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

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

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

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

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

ואמר: מה אחד

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

עוונותיו) במגיפה!...(בגלל אש

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

הלילה . אחריו

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

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

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

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

...בה ירגיש שלא  כדי ובלאט

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

... ונעל הסמו ליער

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

לחיות!... להמשי

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

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

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

אסורבעיניכ ביער , ש עושה שהוא מה
עליו. לדבר  לכ

הקרובתארבוווווללללככככ בלילה מציעשג אני
שהוא כשתראו ומיד ביתו, ליד לו
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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.



  
    



הדדו הנצחו והדי ...וחבולי מוכי
האר...(הדהדו) בכל

ובאותהווווללללאאאאחחחחרררר סיני, הר מעמד הגיע מכ
האלקות התגלתה בכלשעה

מעוקה חשו תבל יושבי וכל ,העול
נורא... יר פק

ללללההההייייוווותתתתצצצצממממדדדד ננננההההפפפפככככוווו ייייששששרררראאאאלללל'''' עעעע'''' ההההממממיייילללליייי
וווופפפפחחחחדדדד............ ללללאאאאייייממממהההה ממממקקקקוווורררר

ההההממממפפפפהההה ממממ ננננעעעעללללממממוווו

ישראלממממעעעעממממדדדד וע ,הסתיי סיני הר
הר למרגלות לשהות נשארו

שלימה שנה ימי),סיני עשרה ובכ'(פחות
ה ,העול לבריאת 2449 שנת באייר

...במסע והמשיכו סיני מהר זזו

ובכ"טששששללללששששיייי מאז, עברו יו ותשעה
המרגלי את שלחו ה בסיו

...כנע אר את לתור

ועלתתתתווווצצצצאאאאוווותתתת מלענה, מרות היו הריגול
להשאר נגזר ישראל ע

נוספות... שנה 39 במדבר

בבבבממממההההללללמע נצפתה לא הללו, השני
...חיי איתות שו ישראל

באדמה... נבלעו ה כאילו

ווווההההחחחחיייייייילמסלול שבו העול ברחבי
הרגיל...

וווואאאא,הדמיו כנפי על להפליג לנו יורשה
לסבתא ילדה בי שיחה לתאר אפשר
זמ כמה שלפני שמעתי 'סבתא, שלה:

'?נכו זה ישראל, מע מאוד פחדת

נעלמו.''''ככככ כבר ה עכשיו א נכדתי.
...'פוחדי לא כבר ואנחנו

עווווההההננננהההה של להילוכ 40ה השנה הגיעה
החלה סו וסו במדבר, ישראל
ישראל... אר לכיוו רצינית התקדמות

סיחו,בבבבחחחחוווודדדדשששש לגבול הגיעו ה אלול
אל שליחי שלח רבינו ומשה
בארצו. לעבור ממנו וביקש ,סיחו מל

נגדססססייייחחחחוווו למלחמה ויצא בשלילה, השיב
מלחמה השיבו ישראל בני ישראל.

ארצו את כבשו סיחו)שערה, אר)

גגגגבבבבוווולללל עעעעלללל חחחחוווונננניייי הההה תתתתששששרררריייי חחחחוווודדדדשששש וווובבבבתתתתחחחחייייללללתתתת
ההההעעעעננננקקקק.... עעעעווווגגגג ששששלללל ללללממממללללככככוווותתתתוווו ההההננננתתתתוווו ,,,,ההההבבבבשששש

וגווווששששוווובבבב הושמד! סיחו ,העול רעש
הכחדה!... בסכנת הבש מל עוג

למלחמה...וווועעעעווווגגגג עצמו הכי

הזו:ווווקקקקצצצצתתתת למלחמה רקע

ענק,1מספרי,ררררבבבבוווותתתתייייננננוווו נפיל היה שעוג
ע וכאשר קומות. רב כבני

קטע  שלום1. רבי  הגאון של דבריו הם  שליט "א זה  ולך  תב).מאיר  עמוד במדבר, - השבוע (מעיין

  
    



'חבר'ה,ההההוווואאאא :לה ואמר לשריו פנה
לתגבורת!' זקוקי אנו

ואמרו:ששששררררייייוווו בפליאה בו הביטו
כחותינו כל ,המל 'אדונינו

נעדר!' לא אחד !כא נמצאי

,,,,כל''''ככככ את גייסת את א יודע. אני
בכלי להילח היודעי האנשי
כל את ג שתגייסו רוצה ואני קרב,
בדיבור להילח היודעי האנשי

...'!קסמי ובמעשי

התגייסוווווררררבבבבבבבבוווותתתת נוספי לוחמי
למלחמה...

המחנות,עעעעלללל שני נפגשו סו י שפת
של האדיר המחנה האחד מהצד
שהכיל ישראל מחנה השני ומהצד ,מצרי
שרוב גברי אל מאות שש הכל בס
...ומעוכי כתותי ,פצועי היו הגדול

לאווווההההססססוווו המצרי המחנה מכל ידוע...
...בדרכ המשיכו ישראל וע זכר! נותר

היאווווששששוווובבבב הפע א השמועה... נפוצה
 בלבבות עמוקה חרדה עוררה
יבי אחז חיל ,זיר יע מע"
אילי ,אד אפי נבהל אז לת.
"כנע יבי ל נמג רעד, יאחזמ מאב

ידטו)... טו, (שמות

ועמלק(בער)ימיחחחחוווודדדדשששש מאז, עברו
לכל להוכיח חייב שהוא החליט

והוא לפחד, ממה לה שאי העול
ישראל... מע חזק יותר

נשק,עעעעממממללללקקקק כלי בשלל עצמו את צייד
,סוסי לחימה, אמצעי תחמושת,
ואספקה... מכני ציוד ,וגמלי פילי

ישראל... נגד למלחמה ונער

יוחאיווווגגגגייייללללהההה בר שמעו דרבי בשלח (זוהר,

ע"ב) היתהסה הזאת שהמלחמה
מהל שבכל ביותר הקשה המלחמה

לשונו וזה וווורררראאאאהההה,,,,(בתרגו):ההיסטוריה, בבבבוווואאאא
ווווממממזזזזממממ ההההההההוווואאאא,,,, זזזזממממ עעעעדדדד ההההעעעעוווולללל ששששננננבבבברררראאאא ממממייייוווו
בבבבייייממממיייי וווואאאאפפפפייייללללוווו ההההממממששששייייחחחח,,,, ממממלללל ששששייייבבבבוווואאאא עעעעדדדד ההההההההוווואאאא

ככככממממווווהההה.... בבבבננננממממצצצצאאאא תתתתההההייייהההה ללללאאאא ווווממממגגגגווווגגגג,,,, גגגגווווגגגג

היתהווווההההטטטטעעעע הזאת המלחמה כי לזה
העליוני בעולמות למעלה

מאוד) הדי מדת שהתגברה וג(והיינו
למטה. היתה

בשניווווככככששששרררראאאאהההה שהמלחמה רבינו משה
,לשני אותה חילק ,מישורי
ללללעעעעצצצצממממוווו,,,, ללללקקקקחחחח ההההררררווווחחחחנננניייי בבבבממממייייששששוווורררר ההההממממללללחחחחממממהההה אאאאתתתת

ראוכמו על נב אנכי "מחר שנאמר:
ידי" האלהי מה ט).הבעה יז, (שמות 

ממממססססררררהמלחמהוווואאאאתתתת ההההגגגגששששממממיייי בבבבממממייייששששוווורררר
,,,,ננננוווו בבבב שנאמר:ללללייייההההווווששששעעעע כמו

יאנ לנ חר יהע אל מה "ואמר
עמלק" חה (ש)...וצא 

להימלטממממסססספפפפרררר הצליחו בודדי עמלקי
חזרו וה לארצמהמלחמה...

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



  
    



הדדו הנצחו והדי ...וחבולי מוכי
האר...(הדהדו) בכל

ובאותהווווללללאאאאחחחחרררר סיני, הר מעמד הגיע מכ
האלקות התגלתה בכלשעה

מעוקה חשו תבל יושבי וכל ,העול
נורא... יר פק

ללללההההייייוווותתתתצצצצממממדדדד ננננההההפפפפככככוווו ייייששששרררראאאאלללל'''' עעעע'''' ההההממממיייילללליייי
וווופפפפחחחחדדדד............ ללללאאאאייייממממהההה ממממקקקקוווורררר

ההההממממפפפפהההה ממממ ננננעעעעללללממממוווו

ישראלממממעעעעממממדדדד וע ,הסתיי סיני הר
הר למרגלות לשהות נשארו

שלימה שנה ימי),סיני עשרה ובכ'(פחות
ה ,העול לבריאת 2449 שנת באייר

...במסע והמשיכו סיני מהר זזו

ובכ"טששששללללששששיייי מאז, עברו יו ותשעה
המרגלי את שלחו ה בסיו

...כנע אר את לתור

ועלתתתתווווצצצצאאאאוווותתתת מלענה, מרות היו הריגול
להשאר נגזר ישראל ע

נוספות... שנה 39 במדבר

בבבבממממההההללללמע נצפתה לא הללו, השני
...חיי איתות שו ישראל

באדמה... נבלעו ה כאילו

ווווההההחחחחיייייייילמסלול שבו העול ברחבי
הרגיל...

וווואאאא,הדמיו כנפי על להפליג לנו יורשה
לסבתא ילדה בי שיחה לתאר אפשר
זמ כמה שלפני שמעתי 'סבתא, שלה:

'?נכו זה ישראל, מע מאוד פחדת

נעלמו.''''ככככ כבר ה עכשיו א נכדתי.
...'פוחדי לא כבר ואנחנו

עווווההההננננהההה של להילוכ 40ה השנה הגיעה
החלה סו וסו במדבר, ישראל
ישראל... אר לכיוו רצינית התקדמות

סיחו,בבבבחחחחוווודדדדשששש לגבול הגיעו ה אלול
אל שליחי שלח רבינו ומשה
בארצו. לעבור ממנו וביקש ,סיחו מל

נגדססססייייחחחחוווו למלחמה ויצא בשלילה, השיב
מלחמה השיבו ישראל בני ישראל.

ארצו את כבשו סיחו)שערה, אר)

גגגגבבבבוווולללל עעעעלללל חחחחוווונננניייי הההה תתתתששששרררריייי חחחחוווודדדדשששש וווובבבבתתתתחחחחייייללללתתתת
ההההעעעעננננקקקק.... עעעעווווגגגג ששששלללל ללללממממללללככככוווותתתתוווו ההההננננתתתתוווו ,,,,ההההבבבבשששש

וגווווששששוווובבבב הושמד! סיחו ,העול רעש
הכחדה!... בסכנת הבש מל עוג

למלחמה...וווועעעעווווגגגג עצמו הכי

הזו:ווווקקקקצצצצתתתת למלחמה רקע

ענק,1מספרי,ררררבבבבוווותתתתייייננננוווו נפיל היה שעוג
ע וכאשר קומות. רב כבני

קטע  שלום1. רבי  הגאון של דבריו הם  שליט "א זה  ולך  תב).מאיר  עמוד במדבר, - השבוע (מעיין

  
    



'חבר'ה,ההההוווואאאא :לה ואמר לשריו פנה
לתגבורת!' זקוקי אנו

ואמרו:ששששררררייייוווו בפליאה בו הביטו
כחותינו כל ,המל 'אדונינו

נעדר!' לא אחד !כא נמצאי

,,,,כל''''ככככ את גייסת את א יודע. אני
בכלי להילח היודעי האנשי
כל את ג שתגייסו רוצה ואני קרב,
בדיבור להילח היודעי האנשי

...'!קסמי ובמעשי

התגייסוווווררררבבבבבבבבוווותתתת נוספי לוחמי
למלחמה...

המחנות,עעעעלללל שני נפגשו סו י שפת
של האדיר המחנה האחד מהצד
שהכיל ישראל מחנה השני ומהצד ,מצרי
שרוב גברי אל מאות שש הכל בס
...ומעוכי כתותי ,פצועי היו הגדול

לאווווההההססססוווו המצרי המחנה מכל ידוע...
...בדרכ המשיכו ישראל וע זכר! נותר

היאווווששששוווובבבב הפע א השמועה... נפוצה
 בלבבות עמוקה חרדה עוררה
יבי אחז חיל ,זיר יע מע"
אילי ,אד אפי נבהל אז לת.
"כנע יבי ל נמג רעד, יאחזמ מאב

ידטו)... טו, (שמות

ועמלק(בער)ימיחחחחוווודדדדשששש מאז, עברו
לכל להוכיח חייב שהוא החליט

והוא לפחד, ממה לה שאי העול
ישראל... מע חזק יותר

נשק,עעעעממממללללקקקק כלי בשלל עצמו את צייד
,סוסי לחימה, אמצעי תחמושת,
ואספקה... מכני ציוד ,וגמלי פילי

ישראל... נגד למלחמה ונער

יוחאיווווגגגגייייללללהההה בר שמעו דרבי בשלח (זוהר,

ע"ב) היתהסה הזאת שהמלחמה
מהל שבכל ביותר הקשה המלחמה

לשונו וזה וווורררראאאאהההה,,,,(בתרגו):ההיסטוריה, בבבבוווואאאא
ווווממממזזזזממממ ההההההההוווואאאא,,,, זזזזממממ עעעעדדדד ההההעעעעוווולללל ששששננננבבבברררראאאא ממממייייוווו
בבבבייייממממיייי וווואאאאפפפפייייללללוווו ההההממממששששייייחחחח,,,, ממממלללל ששששייייבבבבוווואאאא עעעעדדדד ההההההההוווואאאא

ככככממממווווהההה.... בבבבננננממממצצצצאאאא תתתתההההייייהההה ללללאאאא ווווממממגגגגווווגגגג,,,, גגגגווווגגגג

היתהווווההההטטטטעעעע הזאת המלחמה כי לזה
העליוני בעולמות למעלה

מאוד) הדי מדת שהתגברה וג(והיינו
למטה. היתה

בשניווווככככששששרררראאאאהההה שהמלחמה רבינו משה
,לשני אותה חילק ,מישורי
ללללעעעעצצצצממממוווו,,,, ללללקקקקחחחח ההההררררווווחחחחנננניייי בבבבממממייייששששוווורררר ההההממממללללחחחחממממהההה אאאאתתתת

ראוכמו על נב אנכי "מחר שנאמר:
ידי" האלהי מה ט).הבעה יז, (שמות 

ממממססססררררהמלחמהוווואאאאתתתת ההההגגגגששששממממיייי בבבבממממייייששששוווורררר
,,,,ננננוווו בבבב שנאמר:ללללייייההההווווששששעעעע כמו

יאנ לנ חר יהע אל מה "ואמר
עמלק" חה (ש)...וצא 

להימלטממממסססספפפפרררר הצליחו בודדי עמלקי
חזרו וה לארצמהמלחמה...

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.



  
     



סערו,ממממחחחחששששבבבבוווותתתתייייוווו מואב מל בלק של
ופחד אימה של גלי גלי
הרגיש והוא מוחו, ס על התנפצו

להשתגע... הול שהוא

עעעע''''הע ארצי, מול חוני ישראל
מה ,העול את 'לשגע' שהצליח

...'?עמ עושה אני

שלו...ווווההההוווואאאא בציפור להיעזר החליט

רביווווככככ האלקי המקובל לנו גילה
זיע"א: בכר הר 3נפתלי

עלבבבבללללקקקק עו יצר והוא גדול, מכש היה
עשוי היה הזה העו .כישו ידי
לחשי ידי ועל מתכות, ומיני וזהב מכס

לשמש)והשבעות וביו לירח משביעי (בלילה

עד עולה הזה העו היה קטורת, והקטרת
'עיני 'גלוי אותו וש ועזאל' 'עזא מקו
ממה גדולי ורזי סודות מודיעו היה
זמ אחר שיהיה וממה ,העול בכל שנעשה

קוראי4רב, היו ולכ עתידות, לו ומגלה
ממש... ציפור ב צר',  'לק אותו

והיאוווובבבבללללקקקק לציפור, וניגש עצמו הכי
לו, במלחמה5גילתה לנצח שכדי

ב בלע של עזרתו את חייב הוא הזו
בעור.

לו:ווווההההווווססססייייפפפפהההה וגילתה ל6הציפור דע
היא בלע של שמעלתו
רבינו... כמשה שקול והוא ונוראה עצומה

עמק  111).המלך3. פרק - ארבע קרית ב, (חלק

ובמאמר הקדוש 4. הזוהר בספר מוסגר:

ע"ב) קצח דף את (בלק ביארו 

- בתהילותיו המלך דוד שאמר הפסוק

עלי נעלי א ׁשלי אדֹום על  רחצי סיר ְְֱֲִִִִַַַַַָָֽ"מֹואב

התרֹועעי" י ),ּפלׁשת  ס, כך:(תהלים ְְִִֶֶָֽ

יעמוד בלק  דורות כמה שבעוד בכשפיו ראה

והוא  דוד, ושמו מלך ישראל  לעם

מואב. בני  את ישמיד

בלק ?מה  עשה

נחשים,אסף וראשי עשבים כישוף, מיני כל 

כשפים, של  קדרה בתוך אותם ושם

אותה  וטמן  לירושלים הקדרה עם הלך ואז

של  בעומק דוד בית  מלכות במקום בקרקע 

ידי שעל וקיוה אמה, מאות  וחמש אלף

זמן בשום לדוד יהיה לא  הזה הכישוף

מואב. נגד פה פתחון

שהכיןכיון  הכישוף מזה וידע דוד, שבא

וחמש  אלף בתהום חפר בשבילו, בלק 

טמונה  שהיתה המקום עד אמה, מאות

מן מים והוציא כשפים, של קדרה אותה

הזו ובפעולה המזבח, על  ונסך התהום

בלק ... לו שעשה הכישוף את לבטל הצליח

-באותה  רחצי ' סיר 'מֹואב דוד: אמר ְִִַָשעה

הסיר את שהיתה (הקדרה)רחצתי 

מואב! על להגין  אמורה

זוהר ע"ב).5. קצב דף (בלק

בטומאה הצדיקים .6. של במעלתם  מבחינים

יאיר הרב  הגאון  סיפר  זה ובענין 

שליט "א  399),וינשטוק  עמוד - אשר וז"ל:(ר'

  
     



לשטח יצא הוא ארצו, מול חנו ישראל
פרסאות, שלש של הר וביקש2ועקר

למ ישראל, מחנה על תחתיו.להטילו וחצ

מאופממממווווששששגגגג נקבל עוג, של קומתו מה
רבינו משה של קומתו מיתתו:
ב רומח בידו נטל היתה. אמות עשר
 אמות עשר לגובה וקפ אמות, עשר

והרגו! בקרסולו, והיכהו

כ15ששששוווווווו בגובה היה קרסולו ,בנפשכ
מה קומות! חמש ב כבני ,מטרי
הכל: ועל רוחבו. היה מה גובהו, איפוא היה
הרומח דקירת זה נפיל על השפיעה כיצד
מת?! ואי  מחט! כדקירת בקרסולו?

לקחיאאאאללללאאאא של נוס גילוי שלפנינו
נחשוב, הבה !הנצחיי התורה
חמש אנו מוקפי דומה? מצבנו האי

הראשו במעגל עויינות (מלבדמדינות

(בפלסטיני נוספתהחיכו עויינת וטבעת
מאות ,אירא ועד מלוב ,מאחריה
פעולותינו, כל ה ומה .אויבי מיליוני
זה. ענק בגו מחט כדגדוג לא א

פסוק בכח הכיצד? עובד. זה ועובדה,
מלחמה לי כמ "סס הנצח: מנבואת

העה" לא)...ולה' כא, (משלי 

ההההייייתתתתרררראאאאתתתתהההה אאאאתתתת ווווההההששששאאאארררר ששששלללל אאאאתתתת עעעעששששהההה
!!!!ייייתתתתבבבברררר ללללבבבבוווורררראאאא

ועלההההוווואאאא עוג על הנצחו את שהנחיל
ג לימיננו יעמוד והוא פרעה,
ה' אני "י הנביא: מאמר זה ה עתה.
"כלית לא יעקב ני וא ניתי, לא

ו)!... ג, (מלאכי

"יוווופפפפססססווווקקקק הנצח: בתורת הוא, מפורש
וראית איב על ללחמה תצא
תירא לא  מ רב ע ורכב, סס
מאר עלה ,ע אלקי ה' י .מה

"א)!מצרי כ, דברי) 

גווווממממהההה נכו הבטחוני, בשטח שנכו
ובכל והבריאותי, הכלכלי במישור
.ישלי וה' שלנו, את נעשה אנו :עני

מרככת לאל עלי לאלקי "אקרא וב:
ג)...עלי" נז, תהלי) 

............ככככפפפפלללליייי טטטטוווובבבבהההה בבבבששששנננניייי ממממללללחחחחממממהההה

מעמקיההההככככחחחחדדדדתתתתוווו העלתה עוג, של
האימה רגשות את הנשיה
...לעול ירד פחד של וענ והרתת,

הושלככככייייבבבבוווושששש ועוג סיחו אר
המשיכו ישראל וע בהצלחה,

מואב... אר לגבול והגיעו במסע

ההר קילמוטר.2. כ-4 היא  פרסה וכל  פרסאות , שלש על פרסאות שלש היה

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



  
     



סערו,ממממחחחחששששבבבבוווותתתתייייוווו מואב מל בלק של
ופחד אימה של גלי גלי
הרגיש והוא מוחו, ס על התנפצו

להשתגע... הול שהוא

עעעע''''הע ארצי, מול חוני ישראל
מה ,העול את 'לשגע' שהצליח

...'?עמ עושה אני

שלו...ווווההההוווואאאא בציפור להיעזר החליט

רביווווככככ האלקי המקובל לנו גילה
זיע"א: בכר הר 3נפתלי

עלבבבבללללקקקק עו יצר והוא גדול, מכש היה
עשוי היה הזה העו .כישו ידי
לחשי ידי ועל מתכות, ומיני וזהב מכס

לשמש)והשבעות וביו לירח משביעי (בלילה

עד עולה הזה העו היה קטורת, והקטרת
'עיני 'גלוי אותו וש ועזאל' 'עזא מקו
ממה גדולי ורזי סודות מודיעו היה
זמ אחר שיהיה וממה ,העול בכל שנעשה

קוראי4רב, היו ולכ עתידות, לו ומגלה
ממש... ציפור ב צר',  'לק אותו

והיאוווובבבבללללקקקק לציפור, וניגש עצמו הכי
לו, במלחמה5גילתה לנצח שכדי

ב בלע של עזרתו את חייב הוא הזו
בעור.

לו:ווווההההווווססססייייפפפפהההה וגילתה ל6הציפור דע
היא בלע של שמעלתו
רבינו... כמשה שקול והוא ונוראה עצומה

עמק  111).המלך3. פרק - ארבע קרית ב, (חלק

ובמאמר הקדוש 4. הזוהר בספר מוסגר:

ע"ב) קצח דף את (בלק ביארו 

- בתהילותיו המלך דוד שאמר הפסוק

עלי נעלי א ׁשלי אדֹום על  רחצי סיר ְְֱֲִִִִַַַַַָָֽ"מֹואב

התרֹועעי" י ),ּפלׁשת  ס, כך:(תהלים ְְִִֶֶָֽ

יעמוד בלק  דורות כמה שבעוד בכשפיו ראה

והוא  דוד, ושמו מלך ישראל  לעם

מואב. בני  את ישמיד

בלק ?מה  עשה

נחשים,אסף וראשי עשבים כישוף, מיני כל 

כשפים, של  קדרה בתוך אותם ושם

אותה  וטמן  לירושלים הקדרה עם הלך ואז

של  בעומק דוד בית  מלכות במקום בקרקע 

ידי שעל וקיוה אמה, מאות  וחמש אלף

זמן בשום לדוד יהיה לא  הזה הכישוף

מואב. נגד פה פתחון

שהכיןכיון  הכישוף מזה וידע דוד, שבא

וחמש  אלף בתהום חפר בשבילו, בלק 

טמונה  שהיתה המקום עד אמה, מאות

מן מים והוציא כשפים, של קדרה אותה

הזו ובפעולה המזבח, על  ונסך התהום

בלק ... לו שעשה הכישוף את לבטל הצליח

-באותה  רחצי ' סיר 'מֹואב דוד: אמר ְִִַָשעה

הסיר את שהיתה (הקדרה)רחצתי 

מואב! על להגין  אמורה

זוהר ע"ב).5. קצב דף (בלק

בטומאה הצדיקים .6. של במעלתם  מבחינים

יאיר הרב  הגאון  סיפר  זה ובענין 

שליט "א  399),וינשטוק  עמוד - אשר וז"ל:(ר'

  
     



לשטח יצא הוא ארצו, מול חנו ישראל
פרסאות, שלש של הר וביקש2ועקר

למ ישראל, מחנה על תחתיו.להטילו וחצ

מאופממממווווששששגגגג נקבל עוג, של קומתו מה
רבינו משה של קומתו מיתתו:
ב רומח בידו נטל היתה. אמות עשר
 אמות עשר לגובה וקפ אמות, עשר

והרגו! בקרסולו, והיכהו

כ15ששששוווווווו בגובה היה קרסולו ,בנפשכ
מה קומות! חמש ב כבני ,מטרי
הכל: ועל רוחבו. היה מה גובהו, איפוא היה
הרומח דקירת זה נפיל על השפיעה כיצד
מת?! ואי  מחט! כדקירת בקרסולו?

לקחיאאאאללללאאאא של נוס גילוי שלפנינו
נחשוב, הבה !הנצחיי התורה
חמש אנו מוקפי דומה? מצבנו האי

הראשו במעגל עויינות (מלבדמדינות

(בפלסטיני נוספתהחיכו עויינת וטבעת
מאות ,אירא ועד מלוב ,מאחריה
פעולותינו, כל ה ומה .אויבי מיליוני
זה. ענק בגו מחט כדגדוג לא א

פסוק בכח הכיצד? עובד. זה ועובדה,
מלחמה לי כמ "סס הנצח: מנבואת

העה" לא)...ולה' כא, (משלי 

ההההייייתתתתרררראאאאתתתתהההה אאאאתתתת ווווההההששששאאאארררר ששששלללל אאאאתתתת עעעעששששהההה
!!!!ייייתתתתבבבברררר ללללבבבבוווורררראאאא

ועלההההוווואאאא עוג על הנצחו את שהנחיל
ג לימיננו יעמוד והוא פרעה,
ה' אני "י הנביא: מאמר זה ה עתה.
"כלית לא יעקב ני וא ניתי, לא

ו)!... ג, (מלאכי

"יוווופפפפססססווווקקקק הנצח: בתורת הוא, מפורש
וראית איב על ללחמה תצא
תירא לא  מ רב ע ורכב, סס
מאר עלה ,ע אלקי ה' י .מה

"א)!מצרי כ, דברי) 

גווווממממהההה נכו הבטחוני, בשטח שנכו
ובכל והבריאותי, הכלכלי במישור
.ישלי וה' שלנו, את נעשה אנו :עני

מרככת לאל עלי לאלקי "אקרא וב:
ג)...עלי" נז, תהלי) 

............ככככפפפפלללליייי טטטטוווובבבבהההה בבבבששששנננניייי ממממללללחחחחממממהההה

מעמקיההההככככחחחחדדדדתתתתוווו העלתה עוג, של
האימה רגשות את הנשיה
...לעול ירד פחד של וענ והרתת,

הושלככככייייבבבבוווושששש ועוג סיחו אר
המשיכו ישראל וע בהצלחה,

מואב... אר לגבול והגיעו במסע

ההר קילמוטר.2. כ-4 היא  פרסה וכל  פרסאות , שלש על פרסאות שלש היה

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.



  
     



 מעשה.ממממששששהההה  אהר דיבור.

הכחותווווככככננננגגגגדדדד שני ישנ בטומאה ג
ה והמנהיגי ומעשה. דיבור הללו:

ובלק. בלע

 מעשה.בבבבללללעעעע  בלק דיבור.

תוכלוווווללללככככ ומעשה, דיבור תאחדו, א
לנצח!

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי ,שנמשי

ההההככככררררהההה חחחחווווססססרררר  ששששננננאאאאהההה

לבוראההההררררבבבבהההה ישנ וכינויי שמות
מורה כינוי או ש וכל ,עול
.בעול התגלותו של מסויי אופ על

יהוהווווממממככככלללל ש נבחר (אסורהשמות

בפה) המרכזי,להוציא הש להיות
שמורה שבוש העיקרי האופ את

בעולמו. להתגלות הקב"ה רוצה

בבבבחחחחייייננננתתתתווווההההננננהההה,,,, ההההוווואאאא ההההזזזזהההה ההההשששש עעעעייייקקקקרררר
ווווממממממממננננוווו ווווההההההההתתתתככככללללללללוווותתתת,,,, ההההייייחחחחוווודדדד
גגגג ככככווווללללהההה!!!! ההההבבבבררררייייאאאאהההה ללללככככלללל ווווחחחחייייוווותתתת אאאאוווורררר ננננממממשששש
!!!!ווווללללפפפפווווששששעעעעיייי ללללממממווווררררדדדדיייי ,,,,ווווההההששששוווונננניייי ללללזזזזרררריייי

הואווווממממככככייייוווו הזה הש של עיקרו שכל
השונה את לאהוב היכולת
אלא זה, רק ולא אותו, ולהכיל
וכל בריאות, ,חיי עליו להשפיע
כל לכ ורגע... רגע בכל המצטר
,יתבר ה' בדרכי ללכת שזוכה יהודי
אאאאממממייייתתתתייייתתתת,,,, ייייששששרררראאאאלללל בבבבאאאאההההבבבבתתתת בבבבוווועעעערררר ווווללללבבבבוווו
הש מידיעת קט חלק לקבל זוכה

הזה. 8הנורא

רקווווייייוווותתתתרררר בעול מאיר היה א מזה,
מתגלית היתה ב"ה, הוי"ה ש

כתב מנוחה 8. ברית  הנורא  (הקדמה),בספר

לנהוג איש  כל צריך קדשו : לשון  וזה

השם  בזה שישמש  הוי"ה)עצמו  חטא(שם ביראת 

ודעה שכל בוראו שחננו  אדם ואשרי  ובענוה...

הזה , הגדול השם  סוד  החכמים להבין  שכל

בזה  בו  שימשו  תורתנו האירו אשר השם אנשי 

הגדול , חדרהשם  לזה זה אותו  מוסרין  והיו 

פה . אל  בפה שלימה  ובכוונה  גדול  בסוד  בחדר ,

היוואלה  הזה שבשם הדורות ראשי  שמות 

גדולת  תראה וכאשר משתמשין

בכובד  פועלים היו  וכיצד ההם האנשים

הצריכים. לדברים ראש

לדעת הראשון  רבים ימים אדם בו שימש

לשת . ומסרו ושכל  חכמה

לרוב ושת  חקר לאין ספרים עליו  עשה

על  המרכבה סידורי כל  וסידר חכמתו

הזה. השם תבונת

והטעה ושת  הדרך מן ויצא לאנוש, מסרו

וכו'. דורו בני  את

מאוד.ואנוש בו  ונתחכם לירד, מסרו

של וירד אביו וחנוך למתושלח, מסרו

לו למוסרו רצה לא מתושלח

  
     



רבינוממממאאאאזזזז ה', קדוש ובא ,רבי דורות חלפו
וגילה: בלק7הגר"א שהתייע בשעה

:כ לו הסבירה היא הציפור ע

כחות,דדדדעעעע שני ישנ ישראל לע כי ל
ע קיבלו וכנגד ומעשה, דיבור

.ואהר משה :מנהיגי שני ישראל

בחור הרה"צ היה עוד שליט"א מן שלמה

כאשר  בלוד חב"ד בישיבת  ולמד

זיע "א . פריינד אשר רבי  להגה"ק נתוודע 

יהודייום צעיר  חב "ד  כפר לישיבת  הגיע  אחד 

חכמות מיני  וכל  כישוף, שלמד  מהודו 

כל על לומר  ידע הוא  הרחוק . המזרח  מארצות 

בלי אדם כל על ונכונים . מפתיעים  דברים  אדם 

על אותו . הכיר  שלא  אפילו  מהכלל. יוצא 

הראה הוא  מסביבו . דברים  קצת  שלו , הטבעים

מנפלאותיו . קצת  בלוד  חב "ד  בישיבת  לבחורים 

שיודע יהודי מכיר 'אני  לו: אמר  מן  שלמה 

אותו ?' להכיר  אותך  מעניין ממך. יותר  דברים

אניההודי מאוד. כן. 'אכן בהתלהבות : אמר

מעוניין שאני  שלי  בחכמה מרגיש

הזה'. האיש את להכיר

אשר.הוא ר' של לבית אותו הביא

אשר ההודי ר' של בבית  שבת במוצאי ישב

הרב  פרוש, יהודה הרב עם יחד

עצמו, אשר ור' וילנסקי שלום מן , שלמה

אשר. ר' על דברים להגיד והתחיל 

לוהוא שיש רואה 'אני אשר, ר' על אמר

גבוהה'. מאוד נשמה

רגע '.ר' 'תשתוק מיד : הגיב אשר

להודי.הוא והראה תהלים ספר פתח

אמר  - האלו ' במילים כאן  'תסתכל 

רואה'. שאתה מה עלי תגיד 'ועכשיו - לו 

ההודי.מיד של  החכמה מעיינות נסתמו 

כלום. לומר להמשיך הצליח לא הוא

הסבירהיינו  אשר  ור' המראה, מן  המומים

ההודי ואילו  קדושה . זה 'התהלים  לנו:

שמתם לא  אתם  הטומאה. מן  כחו כל את  שואב

מישהו על מדבר שהיה בעת  הזמן  כל אבל  לב 

על מסתכל היה  רגע מדי  צפונותיו , את  וקורא 

טומא יש שם כי  שלו . ברגעהציפורנים ה.

הצינור '. לו נסתם התהלים  את  לו שהראיתי 

את ר' מחפש 'אתה ההודי . אל  פנה אשר

כבר  היא  אבל  מקומות, מיני  בכל אחותך

באת  נפטרה. כבר היא  הזה. בעולם לא

כי שלך השידוך את  כאן  לחפש לארץ 

כאן. נמצא  שזיווגך ראית שלך בכישופים

בהודו', דוקא  אלא  כאן איננה זוגך בת אבל

עצמו. על דברים מיני כל  לו לומר והמשיך

ידע . הוא  שרק  נסתרים דברים

את היהודי ניצל  אשר  ר ' בהלם . היה  ההודי

על באמונה , קצת  אתו  ודיבר  המצב 

אמונה . של  האוירה  לתוך  אותו להכניס  הקב "ה,

ואחר ההודי מה זמן  עוד בארץ כאן שהה

שאל  פרוש יהודה ר' להודו . נסע  כך

אתו ' 'מה אשר: ר' אתואת  נעשה מה (כלומר

היינו כך יודע. אשר שר' לנו  ברור היה רוחנית. מבחינה

נעלמים). דברים לנו שיגיד בפשטות אתו  מדברים

לטומאה'.ר' חזר 'הוא  ענה: אשר

ביאורי יד:).הגר"א7. (ברכות

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



  
     



 מעשה.ממממששששהההה  אהר דיבור.

הכחותווווככככננננגגגגדדדד שני ישנ בטומאה ג
ה והמנהיגי ומעשה. דיבור הללו:

ובלק. בלע

 מעשה.בבבבללללעעעע  בלק דיבור.

תוכלוווווללללככככ ומעשה, דיבור תאחדו, א
לנצח!

נקדי...ווווללללפפפפנננניייי ,שנמשי

ההההככככררררהההה חחחחווווססססרררר  ששששננננאאאאהההה

לבוראההההררררבבבבהההה ישנ וכינויי שמות
מורה כינוי או ש וכל ,עול
.בעול התגלותו של מסויי אופ על

יהוהווווממממככככלללל ש נבחר (אסורהשמות

בפה) המרכזי,להוציא הש להיות
שמורה שבוש העיקרי האופ את

בעולמו. להתגלות הקב"ה רוצה

בבבבחחחחייייננננתתתתווווההההננננהההה,,,, ההההוווואאאא ההההזזזזהההה ההההשששש עעעעייייקקקקרררר
ווווממממממממננננוווו ווווההההההההתתתתככככללללללללוווותתתת,,,, ההההייייחחחחוווודדדד
גגגג ככככווווללללהההה!!!! ההההבבבבררררייייאאאאהההה ללללככככלללל ווווחחחחייייוווותתתת אאאאוווורררר ננננממממשששש
!!!!ווווללללפפפפווווששששעעעעיייי ללללממממווווררררדדדדיייי ,,,,ווווההההששששוווונננניייי ללללזזזזרררריייי

הואווווממממככככייייוווו הזה הש של עיקרו שכל
השונה את לאהוב היכולת
אלא זה, רק ולא אותו, ולהכיל
וכל בריאות, ,חיי עליו להשפיע
כל לכ ורגע... רגע בכל המצטר
,יתבר ה' בדרכי ללכת שזוכה יהודי
אאאאממממייייתתתתייייתתתת,,,, ייייששששרררראאאאלללל בבבבאאאאההההבבבבתתתת בבבבוווועעעערררר ווווללללבבבבוווו
הש מידיעת קט חלק לקבל זוכה

הזה. 8הנורא

רקווווייייוווותתתתרררר בעול מאיר היה א מזה,
מתגלית היתה ב"ה, הוי"ה ש

כתב מנוחה 8. ברית  הנורא  (הקדמה),בספר

לנהוג איש  כל צריך קדשו : לשון  וזה

השם  בזה שישמש  הוי"ה)עצמו  חטא(שם ביראת 

ודעה שכל בוראו שחננו  אדם ואשרי  ובענוה...

הזה , הגדול השם  סוד  החכמים להבין  שכל

בזה  בו  שימשו  תורתנו האירו אשר השם אנשי 

הגדול , חדרהשם  לזה זה אותו  מוסרין  והיו 

פה . אל  בפה שלימה  ובכוונה  גדול  בסוד  בחדר ,

היוואלה  הזה שבשם הדורות ראשי  שמות 

גדולת  תראה וכאשר משתמשין

בכובד  פועלים היו  וכיצד ההם האנשים

הצריכים. לדברים ראש

לדעת הראשון  רבים ימים אדם בו שימש

לשת . ומסרו ושכל  חכמה

לרוב ושת  חקר לאין ספרים עליו  עשה

על  המרכבה סידורי כל  וסידר חכמתו

הזה. השם תבונת

והטעה ושת  הדרך מן ויצא לאנוש, מסרו

וכו'. דורו בני  את

מאוד.ואנוש בו  ונתחכם לירד, מסרו

של וירד אביו וחנוך למתושלח, מסרו

לו למוסרו רצה לא מתושלח

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



  
     



אתווווההההננננהההה,,,, להכיל זוכה לא יהודי כאשר
תרעומת בקרבו נולדת הזולת
דבר, של בסופו לו, גור וזה עליו,

נגדו! למלחמה לצאת

דברינו:ססססבבבבייייררררווווננננ את

לנפש,ששששללללששששהההה ישנ 'לבושי'
ומעשה. דיבור מחשבה, :וה
מציאות מתגלית הללו הלבושי ובשלשת

.האד

,,,,רוצהווווללללככככ האד נפש כאשר ג
היא הזולת, נגד למלחמה לצאת
הללו מהלבושי באחד נגדו יוצאת

:(בכול (או

 ביאור,לאממממעעעעששששהההה יציל10צרי וה'
הזה. הנורא מהעוו ישראל ע כל את

 נגדדדדדייייבבבבוווורררר המתבצעת מלחמה
הדיבור, בכח הזולת

והשמצות, הלשנות רכילויות11הכולל:

עצמו. את לנקות  אותו לעודד עלינו מלוכלכת,

לחנך  לו, לסייע עלינו חדים, קצוות לו יש אם

עצמו  את  ללטש הכח את לו ולהעניק  אותו

שלו. הפנימיים למשאבים גישה  באמצעות 

כל זהו  להעריך - אהבה של האמיתי  הרעיון

היכן או  הוא  מה משנה זה ואין אדם

הטוב  לאדם להיות לו  ולעזור נמצא, הוא

חכמינו שאמרו כפי  י.):ביותר. 'יתמו(ברכות

לאהוב  חכמה זה אין חוטאים'. ולא  חטאים

צריך  עבורך, שעשה טוב דבר בגלל  אדם

תנאי! שום בלי  אמיתית  אהבה לאהוב

אדם אינך של בחירותיו  את לקבל  חייב

ילדיך  את  ללמד חייב ואינך אחר,

עם  חייב, אתה אבל  האלו, הבחירות את

אתה  אם גם עצמו. האדם את  לקבל  זאת ,

אנשים  קבוצת  של  הפילוסופיה את דוחה

האנשים. את לדחות לך אל  מסויימת ,

בדברים אהבה  מישהו לחנוק פירושה אין 

אהבה  בשבילו . טובים שלדעתך

מולך. העומד של  הנפש את להוקיר פירושה

אדם, כל כלפי עליונה רגישות  דורשת האהבה

של ה  פירושו  כולו . בעולם וכלה במשפחתך חל 

שלנו הצר הראיה טווח מעל  להתעלות דבר

לרקע  קשר בלי כולם את לאהוב וללמוד

למזג... או  לאישיות לחינוך, קשר בלי  שלהם,

'ומקרבן והלל  ואומר: ממשיך הזקן

לעצמה  כשהיא אהבה  - לתורה!'

לתורה. לקרבן אנו מוכרחים בה. די אין 

נצליח!...אך לא לעולם אהבה, תהיה לא אם

וכך יורם 10. רבינו  עט "ר  מארי אבא היה

הפסוק  על  ממליץ אברג'ל  מיכאל

ולא  ע ׂשו . ידי והּידים יעקב ק ֹול  ְְְֲִֵֵַַַַָָֹֹֹֽ"הּקל 

כב-כג ):הּכירֹו"... כז , (בראשית ִִ

-בתחילת  בויכוחים מתחילים המריבה

כך  ואחר יעקב', ק ֹול  ֲַַֹֹֽ'הּקל 

ואחר  עׂשו', ידי  'והּידים - במכות ְְִֵֵַַָָֽממשיכים

'ולא  - בעינים פנסים עם פצועים שכולם ְֹכך

אותם... לזהות אפשר אי ִִהּכירֹו',

סיפר וינשטוק 11. יאיר הרב הגאון

82),שליט"א עמוד - ז  חלק לשבת, וז"ל :(סיפור

  
     



אהבה, של מציאות הברואי בכל
והתכללות. התאחדות

,,,,כחאאאא יהיה אד שלבני רצה הקב"ה
הזולת את להכיל הא לבחור הבחירה,

ולרודפו... הזולת את לשנוא או ולאהבו

,,,,בראווווללללככככ ,והנסיו הבחירה בשביל
שכל הטומאה, כחות את

בי וחילוק פירוד ליצור הוא עניינ
ופירוד חינ שנאת ולגרו ,האנשי

לבבות...

הטומאהווווככככלללל לכחות שנכנע יהודי
ממנו שמתכסה גור הללו,
רחוק, נשאר והוא הזה, הש מציאות

אלקית!... השגה מכל וגס, 9בהמי

לכף  שיוציאוהו מתיירא  שהיה מפני 

חובה.

לנח.ומתושלח ולמך ללמך מסרו 

מדרשות ונח עליו קבע ושם בנו, לשם

רבים  והחזיר לאורה החכמה והוציא 

וכל  הארץ נשיאי  בכל ומלך הטובה, לאמונה

שולחנו. אל  מגישים  היו העמים נשיאי

בנו.ושם  לעבר מסרו 

בוועבר הוסיף ואברהם לאברהם, מסרו 

ליצחק . לבנו ומסרו ודעה חכמה

לבניו,ויצחק  מסרו ויעקב ליעקב. מסרו 

נתן. העיקר וללוי

ומשהולוי למשה, מסרו  ועמרם  לעמרם, מסרו 

מאוד . נפלאה לחכמה שעלה  למעלה בו  עלה

בניו,ומשה  ואביהוא  לנדב  ואהרן לאהרן, מסרו

בתורה. שמורה כמו ונענשו הדבר לידע והעמיקו

העמיק ונשארה  וזה פינחס, ביד הקבלה 

לפניו. היו אשר  מכל לדעת

שיהושע ופינחס  פי על ואף ליהושע מסרו

הסוד  לקח מזה ממשה, למד

עיי "ש. לכלב... מסרו ויהושע הזה. הגדול 

כתב יעקבסון 9. סימון  רבי (הדרך הגאון 

,(72 עמוד - משמעות של וז"ל :לחיים

נברא,על  לכל אהבה  אמיתית, אהבה  ידי

האור  האלקי, האור להתגלות זוכים

את ומחבר הכל...המאחד

ואמרוכמו  הזקן הלל  פ"א שפסק (אבות

ומקרבןמי "ב): הבריות  את 'אוהב

אדם? בני  ולא 'בריות' מדוע  לתורה'.

בעלמא ,משום  בריות אלא  אינם אם שגם

סיבה  כבר וזאת ה' בידי  נבראו הם

אותם. לאהוב מספקת 

אמיתי!אהבה  כבוד פירושה  אמיתית,

לתשומת כל  ראוי האדמה פני על ודבר דבר

ולכבוד, שלנו כמוהלב הוא  אדם וכל

אולם  מלוכלך, להיראות  יכול יהלום יהלום.

שאין וחן  יופי  מצויים ולבוץ לאבק מתחת 

קשר  בלי הוא, יקר היהלום להם. דומה

שסובב  למה קשר ובלי  החיצוני, למראהו 

שאנו אדם לכל להתייחס  עלינו כך אותו .

הפנימי פוגשים. ערכו את  לכבד עלינו

האמצעים  בכל לו לסייע עצמנו את  ולהקדיש

נראית  שלו החיצונית השכבה  אם הדרושים.

מוקדש לרפואה שלימה
ל ביתיה הודיה בת חן אביה תחי'

מוקדש להצלחת
עמי אושרת והילדים הי"ו



  
     



אתווווההההננננהההה,,,, להכיל זוכה לא יהודי כאשר
תרעומת בקרבו נולדת הזולת
דבר, של בסופו לו, גור וזה עליו,

נגדו! למלחמה לצאת

דברינו:ססססבבבבייייררררווווננננ את

לנפש,ששששללללששששהההה ישנ 'לבושי'
ומעשה. דיבור מחשבה, :וה
מציאות מתגלית הללו הלבושי ובשלשת

.האד

,,,,רוצהווווללללככככ האד נפש כאשר ג
היא הזולת, נגד למלחמה לצאת
הללו מהלבושי באחד נגדו יוצאת

:(בכול (או

 ביאור,לאממממעעעעששששהההה יציל10צרי וה'
הזה. הנורא מהעוו ישראל ע כל את

 נגדדדדדייייבבבבוווורררר המתבצעת מלחמה
הדיבור, בכח הזולת

והשמצות, הלשנות רכילויות11הכולל:

עצמו. את לנקות  אותו לעודד עלינו מלוכלכת,

לחנך  לו, לסייע עלינו חדים, קצוות לו יש אם

עצמו  את  ללטש הכח את לו ולהעניק  אותו

שלו. הפנימיים למשאבים גישה  באמצעות 

כל זהו  להעריך - אהבה של האמיתי  הרעיון

היכן או  הוא  מה משנה זה ואין אדם

הטוב  לאדם להיות לו  ולעזור נמצא, הוא

חכמינו שאמרו כפי  י.):ביותר. 'יתמו(ברכות

לאהוב  חכמה זה אין חוטאים'. ולא  חטאים

צריך  עבורך, שעשה טוב דבר בגלל  אדם

תנאי! שום בלי  אמיתית  אהבה לאהוב

אדם אינך של בחירותיו  את לקבל  חייב

ילדיך  את  ללמד חייב ואינך אחר,

עם  חייב, אתה אבל  האלו, הבחירות את

אתה  אם גם עצמו. האדם את  לקבל  זאת ,

אנשים  קבוצת  של  הפילוסופיה את דוחה

האנשים. את לדחות לך אל  מסויימת ,

בדברים אהבה  מישהו לחנוק פירושה אין 

אהבה  בשבילו . טובים שלדעתך

מולך. העומד של  הנפש את להוקיר פירושה

אדם, כל כלפי עליונה רגישות  דורשת האהבה

של ה  פירושו  כולו . בעולם וכלה במשפחתך חל 

שלנו הצר הראיה טווח מעל  להתעלות דבר

לרקע  קשר בלי כולם את לאהוב וללמוד

למזג... או  לאישיות לחינוך, קשר בלי  שלהם,

'ומקרבן והלל  ואומר: ממשיך הזקן

לעצמה  כשהיא אהבה  - לתורה!'

לתורה. לקרבן אנו מוכרחים בה. די אין 

נצליח!...אך לא לעולם אהבה, תהיה לא אם

וכך יורם 10. רבינו  עט "ר  מארי אבא היה

הפסוק  על  ממליץ אברג'ל  מיכאל

ולא  ע ׂשו . ידי והּידים יעקב ק ֹול  ְְְֲִֵֵַַַַָָֹֹֹֽ"הּקל 

כב-כג ):הּכירֹו"... כז , (בראשית ִִ

-בתחילת  בויכוחים מתחילים המריבה

כך  ואחר יעקב', ק ֹול  ֲַַֹֹֽ'הּקל 

ואחר  עׂשו', ידי  'והּידים - במכות ְְִֵֵַַָָֽממשיכים

'ולא  - בעינים פנסים עם פצועים שכולם ְֹכך

אותם... לזהות אפשר אי ִִהּכירֹו',

סיפר וינשטוק 11. יאיר הרב הגאון

82),שליט"א עמוד - ז  חלק לשבת, וז"ל :(סיפור

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



  
     



לא הרב הרחבה הכורסה על והתיישב נכנס

אליך, לי  סתר 'דבר מאורחו . הרחק

בפנים  פתח - ישראל ' מארץ היהודים חכם

קשה  בבעיה עמך להתייעץ  'באתי חמורות.

ואיני ימים כמה זה מנוחתי את המטרידה

פתרון'. שום לה מוצא

האדירה רבי גאונותו  מלבד שמשון , יעקב

מלמל  כהלל. עניו  היה הרבה, וצדקותו 

עצה  תיטול כי  חיי  ומה אני 'מי רפה: בשפה

"טובים  הכתוב: אמר שכבר אלא מפי,

האחד" מן  ט),הּׁשנים ד, מתוך (קהלת אולי  ְִַַֽ
ויתלבן'. הדבר יתברר ביחד, בעניינך שנדון

ואמר:פתח דאיסטנבול הרב

איש'פרנס בליעל, בן יהודי  בעירנו , יש  אחד

בקשרי וקשור  גדול  סוחר וקשה. רע

בארמון הוא  מבקר  המלוכה . ארמון  עם  מסחר 

הלואי רעהו . אצל איש יבקר  כאשר  השולטן

אחיו עם להטיב  הגבוה במעמדו משתמש  והיה

ולהטיב להרע המה  שחכמים אלא  היהודים,

הוא מנצל  השולטן , אל קרבתו את  ידעו . לא 

שיש פעם  בכל היהודים. אחיו  על להלשין דוקא 

דין , ובעל  שונא  או  מתחרה, סוחר עם  עסק  לו 

ומוציא השולטן  של הכרויה  אזנו על  הוא  לוחש 

מתחריו כל  את  הוא  הוגה  כך  רעה. חברו  דיבת 

בית או האסורים, לבית  משלחם המסילה , מן

בגלל כבדים  קנסות  עליהם  משית  המשפט 

והלשין , עליהם ידע הוא  שרק  נסתרות  עבירות 

נבראו . ולא  היו  שלא  דברים עלילות  העליל או

האש... כמפני  ממנו יראים הכל כי  פלא  אין

-וה איתרענה לאחרונה - וסיפר  הרב  המשיך

הקהילה , מנכבדי אחד  סוחר של  מזלו 

ואחרי ממון, עסקי  על ריב פרץ השנים ובין

פשרה, לכלל להגיע  יוכלו שלא  שראו 

ביניהם  והדברים הדין  את  להביא  החליטו 

הדין'. בית  לפני

ארשת פניו  עטו שמשון יעקב רבי של 

שאל  - ויפה' טוב הכל כך 'אם תמיהה.

הקאדי לפני ולא  הלכו לערכאות  'לא בפליאה,

כשר'. יהודי  דין בית  לפני אלא  המוסלמי,

אבל הרב ויציב. 'אמת  עצוב. חיוך חייך

הדין בית  חברי  לפני האיש הגיע כאשר

בחוט  עטופה מגולגלת אגרת בידו  החזיק 

אב  של בידיו  האגרת את מסר הוא מוזהב.

בצניעות . בגרונו  כחכח - אני' זה הדין, בית 

'פירמן''נדהמתי  מלכותי)לגלות  מאת(צו  ְִַ

ירום  טורקיה מלך  בעצמו, השולטן 

יש  היהודי פלוני ידידי  השולטן: כתב וכך  הודו .

היהודים. מחבריו  אחד עם ודברים דין  לו

בדינו זכאי  ידידי  את  להוציא הדין מבית אבקש

הוא !' טוב  איש כי  יהיה שלא אופן  בכל

לאהרב שכזה ? דבר  כבודו 'השמע - בכה כמעט

מנשר אלא יותר  ולא  דעת)פחות  וגילוי (מודעה

לפסוק הדין בית  על המצוה מהשולטן, מלכותי

העובדות עם  קשר  ללא הרשע, המלשין לטובת

הדיינים וידידי הדין, בית  אב  אני, שהן. כפי

זה, בדין להתעסק אנו יראים  במיצר, נכנסנו

מקופיא קל וצף)בעיון הפרנס(קלוש  כי לנו  נראה

אולם חברו. כלפי בטענותיו צודק  אינו המלשין

כמורדים נחשב  הרי לרעתו, לפסוק נעז אם 

ההין הדין בית המלך(העז)במלכות! של צו להפר 

בין  אני  נמצא  ימים  שבוע כבר ובעצמו!! בכבודו

דאגה'. מרוב  ולישון לאכול יכול איני ְִַָהּמצרים .

בכלרבי ונזדעזע  הדברים  את  שמע שמשון יעקב 

על הזדקף  אחר  בישראל . נעשתה  נבלה  גופו.

הסר דאגה. 'אל בתקיפות : לרב  ואמר  עומדו

מלבך זו הקורה'.טרדה  בעובי אכנס ואני

לקבל 'מה  חשב הרב. הופתע לעשות ?' תוכל 

האורח  כי  פילל לא  אבל טובה, עצה

  
     



כפימראה שנה, כ-230 לפני טבריה העיר

של פניו את שהקבילה בעת שהיתה

משפיטובקא, שמשון יעקב רבי הגה"ק

ממראהו היה רחוק הגולה, מן בעלותו

ממערב... מזרח כרחוק בתקופתנו

רוחבהרים לכל חשופים ומרחבים קרחים

ומגובבים מפוזרים חורבה בתי העין.

הכנרת אגם משתרע ובעמק ומשטר, סדר ללא

סירות קלות מתנדנדות שפתו ועל התכול,

ומרופטות. קטנות דייגים

שמשוןמגדולי יעקב רבי היה החסידות תנועת

רבי המגיד של תלמידו משפיטובקא,

קיבל שאף אומרים ויש ממזריטש, בער דוב

כרבו. ממז'יבוז' ברוך רבי את עליו

מגדוליגדול כאחד ונחשב בתורה, היה

בתור המגיד. תלמידי שבין החריפים

החסידות רעיון ומפיץ כמסביר נבחר שכזה,

הדור. גדולי בפני

למניינם)תקל"זבשנת שמשון(1777 יעקב רבי עלה

עלה 'ארי הארץ. כל חרדה ולשמו ארצה,

אליו נכנסו ישראל ארץ חכמי אז. אמרו מפולין'

מלי צּנא מרגליות, מפיק פה וגדוש, מלא ֵַָָומצאוהו

רחבות),ספרי ידיעות בעל נגלה(אדם חדרי בכל בקי ְִֵ

ליה. אניס לא רז וכל ונסתר,

אתרצה ולעבוד בשלוה לישב שמשון יעקב רבי

של רוגזו עליו קפץ ה', בית בחצרות בוראו

בארץ מכה הבצורת היתה שנים אותן רעב.

התדלדלה התבואה שנה. אחר שנה ישראל

פולין יוצאי בפרט ללחם, רעבו הארץ ותושבי

רייסין יהודי כמו ב'כולל' עדיין מאוגדים היו שלא

בתמיכה רייסין' 'כולל דאג להם משל. דרך

הרעב. ים את במעט לצלוח בידם שסייעה חדשית

היו וצפת טבריה שבערים פולין יוצאי לעומתם

במליצה. ולא מרעב, כפן נפוחי

יעקבעמדו מרבי וביקשו העדה ראשי

לצאת יואיל כי בתחנונים שמשון

זרה בארץ בנכר רגליו לכתת לחו"ל, עבורם

בני מאחינו נדיבים של פתחיהם ולשחר

שנחשב מזאסלב פישל אפרים רבי ישראל.

לפולין, נסע הקהל מחשובי כאחד הוא גם

המזרח. לארצות נסע שמשון, יעקב רבי ואילו

מקום ובכל וטורקיה, מצרים אפריקה, צפון

עיטרוהו אף מלכים, כבוד לו הנחילו

הקודש. ארץ לעניי הגונה נדבה בזהובים,

הבירהבדרך לעיר שמשון יעקב רבי הגיע מסעותיו

שנקראה כפי 'סטמבול' טורקיה, של

העת, באותה היהודים בפי קושטא היא איסטנבול

העיר. של הראשי רבה בבית והתאכסן

השתדלחרדה העיר, של רבה עליו חרד גדולה

מה בכל לסייע ובעיקר ערכו, כפי לכבדו

הנסיעה. של העיקרית המטרה למען שאפשר

וערך גדולים, גבירים עם פגישות עבורו ארגן

יכולת. בעלי של בבתיהם אסיפות למענו

לעובדהכעבור לב האורח שם אחדים ימים

כתמול אינן מארחו של פניו כי

אותן. ומקדירה עליהן רובצת עננה שלשום.

ישיבתוחשש שמא האורח, של בלבו נכנס גדול

ולטורח. לעול אלא אינה הרב של בביתו

הרגשה דבר. לו יאמר לא הנימוס מפני ורק

האכסניא את לעקור חשב אפפתו, נעימה בלתי

לפי אחר. למקום ולהעבירה הרב מבית שלו

בחשדו. ממש אין שמא זה, ממעשה נמנע שעה

וצדק.החליט הענין, שיתברר עד מעט להמתין

והגה באחד בחדרו  שישב בעת הערבים

מן קלה נקישה נשמעה בתורה,

וקד  הדלת את פתח הבית  בעל הרב הדלת.

להיכנס ?' 'אפשר בנימוס .

'בוודאי'.

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



  
     



לא הרב הרחבה הכורסה על והתיישב נכנס

אליך, לי  סתר 'דבר מאורחו . הרחק

בפנים  פתח - ישראל ' מארץ היהודים חכם

קשה  בבעיה עמך להתייעץ  'באתי חמורות.

ואיני ימים כמה זה מנוחתי את המטרידה

פתרון'. שום לה מוצא

האדירה רבי גאונותו  מלבד שמשון , יעקב

מלמל  כהלל. עניו  היה הרבה, וצדקותו 

עצה  תיטול כי  חיי  ומה אני 'מי רפה: בשפה

"טובים  הכתוב: אמר שכבר אלא מפי,

האחד" מן  ט),הּׁשנים ד, מתוך (קהלת אולי  ְִַַֽ
ויתלבן'. הדבר יתברר ביחד, בעניינך שנדון

ואמר:פתח דאיסטנבול הרב

איש'פרנס בליעל, בן יהודי  בעירנו , יש  אחד

בקשרי וקשור  גדול  סוחר וקשה. רע

בארמון הוא  מבקר  המלוכה . ארמון  עם  מסחר 

הלואי רעהו . אצל איש יבקר  כאשר  השולטן

אחיו עם להטיב  הגבוה במעמדו משתמש  והיה

ולהטיב להרע המה  שחכמים אלא  היהודים,

הוא מנצל  השולטן , אל קרבתו את  ידעו . לא 

שיש פעם  בכל היהודים. אחיו  על להלשין דוקא 

דין , ובעל  שונא  או  מתחרה, סוחר עם  עסק  לו 

ומוציא השולטן  של הכרויה  אזנו על  הוא  לוחש 

מתחריו כל  את  הוא  הוגה  כך  רעה. חברו  דיבת 

בית או האסורים, לבית  משלחם המסילה , מן

בגלל כבדים  קנסות  עליהם  משית  המשפט 

והלשין , עליהם ידע הוא  שרק  נסתרות  עבירות 

נבראו . ולא  היו  שלא  דברים עלילות  העליל או

האש... כמפני  ממנו יראים הכל כי  פלא  אין

-וה איתרענה לאחרונה - וסיפר  הרב  המשיך

הקהילה , מנכבדי אחד  סוחר של  מזלו 

ואחרי ממון, עסקי  על ריב פרץ השנים ובין

פשרה, לכלל להגיע  יוכלו שלא  שראו 

ביניהם  והדברים הדין  את  להביא  החליטו 

הדין'. בית  לפני

ארשת פניו  עטו שמשון יעקב רבי של 

שאל  - ויפה' טוב הכל כך 'אם תמיהה.

הקאדי לפני ולא  הלכו לערכאות  'לא בפליאה,

כשר'. יהודי  דין בית  לפני אלא  המוסלמי,

אבל הרב ויציב. 'אמת  עצוב. חיוך חייך

הדין בית  חברי  לפני האיש הגיע כאשר

בחוט  עטופה מגולגלת אגרת בידו  החזיק 

אב  של בידיו  האגרת את מסר הוא מוזהב.

בצניעות . בגרונו  כחכח - אני' זה הדין, בית 

'פירמן''נדהמתי  מלכותי)לגלות  מאת(צו  ְִַ

ירום  טורקיה מלך  בעצמו, השולטן 

יש  היהודי פלוני ידידי  השולטן: כתב וכך  הודו .

היהודים. מחבריו  אחד עם ודברים דין  לו

בדינו זכאי  ידידי  את  להוציא הדין מבית אבקש

הוא !' טוב  איש כי  יהיה שלא אופן  בכל

לאהרב שכזה ? דבר  כבודו 'השמע - בכה כמעט

מנשר אלא יותר  ולא  דעת)פחות  וגילוי (מודעה

לפסוק הדין בית  על המצוה מהשולטן, מלכותי

העובדות עם  קשר  ללא הרשע, המלשין לטובת

הדיינים וידידי הדין, בית  אב  אני, שהן. כפי

זה, בדין להתעסק אנו יראים  במיצר, נכנסנו

מקופיא קל וצף)בעיון הפרנס(קלוש  כי לנו  נראה

אולם חברו. כלפי בטענותיו צודק  אינו המלשין

כמורדים נחשב  הרי לרעתו, לפסוק נעז אם 

ההין הדין בית המלך(העז)במלכות! של צו להפר 

בין  אני  נמצא  ימים  שבוע כבר ובעצמו!! בכבודו

דאגה'. מרוב  ולישון לאכול יכול איני ְִַָהּמצרים .

בכלרבי ונזדעזע  הדברים  את  שמע שמשון יעקב 

על הזדקף  אחר  בישראל . נעשתה  נבלה  גופו.

הסר דאגה. 'אל בתקיפות : לרב  ואמר  עומדו

מלבך זו הקורה'.טרדה  בעובי אכנס ואני

לקבל 'מה  חשב הרב. הופתע לעשות ?' תוכל 

האורח  כי  פילל לא  אבל טובה, עצה

ז

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

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



  
     



אביו מפני רק  התיירא  שלבו  שמשון  יעקב רבי 

המלוכה , מגינוני כלל  התפעל  לא  שבשמים

אש המטיר  השולטן  כאשר  קומתו  מלוא ועמד

לא 'איך  חמתו . כל את  עליו  ושפך  וגפרית 

השולטן . זעם - מלך ' של פיו להמרות  התייראת 

שמשוןכאן  יעקב  רבי  החומש. של  שעתו  הגיעה 

וברור לאט  והקריא  דברים, ספר  את  פתח 

ּבּמׁשּפט פנים  ת ּכיר ּו "לא  הפסוק : מילות  ְִִִַַָָֹאת 
ּכי איׁש מ ּפני  תגּור ּו לא  ּתׁשמעּון  ּכּגדל ְְִִִִֵַַָָָָֹֹֹּכּקטן 

הּוא " לאלקים יז)...ה ּמׁשּפט  א, (דברים  ְִִֵַָֹ

עוד והוסיף ושריו  המלך בפני  וקרא

מוזהרים  בהם מפורשים, פסוקים

הדין. עיוות  מפני הדיינים

ישבוחמת  ושריו  הוא  שככה. המלך

הריכוז במלוא רב, בקשב והקשיבו 

בעיניהם, כחדשים הדברים והיו  ארץ , ודרך

הגבורה. מפי  עתה זה יצאו כאילו 

מעבררבי הרבה  הסביר  לא  שמשון יעקב 

כי היה ניכר  אך  הכתובים . לדברי 

שומעיהם על  עצום רושם  עשו  שקרא  הדברים 

מחיתוך התפעלו  הם בעיניהם. חן  ומצאו 

איך רוחו, ומעוז  הצחה  מלשונו  הנפלא , דיבורו 

מלווה לביתו  נשלח  הוא  חת . ללא  לפניהם עמד 

עד ללוותו  קם  עצמו  השולטן  שלום. בברכת 

הטובים . מידידיו כאחד  ממנו  ונפרד  האכסדרה 

שבאך והקיסר  הארמון מן  היהודי החכם  יצא 

בהתפעלות . מדברים  השרים  החלו  למקומו,

חולשת היתה . ענקית  אימפריה  כאמור  טורקיה

רבים  לאומים  בני היו השרים  לרוב . מדינות  על 

לא הם  אחרת . מארץ  אחד  כל  הרם  לכסא  והגיעו

הרבה . השתוממותם  בעד  לעצור  יכלו

בעצמו.הראשון  השולטן  היה שדיבר

רהוטה  טורקית באיזו  'שמעתם

'רק  גבול . ידעה לא  התפעלותו  החכם?' דיבר

ומלידה  מבטן טורקים בינינו, מעטים

צחה!' כה טורקית מדברים

הדיבור (השר)הווזיר רשות את נטל  הראשי 

אם  מלכותו הוד לי 'יסלח - המלך מן 

ברומא  הייתי הרב. דיבר טורקית לא  כי אומר

מובהק '. כרומאי נמלצת  בלטינית דיבר והוא 

-'מה  הפנים שר עליו  חלק  - פתאום'

שרק  לכם אומר ואני  בצרפת, 'גדלתי 

מקורית  צרפתית  מדברים בודדים צרפתים

כזאת '. ועשירה

הבטחון'אתה שר  התפרץ - שטויות ' מדבר 

שהיתי רבות  'שנים - דבריו  לתוך 

יפה '... כה  גרמנית שמעתי  לא  ומעולם בפרוסיא 

אחד כך כל כי  הפלא  למרבה נתברר

בארץ  גדל  או  שהגיע - מהשרים

כלשון מדבר היהודי  הרב את  שמע  - אחרת

שמע  זה  ללבו. הקרובה בשפה ספרדית עמו,

ספרותית . ערבית  ורעהו משובחת ,

יתכןהתופעה  כיצד מבינתם. נשגבת  היתה

בכל  להישבע  יכול מהם אחד שכל 

היהודי הרב את  שמע כי  לו  והיקר הקדוש

שלו. בשפתו מדבר

לארמון .מיד שמשון יעקב רבי  את  זימנו 

הושיבוהו מלכים , בכבוד קיבלוהו  הפעם 

ושאלו : השולטן  של  כסאו  ליד  בראש,

דיברת 'אולי שפה באיזו  לנו  לגלות  תוכל 

בדעותינו. אנו  חלוקים דבריך? את

בשפה  מדבר אותך שמע  מאתנו אחד כל 

היתכן ?!' אחרת,

בפנירבי הביט משפיטובקא  שמשון  יעקב

פיו למוצא  הצמאים והשרים המלך

גדולה. בענוה וענה שואלות , עינים בו ותולים

  
     



עליו הענין  את  יעמיס ישראל מארץ הקדוש

צוארו. ועל 

התוכנית ...ורבי את פרׂש שמשון  יעקב 

שיודיע'אתה לשמשך ותאמר למיטה תכנס

את אטול אני חולה. אתה כי לכולם

לעשות מה אדע וכבר ימים לכמה מקומך

ובדינו'. באיש

פרסם וכך והשמש למיטה נכנס הרב היה.

בטוב. חש אינו  הרב כי מקום בכל

והסוחר  המלשין הדין , בעלי  הגיעו כאשר

להם  מסר ביניהם, לדון הדין מבית לבקש

הרב: מן אגרת  השמש

אך'אני בעניינכם, לדון יכול ואיני  חולה 

מארץ גאון  רב  חשוב , אורח  נמצא  בביתי

בדיני להפליא  ובקי  בתורה  גדול ישראל ,

המדוכה . על  לישב הוא  מוכן  תרצו  אם ממונות .

ביניכם'. ולשפוט  טענותיכם  את  לשמוע

יהאבעלי הארציֿישראלי שהחכם  התרצו הדין

יחיד שהוא  עליו שמעו באשר  יחידי, דן

נשמו איסטנבול של  הדין בית  חברי מומחה .

מהם . סרה  המלשין של  אימתו כאשר לרווחה 

הדין.בהגיע בעלי שני  הגיעו  המיועד היום

של  עיניו  מול נופף הפרנסֿהמלשין 

מגולגל  קלף עשויה באגרת שמשון  יעקב רבי

זהובה. במשיחה כרוך

מכתב'.'השולטן  אליך שלח

עפעף.הדיין  הניד ולא האגרת את  קרא

כפי עליו , גם ציוה השולטן כצפוי ,

לפסוק  הדין, בית  לחברי  כן, לפני שעשה

'שאיש  כיון ידידו לטובת  צדדי  חד באופן 

בדין'... לזכותו הוא  וראוי הוא טוב

את 'טוב והחזיר בשקט מלמל - ויפה'

המושחת . המלשין  של לידיו ה'פירמן'

פניו על חרדה של אותות  לראות ציפה הלה

שמשון יעקב רבי  של  עיניו  מרה. אכזבה ונחל 

ונחישות . אומץ הביעו ופניו  בעוז הבריקו 

את ש עמדו  והרצו  לפניו  האנשים ני 

את  שמע הוא זה. אחר זה טענותיהם

לתוך  שירד עד ודרש, חקר, שאל, הדברים.

לגמרי. לו  נתחוור והענין  הדברים של תוכם

שיקול  ואחרי הלכה של  לעומקה צלל  כעת

ספק  מכל למעלה לו ברור היה מרובה, דעת

בעל  והסוחר חייב, הבליעל בן המלשין  אכן כי

מפורש, דין  פסק וכתב ישב מיד זכאי. דינו

הדין. לבעל  ומסרו  היטב ומנומק  מבואר

השחירוכאשר בדין , חייב שיצא  המלשין  ראה

האמין לא  הוא  הקדרה . כשולי  פניו 

השולטן של  אגרתו  כי היה  בטוח עיניו. למראה

דין פסק  להוציא  אותו  ותאלץ הרב  את  תפחיד 

נגד רב  של  כזו  חוצפה  על  לטובתו . מעוקל,

היה לא  האדיר , הקיסר של  מפורשת  הוראה

הכל . וסיפר המלוכה ארמון  אל  רץ  מיד  מאמין .

להשחית .חמתו  עד בו  בערה השולטן של 

פיו את  להמרות  שהעז  הזה הרב  'מיהו

שהארמון עד בקול שאג - האדיר ' השולטן  של

היתה ימים באותם טורקיה  רעד . כולו 

רבות ... בארצות  ששלטה אימתנית  אימפריה

שלוחירבי למראה נפחד לא  שמשון  יעקב

הארמון. אל  לקחתו שבאו  המלך

תלוי מתניהם ועל  הנוצצים במדיהם לבושים

לא  האורח של  לבו  אולם חדה, חרב ובו  נדן 

אתם, ללכת  קם ופחד מורא  בלא  מפניהם. רך

מן שנטל תורה חומשי  חמשה של  כרך ובידיו 

הנולד. את הרואה חכם בבחינת  השולחן

במראהמלך די  היה . יכול כל ההם , בימים 

שריו בין מלכותו  כסא  על  ישיבתו צורת 

אולם אדם. כל בלב  נורא  פחד להפיל  ועבדיו 

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



  
     



אביו מפני רק  התיירא  שלבו  שמשון  יעקב רבי 

המלוכה , מגינוני כלל  התפעל  לא  שבשמים

אש המטיר  השולטן  כאשר  קומתו  מלוא ועמד

לא 'איך  חמתו . כל את  עליו  ושפך  וגפרית 

השולטן . זעם - מלך ' של פיו להמרות  התייראת 

שמשוןכאן  יעקב  רבי  החומש. של  שעתו  הגיעה 

וברור לאט  והקריא  דברים, ספר  את  פתח 

ּבּמׁשּפט פנים  ת ּכיר ּו "לא  הפסוק : מילות  ְִִִַַָָֹאת 
ּכי איׁש מ ּפני  תגּור ּו לא  ּתׁשמעּון  ּכּגדל ְְִִִִֵַַָָָָֹֹֹּכּקטן 

הּוא " לאלקים יז)...ה ּמׁשּפט  א, (דברים  ְִִֵַָֹ

עוד והוסיף ושריו  המלך בפני  וקרא

מוזהרים  בהם מפורשים, פסוקים

הדין. עיוות  מפני הדיינים

ישבוחמת  ושריו  הוא  שככה. המלך

הריכוז במלוא רב, בקשב והקשיבו 

בעיניהם, כחדשים הדברים והיו  ארץ , ודרך

הגבורה. מפי  עתה זה יצאו כאילו 

מעבררבי הרבה  הסביר  לא  שמשון יעקב 

כי היה ניכר  אך  הכתובים . לדברי 

שומעיהם על  עצום רושם  עשו  שקרא  הדברים 

מחיתוך התפעלו  הם בעיניהם. חן  ומצאו 

איך רוחו, ומעוז  הצחה  מלשונו  הנפלא , דיבורו 

מלווה לביתו  נשלח  הוא  חת . ללא  לפניהם עמד 

עד ללוותו  קם  עצמו  השולטן  שלום. בברכת 

הטובים . מידידיו כאחד  ממנו  ונפרד  האכסדרה 

שבאך והקיסר  הארמון מן  היהודי החכם  יצא 

בהתפעלות . מדברים  השרים  החלו  למקומו,

חולשת היתה . ענקית  אימפריה  כאמור  טורקיה

רבים  לאומים  בני היו השרים  לרוב . מדינות  על 

לא הם  אחרת . מארץ  אחד  כל  הרם  לכסא  והגיעו

הרבה . השתוממותם  בעד  לעצור  יכלו

בעצמו.הראשון  השולטן  היה שדיבר

רהוטה  טורקית באיזו  'שמעתם

'רק  גבול . ידעה לא  התפעלותו  החכם?' דיבר

ומלידה  מבטן טורקים בינינו, מעטים

צחה!' כה טורקית מדברים

הדיבור (השר)הווזיר רשות את נטל  הראשי 

אם  מלכותו הוד לי 'יסלח - המלך מן 

ברומא  הייתי הרב. דיבר טורקית לא  כי אומר

מובהק '. כרומאי נמלצת  בלטינית דיבר והוא 

-'מה  הפנים שר עליו  חלק  - פתאום'

שרק  לכם אומר ואני  בצרפת, 'גדלתי 

מקורית  צרפתית  מדברים בודדים צרפתים

כזאת '. ועשירה

הבטחון'אתה שר  התפרץ - שטויות ' מדבר 

שהיתי רבות  'שנים - דבריו  לתוך 

יפה '... כה  גרמנית שמעתי  לא  ומעולם בפרוסיא 

אחד כך כל כי  הפלא  למרבה נתברר

בארץ  גדל  או  שהגיע - מהשרים

כלשון מדבר היהודי  הרב את  שמע  - אחרת

שמע  זה  ללבו. הקרובה בשפה ספרדית עמו,

ספרותית . ערבית  ורעהו משובחת ,

יתכןהתופעה  כיצד מבינתם. נשגבת  היתה

בכל  להישבע  יכול מהם אחד שכל 

היהודי הרב את  שמע כי  לו  והיקר הקדוש

שלו. בשפתו מדבר

לארמון .מיד שמשון יעקב רבי  את  זימנו 

הושיבוהו מלכים , בכבוד קיבלוהו  הפעם 

ושאלו : השולטן  של  כסאו  ליד  בראש,

דיברת 'אולי שפה באיזו  לנו  לגלות  תוכל 

בדעותינו. אנו  חלוקים דבריך? את

בשפה  מדבר אותך שמע  מאתנו אחד כל 

היתכן ?!' אחרת,

בפנירבי הביט משפיטובקא  שמשון  יעקב

פיו למוצא  הצמאים והשרים המלך

גדולה. בענוה וענה שואלות , עינים בו ותולים

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         



  
      



ההההוווואאאאווווההההצצצצייייפפפפוווורררר ששששאאאא ללללבבבבללללקקקק גגגגייייללללתתתתהההה
ייייההההייייוווו בבבבללללעעעע עעעע ייייתתתתאאאאחחחחדדדד

ממממחחחחששששבבבבהההה,,,, ההההממממללללחחחחממממהההה:::: ככככלללליייי ככככלללל אאאאתתתת בבבבררררששששוווותתתת
ווווממממעעעעששששהההה............ דדדדייייבבבבוווורררר

חחחחממממדדדד צצצצממממדדדד  וווובבבבללללעעעע בבבבללללקקקק

מכובדתבבבבללללקקקק משלחת הרכיב ציפור ב
ב בלע 'ל'קוס אות ושלח

בה:14בעור. נאמר וכ אגרת, וביד

שתבואאאאאלללל אבקש הגדול, הקוס בלע
כי ישראל. בע להילח לי ותעזור
:הכלי ג' כל את לנו יהיו יחד כשנתאחד

ששששננננייייננננוווו ישראל ע על רעה נחשוב
המחשבה. כח את לנו יהיה ובכ

,,,,הדיבור.וווולללל כח את יש ,בלע

המעשה.וווולללליייי כח את רואייש שאנו (וכמו

את יבנה שהוא מבלק ביקש שבלע

לע "ואמר שנאמר: וכמו מזבחות, השבעה

זה לי והכ מזחת בעה בזה לי נה לק אל

"אילי ובעה פרי א)בעה כג, 15).(במדבר 

יצאבבבבללללעעעע ומיד האגרת, את קיבל
...16לדר

וזה ּבעֹור14. ּבן ּבלעם "ואת הפסוק: ְְְִֶֶָלשון

אלהּקֹוסם ּבחרב יׂשראל בני הרגּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֽֽ

כב).חלליהם" יג, (יהושע ְֵֶַ

כתב אברהםאבולעפיה15. רבי המקובלהאלקי

עמודזיע"א - בלק פרשת הספירות, (מפתח

וכדיצג), השמים, במזלות לשחק ידע שבלעם

לבנות הוצרך כרצונו המזלות את להפוך שיוכל

עשר ארבעה עליהם ולהקריב מזבחות שבעה

זה הכל ובסך פעמים, שלש זאת ועשה קרבנות,

ושנים וארבעים מזבחות ואחד עשרים יוצא

ושלש. ששים יצא נחברם ואם קרבנות,

כחוששים היה וזה 'נביא' בגימטריא ושלש

הרגע את שידע בלעם, של הנביאות

כל את להפוך מצליח ואז כועס הקב"ה שבו

השמים... מזלות מערכת

המכשפיםהקדמונים,וזה ביד הסודשהיהמסור

ובכל ששֿבש של קוביות שלש לוקחים שהיו

קוביות ובשלש נקודות, ואחת עשרים יש קוביה

דברים עיי"ש נקודות... ושלש ששים הכל בסך יש

תבין. תזכה ואם נסתרים,

מי בלעם16. של בדמותו פגש לא פעם שאף

כקאובוי אותו מדמיין אולי בעור בן

וחולצה בוקרים כובע חבוש עין, שתום

רוכב והוא בפיו... תחוב סגריה בדיל אדומה,

טקסס... במרחבי סוס על

נכוןעלינו לא זה כי !לדעת

דמותווכך לגפןתוארה תקכו)(אוסרי עמוד - יא (חלק

שם וראה שליט"א. שינפלד יהודה הרב לגאון

לדברים): מקורות שהביא

גדולבלעם חכם היה בעור עמדובן לא (מעולם

כבלעם), בעולם השגהפילוסופים בעל

וכמו ונוראות, נשגבות מדרגות ובעל עצום,

ׁשמע "נאם עליו: מעידה הקדושה ְֵַֹֻשהתורה

  
     



חלישות לידי המביאות הרע, ולשו
הדעת...

 עלווווממממחחחחששששבבבבהההה חושב שאד ידי על
הרי ,רעי דברי הזולת
...עמקי לעמקי אותו ומפיל לו, מזיק הוא

מווילנא:ווווככככ הגאו ידוע12כתב כי
פוגמת מחשבה בבבבאאאאדדדדשכל

עעעעללללייייוווו,,,, לאששששחחחחווווששששבבבביייי הוא א ואפילו
עליו חושב אחר שמישהו זה עצ יודע,
ובנפשו!... בגופו נזקי אצלו נוצר רע,

הקדושהווווללללככככ בגמרא לא:):אמרו (ברכות

בו שאי בדבר בחברו לחושד ,מכא
ג חברו על כשחושב כי  לברכו צרי

ולכ רוש בו ועושה פוג בפיו, שלאאמרו
...והרוש הפג למלאות לברכו 13צרי

ביחסמ ווווככככלללל רק הוא עתה עד שכתבנו ה
אומותהעול אאצל ישראל. לע
לא העול אומות  לגמרי שונה העני
באחדות מאוחדי להיות כלל מסוגלי
מפוזרי ה לעול ולכ אמיתית,

אחת... באגודה ואינ ומפורדי

ווווממממככככייייווווע את שונאי ה שכ
 תהומית שנאה ישראל
,ולכ מקנאה!... שנובעת שנאה
יוצאי מיד ה ,לה כשמסתדר

ישראל... ע נגד למלחמה

אליכם,'דעו  שדיברתי הדברים אלו  כי לכם

אלקים  דברי אותם, דיברתי  מלבי לא

ה' תורת מספר אותם קראתי המה, חיים

בשעת  הקודש. בלשון וכלשונם ככתבם

הכוונות  את  לכוין  השתדלתי הקריאה,

סיני. בהר תורה מתן במעמד נאמרו שבהן

לשון, בשבעים אז ניתנה שהתורה מכיון 

עמו'. בלשון הדברים את  מכם אחד כל שמע

את תשובתו  הפליאה היהודי  החכם של

על  יתר יותר. עוד והשרים המלך

הרב  של כבודו  אלקים. פחד עליהם נפל כן,

הכירו הם בעיניהם. והתקדש התגדל הגדול

קודמת  שקדושתו עליון  קדוש כחכם בו

גרונו. מתוך מדברת אלקים ורוח לחכמתו

כל המלשין  המתין  התורה בדין שהפסיד

איך  לשמוע  רוח בקוצר העת 

וארב  לטובתו , לפסוק  מאולץ היהודי החכם

לא  לתדהמתו  העצים. צללי  בין הארמון ליד

פמליא  יצאה עיניו למול  כאשר גבול היה

יועציו ושריו, השולטן  הארמון. מן נכבדה

החכם  את ויקר כבוד ברוב ליוו ועבדיו 

עיניהם  וכריעה, בקידה ממנו ונפרדו היהודי

אדוניהם... יד אל  עבדים כעיני  אליו  נשואות 

חפו...ופני המלשין

ביאור 2 הש "ס 1. אגדות  על לא :)הגר "א  (ברכות 

זיע"א . אברהם  רבי הגה "ק  בנו ביאור  עם  משולב 

וסיפר זיע "א ,13. חשין ישעיה רבי הגאון 

והם  לתלמידיו  הוריש שהגר"א 

דיסקין המהרי"ל  עד לתלמידיהם הורישו

טובה  וראיה עין  טובת  בכלל, ועד זצ "ל

וחזקה, מוחשית שהיו בחבריהם כדי עד

והבטה  ראיה ידי על  אדם לרפאות  יכולים

115).עליו... עמוד - זצ"ל מוולאז'ין  חיים רבינו (אגרת

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



  
      



ההההוווואאאאווווההההצצצצייייפפפפוווורררר ששששאאאא ללללבבבבללללקקקק גגגגייייללללתתתתהההה
ייייההההייייוווו בבבבללללעעעע עעעע ייייתתתתאאאאחחחחדדדד

ממממחחחחששששבבבבהההה,,,, ההההממממללללחחחחממממהההה:::: ככככלללליייי ככככלללל אאאאתתתת בבבבררררששששוווותתתת
ווווממממעעעעששששהההה............ דדדדייייבבבבוווורררר

חחחחממממדדדד צצצצממממדדדד  וווובבבבללללעעעע בבבבללללקקקק

מכובדתבבבבללללקקקק משלחת הרכיב ציפור ב
ב בלע 'ל'קוס אות ושלח

בה:14בעור. נאמר וכ אגרת, וביד

שתבואאאאאלללל אבקש הגדול, הקוס בלע
כי ישראל. בע להילח לי ותעזור
:הכלי ג' כל את לנו יהיו יחד כשנתאחד

ששששננננייייננננוווו ישראל ע על רעה נחשוב
המחשבה. כח את לנו יהיה ובכ

,,,,הדיבור.וווולללל כח את יש ,בלע

המעשה.וווולללליייי כח את רואייש שאנו (וכמו

את יבנה שהוא מבלק ביקש שבלע

לע "ואמר שנאמר: וכמו מזבחות, השבעה

זה לי והכ מזחת בעה בזה לי נה לק אל

"אילי ובעה פרי א)בעה כג, 15).(במדבר 

יצאבבבבללללעעעע ומיד האגרת, את קיבל
...16לדר

וזה ּבעֹור14. ּבן ּבלעם "ואת הפסוק: ְְְִֶֶָלשון

אלהּקֹוסם ּבחרב יׂשראל בני הרגּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֽֽ

כב).חלליהם" יג, (יהושע ְֵֶַ

כתב אברהםאבולעפיה15. רבי המקובלהאלקי

עמודזיע"א - בלק פרשת הספירות, (מפתח

וכדיצג), השמים, במזלות לשחק ידע שבלעם

לבנות הוצרך כרצונו המזלות את להפוך שיוכל

עשר ארבעה עליהם ולהקריב מזבחות שבעה

זה הכל ובסך פעמים, שלש זאת ועשה קרבנות,

ושנים וארבעים מזבחות ואחד עשרים יוצא

ושלש. ששים יצא נחברם ואם קרבנות,

כחוששים היה וזה 'נביא' בגימטריא ושלש

הרגע את שידע בלעם, של הנביאות

כל את להפוך מצליח ואז כועס הקב"ה שבו

השמים... מזלות מערכת

המכשפיםהקדמונים,וזה ביד הסודשהיהמסור

ובכל ששֿבש של קוביות שלש לוקחים שהיו

קוביות ובשלש נקודות, ואחת עשרים יש קוביה

דברים עיי"ש נקודות... ושלש ששים הכל בסך יש

תבין. תזכה ואם נסתרים,

מי בלעם16. של בדמותו פגש לא פעם שאף

כקאובוי אותו מדמיין אולי בעור בן

וחולצה בוקרים כובע חבוש עין, שתום

רוכב והוא בפיו... תחוב סגריה בדיל אדומה,

טקסס... במרחבי סוס על

נכוןעלינו לא זה כי !לדעת

דמותווכך לגפןתוארה תקכו)(אוסרי עמוד - יא (חלק

שם וראה שליט"א. שינפלד יהודה הרב לגאון

לדברים): מקורות שהביא

גדולבלעם חכם היה בעור עמדובן לא (מעולם

כבלעם), בעולם השגהפילוסופים בעל

וכמו ונוראות, נשגבות מדרגות ובעל עצום,

ׁשמע "נאם עליו: מעידה הקדושה ְֵַֹֻשהתורה

ז

 מוקדש לעילוי נשמת עמוס בן שרינה ז"ל ולהבדיל לרפואת ניצה 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 



  
       



תוכניתוווווככככ בלע):היתה (של

בעההההוווואאאא הנמצא הרוע אחר יחפש
הרוע את שימצא ידי ועל ישראל,

קטרוג... לעורר יצליח הוא

הקב"הוווואאאאזזזז,,,, שבו רגע לאותו ימתי הוא
'!כל' אחת: מילה הכל בס ויאמר כועס,

להיותוווועעעע יהפ חלילה, ישראל,
היסטוריה...

הקב"ה?ממממהההה 18עשה

הרע!ההההוווואאאא את לראות מבלע מנע

לכמהההההקקקקבבבב""""הההה במתנה, לו העניק
המציאות את לראות ,רגעי
הטוב את ישראל! ע של האמיתית

!שבה הגנוז הטוב ואת הנגלה

עוווובבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת על זכות לימד בלע כ
את הפ הוא ובכ ישראל,

לברכה. 'כל' המילה

אתששששללללשששש למצוא בלע ניסה פעמי
לו נת הקב"ה פע ובכל הרוע,

התמתקו זה ומכח הטוב, את לראות
ונהפכו 'כל' המילה של האותיות כל

לברכה...

בבבבננננססססייייווווהקללה)הראשו התמתקה(של
כ' 'כל')האות ונהפכה(מהמילה

" אראלברכה: צרי מרא י 
"רא ט)...מבעת כג, (במדבר 

ל'בבבבננננססססייייוווו האות התמתקה השני
" לברכה: אלללללונהפכה אי א

"ויתנח אד ב יט)...ויכב פסוק ש) 

מ'בבבבננננססססייייוווו האות התמתקה השלישי
" לברכה: ה־בממממונהפכה 

יראל" נתימ יעקב ה).אהלי כד, ש) 

::::זכותווווננננססססככככ והלימוד הטוב ראיית
ישראל על בלע שלימד

כרחו), והפכ(בעל ,הדיני את המתיק
ועצומות... גדולות לברכות

אחדוווועעעעתתתתהההה פסוק על להתעכב ברצוננו
יק לביא ע ה" מדבריו:
טר יאכל עד יב לא יתנא וכארי

יה" חללי כד)...וד כג, ש) 

ייייתתתתננננששששאאאא!!!! ווווככככאאאארררריייי ייייקקקקוווו ככככללללבבבבייייאאאא עעעע הההה

תנחומאבבבבממממדדדדררררשששש יד)רבי אות (בלק

:כ הזה הפסוק את דרשו
לביא""""הההה א"עיתנ וכארי במדבריק) 

כד) בה,כג, כיוצא בעול אומה אי 

עד  לרע  קטרוג מקום ולמצוא  ולעיין  לשקוף

גו '" פניו המדבר אל א)..."וישת כד, (שם

ראה  הפרשיות18. עמוד בספר - ב (במדבר

זיע "א .ריג ), טוב כי אליהו  רבי  לגאון 

  
   



ממממתתתתחחחחייייללללהההה............ ווווההההממממעעעעררררככככהההה

שלשהבבבבללללקקקק ובכל ,ביניה התאחדו ובלע
לעורר השתדלו הנפש לבושי

להפעיל ובכ ישראל, ע על קטרוגי
...!הדי מדת 17את

נפל יחזה ׁשּדי מחזה עליֹון ּדעת וידע אל ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֽֽאמרי
עינים" טז).ּוגלּוי כד, (במדבר ְִֵָ

שבנביאיבלעם האחרון  והיה מהול, נולד

בעולם דבר הקב "ה  הניח ולא  האומות ,

בחכמתו  מעולה  והיה  לבלעם . גילה (חכמת שלא 

נמסרוהכישוף) החכמה ומפתחות  ממשה, יותר 

וסודות הקודש . ברוח מדבר והיה  בידו,

לו . נתגלו הנביאים מן  שנתכסו  הסתומים

במצרים ובשעה  משעובדים ישראל  שהיו 

אותם, שיגאל  אדם הקב"ה וחיפש

עם  את  לגאול בו יבחר שהקב"ה  בלעם סבר

לישראל ! תורה  תנתן ידו ועל כיוןישראל ,

ידי על  תורה וניתנה משה ידי על שנגאלו 

בהן! נתקנא מיד משה

לגפן וממשיך וכותב:(שם)באוסרי

איך וכשעצר לו: אמר בדרך ה' מלאך אותו

מצוות ? תרי"ג שמקיימת זו  אומה תעקר

במקומם !והשיב התרי"ג כל לקיים מוכן  שהוא 

לא ואמר לרגל  עליה שמצות המלאך לו

וזה  וסומא, חיגר דהוא לקיים יוכל

אומה  לעקור מבקש אתה לו : שאמר

בשנה. פעמים ג' לרגל  עליה שמקיימת 

מבהיל והמדרש אמינא הזה הוה דהיתה ,

שנאמר  כדרך דרכו, יעבור שהכל

אֹות "ואע ׂשה העגל: אחר ע "ה רבינו  ְְֱֶֶֽלמשה
מּמּנּו" ועצ ּום ּגדֹול יב)...לגֹוי  יד, עיי"ש (במדבר ְְִֶָָ

עוד. שהרחיב מה

במאמרי מליובאוויטש17. אמצעי אדמו "ר 

תרמב) עמוד ב - כך :(דברים  הובא 

כל מקור הוא  דבלעם  קליפה בחינת שורש 

בחינת והוא  דוקא , ישראל  על ורע  קשה  קטרוג

עמוק בחיפוש  מחפש  שהיה  שלו , רעה  עין

ששנאתו לפי ישראל, על לקטרג מקום  למצוא 

ופנימית ... עצמית  שנאה היא  לישראל 

לעייןעל  דעתו  עומק בכל  מאוד ויגע  טרח כן

ביותר... עמוקה בהשגחה הרעה בעינו בהם

בתכלית ואף שעה באותה היו  שישראל פי על 

אלקים  בקרבת והמדרגה המעלה

הארון עם שלהם במסעות  שכינה ובגילוי

גו '" יומם ה' "וענן  - לד),ומשה י, עם (במדבר

למצוא  גדול בעומק לעיין  התאמץ זה כל 

ונעלם  הגנוז  רע  בחינת איזה שלהם בטוב

כו'... לקללם קטרוג למצוא שם,

דורובחינת בכל מתפשט דבלעם זו קליפה

בעצמיות ישראל שונא והוא ודור,

מחפש הוא זה שמחמת עד ביותר, ופנימיות

מקום למצוא גדול בעומק ישראל על ומעיין

הגנוז הרע למצוא והוא ישראל, על לקטרג

כו'... בטוב

בכל וכמו  מחפש היה שבלעם רואים שאנו 

לחטוא  ישראל  עתידים אשר המקומות 

יכול  שמשם מקום שם ימצא אולי כי  שם,

שחיפש, במקומות רז"ל  שאמרו וכמו לקטרג,

הפעור  ראש וכן  הפסגה וראש בעל במות  כמו 

יכול  משם שאולי הישימון, פני על  הנשקף

מוקדש לעילוי נשמת שלומית בת אבנר ז"ל
תנצב"ה

מוקדש לרפואה שלימה
לאליהו בן ברכה וישראל הי"ו



  
       



תוכניתוווווככככ בלע):היתה (של

בעההההוווואאאא הנמצא הרוע אחר יחפש
הרוע את שימצא ידי ועל ישראל,

קטרוג... לעורר יצליח הוא

הקב"הוווואאאאזזזז,,,, שבו רגע לאותו ימתי הוא
'!כל' אחת: מילה הכל בס ויאמר כועס,

להיותוווועעעע יהפ חלילה, ישראל,
היסטוריה...

הקב"ה?ממממהההה 18עשה

הרע!ההההוווואאאא את לראות מבלע מנע

לכמהההההקקקקבבבב""""הההה במתנה, לו העניק
המציאות את לראות ,רגעי
הטוב את ישראל! ע של האמיתית

!שבה הגנוז הטוב ואת הנגלה

עוווובבבבעעעעקקקקבבבבוווותתתת על זכות לימד בלע כ
את הפ הוא ובכ ישראל,

לברכה. 'כל' המילה

אתששששללללשששש למצוא בלע ניסה פעמי
לו נת הקב"ה פע ובכל הרוע,

התמתקו זה ומכח הטוב, את לראות
ונהפכו 'כל' המילה של האותיות כל

לברכה...

בבבבננננססססייייווווהקללה)הראשו התמתקה(של
כ' 'כל')האות ונהפכה(מהמילה

" אראלברכה: צרי מרא י 
"רא ט)...מבעת כג, (במדבר 

ל'בבבבננננססססייייוווו האות התמתקה השני
" לברכה: אלללללונהפכה אי א

"ויתנח אד ב יט)...ויכב פסוק ש) 

מ'בבבבננננססססייייוווו האות התמתקה השלישי
" לברכה: ה־בממממונהפכה 

יראל" נתימ יעקב ה).אהלי כד, ש) 

::::זכותווווננננססססככככ והלימוד הטוב ראיית
ישראל על בלע שלימד

כרחו), והפכ(בעל ,הדיני את המתיק
ועצומות... גדולות לברכות

אחדוווועעעעתתתתהההה פסוק על להתעכב ברצוננו
יק לביא ע ה" מדבריו:
טר יאכל עד יב לא יתנא וכארי

יה" חללי כד)...וד כג, ש) 

ייייתתתתננננששששאאאא!!!! ווווככככאאאארררריייי ייייקקקקוווו ככככללללבבבבייייאאאא עעעע הההה

תנחומאבבבבממממדדדדררררשששש יד)רבי אות (בלק

:כ הזה הפסוק את דרשו
לביא""""הההה א"עיתנ וכארי במדבריק) 

כד) בה,כג, כיוצא בעול אומה אי 

עד  לרע  קטרוג מקום ולמצוא  ולעיין  לשקוף

גו '" פניו המדבר אל א)..."וישת כד, (שם

ראה  הפרשיות18. עמוד בספר - ב (במדבר

זיע "א .ריג ), טוב כי אליהו  רבי  לגאון 

ז

מוקדש לרפואה שלימה, לבריאות איתנה ואירכות ימים ושנים
לסאסי חואט כהן בן פורטונה  הי"ו



  
       



והתחלחל ...רבינו  הקשיב

וטהרתו,עשרות  הגוף זיכוך של שנים

נוכח  הנפש שפיכת  של  שנים עשרות 

אחד! ברגע לאבד אפשר הכל ואת ה'... פני

טומאה! כחות בעל אדם אצל  אחת ! בשניה

-הוא כחותיו כל את וריכז  עיניו, את  עצם

כחות  עם אותי  לרפאות רוצה הוא  'אם

למלחמה'... נגדו אצא טומאה

את הדלת  ונעץ  לחדר נכנס  ורבינו נפתחה

התמהוני, ברופא  אש הרושפות  עיניו 

הכסא . על ודברים אומר ללא התיישב ואחר

על הגיגיו  ופחד אימתה הטילו הסוערים

והביט  לרגע נרתע  הרופא  סביבותיו .

והחל  התקרב מכן  לאחר קמות. בעינים בו

נעצמו עיניו  ידיו. בתנועות  ראשו  את  לאפוף

נעו ידיו תלמים, נחרש ומצחו  גבוה בריכוז

מלמולים. בקעו  ומפיו כנפים כמו  ומטה מעלה

וגופומחשבותיו  סערו  רבינו  של  הקדושות 

על  אפילו  מפחד. רטט הכחוש

אין אלקים. חרדת נפלה הרחק , שניצב בנו 

חשיב!! כלא  קמיה כולא מלבדו!! עוד

סכין ותוקעת  הפתן  לחור נכנסת  הקדושה

הבל  הכל  כישוף, ואין טומאה אין בקדקדו.

כולם  הכחות וכל  מלבדו  עוד אין הבלים,

דארעא!... כעפרא  ומבוטלים בטלים

רגעים:וכך אותם את לימים רבינו תיאר

ה'ואני 'ׁשּויתי  בבחינת : עיני , לפני  ִִִציירתי

תמ פעמים:לנגּדי  הרבה  וחזרתי יד ', ְְִִֶָ

יתברך שהבורא  שלימה  באמונה  מאמין  'אני

פנוי אתר  ולית  כבודו , הארץ כל  מלוא  שמו ,

מכל ולעילא  עלמין  כל  ממלא  והוא  מיניה,

כל ומהוה  מחיה והוא  עלמין, כל ותחת  עלמין 

בהם והנמצאים הברואים  וכל העולמות 

העדר יצוייר  ואלמלי והטהור , הקדוש בשפעו 

ומבוטלים... בטלים הכל היו  חלילה , רגע  שפעו

הפסוק :וחזרתי על  פעמים כמה

את "א ּתה  ע ׂשית  אּתה לבּד ה' הּוא  ְִֶֶַַַָָָָ

וכלֿצבאם  הּׁשמים ׁשמי  ְְְִִֵַַַַָָָָָֽֽהּׁשמים

ּבהם  וכל ֿאׁשר  הּיּמים עליה וכלֿא ׁשר ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהארץ

ל הּׁשמים ּוצבא ּכּלם את  מחּיה ְְְְִֶֶַַַַָָָָֻֽואּתה

ו )...מׁשּתחוים" ט, (נחמיה ְֲִִַֽ

והוא פתאום  לפלבל  הרופא  של עיניו החלו 

לא  שניצב עוזרו  כסיד. ֱִֶהחויר

לרגע  יחד. גם ודאגה בפחד בו  בהה הרחק 

ממושכים. מבטים ברבינו ונעץ  הרופא  עצר

אור  שכן פניו על ממחשבותיו . חדל  לא  רבינו

שאת . ביתר לתנועותיו  חזר הרופא  יקרות.

במסכת  פצחה ולשונו  להרטיט החל גופו

מעלה, כלפי  בפתאומיות  נעו ידיו  לחשים.

שבו ואחר נעלם, ממקור רוח אוספות כאילו 

כאילו רבינו, של ראשו  לעבר באיטיות וירדו

התפתל  גופו  שנאסף. הרוח את  עליו  מאצילות 

על  צנח שהוא עד בקש אוחז כטובע  ואנה אנה

אוי!!... זעקה: נמלטת כשמפיו  סמוך כסא

זועף הוא במבט רבינו  על להסתכל חזר

חושב? אתה מה על  לי  לומר תוכל  ומאשים.

עודרבינו  'אין חושב : אני  ברוגע, השיב 

סוף , האין  אור  העולם, שבורא  מלבדו '!

כלום!... אין  ממנו  וחוץ ומיוחד  יחיד  אחד  הוא 

הזדקף לא וגוו הרופא רטן טוב! לא טוב!

תצטרך  לך שאעזור תרצה אם קמעה.

אלי. ולהתמסר הללו מהמחשבות לחדול 

מבין? אתה אלי. להתבטל 

הבין.אוי שרבינו כמה

  
       



עמדו המצוות. ומ התורה מ ישני ה הרי
,קקקקררררייייאאאאתתתתמשנת חחחחווווטטטטפפפפיייי ככככאאאאררררייייוווותתתת עעעעווווממממדדדדיייי

אאאאררררייייוווותתתת,,,, ווווננננעעעעששששיייי ללללההההקקקקבבבב""""הההה,,,, ווווממממממממללללייייככככיייי ששששממממעעעע
.ומת למשא אר לדר מפליגי

אאאאמחבלי א או בכלו אחד נתקל
להקב"ה. ממלי ,מה באחד ליגע 19באו

טר"""""ללללאאאא יאכל עד (ש)יב 
ננננאאאאככככלללליייי אאאאחחחחדדדד,,,, הההה'''' אאאאווווממממרררר ככככששששההההוווואאאא

ובענין  גרליץ 19. חיים הרב הגאון סיפר זה

231),שליט "א  עמוד מדבש, מתוק בעל וז"ל :(בספרו

מתוקהגה"ק בעל  זיע "א , פריש דניאל  רבינו 

הזוהר)מדבש ידוע(על ימיו  כל  היה 

מדלקת ויסוריו  היום  ויהי  ומכאובים . חולי 

אדמו"ר כ "ק  ובעצת  מאוד , גברו  הפרקים

להעלות בתקוה  ברופאים  לדרוש  יצא  מטהאש,

אל עשה דרכו  ראשית  את  למדוויו. ארוכה

שם בעל רופא  זמן  באותו  ישב  בה הבירה לונדון

האנגלי לרופא  לו שאין  נוכח  מאוד  מהר  עולמי .

חפציו . את  אורז החל והוא  חדש  כל  להציע 

אותובעודו השיג דרכו , המשך  את  מתכנן 

המספר מאנשיו  אחד  של מכתב

המתגורר מסתורי  רופא אודות  בהתרגשות 

בירת ממנילה, הרחק  לא נידחת, בעיירה

חשוכת למחלה תרופה ובידו  הפיליפינים,

לרש, לעג משום זה  במכתב  בו היה המרפא .

קצרה המהוללים הרופאים  של שידם אחר

ולאחר התעקש, היהודי אמנם מלהושיע.

בהם יש כי  התחוור  ביסודיות , נבדקו שדבריו 

שנסעו חולים של מובטל  לא  מספר  קיים ממש.

בריאים. וחזרו  למטתם  רתוקים כשהם למנילה

שם אחר ישראל , גדולי ידידיו עם התייעצות 

למנילה, פעמיו  פריש, דניאל רבי רבינו

התקוה  עם יחד אריה. צבי  רבי בבנו מלווה

טיבם  מה יודע  מי  חשש, לבו  מילא  החדשה,

בפיליפינים? המסתוריים הרופאים של 

עלאחר שהוכנה  האכסניא  בבית התמקמות 

לברר רבינו החל מקומי , עסקן  ידי

המדוברת . הנידחת  העיירה של מיקומה  אודות 

שעות ארבע  במרחק  שוכנת  היא  כי  התברר

נחשלת סביבה בלב  הבירה , ממנילה נסיעה 

ההגעה מכונית . ראו  בקושי שילידיה  ותמהונית 

מעטות , לא  בתלאות  איפוא  כרוכה הרופא  אל

עכשיו ... יסוג לא  לכאן, עד הגיע כבר  אם אך 

הרופא אותות  של  בשמו  נקשרו ומופתים

רבים  פרקים דלקות חולי  הזה.

כסא  על  מובלים כשהם למרפאתו  שהגיעו

צועדים  לו , להודות  זמן  כעבור שבו גלגלים,

האדם... כאחד ובריאים רגליהם על 

רבינובכניסהכבר של לבו  החל  הבית , אל

שריחפה המסתורין  הילת  מפחד . להלום 

אם  יודע  מי כלל . בעיניו  חן  מצאה לא בחלל,

כישוף? של  למאורה נקלע  לא 

של אדם  מחדרו  יצא מלומדות פנים בעל

אולי ושאלו : אליו ניגש ורבינו  הרופא 

של  הטיפול שיטת  מהי לי להסביר תוכל 

הזה? הרופא

הרופא עיניו  הסביר: והוא נדלקו, האיש של 

רוחניים  כחות בהמשכת  מומחה

את  האופפת הרוחנית  ההילה את המתקנים

הבעיה  שורש את  פותר הוא ובכך הגוף,

המחלה... נמשכת  שממנו

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.



  
       



והתחלחל ...רבינו  הקשיב

וטהרתו,עשרות  הגוף זיכוך של שנים

נוכח  הנפש שפיכת  של  שנים עשרות 

אחד! ברגע לאבד אפשר הכל ואת ה'... פני

טומאה! כחות בעל אדם אצל  אחת ! בשניה

-הוא כחותיו כל את וריכז  עיניו, את  עצם

כחות  עם אותי  לרפאות רוצה הוא  'אם

למלחמה'... נגדו אצא טומאה

את הדלת  ונעץ  לחדר נכנס  ורבינו נפתחה

התמהוני, ברופא  אש הרושפות  עיניו 

הכסא . על ודברים אומר ללא התיישב ואחר

על הגיגיו  ופחד אימתה הטילו הסוערים

והביט  לרגע נרתע  הרופא  סביבותיו .

והחל  התקרב מכן  לאחר קמות. בעינים בו

נעצמו עיניו  ידיו. בתנועות  ראשו  את  לאפוף

נעו ידיו תלמים, נחרש ומצחו  גבוה בריכוז

מלמולים. בקעו  ומפיו כנפים כמו  ומטה מעלה

וגופומחשבותיו  סערו  רבינו  של  הקדושות 

על  אפילו  מפחד. רטט הכחוש

אין אלקים. חרדת נפלה הרחק , שניצב בנו 

חשיב!! כלא  קמיה כולא מלבדו!! עוד

סכין ותוקעת  הפתן  לחור נכנסת  הקדושה

הבל  הכל  כישוף, ואין טומאה אין בקדקדו.

כולם  הכחות וכל  מלבדו  עוד אין הבלים,

דארעא!... כעפרא  ומבוטלים בטלים

רגעים:וכך אותם את לימים רבינו תיאר

ה'ואני 'ׁשּויתי  בבחינת : עיני , לפני  ִִִציירתי

תמ פעמים:לנגּדי  הרבה  וחזרתי יד ', ְְִִֶָ

יתברך שהבורא  שלימה  באמונה  מאמין  'אני

פנוי אתר  ולית  כבודו , הארץ כל  מלוא  שמו ,

מכל ולעילא  עלמין  כל  ממלא  והוא  מיניה,

כל ומהוה  מחיה והוא  עלמין, כל ותחת  עלמין 

בהם והנמצאים הברואים  וכל העולמות 

העדר יצוייר  ואלמלי והטהור , הקדוש בשפעו 

ומבוטלים... בטלים הכל היו  חלילה , רגע  שפעו

הפסוק :וחזרתי על  פעמים כמה

את "א ּתה  ע ׂשית  אּתה לבּד ה' הּוא  ְִֶֶַַַָָָָ

וכלֿצבאם  הּׁשמים ׁשמי  ְְְִִֵַַַַָָָָָֽֽהּׁשמים

ּבהם  וכל ֿאׁשר  הּיּמים עליה וכלֿא ׁשר ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהארץ

ל הּׁשמים ּוצבא ּכּלם את  מחּיה ְְְְִֶֶַַַַָָָָֻֽואּתה

ו )...מׁשּתחוים" ט, (נחמיה ְֲִִַֽ

והוא פתאום  לפלבל  הרופא  של עיניו החלו 

לא  שניצב עוזרו  כסיד. ֱִֶהחויר

לרגע  יחד. גם ודאגה בפחד בו  בהה הרחק 

ממושכים. מבטים ברבינו ונעץ  הרופא  עצר

אור  שכן פניו על ממחשבותיו . חדל  לא  רבינו

שאת . ביתר לתנועותיו  חזר הרופא  יקרות.

במסכת  פצחה ולשונו  להרטיט החל גופו

מעלה, כלפי  בפתאומיות  נעו ידיו  לחשים.

שבו ואחר נעלם, ממקור רוח אוספות כאילו 

כאילו רבינו, של ראשו  לעבר באיטיות וירדו

התפתל  גופו  שנאסף. הרוח את  עליו  מאצילות 

על  צנח שהוא עד בקש אוחז כטובע  ואנה אנה

אוי!!... זעקה: נמלטת כשמפיו  סמוך כסא

זועף הוא במבט רבינו  על להסתכל חזר

חושב? אתה מה על  לי  לומר תוכל  ומאשים.

עודרבינו  'אין חושב : אני  ברוגע, השיב 

סוף , האין  אור  העולם, שבורא  מלבדו '!

כלום!... אין  ממנו  וחוץ ומיוחד  יחיד  אחד  הוא 

הזדקף לא וגוו הרופא רטן טוב! לא טוב!

תצטרך  לך שאעזור תרצה אם קמעה.

אלי. ולהתמסר הללו מהמחשבות לחדול 

מבין? אתה אלי. להתבטל 

הבין.אוי שרבינו כמה

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



  
       



שהקב"ה  ועד לכך, בהקשר שהיתה העניינים

הרעה. מחשבתם וקלקל  עצתם הפר

סופר 'והנה, ה'חתם  הגה"ק בדברי  מבואר

תשובה  דעה, יורה  - ב חלק סופר, חתם (שו"ת 

נעשהשנו), לא  ובלעם בלק  של זה שמעשה

בידיעתו לא  ואפילו  ישראל עם של  בידיעתם

יושבים היו  ישראל עם שהרי  רבינו, משה  של

מואב , בערבות  במחניהם  ושאננים  שקטים

בראש מואב בארץ  יושבים היו ובלעם ובלק 

מרחוק ההר מראש עליהם ומביטים  הפסגה

וזדוניות , רעות  מחשבות  עליהם וחורשים 

מביט שמישהו  לדעת  ישראל לעם  להם ומנין

להם . להרע  וזומם המרוחק  ההר  מראש  עליהם 

שריםאולם שלח  שבלק  מה  - המעשה  פרטי  כל

להם , השיב  שבלעם  ומה  לבלעם , לקרוא 

פרטי וכל לבנות , לבלק  בלעם שאמר  והמזבחות 

ומה בלעם, של  מפיו  שיצאו  והנבואות  הברכות 

- וכו ' וכו ' לברכה בלעם  של  קללתו  את  ה' שהפך 

לכל כאשר  הכל רבינו את  למשה  הקב "ה  גילה 

ישראל , לעם זאת  ויספר שילך כדי בנבואה 

פרטי כל את  ישראל לעם סיפר  רבינו  ומשה

אירע . שהוא  לאחר  מיד  המעשה 

הטוב,לפי הכרת ומדת  ארץ  הדרך שורת

ומיד  תיכף צריכים ישראל עם היו 

ועצומה, גדולה הודאה לה' כך על להודות

בשמחה  כך על  מיוחדת  שירה לשיר ואף

והנס  ה' של הגדול חסדו  לולא  שהרי וצהלה,

מהם  נשאר היה לא עמהם שעשה העצום

של  הגדול  בחסדו ורק  ח"ו , ופליט שריד

מהם. ניצלו  אליהם וחיבתו הבורא

לה'אולם  הודו  לא  ישראל עם בפועל ,

דבר  וכל כך, על  מיוחדת הודאה

לו חלף בו, שהתרחש העצום והנס המעשה,

מאליו. המובן  כדבר 'רעש', כל  וללא בפשטות

הגדול חוסר בחסד ישראל  עם מצד ההכרה

הקב"ה, עמהם שעשה המופלא ובנס 

בסיום  כמסופר רצוי, בלתי ענין  אחריו גרר

לשיטים  ישראל  עם הגיעו  שכאשר פרשתנו ,

כדי מואב בנות אליהם יצאו  שם, וחנו

עמדו לא  ישראל  ועם עבירה, לדבר לפתותם

בבריתם, ופגמו  מואב בנות  עם ונכשלו בנסיון

קשה  מגפה עליהם והביא  עליהם, ה' אף וחרה

ישראל . מבחורי אלף וארבעה עשרים שגבתה

למעשה סמיכות  ובלעם  בלק  מעשה  של  זו

עם  ישראל  עם  של  הרוחנית  נפילתם 

שגרם  שמה  ללמדנו , באה  בשיטים מואב  בנות 

עצם  זוהי  עבירה  לדבר ליפול  ישראל  לעם 

שעשה  העצום  הנס  את  זכרו  לא  שהם  העובדה 

על  עמוקה  טובה  לו  הכירו  ולא  הקב "ה , עמהם 

דשמיא  הסייעתא כל  את  איבדו  וממילא  כך,

להכיר  זוכרים  היו  הם  אם  אך בנסיון . עמדו  ולא 

בוודאי  חייהם , את  שהציל  מה  על  לה ' טובה 

סייעתא  של  שפע  מהקב "ה  מקבלים היו 

הנסיון . על  להתגבר נפש  ותעצומות  דשמיא 

אותנו :ולכן  ומצוה הנביא  זכרֿזועק ְִַָ"עּמי
ענה  ּומה  מֹואב מל ּבלק מהּֿיעץ ֶֶֶַַָָָָָָָֽנא
למען  ה ּגל ּגל  עד הּׁשּטים מן ּבעֹור ּבן ּבלעם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹאת ֹו

ה '" צדק ֹות ה),ּדעת  ו , לעורר (מיכה כדי והיינו ְִַַ
החסדים  את  נזכור שתמיד יום בכל  אותנו

עושה  שהקב"ה והנפלאות והנסים העצומים

מכל  אותנו  ומציל שעה ובכל  עת  בכל עמנו 

של  חסדיו של זו זכירה בזכות  כי  סכנות, מיני 

דשמיא  סייעתא  לנו  תהיה תמיד עמנו הבורא

בעבודתו מעלה מעלה להתעלות עצומה

מי אך עוון . בשום ניכשל  לא  ולעולם יתברך

עמו, הבורא של  חסדיו את  שוכח שבעוונות

גם  עלול  וממילא  דשמיא, הסייעתא את מאבד

ביותר. קשות  רוחניות  נפילות לידי להגיע

כנסתולכן אנשי  רבותינו  של בדעתם עלה גם

פעמיים  יקרא אדם שכל לתקן הגדולה

  
       



ממממפפפפננננייייוווו,,,, ההההממממחחחחבבבבללללייייברו' אחריו, ומלחשי
.ובורחי ועד', לעול מלכותו כבוד ש

ששששממממעעעעווווההההוווואאאא קקקקררררייייאאאאתתתת בבבבזזזזככככוווותתתת ננננססססממממ
הלילה. לשומרי היו משומרי

הקב"ה,ווווככככששששבבבבאאאא ביד רוחו מפקיד ,ליש
רוחי" אפקיד ביד" ו).ואומר: לא, תהלי)

להקב"ה.ווווככככששששננננוווועעעערררר,,,, ממלי

לשומריההההששששווווממממרררריייי אותו מוסרי בלילה
לה' "נפי שנאמר: ,היו

לקר" מרי לקר מריו).מ קל, ש) 

עכ"ל.ללללככככ כזו... אומה אי אומר בלע

::::בעלווווננננססססככככ היה טבעו מצד בלע
ומוצא,  המחפש רעה, עי
שלו. החולשה נקודות את אד בכל
להילח ביכולתו שיש חשב הוא ולכ

ישראל. בע

,,,,הראאאא עלינו,אב ריח הקב"ה חמ
לטוב. מהרע הראיה את לו והסיט

הטובההההקקקקבבבב""""הההה את כרחו, בעל לו, הראה
יהודי. בכל 20שיש

בצעדיהוא החוצה ופרץ  מהכסא זינק 

אחריו הביטו  ועוזרו  הרופא  ריקוד.

שיש  הכואבת  בדרך מפנימים קמות , בעינים

הכחות . כל  מעל  כח

הזכירההשמש  המערב , פאתי אל  נטתה  שכבר 

הוא  המנחה. שעת  הגיעה  כי  לרבינו 

בין להתפלל ועמד  המשוקץ  מהכפר  לצאת  מיהר 

והמילים  השמימה  נישאו עיניו השדה . עצי

'אשרי אדירה : בהתלהבות  מפיו פרצו הקדושות 

ומהולל ה' גדול  סלה... יהללוך  עוד  ביתך  יושבי

חקר '!... אין ולגדולתו מאוד 

מילים תיבות  עם התערבבו התפילה

מפיו שהתגלגלו  באידיש נרגשות 

אודה  במה מעצורים. ללא שזלגו דמעות ועם

את  לגלות  אותי  שזכית  על  שבשמים אבי ִלך

שאול ? בעמקי  כאן יחודך אמיתות 

הּנביא "ויהי אלּיהּו וּיּגׁש הּמנחה, ּבעלֹות ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָֽ

יצחק  אברהם אלקי ה' ְְֱִֵַַַָָָֹֹוּיאמר,

ּביׂשראל , אלקים אּתה ּכי יּודע  הּיֹום ְְְְֱִִִִִֵֵַַַָָָָֹוי ׂשראל,

ּכל ֿהּדברים  את  עׂשיתי ּובדבר ,עבּד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֽֽואני 

א ּתה  ּכי הּזה העם וידעּו ענני  ה' ענני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהא ּלה.

אחרּנית . ל ּבם את  הסּבת  וא ּתה האלקים ְֱֲֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹֽה'

ּכלֿ ו ּירא העלה... את  וּתאכל ה' א ׁש ְִֵֶַַַַַָָָֹֹֹוּתּפל

האלקים  הּוא ה' וּיאמרּו ּפניהם על וּיּפלּו ְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹֽהעם

האלקים..." הּוא  לו-לט).ה' יח, (מלכיםֿא ֱִָֹֽ

עצמו:וכך על  רבינו העיד

התעוררותוהתפללתי מתוך מנחה תפילת

שאפילו הנפש והתרוממות

לזה ,בתפילת זכיתי לא  הכיפורים ביום נעילה

חיי!... בימי פעם עוד זאת להרגיש שאזכה ולואי

ונביא אבא 20. של מדבריו אחת  פנינה

מיכאל  יורם רבינו  עט "ר מארי 

זיע "א  מאמר אברג'ל  - בלק פרשת נועם, (אמרי 

וז"ל :ט),

ובלעם כל  בלק  שזממו במה עוסקת פרשתנו

השתלשלות  וכל  ישראל , לעם לעשות 

מוקדש לעילוי נשמת לידיה פרידמן בת נזימה ז"ל
נלב"ע כ"ט ניסן תשפ"ב - תנצב"ה



  
       



שהקב"ה  ועד לכך, בהקשר שהיתה העניינים

הרעה. מחשבתם וקלקל  עצתם הפר

סופר 'והנה, ה'חתם  הגה"ק בדברי  מבואר

תשובה  דעה, יורה  - ב חלק סופר, חתם (שו"ת 

נעשהשנו), לא  ובלעם בלק  של זה שמעשה

בידיעתו לא  ואפילו  ישראל עם של  בידיעתם

יושבים היו  ישראל עם שהרי  רבינו, משה  של

מואב , בערבות  במחניהם  ושאננים  שקטים

בראש מואב בארץ  יושבים היו ובלעם ובלק 

מרחוק ההר מראש עליהם ומביטים  הפסגה

וזדוניות , רעות  מחשבות  עליהם וחורשים 

מביט שמישהו  לדעת  ישראל לעם  להם ומנין

להם . להרע  וזומם המרוחק  ההר  מראש  עליהם 

שריםאולם שלח  שבלק  מה  - המעשה  פרטי  כל

להם , השיב  שבלעם  ומה  לבלעם , לקרוא 

פרטי וכל לבנות , לבלק  בלעם שאמר  והמזבחות 

ומה בלעם, של  מפיו  שיצאו  והנבואות  הברכות 

- וכו ' וכו ' לברכה בלעם  של  קללתו  את  ה' שהפך 

לכל כאשר  הכל רבינו את  למשה  הקב "ה  גילה 

ישראל , לעם זאת  ויספר שילך כדי בנבואה 

פרטי כל את  ישראל לעם סיפר  רבינו  ומשה

אירע . שהוא  לאחר  מיד  המעשה 

הטוב,לפי הכרת ומדת  ארץ  הדרך שורת

ומיד  תיכף צריכים ישראל עם היו 

ועצומה, גדולה הודאה לה' כך על להודות

בשמחה  כך על  מיוחדת  שירה לשיר ואף

והנס  ה' של הגדול חסדו  לולא  שהרי וצהלה,

מהם  נשאר היה לא עמהם שעשה העצום

של  הגדול  בחסדו ורק  ח"ו , ופליט שריד

מהם. ניצלו  אליהם וחיבתו הבורא

לה'אולם  הודו  לא  ישראל עם בפועל ,

דבר  וכל כך, על  מיוחדת הודאה

לו חלף בו, שהתרחש העצום והנס המעשה,

מאליו. המובן  כדבר 'רעש', כל  וללא בפשטות

הגדול חוסר בחסד ישראל  עם מצד ההכרה

הקב"ה, עמהם שעשה המופלא ובנס 

בסיום  כמסופר רצוי, בלתי ענין  אחריו גרר

לשיטים  ישראל  עם הגיעו  שכאשר פרשתנו ,

כדי מואב בנות אליהם יצאו  שם, וחנו

עמדו לא  ישראל  ועם עבירה, לדבר לפתותם

בבריתם, ופגמו  מואב בנות  עם ונכשלו בנסיון

קשה  מגפה עליהם והביא  עליהם, ה' אף וחרה

ישראל . מבחורי אלף וארבעה עשרים שגבתה

למעשה סמיכות  ובלעם  בלק  מעשה  של  זו

עם  ישראל  עם  של  הרוחנית  נפילתם 

שגרם  שמה  ללמדנו , באה  בשיטים מואב  בנות 

עצם  זוהי  עבירה  לדבר ליפול  ישראל  לעם 

שעשה  העצום  הנס  את  זכרו  לא  שהם  העובדה 

על  עמוקה  טובה  לו  הכירו  ולא  הקב "ה , עמהם 

דשמיא  הסייעתא כל  את  איבדו  וממילא  כך,

להכיר  זוכרים  היו  הם  אם  אך בנסיון . עמדו  ולא 

בוודאי  חייהם , את  שהציל  מה  על  לה ' טובה 

סייעתא  של  שפע  מהקב "ה  מקבלים היו 

הנסיון . על  להתגבר נפש  ותעצומות  דשמיא 

אותנו :ולכן  ומצוה הנביא  זכרֿזועק ְִַָ"עּמי
ענה  ּומה  מֹואב מל ּבלק מהּֿיעץ ֶֶֶַַָָָָָָָֽנא
למען  ה ּגל ּגל  עד הּׁשּטים מן ּבעֹור ּבן ּבלעם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹאת ֹו

ה '" צדק ֹות ה),ּדעת  ו , לעורר (מיכה כדי והיינו ְִַַ
החסדים  את  נזכור שתמיד יום בכל  אותנו

עושה  שהקב"ה והנפלאות והנסים העצומים

מכל  אותנו  ומציל שעה ובכל  עת  בכל עמנו 

של  חסדיו של זו זכירה בזכות  כי  סכנות, מיני 

דשמיא  סייעתא  לנו  תהיה תמיד עמנו הבורא

בעבודתו מעלה מעלה להתעלות עצומה

מי אך עוון . בשום ניכשל  לא  ולעולם יתברך

עמו, הבורא של  חסדיו את  שוכח שבעוונות

גם  עלול  וממילא  דשמיא, הסייעתא את מאבד

ביותר. קשות  רוחניות  נפילות לידי להגיע

כנסתולכן אנשי  רבותינו  של בדעתם עלה גם

פעמיים  יקרא אדם שכל לתקן הגדולה

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 



  
    



בעולמותווווככככננננגגגגדדדד שנמצא הנשמה חלק
ה' חלק 'י נאמר: העליוני
ממש מחובר עודנו זה חלק כי ,'ע
חלק וכנגד .בשמי למעלה שלו למקור
הזה בעול למטה שנמצא הנשמה
חבל 'יעקב נאמר: האד גו בתו
ממקורו מעט רחוק זה חלק כי ,'נחלת
חבל ידי על אליו מחובר והוא ושרשו,

"סה "חבל הנקרא ו).רוחני יב, (קהלת 

הנשמהוווודדדדרררר חלק בי המחבר זה, חבל
בעולמות שרשו לבי שבגו

של וחיותו שפעו כל יורדי ,העליוני
של תפילותיו כל עולות דרכו וכ ,האד
ועת "ועל בבחינת: ,לשמי האד

"האלקי כג),אל ב, יורדת(שמות ודרכו 
צרי כ ועל הקדושה, התורה אליו
ולא זה, חבל של חוזקו על היטב לשמור
.באור עיי"ש ח"ו... חלישות לו לגרו

כחווווההההננננהההה לה שיש מצוות כמה ישנ
חלק בי הקשר את לחזק מיוחד
והראשונה שרשו, לבי שבגו הנשמה

בזמנה... שמע קריאת היא שבה

וווודדדדבבבבייייקקקקוווותתתת............ ממממווווחחחחיייי אאאאווווררררוווותתתת,,,,

שיקככככתתתתבבבב שלמה אליעזר רבי הגה"ק
רד),זיע"א עמוד  רצו עת וז"ל:(סידור

אתצצצצרררריייי להכיל יכול המוח אי כי שתדע,
שיש והיחודי הסודות הכוונות,

שמע, בקריאת ששששממממעעעעלכוי קקקקררררייייאאאאתתתת ממממצצצצוווותתתת ככככיייי
ששששממממוווו ייייתתתתבבבברררר ההההבבבבוווורררראאאא ייייחחחחוווודדדד אאאאללללקקקקוווותתתת,,,, גגגגייייללללוווויייי ההההייייאאאא

,,,,ההההממממווווחחחחיייי בשערווווההההממממששששככככתתתת נדפס שכבר וא
עלי ,ויחודי כוונות ובסידורי הכוונות
לא אבל ,הי מ כטיפה רק ה כי לדעת,

הכוונות. סו עד להגיע הרעיו יכילהו

וחכמתוווווללללככככ שכלו שמשלי מי אשרי
חכמות, שו בלי קט כילד ואומרו
מילה ואומרו המילות, בפירוש עצמו ומדבק

אותיות. לבלוע ובלי למהר בלי במילה

הקדושיווווככככבבבברררר חכמינו רביאמרו (מדרש

ו): אות קדושי תהאתנחומא, 'לא
שיש מפני ,בעיני קלה שמע קריאת

אברי רמ"ח כמני תיבות רמ"ח בה
את שמרת א הקב"ה, אמר ,שבאד
אני כתיקונה, שמע קריאת לקרות שלי

.'של את אשמור

הקדושוווואאאאממממררררוווו אחריבזוהר חדש, (זוהר

ע"א): נט ד דיקרימות אינש 'כל
תיבה כל יאות, כדקא שמע קריאת
דיליה'. ואבר אבר בכל משפיע ותיבה

וווותתתתדדדדקקקקדדדדקקקקוווועעעעלללל בבבבממממייייללללהההה ממממייייללללהההה תתתתאאאאממממרררר אאאא ככככ
זזזזהההה יייידדדדיייי עעעעלללל תתתתייייבבבבהההה,,,, ככככלללל בבבבאאאאממממייייררררתתתת
ההההאאאאבבבברררר עעעעלללל ווווחחחחייייוווותתתת ווווזזזזייייוווו וווואאאאוווורררר ררררפפפפוווואאאאהההה תתתתייייממממשששש
ששששממממעעעע.... ששששבבבבקקקקררררייייאאאאתתתת תתתתייייבבבבהההה אאאאוווותתתתהההה ככככננננגגגגדדדד ששששההההייייאאאא

כיוווורררראאאאהההה בזה, לזלזל לא בני, אהובי,
לרמ"ח תרופות מחפש האד
אורות לפניו יש יו ובכל אבריו,
ולהמשי אבר, כל על להאיר צחצחות
בזה. מזלזל והאד רפואה, עצמו על

  
     



אתווווללללממממררררוווותתתת לבלע נת לא הוא זאת,
המהות כל את לראות הזכות
מספר לראות לו נת אלא היהודי, של

בודדות. נקודות

לווווואאאאחחחחתתתת שנת הבודדות מהנקודות
ע של מעלת היא, לראות,
בזמנה! שמע קריאת שקוראי ישראל

להרחיב...וווועעעעתתתתהההה ברצוננו

ההההננננששששממממהההה ששששלללל ''''ההההככככסססס ''''חחחחבבבבלללל

יוראאאאבבבבאאאא רבינו עט"ר מארי
אמר זיע"א אברג'ל מיכאל
ב), מאמר  האזינו פרשת ,נוע (אמרי

וז"ל:

עבבבבפפפפררררששששתתתת ה' חלק "י נאמר: האזינו
"נחלת חבל ט).יעקב לב, דברי) 

הקדושהפפפפססססווווקקקק נשמתו סוד על מדבר זה
אשר מישראל ואחד אחד כל של
חיצוניות בחינות: משתי מורכבת
נאמר: הנשמה פנימיות וכנגד ופנימיות,

הנשמה חיצוניות וכנגד ,'ע ה' חלק 'י
.'נחלת חבל 'יעקב נאמר:

שלוווובבבבייייאאאאוווורררר הקדושה נשמתו כי הדבר:
הוי"ה מש חלק היא יהודי כל
ממעל" אלוקה "חלק בבחינת: הוא, ברו

ב), לא, של(איוב ופנימיותה ועיקרה
בעולמות למעלה נמצא הנשמה

כ לכסא סמו ורקהעליוני ,יתבר בודו
נמצא הנשמה של והחיצוני הקט חלקה
.האד של גופו בתו הזה בעול למטה

ורק בלק, פרשת  את גם שמע בקריאת  יום בכל

זאת עשו  לא ציבור  טורח יב:).משום (ברכות 

המפרשים שם )ומבארים לברכות יהושע פני  (ראה 

את לזכור הנביא  מצות  את לקיים כדי  שזהו

ובלעם. מבלק  והצילנו  ה ' לנו שעשה  העצום הנס 

עבודת וכן  בספרו  החיד"א למרן  מצינו 

יט)הקודש אות - כה פרק אחת', שסידר ('כף

בכל  לזכור שצריכים זכירות  השש על  להוסיף

והראשונה  נוספות , זכירות  ארבע  עוד יום

בלק ... יעץ מה נא זכור 'עמי היא : שבהן

שזכירה  משום והיינו  ה''. צדקות דעת למען 

העצומים  החסדים את  זוכר שהאדם זו 

בכל  עמו ועושה עשה שה' המופלאים והנסים

הרוחנית . עלייתו לכל היסוד היא  עת ,

בטובות וככל  להכיר מרבה שהאדם

בכל  עמו עושה שהבורא  המרובות 

גם  כך הלב, מעומק  כך על לו ומודה רגע 

ויותר  יותר השמים מן  לו משפיע הקב"ה

צדיקי מפי  ומקובלנו וברכה. טובה של שפע

על  הבאים היסורים ככל  רוב אשר עליון,

להודות  שוכח שהוא כך על  הם האדם

כן ועל לו , נותן שהוא  השלוה ימי  על לבוראו 

כך. על  לעוררו יסורים עליו באים

הטובות ולכן  את  לזכור תמיד עלינו 

ועושה  עשה יתברך שה' המרובות 

כך  על לו ולהודות שעה, ובכל עת  בכל עמנו 

עלינו ישפיע  הקב"ה כן ידי ועל  הלב, מעומק 

וברוחניות ... בגשמיות  טוב כל

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



  
    



בעולמותווווככככננננגגגגדדדד שנמצא הנשמה חלק
ה' חלק 'י נאמר: העליוני
ממש מחובר עודנו זה חלק כי ,'ע
חלק וכנגד .בשמי למעלה שלו למקור
הזה בעול למטה שנמצא הנשמה
חבל 'יעקב נאמר: האד גו בתו
ממקורו מעט רחוק זה חלק כי ,'נחלת
חבל ידי על אליו מחובר והוא ושרשו,

"סה "חבל הנקרא ו).רוחני יב, (קהלת 

הנשמהוווודדדדרררר חלק בי המחבר זה, חבל
בעולמות שרשו לבי שבגו

של וחיותו שפעו כל יורדי ,העליוני
של תפילותיו כל עולות דרכו וכ ,האד
ועת "ועל בבחינת: ,לשמי האד

"האלקי כג),אל ב, יורדת(שמות ודרכו 
צרי כ ועל הקדושה, התורה אליו
ולא זה, חבל של חוזקו על היטב לשמור
.באור עיי"ש ח"ו... חלישות לו לגרו

כחווווההההננננהההה לה שיש מצוות כמה ישנ
חלק בי הקשר את לחזק מיוחד
והראשונה שרשו, לבי שבגו הנשמה

בזמנה... שמע קריאת היא שבה

וווודדדדבבבבייייקקקקוווותתתת............ ממממווווחחחחיייי אאאאווווררררוווותתתת,,,,

שיקככככתתתתבבבב שלמה אליעזר רבי הגה"ק
רד),זיע"א עמוד  רצו עת וז"ל:(סידור

אתצצצצרררריייי להכיל יכול המוח אי כי שתדע,
שיש והיחודי הסודות הכוונות,

שמע, בקריאת ששששממממעעעעלכוי קקקקררררייייאאאאתתתת ממממצצצצוווותתתת ככככיייי
ששששממממוווו ייייתתתתבבבברררר ההההבבבבוווורררראאאא ייייחחחחוווודדדד אאאאללללקקקקוווותתתת,,,, גגגגייייללללוווויייי ההההייייאאאא

,,,,ההההממממווווחחחחיייי בשערווווההההממממששששככככתתתת נדפס שכבר וא
עלי ,ויחודי כוונות ובסידורי הכוונות
לא אבל ,הי מ כטיפה רק ה כי לדעת,

הכוונות. סו עד להגיע הרעיו יכילהו

וחכמתוווווללללככככ שכלו שמשלי מי אשרי
חכמות, שו בלי קט כילד ואומרו
מילה ואומרו המילות, בפירוש עצמו ומדבק

אותיות. לבלוע ובלי למהר בלי במילה

הקדושיווווככככבבבברררר חכמינו רביאמרו (מדרש

ו): אות קדושי תהאתנחומא, 'לא
שיש מפני ,בעיני קלה שמע קריאת

אברי רמ"ח כמני תיבות רמ"ח בה
את שמרת א הקב"ה, אמר ,שבאד
אני כתיקונה, שמע קריאת לקרות שלי

.'של את אשמור

הקדושוווואאאאממממררררוווו אחריבזוהר חדש, (זוהר

ע"א): נט ד דיקרימות אינש 'כל
תיבה כל יאות, כדקא שמע קריאת
דיליה'. ואבר אבר בכל משפיע ותיבה

וווותתתתדדדדקקקקדדדדקקקקוווועעעעלללל בבבבממממייייללללהההה ממממייייללללהההה תתתתאאאאממממרררר אאאא ככככ
זזזזהההה יייידדדדיייי עעעעלללל תתתתייייבבבבהההה,,,, ככככלללל בבבבאאאאממממייייררררתתתת
ההההאאאאבבבברררר עעעעלללל ווווחחחחייייוווותתתת ווווזזזזייייוווו וווואאאאוווורררר ררררפפפפוווואאאאהההה תתתתייייממממשששש
ששששממממעעעע.... ששששבבבבקקקקררררייייאאאאתתתת תתתתייייבבבבהההה אאאאוווותתתתהההה ככככננננגגגגדדדד ששששההההייייאאאא

כיוווורררראאאאהההה בזה, לזלזל לא בני, אהובי,
לרמ"ח תרופות מחפש האד
אורות לפניו יש יו ובכל אבריו,
ולהמשי אבר, כל על להאיר צחצחות
בזה. מזלזל והאד רפואה, עצמו על

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



  
     



מפנה קורא שהוא תיבה שכל סגולה שמע
אבריו. מהרמ"ח אחד מאבר הטומאה

ושמירהווווממממככככאאאא זהירות כמה האד ילמד
שלא לישמר צרי ומעולה רבה
שבנוס שמע, קריאת זמ עליו יעבור
קריאת של דאורייתא עשה מצות שמבטל
שאותה זה על נוס עוד דשחרית, שמע
ממנו, מסתלקת אינה עליו השורה טומאה
רע ריח וגידיו מאבריו יוצאי וממילא

דיליה... וגונדא דס"מ דזוהמא

הרבהווווררררבבבבוווותתתתייייננננוווו בזה החמירו הקדושי
מצות המבטל שאד ואמרו:
,עצו חסרו לעצמו גור שמע קריאת
והחסרו .לתקו יוכל לא אשר חסרו
ומעכב ,העול מ האד את מוציא הזה
נשמעת. תפילתו ואי ישראל גאולת

בגמראווווככככבבבברררר הקדושי רבותינו אמרו
י:): קריאת(ברכות הקורא גדול

בתורה. מהעוסק יותר בעונתה שמע
יותר בעונתה שמע קריאת וחביבה
גבי על הכסיל שזובח קרבנות מאל
אלא העול נברא לא ואלמלא המזבח,
'שמי מלכות עול 'קבלת בשביל
'עול למפרע: נוטריקו  שמ"ע שמע, (קריאת

('שמי ישמעמלכות ,בכ די וערב בוקר
יקנה. תחבולות ונבו לקח ויוס חכ

הואווווממממככככייייוווו ברור הנה ,כ שהדברי
על ויקרה רבה מצוה שישנה
להסביר ,ויחיי ישמר ה' היקרי ההורי

כמה נוע בדרכי היקרי לילדיה
זו ויקרה קדושה למצוה יש גדולה חשיבות
כמה ולהבדיל בעונתה, שמע קריאת של
וכ זו, קדושה מצוה ביטול מאוד חמור
האד בנפש הנרש הפג גדול כמה

זו. קדושה מצוה מביטול כתוצאה

ווווההההננננססססייייוווולילדי מסבירי שכאשר מוכיח
בשפה נוע ובדרכי במתיקות
חדרי יורדי הדברי ,לב על המתקבלת
ביותר, עז רוש בקרב ופועלי בט
החטא מ ונקי טהור ע ה הילדי שכ
בעד מונע שו אי וממילא לגמרי
רק מסיני, כנתינת הדברי מלקבל
של רבב מכל נקי יהיה שהמלמד שצרי
באמת, שמי לש דעתו כל ותהיה פניה
הלב מ היוצאי שדברי כרותה וברית
החיי אור וכדברי הלב, אל נכנסי

יז):הקדוש אופ  א א, הירא(בראשית כי
,שכ וכיו נפשו, קימת מתו ידבר ה' דבר
מוסר, תוכחת ותקבל השומעת נפש תכיר
שייכות אי מהגו יצאו הדברי א אמנ
ז"ל רבותינו שרמזו וכמו לשמוע, לנפש
האלה הדברי "והיו הכתוב: שאמר במה

"לבב ו),על ו, דברי)ושננת" אז:
"ז)לבני פסוק ש).התלמידי ה 

ווווככככאאאאוהמחנכי ההורי לב לעורר המקו
תלמודי מנהלי וביותר ,היקרי
ישראל ע שבקרב הספר ובתי התורה
לב אל לתת ,ויחיי ישמר ה' היקרי
מוטלת קדושה וחובה גדולה אחריות כמה

  
     



קריאתווווללללככככ אומר שאתה בשעה ראה
על להמלי ודעת לב כוי שמע
אמיתת את כולו העול ועל עצמ
הוא... ברו הוי"ה יחוד ,יתבר מציאותו

מלכותוווווככככששששתתתתאאאאממממרררר:::: כבוד ש ברו'
שהקב"ה תכוי ועד', לעול
כל את והמקיי המחיה המהוה, הוא
אי ובאמת לעינינו. הנראית המציאות
והכל כלל, יתבר בלעדיו מציאות שו

גמור... אלקות לכל

מאודווווההההעעעעייייקקקקרררר להיזהר בני, אהובי, ראה,
שמע, קריאת זמ את לעבור לא
לומר דאורייתא עשה מצות היא כי

שמע דייקא.קריאת בזמנו ובבוקר, בערב

הקדושיוווואאאאממממררררוווו רבה,חכמינו (קהלת

יח): אות  ד 'חביבהפרשה
עולות מאל בעונתה שמע קריאת

זובח'. שהכסיל

לאוווועעעעלללל מאוד מאוד להיזהר צריכי כ
לא שמע, קריאת זמ את לעבור
שקורא ידי על כי בערב, ולא בבוקר

מוחי עצמו על מוש בזמנה, שמע קריאת
העולמות... בכל יחוד וגור ,עילאי

הנגרווווככככגגגגוווודדדדלללל הפג גודל כ מעלתה
שמע. קריאת מצות ביטול ידי על

ושלו,ככככיייי חס מבטל, שאד ברגע
או שמע, קריאת של עשה מצות
פג פוג הוא בזמנה, קוראה שאינו
!העליוני העולמות בכל ועצו נורא

קריאתוווועעעעלללל באומר מאוד לכוי ראה כ
בזמנו שיהא ובבוקר, בערב שמע
כי זה, בעבור נפש את ותמסור דוקא,
נזהרי שאינ אלו הפילו חללי רבי
וגרמו בזמנה, שמע קריאת לומר
עליה ובאו רבות, וצרות רעות לעצמ
,רבי וחלאי הדעת וערבובי בלבולי
נזהרי שאינ מפני והכל ,ליצל רחמנא

שמע... קריאת בזמ לדקדק

בזמנה,ללללאאאא שמע קריאת לומר שנזהר מי כ
עליו ונמש הברכות, ממעו מתבר
יתבר הבורא ודביקות וחיות וזיו אור

בבא!... לו ואשרי בזה לו אשרי שמו.

...!...!...!...!ההההזזזזממממנננניייי ללללבבבביייי עעעעצצצצממממ ההההככככ

חלבווווננננססססיייייייי בספרנו שכתבנו בדברי
האר:(ואיל צה עמוד  א (חלק

שכאשרדדדדעעעע,,,, הקדושי רבותינו ביארו כי
מגופו מסתלקת נשמתו אזי יש האד

מתל הנשמה קדושת בתוותחת בשי

ואחר הקליפה, אברי רמ"ח אבריו, רמ"ח
שיעסוק אפילו משנתו האד שנתעורר
יוצאת הקליפה אי ובמצוות בתורה
שמע קריאת שיקרא עד אבריו מרמ"ח
בקריאת שיש לפי תיבות, רמ"ח בה שיש

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.



  
     



מפנה קורא שהוא תיבה שכל סגולה שמע
אבריו. מהרמ"ח אחד מאבר הטומאה

ושמירהווווממממככככאאאא זהירות כמה האד ילמד
שלא לישמר צרי ומעולה רבה
שבנוס שמע, קריאת זמ עליו יעבור
קריאת של דאורייתא עשה מצות שמבטל
שאותה זה על נוס עוד דשחרית, שמע
ממנו, מסתלקת אינה עליו השורה טומאה
רע ריח וגידיו מאבריו יוצאי וממילא

דיליה... וגונדא דס"מ דזוהמא

הרבהווווררררבבבבוווותתתתייייננננוווו בזה החמירו הקדושי
מצות המבטל שאד ואמרו:
,עצו חסרו לעצמו גור שמע קריאת
והחסרו .לתקו יוכל לא אשר חסרו
ומעכב ,העול מ האד את מוציא הזה
נשמעת. תפילתו ואי ישראל גאולת

בגמראווווככככבבבברררר הקדושי רבותינו אמרו
י:): קריאת(ברכות הקורא גדול

בתורה. מהעוסק יותר בעונתה שמע
יותר בעונתה שמע קריאת וחביבה
גבי על הכסיל שזובח קרבנות מאל
אלא העול נברא לא ואלמלא המזבח,
'שמי מלכות עול 'קבלת בשביל
'עול למפרע: נוטריקו  שמ"ע שמע, (קריאת

('שמי ישמעמלכות ,בכ די וערב בוקר
יקנה. תחבולות ונבו לקח ויוס חכ

הואווווממממככככייייוווו ברור הנה ,כ שהדברי
על ויקרה רבה מצוה שישנה
להסביר ,ויחיי ישמר ה' היקרי ההורי

כמה נוע בדרכי היקרי לילדיה
זו ויקרה קדושה למצוה יש גדולה חשיבות
כמה ולהבדיל בעונתה, שמע קריאת של
וכ זו, קדושה מצוה ביטול מאוד חמור
האד בנפש הנרש הפג גדול כמה

זו. קדושה מצוה מביטול כתוצאה

ווווההההננננססססייייוווולילדי מסבירי שכאשר מוכיח
בשפה נוע ובדרכי במתיקות
חדרי יורדי הדברי ,לב על המתקבלת
ביותר, עז רוש בקרב ופועלי בט
החטא מ ונקי טהור ע ה הילדי שכ
בעד מונע שו אי וממילא לגמרי
רק מסיני, כנתינת הדברי מלקבל
של רבב מכל נקי יהיה שהמלמד שצרי
באמת, שמי לש דעתו כל ותהיה פניה
הלב מ היוצאי שדברי כרותה וברית
החיי אור וכדברי הלב, אל נכנסי

יז):הקדוש אופ  א א, הירא(בראשית כי
,שכ וכיו נפשו, קימת מתו ידבר ה' דבר
מוסר, תוכחת ותקבל השומעת נפש תכיר
שייכות אי מהגו יצאו הדברי א אמנ
ז"ל רבותינו שרמזו וכמו לשמוע, לנפש
האלה הדברי "והיו הכתוב: שאמר במה

"לבב ו),על ו, דברי)ושננת" אז:
"ז)לבני פסוק ש).התלמידי ה 

ווווככככאאאאוהמחנכי ההורי לב לעורר המקו
תלמודי מנהלי וביותר ,היקרי
ישראל ע שבקרב הספר ובתי התורה
לב אל לתת ,ויחיי ישמר ה' היקרי
מוטלת קדושה וחובה גדולה אחריות כמה

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



  
     



מצות של זה קדוש בעני כתפיה על
אמורי הדברי בעונתה. שמע קריאת
שזמ הקי בימות ובפרט השנה ימות בכל
באופ מוקד מסתיי שמע קריאת

החור מימות שלדעתמשמעותי ימי (שיש

שמונה השעה בסביבות הוא אברה מג הרב

יפסידובבוקר), שלא הדעת את לית ויש
זו. קדושה מצוה והתלמידי הבני

הגיל,ההההדדדדבבבברררריייי שכבות לכל אמורי
הגיעו שכבר לאלו וביותר
שכבר אלו גביה על ועולה ,חינו לגיל
רמיא חיובא שבוודאי מצוות לגיל הגיעו
על לעמוד היקרי והמחנכי ההורי על
שלא זה וחשוב קדוש בדבר המשמר
בשו בעונתה שמע קריאת מצות יפסידו
חנינא רבי דברי בבחינת והוא ,אופ

הקדושה כד:):בגמרא חולי)ושמ חמי'
בעת לי עמדו ה בילדותי אמי שסכתני
של והרגלי שקנייני והיינו  זקנותי'
שמקפידי במצוות והקפדה טובות מדות

והמ ההורי ומדקדקיהילדי ע חנכי
הנה ה והנערות הילדות בימי היקרי
ונקבעי חייה ימי כל אות מלוי אשר

.לעול תימוט בל כיתד בלב

חלקווווובבבבפפפפררררטטטט,,,, קשה כמה שנתבאר אחר
קריאת מצות המאחר של וגורלו
מנשמתו עולה רע שריח בעונתה שמע
ועוד היו אותו כל בשמי בנידוי והוא
שהביאו מאוד קשי דברי כהנה
,הקדושי והמקובלי הפוסקי רבותינו
תשובה מהוה כבר לכשלעצמו זה שדבר כ

שמי ביראת משווע החוסר לדבר ניצחת
הנעורי מבני חלק אצל החשק והעדר
דברי כיו"ב ועוד והתפילה התורה בלימוד

.לפרט כדאי שאי מאוד עד כואבי

,,,,משובחווווממממאאאאיייידדדד וכמה חלקו נעי כמה
זריז חרו תלמיד אותו של גורלו
בעונתה שמע קריאת לקרוא שזוכה ונשכר
והזוהמא הרע חלקי שכל השיטות לכל
ניתני השמי ומ מנשמתו, נפרדי דס"מ
תלמיד אותו של לנשמתו עצומות יכולות
אותו בכל והקדושה התורה בלימוד להאיר
משיכתו סיבת יפלא שלא כ ,היו
וללימוד לתפילה, ,שמי ליראת לקדושה,

חבריו. משאר יותר התורה

להורי,ההההננננהההה להמלי הראוי מ כ כי
הספר בתי ולמנהלי למחנכי
אתזמ לקבוע בישראל, התורה ותלמודי
מוקדמת לשעה תורה בתלמוד התפילה
ה' מצות את לקיי שיוכלו כדי בבוקר,
שבתו במקומה לכתחילה כתיקונה,
בוודאי דוחק וכשהזמ התפילה, סדר
התפילה התחלת קוד לקוראה שאפשר

דקרבנות שמע בקריאת מקואו (ומכל

שתהיה הראוי מ יו סדר בבניית מדובר כאשר

כהלכה), במקומה שמע וכשאיהקריאת
את לבקש יותר נכו ,כ לנהוג אפשר
כגו שבימי היקרי ההורי לב תשומת
אחר בית מפתח התלמידי שיצאו אלו
קריאת וקראו התורה ברכות שבירכו
יוצאי שבזה בעונתה, כהלכתה שמע
מאוד. עד גדולה ומעלת הדעות כל ידי

  
      



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

אחאאאא.... כל של הקדושה מישראלנשמתו ואחד ד

ופנימיות, חיצוניות בחינות: משתי מורכבת

למעלה נמצא הנשמה של ופנימיותה עיקרה והנה

,יתבר כבודו לכסא סמו העליוני בעולמות

למטה כא נמצאת הנשמה של חיצוניותה ואילו

.האד של גופו בתו הזה בעול

ננננקקקקרררראאאאוווובבבבייייננננייייהההה ווווההההוווואאאא בבבבייייננננייייהההה ההההממממקקקקששששרררר ררררווווחחחחנננניייי חחחחבבבבלללל יייישששש

בבבביייי ההההממממחחחחבבבברררר זזזזהההה,,,, חחחחבבבבלללל וווודדדדרררר .'.'.'.'ההההככככסססס ''''חחחחבבבבלללל

,,,,ההההעעעעללללייייוווונננניייי בבבבעעעעווווללללממממוווותתתת ששששררררששששוווו ללללבבבביייי ששששבבבבגגגגוווו ההההננננששששממממהההה חחחחללללקקקק

עעעעווווללללוווותתתת דדדדררררככככוווו ווווככככ ,,,,ההההאאאאדדדד ששששלללל ווווחחחחייייוווותתתתוווו ששששפפפפעעעעוווו ככככלללל ייייווווררררדדדדיייי

אאאאללללייייוווו ייייווווררררדדדדתתתת וווודדדדררררככככוווו ....ללללששששממממיייי ההההאאאאדדדד ששששלללל תתתתפפפפייייללללוווותתתתייייוווו ככככלללל

ההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,, עלההההתתתתווווררררהההה היטב לשמור צרי כ ועל

ח"ו. חלישות לו לגרו ולא זה, חבל של חוזקו

מיוחדבבבב.... כח לה שיש מצוות כמה מכלישנ (יותר

אחרת) ההההננננששששממממההההמצוה חחחחללללקקקק בבבביייי ההההקקקקששששרררר אאאאתתתת ללללחחחחזזזזקקקק

ששששללללממממעעעעללללהההה,,,, ששששררררששששוווו ללללבבבביייי קריאתששששבבבבגגגגוווו היא מה ואחת

מילה בתמימות, לאומרה צרי ולכ בזמנה. שמע

ותיבה. תיבה כל באמירת מאוד ולדקדק במילה

אתגגגג.... להכיל יכול המוח אי כי לדעת, צרי ראשית

בקריאת לכוי שיש והיחודי הסודות הכוונות,

ייייחחחחוווודדדדשמע, אאאאללללקקקקוווותתתת,,,, גגגגייייללללוווויייי ההההייייאאאא ששששממממעעעע קקקקררררייייאאאאתתתת ממממצצצצוווותתתת ככככיייי

....ההההממממווווחחחחיייי ווווההההממממששששככככתתתת ששששממממוווו ייייתתתתבבבברררר בעתההההבבבבוווורררראאאא ובפרט

צרי ועד', לעול מלכותו כבוד ש ברו' שאומר:

כל את והמקיי המחיה המהוה, הוא שהקב"ה לכוי

מציאות שו אי ובאמת לעינינו. הנראית המציאות

גמור. אלקות לכל והכל כלל, יתבר בלעדיו

בזמנה:דדדד.... שמע קריאת אמירת של עעעעללללמסגולותיה

עעעעלללל ווווחחחחייייוווותתתת זזזזייייוווו אאאאוווורררר,,,, ררררפפפפוווואאאאהההה,,,, ממממוווושששש ההההאאאאדדדד זזזזהההה יייידדדדיייי

גגגגיייידדדדייייוווו.... ווווששששסססס""""הההה אאאאבבבבררררייייוווו ררררממממ""""חחחח אלוככככלללל חלילה, ,ומאיד

גורמי בזמנה, שמע קריאת לומר נזהרי שאינ

בלבולי עליה ובאי רבות, וצרות רעות לעצמ

והכל ,ליצל רחמנא ,רבי וחלאי הדעת וערבובי

שמע. קריאת בזמ לדקדק נזהרי שאינ מפני

שכאשרהההה.... הקדושי רבותינו ביארו ,לכ ובנוס

י ותחתהאד מגופו מסתלקת נשמתו אזי ש

רמ"ח אבריו, רמ"ח בתו מתלבשי הנשמה קדושת

אפילו משנתו האד שנתעורר ואחר הקליפה, אברי

ובמצוות בתורה ממממררררממממ""""חחחחשיעסוק ייייווווצצצצאאאאתתתת ההההקקקקללללייייפפפפהההה אאאאיייי

תתתתייייבבבבוווותתתת,,,, ררררממממ""""חחחח בבבבהההה ששששיייישששש ששששממממעעעע קקקקררררייייאאאאתתתת ששששייייקקקקרררראאאא עעעעדדדד אאאאבבבבררררייייוווו

שהוא תיבה שכל סגולה שמע בקריאת שיש לפי

אבריו. מהרמ"ח אחד מאבר הטומאה מפנה קורא

ומעולהווווממממככככאאאא זהירותושמירהרבה ילמדהאדכמה

שמע. קריאת זמ עליו יעבור שלא לישמר צרי

שישנה ו ו ו ו .... הוא ברור הנה  ,כ שהדברי ומכיו

 ישמר ה ' היקרי ההורי על ויקרה  רבה מצוה 

כמה  נוע בדרכי היקרי לילדיה להסביר ,ויחיי

של  זו ויקרה קדושה  למצוה יש  גדולה  חשיבות

מאוד  חמור כמה ולהבדיל בעונתה , שמע קריאת

 הנרש  הפג גדול  כמה וכ זו, קדושה מצוה  ביטול

זו. קדושה מצוה  מביטול כתוצאה   האד בנפש 

 והנסיו והנסיו והנסיו והנסיו לילדי לילדי לילדי לילדי  מסבירי מסבירי מסבירי מסבירי שכאשר שכאשר שכאשר שכאשר  מוכיח מוכיח מוכיח מוכיח 

בשפה בשפה בשפה בשפה  נוענוענוענוע ובדרכיובדרכיובדרכיובדרכי במתיקות במתיקות במתיקות במתיקות 

 בט בט בט בט חדריחדריחדריחדרי יורדייורדייורדייורדי הדבריהדבריהדבריהדברי ,,,,לבלבלבלב על על על על  המתקבלת המתקבלת המתקבלת המתקבלת 

 ה ה ה ה הילדיהילדיהילדיהילדי  שכ שכ שכ שכ ביותר ביותר ביותר ביותר ,,,, עזעזעזעז  רוש רוש רוש רוש  בקרב בקרב בקרב בקרב  ופועלי ופועלי ופועלי ופועלי

 שו שו שו שו  אי אי אי אי וממילאוממילאוממילאוממילא לגמרילגמרילגמרילגמרי החטאהחטאהחטאהחטא ממממ ונקיונקיונקיונקי טהור טהור טהור טהור   ע ע ע ע

מסינימסינימסינימסיני,,,, כנתינתכנתינתכנתינתכנתינת  הדברי הדברי הדברי הדברי מלקבל מלקבל מלקבל מלקבל   בעד בעד בעד בעד רק מונע מונע מונע מונע 

פניה  של רבב מכל נקי  יהיה שהמלמד שצרי

כרותה  וברית  באמת, שמי לש דעתו  כל ותהיה 

הלב. אל נכנסי הלב מ היוצאי שדברי

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



  
     



מצות של זה קדוש בעני כתפיה על
אמורי הדברי בעונתה. שמע קריאת
שזמ הקי בימות ובפרט השנה ימות בכל
באופ מוקד מסתיי שמע קריאת

החור מימות שלדעתמשמעותי ימי (שיש

שמונה השעה בסביבות הוא אברה מג הרב

יפסידובבוקר), שלא הדעת את לית ויש
זו. קדושה מצוה והתלמידי הבני

הגיל,ההההדדדדבבבברררריייי שכבות לכל אמורי
הגיעו שכבר לאלו וביותר
שכבר אלו גביה על ועולה ,חינו לגיל
רמיא חיובא שבוודאי מצוות לגיל הגיעו
על לעמוד היקרי והמחנכי ההורי על
שלא זה וחשוב קדוש בדבר המשמר
בשו בעונתה שמע קריאת מצות יפסידו
חנינא רבי דברי בבחינת והוא ,אופ

הקדושה כד:):בגמרא חולי)ושמ חמי'
בעת לי עמדו ה בילדותי אמי שסכתני
של והרגלי שקנייני והיינו  זקנותי'
שמקפידי במצוות והקפדה טובות מדות

והמ ההורי ומדקדקיהילדי ע חנכי
הנה ה והנערות הילדות בימי היקרי
ונקבעי חייה ימי כל אות מלוי אשר

.לעול תימוט בל כיתד בלב

חלקווווובבבבפפפפררררטטטט,,,, קשה כמה שנתבאר אחר
קריאת מצות המאחר של וגורלו
מנשמתו עולה רע שריח בעונתה שמע
ועוד היו אותו כל בשמי בנידוי והוא
שהביאו מאוד קשי דברי כהנה
,הקדושי והמקובלי הפוסקי רבותינו
תשובה מהוה כבר לכשלעצמו זה שדבר כ

שמי ביראת משווע החוסר לדבר ניצחת
הנעורי מבני חלק אצל החשק והעדר
דברי כיו"ב ועוד והתפילה התורה בלימוד

.לפרט כדאי שאי מאוד עד כואבי

,,,,משובחווווממממאאאאיייידדדד וכמה חלקו נעי כמה
זריז חרו תלמיד אותו של גורלו
בעונתה שמע קריאת לקרוא שזוכה ונשכר
והזוהמא הרע חלקי שכל השיטות לכל
ניתני השמי ומ מנשמתו, נפרדי דס"מ
תלמיד אותו של לנשמתו עצומות יכולות
אותו בכל והקדושה התורה בלימוד להאיר
משיכתו סיבת יפלא שלא כ ,היו
וללימוד לתפילה, ,שמי ליראת לקדושה,

חבריו. משאר יותר התורה

להורי,ההההננננהההה להמלי הראוי מ כ כי
הספר בתי ולמנהלי למחנכי
אתזמ לקבוע בישראל, התורה ותלמודי
מוקדמת לשעה תורה בתלמוד התפילה
ה' מצות את לקיי שיוכלו כדי בבוקר,
שבתו במקומה לכתחילה כתיקונה,
בוודאי דוחק וכשהזמ התפילה, סדר
התפילה התחלת קוד לקוראה שאפשר

דקרבנות שמע בקריאת מקואו (ומכל

שתהיה הראוי מ יו סדר בבניית מדובר כאשר

כהלכה), במקומה שמע וכשאיהקריאת
את לבקש יותר נכו ,כ לנהוג אפשר
כגו שבימי היקרי ההורי לב תשומת
אחר בית מפתח התלמידי שיצאו אלו
קריאת וקראו התורה ברכות שבירכו
יוצאי שבזה בעונתה, כהלכתה שמע
מאוד. עד גדולה ומעלת הדעות כל ידי

  
      



ווווללללממממעעעעששששהההה ללללההההללללככככהההה ההההאאאאממממוווורררר ממממ ההההעעעעווווללללהההה

אחאאאא.... כל של הקדושה מישראלנשמתו ואחד ד

ופנימיות, חיצוניות בחינות: משתי מורכבת

למעלה נמצא הנשמה של ופנימיותה עיקרה והנה

,יתבר כבודו לכסא סמו העליוני בעולמות

למטה כא נמצאת הנשמה של חיצוניותה ואילו

.האד של גופו בתו הזה בעול

ננננקקקקרררראאאאוווובבבבייייננננייייהההה ווווההההוווואאאא בבבבייייננננייייהההה ההההממממקקקקששששרררר ררררווווחחחחנננניייי חחחחבבבבלללל יייישששש

בבבביייי ההההממממחחחחבבבברררר זזזזהההה,,,, חחחחבבבבלללל וווודדדדרררר .'.'.'.'ההההככככסססס ''''חחחחבבבבלללל

,,,,ההההעעעעללללייייוווונננניייי בבבבעעעעווווללללממממוווותתתת ששששררררששששוווו ללללבבבביייי ששששבבבבגגגגוווו ההההננננששששממממהההה חחחחללללקקקק

עעעעווווללללוווותתתת דדדדררררככככוווו ווווככככ ,,,,ההההאאאאדדדד ששששלללל ווווחחחחייייוווותתתתוווו ששששפפפפעעעעוווו ככככלללל ייייווווררררדדדדיייי

אאאאללללייייוווו ייייווווררררדדדדתתתת וווודדדדררררככככוווו ....ללללששששממממיייי ההההאאאאדדדד ששששלללל תתתתפפפפייייללללוווותתתתייייוווו ככככלללל

ההההקקקקדדדדווווששששהההה,,,, עלההההתתתתווווררררהההה היטב לשמור צרי כ ועל

ח"ו. חלישות לו לגרו ולא זה, חבל של חוזקו

מיוחדבבבב.... כח לה שיש מצוות כמה מכלישנ (יותר

אחרת) ההההננננששששממממההההמצוה חחחחללללקקקק בבבביייי ההההקקקקששששרררר אאאאתתתת ללללחחחחזזזזקקקק

ששששללללממממעעעעללללהההה,,,, ששששררררששששוווו ללללבבבביייי קריאתששששבבבבגגגגוווו היא מה ואחת

מילה בתמימות, לאומרה צרי ולכ בזמנה. שמע

ותיבה. תיבה כל באמירת מאוד ולדקדק במילה

אתגגגג.... להכיל יכול המוח אי כי לדעת, צרי ראשית

בקריאת לכוי שיש והיחודי הסודות הכוונות,

ייייחחחחוווודדדדשמע, אאאאללללקקקקוווותתתת,,,, גגגגייייללללוווויייי ההההייייאאאא ששששממממעעעע קקקקררררייייאאאאתתתת ממממצצצצוווותתתת ככככיייי

....ההההממממווווחחחחיייי ווווההההממממששששככככתתתת ששששממממוווו ייייתתתתבבבברררר בעתההההבבבבוווורררראאאא ובפרט

צרי ועד', לעול מלכותו כבוד ש ברו' שאומר:

כל את והמקיי המחיה המהוה, הוא שהקב"ה לכוי

מציאות שו אי ובאמת לעינינו. הנראית המציאות

גמור. אלקות לכל והכל כלל, יתבר בלעדיו

בזמנה:דדדד.... שמע קריאת אמירת של עעעעללללמסגולותיה

עעעעלללל ווווחחחחייייוווותתתת זזזזייייוווו אאאאוווורררר,,,, ררררפפפפוווואאאאהההה,,,, ממממוווושששש ההההאאאאדדדד זזזזהההה יייידדדדיייי

גגגגיייידדדדייייוווו.... ווווששששסססס""""הההה אאאאבבבבררררייייוווו ררררממממ""""חחחח אלוככככלללל חלילה, ,ומאיד

גורמי בזמנה, שמע קריאת לומר נזהרי שאינ

בלבולי עליה ובאי רבות, וצרות רעות לעצמ

והכל ,ליצל רחמנא ,רבי וחלאי הדעת וערבובי

שמע. קריאת בזמ לדקדק נזהרי שאינ מפני

שכאשרהההה.... הקדושי רבותינו ביארו ,לכ ובנוס

י ותחתהאד מגופו מסתלקת נשמתו אזי ש

רמ"ח אבריו, רמ"ח בתו מתלבשי הנשמה קדושת

אפילו משנתו האד שנתעורר ואחר הקליפה, אברי

ובמצוות בתורה ממממררררממממ""""חחחחשיעסוק ייייווווצצצצאאאאתתתת ההההקקקקללללייייפפפפהההה אאאאיייי

תתתתייייבבבבוווותתתת,,,, ררררממממ""""חחחח בבבבהההה ששששיייישששש ששששממממעעעע קקקקררררייייאאאאתתתת ששששייייקקקקרררראאאא עעעעדדדד אאאאבבבבררררייייוווו

שהוא תיבה שכל סגולה שמע בקריאת שיש לפי

אבריו. מהרמ"ח אחד מאבר הטומאה מפנה קורא

ומעולהווווממממככככאאאא זהירותושמירהרבה ילמדהאדכמה

שמע. קריאת זמ עליו יעבור שלא לישמר צרי

שישנה ו ו ו ו .... הוא ברור הנה  ,כ שהדברי ומכיו

 ישמר ה ' היקרי ההורי על ויקרה  רבה מצוה 

כמה  נוע בדרכי היקרי לילדיה להסביר ,ויחיי

של  זו ויקרה קדושה  למצוה יש  גדולה  חשיבות

מאוד  חמור כמה ולהבדיל בעונתה , שמע קריאת

 הנרש  הפג גדול  כמה וכ זו, קדושה מצוה  ביטול

זו. קדושה מצוה  מביטול כתוצאה   האד בנפש 

 והנסיו והנסיו והנסיו והנסיו לילדי לילדי לילדי לילדי  מסבירי מסבירי מסבירי מסבירי שכאשר שכאשר שכאשר שכאשר  מוכיח מוכיח מוכיח מוכיח 

בשפה בשפה בשפה בשפה  נוענוענוענוע ובדרכיובדרכיובדרכיובדרכי במתיקות במתיקות במתיקות במתיקות 

 בט בט בט בט חדריחדריחדריחדרי יורדייורדייורדייורדי הדבריהדבריהדבריהדברי ,,,,לבלבלבלב על על על על  המתקבלת המתקבלת המתקבלת המתקבלת 

 ה ה ה ה הילדיהילדיהילדיהילדי  שכ שכ שכ שכ ביותר ביותר ביותר ביותר ,,,, עזעזעזעז  רוש רוש רוש רוש  בקרב בקרב בקרב בקרב  ופועלי ופועלי ופועלי ופועלי

 שו שו שו שו  אי אי אי אי וממילאוממילאוממילאוממילא לגמרילגמרילגמרילגמרי החטאהחטאהחטאהחטא ממממ ונקיונקיונקיונקי טהור טהור טהור טהור   ע ע ע ע

מסינימסינימסינימסיני,,,, כנתינתכנתינתכנתינתכנתינת  הדברי הדברי הדברי הדברי מלקבל מלקבל מלקבל מלקבל   בעד בעד בעד בעד רק מונע מונע מונע מונע 

פניה  של רבב מכל נקי  יהיה שהמלמד שצרי

כרותה  וברית  באמת, שמי לש דעתו  כל ותהיה 

הלב. אל נכנסי הלב מ היוצאי שדברי

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



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





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

פרשת האזינו
- שבת תשובה -

ח' תשרי התשפ"א

 18:00 מנחה, קבלת שבת
שיחה וערבית

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

 14:30 שיעור 'תומר דבורה'
16:00 מנחה

 19:20 ערבית מוצש"ק

ברוכים הבאים בשם ה'

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

על טהרת הקודש.

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

ידים וטהרה.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי.

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

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

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

לעם ישראל.
ויקויים בנו מקרא שכתוב:

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

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

רח' חיל שיריון 39, נתיבות.

בימים שני וחמישי יתקיים שידור חי

קבלת קהל בימי שישי עד השעה  10:00

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

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

- ביט ופייבוקס במס' 054-26-380-26

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

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

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

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

זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

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

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

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

שבת חול המועד
ט"ז ניסן התש"פ

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

שכר.

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

שכר גדול.

היה שותף
בהפצת תורה חובקת עולם

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

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

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

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

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

קבלת קהל יום שישי עד השעה  10:00

ערוצי מחלקת המדיה
של בית המדרש המאיר לארץ

054-26-380-26

08-64-99-859
 קו שמע - המאיר לארץ

אין  קדוש,  שהוא  היא  יהודי  של  מהותו 
כולם  "ועמך  שכתוב  כמו  רשע,  יהודי 
חושב  אתה  אם  ס'(,  )ישעיהו  צדיקים" 
איפה  עצמך  את  תבדוק  רשע  שהוא 
אל  שבך  מום  חז"ל  אמרו  כי  קלקלת, 

תאמר לחברך )ב"מ נ"ט ע"ב(.

יהיה בידך,  זה  אומר הבעל שם טוב, סוד 
הוא  זה  מום  אדם,  באיזה  מום  מצאת  אם 
 - שבך  מום  אצלך,  הוא  אלא  אצלו  לא 
קודם כל הוא בך, תשתדל לא לומר אותו 

לחברך.

פרשת בלק
י' תמוז התשפ"ב

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

19:2820:1821:12 באר שבע
19:3020:2021:15תל אביב

19:3120:2121:16חיפה
19:2520:1621:10אילת

19:3320:2321:18ירושלים
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


