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

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

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

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

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

ואמר: מה אחד

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

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

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

הלילה . אחריו

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

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

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

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

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

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

... ונעל הסמו ליער

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

לחיות!... להמשי

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

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

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

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

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

 בטחו בטחו בטחו בטחו ישישישיש  החיי החיי החיי החיי כל כל כל כל  אל אל אל אל 

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

מיכל,ייייששששבבבב יחיאל רבי הקדוש, הצדיק
תלמידיו בסוד מזלאטשוב, המגיד
בעיו עוסקי והיו לקחו, שומעי
עד :דני החלו .הבטחו מדת בתורת
לעצמו לסגל האד מסוגל כמה
היכ ועד זו, נעלה מדה של מקנייניה
נענה במדרגותיה? להעפיל הוא יכול

ואמר: המקשיבי החברי מ אחד

מדה''''ההההררררבבבבהההה על חיי בימי עמלתי
שכבר וכמדומני, זו, נשגבה
רמה. ומדרגה נכבד חבל בה לי רכשתי
הוא, ואית יציב ,עול בבורא בטחוני

תימוט!' שלא וכיתד החלמיש כצור

והשיב:חחחחיייייייי מזלאטשוב, הצדיק רבו, אליו

מדרגה''''אאאא לדעת, ,אכ אתה, מבקש
אשלח הבה  מהי בטחו של נאה
פרק ללמוד תוכל בו ,מסויי למקו
ל כדאי !בנידו שהוא כל מושג ולקבל
הגעת לא כי תדע, למע רק ול הדבר,
נעלה!' מדה אותה של לקרסוליה עדיי

ואמר:ננננעעעעננננהההה התלמיד

חפ''''אאאאדדדדררררבבבבהההה ונפשי לבי בכל ואדרבה!
בוריה, על זו מדה ללמוד אנכי
רגלי את לכתת ,כ לש אני, ומוכ
'!השמי קצה עד אפילו רחוקה, בדר

לוננננעעעעננננעעעע ורמז בראשו, הצדיק לו 
והעיו השיח כלות עד להמתי
מלפניו. הקדוש הקהל כל צאת ועד

נכנסככככששששננננפפפפטטטטררררוווו ,רב מלפני התלמידי
הקודש אל תלמיד אותו
.הדברי המש את לשמוע כדי פנימה,
ש ,לאוז מפה לו, ומסר הצדיק פתח
המתגורר פלוני עשיר של ושמו עיר

לו: ונ בתוכה,

אחדי''''ססססעעעע ימי שהה עשיר, אותו אל
עד ,מש תזוז ואל קורתו, בצל
שרשי על היטב היטב תתחקה שלא
היא!' רבה כי ,הבטחו במדת מדרגתו

פרידה,ממממיייידדדד,,,, ברכת תלמיד אותו נטל
במגמה ,הדרכי על לנוע ויצא
רבו. לו אמר אשר המקו אל להגיע

המולהבבבבממממעעעעווווננננוווו ררו העשיר, של
אחד, קטו אג מלבד .ושאו
היה ,הפרטיי למגוריו היה מוקצה אשר
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ז

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



  
       



הצדקה במשנת כא נשנו עצומי
לא א שהרי אתמהה, ,אול והחסד.
הבטחו למדת הקשור אחד קט סעי
שיגרני איפוא, מה, לש !הלו ראיתי
ואנכי ,כ כל רחוקה בדר הקדוש רבי
לבי?!' חפ מאשר מאומה למדתי לא

פתיל''''ווווייייתתתתייייררררהההה את לשזור המשי  מזו'
הנהגות אות כל א'  הגיגיו
והחסד, הצדקה בתחומי חזיתי אשר מופת,
אבל בלבד, להלכה הוראות אלא לגבי אינ

ליישלא שאוכל מנת על שהרי למעשה.
הבית, בעל של אורחותיו את בעצמי
לחלוש תחילה, עשיר להיעשות עלי מה
שאוכל בכדי ,ממו של ק אי אוצרות על
ומבלי רחבה ביד ממו לחלק אני א

הזה!' הבית בעל נוהג כאשר ,חשבו

כלפי''''ככככפפפפיייי הטיח זכיתי', לא הנראה,
נסת כ 'על נשבר, בלב עצמו
את ללמוד הייתי ראוי לא .החזו ממני
כ על  ללמדני הקדוש רבי ביקש אשר

אלי!'... הנוגע את מראות עיני טחו

,,,,ארזווווככככ האורח, ק זו, נגה מסקנא מתו
לדרכו. ולשוב לצאת ועמד חפציו, את

שלבבבבטטטטרררר ללשכתו האורח נכנס יוצאו,
ממארחו להיפרד כדי הבית, בעל
לו העניק אשר הטוב כל על לו ולהודות

קורתו. בצל

 בדאגה''''ננננוווו?'?'?'?' העשיר, הבית בעל התעניי
 הנפרד האורח של במצבו אבהית,

כל את להסדיר מר ענייניו'ההצליח
את ההשיג לבבו? ע היה כאשר בעיר,
עדיי הוא זקוק שמא או משאלותיו? כל

מה?' לסיוע

א...ה,''''אאאא............הההה,,,, לאו... א...ה, ...ה
האורח, נתגמג  כלומר...'

שקר. בדבר להילכד שלא כנזהר

הביתבבבבזזזזררררייייזזזזוווותתתת בעל ניתר נפלאה
דלת את ונעל ניגש ממקומו,
בכובד השולח אל והתיישב שב החדר,
ממולו. להתיישב האורח את והזמי ראש

הבית''''יייישששש בעל פתח  '!עליכ בלבי
בביתי את יושבי'  נוקבת בנימה
לשת לנכו מצאת ולא כמה, ימי זה
היושר מ כלו !למצוקתכ בסיוע אותי
מר לו מסתדר הייתי, כסבור !?כ הוא
שיתחבו רצונו ואי טוב, היותר הצד על
איפוא אמרתי בענייניו. אפ את אחרי
אול כבודו!'  אד של 'רצונו בלבי,
וללכת להיפרד את אומרי כאשר עתה
להשיג ביקשת אשר את שהשגת מבלי
מה !לכ להניח מוכ אינני שוב 
על המעיק את ולגלות פה לפתוח עליכ
ברוב הבורא יזכני אפשר,  לבבכ

לה לעזרתכ!'...רחמיו טוב שליח יות

הבית,דדדדבבבבררררייייוווו בעל של והכני החמי
עד ונגעו האורח את ריגשו
לסרב היה יכול לא ושוב לבבו, עמקי
,וכ הואיל חסדו. ואיש מטיבו לבקשת

  
       



,הרבי רשות בבחינת כולו המעו
נכנסי להמו רגל כ מדר ושימש
קשרי היו מסתעפי ממנו, .ויוצאי
זורמי ,מש הבית. בעל של מסחריו
ובו, .פוסקי הבלתי צדקתו נחלי היו
אורח עוברי ,רבי אורחי מצאו ג

.רגליה לכפות מנוח ,ונדי נעי

במשההההייייהההה,,,, חיי שוקק ,המעו ,כ על
,באי סוחרי :היו שעות כל
ומשרתי פקידי .הולכי סוחרי
,ונותני נושאי המלאכה: על מנצחי
.וטרי שוקלי ,ומביאי מוליכי
הבית, בעל לו מסתובב  ובתוו
מערער ,מסכי ,האגפי בי מתהל
פוסק פה, דעה מחה .ענייני וחות
חות עובדות, קובע ,ש עמדה

.כלו דבריו אחר ואי עסקאות,

ענייבבבבדדדד ,דר לעצמ מפלסי בבד,
,למיניה צדקה וגבאי יד פושטי
ה ועושי הגביר. של לשכתו אל היישר
בכלל ה א משל, .מור בראש זאת
הבית לבעל להציע הבאי היו, הסוחרי
.בציד ורווחיה שכר שמת פז, עסקאות
של פניו שממאור לפי !עמ והצדק
מניח ,פניה את הוא מקביל בו הגביר,
לחוש ומקו בה להתגדר בקעה לה הוא
,מוני עשרת לו המה חשובי כי ,ולהבי
מעונו. את הגודשי אר סוחרי מהמו

היוגגגג מתדפקי אשר ,הרבי האורחי
פונדק של פתחו כעל הבית פתח על

מקומ את ש היו מוצאי ,דרכי
אירוח חדרי קושי. שו ללא הטבעי
היו קבועי נוחיות ומשופעי ידי רחבי
את האורחי מצאו בה ,המעו בתוככי
ידעו וש לטובה, לב משאלות כל
לא לעול אשר הבית בעל ג יצא

...האביוני מאחיו ידו את יקפו

נתקבלההההתתתתללללממממיייידדדד,,,, מזלאטשוב, הגיע אשר
ומאירות, יפות פני בסבר א
מזה במקו בית כב עצמו חש כי עד
כאורח עצמו את משהציג .ועידני עיד
של מדור בעבורו הוקצה ,ללו נטה
להציע שנית אפשרי שירות וכל כבוד,

אדיבות. ברוב לו הוצע לאורח,

האורחללללממממעעעעללללהההה עשה ,ימי משבוע
אכסנייתו בחדר הזלאטשובאי
עי לוטש שהוא תו העשיר, בבית
ותנועה מצעדיו צעד כל אחר ועוקב
לעיניו הבית. בעל של מתנועותיו
של הוד ונוראת עילאית הנהגה נתגלתה
ושל מצויה, בלתי אורחי הכנסת
.יאומ לא אשר בשיעור צדקה נתינת

,,,,אפילובבבברררר האורח לו מצא לא אלו, מכל
תורה לאותה השיי קלאחד, לימוד
אתכל טרח אשרלמענה הבטחו מדת של
.הלו עד להגיע רגליו את וכיתת הטרחה

 שהותו''''אאאאממממתתתת'''' ימי את לעצמו סיכ
גדולי דברי'  במקו
לימוד ופרקי ,הלו ראיתי ונפלאי

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



  
       



הצדקה במשנת כא נשנו עצומי
לא א שהרי אתמהה, ,אול והחסד.
הבטחו למדת הקשור אחד קט סעי
שיגרני איפוא, מה, לש !הלו ראיתי
ואנכי ,כ כל רחוקה בדר הקדוש רבי
לבי?!' חפ מאשר מאומה למדתי לא

פתיל''''ווווייייתתתתייייררררהההה את לשזור המשי  מזו'
הנהגות אות כל א'  הגיגיו
והחסד, הצדקה בתחומי חזיתי אשר מופת,
אבל בלבד, להלכה הוראות אלא לגבי אינ

ליישלא שאוכל מנת על שהרי למעשה.
הבית, בעל של אורחותיו את בעצמי
לחלוש תחילה, עשיר להיעשות עלי מה
שאוכל בכדי ,ממו של ק אי אוצרות על
ומבלי רחבה ביד ממו לחלק אני א

הזה!' הבית בעל נוהג כאשר ,חשבו

כלפי''''ככככפפפפיייי הטיח זכיתי', לא הנראה,
נסת כ 'על נשבר, בלב עצמו
את ללמוד הייתי ראוי לא .החזו ממני
כ על  ללמדני הקדוש רבי ביקש אשר

אלי!'... הנוגע את מראות עיני טחו

,,,,ארזווווככככ האורח, ק זו, נגה מסקנא מתו
לדרכו. ולשוב לצאת ועמד חפציו, את

שלבבבבטטטטרררר ללשכתו האורח נכנס יוצאו,
ממארחו להיפרד כדי הבית, בעל
לו העניק אשר הטוב כל על לו ולהודות

קורתו. בצל

 בדאגה''''ננננוווו?'?'?'?' העשיר, הבית בעל התעניי
 הנפרד האורח של במצבו אבהית,

כל את להסדיר מר ענייניו'ההצליח
את ההשיג לבבו? ע היה כאשר בעיר,
עדיי הוא זקוק שמא או משאלותיו? כל

מה?' לסיוע

א...ה,''''אאאא............הההה,,,, לאו... א...ה, ...ה
האורח, נתגמג  כלומר...'

שקר. בדבר להילכד שלא כנזהר

הביתבבבבזזזזררררייייזזזזוווותתתת בעל ניתר נפלאה
דלת את ונעל ניגש ממקומו,
בכובד השולח אל והתיישב שב החדר,
ממולו. להתיישב האורח את והזמי ראש

הבית''''יייישששש בעל פתח  '!עליכ בלבי
בביתי את יושבי'  נוקבת בנימה
לשת לנכו מצאת ולא כמה, ימי זה
היושר מ כלו !למצוקתכ בסיוע אותי
מר לו מסתדר הייתי, כסבור !?כ הוא
שיתחבו רצונו ואי טוב, היותר הצד על
איפוא אמרתי בענייניו. אפ את אחרי
אול כבודו!'  אד של 'רצונו בלבי,
וללכת להיפרד את אומרי כאשר עתה
להשיג ביקשת אשר את שהשגת מבלי
מה !לכ להניח מוכ אינני שוב 
על המעיק את ולגלות פה לפתוח עליכ
ברוב הבורא יזכני אפשר,  לבבכ

לה לעזרתכ!'...רחמיו טוב שליח יות

הבית,דדדדבבבבררררייייוווו בעל של והכני החמי
עד ונגעו האורח את ריגשו
לסרב היה יכול לא ושוב לבבו, עמקי
,וכ הואיל חסדו. ואיש מטיבו לבקשת

  
       



,הרבי רשות בבחינת כולו המעו
נכנסי להמו רגל כ מדר ושימש
קשרי היו מסתעפי ממנו, .ויוצאי
זורמי ,מש הבית. בעל של מסחריו
ובו, .פוסקי הבלתי צדקתו נחלי היו
אורח עוברי ,רבי אורחי מצאו ג

.רגליה לכפות מנוח ,ונדי נעי

במשההההייייהההה,,,, חיי שוקק ,המעו ,כ על
,באי סוחרי :היו שעות כל
ומשרתי פקידי .הולכי סוחרי
,ונותני נושאי המלאכה: על מנצחי
.וטרי שוקלי ,ומביאי מוליכי
הבית, בעל לו מסתובב  ובתוו
מערער ,מסכי ,האגפי בי מתהל
פוסק פה, דעה מחה .ענייני וחות
חות עובדות, קובע ,ש עמדה

.כלו דבריו אחר ואי עסקאות,

ענייבבבבדדדד ,דר לעצמ מפלסי בבד,
,למיניה צדקה וגבאי יד פושטי
ה ועושי הגביר. של לשכתו אל היישר
בכלל ה א משל, .מור בראש זאת
הבית לבעל להציע הבאי היו, הסוחרי
.בציד ורווחיה שכר שמת פז, עסקאות
של פניו שממאור לפי !עמ והצדק
מניח ,פניה את הוא מקביל בו הגביר,
לחוש ומקו בה להתגדר בקעה לה הוא
,מוני עשרת לו המה חשובי כי ,ולהבי
מעונו. את הגודשי אר סוחרי מהמו

היוגגגג מתדפקי אשר ,הרבי האורחי
פונדק של פתחו כעל הבית פתח על

מקומ את ש היו מוצאי ,דרכי
אירוח חדרי קושי. שו ללא הטבעי
היו קבועי נוחיות ומשופעי ידי רחבי
את האורחי מצאו בה ,המעו בתוככי
ידעו וש לטובה, לב משאלות כל
לא לעול אשר הבית בעל ג יצא

...האביוני מאחיו ידו את יקפו

נתקבלההההתתתתללללממממיייידדדד,,,, מזלאטשוב, הגיע אשר
ומאירות, יפות פני בסבר א
מזה במקו בית כב עצמו חש כי עד
כאורח עצמו את משהציג .ועידני עיד
של מדור בעבורו הוקצה ,ללו נטה
להציע שנית אפשרי שירות וכל כבוד,

אדיבות. ברוב לו הוצע לאורח,

האורחללללממממעעעעללללהההה עשה ,ימי משבוע
אכסנייתו בחדר הזלאטשובאי
עי לוטש שהוא תו העשיר, בבית
ותנועה מצעדיו צעד כל אחר ועוקב
לעיניו הבית. בעל של מתנועותיו
של הוד ונוראת עילאית הנהגה נתגלתה
ושל מצויה, בלתי אורחי הכנסת
.יאומ לא אשר בשיעור צדקה נתינת

,,,,אפילובבבברררר האורח לו מצא לא אלו, מכל
תורה לאותה השיי קלאחד, לימוד
אתכל טרח אשרלמענה הבטחו מדת של
.הלו עד להגיע רגליו את וכיתת הטרחה

 שהותו''''אאאאממממתתתת'''' ימי את לעצמו סיכ
גדולי דברי'  במקו
לימוד ופרקי ,הלו ראיתי ונפלאי

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.



  
       



אוצרותי כל ,ה אלו החדר. של תכולתו
דבר!' מפני הסתרתי לא  כול

הואההההאאאאווווררררחחחח .לחלוטי מבולבל נותר
וציפה פה, פעור במארחו הביט
כוונת את יסגיר אשר הצחוק, לפר
בא. לא זה א .הדברי שמאחורי הלצו

חזר''''ללללאאאא!!!!  ועיקר!' כלל ב משטה אינני
בעיני הדברי את לאמת הבית בעל
ומהתלות הלצות איש 'לא  שיחו איש
כל ומכא אוצרותי, ה אלו אנכי!
ל ואגלה נא, שבה עתה עשירותי!...

הרז!'... את

הבודדההההאאאאווווררררחחחח הכסא על נתיישב
נותר הבית בעל ואילו שבחדר,

ומגל מרצה והחל עומדו, סודו:על את ה

,,,,וווובבבבככככ'''':הדברי סדר הוא כזה

,,,,פרוטהממממעעעעוווולללל בביתי מלי אינני
במש רווחי כל את יתירה!
וחסד, צדקה למטרות אנכי מפזר ,היו
פרוטה אפילו ברשותי להשאיר מבלי
אינני גיסא, מאיד המחר! ליו אחת
לי המוצעת עסקה הצעת כל מפני חת
לב עד גדולה א ותהא ,היו במש
סמו עתק! בסכומי וכרוכה השמי
ול שהוא, כל פקפוק ללא ובטוח, לבי
,הנכו ברגע בדיוק כי ,שבקלי קל
מלוא את הוא, ברו הקדוש לי ימציא
המלאה, מידו אזדקק, לו אשר הסכו

אכזב לא זה, ובטחוני והרחבה. הפתוחה
...'!עול ועד מעול יאכזב, ולא

ברבבות''''חחחחוווותתתת ענק, עסקאות על אני
הרוזני גדולי ע ,רובלי
של שמ וללא חשש צל ללא ,רפיוה
פרעונות על אנכי מתחייב דאגה.
חוב שטרי כותב ,שוני בתאריכי
וללא ספק ללא אני, ובטוח ,עליה
,הפרעו מועד בבוא בדיוק כי סייג,
את שמו, יתבר יכול, הכל לי ישלח
תחסר! לא פרוטה הנדרש. הסכו מלוא

מפזר''''ממממתתתתוווו הריני זה, אמי בטחו
את רחבה, וביד קל בלב לצדקה,
כאמור, להותיר, מבלי ,כול יומי רווחי כל
למה ,שכ המחר. לצור אחת פרוטה א
והאלקי מחר, דאגת כתפי על אעמיס זה
על עומד הזהב, ולו הכס לו אשר הגדול,
ביומו?!'... יו דבר בטובו, ומכלכלני ימיני

מאת''''ווווככככאאאאששששרררר שליח או סוחר, מופיע
הנני עמ אשר ,האדוני אחד
שהגיע חוב שטר בפני ומציג ,ונות נושא
לחדרי שקט בלב נכנס הריני ליפרע, זמנו
השולח אל מתיישב ,מבפני נועלו זה,

ואומר: ,לשמי עיני את נושא הזה,

לפרוע!'...''''אאאאבבבבאאאא עלי וכ כ רחימא!

שמופיעה''''ללללאאאא עד השעה, לי אורכת
למנות בידי ויש הישועה, ש מאי
במלואו. חובו כל את התובע כ על

'!ריק תובע פני השבתי לא מימי,

  
       



מרצה החל והוא באחת, לבו סגר נפתח
.כהוויית דברי הבית בעל בפני

האורח''''ללללאאאא החל  דבר' מאדוני אכחד
'תלמידו  לבו מעל סודו לפרוק
אני, מזלאטשוב הקדוש המגיד של
ללמוד כדי ,הלו הגעתי ובמצותו
'!הבטחו מדת בתורת פרק ממעלתכ

,,,,ונפלאות''''אאאאככככ טובות מעלות הרבה
אול ,במחיצתכ לראות זכיתי
 שביקשתי זאת את דוקא צערי למרבה

לחזות!'... זכיתי לא

בצניעות,ללללררררגגגגעעעע,,,, עיניו את העשיר השפיל
מה. במבוכת ראשו את והרכי
מושבו, על הזדקר התעשת, מיד אול

הדעת: ובישוב במתינות משיב והחל

אאאא'''',הדברי יצאו וקדוש צדיק אותו מפי
הקודש ברוח רק ספק, שללא הרי
לפניו הדבר היה נכו א ,ובכ לו! נודעו
 בפני צפונותי ואת סודי את לגלות
לי, מה .יתבר הבורא רצו כזהו כי משמע
הבה !?שמי רצו כנגד להתחכ ,כ א
של כרצונו לאשור דברי בפני אגלה
כי יעבור, ולא בתנאי אול צדיק, אותו

לאחר!'... סודי את תגלה לא

האורחההההוווואאאא את והזמי ממקומו, ק
בעקבותיו... לפסוע

באזני''''ההההחחחחדדדדרררר הבית בעל לחש  הזה'
דלת מול שניצבו שעה האורח,

בני לכל 'ידוע  המעו בירכתי נעולה ברזל
אוצרותי! כחדר ומשרתי, פקידי ביתי,
ורק א שמורי זה, חדר של מפתחותיו
הקרובי ול הבית, מבני אחד א בידי.

כתליו!'...ביו בי להיכנס עדיי זכה לא תר,

בהתרגשות...ללללבבבבוווו פרכס האורח של

חריקתחחחחררררייייקקקקתתתת אחריה גררה המפתח,
הכבדה הברזל דלת בנוע ,צירי
את והזמי בידו, החוה הבית בעל .עליה

פנימה. בעקבותיו לצעוד האורח

קטו,בבבבטטטטבבבבוווורררר שולח ניצב החדר,
גבי על כסא.  אליו ובסמו
כרס, עב פנקס היה מונח ,השולח

סופר. וקסת עט  ולידו

חיפוש''''ההההייייננננ בחדר פה לערו ,מוזמ
אל הבית בעל פנה  מדוקדק'
מקו את 'ולגלות  הנדה האורח

בו!' החבויי האוצרות

ארבעתההההאאאאווווררררחחחח על מסביבו הביט
לא אשר ,החשופי הכתלי
דלת, בה לגלות וניסה מאומה, הביעו
המוליכי ,שה כל כניסה או פשפש,
לשוא. א  ונעל טמיר סתרי לחדר

לעומתו''''דדדדיייי הבית בעל הפטיר  'ל
לחפש, תטרח 'אל  מוצנע בחיו
הללו, החפצי מאומה! תמצא לא כי
הכסא, הזה, השולח  רואות עיני אשר
כל המה ה  הכתיבה וכלי הפנקס

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



  
       



אוצרותי כל ,ה אלו החדר. של תכולתו
דבר!' מפני הסתרתי לא  כול

הואההההאאאאווווררררחחחח .לחלוטי מבולבל נותר
וציפה פה, פעור במארחו הביט
כוונת את יסגיר אשר הצחוק, לפר
בא. לא זה א .הדברי שמאחורי הלצו

חזר''''ללללאאאא!!!!  ועיקר!' כלל ב משטה אינני
בעיני הדברי את לאמת הבית בעל
ומהתלות הלצות איש 'לא  שיחו איש
כל ומכא אוצרותי, ה אלו אנכי!
ל ואגלה נא, שבה עתה עשירותי!...

הרז!'... את

הבודדההההאאאאווווררררחחחח הכסא על נתיישב
נותר הבית בעל ואילו שבחדר,

ומגל מרצה והחל עומדו, סודו:על את ה

,,,,וווובבבבככככ'''':הדברי סדר הוא כזה

,,,,פרוטהממממעעעעוווולללל בביתי מלי אינני
במש רווחי כל את יתירה!
וחסד, צדקה למטרות אנכי מפזר ,היו
פרוטה אפילו ברשותי להשאיר מבלי
אינני גיסא, מאיד המחר! ליו אחת
לי המוצעת עסקה הצעת כל מפני חת
לב עד גדולה א ותהא ,היו במש
סמו עתק! בסכומי וכרוכה השמי
ול שהוא, כל פקפוק ללא ובטוח, לבי
,הנכו ברגע בדיוק כי ,שבקלי קל
מלוא את הוא, ברו הקדוש לי ימציא
המלאה, מידו אזדקק, לו אשר הסכו

אכזב לא זה, ובטחוני והרחבה. הפתוחה
...'!עול ועד מעול יאכזב, ולא

ברבבות''''חחחחוווותתתת ענק, עסקאות על אני
הרוזני גדולי ע ,רובלי
של שמ וללא חשש צל ללא ,רפיוה
פרעונות על אנכי מתחייב דאגה.
חוב שטרי כותב ,שוני בתאריכי
וללא ספק ללא אני, ובטוח ,עליה
,הפרעו מועד בבוא בדיוק כי סייג,
את שמו, יתבר יכול, הכל לי ישלח
תחסר! לא פרוטה הנדרש. הסכו מלוא

מפזר''''ממממתתתתוווו הריני זה, אמי בטחו
את רחבה, וביד קל בלב לצדקה,
כאמור, להותיר, מבלי ,כול יומי רווחי כל
למה ,שכ המחר. לצור אחת פרוטה א
והאלקי מחר, דאגת כתפי על אעמיס זה
על עומד הזהב, ולו הכס לו אשר הגדול,
ביומו?!'... יו דבר בטובו, ומכלכלני ימיני

מאת''''ווווככככאאאאששששרררר שליח או סוחר, מופיע
הנני עמ אשר ,האדוני אחד
שהגיע חוב שטר בפני ומציג ,ונות נושא
לחדרי שקט בלב נכנס הריני ליפרע, זמנו
השולח אל מתיישב ,מבפני נועלו זה,

ואומר: ,לשמי עיני את נושא הזה,

לפרוע!'...''''אאאאבבבבאאאא עלי וכ כ רחימא!

שמופיעה''''ללללאאאא עד השעה, לי אורכת
למנות בידי ויש הישועה, ש מאי
במלואו. חובו כל את התובע כ על

'!ריק תובע פני השבתי לא מימי,

  
       



מרצה החל והוא באחת, לבו סגר נפתח
.כהוויית דברי הבית בעל בפני

האורח''''ללללאאאא החל  דבר' מאדוני אכחד
'תלמידו  לבו מעל סודו לפרוק
אני, מזלאטשוב הקדוש המגיד של
ללמוד כדי ,הלו הגעתי ובמצותו
'!הבטחו מדת בתורת פרק ממעלתכ

,,,,ונפלאות''''אאאאככככ טובות מעלות הרבה
אול ,במחיצתכ לראות זכיתי
 שביקשתי זאת את דוקא צערי למרבה

לחזות!'... זכיתי לא

בצניעות,ללללררררגגגגעעעע,,,, עיניו את העשיר השפיל
מה. במבוכת ראשו את והרכי
מושבו, על הזדקר התעשת, מיד אול

הדעת: ובישוב במתינות משיב והחל

אאאא'''',הדברי יצאו וקדוש צדיק אותו מפי
הקודש ברוח רק ספק, שללא הרי
לפניו הדבר היה נכו א ,ובכ לו! נודעו
 בפני צפונותי ואת סודי את לגלות
לי, מה .יתבר הבורא רצו כזהו כי משמע
הבה !?שמי רצו כנגד להתחכ ,כ א
של כרצונו לאשור דברי בפני אגלה
כי יעבור, ולא בתנאי אול צדיק, אותו

לאחר!'... סודי את תגלה לא

האורחההההוווואאאא את והזמי ממקומו, ק
בעקבותיו... לפסוע

באזני''''ההההחחחחדדדדרררר הבית בעל לחש  הזה'
דלת מול שניצבו שעה האורח,

בני לכל 'ידוע  המעו בירכתי נעולה ברזל
אוצרותי! כחדר ומשרתי, פקידי ביתי,
ורק א שמורי זה, חדר של מפתחותיו
הקרובי ול הבית, מבני אחד א בידי.

כתליו!'...ביו בי להיכנס עדיי זכה לא תר,

בהתרגשות...ללללבבבבוווו פרכס האורח של

חריקתחחחחררררייייקקקקתתתת אחריה גררה המפתח,
הכבדה הברזל דלת בנוע ,צירי
את והזמי בידו, החוה הבית בעל .עליה

פנימה. בעקבותיו לצעוד האורח

קטו,בבבבטטטטבבבבוווורררר שולח ניצב החדר,
גבי על כסא.  אליו ובסמו
כרס, עב פנקס היה מונח ,השולח

סופר. וקסת עט  ולידו

חיפוש''''ההההייייננננ בחדר פה לערו ,מוזמ
אל הבית בעל פנה  מדוקדק'
מקו את 'ולגלות  הנדה האורח

בו!' החבויי האוצרות

ארבעתההההאאאאווווררררחחחח על מסביבו הביט
לא אשר ,החשופי הכתלי
דלת, בה לגלות וניסה מאומה, הביעו
המוליכי ,שה כל כניסה או פשפש,
לשוא. א  ונעל טמיר סתרי לחדר

לעומתו''''דדדדיייי הבית בעל הפטיר  'ל
לחפש, תטרח 'אל  מוצנע בחיו
הללו, החפצי מאומה! תמצא לא כי
הכסא, הזה, השולח  רואות עיני אשר
כל המה ה  הכתיבה וכלי הפנקס

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



  
       



אלללללאאאא שב הבית ובעל השעה, ארכה
ידו את להושיט מיהר הוא לשכתו.
את הביע וזה בנימוס, ולברכו הקצי אל
הציג עסקי. בנידו לשוחח משאלתו
כ'שותפו' היהודי אורחו את הגביר
הוא יכול כי ,לאדו והבהיר ,לעסקי
חשש. ללא בנוכחותו משאלתו את לפרש

,,,,פתח''''וווובבבבככככ  'נמר בקיצור אדבר
לי, אצה דרכי שכ'  הקצי

ביותר!' דחוקה ושעתי

קיבלתי''''קקקקצצצציייי עתה, זה אנכי! הי בחיל
ע להפליג מלכותית, פקודה

צבאית, למשימה ימיספינתי באתר
ביותר!' מרוחק

רובל''''בבבבררררששששוווותתתתיייי אלפי עשרת של סכו
סומ שאינני מכיו .במזומני
להשאיר אנכי חושש משפחתי, קרובי על
זאת, לעומת .יד תחת בביתי הסכו את
ממו עמדי מלטלטל פחות, לא אנכי חושש
לי ונזדמ הואיל רחוקה. כה בדר רב כה
ועל יושרכ על מרי מפי לשמוע כבר
הממו את להפקיד אומר גמרתי ,הגינותכ
את ורשאי  אחריותכ ועל ברשותכ
עד  בעיניכ כטוב בינתי בו להשתמש
הריני ,טרחתכ בשכר מדרכי. אשוב אשר
...'!הסכו מ אחוזי עשרה לכ לשל

העסקהעעעעדדדד היתה השעה, כמחצית
את יצא הגנרל וחתומה. כתובה
על חוב שטר כשברשותו הלשכה,

נסוכה פניו וכשעל רובל, אלפי תשעת
ניכרת. רצו שביעות

בטרקליששששללללייייחחחחוווו המתי אשר ,רה של
לחל הספיק לא עוד ,האורחי
הוזמ וכבר צרכו, די הדר מ עצמותיו
לקבל כדי הבית, בעל של לשכתו אל

לאדונו. המגיעי הפרעו דמי את

באזני''''ההההרררראאאאייייתתתתיייי העשיר קרא  'בעיני
'מעתה,  הזלאטשובאי האורח
בוריו!' על הפרק את כבר למדת כי דומני,

תצליח''''ססססעעעע כי ,בעזר יהיה וה' !לשלו
כדבעי!' לימוד את לייש

הושיטההההאאאאווווררררחחחח בכבידות, ממקומו ק
אל פוסע והחל לפרידה, ידו
ופנה נעצר, הס על א הדלת. עבר

בהיסוס. לאחוריו

הבית.''''ננננוווו,,,, בעל תמה  עוד?' מה

''''ההההאאאאממממתתתת במבוכה האורח גמג  אומר!'
בידי ואי ריק, אפילו'כיסי
'!הדר להוצאות פרוטה

כפיו''''אאאאוווויייי את העשיר ספק  ואבוי!'
ואנכי, נכשלת! 'כבר  באכזבה
לקח פה למדת כי הייתי, סבור לתומי,

.'!הבטחו במדת שהוא ..כל

בצער,''''ננננוווו,,,, ידו העשיר הניע  מילא!'
מחיקו, ארנקו את שול שהוא תו
רובל מאתי האורח של ידו כ על ומונה

  
       



ביתי''''ממממתתתתוווו בני ה כסבורי ,כ
כי עסקי, את המנהלי והפקידי
אוצרותי, את וטומ אנכי צובר הזה, בחדר
עוד מימי כי ,דעת על כלל מעלי ואינ
לצדקה מסרתי בטר יצועי, על עליתי לא

ביתי!'... מתו האחרונה הפרוטה את

סיי''''ההההפפפפננננקקקקסססס  רואות' עיני אשר הזה,
 המאל הסברו את הבית בעל
רוש בו רגיל, חשבונות ספר אלא 'איננו
לבדוק אוכל למע ,לזכרו חובותי את אנכי
אלי המגיעי השטרות של אמיתות את

זקוק!' אינני מכ ליותר !לפרעו

לשונוההההאאאאווווררררחחחח למקומו, כמסומר ישב
היה יכול ולא לחיכו, דבקה

מפיו. הגה א להוציא

כי''''ממממבבבביייי'  הבית בעל לו נ  אנכי'
הדברי את לעכל הינ מתקשה
ראיה, ג לכ נדרשת וכי השמועה, מפי
כפי הדברי את לחוש תוכל למע

להתעכב איפוא נא הואל .פההתהוות
להיווכח תוכל אשר עד קמעה, עוד
מתרחשי כיצד ,עיני במו ולראות

בפועל!' הדברי

וניאותההההאאאאווווררררחחחח ,אל ראשו נענע
הבית בעל לב. בחפ להצעה
בכדי בלשכתו, עמו להסב הזמינו

הנהגתו... סדרי על מקרוב לעמוד

שלההההרררר ללשכתו שנכנס ההדר, לבוש
כשליחו עצמו את הציג העשיר,

בעל של שולחנו על והניח פלוני, ר של
הגיע. פרעונו שמועד חוב, שטר הבית

העשיר''''בבבבאאאאייייזזזזהההה שאל  מדובר?' סכו
מרכיב שהוא תו בניחותא,
בשטר. עיניו ונות אפו על משקפיו את

השליח.''''חחחחממממששששתתתת השיב  רובל!' אלפי

 'הואל''''ננננייייחחחחאאאא!'!'!'!'  הבית בעל הפטיר
אשר עד קמעה, להמתי נא
רשימותי. פי על השטר את אאמת
ולהטיב הדר מ לפוש בינתי תוכל
'!הסמו האורחי בטרקלי לב את

האדיבה,ההההוווודדדדהההה האירוח הצעת על השליח
.הסמו לטרקלי בעלופרש

בידו השטר את נטל ממקומו, ק הבית
'אוצרו'. אל ללכת ופנה

בלשכתובבבבאאאאוווותתתתהההה לבדו השליח נותר שעה,
.ונפע דרו כשכולו העשיר, של
מני ומשתאה, תוהה הומה, בלב היה יושב
סכו אתר על לפרוע הבית בעל יד תשיג

.רובלי אלפי כחמשת עתק, כה

רעעעעוווודדדדננננוווו גנרל נכנס הלשכה ואל תוהה,
,מפוארי צבא מדי עוטה דרג,
קצונה דרגת כי ,בעליה על העידו אשר
התעניי הלה אותו. מעטרת גבוהה
וממשמע הבית, בעל של הימצאו למקו
לשוב, תיכ הוא אמור כי האורח, מפי
שאינו תו לו, להמתי כסא על נתיישב

בקרבו. רוחו קוצר את כולא

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



  
       



אלללללאאאא שב הבית ובעל השעה, ארכה
ידו את להושיט מיהר הוא לשכתו.
את הביע וזה בנימוס, ולברכו הקצי אל
הציג עסקי. בנידו לשוחח משאלתו
כ'שותפו' היהודי אורחו את הגביר
הוא יכול כי ,לאדו והבהיר ,לעסקי
חשש. ללא בנוכחותו משאלתו את לפרש

,,,,פתח''''וווובבבבככככ  'נמר בקיצור אדבר
לי, אצה דרכי שכ'  הקצי

ביותר!' דחוקה ושעתי

קיבלתי''''קקקקצצצציייי עתה, זה אנכי! הי בחיל
ע להפליג מלכותית, פקודה

צבאית, למשימה ימיספינתי באתר
ביותר!' מרוחק

רובל''''בבבבררררששששוווותתתתיייי אלפי עשרת של סכו
סומ שאינני מכיו .במזומני
להשאיר אנכי חושש משפחתי, קרובי על
זאת, לעומת .יד תחת בביתי הסכו את
ממו עמדי מלטלטל פחות, לא אנכי חושש
לי ונזדמ הואיל רחוקה. כה בדר רב כה
ועל יושרכ על מרי מפי לשמוע כבר
הממו את להפקיד אומר גמרתי ,הגינותכ
את ורשאי  אחריותכ ועל ברשותכ
עד  בעיניכ כטוב בינתי בו להשתמש
הריני ,טרחתכ בשכר מדרכי. אשוב אשר
...'!הסכו מ אחוזי עשרה לכ לשל

העסקהעעעעדדדד היתה השעה, כמחצית
את יצא הגנרל וחתומה. כתובה
על חוב שטר כשברשותו הלשכה,

נסוכה פניו וכשעל רובל, אלפי תשעת
ניכרת. רצו שביעות

בטרקליששששללללייייחחחחוווו המתי אשר ,רה של
לחל הספיק לא עוד ,האורחי
הוזמ וכבר צרכו, די הדר מ עצמותיו
לקבל כדי הבית, בעל של לשכתו אל

לאדונו. המגיעי הפרעו דמי את

באזני''''ההההרררראאאאייייתתתתיייי העשיר קרא  'בעיני
'מעתה,  הזלאטשובאי האורח
בוריו!' על הפרק את כבר למדת כי דומני,

תצליח''''ססססעעעע כי ,בעזר יהיה וה' !לשלו
כדבעי!' לימוד את לייש

הושיטההההאאאאווווררררחחחח בכבידות, ממקומו ק
אל פוסע והחל לפרידה, ידו
ופנה נעצר, הס על א הדלת. עבר

בהיסוס. לאחוריו

הבית.''''ננננוווו,,,, בעל תמה  עוד?' מה

''''ההההאאאאממממתתתת במבוכה האורח גמג  אומר!'
בידי ואי ריק, אפילו'כיסי
'!הדר להוצאות פרוטה

כפיו''''אאאאוווויייי את העשיר ספק  ואבוי!'
ואנכי, נכשלת! 'כבר  באכזבה
לקח פה למדת כי הייתי, סבור לתומי,

.'!הבטחו במדת שהוא ..כל

בצער,''''ננננוווו,,,, ידו העשיר הניע  מילא!'
מחיקו, ארנקו את שול שהוא תו
רובל מאתי האורח של ידו כ על ומונה

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



  
       



ביאורו:ווווזזזזהההה הוא

שבוככככ עול לברוא ,יתבר ברצונו עלה
מערכה מקבילות, מערכות שתי יהיו
טומאה. של שניה ומערכה קדושה של אחת

יבראוווואאאאחחחחרררריייי המערכות, שתי שיבראו
כמותו עוד שאי מיוחד יצור
בחירה. כח לו וינת הבריאה, בכל
א להחליט היכולת תהיה יצור לאותו
הקדושה במערכת להידבק רוצה הוא

הטומאה. במערכת להידבק או

הואווווככככאאאאששששרררר בקדושה, לבחור יזכה הוא
רוח 'נחת  לבורא רוח נחת יעשה

רצוני' ונעשה שאמרתי שמותלפני (רש"י

יח), הבא.כט, העול לחיי יזכה הוא ובכ

ירוחוווובבבבששששייייחחחחהההה רבי הגה"ק שמסר
כ אמר זיע"א (נאמרממיר

:(למניינ 1934  תרצ"ד 3בשנת

הללו,בבבבללללווווממממדדדדננננוווו המערכות שתי בריאת על
ציור לפניו לשו האד צרי
עיירות לשתי המוליכי שבילי שני של
,יהודי דריה כל אשר אחת לעיירה שונות,
...נכרי דריה כל אשר אחרת ולעיירה

ישראל,ווווננננייייקקקקחחחח באר עיירות שתי לדוגמא
אשר אביב, תל כמו למשל בעיירה
ל לעצמנו ונצייר אחד, ערבי א בה אי
כול דריה אשר עיירה אביב, תל היתה

מזה, יותר ג או חיי החפ כמו צדיקי
תבוא כי הרי ,נביאי כולה שכל עיירה
על יעלה לא ברחובותיה ותסתובב בתוכה
שהרי הוא, מי איש שו על לשאול דעת
ובני נביאי כול ,ושקולי שוי כול

הסת כל ללא בזה בטוח הנ ,כלות!נביאי

אחרת,ווווללללעעעעווווממממתתתתהההה עיירה לפני תיקח
עיירה ,לח וכבית כשכ
צד לכל אחד, יהודי ללא ערבי שכולה
,ה ערביי כי מראש תדע שמה, שתפנה
תשאל לא שמה שמה, תפגוש לא יהודי
כאלה, שמה אי ,ה יהודי א אנשיה על
ההיפ העיירה כל !ערביי כול הלא

שמה! תמצא לא יהודי מהראשונה,

וווולללליייידדדדעעעעככככדדדדווווגגגגממממאאאא ללללההההבבבבייייטטטט עעעעללללייייננננוווו ההההזזזזאאאאתתתת
ווווטטטטווווממממאאאאהההה.... קקקקדדדדווווששששהההה בבבבעעעענננניייי

שתיקקקקדדדדווווששששהההה ,ה הפכיות וטומאה
'עיירות' ,ה שונות מרכבות
א תמצא לא הקדושה בצד ,ה שונות
להיפו וכ הטומאה, מ דהוא כל שמ
למצוא עמל יהיה לשוא הטומאה, בצד
הקדושה, מ דהוא כל שמ שמה
!ה שונות 'עיירות' בתכלית, ה מובדלות

כולהאאאאחחחחתתתת ישראל', כולה 'עיירה היא
מדות כולה יראה, כולה תורה,
היא ואחת וטהרה. קדושה כולה טובות,

דעת במדבר3. - קלא),תורה בהמשך(עמוד מדבריווגם משפטים כמה הבאנו (שם).השיחה

  
       



עתה, היה!  שהיה 'מה  ותקילי טבי
א ,וד בשר מתנת איפוא, ,ל טול
ותיזהר תישמר ואיל מכא כי בתקוה
רב ידי על הלו שיגור יהיה לבל
לריק!'... ועמל חלילה, לבטלה ברכה

בטחו''''ממממעעעעתתתתהההה משמע מאי כבר תדע
קיבל  '!עול בבורא אמיתי
השב תלמידו פני את מזלאטשוב המגיד

.הדר מ

'כי''''וווועעעעוווודדדד הצדיק, הטעי ,'ל תדע זאת
התכוי הזה, הבטחו סוג על
באומרו הקדוש, טוב ש הבעל רבינו

הבאה: אמרתו 2את

ההההאאאאדדדד''''עעעעלללל ננננייייצצצצוווולללל אאאאממממייייתתתתיייי,,,, בבבבטטטטחחחחוווו יייידדדדיייי
חחחחללללייייללללהההה עעעעללללייייוווו,,,, ששששננננגגגגזזזזרררר ממממעעעעווווננננשששש אאאאפפפפייייללללוווו
ננננעעעעננננשששש אאאאדדדד לללל ששששאאאאיייי ללללפפפפיייי !!!!ממממששששממממיייי ווווחחחחסססס

תתתתחחחחייייללללהההה ממממממממננננוווו ייייססססווווללללקקקק ששששללללאאאא עעעעדדדד ,,,,ממממששששממממיייי
ההההוווואאאא,,,, ששששבבבבווווטטטטחחחח אאאאייייממממתתתת ככככלללל ,,,,ששששככככ בבבבהההה',',',', בבבבטטטטחחחחווווננננוווו
עעעעללללייייוווו!!!! ללללששששללללווווטטטט ייייככככוווולללל ששששבבבבעעעעוווולללל עעעעווווננננשששש ככככלללל אאאאיייי

,,,,ההההזזזזווווככככההההההההייייללללככככ ההההאאאאממממייייתתתתיייי,,,, ההההבבבבטטטטחחחחוווו בבבבעעעעלללל
ממממבבבבלללליייי ההההבבבבטטטטחחחחוווו בבבבקקקקררררננננוווותתתת ללללההההייייאאאאחחחחזזזז
ממממככככלללל זזזזהההה יייידדדדיייי עעעעלללל ננננייייצצצצוווולללל ממממהההה,,,, ווווייייההההיייי ללללההההררררפפפפוווותתתת,,,,
תתתתבבבבוווואאאא!'!'!'!' ששששללללאאאא ררררעעעעהההה גגגגזזזזייייררררהההה ווווממממככככלללל ווווצצצצווווקקקקהההה צצצצררררהההה

עשיר''''בבבבעעעעלללל אותו כגו אמיתי, בטחו
'לא  הצדיק סיי  שראית'

עד!'... לעולמי ימוט

כיסופיההההססססייייפפפפוווורררר מעורר הזה
ג אבוא 'מתי ,וגעגועי
למרות א ...'אלקי פני ואראה אני
הזו, הנשגבה מהמדרגה הגדול ריחוקנו
כ ועל אליה, פתח מצאנו זאת בכל

בשיחתנו...

ההההאאאאללללקקקקיייי עעעעששששהההה זזזזהההה ללללעעעעווווממממתתתת זזזזהההה

האלקי"""""זזזזהההה עה זה (קהלתלעת 
יד) ממשפטיז, אחד הוא 

העומדת המציאות בהכרת המפתח,
מולנו!

בסוד הועתקעבדיך1. יא, עמוד - ט (חלק

המחבר). ברשות

וזה מפולאנה2. יוסף יעקב רבי הגה"ק לשון

-זיע"א משפטים פרשת יוסף, יעקב (תולדות

הזכרנו): דכבר ונ"ל ד"ה

ממורי'והנה ליפרע(הבעש"ט)שמעתי כשרוצין

אזי לעונש, ראוי שהוא למי העונש

להתפלל ראוי כן על מדרגתהבטחון, ממנו נוטלין

ודפח"ח'. וכו', בו בבטחון שיתחזק יתברך לפניו

זיע"אוכתב מברסלב נתן רבי (ליקוטיהגה"ק

א), אות ג הלכה - רבית הלכות וז"ל:הלכות,

צריך'אם לאהיה חזקמאוד היהלהאדםבטחון

עיקר כי פרנסה, בשביל סיבה שום לעשות

פנים כל על קלה סיבה איזה לעשות שצריכין מה

לקבל וכלי צינור לעשות כדי הוא פרנסה, בשביל

מלמעלה... היורד חזקהשפע בטחון לו היה ואם

בעצמו, הבטחון ידי על והצינור הכלי עושה היה

השפע... לקבל כלי עושה הבטחון ידי על כי

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
       



ביאורו:ווווזזזזהההה הוא

שבוככככ עול לברוא ,יתבר ברצונו עלה
מערכה מקבילות, מערכות שתי יהיו
טומאה. של שניה ומערכה קדושה של אחת

יבראוווואאאאחחחחרררריייי המערכות, שתי שיבראו
כמותו עוד שאי מיוחד יצור
בחירה. כח לו וינת הבריאה, בכל
א להחליט היכולת תהיה יצור לאותו
הקדושה במערכת להידבק רוצה הוא

הטומאה. במערכת להידבק או

הואווווככככאאאאששששרררר בקדושה, לבחור יזכה הוא
רוח 'נחת  לבורא רוח נחת יעשה

רצוני' ונעשה שאמרתי שמותלפני (רש"י

יח), הבא.כט, העול לחיי יזכה הוא ובכ

ירוחוווובבבבששששייייחחחחהההה רבי הגה"ק שמסר
כ אמר זיע"א (נאמרממיר

:(למניינ 1934  תרצ"ד 3בשנת

הללו,בבבבללללווווממממדדדדננננוווו המערכות שתי בריאת על
ציור לפניו לשו האד צרי
עיירות לשתי המוליכי שבילי שני של
,יהודי דריה כל אשר אחת לעיירה שונות,
...נכרי דריה כל אשר אחרת ולעיירה

ישראל,ווווננננייייקקקקחחחח באר עיירות שתי לדוגמא
אשר אביב, תל כמו למשל בעיירה
ל לעצמנו ונצייר אחד, ערבי א בה אי
כול דריה אשר עיירה אביב, תל היתה

מזה, יותר ג או חיי החפ כמו צדיקי
תבוא כי הרי ,נביאי כולה שכל עיירה
על יעלה לא ברחובותיה ותסתובב בתוכה
שהרי הוא, מי איש שו על לשאול דעת
ובני נביאי כול ,ושקולי שוי כול

הסת כל ללא בזה בטוח הנ ,כלות!נביאי

אחרת,ווווללללעעעעווווממממתתתתהההה עיירה לפני תיקח
עיירה ,לח וכבית כשכ
צד לכל אחד, יהודי ללא ערבי שכולה
,ה ערביי כי מראש תדע שמה, שתפנה
תשאל לא שמה שמה, תפגוש לא יהודי
כאלה, שמה אי ,ה יהודי א אנשיה על
ההיפ העיירה כל !ערביי כול הלא

שמה! תמצא לא יהודי מהראשונה,

וווולללליייידדדדעעעעככככדדדדווווגגגגממממאאאא ללללההההבבבבייייטטטט עעעעללללייייננננוווו ההההזזזזאאאאתתתת
ווווטטטטווווממממאאאאהההה.... קקקקדדדדווווששששהההה בבבבעעעענננניייי

שתיקקקקדדדדווווששששהההה ,ה הפכיות וטומאה
'עיירות' ,ה שונות מרכבות
א תמצא לא הקדושה בצד ,ה שונות
להיפו וכ הטומאה, מ דהוא כל שמ
למצוא עמל יהיה לשוא הטומאה, בצד
הקדושה, מ דהוא כל שמ שמה
!ה שונות 'עיירות' בתכלית, ה מובדלות

כולהאאאאחחחחתתתת ישראל', כולה 'עיירה היא
מדות כולה יראה, כולה תורה,
היא ואחת וטהרה. קדושה כולה טובות,

דעת במדבר3. - קלא),תורה בהמשך(עמוד מדבריווגם משפטים כמה הבאנו (שם).השיחה

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



  
     



ללללבבבבדדדדווווקקקק  ההההטטטטווווממממאאאאהההה ממממעעעעררררככככתתתת ללללתתתתוווו ללללההההצצצציייי
............שששש קקקקווווררררהההה ממממהההה

אלישובווווזזזזהההה שלמה רבי הגה"ק לשו
6זיע"א:

ההההקקקקדדדדוווושששש''''ממממבבבבוווואאאארררר ההההזזזזווווההההרררר עעעעווווממממקקקק7בבבבדדדדבבבברררריייי ככככיייי
בבבבממממהההה ההההוווואאאא ההההדדדדעעעעתתתת דדדדעעעע ההההחחחחטטטטאאאא
בבבבעעעענננניייייייינננניייי ווווללללההההתתתתבבבבווווננננ ללללההההססססתתתתככככלללל ששששננננככככננננסססס
ווווככככחחחחוווותתתתייייהההה ממממצצצצייייאאאאוווותתתת בבבבככככלללל ווווההההררררעעעע ההההקקקקללללייייפפפפוווותתתת
בבבבככככלללל ווווננננככככננננסססס אאאאוווותתתת וווולללליייידדדדעעעע אאאאוווותתתת ללללההההככככיייירררר
ממממרררראאאאשששש ששששהההה וווואאאאיייי ששששהההה ממממהההה פפפפננננייייממממייייוווותתתת
בבבבככככלללל ווווההההתתתתבבבבווווננננ ווווההההססססתתתתככככלללל ....ססססוווופפפפ וווועעעעדדדד
...'...'...'...'ווווששששייייממממווווששששייייהההה וווופפפפעעעעווווללללוווותתתתייייהההה ממממעעעעששששייייהההה

לוההההההההצצצצצצצצהההה גרמה הטומאה לכחות
הדר ומש ,עמה לחיבור

מאוד... קצרה היתה להתרסקות

ננננששששככככחחחחההההווווממממככככייייוווו ממממבבבבטטטטוווו אאאאתתתת פפפפייייזזזזרררר ששששההההוווואאאא
ההההללללבבבב!!!! בבבבההההייייררררוווותתתת ממממממממננננוווו

הקדושווווככככ בזוהר אמרו חדש (זוהר

לעברית): בתרגו ע"ב, כב ד בראשית

חחחחיייי""""ווווחחחח ננננממממתתתת האדאאאאייייוווו ויהי 
חה" ז)לנפ ב, (בראשית 

,האד על מתלוננת הקדושה התורה
נת הקב"ה הזה, האד שעשה מה ראו
שמרוב נשמה  קדושה נשמה בו
את השיגה שלה העצומה הבהירות
אחרי פנה לא בעוונותיו והוא האלקות.
הבהמיות... אחר נמש אלא הנשמה

אתווווזזזזהההה ויאבד ממדרגתו שירד לו גר
האד 'ויהי שנאמר: וזה בהירותו!

בפסוק נאמר לא  חה' הההה''''לנפ ''''ווווייייעעעעשששש 
נאמר אלא חיה', לנפש האד ''''ווווייייההההייייאת

,',',','כחההההאאאאדדדד לאותו חזר בעצמו הוא כי
ועזב האדמה, מ ונחצב הנגזר הבהמית
ונותנת מלמעלה הגזורה הנשמה כח את

לבעליה!... חיי

ההההבבבבלללל............ ששששלללל קקקקווווששששייייוווותתתת

והחלממממאאאאוווותתתתהההה הבהירות, נעלמה עת
עד אלוקה. שכחת של תהלי
העול מבריאת שנה 266 שכעבור
זרה! עבודה לעבוד האד בני החלו

קרה:ווווככככ זה

שת,בבבבגגגגיייילללל את הראשו אד הוליד 130
הוליד שנה 105 ב שת וכשהיה

אנוש. את

31אאאאננננוווושששש לגיל ובהגיעו והתפתח גדל
לו: ואמרו דורו אנשי אליו 8ניגשו

הדעהלשם6. ספר - ואחלמה א).שבו סימן - כ ענף ב, (חלק

הזוהר.ראה7. בספר לשונות כמה באריכות שהעתיק שם

רזאעיין8. פענח ימיו'),בספר 'והיו ד"ה ג ו, הרא"ש(בראשית כו).ובפירוש ד, (בראשית

  
      



כולה ותיעוב, שיקו כולה ,להיפו
של ריח כל אי בה והשחתה, חמס
לא יראה, כל לא תורה, כל לא קדושה,

נכרית' 'עיירה ונכונה, טובה מדה כל
...!ההיפו בתכלית

וווובבבבייייוווו...!האד נברא הבריאה של הששי

ווווננננפפפפגגגגעעעע ההההצצצציייי ההההרררראאאאששששוווו אאאאדדדד

נבראההההתתתתווווררררהההה כיצד לנו מגלה הקדושה
"ויצר מגלה: היא וכ ,האד
האדמה" מ עפר האד את אלקי ה'

ז). ב, (בראשית

שגופוווווללללממממררררוווותתתת מוב הפסוק שמפשט
אחד, ממקו נברא האד של

הקדושי חכמינו לנו מגליסנהדרי)

שונילח.) ממקומות נברא שהאד
:העול בכל המפוזרי

 ישראל,רררראאאאששששוווו שבאר מהעפר נוצר
האבריגגגגוווופפפפוווו ושאר הלב את (הכולל

(שבבל,החיוניי מהעפר  אאאאחחחחווווררררייייוווונוצר
דאגמא, אקרא הנקרא ממקו  נוצרו

ווווררררגגגגללללייייוווו ארצות.וווויייידדדדייייוווו משאר  4נוצרו

הקב"הוווואאאאחחחחרררר צורתבבבבאאאאדדדדממממההההשצייר את
האד של ידיגופו ,בט ראש, (צורת

,(אתורגלי בתוכו ווווההההאאאאשששש,,,,הכניס ההההממממיייי
את והקה האר מ יעלה "ואד שנאמר:

האדמה" ו).לני ב, (בראשית 

חייוווואאאאזזזז נשמת בתוכו ),ההההררררווווחחחח(יסודנפח

איו "וח חחחחיייישנאמר: ננננממממתתתת 
חה" לנפ האד ז).ויהי פסוק ש) 

הקדוש,וווואאאאממממררררוווו הראשו5בזוהר שאד
 מאוד גבוהה במדרגה נברא

.'יח 'נמת הנקראת במדרגה

הנשמהווווממממככככייייוווו בתוכו הקדושה,שהאירה
אלקיו! ע של היה לבו

הנקודה!'בבבבתתתתוווו' את השיג הוא אאאאתתתתלבבו
ההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת!!!! תתתתממממצצצצייייתתתת ה'ננננקקקקוווודדדדתתתת "י

ע אי האלקי מב"הא לה)!ד ד, דברי) 

ה'אאאאדדדד מציאות את זכר הראשו
לא לרגע, א הפסק באי תמיד,
ידעו נימא, כמלוא אפילו אותו שכח
דקי לכל הרגשיו, בכל לבו, בכל

נגדו... כעומד ,דקותיה

במערכתאאאאדדדד כולו כל היה הראשו
ההההתתתתפפפפתתתתהההההקדושה, ההההוווואאאא אאאא

וזה הקדושה4. הגמרא לח.):לשון (סנהדרין

אדם דרב, משמיה אושעיא רב אמר

ישראל מארץ וראשו מבבל גופו הראשון

רב אמר - עגבותיו ארצות. משאר ואבריו

דאגמא. מאקרא אחא,

זוהר ע"ב).(בראשיחדש5. כב דף ת

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



  
     



ללללבבבבדדדדווווקקקק  ההההטטטטווווממממאאאאהההה ממממעעעעררררככככתתתת ללללתתתתוווו ללללההההצצצציייי
............שששש קקקקווווררררהההה ממממהההה

אלישובווווזזזזהההה שלמה רבי הגה"ק לשו
6זיע"א:

ההההקקקקדדדדוווושששש''''ממממבבבבוווואאאארררר ההההזזזזווווההההרררר עעעעווווממממקקקק7בבבבדדדדבבבברררריייי ככככיייי
בבבבממממהההה ההההוווואאאא ההההדדדדעעעעתתתת דדדדעעעע ההההחחחחטטטטאאאא
בבבבעעעענננניייייייינננניייי ווווללללההההתתתתבבבבווווננננ ללללההההססססתתתתככככלללל ששששננננככככננננסססס
ווווככככחחחחוווותתתתייייהההה ממממצצצצייייאאאאוווותתתת בבבבככככלללל ווווההההררררעעעע ההההקקקקללללייייפפפפוווותתתת
בבבבככככלללל ווווננננככככננננסססס אאאאוווותתתת וווולללליייידדדדעעעע אאאאוווותתתת ללללההההככככיייירררר
ממממרררראאאאשששש ששששהההה וווואאאאיייי ששששהההה ממממהההה פפפפננננייייממממייייוווותתתת
בבבבככככלללל ווווההההתתתתבבבבווווננננ ווווההההססססתתתתככככלללל ....ססססוווופפפפ וווועעעעדדדד
...'...'...'...'ווווששששייייממממווווששששייייהההה וווופפפפעעעעווווללללוווותתתתייייהההה ממממעעעעששששייייהההה

לוההההההההצצצצצצצצהההה גרמה הטומאה לכחות
הדר ומש ,עמה לחיבור

מאוד... קצרה היתה להתרסקות

ננננששששככככחחחחההההווווממממככככייייוווו ממממבבבבטטטטוווו אאאאתתתת פפפפייייזזזזרררר ששששההההוווואאאא
ההההללללבבבב!!!! בבבבההההייייררררוווותתתת ממממממממננננוווו

הקדושווווככככ בזוהר אמרו חדש (זוהר

לעברית): בתרגו ע"ב, כב ד בראשית

חחחחיייי""""ווווחחחח ננננממממתתתת האדאאאאייייוווו ויהי 
חה" ז)לנפ ב, (בראשית 

,האד על מתלוננת הקדושה התורה
נת הקב"ה הזה, האד שעשה מה ראו
שמרוב נשמה  קדושה נשמה בו
את השיגה שלה העצומה הבהירות
אחרי פנה לא בעוונותיו והוא האלקות.
הבהמיות... אחר נמש אלא הנשמה

אתווווזזזזהההה ויאבד ממדרגתו שירד לו גר
האד 'ויהי שנאמר: וזה בהירותו!

בפסוק נאמר לא  חה' הההה''''לנפ ''''ווווייייעעעעשששש 
נאמר אלא חיה', לנפש האד ''''ווווייייההההייייאת

,',',','כחההההאאאאדדדד לאותו חזר בעצמו הוא כי
ועזב האדמה, מ ונחצב הנגזר הבהמית
ונותנת מלמעלה הגזורה הנשמה כח את

לבעליה!... חיי

ההההבבבבלללל............ ששששלללל קקקקווווששששייייוווותתתת

והחלממממאאאאוווותתתתהההה הבהירות, נעלמה עת
עד אלוקה. שכחת של תהלי
העול מבריאת שנה 266 שכעבור
זרה! עבודה לעבוד האד בני החלו

קרה:ווווככככ זה

שת,בבבבגגגגיייילללל את הראשו אד הוליד 130
הוליד שנה 105 ב שת וכשהיה

אנוש. את

31אאאאננננוווושששש לגיל ובהגיעו והתפתח גדל
לו: ואמרו דורו אנשי אליו 8ניגשו

הדעהלשם6. ספר - ואחלמה א).שבו סימן - כ ענף ב, (חלק

הזוהר.ראה7. בספר לשונות כמה באריכות שהעתיק שם

רזאעיין8. פענח ימיו'),בספר 'והיו ד"ה ג ו, הרא"ש(בראשית כו).ובפירוש ד, (בראשית

ז

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

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



  
     



אתוווואאאאחחחחררררייייוווו ועבד אבינו, יצחק בנו עמד
הרוממות, ביראת בבבבההההררררגגגגששששתתתתבוראו

ככככלללל ווווחחחחייייוווותתתת עעעעייייקקקקרררר ההההוווואאאא ככככיייי ההההבבבבררררווווררררהההה ההההללללבבבב
....ככככאאאאיייי  ייייתתתתבבבברררר ללללפפפפננננייייוווו ווווההההככככלללל וכמוההההעעעעווווללללממממוווותתתת

יצחק" "פחד מב).שכתוב: לא, (בראשית 

יעקבוווובבבבששששננננתתתת נולד העול לבריאת 2108
ה' את לעבוד החל והוא אבינו.
את ג כוללת שהיא התפארת, במדת
וכמו היראה. מדת את וג האהבה מדת

"אהלי יב  אי "ויעקב שנאמר:
כז) כה, שני(בראשית  'אהלי 'יב 

המדות, בשתי בוראו את שעבד ,אוהלי
ואהבה. יראה

ביותר,ווווייייעעעעקקקקבבבב העליונה למדרגה זכה
,עליו אי לבחינת זכה הוא

...!סו לאי מרכבה ממש 11להיות

קדושיווווייייעעעעקקקקבבבב ,בני לי"ב זכה אבינו
התגלתה בלב וג ,וטהורי

ז"ל כמאמרם אותאבינו, - יד פרשה רבה, (במדבר

שמיב): הודעת אתה אברהם, הקב"ה, לו אמר

העליונים את אותך מקנה שאני חייך, בעולם,

ופרסם גילה אבינו אברהם כי התחתונים. ואת

הבריות, לכל מציאותו אמיתת ולכןאת

שהוא היינו - אחד' קנין 'אברהם דייקא:

בעולם. יתברך אחדותו - האחד את הקנה

הקדושיםוזה חכמינו רבה,שאמרו (בראשית

ז): אות - מג לאברהם,פרשה הקב"ה לו אמר

אותי והיכרת לבריותי, ניכר שמי היה לא אני,

שותף אתה כאילו עליך, אני מעלה בבריותי,

עולם! של בברייתו עמי

שהקנהנמצא, אחד', קנין 'אברהם שדייקא

בעולם... יתברך אחדותו את

אנחנו, מה11. יודעים לא כמונו, עם פשוטי

לא וגם השכינה, השראת זה

איזה או אור של לחלוחית מעודנו טעמנו

קטן... ניצוץ לא ואפילו ניצוץ,

זכיםאבל שלהם שהחושים שזכו הצדיקים

באמת, טהורות שלהם העינים מאוד,

האזנים נקי, שלהם הלב קדוש, שלהם המוח

גופם את והכשירו שלהם... החוטם שלהם,

המקומות את חווים הם ראויים, להיות

אור... של לחלוחיות טועמים והם האלו,

העולםוכאשר הנאות חשיםשכל אזי לכך, זוכים

וגווניו, מראיו וטעמיו, סוגיו כל על הזה

טעם... וחסרי ודלוחים חורים משמעות! חסרי ְִִהם

מזה: ויותר

כלנדמיין את לקחת מצליחים שאנו לעצמנו

האדם בני כל של המתוקים הרגעים

הראשון מהדור עולם, שנות כל במשך שחיו

הרגעים כל את ולרכז האחרון, הדור ועד

בוודאי שזה אחת, לסוכריה האלו המתוקים

סוף... בלי מתיקות

וטעמוולאחר שזכו הצדיקים, בפני נעמיד מכן

או הבחירה: את השכינה, של מאורה

הזו... הסוכריה את או שכינה גילוי

בגילויבוודאי, יבחרו הם ספק, שום וללא

שכינה!...

  
     



ולכאאאאתתתתהההה ,בלבולי לנו יש אנוש, יודע,
שאלות! כמה אות לשאול רוצי אנחנו

בבקשה!וווואאאאננננוווושששש :לה אמר

שמו'.''''ממממהההה 'שת :לה אמר '?אבי של שמו

'אד'.''''ווווששששלללל :לה אמר '?אבי אבי

שמו?'''''וווושששש היה מה אד של אביו

הקב"האאאאממממרררר אלא אב לו היה 'לא :לה
.'חיי נשמת בו ונפח האר מ גול בראו

שלווווהההה שאלות לשאול המשיכו
מכל שלה ו'המסקנא' הבל...
עבודה לעבוד להתחיל היתה השיחה

זרה!...

הלווווההההטטטטששששטטטטוווושששש והעמיק, הל
והתגבר...

הפלגה,דדדדוווורררר דור המבול, דור אנוש,
...סדו דור

............ווווממממאאאאיייירררריייי ננננגגגגלללליייי אאאאווווררררוווותתתת

מגווווננננחחחחזזזזוווורררר:::: והגירוש הדעת ע חטא אחר
והקליפה הבהירות, נעלמה ,עד

זרועותיה... משלחת ווווממממממממננננהההההחלה
ההההאאאאפפפפייייללללהההה............ ווווגגגגבבבבעעעעוווותתתת ההההחחחחוווושששש ההההרררררררריייי ההההתתתתפפפפששששטטטטוווו

ברגשותממממאאאאוווותתתת האד בני התהלכו שני
ודאות, חוסר ,פיזורמעורבי
עשתונות... ואיבוד הדעת

העול9אמר:ווווההההקקקקבבבב""""הההה יהא מתי עד
האורה! תבוא באפילה? מתנהג

נשמתו את לעול שלח הוא שלולכ
את שהשיגה נשמה אבינו, אברה

ההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת!!!!'הנקודה!' תתתתממממצצצצייייתתתת ננננקקקקוווודדדדתתתת אאאאתתתת
"במ עד אי האלקי הא ה' "י

לה)! ד, דברי)

"ומווווככככממממוווו עליה: התורה שהעידה
.אברה מאאאא ללללבבבבבבבבממממצצצצאאאאתתתת תתתת 
""""ללללפפפפנננניייי ח)...ננננאאאאממממ ט, (נחמיה 

אהבהעעעעבבבבוווודדדדתתתתוווו מתו היתה אברה של
שכתוב וכמו לבורא. אמיתית

אהבי" אברה" ח),בנביא: מא, ומכח(ישעיה 
וגעגועי הלב, כיסופי הנפלאה, אהבתו

.בעול יתבר אלקותו את פרס 10הנפש

מדרש רבה9. ג).בראשית אות - ב (פרשה

במשנה מ"י)10. פ"ו חמשה(אבות איתא:

ברוך הקדוש לו קנה קניינים

אחד. קנין - תורה הן: ואלו בעולמו, הוא

אחד. קנין - וארץ אחד.שמים קנין - אברהם

אחד... קנין - המקדש בית אחד. קנין - ישראל

ּברּואברהם וּיאמר "ויברכהּו דכתיב: ְֲֵַַַָָֹֽמנין?

וארץ" קנהׁשמים עליֹון יט).אברםלאל יד, (בראשית ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

שיקוכתב שלמה אליעזר רבי (זכותהגה"ק

מ"י), פ"ו אהובי,אבות שתדע, צריך וז"ל:

אמיתת את ופרסם שגילה הראשון אשר בני!

אברהם היה הבריאה, לכל יתברך מציאותו

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



  
     



אתוווואאאאחחחחררררייייוווו ועבד אבינו, יצחק בנו עמד
הרוממות, ביראת בבבבההההררררגגגגששששתתתתבוראו

ככככלללל ווווחחחחייייוווותתתת עעעעייייקקקקרררר ההההוווואאאא ככככיייי ההההבבבבררררווווררררהההה ההההללללבבבב
....ככככאאאאיייי  ייייתתתתבבבברררר ללללפפפפננננייייוווו ווווההההככככלללל וכמוההההעעעעווווללללממממוווותתתת

יצחק" "פחד מב).שכתוב: לא, (בראשית 

יעקבוווובבבבששששננננתתתת נולד העול לבריאת 2108
ה' את לעבוד החל והוא אבינו.
את ג כוללת שהיא התפארת, במדת
וכמו היראה. מדת את וג האהבה מדת

"אהלי יב  אי "ויעקב שנאמר:
כז) כה, שני(בראשית  'אהלי 'יב 

המדות, בשתי בוראו את שעבד ,אוהלי
ואהבה. יראה

ביותר,ווווייייעעעעקקקקבבבב העליונה למדרגה זכה
,עליו אי לבחינת זכה הוא

...!סו לאי מרכבה ממש 11להיות

קדושיווווייייעעעעקקקקבבבב ,בני לי"ב זכה אבינו
התגלתה בלב וג ,וטהורי

ז"ל כמאמרם אותאבינו, - יד פרשה רבה, (במדבר

שמיב): הודעת אתה אברהם, הקב"ה, לו אמר

העליונים את אותך מקנה שאני חייך, בעולם,

ופרסם גילה אבינו אברהם כי התחתונים. ואת

הבריות, לכל מציאותו אמיתת ולכןאת

שהוא היינו - אחד' קנין 'אברהם דייקא:

בעולם. יתברך אחדותו - האחד את הקנה

הקדושיםוזה חכמינו רבה,שאמרו (בראשית

ז): אות - מג לאברהם,פרשה הקב"ה לו אמר

אותי והיכרת לבריותי, ניכר שמי היה לא אני,

שותף אתה כאילו עליך, אני מעלה בבריותי,

עולם! של בברייתו עמי

שהקנהנמצא, אחד', קנין 'אברהם שדייקא

בעולם... יתברך אחדותו את

אנחנו, מה11. יודעים לא כמונו, עם פשוטי

לא וגם השכינה, השראת זה

איזה או אור של לחלוחית מעודנו טעמנו

קטן... ניצוץ לא ואפילו ניצוץ,

זכיםאבל שלהם שהחושים שזכו הצדיקים

באמת, טהורות שלהם העינים מאוד,

האזנים נקי, שלהם הלב קדוש, שלהם המוח

גופם את והכשירו שלהם... החוטם שלהם,

המקומות את חווים הם ראויים, להיות

אור... של לחלוחיות טועמים והם האלו,

העולםוכאשר הנאות חשיםשכל אזי לכך, זוכים

וגווניו, מראיו וטעמיו, סוגיו כל על הזה

טעם... וחסרי ודלוחים חורים משמעות! חסרי ְִִהם

מזה: ויותר

כלנדמיין את לקחת מצליחים שאנו לעצמנו

האדם בני כל של המתוקים הרגעים

הראשון מהדור עולם, שנות כל במשך שחיו

הרגעים כל את ולרכז האחרון, הדור ועד

בוודאי שזה אחת, לסוכריה האלו המתוקים

סוף... בלי מתיקות

וטעמוולאחר שזכו הצדיקים, בפני נעמיד מכן

או הבחירה: את השכינה, של מאורה

הזו... הסוכריה את או שכינה גילוי

בגילויבוודאי, יבחרו הם ספק, שום וללא

שכינה!...

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         



  
      



סבלאאאאייייהההה שנות אות את לתאר המילי
ישראל ע על שעברו ותלאה
דבר היו ועינויי מכות ,במצרי
ד ושטפי מרוסקות עצמות שבשגרה,

שבנמצא. דבר היו

כלל.ווווללללאאאא קצרה תקופה זו היתה
116 נמש הזה הקשה השעבוד
מצאנו לא הזמ אותו וכל ברציפות! שנה
להקב"ה פנו ישראל שע לכ רמז
הצרות. מכל אות שיגאל ממנו וביקשו
למעלה, 'עיני 'הרמת מצאנו לא

בע בתחנו (ובצעקה)...להקב"ה, 

ההההייייתתתתההההווווההההטטטטעעעע ממממצצצצרררריייי בבבבגגגגללללוווותתתת ,,,,ללללככככ
ההההננננייייצצצצוווו ההההפפפפננננייייממממייייתתתת,,,, ההההננננקקקקוווודדדדהההה
תתתתווווככככ בבבבתתתתוווו ווווממממככככווווססססהההה ממממווווססססתתתתררררתתתת ההההייייששששרררראאאאלללליייי,,,,
ההההששששעעעעבבבבוווודדדד צצצצררררוווותתתת יייידדדדיייי עעעעלללל ייייששששרררראאאאלללל בבבבנננניייי ששששלללל

ברש"י כח):(וכדאיתא מז, עיניה(בראשית 'סתמו

השעבוד), מצרת ישראל של אאאאששששררררולב ווווזזזזהההה
ממממההההאאאאללללקקקקוווותתתת............ ממממווווחחחחללללטטטט ננננייייתתתתווווקקקק ללללהההה 13גגגגרררר

השעבודוווואאאאזזזז,,,, תקופת סו (שהיהלקראת

שנה) 116 מלכאמור פרעה לקה 
קדקדו, ועד מקרסולו קשה בצרעת מצרי
לו המליצו ,הארורי הרשעי וחרטומיו,
ביו פעמיי  חרטומית' 'תרופה על לו
תינוקות... של בד מלאה באמבטיה שב

שחטוווופפפפררררעעעעהההה,,,, ,עפע הד יוללא בכל 
150ו בבוקר תינוקות 150
...בדמ רוח והיה בערב, תינוקות

המצבאאאאוווו אל ישראל הגיעו כאשר אז,
עליה התרגשה כאשר מכל, הנורא
נאנחי החלו  הזו האיומה הגזירה
מלפני רחמי מבקשי וא ,ומקונני

מעונה... שוכ צור

הקב"הוווואאאאזזזז,,,, נגלה הזו, הצעקה בעקבות
רבינו... למשה

והוציאוווובבבבגגגגאאאאווווללללתתתת הקב"ה בא מצרי
דהיינו ,ממצרי ישראל את
הישראלי והניצו הנקודה את שהוציא
וזו ,ימצר מבחינת ,פנימיות מתו
לחירות, מעבדות הגאולה היתה
ה'. לע להיות וברוחניות, בגשמיות

יראל',ווווזזזזההההוווו:::: גילה14'וצא שהקב"ה היינו 
 הישראלית הנקודה את והאיר
,פנימיות בתו מכוסה שהיתה  'כמ'

...גאל ובזה

ששששההההקקקקבבבב""""ההההווווככככ ללללבבבבוווואאאא,,,, ההההקקקקררררוווובבבבהההה בבבבגגגגאאאאווווללללהההה ייייההההייייהההה
ככככלללל ששששבבבבתתתתוווו ההההגגגגננננווווזזזז ההההאאאאוווורררר אאאאתתתת ייייווווצצצצייייאאאא
ההההננננייייצצצצוווו אאאאתתתת ווווייייגגגגללללהההה ממממייייששששרררראאאאלללל,,,, ייייההההוווודדדדיייי
ממממעעעעבבבברררר ללללבבבבוווו בבבבתתתתוווו ההההממממככככווווססססהההה ההההייייששששרררראאאאלללליייי

הגדה הזהב13. שלשלת - פסח (מצדיקישל

שמח). עמוד סאדיגורא, - רוז'ין

וזה4 מּתֹוכם1. יׂשראל "וּיֹוצא הפסוק: ְִִֵֵַָָלשון

חסּדֹו" לעֹולם יא).ּכי קלו, (תהלים ְְִַָ

  
      



שה וכמו נפלאה. בבהירות האמונה
של פטירתו בעת עצמ על העידו

...אביה 12יעקב

,,,,שלאאאא מקבורתו חזרו שה אחרי
לשלוח הקליפה שוב החלה יעקב
נעלמה... הלב ובהירות זרועותיה... את

יעקבווווככככ "ויחי הפסוק: את חז"ל דרשו
נה" ערה בע מצרי אר

כח)... מז, ש)

סתומה?וווובבבבררררשששש""""יייי:::: זו פרשה 'למה
יעקב שנפטר שכיו לפי

ווווללללבבבבאבינו עעעעייייננננייייהההה שלננננססססתתתתממממוווו
שהתחילו השעבוד מצרת ישראל

...'לשעבד

שרפהרווווככככתתתתבבבב יצחק רבי הגאו
לב הגיו נ),בספרו (עמוד

הוא ישראל של ולב עיניה וזתו"ד:
האלקי השפע והוא הרוחנית מעלת
...אלקיה את בעובד עליה היורד
בי מס יצרה אבינו יעקב של פטירתו
הרוחנית ומעלת לאלקות, ישראל בני

כהתה... ישראל ע של

גגגגאאאאללללהההה............ ננננפפפפששששיייי אאאאלללל קקקקררררבבבבהההה

לחדוראאאאטטטט,,,, המצרית הטומאה החלה אט,
ע של לבותיה לתו ולחלחל
על וקושיות כפירה ניצוצי ישראל...
להישמע... החלו  בעול הקב"ה הנהגת
קצרה... היתה תחתית לשאול הדר ומכא

הקדושווווככככ בזוהר העידו חדש (זוהר

ע"א): לט ד היויתרו כשישראל
מיני בכל עצמ וטינפו נטמאו במצרי
תחת ושוכני שורי שהיו עד טומאות,

הטומאה. כחות מ"ט

הסתירווווממממככככייייוווו האמונה, ממקור שהתרחקו
ניתנה והרשות ,מה פניו הקב"ה

...בה להשתעבד המצרית לאומה

אתנווווזזזזהההה רעו" הפסוק: פירוש
עלינ נו נויע צריה

קה" ו).עבדה כו, דברי) 

ררררעעעעהצליחו''''וווו המצרי  'צריה אתנ 
הטומאה, 'עיירת' אל אתנ לגרור

משוק שכולו המקו כולואל ומתועב,
של ריח כל אי בו והשחתה, חמס
לא יראה, כל לא תורה, כל לא קדושה,
הפכו ובכ ונכונה... טובה מדה כל

!איח  רעי להיות אתנ

ווווממממככככייייוווו לחבל למחבל רשות נית שכ
קה', עבדה עלינ נו נויע'
ואיומה!... נוראה ובאכזריות בתעלולי

בעת בניו:12. לו אמרו יעקב, של פטירתו

אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע

ד) ו, אלא(דברים בלבך שאין כשם אמרו, -

אחד אלא בלבנו אין כך נו.).אחד, (פסחים

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



  
      



סבלאאאאייייהההה שנות אות את לתאר המילי
ישראל ע על שעברו ותלאה
דבר היו ועינויי מכות ,במצרי
ד ושטפי מרוסקות עצמות שבשגרה,

שבנמצא. דבר היו

כלל.ווווללללאאאא קצרה תקופה זו היתה
116 נמש הזה הקשה השעבוד
מצאנו לא הזמ אותו וכל ברציפות! שנה
להקב"ה פנו ישראל שע לכ רמז
הצרות. מכל אות שיגאל ממנו וביקשו
למעלה, 'עיני 'הרמת מצאנו לא

בע בתחנו (ובצעקה)...להקב"ה, 

ההההייייתתתתההההווווההההטטטטעעעע ממממצצצצרררריייי בבבבגגגגללללוווותתתת ,,,,ללללככככ
ההההננננייייצצצצוווו ההההפפפפננננייייממממייייתתתת,,,, ההההננננקקקקוווודדדדהההה
תתתתווווככככ בבבבתתתתוווו ווווממממככככווווססססהההה ממממווווססססתתתתררררתתתת ההההייייששששרררראאאאלללליייי,,,,
ההההששששעעעעבבבבוווודדדד צצצצררררוווותתתת יייידדדדיייי עעעעלללל ייייששששרררראאאאלללל בבבבנננניייי ששששלללל

ברש"י כח):(וכדאיתא מז, עיניה(בראשית 'סתמו

השעבוד), מצרת ישראל של אאאאששששררררולב ווווזזזזהההה
ממממההההאאאאללללקקקקוווותתתת............ ממממווווחחחחללללטטטט ננננייייתתתתווווקקקק ללללהההה 13גגגגרררר

השעבודוווואאאאזזזז,,,, תקופת סו (שהיהלקראת

שנה) 116 מלכאמור פרעה לקה 
קדקדו, ועד מקרסולו קשה בצרעת מצרי
לו המליצו ,הארורי הרשעי וחרטומיו,
ביו פעמיי  חרטומית' 'תרופה על לו
תינוקות... של בד מלאה באמבטיה שב

שחטוווופפפפררררעעעעהההה,,,, ,עפע הד יוללא בכל 
150ו בבוקר תינוקות 150
...בדמ רוח והיה בערב, תינוקות

המצבאאאאוווו אל ישראל הגיעו כאשר אז,
עליה התרגשה כאשר מכל, הנורא
נאנחי החלו  הזו האיומה הגזירה
מלפני רחמי מבקשי וא ,ומקונני

מעונה... שוכ צור

הקב"הוווואאאאזזזז,,,, נגלה הזו, הצעקה בעקבות
רבינו... למשה

והוציאוווובבבבגגגגאאאאווווללללתתתת הקב"ה בא מצרי
דהיינו ,ממצרי ישראל את
הישראלי והניצו הנקודה את שהוציא
וזו ,ימצר מבחינת ,פנימיות מתו
לחירות, מעבדות הגאולה היתה
ה'. לע להיות וברוחניות, בגשמיות

יראל',ווווזזזזההההוווו:::: גילה14'וצא שהקב"ה היינו 
 הישראלית הנקודה את והאיר
,פנימיות בתו מכוסה שהיתה  'כמ'

...גאל ובזה

ששששההההקקקקבבבב""""ההההווווככככ ללללבבבבוווואאאא,,,, ההההקקקקררררוווובבבבהההה בבבבגגגגאאאאווווללללהההה ייייההההייייהההה
ככככלללל ששששבבבבתתתתוווו ההההגגגגננננווווזזזז ההההאאאאוווורררר אאאאתתתת ייייווווצצצצייייאאאא
ההההננננייייצצצצוווו אאאאתתתת ווווייייגגגגללללהההה ממממייייששששרררראאאאלללל,,,, ייייההההוווודדדדיייי
ממממעעעעבבבברררר ללללבבבבוווו בבבבתתתתוווו ההההממממככככווווססססהההה ההההייייששששרררראאאאלללליייי

הגדה הזהב13. שלשלת - פסח (מצדיקישל

שמח). עמוד סאדיגורא, - רוז'ין

וזה4 מּתֹוכם1. יׂשראל "וּיֹוצא הפסוק: ְִִֵֵַָָלשון

חסּדֹו" לעֹולם יא).ּכי קלו, (תהלים ְְִַָ

ז

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



  
      



ידי ועל שבתוכ הישראלית הנקודה
...ממצרי לצאת זכו זה

בערווווההההננננהההה,,,, סו י קריעת בשעת
ביתר הלז והנקודה הניצו
זו בהארה ישות כל שנתמלא עד שאת
שהעידה וכמו אמיתית, לאמונה ובאו
ה' אמינו" הקדושה: התורה עליה

"עב לא).במה יד, (שמות 

תכ',ווווזזזזהההה יראל 'והעביר שכתוב: מה
הישראלית שהנקודה שנדלקהיינו

יציאת בשעת בה להאיר והתחיל
והתלהב נתגדל 'כת 'העביר ,מצרי
כזו במדה סו י קריעת בשעת בתוכ
ה' בהכרת ישות כל שנתמלא עד
את יראל "ורא לעבר, מעבר  יתבר
מצרי ה' עה אר הדלה הד

ה'" את הע יראו,(ש)שנתמלא 
גאו ומהדר ה' בפחד גופ כל

עוזו...

התורה...ווווככככעעעעבבבבוווורררר את קיבלו יו 43

............אאאאתתתת אאאאללללההההיייי אאאאממממררררתתתתיייי אאאאנננניייי

כחבבבבזזזזממממ הקב"ה נת תורה מת
כל את ולהשיג לראות לישראל,
"אה שנאמר: וכמו הקיימת! המציאות
אי האלקי הא ה' י לדעת הראת

"במ לה).עד ד, דברי) 

אתוווופפפפייייררררשששש הקב"ה כשנת רש"י:
,רקיעי ז' לה פתח התורה

ההההעעעעללללייייוווונננניייי אאאאתתתת ששששקקקקררררעעעע אתווווככככשששש קרע כ
לכ יחידי, שהוא וראו התחתוני

לדעת'. הראת 'אתה נאמר:

העליוני,וווובבבבאאאאוווותתתתהההה כל שנקרעו שעה
שתי ישראל בני לעיני נגלו
ומערכת הקדושה מערכת  המערכות

הטומאה...

ייייששששרררראאאאללללוווובבבבאאאאוווותתתתהההה עעעע ננננייייצצצצבבבבוווו ששששעעעעהההה
אאאאדדדד בבבבוווו ששששעעעעממממדדדד ננננססססייייוווו בבבבאאאאוווותתתתוווו
ההההטטטטווווממממאאאאהההה בבבבככככחחחחוווותתתת ללללההההצצצציייי ההההאאאא ,,,,ההההרררראאאאששששוווו

ללללאאאא.... אאאאוווו

ווווהההה!בנסיו את18עמדו תיקנו ובכ
!הראשו אד חטא

וזה הקדוש18. הזוהר נבלשון דף (בראשית

מדבש): מתוק עפ"י מתורגם ע"ב,

מהםבשעה פסקה סיני הר על ישראל שעמדו

יצר ביטול היה אז כי הנחש, זוהמת

מהם, אותו ודחו העולם מן נתאחזוהרע ואז

החיים שבעץבעץ הטוב צד והשיגו למעלה ועלו

היינוהדעת בקליפות להשגיח למטה ירדו ולא

הדעת, שבעץ הרע באורותבצד וראו ידעו ואז

ושמעו המאירות... באספקלריות העליונים...

בחגורות אותם חגר והקב"ה קדושים... קולות

של אותיות ד' והיינו הקדוש, משמו אותיות של

מישראל אחד כל על שורה שהיה הוי"ה השם

  
     



ווווננננצצצצחחחחיייי,,,, תתתתממממיייידדדדיייי דדדדעעעעהההה,,,, דדדדוווורררר ללללההההייייוווותתתת  ללללההההווווווווהההה
ווווננננממממצצצצאאאאיייי הווה)קקקקייייייייממממיייי ללללעעעעוווולללל....(בבחינת

העולוווובבבבלללליייילללל לבריאת 2448 ניס כ"א
...סו י למרגלות ישראל ע עמדו

בבבבתתתתווווככככוווו............ ייייששששרררראאאאלללל ווווההההעעעעבבבביייירררר

אליהובבבבששששייייחחחחהההה מרדכי הרב הגה"ק שמסר
וז"ל: אמר, של15זיע"א בהגדה

.'המצרי אותנו 'וירעו :אומרי אנו פסח

ממממצצצצררררייייע את השפילו פרעה, ובראש
יסודות את והחריבו ישראל
,גופ את רק לא שעבדו ה שלו. האמונה
.ונשמת רוח את ג לכבוש רצו אלא

בבבבממממששששהמצרי חינכו דורות ארבעה
זרה, לעבודה ישראל את
לאלילי לעבוד ויש אלוה, הוא שפרעה
"מי ישראל: לאמונת לעגו ה .מאוסי

"קל אמע אר ב)?ה' ה, (שמות 

הנזקבבבבאאאאוווותתתת את ומתקנות מצרי מכות
ומכה מכה כל .המצרי שגרמו
אמוני יסוד ישראל ע את לימדה
קרב ה' אני י דע למע" חדש:

"יח).האר ח, ש) 

בלבועעעע א ,ממצרי יוצא אמנ ישראל
ותחושת ,מהמצריי ופחד אימה עדיי
ביטוי לידי בא זה דבר .בנפש העבדות

המצרי את כשרואי ישראל, בתגובת
.סו בי בהיות אחריה רודפי

עממממעעעעממממדדדד את מרומ סו י קריעת
ה' יד את רואי ישראל ישראל.
,המשעבדי מיד ממש אות משחררת
ישראל שרי .י במצולות השוקעי

"ואנוה אלי "זה :ב).ומודי טו, ש) 

16חז"ל:אאאאווווממממררררייייהי על שפחה ראתה
בוזי. ב יחזקאל ראה שלא מה

בקדושה. מתעלה ישראל אאאאזזזז,,,,ע אאאאוווו
בבבבבבבבוווורררראאאא ללללאאאאממממווווננננהההה ,,,,ללללתתתתייייקקקקוווו ייייששששרררראאאאלללל ההההגגגגייייעעעעוווו
,,,,ממממאאאאדדדד ללללפפפפחחחחדדדד וווואאאאיייי ככככלללל,,,, בבבבוווורררראאאא ששששההההוווואאאא ,,,,עעעעוווולללל
ווווייייתתתתעעעעללללהההה.... ששששממממוווו ייייתתתתבבבברררר ממממהההה'''' לללליייירררראאאא ררררקקקק אאאאללללאאאא
אלא לעמנו, להזיק שיוכל בעול אד אי
.באור עיי"ש לעצמנו... אנו נזיק ,כ א

סאדיגורא,וווואאאאממממררררוווו  רוז'י שזהו17צדיקי
"והע הפסוק: יראלפירוש ביר 

"חס ללע י כת(יד קלו, תהלי) 

בהבבבבייייצצצצייייאאאאתתתת האיר (הקב"ה)מצרי

את והדליק סבא ישראל רוח

הגדה ישראל15. של אביהם - פסח 140).של (עמוד

מכילתא ישמעאל16. ג).דרבי פרשה - דשירה מסכתא (בשלח,

הגדה הזהב17. שלשלת - פסח שמט).של עמוד סאדיגורא, - רוז'ין (מצדיקי

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
      



ידי ועל שבתוכ הישראלית הנקודה
...ממצרי לצאת זכו זה

בערווווההההננננהההה,,,, סו י קריעת בשעת
ביתר הלז והנקודה הניצו
זו בהארה ישות כל שנתמלא עד שאת
שהעידה וכמו אמיתית, לאמונה ובאו
ה' אמינו" הקדושה: התורה עליה

"עב לא).במה יד, (שמות 

תכ',ווווזזזזהההה יראל 'והעביר שכתוב: מה
הישראלית שהנקודה שנדלקהיינו

יציאת בשעת בה להאיר והתחיל
והתלהב נתגדל 'כת 'העביר ,מצרי
כזו במדה סו י קריעת בשעת בתוכ
ה' בהכרת ישות כל שנתמלא עד
את יראל "ורא לעבר, מעבר  יתבר
מצרי ה' עה אר הדלה הד

ה'" את הע יראו,(ש)שנתמלא 
גאו ומהדר ה' בפחד גופ כל

עוזו...

התורה...ווווככככעעעעבבבבוווורררר את קיבלו יו 43

............אאאאתתתת אאאאללללההההיייי אאאאממממררררתתתתיייי אאאאנננניייי

כחבבבבזזזזממממ הקב"ה נת תורה מת
כל את ולהשיג לראות לישראל,
"אה שנאמר: וכמו הקיימת! המציאות
אי האלקי הא ה' י לדעת הראת

"במ לה).עד ד, דברי) 

אתוווופפפפייייררררשששש הקב"ה כשנת רש"י:
,רקיעי ז' לה פתח התורה

ההההעעעעללללייייוווונננניייי אאאאתתתת ששששקקקקררררעעעע אתווווככככשששש קרע כ
לכ יחידי, שהוא וראו התחתוני

לדעת'. הראת 'אתה נאמר:

העליוני,וווובבבבאאאאוווותתתתהההה כל שנקרעו שעה
שתי ישראל בני לעיני נגלו
ומערכת הקדושה מערכת  המערכות

הטומאה...

ייייששששרררראאאאללללוווובבבבאאאאוווותתתתהההה עעעע ננננייייצצצצבבבבוווו ששששעעעעהההה
אאאאדדדד בבבבוווו ששששעעעעממממדדדד ננננססססייייוווו בבבבאאאאוווותתתתוווו
ההההטטטטווווממממאאאאהההה בבבבככככחחחחוווותתתת ללללההההצצצציייי ההההאאאא ,,,,ההההרררראאאאששששוווו

ללללאאאא.... אאאאוווו

ווווהההה!בנסיו את18עמדו תיקנו ובכ
!הראשו אד חטא

וזה הקדוש18. הזוהר נבלשון דף (בראשית

מדבש): מתוק עפ"י מתורגם ע"ב,

מהםבשעה פסקה סיני הר על ישראל שעמדו

יצר ביטול היה אז כי הנחש, זוהמת

מהם, אותו ודחו העולם מן נתאחזוהרע ואז

החיים שבעץבעץ הטוב צד והשיגו למעלה ועלו

היינוהדעת בקליפות להשגיח למטה ירדו ולא

הדעת, שבעץ הרע באורותבצד וראו ידעו ואז

ושמעו המאירות... באספקלריות העליונים...

בחגורות אותם חגר והקב"ה קדושים... קולות

של אותיות ד' והיינו הקדוש, משמו אותיות של

מישראל אחד כל על שורה שהיה הוי"ה השם

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



  
     



ואשרתממממששששייייממממתתתת ויזה בלי מתחלת, הריגול
ללא טבעית, דמות ע שהייה,
עשרות מסתובבי ,האר בשפת ידיעה
ונפלאות, נסי לה עושה ה' ,באר ימי
מסביב מהריגול. לשלו חוזרי וה
וקשובי דרוכי הע כל מתאספי
ומספרי פיה את פותחי ...וה לשמוע

...האר פרט,ההההככככלללל,,,,על שו החסירו לא
נחושה! במצח משקרי !!הפו בדיוק א

ווווממממגגגגלללליייי,הקדושי חז"ל שהטע20לנו
שבשעה שמכיו הוא, לכ
מול התייצב לשליחות המרגלי שיצאו

בנסיונוהס"מ אות והעמיד בעצמו,
...הראשו אד של

חסדא: רב אמר המקדשפפא בית שחרב מיום

בטהרתה, רקיע נראית "אלבישלא שנאמר:

כסותם" אשים ושק קדרות ג).שמים נ, (ישעיה

בשילוח ימי20. "והּימים נאמר: ְְִֵַָהמרגלים

ענבם" כ),ּבּכּורי יג, וכתב(במדבר ֲִִֵָ

מאוסטרופולי שמשון רבי האלקי המקובל

שלח),זיע"א פרשת ריש - שמשון וז"ל(ניצוצי

הסבר): של הוספות הם (הסוגריים

ה)באיתא הצליחו(ספר לא מה מפני פליאה

'ימי(בשליחותם),מרגלים שהימים מפני

ירחים" שלשה "ותצפנהו כתיב: ולכן ענבם'. ִִבכורי

ב), ב, עכ"ל.(שמות יו"ד, חסר 'ענבם' כתיב: ֲִָולכן

דבריו)והנראה כוונת (זוהר,איתא(הנה)ד (בביאור

'ותצפנהו') עה"פ ע"א יב דף סמא"לשמות

בפה) הזה השם את להוציא שליטה(אסור לו יש

חדשים, אב.בג' תמוז, טבת, שהם:

חז"לוהנה ח)אמרו פרק - רבה עולם ששילוח(סדר

מתור "וישובו וכתיב: בסיון. כ"ט היה מרגלים

יום" ארבעים מקץ כה).הארץ יג, תשעה(במדבר ובערב

הליכתם משך הרי לדורות. בכיה והוקבע חזרו, באב

שליטת שעיקר באב, תשעה עד בתמוז היה לרגל

ז"ל ברש"י איתא ולכן בהם. ג):סמא"ל פסוק (שם

-'ּכּלם ואותה('אנשים')אנׁשים' חשיבות, לשון ֲִָָֻ

דוקא לומר, רוצה היו. כשרים שעה

לא שעדיין בסיון בכ"ט דהיינו שעה', 'אותה

ומן כשרים. היו כן על לסמא"ל שליטה היתה

בהם... שלט והלאה ההוא היום

הואוהנה 'ענבם' אותיות שקודם ִהאותיות
שולט שסמא"ל ור"ל 'סמא"ל', אותיות

ּבּכּורי ימי 'והּימים קרא: שאמר וזה ְְִִֵֵַָבהם.
הבכורים אותיות לומר רוצה ֲִָענבם',
אותיות דהיינו ענבם לאותיות ִוראשונים

לסמא"ל ב, לפני א נ, לפני מ ע, לפני ס אות (שהרי

מ), כנ"ל,לפני שליטה לו יש הימים באלו שאז

זה. לרמז כדי יו"ד חסר 'ענבם' כתיב ִולכן

כןוזה גם שלשה(הפסוק):רומז 'ותצפנהו

הנ"ל ירחים בג' כי - תמוז,ירחים' (טבת,

לסמא"ל...אב) שליטה יש

יקרועיין בכלי כה)עוד לב, שסמא"ל(בראשית

ואותיות בית"א באלפ"א ענבם של ִשותפו
לעיל).שניות היוצא(כמבואר שהיין כמו כי

עּור הוא האדם את משכר כשהוא ִֵמהענבים
מיין" עינים "חכלילי שכתוב: כמו עיניו, בשתי

יב), מט, וסומא...(בראשית ּכעּור הולך שיכור ְִֵוסתם

עיניכך לסמא מזימתו כל שותפו סמא"ל

השמש. את לראות יוכל לא אשר עד האדם

הגשמי, עין מסמאים הענבים כן וס"מואם

במראות יראה שלא השכלי, עין מעּור ְֵַשותפו
אל'...האל. - 'סם מורכבת מילה סמא"ל וזהו

  
     



עעעע,רוחניי באורות הוקפו ישראל
אור השתלשלו קד שמי ומשמי
האור ,העליו והנוע וטוהר... ח וזוהר,

...בלב והאיר דפק הנכס

הנקודה!'בבבבתתתתוווו' את השיגו ה לבב
ההההממממצצצצייייאאאאוווותתתת!!!! תתתתממממצצצצייייתתתת ננננקקקקוווודדדדתתתת אאאאתתתת
עד אי האלקי הא ה' 'י

'!במ

נפלאה!בבבבללללבבבב בבהירות האמונה התגלתה

עעעעבאי תמיד, ה' מציאות את זכרו ישראל
אפילו אותו שכחו לא לרגע, א הפסק

,הרגש בכל ,לב בכל ידעו נימא, כמלוא
...נגד כעומד ,דקותיה דקי לכל

אלהיעעעעלללל אמרי "אני נאמר: שעה אותה
"כ עלי בני ו)...א פב, תהלי) 

בחטאאאאא חטאו ה דבר של בסופו
מהבהירות... חלק איבדו ושוב העגל,

למ(בער)שלימהששששננננהההה התעכבו רגלותה
ש בתשובה, חזרו ה ש סיני, הר
בא'  וש ,המשכ עשיית על נצטוו ה

...המשכ את חנכו ה  בניס

ישראל.וווובבבבככככ'''' אר לכיוו סיני מהר נסעו באייר

............ממממררררגגגגלללליייי ללללננננוווו ששששללללחחחח

העול,בבבבככככ""""טטטט לבריאת 2449 שנת סיו
ואמרו למשה ישראל בני ניגשו
,'האר את ויתורו אנשי לנו 'שלח לו:

שולח. ומשה

מתגליתההההממממררררגגגגלללליייי ולפניה לאר מגיעי
 מופלאה חיי יופימציאות

לב: שובה ופאר

נוטפיעעעעצצצציייי תמרי אשכולות עמוסי דקל
שטח את מעטרות שדות דבש,
צא עדרי השתאות, מעוררי בצמחי
נוזל ומעטיניה ובשלוה בשקט מלחכי

מתאחדי הצא וחלב התמרי דבש חלב,
'חלב של ומפותל ארו נחל ונוצר

ודבש'...

רקיעממממעעעעללללייייהההה' בטהרתו מבהיק
.'נושמות19השמי ריאותיה

הוא שונה !מחכי צלול! חדש! אויר
...במצרי כה עד שנשמו מהאויר

שלממממוווולללל החיי 'איכות משתקפת
קומות רבי אנשי בדמות 'האר
והמרגלי ,בקומת חמה המעניקי

.לעומת 'חגבי' חשי

על י' ב'ראשו,לשומרו: על ההי"ן זרועותיו,ב'

על זהגופו,ו' עליהם עוד לשלוט יוכל שלא כדי

אותם יטמא ולא המוות מלאך שהוא הנחש

הראשון. אדם את שטימא כמו

בגמרא נט.)הקדושה19. יהושע(ברכות רבי אמר

- בטהרתה רקיע 'הרואה לוי: בן

ופליגי וכו'... אימתי עושהבראשית'. 'ברוך אומר:

בר רפרם דאמר חסדא, רב אמר פפא בר דרפרם

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.



  
     



ואשרתממממששששייייממממתתתת ויזה בלי מתחלת, הריגול
ללא טבעית, דמות ע שהייה,
עשרות מסתובבי ,האר בשפת ידיעה
ונפלאות, נסי לה עושה ה' ,באר ימי
מסביב מהריגול. לשלו חוזרי וה
וקשובי דרוכי הע כל מתאספי
ומספרי פיה את פותחי ...וה לשמוע

...האר פרט,ההההככככלללל,,,,על שו החסירו לא
נחושה! במצח משקרי !!הפו בדיוק א

ווווממממגגגגלללליייי,הקדושי חז"ל שהטע20לנו
שבשעה שמכיו הוא, לכ
מול התייצב לשליחות המרגלי שיצאו

בנסיונוהס"מ אות והעמיד בעצמו,
...הראשו אד של

חסדא: רב אמר המקדשפפא בית שחרב מיום

בטהרתה, רקיע נראית "אלבישלא שנאמר:

כסותם" אשים ושק קדרות ג).שמים נ, (ישעיה

בשילוח ימי20. "והּימים נאמר: ְְִֵַָהמרגלים

ענבם" כ),ּבּכּורי יג, וכתב(במדבר ֲִִֵָ

מאוסטרופולי שמשון רבי האלקי המקובל

שלח),זיע"א פרשת ריש - שמשון וז"ל(ניצוצי

הסבר): של הוספות הם (הסוגריים

ה)באיתא הצליחו(ספר לא מה מפני פליאה

'ימי(בשליחותם),מרגלים שהימים מפני

ירחים" שלשה "ותצפנהו כתיב: ולכן ענבם'. ִִבכורי

ב), ב, עכ"ל.(שמות יו"ד, חסר 'ענבם' כתיב: ֲִָולכן

דבריו)והנראה כוונת (זוהר,איתא(הנה)ד (בביאור

'ותצפנהו') עה"פ ע"א יב דף סמא"לשמות

בפה) הזה השם את להוציא שליטה(אסור לו יש

חדשים, אב.בג' תמוז, טבת, שהם:

חז"לוהנה ח)אמרו פרק - רבה עולם ששילוח(סדר

מתור "וישובו וכתיב: בסיון. כ"ט היה מרגלים

יום" ארבעים מקץ כה).הארץ יג, תשעה(במדבר ובערב

הליכתם משך הרי לדורות. בכיה והוקבע חזרו, באב

שליטת שעיקר באב, תשעה עד בתמוז היה לרגל

ז"ל ברש"י איתא ולכן בהם. ג):סמא"ל פסוק (שם

-'ּכּלם ואותה('אנשים')אנׁשים' חשיבות, לשון ֲִָָֻ

דוקא לומר, רוצה היו. כשרים שעה

לא שעדיין בסיון בכ"ט דהיינו שעה', 'אותה

ומן כשרים. היו כן על לסמא"ל שליטה היתה

בהם... שלט והלאה ההוא היום

הואוהנה 'ענבם' אותיות שקודם ִהאותיות
שולט שסמא"ל ור"ל 'סמא"ל', אותיות

ּבּכּורי ימי 'והּימים קרא: שאמר וזה ְְִִֵֵַָבהם.
הבכורים אותיות לומר רוצה ֲִָענבם',
אותיות דהיינו ענבם לאותיות ִוראשונים

לסמא"ל ב, לפני א נ, לפני מ ע, לפני ס אות (שהרי

מ), כנ"ל,לפני שליטה לו יש הימים באלו שאז

זה. לרמז כדי יו"ד חסר 'ענבם' כתיב ִולכן

כןוזה גם שלשה(הפסוק):רומז 'ותצפנהו

הנ"ל ירחים בג' כי - תמוז,ירחים' (טבת,

לסמא"ל...אב) שליטה יש

יקרועיין בכלי כה)עוד לב, שסמא"ל(בראשית

ואותיות בית"א באלפ"א ענבם של ִשותפו
לעיל).שניות היוצא(כמבואר שהיין כמו כי

עּור הוא האדם את משכר כשהוא ִֵמהענבים
מיין" עינים "חכלילי שכתוב: כמו עיניו, בשתי

יב), מט, וסומא...(בראשית ּכעּור הולך שיכור ְִֵוסתם

עיניכך לסמא מזימתו כל שותפו סמא"ל

השמש. את לראות יוכל לא אשר עד האדם

הגשמי, עין מסמאים הענבים כן וס"מואם

במראות יראה שלא השכלי, עין מעּור ְֵַשותפו
אל'...האל. - 'סם מורכבת מילה סמא"ל וזהו

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



  
       



יטוכבר ולא יסורו לא כי יהיו בטוחי
גויית'. ב'עיירה ולנפול לנבו יטעו ולא

והיאווווההההייייאאאא בכל, שהיא ציצית, מצות
וזכרת" אמר: ולכ הכל, תכלית

ה'" מצוות כל במדבראת  "הרמב לשו)

לט). טו,

כולה,ששששקקקקווווללללהההה התורה ככל ציצית מצות
ושומרת האד את מקפתהיא כי

בכל. עעעעללללאותו ההההוווורררראאאאהההה ההההממממצצצצווווהההה ששששלללל ששששממממהההה
ממממצצצציייי ממממללללששששוווו ''''צצצצייייצצצצייייתתתת'''' ההההייייאאאא תתתתככככללללייייתתתתהההה,,,, עעעעייייקקקקרררר
ההההרררראאאאייייהההה,,,, ההההתתתתררררככככווווזזזז ההההייייייייננננוווו ,,,,ההההחחחחררררככככיייי ממממ

,,,,בבבבששששתתתתיייי ווווללללאאאא בבבבאאאאחחחחתתתת ררררקקקק "וראיתללללההההססססתתתתככככלללל

לט)אותו" טו, כולו(במדבר כל דייקא, 
וי ,לי דומה תכלת  הקדושה במרכבה
הכבוד... ורקיעדומהלכסא לרקיע, דומה

יזכהוווובבבבככככ הראיה, התרכזות בכח
ראית" פנימית, לזכירה האד

"זכר את...(ש)24 

הסבר: ולתוספת

זכירהממממווווררררגגגגלללליייי עני על לחשוב אנו
כדמיו פשוט, באופ ושכחה
כשהנחתי למשל גשמי, בדבר שכחה
ונשכח שהוא מקו באיזה חפ איזה

הדבר. כל ממני

בשיחה רבינו24. עט"ר מארי אבא שמסר

זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

י),אמר מאמר - לך שלח נועם, וז"ל:(אמרי

לציציתבפרשת לכם "והיה נאמר: ציצית

אחרי תתורו ולא אותו... וראיתם

ואחר עיניכם..."לבבכם לט).י טו, ומשמע(במדבר

לבין ציצית מצות בין הדוק קשר שישנו מכך

העינים. שמירת דהיינו תתורו', 'ולא מצות

שמפרשרש"יניתן מה פי על זאת (שםפסוקלבאר

שצריךלח) שם על כן נקראת שהציצית

כי אותו', 'וראיתם שכתוב: כמו אותה, לראות

הפסוק: כלשון וראיה, הצצה הואמלשון 'ציצית'

החרכים" מן ט)."מציץ ב, השירים (שיר

בעצםובחינה היא החרכים' מן 'מציץ של זו

מי כי העינים, שמירת ענין כל

לו אסור בקדושה עיניו את לשמור שחפץ

שבא דבר בכל ולהסתכל עבר לכל להביט

בבחינת רק להיות צריכה ראייתו אלא לפניו,

ורק אך שרואה כלומר, החרכים', מן 'מציץ

בעלמא, הצצה בבחינת לראות שמוכרח מה

שלפניו. מה בכל עיניו את שמׂשביע כמי ולא

כןנמצא, הנקראת הציצית, שבחינת כן, אם

כנ"ל, החרכים' מן 'מציץ מלשון

ממש. אחד דבר הן העינים שמירת ובחינת

בקשירתולכן כרוכה הציצית של עשייתה

ערוך בשולחן כמבואר רבים, קשרים

יד): סעיף - יא סימן 'יקחארבעהחוטיםמצד(או"ח,

על זה פעמים שתי ויקשור זה מצד וארבעה זה

השבעה סביב הארוך חוט יכרוך ואח"כ זה, גב

זה גב על זה פעמים שתי וקושר כריכות, קצת

לחמשה שישלים עד יעשה וכן וכורך, וחוזר

קשריםכפוליםוארבעהאויריםביניהםמלאים

קשר...'. חוט כל בסוף לעשות ונהגו כריכות...

  
       



בבבבפפפפננננייייהההה,,,,ככככלללל ננננפפפפתתתתחחחחוווו ההההטטטטווווממממאאאאהההה ההההייייככככללללוווותתתת
ווווההההצצצצייייצצצצוווו ללללההההתתתתגגגגבבבברררר ההההצצצצללללייייחחחחוווו ללללאאאא ווווהההה
ההההקקקקללללייייפפפפוווותתתת............ עעעענננניייייייינננניייי ממממצצצצייייאאאאוווותתתת ללללתתתתוווו ,,,,ללללתתתתווווככככ

להווווההההההההצצצצצצצצהההה גרמה הטומאה לכחות
הדר ומש ,עמה לחיבור

מאוד... קצרה היתה 21להתרסקות

ננננששששככככחחחחההההווווממממככככייייוווו ממממבבבבטטטט אאאאתתתת פפפפייייזזזזררררוווו ששששהההה
ייייששששרררראאאאלללל!...!...!...!... אאאארררר קקקקדדדדווווששששתתתת עעעענננניייי 22ממממהההה

הצליחוווווככככששששהההה ה משליחות חזרו
של עיניה את לסמאות
להיכנס זכו לא הדור אותו וכל ישראל,

ישראל... לאר

ההההממממבבבבטטטט ררררייייככככווווזזזז  צצצצייייצצצצייייתתתת ממממצצצצוווותתתת

לכלעעעעדדדד העיקרית שהסיבה התבאר עתה
הטומאה. היכלות לתו ההצצה היתה הנפילות

להווווההההקקקקבבבב""""הההה העניק עמו על החומל
 ציצית מצות את חסדיו ברוב
למקד כחות ישראל ע יקבלו ידי שעל

בקדושה. מבט את

זיע"א:לווווזזזזהההה ממיר ירוח רבי הגה"ק 23שו

בניההההקקקקבבבב""""הההה את לזרז למשה ציוה
מבט עבודת על ישראל
כל ויכנסו ,דירת יעתקו כי ,ומגמת
יכנסו כי הישראלית', ב'העיירה כול
ושמה הקדושה, המרכבה של בשביל

כתב הצדיק21. הוברמן, יצחק רבי הגה"ק

זיע"א -מרעננה א חלק לאשרי, (בן

קפה), נגרםעמוד הראשון אדם חטא כל וז"ל:

כל שעל סמא"ל המלאך אצלו שפעל ממה

דסטרא החיצוניים בעולמות יסתכל פנים

ליצלן. רחמנא בעינים, פגם זה ידי ועל אחרא,

חזקוגם "כי שאמרו: המרגלים חטא היה זה

ממנו" לא)...הוא יג, (במדבר

יש לארץ22. מיוחדת חיבה יתברך לה'

אליה חיבתו שמרוב עד ישראל,

אפילו השגחתו עין את מעליה מסיר הוא אין

אלקי ה' אׁשר "ארץ שנאמר: כמו אחד, ֱֲֶֶֶֶֹלרגע
מרׁשית ּבּה אלקי ה' עיני ּתמיד אתּה ֱִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹֹּדרׁש

ׁשנה" אחרית ועד יב).הּׁשנה יא, (דברים ְֲִַַַָָָָֽ

לירושליםובפרט חיבה יתברך לה' יש

האלקי המקובל וכתב הקודש. עיר

זיע"א מאוסטרופולי שמשון דבריורבי (הובאו

משה קהלת זיע"א)בספר הכהן משה רבי ה(להגה"ק דף

וז"ל:ע"א),

פליאה:איתא בצרה"במדרש אנכי ְִִָָָֹ"עּמֹו

טו) צא, אלא-(תהלים בצרה תקרי אל

ידועבצירי. הלוא כי דורשני, אומר הזה המדרש

לשון היא כי - סגולה ישראל נקראים מה מפני

והוא יודי"ן(הסגול)סגול היאג' מהסגול נקודה (כל

אחת). יו"ד

הואיו"ד והשניה הקב"ה, הוא הראשונה

ירושלים. והשלישית ישראל,

יודי"ןאבל ב' נשתיירו ירושלים כשנחרבה

אנכי(ניקוד)והוא 'עּמֹו אמר: לזה ִִָֹצירי,

בצירי... אלא בצרה תקרי אלא - ְָָבצרה'

דעת קכט).תורה23. ועמוד קלב עמוד - (במדבר

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



  
       



יטוכבר ולא יסורו לא כי יהיו בטוחי
גויית'. ב'עיירה ולנפול לנבו יטעו ולא

והיאווווההההייייאאאא בכל, שהיא ציצית, מצות
וזכרת" אמר: ולכ הכל, תכלית

ה'" מצוות כל במדבראת  "הרמב לשו)

לט). טו,

כולה,ששששקקקקווווללללהההה התורה ככל ציצית מצות
ושומרת האד את מקפתהיא כי

בכל. עעעעללללאותו ההההוווורררראאאאהההה ההההממממצצצצווווהההה ששששלללל ששששממממהההה
ממממצצצציייי ממממללללששששוווו ''''צצצצייייצצצצייייתתתת'''' ההההייייאאאא תתתתככככללללייייתתתתהההה,,,, עעעעייייקקקקרררר
ההההרררראאאאייייהההה,,,, ההההתתתתררררככככווווזזזז ההההייייייייננננוווו ,,,,ההההחחחחררררככככיייי ממממ

,,,,בבבבששששתתתתיייי ווווללללאאאא בבבבאאאאחחחחתתתת ררררקקקק "וראיתללללההההססססתתתתככככלללל

לט)אותו" טו, כולו(במדבר כל דייקא, 
וי ,לי דומה תכלת  הקדושה במרכבה
הכבוד... ורקיעדומהלכסא לרקיע, דומה

יזכהוווובבבבככככ הראיה, התרכזות בכח
ראית" פנימית, לזכירה האד

"זכר את...(ש)24 

הסבר: ולתוספת

זכירהממממווווררררגגגגלללליייי עני על לחשוב אנו
כדמיו פשוט, באופ ושכחה
כשהנחתי למשל גשמי, בדבר שכחה
ונשכח שהוא מקו באיזה חפ איזה

הדבר. כל ממני

בשיחה רבינו24. עט"ר מארי אבא שמסר

זיע"א אברג'ל מיכאל יורם

י),אמר מאמר - לך שלח נועם, וז"ל:(אמרי

לציציתבפרשת לכם "והיה נאמר: ציצית

אחרי תתורו ולא אותו... וראיתם

ואחר עיניכם..."לבבכם לט).י טו, ומשמע(במדבר

לבין ציצית מצות בין הדוק קשר שישנו מכך

העינים. שמירת דהיינו תתורו', 'ולא מצות

שמפרשרש"יניתן מה פי על זאת (שםפסוקלבאר

שצריךלח) שם על כן נקראת שהציצית

כי אותו', 'וראיתם שכתוב: כמו אותה, לראות

הפסוק: כלשון וראיה, הצצה הואמלשון 'ציצית'

החרכים" מן ט)."מציץ ב, השירים (שיר

בעצםובחינה היא החרכים' מן 'מציץ של זו

מי כי העינים, שמירת ענין כל

לו אסור בקדושה עיניו את לשמור שחפץ

שבא דבר בכל ולהסתכל עבר לכל להביט

בבחינת רק להיות צריכה ראייתו אלא לפניו,

ורק אך שרואה כלומר, החרכים', מן 'מציץ

בעלמא, הצצה בבחינת לראות שמוכרח מה

שלפניו. מה בכל עיניו את שמׂשביע כמי ולא

כןנמצא, הנקראת הציצית, שבחינת כן, אם

כנ"ל, החרכים' מן 'מציץ מלשון

ממש. אחד דבר הן העינים שמירת ובחינת

בקשירתולכן כרוכה הציצית של עשייתה

ערוך בשולחן כמבואר רבים, קשרים

יד): סעיף - יא סימן 'יקחארבעהחוטיםמצד(או"ח,

על זה פעמים שתי ויקשור זה מצד וארבעה זה

השבעה סביב הארוך חוט יכרוך ואח"כ זה, גב

זה גב על זה פעמים שתי וקושר כריכות, קצת

לחמשה שישלים עד יעשה וכן וכורך, וחוזר

קשריםכפוליםוארבעהאויריםביניהםמלאים

קשר...'. חוט כל בסוף לעשות ונהגו כריכות...

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 



  
      



משמונה מורכב עצמו דקי,בפני חוטי
ממילא .256 הוא האלו החוטי כל וס
נפשו על הוא מאיר ציצית, לובש כשאד
וקדושתו העליונה, המרכבה אור את
ומצילה שומרת הזה האור של העצומה
קדושתו. את לפגו שעשוי דבר מכל אותו

ביותרעעעעלללל להשתדל אד לכל יש כ
בכל ציצית ללבוש זו, יקרה במצוה

כלל. גופו מעל להורידה ולא ייייששששעת ווווככככ
ששששללללשששש ממממגגגגיייילללל ההההררררככככיייי ההההייייללללדדדדיייי אאאאתתתת בבבבזזזזהההה ללללחחחחננננ
ככככלללללללל,,,, ללללפפפפווווששששטטטטהההה ווווללללאאאא צצצצייייצצצצייייתתתת ללללללללבבבבוווושששש ששששנננניייי
ררררעעעע ממממככככלללל ששששממממוווורררריייי ההההייייללללדדדדיייי ייייההההייייוווו זזזזהההה יייידדדדיייי וווועעעעלללל

בבבבררררווווחחחחננננייייוווותתתת.... ווווהההה בבבבגגגגששששממממייייוווותתתת ההההרואי וא
או הילד של בהתנהגותו מסויימת נסיגה
לבדוק נכו וכיו"ב, בלימודיו בהצלחתו
חוט בה נפסק שמא שלו הציצית את
קדושתה השפעת והסתלקה ונפסלה,
ותיכ ,כ לו אירע כ ומשו מעליו,
ומהודרת, כשרה בציצית אותו כשילבישו

בלבו. טהרה ותיכנס רוחו תתחדש

למעשהווווננננככככתתתתבבבבהההה בסמיכות הציצית פרשת
על דיבה הוציאו אשר המרגלי
רצו אחר מלכת הע לב את והניאו האר
לכל לרמוז כדי ובתמימות, באמונה הבורא
במצות כראוי זהיר שיהיה ידי שעל אד
וללובשה ומהודרת נאה לעשותה הציצית,
שכזו תקלה לידו תבוא לא בוודאי עת, בכל

מצות שזכות כיו ,למרגלי שאירע כפי
חטא דבר מכל לשומרו לו תעמוד הציצית
אלקיו. ע ושל תמי ויהיה ,עוו והרהור

הציציתססססגגגגווווללללהההה בלבישת שיש נוספת
רש"י דברי פי על תתבאר

שכתוב: מה שמפרש """"וווועעעעששששוווובפרשתנו
""""בבבבגגגגדדדדייייהההה ככככננננפפפפיייי עעעעלללל צצצצייייצצצצייייתתתת טו,ללללהההה (במדבר

כנפילח) על אתכ "ואשא כנגד 
"ד).נשרי יט, שכמו(שמות לרמוז וכוונתו

מדת את ומסמל בניו על רחמני שהנשר
מדת להכניס הציצית סגולת כ ,הרחמי
אותה. שלובש האד של בלבו רחמי

ז"לפפפפייייוווולללל האר"י דברי לנכו יתבארו 25זה

הכעס, להסיר מסוגלת שהציצית
בגימטריא עולה 'כנ' כי לדבר: ורמז
מכניסה שהציצית שמכיו והיינו 'כעס'.
שלובש האד של בלבו רחמי מדת
שנכנסו אלו רחמי ממילא כנ"ל, אותה
ג אפו ויארי כעסו, את ישקיטו בלבו

שהכעיסוהו. אלו כלפי

כנפיווווללללככככ ארבע על ציציות נותני
האד את המסבבי הבגד,

רוחותיו סעימארבע  ח סימ או"ח (שו"ע,

ללללעעעעווווררררררררד), אאאאדדדד ככככלללל ששששצצצצרררריייי ללללללללממממדדדדננננוווו ככככדדדדיייי
ללללככככלללל בבבבחחחחייייייייוווו,,,, צצצצעעעעדדדד בבבבככככלללל בבבבללללבבבבוווו ררררחחחחממממיייי ממממדדדדתתתת

ששששההההוווולללל שיסבבוהוררררווווחחחח יזכה זה ידי ועל 
ענייניו. בכל הקב"ה של רחמיו

פרי חיים25. כו).עץ פרק - שמע הקריאת (שער

  
      



הקדושהאאאאוווולללל הגמרא (סנהדריבדברי

ענילה.) שאמיתות מבואר,
הלב! זכירת הוא הזכירה

עדההההיייידדדדייייעעעעהההה ודקה עמוקה יודע שהלב
השכחה, וכששולטת מאוד,
את שזוכרי והג הבהירות, מתעממת
ממנו נשכחה אבל כללי, באופ העני

'!העני 'תמצית ה'נקודה',

ציציתווווככככאאאאממממוווורררר מצות קיו ידי על
הלב!' 'בהירות שעניינו לזכרו זוכי

גרלי:וווועעעעתתתתהההה הרב שהביא לסיפור נחזור

בבבבללללבבבבוווואאאאוווותתתתוווו ווווההההתתתתגגגגללללתתתתהההה זזזזככככהההה צצצצדדדדייייקקקק ייייההההוווודדדדיייי
ננננעעעעללללהההה בבבבאאאאוווופפפפ ייייתתתתבבבברררר ממממצצצצייייאאאאוווותתתתוווו
ייייתתתתבבבברררר בבבבוווו בבבבטטטטחחחח ההההוווואאאא ששששככככ ווווממממככככייייוווו וווובבבבההההיייירררר,,,,

בבבבתתתתככככללללייייתתתת....

צצצצייייצצצצייייתתתתווווככככלללל בבבבממממצצצצוווותתתת זזזזההההיייירררר ללללההההייייוווותתתת ששששייייזזזזככככהההה ייייההההוווודדדדיייי
בבבבממממווווחחחחשששש............ ההההאאאאללללקקקקוווותתתת בבבבללללבבבבוווו ששששתתתתאאאאיייירררר ייייזזזזככככהההה

ממצותווווננננבבבבייייאאאא פרטי מספר עוד
ציצית...

צצצצייייצצצצייייתתתת ממממצצצצוווותתתת ווווססססגגגגווווללללוווותתתת ררררממממזזזזיייי

רבינובבבבששששייייחחחחהההה עט"ר מארי אבא שמסר
זיע"א אברג'ל מיכאל יור

ח),אמר מאמר  ל שלח ,נוע וז"ל:(אמרי

ממממצצצצוווותתתתצצצצרררריייי ששששלללל ההההממממעעעעששששיייי ששששקקקקייייווווממממהההה ללללדדדדעעעעתתתת
בבבבששששממממייייררררהההה ההההאאאאדדדד אאאאתתתת ממממזזזזככככהההה צצצצייייצצצצייייתתתת
ווווההההררררההההוווורררר וווועעעעוווווווו חחחחטטטטאאאא ככככלללל ממממפפפפנננניייי ממממעעעעווווללללהההה

חז"לעעעעבבבבייייררררהההה.... שמספרי מד.)כפי (מנחות

עבירה, לדבר יצרו שתקפו אחד אד על
הו שיל וא זאת לממש כ כל וטרח
כאשר ,האחרו ברגע א ,כ על תועפות
כנפות ארבע באו נכשל, כבר כמעט

מ שפרש עד פניו על לו וטפחו ציציותיו
שהיה משו לכ זכה זה אד העבירה.

ציצית. במצות מאוד עד זהיר

פיווווננננייייתתתת על ,לכ נפלא טע להסביר
בחיי' 'רבינו ד"הדברי לח טו, (במדבר

שמע) מכוונותומעתה הציצית שכנפות
שבמרכבה וכמו העליונה, המרכבה כנגד
הקודש חיות ארבע ישנ העליונה
הוא כנפיה וס המרכבה, את הנושאות
כנפות, ארבע יש בציצית ג כ ,256
פתיל וכל ,פתילי שמונה אחד שבכל

נובעתוהיינו העינים שמירת שלימות כי

בבורא האדם של דעתו מהתקשרות

האדם של שדעתו וככל הדעת. היסח ללא ב"ה

וטרודה עסוקה ומחשבתו בבורא, מקושרת

מביטות פחות עיניו כך שבקדושה, בדברים

להביט. ראוי ולא צריך שלא כאשרלמה אך

ועסוקה הבורא מן נפרדת האדם של דעתו

לתור מבקשות עיניו גם ממילא הבל, בדברי

עסוקה שמחשבתו טמאים דברים אותם אחר

לבבכם', אחרי תתורו 'ולא וכדכתיב: בהם,

מה עיי"ש עיניכם'... 'ואחרי גם וממילא

שהאריך.

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



  
      



משמונה מורכב עצמו דקי,בפני חוטי
ממילא .256 הוא האלו החוטי כל וס
נפשו על הוא מאיר ציצית, לובש כשאד
וקדושתו העליונה, המרכבה אור את
ומצילה שומרת הזה האור של העצומה
קדושתו. את לפגו שעשוי דבר מכל אותו

ביותרעעעעלללל להשתדל אד לכל יש כ
בכל ציצית ללבוש זו, יקרה במצוה

כלל. גופו מעל להורידה ולא ייייששששעת ווווככככ
ששששללללשששש ממממגגגגיייילללל ההההררררככככיייי ההההייייללללדדדדיייי אאאאתתתת בבבבזזזזהההה ללללחחחחננננ
ככככלללללללל,,,, ללללפפפפווווששששטטטטהההה ווווללללאאאא צצצצייייצצצצייייתתתת ללללללללבבבבוווושששש ששששנננניייי
ררררעעעע ממממככככלללל ששששממממוווורררריייי ההההייייללללדדדדיייי ייייההההייייוווו זזזזהההה יייידדדדיייי וווועעעעלללל

בבבבררררווווחחחחננננייייוווותתתת.... ווווהההה בבבבגגגגששששממממייייוווותתתת ההההרואי וא
או הילד של בהתנהגותו מסויימת נסיגה
לבדוק נכו וכיו"ב, בלימודיו בהצלחתו
חוט בה נפסק שמא שלו הציצית את
קדושתה השפעת והסתלקה ונפסלה,
ותיכ ,כ לו אירע כ ומשו מעליו,
ומהודרת, כשרה בציצית אותו כשילבישו

בלבו. טהרה ותיכנס רוחו תתחדש

למעשהווווננננככככתתתתבבבבהההה בסמיכות הציצית פרשת
על דיבה הוציאו אשר המרגלי
רצו אחר מלכת הע לב את והניאו האר
לכל לרמוז כדי ובתמימות, באמונה הבורא
במצות כראוי זהיר שיהיה ידי שעל אד
וללובשה ומהודרת נאה לעשותה הציצית,
שכזו תקלה לידו תבוא לא בוודאי עת, בכל

מצות שזכות כיו ,למרגלי שאירע כפי
חטא דבר מכל לשומרו לו תעמוד הציצית
אלקיו. ע ושל תמי ויהיה ,עוו והרהור

הציציתססססגגגגווווללללהההה בלבישת שיש נוספת
רש"י דברי פי על תתבאר

שכתוב: מה שמפרש """"וווועעעעששששוווובפרשתנו
""""בבבבגגגגדדדדייייהההה ככככננננפפפפיייי עעעעלללל צצצצייייצצצצייייתתתת טו,ללללהההה (במדבר

כנפילח) על אתכ "ואשא כנגד 
"ד).נשרי יט, שכמו(שמות לרמוז וכוונתו

מדת את ומסמל בניו על רחמני שהנשר
מדת להכניס הציצית סגולת כ ,הרחמי
אותה. שלובש האד של בלבו רחמי

ז"לפפפפייייוווולללל האר"י דברי לנכו יתבארו 25זה

הכעס, להסיר מסוגלת שהציצית
בגימטריא עולה 'כנ' כי לדבר: ורמז
מכניסה שהציצית שמכיו והיינו 'כעס'.
שלובש האד של בלבו רחמי מדת
שנכנסו אלו רחמי ממילא כנ"ל, אותה
ג אפו ויארי כעסו, את ישקיטו בלבו

שהכעיסוהו. אלו כלפי

כנפיווווללללככככ ארבע על ציציות נותני
האד את המסבבי הבגד,

רוחותיו סעימארבע  ח סימ או"ח (שו"ע,

ללללעעעעווווררררררררד), אאאאדדדד ככככלללל ששששצצצצרררריייי ללללללללממממדדדדננננוווו ככככדדדדיייי
ללללככככלללל בבבבחחחחייייייייוווו,,,, צצצצעעעעדדדד בבבבככככלללל בבבבללללבבבבוווו ררררחחחחממממיייי ממממדדדדתתתת

ששששההההוווולללל שיסבבוהוררררווווחחחח יזכה זה ידי ועל 
ענייניו. בכל הקב"ה של רחמיו

פרי חיים25. כו).עץ פרק - שמע הקריאת (שער

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



  
      



רש"יווווררררממממזזזז בדברי מובא לכ נאה
לט),בפרשתנו טו, שהרי(במדבר

מאות, שש היא 'ציצית' של הגימטריא
החוטי שמונת את כ על וכשנוסי
כנ בכל שיש הקשרי חמשת את וכ

עשרה ושלש מאות שש (תרי"ג),נקבל

 הקדושה תורתנו של מצוותיה כמספר
כנגד שקולה ציצית שמצות לנו לרמוז

התורה. מצוות תרי"ג כל

שהרמ"חוווויייישששש הידוע פי על ,כ על להוסי
כנגד ה התורה של עשה מצוות
מצוות והשס"ה ,האד של אבריו רמ"ח
גידיו שס"ה כנגד ה התורה של תעשה לא
כדי תרי"ג, עולה ציצית ומצות .האד של
שאד הקדושה שמהציצית לנו לרמוז
וקדושה חיות לו נמשכת גופו, על לובש
גיד ולכל אבריו, מרמ"ח ואבר אבר לכל

תרי"ג. ה שביחד גידיו, משס"ה וגיד

ליצל,ככככששששייייללללדדדד רחמנא עול, לפרוק מתחיל
ואחד .סימני מיני כל לכ יש
מפסיק שהוא זה לכ המובהקי הסימני
ללבוש מפסיק כשילד ציצית. ללבוש
הקדושה שהמערכת סימ זה ציצית
כבר והוא להתפורר, מתחילה שבתוכו
כ על לקדושה. מחו אחת' 'רגל

עד כ על להקפיד ההורי צריכי
פשרות... שו ללא מאוד

טטטטררררווווככככלללל ללללששששככככררררוווו.... קקקק אאאאיייי בבבבצצצצייייצצצצייייתתתת ההההזזזזההההיייירררר
אאאאתתתת ללללתתתתאאאארררר ההההממממיייילללליייי ננננבבבברררראאאאוווו
אאאאדדדד ככככללללפפפפיייי בבבבששששממממיייי ששששיייישששש ההההההההתתתתייייייייחחחחססססוווותתתת
אאאאדדדד צצצצייייצצצצייייתתתת.... ללללללללבבבבוווושששש תתתתממממיייידדדד ששששררררגגגגיייילללל
ששששווווממממרררר הההה'''' תתתתממממיייידדדד,,,, גגגגוווופפפפוווו עעעעלללל קקקקבבבבוווועעעעהההה ששששצצצצייייצצצצייייתתתת
ננננגגגגזזזזררררהההה חחחחללללייייללללהההה אאאא גגגג ממממששששממממרררר.... ממממככככלללל אאאאוווותתתתוווו
ככככחחחח ללללצצצצייייצצצצייייתתתת יייישששש ,,,,ממממייייננננ בבבברררר קקקקששששהההה,,,, גגגגזזזזייייררררהההה עעעעללללייייוווו
אאאאוווותתתתוווו.... ווווללללההההצצצציייילללל ההההממממששששחחחחייייתתתת אאאאתתתת ללללעעעעצצצצוווורררר עעעעצצצצוווו

בפרנסה,ההההררררבבבבהההה האד על שבאי מהיסורי
או זה וכו', השכני ע בית, בשלו
שהציצית או ציצית, לובש לא שהוא מפני
על היתה א א כשרה. אינה לובש שהוא
מתמתקי היו בוודאי מהודרת, ציצית גופו
ציצית גופו על שיש אד .הדיני כל מעליו
בעול ואי תחתיו נופלי אויביו כל מהודרת

לו. להזיק שיוכל מי

ההההאאאאדדדד,,,,עעעעלללל עעעעלללל ייייעעעעבבבבוווורררר ממממהההה ממממששששננננהההה ללללאאאא ,,,,ככככ
אאאאוווופפפפ ששששההההצצצצייייצצצצייייתתתתבבבבככככלללל ככככחחחחוווו בבבבככככלללל ייייששששתתתתדדדדלללל 

ההההייייוווו ששששעעעעוווותתתת בבבבככככלללל גגגגוווופפפפוווו עעעעלללל קקקקבבבבוווועעעעהההה תתתתששששאאאארררר
ללללההההששששררררוווותתתת ההההככככחחחח אאאאתתתת ללללצצצצייייצצצצייייתתתת יייישששש ככככיייי ווווההההללללייייללללהההה,,,,
צצצצרררריייי ררררווווחחחחנננניייי ששששפפפפעעעע ללללככככלללל ששששההההרררריייי ששששככככייייננננהההה.... עעעעללללייייוווו
עעעעלללל ששששממממששששררררהההה ווווההההככככלללליייי אאאאוווותתתתוווו,,,, ללללקקקקבבבבלללל ככככדדדדיייי ככככלללליייי
ההההקקקקדדדדווווששששהההה.... ההההצצצצייייצצצצייייתתתת זזזזוווו ההההששששככככייייננננהההה אאאאתתתת ההההאאאאדדדד

  
      



למצותווווגגגג שייכות ישנה ישראל לנשות
פטורות שה פי על א הציצית,

ב),מלבישתה סעי  יז סימ כדברי(ש
חי איש הב פרשתמר ראשונה, (שנה

ד) אות  מכבסתבראשית שהאשה ידי שעל
כדי ובניה בעלה של ציציותיה את
לתשמיש כראוי ונקיות נאות שתהיינה
את מפרידה היא הכביסה אחרי וג מצוה,
ובודקת בכביסה, שהסתבכו הציצית חוטי

והציצית שלמי החוטי שכל היטב
במצוה שכר היא א נוטלת בזה כשרה,
וצינה. למגי לה תעמוד הציצית וזכות זו,

שמירהוווובבבבננננווווסססס בחינת באותה ,לכ
ידי על האיש שזוכה וקדושה
ידי על האשה זוכה הציצית, מצות
לבת כראוי הצניעות גדרי שמירת
כ בזה, שתדקדק וככל כשרה, ישראל

הקב"ה. לפני וזכותה מעלתה תגדל

ההההצצצצייייצצצצייייתתתת ממממצצצצוווותתתת ווווממממעעעעללללתתתת ששששככככרררר

רבינובבבבששששייייחחחחהההה עט"ר מארי אבא שמסר
זיע"א אברג'ל מיכאל יור

ט),אמר מאמר  ל שלח ,נוע וז"ל:(אמרי

שבסיוממממממממהההה ציצית בפרשת שנאמר
וראית לציצית לכ "והיה פרשתנו:

לט),אותו" טו, בר(במדבר שמעו רבי למד
בגמרא מג:)יוחאי במצוה(מנחות הזריז ש'כל

סגולתה כלומר, שכינה'. פני ומקבל זוכה זו
לעתיד האד את לזכות הציצית מצות של

השכינה. פני את לראות לבוא

פתיליווווללללככככ בי לשי התורה מצוה
כיו תכלת, של אחד פתיל הציצית
כל של התכלית על מורה התכלת שצבע

תכלית),החיי מלשו התכלת('תכלת' ופתיל
של שהתכלית לנו להזכיר נועד שבציצית
לצבור היא הזה בעול שלנו החיי כל
שלאחר כדי לרוב, טובי ומעשי מצוות
הזכות לנו תהיה ושני ימי אריכות
הקדושה. השכינה את בעי עי לראות

שקורהממממהההה ומה בעבר אתנו שקרה
כלל, חשוב אינו בהווה אתנו
העתיד, על לחשוב הוא והעיקר

:החכ ההההעעעעתתתתיייידדדדכמאמר ,,,,אאאאיייי ''''ההההעעעעבבבברררר
.'.'.'.'עעעעיייי ככככההההרררר ווווההההההההווווווווהההה ,,,,עעעעדדדדיייייייי

ווווגגגגקשיי האד על עוברי כאשר
להצטער לו אל ,בחיי שה כל
זמני שהכל כיו ברוחו, וליפול מכ
לטובה, לו יתהפ עוד הכל ה' ובעזרת
מה על דעתו את שית הוא והעיקר
ולא הנצח, בעול בעתיד, אתו שיהיה
את חלילה ממנו שימנעו מעשי יעשה
בשכינה לבוא לעתיד להביט הזכות
וכ זה, את לנו שמזכיר ומה הקדושה.
מצות זוהי בזה, אותנו לזכות מסוגל

ציצית.

חז"לעעעעוווודדדד כה.)אומרי במעלת(נדרי
ציצית מצות 'שקולה ציצית: מצות

שבתורה'. מצוות כל כנגד

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.



  
      



רש"יווווררררממממזזזז בדברי מובא לכ נאה
לט),בפרשתנו טו, שהרי(במדבר

מאות, שש היא 'ציצית' של הגימטריא
החוטי שמונת את כ על וכשנוסי
כנ בכל שיש הקשרי חמשת את וכ

עשרה ושלש מאות שש (תרי"ג),נקבל

 הקדושה תורתנו של מצוותיה כמספר
כנגד שקולה ציצית שמצות לנו לרמוז

התורה. מצוות תרי"ג כל

שהרמ"חוווויייישששש הידוע פי על ,כ על להוסי
כנגד ה התורה של עשה מצוות
מצוות והשס"ה ,האד של אבריו רמ"ח
גידיו שס"ה כנגד ה התורה של תעשה לא
כדי תרי"ג, עולה ציצית ומצות .האד של
שאד הקדושה שמהציצית לנו לרמוז
וקדושה חיות לו נמשכת גופו, על לובש
גיד ולכל אבריו, מרמ"ח ואבר אבר לכל

תרי"ג. ה שביחד גידיו, משס"ה וגיד

ליצל,ככככששששייייללללדדדד רחמנא עול, לפרוק מתחיל
ואחד .סימני מיני כל לכ יש
מפסיק שהוא זה לכ המובהקי הסימני
ללבוש מפסיק כשילד ציצית. ללבוש
הקדושה שהמערכת סימ זה ציצית
כבר והוא להתפורר, מתחילה שבתוכו
כ על לקדושה. מחו אחת' 'רגל

עד כ על להקפיד ההורי צריכי
פשרות... שו ללא מאוד

טטטטררררווווככככלללל ללללששששככככררררוווו.... קקקק אאאאיייי בבבבצצצצייייצצצצייייתתתת ההההזזזזההההיייירררר
אאאאתתתת ללללתתתתאאאארררר ההההממממיייילללליייי ננננבבבברררראאאאוווו
אאאאדדדד ככככללללפפפפיייי בבבבששששממממיייי ששששיייישששש ההההההההתתתתייייייייחחחחססססוווותתתת
אאאאדדדד צצצצייייצצצצייייתתתת.... ללללללללבבבבוווושששש תתתתממממיייידדדד ששששררררגגגגיייילללל
ששששווווממממרררר הההה'''' תתתתממממיייידדדד,,,, גגגגוווופפפפוווו עעעעלללל קקקקבבבבוווועעעעהההה ששששצצצצייייצצצצייייתתתת
ננננגגגגזזזזררררהההה חחחחללללייייללללהההה אאאא גגגג ממממששששממממרררר.... ממממככככלללל אאאאוווותתתתוווו
ככככחחחח ללללצצצצייייצצצצייייתתתת יייישששש ,,,,ממממייייננננ בבבברררר קקקקששששהההה,,,, גגגגזזזזייייררררהההה עעעעללללייייוווו
אאאאוווותתתתוווו.... ווווללללההההצצצציייילללל ההההממממששששחחחחייייתתתת אאאאתתתת ללללעעעעצצצצוווורררר עעעעצצצצוווו

בפרנסה,ההההררררבבבבהההה האד על שבאי מהיסורי
או זה וכו', השכני ע בית, בשלו
שהציצית או ציצית, לובש לא שהוא מפני
על היתה א א כשרה. אינה לובש שהוא
מתמתקי היו בוודאי מהודרת, ציצית גופו
ציצית גופו על שיש אד .הדיני כל מעליו
בעול ואי תחתיו נופלי אויביו כל מהודרת

לו. להזיק שיוכל מי

ההההאאאאדדדד,,,,עעעעלללל עעעעלללל ייייעעעעבבבבוווורררר ממממהההה ממממששששננננהההה ללללאאאא ,,,,ככככ
אאאאוווופפפפ ששששההההצצצצייייצצצצייייתתתתבבבבככככלללל ככככחחחחוווו בבבבככככלללל ייייששששתתתתדדדדלללל 

ההההייייוווו ששששעעעעוווותתתת בבבבככככלללל גגגגוווופפפפוווו עעעעלללל קקקקבבבבוווועעעעהההה תתתתששששאאאארררר
ללללההההששששררררוווותתתת ההההככככחחחח אאאאתתתת ללללצצצצייייצצצצייייתתתת יייישששש ככככיייי ווווההההללללייייללללהההה,,,,
צצצצרררריייי ררררווווחחחחנננניייי ששששפפפפעעעע ללללככככלללל ששששההההרררריייי ששששככככייייננננהההה.... עעעעללללייייוווו
עעעעלללל ששששממממששששררררהההה ווווההההככככלללליייי אאאאוווותתתתוווו,,,, ללללקקקקבבבבלללל ככככדדדדיייי ככככלללליייי
ההההקקקקדדדדווווששששהההה.... ההההצצצצייייצצצצייייתתתת זזזזוווו ההההששששככככייייננננהההה אאאאתתתת ההההאאאאדדדד

ז

 מוקדש לעילוי נשמת מכלוף סיבוני בן שמחה ז"ל
סול סיבוני בן שמחה ז"ל, גדעון אדמון בן מלכה ז"ל - תנצב"ה

מוקדש להצלחת ניסן בן שרה ועליזה בת חנה הי"ו
וליאור, שבחיה צבי, בת ציון ובנימין בן עליזה וב"ב



  
       



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

התורה,אאאא.... מצוות כל כנגד שקולה ציצית מצות

אאאאוווותתתתוווו ווווששששווווממממררררתתתת ההההאאאאדדדד אאאאתתתת ממממקקקקפפפפתתתת ששששההההייייאאאא ממממפפפפנננניייי

ררררעעעע.... דדדדבבבברררר ווווממממככככלללל עעעעבבבבייייררררהההה מביאהממממככככלללל היא ובנוס

אמונה לבו, בתו אמונה גילוי לידי אותו

בשלימות. בה' בטחו הרגשת לידי אותו המביאה

המרכבהבבבב.... כנגד מכוונות הציצית כנפות

ישנ העליונה שבמרכבה וכמו העליונה,

וס המרכבה, את הנושאות הקודש חיות ארבע

כנפות, ארבע יש בציצית ג כ ,256 הוא כנפיה

עצמו בפני פתיל וכל ,פתילי שמונה אחד שבכל

החוטי כל וס ,דקי חוטי משמונה מורכב

.256 הוא צצצצייייצצצצייייתתתת,,,,האלו ללללוווובבבבשששש ככככששששאאאאדדדד ממממממממייייללללאאאא

ההההעעעעללללייייווווננננהההה,,,, ההההממממררררככככבבבבהההה אאאאוווורררר אאאאתתתת ננננפפפפששששוווו עעעעלללל ההההוווואאאא ממממאאאאיייירררר

ומצילה שומרת הזה האור של העצומה וקדושתו

קדושתו. את לפגו שעשוי דבר מכל אותו

במצוהגגגג.... ביותר להשתדל יש אד כל על

ולא עת בכל ציצית ללבוש זו, יקרה

כלל. גופו מעל אאאאתתתתלהורידה בבבבזזזזהההה ללללחחחחננננ יייישששש ווווככככ

צצצצייייצצצצייייתתתת ללללללללבבבבוווושששש ששששנננניייי ששששללללשששש ממממגגגגיייילללל ההההררררככככיייי ההההייייללללדדדדיייי

ככככלללללללל,,,, ללללפפפפווווששששטטטטהההה הילדיווווללללאאאא יהיו זה ידי ועל

ברוחניות. וה בגשמיות ה רע מכל שמורי

הילדוווואאאא של בהתנהגותו מסויימת נסיגה רואי

לבדוק נכו וכיו"ב, בלימודיו בהצלחתו או

ונפסלה, חוט בה נפסק שמא שלו הציצית את

כ ומשו מעליו, קדושתה השפעת והסתלקה

כשרה בציצית אותו כשילבישו ותיכ ,כ לו אירע

בלבו. טהרה ותיכנס רוחו תתחדש ומהודרת,

להכניסדדדד.... הציצית בלבישת שיש נוספת סגולה

רחמ אותה,מדת שלובש האד של בלבו י

הכעס. את ממנו עעעעווווללללההההולהסיר ''''ככככננננ'''' ככככיייי ללללדדדדבבבברררר:::: ווווררררממממזזזז

''''ככככעעעעסססס'.'.'.'. מכניסהבבבבגגגגייייממממטטטטררררייייאאאא שהציצית שמכיו והיינו

כנ"ל, אותה שלובש האד של בלבו רחמי מדת

את ישקיטו בלבו שנכנסו אלו רחמי ממילא

שהכעיסוהו. אלו כלפי ג אפו ויארי כעסו,

ההההבבבבגגגגדדדד,,,,ווווללללככככ ככככננננפפפפיייי אאאאררררבבבבעעעע עעעעלללל צצצצייייצצצצייייוווותתתת ננננוווותתתתנננניייי

ררררווווחחחחוווותתתתייייוווו ממממאאאאררררבבבבעעעע ההההאאאאדדדד אאאאתתתת כדיההההממממססססבבבבבבבביייי

בלבו רחמי מדת לעורר אד כל שצרי ללמדנו

זה ידי ועל  שהול רוח לכל בחייו, צעד בכל

ענייניו. בכל הקב"ה של רחמיו שיסבבוהו יזכה

עלהההה.... א הציצית, למצות שייכות יש לנשי ג

מלבישתה. פטורות שה יייידדדדייייפי עעעעלללל ווווזזזזאאאאתתתת

וווובבבבננננייייהההה בבבבעעעעללללהההה ששששלללל צצצצייייצצצצייייוווותתתתייייהההה אאאאתתתת ממממככככבבבבססססתתתת ששששההההאאאאששששהההה

ממממצצצצווווהההה,,,, ללללתתתתששששממממיייישששש ככככרררראאאאוווויייי ווווננננקקקקייייוווותתתת ננננאאאאוווותתתת ששששתתתתההההייייייייננננהההה ככככדדדדיייי

ההההצצצצייייצצצצייייתתתת חחחחווווטטטטיייי אאאאתתתת ממממפפפפרררריייידדדדהההה ההההייייאאאא ההההככככבבבבייייססססהההה אאאאחחחחרררריייי ווווגגגג

ההההחחחחווווטטטטיייי ששששככככלללל ההההייייטטטטבבבב וווובבבבוווודדדדקקקקתתתת בבבבככככבבבבייייססססהההה,,,, ששששההההססססתתתתבבבבככככוווו

ששששככככרררר ההההייייאאאא אאאא ננננווווטטטטללללתתתת בבבבזזזזהההה ככככששששררררהההה,,,, ווווההההצצצצייייצצצצייייתתתת ששששללללממממיייי

ווווצצצצייייננננהההה.... ללללממממגגגגיייי ללללהההה תתתתעעעעממממוווודדדד ההההצצצצייייצצצצייייתתתת ווווזזזזככככוווותתתת זזזזוווו,,,, בבבבממממצצצצווווהההה

וקדושה[[[[וווובבבבננננווווסססס שמירה בחינת באותה ,לכ

הציצית, מצות ידי על האיש שזוכה

הצניעות גדרי שמירת ידי על האשה זוכה

בזה, שתדקדק וככל כשרה, ישראל לבת כראוי

הקב"ה]. לפני וזכותה מעלתה תגדל כ

פניוווו.... ומקבל זוכה ציצית במצות הזריז כל

הציצית מצות של סגולתה כלומר, שכינה.

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

  
       



פני את לראות לבוא לעתיד האד את לזכות

השכינה.

גופו,זזזז.... על לובש שהאד ללללווווהציצית ממממווווששששככככתתתת

אאאאבבבבררררייייוווו,,,, ממממררררממממ""""חחחח וווואאאאבבבברררר אאאאבבבברררר ללללככככלללל ווווקקקקדדדדווווששששהההה חחחחייייוווותתתת

גגגגיייידדדדייייוווו,,,, ממממששששסססס""""הההה ווווגגגגיייידדדד גגגגיייידדדד תרי"ג.ווווללללככככלללל ה שביחד

עול,חחחח.... פורק שהוא האד אצל הסימני אחד

ללבוש מפסיק שהוא זה ,ליצל רחמנא

כשאד ילדי)ציצית. אצל מפסיק(ובפרט

הקדושה שהמערכת סימ זה ציצית ללבוש

'רגל כבר והוא להתפורר, מתחילה שבתוכו

צרי כ על לקדושה. מחו עלאחת' להקפיד

פשרות. שו ללא מאוד עד כ

לשכרו.טטטט.... ק אי בציצית הזהיר טטטטררררכל

ששששיייישששש ההההההההתתתתייייייייחחחחססססוווותתתת אאאאתתתת ללללתתתתאאאארררר ההההממממיייילללליייי ננננבבבברררראאאאוווו

צצצצייייצצצצייייתתתת.... ללללללללבבבבוווושששש תתתתממממיייידדדד ששששררררגגגגיייילללל אאאאדדדד ככככללללפפפפיייי בבבבששששממממיייי

שומר ה' תמיד, גופו על קבועה שציצית אד

עליו נגזרה חלילה א ג משמר. מכל אותו

עצו כח לציצית יש ,מינ בר קשה, גזירה

אותו. ולהציל המשחית את לעצור

בפרנסה,ההההררררבבבבהההה האד על שבאי מהיסורי

מפני או זה וכו', השכני ע בית, בשלו

לובש שהוא שהציצית או ציצית, לובש לא שהוא

ציצית גופו על היתה א א כשרה. אינה

.הדיני כל מעליו מתמתקי היו בוודאי מהודרת,

אויביו כל מהודרת ציצית גופו על שיש אד

לו. להזיק שיוכל מי בעול ואי תחתיו נופלי

אאאאוווופפפפעעעעלללל בבבבככככלללל ,,,,ההההאאאאדדדד עעעעלללל ייייעעעעבבבבוווורררר ממממהההה ממממששששננננהההה ללללאאאא ,,,,ככככ

קקקקבבבבוווועעעעהההה תתתתששששאאאארררר ששששההההצצצצייייצצצצייייתתתת ככככחחחחוווו בבבבככככלללל ייייששששתתתתדדדדלללל

ללללצצצצייייצצצצייייתתתת יייישששש ככככיייי ווווההההללללייייללללהההה,,,, ההההייייוווו ששששעעעעוווותתתת בבבבככככלללל גגגגוווופפפפוווו עעעעלללל

ששששפפפפעעעע ללללככככלללל ששששההההרררריייי ששששככככייייננננהההה.... עעעעללללייייוווו ללללההההששששררררוווותתתת ההההככככחחחח אאאאתתתת

ששששממממששששררררהההה ווווההההככככלללליייי אאאאוווותתתתוווו,,,, ללללקקקקבבבבלללל ככככדדדדיייי ככככלללליייי צצצצרררריייי ררררווווחחחחנננניייי

ההההקקקקדדדדווווששששהההה.... ההההצצצצייייצצצצייייתתתת זזזזוווו ההההששששככככייייננננהההה אאאאתתתת ההההאאאאדדדד עעעעלללל



  
       



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

התורה,אאאא.... מצוות כל כנגד שקולה ציצית מצות

אאאאוווותתתתוווו ווווששששווווממממררררתתתת ההההאאאאדדדד אאאאתתתת ממממקקקקפפפפתתתת ששששההההייייאאאא ממממפפפפנננניייי

ררררעעעע.... דדדדבבבברררר ווווממממככככלללל עעעעבבבבייייררררהההה מביאהממממככככלללל היא ובנוס

אמונה לבו, בתו אמונה גילוי לידי אותו

בשלימות. בה' בטחו הרגשת לידי אותו המביאה

המרכבהבבבב.... כנגד מכוונות הציצית כנפות

ישנ העליונה שבמרכבה וכמו העליונה,

וס המרכבה, את הנושאות הקודש חיות ארבע

כנפות, ארבע יש בציצית ג כ ,256 הוא כנפיה

עצמו בפני פתיל וכל ,פתילי שמונה אחד שבכל

החוטי כל וס ,דקי חוטי משמונה מורכב

.256 הוא צצצצייייצצצצייייתתתת,,,,האלו ללללוווובבבבשששש ככככששששאאאאדדדד ממממממממייייללללאאאא

ההההעעעעללללייייווווננננהההה,,,, ההההממממררררככככבבבבהההה אאאאוווורררר אאאאתתתת ננננפפפפששששוווו עעעעלללל ההההוווואאאא ממממאאאאיייירררר

ומצילה שומרת הזה האור של העצומה וקדושתו

קדושתו. את לפגו שעשוי דבר מכל אותו

במצוהגגגג.... ביותר להשתדל יש אד כל על

ולא עת בכל ציצית ללבוש זו, יקרה

כלל. גופו מעל אאאאתתתתלהורידה בבבבזזזזהההה ללללחחחחננננ יייישששש ווווככככ

צצצצייייצצצצייייתתתת ללללללללבבבבוווושששש ששששנננניייי ששששללללשששש ממממגגגגיייילללל ההההררררככככיייי ההההייייללללדדדדיייי

ככככלללללללל,,,, ללללפפפפווווששששטטטטהההה הילדיווווללללאאאא יהיו זה ידי ועל

ברוחניות. וה בגשמיות ה רע מכל שמורי

הילדוווואאאא של בהתנהגותו מסויימת נסיגה רואי

לבדוק נכו וכיו"ב, בלימודיו בהצלחתו או

ונפסלה, חוט בה נפסק שמא שלו הציצית את

כ ומשו מעליו, קדושתה השפעת והסתלקה

כשרה בציצית אותו כשילבישו ותיכ ,כ לו אירע

בלבו. טהרה ותיכנס רוחו תתחדש ומהודרת,

להכניסדדדד.... הציצית בלבישת שיש נוספת סגולה

רחמ אותה,מדת שלובש האד של בלבו י

הכעס. את ממנו עעעעווווללללההההולהסיר ''''ככככננננ'''' ככככיייי ללללדדדדבבבברררר:::: ווווררררממממזזזז

''''ככככעעעעסססס'.'.'.'. מכניסהבבבבגגגגייייממממטטטטררררייייאאאא שהציצית שמכיו והיינו

כנ"ל, אותה שלובש האד של בלבו רחמי מדת

את ישקיטו בלבו שנכנסו אלו רחמי ממילא

שהכעיסוהו. אלו כלפי ג אפו ויארי כעסו,

ההההבבבבגגגגדדדד,,,,ווווללללככככ ככככננננפפפפיייי אאאאררררבבבבעעעע עעעעלללל צצצצייייצצצצייייוווותתתת ננננוווותתתתנננניייי

ררררווווחחחחוווותתתתייייוווו ממממאאאאררררבבבבעעעע ההההאאאאדדדד אאאאתתתת כדיההההממממססססבבבבבבבביייי

בלבו רחמי מדת לעורר אד כל שצרי ללמדנו

זה ידי ועל  שהול רוח לכל בחייו, צעד בכל

ענייניו. בכל הקב"ה של רחמיו שיסבבוהו יזכה

עלהההה.... א הציצית, למצות שייכות יש לנשי ג

מלבישתה. פטורות שה יייידדדדייייפי עעעעלללל ווווזזזזאאאאתתתת

וווובבבבננננייייהההה בבבבעעעעללללהההה ששששלללל צצצצייייצצצצייייוווותתתתייייהההה אאאאתתתת ממממככככבבבבססססתתתת ששששההההאאאאששששהההה

ממממצצצצווווהההה,,,, ללללתתתתששששממממיייישששש ככככרררראאאאוווויייי ווווננננקקקקייייוווותתתת ננננאאאאוווותתתת ששששתתתתההההייייייייננננהההה ככככדדדדיייי

ההההצצצצייייצצצצייייתתתת חחחחווווטטטטיייי אאאאתתתת ממממפפפפרררריייידדדדהההה ההההייייאאאא ההההככככבבבבייייססססהההה אאאאחחחחרררריייי ווווגגגג

ההההחחחחווווטטטטיייי ששששככככלללל ההההייייטטטטבבבב וווובבבבוווודדדדקקקקתתתת בבבבככככבבבבייייססססהההה,,,, ששששההההססססתתתתבבבבככככוווו

ששששככככרררר ההההייייאאאא אאאא ננננווווטטטטללללתתתת בבבבזזזזהההה ככככששששררררהההה,,,, ווווההההצצצצייייצצצצייייתתתת ששששללללממממיייי

ווווצצצצייייננננהההה.... ללללממממגגגגיייי ללללהההה תתתתעעעעממממוווודדדד ההההצצצצייייצצצצייייתתתת ווווזזזזככככוווותתתת זזזזוווו,,,, בבבבממממצצצצווווהההה

וקדושה[[[[וווובבבבננננווווסססס שמירה בחינת באותה ,לכ

הציצית, מצות ידי על האיש שזוכה

הצניעות גדרי שמירת ידי על האשה זוכה

בזה, שתדקדק וככל כשרה, ישראל לבת כראוי

הקב"ה]. לפני וזכותה מעלתה תגדל כ

פניוווו.... ומקבל זוכה ציצית במצות הזריז כל

הציצית מצות של סגולתה כלומר, שכינה.

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

  
       



פני את לראות לבוא לעתיד האד את לזכות

השכינה.

גופו,זזזז.... על לובש שהאד ללללווווהציצית ממממווווששששככככתתתת

אאאאבבבבררררייייוווו,,,, ממממררררממממ""""חחחח וווואאאאבבבברררר אאאאבבבברררר ללללככככלללל ווווקקקקדדדדווווששששהההה חחחחייייוווותתתת

גגגגיייידדדדייייוווו,,,, ממממששששסססס""""הההה ווווגגגגיייידדדד גגגגיייידדדד תרי"ג.ווווללללככככלללל ה שביחד

עול,חחחח.... פורק שהוא האד אצל הסימני אחד

ללבוש מפסיק שהוא זה ,ליצל רחמנא

כשאד ילדי)ציצית. אצל מפסיק(ובפרט

הקדושה שהמערכת סימ זה ציצית ללבוש

'רגל כבר והוא להתפורר, מתחילה שבתוכו

צרי כ על לקדושה. מחו עלאחת' להקפיד

פשרות. שו ללא מאוד עד כ

לשכרו.טטטט.... ק אי בציצית הזהיר טטטטררררכל

ששששיייישששש ההההההההתתתתייייייייחחחחססססוווותתתת אאאאתתתת ללללתתתתאאאארררר ההההממממיייילללליייי ננננבבבברררראאאאוווו

צצצצייייצצצצייייתתתת.... ללללללללבבבבוווושששש תתתתממממיייידדדד ששששררררגגגגיייילללל אאאאדדדד ככככללללפפפפיייי בבבבששששממממיייי

שומר ה' תמיד, גופו על קבועה שציצית אד

עליו נגזרה חלילה א ג משמר. מכל אותו

עצו כח לציצית יש ,מינ בר קשה, גזירה

אותו. ולהציל המשחית את לעצור

בפרנסה,ההההררררבבבבהההה האד על שבאי מהיסורי

מפני או זה וכו', השכני ע בית, בשלו

לובש שהוא שהציצית או ציצית, לובש לא שהוא

ציצית גופו על היתה א א כשרה. אינה

.הדיני כל מעליו מתמתקי היו בוודאי מהודרת,

אויביו כל מהודרת ציצית גופו על שיש אד

לו. להזיק שיוכל מי בעול ואי תחתיו נופלי

אאאאוווופפפפעעעעלללל בבבבככככלללל ,,,,ההההאאאאדדדד עעעעלללל ייייעעעעבבבבוווורררר ממממהההה ממממששששננננהההה ללללאאאא ,,,,ככככ

קקקקבבבבוווועעעעהההה תתתתששששאאאארררר ששששההההצצצצייייצצצצייייתתתת ככככחחחחוווו בבבבככככלללל ייייששששתתתתדדדדלללל

ללללצצצצייייצצצצייייתתתת יייישששש ככככיייי ווווההההללללייייללללהההה,,,, ההההייייוווו ששששעעעעוווותתתת בבבבככככלללל גגגגוווופפפפוווו עעעעלללל

ששששפפפפעעעע ללללככככלללל ששששההההרררריייי ששששככככייייננננהההה.... עעעעללללייייוווו ללללההההששששררררוווותתתת ההההככככחחחח אאאאתתתת

ששששממממששששררררהההה ווווההההככככלללליייי אאאאוווותתתתוווו,,,, ללללקקקקבבבבלללל ככככדדדדיייי ככככלללליייי צצצצרררריייי ררררווווחחחחנננניייי

ההההקקקקדדדדווווששששהההה.... ההההצצצצייייצצצצייייתתתת זזזזוווו ההההששששככככייייננננהההה אאאאתתתת ההההאאאאדדדד עעעעלללל



המעוניינים להקדיש לברכה, לרפואה ולעילוי נשמת יקיריהם
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זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

 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

אני למדתי זריזות רק מאבי מורי ע"ה, אבא 
היה הולך ברגל מרחק גדול ביותר )כ-5 ק"מ( 

על אף גילו המבוגר עד למושב הסמוך. 

קוצים,  בתוך  עובר  היה  הוא  לשם  בדרך 
רואה  לא  בכלל  והוא  לידו  עוברים  נחשים 
היה  הוא  כלבים  אליו  באים  כשהיו  אותם, 
משתיק אותם, הוא לא היה מפחד מהם אלא 
את  עושה  היה  אבא  ממנו.  מפחדים  היו  הם 
הדרך הזאת בין בימות הקיץ הלוהטים, ובין 
למרות  והגשומים,  הקרים  החורף  בימות 
ובוץ,  שלוליות  מליאה  היתה  הדרך  שכל 
ולזכות  מנין  להם  להשלים  כדי  זאת  וכל 

אותם בקריאת התורה.

פרשת שלח לך
י"ט סיון התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

19:2720:1721:12 באר שבע
19:2920:1921:15תל אביב

19:3020:2021:16חיפה
19:2420:1521:10אילת

19:3220:2221:18ירושלים
19:12ירושלים 40 דק'

שעורי
השבוע

מפי הרה"ג רבינו ישרא_ל אברג'_ל שליט"א

נוספים ברחבי הארץ מתעדכנים  שיעורים 
בכל תחילת שבוע באתר המאיר לארץ

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

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

רביעי כ"ג סיון 22/6 בשעה: 20:00אריאל
בבית הכנסת 'בן איש חי' רחוב השומרון 1

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

LIVE

LIVE

* השיעור מועבר בשידור חי בערוצי המדיה


