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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

תוכן העניינים

  
    



 בהעלות בהעלות בהעלות בהעלות פרשת פרשת פרשת פרשת 

עליועליועליועליו............ שיעידשיעידשיעידשיעיד עדעדעדעד

גרליססססייייפפפפרררר מרדכי הרב הגאו
וז"ל: 1שליט"א,

כמועעעעקקקקתתתת החמה באניפולי. רבתה החו
קרניה את ונעצה מנרתיקה, יצאה
בכל וא .היקו של בבשרו הלוהטות
על הצהרי אחר בשעות ,כ היו שעות
עלה לא שכמעט עד וכמה, כמה אחת

.הכבש כקיטור האר קיטור

עלההההררררעעעעפפפפיייי שהאהילו ,הרצוצי
של הרעועה דירתו קורות
פלטו זישא, ר' הרבי הקדוש, הצדיק
מחו שקלטו הנורא ההבל את מעצמ
של ראשו על היישר היוקדת, השמש
את וטרדו בתורה, ועסק שישב הצדיק
לבו את מפנה הרבי אי דעתו. צלילות
המעיק הלוהט, הקי של הכבד לעולו
שניגרו הזיעה אגלי אבל הנשימה, על
על ,הקמטי חרוש ממצחו הר ללא
הניחו לא שלפניו, המהוהי הספר דפי

נפשו. את בתלמודו להשתקע לו

להימלטבבבבדדדדללללייייתתתת הרבי נאל ברירה,
בבית, שרר ההבל מפני

של בציל מחסה לעצמו ולמצוא
מדירתו. הרחק לא שניצבו האילנות
המי ואמת נאה היה האילנות של ציל
אותה של שפתה ועל ,תחתיה עוברת
אב זישא, לרבי לו, נזדמנה ,המי אמת
כדי גבה, על ונתיישב רכ והוא אחת,
ובעבודתו. בתורתו לעסוק להמשי

תעלתייייווווששששבבבב ,האב גבי על הצדיק היה
למרגלותיו, פעורה עמוקה מי
בדביקות ואיל איל מתנועע והוא
בעולמות מרח בקודש, כדרכו עצומה,

ומלואה. תבל ושוכח עליוני

והתקרבהאאאאדדדדההההככככיייי אד דמות הלכה והכי,
של חוט הצדיק. מושב מקו אל
הבר של פניו על היה משו לא עדינות
חזותו. על חפ גשמיות של ומעטה נש,
,שבע הפחותי מ היה, העיר מבני
ובהתנהגותו בהליכותיו היה לא ומעול

וליושביה. לעיר כבוד להוסי כדי

ביססססבבבבלללל בשוק, אלא מדורו ואי היה, גר
ולא ,ושוליותיה הערלי העגלוני
וא העורב. אצל הזרזיר הל לחינ

בסוד המחבר).עבדיך1. ברשות הועתק קנט, עמוד - א (חלק

  

הענייני תוכ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עליו  שיעיד 1עד

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סיני  הר  5למרגלות

. . . . . . . . . . . . . . . . . המדרגות  מכל 8התגלגלו

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  הנשיאי 9חנוכת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . המעצר חומות 10פרצו
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ברקיע  שערי 12י"ב
. . . . . . . . .  העול לאומות הקדושה 15המשכת
. . . . . . . . . . . . .  למסעיה ישראל בני 16ויסעו 
. . . . . . . . . . . . . . . רע   כמתאונני הע 17ויהי
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  משלה גדולה  18של
. . . . . . . . . . . . . . . . המנורה הדלקת 18עבודת
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  אד נשמת ה' 19נר 
. . . . . . . . . . . . . . . .  בשמי הנשמות 21כיסופי
. . . . . . . . . . . . . . . . . . סיני  הר  על ה ' 23וירד
. . . . . . . . ולמעשה להלכה  האמור מ 25העולה 

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

- כל הזכויות שמורות -

חוברת זו מוקדשת לעילוי נשמת
תמר בת סעדה ז"ל

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

ולהבדיל להצלחה בגשמיות וברוחניות
למשפחת עדרי היקרים הי"ו



  
    



 בהעלות בהעלות בהעלות בהעלות פרשת פרשת פרשת פרשת 

עליועליועליועליו............ שיעידשיעידשיעידשיעיד עדעדעדעד

גרליססססייייפפפפרררר מרדכי הרב הגאו
וז"ל: 1שליט"א,

כמועעעעקקקקתתתת החמה באניפולי. רבתה החו
קרניה את ונעצה מנרתיקה, יצאה
בכל וא .היקו של בבשרו הלוהטות
על הצהרי אחר בשעות ,כ היו שעות
עלה לא שכמעט עד וכמה, כמה אחת

.הכבש כקיטור האר קיטור

עלההההררררעעעעפפפפיייי שהאהילו ,הרצוצי
של הרעועה דירתו קורות
פלטו זישא, ר' הרבי הקדוש, הצדיק
מחו שקלטו הנורא ההבל את מעצמ
של ראשו על היישר היוקדת, השמש
את וטרדו בתורה, ועסק שישב הצדיק
לבו את מפנה הרבי אי דעתו. צלילות
המעיק הלוהט, הקי של הכבד לעולו
שניגרו הזיעה אגלי אבל הנשימה, על
על ,הקמטי חרוש ממצחו הר ללא
הניחו לא שלפניו, המהוהי הספר דפי

נפשו. את בתלמודו להשתקע לו

להימלטבבבבדדדדללללייייתתתת הרבי נאל ברירה,
בבית, שרר ההבל מפני

של בציל מחסה לעצמו ולמצוא
מדירתו. הרחק לא שניצבו האילנות
המי ואמת נאה היה האילנות של ציל
אותה של שפתה ועל ,תחתיה עוברת
אב זישא, לרבי לו, נזדמנה ,המי אמת
כדי גבה, על ונתיישב רכ והוא אחת,
ובעבודתו. בתורתו לעסוק להמשי

תעלתייייווווששששבבבב ,האב גבי על הצדיק היה
למרגלותיו, פעורה עמוקה מי
בדביקות ואיל איל מתנועע והוא
בעולמות מרח בקודש, כדרכו עצומה,

ומלואה. תבל ושוכח עליוני

והתקרבהאאאאדדדדההההככככיייי אד דמות הלכה והכי,
של חוט הצדיק. מושב מקו אל
הבר של פניו על היה משו לא עדינות
חזותו. על חפ גשמיות של ומעטה נש,
,שבע הפחותי מ היה, העיר מבני
ובהתנהגותו בהליכותיו היה לא ומעול

וליושביה. לעיר כבוד להוסי כדי

ביססססבבבבלללל בשוק, אלא מדורו ואי היה, גר
ולא ,ושוליותיה הערלי העגלוני
וא העורב. אצל הזרזיר הל לחינ

בסוד המחבר).עבדיך1. ברשות הועתק קנט, עמוד - א (חלק

ז

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



  
    



בספרששששבבבב,,,, עיניו ונות הרבי איפוא,
שמתעל כמי שבידו, הקדוש
של וניגו הלזה, של מנוכחותו לחלוטי
מכביר שפתיו. מבי ונשמע עולה לימוד
בחימה, ונוה ורוט מדבר ,במילי הסבל
לפתע, ה אטומות כמו הרבי של אזניו א
אליו. המופני לדברי כלל הואמשיב ואי

האיש,אאאאוווותתתתהההה של סבלנותו פקעה שעה
מדעת נבערי דברי והטיח
הצור קולו הרי ה'. קדוש של בפניו
כ כל להיות יכול יהודי 'רק וזעק:
כבר הנכרי הכומר אפילו שהרי אכזר,
לתחנוני!'... אזנו את ומטה מרח היה

כאלו,ככככייייוווו נוראי דברי הרבי ששמע
בר של מפיו מפורשי יוצאי
על קטרוג של שריח דברי ישראל,
כנשו ממקומו קפ ,מה נוד יהודי

והת המשקל.נחש שיווי אבד עד חלחל

'אוי''''אאאאוווויייי  בבעתה הצדיק שאג  ואבוי'
ליהודי גר זישא זישא! של לראשו

בלע דברי מפיו חמורי(רע)שיוציא 

לזישא!' אבוי לזישא! אוי שכאלו!

למשנהו,ככככהההה אחד ממקו מדלג הצדיק היה
,התילי על ומרקד האבני על מקפ
עד בקול, ושואג דמעות מזיל ,כפי סופק
אמת של עומקה לתו ונפל רגלו שמעדה

למרגלותיו... זורמת שהיתה המי

צוללההההוווואאאאיייילללל הצדיק את הסבל וראה
בגינו התעלה, של בתהומה

לעזרה. צועק והחל כהוג נבהל ומחמתו,
מבוהלי הגיעו עבר, מכל אד בני נתאספו
הצדיק את שראו וכיו פינה, מכל ודחופי
אחריו קפצו ,המי בשיבולת נאבק
השכיבוהו נשמתו. בו עוד כל מש והעלוהו
מעט שנח עד רוחו, את והשיבו הקרקע על

פנימה. ביתו אל והובילוהו מזעפו

השערוריהווווההההססססבבבבלללל,,,, את שראה כיו
המתחוללת האנדרולומוסיא ואת
לעורו, מתיירא החל הרבי, של מסביבו
של למעידתו גר מה לרבי יוודע שלא
.כ על ממנו להיפרע יבואו ולא הצדיק,
ונס האירוע, ממקו בחשאי איפוא, חמק,

סמוכה. יחי במוכת להסתתר

הסבלממממממממקקקקוווו הבחי שבמשוכה, מחבואו
החלה ונפשו נעשה, אשר בכל
של הנוראה הזדעזעותו עליו. מתגעשת
כדי עד שהשמיע, הדברי מ הצדיק
אש צרבת הציתו ממש, בנפשו הסתכנות
לנגד ראה לא מעול הפותה. בלבבו
צדקות של מוחשית כה התגלמות עיניו,

עד. עכשיו לה שהיה כפי ,ותו

גאהגגגגלללל נוקבי תשובה הרהורי של
הגדולי עיניו וגלגלי בקרבו, פתאו
מתי זכר, לא עצמו הוא בדמעות. הצטעפו
ברי א חייו, בימי האחרונה בפע בכה
עכשיו, כשל טהורות דמעות כי לו, היה
מ ועלו שטפו הללו, .פע א ידע לא

החבויי ורגשותהשיטי שבנפשו, ביותר

  
    



דרשוהו והרבה אודותיו על ריכלו שהרבה
'שבחו'... לחצי הגיעו לא עדיי לגנאי,

הצדיק,עעעעתתתתהההה,,,, אל והול היה משמתקרב
היהודית הגלימא מעליו נעדרה

תמיד. בה לבוש שהיה הארוכה,

אותוללללאאאא היה נוהג יתירה צדקות משו
משו אלא הגלימא, את ללבוש סבל
בי המבדלת היא היא גלימא, שאותה
סבלי כמה  היא ואלמלא ,לעמי ישראל
אד ובא הואיל אבל בשוקא! איכא נכרי
בו ומבחי ,סבלי של לשוק מישראל
יודע הוא מיד הגלימא, את עוטה כשהוא
קודמת וזכותו לפניו, עומד ישראל שסבל
עתה, הטרחה. בשכר להתכר לאחרי
לא גלימתו, את מה, משו היה, משחסר
כמעט נבדל דנ הסבל של מראהו היה
.מינ בר ,"עכו סבל של ממראהו במאו

הגס''''ררררבבבביייי בקולו קרא  הושיעני!'
הצדיק. של אמותיו בד' משנכנס ,והרוע

חסדווווההההררררבבבביייי,,,, וחנינה, חמלה שכולו
כי ושמע הואיל ,ורחמי
נרעד ליהודי, להושיע הוא מתבקש
ולדעת לראות ממקומו, וקפ ונרטט

.אמורי דברי במה

ללללססססטטטטיייי''''רט  העיר!' פרנסי ,ה
'עמדו  גרונו בנהמת הסבל
ונטלוה גלימתי, את מעלי ופשטו
שחזרתי הרבי, עלי שיעיד עד ,בערבו

לכסלה!' עוד אשוב ולא בתשובה

על''''ממממהההה הרבי תמה  אומרת?' זאת
הלזה. לו שהגיד החדשות

האיש''''ממממעעעעששששהההה הל  היה' כ שהיה
 שקרוהסביר עלי 'טפלו

כ ועל ,דברי עלילות עלי והעלילו
גלימתי את מעלי להפשיט ,די עלי חרצו
עד עיר, של ברחובה כגוי ולהציגני
בי להעיד ידו, בכתב פתקה הרבי שית
ישיבוה ואז שלימה, בתשובה ששבתי

לי!'

 'וכי''''ננננוווו?'?'?'?'  וביה מיניה הצדיק מקשה
שלימה, בתשובה כבר שבת
להשיב ולצוות כ עלי להעיד שאוכל

'?גלימת את ל

וקרטע''''ההההוווויייי הסבל התקצ  רבי!'
ולפשפש לירד לכ 'מה  ברגלו
ע לכ יש ויג יח וכי הזולת, בנבכי
!?אלימי פרנסי של 'כנופיה' אותה
שתסייעו ,בפניכ ומתחנ אני עומד
הגזולה, גלימתי את בחזרה לקבל בידי

'!בדברי עלי מרבי ואת

,,,,שלאאאאככככ בלבו היתה יוקדת רבה אהבה
ישראל בש אשר לכל הצדיק,
ממהר הוא אי ,כ פי על א א יכונה,
של ולתחנוניו לדרישותיו להיענות
הוא ואי דרגא, נחות נש בר אותו
שניתנה הזדמנות אותה להחמי מבקש
התשובה, שערי אל במקצת לקרבו לו,

כלל. בדר ממנו המופלגי

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



  
    



בספרששששבבבב,,,, עיניו ונות הרבי איפוא,
שמתעל כמי שבידו, הקדוש
של וניגו הלזה, של מנוכחותו לחלוטי
מכביר שפתיו. מבי ונשמע עולה לימוד
בחימה, ונוה ורוט מדבר ,במילי הסבל
לפתע, ה אטומות כמו הרבי של אזניו א
אליו. המופני לדברי כלל הואמשיב ואי

האיש,אאאאוווותתתתהההה של סבלנותו פקעה שעה
מדעת נבערי דברי והטיח
הצור קולו הרי ה'. קדוש של בפניו
כ כל להיות יכול יהודי 'רק וזעק:
כבר הנכרי הכומר אפילו שהרי אכזר,
לתחנוני!'... אזנו את ומטה מרח היה

כאלו,ככככייייוווו נוראי דברי הרבי ששמע
בר של מפיו מפורשי יוצאי
על קטרוג של שריח דברי ישראל,
כנשו ממקומו קפ ,מה נוד יהודי

והת המשקל.נחש שיווי אבד עד חלחל

'אוי''''אאאאוווויייי  בבעתה הצדיק שאג  ואבוי'
ליהודי גר זישא זישא! של לראשו

בלע דברי מפיו חמורי(רע)שיוציא 

לזישא!' אבוי לזישא! אוי שכאלו!

למשנהו,ככככהההה אחד ממקו מדלג הצדיק היה
,התילי על ומרקד האבני על מקפ
עד בקול, ושואג דמעות מזיל ,כפי סופק
אמת של עומקה לתו ונפל רגלו שמעדה

למרגלותיו... זורמת שהיתה המי

צוללההההוווואאאאיייילללל הצדיק את הסבל וראה
בגינו התעלה, של בתהומה

לעזרה. צועק והחל כהוג נבהל ומחמתו,
מבוהלי הגיעו עבר, מכל אד בני נתאספו
הצדיק את שראו וכיו פינה, מכל ודחופי
אחריו קפצו ,המי בשיבולת נאבק
השכיבוהו נשמתו. בו עוד כל מש והעלוהו
מעט שנח עד רוחו, את והשיבו הקרקע על

פנימה. ביתו אל והובילוהו מזעפו

השערוריהווווההההססססבבבבלללל,,,, את שראה כיו
המתחוללת האנדרולומוסיא ואת
לעורו, מתיירא החל הרבי, של מסביבו
של למעידתו גר מה לרבי יוודע שלא
.כ על ממנו להיפרע יבואו ולא הצדיק,
ונס האירוע, ממקו בחשאי איפוא, חמק,

סמוכה. יחי במוכת להסתתר

הסבלממממממממקקקקוווו הבחי שבמשוכה, מחבואו
החלה ונפשו נעשה, אשר בכל
של הנוראה הזדעזעותו עליו. מתגעשת
כדי עד שהשמיע, הדברי מ הצדיק
אש צרבת הציתו ממש, בנפשו הסתכנות
לנגד ראה לא מעול הפותה. בלבבו
צדקות של מוחשית כה התגלמות עיניו,

עד. עכשיו לה שהיה כפי ,ותו

גאהגגגגלללל נוקבי תשובה הרהורי של
הגדולי עיניו וגלגלי בקרבו, פתאו
מתי זכר, לא עצמו הוא בדמעות. הצטעפו
ברי א חייו, בימי האחרונה בפע בכה
עכשיו, כשל טהורות דמעות כי לו, היה
מ ועלו שטפו הללו, .פע א ידע לא

החבויי ורגשותהשיטי שבנפשו, ביותר

  
    



דרשוהו והרבה אודותיו על ריכלו שהרבה
'שבחו'... לחצי הגיעו לא עדיי לגנאי,

הצדיק,עעעעתתתתהההה,,,, אל והול היה משמתקרב
היהודית הגלימא מעליו נעדרה

תמיד. בה לבוש שהיה הארוכה,

אותוללללאאאא היה נוהג יתירה צדקות משו
משו אלא הגלימא, את ללבוש סבל
בי המבדלת היא היא גלימא, שאותה
סבלי כמה  היא ואלמלא ,לעמי ישראל
אד ובא הואיל אבל בשוקא! איכא נכרי
בו ומבחי ,סבלי של לשוק מישראל
יודע הוא מיד הגלימא, את עוטה כשהוא
קודמת וזכותו לפניו, עומד ישראל שסבל
עתה, הטרחה. בשכר להתכר לאחרי
לא גלימתו, את מה, משו היה, משחסר
כמעט נבדל דנ הסבל של מראהו היה
.מינ בר ,"עכו סבל של ממראהו במאו

הגס''''ררררבבבביייי בקולו קרא  הושיעני!'
הצדיק. של אמותיו בד' משנכנס ,והרוע

חסדווווההההררררבבבביייי,,,, וחנינה, חמלה שכולו
כי ושמע הואיל ,ורחמי
נרעד ליהודי, להושיע הוא מתבקש
ולדעת לראות ממקומו, וקפ ונרטט

.אמורי דברי במה

ללללססססטטטטיייי''''רט  העיר!' פרנסי ,ה
'עמדו  גרונו בנהמת הסבל
ונטלוה גלימתי, את מעלי ופשטו
שחזרתי הרבי, עלי שיעיד עד ,בערבו

לכסלה!' עוד אשוב ולא בתשובה

על''''ממממהההה הרבי תמה  אומרת?' זאת
הלזה. לו שהגיד החדשות

האיש''''ממממעעעעששששהההה הל  היה' כ שהיה
 שקרוהסביר עלי 'טפלו

כ ועל ,דברי עלילות עלי והעלילו
גלימתי את מעלי להפשיט ,די עלי חרצו
עד עיר, של ברחובה כגוי ולהציגני
בי להעיד ידו, בכתב פתקה הרבי שית
ישיבוה ואז שלימה, בתשובה ששבתי

לי!'

 'וכי''''ננננוווו?'?'?'?'  וביה מיניה הצדיק מקשה
שלימה, בתשובה כבר שבת
להשיב ולצוות כ עלי להעיד שאוכל

'?גלימת את ל

וקרטע''''ההההוווויייי הסבל התקצ  רבי!'
ולפשפש לירד לכ 'מה  ברגלו
ע לכ יש ויג יח וכי הזולת, בנבכי
!?אלימי פרנסי של 'כנופיה' אותה
שתסייעו ,בפניכ ומתחנ אני עומד
הגזולה, גלימתי את בחזרה לקבל בידי

'!בדברי עלי מרבי ואת

,,,,שלאאאאככככ בלבו היתה יוקדת רבה אהבה
ישראל בש אשר לכל הצדיק,
ממהר הוא אי ,כ פי על א א יכונה,
של ולתחנוניו לדרישותיו להיענות
הוא ואי דרגא, נחות נש בר אותו
שניתנה הזדמנות אותה להחמי מבקש
התשובה, שערי אל במקצת לקרבו לו,

כלל. בדר ממנו המופלגי

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.



  
    



והסבלההההפפפפיייילללל  לאר עצמו הצדיק
,האר על שניה ישבו אחריו.
שהעריב עד ובתשובה, בבכיה ועסקו

.הצללי ונסו היו

פתקהללללאאאא שקיבל עד סבל, אותו מש זז
הרבי, של ידו כתב בעצ כתובה
שלימה בתשובה שב אכ כי עליו, המעיד

נפשו. ובכל לבבו בכל אלקיו, ה' אל

בעלממממ הסבל קבע והלאה, ההוא היו
המדרש, בבית מקומו את התשובה
ומצאצאיו ממנו שמי יראת פסקה ולא

דור... אחר 2דור

ווווככככהעלת" בפרשתנו: נצטוינו
ני מל אל הרת את

הרת" בעת יאיר (במדברהנרה 
ב)... ח,

ססססיייינננניייי............ ההההרררר ללללממממררררגגגגללללוווותתתת

ימותההההתתתתאאאארררריייי בדברי לנצח נחקק ,בניס ט"ו
2448ה בשנה ,היו באותו .עול
ישראל ע כל התאספו ,העול לבריאת
היו אותו ובצהרי ,במצרי אשר ברעמסס
סיני... הר לכיוו לצעוד והחלו ,ממצרי יצאו

הממממררררעעעעממממסססססססס וש לסוכות, נסעו ה
אות הקי שהקב"ה זכו

כבוד. ענני בשבעה

מאירווווזזזזהההה רבי הגאו של לשונו
שליט"א: 3למברסקי

ולפני פנינה:2. איזו נכתוב השיחה את שנתחיל

היוכידוע, קיים, היה המקדש שבית שבזמן

רגלים מהשלש אחת בכל מקריבים

ושבועות) פסח חגיגה(סוכות, קרבן ראיה, עולת

שמחה. ושלמי

לכןומכיון אחד, יום רק היה השבועות שחג

תשלומין לו הספיקהיה שלא (למי

בסיוןלהקריב) י"ב עד ימים, ששה (כולל).עוד

קורבן,וגם ולא מקדש לא לנו שאין כיום,

לא וכן שמחה ימי הם הללו הימים

תחנון. בהם אומרים

הצמחומסופר האדמו"ר שאל אחת שפעם

האדמו"ר סבו את מליובאוויטש צדק

ימים ז' השבועות חג את חוגגין מה מפני הזקן:

בסיון י"ב וכו')?עד תחנון אומרים (שאין

הסוחריםואדמו"ר כמו שזהו לו, השיב הזקן

שם וקונים גדול ליריד שנוסעים

כשצריכים היריד ולאחרי סחורה, הרבה

לארוז כדי ימים כמה שוהין הם הביתה לנסוע

תאבד. או תגנב שלא הסחורה את היטב

בוודאיוכמו אשר תורתנו, מתן בזמן הוא כן

מגילויי קנין איזה לעצמו קנה אחד כל

ענין וזהו שאורזים. עד זמן לוקח הזה, החג

אותם לכרוך החג אחר ימים איזה שהיית

הזמן... בטרדת יאבדו שלא השיחות,היטב (ספר

.(318 עמוד - תרח"צ שנת

על תפח).הפרשה3. עמוד (שמות-א

  
    



בלבבו מבצבצי החלו ונוח חרטה
למחנק. עד ישותו כל את וממלאי

רטובוווובבבבממממטטטטתתתתוווו,,,, כסיד, חר הצדיק שכב
נוש עצמותיו, לשד עד
מלקרוא חדל ואינו בכבידות, ומתנש
ואבוי לזישא 'אוי ונפשו: עצמו על תגר
דברי שיוציא ליהודי גר זישא לזישא!

מפיו!'... כאלו נאצה

ששבהאאאאטטטט ומכיו המהומה, שככה אט
הוקלה ונשימתו רוחו הרבי אל
שנתאס הרב הקהל החל עליו,

הרבילהתפזר נותר ששוב עד לדרכו,
במעונו. לרור השקט וחזר לבדו

ממחבואו,אאאאוווו החוצה הסבל יצא אז,
בביתו. הצדיק לפני להתייצב ומיהר

 המקוטעת''''ררררבבבביייי'''' יבבתו נשמעה
לי נא ית'  בבכי והמשתנקת
!המרובי עוונותי על ותיקו תשובה סדר
וחטאותי ראש למעלה עד עלו עוונותי
בי אי ראש ועד רגל מכ .לשמי עד גבהו
האומללה, נשמתי על רבי, נא חוסה !מתו
מטומאותי!' להיטהר תשובה דר והורני

הצדיק''''ההההוווויייי,,,, לו משיב  רחימאי' יהודי
את 'אבל  ונדכה נשבר בקול
התשובה!' את ולא אתה, מבקש הגלימא

''''ללללאאאא,,,, בבכיה הסבל משיב  ולא! לא רבי!
לי!' נא הורה תשובה דר הגלימא! 'כפרה

ממטתו.בבבבבבבבתתתת ויורד הצדיק מזנק ראש
בעיניו. ניצת תקוה של שביב
אכ מתכוי היהודי כי לו, נראה

הוא. מבקש תשובה דר ברצינות.

זאת''''ההההיייידדדדעעעעתתתת,,,, מה תשובה יהודי,
הצדיק מקשה  אומרת?'
ה' עד לשוב אומרת: 'זאת  רוחו בסערת

הנפ את לרחו מזוהמתה,אלקינו! ש
החטאי העוונות, חלאת את להסירמעליה
זכה כשהיא 'עמה ולהתקרב ,והפשעי

'!שבשמי אבינו אל ומצוחצחת, וברה

''''ננננוווו,,,, להתחנ האיש ממשי  רבי!' ,כ
'!מתכוי הנני בדיוק 'לזאת

יש''''אאאא'  הרבי מסביר  'כ לש
בחטא, להכיר מתחילה צור
לאחר רק עליו, ולהתחרט עליו להודות
שלבי יתר אל להגיע אפשר מכ
מקוד א ה אתה, ואילו התשובה.
א וכי ,הינ מעוו נקי כי טענת,

'!עלי טופלי שקר עלילות

'מודה''''ממממוווודדדדהההה  הסבל מתייפח  אני!'
ופושע חוטא כי קדוש, רבי אני,

פשעתי!' עויתי, חטאתי, אנכי!

הרי''''ההההוווו,,,, ,כ א'  הרבי משמיע  הו!'
כמוני לזישא! מאוד אתה שדומה
הבה, !ועוו חטא מלא ופושע חוטא ,כמו
בתשובה!' לחזור יחדיו ונתחיל ,כ א

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



  
    



והסבלההההפפפפיייילללל  לאר עצמו הצדיק
,האר על שניה ישבו אחריו.
שהעריב עד ובתשובה, בבכיה ועסקו

.הצללי ונסו היו

פתקהללללאאאא שקיבל עד סבל, אותו מש זז
הרבי, של ידו כתב בעצ כתובה
שלימה בתשובה שב אכ כי עליו, המעיד

נפשו. ובכל לבבו בכל אלקיו, ה' אל

בעלממממ הסבל קבע והלאה, ההוא היו
המדרש, בבית מקומו את התשובה
ומצאצאיו ממנו שמי יראת פסקה ולא

דור... אחר 2דור

ווווככככהעלת" בפרשתנו: נצטוינו
ני מל אל הרת את

הרת" בעת יאיר (במדברהנרה 
ב)... ח,

ססססיייינננניייי............ ההההרררר ללללממממררררגגגגללללוווותתתת

ימותההההתתתתאאאארררריייי בדברי לנצח נחקק ,בניס ט"ו
2448ה בשנה ,היו באותו .עול
ישראל ע כל התאספו ,העול לבריאת
היו אותו ובצהרי ,במצרי אשר ברעמסס
סיני... הר לכיוו לצעוד והחלו ,ממצרי יצאו

הממממררררעעעעממממסססססססס וש לסוכות, נסעו ה
אות הקי שהקב"ה זכו

כבוד. ענני בשבעה

מאירווווזזזזהההה רבי הגאו של לשונו
שליט"א: 3למברסקי

ולפני פנינה:2. איזו נכתוב השיחה את שנתחיל

היוכידוע, קיים, היה המקדש שבית שבזמן

רגלים מהשלש אחת בכל מקריבים

ושבועות) פסח חגיגה(סוכות, קרבן ראיה, עולת

שמחה. ושלמי

לכןומכיון אחד, יום רק היה השבועות שחג

תשלומין לו הספיקהיה שלא (למי

בסיוןלהקריב) י"ב עד ימים, ששה (כולל).עוד

קורבן,וגם ולא מקדש לא לנו שאין כיום,

לא וכן שמחה ימי הם הללו הימים

תחנון. בהם אומרים

הצמחומסופר האדמו"ר שאל אחת שפעם

האדמו"ר סבו את מליובאוויטש צדק

ימים ז' השבועות חג את חוגגין מה מפני הזקן:

בסיון י"ב וכו')?עד תחנון אומרים (שאין

הסוחריםואדמו"ר כמו שזהו לו, השיב הזקן

שם וקונים גדול ליריד שנוסעים

כשצריכים היריד ולאחרי סחורה, הרבה

לארוז כדי ימים כמה שוהין הם הביתה לנסוע

תאבד. או תגנב שלא הסחורה את היטב

בוודאיוכמו אשר תורתנו, מתן בזמן הוא כן

מגילויי קנין איזה לעצמו קנה אחד כל

ענין וזהו שאורזים. עד זמן לוקח הזה, החג

אותם לכרוך החג אחר ימים איזה שהיית

הזמן... בטרדת יאבדו שלא השיחות,היטב (ספר

.(318 עמוד - תרח"צ שנת

על תפח).הפרשה3. עמוד (שמות-א

  
    



בלבבו מבצבצי החלו ונוח חרטה
למחנק. עד ישותו כל את וממלאי

רטובוווובבבבממממטטטטתתתתוווו,,,, כסיד, חר הצדיק שכב
נוש עצמותיו, לשד עד
מלקרוא חדל ואינו בכבידות, ומתנש
ואבוי לזישא 'אוי ונפשו: עצמו על תגר
דברי שיוציא ליהודי גר זישא לזישא!

מפיו!'... כאלו נאצה

ששבהאאאאטטטט ומכיו המהומה, שככה אט
הוקלה ונשימתו רוחו הרבי אל
שנתאס הרב הקהל החל עליו,

הרבילהתפזר נותר ששוב עד לדרכו,
במעונו. לרור השקט וחזר לבדו

ממחבואו,אאאאוווו החוצה הסבל יצא אז,
בביתו. הצדיק לפני להתייצב ומיהר

 המקוטעת''''ררררבבבביייי'''' יבבתו נשמעה
לי נא ית'  בבכי והמשתנקת
!המרובי עוונותי על ותיקו תשובה סדר
וחטאותי ראש למעלה עד עלו עוונותי
בי אי ראש ועד רגל מכ .לשמי עד גבהו
האומללה, נשמתי על רבי, נא חוסה !מתו
מטומאותי!' להיטהר תשובה דר והורני

הצדיק''''ההההוווויייי,,,, לו משיב  רחימאי' יהודי
את 'אבל  ונדכה נשבר בקול
התשובה!' את ולא אתה, מבקש הגלימא

''''ללללאאאא,,,, בבכיה הסבל משיב  ולא! לא רבי!
לי!' נא הורה תשובה דר הגלימא! 'כפרה

ממטתו.בבבבבבבבתתתת ויורד הצדיק מזנק ראש
בעיניו. ניצת תקוה של שביב
אכ מתכוי היהודי כי לו, נראה

הוא. מבקש תשובה דר ברצינות.

זאת''''ההההיייידדדדעעעעתתתת,,,, מה תשובה יהודי,
הצדיק מקשה  אומרת?'
ה' עד לשוב אומרת: 'זאת  רוחו בסערת

הנפ את לרחו מזוהמתה,אלקינו! ש
החטאי העוונות, חלאת את להסירמעליה
זכה כשהיא 'עמה ולהתקרב ,והפשעי

'!שבשמי אבינו אל ומצוחצחת, וברה

''''ננננוווו,,,, להתחנ האיש ממשי  רבי!' ,כ
'!מתכוי הנני בדיוק 'לזאת

יש''''אאאא'  הרבי מסביר  'כ לש
בחטא, להכיר מתחילה צור
לאחר רק עליו, ולהתחרט עליו להודות
שלבי יתר אל להגיע אפשר מכ
מקוד א ה אתה, ואילו התשובה.
א וכי ,הינ מעוו נקי כי טענת,

'!עלי טופלי שקר עלילות

'מודה''''ממממוווודדדדהההה  הסבל מתייפח  אני!'
ופושע חוטא כי קדוש, רבי אני,

פשעתי!' עויתי, חטאתי, אנכי!

הרי''''ההההוווו,,,, ,כ א'  הרבי משמיע  הו!'
כמוני לזישא! מאוד אתה שדומה
הבה, !ועוו חטא מלא ופושע חוטא ,כמו
בתשובה!' לחזור יחדיו ונתחיל ,כ א

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



  
    



פוחד. אני השיב: ופרעה .למצרי חזרה
השתכנעו... לא עבדיו א

למלחמהוווופפפפררררעעעעהההה,,,, ויצא לעבדיו, נכנע
שב... לא שממנה

עווווככככעעעעבבבבוווורררר עמדו בסיו בו' יו 50
הר למרגלות נרגשי ישראל
והקב"ה נפתחו הרקיעי כל סיני...
כ"ב לבד, לא א ישראל, לע התגלה

עמו... ירדו מלאכי של רבבות

המדרש:ווווזזזזהההה ששששננננגגגגללללהההה4לשו בבבבששששעעעעהההה
ככככ""""בבבב עעעעממממוווו ייייררררדדדדוווו ססססיייינננניייי ההההרררר עעעעלללל ההההקקקקבבבב""""הההה
""""ררררככככבבבב ששששננננאאאאממממרררר:::: ,,,,ממממללללאאאאככככיייי ששששלללל ררררבבבבבבבבוווותתתת

""""ננננאאאא אאאאללללפפפפיייי תתתתיייירררר סח,אאאאללללקקקקיייי תהלי) 
דדדדגגגגלללליייי,,,,יח), דדדדגגגגלללליייי עעעעששששוווויייייייי ככככוווולללל ווווההההייייוווו

ממממררררבבבבבבבבהההה"""" """"גגגגלללל י).ששששננננאאאאממממרררר:::: ה, השירי (שיר 

ופירט:ווווההההממממדדדדררררשששש שברא5המשי כש
ד' וכנגד רוחות ד' הקב"ה
מלאכי ד' לכסאו סיבב כ א דגלי

ורפאל. ואוריאל וגבריאל מיכאל

שהמלאכיווווככככווווווווננננתתתת לגלות המדרש
.לדגלי מחולקי עצמ

לוצאטוווווככככתתתתבבבב חיי משה רבי הגה"ק
וזתו"ד: שמגיע6זיע"א, בשעה

כרוז ,בשמי המלאכי עבודת זמ
היו ואומר: הרקיעי בכל יוצא
לעבודת ,נאמני משמשי ,מזומני

.רבונכ

המלאכיממממיייידדדד כל עוליבניגו
לפי אחד כל ומתחלקי ובשמחה,
ארבעה ה הדגלי וראשי שלו. הדגל
ואוריאל וגבריאל מיכאל :מלאכי

.נעלמי סודות עיי"ש ורפאל...

ההההממממללללאאאאככככייייווווככככאאאאששששרררר אאאאתתתת ייייששששרררראאאאלללל עעעע רררראאאאוווו
ההההתתתתאאאאוווווווו ,,,,דדדדגגגגלללליייי ללללפפפפיייי ממממססססוווודדדדרררריייי

,,,,ללללככככ הההה קקקקייייבבבבללללוווו!!!!7גגגג  ששששההההתתתתאאאאוווווווו ווווממממככככייייוווו

אאאאהשמי נפתחו שקיבלו, לפני עוד
התגלה ההההעעעעננננ(והקב"ה וע,(8עעעעבבבב 

התורה... את קיבלו ישראל

במדבר ג).רבה4. אות - ב (פרשה

י).שם5. (אות

תיקונים ד"החדשים6. - ושמונה שלשים (תיקון

תניינא). סידורא

וענין כל7. הכיר ה'דגל' ידי על הוא: הדגלים

שליחותו ואת מקומו את מלאך

מה וידע הכיר ומקומו דגלו לפי כי הפרטית.

נאמנה. שליחותו את ועשה - ממנו מצפים

שיגלוועם ל'דגלים' התאוו גם ישראל

העניק והקב"ה תפקידם, את להם

להם.

"וּיאמר ּבא8. אנכי הּנה מׁשה אל ה' ִִֵֶֶֶַָָֹֹֹ

הענןאלי יׁשמעּבעב ּבעבּור ְְֲִֵֶֶַַַָָֽ

לעֹולם יאמינּו ּב וגם עּמ ּבדּברי ְְְְְֲִִִַַַָָָָֽהעם

ה'" אל העם ּדברי את מׁשה (שמותוּיּגד ְִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ט). יט,

  
    



זכוככככששששעעעע ה לסוכות הגיעו ישראל
זכו ה נפלאה: אלקית למתנה
 כבוד ענני שבעה של צמוד לליווי

.הכה אהר של בזכותו וזאת

השבעה)ענניששששששששהההה מתו)אות הקיפו
,מעליה  עבריה מכל
כאשר .צידיה ומארבעת מתחתיה

ששששממממעעעעללללייייהההה מפניההההעעעעננננ עליה מגי 
.והגש ששששממממתתתתחחחחתתתתייייהההההשמש נועדההההעעעעננננ 

על הרומשי ומרמשי מקוצי להציל
האר,(ועקרבי נחשי אאאאררררבבבבעעעעתתתתואילו(כגו

ששששממממצצצציייידדדדייייהההה ההההעעעעננננננננייייעליה מגיני 
אפשרי תוק כל חיי).מפני בעל או אד)

ההההששששבבבבייייעעעעייייוווואאאאייייללללוווו לפניההההעעעעננננ מהל היה
להורות וזאתבכדי ישראל, מחנה
היה הלזה הענ וליישרה. הדר את לה
אשר עד גאיות, ומגביה  הרי משפיל
סלולה ישראל בני של דרכ היתה
מורדות. ומבלי  עליות מבלי וישרה,

אשרככככממממוווו אש לענ א ישראל זכו כ
בכדי דרכ את והאיר ,לפניה הל
ולילה! יומ  רצופה הליכה לה לאפשר

היה  ביו ,כההההעעעעננננ לפניעעעעממממוווודדדד הול
לה הורה ובאמצעותו ישראל מחנה
בלילה ואילו ,דרכ את הוא ברו הקדוש

היה ההההאאאאשששש מקומו!...עעעעממממוווודדדד את תופס

אשרננננפפפפללללאאאא ,מקו של בחסדיו להתבונ
יצטערו שלא לכ מראש דאג
שלא ביותר, הקל בצער אפילו ישראל

לסר יצטרכו שלא הטבע, מפגעי יסבלו
בקעות, ובנתיבי הרי במשעולי דרכ
!לפניה וברורה מוארת תהא ושדרכ

עלוווובבבבלללל מדברי אנו אי הלא נשכח...
היו רגילי אשר ,מפונקי אנשי
מקל את ליטול נאלצו ועתה נוחות לחיי
המדבר... אל ולצאת ביד הנדודי

שכאלו,(מפונקי)אנשיאאאאפפפפייייללללוווו
שיעברו  לכ מראש מודעי
לוקחי וה תלאות, אלו אי עליה

.מתלונני ואינ בחשבו זאת

לאאאאאוווולללל זה עד היו הלא ישראל בני
עול סבלו אשר עבדי מכבר
א אפילו כי איפוא ברור ושעבוד! עינוי
תלאות רצופת החירות אל דרכ היתה
משו בכ היה לא  סופה ועד מראשיתה

שבקלות! קלה ולו לתלונה, הצדקה

מתחשבאאאאוווולללל אינו הוא ברו הקדוש
בניו עבור דואג הוא ...בכ
וזאת האפשרית, הנוחות למיטב למירב,
כאב  שלימה טובת שתהא בכדי
ביותר! הטוב את לבניו להעניק הדואג

מצרי,ווווככככעעעעבבבבוווורררר מיציאת ימי ארבעה
ידיה בשתי פרעה עבדי תפסו
לנו יש אולי לנו, קרה 'מה :ראש את
שלנו?!' העבדי את שחררנו אי ,חו

לצאתווווהההה ממנו וביקשו לפרעה ניגשו
העבדי את להשיב למלחמה,

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



  
    



פוחד. אני השיב: ופרעה .למצרי חזרה
השתכנעו... לא עבדיו א

למלחמהוווופפפפררררעעעעהההה,,,, ויצא לעבדיו, נכנע
שב... לא שממנה

עווווככככעעעעבבבבוווורררר עמדו בסיו בו' יו 50
הר למרגלות נרגשי ישראל
והקב"ה נפתחו הרקיעי כל סיני...
כ"ב לבד, לא א ישראל, לע התגלה

עמו... ירדו מלאכי של רבבות

המדרש:ווווזזזזהההה ששששננננגגגגללללהההה4לשו בבבבששששעעעעהההה
ככככ""""בבבב עעעעממממוווו ייייררררדדדדוווו ססססיייינננניייי ההההרררר עעעעלללל ההההקקקקבבבב""""הההה
""""ררררככככבבבב ששששננננאאאאממממרררר:::: ,,,,ממממללללאאאאככככיייי ששששלללל ררררבבבבבבבבוווותתתת

""""ננננאאאא אאאאללללפפפפיייי תתתתיייירררר סח,אאאאללללקקקקיייי תהלי) 
דדדדגגגגלללליייי,,,,יח), דדדדגגגגלללליייי עעעעששששוווויייייייי ככככוווולללל ווווההההייייוווו

ממממררררבבבבבבבבהההה"""" """"גגגגלללל י).ששששננננאאאאממממרררר:::: ה, השירי (שיר 

ופירט:ווווההההממממדדדדררררשששש שברא5המשי כש
ד' וכנגד רוחות ד' הקב"ה
מלאכי ד' לכסאו סיבב כ א דגלי

ורפאל. ואוריאל וגבריאל מיכאל

שהמלאכיווווככככווווווווננננתתתת לגלות המדרש
.לדגלי מחולקי עצמ

לוצאטוווווככככתתתתבבבב חיי משה רבי הגה"ק
וזתו"ד: שמגיע6זיע"א, בשעה

כרוז ,בשמי המלאכי עבודת זמ
היו ואומר: הרקיעי בכל יוצא
לעבודת ,נאמני משמשי ,מזומני

.רבונכ

המלאכיממממיייידדדד כל עוליבניגו
לפי אחד כל ומתחלקי ובשמחה,
ארבעה ה הדגלי וראשי שלו. הדגל
ואוריאל וגבריאל מיכאל :מלאכי

.נעלמי סודות עיי"ש ורפאל...

ההההממממללללאאאאככככייייווווככככאאאאששששרררר אאאאתתתת ייייששששרררראאאאלללל עעעע רררראאאאוווו
ההההתתתתאאאאוווווווו ,,,,דדדדגגגגלללליייי ללללפפפפיייי ממממססססוווודדדדרררריייי

,,,,ללללככככ הההה קקקקייייבבבבללללוווו!!!!7גגגג  ששששההההתתתתאאאאוווווווו ווווממממככככייייוווו

אאאאהשמי נפתחו שקיבלו, לפני עוד
התגלה ההההעעעעננננ(והקב"ה וע,(8עעעעבבבב 

התורה... את קיבלו ישראל

במדבר ג).רבה4. אות - ב (פרשה

י).שם5. (אות

תיקונים ד"החדשים6. - ושמונה שלשים (תיקון

תניינא). סידורא

וענין כל7. הכיר ה'דגל' ידי על הוא: הדגלים

שליחותו ואת מקומו את מלאך

מה וידע הכיר ומקומו דגלו לפי כי הפרטית.

נאמנה. שליחותו את ועשה - ממנו מצפים

שיגלוועם ל'דגלים' התאוו גם ישראל

העניק והקב"ה תפקידם, את להם

להם.

"וּיאמר ּבא8. אנכי הּנה מׁשה אל ה' ִִֵֶֶֶַָָֹֹֹ

הענןאלי יׁשמעּבעב ּבעבּור ְְֲִֵֶֶַַַָָֽ

לעֹולם יאמינּו ּב וגם עּמ ּבדּברי ְְְְְֲִִִַַַָָָָֽהעם

ה'" אל העם ּדברי את מׁשה (שמותוּיּגד ְִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ט). יט,

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



  
   



יו עד יו ארבעי עוד בהר ושהה השניות
לישראל הקב"ה נתרצה זה וביו ,הכיפורי
למשה: ואמר בשמחה, העגל חטא על

"כדבר פירוש"סלחתי ראה  כ יד, (במדבר

שלהריב"א), ליו הכיפורי יו נקבע ולכ
דורות. לדורי וכפרה וסליחה מחילה

הכיפורי)יווווובבבבאאאאוווותתתתוווו הקב"ה(יו אמר
 משכ לי עשו למשה:

בתוכו. שכינתי ואשרה

ללללממממחחחחררררתתתת כס לאסו החלו תשרי בי"א
כל את אספו יומיי ותו
וכליו... המשכ את לבנות והחלו הכס

חדשיווווככככעעעעבבבבוווורררר אדר(בער)ששה בכ"ג
,המילואי ימי שבעת החלו

.לב בבגדי רבינו משה עבד ובה

לצאתניסוווובבבבאאאא'''' השניה השנה (תחילת

(ומאותהממצרי .המשכ נחנ
ירד ששששממממייייננננייייעת 10עעעעננננ...המשכ על ושרה

ההההננננששששייייאאאאיייי חחחחננננווווככככתתתת

בניס)יובבבבאאאאוווותתתתוווו המשכ(א' שהוק
השבטי י"ב ראשי ניגשו

('הנשיאי' לו(המכוני ואמרו למשה
המזבח. לחנוכת להתנדב ברצוננו

לא11במדרש,ווווממממוווובבבבאאאא רבינו שמשה
עד ,קרבנ את לקבל רצה
את יקריב" הקב"ה: אותו שציוה

הזח" לחנת ניא).קר ז, (במדבר 

היהוווועעעעדדדדיייייייי:דברי בשני מסתפק משה

שלאאאא.... הרשימה את לסדר אי
שני...)?המקריבי מי ,ראשו יקריב (מי

יובבבב.... באותו יקריבו כול האביו)

יואחד) יהיה נשיא שלכל או
לו רק שיי שיהיה (וממילאאחד

י"ב פני על ימשכו הנשיאי קרבנות

?(ימי

השאלות:ווווההההקקקקבבבב""""הההה שתי על ענה
סדר לפי יקריבו הנשיאי
אחד יו יהיה נשיא ולכל המסעות,
"ואמר שנאמר: לו, רק שיי שיהיה
ניא ל אחד ניא מה אל ה'
לחנת נקר את יקריב ל אחד

(ש).הזח" 

עד ולאחר10. עננים שבעה היו עתה

שמיני. ענן נוסף המשכן שהוקם

החזקוני לשון טו):וזה ט, 'כיסה(במדבר

לבדו המשכן על - המשכן' את הענן

יותרהיה ומעולה מיוחד שהיוענן מאותן

וענן בתנחומא, כדאיתא ישראל בשביל

גבי על מהלך שהיה הלוייםהשכינה מחנה

עכ "ל.וכו'...

תשכג):במדרשואמרו רמז במדבר "וביום(ילקוטשמעוני,

הענן" כיסה המשכן את טו)הקים ט, -(במדבר

ענן הענן)אותו סיני...(עב הר על עליו שנגלה ֶַָָ

במדבר כא).רבה11. אות - יב (פרשה

  
    



ההההממממדדדדררררגגגגוווותתתת............ ממממככככלללל ההההתתתתגגגגללללגגגגללללוווו

הסתיימו,אאאאררררבבבבעעעעיייי למשה ההמתנה ימי
רב הערב ניגשו בתמוז ובי"ז
עה ק" ממנו: ותבעו הכה לאהר

"לפנינ ילכ אר אלהי לב,לנ (שמות 
להא), ועשה לה התרצה הכה ואהר

העגל. 9את

הלוחות,בבבבאאאאוווותתתתוווו את רבינו משה שבר יו
בתמוז)ולמחרת י"ח משה(ביו עלה

לע שימחל ה' לפני להתחנ כדי סיני להר
בהר ושהה זה, קשה חטא על ישראל
זה וביו באב, כ"ט עד יו ארבעי במש
למשה ואמר לישראל הקב"ה נתרצה
הברית לוחות את ולפסול ההר מ לרדת

להר. עמה לעלות ושוב השניות

אלול)ווווללללממממחחחחררררתתתת חודש משה(בראש עלה
הלוחות ע סיני להר שוב

בשיחה רבינו9. עט"ר מארי אבא שמסר

אמר זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

ו), מאמר - נשא נועם, וז"ל:(אמרי

אנובפרשת שמות שבספר תשא' 'כי

כאשר העגל. חטא על קוראים

לאהרן העם פנו סיני, בהר התעכב רבינו משה

לנּו עׂשה "קּום בתוקף: ממנו ודרשו ֲֵָהכהן

לפנינּו" ילכּו אׁשר א),אלהים לב, ואהרן(שמות ְְֱֲִֵֵֶָֹ

העגל. את להם ועשה להם התרצה הכהן

ז.)בגמראחז"ל שלפני(סנהדרין לנו מגלים

לכן קודם לאהרן, ניגשו ישראל שעם

ומכיון מרים, של בנה לחור דרישתם את הפנו

למוות. אותו שחטו מיד להם, שסירב

חשש לחור, שעשו את הכהן אהרן וכשראה

החליט לכן אותו. גם יהרגו להם יסרב שאם

העגל. את להם ולעשות להם להתרצות

כךואל נהג הכהן שאהרן לחשוב אדם יטעה

כח בו היה ולא חייו על שפחד משום

לה חלילהלנו דעתנומסירותנפשכחור. עלותעל

הכהן. אהרן ה' קדוש כנגד שכזו הבל מחשבת

חששאך הכהן אהרן כי הוא: לכך ההסבר

בהם יתקיים ויהרגוהו, להם יסרב שאם

ונביא" כהן ה' במקדש יהרג "אם שנאמר: מה

כ), ב, נביא,(איכה היה וחור כהן היה הוא שהרי

עד לעולמי תקנה ישראל לעם תהיה לא ואז

שם). סנהדרין אף(ראה לעם, לשמוע העדיף לכן

ממשה, קשות נזיפות כך על שיקבל שידע

מנודה ויהיה גדולה, בחומרא כך על ויענש

תקנה. ישראל לעם שתהיה ובלבד לשמים,

משהוכפי כשירד היה. כן הכהן אהרן שחשב

נזף אירע, אשר את וראה סיני מהר רבינו

כי הזה העם לך עשה "מה לו: ואמר קשות באהרן

גדולה" חטאה עליו כא).הבאת לב, עליו(שמות ונגזר

בניו ארבעת כל נדבשיפטרו ואיתמר אלעזר -

מאוד ה' התאנף "ובאהרן שנאמר: כמו ואביהוא,

כ),להשמידו" ט, כילוי(דברים אלא 'השמדה' ואין

ממעל" פריו "ואשמיד שנאמר: כמו ב,בנים, (עמוס

רקט), שמתו הועילה עליו משה שתפילת אלא

שנים ונשארו עה"תשם),שניםמבניו והיהעליו(רש"י

הרגיש אהרן כן, פי על אף אך - בשמים גדול כעס

היסורים כל עליו שיבואו שמוטב לבו בתוככי

תקנה... תהיה ישראל שלעם ובלבד הללו

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו
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למשה: ואמר בשמחה, העגל חטא על
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שלהריב"א), ליו הכיפורי יו נקבע ולכ
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 משכ לי עשו למשה:

בתוכו. שכינתי ואשרה

ללללממממחחחחררררתתתת כס לאסו החלו תשרי בי"א
כל את אספו יומיי ותו
וכליו... המשכ את לבנות והחלו הכס
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השבטי י"ב ראשי ניגשו
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עד ,קרבנ את לקבל רצה
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היהוווועעעעדדדדיייייייי:דברי בשני מסתפק משה

שלאאאא.... הרשימה את לסדר אי
שני...)?המקריבי מי ,ראשו יקריב (מי

יובבבב.... באותו יקריבו כול האביו)

יואחד) יהיה נשיא שלכל או
לו רק שיי שיהיה (וממילאאחד

י"ב פני על ימשכו הנשיאי קרבנות

?(ימי
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סדר לפי יקריבו הנשיאי
אחד יו יהיה נשיא ולכל המסעות,
"ואמר שנאמר: לו, רק שיי שיהיה
ניא ל אחד ניא מה אל ה'
לחנת נקר את יקריב ל אחד

(ש).הזח" 

עד ולאחר10. עננים שבעה היו עתה

שמיני. ענן נוסף המשכן שהוקם

החזקוני לשון טו):וזה ט, 'כיסה(במדבר

לבדו המשכן על - המשכן' את הענן

יותרהיה ומעולה מיוחד שהיוענן מאותן

וענן בתנחומא, כדאיתא ישראל בשביל

גבי על מהלך שהיה הלוייםהשכינה מחנה

עכ "ל.וכו'...

תשכג):במדרשואמרו רמז במדבר "וביום(ילקוטשמעוני,

הענן" כיסה המשכן את טו)הקים ט, -(במדבר

ענן הענן)אותו סיני...(עב הר על עליו שנגלה ֶַָָ

במדבר כא).רבה11. אות - יב (פרשה

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



  
    



והכניס והטהורות, הקדושות הנפשות
(כול הראשו.(את אד של גופו בתו

לקחוווואאאאתתתת והריקות החלולות הנפשות
שהוא באיזה אות וכלא הקב"ה
להשתחרר יכולת שו ללא .מקו

...מש ולצאת

במעביבבבבממממעעעעממממקקקקיייי עמוק עמוק האפילה,
החלולות הנפשות ישבו הכלא,
שיגיע, לרגע רוח בקוצר וחיכו והריקות,
...לעול ויצאו ישתחררו ה שבו לרגע

הגיע...ווווההההררררגגגגעעעע הזה

הדעת,אאאאדדדד מע אכל הראשו
חומות קרסו כ ובעקבות
והריקות, החלולות הנפשות וכל הכלא...
ונכנסו בשיירה, הסתדרו החוצה, פרצו

...הראשו אד של גופו לתו

רקעעעעדדדד הראשו באד היו עתה
ועתה, והטהורות, הזכות הנפשות
הנפשות ג בתוכו נכנסו החטא לאחר

והחלולות... הריקות

שלווווממממככככייייוווו גופו לתו להיכנס שהצליחו
יכלו כבר ה ,הראשו אד

'החל עת ומאותה ,גו בתו להתלבש
האדמה'... ני על לרב 15האד 

נפשותבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת לעול ירדו החטא
מעשיה שמכח חלולות
וחוש השכינה, את סילקו ה האפלי

...האר כדור את כיסה רוחני

שהגיעווווככככ עד ארוכות, שני חלפו
אבינו אאאאתתתתיעקב ללללבבבברררררררר זזזזככככהההה ווווההההוווואאאא

ההההטטטטוווובבבב נוצרההההאאאאיייילללל אבינו מיעקב מחדש.
הנפשות הנפשות. סוגי שני בי הבדל
 השאר וכל מיעקב, יצאו הקדושות

מהשאר...

הקדושווווזזזזהההה החיי אור של לשונו
ח): לב, דברי)

זה''''יייישששש עשה ה' מעשה כל כי לדעת ל
נפשות וכל ורע, טוב זה, לעומת
איל אילנות, משני ה' נטע שבנבראי

רע. ואחד טוב אחד

אאאאייייללללאיל ,הראשו אד הוא הטוב
בליעל. אד ס"מ הוא הרע

רעווווככככששששחחחחטטטטאאאא ונתערב הראשו אד
יוצאיחחחחזזזזררררוווובטוב, להיות

וזה האר"י15. רבינו תורה,לשון (ליקוטי

לב): פרק - תהלים

כלוהנה הראשון, אדם את הקב"ה כשברא

נשמותה  אלא היו לא בו שנכללו נשמות

יוצאין האומות היו לא חוטא היה לא ואם ישראל,

אומות ניצוצות בו נתערבו שחטא ואחר לעולם.

אּתם" "אדם וזהו: -העולם. לא) לד, ישראל(יחזקאל ֶַָָ

הראשון... באדם נשמותיהם כלולין היו לבד

  
    



לחנוכתווווממממאאאא'''' הקריבו בניס י"ב עד בניס
:נשיאי י"ב (א'יהודה12המזבח

,(יששכרבניס,(בניס בניס),זבול(ב' (ג'

,בנימי מנשה, ,אפרי גד, ,שמעו ,ראוב
נפתלי אשר, ,ד.(בניס (ד'י"ב

שבטררררקקקק של הנשיא שהיה הכה אהר
להקריב.13לוי בדעתו עלה לא

דעתו חלשה הקריב לא שהוא וכשראה
בגלל בטח אאאאתתתתוחשב: וווועעעעששששייייתתתתיייי ששששחחחחטטטטאאאאתתתתיייי

אותי...ההההעעעעגגגגלללל,,,, רוצה לא 14הקב"ה

אלווווההההקקקקבבבב""""הההה :אהר את ניח
גדולה של !חיי תצטער,

אאאאתתתתמשלה ווווממממטטטטייייבבבב ממממדדדדללללייייקקקק ששששאאאאתתתתהההה
ההההננננררררוווותתתת....

ב):הרמב"ווווההההקקקקששששהההה ח, (במדבר

ניחמוווווללללאאאא למה לי (דוקא)נתברר

ניחמו ולא הנרות, בהדלקת
הקרבנות, ובכל וערב, בוקר בקטורת
יו ובעבודת ,חביתי ובמנחת

בבבבוווו,,,,הכיפורי אאאאללללאאאא ככככששששררררהההה ונכנסששששאאאאייייננננהההה
ולפני הקדשי),לפני ושהוא(לקודש

ולבר לשרתו בהיכלו עומד ה' קדוש
בשמו...

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי שנשיב

ההההממממעעעעצצצצרררר............ חחחחווווממממוווותתתת פפפפררררצצצצוווו

נפשותששששנננניייי אד)סוגי בני נבראו(של
:בעול

קדושותההההססססווווגגגג נפשות  הראשו
וזכות. יפות וטהורות,

וריקות,ווווההההססססווווגגגג חלולות נפשות  השני
פנימית. מציאות שו בלי נפשות

שנבראוווובבבבייייוווו בשעה הבריאה, של הששי
כל את הקב"ה לקח ,הראשו אד

כל ּכסף12. 'קערת לקרבנו: הביא ֲֶֶַַֽֽנשיא
ּכף סלת... מלאים ׁשניהם ְְִֵֵֶֶַַַֹאחת...

קטרת'. מלאה זהב עׂשרה ְְֲֵֶַַָָָָָֹאחת

ובנוסף:

כבששלש אחד, איל אחד, פר - עולות

אחד.

עיזים.חטאת שעיר - אחת

איליםושבעה שנים, בקר - שלמים עשר

שנהחמשה. כבשיםבני עתודיםחמשה, חמשה,

שנאמר: על13. ּתכּתב אהרן ׁשם ְְֲִֵֵַַֹֹֽ"ואת
לראׁש אחד מּטה ּכי לוי ְִִֵֵֶֶַַָֹמּטה

אבֹותם" יח).ּבית יז, (במדבר ֲֵָ

וז"ל ב):רש"י14. ח, אהרן(במדבר 'כשראה

דעתו אז חלשה הנשיאים חנוכת

שבטו'... ולא הוא לא בחנוכה עמהם היה שלא

יוסףופירש ג):העץ אות - טו פרשה רבה, (במדבר

שרתה שלא על מצטער שהיה 'אפשר

אותו לעורר דשמיא וסייעתא הקודש רוח עליו

קרבן'. להקריב

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



  
    



והכניס והטהורות, הקדושות הנפשות
(כול הראשו.(את אד של גופו בתו

לקחוווואאאאתתתת והריקות החלולות הנפשות
שהוא באיזה אות וכלא הקב"ה
להשתחרר יכולת שו ללא .מקו

...מש ולצאת

במעביבבבבממממעעעעממממקקקקיייי עמוק עמוק האפילה,
החלולות הנפשות ישבו הכלא,
שיגיע, לרגע רוח בקוצר וחיכו והריקות,
...לעול ויצאו ישתחררו ה שבו לרגע

הגיע...ווווההההררררגגגגעעעע הזה

הדעת,אאאאדדדד מע אכל הראשו
חומות קרסו כ ובעקבות
והריקות, החלולות הנפשות וכל הכלא...
ונכנסו בשיירה, הסתדרו החוצה, פרצו

...הראשו אד של גופו לתו

רקעעעעדדדד הראשו באד היו עתה
ועתה, והטהורות, הזכות הנפשות
הנפשות ג בתוכו נכנסו החטא לאחר

והחלולות... הריקות

שלווווממממככככייייוווו גופו לתו להיכנס שהצליחו
יכלו כבר ה ,הראשו אד

'החל עת ומאותה ,גו בתו להתלבש
האדמה'... ני על לרב 15האד 

נפשותבבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת לעול ירדו החטא
מעשיה שמכח חלולות
וחוש השכינה, את סילקו ה האפלי

...האר כדור את כיסה רוחני

שהגיעווווככככ עד ארוכות, שני חלפו
אבינו אאאאתתתתיעקב ללללבבבברררררררר זזזזככככהההה ווווההההוווואאאא

ההההטטטטוווובבבב נוצרההההאאאאיייילללל אבינו מיעקב מחדש.
הנפשות הנפשות. סוגי שני בי הבדל
 השאר וכל מיעקב, יצאו הקדושות

מהשאר...

הקדושווווזזזזהההה החיי אור של לשונו
ח): לב, דברי)

זה''''יייישששש עשה ה' מעשה כל כי לדעת ל
נפשות וכל ורע, טוב זה, לעומת
איל אילנות, משני ה' נטע שבנבראי

רע. ואחד טוב אחד

אאאאייייללללאיל ,הראשו אד הוא הטוב
בליעל. אד ס"מ הוא הרע

רעווווככככששששחחחחטטטטאאאא ונתערב הראשו אד
יוצאיחחחחזזזזררררוווובטוב, להיות

וזה האר"י15. רבינו תורה,לשון (ליקוטי

לב): פרק - תהלים

כלוהנה הראשון, אדם את הקב"ה כשברא

נשמותה  אלא היו לא בו שנכללו נשמות

יוצאין האומות היו לא חוטא היה לא ואם ישראל,

אומות ניצוצות בו נתערבו שחטא ואחר לעולם.

אּתם" "אדם וזהו: -העולם. לא) לד, ישראל(יחזקאל ֶַָָ

הראשון... באדם נשמותיהם כלולין היו לבד

ז

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

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



  
    



את היונקי האומות כל ה השני והחלק
הקליפה. של שמאל מצד חיות

וכוווואאאאתתתת לאיוב, הקב"ה גילה הזה הסוד
ער ל הנגל" לו: מותגילה י 

ראה" צלמות יז).וערי לח, (איוב 

מצד''''עעעערררריייי הבאי הנפשות ה  מות' 
נכללי וכול דקליפה, ימי

ישמעאל של שערי הראש17בי"ב (שהוא

,(מות'.שלה 'ערי הנקראי וה

הבאי''''עעעערררריייי הנפשות ה  צלמות' 
וכול דקליפה, שמאל מצד

עשיו של שערי בי"ב שהוא18נכללי)

,(שלה 'עריהראש הנקראי וה
צלמות'.

הטילוווואאאאחחחחרררר המערכות, כל שסודרו
את ישראל נפשות על הקב"ה
העול אומות על להשפיע השליחות

ואלקות... קדושה של 19שפע

שנאמר: ואּלה17. יׁשמעאל ּבני הם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָ"אּלה

ּובטירתם ּבחצריהם ְְְְִֵֶַָָֹֹׁשמתם

לאּמתם" נׂשיאם עׂשר טז).ׁשנים כה, (בראשית ְְְִִֵָָָֹֻ

וכתב ווייס18. הכהן שלום רב (מחברתהגה"ק

עז): עמוד ושלוה שעריםשלום י"ב ישנם

של השער והוא אחד שער והם: צלמוות, בשערי

ּתמנע, "אּלּוף שהם: שערים י"א ועוד עצמו, ְִַָעשיו

אלה, אּלּוף אּלּוףאהליבמה, יתת, אּלּוף עלוה, ְְֳִֵֵַַַַַָָָָָֽאּלּוף

מבצר, אּלּוף ּתימן, אּלּוף קנז, אּלּוף ּפינן, ְְִִֵַַַַַָָֹאּלּוף

עירם" אּלּוף מגּדיאל, מ-מג)....אּלּוף לו, (בראשית ְִִֵַַַָ

ובענין מאיר19. שלום רבי הגאון סיפר זה

שליט"א שע),ולך עמוד - שמות השבוע, וז"ל:(מעיין

אחתבעיר צדקת היתה שבטורקיה איזמיר

על מחזרת שהיתה שרה, ושמה ישישה,

תרומות אוספת נדיבים, פתחי על משענתה

הכירו הכל ולנזקקים. לנצרכים אותן ומחלקת

נדיבה. ביד לה והעניקו הצדקת, האלמנה את

ביקשיום המקום, מתושבי נכרי בה פגע אחד

לה לתת כמבקש עצמו ועשה בה, להתקלס

חופן הרים גחן, מיד ידה. ופשטה עצרה, נדבה.

ואפילו כעסה לא היא בידה... ונתן חצץ אבני

- כצדקה אבנים לי נתת לו: ואמרה חייכה,

יד, אתה תפשוט שכאשר אותך מברכת והריני

פניו חוורו אבנים. ולא מעות, היהודים לך יתנו

אמרה היא אבל מפיו. נפלטה וקללה הגוי של

הואיל אבל בקללה, להשיב אני יכולה בנועם:

מבליגה... הריני צדיק, יהודי להיות ועתידאתה

בדרכו.חרק והמשיך שיניו, את הגוי

הלוךמאותו והלכו בעסקיו מארה שלטה יום

איבד שנים חמש שכעבור עד וחסור,

לבקש הפתחים, על לחזר ונאלץ הונו כל את

יום ידם. קפצו עמו בני נפשו. להחיות אוכל

יהודים עניים המון מצא אחד חמישי

הדבר. לפשר ושאל ארוך, בתור משתרכים

הענייםאמרו לכל מחלק הצדקה שגבאי לו,

גם ועמד תמה נדיבה. ביד שבת מצרכי

לחם וביקש הגבאי אל כשהגיע בתור. הוא

לתת רשאי איני הגבאי: לו אמר נפשו, להחיות

מכיסי... לך אתן אבל העניים, מקצבת לך

היחסשב זה אם נפש: חשבון וערך לביתו העני

של הניכור לעומת לענייהם, היהודים של

להתגייר. כדאי - לאביוניהם עמו בני

  
    



רעות, נפשות ג הראשו אד מהולדת
ששששבבבבהההה טטטטההההווווררררהההה אאאאחחחחתתתת ננננפפפפשששש ששששייייצצצצאאאאהההה עעעעדדדד
ווווננננתתתתבבבברררררררר ההההקקקקדדדדווווששששוווותתתת,,,, ההההננננששששממממוווותתתת ככככלללל ככככללללווווללללוווותתתת

ממממחחחחדדדדשששש,,,, ההההטטטטוווובבבב יעקבההההאאאאיייילללל הוא וזה
ע"ה'... אבינו

הטובותווווממממאאאאזזזז הנפשות, כל הסתדרו
איל אילנות, בשלשה והרעות,
של אחד  רעי אילנות ושני טוב, אחד

עשיו... של ואחד ישמעאל

עומק... וביתר

בבבבררררקקקקייייעעעע............ ששששעעעערררריייי יייי""""בבבב

עמוקותבבבבסססספפפפרררר ד"המגלה  בהעלות)

(הלויי כ:תנופת כתב

והככככלללל הקדושות הנפשות ה הנפשות,
בתו מסודרות החלולות, הנפשות

:שערי מי"ב הבנויה מערכת

שלההההממממעעעעררררככככתתתת המערכת היא הראשונה
י"ב בה שיש ישראל נפשות

ע מנפשות ואחת אחת וכל ,שערי
אחד. משער חיותה את יונקת 16ישראל

שלההההממממעעעעררררככככתתתת המערכת היא השניה
והיא ,העול אומות נפשות

:חלקי לשני מתחלקת

היונקיההההחחחחללללקקקק האומות כל ה הראשו
הקליפה, של ימי מצד חיות את

ענין ואחד16. מקומות. בריבוי מופיע זה

יחזקאל: ספר בסוף מהם

ׁשערים"וׁשערי יׂשראל ׁשבטי ׁשמֹות על העיר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֽ
ׁשער אחד ראּובן ׁשער צפֹונה ְְֵֶַַַַָָָָׁשלֹוׁשה
קדימה ּפאת ואל אחד. לוי ׁשער אחד ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָיהּודה
ׁשלׁשה ּוׁשערים אלפים וארּבעת מאֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֹחמׁש
אחד. ּדן ׁשער אחד ּבנימן ׁשער אחד יֹוסף ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוׁשער

מּדהּופאת אלפים וארּבעת מאֹות חמׁש נגּבה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ
ׁשער אחד ׁשמעֹון ׁשער ׁשלׁשה ְְְִִֶַַַַָָָֹּוׁשערים
חמׁש יּמה ּפאת אחד. זבּולן ׁשער אחד ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻיּׂשׂשכר
ּגד ׁשער ׁשלׁשה ׁשעריהם אלפים וארּבעת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹֽמאֹות

אחד" נפּתלי ׁשער אחד אׁשר ׁשער (יחזקאלאחד ְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
לא-לד). מח,

חייםוכתב עץ פרי -בספר התפילה (שער

הקדמה):

אשכנזיםבשרשי שישחילוקיםבין המנהגים,

קטאלוניים ספרדיים, ואיטלייםובין

קדמונים מנהגים בהם שיש בהם, וכיוצא

שנוגע במה ולא התפילה, בסידורי שלהם

בשרשי רק האחרונים, ופזמונים לפיוטים

הדין. כפי התפילות

מוריוהיה י"בזלה"ה,(האר"י)אומר שיש

וכל שבטים, י"ב נגד ברקיע, שערים

אחד, שער דרך תפילתו עולה השעריםאחד והם

לא שוודאי ואמר יחזקאל. ספר בשלהי הנזכרים

וכ שוין, השערים ודרכי השערים אחדהיו ל

משונות. התפילות גם לכן מחברו, כלמשונה לכן

מי כי תפילתו, כמנהג להחזיק ראוי ואחד אחד

עולה תפילתו ואין ההוא, משבט הוא אם יודע

ההוא. שער ידי על דיניןאלא שהוא מה אך

השבטים'... לכל שוה זה בתלמוד, מפורשין

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



  
    



את היונקי האומות כל ה השני והחלק
הקליפה. של שמאל מצד חיות

וכוווואאאאתתתת לאיוב, הקב"ה גילה הזה הסוד
ער ל הנגל" לו: מותגילה י 

ראה" צלמות יז).וערי לח, (איוב 

מצד''''עעעערררריייי הבאי הנפשות ה  מות' 
נכללי וכול דקליפה, ימי

ישמעאל של שערי הראש17בי"ב (שהוא

,(מות'.שלה 'ערי הנקראי וה

הבאי''''עעעערררריייי הנפשות ה  צלמות' 
וכול דקליפה, שמאל מצד

עשיו של שערי בי"ב שהוא18נכללי)

,(שלה 'עריהראש הנקראי וה
צלמות'.

הטילוווואאאאחחחחרררר המערכות, כל שסודרו
את ישראל נפשות על הקב"ה
העול אומות על להשפיע השליחות

ואלקות... קדושה של 19שפע

שנאמר: ואּלה17. יׁשמעאל ּבני הם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָ"אּלה

ּובטירתם ּבחצריהם ְְְְִֵֶַָָֹֹׁשמתם

לאּמתם" נׂשיאם עׂשר טז).ׁשנים כה, (בראשית ְְְִִֵָָָֹֻ

וכתב ווייס18. הכהן שלום רב (מחברתהגה"ק

עז): עמוד ושלוה שעריםשלום י"ב ישנם

של השער והוא אחד שער והם: צלמוות, בשערי

ּתמנע, "אּלּוף שהם: שערים י"א ועוד עצמו, ְִַָעשיו

אלה, אּלּוף אּלּוףאהליבמה, יתת, אּלּוף עלוה, ְְֳִֵֵַַַַַָָָָָֽאּלּוף

מבצר, אּלּוף ּתימן, אּלּוף קנז, אּלּוף ּפינן, ְְִִֵַַַַַָָֹאּלּוף

עירם" אּלּוף מגּדיאל, מ-מג)....אּלּוף לו, (בראשית ְִִֵַַַָ

ובענין מאיר19. שלום רבי הגאון סיפר זה

שליט"א שע),ולך עמוד - שמות השבוע, וז"ל:(מעיין

אחתבעיר צדקת היתה שבטורקיה איזמיר

על מחזרת שהיתה שרה, ושמה ישישה,

תרומות אוספת נדיבים, פתחי על משענתה

הכירו הכל ולנזקקים. לנצרכים אותן ומחלקת

נדיבה. ביד לה והעניקו הצדקת, האלמנה את

ביקשיום המקום, מתושבי נכרי בה פגע אחד

לה לתת כמבקש עצמו ועשה בה, להתקלס

חופן הרים גחן, מיד ידה. ופשטה עצרה, נדבה.

ואפילו כעסה לא היא בידה... ונתן חצץ אבני

- כצדקה אבנים לי נתת לו: ואמרה חייכה,

יד, אתה תפשוט שכאשר אותך מברכת והריני

פניו חוורו אבנים. ולא מעות, היהודים לך יתנו

אמרה היא אבל מפיו. נפלטה וקללה הגוי של

הואיל אבל בקללה, להשיב אני יכולה בנועם:

מבליגה... הריני צדיק, יהודי להיות ועתידאתה

בדרכו.חרק והמשיך שיניו, את הגוי

הלוךמאותו והלכו בעסקיו מארה שלטה יום

איבד שנים חמש שכעבור עד וחסור,

לבקש הפתחים, על לחזר ונאלץ הונו כל את

יום ידם. קפצו עמו בני נפשו. להחיות אוכל

יהודים עניים המון מצא אחד חמישי

הדבר. לפשר ושאל ארוך, בתור משתרכים

הענייםאמרו לכל מחלק הצדקה שגבאי לו,

גם ועמד תמה נדיבה. ביד שבת מצרכי

לחם וביקש הגבאי אל כשהגיע בתור. הוא

לתת רשאי איני הגבאי: לו אמר נפשו, להחיות

מכיסי... לך אתן אבל העניים, מקצבת לך

היחסשב זה אם נפש: חשבון וערך לביתו העני

של הניכור לעומת לענייהם, היהודים של

להתגייר. כדאי - לאביוניהם עמו בני

ז

מוקדש לעילוי נשמת  אורי בן עופרי בן יהודית ז"ל נלב"ע כ' ניסן התשפ"ב
ולעילוי נשמת  רחנה בת מסעודה ז"ל נלב"ע ט"ז ניסן התשפ"ב - תנצב"ה         



  
     



ייייששששרררראאאאלללל ....ממממפפפפססססיייידדדדיייי עעעעצצצצממממ ההההעעעעוווולללל
אאאאייייננננננננהההה ווווההההקקקקדדדדווווששששהההה בבבבששששפפפפללללוווותתתת ששששהההה ,,,,ממממפפפפססססיייידדדדיייי
ההההממממייייווווחחחחדדדד ששששההההממממקקקקוווו ללללפפפפיייי ,,,,בבבבעעעעוווולללל ממממתתתתחחחחזזזזקקקקתתתת
ווווחחחחווווזזזזקקקקוווו,,,, בבבבתתתתייייקקקקווווננננוווו אאאאייייננננננננוווו בבבבייייששששרררראאאאלללל ששששההההוווואאאא ללללהההה
,,,,עעעעצצצצממממ ההההאאאאווווממממוווותתתת ששששממממפפפפססססיייידדדדיייי ששששככככ ווווככככלללל

ההההאאאאררררהההה ששששוווו ממממההההקקקקדדדדווווששששהההה ללללהההה ננננממממשששש ששששאאאאיייי
ווווההההווווללללככככיייי ממממייייטטטטממממאאאאיייי אאאאדדדדררררבבבבאאאא אאאאללללאאאא ככככלללללללל

ההההטטטטוווובבבב'...'...'...'... ממממ ווווממממתתתתררררחחחחקקקקיייי

נחזורוווועעעעתתתתהההה הזו ההקדמה אחר
...הנשיאי לקרבנות

ההההעעעעוווולללל ללללאאאאווווממממוווותתתת ההההקקקקדדדדווווששששהההה ההההממממששששככככתתתת

אתבבבבאאאא'''' להקריב הנשיאי החלו בניס
הקרבנות הקרבת ידי ועל ,קרבנותיה
מאוד. ונשגבות נוראות פעולות פעלו ה

בתרגוהקדושוווובבבבזזזזווווההההרררר (נשאדקמ"חע"ב,

הקודש) אחתללשו על לנו גילו
:ש הובא וכ פעלו, שה מהפעולות

מקריביאאאאממממרררר היו לא א ,שמעו רבי
הקרבנות, את נשיאי הי"ב אלו
בפני לעמוד יכול העול היה לא
כמו ישמעאל, נשיאי הי"ב של הקטרוג
ער ני" ישמעאל: בבני שכתוב

"תלא יאטז),נ כה, אבל(בראשית 
את ישראל נשיאי י"ב משהקריבו

,ההההששששללללייייטטטטההההקרבנותיה ככככחחחח אאאאתתתת ללללקקקקחחחחוווו הההה
ייייששששממממעעעעאאאאלללל............ השפיעוששששלללל כ ידי ועל

ישמעאל)עליה בני מהקדושה...(על

וווובבבבננננווווססססהשערי הי"ב את זיככו ג ה
יניקתו כל שהרי עשיו, (שלשל

ס'עשיו) מהאות בגימטריאהוא (שהיא

(י,הרשע הס"מ "איל22של ידי ועל 

ני יב ,י  דיע ,י 
"י  פח)נה ז, שהקריבו(במדבר 

הכל בסננננששששייייאאאאיייי ההההיייי""""בבבב כפולככככלללל 5 (שהרי

(60 הוא ששששלללל12 ההההששששללללייייטטטטהההה ככככחחחח אאאאתתתת ללללקקקקחחחחוווו הההה
עליהעעעעששששייייוווו............ השפיעו כ ידי (עלועל

עשיו) מהקדושה...בני

הפעולהווווככככאאאאששששרררר את אהר ראה
חלשה עשו, שה הנפלאה
שחטאתי בגלל בטח וחשב: דעתו
הזכות ממני נלקחה העגל את ועשיתי

.העול לאומות קדושה להשפיע

משלהווווההההקקקקבבבב""""הההה גדול של אותו ניח
הנרות... את ומטיב מדליק שאתה

נעבורווווללללפפפפנננניייי הנחמה את שנבאר
השבוע... לפרשת

הההההאאאאררררהההה:::: השבוע פרשת של המהל
רבי האלקי המקובל של דבריו

זיע"א מקראקא נטע עמוקות,נת (מגלה

...(הלויי תנופת ד"ה  בהעלות

ראה עמוקות22. (שם).במגלה

  
    



הרמח"ל:כ ווווככככ 20תב

ממממ''''ייייתתתתבבבברררר ששששבבבבההההננננההההגגגגתתתתוווו ההההעעעעממממווווקקקקיייי ההההעעעענננניייייייינננניייי
,,,,ההההעעעעוווולללל וווואאאאווווממממוווותתתת ייייששששרררראאאאלללל עעעענננניייי ההההוווואאאא
ששששוווויייי ההההייייוווותתתת ננננרררראאאאהההה ההההאאאאננננווווששששיייי טטטטבבבבעעעע ששששממממצצצצדדדד
ששששייייננננוווויייי ששששוווונננניייי הההה ההההתתתתווווררררהההה עעעענננניייייייינננניייי ווווממממצצצצדדדד בבבבאאאאממממתתתת,,,,
ללללגגגגממממרררריייי'...'...'...'... ממממתתתתחחחחללללפפפפיייי ככככממממיייינננניייי ווווננננבבבבדדדדלללליייי גגגגדדדדוווולללל

הרמח"ל:כ וווועעעעוווודדדד 21תב

ווווההההררררעעעע,,,,''''ככככיייי ההההטטטטוווובבבב יייישששש ההההעעעעוווולללל בבבבככככלללללללל ההההננננהההה
וווואאאאווווממממוווותתתת ייייששששרררראאאאלללל ההההאאאאננננווווששששיייי בבבבממממיייי וווועעעעננננפפפפייייהההה

....ההההעעעעוווולללל

ההההטטטטוווובבבבווווההההננננהההה ששששייייההההייייהההה ההההוווואאאא ,,,,ההההעעעעוווולללל תתתתייייקקקקוווו
ההההאאאאננננווווששששיייי וווובבבבממממיייי ננננככככפפפפהההה,,,, ווווההההררררעעעע ששששווווללללטטטט
ההההעעעעוווולללל וווואאאאווווממממוווותתתת ששששווווללללטטטטיייי ייייששששרררראאאאלללל
ההההדדדדבבבברררר בבבבההההייייוווותתתת ווווההההננננהההה ,,,,תתתתחחחחתתתתייייהההה ממממששששתתתתעעעעבבבבדדדדיייי
ממממאאאאייייררררהההה ההההקקקקדדדדווווששששהההה ההההננננהההה ככככיייי ללללככככלללל,,,, טטטטוווובבבב ההההננננהההה ככככ

אאאאווווממממוווותתתתב ב ב ב  וווובבבבההההייייוווותתתת ,,,,בבבב ווווממממתתתתחחחחזזזזקקקקתתתת ייייששששרררראאאאלללל
עעעעלללל ננננתתתתקקקקנננניייי תתתתחחחחתתתת ממממששששתתתתעעעעבבבבדדדדיייי ההההעעעעוווולללל
ההההההההייייאאאא.... ההההקקקקדדדדווווששששהההה ממממ ממממשששש ללללהההה ווווננננממממשששש יייידדדד

ממממתתתתחחחחתתתתאאאא ממממתתתתפפפפררררצצצציייי ההההעעעעוווולללל אאאאווווממממוווותתתת אאאא
ווווייייששששרררראאאאלללל ווווששששווווללללטטטטיייי ייייששששרררראאאאלללל יייידדדדיייי
וווואאאאווווממממוווותתתת ממממפפפפססססיייידדדדיייי ייייששששרררראאאאלללל ההההננננהההה ,,,,ננננככככננננעעעעיייי

תחתבא להכניסו שיאות וביקשו הרב, לפני

הדבר היה כי סירב, הרב השכינה. כנפי

כך בתוך המדינה. בחוקי חמור באיסור אסור

הרב לידי למסור כדי הישישה, שרה נכנסה

אמרה: הגוי את כשראתה שאספה. הכסף את

אמר: להתגשם. נבואתי עת הגיעה ה', ברוך

גיירהו, הרב: אל אמרה מעכב. הרב אבל כן,

לו מסר וגיירו. לקולה הרב שמע בו! ברכה כי

תלמודו על שוקד והחל תורה, שילמדו רב

בידיעותיו. חיל ועשה שנתים במשך

אוצרכעבור ומצא לעיר, מחוץ יצא שנתים

לקושטא, נסע זהב. דינרי מלא כד - טמון

לאריגים. מסחר בית פתח שמצא ובכסף

אלףבאחת הסוחרים לאחד מכר מעסקותיו

כעבור מחירם. וקיבל משי, בד אמות

בטענה הסחורה, את והחזיר הסוחר חזר שעה

את תבע בד. של אמות חמישים בה שחסרו

של רבה בפני תורה לדין הגר את וזימן כספו

זצ"ל מזרחי אליהו רבי הרה"ג - קושטא

הרא"ם). בכינויו לבית(הנודע הגר נכנס כאשר

גדול. בכבוד וכיבדו בחרדה הרב קם הדין,

רימניקרא זה אדם הרב, כבוד התובע:

בד! אמה בחמישים

לחנותומיד הדין בית שוטרי את הרב שלח

א שם ומצאו התובע, שגזרשל האריג ת

אמה... חמישים המשי, גליל את שהחזיר לפני

בנזיפה.קנסו ושלחו הרב,

ואמרהכניס פנימי לחדר הצדק גר את הרב

על מתנוסס אורה כתר אני רואה לו:

מעשיך! מה - לי אמור ראשך,

באמונה.פתח מעשיו וכל הוא, צדק גר כי וסיפר

גיורו מעשה כי צדקה, ליתן הוא ומרבה

ישישה, אלמנה אותה של צדקתה בגין התגלגל

ענייה. עם הקהילה של הצדקה ומעשי

גדול,מאותו כבוד בו ונהג הרב קירבו היום

ראש הקהילה, מנכבדי לאחד והיה

שבקדושה. דבר לכל וראשון

דרך א).ה'20. אות - ד פרק ב, (חלק

מאמר ר"ה).החכמה21. (תפילות

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



  
     



ייייששששרררראאאאלללל ....ממממפפפפססססיייידדדדיייי עעעעצצצצממממ ההההעעעעוווולללל
אאאאייייננננננננהההה ווווההההקקקקדדדדווווששששהההה בבבבששששפפפפללללוווותתתת ששששהההה ,,,,ממממפפפפססססיייידדדדיייי
ההההממממייייווווחחחחדדדד ששששההההממממקקקקוווו ללללפפפפיייי ,,,,בבבבעעעעוווולללל ממממתתתתחחחחזזזזקקקקתתתת
ווווחחחחווווזזזזקקקקוווו,,,, בבבבתתתתייייקקקקווווננננוווו אאאאייייננננננננוווו בבבבייייששששרררראאאאלללל ששששההההוווואאאא ללללהההה
,,,,עעעעצצצצממממ ההההאאאאווווממממוווותתתת ששששממממפפפפססססיייידדדדיייי ששששככככ ווווככככלללל

ההההאאאאררררהההה ששששוווו ממממההההקקקקדדדדווווששששהההה ללללהההה ננננממממשששש ששששאאאאיייי
ווווההההווווללללככככיייי ממממייייטטטטממממאאאאיייי אאאאדדדדררררבבבבאאאא אאאאללללאאאא ככככלללללללל

ההההטטטטוווובבבב'...'...'...'... ממממ ווווממממתתתתררררחחחחקקקקיייי

נחזורוווועעעעתתתתהההה הזו ההקדמה אחר
...הנשיאי לקרבנות

ההההעעעעוווולללל ללללאאאאווווממממוווותתתת ההההקקקקדדדדווווששששהההה ההההממממששששככככתתתת

אתבבבבאאאא'''' להקריב הנשיאי החלו בניס
הקרבנות הקרבת ידי ועל ,קרבנותיה
מאוד. ונשגבות נוראות פעולות פעלו ה

בתרגוהקדושוווובבבבזזזזווווההההרררר (נשאדקמ"חע"ב,

הקודש) אחתללשו על לנו גילו
:ש הובא וכ פעלו, שה מהפעולות

מקריביאאאאממממרררר היו לא א ,שמעו רבי
הקרבנות, את נשיאי הי"ב אלו
בפני לעמוד יכול העול היה לא
כמו ישמעאל, נשיאי הי"ב של הקטרוג
ער ני" ישמעאל: בבני שכתוב

"תלא יאטז),נ כה, אבל(בראשית 
את ישראל נשיאי י"ב משהקריבו

,ההההששששללללייייטטטטההההקרבנותיה ככככחחחח אאאאתתתת ללללקקקקחחחחוווו הההה
ייייששששממממעעעעאאאאלללל............ השפיעוששששלללל כ ידי ועל

ישמעאל)עליה בני מהקדושה...(על

וווובבבבננננווווססססהשערי הי"ב את זיככו ג ה
יניקתו כל שהרי עשיו, (שלשל

ס'עשיו) מהאות בגימטריאהוא (שהיא

(י,הרשע הס"מ "איל22של ידי ועל 

ני יב ,י  דיע ,י 
"י  פח)נה ז, שהקריבו(במדבר 

הכל בסננננששששייייאאאאיייי ההההיייי""""בבבב כפולככככלללל 5 (שהרי

(60 הוא ששששלללל12 ההההששששללללייייטטטטהההה ככככחחחח אאאאתתתת ללללקקקקחחחחוווו הההה
עליהעעעעששששייייוווו............ השפיעו כ ידי (עלועל

עשיו) מהקדושה...בני

הפעולהווווככככאאאאששששרררר את אהר ראה
חלשה עשו, שה הנפלאה
שחטאתי בגלל בטח וחשב: דעתו
הזכות ממני נלקחה העגל את ועשיתי

.העול לאומות קדושה להשפיע

משלהווווההההקקקקבבבב""""הההה גדול של אותו ניח
הנרות... את ומטיב מדליק שאתה

נעבורווווללללפפפפנננניייי הנחמה את שנבאר
השבוע... לפרשת

הההההאאאאררררהההה:::: השבוע פרשת של המהל
רבי האלקי המקובל של דבריו

זיע"א מקראקא נטע עמוקות,נת (מגלה

...(הלויי תנופת ד"ה  בהעלות

ראה עמוקות22. (שם).במגלה

ז

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



  
     



אלפי רבבת ה' בה יאמר בנחה .נימ
להלו).יראל" פסוקי ש) 

מכונה''''קקקקממממהההה למעלה המרכבה סידור  ה'' 
ה'. 'קמה אמר זה ולרמז קומה', 'שיעור

שלוווובבבבממממעעעעממממדדדד רבבות כ"ב ירדו סיני הר
שישראל לכ ולרמז ,מלאכי
אלפי רבבת ה' 'בה אמר: לכ זכו

אלפי)...יראל' ושתי רבבת (שתי 

ררררעעעע............ ככככממממתתתתאאאאוווונננננננניייי ההההעעעע ווווייייההההיייי

"ויהיההההפפפפררררששששהההה נאמר: וכ ממשיכה,
ה' אזני רע מתאנני הע
ה' א  ובער א וחר ה' ומע

החנה" קצה א)...ואכל יא, (במדבר 
:תלונת את ומפרטת התורה וממשיכה

כה הע את מה למחתיו"ומע 
"אהל לפתח י)...אי פסוק ש) 

ישראלאאאאחחחחרררר ע לה שזכו הגדולה כל
המרכבה כדוגמת להיות שזכו
והיו הע בה חזרו עתה שלמעלה,

מתאנניררררעעעעלהמשי רצו שלא 
בטוב יראל')...ולהידבק על טב ר ה' ')י

שייכיאאאאננננחחחחננננוווו להיות רוצי לא
רוצי אנו ישראל! למשפחות

!העול אומות למשפחות 24להשתיי

כהווווזזזזהההה הע את מה 'ומע שנאמר:
'אהל לפתח אי 25למחתיו 

ייייששששממממעעעעאאאאלללל בבבבממממששששפפפפחחחחוווותתתת ללללההההיייידדדדבבבבקקקק ששששננננתתתתאאאאוווווווו
"והאספסוווועעעעששששייייוווו,,,, שנאמר: ארוזה 

ני  בו בו אוה התא קר
יאכלנ מי אמרו זכרנרררר....יראל 

ה ח"גגגגההההאת מצרי נאכל (שאר 
דה)... פסוקי

 ישמעאל.''''ההההגגגגהההה'''' משפחות אלו 
הנשיאי י"ב שמות שהרי
:שה ,פסוקי בשלשה כתובי שלה

מב"אאאא.... ואדאל וקדר (בראשית"נבית 
יג). כה

מא"בבבב.... ודמה פסוק"ממע יד).(ש 

וקדמה"גגגג.... נפי יטר ותימא (ש"חדד 
טו). פסוק

מוזכריווווההההננננהההה הראשו דדדד''''בפסוק
מוזכרי השני בפסוק גגגג''''שמות,

השלישי ובפסוק שמות,הההה''''שמות,
ג"ה. וביחד:

 שיי''''רררר'''' שהוא עשיו. משפחות אלו 
לר" יג)ל"ק ו, ש).(הס"מ (שהוא 

היֹווביחזקאל24. רּוחכם על "והעלה ְֲֶַָָָֹֽנאמר:

אמרים אּתם אׁשר תהיה כּגֹויםלא נהיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַֹֹ

ואבן"ּכמׁשּפחֹותהארצֹות עץ לב)...לׁשרת כ, (יחזקאל ְְְְֲִֵֵֶָָָָָֽ

'איׁש אחד25. לכל שהרי - אהלֹו' לפתח ְֳִֶַָֽֽ

תוך ידוע פתח לו יש ישראל מבני

י"ה. שבטי עשר בשנים שערים עשר שנים

  
     



............ללללממממססססעעעעייייהההה ייייששששרררראאאאלללל בבבבנננניייי ווווייייססססעעעעוווו

ירדובבבבששששעעעעהההה סיני הר על הקב"ה שנגלה
,מלאכי של רבבות כ"ב עמו

.דגלי דגלי עשויי כול והיו

גבבבבאאאאוווותתתתהההה שתהיה ישראל התאוו שעה
להדדדדגגגגלללליייי ותהיהדדדדממממוווותתתת

ממממססססוווודדדדררררתתתת ככככ גגגג סידורממממררררככככבבבבתתתת פי על
מעלה. של המרכבה

שנהאאאא כעבור לכ!(בער)רק זכו ה
בני סעו" שלנו: בפרשה נאמר וכ
ו סיני מדר למסעיה יראל

"אר מדר ב).הענ י, (במדבר 

 ''''כמו23''''ללללממממססססעעעעייייהההה להיות זכו ה 
של המרכבה סידור
העליונה שהמרכבה כמו והיינו מעלה.
ישראל ע זכו ג כ למעלה מסודרת

למטה. מסודרי להיות

יראלווווחחחחזזזזרררר בני מסעי "אה ואמר:
"עו כח)לצבאת פסוק ש) 

הכל נוסעי שישראל ומסע מסע כל
שכפי שלמעלה, צבאות פי על היה

למטה. נסעו כ למעלה שנסעו

מדרגתווווככככאאאאששששרררר את רבינו משה ראה
התמלא ישראל ע של העצומה
ענק בצעדי מתקדמי 'אנחנו בשמחה,

שד"י'... במלכות עול לתיקו

ישראלבבבבאאאאוווותתתתהההה במחנה שהה העת
שלרעואל חותנו יתרו, (הוא

לארצומשה), לחזור הא התלבט והוא
(למדי).ישראל במחנה להשאר או

כדאיווווממממששששהההה למה לו והסביר אליו פנה
להשאר: לו

הדיני""""וווואאאאממממרררר רעאל  לחבב מה 
ממממהההה אלחחחחתתתת אנחנ נסעי 

לכה לכ א את ה' אמר אר קה
עלא טב ר ה' י ל והטבנ נ 

אתה(שפסוקכט)יראל" הרי רעואל!  
המקו אל נוסעי שאנחנו בחוש רואה
ר 'ה' שהרי קדושה, מרכבה  העליו
מהאיל אנחנו כי יראל', על טב

ליראל" טב א"  א),הטוב עג, תהלי) 
הרע... מהאיל ה העול אומות ואילו

אאאא להשאר רצה לא רעואל זאת למרות
ארצי אל א י אל לא אליו "ואמר

"אל מלדי ל)...ואל י, (במדבר 

בכלררררעעעעוווואאאאלללל המשיכו ישראל וע עזב,
מעלה... העולה בדר הכח

זכוווווככככאאאאששששרררר למטה שישראל משה ראה
שלמעלה, המרכבה כדמות להיות
נאימ וינס איבי ויפצ ה' "קמה אמר:

שם.ראה23. עמוקות במגלה באורך

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
     



אלפי רבבת ה' בה יאמר בנחה .נימ
להלו).יראל" פסוקי ש) 

מכונה''''קקקקממממהההה למעלה המרכבה סידור  ה'' 
ה'. 'קמה אמר זה ולרמז קומה', 'שיעור

שלוווובבבבממממעעעעממממדדדד רבבות כ"ב ירדו סיני הר
שישראל לכ ולרמז ,מלאכי
אלפי רבבת ה' 'בה אמר: לכ זכו

אלפי)...יראל' ושתי רבבת (שתי 

ררררעעעע............ ככככממממתתתתאאאאוווונננננננניייי ההההעעעע ווווייייההההיייי

"ויהיההההפפפפררררששששהההה נאמר: וכ ממשיכה,
ה' אזני רע מתאנני הע
ה' א  ובער א וחר ה' ומע

החנה" קצה א)...ואכל יא, (במדבר 
:תלונת את ומפרטת התורה וממשיכה

כה הע את מה למחתיו"ומע 
"אהל לפתח י)...אי פסוק ש) 

ישראלאאאאחחחחרררר ע לה שזכו הגדולה כל
המרכבה כדוגמת להיות שזכו
והיו הע בה חזרו עתה שלמעלה,

מתאנניררררעעעעלהמשי רצו שלא 
בטוב יראל')...ולהידבק על טב ר ה' ')י

שייכיאאאאננננחחחחננננוווו להיות רוצי לא
רוצי אנו ישראל! למשפחות

!העול אומות למשפחות 24להשתיי

כהווווזזזזהההה הע את מה 'ומע שנאמר:
'אהל לפתח אי 25למחתיו 

ייייששששממממעעעעאאאאלללל בבבבממממששששפפפפחחחחוווותתתת ללללההההיייידדדדבבבבקקקק ששששננננתתתתאאאאוווווווו
"והאספסוווועעעעששששייייוווו,,,, שנאמר: ארוזה 

ני  בו בו אוה התא קר
יאכלנ מי אמרו זכרנרררר....יראל 

ה ח"גגגגההההאת מצרי נאכל (שאר 
דה)... פסוקי

 ישמעאל.''''ההההגגגגהההה'''' משפחות אלו 
הנשיאי י"ב שמות שהרי
:שה ,פסוקי בשלשה כתובי שלה

מב"אאאא.... ואדאל וקדר (בראשית"נבית 
יג). כה

מא"בבבב.... ודמה פסוק"ממע יד).(ש 

וקדמה"גגגג.... נפי יטר ותימא (ש"חדד 
טו). פסוק

מוזכריווווההההננננהההה הראשו דדדד''''בפסוק
מוזכרי השני בפסוק גגגג''''שמות,

השלישי ובפסוק שמות,הההה''''שמות,
ג"ה. וביחד:

 שיי''''רררר'''' שהוא עשיו. משפחות אלו 
לר" יג)ל"ק ו, ש).(הס"מ (שהוא 

היֹווביחזקאל24. רּוחכם על "והעלה ְֲֶַָָָֹֽנאמר:

אמרים אּתם אׁשר תהיה כּגֹויםלא נהיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַֹֹ

ואבן"ּכמׁשּפחֹותהארצֹות עץ לב)...לׁשרת כ, (יחזקאל ְְְְֲִֵֵֶָָָָָֽ

'איׁש אחד25. לכל שהרי - אהלֹו' לפתח ְֳִֶַָֽֽ

תוך ידוע פתח לו יש ישראל מבני

י"ה. שבטי עשר בשנים שערים עשר שנים

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



  
     



אהרווווככככאאאאממממוווורררר נצטוה שלנו בפרשה
הנרות. את להדליק הכה

וכואמר אהר אל "ר נאמר:
ני מל אל הרת את העלת אליו

הרת" בעת יאיר (במדברהנרה 
ב). ח,

כפשוטו):רש"יוווופפפפייייררררשששש רש"י (עפ"י

''''ההההעעעעללללתתתת'''':כמו פירוש הנרות. את 
הנרות'. את בהדליק'

ששששו  הדולקתעעעעלללל האש ששששההההללללההההבבבבשטבע
ו עעעעווווללללהההההוללכ מעלה, ככככתתתתוווובבבבכלפי

הנרותבבבבההההדדדדללללקקקקתתתת עעעעללללייייהההה....של ללללששששוווו

לשונותווווממממתתתתוווו שאר הכתוב כא נקט שלא
אש יצירת אושל 'בהדליק' כגו)

('דרשו'בהצית ,'העלת' דוקא אלא
ששששללללההההבבבבתתתתחכמי ששששתתתתההההאאאא עעעעדדדד ללללההההדדדדללללייייקקקק ששששצצצצרררריייי

ממממאאאאללללייייהההה מנרעעעעווווללללהההה יעבור שלא כלומר, 
אלא האש, בו משנאחזה תיכ לחברו אחד
להבעירו וימשי נר כל אצל ישהה
עד הראוי, לגודלה הלהבה את ו'להעלות'
ללא מאליה כ ודולקת כבר עולה שהיא

האחר לנר יעבור אז ורק כא.).סיוע, (שבת

נעבורוווואאאאחחחחרררר הזו הארוכה ההקדמה כל
הנרות... מהדלקת הנלמד ללקח

אאאאדדדד ננננששששממממתתתת הההה'''' ננננרררר

מליובאוויטש,בבבבששששייייחחחחהההה הרבי שמסר
:כ 26אמר

הפרשהפפפפררררששששתתתת היא בהעלות
שקורי בתורה הראשונה
מוב מזה תורתנו'. מת זמ' אחרי תמיד
מת ע מיוחדת שייכות זו שלפרשה

ע ודוקא תורה.אאאאחחחחררררייייתורה, מת

הפרשהווווככככדדדדיייי של השייכות את להבי
:להקדי נצר תורה מת ע

נקראתככככיייידדדדוווועעעע,,,, יהודי כל של נשמתו
נמת''''ננננרררר',',',', ה' "נר שנאמר: וכמו

"כז),אד כ, ה(משלי המנורה נרות (ושבעת 
וכו'). יראה אהבה, רגשות: שבעה כנגד

נקראותווווככככללללללללוווותתתת ישראל נשמות כל
בדבריממממננננווווררררהההה,,,, הרמוזה והיא

והה "ראיתי זזזזההההבבבבזכריה: ממממננננררררתתתת 
עליה נרתיה ובעה רא על וג
על אר לרת מצקת ובעה בעה

"ב).רא ד, (זכריה 

'העלת27היהודיוווועעעעבבבבוווודדדדתתתת מתבטאת
ה'נר את להצית  הרת' את
הניצו את להדליק ,'אד נמת ה'

תורת התוועדויות26. - ג,מנחם כרך (ה'תש"נ
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הנרות אתהטבת להסיר והיינו -

  
    



ויהיווווממממככככייייוווו'  בר"ע להידבק שנתאוו
ה' אזני רע מתאנני הע

...'א וחר ה' ומע

זנוניאאאאזזזזנננניייי 'אשת ר"ת: "אז  ה' 
משפחות יונקי שמש נחש',

ישמעאל.

הס"מווווממממעעעע של מצידו  א וחר ה' 
עשיו) בני יונקי שהוא(שמש

"יה י דע "הר בשר', כל ק'
לג)... יא, (במדבר

ונחזורווווההההפפפפררררששששהההה ומסתעפת. ממשיכה
...הכה אהר את הקב"ה שניח לנחמה

............ממממששששללללהההה גגגגדדדדווווללללהההה ששששלללל

זהההההקקקקבבבב""""הההה לו: ואמר הכה לאהר פנה
הקרבנות ידי שעל נכו
כח את לקחו ה הנשיאי שהקריבו
כ ידי ועל ,העול מאומות השליטה

קדושה. עליה להשפיע הצליחו

פאאאא חד היה פעזה רק שהרי עמי,
הקריבו. ה אחת

עלווווששששלללל אתה שג ,משלה גדולה
במנורה, הקדושה עבודת ידי

אתבהדלקה מכניע אתה ובהטבה,
והדלקה ועשיו. ישמעאל קליפת
ומתמשכת, קיימת פעולה היא הזו

את מדליקי ויו יו בכל שהרי
המנורה...

בפעולתווווההההממממגגגגללללהההה מרחיב עמוקות
הנרות וכ(במנורה)הדלקת

את מברכי שהכהני כהני בברכת
.ש יעיי להעמיק והרוצה .הע

ניחוווובבבבזזזזהההה מדוע "הרמב קושיית מתורצת
בהדלקת דוקא אהר את הקב"ה
אותה את עושה היא שהרי המנורה,
...בהקרבת הנשיאי שפעלו הפעולה

הקדושהוווועעעעתתתתהההה בעבודה מעט נרחיב
המנורה... של

ההההממממננננווווררררהההה ההההדדדדללללקקקקתתתת עעעעבבבבוווודדדדתתתת

העולבבבבאאאא'''' לבריאת 2449 שנת בניס
מחולק היה והמשכ .המשכ הוק
מועד אוהל חצר, :חלקי לשלשה

.הקדשי וקודש

 הנחושתבבבבחחחחצצצצרררר מזבח נמצאי היו
והכיור. ממממוווועעעעדדדד היובבבבאאאאווווההההלללל

והמנורה. השולח הזהב, וווובבבבקקקקוווודדדדששששמזבח
 ההההקקקקדדדדששששיייי.והכרובי הכפורת, ,הארו היו

דרו,ההההממממננננווווררררהההה מצד מועד באוהל עמדה
מצדההההששששווווללללחחחחו  מועד באוהל עמד

ו ,ההההזזזזההההבבבבצפו וממממזזזזבבבבחחחח באמצע. ההההאאאאררררווווהיה
מערב. בצד היה הקדשי בקודש שעמד

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.



  
     



אהרווווככככאאאאממממוווורררר נצטוה שלנו בפרשה
הנרות. את להדליק הכה

וכואמר אהר אל "ר נאמר:
ני מל אל הרת את העלת אליו

הרת" בעת יאיר (במדברהנרה 
ב). ח,

כפשוטו):רש"יוווופפפפייייררררשששש רש"י (עפ"י

''''ההההעעעעללללתתתת'''':כמו פירוש הנרות. את 
הנרות'. את בהדליק'

ששששו  הדולקתעעעעלללל האש ששששההההללללההההבבבבשטבע
ו עעעעווווללללהההההוללכ מעלה, ככככתתתתוווובבבבכלפי

הנרותבבבבההההדדדדללללקקקקתתתת עעעעללללייייהההה....של ללללששששוווו

לשונותווווממממתתתתוווו שאר הכתוב כא נקט שלא
אש יצירת אושל 'בהדליק' כגו)

('דרשו'בהצית ,'העלת' דוקא אלא
ששששללללההההבבבבתתתתחכמי ששששתתתתההההאאאא עעעעדדדד ללללההההדדדדללללייייקקקק ששששצצצצרררריייי

ממממאאאאללללייייהההה מנרעעעעווווללללהההה יעבור שלא כלומר, 
אלא האש, בו משנאחזה תיכ לחברו אחד
להבעירו וימשי נר כל אצל ישהה
עד הראוי, לגודלה הלהבה את ו'להעלות'
ללא מאליה כ ודולקת כבר עולה שהיא

האחר לנר יעבור אז ורק כא.).סיוע, (שבת

נעבורוווואאאאחחחחרררר הזו הארוכה ההקדמה כל
הנרות... מהדלקת הנלמד ללקח

אאאאדדדד ננננששששממממתתתת הההה'''' ננננרררר

מליובאוויטש,בבבבששששייייחחחחהההה הרבי שמסר
:כ 26אמר

הפרשהפפפפררררששששתתתת היא בהעלות
שקורי בתורה הראשונה
מוב מזה תורתנו'. מת זמ' אחרי תמיד
מת ע מיוחדת שייכות זו שלפרשה

ע ודוקא תורה.אאאאחחחחררררייייתורה, מת

הפרשהווווככככדדדדיייי של השייכות את להבי
:להקדי נצר תורה מת ע

נקראתככככיייידדדדוווועעעע,,,, יהודי כל של נשמתו
נמת''''ננננרררר',',',', ה' "נר שנאמר: וכמו

"כז),אד כ, ה(משלי המנורה נרות (ושבעת 
וכו'). יראה אהבה, רגשות: שבעה כנגד

נקראותווווככככללללללללוווותתתת ישראל נשמות כל
בדבריממממננננווווררררהההה,,,, הרמוזה והיא

והה "ראיתי זזזזההההבבבבזכריה: ממממננננררררתתתת 
עליה נרתיה ובעה רא על וג
על אר לרת מצקת ובעה בעה

"ב).רא ד, (זכריה 

'העלת27היהודיוווועעעעבבבבוווודדדדתתתת מתבטאת
ה'נר את להצית  הרת' את
הניצו את להדליק ,'אד נמת ה'

תורת התוועדויות26. - ג,מנחם כרך (ה'תש"נ
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שני א.27. המנורה: בהדלקת לו היו שלבים

הנרות אתהטבת להסיר והיינו -

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



  
    



............בבבבששששממממיייי ההההננננששששממממוווותתתת ככככייייססססוווופפפפיייי

העולככככבבבברררר בריאת בעת שכבר כתבנו
ישראל, ע נשמות כל נבראו

אזוכב בריאת)ר אחת(בעת כל
התפקיד את מהקב"ה קיבלה מהנשמות
לבצע. צריכה שהיא לה והמיוחד הפרטי

הנשמותווווממממאאאאוווותתתתהההה כל עומדות עת,
לרדת זמנ שיגיע וממתינות

שהירידה יודעות ה כי הזה. לעול
וגורלית. חשובה מהותית, היא לכא

ההההככככללללהההה ננננצצצצחחחחיייי ללללננננצצצצחחחח גגגגווווררררלללל ששששככככלללל ייייוווודדדדעעעעוווותתתת
ששששהההה בבבבזזזזממממ ששששללללהההה ההההתתתתפפפפקקקקוווודדדד ככככפפפפיייי תתתתללללוווויייי

ההההזזזזהההה.... בבבבעעעעוווולללל  ככככאאאא ההההייייוווו

סיפורווווככככדדדדיייי נביא השכל אל זאת לקרב
:החיי מ אמיתי

מאליה. עולה שלהבת שתהיה עד עצמי, באור

הקדושה. באור העולם את להאיר ובזה

ביןלכן שיבחר חופשית, בחירה ליהודי ניתנה

את שיעשה לחושך, אור בין לרע, טוב

הנרות, את להאיר - הזאת הגדולה המלאכה

שיפעל כדי למה, הקדושה. הנשמה את להאיר

הפרטיים. הנרות את להטיב ומרצונו, מכחו

אור.לתוספת מחזיר ויש מנורה יש ביאור.

מייצרת מנורה ביניהם? ההבדל מה

הסביבה. לכל עצמה מצד ומאירה האור את

ממקור אור מקבל רק אור' 'מחזיר ואילו

לא ואם חוץ כלפי בחזרה אותו ומחזיר חיצוני

להחזיר. מה לו אין עליו מאירים

אור',יהודי 'מחזיר כמו הוא דרכו בתחילת

לקבל. יכול שהוא זה שלו המקסימום

משפיע. להיות להפוך יהודי של המגמה

'גבר להיות להפוך נותן. להיות ממקבל

הופך ומי קודש. כלי להיות להפוך בעמיו',

חכם. התלמיד - הצדיק קודש? לכלי אותו

בהתחלה ה', לעבודת להתקרב שמתחיל יהודי

בעצם חכם והתלמיד רחוק, מאוד הוא

האש. את וללבות הנרות' את 'להטיב מתחיל

שבנרותמה כמו הנרות'? את 'להטיב הכוונה

ופסולת שחור פיח מצטבר היה שבמנורה

מתחיל שיהודי כך אתמול, של ההדלקה של

טעויות מיני כל 'פסולת'. הרבה לו יש דרכו

הכהן, בא וכתמים. קטעים מיני כל העבר, של

מי הפיח. כל את מנקה המנורה, את ומנקה

כהן אלא לך אין חכם. התלמיד הכהן? זה

חכם. תלמיד דרך לה' מתקרב יהודי שבימיך.

התמודדויות,פתאום מיני כל עם מתמודד הוא

רעים, יצרים פעם נסיונות, מיני כל

מיני כל בעסקים, בבית, חלילה משברים פעם

שחור, הרבה הרבה קופץ מכאן סיטואציות.

הרבה במשך שהיו רצויים שאינם ממעשים

דברים הרבה אפר, הרבה פיח, הרבה שנים,

תועלת. בהם שאין וחרוכים שרופים

כלוהכהן את אוסף בסבלנות, המנורה את מנקה

את עושה הוא מתייאש. לא הוא הפסולת.

כפפות בלי גדולה, בקדושה הזהירות, בתכלית זה

ומבריק מנקה הוא מחיצה. ובלי חציצה בלי

ואז נוספת להדלקה ראויה שהיא עד אותה

להאיר יהודי כל של הפרטית העבודה מתחילה

מאליה'... העולה 'שלהבת נקרא וזה עצמי, באור

  
     



שתהיה עד בתוכו, שחבוי האלקי
מאליה. עולה שלהבת

מצוהווווההההדדדדרררר "נר ידי על היא לכ לזכות
אר" כג)ותרה ו, ידי(משלי שעל  

את ימש הוא המצוות, וקיו תורה לימוד
זה ידי ועל גופו, על האלקית הקדושה אור

וגשמיותו. גופו את להאיר יזכה הוא

נוס:ווווננננחחחחזזזזוווורררר בסגנו הדברי על

ענייני:בבבבממממננננווווררררהההה שני ישנ המקדש בית של

מורכבאאאא.... שהיה המנורה, של הגו
.קני ששה ועוד מרכזי מקנה

הנרות,בבבב.... שה המנורה, של הנשמה
האש. של השלהבות

הגו,ווווככככממממוווו נשמה. ויש גו יש ליהודי ג כ
והנשמה היכרות. דורש לא ה', ברו
.'אד נשמת ה' 'נר ממעל, אלוקה חלק היא

הנרות,אאאאזזזז תפקיד שבמנורה כמו
ג כ להאיר. היה האש, שלהבת
,הגו את להאיר הנשמה, של תפקידה
אלא אינו הגו כי בגילוי, 'שיראה עד

הנשמה'. לאור כלי

הנרווווככככממממוווו את עוזבי היו לא שבמנורה
ג כ מאליה, עולה שהשלהבת עד
כל עצמו את להאיר היהודי של תפקידו
עצמי! באור יאיר בעצמו שהוא עד כ

היהודיווווההההייייייייננננוווו של נשמתו שגילוי
הנרות') את להיות('בהעלות צרי

שפירש וכמו דוקא, 'בהעלות' של באופ
שלהבת שתהא עד להדליק צרי' רש"י:

ל'מדליק'. תזדקק שלא מאליה', 28עולה

דעבודתששששבבבבזזזזהההה והיסוד העיקר מתבטא
עצמו! בכח דוקא  הש

יותר... ונרחיב

הקודמת, מההדלקה בקנה שנשארה הפסולת

ב. האמצעי. הנר מול אל הדלקתולכוונה

האשהנרות את להדליק והיינו -

בנרות.

מליובאוויטשוכתב תרגוםהרבי - שיחות (ליקוטי

:(25 עמוד - ב חלק חופשי,

ישנםבהדלקת המקדש, בבית המנורה

דינים: שלשה

כהןא. שאינו מי גם בזר, כשרה הדלקה

המנורה. להדלקת כשר

להיותב. צריכה הנרות, הכנת הנרות, הטבת

כהן. ידי על דוקא

בהיכלג. דוקא הוא המנורה עמידת מקום

המקדש. בית

התכלית באור28. יאיר ויהודי יהודי שכל היא

של אםהואמאיררקבכחו עצמי.

הקב"ה של רצונו ביטוי לידי בא לא בזה הקב"ה,

שהאדם רוצה הקב"ה אלא האדם. בעבודת

עליו המוטלת המלאכה את יעשה שלו בכחות

לדלוק בתוכו. שחבוי האלקי הניצוץ את להדליק

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



  
    



............בבבבששששממממיייי ההההננננששששממממוווותתתת ככככייייססססוווופפפפיייי

העולככככבבבברררר בריאת בעת שכבר כתבנו
ישראל, ע נשמות כל נבראו

אזוכב בריאת)ר אחת(בעת כל
התפקיד את מהקב"ה קיבלה מהנשמות
לבצע. צריכה שהיא לה והמיוחד הפרטי

הנשמותווווממממאאאאוווותתתתהההה כל עומדות עת,
לרדת זמנ שיגיע וממתינות

שהירידה יודעות ה כי הזה. לעול
וגורלית. חשובה מהותית, היא לכא

ההההככככללללהההה ננננצצצצחחחחיייי ללללננננצצצצחחחח גגגגווווררררלללל ששששככככלללל ייייוווודדדדעעעעוווותתתת
ששששהההה בבבבזזזזממממ ששששללללהההה ההההתתתתפפפפקקקקוווודדדד ככככפפפפיייי תתתתללללוווויייי

ההההזזזזהההה.... בבבבעעעעוווולללל  ככככאאאא ההההייייוווו

סיפורווווככככדדדדיייי נביא השכל אל זאת לקרב
:החיי מ אמיתי

מאליה. עולה שלהבת שתהיה עד עצמי, באור

הקדושה. באור העולם את להאיר ובזה

ביןלכן שיבחר חופשית, בחירה ליהודי ניתנה

את שיעשה לחושך, אור בין לרע, טוב

הנרות, את להאיר - הזאת הגדולה המלאכה

שיפעל כדי למה, הקדושה. הנשמה את להאיר

הפרטיים. הנרות את להטיב ומרצונו, מכחו

אור.לתוספת מחזיר ויש מנורה יש ביאור.

מייצרת מנורה ביניהם? ההבדל מה

הסביבה. לכל עצמה מצד ומאירה האור את

ממקור אור מקבל רק אור' 'מחזיר ואילו

לא ואם חוץ כלפי בחזרה אותו ומחזיר חיצוני

להחזיר. מה לו אין עליו מאירים

אור',יהודי 'מחזיר כמו הוא דרכו בתחילת

לקבל. יכול שהוא זה שלו המקסימום

משפיע. להיות להפוך יהודי של המגמה

'גבר להיות להפוך נותן. להיות ממקבל

הופך ומי קודש. כלי להיות להפוך בעמיו',

חכם. התלמיד - הצדיק קודש? לכלי אותו

בהתחלה ה', לעבודת להתקרב שמתחיל יהודי

בעצם חכם והתלמיד רחוק, מאוד הוא

האש. את וללבות הנרות' את 'להטיב מתחיל

שבנרותמה כמו הנרות'? את 'להטיב הכוונה

ופסולת שחור פיח מצטבר היה שבמנורה

מתחיל שיהודי כך אתמול, של ההדלקה של

טעויות מיני כל 'פסולת'. הרבה לו יש דרכו

הכהן, בא וכתמים. קטעים מיני כל העבר, של

מי הפיח. כל את מנקה המנורה, את ומנקה

כהן אלא לך אין חכם. התלמיד הכהן? זה

חכם. תלמיד דרך לה' מתקרב יהודי שבימיך.

התמודדויות,פתאום מיני כל עם מתמודד הוא

רעים, יצרים פעם נסיונות, מיני כל

מיני כל בעסקים, בבית, חלילה משברים פעם

שחור, הרבה הרבה קופץ מכאן סיטואציות.

הרבה במשך שהיו רצויים שאינם ממעשים

דברים הרבה אפר, הרבה פיח, הרבה שנים,

תועלת. בהם שאין וחרוכים שרופים

כלוהכהן את אוסף בסבלנות, המנורה את מנקה

את עושה הוא מתייאש. לא הוא הפסולת.

כפפות בלי גדולה, בקדושה הזהירות, בתכלית זה

ומבריק מנקה הוא מחיצה. ובלי חציצה בלי

ואז נוספת להדלקה ראויה שהיא עד אותה

להאיר יהודי כל של הפרטית העבודה מתחילה

מאליה'... העולה 'שלהבת נקרא וזה עצמי, באור

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 



  
      



ממממקקקקוווו בבבבששששוווו אאאאוווותתתת ללללההההששששייייגגגג אאאאפפפפששששרררר וווואאאאיייי
דדדדממממייייוווו תתתתעעעעתתתתוווועעעעיייי ככככממממהההה ששששיייישששש אאאאללללאאאא אאאאחחחחרררר....

ההההממממטטטטררררהההה.... אאאאלללל ללללקקקקללללוווועעעע ללללאאאאדדדד ששששממממפפפפררררייייעעעעיייי

ווווככככיו היו בספר אלול):כתב (ג

כי יודע פרטית בהשגחה המאמי
ישנה נשמה ולכל כוננו. גבר מצעדי מה'
לברר עליה ומוטל פרטית, שליחות
פלוני. במקו ותיקו בירור איזה ולתק

אתווווררררקקקק לקיי יכולה בלבד, נשמה, אותה
הצרי שהדבר ופעמי שליחותה.
משעת או שני מאות מחכה תיקו

שתבואבריאת נשמה לאותה ,העול
ולתקנו. לבררו

ווווגגגג ונבראה נאצלה מאז הלזו הנשמה
לברר ירידתה לזמ מחכה היא

עליה. הוטל אשר את ולתק

ההההייייתתתתההההככככיייי ההההזזזזהההה ללללעעעעוווולללל בבבבוווואאאאהההה קקקקוווודדדד ננננפפפפשששש ככככלללל
ווווההההממממתתתתייייננננהההה ,,,,ייייתתתתבבבברררר הההה'''' אאאאצצצצלללל ששששנננניייי אאאאללללפפפפיייי
ששששללללהההה ההההתתתתוווורררר ייייגגגגייייעעעע ככככבבבברררר ממממתתתתיייי  ררררווווחחחח בבבבקקקקווווצצצצרררר
ייייוווודדדדעעעעתתתת ששששההההננננששששממממהההה ממממששששוווו ההההזזזזהההה,,,, ללללעעעעוווולללל ללללררררדדדדתתתת
בבבבייייוווותתתתרררר,,,, ייייקקקקרררר עעעעוווולללל ההההוווואאאא ההההזזזזהההה ששששההההעעעעוווולללל ההההייייטטטטבבבב
בבבבתתתתווווררררהההה ללללההההררררבבבבוווותתתת ננננייייתתתת בבבבוווו ששששררררקקקק ממממששששוווו
ששששלללל ססססוווו אאאאיייי ווווללללדדדדללללוווותתתת טטטטוווובבבביייי וווובבבבממממעעעעששששיייי
ככככפפפפיייי אאאאיייישששש אאאאיייישששש ררררווווחחחחננננייייוווותתתת,,,, ווווממממררררגגגגללללייייוווותתתת פפפפנננניייינננניייי

בבבבטטטטההההררררתתתתוווו.... יייידדדדוווו תתתתששששייייגגגג שלאאאאששששרררר כשידיה ,וכ
והמרגליות הפניני בשלל עמוסות הנשמה
לחזור עליה הזה, בעול לאסו שהשכילה
אביה לפני ושני ימי אריכות לאחר

חז"ל שאמרו דר על ,נ.):שבשמי פסחי)

בידו'... ותלמודו לכא שבא מי 'אשרי

ווווההההדדדדררררייייששששהההה עצמו בכח העבודה של  הזו
תורה מת אחר דוקא החלה

שבועות)... אחר בהעלות תמיד ולכ)

ססססיייינננניייי ההההרררר עעעעלללל הההה'''' ווווייייררררדדדד

היוגגגג ישראל, לע התורה שניתנה קוד
הקדושי והאבות תורה שלמדו אנשי
התורה שג מוב המצוות. את קיימו א
אמת, תורת היתה תורה מת לפני שנלמדה
למרות א הקב"ה. של תורתו  כלומר
שבו לזמ נחשב סיני הר מעמד דוקא זאת,

מדוע? להבי וצרי התורה, 29ניתנה

המדרש:יבווווההההדדדדבבבברררר בדברי 30ואר

וווואאאאממממרררר::::''''ממממששששלללל ששששגגגגזזזזרררר ללללממממלללל דדדדווווממממהההה,,,, ההההדדדדבבבברררר ללללממממהההה
וווובבבבנננניייי ללללססססווווררררייייאאאא,,,, ייייררררדדדדוווו ללללאאאא ררררווווממממיייי בבבבנננניייי
ההההקקקקבבבב""""הההה ככככששששבבבברררראאאא ככככ ללללררררווווממממיייי.... ייייעעעעללללוווו ללללאאאא ססססווווררררייייאאאא
ללללהההה',',',', ששששממממיייי  ההההששששממממיייי"""" וווואאאאממממרררר:::: גגגגזזזזרררר ההההעעעעוווולללל אאאאתתתת

""""אאאאדדדד ללללבבבבנננניייי ננננתתתת  טז),ווווההההאאאארררר קטו, תהלי)

רררראאאאששששווווננננהההה גגגגזזזזייייררררהההה בבבבייייטטטטלללל ההההתתתתווווררררהההה ללללייייתתתת ככככששששבבבבייייקקקקשששש
ווווההההעעעעללללייייוווונננניייי ללללעעעעללללייייוווונננניייי ייייעעעעללללוווו ההההתתתתחחחחתתתתוווונננניייי וווואאאאממממרררר,,,,
ששששננננאאאאממממרררר:::: ההההממממתתתתחחחחיייילללל!!!! וווואאאאנננניייי ,',',','ללללתתתתחחחחתתתתוווונננניייי ייייררררדדדדוווו

ססססיייינננניייי"""" ההההרררר עעעעלללל הההה'''' כ)...""""ווווייייררררדדדד יט, (שמות

החסידותקטע29. מחשבת מספר הוא 201)זה עמוד - א זיע"א.(חלק כהן יואל הרב החסיד לגאון

ג).רבהשמות30. אות - יב (פרשה

  
    



לוממממעעעעששששהההה שלח יתבר שה' אחד, באד
נשגבה מתנה קד שמי משמי
בנות. 12ו בני 12  מאוד ועצומה

זכהווווהההה'''' והוא עליו חסדו הגדיל יתבר
.ילדי 23 להשיא

,,,,נתקע.אאאא הוא אחת בת ע

אככככלללל  נוסו והסגולות הנסיונות
תקועה! נשארה הבת לשוא,

אאאאיייי.ההורי צער את לתאר מילי
:מפורס כלל שישנו ולמרות
ביותר', הטובה התרופה הוא  שהזמ'

הצער. גור הוא 'הזמ' כא

בתוככככלללל עדיי ו'האפרוח' שעובר יו
מתעצמת... הצער תחושת ,'הק'

כלילת''''ממממהההה הזאת, היקרה הבת ע
היהלו יגיע מתי המעלות?

ומתי?' בה יזכה מי לה? שראוי

עודעעעעוווודדדד חודש, עוד עובר, יו
ה גדול. הכאב ...שנתי יאשנה,

ואמ אביה וא להתחת משוועת
שה' בתפילה לה' ומעתירי משוועי
כבר שתצא מחכי זיווג, לה ישלח
כי שתצא, רוצי ה כי לא מהבית.

עצמה. את תבנה שהיא רוצי ה

המיוחל,ווווההההננננהההה הזמ הגיע טובה בשעה
מאוד, מובחר בחור שלח הקב"ה
בחור ופרח. כפתור המעלות, כליל

המשפחה, וע אתה, להתמזג שהצליח
.מהשמי מתנה ממש בבית. נולד כאילו

פנוששששבבבבתתתת וכבר הסתיימה. לא עוד חת
בואו וביקשו: בת אל ההורי

.העול דר זה וכ לשבת... אלינו

היאוווואאאאוווותתתתוווו כאשר הנשמה. ע קורה דבר
הזה)למעלה לעול ירידתה קוד)

הוריה. בבית החיה בוגרת בת כדוגמת היא
זה ,ואמ אביה חשבו על בבית חייה היא
זה שלה. הבית לא ג זה אבל שלה, הבית
לאכול, בו, להשתמש  שלה הבית
יכולה לא היא אבל וכו', לישו לשתות,
עסקה לעשות יכולה לא היא אותו, למכור
עליו, בעלות לה אי כי הזה, הבית על
אבל אביה. שולח על סמוכה היא שהרי
שלה. לבית נכנסת היא מתחתנת, כשהיא

בתההההננננששששממממהההה לאותה דומה למעלה, שהיא
כבר היא מתי שמחכי בוגרת
מהעול באה כשהיא אבל .מש תצא
לשבת. שבאה נשואה בת כמו זה הזה,
שכל ,ילדי תשעה שמונה, שבעה,
אוחזי התרגשות של פרפרי השבוע
יבואו השבת יופי איזה ,ההורי בלב
ע ישני ה זה, את חיי ה ...הנכדי
של שבוע לה יש זה. ע קמי וה זה
שהנכדי הידיעה מעצ לפני, חג

אחר. מבט כבר זה לבוא. צריכי

בבבבוווובבבבעעעעוווולללל ללללההההששששייייגגגג ששששאאאאפפפפששששרררר ממממעעעעללללהההה,,,, יייישששש ההההזזזזהההה
ללללההההששששייייגגגג.... אאאאפפפפששששרררר בבבבוווו ששששררררקקקק דדדדבבבברררריייי

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



  
      



ממממקקקקוווו בבבבששששוווו אאאאוווותתתת ללללההההששששייייגגגג אאאאפפפפששששרררר וווואאאאיייי
דדדדממממייייוווו תתתתעעעעתתתתוווועעעעיייי ככככממממהההה ששששיייישששש אאאאללללאאאא אאאאחחחחרררר....

ההההממממטטטטררררהההה.... אאאאלללל ללללקקקקללללוווועעעע ללללאאאאדדדד ששששממממפפפפררררייייעעעעיייי

ווווככככיו היו בספר אלול):כתב (ג

כי יודע פרטית בהשגחה המאמי
ישנה נשמה ולכל כוננו. גבר מצעדי מה'
לברר עליה ומוטל פרטית, שליחות
פלוני. במקו ותיקו בירור איזה ולתק

אתווווררררקקקק לקיי יכולה בלבד, נשמה, אותה
הצרי שהדבר ופעמי שליחותה.
משעת או שני מאות מחכה תיקו

שתבואבריאת נשמה לאותה ,העול
ולתקנו. לבררו

ווווגגגג ונבראה נאצלה מאז הלזו הנשמה
לברר ירידתה לזמ מחכה היא

עליה. הוטל אשר את ולתק

ההההייייתתתתההההככככיייי ההההזזזזהההה ללללעעעעוווולללל בבבבוווואאאאהההה קקקקוווודדדד ננננפפפפשששש ככככלללל
ווווההההממממתתתתייייננננהההה ,,,,ייייתתתתבבבברררר הההה'''' אאאאצצצצלללל ששששנננניייי אאאאללללפפפפיייי
ששששללללהההה ההההתתתתוווורררר ייייגגגגייייעעעע ככככבבבברררר ממממתתתתיייי  ררררווווחחחח בבבבקקקקווווצצצצרררר
ייייוווודדדדעעעעתתתת ששששההההננננששששממממהההה ממממששששוווו ההההזזזזהההה,,,, ללללעעעעוווולללל ללללררררדדדדתתתת
בבבבייייוווותתתתרררר,,,, ייייקקקקרררר עעעעוווולללל ההההוווואאאא ההההזזזזהההה ששששההההעעעעוווולללל ההההייייטטטטבבבב
בבבבתתתתווווררררהההה ללללההההררררבבבבוווותתתת ננננייייתתתת בבבבוווו ששששררררקקקק ממממששששוווו
ששששלללל ססססוווו אאאאיייי ווווללללדדדדללללוווותתתת טטטטוווובבבביייי וווובבבבממממעעעעששששיייי
ככככפפפפיייי אאאאיייישששש אאאאיייישששש ררררווווחחחחננננייייוווותתתת,,,, ווווממממררררגגגגללללייייוווותתתת פפפפנננניייינננניייי

בבבבטטטטההההררררתתתתוווו.... יייידדדדוווו תתתתששששייייגגגג שלאאאאששששרררר כשידיה ,וכ
והמרגליות הפניני בשלל עמוסות הנשמה
לחזור עליה הזה, בעול לאסו שהשכילה
אביה לפני ושני ימי אריכות לאחר

חז"ל שאמרו דר על ,נ.):שבשמי פסחי)

בידו'... ותלמודו לכא שבא מי 'אשרי

ווווההההדדדדררררייייששששהההה עצמו בכח העבודה של  הזו
תורה מת אחר דוקא החלה

שבועות)... אחר בהעלות תמיד ולכ)

ססססיייינננניייי ההההרררר עעעעלללל הההה'''' ווווייייררררדדדד

היוגגגג ישראל, לע התורה שניתנה קוד
הקדושי והאבות תורה שלמדו אנשי
התורה שג מוב המצוות. את קיימו א
אמת, תורת היתה תורה מת לפני שנלמדה
למרות א הקב"ה. של תורתו  כלומר
שבו לזמ נחשב סיני הר מעמד דוקא זאת,

מדוע? להבי וצרי התורה, 29ניתנה

המדרש:יבווווההההדדדדבבבברררר בדברי 30ואר

וווואאאאממממרררר::::''''ממממששששלללל ששששגגגגזזזזרררר ללללממממלללל דדדדווווממממהההה,,,, ההההדדדדבבבברררר ללללממממהההה
וווובבבבנננניייי ללללססססווווררררייייאאאא,,,, ייייררררדדדדוווו ללללאאאא ררררווווממממיייי בבבבנננניייי
ההההקקקקבבבב""""הההה ככככששששבבבברררראאאא ככככ ללללררררווווממממיייי.... ייייעעעעללללוווו ללללאאאא ססססווווררררייייאאאא
ללללהההה',',',', ששששממממיייי  ההההששששממממיייי"""" וווואאאאממממרררר:::: גגגגזזזזרררר ההההעעעעוווולללל אאאאתתתת

""""אאאאדדדד ללללבבבבנננניייי ננננתתתת  טז),ווווההההאאאארררר קטו, תהלי)

רררראאאאששששווווננננהההה גגגגזזזזייייררררהההה בבבבייייטטטטלללל ההההתתתתווווררררהההה ללללייייתתתת ככככששששבבבבייייקקקקשששש
ווווההההעעעעללללייייוווונננניייי ללללעעעעללללייייוווונננניייי ייייעעעעללללוווו ההההתתתתחחחחתתתתוווונננניייי וווואאאאממממרררר,,,,
ששששננננאאאאממממרררר:::: ההההממממתתתתחחחחיייילללל!!!! וווואאאאנננניייי ,',',','ללללתתתתחחחחתתתתוווונננניייי ייייררררדדדדוווו

ססססיייינננניייי"""" ההההרררר עעעעלללל הההה'''' כ)...""""ווווייייררררדדדד יט, (שמות

החסידותקטע29. מחשבת מספר הוא 201)זה עמוד - א זיע"א.(חלק כהן יואל הרב החסיד לגאון

ג).רבהשמות30. אות - יב (פרשה

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



  
      



דבני העבודה ידי על ,למשכ ההכנה אז
מקדש" לי "ועשו  ח).ישראל כה, (שמות

בהעלותוווועעעעלללל פרשת מדוע מוב זה פי
שקורי הראשונה הפרשה תמידהיא

אופ מודגש בה כי תורתנו, מת זמ לאחר
תורה מת אחרי שהתחיל כפי העבודה
עבודה  מאליה עולה שלהבת שתהא

עצמו... בכח

ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

שניאאאא.... בה היו המקדש בית של המנורה

מורכב שהיה המנורה, של הגו .1 :ענייני

.2 .קני ששה ועוד מרכזי ששששללללמקנה ההההננננששששממממהההה

ההההאאאאשששש.... ששששלללל ההההששששללללההההבבבבוווותתתת ההההננננררררוווותתתת,,,, ששששהההה וכמוההההממממננננווווררררהההה,,,,

הגשמי הגו נשמה. ויש גו יש ליהודי ג כ

ממממממממעעעעלללל....המוכר, אאאאללללווווקקקקהההה חחחחללללקקקק ששששההההייייאאאא ווווההההננננששששממממהההה

'נר',בבבב.... נקראת יהודי כל של וווובבבבפפפפררררטטטטייייוווותתתתנשמתו

ששששבבבבעעעעתתתת ככככננננגגגגדדדד ההההממממככככוווווווונננניייי ננננררררוווותתתת ששששבבבבעעעעהההה בבבבוווו יייישששש

ההההממממננננווווררררהההה,,,, רגשותקקקקנננניייי סוגי שבעה כנגד שה

,בטחו ,רחמי יראה, אהבה, :באד שיש

הנשמה רק ולא ושפלות. אמת תמימות,

כללות כל אלא המנורה כדוגמת היא הפרטית

מנורה. נקראות ישראל נשמות

להאיר,גגגג.... היה הנרות תפקיד שבמנורה כש

את להאיר הנשמה, של תפקידה ג כ

עד ,אאאאללללאאאאהגו אאאאייייננננוווו ההההגגגגוווו ככככיייי בבבבגגגגייייללללוווויייי,,,, ''''ששששיייירררראאאאהההה

ההההננננששששממממהההה'.'.'.'. ללללאאאאוווורררר היוככככלללליייי לא שבמנורה וכמו

מאליה, עולה שהשלהבת עד הנר את עוזבי

כל עצמו את להאיר היהודי של תפקידו ג כ

עצמי! באור יאיר בעצמו שהוא עד כ

שלוווובבבבזזזזהההה הש בעבודת והיסוד העיקר מתבטא

עצמו! בכח זה שהכל  היהודי

'כשלהבתדדדד.... יהיה שיהודי לכ לזכות הדר

ידי: על היא מאליה' וווותתתתווווררררהההההעולה ממממצצצצווווהההה ''''ננננרררר

המצוות,אאאאוווורררר'''' וקיו תורה לימוד ידי שעל 

גופו, על האלקית הקדושה אור את ימשי הוא

וגשמיותו. גופו את להאיר יזכה הוא זה ידי ועל

עהההה.... נשמות נבראו העול בריאת בעת

אחת כל בריאת בעת אז וכבר ישראל,

הפרטי התפקיד את מהקב"ה קיבלה מהנשמות

שהי לה לבצע.והמיוחד צריכה זזזזממממ,,,,א ווווממממאאאאוווותתתתוווו

זזזזממממננננ ששששייייגגגגייייעעעע ווווממממממממתתתתייייננננוווותתתת ההההננננששששממממוווותתתת ככככלללל עעעעווווממממדדדדוווותתתת

ההההזזזזהההה.... ללללעעעעוווולללל לכאללללררררדדדדתתתת שהירידה יודעות ה כי

שכל יודעות ה וגורלית. חשובה מהותית, היא

התפקוד כפי תלוי הכל נצחי לנצח גורל

הזה. בעול  כא היו שה בזמ שלה

דבריוווו.... בו להשיג שאפשר מעלה, יש הזה בעול

אות להשיג אפשר ואי להשיג. אפשר בו שרק

דמיו תעתועי כמה שיש אלא אחר. מקו בשו

המטרה. אל לקלוע לאד שמפריעי

אאאאללללפפפפייייככככיייי ההההייייתתתתהההה ההההזזזזהההה ללללעעעעוווולללל בבבבוווואאאאהההה קקקקוווודדדד ננננפפפפשששש ככככלללל

 ררררווווחחחח בבבבקקקקווווצצצצרררר ווווההההממממתתתתייייננננהההה ,,,,ייייתתתתבבבברררר הההה'''' אאאאצצצצלללל ששששנננניייי

ההההזזזזהההה,,,, ללללעעעעוווולללל ללללררררדדדדתתתת ששששללללהההה ההההתתתתוווורררר ייייגגגגייייעעעע ככככבבבברררר ממממתתתתיייי

ההההוווואאאא ההההזזזזהההה ששששההההעעעעוווולללל ההההייייטטטטבבבב ייייוווודדדדעעעעתתתת ששששההההננננששששממממהההה ממממששששוווו

  
      



והנמשל:

גזרבבבבששששעעעעהההה העול את הקב"ה שברא
יעלו לא התחתוני ואמר:
.לתחתוני ירדו לא והעליוני לעליוני

גזירהההההממממווווששששגגגג מלשו ג נגזר 'גזירה'
היתה תורה מת לפני .וחיתו
מהגשמיות. ומנותקת 'גזורה' האלקות
שכ ,ביניה קשר שו קיי היה לא
ואילו טהורה רוחניות היא האלקות

נחותה. גשמית מציאות הוא העול

אתאאאאבבבבלללל הקב"ה ביטל תורה במת
והעניק הזה, הניתוק את ה'גזירה',
את ולאחד לחבר הכח את ישראל לע
עד האלקות, ע הגשמית המציאות
מקיימי ה שבה הגשמיי שהחפצי
בעצמ להפו יוכלו המצוות את

דקדושה'. ל'חפצא

תורהההההדדדדבבבברררר מת בעת שהתחדש העיקרי
שהבדילה הגזירה שהתבטלה הוא,

הגשמי, העול ובי האלקות ווווננננייייתתתתננננההההבי
ללללתתתתוווו ייייחחחחדדדדוווורררר אאאאללללקקקקיייי ששששאאאאוווורררר ללללככככ ההההאאאאפפפפששששררררוווותתתת

אאאאתתתתהההה.... ווווייייתתתתאאאאחחחחדדדד ההההגגגגששששממממייייתתתת במצוותההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת
להחדיר הכח קיי תורה במת שניתנו

ול גשמיי בחפצי אות.קדושה קדש

גבבבבדדדדווווממממהההה האלקית הקדושה חודרת ,לכ
המצוה, לקיו שקשור מה בכל
,תפילי במצות לדוגמא, .האד גו כמו
והקל התפילי שעור העובדה מלבד
'חפצא' ,קדושי חפצי להיות הופכי

תפילי מצות קיו ידי על הרי  מצוה של
של ובראשו בזרועו ג אלקי אור חודר
מניח כשיהודי .התפילי את המניח האד
מחולל הוא ראשו, ועל זרועו על תפילי
של הגשמית במציאות עמוק פנימי שינוי
ומחדיר אות מקדש הוא  והראש הזרוע
ומצוה... מצוה בכל וכ אלקי. אור לתוכ

האבותוווובבבבזזזזהההה עבודת בי ההבדל יוב
לעבודתנו:

הגזירהללללפפפפנננניייי בתוקפה עמדה תורה מת
ותחתוני למטה ירדו לא עליוני'
קיימת היתה לא למעלה'. יעלו לא
במציאות קדושה להחדיר אפשרות
הגשמי העול את ולהעלות הגשמית,
האבות אמנ יותר. גבוהה רוחנית לרמה
אלקי ואור קדושה לעול הורידו
היה זה אלקי אור אבל ,עבודת באמצעות
האלקות, עצ היה לא הוא לריח: דומה
כתוצאה ממנו. והתפשטות הארה רק אלא
קבוע. באופ בעול נשאר לא האור ,מכ
הגשמית. המציאות ע התאחד לא הוא
ולאחר בלבד, שעה באותה האיר זה אור

...בעול להאיר חדל מכ

הכחוווואאאאייייללללוווו נית תורה מת אחרי
.העול את לקדש

לעשותווווממממאאאאזזזז ישראל בני של עבודת זאת
.בתחתוני דירה ,עצמ בכח ,יתבר לו

בניאאאאחחחחרררריייי עבודת התחילה תורה מת
היתה שלכ ,עצמ בכח ישראל

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.



  
      



דבני העבודה ידי על ,למשכ ההכנה אז
מקדש" לי "ועשו  ח).ישראל כה, (שמות

בהעלותוווועעעעלללל פרשת מדוע מוב זה פי
שקורי הראשונה הפרשה תמידהיא

אופ מודגש בה כי תורתנו, מת זמ לאחר
תורה מת אחרי שהתחיל כפי העבודה
עבודה  מאליה עולה שלהבת שתהא

עצמו... בכח

ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

שניאאאא.... בה היו המקדש בית של המנורה

מורכב שהיה המנורה, של הגו .1 :ענייני

.2 .קני ששה ועוד מרכזי ששששללללמקנה ההההננננששששממממהההה

ההההאאאאשששש.... ששששלללל ההההששששללללההההבבבבוווותתתת ההההננננררררוווותתתת,,,, ששששהההה וכמוההההממממננננווווררררהההה,,,,

הגשמי הגו נשמה. ויש גו יש ליהודי ג כ

ממממממממעעעעלללל....המוכר, אאאאללללווווקקקקהההה חחחחללללקקקק ששששההההייייאאאא ווווההההננננששששממממהההה

'נר',בבבב.... נקראת יהודי כל של וווובבבבפפפפררררטטטטייייוווותתתתנשמתו

ששששבבבבעעעעתתתת ככככננננגגגגדדדד ההההממממככככוווווווונננניייי ננננררררוווותתתת ששששבבבבעעעעהההה בבבבוווו יייישששש

ההההממממננננווווררררהההה,,,, רגשותקקקקנננניייי סוגי שבעה כנגד שה

,בטחו ,רחמי יראה, אהבה, :באד שיש

הנשמה רק ולא ושפלות. אמת תמימות,

כללות כל אלא המנורה כדוגמת היא הפרטית

מנורה. נקראות ישראל נשמות

להאיר,גגגג.... היה הנרות תפקיד שבמנורה כש

את להאיר הנשמה, של תפקידה ג כ

עד ,אאאאללללאאאאהגו אאאאייייננננוווו ההההגגגגוווו ככככיייי בבבבגגגגייייללללוווויייי,,,, ''''ששששיייירררראאאאהההה

ההההננננששששממממהההה'.'.'.'. ללללאאאאוווורררר היוככככלללליייי לא שבמנורה וכמו

מאליה, עולה שהשלהבת עד הנר את עוזבי

כל עצמו את להאיר היהודי של תפקידו ג כ

עצמי! באור יאיר בעצמו שהוא עד כ

שלוווובבבבזזזזהההה הש בעבודת והיסוד העיקר מתבטא

עצמו! בכח זה שהכל  היהודי

'כשלהבתדדדד.... יהיה שיהודי לכ לזכות הדר

ידי: על היא מאליה' וווותתתתווווררררהההההעולה ממממצצצצווווהההה ''''ננננרררר

המצוות,אאאאוווורררר'''' וקיו תורה לימוד ידי שעל 

גופו, על האלקית הקדושה אור את ימשי הוא

וגשמיותו. גופו את להאיר יזכה הוא זה ידי ועל

עהההה.... נשמות נבראו העול בריאת בעת

אחת כל בריאת בעת אז וכבר ישראל,

הפרטי התפקיד את מהקב"ה קיבלה מהנשמות

שהי לה לבצע.והמיוחד צריכה זזזזממממ,,,,א ווווממממאאאאוווותתתתוווו

זזזזממממננננ ששששייייגגגגייייעעעע ווווממממממממתתתתייייננננוווותתתת ההההננננששששממממוווותתתת ככככלללל עעעעווווממממדדדדוווותתתת

ההההזזזזהההה.... ללללעעעעוווולללל לכאללללררררדדדדתתתת שהירידה יודעות ה כי

שכל יודעות ה וגורלית. חשובה מהותית, היא

התפקוד כפי תלוי הכל נצחי לנצח גורל

הזה. בעול  כא היו שה בזמ שלה

דבריוווו.... בו להשיג שאפשר מעלה, יש הזה בעול

אות להשיג אפשר ואי להשיג. אפשר בו שרק

דמיו תעתועי כמה שיש אלא אחר. מקו בשו

המטרה. אל לקלוע לאד שמפריעי

אאאאללללפפפפייייככככיייי ההההייייתתתתהההה ההההזזזזהההה ללללעעעעוווולללל בבבבוווואאאאהההה קקקקוווודדדד ננננפפפפשששש ככככלללל

 ררררווווחחחח בבבבקקקקווווצצצצרררר ווווההההממממתתתתייייננננהההה ,,,,ייייתתתתבבבברררר הההה'''' אאאאצצצצלללל ששששנננניייי

ההההזזזזהההה,,,, ללללעעעעוווולללל ללללררררדדדדתתתת ששששללללהההה ההההתתתתוווורררר ייייגגגגייייעעעע ככככבבבברררר ממממתתתתיייי

ההההוווואאאא ההההזזזזהההה ששששההההעעעעוווולללל ההההייייטטטטבבבב ייייוווודדדדעעעעתתתת ששששההההננננששששממממהההה ממממששששוווו

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



  
      



ללללההההררררבבבבוווותתתת ננננייייתתתת בבבבוווו ששששררררקקקק ממממששששוווו בבבבייייוווותתתתרררר,,,, ייייקקקקרררר עעעעוווולללל

ששששלללל ססססוווו אאאאיייי ווווללללדדדדללללוווותתתת טטטטוווובבבביייי וווובבבבממממעעעעששששיייי בבבבתתתתווווררררהההה

אאאאששששרררר ככככפפפפיייי אאאאיייישששש אאאאיייישששש ררררווווחחחחננננייייוווותתתת,,,, ווווממממררררגגגגללללייייוווותתתת פפפפנננניייינננניייי

בבבבטטטטההההררררתתתתוווו.... יייידדדדוווו הנשמהתתתתששששייייגגגג של כשידיה ,וכ

שהשכילה והמרגליות הפניני בשלל עמוסות

אריכות לאחר לחזור עליה הזה, בעול לאסו

.שבשמי אביה לפני ושני ימי

הואזזזז.... תורה, מת בעת שהתחדש העיקרי הדבר

האלקות בי שהבדילה הגזירה שהתבטלה

הגשמי, העול וביללללככככ ההההאאאאפפפפששששררררוווותתתת ווווננננייייתתתתננננהההה

ההההגגגגששששממממייייתתתת ההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת ללללתתתתוווו ייייחחחחדדדדוווורררר אאאאללללקקקקיייי ששששאאאאוווורררר

אאאאתתתתהההה.... תורהווווייייתתתתאאאאחחחחדדדד במת שניתנו במצוות

גשמיי בחפצי קדושה להחדיר הכח קיי

.אות ולקדש

ישראלווווממממאאאאזזזז בני של עבודת זאת תורה מת

.בתחתוני דירה ,בכחעצמ ,יתבר לעשותלו

בכחאאאאחחחחרררריייי ישראל בני עבודת התחילה תורה מת

על ,למשכ ההכנה אז היתה שלכ ,עצמ

מקדש'. לי 'ועשו  ישראל דבני העבודה ידי

היאוווועעעעלללל בהעלות פרשת מדוע מוב זה פי

לאחר תמיד שקורי הראשונה הפרשה

העבודה אופ מודגש בה כי תורתנו, מת זמ

שלהבת שתהא תורה מת אחרי שהתחיל כפי

עצמו. בכח עבודה  מאליה עולה

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



  
      



ללללההההררררבבבבוווותתתת ננננייייתתתת בבבבוווו ששששררררקקקק ממממששששוווו בבבבייייוווותתתתרררר,,,, ייייקקקקרררר עעעעוווולללל

ששששלללל ססססוווו אאאאיייי ווווללללדדדדללללוווותתתת טטטטוווובבבביייי וווובבבבממממעעעעששששיייי בבבבתתתתווווררררהההה

אאאאששששרררר ככככפפפפיייי אאאאיייישששש אאאאיייישששש ררררווווחחחחננננייייוווותתתת,,,, ווווממממררררגגגגללללייייוווותתתת פפפפנננניייינננניייי

בבבבטטטטההההררררתתתתוווו.... יייידדדדוווו הנשמהתתתתששששייייגגגג של כשידיה ,וכ

שהשכילה והמרגליות הפניני בשלל עמוסות

אריכות לאחר לחזור עליה הזה, בעול לאסו

.שבשמי אביה לפני ושני ימי

הואזזזז.... תורה, מת בעת שהתחדש העיקרי הדבר

האלקות בי שהבדילה הגזירה שהתבטלה

הגשמי, העול וביללללככככ ההההאאאאפפפפששששררררוווותתתת ווווננננייייתתתתננננהההה

ההההגגגגששששממממייייתתתת ההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת ללללתתתתוווו ייייחחחחדדדדוווורררר אאאאללללקקקקיייי ששששאאאאוווורררר

אאאאתתתתהההה.... תורהווווייייתתתתאאאאחחחחדדדד במת שניתנו במצוות

גשמיי בחפצי קדושה להחדיר הכח קיי

.אות ולקדש

ישראלווווממממאאאאזזזז בני של עבודת זאת תורה מת

.בתחתוני דירה ,בכחעצמ ,יתבר לעשותלו

בכחאאאאחחחחרררריייי ישראל בני עבודת התחילה תורה מת

על ,למשכ ההכנה אז היתה שלכ ,עצמ

מקדש'. לי 'ועשו  ישראל דבני העבודה ידי

היאוווועעעעלללל בהעלות פרשת מדוע מוב זה פי

לאחר תמיד שקורי הראשונה הפרשה

העבודה אופ מודגש בה כי תורתנו, מת זמ

שלהבת שתהא תורה מת אחרי שהתחיל כפי

עצמו. בכח עבודה  מאליה עולה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

- ביט ופייבוקס במס' 054-26-380-26

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

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

כל אלה שלא עושים מים אחרונים סובלים 
ראיתי  פעם  בנים.  גידול  מצער  מאד  הרבה 
אדם אחד שבירך ברכת המזון מיד כשסיים 
עושה  לא  אתה  'למה  אותו  שאלתי  לאכול, 
מים אחרונים לפני ברכת המזון?' והוא ענה 
לזלזל  יכולים  אנשים  כיצד  נהגנו'.  'לא  לי 
ערוך  בשולחן  שלם  סימן  יש  הרי  בכך, 
אחרונים,  מים  בדין  שמדבר  קפ"א(  סימן  )או"ח 

כך  סתם  נכתבו  ערוך  השולחן  דברי  וכי 
שמים  לדעת  צריכים  אנשים  לבטלה?! 
אחרונים לוקחים איתם את כל היסורים של 
הבית, כל הסטרא אחרא שבבית ושבסביבה 

ושבינו לבינה נשפך במים אחרונים. 

פרשת בהעלותך
י"ב סיון התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

19:2420:1521:09 באר שבע
19:2620:1721:12תל אביב

19:2720:1821:13חיפה
19:2120:1321:07אילת

19:2920:2021:16ירושלים
19:09ירושלים 40 דק'

שעורי
השבוע

מפי הרה"ג רבינו ישרא_ל אברג'_ל שליט"א

ראשון - כל שבוע בשעה: 19:00
שיעור 'זום' לדוברי השפה האנגלית עם תרגום

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

חמישי - כל שבוע בשעה: 20:00*נתיבות
בבית המדרש 'המאיר לארץ' רחוב הקציר 666 

LIVE

LIVE

נוספים ברחבי הארץ מתעדכנים  שיעורים 
בכל תחילת שבוע באתר המאיר לארץ
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