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 קוק דב הרב, ו"הי מטבריה קוק הרב כבוד, השיעור את שנתחיל לפני
 להפיץ לראות איך –... בכנסים יוצא הוא, ממש, הוא. ו"הי שושנה בן

 שירא מי, ה"ב. ש"ק יגיד אחד שכל, שמע קריאת של העניין את
. י"בעמ זה את להכניס לראות איך אבל, ש"ק ממילא אומר שמיים
 תגידו כ"בסה: "להם להגיד, רחוקים שהם אפילו, לאנשים להגיד

 רואה אתה אבל, רחוק שאתה אפילו... בערב ש"ק, בבוקר ש"ק
 ש"ק תגיד – השתדלות תעשה, מה אז... ישועה צריך... שהמצב
, ולילה יומם ומתפללים יושבים אנחנו. בערב שמע קריאת, בבוקר
 תעשה? יש מה, ש"ק ביום פעמיים תגיד, השתדלות איזה גם תעשה
 שתהיה סיבה לבד זה, ש"ק יגידו י"שכשעמ אומר הוא...". משהו

 '.הק בגמרא אסמכתאות כמובן לזה ויש. השלמה הגאולה

 .זה את להפיץ, שכולם חשוב מאוד לכן

 הבא שבוע, הקרוב, לטובה עלינו הבא ראשון ביום, חשוב דבר עוד
 תגיעו כולם, העולמי הכללי תיקון יהיה בערב בשמונה, ראשון ביום

 נגיד בערב בשמונה, רבנים ועוד, שמה להיות נזכה גם אנחנו !לכותל
. העולם בכל זה את להפיץ משתדלים אנחנו. הכללי תיקון ביחד כולם
 השעות לפי, שבאמריקה אלה שגם? בערב 8ב זה את עשינו למה

 .איתנו להשתתף גם יוכלו, בוקר או צהריים שם יהיה אז, שלהם

 או, כנסיות בבתי או, בערב 8ב יגיד, לכותל להגיע יוכל שלא מי כמובן
 יתפנו ומשפחה משפחה כל. הכללי תיקון יגידו, המשפחה כל, בבית

 לחזרתם, י"עמ של להצלחתם הכללי תיקון להגיד בערב 8ב להגיד
 מלחמות בלי, בקרוב צדקנו משיח שיבוא, י"עמ כל של בתשובה

 .ייסורים ובלי פיגועים ובלי

 הרב בשם אומר הוא, שיחיה ברלנד הרב, אתמול ששמעתי דבר עוד
, שיוצאים, שהיום, האחרון הדור של הפוסק שהוא, יוסף עובדיה

. ומלכות שם בלי, הדרך תפילת להגיד גם, מהבית יוצאים שרק אפילו
 אבל. להגיד אפשר אי", תפילה שומע' ה אתה ברוך" להגיד אפשר אי

. קצרה דרך זו אפילו, תפילה זו. להגיד אפשר", רצון יהי" להגיד
 אומר הוא. תודה להגיד, חפצם למחוז מגיעים, הביתה וכשמגיעים

 או, לתודה מזמור להגיד או. ומלכות שם בלי גם, הגומל ברכת להגיד
 .תודה להגיד

, יודע אתה: "לו אמרה אשתו, קמצן איזה. ה"בעז, השם בחסדי, טוב
?", מה אז, נו: "הקמצן לה אומר'?", ויצא' פרשת השבוע פרשת

?", לקניות קצת יצא אני השבוע סוף סוף אולי: "האישה לו אומרת
 '..."  וישלח' פרשת הבא שבוע, תשכחי אל: "הקמצן לה אמר

א: "אבינו יעקב על מסופר, השבוע בפרשת, למדנו אז שָּׂ  ַיֲעֹקב ַויִּ
יו ! שמחה –" רגליו את ליבו נשא? "...אומר מה' הק י"רש", ...ַרְגלָּׂ

 קפיצת לו יש בשמחה כשאדם! בשמחה היה אבינו יעקב! שמחה
 !מצליח בשמחה אדם .ובגשמיות ברוחניות, הדרך

 נחמן רבי שאמר מה את, הסברתי אופנים מיני בכל, הסברתי
 בכל זה את והסברנו  ניסינו, דיבור אמר מברסלב נחמן רבי, מברסלב

 את ממש, השבוע בליבי האיר, אותי חנן ה"שהקב עד אופנים מיני
 .הסבר שצריך דבר? מברסלב נחמן רבי  אמר מה. המושלם ההסבר

 על אמר, גמור צריך הוא שרבנו א"ז, אותי רואים שאתם כמו: אמר
 להיות ימשיך הוא גדולה הכי העבירה את יעשה הוא שאם עצמו

 .תשובה יעשה הוא כ"אח, בשמחה

 פעם כל, בשיעורים, אותי שזוכר מי, הסברתי הסברים הרבה
, השבוע אותי חנן ת"השי אבל. כתבתי גם, הזה העניין את הסברתי

? למה? בשמחה ישאר רבנו למה, המושלם ההסבר את בי האיר
 רבנו!!", גדולה הכי עבירה עשה?! מה: "יגיד אדם כל, מה לכאורה

: אומר רבנו! בעולם שיש גדולה הכי הכי', גדולה הכי העבירה' אומר
 .תשובה יעשה אני כ"אח! בשמחה להיות ימשיך אני

 לא שהוא אדם, כשאדם הרי – להבין אותי חנן דעת לאדם החונן אז
 עצבות י"ע: "המידות בספר שכתוב כמו, אותו עוזב ה" הקב בשמחה
 רק, שורה השכינה שאין אמרו ל"חז". עימו אין הוא ברוך הקדוש

  רוצה הוא אם – ידע, אמרו ל"שחז מה את ידע רבנו אז. שמחה מתוך

 

 

 

 

 את יעשה אני:  אומר רבנו. בשמחה להישאר צריך איתו יהיה שהשם
 לא אני כי? למה! בשמחה אשאר אני אבל! בסדר? גדולה הכי העבירה

 לא השכינה אחת ששניה! אותי יעזוב ה"הקב אחת ששניה רוצה
 !אחת שניה! איתי תהיה

, טוב – בשלמות, שאמרתי כמו, זה את להסביר נתחיל בא עכשיו
 יכול הוא בשמחה יהיה לא הוא אם, קטנה, גדולה עבירה עשה אדם

 אפשר אי! אפשר אי! תשובה לעשות יכול לא הוא? תשובה לעשות
 כמה! אין! תשובה לעשות אפשר אי! אפשר אי! תשובה לעשות

 !זה את כותב רבנו מקומות

 אז, בשמחה הוא היום כל, בשמחה היום כל כשאדם רק – כותב רבנו
 היום כל כשהוא רק. שלו הלב את לשבור ביום שעה יכול הוא

 הרי! ווידוי אפילו לעשות יכול לא שאדם כותב רבנו גם! בשמחה
 לעשות יכול לא אדם, ווידוי זה התשובה של הראשון החלק, תשובה

 יכול לא! ן"מוהר בליקוטי כתוב כך! בשמחה לא הוא אם ווידוי
 !להתוודות

, לשמוח, לרקוד ללכת, חתונה איזה לחפש צריך שאדם אומר רבנו
! כן! פה כתוב כך. ווידוי לעשות, הריקודים בתוך, החתונה בתוך ואז

 !וודוי אפילו

 .להתפלל יוכל שאדם שכן וכל, לחרטה להגיע שכן כל

 למעשה", עימו אין ה"הקב" עצוב הוא כשאדם, טוב תקשיבו עכשיו
 !מתקבלות לא שלו התפילות, אמונה לו אין

 אתה מי עם!", עימו אין ה"הקב? "נכון תשובה לעשות צריך הוא, אז
 השם! עימו אין ה"הקב – עצוב אדם! איתך נמצא לא ה"הקב?! מדבר

 !שמחה מתוך אלא שורה השכינה אין! איתך נמצא לא

 גדולה עבירה"ו", תמיד בשמחה להיות גדולה מצווה" אמר רבנו לכן
 הוא – שמח אדם, הבחינות מכל, לדעת צריך אדם"! בעצבות להיות
 !מצליח

 יהיה לא השם, מה – הזאתי הנקודה את לזכור רק צריך אדם
  !בשמחה אני?! איתי

 סיבה לו יש! מוצדקת סיבה לו יש אבל! תשמע: יגיד אדם עכשיו
 זה מה, סיבה לו היה, אבינו יעקב הנה! נראה בא –! מוצדקת
 הבן! שלו הבן לו שמת חשב! מוצדקת זה מה! הזמן על חבל, מוצדקת
, אימנו מרחל, הזקונים בן כמעט! שלו האהוב הבן! שלו הזקונים

! מת! שלו הבן לו מת, שלו החברותא היה שהוא, אהב אותה שהוא
 כל איתו שרתה לא, השכינה, ה"שהקב עובדה? נכון מוצדקת סיבה

 לא היה, בעצבות היה לא הוא, בשמחה לא היה שהוא השנים
 .שכינה איתו שרתה לא, בשמחה

 שחי מי כי! מוצדקת סיבה אין?! אומר אתה מה! אה! מוצדקת סיבה
 עושה שהשם מה! הצודק זה עושה שהשם מה! צודק אין -  באמונה

! בסדר? ה"הקב את מבין לא אתה, הכבוד כל אם !שצודק מה זה
 לא שאתה שתגיד נפגע לא ה"הקב", מבין לא אני" להגיד יכול אתה
 אל! בסדר!", אותך מבין לא אני ה"הקב, "נפגע לא הוא, אותו מבין
 ! תבין

 שיהיה שחייב גדול כך כל ה"שהקב? מברסלב נחמן רבי אמר איך
 היינו אם... קטן כזה שהוא סימן קושיות עליו אין אם. קושיות עליו

 ...קטן ה"שהקב סימן ה"הקב את להבין יכולים

 כמו! אותו להבין יכולים לא אנחנו שבוודאי גדול כזה הוא ה"הקב
 לא! שלו אבא את להבין יכול לא?! שלו אבא את להבין יכול, קטן ילד

 לא הוא, שלו שאבא למה להגיע יכול לא שלו השכל, לו אין כי! יכול
 !מבין לא הוא, עושה שלו שאבא מה להבין יכול

 לא אני ה"הקב"! מזה נפגע לא ה"הקב? ה"הקב את מבין לא אתה
 שהכל מאמין! לטובה שהכל מאמין אני אבל, עושה שאתה מה מבין

 !"לטובה

 שהבן אמר מישהו, אנשים פוגש אני, למשל... צודק דבר כזה אין, לכן
 אומר אחד, אחד כל, בסדר, הזמן כל עצוב הוא אז, מאוד חולה שלו
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 אחד כל, לפרט עכשיו להתחיל בלי, בקיצור, אחד וכל, חובות לו יש
 .עצוב להיות יכול שהוא מוצדקת סיבה לו יש

 אז! איתך לא ה"שהקב! הרווחת מה! פששש! פששש – כל קודם
 מה?! ה"הקב בלי שלך הבעיות את לפתור תוכל מה?! תעשה מה

 מה! ה"הקב את להפסיד? מה! מוצדקת סיבה לו יש! ואי ?!הרווחת
 ?אה, אומר אתה

 תדע: משמעית חד בצורה זה את להגדיר השבוע אותי חנן השם! אין
 ! איתך לא השם! איתך לא השם –

 אולי אז. ה"הקב על כועס שהוא פירושו שעצבות אומר גם רבנו לכן
  ... ה"לקב לשלוח תלונות לו שיש למי, תיבה, תיבה פה נעשה

 להיות אחת שניה מוכן לא  - פעם עוד זה על יחזור אחד כל, לכן אז
! תמיד איתי להיות צריכה השכינה! אחת שניה לא! אין !ה"הקב בלי

 עושה – עבירה עשה! תשובה עושים כ"אח! כל קודם! איתי השם
 . תשובה

 חשבון של התבודדות שעה יום כל לו שיש שזכה מי, לו שיש מי אז
 מה אז, תשובה עושה שהוא זמן לו יש ממילא! בעיה לו אין אז, נפש

 יעשה הוא, התשובה של הזמן יגיע, בשמחה עכשיו הוא?! הבעיה
, תשובה יעשה הוא אז? נכון נפש חשבון לו יש יום כל הרי! תשובה
 .בשמחה הוא עכשיו, שמח הוא ועכשיו

 בבית עובד בנאדם: שאמרתי, קצת לכם יזכיר רק אני, שעבר שבוע
 הוא לו שאומרים מה בדיוק! עושה – לעשות מה לו אומרים, חרושת

 מה! עושה –" ככה תעשה", "ככה תפעיל! "לו שאומרים מה, עושה
 !עושה הוא מדויק לו שאומרים

 רואה, שלו העובדים כל את רואה הוא במסך, מסך לו יש הבית על 
: אומר, בנאדם שולח הוא! עצוב אבל, הכל עושה, הזה שהעובד

 אומר שאתה מה עושה אני?! "למה.", מכות 98 לו תתן לך, תשמע"
 אז, בעצבות עושה!", בעצבות עושה אתה אבל! כן: "אומר הוא!", לי

 ... קללות ח"צ? לו מגיע מה

ר ַתַחת: "אומרת' הק שהתורה, מהפסוק דייקתי והיום ַבְדתָּׂ  ֹלא ֲאשֶׁ  עָּׂ
ת ד אֶׁ ה קיָךֱאֹל ְידוָּׂ ְמחָּׂ  אלוקיך' ה את עבדת אשר" כתבה לא –..." ְבשִּ

 זה עצוב לא שהוא אפילו, בשמחה לא הוא, דרגות יש כי –" בעצבות
 לא הוא! עצוב לא הוא אפילו! קללות ח"צ לקבל בשביל מספיק כבר

 שמרתי – שרצית מה עשיתי! עבדתי אבל! "שמח לא הוא אבל, עצוב
! תורה למדתי! ביום פעמים שלוש התפללתי! תפילין הנחתי! שבת

 כי? קללות ח"צ מקבל הוא למה אז –!" עשיתי שציווית מה! עשיתי
 לא! המצוות את מעריך לא אתה פירושו במצוות שמח לא אתה אם

 !מעריך

 מליון לך אתן אני: "לו אמרתי, דוד' ר את, שעבר שבוע, שאלתי
! מוכן לא הוא?", אחד יום של תפילין הנחת את לי מוכר אתה, דולר

! אחד יום של תפילין הנחת לי תמכור! אחד יום רק אבל! מוכן לא
! תמכור משהו! תמכור! נו! ציצית! אחד יום של ציצית לי תמכור

 החיוך את תמכור! אחד יום רק! אחד יום של רק! תקבל דולר מליון
! זה את מעריך הוא כי, אה? מוכן לא הוא למה אז! מוכן לא הוא –

 ?!בזה שמח לא אתה למה אז

! מצווה כל! בשמחה השם את לעבוד, להעריך – זה על עובד לא אתה
 איזו! זכות איזה! עולם של רבונו! מצווה כל! בשמחה מצווה כל

 !אותה להעריך מצווה כל! מתנה

 שכל – אותי ששומע מי לכל זה את אומר ואני, לעצמי אמרתי לכן
 וצריך, מחברות, כרס עבות מחברות אבל, מחברות לו יקח אחד

, כמובן, יום וכל, לאט לאט אבל, מחברות של ספריות למלאות
 אף כי, עשה שהוא מהמצוות קצת לכתוב וגם, תודות מאה לכתוב
 אפילו! יהודי אף, עשה שהוא המצוות את לכתוב יכול לא יהודי
 !קטן הכי יהודי

 שהגמרא מה תבין אתה, המצוות את לכתוב תנסה כשאתה, עכשיו
 מצות מליאין שבך ריקנין' שאפי...לקיש בן ש''ר אמר" אומרת
 בנאדם שעכשיו, להגיד עכשיו ננסה בא. זה את להבין תוכל", כרמון
 הריקודים, הריקודים כל קודם? טוב, היום של השיעור את ירשום

 !תרשום איך? הריקודים את תרשום איך... דבר זה

 לו קוראים, שלו החיים על כתב שהוא ספר לו יש, מברסלב נתן' ר
 רקד שהוא פעם כל – תראו, אותו תלמדו, נתן' ר ימי", ת"מוהרנ ימי"

 שהוא שרקד פעם אין, שעה או –!.." שעה חצי! רקדנו פה: "כתב הוא
 חיים הסיפור את מספר אדם! חיים סיפור", רקדנו פה" כותב לא

 כל! רקד שהוא לספר מפספס לא שהוא מהדברים אחד אבל, שלו
 מה! ריקודים זה מה ידע הוא כי, מספר הוא לרקוד לו שהזדמן פעם

 .ושמחה ריקודים זה

 לא זה', הק בספרים כתוב זה, כולנו ששומעים מילה כל, כל קודם אז
 ואצלנו! בשיעור שיש התלמידים כמספר זה, אחת מצווה נקרא

, נשים עזרת יש גם, תלמידים הרבה יש, יוסף פורת בן, שלנו השיעור
, נגיד זה מילה כל. תלמידים הרבה יש', וכו הלשון בקול גם ויש

 לכל מצוות 10,000 זה מילה כל עכשיו אז? אותנו שומעים 10,000
 ...תספור לך עכשיו! כתוב ככה! אחד

 תספור, קצת תספור יום כל, הסידור את קח – לספור יום כל תתחיל
 לא זה, מצוות כמה זה מילה כל, מילים כמה', השחר ברכות, 'בבוקר
 תרשום למחרת. אמרתי מילים וכך כך – תרשום, בסדר. אחת מצווה

... להבין תתחיל ככה, קצת תספור פעם כל, לאט לאט. הקרבנות את
 אתה! לספור אפשר אי... שנים כפול, שנה כפול! אחד יום של רק זה

 עה תספור איך?! התבודדות שעה לספור יכול אתה?! לספור יכול
 אפשר אי"?.. התבודדות שעה עשיתי: "תגיד מה?! איך? התבודדות

 אי?! תשובה של שעה לספור יכול אתה! תשובה של שעה זו! לספור
 !תשובה של שעה לספור אפשר

...", לאומן פעמים וכך כך נסעתי? "לאומן נסיעה לספור יכול אתה
 ?לאומן נסיעה לספור יכול אתה

 בכלל המצוות את, מה יודע אתה! מה! לפה הדרך רק... הדרך זו ועל
     ! לפה הצעדים את שתספור נראה בא, לספור אפשר שאי ודאי

 !אמרו ל"חז

 ה אבל, ירצה אם אפילו, שלו המצוות את לספור יכול לא יהודי לכן
 כפול, שנה כפול זה את ויכפיל, קצת יום כל, קצת ירשום שאדם טוב
 של מליארדים לו שיש לראות יתחיל, יכתוב אחד כל, שנים עשר

 !מצוות

 תקרא בא, בא, הרע יצר, הנה בא: "לו יגיד, הרע יצר אליו שיבוא
: לו תגיד? עצבות בא להכניס בא הרע היצר!..", שלי במחברות קצת

: לו תגיד, המחברות את  לו פתח!", תקרא בא! תלמד בא! כבודו"
! מצוות כמה יום וכל! תודות 100 יום כל! תראה! קצת תקרא בא"

 !מצוות בעוד יזכר פעם וכל!", מצוות ועוד! מצוות ועוד

 זה שבת זה מה?! שבת לספור יכול אתה?! שבת לספור יכול אתה איך
 נו... מצוות ג"תרי כפול, שניות 60 כפול דקות 60 כפול דקות 26? אחד
 את לקרוא תדע לא! בכלל מספר כזה לרשום תוכל לא? תספור איך
 !מליארדים של מליארדים?! תכתוב מה, איך! אחת שבת רק! זה

 .קצת אפילו, ירשום שאדם חשוב אבל

 לפיכך ישראל את לזכות ה"הקב רצה: "אומרים שאנחנו מה זה
! מצווה עושה הוא ציפורניים קוצץ אדם", ומצוות תורה להם הרבה

 רוחץ! מצווה עושה הוא הפה את שוטף! מצווה עושה הוא מתרחץ
 בכל" עם ללכת זוכה רק אדם אם! מצווה עושה הוא העיניים את

 לעשות ככה עושה אני, השם רצון זה: "חושב דבר שכל", דעהו דרכיך
 –..." נקי פה עם השם את לברך יוכל שאני הפה את שוטף. השם רצון

! דבר כל, נעליים נועל, עושה אחד שכל מה כל, עושה שהוא דבר כל
! מצוות וגם תודות גם! וירשום מחברות לו יקח אחד כל, ממש, לכן
 יכול אני מה: "אומר, ה"לקב התפטרות מכתב מגיש הרע היצר ואז

 אין?! יכול אני מה, שלו במחברות לי מוסיף יום כל עכשיו זה? לעשות
 !"המחברות את לי מוציא הוא, איתו לדבר בא אני! אליו גישה לי

 זו, בעצבות הבנאדם את להפיל רוצה שהוא, הרע היצר של הגישה כל
 מה, לו אין בעצבות הבנאדם את להפיל יכול לא הוא אם. הגישה כל

, מתפטר לא, הרע היצר בשמחה תמיד הוא אדם אם! אין. איתו יעשה
 ...הרע היצר דיכאון מקבל

 השם את עובד כשהוא, בשמחה הוא כשאדם, נקודות כמה אז
 רצון נהיה מהשמיים אז, המצווה את מעריך שהוא יוצא אז, בשמחה

 משהו למישהו נותן אתה אם, משל. ועוד עוד לזכות, לעשות לו לתת
 נותן אתה, מעריך הוא אם אבל! עוד לו לתת רוצה אתה מעריך והוא

 לא? עוד לו לתת תרצה אתה, מזלזל הוא, מעריך לא והוא שלך לבן
 !זה את העריך לא הוא !לו שנתת מצטער אתה! עוד לו לתת תרצה

 !המצוות של השמחה זה? המצוות של הערך זה מה, אמרנו

 את עשה שהוא י"ע, זכה שהוא מה שכל עצמו על אמר ל"ז י"האר
, בהם שמח, המצוות את העריך הוא! מובן עכשיו, בשמחה המצוות

 עוד ולהבין, המצווה את להבין לו נתנו אז! עוד לו ניתן – אמרו אז
! עוד לו נתנו, המצווה של הסודות את, המצווה של העומק את יותר

 !עוד לו נותנים אז מעריך הוא כי

! לו שנתנו מה על מצטערים, לו נותנים שלא רק לא, מעריך לא אדם
 !מעריך לא הוא! לו נתננו למה – מצטערים

 כאילו טובה כפוי שהוא למי טובה עושה שכשאדם אמרו ל"חז הרי
 רוצה לא הוא?! ו"ח זרה עבודה יעבוד ה"הקב מה! זרה עבודה עובד

 !בטובה מכיר שלא למי טובות לעשות

 – פעמים כמה זה את ואמרתי', בתודה שעריו' בספר כתבתי לכן
 של, העולם של הטוב כל בנוי שעליה המידה היא הטובה הכרת

 שעליה הרעה המידה היא הטובה וכפיות. העולם כל ושל הבנאדם
 מה! הטובה מכפיות התחיל העולם חורבן כל, העולם של הרע כל בנוי

 מנשים, אותך מחיה השם! טובה כפיות זו? עבירה עושה שאדם זה
 לך הייתה אם! טובה כפיות זה?! רצונו נגד עושה ואתה, אותך

 חוץ?! נגדו עושה היית, לך נותן ה"שהקב למה, הערכה קצת, הערכה
 מרצונך משהו עושה היית, אנוס שאתה או, שכל לך שאין ממציאות

 !שלא בטח? נגדו

 ולפני, שעבר שבוע בליבי נתן השם, השמחה של הזה העניין כל לכן
 כל, הזמן כל! י"עמ אצל זה את  לחזק! מזה לדבר – ועכשיו, שבועיים
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 זה את לחזק רצון לי נותן הוא, אור שהוא איזה לי נותן ה"הקב, פעם
! המצווה את מעריך לא אתה? במצווה שמח לא אתה – לדעת! י"בעמ
 !מעריך לא אתה

 בבוקר היום, כן, הכיפה את לאנשים לוקח בישיבה פה אני פעם לא
 משאיר, הכיפה את להם לוקח, הכיפה את להם לקחתי אנשים כמה

 אני? בכיפה שמח אתה, אה... מדרש הבית באמצע כיפה בלי אותם
 שמח לא אתה! אותה מקבל לא אתה? שמח לא אתה! לך יחזיר

 לא אתה אם כיפה לך מגיע לא כי! כיפה בלי תישאר אז?! בכיפה
 לא אתה אם מצווה שום שתעשה לך מגיע לא! לך מגיע לא! בה שמח
 !בה שמח

! בשמחה לא השם את שעובד למי קללות ח"צ נותן ה"הקב סתם לא
! עבירות שעושה מי מאשר, ה"הקב את מבזה יותר, פוגם יותר זה כי

 ה"הקב אתה מבזה יותר זה בהם שמח לא והוא מצוות עושה אדם
, מסכן, שאמרנו כמו, עבירות שעושה אדם כי. עבירות שעושה מאדם

? עבירות יעשה שכל לו יש אדם אם... שמסכן מי? עבירות עושה מי
 אז! שכל לו אין אז?.. עבירות יעשה שכל לו שיש בנאדם, לי תסביר

 עושה אתה, שכל לו שיש נקרא כבר אתה אבל. עבירות עושה הוא
 איזה רואה לא?! זה את מעריך לא ואתה'( וכו) תורה לומד, מצוות

 הנקודה את לחזק בליבי נתן השם לכן?! מצווה לעשות זה זכות
 – י"בעמ זה את להחדיר, ועוד עוד זה על לדבר! אותה לחזק! הזאתי

 אנחנו, אצלנו! הכיפה את לעצמך תוריד? לא! בשמחה ללכת היום כל
 את לעצמך תוריד, עצמנו את לשמח אפשר ק'צ יק'בצ, הגברים
 !" כיפה בלי תשאר? לא! נחזיר? שמח אתה: "תגיד, הכיפה

, הכל זה, בצניעות הולכת פה, מברכת פה היא, דבר אותו אישה וגם
 אומרת פה, התבודדות שעה עושה פה, מתפללת פה! מצוות הכל

 ...מכבסת היא פה, מבשלת היא פה, תהילים

 עושה שהיא המצוות את לי תמכור שאישה, לי שתמכור בבקשה
 יש בזכותה, מנקה, מבשלת, מכבסת היא, כן! דולר במיליון בבית

 ...השבת את מכבדת! תורה ללמוד אפשרות

, מזה לדבר, לעצמו ולהזכיר! זמן כל! לשמוח! במצוות לשמוח! אין
 מה!", "זכיתי מה! יופי איזה יודע אתה! תשמע: "שלו לחבר ולהגיד

!" , ברכה אמרתי! זכיתי מה! ואי!", "תפילין הנחתי?!", "זכית
 !במצוות לשמוח –!" שחרית התפללתי"

 את שעושים בזמן! המצווה את שעושים בזמן לשמוח והעיקר
 אז, מתפלל, עשרה שמונה עומד שאדם בזמן! ממש! לשמוח המצווה

 ה"הקב מה! לחייך יתחיל, השם עם מדבר עכשיו אני – יזכור הוא
 ה"הקב, קרה מה! ה"לקב תחייך ? פרצופים לו לעשות צריכים

 ?! היום כל בכיינים לראות רק צריך

, ת"השי של בטוב נזכר אני, מצחוק מתגלגל פשוט אני, גם צוחק אני
 ! טוב השם! טוב השם! צוחק אי

 אמרתי אז, ילדים להם היו לא שנה 11, יודע לא, ש זוג אצלי היו
 אבל, בשמחה אותכם יברך אני? ברכה צריכים אתם, תראו: "להם
 לנו שאין תודה ביום שעה חצי להגיד עצה אז, עצה רוצים אתם אם

 לנו שאין תודה יגיד אני איך?! מה – אומרים ישר כמובן", ילדים
 ?!בשמחה להגיד ועוד! תודה להגיד יכול אני איך?! ילדים

, בארץ מקומות מיני מכל מכתבים מקבל אני, מכתב קיבלתי השבוע
 אגיד לא, מאישה שקיבלתי מכתב קראתי השבוע. מגויים גם, ל"בחו

, מתוקים חיים לה שהיו עצמה על שמספרת, משנה לא, ארץ מאיזה
 לא... אותה לקרב רצה ה"הקב אבל... עשירות, ילדים 3, התחתנה

 במחלה ע"ל חלה בעלה בקיצור... ה"הקב של החשבונות את מבינים
 הולך והכסף, צער זה ומה, דיכאון זה מה, נורא משהו ונהיה, נפשית

 ...שלה מהמצב מאיר יותר החושך... משהו בקיצור... לו

 אצלנו לומד שבעלה שלה חברה עם דיברה היא פרטית בהשגחה
 מה, לי היה מה תראי: "לה אמרה, שקורה מה לה סיפרה, בישיבה
 כל את שם מתארת והיא!..", ייסורים איזה! עכשיו איתי שקורה

... הצער כל, הייסורים של התיאור בכל מאריך לא אני, הייסורים
 אני תודה...", "תודה להגיד אומר ארוש שלום, תשמעי: "לה אמרה

, הייסורים על תודה תגיד, כן?!", "תודה אגיד אני מה על?! אגיד
 !".תודה תגידי כן?!", "אגיד אני תודה...", "חולה נהיה שבעלך

. הספרים את לה נתנה, לה עזרה, אותה לימדה לאט לאט בקיצור
 עדן גן לה ונהיה, לשמוח, תודה להגיד התחילה שהיא מספרת והיא

 להכרה הגיעה שהיא עד תודה להגיד התחילה שהיא. הזה בעולם
 הכי המתנה הייתה זו, טוב כך כל, לה שהיה הייסורים טוב כך שכל

 יודעת אני...: "לשון כזו לי כתבה היא! בעולם לה נתן שהשם גדולה
, האלה הייסורים את, הניסיון את חיבקתי לעולם שירדתי שלפני

 לא אני, ת"השי: 'ה"לקב ואמרתי, אותם ונישקתי אותם חיבקתי
 " !'...האלה הייסורים בלי לעולם יורדת

 שלב  באיזה! בעיות אין? מרוצה לא אתה, טוב – מסביר אני תמיד כי
, ישר הכל! מצוין הכל, צודק שהכל תראה ולמעלה, מפה אותך יקחו
 הבינה שהיא, הזאתי לנקודה הגיעה כבר היא, היא אבל! צודק הכל
 אותה שקירב, לה נתן שהשם גדולה הכי המתנה הייתה שזו

 הסוכריה את קיבלה, לטובה שהכל לאמונה, ולתשובה, להתבודדות
 העולם של המתנה את קיבלה, אמונה נקרא שזה, הזה העולם של

 !אמונה קיבלה – הזה

 צרות עם, אליי שבאים לאנשים זה את אומר אני פעמים כמה
 אומר אני, צרות שזה רואה אתה, תשמעו": להם אומר אני, וייסורים

 הוא לי ישמע הוא שאם כמובן? הישועות ומה!", ישועות שזה לך
 ?מזה גדולה יותר ישועה יש! אמונה יקבל

: אומר אדם! במצוות לשמוח שצריכים ברור זה, במצוות ולשמוח
 לא שלי השידוך, לי הולך לא ופה, במצווה אשמח אני מה, לא"

 אתה עכשיו?! לשני אחד קשור זה מה?! מה –'( וכו..." )לי מסתדר
 בורא את לשרת מקבל אתה?! שמח לא אתה, דולר מליארד מקבל
, המלך לארמון להיכנס עכשיו לך נותנים?! שמח לא אתה עולם
 ?!לא ?!שמח לא אתה, עולם בורא את לשרת

יש" :אסתר במגילת כתוב ר אִּ לְֶׁך ֲאשֶׁ ֵפץ ַהמֶׁ רוֹ  חָּׂ יקָּׂ יאּו :בִּ בִּ ר ַמְלכּות ְלבּוׁש יָּׂ  ֲאׁשֶׁ
לְֶׁך ּבו   ָלַבׁש ר ְוסּוס ַהמֶׁ ַכב ֲאשֶׁ לָּׂיו רָּׂ לְֶׁך עָּׂ ר ַהמֶׁ ַתן ַוֲאשֶׁ ר נִּ תֶׁ  ַהְלבּוש ְונָּׂתֹון: ְּבר אׁשו   ַמְלכּות כֶׁ

יש ַיד ַעל ְוַהּסּוס ֵרי אִּ שָּׂ לְֶׁך מִּ ים ַהמֶׁ ישּו ַהַפְרְתמִּ ְלבִּ ת ְוהִּ יש אֶׁ אִּ ר הָּׂ לְֶׁך ֲאשֶׁ ֵפץ ַהמֶׁ רוֹ  חָּׂ יקָּׂ  בִּ
יֻבהּו ְרכִּ ְרחֹוב ַהּסּוס ַעל ְוהִּ יר בִּ עִּ ְראּו הָּׂ נָּׂיו ְוקָּׂ ה ָכָכה ְלפָּׂ ר ָלִאיׁש ֵיָעשֶׁ לְֶׁך ֲאׁשֶׁ  ָחֵפץ ַהמֶׁ

 "ִּביָקרו  

"!! דמלכא כתרא" נקראים שהתפילין' הק הזוהר אומר!!! יהודי כל
 חפץ ה"הקב יום כל יהודי כל"!! דמלכא לבושא" נקראת והציצית

! המלך של כתר אותו מלביש! ביקרו חפץ ת"השי יהודי כל! ביקרו
 קשור זה מה?! ישמח לא אדם איך! המלך של לבוש אותו מלביש
 גם תודה להגיד צריך, בעולם רע אין האמונה י"עפ כל קודם, עכשיו

, ילדים לך שאין זה ועל, חולה שאתה זה ועל, זיווג לך שאין זה  על
, תודה תגיד בנפש בעיות לך יש, תודה להגיד צריך הכל על', וכו' וכו
 !תודה תגיד בחיים בעיה כל על! תודה תגיד – צער לך יש! בעיה כל על

  כל את שממתיקה הדינים המתקת זו! באמונה לחיות זה רק
! האמונה ממשיכה הישועות כל! השפע כל וממשיכה! הדינים

 זה האמונה! השפע מקור זה האמונה! הברכות מקור זה האמונה
 שבעולם הטוב כל מקור זה האמונה! השמחה מקור! הישועות מקור

 !האמונה

 שיבוא עד', ארווזיון'ב ראשון מקום הוא, שחיברתי השיר, זה בשביל
'[: תפילתי ואני' בניגון? ]שיר איזה, להיות ימשיך שיבוא וגם משיח

 או אמונה או. גהינום הכל אמונה בלי כי, גהינום או אמונה או"
! עדן גן הכל אמונה ועם –." גהינום העולם כל אמונה בלי כי, גהינום

 חיים איזה! הכל! האמונה עם מתוק הכל! שמח הכל! מבורך הכל
 קשה ניסיון איזה, מספרת, אישה הנה, לכם אמרתי הנה! יפים

 לכזו הגיעה היא, הבינה היא אז, אמונה קיבלה רק, בחיים שעברה
! הבינה בסוף", תודה אגיד אני איך: "אמרה בהתחלה, אמונה

 הבינה שהיא עד! התבודדות לעשות התחילה! אמונה לקבל התחילה
 כל האלה הייסורים בלי! שווים לא שלי החיים כל הזה הניסיון בלי –

 הייסורים בלי כלום שווים לא שלי החיים! שווים לא שלי החיים
 את חיה הייתי, לי מצליח הכל היה אם? נשארת הייתי מה! האלה
 בהמה! בהמה כמו! וזהו', וכו אוכל לה יש, בהמה כמו שלי החיים

 ... מפותחת

, אוכלת! רגליים שתי על בהמה. מפותחת בהמה זה? בנאדם זה מה
 רק לאכול במקום. מפותחת בהמה, ילדים לה יש, בעל לה יש, יושנת

 כמו, תאוות, מפותחת בהמה, וזהו, ממתקים קצת אוכלים עשבים
? שלה החיים את עוברת הייתה בזה? עושה הייתה מה, וזהו, בהמה
 ?..הבורא עם קשר לה שאין, כזה בחושך, כזה בשקר

 לא שאני יום אין כמעט, ורגע רגע כל – טוב תבינו, טוב תקשיבו
 חזרתי: "אנשים כמה היום, סיפורים כמה או, מכתבים כמה מקבל

 חזרתי', "האמונה גן'מ בתשובה חזרתי'" , "האמונה גן'מ בתשובה
 צריכים –'" האמונה גן'מ בתשובה חזרתי'", "האמונה גן'מ בתשובה

 שבשביל האור שזה! אמונה של אור! אור לעולם הוריד השם לדעת
 !העולם לכל !לעולם זה את להביא צריכים! העולם נברא זה

 הצדיקים שלושת, הדור גדולי משלושת מכתב קראתי היום
 קנייבסקי ישראל יעקב רבי, ך"ש מן מנחם אליעזר הרב, הקדושים
 נשמות כל: "ככה כותבים הם, שמואלביץ חיים רבי, הסטייפלר

 ומעוררת המעודדת לתופעה עדים אנו, ד"בס, לך קוראים אחיך
 מאחורי ומשליכים, בתשובה החוזרים מאחינו רבים למראה, תקווה

 התורה דלתי על לשקוד עצמם וקובעים,  מכובדות משרות גבם
 שנשבו תינוקות, תועים אחים עם המתקיימות בפגישות, בישיבות

 ובפיהם, תשובה הרהורי נשמעים, הכפרני החינוך ברכי על שחונכו
 לנו אוי, התורה לחיי ולהתקרב היהודות יסודות את ללמוד משאלה

 ולא מנגד נעמוד כזאת בעת אם, התוכחה מיום לנו או, הדין מיום
 ויתבעו...המקטרגים יבואו, בתשובה לחזור לעוררם אחינו אל נצא

 אותנו יתבעו בעצמם החוטאים –..." עוונותיהם על לדין החוטאים
 יעוררו"... –?! בתשובה אותנו להחזיר באתם לא למה: "לדין

 בכל הנמצאים השם ויראי העדה ראשי על הדין את החוטאים
 אשמים לא אנחנו?! חוטאים אנחנו?! למה: "ויגידו –..." עיר

 כל אז! בתשובה חוזרים היינו אלינו באים הייתם אם! שלנו בחטאים
 לנו אוי! פה שכתובה הלשון זה! כתוב כך!לכם שייכים שלנו העוונות
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 היית אם: "יגיד שלך השכן?! תגיד מה! התוכחה מיום! הדין מיום
 בתיבה לי שם, דיסק לי מביא היית, מרגלית לי מביא, איתי מדבר
 !משהו

 ! חייבים! י"לעמ לצאת בשבוע פעם לפחות חייב אחד כל

 אחד כל! להתקרב ורוצים! צמאים! עכשיו צמאים י"שעמ בפרט
 ללכת! מחויב אחד כל! ודיסקים, ומרגליות, ספרים לקחת מחוייב

 בהם שיש למקומות ללכת יכולות נשים, לשטיבלכים, חולים לבתי
 מקומות חסר לא, לשטיבלכים ללכת יכולים גברים אבל, פריצות
 גם צריכים, החרדים אחינו את גם בתשובה להחזיר צריכים, להפיץ
 ישארו מה, מסכנים, מה... החרדים אחינו, בתשובה להחזיר אותם

 להם שתהיה, בתשובה אותם להחזיר צריכים הם גם? אמונה בלי
, הכל להם יש, תפילין כבר להם יש, קל הכי זה להם, אדרבה. אמונה

... הכל, תפילין לו לקנות עכשיו צריך אתה, חילוני. אמונה רק צריכים
 – לו חסר העיקר את, אמנם לו חסר העיקר, הכל לו יש כבר חרדי
 !לו תתן

 קיבלו, ספר שקיבלו אנשים על, שומעים אנחנו יום יום! עובדה
 שהשם הזה הנפלא האור עם בפרט! יום יום! בתשובה חזרו, משהו
 !לעולם הוריד

 אנשי על נתפס מוחה ואינו עירו באנשי למחות בידו שיש מי וכל"...
 בן אליעזר רבי של פרתו גבי, א עמוד נד שבת במסכת כמובא, עירו

 בעודו גם האדם נתפס לפעמים...יחזקאל הנביא רמז זה ועל, עזריה
 הזה בעולם כבר –" ...תוכחה ממצוות שימנע על העולם בזה בחיים

 המכתב כל את קרא הרב)...שבת במסכת כמובא"... –! סובלים
 הירושלמי בשם ן"ברמב כמובא(...מהכיל היריעה וקצרה באריכות

 שמר, ולימד למד – חיא רבי בן תנחום' ר בשם אסי' ר אמר... בסוטה
 בכלל זה הרי החזיק ולא להחזיק בידו סיפק והיה, ועשה
 להחזיק יכול והיה במעשיו גמור צדיק הוא היה ואפילו...ארור

 אפילו -..."  ארור בכלל זה הרי אותה המבטלים הרשעים ביד התורה
 הנה! "...ארור נקרא – הרשעים ביד החזקת לא ואתה! צדיק שאתה
 שמיים כבוד אשר ומצוות התורה שומרי ציבור כל על גדול חוב זאת
 ולקרב, בינה תועים ללמד במיוחד, היהדות בדקי לחזק, לליבם נוגע

, הרבנים ברשות ישראל קהילות כל יארגנו, היהדות לחיק רחוקים
 הקרוב באזור לצאת, אלו בימים אחד ערב לפחות אחד כל להקדיש
 עמם לשוחח, התורה מחיי שהתרחקו משפחות מספר ולבקר

 ועיקרי, האמונה יסודות להם להסביר, אהבה מתוך, בידידות
 יהיה 'וה, בתשובה לחזור ולעוררם, בנתוה כפי אחד כל, המצוות
 גאולה...טובים לחיים ויחתמנו, תורה של עולה להקים בעזרנו
 .שחותמים( ל"הנ) הקדושים והצדיקים – "וישועה

 לקחת! בבתים לדפוק ללכת יכולים אנשים שני היום... ראיתם
 גן' קח? בית שלום לך אין', "השלום גן! 'ספרים לקחת! מרגליות

 כל –'!" האמונה גן' כל קודם'! האמונה גן' קח!", "תלמד' השלום
 לכל יסודי ספר זה' האמונה גן! 'אחד כל'! האמונה גן' שילמד אחד

 נתן' ה, פעם עוד' האמונה גן' תלמד', האמונה גן' תלמד, היהדות
 עכשיו, ראיתם הנה, דיסקים, אותם להפיץ קל שמאד מרגליות

 לצאת בשבוע אחת פעם מחוייב אחד כל ממש, כולנו ביחד קראנו
 אתם, לי שומעים קצת אתם אם אז! בבקשה אחד כל! להפיץ

, הזה למכתב מצטרף ואני, לכם אומר אני אז? לא, לי שומעים
 .לצאת בשבוע פעם שיקדיש מי לכל, גדולה היותר ולברכה

: להם אמרתי! השולחן על דפקתי, גדולה לישיבה נכנסתי, לי תאמינו
 אתם למה? י"עמ עם מה? י"עמ עם מה! יופי, לומדים אתם! יופי"

 יודע אני? יודעים לא שאתם תגידו מה ?למה? י"לעמ יוצאים לא
 הרבה לפני אתכם מדבר אני", מכם פחות למדתי אני... מכם פחות
 פחות יודע אני, "אמונה לדבר שהתחלתי הדרך בתחילת שעוד שנים
 פעם לצאת מחוייב אחד כל!",  לשמוע רוצים, צמאים י"עמ. מכם

 שלושה אפילו, חבר איתך תקח, לבד לצאת חייב לא אתה! בשבוע
 ותדברו חוברות קחו, דיסקים קחו, ספרים קחו, לכם קשה אם ביחד

 כמו, עושים שאנחנו כמו בבתים תדפקו, תדברו! תדפקו! אנשים עם
 כולם היו אם! תדפקו. עושים שלנו הבחורים, שלנו שהאברכים

 !הגאולה באה הייתה מזמן מזמן היתה כבר - זה את עושים

 עובדה! עובדות עם להתווכח יכול לא אתה! עובדה זה! עובדה זה
 זה! בתשובה חוזרים אנשים! מקבלים אנשים! שומעים שאנשים

 !עובדות

 אתן גם! הנשים את מגיירת הייתה ששרה כתוב! יקרות נשים גם
', שתחיה אשתי! לקניונים לכו! חולים לבתי לכו! לצאת חייבות
 עומדת הייתה', שתחיה שלי הבת גם, פעמים הרבה עומדת הייתה

 של בעיה לכן אין?! יש מה! שלי הבנות, ומדברות, ומפיצה, במדרחוב
 בהן שיש למקומות ללכת יכולות אתן, העיניים את לשמור, צניעות
 !תדברו! תפיצו! ישראל בנות את תקרבו! תלכו, פריצות

 על או אחת בחורה על ההוא הערב כל במשך ותשפיעי תצאי אם
 לא לבד שנה מליון תעבדי אם... שלך הבא העולם – אחת אישה
 חובת' זה, זה את אומר אני לא זה !אחת בהפצה שעשית מה תעשי

 !זה את אומר' הלבבות

? כסף לי ותשלמו שתקנו בשביל מדבר שאני, חושבים אתם ומה
 אתם ככה, זה את עושה אני כסף שבשביל, חושבים אתם באמת

, צריך שאני מה כל לי נותן השם, כסף צריך אני, ה"ב? עליי חושבים
 עד ה"תשמ מאז, הישיבות את לי הקים שהשם מאז, השם בחסדי

 בשדה לי יש, שצריך מה כל לי נותן הזמן כל השם, השם בחסדי היום
  שצריך מה מוציא, שמה הולך אני, כספומט, מיוחד עץ

 צריך שאני מה כל, בשדה מיוחד עץ לי יש, העץ את לי יתפסו שלא
 העץ שלי זה, הישיבה את לי פתח שהשם, ה"תשמ מאז, מוציא אני

  ? בסדר, הזה

 סוחר אני מה? ספרים למכור צריך אני זה בשביל? רוצים אתם מה
 מה לי יביא השם כה בין! ההפצה את להגדיל רק? חושבים אתם

 מה בחינם נותנים אנחנו?!.. עושה אני זה בשביל מה... לי לתת שצריך
 ...שצריך מה, שאפשר

 על לקבל מחויב אחד כל! מחילה! אין! ההפצה את להגדיל העיקר
 כולם בחורה וכל אישה וכל בחור וכל גבר כל! יצאו שבוע שכל! עצמו
 שיוצאים יראה ה"שהקב תהיה המתקה איזו! י"עמ יראה איך! יצאו
 לך יגיד! לא?! לכם ירביצו מה?! יש מה! י"עמ עם ומדברים י"לעמ

 ועצם! רוצים וכן צמאים אשים ה"שב שכן כל! רוצה לא"? רוצה לא"
 זה! דינים ממתיק כבר זה יצאת רק! דינים ממתיק זהכבר שיצאת זה

! נפש מסירות קצת יעשה אחד כל! ישראל אהבת זה! ישראל אהבת
 !נפש מסירות קצת, קצת, י"עמ בשביל! קצת

 ללמוד מספיק לא אני, דמעות מלאות שלי העיניים, אני, לכם תדעו
 אני היום כל! עליי שעובר מה יודעים לא אתם, ככה אפילו

 לא אני... שיעורים כמה... היום אמרתי שיעורים כמה! בשיעורים
 מספיק לא אני... מספיק לא שאני לי יש צער וכמה! ללמוד מספיק
 מספיק לא, השם בחסדי, ברדיו ה"בעז שיעור לי יש עכשיו! ללמוד
 בשביל? יעשה אני מה אבל, ללמוד מספיק לא אני, צער לי יש, ללמוד

 יגיד יהודי עוד', בה יאמין יהודי שעוד העיקר, נלמד לא אז, מה י"עמ
 אני, להתבודד רוצה שהייתי כמו להתבודד מספיק לא אני', לה תודה

 הייתי אז יותר פנוי קצת הייתי אם, מתבודד שאני מה, ה"ב, מתבודד
 קצת לכם מספר קצת אני... טוב יותר קצת, יותר קצת להתבודד יכול
 נפשו את למסור! נפש מסירות זה! תחשבו אל... עובר שאני ממה

 אהבת קצת, נפש מסירות קצת יעשה אחד כל, י"עמ את לקרב בשביל
 ה"לקב מודים !בשבוע פעם! בשבוע פעם, השתדלות קצת, ישראל

 בחסדי, שיעורים כמה יום כל, השם בחסדי יוצאים יום כל שאנחנו
? יש מה! אישה כל! בחורה כל גם! משהו יעשה, ישתדל אחד כל, השם
! מבקש אני! מחויב אחד כל! הדינים כל את ימתיק זה! משהו תעשו

 !הרבים מזכה להיות יתחילו כולם! מבקש ממש אני

 בנאדם מקרב אדם אם', הק בזוהר כתוב', הלבבות חובת'ב כתוב
 אלף מאה איזה בעצמו יעבוד שאם הבא עולם לעצמו עושה הוא אחד
 שקירב אחד בנאדם לעומת בעצמו יעבוד שהוא מה יספיק לא שנה

 .אותו

 

 

  העלון

 הטהורה נשמתו לעילוי
 אליעזר הרב של והקדושה
 ה"ע מלכה בן שלמה

 ישראל נפטרי כל שאר בתוך

 וחזרה שלמה לרפואה ולהבדיל

 של ייסורים בלי שלמה בתשובה

 בארץ ישראל ובנות בני כל

 ובעולם

 
 

 

 

 נמצא העלון! בהפצה חלק קחו

 בדחיפות זקוקו גדולים בחובות

 להוציא שנוכל כדי וכן, לתרומות

 הרבים זכות – עלונים עוד ה"בעז
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