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

ערוך על פי שיעוריו של בנו ממשיך דרכו ואורו
 הרה"ג רבינו ישראל אברג'ל שליט"א
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נכריז  כ  א ואמר: נאנח תשובה , אחד
השומע וה' ותפילה , תענית יו על
תחינתנו... יקבל ישראל עמו תפילות

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

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

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

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

ואמר: מה אחד

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

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

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

הלילה . אחריו

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

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

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

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

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

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

... ונעל הסמו ליער

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

לחיות!... להמשי

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

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

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

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

הקרובתארבוווווללללככככ בלילה מציעשג אני
שהוא כשתראו ומיד ביתו, ליד לו

תוכן העניינים

  
     



קורח קורח קורח קורח  פרשת פרשת פרשת פרשת 

אחתאחתאחתאחת............ ומסקנאומסקנאומסקנאומסקנא שאלות שאלות שאלות שאלות  שלש שלש שלש שלש 

התורהררררבבבביייי מפרש עזרא, אב אברה
מרוד, עני כידוע היה הנודע,

והלאה. ממנו היה והמזל

הדעת:ההההוווואאאא בבדיחות עצמו על אומר היה

היוששששאאאאייייללללוווו לא  תכריכי מוכר היה
חייו. ימי כל אנשי מתי

היתהוווואאאא לא השמש  נרות מוכר היה
שוקעת.

היווווואאאא הנשי כל  מוהל היה הוא
בנות... יולדות

עזראווווככככיייידדדדוווועעעע,,,, האב נדד חייו ימי כל
.למקו באחת1ממקו והנה,

מתקופותובענין1. שבאחת מסופר זה

אבן אברהם רבי הגיע נדודיו

אחת. לעיר שבת לפני עזרא,

קבועהבאותו תורנות לעשות נהוג היה מקום

תושב כל כאשר העיר, תושבי כל בין

את לארח צריך הוא בו קבועה שבת לו היתה

לעיר הבאים זההאורחים אורחים הרבה היו (ואם

הרשימה). לפי מתחלק היה

לעיראיתרע הגיע והוא עזרא האבן של מזלו

שהיה אדם היה 'התורן' כאשר בדיוק

אדם, אותו הגדולה. בקמצנותו מפורסם

נוהג היה השבת, מהוצאות לחסוך במטרה

ולקנות לשבת, סמוך מאוד, מאוחר לשוק לרוץ

המוכרים, ביד שנותרו המאכלים שיירי את

לאחר בזול. שעה באותה נמכרו אלו שיריים

שתכין מאשתו וביקש לביתו מיהר הוא מכן

שבת. לפני לבשלם שתספיק כדי מהר אותם

לעיר,באותו עזרא האבן הגיע שבו ששי, יום

מוקדמת, בשעה בשוק הבית בעל עבר

אותו וחמד וטוב יפה דג שם וראה כדרכו, שלא

עד המוכר עם ארוכה שעה התמקח הוא בלבו.

לפני והנה ולקנותו. מחירו את להוריד שהצליח

האורחים על מהממונה לו נודע השבת כניסת

של פניו השבת. לאותה אורח לקבל תורו שהגיע

לאורח לתת מאוד לו היה צר חפו. אדם אותו

גדולה כה היתה קמצנותו דג. מאותו יפה מנה

בלית לזולתו. משלו לתת לו אפׁשר לא שלבו ְִֵעד
דגים שלשה וקנה לשוק שוב רץ הוא ברירה

בבואו האורח. עבור ומעופשים ישנים קטנים,

תגיש שבת שבליל מאשתו ביקש הוא הביתה

עצמו והוא והישנים, הזולים הדגים את לאורח

כל בתואנה אותם לאכול שלא דרך כבר ימצא

שבע יהיה האורח כאשר מכן, לאחר שהיא.

היפה. הדג את הוא יאכל הרע, מהמאכל

הביתבליל בעל התקרבו כאשר שבת

האבן הריח לבית, עזרא האבן ואורחו

והבין המעופשים הדגים ריח את עזרא

לא אך מגמתו, ומהי מארחו מיהו מיד

מאומה. אמר
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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.



  
     



לו השוו האדמומיות לחיו הלב שזקנו
.עצו חכ תלמיד של צורה

אאאא,עול רזי בכל בקי שהיה עזרא לאב
עיניו בגלגלי חטופה הצצה הספיקה
והעלוב... הדל הרוחני מצבו את לקלוט

הצעהההההוווואאאא לי יש לו: ואמר לאיש ניגש
לה! לסרב תוכל שלא בשביל
ואתה רב, מחפשי הסמוכה בעיירה

הרב! תהיה

יודע...אאאא............הההה,,,, כ כל לא א...ני

ההההססססרררר עזרא האב אמר  מלב דאגה
פשוט !כלו לדעת צרי לא אתה
,של השמש אהיה ואני הרב תהיה אתה

...במקומ אדבר ואני

יחדיוההההססססככככיייי צעדו וה להצעה האיש
לעיירה...

החדש,ככככייייוווו 'הרבי' את הגבאי שראו
העיירה, לרב למנותו הסכימו

שמשו. יהיה עזרא ושהאב

הרבבבבבששששבבבבתתתת את לראות העיר בני כל באו
האיש מתורתו. ולהתבש החדש

וירד... ד, ג, ב, א, ואמר: לבמה עלה

רבותי,אאאאחחחחררררייייוווו ואמר: עזרא האב עלה
בדרשתו: רמז הרב מה לכ אפרש אני

להא א א א  לדרוש החל עזרא והאב אמונה.
.מעול שמעו שלא דברי אמונה, על

 תורהב ב ב ב  דברי של שעה עוד .בטחו
וסיפורי במשלי מחורזי נפלאי

הלאה... וכ חז"ל.

אככככלללל פה, פעורי עומדי נותרו הקהל
הרב?... כבוד הוא מי אז השמש זהו

שאלותווווככככ שואלי ,הענייני התנהלו
הוא ה'רבי', את ובפוסקי בהלכה
הוא הלא 'השמש', באזני כביכול לוחש
עונה עזרא והאב עזרא, האב
מדהימה. ובבקיאות באריכות לשואלי

לשמועבבבבאאאאוווו אנו רוצי וביקשו: הגבאי
שהוא חדשי כמה כבר רבינו, את

ממנו. אחת מילה שמענו ולא אתנו,

העתווווההההאאאאבבבב הוא שעתה החליט עזרא
לקח... ללמד

הרבאאאאממממרררר ,ימי שלשה בעוד רבותי, :לה
השאלות. לכל ויענה בהלכה שיעור ימסור

ההההללללצרי אני לו: ואמר לאיש עזרא האב
לכ ,נפרדי אנחנו לדרכי, ללכת
.לה תשיב מה וג ישאלו מה אות אלמד

מהששששאאאאללללהההה נפלו, שלי התפילי ראשונה:
תענה: ואתה לעשות? צרי אני
צדקה. ותת ,אות תנשק ,אות תרי

צרות,ששששאאאאללללהההה לי עושה אשתי שניה:
תענה: ואתה אתה? לעשות מה
ה הבא שבוע עד הבא, בשבוע תבוא

ביניה.כבר יסתדרו

  
     



אחת, לעיירה הגיע נדודיו מתקופות
תושביה כל את ראה הוא בכניסתו וכבר

...ורצי נרגשי היהודי

קרה?ההההוווואאאא מה ושאל: אחד ליהודי ניגש
וההמולה? הרעש מה על

נפטרווווההההייייההההוווודדדדיייי העיירה של הרב השיב:
הגבאי ועכשיו כחודש, לפני
העיירה, תושבי  היהודי מכל ביקשו

הכנסת... בבית להתאס

ההההאאאאבבבבה ויחד ליהודי הצטר עזרא
הכנסת. לבית צעדו

אנוההההגגגגבבבבאאאאיייי והכריז: הבימה על עלה הראשי
מוכני ואנו לעיירה, רב מחפשי

בחדשו. חודש מדי מכובד שכר לרב לתת
שהוא או ,לכ ראוי שהוא שחושב מי וכל

ולהציע... לבוא מוזמ שכזה רב מכיר

ההההאאאאבבבבלה ואמר לגבאי ניגש עזרא
למשרה. להתמנות מוכ שהוא
בפשטות לבוש היה שהוא מכיו אבל
אותו לשמוע רצו לא ,העניי כאחד

אותו... וביזו כלל

ללללאאאאבבבבשהגבאי הדבר מאוד כאב עזרא
ואמר החיצוניות, לפי רק קובעי

לקח. ללמד מוכרח שהוא לעצמו

למולועעעעוווודדדד רואה הוא והנה מתהל הוא
,רבני בבגדי הלבוש מכובד יהודי

הגישהוהנה, כאשר ידים ונטילת הקידוש לאחר

המעופשים הדגים את הבית בעלת

והחלל  הדגים אחד אל עזרא האבן גחן אורח,

עזבו הוא מכן לאחר שונות, מילים לו ללחוש

לשלישי. וכן השני לדג ופנה

אורחובעל של מעשיו על מאוד תמה הבית

אין ח"ו והאם מעשהו לפשר אותו ושאל

הדגים. עם בלחשיו כישוף עושה הוא

עלענה פירושים כותב שהוא עזרא האבן לו

כיצד לברר רצה הוא ותמיד התורה

בראותו עתה והנה סוף, ים קריעת התרחשה

מאותה שהם סבר הוא מאוד ישנים דגים

קריעת על לו לספר באפשרותם ויהיה תקופה

השני, וכן זכר לא הראשון הדג אולם סוף, ים

הגדול שאחיו שיתכן אמר השלישי הדג ואילו

זאת... זוכר במטבח הנמצא

ומחוסרבעל התגלתה, שמזימתו הבין הבית

הגדול. הדג את להם שתגיש מאשתו ביקש ברירה

- איךבפיו נשרף! בלבו - אך אכל, הבית בעל

דג?! חתיכת ממני לקחת האורח הצליח

- התורה על פירוש כותב שהוא אמר הוא טוב,

לאכול. חכם לתלמיד לתת מצוה זו אולי אז,

אוליאבל אמת? מדבר שהוא בכלל אמר מי

מדומיין? אדם סתם הוא

אותו...ובעל לבחון החליט הבית

עזרא,לאחר לאבן הבית בעל פנה שאכלו,

רוצה אתה שתמיד אמרת רבי, ואמר:

תספר אולי סוף. ים קריעת היתה כיצד לברר

סוף... ים בקריעת היה מה לי גם

באמונהוהאבן שיעור אותו לימד עזרא

צדקה... ובמצות

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



  
     



לו השוו האדמומיות לחיו הלב שזקנו
.עצו חכ תלמיד של צורה

אאאא,עול רזי בכל בקי שהיה עזרא לאב
עיניו בגלגלי חטופה הצצה הספיקה
והעלוב... הדל הרוחני מצבו את לקלוט

הצעהההההוווואאאא לי יש לו: ואמר לאיש ניגש
לה! לסרב תוכל שלא בשביל
ואתה רב, מחפשי הסמוכה בעיירה

הרב! תהיה

יודע...אאאא............הההה,,,, כ כל לא א...ני

ההההססססרררר עזרא האב אמר  מלב דאגה
פשוט !כלו לדעת צרי לא אתה
,של השמש אהיה ואני הרב תהיה אתה

...במקומ אדבר ואני

יחדיוההההססססככככיייי צעדו וה להצעה האיש
לעיירה...

החדש,ככככייייוווו 'הרבי' את הגבאי שראו
העיירה, לרב למנותו הסכימו

שמשו. יהיה עזרא ושהאב

הרבבבבבששששבבבבתתתת את לראות העיר בני כל באו
האיש מתורתו. ולהתבש החדש

וירד... ד, ג, ב, א, ואמר: לבמה עלה

רבותי,אאאאחחחחררררייייוווו ואמר: עזרא האב עלה
בדרשתו: רמז הרב מה לכ אפרש אני

להא א א א  לדרוש החל עזרא והאב אמונה.
.מעול שמעו שלא דברי אמונה, על

 תורהב ב ב ב  דברי של שעה עוד .בטחו
וסיפורי במשלי מחורזי נפלאי

הלאה... וכ חז"ל.

אככככלללל פה, פעורי עומדי נותרו הקהל
הרב?... כבוד הוא מי אז השמש זהו

שאלותווווככככ שואלי ,הענייני התנהלו
הוא ה'רבי', את ובפוסקי בהלכה
הוא הלא 'השמש', באזני כביכול לוחש
עונה עזרא והאב עזרא, האב
מדהימה. ובבקיאות באריכות לשואלי

לשמועבבבבאאאאוווו אנו רוצי וביקשו: הגבאי
שהוא חדשי כמה כבר רבינו, את

ממנו. אחת מילה שמענו ולא אתנו,

העתווווההההאאאאבבבב הוא שעתה החליט עזרא
לקח... ללמד

הרבאאאאממממרררר ,ימי שלשה בעוד רבותי, :לה
השאלות. לכל ויענה בהלכה שיעור ימסור

ההההללללצרי אני לו: ואמר לאיש עזרא האב
לכ ,נפרדי אנחנו לדרכי, ללכת
.לה תשיב מה וג ישאלו מה אות אלמד

מהששששאאאאללללהההה נפלו, שלי התפילי ראשונה:
תענה: ואתה לעשות? צרי אני
צדקה. ותת ,אות תנשק ,אות תרי

צרות,ששששאאאאללללהההה לי עושה אשתי שניה:
תענה: ואתה אתה? לעשות מה
ה הבא שבוע עד הבא, בשבוע תבוא

ביניה.כבר יסתדרו

  
     



אחת, לעיירה הגיע נדודיו מתקופות
תושביה כל את ראה הוא בכניסתו וכבר

...ורצי נרגשי היהודי

קרה?ההההוווואאאא מה ושאל: אחד ליהודי ניגש
וההמולה? הרעש מה על

נפטרווווההההייייההההוווודדדדיייי העיירה של הרב השיב:
הגבאי ועכשיו כחודש, לפני
העיירה, תושבי  היהודי מכל ביקשו

הכנסת... בבית להתאס

ההההאאאאבבבבה ויחד ליהודי הצטר עזרא
הכנסת. לבית צעדו

אנוההההגגגגבבבבאאאאיייי והכריז: הבימה על עלה הראשי
מוכני ואנו לעיירה, רב מחפשי

בחדשו. חודש מדי מכובד שכר לרב לתת
שהוא או ,לכ ראוי שהוא שחושב מי וכל

ולהציע... לבוא מוזמ שכזה רב מכיר

ההההאאאאבבבבלה ואמר לגבאי ניגש עזרא
למשרה. להתמנות מוכ שהוא
בפשטות לבוש היה שהוא מכיו אבל
אותו לשמוע רצו לא ,העניי כאחד

אותו... וביזו כלל

ללללאאאאבבבבשהגבאי הדבר מאוד כאב עזרא
ואמר החיצוניות, לפי רק קובעי

לקח. ללמד מוכרח שהוא לעצמו

למולועעעעוווודדדד רואה הוא והנה מתהל הוא
,רבני בבגדי הלבוש מכובד יהודי

הגישהוהנה, כאשר ידים ונטילת הקידוש לאחר

המעופשים הדגים את הבית בעלת

והחלל  הדגים אחד אל עזרא האבן גחן אורח,

עזבו הוא מכן לאחר שונות, מילים לו ללחוש

לשלישי. וכן השני לדג ופנה

אורחובעל של מעשיו על מאוד תמה הבית

אין ח"ו והאם מעשהו לפשר אותו ושאל

הדגים. עם בלחשיו כישוף עושה הוא

עלענה פירושים כותב שהוא עזרא האבן לו

כיצד לברר רצה הוא ותמיד התורה

בראותו עתה והנה סוף, ים קריעת התרחשה

מאותה שהם סבר הוא מאוד ישנים דגים

קריעת על לו לספר באפשרותם ויהיה תקופה

השני, וכן זכר לא הראשון הדג אולם סוף, ים

הגדול שאחיו שיתכן אמר השלישי הדג ואילו

זאת... זוכר במטבח הנמצא

ומחוסרבעל התגלתה, שמזימתו הבין הבית

הגדול. הדג את להם שתגיש מאשתו ביקש ברירה

- איךבפיו נשרף! בלבו - אך אכל, הבית בעל

דג?! חתיכת ממני לקחת האורח הצליח

- התורה על פירוש כותב שהוא אמר הוא טוב,

לאכול. חכם לתלמיד לתת מצוה זו אולי אז,

אוליאבל אמת? מדבר שהוא בכלל אמר מי

מדומיין? אדם סתם הוא

אותו...ובעל לבחון החליט הבית

עזרא,לאחר לאבן הבית בעל פנה שאכלו,

רוצה אתה שתמיד אמרת רבי, ואמר:

תספר אולי סוף. ים קריעת היתה כיצד לברר

סוף... ים בקריעת היה מה לי גם

באמונהוהאבן שיעור אותו לימד עזרא

צדקה... ובמצות

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.



  
     



הצדיק של מחותנו היה אשר שמו, אהר
.מקארלי הגדול אהר רבי הקדוש,

במבטששששאאאארררר אפילו חננו לא העיר, בני
אשר ,'הפורחיהאורחי' שני את
שלא לומר, צרי ואי ,הכיר לא איש
במעונ להתארח להזמינ לנכו מצאו
שאותו העובדה, ג .שולחנ על ולסעוד
גרמה לא היה, מרוד עני עצמו, אהר רבי
וכי נאה כי לחשוב, המקו מבני לאיש
יפקחו ממנו עשירי בתי שבעלי יאה,
בה ויקיימו העניי על עיניה את

.במעונותיה אורחי הכנסת מצות

,,,,ללללייייממממיייי,בעול טבע יצא שכבר לאחר
מקדושי האחי פע הגיעו
,הפע לודמיר. בעיר משות לביקור
הרתומה הדורה בכרכרה שניה הגיעו
לפניה הל והכרוז ,סוסי לצמד

.בוא על העיר לבני והודיע

העירללללששששממממעעעע כל נעשתה הבשורה,
נתאספו הקהל ראשי כמרקחה.
ראש בכובד ודנו דחופה, לאסיפה מיד
הנעלי האורחי פני את לקבל כיצד
יהודי העיר, עשירי וגדול הראוי, בכבוד
מרכבתו את רת בעמיו, ובעל נכבד
א אל לצאת ומיהר מהירי לסוסי
הקדושי האחי את להזמי כדי ,הדר

המפואר. בארמונו להתארח

הזמנתוההההוווודדדדוווו על הקדושי האחי לו
.ידי בשתי אותה דחו א הנדיבה,

גילו''''יייישששש  בעיר!' קבועה אכסניא לנו
אמרו 'וכבר  הרבה לפליאתו לו

ז"ל טז:):חכמינו ישנה(ערכי אל לעול'
שלו!'' מאכסניא אד

לו.אאאא לגלות אבו לא האכסניא מקו את

העירה,ככככאאאאששששרררר הקדושי האחי הגיעו
לקראת חרדה העיר וכל
ורבי אלימל רבי הורו ,קטו ועד למגדול
רבי של מעונו אל לנסוע לעגלונ זישא
מאז אכסניית בעל העני, החסיד ,אהר
המלוי העיר בני כל ולתדהמת ,ומקד
להיכנס ופנו הכרכרה מעל ירדו ,אות

ליפול... והטה הרעועה בקתתו אל

הורובבבבטטטטרררר הבית, אל היכנס
הסוסי את להוביל ,לעגלונ
העשיר, של הארוה אל הכרכרה ואת

בארמונו. להתארח הזמינ אשר

אליוייייצצצצאאאא ציר הקהל, מתו דנ העשיר
ופרנסיה, העיר מטובי מני עוד
אהר רבי של הדלות מעו אל יחדיו נכנסו
הקדושי האחי לפני והתייצבו החסיד,

העיר. בני בל בש הקהל, כשלוחי

''''ייייללללממממדדדדווווננננוווו לדעת ביקשו  רבותינו!'
הקשה הפגיעה ולמה מה 'על
יסופר אשר ותושביה, עירנו בכבוד הזו
אב רועי ,הקדושי רבותינו כי לדור,
כי להתארח, דירה בה מצאו לא ישראל,

ליפול?!'... מטה עניי בחורבת א

  
     



אוששששאאאאללללהההה כשרה שלי הפרה שלישית:
תשחטו תענה: ואתה טריפה?
א ותנפחו. הריאה את תוציאו אותה,
טריפה.  לא א כשרה,  התנפחה

עלבבבבממממשששש 'הרב' חזר ימי שלשה
על אות שידע עד התשובות
הקהל כל התאספו השלישי ביו .בוריי
אמר .הנער רב את לשמוע הכנסת לבית
שתרצו... שאלה כל תשאלו בבקשה, :לה

הפרהקקקק הרב, כבוד ושאל: הראשו
הרב: לו אמר טריפה? כשרהאו שלי
צדקה. ותת אותה, תנשק אותה, תרי

שליששששאאאאלללל התפילי הרב, כבוד השני:
לו ענה לעשות? צרי מה נפלו,

הבא. בשבוע תבוא הרב:

הרב,ווווששששאאאאללללהההה כבוד שנשאלה: שלישית
אשה צרות, לי עושה אשתי
הרב: לו אמר לה? לעשות מה רעה.
הריאה, את לה תוציא אותה, תשחט
לא א כשרה,  התנפחה א ותנפח.

טריפה... 2

מדובר,ההההבבבבייייננננוווו 'רב' באיזה הציבור
הלקח. את למדו והלאה היו ומאותו

נוס...ווווננננבבבבייייאאאא סיפור

ווווררררככככבבבב............ ססססווווססססיייי ששששממממהההה ווווייייששששללללחחחחוווו

הקדושיככככיייידדדדוווועעעע,,,, האחי שהתגלו קוד
ורבי מליז'ענסק אלימל רבי
גלות ערכו ה מאניפולי, זישא משול

(למקו בגלות(ממקו להשתת כדי
המקובלי של כדרכ הקדושה, השכינה
ביסורי עצמ את זכ ולמע ,קד מימי

...עוו המכפרת ובגלות הנדודי

זמני.סיפוריההההררררבבבבהההה מאות נשתמרו
הזהב צנתרות 3ובספר ג (חלק

קב) הבא:עמוד הסיפור את הביא

ורביבבבבייייממממיייי אלימל רבי נהגו ,גלות
העיר את פע מדי לפקוד זישא
לה היתה קבועה ואכסניא לודמיר,
רבי ועני, חסיד איש של במעונו בה,

הגה"ק זיע"א2. שלי מקיקץ שאול רבי

בספרו הזה הסיפור את הביא

אב לד),מוסר דף - מ בערבית.(מערכת שנכתב

דבריו את תרגם חדאד אפרים רבי והגאון

יספר פי 6).בספרו (עמוד

עזרא,על אבן אברהם רבי של זה סיפור פי

הכתוב: את אב' 'מוסר מחבר פירש

קלֹון" מרים ּוכסילים ינחלּו חכמים ְְֲִִִִִֵָָָָ"ּכבֹוד
לה), ג, החכמים(משלי מתי היא: שהכוונה

לראשים כסילים שיתמנו ברגע כבוד? ינחלו

שקרה כפי ובזיון קלון להם ויהיה הציבור, על

לחכמים כבוד יהיה אז הארץ, עם לאותו

האמיתיים...

לגאון שליט"א.3. גרליץ מרדכי הרב

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



  
     



הצדיק של מחותנו היה אשר שמו, אהר
.מקארלי הגדול אהר רבי הקדוש,

במבטששששאאאארררר אפילו חננו לא העיר, בני
אשר ,'הפורחיהאורחי' שני את
שלא לומר, צרי ואי ,הכיר לא איש
במעונ להתארח להזמינ לנכו מצאו
שאותו העובדה, ג .שולחנ על ולסעוד
גרמה לא היה, מרוד עני עצמו, אהר רבי
וכי נאה כי לחשוב, המקו מבני לאיש
יפקחו ממנו עשירי בתי שבעלי יאה,
בה ויקיימו העניי על עיניה את

.במעונותיה אורחי הכנסת מצות

,,,,ללללייייממממיייי,בעול טבע יצא שכבר לאחר
מקדושי האחי פע הגיעו
,הפע לודמיר. בעיר משות לביקור
הרתומה הדורה בכרכרה שניה הגיעו
לפניה הל והכרוז ,סוסי לצמד

.בוא על העיר לבני והודיע

העירללללששששממממעעעע כל נעשתה הבשורה,
נתאספו הקהל ראשי כמרקחה.
ראש בכובד ודנו דחופה, לאסיפה מיד
הנעלי האורחי פני את לקבל כיצד
יהודי העיר, עשירי וגדול הראוי, בכבוד
מרכבתו את רת בעמיו, ובעל נכבד
א אל לצאת ומיהר מהירי לסוסי
הקדושי האחי את להזמי כדי ,הדר

המפואר. בארמונו להתארח

הזמנתוההההוווודדדדוווו על הקדושי האחי לו
.ידי בשתי אותה דחו א הנדיבה,

גילו''''יייישששש  בעיר!' קבועה אכסניא לנו
אמרו 'וכבר  הרבה לפליאתו לו

ז"ל טז:):חכמינו ישנה(ערכי אל לעול'
שלו!'' מאכסניא אד

לו.אאאא לגלות אבו לא האכסניא מקו את

העירה,ככככאאאאששששרררר הקדושי האחי הגיעו
לקראת חרדה העיר וכל
ורבי אלימל רבי הורו ,קטו ועד למגדול
רבי של מעונו אל לנסוע לעגלונ זישא
מאז אכסניית בעל העני, החסיד ,אהר
המלוי העיר בני כל ולתדהמת ,ומקד
להיכנס ופנו הכרכרה מעל ירדו ,אות

ליפול... והטה הרעועה בקתתו אל

הורובבבבטטטטרררר הבית, אל היכנס
הסוסי את להוביל ,לעגלונ
העשיר, של הארוה אל הכרכרה ואת

בארמונו. להתארח הזמינ אשר

אליוייייצצצצאאאא ציר הקהל, מתו דנ העשיר
ופרנסיה, העיר מטובי מני עוד
אהר רבי של הדלות מעו אל יחדיו נכנסו
הקדושי האחי לפני והתייצבו החסיד,

העיר. בני בל בש הקהל, כשלוחי

''''ייייללללממממדדדדווווננננוווו לדעת ביקשו  רבותינו!'
הקשה הפגיעה ולמה מה 'על
יסופר אשר ותושביה, עירנו בכבוד הזו
אב רועי ,הקדושי רבותינו כי לדור,
כי להתארח, דירה בה מצאו לא ישראל,

ליפול?!'... מטה עניי בחורבת א

  
     



אוששששאאאאללללהההה כשרה שלי הפרה שלישית:
תשחטו תענה: ואתה טריפה?
א ותנפחו. הריאה את תוציאו אותה,
טריפה.  לא א כשרה,  התנפחה

עלבבבבממממשששש 'הרב' חזר ימי שלשה
על אות שידע עד התשובות
הקהל כל התאספו השלישי ביו .בוריי
אמר .הנער רב את לשמוע הכנסת לבית
שתרצו... שאלה כל תשאלו בבקשה, :לה

הפרהקקקק הרב, כבוד ושאל: הראשו
הרב: לו אמר טריפה? כשרהאו שלי
צדקה. ותת אותה, תנשק אותה, תרי

שליששששאאאאלללל התפילי הרב, כבוד השני:
לו ענה לעשות? צרי מה נפלו,

הבא. בשבוע תבוא הרב:

הרב,ווווששששאאאאללללהההה כבוד שנשאלה: שלישית
אשה צרות, לי עושה אשתי
הרב: לו אמר לה? לעשות מה רעה.
הריאה, את לה תוציא אותה, תשחט
לא א כשרה,  התנפחה א ותנפח.

טריפה... 2

מדובר,ההההבבבבייייננננוווו 'רב' באיזה הציבור
הלקח. את למדו והלאה היו ומאותו

נוס...ווווננננבבבבייייאאאא סיפור

ווווררררככככבבבב............ ססססווווססססיייי ששששממממהההה ווווייייששששללללחחחחוווו

הקדושיככככיייידדדדוווועעעע,,,, האחי שהתגלו קוד
ורבי מליז'ענסק אלימל רבי
גלות ערכו ה מאניפולי, זישא משול

(למקו בגלות(ממקו להשתת כדי
המקובלי של כדרכ הקדושה, השכינה
ביסורי עצמ את זכ ולמע ,קד מימי

...עוו המכפרת ובגלות הנדודי

זמני.סיפוריההההררררבבבבהההה מאות נשתמרו
הזהב צנתרות 3ובספר ג (חלק

קב) הבא:עמוד הסיפור את הביא

ורביבבבבייייממממיייי אלימל רבי נהגו ,גלות
העיר את פע מדי לפקוד זישא
לה היתה קבועה ואכסניא לודמיר,
רבי ועני, חסיד איש של במעונו בה,

הגה"ק זיע"א2. שלי מקיקץ שאול רבי

בספרו הזה הסיפור את הביא

אב לד),מוסר דף - מ בערבית.(מערכת שנכתב

דבריו את תרגם חדאד אפרים רבי והגאון

יספר פי 6).בספרו (עמוד

עזרא,על אבן אברהם רבי של זה סיפור פי

הכתוב: את אב' 'מוסר מחבר פירש

קלֹון" מרים ּוכסילים ינחלּו חכמים ְְֲִִִִִֵָָָָ"ּכבֹוד
לה), ג, החכמים(משלי מתי היא: שהכוונה

לראשים כסילים שיתמנו ברגע כבוד? ינחלו

שקרה כפי ובזיון קלון להם ויהיה הציבור, על

לחכמים כבוד יהיה אז הארץ, עם לאותו

האמיתיים...

לגאון שליט"א.3. גרליץ מרדכי הרב

ז

 מוקדש לעילוי נשמת דוד בן צבי סאלם ז"ל, שרה זהרה בת הרב יחיא מנצור הכהן ז"ל. שלמה סלימאן בן חיים אהרון ז"ל
נדבת ה"ה נחמן בן דוד הי"ו לברכה, הצלחה, שפע וישע, אמן.



  
    



זכוממממככככלללל לוי ללללוווויייייייישבט אאאאררררבבבבעעעעהההה ררררקקקק
!הארו את 7לשאת

שזכואאאאננננוווו הקהתי בני היו מי יודעי לא
והקדושה הנפלאה הנוראה, בזכות
ש אבל ה', ברית ארו את לשאת הזאת
יצהר. ב קורח  והוא לנו, ידוע כ אחד

במדרשווווככככ פרשההובא רבה, (במדבר

ג): אות  חכיח ,חכמי אמרו
...הארו ומטועני קורח היה גדול

רבינוווווננננססססיייייייי של הקדושי בדבריו
שכתב, "הרמב ב אברה

פי8וז"ל: על א ,ואביר דת קורח,
בכל ואביהו נדב למעלת הגיעו שלא
כפי ולא קורח, וביחוד היו גדולי זאת
.פני עז מחשבות בעל כל שיחשוב
על בפירוש התורה אומרת והלא
קראי עדה "ניאי :אליה הנלוי

" אני ב).מעד טז, זו(במדבר והרי 
קורח, של לגדולתו מספקת ראיה
או לכהונה יחדהו יתבר ה' כי שסברו

לה... ראוי שהוא לפחות

הואננננוווו,,,, קורח כשמש! ברור זה ,כ א
...!באד המאושר

לקח והסוחר הסכים חנה בר בר רבה ועדתו.

המקום. את לו והראה למדבר אותו

מאוסטרופוליוהמקובל שמשון רבי האלקי

קורח) פרשת שמשון, כך:(ניצוצי פירש

ואראה בוא חנה, בר בר לרבה אמר הסוחר

דקורח'לך את'בלועי לך להראות רוצה אני -

ואם קורח. של בעצמותו בלוע מה פנימיותם,

- ק במילויים: קר"ח האותיות את ֹנכתוב

האותיות חי"ת, - ח רי"ש, - ר קו"ף,

שם בגימטריא שהם וי"י הם האמצעיות

שמים. לשם היו שמעשיו ללמדו ובא הוי"ה,

מלובליןכתב6. הכהן צדוק רבי הגה"ק

ח),זיע"א אות - קורח פרשת צדיק, (פרי

למדת ומרכבה צדיק בבחינת היה קורח וז"ל:

ישראל. לכנסת שמשפיע עולם יסוד צדיק

ואּמהארון7. ארּכֹו וחצי "אּמתים היה ְְִִֵַַַָָָָֽהברית

קמתֹו" וחצי ואּמה רחּבֹו (שמותכה,וחצי ְְִִֵֵַָָָָָֹ

בדיםי), שני היו הארון של רוחבו צידי ומשני

ּבהם"(מוטות) הארן את "לׂשאת יד).- פסוק (שם ֵֶֶָָָָֹ

אמותונמצא שתי של רוחב היה הבדים שבין

הבדים)וחצי בין הפסיק הארון של אורכו כל (שהרי

הקדושהואמרו צח:)בגמרא שארבעה(מנחות

בצורה הארון, את נושאים היו לויים

שני הלכו הארון צדדי משני אחד בכל כזאת:

את נושא היה מהם אחד הבדים, בין אנשים

הימנית, כתיפו על הארון של הימני הבד

כתיפו על השמאלי הבד את נושא היה והשני

השמאלית.

"ונסעּווהגמרא מהפסוק: זאת ְְָֽלמדה

הּמקּדׁש" נׂשאי י,הּקהתים (במדבר ְְְִִֵַַָָֹ

'המקדש',כא) את נשאו אנשים שארבעה -

הארון. שזה ביותר, המקודש הכלי את דהיינו

השםהמספיק8. הענוה).לעובדי על - (פרק

  
    



''''חחחחסססס הקדושי האחי נענו  '!ושלו
דברי א כי ,כא אי פגיעה שו'
להגיע היינו נוהגי ,שני מזה :כפשוט
התאכסננו תמיד ,פע אחר פע העירה
אד כ על ערער לא ומעול זו, באכסניא
אחרת אכסניא שו לנו הוצעה ולא
 מאז?! עתה ,כ א נשתנה, מה תחתיה.
ותרמילינו ברגלינו באנו שאז מאי? אלא
ג אשר ישראל, עניי כל כשאר כתפינו, על
ואילו  כמותנו ויעקב יצחק אברה בני ה

לצמד רתומה כרכרה על באנו ,הפע
.ללללההההתתתתאאאאררררחחחחסוסי ששששההההההההזזזזממממננננהההה אאאאווווממממררררתתתת,,,, זזזזאאאאתתתת

ההההככככררררככככהההה עעעעלללל חחחחללללהההה ששששבבבבעעעעיייירררר,,,, ההההממממפפפפוווואאאארררר בבבבאאאאררררממממוווו
עעעעללללייייננננוווו.... ווווללללאאאא ,,,,עשינו,ווווההההססססווווססססיייי זאת ,לפיכ

 הארמו אל והסוסי הכרכרה את שיגרנו
כאז השתנינו, לא מאומה אשר אנו, ואילו

באכסנייתנו!'... נתאכס עתה כ

ההההססססייייפפפפוווורררריייי?עצובי או מצחיקי הללו
העיקר כעת, משנה לא זה טוב,
בפרשתנו... כ ועל ,מה הנלמד הלקח הוא

קקקקווווררררחחחח ששששלללל ממממעעעעללללתתתתוווו

הדמיו:בבבבוווואאאאוווו כנפי על לרגע ונפליג

 ההההששששננננהההה המקו .העול לבריאת 2449
במדבר החונה ישראל מחנה

ישראל. ע כל  והמשתתפי סיני.

מיוווואאאאננננוווו לנחש ומנסי ש מסתובבי
ישראל. ע בכל מאושר הכי האד הוא

שאחדזזזזהההה בוודאי אבל להכריע, פשוט לא
קורח!  הוא ביותר הרציני המועמדי

שבעולללללקקקקווווררררחחחח הסיבות כל את יש
מאושר! להיות

כלאאאא.... שהרי מאוד גדול יחוס בעל הוא
וכמו ,גמורי צדיקי אבותיו

לוי  קהת  יצהר  "קרח שנאמר:
יראל" .(כגכב ו, הימי־א (דברי 

וכמובבבב.... ,עצו ופיקח גדול חכ הוא
חז"ל: היה.4שהעידו פיקח  קורח

גדול,גגגג.... עשיר היה הוא ובנוס
מהאוצרות אחד מצא הוא שהרי

יוס התעשרשהטמי הזה (ומהאוצר

עשיר יותר והיה ורב, עצו בעושר קורח

מרוטשילד...).

עצמיתווווההההככככיייי מעלה היתה לקורח חשוב:
מאוד, גדולה5גדולה קדושה

לכ6ונוראה, וההוכחה עצומה, ופרישות
...!הארו מטועני להיות נבחר שהוא

במדבר ח).רבה4. אות - יח (פרשה

וכל מובא5. דהנה שמים, לשם היו מעשיו

עד.)בגמרא בתרא הלך(בבא אחת שפעם

ישמעאלי, סוחר ופגש בדרך חנה בר בר רבה

לו: אמר דקורח'והסוחר בלועי לך אחוי 'תא

קורח בו שנבלעו המקום את לך ואראה בוא -

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



  
    



זכוממממככככלללל לוי ללללוווויייייייישבט אאאאררררבבבבעעעעהההה ררררקקקק
!הארו את 7לשאת

שזכואאאאננננוווו הקהתי בני היו מי יודעי לא
והקדושה הנפלאה הנוראה, בזכות
ש אבל ה', ברית ארו את לשאת הזאת
יצהר. ב קורח  והוא לנו, ידוע כ אחד

במדרשווווככככ פרשההובא רבה, (במדבר

ג): אות  חכיח ,חכמי אמרו
...הארו ומטועני קורח היה גדול

רבינוווווננננססססיייייייי של הקדושי בדבריו
שכתב, "הרמב ב אברה

פי8וז"ל: על א ,ואביר דת קורח,
בכל ואביהו נדב למעלת הגיעו שלא
כפי ולא קורח, וביחוד היו גדולי זאת
.פני עז מחשבות בעל כל שיחשוב
על בפירוש התורה אומרת והלא
קראי עדה "ניאי :אליה הנלוי

" אני ב).מעד טז, זו(במדבר והרי 
קורח, של לגדולתו מספקת ראיה
או לכהונה יחדהו יתבר ה' כי שסברו

לה... ראוי שהוא לפחות

הואננננוווו,,,, קורח כשמש! ברור זה ,כ א
...!באד המאושר

לקח והסוחר הסכים חנה בר בר רבה ועדתו.

המקום. את לו והראה למדבר אותו

מאוסטרופוליוהמקובל שמשון רבי האלקי

קורח) פרשת שמשון, כך:(ניצוצי פירש

ואראה בוא חנה, בר בר לרבה אמר הסוחר

דקורח'לך את'בלועי לך להראות רוצה אני -

ואם קורח. של בעצמותו בלוע מה פנימיותם,

- ק במילויים: קר"ח האותיות את ֹנכתוב

האותיות חי"ת, - ח רי"ש, - ר קו"ף,

שם בגימטריא שהם וי"י הם האמצעיות

שמים. לשם היו שמעשיו ללמדו ובא הוי"ה,

מלובליןכתב6. הכהן צדוק רבי הגה"ק

ח),זיע"א אות - קורח פרשת צדיק, (פרי

למדת ומרכבה צדיק בבחינת היה קורח וז"ל:

ישראל. לכנסת שמשפיע עולם יסוד צדיק

ואּמהארון7. ארּכֹו וחצי "אּמתים היה ְְִִֵַַַָָָָֽהברית

קמתֹו" וחצי ואּמה רחּבֹו (שמותכה,וחצי ְְִִֵֵַָָָָָֹ

בדיםי), שני היו הארון של רוחבו צידי ומשני

ּבהם"(מוטות) הארן את "לׂשאת יד).- פסוק (שם ֵֶֶָָָָֹ

אמותונמצא שתי של רוחב היה הבדים שבין

הבדים)וחצי בין הפסיק הארון של אורכו כל (שהרי

הקדושהואמרו צח:)בגמרא שארבעה(מנחות

בצורה הארון, את נושאים היו לויים

שני הלכו הארון צדדי משני אחד בכל כזאת:

את נושא היה מהם אחד הבדים, בין אנשים

הימנית, כתיפו על הארון של הימני הבד

כתיפו על השמאלי הבד את נושא היה והשני

השמאלית.

"ונסעּווהגמרא מהפסוק: זאת ְְָֽלמדה

הּמקּדׁש" נׂשאי י,הּקהתים (במדבר ְְְִִֵַַָָֹ

'המקדש',כא) את נשאו אנשים שארבעה -

הארון. שזה ביותר, המקודש הכלי את דהיינו

השםהמספיק8. הענוה).לעובדי על - (פרק

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



  
    



 בעבודהאאאאווווששששרררר לעבוד פירושו
מכובדת. פרנסה לבית ולהביא מסודרת

אשראאאא אלו כי נראה נתבונ א לא!
העושר, במדרגות המה בינוני
וקשה רבה עבודה ימיה כל עובדי

.כס הרבות למע

לאווווננננממממצצצצאאאא המה עסוקי ימיה שכל
להכי אלא ,מאושר ליהנות
לה יהיה אימתי כ וא אושר, לה
?מאושרי ולהיות ליהנות פנאי

לא!' לעול' היא: התשובה

אזאאאאזזזז מוות, שערי על ויעמדו כשיזקינו
מ ובטל עבר כמו עצמ ימצאו

שאי ועכשיו התרגלו בעבודה ה ,העול
ימצאו לא במלאכת לעבוד כח לה
המה ונראי ,בחייה ועני טע שו
.עצמ בעיני ה וככה ,חיי צל כמו

המהוווואאאא המשק עובדי אולי כ
?המאושרי

המשקללללאאאא.... עובדי אי שלא! בוודאי
בעבודה עובדי ה שהרי מאושרי
כל ואחר בלילות, ג ולפעמי יו יו קשה
הוא העול בחיי חלק כי ירגישו אלה
העשירי אלה כי וסוברי ,שבחלקי הקט
כולו העושר כל את לה שלקחו המה ה
אשר המה  הפועלי  ה וכי ,חשבונ על

אותנואחד והוביל לבית, הכניסנו המשרתים

ראיתי לא אז עד אשר מדרגות גרם דרך

כולן משישדוגמתם, נדירעשויות שהיה (דבר

בצורהמאוד), מפוארים פריטים כהנה ועוד

לחלוטין. מוגזמת

פיארההמשרת אשר המפוארת הדלת על נקש

העשיר, של ללשכתו הכניסה את

על נשאר העשיר בואנו. על הבית לבעל והודיע

מופנה וגבו לחלון מופנות פניו כאשר עומדו,

כלל. אותו עניין לא שהדבר היה נראה אלינו.

עדין,דודי, היהאדם זיע"א, יהודהצדקה הרב

הפנים' 'קבלת על מאומה לו העיר ולא

כן על לימים, צעיר הייתי אני אבל זכינו. לה

את לקבל כך מתבייש לא אתה לו: אמרתי

אליך! בא צדקה יהודה הגאון הרב הרי פנינו?

כראוי הבא' 'ברוך לו ואמור לקראתו קום

הגיב... לא העשיר אך - ישראל! לחכמי לעשות

כךניגשתי כדי עד נפולות. פניו כי וראיתי אליו,

שהוא משוכנע שהייתי פניו, היו עצובות

פניך מדוע אותו: שאלתי אמו. על או אביו על אונן

'הלא הפטיר: רק לי. לומר רצה ולא נפולות? כך כל

אופן בכל לי שיאמר בו הפצרתי תבין'. לא ממילא

ומתוך בבכי כמעט לי סיפר ולבסוף לו, כואב מה

מסוג יוקרתי רכב החלון דרך שראה מוחלט יאוש

שאין כך על דעתו וחלשה ברחוב, עוברת 'וולוו'

הזה. הפריט את שלו המכוניות באוסף

מכאן,כששמעתי נלך בוא לדודי: אמרתי כך

מרוד! הואסתםאדםעני מהלחפשאצלו, לנו אין

אותי?נזדעק מקלל אתה למה לי: ואמר העשיר

כאונןאין מתנהג אתה אם השבתי. - קללה זו

לך אין אשר רכב בגלל לפניו מוטל מתו אשר

'עשיר' אדם והלאה. ממך שהעושר הרי ב'אוסף'

נאמר זה ועל כלום. ולא שלו מהעושר לו אין כזה

מ"א):באבות בחלקו...(פ"ד השמח עשיר איזהו

  
    



ההההממממאאאאווווששששרררר???? ההההוווואאאא ממממיייי

אליהוש בבבבששששייייחחחחהההה רבי הגה"צ מסר
:כ אמר זיע"א, דסלר 9אליעזר

ידע''''חחחחיייייייי לא מי הזה'. בעול אושר
האושר מהו אלו? מילי ד' ביאור
הוא, פשוט הלא לכאורה הזה? בעול
אאאאששששרררר ככככלללל אאאאתתתת ללללההההששששייייגגגג ייייווווככככלללל אאאאששששרררר זזזזהההה ככככיייי

המאושר.ייייחחחחפפפפוווו הוא

כיווווממממששששוווו פשוט, לדבר סוברי אנו זה
ובעל למסחר מסוגל שהוא מי
המאושר, הוא עושר לאסו הוא כשרו
יותר רב מר לו יש אשר מי וכל
אשר זה הוא ,יתירי וערמה וחריפות

לזה. הנדרשי הכחות את לו יש

ושומעיההההרררריייי רואי אנו מקו בכל
כמה עד הזה עול מבעלי
ועד השאיפה, בעל מעלות את מגדילי
אומלל שהוא באד מזלזלי ה כמה

לו... יקראו בטל אשר בעיניה

דסלראאאא הרב ממשי  היא האמת
שהגדרנו הזו שההגדרה  ואומר

ביותר. שטחית היא

הואששששההההרררריייי ככככללללללללפשוט ננננממממצצצצאאאא ההההאאאאווווששששרררר ששששאאאאיייי
מקצתו) לא בני(ואפילו אות אצל

יחפצו. אשר כל את להשיג שיכולי אד

תועפותאאאאוווותתתת כס אשר עשירי
בחוצות ישליכו זהב אשר למו,
ידורו בארמונות אשר אלה כל, מרוב

בפהובמכוניות אומרי יסעו... יוקרה
בושה: וללא מלא

לעושר''''ללללאאאא ה הוא, לנו ולא האושר בנו
לא ה'א' אל א רעה, ב'ע' זכינו,
הורגי והתאוה הקנאה .עדיי זכינו

ובי10אותנו, במשפחה המריבות ובנוס
הנפש'. לות את לנו מחסלי  האחי

ההגדרה:וווואאאאננננוווו את לשנות מנסי מיד

1).מאליהומכתב9. עמוד - א (חלק

באחד הגה"ק10. סיפר הנפלאים משיעוריו

את זיע"א אליהו מרדכי הרב

צעירותו בימי עמו שקרה -הסיפור מרדכי (דברי

ריט): עמוד שמות,

יהודהפעם הרב הגה"ק דודי הוצרך אחת

גדול עשיר של לביתו ללכת צדקה

האם אותי שאל והוא חשוב, בענין אחד

נענתי וכמובן אליו. להצטרף רוצה אני

בשמחה.

עברנוהגענו בדרכנו פנימה, ונכנסו ביתו לפתח

כמהמכוניות ושםראיתי שלו דרךהחניה

אשר אני מהשניה. מפוארת יותר אחת כל חונות,

רכבים הרבה כך כל לראות הורגלתי לא מעולם

שהעשיר לתומי חשבתי אחד, אדם של בבעלותו

כדומה. או יוקרה מכוניות סוחר הוא

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
    



 בעבודהאאאאווווששששרררר לעבוד פירושו
מכובדת. פרנסה לבית ולהביא מסודרת

אשראאאא אלו כי נראה נתבונ א לא!
העושר, במדרגות המה בינוני
וקשה רבה עבודה ימיה כל עובדי

.כס הרבות למע

לאווווננננממממצצצצאאאא המה עסוקי ימיה שכל
להכי אלא ,מאושר ליהנות
לה יהיה אימתי כ וא אושר, לה
?מאושרי ולהיות ליהנות פנאי

לא!' לעול' היא: התשובה

אזאאאאזזזז מוות, שערי על ויעמדו כשיזקינו
מ ובטל עבר כמו עצמ ימצאו

שאי ועכשיו התרגלו בעבודה ה ,העול
ימצאו לא במלאכת לעבוד כח לה
המה ונראי ,בחייה ועני טע שו
.עצמ בעיני ה וככה ,חיי צל כמו

המהוווואאאא המשק עובדי אולי כ
?המאושרי

המשקללללאאאא.... עובדי אי שלא! בוודאי
בעבודה עובדי ה שהרי מאושרי
כל ואחר בלילות, ג ולפעמי יו יו קשה
הוא העול בחיי חלק כי ירגישו אלה
העשירי אלה כי וסוברי ,שבחלקי הקט
כולו העושר כל את לה שלקחו המה ה
אשר המה  הפועלי  ה וכי ,חשבונ על

אותנואחד והוביל לבית, הכניסנו המשרתים

ראיתי לא אז עד אשר מדרגות גרם דרך

כולן משישדוגמתם, נדירעשויות שהיה (דבר

בצורהמאוד), מפוארים פריטים כהנה ועוד

לחלוטין. מוגזמת

פיארההמשרת אשר המפוארת הדלת על נקש

העשיר, של ללשכתו הכניסה את

על נשאר העשיר בואנו. על הבית לבעל והודיע

מופנה וגבו לחלון מופנות פניו כאשר עומדו,

כלל. אותו עניין לא שהדבר היה נראה אלינו.

עדין,דודי, היהאדם זיע"א, יהודהצדקה הרב

הפנים' 'קבלת על מאומה לו העיר ולא

כן על לימים, צעיר הייתי אני אבל זכינו. לה

את לקבל כך מתבייש לא אתה לו: אמרתי

אליך! בא צדקה יהודה הגאון הרב הרי פנינו?

כראוי הבא' 'ברוך לו ואמור לקראתו קום

הגיב... לא העשיר אך - ישראל! לחכמי לעשות

כךניגשתי כדי עד נפולות. פניו כי וראיתי אליו,

שהוא משוכנע שהייתי פניו, היו עצובות

פניך מדוע אותו: שאלתי אמו. על או אביו על אונן

'הלא הפטיר: רק לי. לומר רצה ולא נפולות? כך כל

אופן בכל לי שיאמר בו הפצרתי תבין'. לא ממילא

ומתוך בבכי כמעט לי סיפר ולבסוף לו, כואב מה

מסוג יוקרתי רכב החלון דרך שראה מוחלט יאוש

שאין כך על דעתו וחלשה ברחוב, עוברת 'וולוו'

הזה. הפריט את שלו המכוניות באוסף

מכאן,כששמעתי נלך בוא לדודי: אמרתי כך

מרוד! הואסתםאדםעני מהלחפשאצלו, לנו אין

אותי?נזדעק מקלל אתה למה לי: ואמר העשיר

כאונןאין מתנהג אתה אם השבתי. - קללה זו

לך אין אשר רכב בגלל לפניו מוטל מתו אשר

'עשיר' אדם והלאה. ממך שהעושר הרי ב'אוסף'

נאמר זה ועל כלום. ולא שלו מהעושר לו אין כזה

מ"א):באבות בחלקו...(פ"ד השמח עשיר איזהו

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



  
   



'משה להכריז: לו גרמה הזו והקנאה
ומכיו מדעתו!' אליצפ את מינה רבינו
כל לו אי  מעצמו דברי אומר שהוא

עליו!... לחלוק ואפשר !תוק

קלוגרווווככככתתתתבבבב צבי אברה הרב הגאו
12שליט"א:

היהאאאאייייללללוווו מי שגילו, מה חז"ל גילו לא
גדול שאד  זאת לומר יכול
גדולה שלשלת ממנו שיצאה וקדוש,
שמואל עד ,עליו קדושי נביאי של
,ואהר משה כנגד שקול שהיה הנביא
שאד הדעת על להעלות אפשר ואי
.העי וצרות הקנאה מ יסבול כזה גדול

אמרובבבבפפפפררררטטטט עליה ,הארו מנושאי שהיה
לה.):חז"ל נושאיו'...(סוטה את נושא הארו'

קדושווווממממיייי שאיש בדעתו, להעלות יוכל
ה', ברית ארו את הנושא ונשגב
סו עד ממנו יצא אשר את ומביט הצופה
היו ועמו כזו. ירידה לו יארע הדורות, כל
מעד קראי עדה ניאי מאתי יחמ"

" ב),אני טז, בבבבייייננננייייהההה(במדבר ששששההההייייוווו 
אאאאששששרררר ,,,,ההההפפפפקקקקוווודדדדיייי עעעעלללל ההההעעעעווווממממדדדדיייי ההההננננששששייייאאאאיייי

,,,,ההההממממששששככככ בבבבחחחחננננווווככככתתתת קקקקררררבבבבננננ והיוההההקקקקררררייייבבבבוווו
כדאיתא  בישראל גדולה היותר במעלה

תנחומא רבי ב)במדרש אות שמדובר(קורח
וחבריו' שדיאור ב 'אליצור על 13כא

יהיו כאלה שצדיקי לומר אפשר ואי
הלילה'. כל ליצנות 'בדברי נקהלי

דרביאאאאוווולללל המשנה את שנינו כבר
אומר הקפר פ"דאליעזר (אבות

מוציאימכ"א): והכבוד והתאוה 'הקנאה

-ולשבט בתפקידים מרובה שהיה מכיון לוי,

נשיאים: שלשה מינה

לאל.למשפחת בן אליסף - הגרשוני

אביחיל.למשפחת בן צוריאל - מררי

עוזיאל.הקהתיולמשפחת בן אליצפן -

העשיריםבמשפחת מן אחד היה הקהתי

ושמו ישראל בעם המופלגים

אתקורח, מינה רבינו שמשה ראה וכאשר

נכנסה הקהתי לשבט הנשיא להיות אליצפן

להיות הראוי שהוא והחליט קנאה בלבו

הנשיא.

חשבון:וכך עשה הוא

בנים:לקהת ארבעה חברוןהיו יצהר, עמרם,

-ועוזיאל. בנים שני היו הבכור לעמרם

הנביאה. מרים - אחת ובת ואהרן, משה

אחיומשה ואת למלך עצמו מינה רבינו

מינה ועכשיו גדול. לכהן מינה אהרן

- אבי באחי הצעיר של בנו - אליצפן את

לוי?! שבט לנשיא - עוזיאל

יצהרהוא של בנו שאני אותי למנות צריך היה

קהת)... של השני מרד(הבן לארגן הזמן הגיע

לוחמים... לאסוף החל וקורח משה! נגד

רעז).בחוקיךאשיחה12. עמוד (במדבר

הקריבאתקרבנו)הרביעי"ּבּיֹום13. (לחנוכתהמשכן ְִִַָֽ
ׁשדיאּור" ּבן אליצּור ראּובן לבני ל).נׂשיא ז, (במדבר ְְְֱִִִֵֵֵֶָ

  
   



,עצמ עבור לא אבל ,לעול יביאו טוב כל
...מה יגזלו שאחרי אלא

וווואאאאהחיי המה איה המצב, הוא כ
שאלתנו, זוהי ?בעול המאושרי

רק לנו! משיב בבבבאאאאייייואי ככככלללל ששששלללל קקקקוווולללל בבבבתתתת
עעעעוווולללל...'!!אינ ?המאושרי החיי' תעננו:

עולמו,אאאא את שברא שהקב"ה בוודאי
ובראו לבריותיו, להטיב כדי בראו

באושר! בו ירגישו שהבריות כדי

וווואאאא?מרגישי אנו אי באמת מדוע כ

כ,ווווחחחחככככממממייייננננוווו על השיבו הקדושי
מכ"א):ואמרו פ"ד (אבות

את מוציאי והכבוד והתאוה 'הקנאה
.'העול מ האד

ההההעעעעווווללללעול יתבר ה' בראו כאשר
אשר אנו אלא הוא, מאושר
הסבל עול אל האושר מעול יצאנו
הטמוני הללו הכחות שלשת ידי על

ממנו... הוציאונו אשר וה בנו,

ווווההההתתתתאאאאווווההההוווואאאא ההההקקקקננננאאאאהההה ממממ ייייבבבבררררחחחח אאאאדדדד
 ממממללללבבבבוווו ששששייייגגגגררררשששש ההההייייייייננננוווו  ווווההההככככבבבבוווודדדד
ממממללללאאאא עעעעוווולללל עעעעווווללללממממוווו ווווייייההההייייהההה עעעעווווללללממממוווו אאאאתתתת ייייתתתתקקקק

ההההקקקקצצצצהההה.... אאאאלללל ההההקקקקצצצצהההה ממממ אושראאאאווווששששרררר רק לא
טובה, ב'ע' עושר ג אלא לו יהיה

ז"ל א):כמאמר משנה עשיר(ש 'איזהו
ש וראה בחלקו'... (במכתבהשמח

נפלא.מאליהו) בהסבר עוד שהארי מה

שקורחוווועעעעתתתתהההה שקבענו, לקביעה נחזור
...!שבאד המאושר הוא

טטטטעעעעייייננננוווו!...!...!...!... ססססללללייייחחחחהההה,,,,

עדקקקקווווררררחחחח ,באד המאושר היה באמת
מדת בלבו התעוררה אחד שיו
וגירשה הוציאה אשר והיא הקנאה,

מהאושר... אותו

ישבבבבטטטטחחחח במי קנאה?! :מתפלאי את
לקנאות? לו

שקורחווווחחחחזזזז""""לללל לנו מגלי הקדושי
עוזיאל, ב באליצפ 11התקנא

וכך רש"י11. לנו א):גילה טז, (במדבר

עם לחלוק קורח ראה 'ומה

בן אליצפן של נשיאותו על נתקנא משה?

על קהת בני על נשיא משה שמינהו עוזיאל,

הדיבור. פי

עמרםאמר היו... ארבעה אבא אחי קורח:

מלך אחד גדולה, בניו שני נטלו - הבכור

לא השניה, את ליטול ראוי מי גדול. כהן ואחד

והוא לעמרם? שני שהוא יצהר בן שאני אני
מכולם(משה) הקטן אחיו בן את נשיא מינה

דבריו'. את ומבטל עליו חולק הריני

הקדושים:ונבאר דבריו את

סיני(בערך)חדשיםעשרה הר ממעמד חלפו

ניסן העולם)ובא' לבריאת 2449 (שנת

לכל ישראל, עם על נשיאים רבינו משה מינה

אחד. נשיא שבט

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



  
   



'משה להכריז: לו גרמה הזו והקנאה
ומכיו מדעתו!' אליצפ את מינה רבינו
כל לו אי  מעצמו דברי אומר שהוא

עליו!... לחלוק ואפשר !תוק

קלוגרווווככככתתתתבבבב צבי אברה הרב הגאו
12שליט"א:

היהאאאאייייללללוווו מי שגילו, מה חז"ל גילו לא
גדול שאד  זאת לומר יכול
גדולה שלשלת ממנו שיצאה וקדוש,
שמואל עד ,עליו קדושי נביאי של
,ואהר משה כנגד שקול שהיה הנביא
שאד הדעת על להעלות אפשר ואי
.העי וצרות הקנאה מ יסבול כזה גדול

אמרובבבבפפפפררררטטטט עליה ,הארו מנושאי שהיה
לה.):חז"ל נושאיו'...(סוטה את נושא הארו'

קדושווווממממיייי שאיש בדעתו, להעלות יוכל
ה', ברית ארו את הנושא ונשגב
סו עד ממנו יצא אשר את ומביט הצופה
היו ועמו כזו. ירידה לו יארע הדורות, כל
מעד קראי עדה ניאי מאתי יחמ"

" ב),אני טז, בבבבייייננננייייהההה(במדבר ששששההההייייוווו 
אאאאששששרררר ,,,,ההההפפפפקקקקוווודדדדיייי עעעעלללל ההההעעעעווווממממדדדדיייי ההההננננששששייייאאאאיייי

,,,,ההההממממששששככככ בבבבחחחחננננווווככככתתתת קקקקררררבבבבננננ והיוההההקקקקררררייייבבבבוווו
כדאיתא  בישראל גדולה היותר במעלה

תנחומא רבי ב)במדרש אות שמדובר(קורח
וחבריו' שדיאור ב 'אליצור על 13כא

יהיו כאלה שצדיקי לומר אפשר ואי
הלילה'. כל ליצנות 'בדברי נקהלי

דרביאאאאוווולללל המשנה את שנינו כבר
אומר הקפר פ"דאליעזר (אבות

מוציאימכ"א): והכבוד והתאוה 'הקנאה

-ולשבט בתפקידים מרובה שהיה מכיון לוי,

נשיאים: שלשה מינה

לאל.למשפחת בן אליסף - הגרשוני

אביחיל.למשפחת בן צוריאל - מררי

עוזיאל.הקהתיולמשפחת בן אליצפן -

העשיריםבמשפחת מן אחד היה הקהתי

ושמו ישראל בעם המופלגים

אתקורח, מינה רבינו שמשה ראה וכאשר

נכנסה הקהתי לשבט הנשיא להיות אליצפן

להיות הראוי שהוא והחליט קנאה בלבו

הנשיא.

חשבון:וכך עשה הוא

בנים:לקהת ארבעה חברוןהיו יצהר, עמרם,

-ועוזיאל. בנים שני היו הבכור לעמרם

הנביאה. מרים - אחת ובת ואהרן, משה

אחיומשה ואת למלך עצמו מינה רבינו

מינה ועכשיו גדול. לכהן מינה אהרן

- אבי באחי הצעיר של בנו - אליצפן את

לוי?! שבט לנשיא - עוזיאל

יצהרהוא של בנו שאני אותי למנות צריך היה

קהת)... של השני מרד(הבן לארגן הזמן הגיע

לוחמים... לאסוף החל וקורח משה! נגד

רעז).בחוקיךאשיחה12. עמוד (במדבר

הקריבאתקרבנו)הרביעי"ּבּיֹום13. (לחנוכתהמשכן ְִִַָֽ
ׁשדיאּור" ּבן אליצּור ראּובן לבני ל).נׂשיא ז, (במדבר ְְְֱִִִֵֵֵֶָ

ז

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

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



  
    



ררררעעעע!!!! אאאאיייירררראאאא ללללאאאא

שמשוככככתתתתבבבב רבי האלקי המקובל
זיע"א: 16מאסטרופולי

בבבבגגגגייייההההננננ"תת (850)ישנכמני חדרי
ישנ וחדר חדר ובכל תכל"ת.
את להעניש האחראי ממוני ש

.הרשעי

ווווההההממממממממוווונננניייי:סוגי לשני מתחלקי הללו

הנמצאיההההססססווווגגגג הממוני ה ,הראשו
"(580)בתק.הראשוני חדרי

ויש ,כ כל תקיפי לא הללו והממוני
או חכמי תלמידי לפני בושה לה

מעשה. ואנשי זקני

קנאת ואף וכדומה. ולקנאה לשנאה מחשבותיו

עמוקה. לקנאה נהפכת שרוי, בה הסופרים

שביעותכל ואי אשמה ברגשות מקורן המדות

השנאה ידי שעל בעיניו דומה ואזי רצון,

המאוכזבת. נפשו את ירגיע בזולתו והקנאה

האדם,וחכמינו נפש את שהכירו הקדמונים

היו ונטיותה טבעיה כחותיה וכל

היו ולכן מכך, חששו לעיניהם גלויים

רצון. שבעת שתהיה לנפשם לגרום משתדלים

דבריםוזה לעצמם משננין שהיו (עייןהענין

וכו') דרבנן בפומייהו מרגלא - יז. כדיברכות

ושביעות סיפוק של להרגשות עצמם להביא

שתהיה רצו כי בחבריהם. יתקנאו ושלא רצון

איזה בקרבם יתערב ולא במעשיהם, שלימות

ויביאהו הזה, העולם באיש קנאה של דל הרהור

לא שאחריתו נפשי, שקט לאי זה הרהור

ותחבולות עצות עשו ולכן שביארנו. כמו תשוער,

בלבם. וצהלה שמחה להגביר זו בהתבוננות

התורה.יסוד של בתחילתה לנו מתגלה זה

ולמה לך חרה למה קין: אל ה' "ויאמר

פניך" ו)?נפלו ד, ולא(בראשית לו חרה קין הנה

אי הרי ולכאורה ממצבו, רצון שבע היה

לרוחניות, דרישה מפאת היתה רצונו שביעות

שואף בהיותו עליונה מדרגה זה הרי כן, ואם

רבות?! מעלות להשיג ומבקש

עלואף אותו תובע שהקב"ה ראינו כן פי על

הפנים נפילת של זה שמצב לו ומורה כך

תחילת היתה זו ולהיפך, הנכונה, הדרך אינו

לרוצח שנעשה - יוכיח וסופו קין, של נפילתו

ביותר... הגדולה השפלות שהיא אחיו

ומקבלואם מצבו, על מתמרמר קין היה לא

להיותו עד ומגיע יורד היה לא בשמחה,

שנמצא ומצב מצב שבכל למדנו, זאת כי רוצח,

וברצון. בשמחה לקבלו חייב - האדם בו

הרצוןהשלוה ותקנהושביעות עצה היא

יוכל ידה על ורק לאדם, טובה

להצלחה!... אורלזכות בספר באריכות (ועיין

שפא-שפו)). עמודים העבודה, דרכי - ז (חלק יחזקאל

הובאו שושנים16. בליקוטי כא),דבריו (ליקוט

בתפוחים רפדוני בספר עוד וראה

נז) זיע"א,(עמוד געץ אליקים רבי להגה"ק

אליהו אדרת קורח)ובספר פרשת להגה"ק(ריש

זיע"א. חיים יוסף רבי

  
   



.'העול מ האד ששששיייישששש::::את ווווההההייייככככ
קקקקננננאאאאהההה"""" עעעעצצצצממממתתתת ל)""""14ררררקקקקבבבב יד, (משלי 

חחחחששששבבבבווווננננוווותתתת,,,, ככככלללל ווווננננבבבבההההללללוווו עעעעששששתתתתווווננננוווותתתת ככככלללל ננננבבבבווווככככוווו
ללללחחחחוווושששש אאאאוווורררר הההה ללללססססווווממממאאאא ההההממממקקקקננננאאאא ווווננננעעעעששששהההה

ממממאאאאווווממממהההה.... ררררוווואאאאהההה וווואאאאייייננננוווו ללללאאאאוווורררר ווווחחחחוווושששש

עעעעצצצצממממייייוווותתתת''''ררררקקקקבבבב ששששננננררררקקקקבבבב ההההייייייייננננוווו  עעעעצצצצממממתתתת'''' 
............15ההההאאאאדדדד

הקנאהאאאאזזזז מאושר, היה לא קורח טעינו!
ודרדרה מהאושר, אותו אותוהעיפה

היכלות...רררר""""עעעעל 

הכהןכתב14. חויתה חי רחמים רבי הגה"ק

שב):זיע"א עמוד - כהונה (כתר

חז"לידוע שאמרו מכ"א):מה פ"ד הקנאה(אבות

מן האדם את מוציאין והכבוד והתאוה

חז"ל וכתבו אותהעולם. - יט פרשה רבה, (בראשית

שנכשלוב) לארבעה רמז היא 'קנאה' שהמילה

והם: העולם, מן ואבדו הזו ורחק במדה

האופים),ופהא חש,נ ועדתו, מן.ה (שר

'אף'.וארבעתם במילה דיבורם את פתחו

זבתקורח ארץ אל לא "אף אמרו: ֶֶֶַַָֹֽועדתו

הביאתנּו" ּודבׁש יד)...חלב טז, (במדבר ְֲִַָָָֹ

תאכלּוהנחש לא אלקים אמר ּכי "אף ְֱִִַַָֹֹֹאמר:

הּגן" עץ א)...מּכל ג, (בראשית ִֵַָֹ

ׁשלׁשההאופה והּנה ּבחלֹומי אני "אף ְְֲֲִִִֵַַָֽאמר:

ראׁשי על חרי טז)..."סּלי מ, (שם ִִֵַַֹֹ

הּמלּכה"המן אסּתר הביאה לא "אף ְְִֵֵֶַַַָָֹאמר:

יב)... ה, (אסתר

ועדתווארבעתם קורח הקנאה, להםמדת היתה

ליקח ביקש וקורח מאהרן, נתקנאו

וכמו ואשתו, מאדם נתקנא הנחש גדולה. כהונה

בין משמשין השרת מלאכי שראה במדרש שאמרו

לו שפתר המשקים שר מן נתקנא האופה ידיהם.

שאמרו וכמו בושתי, נתקנא המן לטובה. חלומו

טז.):בגמרא וקטלה'.(מגילה בושתי בה 'איקני

האדםוכולם צריך ולכך העולם, מן נאבדו

זו. במדה יכשל שלא עצמו את לשמור

עינים:ונביא15. מאירת פנינה

יחזקאלבדרשה רבי המשגיח הגה"צ שנשא

הבאים הדברים את אמר לווינשטיין

התורה גדולי של במחיצתם בספר דבריו -(הובאו ב (חלק

(477 לורינץ):עמוד שלמה רבי לגאון

הרוחני,עלינו ממצבנו ומרוצים שמחים להיות

רבות ולדרושמעצמו לתבוע חייב אדם אכן

לכך סותר זה אין אבל שהשיג, במה להסתפק ולא

מעצמו. רצון ושבע מרוצה להיות שחייב

לשלימות,המרוצה להגיע יכול בחלקו ושמח

להיות עלינו המוטלת העבודה ראשית

השמחה הרוחניים. ובמעמדנו במצבנו רצון שבעי

בתורה ולעמול להוסיף רצון מגבירים והעונג

הקב"ה. לברכות יזכה ולכן

למדותכאשר מקום לו אין רצון, שבע האדם

יסודםרעות. הרעות המדות כל

רצון. שביעות בחוסר והתאוהומקורם 'הקנאה

העולם' מן האדם את מוציאין (אבותוהכבוד

מכ"א) אזי-פ"ד כלום, לו אין כי שסבור מפני

הרעות. המדות מתוכו מתפרצות

נפשכאשר שקט ואי חסרון בקרבו י,מרגיש

וכדי אותו, אופפת רצון שביעות אין

את מנווט בקרבו, ההתמרמרות את להשקיט

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



  
    



ררררעעעע!!!! אאאאיייירררראאאא ללללאאאא

שמשוככככתתתתבבבב רבי האלקי המקובל
זיע"א: 16מאסטרופולי

בבבבגגגגייייההההננננ"תת (850)ישנכמני חדרי
ישנ וחדר חדר ובכל תכל"ת.
את להעניש האחראי ממוני ש

.הרשעי

ווווההההממממממממוווונננניייי:סוגי לשני מתחלקי הללו

הנמצאיההההססססווווגגגג הממוני ה ,הראשו
"(580)בתק.הראשוני חדרי

ויש ,כ כל תקיפי לא הללו והממוני
או חכמי תלמידי לפני בושה לה

מעשה. ואנשי זקני

קנאת ואף וכדומה. ולקנאה לשנאה מחשבותיו

עמוקה. לקנאה נהפכת שרוי, בה הסופרים

שביעותכל ואי אשמה ברגשות מקורן המדות

השנאה ידי שעל בעיניו דומה ואזי רצון,

המאוכזבת. נפשו את ירגיע בזולתו והקנאה

האדם,וחכמינו נפש את שהכירו הקדמונים

היו ונטיותה טבעיה כחותיה וכל

היו ולכן מכך, חששו לעיניהם גלויים

רצון. שבעת שתהיה לנפשם לגרום משתדלים

דבריםוזה לעצמם משננין שהיו (עייןהענין

וכו') דרבנן בפומייהו מרגלא - יז. כדיברכות

ושביעות סיפוק של להרגשות עצמם להביא

שתהיה רצו כי בחבריהם. יתקנאו ושלא רצון

איזה בקרבם יתערב ולא במעשיהם, שלימות

ויביאהו הזה, העולם באיש קנאה של דל הרהור

לא שאחריתו נפשי, שקט לאי זה הרהור

ותחבולות עצות עשו ולכן שביארנו. כמו תשוער,

בלבם. וצהלה שמחה להגביר זו בהתבוננות

התורה.יסוד של בתחילתה לנו מתגלה זה

ולמה לך חרה למה קין: אל ה' "ויאמר

פניך" ו)?נפלו ד, ולא(בראשית לו חרה קין הנה

אי הרי ולכאורה ממצבו, רצון שבע היה

לרוחניות, דרישה מפאת היתה רצונו שביעות

שואף בהיותו עליונה מדרגה זה הרי כן, ואם

רבות?! מעלות להשיג ומבקש

עלואף אותו תובע שהקב"ה ראינו כן פי על

הפנים נפילת של זה שמצב לו ומורה כך

תחילת היתה זו ולהיפך, הנכונה, הדרך אינו

לרוצח שנעשה - יוכיח וסופו קין, של נפילתו

ביותר... הגדולה השפלות שהיא אחיו

ומקבלואם מצבו, על מתמרמר קין היה לא

להיותו עד ומגיע יורד היה לא בשמחה,

שנמצא ומצב מצב שבכל למדנו, זאת כי רוצח,

וברצון. בשמחה לקבלו חייב - האדם בו

הרצוןהשלוה ותקנהושביעות עצה היא

יוכל ידה על ורק לאדם, טובה

להצלחה!... אורלזכות בספר באריכות (ועיין

שפא-שפו)). עמודים העבודה, דרכי - ז (חלק יחזקאל

הובאו שושנים16. בליקוטי כא),דבריו (ליקוט

בתפוחים רפדוני בספר עוד וראה

נז) זיע"א,(עמוד געץ אליקים רבי להגה"ק

אליהו אדרת קורח)ובספר פרשת להגה"ק(ריש

זיע"א. חיים יוסף רבי

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         



  
    



דרככככאאאאממממוווורררר לעבור צריכי הצדיקי
אל י ' דוד: ואמר ,הגיהנ

צלמות', חדרי(580)בתק"18גיא 
חדרי בר"ע אל א וג ,הראשוני

רע!' אירא 'לא ,הנשארי

::::עלווווההההטטטטעעעע שכתבת עדי', אה 'י
את"ה. הש את מצחי

ווווממממממממששששייייענמ בט 'עדי ומפרש:
תיבות ראשי ינחמני', הה

תיבות וראשי יהוש"ע...(למפרע)שעו"ה,

לקורח.וווואאאאחחחחרררר חזרה נחזור הזו ההקדמה

"וחההההפפפפררררששששהההה :במילי פותחת שלנו
לוי  קהת  יצהר  קרח
לת  וא אליאב ני ואביר ודת

"ברא א).ני טז, (במדבר 

לקח.ווווההההננננהההה קורח מה בפסוק מבואר לא
הקדושה בגמרא י:)ומצאנו (סוטה

מקח שלקח לקיש, ריש אמר לקח? 'מאי
לעצמו!' רע

רישווווההההננננהההה של הקדושי בדבריו ג
רע המקח מהו מבואר לא לקיש

לקח. שקורח

אאאא:מוב זה שמשו רבי דברי לפי

וטומאתקקקקווווררררחחחח הקנאה, במדת נכשל
עד נשמתו את דרדרה הקנאה
חדרי ר"ע לאות שהגיע עד שאול, עמקי
תלמידי נגד פני ועזות חציפות יש שש
את מש שלקח אחרי מיד ולכ ,חכמי
יואנ מה לפני קמו" נאמר: החציפות
עדה ניאי מאתי יחמ יראל מני

" אני מעד ב).קראי טז, (במדבר 

ווווזזזזהההה לעצמו' רע מקח 'שלקח שאמרו:
מאות שלו החציפות את שקיבל

!חדרי ר"ע

ווווההההססססוווומ ואי ידוע, ועדתו קורח של
להרחיב. 19הצוררוצי ואנו

אחת... בנקודה להתמקד

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי .כ

'גיא תק"ף18. בגימטריא עולה (580).צלמות' ְֵֶַָ

בשיחה עט"ר19. מארי אבא שמסר

אברג'ל מיכאל יורם רבינו

אמר ז),זיע"א מאמר - קורח נועם, (אמרי

וז"ל:

שלבפרשתנו מחלוקתם על אנו קוראים

הדורות, צדיק על ועדתו קורח

ע"ה. רבינו משה ישראל, של הנאמן רועם

מאתיםסופם מאוד. קשה היה ועדתו קורח של

אל שחברו הסנהדראות ראשי וחמישים

שעמדו ואבירם, ודתן וקורח כליל, נשרפו קורח

רכושם, וכל ביתם בני עםכל יחד בראשהמחלוקת,

תחתית... לשאול וירדו חיים בעודם באדמה נבלעו

לעולםממעשה ירד החמורה, ותוצאתו זה

יהיה "ולא בפרשתנו: שנאמר ְְִֶֹהציווי

וכעדתֹו" ה),כקרח יז, שאסור(במדבר דהיינו ְְֲַַָֹֽ

  
    



הנמצאיווווההההססססווווגגגג הממוני ה השני,
האחרי.(270)בר"ע חדרי

מאו תקיפי הללו והממוניוה ד,
חכמי תלמידי בפני פניה את מעיזי

בחוצפה... אליה ומדברי

לתלמידיוווובבבבטטטטחחחח איכפת מה :שואלי את
יש הללו עולמות שבר"ע חכמי
התלמידי הרי ?חכמי לתלמידי עזות

?בגיהנ ולא עד בג נמצאי חכמי

היא: והתשובה

שלככככבבבברררר מהתפקידי שאחד נודע,
ולהעלות לתק הוא הצדיקי
ה כ ולצור ,הרשעי נשמות את

.הגיהנ דר לעבור צריכי

הואווווההההננננהההה חדרי "בתק הול כשהצדיק
מגיע כשהוא ,א בקושי, נתקל לא
מפני לסכנה נכנס הוא חדרי לר"ע

.פני העזי

וכדיממממממממששששיייי ומגלה: שמשו רבי
ינזקו, לא צדיקי שאות
יהוש"ע ושמו מלא שולח הקב"ה
את המצח על כותב והוא שעוה, ובידו
הצדיק הזה הש ומכח את"ה, הש

הללו... הפני מעזי 17ניצול

בפסוק:וווואאאאתתתת המל דוד גילה הזה הסוד
אירא לא צלמות גיא אל י "
הה ענמ בט עדי אה י רע

ד).ינחמני" כג, תהלי) 

וכתב מדינוב17. אלימלך צבי רבי הגה"ק

כסליוזיע"א חדשי מאמרי יששכר, (בני

סג): אות ד מאמר - טבת

להוסיףבימי הקדושים חז"ל לנו תיקנו חנוכה

הנסים'. 'על המזון ובברכת בתפילה

'ואתה אומרים: אנו הזה הנוסח ובתוך

צרתם'. בעת להם עמדת הרבים ברחמיך

שהיהולכאורה מיותרת, 'ואתה' המילה

הרבים'. 'וברחמיך ולומר: להתחיל אפשר

הרעיםאלא נגד לעמוד 'את"ה' בשם כח שיש

תורה... בעלי מן בושה להם שאין בחציפות,

בנוסחולכן ברחמיך' 'ואתה אומרים: אנו

מלכות עמדה תקופה באותה כי ההודאה,

תורתך, להשכיחם ישראל עמך על הרשעה יון

ולומדיה, התורה מן בושה באין מופלגת חציפות

לחז"ל תמצא כן ה):ועל אות - לה פרשה רבה, (שמות

נבוכדנצר, בחלום הוא וכן יון, מלכות זו 'נחושת'

חציפות, על מורה הכתוב:והוא דרך "ומצחךעל

ד),נחושה" מח, חוקק(ישעיה יתברך ה' וכביכול

שבשם את"ה... שם בפניהם להאיר ישראל על

הרשעים שמתחצפים החוצפה את מכניעים הזה

חכמים... לתלמידי

הרבים'וזה ברחמיך 'ואתה אומרים(וכןשאמר:

דפורים). ההודאה הדברבנוסח לרמז ויש

"נחושת" בתיבת מסיימת תרומה פרשת בתורה,

יט) כז, וסמיך(שמות יון, מלכות על רמז שהוא -

תצוה "ואתה לצוותא)ליה: עמהם בני(תחבר את

ל)ישראל" פסוק את"ה,-(שם שם עמהם תחבר

אליך "ויקחו חנוכה: נר מצות נרמז כך ואחר

זך" זית נפלאים.(שם)...שמן דברים עיי"ש

מוקדש לעילוי נשמת טובה בת פנינה פרנסיס קמר ע"ה 
נלב"ע כ' מר חשון התשפ"ב

 מוקדש לעילוי נשמת יהושוע בן זכריה ז"ל
תנצב"ה



  
    



דרככככאאאאממממוווורררר לעבור צריכי הצדיקי
אל י ' דוד: ואמר ,הגיהנ

צלמות', חדרי(580)בתק"18גיא 
חדרי בר"ע אל א וג ,הראשוני

רע!' אירא 'לא ,הנשארי

::::עלווווההההטטטטעעעע שכתבת עדי', אה 'י
את"ה. הש את מצחי

ווווממממממממששששייייענמ בט 'עדי ומפרש:
תיבות ראשי ינחמני', הה

תיבות וראשי יהוש"ע...(למפרע)שעו"ה,

לקורח.וווואאאאחחחחרררר חזרה נחזור הזו ההקדמה

"וחההההפפפפררררששששהההה :במילי פותחת שלנו
לוי  קהת  יצהר  קרח
לת  וא אליאב ני ואביר ודת

"ברא א).ני טז, (במדבר 

לקח.ווווההההננננהההה קורח מה בפסוק מבואר לא
הקדושה בגמרא י:)ומצאנו (סוטה

מקח שלקח לקיש, ריש אמר לקח? 'מאי
לעצמו!' רע

רישווווההההננננהההה של הקדושי בדבריו ג
רע המקח מהו מבואר לא לקיש

לקח. שקורח

אאאא:מוב זה שמשו רבי דברי לפי

וטומאתקקקקווווררררחחחח הקנאה, במדת נכשל
עד נשמתו את דרדרה הקנאה
חדרי ר"ע לאות שהגיע עד שאול, עמקי
תלמידי נגד פני ועזות חציפות יש שש
את מש שלקח אחרי מיד ולכ ,חכמי
יואנ מה לפני קמו" נאמר: החציפות
עדה ניאי מאתי יחמ יראל מני

" אני מעד ב).קראי טז, (במדבר 

ווווזזזזהההה לעצמו' רע מקח 'שלקח שאמרו:
מאות שלו החציפות את שקיבל

!חדרי ר"ע

ווווההההססססוווומ ואי ידוע, ועדתו קורח של
להרחיב. 19הצוררוצי ואנו

אחת... בנקודה להתמקד

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי .כ

'גיא תק"ף18. בגימטריא עולה (580).צלמות' ְֵֶַָ

בשיחה עט"ר19. מארי אבא שמסר

אברג'ל מיכאל יורם רבינו

אמר ז),זיע"א מאמר - קורח נועם, (אמרי

וז"ל:

שלבפרשתנו מחלוקתם על אנו קוראים

הדורות, צדיק על ועדתו קורח

ע"ה. רבינו משה ישראל, של הנאמן רועם

מאתיםסופם מאוד. קשה היה ועדתו קורח של

אל שחברו הסנהדראות ראשי וחמישים

שעמדו ואבירם, ודתן וקורח כליל, נשרפו קורח

רכושם, וכל ביתם בני עםכל יחד בראשהמחלוקת,

תחתית... לשאול וירדו חיים בעודם באדמה נבלעו

לעולםממעשה ירד החמורה, ותוצאתו זה

יהיה "ולא בפרשתנו: שנאמר ְְִֶֹהציווי

וכעדתֹו" ה),כקרח יז, שאסור(במדבר דהיינו ְְֲַַָֹֽ

ז

 מוקדש לעילוי נשמת עמוס בן שרינה ז"ל ולהבדיל לרפואת נציה בת ג'ורה תחי', להריון תקין ולידה קלה סיון בת דבי דבורה תחי'
פרנסה טובה לאורון רפאל בן ניצה ולסיון בת דבי דבורה הי"ו , לבריאות איתנה ויראת שמים לאיתי בן סיון ושירה בת סיון הי"ו 



  
    



רצהבכך ברכה, ישמעאל מרבי ביקש שהקב"ה

ברכה לקחת כדאי שתמיד ללמדנו הקב"ה

אדם של ברכה כי בעולם, שלום שמרבה מאדם

לעומת לאלתר. מתקיימת השלום במדת שאוחז

שאינה רק לא מחלוקת איש של ברכה זאת,

חמורים. נזקים גורמת גם אלא מתקיימת,

ישמעאללכן רבי של בדרכו ללכת עלינו

להתערב לא פעם אף שלום. אנשי ולהיות

לרדוף עלינו אנשים לרדוף במקום במחלוקת.

בשלום, וירבה זו בדרך שילך אדם וכל שלום.

לבין בינו גם מכן לאחר ביתו, בתוך כל, ראשית

חבריו לבין בינו גם מכן ולאחר שכניו,

לעב או שיזכהללימודים היום יבוא בוא - ודה

'ברכני'. לו אומר הקב"ה את באזניו לשמוע

ניקחאתשניבוא כאשר השלום: של וראהכחו

יהו"ה שם הקב"ה, של הקדושים שמותיו

הסדר ונכפילםאותבאותלפי (באופןושםאדנ"י,

של ראשונה ה' אדנ"י. שם של א' כפול יהו"ה שם של י' זה:

נ' כפול יהו"ה שם של ו' אדנ"י. שם של ד' כפול יהו"ה שם

שם של י' כפול יהו"ה שם של אחרונה ה' אדנ"י. שם של

'שלום'אדנ"י) המילה של הגימטריא את נקבל

המילה) אותיות ארבע עם שאדם(יחד ללמדנו -

את מייחד בעולם, שלום להשכין שמשתדל

ושכינתיה יהו"הקב"ה השמות ושילוב ביחוד (הנרמז

יאהדונה"י), זה: באופן אלוואדנ"י, קדושים ושמות

רע. מכל עליו ומגינים מקום לכל אותו מלוים

וילדיםלכל טובה אשה הקב"ה נתן מאתנו אחד

הּׂשטן" ּב ה' "יגער - ולפעמים ְְִַַָָמתוקים,

ב) ג, בתוך(זכריה מבעיר אדם שטות איזו בגלל -

לב עד ומתלקחת שהולכת מחלוקת של אש ביתו

אנשים הרבה כך כל לשתף וצריכים השמים,

מדורה, להדליק קשה לא אותה. לכבות שינסו

מיד ולכן בסוף. יגיע זה לאן - היא השאלה כל

לכבותו, יש מיד מחלוקת של קטן ניצוץ כשנדלק

כותב וכן גדולה. למדורה להתלקח לו להניח ולא

הקדוש בריותהשל"ה ערך ב אות האותיות, (שער

י-יא) קדשו:סעיפים הואבלשון מחלוקת 'ואיסור

יתגדל אש, של אחד מניצוץ כי במשהו,

תאכל'. אבדון עד הוא אש מינן, בר המדורה,

דבריוומוסיף בהמשך הקדוש (בשםהשל"ה

סג"ל) פינחס הרב נרמזהגאון זה שדבר

הכיצד? 'מחלוקת'. המילה של באותיות

קטןלאות פתח רק יש המילה שבתחילת מ

המחלוקת, בתחילת הוא וכך מלמטה.

שבין השלום בחומת קטן סדק רק נוצר

היריבים. שני

הפתחמשלא את וסותמים מיד זאת מפסיקים

ומתרחב המחלוקת מתרבה הקטן,

ח. האות שתחת לפתח בדומה הקרע,

ויותראחר יותר המחלוקת אש משתלהבת כך

בדומה השמים, לב עד למעלה שעולה עד

האותיות. מכל יותר למעלה העולה ל לאות

מעשיםואחר המחלוקת בעקבות נעשים כך

יורדים המחלוקת ובעלי כך כל שפלים

ק לאות בדומה לתהום, עד מטה למטה

האותיות. מכל יותר למטה היורדת

עדואחר רב זמן המחלוקת נמשכת זאת כל

הקרקע, על ונקבעתחזק שהיאמתבססת

ועומדת רגלים שתי לה שיש ת לאות בדומה

הקרקע. על יציב

-והאות למּטה הדומה - המילה שבאמצע ְֶַו

שניתנה הבחירה אפשרות על רומזת

להטות צד לאיזה הטיה)לאדם מלשון את(מּטה ֶַ

את להטות האם - המחלוקת באמצע עצמו

כהן ישמעאל רבי הכהן, אהרן של לצד עצמו

את ולבקש מהמחלוקת ולפרוש ודומיהם, גדול

שבחרו ועדתו קורח של לצד חלילה או השלום,

תחתית. לשאול ולרדת במחלוקת להחזיק

  
    



ועדתו קורח שנהגו כפי במחלוקת (סנהדריןלהחזיק

אחריו,קי.), לרדוף ואף השלום את לבקש אלא

ורדפהּו" ׁשלֹום "ּבּקׁש שנאמר: טו).כמו לד, (תהלים ְְֵֵַָָ

הקדוש,בהשגחה התנא של הילולתו פרטית,

גדול כהן ישמעאל כ"הרבי (בתאריך

חלהבסיון), מלכות, הרוגי מעשרה אחד שהיה

היא, לכך הסיבה קורח. לפרשת בסמוך תמיד

בהידור זה ציווי קיים ישמעאל שרבי משום

להשכיןנפלא, כחו בכל השתדל חייו כל ובמשך

אישלאשתו, ובין לחברו אדם בין כמדתושלום

הכהן אהרן מזרעו)של יצא ישמעאל שהיה(שרבי

שלום' ורודף שלום מי"ב),'אוהב פ"א (אבות

אישלאשתו. ובין אדםלחברו בין שלום ומשכין

בשלוםבכל שנוצר סדק ישמעאל רבי שזיהה פעם

לדבר מזדרז היה מיד זוג, איזה של בית

ביניהם. ולחבר לגשר כחו בכל ומשתדל מצוה

ברביכדוגמא שהיתה השלום השכנת למדת

במשנה מסופר על(נדריםסו.)ישמעאל,

מפני אחותו בת את ישא שלא שנדר אחד בחור

אתהכלהלביתו הכניסו שהיתהמאודמכוערת.

קרא מכן לאחר אותה. ויּפּו ישמעאל רבי ְִשל
הכלה את לו הראה בחור, לאותו ישמעאל רבי

זו מכלה האם היקר, 'בני אותו: ושאל הנאה

שלא', 'בוודאי הבחור: לו והשיב הנאה?', נדרת

אותם. והשיא נדרו את ישמעאל רבי לו והתיר

'בנותבאותה ואמר: ישמעאל רבי בכה שעה

שהעניות אלא הן, נאות ישראל

בנות היו ישמעאל רבי וכשמת מנוולתן'.

ישראל, 'בנות ואומרות: קינה נושאות ישראל

בכינה'. ישמעאל רבי על

לאהחכמה היתה ישמעאל רבי של הגדולה

בית לבנות בית. להחריב למהר

לוקח אותו להחריב ואילו שנים, הרבה לוקח

לקח קטיף גוש ישובי את לבנות אחד. רגע

לקח אותם להחריב ואילו שנה, שלשים

מגדלי את לבנות ימים. מספר הרבים בעוונות

שנים, כמה לקח הברית בארצות התאומים

רגעים. כמה לקח אותם להחריב ואילו

מקוםלהרוס על מורידים מאוד. קל דבר זה

נהפך הוא אחד וברגע אחת, פצצה יפה

ואת בכלל, אירופה יהדות את להיסטוריה.

היו שניםלבנות. לקחמאות בפרט, פולין יהדות

התורה גדולי יצאו משם נפלאות. קהילות שם

- ארבע תוך אך ביותר. העצומים והחסידות

ימש" הארורים הגרמנים שנים שמםוחמש (ימח

לאפר.וזכרם) הזה הפאר כל את את הפכו

שאףרבי מאלה היה ההילולא, בעל ישמעאל,

עם זוג לפניו כשבאו להחריב. מיהרו לא פעם

האפשרויות כל את ניסה הוא השמים, עד מריבות

ולהכניס ביתם, חורבן את למנוע להצליח שבעולם

וריעות. ושלום ואחוה אהבה ביניהם

שלאמנם מציאות גם יש ברירה אין כשממש

האפשרות לפני אבל מינן, בר גירושין,

האפשרויות כל את לנסות צריך הזאת

זאת. למנוע שבעולם

כקרחוזה יהיה 'ולא התורה: אותנו ְְְִֶַֹֹשמזהירה

ועדתו כקורח תהיה אל כלומר, ְֲַָֽוכעדתֹו'.
מחלוקתם, ידי על העולם את להחריב שבחרו

במדת תמיד שאחז ישמעאל כרבי תהיה אלא

היהשירדו ועדתו קורח סופםשל שהרי השלום,

זכה ישמעאל רבי ואילו תחתית, לשאול חיים

הכיפורים ביום נכנס כאשר השנים שבאחת

הקב"ה אליו נגלה הקדשים, קודש לבית

לו: ואמר ובעצמו ברכני'.בכבודו בני 'ישמעאל

לאדםהאם יש דרגה איזו להשיג בכלל ניתן

כל את רגע בכל המברך שהקב"ה,

זה אותו?! שיברך ממנו מבקש ויושביו, העולם

השגה. מכל למעלה ודעת. מטעם למעלה

ישמעאל רבי זכה הזאת העצומה ולדרגה

השלום. אחר רדיפתו בזכות

מוקדש לרפאה שלימה
לג'קלין בת מסעודה תחי'

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
    



רצהבכך ברכה, ישמעאל מרבי ביקש שהקב"ה

ברכה לקחת כדאי שתמיד ללמדנו הקב"ה

אדם של ברכה כי בעולם, שלום שמרבה מאדם

לעומת לאלתר. מתקיימת השלום במדת שאוחז

שאינה רק לא מחלוקת איש של ברכה זאת,

חמורים. נזקים גורמת גם אלא מתקיימת,

ישמעאללכן רבי של בדרכו ללכת עלינו

להתערב לא פעם אף שלום. אנשי ולהיות

לרדוף עלינו אנשים לרדוף במקום במחלוקת.

בשלום, וירבה זו בדרך שילך אדם וכל שלום.

לבין בינו גם מכן לאחר ביתו, בתוך כל, ראשית

חבריו לבין בינו גם מכן ולאחר שכניו,

לעב או שיזכהללימודים היום יבוא בוא - ודה

'ברכני'. לו אומר הקב"ה את באזניו לשמוע

ניקחאתשניבוא כאשר השלום: של וראהכחו

יהו"ה שם הקב"ה, של הקדושים שמותיו

הסדר ונכפילםאותבאותלפי (באופןושםאדנ"י,

של ראשונה ה' אדנ"י. שם של א' כפול יהו"ה שם של י' זה:

נ' כפול יהו"ה שם של ו' אדנ"י. שם של ד' כפול יהו"ה שם

שם של י' כפול יהו"ה שם של אחרונה ה' אדנ"י. שם של

'שלום'אדנ"י) המילה של הגימטריא את נקבל

המילה) אותיות ארבע עם שאדם(יחד ללמדנו -

את מייחד בעולם, שלום להשכין שמשתדל

ושכינתיה יהו"הקב"ה השמות ושילוב ביחוד (הנרמז

יאהדונה"י), זה: באופן אלוואדנ"י, קדושים ושמות

רע. מכל עליו ומגינים מקום לכל אותו מלוים

וילדיםלכל טובה אשה הקב"ה נתן מאתנו אחד

הּׂשטן" ּב ה' "יגער - ולפעמים ְְִַַָָמתוקים,

ב) ג, בתוך(זכריה מבעיר אדם שטות איזו בגלל -

לב עד ומתלקחת שהולכת מחלוקת של אש ביתו

אנשים הרבה כך כל לשתף וצריכים השמים,

מדורה, להדליק קשה לא אותה. לכבות שינסו

מיד ולכן בסוף. יגיע זה לאן - היא השאלה כל

לכבותו, יש מיד מחלוקת של קטן ניצוץ כשנדלק

כותב וכן גדולה. למדורה להתלקח לו להניח ולא

הקדוש בריותהשל"ה ערך ב אות האותיות, (שער

י-יא) קדשו:סעיפים הואבלשון מחלוקת 'ואיסור

יתגדל אש, של אחד מניצוץ כי במשהו,

תאכל'. אבדון עד הוא אש מינן, בר המדורה,

דבריוומוסיף בהמשך הקדוש (בשםהשל"ה

סג"ל) פינחס הרב נרמזהגאון זה שדבר

הכיצד? 'מחלוקת'. המילה של באותיות

קטןלאות פתח רק יש המילה שבתחילת מ

המחלוקת, בתחילת הוא וכך מלמטה.

שבין השלום בחומת קטן סדק רק נוצר

היריבים. שני

הפתחמשלא את וסותמים מיד זאת מפסיקים

ומתרחב המחלוקת מתרבה הקטן,

ח. האות שתחת לפתח בדומה הקרע,

ויותראחר יותר המחלוקת אש משתלהבת כך

בדומה השמים, לב עד למעלה שעולה עד

האותיות. מכל יותר למעלה העולה ל לאות

מעשיםואחר המחלוקת בעקבות נעשים כך

יורדים המחלוקת ובעלי כך כל שפלים

ק לאות בדומה לתהום, עד מטה למטה

האותיות. מכל יותר למטה היורדת

עדואחר רב זמן המחלוקת נמשכת זאת כל

הקרקע, על ונקבעתחזק שהיאמתבססת

ועומדת רגלים שתי לה שיש ת לאות בדומה

הקרקע. על יציב

-והאות למּטה הדומה - המילה שבאמצע ְֶַו

שניתנה הבחירה אפשרות על רומזת

להטות צד לאיזה הטיה)לאדם מלשון את(מּטה ֶַ

את להטות האם - המחלוקת באמצע עצמו

כהן ישמעאל רבי הכהן, אהרן של לצד עצמו

את ולבקש מהמחלוקת ולפרוש ודומיהם, גדול

שבחרו ועדתו קורח של לצד חלילה או השלום,

תחתית. לשאול ולרדת במחלוקת להחזיק

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



  
       



חומשי בחמשה הכתובי המאורעות
התורה לימוד עצ שמלבד תורה,
העוברי למעשי פירוש בזה יש ,שבה
שלו. הענייני בכל חייו בימי האד על

חיצוניווווככככממממוווובבבב שבאופ הגר"א כוונת שאי
מה כל הזה בעול האד על עובר
אנשי הרבה שהרי בתורה, שכתוב

וכיו"ב... סו י את ראו לא אאאאללללאאאאמימיה
............ההההעעעענננניייייייינננניייי ששששלללל ההההפפפפננננייייממממיייי בבבבתתתתווווככככ ההההככככווווווווננננהההה

שתיווווככככדדדדיייי נביא השכל אל קצת לקרב
דוגמאות:

תורה.דדדדווווגגגגממממאאאא מת ראשונה:

תורהללללפפפפנננניייי ישראל ע קיבלו שנה 3334
של הפנימי בתוכ והנה, מסיני.
את מחדש ישנו ועת עת בכל  העני

סיני. הר מעמד

תורהככככאאאאששששרררר ללמוד זוכה אד
לקבל זוכה הוא אזי לשמה

התורה שלו)את תורה מת 23(בבחינת

הר במעמד התורה את שקיבלו כעי
סיני.

עמדדדדדווווגגגגממממאאאא העגל חטא אחר שניה:
וש הצור בנקרת רבינו משה

מדות. י"ג למעמד זכה הוא

סיפר ולך23. מאיר שלום הרב שליט"אהגאון

שס): עמוד שבועות, - המועד (מעיין

חיבכפר שבתימן, מועציירה המקובלים

שמירת יתירה. בקדושה גדול צדיק

עטף מביתו יוצא כשהיה מופלאה. היתה עיניו

אסורים, מראות יראה לבל בטלית ראשו את

ותפילה. בתורה מרחשות שפתיו היו עת ובכל

זיע"א. קורין יעיש רבי הקדוש הגאון זה היה

- שבכחכולם ידעו - יהודים ושאינם יהודים

כשהיו אבל גזירות. לבטל תפילתו

הכל 'ודאי, בענוה: אומר היה אליו פונים

והגזירה אתפלל'... אני ואף להתפלל, צריכים

ומתבטלת. חולפת היתה

ונבונה,בת פקחית ילדה היתה שלו ִהזקונים
היא הצדיק. אביה מעשי אחר ועקבה

בחיק בהתבודדות מרבה שהוא הבחינה

כי לה והסביר כך, על אותו שאלה הטבע.

דורש התורה ולימוד ריכוז דורשת ה' עבודת

בהתבודדות. אליו להגיע שניתן מעמיק, עיון

בלאט.יום בעקבותיו לצאת החליטה אחד,

שקוע בשדה מהלך אותו ראתה

בחול עיגול במטהו ציין ולפתע במחשבותיו,

- בעיון ללמוד במרכזו והתיישב

אותווהנה וכיתרה השמים מן אש ירדה

ולא נע לא והוא - סביבו ליהטה סביב,

דבר. אירע לא כאילו בלימודו והמשיך זע,

לזעוקהתאפקה שלא כחה בכל הילדה

שריפה!... במוקד יושב אביה - עולמות ולהרעיש

אזלאחר נעלמה. והאש קם, ארוכה שעה

על אותו ושאלה לקראתו, הבת יצאה

המופלא. והחזיון האש

'בתי,זהרו לה: אמר והוא האב, של עיניו

עד ּבאׁש ּבער "וההר נאמר: תורה ְֵֵַָָָֹבמתן

  
       



תתתתווווררררהההה חחחחווווממממששששיייי ההההחחחחממממששששהההה בבבבללללייייממממוווודדדד גגגגדדדדוווולללל ששששווווררררשששש

הרש"שככככבבבברררר בש פעמי כמה כתבנו
ופסוק פסוק כל שעל הקדוש
מיליו שלשה ישנ הקדושה מתורתנו

.פירושי לומד20מיני ואחד אחד וכל
נפשו שורש כפי הקדושה התורה את

שבתורה. הפרטי וחלקו

,,,,אאאאממממננננמשות שהוא אחד פירוש ישנו
התורה),לכול לומדי והוא(לכל

דנפשיה'. 'אליבא הנקרא הפירוש
בעצמו! הלומד הוא הזה ווווההההייייייייננננוווווהפירוש

צצצצרררריייי ההההוווואאאא תתתתווווררררהההה ללללווווממממדדדד ששששאאאאדדדד ששששבבבבששששעעעעהההה
ששששללללוווו ההההפפפפררררטטטטיייייייי ההההחחחחיייייייי ממממצצצצבבבביייי אאאאתתתת ללללממממצצצצוווואאאא

ההההקקקקדדדדווווששששהההה.... ההההתתתתווווררררהההה ממנהבבבבתתתתוווו וממילא,
ובאיזה להתנהג, עליו כיצד ילמד הוא

נפשו. את ויאיר עצמו יתק אופ

'הגאוווווזזזזהההה אליהו רבי הגה"ק לשו
21מווילנא':

ככככוווולללל''''ככככלללל ווווייייששששרררראאאאלללל ווווממממששששהההה בבבבאאאאבבבבוווותתתת ששששאאאאייייררררעעעע ממממהההה
ממממתתתתגגגגללללגגגגלללליייי ששששככככוווולללל וווודדדדוווורררר,,,, דדדדוווורררר בבבבככככלללל הההה

ככככיייידדדדוווועעעע.... וווודדדדוווורררר דדדדוווורררר בבבבככככלללל ננננייייצצצצווווצצצצוווותתתתייייהההה

ווווככככססססוווו עעעעדדדד ההההרררראאאאששששוווו ממממאאאאדדדד ממממעעעעששששייייהההה ככככלללל
....ללללממממבבבביייי ככככיייידדדדוווועעעע וווודדדדוווורררר דדדדוווורררר בבבבככככלללל ההההוווואאאא ההההתתתתווווררררהההה

ללללבבבבדדדד'...'...'...'...ווווככככ וווואאאאדדדד אאאאדדדד בבבבככככלללל ההההוווואאאא

עדסווווככככתתתתבבבב יעקב הרב המקובל הגאו
וז"ל: 22שליט"א,

ווווההההננננהההה הנ"ל הגר"א ממממההההדברי ששששככככלללל
דדדדוווורררר בבבבככככלללל חחחחווווזזזזרררר בבבבתתתתווווררררהההה ששששככככתתתתוווובבבב

,,,,אאאאדדדד לימודוווובבבבככככלללל בכל גדול שורש ה

ואומר:ומסיים הקדוש מיהשל"ה כן, 'על

פני לראות זוכה להיות שמצפה

וירחיק הנחש מזוהמת ירוץ (ויתרחק)שכינה,

עוון כי קמא... ממיעוט אפילו ממחלוקת

זרה'... עבודה מעוון קשה יותר ועייןמחלוקת

ב'אמרי מארי אבא של הנפלאים בדבריו באורך

(שם).נועם'

וזה נהר20. בספרו הרש"ש לשון

ע"ב),שלום י ומאור(דף וז"ל:

ששים ומתפשטים מאירים התורה גוף

אלף)ריבוא מאות שש - ריבוא מיני(ששים

ריבוא לששים הפשט פי על פירושים

העשיה... פרצופי

-וששים הרמז פי על פירושים מיני ריבוא

היצירה... פרצופי ריבוא לששים

-וששים הדרש פי על פירושים מיני ריבוא

הבריאה... פרצופי ריבוא לששים

-וששים הסוד פי על פירושים ריבוא

האצילות... פרצופי ריבוא לששים

-וסוד הנז"ל פרד"ס פירושי הארבעה שרשי

עיי"ש. הא"ק... פרצופי ריבוא לששים

ביאור דצניעותא21. לספרא -הגר"א ה (פרק

כל). כי והכלל ד"ה

דברי התורה22. פרשיות - ב).יעקב (עמוד

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.



  
       



חומשי בחמשה הכתובי המאורעות
התורה לימוד עצ שמלבד תורה,
העוברי למעשי פירוש בזה יש ,שבה
שלו. הענייני בכל חייו בימי האד על

חיצוניווווככככממממוווובבבב שבאופ הגר"א כוונת שאי
מה כל הזה בעול האד על עובר
אנשי הרבה שהרי בתורה, שכתוב

וכיו"ב... סו י את ראו לא אאאאללללאאאאמימיה
............ההההעעעענננניייייייינננניייי ששששלללל ההההפפפפננננייייממממיייי בבבבתתתתווווככככ ההההככככווווווווננננהההה

שתיווווככככדדדדיייי נביא השכל אל קצת לקרב
דוגמאות:

תורה.דדדדווווגגגגממממאאאא מת ראשונה:

תורהללללפפפפנננניייי ישראל ע קיבלו שנה 3334
של הפנימי בתוכ והנה, מסיני.
את מחדש ישנו ועת עת בכל  העני

סיני. הר מעמד

תורהככככאאאאששששרררר ללמוד זוכה אד
לקבל זוכה הוא אזי לשמה

התורה שלו)את תורה מת 23(בבחינת

הר במעמד התורה את שקיבלו כעי
סיני.

עמדדדדדווווגגגגממממאאאא העגל חטא אחר שניה:
וש הצור בנקרת רבינו משה

מדות. י"ג למעמד זכה הוא

סיפר ולך23. מאיר שלום הרב שליט"אהגאון

שס): עמוד שבועות, - המועד (מעיין

חיבכפר שבתימן, מועציירה המקובלים

שמירת יתירה. בקדושה גדול צדיק

עטף מביתו יוצא כשהיה מופלאה. היתה עיניו

אסורים, מראות יראה לבל בטלית ראשו את

ותפילה. בתורה מרחשות שפתיו היו עת ובכל

זיע"א. קורין יעיש רבי הקדוש הגאון זה היה

- שבכחכולם ידעו - יהודים ושאינם יהודים

כשהיו אבל גזירות. לבטל תפילתו

הכל 'ודאי, בענוה: אומר היה אליו פונים

והגזירה אתפלל'... אני ואף להתפלל, צריכים

ומתבטלת. חולפת היתה

ונבונה,בת פקחית ילדה היתה שלו ִהזקונים
היא הצדיק. אביה מעשי אחר ועקבה

בחיק בהתבודדות מרבה שהוא הבחינה

כי לה והסביר כך, על אותו שאלה הטבע.

דורש התורה ולימוד ריכוז דורשת ה' עבודת

בהתבודדות. אליו להגיע שניתן מעמיק, עיון

בלאט.יום בעקבותיו לצאת החליטה אחד,

שקוע בשדה מהלך אותו ראתה

בחול עיגול במטהו ציין ולפתע במחשבותיו,

- בעיון ללמוד במרכזו והתיישב

אותווהנה וכיתרה השמים מן אש ירדה

ולא נע לא והוא - סביבו ליהטה סביב,

דבר. אירע לא כאילו בלימודו והמשיך זע,

לזעוקהתאפקה שלא כחה בכל הילדה

שריפה!... במוקד יושב אביה - עולמות ולהרעיש

אזלאחר נעלמה. והאש קם, ארוכה שעה

על אותו ושאלה לקראתו, הבת יצאה

המופלא. והחזיון האש

'בתי,זהרו לה: אמר והוא האב, של עיניו

עד ּבאׁש ּבער "וההר נאמר: תורה ְֵֵַָָָֹבמתן

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



  
        



למדרגת עד השפלות משיא ישראל ע
26הנבואה!

ישראלוווובבבבממממעעעעממממדדדד ע כל קיבלו סיני הר
ואילו ומצוותיה, התורה את
את ג לכ בנוס קיבל רבינו משה

הפלפול. חכמת

הזו,ווווללללממממררררוווותתתת החכמה את קיבל משה שרק
טובה בעי ישראל ע נהג הוא

הזו החכמה את אות לח.)...ולימד נדרי)

יהודיממממששששהההה כל של הרב היה רבינו
האד היה הוא שהרי ויהודי,
התורה את להוריד הקב"ה בחר שבו

...לעול הקדושה

משהוווואאאא בי שהקשר חושבי את
קשר רק היה ישראל לע רבינו

.טועי שאת לכ דעו אז רוחני,

שולחנוככככלללל על סמוכי היו ישראל ע
בזכותו רק שהרי רבינו, משה של
לשתות, מי לאכול, מ ישראל לע היה

בה... לגור ודירה והנעלה 27ביגוד

אחתוווואאאא על קורח ,כ ישראל ע כל
וכמה. כמה

טובותאיקקקקווווררררחחחח רבינו ממשה לקבל זכה
הגשמית החיות מלבד שהרי ,ק

ממנו ישראל),שקיבל ע כל זכה(כמו הוא
להיות התפקיד את ממשה לקבל
אותו שהעלה תפקיד ,הארו מנושאי
!ק אי ולגבהי מרוממות, למדרגות
ורגע רגע זכהבכל הוא ידו שעל לתפקיד
אורות צחצחות, אורות עליו שיושפע

...ונוראי נשגבי דברי ,עליוני

שקורחוווואאאאזזזז,,,, משנה יותר אחרי קרה. זה
הוא משה, של במחיצתו הסתובב
דעה, בעל כבר שהוא להרגיש החל
רבינו ממשה טוב יותר יודע ושהוא

הדור... את להנהיג

נוראווווההההההההררררגגגגששששהההה זלזול בלבו הולידה הזו
רבינו...נגד משה  רבו

'רחמי'וווובבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת בלבו 'נולדו' הזלזול,
ההולכי דורו אנשי על

כתב זיע"א26. מברסלב נחמן רבי הגה"ק

פב), תורה תניינא מוהר"ן, וז"ל:(ליקוטי

את'והדרך קשר שמשה כך, הוא משה שעשה

ומסר שבישראל לפחות אפילו עצמו

עליהם נא"נפשו מחני אין "ואם שכתוב: כמו ,

לב). לב, משה"(שמות "ויקהל פירוש: א)וזה לה, (שם

ומקשראתעצמו ומייחד שמשההיהמאסף - וכו'

שבפחותים. הפחות עם אפילו ישראל, כל ִעם

יחדיו"וזה סג "כולו ד)פירוש: נג, -(תהלים

שסג מישראל, אחד רואה כשאני אפילו

כן פי על אף הוא, ברוך מהקדוש וכל מכל

ולקשר לייחד צריך - יחדיו שנהיה אני צריך

משה'... שעשה כמו ִעמו,

שהרי בגמרא27. ט.)אמרו שאחרי(תענית

ענני היו ומרים, אהרן שנפטרו

משה. בזכות והבאר הכבוד

  
        



עזראווווככככתתתתוווובבבב כא)באב לג, שזהו(שמות
קרבת של חזק היותר המעמד

עיי"ש. ,בעול פע אי שהיה הש

לבחינהווווגגגג לזכות אד כל יכול כעת
זו, לבחינה דרגתו לפי הנחשבת

בזה... להתאמ האד וצרי

בגמראווווזזזזהההה שאמרו למה הסיבה מכלל
השנה ככככררררוווותתתתהההה(יז:)בראש דדדד''''בבבבררררייייתתתת

חחחחווווזזזזררררוווותתתת ששששאאאאיייי ררררחחחחממממיייי ששששלללל ממממדדדדוווותתתת לללליייי""""גגגג
,',',','אמירתררררייייקקקק בשעת שהאד מפני שהוא

קרבת של בחינה לאיזה זוכה מדות י"ג

משה של הצור נקרת מעמד מבחינת הש
מאוד חזק הש קרבת של זה וכח רבינו,

.באור עיי"ש תפילה... לקיבול

ולענייננו:

שאירעככככששששאאאאננננוווו מה כל את לומדי
כל את ורואי קורח, במחלוקת
בעצמנו, להתבונ עלינו ,ש שקרה המהל
בקלחת נמצאי אנו ג הא מצבנו, מה

והכבוד'... התאוה 'הקנאה, של הזאת

אנוווווללללממממררררוווותתתת בזה, להרחיב מה הרבה שיש
ותלמיד... רב שבי ביחס דוקא נתמקד

אאאאבבבב בבבבוווו תתתתזזזזררררווווקקקק אאאאלללל ממממממממננננוווו ששששששששתתתתייייתתתת בבבבוווורררר

לאקקקקווווררררחחחח ה שכידוע לוי, משבט היה
.במצרי ובמש24השתעבדו

ה השעבוד זמ לוי)כל ישבו(שבט
במסירות תורה ולמדו המדרש בבית

ישב25נפש. במצרי כבר ,כ וא
בתורה. ועסק קורח

,,,,אתאאאא קיבל רבינו שמשה מאז
ישראלההנהגה, ע כל התעלו

בפרט. וקורח

מעתממממששששהההה ,יו חמישי במש רבינו
הר מעמד ועד ממצרי היציאה
כל את ולהעלות לרומ הצליח סיני,

הּׁשמים" יא).לב ד, מי(דברים היום, ועד ומאז ִֵַַָֽ

אש לאותה זוכה כנתינתה, התורה את שלומד

חכמינו מספרים עוזיאל בן יונתן על נפלאה.

כח.), האש(סוכה ליהטה בתורה עוסק שכשהיה

- נשרף היה מעליו הפורח עוף וכל סביבו,

אלאשרייך, אך זאת. לראות שזכית בתי,

לאיש. כך על תספרי

גילתהנצרה ולא בלבה, הדברים את הבת

אביה. פטירת לאחר אלא אותם

וזה המדרש24. אותלשון - ה פרשה רבה, (שמות

לוי,טז): בן יהושע רבי שבטואמר

פרך. מעבודת היה פנוי לוי של

וכך ז"ל25. האר"י פרשתכתב הליקוטים, (ספר

יד): פרק - בשלח

התורהעם ידי על במצרים, נצטרפו ישראל

עיקר היו כי לוי, שבט קוראים שהיו

היו בתורה ובקריאתם האומה, כל ושורש

כולם... את מתקנים

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



  
        



למדרגת עד השפלות משיא ישראל ע
26הנבואה!

ישראלוווובבבבממממעעעעממממדדדד ע כל קיבלו סיני הר
ואילו ומצוותיה, התורה את
את ג לכ בנוס קיבל רבינו משה

הפלפול. חכמת

הזו,ווווללללממממררררוווותתתת החכמה את קיבל משה שרק
טובה בעי ישראל ע נהג הוא

הזו החכמה את אות לח.)...ולימד נדרי)

יהודיממממששששהההה כל של הרב היה רבינו
האד היה הוא שהרי ויהודי,
התורה את להוריד הקב"ה בחר שבו

...לעול הקדושה

משהוווואאאא בי שהקשר חושבי את
קשר רק היה ישראל לע רבינו

.טועי שאת לכ דעו אז רוחני,

שולחנוככככלללל על סמוכי היו ישראל ע
בזכותו רק שהרי רבינו, משה של
לשתות, מי לאכול, מ ישראל לע היה

בה... לגור ודירה והנעלה 27ביגוד

אחתוווואאאא על קורח ,כ ישראל ע כל
וכמה. כמה

טובותאיקקקקווווררררחחחח רבינו ממשה לקבל זכה
הגשמית החיות מלבד שהרי ,ק

ממנו ישראל),שקיבל ע כל זכה(כמו הוא
להיות התפקיד את ממשה לקבל
אותו שהעלה תפקיד ,הארו מנושאי
!ק אי ולגבהי מרוממות, למדרגות
ורגע רגע זכהבכל הוא ידו שעל לתפקיד
אורות צחצחות, אורות עליו שיושפע

...ונוראי נשגבי דברי ,עליוני

שקורחוווואאאאזזזז,,,, משנה יותר אחרי קרה. זה
הוא משה, של במחיצתו הסתובב
דעה, בעל כבר שהוא להרגיש החל
רבינו ממשה טוב יותר יודע ושהוא

הדור... את להנהיג

נוראווווההההההההררררגגגגששששהההה זלזול בלבו הולידה הזו
רבינו...נגד משה  רבו

'רחמי'וווובבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת בלבו 'נולדו' הזלזול,
ההולכי דורו אנשי על

כתב זיע"א26. מברסלב נחמן רבי הגה"ק

פב), תורה תניינא מוהר"ן, וז"ל:(ליקוטי

את'והדרך קשר שמשה כך, הוא משה שעשה

ומסר שבישראל לפחות אפילו עצמו

עליהם נא"נפשו מחני אין "ואם שכתוב: כמו ,

לב). לב, משה"(שמות "ויקהל פירוש: א)וזה לה, (שם

ומקשראתעצמו ומייחד שמשההיהמאסף - וכו'

שבפחותים. הפחות עם אפילו ישראל, כל ִעם

יחדיו"וזה סג "כולו ד)פירוש: נג, -(תהלים

שסג מישראל, אחד רואה כשאני אפילו

כן פי על אף הוא, ברוך מהקדוש וכל מכל

ולקשר לייחד צריך - יחדיו שנהיה אני צריך

משה'... שעשה כמו ִעמו,

שהרי בגמרא27. ט.)אמרו שאחרי(תענית

ענני היו ומרים, אהרן שנפטרו

משה. בזכות והבאר הכבוד

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 



  
     



,ראשוני ,גאוני ,סבוראי ,אמוראי
אלו... לימינו שהגיעה עד ,אחרוני

ככככלעקו אפשר ואי  ההנהגה היא
את לקבל חייב יהודי כל אותה!

מרב! 29התורה

מאירווווככככתתתתבבבב ישראל הרב הגדול הגאו
וז"ל: שליט"א, 30לאו

אותנוההההחחחחככככממממיייי המקשרת החוליה ה
וממילא סיני, הר מעמד אל
אומר. יביע לדור דור  התורה נות אל

ללללתתתתללללממממיייידדדד....ההההתתתתווווררררהההה ממממררררבבבב בבבבממממססססווווררררהההה עעעעוווובבבבררררתתתת
ככככללללווווממממדדדד ררררבבבבוווו,,,, ממממפפפפיייי ששששההההללללווווממממדדדד ייייווווצצצצאאאא,,,,
עעעעדדדד בבבבקקקקוווודדדדשששש,,,, ללללממממעעעעללללהההה ווווככככ ררררבבבבוווו,,,, ששששלללל ממממררררבבבבוווותתתתייייוווו
ההההקקקקדדדדווווששששהההה.... ההההששששככככייייננננהההה ממממפפפפיייי ששששללללממממדדדד ררררבבבבייייננננוווו ממממששששהההה

מצוותללללפפפפנננניייי כולל מצוה, כל קיו
'אשר :מברכי אנו ,מדרבנ
שואלת וציונו'... במצוותיו קידשנו

כג.),הגמרא לומר(שבת נית כיצד
חכמינו? שתיקנו מצוות על 'וציונו'

אלה? מצוות על הקב"ה ציוה היכ

לקולעעעעווווננננהההה לשמוע ציונו הקב"ה הגמרא,
מפי חוייבנו כאילו זה והרי ,חכמי
.תקנותיה את לקיי בסיני הגבורה
?חכמי בקול לשמוע הקב"ה ציוה היכ

"לאההההממממקקקקוווורררר הנאמר: מ הוא הראשו
ל ידי אר הבר מ תסר

מאל" יא).ימי יז, דברי) 

"אלההההממממקקקקוווורררר הנאמר: מ הוא השני
"ל ויאמר זקני דוי ז).אבי לב, ש) 

חכמיההההייייייייננננוווו בקול לשמוע החובה
סיבות: משתי נובעת

 להישמעההההרררראאאאששששווווננננהההה ציוה שהקב"ה משו
ידיעותיה מפאת לחכמי

.שבקרב האמת וחכמת הנרחבות

"מות שנאמר: מה בבחינת רע, כל להם ֶָיאונה

לׁשֹון" ּביד כא),וחּיים יח, ּפיו(משלי ו"ׁשמר ְְִִֵַַָֹ

נפׁשֹו" מּצרֹות ׁשמר כג)...ּולׁשֹונֹו כא, (שם ְְִֵַָֹ

כששאלו זצ"ל,29. בער ברוך רבי הגה"ק את

הגה"ק אצל ללמוד רץ הוא למה

קצות הספרים הלא זצ"ל, מבריסק חיים רבי

מקום. בכל נמצאים המשפט ונתיבות החושן

לומר,והשיב, מה לדעת אפשר אלו מספרים

לא מה לומדים חיים רבי ואצל

מה להגיד כדי רק לא צריכים רבי שכן לומר.

כשאומרים ולצעוק להגיד כדי אלא ונעים, טוב

וספרים מהישרות, וסוטים נכונים לא דברים

זאת. לעשות יכולים לא

מרןומרן בשם אומר היה זצ"ל שך הרב

ואתה לישיבה נכנס אתה אם הגרי"ז,

תדע והבנתה, בתורה גדול למדן בחור מוצא

כח משום לא ואף כשרונותיו משום זאת שאין

'תלמיד'... שהוא משום אלא (אהלהתמדתו

שעה). עמוד והגלות, המקדש ענייני - משה

יחל אבות30. - קמז).ישראל עמוד - ו (חלק

  
     



'להציל' וכדי משה... אחרי עצומות בעיני
בחירופי פיו את לפעור החל הוא אות

ובהשפלות... בבזיונות ,וגידופי

הואווווססססוווופפפפוווו שני 3333 כבר ידוע, המר
להיות ימשי והוא ,בגיהנ נשר

המשיח... ביאת עד ש

וכברזזזזהההה השבוע. בפרשת הסיפור
מה כל את לומדי שכשאנו אמרנו
כל את ורואי קורח, במחלוקת שאירע
להתבונ עלינו ,ש שקרה המהל
נקיי אנו הא מצבנו, מה בעצמנו,

לא?... או ברבותינו 28מהזלזול

............עעעעוווולללל ככככייייממממיייי עעעעתתתתייייקקקק ססססייייפפפפוווורררר

בבבבממממעעעעממממדדדד חדשה הנהגה החלה סיני הר
ותלמיד. רב הנהגת

חז"לווווככככ מ"א):אמרו פ"א 'משה(אבות
ווווממממססססררררההההקיבל ממממססססיייינננניייי,,,, ליהושע,תתתתווווררררהההה

ונביאי ,לנביאי וזקני ,לזקני ויהושע
הגדולה... כנסת לאנשי מסרוה

כנסתווווההההתתתתווווררררהההה מאנשי להימסר המשיכה
,לתנאי ומש לזוגות, הגדולה

וכאן את28. ולהביא לרגע לעצור חייבים אנו

יורם רבינו עט"ר מארי אבא של דבריו

זיע"א אברג'ל -מיכאל אמור פרשת נועם, (אמרי

ד): מאמר

והותרהלצערנו הפה רסן הוסר בדורנו הרב

חכמים, תלמידי לבזות הרצועה

עתק צּדיק על "הּדברֹות השפתים הן ְִַַַָָֹורבות

ובּוז" יט).ּבגאוה לא, (תהלים ְֲַָָֽ

שנחשדבעבר, רב איזה נמצא חלילה אם גם

המשפט מערכת הגון, שאינו מעשה על

של וכבודו סגורות בדלתים בדבר דנה היתה

הדבר. לבירור עד כראוי נשמר היה ואילוהרב

נקיי שהם האמיתיים הצדיקים את גם עתה,

רק ועושים ואשמה, פשע מכל וחפים כפים

ברבים משמיצים אותם גם - אדם לכל טוב

וגורמים ושקר, שוא עלילות עליהם ומפיצים

יכופרו. לא אשר נפש ועגמת רב צער להם

לשמורעל אדם כל צריך עתה דוקא כן,

ביתו בני ועל עצמו על יתירה שמירה

זהירים ויהיו זו, ברשת חלילה ילכדו שלא

יהודי שום על גנאי דברי לדבר שלא בלשונם

בפרט. וצדיקים חכמים תלמידי ועל בכלל,

מיזה כל לגאולה. מאוד קרובים שאנו סוד לא

אוזן להם ומטה הציבור בקרב שמעורה

יודע יסוריםקשבת עוברים ישראל שעם היטב

לספר, יכול הפה ועצומיםמהשאין זאתרבים וכל

המשיח. מחבלי ויותרכחלק יותר שנתקרב וככל

ויותר, יותר יתגברו המשיח חבלי הגאולה לזמן

הבלתי האירועים ויגעשמכל ירעש כולו והעולם

ישמרנו. ה' בו, שיהיו נתפסים ובלתי צפויים

מכלוכל לשונו את היטב לנצור שיזכה מי

חלילה לדבר שלא ובפרט אסור, דיבור

מובטח וצדיקים, חכמים תלמידי על סרה דברי

ולא נזק מכל שמורים יהיו ביתו ובני שהוא לו

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



  
     



,ראשוני ,גאוני ,סבוראי ,אמוראי
אלו... לימינו שהגיעה עד ,אחרוני

ככככלעקו אפשר ואי  ההנהגה היא
את לקבל חייב יהודי כל אותה!

מרב! 29התורה

מאירווווככככתתתתבבבב ישראל הרב הגדול הגאו
וז"ל: שליט"א, 30לאו

אותנוההההחחחחככככממממיייי המקשרת החוליה ה
וממילא סיני, הר מעמד אל
אומר. יביע לדור דור  התורה נות אל

ללללתתתתללללממממיייידדדד....ההההתתתתווווררררהההה ממממררררבבבב בבבבממממססססווווררררהההה עעעעוווובבבבררררתתתת
ככככללללווווממממדדדד ררררבבבבוווו,,,, ממממפפפפיייי ששששההההללללווווממממדדדד ייייווווצצצצאאאא,,,,
עעעעדדדד בבבבקקקקוווודדדדשששש,,,, ללללממממעעעעללללהההה ווווככככ ררררבבבבוווו,,,, ששששלללל ממממררררבבבבוווותתתתייייוווו
ההההקקקקדדדדווווששששהההה.... ההההששששככככייייננננהההה ממממפפפפיייי ששששללללממממדדדד ררררבבבבייייננננוווו ממממששששהההה

מצוותללללפפפפנננניייי כולל מצוה, כל קיו
'אשר :מברכי אנו ,מדרבנ
שואלת וציונו'... במצוותיו קידשנו

כג.),הגמרא לומר(שבת נית כיצד
חכמינו? שתיקנו מצוות על 'וציונו'

אלה? מצוות על הקב"ה ציוה היכ

לקולעעעעווווננננהההה לשמוע ציונו הקב"ה הגמרא,
מפי חוייבנו כאילו זה והרי ,חכמי
.תקנותיה את לקיי בסיני הגבורה
?חכמי בקול לשמוע הקב"ה ציוה היכ

"לאההההממממקקקקוווורררר הנאמר: מ הוא הראשו
ל ידי אר הבר מ תסר

מאל" יא).ימי יז, דברי) 

"אלההההממממקקקקוווורררר הנאמר: מ הוא השני
"ל ויאמר זקני דוי ז).אבי לב, ש) 

חכמיההההייייייייננננוווו בקול לשמוע החובה
סיבות: משתי נובעת

 להישמעההההרררראאאאששששווווננננהההה ציוה שהקב"ה משו
ידיעותיה מפאת לחכמי

.שבקרב האמת וחכמת הנרחבות

"מות שנאמר: מה בבחינת רע, כל להם ֶָיאונה

לׁשֹון" ּביד כא),וחּיים יח, ּפיו(משלי ו"ׁשמר ְְִִֵַַָֹ

נפׁשֹו" מּצרֹות ׁשמר כג)...ּולׁשֹונֹו כא, (שם ְְִֵַָֹ

כששאלו זצ"ל,29. בער ברוך רבי הגה"ק את

הגה"ק אצל ללמוד רץ הוא למה

קצות הספרים הלא זצ"ל, מבריסק חיים רבי

מקום. בכל נמצאים המשפט ונתיבות החושן

לומר,והשיב, מה לדעת אפשר אלו מספרים

לא מה לומדים חיים רבי ואצל

מה להגיד כדי רק לא צריכים רבי שכן לומר.

כשאומרים ולצעוק להגיד כדי אלא ונעים, טוב

וספרים מהישרות, וסוטים נכונים לא דברים

זאת. לעשות יכולים לא

מרןומרן בשם אומר היה זצ"ל שך הרב

ואתה לישיבה נכנס אתה אם הגרי"ז,

תדע והבנתה, בתורה גדול למדן בחור מוצא

כח משום לא ואף כשרונותיו משום זאת שאין

'תלמיד'... שהוא משום אלא (אהלהתמדתו

שעה). עמוד והגלות, המקדש ענייני - משה

יחל אבות30. - קמז).ישראל עמוד - ו (חלק

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



  
     



הכלההההככככלללל אחד, פרט חסר א א ויפה, טוב
כל ,והגעגועי הכיסופי כל לשוא.
לשוא! הכל פרטית... ההשגחה של 'המהל'

רבו!'ווווההההפפפפררררטטטט 'אהבת הוא הזה

אייזיקווווזזזזהההה יצחק רבי הגה"ק לשו
זיע"א מקאמרנא יחיאל יהודה

ב): יג, דברי  הברכה (היכל

דודי,וווואאאאממממרררר מורי הרבה32לי יש כי
א האד על העוברי נסיונות
כי אמת, צדיק רבו באהבת יעמוד
נפש והתקשרות אהבה הוא העיקר
רבו רוח תנוח ובזה רבו, באהבת בנפש
אלישע. על אליהו רוח שנחה כמו עליו

פירודוווובבבבזזזזהההה לעשות דבר הבעל מתגבר
וראה אמת, צדיק רבו ובי בינו
למר החזיונות בספר שכתב מה בני

ד):המהרח"ו מורי33(חלק לי (האר"יאמר

אז"ל), נסיונות הרבה עלי שיעבור
לא! או מורי באהבת אעמוד

צבאותרררראאאאהההה ה' מלא האר"י שמר בני
,בנביאי כמותו ק ולא ממש,
עליו עבר בעצמו המהרח"ו שהעיד כמו
רבו, ובי בינו פירוד לעשות נסיונות
מתגרה דבר שהבעל היו שכ כל
עצמו יתקשר שלא ומתקשה מאוד

זה כל בזה, ודי רבו, אמת צדיק באהבת
זצ"ל. דודי מורי צדק אמרי

משקיעצצצצרררריייי הרע שהיצר לדעת
להצליח כדי מרובי מאמצי
בי שיש האהבה דביקות את להפריד
משו הקדוש, רב לבי התלמידי
טובת שכל היטב יודע הרע שהיצר
וה בגשמיות ה התלמידי של והצלחת
הבא, בעול וה הזה בעול ה ברוחניות,
הכל עושה הוא ולכ הקדוש, ברב תלויה
.שביניה האהבה את חלילה להפריד כדי

לאאאאאוווולללל בקדקדו מוח לו שיש מי כל
מה יהיה אוג כלל, לכ יתפתה
רבו א וג רבו, לבי בינו בעול שיהיה
אותו יכה ואפילו אותו ויבזה עליו יכעס
לעצמו: יאמר אלא כלל, מכ יבהל לא 
לי נוגע זה ואי הרב של עניינו זה 'כל
מה!' ויהי  נפרד לא שלי מהרב אני כלל.

מחנממממיייי וכ בצדיק, היטב ודבק כ שנוהג
כל לו יחסר לא זו, בדר ביתו בני את
בבחינת: ברוחניות, וה בגשמיות ה טוב

טוב" כל יחסרו לא ה' יא),"ודורשי לד, תהלי)

ובריאות והצלחה ברכה של לשפע ויזכה
שפע וירוה דמיטב, מילי וכל טובה, ופרנסה
"וכל בבחינת: חלציו, יוצאי מכל רוח נחת של

"בני שלו ורב ה' לימודי יג).בני נד, (ישעיה

הגה"ק זיע"א.32. מזידיטשוב הירש צבי רבי

וכך הגלגולים33. בשער איתא לט).גם (הקדמה

  
     



 ממממררררבבבבההההששששננננייייהההה עעעעוווובבבבררררתתתת ששששההההממממססססווווררררתתתת ממממפפפפנננניייי
בבבבללללתתתתהההה!!!! וווואאאאיייי ההההתתתתווווררררהההה ללללייייממממוווודדדד דדדדרררר ווווזזזזוווו ללללתתתתללללממממיייידדדד,,,,

דדדדבבבבררררייייככככאאאאששששרררר אאאאתתתת ההההללללווווממממדדדד ממממקקקקבבבבלללל
וווובבבבאאאאממממווווננננהההה,,,, בבבבההההככככננננעעעעהההה ההההחחחחככככממממיייי
ווווההההוווופפפפככככיייי ללללבבבבוווו עעעעלללל ממממתתתתקקקקבבבבלללליייי ההההדדדדבבבברררריייי
ללללממממססססווווררררהההה,,,, ממממתתתתחחחחבבבברררר ההההוווואאאא אאאאזזזז אאאאוווו ללללקקקקננננייייייייננננוווו....

בבבבששששררררששששררררתתתת ננננווווסססספפפפתתתת ללללחחחחווווללללייייהההה בבבבעעעעצצצצממממוווו ווווההההוווופפפפ
ללללדדדדוווורררר.... ממממדדדדוווורררר ההההממממססססווווררררהההה זהוההההעעעעבבבבררררתתתת

כג:):שאמרו ההההוווואאאא(שבת ,,,,ממממררררבבבבננננ דדדדדדדדחחחחיייילללל
ממממררררבבבבננננ צצצצווווררררבבבבאאאא ההההוווויייי היראגגגגוווופפפפייייהההה 

החרי יהיה עצמו הוא ,מהחכמי
...שבחכמי

אאאאררררפפפפננננוווו ווווללללאאאא  אאאאחחחחזזזזתתתתייייוווו

וסידרוההההקקקקבבבב""""הההה כרצונו עולמו את ברא
ובמערכות נוראי בסדרי
המופלאות מהמערכות ואחת נפלאות...
ותלמיד'. 'רב הנקראת המערכת היא ביותר

אעעעעוווודדדד ובפרט יהודי של לידתו קוד
כבר ,חכ תלמיד של נשמה לו יש
הוא וממי רבו יהיה מי בשמי נקבע

התורה. את יקבל

להשתוקקווווככככלללל ,לכסו צרי יהודי
שלו רבו את למצוא ולהתגעגע

נשמתו... תיקו על האחראי 31הפרטי,

ההשגחהווווככככאאאאששששרררר אזי זוכה היהודי
שלה בדרכה מסובבת העליונה

הזהאת היהודי ומאז, רבו. אל היהודי
מחדש... נולד כאילו

התיקו...ננננששששממממתתתתוווו מסלול על לצעוד החלה

כתב זיע"א31. שיק שלמה אליעזר רבי הגה"ק

רפ), עמוד - עט חלק בנחל, והנה(אשר וז"ל:

שאמרו: שלהם, הפגם היה זה העגל, חטא בענין

ישראל" אלהיך ד),"אלה לב, משה(שמות זה "כי

לו" היה מה ידענו לא כג),האיש פסוק היינו(שם

וחשבו חכמים, אמונת פגם להם שהיה ידי על

- העגל את עשו זה ידי על נסתלק, כבר כאילו

ושפיכות עריות גילוי זרה, מעבודה כלול שהיה

כ חכמים,דמים, באמונת פוגם כשאדם תיכף י

ליצלן. רחמנא בכל, כופר הוא זה ידי על

ידיכי על הוא יתברך, בו האמונה עיקר

בה' "ויאמינו בבחינת: חכמים, אמונת

עבדו" לא),ובמשה יד, משה(שם ידי על דייקא

זאת, כל להם גילה הוא כי בה', האמינו עבדו

הכל. על עולה זה - חכמים אמונת כן ועל

שיכולוצריכים כזה, רבי ולבקש לחפש

מציאותו אמיתת בו גם להאיר

יתברך אורו בו שיאיר כזו, בצורה יתברך

תאוה שום לו תהיה לא שכבר עד תמיד,

דמים, ושפיכות עריות גילוי זרה, עבודה אל

הצדיק בו שיאיר אלקות גילוי מרוב כי

זה ידי על במעלה, הגדול הרבי האמת

הוא, ברוך סוף באין לגמרי להיכלל יזכה

דבר שום אל תאוה יתאוה לא שכבר עד

תכלית עיקר שזה לבד, יתברך אליו רק

מבלעדי אחר רצון שום ירצה שלא החיים,

יתברך. רצונו

נפלואך חכמתם על סמכו ישראל שעם מכיון

העולמות כל ירדו ובכך העגל, בחטא

ממדרגתם... וישראל

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.



  
     



הכלההההככככלללל אחד, פרט חסר א א ויפה, טוב
כל ,והגעגועי הכיסופי כל לשוא.
לשוא! הכל פרטית... ההשגחה של 'המהל'

רבו!'ווווההההפפפפררררטטטט 'אהבת הוא הזה

אייזיקווווזזזזהההה יצחק רבי הגה"ק לשו
זיע"א מקאמרנא יחיאל יהודה

ב): יג, דברי  הברכה (היכל

דודי,וווואאאאממממרררר מורי הרבה32לי יש כי
א האד על העוברי נסיונות
כי אמת, צדיק רבו באהבת יעמוד
נפש והתקשרות אהבה הוא העיקר
רבו רוח תנוח ובזה רבו, באהבת בנפש
אלישע. על אליהו רוח שנחה כמו עליו

פירודוווובבבבזזזזהההה לעשות דבר הבעל מתגבר
וראה אמת, צדיק רבו ובי בינו
למר החזיונות בספר שכתב מה בני

ד):המהרח"ו מורי33(חלק לי (האר"יאמר

אז"ל), נסיונות הרבה עלי שיעבור
לא! או מורי באהבת אעמוד

צבאותרררראאאאהההה ה' מלא האר"י שמר בני
,בנביאי כמותו ק ולא ממש,
עליו עבר בעצמו המהרח"ו שהעיד כמו
רבו, ובי בינו פירוד לעשות נסיונות
מתגרה דבר שהבעל היו שכ כל
עצמו יתקשר שלא ומתקשה מאוד

זה כל בזה, ודי רבו, אמת צדיק באהבת
זצ"ל. דודי מורי צדק אמרי

משקיעצצצצרררריייי הרע שהיצר לדעת
להצליח כדי מרובי מאמצי
בי שיש האהבה דביקות את להפריד
משו הקדוש, רב לבי התלמידי
טובת שכל היטב יודע הרע שהיצר
וה בגשמיות ה התלמידי של והצלחת
הבא, בעול וה הזה בעול ה ברוחניות,
הכל עושה הוא ולכ הקדוש, ברב תלויה
.שביניה האהבה את חלילה להפריד כדי

לאאאאאוווולללל בקדקדו מוח לו שיש מי כל
מה יהיה אוג כלל, לכ יתפתה
רבו א וג רבו, לבי בינו בעול שיהיה
אותו יכה ואפילו אותו ויבזה עליו יכעס
לעצמו: יאמר אלא כלל, מכ יבהל לא 
לי נוגע זה ואי הרב של עניינו זה 'כל
מה!' ויהי  נפרד לא שלי מהרב אני כלל.

מחנממממיייי וכ בצדיק, היטב ודבק כ שנוהג
כל לו יחסר לא זו, בדר ביתו בני את
בבחינת: ברוחניות, וה בגשמיות ה טוב

טוב" כל יחסרו לא ה' יא),"ודורשי לד, תהלי)

ובריאות והצלחה ברכה של לשפע ויזכה
שפע וירוה דמיטב, מילי וכל טובה, ופרנסה
"וכל בבחינת: חלציו, יוצאי מכל רוח נחת של

"בני שלו ורב ה' לימודי יג).בני נד, (ישעיה

הגה"ק זיע"א.32. מזידיטשוב הירש צבי רבי

וכך הגלגולים33. בשער איתא לט).גם (הקדמה

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



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

בבבבחחחחווווססססרררראאאא.... ווווממממקקקקוווורררר ייייססססוווודדדד ההההררררעעעעוווותתתת ההההממממדדדדוווותתתת ככככלללל

....ררררצצצצוווו שישששששבבבבייייעעעעוווותתתת מרגיש אד כאשר

שביעות אי אזי נפשי, שקט ואי חסרו בקרבו

את להשקיט וכדי אותו, אופפת הרצו

את מנווט הוא שבקרבו, ההתמרמרות

קנאת וא וכדומה. ולקנאה לשנאה מחשבותיו

עמוקה. לקנאה נהפכת שרוי, בה הסופרי

לו לו לו לו ב ב ב ב .... איאיאיאי ,,,,רצורצורצורצו שבע שבע שבע שבע   האד האד האד האד כאשר כאשר כאשר כאשר  ואילוואילוואילוואילו

רעות רעות רעות רעות .... למדותלמדותלמדותלמדות מקומקומקולהיות מקו האד על   לכ

 אד כל !אכ הרוחני. ממצבו ומרוצה  שמח

ולא רבות מעצמו ולדרוש לתבוע חייב 

לכ סותר זה  אי אבל שהשיג, במה להסתפק

מעצמו . רצו ושבע מרוצה  להיות שחייב 

להגיע ג ג ג ג .... יכול בחלקו ושמח שמרוצה  מי 

ראשית  וכל ה', בעבודת לשלימות

להיות  זה  עלינו  המוטלת העבודה ותכלית

.הרוחניי וממעמדנו ממצבנו   רצו שבעי 

 להוסי להוסי להוסי להוסי רצורצורצורצו  מגבירי מגבירי מגבירי מגבירי והעונג והעונג והעונג והעונג  השמחה השמחה השמחה השמחה 

הההה'.'.'.'. לברכותלברכותלברכותלברכות זוכה זוכה זוכה זוכה   ובכ ובכ ובכ ובכ בתורה בתורה בתורה בתורה  ולעמולולעמולולעמולולעמול

האדדדדד.... את מוציאי והכבוד והתאוה 'הקנאה

מנת על העול את ברא הקב"ה '!העול מ

תמידי. באושר יחיו האד גגגג''''שבני אאאאוווותתתת וווואאאאייייללללוווו

וכבוד)דדדדבבבברררריייי תאוה אאאאתתתת(קנאה, ההההממממווווצצצצייייאאאאיייי הההה

ההההאאאאממממייייתתתתייייתתתת.... ווווממממששששממממחחחחתתתתוווו ממממששששללללוווותתתתוווו ואילוההההאאאאדדדד 

והכבוד והתאוה הקנאה מ יברח אד כאשר

עולמו ויהיה עולמו את יתק אזי מלבו, ויגרש

הקצה. אל הקצה מ אושר מלא עול

לבער ה ה ה ה .... חייב  שהאד הקנאה מדת ובפרט

 משו ביותר , זו  מדה  ממנו  ולהעביר 

שלאחר  מלבד קנאה בתחושת החי  שהאד

בקבר , ירקבו  עצמותיו בעול בעול בעול בעול פטירתו עודעודעודעוד

מוות מוות מוות מוות .... עדעדעדעד נרקבתנרקבתנרקבתנרקבת עצמיותועצמיותועצמיותועצמיותו כלכלכלכל הזה הזה הזה הזה 

וע ו ו ו ו .... נורא  בסדר עולמו את ברא הקב"ה

נפלאות. מהמערכות מהמערכות מהמערכות מהמערכות מערכות  ואחת ואחת ואחת ואחת 

''''רב רב רב רב  הנקראת הנקראת הנקראת הנקראת  המערכת המערכת המערכת המערכת  היא היא היא היא  ביותר ביותר ביותר ביותר  המופלאות המופלאות המופלאות המופלאות 

א ותלמיד ותלמיד ותלמיד ותלמיד '.'.'.'. ובפרט  יהודי של לידתו קוד עוד

נקבע  כבר ,חכ תלמיד של נשמה  לו יש 

התורה. את יקבל  הוא וממי  רבו יהיה מי בשמי

ולהתגעגע ולהתגעגע ולהתגעגע ולהתגעגע וכל וכל וכל וכל  להשתוקק להשתוקק להשתוקק להשתוקק  ,,,, לכסו לכסו לכסו לכסו  צרי צרי צרי צרי יהודי יהודי יהודי יהודי 

על על על על  האחראי האחראי האחראי האחראי  הפרטי הפרטי הפרטי הפרטי ,,,, שלושלושלושלו רבורבורבורבו אתאתאתאת למצוא למצוא למצוא למצוא 

נשמתונשמתונשמתונשמתו.... תיקותיקותיקובו תיקו האמונה שעיקר משו

.חכמי אמונת ידי על רק היא ,יתבר

שיכול ז ז ז ז .... כזה, רבי ולבקש לחפש  צרי יהודי וכל

בצורה  יתבר מציאותו אמיתת בו   ג להאיר

לא  שכבר עד תמיד, יתבר אורו  בו שיאיר כזו,

עריות  גילוי  זרה , עבודה אל  תאוה  שו לו  תהיה

בו  שיאיר אלקות גילוי מרוב כי  , דמי ושפיכות

זה  ידי על  במעלה, הגדול הרבי האמת הצדיק 

עד  הוא, ברו סו באי לגמרי להיכלל יזכה

אליו  רק  דבר  שו אל תאוה יתאוה  לא שכבר

לבד, שלא שלא שלא שלא יתבר ,,,, החיי החיי החיי החיי תכלית תכלית תכלית תכלית  עיקר עיקר עיקר עיקר  שזה שזה שזה שזה 

.... יתבר יתבר יתבר יתבר רצונו רצונו רצונו רצונו  מבלעדי מבלעדי מבלעדי מבלעדי  אחר אחר אחר אחר   רצו רצו רצו רצו  שו שו שו שו ירצה ירצה ירצה ירצה 

מרבחחחח.... במסורה עוברת שהיא התורה דר

המקשרת החוליה ה החכמי לתלמיד.

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

  
      



התורה. נות וממילאאל סיני, מעמדהר אל אותנו

רבו, של מרבותיו כלומד רבו, מפי שהלומד יוצא,

מפי שלמד רבינו משה עד בקודש, למעלה וכ

דברי את מקבל הלומד כאשר הקדושה. השכינה

הדברי ובאמונה, בהכנעה שלימדוהו החכמי

הוא אז או לקניינו. והופכי לבו על מתקבלי

לחוליה בעצמו והופ הדורות, למסורת מתחבר

לדור. מדור המסורה העברת בשרשרת נוספת

 כ כ כ אותה !כ לעקו אפשר  ואי   ההנהגה היא 

מרב! התורה  את לקבל חייב  יהודי  כל

עדיי ט ט ט ט .... זו האמיתי רבו את  מוצא   אד כאשר  וג

ל'אהבת  זוכה לא  האד עוד כל  התכלית לא

אהבה אהבה אהבה אהבה רבו'! הוא הוא הוא הוא  לתלמיד לתלמיד לתלמיד לתלמיד  רב רב רב רב   בי בי בי בי העיקר העיקר העיקר העיקר  כי כי כי כי 

תנוח תנוח תנוח תנוח  ובזה ובזה ובזה ובזה  רבו רבו רבו רבו  באהבת באהבת באהבת באהבת  בנפש בנפש בנפש בנפש  נפש נפש נפש נפש  והתקשרות והתקשרות והתקשרות והתקשרות 

אלישע אלישע אלישע אלישע .... על על על על  אליהו אליהו אליהו אליהו  רוח רוח רוח רוח  שנחה שנחה שנחה שנחה  כמו כמו כמו כמו  עליו עליו עליו עליו  רבו רבו רבו רבו  רוח רוח רוח רוח 

הנסיו י י י י .... עיקר שזה  יודע הרע שהיצר   ומכיו

כחו  בכל מתגבר  הוא  בזה  ,האד של 

רבו .  ובי בינו  פירוד  לעשות

 צרי צרי צרי צרי מאמצי משקיע הרע שהיצר לדעת

את  להפריד  להצליח כדי מרובי

 רב  לבי התלמידי בי שיש האהבה דביקות

שכל היטב  יודע הרע שהיצר  משו הקדוש,

בגשמיות  ה התלמידי של  והצלחת טובת

הבא , בעול וה הזה בעול  ה ברוחניות,  וה

כדי הכל  עושה  הוא  ולכ הקדוש, ברב תלויה 

.שביניה האהבה את חלילה להפריד

 אול אול אול יתפתה יתפתה יתפתה יתפתה אול לא לא לא לא  בקדקדו בקדקדו בקדקדו בקדקדו  מוח מוח מוח מוח  לו לו לו לו  שיש שיש שיש שיש  מי מי מי מי  כל כל כל כל 

 בעול בעול בעול בעול שיהיה שיהיה שיהיה שיהיה  מה מה מה מה  יהיה יהיה יהיה יהיה   א א א א  וג וג וג וג כלל כלל כלל כלל ,,,,  לכ לכ לכ לכ

ויבזה ויבזה ויבזה ויבזה  עליו עליו עליו עליו  יכעס יכעס יכעס יכעס  רבו רבו רבו רבו   א א א א  וג וג וג וג רבו רבו רבו רבו ,,,,  לבי לבי לבי לבי בינו בינו בינו בינו 

אלא אלא אלא אלא  כלל כלל כלל כלל ,,,,  מכ מכ מכ מכ יבהל יבהל יבהל יבהל  לא לא לא לא   אותו אותו אותו אותו  יכה יכה יכה יכה  ואפילו ואפילו ואפילו ואפילו  אותו אותו אותו אותו 

נוגע נוגע נוגע נוגע  זה זה זה זה   ואי ואי ואי ואי הרב הרב הרב הרב  של של של של  עניינו עניינו עניינו עניינו  זה זה זה זה  ''''כל כל כל כל  לעצמו לעצמו לעצמו לעצמו :::: יאמר יאמר יאמר יאמר 

מה מה מה מה !'!'!'!' ויהי ויהי ויהי ויהי   נפרד נפרד נפרד נפרד  לא לא לא לא  שלי שלי שלי שלי  מהרב מהרב מהרב מהרב  אני אני אני אני  כלל כלל כלל כלל .... לי לי לי לי 

בניממממיייי את מחנ וכ בצדיק, היטב ודבק כ שנוהג

בגשמיות ה טוב כל לו יחסר לא זו, בדר ביתו

והצלחה ברכה של לשפע ויזכה ברוחניות וה

וירוה דמיטב, מילי וכל טובה, ופרנסה ובריאות

חלציו. יוצאי מכל רוח נחת של שפע

הפהיא יא יא יא ....  רס הוסר  בדורנו הרב לצערנו

.חכמי תלמידי  לבזות הרצועה והותרה

שנחשד רב איזה  נמצא חלילה א ג בעבר ,

המשפט  מערכת , הגו שאינו  מעשה על

של וכבודו  סגורות בדלתי בדבר דנה  היתה

הדבר . לבירור עד  כראוי נשמר היה הרב

ננננקקקקייייייייוווואאאאייייללללוווו ששששהההה ההההאאאאממממייייתתתתיייייייי ההההצצצצדדדדייייקקקקיייי אאאאתתתת גגגג עעעעתתתתהההה,,,,

ררררקקקק וווועעעעווווששששיייי וווואאאאששששממממהההה,,,, פפפפששששעעעע ממממככככלללל ווווחחחחפפפפיייי ככככפפפפיייי

בבבבררררבבבביייי ממממששששממממייייצצצציייי אאאאוווותתתת גגגג  אאאאדדדד ללללככככלללל טטטטוווובבבב

ללללהההה ווווגגגגווווררררממממיייי ווווששששקקקקרררר,,,, ששששוווואאאא עעעעללללייייללללוווותתתת עעעעללללייייהההה ווווממממפפפפייייצצצציייי

ייייככככוווופפפפררררוווו.... ללללאאאא אאאאששששרררר ננננפפפפשששש וווועעעעגגגגממממתתתת ררררבבבב צצצצעעעערררר

לשמור על על על על  אד כל צרי עתה  דוקא ,כ

ביתו  בני  ועל  עצמו על יתירה  שמירה 

 זהירי ויהיו  זו, ברשת חלילה  ילכדו  שלא 

יהודי שו על גנאי דברי  לדבר  שלא  בלשונ

בפרט . וצדיקי חכמי תלמידי ועל בכלל,

מכל מכל מכל מכל וכל וכל וכל וכל  לשונולשונולשונולשונו את את את את  היטב היטב היטב היטב  לנצור לנצור לנצור לנצור  שיזכהשיזכהשיזכהשיזכה מי מי מי מי 

חלילה חלילה חלילה חלילה  לדבר לדבר לדבר לדבר  שלא שלא שלא שלא  ובפרט ובפרט ובפרט ובפרט  אסור אסור אסור אסור ,,,, דיבור דיבור דיבור דיבור 

,,,,וצדיקיוצדיקיוצדיקיוצדיקי  חכמי חכמי חכמי חכמי תלמידי תלמידי תלמידי תלמידי  על על על על  סרהסרהסרהסרה דברי דברי דברי דברי 

 שמורי שמורי שמורי שמורי יהיויהיויהיויהיו ביתוביתוביתוביתו ובני ובני ובני ובני  שהוא שהוא שהוא שהוא  לולולולו מובטח מובטח מובטח מובטח 

רע רע רע רע .... כל כל כל כל   לה לה לה לה יאונהיאונהיאונהיאונה ולא ולא ולא ולא  נזק נזק נזק נזק  מכלמכלמכלמכל



  
      



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמורהאמורהאמורהאמור ממממ העולההעולההעולההעולה

בבבבחחחחווווססססרררראאאא.... ווווממממקקקקוווורררר ייייססססוווודדדד ההההררררעעעעוווותתתת ההההממממדדדדוווותתתת ככככלללל

....ררררצצצצוווו שישששששבבבבייייעעעעוווותתתת מרגיש אד כאשר

שביעות אי אזי נפשי, שקט ואי חסרו בקרבו

את להשקיט וכדי אותו, אופפת הרצו

את מנווט הוא שבקרבו, ההתמרמרות

קנאת וא וכדומה. ולקנאה לשנאה מחשבותיו

עמוקה. לקנאה נהפכת שרוי, בה הסופרי

לו לו לו לו ב ב ב ב .... איאיאיאי ,,,,רצורצורצורצו שבע שבע שבע שבע   האד האד האד האד כאשר כאשר כאשר כאשר  ואילוואילוואילוואילו

רעות רעות רעות רעות .... למדותלמדותלמדותלמדות מקומקומקולהיות מקו האד על   לכ

 אד כל !אכ הרוחני. ממצבו ומרוצה  שמח

ולא רבות מעצמו ולדרוש לתבוע חייב 

לכ סותר זה  אי אבל שהשיג, במה להסתפק

מעצמו . רצו ושבע מרוצה  להיות שחייב 

להגיע ג ג ג ג .... יכול בחלקו ושמח שמרוצה  מי 

ראשית  וכל ה', בעבודת לשלימות

להיות  זה  עלינו  המוטלת העבודה ותכלית

.הרוחניי וממעמדנו ממצבנו   רצו שבעי 

 להוסי להוסי להוסי להוסי רצורצורצורצו  מגבירי מגבירי מגבירי מגבירי והעונג והעונג והעונג והעונג  השמחה השמחה השמחה השמחה 

הההה'.'.'.'. לברכותלברכותלברכותלברכות זוכה זוכה זוכה זוכה   ובכ ובכ ובכ ובכ בתורה בתורה בתורה בתורה  ולעמולולעמולולעמולולעמול

האדדדדד.... את מוציאי והכבוד והתאוה 'הקנאה

מנת על העול את ברא הקב"ה '!העול מ

תמידי. באושר יחיו האד גגגג''''שבני אאאאוווותתתת וווואאאאייייללללוווו

וכבוד)דדדדבבבברררריייי תאוה אאאאתתתת(קנאה, ההההממממווווצצצצייייאאאאיייי הההה

ההההאאאאממממייייתתתתייייתתתת.... ווווממממששששממממחחחחתתתתוווו ממממששששללללוווותתתתוווו ואילוההההאאאאדדדד 

והכבוד והתאוה הקנאה מ יברח אד כאשר

עולמו ויהיה עולמו את יתק אזי מלבו, ויגרש

הקצה. אל הקצה מ אושר מלא עול

לבער ה ה ה ה .... חייב  שהאד הקנאה מדת ובפרט

 משו ביותר , זו  מדה  ממנו  ולהעביר 

שלאחר  מלבד קנאה בתחושת החי  שהאד

בקבר , ירקבו  עצמותיו בעול בעול בעול בעול פטירתו עודעודעודעוד

מוות מוות מוות מוות .... עדעדעדעד נרקבתנרקבתנרקבתנרקבת עצמיותועצמיותועצמיותועצמיותו כלכלכלכל הזה הזה הזה הזה 

וע ו ו ו ו .... נורא  בסדר עולמו את ברא הקב"ה

נפלאות. מהמערכות מהמערכות מהמערכות מהמערכות מערכות  ואחת ואחת ואחת ואחת 

''''רב רב רב רב  הנקראת הנקראת הנקראת הנקראת  המערכת המערכת המערכת המערכת  היא היא היא היא  ביותר ביותר ביותר ביותר  המופלאות המופלאות המופלאות המופלאות 

א ותלמיד ותלמיד ותלמיד ותלמיד '.'.'.'. ובפרט  יהודי של לידתו קוד עוד

נקבע  כבר ,חכ תלמיד של נשמה  לו יש 

התורה. את יקבל  הוא וממי  רבו יהיה מי בשמי

ולהתגעגע ולהתגעגע ולהתגעגע ולהתגעגע וכל וכל וכל וכל  להשתוקק להשתוקק להשתוקק להשתוקק  ,,,, לכסו לכסו לכסו לכסו  צרי צרי צרי צרי יהודי יהודי יהודי יהודי 

על על על על  האחראי האחראי האחראי האחראי  הפרטי הפרטי הפרטי הפרטי ,,,, שלושלושלושלו רבורבורבורבו אתאתאתאת למצוא למצוא למצוא למצוא 

נשמתונשמתונשמתונשמתו.... תיקותיקותיקובו תיקו האמונה שעיקר משו

.חכמי אמונת ידי על רק היא ,יתבר

שיכול ז ז ז ז .... כזה, רבי ולבקש לחפש  צרי יהודי וכל

בצורה  יתבר מציאותו אמיתת בו   ג להאיר

לא  שכבר עד תמיד, יתבר אורו  בו שיאיר כזו,

עריות  גילוי  זרה , עבודה אל  תאוה  שו לו  תהיה

בו  שיאיר אלקות גילוי מרוב כי  , דמי ושפיכות

זה  ידי על  במעלה, הגדול הרבי האמת הצדיק 

עד  הוא, ברו סו באי לגמרי להיכלל יזכה

אליו  רק  דבר  שו אל תאוה יתאוה  לא שכבר

לבד, שלא שלא שלא שלא יתבר ,,,, החיי החיי החיי החיי תכלית תכלית תכלית תכלית  עיקר עיקר עיקר עיקר  שזה שזה שזה שזה 

.... יתבר יתבר יתבר יתבר רצונו רצונו רצונו רצונו  מבלעדי מבלעדי מבלעדי מבלעדי  אחר אחר אחר אחר   רצו רצו רצו רצו  שו שו שו שו ירצה ירצה ירצה ירצה 

מרבחחחח.... במסורה עוברת שהיא התורה דר

המקשרת החוליה ה החכמי לתלמיד.

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

  
      



התורה. נות וממילאאל סיני, מעמדהר אל אותנו

רבו, של מרבותיו כלומד רבו, מפי שהלומד יוצא,

מפי שלמד רבינו משה עד בקודש, למעלה וכ

דברי את מקבל הלומד כאשר הקדושה. השכינה

הדברי ובאמונה, בהכנעה שלימדוהו החכמי

הוא אז או לקניינו. והופכי לבו על מתקבלי

לחוליה בעצמו והופ הדורות, למסורת מתחבר

לדור. מדור המסורה העברת בשרשרת נוספת

 כ כ כ אותה !כ לעקו אפשר  ואי   ההנהגה היא 

מרב! התורה  את לקבל חייב  יהודי  כל

עדיי ט ט ט ט .... זו האמיתי רבו את  מוצא   אד כאשר  וג

ל'אהבת  זוכה לא  האד עוד כל  התכלית לא

אהבה אהבה אהבה אהבה רבו'! הוא הוא הוא הוא  לתלמיד לתלמיד לתלמיד לתלמיד  רב רב רב רב   בי בי בי בי העיקר העיקר העיקר העיקר  כי כי כי כי 

תנוח תנוח תנוח תנוח  ובזה ובזה ובזה ובזה  רבו רבו רבו רבו  באהבת באהבת באהבת באהבת  בנפש בנפש בנפש בנפש  נפש נפש נפש נפש  והתקשרות והתקשרות והתקשרות והתקשרות 

אלישע אלישע אלישע אלישע .... על על על על  אליהו אליהו אליהו אליהו  רוח רוח רוח רוח  שנחה שנחה שנחה שנחה  כמו כמו כמו כמו  עליו עליו עליו עליו  רבו רבו רבו רבו  רוח רוח רוח רוח 

הנסיו י י י י .... עיקר שזה  יודע הרע שהיצר   ומכיו

כחו  בכל מתגבר  הוא  בזה  ,האד של 

רבו .  ובי בינו  פירוד  לעשות

 צרי צרי צרי צרי מאמצי משקיע הרע שהיצר לדעת

את  להפריד  להצליח כדי מרובי

 רב  לבי התלמידי בי שיש האהבה דביקות

שכל היטב  יודע הרע שהיצר  משו הקדוש,

בגשמיות  ה התלמידי של  והצלחת טובת

הבא , בעול וה הזה בעול  ה ברוחניות,  וה

כדי הכל  עושה  הוא  ולכ הקדוש, ברב תלויה 

.שביניה האהבה את חלילה להפריד

 אול אול אול יתפתה יתפתה יתפתה יתפתה אול לא לא לא לא  בקדקדו בקדקדו בקדקדו בקדקדו  מוח מוח מוח מוח  לו לו לו לו  שיש שיש שיש שיש  מי מי מי מי  כל כל כל כל 

 בעול בעול בעול בעול שיהיה שיהיה שיהיה שיהיה  מה מה מה מה  יהיה יהיה יהיה יהיה   א א א א  וג וג וג וג כלל כלל כלל כלל ,,,,  לכ לכ לכ לכ

ויבזה ויבזה ויבזה ויבזה  עליו עליו עליו עליו  יכעס יכעס יכעס יכעס  רבו רבו רבו רבו   א א א א  וג וג וג וג רבו רבו רבו רבו ,,,,  לבי לבי לבי לבי בינו בינו בינו בינו 

אלא אלא אלא אלא  כלל כלל כלל כלל ,,,,  מכ מכ מכ מכ יבהל יבהל יבהל יבהל  לא לא לא לא   אותו אותו אותו אותו  יכה יכה יכה יכה  ואפילו ואפילו ואפילו ואפילו  אותו אותו אותו אותו 

נוגע נוגע נוגע נוגע  זה זה זה זה   ואי ואי ואי ואי הרב הרב הרב הרב  של של של של  עניינו עניינו עניינו עניינו  זה זה זה זה  ''''כל כל כל כל  לעצמו לעצמו לעצמו לעצמו :::: יאמר יאמר יאמר יאמר 

מה מה מה מה !'!'!'!' ויהי ויהי ויהי ויהי   נפרד נפרד נפרד נפרד  לא לא לא לא  שלי שלי שלי שלי  מהרב מהרב מהרב מהרב  אני אני אני אני  כלל כלל כלל כלל .... לי לי לי לי 

בניממממיייי את מחנ וכ בצדיק, היטב ודבק כ שנוהג

בגשמיות ה טוב כל לו יחסר לא זו, בדר ביתו

והצלחה ברכה של לשפע ויזכה ברוחניות וה

וירוה דמיטב, מילי וכל טובה, ופרנסה ובריאות

חלציו. יוצאי מכל רוח נחת של שפע

הפהיא יא יא יא ....  רס הוסר  בדורנו הרב לצערנו

.חכמי תלמידי  לבזות הרצועה והותרה

שנחשד רב איזה  נמצא חלילה א ג בעבר ,

המשפט  מערכת , הגו שאינו  מעשה על

של וכבודו  סגורות בדלתי בדבר דנה  היתה

הדבר . לבירור עד  כראוי נשמר היה הרב

ננננקקקקייייייייוווואאאאייייללללוווו ששששהההה ההההאאאאממממייייתתתתיייייייי ההההצצצצדדדדייייקקקקיייי אאאאתתתת גגגג עעעעתתתתהההה,,,,

ררררקקקק וווועעעעווווששששיייי וווואאאאששששממממהההה,,,, פפפפששששעעעע ממממככככלללל ווווחחחחפפפפיייי ככככפפפפיייי

בבבבררררבבבביייי ממממששששממממייייצצצציייי אאאאוווותתתת גגגג  אאאאדדדד ללללככככלללל טטטטוווובבבב

ללללהההה ווווגגגגווווררררממממיייי ווווששששקקקקרררר,,,, ששששוווואאאא עעעעללללייייללללוווותתתת עעעעללללייייהההה ווווממממפפפפייייצצצציייי

ייייככככוווופפפפררררוווו.... ללללאאאא אאאאששששרררר ננננפפפפשששש וווועעעעגגגגממממתתתת ררררבבבב צצצצעעעערררר

לשמור על על על על  אד כל צרי עתה  דוקא ,כ

ביתו  בני  ועל  עצמו על יתירה  שמירה 

 זהירי ויהיו  זו, ברשת חלילה  ילכדו  שלא 

יהודי שו על גנאי דברי  לדבר  שלא  בלשונ

בפרט . וצדיקי חכמי תלמידי ועל בכלל,

מכל מכל מכל מכל וכל וכל וכל וכל  לשונולשונולשונולשונו את את את את  היטב היטב היטב היטב  לנצור לנצור לנצור לנצור  שיזכהשיזכהשיזכהשיזכה מי מי מי מי 

חלילה חלילה חלילה חלילה  לדבר לדבר לדבר לדבר  שלא שלא שלא שלא  ובפרט ובפרט ובפרט ובפרט  אסור אסור אסור אסור ,,,, דיבור דיבור דיבור דיבור 

,,,,וצדיקיוצדיקיוצדיקיוצדיקי  חכמי חכמי חכמי חכמי תלמידי תלמידי תלמידי תלמידי  על על על על  סרהסרהסרהסרה דברי דברי דברי דברי 

 שמורי שמורי שמורי שמורי יהיויהיויהיויהיו ביתוביתוביתוביתו ובני ובני ובני ובני  שהוא שהוא שהוא שהוא  לולולולו מובטח מובטח מובטח מובטח 

רע רע רע רע .... כל כל כל כל   לה לה לה לה יאונהיאונהיאונהיאונה ולא ולא ולא ולא  נזק נזק נזק נזק  מכלמכלמכלמכל



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





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

- ביט ופייבוקס במס' 054-26-380-26

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

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

שבת מברכין החודש
המולד: יום רביעי בשעה 07:48 ו-3 חלקים

היא  והאמת  להתלונן,  שאסור  אדם  ילמד 
שאין על מה להתלונן, כיון שלא חסר לאדם 
לא  אחד  אף  לך  שמגיע  מה  הרי  דבר,  שום 
יכול לקחת לך, וכמו שאמר בן עזאי, בשמך 
יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך, 
מלכות  ואין  לחבירו,  במוכן  נוגע  אדם  אין 
נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא )יומא ל"ח( 

אז בשביל מה לך להתעצבן?! 

גם  הבית,  עד  מגיע  הכל  שלנו  בדור  אפילו 
השתדלות לא צריך, רק שאדם יקפיד להיות 
אליו  תגיע  הטובה  אם  כי  בשמחה,  תמיד 
כיון  תברח,  מיד  היא  עצוב  אותו  ותמצא 

שהיא באה ממקום שמח.

פרשת קרח
כ"ו סיון התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

19:2820:1821:13 באר שבע
19:3020:2021:16תל אביב

19:3120:2221:17חיפה
19:2520:1621:11אילת

19:3320:2321:20ירושלים
19:13ירושלים 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

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

LIVE

LIVE


