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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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מות מות מות מות  אחרי אחרי אחרי אחרי  פרשת פרשת פרשת פרשת 

!!!! ל ל ל ל  שאומרי שאומרי שאומרי שאומרי מהמהמהמה תעשהתעשהתעשהתעשה

רבי סיפר סיפר סיפר סיפר  הגה"ק  של מתלמידיו אחד
וז "ל: זיע "א, פריינד 1אשר

שאחרככככבבבבחחחחוווורררר מי לי הוצעה בשידוכי
נפגשתי אתה. התחתנתי כ
הדרי אשר רבי .ופעמיי פע אתה
לשאול. ומה לדבר מה בדיוק אותי
הוא אליו. באתי השניה הפגישה אחרי
בתו אתי, דיבר וכ ונח במיטה שכב

.'של הזיווג 'זה לי: אמר כ

פתאואאאאנננניייי ובדר הביתה חוזר
לא 'אני המחשבה: לי מתהפכת

הזה'. השידו את רוצה

ההילולאזזזזהההה יו אב. כ"א בתארי היה
זיע"א. מבעלזא אהר רבי הגה"ק של

לאחרההההגגגגעעעעתתתתיייי הורי לבית ברק לבני
נכנסתי ומייגעת, ארוכה נסיעה

הכסא. על והתיישבתי

חמיצותההההרררראאאאשששש ותחושת כאב שלי
רוצה, לא 'אני לבי... את מלאה
הזה'! השידו את ,ואופ פני בשו

והלכתיקקקקממממתתתתיייי מהבית, יצאתי מהכסא,
על עליתי ש האוטבוס, לתחנת
בתל המרכזית לתחנה הנוסע 54 קו
ומש ,לירושלי 405 בקו ומש אביב,
אשר... רבי של לביתו ברגל צעדתי

שהואההההגגגגעעעעתתתתיייי לי אמרו וש לביתו
'אברה 'מדרש בישיבת נמצא

נ ,לש צעדתי אליפנט. הרב יגשתישל
דעתי! את שינתי רבי! לו: ואמרתי אליו

הזה'. השידו את רוצה אנ'לא

הטובותררררבבבביייי בעיניו עלי הסתכל אשר
,של שזה ל אמרתי 'כבר לי: ואמר

!'של הזיווג זה

טוב.''''ללללאאאא'!'!'!'! לא שזה 'החלטתי התנגדתי.
בשבילי'. מתאי לא זה

אמר''''ששששוווו !'של זה ,ל יעזור לא דבר
.בתוק אשר רבי

איזה''''אאאאבבבבלללל לא זה שידו אשר. רבי
חלב שקיותבקבוק עיד לפני היה (זה

ה בעלי זכוכית בבקבוקי אז הגיע החלב החלב.

הובא אשר1. ר' 248),בספר שליט "א .(עמוד וינשטוק יאיר רבי  לגאון 
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מות מות מות מות  אחרי אחרי אחרי אחרי  פרשת פרשת פרשת פרשת 
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רבי סיפר סיפר סיפר סיפר  הגה"ק  של מתלמידיו אחד
וז "ל: זיע "א, פריינד 1אשר

שאחרככככבבבבחחחחוווורררר מי לי הוצעה בשידוכי
נפגשתי אתה. התחתנתי כ
הדרי אשר רבי .ופעמיי פע אתה
לשאול. ומה לדבר מה בדיוק אותי
הוא אליו. באתי השניה הפגישה אחרי
בתו אתי, דיבר וכ ונח במיטה שכב

.'של הזיווג 'זה לי: אמר כ

פתאואאאאנננניייי ובדר הביתה חוזר
לא 'אני המחשבה: לי מתהפכת

הזה'. השידו את רוצה

ההילולאזזזזהההה יו אב. כ"א בתארי היה
זיע"א. מבעלזא אהר רבי הגה"ק של

לאחרההההגגגגעעעעתתתתיייי הורי לבית ברק לבני
נכנסתי ומייגעת, ארוכה נסיעה

הכסא. על והתיישבתי

חמיצותההההרררראאאאשששש ותחושת כאב שלי
רוצה, לא 'אני לבי... את מלאה
הזה'! השידו את ,ואופ פני בשו

והלכתיקקקקממממתתתתיייי מהבית, יצאתי מהכסא,
על עליתי ש האוטבוס, לתחנת
בתל המרכזית לתחנה הנוסע 54 קו
ומש ,לירושלי 405 בקו ומש אביב,
אשר... רבי של לביתו ברגל צעדתי

שהואההההגגגגעעעעתתתתיייי לי אמרו וש לביתו
'אברה 'מדרש בישיבת נמצא

נ ,לש צעדתי אליפנט. הרב יגשתישל
דעתי! את שינתי רבי! לו: ואמרתי אליו

הזה'. השידו את רוצה אנ'לא

הטובותררררבבבביייי בעיניו עלי הסתכל אשר
,של שזה ל אמרתי 'כבר לי: ואמר

!'של הזיווג זה

טוב.''''ללללאאאא'!'!'!'! לא שזה 'החלטתי התנגדתי.
בשבילי'. מתאי לא זה

אמר''''ששששוווו !'של זה ,ל יעזור לא דבר
.בתוק אשר רבי

איזה''''אאאאבבבבלללל לא זה שידו אשר. רבי
חלב שקיותבקבוק עיד לפני היה (זה

ה בעלי זכוכית בבקבוקי אז הגיע החלב החלב.

הובא אשר1. ר' 248),בספר שליט "א .(עמוד וינשטוק יאיר רבי  לגאון 
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הזהררררבבבביייי 'הבחור לו: ענה אשר
כא אשר)מסתובב רבי כבר(ליד

אותו לנסות צריכי פע וחצי. שנה

או ורציני אמיתי הוא הא לדעת
את עבר הבחור נו, .מזויי שהוא

הבחינה'...

בבבבממממששששבבבבצצצצתתתת???? ממממהההה

השטחיששששנננניייי ברובד .באד יש חיי רבדי
את הממלא היצר פועל החיי של
מוציא הוא ,דברי רוצה הוא .הגו כל
האד את מרי והוא תאוות, לאור

התאוות. ולסיפוק הרצונות לביצוע

פעילות,ממממיייי חש אלה שטחיי חיי שחי
לחשוב אותו מטעה היצרי והסיפוק

.תוכ בעלי ,מלאי חיי חי הוא כי

אאאאחיי ה כאלו שחיי האמת
.חיי של פשוט ,שטחיי

בדרכהההההררררווווצצצצהההה המוליכי חיי לחיות
אל לנטות חייב תורה של
הפנימי הרובד אל ,החיי של עומק

...החיי של תוכ תו 2שהוא

פנימה:ווווההההננננהההה בדר הראשונה הידיעה

הנראהחחחחיייייייי החיצוני בעול לא ה האד
בעולמו ורק א אלא לעינינו,
עולמו בתו כולו כל שוהה האד הפנימי.

חי. הוא ש נמצא, הוא ש הפנימי,

של.עעעעווווללללממממוווו עול הוא הפנימי
משלו, אטמוספירה ע עול

דמויות וע ומקומות, נופי ע
.ואנשי

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

עולמו... בתפיסת

עולמואאאא בתו הזמ כל חי שהוא מכיו
כבר והוא אליו, התרגל הוא הפנימי
'מהו הפנימי. עולמו את להגדיר יודע לא
יש טובי דברי איזה הפנימי? עולמי
?'תיקו צריכי עדיי דברי ואיזה בו,

ייייככככווווללללווווררררקקקק ההההוווואאאא בבבבננננססססייייוווו אאאאדדדד ששששעעעעווווממממדדדד בבבבששששעעעעהההה
ווווככככככככלללל ההההפפפפננננייייממממיייי.... עעעעווווללללממממוווו אאאאתתתת ללללההההככככיייירררר
ייייוווותתתתרררר.... גגגגדדדדווווללללהההה ההההההההככככררררהההה ככככ ייייוווותתתתרררר גגגגדדדדוווולללל ששששההההננננססססייייוווו

אאאאוווותתתתוווו שהבאנו מהסיפור  תלמיד
רבי של כתלמיד עצמו את ראה

הפנימי. בעולמו חש הוא כ אשר,

זהווווררררבבבביייי באמת הא לבדוק רצה אשר
הפנימי עולמו בתו ג הא ?כ
הוא ביניה הקשר אולי או תלמיד, הוא

חיצוני? רק

ראה יהודית 2. בעין בספר -באורך ג 243)(חלק זיע "א .עמוד סלומון  דוד  יוחנן  הרב לגאון 

  
      



אצטררחבה) שאני באשה כא מדובר
לי. נראה לא וזה חיי, כל את איתה לחלוק

תברחווווררררבבבביייי ולא גורל 'זה בשלו: אשר
תעלה באב, כ"א זה היו ממנו!
מבעלזא אהר רבי הקדוש של לציו
נ"א, עד א' ממזמור .תהלי שמה ותגיד
הורי לבית כמתוכנ תל שבת ובמוצאי

.'השידו את ותגמור הכלה

נסעתיללללאאאא בקולו. ושמעתי ,מרד הייתי
ציו על והשטחתי המנוחות להר
הורי לבית נסעתי ומש מבעלזא, הרבי

ברק. בבני

כמתוכנ,בבבבאאאאוווותתתתוווו אתה נפגשתי לילה
המשפחה דעת את למסור
עשיתי .השידו את נסגור שבת שבמוצאי
'ווארט' לעשות וקבענו בקצרה, מאוד זאת
ש'זה הרגיש ז"ל אבי אבל שבת. במוצאי
חי לא מצוברח. מרוצה. לא הבחור זה'. לא
אמר פעמי כמה .שצרי כמו המצב ע
אות ג ,ב הכרחתי לא מעול 'אני לי:

עזוב'! רוצה? לא אתה מכריח. לא אני

כופהללללאאאא ממש אשר שרבי לו סיפרתי
שאני עניתי רק .השידו את עלי

דבר. שו עוזב לא

למדתיבבבבששששבבבבתתתת אפילו כרגיל. התנהגתי
ספרי ועוד אלימל נוע
כל ללמוד לי הורה אשר שרבי חסידיי

נסענו שבת במוצאי אביבשבת. לתל
הכלה), הורי את(לבית שוב רואה ואבי

על שעולי ולפני התלהבותי, חוסר
לי אומר הוא שוב אביב לתל האוטובוס
לא חייב. לא אתה רוצה לא אתה א'

.'השידו את נעשה

אשר...אאאאבבבבלללל מרבי הוראה לי היתה

לפניאאאאננננחחחחננננוווו אביב. לתל מגיעי .נוסעי
הכלה, הורי לבית עולי שאנחנו
אתה 'יוסל, השלישית בפע לי אומר אבי
רוצה'. שאינ שידו לעשות חייב לא

המחותניננננששששאאאאררררתתתתיייי לבית עלינו בשלי.
טוב. למזל השידו את וגמרנו

המחשבות.ללללממממחחחחררררתתתת כל בראשי התהפכו
האנטי שלימחשבות שידו

זרחה והשמש נעלמה העננה הסתלקו.
בנפשי. שוב

לובבבבאאאאתתתתיייי וסיפרתי אשר לרבי
.מהשידו מרוצה ואני שהתארסתי

במקו.ההההררררבבבב נוכח היה פרוש יהודה
פרטי בכל מעורב היה הוא
עדיי כאשר ששי ביו וג ,השידו
אשר רבי לבית והתקשרתי התנגדתי,
המתוו היה הוא אתי, שיסכי לשכנעו

.בטלפו אשר רבי ובי ביני

שאלככככעעעעתתתת לטובה הסתיי שהכל לאחר
?כא קרה מה אשר: רבי את
מגיעות מהיכ הזה. הזיגזג צמח מאיפה
לאחר התהפכו ומדוע נגדיות, מחשבות

הצלחת? שבירת

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



  
    



הזהררררבבבביייי 'הבחור לו: ענה אשר
כא אשר)מסתובב רבי כבר(ליד

אותו לנסות צריכי פע וחצי. שנה

או ורציני אמיתי הוא הא לדעת
את עבר הבחור נו, .מזויי שהוא

הבחינה'...

בבבבממממששששבבבבצצצצתתתת???? ממממהההה

השטחיששששנננניייי ברובד .באד יש חיי רבדי
את הממלא היצר פועל החיי של
מוציא הוא ,דברי רוצה הוא .הגו כל
האד את מרי והוא תאוות, לאור

התאוות. ולסיפוק הרצונות לביצוע

פעילות,ממממיייי חש אלה שטחיי חיי שחי
לחשוב אותו מטעה היצרי והסיפוק

.תוכ בעלי ,מלאי חיי חי הוא כי

אאאאחיי ה כאלו שחיי האמת
.חיי של פשוט ,שטחיי

בדרכהההההררררווווצצצצהההה המוליכי חיי לחיות
אל לנטות חייב תורה של
הפנימי הרובד אל ,החיי של עומק

...החיי של תוכ תו 2שהוא

פנימה:ווווההההננננהההה בדר הראשונה הידיעה

הנראהחחחחיייייייי החיצוני בעול לא ה האד
בעולמו ורק א אלא לעינינו,
עולמו בתו כולו כל שוהה האד הפנימי.

חי. הוא ש נמצא, הוא ש הפנימי,

של.עעעעווווללללממממוווו עול הוא הפנימי
משלו, אטמוספירה ע עול

דמויות וע ומקומות, נופי ע
.ואנשי

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

עולמו... בתפיסת

עולמואאאא בתו הזמ כל חי שהוא מכיו
כבר והוא אליו, התרגל הוא הפנימי
'מהו הפנימי. עולמו את להגדיר יודע לא
יש טובי דברי איזה הפנימי? עולמי
?'תיקו צריכי עדיי דברי ואיזה בו,

ייייככככווווללללווווררררקקקק ההההוווואאאא בבבבננננססססייייוווו אאאאדדדד ששששעעעעווווממממדדדד בבבבששששעעעעהההה
ווווככככככככלללל ההההפפפפננננייייממממיייי.... עעעעווווללללממממוווו אאאאתתתת ללללההההככככיייירררר
ייייוווותתתתרררר.... גגגגדדדדווווללללהההה ההההההההככככררררהההה ככככ ייייוווותתתתרררר גגגגדדדדוווולללל ששששההההננננססססייייוווו

אאאאוווותתתתוווו שהבאנו מהסיפור  תלמיד
רבי של כתלמיד עצמו את ראה

הפנימי. בעולמו חש הוא כ אשר,

זהווווררררבבבביייי באמת הא לבדוק רצה אשר
הפנימי עולמו בתו ג הא ?כ
הוא ביניה הקשר אולי או תלמיד, הוא

חיצוני? רק
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אצטררחבה) שאני באשה כא מדובר
לי. נראה לא וזה חיי, כל את איתה לחלוק

תברחווווררררבבבביייי ולא גורל 'זה בשלו: אשר
תעלה באב, כ"א זה היו ממנו!
מבעלזא אהר רבי הקדוש של לציו
נ"א, עד א' ממזמור .תהלי שמה ותגיד
הורי לבית כמתוכנ תל שבת ובמוצאי

.'השידו את ותגמור הכלה

נסעתיללללאאאא בקולו. ושמעתי ,מרד הייתי
ציו על והשטחתי המנוחות להר
הורי לבית נסעתי ומש מבעלזא, הרבי

ברק. בבני

כמתוכנ,בבבבאאאאוווותתתתוווו אתה נפגשתי לילה
המשפחה דעת את למסור
עשיתי .השידו את נסגור שבת שבמוצאי
'ווארט' לעשות וקבענו בקצרה, מאוד זאת
ש'זה הרגיש ז"ל אבי אבל שבת. במוצאי
חי לא מצוברח. מרוצה. לא הבחור זה'. לא
אמר פעמי כמה .שצרי כמו המצב ע
אות ג ,ב הכרחתי לא מעול 'אני לי:

עזוב'! רוצה? לא אתה מכריח. לא אני

כופהללללאאאא ממש אשר שרבי לו סיפרתי
שאני עניתי רק .השידו את עלי

דבר. שו עוזב לא

למדתיבבבבששששבבבבתתתת אפילו כרגיל. התנהגתי
ספרי ועוד אלימל נוע
כל ללמוד לי הורה אשר שרבי חסידיי

נסענו שבת במוצאי אביבשבת. לתל
הכלה), הורי את(לבית שוב רואה ואבי

על שעולי ולפני התלהבותי, חוסר
לי אומר הוא שוב אביב לתל האוטובוס
לא חייב. לא אתה רוצה לא אתה א'

.'השידו את נעשה

אשר...אאאאבבבבלללל מרבי הוראה לי היתה

לפניאאאאננננחחחחננננוווו אביב. לתל מגיעי .נוסעי
הכלה, הורי לבית עולי שאנחנו
אתה 'יוסל, השלישית בפע לי אומר אבי
רוצה'. שאינ שידו לעשות חייב לא

המחותניננננששששאאאאררררתתתתיייי לבית עלינו בשלי.
טוב. למזל השידו את וגמרנו

המחשבות.ללללממממחחחחררררתתתת כל בראשי התהפכו
האנטי שלימחשבות שידו

זרחה והשמש נעלמה העננה הסתלקו.
בנפשי. שוב

לובבבבאאאאתתתתיייי וסיפרתי אשר לרבי
.מהשידו מרוצה ואני שהתארסתי

במקו.ההההררררבבבב נוכח היה פרוש יהודה
פרטי בכל מעורב היה הוא
עדיי כאשר ששי ביו וג ,השידו
אשר רבי לבית והתקשרתי התנגדתי,
המתוו היה הוא אתי, שיסכי לשכנעו

.בטלפו אשר רבי ובי ביני

שאלככככעעעעתתתת לטובה הסתיי שהכל לאחר
?כא קרה מה אשר: רבי את
מגיעות מהיכ הזה. הזיגזג צמח מאיפה
לאחר התהפכו ומדוע נגדיות, מחשבות

הצלחת? שבירת

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.



  
    



הקדושהווווההההששששאאאאללללהההה התורה הא היא:
כיצד שהיא כל עצה נתנה

כ ועל ה'איקס'? תחושת ע להתמודד
בשיחתנו...

ששששככככזזזזוווו!!!! ממממששששפפפפחחחחהההה

היקו.ללללייייללללהההה את מכסה וחשו אפל
הול ,השעו שמתקד וככל
צצה לפתע, והנה, ומתעבה... החוש
חיה עדות דקיקה... אור קר לה

השמש... של למציאותה

לשבח,וווואאאאטטטט ראויה בעקשנות אט
...ומתחזקי האור קרני הולכי
לבוא? מכ ביקש מי 'נפגע' והחוש

בורח... פשוט והוא

והופיע...ייייוווו זרח חדש

ככככבמש .עול בתולדות קרה בדיוק
תרח, ועד הראשו מאד דורות 20
המציאות... כל את רוחני חוש כיסה

מהאנשיננננרררראאאאהההה אחד שא (שחיוהיה

דורות) אתבאות הוציא לא מעול
שהקיפו הגשמיי לגבולות מעבר ראשו
אכילה עבודה, ושתיה, אכילה אותו...

בחו"ל)ושתיה טיול ושינה...(ולפעמי

ירדהעעעעדדדד העול לבריאת 1948 שבשנת
אבינו... אברה של נשמתו לעול

והאירבבבבתתתתחחחחייייללללהההה ממנו שבקע האור
א דק... אור היה ,לעול
והאנשי והתחזק... האור הל אט אט

האור... אל כפרפרי אליו נמשכו

שלננננההההררררוווותתתת מלבו זרמו אהבה של
מעיינות ,האנשי לכל אברה

'קלט'כל הוא אליו שהגיעה התעוררות

אותה ובכח למעשה. אותה ותרגם ִאותה,

הבאה... למדרגה התעלה הוא טיפה

וטיפהנמצא טיפה התעוררות)שכל העלתה(של

הבאה! למדרגה אותו

לדעתוממשיכה תרצו ואם ואומרת: המשנה

הכח את אליעזר רבי השיג מהיכן

לחלק ולהופכה טיפה כל 'לקלוט' - הזה

טובה' 'עין לכם: נגלה בעצמומאישיותו? (והוא

טובה'). עין אומר, אליעזר 'רבי נכתב: וכך זאת. גילה

בתכלית!רבי עיניו קדושת על לשמור זכה אליעזר

אסוררבי במראה מעולם נכשל לא אליעזר

אשר וזה - צניעות! חוסר של במראה או

העצומה. למדרגתו אותו הביא

עצמו'כל על להמשיך זוכה תורה שלומד אדם

אלקיים אורות וגנוזים, נשגבים אורות

ורואה החוצה יוצא כשהוא כך, ואחר ונוראים...

וכל שלו, הכלים נשברים אשה, של צורה

עייף נשאר והוא החוצה! בורחים האורות

ולאה'...

  
    



לוווווללללככככ גר הוא .בנסיו אותו העמיד הוא
(לצדיקי הקב"ה שנת סערה(מהכח

והתברר, !אית עמד והתלמיד עזה... נפשית
פנימי! קשר הוא שהקשר ,לחלוטי

שלואאאאוווותתתתוווו במשבצת לסמ יכל תלמיד
יש הפנימי שבעולמי התברר 'וי',

!חכמי אמונת

ונשאל:ווווככככאאאא לרגע נעצור

היהווווממממהההה תלמיד אותו א קורה היה
ומבטל אשר, לרבי לשמוע מסרב
צרי היה שהוא פשוט אזי ?השידו את
גדול... 'איקס' שלו במשבצת לסמ

פנימי... קשר לא הוא הקשר

בחדרוווווממממססססתתתתממממאאאא המיטה על יושב היה הוא
גדול שהכשלו וככל ובוכה...

יותר... רבה בעוצמה הכאב 3יותר,

כל  כל 3. ומבין  בנפש! מועקה יוצרת  עבירה

ביותר  הגדולה המועקה העבירות

העינים... מפגם נגרמת

זיע"אוזה שיק שלמה אליעזר רבי הגה"ק לשון

תא): עמוד - התורה את(זאת מטמא 'כשאדם

רחמנא תועבה, תמונות ועל נשים על ומסתכל עיניו

ממש, שגעון לידי אותו מביא זה דבר לישזבן,

ז"ל רבינו בדברי תורהוכמובא קמא מוהר"ן, (ליקוטי

ממש...לו) משוגע האדם את עושה ניאוף שתאות

ועיקרכי לגמרי, האדם את משגעת ניאוף תאות

ז"ל כמאמרם בעינים, מתחיל (סנהדריןהשגעון

רואות,מה.) שעיניו במה אלא שולט הרע יצר אין

על או המטונפים במקומות מסתכל שאדם וכיון

שזה: ממש, משוגע נעשה זה ידי על נשים,

ּתראה" אׁשר עיני מּמראה מׁשּגע (דברים"והיית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לד) עיניכח, 'מּמראה משוגע? נעשה אדם ממה -ְִֵֵֶַ

כל על ומסתכל עיניו, את שמפקיר ּתראה' ְֲִֶֶאׁשר
חמורים'... ועוונות חטאים לידי שבא עד אשה,

ומביןומצד הנפש, את מאירה מצוה כל שני,

את מאיר שהכי הדבר המצוות כל

העינים... שמירת הוא הנפש

מקוזניץוכך ה'מגיד' ישראל, רבי הגה"ק כתב

ח-ט):זיע"א משניות פ"ב אבות - ישראל (עבודת

בןכידוע, יוחנן לרבן לו היו תלמידים חמשה

הורקנוס,זכ בן אליעזר רבי והם: אי,

רבי הכהן, יוסי רבי חנניה, בן יהושע רבי

ערך. בן אלעזר ורבי נתנאל בן שמעון

ומעלתו.כל תלמיד

היתהומעלתו הורקנוס בן אליעזר רבי של

טיפה! מאבד שאינו סוד בור היה שהוא

נקדים:וכדי הזה השבח את לבאר

הקדושמבואר דףבזוהר שרה חיי הנעלם, (מדרש

ע"א), מעדן,קכה נשפעות ויום יום ֵֵֶשבכל

ומהן(48)מ"ח עדן, גן לתוך נוזלות והן טיפות,

נבואתם את הנביאים נביאים),מקבלים 48 היו (ולכן

העולמות לכל יורדות הטיפות של והשיריים

התחתונים.

הןוהטיפות יום בכל שיורדות הללו

את לעבוד איך קדושות השפעות

סוגי כל מגיעים ומהן שמו... יתברך הבורא

לאדם. שמגיע הרוחנית ההתעוררות

כךוהנה, כל היתה אליעזר רבי של מעלתו

שום איבד לא מעולם שהוא גדולה

הללו)טיפה אליו.(מהטיפות שהגיעה

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



  
    



הקדושהווווההההששששאאאאללללהההה התורה הא היא:
כיצד שהיא כל עצה נתנה

כ ועל ה'איקס'? תחושת ע להתמודד
בשיחתנו...

ששששככככזזזזוווו!!!! ממממששששפפפפחחחחהההה

היקו.ללללייייללללהההה את מכסה וחשו אפל
הול ,השעו שמתקד וככל
צצה לפתע, והנה, ומתעבה... החוש
חיה עדות דקיקה... אור קר לה

השמש... של למציאותה

לשבח,וווואאאאטטטט ראויה בעקשנות אט
...ומתחזקי האור קרני הולכי
לבוא? מכ ביקש מי 'נפגע' והחוש

בורח... פשוט והוא

והופיע...ייייוווו זרח חדש

ככככבמש .עול בתולדות קרה בדיוק
תרח, ועד הראשו מאד דורות 20
המציאות... כל את רוחני חוש כיסה

מהאנשיננננרררראאאאהההה אחד שא (שחיוהיה

דורות) אתבאות הוציא לא מעול
שהקיפו הגשמיי לגבולות מעבר ראשו
אכילה עבודה, ושתיה, אכילה אותו...

בחו"ל)ושתיה טיול ושינה...(ולפעמי

ירדהעעעעדדדד העול לבריאת 1948 שבשנת
אבינו... אברה של נשמתו לעול

והאירבבבבתתתתחחחחייייללללהההה ממנו שבקע האור
א דק... אור היה ,לעול
והאנשי והתחזק... האור הל אט אט

האור... אל כפרפרי אליו נמשכו

שלננננההההררררוווותתתת מלבו זרמו אהבה של
מעיינות ,האנשי לכל אברה

'קלט'כל הוא אליו שהגיעה התעוררות

אותה ובכח למעשה. אותה ותרגם ִאותה,

הבאה... למדרגה התעלה הוא טיפה

וטיפהנמצא טיפה התעוררות)שכל העלתה(של

הבאה! למדרגה אותו

לדעתוממשיכה תרצו ואם ואומרת: המשנה

הכח את אליעזר רבי השיג מהיכן

לחלק ולהופכה טיפה כל 'לקלוט' - הזה

טובה' 'עין לכם: נגלה בעצמומאישיותו? (והוא

טובה'). עין אומר, אליעזר 'רבי נכתב: וכך זאת. גילה

בתכלית!רבי עיניו קדושת על לשמור זכה אליעזר

אסוררבי במראה מעולם נכשל לא אליעזר

אשר וזה - צניעות! חוסר של במראה או

העצומה. למדרגתו אותו הביא

עצמו'כל על להמשיך זוכה תורה שלומד אדם

אלקיים אורות וגנוזים, נשגבים אורות

ורואה החוצה יוצא כשהוא כך, ואחר ונוראים...

וכל שלו, הכלים נשברים אשה, של צורה

עייף נשאר והוא החוצה! בורחים האורות

ולאה'...

  
    



לוווווללללככככ גר הוא .בנסיו אותו העמיד הוא
(לצדיקי הקב"ה שנת סערה(מהכח

והתברר, !אית עמד והתלמיד עזה... נפשית
פנימי! קשר הוא שהקשר ,לחלוטי

שלואאאאוווותתתתוווו במשבצת לסמ יכל תלמיד
יש הפנימי שבעולמי התברר 'וי',

!חכמי אמונת

ונשאל:ווווככככאאאא לרגע נעצור

היהווווממממהההה תלמיד אותו א קורה היה
ומבטל אשר, לרבי לשמוע מסרב
צרי היה שהוא פשוט אזי ?השידו את
גדול... 'איקס' שלו במשבצת לסמ

פנימי... קשר לא הוא הקשר

בחדרוווווממממססססתתתתממממאאאא המיטה על יושב היה הוא
גדול שהכשלו וככל ובוכה...

יותר... רבה בעוצמה הכאב 3יותר,

כל  כל 3. ומבין  בנפש! מועקה יוצרת  עבירה

ביותר  הגדולה המועקה העבירות

העינים... מפגם נגרמת

זיע"אוזה שיק שלמה אליעזר רבי הגה"ק לשון

תא): עמוד - התורה את(זאת מטמא 'כשאדם

רחמנא תועבה, תמונות ועל נשים על ומסתכל עיניו

ממש, שגעון לידי אותו מביא זה דבר לישזבן,

ז"ל רבינו בדברי תורהוכמובא קמא מוהר"ן, (ליקוטי

ממש...לו) משוגע האדם את עושה ניאוף שתאות

ועיקרכי לגמרי, האדם את משגעת ניאוף תאות

ז"ל כמאמרם בעינים, מתחיל (סנהדריןהשגעון

רואות,מה.) שעיניו במה אלא שולט הרע יצר אין

על או המטונפים במקומות מסתכל שאדם וכיון

שזה: ממש, משוגע נעשה זה ידי על נשים,

ּתראה" אׁשר עיני מּמראה מׁשּגע (דברים"והיית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לד) עיניכח, 'מּמראה משוגע? נעשה אדם ממה -ְִֵֵֶַ

כל על ומסתכל עיניו, את שמפקיר ּתראה' ְֲִֶֶאׁשר
חמורים'... ועוונות חטאים לידי שבא עד אשה,

ומביןומצד הנפש, את מאירה מצוה כל שני,

את מאיר שהכי הדבר המצוות כל

העינים... שמירת הוא הנפש

מקוזניץוכך ה'מגיד' ישראל, רבי הגה"ק כתב

ח-ט):זיע"א משניות פ"ב אבות - ישראל (עבודת

בןכידוע, יוחנן לרבן לו היו תלמידים חמשה

הורקנוס,זכ בן אליעזר רבי והם: אי,

רבי הכהן, יוסי רבי חנניה, בן יהושע רבי

ערך. בן אלעזר ורבי נתנאל בן שמעון

ומעלתו.כל תלמיד

היתהומעלתו הורקנוס בן אליעזר רבי של

טיפה! מאבד שאינו סוד בור היה שהוא

נקדים:וכדי הזה השבח את לבאר

הקדושמבואר דףבזוהר שרה חיי הנעלם, (מדרש

ע"א), מעדן,קכה נשפעות ויום יום ֵֵֶשבכל

ומהן(48)מ"ח עדן, גן לתוך נוזלות והן טיפות,

נבואתם את הנביאים נביאים),מקבלים 48 היו (ולכן

העולמות לכל יורדות הטיפות של והשיריים

התחתונים.

הןוהטיפות יום בכל שיורדות הללו

את לעבוד איך קדושות השפעות

סוגי כל מגיעים ומהן שמו... יתברך הבורא

לאדם. שמגיע הרוחנית ההתעוררות

כךוהנה, כל היתה אליעזר רבי של מעלתו

שום איבד לא מעולם שהוא גדולה

הללו)טיפה אליו.(מהטיפות שהגיעה

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



  
     



להההההממממווווחחחחוווותתתת היה לא כבר נחלשו
של מחשבות לחשוב כח
,התרוק שהמוח ומכיו קדושה...

כחות של בנצחונ הוכרעה המלחמה
הטומאה...

וווועעעע...לעבדי נהפכו ישראל

ששששללללייייממממוווותתתת ייייממממממממוווותתתת ששששבבבבעעעע

ישראלששששנננניייי ע התענו מאוד ארוכות
שהיו שני המצרי... המג תחת

ואימה... סבל מלאות

ורגעששששנננניייי רגע כל שבה ארוכות
מעבודה, כואב גב היטב... הורגש
והכאות ממלקויות דואבי עצמות
וחרדה... מצער דומעות עיני פרגול...

,,,,היהאאאא הכאב עיקר זאת, למרות
העוונות הפסדנו! הנפשי: הכאב
שלנו העוונות זה! כל את גרמו שלנו
את וקרעו ,העול מבורא אותנו ניתקו

הדורות... שרשרת

אאאאחחחחדדדדללללאאאא.... אאאא ....אאאאוווותתתת ננננייייחחחח ללללאאאא אאאאחחחחדדדד אאאא
............ללללבבבב עעעעלללל דדדדייייבבבברררר ללללאאאא

עעעעללללייייההההממממאאאאהההה חחחחללללפפפפוווו ששששננננהההה עעעעששששררררהההה וווושששששששש
ההההתתתתההההללללככככוווו הההה ששששננננהההה 116116116116 ....ככככ
אאאאחחחחדדדד............ אאאא ממממעעעענננניייייייינננניייי ללללאאאא ששששהההה בבבבתתתתחחחחווווששששהההה

הגאולה:ווווההההננננהההה עת הגיעה

תמ"זבבבבטטטט""""וווו אלפי ב' שנת בניס
משה התהל ,העול לבריאת
רואה הוא ולפתע, סיני, במדבר רבינו
בוערת האש  באש בוער סנה למולו,
...של נשאר והסנה השמי לב עד

לראות...ווווממממששששהההה התקרב

משה!ההההקקקקבבבב""""הההה ואמר: אליו התגלה
שליח אות לעשות ברצוני

ישראל!... ע את בני, את לגאול

ואומר:ווווממממששששהההה העיני את משפיל רבינו
" ,עול של אאאאננננככככיייירבונו יממממיייי 

ני את אציא וכי רעה אל אל
"צרימ יא),יראל ג, של(שמות רבונו 

 ראוי לא אני עול

לאעעעעוווודדדד עוד עצמי, את לזכ גמרתי לא
עצמי... את ולקדש לטהר גמרתי
,ממ רחוק כ כל אני עול של רבונו

ראוי... לא אני

אאאאובמש לו, לוותר התכוי לא הקב"ה
 ולבסו אותו. שכנע יממות שבע

השתכנע. רבינו משה  בניס בכ"א

"ווווההההקקקקבבבב""""הההה אותו: אאאאתתתתציוה וווואאאאסססספפפפ לללל
יייירררראאאאלללל ה'זזזזקקקקנננניייי אלה ואמר 

אברה אלקי אלי נראה אבתיכ אלהי
אתכ קדי קד לאמר ויעקב יצחק

"מצרי לכ העי טז).ואת פסוק ש) 

שלוווובבבבככככ""""בבבב ביתו את עזב הוא בניס
...למצרי .לדר ויצא יתרו, חמיו,

  
     



את הטהורות, מעיניו פיכו חמלה של
עורר ולבו, מוחו על נשא הוא כול
,הדיני את מה המתיק ,רחמי עליה

וברוח... בגש לקיומ ודאג

שלווווללללאאאאחחחחרררר העצו אורו האיר פטירתו
ומש יעקב... של ואחריו יצחק,
בני י"ב נתפסת. לא בצורה האור התחזק
דמויות היו וכול אבינו, ליעקב לו היו
זרמו לב שמתו ,ונוראי קדושי הוד,

מעיי נבעו ומעיניה אהבה של נותנהרות
על לקחו ואשר חמלה, של סופיי אי

...אחרי של כאב את עצמ

יעווווממממבבבבננננייייוווו צאצאי.של רבבות יצאו קב

עלככככלללל גדלו צאצאי אות
לב מאב .צדיקי סיפורי
על והטהרה, הקדושה על ספר
באבות בה שהתגלה והחסד, הטוב

.הקדושי

סיפוריממממפפפפהההה  מופת סיפורי סופרו לאוז
...לה שנעשו  ונפלאות נסי

שזכינוווווההההללללבבבבבבבבוווותתתת 'אשרינו באושר חשו
שכזו'. למשפחה שייכי להיות

שקרה?...ננננוווו,,,, חושבי את ומה

!!!!בבבבממממצצצצרררריייי ההההממממללללחחחחממממהההה קקקקווווררררוווותתתת

והצלול,ההההאאאאוווויייירררר הרוחני האויר ,והז הטהור
של בעיר קבע בדר ששרה
לח יצר  שבמצרי בגוש  היהודי
הטומאה. כחות של משכנ במקו עצו

נעשההההה 'מה מנוחה... בחוסר התהלכו
פצעי לנו גור הזה האויר ?את
למחסני ללכת אישור קיבלו וה !'לח

מלחמה... כלי מש ולשלו הנשק

שהסעירהררררווווחחחח רוח לנשב, החלה חרישית
את באש והבעירה הלבבות את
האנשי למוחות מסביב הגופות...
הטומאה, לגיונות מלאכי התייצבו והנשי
והתועבה, הזימה מחשבות על האחראי
הטמאות המחשבות על האחראי

לכיבוש... והתארגנו והפסולות...

היאבבבבנננניייי נגד שהמלחמה הבינו ישראל
הצטיידו ה ולכ החזיתות... בכל
בתפילות הנשק: כלי בכל במהירות
ובייחודי תורה, בלימוד ,ובתחנוני

...קדושי

משניההההקקקקררררבבבב ומורכב... סבו היה
קרבנות. 'נפלו' הצדדי

ישראלההההייייייייחחחחוווודדדדיייי ע שייחדו הקדושי
של רבבות רבבות השמידו
ויתרה... לא הטומאה ,א טומאה, כחות

המוחווווממממחחחחששששבבבבוווותתתת על הסתערו הטומאה
,מפתי ושוב... שוב
'כדאי בארסיות: לוחשי ,מתחנני

לעבירות'... מיוחד טע יש ...ל

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



  
     



להההההממממווווחחחחוווותתתת היה לא כבר נחלשו
של מחשבות לחשוב כח
,התרוק שהמוח ומכיו קדושה...

כחות של בנצחונ הוכרעה המלחמה
הטומאה...

וווועעעע...לעבדי נהפכו ישראל

ששששללללייייממממוווותתתת ייייממממממממוווותתתת ששששבבבבעעעע

ישראלששששנננניייי ע התענו מאוד ארוכות
שהיו שני המצרי... המג תחת

ואימה... סבל מלאות

ורגעששששנננניייי רגע כל שבה ארוכות
מעבודה, כואב גב היטב... הורגש
והכאות ממלקויות דואבי עצמות
וחרדה... מצער דומעות עיני פרגול...

,,,,היהאאאא הכאב עיקר זאת, למרות
העוונות הפסדנו! הנפשי: הכאב
שלנו העוונות זה! כל את גרמו שלנו
את וקרעו ,העול מבורא אותנו ניתקו

הדורות... שרשרת

אאאאחחחחדדדדללללאאאא.... אאאא ....אאאאוווותתתת ננננייייחחחח ללללאאאא אאאאחחחחדדדד אאאא
............ללללבבבב עעעעלללל דדדדייייבבבברררר ללללאאאא

עעעעללללייייההההממממאאאאהההה חחחחללללפפפפוווו ששששננננהההה עעעעששששררררהההה וווושששששששש
ההההתתתתההההללללככככוווו הההה ששששננננהההה 116116116116 ....ככככ
אאאאחחחחדדדד............ אאאא ממממעעעענננניייייייינננניייי ללללאאאא ששששהההה בבבבתתתתחחחחווווששששהההה

הגאולה:ווווההההננננהההה עת הגיעה

תמ"זבבבבטטטט""""וווו אלפי ב' שנת בניס
משה התהל ,העול לבריאת
רואה הוא ולפתע, סיני, במדבר רבינו
בוערת האש  באש בוער סנה למולו,
...של נשאר והסנה השמי לב עד

לראות...ווווממממששששהההה התקרב

משה!ההההקקקקבבבב""""הההה ואמר: אליו התגלה
שליח אות לעשות ברצוני

ישראל!... ע את בני, את לגאול

ואומר:ווווממממששששהההה העיני את משפיל רבינו
" ,עול של אאאאננננככככיייירבונו יממממיייי 

ני את אציא וכי רעה אל אל
"צרימ יא),יראל ג, של(שמות רבונו 

 ראוי לא אני עול

לאעעעעוווודדדד עוד עצמי, את לזכ גמרתי לא
עצמי... את ולקדש לטהר גמרתי
,ממ רחוק כ כל אני עול של רבונו

ראוי... לא אני

אאאאובמש לו, לוותר התכוי לא הקב"ה
 ולבסו אותו. שכנע יממות שבע

השתכנע. רבינו משה  בניס בכ"א

"ווווההההקקקקבבבב""""הההה אותו: אאאאתתתתציוה וווואאאאסססספפפפ לללל
יייירררראאאאלללל ה'זזזזקקקקנננניייי אלה ואמר 

אברה אלקי אלי נראה אבתיכ אלהי
אתכ קדי קד לאמר ויעקב יצחק

"מצרי לכ העי טז).ואת פסוק ש) 

שלוווובבבבככככ""""בבבב ביתו את עזב הוא בניס
...למצרי .לדר ויצא יתרו, חמיו,

ז

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

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



  
      



לעהעצומה הוא ברו הקדוש של
5ישראל.

הסדר,ההההממממככככוווותתתת לפי מצרי על נחתו
ובאויר. ביבשה ,בי

גבולותככככלללל בכל השתלחה ומכה מכה
...המצרי כל את והיכתה ,מצרי אר

????ניזוקווווההההייייההההוווודדדדיייי לא יהודי שו
ולא מהד לא מהמכות.

ואפילו !מהחוש לא ואפילו מהצפרדע,
חבורת ע עת באותה ששהה יהודי

לא! והוא ניזוקו ה ,מצריי

ישאאאאייייזזזזהההה עת! באותה חש הוא אהבה גילוי
עלי! ומג לי שדואג מי יש עלי, שחושב 6מי

ווווההההעעעעווווללללהל ישראל ע של הפנימי
ומתוקה נעימה תחושה והאיר,

התגלתה...  אלקי קרבת של

ססססוווו בבבביייי חחחחייייבבבבהההה גגגגייייללללוווויייייייי

בקריעתווווגגגגייייללללוווויייייייי לשיא הגיעו החיבה
...סו י

עממממעעעעממממדדדד את העלה סו י קריעת
והחיה חדשות, לפסגות ישראל
אמיתית... בחיות הפנימי עולמ את

באלועעעעיייי נוק הקב"ה כיצד ראו ה בעי
ה בעי עי ...כ כל אות שציערו
...אות במשעבדי המכה ה' יד את ראו

כלווווההההננננפפפפשששש התרוממה שלה
נהייתה שהיא עד ,כ
נבואה ולא נבואה! לקבלת מוכשרת
עליונה ברמה נבואה אלא ...למתחילי
לא הראשוני הנביאי שאפילו כ כל

אליה... 7זכו

שירהוווועעעע שירה. ואמרו פתחו ישראל
ונוראה... עליונה

הקושי התחושה5. היה השעבוד של הגדול

לא אחד אף חשובים, לא שאנו

כך, לא שזה התגלה הגאולה ובעת - אותנו! אוהב

יתברך. מאהבתו נבע שהכל התגלה הגאולה בעת

לדעת:ואת חייב יהודי כל אוהבזה הקב"ה

הקב"ה שאני! ואיך שאני, כמו אותי!

דבר! בשום תלויה שלא אמת אהבת אותי אוהב

הקדושוזה הזוהר -לשון ע"ב ה דף (שמות

לעברית), בניבתרגום אם יהודה: רבי אמר

שהקב"ה הגדולה האהבה יודעים היו אדם

האריות כבני שואגים היו ישראל, את אוהב

בו... להתדבק אחריו לרדוף

ואפילו שקועים6. היו זמן באותו שעםישראל

טומאה, שערי מ"ט גליבתוך בין

להקב"ה, הפריע לא זה - והמיאוס החושך

אני לכם! דעו הזמן: כל להם שידר והוא

ללא שאתם, ואיך שאתם כמו אתכם אוהב

דרישות! שום וללא תנאים שום

באמת!אני אתכם אוהב

וכך במדרש7. טו):הובא אות - כג פרשה רבה, (שמות

  
     



............רררראאאאששששוווונננניייי חחחחייייבבבבהההה גגגגייייללללוווויייייייי

משהאאאאיייישששש בפני התייצב ומזיע מאובק
את 'קיימתי והודיע: ואהר
ישראל זקני לכל הודעתי השליחות

לאסיפה'. היו לבוא

אחדללללתתתתוווו הזקני נכנסו מואר בית
והקשיבו. התיישבו ה אחד...
אותי ציוה כ' ואמר: פתח רבינו ומשה
אתכ קדי "קד :לכ לאמר הקב"ה

"מצרי לכ העי טז)...ואת ג, (שמות 

מפיובבבבאאאאוווותתתתוווו הוציא רבינו שמשה רגע
התגלה הללו, המילי את

רב אור ,עצו אור ישראל כל בלבות
אחת שבבת אור גאולה, של אור ונשגב,
ללא אפלי ממקומות נפש את רומ

המעלות... רו אל ,4ש

הראשו.ווווזזזזהההה החיבה גילוי היה

השעבודווווגגגגייייללללוווויייייייי והתגברו, הלכו החיבה
הזמי והקב"ה .לחלוטי הפסיק
שהוא המופע את לראות ישראל ע את

...מצרי באר עור

עשרההההקקקקבבבב""""הההה פרעה על הנחית
אהבתו התגלתה ובה מכות,

וזה מלובלין4. הכהן צדוק רבי הגה"ק לשון

צדיק פרי ו):בספרו אות - שמות (פרשת

שיבוא שהגואל בידם מסור היה הסימן וזה

היינו פקוד, להם עניןויאמר בלבם שיכניס

יהיה זה מפקידה אור בלבם שירגישו פקידה

אמת. של הגואל

ּפקדּתי"וכאשר "ּפקד להם ואמר משה (שמותבא ְִַָָֹ
טז) ועלג, פקידה, אור בלבם נכנס תיכף

לקולו. ושמעו תיכף, האמינו האור זה ידי

הקדושוכן מרבי ששמעתי וכמו לעתיד ('מייהיה

בניהשילוח') בלבות יבוא הגאולה זמן כשיגיע

שיגאלו... החזק והבטחון הקיווי ישראל

מאיזביצאוזה יוסף מרדכי רבי הגה"ק לשון

הכהן) צדוק רבי של השלוח(רבו מי בספרו

בענני'): 'והיה ד"ה נח על(פרשת ענן ּבענני ְְְִַַָָָָ"והיה
ּבענן" הּקׁשת ונראתה יד)הארץ ט, -(בראשית ְְֲִֶֶֶֶַָָָָָ

וענן והסתר, יראה מבטחקשתהיינו היינו

בטחון לך יהיה היראה תוקף בכל כי עוז.

לנח. הקב"ה הבטיח וזאת גדול.

הקדושוזה בזוהר ע"ב):שנאמר עב דף 'לא(נח

קשתא דתחזי עד דמשיחא לרגלי תצפה

נהורין' מה'בגוונין התקופות שיהיה היינו -

תצפה אז עיניך כנגד ומפורש בולט יתברך

ריב"ל את רשב"י ששאל וזה דמשיחא, לרגלי

בלשון אותו שאל ולא בימיך הקשת נראתה

בתמידות, ולא לפעמים משמע דנראתה ראית

והקשת בתמידות הקשת היה ולרשב"י

ישראל שמע הפרשה הוא ישראל של והתקופות

לחסדו... המייחלים בלב תקופות נותן שהוא

בגלות'[א.ה. 'הנפש הגלות הזמןבזמן וכל

בארץ... ועוד כשיגיעמתנצליםשהםחיים אבל

הפסוק ויתקיים מהגלות תצא והנפש הזמן

קֹוממּיּות" אתכם יג)"ואֹול כו, ופירש(ויקרא - ְְִֵֶֶָ

למשיח]... תצפו אז זקופה!... בקומה רש"י

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
      



לעהעצומה הוא ברו הקדוש של
5ישראל.
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ובאויר. ביבשה ,בי

גבולותככככלללל בכל השתלחה ומכה מכה
...המצרי כל את והיכתה ,מצרי אר

????ניזוקווווההההייייההההוווודדדדיייי לא יהודי שו
ולא מהד לא מהמכות.

ואפילו !מהחוש לא ואפילו מהצפרדע,
חבורת ע עת באותה ששהה יהודי

לא! והוא ניזוקו ה ,מצריי

ישאאאאייייזזזזהההה עת! באותה חש הוא אהבה גילוי
עלי! ומג לי שדואג מי יש עלי, שחושב 6מי

ווווההההעעעעווווללללהל ישראל ע של הפנימי
ומתוקה נעימה תחושה והאיר,

התגלתה...  אלקי קרבת של

ססססוווו בבבביייי חחחחייייבבבבהההה גגגגייייללללוווויייייייי

בקריעתווווגגגגייייללללוווויייייייי לשיא הגיעו החיבה
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עממממעעעעממממדדדד את העלה סו י קריעת
והחיה חדשות, לפסגות ישראל
אמיתית... בחיות הפנימי עולמ את

באלועעעעיייי נוק הקב"ה כיצד ראו ה בעי
ה בעי עי ...כ כל אות שציערו
...אות במשעבדי המכה ה' יד את ראו

כלווווההההננננפפפפשששש התרוממה שלה
נהייתה שהיא עד ,כ
נבואה ולא נבואה! לקבלת מוכשרת
עליונה ברמה נבואה אלא ...למתחילי
לא הראשוני הנביאי שאפילו כ כל

אליה... 7זכו

שירהוווועעעע שירה. ואמרו פתחו ישראל
ונוראה... עליונה

הקושי התחושה5. היה השעבוד של הגדול

לא אחד אף חשובים, לא שאנו

כך, לא שזה התגלה הגאולה ובעת - אותנו! אוהב

יתברך. מאהבתו נבע שהכל התגלה הגאולה בעת

לדעת:ואת חייב יהודי כל אוהבזה הקב"ה

הקב"ה שאני! ואיך שאני, כמו אותי!

דבר! בשום תלויה שלא אמת אהבת אותי אוהב

הקדושוזה הזוהר -לשון ע"ב ה דף (שמות

לעברית), בניבתרגום אם יהודה: רבי אמר

שהקב"ה הגדולה האהבה יודעים היו אדם

האריות כבני שואגים היו ישראל, את אוהב

בו... להתדבק אחריו לרדוף

ואפילו שקועים6. היו זמן באותו שעםישראל

טומאה, שערי מ"ט גליבתוך בין

להקב"ה, הפריע לא זה - והמיאוס החושך

אני לכם! דעו הזמן: כל להם שידר והוא

ללא שאתם, ואיך שאתם כמו אתכם אוהב

דרישות! שום וללא תנאים שום

באמת!אני אתכם אוהב

וכך במדרש7. טו):הובא אות - כג פרשה רבה, (שמות

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



  
      



וווועעעעדדדדככככיייי עעעעווווללללממממוווו אאאאתתתת ההההקקקקבבבב""""הההה ששששבבבברררראאאא ממממייייוווו
ההההייייהההה ללללאאאא ,,,,ההההיייי עעעעלללל ייייששששרררראאאאלללל בבבבנננניייי ששששעעעעממממדדדדוווו

ללללההההקקקקבבבב""""הההה!!!! ששששייייררררהההה ששששאאאאממממרררר אאאאדדדד

זאתההההקקקקבבבב""""הההה ובכל הראשו אד את ברא
לפניו. שירה אמר לא הוא
מכבש אבינו אברה את הציל הקב"ה
הוא זאת ובכל המלכי ומארבעת האש
את הציל הקב"ה לפניו. שירה אמר לא
לא הוא זאת ובכל העקידה מ אבינו יצחק
יעקב את הציל הקב"ה לפניו. שירה אמר

ומעשי מהמלא שכאבינו ומאנשי ו
ורק לפניו. שירה אמר לא הוא זאת ובכל
ונקרע סו לי ישראל בני באו כאשר
הקב"ה. לפני שירה אמרו מיד  הי לה

מצפה'! הייתי לאלו הקב"ה: 'אמר

לכככככללללווווממממרררר:::: עצומה חשיבות ישנה
המרובי בחסדי מכיר שאד

עמו עושה שהקב"ה המופלאי ובנסי
של שירה לשיר מתעורר כ ומתו
כביכול, והקב"ה, הקב"ה, לפני הודאה
כי לפניו. ישיר שאד לכ מצפה ממש
על להקב"ה תודה של שירה שר כשאד
מודיע הוא בזה עמו, שעשה נס דבר
,בעול הקב"ה של מלכותו את ומפרס
מלכותו. כסא על יושב הקב"ה 8ובזכותו

ההההששששייייררררההההווווממממככככייייוווו ההההייייתתתתהההה ''''ההההיייי שששש''''ששששייייררררתתתת
ההההייייאאאא ללללככככ בבבבעעעעוווולללל ההההרררראאאאששששווווננננהההה

ההההששששייייררררוווותתתת!!!! ממממככככלללל ההההעעעעללללייייווווננננהההה וכההההששששייייררררהההה
הקדוש בזוהר ע"באמרו קלא ד (תרומה

לעברית): בתרגו הי שירת של השבח
והתשבחות השירות שאר מכל מעולה
אינה הקדושה והשכינה ,שבעול
שהיא כפי שבעול שירה משו נתקנת

.הי משירת נתקנת

וככל מכיר8. הוא כך יותר מזוכך שהאדם

זה ובעניין הבורא. של בחסדיו יותר

גרליץ מרדכי הרב הגאון שסיפר סיפור נביא

ברשותשליט"א הועתק - צז עמוד ז חלק עבדיך, (בסוד

המחבר):

חז"לאת מ"ד):דברי פ"ו במלח(אבות 'פת

הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל

עמל', אתה ובתורה תחיה צער וחיי תישן

ה'שרף' אורי, רבי הקדוש, הצדיק קיים

ודקדוקיהם. פרטיהם לכל מסטרליסק,

נתנסו בעולם, טבעו יצא בטרם ימיו, בשחרית

ויהיו העוני, מדורי שבעת בכל ביתו ובני הוא

חוקם. ללחם העניות דקדוקי להם

בתוככיבלמברג, התגוררו, הגדולה, העיר

חמה מאור ראה שלא טחוב מרתף

כרכים, שבישיבת ה'מעלות' מן אחת וזו מימיו.

יודע האחד אין מרובים, שאוכלוסיהם שמתוך

שאין שכן, כל כלום. ולא חברו של בצרתו

ויכולים היחיד, בצרת יודעים ופרנסיו הציבור

מפריע... באין ברעב לגווע וטפליו הוא

שמץגם שידע אחד היה לא המדרש, בבית

לו אין גופו, הוא שהרי אורי. רבי של ממצבו

ה', ועבודת הלכה של אמות ארבע אלא בעולמו

וכיון עולםהזה. לצרכי כלל נתונים מעייניו ואין

פרוש, אותו של בפניו מסתכלים שהבריות

אותן ורואים המדרש, לבית ומעריב המשכים

  
      



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

ט) מאמר  בשלח פרשת ,נוע וז"ל:(אמרי

ממצרי,ששששבבבבעעעעהההה מהיציאה חלפו ימי
בניס כ"א בבוקר, חמישי וביו

ב' לשני!שנת סו י נקרע תמ"ח, אלפי
וגבורתו כחו את בעיניה ראו ישראל ע
ועלו גאו הקודש רגשות .עול בורא של

שירה. ואמרו פתחו וה גדותיה על

ראלווווככככי בני מה ייר "אז נאמר:
לאמר אמרו לה' האת הירה את

אה" גאה י ה' א)...אירה טו, (שמות 

ששששייייררררההההוווובבבבאאאאוווותתתתהההה ייייששששרררראאאאלללל ששששאאאאממממררררוווו  ששששעעעעהההה
ממממללללככככוווותתתתוווו!!!! ככככססססאאאא עעעעלללל ההההקקקקבבבב""""הההה ההההתתתתייייייייששששבבבב 

המדרשווווזזזזהההה לשו כג פרשה רבה, (שמות

א): אות

ה"""""ננננככככא למע מאז סא,צג תהלי) 
אבהו:ב). ר' בש ברכיה רבי אמר

נתיישב לא אתה, שמעול פי על א
שאמרו עד בעולמ נודעת ולא כסא
מאז'... כסא נכו' נאמר: לכ שירה. בני

ככככלמע' להקב"ה: ישראל ע אמרו
לפני המל היית אתה  אה'
המל נותרת ואתה העול את שבראת
בכל א ,העול את שבראת לאחר ג
ישבת, לא עדיי רבות שני במש זאת
משו ,מלכות כסא על כביכול,
ורק .בעול מלכות נודעה לא שעדיי
'שירת את לפני ששוררנו לאחר כעת,
נכ' וזהו: עליו. וישבת כסא נכו 'הי

ישיר' מ'אז כלומר, מאז, סאדהיינו) 
במילי הפותחת הי שירת את ישראל שאמרו

ישיר') עליו.'אז וישבת כסא נכו

יורדיאמר גדולים כמה וראה בוא - ברכיה רבי

לפני ונתחנן נתחבט כמה משה הים.

"הראני שנאמר: הדמות את שראה עד המקום

כבודך" יח),נאאת לג, לא(שמות הקב"ה: לו אמר

בסימן לו הראה ובסוף פני, את לראות תוכל

כבודי" בעבור "והיה כב).שנאמר: פסוק (שם

אתהחיות מכירות אינן הכסא את הנושאות

לומר זמנן שמגיע ובשעה הדמות,

אנו אין הוא, מקום באיזה אומרים: הן שירה

הוא, אחר במקום אם הוא, כאן אם יודעות,

ה' כבוד "ברוך - שהוא מקום בכל אלא

יב).ממקומו" ג, (יחזקאל

באצבעוועולי מראה ואחד אחד כל הים,

" ואנוהו"!זהואומר: ב)...אלי טו, (שמות

בקולועם לשורר והחלו בשירה, פתחו ישראל

את תודה, ברגשות הומה ובלב נעים

הים. שירת

נאמר:גם, וכך לשורר, החלו במקומן הנשים

את אהרן אחות הנביאה מרים "ותיקח

בתופים אחריה הנשים כל ותצאן בידה התוף

כי לה' שירו - מרים להם ותען ובמחולות:

בים" רמה ורוכבו סוס גאה פסוקיםגאה (שם

כ-כא).

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



  
      



וווועעעעדדדדככככיייי עעעעווווללללממממוווו אאאאתתתת ההההקקקקבבבב""""הההה ששששבבבברררראאאא ממממייייוווו
ההההייייהההה ללללאאאא ,,,,ההההיייי עעעעלללל ייייששששרררראאאאלללל בבבבנננניייי ששששעעעעממממדדדדוווו

ללללההההקקקקבבבב""""הההה!!!! ששששייייררררהההה ששששאאאאממממרררר אאאאדדדד

זאתההההקקקקבבבב""""הההה ובכל הראשו אד את ברא
לפניו. שירה אמר לא הוא
מכבש אבינו אברה את הציל הקב"ה
הוא זאת ובכל המלכי ומארבעת האש
את הציל הקב"ה לפניו. שירה אמר לא
לא הוא זאת ובכל העקידה מ אבינו יצחק
יעקב את הציל הקב"ה לפניו. שירה אמר

ומעשי מהמלא שכאבינו ומאנשי ו
ורק לפניו. שירה אמר לא הוא זאת ובכל
ונקרע סו לי ישראל בני באו כאשר
הקב"ה. לפני שירה אמרו מיד  הי לה

מצפה'! הייתי לאלו הקב"ה: 'אמר

לכככככללללווווממממרררר:::: עצומה חשיבות ישנה
המרובי בחסדי מכיר שאד

עמו עושה שהקב"ה המופלאי ובנסי
של שירה לשיר מתעורר כ ומתו
כביכול, והקב"ה, הקב"ה, לפני הודאה
כי לפניו. ישיר שאד לכ מצפה ממש
על להקב"ה תודה של שירה שר כשאד
מודיע הוא בזה עמו, שעשה נס דבר
,בעול הקב"ה של מלכותו את ומפרס
מלכותו. כסא על יושב הקב"ה 8ובזכותו

ההההששששייייררררההההווווממממככככייייוווו ההההייייתתתתהההה ''''ההההיייי שששש''''ששששייייררררתתתת
ההההייייאאאא ללללככככ בבבבעעעעוווולללל ההההרררראאאאששששווווננננהההה

ההההששששייייררררוווותתתת!!!! ממממככככלללל ההההעעעעללללייייווווננננהההה וכההההששששייייררררהההה
הקדוש בזוהר ע"באמרו קלא ד (תרומה

לעברית): בתרגו הי שירת של השבח
והתשבחות השירות שאר מכל מעולה
אינה הקדושה והשכינה ,שבעול
שהיא כפי שבעול שירה משו נתקנת

.הי משירת נתקנת

וככל מכיר8. הוא כך יותר מזוכך שהאדם

זה ובעניין הבורא. של בחסדיו יותר

גרליץ מרדכי הרב הגאון שסיפר סיפור נביא

ברשותשליט"א הועתק - צז עמוד ז חלק עבדיך, (בסוד

המחבר):

חז"לאת מ"ד):דברי פ"ו במלח(אבות 'פת

הארץ ועל תשתה במשורה ומים תאכל

עמל', אתה ובתורה תחיה צער וחיי תישן

ה'שרף' אורי, רבי הקדוש, הצדיק קיים

ודקדוקיהם. פרטיהם לכל מסטרליסק,

נתנסו בעולם, טבעו יצא בטרם ימיו, בשחרית

ויהיו העוני, מדורי שבעת בכל ביתו ובני הוא

חוקם. ללחם העניות דקדוקי להם

בתוככיבלמברג, התגוררו, הגדולה, העיר

חמה מאור ראה שלא טחוב מרתף

כרכים, שבישיבת ה'מעלות' מן אחת וזו מימיו.

יודע האחד אין מרובים, שאוכלוסיהם שמתוך

שאין שכן, כל כלום. ולא חברו של בצרתו

ויכולים היחיד, בצרת יודעים ופרנסיו הציבור

מפריע... באין ברעב לגווע וטפליו הוא

שמץגם שידע אחד היה לא המדרש, בבית

לו אין גופו, הוא שהרי אורי. רבי של ממצבו

ה', ועבודת הלכה של אמות ארבע אלא בעולמו

וכיון עולםהזה. לצרכי כלל נתונים מעייניו ואין

פרוש, אותו של בפניו מסתכלים שהבריות

אותן ורואים המדרש, לבית ומעריב המשכים

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



  
      



כשהיא בגרונה, המחלחלות דמעותיה את

לאמר: חרש בעלה אל מדברת

אנה'אוי כלימה! לאותה אוי בושה, לאותה

נכבדים כה אורחים חרפתנו?! את נוליך

לא אף כל, אין ובבית המילה, לברית הגיעו

כזאת הנשמע לפניהם! להגיש אחד פירור

שום להגיש מבלי מילה ברית לערוך בישראל,

תקרובת?!...'

רווירבי ובקול בהתלהבות, כפיו מחא אורי

הכריז: ודביקות שמחה

שהחיינו'אה, שמו, וברוך הוא ברוך אה!

יקרה! כה מצוה לקיים והגיענו וקיימנו

כך בשביל כלום - מאומה אין בבית ואם נו,

של בבריתו שיחיה, בננו, את נכניס לא

מה אלא מחוייב, אדם כלום אבינו?! אברהם

שנזכה העיקר, פטריה! רחמנא ואונס - שבידו

ובשמחה!...' באהבה גופה המצוה את לקיים

אחדיםחיככוהנוכחים אתשפתותיהם. נשכו

עוני, ּכּור עצות. כאובדי ראשיהם

ושיח מעודם, ראו טרם מזהיר, וכה - אפל כה

עומדם מיום שמעו טרם נעלה, וכה - נוגה כה

מימלס די לייב רבי זה היה ברם, דעתם. על

אליו ובקוראו ראשונה, חושים נחלץ אשר

הגונה מטבע ידו לתוך תחב הנוכחים, מן אברך

הבין זה משמעות. רבת קריצה בעינו לו וקרץ

התינוק, עם הבית בעל שב שלא ועד הרמז, את

לא הבית. מן החוצה וחמק רגלים הוא נשא

מכל עמוסות וידיו ששב עד מרובה, שעה יצאה

היתה וכבר הילד, את למול כילו כי ויהי טוב,

השולחן.(סעודה)ּכרה גבי על ערוכה נאה ֵָ

לסעודתנטלו והסיבו ידיהם את הנוכחים

לכבוד קודש זמירות שוררו המצוה,

מעייניהם וכל עמם, בל לבם אך - השמחה

לעיניהם: עתה זה שנתגלה למחזה נתונים

והשמחה גיסא, מחד - הנוראה העניות

גיסא. מאידך - הבית בעל של פניו המאירה

מלמל'נראים - ספקהדברים' הסנדק, לייב, רבי ִ

עסק 'כי - לצידו ליושבים ספק עצמו אל

השורה! מן רגיל אברך זה אין נסתר. צדיק עם לנו

השחורה, הדלות את עיני במו ראיתי לא עוד כל

לבי ׁשתי לא במעונו, נראית שהיא כפי עלינו, ִַלא

את רואני בעין עין כאשר עתה, אולם פניו. לאור

יין ושתיית בשר מאכילת לא כי כרחך על מצבו,

שהשכינה אלא זאת אין - הלזה של פניו זורחות

בשחקים!...' הוא בהיר ואור עליו, שורה

לאותהמסובים ראשם הניעו האחרים

מתלחשים והמשיכו הסכמה,

הברית, בעל של קנקנו בטיב עצמם לבין בינם

מבלי ובדביקותו בהתלהבותו היה שקוע אשר

שמסביבו. בהתלחשויות כלל לחוש

בעללאחר אל לייב רבי פנה המזון, על שבירכו

וביקשבלחישה לצדדין היטהו השמחה,

חי זה ירק 'מהיכן מתפרנס)?'לדעת כבודו (ממה ָָ

ואמיתו'אח! חסדו הסיר לא אשר ה', ברוך

קורנות בפנים אורי רבי השיב - ממני!'

'קיע'ן' 'שתי - באידיש)מאושר ומהן(ּפרֹות, לנו, יש ָ

מקום!' של בחסדיו וביתי, אני ניזונים, הננו

תוךרבי בלבביות, הבית מבעל נפרד לייב

לב, מקרב ברכות עליו מעתיר שהוא

לביתו. לשוב מהורהר ונפנה

מימלסלאהסכינובני די לייב רבי של ביתו משק

דעתו ומחוה מתערב הבית בעל שיהא בכך,

חידוש משום כן, על היה, הבית. משק בענייני

מברית לייב רבי הפעם שב כאשר בעיניהם,

במינה: מיוחדת בהוראה אליהם ופנה המילה,

של החלב תצרוכת כל את ואילך, מהיום לרכוש,

דייקא. האברך, אורי, רבי של זוגתו אצל הבית,

  
      



חסר לא כי הם מבינים ומאירות, שמחות תדיר

עמו, לגלגל יכולים אינם בשיחה דבר. בעולמו לו

מעת עוסק שלו, עולמו בתוך הוא מכונס שהרי

מהם לבו מפנה ואינו ובתפילה, בתורה לעת

וכי נביאים?! עםה' כל יתן ומי - אחד רגע אפילו

בכבשוניו?! הכמוס את לדעת להם מנין

לפיאיברא, במעונו, שרויה היתה הברכה

כנגדו, בעזר יתברך הבורא שזיכהו

היא הלא כנגדו. ולא - לעזר לו שהיתה כזו

מבני קדוש אחד של בתו צדיק, בת צדקת אותה

תלמידו מקולומיי, חסיד קאפיל יעקב רבי עליה,

היא והיא הקדוש. טוב שם הבעל מרן של

הדלות. כתפיה על הבית פרנסת עול שהעמיסה

לתורבבוקר לשוק, היתה יוצאת בבוקר,

בה שיהיה שהיא, כל פרנסה אחרי

שולחת והיא יש היום. לאותו מזון כלכלת כדי

ויש סחבות, בלויי של וממכר במקח ידה

איכר, של מיבולו וירק פרי שארית קונה שהיא

כך פרוטות. של בריוח ללקוחות אותה ומוכרת

לעת הביתה לשוב שתוכל ובלבד בכך, וכיוצא

עולליה. לפיות מה טרף עמה ולהביא הצהרים

במסירותוכשם הבית כלכלת בעול נושאת שהיתה

הקדוש בעלה של תורתו עול קבלת ומתוך נפש

היתה משתדלת כך אתבאהבה, פנימה בקרבה לכבוש

אחת אנחה אפילו חוצה השמיע ולבלתי מצוקתה,

בב השוררים והדחק הלחץ לנוכח כדיקלילה, ית,

דעתו צלילות את שבקלה, קלה ולּו דאגה, תעיב ְשלא

הבורא. לעבודת שלו

אוריבשעה לרבי הוא ברוך הקדוש שזיכהו

בבית אתו הצדיק ידע לא זכר, בבן

רמיא שבתורה עשה שמצות זאת, רק מאומה,

של בבריתו השמיני ביום להכניסו עליו,

כל נתקשרו מיד השלום. עליו אבינו, אברהם

ובהכנה רמה, מצוה באותה ומחשבותיו חושיו

בשמחה. לקיימה התכונן דרבה

מיביום אי לכבד והוצרך הואיל השמיני,

בגביר עיניו את אורי רבי נתן בסנדקאות,

מימלס די לייב רבי 'שלהצדיק, - מומע'לעס' ('די

נשואהדודה') - מלובלין הקדוש ה'חוזה' של גיסו -

לו והציע שבלמברג, החסידים בקהילת הפנים

ומיד בשמחה, להצעה לייב רבי נענה הכיבוד. את

מתפללי וכל הוא נתלוו שחרית, תפילת לאחר

למעונו עמו והלכו השמחה, בעל אל המדרש בית

וכהלכה. כדת הברית את לערוך

קפאומשהגיעה המעון, פתח אל הפמליא

כהלומים. תחתיהם האנשים

מאיש נשתלחו תמהון, מלאי מוזרים, מבטים

שכולה אילמת הבעה נפרׂשה כולם פני ועל לרעהו,

של בעומקו האומנם כך?! כדי עד היתכן?! פליאה:

המילה?! ברית להתקיים אמורה זה טחוב מרתף

במדור דלותכזה, בבור כאן, כי להאמין, ניתן כלום

אותו לו מתגורר והמחסור, העוני של התחתון

המדרש?!... מבית ורק אך להם המוכר אברך,

המעוןאולם, בתוך רגליהם כפות משדרכו

התמיהות היו לא שוב פנימה,

השום, כקליפת אפילו שוות דלעיל והמחשבות

הכתלים, מבין שניכר המשווע העוני כלפי שכן

הדר... ממין אלא החיצוני המראה היה לא

בטבורושותקים המוזמנים ניצבו ודוממים

והמתינו האפלולי, המרתף של

את זוית בקרן ערך המוהל הברית. לעריכת

ומלמל בטלית התעטף הסנדק מלאכתו, ִכלי

בעל ואילו לו, המיועדת התפילה את חרש

של לקיטונה נכנס עצמו היולדת,(אשתו)הבית

המולות חתן את משם הנימול).להביא הילד (את

דבריםבעוד קול הגיע בחלל, תולה הדומיה

הקיטון ממחיצת מזה (החדרמעבר

זההפנימי) היה הנוכחים. של לאזניהם ובא

להבליע המתאמצת הבית, עקרת של קולה

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



  
      



כשהיא בגרונה, המחלחלות דמעותיה את

לאמר: חרש בעלה אל מדברת

אנה'אוי כלימה! לאותה אוי בושה, לאותה

נכבדים כה אורחים חרפתנו?! את נוליך

לא אף כל, אין ובבית המילה, לברית הגיעו

כזאת הנשמע לפניהם! להגיש אחד פירור

שום להגיש מבלי מילה ברית לערוך בישראל,

תקרובת?!...'

רווירבי ובקול בהתלהבות, כפיו מחא אורי

הכריז: ודביקות שמחה

שהחיינו'אה, שמו, וברוך הוא ברוך אה!

יקרה! כה מצוה לקיים והגיענו וקיימנו

כך בשביל כלום - מאומה אין בבית ואם נו,

של בבריתו שיחיה, בננו, את נכניס לא

מה אלא מחוייב, אדם כלום אבינו?! אברהם

שנזכה העיקר, פטריה! רחמנא ואונס - שבידו

ובשמחה!...' באהבה גופה המצוה את לקיים

אחדיםחיככוהנוכחים אתשפתותיהם. נשכו

עוני, ּכּור עצות. כאובדי ראשיהם

ושיח מעודם, ראו טרם מזהיר, וכה - אפל כה

עומדם מיום שמעו טרם נעלה, וכה - נוגה כה

מימלס די לייב רבי זה היה ברם, דעתם. על

אליו ובקוראו ראשונה, חושים נחלץ אשר

הגונה מטבע ידו לתוך תחב הנוכחים, מן אברך

הבין זה משמעות. רבת קריצה בעינו לו וקרץ

התינוק, עם הבית בעל שב שלא ועד הרמז, את

לא הבית. מן החוצה וחמק רגלים הוא נשא

מכל עמוסות וידיו ששב עד מרובה, שעה יצאה

היתה וכבר הילד, את למול כילו כי ויהי טוב,

השולחן.(סעודה)ּכרה גבי על ערוכה נאה ֵָ

לסעודתנטלו והסיבו ידיהם את הנוכחים

לכבוד קודש זמירות שוררו המצוה,

מעייניהם וכל עמם, בל לבם אך - השמחה

לעיניהם: עתה זה שנתגלה למחזה נתונים

והשמחה גיסא, מחד - הנוראה העניות

גיסא. מאידך - הבית בעל של פניו המאירה

מלמל'נראים - ספקהדברים' הסנדק, לייב, רבי ִ

עסק 'כי - לצידו ליושבים ספק עצמו אל

השורה! מן רגיל אברך זה אין נסתר. צדיק עם לנו

השחורה, הדלות את עיני במו ראיתי לא עוד כל

לבי ׁשתי לא במעונו, נראית שהיא כפי עלינו, ִַלא

את רואני בעין עין כאשר עתה, אולם פניו. לאור

יין ושתיית בשר מאכילת לא כי כרחך על מצבו,

שהשכינה אלא זאת אין - הלזה של פניו זורחות

בשחקים!...' הוא בהיר ואור עליו, שורה

לאותהמסובים ראשם הניעו האחרים

מתלחשים והמשיכו הסכמה,

הברית, בעל של קנקנו בטיב עצמם לבין בינם

מבלי ובדביקותו בהתלהבותו היה שקוע אשר

שמסביבו. בהתלחשויות כלל לחוש

בעללאחר אל לייב רבי פנה המזון, על שבירכו

וביקשבלחישה לצדדין היטהו השמחה,

חי זה ירק 'מהיכן מתפרנס)?'לדעת כבודו (ממה ָָ

ואמיתו'אח! חסדו הסיר לא אשר ה', ברוך

קורנות בפנים אורי רבי השיב - ממני!'

'קיע'ן' 'שתי - באידיש)מאושר ומהן(ּפרֹות, לנו, יש ָ

מקום!' של בחסדיו וביתי, אני ניזונים, הננו

תוךרבי בלבביות, הבית מבעל נפרד לייב

לב, מקרב ברכות עליו מעתיר שהוא

לביתו. לשוב מהורהר ונפנה

מימלסלאהסכינובני די לייב רבי של ביתו משק

דעתו ומחוה מתערב הבית בעל שיהא בכך,

חידוש משום כן, על היה, הבית. משק בענייני

מברית לייב רבי הפעם שב כאשר בעיניהם,

במינה: מיוחדת בהוראה אליהם ופנה המילה,

של החלב תצרוכת כל את ואילך, מהיום לרכוש,

דייקא. האברך, אורי, רבי של זוגתו אצל הבית,

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



  
      



דיעוד הגבירה התדפקה היום, באותו

דלת על ובעצמה, בכבודה מימלס,

של להפתעתה אורי. רבי אשת של דירתה

שפתחה לאחר גבול. היה לא הבית בעלת

שנפלה המצערת הטעות על והתנצלה הגבירה

עם ולשוחח לישב ביקשה החלב, בענין הבוקר

הדעת. ישוב הדורש בנושא הבית בעלת

לבהשעה על הגבירה דיברה מאוד ארוכה

של גדול ומטען צדקת, אותה של

שעלה עד בפניה, לשטוח נדרשה שכנועים

שהביאה להצעה הסכמתה, את לקבל בידה

הצדיק.עמ הגביר לייב. רבי בעלה. מאת ה

כיסוף להצעה, אורי רבי אשת נאותה סוף,

קופתו על מעתה תוטל משפחתה פרנסת

צריכה היא אין והלאה מהיום וכי הגביר, של

סכום אם כי סחורה, לעשות השוקה לצאת עוד

בשבוע, שבוע דבר לביתה יגיע הגביר מבית קבוע

הבית צרכי כל את לכלכל כדי בו יהא אשר

היה חפץ ומאודו נפשו בכל ובהרחבה. בכבוד

ומרווח, נאה אחר, מעון גם להציע לייב רבי

אלא הנסתר, הצדיק האברך של למשפחתו

לקבל אורי רבי יאות לא כי לו, היה שברי

אפשר איך וכי מאּומה, מּׁשאת ודם בשר ְַַָמידי

היה, מוכרח שידע. מבלי אחר מדור לו להציע

למחיה בתמיכתו שעה לפי להסתפק איפוא,

בלבד. ולכלכלה

הדלשבועות ובמעון מאז, חלפו אחדים

הילדים לפיהםשל הרווחה. השתררה

לטעמו נתוודע חיכם לרזון, ולא לשובע מזון הגיע

שולחנם, על עולות החלו ׂשדי תנובות וגם חלב של

מן כלום ולא אורי רבי עדיין שחש מבלי זאת, וכל

מעון לו מה שהרי במעונו. שהתחוללה התמורה

ולעילא. לעילא מרחפים הגיגיו וכל מזון, לו ומה

כותלי בין לעת מעת של רובו כדרכו, הוא, עושה

בביתו הנעשה מן מושג של ושמץ המדרש, בית

את הוא שסועד בשעה גם מדעיו. אל מתגנב אינו

סועד, הוא במה להבחין פנויה דעתו אין לבו,

נּקּודים ופת ושומים בצלים עליו יבש)ושוים (לחם ִִ
תורים. ובשר סולת פת עם

הבשרברם, תור שהגיע שעה אחת, שבת

עיניו את אורי רבי פקח שבסעודה,

ושאל: מה, בדבר להיזכר כמנסה

שעולים'כמדומה שבתות מספר שזה אני,

כן?!' הלא רחבה, ביד ודגים בשר שולחננו על

- ומיהרה'אכן!' וביה, מיניה היא השיבה

מהמשך להימנע כדי נושא, להחליף

ענין. באותו ודרישה חקירה

אתאולם לדעת וביקש הרפה, לא אורי ִרבי
הואיל בבית. שהשתררה ההרחבה מקור

לספר נאלצה בקש, לדחותו מקום הניח ולא

הענין כל את מששמע כהוייתן. דברים בפניו

ואמר: נענה ולאחר ארוכות, נתהרהר לאשורו,

הואהדב'נראים ברוך הקדוש חפץ כי רים,

שערי לנו ולפתוח לנו להרחיב

רצוני אין כך, אכן אם ואולם, טובות. השפעות

לייב שרבי חפץ אינני אחר. ביד פקדוני שיהא

השפע שיהא מוטב שלנו. המשפיע יהיה הגביר

שהרי אלינו, היישר מקום של מידיו ובא יורד

כתיב!...' בנדיבים' מבטוח בה' לבטוח 'טוב

העמיסעוד עגלה, אורי רבי שכר שבוע, באותו

המטלטלין מעט ואת ביתו בני את עליה

שש מרחק סטרליסקה, לנסוע ועקר שבדירתו,

כלל. מכיריםאותו מקוםשאין - פרסאותמלמברג

שם,לא שדוקא עד מרובים, ימים יצאו

ברבים. טבעו יצא והזר, החדש במקום

דבר. בעולמו לו חסר לא ושוב

אמתבעבודתשלומי דרך מבקשי ישראל, אמוני

והתלכדו התלקטו יתברך, הבורא

  
      



חלבני'מה שאר משל חלב אותו נשתנה

בתמיהה הבית מבני מי העיר - העיר?'

בחלב באיכותו, זה חלב מתחרה 'כלום -

אשר הרפתן, ברקה של הפטומות פרותיו

שנים?' מזה אנו קונים אצלו

דושנו'הלואי - היחידה דאגתנו זו שלותהי

תרעומת במעט לייב רבי נענה - החלב!'

גדולים לקרבנות הייתי ׂשׂש לא 'וכי - המעיר ָאחרי

אותו עם מעט בכך להטיב יכולתי אך לּו מזה,

אל שנחבא אעשה מה אבל נסתר. צדיק אברך

יאות שלא לי, וברי כמוהו, מאין הוא הכלים

אלא כן, אם לפנינו, אין - ודם בשר ליהנותממתנת

כבוד!' בדרך במעט לו לסייע כדי זו, יחידה דרך

דלתלמחרת על נקישות נשמעו שחר, עם

אורי. רבי משפחת של הדל מעונה

ניצבה הבית, עקרת של המופתעות עיניה מול

כששני לייב, רבי של ביתו ממשרתות אחת

בידיה. וריקים גדולים חלב כדי

לפי'באתי המשרתת הכריזה - חלב!' לקנות

תומה.

הצדקנית'חלב? התרעמה - חלב?!' אצלי,

לצון עמה לה חמדה שכנראה מי כנגד

שנים, כמה מזה ביתי, קורות ראו 'כלום -

חלב?!...' של אחת טיפה

אתנבוכה המשרתת עשתה תמיהה ומלאת

ושבה שבאה, כלעומת חזור דרכה

ריקניים. ובכדים בידים הביתה

טרםבאותה תלמודו, בחדר לייב רבי ישב שעה,

כבר הוא אף המדרש. לבית ללכת צאתו

באזני וטעמו החלב היוםאתטיב לשבח עצמו הכין

באותו החלב את לקנות שימשיכו כדי הבית, בני

הגיעה זאת, תחת ואולם, חפצה. בנפש מקום

אשר המשרתת, של הקולנית טרונייתה לאזניו

האיטלולא על גברתה באזני צערה את תינתה

אצל(ׂשחוק) חלב לקנות ששיגרוה ועל הימנה, שעשו

קורות ראו שניםשלא מזה כי בעצמה, שמעידה מי

משקה... מאותו אחת טיפה אפילו ביתה

לאעתה, כבר לכך כולו. נרעש לייב רבי היה

צדיק שאברך יתכן, איך וכי פילל.

חס ויוציא, בלשונו זהיר יהא לא זה, כמות

היתכן?!... מפיו? שקר דבר ושלום,

דרכונסער את לייב רבי עשה מחשבות ומלא

בלבו, גומר שהוא תוך המדרש, לבית

בעצמו. אורי רבי של מפיו הענין את לברר

שלעם לפינתו לייב רבי ניגש התפילה, גמר

בהיכלו כולו היה שקוע אשר תהאברך,

מטו ביקש וסליחה)עליונים, על(מחילה

האיך טינה, מעט בלא לדעת, ודרש ההפרעה,

מפיו להוציא כמותו. פרוש לעצמו מתיר זה

נברא? ולא היה שלא דבר

לייב'הלא רבי טען - אתמול' לי מפורשותאמרת

'קיע'ן' שתי 'כי - לכם,(פרות)לעומתו יש

זוגתכם ואילו - מתפרנסים הינכם מהן אשר

היו ולא לה אין כי הזה, הבוקר בעצמה, העידה

קורות ראו שלא שנים מזה וכי מעולם, פרות לה

אתמהה!' - חלב של אחת טיפה לא אף ביתה

'לא'אוי - ידיו בשתי ראשו אורי רבי תפס - ויי!'

על עלה לא וכלל כהלכה, אתמול אותי הבנתם

של ל'קי' לא אני, חלב! אצלי לקנות תשלחו כי דעתי

ה' לשני אם כי נתכוונתי, בכתוב:כיחלב המפורשים '

לבנו,כי" ישמח בטחנו"כיבו קדשו לג,בשם (תהלים

יתברךכא), בו, בטחוננו את אנו שואבים מהם אשר

יום!...' שבכל פרנסתנו ואת שמו,

לייב,עתה, רבי של בלבו ספק נותר לא שוב

פלאי. אברך אותו של מהותו לגבי

'כי'ברור בלבו, הרהר בצהרים', כשמש ִלי
להאיר לכשיתגלה, הזה, המאור עתיד

וצדקותו!' קדושתו באור עליה ולדרים לארץ

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



  
      



דיעוד הגבירה התדפקה היום, באותו

דלת על ובעצמה, בכבודה מימלס,

של להפתעתה אורי. רבי אשת של דירתה

שפתחה לאחר גבול. היה לא הבית בעלת

שנפלה המצערת הטעות על והתנצלה הגבירה

עם ולשוחח לישב ביקשה החלב, בענין הבוקר

הדעת. ישוב הדורש בנושא הבית בעלת

לבהשעה על הגבירה דיברה מאוד ארוכה

של גדול ומטען צדקת, אותה של

שעלה עד בפניה, לשטוח נדרשה שכנועים

שהביאה להצעה הסכמתה, את לקבל בידה

הצדיק.עמ הגביר לייב. רבי בעלה. מאת ה

כיסוף להצעה, אורי רבי אשת נאותה סוף,

קופתו על מעתה תוטל משפחתה פרנסת

צריכה היא אין והלאה מהיום וכי הגביר, של

סכום אם כי סחורה, לעשות השוקה לצאת עוד

בשבוע, שבוע דבר לביתה יגיע הגביר מבית קבוע

הבית צרכי כל את לכלכל כדי בו יהא אשר

היה חפץ ומאודו נפשו בכל ובהרחבה. בכבוד

ומרווח, נאה אחר, מעון גם להציע לייב רבי

אלא הנסתר, הצדיק האברך של למשפחתו

לקבל אורי רבי יאות לא כי לו, היה שברי

אפשר איך וכי מאּומה, מּׁשאת ודם בשר ְַַָמידי

היה, מוכרח שידע. מבלי אחר מדור לו להציע

למחיה בתמיכתו שעה לפי להסתפק איפוא,

בלבד. ולכלכלה

הדלשבועות ובמעון מאז, חלפו אחדים

הילדים לפיהםשל הרווחה. השתררה

לטעמו נתוודע חיכם לרזון, ולא לשובע מזון הגיע

שולחנם, על עולות החלו ׂשדי תנובות וגם חלב של

מן כלום ולא אורי רבי עדיין שחש מבלי זאת, וכל

מעון לו מה שהרי במעונו. שהתחוללה התמורה

ולעילא. לעילא מרחפים הגיגיו וכל מזון, לו ומה

כותלי בין לעת מעת של רובו כדרכו, הוא, עושה

בביתו הנעשה מן מושג של ושמץ המדרש, בית

את הוא שסועד בשעה גם מדעיו. אל מתגנב אינו

סועד, הוא במה להבחין פנויה דעתו אין לבו,

נּקּודים ופת ושומים בצלים עליו יבש)ושוים (לחם ִִ
תורים. ובשר סולת פת עם

הבשרברם, תור שהגיע שעה אחת, שבת

עיניו את אורי רבי פקח שבסעודה,

ושאל: מה, בדבר להיזכר כמנסה

שעולים'כמדומה שבתות מספר שזה אני,

כן?!' הלא רחבה, ביד ודגים בשר שולחננו על

- ומיהרה'אכן!' וביה, מיניה היא השיבה

מהמשך להימנע כדי נושא, להחליף

ענין. באותו ודרישה חקירה

אתאולם לדעת וביקש הרפה, לא אורי ִרבי
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ואמר: נענה ולאחר ארוכות, נתהרהר לאשורו,

הואהדב'נראים ברוך הקדוש חפץ כי רים,
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השפע שיהא מוטב שלנו. המשפיע יהיה הגביר

שהרי אלינו, היישר מקום של מידיו ובא יורד

כתיב!...' בנדיבים' מבטוח בה' לבטוח 'טוב

העמיסעוד עגלה, אורי רבי שכר שבוע, באותו

המטלטלין מעט ואת ביתו בני את עליה

שש מרחק סטרליסקה, לנסוע ועקר שבדירתו,

כלל. מכיריםאותו מקוםשאין - פרסאותמלמברג
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ז

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



  
       



בנסיו!ווווההההוווואאאא אות העמיד

עללללממממחחחחררררתתתת עזבו סו י קריעת נס
והמשיכו החו את ישראל

ימי שלשה במש כ"דללכת. כ"ג, (כ"ב,

(במדבר...בניס הלכו ה

היהוווובבבבממממשששש לא הללו ימי השלשה כל
!מי לה

הרביעיוווובבבבייייוווו(בניס הגיעו(כ"ה ה
מי לת יכל ולא "מרתה
מה על הע נו ...ה מרי י מרה

הוא!אך כן באמת

ולעבודאמנם, הטוב את לראות יש מצב בכל

ולכן לרשותנו, הנתונים הכלים בכל

התפילה בעבודת כחותינו כל את משקיעים אנו

אנו הלילה בחצות אך מאוד. עד אותה ומייקרים

הנוכחי, המצב של קיומו עצם על מרה בוכים

שנולדה התפילה עבודת של קיומה למרות

מתוכו.

שלימה,הבכי ההקבלה שאין כך על מעיד

לנו שיש באמת. מספק התחליף שאין

עבודה וכל הוייתנו, בעצם הנוגע עמוק חסרון

להשלימו. תוכל לא שבעולם פנימית

אתהתפילה הנפש עבודת לכלי מעתיקה

שבהקרבתהקרבנות, הרוחני המימד

שלהם. הגשמי המימד את דוקא חסרים אנו אך

קיוםגשמיות של בטחון ממשות, היא

אבותינו כשהיו הזה. בעולם

המקדש מבית יוצאים היו לא קרבן, מקריבים

הביאו אם בין לא. או פעלו אם בלבם כשספק

- חטא לכפרת חטאת או תודה קרבן נדבה,

י אתהם עוררו הזה שבמעשה והרגישו דעו

פניו. לאור וזכו יתברך ה' תגובת

האמורכמה לבין הזו התחושה בין יש מרחק

בה ומעיין בתפילתו המאריך האדם על

רש"י וכדברי לב. כאב לידי לבוא שסופו -

בה): ומעיין ד"ה לב: (ברכות

הארכתו,'מצפה ידי על בקשתו שתיעשה

תוחלת ונמצאת נעשית שאינה סוף

מצפה כשאדם לב כאב והיא חינם, ממושכה

באה'. תאותו ואין

עדאנו הזה, הנורא במצב כך כל מורגלים

אחר. דבר בנפשנו לצייר לנו שקשה

רואיםתמיד אנו אין - בחושך יושבים אנו

מתפללים, דבר. שומעים אנו אין דבר,

אין אלו ובכל - מצוות מקיימים לומדים,

לפגוע, שצריך במקום פגעה אם יודעת הנפש

להגיע. שצריך לאן הגיעה אם

עצומה,ודאי מעלה מגלה החסרון שעצם

אלו של המופלאה הנפש מסירות והיא

כך, בוראם את העובדים האחרונים הדורות

עבודה והחריקות. הקשיים כל ועם בפשטות

ודעת, מטעם שלמעלה התקשרות על מורה כזו

מן להרפות תירוצים מחפשים לא שהרי

משתדלים הזמן כל להיפך, אלא - העבודה

לא כי נענינו לא אולי הקב"ה. את לתרץ כולם

בדבר חטאנו אולי אחר, או כזה תיקון השלמנו

אלמוני. בדבר לבבנו זיכינו לא אולי פלוני,

שלאאך אבותינו, ימי זוהר מתוך יודע, הלב

להתקיים... הראויה המציאות זו

  
       



אמרוווווממממככככייייוווו ישראל שע לאחר שרק
ישב הקב"ה  הי שירת את
רבותינו תיקנו לכ מלכותו, כסא על

בתפילת הי שירת את לאמר הקדושי
וברכותיה, שמע קריאת לפני שחרית

'יוצר'... בברכת הפותחות

ייייששששרררראאאאלללל עעעע ששששלללל ההההפפפפננננייייממממיייי עעעעווווללללממממ

הרגישועעעע שלימות. הרגישו ישראל
אלקי. באור מואר הפנימי שעולמ

זהווווככככיייידדדדוווועעעע השלימות הרגשת
!בעול מסוכ הכי הדבר
האד מתגלה, היא שכאשר

יתקד לא והוא במקומו נתקע
!9לעול...

להקקקקבבבב""""ההההווווהההה לגלות רצה ,עליה שחמל
.להתקד לא לה יש שעדיי
הפנימי. בעולמ לתק מה לה יש עדיי

כנגד ולהתחמם קדשו מפי לקח לשמוע סביבו,

מנהיג ונתמנה לראשם אלוף הכתירוהו עדי אורו,

ונתעלו הלכו לאורו אשר ישראל, אלפי לרבבות

א-ל... בית העולה במסילה

בשיחה יצחק9. הרב המקובל הגאון שמסר

כך אמר שליט"א (לחיותגינזבורג

יח): עמוד ויקרא הזמן, עם

עבודתעם הומרה אלקינו בית חורבן

תפילה. זו - שבלב בעבודה הקרבנות

עליה כשעמלים הרחב, במובנה תפילה

עבודה היא כולה, הנפש את אליה וקושרים

כולם... החיים פני על המתפרשת

אליו.ענין ולהתחבר ה' אל להתקרב הוא התפילה

אלוהנה, ולהתחבר לזכות כדי כל, ראשית

שהנפש בכך להכיר עלינו הקב"ה

המוכרחלבקשאת כלי שהאדםהואשבר שבורה,

יודע השבר אין זו, הכרה ללא שלימותו.

תיקונו. על יבוא לא ולעולם שבר שהוא

עצמה,בהמשך העבודה אל ניגשים

דבר כל להסיר יש כשתחילה

בין ולהפריד חציצה להוות העלול זר

הדבקים.

שכלאחר ולראות טוב דבק לקחת יש כך

היטב. בו משוחה תהיה ונקודה נקודה

החיבור מלאכת אל לגשת אפשר אז רק

במציאות האדם מציאות את לדבק עצמה,

להרפות, מבלי חזק ללחוץ היטב, היטב בוראו

ממש. לאחדים שיהיו עד

שכןוהעבודה שבדיעבד, עבודה היא הזו

קיים היה המקדש שבית בזמן

הקרבנות! בהקרבת היתה העבודה עיקר

זאת,אל אמרנו אנו לא - כך! עלינו תסתכלו

הקדושה הגמרא כו:)אלא היא(ברכות

כנגד 'תפילות תיקנום'.(קרבנות)שאמרה: תמידין

השאלה:ובטח הטהור במוחכם צצה עתה

כנגד רק היא התפילה 'האומנם

לנו אפשר האם מקום?' ממלאת רק תמידין,

בהקרבת ה' עבודת עיקר היתה שבו מצב לצייר

גשמי ועז),קרבן כבש היה(שור, זה שמצב ולהבין

רק היא התפילה עבודת שכל כך כדי עד טוב

דיו? מספיק שאינו תחליף רק 'במקום',

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו
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תוחלת ונמצאת נעשית שאינה סוף

מצפה כשאדם לב כאב והיא חינם, ממושכה

באה'. תאותו ואין

עדאנו הזה, הנורא במצב כך כל מורגלים

אחר. דבר בנפשנו לצייר לנו שקשה

רואיםתמיד אנו אין - בחושך יושבים אנו

מתפללים, דבר. שומעים אנו אין דבר,

אין אלו ובכל - מצוות מקיימים לומדים,

לפגוע, שצריך במקום פגעה אם יודעת הנפש

להגיע. שצריך לאן הגיעה אם

עצומה,ודאי מעלה מגלה החסרון שעצם

אלו של המופלאה הנפש מסירות והיא

כך, בוראם את העובדים האחרונים הדורות

עבודה והחריקות. הקשיים כל ועם בפשטות

ודעת, מטעם שלמעלה התקשרות על מורה כזו

מן להרפות תירוצים מחפשים לא שהרי

משתדלים הזמן כל להיפך, אלא - העבודה

לא כי נענינו לא אולי הקב"ה. את לתרץ כולם

בדבר חטאנו אולי אחר, או כזה תיקון השלמנו

אלמוני. בדבר לבבנו זיכינו לא אולי פלוני,

שלאאך אבותינו, ימי זוהר מתוך יודע, הלב

להתקיים... הראויה המציאות זו

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



  
    



............ממממממממששששיייי ההההבבבבייייררררוווורררר

עעעעששששררררייייהיו באייר, ובט"ו מאז, עברו יו
,ממצרי לצאת נגמרהשלשי

...ממצרי שהוציאו הלח ישראל לע
בני עדת כל "וילונו :מתלונני ה ושוב
במדבר: אהר ועל משה על ישראל
מותנו ית מי ישראל בני אלה ויאמרו
סיר על בשבתנו מצרי באר ה' ביד

בג)...הבשר" טז, ש)

לרפידיווווללללאאאאחחחחרררר ישראל ע הגיעו מכ
ישראל וע .המי נגמר ושוב

"ויס ...ישראלמתלונני בני עדת כל עו
ויחנו ה' פי על למסעיה סי ממדבר
וירב .הע לשתות מי ואי  ברפידי
מי לנו תנו ויאמרו: משה ע הע
תריבו מה משה לה ויאמר ונשתה!

ה'" את תנסו מה אב)?עמדי? יז, ש)

קיבלוחחחחללללפפפפהההה ישראל וע תקופה
סיני הר את לעזוב הוראה
 תלונה שוב הגיע ואז הלאה. ולהמשי

ה'""""ווווייייההההיייי באזני רע כמתאונני הע
אש ב ותבער אפו ויחר ה' וישמע

המחנה" בקצה ותאכל א).ה' יא, (במדבר

כוונת(ש)רש"יוווופפפפייייררררשששש כל וזתו"ד:
זאת בתלונה ישראל ע של

לפרוש כיצד וסיבה עלילה לבקש היתה
אותו. ולהקניט הקב"ה מאחרי

בבבבתתתתללללווווננננתתתתככככ עעעעלללל ייייששששרררראאאאלללל עעעע ההההתתתתממממררררממממררררוווו
בבבבדדדדרררר אאאאוווותתתת ממממוווולללליייי ששששההההקקקקבבבב""""הההה
ממממננננווווחחחחהההה.... ללללללללאאאא ררררצצצצוווופפפפיייי ייייממממיייי ששששללללששששהההה ככככבבבברררר
משו ,תלונת על מאוד כעס והקב"ה
לטובת היתה זו במהירות כוונתו שכל
הדר את לה למהר ישראל, ע של
יזכו כבר ספורי ימי שתו כדי
שמו לא ה א ישראל. לאר להכנס
עושה שהקב"ה הגדולה לטובה לב
.להתלונ וסיבה עילה בכ ומצאו ,לה

מרהתתתתווווצצצצאאאאתתתתהההה היתה זו תלונה של
'וישמע שנאמר: כמו ביותר,
ותאכל ה' אש ב ותבער אפו ויחר ה'
רבינו שמשה לאחר ורק המחנה'. בקצה
וקראו ונצלו. האש שקעה לה', התפלל
"כי  'תבערה' ההוא המקו ש את

ה'" אש ב ג).בערה פסוק ש)

ושובווווההההננננהההה התאושש, לא עוד ישראל ע
מהערב והפע תלונה, הגיעה
בקרבו אשר והאספסו" נאמר: וכ רב...

ויב וישובו תאוה, ישראלהתאוו בני ג כו
הדגה את זכרנו בשר. יאכילנו מי ויאמרו
הקישואי את חינ במצרי נאכל אשר

היהואם הקב"ה, עליהם שהביא הנסיון כן

כל אין הרי ומעתה - נביאים! של נסיון

בנסיון עוברים להיות אותם שהעמידו פלא

שהאריך. מה עיי"ש מהשגתינו... יותר גדול

  
       



ה' רהו ה' אל וצעק ה. מה אמר
  יה קמו יה אל לו ע

"הנ ו מט חק כה).לכג טו, (שמות 

בו!...שששש עמדו לא וה ,נסיו לה 10היה

לאווווההההתתתתבבבברררררררר הפנימי שעולמ לה
מספיק! מתוק

בשיחה פוברסקי10. דוד רבי הגה"ק שמסר

אמר עג),זיע"א עמוד ג חלק ודעת, וז"ל:(מוסר

יׂשראלבפרשת את מׁשה "וּיּסע נאמר: ְִֵֶֶַַַָבשלח
וּילכּו ׁשּור מדּבר אל וּיצאּו סּוף ְְְִִֵֵֶַַַַמּים

מים" מצאּו ולא ּבּמדּבר ימים כב).ׁשלׁשת טו, (שמות ְְְְִִִֶַָָָָֹ

כלללהתבונןצריכים של המצב את ולצייר

ריבוא שישים - ההיא בעת ישראל

ששים בני עד ומעלה שנה עשרים מבני גברים

נשים אנשים מיליוני להם נלוים אשר שנה,

לרוב... ובהמות רב, וערב וטף,

ימיםוהנה שלשת הולכים כזה רב המון

מים. להם מצאו ולא במדבר

הואוהרי גדול הכי הסבל הרי צום ביום כי ידוע

גדול צער זהו לשתות, שרוצים הצמאון,

במדבר שלימה אומה הולכת כאן והנה - מאוד

ולא שותקים והם מים, בלי ימים שלשת

מלאכים! של מצב ממש זהו הלא - כלל! מתלוננים

מּמרה,"וּיבאּו מים לׁשּתת יכלּו ולא מרתה, ְְְִִִַַָָָָָָָֹֹֹ
מרה. ׁשמּה קרא ּכן על הם, מרים ְִִֵֵַָָָָָָּכי

ּנׁשּתה" מה ּלאמר מׁשה על העם פסוקוּיּלנּו (שם ְִִֵֶֶַַַָָֹֹ
- התלוננו!כג) הם לראשונה כאן

כלעד שפתם על להעלות מבלי שתקו, הם עכשיו

ולא מים, לפניהם נזדמנו כאשר אבל - דאגה

שאין ראו אז הם, מרים כי מהם לשתות יכלו

והתלוננו. סבלנותם, פקעה וכבר 'חלק', הדבר

הּמיםוּיצעק אל וּיׁשל עץ ה' וּיֹורהּו ה' אל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַ
ּומׁשּפט חק לֹו ׂשם ׁשם הּמים ְְְִִִַַָָָָֹוּימּתקּו

כה)."נּסהּווׁשם פסוק (שם ְִָָ

הוליכםנּסהּו'וׁשםואמר אשר כי להודיע ,' ְִָָ

אל והביאם מים, שם שאין הזה, בדרך

לנסיון!.... - המרים המים מקום

שלוהנה מדרגתם גודל מן להשתומם יש באמת

אל בהמוניהם הלכו אשר ישראל, הכלל

עולם של הרבונו גם והרי - הנורא המדבר תוך

"כה שנאמר: וכמו מזאת, מתפעל כן גם כביכול

כלולותיך אהבת נעוריך חסד לך זכרתי ה' אמר

זרועה" לא בארץ במדבר אחרי ב).לכתך ב, (ירמיה

הקב"האך איך מפליא יותר הלא לכאורה,

בלי להשאירם כזה, גדול נסיון להם נתן

ימים? שלשת מים שום

בליואמנם הפרשה על לעבור מורגלים אנחנו

שכתוב מה קוראים התבוננות,

מצאוב  ולא במדבר ימים שלשת 'וילכו תורה

יפה, סיפור כאיזה לנו נראה והדבר - מים'

כאן! שכתוב מה לב נותנים לא וכלל

כללאבל נתפס כזה דבר אין הלא כשנתבונן,

וצאן בקר עם אנשים מיליוני במוחינו,

מים! בלי ימים שלשת במדבר הולכים

עלאך ומתפלאים משתוממים שאנחנו מה

כזה, גדול בנסיון אותם העמידו אשר

דרגת גודל את מבינים לא שאנחנו בגלל הוא

ההוא. בדור ישראל כלל

אשרוהלא סוף, ים מקריעת הגיעו עתה זה רק

ידוע והרי שירה, אמרו סוף ים בקריעת

ממדרגת יותר גדולה היא שירה שמדרגת הוא

נביאים. היו ישראל הכלל כל כי ונמצא - נבואה

מוקדש להצלחת אבי מורי מאיר בן פרחה ואמי צביה בת מטרה שלום בית, שמחה ואריכות שנים.
ולהצלחת אחיי איתמר ורעות בני צביה חזרה בתשובה שלימה וזיווג הגון, ויסמין בת צביה הצלחה ישוב הדעת רפואה וזיווג הגון במהרה.



  
    



............ממממממממששששיייי ההההבבבבייייררררוווורררר

עעעעששששררררייייהיו באייר, ובט"ו מאז, עברו יו
,ממצרי לצאת נגמרהשלשי

...ממצרי שהוציאו הלח ישראל לע
בני עדת כל "וילונו :מתלונני ה ושוב
במדבר: אהר ועל משה על ישראל
מותנו ית מי ישראל בני אלה ויאמרו
סיר על בשבתנו מצרי באר ה' ביד

בג)...הבשר" טז, ש)

לרפידיווווללללאאאאחחחחרררר ישראל ע הגיעו מכ
ישראל וע .המי נגמר ושוב

"ויס ...ישראלמתלונני בני עדת כל עו
ויחנו ה' פי על למסעיה סי ממדבר
וירב .הע לשתות מי ואי  ברפידי
מי לנו תנו ויאמרו: משה ע הע
תריבו מה משה לה ויאמר ונשתה!

ה'" את תנסו מה אב)?עמדי? יז, ש)

קיבלוחחחחללללפפפפהההה ישראל וע תקופה
סיני הר את לעזוב הוראה
 תלונה שוב הגיע ואז הלאה. ולהמשי

ה'""""ווווייייההההיייי באזני רע כמתאונני הע
אש ב ותבער אפו ויחר ה' וישמע

המחנה" בקצה ותאכל א).ה' יא, (במדבר

כוונת(ש)רש"יוווופפפפייייררררשששש כל וזתו"ד:
זאת בתלונה ישראל ע של

לפרוש כיצד וסיבה עלילה לבקש היתה
אותו. ולהקניט הקב"ה מאחרי

בבבבתתתתללללווווננננתתתתככככ עעעעלללל ייייששששרררראאאאלללל עעעע ההההתתתתממממררררממממררררוווו
בבבבדדדדרררר אאאאוווותתתת ממממוווולללליייי ששששההההקקקקבבבב""""הההה
ממממננננווווחחחחהההה.... ללללללללאאאא ררררצצצצוווופפפפיייי ייייממממיייי ששששללללששששהההה ככככבבבברררר
משו ,תלונת על מאוד כעס והקב"ה
לטובת היתה זו במהירות כוונתו שכל
הדר את לה למהר ישראל, ע של
יזכו כבר ספורי ימי שתו כדי
שמו לא ה א ישראל. לאר להכנס
עושה שהקב"ה הגדולה לטובה לב
.להתלונ וסיבה עילה בכ ומצאו ,לה

מרהתתתתווווצצצצאאאאתתתתהההה היתה זו תלונה של
'וישמע שנאמר: כמו ביותר,
ותאכל ה' אש ב ותבער אפו ויחר ה'
רבינו שמשה לאחר ורק המחנה'. בקצה
וקראו ונצלו. האש שקעה לה', התפלל
"כי  'תבערה' ההוא המקו ש את

ה'" אש ב ג).בערה פסוק ש)

ושובווווההההננננהההה התאושש, לא עוד ישראל ע
מהערב והפע תלונה, הגיעה
בקרבו אשר והאספסו" נאמר: וכ רב...

ויב וישובו תאוה, ישראלהתאוו בני ג כו
הדגה את זכרנו בשר. יאכילנו מי ויאמרו
הקישואי את חינ במצרי נאכל אשר

היהואם הקב"ה, עליהם שהביא הנסיון כן

כל אין הרי ומעתה - נביאים! של נסיון

בנסיון עוברים להיות אותם שהעמידו פלא

שהאריך. מה עיי"ש מהשגתינו... יותר גדול

ז

מוקדש להצלחת יעקב בן שלווה הי"ו
לתשובה שלימה, 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



  
    



או צדיקי אנחנו מי אז הפנימי?
תקוה?... לנו יש הא ובכלל ?11רשעי

גילווווובבבבממממאאאאממממרררר הללו הנסיונות מוסגר:
הפנימי, עולמ את לה

ובעניין נספר:11. זה

דיברהגה"ק חייו ימי כל פריינד, אשר רבי

בכל ופעל בה', אמונה על הרף ללא

מעשה לידי ולהביא בלבבות להחדיר כחותיו

הידיעה את תלמידיו של יום היום חיי בכל

הברורה מלבדו!וההרגשה עוד שאין

עסקבתחילת ולפרנסתו נסתר, היה ימיו

זהב תכשיטי חנותבמסחר לו (היתה

אשבירושלים). בלהבות בוראו את עבד ושם,

עצומה. ובדביקות

פעםוכך 79):סיפר עמוד - אשר ר' בספר (הובא

ברחוב תכשיטים ומכרתי סוחר הייתי

הנסיונות מעין נוראים, נסיונות שם לי היו יפו.

קשה נסיון לי היה אחד יום הצדיק. יוסף של

רצים מצוקה כל על כלל, אז היה לי במיוחד,

מזוועהיל. שלומק'ה רבי של לקבר

שעות,תיעלי שלש שם והתפללתי לקברו

אבל מהשטן. התפטרתי שבכך וחשבתי

והנסיון שניה... פעם הגיע השטן התהלים, אחרי

שעות. שלש עברו לא כאילו בחנות לי המתין

פעםמה ורצתי החנות את עזבתי עשיתי,

ושוב שלמה רבי של לציונו שניה

שעות... שלש התפללתי

עתידומכיון היה חייו ימי כל אשר שרבי

אין מלבדו, עוד שאין ולהודיע לגלות

לכן... מהקב"ה, חוץ דבר שום

שליט"אסיפר וינשטוק יאיר רבי (שםהגאון

(75 לנסועעמוד ביקש אשר רבי וז"ל:

כאשר רחוקות שנים באותן זה היה למירון.

ומתיש. ממושך מסע היתה למירון נסיעה

דברכידוע כל לנצל הייתה אשר רבי של דרכו

בצפון נמצא כבר שהוא ומכיון תום. עד

בנסיעה מסחרי אלמנט גם לשלב ביקש הארץ

רצה והוא שלו תכשיטים חנות אז לו היתה שלו.

שרבי כיוון תכשיטים. של רצינית כמות לקנות

מוחלטת, שליטה הערבית בשפה שלט אשר

ערביים סוחרים של לחנויות בדרך להכנס ביקש

בצפת)בנצרת או בטבריה יהודים לסוחרים לחילופין (או

עסקה ולעשות מסחר, קשרי לו היו עמם

העסקה לצורך זו. בנסיעה גדולה מסחרית

משלו מאוד גדול כסף סכום שיעבד המבוקשת

משמעותי. כסף סכום ולוה הוסיף ואף

אליוהוא להתלוות מתלמידיו מאחד ביקש

של ציונו על להשתטח למרון לנסיעה

עצמו בזכות גדול שהיה התלמיד רשב"י. התנא

על קפץ אשר, רבי של תלמידיו מטובי ואחד

טובה הזדמנות עוד בהתלהבות. המציאה

אשר רבי ואכן לדרך יצאו הם נפשית. להתעלות

כמות טובים במחירים וקנה הנסיעה את ניצל

למכור היה שיכול וכסף זהב תכשיטי של עצומה

התכשיטים בירושלים. בחנותו הגונים ברווחים

עינים. בשבע שמרו עליה במזוודה ארוזים היו

מגיעדרכו היה כאשר היתה אשר רבי של

ללא כך סתם נכנס היה לא למירון,

אלא הרשב"י. של ציונו למערת מוקדמת הכנה

ועורך לכן מקודם להרים עולה היה תחילה

לקרא עצמו את ומכין הכניסההתבודדות ת

לציון שנכנס לפני ההתבודדות למערה.

גדולה. מאוד עבודה אצלו היתה הרשב"י

  
    



הבצלי ואת החציר ואת האבטיחי ואת
כל, אי יבשה נפשנו ועתה .השומי ואת

עינינו" המ אל דו).בלתי פסוקי ש)

שכלככככללללווווממממרררר,,,, כ על התלוננו רב הערב
,מ ורק א אוכלי ה הזמ
ושאר בשר ג לאכול לה ומתחשק

.מטעמי מיני

שהריתתתתללללווווננננהההה היתה, ושקר שוא תלונת זו
במדרש חז"ל לימדונו (שמותכבר

ג) אות  כה פרשה היורבה, ישראל שע
.שבעול הטעמי כל את במ טועמי
מאכל לאכול התאוה מישראל כשאד
אותו על בלבו חושב שהיה דיו ,מסויי
רצונו את עושה הקב"ה היה וכבר מאכל,
של טעמו את שלו המ במנת ונות
מאכל שו ,כ א לו. שהתאוה המאכל

.לה חסר לא שבעול

עה:)חחחחזזזז""""לללל שהיה(יומא ,ואומרי מוסיפי
כולו שכל גדול, פלא המ באכילת
גרמה לא ואכילתו באברי נבלע היה
מאכל היש להתפנות. צור ישראל לע
של דרכ היא שכ אלא ?בעול מזה טוב
עול לה תית א ג  תלונות בעלי
.להתלונ מה על ימצאו תמיד ומלואו,

מרהגגגג היתה זו תלונה של תוצאתה
הקב"ה ,תלונת בעקבות כלענה.
וכל ,השמי מ לוי לה הוריד אמנ
שהתאוו כפי לרוב בשר לה אספו הע
הלילה וכל ההוא היו כל הע ויק" 

השלו. את ויאספו המחרת יו וכל
לה וישטחו חמרי עשרה אס הממעיט

המחנה" סביבות לב)שטוח יא, (במדבר
שנאמר כפי בטוב, נגמר לא זה ג א
שיניה בי עודנו "הבשר :מכ לאחר
בע ה' וי בע חרה ה' וא יכרת טר
ההוא המקו ש ויקרא מאוד: רבה מכה
הע את קברו ש כי התאוה, קברות

"לד).המתאוילג פסוקי ש)

והגיעוישראלעעעע במסע המשיכו
רבינו משה שלח וש ברנע לקדש

.האר את לתור המרגלי את

וסיפרוההההממממררררגגגגלללליייי ,משליחות חזרו
ע ושוב אימה... סיפורי
ויתנו העדה כל "ותשא ,מתלונני ישראל
וילונו ההוא: בלילה הע ויבכו קול את
ויאמרו ישראל בני כל אהר ועל משה על
או מצרי באר מתנו לו העדה כל אלה

מתנו" לו הזה אב)...במדבר יד, ש)

"כיההההקקקקבבבב""""הההה לו: ואומר משה אל פונה
את הרואי האנשי כל
ולא פעמי עשר זה אותי וינסו כבודי...
אשר האר את יראו א בקולי. שמעו
לא מנאצי וכל לאבות נשבעתי

כבכג)...יראוה" פסוקי ש)

עתתתתללללווווננננהההה של והלב תלונה ועוד
מה היער, כעצי נע ישראל
עולמנו בתו קורה מה בתוכנו? קורה

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



  
    



או צדיקי אנחנו מי אז הפנימי?
תקוה?... לנו יש הא ובכלל ?11רשעי

גילווווובבבבממממאאאאממממרררר הללו הנסיונות מוסגר:
הפנימי, עולמ את לה

ובעניין נספר:11. זה

דיברהגה"ק חייו ימי כל פריינד, אשר רבי

בכל ופעל בה', אמונה על הרף ללא

מעשה לידי ולהביא בלבבות להחדיר כחותיו

הידיעה את תלמידיו של יום היום חיי בכל

הברורה מלבדו!וההרגשה עוד שאין

עסקבתחילת ולפרנסתו נסתר, היה ימיו

זהב תכשיטי חנותבמסחר לו (היתה

אשבירושלים). בלהבות בוראו את עבד ושם,

עצומה. ובדביקות

פעםוכך 79):סיפר עמוד - אשר ר' בספר (הובא

ברחוב תכשיטים ומכרתי סוחר הייתי

הנסיונות מעין נוראים, נסיונות שם לי היו יפו.

קשה נסיון לי היה אחד יום הצדיק. יוסף של

רצים מצוקה כל על כלל, אז היה לי במיוחד,

מזוועהיל. שלומק'ה רבי של לקבר

שעות,תיעלי שלש שם והתפללתי לקברו

אבל מהשטן. התפטרתי שבכך וחשבתי

והנסיון שניה... פעם הגיע השטן התהלים, אחרי

שעות. שלש עברו לא כאילו בחנות לי המתין

פעםמה ורצתי החנות את עזבתי עשיתי,

ושוב שלמה רבי של לציונו שניה

שעות... שלש התפללתי

עתידומכיון היה חייו ימי כל אשר שרבי

אין מלבדו, עוד שאין ולהודיע לגלות

לכן... מהקב"ה, חוץ דבר שום

שליט"אסיפר וינשטוק יאיר רבי (שםהגאון

(75 לנסועעמוד ביקש אשר רבי וז"ל:

כאשר רחוקות שנים באותן זה היה למירון.

ומתיש. ממושך מסע היתה למירון נסיעה

דברכידוע כל לנצל הייתה אשר רבי של דרכו

בצפון נמצא כבר שהוא ומכיון תום. עד

בנסיעה מסחרי אלמנט גם לשלב ביקש הארץ

רצה והוא שלו תכשיטים חנות אז לו היתה שלו.

שרבי כיוון תכשיטים. של רצינית כמות לקנות

מוחלטת, שליטה הערבית בשפה שלט אשר

ערביים סוחרים של לחנויות בדרך להכנס ביקש

בצפת)בנצרת או בטבריה יהודים לסוחרים לחילופין (או

עסקה ולעשות מסחר, קשרי לו היו עמם

העסקה לצורך זו. בנסיעה גדולה מסחרית

משלו מאוד גדול כסף סכום שיעבד המבוקשת

משמעותי. כסף סכום ולוה הוסיף ואף

אליוהוא להתלוות מתלמידיו מאחד ביקש

של ציונו על להשתטח למרון לנסיעה

עצמו בזכות גדול שהיה התלמיד רשב"י. התנא

על קפץ אשר, רבי של תלמידיו מטובי ואחד

טובה הזדמנות עוד בהתלהבות. המציאה

אשר רבי ואכן לדרך יצאו הם נפשית. להתעלות

כמות טובים במחירים וקנה הנסיעה את ניצל

למכור היה שיכול וכסף זהב תכשיטי של עצומה

התכשיטים בירושלים. בחנותו הגונים ברווחים

עינים. בשבע שמרו עליה במזוודה ארוזים היו

מגיעדרכו היה כאשר היתה אשר רבי של

ללא כך סתם נכנס היה לא למירון,

אלא הרשב"י. של ציונו למערת מוקדמת הכנה

ועורך לכן מקודם להרים עולה היה תחילה

לקרא עצמו את ומכין הכניסההתבודדות ת

לציון שנכנס לפני ההתבודדות למערה.

גדולה. מאוד עבודה אצלו היתה הרשב"י

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 



  
        



מודעככככיייי לא שהאד זמ כל הכלל, זהו
יוכל לא הוא שלו, הפנימי לעול
טוב בי להבדיל 'כי עצמו. את לתק

הפנימי)לרע ואי(בעולמו יודע, לא הוא
תשובה' כג.)?יעשה (ברכות

ששאלנו...ווווננננממממששששיייי השאלה ע

ההההפפפפננננייייממממיייי ללללעעעעוווולללל ההההתתתתייייקקקקוווו  תתתתווווררררהההה ללללייייממממוווודדדד

מות,פפפפררררששששתתתת אחרי פרשת השבוע,
כל לאחר חדשי כמה נאמרה
הגה"ק שכתב וכמו הללו. המשברי

זיע"א: המבי"ט טראני, משה 12רבי

שהוק''''בבבבחחחחוווודדדדשששש השניה השנה של ניס
ויקרא'. ספר כל נאמר ,המשכ

האדוווובבבבפפפפררררששששהההה את הקב"ה לימד שלנו
את לתק האד יזכה כיצד
בפרשתנו: נאמר וכ הפנימי. עולמו
ני ל ואל ניו ואל אהר אל "ר
אר הבר זה אליה ואמר יראל

לאמר" ה' ב).צה יז, (ויקרא 

י)וווובבבבממממדדדדררררשששש אות אחרי תנחומא, כ:(רבי אמרו

עעעעתתתתיייידדדד''''זזזזהההה ההההממממקקקקדדדדשששש ששששבבבבייייתתתת ההההקקקקבבבב""""הההה צצצצפפפפהההה  ההההבבבברררר'''' 
ההההממממקקקקדדדדשששש ששששבבבבייייתתתת זזזזממממ ככככלללל ההההקקקקבבבב""""הההה אאאאממממרררר ללללייייחחחחררררבבבב....
ממממתתתתככככפפפפרררר ללללתתתתווווככככוווו קקקקררררבבבבננננוווותתתת ממממקקקקררררייייבבבביייי וווואאאאתתתת קקקקיייייייי
ממממתתתתככככפפפפרררר בבבבממממהההה קקקקיייייייי ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבייייתתתת אאאאיייי ....עעעעללללייייככככ
ממממששששוווולללליייי ששששהההה תתתתווווררררהההה בבבבדדדדבבבברררריייי ההההתתתתעעעעססססקקקקוווו ....עעעעללללייייככככ
''''זזזזהההה ששששננננאאאאממממרררר ,,,,עעעעללללייייככככ ממממככככפפפפרררריייי ווווהההה בבבבקקקקררררבבבבננננוווותתתת

ההההבבבברררר'.'.'.'.

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

ב), מאמר  נצבי ,נוע (אמרי

וז"ל:

חשובככככאאאא מסר הקדושה התורה לנו העבירה
סו עד ישראל מע ואחד אחד לכל ויקר
מכוסה אינה הקדושה שהתורה הדורות, כל
ואפילו מישראל, אד משו רחוקה ואינה

,שבפחותי אליומהפחות קרובה היא אלא
תפתח היא בה לאחוז כשירצה ומיד ביותר,

אותו,לפניו ותרומ תגביה שעריה, את
בגשמיות ה לו המצטר בכל אותו ותושיע

ברוחניות. וה

שכשיהודי,ווווזזזזוווו לכ האמיתית הסיבה
התורה מדר ביותר רחוק אפילו
או תורה, לשיעור נקלע והמצוות,
אמיתיי תורה דברי לשמוע לו שמזדמ

מחלחליבכל הדברי שהיא, דר
.עצו רוש עליו ועושי לבו לעומק
ג שני אלפי כמה שלפני משו והיינו
שכינס קדוש כינוס באותו נכחה נשמתו
לתורה אותה חיבר והוא רבינו, משה
ובכל זמ שבכל כזאת במדה הקדושה
עצמה את תמצא היא תהיה, לא שרק מצב

ממנה. חיות ותקבל הקדושה בתורה

בית לב).אלהים12. פרק - היסודות (שער

  
    



ניצו יש שבתוכ לה גילו הנסיונות
ה זה, את גילו שה ומאז תלונה. של

לא אנחנו ולכ ,לכ מודעי נעשו
התלוננו... שה יותר מוצאי

מעולכשהלך משוחרר להיות רצה להתבודדות

אל פנה לפיכך המזוודה. שמירת

עכשיו ללכת רוצה אני לו: ואמר לויתו ובן תלמידו

עם המזוודה על לי לשמור תוכל האם להתבודד,

התלמיד. השיב בשמחה, שאשוב? עד התכשיטים

רביאבל בו התרה מאוד, זהיר להיות צריך אתה

נמצא במזוודההזאת כי לך ידוע להוי אשר,

שלויתי. הלואות גם מכך, יותר ועוד כספי כל

מעלי. דלא אינשי כאן מסתובבים כי עין פקח

הקבוערבי התבודדתו למקום עלה אשר

המזוודה על ושמר בחצר נשאר והתלמיד

צופיה היתה זריז גנב של עינו ברם, עינו. בבת כעל

וניצל רב הון ישנו במזוודה כי 'הריח' הוא עליו.

בזריזותאת לסחוב היסחהדעתכדי אחדשל רגע

הבזק. במהירות המקום מן ולחמוק המזוודה

לבוהשומר כשורה. אינו שמשהו לפתע חש

ראה כאשר מלכת עצר כמעט

רחבי בכל לחפש החל הוא איננה. שהמזוודה

אבל שמעון. רבי מערת בואכה החצר

נגנבה. המזוודה

מתרוצץהוא החל צער. מרוב נפשו את ידע לא

ותר הקדוש האתר רחבי בכל כסהרורי

ראה לא אך מקום, בכל המזוודה את וחיפש

וניתר קפץ הוא לגנב. ולא למזוודה לא זכר

פניו עליו. תטרף שדעתו חשב צער. מרוב באוויר

מה כתוף. הלם ולבו הקדרה כשולי השחירו

אפשר אי קצת לזמן אפילו אשר? לרבי אומר

כה מזוודה חפץ? איזה ועוד חפץ. בידך להפקיד

רק לא מכילה שהיא לו אמר אשר רבי יקרה.

רבים יהודים כספםשל גםאת אלא רכושו, את

שקט. בלב ממונם את לו והלוו עליו שסמכו

אשר?! רבי של בעיניו להביט פנים ישא כיצד

וירדובינתיים התבודדתו את אשר רבי סיים

תלמידו אל התקרב הוא החצר. אל

מבט ותדהמה. צער הלום בחצר שהסתובב

קרה. בדיוק מה להבין כדי לו הספיק אחד חטוף

ההוא אל בזריזות מחשבניגש זה כאשר איש

'הירגע'. שכמו. על מרגיעה יד והניח להתעלף

המזוודההמזוודה, לב, בשברון האיש נהם

לנפשי. ואוי לי אוי נגנבה,

אשר.כבר רבי אותו שאל צהרים? אכלת

המצער. מהמקרה דעתו את להסיח מבקש

הביןלא, ולא התלמיד ענה אכלתי, לא עדיין

סיני. להר שמיטה ענין מה

שלאז בחיוך אשר, רבי לו אמר לאכול, בוא

לחם מירושלים אתי הבאתי לב, טוב

טובה. צהרים ארוחת ונאכל נשב בוא וירקות,

לוהם נותן אינו אשר רבי כאשר ואכלו ישבו

כל ועושה הגנבה אודות מילה לדבר

סיימו כאשר ממנה. דעתו את להסיח טצדקי

כלוםלא כאילו המערהוהתפלל נכנסאל לאכול

כספו. כל את זה ברגע הפסיד לא כאילו קרה.

ומספר,ומאז תלמיד אותו ממשיך עולם, ועד

כל על אחת מלה אפילו אתי דיבר לא

היה... לא כאילו הזה. הנושא

בנסיוןגדולים העמידה כי אמרו: וטובים

מרוממות. למדרגות אותו הרימה הזה הקשה

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



  
        



מודעככככיייי לא שהאד זמ כל הכלל, זהו
יוכל לא הוא שלו, הפנימי לעול
טוב בי להבדיל 'כי עצמו. את לתק

הפנימי)לרע ואי(בעולמו יודע, לא הוא
תשובה' כג.)?יעשה (ברכות

ששאלנו...ווווננננממממששששיייי השאלה ע

ההההפפפפננננייייממממיייי ללללעעעעוווולללל ההההתתתתייייקקקקוווו  תתתתווווררררהההה ללללייייממממוווודדדד

מות,פפפפררררששששתתתת אחרי פרשת השבוע,
כל לאחר חדשי כמה נאמרה
הגה"ק שכתב וכמו הללו. המשברי

זיע"א: המבי"ט טראני, משה 12רבי

שהוק''''בבבבחחחחוווודדדדשששש השניה השנה של ניס
ויקרא'. ספר כל נאמר ,המשכ

האדוווובבבבפפפפררררששששהההה את הקב"ה לימד שלנו
את לתק האד יזכה כיצד
בפרשתנו: נאמר וכ הפנימי. עולמו
ני ל ואל ניו ואל אהר אל "ר
אר הבר זה אליה ואמר יראל

לאמר" ה' ב).צה יז, (ויקרא 

י)וווובבבבממממדדדדררררשששש אות אחרי תנחומא, כ:(רבי אמרו

עעעעתתתתיייידדדד''''זזזזהההה ההההממממקקקקדדדדשששש ששששבבבבייייתתתת ההההקקקקבבבב""""הההה צצצצפפפפהההה  ההההבבבברררר'''' 
ההההממממקקקקדדדדשששש ששששבבבבייייתתתת זזזזממממ ככככלללל ההההקקקקבבבב""""הההה אאאאממממרררר ללללייייחחחחררררבבבב....
ממממתתתתככככפפפפרררר ללללתתתתווווככככוווו קקקקררררבבבבננננוווותתתת ממממקקקקררררייייבבבביייי וווואאאאתתתת קקקקיייייייי
ממממתתתתככככפפפפרררר בבבבממממהההה קקקקיייייייי ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבייייתתתת אאאאיייי ....עעעעללללייייככככ
ממממששששוווולללליייי ששששהההה תתתתווווררררהההה בבבבדדדדבבבברררריייי ההההתתתתעעעעססססקקקקוווו ....עעעעללללייייככככ
''''זזזזהההה ששששננננאאאאממממרררר ,,,,עעעעללללייייככככ ממממככככפפפפרררריייי ווווהההה בבבבקקקקררררבבבבננננוווותתתת

ההההבבבברררר'.'.'.'.

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

ב), מאמר  נצבי ,נוע (אמרי

וז"ל:

חשובככככאאאא מסר הקדושה התורה לנו העבירה
סו עד ישראל מע ואחד אחד לכל ויקר
מכוסה אינה הקדושה שהתורה הדורות, כל
ואפילו מישראל, אד משו רחוקה ואינה

,שבפחותי אליומהפחות קרובה היא אלא
תפתח היא בה לאחוז כשירצה ומיד ביותר,

אותו,לפניו ותרומ תגביה שעריה, את
בגשמיות ה לו המצטר בכל אותו ותושיע

ברוחניות. וה

שכשיהודי,ווווזזזזוווו לכ האמיתית הסיבה
התורה מדר ביותר רחוק אפילו
או תורה, לשיעור נקלע והמצוות,
אמיתיי תורה דברי לשמוע לו שמזדמ

מחלחליבכל הדברי שהיא, דר
.עצו רוש עליו ועושי לבו לעומק
ג שני אלפי כמה שלפני משו והיינו
שכינס קדוש כינוס באותו נכחה נשמתו
לתורה אותה חיבר והוא רבינו, משה
ובכל זמ שבכל כזאת במדה הקדושה
עצמה את תמצא היא תהיה, לא שרק מצב

ממנה. חיות ותקבל הקדושה בתורה

בית לב).אלהים12. פרק - היסודות (שער

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



  
        



מעשי ואיזה לקרב מעשי איזה
הוא האד התורה לימוד ובלא לרחק,
כלל יודע ואינו באפילה המגשש כעיוור
שלא ובוודאי אור, ישכו דר באיזו
ושלימה. אמיתית לתשובה לזכות יוכל

האדעעעעלללל שיאחוז הוא הכל עיקר כ
לתשובה יזכה ובזה התורה, בלימוד

במדרש וכמובא פרשהשלימה, רבה, (ויקרא

א) אות  נכשלכה א' קדשו: לשו וזו
מה .שמי בידי מיתה חייב בעבירה, אד
ד ליקרות למוד היה א ויחיה? יעשה
למוד היה וא ,דפי שני קורא  אחד

.'שניי ישנה  אחד פרק 13לישנות

אתווווהההה'''' להכיר אותנו יזכה יתבר
הפ אותועולמנו לזכ ולזכות נימי,

הקדושה. התורה בכח

ה' יתברך13. בעזרתו אותנו זיכה יתברך

'חלב בשם ספרים סדרת לחבר

כל את להדפיס יזכנו ברחמיו וה' הארץ',

יד. בכתב שעדיין החלקים

9)ושם עמוד - א דבר(חלק בכל שכמו ביארנו

דרגות. כמה ישנן תורה בלימוד גם רוחני

העליונהדרגת הדרגה היא - האצילות עולם

הצדיקים רבותינו עבודת היא ביותר,

מרכבה בבחינת שהיו הדורות מובחרי הגדולים

המרכבה דרגת הוא. ברוך סוף האין אל ממש

למעלה יתברך לבורא התקשרות של דרגה היא

עבודתו אזי בשכל השם את העובד כי מהשכל.

הבנת על שמביןמבוססת מה כל וממילא ו,

המרכבה דרגת אבל עושה. הוא ה' רצון שהוא

פועל הוא כיצד להבין כלל צריך שאינו היא,

שכל מפני ומצוה, מצוה בכל שפועל מה את

עבור כלי אלא אינה בעולם וקיומו מציאותו

אחר. דבר שום עבור ולא הוא, ברוך הקדוש

להיות כך כל עליונה למדרגה שזכה ואדם

עת, בכל הקדושה לשכינה מרכבה בחינת

אל הישר עולים ומצוותיו תפילותיו ְעבודתו
השכל. מעולם למעלה אשר האצילות עולם

שאיןולתוספת כזה אדם לגבי הכלל ביאור,

מזיז הוא ואין דבר, עושה הוא

מה שזה מרגיש שהוא עד קטנה, אצבע אפילו

ברוך הקדוש של לכבודו לעשות צריך שהוא

הקדוש עם זהות של לקשר שהגיע והיינו הוא,

מה כל אותו, שמפעיל מה שכל הוא ברוך

קדושה של מבחינה רק הוא אותו שמכוין

אינו הוא כוונות לכוין צריך אינו הוא עליונה,

עושה שהוא מה שכל מפני יחודים לייחד צריך

יחודים. הוא - מכוין ואינו חושב אינו כאשר גם

המקייםלמטה - הבריאה עולם דרגת ממנו

מתוך ומתפלל, תורה, לומד מצוות,

במוחו, המתגלה עילאה יראה של עצום רגש

עולה עבודתו בלבו. הבוערת ה' אהבת ומתוך

הוא האיש זה של ומקומו דבריאה ספירות לי'

הבריאה. שבעולם העליון עדן בגן

אתלמטה העובד - היצירה עולם דרגת ממנו

בלבו. המסותרת טבעית באהבה ה'

ה' העבודת וכל זו אהבה לגלות שזוכה אדם

ספירות לי' עולה עבודתו - זו בדרגה שלו

עדן בגן הוא האיש זה של ומקומו דיצירה

היצירה. שבעולם התחתון

העשיהלמטה עולם דרגת העובד(הרוחני)ממנו -

והיינו, מלומדה' אנשים כ'מצות ה' את

ולא שכליים לא ויראה, אהבה של רגש שום ללא

  
        



ויהודיככככיייי יהודי כל של נשמתו באמת
של מאותיותיה באחת מושרשת
ישראל נשמות כל כי הקדושה, התורה

ריבוא בשישי אל)נכללות מאות (שש

הקדושה ובתורה ,כלליי נשמות שרשי
שורש וכל אותיות, ריבוא שישי ישנ
חיותו את ויונק מחובר הנשמות משרשי
בשמ וכנרמז התורה, מאותיות מאחת
שישי 'יש תיבות ראשי שהוא 'ישראל'

לתורה' אותיות מערכתריבוא קדמות' ('מדבר

גמרא). ד"ה ל. קידושי יהושע' וב'פני ו, אות יו"ד

הקדושה,ווווללללככככלללל בתורה חלק יש יהודי
ממנו, נעל הוא שלפעמי אלא
חלקנו ות' :מתפללי אנו כ ועל
יתבר ה' לנו שיגלה והיינו ,'בתורת
בכל בו ונחזיק בתורה המיוחד חלקנו את
ע" בבחינת: חיותנו, מקור הוא כי כחנו

בה" למחזיקי היא יח).חיי ג, (משלי

לבואללללככככ יהודי כל על להשפיע יש
בקביעות להוסי וכ תורה לשיעורי
א אפילו וזאת יכולתו, כפי לתורה עיתי
משמירת ביותר רחוק הוא עתה לעת
כח גדול כי בפועל, והמצוות התורה
בנשמתו עצו אור להאיר הקדושה התורה
שבסופו עד ונצורות גדולות בה ולפעול

שלימה. תשובה לעשות יזכה דבר של

חז"לווווזזזזאאאאתתתת שלימדונו למדרשכפי (פתיחתא

ב) אות 'הלוואיאיכה הקב"ה: שאומר
שהיו מתו שמרו. ותורתי עזבו אותי

מחזיר היה שבה המאור בה מתעסקי
התורהלמוטב'. ללימוד לקרב יש כלומר,

כיו ומצוות, תורה שומר שאינו יהודי ג
הישר. לדר להשיבו בתורה עצו כח שיש

שבה',ווווממממהההה 'המאור :בלשונ חז"ל שנקטו
כדי זהו וכיו"ב, שבה' 'האור ולא
התורה במעלת נפלא עני ללמדנו
'אור', בחינת ישנה כי והיינו הקדושה.
'מאור', הנקראת ממנה נעלית בחינה וישנה
האור וממנו האור של מקורו הוא המאור כי
ה השמש קרני משל, דר ועל יוצא.
הקרניי שממנו השמש, וגו 'אור', בחינת
'מאור'. בחינת הוא ,מקור והוא יוצאות

הקדושהווווככככממממוווו אור ברוחניות: כ
'אור', בחינת הוא בעול שנמצא
והקדושה האור מקור שהוא והקב"ה,
בחינת הוא ,לעול מושפעי ה וממנו
:בלשונ חז"ל שרמזו וזהו 'מאור'.
והיינו למוטב', מחזיר שבה 'המאור
הקדושה התורה של אותיותיה שבתו
שהוא ובעצמו, בכבודו הקב"ה שוכ
בלבד, שלו האור רק ולא המאור, בחינת
את לקרב התורה כח ועצו גדול ולכ

אחר. דבר מכל יותר לבוראו האד

לימודוווואאאאיייי בלי בתשובה לחזור אפשר
רק היא אמיתית תשובה כי תורה.
שהרי תורה, לימוד עמה שנלווה זו
את המדריכה היא הקדושה התורה
אותו ומלמדת התשובה בדרכי האד

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.



  
        



מעשי ואיזה לקרב מעשי איזה
הוא האד התורה לימוד ובלא לרחק,
כלל יודע ואינו באפילה המגשש כעיוור
שלא ובוודאי אור, ישכו דר באיזו
ושלימה. אמיתית לתשובה לזכות יוכל

האדעעעעלללל שיאחוז הוא הכל עיקר כ
לתשובה יזכה ובזה התורה, בלימוד

במדרש וכמובא פרשהשלימה, רבה, (ויקרא

א) אות  נכשלכה א' קדשו: לשו וזו
מה .שמי בידי מיתה חייב בעבירה, אד
ד ליקרות למוד היה א ויחיה? יעשה
למוד היה וא ,דפי שני קורא  אחד

.'שניי ישנה  אחד פרק 13לישנות

אתווווהההה'''' להכיר אותנו יזכה יתבר
הפ אותועולמנו לזכ ולזכות נימי,

הקדושה. התורה בכח

ה' יתברך13. בעזרתו אותנו זיכה יתברך

'חלב בשם ספרים סדרת לחבר

כל את להדפיס יזכנו ברחמיו וה' הארץ',

יד. בכתב שעדיין החלקים

9)ושם עמוד - א דבר(חלק בכל שכמו ביארנו

דרגות. כמה ישנן תורה בלימוד גם רוחני

העליונהדרגת הדרגה היא - האצילות עולם

הצדיקים רבותינו עבודת היא ביותר,

מרכבה בבחינת שהיו הדורות מובחרי הגדולים

המרכבה דרגת הוא. ברוך סוף האין אל ממש

למעלה יתברך לבורא התקשרות של דרגה היא

עבודתו אזי בשכל השם את העובד כי מהשכל.

הבנת על שמביןמבוססת מה כל וממילא ו,

המרכבה דרגת אבל עושה. הוא ה' רצון שהוא

פועל הוא כיצד להבין כלל צריך שאינו היא,

שכל מפני ומצוה, מצוה בכל שפועל מה את

עבור כלי אלא אינה בעולם וקיומו מציאותו

אחר. דבר שום עבור ולא הוא, ברוך הקדוש

להיות כך כל עליונה למדרגה שזכה ואדם

עת, בכל הקדושה לשכינה מרכבה בחינת

אל הישר עולים ומצוותיו תפילותיו ְעבודתו
השכל. מעולם למעלה אשר האצילות עולם

שאיןולתוספת כזה אדם לגבי הכלל ביאור,

מזיז הוא ואין דבר, עושה הוא

מה שזה מרגיש שהוא עד קטנה, אצבע אפילו

ברוך הקדוש של לכבודו לעשות צריך שהוא

הקדוש עם זהות של לקשר שהגיע והיינו הוא,

מה כל אותו, שמפעיל מה שכל הוא ברוך

קדושה של מבחינה רק הוא אותו שמכוין

אינו הוא כוונות לכוין צריך אינו הוא עליונה,

עושה שהוא מה שכל מפני יחודים לייחד צריך

יחודים. הוא - מכוין ואינו חושב אינו כאשר גם

המקייםלמטה - הבריאה עולם דרגת ממנו

מתוך ומתפלל, תורה, לומד מצוות,

במוחו, המתגלה עילאה יראה של עצום רגש

עולה עבודתו בלבו. הבוערת ה' אהבת ומתוך

הוא האיש זה של ומקומו דבריאה ספירות לי'

הבריאה. שבעולם העליון עדן בגן

אתלמטה העובד - היצירה עולם דרגת ממנו

בלבו. המסותרת טבעית באהבה ה'

ה' העבודת וכל זו אהבה לגלות שזוכה אדם

ספירות לי' עולה עבודתו - זו בדרגה שלו

עדן בגן הוא האיש זה של ומקומו דיצירה

היצירה. שבעולם התחתון

העשיהלמטה עולם דרגת העובד(הרוחני)ממנו -

והיינו, מלומדה' אנשים כ'מצות ה' את

ולא שכליים לא ויראה, אהבה של רגש שום ללא

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



  
    



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

שבית א א א א .... זמ כל ישראל : לע הקב"ה  אמר 

תקריבו  ואת קיי יהיה  המקדש

חלילה א א .עליכ יכפרו ה קרבנות,

שיכפרו  הקרבנות ויחסרו  המקדש בית יחרב 

,עליכ משולי משולי משולי משולי  שה שה שה שה תורה תורה תורה תורה  בדברי בדברי בדברי בדברי  התעסקו התעסקו התעסקו התעסקו 

.... עליכ עליכ עליכ עליכ  מכפרי מכפרי מכפרי מכפרי  וה וה וה וה לקרבנות לקרבנות לקרבנות לקרבנות 

כלב ב ב ב .... סו עד ישראל  מע ואחד אחד כל לכ

על הוא התיקו שעיקר לדעת  צרי הדורות ,

היא כי לחשוב  לו ואי הקדושה התורה ידי

אותה וללמוד  להשיג בכחו ואי ממנו רחוקה

שלו . לתיקו הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה ולהגיע  שהתורה שהתורה שהתורה שהתורה  ידע ידע ידע ידע  אלא אלא אלא אלא 

מישראל מישראל מישראל מישראל ,,,,  אד אד אד אד  משו משו משו משו רחוקה רחוקה רחוקה רחוקה  ואינה ואינה ואינה ואינה  מכוסה מכוסה מכוסה מכוסה  אינה אינה אינה אינה 

שירצה שירצה שירצה שירצה  מי מי מי מי  וכל וכל וכל וכל  ביותר ביותר ביותר ביותר ,,,, אחד אחד אחד אחד  לכל לכל לכל לכל  קרובה קרובה קרובה קרובה  היא היא היא היא  אלא אלא אלא אלא 

לפניו לפניו לפניו לפניו  תפתח תפתח תפתח תפתח  היא היא היא היא  מיד מיד מיד מיד  בה בה בה בה  ולהתעסק ולהתעסק ולהתעסק ולהתעסק  בה בה בה בה  לאחוז לאחוז לאחוז לאחוז 

אותו אותו אותו אותו  ותושיע ותושיע ותושיע ותושיע  אותו אותו אותו אותו ,,,,  ותרומ ותרומ ותרומ ותרומ תגביה תגביה תגביה תגביה  שעריה שעריה שעריה שעריה ,,,, את את את את 

ברוחניות ברוחניות ברוחניות ברוחניות ....  וה וה וה וה בגשמיות בגשמיות בגשמיות בגשמיות   ה ה ה ה לו לו לו לו   המצטר המצטר המצטר המצטר בכל בכל בכל בכל 

ביותר,ג ג ג ג .... הרחוק אפילו יהודי שכל ומכיו

כאשר לתורה , ופנימי אמיתי בקשר קשור

לשמוע  לו שמזדמ או תורה, לשיעור נקלע הוא 

 הדברי שהיא, דר בכל  אמיתיי תורה דברי

.עצו רוש עליו  ויעשו לבו לעומק  יחלחלו

כיד ד ד ד .... תורה. לימוד בלי בתשובה לחזור אפשר אי

לימוד  עמה שנלוה  זו רק  היא אמיתית תשובה

את  המדריכה היא הקדושה התורה שהרי תורה,

איזה  אותו ומלמדת התשובה בדרכי  האד

לרחק, מעשי ואיזה לקרב  לימוד לימוד לימוד לימוד מעשי ובלא ובלא ובלא ובלא 

אדם בעבודתו, פניה שום לו אין אמנם טבעיים,

רק עולות ומצוותיו תורתו תפילתו כל כזה

חיצוניות שהן דקדושה ומדורים להיכלות

העולמות בפנימיות כלל נכלל ואינו העולמות,

בעשיה. או ביצירה המאירות ספירות י' שהם

אתלמטה העובד - נוגה קליפת אל ירידה ממנו

ה' את עובד שהוא והיינו פניה מתוך ה'

לכבוד אלא יתברך, בו להתדבק כדי לא יתברך

או בה להתפאר או להתגאות, כגון: רח"ל, עצמו

אזי זו בדרך ה' את העובד אדם אחרת, הנאה כל

נוגה. קליפת תוך אל יורדת ועבודתו תורתו כל

-למטה הטמאות קליפות ג' אל ירידה ממנו

לקיימה', מנת על שלא - תורה 'הלומד

ג' תוך אל יורדת ועבודתו תורתו כל אזי

הטמאות. קליפות

הקליפותלמטה עמקי אל ירידה מכולם

שבכל הפחותה הדרגה והיא -

תורתו לקנטר, מנת על תורה הלומד המדרגות,

שתורתו די ולא ביותר ומסרחת למעלה מאוסה

בהן שאין טמאות קליפות ג' לאותן יורדת

בעבודתו אותו מבלבלים גם אלא כלל, טוב

זרות במחשבות המצוות ובקיום ובתפילתו

של המילות פירוש ואפילו לחוץ, אותו ודוחין

המצוות אותן ואף לכוין, מסוגל אינו התפילה

שבו, הגס הרע יצר מצד לו באות שמקיים

נענש ואזי המצוות באותן ויתפאר שיתגאה כדי

עליהן.

ונורא,ואף גדול הוא התשובה כח כן, פי על

יזכנו וה' הכל, לתקן אפשר ומכחו

אכי"ר. העליונות, למדרגות

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

  
    



ואינו ואינו ואינו ואינו  באפלה באפלה באפלה באפלה  המגשש המגשש המגשש המגשש  כעיור כעיור כעיור כעיור  הוא הוא הוא הוא   האד האד האד האד התורה התורה התורה התורה 

שלא שלא שלא שלא  ובוודאי ובוודאי ובוודאי ובוודאי  אור אור אור אור ,,,,  ישכו ישכו ישכו ישכו  דר דר דר דר באיזו באיזו באיזו באיזו  כלל כלל כלל כלל  יודע יודע יודע יודע 

ושלימה ושלימה ושלימה ושלימה .... אמיתית אמיתית אמיתית אמיתית  לתשובה לתשובה לתשובה לתשובה  לזכות לזכות לזכות לזכות  יוכל יוכל יוכל יוכל 

בלימודעל על על על  האד שיאחוז הוא  הכל  עיקר   כ

שלימה. לתשובה  יזכה  ובזה התורה ,

ג ה ה ה ה ....  כ דרגות, יש רוחני דבר  שבכל  כש

דרגות. כמה  ישנ תורה דרגת דרגת דרגת דרגת בלימוד

האצילות האצילות האצילות האצילות ע ע ע ע   ול ול ול העליונהול הדרגה  היא  

 הצדיקי רבותינו עבודת היא ביותר,

בבחינת  שהיו הדורות מובחרי הגדולי

הוא. ברו סו  האי אל  ממש מרכבה 

ממנהו ו ו ו .... הבריאה הבריאה הבריאה הבריאה למטה   עול עול עול עול המקיי דרגת דרגת דרגת דרגת  

רגש   מתו ומתפלל, תורה , לומד מצוות,

במוחו, המתגלה  עילאה  יראה של  עצו

עולה עבודתו בלבו. הבוערת ה' אהבת  ומתו

הוא האיש זה  של  ומקומו דבריאה  ספירות לי '

הבריאה. שבעול העליו עד בג

ממנו ז ז ז ז .... היצירה היצירה היצירה היצירה למטה   עול עול עול עול העובדדרגת דרגת דרגת דרגת  

בלבו . המסותרת טבעית באהבה ה ' את

ה' העבודת וכל  זו אהבה לגלות שזוכה אד

ספירות  לי ' עולה  עבודתו   זו  בדרגה  שלו

 עד  בג הוא  האיש זה של  ומקומו  דיצירה 

היצירה. שבעול  התחתו

ממנוחחחח.... ההההעעעעששששייייההההלמטה עעעעוווולללל (הרוחני)דדדדררררגגגגתתתת

והיינו, מלומדה' אנשי כ'מצות ה' את העובד

ולא שכליי לא ויראה, אהבה של רגש שו ללא

אד בעבודתו, פניה שו לו אי אמנ ,טבעיי

רק עולות ומצוותיו תורתו תפילתו כל כזה

חיצוניות שה דקדושה ומדורי להיכלות

העולמות בפנימיות כלל נכלל ואינו העולמות,

בעשיה. או ביצירה המאירות ספירות י' שה

מכט ט ט ט .... ולאחר  נוגה  קליפת  אל  ירידה  מזה  למטה

אל ירידה  נמו והכי הטמאות  קליפות ג' אל

תורה לומד  אד כאשר וזה  הקליפות  עמקי

והדר פאר  כבוד, לצור אלא  כלל  לשמה  שאינה 

יורד הוא ומש אחרת . עצמית  הנאה כל  לש או

 ומש לקיימה מנת על  שלא תורה  לימוד  לדרגת

יצילנו. ה ' לקנטר. מנת על ללימוד  יורד  הוא 

 וא וא וא ונורא ונורא ונורא ונורא ,,,,וא גדול גדול גדול גדול  הוא הוא הוא הוא  התשובה התשובה התשובה התשובה  כח כח כח כח  ,,,, כ כ כ כ פי פי פי פי  על על על על 

הכל הכל הכל הכל ....  לתק לתק לתק לתק אפשר אפשר אפשר אפשר  ומכחו ומכחו ומכחו ומכחו 

עעעעווווללללממממננננווווווווהההה'''' אאאאתתתת ללללההההככככיייירררר אאאאוווותתתתננננוווו ייייזזזזככככהההה ייייתתתתבבבברררר

ההההקקקקדדדדווווששששהההה.... ההההתתתתווווררררהההה בבבבככככחחחח אאאאוווותתתתוווו ללללזזזזככככ ווווללללזזזזככככוווותתתת ההההפפפפננננייייממממיייי,,,,



  
    



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

שבית א א א א .... זמ כל ישראל : לע הקב"ה  אמר 

תקריבו  ואת קיי יהיה  המקדש

חלילה א א .עליכ יכפרו ה קרבנות,

שיכפרו  הקרבנות ויחסרו  המקדש בית יחרב 

,עליכ משולי משולי משולי משולי  שה שה שה שה תורה תורה תורה תורה  בדברי בדברי בדברי בדברי  התעסקו התעסקו התעסקו התעסקו 

.... עליכ עליכ עליכ עליכ  מכפרי מכפרי מכפרי מכפרי  וה וה וה וה לקרבנות לקרבנות לקרבנות לקרבנות 

כלב ב ב ב .... סו עד ישראל  מע ואחד אחד כל לכ

על הוא התיקו שעיקר לדעת  צרי הדורות ,

היא כי לחשוב  לו ואי הקדושה התורה ידי

אותה וללמוד  להשיג בכחו ואי ממנו רחוקה

שלו . לתיקו הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה ולהגיע  שהתורה שהתורה שהתורה שהתורה  ידע ידע ידע ידע  אלא אלא אלא אלא 

מישראל מישראל מישראל מישראל ,,,,  אד אד אד אד  משו משו משו משו רחוקה רחוקה רחוקה רחוקה  ואינה ואינה ואינה ואינה  מכוסה מכוסה מכוסה מכוסה  אינה אינה אינה אינה 

שירצה שירצה שירצה שירצה  מי מי מי מי  וכל וכל וכל וכל  ביותר ביותר ביותר ביותר ,,,, אחד אחד אחד אחד  לכל לכל לכל לכל  קרובה קרובה קרובה קרובה  היא היא היא היא  אלא אלא אלא אלא 

לפניו לפניו לפניו לפניו  תפתח תפתח תפתח תפתח  היא היא היא היא  מיד מיד מיד מיד  בה בה בה בה  ולהתעסק ולהתעסק ולהתעסק ולהתעסק  בה בה בה בה  לאחוז לאחוז לאחוז לאחוז 

אותו אותו אותו אותו  ותושיע ותושיע ותושיע ותושיע  אותו אותו אותו אותו ,,,,  ותרומ ותרומ ותרומ ותרומ תגביה תגביה תגביה תגביה  שעריה שעריה שעריה שעריה ,,,, את את את את 

ברוחניות ברוחניות ברוחניות ברוחניות ....  וה וה וה וה בגשמיות בגשמיות בגשמיות בגשמיות   ה ה ה ה לו לו לו לו   המצטר המצטר המצטר המצטר בכל בכל בכל בכל 

ביותר,ג ג ג ג .... הרחוק אפילו יהודי שכל ומכיו

כאשר לתורה , ופנימי אמיתי בקשר קשור

לשמוע  לו שמזדמ או תורה, לשיעור נקלע הוא 

 הדברי שהיא, דר בכל  אמיתיי תורה דברי

.עצו רוש עליו  ויעשו לבו לעומק  יחלחלו

כיד ד ד ד .... תורה. לימוד בלי בתשובה לחזור אפשר אי

לימוד  עמה שנלוה  זו רק  היא אמיתית תשובה

את  המדריכה היא הקדושה התורה שהרי תורה,

איזה  אותו ומלמדת התשובה בדרכי  האד

לרחק, מעשי ואיזה לקרב  לימוד לימוד לימוד לימוד מעשי ובלא ובלא ובלא ובלא 

אדם בעבודתו, פניה שום לו אין אמנם טבעיים,

רק עולות ומצוותיו תורתו תפילתו כל כזה

חיצוניות שהן דקדושה ומדורים להיכלות

העולמות בפנימיות כלל נכלל ואינו העולמות,

בעשיה. או ביצירה המאירות ספירות י' שהם

אתלמטה העובד - נוגה קליפת אל ירידה ממנו

ה' את עובד שהוא והיינו פניה מתוך ה'

לכבוד אלא יתברך, בו להתדבק כדי לא יתברך

או בה להתפאר או להתגאות, כגון: רח"ל, עצמו

אזי זו בדרך ה' את העובד אדם אחרת, הנאה כל

נוגה. קליפת תוך אל יורדת ועבודתו תורתו כל

-למטה הטמאות קליפות ג' אל ירידה ממנו

לקיימה', מנת על שלא - תורה 'הלומד

ג' תוך אל יורדת ועבודתו תורתו כל אזי

הטמאות. קליפות

הקליפותלמטה עמקי אל ירידה מכולם

שבכל הפחותה הדרגה והיא -

תורתו לקנטר, מנת על תורה הלומד המדרגות,

שתורתו די ולא ביותר ומסרחת למעלה מאוסה

בהן שאין טמאות קליפות ג' לאותן יורדת

בעבודתו אותו מבלבלים גם אלא כלל, טוב

זרות במחשבות המצוות ובקיום ובתפילתו

של המילות פירוש ואפילו לחוץ, אותו ודוחין

המצוות אותן ואף לכוין, מסוגל אינו התפילה

שבו, הגס הרע יצר מצד לו באות שמקיים

נענש ואזי המצוות באותן ויתפאר שיתגאה כדי

עליהן.

ונורא,ואף גדול הוא התשובה כח כן, פי על

יזכנו וה' הכל, לתקן אפשר ומכחו

אכי"ר. העליונות, למדרגות

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

  
    



ואינו ואינו ואינו ואינו  באפלה באפלה באפלה באפלה  המגשש המגשש המגשש המגשש  כעיור כעיור כעיור כעיור  הוא הוא הוא הוא   האד האד האד האד התורה התורה התורה התורה 

שלא שלא שלא שלא  ובוודאי ובוודאי ובוודאי ובוודאי  אור אור אור אור ,,,,  ישכו ישכו ישכו ישכו  דר דר דר דר באיזו באיזו באיזו באיזו  כלל כלל כלל כלל  יודע יודע יודע יודע 

ושלימה ושלימה ושלימה ושלימה .... אמיתית אמיתית אמיתית אמיתית  לתשובה לתשובה לתשובה לתשובה  לזכות לזכות לזכות לזכות  יוכל יוכל יוכל יוכל 

בלימודעל על על על  האד שיאחוז הוא  הכל  עיקר   כ

שלימה. לתשובה  יזכה  ובזה התורה ,

ג ה ה ה ה ....  כ דרגות, יש רוחני דבר  שבכל  כש

דרגות. כמה  ישנ תורה דרגת דרגת דרגת דרגת בלימוד

האצילות האצילות האצילות האצילות ע ע ע ע   ול ול ול העליונהול הדרגה  היא  

 הצדיקי רבותינו עבודת היא ביותר,

בבחינת  שהיו הדורות מובחרי הגדולי

הוא. ברו סו  האי אל  ממש מרכבה 

ממנהו ו ו ו .... הבריאה הבריאה הבריאה הבריאה למטה   עול עול עול עול המקיי דרגת דרגת דרגת דרגת  

רגש   מתו ומתפלל, תורה , לומד מצוות,

במוחו, המתגלה  עילאה  יראה של  עצו

עולה עבודתו בלבו. הבוערת ה' אהבת  ומתו

הוא האיש זה  של  ומקומו דבריאה  ספירות לי '

הבריאה. שבעול העליו עד בג

ממנו ז ז ז ז .... היצירה היצירה היצירה היצירה למטה   עול עול עול עול העובדדרגת דרגת דרגת דרגת  

בלבו . המסותרת טבעית באהבה ה ' את

ה' העבודת וכל  זו אהבה לגלות שזוכה אד

ספירות  לי ' עולה  עבודתו   זו  בדרגה  שלו

 עד  בג הוא  האיש זה של  ומקומו  דיצירה 

היצירה. שבעול  התחתו

ממנוחחחח.... ההההעעעעששששייייההההלמטה עעעעוווולללל (הרוחני)דדדדררררגגגגתתתת

והיינו, מלומדה' אנשי כ'מצות ה' את העובד

ולא שכליי לא ויראה, אהבה של רגש שו ללא

אד בעבודתו, פניה שו לו אי אמנ ,טבעיי

רק עולות ומצוותיו תורתו תפילתו כל כזה

חיצוניות שה דקדושה ומדורי להיכלות

העולמות בפנימיות כלל נכלל ואינו העולמות,

בעשיה. או ביצירה המאירות ספירות י' שה

מכט ט ט ט .... ולאחר  נוגה  קליפת  אל  ירידה  מזה  למטה

אל ירידה  נמו והכי הטמאות  קליפות ג' אל

תורה לומד  אד כאשר וזה  הקליפות  עמקי

והדר פאר  כבוד, לצור אלא  כלל  לשמה  שאינה 

יורד הוא ומש אחרת . עצמית  הנאה כל  לש או

 ומש לקיימה מנת על  שלא תורה  לימוד  לדרגת

יצילנו. ה ' לקנטר. מנת על ללימוד  יורד  הוא 

 וא וא וא ונורא ונורא ונורא ונורא ,,,,וא גדול גדול גדול גדול  הוא הוא הוא הוא  התשובה התשובה התשובה התשובה  כח כח כח כח  ,,,, כ כ כ כ פי פי פי פי  על על על על 

הכל הכל הכל הכל ....  לתק לתק לתק לתק אפשר אפשר אפשר אפשר  ומכחו ומכחו ומכחו ומכחו 

עעעעווווללללממממננננווווווווהההה'''' אאאאתתתת ללללההההככככיייירררר אאאאוווותתתתננננוווו ייייזזזזככככהההה ייייתתתתבבבברררר

ההההקקקקדדדדווווששששהההה.... ההההתתתתווווררררהההה בבבבככככחחחח אאאאוווותתתתוווו ללללזזזזככככ ווווללללזזזזככככוווותתתת ההההפפפפננננייייממממיייי,,,,



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

בכל שבת 'מברכין החודש'
יבורכו באופן אישי לאחר קריאת ספר התהלים

כל מפקידי קופות הצדקה באותו החודש

שכפי  הקדוש  הרש"ש  בשם  מובא 
העומר  ספירת  בימי  האדם  הנהגת 
ימות  בכל  איתו  ינהג  הקב"ה  כך 
זיכך  אדם  אם  ולכן  כולה,  השנה 
אלה,  בימים  המידות  שבע  כל  את 
הסייעתא  את  לו  יתנו  מהשמים 
להיות  השנה  כל  במשך  דשמיא 
מזוכך יותר ויותר עד שיוכל להגיע 

לשיא הדרגה האפשרית.

פרשת אחרי מות
כ"ב ניסן התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:5319:4420:33 באר שבע
18:5519:4520:35תל אביב

18:5519:4520:35חיפה
18:5319:4420:33אילת

18:5719:4820:38ירושלים
18:37ירושלים 40 דק'

שעורי
השבוע

מפי הרה"ג רבינו ישרא_ל אברג'_ל שליט"א

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

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

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

LIVE

LIVE


