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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
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נכריז  כ  א ואמר: נאנח תשובה , אחד
השומע וה' ותפילה , תענית יו על
תחינתנו... יקבל ישראל עמו תפילות

 וכ וכ וכ וכ בשט ירדו דמעות נחלי היה .
... המתפללי של  מעיניה

והמשי והקבוהקבוהקבוהקב""""ה ה ה ה  ,תפילת את קיבל
ישועה ... לה

 א א א נמשכהא כיצד לדעת ברצונכ
וקראו. המשיכו הישועה ,

שהששששנננניייי החליטו מהעיר אנשי
של הסיבה מהי לגלות חייבי
קפ ארוכה מחשבה ולאחר המגיפה.

ואמר: מה אחד

בשכונהאאאאנננניייי במגיפה! אש מי יודע
שמנותק יהודי מתגורר שלי
משתת לא הוא מהקהילה. לגמרי
באירועי משתת לא התורה, בשיעורי
הוא הכנסת לבית ואפילו ,הקהילתיי
מהכל, המנותק כזה ויהודי מגיע. לא
הוא רק ולכ !כרימו עבירות מלא בטח

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

בוח,חברו חברו חברו חברו  במבט  עליו הסתכל
לנו,  יאמי לא אחד א ואמר:
ונעקוב בוא בטוח, כ כל אתה א א

הלילה . אחריו

 מעוטפי מעוטפי מעוטפי ליד מעוטפי ישבו פליז  בשמיכת
דרכו... והציצו ביתו חלו
היהודי  הלילה , חצות לפני שעה  חצי

והחל  נר, הדליק  ידיו, נטל התעורר,
... להתארג

ומבעדהואז ואז ואז ואז  דלת חריקת נשמעה
החוצה... באפילה חומקת דמותו נראתה

בשתיקה,שני שני שני שני  זה אל זה הביטו  האנשי
עקלתו  בדר אחריו לצעוד  והחלו

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

הכבישיבתחילה בתחילה בתחילה בתחילה  בצדדי היהודי הל
החל  אט  אט  א ,המוכרי
ובסופו  מהעיר. היציאה  לכיוו לזלוג
נכנס לעיר, מחו יצא  היהודי דבר, של

... ונעל הסמו ליער

השני,ששששנננניייי על אחד הסתכלו האנשי
לא אנחנו !כא עד זהו, ואמרו:
רוצי אנחנו ליער! אחריו נכנסי

לחיות!... להמשי

לו למחרתלמחרתלמחרתלמחרת וסיפרו העיר רב  אל באו
בלילה, שראו מה  כל בפרטות

ואמרו: המשיכו הזה הזה הזה הזה ואז  היהודי היהודי היהודי היהודי  רבי רבי רבי רבי ,,,,
!!!!המסוכניהמסוכניהמסוכניהמסוכני השודדיהשודדיהשודדיהשודדי לקבוצתלקבוצתלקבוצתלקבוצת שיישיישיישיי
המגיפההמגיפההמגיפההמגיפה!...!...!...!... הגיעההגיעההגיעההגיעה שלו שלו שלו שלו  העוונותהעוונותהעוונותהעוונות ובגלל ובגלל ובגלל ובגלל 

תרגעו,ההההררררבבבב ואמר: דבריה את שמע
ראית שלא זמ כל תרגעו!

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

הקרובתארבוווווללללככככ בלילה מציעשג אני
שהוא כשתראו ומיד ביתו, ליד לו
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בהר בהר בהר בהר  פרשת פרשת פרשת פרשת 

יבוא יבוא יבוא יבוא  בוא בוא בוא בוא  כיכיכיכי לולולולו צפהצפהצפהצפה

מהייייעעעעקקקקבבבב א ,מבט תאומי היו ועשיו
מרחק ,ביניה שהיה המרחק רב
יעקב של הפנימי בעולמו  סופי! אי
שרו עשיו אצל ואילו האלקות, האירה

והשחור... האופל כחות

יצחקוווובבבבההההייייוווותתתת מאביו קיבל שנה 63 ב יעקב
שהרגיש ועשיו הברכות, פגועאת

להורגו... החליט

לב,ייייעעעעקקקקבבבב של לביתו והל אביו מבית ברח
...נרד וש אל, לבית הגיע הוא ובדרכו

,,,,אתשששש לפניו ופר הקב"ה אליו נגלה
מהיו ,עול ימות תולדות כל

...האחרו היו ועד הראשו

ארצהווווככככ מב ס והה חלו" נאמר:
מלאכי והה המימה מיע ורא

" וירדי עלי יב).אלקי כח, (בראשית 
ארבעת את לו שהראה ביארו ובמדרש

לשונו: וזה 1הגלויות,

''''ווווהההההההה ' וירדי עלי אלקי מלאכי 
שרי אלו ,נחמ בר שמואל רבי מר
:נחמ בר שמואל רבי דאמר ,העול אומות

יעקב לאבינו הקב"ה לו שהראה מלמד
עווקי שבעי עולה בבל של שרה

חמישי(מדרגות) מדי ושל ויורד,
אדו ושל ויורד, מאה יו ושל ,ושני

כמה... ידע ולא עלה

ואמרבבבבאאאאוווותתתתהההה אבינו יעקב נתיירא שעה
לזה אדו)שמא של ירידה?(לשר לו אי

המלאכי[[[[פפפפייייררררוווושששש:::: את ראה יעקב
,ויו מדי בבל, על הממוני
וכעבור ההיסטוריה, במת על עולי
של שרו את ואילו .נעלמי שני כמה
אותו ראה ולא עולה אותו ראה הוא עשיו
ישראל ע הא נחרד, ויעקב יורד...

לנצח?!]... תחתיו משועבדי יהיו

יעקבאאאאממממרררר עבי ירא "אל הקב"ה: לו
יראל" חת כז),ואל מו, (ירמיה 

אצלי, עולה רואהו אתה אפילו כביכול
יג א" שנאמר: מורידו, אני מש
מ ק י כבי י וא ר

ה'" נא רידד).א א, (עובדיה 

האחרונה,ווווממממבבבבוווואאאארררר שהגלות המדרש בדברי
היא בה נמצאי שאנו הגלות

מדרש תנחומא1. ב).רבי אות (ויצא
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בהר בהר בהר בהר  פרשת פרשת פרשת פרשת 

יבוא יבוא יבוא יבוא  בוא בוא בוא בוא  כיכיכיכי לולולולו צפהצפהצפהצפה

מהייייעעעעקקקקבבבב א ,מבט תאומי היו ועשיו
מרחק ,ביניה שהיה המרחק רב
יעקב של הפנימי בעולמו  סופי! אי
שרו עשיו אצל ואילו האלקות, האירה

והשחור... האופל כחות

יצחקוווובבבבההההייייוווותתתת מאביו קיבל שנה 63 ב יעקב
שהרגיש ועשיו הברכות, פגועאת

להורגו... החליט

לב,ייייעעעעקקקקבבבב של לביתו והל אביו מבית ברח
...נרד וש אל, לבית הגיע הוא ובדרכו

,,,,אתשששש לפניו ופר הקב"ה אליו נגלה
מהיו ,עול ימות תולדות כל

...האחרו היו ועד הראשו

ארצהווווככככ מב ס והה חלו" נאמר:
מלאכי והה המימה מיע ורא

" וירדי עלי יב).אלקי כח, (בראשית 
ארבעת את לו שהראה ביארו ובמדרש

לשונו: וזה 1הגלויות,

''''ווווהההההההה ' וירדי עלי אלקי מלאכי 
שרי אלו ,נחמ בר שמואל רבי מר
:נחמ בר שמואל רבי דאמר ,העול אומות

יעקב לאבינו הקב"ה לו שהראה מלמד
עווקי שבעי עולה בבל של שרה

חמישי(מדרגות) מדי ושל ויורד,
אדו ושל ויורד, מאה יו ושל ,ושני

כמה... ידע ולא עלה

ואמרבבבבאאאאוווותתתתהההה אבינו יעקב נתיירא שעה
לזה אדו)שמא של ירידה?(לשר לו אי

המלאכי[[[[פפפפייייררררוווושששש:::: את ראה יעקב
,ויו מדי בבל, על הממוני
וכעבור ההיסטוריה, במת על עולי
של שרו את ואילו .נעלמי שני כמה
אותו ראה ולא עולה אותו ראה הוא עשיו
ישראל ע הא נחרד, ויעקב יורד...

לנצח?!]... תחתיו משועבדי יהיו

יעקבאאאאממממרררר עבי ירא "אל הקב"ה: לו
יראל" חת כז),ואל מו, (ירמיה 

אצלי, עולה רואהו אתה אפילו כביכול
יג א" שנאמר: מורידו, אני מש
מ ק י כבי י וא ר

ה'" נא רידד).א א, (עובדיה 

האחרונה,ווווממממבבבבוווואאאארררר שהגלות המדרש בדברי
היא בה נמצאי שאנו הגלות

מדרש תנחומא1. ב).רבי אות (ויצא

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.



  
    



אתההההקקקקצצצציייי ראה וכשהוא הסיבוב את החל
!נסי אותו: וחיבק אליו ר נסי
רוקו. את בלע והמנכ"ל ...!שלומ מה

צלצלחחחחוווודדדדשששש ושוב ביקור מאותו חל
כא ,שלו במשרד: הטלפו
,פני לבטחו השר מלשכת מדברי

.ראשו ביו לביקור יבוא השר

צינורותווווששששוווובבבב כל לסדר, נכנס המפעל
,הכיווני לכל מי השפריצו המי

...לאיט לה שטו סבו ובועות

ייייוווובחו חיכו והעובדי הגיע ראשו
השר. של לבואו המנכ"ל ע יחד

לשלו.ההההששששרררר בידו ונופ מהרכב ירד
אני לו: ואמר למנכ"ל ניגש נסי
לו וקראנו בקייטנה, ביחד היינו אותו מכיר
עליו הסתכל המנכ"ל ולחמניה'... 'שוקו

השטויות... ע מספיק נסי לו: ואמר

אתההההששששרררר ראה וכשהוא הסיבוב את החל
!נסי אותו: וחיבק אליו ר נסי
רוקו. את בלע והמנכ"ל ...!שלומ מה

חלפחחחחצצצציייי דפקשנה צבאי ופקיד מאז, ה
פתח המנכ"ל המשרד, דלת על
יגיע המוסד ראש הודיע: והפקיד

.יומיי בעוד לביקור

אומרווווששששוווובבבב נסי עצמו, על הסיפור חזר
המנכ"ל אותו. מכיר אני למנכ"ל
אות מכיר הוא א לו: ואומר עליו מסתכל

באירופה... לטיול ביחד הולכי אנחנו

וכשהוארררראאאאשששש הסיבוב את החל המוסד
וחיבק אליו ר נסי את ראה

...!שלומ מה !נסי אותו:

בחו"ל.ננננססססיייי לטיול יצאו והמנכ"ל
קבוצה ראו ה הטיול במהל
ומביטה, עומדת אנשי של גדולה
מה שאלו וה בה אחזה הסקרנות
עומד האפיפיור :לה ואמרו ?ש קורה

עליו. מסתכלי והאנשי ,כא

למנכ"ל:הההה אומר ונסי לראות, ניגשו
קיבלת כבר די, 'נו, אותו! מכיר אני

בחו"ל'. טיול

ראהננננססססיייי וכשהאפיפיור אליו, ניגש
אותו: וחיבק אליו ר אותו

...שלומ מה !נסי

המנכ"ל,ננננססססיייי את וחיפש מהמעגל יצא
שוכב אותו ראה הוא בצד, ,וש

הכרה... מחוסר

אותו:בבבבממממאאאאממממ להעיר הצליח הוא רב
?ל קרה מה המנהל

בחינת:אך הפנימית, מהנקודה בו שיש מי

לכלותם" מאסתים... מד),"לא כו, (ויקרא

דוקא התגלות לידי תבוא ההיא הנקודה הרי

יותר בו ותאיר הזה, מהעולם היאוש מתוך

ויגאלויו שלימה לתשובה שיבוא עד תר

עולם... לשמחת

  
    



שלא גלות ביותר, הקשה אתהגלות רואי
התיירא, אבינו ויעקב שלה... הסו
ל מבטיח אני אותו: ניח והקב"ה
מצב יהיה להיגאל, בני שעתידי

יהיה! אשר 2הרוחני

גגגגווווההההההההבבבבטטטטחחחחהההה ווווננננששששננננתתתתהההה חחחחזזזזררררהההה ההההזזזזוווו
בבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו............

כיאאאא וא ,סיפורי שני נביא כל קוד
בהמש ,קשורי לא שה נראה לכאורה

...בה הטמו המסר את נבאר השיחה

ייייההההוווודדדדיייי............ בבבבאאאאיייישששש ממממעעעעששששהההה

שליט"א:ססססייייפפפפרררר מעברי יעקב הרב הגאו

צבאיתבבבבאאאאחחחחדדדד תוצרת לייצור המפעלי
.נסי ושמו פשוט פועל עבד
מי על התנהלה במפעל העבודה
המערכת את סיפקה והתוצרת מנוחות,

הצבאית.

טלפוווווההההננננהההה,,,, המפעל מנכ"ל קיבל אחד יו
ש לו הודיעו שלובו הבטיחות קצי

הקרוב. ראשו ביו לביקור יבוא המחוז

וביקשההההממממננננככככ""""לללל העובדי את אס
המפעל... את לצחצח מה
בחו חיכו והעובדי הגיע ראשו יו

.הקצי של לבואו המנכ"ל ע יחד

ההההקקקקצצצציייי.לשלו בידו ונופ מהרכב ירד
לו: ואמר למנכ"ל ניגש נסי
טאקי ביחד שיחקנו אותו מכיר אני
ואמר עליו הסתכל המנכ"ל בקייטנה...

השטויות... ע מספיק נסי לו:

כתב דסלר2. אליעזר אליהו רבי הגה"צ

עמודיםזיע"א ב חלק מאליהו, (מכתב

עשיו52-51), של השר של מדתו (האחראיוז"ל:

אדום) גלות והממשלה,על הגאוה מדת הוא

'אני בחינת: והיא כשלעצמה, הרציחה תאות

פירוש עוד', כלואפסי מציאות לו שמעיקה

לו שמחוצה מקוםאדם אין הפנימי עולמו (בתוך

וילדיו!). לאשתו ואפילו אדם שללשום שרו כן ועל

הרע. שורש - בעצמו הס"מ הוא עשיו

הגאולה,אך שתגיע לפני שעוד חז"ל הבטיחונו

כשהרע והיינו הגאוה, לבחינת הקץ יגיע

המשיח. יתגלה ואז עצמו, את יבטל

מוביליםואין זה שלכיוון בוחנת עין לכל ספק

לאן בחוש ראינו הרי זמננו. מאורעות

בהווה וכן הקרוב, בעבר האדם גאות הובילה

שאננות מהעולם נסתלקה איך אנו רואים

החומרי. ובטחונם החיים

כברעוד הזה שהעולם לכל יתברר מעט

לתיקונו. מוצא עוד ואין לרסיסים שבור

ברירהוכך בפני האדם גאון שבר אותנו מציב

תקוה כל לאבד או ומבעיתה: איומה

או היאוש, בתהום ולטבוע וכל מכל לתיקון

ובמקום הרוחניות, אמיתות הכרת לידי לבוא

הדר בפני היש ביטול את לׂשּום הבהמי ָהיאוש
לידי האדם מהות תבוא ובזה יתברך. כבודו

הפנימית הנקודה ממנו שאבדה מי כי בירור,

ח"ו לדעת עצמו יאבד או ביאושו, יאבד הוא

הזה... העולם אבידת צער מתוך

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



  
    



אתההההקקקקצצצציייי ראה וכשהוא הסיבוב את החל
!נסי אותו: וחיבק אליו ר נסי
רוקו. את בלע והמנכ"ל ...!שלומ מה

צלצלחחחחוווודדדדשששש ושוב ביקור מאותו חל
כא ,שלו במשרד: הטלפו
,פני לבטחו השר מלשכת מדברי

.ראשו ביו לביקור יבוא השר

צינורותווווששששוווובבבב כל לסדר, נכנס המפעל
,הכיווני לכל מי השפריצו המי

...לאיט לה שטו סבו ובועות

ייייוווובחו חיכו והעובדי הגיע ראשו
השר. של לבואו המנכ"ל ע יחד

לשלו.ההההששששרררר בידו ונופ מהרכב ירד
אני לו: ואמר למנכ"ל ניגש נסי
לו וקראנו בקייטנה, ביחד היינו אותו מכיר
עליו הסתכל המנכ"ל ולחמניה'... 'שוקו

השטויות... ע מספיק נסי לו: ואמר

אתההההששששרררר ראה וכשהוא הסיבוב את החל
!נסי אותו: וחיבק אליו ר נסי
רוקו. את בלע והמנכ"ל ...!שלומ מה

חלפחחחחצצצציייי דפקשנה צבאי ופקיד מאז, ה
פתח המנכ"ל המשרד, דלת על
יגיע המוסד ראש הודיע: והפקיד

.יומיי בעוד לביקור

אומרווווששששוווובבבב נסי עצמו, על הסיפור חזר
המנכ"ל אותו. מכיר אני למנכ"ל
אות מכיר הוא א לו: ואומר עליו מסתכל

באירופה... לטיול ביחד הולכי אנחנו

וכשהוארררראאאאשששש הסיבוב את החל המוסד
וחיבק אליו ר נסי את ראה

...!שלומ מה !נסי אותו:

בחו"ל.ננננססססיייי לטיול יצאו והמנכ"ל
קבוצה ראו ה הטיול במהל
ומביטה, עומדת אנשי של גדולה
מה שאלו וה בה אחזה הסקרנות
עומד האפיפיור :לה ואמרו ?ש קורה

עליו. מסתכלי והאנשי ,כא

למנכ"ל:הההה אומר ונסי לראות, ניגשו
קיבלת כבר די, 'נו, אותו! מכיר אני

בחו"ל'. טיול

ראהננננססססיייי וכשהאפיפיור אליו, ניגש
אותו: וחיבק אליו ר אותו

...שלומ מה !נסי

המנכ"ל,ננננססססיייי את וחיפש מהמעגל יצא
שוכב אותו ראה הוא בצד, ,וש

הכרה... מחוסר

אותו:בבבבממממאאאאממממ להעיר הצליח הוא רב
?ל קרה מה המנהל

בחינת:אך הפנימית, מהנקודה בו שיש מי

לכלותם" מאסתים... מד),"לא כו, (ויקרא

דוקא התגלות לידי תבוא ההיא הנקודה הרי

יותר בו ותאיר הזה, מהעולם היאוש מתוך

ויגאלויו שלימה לתשובה שיבוא עד תר

עולם... לשמחת

  
    



שלא גלות ביותר, הקשה אתהגלות רואי
התיירא, אבינו ויעקב שלה... הסו
ל מבטיח אני אותו: ניח והקב"ה
מצב יהיה להיגאל, בני שעתידי

יהיה! אשר 2הרוחני

גגגגווווההההההההבבבבטטטטחחחחהההה ווווננננששששננננתתתתהההה חחחחזזזזררררהההה ההההזזזזוווו
בבבבפפפפררררששששתתתתננננוווו............

כיאאאא וא ,סיפורי שני נביא כל קוד
בהמש ,קשורי לא שה נראה לכאורה

...בה הטמו המסר את נבאר השיחה

ייייההההוווודדדדיייי............ בבבבאאאאיייישששש ממממעעעעששששהההה

שליט"א:ססססייייפפפפרררר מעברי יעקב הרב הגאו

צבאיתבבבבאאאאחחחחדדדד תוצרת לייצור המפעלי
.נסי ושמו פשוט פועל עבד
מי על התנהלה במפעל העבודה
המערכת את סיפקה והתוצרת מנוחות,

הצבאית.

טלפוווווההההננננהההה,,,, המפעל מנכ"ל קיבל אחד יו
ש לו הודיעו שלובו הבטיחות קצי

הקרוב. ראשו ביו לביקור יבוא המחוז

וביקשההההממממננננככככ""""לללל העובדי את אס
המפעל... את לצחצח מה
בחו חיכו והעובדי הגיע ראשו יו

.הקצי של לבואו המנכ"ל ע יחד

ההההקקקקצצצציייי.לשלו בידו ונופ מהרכב ירד
לו: ואמר למנכ"ל ניגש נסי
טאקי ביחד שיחקנו אותו מכיר אני
ואמר עליו הסתכל המנכ"ל בקייטנה...

השטויות... ע מספיק נסי לו:

כתב דסלר2. אליעזר אליהו רבי הגה"צ

עמודיםזיע"א ב חלק מאליהו, (מכתב

עשיו52-51), של השר של מדתו (האחראיוז"ל:

אדום) גלות והממשלה,על הגאוה מדת הוא

'אני בחינת: והיא כשלעצמה, הרציחה תאות

פירוש עוד', כלואפסי מציאות לו שמעיקה

לו שמחוצה מקוםאדם אין הפנימי עולמו (בתוך

וילדיו!). לאשתו ואפילו אדם שללשום שרו כן ועל

הרע. שורש - בעצמו הס"מ הוא עשיו

הגאולה,אך שתגיע לפני שעוד חז"ל הבטיחונו

כשהרע והיינו הגאוה, לבחינת הקץ יגיע

המשיח. יתגלה ואז עצמו, את יבטל

מוביליםואין זה שלכיוון בוחנת עין לכל ספק

לאן בחוש ראינו הרי זמננו. מאורעות

בהווה וכן הקרוב, בעבר האדם גאות הובילה

שאננות מהעולם נסתלקה איך אנו רואים

החומרי. ובטחונם החיים

כברעוד הזה שהעולם לכל יתברר מעט

לתיקונו. מוצא עוד ואין לרסיסים שבור

ברירהוכך בפני האדם גאון שבר אותנו מציב

תקוה כל לאבד או ומבעיתה: איומה

או היאוש, בתהום ולטבוע וכל מכל לתיקון

ובמקום הרוחניות, אמיתות הכרת לידי לבוא

הדר בפני היש ביטול את לׂשּום הבהמי ָהיאוש
לידי האדם מהות תבוא ובזה יתברך. כבודו

הפנימית הנקודה ממנו שאבדה מי כי בירור,

ח"ו לדעת עצמו יאבד או ביאושו, יאבד הוא

הזה... העולם אבידת צער מתוך

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.



  
    



כעת אני מעניק זאת, בשכר כן ועל שתחיה, בתי

מלבד מעות, וכך כך סכום מכם ואחד אחד לכל

לכם!' הניתנת הקבועה תמיכתי

בית'הננו באי כל השיבו - ומזומנים' מוכנים

כאשר נעשה 'כן - אחד פה המדרש

תפילותינו ותשמענה שנזכה ובלבד דיברת,

שבשמים!' אבינו לפני במרום ושוועותינו

לביתו,לעתותי יצחקמביתהמדרש רבי שב ערב,

היום, שקיבל המעות סכום - ובכיסו

יוזפא. ר' של מידו המדרש, בית יושבי שאר בתוך

עודבגילו, שמו יצחק. רבי היה צעיר עדיין

האיש בתור בעולם אז נתפרסם טרם

של תלמידו - מדרוהוביטש איציק'ל רבי האלקי

לא עתה, גם אך - הקדוש טוב שם הבעל מרן

הבריות, מעיני ומסותרת מכוסה גדלותו היתה

וטפחיים. טפח כדי בעולם יצא כבר וטבעו

ואמר:מסר לביתו המעות את יצחק רבי

כיד'נא גדולה סעודה אלו במעות להכין

נס בצהרים ולמחר ירצההמלך, אם עד,

ובשר מדגים כלולה בשעתה, שבת כסעודת ה',

מטעמים!'... וכל

בבעלהנטלה ותלתה המעות את הצדקת

היתה, תמהה ראשית, עיניםמשתאות.

לצום כדרכו מחר, לצום מתכוין הוא שאין על

- ושנית הערב. עד סעוד ולבלתי ויום יום בכל

סעודת של עניינה מה עושה? זו מה לשמחה

אפור? חולין יום של בעיצומו זו מלכים

שהוא,משניסתה כל הסבר מפיו להציל

קצרות: לה השיב

צורך'בתו ויש אנושות, חולה יוזפא ר' של

לרפואתה!' שמים רחמי לעורר

קשרעדיין מה הבינה, ולא דעתו לסוף ירדה לא

זו סעודה לבין ורפואתה, הבת חולי בין יש

שביליו, לה היו ונהירים הואיל אך ודגים, בבשר

טמירים עילאיים, בנתיבים הוא שדורך וידעה

מדותיו, אחר להרהר לבה מילאה לא ונעלמים,

דבריו. את למלא אומר באין עצמה על וקיבלה

דגלהיטותה אחרי היהודית הלקוחה של

אפור, שני יום של בעיצומו נאה,

אשר בשוק, הנכרים הדייגים בקרב ענין עוררה

ידעו ולא היהודי, השנה בלוח דיים היו בקיאים

לקוחה אותה כי העובדה, זו. לחגיגיות סיבה כל

הבליטה העיר, העשירותשל נמניתעל גםאיננה

התגרים. בפי שיחה ועשאתו יותראתהדבר עוד

נפתלימרובה של פליאתו היתה יותר עוד

אשת הרבנית, הגיעה כאשר הקצב,

וביקשה לאטליזו, שני יום באותו יצחק, רבי

בשר. ליטרא לקנות

נפתלי'יכולים הרהר - תמימים' חדשים לחלוף

חנותי, סף על דורכת 'שאינה - משתאה

לבית אז נכנס אינו בשר של אחד שפירור ובידוע

חשקה לפתע, והנה, הדחק, מחמת הצדיק, בעלה

חולין?!' יום של בעיצומו בבשר נפשם

שאל'שמא - במשפחה?!' שהיא כל שמחה

בסקרנות. הקצב

כי'לא, להשמיע, חטופות, השיבה - דוקא!' לאו

דא. כגון לשיחות עתה פנויות ועּתּה דעתה ְִָאין

שלבבואה כעין סולת חלות לבקש הנחתום, אצל

שהבחינה מבלי הרבנית, עוררה שבת,

שם שהמתינו רבות נשים של סקרנותן את בכך,

התנור. מפי טריה לחם פת למשוך לתורן,

שללאחר קצותיהן נתקשרו מועטות שעות

דבר ברבים ונודע באלו, אלו שמועות

קנתה אשר והמטעמים, החלות והבשר, הדג

יצחק בשעהשיצארבי היוםהרבניתבידרחבה.

את לסעוד בדרכו המדרש, בית את בצהרים

  
    



חיבקווווההההממממננננככככ""""לללל כשהאפיפיור סיפר:
סיני שני שמעתי אות

אתשואלי שמחבק הזק זה מי
...?3נסי

ונביא הרב3. הגאון סיפר נוסף. סיפור

וז"ל שליט"א, גרליץ (בסודמרדכי

המחבר): ברשות הועתק רסא, עמוד - ג חלק עבדיך,

אחדבמרכזה התנוסס אוסטראה, העיר של

- שבעיר המפוארים המדרש מבתי

הקים אותו הפרנס, יוזפא ר' של מדרשו בית

אשר התורה בבני תמך ואף הפרטי מכספו

ותפילתם. לתורתם מקום בו קבעו

התורהבבית קול שקט לא זה, מעט מקדש

כאן ביממה. שעות וארבע עשרים

אברכים תורה, של באהלה עצמם המיתו

וביראה, בתורה מופלגים מעם, מורמים

מדרגה ובעלי ובנסתר בנגלה אדירים למדנים

ככולם רובם אשר ה', בעבודת נשגבים

הבא. הדור כגדולי מכן לאחר נתפרסמו

עשירותור' עם בבד בד עצמו, יוזפא

בר היה, נאה חכם תלמיד המופלגת,

ובשס"ה אברים ברמ"ח ישותו, בכל אוריין

משעות הרבה היה עושה עצמו הוא גידים.

עיסוקו ואין המדרש, בית כותלי בין היום

שלא כדי ארעי, אלא המסועפים במסחריו

המדרש. מבית - חיותו ממקור יניקתו תיפסק

יוזפא,שנים ר' על עליו, חלפו רבות טובות

שקפץ עד מהו, דאגה צל שידע מבלי

מחלה זו היתה הבת. צרת של רוגזה עליו

ולשוא ליצלן, רחמנא בבתו, שאחזה קשה

ארוכה. לה להעלות המדינה רופאי גדולי נלאו

רגלים,לא כיתת ובהון, באון יוזפא ר' חסך

וכינס זימן שלוחים, שלח למרחקים, נדד

על מהונו פיזר הארץ, קצות מארבע רופאים

- שבמרקחות היקרות ועל שבסמים הנדירים

וחסור, הלוך הלכה בתו הועיל. ללא והכל

להושיע. אדם יד לאל ואין לה, ורע מצטמקת

להעתירבבית המסתופפים חדלו לא מדרשו,

חשו גדולה חובה להחלמתה. תפילות

מטיבם יוזפא, ר' כלפי ועבודה תורה בעלי אותם

הם ומימיו אוכלים הם פיתו אשר חסדם, ואיש

גזר רוע לקרוע יכולתם כמיטב ועשו שותים,

למדת הדין מדת לה ולהפוך בתו של דינה

דמעות בעושר, נשפכו תהלים מזמורי הרחמים.

שערינוצק להבקיע בכחו שיש כל נעשה כמים. ו

אלו היו עדיין אבל רפואה, ושערי ישועה

נפרץ אחד צר סדק לא אף בנעילתם, עומדים

מתחתיהם. שהיא כל חתירה נחתרה ולא בהם

גמרמשראה הקיצין, כל כלו כי יוזפא, ר'

העז לא אשר את לעשות בלבו

עלה מדרשו, לבית נכנס הוא כה. עד לעשות

נשבר, ובקול הקהל, את היסה הבימה, על

למבוקשו. להאזין ביקש הכנעה, רווי

-'מורי מופלגים' חכמים תלמידי ורבותי,

אני 'עפר - מדמע משתנק כשהוא קרא

העוז בי ואין הטהורות, רגליכם כפות תחת

אולם, גדולה. כה בקשה מכם ולבקש לבוא

ועל החולנית, בתו בעבור האב יעשה לא מה

שפתי: דל על בקשתי את להעלות אנכי מעז כן

עצמכםאנא, על כולכם שתקבלו מכם, בבקשה

אותו ועׂשה בשבת, שני יום למחר, ְָֹתענית

ובתחנונים, בתפילה והרבות וצעקה צום יום

של השלימה ולרפואתה המהירה להחלמתה

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



  
    



כעת אני מעניק זאת, בשכר כן ועל שתחיה, בתי

מלבד מעות, וכך כך סכום מכם ואחד אחד לכל

לכם!' הניתנת הקבועה תמיכתי

בית'הננו באי כל השיבו - ומזומנים' מוכנים

כאשר נעשה 'כן - אחד פה המדרש

תפילותינו ותשמענה שנזכה ובלבד דיברת,

שבשמים!' אבינו לפני במרום ושוועותינו

לביתו,לעתותי יצחקמביתהמדרש רבי שב ערב,

היום, שקיבל המעות סכום - ובכיסו

יוזפא. ר' של מידו המדרש, בית יושבי שאר בתוך

עודבגילו, שמו יצחק. רבי היה צעיר עדיין

האיש בתור בעולם אז נתפרסם טרם

של תלמידו - מדרוהוביטש איציק'ל רבי האלקי

לא עתה, גם אך - הקדוש טוב שם הבעל מרן

הבריות, מעיני ומסותרת מכוסה גדלותו היתה

וטפחיים. טפח כדי בעולם יצא כבר וטבעו

ואמר:מסר לביתו המעות את יצחק רבי

כיד'נא גדולה סעודה אלו במעות להכין

נס בצהרים ולמחר ירצההמלך, אם עד,

ובשר מדגים כלולה בשעתה, שבת כסעודת ה',

מטעמים!'... וכל

בבעלהנטלה ותלתה המעות את הצדקת

היתה, תמהה ראשית, עיניםמשתאות.

לצום כדרכו מחר, לצום מתכוין הוא שאין על

- ושנית הערב. עד סעוד ולבלתי ויום יום בכל

סעודת של עניינה מה עושה? זו מה לשמחה

אפור? חולין יום של בעיצומו זו מלכים

שהוא,משניסתה כל הסבר מפיו להציל

קצרות: לה השיב

צורך'בתו ויש אנושות, חולה יוזפא ר' של

לרפואתה!' שמים רחמי לעורר

קשרעדיין מה הבינה, ולא דעתו לסוף ירדה לא

זו סעודה לבין ורפואתה, הבת חולי בין יש

שביליו, לה היו ונהירים הואיל אך ודגים, בבשר

טמירים עילאיים, בנתיבים הוא שדורך וידעה

מדותיו, אחר להרהר לבה מילאה לא ונעלמים,

דבריו. את למלא אומר באין עצמה על וקיבלה

דגלהיטותה אחרי היהודית הלקוחה של

אפור, שני יום של בעיצומו נאה,

אשר בשוק, הנכרים הדייגים בקרב ענין עוררה

ידעו ולא היהודי, השנה בלוח דיים היו בקיאים

לקוחה אותה כי העובדה, זו. לחגיגיות סיבה כל

הבליטה העיר, העשירותשל נמניתעל גםאיננה

התגרים. בפי שיחה ועשאתו יותראתהדבר עוד

נפתלימרובה של פליאתו היתה יותר עוד

אשת הרבנית, הגיעה כאשר הקצב,

וביקשה לאטליזו, שני יום באותו יצחק, רבי

בשר. ליטרא לקנות

נפתלי'יכולים הרהר - תמימים' חדשים לחלוף

חנותי, סף על דורכת 'שאינה - משתאה

לבית אז נכנס אינו בשר של אחד שפירור ובידוע

חשקה לפתע, והנה, הדחק, מחמת הצדיק, בעלה

חולין?!' יום של בעיצומו בבשר נפשם

שאל'שמא - במשפחה?!' שהיא כל שמחה

בסקרנות. הקצב

כי'לא, להשמיע, חטופות, השיבה - דוקא!' לאו

דא. כגון לשיחות עתה פנויות ועּתּה דעתה ְִָאין

שלבבואה כעין סולת חלות לבקש הנחתום, אצל

שהבחינה מבלי הרבנית, עוררה שבת,

שם שהמתינו רבות נשים של סקרנותן את בכך,

התנור. מפי טריה לחם פת למשוך לתורן,

שללאחר קצותיהן נתקשרו מועטות שעות

דבר ברבים ונודע באלו, אלו שמועות

קנתה אשר והמטעמים, החלות והבשר, הדג

יצחק בשעהשיצארבי היוםהרבניתבידרחבה.

את לסעוד בדרכו המדרש, בית את בצהרים

  
    



חיבקווווההההממממננננככככ""""לללל כשהאפיפיור סיפר:
סיני שני שמעתי אות

אתשואלי שמחבק הזק זה מי
...?3נסי

ונביא הרב3. הגאון סיפר נוסף. סיפור

וז"ל שליט"א, גרליץ (בסודמרדכי

המחבר): ברשות הועתק רסא, עמוד - ג חלק עבדיך,

אחדבמרכזה התנוסס אוסטראה, העיר של

- שבעיר המפוארים המדרש מבתי

הקים אותו הפרנס, יוזפא ר' של מדרשו בית

אשר התורה בבני תמך ואף הפרטי מכספו

ותפילתם. לתורתם מקום בו קבעו

התורהבבית קול שקט לא זה, מעט מקדש

כאן ביממה. שעות וארבע עשרים

אברכים תורה, של באהלה עצמם המיתו

וביראה, בתורה מופלגים מעם, מורמים

מדרגה ובעלי ובנסתר בנגלה אדירים למדנים

ככולם רובם אשר ה', בעבודת נשגבים

הבא. הדור כגדולי מכן לאחר נתפרסמו

עשירותור' עם בבד בד עצמו, יוזפא

בר היה, נאה חכם תלמיד המופלגת,

ובשס"ה אברים ברמ"ח ישותו, בכל אוריין

משעות הרבה היה עושה עצמו הוא גידים.

עיסוקו ואין המדרש, בית כותלי בין היום

שלא כדי ארעי, אלא המסועפים במסחריו

המדרש. מבית - חיותו ממקור יניקתו תיפסק

יוזפא,שנים ר' על עליו, חלפו רבות טובות

שקפץ עד מהו, דאגה צל שידע מבלי

מחלה זו היתה הבת. צרת של רוגזה עליו

ולשוא ליצלן, רחמנא בבתו, שאחזה קשה

ארוכה. לה להעלות המדינה רופאי גדולי נלאו

רגלים,לא כיתת ובהון, באון יוזפא ר' חסך

וכינס זימן שלוחים, שלח למרחקים, נדד

על מהונו פיזר הארץ, קצות מארבע רופאים

- שבמרקחות היקרות ועל שבסמים הנדירים

וחסור, הלוך הלכה בתו הועיל. ללא והכל

להושיע. אדם יד לאל ואין לה, ורע מצטמקת

להעתירבבית המסתופפים חדלו לא מדרשו,

חשו גדולה חובה להחלמתה. תפילות

מטיבם יוזפא, ר' כלפי ועבודה תורה בעלי אותם

הם ומימיו אוכלים הם פיתו אשר חסדם, ואיש

גזר רוע לקרוע יכולתם כמיטב ועשו שותים,

למדת הדין מדת לה ולהפוך בתו של דינה

דמעות בעושר, נשפכו תהלים מזמורי הרחמים.

שערינוצק להבקיע בכחו שיש כל נעשה כמים. ו

אלו היו עדיין אבל רפואה, ושערי ישועה

נפרץ אחד צר סדק לא אף בנעילתם, עומדים

מתחתיהם. שהיא כל חתירה נחתרה ולא בהם

גמרמשראה הקיצין, כל כלו כי יוזפא, ר'

העז לא אשר את לעשות בלבו

עלה מדרשו, לבית נכנס הוא כה. עד לעשות

נשבר, ובקול הקהל, את היסה הבימה, על

למבוקשו. להאזין ביקש הכנעה, רווי

-'מורי מופלגים' חכמים תלמידי ורבותי,

אני 'עפר - מדמע משתנק כשהוא קרא

העוז בי ואין הטהורות, רגליכם כפות תחת

אולם, גדולה. כה בקשה מכם ולבקש לבוא

ועל החולנית, בתו בעבור האב יעשה לא מה

שפתי: דל על בקשתי את להעלות אנכי מעז כן

עצמכםאנא, על כולכם שתקבלו מכם, בבקשה

אותו ועׂשה בשבת, שני יום למחר, ְָֹתענית

ובתחנונים, בתפילה והרבות וצעקה צום יום

של השלימה ולרפואתה המהירה להחלמתה

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



  
    



את בעבורו לפנות כדי ממקומו, איש איש

עמדו לא והתנגדותו סירובו שבמושבים. המובחר

ראשון לישב הוקרב והוא הבית.לו, לבעל בסמוך

לאזניולא אשר המדרש, בית מבני אחד היה

על המדהימה, השמועה הגיעה טרם

יצחק רבי שערך החגיגית, הסעודה אודות

בית לומדי שקיבלו התענית ביום בביתו,

מאן העז לא כן, פי על אף עצמם. על המדרש

לפי בשפתיו, לבו הרהורי את לבטא דהוא

כך במדרגתם, הם היו שגדולים שככל

מדרגותיו את נכון אל להעריך היו מטיבים

קדושים? בסוד יעמוד ומי שלו, הנשגבות

עילאית.על נהרה שכנה יצחק רבי של פניו

כי בו, היה וניכר עליו, חפפה רבתי שמחה

כ'מחותנים' עצמם המדרש בית בני חשים אם

להם וראשון ראש שהוא הרי זו, בסעודה

משלהם. גדולה שלו ו'מחותנותו'

והתרגשותואפילו נפשו סערת עם יוזפא ר'

זו בהבעה להבחין היה יכול המרובה,

גם יצחק. רבי של עיניו ריסי מבין הקורנת

אודות על השמועה, כבר גונבה שלו לאזניו

ביום בביתו, יצחק רבי שערך הרבתי הסעודה

נגידותו כל עם הוא, שגם אלא התענית,

אותו אל בטרוניא לבוא ההין לא ופרנסותו,

תדיר וזורח מאיר השכינה זיו אשר אברך,

לרבי ומצאו הואיל עתה, אולם איקוניו. מזיו

כשמש מאירות פניו אליו, בסמוך מיסב יצחק

אזר עליו, בדוחה ודעתו טובה רוחו בצהרים,

במילים בפניו תמיהתו את והציע עוז בנפשו

מפורשות.

ר''אולי לחש - טעמיה' לן לגלות מר יואיל

רבי של אזנו על ארץ בדרך יוזפא

ביום ביתו, בתוך זו לסעודה ראה 'מה - יצחק

עצמם על המדרש בית בני שקיבלו התענית

שתחיה?' בתי לרפואת

לגלותרבי אם כמהסס לרגע, נתהרהר יצחק

ואמר: התעשת מיד אך לאו, אם סודו את

הקול,'אם את השמים עוף הוליך כבר אכן

הסעודה דבר לפניכם וידוע גלוי וכבר

דבר לכם לגלות כן, אם מוכרחני, שערכתי,

ושמעו: איפוא, הסכיתו, - אמת

ביתכאשר ללומדי המעות את חילקתם

בעבור להתענות וביקשתם המדרש

והיה לבי: אל ואמרתי בדעתי הרהרתי בתכם,

מה - היום באותו ואתענה אצום כבר אם

והלא דרקיעא, בשבילי הדבר יותיר רושם

ומה כמעט, ביומו יום דבר אני מתענה ממילא

דאתמול?! מתענית דהיום תענית נשתנתה

גדולההילכך, סעודה לערוך ביתי על ִצויתי

כאשר ויהי מטעמים. וכל ודגים בבשר

דשנה סעודה לאותה ביתי בני עם התיישבתי

גדולה תמיהה נתעוררה מיד החול, ימות בעצם

יום 'מה בחיל: קרא וכרוזא ממעל, בשמים

כזו?' רבה בהרחבה יצחק לו שמתנהג מיומיים

נפלההשיב יוזפא ר' של 'בתו לאמר: המשיב

ועמד שמים, לרחמי וזקוקה למשכב

בית ליושבי צדקה מממונו וחילק אביה

גם שהגיע ומכיון רפואתה, למען המדרש

לעצמו להרשות היה יכול חלקו, ליצחק

בהרחבה!' ביתו בני עם לסעוד

הכבוד,'כיון כסא לפני דברים אותם שנשמעו

מדת בשרשם, הדינים נתמתקו מיד

ר' של בתו ויצאה לרחמים, נתהפכה הדין

טובים ולחיים שלימה לרפואה בדימוס, יוזפא

וארוכים!'...

-'אם הדברים למשמע יוזפא ר' התעורר - כך'

בשמחתנו!' כאן אתם ראשי' 'מחותן שבאמת 'הרי

יצאוהוא ושניהם יצחק, רבי של בזרועו תפס

נלהב... בריקוד

  
    



השכונה כבר לעזה בביתו, לו שהוכנה הסעודה

מלכים, סעודת אותה על קצה, אל מקצה

עצמם על שגזרו התענית ביום דוקא הנערכת

יוזפא... ר' של בתו לרפואת המדרש בית יושבי

הילדיםובביתו את ממש. חג חג. - יצחק רבי של

קודם ה'חדר' מן להשיב יצחק רבי ציוה

היום. בסעודת חלק הם אף שיטלו כדי זמנם,

הערוך השולחן סביב כולם עתה הם ומסובים

אשר השפע, ובכל הטוב בכל לבם את ומטיבים

ועידנים... עידן זה ראו לא כמותם

וגברובבית התפילה קולות הלכו המדרש,

התענית יום של למבוקרו לשעה. משעה

ההיכל מפתח המתענים יצאו לא צאתו, ועד

ובתחנונים בתפילות ורק אך ועסקו וחוצה,

המר. מחוליה הנדיב בת לישועת המקום, לפני

היום,ואכן, מאותו מועטים ימים יצאו לא

הטובה בבשורה כולם שנתבשרו עד

במצבה חל ממש בו שיש שיפור כי והמרנינה,

מצבה הלך היום, אותו מני החולנית. של

יצאו שלא ועד והוקל, הלך חוליה והשתפר,

על בחוץ והתהלכה קמה מרובים, ימים

קדמוניות. וכשנים עולם כימי משענתה,

ולשיחההיתה הבריות בעיני לנס הישועה

נתייאשו כי היה, בידוע שהרי בפיהם,

של מהחלמתה שבעולם הרופאים גדולי כל כבר

והנה, בראשיהם. ולאמה לאביה נדו ואף זו,

בתפילה קולם את התורה לומדי שנתנו כיון

אותו התחולל מיד עצרה, וקראו צום וקידשו

כלא לאיתנה הבת ושבה מהבין, נבצר ופלא נס

מזה?! גדול מגולה נס לך יש כלום - דבר אירע

כליל,לאחר המחלה לה הלכה מבלישחלפה

ר' ציוה עקבות, כל אחריה להותיר

כרה להכין המלך,(סעודה)יוזפא כיד גדולה

בסעודת להשתתף העיר בני כל את וזימן

ביתו. בטרקלין ערך אשר ההודיה

כלמובן נהרו כזו, מצוה סעודת אל כי מאליו,

ואף חשוביה נגידיה, נשיאיה, העדה. פני

- מימיה שואב ועד דייניה, למרבניה, פשוטיה.

נס - היא?! זוטרתא מילתא וכי נעדר. לא איש

הפרנס! יוזפא ר' של לבתו שהתרחש כזה גדול

נשמרבראש הבית, לבעל בסמוך המסובים,

מדרשו בית ללומדי כבוד של מקום

ויקר הרם מעמדם מלבד אשר יוזפא, ר' של

למשגב, הנודעות ועבודתם תורתם תפארת

הילולא, בההיא היו ראשיים 'מחותנים' הלא

ותעניתם, תפילתם בכח הם, לא אם מי שהרי

הבת של דינה גזר רוע את לקרוע הצליחו

מעליה?! המוות מר את ולהסיר החולה

עיניומרומם בסעודה, יוזפא ר' ישב ונרגש

מבטן דמעות, של בדוק מצועפות

ותודה חלום, כנפי כעל הרחק הרחק מפליג

הוא מכונס עולם. לבורא מהן פורצת אילמת

הנס אודות על בהגיגיו מכונף עצמו, בתוך

לשונו, על עתה שגור אינו והדיבר עמו, שהתרחש

הסעודה. משתתפי עם בשיחה להיכנס כדי

ורואיםאף בפניו מסתכלים כשהם המסובים,

היטב וחשים לרוחו מיד מבינים מבען, את

איפוא, הם, מסתפקים בקרבו. במתחולל

לעומתו: מפטירים שבשתיקה, ידו בלחיצת

איש איש ונוטים איחולים, של ושובל 'לחיים'

אליו. הקרוב שכנו עם ולשוחח מקומו על לישב

המלצריםהאוירה ומרוממת, עליזה בטרקלין

ובעוז, בשאת מלאכתם על שוקדים

מפיות לפעם מפעם פורצים והודיה הלל שירי

ושל נס של מעניינם תורה ודברי המסובים,

פינה. ומכל עבר מכל ונשמעים עולים הודיה

ביתאל לומדי של למושבם השמור המקום

רבי ובא עתה זה הגיע יוזפא, ר' של מדרשו

לקיים קלות, לקראתו הלומדיםהתרוממו יצחק.

עצמם והסיטו חכמה', שקנה ב'זה 'הידור' מצות

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



  
    



את בעבורו לפנות כדי ממקומו, איש איש

עמדו לא והתנגדותו סירובו שבמושבים. המובחר

ראשון לישב הוקרב והוא הבית.לו, לבעל בסמוך

לאזניולא אשר המדרש, בית מבני אחד היה

על המדהימה, השמועה הגיעה טרם

יצחק רבי שערך החגיגית, הסעודה אודות

בית לומדי שקיבלו התענית ביום בביתו,

מאן העז לא כן, פי על אף עצמם. על המדרש

לפי בשפתיו, לבו הרהורי את לבטא דהוא

כך במדרגתם, הם היו שגדולים שככל

מדרגותיו את נכון אל להעריך היו מטיבים

קדושים? בסוד יעמוד ומי שלו, הנשגבות

עילאית.על נהרה שכנה יצחק רבי של פניו

כי בו, היה וניכר עליו, חפפה רבתי שמחה

כ'מחותנים' עצמם המדרש בית בני חשים אם

להם וראשון ראש שהוא הרי זו, בסעודה

משלהם. גדולה שלו ו'מחותנותו'

והתרגשותואפילו נפשו סערת עם יוזפא ר'

זו בהבעה להבחין היה יכול המרובה,

גם יצחק. רבי של עיניו ריסי מבין הקורנת

אודות על השמועה, כבר גונבה שלו לאזניו

ביום בביתו, יצחק רבי שערך הרבתי הסעודה

נגידותו כל עם הוא, שגם אלא התענית,

אותו אל בטרוניא לבוא ההין לא ופרנסותו,

תדיר וזורח מאיר השכינה זיו אשר אברך,

לרבי ומצאו הואיל עתה, אולם איקוניו. מזיו

כשמש מאירות פניו אליו, בסמוך מיסב יצחק

אזר עליו, בדוחה ודעתו טובה רוחו בצהרים,

במילים בפניו תמיהתו את והציע עוז בנפשו

מפורשות.

ר''אולי לחש - טעמיה' לן לגלות מר יואיל

רבי של אזנו על ארץ בדרך יוזפא

ביום ביתו, בתוך זו לסעודה ראה 'מה - יצחק

עצמם על המדרש בית בני שקיבלו התענית

שתחיה?' בתי לרפואת

לגלותרבי אם כמהסס לרגע, נתהרהר יצחק

ואמר: התעשת מיד אך לאו, אם סודו את

הקול,'אם את השמים עוף הוליך כבר אכן

הסעודה דבר לפניכם וידוע גלוי וכבר

דבר לכם לגלות כן, אם מוכרחני, שערכתי,

ושמעו: איפוא, הסכיתו, - אמת

ביתכאשר ללומדי המעות את חילקתם

בעבור להתענות וביקשתם המדרש

והיה לבי: אל ואמרתי בדעתי הרהרתי בתכם,

מה - היום באותו ואתענה אצום כבר אם

והלא דרקיעא, בשבילי הדבר יותיר רושם

ומה כמעט, ביומו יום דבר אני מתענה ממילא

דאתמול?! מתענית דהיום תענית נשתנתה

גדולההילכך, סעודה לערוך ביתי על ִצויתי

כאשר ויהי מטעמים. וכל ודגים בבשר

דשנה סעודה לאותה ביתי בני עם התיישבתי

גדולה תמיהה נתעוררה מיד החול, ימות בעצם

יום 'מה בחיל: קרא וכרוזא ממעל, בשמים

כזו?' רבה בהרחבה יצחק לו שמתנהג מיומיים

נפלההשיב יוזפא ר' של 'בתו לאמר: המשיב

ועמד שמים, לרחמי וזקוקה למשכב

בית ליושבי צדקה מממונו וחילק אביה

גם שהגיע ומכיון רפואתה, למען המדרש

לעצמו להרשות היה יכול חלקו, ליצחק

בהרחבה!' ביתו בני עם לסעוד

הכבוד,'כיון כסא לפני דברים אותם שנשמעו

מדת בשרשם, הדינים נתמתקו מיד

ר' של בתו ויצאה לרחמים, נתהפכה הדין

טובים ולחיים שלימה לרפואה בדימוס, יוזפא

וארוכים!'...

-'אם הדברים למשמע יוזפא ר' התעורר - כך'

בשמחתנו!' כאן אתם ראשי' 'מחותן שבאמת 'הרי

יצאוהוא ושניהם יצחק, רבי של בזרועו תפס

נלהב... בריקוד

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



  
    



אאאאחחחחררררייייוווותתתת............ ללללקקקקחחחחוווו ההההצצצצדדדדייייקקקקיייי

לנשמותההההקקקקבבבב""""הההה פנה בענוותנותו
ברצוני לה ואמר הצדיקי
כחות בידו ולמסור ,אד לברוא
תהיה הבריאה הנהגת שכל כאלו,
ידי על תושפע הבריאה כל בידו!

7מעשיו!

בלימודככככאאאאששששרררר יעסוק ה', בדר יל הוא
ימשי הוא המצוות, ובקיו תורה

ויזונו יתקיימו וכול העולמות, לכל שפע
.הטובי מעשיו נשמות8מכח ואפילו

ותוספת עילוי יקבלו עד שבג הצדיקי
הזה. בעול החי האד של מעבודתו כח

,,,,הואאאאא א מדה באותה ,מאיד
את ויחריב יהרוס הוא אזי ירשיע,
אומרי את מה ,כ וא העולמות. כל

לא? או לבוראו כדאי הא

ג):במדרשואמרו אות - ב פרשה רבה, ֵָ'הּמה(רות

צדיקים של נפשותיהם אלו - ְִַהּיֹוצרים'

את לבראות הוא ברוך הקדוש נמלך שבהם

ה' "ויטע שם: על - נטעים' 'ויׁשבי ְְְִֵָֹעולמו.

ח).אלקים" ב, (בראשית

- גבול'ּוגדרה' חול שמתי "אשר שנאמר: שם על ְֵָ
כב).לים" ה, הּמל(ירמיה ִֶֶַֽ'עם

ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך עם - ְְִַּבמלאכּתֹו'

הוא.

נמלך'יׁשבּו שבהם צדיקים של נשמתן - ׁשם' ְָָֽ

עולמו. את וברא

הקב"ה כזאת7. בצורה האדם את ברא

וכך לנשום, עליו לחיות, שכדי

חיים נשמת באפיו "ויפח האדםנאמר: ויהי

חיה" ז).לנפש ב, (בראשית

להיותוהנה צריך היה כך דקדוקית מבחינה

' באדםכתוב שהנשמהויהי - חיה' לנפש

האדם'? 'ויהי כתב ומדוע חיות, לנפש היא באדם

זיע"אוכתב חורי חויתו רבי ונזם,הגה"ק (חח

קסד), עמוד - א שכוונתחלק וזתו"ד:

נשמת באדם נפח יתברך שה' כך, היא הפסוק

לעולם!חיים, חיות הנפש נהיה עצמו והאדם

הנקיים דיבוריו הטהורות, מחשבותיו ידי שעל

העולם את מחיה הוא הרי הישרים ומעשיו

יסודותיו. על ומעמידו

והתחתוניםוכל העליונים העולמות

כמו מעשיו ידי על וחיים מתקיימים

הנשמה. ידי על שחיים הגוף אברי כל

וכאמור חיותם8. את מקבלים המלאכים גם

התחתון. האדם מעבודת ושפעם

מצותיך נתיב הקדוש בספר (הקדמה,ומצאנו

אמונה כה)ובנתיב אות - ג יצחק),(שביל רבי להגה"ק

וזתו"ד: שכתב, זיע"א מקאמרנא אייזיק

שקמואחד והנוראים הגדולים מהצדיקים

רבי הקדוש הצדיק היה ישראל, לעם

זיע"א מזלאטשוב מיכל שליחיאל בנו (והוא

זיע"א). מדרוהוביטש איציק'ל רבי האלקי האיש

במסירותרבי בוראו את עבד מיכל יחיאל

שניסו הנסיונות בכל איתן ועמד נפש,

בהרבה שנתנסה ולמרות מהשמים. אותו

טעם פעמים אלף והרגיש ויסורין, ירידות

  
     



ההההממממננננייייעעעע ההההככככחחחח  ההההאאאאדדדד

מערכתככככ לברוא יתבר ברצונו עלה
ריבוו מריבי המורכבת (מריבימופלאה

ובתוכרבבות) מספר, אי ועולמות כחות
,ומלאכי שרפי ,ק לאי ברואי יהיו

ואו שבעולמנו,חיות והברואי ,פני
ומדבר... חי צומח, ,דומ

המערכתוווועעעעללללהההה שכל יתבר ברצונו
!האד ביד תימסר הזו המופלאה
פי על אות והמנהיג המדבר הוא שיהא
ודיבוריו מעשיו תנועות פרטי כל
ה הנהגותיו. סדרי וכל ומחשבותיו.

ח"ו. להיפ וה לטוב

ווווממממחחחחששששבבבבוווותתתתייייווווששששככככאאאאששששרררר דדדדייייבבבבווווררררייייוווו ממממעעעעששששייייוווו,,,,
אאאאזזזזיייי ייייתתתתבבבברררר ררררצצצצווווננננוווו ככככפפפפיייי ייייההההייייוווו

ללללככככלללל(האד)ההההוווואאאא ררררבבבב ששששפפפפעעעע ייייששששפפפפייייעעעע
....ההההעעעעללללייייוווונננניייי ווווההההאאאאווווררררוווותתתת 4ההההעעעעווווללללממממוווותתתת

ווווממממחחחחששששבבבבוווותתתתייייוווווווואאאא דדדדייייבבבבווווררררייייוווו ממממעעעעששששייייוווו,,,, חחחחללללייייללללהההה
,,,,ייייתתתתבבבברררר ממממררררצצצצווווננננוווו ההההההההייייפפפפ ,,,,פפפפגגגגווווממממיייי ייייההההייייוווו
וווועעעעווווללללממממוווותתתת ככככחחחחוווותתתת ככככממממהההה ייייההההררררווווסססס ההההוווואאאא אאאאזזזזיייי
ווווזזזזהההה ווווששששייייעעעעוווורררר,,,, עעעערררר ללללאאאאיייי ההההקקקקדדדדווווששששיייי עעעעללללייייוווונננניייי
ממממההההררררססססיייי נננניייי ממממההההרררר"""" ההההפפפפססססווווקקקק:::: ססססוווודדדד

""""ייייצצצצאאאא ממממ ממממחחחחררררבבבביייי...(יז מט, (ישעיה 

שפעווווללללאאאא יקבלו הקדושה כחות רק
אלא ישראל, ע של מעבודת
מע שפע יקבלו הטומאה כחות אפילו

5ישראל...

שלפניווווממממגגגגלללליייי הקדושי חכמינו לנו
האד את ברא שהקב"ה

הצדיקי נשמות ע שנבראוהתייע)

והעולמות) המלאכי למציאות ושאלקוד
...?האד את לברוא כדאי הא :6אות

יותר... ונרחיב

כתב זיע"א4. שפירא לספרמהר"ן - א (הקדמה

חיים), עץ כולםפרי המדרגות כל וז"ל:

בהם להוסיף ולמטה, מהכתר האדם, ביד ניתנו

עבודתם... ומעשה הכנתם ידי על ואילואורם

וכל צבאהשמים, וכל מרום, מלאכי כל יתקבצו

המצאה להם אין הנמצאים, וכל הכסא, צבא

בעבודתם... התחתונים לא אם כלל, לעשותה

בעבודתם התחתונים ידי על לא אם ימצא ולא

הזאת. העת עד בעולם שנמצאו מיום

בסודולא מעשם, בהטיבם לא אם ימצא

ויתוסף ויתחדש, הדבר שיוחזר הגאולה,

עיי"ש. ונפלא... גדול לשיעור

וכתב יהודה5. אייזיק יצחק רבי הגה"ק

זיע"א מקאמרנא (היכליחיאל

ע"א), רעו דף ויקרא - החיים אוצר וז"ל:הברכה,

נתינה בתורת לא שפע מקבלת אחרא הסטרא

בתוספת, שפעו זה ידי על ליקח בהלואה, אלא

מאתנו. שיתפרש חלק לו ליתן מוכרחין ואנו

כתיבואיוב חלק, נתן עצמֹו(בו):שלא אל ְְֶַַ"וגע

ׁשמר" נפׁשֹו את א ּבׂשרֹו... ה-ו)...ואל ב, (איוב ְְְְֶֶַַָֹ

כתיב הּיֹוצרים6. "הּמה הימים: ְִֵַָבדברי

הּמל עם ּוגדרה נטעים ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֽויׁשבי

ׁשם" יׁשבּו כג).ּבמלאכּתֹו ד, הימים-א (דברי ְְְִַָָֽ

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
    



אאאאחחחחררררייייוווותתתת............ ללללקקקקחחחחוווו ההההצצצצדדדדייייקקקקיייי

לנשמותההההקקקקבבבב""""הההה פנה בענוותנותו
ברצוני לה ואמר הצדיקי
כחות בידו ולמסור ,אד לברוא
תהיה הבריאה הנהגת שכל כאלו,
ידי על תושפע הבריאה כל בידו!

7מעשיו!

בלימודככככאאאאששששרררר יעסוק ה', בדר יל הוא
ימשי הוא המצוות, ובקיו תורה

ויזונו יתקיימו וכול העולמות, לכל שפע
.הטובי מעשיו נשמות8מכח ואפילו

ותוספת עילוי יקבלו עד שבג הצדיקי
הזה. בעול החי האד של מעבודתו כח

,,,,הואאאאא א מדה באותה ,מאיד
את ויחריב יהרוס הוא אזי ירשיע,
אומרי את מה ,כ וא העולמות. כל

לא? או לבוראו כדאי הא

ג):במדרשואמרו אות - ב פרשה רבה, ֵָ'הּמה(רות

צדיקים של נפשותיהם אלו - ְִַהּיֹוצרים'

את לבראות הוא ברוך הקדוש נמלך שבהם

ה' "ויטע שם: על - נטעים' 'ויׁשבי ְְְִֵָֹעולמו.

ח).אלקים" ב, (בראשית

- גבול'ּוגדרה' חול שמתי "אשר שנאמר: שם על ְֵָ
כב).לים" ה, הּמל(ירמיה ִֶֶַֽ'עם

ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך עם - ְְִַּבמלאכּתֹו'

הוא.

נמלך'יׁשבּו שבהם צדיקים של נשמתן - ׁשם' ְָָֽ

עולמו. את וברא

הקב"ה כזאת7. בצורה האדם את ברא

וכך לנשום, עליו לחיות, שכדי

חיים נשמת באפיו "ויפח האדםנאמר: ויהי

חיה" ז).לנפש ב, (בראשית

להיותוהנה צריך היה כך דקדוקית מבחינה

' באדםכתוב שהנשמהויהי - חיה' לנפש

האדם'? 'ויהי כתב ומדוע חיות, לנפש היא באדם

זיע"אוכתב חורי חויתו רבי ונזם,הגה"ק (חח

קסד), עמוד - א שכוונתחלק וזתו"ד:

נשמת באדם נפח יתברך שה' כך, היא הפסוק

לעולם!חיים, חיות הנפש נהיה עצמו והאדם

הנקיים דיבוריו הטהורות, מחשבותיו ידי שעל

העולם את מחיה הוא הרי הישרים ומעשיו

יסודותיו. על ומעמידו

והתחתוניםוכל העליונים העולמות

כמו מעשיו ידי על וחיים מתקיימים

הנשמה. ידי על שחיים הגוף אברי כל

וכאמור חיותם8. את מקבלים המלאכים גם

התחתון. האדם מעבודת ושפעם

מצותיך נתיב הקדוש בספר (הקדמה,ומצאנו

אמונה כה)ובנתיב אות - ג יצחק),(שביל רבי להגה"ק

וזתו"ד: שכתב, זיע"א מקאמרנא אייזיק

שקמואחד והנוראים הגדולים מהצדיקים

רבי הקדוש הצדיק היה ישראל, לעם

זיע"א מזלאטשוב מיכל שליחיאל בנו (והוא

זיע"א). מדרוהוביטש איציק'ל רבי האלקי האיש

במסירותרבי בוראו את עבד מיכל יחיאל

שניסו הנסיונות בכל איתן ועמד נפש,

בהרבה שנתנסה ולמרות מהשמים. אותו

טעם פעמים אלף והרגיש ויסורין, ירידות

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



  
    



עול באי כל ישיבו כח בגודל ג
שיקלקלו10אליו, הקלקולי כל ויתקנו

על היה הסמיכה ועיקר ,אד בני שאר
שהוא ,לעול שקד משיח נשמת
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שונים בדברים ולפתותו בו להתגרות והחלה

עבירה.להיכשל בדבר ִעמה

אבהמתחילה ולא בדעתו איתן יוסף עמד

עיניו, לנגד עמדה ויראתה' לדבריה,

הגדולה הרעה אעשה "ואיך יוסף: שאמר כפי

לאלקים" וחטאתי ט).הזאת לט, אך(בראשית

ופיתוייםשונים הפצרות שנהשלימהשל כעבור

יראת ואף בפיתוי, יוסף עמד לא כבר ומשונים,

לה לשמוע ובא עיניו, לנגד עמדה לא כבר ה'

יוסף אל כדברה "ויהי שכתוב: כמו ולהיכשל,

מלאכתו" לעשות הביתה ויבוא יום... (שםיום

י-יא), שנכשלפסוקים לפני האחרון ברגע אולם

יעקב אביו של דיוקנו דמות לו נראתה פתאום

מן נמנע מאביו ובושתו יראתו ומחמת בחלון,

בו נפשו עוד כל משם וברח לו:).העבירה (סוטה

האדםוהענין של שיצרו קורה רבות פעמים בזה:

מהקב"ה שאפילו עד כך כל עליו מתגבר

כלל, עיניו לנגד עומדת יראתו ואין שוכח, הוא

ברבו הוא כשנזכר אולם לחטוא. בא כבר והוא

מפניו, ובושה יראה מתמלא הוא מיד הקדוש,

יבחין ורבו לרבו, להגיע הוא יצטרך למחר שהרי

ומחמת עשה, הוא גרוע מעשה איזה קדשו ברוח

העבירה. מן פורש הוא מרבו ובושתו יראתו

אבינו,וכך יעקב שהרי יוסף, אצל היה ממש

היה הוא יוסף, של אביו שהיה מה מלבד

חכמתו, רוב יוסף למד וממנו המובהק, רבו גם

ואף יצרו, עליו גבר כך שכל שעה באותה כן על

לחטוא, ובא עיניו לנגד היתה לא כבר ה' יראת

רוחו בעיני וראה הקדוש ברבו כשנזכר תיכף

ובושה יראה התמלא הקדושה, דמותו את

אופן. בשום לחטוא מסוגל היה ולא מפניו,

הדברדבר הכרחי כמה עד מלמדנו זה

וצדיק חכם בתלמיד האדם שידבוק

אותו לשמור לרבו עצום כח שיש כיון אמיתי,

ה' יראת שגם במקרים אף ועוון, חטא מכל

לעזור. יכולה לא כבר

חז"לולכן ח.)הורו ידור(ברכות 'לעולם ואמרו:

שידור שבכך כיון רבו', במקום אדם

בפעם, כפעם אותו לפגוש ויוכרח רבו במקום

מרבו. ובושתו יראתו מחמת חטא מכל ימנע

המלומי משלמה גדול יראתולנו זאת ובכל ך,

לא מעשה לעשות ממנו מנעו מרבו ובושתו

כמו הועילה, לא לבדה מה' שיראתו אף רצוי,

חז"ל גרא(שם):שאמרו בן ששמעי זמן (רבו'שכל

שלמה) פרעה'.של בת את שלמה נשא לא קיים,

ולאיזהעל האדם, על יעבור מה משנה לא כן

מעשיו ידי על יגיע תחתונות דיוטות

ואפילו מרבו, יתרחק לא זאת בכל הרעים,

יעזוב, לא רבו את עוזב, הוא הקב"ה את אם

שלו, האחרון ההצלה' 'חבל הוא שרבו כיון

תחתיות משאול אף לעלות יוכל ידו ועל

  
    



עול!ווווננננששששממממוווותתתת בורא השיבו: הצדיקי
מוכני ואנחנו ,האד את ברא
להחזיר האחריות את עצמנו על לקבל
בתשובה! אלי ישראל נשמות כל את

שלה,ווווההההקקקקבבבב""""הההה ההתחייבות את קיבל
!העול את וברא

זיע"א:ל ווווזזזזהההה מברסלב נת רבי הגה"ק 9שו

העול,ככככיייי את לברוא רצה יתבר כשה'
וברא ,צדיקי של בנשמותיה נמל
היוצרי "המה שכתוב: כמו ,העול את

כג).וגו'" ד, הימיא מה(דברי ועני

הוא ,הצדיקי ע יתבר ה' שנמל
בני שעתידי צפה יתבר שה' מחמת
מחמת אשר לפניו, ולהרגיז לחטוא אד
בריאת על המלאכי קטרגו באמת זה
וגו'" תזכרנו כי אנוש "מה ואמרו: האד

ה) ח, תהלי)קמ לחטוא עתיד כי 
קמ ע"ב),ולארגזא לה ד שמיני (זוהר,

ע יתבר ה' ונתייע נמל זה ומחמת
ה ביניהנשמות העצה ונגמר ,צדיקי

בו. התלוי העול וכל האד את לברוא

הצדיקי,ככככיייי במעשה ראה יתבר ה'
א ,העול בזה בנסיו יעמדו שה

שמח, בלב ובכח בתוקף בכולם עמד מיתה,

ועניות. ודלות יסורין בשום כלל הרגיש ולא

שלולכן והמתוק הערב ואורה זכה

טעם עליו, האיר הקדושה השכינה

פניו תמיד והיו הזה, בעולם הבא עולם

ומהתפילה הלימוד משמחת ושמחין מאירין

והתפילין.

מליז'נסקוהעיד אלימלך אישהאלקיםרבי עליו

מיכל יחיאל 'כשרבי וז"ל: לובשזיע"א,

לבושו, של הקרסים ומחבר לתפילה, המלבוש

כיתות אלף לשמונים למעלה שפע ממשיך

חיותם!' והוא מלאכים,

שמירהושתי צריך היה פטירתו קודם שנים

אור מגודל נפשו תצא שלא עת, בכל

אנה לילך דרכו היה כי בבוראו, הדביקות

הלפידים. כמראה בוערים היו שפניו עד ואנה

בחדרווהיה שלישית סעודה לאכול דרכו

היה כך ואחר מבניו, אחד עם המיוחד

ושירות תורה לומר מדרשו לבית הולך

שם. הסעודה שגמר עד ותשבחות

סעודהושבת לאכול כהרגלו ישב אחת

שום עמו היה ולא בחדרו, שלישית

לדביקות נכנס מיכל יחיאל ורבי אדם,

ובכל ואנה, אנה בחדרו לרוץ והחל עצומה...

משה'... אסתלק רצון 'בהאי מלמל העת אותה

והאיר... נגלה מרום שמי משמי נשגב אור

גן של אויר מחוללים... החלו טוהר ערפילי

אפרסמון... נהרות של מופלאים ריחות עדן,

הסתכלהובדיוק לחדרו, בתו נכנסה רגע באותו

מאיר עצום אש לפיד וראתה אביה על

רבי הגה"ק לאחיה בבהלה רצה מיד ועולה...

אביו של לחדרו במהירות רץ יצחק רבי יצחק...

דביקותו... את ולהפסיק דעתו את לבלבל כדי

נפל מיכל יחיאל רבי אביו אליו ניגש שנכנס ומיד

אחד', ה' אלקינו ה' ישראל 'שמע ואמר: שכמו על

עלינו. יגן זכותו באחד... הקדושה נשמתו ויצאה

ליקוטי הלכהדאותד).הלכות9. - הלכותערב (חו"מ,

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
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מן נמנע מאביו ובושתו יראתו ומחמת בחלון,

בו נפשו עוד כל משם וברח לו:).העבירה (סוטה

האדםוהענין של שיצרו קורה רבות פעמים בזה:

מהקב"ה שאפילו עד כך כל עליו מתגבר

כלל, עיניו לנגד עומדת יראתו ואין שוכח, הוא

ברבו הוא כשנזכר אולם לחטוא. בא כבר והוא

מפניו, ובושה יראה מתמלא הוא מיד הקדוש,

יבחין ורבו לרבו, להגיע הוא יצטרך למחר שהרי

ומחמת עשה, הוא גרוע מעשה איזה קדשו ברוח

העבירה. מן פורש הוא מרבו ובושתו יראתו

אבינו,וכך יעקב שהרי יוסף, אצל היה ממש

היה הוא יוסף, של אביו שהיה מה מלבד

חכמתו, רוב יוסף למד וממנו המובהק, רבו גם

ואף יצרו, עליו גבר כך שכל שעה באותה כן על

לחטוא, ובא עיניו לנגד היתה לא כבר ה' יראת

רוחו בעיני וראה הקדוש ברבו כשנזכר תיכף

ובושה יראה התמלא הקדושה, דמותו את

אופן. בשום לחטוא מסוגל היה ולא מפניו,

הדברדבר הכרחי כמה עד מלמדנו זה

וצדיק חכם בתלמיד האדם שידבוק

אותו לשמור לרבו עצום כח שיש כיון אמיתי,

ה' יראת שגם במקרים אף ועוון, חטא מכל

לעזור. יכולה לא כבר

חז"לולכן ח.)הורו ידור(ברכות 'לעולם ואמרו:

שידור שבכך כיון רבו', במקום אדם

בפעם, כפעם אותו לפגוש ויוכרח רבו במקום

מרבו. ובושתו יראתו מחמת חטא מכל ימנע

המלומי משלמה גדול יראתולנו זאת ובכל ך,

לא מעשה לעשות ממנו מנעו מרבו ובושתו

כמו הועילה, לא לבדה מה' שיראתו אף רצוי,

חז"ל גרא(שם):שאמרו בן ששמעי זמן (רבו'שכל

שלמה) פרעה'.של בת את שלמה נשא לא קיים,

ולאיזהעל האדם, על יעבור מה משנה לא כן

מעשיו ידי על יגיע תחתונות דיוטות

ואפילו מרבו, יתרחק לא זאת בכל הרעים,

יעזוב, לא רבו את עוזב, הוא הקב"ה את אם

שלו, האחרון ההצלה' 'חבל הוא שרבו כיון

תחתיות משאול אף לעלות יוכל ידו ועל

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



  
     



בספריווווככככ שיט):דרשו פיסקא (האזינו

יייי""""""""צצצצרררר ח)ייייללללדדדד לב, דברי) 
ללללההההטטטטייייבבבב ממממבבבבקקקקשששש ששששאאאאנננניייי זזזזממממ ככככלללל
ממממעעעעללללהההה.... ששששלללל ככככחחחח ממממתתתתייייששששיייי אאאאתתתת ,,,,אאאאתתתתככככ
אאאאלללליייי """"זזזזהההה ::::וווואאאאממממררררתתתת ההההיייי עעעעלללל עעעעממממדדדדתתתת

ב),וווואאאאננננווווההההוווו"""" טו, וווואאאאממממררררתתתת::::(שמות ווווחחחחזזזזררררתתתת
ממממצצצצררררייייממממהההה"""" ווווננננששששוווובבבבהההה רררראאאאשששש (במדבר""""ננננייייתתתתננננהההה

יד)... יד,

וווועעעעממממדדדדתתתתוווובבבבייייקקקקששששתתתתיייי חחחחזזזזררררתתתת ,,,,אאאאתתתתככככ ללללההההטטטטייייבבבב
אאאאששששרררר """"ככככלללל ::::וווואאאאממממררררתתתת ססססיייינננניייי ההההרררר עעעעלללל

ווווננננששששממממעעעע"""" ננננעעעעששששהההה הההה'''' ז),דדדדייייבבבברררר כד, (שמות

בבבבככככ חחחחזזזזררררתתתת ,,,,ללללככככ ללללההההטטטטייייבבבב וווובבבבייייקקקקששששתתתתיייי
ייייששששרררראאאאלללל"""" אאאאללללההההיייי """"אאאאללללהההה ללללעעעעגגגגלללל:::: וווואאאאממממררררתתתתש)

ד). ללללההההטטטטייייבבבבלב, ממממבבבבקקקקשששש ששששאאאאנננניייי זזזזממממ ככככלללל ההההוווויייי
ממממעעעעללללהההה.... ששששלללל ככככחחחחוווו ממממתתתתייייששששיייי אאאאתתתת ללללככככ

מהאדווווההההננננהההה,,,, להתחיל צריכי היינו
במהל ולהמשי עד בג הראשו

שכבר מכיו א (בחוברותהדורות,

2964הקודמות) לשנת נקפו די, הארכנו
...העול לבריאת

חחחחדדדדששששהההה............ בבבבששששללללממממהההה ממממתתתתככככססססהההה ווווההההוווואאאא

נ"בבבבסססספפפפרררר אגדות עמודאוצר  א (חלק

יעקבקצז) ישראל הרב לגאו
הובא: זיע"א קלפהול

היהתתתתללללממממיייידדדדוווו השילוני אחיה של הוותיק
לרבו ושני נבט ב ירבע
ישר ידע כולה התורה כל את בתורתו,
וכה למתוק. כדבש בפיו התורה ותהי והפו
בתורת אלו ני של גדולת היתה רבה

דור שבאותו חכמי תלמידי כל כי עד ה',
השדה... כעשבי לפניה 12נדמו

שלייייררררדדדד דעתו לסו הוא ברו הקדוש
לחטוא הוא עתיד כי וידע ירבע
אמר לפיכ ישראל, בני את ולהחטיא
ויפ בצדקותו. בעודו העול מ לסלקו
ל' אליו: ויאמר המוות מלא אל ה'
נבט'. ב ירבע נשמת את לי והבא

ׂשֹורקוזהו נטעּתי "ואנכי הנביא: ְְְִִֵַָֹשאמר
סּורי לי נהּפכּת ואי אמת זרע ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַֹֻּכּלה

נכרּיה" כא)הּגפן ב, להם,(ירמיה אמר - ְִֶֶַָָֽ
נטיעה אתכם נטע הוא ברוך שהקדוש תדעו

הקדושה במרכבתו אתכם והדביק מושרשת,

בו מדובקות דנשמותיכם דחיי. באילנא ממש

שתשמעו כדי לכם עשה אשר הדבר וזה ממש,

סרים אתם אם אבל עליכם, אלקותו ותקבלו

שאין טמאה לנטיעה הלכתם הרי מאחריו

שורק', נטעתיך 'ואנכי שאמר: וזהו ממש. בה

העליונה הקדושה ממרכבה שהאצלתיך דהיינו

בה... וקשרתיך

"ויהי יצא12. וירבעם ההיא ּבעת ְְְִִֵַַָָָָָָ

אחּיה אתֹו וּימצא ְֲִִִִַָָָָֹמירּוׁשלים

ּבׂשלמה מתּכּסה והּוא ּבּדר הּנביא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֽהּׁשילני

ּבּׂשדה" לבּדם ּוׁשניהם (מלכים-אחדׁשה ְְֲֵֶֶַַָָָָ

כט). יא,

הקדושהושאלו קב.):בגמרא מאי(סנהדרין

נחמן, רב אמר חדׁשה'? ְְֲַָָָ'ּבׂשלמה

  
    



הדורות, שבכל הצדיקי כל כלל שורש
כל ויתק התיקוני כל יגמור שהוא

הדורות. בכל שקלקלו הקלקולי

כלננננממממצצצצאאאא,,,, של הערב עיקר הוא שמשיח
הדי שמבאר וכמו ,העול
שמתייע שמי ערב בהלכות ערו בשולח
והוא ,אד לאיזה להלוות א אחד ע

ערב, נעשה הוא לו, להלוות ככככאומר וווועעעעלללל
ששששייייעעעעצצצצוווו בבבבוווו ההההככככללללוווולללליייי ההההצצצצדדדדייייקקקקיייי ווווככככלללל ממממששששייייחחחח
הההה ככככ עעעעלללל ההההעעעעוווולללל ללללבבבבררררוווואאאא ייייתתתתבבבברררר הההה'''' אאאאתתתת

ככככננננ""""לללל.... בבבבדדדדבבבברררר עעעעררררבבבביייי סוננננעעעעששששוווו כל וסו
כנ"ל. בשלימות הערבות ויקיימו יגמרו

שהואוווועעעעלללל ,השלו עליו המל דוד כ
:יתבר מה' מבקש משיח,

וגו'"""""עעעעררררבבבב לטב קכב).עב קיט, תהלי) 
מה' מבקש כי דייקא, 'ערב'
ולקיי לגמור בעזרו יהיה שהוא יתבר
אני הלא אומר, כי בשלימות, הערבות
מי ואי כנ"ל הכל בעד ערב נעשיתי
כ ועל לבד. אתה א כי בעזרי שיעמוד
דייקא 'ערב' לטב'. עב 'ערב מבקש:
עבור יסורי סובל משיח כ ועל וכנ"ל.
יסורי לסבול מוכרח הוא כי ישראל, כל
...כול בעד ערב שנעשה מאחר וכו',

ללללככככ ללללההההטטטטייייבבבב בבבבררררצצצצוווונננניייי

בפרט,עעעעדדדד יהודי כל שבעצ למדנו עתה
ישרא שלוע המניעי ה בכלל, ל

למוטב. וה לטוב ה המציאות, כל

אזי ה' בדר הולכי ה כאשר וממילא
וא המציאות, לכל שפע גורמי ה

...להיפ אזי ההיפ 11חלילה

שלימה, תשובה דבר של בסופו לעשות ולזכות

ה'. בעבודת נפלאות למדרגות ולהגיע

וזה זיע"א11. אביחצירא יעקב רבי הגה"ק לשון

לפניך נתתי 'ראה ד"ה ניצבים, - חותם (פיתוחי

השלום)באהיום'): עליו רבינו בני(משה להזהיר

ובמצוות. בתורה כראוי עצמם שישמרו ישראל

ספירותוהודיעם י' שיש הדברים פנימיות

מרכבה מעשה שהם דקדושה

האלקיםשיש זהעשה לעומת זה וגםאת הקדושה.

טמאה. מרכבה שהם דמסאבותא כתרין עשרה

הואובני ברוך הקדוש חצב ישראל

הקדושה, ממרכבה נשמותיהם

העשר של תיבות ראשי מספר לפיכך

בורהגדולהגינהב כמהח תרכ ספירות

גג"תלכותמ סודי ודה צחנ פארתת  (כח"ב

שרשםישראל,גימטריאנהי"ם) להורות

נאצל. מהיכן

הםוהנה מקום של רצונו עושים בהיותם

הקדושה, במרכבה והארה כח מוסיפים

שליטה שום ואין נשמרים, הם גם ומזה

אינם ושלום וכשחס עליהם. אחרא להסטרא

ועובריםעל שלמקוםופורציםגדר עושיםרצונו

והסטרא מהם פורחת הקדושה התורה. מצוות

מאתו שמירה להם ואין בהם מתדבקת אחרא

מעלה. של כח התישו שהרי יתברך

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



  
     



בספריווווככככ שיט):דרשו פיסקא (האזינו

יייי""""""""צצצצרררר ח)ייייללללדדדד לב, דברי) 
ללללההההטטטטייייבבבב ממממבבבבקקקקשששש ששששאאאאנננניייי זזזזממממ ככככלללל
ממממעעעעללללהההה.... ששששלללל ככככחחחח ממממתתתתייייששששיייי אאאאתתתת ,,,,אאאאתתתתככככ
אאאאלללליייי """"זזזזהההה ::::וווואאאאממממררררתתתת ההההיייי עעעעלללל עעעעממממדדדדתתתת

ב),וווואאאאננננווווההההוווו"""" טו, וווואאאאממממררררתתתת::::(שמות ווווחחחחזזזזררררתתתת
ממממצצצצררררייייממממהההה"""" ווווננננששששוווובבבבהההה רררראאאאשששש (במדבר""""ננננייייתתתתננננהההה

יד)... יד,

וווועעעעממממדדדדתתתתוווובבבבייייקקקקששששתתתתיייי חחחחזזזזררררתתתת ,,,,אאאאתתתתככככ ללללההההטטטטייייבבבב
אאאאששששרררר """"ככככלללל ::::וווואאאאממממררררתתתת ססססיייינננניייי ההההרררר עעעעלללל

ווווננננששששממממעעעע"""" ננננעעעעששששהההה הההה'''' ז),דדדדייייבבבברררר כד, (שמות

בבבבככככ חחחחזזזזררררתתתת ,,,,ללללככככ ללללההההטטטטייייבבבב וווובבבבייייקקקקששששתתתתיייי
ייייששששרררראאאאלללל"""" אאאאללללההההיייי """"אאאאללללהההה ללללעעעעגגגגלללל:::: וווואאאאממממררררתתתתש)

ד). ללללההההטטטטייייבבבבלב, ממממבבבבקקקקשששש ששששאאאאנננניייי זזזזממממ ככככלללל ההההוווויייי
ממממעעעעללללהההה.... ששששלללל ככככחחחחוווו ממממתתתתייייששששיייי אאאאתתתת ללללככככ

מהאדווווההההננננהההה,,,, להתחיל צריכי היינו
במהל ולהמשי עד בג הראשו

שכבר מכיו א (בחוברותהדורות,

2964הקודמות) לשנת נקפו די, הארכנו
...העול לבריאת

חחחחדדדדששששהההה............ בבבבששששללללממממהההה ממממתתתתככככססססהההה ווווההההוווואאאא

נ"בבבבסססספפפפרררר אגדות עמודאוצר  א (חלק

יעקבקצז) ישראל הרב לגאו
הובא: זיע"א קלפהול

היהתתתתללללממממיייידדדדוווו השילוני אחיה של הוותיק
לרבו ושני נבט ב ירבע
ישר ידע כולה התורה כל את בתורתו,
וכה למתוק. כדבש בפיו התורה ותהי והפו
בתורת אלו ני של גדולת היתה רבה

דור שבאותו חכמי תלמידי כל כי עד ה',
השדה... כעשבי לפניה 12נדמו

שלייייררררדדדד דעתו לסו הוא ברו הקדוש
לחטוא הוא עתיד כי וידע ירבע
אמר לפיכ ישראל, בני את ולהחטיא
ויפ בצדקותו. בעודו העול מ לסלקו
ל' אליו: ויאמר המוות מלא אל ה'
נבט'. ב ירבע נשמת את לי והבא

ׂשֹורקוזהו נטעּתי "ואנכי הנביא: ְְְִִֵַָֹשאמר
סּורי לי נהּפכּת ואי אמת זרע ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַֹֻּכּלה

נכרּיה" כא)הּגפן ב, להם,(ירמיה אמר - ְִֶֶַָָֽ
נטיעה אתכם נטע הוא ברוך שהקדוש תדעו

הקדושה במרכבתו אתכם והדביק מושרשת,

בו מדובקות דנשמותיכם דחיי. באילנא ממש

שתשמעו כדי לכם עשה אשר הדבר וזה ממש,

סרים אתם אם אבל עליכם, אלקותו ותקבלו

שאין טמאה לנטיעה הלכתם הרי מאחריו

שורק', נטעתיך 'ואנכי שאמר: וזהו ממש. בה

העליונה הקדושה ממרכבה שהאצלתיך דהיינו

בה... וקשרתיך

"ויהי יצא12. וירבעם ההיא ּבעת ְְְִִֵַַָָָָָָ

אחּיה אתֹו וּימצא ְֲִִִִַָָָָֹמירּוׁשלים

ּבׂשלמה מתּכּסה והּוא ּבּדר הּנביא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֽהּׁשילני

ּבּׂשדה" לבּדם ּוׁשניהם (מלכים-אחדׁשה ְְֲֵֶֶַַָָָָ

כט). יא,

הקדושהושאלו קב.):בגמרא מאי(סנהדרין

נחמן, רב אמר חדׁשה'? ְְֲַָָָ'ּבׂשלמה

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



  
     



שלווווייייפפפפננננוווו רבו השילוני, אחיה אל כול
וישאלו ,עמ היושב ,ירבע
חפ הוא ברו 'הקדוש אחיה: ויע בעצתו.
אי .כ על הודיעני והוא ירבע במלכות
עול ולקבל ה' רצו למלא א בלתי לנו טוב
בספר כול ויחתמו .'ירבע של מלכותו
כתב על ידו בכתב חת השילוני אחיה וא
א כי היה שסבור ,ירבע של המלכות
ותהי שאמר. מה ירבע אמר נסות למע
הכתרת ביו ישראל בני בקרב רבה צהלה

וישתכרו... ביי לב וייטיבו ירבע

עוווובבבבססססוווופפפפוווו את ירבע גרר דבר של
וכמו השאול... עמקי אל ישראל
מאחרי יראל את ירבע "וח שנאמר:

גדלה" חטאה והחטיא כא).ה' יז, (מלכיב 

למלאכיוווואאאאזזזז הקב"ה לה:פנה ואמר
קיבלת אור לקבל במקו !הפסדת

תלפיות מדרש בספר הובא וכ זוהמא!
:(ירבע ענ  יו"ד (אות

בוככככששששההההייייהההה היה ולא קט נבט ב ירבע
למלא הקב"ה אמר חטא,
ולא זכאי שימות כדי להביאו המוות
ואמרו השרת מלאכי באו מיד חייב.
,עול של רבונו 'אנא הקב"ה: לפני

,בחיי ירבע את יייידדדדייייתשאיר עעעעלללל ככככיייי
,,,,עעעעצצצצוווו ששששפפפפעעעע ללללהההה בבבבאאאא תתתתווווררררתתתתוווו ללללייייממממוווודדדד

בבבבתתתתווווררררהההה'.'.'.'. אאאאדדדדיייירררר הקב"ה:ששששההההייייהההה לה אמר
מניחו'. אני ימות שלא שרצונכ 'מאחר

והחטיאווווככככששששחחחחטטטטאאאא עגלי שני ועשה
ישראל, ההההקקקקבבבב""""ההההאת אאאאממממרררר

ללללככככ ששששננננתתתת ששששפפפפעעעע ככככלללל ::::ללללממממללללאאאאככככיייי
ללללזזזזווווההההממממאאאא,,,, ננננההההפפפפ היהבבבברררראאאאששששווווננננהההה א וטוב

עמו, לומד מט"ט מלא והיה נער, מת
וכו'... להקב"ה הצדיקו מיד

ההההעעעעווווללללממממוווותתתת בבבבככככלללל ממממווווככככררררתתתת דדדדממממוווותתתתוווו

להשפיע,ייייררררבבבבעעעע הצליח שחטא לפני
לכל עצו שפע תורתו, מכח
המשפיע היה שהוא ומכיו השרת. מלאכי
אותו. הכירו השרת מלאכי כל לכ שלה

אאאא,עצו נזק לה נגר שחטא, אחרי
לזוהמא. נהפ אליה שהגיע השפע וכל

דמותוווווללללאאאא יהודי כל אלא ,ירבע רק
ה ,העליוני בעולמות מוכרת

למוטב. וה לטוב

הרבווווללללככככ של משמו שהבאנו בסיפור
שליט"א גרלי (הובאמרדכי

,(3 תורתובהערה שמכח יצחק, רבי ידע
כדי עד השרת, מלאכי ניזוני ועבודתו
רגיל הוא א לכ מודעי היו שה כ

לא. או צהרי ארוחת לאכול

ארוחתווווההההוווואאאא יאכל שהוא שבזה ידע,
לתמיהה בשמי יגרו הוא צהרי

המעשה הזכרת ועצ (בשמי)גדולה,

  
     



גזירתככככששששממממוווועעעע את השרת מלאכי
וימהרו הוא ברו הקדוש
ירבע נפש בעד ויתחננו לפניו ויעמדו
בכל שמ אדיר מה אדונינו "ה' ויאמרו:

"ב),האר ח, הוא(תהלי ששמ מה
לו הנח צדיק. והוא בגללו הוא אדיר

שפע'. עלינו יבוא ובזכותו

השרתווווייייעעעע למלאכי הוא ברו הקדוש
אניחנו תאמרו, כה א' ויאמר:
הוא ברו הקדוש היה וכ לנפשו'.

...בחיי השאירו

2964חחחחללללפפפפהההה ובשנת קצרה תקופה
שלמה נפטר ,העול לבריאת
מלכותו כס על בנו רחבע וישב .המל

ישראל. בני את וינהג

שעתווווויייירררראאאא הגיעה כי נבט ב ירבע
עצה, בעלי כל את ויאסו למלו
מל' :אליה ויאמר שכמוהו רשעי
א רמה, ביד ואנהיגכ עליכ אהיה
אני זקוק למלכות שאגיע כדי
בני לבות על ודברו לכו .לעזרתכ
ממלכתי'. ותיכו לקולי שישמעו ישראל

ובעליווווייייככככננננסססס הע ראשי הדעהאת
צצצצדדדדייייקקקק לללליייידדדד ררררששששעעעע ווווייייווווששששייייבבבבויפ

בעיניכ אני 'הטוב ויאמר: אליה
אתה 'חשוב ויענוהו: ?'מלככ להיות

מאוד'. בעינינו

::::פקודותיווווייייששששאאאאלללל אחר 'התמלאו
אתכ אצוה אשר וציוויי
אשר ככל 'נעשה ויענוהו: לעשות?'
א וא' :לשאל ויוס אלינו'. תאמר
ופנו לאלילי ועבדו לכו ,אליכ אומר

ה'?' מאחרי לבכ

'לאווווייייעעעעננננוווו שבקהל: הדר ישרי האנשי
ולא לעול הזה כדבר נעשה

.'ואר שמי בורא ה' מאחרי נסור

'למהווווייייאאאאממממררררוווו :הצדיקי אל הרשעי
על יעלה וכי תיבהלו? זה
רוצה כירבע רבה שגברא דעתכ
הוא לנסותנו אלא זרה, עבודה לעבוד

עמו'. שלימה דעתנו א מבקש

נתפתוווווככככ אשר עד בדברי שידלו
ירבע מלכות לקבל וניאותו
הע לב כי ירבע כראות .עליה

אליה ויפ אניעמו 'מבקש ויאמר:
הדברי על ידכ בכתב לי שתחתמו
נבט ב ירבע' בספר: כתבתי אשר

נמלא'. דבריו וכל ישראל מל

שום בה אין חדשה שלמה מה חדשה, כשלמה

ירבעםלאהיהבהשוםדופי. של אףתורתו דופי

זיע"אוביאר חיים יוסף רבי -הגה"ק יהוידע (בן

אתר): היהעל לא ירבעם של תורתו 'אף

אליבא מכוין שהיה הכוונה נראה - דופי' שום בה

אדם שיוכל דבר אומר היה שלא דהלכתא,

לא שאמרו: וזהו דבריו. לסתור כנגדו פיו לפתוח

כנגדו... לפתוח יוכלו שלא דופי... שום בה היה

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



  
     



שלווווייייפפפפננננוווו רבו השילוני, אחיה אל כול
וישאלו ,עמ היושב ,ירבע
חפ הוא ברו 'הקדוש אחיה: ויע בעצתו.
אי .כ על הודיעני והוא ירבע במלכות
עול ולקבל ה' רצו למלא א בלתי לנו טוב
בספר כול ויחתמו .'ירבע של מלכותו
כתב על ידו בכתב חת השילוני אחיה וא
א כי היה שסבור ,ירבע של המלכות
ותהי שאמר. מה ירבע אמר נסות למע
הכתרת ביו ישראל בני בקרב רבה צהלה

וישתכרו... ביי לב וייטיבו ירבע

עוווובבבבססססוווופפפפוווו את ירבע גרר דבר של
וכמו השאול... עמקי אל ישראל
מאחרי יראל את ירבע "וח שנאמר:

גדלה" חטאה והחטיא כא).ה' יז, (מלכיב 

למלאכיוווואאאאזזזז הקב"ה לה:פנה ואמר
קיבלת אור לקבל במקו !הפסדת

תלפיות מדרש בספר הובא וכ זוהמא!
:(ירבע ענ  יו"ד (אות

בוככככששששההההייייהההה היה ולא קט נבט ב ירבע
למלא הקב"ה אמר חטא,
ולא זכאי שימות כדי להביאו המוות
ואמרו השרת מלאכי באו מיד חייב.
,עול של רבונו 'אנא הקב"ה: לפני

,בחיי ירבע את יייידדדדייייתשאיר עעעעלללל ככככיייי
,,,,עעעעצצצצוווו ששששפפפפעעעע ללללהההה בבבבאאאא תתתתווווררררתתתתוווו ללללייייממממוווודדדד

בבבבתתתתווווררררהההה'.'.'.'. אאאאדדדדיייירררר הקב"ה:ששששההההייייהההה לה אמר
מניחו'. אני ימות שלא שרצונכ 'מאחר

והחטיאווווככככששששחחחחטטטטאאאא עגלי שני ועשה
ישראל, ההההקקקקבבבב""""ההההאת אאאאממממרררר
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ללללזזזזווווההההממממאאאא,,,, ננננההההפפפפ היהבבבברררראאאאששששווווננננהההה א וטוב

עמו, לומד מט"ט מלא והיה נער, מת
וכו'... להקב"ה הצדיקו מיד

ההההעעעעווווללללממממוווותתתת בבבבככככלללל ממממווווככככררררתתתת דדדדממממוווותתתתוווו

להשפיע,ייייררררבבבבעעעע הצליח שחטא לפני
לכל עצו שפע תורתו, מכח
המשפיע היה שהוא ומכיו השרת. מלאכי
אותו. הכירו השרת מלאכי כל לכ שלה

אאאא,עצו נזק לה נגר שחטא, אחרי
לזוהמא. נהפ אליה שהגיע השפע וכל

דמותוווווללללאאאא יהודי כל אלא ,ירבע רק
ה ,העליוני בעולמות מוכרת

למוטב. וה לטוב

הרבווווללללככככ של משמו שהבאנו בסיפור
שליט"א גרלי (הובאמרדכי

,(3 תורתובהערה שמכח יצחק, רבי ידע
כדי עד השרת, מלאכי ניזוני ועבודתו
רגיל הוא א לכ מודעי היו שה כ

לא. או צהרי ארוחת לאכול

ארוחתווווההההוווואאאא יאכל שהוא שבזה ידע,
לתמיהה בשמי יגרו הוא צהרי

המעשה הזכרת ועצ (בשמי)גדולה,

ז

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



  
      



מווווההההעעעעווווממממדדדד עלה זאת "מי ויתמה: יעמוד בצד
למדבר)הדר הדומה הזה מהעול) 

"ד על ה)...מתרקת ח, השירי (שיר 

יכירווווואאאאפפפפייייללללוווו 'האפיפיור', הטומאה, כחות
קיבלו ה ג שהרי שפעאותו

הלואה) ממנו...(בתור

ווווההההששששנננניייי ההההרררראאאאששששוווו ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבייייתתתת חחחחווווררררבבבב

352ייייררררבבבבעעעע וכעבור שנה. 22 מל נבט ב
לבריאת 3338 שנת באב בט' שנה

.הראשו המקדש בית נחרב ,העול

ט:)הקדושהוווובבבבגגגגממממרררראאאא אמרו:(יומא
חרב? מה מפני ראשו מקדש
זרה עבודה בו: שהיו דברי שלשה מפני

...דמי ושפיכות עריות וגילוי

ומכחעעעע הללו, החטאי בג' חטאו ישראל
העליוני העולמות בכל פגמו זה
וממילא ,העליו המקדש בית את והחריבו

...התחתו המקדש בית 15נחרב

ישראלווווככככעעעעבבבבוווורררר ע זכו שוב שנה, שבעי
,המל דר על וביתלעלות

נבנה... השני המקדש

עדןתמ לגן ללכת אבה לא הנ"ל הרב אבל וגאון, ים

כמו לקראתו יבוא ובעצמו בכבודו שהרמב"ם עד

הקדוש בזוהר ע"ב)שכתוב ריח דף כשבאה(ויחי

נשמות כל באות העליון לעולם גדולה נשמה

הנשמות אלו ובפרט לקבלו, לקראתו הצדיקים

דאביי ובהתעמקות המחשבה עמהםבקשרי שהיה

והאמוראים התנאים אלו כל באים אז ורבא,

היה הרב, שהוא, ומכיון ובחיבה. באהבה לקבלו

הזה בעולם הרמב"ם עם מתמיד בקשר קשור

עצמו יטריח שהרמב"ם הראוי מן לתרצו, והשתדל

פניו. ולקדם לבוא העליון מהעולם

שלוהרמב"ם דרבנן אצטלא מיד לבש

ונתן וירד נאה בטלית והתעטף

בקשתו? מה ושאלו הנ"ל לרב שלום

לקבלמתפלא לבוא טרח לא שהרמב"ם אני

במשך טרחתי שאני לאחר פני

הש"ס? סוגיות בכל לתרצו שנה ארבעים

עלי?לתרץ איפההקשית - הרמב"ם שאל - אותי?

הואמה אף הרב, ענה - איפה? אומרת זאת

וכו'. זו ובסוגיא זו בסוגיא - בתמיה

שהקשה הקושיות כל את לסדר התחיל והרב

דיפרקינה. נגר בר ולית הרמב"ם, על עליו,

משנהזה כי - הרמב"ם ענה - קשה לא כלל

וכו'. הוא מפורש מקרא או היא, מפורשת

ואמר: הרב קושייתתמה מיישבים כך האם

על מתרצים רמב"ם קושיית הלא רמב"ם?

גג!!... על גג פלפול סיפוריםידי עם שו"ע (קיצור

רוטר). חיים יעקב רבי לגאון כג, עמוד ג חלק - חסידיים

וזה מוולאזי'ן15. חיים רבי הגה"ק לשון

ד):זיע"א פרק - א שער החיים, (נפש

יאמרוזאת אל ישראל, איש כל האדם, תורת

כחי ומה אני מה כי ושלום, חס בלבו

בעולם. ענין שום השפלים במעשי לפעול

  
     



ומש יוזכר, החולה של ששמה תגרו
הרפואה... תימש

ווווככככ הראשו המסיפור המסר ג זהו
.נסי של הסיפור

,,,,יהודיננננססססיייי כל של לנשמתו משל הוא
תורה ללמוד חייו בימי שזכה
מגיעה הנשמה וכאשר מצוות. ולקיי
אותה! מכירי שכול מגלה היא למעלה,

הואבבבבייייממממיייי בגמרא, לימודו במהל חייו,
אביי את פעמי ספור אי הזכיר
א וג זירא, ורבי פפא רב את ורבא,

שהוא פע בכל הרי מרגיש, לא הוא
גר הוא ,תורת את ולמד אות הזכיר

גדול... רוח נחת 13לה

מכיריווווממממההההננננחחחחתתתת ה לה שגר רוח
בעול יל וכשהוא אותו.
ואביי אביי, את יפגוש הוא ,העליו

?שלומ מה !נסי אותו: 14ישאל

,,,,ווווככככה שג השרת, מלאכי יפגוש הוא
ועבודתו, מתורתו רב שפע קיבלו
אי ,נסי' וישאלו: אותו יכירו ה וג

מרגיש?' אתה

וזה מברסלב13. נחמן רבי הגה"ק לשון

יב):(ליקוזיע"א תורה קמא מוהר"ן, טי

דין איזה ובטהרה בקדושה לומד 'וכשהאדם

על אחר, צדיק או תנא איזה שחידש ופסק,

בחינת זה ונשיקין נשיקין. בחינת נעשה זה ידי

ברוחא. רוחא הואהתדבקות הזה הפסק כי

החיות... הוא ודיבור התנא, של דיבורו

ומדברנמצא, חידוש איזה התנא שמחדש בשעה

בחינת היא בעצמו הדיבור זה החידוש, זה

כמו מוצאה, משם כי שחידש, פה שבעל התורה

חיה" נפש הארץ "תוצא כד).שכתוב: א, (בראשית

הזה,נמצא, החידוש את כשלומדים עכשיו

בתוך והחידוש הלימוד וכשמכניסין

זהפה, שחידש הצדיק רוח שמדבקין נמצא

הדיבור עם היינו ממללא, רוח עם החידוש

עכשיו. החידוש זה ההתדבקותהלומד וזאת

כשלומדין נמצא, נשיקין. נקרא ברוחא רוחא

זה ידי על התנאים, שחידשו הלכה איזה

ודומה הלומד, רוח עם התנא רוח נתדבק

התנא... עם עצמו את נושק כאילו

וכשאנוואפילו לעולמם, הלכו שכבר צדיקים

נתדבק זה ידי על תורותיהן, לומדין

זכרונם חכמינו שאמרו כמו ברוחנו, רוחם

צז.):לברכה בקבר',(יבמות דובבות 'שפתותיהם

נשיקה... בחינת ידי על וזה

התנאכשאדם אזי התנא, תורת לומד כשר

התנא, נושק והוא אותו וגורםנושק

להתנא, גדול 'שפתותיותענוג שכתוב: כמו

עילאין. רזין עיי"ש וכו'... בקבר' דובבות

ובענין נוהג14. שהיה רב היה כי מספרים זה

הלכה בפלפול קהילתו לפני לדרוש

להקשות הקדמונים כמנהג משתדל והיה ואגדה,

עצום. ולתרצםבפלפול הרמב"ם על קושיות כמה

באולאחר האמת לעולם כשבא פטירתו

צדיק היה כי עדן לגן להוליכו המלאכים

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
      



מווווההההעעעעווווממממדדדד עלה זאת "מי ויתמה: יעמוד בצד
למדבר)הדר הדומה הזה מהעול) 

"ד על ה)...מתרקת ח, השירי (שיר 

יכירווווואאאאפפפפייייללללוווו 'האפיפיור', הטומאה, כחות
קיבלו ה ג שהרי שפעאותו

הלואה) ממנו...(בתור

ווווההההששששנננניייי ההההרררראאאאששששוווו ההההממממקקקקדדדדשששש בבבבייייתתתת חחחחווווררררבבבב

352ייייררררבבבבעעעע וכעבור שנה. 22 מל נבט ב
לבריאת 3338 שנת באב בט' שנה

.הראשו המקדש בית נחרב ,העול

ט:)הקדושהוווובבבבגגגגממממרררראאאא אמרו:(יומא
חרב? מה מפני ראשו מקדש
זרה עבודה בו: שהיו דברי שלשה מפני

...דמי ושפיכות עריות וגילוי

ומכחעעעע הללו, החטאי בג' חטאו ישראל
העליוני העולמות בכל פגמו זה
וממילא ,העליו המקדש בית את והחריבו

...התחתו המקדש בית 15נחרב

ישראלווווככככעעעעבבבבוווורררר ע זכו שוב שנה, שבעי
,המל דר על וביתלעלות

נבנה... השני המקדש

עדןתמ לגן ללכת אבה לא הנ"ל הרב אבל וגאון, ים

כמו לקראתו יבוא ובעצמו בכבודו שהרמב"ם עד

הקדוש בזוהר ע"ב)שכתוב ריח דף כשבאה(ויחי

נשמות כל באות העליון לעולם גדולה נשמה

הנשמות אלו ובפרט לקבלו, לקראתו הצדיקים

דאביי ובהתעמקות המחשבה עמהםבקשרי שהיה

והאמוראים התנאים אלו כל באים אז ורבא,

היה הרב, שהוא, ומכיון ובחיבה. באהבה לקבלו

הזה בעולם הרמב"ם עם מתמיד בקשר קשור

עצמו יטריח שהרמב"ם הראוי מן לתרצו, והשתדל

פניו. ולקדם לבוא העליון מהעולם

שלוהרמב"ם דרבנן אצטלא מיד לבש

ונתן וירד נאה בטלית והתעטף

בקשתו? מה ושאלו הנ"ל לרב שלום

לקבלמתפלא לבוא טרח לא שהרמב"ם אני

במשך טרחתי שאני לאחר פני

הש"ס? סוגיות בכל לתרצו שנה ארבעים

עלי?לתרץ איפההקשית - הרמב"ם שאל - אותי?

הואמה אף הרב, ענה - איפה? אומרת זאת

וכו'. זו ובסוגיא זו בסוגיא - בתמיה

שהקשה הקושיות כל את לסדר התחיל והרב

דיפרקינה. נגר בר ולית הרמב"ם, על עליו,

משנהזה כי - הרמב"ם ענה - קשה לא כלל

וכו'. הוא מפורש מקרא או היא, מפורשת

ואמר: הרב קושייתתמה מיישבים כך האם

על מתרצים רמב"ם קושיית הלא רמב"ם?

גג!!... על גג פלפול סיפוריםידי עם שו"ע (קיצור

רוטר). חיים יעקב רבי לגאון כג, עמוד ג חלק - חסידיים

וזה מוולאזי'ן15. חיים רבי הגה"ק לשון

ד):זיע"א פרק - א שער החיים, (נפש

יאמרוזאת אל ישראל, איש כל האדם, תורת

כחי ומה אני מה כי ושלום, חס בלבו

בעולם. ענין שום השפלים במעשי לפעול

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



  
    



נקרא זה וחלק לו, המיוחד חלקו את
17'אחוזה'.

ה'אחוזה'ווווממממאאאאזזזז על לשמור יהודי כל על מוטל
לו ואסור אבותיו, מאבות שקיבל

שנאמר: וזה ,צור בלי אותה למכור

רק''''יייי והיינו,  'תמאח מכר אחי ימ 
התדרדר, שלו הכלכלי שהמצב יהודי
ונהיה צוארו, על ועלו השתרגו והחובות
א מאחוזתו, למכור לו מותר ועני' מ'
חלק לעצמו להשאיר עליו אר דר מצד
בלשו שמדוייק וכמו לעצמו, מהאחוזה

' אחוזתו.ממממהכתוב: כל ולא  אחוזתו'

מכירהווווגגגג רק זה למכור לו שהותר מה
היובל שנת עד שני (ומחירלכמה

עד שיש השני מספר לפי נקבע האחוזה שטח

האחוזההיובל). היובל, שנת וכשתגיע
הבל נת "עד שנאמר: וכמו אליו, תחזור

"תלאח וב בל כח).ויצא פסוק ש) 

למוכרווווממממווווססססייייפפפפהההה שיש ואומרת התורה
שדה את לפדות מצוה
שנתי שיעברו אחרי רק זה א האחוזה,
פודה הוא שנתי וכעבור המכירה, מיו
וא הקונה של כרחו בעל אפילו אותה
לגואלו מצוה יש אז אפשרות לו אי
'י שנאמר: וכמו לפדותה, אליו הקרוב
גאל בא תמאח מכר אחי ימ

א ממר את וגאל אליו חיו'.הרב 

המצוה.עעעעדדדד פשט כא

עטראאאא ב חיי רבינו שהגיע בשעה
לדיני  הקדוש החיי אור 
אש, בלהבי נפשו ליהטה אחוזה, מכירת
והתורה ישותו, את מילאו קודש רשפי
אותו ולימדה אליו התגלתה הקדושה
הגלות על מדברי הללו שהפסוקי

האחרונה...

להרחיב... ונבוא

ווווההההטטטטוווובבבב ההההייייששששרררר וווועעעעששששייייתתתת

הקדוש:ווווככככ החיי האור פירש
והערהפפפפררררששששהההה גדול עני תרמוז זו

תבל. ליושבי

"בעצלתי''''ככככיייי אומרו: דר על  'ימו
המקרה" יח),ימ י, ז"ל(קהלת ואמרו

יא.): בו:(מגילה שנאמר לאותו עשית

אדם קומת חלקי כפי הם שכולם לשבטים

ג כל שאצל ואמר בספרים, מזה בולכמובא

הרפואות שם כתובים ישראל ארץ של

זה כנגד שמכוון האבר לאותו השייכים

כנ"ל... הגבול

וזה החינוך17. ספר שלט):לשון וענין(מצוה

שנפלו השדות יקראו אחוזה שדות

וכן הארץ, בחילוק מישראל אחד לכל בירושה

נחלה הסיבת מחמת אחוזתו ונוספה שזכה מי

נחלה... יורשת בת ידי על

  
    



,,,,נצפואאאא האחרונות השני במאות
והשנאה ...'חינ 'שנאת ניצוצי
העולמות כל את והחשיכה פגמה הזו

...העליוני

לבריאתוווובבבבטטטט'''' תתכ"ח אלפי ג' שנת באב
השני... המקדש בית נחרב העול

אנוווווככככאאאא השני המקדש בית בחורב
בהר... פרשת  השבוע בפרשת מתחילי

אאאאחחחחווווזזזזהההה ממממככככייייררררתתתת דדדדיייינננניייי

היאאאאאחחחחתתתת בפרשתנו שנאמרו מההלכות
נאמר: וכ אחוזה'. 'מכירת די
גאל בא תמאח מכר אחי ימ "י

ממ את וגאל אליו ואיהרב אחיו. ר 
מצא יד והיגה אל יהיה לא י

"תגא כהכו).די כה, (ויקרא 

ווווככככ:דברי של ביאור

לארבבבבששששעעעעהההה ונכנסו ישראל ע שזכו
חלק שבט כל קיבל ישראל

ישראל פרקבאר יהושע בספר עיי)

השטח16יג), את חילק השבט ונשיא
קיבל אב בית כל שבשבט, אב לבתי

שכלאמנם לבו, במחשבות ויקבע וידע יבין

כל ומחשבותיו ודיבוריו מעשיו פרטי

רבו ומה ושלום, חס אתאבידו לא ורגע, עת

כפימעשיו עולה אחת, שכל ורמו, גדלו ומאוד

מרומים, בגבהי פעולתה לפעול שרשה,

העליונים. האורות וצחצחות בעלמות

זאתובאמת, את ויבן החכם האיש כי

בחיל בקרבו יחיל לבו לאמיתו,

לא אשר מעשיו על לבו על בשומו ורעדה,

מגיעים המה היכן עד ושלום, חס טובים

הרבה ושלום, חס קל בחטא ולהרוס לקלקל

וטיטוס. נבוכדנצר שהחריב ממה יותר

במעשיהם,כי עשו לא וטיטוס נבוכדנצר הלא

להם לא כי למעלה כלל וקלקול פגם שום

יכולים שיהו העליונים, בעולמות ושורש חלק

נתמעט שבחטאינו רק במעשיהם. כלל שם לנגוע

ה' מקדש את מעלה, של גבורה כח כביכול ותש

היה כך ידי ועל העליון, המקדש כביכול טימאו

המקדש להחריב וטיטוס לנבוכדנצר כח להם

כמו מעלה, של המקדש נגד המכוון מטה, של

מב):שארז"ל א, רבתי טחינת.(איכה טחינא קמחא

-הרי מעלה' 'נוה החריבו עוונותינו כי

והמה הקדושים. עליונים עולמות

מטה'... 'נוה רק החריבו

סיפר מברסלב16. נתן רבי (הקדמההגה"ק

המדות), לספר - בשעהראשונה וז"ל:

רבי לי סיפר המדות ספר את (הגה"קשהעתקתי

מברסלב) נחמן שבעולםרבי הרפואות כל שהשיג

יהושע. שבספר ישראל ארץ גבולי כיבתוך

גבול כל אצל שם הכתובים הערים כל שמות

הרפואות כל של שמות צירופי הם וגבול

הלשונות. בכל נקראים הם איך שבעולם

וחלוקתכי שלימה, קומה הוא ישראל ארץ

היינו: אדם, קומת כפי הוא ישראל ארץ

וחלק ראש. בחינת הוא - זה וגבול שחלק

כל בזה וכיוצא ימין. יד בחינת הוא - זה וגבול

שנתחלקה ישראל ארץ של גבולים הי"ב

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.



  
    



נקרא זה וחלק לו, המיוחד חלקו את
17'אחוזה'.

ה'אחוזה'ווווממממאאאאזזזז על לשמור יהודי כל על מוטל
לו ואסור אבותיו, מאבות שקיבל

שנאמר: וזה ,צור בלי אותה למכור

רק''''יייי והיינו,  'תמאח מכר אחי ימ 
התדרדר, שלו הכלכלי שהמצב יהודי
ונהיה צוארו, על ועלו השתרגו והחובות
א מאחוזתו, למכור לו מותר ועני' מ'
חלק לעצמו להשאיר עליו אר דר מצד
בלשו שמדוייק וכמו לעצמו, מהאחוזה

' אחוזתו.ממממהכתוב: כל ולא  אחוזתו'

מכירהווווגגגג רק זה למכור לו שהותר מה
היובל שנת עד שני (ומחירלכמה

עד שיש השני מספר לפי נקבע האחוזה שטח

האחוזההיובל). היובל, שנת וכשתגיע
הבל נת "עד שנאמר: וכמו אליו, תחזור

"תלאח וב בל כח).ויצא פסוק ש) 

למוכרווווממממווווססססייייפפפפהההה שיש ואומרת התורה
שדה את לפדות מצוה
שנתי שיעברו אחרי רק זה א האחוזה,
פודה הוא שנתי וכעבור המכירה, מיו
וא הקונה של כרחו בעל אפילו אותה
לגואלו מצוה יש אז אפשרות לו אי
'י שנאמר: וכמו לפדותה, אליו הקרוב
גאל בא תמאח מכר אחי ימ

א ממר את וגאל אליו חיו'.הרב 

המצוה.עעעעדדדד פשט כא

עטראאאא ב חיי רבינו שהגיע בשעה
לדיני  הקדוש החיי אור 
אש, בלהבי נפשו ליהטה אחוזה, מכירת
והתורה ישותו, את מילאו קודש רשפי
אותו ולימדה אליו התגלתה הקדושה
הגלות על מדברי הללו שהפסוקי

האחרונה...

להרחיב... ונבוא

ווווההההטטטטוווובבבב ההההייייששששרררר וווועעעעששששייייתתתת

הקדוש:ווווככככ החיי האור פירש
והערהפפפפררררששששהההה גדול עני תרמוז זו

תבל. ליושבי

"בעצלתי''''ככככיייי אומרו: דר על  'ימו
המקרה" יח),ימ י, ז"ל(קהלת ואמרו

יא.): בו:(מגילה שנאמר לאותו עשית

אדם קומת חלקי כפי הם שכולם לשבטים

ג כל שאצל ואמר בספרים, מזה בולכמובא

הרפואות שם כתובים ישראל ארץ של

זה כנגד שמכוון האבר לאותו השייכים

כנ"ל... הגבול

וזה החינוך17. ספר שלט):לשון וענין(מצוה

שנפלו השדות יקראו אחוזה שדות

וכן הארץ, בחילוק מישראל אחד לכל בירושה

נחלה הסיבת מחמת אחוזתו ונוספה שזכה מי

נחלה... יורשת בת ידי על

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



  
    



ווווההההטטטטעעעעעלבו את הקב"ה יבקש שמה
שה מכיו (הצדיקי)הבית

עצמ על העול)קיבלו בריאת את(לפני
ישראל! ע נפשות את לקרב 18האחריות

הקדושבשבוע18. ליום להגיע נזכה הבא

אבא שמסר ובשיחה בעומר. ל"ג

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

ט),אמר מאמר בעומר ל"ג מועדים, - נועם (אמרי

וז"ל:

להדליקמנהג באור להרבות הקדושים ישראל

הזכרנו בעומר. ל"ג ביום גדולות מדורות

זה למנהג יששכר' ה'בני של ביאורו את לעיל כבר

שמתחיל בתורה הגנוז האור לכבוד זהו אשר -

הקדושה נשמתו לכבוד וכן הזה, ביום להתגלות

האור בעולם התגלה ידה על אשר רשב"י, של

ספר ידי על אחר אדם מכל יותר שבתורה הגנוז

שחיבר. הקדוש הזוהר

בהקדיםבתוספת זה, מנהג להסביר ניתן עומק

חז"ל שלימדונו מה סב:)את (יבמות

היתה עקיבא רבי תלמידי של פטירתם שסיבת

על שרשב"י, ומכך לזה'. זה כבוד נהגו שלא 'מפני

נפטר לא עקיבא, רבי מתלמידי היה הוא שגם אף

אלא כמנהגם, נהג שלא מוכח התלמידים, יתר עם

כבוד כולם את ומכבד הבריות את אוהב היה

אצלו היו ישראל ואחדות אהבת ומדת גדול,

יתירה. בהדגשה

הקדושיםובדרך תלמידיו את חינך גם זו

עם זה ובאחדות באהבה תמיד להיות

שאמר כפי זה, על זה טובה בעין ולהביט זה,

קכחלהם דף נשא - שבזוה"ק רבא האידרא (בתחילת

כלומר,ע"א): מילתא', תליא בחביבותא 'אנן

חביבות, של בדרך ורק אך תמיד לנהוג עלינו

של פגמם את לתקן כדי ואחדות, אהבה

שנפטרו. הקודמים התלמידים

והאחדותוכדי האהבה מדת את לסמל

ביום אנו מדליקים לרשב"י, שהיתה

התלמידיםהילולתו שאר פסקו שבו היום גם (שהוא

אשלמות) של שדרכה כיון גדולות, מדורות

קצות מכל כאחת ולהתאסף להתקבץ המדורה

המדורה, שבראש העליונה לנקודה המדורה

והאחדות. האהבה מדת על מורה והדבר

זיע"אבנוסף מברסלב נחמן ר' הרה"ק לכך:

ה) אות - סא תורה קמא מוהר"ן, (ליקוטי

מסמלת המדורה של הגדולה שהאש מבאר,

שהיא משום ישראל עם של אחדותם את

אש שלהבות הרבה של ואיחוד מחיבור נוצרת

קטן, נר בבחינת הוא יהודי כל והלא קטנות.

אדם" נשמת ה' "נר שנאמר: כז),כמו כ, (משלי

נוצרת רבות נשמות יחדיו מצטרפות וכאשר

ומכיון וקדושה. אהבה של גדולה מדורה מכך

להדליק נוהגים לכן רשב"י, של דרכו היתה שזו

הקדושה. הילולתו ביום גדולות מדורות

ואחתעל אחד כל על מוטלת בעומר ל"ג ביום כן

חיזוק להוסיף וקדושה גדולה חובה מאתנו

הזולת של מעלותיו את לראות ישראל, באהבת

זה כבוד של בתוספת לנהוג חסרונותיו, את ולא

שלום אהבה, להרבות ולהשתדל זה, כלפי

רשב"י. של כמדתו בעולם, ואחדות

גדולההיות במדה הבריות אהבת היתה ולרשב"י

של שפע עליו הוריק הקב"ה לכן ביותר,

שערי כל את ופתח אלקיות, והשגות קדושה

לקבל כדי כללהשמים שיש כיון תפילותיו. את

העליונים השערים את שפותחים בשמים, גדול

הבריות, אהבת לו שיש למי רק שפע ומוריקים

אבל ובאחדות. באהבה ישראל כלל עם נכלל והוא

  
    



עליותיו" במי ג)"המקרה קד, תהלי)
הטוב מדר מטי כשהתחתוני כי ,'מ'
עעעעממממוווודדדד ווווממממתתתתממממססססככככ ההההההההששששפפפפעעעעוווותתתת ממממססססתתתתללללקקקקיייי
....בבבבההההתתתתחחחחתתתתוווונננניייי תתתתללללוווויייי ההההעעעעייייקקקקרררר ככככיייי ההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,,

יורוווובבבבייייאאאארררר רבינו עט"ר מארי אבא
זיע"א אברג'ל נוע,מיכאל (אמרי

ג): מאמר  החייבהר האור דברי לפי
ימו "וכי בפסוק: שנאמר מה הקדוש,

"לה),אחי כה, הקב"ה(ויקרא על חוזר
שנאמר: כמו ישראל, ע של אח הנקרא

ורעי" אחי ח)."למע קכב, וכוונת(תהלי 
מטי ישראל ע שכאשר היא, הפסוק
שהקב"ה גורמי ה ח"ו, הטוב מדר
בכחו שאי וכמי ורש, מ כביכול נעשה

ח"ו אות ש).להושיע במגילה כל(רש"י כי
במעשיה תלויות העליונות ההשפעות
הזה בעול למטה כא ישראל ע של

,ייייששששרררראאאאללללהתחתו עעעע אאאאצצצצלללל יייישששש ווווככככששששחחחחללללייייללללהההה
ממממססססתתתתללללקקקקיייי  ממממממממייייללללאאאא ררררווווחחחחננננייייתתתת חחחחווווללללששששהההה

ההההקקקקדדדדווווששששהההה.... עעעעממממוווודדדד ווווממממתתתתממממססססככככ ההההההההששששפפפפעעעעוווותתתת

שכתב:ממממללללששששוווו הקדוש החיי האור
מדר מטי כשהתחתוני'
שלא כל, ראשית ,למדי נמצינו הטוב',
הוא חמורות עבירות עובר כשאד רק
העליונות ההשפעות את לסלק גור
ג אלא הקדושה, עמוד את ולמסכ
הטובה מהדר מעט נוטה רק הוא כאשר

שהוא :כגו שלילית, בבבבככככלללללדר ששששווווקקקקעעעע
ללללאאאא ההההתתתתווווררררהההה,,,, ממממעעעעממממלללל ממממתתתתררררששששלללל תתתתאאאאוווווווותתתת,,,, ממממיייינננניייי

עעעעייייננננייייוווו קקקקדדדדווווששששתתתת עעעעלללל ללללששששממממוווורררר ככככרררראאאאוווויייי ממממששששתתתתדדדדלללל
ללללססססללללקקקק גגגגווווררררממממיייי אאאאללללוווו דדדדבבבברררריייי גגגג ווווככככדדדדווווממממהההה,,,,
ווווממממווווננננעעעעיייי ,,,,ההההעעעעללללייייוווו ההההששששפפפפעעעע אאאאתתתת ממממההההעעעעוווולללל

ייייששששרררראאאאלללל.... עעעע אאאאתתתת ללללההההווווששששייייעעעע ממממההההקקקקבבבב""""הההה

מאחוזתו"ווווממממככככייייוווו "ומכר ,ויקראשכ)

כה) לוכה, המיוחדת 'אחוזתו' 
השני... המקדש בית והוא

בידווווההההוווודדדדייייעעעע היא גאולתו כי הכתוב
לה', קרוב יהיה אשר הצדיק

אקדש" "בקרובי אומרו: דר (שעל

ג), האדוי, כי אחיו, ממכר יגאל הוא
כביכול אח לצדיקי יקרא הוא ברו
ע"ב), קס ד ל שלח הקדוש, (זוהר

ורעי', אחי למע' ווווההההגגגגאאאאווווללללההההדכתיב:
ווווייייאאאאממממרררר אאאאדדדד בבבבנננניייי ללללבבבבוווותתתת בבבבההההעעעעיייירררר תתתתההההייייהההה
גגגגוווולללליייי ,,,,חחחחוווו תתתתששששבבבבוווו ככככיייי ללללככככ ההההטטטטוווובבבב ללללהההה
ללללככככ ייייעעעעררררבבבב ווווממממהההה ,,,,אאאאבבבבייייככככ ששששווווללללחחחח ממממעעעעלללל
ההההעעעעללללייייווווננננהההה ההההחחחחבבבבררררהההה זזזזווווללללתתתת ,,,,בבבבעעעעוווולללל ההההחחחחיייייייי
ללללששששווווללללחחחח ססססבבבבייייבבבב ססססממממווווככככיייי ההההייייייייתתתת אאאאששששרררר
ההההוווואאאא בבבבררררוווו עעעעוווולללל אאאאללללקקקקיייי ההההוווואאאא ,,,,אאאאבבבבייייככככ
ההההננננדדדדממממיייי תתתתאאאאוווווווותתתת בבבבעעעעייייננננייייוווו ווווייייממממאאאאייייסססס ללללעעעעדדדד,,,,

ההההררררווווחחחחנננניייי,,,, בבבבחחחחששששקקקק לבעלווווייייעעעעיייירררר נרגש ג
,מעשיה ייטיבו אשר עד חי כל נפש

ממכרו. ה' יגאל ובזה

וכותב:ווווממממססססיייייייי הקדוש החיי האור
ההההדדדדיייי אאאאתתתת ללללייייתתתת עעעעתתתתיייידדדדיייי זזזזהההה וווועעעעלללל
ווווממממהההה ייייששששרררראאאאלללל,,,, גגגגדדדדוווולללליייי ההההאאאארררר אאאאדדדדוווונננניייי ככככלללל

ההההעעעעללללוווובבבב............ ההההבבבבייייתתתת עעעעללללבבבבוווו הההה'''' עכ"ל.ייייבבבבקקקקשששש

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



  
    



ווווההההטטטטעעעעעלבו את הקב"ה יבקש שמה
שה מכיו (הצדיקי)הבית

עצמ על העול)קיבלו בריאת את(לפני
ישראל! ע נפשות את לקרב 18האחריות

הקדושבשבוע18. ליום להגיע נזכה הבא

אבא שמסר ובשיחה בעומר. ל"ג

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

ט),אמר מאמר בעומר ל"ג מועדים, - נועם (אמרי

וז"ל:

להדליקמנהג באור להרבות הקדושים ישראל

הזכרנו בעומר. ל"ג ביום גדולות מדורות

זה למנהג יששכר' ה'בני של ביאורו את לעיל כבר

שמתחיל בתורה הגנוז האור לכבוד זהו אשר -

הקדושה נשמתו לכבוד וכן הזה, ביום להתגלות

האור בעולם התגלה ידה על אשר רשב"י, של

ספר ידי על אחר אדם מכל יותר שבתורה הגנוז

שחיבר. הקדוש הזוהר

בהקדיםבתוספת זה, מנהג להסביר ניתן עומק

חז"ל שלימדונו מה סב:)את (יבמות

היתה עקיבא רבי תלמידי של פטירתם שסיבת

על שרשב"י, ומכך לזה'. זה כבוד נהגו שלא 'מפני

נפטר לא עקיבא, רבי מתלמידי היה הוא שגם אף

אלא כמנהגם, נהג שלא מוכח התלמידים, יתר עם

כבוד כולם את ומכבד הבריות את אוהב היה

אצלו היו ישראל ואחדות אהבת ומדת גדול,

יתירה. בהדגשה

הקדושיםובדרך תלמידיו את חינך גם זו

עם זה ובאחדות באהבה תמיד להיות

שאמר כפי זה, על זה טובה בעין ולהביט זה,

קכחלהם דף נשא - שבזוה"ק רבא האידרא (בתחילת

כלומר,ע"א): מילתא', תליא בחביבותא 'אנן

חביבות, של בדרך ורק אך תמיד לנהוג עלינו

של פגמם את לתקן כדי ואחדות, אהבה

שנפטרו. הקודמים התלמידים

והאחדותוכדי האהבה מדת את לסמל

ביום אנו מדליקים לרשב"י, שהיתה

התלמידיםהילולתו שאר פסקו שבו היום גם (שהוא

אשלמות) של שדרכה כיון גדולות, מדורות

קצות מכל כאחת ולהתאסף להתקבץ המדורה

המדורה, שבראש העליונה לנקודה המדורה

והאחדות. האהבה מדת על מורה והדבר

זיע"אבנוסף מברסלב נחמן ר' הרה"ק לכך:

ה) אות - סא תורה קמא מוהר"ן, (ליקוטי

מסמלת המדורה של הגדולה שהאש מבאר,

שהיא משום ישראל עם של אחדותם את

אש שלהבות הרבה של ואיחוד מחיבור נוצרת

קטן, נר בבחינת הוא יהודי כל והלא קטנות.

אדם" נשמת ה' "נר שנאמר: כז),כמו כ, (משלי

נוצרת רבות נשמות יחדיו מצטרפות וכאשר

ומכיון וקדושה. אהבה של גדולה מדורה מכך

להדליק נוהגים לכן רשב"י, של דרכו היתה שזו

הקדושה. הילולתו ביום גדולות מדורות

ואחתעל אחד כל על מוטלת בעומר ל"ג ביום כן

חיזוק להוסיף וקדושה גדולה חובה מאתנו

הזולת של מעלותיו את לראות ישראל, באהבת

זה כבוד של בתוספת לנהוג חסרונותיו, את ולא

שלום אהבה, להרבות ולהשתדל זה, כלפי

רשב"י. של כמדתו בעולם, ואחדות

גדולההיות במדה הבריות אהבת היתה ולרשב"י

של שפע עליו הוריק הקב"ה לכן ביותר,

שערי כל את ופתח אלקיות, והשגות קדושה

לקבל כדי כללהשמים שיש כיון תפילותיו. את

העליונים השערים את שפותחים בשמים, גדול

הבריות, אהבת לו שיש למי רק שפע ומוריקים

אבל ובאחדות. באהבה ישראל כלל עם נכלל והוא

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 



  
    



לבוכשראה הקדוש, טוב שם הבעל מורינו זאת

עם של הירוד מצבם על בקרבו נחמץ

לתופעה קץ לשים החליט מיד הקדושים. ישראל

ששימשו הגדולים, תלמידיו לכל חקק חוק זו.

יות להם שאסור וכדומה, ערים חייכרבני לחיות ר

עליהם מעתה מהעם. והיבדלות התבודדות

שואל כל בפני לרווחה דלתותיהם את לפתוח

יהיה. שלא וענין תחום בכל וברכה עצה ומבקש

מחיי ופרט פרט בכל שותפים להיות עליהם מעתה

ללמד ובחיבה, באהבה העם את לקרב העם,

זה שיהיה והעיקר, הבנתם, רמת לפי תורה אותם

ובשמחה. נועם בדרכי

הרבניםמחוייביםלחבקבמילים יותר: פשוטות

מי שיש הרגשה להם ולתת העם את

והנשמה. הלב מכל להם ודואג אותם שאוהב

תלמידיובדרך ותלמידי תלמידיו המשיכו זו

הקדוש, טוב שם הבעל מורינו של

'בעל המכונה הזקן, אדמו"ר מכולם, ולמעלה

זיע"א מליובאוויטש הרבי כותב וכך התניא'.

יום היום אייר):בספרו (כב

שיחתם'פעם ותוכן חסידיםהראשונים, התוועדו

את הסיר הזקן, רבינו הרבי, היה:

מבודד היה - הגאון הר"מ, - הרבי פעם הבדידות.

דרך לעצמם. מבודדים היו והתלמידים לעצמו,

הגדול, האלקי ההישג הוא הרבי שיסד החסידות

מבודדים'. אינם וחסידים מבודד אינו שהרבי

להיותאדמו"ר צריך תמיד שהרב קבע הזקן

לשאר וכן שלו לתלמידים זמין

להם ולתת אותם, לחבק אותם, לעודד העם,

ויש וחשובים, יקרים אהובים, שהם הרגשה

להם. דואג שתמיד מי

כדימשל לפרחים. דומה? הדבר למה

לחום זקוקים הם יפה יצמחו שהפרחים

מספיק מקבל שלא פרח השמש. קרני של ולאור

ומתייבש. מצהיב מחויר, מאוד מהר ֲִַשמש

רבוכך לתלמידיו: הרב בין ליחס בנוגע גם ממש

ותלמידיו לשמש, דומה בישראל אמיתי

על שלו ההוד מקרני משפיע כשהרב לפרחים.

טובה, להםמילה אומר פנים, להם מאיר תלמידיו,

כשהרב אך יפה. צומחים הם ומעודדם, מחזקם

יחס להם נותן ולא מתלמידיו עצמו את מבודד

ללמוד צריך חלילה. להתייבש ממהרים הם ראוי,

את העוטף הקב"ה, של חיבוקו לולא - מהקב"ה

היתה לא סופית, האין באהבתו כולה הבריאה כל

בלבד. אחד רגע אפילו להתקיים יכולה הבריאה

שהםרב הרגשה לתלמידיו נותן תמיד אמיתי

הוא כאשר אפילו וחשובים. יקרים אהובים,

הם וחריפים, קשים בדברים אותם מוכיח

מאהבה תוכחה אלא זו שאין היטב יודעים

בניו את המייסר רחמן אב בדוגמת חיבה, ומרוב

מדרכים להצילם כדי קשות, בתוכחות

וישרות. טובות בדרכים ולהדריכם עקלקלות

לה',ואם שחטא סימן זאת, מרגיש לא התלמיד

בינו ומחיצה חציצה שיוצר זה הוא וחטאו

שלימה בתשובה כשישוב אך הקדוש. רבו לבין

ומיד תיכף הצואים, הבגדים את מעליו ויסיר

רבו. באהבת עבר מכל עטוף הוא כיצד ירגיש

הארץבספרנוו  187)חלב עמוד - ב כתבנו(חלק

הקדושים רבותינו לימדונו כך:

בין המפרידה ומחיצה חציצה מהוה שהעוון

ישעיה: הנחמות נביא כמאמר לקונו, האדם

אלקיכם" לבין ביניכם מבדילים היו "עוונותיכם

ב), נט, ה'(ישעיה אל האדם ששב ידי על אמנם

מחיצות. אותן שמתבטלות זוכה לבו בכל יתברך

ראשית,ולתוספת נפשהוא: החשבון ענין ביאור,

וידע החטא, במציאות האדם שיכיר

עליון באל ומרד הכעיס שחטא בעת כי נאמנה

  
    



עצמו את ומפריד הבריות, את אוהב שאינו מי

שערי כל את בעדו סוגר הקב"ה ישראל, מכלל

גם מאנשים, להתרחק שדרכו מי העליון. השפע

העולם ענייני מכל ופרוש חכם תלמיד יהיה אם

ממנו ימנע הקב"ה וכו', בחדרו לבדו ויסתגר הזה,

לו. הראוי העליון השפע את

חכםבהקשר בתלמיד מעשה מספרים לכך

לכל תורה ללמד היתה שדרכו אחד

עת בכל פתוחה היתה תמיד ודלתו שחפץ, מי

הנהגתו ה'. תורת את ללמוד ומבקש דורש לכל

בשמים, חן מצאה מאוד חכם תלמיד אותו של

יתגלה הנביא שאליהו אותו לזכות הוחלט לכן

ממה תורה דברי אותו וילמד יום בכל אליו

מעלה. של בישיבה שחידשו

למסוריום חכםשמנהגו תלמיד הרגישאותו אחד

גוזל דורש לכל תורה וללמד רבים שיעורים

מה כל את ללמוד מספיק לא והוא רב, זמן ממנו

את לנעול נחרצת בצורה החליט לכן חושק. שלבו

וללמוד עצמו, עם להסתגר כולם, בפני ביתו דלתי

שהחל יום שמאותו אלא נפשו. כאות ַתורה

לאחרים, תורה ללמד והפסיק עצמו עם להסתגר

תורה. ללמדו אליו מלבוא הנביא אליהו חדל

והתענהאותו מאוד, כך על הצטער חכם תלמיד

על השמים מן לו שיגלו כדי רבות תעניות

שנגלה עד שכזה. חמור בעונש נענש ולמה מה

'כל לו: ואמר הלילה בחלום הנביא אליהו אליו

לא הקב"ה - ישראל עם בפני דלתו את שסוגר מי

הרבים את שמנעת מעת לכן, אתו. לדבר מרשה

לעצמך, רק ודאגת מפיך תורה ללמוד מלבוא

תורה'. וללמדך אליך להתגלות הקב"ה עלי אסר

ופתח טעותו, את חכם תלמיד אותו הבין מיד

לכל תורה ללמד וחזר כל, בפני דלתו את שוב

הנביא אליהו חזר קצר זמן וכעבור ומבקש, דורש

תורה. וללמדו אליו להתגלות

פעםבדומה סאלילכך, הבבא ראשנו עטרת

קדח וממש בטוב שלא חש זיע"א

ישראל, לעם אהבתו מרוב זאת, בכל אך מחום,

ממנו לקבל כדי לביתו שבא הרב הקהל את קיבל

וברכה. עצה

ראוהשמשים הרב של לבריאותו מאוד שדאגו

להודיע מבלי לכן חולה, מאוד שהוא

לכל והודיעו הקהל, בפני ביתו דלתי את סגרו לו

ולכן טוב, מרגיש לא שהרב לרב נכנס שטרם מי

הבבא אך היום. אליו להיכנס אפשרות עוד אין

להם והורה בכך, הרגיש מיד קדשו ברוח סאלי

לרווחה הבית דלתות את לפתוח ומיד תיכף

ברכתו. את לבקש שהגיע הקהל כל את ולהכניס

מחום, שקדח ראשו על לחה מגבת הניח הוא

עד ובסבלנות פנים במאור הקהל כל את וקיבל

לשמשים: הרב הסביר וכך שבהם. האחרון

שהשכינה'באמצע פתאוםהרגשתי הקהל קבלת

לאחר מדוע. הבנתי ולא ממני הסתלקה

שזהו משמים לי הודיעו הדבר, את שבדקתי

האנשים בפני הבית דלתי את שסגרתם משום

השכינה ולכן שעות, כמה כבר בחוץ לי שהמתינו

רק נמצאת השכינה לעולם כי בחוץ. אתם נותרה

אלא שורה לא והיא ישראל, כלל שנמצאים היכן

ישראל'. כלל עם שמתחבר אדם על

זהוחיבור ישראל, עמך עם הצדיקים של זה

שחידשה החידוש עיקר החסידות:בעצם תורת

לעולם,לפני הקדוש טוב שם הבעל מורינו שבא

בחדרי עצמם עם מסתגרים הרבנים היו

חולין, בענייני העוסקים העם, שפשוטי כדי חדרים

פונה היה לעצה, שהוצרך מי אותם. 'יטמאו' לא

לא שהרב כיון העולם, מאומות ליועצים בהכרח

לו ולתת שלו' לרמה 'לרדת אופן בשום מוכן היה

פשוטי נותרו כך משום המגושמים. בענייניו עצה

את ויאיר אותם שידריך רועה ללא כצאן העם

הארץ. גויי והוללותכשאר הפקרות חיי וחיו דרכם,

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



  
    



לבוכשראה הקדוש, טוב שם הבעל מורינו זאת

עם של הירוד מצבם על בקרבו נחמץ

לתופעה קץ לשים החליט מיד הקדושים. ישראל

ששימשו הגדולים, תלמידיו לכל חקק חוק זו.

יות להם שאסור וכדומה, ערים חייכרבני לחיות ר

עליהם מעתה מהעם. והיבדלות התבודדות

שואל כל בפני לרווחה דלתותיהם את לפתוח

יהיה. שלא וענין תחום בכל וברכה עצה ומבקש

מחיי ופרט פרט בכל שותפים להיות עליהם מעתה

ללמד ובחיבה, באהבה העם את לקרב העם,

זה שיהיה והעיקר, הבנתם, רמת לפי תורה אותם

ובשמחה. נועם בדרכי

הרבניםמחוייביםלחבקבמילים יותר: פשוטות

מי שיש הרגשה להם ולתת העם את

והנשמה. הלב מכל להם ודואג אותם שאוהב

תלמידיובדרך ותלמידי תלמידיו המשיכו זו

הקדוש, טוב שם הבעל מורינו של

'בעל המכונה הזקן, אדמו"ר מכולם, ולמעלה

זיע"א מליובאוויטש הרבי כותב וכך התניא'.

יום היום אייר):בספרו (כב

שיחתם'פעם ותוכן חסידיםהראשונים, התוועדו

את הסיר הזקן, רבינו הרבי, היה:

מבודד היה - הגאון הר"מ, - הרבי פעם הבדידות.

דרך לעצמם. מבודדים היו והתלמידים לעצמו,

הגדול, האלקי ההישג הוא הרבי שיסד החסידות

מבודדים'. אינם וחסידים מבודד אינו שהרבי

להיותאדמו"ר צריך תמיד שהרב קבע הזקן

לשאר וכן שלו לתלמידים זמין

להם ולתת אותם, לחבק אותם, לעודד העם,

ויש וחשובים, יקרים אהובים, שהם הרגשה

להם. דואג שתמיד מי

כדימשל לפרחים. דומה? הדבר למה

לחום זקוקים הם יפה יצמחו שהפרחים

מספיק מקבל שלא פרח השמש. קרני של ולאור

ומתייבש. מצהיב מחויר, מאוד מהר ֲִַשמש

רבוכך לתלמידיו: הרב בין ליחס בנוגע גם ממש

ותלמידיו לשמש, דומה בישראל אמיתי

על שלו ההוד מקרני משפיע כשהרב לפרחים.

טובה, להםמילה אומר פנים, להם מאיר תלמידיו,

כשהרב אך יפה. צומחים הם ומעודדם, מחזקם

יחס להם נותן ולא מתלמידיו עצמו את מבודד

ללמוד צריך חלילה. להתייבש ממהרים הם ראוי,

את העוטף הקב"ה, של חיבוקו לולא - מהקב"ה

היתה לא סופית, האין באהבתו כולה הבריאה כל

בלבד. אחד רגע אפילו להתקיים יכולה הבריאה

שהםרב הרגשה לתלמידיו נותן תמיד אמיתי

הוא כאשר אפילו וחשובים. יקרים אהובים,

הם וחריפים, קשים בדברים אותם מוכיח

מאהבה תוכחה אלא זו שאין היטב יודעים

בניו את המייסר רחמן אב בדוגמת חיבה, ומרוב

מדרכים להצילם כדי קשות, בתוכחות

וישרות. טובות בדרכים ולהדריכם עקלקלות

לה',ואם שחטא סימן זאת, מרגיש לא התלמיד

בינו ומחיצה חציצה שיוצר זה הוא וחטאו

שלימה בתשובה כשישוב אך הקדוש. רבו לבין

ומיד תיכף הצואים, הבגדים את מעליו ויסיר

רבו. באהבת עבר מכל עטוף הוא כיצד ירגיש

הארץבספרנוו  187)חלב עמוד - ב כתבנו(חלק

הקדושים רבותינו לימדונו כך:

בין המפרידה ומחיצה חציצה מהוה שהעוון

ישעיה: הנחמות נביא כמאמר לקונו, האדם

אלקיכם" לבין ביניכם מבדילים היו "עוונותיכם

ב), נט, ה'(ישעיה אל האדם ששב ידי על אמנם

מחיצות. אותן שמתבטלות זוכה לבו בכל יתברך

ראשית,ולתוספת נפשהוא: החשבון ענין ביאור,

וידע החטא, במציאות האדם שיכיר

עליון באל ומרד הכעיס שחטא בעת כי נאמנה

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



  
    



תתתתבבבבוווואאאא!!!! בבבבוווואאאא ההההגגגגאאאאווווללללהההה

אתממממממממששששיייי ודורש הקדוש החיי אור
חומר: כמי הפסוקי

העד""""ווווחחחחבבבב את והיב רממ ני את 
.תלאח וב ל מכר אר לאי
והיה ל היב י יד מצאה לא וא
הבל נת עד את הנה יד רממ

"תלאח וב בל כה,ויצא (ויקרא 
כזכח).

הואוווואאאאווווממממררררוווו:::: שהמכר לצד הנה וגו'', 'וחב
בעוונותיכ ה" כאומרו: בעוונותינו,

"א),נמכרת נ, על(ישעיה חוב הוא והעוו
לעשות צרי השטר קריעת בשעת ,האד
והוא הנשאר, ולפרוע שעליו החוב חשבו
השני ממכרו', שני את 'וחב אומרו:
שיעור לפי ויתנכה מכור הבית שנשאר
על ישיב והעוד ישראל, מעוונות השני

ז"ל אומר אותדר  כא פרשה רבה, (ויקרא

'תשובתה) ותיקוניה התשובה במשפטי
עצמו יסג מהעוו נהנה אד א המשקל',

יפרע ובזה מהחטא שנהנה מה כשיעור
כשיתקרב העול אדו יעשה כ וכמו חובו,

הגאולה... זמ

וווואאאאווווממממררררוווו:::: השיב' די ידו מצאה לא וא'
האדו יראה וא (הקב"ה)פירוש

ורבו עוד, חבלי לסבול בע כח אי כי
כח בה ואפס ראש, למעלה חובותיה
היובל', שנת עד ממכרו 'והיה הסבל,

בעתה, לגאולה המוגבל זמ וווואאאאזזזזשהוא
קקקק ככככיייי ללללאאאאחחחחווווזזזזתתתתוווו',',',', ווווששששבבבב בבבבייייוווובבבבלללל ''''ווווייייצצצצאאאא
ררררששששעעעעיייי ייייששששרררראאאאלללל ייייההההייייוווו אאאאפפפפייייללללוווו ייייששששננננוווו ההההגגגגללללוווותתתת

חחחח""""וווו.... גגגגממממוווורררריייי

בספרוווווככככ זצ"ל חיי החפ מר כתב
עול פרקש  ההתחזקות (שער

חחחחססססררררוווויד): זזזזהההה ששששיייייייי ללללאאאא ההההקקקקבבבב""""הההה אאאאצצצצלללל
ללללזזזזהההה רררראאאאוווויייי ששששאאאאייייננננוווו שפע)ההההממממקקקקבבבבלללל (לקבל

ממממבבבבייייטטטט אאאאייייננננוווו ללללגגגגאאאאוווולללל בבבבררררצצצצווווננננוווו ווווככככששששעעעעווווללללהההה
יייירררראאאאלללל אאאאתתתת ייייפפפפהההה """"ווווההההאאאא אאאאללללאאאא בבבבממממעעעעששששייייהההה

עעעעננננתתתתייייוווו"""" ח).ממממלללל קל, תהלי) 

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

לברואא א א א ....  יתבר ה' של ברצונו עלה  כאשר

מופלאה מערכת ברא הוא  העול את

 אי ועולמות כחות רבבות מריבי המורכבת

.ק  לאי ברואי קיימי ובתוכ מספר,

המערכת המערכת המערכת המערכת  שכל שכל שכל שכל   יתבר יתבר יתבר יתבר ברצונוברצונוברצונוברצונו ועלה ועלה ועלה ועלה 

!!!!האדהאדהאדהאד ביד ביד ביד ביד  תימסר תימסר תימסר תימסר  הזוהזוהזוהזו ובכחו המופלאההמופלאההמופלאההמופלאה

מעשיו  תנועות פי  על הבריאה  את ינהיג 

למוטב .  ובי לטוב  בי ומחשבותיו. ודיבוריו 

האד האד האד האד כאשר כאשר כאשר כאשר  של של של של  ומחשבותיו ומחשבותיו ומחשבותיו ומחשבותיו  דיבוריו דיבוריו דיבוריו דיבוריו  מעשיו מעשיו מעשיו מעשיו ,,,,

הוא הוא הוא הוא   יתבר יתבר יתבר יתבר רצונו רצונו רצונו רצונו  כפי כפי כפי כפי  שפע שפע שפע שפע יהיו יהיו יהיו יהיו  ישפיע ישפיע ישפיע ישפיע 

 וא וא וא וא .... העליוני העליוני העליוני העליוני והאורות והאורות והאורות והאורות  העולמות העולמות העולמות העולמות  לכל לכל לכל לכל  רב רב רב רב 

 ההיפ ההיפ ההיפ ההיפ ויעשה ויעשה ויעשה ויעשה  אלו אלו אלו אלו  בכל בכל בכל בכל   יפגו יפגו יפגו יפגו הוא הוא הוא הוא  חלילה חלילה חלילה חלילה 

  
    



והגיגיו, דיבוריו, הרהוריו, במעשיו, הוא ברוך

פגם שגרם זה, על ובנוסף מתכוין. בלא גם

שבכח הכל מן וקשה בנשמתו. ונורא עצום

האלקית ונפשו נשמתו לעקור גרם החטא

למקום והורידה הוא, ברוך החיים מחיי

אחרא, הסטרא היכלות הן והמוות, הטומאה

הסטרא אל מרכבה נשמתו נהיתה אשר עד

הרוכב אל בטילה שהמרכבה וכמו אחרא,

החוטא של נשמתו בטילה כן מנהיגה, ואל

חיותו שכל אחרא, והסטרא הטומאה אל

מהם, ושפע חיות מקבל וממילא משם, באה

מצוות ואפילו שעושה מעשיו כל אשר עד

היוצא בסוד: משם, נמשכים טובים ומעשים

טמא. הטמא מן

אודרך אסורים, דברים שאוכל אדם משל,

או גזל, שאוכל או לברך, מבלי שאוכל

אחרא, מהסטרא נהנה הוא ידים, נטילת ללא

חיותו ויונק ומגושם עב נהיה גופו ואזי

ה' עבודת כל וכן אחרא, הסטרא מהיכלות

התורה ולימוד ולהבא מכאן יעבוד שהוא

שיקיים והמצוות שיתפלל והתפילות שילמד

רח"ל, אחרא הסטרא מן נמשכות כן גם

טמא הטמא מן השםוהיוצא אל שישוב (עד

אזיבאמת). לבו בכל יתברך ה' אל בשובו אולם

טהור, הטהור מן והיוצא וזך טהור נעשה

ה – עבר והיינו 'עברה' סוד מה[וזהו (וכעין

פרשת מטשרנוביל, נחום להר"ר עינים במאור שכתב

ער) עמוד - הואתחנן – תשוב תשובה ומאידך

ע"א)]. קכב דף נשא פרשת מהימנא רעיא (זוהר

תהיההנה שהתשובה לזכות מנת על כן, כי

בכל יתברך השם אל לשוב צריך שלימה

עזיבת א. שהם: התשובה, שלבי ארבעת

קבלה ד. וידוי. ג. העבר. על חרטה ב. החטא.

אדונינו וכדברי לכסלה. עוד ישוב שלא לעתיד

ב-ג)הרמב"ם הלכות פ"ב תשובה שכתב(הלכות

חטאו, החוטא שיעזוב הוא התשובה שעיקר

בלבו ויחליט ממחשבתו, לגמרי אותו ויסיר

דרכו רשע "יעזוב שנאמר: עוד, יעשהו לבל

וירחמהו ה' אל וישוב מחשבותיו און ואיש

לסלוח" ירבה כי אלקינו ז).ואל נה, (ישעיה

שנאמר: שעבר, מה על גמורה בחרטה ויתנחם

ספקתי הוודעי ואחרי ניחמתי שובי אחרי "כי

חרפת נשאתי כי נכלמתי וגם בושתי ירך על

יח).נעורי" לא, תעלומות(ירמיה יודע עליו ויעיד

"ולא שנאמר: לעולם, החטא לזה ישוב שלא

ידינו" למעשה אלקינו עוד ד).נאמר יד, (הושע

אלה עניינים ולומר בשפתיו להתוודות וצריך

גמר ולא בדברים המתוודה אבל בלבו. שגמר

ושרץ לטובל דומה זה הרי החטא, לעזוב בלבו

שישליך עד לו מועילה הטבילה שאין בידו,

ועוזב "ומודה אומר: הוא וכן מידו, השרץ

יג),ירוחם" כח, ע"כ.(משלי

החפץוהאמת תשובה שבעל היא הצרופה

לקבוע ישתדל באמת, נפשו בתיקון

התורה במימי ורוחו נפשו להדיח וזמן עת

הוא הקדושה התורה ועסק הואיל הקדושה,

והוא התיקונים, שבכל ביותר הגדול התיקון

ואפילו הרפואות שבכל הגדולה הרפואה עצמו

רבים ופשעים בעוונות יתברך לקונו שחטא מי

לימוד כי נאמנה ידע מנשוא, קשים ואף ורעים

הש"ס לימוד ובפרט לשמה, התורה ועסק

לתקן בכחו יש רבה, ויגיעה בעמל והפוסקים

ונשמתו. רוחו נפשו מחשכי כל ולהאיר הכל,

בתורהוביותר להגות הזוכה של תפארתו תגדל

שטבל והנפשאחר הגוף בטהרת הקדושה

יתברך ה' אל ושב הקדושים המקוה במימי עצמו

גדולה שבוודאי הנדרשות ההכנות והכין לבו בכל

כמ עולהמעלתו שתורתו בכך פעמים וכמה ה

עיכובים. מבלי הכבוד כסא לפני ולנחת לרצון

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.



  
    



תתתתבבבבוווואאאא!!!! בבבבוווואאאא ההההגגגגאאאאווווללללהההה

אתממממממממששששיייי ודורש הקדוש החיי אור
חומר: כמי הפסוקי

העד""""ווווחחחחבבבב את והיב רממ ני את 
.תלאח וב ל מכר אר לאי
והיה ל היב י יד מצאה לא וא
הבל נת עד את הנה יד רממ

"תלאח וב בל כה,ויצא (ויקרא 
כזכח).

הואוווואאאאווווממממררררוווו:::: שהמכר לצד הנה וגו'', 'וחב
בעוונותיכ ה" כאומרו: בעוונותינו,

"א),נמכרת נ, על(ישעיה חוב הוא והעוו
לעשות צרי השטר קריעת בשעת ,האד
והוא הנשאר, ולפרוע שעליו החוב חשבו
השני ממכרו', שני את 'וחב אומרו:
שיעור לפי ויתנכה מכור הבית שנשאר
על ישיב והעוד ישראל, מעוונות השני

ז"ל אומר אותדר  כא פרשה רבה, (ויקרא

'תשובתה) ותיקוניה התשובה במשפטי
עצמו יסג מהעוו נהנה אד א המשקל',

יפרע ובזה מהחטא שנהנה מה כשיעור
כשיתקרב העול אדו יעשה כ וכמו חובו,

הגאולה... זמ

וווואאאאווווממממררררוווו:::: השיב' די ידו מצאה לא וא'
האדו יראה וא (הקב"ה)פירוש

ורבו עוד, חבלי לסבול בע כח אי כי
כח בה ואפס ראש, למעלה חובותיה
היובל', שנת עד ממכרו 'והיה הסבל,

בעתה, לגאולה המוגבל זמ וווואאאאזזזזשהוא
קקקק ככככיייי ללללאאאאחחחחווווזזזזתתתתוווו',',',', ווווששששבבבב בבבבייייוווובבבבלללל ''''ווווייייצצצצאאאא
ררררששששעעעעיייי ייייששששרררראאאאלללל ייייההההייייוווו אאאאפפפפייייללללוווו ייייששששננננוווו ההההגגגגללללוווותתתת

חחחח""""וווו.... גגגגממממוווורררריייי

בספרוווווככככ זצ"ל חיי החפ מר כתב
עול פרקש  ההתחזקות (שער

חחחחססססררררוווויד): זזזזהההה ששששיייייייי ללללאאאא ההההקקקקבבבב""""הההה אאאאצצצצלללל
ללללזזזזהההה רררראאאאוווויייי ששששאאאאייייננננוווו שפע)ההההממממקקקקבבבבלללל (לקבל

ממממבבבבייייטטטט אאאאייייננננוווו ללללגגגגאאאאוווולללל בבבבררררצצצצווווננננוווו ווווככככששששעעעעווווללללהההה
יייירררראאאאלללל אאאאתתתת ייייפפפפהההה """"ווווההההאאאא אאאאללללאאאא בבבבממממעעעעששששייייהההה

עעעעננננתתתתייייוווו"""" ח).ממממלללל קל, תהלי) 

ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

לברואא א א א ....  יתבר ה' של ברצונו עלה  כאשר

מופלאה מערכת ברא הוא  העול את

 אי ועולמות כחות רבבות מריבי המורכבת

.ק  לאי ברואי קיימי ובתוכ מספר,

המערכת המערכת המערכת המערכת  שכל שכל שכל שכל   יתבר יתבר יתבר יתבר ברצונוברצונוברצונוברצונו ועלה ועלה ועלה ועלה 

!!!!האדהאדהאדהאד ביד ביד ביד ביד  תימסר תימסר תימסר תימסר  הזוהזוהזוהזו ובכחו המופלאההמופלאההמופלאההמופלאה

מעשיו  תנועות פי  על הבריאה  את ינהיג 

למוטב .  ובי לטוב  בי ומחשבותיו. ודיבוריו 

האד האד האד האד כאשר כאשר כאשר כאשר  של של של של  ומחשבותיו ומחשבותיו ומחשבותיו ומחשבותיו  דיבוריו דיבוריו דיבוריו דיבוריו  מעשיו מעשיו מעשיו מעשיו ,,,,

הוא הוא הוא הוא   יתבר יתבר יתבר יתבר רצונו רצונו רצונו רצונו  כפי כפי כפי כפי  שפע שפע שפע שפע יהיו יהיו יהיו יהיו  ישפיע ישפיע ישפיע ישפיע 

 וא וא וא וא .... העליוני העליוני העליוני העליוני והאורות והאורות והאורות והאורות  העולמות העולמות העולמות העולמות  לכל לכל לכל לכל  רב רב רב רב 

 ההיפ ההיפ ההיפ ההיפ ויעשה ויעשה ויעשה ויעשה  אלו אלו אלו אלו  בכל בכל בכל בכל   יפגו יפגו יפגו יפגו הוא הוא הוא הוא  חלילה חלילה חלילה חלילה 

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



  
      



כחות כחות כחות כחות  כמה כמה כמה כמה  יהרוס יהרוס יהרוס יהרוס  הוא הוא הוא הוא   כ כ כ כ ידי ידי ידי ידי  על על על על  ,,,, יתבר יתבר יתבר יתבר מרצונו מרצונו מרצונו מרצונו 

ושיעור ושיעור ושיעור ושיעור ....  ער ער ער ער  לאי לאי לאי לאי  הקדושי הקדושי הקדושי הקדושי  עליוני עליוני עליוני עליוני ועולמות ועולמות ועולמות ועולמות 

לאב ב ב ב .... משפיעה  האד של ופעולתו עבודתו

כחות אפילו אלא הקדושה, כחות  על רק

 מע אחד מכל שפע  מקבלי הטומאה

יעסוק יעסוק יעסוק יעסוק ישראל. ה ה ה ה ',',',',  בדר בדר בדר בדר  הול הול הול הול הוא הוא הוא הוא  כאשר כאשר כאשר כאשר 

 ממשי ממשי ממשי ממשי הוא הוא הוא הוא  המצוות המצוות המצוות המצוות ,,,,  ובקיו ובקיו ובקיו ובקיו תורה תורה תורה תורה  בלימוד בלימוד בלימוד בלימוד 

 וניזוני וניזוני וניזוני וניזוני  מתקיימי מתקיימי מתקיימי מתקיימי  וכול וכול וכול וכול העולמות העולמות העולמות העולמות ,,,, לכל לכל לכל לכל  שפע שפע שפע שפע 

.... הטובי הטובי הטובי הטובי מעשיו מעשיו מעשיו מעשיו  הצדיקי מכח מכח מכח מכח  נשמות ואפילו

מעבודתו  כח  ותוספת עילוי יקבלו עד  שבג

.ההיפ וחלילה הזה . בעול החי האד של

וכל ג ג ג ג .... הבריאה  את מנהיג  שהיהודי ומכיו

מעשיו  להרע לו אסור לכ דרכו,  זור השפע 

 העול על להשפיע  הוא יתבר ה'  שרצו משו

 הדי מדת מעשיה את  מקלקלי  היהודי  וא

לרדת. ממנו ומונעת השפע  את וזה וזה וזה וזה מעכבת

לתת לתת לתת לתת  שרוצה שרוצה שרוצה שרוצה  הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה  כח כח כח כח  את את את את  ''''מתיש מתיש מתיש מתיש '''' כביכול כביכול כביכול כביכול 

.... האד האד האד האד מעשי מעשי מעשי מעשי  בגלל בגלל בגלל בגלל  יכול יכול יכול יכול  ולא ולא ולא ולא   לעול לעול לעול לעול שפע שפע שפע שפע 

הטוב ד ד ד ד ....  מדר מטי ישראל ע כאשר 

כביכול נעשה  שהקב"ה  גורמי ה ח"ו,

 אות להושיע בכחו   שאי וכמי  ורש', מ'

תלויות  העליונות ההשפעות כל  כי ח"ו.

 בעול למטה כא ישראל ע של  במעשיה

,התחתו ע ע ע ע הזה אצלאצלאצלאצל יש יש יש יש  וכשחלילהוכשחלילהוכשחלילהוכשחלילה

 מסתלקי מסתלקי מסתלקי מסתלקי  ממילא ממילא ממילא ממילא  רוחניתרוחניתרוחניתרוחנית חולשה חולשה חולשה חולשה  ישראלישראלישראלישראל

הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה .... עמודעמודעמודעמוד ומתמסכומתמסכומתמסכומתמסכ ההשפעות ההשפעות ההשפעות ההשפעות 

זהה ה ה ה .... הטוב',  מדר  מטי  כשהתחתוני' הכוונה

הטובה מהדר מעט  נוטה  'רק ' הוא כאשר

 שו עבר  לא  הוא בפועל א  ג שלילית,  לדר

:כגו תאוות תאוות תאוות תאוות ,,,,עבירה, מיני מיני מיני מיני  בכל בכל בכל בכל  שוקע שוקע שוקע שוקע  שהוא שהוא שהוא שהוא 

כראוי כראוי כראוי כראוי  משתדל משתדל משתדל משתדל  לא לא לא לא  התורה התורה התורה התורה ,,,, מעמל מעמל מעמל מעמל  מתרשל מתרשל מתרשל מתרשל 

אלו אלו אלו אלו   דברי דברי דברי דברי  ג ג ג ג וכדו וכדו וכדו וכדו ',',',', עיניועיניועיניועיניו קדושת קדושת קדושת קדושת  על על על על  לשמור לשמור לשמור לשמור 

,,,, העליו העליו העליו העליו השפע השפע השפע השפע  את את את את   מהעול מהעול מהעול מהעול לסלק לסלק לסלק לסלק   גורמי גורמי גורמי גורמי

ישראל ישראל ישראל ישראל ....  ע ע ע ע את את את את  להושיע להושיע להושיע להושיע  מהקב מהקב מהקב מהקב """"ה ה ה ה   ומונעי ומונעי ומונעי ומונעי

יטו ו ו ו ו .... שלא  ישראל  ע על לשמור  הדר

הישר  דר על  תמיד ושישמרו הטוב  מדר

מעיר  הצדיק כאשר הצדיק. ידי על רק זה

ישפרו  כי עליה ומדבר אד בני לבות

.הרעי דרכיה וייטיבו  מעשיה

ותלמידיו ותלמידיו ותלמידיו ותלמידיו רב רב רב רב  לשמש לשמש לשמש לשמש ,,,, דומה דומה דומה דומה  הוא הוא הוא הוא  בישראל בישראל בישראל בישראל  אמיתי אמיתי אמיתי אמיתי 

שלו שלו שלו שלו  ההוד ההוד ההוד ההוד  מקרני מקרני מקרני מקרני  משפיע משפיע משפיע משפיע  כשהרב כשהרב כשהרב כשהרב  .... לפרחי לפרחי לפרחי לפרחי

מילה מילה מילה מילה   לה לה לה לה אומר אומר אומר אומר  ,,,, פני פני פני פני  לה לה לה לה מאיר מאיר מאיר מאיר  תלמידיו תלמידיו תלמידיו תלמידיו ,,,, על על על על 

יפה יפה יפה יפה ....  צומחי צומחי צומחי צומחי  ה ה ה ה ,,,, ומעודד ומעודד ומעודד ומעודד  מחזק מחזק מחזק מחזק אטובה טובה טובה טובה ,,,,

 נות ולא מתלמידיו  עצמו את  מבודד  כשהרב

חלילה. להתייבש  ממהרי  ה ראוי, יחס לה

הרגשהז ז ז ז .... לתלמידיו  נות תמיד  אמיתי  רב 

אפילו  . וחשובי  יקרי ,אהובי  שה

 קשי בדברי אות מוכיח  הוא כאשר

אלא זו שאי היטב יודעי ה ,וחריפי

אב בדוגמת  חיבה, ומרוב מאהבה תוכחה

כדי  קשות , בתוכחות בניו את  המייסר   רחמ

 בדרכי ולהדריכ עקלקלות  מדרכי להציל

וישרות . טובות 

 וא וא וא לה לה לה לה ',',',',וא שחטא שחטא שחטא שחטא   סימ סימ סימ סימ זאת זאת זאת זאת ,,,, מרגיש מרגיש מרגיש מרגיש  לא לא לא לא  התלמיד התלמיד התלמיד התלמיד 

בינו בינו בינו בינו  ומחיצה ומחיצה ומחיצה ומחיצה  חציצה חציצה חציצה חציצה  שיוצר שיוצר שיוצר שיוצר  זה זה זה זה  הוא הוא הוא הוא  וחטאו וחטאו וחטאו וחטאו 

הקדוש הקדוש הקדוש הקדוש .... רבו רבו רבו רבו   לבי לבי לבי שלימהלבי בתשובה כשישוב א

  
      



ומיד  תיכ , הצואי  הבגדי את מעליו ויסיר

רבו. באהבת  עבר מכל עטו הוא כיצד ירגיש

בי חחחח.... המפרידה  ומחיצה חציצה  מהוה  העוו

ה' אל  האד ששב  ידי  ועל לקב "ה, האד

 אות שמתבטלות זוכה  לבו  בכל  יתבר

ידי על זה בתשובה לחזור  והדר מחיצות.

נפש.  חשבו עשיית

וידע וידע וידע וידע ראשית ראשית ראשית ראשית ,,,, החטא החטא החטא החטא ,,,, במציאות במציאות במציאות במציאות   האד האד האד האד שיכיר שיכיר שיכיר שיכיר 

באל באל באל באל  ומרד ומרד ומרד ומרד  הכעיס הכעיס הכעיס הכעיס  שחטא שחטא שחטא שחטא  בעת בעת בעת בעת  כי כי כי כי 

דיבוריו דיבוריו דיבוריו דיבוריו ,,,, הרהוריו הרהוריו הרהוריו הרהוריו ,,,, במעשיו במעשיו במעשיו במעשיו ,,,, הוא הוא הוא הוא   ברו ברו ברו ברו עליועליועליועליו

.... מתכוי מתכוי מתכוי מתכוי בלא בלא בלא בלא   ג ג ג ג שגר והגיגיווהגיגיווהגיגיווהגיגיו,,,, זה , על ובנוס

שבכח  הכל   מ וקשה בנשמתו. ונורא  עצו פג

מחיי  האלקית ונפשו נשמתו  לעקור   גר החטא 

הטומאה  למקו והורידה הוא, ברו החיי

אשר עד אחרא, הסטרא היכלות ה והמוות,

וכמו  אחרא, הסטרא אל מרכבה נשמתו נהיתה

 כ מנהיגה, ואל הרוכב אל  בטילה שהמרכבה

והסטרא הטומאה אל  החוטא של נשמתו בטילה

מקבל וממילא ,מש באה חיותו  שכל אחרא,

שעושה מעשיו  כל אשר  עד ,מה ושפע חיות

 מש נמשכי  טובי ומעשי מצוות  ואפילו 

טמא. הטמא  מ היוצא בסוד

 אול אול אול אזי אזי אזי אזי אול לבולבולבולבו בכל בכל בכל בכל   יתבר יתבר יתבר יתבר הההה'''' אלאלאלאל בשובובשובובשובובשובו

טהור טהור טהור טהור .... הטהור הטהור הטהור הטהור  ממממ והיוצא והיוצא והיוצא והיוצא   וז וז וז וז טהור טהור טהור טהור  נעשה נעשה נעשה נעשה 

שלימה ט ט ט ט .... תהיה שהתשובה לזכות מנת על

שלבי  ארבעת בכל יתבר ה' אל לשוב צרי

: שה על על על על התשובה, חרטה חרטה חרטה חרטה  ב ב ב ב .... החטא החטא החטא החטא .... עזיבת עזיבת עזיבת עזיבת  א א א א ....

עוד עוד עוד עוד  ישוב ישוב ישוב ישוב  שלא שלא שלא שלא  לעתיד לעתיד לעתיד לעתיד  קבלה קבלה קבלה קבלה  ד ד ד ד .... וידוי וידוי וידוי וידוי .... ג ג ג ג .... העבר העבר העבר העבר ....

בשפתי .לכסלה לכסלה לכסלה לכסלה .... להיעשות   צרי והווידוי

בלבו בלבו בלבו בלבו  גמרגמרגמרגמר ולא ולא ולא ולא  בדבריבדבריבדבריבדברי המתוודההמתוודההמתוודההמתוודה אבלאבלאבלאבל

לטובל לטובל לטובל לטובל  דומהדומהדומהדומה זהזהזהזה הרי הרי הרי הרי  החטא החטא החטא החטא ,,,, לעזובלעזובלעזובלעזוב

עד עד עד עד  לו לו לו לו  מועילהמועילהמועילהמועילה הטבילה הטבילה הטבילה הטבילה   שאי שאי שאי שאי בידו בידו בידו בידו ,,,, ושרושרושרושר

מידו מידו מידו מידו ....  השר השר השר השר  שישלי שישלי שישלי שישלי

החפ החפ החפ החפ י י י י .... תשובה תשובה תשובה תשובה  שבעל שבעל שבעל שבעל  היא היא היא היא  הצרופה הצרופה הצרופה הצרופה  אמת אמת אמת אמת 

עת עת עת עת  לקבוע לקבוע לקבוע לקבוע  ישתדל ישתדל ישתדל ישתדל  באמת באמת באמת באמת ,,,, נפשו נפשו נפשו נפשו   בתיקו בתיקו בתיקו בתיקו

התורה התורה התורה התורה  במימי במימי במימי במימי  ורוחו ורוחו ורוחו ורוחו  נפשו נפשו נפשו נפשו  להדיח להדיח להדיח להדיח   וזמ וזמ וזמ וזמ

הוא הוא הוא הוא  הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה  התורה התורה התורה התורה  ועסק ועסק ועסק ועסק  הואיל הואיל הואיל הואיל  הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה ,,,,

והוא והוא והוא והוא  ,,,, התיקוני התיקוני התיקוני התיקוני שבכל שבכל שבכל שבכל  ביותר ביותר ביותר ביותר  הגדול הגדול הגדול הגדול   התיקו התיקו התיקו התיקו

ואפילו ואפילו ואפילו ואפילו  הרפואות הרפואות הרפואות הרפואות  שבכל שבכל שבכל שבכל  הגדולה הגדולה הגדולה הגדולה  הרפואה הרפואה הרפואה הרפואה  עצמועצמועצמועצמו

 ופשעי ופשעי ופשעי ופשעי בעוונות בעוונות בעוונות בעוונות   יתבר יתבר יתבר יתבר לקונולקונולקונולקונו שחטא שחטא שחטא שחטא  מי מי מי מי 

נאמנה נאמנה נאמנה נאמנה  ידע ידע ידע ידע  מנשוא מנשוא מנשוא מנשוא ,,,,  קשי קשי קשי קשי  וא וא וא וא  ורעי ורעי ורעי ורעי  רבי רבי רבי רבי

לימוד לימוד לימוד לימוד  ובפרט ובפרט ובפרט ובפרט  לשמה לשמה לשמה לשמה ,,,, התורה התורה התורה התורה  ועסק ועסק ועסק ועסק  לימוד לימוד לימוד לימוד  כי כי כי כי 

בכחו בכחו בכחו בכחו  יש יש יש יש  רבה רבה רבה רבה ,,,, ויגיעה ויגיעה ויגיעה ויגיעה  בעמל בעמל בעמל בעמל   והפוסקי והפוסקי והפוסקי והפוסקי הש הש הש הש """"ס ס ס ס 

רוחו רוחו רוחו רוחו  נפשו נפשו נפשו נפשו  מחשכי מחשכי מחשכי מחשכי  כל כל כל כל  ולהאיר ולהאיר ולהאיר ולהאיר  הכל הכל הכל הכל ,,,, לתקלתקלתקלתק

ונשמתוונשמתוונשמתוונשמתו....

להגות להגות להגות להגות וביותר וביותר וביותר וביותר  הזוכההזוכההזוכההזוכה של של של של  תפארתותפארתותפארתותפארתו תגדל תגדל תגדל תגדל 

 הגו הגו הגו הגו בטהרתבטהרתבטהרתבטהרת הקדושההקדושההקדושההקדושה בתורהבתורהבתורהבתורה

המקוה המקוה המקוה המקוה  במימי במימי במימי במימי  עצמועצמועצמועצמו שטבל שטבל שטבל שטבל  אחר אחר אחר אחר  והנפשוהנפשוהנפשוהנפש

 והכי והכי והכי והכי לבולבולבולבו בכל בכל בכל בכל   יתבר יתבר יתבר יתבר הההה'''' אל אל אל אל  ושב ושב ושב ושב  הקדושיהקדושיהקדושיהקדושי

מעלתו מעלתו מעלתו מעלתו  גדולהגדולהגדולהגדולה שבוודאי שבוודאי שבוודאי שבוודאי  הנדרשות הנדרשות הנדרשות הנדרשות  ההכנותההכנותההכנותההכנות

 לרצו לרצו לרצו לרצו עולה עולה עולה עולה  שתורתושתורתושתורתושתורתו  בכ בכ בכ בכ פעמיפעמיפעמיפעמי וכמה וכמה וכמה וכמה  כמה כמה כמה כמה 

.... עיכובי עיכובי עיכובי עיכובי מבלי מבלי מבלי מבלי  הכבודהכבודהכבודהכבוד כסא כסא כסא כסא  לפני לפני לפני לפני  ולנחתולנחתולנחתולנחת

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



  
      



כחות כחות כחות כחות  כמה כמה כמה כמה  יהרוס יהרוס יהרוס יהרוס  הוא הוא הוא הוא   כ כ כ כ ידי ידי ידי ידי  על על על על  ,,,, יתבר יתבר יתבר יתבר מרצונו מרצונו מרצונו מרצונו 

ושיעור ושיעור ושיעור ושיעור ....  ער ער ער ער  לאי לאי לאי לאי  הקדושי הקדושי הקדושי הקדושי  עליוני עליוני עליוני עליוני ועולמות ועולמות ועולמות ועולמות 

לאב ב ב ב .... משפיעה  האד של ופעולתו עבודתו

כחות אפילו אלא הקדושה, כחות  על רק

 מע אחד מכל שפע  מקבלי הטומאה

יעסוק יעסוק יעסוק יעסוק ישראל. ה ה ה ה ',',',',  בדר בדר בדר בדר  הול הול הול הול הוא הוא הוא הוא  כאשר כאשר כאשר כאשר 

 ממשי ממשי ממשי ממשי הוא הוא הוא הוא  המצוות המצוות המצוות המצוות ,,,,  ובקיו ובקיו ובקיו ובקיו תורה תורה תורה תורה  בלימוד בלימוד בלימוד בלימוד 

 וניזוני וניזוני וניזוני וניזוני  מתקיימי מתקיימי מתקיימי מתקיימי  וכול וכול וכול וכול העולמות העולמות העולמות העולמות ,,,, לכל לכל לכל לכל  שפע שפע שפע שפע 

.... הטובי הטובי הטובי הטובי מעשיו מעשיו מעשיו מעשיו  הצדיקי מכח מכח מכח מכח  נשמות ואפילו

מעבודתו  כח  ותוספת עילוי יקבלו עד  שבג

.ההיפ וחלילה הזה . בעול החי האד של

וכל ג ג ג ג .... הבריאה  את מנהיג  שהיהודי ומכיו

מעשיו  להרע לו אסור לכ דרכו,  זור השפע 

 העול על להשפיע  הוא יתבר ה'  שרצו משו

 הדי מדת מעשיה את  מקלקלי  היהודי  וא

לרדת. ממנו ומונעת השפע  את וזה וזה וזה וזה מעכבת

לתת לתת לתת לתת  שרוצה שרוצה שרוצה שרוצה  הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה  כח כח כח כח  את את את את  ''''מתיש מתיש מתיש מתיש '''' כביכול כביכול כביכול כביכול 

.... האד האד האד האד מעשי מעשי מעשי מעשי  בגלל בגלל בגלל בגלל  יכול יכול יכול יכול  ולא ולא ולא ולא   לעול לעול לעול לעול שפע שפע שפע שפע 

הטוב ד ד ד ד ....  מדר מטי ישראל ע כאשר 

כביכול נעשה  שהקב"ה  גורמי ה ח"ו,

 אות להושיע בכחו   שאי וכמי  ורש', מ'

תלויות  העליונות ההשפעות כל  כי ח"ו.

 בעול למטה כא ישראל ע של  במעשיה

,התחתו ע ע ע ע הזה אצלאצלאצלאצל יש יש יש יש  וכשחלילהוכשחלילהוכשחלילהוכשחלילה

 מסתלקי מסתלקי מסתלקי מסתלקי  ממילא ממילא ממילא ממילא  רוחניתרוחניתרוחניתרוחנית חולשה חולשה חולשה חולשה  ישראלישראלישראלישראל

הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה .... עמודעמודעמודעמוד ומתמסכומתמסכומתמסכומתמסכ ההשפעות ההשפעות ההשפעות ההשפעות 

זהה ה ה ה .... הטוב',  מדר  מטי  כשהתחתוני' הכוונה

הטובה מהדר מעט  נוטה  'רק ' הוא כאשר

 שו עבר  לא  הוא בפועל א  ג שלילית,  לדר

:כגו תאוות תאוות תאוות תאוות ,,,,עבירה, מיני מיני מיני מיני  בכל בכל בכל בכל  שוקע שוקע שוקע שוקע  שהוא שהוא שהוא שהוא 

כראוי כראוי כראוי כראוי  משתדל משתדל משתדל משתדל  לא לא לא לא  התורה התורה התורה התורה ,,,, מעמל מעמל מעמל מעמל  מתרשל מתרשל מתרשל מתרשל 

אלו אלו אלו אלו   דברי דברי דברי דברי  ג ג ג ג וכדו וכדו וכדו וכדו ',',',', עיניועיניועיניועיניו קדושת קדושת קדושת קדושת  על על על על  לשמור לשמור לשמור לשמור 

,,,, העליו העליו העליו העליו השפע השפע השפע השפע  את את את את   מהעול מהעול מהעול מהעול לסלק לסלק לסלק לסלק   גורמי גורמי גורמי גורמי

ישראל ישראל ישראל ישראל ....  ע ע ע ע את את את את  להושיע להושיע להושיע להושיע  מהקב מהקב מהקב מהקב """"ה ה ה ה   ומונעי ומונעי ומונעי ומונעי

יטו ו ו ו ו .... שלא  ישראל  ע על לשמור  הדר

הישר  דר על  תמיד ושישמרו הטוב  מדר

מעיר  הצדיק כאשר הצדיק. ידי על רק זה

ישפרו  כי עליה ומדבר אד בני לבות

.הרעי דרכיה וייטיבו  מעשיה

ותלמידיו ותלמידיו ותלמידיו ותלמידיו רב רב רב רב  לשמש לשמש לשמש לשמש ,,,, דומה דומה דומה דומה  הוא הוא הוא הוא  בישראל בישראל בישראל בישראל  אמיתי אמיתי אמיתי אמיתי 

שלו שלו שלו שלו  ההוד ההוד ההוד ההוד  מקרני מקרני מקרני מקרני  משפיע משפיע משפיע משפיע  כשהרב כשהרב כשהרב כשהרב  .... לפרחי לפרחי לפרחי לפרחי

מילה מילה מילה מילה   לה לה לה לה אומר אומר אומר אומר  ,,,, פני פני פני פני  לה לה לה לה מאיר מאיר מאיר מאיר  תלמידיו תלמידיו תלמידיו תלמידיו ,,,, על על על על 

יפה יפה יפה יפה ....  צומחי צומחי צומחי צומחי  ה ה ה ה ,,,, ומעודד ומעודד ומעודד ומעודד  מחזק מחזק מחזק מחזק אטובה טובה טובה טובה ,,,,

 נות ולא מתלמידיו  עצמו את  מבודד  כשהרב

חלילה. להתייבש  ממהרי  ה ראוי, יחס לה

הרגשהז ז ז ז .... לתלמידיו  נות תמיד  אמיתי  רב 

אפילו  . וחשובי  יקרי ,אהובי  שה

 קשי בדברי אות מוכיח  הוא כאשר

אלא זו שאי היטב יודעי ה ,וחריפי

אב בדוגמת  חיבה, ומרוב מאהבה תוכחה

כדי  קשות , בתוכחות בניו את  המייסר   רחמ

 בדרכי ולהדריכ עקלקלות  מדרכי להציל

וישרות . טובות 

 וא וא וא לה לה לה לה ',',',',וא שחטא שחטא שחטא שחטא   סימ סימ סימ סימ זאת זאת זאת זאת ,,,, מרגיש מרגיש מרגיש מרגיש  לא לא לא לא  התלמיד התלמיד התלמיד התלמיד 

בינו בינו בינו בינו  ומחיצה ומחיצה ומחיצה ומחיצה  חציצה חציצה חציצה חציצה  שיוצר שיוצר שיוצר שיוצר  זה זה זה זה  הוא הוא הוא הוא  וחטאו וחטאו וחטאו וחטאו 

הקדוש הקדוש הקדוש הקדוש .... רבו רבו רבו רבו   לבי לבי לבי שלימהלבי בתשובה כשישוב א

  
      



ומיד  תיכ , הצואי  הבגדי את מעליו ויסיר

רבו. באהבת  עבר מכל עטו הוא כיצד ירגיש

בי חחחח.... המפרידה  ומחיצה חציצה  מהוה  העוו

ה' אל  האד ששב  ידי  ועל לקב "ה, האד

 אות שמתבטלות זוכה  לבו  בכל  יתבר

ידי על זה בתשובה לחזור  והדר מחיצות.

נפש.  חשבו עשיית

וידע וידע וידע וידע ראשית ראשית ראשית ראשית ,,,, החטא החטא החטא החטא ,,,, במציאות במציאות במציאות במציאות   האד האד האד האד שיכיר שיכיר שיכיר שיכיר 

באל באל באל באל  ומרד ומרד ומרד ומרד  הכעיס הכעיס הכעיס הכעיס  שחטא שחטא שחטא שחטא  בעת בעת בעת בעת  כי כי כי כי 

דיבוריו דיבוריו דיבוריו דיבוריו ,,,, הרהוריו הרהוריו הרהוריו הרהוריו ,,,, במעשיו במעשיו במעשיו במעשיו ,,,, הוא הוא הוא הוא   ברו ברו ברו ברו עליועליועליועליו

.... מתכוי מתכוי מתכוי מתכוי בלא בלא בלא בלא   ג ג ג ג שגר והגיגיווהגיגיווהגיגיווהגיגיו,,,, זה , על ובנוס

שבכח  הכל   מ וקשה בנשמתו. ונורא  עצו פג

מחיי  האלקית ונפשו נשמתו  לעקור   גר החטא 

הטומאה  למקו והורידה הוא, ברו החיי

אשר עד אחרא, הסטרא היכלות ה והמוות,

וכמו  אחרא, הסטרא אל מרכבה נשמתו נהיתה

 כ מנהיגה, ואל הרוכב אל  בטילה שהמרכבה

והסטרא הטומאה אל  החוטא של נשמתו בטילה

מקבל וממילא ,מש באה חיותו  שכל אחרא,

שעושה מעשיו  כל אשר  עד ,מה ושפע חיות

 מש נמשכי  טובי ומעשי מצוות  ואפילו 

טמא. הטמא  מ היוצא בסוד

 אול אול אול אזי אזי אזי אזי אול לבולבולבולבו בכל בכל בכל בכל   יתבר יתבר יתבר יתבר הההה'''' אלאלאלאל בשובובשובובשובובשובו

טהור טהור טהור טהור .... הטהור הטהור הטהור הטהור  ממממ והיוצא והיוצא והיוצא והיוצא   וז וז וז וז טהור טהור טהור טהור  נעשה נעשה נעשה נעשה 

שלימה ט ט ט ט .... תהיה שהתשובה לזכות מנת על

שלבי  ארבעת בכל יתבר ה' אל לשוב צרי

: שה על על על על התשובה, חרטה חרטה חרטה חרטה  ב ב ב ב .... החטא החטא החטא החטא .... עזיבת עזיבת עזיבת עזיבת  א א א א ....

עוד עוד עוד עוד  ישוב ישוב ישוב ישוב  שלא שלא שלא שלא  לעתיד לעתיד לעתיד לעתיד  קבלה קבלה קבלה קבלה  ד ד ד ד .... וידוי וידוי וידוי וידוי .... ג ג ג ג .... העבר העבר העבר העבר ....

בשפתי .לכסלה לכסלה לכסלה לכסלה .... להיעשות   צרי והווידוי

בלבו בלבו בלבו בלבו  גמרגמרגמרגמר ולא ולא ולא ולא  בדבריבדבריבדבריבדברי המתוודההמתוודההמתוודההמתוודה אבלאבלאבלאבל

לטובל לטובל לטובל לטובל  דומהדומהדומהדומה זהזהזהזה הרי הרי הרי הרי  החטא החטא החטא החטא ,,,, לעזובלעזובלעזובלעזוב

עד עד עד עד  לו לו לו לו  מועילהמועילהמועילהמועילה הטבילה הטבילה הטבילה הטבילה   שאי שאי שאי שאי בידו בידו בידו בידו ,,,, ושרושרושרושר

מידו מידו מידו מידו ....  השר השר השר השר  שישלי שישלי שישלי שישלי

החפ החפ החפ החפ י י י י .... תשובה תשובה תשובה תשובה  שבעל שבעל שבעל שבעל  היא היא היא היא  הצרופה הצרופה הצרופה הצרופה  אמת אמת אמת אמת 

עת עת עת עת  לקבוע לקבוע לקבוע לקבוע  ישתדל ישתדל ישתדל ישתדל  באמת באמת באמת באמת ,,,, נפשו נפשו נפשו נפשו   בתיקו בתיקו בתיקו בתיקו

התורה התורה התורה התורה  במימי במימי במימי במימי  ורוחו ורוחו ורוחו ורוחו  נפשו נפשו נפשו נפשו  להדיח להדיח להדיח להדיח   וזמ וזמ וזמ וזמ

הוא הוא הוא הוא  הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה  התורה התורה התורה התורה  ועסק ועסק ועסק ועסק  הואיל הואיל הואיל הואיל  הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה ,,,,

והוא והוא והוא והוא  ,,,, התיקוני התיקוני התיקוני התיקוני שבכל שבכל שבכל שבכל  ביותר ביותר ביותר ביותר  הגדול הגדול הגדול הגדול   התיקו התיקו התיקו התיקו

ואפילו ואפילו ואפילו ואפילו  הרפואות הרפואות הרפואות הרפואות  שבכל שבכל שבכל שבכל  הגדולה הגדולה הגדולה הגדולה  הרפואה הרפואה הרפואה הרפואה  עצמועצמועצמועצמו

 ופשעי ופשעי ופשעי ופשעי בעוונות בעוונות בעוונות בעוונות   יתבר יתבר יתבר יתבר לקונולקונולקונולקונו שחטא שחטא שחטא שחטא  מי מי מי מי 

נאמנה נאמנה נאמנה נאמנה  ידע ידע ידע ידע  מנשוא מנשוא מנשוא מנשוא ,,,,  קשי קשי קשי קשי  וא וא וא וא  ורעי ורעי ורעי ורעי  רבי רבי רבי רבי

לימוד לימוד לימוד לימוד  ובפרט ובפרט ובפרט ובפרט  לשמה לשמה לשמה לשמה ,,,, התורה התורה התורה התורה  ועסק ועסק ועסק ועסק  לימוד לימוד לימוד לימוד  כי כי כי כי 

בכחו בכחו בכחו בכחו  יש יש יש יש  רבה רבה רבה רבה ,,,, ויגיעה ויגיעה ויגיעה ויגיעה  בעמל בעמל בעמל בעמל   והפוסקי והפוסקי והפוסקי והפוסקי הש הש הש הש """"ס ס ס ס 

רוחו רוחו רוחו רוחו  נפשו נפשו נפשו נפשו  מחשכי מחשכי מחשכי מחשכי  כל כל כל כל  ולהאיר ולהאיר ולהאיר ולהאיר  הכל הכל הכל הכל ,,,, לתקלתקלתקלתק

ונשמתוונשמתוונשמתוונשמתו....

להגות להגות להגות להגות וביותר וביותר וביותר וביותר  הזוכההזוכההזוכההזוכה של של של של  תפארתותפארתותפארתותפארתו תגדל תגדל תגדל תגדל 

 הגו הגו הגו הגו בטהרתבטהרתבטהרתבטהרת הקדושההקדושההקדושההקדושה בתורהבתורהבתורהבתורה

המקוה המקוה המקוה המקוה  במימי במימי במימי במימי  עצמועצמועצמועצמו שטבל שטבל שטבל שטבל  אחר אחר אחר אחר  והנפשוהנפשוהנפשוהנפש

 והכי והכי והכי והכי לבולבולבולבו בכל בכל בכל בכל   יתבר יתבר יתבר יתבר הההה'''' אל אל אל אל  ושב ושב ושב ושב  הקדושיהקדושיהקדושיהקדושי

מעלתו מעלתו מעלתו מעלתו  גדולהגדולהגדולהגדולה שבוודאי שבוודאי שבוודאי שבוודאי  הנדרשות הנדרשות הנדרשות הנדרשות  ההכנותההכנותההכנותההכנות

 לרצו לרצו לרצו לרצו עולה עולה עולה עולה  שתורתושתורתושתורתושתורתו  בכ בכ בכ בכ פעמיפעמיפעמיפעמי וכמה וכמה וכמה וכמה  כמה כמה כמה כמה 

.... עיכובי עיכובי עיכובי עיכובי מבלי מבלי מבלי מבלי  הכבודהכבודהכבודהכבוד כסא כסא כסא כסא  לפני לפני לפני לפני  ולנחתולנחתולנחתולנחת

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

זוכים  לה'  שמקרבים  ילד  כל  על 
לשכר שאין כדוגמתו.

אינטרסים  על  להסתכל  אסור 
וכו',  שלי  הילדים  עם  מה  אישיים, 
כל זה שקר וכזב, תעשה למען ילדי 

ישראל, וה' יעשה למען ילדיך!

פרשת בהר
י"ג אייר התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

19:0819:5820:51 באר שבע
19:0920:0020:53תל אביב

19:1020:0120:54חיפה
19:0619:5820:50אילת

19:1220:0320:56ירושלים
18:52ירושלים 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

נוספים ברחבי הארץ מתעדכנים  שיעורים 
בכל תחילת שבוע באתר המאיר לארץ

w w w . h a m e i r - l a a r e t s . o r g . i l


