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

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

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

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

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

ואמר: מה אחד

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

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

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

הלילה . אחריו

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

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

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

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

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

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

... ונעל הסמו ליער

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

לחיות!... להמשי

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

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

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

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

הקרובתארבוווווללללככככ בלילה מציעשג אני
שהוא כשתראו ומיד ביתו, ליד לו
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קלפהולססססייייפפפפרררר יעקב ישראל הרב הגאו
וז"ל: 1זיע"א,

העריאאאאיייישששש באחת חי עשיר יהודי
ירא והאיש בפולניה, הגדולות
ומצליח, גדול סוחר ונדיב, ישר ,שמי

רחבה. ויד פתוח לב בעל

ונוסעבבבבככככלללל מעסקיו מתפנה היה שנה
.מלובלי החוזה אל ימי למספר
בשבילו, ונחת אושר ימי היו אלו ימי
ודביקות הגשמיות התפשטות של ימי
היהודי פיזר רב כס ובתפילה. בתורה
לנצרכי קודש, לצרכי בלובלי

הרב. בית ולפרנסת

היהודיששששנננניייי על עברו ואושר עושר של
מזלו שהתהפ עד משפחתו ובני
את עוד. פני לו האירה לא וההצלחה
את למכור נאל להפסיד, התחיל כספו
.ליו מיו והידרדר הל ומצבו רכושו
שכס מכיו נסע, לא מלובלי החוזה אל
ומהחסידי מהרבי והתבייש לו היה לא

וכנדיב. כעשיר שהכירוהו

בגורלוזזזזממממ להילח היהודי ניסה רב
כל בידו. עלה לא הדבר א המר,
נאל משפחתו ולפרנסת אבד, רכושו
לא כדי כסבל ולעבוד בשוק לעמוד

מצדקה. ליהנות

וחיכהבבבבאאאאחחחחדדדד בשוק כשעמד ,הימי
העיר כומר לידו עבר לעבודה,
הכומר עשיר. שהיה בימי שהכירו
את האביו בסבל להכיר התקשה
כששאל א .פע של המכובד העשיר
הידרדר כיצד לו סיפר והיהודי לשלומו
עד בצערו הכומר השתת ,כא עד

בביתו.כדי לבקר והזמינו דמעות

והשתתפותוההההתתתתעעעעננננייייייייננננוווותתתתוווו בגורלו הכומר של
היהודי את ריגשו בצערו, הכנה
להזמנת להיענות התבייש הוא א לו, ונעמו

לבקרו. הל ולא הכומר

הכומרבבבבאאאאחחחחדדדד מבית שליח הגיע הימי
אליו. לבוא חוזרת הזמנה ובפיו
לא הכומר א היהודי. הל לא הפע ג
שיבוא ולבקש לו לקרוא הוסי הרפה,

החוזרים שנ).בתשובה1. (עמוד
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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.



  
         



את לרבי היהודי סיפר מבכי חנוק בקול
של הצעתו את ,ולבסו קורותיו, כל
רק להתנצר שלו החלטתו ואת הכומר

מצרותיו. שיחל כדי עי למראית

'האההההססססתתתתככככלללל בתמיהה: ושאל הרבי בו
ח? שפי מה אזני שומעות
אבותיו שאבות יהודי מדבר כ הא
אי יהודי להרבה סיני? הר על עמדו
עולה לא מה איש של ובדעתו פרנסה,

דתו'. את לעזוב חלילה

היהודי''''אאאאיייינננניייי ענה  'לאחרי דומה
הקדוש כלפי טענות לי 'יש  לרב
סובלי משפחתי ובני אני הוא. ברו
עוד'. בכ לעמוד יכול ואיני רעב חרפת

אאאא''''ל יש א'  הרב אמר  'כ
הוא, ברו הקדוש אל תביעות
היא כ תורה. לדי אתו לעמוד עלי
נגד טענות לאד כשיש העול דר
תזכה וא תורה. לדי מזמינו הוא חברו,

.'ל ישל בוודאי בדי

שאפשר''''ממממעעעעוווולללל שמעתי ולא ידעתי לא
 'יתבר הש ע אמרלדו

מסכי ,כ אומר הרבי א א'  היהודי
לכל'. אני

מתלמידיוממממיייידדדד לשלשה הרב קרא
ובעלי בתורה גדולי ,החשובי
של די לבית אות ומינה הוראה,

החל... תורה והדי .מומחי

ופירטרררראאאאששששוווו היהודי עמד התובע. דיבר
צרותיו את תיאר טענותיו, את
שיהרהר בלי רבות שני במש וסבלו
על סיפר כפירה. הרהורי אחת פע אפילו
הצדקה את הדגיש ובמיוחד ,שקיי המצוות

עשיר. כשהיה שעשה הרבי והחסד

הביטממממההההצצצצדדדד .מלובלי הצדיק טע שכנגד
המאירות בעיניו ביהודי הרבי
שעשה. שוני וחטאי עבירות לו והזכיר

רביללללאאאא אני 'מכיר וקרא: היהודי נרתע
ממני הרשיעו ועוד כמוני שחטאו
יותר. גדל עושר ,להיפ נענשו. ולא
היהודי זעק  בגורלי?' עולה מה ואני
אני גרוע וכי רבינו, נא 'יאמר בבכי.
סו בלי צדקה .שברשעי מהגרועי
מנדיבותי שנהנו אלה כל יבואו נתתי.
פתוחה היתה שידי מפני הא עלי. ויעידו
לי נעשה משווע עוול הכל? את הפסדתי

משפט'. בלי לטמיו ירד ורכושי

ושובווווההההררררבבבב שוב לו והוכיח כנגדו טע
.היו ועד דעתו על עומדו מיו חטא כמה

כגלגל,רררראאאאששששוווו עליו היה היהודי של
ומהתרגשות מפחד רועד כשהוא
מבית בריצה ויצא הדי בית את עזב

המדרש...

כשופטי,ששששללללששששתתתת שהתמנו התלמידי
הצדדי שני טענות את ביררו
שיקולי ואחר ופרט. פרט בכל ודנו
הרב בהסכמת די פסק הוציאו מרובי

  
         



אל בא והיהודי מטרתו, את שהשיג עד
,ביניה שוחחו ארוכה שעה ביתו.
לנח והרבה בחביבות דיבר והכומר
היהודי היה מאז היהודי. את ולעודד
קרובות לעתי הכומר בבית מבקר
עמו. ולשוחח עידודו את לשמוע ונהנה

עבורההההייייההההוווודדדדיייי נכבדה מטרה היה הלחו
על להעבירו שהחליט הכומר,
הכומר דיבר ובסבלנות בעדינות דתו.
את להמיר אותו ופיתה היהודי לב על
ובעיקר לו, הבטיח הבטחות הרבה דתו.
בתחילה והדלות. העוני מתו לחלצו
המחרידה, להצעה לשמוע היהודי סירב
אל הדברי נכנסו הימי ברבות א
ולכ והחמיר הל הכלכלי מצבו לבו,
והחליט בפיתוי לעמוד לו היה קשה

אשתו. בעצת לשאול

ועלככככששששססססייייפפפפרררר הכומר ידידו על לה
מיד. האשה הסכימה עצתו,
כ חלילה, באלקי כפירה מתו לא
בלבד. ברירה מחוסר אלא האשה, טענה
לבעלה, אמרה נתנצר', עי למראית 'רק
והקדוש ,יהודי נישאר לבנו ובתו'
לנו'. יסלח ולב כליות הבוח הוא ברו

שקטללללממממררררוווותתתת לא האשה, של החיובית דעתה
לבית הל ביאושו היהודי. של לבו
אבותיו אלקי לפני לבו את לשפו הכנסת
שעומד הנורא המעשה על סליחה ולבקש

הכנסת, בבית לעשות. מאד,הוא ריק שהיה

ארו אל במעלות ברוחו השבור היהודי עלה
בלב ונשקה הפרוכת את בידיו נטל הקודש,

בבכי: ואמר הארו את פתח חרד.

שכל''''ררררבבבבווווננננוווו לפני וידוע גלוי !עול של
רק הוא לעשות אני שעומד מה
לי ואי נפש עד מי באו דוחק. מתו
וילדי אשתי ,לח ומי צר לח אפילו
לכ .בצער לראות יכול ואיני סובלי
א חובה לכ אותי תדו נא אל אלקי,
עי למראית רק הכומר. בעצת אל

מאמיאעש ובלבי אשתי, כדברי זאת, ה
שמי בורא אבותי, אלקי ב רק אני

.'עול עד ב ואאמי ,ואר

הכומרממממבבבבייייתתתת בית אל היהודי הל הכנסת
אפילו להיכנס. העז לא א
זאת, לעשות יכול אינו עי למראית
במוחו: רעיו נצנ ולפתע היהודי. החליט
היה לא רב זמ .מלובלי הרבי אל הוא יסע
בעצתו. וישאל הכל את לו יספר אצלו,

ושלללללממממררררוווותתתת אשתו של התנגדות
אל ברגל היהודי הל הכומר,
אל נכנס הליכה ימי שני אחרי הרבי.
הכיר לא איש הרבי. של מדרשו בית
את הקרעי לבוש הכפו ביהודי
שני לפני בא שהיה הנדב העשיר
אליו... פנה לא ואיש זה, מדרש לבית

אלננננדדדדחחחחקקקק וכשהתקרב הקהל בי היהודי
אותו ושאל מיד הלה הכירו הרבי
לאחרונה. ראהו מאז רב זמ עבר מדוע

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



  
         



את לרבי היהודי סיפר מבכי חנוק בקול
של הצעתו את ,ולבסו קורותיו, כל
רק להתנצר שלו החלטתו ואת הכומר

מצרותיו. שיחל כדי עי למראית

'האההההססססתתתתככככלללל בתמיהה: ושאל הרבי בו
ח? שפי מה אזני שומעות
אבותיו שאבות יהודי מדבר כ הא
אי יהודי להרבה סיני? הר על עמדו
עולה לא מה איש של ובדעתו פרנסה,

דתו'. את לעזוב חלילה

היהודי''''אאאאיייינננניייי ענה  'לאחרי דומה
הקדוש כלפי טענות לי 'יש  לרב
סובלי משפחתי ובני אני הוא. ברו
עוד'. בכ לעמוד יכול ואיני רעב חרפת

אאאא''''ל יש א'  הרב אמר  'כ
הוא, ברו הקדוש אל תביעות
היא כ תורה. לדי אתו לעמוד עלי
נגד טענות לאד כשיש העול דר
תזכה וא תורה. לדי מזמינו הוא חברו,

.'ל ישל בוודאי בדי

שאפשר''''ממממעעעעוווולללל שמעתי ולא ידעתי לא
 'יתבר הש ע אמרלדו

מסכי ,כ אומר הרבי א א'  היהודי
לכל'. אני

מתלמידיוממממיייידדדד לשלשה הרב קרא
ובעלי בתורה גדולי ,החשובי
של די לבית אות ומינה הוראה,

החל... תורה והדי .מומחי

ופירטרררראאאאששששוווו היהודי עמד התובע. דיבר
צרותיו את תיאר טענותיו, את
שיהרהר בלי רבות שני במש וסבלו
על סיפר כפירה. הרהורי אחת פע אפילו
הצדקה את הדגיש ובמיוחד ,שקיי המצוות

עשיר. כשהיה שעשה הרבי והחסד

הביטממממההההצצצצדדדד .מלובלי הצדיק טע שכנגד
המאירות בעיניו ביהודי הרבי
שעשה. שוני וחטאי עבירות לו והזכיר

רביללללאאאא אני 'מכיר וקרא: היהודי נרתע
ממני הרשיעו ועוד כמוני שחטאו
יותר. גדל עושר ,להיפ נענשו. ולא
היהודי זעק  בגורלי?' עולה מה ואני
אני גרוע וכי רבינו, נא 'יאמר בבכי.
סו בלי צדקה .שברשעי מהגרועי
מנדיבותי שנהנו אלה כל יבואו נתתי.
פתוחה היתה שידי מפני הא עלי. ויעידו
לי נעשה משווע עוול הכל? את הפסדתי

משפט'. בלי לטמיו ירד ורכושי

ושובווווההההררררבבבב שוב לו והוכיח כנגדו טע
.היו ועד דעתו על עומדו מיו חטא כמה

כגלגל,רררראאאאששששוווו עליו היה היהודי של
ומהתרגשות מפחד רועד כשהוא
מבית בריצה ויצא הדי בית את עזב

המדרש...

כשופטי,ששששללללששששתתתת שהתמנו התלמידי
הצדדי שני טענות את ביררו
שיקולי ואחר ופרט. פרט בכל ודנו
הרב בהסכמת די פסק הוציאו מרובי

  
         



אל בא והיהודי מטרתו, את שהשיג עד
,ביניה שוחחו ארוכה שעה ביתו.
לנח והרבה בחביבות דיבר והכומר
היהודי היה מאז היהודי. את ולעודד
קרובות לעתי הכומר בבית מבקר
עמו. ולשוחח עידודו את לשמוע ונהנה

עבורההההייייההההוווודדדדיייי נכבדה מטרה היה הלחו
על להעבירו שהחליט הכומר,
הכומר דיבר ובסבלנות בעדינות דתו.
את להמיר אותו ופיתה היהודי לב על
ובעיקר לו, הבטיח הבטחות הרבה דתו.
בתחילה והדלות. העוני מתו לחלצו
המחרידה, להצעה לשמוע היהודי סירב
אל הדברי נכנסו הימי ברבות א
ולכ והחמיר הל הכלכלי מצבו לבו,
והחליט בפיתוי לעמוד לו היה קשה

אשתו. בעצת לשאול

ועלככככששששססססייייפפפפרררר הכומר ידידו על לה
מיד. האשה הסכימה עצתו,
כ חלילה, באלקי כפירה מתו לא
בלבד. ברירה מחוסר אלא האשה, טענה
לבעלה, אמרה נתנצר', עי למראית 'רק
והקדוש ,יהודי נישאר לבנו ובתו'
לנו'. יסלח ולב כליות הבוח הוא ברו

שקטללללממממררררוווותתתת לא האשה, של החיובית דעתה
לבית הל ביאושו היהודי. של לבו
אבותיו אלקי לפני לבו את לשפו הכנסת
שעומד הנורא המעשה על סליחה ולבקש

הכנסת, בבית לעשות. מאד,הוא ריק שהיה

ארו אל במעלות ברוחו השבור היהודי עלה
בלב ונשקה הפרוכת את בידיו נטל הקודש,

בבכי: ואמר הארו את פתח חרד.

שכל''''ררררבבבבווווננננוווו לפני וידוע גלוי !עול של
רק הוא לעשות אני שעומד מה
לי ואי נפש עד מי באו דוחק. מתו
וילדי אשתי ,לח ומי צר לח אפילו
לכ .בצער לראות יכול ואיני סובלי
א חובה לכ אותי תדו נא אל אלקי,
עי למראית רק הכומר. בעצת אל

מאמיאעש ובלבי אשתי, כדברי זאת, ה
שמי בורא אבותי, אלקי ב רק אני

.'עול עד ב ואאמי ,ואר

הכומרממממבבבבייייתתתת בית אל היהודי הל הכנסת
אפילו להיכנס. העז לא א
זאת, לעשות יכול אינו עי למראית
במוחו: רעיו נצנ ולפתע היהודי. החליט
היה לא רב זמ .מלובלי הרבי אל הוא יסע
בעצתו. וישאל הכל את לו יספר אצלו,

ושלללללממממררררוווותתתת אשתו של התנגדות
אל ברגל היהודי הל הכומר,
אל נכנס הליכה ימי שני אחרי הרבי.
הכיר לא איש הרבי. של מדרשו בית
את הקרעי לבוש הכפו ביהודי
שני לפני בא שהיה הנדב העשיר
אליו... פנה לא ואיש זה, מדרש לבית

אלננננדדדדחחחחקקקק וכשהתקרב הקהל בי היהודי
אותו ושאל מיד הלה הכירו הרבי
לאחרונה. ראהו מאז רב זמ עבר מדוע

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.



  
         



שלימה בתשובה חזר במלואו, הדי פסק
אחריו... ובניו הוא אלקי ירא 2ונהיה

לעזורתתתתפפפפקקקקיייידדדד הוא הדורות צדיקי של
יהודי ולכל בכלל, ישראל לע

מכיון המילה2. את הזה בסיפור שהזכרנו

הבא הסיפור במוחנו צץ 'כומר'

:(923 עמוד - ב חלק ומועדיו, ישראל (חגי

בסיון)שבועותבערב של(ה' למותם השנה יום חל

יהושע ור' חיים ר' האחים, הרבנים שני

בלמברג. השם קידוש על שמתו הי"ד, רייזס

הּׁשנים. אודות על סיפור מביאים אנו זו ְִַָבהזדמנות

והדומאז הקנאיים הּיׁשּועים הנזירים של ִֵַבואם

ללמברג 1592)פרצופיים החלה(בשנת

אכזריות ומעשי דם עלילות רדיפות, של שרשרת

משמע. תרתי מרובים, בדמים העיר ליהודי שעלו

יכלו בה הזדמנות, שום על ויתרו לא הישועים

היהודים. נגד מדעת הנבער ההמון את להסית

הנזיריםהישועיםעל(1728)ה'תפ"חבשנת נפלו

'הזדמנות'. בעיניהם שהיתה 'מציאה'

פיליפוביטש, יאן המשומדהידוע, כי נודע כאשר

לא הם יהודי, ונהיה חזר בלמברג, שהתיישב

בפקודת נעצר התשובה בעל לפעול: איחרו

הבישופים)הארכיבישוף ב'חקירה'(ראש והוחל

ממרתפי עוד לשמצה ידוע טיבה אשר

האינקויזיציה. של העינויים

יכולתחת היה שלא הנוראים, העינויים לחץ

בסוף, פיליפוביטש 'הודה' בהם, לעמוד

למברג רבני של בסיועם ליהדות חזר הוא כי

זו תשובה אולם העיר. של הרבני הדין ובית

שהוסיפו האכזרים הכמרים את סיפקה לא

ממנו להוציא שהצליחו עד המסכן, את לענות

קרעו הרבנים כי להם סיפר הוא נוסף: 'וידוי'

לכך ונוסף ברגליהם, עליו ודרכו צלב לבו מעל

את ראשו מעל לרחוץ כדי מאמצים' 'עשו הם

כשהתנצר. נמשח בו הקודש' 'שמן

הללוכל מה'פשעים' אחריואחד גורר היה

מוות... עונש אוטומטית

שיגלהכאשר עליו ולחצו אותו לחקור המשיכו

אותו ששכנעו האנשים שמות את להם

עדיין הוא כי פיליפוביטש, אמר ליהדות, לחזור

לפי האנשים את מכיר ואינו בעיר חדש

הוא נוספים עינויים סדרת לאחר שמותיהם.

ינסה הוא העיר רבני את לפניו יעבירו אם כי אמר

את שיביאו ציוההארכיבישוף, מיד לזהותאותם.

פיליפוביטש. לפני אותם ויעבירו העיר רבני כל

הסכנההמרחפתבינתים על העיר ליהודי נודע

וראשי העיר מרבני חלק עליהם.

את הצילו וכך בחשאי העיר את עזבו הקהל

חייםרייזסנשאר ר' אולםראשהישיבה, נפשם.

ר' הצעיר, אחיו עם יחד מיד, נעצר והוא בעיר

חשובים. בתים בעלי מספר עוד ועם יהושע

רייזס,ראש חיים רבי למברג, של הישיבה

וגאון גדול חכם תלמיד רק לא היה

ובעל מופלג עשיר גם אלא התורה, מכמני בכל

ובמוסדות בישיבה תמך הוא ידוע. צדקה

היה הוא רחבה. ביד שבעיר, אחרים יהודיים

הארכיבישוף. בפקודת נעצר כאשר שנה, 41 בן

היהאחיו יהושע, ר' הישיבה, ראש של הצעיר

גדול היה הוא אף שנים. ב-10 מאחיו צעיר

גם לכך בנוסף היה, הוא אך שמים, וירא בתורה

היה הוא הזה. העולם ענייני מכל והתבדל 'פרוש'

לילות ועשה וסיגופים בתעניות שנים זה עסוק

  
         



צרי לא די פי על ,דעת לפי הקדוש.
שאבד ורכושו כספו את ליהודי להחזיר
א גדול, שעונש בחטאי שחטא מכיו
והקדוש היות אבל בסתר. צדקה עשה א

עוונות מוחל ,רחמ הוא ומתנהגברו
הש לו יחזיר ,אד כל ע בחסידות
ייטיב שהיהודי בתנאי הונו כל את יתבר
והמצוות. התורה בדר ויל דרכו, את

מסרוהוככככתתתתבבבבוווו ,הדי פסק את וחתמו
שלשי של זמ וקבעו ליהודי

.הדי פסק לקיו יו

לביתו,עעעע היהודי חזר בידו, הדי פסק
שבידו הפתק את לאשתו הראה
.בלובלי עליו שעבר מה כל לה וסיפר
בלא יוושעו אי האשה הבינה לא
אל לגשת בו והפצירה מאומה לעשות
לחכות והחליט סירב היהודי א הכומר.

מה. ויהי יו שלשי

לידבבבבככככלללל לעמוד והל השכי בוקר
לשאת כדי הגדולי המלו בתי
ועשירי שרי של ומזוודות ארגזי
פרנסתו, .במלו להתאכס הבאי
רב, בקושי היתה מצויה ,כמקוד
לא זאת בכל מביתו. פסק לא והרעב
כיהודי התנהג הכומר, אל היהודי הל
ממנו. שנשכח כמעט הדי ופסק כשר

הרביחחחחוווודדדדשששש אצל היה בו מהיו עבר אחד
בפתח כדרכו עמד היהודי ,מלובלי
התקרבה. מפוארת כשמרכבה המלו בית

מתוכה, שירד העשיר השר אל היהודי מיהר
שהיה הכבד הארגז ואת מזוודותיו את נטל
ש .המלו בית לפתח והכניס במרכבה
שכר לו שישל השר של לבואו חיכה
לו חיכה הערב עד נכנס. לא והשר טרחתו.
נעלמו בעליה ע יחד המרכבה היהודי,
להוציא מהיהודי דרש המלו ובעל ואינ

מביתו. החפצי את

אלננננששששאאאא והארגז המזודות את היהודי
השר יבוא שלמחרת וקיוה ביתו
העיר בקצה היה היהודי של ביתו .ויקח
רחוקה. היתה לש המלו מבית והדר
הכבד המשא מנשיאת שנחלש היהודי
ביתו פתח לפני מעד ,היו מטרחת ועי
נפל שכמו על שהיה הכבד הארגז ונפל.
מטבעות התפזרו ומתוכו נשבר הוא, ג

רב... ער בעלי וכס זהב

אתללללממממרררראאאאהההה אס היהודי, התרגש האוצר
כדי בביתו והסתיר המטבעות
היהודי הל רב זמ במש לשר. להחזיר
השר את לפגוש כדי האכסניא אל יו כל
א כספו. את לחפש יבוא ודאי כי שחשב
ולא השר, את הכיר לא איש בא. לא איש
המטבעות על בהביטו ,פע .מעול ראהו
מאוד ומה לסופר היהודי החליט ,הנוצצי
שוה המטבעות של שערכ כשנוכח התפלא

ושאבד. פע לו שהיה הרב לכס

שלחההההבבבביייי הוא ברו שהקדוש היהודי
שנפסק כפי חזרה כספו את לו
את קיי הוא וג מטה, של די בבית

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



  
         



שלימה בתשובה חזר במלואו, הדי פסק
אחריו... ובניו הוא אלקי ירא 2ונהיה

לעזורתתתתפפפפקקקקיייידדדד הוא הדורות צדיקי של
יהודי ולכל בכלל, ישראל לע

מכיון המילה2. את הזה בסיפור שהזכרנו

הבא הסיפור במוחנו צץ 'כומר'

:(923 עמוד - ב חלק ומועדיו, ישראל (חגי

בסיון)שבועותבערב של(ה' למותם השנה יום חל

יהושע ור' חיים ר' האחים, הרבנים שני

בלמברג. השם קידוש על שמתו הי"ד, רייזס

הּׁשנים. אודות על סיפור מביאים אנו זו ְִַָבהזדמנות

והדומאז הקנאיים הּיׁשּועים הנזירים של ִֵַבואם

ללמברג 1592)פרצופיים החלה(בשנת

אכזריות ומעשי דם עלילות רדיפות, של שרשרת

משמע. תרתי מרובים, בדמים העיר ליהודי שעלו

יכלו בה הזדמנות, שום על ויתרו לא הישועים

היהודים. נגד מדעת הנבער ההמון את להסית

הנזיריםהישועיםעל(1728)ה'תפ"חבשנת נפלו

'הזדמנות'. בעיניהם שהיתה 'מציאה'

פיליפוביטש, יאן המשומדהידוע, כי נודע כאשר

לא הם יהודי, ונהיה חזר בלמברג, שהתיישב

בפקודת נעצר התשובה בעל לפעול: איחרו

הבישופים)הארכיבישוף ב'חקירה'(ראש והוחל

ממרתפי עוד לשמצה ידוע טיבה אשר

האינקויזיציה. של העינויים

יכולתחת היה שלא הנוראים, העינויים לחץ

בסוף, פיליפוביטש 'הודה' בהם, לעמוד

למברג רבני של בסיועם ליהדות חזר הוא כי

זו תשובה אולם העיר. של הרבני הדין ובית

שהוסיפו האכזרים הכמרים את סיפקה לא

ממנו להוציא שהצליחו עד המסכן, את לענות

קרעו הרבנים כי להם סיפר הוא נוסף: 'וידוי'

לכך ונוסף ברגליהם, עליו ודרכו צלב לבו מעל

את ראשו מעל לרחוץ כדי מאמצים' 'עשו הם

כשהתנצר. נמשח בו הקודש' 'שמן

הללוכל מה'פשעים' אחריואחד גורר היה

מוות... עונש אוטומטית

שיגלהכאשר עליו ולחצו אותו לחקור המשיכו

אותו ששכנעו האנשים שמות את להם

עדיין הוא כי פיליפוביטש, אמר ליהדות, לחזור

לפי האנשים את מכיר ואינו בעיר חדש

הוא נוספים עינויים סדרת לאחר שמותיהם.

ינסה הוא העיר רבני את לפניו יעבירו אם כי אמר

את שיביאו ציוההארכיבישוף, מיד לזהותאותם.

פיליפוביטש. לפני אותם ויעבירו העיר רבני כל

הסכנההמרחפתבינתים על העיר ליהודי נודע

וראשי העיר מרבני חלק עליהם.

את הצילו וכך בחשאי העיר את עזבו הקהל

חייםרייזסנשאר ר' אולםראשהישיבה, נפשם.

ר' הצעיר, אחיו עם יחד מיד, נעצר והוא בעיר

חשובים. בתים בעלי מספר עוד ועם יהושע

רייזס,ראש חיים רבי למברג, של הישיבה

וגאון גדול חכם תלמיד רק לא היה

ובעל מופלג עשיר גם אלא התורה, מכמני בכל

ובמוסדות בישיבה תמך הוא ידוע. צדקה

היה הוא רחבה. ביד שבעיר, אחרים יהודיים

הארכיבישוף. בפקודת נעצר כאשר שנה, 41 בן

היהאחיו יהושע, ר' הישיבה, ראש של הצעיר

גדול היה הוא אף שנים. ב-10 מאחיו צעיר

גם לכך בנוסף היה, הוא אך שמים, וירא בתורה

היה הוא הזה. העולם ענייני מכל והתבדל 'פרוש'

לילות ועשה וסיגופים בתעניות שנים זה עסוק

  
         



צרי לא די פי על ,דעת לפי הקדוש.
שאבד ורכושו כספו את ליהודי להחזיר
א גדול, שעונש בחטאי שחטא מכיו
והקדוש היות אבל בסתר. צדקה עשה א

עוונות מוחל ,רחמ הוא ומתנהגברו
הש לו יחזיר ,אד כל ע בחסידות
ייטיב שהיהודי בתנאי הונו כל את יתבר
והמצוות. התורה בדר ויל דרכו, את

מסרוהוככככתתתתבבבבוווו ,הדי פסק את וחתמו
שלשי של זמ וקבעו ליהודי

.הדי פסק לקיו יו

לביתו,עעעע היהודי חזר בידו, הדי פסק
שבידו הפתק את לאשתו הראה
.בלובלי עליו שעבר מה כל לה וסיפר
בלא יוושעו אי האשה הבינה לא
אל לגשת בו והפצירה מאומה לעשות
לחכות והחליט סירב היהודי א הכומר.

מה. ויהי יו שלשי

לידבבבבככככלללל לעמוד והל השכי בוקר
לשאת כדי הגדולי המלו בתי
ועשירי שרי של ומזוודות ארגזי
פרנסתו, .במלו להתאכס הבאי
רב, בקושי היתה מצויה ,כמקוד
לא זאת בכל מביתו. פסק לא והרעב
כיהודי התנהג הכומר, אל היהודי הל
ממנו. שנשכח כמעט הדי ופסק כשר

הרביחחחחוווודדדדשששש אצל היה בו מהיו עבר אחד
בפתח כדרכו עמד היהודי ,מלובלי
התקרבה. מפוארת כשמרכבה המלו בית

מתוכה, שירד העשיר השר אל היהודי מיהר
שהיה הכבד הארגז ואת מזוודותיו את נטל
ש .המלו בית לפתח והכניס במרכבה
שכר לו שישל השר של לבואו חיכה
לו חיכה הערב עד נכנס. לא והשר טרחתו.
נעלמו בעליה ע יחד המרכבה היהודי,
להוציא מהיהודי דרש המלו ובעל ואינ

מביתו. החפצי את

אלננננששששאאאא והארגז המזודות את היהודי
השר יבוא שלמחרת וקיוה ביתו
העיר בקצה היה היהודי של ביתו .ויקח
רחוקה. היתה לש המלו מבית והדר
הכבד המשא מנשיאת שנחלש היהודי
ביתו פתח לפני מעד ,היו מטרחת ועי
נפל שכמו על שהיה הכבד הארגז ונפל.
מטבעות התפזרו ומתוכו נשבר הוא, ג

רב... ער בעלי וכס זהב

אתללללממממרררראאאאהההה אס היהודי, התרגש האוצר
כדי בביתו והסתיר המטבעות
היהודי הל רב זמ במש לשר. להחזיר
השר את לפגוש כדי האכסניא אל יו כל
א כספו. את לחפש יבוא ודאי כי שחשב
ולא השר, את הכיר לא איש בא. לא איש
המטבעות על בהביטו ,פע .מעול ראהו
מאוד ומה לסופר היהודי החליט ,הנוצצי
שוה המטבעות של שערכ כשנוכח התפלא

ושאבד. פע לו שהיה הרב לכס

שלחההההבבבביייי הוא ברו שהקדוש היהודי
שנפסק כפי חזרה כספו את לו
את קיי הוא וג מטה, של די בבית

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



  
      



ללללעעעעבבבבדדדדוווותתתת............ ממממחחחחררררתתתת

עזבובבבבששששננננתתתת העול לבריאת 2238
ישראל אר את ובניו יעקב
מפרעה קיבלו ה וש ,למצרי וירדו
.'גוש' הנקרא אר חבל ,מצרי מל

הייייעעעעקקקקבבבב וש ,בגוש התיישבו ובניו
את שמילאו עד והתרבו, הלכו
הכמות הדברי מטבע .מצרי אר
רב משקל התה שלה המספרית

המצרי. הוי ממדי

רקאאאא התבלטו לא ה זה. רק לא
אלא, המספרית, הכמות בגלל

הכובשת. אישיות בגלל ובעיקר

מרשימהבבבבנננניייי פני הדרת בעלי היו ישראל
באור קרנו מצח גוילי ומקסימה.
הפיקו והמאירות הבהירות עיניה עילאי,
כפני הקורנות ופניה לב, וטוב חכמה

וענוה. אצילות ח שפעו מלא

הזו,בבבבדדדדממממוווותתתת והססגונית המופלאה
ואנושיות, חכמה התמזגו
מנהיגות, וכושר התבודדות ,וחזו ריכוז
התכלת בשמי מאירי לכוכבי היו וה

.מצרי של

ווווההההגגגג,בלבותיה להטו אש שגיצי
היתה הבריות ע התנהלות
ההולכי השילוח כמי ובשלוה ברוגע
חסד של חוט אצילות, של ורוח לאט,

וכבשה לבותיה מתו נשבה ונעימות,
...הסובבי כל את

שכתבנו,ווווההההאאאאממממתתתת,,,, מה שכל שלמרות
את אלא לתאר הצלחנו לא
אי הפנימי עולמ את א ,חיצוניות

כלל.בי לתאר כח דינו

וטוהר,עעעעווווללללממממ זו מלא היה הפנימי
יצחק, ,מאברה בוערות וניצוצות
ליהטו עוד ,הקדושי והשבטי יעקב

בלבבות...

ככככ.במצרי הראשונות השני 102 חלפו
שנה)ואז 102 מל(לאחר פרעה מת

בנו... מלול תפס השלטו כס ואת מצרי
ההתעללות. החלה עת ומאותה

חייממממאאאאוווותתתתוווו את למרר המצרי החלו יו
לש ולענות ישראל, בני
עברה המצרי של ההתעללות עינוי.

האנושי... הדמיו כח את מזמ

עעעעווווללללממממהמצרי בידי נכבש הפנימי
,מש גורשו וה ,הארורי
פנימי עול לתו כרח בעל והוכנסו
קוצר ומרירות, עצבות של עול חדש,

ויאוש... רוח

חירותההההממממצצצצרררריייי של זיק כל מה נטלו
השתעבדו ישראל ובני מינימלית,

לפרעה.  אחוז במאה  טוטלית

  
         



הטומאה, תהומות מתו לצאת בפרט,
הקדושה! פסגות אל ולהעלות

הצדיקי,ווווללללממממררררוווותתתת כל של עבודת שזו
מביניה ביותר שהבולט דומה

רבינו. משה היה

עעעעשקועי היו בדורו שחיו ישראל
גבול על הטומאה, בשערי עמוק
מהות היתה ובנוס ,החמישי שער
כניעה שידרה מהות כל מרוסקת,

...למצרי ועבדות

אותווווממממששששהההה לגאול הצליח רבינו
ימי חמישי ובתו ממצרי

עצמית) עבודה אות(של העלה

למדרגת  סיני הר במעמד 
!נביאי

אברהווווזזזזהההה רבי האלקי המקובל לשו
זיע"א: 3אבולעפיה

ממממששששהההה''''ככככממממוווו ששששההההחחחחככככיייי הההה'''' ממממתתתתווווררררתתתת ששששללללממממדדדדתתתת
עעעעדדדד חחחחדדדדששששיייי בבבבששששללללששששהההה הההה'''' עעעע אאאאתתתת
אאאאוווו ההההננננבבבבוווואאאאהההה ללללממממדדדדררררגגגגתתתת ככככוווולללל ששששעעעעללללוווו
ככככפפפפיייי אאאאחחחחדדדד ככככלללל ללללהההה,,,, ההההקקקקררררוווובבבבהההה ללללממממדדדדררררגגגגהההה
...'...'...'...'ההההדדדדבבבברררריייי עעעעששששררררתתתת בבבבששששווווממממעעעעוווו עעעעצצצצממממוווו ממממעעעעללללתתתת

הכח,,,,ווווממממאאאאזזזז הללו, בימי ,בעול נשאר
התהומות מעמקי להעלות הזה

הקדושה. שיא אל

בשיחתנו...עעעעלללל הללו הימי

נהיה מרדכי, ר' בנו, ועבודה. בתורה כימים

למברג. של הגדולה הישיבה ראש יותר מאוחר

והעבירוהכמרים בשורה העצורים כל את העמידו

פיליפוביטש. המעונה, העציר את לפניה

את להטיל מעוניינים היו האכזריים הישועים

בעיר. שנותרו היחידים הרבנים, שני על האשמה

עליהם. הצביע ולא לידם עבר פיליפוביטש אולם

הכמרים לראש קרא הוא חיים, ר' זאת משראה

חפים הם היהודים כל כי ברור הרי עתה כי לו ואמר

עליהם. טפלו עלילה רק וכי מפשע

פיליפוביטש,ברגע המשומד אליו פנה זה

ואחיו! הוא האיש, זהו הנה ואמר: עליו הצביע

והחלומיד בנחושתים האחים שני את אסרו

בעינ אותם ביותר,לענות האכזריים ויים

בפשעים ל'הודות' אותם להכריח כדי

בעינויים עמדו הּׁשנים אולם להם. ְִַַֽהמיוחסים

דבר של שבסופו עד הודו. ולא עילאית בגבורה

את יעקרו תחילה אכזרי: למוות אותם דנו

חיים! אותם ישרפו כך ואחר לשונם

האכזרי,כאשר הדין פסק על להם הודיע

כי ואמרו הדם צמאי הכמרים הוסיפו

מוכנים הם הנוצריים והרחמים' 'האהבה בשם

הנוצרית. האמונה את יקבלו אם אותם, לחון

ובחרו בבוז ההצעה את דחו האחים שני אולם

שהיו אחרי ואכן, השמד. פני על המוות את

הרבנים האחים, שני קידשו יום, 41 כלואים

ומתו השם את תפ"ח)רייזס בסיון מות(בה'

שמם. ימח הכמרים בידי גבורה

השפוך!ה' עבדיו דם נקמת ינקום

חיי הבא3. נח).העולם (עמוד

מוקדש לעילוי נשמת לאה רביבו בת סוליקה ז"ל הי"ד
נלב"ע כ"א טבת התשע"ד - תנצב"ה
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עזבובבבבששששננננתתתת העול לבריאת 2238
ישראל אר את ובניו יעקב
מפרעה קיבלו ה וש ,למצרי וירדו
.'גוש' הנקרא אר חבל ,מצרי מל

הייייעעעעקקקקבבבב וש ,בגוש התיישבו ובניו
את שמילאו עד והתרבו, הלכו
הכמות הדברי מטבע .מצרי אר
רב משקל התה שלה המספרית

המצרי. הוי ממדי

רקאאאא התבלטו לא ה זה. רק לא
אלא, המספרית, הכמות בגלל

הכובשת. אישיות בגלל ובעיקר

מרשימהבבבבנננניייי פני הדרת בעלי היו ישראל
באור קרנו מצח גוילי ומקסימה.
הפיקו והמאירות הבהירות עיניה עילאי,
כפני הקורנות ופניה לב, וטוב חכמה

וענוה. אצילות ח שפעו מלא

הזו,בבבבדדדדממממוווותתתת והססגונית המופלאה
ואנושיות, חכמה התמזגו
מנהיגות, וכושר התבודדות ,וחזו ריכוז
התכלת בשמי מאירי לכוכבי היו וה

.מצרי של

ווווההההגגגג,בלבותיה להטו אש שגיצי
היתה הבריות ע התנהלות
ההולכי השילוח כמי ובשלוה ברוגע
חסד של חוט אצילות, של ורוח לאט,

וכבשה לבותיה מתו נשבה ונעימות,
...הסובבי כל את

שכתבנו,ווווההההאאאאממממתתתת,,,, מה שכל שלמרות
את אלא לתאר הצלחנו לא
אי הפנימי עולמ את א ,חיצוניות

כלל.בי לתאר כח דינו

וטוהר,עעעעווווללללממממ זו מלא היה הפנימי
יצחק, ,מאברה בוערות וניצוצות
ליהטו עוד ,הקדושי והשבטי יעקב

בלבבות...

ככככ.במצרי הראשונות השני 102 חלפו
שנה)ואז 102 מל(לאחר פרעה מת

בנו... מלול תפס השלטו כס ואת מצרי
ההתעללות. החלה עת ומאותה

חייממממאאאאוווותתתתוווו את למרר המצרי החלו יו
לש ולענות ישראל, בני
עברה המצרי של ההתעללות עינוי.

האנושי... הדמיו כח את מזמ

עעעעווווללללממממהמצרי בידי נכבש הפנימי
,מש גורשו וה ,הארורי
פנימי עול לתו כרח בעל והוכנסו
קוצר ומרירות, עצבות של עול חדש,

ויאוש... רוח

חירותההההממממצצצצרררריייי של זיק כל מה נטלו
השתעבדו ישראל ובני מינימלית,

לפרעה.  אחוז במאה  טוטלית

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



  
       



תתתתווווררררהההה ללללממממתתתת רררראאאאוווויייייייי

ישראלממממאאאאוווותתתתהההה ע התבשרו בה עת
התורה את לקבל עתידי שה
,וגעגועי כיסופי בלב לבעור החלו
ומרוב התורה, את לקבל ורצו תשוקה
הזה ליו כבר להגיע וגעגועי כיסופי

עברו. שכבר הימי את לספור החלו

ישראלווווככככעעעעבבבבוווורררר ע זכו ספירה ימי 49
התורה! את לקבל ראויי להיות

ררררבבבבייייננננוווותתתתחחחחתתתת ממממששששהההה ששששלללל ההההררררווווחחחחננננייייתתתת ההההדדדדררררככככתתתתוווו
!!!!ייייוווו 49494949 בבבבתתתתוווו ייייששששרררראאאאלללל,,,, עעעע ההההצצצצללללייייחחחחוווו
ההההייייוווו ההההננננפפפפששששיייייייי ששששככככללללייייהההה ללללממממצצצצבבבב ללללההההגגגגייייעעעע

ההההתתתתווווררררהההה.... ללללקקקקבבבבללללתתתת 7ממממווווככככנננניייי

הימיאאאאוווותתתתוווו של האור א ,חל כבר דור
,וקיי חי נשאר עדיי וכדי8הללו

את להכי עלינו מוטל בו לזכות שנוכל
כראוי. הספירה בימי עצמנו

התורהעם את לקבל ראויים היו לא ישראל

במצרים כי ממצרים. יציאתם עם ִמיד
ולכן טומאה. שערי במ"ט משוקעים היו הם

היו התורה את לקבל ראויים שיהיו כדי

יום. מ"ט להמתין צריכים

ברשות'בוא היו ישראלבמצרים, כשהיו וראה,

כי נאחזיםבטומאה, והיו הסטראאחרא,

זרה, ובעבודה בטומאתמצריםבכשפים נטמאו

ובנפש. בגוף אחרא הסטרא ברשות היו ולכן

הקדושואחר בחלק נכנסו פסח, בערב שנימולו

המלכות סוד שהיא 'ברית', (ורקהנקרא

במרה שנפרעו מקום)אחר היסוד).(שם במדת כיוןנכנסו

פירשו כי נפסקההטומאהמהם, במלכות, שנאחזו

בהם. דבוקה שהיתה טומאה צד מכל עצמם

לאולמרות הם עדיין מהם, פסקה שהטומאה

להמתין הוצרכו ולכן לטהרה, נכנסו

משערי לאחד זכו ויום יום ובכל יום, מ"ט

הם ואז בינה. שערי למ"ט זכו אשר עד הטהרה,

הדברות'. עשרת את לשמוע ראויים היו כבר

ישב קלעצקער7. בנימין רבי החסיד פעם

חג בליל אברכים כמה עם

הקשורים שונים בעניינים ודיברו השבועות,

תורה. למתן

הריפתח הוא תורה מתן ושאל: האברכים אחד

זקוקיםלהכנה? איפוא, לשםמה, מלמעלה, גילוי

אתהשאלה לשאול והחליטו חזקה, היתה

האדמו"ר הוא הלא משפיעם,

מליובאוויטש. האמצעי

השולחן.השיב ליד צריכיםלהתוועד כך על להם:

האדמו"רלאחר אביו את כך על שאל מכן

שהשיב: הזקן,

ההכנה'הם אולם שיהיוצודקים, מנת על היא

לקבל'... קיז).'כלים' עמוד - ה'תש"ד השיחות, (ספר

באחד עט"ר8. מארי אבא של משיעוריו

זיע"א אברג'ל מיכאל יורם רבינו

ב),אמר מאמר - יתרו נועם, וזתו"ד:(אמרי

שנהבספרי שבכל מבואר התורה פנימיות

שהוא כל מועד מגיע כאשר ושנה

אלא שאינם ופורים חנוכה ואפילו ה', ממועדי

אותן בעולם ומאירות חוזרות מדרבנן,

  
         



שלבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת נפש נשחקה השעבוד
החלה אט אט ישראל. ע
הפנימית, וחיות מאור לאבד היא

ושנאה אבד של מרירות ותחושות
מקומה... את תפסו עצמית

ווווההההששששנננניייי...לחלו המשיכו

עעעעככככששששייייוווו!!!! צצצצאאאא  !!!!זזזזממממ אאאאיייי

ישראלאאאאבבבבדדדד ובני והעמיק, הל הזהות
שיא, במהירות להידרדר המשיכו
הקליפה של החמישי שער הנורא, התהו
ורועש גועש מקו בקרבת כבר נצפה

...טר לטרו 4ומבקש

עררררעעעעדדדד א המציאות, בכל חל
שער במלתעות ילכדו ישראל

!אבודי ה ,החמישילה אי
תקוה!...

למשהווווההההקקקקבבבב""""הההה התגלה בניו, על החומל
,לדר צא אותו: וציוה רבינו

לעבודה!... קדימה עכשיו!

והחלממממששששהההה למצרי הגיע רבינו
הגאולה... בתהלי

הרשעששששננננהההה לפרעה לקח שלימה
התבשרו ואז להקב"ה, להיכנע
נגמרה, הגלות ה' ברו ישראל: ע
50 ובעוד ממצרי יוצאי אנו עכשיו

התורה!... את נקבל 5יו

שהמספרווווגגגגייייללללוווו הקדושי חכמינו לנו
שקוד ,מכוו הוא יו 'חמישי'
התורה! את לקבל ישראל ע יכלו לא 6לכ

העולוווובבבבטטטט""""וווו לבריאת 2448 שנת בניס
...ממצרי ישראל ע יצאו

וכך חדש4. הזוהר דברי לטהם דף (יתרו

מדבש'): 'מתוק פירוש עפ"י בואע"א,

ברשות היו במצרים, ישראל כשהיו וראה,

כי בטומאה, נאחזים והיו אחרא, הסטרא

ובעבודה בכשפים מצרים בטומאת נטמאו

בגוף אחרא הסטרא ברשות היו ולכן זרה,

ובנפש.

וזה אברהם5. רבי בן צדקיה רבי של לשונו

רלו):הרופא סימן עצרת סדר הלקט, (שיבולי

נתבשרו ממצרים, לצאת ישראל 'כשנתבשרו

חמישים לסוף התורה את לקבל עתידין שהן

העם את "בהוציאך שנאמר: ליציאתן, יום

הזה" ההר על האלקים את תעבדון ממצרים

יב). ג, (שמות

לקץהרי לך לומר יתירה 'תעבדון' של הנו"ן

- האלקים' את 'תעבדון יום חמישים

חיבה מרוב וישראל התורה. את שתקבלו

עבר הרי ואומרים ויום יום בכל מונין היו

נראה שהיה כולם וכן שני ויום אחד יום

הגדולה חיבתן מתוך ארוך כזמן בעיניהם

הדבר'... על

וכך הקדוש6. בזוהר ע"א):אמרו צז דף אמור (זוהר,

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
       



תתתתווווררררהההה ללללממממתתתת רררראאאאוווויייייייי

ישראלממממאאאאוווותתתתהההה ע התבשרו בה עת
התורה את לקבל עתידי שה
,וגעגועי כיסופי בלב לבעור החלו
ומרוב התורה, את לקבל ורצו תשוקה
הזה ליו כבר להגיע וגעגועי כיסופי

עברו. שכבר הימי את לספור החלו

ישראלווווככככעעעעבבבבוווורררר ע זכו ספירה ימי 49
התורה! את לקבל ראויי להיות

ררררבבבבייייננננוווותתתתחחחחתתתת ממממששששהההה ששששלללל ההההררררווווחחחחננננייייתתתת ההההדדדדררררככככתתתתוווו
!!!!ייייוווו 49494949 בבבבתתתתוווו ייייששששרררראאאאלללל,,,, עעעע ההההצצצצללללייייחחחחוווו
ההההייייוווו ההההננננפפפפששששיייייייי ששששככככללללייייהההה ללללממממצצצצבבבב ללללההההגגגגייייעעעע

ההההתתתתווווררררהההה.... ללללקקקקבבבבללללתתתת 7ממממווווככככנננניייי

הימיאאאאוווותתתתוווו של האור א ,חל כבר דור
,וקיי חי נשאר עדיי וכדי8הללו

את להכי עלינו מוטל בו לזכות שנוכל
כראוי. הספירה בימי עצמנו

התורהעם את לקבל ראויים היו לא ישראל

במצרים כי ממצרים. יציאתם עם ִמיד
ולכן טומאה. שערי במ"ט משוקעים היו הם

היו התורה את לקבל ראויים שיהיו כדי

יום. מ"ט להמתין צריכים

ברשות'בוא היו ישראלבמצרים, כשהיו וראה,

כי נאחזיםבטומאה, והיו הסטראאחרא,

זרה, ובעבודה בטומאתמצריםבכשפים נטמאו

ובנפש. בגוף אחרא הסטרא ברשות היו ולכן

הקדושואחר בחלק נכנסו פסח, בערב שנימולו

המלכות סוד שהיא 'ברית', (ורקהנקרא

במרה שנפרעו מקום)אחר היסוד).(שם במדת כיוןנכנסו

פירשו כי נפסקההטומאהמהם, במלכות, שנאחזו

בהם. דבוקה שהיתה טומאה צד מכל עצמם

לאולמרות הם עדיין מהם, פסקה שהטומאה

להמתין הוצרכו ולכן לטהרה, נכנסו

משערי לאחד זכו ויום יום ובכל יום, מ"ט

הם ואז בינה. שערי למ"ט זכו אשר עד הטהרה,

הדברות'. עשרת את לשמוע ראויים היו כבר

ישב קלעצקער7. בנימין רבי החסיד פעם

חג בליל אברכים כמה עם

הקשורים שונים בעניינים ודיברו השבועות,

תורה. למתן

הריפתח הוא תורה מתן ושאל: האברכים אחד

זקוקיםלהכנה? איפוא, לשםמה, מלמעלה, גילוי

אתהשאלה לשאול והחליטו חזקה, היתה

האדמו"ר הוא הלא משפיעם,

מליובאוויטש. האמצעי

השולחן.השיב ליד צריכיםלהתוועד כך על להם:

האדמו"רלאחר אביו את כך על שאל מכן

שהשיב: הזקן,

ההכנה'הם אולם שיהיוצודקים, מנת על היא

לקבל'... קיז).'כלים' עמוד - ה'תש"ד השיחות, (ספר

באחד עט"ר8. מארי אבא של משיעוריו

זיע"א אברג'ל מיכאל יורם רבינו

ב),אמר מאמר - יתרו נועם, וזתו"ד:(אמרי

שנהבספרי שבכל מבואר התורה פנימיות

שהוא כל מועד מגיע כאשר ושנה

אלא שאינם ופורים חנוכה ואפילו ה', ממועדי

אותן בעולם ומאירות חוזרות מדרבנן,

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



  
      



ווווללללככככבימי לספור הקב"ה אותנו ציוה
העומר. ספירת הללו

חרתווווככככמ לכ ספר" נצטוינו:
עמר את הביאכ מ הת
היינה" מימת תת בע הנפה

טו) כג, לספור(ויקרא צרי יהודי כל 
ניס ט"ז מיו שבועות יושבעה (שהוא

העומר), קרב השבועותהבאת לחג ועד
העומר). הקרבת מיו החמישי יו (שהוא

לצאתוווועעעעלללל זוכי הזו הספירה ידי
לטהרה. ולהיכנס מהטומאה

נאמר:ווווללללככככ העומר, ספירת על בציווי
ספר'ת'ללללככככה מחרת 

''''שעל''''ללללככככ ,ולתועלתכ לעצמכ 
של בטהרה נטהרי אנו הספירה ידי

מעלה.

עוד...וווובבבבעעעעזזזזררררתתתת נעמיק ה'

קקקקווווששששייייוווותתתת............ אאאאררררבבבבעעעע

ויקרא)אמורבבבבפפפפררררששששתתתת ישנו(שבחומש
של כג)פרק העוסק(פרק

והמועדות השבת ישראל).בדיני (חגי

ספירתוווובבבבפפפפררררקקקק מצות על ג נצטוינו זה
וכ השבועות. וחג העומר

התנצטוי מחרת לכ ספר" נו:
בע הנפה עמר את הביאכ מ
הת מחרת עד היינה. מימת תת

"י יחמ רס כג,הביעת (ויקרא 
טוטז)...

ניס)הפסחבבבבחחחחגגגג קרב(ט"ז מקריבי היו
מהשעורי בא שהיה (והואהעומר

השעורה), של החדש מהקציר בא ובחגהיה
מהחיטי הלח שתי מביאי היו השבועות
החיטה). של החדש מהקציר באי היו ה שג)

צריווווממממקקקקצצצציייירררר חיטי קציר עד שעורי
העומר'. 'ספירת הנקראי הימי וה לספור,

הצמחווווההההננננהההה האדמו"ר שלמד בשעה
את זיע"א מליובאוויטש צדק
קושיות: ארבע הקשה הללו 9הפסוקי

שכולההההקקקקווווששששייייאאאא קושיא והיא הראשונה,
רס' נאמר: בפסוק ,שואלי
אי והלא ?סופרי יו 50 וכי ,'י יחמ
שנאמר: וכמו ,יו 49 א כי סופרי

"לרס בעת ט)?"בעה טז, דברי) 

רגליההההקקקקווווששששייייאאאא שלשה כידוע הרי השניה:
חג המצות, חג בשנה, לנו יש
מה אחד וכל השבועות. וחג הסוכות
בו. הנוהגת מיוחדת מצוה ש על נקרא

אתאחר לרבו קופל רבי כשסיפר התפילה,

בא שהמאורע רבו, לו אמר קרהו, אשר

אז עבר והוא בנפשו נפשו שנקשרה מפני לו

וערפל" ענן חׁש" א)דרך ד, שבמעמד(דברים ֲֶֶַָָָֽ
שעה. לפי עיניו חשכו כן ועל סיני, הר

אור רט).התורה9. עמוד - א (במדבר

  
       



שהאירו דגדלות ומוחין ואורות ההארות

זה. מועד שאירע הראשונה בפעם בעולם

שבהועל הפסח בחג ושנה שנה בכל משל, דרך

מצרים יציאת הארת בעולם ומאירה

הארת הסוכות ובחג בה, כרוכים שהיו והנסים

במדבר, ישראל עם את שהקיפו הכבוד ענני

ומתן סיני הר מעמד הארת השבועות ובחג

המועדים. בשאר הדרך זה על וכן תורה,

אסתר:הדבר במגילת שנאמר במה נרמז

ונעׂשיםּבכל-ּדֹור נזּכרים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֽ"והּימיםהאּלה

כח),ודֹור" ט, האורות(אסתר שאותם כלומר ָ

בהם שאירעו הימים באותם בעולם שהאירו

ומאירים ונעשים ונזכרים חוזרים המועדים

התאריך בהגיע ושנה שנה ובכל ודור דור בכל

מועד. אותו של

בעולםוממילא ומאירה חוזרת השבועות בחג

תורה. ומתן סיני הר מעמד הארת

ובשעה זוכה ומזוכך, זך הפנימי שעולמו ואדם

הדברות עשרת את שומע הוא החיצוני שבעולמו

בהר שוהה הוא הפנימי בעולמו הזה, בעולם כאן

הקב"ה... מפי הדברות עשרת את ושומע סיני

קלפהולץובענין יעקב ישראל רבי הגאון סיפר זה

רמד):זיע"א עמוד - ד חלק טוב, שם בעל סיפורי (כל

שלהצדיק נכדו ממז'יבוז', ברוך רבי

בטולטשין, דר כשהיה הבעש"ט,

להשתטח למז'יבוז' השבועות חג לפני פעם נסע

ז קבר אתעל לבקר נכנס ולא הבעש"ט, קנו

אז שדר אפרים', מחנה 'דגל בעל הצדיק אחיו

קבר אל נסע העירה בבואו תיכף רק במז'יבוז',

לטולטשין. לביתו ישר חזר ומשם הבעש"ט,

שניתמיד פעם בא השבועות חג לאחר

הבעש"ט, קבר אל שוב ונסע למז'יבוז'

ה'דגל'. בעל אחיו לבית בא ומשם

עלשאל החג לפני כשהיית מדוע אחיו: אותו

באת ומדוע אלי? באת לא זקננו קבר

הבעש"ט? לקבר שניה פעם החג לאחר מיד

אניהשיבו שאם השמים, מן לי אמרו ברוך: רבי

השבועות בחג התורה לקבל אוכל רוצה

מסיני. רבינו משה שקיבל כמו וברקים בקולות

עלואמרתי להשתטח באתי ולכן רוצה, שאני

שיפעל ממנו לבקש הבעש"ט קבר

זה. באופן התורה את לקבל כח לי שיהיה

נפשיתומכיון בהכנה כולי שקוע שהייתי

להתנתק, רציתי לא התורה, לקבלת

אותך. לבקר באתי לא ולכן

השבועותחזרתי בחג התורה וקיבלתי לביתי

אני עכשיו, והנה וברקים. בקולות

מזקני וביקשתי בידי, כח שאין רואה

ממני... זאת שיקח הבעש"ט

נוסףונביא עמודסיפור מועדים - חסידים (סיפורי

זיע"א): זווין יוסף שלמה הרב לגאון ,374

אייזיקתפילתו יצחק רבי הגה"ק של

וביראה באימה היתה מזידיטשוב

עשרת את קורא כשהיה ביחוד ובזיעה. ברתת

- יתרו ובשבתות השבועות בחג הדברות

סביביו. כל על נורא היה ואתחנן

כנדהמים,בשעת העם כל עמדו קריאתן

מדרשו. בבית אשר העם' כל 'ויחרד

יצאה נפשו וממש אש להבות חוצב היה קולו

במציאות. ביטול כדי עד בדברו,

פיוטוהיה שבקריאת השבועות, בחג מעשה

מגדולי שאחד עד כך, כל נתלהב 'אקדמות'

מראות, עיניו פתאום כהו קופל, רבי הרב תלמידיו,

כשגמר שתקפתו. העצומה ההתרגשות מחמת

א חזר הקריאה, כל את עיניו.הצדיק מאור ליו

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



  
      



ווווללללככככבימי לספור הקב"ה אותנו ציוה
העומר. ספירת הללו

חרתווווככככמ לכ ספר" נצטוינו:
עמר את הביאכ מ הת
היינה" מימת תת בע הנפה

טו) כג, לספור(ויקרא צרי יהודי כל 
ניס ט"ז מיו שבועות יושבעה (שהוא

העומר), קרב השבועותהבאת לחג ועד
העומר). הקרבת מיו החמישי יו (שהוא

לצאתוווועעעעלללל זוכי הזו הספירה ידי
לטהרה. ולהיכנס מהטומאה

נאמר:ווווללללככככ העומר, ספירת על בציווי
ספר'ת'ללללככככה מחרת 

''''שעל''''ללללככככ ,ולתועלתכ לעצמכ 
של בטהרה נטהרי אנו הספירה ידי

מעלה.

עוד...וווובבבבעעעעזזזזררררתתתת נעמיק ה'

קקקקווווששששייייוווותתתת............ אאאאררררבבבבעעעע

ויקרא)אמורבבבבפפפפררררששששתתתת ישנו(שבחומש
של כג)פרק העוסק(פרק

והמועדות השבת ישראל).בדיני (חגי

ספירתוווובבבבפפפפררררקקקק מצות על ג נצטוינו זה
וכ השבועות. וחג העומר

התנצטוי מחרת לכ ספר" נו:
בע הנפה עמר את הביאכ מ
הת מחרת עד היינה. מימת תת

"י יחמ רס כג,הביעת (ויקרא 
טוטז)...

ניס)הפסחבבבבחחחחגגגג קרב(ט"ז מקריבי היו
מהשעורי בא שהיה (והואהעומר

השעורה), של החדש מהקציר בא ובחגהיה
מהחיטי הלח שתי מביאי היו השבועות
החיטה). של החדש מהקציר באי היו ה שג)

צריווווממממקקקקצצצציייירררר חיטי קציר עד שעורי
העומר'. 'ספירת הנקראי הימי וה לספור,

הצמחווווההההננננהההה האדמו"ר שלמד בשעה
את זיע"א מליובאוויטש צדק
קושיות: ארבע הקשה הללו 9הפסוקי

שכולההההקקקקווווששששייייאאאא קושיא והיא הראשונה,
רס' נאמר: בפסוק ,שואלי
אי והלא ?סופרי יו 50 וכי ,'י יחמ
שנאמר: וכמו ,יו 49 א כי סופרי

"לרס בעת ט)?"בעה טז, דברי) 

רגליההההקקקקווווששששייייאאאא שלשה כידוע הרי השניה:
חג המצות, חג בשנה, לנו יש
מה אחד וכל השבועות. וחג הסוכות
בו. הנוהגת מיוחדת מצוה ש על נקרא

אתאחר לרבו קופל רבי כשסיפר התפילה,

בא שהמאורע רבו, לו אמר קרהו, אשר

אז עבר והוא בנפשו נפשו שנקשרה מפני לו

וערפל" ענן חׁש" א)דרך ד, שבמעמד(דברים ֲֶֶַָָָֽ
שעה. לפי עיניו חשכו כן ועל סיני, הר

אור רט).התורה9. עמוד - א (במדבר

ז

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

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



  
        



מצריככככבבבברררר בשעבוד הקושי שעיקר ביארנו
פר לעבודת הגו בשעבוד היה לא
הקדוש הפנימי, העול בהחשכת אלא
עולמ רוחני... בתענוג המלא והמאיר,
המצרי בידי הוחש ישראל ע של הפנימי
של עול לתו נכנסו ה וממילא ,הארורי

ויאוש... רוח קוצר ומרירות, עצבות

הזהות...ווווההההששששייייאאאא באבד הגיע

מהשעבודווווללללממממררררוווותתתת  ממצרי שנגאלנו
לא הרוחני מהשעבוד הגשמי,
שיהודי ופע פע ובכל לגמרי, נגאלנו

נפשו, את מחשי הוא הרי ומוליד12חוטא
עצמית'. 'שנאה של תחושה בקרבו

לרדתההההחחחחטטטטאאאא לנפש גורמי והעוו
וככל מטה, מטה ממדרגתה
רבה ובתדירות יותר גדול שהחטא
עד ומצטמצמת הנפש הולכת כ יותר,
,קט רוחני מימד לתו נכנסת שהיא

ואפל. צר

שהואווווההההממממקקקקוווו 'מצרי' נקרא הזה
וגבול... מיצר לשו

מוכניווווככככאאאאששששרררר הסדר ליל להגיע זוכי
כפי אותו ועורכי נפשית,

על אור מאיר אזי הנפשהאלקיתההלכה,
התניא לשו וזה ממאסרה. יוצאת והיא

מז): פרק  אמרי ננננפפפפשששש(ליקוטי ייייצצצצייייאאאאתתתת ''''ווווההההייייאאאא

משם" הוציא "ואותנו שנאמר: (דבריםמצרים,

כג)... בתורה:ו, הקב"ה ציוה זה דבר ועל

היית" עבד כי טו)..."וזכרת ה, כלומר(שם

לחירות ויצאת עבד היית בעצמך אתה כאילו

ונפדית'.

אחד היה12. הקדוש טוב שם הבעל של מנכדיו

זיע"א. ממז'יבוז' ברוך רבינו הצדיק

זיע"א ראטה אהרן רבי הגה"ק (טהרתוכתב

ג), פרק - התשובה שורש מאמר לשונו:הקודש, וזה

רבינוואספר צדיק אותו עם שקרה מעשה

קדשים קודש שהיה ממז'יבוז' ברוך

גודל מפני ורעדו פחדו דורו צדיקי רוב שכמעט

מאוד. ונורא איום שהיה קדושתו

ובדרכושבת מדרשו, לבית הצדיק נכנס אחת

בית מנורת מתחת חלף ישיבתו למקום

ראשו שעל והכובע נגע(השטריימל)הכנסת,

ממקומה. מעט המנורה זזה כך ידי ועל במנורה

ונפלומיד ורעדה חיל פחד, עליו נפל זאת כשראה

בבית המתפללים רצו מיד הארץ. על מתעלף

להקיצו. הצליחו ובקושי להעירו, וניסו הכנסת

כלניגשו נבהל מדוע רבינו, ושאלוהו: אליו

ובשוגג הצד מן טלטול רק זה והרי כך

עבירה? שום עבר לא וכבודו גמור,

כיוהשיב: נבהלתי, העבירה גוף מפני לא

כלל. עבירה חשש בו היה לא באמת

עובר שאדם עבירה כל ידי על כי בני תדעו רק

רז"ל כדרשת בלבו, טמטום ח"ו בזה (יומאגורם

בם"לט.): מג)"ונטמתם יא, תקרי(ויקרא אל -

הטמטום זה ידי ועל ונטמטם, אלא 'ונטמאתם'

זה ידי ועל העליון, דעת אור ממנו שנכבה לו גורם

נשמה לו שיש ומי העבירה, ערך כפי מה' נתרחק

כזה קל חטא ידי על גם אז וקדושה, גבוהה

על קדושתו אור גורםשנכבה כן גם באונס, שהוא

קצת נפסק זה ידי ועל לו, שגורם הטמטום זה ידי

כך. כל נבהלתי הטמטום ומזה ח"ו מדביקותו

  
        



בחגבבבבחחחחגגגג מצות. אוכלי  המצות
וחג בסוכה. יושבי  הסוכות
השבעה ש על נקרא השבועות

.סופרי שאנו שבועות

ווווצצצצררררייייבי קשר אי לכאורה ,להבי
לחג לפני שהיתה הספירה
החמישי יו הוא שהרי השבועות,
וכמו שבועות, השבעה אחרי חל והוא
וא הביעת', הת 'מחרת שנאמר:

השבועות'? 'חג נקרא הוא למה כ

בחגההההקקקקווווששששייייאאאא רק מדוע השלישית:
כלהשבועות בשאר (משא"כ

(אתהחגי ועית מרו" נאמר:
האה" ייב)?הח פסוק ש) 

אנוווווההההקקקקווווששששייייאאאא שכאשר כידוע הרביעית:
אנו העומר ספירת את סופרי
שני היו לעומר, אחד יו היו :סופרי
וכ אחד שבוע שה וכו', לעומר ימי
ראוי היה ולכאורה וכו'... שבועות שני
ראשו יו היו סידורי: במספר לספור
יו היו לעומר, שני יו היו לעומר,

כו'... שלישי

הצמחווווללללפפפפנננניייי האדמו"ר של תשובתו את שנביא
מליובאוויטש נקדי...(ש),זיע"אצדק

ממממממממצצצצרררריייי ייייצצצצאאאא ההההוווואאאא ככככאאאאייייללללוווו

תקס"זבבבבייייוווו באייר ו' למניינ)חמישי 1807)

מלאדי זלמ שניאור רבי הגה"ק עמד
ואמר מאהליב שבעיר המדרש בבית זיע"א

,'לכ וספרת' המאמר מבואר10את וש
ספירת ימי של עניינ גדולה באריכות
מדבריו: קטנה נקודה נביא ואנו העומר.

קטז:)הקדושהבבבבגגגגממממרררראאאא אמרו:(פסחי
אאאאדדדד חחחחייייייייבבבב וווודדדדוווורררר דדדדוווורררר ''''בבבבככככלללל

ההההוווואאאא(ולהראות)ללללרררראאאאוווותתתת ככככאאאאייייללללוווו עעעעצצצצממממוווו אאאאתתתת
...'...'...'...'ממממממממצצצצרררריייי ייייצצצצאאאא

בתורה,ווווההההננננהההה זה על שנצטוינו מכיו
שג האמת, היא שכ מוב
הוא ועתה במצרי משועבד היה הוא

.ממצרי יוצא

הפירושווווללללפפפפיייי מהו ,להבי קשה פשוטו
במחשבתו לדמות צרי שהאד
ויצאת עבד היית בעצמ אתה 'כאילו

ונפדית' שמעול11לחירות בשעה בה 
.במצרי עבד היה לא

:לכ והתשובה

הודפס תורה10. ליקוטי דףבספרו - אמור (פרשת

בפירושלהע"א), באורך ביאורו וראה

מועדים - מבוארת' קפו).'חסידות עמוד - ב (חלק

וזה הרמב"ם11. ה"ו):לשון פ"ז ומצה (הלכותחמץ

את להראות אדם חייב ודור דור 'בכל

משעבוד עתה יצא בעצמו הוא כאילו עצמו

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



  
        



מצריככככבבבברררר בשעבוד הקושי שעיקר ביארנו
פר לעבודת הגו בשעבוד היה לא
הקדוש הפנימי, העול בהחשכת אלא
עולמ רוחני... בתענוג המלא והמאיר,
המצרי בידי הוחש ישראל ע של הפנימי
של עול לתו נכנסו ה וממילא ,הארורי

ויאוש... רוח קוצר ומרירות, עצבות

הזהות...ווווההההששששייייאאאא באבד הגיע

מהשעבודווווללללממממררררוווותתתת  ממצרי שנגאלנו
לא הרוחני מהשעבוד הגשמי,
שיהודי ופע פע ובכל לגמרי, נגאלנו

נפשו, את מחשי הוא הרי ומוליד12חוטא
עצמית'. 'שנאה של תחושה בקרבו

לרדתההההחחחחטטטטאאאא לנפש גורמי והעוו
וככל מטה, מטה ממדרגתה
רבה ובתדירות יותר גדול שהחטא
עד ומצטמצמת הנפש הולכת כ יותר,
,קט רוחני מימד לתו נכנסת שהיא

ואפל. צר

שהואווווההההממממקקקקוווו 'מצרי' נקרא הזה
וגבול... מיצר לשו

מוכניווווככככאאאאששששרררר הסדר ליל להגיע זוכי
כפי אותו ועורכי נפשית,

על אור מאיר אזי הנפשהאלקיתההלכה,
התניא לשו וזה ממאסרה. יוצאת והיא

מז): פרק  אמרי ננננפפפפשששש(ליקוטי ייייצצצצייייאאאאתתתת ''''ווווההההייייאאאא

משם" הוציא "ואותנו שנאמר: (דבריםמצרים,

כג)... בתורה:ו, הקב"ה ציוה זה דבר ועל

היית" עבד כי טו)..."וזכרת ה, כלומר(שם

לחירות ויצאת עבד היית בעצמך אתה כאילו

ונפדית'.

אחד היה12. הקדוש טוב שם הבעל של מנכדיו

זיע"א. ממז'יבוז' ברוך רבינו הצדיק

זיע"א ראטה אהרן רבי הגה"ק (טהרתוכתב

ג), פרק - התשובה שורש מאמר לשונו:הקודש, וזה

רבינוואספר צדיק אותו עם שקרה מעשה

קדשים קודש שהיה ממז'יבוז' ברוך

גודל מפני ורעדו פחדו דורו צדיקי רוב שכמעט

מאוד. ונורא איום שהיה קדושתו

ובדרכושבת מדרשו, לבית הצדיק נכנס אחת

בית מנורת מתחת חלף ישיבתו למקום

ראשו שעל והכובע נגע(השטריימל)הכנסת,

ממקומה. מעט המנורה זזה כך ידי ועל במנורה

ונפלומיד ורעדה חיל פחד, עליו נפל זאת כשראה

בבית המתפללים רצו מיד הארץ. על מתעלף

להקיצו. הצליחו ובקושי להעירו, וניסו הכנסת

כלניגשו נבהל מדוע רבינו, ושאלוהו: אליו

ובשוגג הצד מן טלטול רק זה והרי כך

עבירה? שום עבר לא וכבודו גמור,

כיוהשיב: נבהלתי, העבירה גוף מפני לא

כלל. עבירה חשש בו היה לא באמת

עובר שאדם עבירה כל ידי על כי בני תדעו רק

רז"ל כדרשת בלבו, טמטום ח"ו בזה (יומאגורם

בם"לט.): מג)"ונטמתם יא, תקרי(ויקרא אל -

הטמטום זה ידי ועל ונטמטם, אלא 'ונטמאתם'

זה ידי ועל העליון, דעת אור ממנו שנכבה לו גורם

נשמה לו שיש ומי העבירה, ערך כפי מה' נתרחק

כזה קל חטא ידי על גם אז וקדושה, גבוהה

על קדושתו אור גורםשנכבה כן גם באונס, שהוא

קצת נפסק זה ידי ועל לו, שגורם הטמטום זה ידי

כך. כל נבהלתי הטמטום ומזה ח"ו מדביקותו

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



  
        



מת שביו עד קדושה, של אחד בשער
הטומאה שערי מכל לצאת זכו תורה

הקדושה. שערי בכל ובאו

עוווובבבבדדדדווווממממהההה הזה בזמ ג נעשה לכ
אשר מישראל, ואחד אחד כל
ספירת את סופר שהוא זה ידי על
מעוד יוצאת נפשו אלו, בימי העומר
נוס שער לתו ובאה טומאה, של שער
יהיה השבועות שבחג כדי קדושה, של
האור את לקבל ראוי מישראל אחד כל

תורה. מת של הנפלא

הפסוקווווזזזזהההה החסידות):פירוש דר (על

הת" מחרת לכ ספר"
טו)... כג, (ויקרא

 ''''סססספפפפרררר'''''ה'לכ את ותזככו שתאירו 
שלכ המדות כאבהיינו
ומבהיקה. מאירה ספיר

להשתדלעעעעבבבבוווודדדדתתתתננננוווו היא הספירה בימי
על הבהמית נפשנו את לזכ
ארבעי במש יו יו מתמדת עבודה ידי
הספירה, שבסו עד הספירה, ימי ותשעת
טינו מכל טהורה תהיה היא השבועות בחג
.יתבר אורו לגילוי ראויה ותהיה ,ולכלו

נוספת:וווובבבבזזזזהההה נקודה נבי

היוההההננננהההה,,,, קיי המקדש בית שהיה בזמ
ביו המקדש בבית מקריבי
העומר' קרב' את הספירה של הראשו
ובסיו ,השעורי מ בא שהיה

מקריבי היו השבועות, בחג הספירה,
.מחיטי עשויות שהיו 'הלח 'שתי את

הפסחווווההההטטטטעעעע חג בתחילת :לכ הפנימי
עדיי האד של הבהמית נפשו
את מביאי זה וכנגד בקרבו, שולטת
כיו ,השעורי מ העומר קרב

בהמה מאכל ה יד.).ששעורי (סוטה

אאאאשבה העומר ספירת ימי לאחר
אחר מדרגה נפשו את זיכ האד
שערי ותשעה מארבעי והוציאה מדרגה,
שערי ותשעה לארבעי והכניסה טומאה
'בהמה' בבחינת לא כבר הוא קדושה,
קרב מביאי ולכ ...'אד' בבחינת אלא

.אד מאכל שה החיטי מ

שלעעעעללללייייננננוווו שבחיצוניות שהג לדעת
חול ימי נראי ה העומר ימי
ימי ה בפנימיות ,ופשוטי רגילי
ימי של לקדושת בדומה מאוד, קדושי

המועד לו).חול כג, ויקרא  "רמב)ג לכ
לטבול רגיל אינו שהיא כל שמסיבה מי
 השנה שאר במש יו בכל במקוה
.יו בכל לטבול ישתדל העומר בימי

השמיבבבבייייממממיייי מ יורדות הקדושי העומר
דשמיא סייעתא של אדירות כמויות
שאר כל כנגד המדות ותיקו ה' בעבודת
בה למעט ראוי כ על יחד, ג השנה ימות
העול ענייני ובשאר למיניה בטיולי
מה רגע כל ולנצל ,הכרחיי שאינ הזה
וזיכו בבירור ולעבודה התורה ללימוד
יזכה מאתנו ואחד אחד שכל כדי המדות,

  
        



דדדדחחחחווווייייאאאא ממממששששככככאאאא ההההגגגגוווו ממממממממאאאאססססרררר ההההאאאאללללקקקקייייתתתת
בבבב""""הההה'...'...'...'... ססססוווו אאאאיייי אאאאוווורררר בבבבייייחחחחוווודדדד 13ללללייייככככלללללללל

הנפשאאאא רק נגאלת הסדר בליל
שבהיותה ,שבאד האלקית
עצמה מרגשת גשמי בגו מלובשת

והיא וגבולות' מצרי' בתו כבולה
להידבק כדי מה לצאת משתוקקת

הוא... ברו בהקדוש

הבהמיתוווואאאאייייללללוווו הנפש את לגאול כדי
נוספת...14שבאד עבודה נדרשת

ששששבבבבוווועעעעוווותתתת ששששבבבבעעעעהההה ללללככככ ווווסססספפפפררררתתתת

הנפשככככדדדדיייי את ולזכ לברר שנוכל
ימי את הקב"ה לנו נת הבהמית
אות שננצל כ שבכח העומר, ספירת

הבהמית. נפשנו את לטהר נזכה

ווווככככיור רבינו עט"ר מארי אבא אמר
זיע"א: אברג'ל 15מיכאל

הסדרבבבבעעעעררררבבבב ליל שאחר הראשו
ספירת את לספור אנו מתחילי
עד ימי ותשעה ארבעי במש העומר
.החמישי ביו השבועות לחג הגיענו

ישראלווווממממהההה ע את הקב"ה שהצרי
קוד יו חמישי ולצפות להמתי
ישראל ע שבהיות משו תורה, מת
בארבעי שקועי היו ה במצרי
ראויי שיהיו וכדי טומאה, שערי ותשעה
מאות לצאת הוצרכו התורה את לקבל
הקדושה. בשערי ולבוא טומאה שערי

הימיוווובבבבככככלללל ותשעת מארבעי יו
לצאת זכו ספרו, ישראל שע
לבוא ותמורתו טומאה, של אחד משער

וכתב אנו(שם)בתניא13. ויום יום שבכל

ממצרים, לצאת צריכים

ובפרט התפילה, בעת יום בכל היא והיציאה

האדם בא ידה שעל שמע, קריאת בשעת

ברוחניות. מצרים ליציאת

ויוםלשונו:וזה יום וכל ודור דור בכל 'והנה

יצא הוא כאילו עצמו לראות אדם חייב

האלקית נפש יציאת והיא ממצרים. היום

אור ביחוד ליכלל דחויא משכא הגוף ממאסר

בכלל והמצוות התורה עסק ידי על ב"ה א"ס

שמע בקריאת שמים מלכות בקבלת ובפרט

יתברך'... יחודו עליו וממשיך מקבל שבה

כתב חיים14. בעץ הקדוש האר"י (שעררבינו

ב): פרק - לכלנ יש נפשות שתי

השניהיהודי ונפש הקדושה מצד אחת נפש -

אחרא. וסטרא הקליפה מצד

'נפשהנפש נקראת הקדושה שמצד

למשוך שלה והתפקיד האלקית'.

מצוות, תפילה, רוחני: דבר לכל האדם את

טובים. מעשים תורה, לימוד חסד,

אלוהנפש האדם את מושכת הבהמית, נפש השניה,

בזה. נסתפק ולכן בעבר, בזה הארכנו וכבר החומר...

אמרי מועדים15. - א).נועם מאמר - העומר (ספירת

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



  
        



מת שביו עד קדושה, של אחד בשער
הטומאה שערי מכל לצאת זכו תורה

הקדושה. שערי בכל ובאו

עוווובבבבדדדדווווממממהההה הזה בזמ ג נעשה לכ
אשר מישראל, ואחד אחד כל
ספירת את סופר שהוא זה ידי על
מעוד יוצאת נפשו אלו, בימי העומר
נוס שער לתו ובאה טומאה, של שער
יהיה השבועות שבחג כדי קדושה, של
האור את לקבל ראוי מישראל אחד כל

תורה. מת של הנפלא

הפסוקווווזזזזהההה החסידות):פירוש דר (על

הת" מחרת לכ ספר"
טו)... כג, (ויקרא

 ''''סססספפפפרררר'''''ה'לכ את ותזככו שתאירו 
שלכ המדות כאבהיינו
ומבהיקה. מאירה ספיר

להשתדלעעעעבבבבוווודדדדתתתתננננוווו היא הספירה בימי
על הבהמית נפשנו את לזכ
ארבעי במש יו יו מתמדת עבודה ידי
הספירה, שבסו עד הספירה, ימי ותשעת
טינו מכל טהורה תהיה היא השבועות בחג
.יתבר אורו לגילוי ראויה ותהיה ,ולכלו

נוספת:וווובבבבזזזזהההה נקודה נבי

היוההההננננהההה,,,, קיי המקדש בית שהיה בזמ
ביו המקדש בבית מקריבי
העומר' קרב' את הספירה של הראשו
ובסיו ,השעורי מ בא שהיה

מקריבי היו השבועות, בחג הספירה,
.מחיטי עשויות שהיו 'הלח 'שתי את

הפסחווווההההטטטטעעעע חג בתחילת :לכ הפנימי
עדיי האד של הבהמית נפשו
את מביאי זה וכנגד בקרבו, שולטת
כיו ,השעורי מ העומר קרב

בהמה מאכל ה יד.).ששעורי (סוטה

אאאאשבה העומר ספירת ימי לאחר
אחר מדרגה נפשו את זיכ האד
שערי ותשעה מארבעי והוציאה מדרגה,
שערי ותשעה לארבעי והכניסה טומאה
'בהמה' בבחינת לא כבר הוא קדושה,
קרב מביאי ולכ ...'אד' בבחינת אלא

.אד מאכל שה החיטי מ

שלעעעעללללייייננננוווו שבחיצוניות שהג לדעת
חול ימי נראי ה העומר ימי
ימי ה בפנימיות ,ופשוטי רגילי
ימי של לקדושת בדומה מאוד, קדושי

המועד לו).חול כג, ויקרא  "רמב)ג לכ
לטבול רגיל אינו שהיא כל שמסיבה מי
 השנה שאר במש יו בכל במקוה
.יו בכל לטבול ישתדל העומר בימי

השמיבבבבייייממממיייי מ יורדות הקדושי העומר
דשמיא סייעתא של אדירות כמויות
שאר כל כנגד המדות ותיקו ה' בעבודת
בה למעט ראוי כ על יחד, ג השנה ימות
העול ענייני ובשאר למיניה בטיולי
מה רגע כל ולנצל ,הכרחיי שאינ הזה
וזיכו בבירור ולעבודה התורה ללימוד
יזכה מאתנו ואחד אחד שכל כדי המדות,

ז

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



  
      



בשניה,ווווככככלללל אחת כלולות הללו המדות
סופרי שאנו וספירה ספירה ולכל
שתיקננו. מה כל את עמנו מביאי אנו

ווווללללככככ''''ששששככככלללל ייייחחחחדדדד ממממתתתתייייייייחחחחדדדדיייי ההההסססספפפפייייררררהההה ייייממממיייי
ייייוווו ווווללללאאאא ייייממממיייי ששששנננניייי ההההייייוווו ססססוווופפפפרררריייי אאאאננננוווו
ההההייייהההה ששששנננניייי ייייוווו אאאאווווממממרררריייי ההההייייייייננננוווו אאאא ככככיייי ששששנננניייי,,,,
זזזזהההה ייייוווו ווווממממדדדדתתתת ההההאאאאררררהההה ששששבבבבחחחחייייננננתתתת בבבבממממששששממממעעעע
ששששבבבבייייוווו ממממממממדדדדהההה ווווממממוווובבבבדדדדללללתתתת ננננפפפפררררדדדדתתתת ההההששששנננניייי

,,,,ייייממממיייי ששששנננניייי ההההייייוווו אאאאווווממממררררוווו ככככ ששששאאאאיייי ממממהההה אאאאתתתתממממוווולללל,,,,
ממממתתתתאאאאחחחחדדדדתתתת ההההייייאאאא זזזזהההה דדדדייייוווו ממממדדדדהההה ששששבבבבחחחחייייננננתתתת ההההייייייייננננוווו
ההההייייוווו יייישששש ככככ וווואאאא דדדדאאאאתתתתממממוווולללל ההההבבבבחחחחייייננננהההה עעעע ממממממממשששש
גגגג'''' יייישששש ההההרררריייי ללללממממחחחחרררר ווווככככ ככככאאאאחחחחדדדד,,,, ייייממממיייי ששששנננניייי ממממממממשששש

ששששאאאאזזזז ללללעעעעווווממממרררר ייייממממיייי ממממ""""טטטט עעעעדדדד המ"ט)ייייממממיייי ביו)

ככככאאאאחחחחתתתת'.'.'.'. בבבבחחחחייייננננוווותתתת ההההממממ""""טטטט ככככלללל ממממאאאאייייררררוווותתתת

גאלנווווואאאאזזזז,,,,  הסדר בליל  שכבר אחרי
ממאסרה, האלקית הנפש ובימיאת

כלוהפסוקים העומר. לספירת שייכים הללו

- מקורי 'את' הוא בספירה שבוע

שבה החסד הספירה, ראשית עצמה, הספירה

הכל 'ואת', שש של תוספת עוד כך ואחר -

אחד. בפסוק

אתענין ה'אתים', את לתקן היא הספירה

למה שטפל - כיוונים בשני הטפל הריבוי

כדי לפני שהיה למה וטפל אחריו שבא

"אתא מלשון גם 'את' אחריו. לבוא להמשיכו

יב),בוקר" כא, חדשה,(ישעיה פתאומית, הופעה

אתה. - לאת גם וקשור ספונטנית, תגובה

הפסוקים:ואלו הם

ואתהשבוע נׁשיו את עׂשו "וּיּקח ְִֵֶֶַַָָָהראשון:

ּביתֹו ּכל-נפׁשֹות ואת ּבנתיו ואת ְְְְֵֶֶַָָָָֹּבניו

ּכל-קנינֹו ואת ּכל-ּבהמּתֹו ואת מקנהּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָואת

יעקב מּפני ארץ אל וּיל ּכנען ּבארץ רכׁש ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֽאׁשר

ו).אחיו" לו, (בראשית ִָ

אּתֹוהשבוע ּבניו ואת אהרן את "קח ְֲִֶֶַַָָֹֽהשני:

ואת הּמׁשחה ׁשמן ואת הּבגדים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֽואת

סל ואת האילים ׁשני ואת החּטאת ְְְִֵֵֵֵַַַַָָּפר

ב).הּמּצֹות" ח, (ויקרא ַַ

ואתהשבוע החלב את "וּיּקח ְִֵֶֶֶַַַהשלישי:

על אׁשר ּכל-החלב ואת ְְֲֵֶֶֶַַַָָָהאליה

ואת הּכלית ׁשּתי ואת הּכבד יתרת ואת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֽֽהּקרב

הּימין" ׁשֹוק ואת כה).חלּבהן פסוק (שם ְְְִֵֶֶַָ

עּכֹוהשבוע יׁשבי את הֹוריׁש לא "אׁשר ְִֵֵֶַָֹֹהרביעי:

אכזיב ואת אחלב ואת צידֹון יֹוׁשבי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָואת

רחב" ואת אפיק ואת חלּבה לא).ואת א, (שופטים ְְְְְֲִֶֶֶֶָֹ

העלהה השבוע אׁשר הּמס דבר "וזה ְְֱֲֶֶֶַַַָֽחמישי:

ואת ה' ּבית את לבנֹות ׁשלמה ְְְִֵֶֶֶֶַֹֹֽהּמל

ואת ירּוׁשלים חֹומת ואת הּמּלֹוא ואת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָּביתֹו

ּגזר" ואת מגּדֹו ואת טו).חצר ט, (מלכים-א ְְְִֶֶֶָָֹ

ּבאהשבוע יׂשראל מל ּפקח "ּבימי ְִִֵֵֶֶֶַָָֽֽהששי:

את וּיּקח אּׁשּור מל ּפלאסר ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַּֽֽתגלת

קדׁש ואת ינֹוח ואת מעכה ּבית אבל ואת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֽֽעּיֹון

ארץ ּכל הּגלילה ואת הּגלעד ואת חצֹור ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֽואת

אּׁשּורה" וּיגלם כט).נפּתלי טו, (מלכים-ב ְְִֵַַַַָָ

ּבעריהשבוע ּפׁשטּו "ּופלׁשּתים ְְְְִִֵָָֽהשביעי:

את וּילּכדּו ליהּודה והּנגב ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֽהּׁשפלה

ׂשֹוכֹו ואת הּגדרֹות ואת אּילֹון ואת ׁשמׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָּֽבית

ואת ּגמזֹו ואת ּובנֹותיה ּתמנה ואת ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָּובנֹותיה

ׁשם" וּיׁשבּו יח).ּבנתיה כח, הימים-ב (דברי ְְֵֶַָָֹ

  
      



הנפלא האור את לקבל ראוי כלי להיות
השבועות. בחג תורה מת של והעצו

קושיותוווועעעעתתתתהההה הארבע על להשיב נבוא
צדק... הצמח האדמו"ר שהקשה

אאאאחחחחתתתת............ וווותתתתששששוווובבבבהההה

הנפשבבבבייייממממיייי את מבררי אנו העומר ספירת
של מהותה עיקר והנה הבהמית.

הרגשות היא הבהמית (בלשו16הנפש

המדות). הקבלה:

ווווייייששששננננ,כלליי רגשות שבעה בנפש
אהבה :(גבורה),פחד(חסד),וה

תמימות(נצח),עקשנות(תפארת),רחמי
(מלכות).שפלות(יסוד),שייכות(הוד),

הללוווווההההננננהההה רגשות מהשבעה אחד כל
הרגשות, כל את בתוכו כולל

הנקודה את ישנו רגש שבכל והיינו
ואחריו המקורי, הרגש גילוי את עצמה,
מעורב. רגש שה חלקי ששה עוד ישנ

שבחסד,ווווללללדדדדווווגגגגממממאאאא:::: החסד את ישנו
שבחסד, גבורה :ישנ ואחריו
הוד שבחסד, נצח שבחסד, תפארת

שבחסד. מלכות שבחסד, יסוד 17שבחסד,

רגשותוווובבבבסססס  מדות 49 ישנ (שבעהכל

שבע), אנוכפול הספירה ימי 49וב
אחת. מדה יו בכל מתקני

כאמור נפשות,16. שתי ישנם יהודי לכל

ושתי בהמית. ונפש אלקית נפש

משכל ומורכבות כלולות הללו ('מוחין')הנפשות

('רגש').ומדות

הנפשאך והמדותשל השכל בין יסודי הבדל ישנו

הבהמית. הנפש של והמדות השכל לבין האלקית

שכל,עיקר הוא האלקית, הנפש של מהותה

תואר שהוא 'אדם', נקראת היא ולכן

כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל.

בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו

מפניו. יראה או להקב"ה אהבה

היאואילו הבהמית, הנפש של מהותה עיקר

לה יש - טבעיות הן בה והמדות מדות,

צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה

אותן, לרצות כדי התאוות של ב'טוב' להתכונן

לכך. נמשכת היא בטבעה כי

כעזרהשכל רק משמש הבהמית הנפש של

מדרגתו כפי ולכן: המדות, בהתגלות

המדות... מדרגת היא כך - השכל של הכללית

.(83 עמוד ח"א התניא בספר (שיעורים

כתב גינזבורג17. יצחק הרב המקובל הגאון

תשע"ג,שליט"א - והתוועדויות (שיעורים

תקכט), עמוד ג וז"ל:חלק

העומר)הספירה שבכל(ספירת שבתות, שבע היא

- ימים שבעה יש שבוע - שבת

מלכותשבמלכות. עד שבחסד זהמחסד בספירות

שישבכלהתנ"ךשבעהפסוקיםוכתוב ב'מסורה'

'ואת'. פעמים שש ועוד 'את' כתוב שבתוכם

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
      



בשניה,ווווככככלללל אחת כלולות הללו המדות
סופרי שאנו וספירה ספירה ולכל
שתיקננו. מה כל את עמנו מביאי אנו

ווווללללככככ''''ששששככככלללל ייייחחחחדדדד ממממתתתתייייייייחחחחדדדדיייי ההההסססספפפפייייררררהההה ייייממממיייי
ייייוווו ווווללללאאאא ייייממממיייי ששששנננניייי ההההייייוווו ססססוווופפפפרררריייי אאאאננננוווו
ההההייייהההה ששששנננניייי ייייוווו אאאאווווממממרררריייי ההההייייייייננננוווו אאאא ככככיייי ששששנננניייי,,,,
זזזזהההה ייייוווו ווווממממדדדדתתתת ההההאאאאררררהההה ששששבבבבחחחחייייננננתתתת בבבבממממששששממממעעעע
ששששבבבבייייוווו ממממממממדדדדהההה ווווממממוווובבבבדדדדללללתתתת ננננפפפפררררדדדדתתתת ההההששששנננניייי

,,,,ייייממממיייי ששששנננניייי ההההייייוווו אאאאווווממממררררוווו ככככ ששששאאאאיייי ממממהההה אאאאתתתתממממוווולללל,,,,
ממממתתתתאאאאחחחחדדדדתתתת ההההייייאאאא זזזזהההה דדדדייייוווו ממממדדדדהההה ששששבבבבחחחחייייננננתתתת ההההייייייייננננוווו
ההההייייוווו יייישששש ככככ וווואאאא דדדדאאאאתתתתממממוווולללל ההההבבבבחחחחייייננננהההה עעעע ממממממממשששש
גגגג'''' יייישששש ההההרררריייי ללללממממחחחחרררר ווווככככ ככככאאאאחחחחדדדד,,,, ייייממממיייי ששששנננניייי ממממממממשששש

ששששאאאאזזזז ללללעעעעווווממממרררר ייייממממיייי ממממ""""טטטט עעעעדדדד המ"ט)ייייממממיייי ביו)

ככככאאאאחחחחתתתת'.'.'.'. בבבבחחחחייייננננוווותתתת ההההממממ""""טטטט ככככלללל ממממאאאאייייררררוווותתתת

גאלנווווואאאאזזזז,,,,  הסדר בליל  שכבר אחרי
ממאסרה, האלקית הנפש ובימיאת

כלוהפסוקים העומר. לספירת שייכים הללו

- מקורי 'את' הוא בספירה שבוע

שבה החסד הספירה, ראשית עצמה, הספירה

הכל 'ואת', שש של תוספת עוד כך ואחר -

אחד. בפסוק

אתענין ה'אתים', את לתקן היא הספירה

למה שטפל - כיוונים בשני הטפל הריבוי

כדי לפני שהיה למה וטפל אחריו שבא

"אתא מלשון גם 'את' אחריו. לבוא להמשיכו

יב),בוקר" כא, חדשה,(ישעיה פתאומית, הופעה

אתה. - לאת גם וקשור ספונטנית, תגובה

הפסוקים:ואלו הם

ואתהשבוע נׁשיו את עׂשו "וּיּקח ְִֵֶֶַַָָָהראשון:

ּביתֹו ּכל-נפׁשֹות ואת ּבנתיו ואת ְְְְֵֶֶַָָָָֹּבניו

ּכל-קנינֹו ואת ּכל-ּבהמּתֹו ואת מקנהּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָואת

יעקב מּפני ארץ אל וּיל ּכנען ּבארץ רכׁש ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֽאׁשר

ו).אחיו" לו, (בראשית ִָ

אּתֹוהשבוע ּבניו ואת אהרן את "קח ְֲִֶֶַַָָֹֽהשני:

ואת הּמׁשחה ׁשמן ואת הּבגדים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֽואת

סל ואת האילים ׁשני ואת החּטאת ְְְִֵֵֵֵַַַַָָּפר

ב).הּמּצֹות" ח, (ויקרא ַַ

ואתהשבוע החלב את "וּיּקח ְִֵֶֶֶַַַהשלישי:

על אׁשר ּכל-החלב ואת ְְֲֵֶֶֶַַַָָָהאליה

ואת הּכלית ׁשּתי ואת הּכבד יתרת ואת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֽֽהּקרב

הּימין" ׁשֹוק ואת כה).חלּבהן פסוק (שם ְְְִֵֶֶַָ

עּכֹוהשבוע יׁשבי את הֹוריׁש לא "אׁשר ְִֵֵֶַָֹֹהרביעי:

אכזיב ואת אחלב ואת צידֹון יֹוׁשבי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָואת

רחב" ואת אפיק ואת חלּבה לא).ואת א, (שופטים ְְְְְֲִֶֶֶֶָֹ
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ּגזר" ואת מגּדֹו ואת טו).חצר ט, (מלכים-א ְְְִֶֶֶָָֹ

ּבאהשבוע יׂשראל מל ּפקח "ּבימי ְִִֵֵֶֶֶַָָֽֽהששי:
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אּׁשּורה" וּיגלם כט).נפּתלי טו, (מלכים-ב ְְִֵַַַַָָ

ּבעריהשבוע ּפׁשטּו "ּופלׁשּתים ְְְְִִֵָָֽהשביעי:
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ואת ּגמזֹו ואת ּובנֹותיה ּתמנה ואת ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶָָָּובנֹותיה

ׁשם" וּיׁשבּו יח).ּבנתיה כח, הימים-ב (דברי ְְֵֶַָָֹ

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



  
      



בינוכל מחיצות חמישים יש כאשר נולד יהודי

החיים במשך שלנו העבודה השכינה. לבין

כל אותם. להוריד המחיצות, את לקלף היא

שתחדור אור קרן עוד זו שתוריד, מחיצה

לעצמכם תארו דומה, הדבר למה משל פנימה.

אלפים עשרת של כח בעל עוצמתי פרוז'קטור

וכיסה אדם איזה בא אבל אור. של פצצה וולט,

שהוא יודע אתהעדיין בחמישיםשמיכות. אותו

אפילה. חושך - בפועל אבל רבה, בעוצמה מאיר

כלאבל שמיכה, ועוד שמיכה תוריד לאט, לאט

אור. קרן עוד תחדור - שתקלף שמיכה

יהיה כבר זה האחרונות, לשמיכות תגיע אתה

הזה. האור מול לעמוד תוכל לא השמש, אור כמו

שמזדכך... מי אשרי לכן הזיכוך. של העבודה זו

נוסף: ולחידוד

שליט"אסיפר אדרי אליאב רבי (בנועםהגאון

שצז), עמוד ויקרא, - וז"ל:שיח

נפגשואחר הגלים אוׁשת לקול אחד, ְִַהצהרים

בדיג שבחרו אנשים שני הים חוף על

אלו לאותם שייכים הם משחרר. כתחביב

הצדפים ואל החולות אל הים, ריח אל שבאים

עצמם, עם יושבים הם כאן עבודה. יום לאחר

ומנסים שיחפצו ככל בראשיתי שקט בולעים

יותר. או ׁשנים דג, ְִַֽלדוג

והשניאחד בתחביב ומנוסה ותיק היה מהם

שמש מנשבת, קלה רוח וטירון. חדש

עומדים, הם זה לצד וזה מלטפת נעימה

ובכל ּכפּתיֹון לחם או בשר חתיכת ְִָשולחים

היו הם נתפס שמשהו היה שנדמה פעם

בחכתם. העלו מה לבדוק ממהרים

היהבכל הוא גדול דג דג המנוסה שהדייג פעם

שלא כדי קרח עם לצידנית להכניסו ממהר

שכח ולא הוותיקים הדייגים וכמנהג יתקלקל,

שכניו. של בחכותיהן קורה מה להציץ לפעם מפעם

הוותיק'סוף הרהר משהו' מעלה הוא גם סוף

החכה בעירנותובסקרנותאחרי ועקב בלבו

כשראה הגלים. מבין אט אט הנשלית הטירון של

אישוניו התרחבו בה שנתפס המרשים הדג את

הוא מקרוב... לראותו שיוכל כדי התרומם והוא

את תפס הטירון והדייג צעד להתקדם הספיק לא

למים... בחזרה אותו וזרק הגדול הדג

הטירון,הדייג אחרי לעקוב המשיך הוותיק

על חוזר הוא איך ושוב שוב וראה

הוא בחכתו גדול דג שעולה פעם ובכל המעשה

הים. אל חזרה וזורקו במהירות אותו משחרר

לראותבסופו בעין לו חרה כשממש דבר של

גדולים, דגים של המשווע הבזבוז את

ולהתערב להתקרב העז הוא וטובים, יפים

עושה אתה למה 'תגיד, בהתעניינות: ושאל

הדגים כל את זורק אתה למה זה? את

למים?' בחזרה האלו היפים הגדולים

- פשוט'אה' 'זה - הטירון בנחת לו השיב

אני הגדולים הדגים את והגיוני,

קטנה'... מחבת רק לי יש בבית כי זורק

מאתנולפעמים, זורקים אנחנו גם

חלומות, הזדמנויות, והלאה

עבודה שנקרותהצעות תוכניות או מרתקות,

שהמחבת חושבים שאנחנו בגלל דרכנו על

עבורם. מדאי קטנה שלנו

אפשרלאהמחלמעשה, תמיד הרי כי בתקטנה,

יותר ולקנותמשםמחבת לחנות ללכת

לאהאמונהגדולה, ואם קטנה, בעצמנו שלנו

עם להתמודד כדי דיה גדולה אינה היא, קטנה

מדתנו... לפי לא לנו שנראים דברים

  
      



הבהמית, נפשנו את זיככנו בחגהספירה
לשער להיכנס זוכי אנו השבועות

הקדושה. של החמישי

,,,,ווווששששש שיש האותיות ,החמישי בשער
אותיות שה חקיקה, של אותיות ה

עליו תענוג אי"המבחינת אחרת (ובהזדמנות

נאמר:נרחיב), בשבועות דוקא ולכ
האה" יהח את ועית מרו"דברי) 

יב) אותיותטז, עניינה 'יהח' ומילת 
...חקוקי היו הברית שלוחות כמו החקיקה

ננננקקקקרררראאאא''''וווובבבבזזזזהההה ששששההההחחחחגגגג ההההטטטטעעעע ייייוווובבבב
ששששההההששששבבבבעעעעהההה פפפפיייי עעעעלללל אאאא ''''ששששבבבבוווועעעעוווותתתת''''
אאאאללללאאאא ,,,,קקקקוווודדדד חחחחללללפפפפוווו ככככבבבברררר דדדדסססספפפפייייררררהההה ששששבבבבוווועעעעוווותתתת

ממממממממשששש בבבבתתתתווווככככוווו ככככוווולללללללל זזזזהההה ייייוווו ששששבבבבחחחחייייננננתתתת ללללפפפפיייי
""""ההההננננוווו ההההששששעעעערררר ששששההההרררריייי ששששבבבבוווועעעעוווותתתת ההההששששבבבבעעעעהההה ככככלללל
ההההממממ""""טטטט ככככלללל בבבבתתתתווווככככוווו ככככוווולללללללל זזזזהההה בבבבחחחחגגגג ההההממממתתתתגגגגללללהההה

ממממממממננננוווו............ ששששללללממממטטטטהההה בבבבחחחחייייננננוווותתתת

בבבבעעעעתתתת""""ווווזזזזההההוווו:::: חחחחגגגג י)""""וווועעעעייייתתתת פסוק ש) 
ששששעעעערררר גגגגייייללללוווויייי ננננממממשששש בבבבייייוווו ששששבבבבוווו ממממממממשששש,,,,
ששששבבבבעעעעהההה בבבבחחחחייייננננתתתת בבבבתתתתווווככככוווו ההההככככוווולללללללל """"ההההננננוווו

ממממממממשששש'...'...'...'... באור.ששששבבבבוווועעעעוווותתתת 18עיי"ש

לזכותבבבבחחחחגגגג יכולי אנו השבועות
,"הנו שנהיה19לשער כדי ,ולכ

עצמנו. את להכשיר עלינו לכ ראויי

אתווווררררבבבבוווותתתתייייננננוווו לנו סללו הקדושי
...מהדברי חלק ונביא .הדר

בספר התורה18. רט)אור עמוד - א (במדבר

צדק. הצמח להאדמו"ר

תדעו של19. עט עם זה את ותרשמו לכם,

גבול אין - מתכת של טס על ברזל

אם רק להגיע לזכות יכול שיהודי למעלות

הוא וכמה עקבי הוא כמה השאלה ירצה.

נקרא זה אותו, מקפל קטן דבר כל אם רציני.

שנה(מפסידן).'לוזר' בששים פעם אחד יש

כל ההפסדים', 'אלוף שהוא אחד ויש מפסיד,

אסור 'לוזר'. נקרא זה מפסיד, הוא הזמן

להגיע יכול לא שיהודי מקום אין לוזר. להיות

מדרגה. לשום להגיע יהודי מאף נמנע לא אליו.

ה"ב):הרמב"םאומר פ"ה תשובה יעבור(הלכות אל

טיפשי שאומרים זה דבר במחשבתך

שהקדוש ישראל בני גולמי ורוב העולם אומות

להיות ברייתו מתחילת האדם על גוזר הוא ברוך

ראוי אדם כל אלא כן הדבר אין רשע. או צדיק

כמש צדיק להיות אולו כירבעם רשע או רבינו ה

שוע או כילי או אכזרי או רחמן או סכל או חכם

גוזר ולא שיכפהו מי לו ואין הדעות. כל שאר וכן

אלא הדרכים משני לאחד שמושכו מי ולא עליו

שירצה. דרך לאיזו נוטה ומדעתו מעצמו הוא

כמואדם להיות לי אפשר אי - לעצמו יאמר לא

עם דיבר אחד, רק זה משה משה,

בו, אדבר פה אל "פה עליו: נאמר השכינה,

בחידות" ולא ח).ומראה יב, רבינו(במדבר משה

כאלו למדרגות שהגיע בעולם היחיד הוא

יהודי כל לא! - הרמב"ם אומר ונשגבות. נפלאות

רציני, אתה כמה השאלה משה, כמו להיות יכול

אל. בית העולה בדרך לבחור רוצה אתה כמה

פנינה:ונוסיף עוד

בשולחןלפני השבתות באחת שנה, כשלשים

הבא: הרעיון את אמר יורם הרב אבא שבת,

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.



  
      



בינוכל מחיצות חמישים יש כאשר נולד יהודי
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בדיג שבחרו אנשים שני הים חוף על

אלו לאותם שייכים הם משחרר. כתחביב

הצדפים ואל החולות אל הים, ריח אל שבאים
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עומדים, הם זה לצד וזה מלטפת נעימה

ובכל ּכפּתיֹון לחם או בשר חתיכת ְִָשולחים

היו הם נתפס שמשהו היה שנדמה פעם
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היהבכל הוא גדול דג דג המנוסה שהדייג פעם
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שכניו. של בחכותיהן קורה מה להציץ לפעם מפעם

הוותיק'סוף הרהר משהו' מעלה הוא גם סוף

החכה בעירנותובסקרנותאחרי ועקב בלבו

כשראה הגלים. מבין אט אט הנשלית הטירון של

אישוניו התרחבו בה שנתפס המרשים הדג את

הוא מקרוב... לראותו שיוכל כדי התרומם והוא

את תפס הטירון והדייג צעד להתקדם הספיק לא

למים... בחזרה אותו וזרק הגדול הדג

הטירון,הדייג אחרי לעקוב המשיך הוותיק

על חוזר הוא איך ושוב שוב וראה

הוא בחכתו גדול דג שעולה פעם ובכל המעשה

הים. אל חזרה וזורקו במהירות אותו משחרר

לראותבסופו בעין לו חרה כשממש דבר של

גדולים, דגים של המשווע הבזבוז את

ולהתערב להתקרב העז הוא וטובים, יפים

עושה אתה למה 'תגיד, בהתעניינות: ושאל

הדגים כל את זורק אתה למה זה? את

למים?' בחזרה האלו היפים הגדולים

- פשוט'אה' 'זה - הטירון בנחת לו השיב

אני הגדולים הדגים את והגיוני,

קטנה'... מחבת רק לי יש בבית כי זורק

מאתנולפעמים, זורקים אנחנו גם

חלומות, הזדמנויות, והלאה

עבודה שנקרותהצעות תוכניות או מרתקות,

שהמחבת חושבים שאנחנו בגלל דרכנו על

עבורם. מדאי קטנה שלנו

אפשרלאהמחלמעשה, תמיד הרי כי בתקטנה,

יותר ולקנותמשםמחבת לחנות ללכת

לאהאמונהגדולה, ואם קטנה, בעצמנו שלנו

עם להתמודד כדי דיה גדולה אינה היא, קטנה

מדתנו... לפי לא לנו שנראים דברים

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



  
       



המקובל שכתב וכמו טבלו, סיני הר
זיע"א הכה מרדכי הרב (שפתיהאלקי

,('אלהי 'וידבר ד"ה יתרו פרשת ,וז"ל:כה

הנשמותששששממממעעעעתתתתיייי בבבבננננההההררררשהלכו ללללטטטטבבבבוווולללל
בטהרהדדדדייייננננוווורררר התורה לקבל

שנאמר: אש, היא והתורה וקדושה,
דת" ב),"אש לג, באש.(דברי טבלו לזה

יצאה" ו),"נפשי ה, השירי (שיר

עיי"ש. וכו', דנור' 'לנהר בגימטריא

לענייבבבב.... וליתנה צדקה להפריש יזהר
מעשה בספר וכתב .מהוגני

ע"ב)הצדקה קט להפריש(ד שטוב
מטבעות 104 השבועות חג בערב
לנפש. עצו תיקו שזה וכתב לצדקה,

לזכותגגגג.... האד יכול השבועות חג בליל
שיהיה וכדי ,גדולי ולאורות להשגות
עצמו. את להכי עליו לכ ראוי האד
אד שכאשר ומנוסה בדוק שדבר ומכיו
שלו הנפש מכלי גדול חלק עיי
השגה. כל בפני חסו ושכלו ,נסתמי

הנפשוווובבבבססססגגגגננננוווו ער הגו א ג אחר:
א ג קולטת. לא עייפה,

עובר זה  גדולי ואורות השגות יהיו
.כלו נתפס לא ליד,

וטובווווללללככככ עירני, יהיה שאד חשוב
שבועות בערב שעות כמה שייש

צלול. מוחו יהיה שבלילה כדי

הזהדדדד.... ביו לשמוח עצמו את יעורר
ע מכל בנו בחר אשר על לה' ולהודות
תורתו את לנו ונת לשו מכל ורוממנו
בגלות ימינו אור חיינו שהיא הקדושה,
ישראל ע ואנחנו שנה לאלפיי קרוב
החתי העול מאומות והרבה ,וקיימי חיי

...העול מ זכר נמחה וכו' 22והאמורי

ציבורהההה.... השליח יתפלל החג בליל
לכבוד קדושה, ובנעימה בניגו
ולאחר הזה. והקדוש הגדול היו
לבב ובטוב בשמחה לביתו יל התפילה,
יכוי 'שהחיינו' ובברכת ,היי על ויקדש
והגיענו עול בורא שזיכנו הזכות על
אחת אלינו שמגיע הזה הגדול ליו שוב
שהיתה הארה אותה חוזרת ובו לשנה,
שמי שערי בו ונפתחי ,קד מימי
ובהירה, מושרשת אמונה לקניית

התורה. לקניית מרוממות 23ולהשגות

טובהואיל תמנע 'אל לבנו: אל אמרנו וכן

ותורה תורה אלא 'טוב' ואין מבעליו',

מן מעט כאן נביא כן על הטהרה, מקור היא

נפש לכל השוות פשוטות, כוונות של המעטן

מן והן המתחילים מן הן השם, מעובדי

בזה הארכנו וכבר ה'. בסוד הבאים הוותיקים

הארץ חלב בספרנו עלינו הטובה ה' (סימןכיד

ד)... ענף יא פרק - ו חלק שם.א, יעיין והרוצה

כך עטון22. שלמה כדיר רבי הגה"ק כתב

קנד).זיע"א עמוד - צעיר (בנימין

חג ובאגדה23. בהלכה 80).השבועות (עמוד

  
       



ששששבבבבוווועעעעוווותתתת ללללעעעעררררבבבב ההההננננההההגגגגוווותתתת

ערבאאאאממממררררוווו כי הקדושי חכמינו
השנה ראש ערב כמו שבועות

השנה20ממש, ראש שקוד כמו ולכ
ידי על זכויות להרבות אנו מחפשי
תורה לימוד צדקה, בנתינת הוספה

קוד ג כ מצוות, השבועותוקיו חג
בצדקה, להרבות יכולתו כפי ישתדל

לקבל עצמו ויכי מצוות, וקיו תורה
ובטהרה. בקדושה הזה היו את

בה:ווווננננבבבבייייאאאא להיזהר שכדאי דברי כמה

יהיהאאאא.... כ ידי ועל במקוה, לטבול טוב
התורה. את לקבל ע21ראוי וג

במעמד התורה את קבלת קוד ישראל

במחזור שבהוצאת20. וישועה רינה קול

- לארץ המאי"ר מדרשינו בית

כי לדעת, יש עוד כך: כתבנו השבועות חג

וקדוש, גדול יום הוא השבועות שחג מלבד

יש הנבחר, ישראל לעם תורה ניתנה שבו יום

לנשמות. הדין יום גם מהוה והוא ענין עוד בו

יעקב' 'תולעת הרב שכתב מהדורתכמו קו, (עמוד

תשנ"ו), לשונו:שנת וזה

ברוך'ודע הקדוש רצה השנה שבראש כמו כי

כי אדם, בני מעשה ולדרוש להשגיח הוא

וכמו העולם. וחידוש הראשונה הבריאה יום הוא

כדברי מעשיך', תחילת היום 'זה לומר: שתיקנו

שאמר אליעזר י:):רבי השנה נברא(ראש בתשרי

על מורה שהוא תורה, מתן ביום רצה כן העולם,

העולם מעשה על ולדרוש להשגיח העולם חידוש

קמא בפרק כדאיתא האילן, פירות על ולדונו

השנה נידון(טז.):דראש העולם פרקים בארבעה

השבועות)בעצרתוכו', האילן.(חג פירות על

כיוכבר הםהפירותביארנו הנשמותההם,

הוא. ברוך הקדוש של מאילנו הפורחות

בו שניתנה התורה על זה ביום נידון והעולם

פירות 'על אומרם: והוא ממנה, עצמם שביטלו

ובמצוותכראוי'... שלאהשלימוםבתורה האילן',

יחרד זה21. קדושת מעלת מגודל וילפת האיש

בטבילה ויזהר ויומו, לילו הקדוש החג

למיעל האדם זוכה שבסגולתה מאוד, מאוד זו

חקלא, ממחצדי ולמיהוי קדישא, מלכא קמי

טוב מה אשרינו דמטרוניתאקדישתא. ומשושביני

לאבינו בנים להיות שזכינו גורלנו נעים ומה חלקנו

תורת תורתו והנחילנו שמו, יתברך ה' מלכנו

ורצונו חשקו וכל בתוכנו, נטע עולם וחיי אמת,

ה ידייתברך על וזאת בתוכנו שכינתו להשרות וא

ולמעלתה, לגודלה קץ שאין לשמה התורה עסק

העם אשרי מעלתה נשגבה כמה ועד יופיה רב מה

בה. הולכים תורה ובאור בה השוקדים

כלוהנה בקרב הוא ומפורסם ידוע דבר

הקדושים שרבותינו יתברך ה' עובדי

טהרת בענין מאוד הקפידו הדורות כל לאורך

במקוה שראו לפי וזמן עת בכל המקוה

ההשגות. לכל ידים רחב ופתח נאמן כמקור

שםוכן בעל ישראל רבינו הימים שבעת אור ציוה

הקדושים תלמידיו לכל זיע"א הקדוש טוב

לכוין ולהיזהר הטבילה, בכוונות מאוד להיזהר

השייכותלאותההעתבמקוה, עתאתהכוונות בכל

בתוך וגנוז אצור שבעולם ההשגות לכל המפתח כי

עוד ועיין ענין, לאותו השייכת הטבילה קדושת

הריב"ש צוואת בספר בזה שכתב טו).במה (אות

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



  
       



המקובל שכתב וכמו טבלו, סיני הר
זיע"א הכה מרדכי הרב (שפתיהאלקי

,('אלהי 'וידבר ד"ה יתרו פרשת ,וז"ל:כה

הנשמותששששממממעעעעתתתתיייי בבבבננננההההררררשהלכו ללללטטטטבבבבוווולללל
בטהרהדדדדייייננננוווורררר התורה לקבל

שנאמר: אש, היא והתורה וקדושה,
דת" ב),"אש לג, באש.(דברי טבלו לזה

יצאה" ו),"נפשי ה, השירי (שיר

עיי"ש. וכו', דנור' 'לנהר בגימטריא

לענייבבבב.... וליתנה צדקה להפריש יזהר
מעשה בספר וכתב .מהוגני

ע"ב)הצדקה קט להפריש(ד שטוב
מטבעות 104 השבועות חג בערב
לנפש. עצו תיקו שזה וכתב לצדקה,

לזכותגגגג.... האד יכול השבועות חג בליל
שיהיה וכדי ,גדולי ולאורות להשגות
עצמו. את להכי עליו לכ ראוי האד
אד שכאשר ומנוסה בדוק שדבר ומכיו
שלו הנפש מכלי גדול חלק עיי
השגה. כל בפני חסו ושכלו ,נסתמי

הנפשוווובבבבססססגגגגננננוווו ער הגו א ג אחר:
א ג קולטת. לא עייפה,

עובר זה  גדולי ואורות השגות יהיו
.כלו נתפס לא ליד,

וטובווווללללככככ עירני, יהיה שאד חשוב
שבועות בערב שעות כמה שייש

צלול. מוחו יהיה שבלילה כדי

הזהדדדד.... ביו לשמוח עצמו את יעורר
ע מכל בנו בחר אשר על לה' ולהודות
תורתו את לנו ונת לשו מכל ורוממנו
בגלות ימינו אור חיינו שהיא הקדושה,
ישראל ע ואנחנו שנה לאלפיי קרוב
החתי העול מאומות והרבה ,וקיימי חיי

...העול מ זכר נמחה וכו' 22והאמורי

ציבורהההה.... השליח יתפלל החג בליל
לכבוד קדושה, ובנעימה בניגו
ולאחר הזה. והקדוש הגדול היו
לבב ובטוב בשמחה לביתו יל התפילה,
יכוי 'שהחיינו' ובברכת ,היי על ויקדש
והגיענו עול בורא שזיכנו הזכות על
אחת אלינו שמגיע הזה הגדול ליו שוב
שהיתה הארה אותה חוזרת ובו לשנה,
שמי שערי בו ונפתחי ,קד מימי
ובהירה, מושרשת אמונה לקניית

התורה. לקניית מרוממות 23ולהשגות

טובהואיל תמנע 'אל לבנו: אל אמרנו וכן

ותורה תורה אלא 'טוב' ואין מבעליו',

מן מעט כאן נביא כן על הטהרה, מקור היא

נפש לכל השוות פשוטות, כוונות של המעטן

מן והן המתחילים מן הן השם, מעובדי

בזה הארכנו וכבר ה'. בסוד הבאים הוותיקים

הארץ חלב בספרנו עלינו הטובה ה' (סימןכיד

ד)... ענף יא פרק - ו חלק שם.א, יעיין והרוצה

כך עטון22. שלמה כדיר רבי הגה"ק כתב

קנד).זיע"א עמוד - צעיר (בנימין

חג ובאגדה23. בהלכה 80).השבועות (עמוד

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 



  
         



מר שהגיע עד נשכח, זה הדורות במש
ואז ,'יוס 'הבית מחבר קארו יוס רבי
הזה. בלילה הלימוד חשיבות שוב התגלה

עלווווככככייייצצצצדדדד ?יוס לבית הדבר התגלה
הבא: בסיפור 25כ

שלמהעעעעררררבבבב ורבי הגיע, שבועות
 קארו יוס ורבי אלקב
החליטו  בחו"ל עת באותה שהתגוררו
כל שבועות, בליל וללמוד לשבת
.חכמי תלמידי כמה עוד ע הלילה,

הפסקהווווככככ ללא בתורה ועסקו ישבו ה
ובעת ומשניות... ,"תנ רגע, של

שתי ולמדו משנה, ללמוד שהחלו
היוצא מלא קול ונשמע זכו מסכתות,

קארו. יוס רבי של פיו מתו

הואממממררררוווובבבב לרעוד... החלו העוצמה
הקדושה השכינה בש התגלה
דיבורי ,נוראי דברי לה וגילה
אפשר שאי בצורה הלב את שמלהיבי

בהתלהבות26לתאר. המשיכו וה
שעוד עד נגלהגדולה, הוא פע

למקוה הלכו ה באשמורת .עליה
סיפרו וה ,שלה החברי את ופגשו
בבכיה געו שלה והחברי ...לה

זכו... לא שה

אתם. שמחה והיא הלילה, אותו כל עמה

ומרכבות צבאות אוכלוסים, כמה ולמחרת

לכל מחכים וכולם והיא אתה, ומחנות חילות

הזה... בלילה אותה שתיקנו ואחד אחד

הובא -בשל"ה25. מצוה נר פרק שבועות, (מסכת

ה). אות

וזה מן26. המהדרים ידידי שמעו מלשונו: ְִַחלק

לכם, שלום אהּובי, ידידי ְֲִַַהמהדרים,

הזה בעולם אשריכם יולדתכם, ואשרי אשריכם

נפשכם על שמתם אשר הבא, בעולם אשריכם

נפלה שנים כמה זה אשר הזה, בלילה לעטרני

בעפר מושלכת ואני לי, מנחם ואין ראשי עטרת

ליושנה. עטרה החזרתם ועתה אשפתות, חובקת

ועלצו. שמחו אהובי, התאמצו ידידי, ְִִִַהתחזקו

להיותודעו וזכיתם עליה מבני אתם כי

והבל תורתכם וקול דמלכא, מהיכלא

אוירים כמה ובקע הקב"ה לפני עלה פיכם

שתקו ומלאכים שעלה, עד רקיעים וכמה

מעלה צבא וכל עמדו, והחיות דממו ושרפים

קולכם. את שומעים הקב"ה של

נדדתםואשריכם אשר ידידי יולדתכם ְִַואשרי
נתעלתי ידיכם ועל מעיניכם, שינה

בעיר אשר החברים ידי ועל הזה, הלילה

כאותם אתם ואין בישראל. ואם עיר הגדולה

אחד שהיא שינה שן מטות על השוכבים

ואתם ערסותם, על וסרוחים במיתה, מששים

התחזקו ּבני לכן בכם. שמח והוא בה' ַָנדבקתם

ביראתי. בתורתי באהבתי ועלצו ִִואמצו

אלפיםואילו אלפי מאלף אחד משערים הייתם

שרויה אני אשר מהצער רבבות ריבי ורוב

שחוק ולא בלבבכם, שמחה נכנסת היתה לא בו,

מושלכת אני בסיבתכם כי בזוכרכם בפיכם,

ידידי ּבני ועלצו ואמצו חזקו לכן ְִִִִַַָבעפר.
חסד של חוט כי הלימוד, תפסיקו ואל המהדרים

הקב"ה. לפני עריבה ותורתכם עליכם משוך

  
         



לילהוווו.... ודאי שיהיה עד אלא יקדש לא
'תמימות' שבתות שבע שיקיי כדי
'שבועות'. נקרא זה ומטע תהיינה,

הקב"הוווויייישששש שנשבע בשביל שאומר מי
אחרת באומה אותנו יחלי שלא

אותו נחלי שלא נשבענו ואנחנו
'שבועות' נקרא לכ חלילה, אחר באלוה
ואנחנו. יתבר ה' ,שני רבי מיעוט

הכנסתוווובבבבססססייייוווו לבית הולכי הסעודה
העבודה... את ומתחילי

ששששבבבבוווועעעעוווותתתת לללליייילללל תתתתייייקקקקוווו אאאאממממייייררררתתתת חחחחששששייייבבבבוווותתתת

בלילממממננננההההגגגג ללמוד הקדושי ישראל
עד הלילה כל במש שבועות
בהררי יסודתו זה מנהג הבוקר. אור

הקדוש בזוהר כמבואר דקודש, (אמור

ע"א): היוצח לא הראשוני חסידי'
בתורה, עוסקי והיו הזה, בלילה ישני
קדושה מורשה לנחול בואו :ואומרי

עולמות'. בשני ולבנינו לנו

הקדושווווככככ בזוהר חמבואר ד (הקדמה

את24ע"א): שמתקני אלו 'כל
כול בו, ושמחי הזאת בלילה התיקו
הזכרונות, בספר וכתובי רשומי יהיו
ברכות בשבעי אות מבר והקב"ה

.'העליו העול של וכתרי

נודעאאאא הזוהר חכמי שבזמ הג
הנה הזה, בלילה הלימוד חשיבות

וזה הזוהר24. לעברית):לשון שמעון(בתרגום רבי

שהכלה בלילה בתורה ועוסק יושב היה

בני החברים אותם כל ששנינו, בבעלה. מתחברת

עתידה לילהשהכלה באותו הצטרכו הכלה, היכל

עםבעלהלהיותעמה החופה להיותלמחרתבתוך

שהיא בתיקוניה עמה ולשמוח הלילה, אותו כל

בתור לעסוק לנביאים,מתתקנת מתורה ה,

הפסוקים ובדרשות לכתובים, ומנביאים

תיקוניה הם שאלו בגלל החכמה, ובסודות

על ועומדת נכנסת ועלמותיה והיא ותכשיטיה,

אותו כל בהם ושמחה בהם, ומתתקנת ראשיהם

יחד אלא לחופה נכנסת לא ולמחרת הלילה,

שנכנסת וכיון החופה. בני נקראים ואלה אתם.

ומברך עליהם שואל הוא ברוך הקדוש לחופה,

חלקם. אשרי ומעטראותםבעטרתהכלה. אותם,

ברינתוהיה מרננים החברים וכל שמעון רבי

ואחד אחד תורהכל ומחדשיםדברי התורה

החברים. שאר וכל שמעון רבי שמח והיה מהם,

בגללאמר חלקכם, אשרי בני, שמעון, רבי להם

יחד אלא לחופה הכלה תיכנס לא שמחר

בלילה תיקוניה שמתקן מי שכל בגלל אתכם.

וכתובים רשומים יהיו כולם בה, ושמח הזה

מברכם הוא ברוך והקדוש הזכרונות, בספר

העליון. עולם של ועטרות ברכות בשבעים

מספריםפתח "השמים ואמר: שמעון רבי

וגו'" אל ב).כבוד יט, זה(תהלים פסוק

שהכלה זה בזמן אבל העמדנוהו. הרי

מתתקנת למחרת לחופה, להיכנס מתעוררת

ששמחו החברים עם יחד בקישוטיה ומאירה

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



  
         



מר שהגיע עד נשכח, זה הדורות במש
ואז ,'יוס 'הבית מחבר קארו יוס רבי
הזה. בלילה הלימוד חשיבות שוב התגלה

עלווווככככייייצצצצדדדד ?יוס לבית הדבר התגלה
הבא: בסיפור 25כ

שלמהעעעעררררבבבב ורבי הגיע, שבועות
 קארו יוס ורבי אלקב
החליטו  בחו"ל עת באותה שהתגוררו
כל שבועות, בליל וללמוד לשבת
.חכמי תלמידי כמה עוד ע הלילה,

הפסקהווווככככ ללא בתורה ועסקו ישבו ה
ובעת ומשניות... ,"תנ רגע, של

שתי ולמדו משנה, ללמוד שהחלו
היוצא מלא קול ונשמע זכו מסכתות,

קארו. יוס רבי של פיו מתו

הואממממררררוווובבבב לרעוד... החלו העוצמה
הקדושה השכינה בש התגלה
דיבורי ,נוראי דברי לה וגילה
אפשר שאי בצורה הלב את שמלהיבי

בהתלהבות26לתאר. המשיכו וה
שעוד עד נגלהגדולה, הוא פע

למקוה הלכו ה באשמורת .עליה
סיפרו וה ,שלה החברי את ופגשו
בבכיה געו שלה והחברי ...לה

זכו... לא שה

אתם. שמחה והיא הלילה, אותו כל עמה

ומרכבות צבאות אוכלוסים, כמה ולמחרת

לכל מחכים וכולם והיא אתה, ומחנות חילות

הזה... בלילה אותה שתיקנו ואחד אחד

הובא -בשל"ה25. מצוה נר פרק שבועות, (מסכת

ה). אות

וזה מן26. המהדרים ידידי שמעו מלשונו: ְִַחלק

לכם, שלום אהּובי, ידידי ְֲִַַהמהדרים,

הזה בעולם אשריכם יולדתכם, ואשרי אשריכם

נפשכם על שמתם אשר הבא, בעולם אשריכם

נפלה שנים כמה זה אשר הזה, בלילה לעטרני

בעפר מושלכת ואני לי, מנחם ואין ראשי עטרת

ליושנה. עטרה החזרתם ועתה אשפתות, חובקת

ועלצו. שמחו אהובי, התאמצו ידידי, ְִִִַהתחזקו

להיותודעו וזכיתם עליה מבני אתם כי

והבל תורתכם וקול דמלכא, מהיכלא

אוירים כמה ובקע הקב"ה לפני עלה פיכם

שתקו ומלאכים שעלה, עד רקיעים וכמה

מעלה צבא וכל עמדו, והחיות דממו ושרפים

קולכם. את שומעים הקב"ה של

נדדתםואשריכם אשר ידידי יולדתכם ְִַואשרי
נתעלתי ידיכם ועל מעיניכם, שינה

בעיר אשר החברים ידי ועל הזה, הלילה

כאותם אתם ואין בישראל. ואם עיר הגדולה

אחד שהיא שינה שן מטות על השוכבים

ואתם ערסותם, על וסרוחים במיתה, מששים

התחזקו ּבני לכן בכם. שמח והוא בה' ַָנדבקתם

ביראתי. בתורתי באהבתי ועלצו ִִואמצו

אלפיםואילו אלפי מאלף אחד משערים הייתם

שרויה אני אשר מהצער רבבות ריבי ורוב

שחוק ולא בלבבכם, שמחה נכנסת היתה לא בו,

מושלכת אני בסיבתכם כי בזוכרכם בפיכם,

ידידי ּבני ועלצו ואמצו חזקו לכן ְִִִִַַָבעפר.
חסד של חוט כי הלימוד, תפסיקו ואל המהדרים

הקב"ה. לפני עריבה ותורתכם עליכם משוך

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



  
       



אתווווננננככככוווו דוקא זה קדוש בלילה ללמוד
קריאי בספר שנדפס הלימוד סדר
ואי השבועות, חג לליל במיוחד מועד
גמרא הלילה כל וללמוד מכ לשנות
לימוד שסדר כיו ,אופ בשו בו וכיוצא
בר שמעו רבי דברי פי על מתוק זה
דברי פי על וכ הקדוש בזוהר יוחאי
בלימוד גדול סוד ויש האריז"ל, רבינו
החיד"א מר שכתב כמו דוקא, זה סדר

לא), פרק  דוד לב מר(בספרו כתב וכ
חי איש ג):הב אות  במדבר פרשת (ש"א,

זאת''''ווווייייזזזזההההררררוווו של הלימוד סדר כל ללמוד
ובשמחה גדול בחשק הלילה
המתוק הלימוד כי הלב, והתלהבות רבה
למעלה, גדול פרי עושה הלילה לזאת
וטהרה!' קדושה האד לנפש וממשי

חנותבבבבלללליייילללל לבעל האד דומה שבועות
כדי לחנותו. סחורה שמזמי
מוצרי ממגוו מלאה תהיה שהחנות
.מוצרי של שוני סוגי להזמי עליו
בלבד, אחד מוצר אלא יזמי לא א א

ש מה כל כיזה לא, ותו בחנותו יהיה
בהזמנה. תלוי הכל

מכלווווככככממממוווו  שבועות בליל האד כ
לומד שהוא בתורה מסויי חלק
לשנה שפע מזמי הוא הלילה, במש
מה זה גמרא, רק ילמד וא ,כ שאחר
א לא. ותו כ שאחר בשנה לו שיפתח
,המתוק הלימוד סדר את ילמד א
,נביאי תורה, בתוכו: כולל הוא אשר
חז"ל, מדרשי מצוות, תרי"ג ,כתובי
בזה דבר, מכל מעט  וכו' תורה סתרי
רוחנית 'סחורה' שלל לעצמו מזמי הוא

.כ שאחרי השנה כל למש

ודעווווללללקקקקרררראאאאתתתת למקוה. שוב יל הלילה סיו
חג אשמורת של הזו, שהטבילה
ביותר החשובה הטבילה היא השבועות
בה. הנזהר ואשרי השנה, ימות בכל לנו שיש

הלילהווווללללאאאאחחחחרררר של הלימוד סדר סיו
להתפלל יש מיד הזה, הקדוש
גדולה בהתלהבות ומוס שחרית תפילת
אות תחטו שלא כדי רבה, ובזריזות
טעות. לידי ויבואו התפילה באמצע שינה

שחריתוווויייישששש בתפילת ביותר להתאמ
את קוצר האד שבה כיו ,ומוס
של יו חמישי במש עבודתו פרי

דברי לדבר להכשילם הרע יצר של דרכו הרבה,

של אסורים לדברים יבואו לדבר ומדבר חול,

ישמע אשר האיש ומי הרע... לשון ושל שחוק

שכן וכל הזאת, בלילה לבטלה לבו ויפנה כזאת

של חול ודברי בטלים, בדברים פיו יטנף שלא

הרע. ולשון בליצנות שכן וכל ומתן, משא

בעיניםויתגבר המשמר על לישב כארי

ולא השינה, את לדחות פקוחות

החמיר ז"ל האר"י רבינו כי כלל, יתנמנם

מליל יותר הלילה בזאת השינה בענין מאוד

בדרוש הכוונות בשער וכנזכר רבה, הושענא

הזאת. הלילה

  
       



אאאאטובי ימי שני יש לאר בחו כידוע,
להתאס כול החליטו ולכ גלויות, של
בתורה... ולעסוק שבועות של השני בלילה

ממממרררר,אלקב שלמה ורבי יוס הבית
מהאורות קיבלו, שה מההתלהבות
היו לא  אות שעטפו הגדולי
המשיכו ה .לישו היו כל מסוגלי
קיבלו הבא הלילה ואת ,היו כל בלימוד
ה וכ גדולה. יותר עוד בהתלהבות
חוסר ע מראש הלילה את התחילו

ישנו כאילו ובהתלהבות יממה, של שינה
הקודמת. היממה כל

המלא,וווואאאאזזזז עליה נגלה חצות לפני שוב
נוראה... קדושה חש ש שהיה מי וכל
במהל אלא פעמי, חד היה לא הגילוי
עליה והמטיר ,פעמי כמה התגלה הלילה
לה שאי וברכות עליוני ורזי סודות
ישראל... לאר לעלות אות ציוה ואז ,סו

כלממממאאאאזזזז בלב הזאת התקנה התחזקה
ישראל. ע

ששששבבבבוווועעעעוווותתתת לללליייילללל ללללייייממממוווודדדד

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

ט), מאמר שבועות  וז"ל:מועדי

והחשיבותרררראאאאוווויייי החיוב גודל על לעורר
שבועות, חג ליל בלימוד שיש
רבינו של קדשו דברי את נביא ותחילה

הכוונות שער בספרו חגהאריז"ל (דרושי

א), דרוש  קדשו:השבועות לשו וזה

הזאת''''וווודדדדעעעע בלילה ייש שלא מי כל כי
עוסק ויהיה אחד, רגע אפילו כלל
שישלי לו מובטח הלילה, כל בתורה
בשנה נזק שו לו יארע ולא שנתו

עוד ולא חייההיא... שהוראת אלא
זה, בעני תלויה ההיא בשנה האד

ימות שלא ודאי כלל, ייש לא א כי
ההיא'. בשנה

כמהממממדדדדבבבבררררייייוווו עד אד כל ילמד הקדושי
הכח בכל להשתדל לו ראוי
קדוש, לילה אותו של ללימוד לבוא
כלל להירד לא ממש כחו בכל ולהתאמ
,עיי מרגיש אד וא הלילה. כל במש
במי פניו את ירח רגליו, על יעמוד מיד
ובלבד וכדומה, ח משקה ישתה ,קרי
השינה, חבלי את ממנו להעביר שיצליח
שאחרי השנה במש חייו גורל שכל כיו

הזה. בלילה עירנותו במדת תלוי כ

ווווככככבטלי דברי לדבר שלא להיזהר יש
לה'. הוא קדוש כי הזה הלילה כל 27במש

כמו חי27. איש הבן מרן פרשתשכתב (ש"א,

ג): אות - שיחתבמדבר לדבר שלא יזהרו

שמירה להם וצריך הלילה. כל בזהחולין גדולה

מאנשים אסיפה שיש עת דכל מפני זו, בלילה

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.



  
       



אתווווננננככככוווו דוקא זה קדוש בלילה ללמוד
קריאי בספר שנדפס הלימוד סדר
ואי השבועות, חג לליל במיוחד מועד
גמרא הלילה כל וללמוד מכ לשנות
לימוד שסדר כיו ,אופ בשו בו וכיוצא
בר שמעו רבי דברי פי על מתוק זה
דברי פי על וכ הקדוש בזוהר יוחאי
בלימוד גדול סוד ויש האריז"ל, רבינו
החיד"א מר שכתב כמו דוקא, זה סדר

לא), פרק  דוד לב מר(בספרו כתב וכ
חי איש ג):הב אות  במדבר פרשת (ש"א,

זאת''''ווווייייזזזזההההררררוווו של הלימוד סדר כל ללמוד
ובשמחה גדול בחשק הלילה
המתוק הלימוד כי הלב, והתלהבות רבה
למעלה, גדול פרי עושה הלילה לזאת
וטהרה!' קדושה האד לנפש וממשי

חנותבבבבלללליייילללל לבעל האד דומה שבועות
כדי לחנותו. סחורה שמזמי
מוצרי ממגוו מלאה תהיה שהחנות
.מוצרי של שוני סוגי להזמי עליו
בלבד, אחד מוצר אלא יזמי לא א א

ש מה כל כיזה לא, ותו בחנותו יהיה
בהזמנה. תלוי הכל

מכלווווככככממממוווו  שבועות בליל האד כ
לומד שהוא בתורה מסויי חלק
לשנה שפע מזמי הוא הלילה, במש
מה זה גמרא, רק ילמד וא ,כ שאחר
א לא. ותו כ שאחר בשנה לו שיפתח
,המתוק הלימוד סדר את ילמד א
,נביאי תורה, בתוכו: כולל הוא אשר
חז"ל, מדרשי מצוות, תרי"ג ,כתובי
בזה דבר, מכל מעט  וכו' תורה סתרי
רוחנית 'סחורה' שלל לעצמו מזמי הוא

.כ שאחרי השנה כל למש

ודעווווללללקקקקרררראאאאתתתת למקוה. שוב יל הלילה סיו
חג אשמורת של הזו, שהטבילה
ביותר החשובה הטבילה היא השבועות
בה. הנזהר ואשרי השנה, ימות בכל לנו שיש

הלילהווווללללאאאאחחחחרררר של הלימוד סדר סיו
להתפלל יש מיד הזה, הקדוש
גדולה בהתלהבות ומוס שחרית תפילת
אות תחטו שלא כדי רבה, ובזריזות
טעות. לידי ויבואו התפילה באמצע שינה

שחריתוווויייישששש בתפילת ביותר להתאמ
את קוצר האד שבה כיו ,ומוס
של יו חמישי במש עבודתו פרי

דברי לדבר להכשילם הרע יצר של דרכו הרבה,

של אסורים לדברים יבואו לדבר ומדבר חול,

ישמע אשר האיש ומי הרע... לשון ושל שחוק

שכן וכל הזאת, בלילה לבטלה לבו ויפנה כזאת

של חול ודברי בטלים, בדברים פיו יטנף שלא

הרע. ולשון בליצנות שכן וכל ומתן, משא

בעיניםויתגבר המשמר על לישב כארי

ולא השינה, את לדחות פקוחות

החמיר ז"ל האר"י רבינו כי כלל, יתנמנם

מליל יותר הלילה בזאת השינה בענין מאוד

בדרוש הכוונות בשער וכנזכר רבה, הושענא

הזאת. הלילה

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



  
       



אחר הול הכל כי העומר, ספירת
ה),החיתו אות ש  חי איש ובזכות(ב

הלילה במש עבודתנו כל תעלה זה
ה'. לפני לרצו הזה הקדוש

ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

מאודאאאא.... עד רבה מעלתו השבועות וווובבבבווווחג

ששששלללל """"ההההננננוווו ללללששששעעעערררר ללללזזזזככככוווותתתת ייייההההוווודדדדיייי ככככלללל ייייככככוווולללל

לכההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,, ראוי יהיה שהאד מנת על א

ורבותינו .לכ עצמו את להכשיר עליו

נוכל כיצד הדר את לנו סללו ה הקדושי

.בהתא ולהיטהר להתקדש

כיבבבב.... הקדושי חכמינו ממממעעעעללללתתתתוווואמרו ששששבבבבוווועעעעוווותתתת עעעעררררבבבב

ממממממממשששש,,,, ההההששששננננהההה רררראאאאשששש עעעעררררבבבב ראשככככממממוווו שקוד וכמו

הוספה ידי על זכויות להרבות מחפשי אנו השנה

מצוות, וקיו תורה לימוד צדקה, גגגגבנתינת ככככ

ההההששששבבבבוווועעעעוווותתתת חחחחגגגג יכולתוישתקקקקוווודדדד כפי אד כל דל

כ ידי ועל מצוות, וקיו תורה בצדקה, להרבות

ובטהרה. בקדושה הזה היו את לקבל עצמו יכי

להיזהרגגגג.... כדאי שמאוד דברי כמה יש כ כמו

ראשית, השבועות: חג בערב ללללטטטטבבבבווווללללבה טטטטוווובבבב

ההההתתתתווווררררהההה.... אאאאתתתת ללללקקקקבבבבלללל רררראאאאוווויייי ייייההההייייהההה ככככ יייידדדדיייי וווועעעעלללל בבבבממממקקקקווווהההה,,,,

התורה. את שקיבלו קוד טבלו ישראל שע וכמו

ווווללללייייתתתתננננההההשנית:דדדד.... צצצצדדדדקקקקהההה ללללההההפפפפרררריייישששש ללללההההייייזזזזההההרררר צצצצרררריייי

....ממממההההווווגגגגנננניייי חגללללעעעענננניייייייי בערב להפריש וטוב

תיקו שזה לצדקה, מטבעות 104 השבועות

לנפש. עצו

להשגותהההה.... לזכות האד יכול השבועות חג בליל

לכ ראוי האד שיהיה וכדי ,גדולי ולאורות

עצמו. את להכי ווווממממננננווווססססההההעליו בבבבדדדדווווקקקק ששששדדדדבבבברררר ווווממממככככייייוווו

ששששללללוווו ההההננננפפפפשששש ממממככככלללליייי גגגגדדדדוווולללל חחחחללללקקקק עעעעיייייייי אאאאדדדד ששששככככאאאאששששרררר

ההההששששגגגגהההה.... ככככלללל בבבבפפפפנננניייי חחחחססססוווו ווווששששככככללללוווו ,,,,ננננססססתתתתממממיייי

כמהללללככככ שייש וטוב עירני, יהיה שאד חשוב

צלול. מוחו יהיה שבלילה כדי שבועות בערב שעות

ביווווו.... לשמוחמאוד עצמו את לעורר צרי האד

לה' ולהודות עעעעהזה ממממככככלללל בבבבננננוווו בבבבחחחחרררר אאאאששששרררר עעעעלללל

ההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,, תתתתווווררררתתתתוווו אאאאתתתת ללללננננוווו ווווננננתתתת ללללששששוווו ממממככככלללל ווווררררווווממממממממננננוווו

שנה לאלפיי קרוב בגלות ימינו אור חיינו שהיא

.לעול וקיימי חיי ישראל ע ואנחנו

בניגוזזזז.... ציבור השליח יתפלל החג בליל

והקדוש הגדול היו לכבוד קדושה, ובנעימה

ובטוב בשמחה לביתו יל התפילה, ולאחר הזה.

,היי על ויקדש עעעעלללללבב ייייככככוווויייי ''''ששששההההחחחחייייייייננננוווו'''' וווובבבבבבבבררררככככתתתת

ללללייייוווו ששששוווובבבב ווווההההגגגגייייעעעעננננוווו עעעעוווולללל בבבבוווורררראאאא ששששזזזזייייככככננננוווו ההההזזזזככככוווותתתת

חחחחווווזזזזררררתתתת וווובבבבוווו ללללששששננננהההה,,,, אאאאחחחחתתתת אאאאללללייייננננוווו ששששממממגגגגייייעעעע ההההזזזזהההה ההההגגגגדדדדוווולללל

בבבבוווו ווווננננפפפפתתתתחחחחיייי ,,,,קקקקדדדד ממממייייממממיייי ששששההההייייתתתתהההה ההההאאאאררררהההה אאאאוווותתתתהההה

וווובבבבההההייייררררהההה,,,, ממממווווששששררררששששתתתת אאאאממממווווננננהההה ללללקקקקננננייייייייתתתת ששששממממיייי ששששעעעערררריייי

ההההתתתתווווררררהההה.... ללללקקקקננננייייייייתתתת ממממררררווווממממממממוווותתתת ווווללללההההששששגגגגוווותתתת

כדיללללככככ לילה, ודאי שיהיה עד אלא יקדש לא

תהיינה', 'תמימות' שבתות 'שבע :שיקיי

'שבועות'. נקרא זה ומטע

שבועותחחחח.... בליל ללמוד הקדושי ישראל מנהג

זה ומנהג הבוקר. אור עד הלילה כל במש

קודש. בהררי אאאאתתתתיסודתו ששששממממתתתתקקקקנננניייי אאאאללללוווו ווווככככלללל

  
       



ייייההההייייוווו ככככוווולללל בבבבוווו,,,, ווווששששממממחחחחיייי ההההזזזזאאאאתתתת בבבבללללייייללללהההה ההההתתתתייייקקקקוווו

ההההזזזזככככררררווווננננוווותתתת,,,, בבבבסססספפפפרררר ווווככככתתתתוווובבבביייי ררררששששווווממממיייימבר והקב"ה

.העליושלהעול ברכותוכתרי בשבעיאות

כללטטטט.... הזאת בלילה ייש שלא מי וכל

כל בתורה עוסק ויהיה אחד, רגע אפילו

ייייאאאאררררעעעעהלילה, ווווללללאאאא ששששננננתתתתוווו ששששייייששששלללליייי ללללוווו ממממוווובבבבטטטטחחחח

ההההההההייייאאאא............ בבבבששששננננהההה ננננזזזזקקקק ששששוווו אלאללללוווו עוד ולא

בעני תלויה ההיא בשנה האד חיי שהוראת

ימות שלא ודאי כלל, ייש לא א כי זה,

ההיא'. בשנה

לויייי.... ראוי כמה עד אד כל ילמד ומכא

אותו של ללימוד לבוא הכח בכל להשתדל

לא ממש כחו בכל ולהתאמ קדוש, לילה

הלילה. כל במש כלל ממממררררגגגגייייששששלהירד אאאאדדדד וווואאאא

בבבבממממיייי פפפפננננייייוווו אאאאתתתת ייייררררחחחח ררררגגגגללללייייוווו,,,, עעעעלללל ייייעעעעממממוווודדדד ממממיייידדדד ,,,,עעעעיייייייי

ששששייייצצצצללללייייחחחח וווובבבבללללבבבבדדדד ווווככככדדדדווווממממהההה,,,, חחחח ממממששששקקקקהההה ייייששששתתתתהההה ,,,,קקקקרררריייי

ההההששששייייננננהההה,,,, חחחחבבבבלללליייי אאאאתתתת ממממממממננננוווו גורלללללההההעעעעבבבביייירררר שכל כיו

עירנותו במדת תלוי כ שאחרי השנה במש חייו

דברי לדבר שלא להיזהר יש וכ הזה. בלילה

לה'. הוא קדוש כי הזה הלילה כל במש בטלי

חוליייייאאאא.... שיחת לדבר שלא להיזהר צרי

הלילה. גגגגדדדדווווללללההההכל ששששממממייייררררהההה ללללהההה ווווצצצצרררריייי

זזזזוווו,,,, בבבבללללייייללללהההה אסיפהבבבבזזזזהההה שיש עת דכל מפני

להכשיל הרע יצר של דרכו הרבה, מאנשי

לדברי יבואו לדבר ומדבר חול, דברי לדבר

האיש ומי הרע. לשו ושל שחוק של אסורי

בלילה לבטלה לבו ויפנה כזאת ישמע אשר

,בטלי בדברי פיו יטנ שלא שכ וכל הזאת,

בליצנות שכ וכל ,ומת משא של חול ודברי

הרע. ולשו

פקוחותווווייייתתתתגגגגבבבברררר בעיני המשמר על לישב כארי

כי כלל, יתנמנ ולא השינה, את לדחות

השינה בעני מאוד החמיר ז"ל האר"י רבינו

מליל יותר הלילה וכנזכרבזאת רבה, הושענא

הזאת. הלילה בדרוש הכוונות בשער

אאאאתתתתייייבבבב.... דדדדווווקקקקאאאא זזזזהההה קקקקדדדדוווושששש בבבבללללייייללללהההה ללללללללממממוווודדדד ננננככככוווו

ממממוווועעעעדדדד קקקקררררייייאאאאיייי בבבבסססספפפפרררר ששששננננדדדדפפפפסססס ההההללללייייממממוווודדדד ססססדדדדרררר

ממממככככ ללללששששננננוווותתתת וווואאאאיייי ההההששששבבבבוווועעעעוווותתתת,,,, חחחחגגגג לללללללליייילללל בבבבממממייייווווחחחחדדדד

בבבבששששוווו בבבבוווו ווווככככייייווווצצצצאאאא גגגגממממרררראאאא ההההללללייייללללהההה ככככלללל ווווללללללללממממוווודדדד

דדדדבבבברררריייי פפפפיייי עעעעלללל ממממתתתתווווקקקק זזזזהההה ללללייייממממוווודדדד ששששססססדדדדרררר ככככייייוווו ,,,,אאאאוווופפפפ

עעעעלללל ווווככככ ההההקקקקדדדדוווושששש בבבבזזזזווווההההרררר ייייווווחחחחאאאאיייי בבבברררר ששששממממעעעעוווו ררררבבבביייי

בבבבללללייייממממוווודדדד גגגגדדדדוווולללל ססססוווודדדד וווויייישששש ההההאאאאררררייייזזזז""""לללל,,,, ררררבבבבייייננננוווו דדדדבבבברררריייי פפפפיייי

דדדדווווקקקקאאאא.... זזזזהההה ססססדדדדרררר

וווודדדדעעעעייייגגגג.... ללללממממקקקקווווהההה.... ששששוווובבבב יייילללל ההההללללייייללללהההה ססססייייוווו ללללקקקקרררראאאאתתתת

ההההששששבבבבוווועעעעוווותתתת חחחחגגגג אאאאששששממממווווררררתתתת ששששלללל ההההזזזזוווו,,,, ששששההההטטטטבבבבייייללללהההה

בבבבככככלללל ללללננננוווו ששששיייישששש בבבבייייוווותתתתרררר ההההחחחחששששוווובבבבהההה ההההטטטטבבבבייייללללהההה ההההייייאאאא

ססססייייוווו ווווללללאאאאחחחחרררר בבבבהההה.... ההההננננזזזזההההרררר וווואאאאששששרררריייי ההההששששננננהההה,,,, ייייממממוווותתתת

יייישששש ממממיייידדדד ההההזזזזהההה,,,, ההההקקקקדדדדוווושששש ההההללללייייללללהההה ששששלללל ההההללללייייממממוווודדדד ססססדדדדרררר

בבבבההההתתתתללללההההבבבבוווותתתת ווווממממווווסססס ששששחחחחררררייייתתתת תתתתפפפפייייללללתתתת ללללההההתתתתפפפפלללללללל

אאאאוווותתתת תתתתחחחחטטטטוווו ששששללללאאאא ככככדדדדיייי ררררבבבבהההה,,,, וווובבבבזזזזררררייייזזזזוווותתתת גגגגדדדדווווללללהההה

טטטטעעעעוווותתתת.... לללליייידדדדיייי ווווייייבבבבוווואאאאוווו ההההתתתתפפפפייייללללהההה בבבבאאאאממממצצצצעעעע ששששייייננננהההה

ככככייייוווווווויייישששש ,,,,ווווממממווווסססס ששששחחחחררררייייתתתת בבבבתתתתפפפפייייללללתתתת בבבבייייוווותתתתרררר ללללההההתתתתאאאאממממ

בבבבממממשששש עעעעבבבבוווודדדדתתתתוווו פפפפרררריייי אאאאתתתת קקקקווווצצצצרררר ההההאאאאדדדד ששששבבבבהההה

ההההוווולללל ההההככככלללל ככככיייי ההההעעעעווווממממרררר,,,, סססספפפפייייררררתתתת ששששלללל ייייוווו חחחחממממייייששששיייי

עעעעבבבבוווודדדדתתתתננננוווו ככככלללל תתתתעעעעללללהההה זזזזהההה וווובבבבזזזזככככוווותתתת ....ההההחחחחייייתתתתוווו אאאאחחחחרררר

הההה'.'.'.'. ללללפפפפנננניייי ללללררררצצצצוווו ההההזזזזהההה ההההקקקקדדדדוווושששש ההההללללייייללללהההה בבבבממממשששש
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



  
       



אחר הול הכל כי העומר, ספירת
ה),החיתו אות ש  חי איש ובזכות(ב

הלילה במש עבודתנו כל תעלה זה
ה'. לפני לרצו הזה הקדוש

ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

מאודאאאא.... עד רבה מעלתו השבועות וווובבבבווווחג

ששששלללל """"ההההננננוווו ללללששששעעעערררר ללללזזזזככככוווותתתת ייייההההוווודדדדיייי ככככלללל ייייככככוווולללל

לכההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,, ראוי יהיה שהאד מנת על א

ורבותינו .לכ עצמו את להכשיר עליו

נוכל כיצד הדר את לנו סללו ה הקדושי

.בהתא ולהיטהר להתקדש

כיבבבב.... הקדושי חכמינו ממממעעעעללללתתתתוווואמרו ששששבבבבוווועעעעוווותתתת עעעעררררבבבב

ממממממממשששש,,,, ההההששששננננהההה רררראאאאשששש עעעעררררבבבב ראשככככממממוווו שקוד וכמו

הוספה ידי על זכויות להרבות מחפשי אנו השנה

מצוות, וקיו תורה לימוד צדקה, גגגגבנתינת ככככ

ההההששששבבבבוווועעעעוווותתתת חחחחגגגג יכולתוישתקקקקוווודדדד כפי אד כל דל

כ ידי ועל מצוות, וקיו תורה בצדקה, להרבות

ובטהרה. בקדושה הזה היו את לקבל עצמו יכי

להיזהרגגגג.... כדאי שמאוד דברי כמה יש כ כמו

ראשית, השבועות: חג בערב ללללטטטטבבבבווווללללבה טטטטוווובבבב

ההההתתתתווווררררהההה.... אאאאתתתת ללללקקקקבבבבלללל רררראאאאוווויייי ייייההההייייהההה ככככ יייידדדדיייי וווועעעעלללל בבבבממממקקקקווווהההה,,,,

התורה. את שקיבלו קוד טבלו ישראל שע וכמו

ווווללללייייתתתתננננההההשנית:דדדד.... צצצצדדדדקקקקהההה ללללההההפפפפרררריייישששש ללללההההייייזזזזההההרררר צצצצרררריייי

....ממממההההווווגגגגנננניייי חגללללעעעענננניייייייי בערב להפריש וטוב

תיקו שזה לצדקה, מטבעות 104 השבועות

לנפש. עצו

להשגותהההה.... לזכות האד יכול השבועות חג בליל

לכ ראוי האד שיהיה וכדי ,גדולי ולאורות

עצמו. את להכי ווווממממננננווווססססההההעליו בבבבדדדדווווקקקק ששששדדדדבבבברררר ווווממממככככייייוווו

ששששללללוווו ההההננננפפפפשששש ממממככככלללליייי גגגגדדדדוווולללל חחחחללללקקקק עעעעיייייייי אאאאדדדד ששששככככאאאאששששרררר

ההההששששגגגגהההה.... ככככלללל בבבבפפפפנננניייי חחחחססססוווו ווווששששככככללללוווו ,,,,ננננססססתתתתממממיייי

כמהללללככככ שייש וטוב עירני, יהיה שאד חשוב

צלול. מוחו יהיה שבלילה כדי שבועות בערב שעות

ביווווו.... לשמוחמאוד עצמו את לעורר צרי האד

לה' ולהודות עעעעהזה ממממככככלללל בבבבננננוווו בבבבחחחחרררר אאאאששששרררר עעעעלללל

ההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,, תתתתווווררררתתתתוווו אאאאתתתת ללללננננוווו ווווננננתתתת ללללששששוווו ממממככככלללל ווווררררווווממממממממננננוווו

שנה לאלפיי קרוב בגלות ימינו אור חיינו שהיא

.לעול וקיימי חיי ישראל ע ואנחנו

בניגוזזזז.... ציבור השליח יתפלל החג בליל

והקדוש הגדול היו לכבוד קדושה, ובנעימה

ובטוב בשמחה לביתו יל התפילה, ולאחר הזה.

,היי על ויקדש עעעעלללללבב ייייככככוווויייי ''''ששששההההחחחחייייייייננננוווו'''' וווובבבבבבבבררררככככתתתת

ללללייייוווו ששששוווובבבב ווווההההגגגגייייעעעעננננוווו עעעעוווולללל בבבבוווורררראאאא ששששזזזזייייככככננננוווו ההההזזזזככככוווותתתת

חחחחווווזזזזררררתתתת וווובבבבוווו ללללששששננננהההה,,,, אאאאחחחחתתתת אאאאללללייייננננוווו ששששממממגגגגייייעעעע ההההזזזזהההה ההההגגגגדדדדוווולללל

בבבבוווו ווווננננפפפפתתתתחחחחיייי ,,,,קקקקדדדד ממממייייממממיייי ששששההההייייתתתתהההה ההההאאאאררררהההה אאאאוווותתתתהההה

וווובבבבההההייייררררהההה,,,, ממממווווששששררררששששתתתת אאאאממממווווננננהההה ללללקקקקננננייייייייתתתת ששששממממיייי ששששעעעערררריייי

ההההתתתתווווררררהההה.... ללללקקקקננננייייייייתתתת ממממררררווווממממממממוווותתתת ווווללללההההששששגגגגוווותתתת

כדיללללככככ לילה, ודאי שיהיה עד אלא יקדש לא

תהיינה', 'תמימות' שבתות 'שבע :שיקיי

'שבועות'. נקרא זה ומטע

שבועותחחחח.... בליל ללמוד הקדושי ישראל מנהג

זה ומנהג הבוקר. אור עד הלילה כל במש

קודש. בהררי אאאאתתתתיסודתו ששששממממתתתתקקקקנננניייי אאאאללללוווו ווווככככלללל

  
       



ייייההההייייוווו ככככוווולללל בבבבוווו,,,, ווווששששממממחחחחיייי ההההזזזזאאאאתתתת בבבבללללייייללללהההה ההההתתתתייייקקקקוווו

ההההזזזזככככררררווווננננוווותתתת,,,, בבבבסססספפפפרררר ווווככככתתתתוווובבבביייי ררררששששווווממממיייימבר והקב"ה

.העליושלהעול ברכותוכתרי בשבעיאות

כללטטטט.... הזאת בלילה ייש שלא מי וכל

כל בתורה עוסק ויהיה אחד, רגע אפילו

ייייאאאאררררעעעעהלילה, ווווללללאאאא ששששננננתתתתוווו ששששייייששששלללליייי ללללוווו ממממוווובבבבטטטטחחחח

ההההההההייייאאאא............ בבבבששששננננהההה ננננזזזזקקקק ששששוווו אלאללללוווו עוד ולא

בעני תלויה ההיא בשנה האד חיי שהוראת

ימות שלא ודאי כלל, ייש לא א כי זה,

ההיא'. בשנה

לויייי.... ראוי כמה עד אד כל ילמד ומכא

אותו של ללימוד לבוא הכח בכל להשתדל

לא ממש כחו בכל ולהתאמ קדוש, לילה

הלילה. כל במש כלל ממממררררגגגגייייששששלהירד אאאאדדדד וווואאאא

בבבבממממיייי פפפפננננייייוווו אאאאתתתת ייייררררחחחח ררררגגגגללללייייוווו,,,, עעעעלללל ייייעעעעממממוווודדדד ממממיייידדדד ,,,,עעעעיייייייי

ששששייייצצצצללללייייחחחח וווובבבבללללבבבבדדדד ווווככככדדדדווווממממהההה,,,, חחחח ממממששששקקקקהההה ייייששששתתתתהההה ,,,,קקקקרררריייי

ההההששששייייננננהההה,,,, חחחחבבבבלללליייי אאאאתתתת ממממממממננננוווו גורלללללההההעעעעבבבביייירררר שכל כיו

עירנותו במדת תלוי כ שאחרי השנה במש חייו

דברי לדבר שלא להיזהר יש וכ הזה. בלילה

לה'. הוא קדוש כי הזה הלילה כל במש בטלי

חוליייייאאאא.... שיחת לדבר שלא להיזהר צרי

הלילה. גגגגדדדדווווללללההההכל ששששממממייייררררהההה ללללהההה ווווצצצצרררריייי

זזזזוווו,,,, בבבבללללייייללללהההה אסיפהבבבבזזזזהההה שיש עת דכל מפני

להכשיל הרע יצר של דרכו הרבה, מאנשי

לדברי יבואו לדבר ומדבר חול, דברי לדבר

האיש ומי הרע. לשו ושל שחוק של אסורי

בלילה לבטלה לבו ויפנה כזאת ישמע אשר

,בטלי בדברי פיו יטנ שלא שכ וכל הזאת,

בליצנות שכ וכל ,ומת משא של חול ודברי

הרע. ולשו

פקוחותווווייייתתתתגגגגבבבברררר בעיני המשמר על לישב כארי

כי כלל, יתנמנ ולא השינה, את לדחות

השינה בעני מאוד החמיר ז"ל האר"י רבינו

מליל יותר הלילה וכנזכרבזאת רבה, הושענא

הזאת. הלילה בדרוש הכוונות בשער

אאאאתתתתייייבבבב.... דדדדווווקקקקאאאא זזזזהההה קקקקדדדדוווושששש בבבבללללייייללללהההה ללללללללממממוווודדדד ננננככככוווו

ממממוווועעעעדדדד קקקקררררייייאאאאיייי בבבבסססספפפפרררר ששששננננדדדדפפפפסססס ההההללללייייממממוווודדדד ססססדדדדרררר

ממממככככ ללללששששננננוווותתתת וווואאאאיייי ההההששששבבבבוווועעעעוווותתתת,,,, חחחחגגגג לללללללליייילללל בבבבממממייייווווחחחחדדדד

בבבבששששוווו בבבבוווו ווווככככייייווווצצצצאאאא גגגגממממרררראאאא ההההללללייייללללהההה ככככלללל ווווללללללללממממוווודדדד

דדדדבבבברררריייי פפפפיייי עעעעלללל ממממתתתתווווקקקק זזזזהההה ללללייייממממוווודדדד ששששססססדדדדרררר ככככייייוווו ,,,,אאאאוווופפפפ

עעעעלללל ווווככככ ההההקקקקדדדדוווושששש בבבבזזזזווווההההרררר ייייווווחחחחאאאאיייי בבבברררר ששששממממעעעעוווו ררררבבבביייי

בבבבללללייייממממוווודדדד גגגגדדדדוווולללל ססססוווודדדד וווויייישששש ההההאאאאררררייייזזזז""""לללל,,,, ררררבבבבייייננננוווו דדדדבבבברררריייי פפפפיייי

דדדדווווקקקקאאאא.... זזזזהההה ססססדדדדרררר

וווודדדדעעעעייייגגגג.... ללללממממקקקקווווהההה.... ששששוווובבבב יייילללל ההההללללייייללללהההה ססססייייוווו ללללקקקקרררראאאאתתתת

ההההששששבבבבוווועעעעוווותתתת חחחחגגגג אאאאששששממממווווררררתתתת ששששלללל ההההזזזזוווו,,,, ששששההההטטטטבבבבייייללללהההה

בבבבככככלללל ללללננננוווו ששששיייישששש בבבבייייוווותתתתרררר ההההחחחחששששוווובבבבהההה ההההטטטטבבבבייייללללהההה ההההייייאאאא

ססססייייוווו ווווללללאאאאחחחחרררר בבבבהההה.... ההההננננזזזזההההרררר וווואאאאששששרררריייי ההההששששננננהההה,,,, ייייממממוווותתתת

יייישששש ממממיייידדדד ההההזזזזהההה,,,, ההההקקקקדדדדוווושששש ההההללללייייללללהההה ששששלללל ההההללללייייממממוווודדדד ססססדדדדרררר

בבבבההההתתתתללללההההבבבבוווותתתת ווווממממווווסססס ששששחחחחררררייייתתתת תתתתפפפפייייללללתתתת ללללההההתתתתפפפפלללללללל

אאאאוווותתתת תתתתחחחחטטטטוווו ששששללללאאאא ככככדדדדיייי ררררבבבבהההה,,,, וווובבבבזזזזררררייייזזזזוווותתתת גגגגדדדדווווללללהההה

טטטטעעעעוווותתתת.... לללליייידדדדיייי ווווייייבבבבוווואאאאוווו ההההתתתתפפפפייייללללהההה בבבבאאאאממממצצצצעעעע ששששייייננננהההה

ככככייייוווווווויייישששש ,,,,ווווממממווווסססס ששששחחחחררררייייתתתת בבבבתתתתפפפפייייללללתתתת בבבבייייוווותתתתרררר ללללההההתתתתאאאאממממ

בבבבממממשששש עעעעבבבבוווודדדדתתתתוווו פפפפרררריייי אאאאתתתת קקקקווווצצצצרררר ההההאאאאדדדד ששששבבבבהההה

ההההוווולללל ההההככככלללל ככככיייי ההההעעעעווווממממרררר,,,, סססספפפפייייררררתתתת ששששלללל ייייוווו חחחחממממייייששששיייי

עעעעבבבבוווודדדדתתתתננננוווו ככככלללל תתתתעעעעללללהההה זזזזהההה וווובבבבזזזזככככוווותתתת ....ההההחחחחייייתתתתוווו אאאאחחחחרררר

הההה'.'.'.'. ללללפפפפנננניייי ללללררררצצצצוווו ההההזזזזהההה ההההקקקקדדדדוווושששש ההההללללייייללללהההה בבבבממממשששש
המעוניינים להקדיש לברכה, לרפואה ולעילוי נשמת יקיריהם

ניתן להתקשר    08-37-40-200 



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





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:1519:0519:48 באר שבע
18:1419:0319:46תל אביב

18:1519:0419:47חיפה
18:1319:0319:45אילת

18:1619:0619:49ירושלים
18:05ירושלים 40 דק'

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

 5:50 שחרית, קידוש
ושיעור חסידות 'אליבא דנפשא'

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

שמההתחלה,  ה'  אל  להתפלל  צריך 
משעה שהילד נולד הוא יקבל חינוך 

על טהרת הקודש.

בגן,  הילד  את  שמים  לפעמים  כי 
ידים  נוטלת  לא  שהגננת  ומתברר 
את  מאכילה  כשהיא  וא"כ  בבוקר, 
יש  לכן  טמא.  הוא  האוכל  הילדים, 
בעלות  מטפלות  עם  מעון  להעדיף 
שיש  אברכים,  נשות  שמים,  יראת 
להן את הידיעה הבסיסית של נטילת 

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

בהתאם להנחיות שיעורי מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א
מתקיימים בימים ראשון עד חמישי בשעה 20:30

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

ברכת הרב ליום הכיפורים
לאחי ורעי אהובי בית ישראל היקרים הי"ו

ה' הטוב ומקור החיים יחתמנו כולנו לחיים טובים 
ארוכים ולשלום, גאולה וישועה פרטית וכללית 

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"
 בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון.

 שעורי הרב מתקיימים בימים ראשון עד חמישי
בשעה 20:30 בית הכנסת המאיר לארץ

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

18:1519:0519:48 באר שבע
18:1419:0319:46תל אביב

18:1519:0419:47חיפה
18:1319:0319:45אילת

18:1619:0619:49ירושלים
18:05ירושלים 40 דק'

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

 5:50 שחרית, קידוש
ושיעור חסידות 'אליבא דנפשא'

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

שמההתחלה,  ה'  אל  להתפלל  צריך 
משעה שהילד נולד הוא יקבל חינוך 

על טהרת הקודש.

בגן,  הילד  את  שמים  לפעמים  כי 
ידים  נוטלת  לא  שהגננת  ומתברר 
את  מאכילה  כשהיא  וא"כ  בבוקר, 
יש  לכן  טמא.  הוא  האוכל  הילדים, 
בעלות  מטפלות  עם  מעון  להעדיף 
שיש  אברכים,  נשות  שמים,  יראת 
להן את הידיעה הבסיסית של נטילת 

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

בהתאם להנחיות שיעורי מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א
מתקיימים בימים ראשון עד חמישי בשעה 20:30

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

ברכת הרב ליום הכיפורים
לאחי ורעי אהובי בית ישראל היקרים הי"ו

ה' הטוב ומקור החיים יחתמנו כולנו לחיים טובים 
ארוכים ולשלום, גאולה וישועה פרטית וכללית 

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"
 בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון.

 שעורי הרב מתקיימים בימים ראשון עד חמישי
בשעה 20:30 בית הכנסת המאיר לארץ

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

 - לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
   סניף 721 נתיבות, חשבון 23357

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

- ביט ופייבוקס במס' 054-26-380-26

הפצת תורה חובקת עולם
היה שותף 08-37-40-200

 לתרומות: בנק מרכנתיל דיסקונט,
סניף 721 נתיבות, חשבון 23357.

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

כשיש לאדם את הכוחות האלה ללמוד 
הפסקה  שום  ללא  עצומה  בהתמדה 
באמצע וללא שום הפרעה - ידע נאמנה 
זו  ובשעה  עליו,  ניצב  ממש  שהשי"ת 
בתכלית  הקב"ה  עם  מאוחד  כולו  כל 
כי  פגע,  מכל  ביותר  מוגן  והוא  היחוד, 
התורה מגנא ומצלא )סוטה כ"א ע"א(, ואין לו 
כי לומדי  לחשוש משום דבר שבעולם, 
להקב"ה,  ביותר  הקרובים  הם  התורה 
ותפילתינו היא שנזכה אנחנו וצאצאינו 
חיינו  ימי  כל  לעסוק  צאצאנו  וצאצאי 

בתורה הקדושה לשמה.

פרשת נשא
- ערב חג השבועות -

ה' סיון התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

19:2120:1121:06 באר שבע
19:2320:1321:08תל אביב

19:2420:1421:10חיפה
19:1820:1021:04אילת

19:2620:1621:12ירושלים
19:06ירושלים 40 דק'

שעורי
השבוע

מפי הרה"ג רבינו ישרא_ל אברג'_ל שליט"א

ראשון - כל שבוע בשעה: 21:00
שיעור 'זום' לדוברי השפה האנגלית עם תרגום

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

שלישי ח' סיון 7/6 בשעה: 20:00באר שבע
בבית הכנסת 'מנחת יהודה' רחוב ניב דוד 1

רביעי ט' סיון 8/6 בשעה: 20:00חיפה
בבית הכנסת המרכזי רמת אשכול, רחוב ראול וולנברג 11 

חמישי - כל שבוע בשעה: 20:00נתיבות
בבית הכנסת 'המאיר לארץ' רחוב חיל שריון 39

LIVE

LIVE


