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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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 קדושי קדושי קדושי קדושי פרשת פרשת פרשת פרשת 

ממממססססתתתתוווובבבבבבבבוווותתתת............ בבבבררררחחחחיייייייי ממממעעעעששששהההה

פוזססססייייפפפפרררר ישראל יעקב הרב הגאו
וז"ל: 1שליט"א,

ליהודיההההתתתתפפפפששששטטטטוווותתתת גרמה בעול הנצרות
נתוני להיות מקו בכל
הרבו ,בשנאת הללו .הגויי לחסדי
שבעקבותיה שפילות, עלילות להעליל
היהודי, הע על ושמד גירוש גזרות נגזרו
ה' קדושת על כמי נשפ יהודי וד
מ שוני היו שליטי מעט מתי .יתבר
טוב, רצו בלב הכניס והקב"ה הכלל,
.מדינת ליהודי חסד להטות לה שגר

היתהממממדדדדייייננננהההה הללו המדינות מ אחת
זו, במדינה אסיה. ביבשת מדינה
וה ,היהודי לנתיניו חסדו המל נטה
גפנו תחת איש ובשלוה, בשקט ישבו
אות הפחידו לא הנוצרי תאנתו. ותחת
התגייס תמיד המל כי ,לה הרעו ולא

.לציד ועמד עליה הגי ,לעזרת

אלאקקקקייייוווווווו בשלוה, ש לשבת היהודי
הכומר. של רגזו עליה שקפ
טומאה ובכחות גדול, מכש היה הלה
אפילו הצליח הוא .לה מרע מזיק היה

שהיו בשעה עיניו במבט יהודי להרוג
עיר. של ברחובה פניו על חולפי

בליתפפפפחחחחדדדד ביותר. גדול היה היהודי של
בבתיה להסתגר נאלצו ברירה

ברחובות ששוטט המכש העירמאימת
.בה להרוג והצליח

המדוכהייייששששבבבבוווו,,,, על הקהל ראשי איפוא,
מ להיפטר כדי עצה לטכס וניסו
נטה כלל שבדר מאחר הזה. הארור הכומר
צרה, מכל עליה והגי חסדו המל אליה

לו לגלות ,המל ע להיפגש אתהחליטו
להשתמש בו ולהפציר הכומר, מעשי כל
אחר. למקו הכומר את ולהעביר בסמכותו

נכבדיבבבבממממההההייייררררוווותתתת אנשי כמה נבחרו
,למל המשלחת את שיהוו
למשימה. יצאו שפתותיה על ובתפילה

הרשעותככככששששששששממממעעעע מעשי על המל
ביותר כעס הללו, האכזריי
הכומר. את לפניו להביא למשרתיו והורה

ההההררררצצצציייי,המל בדבר דחופי יצאו
עמד ספורות דקות וכעבור

דורש שבועות1. - תקסה).טוב (עמוד
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 קדושי קדושי קדושי קדושי פרשת פרשת פרשת פרשת 

ממממססססתתתתוווובבבבבבבבוווותתתת............ בבבבררררחחחחיייייייי ממממעעעעששששהההה

פוזססססייייפפפפרררר ישראל יעקב הרב הגאו
וז"ל: 1שליט"א,

ליהודיההההתתתתפפפפששששטטטטוווותתתת גרמה בעול הנצרות
נתוני להיות מקו בכל
הרבו ,בשנאת הללו .הגויי לחסדי
שבעקבותיה שפילות, עלילות להעליל
היהודי, הע על ושמד גירוש גזרות נגזרו
ה' קדושת על כמי נשפ יהודי וד
מ שוני היו שליטי מעט מתי .יתבר
טוב, רצו בלב הכניס והקב"ה הכלל,
.מדינת ליהודי חסד להטות לה שגר

היתהממממדדדדייייננננהההה הללו המדינות מ אחת
זו, במדינה אסיה. ביבשת מדינה
וה ,היהודי לנתיניו חסדו המל נטה
גפנו תחת איש ובשלוה, בשקט ישבו
אות הפחידו לא הנוצרי תאנתו. ותחת
התגייס תמיד המל כי ,לה הרעו ולא

.לציד ועמד עליה הגי ,לעזרת

אלאקקקקייייוווווווו בשלוה, ש לשבת היהודי
הכומר. של רגזו עליה שקפ
טומאה ובכחות גדול, מכש היה הלה
אפילו הצליח הוא .לה מרע מזיק היה

שהיו בשעה עיניו במבט יהודי להרוג
עיר. של ברחובה פניו על חולפי

בליתפפפפחחחחדדדד ביותר. גדול היה היהודי של
בבתיה להסתגר נאלצו ברירה

ברחובות ששוטט המכש העירמאימת
.בה להרוג והצליח

המדוכהייייששששבבבבוווו,,,, על הקהל ראשי איפוא,
מ להיפטר כדי עצה לטכס וניסו
נטה כלל שבדר מאחר הזה. הארור הכומר
צרה, מכל עליה והגי חסדו המל אליה

לו לגלות ,המל ע להיפגש אתהחליטו
להשתמש בו ולהפציר הכומר, מעשי כל
אחר. למקו הכומר את ולהעביר בסמכותו

נכבדיבבבבממממההההייייררררוווותתתת אנשי כמה נבחרו
,למל המשלחת את שיהוו
למשימה. יצאו שפתותיה על ובתפילה

הרשעותככככששששששששממממעעעע מעשי על המל
ביותר כעס הללו, האכזריי
הכומר. את לפניו להביא למשרתיו והורה

ההההררררצצצציייי,המל בדבר דחופי יצאו
עמד ספורות דקות וכעבור

דורש שבועות1. - תקסה).טוב (עמוד

ז

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



  
    



של זהותו בעני להכריע מנת על הרב,
האד מיהו הרשע. הכומר מול המתמודד
את ולהפיג הכשפי מול לעמוד המסוגל
אנשי וירדו. עלו שמות עשרות !?כח
על בויכוח לעמוד מסוגלי היו רבי
א  כשפי ע אבל האמונה, עיקרי

להתמודד. היה יכול לא אחד

ללאההההאאאאססססייייפפפפהההה להסתיי עמדה כמעט
אחד ק כאשר תוצאות,

הצעתו: את והציע הנאספי

נהר''''ממממעעעעבבבברררר אלינו, הקרוב לנהר
בני אחינו נמצאי ,הסמבטיו
ויש ה', ועובדי צדיקי שה משה,
נפשות. דיני הדני סנהדרי 2ביניה

הצלת למע ,מה אחד יסכי אולי

ע בויכוח ולעמוד אלינו לבוא נפשותינו,
יוכלו בוודאי אלו צדיקי הרע? הכומר
!'המכש הכומר של כשפיו מול לעמוד

ואמרו:ההההננננאאאאסססספפפפיייי בעצב עליו הסתכלו
כלל'! מעשי לא א טוב הוא שהצעת הרעיו'

'למה'?ווווההההממממצצצצייייעעעע שאל:

זורקווווההההתתתתששששוווובבבבהההה הסמבטיו נהר נשמעה:
החול, ימות כל במש אבני
שהאפשרות ונמצא נח. הוא בשבת ורק
שבת. ביו רק היא בו לעבור היחידה

השבת.ווווככככדדדדיייי את לחלל צרי בו לעבור

הואווווההההננננהההה כעת בו נמצאי שאנו המצב
יהיה כ וא נפש, פיקוח של מצב
ביו בו ולעבור השבת את לחלל מותר

בגמרא ז.)הקדושה2. רבי(ברכות אמר איתא:

דיבור כל - יוסי רבי משום יוחנן

אפילו לטובה הוא ברוך הקדוש מפי שיצא ודיבור

שנאמר רבינו, ממשה לן? מנא בו. חזר לא תנאי על

העגל): חטא ואעשה(אחרי וגו' ואשמידם ממני "הרף

עצום" לגוי יד).אותך ט, שביקש(דברים ולמרות

מכיון הכי אפילו הגזירה, את וביטל רחמים משה

לגוי אותך 'ואעשה המילים הקב"ה מפי שיצא

- משה "בני שנאמר: בזרעו, התקיים - עצום'

הראש רחביה אליעזר בני ויהיו ואליעזר, גרשום

וגו'" למעלה רבו רחביה ובני כג,וגו' הימיםֿא (דברי

ריבוא!טו-יז). מששים למעלה יוסף רב ותני

הגר"אוכתב מהדורהאדונינו - שלמה באבן (הובא

ב) אות פי"א אבן מילואי חלק וז"ל:חדשה,

העיזים" כעדר ה)"שערך ו, השירים נגד(שיר בני-

צדיקיםמשה והם סמבטיון לנהר מעבר שהם

גדולים, המושיעיםופרושים שעליהםוהן

ציון" בהר מושיעים "ועלו כא).כתיב: א, (עובדיה

הרחלים""שיניך ו)כעדר ו, השירים כנגד(שיר -

השבטים גדוליםעשרת גבורים שהם

צדיקים... כן והםגם מלחמה ועושין מלך וישלהם

לצמתך""כפלח מבעד רקתך (שםהרמון

ז) נגדפסוק הם יהודה- שהםנפוצות

ב מהכלמפוזרים ריקים והם הגויים רקין

חכמים תלמידי של למשמעתם שסרים

מצומתים שהם לפי - 'צמתך' הנקראים

- לקב"ה להם.ודבוקים שאומרים מה ועושין

  
    



המל החל מיד .המל לפני הכומר
מעשיו על ולהוכיחו זעמו את עליו לשפו
יעז לבל נמרצות, הזהירו ולבסו ,הרעי
.בעול יהודי לשו להרע ואיל מהיו

ואמרככככששששססססיייייייי פיו את הכומר פתח המל
,המל 'אדוני חלקלקות: בלשו
,חוטאי ה שהיהודי אתה יודע ודאי
תורת את עליה מקבלי אינ שהרי
בהריגת עוול שו אי ,לכ הנצרות.
יחשב רבה למצוה  להיפ כאלו, אנשי
הנצרות'. אמונת אמונתנו, לפי זה דבר

ויכוחללללאאאאחחחחרררר על המל 'יכריז :הוסי רגע
יהודי ה יבחרו .היהודי ע פומבי
בויכוח אתי להתמודד שינסה כרצונ חכ
יכח  אותו אנצח כאשר אמונה. ענייני על
לקבוע אפילו אני מוכ בצדקתי. המל
רשות תנת בויכוח, אפסיד א כי מראש,
...כרצונ בי לעשות ליהודי המל מאת

המלאאאאבבבבלללל מאת תצא  אני אנצח א
להמיר יהודי כל המכריחה פקודה
למות'. דתו אחת  שיסרב ומי דתו, את

מעצמו.ההההככככווווממממרררר מרוצה השתתק.
מקנה שלו הכשפי יכולת
עוד שהוא. ויכוח בכל עליונות לו
להמית בכחו הויכוח, יתחיל בטר
כי להניח איפוא, סביר, המתווכח! את
,בחשבו הזו היכולת את יקחו היהודי
מולו. לעמוד יסכי לא מה אחד וא

מסילותדדדדבבבברררריייי מצאו הרשע הכומר
חשב  אדרבה .המל של ללבו

לה היהודי ינסו  מוללעצמו תמודד
שה הרי ,אות ינצח אכ א הכומר.
להגי יותר חייב איני ובאמת ,כופרי

.הנוצרי מפני עליה

היהודיממממיייידדדד הקהל לראשי לקרוא שלח
לערו  החלטתו על לה והודיע
בענייני יהודי לחכ הכומר בי ויכוח
הויכוח, תארי על הכריז הוא אמונה.
העיר, של המרכזית בכיכר שיער
התוצאות משמעות על לה והודיע
.ה ינצחו או הכומר ינצח א  שלו

הקהלננננדדדדההההממממיייי ראשי יצאו ונרעשי
הפתאומי השינוי .המל מאת
המאיי הויכוח וגזרת ,המל של ביחסו
עושי מה בלהות... כחלו לה נראו
שיסכי אד למצוא יוכלו אי כעת?
אשר הצורר, הכומר מול בויכוח לעמוד

?שיחפו מי כל יהרוג עיניו במבט

עצרתררררבבבבהההה על גזר העיר של
נשי ,אנשי כללית. תפילה
והרבו הכנסת בבית התאספו וט
ובתחנוני בבכיות ובתפילה. בתענית
ובפיה ,מרומי יושב לפני עמדו
רוע קרע מלכנו, 'אבינו אחת: בקשה

דיננו'. גזר

הקהלבבבבממממקקקקבבבביייילללל ראשי התאספו
בבית דחופה להתייעצות

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



  
    



של זהותו בעני להכריע מנת על הרב,
האד מיהו הרשע. הכומר מול המתמודד
את ולהפיג הכשפי מול לעמוד המסוגל
אנשי וירדו. עלו שמות עשרות !?כח
על בויכוח לעמוד מסוגלי היו רבי
א  כשפי ע אבל האמונה, עיקרי

להתמודד. היה יכול לא אחד

ללאההההאאאאססססייייפפפפהההה להסתיי עמדה כמעט
אחד ק כאשר תוצאות,

הצעתו: את והציע הנאספי

נהר''''ממממעעעעבבבברררר אלינו, הקרוב לנהר
בני אחינו נמצאי ,הסמבטיו
ויש ה', ועובדי צדיקי שה משה,
נפשות. דיני הדני סנהדרי 2ביניה

הצלת למע ,מה אחד יסכי אולי

ע בויכוח ולעמוד אלינו לבוא נפשותינו,
יוכלו בוודאי אלו צדיקי הרע? הכומר
!'המכש הכומר של כשפיו מול לעמוד

ואמרו:ההההננננאאאאסססספפפפיייי בעצב עליו הסתכלו
כלל'! מעשי לא א טוב הוא שהצעת הרעיו'

'למה'?ווווההההממממצצצצייייעעעע שאל:

זורקווווההההתתתתששששוווובבבבהההה הסמבטיו נהר נשמעה:
החול, ימות כל במש אבני
שהאפשרות ונמצא נח. הוא בשבת ורק
שבת. ביו רק היא בו לעבור היחידה

השבת.ווווככככדדדדיייי את לחלל צרי בו לעבור

הואווווההההננננהההה כעת בו נמצאי שאנו המצב
יהיה כ וא נפש, פיקוח של מצב
ביו בו ולעבור השבת את לחלל מותר

בגמרא ז.)הקדושה2. רבי(ברכות אמר איתא:

דיבור כל - יוסי רבי משום יוחנן

אפילו לטובה הוא ברוך הקדוש מפי שיצא ודיבור

שנאמר רבינו, ממשה לן? מנא בו. חזר לא תנאי על

העגל): חטא ואעשה(אחרי וגו' ואשמידם ממני "הרף

עצום" לגוי יד).אותך ט, שביקש(דברים ולמרות

מכיון הכי אפילו הגזירה, את וביטל רחמים משה

לגוי אותך 'ואעשה המילים הקב"ה מפי שיצא

- משה "בני שנאמר: בזרעו, התקיים - עצום'

הראש רחביה אליעזר בני ויהיו ואליעזר, גרשום

וגו'" למעלה רבו רחביה ובני כג,וגו' הימיםֿא (דברי

ריבוא!טו-יז). מששים למעלה יוסף רב ותני

הגר"אוכתב מהדורהאדונינו - שלמה באבן (הובא

ב) אות פי"א אבן מילואי חלק וז"ל:חדשה,

העיזים" כעדר ה)"שערך ו, השירים נגד(שיר בני-

צדיקיםמשה והם סמבטיון לנהר מעבר שהם

גדולים, המושיעיםופרושים שעליהםוהן

ציון" בהר מושיעים "ועלו כא).כתיב: א, (עובדיה

הרחלים""שיניך ו)כעדר ו, השירים כנגד(שיר -

השבטים גדוליםעשרת גבורים שהם

צדיקים... כן והםגם מלחמה ועושין מלך וישלהם

לצמתך""כפלח מבעד רקתך (שםהרמון

ז) נגדפסוק הם יהודה- שהםנפוצות

ב מהכלמפוזרים ריקים והם הגויים רקין

חכמים תלמידי של למשמעתם שסרים

מצומתים שהם לפי - 'צמתך' הנקראים

- לקב"ה להם.ודבוקים שאומרים מה ועושין

  
    



המל החל מיד .המל לפני הכומר
מעשיו על ולהוכיחו זעמו את עליו לשפו
יעז לבל נמרצות, הזהירו ולבסו ,הרעי
.בעול יהודי לשו להרע ואיל מהיו

ואמרככככששששססססיייייייי פיו את הכומר פתח המל
,המל 'אדוני חלקלקות: בלשו
,חוטאי ה שהיהודי אתה יודע ודאי
תורת את עליה מקבלי אינ שהרי
בהריגת עוול שו אי ,לכ הנצרות.
יחשב רבה למצוה  להיפ כאלו, אנשי
הנצרות'. אמונת אמונתנו, לפי זה דבר

ויכוחללללאאאאחחחחרררר על המל 'יכריז :הוסי רגע
יהודי ה יבחרו .היהודי ע פומבי
בויכוח אתי להתמודד שינסה כרצונ חכ
יכח  אותו אנצח כאשר אמונה. ענייני על
לקבוע אפילו אני מוכ בצדקתי. המל
רשות תנת בויכוח, אפסיד א כי מראש,
...כרצונ בי לעשות ליהודי המל מאת

המלאאאאבבבבלללל מאת תצא  אני אנצח א
להמיר יהודי כל המכריחה פקודה
למות'. דתו אחת  שיסרב ומי דתו, את

מעצמו.ההההככככווווממממרררר מרוצה השתתק.
מקנה שלו הכשפי יכולת
עוד שהוא. ויכוח בכל עליונות לו
להמית בכחו הויכוח, יתחיל בטר
כי להניח איפוא, סביר, המתווכח! את
,בחשבו הזו היכולת את יקחו היהודי
מולו. לעמוד יסכי לא מה אחד וא

מסילותדדדדבבבברררריייי מצאו הרשע הכומר
חשב  אדרבה .המל של ללבו

לה היהודי ינסו  מוללעצמו תמודד
שה הרי ,אות ינצח אכ א הכומר.
להגי יותר חייב איני ובאמת ,כופרי

.הנוצרי מפני עליה

היהודיממממיייידדדד הקהל לראשי לקרוא שלח
לערו  החלטתו על לה והודיע
בענייני יהודי לחכ הכומר בי ויכוח
הויכוח, תארי על הכריז הוא אמונה.
העיר, של המרכזית בכיכר שיער
התוצאות משמעות על לה והודיע
.ה ינצחו או הכומר ינצח א  שלו

הקהלננננדדדדההההממממיייי ראשי יצאו ונרעשי
הפתאומי השינוי .המל מאת
המאיי הויכוח וגזרת ,המל של ביחסו
עושי מה בלהות... כחלו לה נראו
שיסכי אד למצוא יוכלו אי כעת?
אשר הצורר, הכומר מול בויכוח לעמוד

?שיחפו מי כל יהרוג עיניו במבט

עצרתררררבבבבהההה על גזר העיר של
נשי ,אנשי כללית. תפילה
והרבו הכנסת בבית התאספו וט
ובתחנוני בבכיות ובתפילה. בתענית
ובפיה ,מרומי יושב לפני עמדו
רוע קרע מלכנו, 'אבינו אחת: בקשה

דיננו'. גזר

הקהלבבבבממממקקקקבבבביייילללל ראשי התאספו
בבית דחופה להתייעצות

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.



  
    



החל מכ ולאחר אחר, (החייט)לאיש

המעבר. לקראת נפשיות בהכנות

רביבבבבממממההההלללל על שרתה שבוע אותו
חיבר והוא הקודש, רוח מאיר
יתבר ה' לכבוד הנודע הפיוט את

ה'אקדמות'. שיר  ותורתו

בניבבבבעעעעררררבבבב מכל החייט נפרד שבת
ליווהו הכל מאיר. ומרבי הקהילה
ש שיתקדש לו ואיחלו הנהר שפת עד
את לו מסר ממנו בהיפרדו ידו. על שמי
אות שיפי וביקש שחיבר האקדמות
זכרו ישאר למע ישראל, תפוצות בכל

לנהר. שמעבר היהודי בי

להשליבבבבככככננננייייססססתתתת הנהר כשפסק השבת,
עד בו, עובר החייט החל אבניו,
עמדו הקהילה בני השני. לעברו הגיעו

להצלה. גדולה בתקוה ש והמתינו

בשמחה...ככככששששההההבבבבחחחחייייננננוווו לב התמלא בו

המלממממיייידדדד אל משלחת יצאה השבת בצאת
הנציג בחירת על לו לבשר כדי
לכומר להודיע ומיהר המל שמע לויכוח.
לקיו תארי ולקבוע היהודי הסכמת על
במה הוקמה הויכוח לצור ההתמודדות.
מילאו המיועד וביו העיר, בכיכר ענקית
ועדתו, הכומר ויועציו, המל המקו את

.ורבותיה היהודי  ולהבדיל

הבעהההההחחחחייייייייטטטט הבמה. על עלו והכומר
פני על נרשמה זחיחות של

כדי עיניו את ביהודי נת והוא הכומר,
מאומה הפתעתו, שלמרבה אלא להרגו,
של ללבו הזדחל גדול פחד קרה. לא
ארשת על שמר חו כלפי אול הכומר,
!המל 'אדוני :למל ופנה רגועה פני
לשמח אני רוצה בויכוח נתחיל בטר

פלא'. דבר כא ולעשות המל את

גדולותההההוווואאאא רחי אבני שתי אל ניגש
הבמה, לצד הנוחו אשר וכבדות
כתפיו על אות ונשא בידיו אות נטל
בכח אות זרק מיכ לאחר הבמה. לעבר
האבני  פלא זה וראה לאויר, רב
להסתובב והחלו באויר עומדות נותרו

!החיטי טחינת בשעת כמו בעצמ

למרבהככככלללל והשתוממו עמדו ש הנוכחי
אל לפנות מיהר הכומר הללו. הפלאות
לנגד פלאות אתה ג 'עשה לו: ואמר החייט

!'במעשי המל לב ושמח הקהל, עיני

שאנוההההששששייייבבבב הכיכר 'סביב החייט:
אילנות גדלי בה עומדי
 אחת אפשרות ל בחר .וגבוהי רחבי
שיגיע עד גבוה ע בכחי שאכופ או
שלא בראשו תחזיק ואתה ,לאר ראשו
הע את תכופ שאתה או למעלה. יקפו
חזרה'. יקפו לבל אחזיקנו ואני ,לאר

גבוהההההככככווווממממרררר ע לכופ אי ידע שלא
באפשרות לבחור החליט ,כ כל
כי בלבו, מהרהר שהוא תו הראשונה,
במשימה, יצליח לא היהודי ג הסת מ

  
    



שבת),שבת דוחה נפש פיקוח א(שהרי
נפש. פיקוח לא זה מש לחזור

משווווההההעעעעוווובבבברררר שיבוא והצדיק ,לש מכא
לנצח להיפרד יצטרכו  לכא
כל לה המוכר מהעול שלה מהעול
לנצח! אחרת... 'לגלקסיה' ולעבור ,כ

לאווווללללככככ היא הזו שההצעה מבי אתה
מעשית...

לנואאאא אי' בשלו: המשי המציע
לפרס מציע ואני אחרת! ברירה

!'לכ המוכ יהודי מחפשי שאנו

למכולת,בבבביייי בתור לערבית, מנחה
היה זה  המקוה של החיצו בחדר
מתנדב'... מחפשי' היחיד... הנושא

דפיקות.עעעעלללל נשמעו הרב של ביתו דלת
מאיר הרב עמד ובפתח פתח הרב
מוכ אני 'הרב! ..."ש יצחק ברבי

ללכת'!...

הרב...דדדדממממעעעעוווותתתת בעיני צצו התרגשות

אתררררבבבביייי וגירש הדי לבית ניגש מאיר
לאיש להינשא שתוכל כדי אשתו
הקהילה בני מכל נפרד ששי וביו אחר,

היחידה. ומבתו

נשאועעעעיייינננניייי ה דמעות. מלאו כול
שיצליח במרומי ליושב תפילה
תנצל כולה והקהילה מאיר, רבי של דרכו
.ראש מעל המרחפת הנוראה הגזירה מ

ויצאררררבבבביייי חפציו את בידו נטל מאיר
ממנה ישוב לא לעול אשר ,לדר
עד לנהר. מעבר היושבי אחיו לעבר 
ואחר הקהילה, בני כל ליוו לעיר מחו
הול בעודו בו להתבונ הוסיפו כ

באופק. ונעל ומתרחק

מאירבבבבההההגגגגייייעעעעוווו רבי ישב הנהר, לשפת
בידו השבת. לכניסת והמתי
הקהילה, רב שלח שאותה איגרת אחז
השליחות. להצלחת תפילה רחש ובפיו

גדולותההההננננההההרררר אבני סוער, היה שמולו
והנה, בתוכו... התנענעו וחדות
באותו השבת, שנכנסה הרגע באותו
להיות הנהר מימי כל נהפכו שניה,

...ושקטי כחולי ,צלולי

בבניררררבבבביייי ופגש הנהר את עבר מאיר
משה...

האיגרת,ההההוווואאאא את לו ונת שלה לרב ניגש
את פה בעל ותיאר הוסי עצו ובבכי
עירו... בני על המאיימת הסכנה חומרת

ווווגגגגמחפשי' הכריזו: ,כקודמיה ,ה
מתנדב'!

אניחחחחייייייייטטטט 'הרב! ואמר: לרב ניגש אחד
ללכת'!... מוכ

הרב...דדדדממממעעעעוווותתתת בעיני צצו התרגשות

אתההההחחחחייייייייטטטט וגירש הדי לבית ניגש
להינשא שתוכל כדי אשתו

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



  
    



החל מכ ולאחר אחר, (החייט)לאיש

המעבר. לקראת נפשיות בהכנות

רביבבבבממממההההלללל על שרתה שבוע אותו
חיבר והוא הקודש, רוח מאיר
יתבר ה' לכבוד הנודע הפיוט את

ה'אקדמות'. שיר  ותורתו

בניבבבבעעעעררררבבבב מכל החייט נפרד שבת
ליווהו הכל מאיר. ומרבי הקהילה
ש שיתקדש לו ואיחלו הנהר שפת עד
את לו מסר ממנו בהיפרדו ידו. על שמי
אות שיפי וביקש שחיבר האקדמות
זכרו ישאר למע ישראל, תפוצות בכל

לנהר. שמעבר היהודי בי

להשליבבבבככככננננייייססססתתתת הנהר כשפסק השבת,
עד בו, עובר החייט החל אבניו,
עמדו הקהילה בני השני. לעברו הגיעו

להצלה. גדולה בתקוה ש והמתינו

בשמחה...ככככששששההההבבבבחחחחייייננננוווו לב התמלא בו

המלממממיייידדדד אל משלחת יצאה השבת בצאת
הנציג בחירת על לו לבשר כדי
לכומר להודיע ומיהר המל שמע לויכוח.
לקיו תארי ולקבוע היהודי הסכמת על
במה הוקמה הויכוח לצור ההתמודדות.
מילאו המיועד וביו העיר, בכיכר ענקית
ועדתו, הכומר ויועציו, המל המקו את

.ורבותיה היהודי  ולהבדיל

הבעהההההחחחחייייייייטטטט הבמה. על עלו והכומר
פני על נרשמה זחיחות של

כדי עיניו את ביהודי נת והוא הכומר,
מאומה הפתעתו, שלמרבה אלא להרגו,
של ללבו הזדחל גדול פחד קרה. לא
ארשת על שמר חו כלפי אול הכומר,
!המל 'אדוני :למל ופנה רגועה פני
לשמח אני רוצה בויכוח נתחיל בטר

פלא'. דבר כא ולעשות המל את

גדולותההההוווואאאא רחי אבני שתי אל ניגש
הבמה, לצד הנוחו אשר וכבדות
כתפיו על אות ונשא בידיו אות נטל
בכח אות זרק מיכ לאחר הבמה. לעבר
האבני  פלא זה וראה לאויר, רב
להסתובב והחלו באויר עומדות נותרו

!החיטי טחינת בשעת כמו בעצמ

למרבהככככלללל והשתוממו עמדו ש הנוכחי
אל לפנות מיהר הכומר הללו. הפלאות
לנגד פלאות אתה ג 'עשה לו: ואמר החייט

!'במעשי המל לב ושמח הקהל, עיני

שאנוההההששששייייבבבב הכיכר 'סביב החייט:
אילנות גדלי בה עומדי
 אחת אפשרות ל בחר .וגבוהי רחבי
שיגיע עד גבוה ע בכחי שאכופ או
שלא בראשו תחזיק ואתה ,לאר ראשו
הע את תכופ שאתה או למעלה. יקפו
חזרה'. יקפו לבל אחזיקנו ואני ,לאר

גבוהההההככככווווממממרררר ע לכופ אי ידע שלא
באפשרות לבחור החליט ,כ כל
כי בלבו, מהרהר שהוא תו הראשונה,
במשימה, יצליח לא היהודי ג הסת מ

  
    



שבת),שבת דוחה נפש פיקוח א(שהרי
נפש. פיקוח לא זה מש לחזור

משווווההההעעעעוווובבבברררר שיבוא והצדיק ,לש מכא
לנצח להיפרד יצטרכו  לכא
כל לה המוכר מהעול שלה מהעול
לנצח! אחרת... 'לגלקסיה' ולעבור ,כ

לאווווללללככככ היא הזו שההצעה מבי אתה
מעשית...

לנואאאא אי' בשלו: המשי המציע
לפרס מציע ואני אחרת! ברירה

!'לכ המוכ יהודי מחפשי שאנו

למכולת,בבבביייי בתור לערבית, מנחה
היה זה  המקוה של החיצו בחדר
מתנדב'... מחפשי' היחיד... הנושא

דפיקות.עעעעלללל נשמעו הרב של ביתו דלת
מאיר הרב עמד ובפתח פתח הרב
מוכ אני 'הרב! ..."ש יצחק ברבי

ללכת'!...

הרב...דדדדממממעעעעוווותתתת בעיני צצו התרגשות

אתררררבבבביייי וגירש הדי לבית ניגש מאיר
לאיש להינשא שתוכל כדי אשתו
הקהילה בני מכל נפרד ששי וביו אחר,

היחידה. ומבתו

נשאועעעעיייינננניייי ה דמעות. מלאו כול
שיצליח במרומי ליושב תפילה
תנצל כולה והקהילה מאיר, רבי של דרכו
.ראש מעל המרחפת הנוראה הגזירה מ

ויצאררררבבבביייי חפציו את בידו נטל מאיר
ממנה ישוב לא לעול אשר ,לדר
עד לנהר. מעבר היושבי אחיו לעבר 
ואחר הקהילה, בני כל ליוו לעיר מחו
הול בעודו בו להתבונ הוסיפו כ

באופק. ונעל ומתרחק

מאירבבבבההההגגגגייייעעעעוווו רבי ישב הנהר, לשפת
בידו השבת. לכניסת והמתי
הקהילה, רב שלח שאותה איגרת אחז
השליחות. להצלחת תפילה רחש ובפיו

גדולותההההננננההההרררר אבני סוער, היה שמולו
והנה, בתוכו... התנענעו וחדות
באותו השבת, שנכנסה הרגע באותו
להיות הנהר מימי כל נהפכו שניה,

...ושקטי כחולי ,צלולי

בבניררררבבבביייי ופגש הנהר את עבר מאיר
משה...

האיגרת,ההההוווואאאא את לו ונת שלה לרב ניגש
את פה בעל ותיאר הוסי עצו ובבכי
עירו... בני על המאיימת הסכנה חומרת

ווווגגגגמחפשי' הכריזו: ,כקודמיה ,ה
מתנדב'!

אניחחחחייייייייטטטט 'הרב! ואמר: לרב ניגש אחד
ללכת'!... מוכ

הרב...דדדדממממעעעעוווותתתת בעיני צצו התרגשות

אתההההחחחחייייייייטטטט וגירש הדי לבית ניגש
להינשא שתוכל כדי אשתו

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



  
     



הואווווללללממממיייי 'אקדמות' הפיוט יודע, שלא
והוא שורות, 90 ב ארו פיוט
שבח :ענייני וכמה כמה בתוכו כולל
,המלאכי עבודת תיאור להקב"ה,

ישראל. ע מעלת וגודל

בשורה:ווווההההוווואאאא מסתיי,,,,אאאאללללקקקקיייי ההההוווואאאא ממממררררווווממממ''''
וווואאאאתתתתררררעעעעיייי צצצצבבבביייי וווובבבבתתתתררררייייייייתתתתאאאא,,,, בבבבקקקקדדדדממממתתתתאאאא

אאאאווווררררייייייייתתתתאאאא'''' לללל ווווממממססססרררר ,,,,שמשמעותו:בבבב ,

נפש אהבת ישראל עמו את אוהב הקב"ה
,(ב ואתרעי לנו(צבי שנת לכ והראיה

הקדושה! תורתו את במתנה

הקב"הההההממממתתתתננננהההה שהעניק ביותר הגדולה
התורה היא ישראל לע
א בזה, להרחיב הרבה ויש הקדושה.
אחת... בנקודה נתמקד כהרגלנו אנו

נקדיווווללללפפפפנננניייי כ...

ההההזזזזקקקק ווווההההלללללללל ררררבבבבייייננננוווו ממממששששהההה

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

ב):כ מאמר  בהעלות ,נוע (אמרי

בפסוקי:פפפפררררששששתתתת פותחת בהעלות
אמר. מה אל ה' "וידר
העלת אליו ואמר אהר אל ר
יאיר הנרה ני מל אל הרת את

הרת" אב).בעת ח, (במדבר 

מצדבבבבממממננננווווררררהההה קני שלש ,שבעהקני היו
שמאל, מצד קני ושלש ימי

האמצעי והקנה באמצע. אחד (הנרוקנה

מכיוהאמצעי) הנרה' 'ני הנקרא הוא
המנורה. בגו אלא בקני שאינו

ניווווההההקקקקבבבב""""הההה מל 'אל :אהר את ציוה
הרת' בעת יאיר הנרה
הנרות, את מדליק שאתה בשעה 
שלשת של הפתילות ראשי את תטה
הפתילות ראשי ואת הימניי הנרות
לכיוו ,השמאליי הנרות שלשת של

האמצעי. הנר

פסוק.זזזזההההוווו של פשוטו

אאאאנת רבי האלקי למקובל מצאנו
שכתב, זיע"א שפירא 4נטע

הללו הפסוקי את למד שהוא שבשעה
הקשר נרמז שכא השמי מ לו גילו

.הזק להלל רבינו משה 5בי

'מגלה עד).עמוקות'4. אופן - (ואתחנן

הלל בית5. חורבן לפני שנה 100 חי הזקן

שושלת יצאה וממנו השני. המקדש

הלל מבית בניו)הנשיאות ובני שנמשכה(בניו

דורות. 15 לאורך שנה 450

ישראל,הלל בארץ תורה בהרבצת הרבה

עליו כ.):ואמרו 'כשנשתכחה(סוכה

ויסדה. מבבל עזרא עלה - מישראל תורה

הבבלי הלל עלה - ונשתכחה חזרה

ויסדה'...

  
    



את להחזיק הצור מ ג יתפטר וכ
ירד שלהפתעתו אלא .המכופ הע
בחר שבו לע ניגש הבמה, מ החייט
ובבת במיוחד, וגבוה רחב שהיה הכומר,
הוא .לאר עד ראשו את כופ אחת
בוא 'כעת גדול: בקול הכומר לעבר קרא
למעלה, יקפו לבל האיל בראש והחזק

הכל'! לעיני כח את והראה

הבעהההההככככווווממממרררר פניו על עטה המבוהל
הע לעבר מיהר זחיחות, של
היהודי שמט רגע באותו בו. ותפס
עזה ובתנופה ידו, את בפתאומיות
מעי שהוא תו למעלה, הע התרומ
אבני שתי לעבר  על אל הכומר את
הרוח... את וטחנו עמדו שעדי הרחי

דק.ככככההההרררר עד הכומר נטח עי

אבבבבבבבבתתתת הנוצרי כל שמטו ראשאחת ת
ביותר התרש אשר המל מטה.
צדקת התבררה כי הכריז היהודי מ
גזירת את לבטל מיד והורה ,היהודי

מהיו כי להכריז הוסי הוא השמד.
לפגוע נוצרי שו יעז בל והלאה
,באמונת לחיות לה ולהפריע ביהודי
למות. דתו אחת  זו הוראה שיפר ומי

ההההייייההההוווודדדדיייי,ובריקודי בשירה לבתיה שבו
עד הכתפי על נישא כשהחייט
סעודת התקיימה למחרת הרב. לבית
בעת העיר. יהודי כל השתתפו שבה הודיה
הע מ ודרש דברי הרב נשא הסעודה

ובתורתו. בה' באמונה להתחזק

שבחאאאאוווו בדברי החייט פתח אז,
ונפלאותיו. נסיו על לה' ותודה
את מאמתחתו הוציא דבריו בסיו
מאיר, רבי לו שמסר ה'אקדמות' שיר
שיפרסמוהו בקשתו את לה והעביר
זכרו ישאר למע ישראל תפוצות בכל

.בתוכ

קהילותוווואאאאממממננננ ובכל התקבל, הפיוט
לזמרו נוהגי אשכנז יוצאי
התורה... קריאת לפני השבועות 3בחג

בספר הר"ן3. רנו)שיחות כך:(אות (הגה"קנכתב

זיע"א) מברסלב נחמן אתרבי שיבח

מחמת שישראל ואמר: מאוד. מאוד אקדמות

אין כן על בטוב, כך כל ורגילים משוקעים שהם

השבח גדולת מעלת שבח את כך כל מרגישין

בשבועות. שאומרים אקדמות של הזה הקדוש

עםואמר: אקדמות של השיר מעלת שיודע מי

לזמר העולם שרגילין כמו שלו הניגון

גדול וחידוש נפלא דבר הוא הידוע, בניגון אותו

מאקדמות תיבות איזה קצת לומר והתחיל מאוד.

חשק של שיר הוא שאקדמות ואמר הניגון. עם

חשק). של משיר מדבר שם הבערגיר של בהמעשה (עיין

שחריתכל תפילת אחר בשבועות סיפר זה

יושב והיה בשבועות, כנהוג השכם בבוקר

התפללו וכבר חלב. מאכלי של הסעודה אצל

אקדמות, החזן וזימר שני, פעם הכנסת בבית

הזה הקדוש השיר ממעלת עמנו דיבר ואז

מאוד. במעלתו והפליג

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



  
     



הואווווללללממממיייי 'אקדמות' הפיוט יודע, שלא
והוא שורות, 90 ב ארו פיוט
שבח :ענייני וכמה כמה בתוכו כולל
,המלאכי עבודת תיאור להקב"ה,

ישראל. ע מעלת וגודל

בשורה:ווווההההוווואאאא מסתיי,,,,אאאאללללקקקקיייי ההההוווואאאא ממממררררווווממממ''''
וווואאאאתתתתררררעעעעיייי צצצצבבבביייי וווובבבבתתתתררררייייייייתתתתאאאא,,,, בבבבקקקקדדדדממממתתתתאאאא

אאאאווווררררייייייייתתתתאאאא'''' לללל ווווממממססססרררר ,,,,שמשמעותו:בבבב ,

נפש אהבת ישראל עמו את אוהב הקב"ה
,(ב ואתרעי לנו(צבי שנת לכ והראיה

הקדושה! תורתו את במתנה

הקב"הההההממממתתתתננננהההה שהעניק ביותר הגדולה
התורה היא ישראל לע
א בזה, להרחיב הרבה ויש הקדושה.
אחת... בנקודה נתמקד כהרגלנו אנו

נקדיווווללללפפפפנננניייי כ...

ההההזזזזקקקק ווווההההלללללללל ררררבבבבייייננננוווו ממממששששהההה

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

ב):כ מאמר  בהעלות ,נוע (אמרי

בפסוקי:פפפפררררששששתתתת פותחת בהעלות
אמר. מה אל ה' "וידר
העלת אליו ואמר אהר אל ר
יאיר הנרה ני מל אל הרת את

הרת" אב).בעת ח, (במדבר 

מצדבבבבממממננננווווררררהההה קני שלש ,שבעהקני היו
שמאל, מצד קני ושלש ימי

האמצעי והקנה באמצע. אחד (הנרוקנה

מכיוהאמצעי) הנרה' 'ני הנקרא הוא
המנורה. בגו אלא בקני שאינו

ניווווההההקקקקבבבב""""הההה מל 'אל :אהר את ציוה
הרת' בעת יאיר הנרה
הנרות, את מדליק שאתה בשעה 
שלשת של הפתילות ראשי את תטה
הפתילות ראשי ואת הימניי הנרות
לכיוו ,השמאליי הנרות שלשת של

האמצעי. הנר

פסוק.זזזזההההוווו של פשוטו

אאאאנת רבי האלקי למקובל מצאנו
שכתב, זיע"א שפירא 4נטע

הללו הפסוקי את למד שהוא שבשעה
הקשר נרמז שכא השמי מ לו גילו

.הזק להלל רבינו משה 5בי

'מגלה עד).עמוקות'4. אופן - (ואתחנן

הלל בית5. חורבן לפני שנה 100 חי הזקן

שושלת יצאה וממנו השני. המקדש

הלל מבית בניו)הנשיאות ובני שנמשכה(בניו

דורות. 15 לאורך שנה 450

ישראל,הלל בארץ תורה בהרבצת הרבה

עליו כ.):ואמרו 'כשנשתכחה(סוכה

ויסדה. מבבל עזרא עלה - מישראל תורה

הבבלי הלל עלה - ונשתכחה חזרה

ויסדה'...

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



  
     



ההההששששוווואאאאבבבבהההה בבבבבבבבייייתתתת ההההזזזזקקקק ההההלללללללל

בבבבזזזזממממזוכי היינו קיי היה המקדש שבית
המזבח, גבי על קרבנות להקריב
היתה הקרבנות הקרבת למצות ובנוס
המזבח. גבי על יי לנס  נוספת מצוה

נוספתוווובבבבייייממממיייי מצוה לנו היתה הסוכות חג
המזבח. גבי על מי לנס והיא

זו המי)(מצוה ניסו אחת(של פע נוהגת היתה

הסוכות). חג בימי בשנה,

ההההככככההההנננניייימעיי אל יורדי היו והע
מי מש ושואבי השילוח
יחד המזבח גבי על אותו ומנסכי זהב בכלי
שחר. של התמיד קרב של היי ניסו ע

שרתהוווובבבבאאאאוווותתתת הסוכות חג ימי שבעת
גדולה שמחה ישראל ע על
בית 'שמחת הנקראי הימי וה מאוד,

השואבה'.

הלכותברמב"ווווממממצצצצאאאאננננוווו פ"ח לולב (הלכות

וז"ל:יגיד) השמחה, את שתיאר

ווווההההייייאאאאומנגני מכה החליל זו? שמחה היתה
ובמצלתיי ובנבלי וכלבכינור

לנג יודע שהוא שיר בכלי ואחד אחד
ורוקדי בפה בפה שיודע ומי בו

כל ומכרכרי ומפזזי ומטפחי ומספקי
דברי ואומרי שיודע כמו ואחד אחד

ותושבחות... שיר

היוממממצצצצווווהההה ולא זו בשמחה להרבות
מי וכל האר עמי אותה עושי
וראשי ישראל חכמי גדולי אלא שירצה,
והזקני והחסידי והסנהדרי הישיבות
מרקדי שהיו ה מעשה ואנשי
במקדש ומשמחי ומנגני ומספקי
האנשי הע כל אבל הסוכות, חג בימי
ולשמוע'. לראות באי כול והנשי

תיאוריוווובבבבדדדדבבבברררריייי מספר לנו נשארו חז"ל
והנה שמחה. מהמאותה אחד

נג.): הזק(סוכה הלל על עליו 'אמרו
השואבה בית בשמחת שמח כשהיה

:כ וווואאאאאמר !!!!ככככאאאא ההההככככלללל  ככככאאאא אאאאנננניייי אאאא''''
?'?'?'?'ככככאאאא ממממיייי  ככככאאאא אאאאיייינננניייי

הצדיקיבבבבששששממממחחחחתתתת חוללו השואבה בית
שירה ,מרהיבי בריקודי

הנפש... את שיכרה מופלאה

שאבוההההששששככככייייננננהההה הנוכחי וכל התגלתה,
הקודש... רוח של דליי

'מאוד'), מאוד'פעמים 'עניו היה רבינו שמשה הרי

הנאמרים ה'מאוד' לשתי מעבר נוספת אחת פעם

מכל מאוד עניו משה 'והאיש וזהו אדם. בכל

היה שמשה היינו האדמה', פני על אשר האדם

שראוים מאוד' ה'מאוד על נוסף אחד 'מאוד' עניו

האדמה'. פני על אשר 'האדם לכל להיות

  
     



רבינוששששההההרררריייי למשה נאמר הזה הציווי
אמר'), מה אל ה' ('וידר

ני מל 'אל נאמר הפסוק ובהמש
של הסופיות והאותיות  הנרה'

'הילל'. :ה הללו התיבות 6ארבעת

הנפלאווווזזזזאאאאתתתת הקשר על לנו לרמוז כדי
ע"ה רבינו משה נשמת בי שהיה
נשמת לבי  זה ציווי נמסר לו אשר 

הזק הלל הקדוש בסופיהתנא (הנרמז

כנ"ל), אחד,התיבות משורש היו ששתיה
האריז"ל, רבינו שגילה ויתירה7כפי

משה של הנהגתו המשכיות מזאת,
.הזק הלל ידי על נעשתה בעול רבינו

היחידה.ווווזזזזוווו הפע לא

לנשמתההההקקקקששששרררר רבינו משה נשמת בי
:פעמי שלש בתורה נרמז הזק הלל

שליחותוההההפפפפעעעע בתחילת היא הראשונה
ישראל ע את לגאול משה של
בסנה הקב"ה אליו נגלה שכאשר ,ממצרי
ישראל, ע את לגאול ללכת אותו וציוה
 יהיה "הא :לאהר בנוגע הקב"ה לו אמר

טז)לפה" ד, 'הילל'.(שמות תיבות ראשי  

הנהגתוההההפפפפעעעע שיא בתקופת השניה,
משה) על(של הציווי לו שנאמר

ש אשר שבפרשתנו, המנורה הדלקת
סופי  הנרה' ני מל 'אל נאמר:

כנ"ל. 'הילל' תיבות

בשעתוווובבבבפפפפעעעע שליחותו, בסיו השלישית
החזקה הד "לכל נאמר: פטירתו
לעיני מה עה אר הדל הרא לכל

יראל" לד,יב),ל ל(דברי לעיני 'מה 
'הילל'. תיבות סופי  יראל'

מדותיוווווללללככככ בי גדולה הקבלה ישנה
למדותיו רבינו משה של הקדושות

.הזק הלל של הקדושות

כמוהו,ווווככככממממוווו מאי עניו היה רבינו שמשה
בפרשתנו עליו מעידה שהתורה כפי
מל מאד ענו מה והאי" :בהעלות

האדמה" ני על אר ג).8האד יב, (במדבר 

כזו!ככככ ברמה עניו היה הזק הילל ג
.(7 הערה (ראה

ביתוווואאאאחחחחרררר לשמחת נעבור הזו ההקדמה
השואבה...

בתלמוד מלא6. הילל נכתב יו"ד).ירושלמי (עם

זו הגלגוליםלשון7. בשער לו.האריז"ל (הקדמה

גםבהקדמהלד): משהוהללהזקן,ועד"ז 'ענין

ושנותיהם הענוה, במדת שווים שניהם אשר

והם:שוות ע"ב, בן שמותמשם ב' הנההםסוד ,

של שמהן בע"ב לזה זה הסמוכים לל"ה, מה"ש

מדברי שהבנתי מה וכפי 'ויט'... 'ויבוא' 'ויסע'

הוא, - בפירוש אמרו שלא פי על אף - ז"ל מורי

הם'. משורשאחד והלל משה כי

וביאר שאם8. זיע"א יוסף עובדיה הרב מרן

חז"ל הורו אדם כל פ"דלגבי (אבות

רוח'מ"ד) שפל הוי מאוד 'מאוד (שתיואמרו:

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
     



ההההששששוווואאאאבבבבהההה בבבבבבבבייייתתתת ההההזזזזקקקק ההההלללללללל

בבבבזזזזממממזוכי היינו קיי היה המקדש שבית
המזבח, גבי על קרבנות להקריב
היתה הקרבנות הקרבת למצות ובנוס
המזבח. גבי על יי לנס  נוספת מצוה

נוספתוווובבבבייייממממיייי מצוה לנו היתה הסוכות חג
המזבח. גבי על מי לנס והיא

זו המי)(מצוה ניסו אחת(של פע נוהגת היתה

הסוכות). חג בימי בשנה,

ההההככככההההנננניייימעיי אל יורדי היו והע
מי מש ושואבי השילוח
יחד המזבח גבי על אותו ומנסכי זהב בכלי
שחר. של התמיד קרב של היי ניסו ע

שרתהוווובבבבאאאאוווותתתת הסוכות חג ימי שבעת
גדולה שמחה ישראל ע על
בית 'שמחת הנקראי הימי וה מאוד,

השואבה'.

הלכותברמב"ווווממממצצצצאאאאננננוווו פ"ח לולב (הלכות

וז"ל:יגיד) השמחה, את שתיאר

ווווההההייייאאאאומנגני מכה החליל זו? שמחה היתה
ובמצלתיי ובנבלי וכלבכינור

לנג יודע שהוא שיר בכלי ואחד אחד
ורוקדי בפה בפה שיודע ומי בו

כל ומכרכרי ומפזזי ומטפחי ומספקי
דברי ואומרי שיודע כמו ואחד אחד

ותושבחות... שיר

היוממממצצצצווווהההה ולא זו בשמחה להרבות
מי וכל האר עמי אותה עושי
וראשי ישראל חכמי גדולי אלא שירצה,
והזקני והחסידי והסנהדרי הישיבות
מרקדי שהיו ה מעשה ואנשי
במקדש ומשמחי ומנגני ומספקי
האנשי הע כל אבל הסוכות, חג בימי
ולשמוע'. לראות באי כול והנשי

תיאוריוווובבבבדדדדבבבברררריייי מספר לנו נשארו חז"ל
והנה שמחה. מהמאותה אחד

נג.): הזק(סוכה הלל על עליו 'אמרו
השואבה בית בשמחת שמח כשהיה

:כ וווואאאאאמר !!!!ככככאאאא ההההככככלללל  ככככאאאא אאאאנננניייי אאאא''''
?'?'?'?'ככככאאאא ממממיייי  ככככאאאא אאאאיייינננניייי

הצדיקיבבבבששששממממחחחחתתתת חוללו השואבה בית
שירה ,מרהיבי בריקודי

הנפש... את שיכרה מופלאה

שאבוההההששששככככייייננננהההה הנוכחי וכל התגלתה,
הקודש... רוח של דליי

'מאוד'), מאוד'פעמים 'עניו היה רבינו שמשה הרי

הנאמרים ה'מאוד' לשתי מעבר נוספת אחת פעם

מכל מאוד עניו משה 'והאיש וזהו אדם. בכל

היה שמשה היינו האדמה', פני על אשר האדם

שראוים מאוד' ה'מאוד על נוסף אחד 'מאוד' עניו

האדמה'. פני על אשר 'האדם לכל להיות

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



  
    



בפרשתנוההההממממצצצצווווהההה שנזכרת הראשונה
תהיו'. קדושי' מצות: היא

'קדושיההההממממששששממממעעעעוווותתתת מצות של הפשוטה
מופרשי שנהיה היא, תהיו'

,למיניה ערוה מאיסורי 10ושמורי

במדרש אותכמובא  כד פרשה רבה, (ויקרא

עריותו): פרשת נסמכה מה 'מפני
הקודמת) אלא(שבפרשה ?קדושי לפרשת

גדר בו מוצא שאתה מקו שכל ללמד
שהוא מי כל קדושה... מוצא אתה ערוה

קדוש'. נקרא הערוה מ עצמו גודר

בהקהלללללככככ זו מצוה (תורתנאמרה

והובא קדושי פרשת תחילת כהני

ישראל,ברש"י), ע כל באסיפת כלומר,
'דבר שכתוב: כמו ,וט נשי אנשי
עני כי  ישראל' בני עדת כל אל
הוא והצניעות הקדושה גדרי שמירת
ישראל, בדת ביותר ויסודי עיקרי דבר
שבדבר והחשיבות החומרה ומחמת
ע כל באסיפת לאומרו משה נצטוה

ישראל.

עתהוווויייישששש א בזה, להארי הרבה
במילי להתמקד רוצי אנו
ל אל 'ר הפסוק: של הראשונות
יקד אלה ואמר יראל ני עדת

...'הי

ר' מינסק10. מעיר שהיה גורליק, נטע

לחסידי התקרב נלהב, חב"ד וחסיד

זמן. משך באומן ושהה ברסלב

הקומוניסטיםוהנה עליו גזרו המהפכה בשנות

משום לסיביר, שנים שלש למשך להישלח

והטילו המחנה, מפקדי בעיני חן מצא מה

הענק האולם והסקת חימום עבודת את עליו

האסירים בו בארזק)שהתאכסנו כל(שנקרא משך ַַַ

הלילה.

אחדואז, כומר של בתו למחנה הגיעה

למאסר. אותה גם ששפטו

כיוהניחו השני, בצד ואותה זה, בצד אותו

החלו... והנסיונות ענקיים. האולמות היו

המוקדמותכל הבוקר משעות יום

היום של המאוחרות השעות ועד

אחד, באולם - שניהם לבד, היו הם

לבד!

לבד!היצר הבדידות... את להפיג הרצון הבהמי...

יוצאורבי היה יום וכל מאוד. פחד גורליק, נטע

ושואג שבסיביר, העד ליערות החוצה

של רבונו ואומר: צועק והיה קולות, בקולי

הרחמן, אב ה' אנא להכשל, רוצה לא אני עולם,

הרוג נא הורגני נפשי, את קח הכל, על המרחם

מידי ובכה שאג וכך אחטא!... ולא ביער... כאן

ביומו... יום

ולפנישלש נגמרו, עליו שנקצבו השנים

האסירים באו הרגילים לחיים חזרתו

הכומר של בתו עמדה ואז ממנו, להפרד

קדוש בחור בעולם נמצא עוד אם ואמרה:

הוא!... שזה ח"דהרי ברסלב, - קודש שרפי (שיח

קסח). עמוד

  
    



,,,,וווופפפפתתתתאאאאווווהזק הלל נעמד באמצע,
ככככאאאא!!!!והכריז: ההההככככלללל  ככככאאאא אאאאנננניייי אאאא''''

הזקווווההההקקקקווווששששייייאאאא הלל אי מפורסמת,
כמשה בענוה שקול שהיה

כדי עד וכי ?כ עצמו על אמר רבינו
כא הוא שא עצמו את החשיב הוא כ

!?כא הכל

נעבורווווללללפפפפנננניייי השבוע...שנשיב, לפרשת

תתתתההההייייוווו קקקקדדדדווווששששיייי ממממצצצצוווותתתת

פרשתההההששששבבבבתתתת את ה' בעזרת לקרוא נזכה
64 ישנ זו בפרשה .קדושי
 מצוות 51 על נצטוינו ובתוכ ,פסוקי
תעשה. לא מצוות 38ו עשה, מצוות 13

הקדושוווובבבבסססספפפפרררר פאהזוהר ד קדושי)

במעלתע"א) מאוד הפליגו
אמרו: וכ הזו, 9הפרשה

ההההייייאאאא,,,,''''פפפפררררששששתתתתאאאא דדדדאאאאווווררררייייייייתתתתאאאא ככככללללללללאאאא דדדדאאאא
דדדדגגגגווווששששפפפפננננקקקקאאאא דדדדקקקקווווששששטטטטאאאא ווווחחחחוווותתתתממממאאאא
ררררזזזזיייי אאאאתתתתחחחחדדדדששששוווו דדדדאאאא בבבבפפפפררררששששתתתתאאאא ההההייייאאאא....
ווווגגגגזזזזרררריייי אאאאממממיייירררר בבבבעעעעששששרררר דדדדאאאאווווררררייייייייתתתתאאאא עעעעייייללללאאאאיייי
ממממטטטטאאאא דדדדככככדדדד ,,,,עעעעייייללללאאאאיייי וווופפפפקקקקוווודדדדיייי וווועעעעווווננננששששיייי

.'.'.'.'חחחחדדדדאאאא ההההוווווווו דדדדאאאא ללללפפפפררררששששתתתתאאאא חחחחבבבבררררייייייייאאאא

::::כלתתתתררררגגגגוווו כלל היא קדושי פרשת
של האמת חות והיא התורה,
סודות התחדשו זו בפרשה הטבעת.
עשרת של בסודות התורה של עליוני
עליונות. ומצוות ועונשי וגזרות הדיברות
בר שמעו רבי תלמידי  החברי וכשהיו
.שמחי היו זו, לפרשה מגיעי  יוחאי

שמעותתתתללללממממיייידדדדייייוווו רבי של ביותר הקרובי
את מפיו ללמוד שזכו יוחאי בר
.'חברי' בזוהר נקראי התורה סודות

שכאשרווווממממגגגגללללהההה הקדוש, הזוהר לנו
היו הללו הקדושי החברי
שמחי היו ,קדושי לפרשת מגיעי
כולה התורה כל שבוודאי והג מאוד.
ה' "פקודי שנאמר: כמו מאוד, משמחת

לב" משמחי ט),ישרי יט, בכל(תהלי
היתה זו לפרשה בהגיע זאת,

יתירה, שמחה בה ממממששששוווומתעוררת
עעעעוווודדדד ההההוווואאאא בבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו פפפפססססווווקקקק ששששככככלללל ששששיייידדדדעעעעוווו

וווו''''קקקקייייצצצצוווו ממממייייווווחחחחדדדד ללללההההגגגגייייעעעעננננתתתתייייבבבב ננננפפפפללללאאאא ''''דדדדרררר רררר
ייייוווודדדדעעעע ההההזזזזאאאאתתתת בבבבפפפפררררששששהההה ששששבבבבקקקקיייי ממממיייי ללללההההקקקקבבבב""""הההה....

ללללההההקקקקבבבב""""הההה.... ללללההההגגגגייייעעעע ככככייייצצצצדדדד בבבבדדדדייייווווקקקק

"וידרווווההההפפפפררררששששהההה :בפסוקי פותחת הזו
אל ר אמר. מה אל ה'
אלה ואמר יראל ני עדת ל
"אלקיכ ה' אני קד י הי יקד

אב). יט, (ויקרא

קטע נועם9. אמרי מהספר הוא זה

א) מאמר - קדושים לאבא(פרשת

אברג'ל מיכאל יורם רבינו עט"ר מארי

זיע"א.

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



  
    



בפרשתנוההההממממצצצצווווהההה שנזכרת הראשונה
תהיו'. קדושי' מצות: היא

'קדושיההההממממששששממממעעעעוווותתתת מצות של הפשוטה
מופרשי שנהיה היא, תהיו'

,למיניה ערוה מאיסורי 10ושמורי

במדרש אותכמובא  כד פרשה רבה, (ויקרא

עריותו): פרשת נסמכה מה 'מפני
הקודמת) אלא(שבפרשה ?קדושי לפרשת

גדר בו מוצא שאתה מקו שכל ללמד
שהוא מי כל קדושה... מוצא אתה ערוה

קדוש'. נקרא הערוה מ עצמו גודר

בהקהלללללככככ זו מצוה (תורתנאמרה

והובא קדושי פרשת תחילת כהני

ישראל,ברש"י), ע כל באסיפת כלומר,
'דבר שכתוב: כמו ,וט נשי אנשי
עני כי  ישראל' בני עדת כל אל
הוא והצניעות הקדושה גדרי שמירת
ישראל, בדת ביותר ויסודי עיקרי דבר
שבדבר והחשיבות החומרה ומחמת
ע כל באסיפת לאומרו משה נצטוה

ישראל.

עתהוווויייישששש א בזה, להארי הרבה
במילי להתמקד רוצי אנו
ל אל 'ר הפסוק: של הראשונות
יקד אלה ואמר יראל ני עדת

...'הי

ר' מינסק10. מעיר שהיה גורליק, נטע

לחסידי התקרב נלהב, חב"ד וחסיד

זמן. משך באומן ושהה ברסלב

הקומוניסטיםוהנה עליו גזרו המהפכה בשנות

משום לסיביר, שנים שלש למשך להישלח

והטילו המחנה, מפקדי בעיני חן מצא מה

הענק האולם והסקת חימום עבודת את עליו

האסירים בו בארזק)שהתאכסנו כל(שנקרא משך ַַַ

הלילה.

אחדואז, כומר של בתו למחנה הגיעה

למאסר. אותה גם ששפטו

כיוהניחו השני, בצד ואותה זה, בצד אותו

החלו... והנסיונות ענקיים. האולמות היו

המוקדמותכל הבוקר משעות יום

היום של המאוחרות השעות ועד

אחד, באולם - שניהם לבד, היו הם

לבד!

לבד!היצר הבדידות... את להפיג הרצון הבהמי...

יוצאורבי היה יום וכל מאוד. פחד גורליק, נטע

ושואג שבסיביר, העד ליערות החוצה

של רבונו ואומר: צועק והיה קולות, בקולי

הרחמן, אב ה' אנא להכשל, רוצה לא אני עולם,

הרוג נא הורגני נפשי, את קח הכל, על המרחם

מידי ובכה שאג וכך אחטא!... ולא ביער... כאן

ביומו... יום

ולפנישלש נגמרו, עליו שנקצבו השנים

האסירים באו הרגילים לחיים חזרתו

הכומר של בתו עמדה ואז ממנו, להפרד

קדוש בחור בעולם נמצא עוד אם ואמרה:

הוא!... שזה ח"דהרי ברסלב, - קודש שרפי (שיח

קסח). עמוד

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



  
    



קדוש להיות יכול ישראל מבני אחד שכל
אני'. קדוש 'כי מעיד שהקב"ה מפני וזאת

מהממממששששלללל ל אי לבנו: שאמר עשיר לאב
.צרכי לכל כס די יש לאבי לדאוג,

עבורללללקקקקדדדדוווושששש קדושה די יש הוא ברו
שירצה ישראל מבני אחד כל
אל להצטר ,הדברי את לקיי

הקדושה...

ממממאאאאתתתתננננוווו???? ררררווווצצצציייי ממממהההה

קדושעעעעדדדד שהקב"ה שכמו התבאר כא
שנהיה מאתנו דורש הוא כ

.פלאקדושי באמת הוא זה ודבר
גדול.

אליעזרווווככככ אליהו הרב הגה"צ הקשה
זיע"א, מאליהו' ה'מכתב דסלר,

13וז"ל:

בדרכיו.ההההקקקקבבבב""""הההה ללכת מאתנו דורש
נצטווינו הקדושה במדת ואפילו
"אלקיכ ה' אני קד י הי יקד"

ב). יט, מאתנו,(ויקרא לדרוש יתכ כיצד

עצמנו את שנקדש חומר, קרוצי
יתבר?!בקדושתו

:כ והשיב

יכולתוההההננננדדדדררררשששש כפי שיהיה האד מ
היינו הגשמיות. מ מסולק
לש ולא שמי לש יהיו שמעשיו
שיהיה .האנוכיי הגשמיי ענייניו
זוהי נוטל. ולא נות מושפע, ולא משפיע

ערכינו... לפי הגשמיות מ 14ההסתלקות

להתחילווווככככדדדדיייי נצטר דבריו את להבי
מההתחלה...

מכתב 147).מאליהו13. עמוד - ד (חלק

כדי השכל14. אל זאת אדםלקרב נראה (כיצד

שלו) האנוכיות מעל סיפורשהתעלה נביא

טולידאנו משה הרב הגאון כישסיפר (האמנתי

רעט): עמוד - ב חלק אדבר,

רביצעדו הגה"צ הגדול האבא שלשה, יחדיו

לא שעדיין בניו שני ולידו זצ"ל, לוין אריה

השש. בן ושמעון השמונה בן רפאל מצוות, בני היו

לחנות'המתינו וניגש הצדיק האב ביקש כאן',

למוכר שילם הרב הסמוכה, מכולת

עוגות ממתקים, נייר, ולמלאבשקית לבחור והחל

שראוי חלבה חתיכת וגם צבעוניות. וסוכריות

הקטנים. שאלו אבא? הולכים לאן בה. להתכבד

משפחה' לקרוב ומתוקה קטנה מתנה 'לתת

הם מזורזת, הליכה של דקות 20 אחרי השיב.

לכפר סמוך נפש לחולי החולים בית מול ניצבו

לנוחתחתעץ בניו ביקשמשני אריה, האב ליפתא.

שננו ובנתיים דקות, עשר בתוך חוזר 'אני החרוב,

אתכםכשאחזור'. ואבחן אתמשניותמסכתשבת

גרים הזה. הגדול הבית בתוך ששם ידעו הם

אדם יש ששם וידעו בנפשם. יציבים לא אנשים

משפחה. קרוב אולי לו, ודואג שאבאשלהםאוהב

  
    



בבבבדדדדררררככככייייוווו............ ווווההההללללככככתתתת ממממצצצצוווותתתת

מצותאאאאחחחחתתתת היא שהצטוינו מהמצוות
שנל שעניינה בדרכיו'. 'והלכת
בספר הובא וכ הקב"ה. של בדרכיו

תרי"א):החינו (מצוה

בדר''''ננננצצצצטטטטווווייייננננוווו מעשינו כל לעשות
כחנו, בכל והטוב היושר
זולתנו ובי בינינו אשר דברינו כל ולהטות
ידענו כאשר ,והרחמי החסד דר על
מבריותיו חפצו וזה ה' דר שזהו מתורתנו
זה ועל הוא, חסד חפ כי לטובו יזכו למע

בדרכיו" "והלכת ט)...נאמר: כח, דברי)

זאתוווואאאאממממררררוווו בפירוש לברכה זכרונ
הוא ברו הקדוש מה המצוה,

היהררררחחחחוווונקרא אתה א,,,,מהררררחחחחוווו
נקרא הוא ברו אתהחחחחננננווווהקדוש א

נקראחחחחננננוווו,,,,היה הוא ברו הקדוש מה
היהצצצצדדדדייייקקקק אתה נקראצצצצדדדדייייקקקק,,,,א הוא מה

היהקקקקדדדדוווושששש אתה קקקקדדדדוווושששש............א

זמ,ווווננננווווההההגגגגתתתת ובכל מקו בכל זו מצוה
ונקבות'... בזכרי

מאתנוווווממממבבבבוווואאאארררר דורש שהקב"ה בדבריו
שהוא וכמו בדרכיו, שנל

כ וברחמי בחסד הבריות ע מתנהג
מזו, ויתרה .כ להתנהג צריכי אנו ג
צריכי אנו ג כ קדוש שהקב"ה כמו

.קדושי להיות

הזוווווממממבבבבוווואאאארררר שהמצוה בדבריו (שלעוד

בדרכיו') לכל'והלכת שייכת
ישראל! מע ואחת אחד

מאלכסנדרווווההההגגגגהההה""""קקקק העני חנו רבי
זה את מדייק היה זיע"א

לכ שייכת וכול)(שהקדושה הפסוק, מלשו
אמר: 11הוא

שיהיהללללאאאא בתורה מקו בשו מצינו
ני עדת ל אל 'ר כתוב

.קדושי בפרשת רק יראל'

ראשיאאאאייייללללוווו אל דבר כא נאמר היה
אומרי הע פשוטי היו המטות,
רק השייכת ולקדושה לנו מה לעצמ
נשמות לבעלי ,לגדולי העדה, לראשי

קדושות. 12גבוהות,

ניווווללללככככ עדת ל אל 'ר כא נאמר
היינו, הכלל, מ יוצא בלי יראל',

הובאו פרשת11. אפרים באוצר דבריו

א'נו)קדושים הרב(עמוד לגאון

שטיין. פישל אפרים

פירוט וביתר תיקוני12. ספר בריש

הזוהרהזוהר תיקוני (הקדמת

ע"ב) א דף ישראל- בעם שיש מובא

מלכים, והם: קדושות מדרגות עשרה

תורה, מארי נביאים, חוזים, צדיקים,

ראשי חכמים, נבונים, חסידים, גבורים,

ישראל. אלפי

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



  
    



קדוש להיות יכול ישראל מבני אחד שכל
אני'. קדוש 'כי מעיד שהקב"ה מפני וזאת

מהממממששששלללל ל אי לבנו: שאמר עשיר לאב
.צרכי לכל כס די יש לאבי לדאוג,

עבורללללקקקקדדדדוווושששש קדושה די יש הוא ברו
שירצה ישראל מבני אחד כל
אל להצטר ,הדברי את לקיי

הקדושה...

ממממאאאאתתתתננננוווו???? ררררווווצצצציייי ממממהההה

קדושעעעעדדדד שהקב"ה שכמו התבאר כא
שנהיה מאתנו דורש הוא כ

.פלאקדושי באמת הוא זה ודבר
גדול.

אליעזרווווככככ אליהו הרב הגה"צ הקשה
זיע"א, מאליהו' ה'מכתב דסלר,

13וז"ל:

בדרכיו.ההההקקקקבבבב""""הההה ללכת מאתנו דורש
נצטווינו הקדושה במדת ואפילו
"אלקיכ ה' אני קד י הי יקד"

ב). יט, מאתנו,(ויקרא לדרוש יתכ כיצד

עצמנו את שנקדש חומר, קרוצי
יתבר?!בקדושתו

:כ והשיב

יכולתוההההננננדדדדררררשששש כפי שיהיה האד מ
היינו הגשמיות. מ מסולק
לש ולא שמי לש יהיו שמעשיו
שיהיה .האנוכיי הגשמיי ענייניו
זוהי נוטל. ולא נות מושפע, ולא משפיע

ערכינו... לפי הגשמיות מ 14ההסתלקות

להתחילווווככככדדדדיייי נצטר דבריו את להבי
מההתחלה...

מכתב 147).מאליהו13. עמוד - ד (חלק

כדי השכל14. אל זאת אדםלקרב נראה (כיצד

שלו) האנוכיות מעל סיפורשהתעלה נביא

טולידאנו משה הרב הגאון כישסיפר (האמנתי

רעט): עמוד - ב חלק אדבר,

רביצעדו הגה"צ הגדול האבא שלשה, יחדיו

לא שעדיין בניו שני ולידו זצ"ל, לוין אריה

השש. בן ושמעון השמונה בן רפאל מצוות, בני היו

לחנות'המתינו וניגש הצדיק האב ביקש כאן',

למוכר שילם הרב הסמוכה, מכולת

עוגות ממתקים, נייר, ולמלאבשקית לבחור והחל

שראוי חלבה חתיכת וגם צבעוניות. וסוכריות

הקטנים. שאלו אבא? הולכים לאן בה. להתכבד

משפחה' לקרוב ומתוקה קטנה מתנה 'לתת

הם מזורזת, הליכה של דקות 20 אחרי השיב.

לכפר סמוך נפש לחולי החולים בית מול ניצבו

לנוחתחתעץ בניו ביקשמשני אריה, האב ליפתא.

שננו ובנתיים דקות, עשר בתוך חוזר 'אני החרוב,

אתכםכשאחזור'. ואבחן אתמשניותמסכתשבת

גרים הזה. הגדול הבית בתוך ששם ידעו הם

אדם יש ששם וידעו בנפשם. יציבים לא אנשים

משפחה. קרוב אולי לו, ודואג שאבאשלהםאוהב

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



  
     



ההההבבבבחחחחייייררררהההה בבבבששששבבבביייילללל ננננבבבברררראאאא ההההעעעעוווולללל

העול.בבבבששששששששהההה את הקב"ה ברא ימי
הקב"ה ברא ימי ששה באות
את בו: אשר כל ואת הזה, העול את
המדבר. ואת החי את הצומח ואת הדומ

הקב"הוווובבבבייייוווו ברא הבריאה של הששי
וכמו ובדמותו, בצלמו האד את
צלמ האד את אלהי "וברא שנאמר:

"את רא אלהי צל...(כז א, (בראשית 

לה'ההההאאאאדדדד טהורה אהבה ובלבו נברא
בתמידיות בער לבו ,יתבר
האהבה אש שלהבת, אש ברשפי
,כיסופי כמיהה, מלא היה לבו לה',
ותשוקה ,מאוויי רצונות, ,געגועי
ה'. לקרבת לזכות להבת כאש בוערה

מאליהוווווככככתתתתבבבב עמודהמכתב  ב (חלק

וז"ל:137),

נוראותככככבבבברררר ז"ל חכמינו הודיעונו
אד של וקדושתו מגדולתו
הקב"ה של כפיו יציר היה הוא .הראשו,
דומי עקביו שני היו מותו לאחר וג

חמה גלגלי נח.),לשני בתרא פירוש(בבא
האיר המת, מגופו נמו הכי החלק אז שג
החמה אור שבטל עד בקדושתו כ כל

גדולתו היו כמה מזה נלמד הרי לעומתו.
בראשו. ואורו

כמהוווואאאא מותו לאחר מדרגתו היתה כ
וב בחייו, מדרגתו עצומה היתה
היתה נוראה מה וחומר קל של בנו

החטא. קוד מדרגתו

עדוווואאאאממממררררוווו האר מ הראשו אד עוד:
סופו ועד העול ומסו לרקיע

יב.),היה כולל(חגיגה שהיה פירוש
הבריאה. כל תוכ בתוכו

וביקשוווווככככששששננננבבבברררראאאא השרת מלאכי טעו
קדוש לפניו (בראשיתלומר

י). אות  ח פרשה באלהרבה, וכיוצא
המורי מאמרי הרבה עוד אנו מוצאי

החטא. קוד מדרגתו נפלאות על

ו...מתפלאי!וווואאאאננננוווו מתבונני ,קוראי

אתההההרררריייי ברא שהקב"ה הסיבה כל
כיו לנו המוכרת בצורה עולמו
בחירה! של מציאות ליצור כדי רק הוא

שניההההקקקקבבבב""""הההה יתגלו שבו עול לברוא חפ
וכחות הטומאה כחות כחות,
ויבחר  ביניה יעמוד והאד הקדושה,

15בטוב!

ענין בפסוק:15. כתוב הבחירה' 'כח

את הּיֹום בכם ִִֶֶַַָֹ"העדתי
וה החּיים הארץ, ואת נתּתיהּׁשמים ּמות ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבחּיים ּובחרּת והּקללה, הּברכה ,ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָלפני
"וזרע אּתה ּתחיה למען ל,- (דברים ְְְְִֶֶַַַַָ

יט).

  
    



מדינתלאחר הקמת על הכריזו שנים, ארבע

החולים בית נטשו, הבריטים ישראל,

נפטרו מהם חלק פוזרו, החולים פונה, נפש לחולי

שקרוב לעצמם תיארו הילדים העתים. בצוק

אותו. שכחו הם וגם נפטר... כנראה משפחתם

ישבולימים הם נפטר, אריה רבי כשאבא

המנחמים מזרם איש כל כאשר שבעה,

ממעיינותיו שנבעה חדשה חסד זווית על מספר

איש אביגדור, הגיע ואז הנערץ. אביהם של

ובו פלסטיק סל ובידו מצחיה כובע חבוש קשיש

לא אתם אביגדור, לי קוראים 'שלום, ירקות.

שלכם אבא את הכרתי אני אבל אותי, מכירים

החולים בבית אח הייתי ויותר. שנה, 25 לפני

אביכם ניצב אחד בוקר בליפתא. נפש לחולי

שומע אני לי, תסלחו ושאל: החולים בית בפתח

מי אוזניים... מחרישות נוראות, זעקות מכאן

כניסתו עם מיד הבחין אביכם אריה רבי צועק?!

כפוף אך גבוה-קומה חולה באותו למחלקה

קשר, בלי פשר בלי מילים מטורף, כמו שצעק

הבטון. בקיר בראשו ונוגח ובועט מקפץ כשהוא

הוא למה שאל: הוא ואז אביכם, אל 'ניגשתי

שקטים?'. כולם ממנו חוץ ולמה צועק?

פי'הסברתי על החולים בית כאן מתנהל כיצד לו

כל לא ובכן, הבריטי, הממשל הנחיות

הנחיות פי על הרגעה. לתרופות זכאי חולה

משפחה קרובי לו שיש חולה רק הבריטים,

במקומות לוחצים קצת והם עניין, בו שמגלים

תרו לקבל זוכה לחולההנכונים, והנה הרגעה. פות

קרוב. או שוםמכר אין בודלבסקי, נחמיה בשם זה

אביגדור המשיך בית...' בלי בן שואה ניצול הוא

רבי אביכם צעק בודלבסקי? 'נחמיה בסיפורו:

לא אני שלו. משפחה קרוב 'אני בהתרגשות. אריה

והרי מהשואה ניצל נחמיה עולם, של ריבנו מאמין,

המטורף, נחמיה אל אביכם ניגש 'ואז לפני...' הוא

מכיסו הוציא ובאהבה, בחום אותו ונישק חיבק

הבריטי לממשל להודיע לי והורה סוכריות, כמה

גם והוא לתרופות, לו לדאוג במפגיע דורש שהוא

התרופות. במימון לעזור כדי שילינג שני שלף

אל'וכן אביכם מגיע היה חודש, ראש מידי

באוויר, בהה הזמן שרוב החולה נחמיה

נייר שקית עם מבולבל משפט השמיע ושם פה

משוחח שעה, רבע עמו יושב ממתקים. מלאה

ונחמיה דיבר, אביכם רבה, בחמימות עמו

ממנו שנפרד לפני ונינוח. רגוע ולעס, שתק

אותו וברך במצחו נחמיה את אריה רבי נישק

מחייך היה נחמיה שלימה. לרפואה שיזכה

הבריא. לא מעולם הוא אבל באושר,

בעיצומויומיים כשהיינו הכרזתהמדינה, לפני

בלבו לקה הוא החולים, בית פינוי של

את לייצב הצלחנו למוות. חיים בין ופרפר

לעברי סימן הוא להכרה, חזר וכשהוא מצבו,

אני 'אביגדור, מילים: כמה להשמיע וביקש

כל הארוךשהביאלי הרבעםהזקן רוצהשתדע,

לא בכלל הוא צדיק. הוא ממתקים, חודש ראש

עד אתו נפגשתי לא מעולם שלי, משפחה קרוב

הסוכריות. עם החולים לבית בא שהוא ליום

תרופות לי נתנו שרקבזכותו אביגדור, יודע, אני

רעב אריה כמו שאגתי הגיע, שהוא לפני הרגעה,

בחיי אושר של דקות כמה לי היו ואם בכלוב,

היו אלו אתהשואההנוראה, האיומיםשעברתי

וחתיכת הסוכריות עם אריה, רבי עם הדקות

הלב. מכל והברכה במצח הנשיקה עם החלבה,

שאניאני לו שתגיד אביגדור ממך מבקש

על סליחה ממנו מבקש ואני אותו, אוהב

לו תגיד תודה. לו אמרתי לא שמעולם כך

האלה, מהדקות שחוץ האמת, את אביגדור

משפט להוציא יכולתי לא שלי, הגסיסה דקות

זו 'אביגדור בשמי, תודה לו תגיד שלם. אחד

סוררת. דמעה מחו ושמעון רפאל שלי' הצוואה

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
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העול.בבבבששששששששהההה את הקב"ה ברא ימי
הקב"ה ברא ימי ששה באות
את בו: אשר כל ואת הזה, העול את
המדבר. ואת החי את הצומח ואת הדומ

הקב"הוווובבבבייייוווו ברא הבריאה של הששי
וכמו ובדמותו, בצלמו האד את
צלמ האד את אלהי "וברא שנאמר:

"את רא אלהי צל...(כז א, (בראשית 

לה'ההההאאאאדדדד טהורה אהבה ובלבו נברא
בתמידיות בער לבו ,יתבר
האהבה אש שלהבת, אש ברשפי
,כיסופי כמיהה, מלא היה לבו לה',
ותשוקה ,מאוויי רצונות, ,געגועי
ה'. לקרבת לזכות להבת כאש בוערה

מאליהוווווככככתתתתבבבב עמודהמכתב  ב (חלק

וז"ל:137),

נוראותככככבבבברררר ז"ל חכמינו הודיעונו
אד של וקדושתו מגדולתו
הקב"ה של כפיו יציר היה הוא .הראשו,
דומי עקביו שני היו מותו לאחר וג

חמה גלגלי נח.),לשני בתרא פירוש(בבא
האיר המת, מגופו נמו הכי החלק אז שג
החמה אור שבטל עד בקדושתו כ כל

גדולתו היו כמה מזה נלמד הרי לעומתו.
בראשו. ואורו

כמהוווואאאא מותו לאחר מדרגתו היתה כ
וב בחייו, מדרגתו עצומה היתה
היתה נוראה מה וחומר קל של בנו

החטא. קוד מדרגתו

עדוווואאאאממממררררוווו האר מ הראשו אד עוד:
סופו ועד העול ומסו לרקיע

יב.),היה כולל(חגיגה שהיה פירוש
הבריאה. כל תוכ בתוכו

וביקשוווווככככששששננננבבבברררראאאא השרת מלאכי טעו
קדוש לפניו (בראשיתלומר

י). אות  ח פרשה באלהרבה, וכיוצא
המורי מאמרי הרבה עוד אנו מוצאי

החטא. קוד מדרגתו נפלאות על

ו...מתפלאי!וווואאאאננננוווו מתבונני ,קוראי

אתההההרררריייי ברא שהקב"ה הסיבה כל
כיו לנו המוכרת בצורה עולמו
בחירה! של מציאות ליצור כדי רק הוא

שניההההקקקקבבבב""""הההה יתגלו שבו עול לברוא חפ
וכחות הטומאה כחות כחות,
ויבחר  ביניה יעמוד והאד הקדושה,

15בטוב!

ענין בפסוק:15. כתוב הבחירה' 'כח

את הּיֹום בכם ִִֶֶַַָֹ"העדתי
וה החּיים הארץ, ואת נתּתיהּׁשמים ּמות ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבחּיים ּובחרּת והּקללה, הּברכה ,ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָלפני
"וזרע אּתה ּתחיה למען ל,- (דברים ְְְְִֶֶַַַַָ

יט).

ז

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



  
     



של נוראות התפרצויות להבות... גחלי
נוזלית... ואש רותחות לבות

להסתובבההההטטטטווווממממאאאאהההה המשיכה
מתוכה דולה ,במעגלי
חוטי העגלה, כעבותות ,עבי חוטי
...ש נגלתה חיה אש ,ולוהטי אדומי

הטיפהככככלללל עד מהריאות נסחט האויר
טשטוש התערפלה, הראיה האחרונה,

...זמ של שאלה רק היה החושי

ואכלוווואאאאדדדד בקרב, הפסיד הראשו
הדעת... מע

הפי,וווובבבבאאאאוווותתתתוווו בלתי נזק נוצר רגע
לחדור הצליחו הטומאה כחות

צאצאיו של ללבותיה(הראשו אד (של

.ש ולהתיישב

השתנתה.ממממעעעעתתתתהההה,,,, המלחמה כל

האד,ככככאאאאששששרררר את לפתות רוצה הרע היצר
אני ואומר: לבו, בתו צ הוא מיד
לשו לדבר רוצה אני לחטוא... רוצה

...העיני את לטמא רוצה אני הרע...

אווווככככההההדדדד מפסיד! אתה לבו: בתו נשמע
...של הקדושה כל את תפסיד אתה תחטא

מאליהו:ווווזזזזהההה המכתב לשו

נשמעיעעעעככככששששייייוווו,,,, החטא, שלאחר במצב
בגו הרע היצר דברי לנו

מתאוה... 'אני' רוצה, 'אני' :ראשו

בלשווווואאאאייייללללוווו עמנו מדבר הטוב היצר
...'ל' אסור מחוייב, 'אתה' נוכח:

והמצפוככככללללווווממממרררר,,,, הטוב)השכל (היצר

והישר, הטוב מאתנו תובעי
התאוה. ע מזדהה בתחילה, ורצוננו,

כיאאאאבבבבלללל ,הראשו אד אצל כ לא
ישר" האד את עשה האלקי"

כט), ז, מה(קהלת מטבעו עושה והיה
וחפ שרצו כלומר, לעשותו. שראוי
לעשיית רק מכווני היו שלו ה'אני'
ולכ ממנו, חו היה והרע והישר. הטוב
לפתותו. 'מבחו' לבוא הנחש צרי היה

יכולוווובבבבייייאאאאוווורררר היה לא שהפיתוי ,הדברי
הראשו אד את להביא
כי ,'וכ כ לעשות מתאוה 'אני למחשבה:
היה יתבר ה' רצו נגד דבר להתאוות
לבוא צרי היה ולכ לגמרי... מופר אצלו
,מבחו אליו הבא קול 'אתה', בלשו אליו
בטוב... מושרש שהיה ה'אני' מתו ולא

ננננחחחחווווגגגגהההה בבבבממממעעעעגגגגלללל עעעעווווגגגגהההה............ עעעעווווגגגגהההה

שהיצרממממאאאאוווותתתתהההה נוראה תקופה
לעולמו לחדור הצליח הרע
,ש ולהתיישב האד של הפנימי

בני שבו מצב חדש, מצב נוצר
עולמ בתו ואסורי כלואי האד

הפנימי.

  
    



כלוווואאאא היתה הראשו אד של מעלתו
המציאות שמכל עד גדולה, כ
,עול בורא של מציאותו אליו נגלתה
שרואה מי וכי לו? יש בחירה איזו כ א
עול בורא של מציאותו את במוחש
קדושה? של שאינה בדר לבחור יכול

קודווווההההתתתתששששוווובבבבהההה אז, ג בוודאי פשוטה:
הראשו לאד היה החטא,
אצלו שהיתה שהבחירה רק בחירה.

בתכל שונה שאנוהיתה מהבחירה ית
.מכירי

יותר... ונרחיב

............ההההאאאאדדדד פפפפננננייייממממייייוווותתתת ככככייייבבבבוווושששש

מאליהוממממממממששששיייי ומבאר:(ש)המכתב

בראבבבבששששעעעעהההה העול את הקב"ה שברא
אחד מחנה ,נפרדי מחנות שני
של אחד ומחנה הקדושה, כחות של

הטומאה. כחות

משלו,ללללככככלללל טריטוריה היה מהמחנות אחד
השני. של לתחומו אחד נכנסו לא וה

הראשווווובבבבששששעעעעהההה אד את הקב"ה שברא
רק כלול לגמרי, ישר בראו
היו ענייניו וכל לבד, הקדושה כחות מסדרי
גמור טוב ,ומזוככי קדושי ישרי כול
כלל. ההיפ לצד ונטיה עירוב שו בלי

כחותווווממממחחחחווווצצצצהההה עמדו סביבו, לו,
:עיני אליו ולטשו הטומאה

אותו... להכניע חייבי אנו

היתהההההבבבבחחחחייייררררהההה הראשו לאד שהיתה
בתו ולהתבצר להמשי הא
לצאת או והקדוש המואר הפנימי עולמו
'לביקור' וללכת עולמו מתו החוצה

הטומאה. במחנות

והמלחמהווווככככששששההההגגגגייייעעעע האות, נית ,הזמ
החלה...

והואככככחחחחוווותתתת בנחש, התלבשו הטומאה
אתה בארסיות: ולחש לאד ניגש
מוכרח אתה ,מהע לאכול חייב
לי... לשמוע ל כדאי אתה, הי, ...לטעו

רוצהווווככככההההדדדד לא אני לבו: בתו נשמע
לאכול... רוצה לא אני לחטוא,

,,,,מאוד...אאאא נוראה היתה המלחמה
אש, כדודי זרקו הטומאה כחות

בעולםופירושו האדם חיי לכם, דעו כך:

חדשים, משנים, מורכבים הזה

ורגעים. שעות ימים,

ימיוכח כל במשך האדם את מלוה הבחירה

חז"ל רמזו זה ועל מ"ג),חייו, פ"ד (אבות

לך אין שעה', לו שאין אדם לך 'אין באומרם:

הבחירה. מאפשרות פנויה שעה לו שיש אדם

בפניוהיינו עומדת נתון, ורגע רגע שבכל

לרע, טוב בין לבחור האפשרות האדם

לחדלון... עשיה ובין

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
     



של נוראות התפרצויות להבות... גחלי
נוזלית... ואש רותחות לבות

להסתובבההההטטטטווווממממאאאאהההה המשיכה
מתוכה דולה ,במעגלי
חוטי העגלה, כעבותות ,עבי חוטי
...ש נגלתה חיה אש ,ולוהטי אדומי

הטיפהככככלללל עד מהריאות נסחט האויר
טשטוש התערפלה, הראיה האחרונה,

...זמ של שאלה רק היה החושי

ואכלוווואאאאדדדד בקרב, הפסיד הראשו
הדעת... מע

הפי,וווובבבבאאאאוווותתתתוווו בלתי נזק נוצר רגע
לחדור הצליחו הטומאה כחות

צאצאיו של ללבותיה(הראשו אד (של

.ש ולהתיישב

השתנתה.ממממעעעעתתתתהההה,,,, המלחמה כל

האד,ככככאאאאששששרררר את לפתות רוצה הרע היצר
אני ואומר: לבו, בתו צ הוא מיד
לשו לדבר רוצה אני לחטוא... רוצה

...העיני את לטמא רוצה אני הרע...

אווווככככההההדדדד מפסיד! אתה לבו: בתו נשמע
...של הקדושה כל את תפסיד אתה תחטא

מאליהו:ווווזזזזהההה המכתב לשו

נשמעיעעעעככככששששייייוווו,,,, החטא, שלאחר במצב
בגו הרע היצר דברי לנו

מתאוה... 'אני' רוצה, 'אני' :ראשו

בלשווווואאאאייייללללוווו עמנו מדבר הטוב היצר
...'ל' אסור מחוייב, 'אתה' נוכח:

והמצפוככככללללווווממממרררר,,,, הטוב)השכל (היצר

והישר, הטוב מאתנו תובעי
התאוה. ע מזדהה בתחילה, ורצוננו,

כיאאאאבבבבלללל ,הראשו אד אצל כ לא
ישר" האד את עשה האלקי"

כט), ז, מה(קהלת מטבעו עושה והיה
וחפ שרצו כלומר, לעשותו. שראוי
לעשיית רק מכווני היו שלו ה'אני'
ולכ ממנו, חו היה והרע והישר. הטוב
לפתותו. 'מבחו' לבוא הנחש צרי היה

יכולוווובבבבייייאאאאוווורררר היה לא שהפיתוי ,הדברי
הראשו אד את להביא
כי ,'וכ כ לעשות מתאוה 'אני למחשבה:
היה יתבר ה' רצו נגד דבר להתאוות
לבוא צרי היה ולכ לגמרי... מופר אצלו
,מבחו אליו הבא קול 'אתה', בלשו אליו
בטוב... מושרש שהיה ה'אני' מתו ולא

ננננחחחחווווגגגגהההה בבבבממממעעעעגגגגלללל עעעעווווגגגגהההה............ עעעעווווגגגגהההה

שהיצרממממאאאאוווותתתתהההה נוראה תקופה
לעולמו לחדור הצליח הרע
,ש ולהתיישב האד של הפנימי

בני שבו מצב חדש, מצב נוצר
עולמ בתו ואסורי כלואי האד

הפנימי.

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



  
     



דרךחייך והשיב: בא, מקרוב שזה החבר,

נפש חיבוטי של ומפותלת ארוכה

להגיע ה' זיכני אשר עד עלי, עברה פנימיים

לספר: החל והוא הגדול. לאור

התורהבעבר, על המדרש בבית ישבתי כאשר

כי ידעתי העבודה, לערוךועל יש

ערב בכל זאת לעשות היה מקובל נפש. חשבון

צדדית לפינה אז פורש הייתי חודש. ראש

דקות כמה עצמי: עם מדוקדק חשבון ומנהל

באבק חלילה נכשלתי האם ביטלתי תורה, של

לי התברר אם ואז, באלה. וכיוצא הרע לשון

שבקלים, הקל ולו בחטא, נכשלתי שאכן

בדמעות. נפשי את וממרק בוכה הייתי

'כפירה'אלא מחשבת ללבי מתגנבת היתה שאז

פלוני הרי אלה? הן עבירות וכי קטנה:

מדברים היום, כל תורה המבטלים ואלמוני,

דאורייתא בעבירות ונכשלים הרע ולשון ליצנות

ואז, האמיתיים! החוטאים הם - ודרבנן

חולף היה 'חטאתי', ואומר חזי על מכה כשהייתי

חטא. ההוא חטאתי, אני לא הרהור: במוחי

אילימים כי, הבנתי לי. להציק הדבר החל

פירוש לזה ולתת 'חטאתי' לומר אפשר

מורה אחר לתור איפוא יצאתי חטא', ש'ההוא

ובעיירות, בערים נדדתי עיניי. את שיאיר דרך

אדמו"ר של מדרשו לבית הגעתי אחד ויום

הזה: הפתגם את שמעתי ומפיו לחסידים,

שיהודי דבר כל כי אומר, הבעש"ט מורינו

ראי כמו הוא הזולת הרי זולתו, אצל רואה

היא והמטרה הרואה, של פגמיו את שמשקף

ולתשובה. לתיקון ולעוררו האמת על להעמידו

רוחדברים בי הפיחו לי, חדשים שהיו אלו,

עמוק. זעזוע לי וגרמו חדשה חיים

חטאים בזולת אראה עוד שכל הבנתי, פתאום

בי, קיימים הללו שהחטאים הוא סימן ועוונות,

. חסרונותי של השתקפות אלא אינו והזולת

כברבחשבון עצמי עם עורך שהייתי הנפש

'חטאתי' המילה את פירשתי לא

מבחין אני שאם ידעתי חטא'. 'ההוא - כבעבר

בעצמי אני שגם הוא אות הזולת, בחטאי

ומייסר שליש בדמעות בוכה הייתי נכשלתי.

חטאי. את לתקן כדי ורוחי גופי את

מחשבתאלא ללבי התגנבה זאת כל שבתוך

מדובר הלוא חטא? זה וכי חדשה: 'כפירה'

איפוא אמרתי ביותר! וקלים עדינים בדקדוקים

חטאתי'. 'לא - היה החדש והפירוש 'חטאתי',

שתיישבשוב סלולה דרך לחפש לדרכי יצאתי

נמשך הפעם גם שבתוכי. התהיות את

לביתמדרש הגעתי שיוםאחד עד רב, זמן החיפוש

את שפילח משפט שמעתי ומפיו נוסף, צדיק של

שאס כשם ואףכליותי: כך הזולת, את לרמות ור

עצמו. את לרמות לאדם אסור מכך יותר

הבנתי,דברים פתאום כרעם. בי הלמו אלה

עצמית הונאה היו כה עד חיי שכל

מדרשו בבית איפוא נשארתי מתמשכת. אחת

את בעצמי להחדיר כדי רב זמן הרבי של

מפיו. ששמעתי הרעיון

שלאואכן, למצב הגעתי ויגיעה עבודה לאחר

'חטאתי', ובאומרי עצמי, את עוד רמיתי

הוא אני אחר, ולא אני שאמנם לי היה ברור כבר

לתקנם. בדבריםשלממששעלי ונכשלתי שחטאתי

יותרואולם פיקח הרע שיצר נראה,

אצלי הופיע הפעם מששיערתי.

כדי תוך מפוכחת. וראיה אישי יושר של במסוה

אסורלך צצהמחשבהחדשה: הנפששלי חשבון

שכל יודע כבר אתה כעת עצמך. את לרמות

לחדולמדרךהחטא נסיונותיך וכל נכשלת, ימיך

שכזה האמת, על להודות העת הגיעה צלחו. לא

וכך להשתנות. בכחך ואין תישאר, וכזה אתה

היאקיבלה 'חטאתי', אתהמילה יצאשבאומרי

עוד'... ואחטא 'חטאתי - חדש פירוש

  
     



לאאאאאיייי הפנימי, העול בתו ,ש
גדרות לא ,חיילי ולא שוטרי
זאת ולמרות שמירה... כלבי ולא תיל
לבקוע שמצליחי האנשי ה בודדי

החוצה... ולברוח החומות את

וצעקהאאאאתתתת ,הדברי את קוראי
עולמכ בתו מהדהדת נוראה
להיות זוכי לא אנו למה למה? הפנימי:
החומות?!... את שהבקיעו אלו מאות

טשטוש!וווואאאאננננוווו אחת: במילה נשיב

מטשטשההההייייצצצצרררר הלב, בתו היושב הרע,
הוא כאשר רצונתינו. את לנו
ראשו בלשו מדבר הוא אותנו מפתה

לחטוא... רוצה 'אני'

שאנוווווההההקקקקוווולללל עד משכנע, כ כל שלו
רוצי שאנו מה שזה חושבי
כח  היצר של כחו זהו א באמת.

הטשטוש...

רקככככיייי הוא יהודי כל של רצונו באמת
לו ולעשות יתבר ה' את לעבוד

הול הוא הטשטוש בגלל א רוח. נחת
אחורה...

מאליהוווווזזזזהההה המכתב לשו ד (חלק

:(286 עמוד

אתההההייייצצצצרררר  ביותר היקר את ממנו גונב
שמה אותנו מרמה ומעתה ה'אני',
ה'אני' באמת אבל רוצה. אני רוצה שהוא
המצוות כל את לשמור רוצה יהודי של

העבירות מ שכתבולהתרחק (כמו

ה"כ), פ"ב גירושי בהלכות "ושאיפתוהרמב
...העולמי בחי להדבק היא האמיתית

אתווווככככלללל לברר מצליח לא שהאד זמ
מסתובב הוא הרי האמיתי רצונו
של י בתו ונעול כלוא עצמו, סביב
שהוא לכ מודע לא אפילו והוא תאוות...
נחוגה'... במעגל עוגה... 'עוגה של במצב

כג.):חז"לוווובבבבללללששששוווו דניי(תענית 'איכא
כאלו 'יש  שנה' שבעי
החיי כל ,'רצו שנה שבעי שישני

פנימית... שינה מתו עוברי 16שלה

השלב היאלהיותמודע16. ב'יקיצה' הראשון

לכך ובהקשר חסרון. בי שיש לכך

רודרמן זלמן רבי לגאון בעלמצאנו - מופת (סיפורי

(83 עמוד הבא:התניא, הסיפור את שסיפר

ומבקשיהם חכמים תלמידי חברים, שני היו

ה'. בעבודת לדרך כמהה שנפשם ה',

עצמו משל למסע ואחד אחד כל השנים יצאו

ביקרו ישראל, בעיירות עברו האמת. את לחפש

העליונה וההשגחה המפורסמים, הצדיקים אצל

של מדרשו בית אל שניהם את לבסוף הנחתה

שישב זלמן, שניאור רבי חב"ד, חסידות מייסד

בליאוזנה.

החברפעם פנה חסידית, בהתוועדות אחת,

לפני שנים כמה לליאוזנה ובא שהקדים

נדרש למה לי, אמור חברו: את ושאל רעהו,

לכאן? להגיע שזכית עד זמן הרבה כך כל לך

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.



  
     



דרךחייך והשיב: בא, מקרוב שזה החבר,

נפש חיבוטי של ומפותלת ארוכה

להגיע ה' זיכני אשר עד עלי, עברה פנימיים

לספר: החל והוא הגדול. לאור

התורהבעבר, על המדרש בבית ישבתי כאשר

כי ידעתי העבודה, לערוךועל יש

ערב בכל זאת לעשות היה מקובל נפש. חשבון

צדדית לפינה אז פורש הייתי חודש. ראש

דקות כמה עצמי: עם מדוקדק חשבון ומנהל

באבק חלילה נכשלתי האם ביטלתי תורה, של

לי התברר אם ואז, באלה. וכיוצא הרע לשון

שבקלים, הקל ולו בחטא, נכשלתי שאכן

בדמעות. נפשי את וממרק בוכה הייתי

'כפירה'אלא מחשבת ללבי מתגנבת היתה שאז

פלוני הרי אלה? הן עבירות וכי קטנה:

מדברים היום, כל תורה המבטלים ואלמוני,

דאורייתא בעבירות ונכשלים הרע ולשון ליצנות

ואז, האמיתיים! החוטאים הם - ודרבנן

חולף היה 'חטאתי', ואומר חזי על מכה כשהייתי

חטא. ההוא חטאתי, אני לא הרהור: במוחי

אילימים כי, הבנתי לי. להציק הדבר החל

פירוש לזה ולתת 'חטאתי' לומר אפשר

מורה אחר לתור איפוא יצאתי חטא', ש'ההוא

ובעיירות, בערים נדדתי עיניי. את שיאיר דרך

אדמו"ר של מדרשו לבית הגעתי אחד ויום

הזה: הפתגם את שמעתי ומפיו לחסידים,

שיהודי דבר כל כי אומר, הבעש"ט מורינו

ראי כמו הוא הזולת הרי זולתו, אצל רואה

היא והמטרה הרואה, של פגמיו את שמשקף

ולתשובה. לתיקון ולעוררו האמת על להעמידו

רוחדברים בי הפיחו לי, חדשים שהיו אלו,

עמוק. זעזוע לי וגרמו חדשה חיים

חטאים בזולת אראה עוד שכל הבנתי, פתאום

בי, קיימים הללו שהחטאים הוא סימן ועוונות,

. חסרונותי של השתקפות אלא אינו והזולת

כברבחשבון עצמי עם עורך שהייתי הנפש

'חטאתי' המילה את פירשתי לא

מבחין אני שאם ידעתי חטא'. 'ההוא - כבעבר

בעצמי אני שגם הוא אות הזולת, בחטאי

ומייסר שליש בדמעות בוכה הייתי נכשלתי.

חטאי. את לתקן כדי ורוחי גופי את

מחשבתאלא ללבי התגנבה זאת כל שבתוך

מדובר הלוא חטא? זה וכי חדשה: 'כפירה'

איפוא אמרתי ביותר! וקלים עדינים בדקדוקים

חטאתי'. 'לא - היה החדש והפירוש 'חטאתי',

שתיישבשוב סלולה דרך לחפש לדרכי יצאתי

נמשך הפעם גם שבתוכי. התהיות את

לביתמדרש הגעתי שיוםאחד עד רב, זמן החיפוש

את שפילח משפט שמעתי ומפיו נוסף, צדיק של

שאס כשם ואףכליותי: כך הזולת, את לרמות ור

עצמו. את לרמות לאדם אסור מכך יותר

הבנתי,דברים פתאום כרעם. בי הלמו אלה

עצמית הונאה היו כה עד חיי שכל

מדרשו בבית איפוא נשארתי מתמשכת. אחת

את בעצמי להחדיר כדי רב זמן הרבי של

מפיו. ששמעתי הרעיון

שלאואכן, למצב הגעתי ויגיעה עבודה לאחר

'חטאתי', ובאומרי עצמי, את עוד רמיתי

הוא אני אחר, ולא אני שאמנם לי היה ברור כבר

לתקנם. בדבריםשלממששעלי ונכשלתי שחטאתי

יותרואולם פיקח הרע שיצר נראה,

אצלי הופיע הפעם מששיערתי.

כדי תוך מפוכחת. וראיה אישי יושר של במסוה

אסורלך צצהמחשבהחדשה: הנפששלי חשבון

שכל יודע כבר אתה כעת עצמך. את לרמות

לחדולמדרךהחטא נסיונותיך וכל נכשלת, ימיך

שכזה האמת, על להודות העת הגיעה צלחו. לא

וכך להשתנות. בכחך ואין תישאר, וכזה אתה

היאקיבלה 'חטאתי', אתהמילה יצאשבאומרי

עוד'... ואחטא 'חטאתי - חדש פירוש

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



  
       



עככככאאאאששששרררר שלו ה'אני' את מזהה האד
שלו, האישי והרצונות התאוות

מהקדושה. רחוק הוא אזי

שלככככיייי מדרגתו כעי עניינה הקדושה
שזיהה החטא קוד הראשו אד
והקדוש... הטוב ע שלו ה'אני' את

מאליהו'ווווככככ ה'מכתב כתב א (חלק

:(255 עמוד

שנחשוב,ההההססססתתתתתתתת כדי עד מגעת היצר
מסתנ הוא רצוננו, הוא שרצונו
נבחי לא מעול עצמיותנו. תו אל
אלא וכו'' צרי אתה 'הלא טוע אותו

וכו'. צרי אני 'הלא

ה'אני'ווווללללעעעעווווממממתתתת האמיתי, ה'אני' זה
מחשבת כשבאה שלי, הרוחני
'עורה לשונו: את נבחי בלבנו, תוכחתו

אני. ולא אתה בלשו ...'תיש למה

שלנו.ההההייייצצצצרררר ה'אני' הבחנת את גנב

לעצמיותנוההההוווואאאא שנאה בנו ש
ועשה האמיתית, הרוחנית
בנפש שונאנו אותו, אוהבי אותנו

18להכחידנו...

עצמנוווווממממעעעעתתתתהההה ואת נאהוב אותו א
לנו? יש תקוה איזו נשנא,

השאלהוווועעעעתתתתהההה על להשיב נשוב
בה... שפתחנו

מגיעיםובנוסף כאשר פעם, מדי צריך לכך,

שהיא כל מתנה עם להיכנס הביתה

חדש ספר או ממתק או פרחים לפעמים לאשה.

שיח אף תאהב. להגידשהיא מהעבודה טלפון ת

המאמצים כל האשה. בעיני הון שוה שלום

ושאיכפת עליה חושב שאתה לה מראים האלו

היא הרבה, מבקשת אינה הזוג בת לך.

בעיניך... חשובה שהיא באות מסתפקת

כל בכך18. כי להכחידנו! הוארק הרע היצר כונת

לרוחניות להתקרב מאתנו מונע שהוא

הפנימי! עולמנו את לנו משמיד בעצם הוא

מאליהווכך המכתב 148):כתב עמוד - ד (חלק

בהרבהמקומותשהאדםהמגושםהן ביארנו כבר

מותו. לאחר גם הגשמיים מאוויו עם נשאר

את להרגיש חלדו בחיי עצמו את הרגיל הוא הרי

גשמיים. לעניינים בקשר רק אנוכיותו המשך

אחראבל עוד לרדוף ממנו נבצר הרי 'שם'

ימלאמעתהאתאנוכיותו? מה ואםכן שאיפותיו,

שלהלא נצח - תוכן כל בלי 'אנוכי' ירגיש

בלי שינה, בלי ושנים, וימים, שעות,

שהוא. עניין לכל שייכות ובלי התעניינות,

מאלו? קשים יותר עינויים יש האם

הסוהר?מהו בית עונש

השואןעיקרו מהעולם אותו שמפרידים הוא

אוכל הוא עדיין הרי אבל מבחוץ.

על ואף וכו'. האסירים שאר רואה ישן, ושותה,

מי שכן כל נוראים. מגעגועים סובל הוא כן פי

כלום. ובלי - סוף בלי לזמן שהואכלואעםעצמו

בעולםרק והרי לחיים, משמעות נותן רוחני תוכן

תורה - רוחנית ממשות לעצמו הכניס לא הזה

הרי ממש. כלום בלי נשאר ועכשיו - ומצוות

  
       



בבבבטטטטוווובבבב ההההממממווווששששררררשששש הההה''''אאאאנננניייי'''' גגגגייייללללוווויייי  קקקקדדדדווווששששהההה

המכתבוווועעעעתתתתהההה של לדבריו נחזור
דברינו: בראשית שהבאנו מאליהו

כפיההההקקקקדדדדווווששששהההה שיהיה האד מ דורשת
הגשמיות. מ מסולק יכולתו

לש ולא שמי לש יהיו שמעשיו היינו
שיהיה .האנוכיי הגשמיי ענייניו
זוהי נוטל. ולא נות מושפע, ולא משפיע

ערכינו... לפי הגשמיות מ 17ההסתלקות

אפשרנפשי אי שכך הבנתי מנוח. מצאה לא

אשר עד נדודי, להמשך יצאתי להמשיך.

שלכל לראשונה, שמעתי כאן לליאוזנה. הגעתי

בהמית ונפש אלקית נפש - נפשות שתי יש יהודי

באדם. השליטה על ביניהן נטושה עזה ומלחמה -

הבנתי,דבר פתאום בנפשי. חדש אור שפך זה

ואילו הבהמית, בנפש מקורו שהחטא

לדבוק ושואפת וטהורה זכה האלקית הנפש

דרך את לקבע רוצה הבהמית הנפש בקב"ה.

מכל למעלה היא האלקית הנפש ואילו החטא,

כחה את להגביר אפוא עלי ועוון. חטא של עניין

הבהמית. הנפש את ולהכניע הנפשהאלקית של

ידעתיואז, 'חטאתי' כשאמרתי רבות, שנים אחרי

חטא כי אחר, ולא חטאתי אני כי סוף, סוף

עוד! אחטא ולא חטאתי וכי קל, דבר ולא הוא

במילההנה לי היו פירושים ארבעה כן, כי

הרביעי, לפירוש שהגעתי ועד 'חטאתי',

ארוך נדודים למסע סייםנזקקתי - ומפותל

סיפורו. את החסיד

ובמאמר הגאון17. של נביאאתדבריו מוסגר

פיינהדלר פסח ישראל הרב

קטז):שליט"א עמוד - ב חלק ורעות, (אהבה

נטילה.משמעותם ולא נתינה, נישואיםהיא של

שמחה בכל לשתף אמורים אנו

גורם אשר המרשם בדיוק וזה זוגנו, בן את וחויה

עצמו בתוך סגור זוג בן כל אם לשגשג. לנישואין

נישואין של הקשרשלהםאינו אז מבחינהרגשית,

חברות. אלא שאסוראמיתיים, הדבר ברור (אמנם

בעיניו). ערכו את שיורידו דברים הזוג לבן לספר

בתאנשים אל באדישות מתייחסים רבים

מתחילים הם הביתה, בהגיעם זוגם.

השאלה אחר. בבילוי לשקוע או עיתון לקרוא

לאכול? יש מה להיות: עלולה שלהם הראשונה

יותר הרבה הארוחה או שהעיתון מראה זה

חיכתה שהיא למרות זוגם, מבת אותם מעניינים

דאגותיו פניהם, את סוף סוף לראות היום כל

ממנה. לו איכפת שלא לה מראות האנוכיות

ובילויבסדר אוכל קודמים שלו העדיפויות

הרשימה. בתחתית שם אי הנמצאת זוגו, לבת

בתטבעי של כעסה את להעיר יגרום זה שדבר

בפירוש, דברים נאמרו לא אם אף הזוג.

אופן ובשום בפנים. מצטברת אולי אילמת טינא

לראות מאוד עצוב לב. תשומת בחוסר להגיב אין

חוץ כלפי זהכאשר ליד זה אדםהחיים לעתיםבני

חייו את חי אחד כל במציאות אך נשואים, הם

בחוויותיו. ולאמשתףאתהשני וכמעט הפרטיים,

הראשונהכאשר השאלה הביתה, חוזר אדם

עבר כיצד לי ספרי להיות: צריכה שלו

וכי איכפתיות, על מראה זו פתיחה היום? עליך

תוכל מכן לאחר לה. שקורה במה מתעניין אתה

וודא קודם אך הקבועים, לעיסוקיך להתקדם

לה יפריעו לא כך, יודעתשחשבתעליה. הזוג שבת

לה. שמגיע מה את קיבלה כבר היא כי עיסוקיך

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



  
       



עככככאאאאששששרררר שלו ה'אני' את מזהה האד
שלו, האישי והרצונות התאוות

מהקדושה. רחוק הוא אזי

שלככככיייי מדרגתו כעי עניינה הקדושה
שזיהה החטא קוד הראשו אד
והקדוש... הטוב ע שלו ה'אני' את

מאליהו'ווווככככ ה'מכתב כתב א (חלק

:(255 עמוד

שנחשוב,ההההססססתתתתתתתת כדי עד מגעת היצר
מסתנ הוא רצוננו, הוא שרצונו
נבחי לא מעול עצמיותנו. תו אל
אלא וכו'' צרי אתה 'הלא טוע אותו

וכו'. צרי אני 'הלא

ה'אני'ווווללללעעעעווווממממתתתת האמיתי, ה'אני' זה
מחשבת כשבאה שלי, הרוחני
'עורה לשונו: את נבחי בלבנו, תוכחתו

אני. ולא אתה בלשו ...'תיש למה

שלנו.ההההייייצצצצרררר ה'אני' הבחנת את גנב

לעצמיותנוההההוווואאאא שנאה בנו ש
ועשה האמיתית, הרוחנית
בנפש שונאנו אותו, אוהבי אותנו

18להכחידנו...

עצמנוווווממממעעעעתתתתהההה ואת נאהוב אותו א
לנו? יש תקוה איזו נשנא,

השאלהוווועעעעתתתתהההה על להשיב נשוב
בה... שפתחנו

מגיעיםובנוסף כאשר פעם, מדי צריך לכך,

שהיא כל מתנה עם להיכנס הביתה

חדש ספר או ממתק או פרחים לפעמים לאשה.

שיח אף תאהב. להגידשהיא מהעבודה טלפון ת

המאמצים כל האשה. בעיני הון שוה שלום

ושאיכפת עליה חושב שאתה לה מראים האלו

היא הרבה, מבקשת אינה הזוג בת לך.

בעיניך... חשובה שהיא באות מסתפקת

כל בכך18. כי להכחידנו! הוארק הרע היצר כונת

לרוחניות להתקרב מאתנו מונע שהוא

הפנימי! עולמנו את לנו משמיד בעצם הוא

מאליהווכך המכתב 148):כתב עמוד - ד (חלק

בהרבהמקומותשהאדםהמגושםהן ביארנו כבר

מותו. לאחר גם הגשמיים מאוויו עם נשאר

את להרגיש חלדו בחיי עצמו את הרגיל הוא הרי

גשמיים. לעניינים בקשר רק אנוכיותו המשך

אחראבל עוד לרדוף ממנו נבצר הרי 'שם'

ימלאמעתהאתאנוכיותו? מה ואםכן שאיפותיו,

שלהלא נצח - תוכן כל בלי 'אנוכי' ירגיש

בלי שינה, בלי ושנים, וימים, שעות,

שהוא. עניין לכל שייכות ובלי התעניינות,

מאלו? קשים יותר עינויים יש האם

הסוהר?מהו בית עונש

השואןעיקרו מהעולם אותו שמפרידים הוא

אוכל הוא עדיין הרי אבל מבחוץ.

על ואף וכו'. האסירים שאר רואה ישן, ושותה,

מי שכן כל נוראים. מגעגועים סובל הוא כן פי

כלום. ובלי - סוף בלי לזמן שהואכלואעםעצמו

בעולםרק והרי לחיים, משמעות נותן רוחני תוכן

תורה - רוחנית ממשות לעצמו הכניס לא הזה

הרי ממש. כלום בלי נשאר ועכשיו - ומצוות

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 



  
     



אתההההייייצצצצרררר  ביותר היקר את ממנו גונב
שמה אותנו מרמה ומעתה ה'אני',
ה'אני' באמת אבל רוצה. אני רוצה שהוא
המצוות כל את לשמור רוצה יהודי של

העבירות מ שכתבולהתרחק (כמו

ה"כ), פ"ב גירושי בהלכות "ושאיפתוהרמב
...העולמי בחי להידבק היא האמיתית

הזקווווזזזזהההה הלל שאמר (אבותמה

לי'א,יד) מי לי אני אי א'

כי לי, ה'אני' אי א פירוש 
עוד תועלת אי כי לי, מי נגנב,
כא אני א' והיינו, השגה. בשו

...'כא הכל

מפרשתוווועעעעתתתתהההה לפסוק נחזור
ל אל "ר השבוע:
אלה ואמר יראל ני עדת
ה' אני קד י הי יקד

"ב)...אלקיכ יט, (ויקרא 

ההההקקקקדדדדווווששששהההה בבבבככככחחחח ההההאאאאנננניייי גגגגייייללללוווויייי

זיע"אההההגגגגהההה""""קקקק אביחצירא יעקב רבי
קדושי ,ספרי 12 וכתב זכה
בביאור מאוד הרחיב ובה .ונוראי

.'הי יקד'  זו מצוה

חותוווואאאאננננוווו פתוחי מספרו (עלנעתיק

עמוק.הפסוק), קצת שהוא והג
קדשו: לשו וזה

ב)תהיו"""""קקקקדדדדששששיייי יט, בא(ויקרא 
דשלשה אהי'ה(שמות)לרמז

זה ועל ,חות גימטריא הידוע, במלוא
הוא: ברו להקדוש ישראל כנסת אמרה

"ל על תכח השירי"ימני (שיר 
ו). ח,

'חומת',ווווההההננננהההה אותיות היא 'חות'
הנעשה החות זהו לומר ,'תחו'
בי המבדיל התחו וזהו לקדושה, חומה

לחול. קודש

ללללזזזזההההווווייייששששרררראאאאלללל זזזזווווככככיייי ההההקקקקדדדדווווששששהההה יייידדדדיייי עעעעלללל
ווווללללההההייייוווותתתת בבבבוווו,,,, ללללההההתתתתחחחחתתתת ההההחחחחוווותתתת
ללללההההבבבבדדדדיייילללל תתתתחחחחוווו ללללהההה ווווללללההההייייוווותתתת חחחחווווממממהההה,,,, ללללהההה
....ללללהההה תתתתקקקקררררבבבב ששששללללאאאא אאאאחחחחרררראאאא ססססטטטטרררראאאא וווובבבביייי בבבבייייננננייייהההה

וזהוווווההההננננהההה ,'חות' גימטריא קדושי
תהיו' קדושי' הפסוק כוונת
תזכו ובזה כראוי. בקדושה התדבקו

.'קדשי' גימטריא שהוא 'ל'חות

לרמזוווועעעעלללל היו, אמר ולא 'הי' אמר זה רמז
קדשי לה מוסי אני שכשיתקדשו

.'קדשי גימטריא חות שהוא אחרי

ההההקקקקדדדדווווששששההההווווממממבבבבוווואאאארררר ששששממממייייררררתתתת יייידדדדיייי ששששעעעעלללל בבבבדדדדבבבבררררייייוווו
ההההפפפפננננייייממממיייי ההההעעעעוווולללל בבבבתתתתוווו ללללבבבברררררררר זזזזווווככככיייי

טטטטוווובבבב............ ההההללללאאאא ממממהההה''''אאאאנננניייי'''' ההההטטטטוווובבבב הההה''''אאאאנננניייי'''' אאאאתתתת

אמרווווובבבבזזזזווווההההרררר ע"א):הקדוש פא קדושי)

להשיג אפשר שאתו שהמפתח
התורה... לימוד בכח הוא הקדושות כל את

  
     



ההההזזזזקקקק ההההלללללללל ששששלללל צצצצעעעעקקקקתתתתוווו

השמחה.בבבבששששממממחחחחתתתת שרתה השואבה בית
לרוח זכו בה המשתתפי וכל
עליה הושפע גדול שפע הקודש.
גדול יותר הרבה שהיה שפע מלמעלה,

...!שלה הכלי 19מ

השפעווווההההלללללללל ונחרד: זה את ראה הזק
השפע .אות להטעות יכול הזה

שעולמ לחשוב לה לגרו יכול הזה
.מושל הפנימי

אלווווללללככככ !לכ הזהרו והכריז: נעמד הוא
מי ע בעצמכ בדקו תטעו!
או הרע היצר ע ,שלכ ה'אני' מזוהה

הטוב... יצר ע

מאליהוווווזזזזהההה המכתב 286):לשו עמוד  ד (חלק

לדבר או לראות לו נותנים אין אם אף האסיר,

לפעמים שומע הוא פנים כל על אחרים, עם

דעת את קצת מניחה זה וגם מבחוץ, רעש

אי זה - ממש כלום לא אבל בבדידותו. האדם

האיומים, היסורים הם אלה כלל. לסבול אפשר

- ומשמעת תוכן שום בלי עצמו את שמרגיש

לנצח.

האדםוהקדוש של בטובתו החפץ הוא ברוך

'רצונך - תהיו'! 'קדושים לנו: צועק

היינו, תמות' שלא עד מות - תמות שלא

הגשמיות השאיפות מן האדם בהסתלק

התעניינות לנפשו ובהכניסו בידו, בעודנו

עולם! חיי זהו - מועד בעוד רוחנית

וזו האדם19. על יורד שהשפע גדולה סכנה

אבא אמר וכך מצידו. הכנה ללא

זיע"א אברג'ל מיכאל יורם רבינו עט"ר מארי

,(63 עמוד יג פרק - ג חלק ירום, וז"ל:(בצור

פתחהקב"ה פותח לא פעם קטןאף (אפילו

ידים,ביותר) בחיבוק שישב למי

האדם מצד התעוררות כל קודם שתהיה צריך

להתקדם. לו עוזר הקב"ה אז ורק עצמו

חז"לוכך אותדרשו - ה פרשה רבה, השירים (שיר

ליג) ּפתחי דֹופק ּדֹודי "קֹול הפסוק: ְִִִִֵאת
טל" נמלא ׁשראׁשי תּמתי יֹונתי רעיתי ְְֲִִִִִִֶַַָָָָָֹֹאחתי

ב)... ה, השירים (שיר

פתחו'ּפתחי בני לישראל הקב"ה אמר - לי' ְִִִ
של כחודה תשובה של אחד פתח לי

עגלות שיהיו פתחים לכם פותח ואני מחט,

בו. נכנסות וקרוניות

אתולפי מקוצק הרבי מסביר הזה היסוד

ביותר: המוזרים המאורעות אחת

אתבכל ישראל עם ראו מצרים גאולת מהלך

מציאותו את חשו הם בעין. עין הקב"ה

90 עברו בקושי והנה עולם! בורא של ומלכותו

זה איך הכיצד? זהב. עגל עשו ישראל ועם יום

להיות? יכול

ללאאלא, גאולה היתה מצרים גאולת שכל

הפתח" על ה' "ופסח נפשית. הכנה

כג), יב, פתחו(שמות של השלב על דילג הקב"ה

מחט... של כחודו פתח לי

מיומכיון כי נפלו. הם לכן הכנה ללא שנגאלו

ליפול!... מוכרח הכנה עושה שלא

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



  
     



אתההההייייצצצצרררר  ביותר היקר את ממנו גונב
שמה אותנו מרמה ומעתה ה'אני',
ה'אני' באמת אבל רוצה. אני רוצה שהוא
המצוות כל את לשמור רוצה יהודי של

העבירות מ שכתבולהתרחק (כמו

ה"כ), פ"ב גירושי בהלכות "ושאיפתוהרמב
...העולמי בחי להידבק היא האמיתית

הזקווווזזזזהההה הלל שאמר (אבותמה

לי'א,יד) מי לי אני אי א'

כי לי, ה'אני' אי א פירוש 
עוד תועלת אי כי לי, מי נגנב,
כא אני א' והיינו, השגה. בשו

...'כא הכל

מפרשתוווועעעעתתתתהההה לפסוק נחזור
ל אל "ר השבוע:
אלה ואמר יראל ני עדת
ה' אני קד י הי יקד

"ב)...אלקיכ יט, (ויקרא 

ההההקקקקדדדדווווששששהההה בבבבככככחחחח ההההאאאאנננניייי גגגגייייללללוווויייי

זיע"אההההגגגגהההה""""קקקק אביחצירא יעקב רבי
קדושי ,ספרי 12 וכתב זכה
בביאור מאוד הרחיב ובה .ונוראי

.'הי יקד'  זו מצוה

חותוווואאאאננננוווו פתוחי מספרו (עלנעתיק

עמוק.הפסוק), קצת שהוא והג
קדשו: לשו וזה

ב)תהיו"""""קקקקדדדדששששיייי יט, בא(ויקרא 
דשלשה אהי'ה(שמות)לרמז

זה ועל ,חות גימטריא הידוע, במלוא
הוא: ברו להקדוש ישראל כנסת אמרה

"ל על תכח השירי"ימני (שיר 
ו). ח,

'חומת',ווווההההננננהההה אותיות היא 'חות'
הנעשה החות זהו לומר ,'תחו'
בי המבדיל התחו וזהו לקדושה, חומה

לחול. קודש

ללללזזזזההההווווייייששששרררראאאאלללל זזזזווווככככיייי ההההקקקקדדדדווווששששהההה יייידדדדיייי עעעעלללל
ווווללללההההייייוווותתתת בבבבוווו,,,, ללללההההתתתתחחחחתתתת ההההחחחחוווותתתת
ללללההההבבבבדדדדיייילללל תתתתחחחחוווו ללללהההה ווווללללההההייייוווותתתת חחחחווווממממהההה,,,, ללללהההה
....ללללהההה תתתתקקקקררררבבבב ששששללללאאאא אאאאחחחחרררראאאא ססססטטטטרררראאאא וווובבבביייי בבבבייייננננייייהההה

וזהוווווההההננננהההה ,'חות' גימטריא קדושי
תהיו' קדושי' הפסוק כוונת
תזכו ובזה כראוי. בקדושה התדבקו

.'קדשי' גימטריא שהוא 'ל'חות

לרמזוווועעעעלללל היו, אמר ולא 'הי' אמר זה רמז
קדשי לה מוסי אני שכשיתקדשו

.'קדשי גימטריא חות שהוא אחרי

ההההקקקקדדדדווווששששההההווווממממבבבבוווואאאארררר ששששממממייייררררתתתת יייידדדדיייי ששששעעעעלללל בבבבדדדדבבבבררררייייוווו
ההההפפפפננננייייממממיייי ההההעעעעוווולללל בבבבתתתתוווו ללללבבבברררררררר זזזזווווככככיייי

טטטטוווובבבב............ ההההללללאאאא ממממהההה''''אאאאנננניייי'''' ההההטטטטוווובבבב הההה''''אאאאנננניייי'''' אאאאתתתת

אמרווווובבבבזזזזווווההההרררר ע"א):הקדוש פא קדושי)

להשיג אפשר שאתו שהמפתח
התורה... לימוד בכח הוא הקדושות כל את

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



  
     



מחשבותיו, עומק ויודע לבות בוח יתבר
זצ"ל מהרח"ו רבינו וכבר ילבש. וחרדה
והנוראה הארוכה החיי ע בהקדמת
א אמר: וכה תוכחות, בפיו וה בזה, הארי
לשמה, תורה שלומדי דורינו חכמי יאמרו
שאמר: ,מכחיש מאיר רבי הגדול התנא
לדברי זוכה לשמה בתורה העוסק כל
זכה שלא יראה ראה משכיל וכל כו', הרבה
וה מאיר, רבי שאמר המעלות לקצת אפילו
לשמה'. ללמוד עדיי הגיע שלא עדיו ה

"ואיוווועעעעלללל ואמר: ישעיה הנביא קונ כ
"בשמ ו).קורא סד, כלומר,(ישעיה

שלומדי רבי אנשי ישנ אמנ
בתורה קוראי אינ ה א תורה,
הלימוד כי הקב"ה, של שמו לכבוד
משות אלא ,שמי לש אינו שלה
ומטרות זרות וכוונות פניות מיני כל ע
שכזה תורה ומלימוד ,למיניה ריווח

.יתבר לה' רוח נחת אי

חז"לוווואאאא שאמרו פי נ:):על פסחי)

בתורה אד יעסוק לעול"
שמתו לשמה, שלא פי על א ומצוות
הכוונה אי  לשמה" בא לשמה שלא
מצד לשמה שלא בלימוד חפ שהקב"ה
האד יוכל ידו שעל מפני רק אלא עצמו,
הלימוד שהיא האמיתית לתכלית להגיע

הק' החיי האור שכתב כמו (עללשמה,

ג) כו, הבוראויקרא רצו שיש "לא אשר
זה לשמה),בלימוד לתכלית(שלא אלא

לשמה". ללמוד שיבוא  ממנו היוצא

האדככככללללווווממממרררר,,,, של דרכו בתחילת רק
לו התירו התורה בלימוד
ללימוד, שיתרגל עד לשמה שלא ללמוד
על לעלות הוא חייב דרכו בהמש אבל
בלבד שמי לש וללמוד הנכו הקו
לא שא כלשהי, ריווח מטרת שו ללא
רוח נחת שו גורמת אינה תורתו ,כ
צער. לו גורמת ואדרבה, ,יתבר לה'

התניאאאאאדדדדממממוווו""""רררר בספר הזקפרקי)

אדלטמ) כאשר שרק מבאר
כדי  שמי לש הקדושה בתורה עוסק
ללמוד שציוה הבורא מצות את לקיי
ידי על לפניו רוח נחת ולעשות תורה
פניה שו לש ולא  רצונו עשיית
עד עולה תורתו אז רק אחרת, ומטרה
הקדושות. בספירות ונכללת הכבוד כסא

בשלושררררקקקק המנופה במינה, מיוחדת תורה
יש זרה, כוונה של סיג מכל נפה עשרה
יתבר ה' עד ולהגיע לשמי לעלות בכוחה
לש בתורה עוסק אינו אד א א ממש.
כדי אלא ויראתו, ה' אהבת מתו שמי
אינה תורתו וכדומה, כבוד או ממו להשיג
ולעמוד למעלה לעלות אופ בשו יכולה
מאיתנו ואחד אחד כל חייב כ על ה'. לפני
ללמוד זכה פעמי כמה עצמו את לשפוט
לכ זכה לא שמא ,שמי לש באמת

באור עיי"ש אחת... פע אפילו

ה'אני'ווווההההקקקקבבבב""""הההה לגילוי לזכות אותנו יזכה
הכל! את בתוכו הכולל ל'אני' האמיתי,

  
     



זזזזווווככככהההה............ ללללששששממממהההה בבבבתתתתווווררררהההה ההההעעעעווווססססקקקק

בכלממממככככחחחח האד יזכה התורה לימוד
לגלות חדשה מדרגה ובכל פע
שאמרו מה סוד וזה שלו. ה'אני' את

מ"א)חז"ל פ"ו בתורה(אבות העוסק כל :
הרבה... לדברי זוכה לשמה

רבינווווובבבבששששייייחחחחהההה עט"ר מארי אבא שמסר
זיע"א אברג'ל מיכאל אמרייור)

ו) מאמר במדבר נוע: לשונו וזה כ אמר

מסכתבבבבתתתתחחחחייייללללתתתת של השישי הפרק
נאמר: אבות

לשמה,''''ררררבבבביייי בתורה העוסק כל אומר: מאיר
אלא עוד ולא הרבה. לדברי זוכה
רע, נקרא לו. הוא כדאי כלו העול שכל
הבריות, את אוהב ,המקו את אוהב אהוב,
הבריות, את משמח ,המקו את משמח
להיות ומכשרתו ויראה, ענוה ומלבשתו
החטא, מ ומרחקתו ,ונאמ ישר חסיד צדיק
עצה ממנו ונהני זכות, לידי ומקרבתו
מלכות לו ונותנת וגבורה... בינה ותושיה
תורה, רזי לו ומגלי ,די וחקור וממשלה
פוסק, שאינו וכנהר המתגבר כמעי ונעשה
עלבונו, על ומוחל רוח, ואר צנוע והוה

.'המעשי כל על ומרוממתו ומגדלתו

זיע"אההההררררהההה""""קקקק ויטאל חיי רבנו
(חיי ע לספר (בהקדמתו

הינ זו במשנה מאיר רבי שדברי מסביר,
אכ א לבדוק תורה ב לכל בוח אב
באמת, שמי לש התורה את הוא לומד

שציוה הבורא מצות את לקיי כדי
או לפניו, רוח נחת ולעשות תורה ללמוד
שלו הלימוד בתו מעורבות עדיי שמא
לומד והוא זרות ופניות כוונות מיני כל
ממו השגת כגו העצמית, תועלתו לש

וכדומה. מכובדת רבנות משרת או

הנשגבותאאאא המעלות לכל זכה אד
שאכ סימ במשנה, מאיר רבי שמנה
א באמת. שמי לש ללמוד הוא זוכה
וכל הללו, המעלות לכל זכה טר אד א
,למקצת אפילו זכה לא עדיי א שכ
זה, בעני יותר להשתדל שעליו סימ
.יתבר ה' לש ורק א לימודו את ולכוו

החיד"אוווועעעעלללל מר בגודלו כתב זה דר
הקודש" "עבודת (צפורבסיפרו

מח), אות ד סימ קודשו:שמיר לשו וזו

ללמוד''''ככככלללל ויתבוננו ישגיחו התורה תופסי
ר' שאמר וכמו דוקא, לשמה תורה

יז.):יהודה שעמלו(ברכות מי 'אשרי
כל זה כי ליוצרו', רוח נחת ועושה בתורה
רוח נחת לעשות  בתורה הלימוד פרי
לו יהיה שלא  'לשמה' וזהו דוקא. ליוצרו
מפני ולא הכבוד מפני לא אחרת, פניה
כלל, שבעול ואופ צד משו ולא הממו
במקו התורה לימוד שורש לתק אלא
סודות יש כי ויחשוב .הדודי וליחד עליו
מכוו הוא כלל ודר לימוד, בכל עליוני
והוא דוקא, יתבר הבורא מצות לקיי

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.



  
     



מחשבותיו, עומק ויודע לבות בוח יתבר
זצ"ל מהרח"ו רבינו וכבר ילבש. וחרדה
והנוראה הארוכה החיי ע בהקדמת
א אמר: וכה תוכחות, בפיו וה בזה, הארי
לשמה, תורה שלומדי דורינו חכמי יאמרו
שאמר: ,מכחיש מאיר רבי הגדול התנא
לדברי זוכה לשמה בתורה העוסק כל
זכה שלא יראה ראה משכיל וכל כו', הרבה
וה מאיר, רבי שאמר המעלות לקצת אפילו
לשמה'. ללמוד עדיי הגיע שלא עדיו ה

"ואיוווועעעעלללל ואמר: ישעיה הנביא קונ כ
"בשמ ו).קורא סד, כלומר,(ישעיה

שלומדי רבי אנשי ישנ אמנ
בתורה קוראי אינ ה א תורה,
הלימוד כי הקב"ה, של שמו לכבוד
משות אלא ,שמי לש אינו שלה
ומטרות זרות וכוונות פניות מיני כל ע
שכזה תורה ומלימוד ,למיניה ריווח

.יתבר לה' רוח נחת אי

חז"לוווואאאא שאמרו פי נ:):על פסחי)

בתורה אד יעסוק לעול"
שמתו לשמה, שלא פי על א ומצוות
הכוונה אי  לשמה" בא לשמה שלא
מצד לשמה שלא בלימוד חפ שהקב"ה
האד יוכל ידו שעל מפני רק אלא עצמו,
הלימוד שהיא האמיתית לתכלית להגיע

הק' החיי האור שכתב כמו (עללשמה,

ג) כו, הבוראויקרא רצו שיש "לא אשר
זה לשמה),בלימוד לתכלית(שלא אלא

לשמה". ללמוד שיבוא  ממנו היוצא

האדככככללללווווממממרררר,,,, של דרכו בתחילת רק
לו התירו התורה בלימוד
ללימוד, שיתרגל עד לשמה שלא ללמוד
על לעלות הוא חייב דרכו בהמש אבל
בלבד שמי לש וללמוד הנכו הקו
לא שא כלשהי, ריווח מטרת שו ללא
רוח נחת שו גורמת אינה תורתו ,כ
צער. לו גורמת ואדרבה, ,יתבר לה'

התניאאאאאדדדדממממוווו""""רררר בספר הזקפרקי)

אדלטמ) כאשר שרק מבאר
כדי  שמי לש הקדושה בתורה עוסק
ללמוד שציוה הבורא מצות את לקיי
ידי על לפניו רוח נחת ולעשות תורה
פניה שו לש ולא  רצונו עשיית
עד עולה תורתו אז רק אחרת, ומטרה
הקדושות. בספירות ונכללת הכבוד כסא

בשלושררררקקקק המנופה במינה, מיוחדת תורה
יש זרה, כוונה של סיג מכל נפה עשרה
יתבר ה' עד ולהגיע לשמי לעלות בכוחה
לש בתורה עוסק אינו אד א א ממש.
כדי אלא ויראתו, ה' אהבת מתו שמי
אינה תורתו וכדומה, כבוד או ממו להשיג
ולעמוד למעלה לעלות אופ בשו יכולה
מאיתנו ואחד אחד כל חייב כ על ה'. לפני
ללמוד זכה פעמי כמה עצמו את לשפוט
לכ זכה לא שמא ,שמי לש באמת

באור עיי"ש אחת... פע אפילו

ה'אני'ווווההההקקקקבבבב""""הההה לגילוי לזכות אותנו יזכה
הכל! את בתוכו הכולל ל'אני' האמיתי,

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



  
      



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

פרשהאאאא.... היא קדושי פרשת השבוע פרשת

הפליגו הקדוש הזוהר ובספר מאוד. עליונה

אמרו: וכ הזו, הפרשה במעלת פפפפררררששששתתתתמאוד

חחחחוווותתתת ווווההההייייאאאא ההההתתתתווווררררהההה,,,, ככככלללל ככככלללללללל ההההייייאאאא קקקקדדדדווווששששיייי

ההההטטטטבבבבעעעעתתתת.... ששששלללל סודותההההאאאאממממתתתת התחדשו זו בפרשה

עשרת של בסודות התורה של עליוני

עליונות. ומצוות ועונשי וגזרות הדיברות

בר שמעו רבי תלמידי  החברי וכשהיו

.שמחי היו זו, לפרשה מגיעי  יוחאי

מאוד,בבבב.... משמחת כולה התורה כל שבוודאי והג

לב', משמחי ישרי ה' 'פקודי שנאמר: כמו

מתעוררת היתה זו לפרשה בהגיע זאת, בכל

יתירה, שמחה רשב"י של ששששיייידדדדעעעעוווובתלמידיו ממממששששוווו

ממממייייווווחחחחדדדד ננננתתתתייייבבבב עעעעוווודדדד ההההוווואאאא בבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו פפפפססססווווקקקק ששששככככלללל

ששששבבבבקקקקיייי ממממיייי ללללההההקקקקבבבב""""הההה.... ללללההההגגגגייייעעעע ננננפפפפללללאאאא ''''דדדדרררר וווו''''קקקקייייצצצצוווורררר

ללללההההקקקקבבבב""""הההה.... ללללההההגגגגייייעעעע ככככייייצצצצדדדד בבבבדדדדייייווווקקקק ייייוווודדדדעעעע ההההזזזזאאאאתתתת בבבבפפפפררררששששהההה

מצות:גגגג.... היא בפרשתנו שנזכרת הראשונה המצוה

מצות של הפשוטה והמשמעות תהיו'. קדושי'

ושמורי מופרשי שנהיה היא, תהיו' קדושי'

הקדושה. מפתח שזהו ,למיניה ערוה מאיסורי

ווווההההצצצצננננייייעעעעוווותתתתווווללללככככ ההההקקקקדדדדווווששששהההה גגגגדדדדרררריייי ששששממממייייררררתתתת ככככיייי ללללדדדדעעעעתתתת עעעעללללייייננננוווו

ייייששששרררראאאאלללל.... בבבבדדדדתתתת בבבבייייוווותתתתרררר ווווייייססססוווודדדדיייי עעעעייייקקקקרררריייי דדדדבבבברררר ההההוווואאאא

הואדדדד.... הקדושה עני יותר, עמוק ברובד א

מ מסולק יכולתו, כפי ,האד שיהיה

ולא שמי לש יהיו שמעשיו דהיינו הגשמיות.

שיהיה .האנוכיי הגשמיי ענייניו לש

נוטל. ולא נות מושפע, ולא משפיע

ההההתתתתאאאאוווווווותתתתככככאאאאששששרררר עעעע ששששללללוווו הההה''''אאאאנננניייי'''' אאאאתתתת ממממזזזזהההההההה ההההאאאאדדדד

ררררחחחחווווקקקק ההההוווואאאא אאאאזזזזיייי ששששללללוווו,,,, ההההאאאאייייששששיייי ווווההההררררצצצצווווננננוווותתתת

ייייזזזזהההההההה ששששההההאאאאדדדד ההההקקקקדדדדווווששששהההה עעעענננניייי וווואאאאייייללללוווו ממממההההקקקקדדדדווווששששהההה....

ווווההההקקקקדדדדוווושששש............ ההההטטטטוווובבבב עעעע ששששללללוווו הההה''''אאאאנננניייי'''' אאאאתתתת

מנסההההה.... הוא לכ זאת, יודע הרע שהיצר ומכיוו

'טשטוש'. לנו גור שהוא ידי על בקדושתנו להלח

ללללננננווווההההססססתתתתתתתת גגגגווווררררממממתתתת ששששההההייייאאאא ,,,,ככככ ככככדדדדיייי עעעעדדדד ממממגגגגעעעעתתתת ההההייייצצצצרררר

ההההררררצצצצוווו בבבבעעעעצצצצ ההההוווואאאא ההההייייצצצצרררר ששששררררצצצצוווו ללללחחחחששששוווובבבב

עעעעצצצצממממייייוווותתתתננננוווו,,,, תתתתוווו אאאאלללל ממממססססתתתתננננ ההההוווואאאא שהריששששללללננננוווו,,,,

לנו ומטשטש הלב, מפתחי בי יושב הרע היצר

הוא אותנו מפתה הוא כאשר רצונותינו. את

לחטוא... רוצה 'אני' ראשו בגו מדבר

חחחחווווששששבבבבייייווווההההקקקקוווולללל ששששאאאאננננוווו עעעעדדדד ממממששששככככננננעעעע,,,, ככככ ככככלללל ששששללללוווו

בבבבאאאאממממתתתת.... ררררווווצצצציייי ששששאאאאננננוווו ממממהההה זהוששששזזזזהההה א

הטשטוש... כח  היצר של כחו

לעבודככככיייי רק הוא יהודי כל של רצונו באמת

א רוח. נחת לו ולעשות יתבר ה' את

לאחור... נסוג הוא הטשטוש בגלל

והואוווו.... הקדושה, על לשמור זוכה שהאד ידי על

ומעשה, דיבור במחשבה מהעריות מתרחק

היצר בי המבדילה חומה סביבו ליצור זוכה הוא

הוא הקדושה שמירת ידי על הרע. ליצר הטוב

היצר. של מ'הטשטוש' בעצ ניצול

ההההעעעעווווללללעעעעלללל בבבבתתתתוווו ללללבבבברררררררר זזזזווווככככיייי ההההקקקקדדדדווווששששהההה ששששממממייייררררתתתת יייידדדדיייי

טטטטוווובבבב............ ההההללללאאאא ממממהההה''''אאאאנננניייי'''' ההההטטטטוווובבבב הההה''''אאאאנננניייי'''' אאאאתתתת ההההפפפפננננייייממממיייי

הההה''''אאאאנננניייי''''ווווההההקקקקבבבב""""הההה ללללגגגגייייללללוווויייי ללללזזזזככככוווותתתת אאאאוווותתתתננננוווו ייייזזזזככככהההה

ההההככככלללל!!!! אאאאתתתת בבבבתתתתווווככככוווו ההההככככוווולללללללל לללל''''אאאאנננניייי'''' ההההאאאאממממייייתתתתיייי,,,,

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



  
      



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

פרשהאאאא.... היא קדושי פרשת השבוע פרשת

הפליגו הקדוש הזוהר ובספר מאוד. עליונה

אמרו: וכ הזו, הפרשה במעלת פפפפררררששששתתתתמאוד

חחחחוווותתתת ווווההההייייאאאא ההההתתתתווווררררהההה,,,, ככככלללל ככככלללללללל ההההייייאאאא קקקקדדדדווווששששיייי

ההההטטטטבבבבעעעעתתתת.... ששששלללל סודותההההאאאאממממתתתת התחדשו זו בפרשה

עשרת של בסודות התורה של עליוני

עליונות. ומצוות ועונשי וגזרות הדיברות

בר שמעו רבי תלמידי  החברי וכשהיו

.שמחי היו זו, לפרשה מגיעי  יוחאי

מאוד,בבבב.... משמחת כולה התורה כל שבוודאי והג

לב', משמחי ישרי ה' 'פקודי שנאמר: כמו

מתעוררת היתה זו לפרשה בהגיע זאת, בכל

יתירה, שמחה רשב"י של ששששיייידדדדעעעעוווובתלמידיו ממממששששוווו

ממממייייווווחחחחדדדד ננננתתתתייייבבבב עעעעוווודדדד ההההוווואאאא בבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו פפפפססססווווקקקק ששששככככלללל

ששששבבבבקקקקיייי ממממיייי ללללההההקקקקבבבב""""הההה.... ללללההההגגגגייייעעעע ננננפפפפללללאאאא ''''דדדדרררר וווו''''קקקקייייצצצצוווורררר

ללללההההקקקקבבבב""""הההה.... ללללההההגגגגייייעעעע ככככייייצצצצדדדד בבבבדדדדייייווווקקקק ייייוווודדדדעעעע ההההזזזזאאאאתתתת בבבבפפפפררררששששהההה

מצות:גגגג.... היא בפרשתנו שנזכרת הראשונה המצוה

מצות של הפשוטה והמשמעות תהיו'. קדושי'

ושמורי מופרשי שנהיה היא, תהיו' קדושי'

הקדושה. מפתח שזהו ,למיניה ערוה מאיסורי

ווווההההצצצצננננייייעעעעוווותתתתווווללללככככ ההההקקקקדדדדווווששששהההה גגגגדדדדרררריייי ששששממממייייררררתתתת ככככיייי ללללדדדדעעעעתתתת עעעעללללייייננננוווו

ייייששששרררראאאאלללל.... בבבבדדדדתתתת בבבבייייוווותתתתרררר ווווייייססססוווודדדדיייי עעעעייייקקקקרררריייי דדדדבבבברררר ההההוווואאאא

הואדדדד.... הקדושה עני יותר, עמוק ברובד א

מ מסולק יכולתו, כפי ,האד שיהיה

ולא שמי לש יהיו שמעשיו דהיינו הגשמיות.

שיהיה .האנוכיי הגשמיי ענייניו לש

נוטל. ולא נות מושפע, ולא משפיע

ההההתתתתאאאאוווווווותתתתככככאאאאששששרררר עעעע ששששללללוווו הההה''''אאאאנננניייי'''' אאאאתתתת ממממזזזזהההההההה ההההאאאאדדדד

ררררחחחחווווקקקק ההההוווואאאא אאאאזזזזיייי ששששללללוווו,,,, ההההאאאאייייששששיייי ווווההההררררצצצצווווננננוווותתתת

ייייזזזזהההההההה ששששההההאאאאדדדד ההההקקקקדדדדווווששששהההה עעעענננניייי וווואאאאייייללללוווו ממממההההקקקקדדדדווווששששהההה....

ווווההההקקקקדדדדוווושששש............ ההההטטטטוווובבבב עעעע ששששללללוווו הההה''''אאאאנננניייי'''' אאאאתתתת

מנסההההה.... הוא לכ זאת, יודע הרע שהיצר ומכיוו

'טשטוש'. לנו גור שהוא ידי על בקדושתנו להלח

ללללננננווווההההססססתתתתתתתת גגגגווווררררממממתתתת ששששההההייייאאאא ,,,,ככככ ככככדדדדיייי עעעעדדדד ממממגגגגעעעעתתתת ההההייייצצצצרררר

ההההררררצצצצוווו בבבבעעעעצצצצ ההההוווואאאא ההההייייצצצצרררר ששששררררצצצצוווו ללללחחחחששששוווובבבב

עעעעצצצצממממייייוווותתתתננננוווו,,,, תתתתוווו אאאאלללל ממממססססתתתתננננ ההההוווואאאא שהריששששללללננננוווו,,,,

לנו ומטשטש הלב, מפתחי בי יושב הרע היצר

הוא אותנו מפתה הוא כאשר רצונותינו. את

לחטוא... רוצה 'אני' ראשו בגו מדבר

חחחחווווששששבבבבייייווווההההקקקקוווולללל ששששאאאאננננוווו עעעעדדדד ממממששששככככננננעעעע,,,, ככככ ככככלללל ששששללללוווו

בבבבאאאאממממתתתת.... ררררווווצצצציייי ששששאאאאננננוווו ממממהההה זהוששששזזזזהההה א

הטשטוש... כח  היצר של כחו

לעבודככככיייי רק הוא יהודי כל של רצונו באמת

א רוח. נחת לו ולעשות יתבר ה' את

לאחור... נסוג הוא הטשטוש בגלל

והואוווו.... הקדושה, על לשמור זוכה שהאד ידי על

ומעשה, דיבור במחשבה מהעריות מתרחק

היצר בי המבדילה חומה סביבו ליצור זוכה הוא

הוא הקדושה שמירת ידי על הרע. ליצר הטוב

היצר. של מ'הטשטוש' בעצ ניצול

ההההעעעעווווללללעעעעלללל בבבבתתתתוווו ללללבבבברררררררר זזזזווווככככיייי ההההקקקקדדדדווווששששהההה ששששממממייייררררתתתת יייידדדדיייי

טטטטוווובבבב............ ההההללללאאאא ממממהההה''''אאאאנננניייי'''' ההההטטטטוווובבבב הההה''''אאאאנננניייי'''' אאאאתתתת ההההפפפפננננייייממממיייי

הההה''''אאאאנננניייי''''ווווההההקקקקבבבב""""הההה ללללגגגגייייללללוווויייי ללללזזזזככככוווותתתת אאאאוווותתתתננננוווו ייייזזזזככככהההה

ההההככככלללל!!!! אאאאתתתת בבבבתתתתווווככככוווו ההההככככוווולללללללל לללל''''אאאאנננניייי'''' ההההאאאאממממייייתתתתיייי,,,,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054-7704674הרב חיים קסלסיאחרי מנחהארח' החרמון 1 ביהכ"נ אביר יעקבקרית באליק



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

שבת מברכין החודש
המולד: יום ראשון בשעה 06:20 וחלק אחד

רק  ששמחים  ההמון  מדעת  להפסיק  צריך 
לך,  נולד  מה  משנה  לא  אלא  בן,  כשנולד 
לה'  ותודה  שמח,  תהיה  תמיד  בת,  או  בן 
על המתנה שהביא לך לבית. כשהבת שלך 
תחפש  עשרה,  שמונה  לגיל  ותגיע  תגדל 
ירא  תורה,  בן  חכם,  תלמיד  חתן  עבורה 
שמים ובעל מידות טובות, הוא יהיה לך כמו 
שיהיה  רק  יבקש,  שהוא  מה  כל  לו  תן  בן, 
שאוהבים  חתנים  יש  וצדיק.  חכם  תלמיד 
אותם יותר מהבנים, הם עושים כל כך נחת 
איך  ובצניעות,  בענוה  מתנהגים  הם  רוח, 

אפשר שלא לאהוב אותם.          

פרשת קדושים
כ"ט ניסן התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:5819:4920:39 באר שבע
19:0019:5020:41תל אביב

19:0019:5120:41חיפה
18:5719:4920:39אילת

19:0219:5320:44ירושלים
18:42ירושלים 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


