיבלו, בודדות

החתן. של לאזניו שהתגלגלה

מישהוברור זו. היא שוא ששמועת להם היה

מן ניסה הרב בעושרם עינו צרה אשר

קיבל הצער, למרבה אך, בפח. להפילם הסתם

ולא נע לא הוא כפשוטם. השמועות את החתן

השידוך! את לבטל משמעית: החד מעמדתו זע

ומשפחתההשידוך הכלה ופני בוטל, אכן

בס"ד זכו רב, לא זמן לאחר חפו.

מלא פיהם כאשר השניה, בפעם צלחת לשבור

ויזכו הבנין זה שישלים עולם לבורא תפילה

לחופה, היקרה ביתם את שמח בלב להוביל

חלקם. מנת שהיו והבושת הסבל לאחר

נערכההיום הגדולה החתונה הגיע, הגדול

הרבה השמחה אך והדר, פאר ברוב

הפחד מנקר. בחשש העת כל מהולה היתה

מנוח. להם נתן לא היסוד חסרת השמועה מפני

החתן ניגש ברכות' ה'שבע ימי של בעיצומם

מכתב כשבידו המאושרת, הכלה אל הטרי

לראות, עיניה את אימצה הכלה וחּור. ְִֵמקומט

האגרת. כצבע פניה הפכו - לקרוא ומשהצליחה

לרעוד... החל גופה וכל מפיה נעתק הדיבור

מיותרים,האגרת שפה קישוטי ללא הכילה,

בגנותה... ויבשות קרות עובדות

'ממתי'אני?!' - כולה מצומררת הכלה חשבה -

המתשת קטלנית במחלה חולה אני

הכח בי נותר שלא עלי כתבו מדוע כחי?! כל את

במיטבי!'... אני והרי סיכה?! להרים אפילו

שחורהכלה ושם, לא!... הנייר אבל הזדעזעה,

השורות כותב המשיך נייר, גבי על

עולמה את ושחורים קודרים בצבעים לתאר

שונאת אמונה, 'חסרת הכלה... של הפנימי

מפלצת!... בקיצור: וקמצנית'... עצבנית תורה,

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



  
    



ההההדדדדייייבבבבוווורררר ששששללללבבבביייי אאאאררררבבבבעעעעהההה

הדיבורעעעעדדדד כי התבאר עתה
של לבו תוככי אל חודר
בעולמו אותותיו את ומשאיר האד

הפנימי!

נוס:וווועעעעתתתתהההה פרט נביא

שלביעעעעללללייייננננוווו ארבעה ישנ כי לדעת
שבמחשבה, מחשבה :וה בדיבור,
שבדיבור מחשבה שבמחשבה, דיבור

עצמו. והדיבור

זיע"אוווובבבבייייאאאארררר מליובאוויטש הרש"ב
תער"ב, שהקדימו בשעה (בספרו

שיב), אות  ב וזתו"ד:חלק

'מחשבתששששבבבבממממחחחחששששבבבבההההממממחחחחששששבבבבהההה עני הוא 
את שחושב מה דהיינו שכל'
ואי השכל אור ש שמאיר לעצמו השכל

וכו'. כ כל מורגשי האותיות

שמסדרששששבבבבממממחחחחששששבבבבההההדדדדייייבבבבוווורררר הוא 
לדבר אי אמרהבמחשבה (וכמו

אתהבקול מה לשם חתנה: אל פנתה שקט

אתה גם הרוצה זאת? כל את לי מראה

פנים? בבושת לגרשני

החתןלהפתעתה פני את חיוך האיר והואהרבה

הגיעו אמנם ולא! לא ואמר: נענה

את קראתי הנישואין, יום לפני לאזני הדברים

הרהרתי זכות. עלייך לימדתי אך כבד בלב המכתב

רע, שם בהוצאת אלא מדובר שלא והחלטתי רבות

רציתי - אבל לקבל. אוכל לא וגם אחפוץ לא שכמובן

לקח שתלמידי כדי עיניך, במו המכתב את שתראי

מהו במוחש שתחוי רציתי החיים. לכל השכל ומוסר

"מוות הפסוק: כלשון הרע, לשון של העצום כחו

לשון" ביד כא).וחיים יח, (משלי

להקיםהזוג השנים במשך זכה המאושר

הלשון כששמירת לתפארת, משפחה

אותם זיכה השם לרגליהם. נר תמיד היתה

בשביל והצעידו גידלו אותם ובנות, בבנים

ושפתותיכם מרע לשונכם לנצור לימדו החיים:

ולרדוף לבקש אותם חינכו תמיד מרמה. מדבר

המחלוקת. מן ולברוח השלום, את

מסויימת,בן בעיר שהתגורר זוג לאותו להם היה

בעל - והוא גדולה מחלוקת פרצה שם

חומרת על הבן משמעמד לתוכה. נקלע - כרחו

אותו, שאפפה המחלוקת עוצמת ועל המציאות,

מהרה עד ונמלט משפחתו את נטל חפציו ארז

הטביעו זאת, לו הורישו הוריו מגוריו. מעיר

מלשון הזהירות את השלום, אהבת את בנפשו

פירות לאור יצאו - מבחן בשעת ומחלוקת. הרע

שלהם. החינוך

העולם,שנים מלחמת משפרצה מכן, לאחר

המפה, פני מעל ברח ממנה העיר נמחתה

כלל! המלחמה לאהגיעה - היגר אליה שלעיר בעוד

ביןברוך להשאר ומשפחתו הוא זכו השם

המלחמה. מאימי ולהינצל החיים

פני על כיום פרוׂשים זוג אותו של צאצאיהם

דוגמא מהוה מהם אחד כשכל כולה, המפה

אלקים. וירא אמיתי יהודי של ומהלכת חיה

בהפצת - הוא באשר אחד כל - עסוקים הם

בעולם... שלום להרבות אבותיהם מורשת

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



  
      



ומעשה ומעשה ומעשה ומעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

בצל א א א א .... האד את  הקב"ה  ברא העול בבריאת 

מכל האד את המייחד הוא  זה וצל  אלקי

בני משאר  אותו המייחד ג והוא  ,הנבראי שאר 

של משו .רוחניהאד צל ישנו אד כל

אחר. אחד  מכל  שונה  הוא  ובזה לו רק  המיוחד

 בצל בצל בצל והשאיפותוהשאיפותוהשאיפותוהשאיפות,,,,בצל הרצונות הרצונות הרצונות הרצונות  כלכלכלכל מוטבעימוטבעימוטבעימוטבעי זה זה זה זה 

,,,,האדהאדהאדהאד שלשלשלשל וכווכווכווכו'''' והמדותוהמדותוהמדותוהמדות הכחות הכחות הכחות הכחות 

מציאות מציאות מציאות מציאות   יוצרי יוצרי יוצרי יוצרי ביחד ביחד ביחד ביחד   כול כול כול כול של של של של  והשילוב והשילוב והשילוב והשילוב 

.'.'.'.'אדאדאדאד'''' ושמהושמהושמהושמה אחתאחתאחתאחת

יוצרב ב ב ב .... וזה אחר טבע יש  ואד אד לכל

מחברו. ושונה אחרת והמציאות והמציאות והמציאות והמציאות מציאות

,,,, האד האד האד האד של של של של  הפנימי הפנימי הפנימי הפנימי '''' ''''עולמו עולמו עולמו עולמו  הנקראת הנקראת הנקראת הנקראת  היא היא היא היא  הזוהזוהזוהזו

''''אני אני אני אני '.'.'.'. בתור בתור בתור בתור  לולולולו שמוכרת שמוכרת שמוכרת שמוכרת  זו זו זו זו  האד והיא והיא והיא והיא  חיי וכל 

החיצונית, המעטפת לעינינו הנראה  כפי לא  ה

חי  שהאד אי ורק א זה  מציאותו כל  אלא

חי. הוא  ש נמצא, הוא ש הפנימי. בעולמו

ביטויוממילא וממילא וממילא וממילא  זה  האד של  חיצוני מעשה  כל

כל  לכ .האד של  לפנימיות

בתו לקב "ה, לו, שנעשה  ,בעול תפקידנו

והשלב  .יתבר לו דירה הפנימי , עולמנו

עצמו . את להכיר הוא הדירה בעשיית  הראשו

ההכרהג ג ג ג .... עומדת עצמית עבודה כל בתחילת

שער שער שער שער העצמית.  בזהבזהבזהבזה זכהזכהזכהזכה  שטר שטר שטר שטר ואדואדואדואד

בפניובפניובפניובפניו.... סגור סגור סגור סגור  יהיה יהיה יהיה יהיה  לעוללעוללעוללעול הפרטית הפרטית הפרטית הפרטית  העבודההעבודההעבודההעבודה

,כול כמו  הרוחניי חייו  את יחיה הוא  אמנ

.ההיפ וחלילה  ,כול כמו מצוות יעשה 

א .להיפ וחלילה  מצוה כל על שכר יקבל

יקרא. לא אמת ואיש עליה  ב להיקרא 

אלאר' הוא, לבטחונו חשש לא כבר דודי

הפחידה הנחש התקרבות רבו. לבטחון

המשיך הוא להתקרב. חשש הוא אך אותו,

שקשה במחזה, ולצפות עומדו על לעמוד

מתרחש. הוא אכן כי להאמין

עליוהנחש לטפס והחל המקל, אל היישר זחל

סביב טבעות, טבעות עיגולים, בעיגולים

ידו לכף עד כמעט העליון, לקצהו עדשהגיע סביב,

הרים נעצר, שם שרגא. מרדכי רבי של הקדושה

רבי גם קדשו. פני עבר אל מבט ויּׁשר ראשו ְִֵאת

אל מבט יּׁשר בשרעפיו אחוז שהיה שרגא, ִֵמרדכי
זו הבטה נמשכה ודברים אומר וללא הנחש עבר

פעם לבו נצח! זה היה דודי ר' בעיני דקות. כשתי

עודבחז נקשן. לדא דא - ורגליו פעור, היה פיו קה,

הנחש את רואה הוא והנה כמסומר עומד הוא

מן משתחרר והחל מטה כלפי ראש משמיט

הפעם שינתה זחילתו האדמה. עבר אל המקל

ור' פנימה, זחל הוא הכוורת. עבר חזרהאל - כיוון

לגשת - שרגא מרדכי רבי של רמזו את קלט דודי

שחגו הדבורים כל ולכסותה. הכוורת אל שוב

דודי. ר' אל ולא רבינו אל לא התקרבו לא בחלל

עצרבדרך שתיקה, רצופה שהיתה חזרה

הילוכו, את שרגא מרדכי רבי לרגע

ואמר: דודי ר' לעבר מבט היישיר

הרע!הוא לשון בעל גם אך גדול ת"ח אמנם היה

זהגדולי במפגש כי הבהירו, החסידים

תיקון רבינו הביא זו עמוקה ובהבטה

אל והחזירו זה, חוטא של המתייסרת לנשמתו

השלימה... הנפש למנוחת מקומו,

  
    



עצמו) לבי בינו פעמי שזהוד'
והוא לעצמו. שהוא כמו הדיבור

ש וכו' שבמחשבה מורגשידיבור כא
האותיות.

בעתששששבבבבדדדדייייבבבבווווררררממממחחחחששששבבבבהההה שחושב מה שזהו 
מורגשי שהאותיות שמדבר,

וכו'. שבמחשבה מבדיבור יותר כא

 אלדדדדייייבבבבוווורררר המורגשות אותיות
.נפלאי סודות באור עיי"ש הזולת...

לתוווווההההננננהההה,,,, לחדור לדיבור כח שיש כמו
אותו, ולהסעיר הפנימי העול

ל ג כח יש ששששבבבבממממחחחחששששבבבבהההה''''כ לחדור''''דדדדייייבבבבוווורררר
אותו... ולהסעיר הפנימי העול לתו

עלייייששששננננ לשמור שמצליחי אד בני הרבה
חלילה מדברי לא וה ,דיבור
ורכילות. הרע לשו :כגו ,אסורי דיבורי

,,,,אאאאמצליחי לא ה הצער, למרבה
ה על ששששבבבבממממחחחחששששבבבבהההה',',',',לשמור ''''דדדדייייבבבבוווורררר

את הזולת על מדברי ה ובמחשבת
!הרעי הדיבורי כל

הזהווווחחחחוווובבבבהההה הדיבור שג לדעת עלינו
שבמחשבה) אל(הדיבור חודר

את ומשאיר האד של לבו תוככי
הפנימי!... בעולמו 20אותותיו

וחלקיווווההההקקקקבבבב""""הההה שלבי כל על לשמור יזכנו
הדיבור!

בספר צדיק20. מאיראמרו רבי לגאון ,57 (עמוד

גרוזמן) הבא:צבי הסיפור הובא

רבפעם הגה"ק שרגאיצא מרדכי י

מקלו דודי. ר' עם לדרך מהוסיאטין

היו רבינו של וידיו דודי ר' בידי נישא הרבי של

לאבנט. מעל - שמאל על ימין - זו על זו חבוקות

המשיכותחילה משם הסמוך, ברחוב צעדו

אותם חצו סמוכים, רחובות לעבר

שיצאו עד וקרפיפות חצרות בין ללכת והמשיכו

פילסו מכאן השדות. עבר אל העיר מתחום

והערוגות השדות שבין השבילים על דרך להם

תפוחים - פרי עצי של גדול לבוסתן שהגיעו עד

ונבלעו הנחפזת בצעידתם המשיכו הם ואגסים.

שבאמצעיתו. לקרחת שהגיעו עד הבוסתן בתוך

וסביבן כוורות עשרות עם מכורת נתגלתה ְִֶֶשם
רבי דבורים. אלפי רבה בהמולה רוחשות

את הושיט הרחבה, בחזית נעצר שרגא מרדכי

אמר כך - גש המקל. את ונטל דודי ר' לעבר ידו

בקו המסומנת הקדמית לכוורת - דודי לר'

המכסה. את והרם שחור, אלכסון

בפתיחתר' כי ילד, כל יודע אשר את יודע דודי

נחיל סכנה. משום יש הכוורת מכסה

את ולתקוף החוצה לפרוץ עתיד ענק דבורים

שלוותן את והמפר לתחומן הפולש הזר

שרגא מרדכי רבי הוראת המסורה. ועבודתן

רע. לו יאונה לא כי ידע, דודי ור' החלטית היתה

אותהבחיל ופתח לכוורת התקדם וברעדה

יצא לא - הפלא ולמרבית נסוג, בחפזון

כי ראה, לתדהמתו דבורים. נחיל כל ממנה

הסטת ועם בפנים, מגולגל ארסי צפע נחש

עוד החוצה. לזחול להתרומם, החל המכסה

את ראה - נעצרת ונשימתו בהול עומד הוא

- במהירות וזוחל הכוורת מן מתרחק הנחש

שרגא. מרדכי רבי לעבר היישר

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.



  
      



ומעשה ומעשה ומעשה ומעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

בצל א א א א .... האד את  הקב"ה  ברא העול בבריאת 

מכל האד את המייחד הוא  זה וצל  אלקי

בני משאר  אותו המייחד ג והוא  ,הנבראי שאר 

של משו .רוחניהאד צל ישנו אד כל

אחר. אחד  מכל  שונה  הוא  ובזה לו רק  המיוחד

 בצל בצל בצל והשאיפותוהשאיפותוהשאיפותוהשאיפות,,,,בצל הרצונות הרצונות הרצונות הרצונות  כלכלכלכל מוטבעימוטבעימוטבעימוטבעי זה זה זה זה 

,,,,האדהאדהאדהאד שלשלשלשל וכווכווכווכו'''' והמדותוהמדותוהמדותוהמדות הכחות הכחות הכחות הכחות 

מציאות מציאות מציאות מציאות   יוצרי יוצרי יוצרי יוצרי ביחד ביחד ביחד ביחד   כול כול כול כול של של של של  והשילוב והשילוב והשילוב והשילוב 

.'.'.'.'אדאדאדאד'''' ושמהושמהושמהושמה אחתאחתאחתאחת

יוצרב ב ב ב .... וזה אחר טבע יש  ואד אד לכל

מחברו. ושונה אחרת והמציאות והמציאות והמציאות והמציאות מציאות

,,,, האד האד האד האד של של של של  הפנימי הפנימי הפנימי הפנימי '''' ''''עולמו עולמו עולמו עולמו  הנקראת הנקראת הנקראת הנקראת  היא היא היא היא  הזוהזוהזוהזו

''''אני אני אני אני '.'.'.'. בתור בתור בתור בתור  לולולולו שמוכרת שמוכרת שמוכרת שמוכרת  זו זו זו זו  האד והיא והיא והיא והיא  חיי וכל 

החיצונית, המעטפת לעינינו הנראה  כפי לא  ה

חי  שהאד אי ורק א זה  מציאותו כל  אלא

חי. הוא  ש נמצא, הוא ש הפנימי. בעולמו

ביטויוממילא וממילא וממילא וממילא  זה  האד של  חיצוני מעשה  כל

כל  לכ .האד של  לפנימיות

בתו לקב "ה, לו, שנעשה  ,בעול תפקידנו

והשלב  .יתבר לו דירה הפנימי , עולמנו

עצמו . את להכיר הוא הדירה בעשיית  הראשו

ההכרהג ג ג ג .... עומדת עצמית עבודה כל בתחילת

שער שער שער שער העצמית.  בזהבזהבזהבזה זכהזכהזכהזכה  שטר שטר שטר שטר ואדואדואדואד

בפניובפניובפניובפניו.... סגור סגור סגור סגור  יהיה יהיה יהיה יהיה  לעוללעוללעוללעול הפרטית הפרטית הפרטית הפרטית  העבודההעבודההעבודההעבודה

,כול כמו  הרוחניי חייו  את יחיה הוא  אמנ

.ההיפ וחלילה  ,כול כמו מצוות יעשה 

א .להיפ וחלילה  מצוה כל על שכר יקבל

יקרא. לא אמת ואיש עליה  ב להיקרא 

אלאר' הוא, לבטחונו חשש לא כבר דודי

הפחידה הנחש התקרבות רבו. לבטחון

המשיך הוא להתקרב. חשש הוא אך אותו,

שקשה במחזה, ולצפות עומדו על לעמוד

מתרחש. הוא אכן כי להאמין

עליוהנחש לטפס והחל המקל, אל היישר זחל

סביב טבעות, טבעות עיגולים, בעיגולים

ידו לכף עד כמעט העליון, לקצהו עדשהגיע סביב,

הרים נעצר, שם שרגא. מרדכי רבי של הקדושה

רבי גם קדשו. פני עבר אל מבט ויּׁשר ראשו ְִֵאת

אל מבט יּׁשר בשרעפיו אחוז שהיה שרגא, ִֵמרדכי
זו הבטה נמשכה ודברים אומר וללא הנחש עבר

פעם לבו נצח! זה היה דודי ר' בעיני דקות. כשתי

עודבחז נקשן. לדא דא - ורגליו פעור, היה פיו קה,

הנחש את רואה הוא והנה כמסומר עומד הוא

מן משתחרר והחל מטה כלפי ראש משמיט

הפעם שינתה זחילתו האדמה. עבר אל המקל

ור' פנימה, זחל הוא הכוורת. עבר חזרהאל - כיוון

לגשת - שרגא מרדכי רבי של רמזו את קלט דודי

שחגו הדבורים כל ולכסותה. הכוורת אל שוב

דודי. ר' אל ולא רבינו אל לא התקרבו לא בחלל

עצרבדרך שתיקה, רצופה שהיתה חזרה

הילוכו, את שרגא מרדכי רבי לרגע

ואמר: דודי ר' לעבר מבט היישיר

הרע!הוא לשון בעל גם אך גדול ת"ח אמנם היה

זהגדולי במפגש כי הבהירו, החסידים

תיקון רבינו הביא זו עמוקה ובהבטה

אל והחזירו זה, חוטא של המתייסרת לנשמתו

השלימה... הנפש למנוחת מקומו,

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



  
      



 לכ לכ לכ הואלכ האד של  בעבודתו  הראשו השלב 

עצמו , את שתכריח שתכריח שתכריח שתכריח להכיר כזוכזוכזוכזו הכרההכרההכרההכרה

המביאה המביאה המביאה המביאה  פוריהפוריהפוריהפוריה עבודהעבודהעבודהעבודה ולעבודולעבודולעבודולעבוד להתחיללהתחיללהתחיללהתחיל אותואותואותואותו

ובמדות ובמדות ובמדות ובמדות .... בהנהגהבהנהגהבהנהגהבהנהגה ,,,,מעמיקימעמיקימעמיקימעמיקי  שינויי שינויי שינויי שינויי לידי לידי לידי לידי 

 לתק תהלי של בסופו לו  שתגרו עבודה 

שלו . עולמו את ולהאיר 

האד.ד ד ד ד .... בני מרוב  כליל נעל זה פנימי עול

 וה וה וה וה החיצוני החיצוני החיצוני החיצוני ,,,,  העול העול העול העול את את את את   חיי חיי חיי חיי  האד האד האד האד בני בני בני בני  רוב רוב רוב רוב 

אל אל אל אל  פנימה פנימה פנימה פנימה ,,,,  חייה חייה חייה חייה  כיוו כיוו כיוו כיוו את את את את   להפו להפו להפו להפו  מפחדי מפחדי מפחדי מפחדי

קלה קלה קלה קלה ,,,, לשעה לשעה לשעה לשעה  לא לא לא לא  ואפילו ואפילו ואפילו ואפילו  ,,,, עצמ עצמ עצמ עצממתו בעיקר

.עצמ של והזר הנסתר העול בפני סלידה

אתוכל וכל וכל וכל  'לפתוח' כחו בכל להשתדל  צרי אד

עצמ 'ידיעת  תו אל פנימה ול'היכנס' ו'.הדלת

בלבדה ה ה ה .... חיצוני  כח לכאורה הוא הדיבור  כח

הוא זאת ובכל הנפש. של חיצוני לבוש 

 שהאד עד ,האד של  נפשו  לעצ קשור

'מדבר'. בתואר מדבר מדבר מדבר מדבר נקרא  אדאדאדאד כאשר כאשר כאשר כאשר  לכלכלכלכ

הרוע הרוע הרוע הרוע   תו תו תו תו אל אל אל אל  אותואותואותואותו גורר גורר גורר גורר  הדיבור הדיבור הדיבור הדיבור  הרע הרע הרע הרע ,,,, לשולשולשולשו

המדבר המדבר המדבר המדבר ,,,,  האד האד האד האד הוא הוא הוא הוא  מי מי מי מי  משנהמשנהמשנהמשנה ולא ולא ולא ולא  עצמועצמועצמועצמו....

המדרגה , בשפל  אד או  המעלה ברו אד

 העול על משפיע מהפה היוצא הדיבור

שלו! הפנימי

ומשאיר ומשאיר ומשאיר ומשאיר הדיבור הדיבור הדיבור הדיבור   האד האד האד האד של של של של  לבולבולבולבו תוככי תוככי תוככי תוככי  אל אל אל אל  חודר חודר חודר חודר 

הפנימי הפנימי הפנימי הפנימי !!!! בעולמו בעולמו בעולמו בעולמו  אותותיו אותותיו אותותיו אותותיו  ולכ את את את את 

בלי  ואפילו  הרע , לשו מדבר  אד כאשר

הרע. אל אותו  גורר עצמו הדיבור הרי כוונה,

יוצר ו ו ו ו .... הוא  בדיבור  פוג אד כאשר  וכ

וחודרת  נכנסת והיא סערה'. 'רוח בתוכו

,האד של  הפנימי עולמו  לו לו לו לו לתו מרתיחה מרתיחה מרתיחה מרתיחה 

בקרבו בקרבו בקרבו בקרבו  ומולידה ומולידה ומולידה ומולידה  נפשונפשונפשונפשו אתאתאתאת מסעירהמסעירהמסעירהמסעירה ,,,,הדהדהדהד את את את את 

נפשיות נפשיות נפשיות נפשיות .... וצרותוצרותוצרותוצרות מצוקותמצוקותמצוקותמצוקות

הוא הוא הוא הוא ז ז ז ז .... הדיבור הדיבור הדיבור הדיבור  כחכחכחכח כי כי כי כי  לדעת לדעת לדעת לדעת  האדהאדהאדהאד על על על על  לכלכלכלכ

 אי אי אי אי היטב היטב היטב היטב  ללמודללמודללמודללמוד  וצרי וצרי וצרי וצרי ואדיר ואדיר ואדיר ואדיר   עצו עצו עצו עצו כח כח כח כח 

בובובובו.... להשתדללהשתמשלהשתמשלהשתמשלהשתמש עלינו  אחד מצד 

 וג תועלת, בה  שאי בטילה משיחה  להימנע

 שהמילי לב  לשי צריכי לדבר כשצריכי

שני ומצד ותועלת. איכות ע מילי יהיו

סביבנו  ליצור  עלינו שמוטל  לדעת עלינו 

, פני ומאור שמחה של אפשר אפשר אפשר אפשר אוירה  וזה וזה וזה וזה 

....נכונכונכונכו דיבור דיבור דיבור דיבור  ידי ידי ידי ידי  על על על על  רק רק רק רק  לעשותלעשותלעשותלעשות

אסור אסור אסור אסור וכמו וכמו וכמו וכמו   כ כ כ כ  אסורי אסורי אסורי אסורי  דיבורי דיבורי דיבורי דיבורי לדבר לדבר לדבר לדבר  שאסור שאסור שאסור שאסור 

השתיקה השתיקה השתיקה השתיקה   ג ג ג ג כי כי כי כי  אסורה אסורה אסורה אסורה ,,,, שתיקה שתיקה שתיקה שתיקה  לשתוק לשתוק לשתוק לשתוק 

לשתוק לשתוק לשתוק לשתוק ,,,,  צרי צרי צרי צרי כשלא כשלא כשלא כשלא  גרוע גרוע גרוע גרוע  דבר דבר דבר דבר  למשלהיא היא היא היא 

להאיר צרי הוא לביתו,  אורחי שבאו  אד

בזה יש  קצת  את להתבדח  ,פני לה

כדאי  לא .בה יפגע  זה ישתוק הוא א מצוה ,

מוסרי, רעיו איזה להגיד אפשר , אנשי לצער 

מזה. ישמחו כול יפה, תורה דבר איזה או 

כלח ח ח ח .... הדיבור  בנושא  היצר על  להתגבר  צרי

וזו  ,כאיל עצמו ולעשות מחדש פע

.כאיל עצמו שעושה  מאוד  גדולה אומנות

נהיה הוא הדיבור , את מקדש אד וכאשר

לה '. דומה

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



  
      



 לכ לכ לכ הואלכ האד של  בעבודתו  הראשו השלב 

עצמו , את שתכריח שתכריח שתכריח שתכריח להכיר כזוכזוכזוכזו הכרההכרההכרההכרה

המביאה המביאה המביאה המביאה  פוריהפוריהפוריהפוריה עבודהעבודהעבודהעבודה ולעבודולעבודולעבודולעבוד להתחיללהתחיללהתחיללהתחיל אותואותואותואותו

ובמדות ובמדות ובמדות ובמדות .... בהנהגהבהנהגהבהנהגהבהנהגה ,,,,מעמיקימעמיקימעמיקימעמיקי  שינויי שינויי שינויי שינויי לידי לידי לידי לידי 

 לתק תהלי של בסופו לו  שתגרו עבודה 

שלו . עולמו את ולהאיר 

האד.ד ד ד ד .... בני מרוב  כליל נעל זה פנימי עול

 וה וה וה וה החיצוני החיצוני החיצוני החיצוני ,,,,  העול העול העול העול את את את את   חיי חיי חיי חיי  האד האד האד האד בני בני בני בני  רוב רוב רוב רוב 

אל אל אל אל  פנימה פנימה פנימה פנימה ,,,,  חייה חייה חייה חייה  כיוו כיוו כיוו כיוו את את את את   להפו להפו להפו להפו  מפחדי מפחדי מפחדי מפחדי

קלה קלה קלה קלה ,,,, לשעה לשעה לשעה לשעה  לא לא לא לא  ואפילו ואפילו ואפילו ואפילו  ,,,, עצמ עצמ עצמ עצממתו בעיקר

.עצמ של והזר הנסתר העול בפני סלידה

אתוכל וכל וכל וכל  'לפתוח' כחו בכל להשתדל  צרי אד

עצמ 'ידיעת  תו אל פנימה ול'היכנס' ו'.הדלת

בלבדה ה ה ה .... חיצוני  כח לכאורה הוא הדיבור  כח

הוא זאת ובכל הנפש. של חיצוני לבוש 

 שהאד עד ,האד של  נפשו  לעצ קשור

'מדבר'. בתואר מדבר מדבר מדבר מדבר נקרא  אדאדאדאד כאשר כאשר כאשר כאשר  לכלכלכלכ

הרוע הרוע הרוע הרוע   תו תו תו תו אל אל אל אל  אותואותואותואותו גורר גורר גורר גורר  הדיבור הדיבור הדיבור הדיבור  הרע הרע הרע הרע ,,,, לשולשולשולשו

המדבר המדבר המדבר המדבר ,,,,  האד האד האד האד הוא הוא הוא הוא  מי מי מי מי  משנהמשנהמשנהמשנה ולא ולא ולא ולא  עצמועצמועצמועצמו....

המדרגה , בשפל  אד או  המעלה ברו אד

 העול על משפיע מהפה היוצא הדיבור

שלו! הפנימי

ומשאיר ומשאיר ומשאיר ומשאיר הדיבור הדיבור הדיבור הדיבור   האד האד האד האד של של של של  לבולבולבולבו תוככי תוככי תוככי תוככי  אל אל אל אל  חודר חודר חודר חודר 

הפנימי הפנימי הפנימי הפנימי !!!! בעולמו בעולמו בעולמו בעולמו  אותותיו אותותיו אותותיו אותותיו  ולכ את את את את 

בלי  ואפילו  הרע , לשו מדבר  אד כאשר

הרע. אל אותו  גורר עצמו הדיבור הרי כוונה,

יוצר ו ו ו ו .... הוא  בדיבור  פוג אד כאשר  וכ

וחודרת  נכנסת והיא סערה'. 'רוח בתוכו

,האד של  הפנימי עולמו  לו לו לו לו לתו מרתיחה מרתיחה מרתיחה מרתיחה 

בקרבו בקרבו בקרבו בקרבו  ומולידה ומולידה ומולידה ומולידה  נפשונפשונפשונפשו אתאתאתאת מסעירהמסעירהמסעירהמסעירה ,,,,הדהדהדהד את את את את 

נפשיות נפשיות נפשיות נפשיות .... וצרותוצרותוצרותוצרות מצוקותמצוקותמצוקותמצוקות

הוא הוא הוא הוא ז ז ז ז .... הדיבור הדיבור הדיבור הדיבור  כחכחכחכח כי כי כי כי  לדעת לדעת לדעת לדעת  האדהאדהאדהאד על על על על  לכלכלכלכ

 אי אי אי אי היטב היטב היטב היטב  ללמודללמודללמודללמוד  וצרי וצרי וצרי וצרי ואדיר ואדיר ואדיר ואדיר   עצו עצו עצו עצו כח כח כח כח 

בובובובו.... להשתדללהשתמשלהשתמשלהשתמשלהשתמש עלינו  אחד מצד 

 וג תועלת, בה  שאי בטילה משיחה  להימנע

 שהמילי לב  לשי צריכי לדבר כשצריכי

שני ומצד ותועלת. איכות ע מילי יהיו

סביבנו  ליצור  עלינו שמוטל  לדעת עלינו 

, פני ומאור שמחה של אפשר אפשר אפשר אפשר אוירה  וזה וזה וזה וזה 

....נכונכונכונכו דיבור דיבור דיבור דיבור  ידי ידי ידי ידי  על על על על  רק רק רק רק  לעשותלעשותלעשותלעשות

אסור אסור אסור אסור וכמו וכמו וכמו וכמו   כ כ כ כ  אסורי אסורי אסורי אסורי  דיבורי דיבורי דיבורי דיבורי לדבר לדבר לדבר לדבר  שאסור שאסור שאסור שאסור 

השתיקה השתיקה השתיקה השתיקה   ג ג ג ג כי כי כי כי  אסורה אסורה אסורה אסורה ,,,, שתיקה שתיקה שתיקה שתיקה  לשתוק לשתוק לשתוק לשתוק 

לשתוק לשתוק לשתוק לשתוק ,,,,  צרי צרי צרי צרי כשלא כשלא כשלא כשלא  גרוע גרוע גרוע גרוע  דבר דבר דבר דבר  למשלהיא היא היא היא 

להאיר צרי הוא לביתו,  אורחי שבאו  אד

בזה יש  קצת  את להתבדח  ,פני לה

כדאי  לא .בה יפגע  זה ישתוק הוא א מצוה ,

מוסרי, רעיו איזה להגיד אפשר , אנשי לצער 

מזה. ישמחו כול יפה, תורה דבר איזה או 

כלח ח ח ח .... הדיבור  בנושא  היצר על  להתגבר  צרי

וזו  ,כאיל עצמו ולעשות מחדש פע

.כאיל עצמו שעושה  מאוד  גדולה אומנות

נהיה הוא הדיבור , את מקדש אד וכאשר

לה '. דומה

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

טלפוןאיש קשרשעהיוםכתובתעיר
050-3233102הרב רוני הורביץ21:00אבית המדרש 'שלהבת י-ה'אבני חפץ

054-7151732הרב יורם בן סלומון18:30א-ההחיד"א 6, ביכנ"ס 'זהר ישראל'אופקים
053-8805657הרב שלמה פרץבין מנחה לערביתאאטד 6, ביכנ"ס היכל שלמהאילת

054-3256564הרב אברהם עמר21:30בפלח הרימון 16 משפ' אלבזאלקנה
053-3148478הרב יגאל קדוש20:00אביאליק 9/3 משפ' קדוש אשדוד
050-4195555הרב נתנאל רביבולפני מנחהשבתהרפואה 7 ביכנ"ס בבית החולים אסותאאשדוד

052-7016584הרב דניאל מכלוף20:30אדבורה הנביאה 12 ביכנ"ס 'בנים של מלך'אשקלון
055-6751298הרב מאיר20:00ביצחק ניסים 13 ביכנ"ס שערי רחמיםבני ברק

052-7102245הרב רזיאל אלול21:00בהנביאים 50, ביכנ"ס 'אור החמה'בת ים
050-2311542הרב גבריאל סעדוןלפני צאת השבתשבתמסילת העולים 2, ביכנ"ס 'משכן מאיר'חולון

052-7650390הרב ישראל תורג'מן21:00א-ההאדמו"ר מזוועהיל ביהמ"ד מעין גניםירושלים
052-7650390הרב ישראל תורג'מן10:30שבתמזל טלה 1ביכנ"ס זכור לאברהםירושלים
050-6277642הרב יוסף מגר20:30דשוהם 27כפר יונה

050-7271108הרב יהושע מימון17:00שבתביכנ"ס 'חסדי יהושע'לוד
052-6175267הרב דוד מלכה19:30א,ג,ד,הבביהמ"ד הסמוך לביכנ"ס של הישוב מושב שחר
050-4941444הרב נאור מאיר גנון19:30אנחל רעף 8, ביכנ"ס 'אחוות דניל'מצפה רמון

054-8431096הרב כפיר גרשטיין20:00א-ההאר"ינתיבות
050-2232051הרב שלמה סופר20:00א-ההרב צבאן ביכנ"ס 'אור גני'נתיבות

054-7547136הרב מימון אבוטבול20:00אבורוכוב 16 ביכנ"ס 'מטה אהרון' עכו
052-7678226הרב יגאל ממןאחרי מנחהא-ההזית 208, ביכנ"ס 'תפארת ישראל'עתלית

052-7144159הרב יוסף ניסים צברי20:15גקיבוץ גלויות 17, ביכנ"ס הראלפתח תקוה
054-8578385הרב שלמה דרעילאחר התפילהא-הדוד רמז 54, ביכנ"ס 'שערי צדק'צפת

054-8493880הרב אל-חי כהן21:00הליהמן 28, ביכנ"ס 'אהבת ישראל' קרית ים
052-4315009הרב אוריאל04:30א-וכרמי הנדיב, ביכנ"ס 'נחלת אשר'קרית מלאכי
055-6790302הרב יצחק ממן20:00א-דמקורות 1, הקריה הצפוניתקרית שמונה

054-2276662הרב יצחק09:00א-ומהריק"א 10 ביכנ"ס משכן משהראש העין
054-7708303הרב יצחק12:30שבתגרטרוד עליון ביכנ"ס אהבת אחיםראש העין

052-7648766הרב יעקב סלומון19:00בדרור 7, ביהכנ"ס 'שאגת אריה'ראשון לציון
 הרב משה ניזרי19:30גהעליה 5, ביכנ"ס 'מורי סלם'ראשון לציון

052-6059802הרב ראובן כהןאחרי מנחהא-ההרצל 141, ביכנ"ס 'שונה הלכות'רחובות
052-6074726הרב יהודה הררי20:30דהפרגים 19, ביכנ"ס 'זכור לאברהם'רמת ישי

050-6221515הרב אסף עזריאלאחרי מנחהא-דבבית הכנסת המקומישתולה
052-6005582הרב אליהו רן דואק19:30אחיים בר לב 79תל אביב
058-4025651הרב יובל נגר21:00אמנחם וטוביה מדמון 33, כולל 'השלום'תל אביב
054-5915750הרב חיים לוי20:30א-הלבלוב 1 ביהמ"ד 'אורות התקוה'תל אביב
053-7220906הרב אמיתי חרזי19:45גההגנה 130, ביכנ"ס 'זכור לאבנר'תל אביב
054-3142010הרב שמעון פנחסוב20:00בקבוץ גלויות 118 ביכנ"ס 'שער אושר'תל אביב
050-6656440הרב רחמים נימניאחרי ערביתבמנחם מדמון 17, ביכנ"ס 'קהילת יעקב' תל אביב

052-7176796הרב דניאל יום טוב22:30ההגן הישןתלמים
052-7080500הרב יעקב מזרחי20:00אבביה"נ ישראל}רומנים{ שאול המלך 5כפר סבא
054-6415100הרב יואל אברהם20:30בברח' המעלות 1/6כפר סבא

050-4155905הרב חיים הראל06:00שבתביה"כ בירכת שרה רח' סלח מנשה 8רמלה



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

של  בנרות  להדליק  רגיל  שהיה  מי  גם 
שעוה, כדאי שיתקדם קצת וידליק בשמן, 
לבנים  לזכות  מאד  חשוב  דבר  זהו  כי 

תלמידי חכמים.

שהיה  כגון  בעסקיו,  הפסיד  ח"ו  אדם  אם 
לו עסק מצליח, ופשט את הרגל, או שקנה 
דירה ומכר אותה במחיר הפסד, זהו דבר 
עצים  הפסיד  הוא  הכל  בסך  שקורה, 
ואבנים, כבוד מדומה, תפקיד זה או אחר, 
זה לא אסון! אבל בילדים אסור להפסיד.

פרשת תזריע - החודש
א' ניסן התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:4019:3020:15 באר שבע
18:4019:3120:16תל אביב

18:4019:3020:16חיפה
18:4019:3220:17אילת

18:4319:3420:20ירושלים
18:23ירושלים 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

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

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

LIVE

LIVE


