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שביבי אור מתורתו האדירה והנדירה
של הצדיק רבינו יורם מיכאל אברג'ל זיע"א

ערוך על פי שיעוריו של בנו ממשיך דרכו ואורו
 הרה"ג רבינו ישראל אברג'ל שליט"א

פרשת אמור | התכלית-להיות מרכבה לשכינה ע''י קיום המצוות



  
     



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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אמור אמור אמור אמור  פרשת פרשת פרשת פרשת 

 העול העול העול העול לבריאת לבריאת לבריאת לבריאת  2368236823682368 העתיקההעתיקההעתיקההעתיקה  מצרי מצרי מצרי מצרי

בשיאגגגגזזזזייייררררתתתתוווו הרשע פרעה של הנוראה
1תוקפה. הרשעי המצרי

ותרי לבית מבית עוברי הלב, חסרי
שנולד. חדש תינוק כל אחר

צער...ללללבבבבבבבבוווותתתת מרוב ד שותתי ישראל ע
שוטפי מלוחות הפני...ודמעות את

ווווייייוווועמר של בביתו נולד אחד
התמלא הלידה ובשעת חדש תינוק

באור... הבית אור2כל נשגב, אור
למקומות בבית הנוכחי כל את שהעלה
אלקית שלוה ...נכספי למחוזות ,אחרי
לגאולה והגעגועי הלבבות, את מילאה

התעצמו...

שלווווייייווווככככבבבבדדדד מביקור שחששה אמו
תיבה בנתה המצרי החיילי
אב והקב"ה, בנילוס. אותה והניחה
פרטית, בהשגחה עולמו המנהל ,הרחמ

פרעה של בתו בתיה של בלבה נת
בנילוס... לטייל לצאת ורצו חשק

והביטהבבבבתתתתייייהההה לנילוס הגיעה
רואה היא והנה בסקרנות...
סב בי לאיטה לה ששטה קטנה תיבה

.הסו קני

אתבבבבתתתתייייהההה שלפה ידה, את הושיטה
תינוק בתוכה ומצאה התיבה,
עליו! שורה והשכינה להבי 3שפניו

ל "ויהי  אותו לאמ החליטה והיא
מ י ואמר מה מ וקרא לב

"יתהמ יי).ה ב, (שמות 

לאחדתתתתווווב ב ב ב  משה הפ קצר זמ
והמרכזיות החשובות הדמויות

פרעה. בארמו ביותר

בזהבוווודדדדווווקקקקאאאא מעוטרי קירות בי ,ש
כשסביבו ,נוצצי ויהלומי

"ויצו הּיּלֹוד1. ּכל-הּבן לאמר לכל-עּמֹו ּפרעה ְְְִֵֵַַַַַַָָֹֹ

ּתחּיּון" וכל-הּבת ּתׁשליכהּו ְְְְִַַַַַָָֹֻהיארה

כב). א, (שמות

וזה הקדושה2. הגמרא יב.):לשון (סוטה

הוא" טוב כי אותו ב,"ותרא (שמות

נתמלא-ב) משה שנולד בשעה חכמים, אמרו

אור! כולו הבית

"ותפתח הילד"3. את ו)ותראהו ב, -(שמות

חנינא: ברבי יוסי רבי אמר

עמו! שכינה יב:).ראתה (סוטה

ע"ר 580654762 | למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

- כל הזכויות שמורות -
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שנולד. חדש תינוק כל אחר

צער...ללללבבבבבבבבוווותתתת מרוב ד שותתי ישראל ע
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תיבה בנתה המצרי החיילי
אב והקב"ה, בנילוס. אותה והניחה
פרטית, בהשגחה עולמו המנהל ,הרחמ

פרעה של בתו בתיה של בלבה נת
בנילוס... לטייל לצאת ורצו חשק

והביטהבבבבתתתתייייהההה לנילוס הגיעה
רואה היא והנה בסקרנות...
סב בי לאיטה לה ששטה קטנה תיבה

.הסו קני

אתבבבבתתתתייייהההה שלפה ידה, את הושיטה
תינוק בתוכה ומצאה התיבה,
עליו! שורה והשכינה להבי 3שפניו

ל "ויהי  אותו לאמ החליטה והיא
מ י ואמר מה מ וקרא לב

"יתהמ יי).ה ב, (שמות 

לאחדתתתתווווב ב ב ב  משה הפ קצר זמ
והמרכזיות החשובות הדמויות

פרעה. בארמו ביותר

בזהבוווודדדדווווקקקקאאאא מעוטרי קירות בי ,ש
כשסביבו ,נוצצי ויהלומי

"ויצו הּיּלֹוד1. ּכל-הּבן לאמר לכל-עּמֹו ּפרעה ְְְִֵֵַַַַַַָָֹֹ

ּתחּיּון" וכל-הּבת ּתׁשליכהּו ְְְְִַַַַַָָֹֻהיארה

כב). א, (שמות

וזה הקדושה2. הגמרא יב.):לשון (סוטה

הוא" טוב כי אותו ב,"ותרא (שמות

נתמלא-ב) משה שנולד בשעה חכמים, אמרו

אור! כולו הבית

"ותפתח הילד"3. את ו)ותראהו ב, -(שמות

חנינא: ברבי יוסי רבי אמר

עמו! שכינה יב:).ראתה (סוטה

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.



  
      



הפנימי,ווווההההוווואאאא עולמו מתו ויוצא ק
את ולהרגיש לחוש החוצה ויוצא
שנאמר: ישראל. ע של הפנימי עולמ

מה וגל הה מי אחיוווווצצצצאאאא"ויהי אל 
סבלת אי6ורא מה מצרי אי ורא 

אי י ורא וכה ה פו מאחיו. עברי
הצרי את ו ל"איח טמנהוש) 

יאיב). פסוקי

נגרוווובבבבססססוווופפפפוווו הזה מהסיפור דבר של
ננננווווסססספפפפתתתת.... ונרחיב...ייייצצצצייייאאאאהההה

ההההעעעעוווולללל ללללבבבבררררייייאאאאתתתת 2448244824482448 ססססיייינננניייי ממממדדדדבבבברררר

אלבבבב יצא כאשר משה היה עשרי
את הרג כאשר היה עשרי וב אחיו.

פינחס7המצרי. רבי להגה"ק ומצאנו
ההפלאה')הורווי' את(בעל שתיאר זיע"א

כתב: הוא וכ .הענייני 8השתלשלות

פרעהאאאאחחחחרררר השתלט ,יוס של פטירתו
ישראל ע על מצרי מל
לייעל וכדי ...לעבדי אות והפ
היהודי את חילק הוא העבודה את
עשרה הכילה קבוצה כל לקבוצות,

יהודי. 'שוטר' מינה הוא ועליה יהודי
מינה יהודי שוטרי עשרה כל ועל

אחד. מצרי 9נוגש

פרעהאאאאחחחחדדדד שמינה היהודי מהשוטרי
ננננששששווווייייהיה ששששההההייייהההה רררראאאאוווובבבב ממממששששבבבבטטטט דדדדתתתת

....דדדד ממממששששבבבבטטטט דדדדבבבברררריייי בבבבתתתת ומעלללללששששללללווווממממייייתתתת
עליו. אחראי שהיה מצרי נוגש היה דת

היחידהששששללללווווממממייייתתתת האשה היתה דברי בת
להלכות בלבה שלעגה במצרי
להתייחס כ כל צרי 'מדוע צניעות,

הנשמותוכאשר ישראל)כל עם דבוקות(של

והילוך סיבוב אזי - יחד ומקושרות

וההשפעה המציאות,החיות לכל (מהשכינה

לשכינה) סובב.והמציאות סובב

-ונעוץ כולן ולחבר לקשר - בתחילתן סופן

העולמות, כל - ידן ועל הנשמות, כל

יתברך... בו ולדבקה אחד לה'

רז"לובזה מאמר ט:)יובן בית(יומא חורבן כי

והסתלקות בגלות, ישראל ונפילת שני

כביכול, גלות בבחינת לאדום וירידתה השכינה

לבבות, ופירוד חינם שנאת בעוון היה הכל

נעלמים. סודות באורך עיי"ש ליצלן... רחמנא

ופירש עיניו6. נתן - בסבלותם' 'וירא רש"י:

עליהם. מיצר להיות ולבו

שמות ל).רבה7. אות - א (פרשה

בספרו יפות8. בןפנים ויצא ד"ה י כד, (ויקרא

מהגמראאשה). שמוכח שם וכתב

צו:) קורח(שבת מעשה אחרי היה (לפישהמגדף

במשמראחד), היו שהמקוששוהמגדף דאמר עיי"ש.מאן

וזה המדרש9. אותלשון - לב פרשה רבה, (ויקרא

ושוטריםד): המצריים מן היו נוגשים

שוטרים. עשרה על ממונה נוגש מישראל.

נוגש נמצא מישראל. עשרה על ממונה שוטר

אדם. בני מאה על ממונה

  
      



לאמרי מחכי משרתי מאות שורצי
משה... של הרוחנית קומתו גדלה פיו...

ועלאאאאיייי ,שני אות על פרטי בידינו
.ש עבר שהוא הקשי הנסיונות
הקשות השני היו שאלו פשוט, א
וכחות בוער, הד שבה שני ביותר,
באות ודוקא ,עוצמת בשיא הנעורי
של הארמו בתו משה שהה השני
תקופה... באותה ביותר החזק המל

עולמוככככלללל פתחי על דפקו העול נסיונות
התחננו. ה  לנו' פתח 'משה! הפנימי...

עילאה,אאאא ובגבורה נכנע, לא משה
מפני ישוב לא אשר תקי כאריה

הנסיונות! כל בפני אית עמד כל,

הלוווועעעעווווללללממממוווו ,והתעצ הל הפנימי
לנו אי זה על וג והאיר...
לא שמעול שמי שבטוח מה א ,פרטי
אפילו לדמיי יצליח לא האור, בגילוי חש
הפנימי... שבעול האור מחוית קמצו

,,,,אאאאהסוערי החיי למרות זאת, למרות
הפנימי עולמו בתו עליו 4שעברו

...בחסרו חש רבינו 5משה

החיים חיים4. היו משה של הפנימיים

התמודדויות, מלאי סוערים,

רגעמלחמות בכל שבהם חיים ונצחונות...

בנפש, חדשים חלקים כיבוש על נלחמים

יתברך. אורו לגילוי ראוי כלי להיות והפיכתה

שהרי קיום5. ידי על היא הנפש חיות עיקר

היא וכאשר ישראל, אהבת מצות

רוחנית! חולה האדם חסרה,

זיע"אוכך זלמן שניאור רבי הגה"ק כתב

לא), סימן - הקודש אגרת וזתו"ד:(תניא,

מקוםמשכןכידוע, בכבד. הוא הנפש מקוםמשכן

במוח. הוא הנשמה משכן ומקום בלב. הוא הרוח

בלב)הרוחוהנה הדם(שמשכנה בתוך מתלבשת

וסובב האברים. כל אל מהלב, היוצא

כל תוך תוך והדם חיים הרוח הולך סובב

הלב. אל והגידיםהמובלעיםבהםוחוזר האברים

הואואם הלז חיים הרוח והילוך סיבוב

מחיי לו המסודר כסדרו תמידי, כהלכתו,

ב"ה הוא)החיים האדםבריאבתכלית.-(ברוך אזי

חיותם ומקבלים יחד מקושרים האברים כל כי

הלז. סיבוב ידי על מהלב להם הראוי

מקולקל,אך גיד או אבר בגוף יש אם

סיבוב ממעט או ומעכב מונע הוא אזי

בו, המלובש חיים הרוח עם הדם והילוך

הלז הקשר מתמעט או שנפסק גורם וזה

סיבוב ידי על הלב אל האברים כל המקשר

ה"י וחולי למשכב האדם נופל ואזי - הלז

ישמור). (ה'

עלוממשיך ממש וככה ואומר: התניא בעל

- משל דרך

כלכידוע, את ורגע רגע בכל מחיה שהקב"ה

מכונה יתברך אורו והנה המציאות.

'שכינה' המציאות).בשם בתוך שוכן שהוא (והיינו

ישראל.ועיקר נשמות בתוך הוא השכינה מקום

נקראותוהשכינה והנשמות 'לב', נקראת

'אברים'.

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



  
      



הפנימי,ווווההההוווואאאא עולמו מתו ויוצא ק
את ולהרגיש לחוש החוצה ויוצא
שנאמר: ישראל. ע של הפנימי עולמ

מה וגל הה מי אחיוווווצצצצאאאא"ויהי אל 
סבלת אי6ורא מה מצרי אי ורא 

אי י ורא וכה ה פו מאחיו. עברי
הצרי את ו ל"איח טמנהוש) 

יאיב). פסוקי

נגרוווובבבבססססוווופפפפוווו הזה מהסיפור דבר של
ננננווווסססספפפפתתתת.... ונרחיב...ייייצצצצייייאאאאהההה

ההההעעעעוווולללל ללללבבבבררררייייאאאאתתתת 2448244824482448 ססססיייינננניייי ממממדדדדבבבברררר

אלבבבב יצא כאשר משה היה עשרי
את הרג כאשר היה עשרי וב אחיו.

פינחס7המצרי. רבי להגה"ק ומצאנו
ההפלאה')הורווי' את(בעל שתיאר זיע"א

כתב: הוא וכ .הענייני 8השתלשלות

פרעהאאאאחחחחרררר השתלט ,יוס של פטירתו
ישראל ע על מצרי מל
לייעל וכדי ...לעבדי אות והפ
היהודי את חילק הוא העבודה את
עשרה הכילה קבוצה כל לקבוצות,

יהודי. 'שוטר' מינה הוא ועליה יהודי
מינה יהודי שוטרי עשרה כל ועל

אחד. מצרי 9נוגש

פרעהאאאאחחחחדדדד שמינה היהודי מהשוטרי
ננננששששווווייייהיה ששששההההייייהההה רררראאאאוווובבבב ממממששששבבבבטטטט דדדדתתתת

....דדדד ממממששששבבבבטטטט דדדדבבבברררריייי בבבבתתתת ומעלללללששששללללווווממממייייתתתת
עליו. אחראי שהיה מצרי נוגש היה דת

היחידהששששללללווווממממייייתתתת האשה היתה דברי בת
להלכות בלבה שלעגה במצרי
להתייחס כ כל צרי 'מדוע צניעות,

הנשמותוכאשר ישראל)כל עם דבוקות(של

והילוך סיבוב אזי - יחד ומקושרות

וההשפעה המציאות,החיות לכל (מהשכינה

לשכינה) סובב.והמציאות סובב

-ונעוץ כולן ולחבר לקשר - בתחילתן סופן

העולמות, כל - ידן ועל הנשמות, כל

יתברך... בו ולדבקה אחד לה'

רז"לובזה מאמר ט:)יובן בית(יומא חורבן כי

והסתלקות בגלות, ישראל ונפילת שני

כביכול, גלות בבחינת לאדום וירידתה השכינה

לבבות, ופירוד חינם שנאת בעוון היה הכל

נעלמים. סודות באורך עיי"ש ליצלן... רחמנא

ופירש עיניו6. נתן - בסבלותם' 'וירא רש"י:

עליהם. מיצר להיות ולבו

שמות ל).רבה7. אות - א (פרשה

בספרו יפות8. בןפנים ויצא ד"ה י כד, (ויקרא

מהגמראאשה). שמוכח שם וכתב

צו:) קורח(שבת מעשה אחרי היה (לפישהמגדף

במשמראחד), היו שהמקוששוהמגדף דאמר עיי"ש.מאן

וזה המדרש9. אותלשון - לב פרשה רבה, (ויקרא

ושוטריםד): המצריים מן היו נוגשים

שוטרים. עשרה על ממונה נוגש מישראל.

נוגש נמצא מישראל. עשרה על ממונה שוטר

אדם. בני מאה על ממונה

  
      



לאמרי מחכי משרתי מאות שורצי
משה... של הרוחנית קומתו גדלה פיו...

ועלאאאאיייי ,שני אות על פרטי בידינו
.ש עבר שהוא הקשי הנסיונות
הקשות השני היו שאלו פשוט, א
וכחות בוער, הד שבה שני ביותר,
באות ודוקא ,עוצמת בשיא הנעורי
של הארמו בתו משה שהה השני
תקופה... באותה ביותר החזק המל

עולמוככככלללל פתחי על דפקו העול נסיונות
התחננו. ה  לנו' פתח 'משה! הפנימי...

עילאה,אאאא ובגבורה נכנע, לא משה
מפני ישוב לא אשר תקי כאריה

הנסיונות! כל בפני אית עמד כל,

הלוווועעעעווווללללממממוווו ,והתעצ הל הפנימי
לנו אי זה על וג והאיר...
לא שמעול שמי שבטוח מה א ,פרטי
אפילו לדמיי יצליח לא האור, בגילוי חש
הפנימי... שבעול האור מחוית קמצו

,,,,אאאאהסוערי החיי למרות זאת, למרות
הפנימי עולמו בתו עליו 4שעברו

...בחסרו חש רבינו 5משה

החיים חיים4. היו משה של הפנימיים

התמודדויות, מלאי סוערים,

רגעמלחמות בכל שבהם חיים ונצחונות...

בנפש, חדשים חלקים כיבוש על נלחמים

יתברך. אורו לגילוי ראוי כלי להיות והפיכתה

שהרי קיום5. ידי על היא הנפש חיות עיקר

היא וכאשר ישראל, אהבת מצות

רוחנית! חולה האדם חסרה,

זיע"אוכך זלמן שניאור רבי הגה"ק כתב

לא), סימן - הקודש אגרת וזתו"ד:(תניא,

מקוםמשכןכידוע, בכבד. הוא הנפש מקוםמשכן

במוח. הוא הנשמה משכן ומקום בלב. הוא הרוח

בלב)הרוחוהנה הדם(שמשכנה בתוך מתלבשת

וסובב האברים. כל אל מהלב, היוצא

כל תוך תוך והדם חיים הרוח הולך סובב

הלב. אל והגידיםהמובלעיםבהםוחוזר האברים

הואואם הלז חיים הרוח והילוך סיבוב

מחיי לו המסודר כסדרו תמידי, כהלכתו,

ב"ה הוא)החיים האדםבריאבתכלית.-(ברוך אזי

חיותם ומקבלים יחד מקושרים האברים כל כי

הלז. סיבוב ידי על מהלב להם הראוי

מקולקל,אך גיד או אבר בגוף יש אם

סיבוב ממעט או ומעכב מונע הוא אזי

בו, המלובש חיים הרוח עם הדם והילוך

הלז הקשר מתמעט או שנפסק גורם וזה

סיבוב ידי על הלב אל האברים כל המקשר

ה"י וחולי למשכב האדם נופל ואזי - הלז

ישמור). (ה'

עלוממשיך ממש וככה ואומר: התניא בעל

- משל דרך

כלכידוע, את ורגע רגע בכל מחיה שהקב"ה

מכונה יתברך אורו והנה המציאות.

'שכינה' המציאות).בשם בתוך שוכן שהוא (והיינו

ישראל.ועיקר נשמות בתוך הוא השכינה מקום

נקראותוהשכינה והנשמות 'לב', נקראת

'אברים'.

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.



  
      



מ אבדו האר עליה וכס
לבלג).ההל" טז, (במדבר 

הקשוריההההאאאאייייררררוווועעעע וכל קורח ...הסתיי
ששששללללווווממממייייתתתתאליו וווואאאאששששתתתתוווו דדדדתתתת ווווגגגג

בבבבאאאאדדדדממממהההה............ עעעעממממווווקקקק ננננבבבבללללעעעעוווו כלווווממממששששפפפפחחחחתתתת
של בבתיה מלא שהיה העצו השטח
נקי ונשאר מיושביו התרוק קורח עדת

.חפ מכל

עומדבבבבתתתתוווו נשאר הזה, העצו השטח כל
בת ושלומית דת של בנ לפתע
שאלות האירוע. מכל היחיד הניצול דברי,
מי מכל והרי ?יתכ זה אי' נשמעו:
ואז זכר?!' נותר לא במחלוקת שהשתת
של הב שהוא התברר הסוד... התגלה
שהוא ומכיו שלומית ע שהתעסק המצרי
...דת 'אביו' ע נענש לא לכ  המצרי ב

ראובווווככככאאאאששששרררר שבט בני זאת ראו
ואמרו ,מתוכ אותו סילקו
ל אי דת של בנו לא שאתה מכיו לו:
לבני ניגש הב אותו !כא לעשות מה

היתה אמי :בפניה וטע ד שבט
ד ובנימשבט .אליכ אותי קבלו לכ

גל על אי" לו: אמרו הסכימו, לא ד
"אבת לבית ב)באתת ב, כתיב.(במדבר 

משניווווממממככככייייוווו מנושל נשאר שהוא
ד שבט את תבע הוא ,הצדדי
הפסיד, והוא משה. בפני תורה לדי
.ד בשבט חלק לו שאי פסק רבינו משה

ווווההההבבבבקקקק ווווההההוווואאאא ............חחחחססססררררוווו ההההררררגגגגיייישששש ההההזזזזהההה
ההההפפפפננננייייממממיייי,,,, עעעעווווללללממממוווו ממממתתתתוווו מתוווווייייצצצצאאאא

מה וזה בעיקר, וכפר האמונה עול
בפרשתנו: שנאמר

אי""""ווווצצצצאאאא  והא יראלית אה  
צו יראל ני ת מצרי
הראלי. ואי הראלית  חנה
ויקל ה את הראלית האה  וב
ת למית א ו מה אל את ביאו

"ד למה ייא)...ברי כד, 11(ויקרא 

חסרו...ווווננננבבבבייייאאאא הרגשת של נוס סיפור

סיפר זיע"א11. גלינסקי יעקב רבי הגה"צ

,(420 עמוד - ויקרא וז"ל:(והגדת,

היתה בסיביר, העבודה ממחנה כששוחררנו

העולם מלחמת עשיתי(השניה)עדיין בעיצומה.

ארץ לחבלי להגיע אחד, מצד דרומה. דרכי

שני, ומצד נסבל. האקלים בהם יותר, חמים

ידע לא שאיש במערב, החזית אל להתקרב לא

הגרמנים התקדמות האם היא, היכן בוודאות

נבלמה.

הישוביםהלכתי הברזל. מסילת ּתואי ְַלאורך
לשרוד. מזון השגתי וכך לה, בסמוך נבנו

רבים,הגעתי פליטים שם ומצאתי לטשקנט

היו המסתערים. מהגרמנים שברחו

ילדיהם שמסרו רבות, יהודיות משפחות שם

היו, אונים חסרי הכופר. הקומוניסטי לחינוך

ממשלתיים, מזון תלושי על התקיימו כי

לבתי צאצאיהם ששלחו לאלו רק ניתנו והללו

השלטונות. של הספר

  
      



לקחת אפשר צניעות, להלכות ברצינות
חשבה. כ  בקלות' החיי את

הוראהייייוווו המצרי הנוגש קיבל אחד
לדאוג'ממש שעליו 'השיכו רד

בשטח. הפיגומי את יו תו לסיי
עד המתי לא בלח שהיה ה'נוגש'
העבדי ע יגיעו שמתחתיו שהשוטרי
והל לילה בעוד בעצמו הוא ק אלא
לעבודה. לזרז השוטרי של לבית

שהגיעווווככככ עד לשוטר משוטר עבר
.דת של לביתו

דתבבבבממממככככוווותתתת את גירש הוא ובצעקות
מהבית דת שיצא ואחרי מביתו.
הרגיש דת ...דת של לביתו המצרי נכנס

בביתו קורה כשורה לא (שהמצרישמשהו

אשתו) ע ובדיוקהתעסק לביתו, חזר ולכ
מהבית... יוצא המצרי את ראה

כברההההממממצצצצרררריייי שדת והבי דת את ראה
להורגו. החליט ולכ הכל יודע
כדי תו אותו היכה כולו היו וכל

אחד! עצל טוב עבוד צועק: שהוא

הבניהבבבבאאאאוווותתתתהההה באתר לבקר בא שעה
משה  פרעה של 'המאומ הב'
י ורא וכה ה פו" נאמר: וכ רבינו.
חל" טמנהו הצרי את ו אי אי

יב). ב, (שמות וכה' ה פו' רש"י: ופירש
בבית לו עשה מה עראה (שהתעסק

בשדהאשתו) לו עשה מנתומה על (שמכהו

בחול.להורגו). ויטמנהו המצרי את וי

המצריווווממממאאאאוווותתתתוווו ע עלוב מעשה
דברי בת שלומית התעברה

...ב לה נולד חדשי תשעה ואחרי

בשיאההההבבבב נולד ידוע לא ששמו הזה
התגבר שהחוש בשעה הגלות.
איבדו שהלבבות בזמ תכלית. לאי עד

תקוה... וכל רצו כל

ארוכות.וווובבבבאאאאפפפפייייללללהההה שני במש חי הוא הזו

הוווואאאאזזזז,,,, אור מכות,הפציע עשר  גאולה
מ עמלק, מלחמת ,סו י קריעת
אש... ועמוד ענני מהבאר, מי ,מהשמי

ועולמווווובבבבננננהההה ורואה עומד שולמית של
להאיר... מתחיל הפנימי

קורח10אחדוווובבבבייייוווו נוראה, מחלוקת פרצה
משה של סמכותו על לערר החליט
לקורח במלחמה... פתח והוא רבינו
דברי... בת שלומית של בעלה דת הצטר

יהווווההההססססוווו את האר "ופח ידוע:
ואת יה ואת את ובלע
.הרכל ואת לקרח אר האדל
אלה יח לה וכלאר ה רדו

וזה העולם.10. לבריאת 2448 בשנת סיני במדבר היה

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



  
      



מ אבדו האר עליה וכס
לבלג).ההל" טז, (במדבר 

הקשוריההההאאאאייייררררוווועעעע וכל קורח ...הסתיי
ששששללללווווממממייייתתתתאליו וווואאאאששששתתתתוווו דדדדתתתת ווווגגגג

בבבבאאאאדדדדממממהההה............ עעעעממממווווקקקק ננננבבבבללללעעעעוווו כלווווממממששששפפפפחחחחתתתת
של בבתיה מלא שהיה העצו השטח
נקי ונשאר מיושביו התרוק קורח עדת

.חפ מכל

עומדבבבבתתתתוווו נשאר הזה, העצו השטח כל
בת ושלומית דת של בנ לפתע
שאלות האירוע. מכל היחיד הניצול דברי,
מי מכל והרי ?יתכ זה אי' נשמעו:
ואז זכר?!' נותר לא במחלוקת שהשתת
של הב שהוא התברר הסוד... התגלה
שהוא ומכיו שלומית ע שהתעסק המצרי
...דת 'אביו' ע נענש לא לכ  המצרי ב

ראובווווככככאאאאששששרררר שבט בני זאת ראו
ואמרו ,מתוכ אותו סילקו
ל אי דת של בנו לא שאתה מכיו לו:
לבני ניגש הב אותו !כא לעשות מה

היתה אמי :בפניה וטע ד שבט
ד ובנימשבט .אליכ אותי קבלו לכ

גל על אי" לו: אמרו הסכימו, לא ד
"אבת לבית ב)באתת ב, כתיב.(במדבר 

משניווווממממככככייייוווו מנושל נשאר שהוא
ד שבט את תבע הוא ,הצדדי
הפסיד, והוא משה. בפני תורה לדי
.ד בשבט חלק לו שאי פסק רבינו משה

ווווההההבבבבקקקק ווווההההוווואאאא ............חחחחססססררררוווו ההההררררגגגגיייישששש ההההזזזזהההה
ההההפפפפננננייייממממיייי,,,, עעעעווווללללממממוווו ממממתתתתוווו מתוווווייייצצצצאאאא

מה וזה בעיקר, וכפר האמונה עול
בפרשתנו: שנאמר

אי""""ווווצצצצאאאא  והא יראלית אה  
צו יראל ני ת מצרי
הראלי. ואי הראלית  חנה
ויקל ה את הראלית האה  וב
ת למית א ו מה אל את ביאו

"ד למה ייא)...ברי כד, 11(ויקרא 

חסרו...ווווננננבבבבייייאאאא הרגשת של נוס סיפור

סיפר זיע"א11. גלינסקי יעקב רבי הגה"צ

,(420 עמוד - ויקרא וז"ל:(והגדת,

היתה בסיביר, העבודה ממחנה כששוחררנו

העולם מלחמת עשיתי(השניה)עדיין בעיצומה.

ארץ לחבלי להגיע אחד, מצד דרומה. דרכי

שני, ומצד נסבל. האקלים בהם יותר, חמים

ידע לא שאיש במערב, החזית אל להתקרב לא

הגרמנים התקדמות האם היא, היכן בוודאות

נבלמה.

הישוביםהלכתי הברזל. מסילת ּתואי ְַלאורך
לשרוד. מזון השגתי וכך לה, בסמוך נבנו

רבים,הגעתי פליטים שם ומצאתי לטשקנט

היו המסתערים. מהגרמנים שברחו

ילדיהם שמסרו רבות, יהודיות משפחות שם

היו, אונים חסרי הכופר. הקומוניסטי לחינוך

ממשלתיים, מזון תלושי על התקיימו כי

לבתי צאצאיהם ששלחו לאלו רק ניתנו והללו

השלטונות. של הספר

  
      



לקחת אפשר צניעות, להלכות ברצינות
חשבה. כ  בקלות' החיי את

הוראהייייוווו המצרי הנוגש קיבל אחד
לדאוג'ממש שעליו 'השיכו רד

בשטח. הפיגומי את יו תו לסיי
עד המתי לא בלח שהיה ה'נוגש'
העבדי ע יגיעו שמתחתיו שהשוטרי
והל לילה בעוד בעצמו הוא ק אלא
לעבודה. לזרז השוטרי של לבית

שהגיעווווככככ עד לשוטר משוטר עבר
.דת של לביתו

דתבבבבממממככככוווותתתת את גירש הוא ובצעקות
מהבית דת שיצא ואחרי מביתו.
הרגיש דת ...דת של לביתו המצרי נכנס

בביתו קורה כשורה לא (שהמצרישמשהו

אשתו) ע ובדיוקהתעסק לביתו, חזר ולכ
מהבית... יוצא המצרי את ראה

כברההההממממצצצצרררריייי שדת והבי דת את ראה
להורגו. החליט ולכ הכל יודע
כדי תו אותו היכה כולו היו וכל

אחד! עצל טוב עבוד צועק: שהוא

הבניהבבבבאאאאוווותתתתהההה באתר לבקר בא שעה
משה  פרעה של 'המאומ הב'
י ורא וכה ה פו" נאמר: וכ רבינו.
חל" טמנהו הצרי את ו אי אי

יב). ב, (שמות וכה' ה פו' רש"י: ופירש
בבית לו עשה מה עראה (שהתעסק

בשדהאשתו) לו עשה מנתומה על (שמכהו

בחול.להורגו). ויטמנהו המצרי את וי

המצריווווממממאאאאוווותתתתוווו ע עלוב מעשה
דברי בת שלומית התעברה

...ב לה נולד חדשי תשעה ואחרי

בשיאההההבבבב נולד ידוע לא ששמו הזה
התגבר שהחוש בשעה הגלות.
איבדו שהלבבות בזמ תכלית. לאי עד

תקוה... וכל רצו כל

ארוכות.וווובבבבאאאאפפפפייייללללהההה שני במש חי הוא הזו

הוווואאאאזזזז,,,, אור מכות,הפציע עשר  גאולה
מ עמלק, מלחמת ,סו י קריעת
אש... ועמוד ענני מהבאר, מי ,מהשמי

ועולמווווובבבבננננהההה ורואה עומד שולמית של
להאיר... מתחיל הפנימי

קורח10אחדוווובבבבייייוווו נוראה, מחלוקת פרצה
משה של סמכותו על לערר החליט
לקורח במלחמה... פתח והוא רבינו
דברי... בת שלומית של בעלה דת הצטר

יהווווההההססססוווו את האר "ופח ידוע:
ואת יה ואת את ובלע
.הרכל ואת לקרח אר האדל
אלה יח לה וכלאר ה רדו

וזה העולם.10. לבריאת 2448 בשנת סיני במדבר היה

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



  
     



ההההעעעעוווולללל ללללבבבבררררייייאאאאתתתת 4425442544254425 תתתתייייממממ

מאוד,ממממלללל עצוב מל היה תימ
וא שמח. להיות דר שחיפש
של בסופו קרה מה לדעת ברצונכ

לקרוא. מוזמני הינכ דבר

הרשקוביססססייייפפפפרררר יצחק הרב הגאו
שנז),שליט"א עמוד  דברי וז"ל:(ניצוצות,

לוההההייייוווו והיה מאוד עצוב מל היה
מל של משרת כל שכמו משרת,
מאוד. מאוד מאוד. מאושר היה עצוב

המלבבבבככככלללל את המשרת העיר בוקר
במנגינות לו הגיש ובשיר, בחיו

הב ארוחת בגילהאת ופנה הדשנה, וקר
בגישת היו למשימות ובחדוה בדיצה

ומאושרת. פשוטה חיי

לדעתייייוווו הסתקר ממש כשהמל אחד
מצליח כ כל עלוב משרת אי
לחדרו, אותו הזמי הוא מאושר, להיות
גלה, ביקש: מצה ובטו הדלת את סגר

?של הסוד מה גלה,

סוד?ססססוווודדדד???? איזה המשרת: תמה

למהססססוווודדדד .המל השיב ,של השמחה
וא עליז תמיד שמח, תמיד אתה

למה? עצוב, לא פע

לאאאאאדדדדוווונננניייי,,,, נכנע, בקול המשרת ענה
להיות סיבה שו עדיי מצאתי
הכבוד את לי מעניק מעלתו הוד עצוב,
בבית באושר חיה משפחתי לשרתו,
יש ,בגדי לנו יש הממלכה, לי שהקצתה
זוכה אפילו אני לפע ומפע אוכל לנו
אז מטבעות, כמה מעלתו מהוד לקבל
המשרת שאל מאושר? אהיה שלא מדוע
.במל ושמחות גדולות עיני זוג ותלה

הואההההממממלללל מהר מהתשובה, המו היה
טמ מחדרו, המשרת את שלח
דרור ונת ידיו בי ראשו את עמוק עמוק
חי הרי הוא ,יתכ לא זה למחשבותיו.
כל וניזו ישני בגדי לובש מהלוואות,
?כ כל בזה משמח מה משאריות. יו

סיפרההההוווואאאא שביועציו, לחכ מהר קרא
ע המשונה השיחה תוכ על לו

יהודה)יהויקים קג:):אמר(מלך (סנהדרין

להרגיז'. אדע אני להרגיז, ידעו לא 'הקודמים

לאמגוחך אף ביקום, האדם מהו וכי כך, כל

חול. כגרגיר

העליונים,ומהו העולמות כלפי כולו היקום

חול. כגרגיר לא אף

הוא,וכל ברוך הקדוש כלפי כולם העולמות

לֹו" נחׁשבּו ותהּו יז)."מאפס מ, (ישעיה ְְֵֶֶֶָֹֽ

בוראו?!ואדם, כלפי מתריס

איךאז זמננו, אנו מבטלים איך איך,

לשוננו?! אנו משחררים

תׁשמעּו,'ואם לי'...לא ְְְִִִֹ

  
      



ילדיהםההורים, חינכו טובים, יהודים

הקומוניסטים, תמימה. לאמונה

הגמרא וכמאמר לעוקרה. שקדו ברשעותם,

לב.): -(תמיד ניצחה אחרא הסטרא נצח', 'שטנא

פעלו!באיזה רשעות ובאיזו תחכום

שבתקרתםהלימודים בצריפים, התקיימו

אורּור. ְִפתחי

עיניכם,היו מרום 'שאו לילדים: אומרים

סוכריות!' מהבורא תבקשו

להתפללוהילדים אותם חינכו הלא הרכים,

נשאו לתקרה, הביטו ולהעתיר.

תגובה. ואין העתירו, קראו, ביקשו, ידיהם,

- מאבא'עכשיו' 'תבקשו - המורה אמר

סטאלין'.

לנווהילדים, הב סטאלין, 'אבא במקהלה:

סוכריות!'

סוכריות,ומארובת של מבול הומטר ְִהאורּור
ולקטו. שטו זחלו, גחנו, הילדים. לצהלת

סטאלין','כעת לאבא תודה כולנו נאמר

'תודה!' צעקו וכולן

האנשים[וכאן כל לרגע: לעצור מוכרחים אנו

ידעו סטאלין של בסביבתו שהיו

ואכזר, רוצח ומושחת, רע אדם הוא שסטאלין

חז"ל אמרו בו כיוצא שעל העמים... חושך

לבעור בגיהנם האש תיגמר 'גםכאשר הקדושים:

המשיח) בימות יהיה יגמרו'.(וזה לא שלהם העונשים

העצומהאך טומאתו מפני דוקא כן, מפני דוקא

ורקאחרי הבריות. על פחד להטיל הצליח הוא

בטוחים היו שכבר מפטירתו, שנים שלש שעברו

העזו התולעים ידי על נאכלו הטמאות שעצמותיו

הוא שבהם והמפורסם מעלליו. את לעולם לגלות

.[1956 בפברואר חרושצו'ב ניקיטה של נאומו

ואמר:והמורה המשיך

- פיג,'ונרים א משולשת, אצבע - לומר ְַַַַּפחד
שמיא!' כלפי

-ואז מבין 'איני ואמר: קטן ילד קם

טעםאם מה אלקים, שאין אומר אתה

משולשת. אצבע כלפיו להרים

- יש ואם

נעז?!' איך

קטן!מה ילד שהבין

היתהובאמת, לכפירה זו הסתה מתוק, יצא מעז

את שקוממה עד ומקוממת, בוטה כה

לתלמוד צאצאיהם את למסור והסכימו ההורים

שהקמנו... לבנות הספר ולבית התורה

הביןאבל לא בטשקנט, קטן ילד שהבין מה

את שראה מצרים? מיוצאי דעה, דור בן

ושמע סוף, בים שכינה גילוי חוה המכות, ָָעשר
תורה?! במתן חיים אלקים קול

הּׁשם"וּיּקב את הּיׂשראלית האּׁשה ּבן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
יא)?!ויקּלל" כד, (ויקרא ְֵַַ

תׁשמעּואבל לא "ואם הנפש: מכחות הוא ְְְִִֹכח
יד),"לי כד, התוכחה(שם פתיחת זו ִ

בחוקותי).הנוראה (בפרשת

ומתכוין'לי'רש"י:ופירש רבונו זההמכיראת - ִ
ה'" לפני ציד "גבור בנמרוד וכן בו. למרוד

ט), י, וכן(בראשית בו. למרוד ומתכוין שמכירו

מאוד" לה' וחטאים "רעים סדום: יג,באנשי (שם

בו.יג), למרוד ומתכוונים רבונם את מכירים

יהודה)אמון שאלו(מלך מבחילה. תועבה עשה

והוא ממנה. הנאה לך יש כלום אותו:

מתכוין אני להנאות, מתכוין לא אני השיב:

בוראי! את להכעיס

מוקדש לעילוי נשמת לאה רביבו בת סוליקה ז"ל הי"ד
נלב"ע כ"א טבת התשע"ד - תנצב"ה
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מאוד,ממממלללל עצוב מל היה תימ
וא שמח. להיות דר שחיפש
של בסופו קרה מה לדעת ברצונכ

לקרוא. מוזמני הינכ דבר

הרשקוביססססייייפפפפרררר יצחק הרב הגאו
שנז),שליט"א עמוד  דברי וז"ל:(ניצוצות,

לוההההייייוווו והיה מאוד עצוב מל היה
מל של משרת כל שכמו משרת,
מאוד. מאוד מאוד. מאושר היה עצוב

המלבבבבככככלללל את המשרת העיר בוקר
במנגינות לו הגיש ובשיר, בחיו

הב ארוחת בגילהאת ופנה הדשנה, וקר
בגישת היו למשימות ובחדוה בדיצה

ומאושרת. פשוטה חיי

לדעתייייוווו הסתקר ממש כשהמל אחד
מצליח כ כל עלוב משרת אי
לחדרו, אותו הזמי הוא מאושר, להיות
גלה, ביקש: מצה ובטו הדלת את סגר

?של הסוד מה גלה,

סוד?ססססוווודדדד???? איזה המשרת: תמה

למהססססוווודדדד .המל השיב ,של השמחה
וא עליז תמיד שמח, תמיד אתה

למה? עצוב, לא פע

לאאאאאדדדדוווונננניייי,,,, נכנע, בקול המשרת ענה
להיות סיבה שו עדיי מצאתי
הכבוד את לי מעניק מעלתו הוד עצוב,
בבית באושר חיה משפחתי לשרתו,
יש ,בגדי לנו יש הממלכה, לי שהקצתה
זוכה אפילו אני לפע ומפע אוכל לנו
אז מטבעות, כמה מעלתו מהוד לקבל
המשרת שאל מאושר? אהיה שלא מדוע
.במל ושמחות גדולות עיני זוג ותלה

הואההההממממלללל מהר מהתשובה, המו היה
טמ מחדרו, המשרת את שלח
דרור ונת ידיו בי ראשו את עמוק עמוק
חי הרי הוא ,יתכ לא זה למחשבותיו.
כל וניזו ישני בגדי לובש מהלוואות,
?כ כל בזה משמח מה משאריות. יו

סיפרההההוווואאאא שביועציו, לחכ מהר קרא
ע המשונה השיחה תוכ על לו

יהודה)יהויקים קג:):אמר(מלך (סנהדרין

להרגיז'. אדע אני להרגיז, ידעו לא 'הקודמים

לאמגוחך אף ביקום, האדם מהו וכי כך, כל

חול. כגרגיר

העליונים,ומהו העולמות כלפי כולו היקום

חול. כגרגיר לא אף

הוא,וכל ברוך הקדוש כלפי כולם העולמות

לֹו" נחׁשבּו ותהּו יז)."מאפס מ, (ישעיה ְְֵֶֶֶָֹֽ

בוראו?!ואדם, כלפי מתריס

איךאז זמננו, אנו מבטלים איך איך,

לשוננו?! אנו משחררים

תׁשמעּו,'ואם לי'...לא ְְְִִִֹ

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



  
     



להיפגש.ככככבבבברררר קבעו ה לילה באותו

ותשעתתתתככככיייי תשעי ע עור שקיק
ולא פחות לא זהב, מטבעות
שעזב. לפני מהמל היוע ביקש יותר,

כלווווממממהההה על השומרי את לקחת עוד?
תבוא? שלא צרה

הכס.ממממממממשששש ע העור שקיק את רק לא,

הבבבבללללייייללללהההה .המל את לאסו היוע עבר
ליד והסתתרו בהיחבא הגיחו
לשקיק חיבר היוע המשרת. של ביתו
הזה האוצר כתב: שעליו קט פתק העור
תהנה טוב איש היות על כפרס של
אותו. מצאת כיצד לאיש תאמר ואל ממנו

לדלתללללאאאאחחחחרררר השקיק את קשר הוא מכ
ושב עליה הקיש המשרת, של ביתו
השקיק את ראה המשרת כשיצא להסתתר.
השקיפו לביתו. אותו ולקח לדלת הקשור
.לשיחי מבעד המתרחש על והמל החכ

שהיהההההממממששששררררתתתת מה כל לרצפה השלי
לנר. פרט שולחנו על

השקיק,ההההוווואאאא תוכ את ורוק התיישב
השולח על בתדהמה, נפער ופיו
הוא, זהב! מטבעות של הר הר, נער
כעת ניצב זהב, במטבע נגע לא שמעול
שלו! כולו, וכולו, .של זהב הר בפני

במטבעותבבבבההההתתתתררררגגגגששששוווותתתת המשרת נגע
לערימה. אות וגיבב
את וכוו אות ליט הוא בורקות בעיני

יוכל והוא היטב אות שיאיר כ הנר
לשבוע. ולא בה ולהתבונ לעמוד פשוט

ועראאאאחחחחרררר אות פיזר ,אות קיב הוא כ
משחק כדי תו זהב. לערימות אות
מטבעות. עשר של ערימות ליצור החל הוא
עשר. של ערימות שתי עשר, של ערימה
,בינתי שש... חמש, ארבע, ערימות, שלש
,עשרי עשר, ספר: פשוט הוא כוונה, בלי
הערימה את שיצר עד ...ארבעי ,שלשי

מטבעות! תשעה רק היו ובה האחרונה

חההההיייי,,,, מצא לא כא משהו זה? מה
את במבטו סקר הוא בעיניו.
המטבע היכ לראות מחפש השולח
על היטב הסתכל מכ לאחר החסרה,

השקיק. את בדק ולבסו הרצפה

להיות,ללללאאאא,,,, יכול לא זה אאאא! ל...
בספירה... התבלבלתי פשוט אולי
הערימה את הצמיד הוא ובמהירות
את והשוה הערימות לתשעת האחרונה

הגובה...

נמוכהההההעעעעררררייייממממהההה היתה העשירית
חברותיה... מתשעת

צעק,ההההיייי,,,, הוא אותי, שדד מישהו
אותי! שדדו

לחטטווווממממיייידדדד כולו, רועד החל, הוא
מצא ומשלא ובשקיק... בבגדיו
אט אט זוחל והחל הרצפה על השתטח
...100ה המטבע אחר בולש כשהוא

  
     



הזה האיש למה למה? ושאל: המשרת
וממה? למה? מאושר,

זהאאאאהההה............ מלומד בקול היוע ענה
מחו נמצא שהוא משו פשוט

מאושר. כ כל הוא לכ למעגל,

ממממחחחחוווו.המל שאל למעגל?

!!!!בוודאות!ככככ ,היוע השיב

המלווווזזזזהההה המשי אושר? לו שמביא מה
בחקירה.

מהללללאאאא,,,, זה אושר, מביא לא זה לא! ,המל
מטבעו האד כי אותו. מאמלל שלא

...קט ילד כמו ומאושר, שמח להיות

אאאאהההה............ במעגל להיות ,המל בירר
לאומללות? מביא

 !!!!המשרת,אאאאככככ והוא,  היוע השיב
במעגל. לא

וווואאאאייייהמל המשי ?מש יצא הוא
לשאול.

מעולההההוווואאאא כי ,ש לא הוא יצא. לא
נכנס. לא הוא

הזה?ממממההההוווו המעגל

היוע,אאאאהההה............ אמר ...ממממעעעעגגגגללללסת זזזזההההוווו
וווותתתתששששעעעע.... ההההתתתתששששעעעעיייי

בלחש:ההההממממלללל לומר והעז בגרונו כחכח
.כלו מבי לא אני האמת, למע

הואההההייייוווועעעע  ברור זה התפלא, לא
לי תת א רק שתבי  אמר
לי תניח א רק ,במעשי ל להראות
למעגל. להיכנס של למשרת לאפשר

אותובבבבססססדדדדרררר,,,, נכריח ,המל התרומ
למעגל. להיכנס

אינוללללאאאא!!!! איש לא! ממש מעלתו! הוד
הזה. למעגל להיכנס איש להכריח יכול

אאאאנצטר  ביובש המל סינ  כ
אותו. לרמות

רקללללאאאא!!!! א  היוע קבע  צור אי
יכנס הוא ההזדמנות את לו נית
ואפילו עצמו בכחות ,מרצו למעגל

לו. נית רק א ,לש ירו

אותו?ווווההההוווואאאא לאמלל עומד שזה יראה
בסקרנות. המל שאל

אבלההההוווואאאא  היוע השיב  יראה ג יראה
מלהיכנס. להימנע יוכל לא כבר הוא

,,,,משרתוווובבבבככככ לאבד מוכ אתה מעלתו, הוד
הזה? המעגל פועל אי להבי כדי מעולה

....ככככ.המל השיב

אדוווואאאאתתתתהההה כ סת לאמלל מוכ
סיבה? ללא

,,,,זהככככ מאוד, חשובה סיבה לי יש אבל
ואוכל האושר סוד את לי יגלה

הממלכה... לכל להנחילו

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
     



להיפגש.ככככבבבברררר קבעו ה לילה באותו

ותשעתתתתככככיייי תשעי ע עור שקיק
ולא פחות לא זהב, מטבעות
שעזב. לפני מהמל היוע ביקש יותר,

כלווווממממהההה על השומרי את לקחת עוד?
תבוא? שלא צרה

הכס.ממממממממשששש ע העור שקיק את רק לא,

הבבבבללללייייללללהההה .המל את לאסו היוע עבר
ליד והסתתרו בהיחבא הגיחו
לשקיק חיבר היוע המשרת. של ביתו
הזה האוצר כתב: שעליו קט פתק העור
תהנה טוב איש היות על כפרס של
אותו. מצאת כיצד לאיש תאמר ואל ממנו

לדלתללללאאאאחחחחרררר השקיק את קשר הוא מכ
ושב עליה הקיש המשרת, של ביתו
השקיק את ראה המשרת כשיצא להסתתר.
השקיפו לביתו. אותו ולקח לדלת הקשור
.לשיחי מבעד המתרחש על והמל החכ

שהיהההההממממששששררררתתתת מה כל לרצפה השלי
לנר. פרט שולחנו על

השקיק,ההההוווואאאא תוכ את ורוק התיישב
השולח על בתדהמה, נפער ופיו
הוא, זהב! מטבעות של הר הר, נער
כעת ניצב זהב, במטבע נגע לא שמעול
שלו! כולו, וכולו, .של זהב הר בפני

במטבעותבבבבההההתתתתררררגגגגששששוווותתתת המשרת נגע
לערימה. אות וגיבב
את וכוו אות ליט הוא בורקות בעיני

יוכל והוא היטב אות שיאיר כ הנר
לשבוע. ולא בה ולהתבונ לעמוד פשוט

ועראאאאחחחחרררר אות פיזר ,אות קיב הוא כ
משחק כדי תו זהב. לערימות אות
מטבעות. עשר של ערימות ליצור החל הוא
עשר. של ערימות שתי עשר, של ערימה
,בינתי שש... חמש, ארבע, ערימות, שלש
,עשרי עשר, ספר: פשוט הוא כוונה, בלי
הערימה את שיצר עד ...ארבעי ,שלשי

מטבעות! תשעה רק היו ובה האחרונה

חההההיייי,,,, מצא לא כא משהו זה? מה
את במבטו סקר הוא בעיניו.
המטבע היכ לראות מחפש השולח
על היטב הסתכל מכ לאחר החסרה,

השקיק. את בדק ולבסו הרצפה

להיות,ללללאאאא,,,, יכול לא זה אאאא! ל...
בספירה... התבלבלתי פשוט אולי
הערימה את הצמיד הוא ובמהירות
את והשוה הערימות לתשעת האחרונה

הגובה...

נמוכהההההעעעעררררייייממממהההה היתה העשירית
חברותיה... מתשעת

צעק,ההההיייי,,,, הוא אותי, שדד מישהו
אותי! שדדו

לחטטווווממממיייידדדד כולו, רועד החל, הוא
מצא ומשלא ובשקיק... בבגדיו
אט אט זוחל והחל הרצפה על השתטח
...100ה המטבע אחר בולש כשהוא

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



  
      



המשרתבבבבממממההההלללל הוציא הבאי החדשי
שהגה, התוכניות כל את לפועל
המל לחדר המשרת נכנס אחד בוקר
מאוד מאוד היה הוא הדלת, על בדפיקה

רע. רוח ובמצב רוט ,עיי

בנימוס.ממממהההה המל בירר ?ל קורה

קורהקקקקווווררררהההה???? לא ,כלו לי קורה לא
!כלו לי

,,,,ושרתפפפפעעעע צחקת רב, לא זמ לפני
בכל מה הפסקה, קורה?בלי זאת

אתההההוווודדדד עושה אני המשרת, רגז מלכותו,
מלכותו הוד מה ?נכו שלי, העבודה
זמר החצר? ליצ ג שאהיה עוד? ממני רוצה
לי, חסר לי, קשה תמיד הכל בס נודד?...
ירוד. בטו סיכ  לי יש כבר הכל בס מה

חלקההההממממצצצצבבבב כבר הוא הזה רוח
התשעי של הואי מהשפעות

הרחוק ובמעגל הקרוב במעגל ותשע
ברור, זה עכשיו  המל הבי 
עמוק עמוק נמצא כבר שלי המשרת
היקפיו כל על ,הקסמי מעגל בתו
זהב מטבעות של הר ג כעת ושטחיו,
עכשיו !מש אותו להוציא יצליחו לא
מעגל כבר הוא ותשע התשעי מעגל

12סגור...

הזהווווככככדדדדררררככככוווו הסיפור ג סיפור, כל של
...נתוני עיבוד זמ הגיע ועתה נגמר.

ההההממממללללה אותנו, מענייני לא והיוע
הסיפור לפני 'מסובכי' היו

אחריו... ג 'מסובכי' ונשארו

אאאא.תמהי אנו המשרת על

פשוטהללללבבבבוווו חיי בשמחת מלא היה
דר בתו היו דרכיו כל וטבעית,
נפל?!... הוא אי ,אי אז ובפשטות.

ההההממממננננייייעעעע ההההככככחחחח  ההההחחחחססססררררוווו ההההררררגגגגששששתתתת

להקב"התתתתככככללללייייתתתת לעשות היא הבריאה
!בתחתוני והיינו13דירה 

ויגלו ימשיכו האד שבני יתבר שרצונו
.בעול מלכותו את

שליט"אסיים12. יצחקהרשקוביץ הרב הגאון

ואמר: סיפורו את

אםבספר העבד ׁשנת "מתּוקה נאמר: ְְִֵַָָֹקהלת
לעׁשיר והּׂשבע יאכל, הרּבה ואם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹמעט

ליׁשֹון" לֹו מּניח -אינּנּו יא) ה, המוצא(קהלת ִִֵֶַַ
חצי אליו. הכניסה דרך הוא הסבך מן הבטוח

שלנו הבריאות את משקיעים אנו מהחיים

את משקיעים אנו השני ובחצי הכסף, בשביל

לאנשים אסור בריאות... קצת בשביל הכסף

מזוייפים... אנשים עושה כסף אבל - כסף לזייף

וזה המדרש13. אותלשון - נשא תנחומא, (רבי

אתטז): הקב"ה שברא 'בשעה

כמו בתחתונים דירה לו שיהא נתאוה העולם

בעליונים'. שיש

  
     



לאאאאאבבבבלללל הוא חרס, העלו חיפושיו כל
המטבע! את מצא

המטבעותממממממממררררווווממממיייי בו הביטו השולח
מטבעות! 99 רק ל יש אתה, הי, בלעג:

הרבהתתתתששששעעעעיייי זה זהב, מטבעות ותשע
לי חסרה אבל חשב, הוא ,כס
זה מאה ,של מספר לא  זה 99 מטבע.

לא!  ותשע תשעי ,של מספר

פניוממממצצצצחחחחוווו אשרת בעדינות, התקמט
נעשו עיניו דרוכה, להיות הפכה
החל רוגז של וניצו ומצומצמות קטנות
אומללה בעוית נמתח פיו .ב משייט

שיניו... את שחשפה

אתבבבבששששתתתתייייקקקקהההה המשרת הכניס מתוחה
הביט לשקיק, המטבעות
הבית מבני שאיש לוודא כדי עבר לכל
בי השקיק את והחביא אותו ראה לא
ועט נייר נטל מכ לאחר ההסקה. עצי
עלי זמ כמה .חישובי לערו והתיישב
המאה? המטבע את לקנות כדי לחסו

.ר בקול עצמו את שאל

אותו,אאאאנננניייי להשיג כדי קשה לעבוד מוכ
לחזור אצטר לא אולי מכ לאחר
ע עצמו. את הרגיע ,לעול לעבודה
לעבוד, להפסיק אפשר מטבעות מאה
מטבעות מאה ע לעבוד. להפסיק ,כ
ע גדול. עשיר לעשיר, נחשב אד
בשלוה, לחיות אפשר מטבעות מאה

ובשמחה. בנחת

כיההההוווואאאא למסקנא והגיע חישוביו את סיי
הוא ממשכורתו, ויחסו יעבוד א
זהב... מטבע לרכוש שנה 12 בתו יצליח

הואששששתתתתיייי  זמ המו זה שנה עשרה
מאשתי לבקש אוכל אולי חשב,
איזו לעצמה ולחפש למאמצי להצטר
הוא הכל, אחרי מזה, וחו בכפר, עבודה
אחר בחמש כבר בארמו לעבוד מסיי
מספיק יש לילה חצות ועד הצהרי
על תשלו ולקבל לעבוד שעות
משותפת בעבודה ואז נוספת. משמרת
...הסכו את שני שבע במש יגייסו

זמ...אאאאבבבבלללל המו זה שני שבע ג

אוליאאאאזזזז ,נוס יצירתי רעיו לו צ אולי,
שנותר האוכל את לכפר לקחת אוכל
מטבעות. כמה תמורת אותו ולמכור לנו
למכור נוכל פחות שנאכל ככל למעשה,
ולהרויח... למכור יותר, גדולה מזו כמות

בעוצמהההההבבבבווווקקקקרררר זרחה השמש עלה,
המשרת ,ח להיות והתחיל
עצמו: את ושאל הבגדי לארגז הצי
?חור בגדי הרבה כ כל מה בשביל
אחד?... נעלי מזוג ויותר ?ומגפי

למכור. אפשר

שנותזזזזוווו ארבע ע אבל הקרבה,
המאה... במטבע לגעת אפשר הקרבה

ההההממממללללבארמו היו מזמ כבר והיוע
למעגל עמוק עמוק נכנס והמשרת

ותשע. התשעי

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



  
      



המשרתבבבבממממההההלללל הוציא הבאי החדשי
שהגה, התוכניות כל את לפועל
המל לחדר המשרת נכנס אחד בוקר
מאוד מאוד היה הוא הדלת, על בדפיקה

רע. רוח ובמצב רוט ,עיי

בנימוס.ממממהההה המל בירר ?ל קורה

קורהקקקקווווררררהההה???? לא ,כלו לי קורה לא
!כלו לי

,,,,ושרתפפפפעעעע צחקת רב, לא זמ לפני
בכל מה הפסקה, קורה?בלי זאת

אתההההוווודדדד עושה אני המשרת, רגז מלכותו,
מלכותו הוד מה ?נכו שלי, העבודה
זמר החצר? ליצ ג שאהיה עוד? ממני רוצה
לי, חסר לי, קשה תמיד הכל בס נודד?...
ירוד. בטו סיכ  לי יש כבר הכל בס מה

חלקההההממממצצצצבבבב כבר הוא הזה רוח
התשעי של הואי מהשפעות

הרחוק ובמעגל הקרוב במעגל ותשע
ברור, זה עכשיו  המל הבי 
עמוק עמוק נמצא כבר שלי המשרת
היקפיו כל על ,הקסמי מעגל בתו
זהב מטבעות של הר ג כעת ושטחיו,
עכשיו !מש אותו להוציא יצליחו לא
מעגל כבר הוא ותשע התשעי מעגל

12סגור...

הזהווווככככדדדדררררככככוווו הסיפור ג סיפור, כל של
...נתוני עיבוד זמ הגיע ועתה נגמר.

ההההממממללללה אותנו, מענייני לא והיוע
הסיפור לפני 'מסובכי' היו

אחריו... ג 'מסובכי' ונשארו

אאאא.תמהי אנו המשרת על

פשוטהללללבבבבוווו חיי בשמחת מלא היה
דר בתו היו דרכיו כל וטבעית,
נפל?!... הוא אי ,אי אז ובפשטות.

ההההממממננננייייעעעע ההההככככחחחח  ההההחחחחססססררררוווו ההההררררגגגגששששתתתת

להקב"התתתתככככללללייייתתתת לעשות היא הבריאה
!בתחתוני והיינו13דירה 

ויגלו ימשיכו האד שבני יתבר שרצונו
.בעול מלכותו את

שליט"אסיים12. יצחקהרשקוביץ הרב הגאון

ואמר: סיפורו את

אםבספר העבד ׁשנת "מתּוקה נאמר: ְְִֵַָָֹקהלת
לעׁשיר והּׂשבע יאכל, הרּבה ואם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹמעט

ליׁשֹון" לֹו מּניח -אינּנּו יא) ה, המוצא(קהלת ִִֵֶַַ
חצי אליו. הכניסה דרך הוא הסבך מן הבטוח

שלנו הבריאות את משקיעים אנו מהחיים

את משקיעים אנו השני ובחצי הכסף, בשביל

לאנשים אסור בריאות... קצת בשביל הכסף

מזוייפים... אנשים עושה כסף אבל - כסף לזייף

וזה המדרש13. אותלשון - נשא תנחומא, (רבי

אתטז): הקב"ה שברא 'בשעה

כמו בתחתונים דירה לו שיהא נתאוה העולם

בעליונים'. שיש

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



  
      



אליעזרווווזזזזהההה אליהו רבי הגה"צ לשו
זיע"א דסלר ג חלק מאליהו, (מכתב

:(180 עמוד

אאאאיייי.החסרו בהשלמת אלא ההההאאאאדדדדהנאה
,,,,חחחחססססררררוווו ששששלללל בבבבממממצצצצבבבב חחחחייייייייוווו בבבבררררוווובבבב ששששררררוווויייי

חחחחססססררררווווננננוווו.... אאאאתתתת ללללממממללללאאאא תתתתממממיייידדדד ישווווששששוווואאאא
השלמת את מונעי גדולי ועיכובי
כ ,העיכובי שירבו ככל אבל חסרונו.
ההנאה תרבה לכ יותר, מורגש החסרו

.החסרו יתמלא כשלבסו

אלקיו, הוא שה' חלקו ואשרי ואשריו אדמות,

העם אשרי לו, שככה העם "אשרי שנאמר: כמו

אלקיו" טו).שה' קמד, לא(תהלים אתה מזה יותר

על היעלה ה' של הבן אתה אם כלום! צריך

מ לך שחסר גוייםדעתך מיליארדי כמה שהו?

ה'... של בנים להיקרא זכו שלא בעולם יש

זכהיהודי שהוא העובדה את להעריך צריך

ביותר היקר הדבר זה כי יהודי, להיות

ואפס אין הם המעלות שאר וכל אדמות, עלי

הזאת... הזכות ליד

שליהודי תאותו את ממלא שהוא לשמוח צריך

דירה לו להיות שהתאוה הקב"ה

הנמצאים המלאכים אלו 'עליונים' ב'תחתונים'.

האדם בני אלו ו'תחתונים' העליונים, בעולמות

שבכל ביותר התחתון שהוא בעולםהזה הנמצאים

דירה לו שתהיה הוא ה' של רצונו ועיקר העולמות.

האדם. בני בין הזה בעולם כלומר ב'תחתונים',

טובולכאורה, יותר הרי ה', של הרצון זהו מדוע

שהם המלאכים עם לדור יבחר שה'

עניינים עם עסק שום להם ואין וטהורים זכים

והתשובה וכו'? וכסף ושתיה אכילה חומרייםכמו

משום האדם בני את דוקא רוצה שה' היא, לכך

ה', בעבודת ונסיונות התמודדויות להם שיש

הרבה לו גורמת הרע יצרם על שלהם וההתגברות

עייפות, עליו ונופלת ללמוד רוצה אדם רוח. נחת

כל ועושה עומד, פנים, שוטף מתגבר, הוא אך

איזו לברך בא כשהוא וכן ללמוד. להצליח מאמץ

הרע יצר בא המזון, ברכת כגון בכוונה, ברכה

בברכה להזדרז לו ולגרום מוחו את לבלבל ומנסה

כחו בכל מתגבר הוא אך כראוי, בה לכוין ולא

בכוונה. לברך זאת בכל ומשתדל מוחו את ומרכז

של השמחה עיקר הן הללו ההתמודדויות

בו שמח ה' התמודדות בו שיש דבר כל הקב"ה.

שום אין למלאכים אבל גדולה. שמחה

הרע. יצר להם אין שהרי התמודדות,

לקחולצורך בתחתונים הדירה עשיית

אותו והכניס אלקי ניצוץ הקב"ה

היהודי. של גופו בתוך

החלקצריך שכבות: מארבע בנוי האדם שגוף לדעת

בשר, יש ותחתיו עור, נקרא ביותר החיצוני

כך ועל עצמות. יש אלו כל ותחת גידים, יש הבשר ותחת

וגידים ובעצמות תלבישני ובשר "עור איוב: אמר

יא).ּתׂשככני" י, וכיסוי,(איוב סכך מלשון הוא 'ּתׂשככני' ְְְְִִֵֵֹֹ
האדם לא הם והעצמות והגידים והבשר שהעור ומשמע

והוא אחר, דבר ולכסות להלביש באים הם אלא עצמו,

חלקים וארבעה אלו. כל בתוך ששוכן האלקי הניצוץ

שבגוף ועצמות)אלו וגידים ובשר ארבע(עור כנגד הם

ארבעת כנגד וכן הוא, ברוך הוי"ה שם של אותיות

ועשיה יצירה בריאה אצילות הרש"שהעולמות בדברי (ראה

שלום נהר ע"ב)בספרו יא שם),(דף שהאריך להםמה יש ולכן

לכך להגיע שכדי אלא 'קדושים', להיות גדול פוטנציאל

אנו זה ועל האלקי. הניצוץ של לעזרתו זקוקים הם

עשני שלא 'ברוך... ומלכות: בשם בוקר בכל מברכים

אבל ועצמות וגידים ובשר עור אמנם יש שלגוי כיון גוי',

לו... אין - האלקי הניצוץ - העיקר את

  
      



רקווווההההננננהההה,,,, בעול מתגלית היתה א
היתה לא זו אלקית, מציאות

אחרת.חכמה. אפשרות אי 14שהרי

והיא נוספת מציאות הקב"ה ברא ולכ
טומאה. של מציאות

בראוווואאאאחחחחרררריייי המציאויות, שתי את שברא
האד בתוכו(יהודי)את וש

בהמית. ונפש אלקית נפש נפשות, שתי

העולההההננננפפפפשששש לתאוות נמשכת הבהמית
והנפש לטומאה, ג ולפעמי הזה

לקדושה. נמשכת האלקית

שני(היהודי)ווווההההאאאאדדדד בי תמיד נמצא
והוא בקרבו. הפועלי הכחות

ללכת. נפש איזה אחרי בוחר

בידוווווזזזזהההה שיש ,האד של מעלתו עיקר
בוחר שהוא כ ידי ועל בחירה. כח
הבריאה, תכלית את מקיי הוא בטוב

!בתחתוני דירה להקב"ה 15ובונה

הבחירהאאאא בכח ישתמש שהאד כדי
'תנועה'),שלו לאד שתהיה ברא(כדי

והרגש .חסרו של רגש לאד הקב"ה
הכל! את המניע הוא הזה

והקב"ה אדם,14. בני בעבודת דוקא חפץ

שכתוב: תהילהוכמו ָ'ואבית

חומר' נוראיםנוסחמקרוצי לימים תפילתמוסף (מתוך

ח). אות ד תורה קמא - מוהר"ן בליקוטי הובא אשכנז,

בשיחה יורם15. רבינו עט"ר שמסראבאמארי

אמר זיע"א אברג'ל (בצורמיכאל

ח תש"פ),ירום, מהדורת ,47 עמוד לג פרק - ז וז"ל:לק

מלא:כל בפה יום בכל להגיד צריך יהודי

גורלנו נעים ומה חלקנו טוב מה אשרינו,

ירושתנו. מאוד יפה שזכינוומה אשרינו,

לבורא קשר לנו שיש ושזכינו כיהודים, להיוולד

גוי' עשני שלא 'ברוך בבוקר מברך כשאדם עולם.

העצומה הזכות על אושר מרוב לרקוד צריך הוא

הקדושים, ישראל מזרע להיות בחלקו שנפלה

לשון מכל ורוממם עם מכל בהם בחר שהקב"ה

ושמח ששש אדם כמו בקדושתו, אותם וקידש

בו. עמל שלא עתק הון לו שנפלה בירושה

ביותר,כמו דחוק הכלכלי שמצבו אדם למשל

איזו לו שיש בדואר מכתב מקבל הוא והנה

נפטרה, וכעתהיא מכיר, דודהזקנהשהואבקושי

מיליון לו להוריש החליטה היא פטירתה וקודם

מה כל שזה כך על גםמבקשתמחילה והיא דולר.

בדיוק מסכן והוא לו. להעביר באפשרותה שיש

הואשואל וכו', גמחי"ם לכמה כסף להחזיר צריך

לא שהוא בודק הוא אני?' זה 'האם עצמו: את

לו מתברר ולבסוף וכו', גבוה חום לו ושאין חולם,

בירושה שזכה זה הוא שאכן ספק מכל למעלה

כמה כזה?! לאדם תהיה שמחה איזו הזו. הגדולה

מה הכל בסך והרי וכו'?! וישיר יצחק ירקוד הוא

כסף! של שטרות כמה ניירות, קיבל? הוא

שמחיםובאמת שאנו ממה יותר הרבה

עצום כסף סכום אלינו כשמגיע

שזכינו בכך לשמוח עלינו בו, עמלנו שלא

פעמיים לומר וזכינו הקב"ה, של העם להיות

זה אחד'. ה' אלקינו ה' ישראל 'שמע יום: בכל

זו עליך אותו להמליך לך מסכים שהקב"ה

להיות. שיכולה ביותר הגדולה המתנה

ולכןליהודי בעולם, אחד לאף שאין מה יש

עלי ביותר המאושר להיות צריך הוא

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



  
      



אליעזרווווזזזזהההה אליהו רבי הגה"צ לשו
זיע"א דסלר ג חלק מאליהו, (מכתב

:(180 עמוד

אאאאיייי.החסרו בהשלמת אלא ההההאאאאדדדדהנאה
,,,,חחחחססססררררוווו ששששלללל בבבבממממצצצצבבבב חחחחייייייייוווו בבבבררררוווובבבב ששששררררוווויייי

חחחחססססררררווווננננוווו.... אאאאתתתת ללללממממללללאאאא תתתתממממיייידדדד ישווווששששוווואאאא
השלמת את מונעי גדולי ועיכובי
כ ,העיכובי שירבו ככל אבל חסרונו.
ההנאה תרבה לכ יותר, מורגש החסרו

.החסרו יתמלא כשלבסו

אלקיו, הוא שה' חלקו ואשרי ואשריו אדמות,

העם אשרי לו, שככה העם "אשרי שנאמר: כמו

אלקיו" טו).שה' קמד, לא(תהלים אתה מזה יותר

על היעלה ה' של הבן אתה אם כלום! צריך

מ לך שחסר גוייםדעתך מיליארדי כמה שהו?

ה'... של בנים להיקרא זכו שלא בעולם יש

זכהיהודי שהוא העובדה את להעריך צריך

ביותר היקר הדבר זה כי יהודי, להיות

ואפס אין הם המעלות שאר וכל אדמות, עלי

הזאת... הזכות ליד

שליהודי תאותו את ממלא שהוא לשמוח צריך

דירה לו להיות שהתאוה הקב"ה

הנמצאים המלאכים אלו 'עליונים' ב'תחתונים'.

האדם בני אלו ו'תחתונים' העליונים, בעולמות

שבכל ביותר התחתון שהוא בעולםהזה הנמצאים

דירה לו שתהיה הוא ה' של רצונו ועיקר העולמות.

האדם. בני בין הזה בעולם כלומר ב'תחתונים',

טובולכאורה, יותר הרי ה', של הרצון זהו מדוע

שהם המלאכים עם לדור יבחר שה'

עניינים עם עסק שום להם ואין וטהורים זכים

והתשובה וכו'? וכסף ושתיה אכילה חומרייםכמו

משום האדם בני את דוקא רוצה שה' היא, לכך

ה', בעבודת ונסיונות התמודדויות להם שיש

הרבה לו גורמת הרע יצרם על שלהם וההתגברות

עייפות, עליו ונופלת ללמוד רוצה אדם רוח. נחת

כל ועושה עומד, פנים, שוטף מתגבר, הוא אך

איזו לברך בא כשהוא וכן ללמוד. להצליח מאמץ

הרע יצר בא המזון, ברכת כגון בכוונה, ברכה

בברכה להזדרז לו ולגרום מוחו את לבלבל ומנסה

כחו בכל מתגבר הוא אך כראוי, בה לכוין ולא

בכוונה. לברך זאת בכל ומשתדל מוחו את ומרכז

של השמחה עיקר הן הללו ההתמודדויות

בו שמח ה' התמודדות בו שיש דבר כל הקב"ה.

שום אין למלאכים אבל גדולה. שמחה

הרע. יצר להם אין שהרי התמודדות,

לקחולצורך בתחתונים הדירה עשיית

אותו והכניס אלקי ניצוץ הקב"ה

היהודי. של גופו בתוך

החלקצריך שכבות: מארבע בנוי האדם שגוף לדעת

בשר, יש ותחתיו עור, נקרא ביותר החיצוני

כך ועל עצמות. יש אלו כל ותחת גידים, יש הבשר ותחת

וגידים ובעצמות תלבישני ובשר "עור איוב: אמר

יא).ּתׂשככני" י, וכיסוי,(איוב סכך מלשון הוא 'ּתׂשככני' ְְְְִִֵֵֹֹ
האדם לא הם והעצמות והגידים והבשר שהעור ומשמע

והוא אחר, דבר ולכסות להלביש באים הם אלא עצמו,

חלקים וארבעה אלו. כל בתוך ששוכן האלקי הניצוץ

שבגוף ועצמות)אלו וגידים ובשר ארבע(עור כנגד הם

ארבעת כנגד וכן הוא, ברוך הוי"ה שם של אותיות

ועשיה יצירה בריאה אצילות הרש"שהעולמות בדברי (ראה

שלום נהר ע"ב)בספרו יא שם),(דף שהאריך להםמה יש ולכן

לכך להגיע שכדי אלא 'קדושים', להיות גדול פוטנציאל

אנו זה ועל האלקי. הניצוץ של לעזרתו זקוקים הם

עשני שלא 'ברוך... ומלכות: בשם בוקר בכל מברכים

אבל ועצמות וגידים ובשר עור אמנם יש שלגוי כיון גוי',

לו... אין - האלקי הניצוץ - העיקר את

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



  
      



מבקר כל באזני בו מתפאר והיה בטרקלינו,

פלאיו. את ומראה

מנכסיוגלגל ירד והגביר בעולם, שמסתובב הוא

נכסיו, על פשטו הנושים הרגל, את ופשט

הארון גם חובותיו, לכיסוי לו אשר כל את ומכרו

על עמדו לא - כקונה - והמוכרים למכירה, הוצג

שנמ עד במשךטיבו, דינרים. עשרות בכמה כר

נשרו, פיתוחים כמה ליד, מיד הארון עבר הזמן

אותו קנה דבר של בסופו נשברה. אחת ורגל

מלאכתו. כלי את בו והניח כגרוטאה, אחד רצען

מיועד שהיה הזכוכית, בתא הניח העורות את

ואת במגירות, המסמרים את וכסף, זהב לכלי

קטיפה. המרופדים בתאים והשעוה הזפת

הארוןיום את ויצר שעיצב האּמן, ביקר ָָָאחד

סייר כאשר וינא. המלוכה בעיר המופלא,

לראות ופנה בטיולו עצר נעלו. סוליית נפרמה בעיר,

נתקלה עינו לתקנה. כדי סנדלר של חנותו היכן

את שלף פנימה. נכנס והוא הרצען, של בשלטו

סביבו, הביט בינתים לתיקון. לרצען ומסרה נעלו,

יש לשעבר, נפלא - הנפלא בארון נתקלה ועינו

בהעדר צידו על נוטה הבית, בפינת עמד עתה לומר.

והוא חסרים, ומגילופיו מקישוטיו רבים אחת. רגל

ופגימות. שריטות מלא ומרובב, מוכתם

והתעלף...והאּמן - ראה ְָָָ

מיהרוהזעיק הם ושבים, עוברים המבועת הרצען

מעלפונו התעורר כאשר רוחו. את להשיב

ראשו. שערות את ולמרוט לבכות החל

-'ראו מר בקול קונן - מארוני' עשו ֶמה

לו'. עוללו מה ָ'הביטו

היתהאמורהוהוא זו הנה, החללהראותלהם:

חן לאבני זו לזהב, וזו לכסף להיותמגירה

וסיפר חשובים. למסמכים סתרים מגירת וזו

בתכנון השקיע כמה עמל, וכמה יגע כמה

בתערוכה מהארון התפעלו ואיך ובביצוע,

ואיך זהב, מדליית עליו זיכוהו איך העולמית.

איך ועתה... - זהב דינרי אלפים בשמונת קנוהו

עורות למחסן הפך שהארון בראותו, יבכה לא

תפירה חוטי מאכסנות ומגירותיו בלות, ונעלים

מרה?! יבכה ולא יתעלף לא איך ומסמרים?

האדםוהנמשל: את יצר הוא ברוך הקדוש

ובהדר בתואר אלקים, בצלם בחכמה,

ובמוחו, בראשו בתוכו, יצר מכך ויותר פנים. ובזיו

מדור סתרים. ומגירות תאים מדורים, מדורים

תא לזכרון תא דעת, ומדור בינה מדור חכמה,

היראה, למדת הענוה, למדת מגירה ולהבנה, לעיון

ולחמלה. לחסד הבושה, למדת

ברכה.בקצרה: מחזיק כלי חמדה, כלי

כאשרועתה, ראש, נזקוף ואיך פנים נישא איך

ליעדם, באברינו להשתמש ְֲַָבמקום
במקום הגשמיים, מאוּיינו למשרתי אותם ֲֵַַהפכנו
מילאנום ודעת, בינה חכמה מוחנו בחדרי לאכסן

שלבנו במקום איולת. ובהרהורי ערמה במזימות

ממגורת הריהו שמים, יראת של אוצר יהיה

שוא. ודמיונות הבל מאוּיי דעת, וקלות ֲֵַַליצנות

השני: והסיפור

ישראל,הגאון ארץ שליח זצ"ל, פרחי יצחק רבי

במשל. פיו ופתח שבאיטליה בפירנצא דרש

הדרךּבקצוי אם על המדבר, בפאתי הממלכה, ְְֵַ
חיל שהה הבירה, עיר אל ֵהמוליכה
הגבולמפני על להגין כשהואנכון במבצר, ַַָהּמּצב
אחד כל על הטיל הפלוגה מפקד האויב. פלישת

לעמוד היה הצופה על מוגדר. תפקיד מאנשיו

מועד בעוד ולהתריע להשקיף השמירה, במגדל

על היה האות הינתן עם המתקרב. האויב על

איש החיילים כל את להזעיק החצוצרן

להילחם בעמדותיהם, יתייצבו הכל למקומו,

למוצב ירוץ מיוחד ורץ ולהודפם, בפולשים

תגבורת. ולהזעיק הסכנה מפני להזהיר הקרוב

יום,החיים רדף יום משעממים. היו במוצב

הכוננות. מתח את שחקה והשגרה

  
      



מבוקאאאאוווולללל את ובליכשמשיג בנקל שו
דבר כי מועטה, הנאתו  עיכובי
.כחסרו כמעט מורגש אינו בסלו כפת שהוא

גגגג.חסרו ממילוי באה רוחנית הנאה

מאשרההההאאאאדדדד יותר הרבה רוחניות חסר
חז"ל אמרו גשמיות. חסר הוא

(ראשו שער  ראשו חלק קדושה, (שערי
תרי"ג וכנגד ,אברי תרי"ג יש לנשמה

.חיות לה שמשפיעות מצוות

הקדושהווווככככ בגמרא פב.):אמרו קמא (בבא

ולא דר ימי לת לכו"
"מי כב)...מצא טו, שהלכו(שמות כיו 

ומפני נלאו. מיד תורה בלא ימי שלשת
וחמישי. שני בתורה לקרוא תיקנו זה

מצמאו,בבבבלללליייי מתעייפת הנשמה תורה
ימי שלשת במדבר ההול כמו
ומעשי מצוות בלי ההול וכ .מי בלי
מנשמתו, החיות את ח"ו מסלק טובי

לרוחניות. מו ובעל חולה, ונעשה

אלהככככששששההההאאאאדדדד בחסרונות מרגיש
הוא ,למלאות ומשתדל
יותר הרבה הנאה זאת, מהשלמה מפיק
מהשלמת באה אשר מההנאה עמוקה
אי רוחנית הנאה אדרבה, הגשמי. החסרו
גשמית, להנאה כלל לדמותה ואי לה, ערו
לגבי הוא זעיר הגשמי שהחסרו כש
סו הוא הגשמי החסרו כי הרוחני. החסרו
מוגבל גש כל כי ומדה, גבול בעל סו
גבול, בלי הוא הרוחני החסרו ואילו הוא,
הרוחניות. למעלות וגבול ק שאי כפי

ששששייייההההייייהההה,,,,ייייההההייייהההה ססססווווגגגג ממממאאאאייייזזזזהההה ההההחחחחססססררררוווו
ההההייייאאאא ששששההההההההננננאאאאהההה סססספפפפקקקק אאאאיייי

............ההההחחחחססססררררוווו ממממממממייייללללוווויייי בבבבאאאאהההה עיי"שתתתתממממיייידדדד
.באור

הסיפורי,ווווזזזזהההה בשלשת שקרה מה
,בה שהתגלתה החסרו הרגשת

הנפש... לתנועת לה 16גרמה

יותר...וווועעעעתתתתהההה להעמיק ברצוננו

והנה הרגשת16. רבינו משה שאצל בעוד

לשלימות, אותו הביאה החסרון

החסרון הרגשת האחרים הסיפורים בשני

תחתיות... לשאול אותם הורידה

סיפרוונעתיק אבותינו מהספר סיפורים שני

סליחות - 240-239)לנו לגאון(עמודים

וז"ל: שליט"א, ולך מאיר שלום הרב

משלוהגאון הביא שליט"א חדאד אשר רבי

בתערוכה זצ"ל: חכמים' 'עטרת הרב של

נפלא, עץ ארון הוצג בפריז שהתקיימה הגדולה

עץ בחרושת אּמן עמל ארוכים חדשים ָָבמשך
ומעוררי עדינים פיתוחים של וחריטה גילוף על

שהיה וככל נפש. ומשובבי עין מרהיבי השתאות,

עורר בחיצוניותו, רואיו כל עין מפליא הארון

הושקעה הפנימי. בתכנונו התפעלות שבעתים

היו מבריקה. גאונות רבה, כה מחשבה בו

מדפים סתרים, ומגירות גלויות מגירות בו

היום לשיחת היה הארון - ומסתובבים נשלפים

זהב. מדליית קיבל המעצב והאּמן ְָָָבתערוכה,
בעבור שילם וינא המלוכה מעיר מופלג עשיר

והציבו זהב דינרי אלפים שמונת הנפלא הארון

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



  
      



מבקר כל באזני בו מתפאר והיה בטרקלינו,

פלאיו. את ומראה

מנכסיוגלגל ירד והגביר בעולם, שמסתובב הוא

נכסיו, על פשטו הנושים הרגל, את ופשט

הארון גם חובותיו, לכיסוי לו אשר כל את ומכרו

על עמדו לא - כקונה - והמוכרים למכירה, הוצג

שנמ עד במשךטיבו, דינרים. עשרות בכמה כר

נשרו, פיתוחים כמה ליד, מיד הארון עבר הזמן

אותו קנה דבר של בסופו נשברה. אחת ורגל

מלאכתו. כלי את בו והניח כגרוטאה, אחד רצען

מיועד שהיה הזכוכית, בתא הניח העורות את

ואת במגירות, המסמרים את וכסף, זהב לכלי

קטיפה. המרופדים בתאים והשעוה הזפת

הארוןיום את ויצר שעיצב האּמן, ביקר ָָָאחד

סייר כאשר וינא. המלוכה בעיר המופלא,

לראות ופנה בטיולו עצר נעלו. סוליית נפרמה בעיר,

נתקלה עינו לתקנה. כדי סנדלר של חנותו היכן

את שלף פנימה. נכנס והוא הרצען, של בשלטו

סביבו, הביט בינתים לתיקון. לרצען ומסרה נעלו,

יש לשעבר, נפלא - הנפלא בארון נתקלה ועינו

בהעדר צידו על נוטה הבית, בפינת עמד עתה לומר.

והוא חסרים, ומגילופיו מקישוטיו רבים אחת. רגל

ופגימות. שריטות מלא ומרובב, מוכתם

והתעלף...והאּמן - ראה ְָָָ

מיהרוהזעיק הם ושבים, עוברים המבועת הרצען

מעלפונו התעורר כאשר רוחו. את להשיב

ראשו. שערות את ולמרוט לבכות החל

-'ראו מר בקול קונן - מארוני' עשו ֶמה

לו'. עוללו מה ָ'הביטו

היתהאמורהוהוא זו הנה, החללהראותלהם:

חן לאבני זו לזהב, וזו לכסף להיותמגירה

וסיפר חשובים. למסמכים סתרים מגירת וזו

בתכנון השקיע כמה עמל, וכמה יגע כמה

בתערוכה מהארון התפעלו ואיך ובביצוע,

ואיך זהב, מדליית עליו זיכוהו איך העולמית.

איך ועתה... - זהב דינרי אלפים בשמונת קנוהו

עורות למחסן הפך שהארון בראותו, יבכה לא

תפירה חוטי מאכסנות ומגירותיו בלות, ונעלים

מרה?! יבכה ולא יתעלף לא איך ומסמרים?

האדםוהנמשל: את יצר הוא ברוך הקדוש

ובהדר בתואר אלקים, בצלם בחכמה,

ובמוחו, בראשו בתוכו, יצר מכך ויותר פנים. ובזיו

מדור סתרים. ומגירות תאים מדורים, מדורים

תא לזכרון תא דעת, ומדור בינה מדור חכמה,

היראה, למדת הענוה, למדת מגירה ולהבנה, לעיון

ולחמלה. לחסד הבושה, למדת

ברכה.בקצרה: מחזיק כלי חמדה, כלי

כאשרועתה, ראש, נזקוף ואיך פנים נישא איך

ליעדם, באברינו להשתמש ְֲַָבמקום
במקום הגשמיים, מאוּיינו למשרתי אותם ֲֵַַהפכנו
מילאנום ודעת, בינה חכמה מוחנו בחדרי לאכסן

שלבנו במקום איולת. ובהרהורי ערמה במזימות

ממגורת הריהו שמים, יראת של אוצר יהיה

שוא. ודמיונות הבל מאוּיי דעת, וקלות ֲֵַַליצנות

השני: והסיפור

ישראל,הגאון ארץ שליח זצ"ל, פרחי יצחק רבי

במשל. פיו ופתח שבאיטליה בפירנצא דרש

הדרךּבקצוי אם על המדבר, בפאתי הממלכה, ְְֵַ
חיל שהה הבירה, עיר אל ֵהמוליכה
הגבולמפני על להגין כשהואנכון במבצר, ַַָהּמּצב
אחד כל על הטיל הפלוגה מפקד האויב. פלישת

לעמוד היה הצופה על מוגדר. תפקיד מאנשיו

מועד בעוד ולהתריע להשקיף השמירה, במגדל

על היה האות הינתן עם המתקרב. האויב על

איש החיילים כל את להזעיק החצוצרן

להילחם בעמדותיהם, יתייצבו הכל למקומו,

למוצב ירוץ מיוחד ורץ ולהודפם, בפולשים

תגבורת. ולהזעיק הסכנה מפני להזהיר הקרוב

יום,החיים רדף יום משעממים. היו במוצב

הכוננות. מתח את שחקה והשגרה

ז

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



  
      



לפניו עומד שהוא עת בכל יחוש והאד
בתניא זאת שתיאר וכמו .ליקוטייתבר)

מא): פרק  עעעעללללייייוווואמרי ננננייייצצצצבבבב הההה'''' ''''ווווההההננננהההה
עעעעללללייייוווו ווווממממבבבבייייטטטט ככככבבבבוווודדדדוווו ההההאאאארררר ככככלללל ווווממממללללוווואאאא

ככככרררראאאאוווויייי'.'.'.'. עעעעוווובבבבדדדדוווו אאאא ווווללללבבבב ככככללללייייוווותתתת וווובבבבווווחחחח

אבריוווווההההאאאאדדדד רמ"ח ובכל ,לכ הזוכה
את חש הוא גידיו ושס"ה
ונהפ מתקדש הוא ,יתבר מציאותו

אד' נקרא והוא לשכינה. משכ להיות
.יתבר לפניו ולשרת לעמוד הראוי '19של

מאבריו,אאאא באחד פוג האד חלילה א
אבר באותו לחוש יכול לא הוא אזי
'בעל נקרא והוא ,יתבר אורו את
השגה מכל אותו ומרחיקי רוחני, 'מו

אלקית...

בפרשתנווווואאאאתתתת לומדי אנו הזה ...היסוד

האדם,בשעה בני את לברוא יתברך ברצונו שעלה

להתגורר, יוכלו שבו מקום כל קודם ברא

את שברא ולאחר הארץ'. 'כדור - שלנו הכדור והוא

בתוכו. והניחם האדם בני את ברא ה'כדור'

מסתובביםוהנה האדם בני כל שטחי, עינים למראה

רואים אויר, אותו את נושמים עולם, באותו

טעמים... אותם טועמים נופים, אותם את

לעינינו...כך נראה זה

לאבא זה לכם דעו לנו: ומגלה המלך שלמה

משלו. פרטי עולם יש ואדם אדם לכל נכון!

עולם. יוצרות הן השכלית ותפיסתו מדותיו

הנראהחיי החיצוני בעולם לא הם האדם

הפנימי. בעולמו ורק אך אלא לעינינו,

שם הפנימי, עולמו בתוך כולו כל שוהה האדם

חי. הוא שם נמצא, הוא

עםעולמו עולם שלם. עולם הוא הפנימי

ומקומות, נופים עם משלו, אטמוספירה

ואנשים. דמויות ועם

בתוךהאויר שנמצא האויר הוא נושם שהוא

הם רואה שהוא הנופים עולמו, חלל

שסביבו, והאנשים לדמויות ויחסו עולמו, נופי

עולמו... בתפיסת שמצוייר מה כפי הם

עצום:ומדבריו חידוש למדנו המלך שלמה של

המתגוררים אנשים שני אין לעולם

עולם! לשני,באותו צמוד אחד עומדים אנשים

לגמרי! שונים, מקומות בשני נמצאים והם

אחדואפילו עדן, בגן ביחד ישבו שניהם אם

השני, יהיהליד שאחד להיות יכול

עדן עדן),בגן בגן הוא הפנימי בעולמו גם ואחד(כי

בגיהנם בגיהנם)...יהיה שוהה הוא הפנימי בעולמו (כי

זיע"אוזה מברסלב נחמן רבי הגה"ק של לשונו

קצא): תורה קמא מוהר"ן, שאפשר(ליקוטי דע

ולזה עדן, בגן אחד במקום חברו אצל אחד שישב

עולמות, הש"י וכל התענוגיםוהשעשועים כל יהיו

תענוג... שום לו יהיה ולא כלום ירגיש לא וחברו

אשרי שזוכהלחושולראות19. האדםהשלם,

סיפר זה ובענין עת! בכל אלקות

זיע"א אונגר יצחקשלמה רבי דבריוהגאון (הובאו

קע), עמוד - א חלק לברכה, זכרונם וז"ל:בספר

-בבית סופר משה רבי הגה"ק של מדרשו

שאחר המנהג היה - סופר החתם

הפסקה היתה בבוקר בשבת שחרית תפילת

לבית חוזרים היו כך ואחר דקות, כמה של

מוסף. ולהתפלל התורה קריאת לשמוע הכנסת

  
      



בבבבתתתתחחחחתתתתוווונננניייי דדדדייייררררהההה ללללוווו ששששתתתתההההייייהההה ננננתתתתאאאאווווהההה

להקב"התתתתככככללללייייתתתת לעשות היא הבריאה
!בתחתוני והיינו17דירה 

ימשיכו האד שבני יתבר שרצונו
.בעול מלכותו את ויגלו

יבנהוווועעעעייייקקקקרררר שהאד יתבר כוונתו
דירה ההההפפפפננננייייממממיייי!!!!להקב"ה עעעעווווללללממממוווו 18בבבבתתתתוווו

שלההההקקקקבבבב""""הההה הפנימי עולמו שבתו רוצה
,יתבר אלקותו תתגלה האד

ושתו, אכלו ריעות, של למסיבה החיילים התכנסו

והשתכרו. התהוללו

השונא.הצופה בהתקרב ראה לא

האויב.החצוצרן בהסתער הזעיק לא

המוצב.החיילים כשנכבש נלחמו לא

המסערץ את בלם לא איש לדרך, יצא לא

הבירה... לעיר

הואכלום הרע יצר הן הנמשל? את לומר צורך יש

הבירה, עיר הוא האדם ולב ושונא, אויב

וזיוו. אורו ועוזו, ה' שכינת לשרות אמורה שבו

עימה לנו ברא הוא הוא, ברוך ניםעשההקדוש ֶ
ללמוד הרע, היצר ממדוחי להישמר כדי

פה בנו ברא ורע. טוב בין ולהבחין תורה, בהן

רעהו" אל איש ה' יראי נדברו "אז בו: לקיים

טז), ג, ידים(מלאכי בנו ברא ויראה. תורה בדברי

מצוה. לדבר בהן לרוץ - ורגלים מצוות, לקיים

דגלםלשרתבקודש. רמ"חאבריםעלמחנםועל

עלואנו מאברינו אחד עמד כלום עשינו, מה

היצר אותנו כבש לא כלום משמרתו,

נצחון?!... במצעד קרב, בלא

במדרשזהו אותשאמרו - כא פרשה רבה, (ויקרא

מלחמה"ה): לך תעשה בתחבולות "כי

ו) כד, עבירות,(משלי של חבילות עשיתה אם -

מצוות. של חבילות כנגדן עשה

"עינים[המדרש הכתוב: את ומפרש הולך

חורש לב לשקר... לשון רמות

און..." יז-יח)]:מחשבות ו, (משלי

עיניך"'עינים בין לטוטפות "והיו - רמות'

ח). ו, (דברים

בניכם'לשון את אותם "ולימדתם - לשקר'

בם" יט).לדבר יא, (שם

הדברים'לב "והיו - און' מחשבות חורש

לבבך" על ו).האלה... ו, (שם

רביר' דאמר בקברניטין, קרא פתר יוחנן

קברניט, עצמו אדם יעשה לעולם יוחנן:

המדרש. לשון כאן עד מצוה. לעשות יכול האיך

משמרתם,כלומר, על אבריו את האדם יעמיד

הקברניט המוצב', ל'מפקד יהיה והוא

למסיבות יתכנסו שלא אבריו על שישגיח

אלא שכרות, בתרדמת ישתקעו ולא הוללות

בנצחון! ויזכו אתהשונא, יהדפו בכוננות, יעמדו

וזה המדרש17. טז):לשון אות - נשא תנחומא, (רבי

נתאוה העולם את הקב"ה שברא 'בשעה

בעליונים'.שיהא שיש כמו בתחתונים דירה לו

שלמה .18הל "ּכי בספרו: כתב ִֵֹהמלך

עֹולמֹו" ּבית אל (קהלתהאדם ֵֶָָָָ

ה), ורחביםיב, ים, מני עמוקים אלו ודבריו

אחד: בפן נבארם ואנו מאוד.

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו
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להתגורר, יוכלו שבו מקום כל קודם ברא

את שברא ולאחר הארץ'. 'כדור - שלנו הכדור והוא

בתוכו. והניחם האדם בני את ברא ה'כדור'

מסתובביםוהנה האדם בני כל שטחי, עינים למראה

רואים אויר, אותו את נושמים עולם, באותו

טעמים... אותם טועמים נופים, אותם את

לעינינו...כך נראה זה

לאבא זה לכם דעו לנו: ומגלה המלך שלמה

משלו. פרטי עולם יש ואדם אדם לכל נכון!

עולם. יוצרות הן השכלית ותפיסתו מדותיו

הנראהחיי החיצוני בעולם לא הם האדם

הפנימי. בעולמו ורק אך אלא לעינינו,

שם הפנימי, עולמו בתוך כולו כל שוהה האדם

חי. הוא שם נמצא, הוא

עםעולמו עולם שלם. עולם הוא הפנימי

ומקומות, נופים עם משלו, אטמוספירה

ואנשים. דמויות ועם

בתוךהאויר שנמצא האויר הוא נושם שהוא

הם רואה שהוא הנופים עולמו, חלל

שסביבו, והאנשים לדמויות ויחסו עולמו, נופי

עולמו... בתפיסת שמצוייר מה כפי הם

עצום:ומדבריו חידוש למדנו המלך שלמה של

המתגוררים אנשים שני אין לעולם
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ולזה עדן, בגן אחד במקום חברו אצל אחד שישב

עולמות, הש"י וכל התענוגיםוהשעשועים כל יהיו

תענוג... שום לו יהיה ולא כלום ירגיש לא וחברו

אשרי שזוכהלחושולראות19. האדםהשלם,

סיפר זה ובענין עת! בכל אלקות

זיע"א אונגר יצחקשלמה רבי דבריוהגאון (הובאו

קע), עמוד - א חלק לברכה, זכרונם וז"ל:בספר

-בבית סופר משה רבי הגה"ק של מדרשו

שאחר המנהג היה - סופר החתם

הפסקה היתה בבוקר בשבת שחרית תפילת

לבית חוזרים היו כך ואחר דקות, כמה של

מוסף. ולהתפלל התורה קריאת לשמוע הכנסת

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



  
       



הקדושאאאא ע"ב)בזוהר צ ד (אמור

סוג .מומי סוגי שני שישנ ביארו
בגו השייכי מומי ה (האד).אחד,

בנפש. השייכי מומי ה השני, והסוג

המומיווווההההננננהההה של השני הנפש)הסוג (מומי

אד כל אצל השייכי מומי ה
הראשו הסוג הגו)ואילו ה(מומי

...הכהני אצל ורק א השייכת תוספת

לקבלווווככככממממוווו יכול לא מו בעל שכה
מעבודת הנשפעת הקדושה את

לו יש אשר יהודי ג כ הקרבנות,
את לקבל לזכות יכול לא בנפשו מו

23הקדושה...

מומיווווככככממממוווו 140 ישנ הגו שבמומי
(21 הערה לעיל במומי(ראה ג כ

חסידות ובספרי ,מומי 140 ישנ הנפש
השייכי מהמומי וכמה כמה ביארו

24בנפש...

אאאאמו לו שיש מי שכל הוא הכלל
אלקות... ולחוש להתקרב יכול לא בנפש

אףלא להכנס עליו נאסר אלא בלבד, זו

ולפנים המזבח מן מ"ט)!לעזרה, פ"א (כלים

מתייסריתר ואין מכפרים, יסורים הרי כן: על

הרי תדיר! אותו מלוה שאסונו מום, כבעל

לב" ּכל-ּגבּה ה' ה),"ּתֹועבת טז, שפל(משלי ואין ְֲֵַַָֽ

לבחור היה ראוי לכאורה, מום! מבעל ברך

הורחק? ומדוע הקודש, לעבודת בו דוקא

ו'האדםכל נעשה מה אבל נכון, יראהזה ְִֶָָָ

יראו ה' בית בשערי הבאים ואם ִֵַַֽלעינים'?

עבודת בעיניהם תזולזל מומים, בעלי כהנים

רואים הן חלילה! ה', חילול ויגרם הקודש,

לעצמו בוחר שררה' 'בעל איש כל כי אנו

שיכבדוהו. כדי וזאת קומה, בעלי עוזרים

יהודיכמה כל כולנו. את אותנו, הדבר מחייב

את המייצג ממעל, אלוקה חלק הוא

בלבוש יופיע הוא ואם בעולם. יתברך מלכותו

ינהג או בקול ילהג אם מרובב, או מרושל

לחילול חלילה לגרום הוא עלול נימוס, בחוסר

הכתוב: את דרשו ועליו כפרה, לו שאין עוון ה',

מות" אהבּו לו),"ּכל-מׂשנאי ח, וחס!(שם חלילה ְְֲֶַַָָָֽ

והופעתוולאידך למופת, התנהגותו תהיה אם גיסא,

הכתוב: את עליו דרשו ונקיה, מסודרת

אתּפאר" ּב אׁשר ג)..."יׂשראל מט, עכ"ל.(ישעיה ְְְֲִֵֶֶָָָ

אותנוויש זיכה יתברך וה' בזה, להרחיב מה הרבה

נקי כללי 'מראה - ארוך הלכתי מאמר לכתוב

בסייעתא אותו והדפסנו יתברך', ה' לכבוד - ומסודר

הארץ חלב בספרנו ה).דשמיא ענף - ה פרק ב, (חלק

כתב מטיקטין23. אביעזר הרב הגה"ק

יעקב,זיע"א בית בירחון דבריו (הובאו

,(16 עמוד - 199/198 וז"ל:גליון

או'מום' בגוף חסרון המדוברת בלשון נקרא

שם על שנקרא גם יש אבל באבר,

ששנינו: כדרך רוחני, ופגם מוסריים חסרונות

פוסל' במומו הפוסל ע.),'כל שבך(קידושין 'מום

לחברך' תאמר נט:),אל מציעא מאן(בבא 'האי

הוא' מום בעל כט.),דיהיר הכתוב(מגילה וכן

מּומם" ּבניו ּלא לֹו "ׁשחת ה)...אומר: לב, (דברים ִֵָָָ

ולדוגמא, קודש24. אמרי קובץ בספר ראה

דרעוין) רעוא - תיד עמוד (ויקרא,

זיע"א. רוט חיים אברהם רבי להגה"ק

  
       



ייייקקקקררררבבבב ללללאאאא ממממוווו בבבבוווו אאאאששששרררר ככככלללל

אמור.ההההששששבבבבוווועעעע פרשת את ה' בעזרת נקרא
,פסוקי 124 ישנ שלנו בפרשה
מצוות וארבע עשרי  מצוות 63 ובה
תעשה. לא מצוות ותשע ושלשי עשה,

תעשהווווששששתתתתיייי הלא (המוזכרותמהמצוות

העוסקותבפרשה) המצוות ה
.מומי בעלי 20בכהני

היוההההככככההההנננניייי המקדש בבית ה' משרתי
.בגופ שלמי להיות צריכי

לעבוד לו אסור מו לו שיש כה כל ,ולכ
אל ה' "וידר שנאמר: הקודש. עבודת
אי לאמר אהר אל ר אמר. מה
לא מ ב יהיה אר לדרת רעמ
איכל י אלקיו. לח להקריב יקרב

יקרב..." לא מ  כא,אר (ויקרא 
21טזיח)

המצוהאאאאממממננננ הפסוקי פשט לפי
בלבד. הכה אהר בזרע נוהגת 22הזאת

לביתובאחת סופר החתם הלך השבתות

הקטן בבנם גוערת אשתו את ושמע

שמעון: בנו את סופר החתם שאל שמעון.

הרבנית? אמך את מטריד אתה במה

בקדושהושמעון אומרים אנו התפילה בחזרת ענה:

אשכנז), כשם(נוסח בעולם שמך את 'נקדש

מי להבין רוצה ואני מרום', בשמי אותו שמקדישים

להעיד יכול שהוא מקדישים איך ושמע בשמים היה

מרום? בשמי אותו שמקדישים כשם

בואוהחתם טוב! שאלת לו: אמר סופר

הכנסת, לבית לקחו אתי...

העמיד הש"צ חזרת קודם מוסף ובתפילת

שים ואמר: הכסא על בנו את סופר החתם

הקדושה. שאומרים בעת הסטנדר ליד אזניך

בנו:התפילה את שואל סופר והחתם הסתיימה

לא. ענה: זוהרות בפנים ושמעון קושיא? עוד הקושיא

ושמעוןוהחתם שמעת? מה שואל: סופר

ק שמעתי בתחילה ולותענה:

זמירות שמעתי כך ואחר נוראות, וצעקות

ממעט אפילו לתאר מילים אין ונוראות... יפות

גדל ושמעון שנים עברו שחשתי... הרוחני העונג

סופר'. ה'מכתב בעל כרבינו בעולם והתפרסם

והן: תעשה20. לא ה-275מצות המצוה (והיא

מצוות) כהןמהתרי"ג יעבוד בעלשלא

תעשהמום לא ומצות המקדש. (והיאבעבודת

מהתרי"ג) ה-276 כהןהמצוה יעבוד מוםשלא בעל

המקדש.עובר בעבודת

ובסך הפוסלים21. מומים 140 ישנם הכל

המיוחדים מומים 90 שהם: בכהנים,

ולבהמה. לאדם המשותפים מומים 50 ועוד לאדם

אותם). מנה ז-ח פרקים הקרבנות מעשה בהלכות (והרמב"ם

בשיחה ולך22. מאיר שלום הרב הגאון שמסר

אמר תא),שליט"א עמוד - ויקרא השבוע, וז"ל:(מעיין

מוםבפרשתנו בעל כהן מעניין: דין מצינו

מה להבין: ויש לעבודה. פסול

די לא כלום בעינו? תבלול שיש הכהן, אשם

בגרב הוא שמתייסר ממומו, הוא שסובל בכך

הקדושה, מן הוא מרוחק עוד בילפת, או

המקדש! בבית לכהן עליו ונאסר

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.



  
       



הקדושאאאא ע"ב)בזוהר צ ד (אמור

סוג .מומי סוגי שני שישנ ביארו
בגו השייכי מומי ה (האד).אחד,

בנפש. השייכי מומי ה השני, והסוג

המומיווווההההננננהההה של השני הנפש)הסוג (מומי

אד כל אצל השייכי מומי ה
הראשו הסוג הגו)ואילו ה(מומי

...הכהני אצל ורק א השייכת תוספת

לקבלווווככככממממוווו יכול לא מו בעל שכה
מעבודת הנשפעת הקדושה את

לו יש אשר יהודי ג כ הקרבנות,
את לקבל לזכות יכול לא בנפשו מו

23הקדושה...

מומיווווככככממממוווו 140 ישנ הגו שבמומי
(21 הערה לעיל במומי(ראה ג כ

חסידות ובספרי ,מומי 140 ישנ הנפש
השייכי מהמומי וכמה כמה ביארו

24בנפש...

אאאאמו לו שיש מי שכל הוא הכלל
אלקות... ולחוש להתקרב יכול לא בנפש

אףלא להכנס עליו נאסר אלא בלבד, זו

ולפנים המזבח מן מ"ט)!לעזרה, פ"א (כלים

מתייסריתר ואין מכפרים, יסורים הרי כן: על

הרי תדיר! אותו מלוה שאסונו מום, כבעל

לב" ּכל-ּגבּה ה' ה),"ּתֹועבת טז, שפל(משלי ואין ְֲֵַַָֽ

לבחור היה ראוי לכאורה, מום! מבעל ברך

הורחק? ומדוע הקודש, לעבודת בו דוקא

ו'האדםכל נעשה מה אבל נכון, יראהזה ְִֶָָָ

יראו ה' בית בשערי הבאים ואם ִֵַַֽלעינים'?

עבודת בעיניהם תזולזל מומים, בעלי כהנים

רואים הן חלילה! ה', חילול ויגרם הקודש,

לעצמו בוחר שררה' 'בעל איש כל כי אנו

שיכבדוהו. כדי וזאת קומה, בעלי עוזרים

יהודיכמה כל כולנו. את אותנו, הדבר מחייב

את המייצג ממעל, אלוקה חלק הוא

בלבוש יופיע הוא ואם בעולם. יתברך מלכותו

ינהג או בקול ילהג אם מרובב, או מרושל

לחילול חלילה לגרום הוא עלול נימוס, בחוסר

הכתוב: את דרשו ועליו כפרה, לו שאין עוון ה',

מות" אהבּו לו),"ּכל-מׂשנאי ח, וחס!(שם חלילה ְְֲֶַַָָָֽ

והופעתוולאידך למופת, התנהגותו תהיה אם גיסא,

הכתוב: את עליו דרשו ונקיה, מסודרת

אתּפאר" ּב אׁשר ג)..."יׂשראל מט, עכ"ל.(ישעיה ְְְֲִֵֶֶָָָ

אותנוויש זיכה יתברך וה' בזה, להרחיב מה הרבה

נקי כללי 'מראה - ארוך הלכתי מאמר לכתוב

בסייעתא אותו והדפסנו יתברך', ה' לכבוד - ומסודר

הארץ חלב בספרנו ה).דשמיא ענף - ה פרק ב, (חלק

כתב מטיקטין23. אביעזר הרב הגה"ק

יעקב,זיע"א בית בירחון דבריו (הובאו

,(16 עמוד - 199/198 וז"ל:גליון

או'מום' בגוף חסרון המדוברת בלשון נקרא

שם על שנקרא גם יש אבל באבר,

ששנינו: כדרך רוחני, ופגם מוסריים חסרונות

פוסל' במומו הפוסל ע.),'כל שבך(קידושין 'מום

לחברך' תאמר נט:),אל מציעא מאן(בבא 'האי

הוא' מום בעל כט.),דיהיר הכתוב(מגילה וכן

מּומם" ּבניו ּלא לֹו "ׁשחת ה)...אומר: לב, (דברים ִֵָָָ

ולדוגמא, קודש24. אמרי קובץ בספר ראה

דרעוין) רעוא - תיד עמוד (ויקרא,

זיע"א. רוט חיים אברהם רבי להגה"ק

ז

מוקדש להצלחת יעקב בן שלווה הי"ו
לתשובה שלימה, לזיווג הגון ופרנסה בשפע

לעילוי נשמת עובדיה ניסים בן רחל וציון ז"ל
נלב"ע ז' אייר התשס"ו



  
     



עלעעעעלללל מושכי אנו המצוות קיו ידי
,יתבר מקדושתו קדושה עצמנו
את ומקדשי מטהרי ,מזככי וממילא

הפנימי! עולמנו

התניאווווככככ בספר כתב אמרי (ליקוטי

מו): ''''אאאאששששררררפרק ששששאאאאווווממממרררריייי ''''ווווזזזזהההה
ההההממממקקקקדדדדשששש ככככאאאאדדדד  בבבבממממצצצצוווווווותתתתייייוווו'''' קקקקיייידדדדששששננננוווו
,,,,קקקק ללללאאאאיייי ככככ עעעעלללל ווווייייתתתתרררר ממממממממשששש,,,, ככככככככהההה אאאאששששהההה............
בבבבתתתתווווררררהההה ההההעעעעווווססססקקקקתתתת ההההאאאאללללקקקקייייתתתת ננננפפפפשששש ייייחחחחוווודדדד ההההוווואאאא
ההההננננ""""לללל ווווללללבבבבווווששששייייהההה ההההחחחחייייווווננננייייתתתת ווווננננפפפפשששש ווווממממצצצצוווווווותתתת

ההההוווואאאא............ בבבבררררוווו ססססוווו אאאאיייי בבבבאאאאוווורררר

ווווזזזזהההה בבבבממממצצצצוווווווותתתתייייוווו'''' קקקקיייידדדדששששננננוווו ''''אאאאששששרררר ::::ששששאאאאווווממממרררריייי
בבבבררררוווו ההההעעעעללללייייוווו קקקקוווודדדדשששש ללללממממעעעעללללתתתת ששששההההעעעעללללננננוווו
בבבבככככבבבבוווודדדדוווו ההההקקקקבבבב""""הההה ששששלללל קקקקדדדדווווששששתתתתוווו ששששההההייייאאאא ההההוווואאאא,,,,
ממממהההה ההההבבבבדדדדללללהההה ללללששששוווו ההההייייאאאא ווווקקקקדדדדווווששששהההה וווובבבבעעעעצצצצממממוווו....
ווווההההייייאאאא ממממההההעעעעווווללללממממוווותתתת ממממוווובבבבדדדדלללל ההההוווואאאא ששששההההקקקקבבבב""""הההה
ייייככככוווולללל ששששאאאאייייננננוווו ממממהההה עעעעללללממממיייי ככככלללל ססססוווובבבבבבבב בבבבחחחחייייננננתתתת
ההההננננפפפפשששש ייייחחחחוווודדדד יייידדדדיייי עעעעלללל ככככיייי ,,,,בבבבהההה ללללההההתתתתללללבבבבשששש
ההההרררריייי ההההוווואאאא בבבבררררוווו ססססוווו אאאאיייי בבבבאאאאוווורררר ווווההההתתתתככככללללללללוווותתתתהההה

בבבב""""הההה אאאא""""סססס קקקקדדדדווווששששתתתת ווווממממדדדדררררגגגגתתתת בבבבממממעעעעללללתתתת (איההההייייאאאא

הוא) ברו ששששממממתתתתייייייייחחחחדדדדתתתתסו ממממאאאאחחחחרררר ממממממממשששש,,,,
ממממממממשששש'...'...'...'... ללללאאאאחחחחדדדדיייי ווווההההייייוווו ייייתתתתבבבברררר בבבבוווו ווווממממתתתתככככללללללללתתתת

יורוווובבבבייייאאאארררר רבינו עט"ר מארי אבא דבריו
זיע"א אברג'ל ירו,מיכאל (בצור

פא), עמוד לח פרק  ט התניאחלק בעל וז"ל:
מעשית מצוה מקיי יהודי שכאשר מבאר
בהקב"ה נדבק הוא זה ידי על שהיא, כל
ואשה איש של יחוד כמו ממש גמור ביחוד
לכ בדומה ולכ לזה, זה שנישאי
אומר הוא אשה לקדש בא אד שכאשר
כל לפני ג כ לי', מקודשת את 'הרי לה:
'אשר :מברכי אנו מקיימי שאנו מצוה
קיו ידי שעל להורות  במצוותיו' קידשנו
לה' ומיוחדי מקודשי נעשי אנו המצוה
שנעשית אשה אותה כמו ממש ,יתבר

לבעלה. ורק א ומיוחדת 26מקודשת

ללללההההננננייייחחחחעעעעלללל זזזזווווככככהההה ייייההההוווודדדדיייי ממממששששלללל,,,, דדדדרררר
ללללהההה'''' ממממקקקקוווודדדדשששש ננננעעעעששששהההה ההההוווואאאא ,,,,תתתתפפפפיייילללליייי

בספר המבואר26. יום עמודהיום - שבט (כ"ג

הבא:202) הסיפור הובא

זלמןפעם שניאור רבי הגה"ק יצא אחת

אשתו את ושמע מחדרו, מלאדי

אומר', 'שלי לידה: שעמדו לחברותיה אומרת

אומר'. 'בעלי הואכלומר 'שלי' בלשון (השימוש

שמו). את אמרה לא ולכן כלפיו, שחשה הכבוד מתוך

במקום...רבי נעמד זלמן שניאור

בטבעת אותה קידשתי הכל בסך

'שלה'?! להיות נהפכתי ובכך אחת,

- טבעות בתרי"ג אותנו שקידש הקב"ה

נחשבים שאנחנו בוודאי - מצוות תרי"ג

'שלו'!

בכלואף מהקב"ה, רחוקים שאנחנו

מחוייבים שאנחנו מכיון זאת,

נחשבים אנו מצוותיו, את לקיים

'שלו'!

לדביקות...ונפל ונכנס הדלת פתח על

  
     



עלינווווואאאאחחחחרררריייי כה, עד שהגענו
לעשות... עלינו מה לברר

לעשות עלינו ולחושמה לזכות כדי
25אלקות?...

ווווצצצצייייווווננננוווו בבבבממממצצצצוווווווותתתתייייוווו קקקקיייידדדדששששננננוווו אאאאששששרררר

אפשרההההאאאאממממתתתת כיצד שאלה: היא השאלה
?'של אד' להיות כיצדלזכות

אלקות? לגילוי נזכה

כלווווההההננננהההה,,,, היא לכ התשובה
בעצמנו ואנו פשוטה, כ

פעמי עשרות אותה אומרי
!ביו

המצוותבבבבככככלללל על מברכי שאנו פע
ה'... אתה ברו' :אומרי אנו

וציונו...' במצוותיו קידשנו אשר

בספר בארץ25. דרור הרבוקראתם (לגאון

שליט"א) שוורץ אביהוא הובאחיים

זיע"א. דרורי יוסף רבי הגה"צ של חייו סיפור

77)ושם יוסף(עמוד להרב שהיה גילוי על הובא

,(83 בן שם:(בהיותו נכתב וכך

תשע"א,באחד סיון חודש תחילת של הלילות

קם שהוא אחר בלילה, שלש בשעה

יוסף) שהיה(הרב בעת הקבוע, ללימודו והתארגן

לפתע שלו, הלימוד חדר לבין הכניסה חדר בין

מאוד נעים קול אליו. מדבר קול שמע הוא

אחז הוא מאוד. גבוהה בשפה ומדבר מאוד,

עשר במשך נמשך הדיבור ועמד. הדלת במזוזת

אמרו מה הבין לא הוא שעה. רבע או דקות

גדולות. ברכות אותו שבירכו ידע אבל לו,

לי(בערך)חודשולאחר סיפר בתמוז ט' (לרבביום

אביהוא) שהואחיים ואמר הזה הסיפור את

הנפלאות, מהמילים הזה, מהגילוי נפעם עדיין

מכל שבא והמזהיר, המאיר הבהיר, מהקול

וממערב, ממזרח ומצפון, מדרום הכיוונים:

קול מאוד. ומאיר בהירמאוד קול וממטה, ממעלה

מעמד כמו היה זה כמותו. הזה בעולם שאין עליון

מכל הקולות את ראה וגם שמע גם הוא סיני, הר

שהיה. את ותיאר חזר הוא אלו במילים הכיוונים.

ימיםהרב כמה שלפני ואמר, הוסיף יוסף

לו: ואמר מירושלים אדם אליו התקשר

לך היה לערך, בשלשבבוקר שבועות, שלשה 'לפני

בפעם לך. שאמרו מה הבנת לא אבל גדול, גילוי

שיאמרו'. מה תבין כבר שבו לגילוי תזכה הבאה,

אתהשאלתי מנין - יוסף הרב אומר - אותו

שהיה? מה יודע

לי'.הוא 'גילו ענה:

האיש?שאלתי זה מי יוסף: הרב את

להגיד.הרב רוצה לא אני אמר: יוסף

האיש?המשכנו מי שאלתי ושוב לדבר

מהרבנים? או מהמקובלים, מישהו

להגיד! רוצה לא אני שוב: חזר יוסף הרב

תשע"א,(בערך)חודשולאחר באב בט"ו

על שוב חזר והוא לביתו, שוב הגעתי

עמד. הוא שבו המקום את והראני הסיפור כל

ונרגש... נפעם כולו היה עדיין

הרבכעבור נפטר תשע"ב, טבת בח' שנה, חצי

הגילויים המשך ועל דרורי, יוסף

לשמוע... זכינו לא כבר הזה בעולם

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



  
     



עלעעעעלללל מושכי אנו המצוות קיו ידי
,יתבר מקדושתו קדושה עצמנו
את ומקדשי מטהרי ,מזככי וממילא

הפנימי! עולמנו

התניאווווככככ בספר כתב אמרי (ליקוטי

מו): ''''אאאאששששררררפרק ששששאאאאווווממממרררריייי ''''ווווזזזזהההה
ההההממממקקקקדדדדשששש ככככאאאאדדדד  בבבבממממצצצצוווווווותתתתייייוווו'''' קקקקיייידדדדששששננננוווו
,,,,קקקק ללללאאאאיייי ככככ עעעעלללל ווווייייתתתתרררר ממממממממשששש,,,, ככככככככהההה אאאאששששהההה............
בבבבתתתתווווררררהההה ההההעעעעווווססססקקקקתתתת ההההאאאאללללקקקקייייתתתת ננננפפפפשששש ייייחחחחוווודדדד ההההוווואאאא
ההההננננ""""לללל ווווללללבבבבווווששששייייהההה ההההחחחחייייווווננננייייתתתת ווווננננפפפפשששש ווווממממצצצצוווווווותתתת

ההההוווואאאא............ בבבבררררוווו ססססוווו אאאאיייי בבבבאאאאוווורררר

ווווזזזזהההה בבבבממממצצצצוווווווותתתתייייוווו'''' קקקקיייידדדדששששננננוווו ''''אאאאששששרררר ::::ששששאאאאווווממממרררריייי
בבבבררררוווו ההההעעעעללללייייוווו קקקקוווודדדדשששש ללללממממעעעעללללתתתת ששששההההעעעעללללננננוווו
בבבבככככבבבבוווודדדדוווו ההההקקקקבבבב""""הההה ששששלללל קקקקדדדדווווששששתתתתוווו ששששההההייייאאאא ההההוווואאאא,,,,
ממממהההה ההההבבבבדדדדללללהההה ללללששששוווו ההההייייאאאא ווווקקקקדדדדווווששששהההה וווובבבבעעעעצצצצממממוווו....
ווווההההייייאאאא ממממההההעעעעווווללללממממוווותתתת ממממוווובבבבדדדדלללל ההההוווואאאא ששששההההקקקקבבבב""""הההה
ייייככככוווולללל ששששאאאאייייננננוווו ממממהההה עעעעללללממממיייי ככככלללל ססססוווובבבבבבבב בבבבחחחחייייננננתתתת
ההההננננפפפפשששש ייייחחחחוווודדדד יייידדדדיייי עעעעלללל ככככיייי ,,,,בבבבהההה ללללההההתתתתללללבבבבשששש
ההההרררריייי ההההוווואאאא בבבבררררוווו ססססוווו אאאאיייי בבבבאאאאוווורררר ווווההההתתתתככככללללללללוווותתתתהההה

בבבב""""הההה אאאא""""סססס קקקקדדדדווווששששתתתת ווווממממדדדדררררגגגגתתתת בבבבממממעעעעללללתתתת (איההההייייאאאא

הוא) ברו ששששממממתתתתייייייייחחחחדדדדתתתתסו ממממאאאאחחחחרררר ממממממממשששש,,,,
ממממממממשששש'...'...'...'... ללללאאאאחחחחדדדדיייי ווווההההייייוווו ייייתתתתבבבברררר בבבבוווו ווווממממתתתתככככללללללללתתתת

יורוווובבבבייייאאאארררר רבינו עט"ר מארי אבא דבריו
זיע"א אברג'ל ירו,מיכאל (בצור

פא), עמוד לח פרק  ט התניאחלק בעל וז"ל:
מעשית מצוה מקיי יהודי שכאשר מבאר
בהקב"ה נדבק הוא זה ידי על שהיא, כל
ואשה איש של יחוד כמו ממש גמור ביחוד
לכ בדומה ולכ לזה, זה שנישאי
אומר הוא אשה לקדש בא אד שכאשר
כל לפני ג כ לי', מקודשת את 'הרי לה:
'אשר :מברכי אנו מקיימי שאנו מצוה
קיו ידי שעל להורות  במצוותיו' קידשנו
לה' ומיוחדי מקודשי נעשי אנו המצוה
שנעשית אשה אותה כמו ממש ,יתבר

לבעלה. ורק א ומיוחדת 26מקודשת

ללללההההננננייייחחחחעעעעלללל זזזזווווככככהההה ייייההההוווודדדדיייי ממממששששלללל,,,, דדדדרררר
ללללהההה'''' ממממקקקקוווודדדדשששש ננננעעעעששששהההה ההההוווואאאא ,,,,תתתתפפפפיייילללליייי

בספר המבואר26. יום עמודהיום - שבט (כ"ג

הבא:202) הסיפור הובא

זלמןפעם שניאור רבי הגה"ק יצא אחת

אשתו את ושמע מחדרו, מלאדי

אומר', 'שלי לידה: שעמדו לחברותיה אומרת

אומר'. 'בעלי הואכלומר 'שלי' בלשון (השימוש

שמו). את אמרה לא ולכן כלפיו, שחשה הכבוד מתוך

במקום...רבי נעמד זלמן שניאור

בטבעת אותה קידשתי הכל בסך

'שלה'?! להיות נהפכתי ובכך אחת,

- טבעות בתרי"ג אותנו שקידש הקב"ה

נחשבים שאנחנו בוודאי - מצוות תרי"ג

'שלו'!

בכלואף מהקב"ה, רחוקים שאנחנו

מחוייבים שאנחנו מכיון זאת,

נחשבים אנו מצוותיו, את לקיים

'שלו'!

לדביקות...ונפל ונכנס הדלת פתח על

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 



  
    



מזלב) נשמה, מזל מדרגות: ג' שישנ
נפש. ומזל רוח

שמוזכרווווככככממממוווו תפילות בכמה שמצאנו
.'העליו 'מהמזל :המילי בה
עצמו הזה המזל .'העליו 'מזל זה מה

.חלקי לכמה מתחלק

גבוהה.יייישששש מאוד בחינה זה נשמה. מזל
רוח, מזל  פחות קצת בחינה יש
קצת דברי כא יש נפש. מזל ויש
עני זה המצוות עני בכללות .עמוקי

והמשכה, שפע צינורות מהוישל וה

השורש לבי האד בי ישיר חיבור
יותר זהיר ויהיה יזכה שאד ככל למעלה.
השמי שערי ג ככה המצוות, בקיו

כנגד. לו פתוחי

שפע.ככככלללל של צינור צינור, מהוה מצוה
רוחני. וג גשמי ג שפע של צינור
אאאאתתתת ללללההההששששייייגגגג בבבבששששבבבביייילללל עעעעצצצצממממהההה,,,, ששששההההממממצצצצווווהההה אאאאללללאאאא
זזזזהההה אאאאתתתת ללללההההששששלללליייי צצצצרררריייי ששששללללהההה,,,, ההההששששללללייייממממוווותתתת
ננננחחחחללללקקקקתתתת ממממצצצצווווהההה ככככלללל ....חחחחללללקקקקיייי בבבבחחחחממממששששהההה
ההההממממצצצצווווהההה,,,, ששששלללל ממממעעעעששששהההה ::::חחחחללללקקקקיייי ללללחחחחממממששששהההה
דדדדללללייייבבבבאאאא.... ווווררררעעעעוווותתתתאאאא ממממחחחחששששבבבבהההה,,,, ככככווווווווננננהההה,,,, דדדדייייבבבבוווורררר,,,,

ששששללללייייממממהההה???? ממממצצצצווווהההה ממממההההיייי

אותנוהההה'''' זיכה הרבי ברחמיו יתבר
סדר על ספרי סדרת לכתוב
וש ,האר חלב הנקראת ערו השולח

ז) עמוד כ:(ח"ב כתבנו

זיע"אככככתתתתבבבב אביחצירא יעקב רבי הגה"ק
,הלב מחשו הבהיר וזה28בספרו

בשכינה האד התדבקות והנה לשונו:
אחר וטהרה קדושה, אחר קדושה צרי
על יוסי יו ובכל ,יו אחר יו טהרה,
נפש לקנות יוכל שבזה כדי שעבר, היו
א להשיג יוכל יזכה וא ונשמה, רוח
שתגיע ויזכה לנשמה נשמה שהיא חיה

מיחידה. ג הארה לו

ולאווווההההננננהההה הנפש את קונה האד
ג יעסוק א אמנ בשלימות,
בשלימות, נפש יקנה טובי במעשי
להוסי צרי הרוח להשיג כדי כ ואחר
מ יותר והשתדלות קדושה, על קדושה
ואחר הרוח, חלק את משיג ואז ,הראשו
להתאמ אומ יוס ידי טהור כ
הנשמה, להשיג כדי הרבה, יתירה בקדושה
כדי יתירה וקדושה השתדלות כ ואחר

עכ"ל. היחידה, מ והארה חיה, להשיג

אאאאווווללללשמקיי שהמצוות יהיוכדי האד
להשלי ממנו נדרש בשלימות,
כוונה, דיבור, המעשה, בבחינת קיומ

פרשת "ויאמר...28. הפסוק: על לך לך

אירשנה" כי אדע (בראשיתבמה

ח), "וראיתםטו, הפסוק: על לך שלח ופרשת

הארץ" יח).את יג, (במדבר

  
     



ננננעעעעששששהההה ששששוווובבבב צצצצייייצצצצייייתתתת,,,, ללללללללבבבבוווושששש זזזזווווככככהההה ....ייייתתתתבבבברררר
בבבבככככלללל ההההללללאאאאהההה,,,, ווווככככ ,,,,ייייתתתתבבבברררר ללללהההה'''' ממממקקקקוווודדדדשששש
ננננעעעעששששהההה ההההוווואאאא עעעעווווששששהההה ששששההההוווואאאא ווווממממצצצצווווהההה ממממצצצצווווהההה
ההההקקקקבבבב""""הההה.... עעעע ווווממממאאאאווווחחחחדדדד ממממקקקקוווודדדדשששש ייייוווותתתתרררר עעעעוווודדדד

ממממחחחחבבבבררררתתתתככככששששייייההההוווודדדדיייי ההההממממצצצצווווהההה ממממצצצצווווהההה,,,, ממממקקקקיייייייי
ההההייייאאאא ווווללללככככ ,,,,ייייתתתתבבבברררר ללללהההה'''' אאאאוווותתתתוווו
 ווווחחחחייייבבבבוווורררר צצצצוווווווותתתתאאאא ממממללללששששוווו  ''''ממממצצצצווווהההה'''' ננננקקקקרררראאאאתתתת
ממממחחחחוווובבבברררר ללללההההייייוווותתתת ההההאאאאדדדד זזזזווווככככהההה יייידדדדהההה ששששעעעעלללל ללללההההווווררררוווותתתת

,,,,ייייתתתתבבבברררר ודבוקללללהההה'''' יתבר לה' שמחובר ומי
כמו טוב, כל לו יחסר לא בוודאי בו
טוב" כל יחסרו לא ה' "ודורשי שנאמר:

יא), לד, לרפואה,(תהלי יזדקק הוא א כי

ירפא 'ונאמ רחמ רופא 'אל שהוא הקב"ה
כל ממצוקה לגאולה יזדקק וא אותו.
'אל שהוא הקב"ה עליו, שעוברת שהיא
וא מצוקה. מאותה אותו יגאל חזק' גואל
ומפרנס ז' שהוא הקב"ה לפרנסה, יזדקק
רב בשפע ופרנסה מזו שערי לו יפתח לכל'
והפתוחה... העשירה והרחבה המלאה מידו

.הנפלאי בדבריו באור עיי"ש

שהדרעעעעלללל מכא למדנו פני כל
על הוא הפנימי העול את להאיר

התורה. מצוות תרי"ג קיו 27ידי

יותר...וווועעעעתתתתהההה להרחיב ברצוננו

ההההששששפפפפעעעע צצצצייייננננווווררררוווותתתת  ההההממממצצצצוווווווותתתת

עעעעעלללל האד מתחבר המצוות קיו ידי
.'העליו 'מזל בש ג המכונה ,העליו שרשו

ויטאלווווככככתתתתבבבב חיי רבי האלקי המקובל
שערזיע"א  ג חלק קדושה, (שערי

ונכתוב עבודה.27. לבעלי פנינה

בספרוכתב - המהרח"ו - זיע"א ויטאל חיים רבינו

קדושה ראשון):שערי שער - ראשון אבר(חלק כל

ניזו אברים רמ"ח המתייחסתמן פרטית ממצוה ן

מצוה, איזו קיום לאדם יחסר וכאשר אבר לאותו

ממנו יחסר למצוה המתייחס הפרטי האבר גם

ההוי"ה.. אותיות מארבע לו הנמשך מזונו

לאוכמו מצוות שס"ה האדם יקיים כאשר כן

שאמרו כמו מלעשותן, בהימנעו תעשה

ז"ל לט:):רבותינו עבר(קידושין ולא אדם ישב

כח יש מצוה, כעושה שכר לו נותנים עבירה

עשה מצוות בקיימו הנזכר הרוחני המזון אל

של גידים שס"ה שהם צינורות דרך להימשך

שלה... אברים הרמ"ח להחיות הנפש

כלולכן לקיים כחו בכל לחפש האדם צריך

מצות איזה יקיים וכאשר מצוות, תרי"ג

נפשו של הפרטי מהאבר להסיר יכוין עשה

הקליפה זוהמת ההיא המצוה אל המתייחס

קדושת אבר אותו על תחול ואזי ההיא,

הזוהמא... הסתלק אחר ההיא, המצוה

ימנעוכמו עבירה, איזו לידו תבוא כאשר כן

תסתלק כן ידי שעל ויכוין מלעשותה

הנפש של הפרטי בגיד אשר הזוהמא

להימשך יוכל ואז עבירה לאותה המתייחס

ועל הרוחני, הצינור דרך הנמשך הרוחני שפע

קדושתו אל ומרכבה כסא נפשו נעשית כן ידי

המרכבה' הן הן 'האבות סוד: וזהו יתברך.

ו). אות - מז פרשה רבה, (בראשית

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



  
    



מזלב) נשמה, מזל מדרגות: ג' שישנ
נפש. ומזל רוח

שמוזכרווווככככממממוווו תפילות בכמה שמצאנו
.'העליו 'מהמזל :המילי בה
עצמו הזה המזל .'העליו 'מזל זה מה

.חלקי לכמה מתחלק

גבוהה.יייישששש מאוד בחינה זה נשמה. מזל
רוח, מזל  פחות קצת בחינה יש
קצת דברי כא יש נפש. מזל ויש
עני זה המצוות עני בכללות .עמוקי

והמשכה, שפע צינורות מהוישל וה

השורש לבי האד בי ישיר חיבור
יותר זהיר ויהיה יזכה שאד ככל למעלה.
השמי שערי ג ככה המצוות, בקיו

כנגד. לו פתוחי

שפע.ככככלללל של צינור צינור, מהוה מצוה
רוחני. וג גשמי ג שפע של צינור
אאאאתתתת ללללההההששששייייגגגג בבבבששששבבבביייילללל עעעעצצצצממממהההה,,,, ששששההההממממצצצצווווהההה אאאאללללאאאא
זזזזהההה אאאאתתתת ללללההההששששלללליייי צצצצרררריייי ששששללללהההה,,,, ההההששששללללייייממממוווותתתת
ננננחחחחללללקקקקתתתת ממממצצצצווווהההה ככככלללל ....חחחחללללקקקקיייי בבבבחחחחממממששששהההה
ההההממממצצצצווווהההה,,,, ששששלללל ממממעעעעששששהההה ::::חחחחללללקקקקיייי ללללחחחחממממששששהההה
דדדדללללייייבבבבאאאא.... ווווררררעעעעוווותתתתאאאא ממממחחחחששששבבבבהההה,,,, ככככווווווווננננהההה,,,, דדדדייייבבבבוווורררר,,,,

ששששללללייייממממהההה???? ממממצצצצווווהההה ממממההההיייי

אותנוהההה'''' זיכה הרבי ברחמיו יתבר
סדר על ספרי סדרת לכתוב
וש ,האר חלב הנקראת ערו השולח

ז) עמוד כ:(ח"ב כתבנו

זיע"אככככתתתתבבבב אביחצירא יעקב רבי הגה"ק
,הלב מחשו הבהיר וזה28בספרו

בשכינה האד התדבקות והנה לשונו:
אחר וטהרה קדושה, אחר קדושה צרי
על יוסי יו ובכל ,יו אחר יו טהרה,
נפש לקנות יוכל שבזה כדי שעבר, היו
א להשיג יוכל יזכה וא ונשמה, רוח
שתגיע ויזכה לנשמה נשמה שהיא חיה

מיחידה. ג הארה לו

ולאווווההההננננהההה הנפש את קונה האד
ג יעסוק א אמנ בשלימות,
בשלימות, נפש יקנה טובי במעשי
להוסי צרי הרוח להשיג כדי כ ואחר
מ יותר והשתדלות קדושה, על קדושה
ואחר הרוח, חלק את משיג ואז ,הראשו
להתאמ אומ יוס ידי טהור כ
הנשמה, להשיג כדי הרבה, יתירה בקדושה
כדי יתירה וקדושה השתדלות כ ואחר

עכ"ל. היחידה, מ והארה חיה, להשיג

אאאאווווללללשמקיי שהמצוות יהיוכדי האד
להשלי ממנו נדרש בשלימות,
כוונה, דיבור, המעשה, בבחינת קיומ

פרשת "ויאמר...28. הפסוק: על לך לך

אירשנה" כי אדע (בראשיתבמה

ח), "וראיתםטו, הפסוק: על לך שלח ופרשת

הארץ" יח).את יג, (במדבר

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



  
    



דדדדללללייייבבבבאאאא ררררעעעעוווותתתתאאאא

שהואררררעעעעוווותתתתאאאא הוא, כ כשמו דליבא
והשמחה', והחשק הלב רצו'
לפי וכס זהב אלפי הרויח מאילו יותר
ולעשות בוראו, רצו להשלי שזכה

.יתבר לפניו רוח נחת

ווווככככששששממממקקקקייייייייתנאי בחמשה המצוות את
שלימה מצותו תהיה אלו,

,יתבר לפניו ומקובלת רצויה ותמה,
ההיא למצוה המיוחס נפשו חלק ואותו
הפרטיי נרנח"י בחינות בחמש יתוק
ארי :פרצופי חמשה כנגד שה שלו.
ונוקבא, ,אנפי זעיר אימא, אבא, ,אנפי
וכמבואר ,ושל גמור אמיתי תיקו שבו
לעיל... ודעת טע ובטוב רבה במתיקות
הכתוב: בכ ויתקיי ,'האר ב'חלב עיי"ש

את ואכל"ההההאאאארררר יח)."חחחחללללבבבב מה, (בראשית 

מ"ג): פ"א המשמשים(אבות כעבדים תהיו אל

כעב הוו אלא פרס לקבל מנת על הרב דיםאת

פרס. לקבל שלא מנת על הרב את המשמשים

-כוונת הפרס קבלת תהיה שלא היא הדברים

לקיים יש אלא המצוה, לקיום סיבה

הקב"ה. ידי על שניתנו מפני המצוות את

השופטיםמעשה ראש שהיה השופט בטוביה

עליו הלשינו אחד יום מלך, של במדינתו

לברוח טוביה והוכרח המלך והאמין רע דבר

ובא למדבר, ללכת פניו שם כל, ובחוסר בעירום

או גשר מצא ולא גדול, נהר עובר שבו למקום

ידע ולא מאוד הצטער בנהר, בה לעבור ספינה

המלך. שוטרי ישיגוהו פן פחד כי לעשות, מה

טוביהבמקרה את שהכיר אחד איכר שם עבר

בינתים שירד ידע ולא השופט

את לעבור רוצה שטוביה האיכר חשב מגדולתו.

שליחות לעשות המלך עליו שהטיל כיון הנהר,

גבי, על אדוני נא 'ישב לטוביה: ואמר חשובה,

לשחות. אני מיטיב כי הנהר, את אעבירו ואני

ואףטוביה גבו, על ועלה מאוד הדבר על שמח

מאוד, ומרוכז שמן טוביה שהיה פי על

רחב שהיה הנהר את ועבר האיכר אותו נשא

רק ונשאר הנהר, רוב את עברו וכשכבר ביותר.

אמר ליבשה, שיגיע עד המרחק מן רבע עוד

ואחזור לי אלקים ייטיב 'אם לאיכר: טוביה

אותך אגמול למלך, שופט להיות למשרתי

עמדי'. שעשית טובה תחת טובה

'ואתה,כששמע ושאל: תמה האיכר זאת

לו השיב עכשיו?!' שופט אינך

בורח'. אני ולכן עלי, הלשינו 'רשעים טוביה:

שאיןוכששמע בלבו חשב אלה, דברים האיכר

הנהר, את טוביה את להעביר טעם כל

ממשרתו הורד שכן לו, להועיל יוכל לא ממילא כי

יטרחלשאתו ומדוע האדם, הואכאחד וכעתחשוב

למקומו... וחזר בנהר השליכו כן על גבו? על

התנהגותוברור מתוך וניכר שפל, מעשה שזהו

מצוה קיום על כלל חשב שלא האיכר של

הפרטית. תועלתו על רק אלא לזולת, עזרה של

זאת:חכמינו בדרך נלך של אותנו הזהירו

התורה בקיום עבודתכם תהיה 'לא

זו שעבודה לפי והשכר, הגמול מצד והמצוה

ל אלא מאהבה, והעבדאינה השכר, תוחלת

עבודתו אין השכר בשביל המלך את העובד

מ"ג)...שלימה' פ"א אבות על - בחיי (רבינו

  
    



חמשה שה דליבא, ורעותא מחשבה,
בשלימות. מצוה כל לקיו תנאי

הגאוווווככככממממוווו ראשנו עטרת שכתב
אגסי שמעו רבינו הקדוש

אהרו בני הבהיר בספרו (פירושזלה"ה

זלה"ה, האר"י לרבינו הגלגולי שער על

מד), אות  יא כדיהקדמה דבריו: תוכ וזה
תהיה האד שעושה ומצוה מצוה שכל
ואלו תנאי חמשה לזה צרי בשלימות
ד. כוונה, ג. דיבור, ב. מעשה, א. :ה
ביאור וזה דליבא. רעותא ה. מחשבה,

לאחד. אחד עניינ

ממממעעעעששששהההה

כמוההההוווואאאא ממש בפועל המצוה קיו
,תפילי והנחת ציצית, לבישת

וכיוצא. לולב, נטילת סוכה, ישיבת

דדדדייייבבבבוווורררר

אותהההההוווואאאא כל של הפרשה קריאת
במשנה הלכותיה ולימוד המצוה,
שאמרו מה דר על ,ובפוסקי ובגמרא,

בגמרא לברכה זכרונ (מנחותרבותינו

"זאתקי.): דכתיב: מאי יצחק, רבי אמר
החטאת" יח),תורת ו, ו"זאת(ויקרא
"האש א),תורת ז, העוסק(ש כל

חטאת, הקריב כאילו חטאת בתורת

הקריב כאילו אש בתורת העוסק וכל
.אש

ככככווווווווננננהההה

בעתההההככככווווווווננננהההה לבו אל שישי בלב, היא
לש עושה שהוא עשייתה
שציונו חובה ידי לצאת כדי מצוה,
בעלמא, כמתעסק ולא ,יתבר בוראנו
ליה סבירא האריז"ל דרבינו ונראה
כוונה', צריכות 'מצוות דאמר: כמא
הטהור בשולחנו הקדוש "מר כפסק
יוס בבית ועיי ד. סעי  ס סימ (או"ח,

חט), אותיות  תקפט בסימשכ וכל
קריאת :כגו בדיבור, התלויות במצוות
וכיוצא. העומר, ספירת תפילה, שמע,

ממממחחחחששששבבבבהההה

רבינוההההממממחחחחששששבבבבהההה שכתב וכמו במוח, היא
זלה"ה הקדוש (ברישהאר"י

בהקדמה), המצוות גשער לשונו: וזה
אלא לבד, עשייתה לו די אי מצוה העושה
זלה"ה רבותינו שאמרו מה שיקיי צרי
לש אותה עושה שהוא בעשייתה שיכוי
,כ על שציוהו יתבר הש שהוא עושיה
שו דעתו על יעלה ולא .ש עיי
ולא שתהיה, פניה משו פיגול מחשבת
אלא בבא, ולא בזה לא שכר, קיבול לשו

.כ על שציוהו בוראו רצו 29לעשות

בספר י"ש29. קנד)סיפורי שמואל(עמוד הרב לגאון

כך נכתב שליט"א, עמרם חי):בן איש הבן (בשם

לקבלנצטוינו מנת על ה' את לעבוד שלא

סוכו איש אנטיגנוס כדברי פרס,

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.



  
    



דדדדללללייייבבבבאאאא ררררעעעעוווותתתתאאאא

שהואררררעעעעוווותתתתאאאא הוא, כ כשמו דליבא
והשמחה', והחשק הלב רצו'
לפי וכס זהב אלפי הרויח מאילו יותר
ולעשות בוראו, רצו להשלי שזכה

.יתבר לפניו רוח נחת

ווווככככששששממממקקקקייייייייתנאי בחמשה המצוות את
שלימה מצותו תהיה אלו,

,יתבר לפניו ומקובלת רצויה ותמה,
ההיא למצוה המיוחס נפשו חלק ואותו
הפרטיי נרנח"י בחינות בחמש יתוק
ארי :פרצופי חמשה כנגד שה שלו.
ונוקבא, ,אנפי זעיר אימא, אבא, ,אנפי
וכמבואר ,ושל גמור אמיתי תיקו שבו
לעיל... ודעת טע ובטוב רבה במתיקות
הכתוב: בכ ויתקיי ,'האר ב'חלב עיי"ש

את ואכל"ההההאאאארררר יח)."חחחחללללבבבב מה, (בראשית 

מ"ג): פ"א המשמשים(אבות כעבדים תהיו אל

כעב הוו אלא פרס לקבל מנת על הרב דיםאת

פרס. לקבל שלא מנת על הרב את המשמשים

-כוונת הפרס קבלת תהיה שלא היא הדברים

לקיים יש אלא המצוה, לקיום סיבה

הקב"ה. ידי על שניתנו מפני המצוות את

השופטיםמעשה ראש שהיה השופט בטוביה

עליו הלשינו אחד יום מלך, של במדינתו

לברוח טוביה והוכרח המלך והאמין רע דבר

ובא למדבר, ללכת פניו שם כל, ובחוסר בעירום

או גשר מצא ולא גדול, נהר עובר שבו למקום

ידע ולא מאוד הצטער בנהר, בה לעבור ספינה

המלך. שוטרי ישיגוהו פן פחד כי לעשות, מה

טוביהבמקרה את שהכיר אחד איכר שם עבר

בינתים שירד ידע ולא השופט

את לעבור רוצה שטוביה האיכר חשב מגדולתו.

שליחות לעשות המלך עליו שהטיל כיון הנהר,

גבי, על אדוני נא 'ישב לטוביה: ואמר חשובה,

לשחות. אני מיטיב כי הנהר, את אעבירו ואני

ואףטוביה גבו, על ועלה מאוד הדבר על שמח

מאוד, ומרוכז שמן טוביה שהיה פי על

רחב שהיה הנהר את ועבר האיכר אותו נשא

רק ונשאר הנהר, רוב את עברו וכשכבר ביותר.

אמר ליבשה, שיגיע עד המרחק מן רבע עוד

ואחזור לי אלקים ייטיב 'אם לאיכר: טוביה

אותך אגמול למלך, שופט להיות למשרתי

עמדי'. שעשית טובה תחת טובה

'ואתה,כששמע ושאל: תמה האיכר זאת

לו השיב עכשיו?!' שופט אינך

בורח'. אני ולכן עלי, הלשינו 'רשעים טוביה:

שאיןוכששמע בלבו חשב אלה, דברים האיכר

הנהר, את טוביה את להעביר טעם כל

ממשרתו הורד שכן לו, להועיל יוכל לא ממילא כי

יטרחלשאתו ומדוע האדם, הואכאחד וכעתחשוב

למקומו... וחזר בנהר השליכו כן על גבו? על

התנהגותוברור מתוך וניכר שפל, מעשה שזהו

מצוה קיום על כלל חשב שלא האיכר של

הפרטית. תועלתו על רק אלא לזולת, עזרה של

זאת:חכמינו בדרך נלך של אותנו הזהירו

התורה בקיום עבודתכם תהיה 'לא

זו שעבודה לפי והשכר, הגמול מצד והמצוה

ל אלא מאהבה, והעבדאינה השכר, תוחלת

עבודתו אין השכר בשביל המלך את העובד

מ"ג)...שלימה' פ"א אבות על - בחיי (רבינו

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

דירהאאאא.... להקב"ה לעשות היא הבריאה תכלית

 !ררררצצצצווווננננוווובתחתוני ששששככככלללל ההההייייאאאא ווווההההככככווווווווננננהההה

ממממללללככככוווותתתתוווו אאאאתתתת ווווייייגגגגללללוווו ייייממממששששייייככככוווו ההההאאאאדדדד ששששבבבבנננניייי ייייתתתתבבבברררר

....רקבבבבעעעעוווולללל בעול מתגלית היתה א והנה,

אי שהרי חכמה. היתה לא זו אלקית, מציאות

מציאות הקב"ה ברא ולכ אחרת. אפשרות

טומאה. של מציאות והיא נוספת

אתש ווווללללאאאאחחחחרררר ברא אלו, מציאויות שתי הקב"ה ברא

נפש נפשות, שתי בתוכו וש היהודי

נמשכת הבהמית הנפש בהמית. ונפש אלקית

לטומאה, ג ולפעמי הזה העול לתאוות מטבעה

הקדושה. אל מטבעה נמשכת האלקית והנפש

האד,וווועעעעייייקקקקרררר של בבבבחחחחייייררררהההה....מעלתו ככככחחחח בבבביייידדדדוווו ששששיייישששש זזזזהההה

מקייאת הוא בטוב בוחר כשהוא ידי ועל

!בתחתוני דירה להקב"ה ובונה הבריאה, תכלית

האלקית,בבבב.... נפשו אחרי ללכת שזוכה וווובבבבווווחחחחרררריהודי

אאאאבבבבררררייייוווו ררררממממ""""חחחח בבבבככככלללל ווווההההממממצצצצוווווווותתתת,,,, ההההתתתתווווררררהההה בבבבדדדדרררר תתתתממממיייידדדד

ההההוווואאאא ,,,,ייייתתתתבבבברררר ממממצצצצייייאאאאוווותתתתוווו אאאאתתתת חחחחשששש ההההוווואאאא גגגגיייידדדדייייוווו ווווששששסססס""""הההה

ננננקקקקרררראאאא ווווההההוווואאאא ללללששששככככייייננננהההה.... ממממששששככככ ללללההההייייוווותתתת ווווננננההההפפפפ ממממתתתתקקקקדדדדשששש

....ייייתתתתבבבברררר ללללפפפפננננייייוווו ווווללללששששררררתתתת ללללעעעעממממוווודדדד ההההרררראאאאוווויייי ''''ההההששששלללל ההההאאאאדדדד''''

לאאאאא הוא מאבריו, באחד פוג האד חלילה

,יתבר אורו את אבר באותו לחוש יכול

המילה, של הרוחני במוב 'מו 'בעל נקרא והוא

אלקית. השגה מכל אותו מרחיקי כ ועל

לאככככיייי בנפש מו בו שיש אד שכל הכלל זהו

אלקות. ולחוש לזכות יוכל

ולהגיעגגגג.... של אד ולהיות לזכות הדר

ידי על רק זה האלקי האור ולגילוי לשלימות

עצמנו על מושכי אנו יד שעל המצוות. קיו

,מזככי וממילא ,יתבר מקדושתו קדושה

הפנימי! עולמנו את ומקדשי מטהרי

עעעעללללווווככככאאאאששששרררר ששששההההייייאאאא,,,, ככככלללל ממממעעעעששששייייתתתת ממממצצצצווווהההה ממממקקקקיייייייי ייייההההוווודדדדיייי

גגגגממממוווורררר בבבבייייחחחחוווודדדד בבבבקקקקבבבב""""הההה ננננדדדדבבבבקקקק ההההוווואאאא זזזזהההה יייידדדדיייי

וווואאאאששששהההה.... אאאאיייישששש ככככממממוווו באממממממממשששש אד שכאשר וכמו

לי', מקודשת את 'הרי לה: אומר הוא אשה לקדש

:מברכי אנו מקיימי שאנו מצוה כל לפני ג כ

קיו ידי שעל להורות  במצוותיו' קידשנו 'אשר

לה' ומיוחדי מקודשי נעשי אנו המצוה

מקודשת שנעשית אשה אותה כמו ממש ,יתבר

לבעלה. ורק א ומיוחדת

אותודדדד.... מחברת המצוה מצוה, מקיי כשיהודי

,יתבר וווודדדדבבבבווווקקקקלה' ייייתתתתבבבברררר ללללהההה'''' ששששממממחחחחוווובבבברררר ווווממממיייי

טטטטוווובבבב,,,, ככככלללל ללללוווו ייייחחחחססססרררר ללללאאאא בבבבוווווווודדדדאאאאיייי הואבבבבוווו א כי

רחמ רופא 'אל שהוא הקב"ה לרפואה, יזדקק

ממצוקה לגאולה יזדקק וא אותו. ירפא 'ונאמ

'אל שהוא הקב"ה עליו, שעוברת שהיא כל

וא מצוקה. מאותה אותו יגאל חזק' גואל

לכל' ומפרנס ז' שהוא הקב"ה לפרנסה, יזדקק

מידו רב בשפע ופרנסה מזו שערי לו יפתח

והפתוחה. העשירה והרחבה המלאה

מצוות.הההה.... תרי"ג לנו נת אהבתו מגודל הקב"ה

יהיו האד שמקיי שהמצוות כדי אול

בבבבבבבבחחחחייייננננתתתתבשלימות, קקקקייייווווממממ ללללההההששששלללליייי ממממממממננננוווו ננננדדדדררררשששש

  
      



דדדדללללייייבבבבאאאא,,,, ווווררררעעעעוווותתתתאאאא ממממחחחחששששבבבבהההה,,,, ככככווווווווננננהההה,,,, דדדדייייבבבבוווורררר,,,, ההההממממעעעעששששהההה,,,,

בבבבששששללללייייממממוווותתתת.... ממממצצצצווווהההה ככככלללל ללללקקקקייייוווו תתתתננננאאאאיייי הההה'''' ששששהההה

 כמוממממעעעעששששהההה ממש בפועל המצוה קיו הוא

,תפילי והנחת ציצית, לבישת

וכיוצא. לולב, נטילת סוכה, ישיבת

 המצוה,דדדדייייבבבבוווורררר אותה כל של קריאתהפרשה הוא

.ובפוסקי ובגמרא, במשנה הלכותיה ולימוד

 בעתככככווווווווננננהההה לבו אל שישי בלב, היא הכוונה

כדי מצוה, לש עושה שהוא עשייתה

ולא ,יתבר בוראנו שציונו חובה ידי לצאת

בעלמא. כמתעסק

 שיכויממממחחחחששששבבבבהההה במוח, היא המחשבה

עושה שהוא המצוה בעשיית

שציוהו יתבר ה' שהוא עושיה לש אותה

מחשבת שו דעתו על יעלה ולא .כ על

קיבול לשו ולא שתהיה, פניה משו פיגול

רצו לעשות אלא בבא, ולא בזה לא שכר,

.כ על שציוהו בוראו

 דדדדללללייייבבבבאאאא הוא,ררררעעעעוווותתתתאאאא כ כשמו דליבא רעותא

והחשק הלב רצו' שהוא

וכס זהב אלפי הרויח מאילו יותר והשמחה',

נחת ולעשות בוראו, רצו להשלי שזכה לפי

.יתבר לפניו רוח

אאאאללללוווו,,,,ווווככככששששממממקקקקיייייייי תתתתננננאאאאיייי בבבבחחחחממממששששהההה ההההממממצצצצוווווווותתתת אאאאתתתת

ררררצצצצווווייייהההה וווותתתתממממהההה,,,, ששששללללייייממממהההה ממממצצצצוווווווותתתתוווו תתתתההההייייהההה

....ייייתתתתבבבברררר ללללפפפפננננייייוווו ווווממממקקקקוווובבבבללללתתתת

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

דירהאאאא.... להקב"ה לעשות היא הבריאה תכלית

 !ררררצצצצווווננננוווובתחתוני ששששככככלללל ההההייייאאאא ווווההההככככווווווווננננהההה

ממממללללככככוווותתתתוווו אאאאתתתת ווווייייגגגגללללוווו ייייממממששששייייככככוווו ההההאאאאדדדד ששששבבבבנננניייי ייייתתתתבבבברררר

....רקבבבבעעעעוווולללל בעול מתגלית היתה א והנה,

אי שהרי חכמה. היתה לא זו אלקית, מציאות

מציאות הקב"ה ברא ולכ אחרת. אפשרות

טומאה. של מציאות והיא נוספת

אתש ווווללללאאאאחחחחרררר ברא אלו, מציאויות שתי הקב"ה ברא

נפש נפשות, שתי בתוכו וש היהודי

נמשכת הבהמית הנפש בהמית. ונפש אלקית

לטומאה, ג ולפעמי הזה העול לתאוות מטבעה

הקדושה. אל מטבעה נמשכת האלקית והנפש

האד,וווועעעעייייקקקקרררר של בבבבחחחחייייררררהההה....מעלתו ככככחחחח בבבביייידדדדוווו ששששיייישששש זזזזהההה

מקייאת הוא בטוב בוחר כשהוא ידי ועל

!בתחתוני דירה להקב"ה ובונה הבריאה, תכלית

האלקית,בבבב.... נפשו אחרי ללכת שזוכה וווובבבבווווחחחחרררריהודי

אאאאבבבבררררייייוווו ררררממממ""""חחחח בבבבככככלללל ווווההההממממצצצצוווווווותתתת,,,, ההההתתתתווווררררהההה בבבבדדדדרררר תתתתממממיייידדדד

ההההוווואאאא ,,,,ייייתתתתבבבברררר ממממצצצצייייאאאאוווותתתתוווו אאאאתתתת חחחחשששש ההההוווואאאא גגגגיייידדדדייייוווו ווווששששסססס""""הההה

ננננקקקקרררראאאא ווווההההוווואאאא ללללששששככככייייננננהההה.... ממממששששככככ ללללההההייייוווותתתת ווווננננההההפפפפ ממממתתתתקקקקדדדדשששש

....ייייתתתתבבבברררר ללללפפפפננננייייוווו ווווללללששששררררתתתת ללללעעעעממממוווודדדד ההההרררראאאאוווויייי ''''ההההששששלללל ההההאאאאדדדד''''

לאאאאא הוא מאבריו, באחד פוג האד חלילה

,יתבר אורו את אבר באותו לחוש יכול

המילה, של הרוחני במוב 'מו 'בעל נקרא והוא

אלקית. השגה מכל אותו מרחיקי כ ועל

לאככככיייי בנפש מו בו שיש אד שכל הכלל זהו

אלקות. ולחוש לזכות יוכל

ולהגיעגגגג.... של אד ולהיות לזכות הדר

ידי על רק זה האלקי האור ולגילוי לשלימות

עצמנו על מושכי אנו יד שעל המצוות. קיו

,מזככי וממילא ,יתבר מקדושתו קדושה

הפנימי! עולמנו את ומקדשי מטהרי

עעעעללללווווככככאאאאששששרררר ששששההההייייאאאא,,,, ככככלללל ממממעעעעששששייייתתתת ממממצצצצווווהההה ממממקקקקיייייייי ייייההההוווודדדדיייי

גגגגממממוווורררר בבבבייייחחחחוווודדדד בבבבקקקקבבבב""""הההה ננננדדדדבבבבקקקק ההההוווואאאא זזזזהההה יייידדדדיייי

וווואאאאששששהההה.... אאאאיייישששש ככככממממוווו באממממממממשששש אד שכאשר וכמו

לי', מקודשת את 'הרי לה: אומר הוא אשה לקדש

:מברכי אנו מקיימי שאנו מצוה כל לפני ג כ

קיו ידי שעל להורות  במצוותיו' קידשנו 'אשר

לה' ומיוחדי מקודשי נעשי אנו המצוה

מקודשת שנעשית אשה אותה כמו ממש ,יתבר

לבעלה. ורק א ומיוחדת

אותודדדד.... מחברת המצוה מצוה, מקיי כשיהודי

,יתבר וווודדדדבבבבווווקקקקלה' ייייתתתתבבבברררר ללללהההה'''' ששששממממחחחחוווובבבברררר ווווממממיייי

טטטטוווובבבב,,,, ככככלללל ללללוווו ייייחחחחססססרררר ללללאאאא בבבבוווווווודדדדאאאאיייי הואבבבבוווו א כי

רחמ רופא 'אל שהוא הקב"ה לרפואה, יזדקק

ממצוקה לגאולה יזדקק וא אותו. ירפא 'ונאמ

'אל שהוא הקב"ה עליו, שעוברת שהיא כל

וא מצוקה. מאותה אותו יגאל חזק' גואל

לכל' ומפרנס ז' שהוא הקב"ה לפרנסה, יזדקק

מידו רב בשפע ופרנסה מזו שערי לו יפתח

והפתוחה. העשירה והרחבה המלאה

מצוות.הההה.... תרי"ג לנו נת אהבתו מגודל הקב"ה

יהיו האד שמקיי שהמצוות כדי אול

בבבבבבבבחחחחייייננננתתתתבשלימות, קקקקייייווווממממ ללללההההששששלללליייי ממממממממננננוווו ננננדדדדררררשששש

  
      



דדדדללללייייבבבבאאאא,,,, ווווררררעעעעוווותתתתאאאא ממממחחחחששששבבבבהההה,,,, ככככווווווווננננהההה,,,, דדדדייייבבבבוווורררר,,,, ההההממממעעעעששששהההה,,,,

בבבבששששללללייייממממוווותתתת.... ממממצצצצווווהההה ככככלללל ללללקקקקייייוווו תתתתננננאאאאיייי הההה'''' ששששהההה

 כמוממממעעעעששששהההה ממש בפועל המצוה קיו הוא

,תפילי והנחת ציצית, לבישת

וכיוצא. לולב, נטילת סוכה, ישיבת

 המצוה,דדדדייייבבבבוווורררר אותה כל של קריאתהפרשה הוא

.ובפוסקי ובגמרא, במשנה הלכותיה ולימוד

 בעתככככווווווווננננהההה לבו אל שישי בלב, היא הכוונה

כדי מצוה, לש עושה שהוא עשייתה

ולא ,יתבר בוראנו שציונו חובה ידי לצאת

בעלמא. כמתעסק

 שיכויממממחחחחששששבבבבהההה במוח, היא המחשבה

עושה שהוא המצוה בעשיית

שציוהו יתבר ה' שהוא עושיה לש אותה

מחשבת שו דעתו על יעלה ולא .כ על

קיבול לשו ולא שתהיה, פניה משו פיגול

רצו לעשות אלא בבא, ולא בזה לא שכר,

.כ על שציוהו בוראו

 דדדדללללייייבבבבאאאא הוא,ררררעעעעוווותתתתאאאא כ כשמו דליבא רעותא

והחשק הלב רצו' שהוא

וכס זהב אלפי הרויח מאילו יותר והשמחה',

נחת ולעשות בוראו, רצו להשלי שזכה לפי

.יתבר לפניו רוח

אאאאללללוווו,,,,ווווככככששששממממקקקקיייייייי תתתתננננאאאאיייי בבבבחחחחממממששששהההה ההההממממצצצצוווווווותתתת אאאאתתתת

ררררצצצצווווייייהההה וווותתתתממממהההה,,,, ששששללללייייממממהההה ממממצצצצוווווווותתתתוווו תתתתההההייייהההה

....ייייתתתתבבבברררר ללללפפפפננננייייוווו ווווממממקקקקוווובבבבללללתתתת

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



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

זו דרכו של אבא חכם לדעת להעניק אהבה 
לכל ילד באשר הוא ללא שום חילוק, שלא 
'אבא לא אוהב  יגיד  יהיה מצב שילד אחד 

אותי. אבא אוהב רק את אח שלי'.

ואם כך הוא באבא בשר ודם, כל שכן אצל 
הקב"ה, שמכיון שכל עם ישראל כולם הם 
בניו, הרי הוא אוהב את כולם בשווה ממש 
כל  של  הרוחני  למצבו  התייחסות  כל  ללא 
אחד מהם. תמיד יש לזכור את מה שאמרו 
חז"ל )אבות פ"ד מ"כ( אל תסתכל בקנקן, אלא 

במה שיש בו.

פרשת אמור
ו' אייר התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:0319:5420:45 באר שבע
19:0519:5520:47תל אביב

19:0519:5620:48חיפה
19:0219:5320:44אילת

19:0719:5820:50ירושלים
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


