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 ל ל ל ל לללל פרשת פרשת פרשת פרשת 

לישועה לישועה לישועה לישועה ............  לגרו לגרו לגרו לגרו ובכחו ובכחו ובכחו ובכחו  קטקטקטקט פנקספנקספנקספנקס

שוכ באחת באחת באחת באחת   ירושלי של משכונותיה 
בני  יושבי בו  , אברכי כולל 
 ועוסקי  ומתוקי יקרי עליה
סיוע ובתור ובמסירות, בעמל  בתורה

לחודש. ש"ח  2000 בו מקבלי

על ראש ראש ראש ראש  קיבל ,חכ תלמיד  הכולל,
את  חודש בכל לאסו עצמו
הכולל. לומדי לכל הנצר הסכו
מחד  התרומות  איסו  זה עיסוק
 ומאיד ,ואתגרי התמודדויות מלא
. בעי עי יתבר השגחתו רואי

 וכ וכ וכ וכ...השני חלפו

לחוש בוקר בוקר בוקר בוקר  הכולל ראש החל אחד,
ה 'תרופות  כל בחזה , כאבי
ניגש  והוא הועילו , לא סבתא'

למרפאה...

מקיפה ,לאחר לאחר לאחר לאחר  בדיקות  סדרת 
לשיחה , הרופא הזמינו
יומי  היו הלח ,ל דע לו : ואמר
מאוד מסוכ בו , נמצא שאתה 
הלח את  תשחרר לא וא ,עבור

ש... כנראה  ,ממ

הכולל,ראש ראש ראש ראש  מאוד, הצטער הכולל
נפשו ובמר עליו? יהיה מה
 זלמ שלמה רבי להגה"ק ניגש
עלי  מה  רבי, ושאלו: ,אויערבא

לעשות ?

כ,ורבי ורבי ורבי ורבי  אכ השיב : זלמ שלמה 
לצאת  עלי כי ספק אי
זה , נתו אתה  בו  הנפשי מהלח
יחיה שהאד נכו ואינו  בריא אינו

.כבדי בלחצי

 א א א רק א הוא היחידי הפתרו הא
חושבני  הכולל?! את לסגור
 מצויי חלופי  פתרו לי שיש
פלא  תרופת באמתחתי ...בשביל

ממצב.שתוכ  אות להושיע ל

טול ורבי ורבי ורבי ורבי  ואמר: המשי זלמ שלמה
תחזיק  אותו ,קט פנקס מהיו
לו ותקרא ,היו כל במש בכיס
 במש פע בכל ההודאות'. 'פנקס
עזר  ,ל סייע ה ' כיצד שתרגיש היו
את  וראית  ,אות שימח  ,ל

.בפנקס אותו רשו  השגחתו
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 א א א כל א לפני    הסו לא  עדיי זה
את  הוצא ,היו  במש תפילה
לכמה  בו בכתוב  והתבונ פנקס
והחסדי בטובות שתיזכר כדי  ,רגעי
בתפילת  וכשתגיע הבורא, עמ שעשה
על  תכוי ' ל אנחנו ל 'מודי העמידה

ה'. ל שעשה טובות  אות כל 

תזכהועל ועל ועל ועל  יתבר לה' ההודאה ידי
ותצא  גדולות  ישועות לראות 

והצרות ... הלחצי מכל

רבי ראש ראש ראש ראש  של מביתו יצא הכולל,
'כלי  לחנות  ניגש ,זלמ שלמה
את  וכתב פתחו  פנקס, רכש כתיבה',
רבונו ל תודה הראשונה : ההודאה

לרבי  להגיע אותי שזיכית ,עול של
... זלמ שלמה

 וכ וכ וכ להתמלא,וכ הפנקס דפי החלו
 בדפי הביט תפילה, כל ולפני
הודה מודי ובברכת ,המלאי

טובותיו... כל על לה' ושיבח

 סו סו סו זאת סו ובכל  מיותר, הסיפור 
 והלחצי הכאבי כל  נכתוב:
כיצד  הרגיש והוא  ונעלמו, חלפו
 לכ  ובנוס , עלומי כחות בו   ננסכי
 גדולי כס סכומי אליו   לזרו החלו 
בריוח... הכולל  למימו לו 1שהספיקו 

רבי ובאמת ובאמת ובאמת ובאמת  של לעצתו מצאנו 
יותר... קדו מקור  זלמ שלמה

ישראל ישראל ישראל ישראל  תהילות תהילות תהילות תהילות  יושב יושב יושב יושב 

 פע פע פע שחל פע שלי ההולדת ביו אחת
 ש הבעל סיפר  אלול  בח"י

קט.(הבעש "ט)טוב בישוב הייתי 
פשוט  יהודי היה שלי הפונדק  בעל 
 הבי ולא  להתפלל  בקושי שידע
יהודי היה אבל , המילי פירוש אפילו 
על  לומר רגיל והיה גדול  שמי ירא 
 ומבור הוא  ברו'  זמ ובכל דבר כל 
היתה  הפונדקית וזוגתו ועד', לעול
 זמ ובכל דבר כל על לומר  רגילה

 יו באותו הקדוש'. שמו  יהיה  מבור'
דברי כפי בשדה , להתבודד יצאתי
 צריכי ההולדת   שביו ,הקדמוני
בעת  . מסויי זמ במש להתבודד
 תהלי מזמורי אמרתי התבודדותי

. הקדושי שמות ביחודי ועסקתי

המשי בהיותי בהיותי בהיותי בהיותי   בזה  שקוע
לא   בסיפורו הבעש"ט
והנה סביבי, הנעשה את  הרגשתי
אליהו את ראיתי פתאו לפתע

ספר ביתה'1. יחידים 51)'מושיב דע.(עמוד בר יצחק לרב

  
     



יגע  הנ לי: ואומר לפני עומד  הנביא
השמות  יחודי את  לכוי ועמל
 התהלי מפסוקי היוצאי הקדושי
 ואהר ,סידר ישראל מל שדוד
וזלאטערבקה הפונדקאי שלמה
השמות  יחודי את  יודעי אינ אשתו 
הוא  מ'ברו היוצאי הקדושי
אומר  שהוא כפי ועד ' לעול ומבור
כדבריה , הקדוש' שמו יהיה ברו' או
עולמות  מרעישה  התמימה ואמירת
השמות  מיחודי יותר הרבה

.מכווני הגדולי שהצדיקי

 כ כ כ על כ לי לספר  הנביא  אליהו המשי
שנעשה  הגדולה הרוח נחת  אודות
, וט  נשי , כשאנשי  בשמי
כשההלל  ובפרט  הקב"ה את  מהללי
, פשוטי  אנשי מפי  באי והשבח
 תמידי  באופ נאמרי כשה ובפרט 
 יתבר בה' תמיד  דבוקי ה הרי

הלב. ובתמימות  טהורה באמונה

בשמעי בשמעי בשמעי בשמעי  הבעש"ט סיי  זאת
בעבודה דר לי לקחתי
 נשי ,אנשי ,שיהודי להשתדל
,יתבר לה' שבח  דברי יאמרו  ,וט
 אות שואל הייתי שתמיד  כ ידי על
בריאות  מצב ועל בריאות מצב  על

 וה ,פרנסת מצב על וג ,ילדיה
 שוני שבח  בדברי לי עוני היו 

כדרכו. אחד  כל 2להקב "ה ,

השני...ומאז ומאז ומאז ומאז  לה חלפו

 ויו ויו ויו לישוב ויו הבעש"ט הגיע אחד
הרבה  וכדרכו, .מסויי
ולזכות   הע פשוטי  ע להתרועע
הגדולה  בזכות  וילדי נשי ,אנשי
אנשי  מפי  . יתבר ה' את  ולהלל  לשבח
הכנסת  שבבית  לבעש "ט נודע הישוב
מופלג, זק יהודי, לו יושב המקומי 
למעלה  שכבר  גדול,  חכ תלמיד
ולילה  יומ בתורה עוסק שני מיובל 
לומד, היה יו יו ובקדושה, בפרישות 
תפילת  עד ובתפילי בטלית מעוטר 
היה  ערבית  תפילת  לאחר ורק המנחה,

. ומי לח מעט לראשונה טוע

 לכשסיי לכשסיי לכשסיי נכנס לכשסיי המנחה תפילת את
של  לחדרו הבעש"ט 
מצב  מה  הגאו את ושאל הפרוש
הצטרכותו. כדי לו  יש  והא בריאותו,

 הגאו הגאו הגאו ולוהגאו הבעש"ט את  זיכה לא
על  הבעש"ט חזר במבט.
עד פעמי כמה  אלו  שאלותיו
על  בידו  והצביע מאוד  כעס שהגאו

.שיל ברמזו  הדלת 

כל טוב2. שם  בעל  כא)סיפורי  עמוד זיע "א.(ח"א קלפהולץ  יעקב ישראל  רבי  לגאון 
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 לכשסיי לכשסיי לכשסיי נכנס לכשסיי המנחה תפילת את
של  לחדרו הבעש"ט 
מצב  מה  הגאו את ושאל הפרוש
הצטרכותו. כדי לו  יש  והא בריאותו,

 הגאו הגאו הגאו ולוהגאו הבעש"ט את  זיכה לא
על  הבעש"ט חזר במבט.
עד פעמי כמה  אלו  שאלותיו
על  בידו  והצביע מאוד  כעס שהגאו

.שיל ברמזו  הדלת 

כל טוב2. שם  בעל  כא)סיפורי  עמוד זיע "א.(ח"א קלפהולץ  יעקב ישראל  רבי  לגאון 



  
     



הידהבעש הבעש הבעש הבעש """"ט ט ט ט  מתנועת   התעל
 אמר  רבי הברורה.
פרנסתו? את להקב"ה  נות אינ מדוע

קפואה ידו ידו ידו ידו  נותרה  הגאו של המורמת 
הבעש"ט  זאת. בשמעו  באויר,
. פשוטי כפרי בבגדי היה  לבוש
כפרי שיהודי  הגאו חשב   היתכ

? יתבר ה' על  כ מדבר 

ואמר:והבעש והבעש והבעש והבעש """"ט ט ט ט  מחשבותיו  את קרא 
 מתקיימי על ישראל 

,לה משפיע יתבר שה' הפרנסה 
 ומתקיי 'יושב' עליה הפרנסה  מהי

כביכול? ,יתבר ה'

בתהלי:זאת זאת זאת זאת  המל דוד משמיענו 
ה ת  יב  קד "ואה 

ד).יראל" כב, ואתה ואתה ואתה ואתה (תהלי'''' 

עול קדושקדושקדושקדוש'''' של רבונו אתה 
שעליה הפרנסה מהי קדוש, שהינ

ישראלישראלישראלישראל''''''''יושביושביושביושב'?'?'?'?אתה על ''''תהלותתהלותתהלותתהלות 
ישראל  שבני והתשבחות  התהלות 

הוא. ברו אותו  ובגלל ובגלל ובגלל ובגלל משבחי
אותו אותו אותו אותו ,,,,  שמהללי שמהללי שמהללי שמהללי אלו אלו אלו אלו  תהלות תהלות תהלות תהלות 
ובפרנסה ובפרנסה ובפרנסה ובפרנסה  בבריאות בבריאות בבריאות בבריאות   לה לה לה לה משפיע משפיע משפיע משפיע 

.... בית בית בית בית ולבניולבניולבניולבני  לה לה לה לה

בטובות וככל וככל וככל וככל  להכיר מרבה  שהאד
עמו  עושה  שהבורא המרובות
הלב, מעומק כ על  לו ומודה רגע בכל 
השמי מ לו משפיע הקב"ה ג  כ
וברכה, טובה של שפע ויותר יותר
גוזל  אתה לה', להודות  שמסרב ואתה,

...יתבר ה' של  הפרנסה 3את 

קדו ובאמת ובאמת ובאמת ובאמת  מקור לפירושו מצאנו 
יותר...

 לבר לבר לבר לבר נאה נאה נאה נאה  לי לי לי לי 

קיט:)הקדושהבגמרא בגמרא בגמרא בגמרא  פסחי)

יתגלה , כשהמשיח  מובא,
ישראל  ע של וקדושת מעלת
אומות  בני כל כל. לעיני יוודעו 
יתאוו  אז שישארו העול
ישראל. ע את  לשרת וישתוקקו

סעודהובאותה ובאותה ובאותה ובאותה  יעשה  הקב "ה  שעה 
...לצדיקי

וכיסופי סעודה סעודה סעודה סעודה  מסתורי הרוויה  זו
לכוס  יי ימזגו  ואז, ,תסתיי
 שיזמ אבינו  אברה את ויכבדו 

משלו'). שאכלנו  אבינו('נבר ואברה
יצא  שכ ,לבר ראוי איני ישיב :

ישמעאל. ממני

 המסובי המסובי המסובי מיצחק המסובי יבקשו בסעודה 
הוא  וג , שיזמ אבינו 

סיפורי  לנוער3. 25)חסידים עמוד חרותי .(ח"ב רפי  ר' לגאון 

  
     



יצא  שכ ראוי, איני באומרו: יסרב 
עשיו. ממני

א כל כל כל כל  אבינו, ליעקב יופנו המבטי
 שכ ראוי, איני יתנצל: יעקב

אחיות שתי ורחל )נשאתי (לאה 

עלי.  לאוסר תורה שעתידה  ,בחייה

יאמר:משה משה משה משה  ומשה אתה. זמ רבינו 
זכיתי  לא שכ ראוי, איני
בחיי  לא ישראל, לאר להכנס

במותי. ולא

ובר.יהושע יהושע יהושע יהושע  אתה  טול   משה תלמיד 
באומרו: יסכי לא ויהושע

.לב זכיתי  לא שכ ראוי, איני

יאמר:ואז ואז ואז ואז ,,,, ודוד .המל לדוד יפנו 
!לבר נאה ולי ,אבר אני

על ועל ועל ועל ועל  יזמ שהוא  זה מאורע
התנבא   סעודה באותה הכוס
אא  יעת "ס ואמר: המל דוד

אקרא" ה ' ב.(יג קטז, תהלי) 

הקדושה ומוסיפה ומוסיפה ומוסיפה ומוסיפה  עו .)הגמרא (יומא 

דוד של היי כוס ואומרת :
כל  גדולה  תהיה  ,יזמ שעליה המל
ואחד עשרי מאתי שתחזיק ,כ

ליטר )לוג 76.2 "סי (והיינו  שנאמר:

ה ),רויה " כג, רויה '(תהלי' והמילה  
ואחד. עשרי מאתי בגימטריא

מילר וביאר וביאר וביאר וביאר  אביגדור רבי הגאו
ח"ט  ,205 עמוד  ח"ח עול (אור

(11 עמוד עבד המל דוד  וזתו"ד :
באמירת   בוראו  את חייו  ימי כל
ותשבחות . שירי ובאריגת  4תודה ,

להד ת  "טב בספרו : שכתב  וכמו 
ב )לה '" צב , תהלי) דר איזוהי  

ההודיה. זוהי ?האד לו שיבור טובה
הטוב  מהו לדעת אד מבקש א
 המל דוד לו  אומר ממנו . הנדרש
 שאלקי מה  זהו  לה '. להודות 'טוב

נוצרת . לכ כי .מעמ שואל

 ידועי ידועי ידועי חייוידועי נפתולי לכל
דוד של והרפתקאותיו 

שנות  שבעי במש,צא רועה  חייו:
,המל  חת ,הע חביב מנצח, גבור
 בוגדי מוק ובשדות, בהרי נרד
 לבי נקלע ,מתנכרי ואוהבי

זרות . ולשונות אומות 

 מל מל מל הארי,מל כלב ולבו   מע  מור
מיוצאי ומרידות בגידות
בניו  בתהפוכות רוגז מלחמות , חלציו,
ויקצר  , וירושלי ציו כובש ובנותיו,

וזה תערֹוג.4. נפ ׁשי אלי ּכי אארֹוג. וׁשירים  זמירֹות אנעים  הכבוד: שיר ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַלשון 



  
     



יצא  שכ ראוי, איני באומרו: יסרב 
עשיו. ממני

א כל כל כל כל  אבינו, ליעקב יופנו המבטי
 שכ ראוי, איני יתנצל: יעקב

אחיות שתי ורחל )נשאתי (לאה 

עלי.  לאוסר תורה שעתידה  ,בחייה

יאמר:משה משה משה משה  ומשה אתה. זמ רבינו 
זכיתי  לא שכ ראוי, איני
בחיי  לא ישראל, לאר להכנס

במותי. ולא

ובר.יהושע יהושע יהושע יהושע  אתה  טול   משה תלמיד 
באומרו: יסכי לא ויהושע

.לב זכיתי  לא שכ ראוי, איני

יאמר:ואז ואז ואז ואז ,,,, ודוד .המל לדוד יפנו 
!לבר נאה ולי ,אבר אני

על ועל ועל ועל ועל  יזמ שהוא  זה מאורע
התנבא   סעודה באותה הכוס
אא  יעת "ס ואמר: המל דוד

אקרא" ה ' ב.(יג קטז, תהלי) 

הקדושה ומוסיפה ומוסיפה ומוסיפה ומוסיפה  עו .)הגמרא (יומא 

דוד של היי כוס ואומרת :
כל  גדולה  תהיה  ,יזמ שעליה המל
ואחד עשרי מאתי שתחזיק ,כ

ליטר )לוג 76.2 "סי (והיינו  שנאמר:

ה ),רויה " כג, רויה '(תהלי' והמילה  
ואחד. עשרי מאתי בגימטריא

מילר וביאר וביאר וביאר וביאר  אביגדור רבי הגאו
ח"ט  ,205 עמוד  ח"ח עול (אור

(11 עמוד עבד המל דוד  וזתו"ד :
באמירת   בוראו  את חייו  ימי כל
ותשבחות . שירי ובאריגת  4תודה ,

להד ת  "טב בספרו : שכתב  וכמו 
ב )לה '" צב , תהלי) דר איזוהי  

ההודיה. זוהי ?האד לו שיבור טובה
הטוב  מהו לדעת אד מבקש א
 המל דוד לו  אומר ממנו . הנדרש
 שאלקי מה  זהו  לה '. להודות 'טוב

נוצרת . לכ כי .מעמ שואל

 ידועי ידועי ידועי חייוידועי נפתולי לכל
דוד של והרפתקאותיו 

שנות  שבעי במש,צא רועה  חייו:
,המל  חת ,הע חביב מנצח, גבור
 בוגדי מוק ובשדות, בהרי נרד
 לבי נקלע ,מתנכרי ואוהבי

זרות . ולשונות אומות 

 מל מל מל הארי,מל כלב ולבו   מע  מור
מיוצאי ומרידות בגידות
בניו  בתהפוכות רוגז מלחמות , חלציו,
ויקצר  , וירושלי ציו כובש ובנותיו,

וזה תערֹוג.4. נפ ׁשי אלי ּכי אארֹוג. וׁשירים  זמירֹות אנעים  הכבוד: שיר ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַלשון 



  
     



גווני שפעת את  מלצייר  המצע
לחסד... או לשבט  חייו 5הופעות 

הפסיק ובכל ובכל ובכל ובכל  לא חייו  תהלוכות 
להקב "ה , טובה  להכיר לרגע
שעושה והטובות החסדי את  לזכור

ולהלל... לשבח  עמו,

'סי ובזכות ובזכות ובזכות ובזכות  של לדרגה זכה זה
תמיד שלי הכוס  רויה '
לכוס  נת לא הוא ורוויה . מלאה
אותה החזיק תמיד להתייבש.

בזכרונות . מלאה

ייע"""""זכר זכר זכר זכר  בט ז)רב קמה, ש) 
של  כאלו זכרונות  נובע. לשו
 גורמי עמו הקב "ה  של טובותיו
את  ציר הוא תמיד. לנבוע לכוס

שהכוס  עד  הזכרונות,  החסדי
גדותיה. על עברה 

 צרי צרי צרי וזהצרי  ה' חסדי את לזכור
את  לשמר עמל, דורש
 מנסי א .לאבד ולא הזכרונות
השנה כל עלינו  עבר מה לחשב
השנה ראש עד  הקוד השנה  מראש
שעברו ימי חסד, ימי כמה  הנוכחי,
,חושבי רק א ה', בברכת עלינו
 יו בכל עמנו ה ' חסדי את מוצאי

רגע. 6ובכל

התמידית ובזכות ובזכות ובזכות ובזכות  וההודאה  התודה 
הכוס. על וביר דוד  זכה 

המל ובאמת ובאמת ובאמת ובאמת  דוד  של שכחו  מצאנו 
יותר... קדו ממקור נבע

לשון  והחיים 5. המדע קצב)ספר (עמוד

זיע "א. זייטשיק אפרים חיים רבי להגה"ק

בימי  זושא6. רבי  הגה"ק  שכב זקנותו ,

עקב  במטתו, חולה מאנפולי 

כלל ישועת למען עצמו על  שקיבל יסורים

המחסור  גם גברו ההיא, בעת ישראל.

גדולים  וחובות קדשו , במעון והדחק

מבלי  הבית, חשבון על  הצטברו ועצומים

הגיעו  הימים, באחד  לפרעונם. מוצא  מצוא

מרדכי  רבי  הקדושים, הצדיקים

לבקרו. מסטולין, אשר ורבי מלעכאוויטש

הדחק ואת החמור המחסור את  וראו הואיל 

ממון  של גדול סכום הוציאו  המשווע,

הקדוש. המעון כלכלת לצורכי  והעניקוהו

את לאות שהחיו על  והוקרה, תודה 

פתח דעתו, את והרחיבו  נפשו

בדידו , שהיה מעשה  להם וסח זושא רבי 

בעת  הדבר, היה  בחביוניו: עמו הכמוס

וכלה. חתן בשמחת זושא רבי השתתף

במימרת  זושא רבי  נזכר שעה באותה 

הקדוש  ע"ב):הזוהר ה דף דא (שמות 'כלה,

השכינה).שכינתא' היא  - התלהבותו (כלה

לפזז  החל והוא שחקים , הרקיעה  מכך

באיזה שכח כי  עד עוז , בכל  ולכרכר

שיצא  עד ורקד, רקד כך שרוי. הוא עולם 

מא  משים מחוץמבלי אל  החתונה ולם 

לעומקו  ונכנס בדרכו תועה  והחל  לעיר

עבות. יער של 

  
        



תודה תודה תודה תודה  ידי ידי ידי ידי  עלעלעלעל  נפתחי נפתחי נפתחי נפתחי  חסומי חסומי חסומי חסומי  שערי שערי שערי שערי

עט"ר בשיחה בשיחה בשיחה בשיחה  מארי אבא שמסר
אברג'ל  מיכאל יור רבינו 

אמור בפרשת באמרי זיע"א (הובא 

ג) מאמר   אמור  אמר:נוע

תזבחועל על על על  "וכי בפרשתנו: הנאמר
לה '" תודה כט),זבח כב, (ויקרא 

במדרש חז"ל רבהאומרי (ויקרא

יב): אות כז הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות פרשה  ''''כלכלכלכל
בטלה בטלה בטלה בטלה  אינהאינהאינהאינה תודהתודהתודהתודה וקרבוקרבוקרבוקרב ,,,,בטליבטליבטליבטלי
והודיית והודיית והודיית והודיית  ,,,,בטליבטליבטליבטלי ההודיותההודיותההודיותההודיות כל כל כל כל  .... לעול לעול לעול לעול

.'.'.'.' לעול לעול לעול לעול בטלה בטלה בטלה בטלה  אינהאינהאינהאינה תודה תודה תודה תודה 

 לכ לכ לכ לכערו בשולח סימ נפסק (או "ח

ט) סעי 'מזמור נא שאת 
שבתפילת  דזמרה  שבפסוקי לתודה '
שכל   כיו , בניגו לומר צרי שחרית

חו להתבטל עתידות השירות 
לתודה'. מ'מזמור

תודהבביאור בביאור בביאור בביאור  שקרב לכ הטע
יהיו לא לתודה' ו 'מזמור
תכלית  כי לומר: יש לעול בטלי
שיכירו היא כולה  הבריאה  כל
 יתבר הבורא חסדי את הנבראי
ויודו ורגע, עת בכל עמה וטובותיו 
 ומכיו .כ על אותו  וישבחו  לו
דבר  לכ הבריאה, כל תכלית שזוהי
נעלה והוא ,לעול יתבטל לא זה

אחר. דבר מכל יותר

 משו משו משו ו'מזמור משו תודה קרב כ
מההכרה   הנובעי  לתודה'
הבורא  בחסדי  האד של  העמוקה

אלשלשה  בא  לא  מאכל ודבר  תעה, ימים

נפשו  כי  חש והוא חשכו, עיניו פיו .

עיניו  את  זושא  רבי נשא  רעב. מרוב  יוצאת 

אבי  לפניך , מודה זושא וקרא: לשמים

ועל השלימה הבריאות על  שבשמים,

כמה  שהרי לו. שהענקת הבריא התיאבון

מאכל אשר בעולם, ישנם עלינו, לא חולים,

מסוגלים  אינם אך לפניהם, מוצגים ומשתה

זושא , ואילו תיאבון. מחוסר מהם לטעום

לפניו  שאין אף על עמו , וחסדיך רחמיך ברוב 

בריא תיאבונו הרי  משקה, ושום מאכל שום

מטובך !... ולשבוע  לאכול מסוגל והוא  וחזק

בפיו מיד אחת ושן השמים  מן נס לו נעשה

החלה שניה ושן  דבש להפיק החלה

זושא  רבי  נטל הסיפור, בשעת חלב. להפיק

מלעכאוויטש, מרדכי רבי של  אצבעו  את

השן  זוהי  ואמר: פיו  בתוך בשן עימה  נגע 

עליה!... לכם  מספר הנני  הזהב אשר (צנתרות

שליט"א ). גרליץ מרדכי  רבי  לגאון  קפג  עמוד ח"ג

ידי וביאר  על כי זי"ע, מקאברין  הרה"ק

והודה  דהוא כל חסד במצבו שמצא 

שיהיה  נוספים  חסדים בזה המשיך זה, על

העירה... בואו עדי  וחיות  מתיקות ועדלו  (בית 

קעג)לחכמים  עמוד סאמעט ).(ח"ב  זעליג  אשר  רבי לגאון 



  
        



תודה תודה תודה תודה  ידי ידי ידי ידי  עלעלעלעל  נפתחי נפתחי נפתחי נפתחי  חסומי חסומי חסומי חסומי  שערי שערי שערי שערי
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ג) מאמר   אמור  אמר:נוע

תזבחועל על על על  "וכי בפרשתנו: הנאמר
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והודיית והודיית והודיית והודיית  ,,,,בטליבטליבטליבטלי ההודיותההודיותההודיותההודיות כל כל כל כל  .... לעול לעול לעול לעול

.'.'.'.' לעול לעול לעול לעול בטלה בטלה בטלה בטלה  אינהאינהאינהאינה תודה תודה תודה תודה 
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החלה שניה ושן  דבש להפיק החלה

זושא  רבי  נטל הסיפור, בשעת חלב. להפיק
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והודה  דהוא כל חסד במצבו שמצא 
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גדותיו  כל על  לבו  מתמלא כי עד עמו
מפיו  ומתפר לבוראו  הודאה ברגשי
 קרב והבאת תודה, של  מזמור 
הרגשה  כי ,לעול יתבטלו  לא   תודה
היא   יתבר לבורא  תודה  הכרת של  זו 
נחת  לה' וגורמת  הבריאה, כל  תכלית

אחר. דבר  מכל יותר  רוח

ע "ה,על על על על  אמנו  מלאה ללמוד יש כ
הר  בנה את  ילדה ביעי,שכאשר 

גדולה, בשמחה לבה התרחב  יהודה,
הודאה  ברגשי גדותיו  כל  על ונתמלא
את  אודה  הפע" שאמרה: עד לבורא 

לה),ה'" כט, לו (בראשית  קראה  וא
 הודאתה ש על 'יהודה'  ומכח ומכח ומכח ומכח בש

בלידתו בלידתו בלידתו בלידתו  דוקא דוקא דוקא דוקא  לה לה לה לה '''' שהודתה שהודתה שהודתה שהודתה  זו זו זו זו  הודאה הודאה הודאה הודאה 
על על על על   השמי השמי השמי השמי  מ מ מ מ  נמש נמש נמש נמש יהודה יהודה יהודה יהודה ,,,, של של של של 
של של של של   עצו עצו עצו עצו שפע שפע שפע שפע  יהודה יהודה יהודה יהודה  של של של של  נשמתו נשמתו נשמתו נשמתו 
זכה זכה זכה זכה   לה לה לה לה הודות הודות הודות הודות  אשר אשר אשר אשר  וגד וגד וגד וגד לה לה לה לה  חכמה חכמה חכמה חכמה 
,,,, שבשבטי שבשבטי שבשבטי שבשבטי  המל המל המל המל חייו חייו חייו חייו   בהמש בהמש בהמש בהמש להיות להיות להיות להיות 
זרע זרע זרע זרע  וכל וכל וכל וכל   המל המל המל המל דוד דוד דוד דוד  יצא יצא יצא יצא  ומזרעו ומזרעו ומזרעו ומזרעו 
ושאר ושאר ושאר ושאר  ישראל ישראל ישראל ישראל  ונשיאי ונשיאי ונשיאי ונשיאי  ישראל ישראל ישראל ישראל  מלכות מלכות מלכות מלכות 
,,,, עול עול עול עול עד עד עד עד   הנשגבי הנשגבי הנשגבי הנשגבי  הצדיקי הצדיקי הצדיקי הצדיקי

ישראל ישראל ישראל ישראל .... של של של של   משיח משיח משיח משיח מכל מכל מכל מכל ,,,, ולמעלה ולמעלה ולמעלה ולמעלה 

 אול אול אול שכגודל אול לדעת, יש זאת
 כ לה ' ההודאה מעלת

 אד על בשמי ההקפדה  גדולה 
מטיב  שה ' בטובות  מבחי שאינו
 וכ .עליה לו  להודות  ושוכח עמו
רוב  אשר ,עליו צדיקי מפי מקובלנו
 ה האד על הבאי היסורי ככל
לבוראו להודות  שוכח שהוא כ על
 ולכ לו, נות שהוא השלוה  ימי על
.כ על לעוררו  יסורי עליו  באי

 כשאד כשאד כשאד בדבר כשאד לו הול שלא רואה
כל  א על מסויי
ששערי  מרגיש והוא השתדלותו ,
הוא  בפניו. סגורי כביכול שמי
או זורמת , לא שהפרנסה רואה 
וכו ' הילדי בחינו מאוד  שקשה
לפתוח ביותר הבדוקה  הסגולה   וכו '
 מש ולמשו השמי שערי את 
בפה לה ' להודות פשוט היא ישועה 
הטובות  כל על הלב  ומעומק מלא

הזה. היו ועד  מעודו עמו  שגמל

 א א א שיש א יווכח הוא  היטב   יתבונ  אד
הטיב  שה'  טובי דברי  סו  אי
לו  להודות חשב לא  מעול והוא עמו

.כ עינינו 7על את לפקוח  עלינו
שה' המרובות לטובות  ערניי ולהיות
עת  בכל עמנו וגומל  גמל   יתבר

בספר למחנכים7. הסיפורים  אוצר

232)ולמרצים עמוד (ח"ב

בשם הובא הורוויץ  ישעיה  רבי  לגאון 

אברך  שליט"א: דרוק אשר רבי  הגאון 

  
        



התעורר  רחובות בעיר המתגורר חשוב

עיניו , חשכו ולפתע משנתו אחד בוקר

נפקחה האחת עינו  כמשמעו. פשוטו

היתה כמו השניה, ואילו נכוחה , והביטה 

החדר  חצי שחורה. רטיה תחת נתונה 

חשוך. נותר שכנגדה

נטלבתחילה הוא בטעות, מדובר כי  סבר

עיניו  את לשטוף ומיהר ידיו  את

ברוב  הועיל . לא הדבר אולם צוננים, במים 

קופת  של למוקד לחייג מיהר ובהלה  פחד

את  ומשהבין לו , ענה  אדיב פקיד החולים .

לו  השיג מהרה ועד לעזרתו  נרתם מצבו

מטובי  אחד של  במרפאתו בהול  תור

בדק  בדקו  הרופא בארץ . העינים  רופאי 

המ  הבדיקה  את ומשסיים קיפההיטב,

היתה לא בהלתו  כי  ביבושת לו  הודיע 

די  נחקר שטרם מזן נדיר חיידק לחינם,

להתנוון . לה  וגרם  בעינו קינן הצורך

לו כאילו  והבהיר הוסיף בכך, די  לא

הידע בארץ  אין כי הרופא,

זה, מסוג חיידק עם  להתמודד המתאים

בכי  נראה העין  מצב היה , אילו  אף אולם

לשמוע אחרים  לרופאים האברך פנה  רע.

תמימי  היו כולם אולם נוספות, דעת חוות

עינו . את להציל  תקוה כל אפסה כי  דעין

מטובי בצר אחד עם האיש התייעץ לו 

בארץ. הרפואה עסקני 

בבית לאחר כי  הלה מצא מעמיק, בירור

ממדינות  באחת נידח  חולים 

שכבר  מומחה רופא נמצא הברית ארצות

דא  זה . בתחום רב נסיון  לצבור הספיק

רב  כסף סכום  מבקש זה רופא כי  עקא

הטיפול. תמורת

ראייתו ?מה את להציל כדי אדם  יעשה לא

גייס האברך הוא פעמים , חשב לא

יכל, שרק מי מכל  הלוואות

מזורז  מועד נקבע עסקן  אותו  ובסיוע 

שמים בין עצמו מצא מהרה ועד לפגישה,

הברית, בארצות לבוסטון  בדרך וארץ 

לרפואתו . תקוה  מלא כשלבו 

יותר מרפאתו דמתה המומחה הרופא של

עמוס היה החדר למעבדה.

עדשות בעלי ומשונים שונים במכשירים

פסח  לא והרופא למראה, מוזרות ועיניות 

נמשכה  ארוכה שעה מהם. אחד אף על

הרופא הושיב  כשבסיומה המתישה הבדיקה

מים  כוס  לו  הושיט הכסא, על האברך את

בדיקתו. תוצאות  את להרצות החל  ומיד

כלצר כי - הרופא בישר - להודיעך לי

יותר  תשוב שלא מראות הבדיקות

הרי  בכך, די לא ואם בעיניך. לראות

ולכן  השניה, לעין לעבור עומד שהחיידק

בהקדם החולה העין את לעקור לך מומלץ

אם תותבת. עין  תחתיה ולקבוע האפשרי

את  למצוא אתה עלול זאת, תעשה לא

עיניך. בשתי  עיוור הקרובים בימים  עצמך

בטבעיות,המידע הרופא מפי  שקלח

מוחלט. בהלם  מיודענו את היכה

ולאחר  מרובות, כה וטירחה  השקעה לאחר

על לפתע חלומו התנפץ  גדולות כה תקוות

לרסיסים... נשבר ולבו  המציאות, סלע

להוציא הוא הצליח ובקושי מהכסא קם 

של זמן הארכת הוא מבקש  כי  מפיו

תשובתו . את לענות כדי יומיים או יום

הוא  יצא שבור ובלב דומעות בעינים  וכך

השקט. הרחוב אל הרופא מחדר



  
        



התעורר  רחובות בעיר המתגורר חשוב
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בליוויט!' דונ'ט אי  ביוטיפול , (זה 'איטס

מאמין). לא אני  יפהיפה,

למרפאהמאי  עמיתים  הופיעו  שם 

לבנים. בחלוקים 

להם,המקרה ידוע היה  כבר הנראה  כפי 
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העין , הנס. ארע אכן כי  האברך הבין 
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לאחר  ימים  וכמה  ראייתו, את לו 

בכינוי  מלווה שהוא לארץ  האברך שב מכן 

מהלך'. 'נס הרופא: מפי לו שהוצמד

  
      



בפה לו להודות הכל ועל ורגע,
יהיה שלא באופ הלב  ומעומק מלא
מלמעלה כ על אותנו  לעורר צור
הקב "ה ימשי  כ ידי ועל ח"ו ,

וישועה והצלחה  ברכה  לנו  להשפיע
.התחומי בכל

 וכ וכ וכ רב וכ "זכר :תהלי בספר נאמר
"יעי בז)...ט קמה, תהלי) 

יביעו יביעו יביעו יביעו  טובטובטובטוב רב רב רב רב  זכר זכר זכר זכר 

מוהרא"שבספר בספר בספר בספר  עמודדיבורי (שמות

יהודי קכא ) כאשר הובא:
 הנסי את  אחר ליהודי מספר
,והחסדי הטובות והנפלאות,
זה ידי על  הקב "ה  עמו שעשה
יותר  וטובות נפלאות  ונתוס נמש
לכל  הרי כי  מעשית, עצה  וזו .גדולי
ונפלאות, נסי וש פה  נעשו יהודי
שעשה הטוב את לחברו יספר וא

 נסי בעוד יראה  אזי  הקב "ה  עמו
נורא. פלא וזה הקב "ה , עמו שיעשה

 וכ וכ וכ אמתוכ שפת  בספר ד "ה איתא (בשלח 

תצעק') משול'מה  רבי להגה"ק
לשונו: וזה ,מברעזא פייבוש שרגא

יביעו יביעו יביעו יביעו """"  טוב טוב טוב טוב רב רב רב רב  ז )""""זכר זכר זכר זכר  קמה ,  תהלי)
הקדוש  רשכבה"ג  מר  בש איתא 
מליזענסק , זלה"ה אלימל רבי מו"ה
בטובות  שמספרי ידי שעל 

יוםאת מאותו  שכח. לא הוא קבלתו 

לה ' מלהודות האברך פסק לא ואילך

מצוא. עת בכל

סעודתבשבת האברך  ערך  מכן  שלאחר 

סיפר  ובסעודה  הכנסת, בבית  הודיה 

שבכלל אלא  המפעים . סיפורו  את  עם  ברוב 

מכן לאחר  ימים  כחדשיים  הסיפור . תם  לא 

צפויה : בלתי  טלפון שיחת האברך  קיבל 

-אינך  לקו שמעבר הדובר פתח - מכירני

בשבת הכנסת בבית הייתי  אורח אך

הקשבתי  ההודיה. סעודת את שערכת

לנסות והחלטתי המפעים לסיפורך 

בנות מוצלחות בנות שתי  בביתי להעתיקו .

לא מה ושתים. ושלשים ושמונה עשרים

לראותן  לזכות כדי התפללנו לא והיכן  עשינו

הועיל . ללא אולם בישראל, בתים מקימות

יוזמהבעקבות לנקוט החלטתי  סיפורך

מבנו  ביקשתי לרשוםמשלי : תי

שעליהם האפשר ככל  רבים  פרטים  דף על 

אני , גם  עשיתי כך להודות. חובה חשות הן

המשפחה בני  כל  התכנסנו מכן  ולאחר

שרשמנו , הפרטים כל על  להודות כדי יחדיו

לפני  דמיון . מכל למעלה היה  וההמשך

הבכורה, את לארס זכיתי שבועות כשלשה 

אנו  גם  השניה . את גם לארס זכיתי  ואמש 

של כחה גודל מה  בעינינו  לראות זכינו

הלב. מעמקי הבוקעת הודיה תפילת
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על  כבר, יתבר ה' שעשה ובנפלאות 
וטובות  נפלאות  ונתוס  נמש זה ידי
הנובע , ממעי כמו .גדולי יותר
וקצר, קט חור רק  הוא  דהמקור 
מתרחב בתדירות, ממנו  וכששואבי
כנודע. , פע בכל  יותר ונובע ונמש

טוב טוב טוב טוב ''''וזהו וזהו וזהו וזהו  רב רב רב רב  שזוכרי ''''זכר זכר זכר זכר  ידי על  
, יתבר ה' עשה שכבר טוב רב

 זה ידי בכל ''''יביעו יביעו יביעו יביעו ''''על מרחיבי 
לנבוע הישועה מעיינות  יותר   פע

עלינו. ורביה בהמשכה

תודה...וסוד וסוד וסוד וסוד  בקרב טמו זה

בתודה בתודה בתודה בתודה  שעריו שעריו שעריו שעריו  בואו בואו בואו בואו 

 בזמ בזמ בזמ בזמ אד ,קיי היה המקדש שבית 
מקריב  היה נס לו שנעשה 

וכ  תודה.  על קרב א" נאמר: 
זבח על והקריב   יקריב דה 
 מ ללת מת  חת  הדה
וסלת  מ חימ מת רקיקי

" מ ללת  חת (ויקראמרכת 
יב). ז,

תודהופירש ופירש ופירש ופירש  על א' וז"ל: רש"י
דבר  על א  יקריבנו '
יורדי  : כגו לו, שנעשה נס על הודאה 
בית  וחבושי מדבריות והולכי הי
 שה שנתרפא וחולה האסורי
די" :בה שכתוב להודות   צריכי
 אד לבני ונפלאתיו חס לה'

תדה" זבחי  חכב).ויז כא קז, תהלי) 

ב )בחייורבינו ורבינו ורבינו ורבינו  ו, שלא (ויקרא  מוסי
 מהיסורי ההצלה על רק
על  ג אלא תודה   קרב להביא צרי
לשונו: וזה  מה'. שמקבלי טובות

 לשו והוא הנס, על בא תודה  קרב
מביא  ונתרפא חולה היה א הודאה 
"ויזבחו שכתוב : הוא תודה, קרב
ברינה " מעשיו  ויספרו  תודה זבחי

כב ), קז, תהלי) כגו כגו כגו כגו שמחותשמחותשמחותשמחות שאר שאר שאר שאר  אואואואו
וכלה וכלה וכלה וכלה  חתחתחתחת "קל שמחתשמחתשמחתשמחת שנאמר: ,

וקל  חת קל מחה  וקל 
צבאת  ה' את  ד ה אמרי קל ה,
 מבאי חס ללע י ה' טב  י

ה '" ית  יא)...דה לג, (ירמיה  

העיזי התודה התודה התודה התודה   ומ  הכבשי מ באה
. העו  מ לא  אבל הבקר. ומ
נקבות.  ובי זכרי בי באה והייתה

 ובנוס ובנוס ובנוס היהובנוס המביא , הקרב להבאת 
לחמי  ג עמה  להביא צרי
של  בנפח  קמח לוקחי היו  תודה .
 אופי והיו  ירושלמיות סאי חמש

חלות . ארבעי

עשר עשר עשר עשר עשר  תנור, מאפה חלות 
רקיק  חלות חלות  ועשר ,י

  
     



שהיו חלות  עשר ועוד  מורבכת .
.8חמ

לחזו ישנה ישנה ישנה ישנה  נאה  הגר"ח  בי מחלוקת 
של  הנפח  מדת היא מה איש
שיעור  נאה  הגר"ח  לדעת  אחת . סאה
שיעור  כ וא ליטר, 8.29 הוא הסאה 

סאי תודה )החמש החלות נעשו (שממנו 

ליטר. 41.45 הוא

הוא ולדעת ולדעת ולדעת ולדעת  הסאה שיעור החזו "א
שיעור   כ וא ליטר, 14.4

ליטר. 72 הוא סאי החמש

 מקריבי מקריבי מקריבי תודה ,מקריבי  הקרב את
 מקבלי היו  והכהני
ארבע  ועוד  ושוק חזה  מהקרב

. מי מכל אחת חלה חלות,

לאכול והמקריב והמקריב והמקריב והמקריב   צרי היה הקרב את
שנשאר  הקרב בשר  כל את

הנותרות. חלות  36ה את וג

ששכחנו...ופרט ופרט ופרט ופרט  אחד 

ולילה התודה התודה התודה התודה  ליו נאכלת היתה
האכילה  שזמ והיינו בלבד .
מאותה  היתה הזאת הכמות  כל של
הלילה. חצות עד שהקריב  ביו 9שעה

קרב כלומר כלומר כלומר כלומר  את  הביא לדוגמא א
 שתי בשעה התודה
עד אכילתו לסיי חייב  ,בצהרי

לילה... חצות

 וכמוב וכמוב וכמוב וכמוב לב אפשרי זה  דבר שאי
היחידה הדר ולכ אנוש,
הזאת, האדירה  הכמות כל את לסיי
 אנשי הרבה   שיזמי ידי על היתה
המשנה שאומרת  וכפי עמו , שיאכלו

מ "ו), פ"ה  לכל (זבחי נאכלת  שהתודה
נזיר, ואיל התודה  לשונה: וזה ,אד
העיר, בכל ונאכלי ...קלי קדשי
ולילה ליו מאכל, בכל ,אד לכל

חצות ... עד

יהודהוכתב וכתב וכתב וכתב  צבי נפתלי רבי הגה "ק
בפירושו הנצי"ב   ברלי

ולכן  הרמ"א8. נאכתב סימן או "ח (שו"ע

ט) מזמור הלכה אומרים שלא

להקריב  אפשר אי  שהרי  בפסח לתודה

וז"ל : תודה , קרבן

בשבת הגה לתודה  מזמור אומרים  ואין  -

תודה(טור)וי"ט שאין  פסח, בימי או

פסח... בערב ולא חמץ, משום בהם  קריבה 

במדינות  נהגו וכן כיפור... יום בערב ולא

(מנהגים ).אלו 

כך ברכות9. בגמרא שם(ב.)מבואר וראה 

רש "י כן )בדברי  אם  שחכמים(ד"ה

לילה. חצות עד יהיה האכילה  שזמן גזרו
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.8חמ
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שיעור   כ וא ליטר, 14.4

ליטר. 72 הוא סאי החמש

 מקריבי מקריבי מקריבי תודה ,מקריבי  הקרב את
 מקבלי היו  והכהני
ארבע  ועוד  ושוק חזה  מהקרב

. מי מכל אחת חלה חלות,

לאכול והמקריב והמקריב והמקריב והמקריב   צרי היה הקרב את
שנשאר  הקרב בשר  כל את

הנותרות. חלות  36ה את וג

ששכחנו...ופרט ופרט ופרט ופרט  אחד 

ולילה התודה התודה התודה התודה  ליו נאכלת היתה
האכילה  שזמ והיינו בלבד .
מאותה  היתה הזאת הכמות  כל של
הלילה. חצות עד שהקריב  ביו 9שעה

קרב כלומר כלומר כלומר כלומר  את  הביא לדוגמא א
 שתי בשעה התודה
עד אכילתו לסיי חייב  ,בצהרי

לילה... חצות

 וכמוב וכמוב וכמוב וכמוב לב אפשרי זה  דבר שאי
היחידה הדר ולכ אנוש,
הזאת, האדירה  הכמות כל את לסיי
 אנשי הרבה   שיזמי ידי על היתה
המשנה שאומרת  וכפי עמו , שיאכלו

מ "ו), פ"ה  לכל (זבחי נאכלת  שהתודה
נזיר, ואיל התודה  לשונה: וזה ,אד
העיר, בכל ונאכלי ...קלי קדשי
ולילה ליו מאכל, בכל ,אד לכל

חצות ... עד

יהודהוכתב וכתב וכתב וכתב  צבי נפתלי רבי הגה "ק
בפירושו הנצי"ב   ברלי

ולכן  הרמ"א8. נאכתב סימן או "ח (שו"ע

ט) מזמור הלכה אומרים שלא

להקריב  אפשר אי  שהרי  בפסח לתודה

וז"ל : תודה , קרבן

בשבת הגה לתודה  מזמור אומרים  ואין  -

תודה(טור)וי"ט שאין  פסח, בימי או

פסח... בערב ולא חמץ, משום בהם  קריבה 

במדינות  נהגו וכן כיפור... יום בערב ולא

(מנהגים ).אלו 

כך ברכות9. בגמרא שם(ב.)מבואר וראה 

רש "י כן )בדברי  אם  שחכמים(ד"ה

לילה. חצות עד יהיה האכילה  שזמן גזרו



  
     



דבר' יג)'העמק ז, וז"ל:(ויקרא 
ומיעט  בלח הכתוב  ריבה זה ומטע
(קרבנות  מכל תודה אכילת  בזמ

,מרבה10ה)שלמי שיהיה  כדי היינו
הקרבה , ביו אחת  לסעודה ריעי
.אנשי רוב לפי הנס סיפור ויהיה 

 וכ וכ וכ גדולה,וכ סעודה עושה המקריב היה
לכל  מספר היה הסעודה ובתו
והנפלאות  הנסי את   המשתתפי
סיפור, גורר וסיפור הקב"ה, לו שעשה

.ע ברוב לה' מודי היו  וכ

אזחוזה וזה וזה וזה  ל" :המל דוד שאמר
נדרי  אקרא. ה'  ב דה זבח 
"ע לכל א נגדה א לה'

יזיח). קטז, תהלי)

 ל ל ל ל''''. הקרב הקרבת   דה' זבח אזח 

     ב ב ב ב''''תודה קול הוא  אקרא' ה' 
ואומר: וחוזר הנס. על צבאות לה'

הקרב.''''נדרי נדרי נדרי נדרי  הבאת על   ' א לה' 

ע ''''נגדה נגדה נגדה נגדה  שברוב  'ע לכל א 
התודה את  עמו שיאכלו

לטובה. עליו ההשגחה עוז יספר

בעתידובזכות ובזכות ובזכות ובזכות  שג יזכה  ההודאה
ועל  טובות . עמו  יעשה  ה'
עקיבא  רבי הגה"ק פירש זו  דר

ע"ה: המל דוד  דברי את 11איגר

ארא ר ו יכדנני דה  "זבח 
"אלקי כג).יע נ, ש) 

 אד אד אד והחבר אד טובה, לחברו עושה
הוא  שבוע, לאחר לו. מודה 
תודה , לו  אומר ושוב בחבר פוגש
...במקו היתה העזרה כמה  ועד 
לעשות  חשק מביאה  כזאת  התנהגות
אבל  טובות . ועוד עוד  אד לאותו
הדבר  יגרו  מתעל החבר א
שוב ... עמו  ייטיב  לא הבאה  שבפע

תודה דה דה דה דה ''''''''זבח זבח זבח זבח  שאומר  אד  
 מכבד ''''יכ יכ יכ יכ דנני דנני דנני דנני ''''לה' הוא  

 לכ גור הוא  בנוס אבל אותו,
אלקי אלקי אלקי אלקי ''''ש  י י י י ע ע ע ע   ארא ארא ארא ארא'''' ג יזכה  

מי  א ה '. ישועות לראות להבא 
על  לבוראו תודה  נות ואינו שמתגאה
שוב. הקב"ה  יעזרהו לא   עמו שהטיב

 וכ וכ וכ בתפילת וכ יו כל אומרי אנו 
שחרית ...

שהרי  דינם10. שלמים קרבנות שאר

ימים לשני  שנאכלים הוא

אחד. ולילה

הובאו  האור 11. ומתוק בספר דבריו

רנח) עמוד לגה "צ(ויקרא -א 

שליט"א. לוונשטיין שלמה  רבי 

  
      



ההודאה ההודאה ההודאה ההודאה   הקורבה הקורבה הקורבה הקורבה  עיקרעיקרעיקרעיקר

פעמיי בכל בכל בכל בכל  לקרוא צרי יו
אחת  פע שמע, קריאת
ואנשי  בערבית. אחת ופע בשחרית 
 קוד לבר תיקנו  הגדולה כנסת 

ברכות . שתי שמע קריאת

אור בשחר בשחר בשחר בשחר  יוצר ברכת  מברכי
ובערב  ,עול אהבת וברכת 
וברכת  ערבי מעריב ברכת  מברכי

.עול אהבת 

 וקוד וקוד וקוד שחרית,וקוד של שמע קריאת
אנו ,עול אהבת בברכת
 לשמ מלכנו 'וקרבתנו :אומרי
 וליחד ל להודות  באהבה הגדול

.'שמ את ולאהבה  ליראה

רפאל וכתב וכתב וכתב וכתב  ירחמיאל רבי הגאו
זיע"א  מילר וזתו "ד:12שאול

והחיבור  שהקירבה  מבואר הרי
ב'(אהבה )  כא מוגדר להודות להודות להודות להודות לה '

:הדברי וביאור .'וליחד  ל

המציאות כל כל כל כל  את תופס אד
 וג לבו. רגשות  לפי שסביבו

.כ זה  ה 'קבלה ' בנושא

 אד אד אד לו ,אד מגיע שהכל בלבו  שמרגיש
כשהוא  אז  לו  לתת  וחייבי

לא  הוא מהזולת , מסויי דבר מקבל
הוא  'מה לעצמו וחושב  מתפעל,
שמגיע  מה  לי הביא הכל בס עשה,
 צור מרגיש לא הוא וממילא לי',
יהיה זה יודה  הוא א וג להודות ,

.ולחו מהשפה 

,,,, א א א האלקי,א האור בו שמאיר אד
לי  מגיע 'לא מרגיש הוא אזי
וילדי  שאשתי לי מגיע לא ,'כלו
 שההורי לי מגיע לא ,כלו לי יתנו 
 שהחברי לי מגיע לא לי, יעזרו  שלי
וממילא  לי, יעניקו אותי והסובבי
אליו הקרובי ואפילו הזולת , כאשר
לו מעניקי  אשתו  : כגו ביותר,
תודה , ברגשי מתמלא לבו משהו ,
ואמירת  ,וצפי עולי והרגשות 
במנגינה מהפה  בוקעת  התודה

ומתוקה... נעימה  מיוחדת,

המיוחדת והכרת והכרת והכרת והכרת  מעלת זו הטוב
ישראל! ע של

 וא וא וא וא צרי כמה  אחת , טובה על כ
עמנו שמטיב להקב "ה , להודות 
באור  'כי רגע, ובכל עת  בכל תמיד ,
תורה אלקינו ה ' לנו נתת פני

הובאו  לתודה'12. 'מזמור בספר 279)דבריו  טרביס.(עמוד יעקב דניאל רבי לגאון 



  
      



ההודאה ההודאה ההודאה ההודאה   הקורבה הקורבה הקורבה הקורבה  עיקרעיקרעיקרעיקר

פעמיי בכל בכל בכל בכל  לקרוא צרי יו
אחת  פע שמע, קריאת
ואנשי  בערבית. אחת ופע בשחרית 
 קוד לבר תיקנו  הגדולה כנסת 

ברכות . שתי שמע קריאת

אור בשחר בשחר בשחר בשחר  יוצר ברכת  מברכי
ובערב  ,עול אהבת וברכת 
וברכת  ערבי מעריב ברכת  מברכי
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והחיבור  שהקירבה  מבואר הרי
ב'(אהבה )  כא מוגדר להודות להודות להודות להודות לה '

:הדברי וביאור .'וליחד  ל

המציאות כל כל כל כל  את תופס אד
 וג לבו. רגשות  לפי שסביבו

.כ זה  ה 'קבלה ' בנושא

 אד אד אד לו ,אד מגיע שהכל בלבו  שמרגיש
כשהוא  אז  לו  לתת  וחייבי

לא  הוא מהזולת , מסויי דבר מקבל
הוא  'מה לעצמו וחושב  מתפעל,
שמגיע  מה  לי הביא הכל בס עשה,
 צור מרגיש לא הוא וממילא לי',
יהיה זה יודה  הוא א וג להודות ,

.ולחו מהשפה 

,,,, א א א האלקי,א האור בו שמאיר אד
לי  מגיע 'לא מרגיש הוא אזי
וילדי  שאשתי לי מגיע לא ,'כלו
 שההורי לי מגיע לא ,כלו לי יתנו 
 שהחברי לי מגיע לא לי, יעזרו  שלי
וממילא  לי, יעניקו אותי והסובבי
אליו הקרובי ואפילו הזולת , כאשר
לו מעניקי  אשתו  : כגו ביותר,
תודה , ברגשי מתמלא לבו משהו ,
ואמירת  ,וצפי עולי והרגשות 
במנגינה מהפה  בוקעת  התודה

ומתוקה... נעימה  מיוחדת,

המיוחדת והכרת והכרת והכרת והכרת  מעלת זו הטוב
ישראל! ע של

 וא וא וא וא צרי כמה  אחת , טובה על כ
עמנו שמטיב להקב "ה , להודות 
באור  'כי רגע, ובכל עת  בכל תמיד ,
תורה אלקינו ה ' לנו נתת פני

הובאו  לתודה'12. 'מזמור בספר 279)דבריו  טרביס.(עמוד יעקב דניאל רבי לגאון 



  
        



.ורחמי צדקה  וחסד. אהבה  .וחיי
 בעיני וטוב .ושלו ברכה 

לברכנו'...

מה וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  שכל  ומרגיש זוכה יהודי
חסד  זה לו נות שהקב"ה
רגש  בלבו מתגלה אזי , חינ ומתנת 
הטוב. והכרת הודאה של  פנימי
של  האמיתי המצב  הוא   אלו  ורגשות
וכאשר  לבוראו .  האד התייחסות
גופו , לבורא גופו  את  מבטל הנברא 
 נשמתו לבורא  נשמתו  מחבר  וכ

חיבור. של מציאות היא  היא 

טובה ,מה מה מה מה  מכיר כשאינו  כ  שאי
ואני  לו, שמגיע מרגיש ואדרבה 
מלכות  מרגיש  כ א עוד , ואפסי
ובזה לבוראו , מתבטל ואינו עצמו
בוראו ,  לבי בינו  החוצ כותל בונה

ממנו. ומתרחק

לשמ נמצא נמצא נמצא נמצא  מלכנו  שה 'קרבתנו
ישירה תוצאה היא הגדול'

.'ל מה'להודות

של ועתה ועתה ועתה ועתה  המאירה לדמותו  נעבור
 א ,לכ שזכה  אבינו  אברה

...נקדי לכ קוד

 העול העול העול העול את את את את  מאיר מאיר מאיר מאיר   אבינו אבינו אבינו אבינו  אברהאברהאברהאברה

ה "ה )ירושלמיבתלמוד בתלמוד בתלמוד בתלמוד  פ "ב שקלי)

אמר: גידל רב  הובא:
יראה אומרה, בש שמועה  האומר
לנגדו , עומד  כאילו שמועה בעל
איש" יתהל בצל א" שנאמר:

ז). לט, תהלי)

ירושלי'וביאר וביאר וביאר וביאר  וז"ל:(ש)13ה'לב
 בש שמועה  כשאומר
השמועה בעל כאילו  יצייר אומרה 
הדבר  יגיד  זה ידי שעל לנגדו , עומד 

כשרואה הלימוד דעיקר בוריו . על
רואות  עיני "והיו  כדכתיב : רבו  פני

"מורי כ).את ל, שרואה(ישעיה  וכיו
כנגדו , עומד השמועה בעל כאילו

בוריו. על הדבר ויבי ידע

והגה והגה והגה והגה """"ק ק ק ק  מגור מאיר יצחק רבי
 הוסי  הרי"מ החידושי

לתלמיד14וביאר: שקוראי הסיבה
השמועה ', 'בעל חידוש, שחידש חכ
 שיי ההוא והחידוש השמועה  כי

למחברים חיים13. רבי  הגאונים

פרידמן  אריה יהודה ורבי גרין מרדכי 

שליט"א.

הובאו  יהודה '14. ב'ליקוטי (רישדבריו 

לך) לך רבי פרשת להגה "ק

אלתר. ליב אריה יהודה

  
        



השמועה , בעל של נשמתו לשורש
השמועה. בעל נקרא ולכ

דבריווכאשר וכאשר וכאשר וכאשר  את לומד  יהודי
זוכה הוא אזי בדביקות 
מאירה השמועה  בעל של שנשמתו 

קדושה... לו ומשפיעה 15עליו ,

אברה אברה אברה אברה ויש ויש ויש ויש  כי כי כי כי  הוא הוא הוא הוא לדעתלדעתלדעתלדעת אבינו אבינו אבינו אבינו      
 ל ל ל ל פרשת פרשת פרשת פרשת  שלשלשלשל השמועה השמועה השמועה השמועה  בעל בעל בעל בעל 

.... ל ל ל ל יצחק יעקב  רבי והגה"ק
אומר, היה    מלובלי החוזה 
'ל ל' שבת  מגיעה היתה  שכאשר

 עצו אור בנפשו  מרגיש היה 
זו שבת  בי חש והיה (לונורא,

( כמול הבדל השבתות לשאר
!לחוש אור בי הבדל 16שיש

 אבינו שאברה לכ והסיבה 
המאיר  הוא  השמועה  בעל שהוא
במדרש  שדרשו  וכמו  ,העול את 

ג): אות ב פרשה  רבה "ו אמר (בראשית
אר" ויהי אר יהי בראשית אלקי) 

ג) אברה!א, זה  

הסבר... ובתוספת

וכתב אייזק 15. יצחק רבי הגה "ק

בפירושו  זיע"א מקאמרנא

זקן' 'פני  הירושלמי  דע(שם)על וז "ל:

ומגלה, לומד שצדיק התורה  חידוש  שבכל 

נשמות  עליו רוכבין  ודיבור דיבור בכל  אזי

נשמות  עולמות הן  והן ומלאכים , ושכינה

ליכלול וצריך ודיבור, דיבור שבכל  אלהות

נשמתו  ואור שורש  גם  ודיבור דיבור בכל

למעלה, למעלה  היחוד אור שעולה  עד

הצדיק  צורת נכלל  קדוש  דיבור ובכל 

שמתלהבין  עד אלו  דיבורים  האומר

סיני . מהר כניתנתן ואז באור ומתלהטין

נשמתו וכהשצדיק  מתלבש  מעולמו נפטר

עולמות של ההוא באור

בדיבורו  ונמשכו  שנכללו  אלהות  נשמות 

הצדיק . וצורת צלם הם  והדיבורים

ולומד  עצמו מזכך הזה בעולם וכשהצדיק 

בשם  שמועה ואומר זאת בבחינה כן גם 

התורה  באור חושיו כל ומקשר  אומרו 

כך  כל  הדיבורים מאירין אזי הצדיק, ובאור

הצדיק צורת דיבורים באותן שרואה עד

בצלם  'כי  השמועה. בעל לפניו. מאירה

הילוכו  כל הצדיק  איש  כי איש', יתהלך

שאינובצלם. אף  הצדיק צלם  לראות  ובנקל

הצדיק. נשמת  אור  עצם  את לראות  זוכה

בספר  וספרים16. סופרים התורה ,מפי (על 

לך ) לך  פרשת  רבי ריש  לגאון

כדי  וז "ל: כתב, שליט"א פרידמן דוד  אלעזר

ל 'חוזה' שהאיר מהאור  מושג שמץ לקבל

הבא  הסיפור את  'החוזהנביא בספר  (וראה 

קלפהולץ ): יעקב  ישראל  רבי לגאון  פח  עמוד  מלובלין '

אחרמנהג  קודש  שבשבת  ל 'חוזה ' לו היה 

עד בחדרו מסתגר  היה  המנחה תפילת 

באותה לומד  והיה  שלישית , סעודה  לזמן

החזקה ', 'יד  הרמב "ם  של  בספרו הלכות שעה 

למקורבים אף הסגר  שעת היתה  שעה  אותה 

יכול היה  לא  אחד  ואף  התלמידים, שבין

שעה . באותה  קדשו למחיצת להיכנס
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 בעול בעול בעול בעול  יתבר יתבר יתבר יתבר אלקתו אלקתו אלקתו אלקתו  פרספרספרספרס אברהאברהאברהאברה

את התורה התורה התורה התורה  מתארת  הקדושה
 אברה של עבודתו 
קנה מאד  בד ואבר" :כ אבינו 
מגב  למעיו  ל ו בהב. ס
היה אר ק ה עד אל ית ועד 

 בי אל ית י ח ה אהלה 
ב ג).העי" יג, (בראשית 

 וכ וכ וכ דודוכ יוס חיי רבי הגה "ק ביאר
פני  בספרו  החיד"א  אזולאי
ללמדנו בא הזה  הפסוק וזתו"ד : דוד,

היה מעשה  שעז החסידים מן  באחד שהיה

דוקא ברבו לחזות  לזכות חפצו 

זמן  מקפיד בפרק  מאד שהרבי  וביודעו  זה,

וכך  כישן  עצמו שם  משנתו, אדם להעיר  לא

תואר  בזיו לחזות יוכל שממחבואו חשב

בקודש, כמנהגו הוה, וכך הקדושים , פניו

נכנס אלא  החסיד, את  העיר  לא ה'חוזה'

פתח  אך  ויהי לימודו, חוק את  והתחיל 

ואור  בביתא, נהורא  נפל  ספרו, את ה'חוזה'

של מתורתו שעה באותה האיר ויקר  גדול

מאת התלמיד יצא יצוא אך והנה ה'חוזה',

סבר  תומו לפי  המאורות . לו חשכו רבו פני 

בחדרו  היה כך כל  רב ואור שכיון החסיד 

הסעודה  של בחשיכה לכן ה'חוזה ', של 

הנרות כשהובאו אולם רואה, אינו  השלשית 

בסנורים... הוא מוכה כי לדעת  נוכח

שבת,עם מוצאי  של ערבית תפילת גמר

עצמו  והזכיר ל 'חוזה ' החסיד ניגש

ענהו  בעיניו. לראות חדל  שפתאום  לפניו ,

שיפנה אלא לו , לעזור בידו  שאין  'החוזה'

שהוא  מרדושיץ , בער דב רבי  לתלמידו

לו  נתן לו. לעזור יוכל ובוודאי  ישועות פועל 

משאלה עיניו, את לרפא סגולות בער רבי 

והנה אחרות, סגולות לו נתן לו עזרו לא

החסיד  פרץ מרפא. בידו  העלו  לא אלה  גם

בער: רבי לו  אמר בער. רבי לפני  בבכי 

אפילו  להכניס בכוחן - לך שנתתי  סגולותי

דבר  בוודאי  הועילו, לא לך ואם באבן , אור

לו  שהגיע עשה  מה  לחוקרו והחל כאן . גדול 

מה בער רבי לפני  החסיד התוודה  כך.

לו: אמר כך בער רבי מששמע שעשה .

שלדע , בהיכלו המאיר אור אותו כי

עוז  הרהבת בה בשעה  ה 'חוזה '

מהאור  הוא בתוארו, לראות להכנס

לצדיקים ונגנז בראשית ימי בששת שנברא

יב.), הראשון (חגיגה אדם צפה  זה  ובאור

ה 'חוזה ' ואמנם סופו , ועד העולם מסוף

ראוי  הוא הארץ , בכל  משוטטות שעיניו

שאינך  אתה  אולם האור, מאותו להנות

להושיעך... יכול ואיני  התעוורת לכך ראוי

שאם צא  מגיעים , הדברים  היכן עד ולמד 

של תורתו  האירה בשבתו שבת  מידי

ובהגיעו  שנגנז, אור באותו  ה'חוזה'

בעל שהוא  אבינו  אברהם של לפרשיותיו

לחושך, כמאור חילוק הרגיש בהם השמועה

גדלה  כמה עד  במקצת לשער  נוכל כן אם

אור  הימים, באותם בחצרו האור  השפעת

כחושך. אלא לעומתו נחשב  אור שאין  יקרות

  
       



של  הנוראה  עבודתו  גודל את 
ויגע  שעמל עצמו , ע אבינו  אברה
שזכה עד  נפשו, לזכ כחו בכל

ונשגבה. עליונה  לקדושה

שלבי והפסוק והפסוק והפסוק והפסוק  את אותנו  מלמד  הזה 
אל: בית העולות  במעלות עלייתו 

 ואבר ואבר ואבר ואבר'''' ס ס ס ס קנהקנהקנהקנה מאדמאדמאדמאד בד בד בד בד  
אבינוב ב ב ב הבהבהבהב'''' אברה  

בידיעת  עצמיותו  כל את  השקיע
היתה ובה התורה, וחכמת האלקות 
 זה וחשק ורצונו . חשקו כל
כל  את  בעיניו  המאיס  האלקי

הזה. העול ענייני

'וזה וזה וזה וזה  ס ס ס ס שאמר קנה קנה קנה קנה  מאד מאד מאד מאד  בדבדבדבד
כבדב ב ב ב הבהבהבהב'''' משא עליו שהיה   

אצלו היו שלא והזהב , והכס המקנה 
ממנו , כבד ואדרבה כלל, חביב  דבר

.בה  וק

 והמשי והמשי והמשי עדוהמשי הנוראה  עבודתו  בכח 
מעצמו להפשיט שהצליח 

ול'גשמיות '. ל'חומר', קשר כל

למלמלמלמעיועיועיועיו''''שאמרוזה וזה וזה וזה  ללללשהסיע ''''וווו  
 העול הבלי ענייני מכל עצמו
היא  דנסיעה ,מה דעתו והסיח  הזה 

והמחשבה. הגו העתקת 

אל אל אל אל ''''''''מ מ מ מ גב גב גב גב  ית ית ית ית  הזה ועד ועד ועד ועד  ו'הניגוב '  
הזה,  העול ענייני מכל
אל ', 'בית  ברוחניות  התמידי והעיסוק 
מעלה... מעלה וטיפס  לעלות  לו גרמו 

:::: ונקדי ונקדי ונקדי ונקדי מחצבי שלשה ממטהישנ)

המלאכי ,למעלה) מחצב
האורות. ומחצב הנשמות  מחצב

בתחילהובטיפוסו ובטיפוסו ובטיפוסו ובטיפוסו  עבר למעלה
מחצב העיהעיהעיהעי''''ב' וזה   

ר"ת  הע"י .ה ה ה ה המלאכי מלאכי
'.ה ה ה ה בדיע ע ע ע 

 והמשי והמשי והמשי לשרשווהמשי והגיע לטפס
וזה הנשמות, במחצב 

'     שנאמר: היההיההיההיה אאאאר ר ר ר      קקקק ה ה ה ה עדעדעדעד
 בי בי בי בי אל אל אל אל  ית ית ית ית  יייי חחחחהההה אהלה אהלה אהלה אהלה 

ש העיהעיהעיהעי'''' היה אשר המקו עד   
הנ  במחצב בתחילה  שמות אהלה 

מחצב  וקוד האורות  אחר שה
 אל בית   בי שאמר וזה  ,המלאכי
מחצב   העי ובי האורות , מחצב
 בי הנשמות מחצב  כי ,המלאכי

.המלאכי ובי האורות 

 ואברה ואברה ואברה רק ואברה התעסק לא אבינו 
עצמו , אלא 17בזיכו

...העול כל בזיכו ג עסק

כתב  השבוע17. מעיין עמודבספר (בראשית 

רבי תרסו ) ולך לגאון  שלום מאיר 

מגאוני  אחד  חי שעבר בדור  וז"ל: שליט "א,

איש  החזון מרן  ההוראה, עמוד  הדורות ,
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היתה ובה התורה, וחכמת האלקות 
 זה וחשק ורצונו . חשקו כל
כל  את  בעיניו  המאיס  האלקי

הזה. העול ענייני

'וזה וזה וזה וזה  ס ס ס ס שאמר קנה קנה קנה קנה  מאד מאד מאד מאד  בדבדבדבד
כבדב ב ב ב הבהבהבהב'''' משא עליו שהיה   

אצלו היו שלא והזהב , והכס המקנה 
ממנו , כבד ואדרבה כלל, חביב  דבר

.בה  וק

 והמשי והמשי והמשי עדוהמשי הנוראה  עבודתו  בכח 
מעצמו להפשיט שהצליח 

ול'גשמיות '. ל'חומר', קשר כל

למלמלמלמעיועיועיועיו''''שאמרוזה וזה וזה וזה  ללללשהסיע ''''וווו  
 העול הבלי ענייני מכל עצמו
היא  דנסיעה ,מה דעתו והסיח  הזה 

והמחשבה. הגו העתקת 

אל אל אל אל ''''''''מ מ מ מ גב גב גב גב  ית ית ית ית  הזה ועד ועד ועד ועד  ו'הניגוב '  
הזה,  העול ענייני מכל
אל ', 'בית  ברוחניות  התמידי והעיסוק 
מעלה... מעלה וטיפס  לעלות  לו גרמו 

:::: ונקדי ונקדי ונקדי ונקדי מחצבי שלשה ממטהישנ)

המלאכי ,למעלה) מחצב
האורות. ומחצב הנשמות  מחצב

בתחילהובטיפוסו ובטיפוסו ובטיפוסו ובטיפוסו  עבר למעלה
מחצב העיהעיהעיהעי''''ב' וזה   

ר"ת  הע"י .ה ה ה ה המלאכי מלאכי
'.ה ה ה ה בדיע ע ע ע 

 והמשי והמשי והמשי לשרשווהמשי והגיע לטפס
וזה הנשמות, במחצב 

'     שנאמר: היההיההיההיה אאאאר ר ר ר      קקקק ה ה ה ה עדעדעדעד
 בי בי בי בי אל אל אל אל  ית ית ית ית  יייי חחחחהההה אהלה אהלה אהלה אהלה 

ש העיהעיהעיהעי'''' היה אשר המקו עד   
הנ  במחצב בתחילה  שמות אהלה 

מחצב  וקוד האורות  אחר שה
 אל בית   בי שאמר וזה  ,המלאכי
מחצב   העי ובי האורות , מחצב
 בי הנשמות מחצב  כי ,המלאכי

.המלאכי ובי האורות 

 ואברה ואברה ואברה רק ואברה התעסק לא אבינו 
עצמו , אלא 17בזיכו

...העול כל בזיכו ג עסק

כתב  השבוע17. מעיין עמודבספר (בראשית 

רבי תרסו ) ולך לגאון  שלום מאיר 

מגאוני  אחד  חי שעבר בדור  וז"ל: שליט "א,

איש  החזון מרן  ההוראה, עמוד  הדורות ,



  
     



!!!! אברה אברה אברה אברה היה היה היה היה  אחדאחדאחדאחד

מיכאל אבא אבא אבא אבא   יור רבינו  עט "ר מארי
אמר  זיע"א  וז"ל:18אברג 'ל 

ה' של שמו אבינו   אברה של  בימיו 
ועיקר  ,בעול כלל  נודע היה לא 
היה  ע"ה אבינו  אברה של עניינו 
בבורא  הקדושה  האמונה את   לפרס
אבינו   אברה היה  כ  ולש . העול
האמונה  את ומפרס בעול מסתובב
אל  ה'  בש  ש "ויקרא  בבורא,

" לג)עול כא , מקריא (בראשית שהיה

ושב  עובר  כל  בפי הקב"ה  של  לשמו
י.), הבורא (סוטה  של  שמו את והרגיל

הבריות ז).בפי כד, לבראשית רש"י  (ראה

 וכ וכ וכ וכ "הרמב עבודהכתב  (הלכות 

ה"ב) פ"א  תקופה זרה שבאותה
כל  מפי והנורא  הנכבד  הש 'נשתכח
ונמצאו  הכירוהו, ולא  ומדעת היקו
 אינ  והקטני הנשי האר ע כל 
ושל  ע של  הצורה אלא  יודעי
שנתחנכו  ,אבני של וההיכל   אב

באוהלה. עצמו שהמית התורה שר זצוק"ל,

בית שר במסתרים', 'ארי חי דור ובאותו

בעל אשלג, מהרי "ל המקובל  הצדיק הזוהר ,

הקדוש. הזוהר על 'הסולם' פירוש

'מאן פעם המלכים, שני יחדיו נועדו 

רבנן ' - סב.).מלכי  זה(גיטין  היה

ה'סולם ' ובעל  'ויחי ', פרשת של  בשבוע

הפרשה. מן פסוק על פירוש השמיע 

עצמו על שהקדיש השבט - יששכר

"וירא נאמר : - בתורה להתעלות 

ויט נעמה, כי הארץ  ואת טוב כי  מנוחה

עובד" למס ויהי לסבול מט ,שכמו (בראשית 

כביכולטו ). הוא נסתר  להבינו, קשה והפסוק

בוחר  טוב  כי מנוחה שרואה מי וביה: מיניה

לסבול! שכמו מטה אינו בטלה, בחיי

-אלא ה 'סולם' בעל  הצדיק ביאר - מאי

הטוב  בהכרת היה  חדור יששכר

שיש מה וכל  שלו , הכל  הרי עולם : לבורא

חסדו . עלינו  גבר כך כל  מברכתו, הכל לנו 

כל לה' נשיב מה  לו, להודות נוכל  במה

עלינו ! תגמולוהי 

את החליט יתברך לבורא לתת יששכר

החשוב  ביותר, היקר הדבר

הדבר  מה  התבונן: הטוב. כהכרת ביותר,

כי  מנוחה 'וירא לאדם? ביותר החשוב

נעמה', כי - הארציות - הארץ ואת טוב,

לבורא  אמסור אותם חשב, כן, אם

המדושנת, מהמנוחה  אהנה לא יתברך!

ומצוות! תורה  עול  לסבול  שכמי  אטה  אלא

המקורי ,נהנה מהפירוש  איש  החזון

מקורביו  באזני עליו חוזר והיה

באורך. עיי "ש ובההערכה !... בהשתאות

והובאו  נועם18. אמרי  בספר דבריו

ו).מועדים מאמר - הסוכות (חג 

  
     



ולעובדה  לה  להשתחוות מקטנות
 העולמי צור  אבל  בשמה... ולהשבע
ולא  מכירו שהיה אד  שו היה לא 
 חנו כגו  בעול  יחידי אלא יודעו
זה  דר ועל  ועבר ,  ש נח ומתושלח
שנולד  עד ומתגלגל הול העול היה 
אבינו'.  אברה והוא   עול של עמודו 

 וממשי וממשי וממשי וממשי "ג)הרמב הל'  ואומר:(ש
זה  אית שנגמל  כיו'

ע "ה), אבינו   לשוטט (אברה התחיל 
לחשוב  והתחיל ,קט והוא  בדעתו
אפשר  היא תמיה והיה ובלילה ,  ביו
ולא  תמיד נוהג  הזה הגלגל  שיהיה 
אי כי אותו , יסבב ומי מנהיג  לו יהיה
לו  היה ולא  עצמו . את  שיסבב  אפשר
מושקע אלא  דבר  מודיע  ולא  מלמד 
 כוכבי עובדי בי  כשדי באור
עובדי הע וכל ואמו  ואביו  , הטפשי

ולבו   עמה עובד והוא   כוכבי
האמת  דר שהשיג  עד ,ומבי משוטט
הנכונה, מתבונתו הצדק קו  והבי
מנהיג  והוא  אחד אלוה ש שיש וידע
בכל  ואי הכל , ברא והוא  הגלגל 
והתחיל  ממנו... חו אלוה הנמצא 
לכל  גדול  בקול ולקרוא לעמוד
אחד  אלוה ש שיש ולהודיע  העול
עד  לעבוד... ראוי ולו  העול לכל

ורבבות'.  אלפי אליו  19שנתקבצו 

שהיה וכשנודע וכשנודע וכשנודע וכשנודע  הרשע , לנמרוד
 למל עצמו את  מחזיק 
אבינו   אברה של מרידתו על  , העול
 אברה את  לתפוס  שלח במלכותו ,
 ואומרי האש .  לכבש אותו והשלי

קיח .)חז"ל  שעה (פסחי שבאותה 
 כבש  לתו אבינו   אברה שהושל
לפני גבריאל  המלא אמר האש,

והקשה בספרו 19. קארו  יוסף רבי מרן 

משנה הלא (שם):כסף

ועבר, שם  חיו  אבינו  אברהם של  בימיו 

ישיבה, בראש ועמדו לה' נביאים היו  והם

- בישיבתם  למדו עצמם  הקדושים והאבות

להעמיד  שזכה  הוא אבינו  אברהם  מדוע 

והשיב, הם? ולא הישראלית, האומה את

היה שאברהם ובינם: בינו היה  שההבדל 

ועבר  שם  אבל היחוד. אמונת ומכריז  קורא

אבל - לתלמידיהם ה ' דרך מודיעים היו 

אברהם, כמו ולהכריז לקרוא נתעוררו  לא

ביותר. מעלתו גדלה  כן ועל 

היו ,מרעישים נביאים הדברים!

עמדו  תלמידים . והעמידו 

על נמנו הקדושים שהאבות ישיבה בראש

ולא  העם אל יצאו  לא אם אבל תלמידיה .

ולא  המונים , כינסו  לא ה', בשם קראו 

ולא  נצחית, זכות זכו לא - רבבות קיבצו 

הנצח !... עם  אבות על  השבוע נמנו (מעיין 

קלו ) עמוד בראשית 



  
     



ולעובדה  לה  להשתחוות מקטנות
 העולמי צור  אבל  בשמה... ולהשבע
ולא  מכירו שהיה אד  שו היה לא 
 חנו כגו  בעול  יחידי אלא יודעו
זה  דר ועל  ועבר ,  ש נח ומתושלח
שנולד  עד ומתגלגל הול העול היה 
אבינו'.  אברה והוא   עול של עמודו 

 וממשי וממשי וממשי וממשי "ג)הרמב הל'  ואומר:(ש
זה  אית שנגמל  כיו'

ע "ה), אבינו   לשוטט (אברה התחיל 
לחשוב  והתחיל ,קט והוא  בדעתו
אפשר  היא תמיה והיה ובלילה ,  ביו
ולא  תמיד נוהג  הזה הגלגל  שיהיה 
אי כי אותו , יסבב ומי מנהיג  לו יהיה
לו  היה ולא  עצמו . את  שיסבב  אפשר
מושקע אלא  דבר  מודיע  ולא  מלמד 
 כוכבי עובדי בי  כשדי באור
עובדי הע וכל ואמו  ואביו  , הטפשי

ולבו   עמה עובד והוא   כוכבי
האמת  דר שהשיג  עד ,ומבי משוטט
הנכונה, מתבונתו הצדק קו  והבי
מנהיג  והוא  אחד אלוה ש שיש וידע
בכל  ואי הכל , ברא והוא  הגלגל 
והתחיל  ממנו... חו אלוה הנמצא 
לכל  גדול  בקול ולקרוא לעמוד
אחד  אלוה ש שיש ולהודיע  העול
עד  לעבוד... ראוי ולו  העול לכל

ורבבות'.  אלפי אליו  19שנתקבצו 

שהיה וכשנודע וכשנודע וכשנודע וכשנודע  הרשע , לנמרוד
 למל עצמו את  מחזיק 
אבינו   אברה של מרידתו על  , העול
 אברה את  לתפוס  שלח במלכותו ,
 ואומרי האש .  לכבש אותו והשלי

קיח .)חז"ל  שעה (פסחי שבאותה 
 כבש  לתו אבינו   אברה שהושל
לפני גבריאל  המלא אמר האש,

והקשה בספרו 19. קארו  יוסף רבי מרן 

משנה הלא (שם):כסף

ועבר, שם  חיו  אבינו  אברהם של  בימיו 

ישיבה, בראש ועמדו לה' נביאים היו  והם

- בישיבתם  למדו עצמם  הקדושים והאבות

להעמיד  שזכה  הוא אבינו  אברהם  מדוע 

והשיב, הם? ולא הישראלית, האומה את

היה שאברהם ובינם: בינו היה  שההבדל 

ועבר  שם  אבל היחוד. אמונת ומכריז  קורא

אבל - לתלמידיהם ה ' דרך מודיעים היו 

אברהם, כמו ולהכריז לקרוא נתעוררו  לא

ביותר. מעלתו גדלה  כן ועל 

היו ,מרעישים נביאים הדברים!

עמדו  תלמידים . והעמידו 

על נמנו הקדושים שהאבות ישיבה בראש

ולא  העם אל יצאו  לא אם אבל תלמידיה .

ולא  המונים , כינסו  לא ה', בשם קראו 

ולא  נצחית, זכות זכו לא - רבבות קיבצו 

הנצח !... עם  אבות על  השבוע נמנו (מעיין 

קלו ) עמוד בראשית 



  
       



 ואצנ ארד , עול של 'רבונו הקב"ה:
האש',  מכבש הצדיק  את ואציל 
בעולמי יחיד 'אני  הקב "ה: לו  והשיב
להציל  ליחיד  נאה בעולמו , יחיד והוא 
את  לו וצינ הקב"ה וירד היחיד', את 

כלל.  נשר ולא   הכבש של האור 

 ומכיו ומכיו ומכיו אבינו ומכיו אברה של עניינו  שכל 
האמונה  את  להנחיל היה 
קיבלנו  בזכותו   כ על  , העול בבורא
כמבואר  בסוכה, הישיבה מצות את 

י)במדרש אות מח פרשה רבה (בראשית 

אבינו   אברה שאמר  מה שבשכר 
תחת  "והשענו אורחיו: לשלשת

"ד)הע יח , לנו (בראשית  שנת זכינו 
צילה  אשר  סוכה, מצות את הקב"ה

הקדוש בזוהר דנקרא  אמור (פרשת

ע "א ) דמהמנותא 'קג (צל'צילא 

הסוכה האמונה), של שצילה  כלומר 
בה  היושב האד בלב  להכניס  מסוגל 

בב  טהורה העול .אמונה ורא

לגלות והרי והרי והרי והרי  היה זה  ע של עניינו
כמבואר  בעול האמונה  את 

הקדוש ע"ב )בזוהר קב ד וירא (פרשת

לא  אבינו  אברה של  ע שאותו
אלא  ,העצי שאר ככל רגיל  ע היה 
כל  את בודק אברה היה  זה   שבע
באמונה ה שלמי א אורחיו
 ה מאמיני שמא או  בהקב "ה 

זרה. בעבודה 

 וא וא וא על וא ענפיו  פורס הע היה
 נעי צל לו   ונות האורח 
זה שאד יודע אברה היה  ונאה ,
היה וא בהקב"ה, באמונה של
 נות ולא ענפיו  כל את  אוס  הע
יודע  היה ,אד לאותו צילו  את 
ולא  אפיקורסות, בלבו שיש אברה
מטהר  שהיה עד לביתו מכניסו  היה 
ידי  על זרה  העבודה  מטומאת אותו
 ש זור שהיה בנחל מטבילו שהיה 
בתשובה מחזירו והיה , לע בסמו

הטהורה. לאמונה ומקרבו

 ואברה ואברה ואברה בנסיקתוואברה המשי אבינו 
 ג ועמד השמימה ,

...נקדי לכ וקוד ב 'נסיונות',

 הגיו הגיו הגיו הגיו משוללת משוללת משוללת משוללת  חוויה חוויה חוויה חוויה   נסיונסיונסיונסיו

כאשר עיקר עיקר עיקר עיקר  הוא  הנסיו קושי
את  מכיל לא השכל
החוויות  כאשר וזאת  המציאות 
. הגיו משוללות  האד על העוברות 

בהגיו,כי כי כי כי  שנתפסת המציאות את
ולחזק  להכיל, מסוגל האד
את  שנוגדות חוויות  אבל עצמו.
מי  .להכיל יכול האד  אי   ההגיו

  
     



 לחלוטי קורס אמונה , לו   שאי
אלו. במצבי

 א א א בבורא א אמונה לו שיש מי
מה שכל  מאמי והוא ,עול
רק  הכל עמו  עושה  שהקב"ה
את  ידעי אנכי "י לטובתו ,
 עליכ ח ב  אנכי אר הח בת
לרעה ולא ל מחבת ה ' נא

ותק  אחרית לכ (ירמיהוה "לתת 
יא ), כי כט, מעמד . להחזיק יכול

מתחילה ש השכל, שנגמר במקו
האמונה.

 וכ וכ וכ וכנתואמ" :המל דוד אמר
ג)ילת " צב , תהלי) 

,לאד שחשו בשעה דוקא
כלילה לבו בתו שוררת ואפילה 

לאמונה. הוא זקוק

עי יש יש יש יש  בלי ,אד על שעוברי ימי
בשפע, פרנסה  בהיר, הכל הרע,
צהלה , גדולה , שמחה בית, שלו
 ימי יש אבל טוב . הכל ברכה ...
לערב  יגיע א יודע לא שאד
יגיע  א יודע לא ובערב  בכלל,
על  עוברי לפעמי .מסכ לבוקר,
,מבוהלי ימי ,טרופי ימי אד
לא   אד לפעמי מאוד . קשי ימי
לבו אל יודע לא נפשו , את יודע
להכיל  מסוגל אחד כל לא רוחו , ואת

האלו... הדברי את

את בא בא בא בא  ומחזק  אמונה שנקרא הכח
יהיה עוד תדאג, אל אומר , .האד
יבואו ,יפי יותר  ימי יבואו טוב,
משמחות  שעות  טובות, יותר  שעות
צוהלות, יותר מאירות, יותר יותר,
האמונה... של כח זה זורחות. יותר 

ואפרואפרואפרואפר............ עפרעפרעפרעפר ואנכי ואנכי ואנכי ואנכי 

 ממשי ממשי ממשי רבינוממשי עט"ר מארי אבא
זיע"א  אברג'ל מיכאל יור

ש):ואומר נוע בתחילת (אמרי 
את  הקב "ה  ציוה 'ל ל' פרשת 
 וממולדת מארצ ל ל" :אברה
"ארא אשר האר אל אבי ומבית 

א ), יב , שנדרש (בראשית כלומר
מולדתו , מקו את לעזוב  מאברה
וללכת  וכו', וריעיו אוהביו משפחתו,

וממדינה לעיר מעיר נודע, הלא אל
לאיזה לו יראה שהקב "ה  עד  למדינה ,
אבינו ואברה ,שיל רצונו מקו
לא  אפילו שאלות , שו שואל לא
אלא  הציווי,  תוכ את  להבי בכדי
אלא  הרהור, כל ללא מיד זאת עושה 
ה'.  לרצו מוחלט ביטול מתו רק

הבטיחיתירה יתירה יתירה יתירה  הקב"ה מזאת :
 מקו שבאותו  לאברה
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י  אותו  שולח  הוא עושר שאליו לו היה 
ואגדלה  ואברכ" שכתוב: כמו  וכבוד ,

ברכה" והיה  ב ),שמ פסוק  ש)

לאותו  מגיע  סו  סו וכשאברה
להפתעתו  ש מוצא  הוא , נכס מקו
 כ כדי  עד  מאוד, כבד רעב רק הרבה 
 מזו אחר  לבקש  למצרי לרדת  שנזקק 
"ויהי  שכתוב: כמו  נפשו, את  להחיות 
לגור  מצרימה  אבר וירד  באר רעב 

" באר הרעב  כבד כי   י).ש פסוק  ש)

 ומוסי ומוסי ומוסי ומדגיש ומוסי בפירושו  רש"י
לבדה האר באותה שרק
הארצות, בשאר לא א רעב  היה 
 א אברה את  לנסות  כדי וזאת
הקב "ה של דבריו  אחר יהרהר
,כנע  אר אל ללכת לו שאמר

ממנה. לצאת משיאו ועכשיו 

 וא וא וא וא כשאברה ג  זאת בכל די לא
,למצרי יורד  כבר אבינו
לאשתו נטפלי הרשעי המצרי
 לוקחי ידיו  מתחת  אותה וגוזלי
אשר  פרעה, המל לבית  אותה
ביותר  מצער מעשה  זהו  בוודאי
כשמדובר   שכ ומכל כדוגמתו,  שאי
בכל  .כאברה וקדוש צדיק באשת
על  כלל מהרהר אינו  אברה זאת 
את  מקבל אלא הקב"ה, של מדותיו 
ובשמחה , באהבה  עליו  הבא כל

ה'.  לרצו מוחלט ביטול מתו

אבינו כח כח כח כח   לאברה שהיה הביטול 
יותר  התגלה  הבורא   רצו בפני
 אברה על  הקב"ה הביא  כאשר מכל
וציוהו  ביותר הגדול הנסיו את אבינו 
אשר  יצחק , אהובו , בנו  את  לקחת
צפיה, שנות מאה לאחר לו נולד
המזבח  גבי על לפניו  ולהקריבו
'וירא'. פרשת  בסו כמסופר  לעולה,

ששמעפשוט פשוט פשוט פשוט  הרגע  שבאותו וברור
לבו רעד זה ציווי אברה
והכאב הצער מגודל מעיו ונהפכו
מבנו להיפרד שיצטר מכ שהרגיש
שעליו  מכ מכ יותר ועוד אהובו,
פי  על  א א ידיו, במו אותו לשחוט 
מדת  את להחליש הדבר   גר לא כ
ומיד בלבו, שפיעמה העצומה הביטול 
התיחסות  כל וללא שהייה, כל ללא
למה התייחסות  כל ללא  וכ לרגשותיו,
לצאת  הזדרז  ,כ על  העול שיאמרו
הבורא. מצות את למלאות כדי  לדר

של וזוהי וזוהי וזוהי וזוהי  תשובתו משמעות ג
להקב "ה שהשיב אברה

א ),"הנני" כב, ש) מוכ 'הנני כלומר:
לעשות  רגע ובכל עת  בכל  ומזומ
ואלקי, מלכי ממני ישאל אשר ככל
את  לו  למסור ממני יבקש א וג
עד לי יקר שהוא אחר דבר כל או  חיי

בשמחה!' זאת  אעשה מאוד,

  
    



וחששות וחששות וחששות וחששות ............ מלחמות מלחמות מלחמות מלחמות 

מ"ג)אבות במסכת במסכת במסכת במסכת  הובא:(פ "ה
נתנסה נסיונות עשרה 
ועמד ,השלו עליו  אבינו אברה
של  חיבתו  כמה  להודיע ,בכול

.השלו עליו  אבינו  אברה

מסופר ובקטע ובקטע ובקטע ובקטע  בפרשתנו  החמישי
שהתנסה הששי  הנסיו על
.המלכי מלחמת  והוא ,אברה בו

 וכ וכ וכ המלחמה:וכ 20השתלשלה

שלט ,עיל מל כדרלעומר 
ככר  ערי חמשת  כל על רמה ביד
שנאב  הכיכר מלכי חמשת  ,הירד
וברע צבויי מל ושמאבר אדמה  מל
ובלע עמורה מל וברשע   סדו  מל
שנה. בכל מס לו העלו  צוער מל

 ויו ויו ויו באסיפת ויו !לה נמאס אחד
יותר  הכריזו : שקיימו, חירו
של  בשלטונו  מכירי לא אנו
יקבל  לא הוא מהיו כדרלעומר,

אגורה! מאתנו

מאז...שלש שלש שלש שלש  חלפו  שנה עשרה

מל בעת בעת בעת בעת  כדרלעומר שלח ההיא
אשר  המלכי כל אל עיל
אשר  שנער מל נמרוד אל סביבותיו

 גויי מל תדעל ואל ידו תחת  היה 
כרת  אשר אלסר, מל אריו ואל
ועזרוני  אלי עלו לאמר: ברית  את
יושביה , ואת  סדו ערי כל את  ונכה 
שנה. עשרה שלש היו בי פשעו כי

כל ויעלו ויעלו ויעלו ויעלו  ע האלה המלכי ארבעת
יחד מאות מאות מאות מאות מחניה כשמונה כשמונה כשמונה כשמונה 

איש איש איש איש  אלאלאלויכואל ה כאשר ויתהלכו
.דרכ על מצאו  אשר האד כל את 

חמשת וכל וכל וכל וכל  ועמורה  סדו מלכי
אדמה   מל שנאב  , מלכיה
 סדו מל וברע  צבויי מל ושמאבר
צוער   מל ובלע עמורה  מל וברשע 
יחד   כול ויתחברו  לקראת יצאו
תשעת  וילחמו  . השידי בעמק   עמה

. השידי בעמק  האלה  המלכי

ואכזרית ...המלחמה המלחמה המלחמה המלחמה  קשה היתה 
 המלכי ארבעת ובסופה
את  בשביה  ולקחו  החמשה את הביסו
את  ובתוכ ועמורה סדו רכוש כל

רכושו. ואת לוט

לוט כאשר כאשר כאשר כאשר  נשבה  כי אברה שמע
כל  את גייס אחיו , ב

למלחמה... ויצא תלמידיו 

קטע 'אבותינו '20. בספר מופיע  עד)זה  וקסלשטיין .(עמוד אהרן רבי לגאון 
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 וכ וכ וכ וכ ו" הרג)נאמר:  (פירוש  
אר  חבה  עד  פרו

לד ק" טו)ממאל יד, (בראשית 
 אד ל יש וכי יצחק: רבי אמר
שהיה מלמד אלא !?הרוגי רוד
עפר  .רוד ואברה הורג הקב"ה
נעשו  עליה משלי אברה שהיה 

... חיצי נעשו   קשי חרבות,

 אברה אברה אברה כשהוא אברה במלחמה ניצח אבינו
... רבי חללי בשטח משאיר

אברה אחרי אחרי אחרי אחרי   התבונ המלחמה
שנעשה 'ב 'מהל אבינו 
 נסי 'איזה  לחשוש והחל עמו,
כל  שידוד הקב"ה, עמי עשה  עצומי
את  קבלתי ואולי הטבע, מערכות
בלי  ונשארתי הזה , בעול שכרי

הבא'? לעול זכויות

לב,ובעוד ובעוד ובעוד ובעוד   בשברו מהרהר  הוא
במחזה  אליו מתגלה והקב"ה
 מג אנכי  אבר ירא  "אל  לו: ואומר

מאד" הר ה  כר  א ).ל טו,  ש) 

 וכ וכ וכ שנעשהוכ אחר וז"ל: רש"י, כתב
 המלכי את שהרג זה נס לו
שכר  קבלתי שמא ואומר: דואג והיה
לו אמר לכ צדקותי, כל על
קבול  על דואג  אתה  מה ...המקו

מאוד! הרבה  שכר ?שכר

 לעול לעול לעול העבודה לעול כל את  ל אשכח  לא 
 הזיכו את  אותי, שעבדת 
ועשיית  התורה עמל  את  העצמי,
אותי שפרסמת   הפרסו ואת החסד,

מאד'! הר ה כר' ...! בעול

 אברה אברה אברה ההזדמנות אברה את  מנצל אבינו 
ילד... מהקב"ה ומבקש

!!!! כלו כלו כלו כלו לי לי לי לי  מגיע מגיע מגיע מגיע  לאלאלאלא  היהודי היהודי היהודי היהודי  טבעטבעטבעטבע

את הקב הקב הקב הקב """"ה ה ה ה  שומע הרחמי אב 
ילד , לו  ומבטיח תפילתו,
ייר לא לאמר אליו  ה' דבר "וה ה
הא  עימ יצא אר א י זה

"ד).ייר טו, (בראשית 

 אברה אברה אברה דברי אברה את שומע אבינו 
,יתבר ה' של הבטחתו

 והאמ" נאמר: וכ באמונה , ומתמלא
צדקה"  ו חבה ו ).ה' פסוק ש) 

הזהולא ולא ולא ולא  העול אבינו  אברה ירש
בזכות  אלא הבא והעול
 והאמ' שנאמר: בה ', שהאמי אמונה 
שאל  שלא  צדקה '  ו חבה ה '

זאת . על 21אות

ספר עח).'אבותינו '21. (עמוד

  
     



 וצרי וצרי וצרי וצרי במילי הפירוש מה  ,להבי
צדקה'?  'וח בה 

אתר)לרמב" ומצאנו ומצאנו ומצאנו ומצאנו  את (על  שביאר 
:כ האלו  22המילי אברה

מגיע שלא הרגיש חייו ימי כל  אבינו 
עמו  עושה שהקב"ה מה וכל  ! כלו לו

. חינ מתנת  רק  זה

לוואפילו ואפילו ואפילו ואפילו  גילה שהקב "ה  אחר עתה,
כר' זכיותיו, ריבוי את
עתה ג זה כל ע מאד ', הרה

לו שיוולד לו  מבשר שהקב "ה  בשעה 
במתנת  רק שזה  אברה הרגיש ילד,
צדקה , עמו  עושה ושהקב"ה ,חינ
אבינו אברה צדקה',  'וח בה 
הקב "ה של ההבטחה את  החשיב 

עמו! שעושה צדקה  בתור

הצלילי ובלבו ובלבו ובלבו ובלבו  להתנג החלו  הטהור 
תודה! אמירת של   הערבי

של ומאז ומאז ומאז ומאז ,,,, הטבע היא זו הרגשה
23היהודי!

טהור טהור טהור טהור  כזהב כזהב כזהב כזהב  מזמור מזמור מזמור מזמור 

התהלי דוד דוד דוד דוד  ספר את  חיבר המל
,פרקי וחמישי מאה ובו
בפסוק: מתחיל שבו  הט"ז והפרק
חסיתי  י אל מרני לדוד  מכ"

" א).ב טז, תהלי) 

הלל וביאר וביאר וביאר וביאר  יחיאל רבי הגה "ק
'מצודת  בספרו מיאברוב

' ציו(ש) מלשו  'מכת' וז"ל:

לומר  ורצה הטוב , הזהב והוא ,כת
לפניו חביב  הזה  המזמור שהיה 

.ככת

 ממשי ממשי ממשי ממשיאמר" ואומר:  המל דוד
ל  טבתי א ה אדני לה '

"ב ).עלי פסוק וז "ל:(ש רש"י , ופירש  
 עלי יש נפשי את לה ', נפשי  אמרת
 'עלי בל 'טובתי להקב"ה: כ לומר

וזה כי 22. בעיני  והנכון  הרמב"ן : לשון

כי  וחשב בה ', שהאמין  יאמר

פנים, כל  על  זרע  לו  יתן הקב"ה  של  בצדקו

פי  על אף ובשכרו , אברם  בצדקת לא

לא  ומעתה מאוד' הרבה 'שכרך לו שאמר

החטא... יגרום  פן  יירא

וזה המדרש 23. כג לשון  פרשה רבה (שמות

ה): אמנהאות  מראׁש ֲִֵָָָֹ"ּתׁשּורי

ח)מראׁש" ד, השירים ישראל(שיר עתידין  - ֵֹ

"ׁשירּו שנאמר: לבוא, לעתיד שירה  ִלומר

עׂשה" נפלאֹות ּכי חדׁש ׁשיר צח,לה' (תהלים  ְִִִַָָָָָ

שירה?א ). ישראל אומרים זכות ובאיזה

שנאמר: בהקב"ה  שהאמין  אברהם בזכות

בה'" ו )"והאמין טו, האמונה(בראשית היא

אומר: הכתוב ועליו בה, נוחלין שישראל 

יחיה " באמונתו ד)."וצדיק ב, (חבקוק 
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ה עלי לא  לי , עושה שאתה טובות
לי ! מטיב  אתה בצדקתי  לא  כי לגמלני ,

 והוסי והוסי והוסי יצחק והוסי הרב  המקובל הגאו
שראשי  שליט"א, גינזבורג
ל  'טבתי המילי של התיבות 
היא  זו הרגשה כי 'טבע' ה 'עלי

היהודי. של טבעו

האלווסופי וסופי וסופי וסופי  המילי של התיבות 
תיבות : ראשי 'כלי' ה
שהרגשה .ישראלי ,לויי ,כהני
 בלבותיה ומתגלה  מאירה זו
יוצא  ללא ישראל ע כל של
 העול אומות  אצל א מהכלל.

... כ אינו 

הכלהכלהכלהכל!!!! לי לי לי לי  מגיעמגיעמגיעמגיע  הגוי הגוי הגוי הגוי  טבעטבעטבעטבע

"והיהישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  ואמר: התנבא הנביא
וקל  והתק ירעב  כי
למעלה " פנה באלהיו מל

כא). ח, הזוהר (ישעיה  בספר וביארו
ד הקדוש עקב  פרשת מהימנא, (רעיא

ע"ב ) וזתו "ד:רעג

אומות הפסוק הפסוק הפסוק הפסוק  על מדבר הזה
 חיי שה ,העול
 ולכ ,לה מגיע שהכל בתחושה
 ה אזי ,יסורי עליה באי כאשר
 האלהי על וכועסי מתעצבני
בו... ובועטי מקללי ,שלה
 אחרי אלהי לה לחפש והולכי

למעלה '). ')פנה 

,,,, א א א א ה ובטבע , כ אינו ישראל ע
שלא  תמיד  ומרגישי ,שפלי
בה ' ומאמיני ,כלו לה מגיע
 ומקבלי לטובה , הכל שעושה 
שעובר  מה כל ובשמחה באמונה

ישראל  ע יזכו  זה  ובזכות ,עליה
מהגלות . להגאל

 ובעני ובעני ובעני ובעני יוס משה רבי הגאו סיפר זה
 בדישיינערמא  משה (אהל

סג) עמוד וז"ל:נחמה , סיפורי שני
,מקוזני המגיד של  חתנו  כשנפטר
סיפר  ביותר , עליו וחביב אהוב שהיה
 איכרי שני על בהספדו המגיד
בילדה. ופגשו  ברחוב  פע שהלכו
זו , היא  בתי לרעהו: האחד אמר
לעברה  חייכתי שכאשר והראיה,
השני האיכר דחה  . בחיו לי החזירה

י שכאשר  ואמר , הראיה מחיי את לד
שהוא  אומר זה  אי מבוגר ,  אד אל 
הילדה   א רק  תהיה 'הראיה' אביו .
אותה'... תכה כאשר  ג  אלי תחיי

א רבונו רבונו רבונו רבונו   המגיד  אמר  עול של
אני  אותי, מכה  כשהינ
כי  ,בחיו שיני לעומת מלבי

  
     



אנו אבינו , ואתה בני אנו הלא
רוענו... ואתה  צאנ

לאחר והסיפור והסיפור והסיפור והסיפור   חברו בישיבת  השני:
שאירע הנורא  ' ה'פוגרו
 עצבו של מצב  היה תרפ "ט , אב  בי "ח
הרבה  היו עדיי וג . כמוב גדול,
 ומדוכאי  פצועי הישיבה מבני
ולא   ימ "ש  האכזריי מהשונאי
המצב  על להתגבר הישיבה בני יכלו 
השנה  ראש בהגיע והנה הזה . הירוד 
זצ "ל ,  חסמ לייב רבי  המשגיח ביקש
בצלאל    מהבחורי מאחד
שליח  להיות זצ"ל, שאקאוויצקי
מצדו  והוא  ערבית . לתפילת ציבור
בחור  עדיי הלא לייב, רבי את  שאל 
רבי לו  ענה בי?! תבחר ולמה אני,
תהיה  שאתה רצוני, זה זצ "ל: לייב
פירש. ולא   וסת אחר. ולא  "הש

בטלית בהוראת בהוראת בהוראת בהוראת  התעט המשגיח,
המנגינה את לנג והתחיל
,' ערבי 'מעריב  כ ואחר 'ברכו ', של
להניע  מצליחי בקושי הישיבה ובני 
יתירה התלהבות לבטח , שפתותיה
בתפילת  הקהל והתחיל  ,ש היתה לא

שהשליח והמתינו ,'עול 'אהבת
,' עול 'אהבת ברכת את  יסיי ציבור
בהיכל... ודממה  משתהה, הוא  הנה א

בכיולפתע ולפתע ולפתע ולפתע   כול  שומעי
והתגבר , שהל חרישי,
גרונו , את חונקות  כשדמעות  וכ
תסיר  אל   תבהוא'   מנג החל
על  חזר  כ ואחר  ,' לעולמי ממנו 
נוראות  ובבכיות  בניגו אלו  תיבות 
 תבה וא' , פעמי וכמה כמה
בני שכל עד ממנו '... תסיר אל 
ביחד: עמו  לשיר  התחילו הישיבה
,' לעולמי ממנו תסיר אל  ואהבת'
אחד  לדבר  שכול היתה והתחושה
 לרשעי שנתת פי על   א  נתכוונו
 מעשי מיני כל  בנו לעשות רשות 
על   א לצייר, ואי לתאר  שאי
מצב, באותו נשארי אנחנו  כ פי

אהבה ו   רוצי שאנחנו  תפילתנו  כל 
ממנו  האהבה זו תסור ושלא  מהקב"ה ,
של   תפילת היתה זו .י מלולע
ומצוק . מצור בעת   חברו ישיבת  בני

 א א א א צרי העבר על רק לא
להודות ...

העתידהעתידהעתידהעתיד............ עלעלעלעל למנצחלמנצחלמנצחלמנצח

הרבהדוד דוד דוד דוד  חייו  בימי עבר ,המל
 פעמי וכמה ,ויסורי תלאות 

שאמר: וכמו המוות , ס על עמד
 מכ לדוד חת אל "למנח
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ה ית  את  מרו  אל לח 
"א).להמית נט, תהלי) 

 כשהזקי כשהזקי כשהזקי כל כשהזקי עליו  עברו וכבר
,מה ונצול 24צרותיו

ה ' לעבד "למנח ואמר: לה ' שיבח 
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ל  מ  תא ה ' ה יל י האת

אל" מד א).איביו  יח, ש) 
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אע" איבי  מ ה' (ש אקרא 
ד). פסוק
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 ובטחונ ובטחונ ובטחונ ובטחונ  אמונת אמונת אמונת אמונת ברובברובברובברוב  שהצדיקי שהצדיקי שהצדיקי שהצדיקי
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לישועהלישועהלישועהלישועה!!!! רינה רינה רינה רינה 

בעלו ונביא ונביא ונביא ונביא  שהתפרס סיפור
.'אוד לעול'

הכיפורי הכל הכל הכל הכל  יו בערב התחיל
זאת  זוכר אני ,כשנתי לפני
ששי. יו היה זה  וברור. חזק  בזיכרו
קשה בתחושה  בבוקר התעוררתי
לכיור  בדרכי לתאר. שקשה ונוראה
והתעלפתי. צנחתי המטבח
עצמי  את  הרמתי כשהתעשתתי
כדור  לקחתי כחותי ובשארית 
בטוח הייתי למטתי. וחזרתי אקמול

לשון  א ).רש"י 24. יח, (תהלים 

  
     



רגילה א קשה, בשפעת  שמדובר
מיוחדת  דשמיא בסייעתא למדי.
כיפור, יו באותו  לצו הצלחתי
שהדבר  חשבתי .חל והכל
קרה כחדשיי כעבור א מאחורי,
תחושה ע התעוררתי שוב, הדבר
שוב  וכשקמתי ממש כמוות  נוראה 

...מעול צנחתי

שהתעוררתי אני אני אני אני  היטב  זוכר
זכוכיות  שברי בי מטושטש
לשתות . שניסיתי ,המי כוס של
.לש הגיעו ה כיצד הבנתי לא
 השברי  בי דרכי מפלס בעודי
קורה 'מה  הרהרתי למיטה, וחוזר
לגשת  החלטתי בדאגתי לי?'

המשפחה. לרופא

המשפחהזה זה זה זה  רופא גרס  דבר שו
לח כנראה   הפתעתי למרבה
התעודדתי. הכל? זה .נמו ד
בדיקות  לעשות צרי אולי אבל...

בהיסוס. הוספתי ?כלשה

 אי אי אי ממהאי ל אי ,כלו זה ,צור
בנחישות . הפטיר  לדאוג

 א א א דאגתי.א בזה , הסתפקתי לא אני
לנוירולוג, תור לקבוע החלטתי
סבלתי  התקופה  שבאותה  משו ג
תכופות . וחולשות ראש מכאבי

בדיקה לעשות  הפנה  הנוירולוג 
במוח , חשמליי לזרמי מסויימת
ניגשתי   מכ לאחר קצר וזמ
ממש, חנוכה בערב  ואז לבדיקה.
שלי. החנוכה מתנת  את  קיבלתי
ספורות  שעות  בהכנות, עסוק בעודי
: הפלאפו צלצל ההדלקה ,  לזמ
? בנזימ מר ע מדברת אני ,שלו

,,,, כ כ כ בחשדנות .כ עניתי  אני זה 

החולי מדברת מדברת מדברת מדברת  מבית  האחות 
הרופא  .היו שנבדקת

.את לדבר רוצה 

שלי איני איני איני איני  הלב היה   היכ יודע
נדמה א השניות ,  באות
הרופא  פעימות . כמה  שהחסיר
תקינה , לגמרי לא שהבדיקה  אמר
לשלול  כדי בדיקה  עוד וצרי

...דברי כמה 

תגיד תגיד תגיד תגיד  האמת כל את דוקטור לי
רוצה אני  אותו  קטעתי

סופני? משהו זה  לדעת ...

אולי את את את את  זוכר, אינני ענה שהוא מה 
שתקפה הגדולה החרדה  בגלל
מסוגל  הייתי שלא בגלל ואולי אותי,
את  אד לא מאחל אינני לשמוע.

אז. שתקפוני והחרדה המתח
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סמו והנה והנה והנה והנה  ממש בפתאומיות,
הרופא, ע שיחה  לאותה 
קשות  תחושות  לחוש התחלתי
לחוסר  עד  בחילות , חולשה, .בגו
של  רבונו  הצילו, ממש. תפקוד
בסדר  לא מה לי?? קורה מה !עול
בעלטה כשוחה  עצמי חשתי אתי??
חשבתי  למיטתי. מרותק מוחלטת ,
את  לשכוח  אוכל לא שלעול
ההוא. ביו החנוכה  נרות הדלקת 
חמה תפילה נתמלאתי כולי
אותי  זכה אנא אלקי! וזועקת :
זה חנוכה, של  ראשו נר להדליק

מבקש... שאני מה  כל

תחושת וה וה וה וה '''' לתאר יכול איני עזר.
שאחזה וההתרגשות  הרוממות 
החנוכה נר את  בידי כשאחזתי בי,
 כאד הרגשתי הברכות . ובירכתי
בתבל. ביותר והשמח  העשיר
זו תחושה  לשמר ויכולתי הלוואי

חיי. כל למש

הייתי אולי אולי אולי אולי  יותר: קצת להסביר עלי
לא  במחלה   כא שמדובר בטוח
 תסריטי התרוצצו במוחי פשוטה .
מכל. מהגרוע פחדתי ,קשי
באותה שליווני הקשות התחושות
כל  ומאז מאוד, הדאיגוני התקופה 
גדולה כזכות לי נראתה פעולה 

מסביב, שהיה הקושי למרות ביותר.
יהודי  ולכל לעצמי מאחל הייתי כמה
שייקרתי  כמו מחייו רגע כל לייקר
שזהו הרגשתי בבוקר, כשקמתי אז:
לעוד אותי זיכה שהבורא עצו חסד 
מבקש  הייתי בלילה  !חיי של יו
לי  עזור ,עול של רבונו  לב : בכל
רגע  כל ולהתפלל... בבוקר לקו
חדשה , משמעות  קיבל חיי של

חדשות . עוצמות

צרי התור התור התור התור  שהייתי הבאה  לבדיקה 
 ובינתי התעכב , לעשות 
כאבי  נוראות, חולשות הרגשתי

מאוד. רעות הרגשות  ראש,

 ומכא ומכא ומכא ומכא מגוו של ארו רצ מתחיל
שונות  ובדיקות  רופאי
הסבר  מוצאי ולא ומשונות,
בהשגחה המעיקות . לתחושותי
עלי, ה ' ובחסד מדוקדקת  פרטית 
 עלו תקופה באותה לידי הגיע
לה'. ההודיה בנושא 'אוד לעול'
והתחלתי  ההודיה , למעלת נחשפתי
וחשתי  הרע ועל הטוב  על להודות 
אחד מאמר היה  ממש. של הצלה 
לבי  את שתפס העלו באותו 
על  ההודיה בנושא מאמר במיוחד :
של  פירושו הובא ש העתיד, ישועת
'מהולל  :בתהלי יח בפרק רש"י

  
     



 אוושע' אויבי ומ ה ' אקרא
 לפני ואתפלל אקרא בהילולי
התשועה לפני א כלומר תמיד ,
אני  שבטוח לפי מהללו , אני

מאויבי. שאוושע

דר החלטתי החלטתי החלטתי החלטתי  לעצמי לאמ
והתחלתי  הזו, ההודיה
העתידית, ישועתי על לה' להודות 
באופק. נראתה שטר למרות
ובה מיוחדת  מחברת  קניתי
 לרשו קבוע  זמ יו כל הקדשתי
תודה :לפרטי העתיד  על הודאות 
לי  שהעברת  ,עול של רבונו רבה ,
לי  שנתת  תודה  הראש. כאבי כל את 
.בגו כח  ואיתנה , חזקה  בריאות 
חושש  לא כבר שאני רבה  תודה 
יותר  לי  שאי רבה  תודה  .מכאבי
מפחידות . רעות והרגשות  כאבי
ורק  א מאמי שאני ה ' רבה תודה 
,והרופאי הבדיקות  בכל ולא ב
אותי  מלאה הזו  ההודיה ועוד...
נמר  ובבטחו עצומה בשמחה

במהרה. שתבוא ה ' בישועת

התקופהחשוב חשוב חשוב חשוב  שבאותה   לציי לי
לומר  עצמי על קיבלתי ג
 ומתו בכוונה  יצר' 'אשר ברכת
 אכ בשר כל רופא אגיד, ומה הכתב ,
יכולתי  הזמ ע עמי. לעשות  הפליא

הודאה כל ליד בחיוב   לסמ ממש
ראיתי  למציאות. והפכה  שנתממשה ,
פרט  על ה' ישועת את  במוחש
נהיו כבר הרופאי עליו, שהודיתי
התחזקתי  בחיי, רלוונטיי פחות 
הרופא  הוא יתבר שה ' בכ מאוד 
ה ' הישועה. ממנו  ורק וא האמיתי,
 חדשי בכחות  ליו מיו חיזקני
לומר  שיכולתי עד  מתמדת , ובהודיה 
 אמנ מאחורי. החלאי אלו שכל
לתחושות  הסבר מצאו  לא הרופאי
 א אז, שפקדוני הקשות המוות
ברוב  ,יתבר שה' בוודאות חשתי
 רעי מחלאי הצילני וחסדו, טובו

מוחלט. בנס ונאמני רבי

 היו היו היו כל היו על לבי בכל לה ' מודה  אני
 מבי אני עלי, שעבר מה
לי   שנת החנוכה  מתנת היתה  שזאת 
החנוכה מעות  ה ואלו  הבורא
על  חיי את לייקר הזכות  שקיבלתי
את  להכניס וזכיתי ,פרטיה כל
הכל  על לה ' להודות  לחיי ההודיה
 ג תנסו .ובבטחו באמונה  ולהתחזק
הווה העבר, על לה ' להודות  את
 מוחלט ובטחו באמונה ועתיד,
עוד ואי בידו הכל ממנו, שהכל
 חיי מציאות שזוהי ותראו  מלבדו,

מרפא. או  סגולה  ולא
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לומר  שיכולתי עד  מתמדת , ובהודיה 
 אמנ מאחורי. החלאי אלו שכל
לתחושות  הסבר מצאו  לא הרופאי
 א אז, שפקדוני הקשות המוות
ברוב  ,יתבר שה' בוודאות חשתי
 רעי מחלאי הצילני וחסדו, טובו

מוחלט. בנס ונאמני רבי

 היו היו היו כל היו על לבי בכל לה ' מודה  אני
 מבי אני עלי, שעבר מה
לי   שנת החנוכה  מתנת היתה  שזאת 
החנוכה מעות  ה ואלו  הבורא
על  חיי את לייקר הזכות  שקיבלתי
את  להכניס וזכיתי ,פרטיה כל
הכל  על לה ' להודות  לחיי ההודיה
 ג תנסו .ובבטחו באמונה  ולהתחזק
הווה העבר, על לה ' להודות  את
 מוחלט ובטחו באמונה ועתיד,
עוד ואי בידו הכל ממנו, שהכל
 חיי מציאות שזוהי ותראו  מלבדו,

מרפא. או  סגולה  ולא



  
       



ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה  להלכה להלכה להלכה להלכה  האמור האמור האמור האמור   מ מ מ מ העולה העולה העולה העולה 

אי א א א א .... לנו  נת הגדול בטובו   יתבר ה '

 מהחיי החל בחיי ומתנות שפע סו

עמנו . היטיב בו  דבר כל  ועד  עצמ

שמשפיע  מהטוב לו 'להחזיר ' ובאפשרותנו

דבר כל  על לו  מודי שאנו  ידי  על עלינו 

לנו. שנות לה לה לה לה ''''ממה מודימודימודימודי שאנו שאנו שאנו שאנו  וכשוכשוכשוכש

שעושה שעושה שעושה שעושה  והחסדיוהחסדיוהחסדיוהחסדי הטובותהטובותהטובותהטובות עלעלעלעל  יתבר יתבר יתבר יתבר

יותר יותר יותר יותר  בחזרהבחזרהבחזרהבחזרה עלינו עלינו עלינו עלינו  משפיעמשפיעמשפיעמשפיע הההה''''  כ כ כ כ עמנו עמנו עמנו עמנו 

ברכה ברכה ברכה ברכה .... של של של של  שפעשפעשפעשפע אינו ויותר ויותר ויותר ויותר  שחלילה ומי

מה את מה ' 'גוזל ' הוא  כאילו לה' מודה 

לו . שמגיע

אינהב ב ב ב .... לה ' וההודיה בטלות ההודיות כל

 העול בריאת תכלית  לעול בטלה 

חסדי  את הנבראי שיכירו  כדי  היא

 עמה שמטיב וטובותיו יתבר הבורא

כ.בכל על  אותו  וישבחו לו  ויודו  רגע,

 לכ הבריאה , כל תכלית שזוהי ומכיו

 אד וכאשר .לעול יתבטל לא זה  דבר

מההכרה הנובעי רגשות  מתו לה' מודה 

עמו  הבורא  בחסדי  האד של העמוקה 

גדותיו  כל על  לבו מתמלא  כי  עד

זה דבר תודה, של מזמור  מפיו  ומתפר

,לעול יתבטל של של של של לא זו זו זו זו  הרגשה הרגשה הרגשה הרגשה  כי כי כי כי 

כל כל כל כל  תכלית תכלית תכלית תכלית  היא היא היא היא   יתבר יתבר יתבר יתבר לבורא לבורא לבורא לבורא  תודהתודהתודהתודה הכרתהכרתהכרתהכרת

מכל מכל מכל מכל  יותר יותר יותר יותר  רוח רוח רוח רוח  נחת נחת נחת נחת  להלהלהלה'''' וגורמתוגורמתוגורמתוגורמת הבריאההבריאההבריאההבריאה,,,,

אחר אחר אחר אחר .... דברדברדברדבר

ההודאהג ג ג ג .... מעלת כגודל  כי  לזכור צרי

על בשמי ההקפדה  גדולה  כ לה'

שה' הטובות על לבו ש שאינו מי

.עליה לו להודות ושוכח עמו מטיב

 היסורי היסורי היסורי היסורי ככלככלככלככל רוברוברוברוב אשראשראשראשר הדברהדברהדברהדבר וידועוידועוידועוידוע

שהוא שהוא שהוא שהוא   כ כ כ כ עלעלעלעל הההה האדהאדהאדהאד על על על על   הבאי הבאי הבאי הבאי

השלוה השלוה השלוה השלוה  ימי ימי ימי ימי  על על על על  לבוראו לבוראו לבוראו לבוראו  להודות להודות להודות להודות  שוכחשוכחשוכחשוכח

 יסורי יסורי יסורי יסורי עליו עליו עליו עליו   באי באי באי באי  ולכ ולכ ולכ ולכ לו לו לו לו ,,,,  נות נות נות נות שהוא שהוא שהוא שהוא 

.... כ כ כ כ עלעלעלעל לעוררו לעוררו לעוררו לעוררו 

 ג ג ג בדברג לו הול שלא רואה אד א

 שמי ששערי  מרגיש  והוא  ,מסוי

בפרנסה , קשיי בפניו. סגורי כביכול 

וכו' בית שלו ,הבדוקה הבדוקה הבדוקה הבדוקה חינו הסגולה הסגולה הסגולה הסגולה 

ולקבל ולקבל ולקבל ולקבל  השמיהשמיהשמיהשמי שערי שערי שערי שערי  אתאתאתאת לפתוחלפתוחלפתוחלפתוח ביותר ביותר ביותר ביותר 

מלא מלא מלא מלא  בפהבפהבפהבפה להלהלהלה'''' להודותלהודותלהודותלהודות פשוט פשוט פשוט פשוט  היא היא היא היא  ישועהישועהישועהישועה

עמו עמו עמו עמו  שגמלשגמלשגמלשגמל הטובותהטובותהטובותהטובות כל כל כל כל  עלעלעלעל הלב הלב הלב הלב  ומעומק ומעומק ומעומק ומעומק 

הזה הזה הזה הזה ....  היו היו היו היו ועדועדועדועד מעודו מעודו מעודו מעודו 

עלד ד ד ד .... מעיד זה  לה ' מודה אד כאשר

לה '. מרגיש מרגיש מרגיש מרגיש התקרבותו  שאד שאד שאד שאד ככל ככל ככל ככל 

האור האור האור האור  את את את את  מרגיש מרגיש מרגיש מרגיש  הוא הוא הוא הוא   כ כ כ כ להלהלהלה'''' קרובקרובקרובקרוב יותריותריותריותר

הוא הוא הוא הוא   וכ וכ וכ וכ בקרבו בקרבו בקרבו בקרבו  מאירמאירמאירמאיר יותר יותר יותר יותר  האלקי האלקי האלקי האלקי 

אליו אליו אליו אליו .... בטלבטלבטלבטל יותר יותר יותר יותר  אד נעשה נעשה נעשה נעשה  וכאשר 

הוא מבי ממילא  לה ' בטל שהוא  מרגיש 

 משו הכל  על  לה ' להודות עליו  כי

ה' זאת ובכל כלו לו  מגיע לא שהרי

יתבר לה ' בטל אינו א  א לו. נות

לו  נות שה ' מה  כל  כי בדעתו וחושב 

מחיצה יוצר זה  דבר  לו, מגיע כי זה

מה '. והתרחקות

  
       



בה ה ה ה ה .... האד על שעוברי ימי יש

 שלו יש  בשפע, הפרנסה  טוב  הכל 

 בה ימי יש  אבל טוב . הכל בית...

,טרופי ימי ,יו ילד  מה  יודע לא אד

ולא מאוד. קשי ימי ,מבוהלי ימי

 הדברי את להכיל מסוגל  אחד כל 

את  ומחזקת האמונה  מגיעה וכא האלו.

יותר ימי שיבואו לו ואומרת .האד

שעות  טובות, יותר  שעות יבואו ,יפי

האמונה. של  כח זה  יותר , משמחות

כאשר הבורא  את לשבח היא  והגדולה 

לא עדיי המצב יתבהר לא עדיי המצב 

שעתיד יודע האד כאשר  א ברור ,

וזו  להודות. עליו כ על לבוא  הטוב

 דר ובטחונ ובטחונ ובטחונ ובטחונ אמונתאמונתאמונתאמונת ברובברובברובברוב הצדיקיהצדיקיהצדיקיהצדיקי

העתידה העתידה העתידה העתידה  הישועה הישועה הישועה הישועה  אתאתאתאת  רואי רואי רואי רואי ,,,, יתבר יתבר יתבר יתבר בהבהבהבה''''

 ג ג ג ג רינהרינהרינהרינה  ואומרי ואומרי ואומרי ואומרי הצרההצרההצרההצרה,,,, בעת בעת בעת בעת  כברכברכברכבר לבוא לבוא לבוא לבוא ,,,,

בפועל בפועל בפועל בפועל .... הישועההישועההישועההישועה שהגיעה שהגיעה שהגיעה שהגיעה  לפני לפני לפני לפני 
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ברכה נאמנה לאיש היקר והנעלה
מיכאל רחמים חמייש הי"ו

נוות 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.

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.

מוקדש לרפואת
ילד השעשועים

יוסף חיים בן פנינה הי"ו
לבריאות איתנה ונהורא מעלייא

במהרה, אמן.

לעילוי נשמת
אברהם בן פריחה אדרי ז"ל

תמר בת מרים אדרי ז"ל
אכרם בן רוזה חיו ז"ל

סביחה בת נעימה חיו ז"ל
תנצב"ה

מוקדש להצלחת

דוד בן שמחה הי"ו
זכות המצוה תגן בעדו

 ובעד בני ביתו, לבריאות שמחה 
 ולהצלחה בכל מעשה ידיו

אמן, כן יהי רצון.

לעילוי נשמת

אורה יפה טלי ז"ל
בת אסתר חיה

נלב"ע  י"ט אלול התשע"ט
תנצב"ה

לעילוי נשמת

צבי בן שרה ז"ל
לבית משפחת ויזנר

נלב"ע  י"א אלול התשע"ט
תנצב"ה

מוקדש לברכה והצלחה 
של האיש היקר והנעלה 

לשם טוב כמר שי הרוש הי"ו 
ורעייתו נוות ביתו

שיזכו לזרע קודש בנים זכרים של קיימא
צדיקים וחסידים אמן.

מוקדש לברכה והצלחה 
של האיש היקר והנעלה 

ה"ה דודו אוחנה הי"ו 
ורעייתו נוות ביתו

שיזכו לזרע קודש בנים זכרים של קיימא
צדיקים וחסידים אמן.

לעילוי נשמת

שלום בן חסן )יפת( ז"ל
לבית פראוי

נלב"ע כ"ד אייר התשע"ט
תנצב"ה

לעילוי נשמת היקר באדם

אפרים בן גורג'יה זלה"ה
לבית משפחת שלום הי"ו
נלב"ע  כ"ה אב התשע"ז

תנצב"ה

לעילוי נשמת

רפאל קראדי ז"ל
בן כלימה תחי'

נלב"ע  י"א כסלו התשע"ט
תנצב"ה





זמני שבת קודש

- מופץ חינם לזיכוי הרבים -

המאיר לארץ
 הדפסת והפצת ספרי מורינו ורבינו

הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א

 טל. 08-3740200 | פקס.077-2231130
Office@HaMeir-LaArets.org.il

 מען למכתבים:
ת.ד 345 מיקוד 80200 נתיבות

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

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

- כל הזכויות שמורות -

לאחר קבלת שבת
מנחה וקבלת שבת בשעה 15:50

לאחר תפילת שחרית
שחרית בשעה 05:30

בשעה 13:30
מנחה בשעה 15:15

עיר
הדלקת
נרות

יציאת
שבת

רבינו
תם

16:2917:2017:55 באר שבע
16:2617:1717:51תל אביב

16:2617:1717:51חיפה
16:2917:2017:56אילת

16:3017:2017:55ירושלים
16:10ירושלים 40 דק'

פרשת לך לך
י' חשון התש"פ

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

שלישי י"ד חשון 12/11 בשעה: 20:00בת ים
בבית הכנסת 'משכן שמעון' רחוב פנקס 2

רביעי ט"ו חשון 13/11 בשעה: 20:00חיפה
בבית הכנסת 'רמת אשכול' רחוב ראול וולנברג

 פתח
תקוה

חמישי ט"ז חשון 14/11 בשעה: 20:00
בבית הכנסת 'נצח שלמה' רחוב וולף 5

 שישי - כל שבוע לאחר תפילת שחריתנתיבות
בישיבת 'רב פעלים קול רינה' רחוב בן איש חי 1

אחר השיעור תתקיים קבלת קהל )עד השעה 10:30( 

שידור חי

להיות  לשאוף  צריך  אחד  "כל 
יראת  של  ביותר  הטובה  הדוגמא 
ילדיו,  עבור  טובות  ומדות  שמים 
אותם  לראות  יזכה  כך  ידי  ועל 
בדרך  ההולכים  קודש  גידולי 

ישרה כרצון הבורא"

בצור ירום
לקוטי אמרים
פרק מו


