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

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

פרשת בחוקותי | כח התורה בתיקון העולם והאדם



  
     



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

תוכן העניינים

  
    



בחוקותי בחוקותי בחוקותי בחוקותי  פרשת פרשת פרשת פרשת 

וטבילה וטבילה וטבילה וטבילה  טהרהטהרהטהרהטהרה הגעלההגעלההגעלההגעלה

סיניאאאאררררבבבבעעעעיייי במדבר צעידה שנות
ובסו .לסיומ התקרבו

ישראלשנת ע הגיעו הארבעי
מואב... לערבות

מואבבבבבאאאאוווותתתתהההה מל ציפור ב בלק היה עת
ישראל ע את ראה וכשהוא
'מה ,ללח נכנס מדינתו גבול ליד ניצבי
איזה למצוא חייב אני !?את עושי
במצחו, נחרשו קמטי לנצח'... דר

בצבצו... זיעה ואגלי

שלחוווובבבבססססוווו הוא במוחו, רעיו צ
בעור, ב לבלע לקרוא שליחי
ישראל, ע את ולקלל לבוא ממנו וביקש
אות כל במש הצליח. לא הוא כידוע א
אחת, פע אפילו הקב"ה כעס לא הימי
...בחו לשו ע נשארו ובלע ובלק

...לבר בלע החל לקלל ובמקו

אבלבבבבללללעעעע נכשלנו! לו: ואמר לבלק פנה
...עבור נפלאה עצה לי בלקיש

סוד... לו לחש ובלע אזנו, את קירב
...לדר יצאה וה'מזימה'

לגיוסבבבבממממוווואאאאבבבב כללי מטה הוק ובמדי
מתו כ ובעקבות בנות...

ישראל... מבני רבבות

,,,,בבבבללללעעעענהרגי יהודי וראה בצד עמד
שמחה, והתמלא עצתו, בגלל
...'כס הרבה זה על לעשות הול אני 'יופי,

בבבבללללעעעע...יעו דמי מבלק ודרש ניגש

,,,,הקב"הוווובבבבייייננננתתתתיייי ישראל במחנה
ו למשה אותו:מתגלה מצוה

דיניה מאת יראל ני נקמת נק"
"יע אל אס ב)...אחר לא, (במדבר 

ומוסרממממששששהההה ישראל ע את אוס רבינו
ישראל ע ה'... ציווי את לה
כבד, שלל ע וחוזר למלחמה יוצא

...ועבדי כלי בהמות,

לו:ההההקקקקבבבב""""הההה ואומר רבינו למשה מתגלה
הללו בכלי(ממדי שהבאת)

נבלע והאיסור וטריפות, נבילות בישלו
עד בה להשתמש אסור ולכ ,בתוכ

.אות שיכשירו

שבו,וווואאאאוווופפפפ השימוש כפי הוא ההכשר
נוזל ללא בה שמבשלי כלי

(שמ ליבו(רוטב, טעוני הכלי (הכנסת

האש) לתושתשמיש וכלי וטבילה.
הגעלה טעוני  ונוזל הכליבח (הכנסת

(רותחי מי לתווכלי וטבילה.
טבילה. רק טעוני  בקר שתשמיש
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חוברת זו מוקדשת לעילוי נשמת
תמר בת סעדה ז"ל

לבית  משפחת עדרי
נלב"ע י"ד באייר התשע"ה

ולהבדיל להצלחה בגשמיות וברוחניות
למשפחת עדרי היקרים הי"ו
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ז

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



  
    



הרבי...''''אאאאתתתתהההה פסק ,'חכ

הגה"צווווזזזזהההה סיפר .נוס סיפור מזכיר
זיע"א: גלינסקי יעקב 4רבי

ללימודי.ממממעעעעששששהההה תמיד שאיחר בילד,
שוחח פע .יו אחר יו נענש,
התנצל: ,האיחורי לפשר המלמד עמו
בתפזורת, בגדיו מוריד הוא, ושכח מפוזר
אחריה לחפש הוא טורח משנתו ובקומו

ומאחר. ומפה, מפה וללקט

כשאתהאאאאממממרררר עצה. ל את המלמד: לו
פתק על תכתוב ,בגדי פושט
הרשימה! לפי תל ובבוקר בגד, כל היכ

נפלא.אאאאייייזזזזהההה רעיו

כלל!ללללממממחחחחררררתתתת הגיע לא ,היו

ההההלללל.נבו בביתו, ומצאו המלמד,

תמה.ממממהההה קרה?

כתב:ססססייייפפפפרררר לעצה. ששמע הילד,
על החולצה השידה, על הציצית
אחת נעל הרצפה, על המכנסי הכסא,
במיטה. ואני, :וסיי ,ש והשניה פה

ונרד...ששששממממחחחח 'המפיל' קרא לב וטוב

אחדבבבבבבבבווווקקקקרררר הבגדי את וליקט ידיו נטל
'ואני הרשימה, לסו הגיע לאחד.
את הוא מחפש מאז, מצא. ולא במיטה',

החסר... האחרו הפריט

עצובה!בבבבדדדדייייחחחחהההה וכה היא,

מה'אני'אאאאננננששששיייי מנותקי רבי כה
חווי ,נושמי ,חיי ה .שלה
מה'אני'. מוחלט ניתוק מתו והכל  חוית

בצדההההחחחחיייייייי עומדי וה ,ליד עוברי
...בה ומתבונני

אאאאננננששששיייי,החיי בנהר זורמי רבי כה
לא שלה ה'אני' .כול ע
בא לא מתוכ דבר שו ,מקו תופס
המעשי המחשבות, כל ביטוי. לידי

החברה,וההתנהגויות, ממוסכמות נובעי
היחיד והחשש והתקשורת. מהאופנה
יאמרו 'מה הלבבות: את הממלא

אחרת'... נתנהג א 5השכני

ואמרווווההההלללללללל הכריז נג.):הזק אני(סוכה א'
 'כא מי כא אני אי וא ,כא הכל כא

והגדת .4.(466 עמוד - (דברים

הגה"צ זיע"א,5. תפלינסקי תודרוס חיים רבי

הפסוק את לבאר רגיל במגילתהיה

"הּמל לפני וּתדּבר אסּתר "וּתֹוסף ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֽאסתר:

ג) ח, כך:(אסתר

שלאדם סממן מכל ורחוק נסתר להיות צריך

'ותוסף בבחינת: להיות שזוכה ומי כבוד,

בכל לכת והצנע הסתרה שמוסיף - אסתר'

'ותדבר בו: שיקויים זוכה כזה אדם אזי דרכיו,

מלכי מלך לפני ישיר שמדבר - המלך' לפני

  
    



כליווווככככלללל אבל ,כלי לסת מועיל זה
חרס, כלי :כגו מעפר, העשויי
האיסור אי 'כי הגעלה, לה מועיל לא
,'לעול דופיי מידי יוצא בה הבלוע
להכשיר שאפשר היחיד האופ ולכ

.ליבו ידי על הוא אות

כיאאאא הזה באופ להכשיר חששו חז"ל
להיפגע, יכול הכלי הליבו ידי על
לא שהאד סביר חשש ישנו שכ ומכיו

אסרו ולכ כראוי, הכלי את ילב
.ליבו ידי על חרס כלי להכשיר

להכשיראאאא אחד אופ נשאר זאת, בכל
אותו שמכניסי ידי על והוא חרס כלי

אש כבש ועל1לתו הנ"ל, הכלי את יצרו (שבו

מחדש) הכלי את יצר כאילו הדבר נחשב כ ידי
לשימוש. חרס הכלי מוכשר זה ידי 2ועל

וכהרגלנועעעעלללל בפרשתנו... חרס כלי צירו
בסיפור... נפתח

עעעעווווששששהההה???? ההההייייייייתתתת ממממהההה

ולססססייייפפפפרררר מאיר שלו הרב הגאו
וז"ל: 3שליט"א,

זיע"אההההגגגגהההה""""קקקק מצאנז 'חיי ה'דברי
וקרא חדרו, בחלו עמד
היהודי ברחוב. שעבר הראשו ליהודי
'אמור שאלו: והרבי במורא, לרבי ניגש
תמצא א תעשה מה בבקשה, לי

מטבעות?' גדוש ארנק ברחוב

וקרא:יייידדדדעעעע השואל, מי הנשאל
בתי בכל אכריז אעשה?! 'מה
ואשיב המדרשות, ובתי הכנסיות

לבעליה!' אבידה

לחלו,''''ששששווווטטטטהההה סר הרבי. פסק אתה',
שאלתו. על חזר שני. יהודי וקרא

זוננננצצצצצצצצוווו הרי רבי? אעשה, 'מה עיניו:
'!הט לפי לח לי יהיה כשרה, מציאה

ליהודי''''ררררששששעעעע וקרא הרבי, הפטיר אתה',
השאלה. על שוב חזר שלישי.

לי''''ההההררררבבבביייי מני אעשה, מה שואל
הרבי היה 'אילו ענה. לדעת?'
יש יודע: הייתי לעשות, צרי מה שואל
כשיבוא אבל לבעליה. אבידה להשיב
הרע היצר המלחמה. תתחיל ,הנסיו

יגבר'... מי יודע ומי ויבלבל, יטע

וזה השו"ע1. תנאלשון סימן (או"ח,

א): סעיף חרס- של קדירות

השנה... כל חמץ בהם ומיהושנשתמש

חרס כלי בו שמצרפין לכבשן החזירן אם

להיסק שמכניסן דכיון מותר, חדשים,

דילמא עלייהו חייס לא ודאי כזה גדול

פקעי...

עיין השו"ע2. בדברי באריכות זה (חיו"דכל

קכ). סימן

מעיין קטו).המועד3. עמוד - המצרים (בין

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



  
    



הרבי...''''אאאאתתתתהההה פסק ,'חכ

הגה"צווווזזזזהההה סיפר .נוס סיפור מזכיר
זיע"א: גלינסקי יעקב 4רבי

ללימודי.ממממעעעעששששהההה תמיד שאיחר בילד,
שוחח פע .יו אחר יו נענש,
התנצל: ,האיחורי לפשר המלמד עמו
בתפזורת, בגדיו מוריד הוא, ושכח מפוזר
אחריה לחפש הוא טורח משנתו ובקומו

ומאחר. ומפה, מפה וללקט

כשאתהאאאאממממרררר עצה. ל את המלמד: לו
פתק על תכתוב ,בגדי פושט
הרשימה! לפי תל ובבוקר בגד, כל היכ

נפלא.אאאאייייזזזזהההה רעיו

כלל!ללללממממחחחחררררתתתת הגיע לא ,היו

ההההלללל.נבו בביתו, ומצאו המלמד,

תמה.ממממהההה קרה?

כתב:ססססייייפפפפרררר לעצה. ששמע הילד,
על החולצה השידה, על הציצית
אחת נעל הרצפה, על המכנסי הכסא,
במיטה. ואני, :וסיי ,ש והשניה פה

ונרד...ששששממממחחחח 'המפיל' קרא לב וטוב

אחדבבבבבבבבווווקקקקרררר הבגדי את וליקט ידיו נטל
'ואני הרשימה, לסו הגיע לאחד.
את הוא מחפש מאז, מצא. ולא במיטה',

החסר... האחרו הפריט

עצובה!בבבבדדדדייייחחחחהההה וכה היא,

מה'אני'אאאאננננששששיייי מנותקי רבי כה
חווי ,נושמי ,חיי ה .שלה
מה'אני'. מוחלט ניתוק מתו והכל  חוית

בצדההההחחחחיייייייי עומדי וה ,ליד עוברי
...בה ומתבונני

אאאאננננששששיייי,החיי בנהר זורמי רבי כה
לא שלה ה'אני' .כול ע
בא לא מתוכ דבר שו ,מקו תופס
המעשי המחשבות, כל ביטוי. לידי

החברה,וההתנהגויות, ממוסכמות נובעי
היחיד והחשש והתקשורת. מהאופנה
יאמרו 'מה הלבבות: את הממלא

אחרת'... נתנהג א 5השכני

ואמרווווההההלללללללל הכריז נג.):הזק אני(סוכה א'
 'כא מי כא אני אי וא ,כא הכל כא

והגדת .4.(466 עמוד - (דברים

הגה"צ זיע"א,5. תפלינסקי תודרוס חיים רבי

הפסוק את לבאר רגיל במגילתהיה

"הּמל לפני וּתדּבר אסּתר "וּתֹוסף ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֽאסתר:

ג) ח, כך:(אסתר

שלאדם סממן מכל ורחוק נסתר להיות צריך

'ותוסף בבחינת: להיות שזוכה ומי כבוד,

בכל לכת והצנע הסתרה שמוסיף - אסתר'

'ותדבר בו: שיקויים זוכה כזה אדם אזי דרכיו,

מלכי מלך לפני ישיר שמדבר - המלך' לפני

  
    



כליווווככככלללל אבל ,כלי לסת מועיל זה
חרס, כלי :כגו מעפר, העשויי
האיסור אי 'כי הגעלה, לה מועיל לא
,'לעול דופיי מידי יוצא בה הבלוע
להכשיר שאפשר היחיד האופ ולכ

.ליבו ידי על הוא אות

כיאאאא הזה באופ להכשיר חששו חז"ל
להיפגע, יכול הכלי הליבו ידי על
לא שהאד סביר חשש ישנו שכ ומכיו

אסרו ולכ כראוי, הכלי את ילב
.ליבו ידי על חרס כלי להכשיר

להכשיראאאא אחד אופ נשאר זאת, בכל
אותו שמכניסי ידי על והוא חרס כלי

אש כבש ועל1לתו הנ"ל, הכלי את יצרו (שבו

מחדש) הכלי את יצר כאילו הדבר נחשב כ ידי
לשימוש. חרס הכלי מוכשר זה ידי 2ועל

וכהרגלנועעעעלללל בפרשתנו... חרס כלי צירו
בסיפור... נפתח

עעעעווווששששהההה???? ההההייייייייתתתת ממממהההה

ולססססייייפפפפרררר מאיר שלו הרב הגאו
וז"ל: 3שליט"א,

זיע"אההההגגגגהההה""""קקקק מצאנז 'חיי ה'דברי
וקרא חדרו, בחלו עמד
היהודי ברחוב. שעבר הראשו ליהודי
'אמור שאלו: והרבי במורא, לרבי ניגש
תמצא א תעשה מה בבקשה, לי

מטבעות?' גדוש ארנק ברחוב

וקרא:יייידדדדעעעע השואל, מי הנשאל
בתי בכל אכריז אעשה?! 'מה
ואשיב המדרשות, ובתי הכנסיות

לבעליה!' אבידה

לחלו,''''ששששווווטטטטהההה סר הרבי. פסק אתה',
שאלתו. על חזר שני. יהודי וקרא

זוננננצצצצצצצצוווו הרי רבי? אעשה, 'מה עיניו:
'!הט לפי לח לי יהיה כשרה, מציאה

ליהודי''''ררררששששעעעע וקרא הרבי, הפטיר אתה',
השאלה. על שוב חזר שלישי.

לי''''ההההררררבבבביייי מני אעשה, מה שואל
הרבי היה 'אילו ענה. לדעת?'
יש יודע: הייתי לעשות, צרי מה שואל
כשיבוא אבל לבעליה. אבידה להשיב
הרע היצר המלחמה. תתחיל ,הנסיו

יגבר'... מי יודע ומי ויבלבל, יטע

וזה השו"ע1. תנאלשון סימן (או"ח,

א): סעיף חרס- של קדירות

השנה... כל חמץ בהם ומיהושנשתמש

חרס כלי בו שמצרפין לכבשן החזירן אם

להיסק שמכניסן דכיון מותר, חדשים,

דילמא עלייהו חייס לא ודאי כזה גדול

פקעי...

עיין השו"ע2. בדברי באריכות זה (חיו"דכל

קכ). סימן

מעיין קטו).המועד3. עמוד - המצרים (בין

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.



  
    



והוא היצר, נגד התמודדויות מלאי
למלחמה... עצמו מכי

עלוווובבבבאאאאממממתתתת היא ל'אני' להגיע היחידה הדר
התורה. לימוד מההתחלה...7ידי ונתחיל

בארון'.'כי ולסוגרו מהשולחן להורידו יכול אני

אתה!''ואז לא וגם ממנו, אהנה אני לא

לא!''אה... ואתה למוכרו, יכול אני אבל

העשיר. קרא

יכול'הבנתי, שאתה שלך, הוא זה לגבי

שלך'... ללא לעשותו

האמיתילא, רכושך לא הוא הזה הפמוט

העצמי... וקניינך

על להכיר7. האדם זוכה התורה לימוד ידי

נובעת ומכך עליו, ולשלוט האני את

סיפורים שני נביא זה ובענין בבריאה. שליטתו

שליט"א: ולך מאיר שלום הרב הגאון שסיפר

הראשוןוזה שט):הסיפור עמוד - ב חלק האמונה, (מעיין

שאחדמעשה צובא, ארם בקהילת שאירע

הלך שמו, אברהם חכם החכמים,

עודו העירוני. במרחץ קודש שבת בערב לרחוץ

בו בעט וקיללו, ערבי אליו ניגש ומזיע יושב

וא המקום!'ברגלו את פנה יהודי, 'קום, מר:

סייםמיד 'שב!' לו: ואמר בהכנעה קם

המרחץ. בית את ועזב רחצתו

הזיעההערבי האדים, מרחץ על התענג

שהותש. עד פלגים פלגים גופו שטפה

-בשביעות לקום ביקש רצון

האבן!ולא במושב דבק כאילו היה. יכול

רגליו,ביקש הניפו בזרועותיו, אחזו שיעזרוהו.

חד! והמושב, הוא ולשוא. לקורעו, לטלטלו, ביקשו

נענעמשכו בידיו, טפח ונטשוהו. ִבכתפיהם,
עזר. לא ודבר התאמץ, רכן, גופו,

עשתההשמועה למושב הדבוק הערבי על

המושל של לאזניו ועד כנפים, לה

אנשים ומצא המרחץ, לבית הלך הגיעה.

לנוכח למושבו. הדבוק הערבי סביב מתגודדים

ונואשו. לתולשו ניסו המושל עיני

בואךאמר מעת אירע מה לי 'ספר המושל:

למרחץ'.

החכםסיפר והקימו. יהודי בחכם שבעט

יושב... הוא ומאז 'שב', לו: אמר

-אמר חכםהיהודים' שנפלתביד לך, 'אוי המושל:

ארם של הראשי רבה זה שהיה בטוח, היה כי

זיע"א. לבטֹון מרדכי חיים רבי הגה"ק ֶַֽצובא,

יושבמיד ומצאו הרב, לבית המושל סר

שבת פני לקבל מוכן צבאות ה' כמלאך

תלמידי מנין בפני שיעור ומוסר המלכה,

אמרת הרב, 'אדוני לו: ואמר אליו, פנה חכמים.

ויעמוד!' 'קום', אמור עתה וישב. 'שב', לו

דבריך'.תמה לי 'חידות הרב:

בביתהסביר בכבודך שפגע 'האיש המושל:

לקום!' יכול אינו 'שב', לו ואמרת המרחץ,

מדועאמר אבל - בכבודי פגע לא 'איש הרב:

נא!' ישב עומד, מעלתו

לא'לא, אם 'אבל, לומר... המושל מיהר לא!'

לפניו?' היושבים החכמים אחד אולי - מעלתו

בשלילה.ענו כולם

  
    



ללללההההככככלללל כא ה'אני' א משמעות, יש סביב

אאאאדדדדבתו חי שלו, מה'אני' שמנותק
ע מסוכסכת מציאותו בועה,

חושב הוא ובטעות העולרצונו שכל
שלו. שלו,6בכיס ל'אני' המחובר א

שהחיי ויודע ממנו רוצי מה יודע

כלל... והפרעות מחיצות ללא הקב"ה המלכים

שז). עמוד - ב חלק האחרון, בדור נסתרים (צדיקים

שםונאים מובא עוד שאמרם, למי הדברים

שסא): מסויים(עמוד כותביהודי (אשר

זו) עובדא אישר והוא אישית מכירו לרביהשורות שח

שלשת בביתו יושבות הגדולה, מצוקתו את חיים

אשר גורלן על דאגה וכולו המתבגרות, בנותיו

עד בביתו ישבו חלילה ושמא נישאו, לא עדיין

בסביבות הינה שבהן הגדולה שערותיהן, שילבינו

שלשים. בת שבהן והקטנה וחמש, השלשים גיל

מוכןרבי כי לו אמר לביתוחיים לבוא הוא

שיעשה מה כי מבקשו אולם שבת, בליל

לביתו הגיע ואכן, מאומה, לו יעיר לא בביתו

לערוך לזרזו חיים רבי החל ומיד שבת, בליל

ולעשות לזעוק החל מכן לאחר הקידוש, את

עושה תחילה בכוונה כשהינו דשטותא, מילי

האחוזים. במאת שפוי שאינו כמי עצמו

אשרבאותה הללו בבית, הבנות כל שהו עת

במעשיו שולט אינו כי וחשבו ראוהו

מאוד מכך נבהלו וצוהל, רוקד חייםכשהוא (רבי

ויצעקו מהבית שיסתלק יחפצו בנות שאותן כדי הכל עשה

מיעליו), את אבא, לאביהם: הן אמרו ומיד

מכאן! אותו סלק מסכן! שיכור הנה? הבאת

חזק:החל בקול לעומתן לזעוק חיים רבי

מפה... 'אתם' תסתלקו מפה, 'אתם' תסתלקו

באועברו בנותיו שלשת וכל ימים חדשיים

השניה. אחרי אחת ונישאו הנישואין, בברית

- מפה...אכן תסתלקנהאתן חיים: רבי כדברי

למרותרק ישועה, להן להמשיך ראה שהוצרךכך

המסכנים... כאחד עצמו לבזות כך בשביל

שםעוד שיא),מובא נתנאל(עמוד רבי בנו סיפר

בית לשריד אבי הגיע הימים באחד וז"ל:

במכנסי לבוש היה מכריו ולפליאת מקדשנו,

וסיד),פועלים צבע מלאי ממכיריו(מכנסים אחד

לך? קרה מה חיים רבי ושאלו: אליו ניגש

ברובע במקוה מקודם שהה כי אבי, לו הסביר

שיעור מגיד במקום ישנו כי וראה היהודי,

מה יודע אינו והלה מכנסיו, את לו גנבו אשר

שלא כדי שלי המכנסים את לו נתתי לעשות,

את לקחתי אני ואילו תורה, ביטול יהיה

חשש שום ללא וכך המקוה, של הפועל מכנסי

לכותל... בשמחה ירד הבריות יאמרו ממה

סיפר זיע"א6. גלינסקי יעקב רבי הגה"צ

,(350 עמוד ויקרא - וז"ל:(והגדת

עניעשיר בביתו העניאירח בחן לסעודתשבת.

אוצר הקנים, מרובה הענק, הפמוט את

מהתפעלות. פסק ולא עתק, הון ששוויו אומנות

- כך'אכול' כל מרתק 'מה - העשיר בו דחק

בפמוט?!'

ממנו?!'תמה לאהתפעלת אותו, 'כשרכשת העני:

בו!''ודאי, התגאתי הוא. שלי כי

כשלך!''ועכשיו הוא, שלי מתפעל. אני

חוצפה!'העשיר 'איזו המום: היה

- במה'אדרבה' לי, נא 'אמור - העני בו סנט

משלי?' יותר שלך הוא

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



  
    



והוא היצר, נגד התמודדויות מלאי
למלחמה... עצמו מכי

עלוווובבבבאאאאממממתתתת היא ל'אני' להגיע היחידה הדר
התורה. לימוד מההתחלה...7ידי ונתחיל

בארון'.'כי ולסוגרו מהשולחן להורידו יכול אני

אתה!''ואז לא וגם ממנו, אהנה אני לא

לא!''אה... ואתה למוכרו, יכול אני אבל

העשיר. קרא

יכול'הבנתי, שאתה שלך, הוא זה לגבי

שלך'... ללא לעשותו

האמיתילא, רכושך לא הוא הזה הפמוט

העצמי... וקניינך

על להכיר7. האדם זוכה התורה לימוד ידי

נובעת ומכך עליו, ולשלוט האני את

סיפורים שני נביא זה ובענין בבריאה. שליטתו

שליט"א: ולך מאיר שלום הרב הגאון שסיפר

הראשוןוזה שט):הסיפור עמוד - ב חלק האמונה, (מעיין

שאחדמעשה צובא, ארם בקהילת שאירע

הלך שמו, אברהם חכם החכמים,

עודו העירוני. במרחץ קודש שבת בערב לרחוץ

בו בעט וקיללו, ערבי אליו ניגש ומזיע יושב

וא המקום!'ברגלו את פנה יהודי, 'קום, מר:

סייםמיד 'שב!' לו: ואמר בהכנעה קם

המרחץ. בית את ועזב רחצתו

הזיעההערבי האדים, מרחץ על התענג

שהותש. עד פלגים פלגים גופו שטפה

-בשביעות לקום ביקש רצון

האבן!ולא במושב דבק כאילו היה. יכול

רגליו,ביקש הניפו בזרועותיו, אחזו שיעזרוהו.

חד! והמושב, הוא ולשוא. לקורעו, לטלטלו, ביקשו

נענעמשכו בידיו, טפח ונטשוהו. ִבכתפיהם,
עזר. לא ודבר התאמץ, רכן, גופו,

עשתההשמועה למושב הדבוק הערבי על

המושל של לאזניו ועד כנפים, לה

אנשים ומצא המרחץ, לבית הלך הגיעה.

לנוכח למושבו. הדבוק הערבי סביב מתגודדים

ונואשו. לתולשו ניסו המושל עיני

בואךאמר מעת אירע מה לי 'ספר המושל:

למרחץ'.

החכםסיפר והקימו. יהודי בחכם שבעט

יושב... הוא ומאז 'שב', לו: אמר

-אמר חכםהיהודים' שנפלתביד לך, 'אוי המושל:

ארם של הראשי רבה זה שהיה בטוח, היה כי

זיע"א. לבטֹון מרדכי חיים רבי הגה"ק ֶַֽצובא,

יושבמיד ומצאו הרב, לבית המושל סר

שבת פני לקבל מוכן צבאות ה' כמלאך

תלמידי מנין בפני שיעור ומוסר המלכה,

אמרת הרב, 'אדוני לו: ואמר אליו, פנה חכמים.

ויעמוד!' 'קום', אמור עתה וישב. 'שב', לו

דבריך'.תמה לי 'חידות הרב:

בביתהסביר בכבודך שפגע 'האיש המושל:

לקום!' יכול אינו 'שב', לו ואמרת המרחץ,

מדועאמר אבל - בכבודי פגע לא 'איש הרב:

נא!' ישב עומד, מעלתו

לא'לא, אם 'אבל, לומר... המושל מיהר לא!'

לפניו?' היושבים החכמים אחד אולי - מעלתו

בשלילה.ענו כולם

  
    



ללללההההככככלללל כא ה'אני' א משמעות, יש סביב

אאאאדדדדבתו חי שלו, מה'אני' שמנותק
ע מסוכסכת מציאותו בועה,

חושב הוא ובטעות העולרצונו שכל
שלו. שלו,6בכיס ל'אני' המחובר א

שהחיי ויודע ממנו רוצי מה יודע

כלל... והפרעות מחיצות ללא הקב"ה המלכים

שז). עמוד - ב חלק האחרון, בדור נסתרים (צדיקים

שםונאים מובא עוד שאמרם, למי הדברים

שסא): מסויים(עמוד כותביהודי (אשר

זו) עובדא אישר והוא אישית מכירו לרביהשורות שח

שלשת בביתו יושבות הגדולה, מצוקתו את חיים

אשר גורלן על דאגה וכולו המתבגרות, בנותיו

עד בביתו ישבו חלילה ושמא נישאו, לא עדיין

בסביבות הינה שבהן הגדולה שערותיהן, שילבינו

שלשים. בת שבהן והקטנה וחמש, השלשים גיל

מוכןרבי כי לו אמר לביתוחיים לבוא הוא

שיעשה מה כי מבקשו אולם שבת, בליל

לביתו הגיע ואכן, מאומה, לו יעיר לא בביתו

לערוך לזרזו חיים רבי החל ומיד שבת, בליל

ולעשות לזעוק החל מכן לאחר הקידוש, את

עושה תחילה בכוונה כשהינו דשטותא, מילי

האחוזים. במאת שפוי שאינו כמי עצמו

אשרבאותה הללו בבית, הבנות כל שהו עת

במעשיו שולט אינו כי וחשבו ראוהו

מאוד מכך נבהלו וצוהל, רוקד חייםכשהוא (רבי

ויצעקו מהבית שיסתלק יחפצו בנות שאותן כדי הכל עשה

מיעליו), את אבא, לאביהם: הן אמרו ומיד

מכאן! אותו סלק מסכן! שיכור הנה? הבאת

חזק:החל בקול לעומתן לזעוק חיים רבי

מפה... 'אתם' תסתלקו מפה, 'אתם' תסתלקו

באועברו בנותיו שלשת וכל ימים חדשיים

השניה. אחרי אחת ונישאו הנישואין, בברית

- מפה...אכן תסתלקנהאתן חיים: רבי כדברי

למרותרק ישועה, להן להמשיך ראה שהוצרךכך

המסכנים... כאחד עצמו לבזות כך בשביל

שםעוד שיא),מובא נתנאל(עמוד רבי בנו סיפר

בית לשריד אבי הגיע הימים באחד וז"ל:

במכנסי לבוש היה מכריו ולפליאת מקדשנו,

וסיד),פועלים צבע מלאי ממכיריו(מכנסים אחד

לך? קרה מה חיים רבי ושאלו: אליו ניגש

ברובע במקוה מקודם שהה כי אבי, לו הסביר

שיעור מגיד במקום ישנו כי וראה היהודי,

מה יודע אינו והלה מכנסיו, את לו גנבו אשר

שלא כדי שלי המכנסים את לו נתתי לעשות,

את לקחתי אני ואילו תורה, ביטול יהיה

חשש שום ללא וכך המקוה, של הפועל מכנסי

לכותל... בשמחה ירד הבריות יאמרו ממה

סיפר זיע"א6. גלינסקי יעקב רבי הגה"צ

,(350 עמוד ויקרא - וז"ל:(והגדת

עניעשיר בביתו העניאירח בחן לסעודתשבת.

אוצר הקנים, מרובה הענק, הפמוט את

מהתפעלות. פסק ולא עתק, הון ששוויו אומנות

- כך'אכול' כל מרתק 'מה - העשיר בו דחק

בפמוט?!'

ממנו?!'תמה לאהתפעלת אותו, 'כשרכשת העני:

בו!''ודאי, התגאתי הוא. שלי כי

כשלך!''ועכשיו הוא, שלי מתפעל. אני

חוצפה!'העשיר 'איזו המום: היה

- במה'אדרבה' לי, נא 'אמור - העני בו סנט

משלי?' יותר שלך הוא

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



  
      



ההההייייססססוווודדדדוווותתתת  ההההעעעעוווולללל בבבבררררייייאאאאתתתת רררראאאאששששייייתתתת

בתהילותיודדדדוווודדדד השלו עליו המל
יהלל" ואמר: לה', הודה
ריי סד כללבב ה' אדה
"לע היד מעיו ח ועדה...

או). קיא, תהלי)

הרמח"ל,וווובבבבייייאאאארררר דוד8רבינו לשונו: וזה
ברו הקדוש את שיבח המל
'לע היד מעיו 'ח ואמר: הוא,

ררררצצצצהההה ייייששששרררראאאאלללל,,,, אאאאתתתת הההה'''' ממממאאאאההההבבבבתתתת ככככיייי
ללללההההוווודדדדייייעעעע ססססתתתתררררייייוווו,,,, ממממצצצצפפפפוווונננניייי ללללהההה ללללגגגגללללוווותתתת
ווווללללאאאא יייידדדדעעעעוווו ששששללללאאאא ממממהההה ננננפפפפללללאאאאהההה,,,, חחחחככככממממהההה
חחחחללללקקקק ללללאאאא אאאאששששרררר ,,,,ההההאאאארררר גגגגוווויייייייי ששששאאאארררר יייידדדדעעעעוווו

בבבבתתתתווווררררתתתתוווו.... ללללהההה

ווווממממממממששששייייכשחפ וכותב: הרמח"ל
לברוא שמו יתבר הבורא
האד ש ישב אשר הזה, השפל העול
הכי בשמו, ולשרת לפניו לעבוד

שיהיו ממנו, עליוני עולמות מתחילה
ב אי ,רוחניי כול אליו, ראשית
...הגש יש שלנו בעול רק כי גשמיות,

הקדושווווממממאאאאררררבבבבעעעע שמו (שאותיות

היסודות:הוי"ה), ארבעת את ברא

יייי המי.ממממאאאאוווותתתת יסוד את ברא  שבש

הההה אתממממאאאאוווותתתת ברא  שבש ראשונה
האש. יסוד

וווו יסודממממאאאאוווותתתת את ברא  שבש
הרוח.

הההה אתווווממממאאאאוווותתתת ברא  שבש אחרונה
העפר. יסוד

בפסוקיוווובבבבררררייייאאאאתתתת כתובה היסודות
הבריאה: של הראשוני
ואת מיה את אלקי רא "ראית

באיםנסער כאלו שאלות גם והפטיר: הרבי

חורף איזה לדעת לי מנין לשאלני!

לחוץ! השליכהו וציוה: אלי פנה יהיה?

יהודי...עניתי: להשליך יכול איני

לעצה...והיהודי ומתחנן עומד

תאמר?פנה מה נו, ואמר: הרבי אלי

כמות תהיה מה לומר אני יכול האם

השלג?!

ראיהעניתי: לי יש לומר. הרבי יכול לדעתי,

לכך.

הראיה?חקר מה הרבי:

אותי...ואמרתי: ולא אותו, ששואלים

שהעמידוךהפטיר החסידים, עשו טוב הרבי:

אחת! יד אתם אתה עושה כאן.

אחדים,השעין רגעים כך ושהה ידיו על ראשו

היער!' את חכור 'לך לו: ואמר ראשו נשא

לחצובעתה צריכים היו מדוע אתם, יודעים

שלנו!'... 'מים לשאוב כדי בקרח

בספרו רמח"ל8. תט).שערי עמוד - עולם בנין (מאמר

  
    



המושל.'אני דרש יבורר', שהענין מבקש

החכם.קרא את שיאתר וביקש לשמש, הרב

לבית שהגיע עד לבית מבית השמש הלך

לו ואמר שאירע, את מפיו שמע אברהם. חכם

שם. ממתין והמושל הרב, לבית קרוא שהוא

שאסור יודע 'האינך ונשאל: הגיע, עיניו. חשכו

במרחץ?' שמים שם להזכיר

שם'.ענה: שום הזכרתי ולא אני. 'יודע

אסור!'הוסיף להרהר גם 'הלא ושאל: הרב

בשוםשם!'הצטדק הרהרתי 'לא חכםאברהם:

עשית?''אלא מה

הייתי'מאומה' והקימני, בי שבעט 'כיון ענה.

שישב!' ואמרתי קמתי עולבים, ואינם מהנעלבים

'עכשיו'והוא - הרב אמר - עכשיו' עד יושב

והקימו!' לך,

לתפילה?'נחרד אספיקלחזור 'איך חכםאברהם:

שבת?'תמה מוצאי עד כך ישאר 'ומה, הרב:

ויקימו!'ענה ילך ממני, זריז 'השמש החכם:

אנשיםצחק להקים יודע אינו 'השמש הרב:

למקומם!' דבוקים

עלאמר יכה שלי, המטה את 'יקח החכם:

אומר אברהם חכם ויאמר: האבן

ויקום'. פעמים, שלש כן יעשה שתקום!

במרכבתי,התערב השמש את 'אקח המושל:

במועד!'ואחזיר הכנסת לבית נו

שם,מיד עודנו והערבי המרחץ, לבית נסעו

כאשר השמש עשה ומיואש. עצות אובד

מופתע. קם, והערבי ציוה,

חכםאיים תקים פעם עוד 'אם המושל:

לך'... אעזור לא יהודי,

שלג):השניוהסיפור עמוד (שם

מןכידוע, מים שואבים מצות אפיית לצורך

ולמחרת יום, מבעוד מעין או נהר

נקראים הללו והמים לאפיה. בהם משתמשים

שלנו' שינה).'מים לינה, (מלשון

מסוכאטשובפעם נזר' ה'אבני הגה"ק הלך

הנהר, מן שלנו' 'מים לשאוב זיע"א

היה שהחודש למרות כך כל נורא היה והקור

את לשבור צריכים שהיו עד האביב חודש

המים. אל להגיע כדי בגרזן הקפוא הקרח

היהבדרכם לא שמעולם כך, על דיברו חזרה

השנה. של זו בעונה קפוא הנהר

תרצו,נענה 'אם ואמר: הרבי, של משמשו

עז'. הקור מדוע לכם אספר

יהודיהיטו בא החורף בתחילת וסיפר: אוזן,

לו ואין בנות, שש לו שיש לרבינו וסיפר

לו והזדמן רובל, מאות שש לוה להשיאן. כסף

- יודע אתה ורבי עציו. את לכרות גדול יער

את להוביל שכדי - ואמר האיש המשיך

עד בנהר, אותם מושיטים הכרותים העצים

ליבשה. אותם מעלים ושם שצריך, המקום

- לידורבי נהר ואין אעשה מה - האיש המשיך

אך יששםרקאגםגדול לי. היערשהציעו

העצים, את אכרות אם לפיכך לנהר. מוצא לו אין

הופכין... לה שאין כאבן ביער מוטלים יהיו

תקנה.אמר אל כן, אם הרבי:

בנותי?התמרמר את אשיא וממה האיש:

רצונך?חקר מה כן, אם הרבי:

קוראמר יש שאם לי, ונודע חקרתי האיש:

הפשרתגדול עם האגם גואה רב, ושלג

באתי לפיכך הנהר. אל גולשים ומימיו השלגים

במיוחד... ומושלג קר חורף יהיה האם לשאול,

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



  
      



ההההייייססססוווודדדדוווותתתת  ההההעעעעוווולללל בבבבררררייייאאאאתתתת רררראאאאששששייייתתתת

בתהילותיודדדדוווודדדד השלו עליו המל
יהלל" ואמר: לה', הודה
ריי סד כללבב ה' אדה
"לע היד מעיו ח ועדה...

או). קיא, תהלי)

הרמח"ל,וווובבבבייייאאאארררר דוד8רבינו לשונו: וזה
ברו הקדוש את שיבח המל
'לע היד מעיו 'ח ואמר: הוא,

ררררצצצצהההה ייייששששרררראאאאלללל,,,, אאאאתתתת הההה'''' ממממאאאאההההבבבבתתתת ככככיייי
ללללההההוווודדדדייייעעעע ססססתתתתררררייייוווו,,,, ממממצצצצפפפפוווונננניייי ללללהההה ללללגגגגללללוווותתתת
ווווללללאאאא יייידדדדעעעעוווו ששששללללאאאא ממממהההה ננננפפפפללללאאאאהההה,,,, חחחחככככממממהההה
חחחחללללקקקק ללללאאאא אאאאששששרררר ,,,,ההההאאאארררר גגגגוווויייייייי ששששאאאארררר יייידדדדעעעעוווו

בבבבתתתתווווררררתתתתוווו.... ללללהההה

ווווממממממממששששייייכשחפ וכותב: הרמח"ל
לברוא שמו יתבר הבורא
האד ש ישב אשר הזה, השפל העול
הכי בשמו, ולשרת לפניו לעבוד

שיהיו ממנו, עליוני עולמות מתחילה
ב אי ,רוחניי כול אליו, ראשית
...הגש יש שלנו בעול רק כי גשמיות,

הקדושווווממממאאאאררררבבבבעעעע שמו (שאותיות

היסודות:הוי"ה), ארבעת את ברא

יייי המי.ממממאאאאוווותתתת יסוד את ברא  שבש

הההה אתממממאאאאוווותתתת ברא  שבש ראשונה
האש. יסוד

וווו יסודממממאאאאוווותתתת את ברא  שבש
הרוח.

הההה אתווווממממאאאאוווותתתת ברא  שבש אחרונה
העפר. יסוד

בפסוקיוווובבבבררררייייאאאאתתתת כתובה היסודות
הבריאה: של הראשוני
ואת מיה את אלקי רא "ראית

באיםנסער כאלו שאלות גם והפטיר: הרבי

חורף איזה לדעת לי מנין לשאלני!

לחוץ! השליכהו וציוה: אלי פנה יהיה?

יהודי...עניתי: להשליך יכול איני

לעצה...והיהודי ומתחנן עומד

תאמר?פנה מה נו, ואמר: הרבי אלי

כמות תהיה מה לומר אני יכול האם

השלג?!

ראיהעניתי: לי יש לומר. הרבי יכול לדעתי,

לכך.

הראיה?חקר מה הרבי:

אותי...ואמרתי: ולא אותו, ששואלים

שהעמידוךהפטיר החסידים, עשו טוב הרבי:

אחת! יד אתם אתה עושה כאן.

אחדים,השעין רגעים כך ושהה ידיו על ראשו

היער!' את חכור 'לך לו: ואמר ראשו נשא

לחצובעתה צריכים היו מדוע אתם, יודעים

שלנו!'... 'מים לשאוב כדי בקרח

בספרו רמח"ל8. תט).שערי עמוד - עולם בנין (מאמר

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



  
       



הרבווווההההווווססססיייי האלקי המקובל
זיע"א, אלישוב שלמה

שחטא11וכתב, קוד הראשו שאד
שהיא דאצילות, תורה ללמוד זכה
תלויי ובה ,'החיי ע' סוד

הקודש שמות וצירופי היחודי
וכו'...

ועוסקוווועעעעללללייייהההה יושב שהקב"ה אמרו
נאמר: בה הזוכה ועל בתורה...

"א אלהי אמרי ו)..."אני פב, תהלי) 

תתתתששששוווובבבב עעעעפפפפרררר וווואאאאלללל אאאאתתתתהההה עעעעפפפפרררר ככככיייי

ואכלבבבבססססוווופפפפוווו חטא הראשו אד דבר, של
ירד הוא כ ובעקבות הדעת, מע
חדרה יסודות הארבעה ולתו ממדרגתו,
מטוב מעורבי ה ומעתה טומאה, רוח
רע... לעשות אפשרות יש וליסודות ורע,

,,,,התורהוווובבבבננננווווסססס מאתנו הסתלקה
עדאצ תורת  ילות

 דבריאה תורה קיבלנו ותחתיה ,החיי
ורע טוב הדעת ע של התורהתורה (וזו

מתחילה הקדושה התורה ולכ ,כיו לנו שיש

ורוחוהרוחניות ה' פי ממוצא עליו השופע

תמיד המוציאו לבדו הוא פיו

אפס כן אם אותו ומהוה ליש ואין מאפס

עיי"ש. באמת... בלעדו

לאורופירוש זוכים שכאשר לדעת עלינו דבריו:

האמיתית שהמציאות מתברר הגנוז

אותו. ומחיה המהוה ה' דבר הוא נברא כל של

הואולדוגמא: אם אז שולחן, רואה אדם

הוא מאמין אמיתית לאמונה זכה

ומחיה המהוה ה' דבר את יש השולחן שבתוך

וה השולחן. שהואאת השולחןרואהיינו את

אלקי.ומאמין אור בו שיש

הדבראך את רואים הגנוז, לאור זוכים כאשר

והיינו השולחן. את ומחיה המהוה ה'

ורואיםש  ה' דבר שולחן!מאמיניםאת שיש

מסופרובענין מט):זה עמוד - חסידים לפני(מפי

נכדו, את התניא בעל שאל הסתלקותו

את רואה הוא אם צדק, הצמח אדמו"ר

השתומם צדק הצמח אדמו"ר ַָהּקֹורה?

'אני הזקן: רבינו לו אמר זו. שאלה לפירוש

ה' דבר אם כי הּקֹורה את כעת רואה ַָאינני

הּקֹורה'.. את ומחיה ַָהמהוה

אתומצאנו שכתב לצדיק צבי מכתבי בספר

חלק ונביא שיר, בצורת הסיפור

הזקן אדמו"ר אמר התניא),ממנו: אני(בעל

היצור פני מעל נפרדת. מהפרי - הקליפה רואה

היוצר דבר רואה אני נושלת. המסכה -

כסא, שולחן, אראה עוד לא מתערטל. מלבושו

בראשית, מאמרי אחזה. אותיות רק מנורה.

לעד ויעמידום יקננו עולם בברואי 'יהי', ציווי

אליו אשר האין אל ישובון בל היד בחזקת

עיי"ש. תשוקתם...

הובא לדוגמא11. וראה בספריו, פעמים כמה

הדעה ספר - ואחלמה שבו בלשם

ה). סימן כב ענף - ד דרוש ח"ב התוהו, עולם (דרושי

  
     



וח ובה תה היתה והאר .האר
על מרחפת אלקי ורח תה ני על

"יה אב).ני א, (בראשית 

 ''''ווווההההאאאארררר'''''וח' העפר. יסוד היא 
האש. יסוד 9'חור'

יסו  'יה' הרוח. יסוד ד 
.המי

נבראווווואאאאחחחחרררר הללו, היסודות ד' שנבראו
ונברא שלנו, בעול הברואי כל

...הראשו אד ג

ההההרררראאאאששששוווו אאאאדדדד ששששלללל תתתתווווררררתתתתוווו

כלבבבבששששעעעעהההה היו הראשו אד שנברא
נקיי ,וטהורי זכי יסודותיו
הוא ,שכ ומכיו וטומאה. רבב מכל
אור מאוד, מיוחד אור היה שבעיניו זכה

הגנוז'. 'אור יקרא 10שלעתיד

ווווממממככככייייוווויתבר אורו לפניו האיר ,שכ
שערי כל ונפלא, עצו באור
טייל והוא לפניו, פתוחי היו ההשגה
,קדושי ויחודי בשמות העולמות בכל

ונפלא... נהדר בג כמטייל

כתב א),הרמב"ן9. א, והאש(בראשית וז"ל:

שהאש מפני 'חושך' נקראת

היתה אדומה היתה ואילו חשוכה, היסודית

הלילה. לנו מאדימה

והנה האור10. לו והאיר זכה הראשון אדם

וכמו לאורו. והשתמש הגנוז,

ירושלמי בתלמוד ה"ה),שאמרו פ"ח וז"ל:(ברכות

שעותרבי ושש שלשים בזירה, רבי בשם לוי

ביום שנבראת האורה אותה שימשה

עשרה ושתים שבת בערב עשרה שתים הראשון.

בשבת. עשרה ושתים שבת אדםבליל והיה

סופו ועד העולם מסוף מביטבו שלאהראשון כיון

משורר, כולו העולם כל התחיל האור פסקה

ּכנפֹות על ואֹורֹו יׁשרהּו ּכל-הּׁשמים "ּתחת ְְְִִֵַַַַַַָָשנאמר:

ג)הארץ" לז, הארץ'.(איוב כנפות על ש'אורו למי - ֶָָ

אלקותומכח וראה הראשון אדם זכה הגנוז אור

מהמדרגה רחוקיםמאוד אנו והנה במוחש.

ספר דברי את נביא השכל אל זאת לקרב וכדי הזו,

ג),התניא פרק והאמונה היחוד וז"ל:(שער

כל'והנה האלה, והאמת הדברים אחרי

שכל איך לאשורו יבין דבר על משכיל

ממש ואפס לאין נחשב באמת הוא ויש נברא

שבנפעל פיו ורוח הפועל כח אותולגבי המהוה

ליש. ממש מאין ומוציאו תמיד

וממשותומה ליש לנו נראה ונפעל נברא שכל

ורואים משיגים אנו שאין מחמת זהו

שבנברא פיו ורוח ה' כח את בשר אבלבעיני

את ולהשיג לראות לעין רשות ניתנה אילו

ממוצא בו השופע נברא שבכל ורוחניות החיות

וחומרו הנברא גשמיות היה לא פיו ורוח ה' פי

לעינינו כלל נראה בטלוממשו הוא כי

שבו והרוחניות החיות לגבי ממש במציאות

ואפס אין היה הרוחניות שמבלעדי מאחר

ממש. בראשית ימי ששת קודם כמו ממש

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
       



הרבווווההההווווססססיייי האלקי המקובל
זיע"א, אלישוב שלמה

שחטא11וכתב, קוד הראשו שאד
שהיא דאצילות, תורה ללמוד זכה
תלויי ובה ,'החיי ע' סוד

הקודש שמות וצירופי היחודי
וכו'...

ועוסקוווועעעעללללייייהההה יושב שהקב"ה אמרו
נאמר: בה הזוכה ועל בתורה...

"א אלהי אמרי ו)..."אני פב, תהלי) 

תתתתששששוווובבבב עעעעפפפפרררר וווואאאאלללל אאאאתתתתהההה עעעעפפפפרררר ככככיייי

ואכלבבבבססססוווופפפפוווו חטא הראשו אד דבר, של
ירד הוא כ ובעקבות הדעת, מע
חדרה יסודות הארבעה ולתו ממדרגתו,
מטוב מעורבי ה ומעתה טומאה, רוח
רע... לעשות אפשרות יש וליסודות ורע,

,,,,התורהוווובבבבננננווווסססס מאתנו הסתלקה
עדאצ תורת  ילות

 דבריאה תורה קיבלנו ותחתיה ,החיי
ורע טוב הדעת ע של התורהתורה (וזו

מתחילה הקדושה התורה ולכ ,כיו לנו שיש

ורוחוהרוחניות ה' פי ממוצא עליו השופע

תמיד המוציאו לבדו הוא פיו

אפס כן אם אותו ומהוה ליש ואין מאפס

עיי"ש. באמת... בלעדו

לאורופירוש זוכים שכאשר לדעת עלינו דבריו:

האמיתית שהמציאות מתברר הגנוז

אותו. ומחיה המהוה ה' דבר הוא נברא כל של

הואולדוגמא: אם אז שולחן, רואה אדם

הוא מאמין אמיתית לאמונה זכה

ומחיה המהוה ה' דבר את יש השולחן שבתוך

וה השולחן. שהואאת השולחןרואהיינו את

אלקי.ומאמין אור בו שיש

הדבראך את רואים הגנוז, לאור זוכים כאשר

והיינו השולחן. את ומחיה המהוה ה'

ורואיםש  ה' דבר שולחן!מאמיניםאת שיש

מסופרובענין מט):זה עמוד - חסידים לפני(מפי

נכדו, את התניא בעל שאל הסתלקותו

את רואה הוא אם צדק, הצמח אדמו"ר

השתומם צדק הצמח אדמו"ר ַָהּקֹורה?

'אני הזקן: רבינו לו אמר זו. שאלה לפירוש

ה' דבר אם כי הּקֹורה את כעת רואה ַָאינני

הּקֹורה'.. את ומחיה ַָהמהוה

אתומצאנו שכתב לצדיק צבי מכתבי בספר

חלק ונביא שיר, בצורת הסיפור

הזקן אדמו"ר אמר התניא),ממנו: אני(בעל

היצור פני מעל נפרדת. מהפרי - הקליפה רואה

היוצר דבר רואה אני נושלת. המסכה -

כסא, שולחן, אראה עוד לא מתערטל. מלבושו

בראשית, מאמרי אחזה. אותיות רק מנורה.

לעד ויעמידום יקננו עולם בברואי 'יהי', ציווי

אליו אשר האין אל ישובון בל היד בחזקת

עיי"ש. תשוקתם...

הובא לדוגמא11. וראה בספריו, פעמים כמה

הדעה ספר - ואחלמה שבו בלשם

ה). סימן כב ענף - ד דרוש ח"ב התוהו, עולם (דרושי

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



  
        



פסח:וווועעעעלללל של בהגדה אומרי אנו כ
נת ולא סיני הר לפני קירבנו 'אילו
הסרת בעצ כי דיינו',  התורה את לנו
עמידתנו ידי על זכינו לה אשר הזוהמא
אי עד לשמוח לנו יש כבר סיני הר לפני

ג התורה.ק את קיבלנו לולא

היסודות,ווווממממככככייייוווו זכו13שנזדככו ה
שלה מהגשמיות להתפשט
וממילא ,ומקו זמ מגבולות ולצאת
בני ונהיו למות, יותר הוצרכו לא כבר
נהיו ובנוס המוות. ממלא חורי
דאצילות. התורה את שוב לקבל ראויי

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

רקבבבבממממעעעעממממדדדד שמעו ישראל ע סיני הר
א הדברות. עשרת את

הקדושי בספרי ליקוטימבואר (תניא,

כ) פרק בתחילת  אמרי:הראשו שבדיבר
"אלקי ה' ב)"אנכי כ, כל(שמות נכללו

ובדיבר התורה, של עשה מצוות הרמ"ח
על אחרי אלקי ל יהיה "לא השני:

ג)פני" פסוק השס"ה(ש כל נכללו
את ולכ התורה. של תעשה לא מצוות
ע שמעו בלבד הללו הדברות שני

ממש הגבורה מפי כד.),ישראל (מכות

כולה. התורה כל את כוללות שה מפני

השל"הבבבבננננווווסססס שכתב מה ידוע :לכ
הקדוש אור תורה יתרו, (פרשת

ג) ששאות ישנ הדברות עשרת שבכל
כת"ר, כמני  אותיות עשרי מאות
מצוות תרי"ג כנגד  תורה' 'כתר :וסימנ

דרבנ מצוות ושבע שנוספו14התורה,
להשמיענו כדי זאת וכל הדורות. בהמש

נטעוכך13. נתן רבי הגה"ק כתב

עמוקות מגלה בספרו שפירא

במדרש): ד"ה וקירבן(תרומה ממצרים הוציאם

אלקים חמד "ההר סיני, הר לפני

יז),לשבתו" סח, ארבעת(תהלים נתקנו ושם

יסודותיהם.

שעליועל סיני, הר למרגלות שעמדו ידי

הוא" קודש "אדמת ה),נאמר: ג, (שמות

העפר. יסוד את טיהרו

בגדיהם,והקב"ה את לכבס אותם ציוה

אל לך משה אל ה' "ויאמר שנאמר:

שמלותם" וכיבסו ומחר היום וקידשתם העם

י), יט, המים.(שם יסוד את טיהרו ובכך

עשןואז סיני "והר סיני, הר על הקב"ה ירד

ויעל באש, ה' עליו ירד אשר מפני כולו,

מאוד" ההר כל ויחרד הכבשן, כעשן (שםעשנו

יח), האש.פסוק יסוד את טיהרו ובכך

ה'וכאשר "אנכי הדיבר: את הקב"ה אמר

ב),אלקיך" כ, נשמתם(שם פרחה

בדברו" יצאה "נפשי שנאמר: כמו (שירמהם,

ו), ה, הרוח.השירים יסוד את טיהרו ואז,

וסימנם הוא:14. שמדרבנן המצוות שבע של

נטילת דהיינו: בשמח"ה, נ"ע

ברכות עירובין, חיובןידים, הנהנין ברכות כל (שהרי

שחיובהמדאורייתא), מלבדברכתהמזון שבת,מדרבנן, נר

הלל חנוכה, עה).מגילה, אופן - אתחנן עמוקות, (מגלה

  
        



בליקוטי הובא כ בריאה. על לרמז  ב' באות

בראשית). פרשת תחילת  להאריז"ל תורה

הסתיימה,אאאאככככייייללללתתתת הדעת ע פרי
לו: ואמר אליו נגלה והקב"ה
ב התערבה מעתה הפסדת! ,אד
ממני התרחקת וממילא ,העוו זוהמת
לא אד ישהה לא במחיצתי שהרי

!מזוכ

היחידהווווממממעעעעתתתתהההה והאפשרות ברירה, אי
רק היא מהזוהמא אות לטהר

עפר ואל אה עפר "י המיתה, ידי על
יט).ב" ג, (בראשית 

בקבר,עעעעלללל הבשר יתעכל המיתה ידי
ממנו תיפרד ובכ לעפר, ויהפ
ראוי להיות יכול הוא ואז הזוהמא,

...יתבר לה' חזרה 12ולהתקרב

שנה,ממממחחחחטטטטאאאא 2448 חלפו הראשו אד
ועמדנו זכינו שנה באותה ואז,
והיסודות זכינו וש סיני, הר למרגלות

ונזדככו... חזרו שלנו

דדדדייייייייננננוווו!!!!  ססססיייינננניייי ללללההההרררר קקקקייייררררבבבבננננוווו ררררקקקק אאאאייייללללוווו

קמו.)הקדושהבבבבגגגגממממרררראאאא אחר(שבת אמרו:
מע ואכל הראשו אד שחטא
א היסודות, בתו זוהמא נכנסה הדעת

.זוהמת פסקה סיני להר כשהגיעו

ואומרת:ווווממממממממששששייייככככהההה הקדושה הגמרא
הר על שעמדו ישראל ע
שלא כוכבי עובדי ,זוהמת פסקה סיני
.זוהמת פסקה לא סיני הר על עמדו

וזה מוולאזי'ן12. חיים רבי הגה"ק לשון

ו):זיע"א פרק - א שער החיים, (נפש

הסטראובחטאו פיתוי אחר שנמשך

הרע הכחות נתערבו אז אחרא,

עץ וזהו בהעולמות, וכן ממש, בתוכו

בתוכו ונתערבו שנתחברו ורע, טוב הדעת

זה בתוך זה יחד והרע הטוב ובהעולמות

ממש...

גדולהומאז ערבוביא זה ידי על גרם

המה האדם מעשי שכל במעשיו,

טוב פעם מאוד, רבים והשתנות בערבוביא

ומרע לרע מטוב תמיד ומתהפך רע, ופעם

לטוב...

מעשהוגם שום עשה לא שמימיו גמור הצדיק

שיחה שום מימיו שח ולא טובה, לא אשר

בלתי כמעט זה כל עם ח"ו, טובה לא אשר קלה

חייו, ימי כל עצמם הטובים שמעשיו כלל אפשר

יהיה ולא לגמרי האמיתי בשלימות כולם יהיו

כלל... ופגם חסרון שום מהנה באחת אפילו

"ּכיוזה הראשון: לאדם יתברך הוא ִשאמר
ּתמּות" מֹות מּמּנּו אכל ב,ּביֹום (בראשית ְְֲִֶָָ

עליֹוןיז), "מּפי כי ועונש, קללה ענין שהיה ְִִֶלא
הרעֹות" תצא לח)...לא ג, פירושו(איכה אלא ֵֵָָֹ

של הזוהמא בך תתערב ממנו' 'אכלך ידי שעל

ממך להפרידה אחר תיקון יהיה ולא הרע,

ידי על לא אם באחריתך, להטיבך כדי

בקבר... והעיכול באורך.המיתה עיי"ש

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



  
        



פסח:וווועעעעלללל של בהגדה אומרי אנו כ
נת ולא סיני הר לפני קירבנו 'אילו
הסרת בעצ כי דיינו',  התורה את לנו
עמידתנו ידי על זכינו לה אשר הזוהמא
אי עד לשמוח לנו יש כבר סיני הר לפני

ג התורה.ק את קיבלנו לולא

היסודות,ווווממממככככייייוווו זכו13שנזדככו ה
שלה מהגשמיות להתפשט
וממילא ,ומקו זמ מגבולות ולצאת
בני ונהיו למות, יותר הוצרכו לא כבר
נהיו ובנוס המוות. ממלא חורי
דאצילות. התורה את שוב לקבל ראויי

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

רקבבבבממממעעעעממממדדדד שמעו ישראל ע סיני הר
א הדברות. עשרת את

הקדושי בספרי ליקוטימבואר (תניא,

כ) פרק בתחילת  אמרי:הראשו שבדיבר
"אלקי ה' ב)"אנכי כ, כל(שמות נכללו

ובדיבר התורה, של עשה מצוות הרמ"ח
על אחרי אלקי ל יהיה "לא השני:

ג)פני" פסוק השס"ה(ש כל נכללו
את ולכ התורה. של תעשה לא מצוות
ע שמעו בלבד הללו הדברות שני

ממש הגבורה מפי כד.),ישראל (מכות

כולה. התורה כל את כוללות שה מפני

השל"הבבבבננננווווסססס שכתב מה ידוע :לכ
הקדוש אור תורה יתרו, (פרשת

ג) ששאות ישנ הדברות עשרת שבכל
כת"ר, כמני  אותיות עשרי מאות
מצוות תרי"ג כנגד  תורה' 'כתר :וסימנ

דרבנ מצוות ושבע שנוספו14התורה,
להשמיענו כדי זאת וכל הדורות. בהמש

נטעוכך13. נתן רבי הגה"ק כתב

עמוקות מגלה בספרו שפירא

במדרש): ד"ה וקירבן(תרומה ממצרים הוציאם

אלקים חמד "ההר סיני, הר לפני

יז),לשבתו" סח, ארבעת(תהלים נתקנו ושם

יסודותיהם.

שעליועל סיני, הר למרגלות שעמדו ידי

הוא" קודש "אדמת ה),נאמר: ג, (שמות

העפר. יסוד את טיהרו

בגדיהם,והקב"ה את לכבס אותם ציוה

אל לך משה אל ה' "ויאמר שנאמר:

שמלותם" וכיבסו ומחר היום וקידשתם העם

י), יט, המים.(שם יסוד את טיהרו ובכך

עשןואז סיני "והר סיני, הר על הקב"ה ירד

ויעל באש, ה' עליו ירד אשר מפני כולו,

מאוד" ההר כל ויחרד הכבשן, כעשן (שםעשנו

יח), האש.פסוק יסוד את טיהרו ובכך

ה'וכאשר "אנכי הדיבר: את הקב"ה אמר

ב),אלקיך" כ, נשמתם(שם פרחה

בדברו" יצאה "נפשי שנאמר: כמו (שירמהם,

ו), ה, הרוח.השירים יסוד את טיהרו ואז,

וסימנם הוא:14. שמדרבנן המצוות שבע של

נטילת דהיינו: בשמח"ה, נ"ע

ברכות עירובין, חיובןידים, הנהנין ברכות כל (שהרי

שחיובהמדאורייתא), מלבדברכתהמזון שבת,מדרבנן, נר

הלל חנוכה, עה).מגילה, אופן - אתחנן עמוקות, (מגלה

ז

מוקדש לעילוי נשמת מרים בת אסתר ז"ל
 תנצב"ה

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



  
       



בכל ג הדבר כ כולה, התורה כל של
ואד אד ובכל ויו יו ובכל ודור דור

גודל כ מצידו, שיעשה ההכנה כגודל 
הבורא... לו שישפיע 15ההשפעה

ההההדדדדעעעעתתתת עעעע ככככחחחחטטטטאאאא  ההההעעעעגגגגלללל חחחחטטטטאאאא

עלהממממעעעעממממדדדד רבינו ומשה ,הסתיי סיני הר
הקדושה... התורה את להביא

ישראל: לע אמר עלייתו עעעעוווודדדדלפני
חחחחווווזזזזרררר!!!! אאאאנננניייי ייייוווו נשארואאאאררררבבבבעעעעיייי ישראל וע

...הימי את סופרי סיני הר למרגלות

והגההההסססס""""ממממ ,שיני חרק מושבו ממקו
ושולח במקומו יושב הוא שתמיד
רוע של זרעי בעול לזרוע שליחיו את
,הפע רעות... ומדות תאוות ואכזריות,
למלחמה! לצאת בעצמו הוא החליט

ווווממממככככייייווווע של העצומה מעלת את שידע
מאוד קשה לו שיהיה וידע ישראל,
בנשק להשתמש החליט לכ ,את להילח

נגד למלחמה המוכ בנשק ביותר, הסודי
...'הסרטי' נשק והוא ...האחרו הדור

ווווההההששששטטטט...הראשו הסרט את ביי

שנוצרההההששששטטטט ובחוש הרקיע את כיבה
משה של הלוייתו טקס נראה
את נושאי המלאכי כיצד  רבינו
על  חמות דמעות ומזילי האלונקה,

משה... של מיתתו

והערבההההססססררררטטטט המשוער, מעל הצליח
משה זהב... עגל לה עשו רב
בידו, הברית ולוחות ,לאר חזר רבינו
את שבר הזהב עגל את ראה וכאשר

הלוחות...

סיפר זיע"א15. שבדרון שלום הרב הגה"צ

נה), עמוד - א חלק ויגדך, אביך וז"ל:(שאל

תלמידניגש שהיה קסטל, להרב יהודי פעם

ימים והאריך חשוב ורב מופלג חכם

מרה: טרוניא היהודי ובפי הרבה,

ביוםמה הולכים בשנה שנה מדי אתי? יהיה

ומתפללים מתענים הכנסת, לבית הכיפורים

למהשהיה!... חוזר הכל זה אחרי אבל היממה, כל

קסטל:השיב הרב לו

למהאל משל, לך ואמשול מודאג, תהיה נא

רכה, באדמה בור שחופר למי דומה, הדבר

העפר, ערימות את החוצה ומוציא חופר האדם

וגולש מתפורר הוא רך הוא שהעפר מפני אבל

נאלץ זה בגלל החפירה. את וממלא חזרה

פעם גם ולפעמים שניה, פעם לחפור האדם

ההבדל אבל לו. עלתה שחפירתו עד שלישית

הוא, הבאות לחפירות הראשונה החפירה בין

שהוא פעם בכל הרי קשה, היא שזו שבעוד

עד יותר, קלה העבודה נעשית מחדש, חופר

הבור. את לכסות חוזר איננו שוב שהעפר

שלו,כך הכיפורים בימי היהודי עם הדבר הוא

שלו, בעפר חופר האדם שנה שהואמדי

לו!... שראוי כמו מתרכך שהוא עד הגוף,

  
        



כל נכללה כבר הדברות שבעשרת
הדברות עשרת ובמסירת כולה, התורה
לא כי א ישראל, לע נמסרה כבר
כולה. התורה כל בכח, רק אלא בפועל

וידברללללככככ" נאמר: הדברות בפתיחת
האלה הדברי כל את אלקי

א),לאמר" כ, הקדוש(שמות הזוהר ומבאר
ע"ב): צ ד כללא(יתרו הוא דא 'כללא

כלומר, ותתא', דלעילא כללא דכולא,
,ובמסירת הכל, כלל ה הדברות עשרת
התורה דברי  'הדברי 'כל בעצ נמסרו
.עול ועד מעתה להימסר שעתידי 

אאאאאאאאללללאאאא ששששעעעעלללל ההההוווואאאא ההההגגגגדדדדוווולללל ששששההההפפפפללללאאאא
ממממהההה ווווככככלללל ההההממממעעעעממממדדדד ששששלללל עעעעררררככככוווו גגגגוווודדדדלללל
ססססיייינננניייי ההההרררר ממממעעעעממממדדדד בבבבתתתתווווככככוווו,,,, ככככוווולללללללל ששששההההוווואאאא
ככככדדדדיייי ששששההההרררריייי ררררבבבב,,,, זזזזממממ אאאארררר ללללאאאא ללללככככששששעעעעצצצצממממוווו
ייייוווותתתתרררר צצצצרררריייי ללללאאאא ההההדדדדבבבבררררוווותתתת עעעעששששררררתתתת אאאאתתתת ללללווווממממרררר
ממממהההה ככככלללל אאאאתתתת ננננווווססססיייי אאאא ווווגגגג ששששעעעעהההה.... ממממררררבבבבעעעע
ההההדדדדבבבבררררוווותתתת,,,, ממממססססייייררררתתתת ללללעעעעצצצצ ממממססססבבבבייייבבבב ששששההההייייהההה
ייייוווותתתתרררר ללללאאאא ההההייייהההה ככככווווללללוווו ההההממממעעעעממממדדדד ששששככככלללל ננננממממצצצצאאאא
ההההקקקקבבבב""""הההה זזזזהההה קקקקצצצצרררר בבבבזזזזממממ זזזזאאאאתתתת,,,, וווובבבבככככלללל ממממששששעעעעהההה....
ההההייייססססוווודדדדוווותתתת אאאאתתתת ייייששששרררראאאאלללל ללללעעעע ממממססססרררר

ככככווווללללהההה.... ההההתתתתווווררררהההה ככככלללל ששששלללל ווווההההששששררררששששיייי

התכוננוווווההההטטטטעעעע ישראל ע כי :לכ
שלפני הימי מספר במש
ע ועצומה. גדולה הכנה סיני הר מעמד
מבית עצמ את וטיהרו קידשו ישראל
ממנו והסירו לב את 'גיהצו' ה .ומחו
והתאוות הרעות המדות כל את

ונקי. טהור לכלי אותו והפכו המגונות
הכנה היתה ישראל ע שמצד ומכיו
 ראוי כלי בבחינת היו וה רבתי
שהקב"ה המיועד הזמ בהגיע ממילא
היה לא תורתו, את לה למסור חפ

שעה. מרבע יותר כ לש צרי

בבבבממממייייללללייייצרי לא הקב"ה מצד אחרות:
למסור כדי שעה מרבע יותר
שהאד אלא ומלואו, עול לאד
ויצירת ,לכ ראוי כלי להיות צרי
של הנפשית ההכנה בגודל תלויה הכלי
האד בהשגת העיכובי כל .האד
כלי אינו שהוא מכ כתוצאה באי
עשה לא שהוא משו וזאת ראוי,

ראויה. הכנה

מעמדללללככככ את יו בכל לזכור נצטוינו
השמר "רק שנאמר: כמו סיני, הר
תשכח פ מאוד נפש ושמור ל
ופ עיני ראו אשר הדברי את
והודעת חיי ימי כל מלבב יסורו
עמדת אשר יו בני ולבני לבני

וגו'" בחורב אלקי ה' (דברילפני

טי). ד,

שכמוווווההההככככווווווווננננהההה תמיד שנזכור היא, בזה
מאחר סיני, הר שבמעמד
ראויה, הכנה מציד עשו ישראל שע
להקב"ה די היה כ כל קצר בזמ לכ
היסודות את לבותיה לתו להשפיע

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



  
       



בכל ג הדבר כ כולה, התורה כל של
ואד אד ובכל ויו יו ובכל ודור דור

גודל כ מצידו, שיעשה ההכנה כגודל 
הבורא... לו שישפיע 15ההשפעה

ההההדדדדעעעעתתתת עעעע ככככחחחחטטטטאאאא  ההההעעעעגגגגלללל חחחחטטטטאאאא

עלהממממעעעעממממדדדד רבינו ומשה ,הסתיי סיני הר
הקדושה... התורה את להביא

ישראל: לע אמר עלייתו עעעעוווודדדדלפני
חחחחווווזזזזרררר!!!! אאאאנננניייי ייייוווו נשארואאאאררררבבבבעעעעיייי ישראל וע

...הימי את סופרי סיני הר למרגלות

והגההההסססס""""ממממ ,שיני חרק מושבו ממקו
ושולח במקומו יושב הוא שתמיד
רוע של זרעי בעול לזרוע שליחיו את
,הפע רעות... ומדות תאוות ואכזריות,
למלחמה! לצאת בעצמו הוא החליט

ווווממממככככייייווווע של העצומה מעלת את שידע
מאוד קשה לו שיהיה וידע ישראל,
בנשק להשתמש החליט לכ ,את להילח

נגד למלחמה המוכ בנשק ביותר, הסודי
...'הסרטי' נשק והוא ...האחרו הדור

ווווההההששששטטטט...הראשו הסרט את ביי

שנוצרההההששששטטטט ובחוש הרקיע את כיבה
משה של הלוייתו טקס נראה
את נושאי המלאכי כיצד  רבינו
על  חמות דמעות ומזילי האלונקה,

משה... של מיתתו

והערבההההססססררררטטטט המשוער, מעל הצליח
משה זהב... עגל לה עשו רב
בידו, הברית ולוחות ,לאר חזר רבינו
את שבר הזהב עגל את ראה וכאשר

הלוחות...

סיפר זיע"א15. שבדרון שלום הרב הגה"צ

נה), עמוד - א חלק ויגדך, אביך וז"ל:(שאל

תלמידניגש שהיה קסטל, להרב יהודי פעם

ימים והאריך חשוב ורב מופלג חכם

מרה: טרוניא היהודי ובפי הרבה,

ביוםמה הולכים בשנה שנה מדי אתי? יהיה

ומתפללים מתענים הכנסת, לבית הכיפורים

למהשהיה!... חוזר הכל זה אחרי אבל היממה, כל

קסטל:השיב הרב לו

למהאל משל, לך ואמשול מודאג, תהיה נא

רכה, באדמה בור שחופר למי דומה, הדבר

העפר, ערימות את החוצה ומוציא חופר האדם

וגולש מתפורר הוא רך הוא שהעפר מפני אבל

נאלץ זה בגלל החפירה. את וממלא חזרה

פעם גם ולפעמים שניה, פעם לחפור האדם

ההבדל אבל לו. עלתה שחפירתו עד שלישית

הוא, הבאות לחפירות הראשונה החפירה בין

שהוא פעם בכל הרי קשה, היא שזו שבעוד

עד יותר, קלה העבודה נעשית מחדש, חופר

הבור. את לכסות חוזר איננו שוב שהעפר

שלו,כך הכיפורים בימי היהודי עם הדבר הוא

שלו, בעפר חופר האדם שנה שהואמדי

לו!... שראוי כמו מתרכך שהוא עד הגוף,

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



  
     



התורה, מצוות בדר להליכה הכוונה אי
בפירוש: התורה אומרת כבר כ על שהרי
הפסוק כוונת אלא ,'מר מצתי 'ואת

בתורה'. עמלי 'שתהיו היא:

קשרווווממממבבבבוווואאאארררר שישנו רש"י בדברי
'חתי' המילה בי הדוק
הקשר. את להבי וצרי התורה. לעמל

מליובאוויטשווווההההננננהההה לרבי מצאנו
:כ 17שביאר

משמעויות.ללללתתתתייייבבבבתתתת שתי ישנ 'חתי'
חקיקה. מלשו ב. חקה. מלשו א.

חקיקה.ווווככככאאאא של למשמעות התורה כוונת
חקיקה לבי כתיבה בי ההבדל והנה
,קל על בדיו אותיות שכשכותבי הוא,
אחת, למציאות הופכי לא והקל הדיו
שה רק ,שוני דברי שני נותרי אלא
להפריד נית ג ולכ לזה, זה דבוקי
כשחוקקי זאת, לעומת מזה. זה אות
הופכות האותיות סלע, גבי על אותיות
לא ג ולכ הסלע, ע אחת מציאות להיות

.אופ בשו ממנו להפריד נית

לכ',ווווזזזזההההוווו חתי א' התורה: שאומרת
שאנו התורה שדברי צרי כלומר:

ויהפכו בלבנו, יחקקו חלקלומדי להיות
כדוגמת  מציאותנו מעצ נפרד בלתי
ולא הסלע, על הנחקקות האותיות

 מאתנו נפרדי הדיושישארו כדוגמת
.הקל גבי שעל

התורהאאאא שדברי זו לדרגה זוכי כיצד
אחת למציאות ויהפכו הלב, על יחקקו

לענ כדי הלומד? מפרשע זו שאלה על ות
'לכ חתי א' :כא שנאמר שמה רש"י

בתורה'. עמלי 'שתהיו פירושו:

בלשונוווווההההככככווווווווננננהההה דקדק שרש"י היא, בזה
בתורה', עמלי 'שתהיו וכתב:
וכיוצא תורה' לומדי 'שתהיו כתב: ולא
האד כאשר שרק ללמדנו כדי בזה,
 כחו בכל התורה בלימוד ויתייגע יעמול
לבו על יחקקו התורה שדברי יזכה אז רק
נפרד בלתי חלק להיות ויהפכו
את ילמד א כ שאי מה ממציאותו,

.מיוחדי ויגיעה מאמ ללא התורה

התורהללללפפפפיייי שאומרת מה ג יבואר זה
ההליכה שבשכר פרשתנו בהמש
"ציא חד מני וי"  ה' בחוקות

י). פסוק בדברי(ש המבואר פי על והיינו
יב.)חז"ל שברא(חגיגה הראשו שהאור

בו ומביט צופה האד היה בעול הקב"ה
הרשעי ומפני סופו, ועד העול מסו
הקב"ה עמד בעול להיות עתידי שהיו

לבוא לעתיד לצדיקי כוגנזו ש (ועל

הגנוז'), 'האור נקרא האורהוא ובמקו
לפנינו. המצוי האור את ברא הראשו

ליקוטי חופשי17. תרגום - 275).שיחות עמוד - ג (חלק

  
     



נוראוווובבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת דבר קרה העגל חטא
ושוב שוב! נפגעו היסודות

ביסודות!... שליטה לרוע יש

חטאוווואאאאוווותתתת בעקבות שנגרמו נזקי
שוב. נוצרו הדעת ע

העוו,ששששוווובבבב זוהמת ישראל בע התערבה
והאפשרות ברירה, אי ומעתה

הזוהמא מ ישראל ע את לטהר היחידה
אה עפר "י המיתה, ידי על רק היא

ב" עפר יט).ואל ג, (בראשית 

בקבר,עעעעלללל הבשר יתעכל המיתה ידי
מה תיפרד ובכ לעפר, ויהפ
ראויי להיות יוכלו ה ואז הזוהמא,

...יתבר לה' חזרה להתקרב

ההההוווואאאא חחחחססססדדדד חחחחפפפפ ככככיייי

,,,,אתאאאא גרמו העגל חטא שנזקי למרות
על הראשו אד שגר הנזק אותו
ישנו זאת בכל הדעת, ע אכילת ידי

.ביניה הבדל

,,,,בניההההפפפפעעעע הספיקו כבר החטא, קוד
התורה, את לקבל ישראל

בכח יש שכ לימודומכיו ידי (על

יסודותיה.התורה) את ולזכ 16לחזור

היסודות,ווווללללפפפפנננניייי את מזככי כיצד שנפרט
מארי אבא של דבריו את נביא

זיע"א אברג'ל מיכאל יור רבינו עט"ר
א), מאמר  בחוקותי ,נוע וז"ל:(אמרי

"אפפפפררררששששתתתת באומרה: פותחת השבוע
מר מצתי ואת לכ חתי

"...את יתג),וע כו, ובהמש(ויקרא 
א מפרטת התורה הגדוללכ השכר ת

א ישראל לע לתת מבטיח שהקב"ה
זאת. יקיימו

שמהררררשששש""""יייי מלמדנו זה לפסוק בפירושו
,'לכ חתי א' :כא שנאמר

126)והגדתבספר16. עמוד - הובא:(דברים

רביהרב בגאון ופגש ברחוב הלך זיע"א מפוניבז'

ארבעים. כבן אברך אז שהיה קניבסקי חיים

ממנורבי וביקש מפוניבז' לרב פנה חיים

הרב לישיבה. מסויים בחור לקבל

ישתדל זאת ועם נסגרה, שההרשמה הודיעו

מבוקשו. למלא

ואמר:כשהתכנסה פתח הישיבה, הנהלת

נסגרה, ההרשמה אמנם 'רבותי,

פגשתי ולפתע ברק בני ברחובות הלכתי אבל

וביקשה אלי, פנתה והתורה בעצמה. בתורה

עלינו לדעתי, לישיבה. בחור עוד להכניס

דעתכם?!' מה התורה. לבקשת להיענות

ומה.ביקשו מי הסבר,

קודםוהרב אבל אסביר, אני אמר מפוניבז'

ההחלטה. תתקבל

בספרהבחור שפגש גילה והרב התקבל,

מהלך... תורה

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



  
     



התורה, מצוות בדר להליכה הכוונה אי
בפירוש: התורה אומרת כבר כ על שהרי
הפסוק כוונת אלא ,'מר מצתי 'ואת

בתורה'. עמלי 'שתהיו היא:

קשרווווממממבבבבוווואאאארררר שישנו רש"י בדברי
'חתי' המילה בי הדוק
הקשר. את להבי וצרי התורה. לעמל

מליובאוויטשווווההההננננהההה לרבי מצאנו
:כ 17שביאר

משמעויות.ללללתתתתייייבבבבתתתת שתי ישנ 'חתי'
חקיקה. מלשו ב. חקה. מלשו א.

חקיקה.ווווככככאאאא של למשמעות התורה כוונת
חקיקה לבי כתיבה בי ההבדל והנה
,קל על בדיו אותיות שכשכותבי הוא,
אחת, למציאות הופכי לא והקל הדיו
שה רק ,שוני דברי שני נותרי אלא
להפריד נית ג ולכ לזה, זה דבוקי
כשחוקקי זאת, לעומת מזה. זה אות
הופכות האותיות סלע, גבי על אותיות
לא ג ולכ הסלע, ע אחת מציאות להיות

.אופ בשו ממנו להפריד נית

לכ',ווווזזזזההההוווו חתי א' התורה: שאומרת
שאנו התורה שדברי צרי כלומר:

ויהפכו בלבנו, יחקקו חלקלומדי להיות
כדוגמת  מציאותנו מעצ נפרד בלתי
ולא הסלע, על הנחקקות האותיות

 מאתנו נפרדי הדיושישארו כדוגמת
.הקל גבי שעל

התורהאאאא שדברי זו לדרגה זוכי כיצד
אחת למציאות ויהפכו הלב, על יחקקו

לענ כדי הלומד? מפרשע זו שאלה על ות
'לכ חתי א' :כא שנאמר שמה רש"י

בתורה'. עמלי 'שתהיו פירושו:

בלשונוווווההההככככווווווווננננהההה דקדק שרש"י היא, בזה
בתורה', עמלי 'שתהיו וכתב:
וכיוצא תורה' לומדי 'שתהיו כתב: ולא
האד כאשר שרק ללמדנו כדי בזה,
 כחו בכל התורה בלימוד ויתייגע יעמול
לבו על יחקקו התורה שדברי יזכה אז רק
נפרד בלתי חלק להיות ויהפכו
את ילמד א כ שאי מה ממציאותו,

.מיוחדי ויגיעה מאמ ללא התורה

התורהללללפפפפיייי שאומרת מה ג יבואר זה
ההליכה שבשכר פרשתנו בהמש
"ציא חד מני וי"  ה' בחוקות

י). פסוק בדברי(ש המבואר פי על והיינו
יב.)חז"ל שברא(חגיגה הראשו שהאור

בו ומביט צופה האד היה בעול הקב"ה
הרשעי ומפני סופו, ועד העול מסו
הקב"ה עמד בעול להיות עתידי שהיו

לבוא לעתיד לצדיקי כוגנזו ש (ועל

הגנוז'), 'האור נקרא האורהוא ובמקו
לפנינו. המצוי האור את ברא הראשו

ליקוטי חופשי17. תרגום - 275).שיחות עמוד - ג (חלק

ז

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



  
      



לו לו לו לו  אמר אמר אמר אמר  אני אני אני אני לפרקמטיא לפרקמטיא לפרקמטיא לפרקמטיא .... מתיירא מתיירא מתיירא מתיירא  ''''אבא אבא אבא אבא ,,,, ::::
'''' אפורטי אפורטי אפורטי אפורטי מפני מפני מפני מפני   ובי ובי ובי ובי ,,,, מהלסטי מהלסטי מהלסטי מהלסטי  בדר בדר בדר בדר

.(י מקל מקל מקל מקל (שודדי נטל נטל נטל נטל  אביו אביו אביו אביו ???? עשה עשה עשה עשה  מה מה מה מה 
ואמר ואמר ואמר ואמר  לבנו לבנו לבנו לבנו ,,,, ונתנה ונתנה ונתנה ונתנה  קמיע קמיע קמיע קמיע  בו בו בו בו   ונת ונת ונת ונת וחקקו וחקקו וחקקו וחקקו ,,,,

אתה אתה אתה אתה  ואי ואי ואי ואי   ביד ביד ביד ביד הזה הזה הזה הזה  המקל המקל המקל המקל  ''''יהי יהי יהי יהי  לו לו לו לו ::::
הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה  אמר אמר אמר אמר   כ כ כ כ  א א א א בריה בריה בריה בריה '.'.'.'.  משו משו משו משו מתיירא מתיירא מתיירא מתיירא 
בתורה בתורה בתורה בתורה  עסקו עסקו עסקו עסקו  ''''בני בני בני בני ,,,, לישראל לישראל לישראל לישראל :::: אמור אמור אמור אמור  למשה למשה למשה למשה ,,,,

אומה אומה אומה אומה '.'.'.'.  משו משו משו משו  מתייראי מתייראי מתייראי מתייראי  את את את את  ואי ואי ואי ואי

תורה תורה תורה תורה  בלימודבלימודבלימודבלימוד והלילהוהלילהוהלילהוהלילה היוהיוהיוהיו חיבורחיבורחיבורחיבור

 וא וא וא ישיבה וא בחורי תינח השואל : ישאל 
כל תורה ללמוד  שזוכי ואברכי
לתורה  מחוברי להיות  יכולי ה ,היו
 לה תהא  ותורת הפסקה, ללא  תמיד
שנגזר  אד יעשה מה  א וצינה.  למגי
שנתקלל הקללה  את בפועל לקיי עליו
תאכל  אפי "בזעת : הראשו אד בה 

"יט),לח ג, רוב (בראשית  טרוד  והוא
פרנסתו? אחר  ברדיפה היו

בספרנו ואתואתואתואת כתבנו לכ התשובה 
האר עמודחלב  ג פרק א , (חלק

ש :רי), כתבנו וכ

גווווממממררררגגגגללללייייתתתת מצאנו ערו לאי טובה
הדורות מאורי לרבותינו ראינו
לשאו אד כל שצרי שהג שכתבו
אי א א תמיד, תורה ללמוד לכ

לעצמו לקבוע ישתדל ,לכ ביכולתו
אות וילמד ,יו בכל קבועי שיעורי

ובעקשנות. בהתמדה

יפסיד ובפרט ובפרט ובפרט ובפרט ,,,, לא  שיעור, לו שכשמזדמ
ויקשיב  וישב , בידי לו אותו 

ובריכוז . בעירנות

,,,, ולכ ולכ ולכ ולכ בי שיעור  שמתקיי כנסיות בבתי
ערבית, לתפילת מנחה תפילת

זה. בשיעור  ולהשתת לשבת 18צריכי

אודותומפה ומפה ומפה ומפה  לעורר  מנהגיש  שיש  מה 
תפילת אחרי   שתיכ אנשי איזה 
'להתאוורר ' הכנסת מבית   יוצאי מנחה 
מנהג ערבית , לתפילת   בחו  וממתיני
שכ השורש , מ לעוקרו  ומצוה הוא, רע 

רעות . כמה זה גרוע  במנהג  יש 

ומלבד עוד18. התורה, לימוד של המצוה עצם

את לחבר זה בלימודו זוכה הוא

והלילה החיבור),היום זמן הוא השקיעה זמן (שהרי

עליהם המקובלים רבותינו שכתבו מה ונודע

בזמן ובתפילה הקדושה בתורה שהעסק השלום

בעולמות גדול תיקון גורם והלילה היום חיבורי

ברוך הוי"ה שם בחינת הוא היום שכן העליונים,

הוא, ברוך אדנו"ת שם בחינת הוא והלילה הוא

גורם זה בזמן הקדושה בתורה שעוסק ידי ועל

ולהשפיע העליונות הקדושות הבחינות לייחד

בזמן התורה לימוד אשר ומלבד בעולמות. שפע

את מזכה והיום, והלילה והלילה היום חיבורי

היסוד, דקדושת בעניינים עצום לתיקון האדם

ידי על אלא 'צדיק' לתואר זוכה שלא נודע שכן

העולם, עומד שעליה זו קדושה מדה שלימות

עולם" יסוד "וצדיק כה).בבחינת: י, (משלי

  
     



שאיווווממממבבבבאאאארררר הקדוש, טוב ש הבעל
הרשעי שבגלל חז"ל כוונת
הגנוז, האור את הצדיקי ג הפסידו
נגנז הראשו שהאור היא כוונת אלא
שעמל צדיק וכל הקדושה, התורה בתו
בקדושה אותה ולומד בתורה, וייגע
התורה מתו לו מאיר הקב"ה וטהרה,
ידו ועל הגנוז, האור את לומד שהוא
העול מסו ממש לצפות יכול הצדיק
ש הבעל שכשהיה מצינו וכ סופו. ועד
דבר לדעת או לראות רוצה הקדוש טוב
כל במקו הזוהר ספר את פותח היה מה,
והיה עצומה, בקדושה בו ולומד שהוא
ידו ועל שבתורה, הגנוז האור לו מתגלה
סופו. ועד העול מסו ממש לראות יכל

ונגנזוווואאאאוווותתתתוווו בעול שנברא ראשו אור
יש שהוא כיו ,'יש' נקרא
נקרא בעול המצוי האור ואילו .וקדו
ביחס חדשה היא שבריאתו כיו 'חדש',

.הקדו האור לבריאת

בחוקותיווווזזזזההההוווו א' התורה: שאומרת
מפני ויש' :בכ יתקיי  תלכו'
עמלי תהיו א כלומר: תוציאו'. חדש
שדברי עד הקדושה התורה בלימוד ויגעי
חלק להיות ויהפכו בלבכ יחקקו התורה
זה ידי על כנ"ל, ממציאותכ נפרד בלתי
את התורה מתו יוציא שהקב"ה תזכו
האור במקו  הגנוז האור  היש האור
זה ידי ועל אותו, לכ ויגלה והמצוי, החדש

סופו. ועד העול מסו לצפות תוכלו

האמור,ללללממממעעעעששששהההה,,,, מ ללמוד עלינו
אד לכל ראוי כמה עד
זמ יו בכל להקדיש ביותר להשתדל
לנו שאי כיו התורה, ללימוד ניכר
ולחבר לקשור בכחו שיש בעול דבר

התורה. כלימוד הקב"ה לבי בינינו

 לכ לכ לכ הדברות לכ התורה עשרת כל את (הכוללות

תיבת כולה) של א  באות  פותחות
מורכבת  א  אות  של צורתה  כי 'אנכי',
ו  ואות  למטה  י  ואות  למעלה  י מאות 
היא  העליונה  י האות . ביניה שמחברת 
כנגד  היא  התחתונה  י והאות הקב"ה , כנגד
היא   ביניה המחברת ו  והאות  יהודי, כל

הקדושה התורה ו כנגד בתארי (שניתנה

(לבוראו .בסיו  האד בי המחברת 

צינור וצורתה וצורתה וצורתה וצורתה   כעי  ג היא ו האות של
הקדושה שהתורה  כיו ,ארו
האד את הקושר כחבל ג משמשת
הקב"ה שדרכו כצינור וג לבורא ,
בני שפעו: כל את  לאד מעביר
 בריוח ופרנסה   ארוכי  חיי ,בריאי
רגע . בשו מהתורה  להיפרד  אי כ על

אנו ובזכות ובזכות ובזכות ובזכות   זוכי הקדושה  התורה לימוד
 הגויי מכל מעולה  לשמירה 
ה ' לדמנו, וצמאי אותנו הסובבי

במדרש כמובא רבה ,יצילנו, (ויקרא

א), אות  כה קדשו:פרשה לשו וזה 

אמר אמר אמר אמר ::::רב רב רב רב  לוי לוי לוי לוי   ב ב ב ב  בנימי בנימי בנימי בנימי רבי רבי רבי רבי   בש בש בש בש הונא הונא הונא הונא 
צא צא צא צא  לבנו לבנו לבנו לבנו  שאמר שאמר שאמר שאמר   למל למל למל למל משל משל משל משל 

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
      



לו לו לו לו  אמר אמר אמר אמר  אני אני אני אני לפרקמטיא לפרקמטיא לפרקמטיא לפרקמטיא .... מתיירא מתיירא מתיירא מתיירא  ''''אבא אבא אבא אבא ,,,, ::::
'''' אפורטי אפורטי אפורטי אפורטי מפני מפני מפני מפני   ובי ובי ובי ובי ,,,, מהלסטי מהלסטי מהלסטי מהלסטי  בדר בדר בדר בדר

.(י מקל מקל מקל מקל (שודדי נטל נטל נטל נטל  אביו אביו אביו אביו ???? עשה עשה עשה עשה  מה מה מה מה 
ואמר ואמר ואמר ואמר  לבנו לבנו לבנו לבנו ,,,, ונתנה ונתנה ונתנה ונתנה  קמיע קמיע קמיע קמיע  בו בו בו בו   ונת ונת ונת ונת וחקקו וחקקו וחקקו וחקקו ,,,,

אתה אתה אתה אתה  ואי ואי ואי ואי   ביד ביד ביד ביד הזה הזה הזה הזה  המקל המקל המקל המקל  ''''יהי יהי יהי יהי  לו לו לו לו ::::
הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה  אמר אמר אמר אמר   כ כ כ כ  א א א א בריה בריה בריה בריה '.'.'.'.  משו משו משו משו מתיירא מתיירא מתיירא מתיירא 
בתורה בתורה בתורה בתורה  עסקו עסקו עסקו עסקו  ''''בני בני בני בני ,,,, לישראל לישראל לישראל לישראל :::: אמור אמור אמור אמור  למשה למשה למשה למשה ,,,,

אומה אומה אומה אומה '.'.'.'.  משו משו משו משו  מתייראי מתייראי מתייראי מתייראי  את את את את  ואי ואי ואי ואי

תורה תורה תורה תורה  בלימודבלימודבלימודבלימוד והלילהוהלילהוהלילהוהלילה היוהיוהיוהיו חיבורחיבורחיבורחיבור

 וא וא וא ישיבה וא בחורי תינח השואל : ישאל 
כל תורה ללמוד  שזוכי ואברכי
לתורה  מחוברי להיות  יכולי ה ,היו
 לה תהא  ותורת הפסקה, ללא  תמיד
שנגזר  אד יעשה מה  א וצינה.  למגי
שנתקלל הקללה  את בפועל לקיי עליו
תאכל  אפי "בזעת : הראשו אד בה 

"יט),לח ג, רוב (בראשית  טרוד  והוא
פרנסתו? אחר  ברדיפה היו

בספרנו ואתואתואתואת כתבנו לכ התשובה 
האר עמודחלב  ג פרק א , (חלק

ש :רי), כתבנו וכ

גווווממממררררגגגגללללייייתתתת מצאנו ערו לאי טובה
הדורות מאורי לרבותינו ראינו
לשאו אד כל שצרי שהג שכתבו
אי א א תמיד, תורה ללמוד לכ

לעצמו לקבוע ישתדל ,לכ ביכולתו
אות וילמד ,יו בכל קבועי שיעורי

ובעקשנות. בהתמדה

יפסיד ובפרט ובפרט ובפרט ובפרט ,,,, לא  שיעור, לו שכשמזדמ
ויקשיב  וישב , בידי לו אותו 

ובריכוז . בעירנות

,,,, ולכ ולכ ולכ ולכ בי שיעור  שמתקיי כנסיות בבתי
ערבית, לתפילת מנחה תפילת

זה. בשיעור  ולהשתת לשבת 18צריכי

אודותומפה ומפה ומפה ומפה  לעורר  מנהגיש  שיש  מה 
תפילת אחרי   שתיכ אנשי איזה 
'להתאוורר ' הכנסת מבית   יוצאי מנחה 
מנהג ערבית , לתפילת   בחו  וממתיני
שכ השורש , מ לעוקרו  ומצוה הוא, רע 

רעות . כמה זה גרוע  במנהג  יש 

ומלבד עוד18. התורה, לימוד של המצוה עצם

את לחבר זה בלימודו זוכה הוא

והלילה החיבור),היום זמן הוא השקיעה זמן (שהרי

עליהם המקובלים רבותינו שכתבו מה ונודע

בזמן ובתפילה הקדושה בתורה שהעסק השלום

בעולמות גדול תיקון גורם והלילה היום חיבורי

ברוך הוי"ה שם בחינת הוא היום שכן העליונים,

הוא, ברוך אדנו"ת שם בחינת הוא והלילה הוא

גורם זה בזמן הקדושה בתורה שעוסק ידי ועל

ולהשפיע העליונות הקדושות הבחינות לייחד

בזמן התורה לימוד אשר ומלבד בעולמות. שפע

את מזכה והיום, והלילה והלילה היום חיבורי

היסוד, דקדושת בעניינים עצום לתיקון האדם

ידי על אלא 'צדיק' לתואר זוכה שלא נודע שכן

העולם, עומד שעליה זו קדושה מדה שלימות

עולם" יסוד "וצדיק כה).בבחינת: י, (משלי

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



  
      



ובוהו ובוהו ובוהו ובוהו  תוהותוהותוהותוהו  הדעתהדעתהדעתהדעת בלבול בלבול בלבול בלבול 

אליהו בשיחה בשיחה בשיחה בשיחה  רבי הגה"צ שמסר
:כ אמר זיע "א דסלר 20אליעזר

ב )במדרש במדרש במדרש במדרש  אות  כא פרשה רבה , (בראשית

עצל  אי דה "על אמרו:
ל)עברי" כד , הראשו .(משלי  אד זה  

 וצרי וצרי וצרי חטא וצרי  הראשו אד וכי ,עיו
חטא  הוא הרי אדרבה בעצלות?

מעשה )?במעשה זה אכילה (שהרי

אבל אבל אבל אבל  המתו מתינות. ויש עצלות יש
ממהר  ואינו הדעת ישוב  על

מתעצל   והעצל ולעשות. להחליט 
ועושה . ממהר ובבהילות מלהתיישב ,
המחשבה . עצלות פרי היא  זו מהירות

לפי כוונתכוונתכוונתכוונת ,הראשו  שאד המדרש:
כדבעי  התיישב לא  ערכו, גודל

כולו. העני ונתבלבל עשייתו לפי

מציאותאצל אצל אצל אצל  , העול ברואי כל
 לרצונ נקראמתאימה  (וזה

ל 'אני'). שמחההחיבור בריאה כל  ולכ
ובמהותה . בחייה  שמחה שהיא , 21במה

יח),מאושר" ג, 'ותומכיה'(משלי בה' 'למחזיקים

א).דייקא אות - כה פרשה רבה, ויקרא (ראה

התורהוגדול לומדי ביד המחזיקים של שכרם

התורה לומדי של משכרם פחות לא

וכמובאבמדרש הקב"ה(שםאותב):בעצמם, 'עתיד

המצוות לבעלי וחופות צל צדקה)לעשות אצל(נותני

ממה המדרש זאת ולומד עדן', בגן תורה בני

הכסף" בצל החכמה בצל "כי יב).שנאמר: ז, (קהלת

לבניכלומר: הקב"ה שיעשה לחופות בסמוך

עסקם על כשכר עדן בגן התורה

אותם לכל גם חופות יעשה הוא בתורה,

אותם את בכספם שהחזיקו יקרים יהודים

ולעסוק לשבת יכלו הם ובזכותם תורה, בני

מקום ולאותו מדאגה. ופנוי שמח בלב בתורה

ע בגן בתורה,עצום שעמלו אלו כל לו שיזכו דן

ידיהם. את שהחזיקו אלו כן גם יזכו

בזכותומכיון אלא נברא לא ומלואו ש'העולם

ד),התורה' אות - א פרשה רבה, (בראשית

ארץ" יסד בחכמה "ה' שנאמר: יט)כמו ג, (משלי

לימוד, ידי על בתורה שקשור מי רק ממילא -

רשאי תורה, בלומדי תמיכה ידי על לפחות או

האור וכלשון הקב"ה, שברא מהעולם ליהנות

הקדוש ה):החיים אופן א א, מי(בראשית 'ומעתה,

זכה שלא ומי העולם, בכל זכה - בתורה שזכה

כף מדרך עד מהעולם ליהנות לו אין - בתורה

עמליה'. הכשר ישמש אם זולת רגל,

לזכותלקוםבתחייתהמתיםחייביםלהיותוכדי

בגמרא זאת שלמדו כמו בתורה, קשורים

קיא:) וארץ(כתובות טליך אורות טל "כי מדכתיב:

תפיל" יט)רפאים כו, באור(ישעיה המשתמש 'כל -

משתמש שאין וכל מחייהו. תורה אור תורה,

שאין ומי מחייהו'. תורה אור אין תורה, באור

פנים, כל על צריך, תורה, ללמוד באפשרותו

תורתם וזכות שלומדים, אלו של בידם לתמוך

המתים. בתחיית לקום לו גם תעמוד

מכתב 95).מאליהו20. עמוד - ה (חלק

הגה"צ בין21. זיע"א, שבדרון שלום רבי

כמשגיח שימש פעליו יתר

  
      



כמו א א א א .... התורה , מתלמוד שמתבטלי
חיי החפ  האלקי איש שכתב

הלכה ללמוד),בביאור עת ד"ה קנה   סימ)

כמה הרבי בעוונותינו לשונו: וזה 
לגמרי, התורה  מ ידיה  מרפי אנשי
מועט זמ אפילו לקבוע   חוששי ואינ
שאינ מפני הוא  והסיבה לתורה,  ביו
וכבר  בזה , שיש החיוב  גודל  יודעי

חז"ל אות אמרו פתיחה  רבה  (איכה

עווב): על הוא  ברו הקדוש ויתר
ושפיכות  עריות וגילוי זרה  עבודה
תורה, ביטול  עוו על ויתר ולא ,דמי

עיי"ש. וכו'

שלהבבבב.... הבטלה שבדברי ועוד
חמור איסור לידי בקלות מגיעי
דיבה, הוצאת רכילות, הרע, לשו של
,ונוראי גדולי פליליי עוונות ושאר

זאת?! התיר ומי

דבריגגגג.... ושאר קטטה לידי שמגיעי
.מכוערי

ממתיני ד ד ד ד .... שפעמי מכול וחמורה
חול דברי ומדברי הכנסת בית  בתו
 אד חיי  הרב  זה על  וכתב הכנסת, בבית

ה ), סעי  יז  כלל א, הקדוש(חלק  בזוהר 
דברי המדבר של בעונשו מאוד הפליג
פרשת  לשונו וזה הכנסת, בבית חול 

ע"ב):תרומה קלא  בבי(ד דאשתעי  מא
דלית  ליה ווי  וכו ' דחול  מילי כנישתא

דישראל באלהא חולקא שמדברליה (מי

וכו' חול של ובדברי בדיבורי הכנסת בבית 

וכו'), ישראל באלקי חלק לו שאי לו אוי

אנוש . שערת ומסמרי נוראי  דברי

מגביהיהההה.... שפעמי מכול יותר וחמורה
תורה הלומדי דעת ומסיחי קול
מתלמוד שמתבטלי די שלא ההיא בעת
הרבי את מחטיאי א אלא תורה
וה' ...מתלמוד שמתבטלי הלומדי

אלו. מעוונות 19יצילנו

מעוסקי וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  להיות  האד יזכה
שלו... ל'אני' להתחבר  יזכה הוא  התורה,

ובכל לתמוך19. שזוכה יהודי אשרי מקרה,

כולם כל השקועים אברכים ביד

הוא כאילו לו נחשב שבזה תורה, של בעולמה

ערוך בשולחן שפסק וכמו תורה. למד עצמו

שם): ובהגה א סעיף - רמו סימן (יו"ד,

כלל'ומי יודע שאינו מפני ללמוד לו אפשר שאי

יספיק לו, שיש הטרדות מפני או ללמוד

לומד כאילו לו ותחשב הלומדים, לאחרים

יעסוק שהוא ויכולאדםלהתנותעםחברו בעצמו.

בשכר'. ויחלוקעמו פרנסה לו ימציא והוא בתורה

בתורה,כלומר: תמיד לעסוק יכול שאינו מי

שלא לזכות זאת בכל ורוצה

בממונו שיחזיק היא, עצתו מהתורה, להתנתק

ביום בתורה שעוסקים אמיתיים תורה בני

בעצמו הוא כאילו לו יחשב ובכך ובלילה,

שבן הזמן אותו כל במשך בתורה עוסק

ואותו בה, עוסק בכספו מחזיק שהוא התורה

ועל עליו יגן מחזיק שהוא התורה בן של לימוד

בבחינת: פגע, כל מפני נפלאה הגנה ביתו בני

ותומכיה בה למחזיקים היא חיים "עץ

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.



  
      



ובוהו ובוהו ובוהו ובוהו  תוהותוהותוהותוהו  הדעתהדעתהדעתהדעת בלבול בלבול בלבול בלבול 

אליהו בשיחה בשיחה בשיחה בשיחה  רבי הגה"צ שמסר
:כ אמר זיע "א דסלר 20אליעזר

ב )במדרש במדרש במדרש במדרש  אות  כא פרשה רבה , (בראשית

עצל  אי דה "על אמרו:
ל)עברי" כד , הראשו .(משלי  אד זה  

 וצרי וצרי וצרי חטא וצרי  הראשו אד וכי ,עיו
חטא  הוא הרי אדרבה בעצלות?

מעשה )?במעשה זה אכילה (שהרי

אבל אבל אבל אבל  המתו מתינות. ויש עצלות יש
ממהר  ואינו הדעת ישוב  על

מתעצל   והעצל ולעשות. להחליט 
ועושה . ממהר ובבהילות מלהתיישב ,
המחשבה . עצלות פרי היא  זו מהירות

לפי כוונתכוונתכוונתכוונת ,הראשו  שאד המדרש:
כדבעי  התיישב לא  ערכו, גודל

כולו. העני ונתבלבל עשייתו לפי

מציאותאצל אצל אצל אצל  , העול ברואי כל
 לרצונ נקראמתאימה  (וזה

ל 'אני'). שמחההחיבור בריאה כל  ולכ
ובמהותה . בחייה  שמחה שהיא , 21במה

יח),מאושר" ג, 'ותומכיה'(משלי בה' 'למחזיקים

א).דייקא אות - כה פרשה רבה, ויקרא (ראה

התורהוגדול לומדי ביד המחזיקים של שכרם

התורה לומדי של משכרם פחות לא

וכמובאבמדרש הקב"ה(שםאותב):בעצמם, 'עתיד

המצוות לבעלי וחופות צל צדקה)לעשות אצל(נותני

ממה המדרש זאת ולומד עדן', בגן תורה בני

הכסף" בצל החכמה בצל "כי יב).שנאמר: ז, (קהלת

לבניכלומר: הקב"ה שיעשה לחופות בסמוך

עסקם על כשכר עדן בגן התורה

אותם לכל גם חופות יעשה הוא בתורה,

אותם את בכספם שהחזיקו יקרים יהודים

ולעסוק לשבת יכלו הם ובזכותם תורה, בני

מקום ולאותו מדאגה. ופנוי שמח בלב בתורה

ע בגן בתורה,עצום שעמלו אלו כל לו שיזכו דן

ידיהם. את שהחזיקו אלו כן גם יזכו

בזכותומכיון אלא נברא לא ומלואו ש'העולם

ד),התורה' אות - א פרשה רבה, (בראשית

ארץ" יסד בחכמה "ה' שנאמר: יט)כמו ג, (משלי

לימוד, ידי על בתורה שקשור מי רק ממילא -

רשאי תורה, בלומדי תמיכה ידי על לפחות או

האור וכלשון הקב"ה, שברא מהעולם ליהנות

הקדוש ה):החיים אופן א א, מי(בראשית 'ומעתה,

זכה שלא ומי העולם, בכל זכה - בתורה שזכה

כף מדרך עד מהעולם ליהנות לו אין - בתורה

עמליה'. הכשר ישמש אם זולת רגל,

לזכותלקוםבתחייתהמתיםחייביםלהיותוכדי

בגמרא זאת שלמדו כמו בתורה, קשורים

קיא:) וארץ(כתובות טליך אורות טל "כי מדכתיב:

תפיל" יט)רפאים כו, באור(ישעיה המשתמש 'כל -

משתמש שאין וכל מחייהו. תורה אור תורה,

שאין ומי מחייהו'. תורה אור אין תורה, באור

פנים, כל על צריך, תורה, ללמוד באפשרותו

תורתם וזכות שלומדים, אלו של בידם לתמוך

המתים. בתחיית לקום לו גם תעמוד

מכתב 95).מאליהו20. עמוד - ה (חלק

הגה"צ בין21. זיע"א, שבדרון שלום רבי

כמשגיח שימש פעליו יתר

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



  
      



 וג וג וג וג. כ היה  החטא ,  קוד ,האד אצל
,'ה 'תוכ אצלו האיר  החטא  קוד
ישוב מתו היו  מעשיו  וכל התכלית .
. לרצו השכל  בי בהתאמה  מוחלט , הדעת 

 א א א ידיעתא באד התפתחה  החטא , אחר 
ותמיהות סתירות ונוצרו והרע, הטוב

בלי הסתר ,ליישב אפשר שאי גילוי
נראית. תכלית בלי

השכלוהסתירות והסתירות והסתירות והסתירות  בי החילוק  הללו,
להיות לאד גור ,לרצו

מבוהל הדעת, ישוב חסר  בתוכו, ונד נע 
על  מהל ובוהו 'תוהו   ומבולבל 

'!שתי

למצבוישנה וישנה וישנה וישנה  לחזור בלבד אחת דר
ידי  על והיא החטא' קוד' של
ידי  על כי התורה, בלימוד שקיעות

ברור,  לעול האד יזכה 22הלימוד

שלו! ה'אני' ע להתחבר

יותר ואחר ואחר ואחר ואחר  לפרט נבוא , כא עד  שהגענו
היסודות..  לזיכו לזכות אפשר  כיצד 

לה טוב לטיוליםארוכים, זקוקה אינה היא שלך,

ראש כאבי טרדות, לה ואין ובחצר ברפת לטייל

וכו'. וכו' וברוגע בשלוה מלאה היא נפש. ועגמת

שלהמשכתי אתהאושר ולהדגיםלפניו לצייר

משום מוטרדת שאיננה הבהמה

ארוכה. שעה הדברים את לו והמחשתי דבר,

רגשהתלמיד בעל חכםשהיה תלמיד הוא (כיום

רוחני) בתפקיד היהומשמש עת ובאותה

נכנס בישיבה, הכללי ממצבו נפש בעגמת שרוי

להרחיב שהמשכתי וככל חדשות, למחשבות

עד התרגש הוא לבהמה האדם בין ההבדל את

עיניו... פתחי על עומדות שדמעות שראיתי

חבללפתע באמת ואמר: מכאיב משפט פלט

כבהמה... נולדתי שלא

פתחתימיד מפיו יוצא המשפט את כששמעתי

שכמוך מסכן כסיל קולי: את הרמתי פי, את

בהמה!... כבר אתה - להצטער צריך לא אתה

האדם'כי ב'רוח משתמשים לא כאשר

בהמה! נעשים

וכך הארץ22. חלב בספרנו -כתבנו ג (חלק

רלג), הגדולעמוד רבינו כתב דהנה

'עלי הבהיר בספרו זלה"ה וולבה שלמה רבי

פז),שור' עמוד - ב וז"ל:(חלק

סוגיותכל בירור הוא התורה לימוד ענין

הקדושות הישיבות עבודת כל וזה הש"ס,

סוגיות לברר לימוד, דרך לתלמידיהן להקנות

רבי הגאון רבינו דברי נפלאים ומה לאמיתתן,

המחשבה שכתב, עדן נוחו סלנטר ישראל

קניית למעשה, קודם הלימוד למעשה, קודמת

בדרכי להיכנס הפתח הוא הלימוד דרכי

יתברך יח).עבודתו מכתב - ישראל (אור

הלימודוצריך דרך ענין מה - לכאורה להבין

השם? לעבודת

בירורהנה,אך הוא התורה עסק ענין כל

ומבירור למעשה, הלכה עד ממש סוגיות

לעצמו, חכם התלמיד ובונה הולך הסוגיות

זוהי באשר ענייניו, ובכל בעבודתו ברור עולם

העולם את לברר הקדושה, התורה תכלית כל

כאן גם חיים התורה אנשי מחשכיו. ולהאיר

ברור, בעולם הזה עכ"ל.בעולם

  
      



סיפר הוא ופעם 355,בישיבה. עמוד - חוצב (קול

שליט"א): אריאל אריה יעקב רבי לגאון

לצדדים...תלמיד לפזול התחיל שלנו בישיבה

ולקחו לכאן אותו משכו רעים חברים

חולמות שהעיניםשלו עליו ראיתי וכו', לשם אותו

'תכלית' ובונה(תכל'ס),על 'בגרות' חושב כבר הוא

שנים כמה שעוד איך - חלומות של בניינים לעצמו

ח-י-י-ם. חיים'... 'יעשה והוא כסף הרבה לו יהיה

ארץבוקר בדרך הבחור אותו אלי ניגש אחד

הרב... עם לדבר רוצה אני ואמר: ובהכנעה

לו.נעניתי השבתי - 'בבקשה' לבקשתו,

-אבל הרב של בבית בישיבה, כאן לא

הבחור. ביקש

לשעהבסדר זמן לו וקבעתי השבתי, - גמור

המחרת. ליום מסויימת

חסד.בצהרי שערי בשכונת לביתי הגיע הוא היום

כוס לנו הגישו זה, מול זה התיישבנו

שאלות כמה לי יש פיו: את פתח והתלמיד שתיה,

הרב. את עליהם לשאול רוצה ואני לי, שמציקות

שלפניבבקשה, אלא אמרתי, - שאל בני, שאל

רק אותך לשאול רצוני שלך השאלות

בלי עליה לי שתענה מבקש ואני אחת, שאלה

עליה, חשוב שאלתי את שתשמע אחרי פקפוקים,

בדיוק. חושב מהשאתה האמיתית, דעתך את ותשיב

בשמחה.הבחור הסכים

חישאלתי לדעתך מי קצרה: שאלה אותו

הוא מי טוב, יותר הזה בעולם

בהמה? או אדם יותר, מאושר

שאדם!התלמיד ודאי בעיניםתמהות: עלי הביט

יותרלמה טוב חי אדם שבן בטוח אתה

עלי הסתכל הבחור שאלתי. - מבהמה?

דעתו את להסביר והתחיל כפולה בתמיה

מלוכלכים, ותבן קש אוכלת בהמה בשטף.

גלידה אוכל - ואדם וחול, באבנים מעורבים

טובים. משקאות ושותה שוקולד מלקק טעימה,

וצחנה,בהמה לכלוך בתוך הארץ על ישנה

ומתעטף ונוח, עבה מזרן על ישן ואדם

מאוד. נעימים וכסתות בכרים

בגדים,בהמה בלי ובחום בקור בחוץ שוכבת

מקורר, או מחומם בחדר ישן - ואדם

האדם חמים. ובגדים מהודרת חליפה לובש

לטיולים לו ונוסע ודגים בשר להנאתו אוכל

- ברהב הבחור, הצהיר - אני הארץ. ברחבי

ערב... עד מבוקר ונהנה חי אני

אזניוחייכתי לתוך להדגיש והתחלתי לעומתו,

אדם בין גיסא לאידך ההבדל את

לה וחם בחורף לה שקר שאמרת הבהמה לבהמה:

ממך... יותר לה טוב לכלוך, בתוך וישנה בקיץ

ומכאובים. צער ללא הנאה לחיי אותה ברא הקב"ה

לאנספר לחלב, אותה שמגדלים פרה על לך,

אותה, שוחטים לא גם אתה, עובדים

שבהמה אמרת ארוכות. שנים ברפת חיה היא

ועוד, ודגים בשר - ואתה ותבן, קש אוכלת

שמקבלת בהמה פעם אי ראית האם אבל

ואתה... צהרים, סעודת אחרי בטן כאבי

ובזבלאמרת בלכלוך הארץ על ישנה שהפרה

הצלחת האם 'סימונס', על ישן ואתה

בבוקר לקום מסוגלת שלא בפרה להבחין

ומפרקים? גב מכאבי

ובקיץ,אמרת בחורף ביגוד ללא מהלכת שהיא

מלבושים לבוש ואתה ובחום, בקור

שמשתעלת בהמה האםשמעת וחמימים, נעימים

על שמעת האם 'אספרין', ומקבלת גבוה חום עם

ביום?... פעמיים אקמול גלולות שנוטלת פרה

שלההבן! והתבן נהניתמהקש פרה לו, הסברתי

מהגלידה נהנה שאתה ממה פחות לא

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



  
      



 וג וג וג וג. כ היה  החטא ,  קוד ,האד אצל
,'ה 'תוכ אצלו האיר  החטא  קוד
ישוב מתו היו  מעשיו  וכל התכלית .
. לרצו השכל  בי בהתאמה  מוחלט , הדעת 

 א א א ידיעתא באד התפתחה  החטא , אחר 
ותמיהות סתירות ונוצרו והרע, הטוב

בלי הסתר ,ליישב אפשר שאי גילוי
נראית. תכלית בלי

השכלוהסתירות והסתירות והסתירות והסתירות  בי החילוק  הללו,
להיות לאד גור ,לרצו

מבוהל הדעת, ישוב חסר  בתוכו, ונד נע 
על  מהל ובוהו 'תוהו   ומבולבל 

'!שתי

למצבוישנה וישנה וישנה וישנה  לחזור בלבד אחת דר
ידי  על והיא החטא' קוד' של
ידי  על כי התורה, בלימוד שקיעות

ברור,  לעול האד יזכה 22הלימוד

שלו! ה'אני' ע להתחבר

יותר ואחר ואחר ואחר ואחר  לפרט נבוא , כא עד  שהגענו
היסודות..  לזיכו לזכות אפשר  כיצד 

לה טוב לטיוליםארוכים, זקוקה אינה היא שלך,

ראש כאבי טרדות, לה ואין ובחצר ברפת לטייל

וכו'. וכו' וברוגע בשלוה מלאה היא נפש. ועגמת

שלהמשכתי אתהאושר ולהדגיםלפניו לצייר

משום מוטרדת שאיננה הבהמה

ארוכה. שעה הדברים את לו והמחשתי דבר,

רגשהתלמיד בעל חכםשהיה תלמיד הוא (כיום

רוחני) בתפקיד היהומשמש עת ובאותה

נכנס בישיבה, הכללי ממצבו נפש בעגמת שרוי

להרחיב שהמשכתי וככל חדשות, למחשבות

עד התרגש הוא לבהמה האדם בין ההבדל את

עיניו... פתחי על עומדות שדמעות שראיתי

חבללפתע באמת ואמר: מכאיב משפט פלט

כבהמה... נולדתי שלא

פתחתימיד מפיו יוצא המשפט את כששמעתי

שכמוך מסכן כסיל קולי: את הרמתי פי, את

בהמה!... כבר אתה - להצטער צריך לא אתה

האדם'כי ב'רוח משתמשים לא כאשר

בהמה! נעשים

וכך הארץ22. חלב בספרנו -כתבנו ג (חלק

רלג), הגדולעמוד רבינו כתב דהנה

'עלי הבהיר בספרו זלה"ה וולבה שלמה רבי

פז),שור' עמוד - ב וז"ל:(חלק

סוגיותכל בירור הוא התורה לימוד ענין

הקדושות הישיבות עבודת כל וזה הש"ס,

סוגיות לברר לימוד, דרך לתלמידיהן להקנות

רבי הגאון רבינו דברי נפלאים ומה לאמיתתן,

המחשבה שכתב, עדן נוחו סלנטר ישראל

קניית למעשה, קודם הלימוד למעשה, קודמת

בדרכי להיכנס הפתח הוא הלימוד דרכי

יתברך יח).עבודתו מכתב - ישראל (אור

הלימודוצריך דרך ענין מה - לכאורה להבין

השם? לעבודת

בירורהנה,אך הוא התורה עסק ענין כל

ומבירור למעשה, הלכה עד ממש סוגיות

לעצמו, חכם התלמיד ובונה הולך הסוגיות

זוהי באשר ענייניו, ובכל בעבודתו ברור עולם

העולם את לברר הקדושה, התורה תכלית כל

כאן גם חיים התורה אנשי מחשכיו. ולהאיר

ברור, בעולם הזה עכ"ל.בעולם

ז

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



  
    



נכוןכשהגיעו אמת כי ברוך רבי ראה שם

הסמוכים לכפרים נסע ותיכף הדבר,

שיודע זקן איזה שם ימצא אולי לחפש

אך מזה, שידע איש שום מצא ולא המעשה,

אחד נכרי חי הסמוך פלוני שבכפר לו אמרו

הלז. מעשה ידע הוא ואולי מופלג, זקן

שוכבנסעו הנכרי ומצאו ההוא, למקום כולם

אותם כשראה תיכף המיטה, על בחדרו

בקול: ואמר קומתו, מלוא וקם התאמץ

לו: ואמר ברוך לרבי פנה ואז הבאים. ברוכים

לכאן? באת מה מפני ישראל'קי, בן אתה הלא

והנכריוסיפר ביאתו. סיבת על ברוך רבי לו

לך ואספר שתבוא, לך חיכתי אמר:

שהיהתופר אחד, גראדון הזההיה בכפר מדוע:

מז'יבוז'. בעיר יהודי חייט אצל בגדיו כל את

שולחכאשר היה הוא רצינית היתה העבודה

את לו ונותן לחייט ממשרתיו אחד

מועטת: עבודה היתה לפעמים אבל העבודה.

שנפתח... תפר ולאחות שנפל, כפתור לתפור

לביתו שישלח מהחייט מבקש היה הוא ואז,

בביתו... זה את שיתקן שלו, מהעובדים אחד

היוםלאותו ויהי יחידה, בת היתה אדון

במשרת לחשוק יחידה הבת התחילה

מאוד, תואר יפה שהיה ההוא החייט של

לאותו לינשא לה יתן לא שאם לאביה ואמרה

אינם חייה זה בלא כי תמות, החייט של נער

כמה לו שיש לחייט מכתב האדון שלח חיים.

לו. שיתקן משרתו את לו ושישלח לתקן בגדים

לחםשלח עמו לקח והוא משרתו, את החייט

כשבא ימים, כמה על מחייתו כדי וחמאה

והיא לתקן, בגדים לו בכלנתנו לפניו הולכת היתה

עמו לפתוח דרך מחפשת והיתה ושוב, הלוך פעם

כלל... פעולה. שיתף לא הוא לשוא, אך בשיחה.

המעשהבראות לו וסיפר לו קרא זה, כל האדון

בת היא בתי, לו: ואמר בתו, ובקשת

בעושר תחיה אתה חתני, תהיה ואם יחידה,

רכושי! כל את תירש אתה שאמות ואחרי וכבוד,

זאת!השיב אעשה ולא אני! יהודי המשרת:

חבריוכשמוע עם התייעץ כך, האדון

כמעט בתו כי לעשות, מה הפריצים

בתו ואת אותו שינעלו והחליטו גוססת...

לה. יתפתה ואולי הלילה, כל מיוחד חדר בתוך

הלילה,האדון כל אותו פיתתה ובתו כן עשה

כלל! לדבריה שמע לא הוא אך

במשךבבוקר היה מה לראות האדון הלך

נשאר לא שכמעט בתו ומצא הלילה

היתה ולריק שלחינם וסיפרה חיים, רוח בה

גם לנסות החליט והאדון בלילה. עבודתה כל

הלך ובבוקר קטן, בחדר שניהם ויתן שני, ליל

בתו ומצא בה, יעשה מה לראות האדון

חי... והנער לפניו, מתה מוטלת

לדורהאדון לארצית לו: ואמר התמלאחימה,

במותה! יחד עמה תדור אז בחיים, ביחד עמה

וקברוהוא לבתו, וקשראותו תפסאתהמשרת

החי... המשרת ואת המתה בתו את אותם,

איפהלאחר ושאל החייט בא ימים איזה

לו שילמתי האדון: ענה המשרת?

עם ברח שהוא וכנראה לדרכו, הלך והוא

זה. תירוץ החייט וקיבל הכסף.

נרהמשיך נדלק עת מאותה וסיפר: הנכרי

נתפס... ולא שנראה רוחני נר הקבר, אותו על

כשרעיתייום - הזקן הנכרי המשיך - אחד

הבעל ישראל, רבי אלי בא בהמותי, את

הלכתי עמו, שאבוא ממני וביקש טוב, שם

הקב הבית עד רות.עמו

הנערוהוא את ואוציא שאחפור ביקש

למקום אותו ואעביר הזה מהקבר

  
    



יסודותיסודותיסודותיסודות הדהדהדהד'''' זיכוזיכוזיכוזיכו

בנוס רבינו רבינו רבינו רבינו  כתב  הקדוש  החיי אור
על  חיבור התורה , על לחיבורו

וש ,'לציו  ראשו' הנקרא  "משליהנ)

כנגד) ותמצא  ד "ה  א  כ:ב , כתב  23הוא

 גו גו גו יסודות,גו מארבעה מורכב האד
יסוד  הרוח , יסוד האש, יסוד :וה
היו ובתחילה העפר . ויסוד  המי
שחטא  אחר   א ,וקדושי זכי היסודות

היסודות. כל נפגמו  הראשו אד

 ואי ואי ואי ואי החיי אור   מוסי  לחשוב לנו
נפגמו שהיסודות  ואומר  הקדוש
 ופע פע בכל אלא וזהו. אחת  פע
שלו. ביסודות פוג הוא חוטא שאד

פוגכאשר כאשר כאשר כאשר  הוא במחשבה  חוטא  אד
הרוח. ביסוד

פוגכאשר כאשר כאשר כאשר  הוא  באכילה חוטא  אד
. המי ביסוד

בדברי וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  בזלזול חוטא הוא 
וכ ,חכמי ובתלמידי חז"ל

צניעות, בענייני חוטא  הוא 24כאשר

האש. ביסוד  פוג הוא

רחמיו והנהוהנהוהנהוהנה,,,, מרוב   הרחמ אב הקב"ה 
סדר   לה וסידר  הכי עמו על

הוא : וכ . תיקו

את על על על על  מתקני במקוה  הטבילה ידי
'הטבילה ' סוד וזה  הרוח יסוד

.(כלי (שבהכשרת

יסוד על על על על  את מתקני התענית ידי
'ההגעלה' סוד וזה  (כנ"ל ).המי

את ועל ועל ועל ועל   מתקני תורה לימוד ידי
'הליבו' סוד וזה   האש (כנ"ל ).יסוד

,,,,נכונכונכואת וווו............נכו הזכרנו לא  צודקי את
העפר... יסוד

הרבונעזרנו23. הגאון שכתב בביאורים

שליט"א. שוורץ משה

בוצינאובענין24. מהספר סיפור נביא זה

נו):דנהורא עמוד - ב (חלק

ברוךפעם רבי להגה"ק חסידים שני נסעו

זיע"א הבעלממז'יבוז' ישראל, רבי של (נכדו

טוב), עברושם ובדרכם ארוכה, היתה הדרך

מרחוק ראו ביער בעודם והנה, עבות. יער בתוך

והם סקרנותם התעוררה מה משום דולק. נר

הנר... על ולהסתכל ללכת חייבים שהם הרגישו

המצבהכשהגיעו ועל קבר, שם שיש ראו

משה נטמן פה המילים: חקוקות

הצדיק! מיוסף יותר ביצרו שפטפט עמרם בן

לעצמםוהיה וחשבו בעיניהם, לפלא זאת

ע"ה רבינו משה זה אין שבוודאי

אל כשבאו קבורתו. את איש ידע לא שהרי

להם אמר הזה, הפלא מעשה לו סיפרו רבם

לראות רוצה בעצמו שהוא ברוך רבי הרבי

הדבר. את

עמהם...ורבי ונסע העגלה על עלה ברוך

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



  
    



נכוןכשהגיעו אמת כי ברוך רבי ראה שם

הסמוכים לכפרים נסע ותיכף הדבר,

שיודע זקן איזה שם ימצא אולי לחפש

אך מזה, שידע איש שום מצא ולא המעשה,

אחד נכרי חי הסמוך פלוני שבכפר לו אמרו

הלז. מעשה ידע הוא ואולי מופלג, זקן

שוכבנסעו הנכרי ומצאו ההוא, למקום כולם

אותם כשראה תיכף המיטה, על בחדרו

בקול: ואמר קומתו, מלוא וקם התאמץ

לו: ואמר ברוך לרבי פנה ואז הבאים. ברוכים

לכאן? באת מה מפני ישראל'קי, בן אתה הלא

והנכריוסיפר ביאתו. סיבת על ברוך רבי לו

לך ואספר שתבוא, לך חיכתי אמר:

שהיהתופר אחד, גראדון הזההיה בכפר מדוע:

מז'יבוז'. בעיר יהודי חייט אצל בגדיו כל את

שולחכאשר היה הוא רצינית היתה העבודה

את לו ונותן לחייט ממשרתיו אחד

מועטת: עבודה היתה לפעמים אבל העבודה.

שנפתח... תפר ולאחות שנפל, כפתור לתפור

לביתו שישלח מהחייט מבקש היה הוא ואז,

בביתו... זה את שיתקן שלו, מהעובדים אחד

היוםלאותו ויהי יחידה, בת היתה אדון

במשרת לחשוק יחידה הבת התחילה

מאוד, תואר יפה שהיה ההוא החייט של

לאותו לינשא לה יתן לא שאם לאביה ואמרה

אינם חייה זה בלא כי תמות, החייט של נער

כמה לו שיש לחייט מכתב האדון שלח חיים.

לו. שיתקן משרתו את לו ושישלח לתקן בגדים

לחםשלח עמו לקח והוא משרתו, את החייט

כשבא ימים, כמה על מחייתו כדי וחמאה

והיא לתקן, בגדים לו בכלנתנו לפניו הולכת היתה

עמו לפתוח דרך מחפשת והיתה ושוב, הלוך פעם

כלל... פעולה. שיתף לא הוא לשוא, אך בשיחה.

המעשהבראות לו וסיפר לו קרא זה, כל האדון

בת היא בתי, לו: ואמר בתו, ובקשת

בעושר תחיה אתה חתני, תהיה ואם יחידה,

רכושי! כל את תירש אתה שאמות ואחרי וכבוד,

זאת!השיב אעשה ולא אני! יהודי המשרת:

חבריוכשמוע עם התייעץ כך, האדון

כמעט בתו כי לעשות, מה הפריצים

בתו ואת אותו שינעלו והחליטו גוססת...

לה. יתפתה ואולי הלילה, כל מיוחד חדר בתוך

הלילה,האדון כל אותו פיתתה ובתו כן עשה

כלל! לדבריה שמע לא הוא אך

במשךבבוקר היה מה לראות האדון הלך

נשאר לא שכמעט בתו ומצא הלילה

היתה ולריק שלחינם וסיפרה חיים, רוח בה

גם לנסות החליט והאדון בלילה. עבודתה כל

הלך ובבוקר קטן, בחדר שניהם ויתן שני, ליל

בתו ומצא בה, יעשה מה לראות האדון

חי... והנער לפניו, מתה מוטלת

לדורהאדון לארצית לו: ואמר התמלאחימה,

במותה! יחד עמה תדור אז בחיים, ביחד עמה

וקברוהוא לבתו, וקשראותו תפסאתהמשרת

החי... המשרת ואת המתה בתו את אותם,

איפהלאחר ושאל החייט בא ימים איזה

לו שילמתי האדון: ענה המשרת?

עם ברח שהוא וכנראה לדרכו, הלך והוא

זה. תירוץ החייט וקיבל הכסף.

נרהמשיך נדלק עת מאותה וסיפר: הנכרי

נתפס... ולא שנראה רוחני נר הקבר, אותו על

כשרעיתייום - הזקן הנכרי המשיך - אחד

הבעל ישראל, רבי אלי בא בהמותי, את

הלכתי עמו, שאבוא ממני וביקש טוב, שם

הקב הבית עד רות.עמו

הנערוהוא את ואוציא שאחפור ביקש

למקום אותו ואעביר הזה מהקבר

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



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

בכלא א א א .... להקדיש ביותר להשתדל אד לכל  ראוי 

לנו שאי  כיו התורה, ללימוד ניכר  זמ  יו

בינינו ולחבר לקשור בכחו שיש בעול דבר

התורה. לימוד כמו  הקב"ה  כחו כחו כחו כחו לבי של של של של וגדול וגדול וגדול וגדול 

כחבל כחבל כחבל כחבל   ג ג ג ג משמשת משמשת משמשת משמשת  התורה התורה התורה התורה  כי כי כי כי  תורה תורה תורה תורה ,,,, לימוד לימוד לימוד לימוד 

שדרכו שדרכו שדרכו שדרכו  כצינור כצינור כצינור כצינור   וג וג וג וג לבורא לבורא לבורא לבורא ,,,,  האד האד האד האד את את את את  הקושר הקושר הקושר הקושר 

 בני בני בני בני שלו שלו שלו שלו :::: השפע השפע השפע השפע  כל כל כל כל  את את את את   לאד לאד לאד לאד מעביר מעביר מעביר מעביר  הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה 

בריוח בריוח בריוח בריוח  ופרנסה ופרנסה ופרנסה ופרנסה   ארוכי ארוכי ארוכי ארוכי  חיי חיי חיי חיי ,,,, בריאי בריאי בריאי בריאיכ על  

רגע. בשו מהתורה להיפרד  לאד לו   אי

זוכה זוכה זוכה זוכה   האד האד האד האד הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה  התורה התורה התורה התורה  לימוד לימוד לימוד לימוד  ובזכות ובזכות ובזכות ובזכות 

 הסובבי הסובבי הסובבי הסובבי  הגויי הגויי הגויי הגויי מכל מכל מכל מכל  מעולה מעולה מעולה מעולה  לשמירה לשמירה לשמירה לשמירה 

יצילנו יצילנו יצילנו יצילנו .... ה ה ה ה '''' לדמנו לדמנו לדמנו לדמנו ,,,, וצמאיוצמאיוצמאיוצמאי אותנואותנואותנואותנו

בפועלב ב ב ב .... שזוכה למי  רק  אמורי  הדברי  אי

ואילו יו  יו התורה דלתי  על ולשקוד לשבת

לביתו חוקו  לח להביא  לפרנסתו  העמל  אד

התורה. והשפעת קדושת את מלקבל אלא אלא אלא אלא רחוק 

ללימוד ללימוד ללימוד ללימוד  עתיו עתיו עתיו עתיו  וקובע וקובע וקובע וקובע  בתורה בתורה בתורה בתורה  העמל העמל העמל העמל   אד אד אד אד כל כל כל כל 

יזכה יזכה יזכה יזכה  כולו כולו כולו כולו ,,,,  היו היו היו היו כל כל כל כל  לא לא לא לא   א א א א  ג ג ג ג הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה  התורה התורה התורה התורה 

והגנתה והגנתה והגנתה והגנתה .... ושמירתה ושמירתה ושמירתה ושמירתה  התורה התורה התורה התורה  של של של של  קדושתה קדושתה קדושתה קדושתה  לזיו לזיו לזיו לזיו 

שיעוריגגגג.... לעצמו לקבוע אד כל ישתדל ,לכ

בהתמדה אות וילמד ,יו בכל קבועי

לא שיעור, לו מזדמ כאשר ובפרט, ובעקשנות.

בעירנות לו ויקשיב וישב ,בידי אותו יפסיד

ממממתתתתקקקקייייייייובריכוז. ששששללללוווו ההההככככננננססססתתתת ששששבבבבבבבבייייתתתת ררררוווואאאאהההה אאאאדדדד וווואאאא

עעעעררררבבבבייייתתתת,,,, ללללתתתתפפפפייייללללתתתת ממממננננחחחחהההה תתתתפפפפייייללללתתתת בבבביייי קקקקבבבבוווועעעע צריששששייייעעעעוווורררר

מאוד. גדולה ומעלתו בו ולהשתת לשבת

התורהד ד ד ד .... לימוד  של המצוה  עצ מנחהומלבד  בי)

אתלערבית), לחבר  זה בלימודו זוכה הוא  עוד

והלילה  החיבור),היו זמ הוא השקיעה זמ (שהרי 

עליה  המקובלי רבותינו שכתבו מה ונודע 

בזמ ובתפילה הקדושה בתורה שהעסק  השלו

בעולמות גדול תיקו  גור והלילה היו חיבורי

ברו הוי"ה   ש בחינת  הוא   היו שכ ,העליוני

הוא ,  ברו אדנו"ת   ש בחינת  הוא  והלילה  ועל ועל ועל ועל הוא 

הקדושיםוכבר מ"א)חז"ל פ"ו הרגישו(אבות

אומר, מאיר רבי כך: וענו זו, בקושיא

לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק כל

המעשים.הרבה... כל על ומרוממתו ומגדלתו

זוכה,ופירוש הישראלי איש כאשר דבריהם:

את ומשים מדותיו, את ומתקן

זוכה וכאין, כמדבר - אנוכיותו - עצמו

במתנה! לו ניתנת שהתורה

אתוהיינו, מעצמו ומסלק זוכה האדם שכאשר

שהן והרצונות המדות הנגיעות כל

התורה את ומקבל זוכה הגשמיות, ההגבלות

דבריהם: כוונת וזה ומרוממתובמתנה. 'ומגדלתו

המעשים'. כל הצמצומיםעל מכל שיוצא -

ונכנס העשיה, עולם של והעלמות ההסתרות

ונעלמים. גבוהים אחרים לעולמות

אישוכבר החזון עמודאמר - איש בארחות (הובא

תש"נ), שנת מהדורת האישכט, וז"ל:

התורה לידיעת בנפשהזוכה הניתן שהשכל (והיינו

לבשר והיו החכמה עם התאחד השדה בגומת כגרעין

לאדםאחד) ונדמה אנשים, בין הולך הוא

אדם. כבן לעינים הואהרואה באמת אבל!

אצילות חיי וחי תמותה, בני עם הגר מלאך,

ותהילה... ברכה כל על עיי"ש.ומרומם

  
      



חרס חרס חרס חרס  כליכליכליכלי  העפר העפר העפר העפר  יסודיסודיסודיסוד

 ממשי ממשי ממשי הקדושממשי החיי וכותב:(ש)אור 

לג'''''והנה והנה והנה והנה  תיקו הוא זה כל כי תמצא
רוח  אש שה , שבגו יסודות
אמרי קושט אודיע עפר  אבל  ,מי
דהלכה   האיסורי  כדי שדינו אמת,
דופיו מידי יוצא חרס כלי אי' רווחת:

'ל:),לעול עלתה (פסחי לא ולזה
כלי ובלע  חטא כאשר  הראשו לאד
אלא  תקוה לו  אי איסור , שלו חרס 
בו, שנתבשל  מוצאו האש  לכבש לשוב
ממנה'. לוקח  אשר   האר אל לשוב והוא

שבעת ומבואר ומבואר ומבואר ומבואר  ,הקדושי בדבריו
נכנס הראשו  אד שחטא
שאי  ומכיו טומאה , שבו העפר ביסוד
אי   לכ חרס, מכלי יוצאת הטומאה 
למות  חייב  והאד אותו, לטהר אפשר

העפר. ליסוד ולחזור

 ממשי ממשי ממשי ואומר:ממשי  החיי אור

 א א א א, תיקו יש העפר  ליסוד   ג זה , כל  ע
בכל תורה לימוד  ידי על  והוא 

היכולת! גבול קצה  עד הכחות

ללללללללבבבב''''וווותתתתממממצצצצאאאא ההההררררבבבבוווו אאאאששששרררר צצצצדדדדייייקקקקיייי יייישששש ככככיייי
דדדדוווופפפפייייוווו ששששההההווווצצצצייייאאאאוווו עעעעדדדד בבבבתתתתווווררררהההה גגגגוווופפפפ
לללל''''זזזזככככווווככככייייתתתת בבבבששששרררר אאאאתתתת ההההפפפפככככוווו ווווהההה ממממממממננננוווו............

כמבוארללללבבבבננננהההה'''' מהעפר ה שבת(שג במסכת

ככככללללללללטו:) עעעעפפפפרררר אאאאייייננננהההה ככככיייי ייייגגגגיייידדדד ררררוווואאאאייייהההה ששששככככלללל
זזזזככככוווותתתתהההה............ האש).ללללררררוווובבבב לכבש ההחזרה סוד (וזה

לבנה 'ומי ומי ומי ומי  'זכוכית של זו למדרגה שמגיע 
כל  כדר ויקבר  יפטר  שהוא הג
אי שהרי  בקבר , של ישאר  גופו ,האר

מיסודותיו. הרע  את  להפריד   25צור

תורהוה וה וה וה '''' ללמוד אותנו יזכה הרחמ
חיינו. ימי כל בלומדיה ולהחזיק 

שגמרתי ואיך עשיתי. וכך שביער. פלוני

הנר... שוב נדלק החדש הקבר את לכסות

שאזכהורבי אותי בירך בתמורה ישראל

יבוא אם אז: לי ואמר מופלגת. לזקנה

זו. מעשה לו תספר וכך, כך שמראהו נכדי, אליך

יודעוכעת אני המעשה לכבודו שסיפרתי

מן להיפטר וזמני יומי הגיע שבוודאי

טובה... בשיבה הנכרי אז שמת הוי וכן העולם.

כתב בספרו25. דסלר אליהו רבי הגה"צ

מאליהו 26),מכתב עמוד - ב (חלק

את לברוא הקב"ה רצה כאשר וזתו"ד:

ובתוך אורו, את והקטין צמצם העולם,

ומכיון העולם. נברא - שנוצר והעלם החושך

מוגבלים שבעולם הברואים כל שכן

מהם. נעלמת והרוחניות ומצומצמים,

אלקי',לעומת 'שכל היא הקדושה התורה זאת,

בה ואין לגמרי, מהבריאה למעלה והיא

כיצד להבין, צריך כן ואם וצמצום! הגבלה שום

בשכלו להשיג יכול ומוגבל מצומצם שאדם יתכן

מוגבלת? הבלתי הנצחית הקדושה התורה את

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.



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

בכלא א א א .... להקדיש ביותר להשתדל אד לכל  ראוי 

לנו שאי  כיו התורה, ללימוד ניכר  זמ  יו

בינינו ולחבר לקשור בכחו שיש בעול דבר

התורה. לימוד כמו  הקב"ה  כחו כחו כחו כחו לבי של של של של וגדול וגדול וגדול וגדול 

כחבל כחבל כחבל כחבל   ג ג ג ג משמשת משמשת משמשת משמשת  התורה התורה התורה התורה  כי כי כי כי  תורה תורה תורה תורה ,,,, לימוד לימוד לימוד לימוד 

שדרכו שדרכו שדרכו שדרכו  כצינור כצינור כצינור כצינור   וג וג וג וג לבורא לבורא לבורא לבורא ,,,,  האד האד האד האד את את את את  הקושר הקושר הקושר הקושר 

 בני בני בני בני שלו שלו שלו שלו :::: השפע השפע השפע השפע  כל כל כל כל  את את את את   לאד לאד לאד לאד מעביר מעביר מעביר מעביר  הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה 

בריוח בריוח בריוח בריוח  ופרנסה ופרנסה ופרנסה ופרנסה   ארוכי ארוכי ארוכי ארוכי  חיי חיי חיי חיי ,,,, בריאי בריאי בריאי בריאיכ על  

רגע. בשו מהתורה להיפרד  לאד לו   אי

זוכה זוכה זוכה זוכה   האד האד האד האד הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה  התורה התורה התורה התורה  לימוד לימוד לימוד לימוד  ובזכות ובזכות ובזכות ובזכות 

 הסובבי הסובבי הסובבי הסובבי  הגויי הגויי הגויי הגויי מכל מכל מכל מכל  מעולה מעולה מעולה מעולה  לשמירה לשמירה לשמירה לשמירה 

יצילנו יצילנו יצילנו יצילנו .... ה ה ה ה '''' לדמנו לדמנו לדמנו לדמנו ,,,, וצמאיוצמאיוצמאיוצמאי אותנואותנואותנואותנו

בפועלב ב ב ב .... שזוכה למי  רק  אמורי  הדברי  אי

ואילו יו  יו התורה דלתי  על ולשקוד לשבת

לביתו חוקו  לח להביא  לפרנסתו  העמל  אד

התורה. והשפעת קדושת את מלקבל אלא אלא אלא אלא רחוק 

ללימוד ללימוד ללימוד ללימוד  עתיו עתיו עתיו עתיו  וקובע וקובע וקובע וקובע  בתורה בתורה בתורה בתורה  העמל העמל העמל העמל   אד אד אד אד כל כל כל כל 

יזכה יזכה יזכה יזכה  כולו כולו כולו כולו ,,,,  היו היו היו היו כל כל כל כל  לא לא לא לא   א א א א  ג ג ג ג הקדושה הקדושה הקדושה הקדושה  התורה התורה התורה התורה 

והגנתה והגנתה והגנתה והגנתה .... ושמירתה ושמירתה ושמירתה ושמירתה  התורה התורה התורה התורה  של של של של  קדושתה קדושתה קדושתה קדושתה  לזיו לזיו לזיו לזיו 

שיעוריגגגג.... לעצמו לקבוע אד כל ישתדל ,לכ

בהתמדה אות וילמד ,יו בכל קבועי

לא שיעור, לו מזדמ כאשר ובפרט, ובעקשנות.

בעירנות לו ויקשיב וישב ,בידי אותו יפסיד

ממממתתתתקקקקייייייייובריכוז. ששששללללוווו ההההככככננננססססתתתת ששששבבבבבבבבייייתתתת ררררוווואאאאהההה אאאאדדדד וווואאאא

עעעעררררבבבבייייתתתת,,,, ללללתתתתפפפפייייללללתתתת ממממננננחחחחהההה תתתתפפפפייייללללתתתת בבבביייי קקקקבבבבוווועעעע צריששששייייעעעעוווורררר

מאוד. גדולה ומעלתו בו ולהשתת לשבת

התורהד ד ד ד .... לימוד  של המצוה  עצ מנחהומלבד  בי)

אתלערבית), לחבר  זה בלימודו זוכה הוא  עוד

והלילה  החיבור),היו זמ הוא השקיעה זמ (שהרי 

עליה  המקובלי רבותינו שכתבו מה ונודע 

בזמ ובתפילה הקדושה בתורה שהעסק  השלו

בעולמות גדול תיקו  גור והלילה היו חיבורי

ברו הוי"ה   ש בחינת  הוא   היו שכ ,העליוני

הוא ,  ברו אדנו"ת   ש בחינת  הוא  והלילה  ועל ועל ועל ועל הוא 

הקדושיםוכבר מ"א)חז"ל פ"ו הרגישו(אבות

אומר, מאיר רבי כך: וענו זו, בקושיא

לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק כל

המעשים.הרבה... כל על ומרוממתו ומגדלתו

זוכה,ופירוש הישראלי איש כאשר דבריהם:

את ומשים מדותיו, את ומתקן

זוכה וכאין, כמדבר - אנוכיותו - עצמו

במתנה! לו ניתנת שהתורה

אתוהיינו, מעצמו ומסלק זוכה האדם שכאשר

שהן והרצונות המדות הנגיעות כל

התורה את ומקבל זוכה הגשמיות, ההגבלות

דבריהם: כוונת וזה ומרוממתובמתנה. 'ומגדלתו

המעשים'. כל הצמצומיםעל מכל שיוצא -

ונכנס העשיה, עולם של והעלמות ההסתרות

ונעלמים. גבוהים אחרים לעולמות

אישוכבר החזון עמודאמר - איש בארחות (הובא

תש"נ), שנת מהדורת האישכט, וז"ל:

התורה לידיעת בנפשהזוכה הניתן שהשכל (והיינו

לבשר והיו החכמה עם התאחד השדה בגומת כגרעין

לאדםאחד) ונדמה אנשים, בין הולך הוא

אדם. כבן לעינים הואהרואה באמת אבל!

אצילות חיי וחי תמותה, בני עם הגר מלאך,

ותהילה... ברכה כל על עיי"ש.ומרומם

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
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ררררעעעעוווותתתת:::: התורה.ככככממממהההה מלימוד שמתבטלי .1

איסור לידי בקלות מגיעי שלה הבטלה שבדברי .2

ושאר דיבה, הוצאת רכילות, הרע, לשו של חמור

זאת?! התיר ומי ,ונוראי גדולי פליליי עוונות

.מכוערי דברי ושאר קטטה לידי שמגיעי .3

בית בתו ממתיני שפעמי מכול וחמורה .4

וחמורה .5 הכנסת. בבית חול דברי ומדברי הכנסת

דעת ומסיחי קול מגביהי שפעמי מכול יותר

שמתבטלי די שלא ההיא בעת תורה הלומדי

הלומדי הרבי את מחטיאי א אלא תורה מלימוד

...מלימוד אאאאללללוווו....שמתבטלי ממממעעעעווווווווננננוווותתתת ייייצצצצייייללללננננוווו ווווהההה''''

וגוווו.... יותר ללמוד שזוכה מי ג אד כל כללי ובאופ

אברכי ביד לתמו עליו וחובה מצוה שפחות מי

תורה, של בעולמה כול כל ננננחחחחששששבבבבהשקועי ששששבבבבזזזזהההה

ככככאאאאייייללללוווו ללללוווו ייייחחחחששששבבבב וווובבבבככככ תתתתווווררררהההה.... ללללממממדדדד עעעעצצצצממממוווו ההההוווואאאא ככככאאאאייייללללוווו ללללוווו

בבבבתתתתווווררררהההה עעעעווווססססקקקק בבבבעעעעצצצצממממוווו שבההההוווואאאא הזמ אותו כל במש

בה. עוסק בכספו מחזיק שהוא התורה

ועלוווואאאאוווותתתתוווו עליו יג מחזיק שהוא התורה ב של לימוד

יבוא. שלא רע פגע כל מפני נפלאה הגנה ביתו בני

פחותזזזז.... לא הוא התורה מחזיקי של שכר גודל

השכר וכל ,בעצמ התורה לומדי של משכר

יזכה אות המחזיק האד הבא בעול יקבלו שה

בג התורה בני של למחיצת בסמו כלומר: הוא. ג

,עדייייקקקקרררריייי ייייההההוווודדדדיייי אאאאוווותתתת ללללככככלללל גגגג ממממחחחחייייצצצצהההה ייייעעעעששששהההה ההההוווואאאא

תתתתווווררררהההה,,,, בבבבנננניייי אאאאוווותתתת אאאאתתתת בבבבככככסססספפפפ הששששההההחחחחזזזזייייקקקקוווו בזכות כי

מדאגה. ופנוי שמח בלב בתורה ולעסוק לשבת יכלו

שעמלו אלו כל לו שיזכו עד בג עצו מקו ולאותו

.ידיה את שהחזיקו אלו כ ג יזכו בתורה,

יסוד ח ח ח ח .... :וה יסודות , מארבעה  מורכב האד גו

העפר . ויסוד  המי יסוד הרוח , יסוד האש,

 פוג פוג פוג פוג הוא הוא הוא הוא  חוטא חוטא חוטא חוטא   שאד שאד שאד שאד  ופע ופע ופע ופע  פע פע פע פע ובכל ובכל ובכל ובכל 

שלו שלו שלו שלו .... הואביסודות ביסודות ביסודות ביסודות  במחשבה  חוטא  אד כאשר

באכילה  חוטא אד כאשר  הרוח. ביסוד פוג

בזלזול  חוטא  הוא וכאשר  .המי ביסוד פוג הוא

הוא כאשר וכ ,חכמי ובתלמידי חז "ל בדברי

האש. ביסוד  פוג הוא צניעות , בענייני חוטא

עמווהנה והנה והנה והנה ,,,, על  רחמיו  מרוב   הרחמ אב  הקב"ה 

הוא : וכ .תיקו סדר  לה וסידר  על על על על הכי

על על על על  הרוח הרוח הרוח הרוח .... יסוד יסוד יסוד יסוד  את את את את   מתקני מתקני מתקני מתקני במקוה במקוה במקוה במקוה  הטבילה הטבילה הטבילה הטבילה  ידי ידי ידי ידי 

ידי ידי ידי ידי  ועל ועל ועל ועל  .... המי המי המי המי יסוד יסוד יסוד יסוד  את את את את   מתקני מתקני מתקני מתקני התענית התענית התענית התענית  ידי ידי ידי ידי 

האש האש האש האש .... יסוד יסוד יסוד יסוד  את את את את   מתקני מתקני מתקני מתקני תורה תורה תורה תורה  לימוד לימוד לימוד לימוד 

תורה תורה תורה תורה ט ט ט ט .... לימוד לימוד לימוד לימוד  ידי ידי ידי ידי  על על על על   מתקני מתקני מתקני מתקני העפר העפר העפר העפר  יסוד יסוד יסוד יסוד  ואת ואת ואת ואת 

שזוכה שזוכה שזוכה שזוכה  ומי ומי ומי ומי  היכולת היכולת היכולת היכולת !!!! גבול גבול גבול גבול  קצה קצה קצה קצה  עד עד עד עד  הכחות הכחות הכחות הכחות  בכל בכל בכל בכל 

לבנה לבנה לבנה לבנה ',',',', ''''זכוכית זכוכית זכוכית זכוכית  להיות להיות להיות להיות   נהפ נהפ נהפ נהפ גופו גופו גופו גופו  זו זו זו זו  למדרגה למדרגה למדרגה למדרגה  להגיע להגיע להגיע להגיע 

גופו גופו גופו גופו  ,,,, האר האר האר האר כל כל כל כל   כדר כדר כדר כדר ויקבר ויקבר ויקבר ויקבר  יפטר יפטר יפטר יפטר  שהוא שהוא שהוא שהוא   הג הג הג הג ואזי ואזי ואזי ואזי 

את את את את  להפריד להפריד להפריד להפריד   צור צור צור צור  אי אי אי אי שהרי שהרי שהרי שהרי  בקבר בקבר בקבר בקבר ,,,,  של של של של ישאר ישאר ישאר ישאר 

מיסודותיו מיסודותיו מיסודותיו מיסודותיו .... הרע הרע הרע הרע 

ולהחזיק ולהחזיק ולהחזיק ולהחזיק והוהוהוה'''' תורהתורהתורהתורה ללמוד ללמוד ללמוד ללמוד  אותנואותנואותנואותנו יזכהיזכהיזכהיזכה הרחמהרחמהרחמהרחמ

חיינו חיינו חיינו חיינו .... ימי ימי ימי ימי  כל כל כל כל  בלומדיה בלומדיה בלומדיה בלומדיה 

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
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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
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סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.
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אותו  מלבישה  תורה,  לתלמוד 
לה  מגיע  זה  על  אותו  ומארגנת 

שכר.

ללמוד  הולך  הוא  שבזכותה  כיון 
תורה וגם שהוא חוזר היא מלמדת 
לה  יש  זה  ועל  הנהנין  ברכות  אותו 

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

לאחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר
מורינו ורבינו הרב ישראל אברג'ל שליט"א מברך אתכם 

בימים אלה לאריכות ימים, בריאות טובה שמחה, ביטחון 
ושלוה בעזרת ה'.

בהתאם להנחיות שיעורי מו"ר הרב ישראל אברג'ל 
שליט"א

מתקיימים בימים ראשון עד חמישי בשעה 20:30
בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

ניתן להגיע לשיעורים בבית הכנסת המאיר לארץ
רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26
 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

 בנק הדואר, סניף 1, חשבון 27016519.
וכן בכל עמדות 'נדרים פלוס'

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:4819:4020:27 באר שבע
18:4719:3920:27תל אביב

18:4919:4120:29חיפה
18:4419:3620:23אילת

18:3019:4120:29ירושלים
18:50ירושלים 20 דק'

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

הילד  את  מכינה  שאמא  בזה 
אותו  מלבישה  תורה,  לתלמוד 
לה  מגיע  זה  על  אותו  ומארגנת 

שכר.

ללמוד  הולך  הוא  שבזכותה  כיון 
תורה וגם שהוא חוזר היא מלמדת 
לה  יש  זה  ועל  הנהנין  ברכות  אותו 

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

לאחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר
מורינו ורבינו הרב ישראל אברג'ל שליט"א מברך אתכם 

בימים אלה לאריכות ימים, בריאות טובה שמחה, ביטחון 
ושלוה בעזרת ה'.

בהתאם להנחיות שיעורי מו"ר הרב ישראל אברג'ל 
שליט"א

מתקיימים בימים ראשון עד חמישי בשעה 20:30
בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

ניתן להגיע לשיעורים בבית הכנסת המאיר לארץ
רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

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

כל מפקידי קופות הצדקה באותו החודש

כל עוד שהם הילדים שלנו, את הנשמה אנחנו 
חייבים להם, אנחנו צריכים להיות עבדים של 
תורה,  בני  ישארו  שהם  כדי  שלנו,  הילדים 

ויולידו נכדים צדיקים ונינים צדיקים.

החובות  עם  להתמודד  להם  נעזור  לא  אם  כי 
עבודות  מיני  כל  לחפש  יתחילו  הם  שלהם, 
שמים,  ביראת  יתדרדרו  הם  ולבסוף  אפילות, 
של  ובסופו  בעקבותיהם,  ילכו  שלהם  והבנים 
דבר כל המשפחה תנטוש את דרך התורה. לכן 
בנים  "וראה   - שלו  לעתיד  לדאוג  האדם  על 
לבניך שלום על ישראל" )תהלים קכ"ח(, כשאתה 
לך  יהיה  שלך,  הילדים  של  העתיד  את  רואה 

שלום בחיים.

פרשת בחוקותי
כ' אייר התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

19:1220:0320:56 באר שבע
19:1420:0520:58תל אביב

19:1520:0621:00חיפה
19:1020:0220:55אילת

19:1720:0821:02ירושלים
18:57ירושלים 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


