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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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הסדר הסדר הסדר הסדר  לילליללילליל  פסח פסח פסח פסח 

בבבבנננניייי אאאאררררבבבבעעעעהההה ככככננננגגגגדדדד

הרבבבבבששששייייחחחחהההה המקובל הגאו שמסר
:כ אמר שליט"א גינזבורג 1יצחק

כלממממיייי ע הסדר? בשולח ביותר החשוב
ועמלה, שטרחה היקרה לא הכבוד
כל ע בראש, היושב לאב הכבוד כל ע
ע שהגיעו ולסבתא לסבא הכבוד
אי  החביבי האורחי ולכל מתנות,

.הילדי ה הלילה שכוכבי ספק

מתרחש,ממממההההררררגגגגעעעע מה להבי מתחיל שהילד
סביבו, מכרכרי כולמפתי

ומנסי ,השולח ליד להשאר אותו
פסח של בהגדה אותו 'להאביס'

.מצרי יציאת ובסיפור

כתשובהבבבבככככלללללללל,,,, נאמרה כולה ההגדה
נשתנה 'מה :הבני לשאלת

הלילות'... מכל הזה הלילה

היחידווווההההננננהההה הלילה לא הוא הסדר ליל
,וילדי הורי יחד יושבי שבו
הנקרא מאיר לילה יש שבוע בכל שהרי
לילות ישנ ובנוס קודש, שבת ליל

.מועדי ושאר שבועות, סוכות,

מיוחדווווללללממממררררוווותתתת דבר ישנו הסדר בליל זאת,
 הלילות בשאר קיי בלילשלא

הקדושה התורה אותנו מצוה הסדר
!הבני לארבעת להתייחס

'כנגדווווככככממממוווו בהגדה: אומרי שאנו
אחד תורה. דיברה בני ארבעה
שאינו ואחד ת ואחד רשע ואחד חכ

לשאול'. יודע

קבוצהעעעעוווורררר מול עומד אינו הסדר
צרי אלא והומוגנית, אחידה
גווני ארבעה ע במקביל להתמודד
המתאי מענה אחד לכל ולתת ,שוני

לו.

והגווני,יייישששש הבני מריבוי שמוטרד מי
דבר. אותו ירא שכול ומעדי
אינו אמיתי ומחנ אמיתי הורה אבל
לראות שמח הוא אדרבה, נבהל.
אוי מיוחד. 'צבע' תופס אחד שכל
התלמידי  הילדי כל א ואבוי
ממכונת יצאו כאילו נראי היו

...2צילו

הזמן הבאהפנימי1. שבקטע מה וגם ,231 (עמוד

שם). דבריו הם

ליל אלימלך2. צבי רבי הקדוש הגאון הסדר,

סיים יששכר בני ספר מחבר מדינוב
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הלילות'... מכל הזה הלילה

היחידווווההההננננהההה הלילה לא הוא הסדר ליל
,וילדי הורי יחד יושבי שבו
הנקרא מאיר לילה יש שבוע בכל שהרי
לילות ישנ ובנוס קודש, שבת ליל

.מועדי ושאר שבועות, סוכות,

מיוחדווווללללממממררררוווותתתת דבר ישנו הסדר בליל זאת,
 הלילות בשאר קיי בלילשלא

הקדושה התורה אותנו מצוה הסדר
!הבני לארבעת להתייחס

'כנגדווווככככממממוווו בהגדה: אומרי שאנו
אחד תורה. דיברה בני ארבעה
שאינו ואחד ת ואחד רשע ואחד חכ

לשאול'. יודע

קבוצהעעעעוווורררר מול עומד אינו הסדר
צרי אלא והומוגנית, אחידה
גווני ארבעה ע במקביל להתמודד
המתאי מענה אחד לכל ולתת ,שוני

לו.

והגווני,יייישששש הבני מריבוי שמוטרד מי
דבר. אותו ירא שכול ומעדי
אינו אמיתי ומחנ אמיתי הורה אבל
לראות שמח הוא אדרבה, נבהל.
אוי מיוחד. 'צבע' תופס אחד שכל
התלמידי  הילדי כל א ואבוי
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שם). דבריו הם
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ז

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



  
       



אגוז שהוא נכו לו'. פתח את לשאול, יודע
...אגוזי אוהבי בפסח אבל לפיצוח, קשה

מדועההההבבבב עבורנו. חידה הוא השותק
מפני הא שותק? הוא באמת

מפניייייוווודדדדעעעעשאינו אולי או לשאול,
לוררררווווצצצצההההשאינו יש באמת הא לשאול.

,הת מהב יותר עוד התבטאות, קשיי
אותנו, סופר' 'לא פשוט הוא אולי או

הרשע? כמו חושב הוא ובפני

,,,,הואממממאאאאיייידדדד כי שותק שהוא יתכ
לא זה ג .ומופנ בייש
צרי לכ למד'. הבייש 'לא שהרי טוב,
שיוציא עד אותו למשו אותו, לדובב
שיהיה העיקר רעה, או טובה מילה,
שיח... בדו ולפתוח בו להיאחז משהו

להסבירווווככככאאאאממממוווורררר,,,, צריכי אנו הסדר בליל
 האמונה שרשי את הבני לכל

ל'פיצוח'... הקשה לב ג

ההההססססדדדדרררר???? בבבבלללליייילללל דדדדווווקקקקאאאא ללללממממהההה

הוווואאאאננננוווו הבני ארבעת :ותמהי עומדי
מארבעת לכלאחד ארבעהעולמות.
תפיסה כושר אחרת, הסתכלות יש הבני
אי ,כ וא .אחרי עני ותחומי שונה,
אחד לכל להסביר מאתנו דורשת התורה

בדעתו? שיקלט הסבר מה

רחביממממאאאאייייפפפפהההה נפש כלי 'להשיג' אפשר
'לתפוס' שיוכלי כ ו'להכיל'כל

למצוא להצליח ועוד השונה, עמואת
משותפת? שפה

נקדי:ווווללללפפפפנננניייי שנשיב

עלככככבבבברררר כותבי אנו שבועות כמה
שעיקר ,האד של הפנימי עולמו

הפנימי. בעולמו הוא האד חיי

פרט:וווועעעעתתתתהההה עוד נוסי

נפשות,ככככיייידדדדוווועעעע,,,, שתי ישנ יהודי לכל
והשניה אלקית, נפש  האחת

בהמית. נפש ששששלללל ההההפפפפננננייייממממיייי וווובבבבעעעעווווללללממממוווו
ההההללללללללוווו.... ממממההההננננפפפפששששוווותתתת אאאאחחחחתתתת ררררקקקק ששששווווללללטטטטתתתת ההההאאאאדדדד

אזיככככאאאאששששרררר הבהמית הנפש שולטת
בעצמו מרוכז הפנימי העול
שולטת כאשר זאת ולעומת ובהנאותיו,
הפנימי בעול אזי האלקית הנפש

אלקיות... הרגשות מתגלי

ההתגלותווווככככאאאא להדגיש: חייבי
הוא הפנימי בעול הראשונית
לאחר ורק הבהמית, הנפש של התגלותה
,וזיכו בירור של תהלי עובר שהיהודי
האלקית. הנפש של להתגלותה זוכה הוא

אתווווההההננננהההה,,,, 'ו'השלי שזכה יהודי כל
בי המעבר של הזה 'המסלול'
מסוגל כבר לאלקית, הבהמית הנפש

אחד. כל ע שפה למצוא

שוני,ככככיייי ה הנסיונות שסוגי למרות
,,,,ששששוווויייי הההה ווווההההררררגגגגששששוווותתתת ההההתתתתחחחחווווששששוווותתתת אאאא

  
      



ההההאאאאגגגגווווזזזז אאאאתתתת ללללפפפפצצצצחחחח

אאאאיייי?מהבני אחד לכל להתייחס צרי
להכיר צרי ראשית, יחד? ג ולכול
ולדעת אחד, בכל שיש הטובה בנקודה

'בני קרויי את כ ובי כ שו"תש'בי)

קצד) סימ  א חלק שהיהודיהרשב"א, כמה 
התורה מדר שהתרחק כמה ופושע, חוטא
כב נוהג שאינו כמה עול, כל ופרק והמצוה

.ב ישאר תמיד היהודי, לע

אילוננננככככוווו' הרשע לב אומרי שאנו
סו אבל נגאל', היה לא ש היה
ש'לא מובטחי ואנו ,כא אתנו הוא סו
קירבנו שה' לאחר שכ נידח'. ממנו ידח
א התורה, את לנו ונת סיני הר לפני

לאיבוד. הול אינו יהודי

אתללללאאאאחחחחרררר ולזהות להכיר צרי ,מכ
אחד, לכל המיוחדי המאפייני

ומה במיוחד, אותו מטריד מה לראות
לו. לענות נכו

יחסית:ללללששששללללששששהההה פשוט אבחו יש בני
למדניתההההחחחחככככ שאלה שואל

והמשפטי והחוקי העדות 'מה מפורטת,
?'אתכ אלקינו ה' ציוה שואלההההררררששששעעעעאשר

,'לכ הזאת העבודה 'מה מתריסה, שאלה
'טיפש')ההההתתתתו  נקרא מהמקורות שואל(שבחלק

זאת'? 'מה ת שאלת

מוסברההההבבבבייייטטטטוווויייי אומר' הוא 'מה
הוא  שהוא מה בחסידות:
מה ניכר דיבורו מתו כלומר, אומר.

באמת. הוא

אומראאאא שאינו הרביעי הב ע מה
בעקשנות ושותק יושב רק ,כלו
'ושאינו לו! לוותר אסור ?כא איננו כאילו

השתפכות מתוך לוהטת, ערבית תפילת עתה

שמימיים. וניגונים בשירים מלווה מופלאה, נפש

לביתו,הגבאי וליוהו הרבי של צאתו עד המתין

'הבה לו: ואומר לגבאי הרבי פונה לפתע

כיצד ונראה שבעיר היהודים בתי בין נסתובב

עשו. וכך הסדר'. ליל את הם עורכים

קולבחולפם נשמע לפתע הבתים אחד ליד

שניות עברו לא 'א-ח-ד'... צעקה:

'א-ח-ד'... צעקה: אותה נשנתה ושוב מעטות

על נראתה עצומה רוח וקורת הקשיב הרבי

קרא זה 'יהודי הסביר: הּתמּה ולגבאי ֵַָפניו

בנים ארבעה 'כנגד הפסקה: את בהגדה ִעכשיו
תם אחד רשע אחד חכם אחד - תורה דיברה

שאמר לפני פעם וכל לשאול', יודע שאינו ואחד

שה'אחד' בתמימותו חשב 'אחד' המילה את

ישראל, שמע שבפסוק ה'אחד' כמו הוא הזה

הבנים מארבעת שיצר כלולונמצא הרשע (שאף

שמע'.בהם) קריאת כמו קדושה, תפילה

דובואמר יששכר רבי הקדוש הגאון

זה סיפור סיפרו שכאשר מבעלזא,

מבעלזא יהושע רבי הקדוש הגאון לאביו

גוונים. לכמה הקדושות פניו זיו השתנה

מאוד. עד גדולים דברים בזה שיש והבנתי

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



  
       



אגוז שהוא נכו לו'. פתח את לשאול, יודע
...אגוזי אוהבי בפסח אבל לפיצוח, קשה

מדועההההבבבב עבורנו. חידה הוא השותק
מפני הא שותק? הוא באמת

מפניייייוווודדדדעעעעשאינו אולי או לשאול,
לוררררווווצצצצההההשאינו יש באמת הא לשאול.

,הת מהב יותר עוד התבטאות, קשיי
אותנו, סופר' 'לא פשוט הוא אולי או

הרשע? כמו חושב הוא ובפני

,,,,הואממממאאאאיייידדדד כי שותק שהוא יתכ
לא זה ג .ומופנ בייש
צרי לכ למד'. הבייש 'לא שהרי טוב,
שיוציא עד אותו למשו אותו, לדובב
שיהיה העיקר רעה, או טובה מילה,
שיח... בדו ולפתוח בו להיאחז משהו

להסבירווווככככאאאאממממוווורררר,,,, צריכי אנו הסדר בליל
 האמונה שרשי את הבני לכל

ל'פיצוח'... הקשה לב ג

ההההססססדדדדרררר???? בבבבלללליייילללל דדדדווווקקקקאאאא ללללממממהההה

הוווואאאאננננוווו הבני ארבעת :ותמהי עומדי
מארבעת לכלאחד ארבעהעולמות.
תפיסה כושר אחרת, הסתכלות יש הבני
אי ,כ וא .אחרי עני ותחומי שונה,
אחד לכל להסביר מאתנו דורשת התורה

בדעתו? שיקלט הסבר מה

רחביממממאאאאייייפפפפהההה נפש כלי 'להשיג' אפשר
'לתפוס' שיוכלי כ ו'להכיל'כל

למצוא להצליח ועוד השונה, עמואת
משותפת? שפה

נקדי:ווווללללפפפפנננניייי שנשיב

עלככככבבבברררר כותבי אנו שבועות כמה
שעיקר ,האד של הפנימי עולמו

הפנימי. בעולמו הוא האד חיי

פרט:וווועעעעתתתתהההה עוד נוסי

נפשות,ככככיייידדדדוווועעעע,,,, שתי ישנ יהודי לכל
והשניה אלקית, נפש  האחת

בהמית. נפש ששששלללל ההההפפפפננננייייממממיייי וווובבבבעעעעווווללללממממוווו
ההההללללללללוווו.... ממממההההננננפפפפששששוווותתתת אאאאחחחחתתתת ררררקקקק ששששווווללללטטטטתתתת ההההאאאאדדדד

אזיככככאאאאששששרררר הבהמית הנפש שולטת
בעצמו מרוכז הפנימי העול
שולטת כאשר זאת ולעומת ובהנאותיו,
הפנימי בעול אזי האלקית הנפש

אלקיות... הרגשות מתגלי

ההתגלותווווככככאאאא להדגיש: חייבי
הוא הפנימי בעול הראשונית
לאחר ורק הבהמית, הנפש של התגלותה
,וזיכו בירור של תהלי עובר שהיהודי
האלקית. הנפש של להתגלותה זוכה הוא

אתווווההההננננהההה,,,, 'ו'השלי שזכה יהודי כל
בי המעבר של הזה 'המסלול'
מסוגל כבר לאלקית, הבהמית הנפש

אחד. כל ע שפה למצוא

שוני,ככככיייי ה הנסיונות שסוגי למרות
,,,,ששששוווויייי הההה ווווההההררררגגגגששששוווותתתת ההההתתתתחחחחווווששששוווותתתת אאאא

  
      



ההההאאאאגגגגווווזזזז אאאאתתתת ללללפפפפצצצצחחחח

אאאאיייי?מהבני אחד לכל להתייחס צרי
להכיר צרי ראשית, יחד? ג ולכול
ולדעת אחד, בכל שיש הטובה בנקודה

'בני קרויי את כ ובי כ שו"תש'בי)

קצד) סימ  א חלק שהיהודיהרשב"א, כמה 
התורה מדר שהתרחק כמה ופושע, חוטא
כב נוהג שאינו כמה עול, כל ופרק והמצוה

.ב ישאר תמיד היהודי, לע

אילוננננככככוווו' הרשע לב אומרי שאנו
סו אבל נגאל', היה לא ש היה
ש'לא מובטחי ואנו ,כא אתנו הוא סו
קירבנו שה' לאחר שכ נידח'. ממנו ידח
א התורה, את לנו ונת סיני הר לפני

לאיבוד. הול אינו יהודי

אתללללאאאאחחחחרררר ולזהות להכיר צרי ,מכ
אחד, לכל המיוחדי המאפייני

ומה במיוחד, אותו מטריד מה לראות
לו. לענות נכו

יחסית:ללללששששללללששששהההה פשוט אבחו יש בני
למדניתההההחחחחככככ שאלה שואל

והמשפטי והחוקי העדות 'מה מפורטת,
?'אתכ אלקינו ה' ציוה שואלההההררררששששעעעעאשר

,'לכ הזאת העבודה 'מה מתריסה, שאלה
'טיפש')ההההתתתתו  נקרא מהמקורות שואל(שבחלק

זאת'? 'מה ת שאלת

מוסברההההבבבבייייטטטטוווויייי אומר' הוא 'מה
הוא  שהוא מה בחסידות:
מה ניכר דיבורו מתו כלומר, אומר.

באמת. הוא

אומראאאא שאינו הרביעי הב ע מה
בעקשנות ושותק יושב רק ,כלו
'ושאינו לו! לוותר אסור ?כא איננו כאילו

השתפכות מתוך לוהטת, ערבית תפילת עתה

שמימיים. וניגונים בשירים מלווה מופלאה, נפש

לביתו,הגבאי וליוהו הרבי של צאתו עד המתין

'הבה לו: ואומר לגבאי הרבי פונה לפתע

כיצד ונראה שבעיר היהודים בתי בין נסתובב

עשו. וכך הסדר'. ליל את הם עורכים

קולבחולפם נשמע לפתע הבתים אחד ליד

שניות עברו לא 'א-ח-ד'... צעקה:

'א-ח-ד'... צעקה: אותה נשנתה ושוב מעטות

על נראתה עצומה רוח וקורת הקשיב הרבי

קרא זה 'יהודי הסביר: הּתמּה ולגבאי ֵַָפניו

בנים ארבעה 'כנגד הפסקה: את בהגדה ִעכשיו
תם אחד רשע אחד חכם אחד - תורה דיברה

שאמר לפני פעם וכל לשאול', יודע שאינו ואחד

שה'אחד' בתמימותו חשב 'אחד' המילה את

ישראל, שמע שבפסוק ה'אחד' כמו הוא הזה

הבנים מארבעת שיצר כלולונמצא הרשע (שאף

שמע'.בהם) קריאת כמו קדושה, תפילה

דובואמר יששכר רבי הקדוש הגאון

זה סיפור סיפרו שכאשר מבעלזא,

מבעלזא יהושע רבי הקדוש הגאון לאביו

גוונים. לכמה הקדושות פניו זיו השתנה

מאוד. עד גדולים דברים בזה שיש והבנתי

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.



  
       



לידיו כלל הגיעו לא ה הללו שהמעות
של בידיו נמצאות ה אלא הצדיק, של
ועמו ליל באישו העירה שבא שליח

הצדיק... בעבור מעות

מעליווווההההייייהההה,,,, בבית החיפושי היו א
נשלח הבית מבני מי היה חרס,
כדי שבעיר ובפונדקי באכסניות לסייר
,ללו נטה אשר השליח את ולחפש לתור
תיכ לצדיק, המעות את למסור ולזרזו
דחו ר היה יוצא שעה, באותה ומיד.
ומטיל הסביבה, מעניי אחד של למעונו
רק .לחלו מבעד ביתו אל המעות את
של עיניו שמורות היו נעצמות אז,
תנומה לחטו עוד היה ומספיק הצדיק,
השעה לה הלכה חלפה לא עוד כל קלה,
לקו עתו והגיעה לשינה, המיועדת

הבורא. בעבודת ולהמשי

נתחילללללאאאאחחחחרררר הזו הארוכה ההקדמה
בסיפור:

ומפרבבבבללללייייללללהההה ארו מסע לאחר ההוא,
החסיד הגיע לגליציה, מפולי
משידלובצה, לייביש רבי המופלג,
מעת להופיע היה, נוהג כ לליז'נסק.
ימי ועוד השבת את לעשות כדי לעת,
הדור צדיק של במחיצתו אחריה מספר
בעיצומו, היה החור בצילו. ולהסתופ
,הדר כל לאור ליווהו ושלגי סערות
סו משהגיע .בעצלתי התנהל ומסעו
חצות לאחר השעה היתה חפצו, למחוז סו
מרובות, הפצרות לאחר בקושי, וא לילה,

וניאות אחד, אכסנאי של רחמיו נכמרו
בפני ולפתוח כסתו, ומתחת מערשו לצאת

אכסנייתו. שערי את ועגלונו החסיד

לתוללללממממרררראאאאהההה שנתחבה הנוצצת המטבע
פניו סבר נשתנה מה, בטר כפו
באישו הטרדתו על הזוע האכסנאי, של
אורו ופניו שנתו, החמצת ועל ליל
משרתו, את להקי מיהר הוא באחת.
העגלה ואת הסוסי את להכניס לו הורה
עבר אל פנה עצמו הוא ואילו הארוה, אל
סעודה לאורחי להכי כדי המטבח,
העייפי ,האורחי ששני אלא כהלכתה.
,מרצו הסעודה על ויתרו ,והיגעי

לשינה. מצעות לה להציע וביקשו

,,,,אההההעעעעגגגגללללוווו מיד הרפודפנה היצוע עבר ל
עי כהר ושקע לו, שהוצע
מקצה הל קולה אשר עריבה, בשינה
לקר פר החסיד, ואילו קצהו, ועד הבית
ערבית, בתפילת במתינות ופתח זוית,
לכ קוד להתפלל חפ לא אותה אשר

הנוסעת. העגלה על נפש בפיזור

לייבישעעעעממממוווו רבי היה נושא באמתחתו,
אשר 'פתקאות', של גדול תכרי
של רבות עשרות מאת לו נמסרו
של לידיו שימסר כדי ,מפולי חסידי
היה מצור כזו, פתקה כל אל הצדיק.
ס ויעלה נפש'. פדיו' לש כס סכו
לייביש רבי ע המובא הממו כל

ונכבד. רב להו הצדיק בעבור

  
       



בשרו על שעבר יהודי כל ולכ
הבירור) התחושות(במהל כל את

בהצלחה, עמה והתמודד  והרגשות
אחד. כל ע שפה למצוא כבר יכול

שזכינוווווממממככככייייוווו בשעה ,שני 3334 שלפני
הסדר ליל את במצרי לערו

פנימי... בירור לעבור זכינו ,3הראשו

בלילווווככככ זוכי אנו ושנה שנה בכל
מאוד מרכזי חלק לברר הסדר
לנו יש כבר לכ הפנימי, מעולמנו
כל ע משותפת שפה למצוא כח

אחד.

וכהרגלנווווובבבבששששייייחחחחתתתתננננוווו בזה. נרחיב זאת
בסיפור... נפתח

ששששבבבביייי ללללקקקקבבבבלללל פפפפששששווווטטטטהההה ייייממממייייננננוווו

שליט"א:ססססייייפפפפרררר גרלי מרדכי הרב 4הגאו

יסודבבבבממממחחחחייייצצצצתתתתוווו צדיק ישראל, קדוש של
אלימל רבי הרבי ,עול
'בל איסור היה ועומד תלוי מליז'נסק,
אליו. היתה ששייכת פרוטה כל על ,'תלי

זהב,ששששוווו של בי ,כס של בי מטבע,
היתה אסורה נחושת, של בי
שמבקש בשעה ביתו כותלי בי להימצא
בלילות יצועו על לעלות הצדיק היה

תנומות. מעט לעיניו ולית

במשככככלללל לרשותו שבאו מעות, אות
לצדקה להתחלק היו חייבות ,היו
היתה נודדת ,כ שאלמלא הלילה, עד
פני ובשו מעיניו, הצדיק של שנתו

קמעה. להירד היה יכול לא ואופ

לירדווווככככבבבברררר הצדיק שנאל ,מעשי היו
שכב, שכבר לאחר יצועו, מעל
ובסדקי בחורי לבדוק ולהתחיל
פרוטה אחרי בתורו כליו, כל את ולמשש
כל היה כ לצדקה. נמסרה טר אשר
למש ,להירד הצדיק מ שנבצר אימת
שמיועדת ליל באישו קצרה שעה אותה
היו ומתעוררי הואיל לשינה. לו היתה
בחיפושיו, אותו ורואי ,משנת ביתו בני
,ה וא הדבר, פשר את היו יודעי מיד
מעל לזנק ,לידיה ליטול היו ממהרי
'החמ ל'בדיקת ולהצטר ,יצועיה

רגיל... חולי ליל של בעיצומו

פפפפעעעעממממייייש אי חבויה נמצאה והפרוטה
מצאוה ופעמי זוית, בקר
התברר ופעמי שבכיס, בחור מוסתרת

"וּיקרא וׁשחטּו3. למׁשּפחתיכם צאן לכם ּוקחּו מׁשכּו אלהם וּיאמר יׂשראל לכל-זקני מׁשה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֽ

כא).הּפסח" יב, (שמות ַַָ

אמוני סגולה4. המחבר).עם ברשות הועתק קג, עמוד - ב (חלק

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



  
       



לידיו כלל הגיעו לא ה הללו שהמעות
של בידיו נמצאות ה אלא הצדיק, של
ועמו ליל באישו העירה שבא שליח

הצדיק... בעבור מעות

מעליווווההההייייהההה,,,, בבית החיפושי היו א
נשלח הבית מבני מי היה חרס,
כדי שבעיר ובפונדקי באכסניות לסייר
,ללו נטה אשר השליח את ולחפש לתור
תיכ לצדיק, המעות את למסור ולזרזו
דחו ר היה יוצא שעה, באותה ומיד.
ומטיל הסביבה, מעניי אחד של למעונו
רק .לחלו מבעד ביתו אל המעות את
של עיניו שמורות היו נעצמות אז,
תנומה לחטו עוד היה ומספיק הצדיק,
השעה לה הלכה חלפה לא עוד כל קלה,
לקו עתו והגיעה לשינה, המיועדת

הבורא. בעבודת ולהמשי

נתחילללללאאאאחחחחרררר הזו הארוכה ההקדמה
בסיפור:

ומפרבבבבללללייייללללהההה ארו מסע לאחר ההוא,
החסיד הגיע לגליציה, מפולי
משידלובצה, לייביש רבי המופלג,
מעת להופיע היה, נוהג כ לליז'נסק.
ימי ועוד השבת את לעשות כדי לעת,
הדור צדיק של במחיצתו אחריה מספר
בעיצומו, היה החור בצילו. ולהסתופ
,הדר כל לאור ליווהו ושלגי סערות
סו משהגיע .בעצלתי התנהל ומסעו
חצות לאחר השעה היתה חפצו, למחוז סו
מרובות, הפצרות לאחר בקושי, וא לילה,

וניאות אחד, אכסנאי של רחמיו נכמרו
בפני ולפתוח כסתו, ומתחת מערשו לצאת

אכסנייתו. שערי את ועגלונו החסיד

לתוללללממממרררראאאאהההה שנתחבה הנוצצת המטבע
פניו סבר נשתנה מה, בטר כפו
באישו הטרדתו על הזוע האכסנאי, של
אורו ופניו שנתו, החמצת ועל ליל
משרתו, את להקי מיהר הוא באחת.
העגלה ואת הסוסי את להכניס לו הורה
עבר אל פנה עצמו הוא ואילו הארוה, אל
סעודה לאורחי להכי כדי המטבח,
העייפי ,האורחי ששני אלא כהלכתה.
,מרצו הסעודה על ויתרו ,והיגעי

לשינה. מצעות לה להציע וביקשו

,,,,אההההעעעעגגגגללללוווו מיד הרפודפנה היצוע עבר ל
עי כהר ושקע לו, שהוצע
מקצה הל קולה אשר עריבה, בשינה
לקר פר החסיד, ואילו קצהו, ועד הבית
ערבית, בתפילת במתינות ופתח זוית,
לכ קוד להתפלל חפ לא אותה אשר

הנוסעת. העגלה על נפש בפיזור

לייבישעעעעממממוווו רבי היה נושא באמתחתו,
אשר 'פתקאות', של גדול תכרי
של רבות עשרות מאת לו נמסרו
של לידיו שימסר כדי ,מפולי חסידי
היה מצור כזו, פתקה כל אל הצדיק.
ס ויעלה נפש'. פדיו' לש כס סכו
לייביש רבי ע המובא הממו כל

ונכבד. רב להו הצדיק בעבור

  
       



בשרו על שעבר יהודי כל ולכ
הבירור) התחושות(במהל כל את

בהצלחה, עמה והתמודד  והרגשות
אחד. כל ע שפה למצוא כבר יכול

שזכינוווווממממככככייייוווו בשעה ,שני 3334 שלפני
הסדר ליל את במצרי לערו

פנימי... בירור לעבור זכינו ,3הראשו

בלילווווככככ זוכי אנו ושנה שנה בכל
מאוד מרכזי חלק לברר הסדר
לנו יש כבר לכ הפנימי, מעולמנו
כל ע משותפת שפה למצוא כח

אחד.

וכהרגלנווווובבבבששששייייחחחחתתתתננננוווו בזה. נרחיב זאת
בסיפור... נפתח

ששששבבבביייי ללללקקקקבבבבלללל פפפפששששווווטטטטהההה ייייממממייייננננוווו

שליט"א:ססססייייפפפפרררר גרלי מרדכי הרב 4הגאו

יסודבבבבממממחחחחייייצצצצתתתתוווו צדיק ישראל, קדוש של
אלימל רבי הרבי ,עול
'בל איסור היה ועומד תלוי מליז'נסק,
אליו. היתה ששייכת פרוטה כל על ,'תלי

זהב,ששששוווו של בי ,כס של בי מטבע,
היתה אסורה נחושת, של בי
שמבקש בשעה ביתו כותלי בי להימצא
בלילות יצועו על לעלות הצדיק היה

תנומות. מעט לעיניו ולית

במשככככלללל לרשותו שבאו מעות, אות
לצדקה להתחלק היו חייבות ,היו
היתה נודדת ,כ שאלמלא הלילה, עד
פני ובשו מעיניו, הצדיק של שנתו

קמעה. להירד היה יכול לא ואופ

לירדווווככככבבבברררר הצדיק שנאל ,מעשי היו
שכב, שכבר לאחר יצועו, מעל
ובסדקי בחורי לבדוק ולהתחיל
פרוטה אחרי בתורו כליו, כל את ולמשש
כל היה כ לצדקה. נמסרה טר אשר
למש ,להירד הצדיק מ שנבצר אימת
שמיועדת ליל באישו קצרה שעה אותה
היו ומתעוררי הואיל לשינה. לו היתה
בחיפושיו, אותו ורואי ,משנת ביתו בני
,ה וא הדבר, פשר את היו יודעי מיד
מעל לזנק ,לידיה ליטול היו ממהרי
'החמ ל'בדיקת ולהצטר ,יצועיה

רגיל... חולי ליל של בעיצומו

פפפפעעעעממממייייש אי חבויה נמצאה והפרוטה
מצאוה ופעמי זוית, בקר
התברר ופעמי שבכיס, בחור מוסתרת

"וּיקרא וׁשחטּו3. למׁשּפחתיכם צאן לכם ּוקחּו מׁשכּו אלהם וּיאמר יׂשראל לכל-זקני מׁשה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֽ

כא).הּפסח" יב, (שמות ַַָ

אמוני סגולה4. המחבר).עם ברשות הועתק קג, עמוד - ב (חלק

ז

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

 מוקדש לעילוי נשמת עמרם בן סוליקה נלב"ע י"ח שבט התשפ"ב - תנצב"ה
ולהבדיל להצלחה, יראת שמים ופרנסה טובה למשפחת שטרית היקרים



  
       



הקודשככככאאאאששששרררר מ לצאת החסיד עמד
הצדיק קראו לאכסנייתו, ולשוב
בעל ע כי 'דומני, ושאלו: בחזרה,

'?כ הלא ,הלו הגעת יהודי עגלה

 '!'!'!'!לייביש.''''אאאאככככ רבי השיב

הורה''''ההההוווואאאאלללל  ומיד!' תיכ אלי לשגרו נא
בש לו 'מסור  כיהצדיק מי,

מעוני!' אל עכשיו, כבר לבוא, אני מזמינו

הצדיק,אאאא מלפני החסיד יצא יצוא
הצדיק, של האחרוני ודבריו

כקורנס. בראשו להלו החלו

אל''''ממממהההה העגלו את לשגר אומרת, זאת
רבי של מוחו קדח  הצדיק?'
אני שיכול הוא, קט ילד כלו'  לייביש
ישמע כלו  לו אומר וא לשגרו?!
זה, הוא ומגוש גס ברנש והלא בקולי?!
אשר ,ע ובזוי דרגה נחות ,שבקלי קל
של וסירוב הקשה, האויר מזג אלמלא
מעז לא ,לדר בו לצאת העגלוני שאר

למסע!' עמו להתלוות הייתי

העמוקה,''''ההההככככייייצצצצדדדד משנתו לעוררו אוכל
ליל של בעיצומו עליו, ולצוות
דר ולאחר שכזה, ומקפיא קר חור
בטובו יואיל כי שכזו, ומייגעת ארוכה
והלא לבוא?! המזמינו הרבי לבית ליל
טבי כ בעבור לו אשל א אפילו
ללכת!'... יאות לא כי לי ברי ,ותקילי

אלאאאאדדדדההההככככיייי לייביש רבי הגיע והכי,
ואמונת חסידותו האכסניא.

היסוסיו, על גברו שבקרבו הצדיקי
ערשו אל ניגש מתניו, בעוז חגר הוא
טלטלת וטלטלו בידו אחז ,העגלו של
מתו ידו את ניער ,העגלו גבר.
בא אשר היתוש את כנער השינה,
אגב השני, צידו על והסתובב לעוקצו,
לא החסיד ,אול רווחה. אנקת השמעת
שקד ובאמונה, בדביקות נואש. אמר
וחזר וטלטל נענע לגומרה, מלאכתו על
במ"ט השקוע לעגלו הניח ולא ונענע,
עיניו. את פקח שלא עד שינה, שערי

זוג''''ממממהההה העגלו בו תקע  ממני?' רצונ
אינ 'מדוע  גיצי יורי אישוני
צווחתו הדהדה  '?לישו לי מניח
כשאגת האכסניא, בדומיית הנזעמת

היער. במעבה לביא

''''ההההררררבבבביייי '!ל לייבישקורא רבי מלמל
מזמינ 'הצדיק  בקולו ברעד

מעונו!' אל ומיד תיכ לבוא

התיישב''''ההההששששתתתתגגגגעעעעתתתת,,,,  יהודי?!' רבי
בשצ יצועו על העגלו
זה בשביל !?מדעת 'היצאת  קצ
נסיעה לאחר ליל, באישו לעוררני באת
...'!?לב מלא זה האי מפרכת?! כה

הבחיממממבבבבעעעעדדדד באכסניא, ששררה לחשיכה
ממשש העגלו כי לחרדתו, החסיד
חפ אחר הוא תר כי ,והבי מסביבו, בידיו
זעמו. בחמת עליו להטילו כדי שהוא, כל
הצידה לייבישלהסתלק רבי איפוא, מיהר,

  
       



אלימל,בבבבממממעעעעווווננננוווו רבי הרבי הצדיק, של
זה ההמולה. שעה באותה רבתה
,להירד הצדיק היה שמנסה ארוכה, שעה
הוחל ,הדברי מטבע הצלחה. ללא א
כל מסתתרת. מעה אחרי בחיפושי מיד
היו עסוקי ,קטו ועד למגדול הבית, בני
מטבע אחרי ומדוקדק, נמר בחיפוש
דעת, בבלי בבית, אולי, נותרה, אשר ,כס
,שהפע אלא לצדקה. נמסרה וטר
בכל נמצאה לא ,המאמצי כל למרות
אחת. מחוררת אגורה אפילו כולו, הבית

ששלטבבבבדדדדללללייייתתתת העז הקור חר ברירה,
,הבני מ מי אי התנדב בכיפה,
אחרי ,ובפונדקי באכסניות לתור ויצא
אולי עמו, והביא עתה, זה שהגיע אורח
לא מזלו, למרבה הצדיק. בעבור מעות
מיד שכ המדה, על יתר החיפושי לו ארכו
אכסניא, אותה עבר אל רגליו הוליכוהו
משידלובצה לייביש רבי קנה בה אשר
באור הבחי חצרה, על חולפו מדי שביתה.
כי הצדיק, ב ודע הארוה, מ הבוקע הנר
וסוסיו מכבר, לא ,הלו אורח הגיע בוודאי

לובעה. מנת את עתה מקבלי

האכסניא,ההההקקקקיייישששש שערי על הצדיק ב
היה ניעור אשר והאכסנאי,
לו. לפתוח התמהמה לא ממילא,
השיב בפיו, אשר השאלה את מששמע
לצל הגיע אשר האורח כי בבטחה, כמעט

לשחר אכ בא.קורתו, הצדיק פני את
ותיק חסיד כי בו, ענתה פניו הכרת שכ

ואל הסעודה אל פנה לא ג וא הינהו,
הרינה. ואל התפילה אל א כי השינה,

ברביממממששששננננככככננננסססס ופגש פנימה, הצדיק ב
סיי עתה זה אשר לייביש,
לקראת זה שניה שמחו תפילתו, את

גדולה. שמחה זה

מעות''''ששששממממאאאא להולכת שליח נעשית
הצדיק. ב שאל  אבא?' בעבור

 ומיד''''בבבבוווווווודדדדאאאאיייי!'!'!'!' לייביש, רבי השיב
.אמורי דברי במה הבי

וקרא:ההההוווואאאא ידיו, בשתי ראשו תפס

שינה!''''אאאאוווויייי נידודי לרבינו שגרמתי לי,
עבר  לעשות?' יכולתי מה אול
יכול כלו'  התנצלות של לנימה החסיד
ליל?!' באישו לרבינו ולהפריע לבוא הייתי

לייבישתתתתוווו רבי של דיבור, כדי
הפתקאות צרור את מאמתחתו
אל הרבי ב ע ר וא והפדיונות,

הצדיק. של מעונו עבר

,,,,כברוווואאאאוווולללל הצדיק של השינה שעת
היה יושב כבר עתה, חלפה.
אינו כששוב הקדושה, בעבודתו ועוסק
ולעלות הלילה עוד לשוב דעתו, על מעלה
אורחו פני את הצדיק קיבל יצועו. על
הפתקאות את ממנו נטל רבה, בחביבות
מסר, הרב, הכס ואת בידו, המשוגרות
אלו אי על שיחזור כדי לבנו, מעמד, באותו

תומו. עד ויחלקו ,עניי מעונות

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



  
       



הקודשככככאאאאששששרררר מ לצאת החסיד עמד
הצדיק קראו לאכסנייתו, ולשוב
בעל ע כי 'דומני, ושאלו: בחזרה,

'?כ הלא ,הלו הגעת יהודי עגלה

 '!'!'!'!לייביש.''''אאאאככככ רבי השיב

הורה''''ההההוווואאאאלללל  ומיד!' תיכ אלי לשגרו נא
בש לו 'מסור  כיהצדיק מי,

מעוני!' אל עכשיו, כבר לבוא, אני מזמינו

הצדיק,אאאא מלפני החסיד יצא יצוא
הצדיק, של האחרוני ודבריו

כקורנס. בראשו להלו החלו

אל''''ממממהההה העגלו את לשגר אומרת, זאת
רבי של מוחו קדח  הצדיק?'
אני שיכול הוא, קט ילד כלו'  לייביש
ישמע כלו  לו אומר וא לשגרו?!
זה, הוא ומגוש גס ברנש והלא בקולי?!
אשר ,ע ובזוי דרגה נחות ,שבקלי קל
של וסירוב הקשה, האויר מזג אלמלא
מעז לא ,לדר בו לצאת העגלוני שאר

למסע!' עמו להתלוות הייתי

העמוקה,''''ההההככככייייצצצצדדדד משנתו לעוררו אוכל
ליל של בעיצומו עליו, ולצוות
דר ולאחר שכזה, ומקפיא קר חור
בטובו יואיל כי שכזו, ומייגעת ארוכה
והלא לבוא?! המזמינו הרבי לבית ליל
טבי כ בעבור לו אשל א אפילו
ללכת!'... יאות לא כי לי ברי ,ותקילי

אלאאאאדדדדההההככככיייי לייביש רבי הגיע והכי,
ואמונת חסידותו האכסניא.

היסוסיו, על גברו שבקרבו הצדיקי
ערשו אל ניגש מתניו, בעוז חגר הוא
טלטלת וטלטלו בידו אחז ,העגלו של
מתו ידו את ניער ,העגלו גבר.
בא אשר היתוש את כנער השינה,
אגב השני, צידו על והסתובב לעוקצו,
לא החסיד ,אול רווחה. אנקת השמעת
שקד ובאמונה, בדביקות נואש. אמר
וחזר וטלטל נענע לגומרה, מלאכתו על
במ"ט השקוע לעגלו הניח ולא ונענע,
עיניו. את פקח שלא עד שינה, שערי

זוג''''ממממהההה העגלו בו תקע  ממני?' רצונ
אינ 'מדוע  גיצי יורי אישוני
צווחתו הדהדה  '?לישו לי מניח
כשאגת האכסניא, בדומיית הנזעמת

היער. במעבה לביא

''''ההההררררבבבביייי '!ל לייבישקורא רבי מלמל
מזמינ 'הצדיק  בקולו ברעד

מעונו!' אל ומיד תיכ לבוא

התיישב''''ההההששששתתתתגגגגעעעעתתתת,,,,  יהודי?!' רבי
בשצ יצועו על העגלו
זה בשביל !?מדעת 'היצאת  קצ
נסיעה לאחר ליל, באישו לעוררני באת
...'!?לב מלא זה האי מפרכת?! כה

הבחיממממבבבבעעעעדדדד באכסניא, ששררה לחשיכה
ממשש העגלו כי לחרדתו, החסיד
חפ אחר הוא תר כי ,והבי מסביבו, בידיו
זעמו. בחמת עליו להטילו כדי שהוא, כל
הצידה לייבישלהסתלק רבי איפוא, מיהר,

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     ז"ל
נלב"ע י"ד אדר א' - תנצב"ה



  
       



הלילה! של זו בשעה אורה בוקעת מחלונו
עוסק שכ עכשיו, אור הרבי בבית רק
בוראו!' את ובעבודתו בתורתו עתה הוא

עז''''ששששתתתתווווקקקק,,,, 'חסידק' חמתי, את ב אכלה פ
העגלו התפר  '!שכמות פני
את ממ ביקש 'מי  מחודשת זע בהתקפת
באמצע משנתי להעירני הזאת 'הטובה'
הרבי של מהזמנתו לבשרני כדי הלילה,
לא תחתיו?! קרס העול קרה? מה !?של

הבוקר?!'... עד להמתי יכולת

הרצפה,ההההוווואאאא על נמרצת רקיקה רקק
א השמיכה. בתו והתכנס ושב
ק והוא ,בודדי רגעי אלא עברו לא

מטתו. מעל וירד

לי!...''''טטטטוווובבבב,,,, יש ברירה כלו ...!אל נו,
את כבר לי הרסת ממילא הרי
גר?... הוא היכ אמרת? אי הלילה!...
כבר! דבר נו, ישר?... שמאלה? ימינה?

...'!?ש שותק ל מה

מתכויההההוווואאאאיייילללל ,אכ כי לייביש, רבי וראה
משכבו, מעל ק ללכת. כבר הוא
ותו המקפיא, הקור אל החוצה עמו יצא
מהתקרב ונזהר מרחק על שומר שהוא
לו החוה ידו, להישג המדה על יתר
ושב לצעוד, עליו בו הכיוו את באצבעו
החלו של המובהק, הסימ את לו והזכיר
הנומיה. העיר בתי כל בי היחיד, המואר

אשר''''בבבבלללל על הזה, החטא ל יסולח
הרבי של הזמנתו ע הטרדתני

עבר אל ש בחירוק העגלו הפטיר  '!של
הראה... אשר בכיוו ללכת ופנה החסיד,

ככככס על דרכה א ,העגלו של רגלו
רותחי של וקיתו הצדיק, של ביתו

פניו: את קיד

אתה,''''ההההוווויייי,,,, הסבור !שכמות בליעל ב
,האומנ חי? אתה הפקר בעול כי
העולה ככל ולפשוע, לעת לחטוא, תוכל

...'!?דיי ולית די לית !?רוח על

,,,,ניצבההההעעעעגגגגללללוווו אחדי ורגעי ,בהל הוכה
יכולת מבלי נד, כמו עומדו על
שהתאושש לאחר ,אול אבר. להניע
חוצפתו שארית את אזר קמעה,

מצח: בעזות להשיב ופתח העגלונית,

ואלו''''ממממהההה עוונות איזה חטא? מי חטא?
ומה אלי, נטפלת מה !?פשעי

ממני?!' רוצי בכלל את

????הקשה''''אאאאככככ  מלא?' פירוט ל דרוש
 תקי בטו לעומתו הצדיק
הוא אתה, !ומזומ מוכ הנני ל'בבקשה!
ואטעה!'... במדה לתקנני, רק נא

,,,,מסמרתככככאאאא מסכת באזניו וגולל הצדיק, פתח
עוונות ,חטאי של ופשעי,שיער,

בה הסכי אשר יותר, וחמורי חמורי
מוחלט. כהיתר לו נעשו כי עד ,העגלו

הדברי,ככככככככלללל בפירוט הצדיק שהארי
הזקופה קומתו הלכה כ

  
       



מרוחקת, בפינה לו הצטנ פניו, מנגד
העגלו מששב .זע יעבור עד והמתי
מילא נחרתו וקול בשמיכתו, להתכרבל
לרווחה. לייביש ר' נש החלל, את שוב
ניסה ולא שלו, יצועו על לעלות חש הוא
האריות... בגוב עצמו את להכניס עוד

התנח''''אאאאנננניייי  מילאתי!' שליחותי את
הזמנתו 'את  בלבו לייביש רבי
שנצטויתי, כפי לו מסרתי הרבי של

הצלתי!' נפשי את ואני

וקולחחחחללללפפפפהההה בלבד, מועטת שעה לה
ברמה: שוב נשמע העגלו של רטינתו

לי''''ממממהההה מה הלזה?... הרבי ממני, הוא רוצה
עמי?!... לו יש עסקי איזה ולו?!...
כה הלילה!... באמצע לקרות חייב זאת וכל
עד לי, להציע לו שיש העסקה היא דחופה
הבוקר?'... אור עד דיחוי סובלת איננה כי

 הוא''''ההההאאאאחחחח!'!'!'!' 'איה  אימתני בקול הרעי
ההי אשר הלזה, 'החסידק'
שכאלו? הבלי בגלל משנתי לעוררני

אותו!'... קורע הייתי דג כמו

מטתו.ררררבבבביייי על רועד החל לייביש,
הדממה חזרה מהרה עד ,אול
אופני כחריקת נחרה, וקול להשתרר,

ונשמע... שב עגלה,

החלררררגגגגעעעעיייי והעגלו חלפו, בלבד אחדי
נראי מטתו. על מסתובב שוב

ממנו נדדה שנתו כי ,לאהדברי והוא ,

הצדיק של הזמנתו מנוח. לעצמו מצא
בעצמותיו, ובערה בקרבו ולאחלחלה 

.להירד היה יכול

''''ממממהההה הזה...?' לרבי לו, עוללתי רע
מכיר מני'  רטינותיו התחדשו
לא מעול הלא בכלל?... אותי הוא
אותי?... ראה לא והוא אותו, ראיתי
חפ כמוס סוד איזה יודע, מי !מעניי

לי?!'... לגלות הוא

שובששששוווובבבב קילל. שוב .העגלו התקצ
שעוררו. החסיד את וגיד חיר
בידו. עלתה ולא  להירד ניסה שוב
לדעת, מחריש לו, משתאה והחסיד
שמשער כפי לא. א בשליחותו, ההצליח
לא הצדיק של שדבריו הרי בדעתו, היה
של בסופו כי היה, מאמי לריק. יצא
והוא ,העגלו של הערל לבבו יכנע דבר,
.הוזמ כאשר הצדיק מעו אל ויל יקו

הזה,''''ההההייייייייתתתתיייי הרבי אל אליו, הול כבר
העגלו לפתע הפריח  וחסל!'
יראה זה מי א'  החלל תו אל הצהרה
קפוא ליל באישו עכשיו, ביתו, את לי
הייתי לא מימי הלא שכזה?! ומצמרר
גר!'... הוא היכ יודע ואינני הזאת, בעיר

אזר''''אאאא  הצדיק' אל ללכת ברצונ אכ
 יצועו מעל להשיב עוז לייביש רבי
העיר נקה! על מעונו את לאתר 'תוכל
הרחובה, תצא וא עיקר, כל גדולה איננה
אשר הבתי בי היחיד בבית מיד תבחי

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
       



הלילה! של זו בשעה אורה בוקעת מחלונו
עוסק שכ עכשיו, אור הרבי בבית רק
בוראו!' את ובעבודתו בתורתו עתה הוא

עז''''ששששתתתתווווקקקק,,,, 'חסידק' חמתי, את ב אכלה פ
העגלו התפר  '!שכמות פני
את ממ ביקש 'מי  מחודשת זע בהתקפת
באמצע משנתי להעירני הזאת 'הטובה'
הרבי של מהזמנתו לבשרני כדי הלילה,
לא תחתיו?! קרס העול קרה? מה !?של

הבוקר?!'... עד להמתי יכולת

הרצפה,ההההוווואאאא על נמרצת רקיקה רקק
א השמיכה. בתו והתכנס ושב
ק והוא ,בודדי רגעי אלא עברו לא

מטתו. מעל וירד

לי!...''''טטטטוווובבבב,,,, יש ברירה כלו ...!אל נו,
את כבר לי הרסת ממילא הרי
גר?... הוא היכ אמרת? אי הלילה!...
כבר! דבר נו, ישר?... שמאלה? ימינה?

...'!?ש שותק ל מה

מתכויההההוווואאאאיייילללל ,אכ כי לייביש, רבי וראה
משכבו, מעל ק ללכת. כבר הוא
ותו המקפיא, הקור אל החוצה עמו יצא
מהתקרב ונזהר מרחק על שומר שהוא
לו החוה ידו, להישג המדה על יתר
ושב לצעוד, עליו בו הכיוו את באצבעו
החלו של המובהק, הסימ את לו והזכיר
הנומיה. העיר בתי כל בי היחיד, המואר

אשר''''בבבבלללל על הזה, החטא ל יסולח
הרבי של הזמנתו ע הטרדתני

עבר אל ש בחירוק העגלו הפטיר  '!של
הראה... אשר בכיוו ללכת ופנה החסיד,

ככככס על דרכה א ,העגלו של רגלו
רותחי של וקיתו הצדיק, של ביתו

פניו: את קיד

אתה,''''ההההוווויייי,,,, הסבור !שכמות בליעל ב
,האומנ חי? אתה הפקר בעול כי
העולה ככל ולפשוע, לעת לחטוא, תוכל

...'!?דיי ולית די לית !?רוח על

,,,,ניצבההההעעעעגגגגללללוווו אחדי ורגעי ,בהל הוכה
יכולת מבלי נד, כמו עומדו על
שהתאושש לאחר ,אול אבר. להניע
חוצפתו שארית את אזר קמעה,

מצח: בעזות להשיב ופתח העגלונית,

ואלו''''ממממהההה עוונות איזה חטא? מי חטא?
ומה אלי, נטפלת מה !?פשעי

ממני?!' רוצי בכלל את

????הקשה''''אאאאככככ  מלא?' פירוט ל דרוש
 תקי בטו לעומתו הצדיק
הוא אתה, !ומזומ מוכ הנני ל'בבקשה!
ואטעה!'... במדה לתקנני, רק נא

,,,,מסמרתככככאאאא מסכת באזניו וגולל הצדיק, פתח
עוונות ,חטאי של ופשעי,שיער,

בה הסכי אשר יותר, וחמורי חמורי
מוחלט. כהיתר לו נעשו כי עד ,העגלו

הדברי,ככככככככלללל בפירוט הצדיק שהארי
הזקופה קומתו הלכה כ

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



  
         



ומגוש,ששששוווובבבב גס עגלו אותו זה היה לא
על העידה תלבושתו רק אשר
,ועדי כחוש יהודי זה היה ,הפע יהדותו.
ענתה פניו הכרת אשר מזוככות, פני בעל
חלקו את המוצא הינו, עליה מבני כי בו,
בעולמו לו ואי המדרש, בית יושבי בי

ה'. ועבודת תורה של אמות ד' אלא

ובחיבה,קקקקייייבבבבלללל בשמחה פניו את הצדיק
במש עליו עבר אשר לכל האזי

ב חזרה של שני שלש תשובה,אות
השמימה הטהורות עיניו את נשא אחר,

וברעדה: בגיל וקרא

ימינו''''בבבבררררוווו אשר בתשובה, הרוצה הש
רוממ אשר ,שבי לקבל פשוטה
במקו עמו! נדיבי ע להושיב מאשפות,
גמורי צדיקי ,עומדי תשובה שבעלי
לשוב שזכית אשרי !עומדי אינ
'!אלקי ה' עד ומעולה, שלימה בתשובה

התשובהוווועעעעדדדד בעל זז לא מותו, יו
בליז'נסק. הצדיק של ממחיצתו
משפחתו את א הביא אליה ישב, ש
תלמיד מופלג, כחסיד נודע ובה ,מפולי

ימיו כל מש לא אשר ,שמי וירא חכ
תורה. של מאהלה

::::שנהווווננננססססככככ 13ב הספיק הזה העגלו
'שהצליח' עד ולפשוע, לחטוא
השאול, עמקי אל נפשו את להוריד
זכות, שהיא איזו לו עמדה כנראה, ,א
אלימל רבי של לעירו הגיע והוא
דר את קיבל הוא וממנו מליז'נסק,

התשובה.

שקיבלההההעעעעגגגגללללוווו 'התיקו' את לקיי זכה
של ובסופו נפש, במסירות

בו. יאיר התורה' ש'אור זכה דבר

הזהווווללללאאאא.... הסיפור בהבאת כוונתנו אי
למסע ויצאו אנשי יקומו שעתה
אלימל רבי שהורה ההוראה גלות...
המיוחדת פרטית הוראה היתה לעגלו

נפשו. שורש לפי לו,

 ווווללללננננוווו פרטית הוראה לקבל זכינו שלא
להיצמד אלא ברירה נותרה לא
הדורות, מאורי רבותינו של לדרכ
בצמא ושותי ,חיי אנו מפיה אשר

...דבריה את

ייייאאאאיייירררר בבבב פפפפייייננננחחחחסססס ררררבבבביייי ששששלללל ססססווווללללממממוווו

בתהליללללפפפפנננניייי העגלו שהחל
בעול הסתובב הוא התשובה

בעול כלחיצוני, ומנוכר. זר
על השיג הוא רצה שהוא דבר
באגריסיביות ורטינות, צעקות ידי

ואלימות.

ווווממממככככייייוווומוב שכזה בעול חי שהוא
התאוות אחרי רד הוא מדוע
היה לא בלעדיה שהרי .העול והנאות

והנאה. חיות שו לו

קדשו,אאאא ברוח ראה אלימל רבי הרב'ה
מתאי לא זה הוא, לא שזה

  
       



ונשתופפה, העגלו של והמשתחצת
בבכי פר אשר עד והחוירה, הלכה חזותו

...מתעל תחתיו ונפל לבבות, קורע

לאחר''''ממממהההה הצדיק בו הטיח  '!?מתעל ל
'!ל ויתכפר תשובה 'עשה  שעוררו

העגלו''''ממממהההה השיב  תשובה?' מי תשובה?
יקבל 'מי  מר ובלעג רפה בשפה
כמוני?! מושרש ופושע חוטא בתשובה
אות שכל שנה, עשרה שלש לי זה הלא
ועוד עתה, זה הרבי מנה אשר ,החטאי
חוקי! לח לי להיות הפכו וכהנה, כהנה
על בתשובה לחזור בכלל אפשר כלו
...'!?ופשעי חטאי של גדול כה 'י'

בנימה''''אאאאפפפפששששרררר הצדיק הכריז  ואפשר!'
את עלי תקבל א'  פסקנית
הריני ,ל אורה אשר התשובה דר
כי  !כ על ערב והנני  מבטיח

הכבוד!' כסא לפני תקובל תשובת

נענהללללאאאאחחחחרררר דומיה, של אחדות דקות
החלטי: א נשבר, בקול והשיב, העגלו

ואשמע!'''''דדדדבבבברררר,,,, אעשה רבי!

'מכור''''זזזזאאאאתתתת  ואמר הצדיק פתח  עשה'
,ל אשר העגלה ואת הסוסי את
כס כל בצירו תקבל אשר המעות ואת
תשגר ,באמתחת עמ המצוי אחר מזומ
,משפחת אל עמו, אשרבאת היהודי בידי

את ואילו למחיה. לה יהיה אללמע ה,
א כי ,למדינת לא וא בית אל תשוב
עיר לאיזו ,מכא היישר ,ותל תקו

בהאת ותקבע גליציה, בגלילות ,שתחפו
שלש למש שבה, המדרש בבית ,מושב

רצופות!'... שני

,,,,אינוההההעעעעגגגגללללוווו כי היה וניכר בראשו, הנה
בדעתו הוא נחוש וכי נרתע,
וללא כחל ללא הצדיק דברי את לקיי
זו, בהבעתו הצדיק שהבחי לאחר שרק.
תשובתו: סדר את בפניו לפרט המשי

המדרש,''''ייייווווממממ בבית תשב ולילה
ובתשובה, בתפילה בו תעסוק
יחוס כי והיה, !ונחלת בית יהיה והוא
 שולחנו על לאכול וקרא איש, עלי
או מזו ביד ית כי או ואכלת. והלכת
.רעבונ את ושברת ולקחת  מעות
תבקש ואל יד תפשוט בל אתה, ,אול
מאשר רק נדבה. או מאכל דבר מאיש
דלעילא באתערותא הבורא, ל יזמי
אתה, ואילו תשבע, וממנו תאכל אותו
מאומה! תעשה לא ,מציד בהתעוררות

תשובככככככככללללוווותתתת ,יו אל מיו השני שלש
בסייעתא ואז, הנה, אלי ובאת
תעשה!' אשר את הלאה ל אורה דשמיא

אשרווווללללאאאא ככל לעשות, העגלו אחר
רבי החסיד, ואילו הצדיק. הורהו
עגלו לעצמו לחפש היה נאל לייביש,
לביתו עמ לחזור כדי ,אחרי ועגלה

...בפולי אשר בשידלובצה

ובאככככעעעעבבבבוווורררר העגלו הופיע ,שני שלש
עוד. לו היו לא ופניו בליז'נסק, הצדיק לפני

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

מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן אסתר ז"ל
נלב"ע י"ג ניסן - תנצב"ה



  
         



ומגוש,ששששוווובבבב גס עגלו אותו זה היה לא
על העידה תלבושתו רק אשר
,ועדי כחוש יהודי זה היה ,הפע יהדותו.
ענתה פניו הכרת אשר מזוככות, פני בעל
חלקו את המוצא הינו, עליה מבני כי בו,
בעולמו לו ואי המדרש, בית יושבי בי

ה'. ועבודת תורה של אמות ד' אלא

ובחיבה,קקקקייייבבבבלללל בשמחה פניו את הצדיק
במש עליו עבר אשר לכל האזי

ב חזרה של שני שלש תשובה,אות
השמימה הטהורות עיניו את נשא אחר,

וברעדה: בגיל וקרא

ימינו''''בבבבררררוווו אשר בתשובה, הרוצה הש
רוממ אשר ,שבי לקבל פשוטה
במקו עמו! נדיבי ע להושיב מאשפות,
גמורי צדיקי ,עומדי תשובה שבעלי
לשוב שזכית אשרי !עומדי אינ
'!אלקי ה' עד ומעולה, שלימה בתשובה

התשובהוווועעעעדדדד בעל זז לא מותו, יו
בליז'נסק. הצדיק של ממחיצתו
משפחתו את א הביא אליה ישב, ש
תלמיד מופלג, כחסיד נודע ובה ,מפולי

ימיו כל מש לא אשר ,שמי וירא חכ
תורה. של מאהלה

::::שנהווווננננססססככככ 13ב הספיק הזה העגלו
'שהצליח' עד ולפשוע, לחטוא
השאול, עמקי אל נפשו את להוריד
זכות, שהיא איזו לו עמדה כנראה, ,א
אלימל רבי של לעירו הגיע והוא
דר את קיבל הוא וממנו מליז'נסק,

התשובה.

שקיבלההההעעעעגגגגללללוווו 'התיקו' את לקיי זכה
של ובסופו נפש, במסירות

בו. יאיר התורה' ש'אור זכה דבר

הזהווווללללאאאא.... הסיפור בהבאת כוונתנו אי
למסע ויצאו אנשי יקומו שעתה
אלימל רבי שהורה ההוראה גלות...
המיוחדת פרטית הוראה היתה לעגלו

נפשו. שורש לפי לו,

 ווווללללננננוווו פרטית הוראה לקבל זכינו שלא
להיצמד אלא ברירה נותרה לא
הדורות, מאורי רבותינו של לדרכ
בצמא ושותי ,חיי אנו מפיה אשר

...דבריה את

ייייאאאאיייירררר בבבב פפפפייייננננחחחחסססס ררררבבבביייי ששששלללל ססססווווללללממממוווו

בתהליללללפפפפנננניייי העגלו שהחל
בעול הסתובב הוא התשובה

בעול כלחיצוני, ומנוכר. זר
על השיג הוא רצה שהוא דבר
באגריסיביות ורטינות, צעקות ידי

ואלימות.

ווווממממככככייייוווומוב שכזה בעול חי שהוא
התאוות אחרי רד הוא מדוע
היה לא בלעדיה שהרי .העול והנאות

והנאה. חיות שו לו

קדשו,אאאא ברוח ראה אלימל רבי הרב'ה
מתאי לא זה הוא, לא שזה

ז

מוקדש לזיווג הגון לבת אל בת אילנה תחי' 
ולהצלחת אלעד בן גילה ורעות בת אילנה לבניין עדי עד וזרע בר קיימא.

מוקדש לרפואה שלימה לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו
ולהצלחת משפחת יום טוב



  
         



ישנה סנטימטר לכל  ומייגע ארו
חשיבות! ישנה סנטימטר לכל מעלה,
בכל תמיד, ומתקד ההול ואשרי

7עת!...

יאירווווככככ ב פינחס רבי אומר היה
ה"ג): פ"ג שקלי לכ,(ירושלמי, דעו

נקיות, זריזות, המסלול: הוא שכ
וכו'... ענוה קדושה, טהרה,

בשיחה דוד7. יוחנן הרב הגאון שמסר

אמר זיע"א יהודית,סולמון (בעין

,(95 עמוד - ב וז"ל:חלק

'שאלה'הוא עם הרב לגשתאל התלבטמאודאם

תרנגולת היתה לא הבעיה כזו. משונה

בה שבחשו חלבית כף לא מחט, בה שנמצאה

חשמלי מעורר שעון לא ואף בשרי, בסיר

ללחוץ בשבת השאלהאםמותר לגביו שהתעוררה

אישי ענין זה היה צלצולו. את המפסיק המתג על

והצרה אחרת, שאלה מכל יותר לו שהציק מאוד

בבעייתו. איש עם להתייעץ היה יכול שלא היתה

התפזרו, המתפללים כאשר ערבית, תפילת אחרי

שבסמוך ביתו אל שיצא הרב אל ונטפל עוז אזר

הרב הכניסו יפות פנים בסבר הכנסת. לבית

מוכן מולו הרב ישב כבר דקה וכעבור הביתה,

הרב: בפני לבו את שפך הוא עניינו. את לשמוע

וחמשהאין כעשרים ביאוש. אמר הצלחה, לי

היום מילדות. יחד ולמדנו יחד היינו חברים

לא אני כמה עד רואה אני השוואות, עורך כשאני

שם להם ועשו בתורה גדלו מהם אחדים יוצלח.

שעשו יש הזמן. כל ועולים צומחים והם בארץ,

ובעלי ממון בעלי הם והרי העשיה בעולם חיל

עלו מטבעם, עסקנים שנים, גדולים. צדקה

אני והפוליטיקה. העסקנות בעולם לגדולה

מבין פחותים הכי של לדרגתם מתקרב לא אפילו

אחד, במקום תקוע עומד אני אלה. מצליחים

מרגיש אני דבר. בשום התקדמות חש אינני

ושוקע הולך ונסוג, הולך ורק במקום, דורך שאני

סיכוי כל לי אין תקוה. כל ללא הּזקנה, ְִַָלעבר

ערך. חסר הכל לבנות. מה על לי ואין לעתיד

הרבה. שוה לא כשאני העולם מן לצאת סופי

היוהוא ועיניו רעדו ידיו בדברו, מאוד נרגש היה

לו האזין הרב לבכי. וקרובות אדומות

לרוקן לו הניח הוא להפסיקו. ניסה ולא בקשב

רק קרקעיתה. עד שבלבו התרעלה כוס את

אמר - חביבי ראה, פיו. את הרב פתח משנשתתק

החשובים הקהילה מאנשי אחד אתה עבורי -

נהדר בעל אתה וילדיך אשתך בשביל ביותר.

אני למופת. עדיםואבא לך לאסוף בקלות יכול

דירתך להכיל יכולה מאשר יותר הרבה נאמנים,

מוצלח יהודי שאתה הסבורים המרפסות, עם

להצליח מאוד שמחים בוודאי היו וחלקם מאוד,

ולא קרא שלא פשוט יהודי היית אילו כמוך.

את מרחיב הייתי אז כי כמוך, הרבה כך כל שנה

יוצא והיית וחצי, לשעה דקה מחצי זו תשובתי

התשובה אינה זו אבל ומאושר. רגוע מכאן

כמוך. אוריין בר יהודי בשביל הראויה

סוחריםאמור שני רמי"ם, משני חוץ בבקשה, לי

מדת מה פוליטיקאים, ושני מוצלחים

הם לנחש, לי הרשה חבריך? שאר כל הצלחתםשל

לבלוט בלי שעוסקים במה עוסקים כמוך, יהודים

לפניהם. הולך בדיוק אינו ושמם חוץ כלפי במיוחד

הם האם חלילה? עמוק, בדכאון שרויים הם האם

כלום'ניק. 'לא ותחושת אפסיות מהלכיםבהרגשת

רביםהוא שצרת לומר רוצה הרב מיד: הגיב

רבע לא אפילו זה בשבילי נחמה? חצי

עניינו! זה בקטנות מסתפק מישהו אם נחמה.

אסון! זה בשבילי כזה. אינני אני

  
         



לבבו שבתו ראה אלימל רבי לאישיותו.
העגלו),פנימה מאיר(של פנימי עול קיי

ממלא בו השהות שעצ עול חיות. ומלא
טהורה. ובחדוה אמיתית בשמחה הלב את

והתמלאווווררררבבבביייי בו התבונ אלימל
פנימה? נכנס לא הוא למה :ברחמי

הואווווההההוווואאאא בעיה, ישנה לעגלו :הבי
את פותחי כיצד יודע לא פשוט
עולמו לתו פנימה... ונכנסי הדלת

הוא. שלו עולמו הפנימי,

ניעורווווללללככככ ובמעט לו, לעזור החליט הוא
וחשק רצו בלבו לעורר הצליח כבר
מסר "הציאה ההסגר, את לפרו

ח),נפי" קמב, אותו(תהלי ולשלוח 
...העול שערי לפתיחת מזורז ל'קורס'

מתמלאיוווואאאאננננוווו הסיפור את שקוראי
להיכנס מנסי ומיד בהתרגשות

הפנימי... פפפפננננייייממממההההלעולמנו ננננששששאאאאבבבביייי ''''אאאאננננוווו
ממממססססבבבבייייבבבבוווו ווווממממעעעעווווטטטטרררר,,,, גגגגדדדדוווולללל ששששעעעערררר ממממוווולללל ווווננננייייצצצצבבבביייי
,,,,צצצצבבבבעעעעוווונננניייי פפפפררררחחחחיייי גגגגדדדדווווללללוווותתתת............ אאאאדדדדננננייייוווותתתת פפפפזזזזוווורררריייי

............ממממתתתתווווככככ גגגגווווללללששששיייי ממממששששככככרררר,,,, ררררייייחחחח ממממפפפפייייצצצציייי

ננננווווקקקקששששייייאאאאננננוווו ההההששששעעעערררר ממממוווולללל ננננייייצצצצבבבביייי
ששששעעעערררר'...'...'...'... ללללננננוווו פפפפתתתתחחחח ''''אאאאננננאאאא,,,, ::::5ווווממממתתתתחחחחנננננננניייי

ההההתתתתששששוווובבבבהההה::::ווווככככממממיייי ננננששששממממעעעעתתתת ממממתתתתגגגגללללגגגגלללל ההההדדדד
...'!...'!...'!...'!רררראאאאוווויייייייי ללללאאאא עעעעדדדדיייייייי 6''''אאאאתתתת

ואנודדדדממממעעעעהההה העי בקצה מבליחה מלוחה
'כיצד ...דר ומחפשי קמי

שער'... פותחי כיצד זאת, עושי

פינחסווווההההננננהההה,,,, רבי האלקי להתנא מצאנו
ומי ,הדר את שהכי יאיר ב
.לכ יזכה בוודאי במסלולו, ללכת שיזכה

עלינוווווללללפפפפנננניייי מסלולו את שנכתוב
פרט: עוד להוסי

שמושגיואאאאננננוווו בעול גשמי, בעול חיי
מהמושגי ושוני נבדלי כ כל
הפנימי. העול  הרוחני בעול הקיימי

מטרהככככאאאאששששרררר מצייני הגשמי בעול
שלא זמ כל אזי  להשגה
נחשבי אנו המטרה, את השגנו

הצלחה. וכאי ,ככשלו

שונה.אאאא הכל הרוחני בעול
שלימות! הוא קטנט צעד כל
טהור דיבור קדושה, מחשבה לכל
הקט שיהיה ואפילו  ז ומעשה
גדולה חשיבות כבר יש  שבקטני

ונוראה.

כברככככלללל היא  שתהיה קטנה התקדמות
במסלולו ובפרט התקדמות! נקראת
מסלול שהוא יאיר ב פינחס רבי של

"ּפתחּו צ5. ׁשערי יּה"לי אֹודה בם אבא יט).דק קיח, (תהלים ְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֽ

"זה בֹו"6. יבאּו צּדיקים לה' כ).הּׁשער פסוק (שם ִִֶַַַַַָֹ

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



  
         



ישנה סנטימטר לכל  ומייגע ארו
חשיבות! ישנה סנטימטר לכל מעלה,
בכל תמיד, ומתקד ההול ואשרי

7עת!...

יאירווווככככ ב פינחס רבי אומר היה
ה"ג): פ"ג שקלי לכ,(ירושלמי, דעו

נקיות, זריזות, המסלול: הוא שכ
וכו'... ענוה קדושה, טהרה,

בשיחה דוד7. יוחנן הרב הגאון שמסר

אמר זיע"א יהודית,סולמון (בעין

,(95 עמוד - ב וז"ל:חלק

'שאלה'הוא עם הרב לגשתאל התלבטמאודאם

תרנגולת היתה לא הבעיה כזו. משונה

בה שבחשו חלבית כף לא מחט, בה שנמצאה

חשמלי מעורר שעון לא ואף בשרי, בסיר

ללחוץ בשבת השאלהאםמותר לגביו שהתעוררה

אישי ענין זה היה צלצולו. את המפסיק המתג על

והצרה אחרת, שאלה מכל יותר לו שהציק מאוד

בבעייתו. איש עם להתייעץ היה יכול שלא היתה

התפזרו, המתפללים כאשר ערבית, תפילת אחרי

שבסמוך ביתו אל שיצא הרב אל ונטפל עוז אזר

הרב הכניסו יפות פנים בסבר הכנסת. לבית

מוכן מולו הרב ישב כבר דקה וכעבור הביתה,

הרב: בפני לבו את שפך הוא עניינו. את לשמוע

וחמשהאין כעשרים ביאוש. אמר הצלחה, לי

היום מילדות. יחד ולמדנו יחד היינו חברים

לא אני כמה עד רואה אני השוואות, עורך כשאני

שם להם ועשו בתורה גדלו מהם אחדים יוצלח.

שעשו יש הזמן. כל ועולים צומחים והם בארץ,

ובעלי ממון בעלי הם והרי העשיה בעולם חיל

עלו מטבעם, עסקנים שנים, גדולים. צדקה

אני והפוליטיקה. העסקנות בעולם לגדולה

מבין פחותים הכי של לדרגתם מתקרב לא אפילו

אחד, במקום תקוע עומד אני אלה. מצליחים

מרגיש אני דבר. בשום התקדמות חש אינני

ושוקע הולך ונסוג, הולך ורק במקום, דורך שאני

סיכוי כל לי אין תקוה. כל ללא הּזקנה, ְִַָלעבר

ערך. חסר הכל לבנות. מה על לי ואין לעתיד

הרבה. שוה לא כשאני העולם מן לצאת סופי

היוהוא ועיניו רעדו ידיו בדברו, מאוד נרגש היה

לו האזין הרב לבכי. וקרובות אדומות

לרוקן לו הניח הוא להפסיקו. ניסה ולא בקשב

רק קרקעיתה. עד שבלבו התרעלה כוס את

אמר - חביבי ראה, פיו. את הרב פתח משנשתתק

החשובים הקהילה מאנשי אחד אתה עבורי -

נהדר בעל אתה וילדיך אשתך בשביל ביותר.

אני למופת. עדיםואבא לך לאסוף בקלות יכול

דירתך להכיל יכולה מאשר יותר הרבה נאמנים,

מוצלח יהודי שאתה הסבורים המרפסות, עם

להצליח מאוד שמחים בוודאי היו וחלקם מאוד,

ולא קרא שלא פשוט יהודי היית אילו כמוך.

את מרחיב הייתי אז כי כמוך, הרבה כך כל שנה

יוצא והיית וחצי, לשעה דקה מחצי זו תשובתי

התשובה אינה זו אבל ומאושר. רגוע מכאן

כמוך. אוריין בר יהודי בשביל הראויה

סוחריםאמור שני רמי"ם, משני חוץ בבקשה, לי

מדת מה פוליטיקאים, ושני מוצלחים

הם לנחש, לי הרשה חבריך? שאר כל הצלחתםשל

לבלוט בלי שעוסקים במה עוסקים כמוך, יהודים

לפניהם. הולך בדיוק אינו ושמם חוץ כלפי במיוחד

הם האם חלילה? עמוק, בדכאון שרויים הם האם

כלום'ניק. 'לא ותחושת אפסיות מהלכיםבהרגשת

רביםהוא שצרת לומר רוצה הרב מיד: הגיב

רבע לא אפילו זה בשבילי נחמה? חצי

עניינו! זה בקטנות מסתפק מישהו אם נחמה.

אסון! זה בשבילי כזה. אינני אני

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



  
      



הרמח"ל לוצאטו, חיי משה רבי האלקי
8זיע"א.

עצמו,ממממתתתתחחחחייייללללתתתת וטיהר זיכ הוא דרכו
עד הקדושה... בתורה ועסק
חדרי בכל בקי להיות זכה 14 בגיל שבהיותו
האר"י. כתבי זוהר, ,ופוסקי ש"ס תורה:

19וווובבבבההההייייוווותתתתוווו תפ"ו)בגיל שנת תשרי (בי"ג

הרמ"ד ע יחד לרבנות הוסמ
דוד) משה וואלי.(הרב

הרמח"לווווככככעעעעבבבבוווורררר קיבל 20 ב בהיותו שנה,
...הראשו גילויו גדלה9את ומאז

שיעור. לאי עד והתעצמה הרוחנית קומתו

לכתובוווובבבבההההוווורררראאאאתתתת החל הוא שמי
שנתגלו הסודות כל את

כתב הוא בלבד שני 7 ובתו לו,
הנסתר. בחכמת ספרי 70מ למעלה

וכרגיל...

החליטוככככששששששששממממעעעעוווו דורו מחכמי כמה זאת
להילח וחייבי מדומיי שהוא
שמו את להכפיש והחלו הכח. בכל נגדו,

...המר בכל עמו ולהילח

המריבה,ההההייייוווו את להשקיט שניסו רבני
עוד תרגעו! 'דחילק, :לה ואמרו
מי כל מההיסטוריה? למדת לא

,צדיקי נגד ששששממממוווושנלח '.אאאאבבבבדדדד

עברווווואאאאוווותתתת 'בדורות :לה ענו רבני
ולכ דעת חסרי היו האנשי
שה חשבו כי צדיקי נגד נלחמו ה

ראה פניו8. בקלסתר הגנוז 'אור באריכותבספר

שליט"א. שריקי מרדכי הרב לגאון הרמח"ל', של

הרמח"ל את9. ונביא כך. על סיפר בעצמו

טו):לשונו אגרת - רמח"ל (אגרות

חודשאך ראש ביום בקיצור. המעשה הצעת

יחוד מייחד בהיותי התפ"ז אחד,סיון

אומר: מלאך של קול שמעתי ובהקיצי נרדמתי

קדישא' דמלכא טמירין רזין נחיתנא 'לגלאה

המלך של נעלמים סודות לך לגלות ירדתי (תרגום:

נתחזקתי.הקדוש). ואחר מרעיד, עמדתי ומעט

שאמר. מה סוד ואמר פסק, לא והקול

לבדיביום להיות השתדלתי ההיא בשעה הב'

עד אחר. סוד ואמר הקול וחזר בחדר,

מן שלוח מגיד שהוא לי גילה אחד ביום כך שאחר

המלאךהשמים שהוא שריקי מרדכי הרב (וכתב

בכל'שמועיא"ל'), לכוין פרטיים יחודים לי ומסר

שומע אלא אותו רואה לא ואני יבוא. ואז יום,

לשאול רשות לי נתן כך ואחר פי. מתוך מדבר קולו

תיקונים לי נתן חדׁשים, ּכמׁשלׁש כך ואחר כן. ְְֳִִָֹגם
לגילוי שאזכה כדי יום, בכל לעשות פרטיים

קהלת, על ספר לחבר לי ציוה ואז ז"ל. אליהו

אחד. כל הפסוקים של הסוד לי מפרש היה שהוא

שאמר. מה סודות ואמר אליהו, בא כך ואחר

ובבואו רבא. שרא מט"ט יבוא שעתה אמר והוא

לי. שאמר אליהו דברי מפני הוא, שהוא ידעתי

עצמו. בפני אחד כל היכרתים, והלאה ומאז

שמם.וגם יודע שאיני מתגלות, נשמות יש

אכתוב אומרים, החידושיםאשר ובכותבי

על בנופלי הדבריםהאלה וכל אתי. האחד היום

האלה הנשמות את ורואה עושה. אני פני

אדם... בצורת ממש חלום כמתוך הקדושות,

  
      



ההההממממזזזזללללגגגג............ קקקקצצצצהההה עעעעלללל

יאירממממאאאאוווותתתתהההה ב פינחס רבי שסלל עת
רבות מאות חלפו ,הדר את

תס"ז שבשנת עד ,שני (1707של

(אישלמניינ של נשמתו לעול ירדה

- בולדעתך כזה עולם מין ברא הקב"ה - הרב ענה

השאר כל ועל להצליח, יוכלו בודדים רק

כוונה ה' על לטפול חלילה יוצלחים? לא להיות נגזר

הכל לפני פתוחה להצלחה שהדרך ספק אין כזו.

איך הצלחה? מהי רק: היא השאלה שוה. במדה

קובעים שלפיו המדד מה הצליח? אדם אם יודעים

הצליח אחד מצליח? איננו או מצליח, מישהו כי

הוא האם להיתפס, ולא בנקים עשרים לשדוד

פעמים כמה ומונה יושב פלמוני עבורך? מצליחן

לפני ההצלחה? זוהי לדעתך בעיתון, שמו הופיע

המדה קנה ואת ההצלחה הגדרת את שקובעים

המתין הרב הנושא. על לדון בכלל אפשר אי שלה,

לך אומר אני המשיך: תשובה, קיבל ומשלא רגע,

מקום שאין הצלחה אמיתית, הצלחה הצלחה, מהי

ההצלחה. היא ה' בעיני חן מציאת עליה. לוויכוחים

כשלון, עמה שאין האמיתית ההצלחה היא זו רק

הצלחה כלל אינה כזו שאינה אחרת הצלחה וכל

בלבד. לעינים הרואה האדם לעיני אלא

- ישאדרבה האם בוכה. אני זה על - ענה

לעשו עוד שאספיק בחייסיכוי ת

לדרגה שאגיע ה', בעיני חן שימצא רציני משהו

אדמות? עלי תפקידי את שמילאתי שארגיש

לי? יש נחמה איזו אפסי. הוא לכך הסיכוי

דברהרב לדבר: והחל עמוק נשם קלות, נאנח

מעיניך. הטלסקופ את הסר ידידי, ראשון,

של קוטר בעלי כוכבים רק רואים טלסקופ דרך

המונח בודד זהב דינר לא אך קילומטרים אלפי

אל קדימה להביט הפסק שני, דבר למרגלותיך.

ברכוש הסתכל אחורה. מבט והעף העתיד

המעשים את לך אספת כאשר עכשיו. עד שרכשת

ביומו, יום מדי לך שנזדמנו הקטנים הטובים

כמעט במיוחד, מרשימים שאינם קטנים מעשים

מבטך את עכשיו כוין אליהם. לב שמת לא

אלה טובים מעשים נמצאים איפה אליהם.

שכחה, סכנת להם נשקפת האם בעבר? שעשית

לא! בהחלט: היא התשובה קלקול? או הכחדה,

בורא של בידיו וספורים פקודים האלה המעשים

מעשיםאלה נזק. ושמוריםהםללאאפשרות הכל

מה של המוגמר התוצר הם עצמך, אתה הם הם

הבורא: ידי על לך שניתנו הגלם מחומרי שעשית

ובעיקר החיים, נסיבות כישוריך, הזמן, החיים,

שלך. החופשית והבחירה הרצון לכל, וראש

אישמעשים אישיותך, עצם הם עשית שכבר אלה

של ידיעה אי ממך. אותם ליטול יוכל לא

פוגמת ואינה מערכם מפחיתה אינה עליהם אדם בני

מצידך, מכוונת השכחה אפילו או שכחה, גם בהם.

או רגל פשיטת שום מהם. לגרוע תוכל לא

לשלול יכולה אינה חיצוני גורם של התמוטטות

זהו לתמיד. שלך והם לנצח קיימים הם אותם.

יחול לא בה שלך העצמיות זוהי האמיתי, רכושך

כל אמן, עניית כל ברכה, כל מצוה, כל לעולם. פיחות

מילה כל כשרה, ארוחה כל שבת, שמירת של דקה

כל שיבה, בפני קימה כל בתהלים, פסוק כל בתורה,

שהדרכת זר כל הכביש, את לעבור לו שעזרת ילד

טובה, כוונה כל המרכזית, לתחנה להגיע איך אותו

שמור מזה יותר הרבה ועוד ששכחת מה כל הכל,

שהאריך. מה עיי"ש לנצח... למענך הנצחית בכספת

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



  
      



הרמח"ל לוצאטו, חיי משה רבי האלקי
8זיע"א.

עצמו,ממממתתתתחחחחייייללללתתתת וטיהר זיכ הוא דרכו
עד הקדושה... בתורה ועסק
חדרי בכל בקי להיות זכה 14 בגיל שבהיותו
האר"י. כתבי זוהר, ,ופוסקי ש"ס תורה:

19וווובבבבההההייייוווותתתתוווו תפ"ו)בגיל שנת תשרי (בי"ג

הרמ"ד ע יחד לרבנות הוסמ
דוד) משה וואלי.(הרב

הרמח"לווווככככעעעעבבבבוווורררר קיבל 20 ב בהיותו שנה,
...הראשו גילויו גדלה9את ומאז

שיעור. לאי עד והתעצמה הרוחנית קומתו

לכתובוווובבבבההההוווורררראאאאתתתת החל הוא שמי
שנתגלו הסודות כל את

כתב הוא בלבד שני 7 ובתו לו,
הנסתר. בחכמת ספרי 70מ למעלה

וכרגיל...

החליטוככככששששששששממממעעעעוווו דורו מחכמי כמה זאת
להילח וחייבי מדומיי שהוא
שמו את להכפיש והחלו הכח. בכל נגדו,

...המר בכל עמו ולהילח

המריבה,ההההייייוווו את להשקיט שניסו רבני
עוד תרגעו! 'דחילק, :לה ואמרו
מי כל מההיסטוריה? למדת לא

,צדיקי נגד ששששממממוווושנלח '.אאאאבבבבדדדד

עברווווואאאאוווותתתת 'בדורות :לה ענו רבני
ולכ דעת חסרי היו האנשי
שה חשבו כי צדיקי נגד נלחמו ה

ראה פניו8. בקלסתר הגנוז 'אור באריכותבספר

שליט"א. שריקי מרדכי הרב לגאון הרמח"ל', של

הרמח"ל את9. ונביא כך. על סיפר בעצמו

טו):לשונו אגרת - רמח"ל (אגרות

חודשאך ראש ביום בקיצור. המעשה הצעת

יחוד מייחד בהיותי התפ"ז אחד,סיון

אומר: מלאך של קול שמעתי ובהקיצי נרדמתי

קדישא' דמלכא טמירין רזין נחיתנא 'לגלאה

המלך של נעלמים סודות לך לגלות ירדתי (תרגום:

נתחזקתי.הקדוש). ואחר מרעיד, עמדתי ומעט

שאמר. מה סוד ואמר פסק, לא והקול

לבדיביום להיות השתדלתי ההיא בשעה הב'

עד אחר. סוד ואמר הקול וחזר בחדר,

מן שלוח מגיד שהוא לי גילה אחד ביום כך שאחר

המלאךהשמים שהוא שריקי מרדכי הרב (וכתב

בכל'שמועיא"ל'), לכוין פרטיים יחודים לי ומסר

שומע אלא אותו רואה לא ואני יבוא. ואז יום,

לשאול רשות לי נתן כך ואחר פי. מתוך מדבר קולו

תיקונים לי נתן חדׁשים, ּכמׁשלׁש כך ואחר כן. ְְֳִִָֹגם
לגילוי שאזכה כדי יום, בכל לעשות פרטיים

קהלת, על ספר לחבר לי ציוה ואז ז"ל. אליהו

אחד. כל הפסוקים של הסוד לי מפרש היה שהוא

שאמר. מה סודות ואמר אליהו, בא כך ואחר

ובבואו רבא. שרא מט"ט יבוא שעתה אמר והוא

לי. שאמר אליהו דברי מפני הוא, שהוא ידעתי

עצמו. בפני אחד כל היכרתים, והלאה ומאז

שמם.וגם יודע שאיני מתגלות, נשמות יש

אכתוב אומרים, החידושיםאשר ובכותבי

על בנופלי הדבריםהאלה וכל אתי. האחד היום

האלה הנשמות את ורואה עושה. אני פני

אדם... בצורת ממש חלום כמתוך הקדושות,

ז

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



  
      



,,,,למציאותאאאא שער לנו ויפתח נזכה א
שונה. זה שש נגלה הרוחנית

מכמהממדיההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת הרוחניתמורכבת
אותה. ומשלימי המציאות את היוצרי

אוווובבבבוווווווודדדדאאאאיייי להרחיב, הרבה בזה שיש
בענייננו: נתמקד אנו

להתגלותעעעעדדדד לזכות שכדי התבאר עתה
לצעוד עלינו בתוכנו אלקות
ששליבותיו אל, בית העולה במסלול
קדושה, טהרה, נקיות, זריזות, חמש: ה

ענוה.

מתוווווההההננננהההה כ על מתבונני כשאנו
נאנחי אנו גשמיות, עיני
יודע מי ,ארו מסלול איזה :ואומרי

לנו... יקח זה שני כמה

מהמבטאאאא להתבונ זוכי כאשר
רק זה 'ש'זמ ,יודעי הרוחני,
כמה עוד ישנ ובאמת אחד, מימד
מה ואחד התמונה, את היוצרי ממדי
השנה'... 'חגי מימד הנקרא המימד הוא

מיכאלווווככככ יור רבינו עט"ר מארי אבא אמר
זיע"א ב):אברג'ל מאמר  יתרו ,נוע (אמרי

שנהבבבבסססספפפפרררריייי שבכל מבואר התורה פנימיות
שהוא כל מועד מגיע כאשר ושנה
שאינ ופורי חנוכה ואפילו ה', ממועדי
אות בעול ומאירות חוזרות ,מדרבנ אלא
שהאירו דגדלות ומוחי ואורות ההארות
זה. מועד שאירע הראשונה בפע בעול

בחגוווועעעעלללל ושנה שנה בכל משל, דר
הארת בעול ומאירה שבה פסח
בה, כרוכי שהיו והנסי מצרי יציאת
הכבוד ענני הארת סוכות ובחג
ובחג במדבר, ישראל ע את שהקיפו
ומת סיני הר מעמד הארת שבועות
.המועדי בשאר זה דר על וכ תורה,

במגילתההההדדדדבבבברררר שנאמר במה נרמז
רינז האה מיוה" אסתר:

ודר" כלר יכח),ונע ט, (אסתר 
בעול שהאירו האורות שאות כלומר
המועדי בה שאירעו הימי באות
בכל ומאירי ונעשי ונזכרי חוזרי

החכםובמאמר בספרי המשכיל מוסגר:

מסילת שספר יראה לוצאטו

שחיבר, הספרים מכל כולל ספר הוא ישרים

כלולים שלו שלמים וחיבורים שספרים ויתכן

ישרים. במסילת ספורות בשורות

כגון:ולּו קבלה של בלשון ספרו כותב היה

אז וכדומה, הרע' 'ביעור 'ס"א', 'קליפות',

הם וענייניו הספר שכל כולנו מחליטים היינו

'קבלה'. ענייני

שהורידגדולתו הוא ישרים המסילת של

עד ללשוננו, וקירבן העניינים

שייכות לנו שיש מדמים אנו אותו שבלומדנו

מסודות הוא הרע' 'ביעור ענין הלא ובאמת בזה,

כולה... היצירה של הפלפול סובב שעליו היצירה,

  
      



שאבד מכה קיבלו ה ולכ רשעי
שאנחנו מה יודעי אנחנו אבל ,שמ
גדול, רשע נגד נלחמי אנחנו ,עושי
לה' ולגרו שמי לש רק מעשינו וכל
"באבוד שנאמר: כמו שמחה, יתבר

רינה" י)!...רשעי יא, (משלי

אותככככלללל עזרו, לא הפשרה נסיונות
 חרמה מלחמת הכריזו 'רבני'
ובסופו  בנשמת ליהטה השנאה אש
הרמח"ל ספרי את לקחו ה דבר של

ולקבורה לשריפה אות (מיעוטודנו

בפרנקפורט). בקבורה ורוב 10בשריפה

30ממממאאאאווווררררעעעע ב הרמח"ל בהיות קרה זה
שלש כעבור ואז, בלבד... שנה

את חיבר הוא שנה 33 ב בהיותו שני
.'ישרי 'מסילת הנורא ספרו

התבארהווווככככאאאאששששרררר הזה הספר התחבר
יאיר. ב פינחס רבי של שיטתו סו סו

עלההההסססספפפפרררר כולו מבוסס ישרי מסילת
יאיר, ב פינחס רבי של דבריו
 המסלול את באריכות מבאר והוא
זוכי כיצד פנימה, צועדי כיצד

לבנו. בתו השכינה 11להשראת

שהבאנו:ווווללללככככ המושגי את להבי הרוצה
ענוה קדושה, טהרה, נקיות, זריזות,

הספר... בתו ש ילמד וכו'...

,,,,משהו...אאאא עוד להוסי ברצוננו ,כא

ווווההההייייוווו  אאאאזזזז

ברוחניותככככבבבברררר שהמושגי שוניאמרנו
וכבר בגשמיות. מהמושגי ונבדלי
:נוס הבדל נביא ועתה אחד, הבדל כתבנו

הנגליתככככששששאאאאננננוווו הגשמית במציאות מתבונני
אחד, במימד מבחיני אנו לעינינו

שלנו. בחושי הנתפס המימד והוא

רוצים אותם10. של בסופם היה מה לדעת

לשמוע... מוזמנים הנכם 'רבנים'?

מיכאלסיפר יורם רבינו עט"ר מארי אבא לי

הימים באחד לשונו: וזה זיע"א, אברג'ל

לי: ואמר זיע"א וולטוך יוסף הרב הגה"ק אותי פגש

שיגיעו'הרב הרמח"ל מתנגדי על תתפלל יורם,

שנה מאות שלש חלפו כבר למנוחה, כבר

התוהו בעולמות מסתובבים עדיין והם מפטירתם

מאוד!'... ואכזרים רעים חבלה מלאכי ביד נתונים

מאודגדולי11. הפליאו ישראל

והם הזה. הספר בגדולת

את בתוכו לצמצמם הצליח שהרמח"ל אמרו

בקבלה! שיטתו כל

זיע"אוזה ממיר ירוחם רבי הגה"ק של לשונו

רמט): עמוד - א חלק ומוסר, חכמה כל(דעת

על בנוי סופו ועד מתחילתו ישרים המסילת

פרק עד מפתיחתו הרע, ביעור של זה יסוד

נשאר שלא בתכלית, טהרה שהוא הקדושה

מהרע. דהו כל שמץ שום כבר

נקיותוכל מזהירות, שם המנויות המדרגות

אחר דרגא הן כולן - קדושה עד וטהרה

רע. משמץ והצירוף בהזיכוך דרגא

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו
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נאנחי אנו גשמיות, עיני
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מה ואחד התמונה, את היוצרי ממדי
השנה'... 'חגי מימד הנקרא המימד הוא

מיכאלווווככככ יור רבינו עט"ר מארי אבא אמר
זיע"א ב):אברג'ל מאמר  יתרו ,נוע (אמרי

שנהבבבבסססספפפפרררריייי שבכל מבואר התורה פנימיות
שהוא כל מועד מגיע כאשר ושנה
שאינ ופורי חנוכה ואפילו ה', ממועדי
אות בעול ומאירות חוזרות ,מדרבנ אלא
שהאירו דגדלות ומוחי ואורות ההארות
זה. מועד שאירע הראשונה בפע בעול

בחגוווועעעעלללל ושנה שנה בכל משל, דר
הארת בעול ומאירה שבה פסח
בה, כרוכי שהיו והנסי מצרי יציאת
הכבוד ענני הארת סוכות ובחג
ובחג במדבר, ישראל ע את שהקיפו
ומת סיני הר מעמד הארת שבועות
.המועדי בשאר זה דר על וכ תורה,

במגילתההההדדדדבבבברררר שנאמר במה נרמז
רינז האה מיוה" אסתר:

ודר" כלר יכח),ונע ט, (אסתר 
בעול שהאירו האורות שאות כלומר
המועדי בה שאירעו הימי באות
בכל ומאירי ונעשי ונזכרי חוזרי

החכםובמאמר בספרי המשכיל מוסגר:

מסילת שספר יראה לוצאטו

שחיבר, הספרים מכל כולל ספר הוא ישרים

כלולים שלו שלמים וחיבורים שספרים ויתכן

ישרים. במסילת ספורות בשורות

כגון:ולּו קבלה של בלשון ספרו כותב היה

אז וכדומה, הרע' 'ביעור 'ס"א', 'קליפות',

הם וענייניו הספר שכל כולנו מחליטים היינו

'קבלה'. ענייני

שהורידגדולתו הוא ישרים המסילת של

עד ללשוננו, וקירבן העניינים

שייכות לנו שיש מדמים אנו אותו שבלומדנו

מסודות הוא הרע' 'ביעור ענין הלא ובאמת בזה,

כולה... היצירה של הפלפול סובב שעליו היצירה,

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



  
       



חורבבבבתתתתוווו ריק, חלל כמי האד חש תוכו
אישיותו... את לתוכו השואב 13שחור...

רצוווווההההררררגגגגששששתתתת לו גורמת הזו החסרו
הוא א והנה, להתמלאות...
את לחפש הול הוא אזי זוכה, לא

הזה... העול בהנאות 'המילוי'

לאאאאא זה והמורגש הידוע כלל...כפי עוזר
...בעור 'לנשו' ממשיכה החסרו והרגשת

השלבוווואאאאזזזז והוא הרביעי השלב מגיע
האלקית הנפש מתחילה שבו
...חיי סימני הפנימי עולמו לתו לשדר

ווווההההאאאאדדדד,התיקו ב'מסלול' מתחיל
שלבי מארבעה המורכב
הרגשה הסבר, תנועה, :וה ,מרכזיי

ודביקות.

בתנועה... ונתחיל

תתתתננננוווועעעעהההה  ההההרררראאאאששששוווו ההההששששללללבבבב

ז)ישרי'הההה''''ממממססססייייללללתתתת את(פרק תיאר
 האד של הפנימי העול
הבהמית נפש בתוכו שמתגלה בזמ

:כ  ותוקפה כחה תתתתננננוווועעעעתתתתבמלוא גגגג''''
וווותתתתככככבבבבהההה'.'.'.'. תתתתששששקקקקעעעע ררררווווחחחחוווו

:כ וכוונתו

בתוכובבבבאאאאדדדד שמתעורר בשעה שכזה,
ולא ועושה. ק הוא ,רצו

אומשנה מותר הזה המעשה א
לא.

לוווווללללדדדדווווגגגגממממאאאא:::: ובא מסעדה ליד עובר הוא
למסעדה נכנס הוא לאכול.
והוא הכשר... תעודת לה שאי ורואה

ואוכל. מתיישב פשוט

שלווווההההננננהההה הרגעי באות א
ולאכול', 'להתיישב ההחלטה

בקרבו נער שתילא בי מאבק
הנפשות...

בעוצמתאאאא חש לא הוא שעה באותה
באימה... פרפר לא ולבו המלחמה,
וכבתה... שקעה רוחו שתנועת סימ

הואווווללללככככ ב'מסלול' הראשו השלב
הזריזות. קניית

בתוההההששששללללבבבב ליצור זה בעבודה הראשו
העול  'תנועה' הפנימי עולמו
וחייבי התאוות, ביד וקשור אסור הפנימי
במלחמה העצמאות, במלחמת להתחיל

שבי. האלקית הנפש גילוי 14למע

ולמרות .13- שאני כפי אותי לקבל שרוצה מי וזהו! אני זה לעצמו: חושב הוא בזה חש שאדם

פנדל. שיקח - שלא מי תפדאל,

וכך ישרים'ה 14. ה'מסילת זאת (שם):גדיר

  
      



בהגיע ושנה שנה ובכל ודור דור
מועד. אותו של התארי

ככככבבבבררררווווממממממממייייללללאאאא אאאאפפפפששששרררר ההההחחחחגגגגיייי בבבבאאאאררררבבבבעעעעתתתת
ההההששששעעעערררר!!!! ללללפפפפתתתתייייחחחחתתתת ללללזזזזככככוווותתתת

פירוט: וביתר

בבבבפפפפוווורררריייייו בשלשי לזריזות. זוכי
זוכי לפסח פורי שבי
זוכי שאחריו ובימי הסדר בליל לנקיות.
הקדושה... שורה השבועות ובחג לטהרה.

מההתחלה... ונתחיל

גגגגדדדדייייללללהההה ששששללללבבבביייי אאאאררררבבבבעעעעהההה

בבטתתתתחחחחייייללללתתתת היא האד של מציאותו
הקדושה ובגמרא (נדהאמו.

כאשרל:) העובר נראה כיצד תיארו
הובא וכ אמו, בבט נמצא הוא

:ש

דומה''''דדדדררררשששש הוולד למה שמלאי: רבי
לפנקס אמו? במעי כשהוא
על מונחות ידיו שתי ומונח. שמקופל
שתי על אציליו שתי צדעיו, שתי
מונחי שלו השחי בתי שני  ארכובותיו
שתי על עקביו ושתי ברכיו. שתי על
ופיו ברכיו, בי לו מונח וראשו עגבותיו,
שאמו ממה ואוכל פתוח, וטבורו סתו
ואינו שותה, שאמו ממה ושותה אוכלת,

רעי אמו(צואה)מוציא את יהרוג שמא
שיצא וכיו רעי. בתוכה יוציא א 
הפה נפתח לידתו, בשעת העול לאויר
פתוח, שהיה הטבור ונסת ,סתו שהיה
שעה אפילו לחיות יכול אינו כ שאלמלא

אחת'.

הרובדבבבבתתתתקקקקוווופפפפהההה רק באד מתגלה הזו,
,החיי של ביותר הבסיסי
תכני הפשוט... הקיו של עצמו עצ
נית לא וא ,מתגלי אינ פנימיי
של גילוי אי רגילה. בעי אות לראות
מחשבות של גילוי לא ודאי רגשות,

יותר... נעלי או מורכבי 12ותכני

שבאבבבבתתתתקקקקוווופפפפהההה ממשי דבר שו אי הזו
ביטוי. לידי

העול,ווווללללאאאאחחחחרררר לאויר יוצא שהאד
יותר, גלוי למצב עוברת הנפש

וההבדלי(האנשי בי)מתחילי
.לעי להתבלט

נפשוווווככככככככלללל הולכת כ גדל שהוא
הפנימי... עולמו בתו ומתגלה הבהמית

הנפשבבבבאאאאוווותתתתהההה מתגלה בה תקופה
ותוקפה, כחה במלוא הבהמית

ביותר החזק הפנימי (שמתגלההרגש

(הריקנות...באד רגש הוא

רבי שליט"א12. גינזבורג רחצ).יצחק עמוד - האר"י לקבלת (מבוא

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.



  
       



חורבבבבתתתתוווו ריק, חלל כמי האד חש תוכו
אישיותו... את לתוכו השואב 13שחור...

רצוווווההההררררגגגגששששתתתת לו גורמת הזו החסרו
הוא א והנה, להתמלאות...
את לחפש הול הוא אזי זוכה, לא

הזה... העול בהנאות 'המילוי'

לאאאאא זה והמורגש הידוע כלל...כפי עוזר
...בעור 'לנשו' ממשיכה החסרו והרגשת

השלבוווואאאאזזזז והוא הרביעי השלב מגיע
האלקית הנפש מתחילה שבו
...חיי סימני הפנימי עולמו לתו לשדר

ווווההההאאאאדדדד,התיקו ב'מסלול' מתחיל
שלבי מארבעה המורכב
הרגשה הסבר, תנועה, :וה ,מרכזיי

ודביקות.

בתנועה... ונתחיל

תתתתננננוווועעעעהההה  ההההרררראאאאששששוווו ההההששששללללבבבב

ז)ישרי'הההה''''ממממססססייייללללתתתת את(פרק תיאר
 האד של הפנימי העול
הבהמית נפש בתוכו שמתגלה בזמ

:כ  ותוקפה כחה תתתתננננוווועעעעתתתתבמלוא גגגג''''
וווותתתתככככבבבבהההה'.'.'.'. תתתתששששקקקקעעעע ררררווווחחחחוווו

:כ וכוונתו

בתוכובבבבאאאאדדדד שמתעורר בשעה שכזה,
ולא ועושה. ק הוא ,רצו

אומשנה מותר הזה המעשה א
לא.

לוווווללללדדדדווווגגגגממממאאאא:::: ובא מסעדה ליד עובר הוא
למסעדה נכנס הוא לאכול.
והוא הכשר... תעודת לה שאי ורואה

ואוכל. מתיישב פשוט

שלווווההההננננהההה הרגעי באות א
ולאכול', 'להתיישב ההחלטה

בקרבו נער שתילא בי מאבק
הנפשות...

בעוצמתאאאא חש לא הוא שעה באותה
באימה... פרפר לא ולבו המלחמה,
וכבתה... שקעה רוחו שתנועת סימ

הואווווללללככככ ב'מסלול' הראשו השלב
הזריזות. קניית

בתוההההששששללללבבבב ליצור זה בעבודה הראשו
העול  'תנועה' הפנימי עולמו
וחייבי התאוות, ביד וקשור אסור הפנימי
במלחמה העצמאות, במלחמת להתחיל

שבי. האלקית הנפש גילוי 14למע

ולמרות .13- שאני כפי אותי לקבל שרוצה מי וזהו! אני זה לעצמו: חושב הוא בזה חש שאדם

פנדל. שיקח - שלא מי תפדאל,

וכך ישרים'ה 14. ה'מסילת זאת (שם):גדיר

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



  
           



פינקווווזזזזהההה הכה דוב הרב הגאו לשו
17שליט"א:

ושאלאאאאחחחחששששווווררררוווושששש אסתר אל אותה:פנה
תוי אלתמה" אסתר,
הלכת חצי עד תמה ל

"ו).ותע ה, (אסתר 

עיניוווואאאאססססתתתתרררר ח מצאתי א" השיבה:
לתת טב לה על וא לה
יבא תי את ולעת אלתי את
לה אעה אר הה אל והמ לה

אאאאעעעעהההה הל"ממממחחחחרררר ח).דבר פסוק ש) 

רמזבמדרשווווששששאאאאללללוווו  אסתר שמעוני, (ילקוט

לומרתתרנו) אסתר ראתה מה
ללללממממוווודדדדיייימחר? עעעעממממללללקקקק ששששלללל זזזזררררעעעעהההה ששששככככלללל אאאאללללאאאא

ללללממממחחחחרררר,,,, מהללללייייפפפפוווולללל "ואמר אומר: הוא וכ
חה וצא יאנ לנ חר יהע אל

ההההבבבבעעעעההההעמלק רררראאאא עעעעלללל ננננבבבב אאאאננננככככיייי ממממחחחחרררר 
ידי" האלקי ט).מה יז, (שמות 

עניינהווווההההבבבבייייאאאאוווורררר כל דהנה בזה:
היא עמלק קליפת של
פע וכל למחר, הכל לדחות הדחיינות,
מבקש שאחד או מצוה לקיי שנתעורר

איזו ריב, איזה צרה, איזו הדעת, בלבול

היום... כל לו מתבלבל כבר מחלוקת,

תצליחועמלק 'מחר לו: ואומר דוחהאתהאדם,

כשר', איש תהיה 'מחר מוצלח', להיות

העינים', על תשמור 'מחר בהתמדה', תלמד 'מחר

לא העיקר בשמחה', המצוות את תקיים 'מחר

ששוברתאתהאדם. קשה, הקליפההכי וזו היום.

לא כבר שהיום אותו, שוברת תמיד בפרנסה וכן

וכו'. יוצלח לא אתה כי פרנסתך, תקבל

שכלובאמת לדעת, צריך האדם כי כן, אינו

היום את לבטל וחבל יום, הוא יום

כמו שלם, דור זה ויום יום כל כי כלום, בלא

ּבא" ודֹור הל "ּדֹור ד),שכתוב: א, ודרשו(קהלת ְֵָֹ
הקדושים חכמינו זה -על א פרשה רבה, (קהלת

ה): לךאות אין אומר, לוי רבי בשם יודן רבי

ריבוא ששים בו נולדין שאין ויום יום בכל

הולך 'דור טעם? ומה ריבוא, ששים בו ומתים

חדש. דור הוא ויום יום כל כי - בא' ודור

שעוברולכן ואפילו מיוםליום, אסורלהתבלבל

ויסורים, צרות יום בכל אחד כל על

ומרים, קשים עונשים והרפתקאות, מרירות

אבד שכבר לו ונדמה ומחלוקת, ודחקות עניות

שום יהיה לא כבר וממנו ממנו, ותקוה מנוס

ברוחניות... ולא בגשמיות לא - יצליח ולא דבר,

אותו מסיתים אחרא והסטרא והקליפות

לבו... תאוות אחר וללכת עול לפרוק

-צריך יהודי' הוא 'אשר ולדעת להתגבר

ובכח היהדות, נקודת בך יש עדיין

ורגע רגע בכל להתעלות יכול אתה קדושתה

הוא. ברוך סוף האין עד

דברוכך ששום להתנהג, ישראל בר כל צריך

ידע, אלא אותו, לשבור יוכל לא בעולם

משום להישבר ואסור יום, הוא ויום יום כל אשר

ויום, יום בכל הטוב את ולבקש לחפש אלא דבר,

אמיתי טוב בו לעשות יכולים שלא יום לך אין כי

והן מעשיות, מצוות בקיום הן הרבה, ונצחי

ובקשה בתפילה והן הקדושה, התורה בלימוד

בעצמו שמחדיר מי אשרי יתברך, אליו ותחנונים

הימים. כל לו טוב ואז אלו, ידיעות

דברי מגילתאסתר17. - קלט).שלוםואמת (עמוד

  
           



במלואוווובבבבממממללללחחחחממממהההה המאבק מורגש הזו
מתאבקות הנפשות שתי עוזו,
לכל ניתזי לוהט אש וגיצי ...ביניה

עבר...

שלההההממממללללחחחחממממהההה בסופו א ג  לכשעצמה הזו
הסתיימה היא היאדבר,  בכשלו

הראשו השלב והיא גדולה. התקדמות
'תנועה'... אחר ובסגנו זריזות, הנקראת

ללללממממחחחחרררר דדדדחחחחהההה אאאאבבבבוווודדדד............ ההההזזזזהההה ההההייייוווו  עעעעממממללללקקקק תתתתככככללללייייתתתת

ישראלככככיייידדדדוווועעעע,,,, ע של המר האויב
עמלק. חז"ל15הוא לנו וגילו

בע עמלק של מלחמתו שכל
מדת את מה לבטל הוא ישראל

הזריזות.

אחרות: ובמילי

העצלות.עעעעננננייייייייננננהההה הוא עמלק קליפת של
נוראה קליפה היא עמלק
יכול שאתה מה 'כל :לאד האומרת

...'!היו תעשה אל  מחר 16לעשות

האגגיווווללללככככ המדתא ב המ נגד המלחמה עיקר
היתה עמלק, הזריזות.מזרע מדת ידי על רק

כי'הזריז המהירה, האש כתנועת תנועתו תהיה

להשלימו. אםכילההדבר ישקוטעד ולא ינוח לא

הואואמנם, שהזריזות שכמו עוד, התבונן

הפנימי,תול ההתלהטות מןדת כן

ההתלהטות. יולד שמרגישהזריזות מי כי והיינו,

תנועתו ממהר שהוא כמו המצוה במעשה עצמו

תנועתו בו שתבער גורם הוא הנה כן החיצונה,

וילך'. בו יתגבר והחפץ והחשק כן, כמו הפנימית

כתב זיע"א15. מדינוב אלימלך צבי רבי הגה"ק

י), אות ד מאמר - הפורים ימי יששכר, (בני

מצוות, תרי"ג נצטוינו הקדושה בתורה וזתו"ד:

לעמלק. הקשורות מצוות שלש ישנן ומתוכן

תרה)במצוות תרד, את(תרג, למחות נצטוינו

במחשבה ּתׁשּכח"עמלק כה,("לא (דברים ְִָֹ

עמלק"בדיבור),יט) ל עׂשה אׁשר את פסוק("זכֹור (שם ְֲֲֵֵֶָָָָ

עמלק"יז) זכר את ("ּתמחה ובמעשה יט)), פסוק ).(שם ְֲִֵֵֶֶֶָ

ושלשוהנה ,240 הוא בגימטריא 'עמלק'

תש"ך כמנין עולה 'עמלק' (720).פעמים

הםוכן לפסח פורים שבין השעות מספר

יוםתש"ך בכל שיש שעות 24 כפול יום (שלשים

'עמלק'). פעמים ג' כמנין 720 גימטריא עולה

לבטלובימים יהודי לכל הכח ניתן אלו

וכל מכל הקליפה קומת שיעור

באורך. עיי"ש ומעשה... דיבור במחשבה

וזה שיק16. שלמה אליעזר רבי הגה"ק לשון

קמח):זיע"א עמוד - המלך התורה(גנזי

מחר'. 'עמלק כך: עמלק את תיארה ֲֵָָָהקדושה

ּבחר[וזה יהֹוׁשע אל מׁשה "וּיאמר הפסוק: ְְֶֶֶַַַֹֹֻלשון
נּצב אנכי וצאהּלחםּבעמלקמחר אנׁשים ְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָֹֽלנּו

ּבידי" האלקים ּומּטה הּגבעה ראׁש ט)]על יז, (שמות ְְֱִִִֵַַַָָָֹֹֽ

אדםכל לבני להסביר הוא עמלק של כחו

ממחר! להתחיל כדאי ולכן אבוד! הזה ש'היום'

ספיקותכל להכניס היא עמלק, קליפת

היום כאילו בו להכניס והעיקר באדם,

כבר הוא הזה וביום שלו, היום לא זה הזה

איזה הזה ביום לו כשיש ובפרט יצליח, לא

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



  
           



פינקווווזזזזהההה הכה דוב הרב הגאו לשו
17שליט"א:

ושאלאאאאחחחחששששווווררררוווושששש אסתר אל אותה:פנה
תוי אלתמה" אסתר,
הלכת חצי עד תמה ל

"ו).ותע ה, (אסתר 

עיניוווואאאאססססתתתתרררר ח מצאתי א" השיבה:
לתת טב לה על וא לה
יבא תי את ולעת אלתי את
לה אעה אר הה אל והמ לה

אאאאעעעעהההה הל"ממממחחחחרררר ח).דבר פסוק ש) 

רמזבמדרשווווששששאאאאללללוווו  אסתר שמעוני, (ילקוט

לומרתתרנו) אסתר ראתה מה
ללללממממוווודדדדיייימחר? עעעעממממללללקקקק ששששלללל זזזזררררעעעעהההה ששששככככלללל אאאאללללאאאא

ללללממממחחחחרררר,,,, מהללללייייפפפפוווולללל "ואמר אומר: הוא וכ
חה וצא יאנ לנ חר יהע אל

ההההבבבבעעעעההההעמלק רררראאאא עעעעלללל ננננבבבב אאאאננננככככיייי ממממחחחחרררר 
ידי" האלקי ט).מה יז, (שמות 

עניינהווווההההבבבבייייאאאאוווורררר כל דהנה בזה:
היא עמלק קליפת של
פע וכל למחר, הכל לדחות הדחיינות,
מבקש שאחד או מצוה לקיי שנתעורר

איזו ריב, איזה צרה, איזו הדעת, בלבול

היום... כל לו מתבלבל כבר מחלוקת,

תצליחועמלק 'מחר לו: ואומר דוחהאתהאדם,

כשר', איש תהיה 'מחר מוצלח', להיות

העינים', על תשמור 'מחר בהתמדה', תלמד 'מחר

לא העיקר בשמחה', המצוות את תקיים 'מחר

ששוברתאתהאדם. קשה, הקליפההכי וזו היום.

לא כבר שהיום אותו, שוברת תמיד בפרנסה וכן

וכו'. יוצלח לא אתה כי פרנסתך, תקבל

שכלובאמת לדעת, צריך האדם כי כן, אינו

היום את לבטל וחבל יום, הוא יום

כמו שלם, דור זה ויום יום כל כי כלום, בלא

ּבא" ודֹור הל "ּדֹור ד),שכתוב: א, ודרשו(קהלת ְֵָֹ
הקדושים חכמינו זה -על א פרשה רבה, (קהלת

ה): לךאות אין אומר, לוי רבי בשם יודן רבי

ריבוא ששים בו נולדין שאין ויום יום בכל

הולך 'דור טעם? ומה ריבוא, ששים בו ומתים

חדש. דור הוא ויום יום כל כי - בא' ודור

שעוברולכן ואפילו מיוםליום, אסורלהתבלבל

ויסורים, צרות יום בכל אחד כל על

ומרים, קשים עונשים והרפתקאות, מרירות

אבד שכבר לו ונדמה ומחלוקת, ודחקות עניות

שום יהיה לא כבר וממנו ממנו, ותקוה מנוס

ברוחניות... ולא בגשמיות לא - יצליח ולא דבר,

אותו מסיתים אחרא והסטרא והקליפות

לבו... תאוות אחר וללכת עול לפרוק

-צריך יהודי' הוא 'אשר ולדעת להתגבר

ובכח היהדות, נקודת בך יש עדיין

ורגע רגע בכל להתעלות יכול אתה קדושתה

הוא. ברוך סוף האין עד

דברוכך ששום להתנהג, ישראל בר כל צריך

ידע, אלא אותו, לשבור יוכל לא בעולם

משום להישבר ואסור יום, הוא ויום יום כל אשר

ויום, יום בכל הטוב את ולבקש לחפש אלא דבר,

אמיתי טוב בו לעשות יכולים שלא יום לך אין כי

והן מעשיות, מצוות בקיום הן הרבה, ונצחי

ובקשה בתפילה והן הקדושה, התורה בלימוד

בעצמו שמחדיר מי אשרי יתברך, אליו ותחנונים

הימים. כל לו טוב ואז אלו, ידיעות

דברי מגילתאסתר17. - קלט).שלוםואמת (עמוד

ז

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



  
       



ונרחיב:

נפשות,ככככממממבבבבוווואאאארררר ב' ישנ יהודי לכל
אלקית. ונפש בהמית נפש
ההבדלי ואחד .הבדלי כמה ביניה ויש

ההבנה: בתחו הוא ביניה הבולטי

ב'ספירות',בבבבעעעעוווודדדד מבינה האלקית שהנפש
ומ"ד', "מ מושגיוב'עליית ושאר

מבינה לא הבהמית שהנפש הרי קבלה.
.מאו זה בכל

בתחומיההההננננפפפפשששש רק מבינה הבהמית
.שלה במושגי הנתפשי

לנפשווווללללככככ לבאר רוצי אנו כאשר
'להתנהג' עליה מדוע הבהמית

במילי לה להסביר מוכרחי אנו יפה,
לה. מובנות שיהיו

יוווווגגגגייייללללוווו שבשלשי חז"ל לנו
ישנו לפסח פורי שבי
מילות למצוא ממרו סיוע לאד

הסבר.

הטורווווזזזזהההה בלשו רמז בדר (או"חכתוב

תכט): בהלכותסימ ודורשי שואלי'
'יו שלשי הפסח קוד שבימי20פסח 

להסבר דשמיא סייעתא יש ('שואליאלו

הבהמית). לנפש מוב שיהיה באופ  'ודורשי

מתקדמיוווואאאאזזזז,,,, הללו הימי של בסופ
הטהרה... קני הבא, לשלב

הואהנה הנקיות, לקנות האמיתי האמצעי

אם ז"ל, חכמים בדברי התמדתהקריאה

כן ועל המוסרים... בענייני ואם ההלכות בענייני

בוריים, על ההלכות ידיעת בהכרח לו צריך הנה

מגיעים... הם היכן עד המצוות ענפי לדעת

כתב יורם20. רבינו עט"ר מארי אבא

זיע"א אברג'ל ג):מיכאל מאמר - פסח נועם, (אמרי

אתהענייניםכל בימיםהללו צריךללמוד יהודי

ההלכות את הן הפסח. לחג הנוגעים

הקשורו חסידותוהסוגיות מאמרי והן בהם, ת

הנפש'. ל'שפת הפסח ענייני כל את 'המתרגמים'

הנגלהועל הללו, הלימודים שני שילוב ידי

לטהרה. ראוי להיות לזכות אפשר והחסידות,

לנקיותאך, לזכות כדי זהלאמספיק! זאת, כל עם

בבית... בעזרה עצמו את להכשיר צריך הנפש

רבינוביץובענין גמליאל רבי הגה"צ סיפר זה

שצו),שליט"א עמוד פסח, - המועדים וז"ל:(טיב

ראטהבשיחה אהרן רבי הגה"ק שמסר

כך: סיפר אמונים', ה'שומר בעל זיע"א,

ניסן,באחד בחודש השנה, החלטתי: השנים

בלבד. הרוחנית בעבודה ורק אך אתמקד אני

רוצההוא שאני מכיון וביקש: ביתו לבני ניגש

תטרידו שלא אבקש הפסח, לחג להתכונן

הנקיונות. עם אותי

חלקובאמת, שום נטל לא הוא שנה, באותה

והתרכז החג לקראת הבית בהכנות

הקודש... בעבודת ורק אך כולו כל

התיישבוהנה הוא הסדר... ליל הנכסף, היום הגיע

בהארה לחוש במקום אך השולחן... ליד

רגיל!... בלילה חש שהוא כמו חש הוא ואורות,

  
       



של בדחיה דוחהו טובה איזה ממנו
אאאאעעעעהההה'.'.'.'. של''''ממממחחחחרררר הקליפה עצ וזהו 
"קר יח)"אר כה, דברי)מלשו  

מחר.  בדחיית הכל שמקרר קרירות,

שמידווווההההההההייייפפפפ הזריזות מדת הוא מזה
בזריזות מיד עושהו שנתעורר

לעשותו. שמתלהב בעוד

המגילהווווללללככככ של הנס באופכל נעשה
לה "ואמר כמו: זריזות, של

"המ את ה),מהר ה, את(אסתר קח "מהר 
הס" ואת בי),ה ו, ש)הרכ "רכבי 

"מבהלי יצא רנייד)...האח ח, ש) 

עמלקששששההההזזזזררררייייזזזזוווותתתת של הקליפה מבטלת
כל לדחות ההיפ הוא שיסודו
שכל המדרש דברי נבי ובזה ל'מחר'. דבר
ידי על לעול הוא ועמלק המ מפלת
שגור מה קליפתו עיקר שזה לרמז 'מחר',
'מחר'. הכל לעשות שיראל בני ומפתה

אתווווההההננננהההה מכניעי אנחנו הפורי ביו
מקדושת ומקבלי עמלק קליפת
את מכניעי אנו פורי ביו היהדות.
הזריזות. מדת את בנפשנו וקוני עמלק

לשלבווווללללאאאאחחחחרררר מתקדמי אנחנו מכ
הסבר... הבא:

ההההההההססססבבבברררר בבבבככככחחחח ההההננננקקקקייייוווותתתת קקקקננננייייייייתתתת

בתוכואאאאחחחחרררריייי ולחוש להתחיל האד שזכה
מסוגל כבר והוא ,חיי תנועת
הלב בי במלחמה נמצא שהוא לחוש
הוא המתאוה... הלב לבי לאלקות החושק
הנקיות.  הבא לשלב להתקד יכול כבר

ווווככככ'ישרי ה'מסילת י)ביאר את(פרק
ההההאאאאדדדדהנקיות: ההההייייוווותתתת ההההייייאאאא ההההננננקקקקייייוווותתתת ''''ממממדדדדתתתת

חחחחטטטטאאאא'.'.'.'. ווווממממככככלללל ררררעעעעהההה ממממדדדדהההה ממממככככלללל ללללגגגגממממרררריייי ננננקקקקיייי

מדתווווייייששששננננהההה את לקנות אחת דר רק
ה וידע"  18הנקיות 

"לבב אל לט).והבת ד, דברי) 

מכלההההררררווווצצצצהההה עצמו את לנקות
להסביר עליו רעה מדה
הזו, שבמדה הפחיתות את לעצמו

שבמדהומאיד הטוב גודל את 
19המתוקנת.

כתב דסלר18. אליעזר אליהו רבי הגה"צ

212),זיע"א עמוד - א חלק מאליהו, וז"ל:(מכתב

הידיעהחלל בין העומד האדם, בנפש יש פנוי גדול

הלב אל הידיעה בהצטרף רק בלב, לאימותה

ידיעותיו, לפי מעשיו יהיו ביניהם, חלל מקום לבלי

בונה הזה בחלל אזי ביניהם, המרחק כשרב אבל

שאיפות כל נכנסות שמה משכנו, את הרע יצר לו

מחשבות כל הן שמה הזה, העולם ודמיונות

הלב. את כובשות הן ומשם המדות,

לחללוזו הכניסה היינו - רואה' 'עין בחינת היא

באורך. עיי"ש חומד'... 'הלב תיכף ומשם הפנוי,

וזה ישרים'19. ה'מסילת יב):לשון (פרק

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



  
       



ונרחיב:

נפשות,ככככממממבבבבוווואאאארררר ב' ישנ יהודי לכל
אלקית. ונפש בהמית נפש
ההבדלי ואחד .הבדלי כמה ביניה ויש

ההבנה: בתחו הוא ביניה הבולטי

ב'ספירות',בבבבעעעעוווודדדד מבינה האלקית שהנפש
ומ"ד', "מ מושגיוב'עליית ושאר

מבינה לא הבהמית שהנפש הרי קבלה.
.מאו זה בכל

בתחומיההההננננפפפפשששש רק מבינה הבהמית
.שלה במושגי הנתפשי

לנפשווווללללככככ לבאר רוצי אנו כאשר
'להתנהג' עליה מדוע הבהמית

במילי לה להסביר מוכרחי אנו יפה,
לה. מובנות שיהיו

יוווווגגגגייייללללוווו שבשלשי חז"ל לנו
ישנו לפסח פורי שבי
מילות למצוא ממרו סיוע לאד

הסבר.

הטורווווזזזזהההה בלשו רמז בדר (או"חכתוב

תכט): בהלכותסימ ודורשי שואלי'
'יו שלשי הפסח קוד שבימי20פסח 

להסבר דשמיא סייעתא יש ('שואליאלו

הבהמית). לנפש מוב שיהיה באופ  'ודורשי

מתקדמיוווואאאאזזזז,,,, הללו הימי של בסופ
הטהרה... קני הבא, לשלב

הואהנה הנקיות, לקנות האמיתי האמצעי

אם ז"ל, חכמים בדברי התמדתהקריאה

כן ועל המוסרים... בענייני ואם ההלכות בענייני

בוריים, על ההלכות ידיעת בהכרח לו צריך הנה

מגיעים... הם היכן עד המצוות ענפי לדעת

כתב יורם20. רבינו עט"ר מארי אבא

זיע"א אברג'ל ג):מיכאל מאמר - פסח נועם, (אמרי

אתהענייניםכל בימיםהללו צריךללמוד יהודי

ההלכות את הן הפסח. לחג הנוגעים

הקשורו חסידותוהסוגיות מאמרי והן בהם, ת

הנפש'. ל'שפת הפסח ענייני כל את 'המתרגמים'

הנגלהועל הללו, הלימודים שני שילוב ידי

לטהרה. ראוי להיות לזכות אפשר והחסידות,

לנקיותאך, לזכות כדי זהלאמספיק! זאת, כל עם

בבית... בעזרה עצמו את להכשיר צריך הנפש

רבינוביץובענין גמליאל רבי הגה"צ סיפר זה

שצו),שליט"א עמוד פסח, - המועדים וז"ל:(טיב

ראטהבשיחה אהרן רבי הגה"ק שמסר

כך: סיפר אמונים', ה'שומר בעל זיע"א,

ניסן,באחד בחודש השנה, החלטתי: השנים

בלבד. הרוחנית בעבודה ורק אך אתמקד אני

רוצההוא שאני מכיון וביקש: ביתו לבני ניגש

תטרידו שלא אבקש הפסח, לחג להתכונן

הנקיונות. עם אותי

חלקובאמת, שום נטל לא הוא שנה, באותה

והתרכז החג לקראת הבית בהכנות

הקודש... בעבודת ורק אך כולו כל

התיישבוהנה הוא הסדר... ליל הנכסף, היום הגיע

בהארה לחוש במקום אך השולחן... ליד

רגיל!... בלילה חש שהוא כמו חש הוא ואורות,

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



  
     



לטהרה,ווווללללממממררררוווותתתת זוכי אנו הסדר שבליל
שהיא זוכי אנו אי עדיי
אנו כ ולש מאתנו, חלק להיות נהפכת
ספירת של יו החמישי את ג צריכי

העומר.

יותר: ונרחיב

גבולבבבבלללליייילללל בלי עצו אור יורד הסדר
אור השחר בעלות מיד אול ומדה,
בימי ועבודתנו .לשמי בחזרה מסתלק זה
את שוב לקנות להשתדל היא הספירה

עצמנו בכח הזה שמי),האור במתנת א(ולא
מתמדת עבודה ידי על אלא אחד, ברגע לא

הספירה. ימי מ"ט במש יו אחר יו

זהוווואאאא שאור מאחר השואל: ישאל
הוא בכלל מדוע מאתנו, מסתלק

הסדר? בליל מלכתחילה לנו נית

שאמרוששששאאאאללללהההה מה על לשאול נית דומה
בגמרא ל:)חז"ל שבהיות(נדה

ראשו על לו דלוק נר אמו בבט העובר
סופו, ועד העול מסו ומביט וצופה
כולה, התורה כל את מלמדו ומלא
מלא בא העול לאויר יוצא שהוא וקוד
התורה כל את ומשכחו פיו על וסוטרו
בכחות אותה ללמוד שיתייגע כדי כולה,
משכיחי שלבסו כיו ולכאורה עצמו.
מה לצור שלימדוהו, מה כל את לעובר

לימוד? אותו את לימדוהו בכלל

ווווממממבבבבאאאאררררייייע לומד שהמלא המפרשי
כולה התורה כל את העובר
התורה את ללמוד יבוא שכשהוא כדי
חדש כלימוד זה יהיה לא חייו במש שוב
דבר על כחזרה אלא ללומדו, שקשה
בנוגע הוא כ וכמו בעבר. למד שכבר

ולהוציאו דיבורו לטהר מועיל זה סיפור

הקדושה, אל ולהביאו אחרא הסטרא מתחת

שנגאל ממצרים בצאתם אז שהיה כמו

הדיבור.

ואילווזהו במצרים, לפרעה היינו עבדים

עדיין אבותינו את הקב"ה הוציא לא

במצרים, לפרעה משועבדים ובנינו אנחנו היינו

אור והשפיע עזרנו ה' לולי כי פירוש

היינו מהגלות, הדיבור להוציא עילאין המוחין

ש פירוש לפרעה משועבדיןמשועבדין היינו

רע הפה שהוא אחרא הסטרא תחת בדיבורינו

מבלבולי הקליפות לבטל במעשינו היה שלא

הדיבור.

חכמים,ולכן כולנו כולנואפילו נבונים, כולנו

עלינו מצוה התורה, את לספריודעים

תיבת מצרים, מלשוןלספרביציאת לפרשּה יש

ונבון גדול חכם שהוא מי שאפילו פירוש ספיר,

זו במעלה עצמו יחזיק לא התורה את ויודע

וקדושים, ונקיים ברורים הם דיבוריו שכבר

המצוה הדיבורלספררק ולברר להאיר פירוש

שהסיפור מצרים, יציאת סיפור ידי על ולקדשו

הזמן שאז כנזכר, הדיבור לטהר מועיל הזה

הזאת. בעת הדיבור שנגאל מפני זה לפעול גורם

ילדיוועל על לפעול אפשר הדיבור קדושת ידי

ולכן בלבם. היטב יקלטו דיבוריו שכל

כראוי. זה זמן לנצל צריך

  
     



ההההטטטטההההררררהההה קקקקנננניייי

לשלבאאאאחחחחרררר מגיעי ההסבר,  הנקיות
ההרגשה. עני והוא הטהרה

עומד שהוא ומרגיש חש בפועלשהאד)

הקב"ה.ממש) לפני

כלווווההההההההררררגגגגששששהההה את למקד לו גורמת הזו
ומחשבותיו דיבוריו מעשיו,

"לב לה' "לי בהקב"ה, (שמותרק 
יט). כב,

ישרי'ווווזזזזהההה ה'מסילת טז):לשו (פרק

לכל הראויה התמימה 'העבודה
אלא הש בזה יקרא שלא באמת, ה' אוהבי

תהיה שלא לגמרי, הטהורה העבודה
לזולתו'... ולא יתבר לש אלא בה הפניה

היהודיוווובבבבלללליייילללל בלב מאיר (שזכההסדר

ונקיות) עצו,לזריזות כ כל אור
הבורא, של במציאותו חש שהוא עד
חמדה כל ממנו מבטלת הזו והתחושה

הזה. לעול

::::כלוווובבבבננננווווסססס את פותח הזה הגדול האור
מצליח והאד הלב, שבילי
מילי בהירות, מילי מעצמו לדלות

.מהבני אחד לכל 21המובנות

ואמר:וסיים סיפורו את אמונים' ה'שומר

ההכנות טיב שבהעדר הבנתי, ואז

והגשמית המעשית שבעבודה הגדולות

לאור לזכות אפשר אי הפסח, חג שלקראת

הלילה... בזה ומאיר הזורח הגדול

בדיקתהחמץכי ידי על וכן הגשמי, הנקיון ידי על

נקיון גם פועלים י"ד, ביום וביעורו י"ד בליל

הסביבההסובבתאותו... ובכל באדםעצמו רוחני

מיניעל כל מסלקים החמץ והשבתת הנקיון ידי

מר ושאר רעות שמסתתריםרוחות בישין עין

בית... שלום וחוסר רבות לצרות וגורמים

כלללכן טורחים שאינם אלו עושים טוב לא

סוגרים אלא לפסח, הבית והכנת בנקיון

ימי שבעת כל במשך שהוא כמות ביתם את

הם שבכך כיון וכו', מלון לבתי והולכים הפסח

אם כי גשמי, נקיון רק לא לעצמם מפסידים

הפגעים כל וסילוק רוחני, נקיון ובעיקר, גם,

רעות... רוחות ושאר והנזקים

במסילות הנפש21. הסדר)אל ליל - פסח (תשע"ח,

קטן קטע ונביא בזה. הארכנו

שם שכתבנו שם).ממה יעיין יותר להבין (והרוצה

זיע"אכתב קלמן קלונימוס רבי (מאורהגה"ק

פסח), הרמז - מצורע פרשת תו"ד:ושמש, וזה

הפסח'הטעם 'חג הזה לחג המצות'),שקוראים 'חג (ולא

שהקב"ה ידי על היתה הגאולה עיקר כי

ועקב עילאין' המוחין 'אור את הדיבור כח על האיר

מהדיבור. החיצונים אחיזת נתבטלה זאת

שהואומטעם הפסח חג הזה לחג קוראין זה

סח' 'פה מילים משני מורכב

שהם עילאין המוחין אור ה'פה' אל שהושפע

'סח' אהי"ה).בגימטריא הוי"ה אהי"ה (והם:

נוהגומטעם מצרים יציאת סיפור זה

העת שמתעורר מפני לדורות,

דיבורים לדבר מהגלות, הדיבור אז שיצא

הזאת בעת ושנה שנה בכל ולזה אמת. של

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 עדי עד וזרע בר קיימא.



  
     



לטהרה,ווווללללממממררררוווותתתת זוכי אנו הסדר שבליל
שהיא זוכי אנו אי עדיי
אנו כ ולש מאתנו, חלק להיות נהפכת
ספירת של יו החמישי את ג צריכי

העומר.

יותר: ונרחיב

גבולבבבבלללליייילללל בלי עצו אור יורד הסדר
אור השחר בעלות מיד אול ומדה,
בימי ועבודתנו .לשמי בחזרה מסתלק זה
את שוב לקנות להשתדל היא הספירה

עצמנו בכח הזה שמי),האור במתנת א(ולא
מתמדת עבודה ידי על אלא אחד, ברגע לא

הספירה. ימי מ"ט במש יו אחר יו

זהוווואאאא שאור מאחר השואל: ישאל
הוא בכלל מדוע מאתנו, מסתלק

הסדר? בליל מלכתחילה לנו נית

שאמרוששששאאאאללללהההה מה על לשאול נית דומה
בגמרא ל:)חז"ל שבהיות(נדה

ראשו על לו דלוק נר אמו בבט העובר
סופו, ועד העול מסו ומביט וצופה
כולה, התורה כל את מלמדו ומלא
מלא בא העול לאויר יוצא שהוא וקוד
התורה כל את ומשכחו פיו על וסוטרו
בכחות אותה ללמוד שיתייגע כדי כולה,
משכיחי שלבסו כיו ולכאורה עצמו.
מה לצור שלימדוהו, מה כל את לעובר

לימוד? אותו את לימדוהו בכלל

ווווממממבבבבאאאאררררייייע לומד שהמלא המפרשי
כולה התורה כל את העובר
התורה את ללמוד יבוא שכשהוא כדי
חדש כלימוד זה יהיה לא חייו במש שוב
דבר על כחזרה אלא ללומדו, שקשה
בנוגע הוא כ וכמו בעבר. למד שכבר

ולהוציאו דיבורו לטהר מועיל זה סיפור

הקדושה, אל ולהביאו אחרא הסטרא מתחת

שנגאל ממצרים בצאתם אז שהיה כמו

הדיבור.

ואילווזהו במצרים, לפרעה היינו עבדים

עדיין אבותינו את הקב"ה הוציא לא

במצרים, לפרעה משועבדים ובנינו אנחנו היינו

אור והשפיע עזרנו ה' לולי כי פירוש

היינו מהגלות, הדיבור להוציא עילאין המוחין

ש פירוש לפרעה משועבדיןמשועבדין היינו

רע הפה שהוא אחרא הסטרא תחת בדיבורינו

מבלבולי הקליפות לבטל במעשינו היה שלא

הדיבור.

חכמים,ולכן כולנו כולנואפילו נבונים, כולנו

עלינו מצוה התורה, את לספריודעים

תיבת מצרים, מלשוןלספרביציאת לפרשּה יש

ונבון גדול חכם שהוא מי שאפילו פירוש ספיר,

זו במעלה עצמו יחזיק לא התורה את ויודע

וקדושים, ונקיים ברורים הם דיבוריו שכבר

המצוה הדיבורלספררק ולברר להאיר פירוש

שהסיפור מצרים, יציאת סיפור ידי על ולקדשו

הזמן שאז כנזכר, הדיבור לטהר מועיל הזה

הזאת. בעת הדיבור שנגאל מפני זה לפעול גורם

ילדיוועל על לפעול אפשר הדיבור קדושת ידי

ולכן בלבם. היטב יקלטו דיבוריו שכל

כראוי. זה זמן לנצל צריך

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



  
        



נדרש היה אילו הספירה: בימי לעבודתנו
ספירת בימי בעבודתנו לרכוש מאתנו
ביותר קשה הדבר היה חדש, אור העומר
נות כבר ברחמיו הקב"ה לכ להשגה.
הסדר, בליל במתנה הזה האור את לנו
ומעתה בחזרה, לוקחו הוא כ שאחר א
לרכוש רק זהו מאתנו שנדרש כל
ולא לנו היה שכבר האור את שוב
יותר להשגה נית זה ודבר חדש, אור

בנקל...

אנווווואאאאזזזז הספירה ימי כעבור
לשלב השבועות בחג זוכי
הוא שעניינו הקדושה, והוא הרביעי

הדביקות.

בהקב"הוווופפפפייייררררווווששששוווו:::: דבוקה האד שמציאות
אחד!  הרוחנית והמציאות והוא תדיר,

נרחיב!וווובבבבעעעעזזזזררררתתתת אחרת בהזדמנות ה'

הזה,ווווההההקקקקבבבב""""הההה הסדר בליל אותנו, יזכה
ההרגשה! ולבהירות דגדלות למוחי

ווווממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

דראאאא.... עובר אד כל של ההתעלות מסלול

טהרה נקיות, זריזות, :שלבי ארבעה

אחרות: ובמילי ההההררררגגגגששששההההוקדושה. ההההססססבבבברררר,,,, תתתתננננוווועעעעהההה,,,,

המסלוליוווודדדדבבבבייייקקקקוווותתתת.... את עובר אד כאשר ורק

לשלימות. זוכה הוא הזה הסדר פי על האלו

השקעהבבבב.... דורש הזה שהדבר למרות והנה

לנו גילו שלב, אחרי שלב והתקדמות

הקדושי ננננווווסססספפפפתתתתבספרי אאאאפפפפששששררררוווותתתת ששששייייששששננננהההה

ננננפפפפששששוווו אאאאתתתת ללללההההככככששששיייירררר למסלולללללאאאאדדדד ולהכניסה

וקדושה. טהרה נקיות, זריזות, של הזה

כאשרגגגג.... ושנה שנה בכל :בספרי ביארו וכ

ואפילו ה', ממועדי שהוא כל מועד מגיע

חוזרות ,ופורי חנוכה כגו דרבנ שה בחגי

שהאירו ואורות ההארות אות בעול ומאירות

זה. מועד שאירע הראשונה בפע בעול

ווווממממככככייייוווווווובבבבששששללללששששיייי ההההזזזזררררייייזזזזוווותתתת,,,, ממממדדדדתתתת ההההאאאאייייררררהההה ששששבבבבפפפפוווורררריייי

ממממדדדדתתתת ההההאאאאייייררררהההה ללללפפפפססססחחחח פפפפוווורררריייי ששששבבבביייי ייייוווו

ממממאאאאייייררררהההה ששששאאאאחחחחררררייייוווו וווובבבבייייממממיייי ההההססססדדדדרררר וווובבבבלללליייילללל ההההננננקקקקייייוווותתתת....

ההההקקקקדדדדווווששששהההה.... ששששווווררררהההה ההההששששבבבבוווועעעעוווותתתת וווובבבבחחחחגגגג כלההההטטטטההההררררהההה.... לכ

.לכ לזכות יכול הללו הימי את המנצל

אתדדדד.... מכניעי ההההוווואאאאבפורי עעעעננננייייייייננננוווו ששששככככלללל עעעעממממללללקקקק

ההההייייההההוווודדדדיייי.... ששששלללל ההההננננששששממממהההה ללללההההבבבב אאאאתתתת כלללללככככבבבבוווותתתת ולכ

כמבואר זריזות, של באופ נעשה המגילה של הנס

של הקליפה מבטל הזריזות כי אסתר. במגילת

ל'מחר'. דבר כל לדחות ,ההיפ הוא שיסודו עמלק

מסוגליהההה.... לפסח פורי שבי יו השלשי

,ננננששששממממוווותתתתלנקיו אאאאתתתת ''''ממממננננקקקקהההה'''' ההההקקקקבבבב""""הההה בבבבהההה ככככיייי

ייייששששרררראאאאלללל.... לזכותעעעע האד מסוגל אלו ובימי

חטא. ומכל רעה מדה מכל לגמרי נקי להיות

היאוווו.... אלו בימי עלינו המוטלת והעבודה

אל והשבת היו 'וידעת הפסוק: את לקיי

.'ששששייייססססבבבביייילבב יייידדדדיייי עעעעלללל אאאאתתתתווווזזזזאאאאתתתת ללללעעעעצצצצממממוווו רררר

ההההררררעעעעוווותתתת ששששבבבבממממדדדדוווותתתת הפרטיההההפפפפחחחחייייתתתתוווותתתת באופ אחד (כל

המתוקנת.שלו), שבמדה הטוב גודל את ומאיד

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

מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן סעדה אלפסי ז"ל
נלב"ע ט' ניסן התשכ"ז - תנצב"ה

  
        



ברורות ובמילי בפשטות יהיה ההסבר ואופ

.תבי שלו הבהמית הנפש שג

זזזז.... הבא לשלב מתקדמי הסדר ובליל

ההההההההררררגגגגששששהההה....הטהרה. עעעענננניייי חשווווההההוווואאאא שהאד

עומד שהוא ממש)ומרגיש הקב"ה.(בפועל לפני

מעשיו, כל את למקד לו גורמת הזו וההרגשה

בקב"ה. רק ומחשבותיו דיבוריו

היהודיבבבבלללליייילללל בלב מאיר לזריזותהסדר (שזכה

חשונקיות) שהוא עד ,עצו כ כל אור

מבטלת הזו והתחושה הבורא, של במציאותו

הזה. לעול חמדה כל ההההגגגגדדדדווווללללממנו ההההאאאאוווורררר ::::וווובבבבננננווווסססס

ממממצצצצללללייייחחחח ווווההההאאאאדדדד ההההללללבבבב,,,, ששששבבבביייילללליייי ככככלללל אאאאתתתת פפפפוווותתתתחחחח ההההזזזזהההה

ההההממממוווובבבבננננוווותתתת ממממיייילללליייי בבבבההההייייררררוווותתתת,,,, ממממיייילללליייי ממממעעעעצצצצממממוווו ללללדדדדללללוווותתתת

....ממממההההבבבבנננניייי אאאאחחחחדדדד ללללככככלללל

זוכיחחחח.... אנו הסדר שבליל למרות ,אמנ

נהפכת שהיא זוכי אנו אי עדיי לטהרה,

ג צריכי אנו כ ולש מאתנו, חלק להיות

העומר. ספירת של יו החמישי את

הסדרווווההההטטטטעעעע בליל כי ,יו חמישי עוד שצרי

אול ומדה, גבול בלי עצו אור יורד

בחזרה מסתלק זה אור השחר בעלות מיד

להשתדל היא הספירה בימי ועבודתנו .לשמי

עצמנו הזהבכח במתנתלקנותשובאתהאור (ולא

,(עעעעבבבבוווודדדדההההשמי יייידדדדיייי עעעעלללל אאאאללללאאאא אאאאחחחחדדדד,,,, בבבבררררגגגגעעעע ללללאאאא אאאא

ההההסססספפפפייייררררהההה.... ייייממממיייי ממממ""""טטטט בבבבממממשששש ייייוווו אאאאחחחחרררר ייייוווו ממממתתתתממממדדדדתתתת

ימיטטטט.... כעבור  הקדושה שלב ,ולבסו

לשלב השבועות בחג זוכי אנו הספירה

הדביקות. הוא שעניינו הקדושה, והוא הרביעי

בבבבההההקקקקבבבב""""ההההופירושו: דדדדבבבבווווקקקקהההה ההההאאאאדדדד ששששממממצצצצייייאאאאוווותתתת

אאאאחחחחדדדד!!!!  ההההררררווווחחחחננננייייתתתת ווווההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת ווווההההוווואאאא תתתתדדדדיייירררר,,,,

חיייייי.... אנו בו העול וחשוב: קט בפרט ונסיי

מהמושגי בתכלית שוני שלו המושגי

כאשר לדוגמא: הפנימי. הרוחני בעול הקיימי

זמ כל אזי  להשגה מציינימטרה הגשמי בעול

,ככשלו נחשבי אנו המטרה, את השגנו שלא

כל שונה. הכל הרוחני בעול א הצלחה. וכאי

שלימות! הוא קטנט קקקקדדדדווווששששהההה,,,,צעד ממממחחחחששששבבבבהההה ללללככככלללל

ההההקקקקטטטט ששששייייההההייייהההה וווואאאאפפפפייייללללוווו  זזזז ווווממממעעעעששששהההה טטטטההההוווורררר דדדדייייבבבבוווורררר

ווווננננוווורררראאאאהההה.... גגגגדדדדווווללללהההה חחחחששששייייבבבבוווותתתת ככככבבבברררר יייישששש  ששששבבבבקקקקטטטטנננניייי

ככככבבבבררררככככלללל ההההייייאאאא  ששששתתתתההההייייהההה קקקקטטטטננננהההה ההההתתתתקקקקדדדדממממוווותתתת

זזזזהההה בבבבממממססססללללוווולללל וווובבבבפפפפררררטטטט ההההתתתתקקקקדדדדממממוווותתתת!!!! ננננקקקקרררראאאאתתתת

ססססננננטטטטייייממממטטטטרררר ללללככככלללל  ווווממממייייייייגגגגעעעע אאאאררררוווו ממממססססללללוווולללל ששששההההוווואאאא

חחחחששששייייבבבבוווותתתת!!!! ייייששששננננהההה ססססננננטטטטייייממממטטטטרררר ללללככככלללל ממממעעעעללללהההה,,,, ייייששששננננהההה

עעעעתתתת!!!! בבבבככככלללל תתתתממממיייידדדד,,,, ווווממממתתתתקקקקדדדד ההההההההוווולללל וווואאאאששששרררריייי

ללללממממווווחחחחייייווווההההקקקקבבבב""""הההה ההההזזזזהההה,,,, ההההססססדדדדרררר בבבבלללליייילללל אאאאוווותתתתננננוווו,,,, ייייזזזזככככהההה

ההההההההררררגגגגששששהההה!!!! ווווללללבבבבההההייייררררוווותתתת דדדדגגגגדדדדללללוווותתתת



  
        



נדרש היה אילו הספירה: בימי לעבודתנו
ספירת בימי בעבודתנו לרכוש מאתנו
ביותר קשה הדבר היה חדש, אור העומר
נות כבר ברחמיו הקב"ה לכ להשגה.
הסדר, בליל במתנה הזה האור את לנו
ומעתה בחזרה, לוקחו הוא כ שאחר א
לרכוש רק זהו מאתנו שנדרש כל
ולא לנו היה שכבר האור את שוב
יותר להשגה נית זה ודבר חדש, אור

בנקל...

אנווווואאאאזזזז הספירה ימי כעבור
לשלב השבועות בחג זוכי
הוא שעניינו הקדושה, והוא הרביעי

הדביקות.

בהקב"הוווופפפפייייררררווווששששוווו:::: דבוקה האד שמציאות
אחד!  הרוחנית והמציאות והוא תדיר,

נרחיב!וווובבבבעעעעזזזזררררתתתת אחרת בהזדמנות ה'

הזה,ווווההההקקקקבבבב""""הההה הסדר בליל אותנו, יזכה
ההרגשה! ולבהירות דגדלות למוחי

ווווממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

דראאאא.... עובר אד כל של ההתעלות מסלול

טהרה נקיות, זריזות, :שלבי ארבעה

אחרות: ובמילי ההההררררגגגגששששההההוקדושה. ההההססססבבבברררר,,,, תתתתננננוווועעעעהההה,,,,

המסלוליוווודדדדבבבבייייקקקקוווותתתת.... את עובר אד כאשר ורק

לשלימות. זוכה הוא הזה הסדר פי על האלו

השקעהבבבב.... דורש הזה שהדבר למרות והנה

לנו גילו שלב, אחרי שלב והתקדמות

הקדושי ננננווווסססספפפפתתתתבספרי אאאאפפפפששששררררוווותתתת ששששייייששששננננהההה

ננננפפפפששששוווו אאאאתתתת ללללההההככככששששיייירררר למסלולללללאאאאדדדד ולהכניסה

וקדושה. טהרה נקיות, זריזות, של הזה

כאשרגגגג.... ושנה שנה בכל :בספרי ביארו וכ

ואפילו ה', ממועדי שהוא כל מועד מגיע

חוזרות ,ופורי חנוכה כגו דרבנ שה בחגי

שהאירו ואורות ההארות אות בעול ומאירות

זה. מועד שאירע הראשונה בפע בעול

ווווממממככככייייוווווווובבבבששששללללששששיייי ההההזזזזררררייייזזזזוווותתתת,,,, ממממדדדדתתתת ההההאאאאייייררררהההה ששששבבבבפפפפוווורררריייי

ממממדדדדתתתת ההההאאאאייייררררהההה ללללפפפפססססחחחח פפפפוווורררריייי ששששבבבביייי ייייוווו

ממממאאאאייייררררהההה ששששאאאאחחחחררררייייוווו וווובבבבייייממממיייי ההההססססדדדדרררר וווובבבבלללליייילללל ההההננננקקקקייייוווותתתת....

ההההקקקקדדדדווווששששהההה.... ששששווווררררהההה ההההששששבבבבוווועעעעוווותתתת וווובבבבחחחחגגגג כלההההטטטטההההררררהההה.... לכ

.לכ לזכות יכול הללו הימי את המנצל

אתדדדד.... מכניעי ההההוווואאאאבפורי עעעעננננייייייייננננוווו ששששככככלללל עעעעממממללללקקקק

ההההייייההההוווודדדדיייי.... ששששלללל ההההננננששששממממהההה ללללההההבבבב אאאאתתתת כלללללככככבבבבוווותתתת ולכ

כמבואר זריזות, של באופ נעשה המגילה של הנס

של הקליפה מבטל הזריזות כי אסתר. במגילת

ל'מחר'. דבר כל לדחות ,ההיפ הוא שיסודו עמלק

מסוגליהההה.... לפסח פורי שבי יו השלשי

,ננננששששממממוווותתתתלנקיו אאאאתתתת ''''ממממננננקקקקהההה'''' ההההקקקקבבבב""""הההה בבבבהההה ככככיייי

ייייששששרררראאאאלללל.... לזכותעעעע האד מסוגל אלו ובימי

חטא. ומכל רעה מדה מכל לגמרי נקי להיות

היאוווו.... אלו בימי עלינו המוטלת והעבודה

אל והשבת היו 'וידעת הפסוק: את לקיי

.'ששששייייססססבבבביייילבב יייידדדדיייי עעעעלללל אאאאתתתתווווזזזזאאאאתתתת ללללעעעעצצצצממממוווו רררר

ההההררררעעעעוווותתתת ששששבבבבממממדדדדוווותתתת הפרטיההההפפפפחחחחייייתתתתוווותתתת באופ אחד (כל

המתוקנת.שלו), שבמדה הטוב גודל את ומאיד

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

  
        



ברורות ובמילי בפשטות יהיה ההסבר ואופ

.תבי שלו הבהמית הנפש שג

זזזז.... הבא לשלב מתקדמי הסדר ובליל

ההההההההררררגגגגששששהההה....הטהרה. עעעענננניייי חשווווההההוווואאאא שהאד

עומד שהוא ממש)ומרגיש הקב"ה.(בפועל לפני

מעשיו, כל את למקד לו גורמת הזו וההרגשה

בקב"ה. רק ומחשבותיו דיבוריו

היהודיבבבבלללליייילללל בלב מאיר לזריזותהסדר (שזכה

חשונקיות) שהוא עד ,עצו כ כל אור

מבטלת הזו והתחושה הבורא, של במציאותו

הזה. לעול חמדה כל ההההגגגגדדדדווווללללממנו ההההאאאאוווורררר ::::וווובבבבננננווווסססס

ממממצצצצללללייייחחחח ווווההההאאאאדדדד ההההללללבבבב,,,, ששששבבבביייילללליייי ככככלללל אאאאתתתת פפפפוווותתתתחחחח ההההזזזזהההה

ההההממממוווובבבבננננוווותתתת ממממיייילללליייי בבבבההההייייררררוווותתתת,,,, ממממיייילללליייי ממממעעעעצצצצממממוווו ללללדדדדללללוווותתתת

....ממממההההבבבבנננניייי אאאאחחחחדדדד ללללככככלללל

זוכיחחחח.... אנו הסדר שבליל למרות ,אמנ

נהפכת שהיא זוכי אנו אי עדיי לטהרה,

ג צריכי אנו כ ולש מאתנו, חלק להיות

העומר. ספירת של יו החמישי את

הסדרווווההההטטטטעעעע בליל כי ,יו חמישי עוד שצרי

אול ומדה, גבול בלי עצו אור יורד

בחזרה מסתלק זה אור השחר בעלות מיד

להשתדל היא הספירה בימי ועבודתנו .לשמי

עצמנו הזהבכח במתנתלקנותשובאתהאור (ולא

,(עעעעבבבבוווודדדדההההשמי יייידדדדיייי עעעעלללל אאאאללללאאאא אאאאחחחחדדדד,,,, בבבבררררגגגגעעעע ללללאאאא אאאא

ההההסססספפפפייייררררהההה.... ייייממממיייי ממממ""""טטטט בבבבממממשששש ייייוווו אאאאחחחחרררר ייייוווו ממממתתתתממממדדדדתתתת

ימיטטטט.... כעבור  הקדושה שלב ,ולבסו

לשלב השבועות בחג זוכי אנו הספירה

הדביקות. הוא שעניינו הקדושה, והוא הרביעי

בבבבההההקקקקבבבב""""ההההופירושו: דדדדבבבבווווקקקקהההה ההההאאאאדדדד ששששממממצצצצייייאאאאוווותתתת

אאאאחחחחדדדד!!!!  ההההררררווווחחחחננננייייתתתת ווווההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת ווווההההוווואאאא תתתתדדדדיייירררר,,,,

חיייייי.... אנו בו העול וחשוב: קט בפרט ונסיי

מהמושגי בתכלית שוני שלו המושגי

כאשר לדוגמא: הפנימי. הרוחני בעול הקיימי

זמ כל אזי  להשגה מציינימטרה הגשמי בעול

,ככשלו נחשבי אנו המטרה, את השגנו שלא

כל שונה. הכל הרוחני בעול א הצלחה. וכאי

שלימות! הוא קטנט קקקקדדדדווווששששהההה,,,,צעד ממממחחחחששששבבבבהההה ללללככככלללל

ההההקקקקטטטט ששששייייההההייייהההה וווואאאאפפפפייייללללוווו  זזזז ווווממממעעעעששששהההה טטטטההההוווורררר דדדדייייבבבבוווורררר

ווווננננוווורררראאאאהההה.... גגגגדדדדווווללללהההה חחחחששששייייבבבבוווותתתת ככככבבבברררר יייישששש  ששששבבבבקקקקטטטטנננניייי

ככככבבבבררררככככלללל ההההייייאאאא  ששששתתתתההההייייהההה קקקקטטטטננננהההה ההההתתתתקקקקדדדדממממוווותתתת

זזזזהההה בבבבממממססססללללוווולללל וווובבבבפפפפררררטטטט ההההתתתתקקקקדדדדממממוווותתתת!!!! ננננקקקקרררראאאאתתתת

ססססננננטטטטייייממממטטטטרררר ללללככככלללל  ווווממממייייייייגגגגעעעע אאאאררררוווו ממממססססללללוווולללל ששששההההוווואאאא

חחחחששששייייבבבבוווותתתת!!!! ייייששששננננהההה ססססננננטטטטייייממממטטטטרררר ללללככככלללל ממממעעעעללללהההה,,,, ייייששששננננהההה

עעעעתתתת!!!! בבבבככככלללל תתתתממממיייידדדד,,,, ווווממממתתתתקקקקדדדד ההההההההוווולללל וווואאאאששששרררריייי

ללללממממווווחחחחייייווווההההקקקקבבבב""""הההה ההההזזזזהההה,,,, ההההססססדדדדרררר בבבבלללליייילללל אאאאוווותתתתננננוווו,,,, ייייזזזזככככהההה

ההההההההררררגגגגששששהההה!!!! ווווללללבבבבההההייייררררוווותתתת דדדדגגגגדדדדללללוווותתתת



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

תמיד יש לזכור את מה שקוראים בהגדה 
הבנים",  אלו   - עמלנו  "ואת  פסח  של 
העמל  כל  את  להשקיע  שווה  כלומר 

שבעולם כדי להצליח בחינוך הילדים.

את  עיניו  לנגד  לשים  צריך  תמיד  אדם 
טוב  דבר  שכל  ולזכור  היקרים,  ילדיו 
אותו  יזכה  שמים  לשם  עושה  שהוא 
יותר  גדולים  חכמים  תלמידי  יצאו  שבניו 
בנים  להעמיד  שזכה  ומי  יותר.  וקדושים 
שום  ואין  חלקו,  ואשרי  אשריו  צדיקים 

זכות בעולם יותר גדולה מזו.

שבת פסח
ט"ו ניסן התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:4919:3920:27 באר שבע
18:5019:4020:28תל אביב

18:5019:4020:28חיפה
18:4919:4020:28אילת

18:5219:4320:32ירושלים
18:32ירושלים 40 דק'

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

קהל קדוש באי בית המדרש ‘המאיר לארץ’קהל קדוש באי בית המדרש ‘המאיר לארץ’
אי"ה שיעורי חול המועד יתקיימו בבית המדרש 'המאיר לארץ'

שבמרכז ההפצה העולמי, רח' קציר 666, נתיבות.
מאחר ולא קיימת עזרת נשים במקום, השיעורים יועברו על גבי מסך לנשים בבית הכנסת 

'המאיר לארץ' רח' חיל שריון 39, שכונת  נטעים, נתיבות.

להלן זמני התפילות והשיעורים בימי חול המועד הבעל"ט 
שחרית של חוה”מ                                                   05:15
שיעור בוקר                                                09:30 - 07:30

מנחה של חוה”מ                                                       17:30
שיעור ערב                                                               18:00
ערבית של חוה”מ                                                     19:30

קבלת קהל לברכת החג בלבד   21:00 - 20:00

בברכת חג כשר ושמח
וברוכים הבאים בשם ה'


