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 , ואת שבתותי תשמרואמו  ואביו  תיראואיש  קדושים תהיו כי קדוש, 
 

 ומן העריות מן שנפרושכתב רש"י " ,תהיו קדושים
 זהירות מזנות - ערווה גדר מוצא שאתה מקום שכל, העבירה

, ונשאלת השאלה אם כן מדוע סמוך "קדושה מוצא אתה
 "??שמירת שבת", ו"מורא אם ואבלזה כתוב "

 

ששמע מאנשי אמת, שעל ידי  ,הקדושאור החיים ב יוראית
פחד ויראה מהוריו יכול להינצל מעבירות של זנות, 
כשייזכר בהם או יזכיר לעצמו אותם בעת ניסיון של עריות, 

תקפה  פוטיפר אומרת, שכשאשת סוטה לז'וכמו שהגמרא 
 אביו דמות לו יצרו של יוסף התגבר עליו הזדמןו ,יוסףאת 

 על יצרו וברח וניצול.התגבר יוסף  מידו
 

 אב מורא מצות טליב ,עריותב הוסיף, שמי שנכשל עוד
 ולכן "ילד שזו ארור" שיאמרו ,זלזול להם שגרם ,ואם

הבושה  מקבלת את היא כי לאב אםהפסוק מורא  הקדים
 ".אמו תוגת כסיל ובן" יותר מהאבא כמו שכתוב

 

 ואת" האור החיים להסביר, שהוסמך כאן, ומוסיף
 אחד, שמירות  2 שבתות 2", לשון רבים תשמרו שבתותי
אותו  שישבות ולא יעשה שום דבר שמטמא שבתשמירה ו

 .שבת יום שביעי שמירת ואחד, קודש בברית
 

ששניהם כביכול שונים ועניינים שלא קשורים,  ולמרות
 ברית נקראים שניהם לכןו, בכל זאת הם כמו עניין אחד

תה ום מביאים לאכי הם קשורים זה בזה ושניה, אותותו
זה יחבר ויתקן לו את  מהם ומי שנשמר באחד תוצאה,

  המצווה והשמירה השנייה.
 

איך  ??ומה סודם ??איך אכן פועלים הדברים וחשבתי
מורא אם ואב ושמירת שבת עוזרים להתחזקות בשעת 

 ניסיון?? 
 

מצאנו דוגמא והמחשה לעניין, כי הנה  וישב ובפרשת
 העזרהקשה עם אשת פוטיפר  סיוןיבשעת הנהצדיק יוסף 

ה האחרונה הצליח יבשני וכך ,דמות דיוקנו של אביולו 
 .להתגבר על יצרו

 

 ?????אביו דמות פני בזכירת הכוח המיוחדשואל מה  והבן
  

שפניו של יוסף רש"י  בשכתמה  שהביא בכלי יקר וראיתי
יחיד יה הה יוסףשבגלל רק היה זה ש, וביאר דמו לאביו

ולכן רק הוא  ,מאביו יעקבתורה ללמוד רצה מכל אחיו ש
 ,למד אצל שם ועבריעקב כל מה שזכה ללמוד מיעקב אביו 

שהיה פנים האור  לכן, "חוכמת אדם תאיר פניוו" והיות
 .לבנו יוסףגם ליעקב עבר 

 

"חוכמת אדם של יוסף שנזכר באביו, זכר את האור  ולכן
 קוהגושמאבתענוג זכר נו, ולו לאבאהמשותף  תאיר פניו"

יעקב  -מתמיד צדיק ו עם אבא שהיה לו כשלמד האין סופי
 ,אבינו

 

תענוג הקדוש והרוחני שהיה לו עם אביו שה וכשנזכר
יכרון מתוק זזה היה  ,פניו לאביו ונדמאפילו ש עליו השפיע
העבירה לו להתגבר על תענוג  העזר ומתיקות זומאוד 

 ,פיתהו בחוזקה היצרש
 

קדושת הברית לכיבוד בין  , זה החיבור והקשרכן אםו
מי שיחזק את הקשר להוריו, שיהיה קשר אמיץ ש, הורים

וחם, עד כדי כך שאתה מרוב הקשר החזק שיש לך עם 
אמא לא מפחידה כמו מטבעו של עולם ה, אז גם אם הוריך

תירא בשונה מאחרים כן , אתה הבן רש"יכתב וכפי שהאבא 
 .מפני אביךולא רק  אימך מפני

 

שבידך הבן ליצור  פחדעונש כי זה לא מ פחדכוונתי ל ואין
, אלא יראה אותו יוצריםהם שההורים  הכז פחדכי אותו, 

שמפחדים מאוד  של כבוד שבאה מתוך אהבה וקשר חם
, וכשיש לפגום בקשר האמיץ ופחד לפגום בכבוד ההורים

 ממילאקשר כזה במשפחה של חום ואהבה ויראת הכבוד, 
לצער אותם  לא תרצהאתה לא תרצה לאכזב אותם ו

 .חלילה
 

שאומרים החום שבבית מציל מהחום שבחוץ, שמי  וכמו
שיש לו חמימות במשפחה לא יחפש חמימות זרה ושלילית 
בחוץ וברחוב ולצער את הוריו, כי טוב לו בחמימות 

 המשפחתית.
  

, עונג וקדושת השבתשל בשעת ניסיון תיזכר בתענוג  וכן
אכסוף נועם קה תיזכר בתענוג ובדבקות כגון שירת "

" או בנעימות שירי שבת קה ריבון עלם ועולמיא" או "שבת
 .שהלהיבו אותך במיוחד ובדבקות

 

סיון תיזכר בתענוג הכי רוחני שהיה לך יבעת נאם  כי
שהייתה לך את ההשתוקקות ותזכור את המתיקות ו

לבורא עולם לאבא שבשמים, ככה תוכל בעזר השם 
 .להתגבר

 

בראתי יצר הרע בראתי לו גם מה שכתוב בגמרא " וזה
סיון י, בשעת נגושמעק טעם, תבלין זה "תורה תבלין

של  בתענוגו, שהכי נהנתה בריתחא דאורייתאבטעם תיזכר 
שקיט את תאוות ליבך תזה בהחידושים שהתלהבת מהם 

  הסוער.

לקדושת השבת,  מי שיש לו שמירת הברית וקדושה, ממילא יזכהשכפי שכתב האור החיים הקדוש, נשתמש בכוח  וגם
שבת אחרת לגמרי, וגם היחס להוריו שונה ה ואז הוא מקבל אתשמי שגופו קדוש אזי הוא נכנס לשבת בקדושה וטהרה, 

קל לו להגיע ליראה להוריו, כי התרגל  וכשיש יראת שמים ,בתכלית, כי מי שיש בו קדושה ממילא יש לו יראת שמים
 ., רק חזק ואמץליראה

 

 ספרתם לכם שבע שבתות"עוד באותו עניין "ו
 

מה המשמעות שסופרים ספירת העומר  ??לכםזה  מה
 עבורנו??

 

, " בשבילכםלכם" דורשת הגמראבכל מקום שהרי 
 בשבילנו??? שהספירה היא כאן שייך השאלה מה ו
 

, ברוח הדברים שכתבנו מקודם ברורה והתשובה
ראינו בלי כוונה דבר שגורם לנו או שכשהיצר מתגבר, ש

, מיד לחשוב על המספר של ספירת העומר, בירהע הרהור
יום של  22 21 20חשוב נזה ירגיע את ההרהור הרע, וו

 !!קדושה ככה למחוק חס ושלום

האחרון, כי  היום, עד  160ל  120ל  80שמירת עיניים וקדושה ולהמשיך ליום  40כמה חשוב שנקבל על עצמינו לספור  ולכן
  !!!תוכל לטעון ליצרך וכי ככה ברגע למחוק עבודה של סך ימים כה גדול??? אז וספרתם לכםו, עוצמהיהיה  שיצטברבמספר 

        !!הקדושה על ונשמור העומר ספירת נספור קדימה אז !!לטובה עלינו השפיע פסח אבל !!!נכון ,פסח נגמר והנה
 אותנו יקדש עולם בורא אזי, בקדושה עצמנו את נשמור אם אבל ,העליונות בספירות מושג לנו איןו מקובלים לא אנחנו נכון

 .סלה אמן העליונות בספירות בטובו
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 ביאור במחלוקת הראשונים –" קדושים תהיו"
 

"קדושים תהיו", לדעת  במשמעותהראשונים  נחלקו
, ולדעת ומעבירות מעריותקדושים ופרושים רש"י 
שנפרוש אין זה ציווי על פרישה מעריות אלא  הרמב"ן

לא , ולדעת הרמב"ם זה ומהנאות העולם הזהמהמותרות 
 ותקדשהמצוות ותכל תעשו את ציווי כללי מצווה אלא 

 .בקיום המצוות
 

, שנחלקו הקשורה לענייןיבמות כ' ובעצם יש גמרא 
שם, לדעת אביי "כל המקיים דברי חכמים נקרא אמוראים 

מהגמרא  הרמב"ןקדוש )ומתאים קצת לראיות שהביא 
והייתם , "מים ראשוניםאלו  –" והתקדשתם" 'בברכות נג
, אומנם ההמשך "כי קדוש מים אחרונים אלו – "קדושים

, זה כבר לא מתאים לדברי אביי כי זה שמן ערב –אני" 
, ועי' לקמן נבאר את זה לא מדברי חכמים "שמן ערב"

 .(העניין
 

וכי אם לא יקיים דברי  ע"פ ביאור המהר"לטוען ואילו רבא 
הוא רק לא קדוש אבל לא רשע?? הרי רשע חכמים אז 

ול חכמים הוא!!! ואם כן מי שמקיים את חובתו לשמוע בק
, לכן מבאר רבא קדוש זה אי אפשר להחשיבו כקדוש

 "קדש עצמך במותר לך".  –הפורש מהמותר לו 
 

בעצם בסוגייא שם אין הבדל בהלכה בין אביי  אומנם
ות לערווה מדברים על איסור שניורבא, כי לדעת שניהם 

קרובים מדרגה משפחתית רחוקה יותר ואסורים שהם 
זה נקרא קדושה כי חכמים בתקנתם  רבאמדרבנן, רק ל

רצו ליצור קדושה שזה לאסור את המותר מהתורה, ואכן 
לאחר שחכמים כבר אסרו אותו אז אין כאן קדושה לאדם 
שמקיים אותם כי הוא כבר מחוייב בזה, ואילו לאביי גם 

מחוייב בזה עדיין יש לו בקיום מושג של אחרי שהוא 
זה קדושה והתקדשות כי כל המקיים חובות שחייבו חז"ל 

 קדושה.
 

ולא תתרו אחרי לבבכם בקריאת שמע אנו אומרים " והנה
ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו 

", וכאן ועשיתם כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם
עשה את כל מצוות ה', וזה בפשטות הקדושה היא כשנ

מתאים לדברי הרמב"ם, אומנם עדיין יש מקום לפרש 
ולא תתורו " הולך על תחילת העניין "והייתם קדושיםש"

-", או גם על "ולא תתורו ינים והמחשבותהעשמירת  –
שמירת העיניים וגם על קיום כל המצוות בכללי, וכך 

 משמע שלמד רש"י הקדוש.
 

מפורש בגמרא ש ,כרש"ייח מוכ ביבמות שם והרשב"א
ידעתי כי איש "ותאמר אל אישה הנה נא ברכות י' ב' 

והגמרא מבארת  מלכים ב' ד' –אלוקים קדוש הוא" 
הרי לנו " לפי שלא ראתה בו סימני טומאה כלל, קדוש"

 שמי שאין בו טומאה הוא אדם קדוש.
 

כי קדוש אני  –קדושים תהיו סיום הפסוק "יש לעיין ב עוד
הכוונה כי קדוש אני ה' ומה צריך ביאור שמה אן וגם כ" ה'

פרישות מעריות אצל בורא עולם, או כלל עניין שייך 

כרמב"ם זה מובן  ורקפרישות מהמותר מהתאוות?? 
קיים גם קיום כל המצוות שלהתקדש בקיום המצוות כי 

מדרש רבא ו)ר"ה דף ז' ע"א, רושלמי ע"פ הי אצל בורא עולם
  .כל התורה כולה אתהקב"ה שומר ש ל"א כ'(

 

דרכים כלליות  2יש ששהכל שורש אחד להם,  נראהו
לאדם בעולם הזה עולם הניסיונות, דרך אחד התאפקות 

ניה לחיות בלי גבולות ומעצורים, כי מי שאין לו ודרך ש
גבולות במותרות כי הוא נמשך אחרי תאוות לבו והנאתו 
גם בדברים המותרים והכשרים, אבל מכל מקום זה 

  .ת הגוף ותאוות הגוףהנאו
 

הוא מתרגל לתאוות בלי גבול איך יוכל לעמוד כנגד  ואם
היצר הרע שמושך אותו להיגרר לאיסורי עריות??? הרי 

רגיל להימשך אחר הנאות הגוף בלי גבולות, ואכן הוא הוא 
ניכשל בעבירות חמורות ודומה הדבר עליו כאנוס ממש 

 נו.לדבר עבירה, כי בטוח הוא שהיצר גדול ממ
 

אדם שתמיד עוצר עצמו ומונע עצמו מהנאות הגוף  אבל
ושם לעצמו גבולות ולא מספק את עצמו בתאוות ובהנאות 
המותרות, לאדם כזה קל יותר לא להיכשל בעבירות של 
עריות ובכל עבירה אחרת, כי הוא רגיל לשלוט על עצמו 

 ולתת לעצמו מעצורים.
 

 יש בחייםמוחשית לזה נלמד מטבענו, כי הנה  ודוגמא
 ליהדות קשר לילבני האדם ב שמזיקות נעימות תאוות

 ולרוחניות, הנה
 מסוכן הכיו משמין הכיהוא  טעים הכי אוכלדווקא ה

 מראההורס גם את הו בריאותאת  הורסלאדם, כי הוא 
 .חיצוניה
 

, אדם הנזק את רואים מיד לאגם בתאוות האכילה  אבל
מסוכן על פי  אוכל אכלתי הנהואוכל ואומר לעצמו  טועם

הרופאים ולא קרה לי כלום, אני בריא ושלם ושמח ועליז!!! 
 ה' ירחם!!!! בום פתאום ואזומצטבר  מצטבר זה אבל

 

 שנדע, הטבע את בראיתברך  השםשבכוונה כך  וייתכן
ולהיות  מגרות הכי התאוות על להלחם צריכים שבחיים

מאופקים ולשים גבולות לעצמנו, ולחיות בחשבון, כמו 
ש ספירת קולוריות כך יהיה ספירת הנאות מה מותר שי

 וכמה מותר, גבולות!!
 

חובה עלינו להנות מהעולם הזה, כמו שמוכח  ואכן
מהגמרא כלפי נזיר שצריך כפרה שהזיר עצמו מהיין ונקרה 

הם בני בלהנות "הברכה נוסח  האילנותחוטא, ובברכת 
 ."אדם

 

להימשך לעצור ולא מיד לטעום ולהנות ורק עלינו  אבל
רך בלהנות ולהודות לבורא יתכי אחרי התענוג והתאווה, 

משובח, טוב ו תנו וזהחובאכן על הטעם הטוב והנעים זה 
יגרר ולהימכר כעבד לתאווה ולהנאה, וכדברי אבל לא לה
 בשערי תשובה. הרבינו יונה

 

 בתנא דבי אליהו רבהכפי שכתוב והתאוות מכל הסוגים, ו נותשעלינו לחיות כל החיים במצב של ריסון הרצו, ללמדנו
, למרות שזה קשה אבל זה סוד "גופו לתוך מעדנים יכנסו שלא יתפלל ,גופו תורה לתוך שיכנס מתפלל שאדם ח "עד"פי

ההצלחה, אבל אם תחיה בריסון ובאיפוק החיים שלך יהיו טובים יותר מכל הבחינות הן במצב הרוחני והן במצב הגשמי, 
בלי מניעות ומפריעים רק ראוי כאנשים רוחניים יותר ופחות גשמיים, ונוכל להתקרב לבורא עולם  ובעזרת ה' נצליח להיות

 נתעלה ונתחזק אמן ואמן.
 

 המשך -בביאור מחלוקת אביי ורבא 
 

זה רק מי שמחדש בו עלייה  "קדוש"דעת רבא שלש ייתכן
רוחנית בכך שפורש מהמותר לו, כי באיסורי תורה או 

כבר נאסר והיה מחויב בהם בלי איסורי חכמים הוא 
החלטה עצמית שלו, כמו כן אם כבר הנהיג עצמו בהנהגה 
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הרי הוא כבר מחויב טובה של פרישות שקיבל על עצמו 
עליו לחדש כל פעם לקיימו מכאן והלאה כמו נדר, אלא 

 מהמותר לו.עוד עליה רוחנית שמקבל על עצמו פרישות 
 

בל על עצמו לדעת רבא כדאי לאיש המתקדש, שיק ולכן
פרישות לזמן וכך כל פעם יחדש את הקבלה של ההנהגה 
הטובה ובכך הוא נחשב קדוש בכל פעם שמקבל על עצמו, 
וגם יש בזה מעלה עצומה של נקודת התחלה ונקודת סיום, 

 ושב התחלה וסיום.
 

אבות  פי' המשניותהרמב"ם על פי שמצאנו בצדקה  כמו
עמים קצת מאשר שעדיף לתת ולחזור ולתת כמה פ פ"ג טו'

יום  40לתת את הכל ביחד, ואכן לכן יש עניין לקבל עלינו 
של קדושה בשמירה מכל ניסיונות הדור, כי כך יש את 
חדוות ההתחלה והסיום, וכל קבלה כזו היא תוספת 

קדושה, וכשם שיש ספירת העומר התחלה וסוף כל יום 
 בנפרד וכל שבוע בנפרד עד סיום כל הספירה בחג השבועות.

 

לדעת אביי עצם הדבר שאדם יודע שתקנות וגזירות  ואילו
חז"ל היות מותרות קודם מן התורה, והוא מקבל עליו את 

והפרישות תקנות חז"ל כי הוא שמח במשמרת לתורה 
 .זה נחשב קדושה מצדוגם שקבעו חז"ל אם כן מהחטא 

 

ייתכן בדעת אביי שחכמים כשאסרו ותיקנו איסורים  וגם
בהם קדושה שכל יהודי שיקפיד על דרבנן דרבנן, הם טמנו 

מחמת שרוצה משמרת לתורה או אפילו כי מאמין בדברי 
חכמים באמונה תמימה אפילו בלי לדעת טעמם וגזירתם, 
בכל זאת יחשב למקיים דבריהם כאילו הוא עצמו תיקנו, 

 .וכך היהודי מתקדש מכוח קיום תקנת חכמים
 

תחזק בעבודת ה', אפילו בקבלה קטנה מאוד ולזמן קצר כי בכל זאת יש כאן שעלינו לחדש קבלה בכל יום לה ללמדנו,
חכמים ולקדושתם כי קדושת החכמים התחדשות ויש כאן קבלה חדשה, והעיקר לקיימה באמת, וגם עלינו להתחבר ל

 תשפיע עלינו גם אם אכן נדבק בהם ובדבריהם, ובעזרת ה' נצליח להיות "קדושים וטהורים" אמן ואמן.
 

  המשך - שים תהיו כי קדוש אניקדו
   

 אתם מקדישים אם לומרכב על פסוק זה "וכת ספראב
 אין ואם!! אותי קידשתם כאילו עליכם אני מעלה ,עצמכם

 לא כאילו עליכם אני מעלה ,עצמכם מקדישים אתם
 !!אותי קידשתם

 

 מקודש הריני אותי אתם מקדישים אם אלא אומר אינו או
 "אני קדוש כי" לומר תלמוד ???מקודש איני לאו ואם

 מקדשים אין ובין אותי מקדשים בין ,אני בקדושתי
 ."אותי

 

לכאורה אינם מובנים, וכי מה ההוה אמינא  והדברים
שאם עם ישראל לא יקדשו את בורא עולם אז בורא עולם 
לא יהיה קדוש?? וגם מה שייך קדוש אצל בורא עולם אם 

בורא עולם  הכוונה קדוש לפרוש מהמותר??? הרי אצל
 לכאורה לא שייך עניין זה כלל וכלל???

 

שאצל בורא עולם שייך קדושה בעצם זה שהוא  ונראה
, שכביכול "מחדש בטובו בעל יום תמיד מעשה בראשית"

בורא עולם לא חייב לקיים את הטבע בעולם, ובכל זאת 
בטובו בורא עולם מחדש את הבריאה בכל יום, וזה כעיין 

", שדבר שאתה לא צמך במותר לךקדש עבחינת המושג "
, כך להבדיל בורא עולם עושה דבר חייב בכל זאת תעשהו
 .שלא היה חייב לעשותו

 

בברכות זה הקדושה שאומרים כל יום לבורא עולם  ואולי
קריאת שמע, ובורא עולם אומר לעם ישראל שלא תחשבו 
שאם עם ישראל לא יתקדש ויקדש את בורא עולם אזי 

ה קדוש דהיינו לא יחדש את מעשה בורא עולם לא יהי
  .בראשית והעולם יהיה חרב

 

אלא בורא עולם יחדש את העולם  !!!כך הם הדברים לא
 תכל יום גם בלי שעם ישראל יקדשו אותו, אבל בריא

עם טובת פנים ל ההיה מאירתשהתחדשה לא העולם 
, ולכן בורא עולם מבקש תקדשו להיפךישראל אלא ח"ו 

עולם בכל יום תהיה לטובה ולברכה אותי כך שהתחדשות ה
 ., ועי' לקמןאמן

 
שהחיים ממשיכים בכל אופן בין אם נהיה טובים ובין אם חלילה נהיה רעים, אבל איזה חיים אנחנו רוצים??? ללמדנו, 

הרי אפילו את גזירת שעבוד ועבדות מצרים אומר הזוהר שנכון שהייתה גזירה קשה על עם ישראל, בכל זאת שבט לוי 
ירו את השעבוד לעמל בעיון התורה הקדושה בקל וחומר ובכל חלקי עיון התורה, ולכן גם אנחנו אם כבר אנחנו חיים המ

והעולם ממשיך להתקיים, ננצל זאת לחיות בצורה טובה ונכונה, ושקשיי החיים שלנו לא יהיו חלילה כי בורא עולם כועס 
צים ולעמול בעמל אמתי בתורה הקדושה, וכך נזכה לחיים מאושרים עלינו, אלא הקושי יהיה ללמוד עוד ועוד ולמצוא תירו

 בזה ובבא, וכך נקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות אמן ואמן.
 

 קדושה
 

זה כוונת הברכה השלישית שבאה אחרי קדושה, ש וייתכן
" אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה"

בכל יום ואנחנו  שבורא עולם קדוש ומחדש עולמו
מתפללים בכל יום יהיו קדושים בעם ישראל שיקדשו את 
 שמו של בורא עולם כך שהעולם יהיה לטובה ולברכה אמן.

 

קדוש בתפילות ובדרך אפשר, יש לומר ש" והתבוננתי
", אומרים על קדוש קדוש ה' צבקות מלוא כל הארץ כבודו

וזה  מצבים, מצב ראשון על המחדש בטובו בכל יום תמיד 2
קדושה שהמלאכים מקדשים את בורא עולם כל בוקר 

 .בעלות השחר עת התחדשות הבריאה
 

 עומדיםבבחינת לאכים המקדשים למרות שהם המ וגם
בכל זאת בכדי לקדש את בורא עולם עליהם כביכול לפרוש 

 מהמותר דהיינו לתת מעצמם מה שהם לא חייבים
 ונתןי תרגוםהע"פ  החתם סופרוכפי דברי , ולהתעלות

 ומקבלין" -" וקרא זה אל זהאת הפסוק " שתרגם ישעיה
 הואו ממנו הקטן למלאך קורא גדול מלאךש ן",די מן דין

של רק לאחר הכנה של התעלות ו ,בדרגה אותו מעלה
המלאך הגדול הנותן רשות וכוח לקטן ממנו רק אז 

וכפי שהארכתי , ה"להקב שירה להגיד יכול הקטן המלאך
 .בפרשת ויקרא

 

, מקדשים את בורא עולםעם ישראל קדושה שאנחנו  ויש
 לימוד התורה בהתמדה ובהשרשת הלימודוזה בא על ידי 

לא ימושו מפיך ומפי , כפי שאומרים "לדורות הבאים
", ואז יש זרעיך ומפי זרע זרעך, אמר ה' מעתה ועד עולם

ואתה קדוש יושב תהילות ישראל וקרא זה אל מצב של "
 ".קדושקדוש קדוש  - זה ואמר
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מר להם אבפרשתנו, ש ממדרש תנחומא אלולדברי  וראיה
היו מלאכי  שעוד לפני בריאת העולםהקב"ה לישראל: 

והיו  את שמי בכם ומקדשיםאותי בכם  משבחיםהשרת 
" להי ישראל מן העולם ועד העולם-ברוך ה' אאומרים "

 .)דברי הימים א טז(
 

 שנברא אדם הראשון אמרו מלאכי השרת לפני כיוןו
אמר  ??אותך בשמו? משבחיםהקב"ה רבש"ע זהו שאנו 

עמד אברהם …  ??בא נח. אמרו לו: זה הוא?… להם: לא 
 ??כיון שבא יעקב, אמרו לפניו: זה הוא?… עמד יצחק … 

  כן!!!אמר להן: 
 

אמר … קידש הקב"ה את ישראל לשמו שעה  באותה
הקב"ה לישראל: הואיל ונקדשתם לשמי עד שלא בראתי 

יו קדושים כשם שאני קדוש שנאמר: כי קדוש העולם, ה
 ".וקדושים תהי" אני, לכך נאמר

 

יותר משאר הצדיקים ומשאר  מיוחד ביעקב ומה
לא ימושו האבות??? אלא כאמור אצל יעקב התקיים "

מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר ה' מעתה ועד 
ואתה קדוש יושב תהילות ", ולכן יש מצב של "עולם

  ."קדוש קדוש קדוש - זה אל זה ואמרישראל וקרא 
 

הקב"ה "כי ידעתיו  בואברהם העיד שכבר אצל  ולמרות
למען יצווה את בניו אחריו ושמרו דרך ה', בכל זאת רק 

 אצל יעקב ראו זאת בחוש.
 

 כי"זה ייתכן שזאת פירוש הספרא שהובא קודם:  ולפי
 אין ובין אותי מקדשים בין ,אני בקדושתי "אני קדוש

קדושת ", דהיינו שמאחר שיש את האבות אותי םמקדשי
מקודש מעולם ועד הקדושים הרי בורא עולם כבר האבות 

 , וכדברי המדרש תנחומא.עולם ולנצח
 

 

עד כמה הקשר אמיץ וחזק בין בורא עולם לעם ישראל ולאבות הקדושים וזאת עד לפני שבכלל היו האבות  ,ללמדנו
קיים בעולם, בכל זאת על שם העתיד של עבודתם הקדושה של האבות כבר הקדושים ולפני שבכלל היה עם ישראל 

השפיעה קדושתם עוד ללפני קיומם ולנצח נצחים, וגם אנחנו נתחזק מאוד בעבודת האבות הקדושים ונשתדל בכל כוחנו 
שים שיתאמצו להיות צדיקים וישרים ולהתאמץ בכל כוחנו ובחוכמה ובתפילות שזרענו וזרע זרענו יהיו גם צדיקים וקדו

 בעבודת ה', ובעזרת ה' נעשה ונצליח אמן ואמן.
 

נא רבותי כי פעמים אדם מתעורר באמצע חייו להתחזק מאוד לעבודת ה' באמת ובתמים, אבל עיניו כלות ודואבות  ודעו
וכלל כי וליבו מתפלץ מצער ועוגמת נפש עצומה בראותו שבניו וזרעו אחריו לא מתחזקים עמו, והדברים לא פשוטים כלל 

ילדיו ספגו וגדלו שנים עם אבא לא ירא שמים וכך התחנכו ולמרות שהוא התעורר ברוך ה' בחסדי ה' מכל מקום בניו עדיין 
 .לא הגיעו לזכות זו, ואם האבא ילחם עם בניו לחזקם בכוח הוא עלול להפסידם לגמרי ולנצח

 

וגם לשתוק, ורק תתמיד בעבודת עצמך ובתפילות עליך אבא יקר להתאמץ בחוכמה ולהתייעץ והרבה מאוד לספוג  אלא
עליך ועל זרעך, ובורא עולם הרוצה בתשובת רשעים, כל שכן החפץ בתשובתך היקרה משתעשע בתפילתך ורואה את רצונך 

העז לדורות ישרים, ובעזרת ה' במשך הזמן בניך יראו את השינוי שאחז בך ואת התמדתך בדרך הישר והאמת, וגם הם 
 השם לתשובה שלימה אמן ואמן. יגיעו בעזרת

 

 המשך - ואתה קדוש יושב תהילות ישראל
   

ואתה שבת לאחר קדושת השבת אומרים מיד " במוצאי
קדוש יושב תהילות ישראל וקרא זה אל זה ואמר קדוש 

לא ימושו מפיך ואין את ההקדמה של ", קדוש קדוש"
". ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר ה' מעתה ועד עולם

יושב של " תבחינבושת השבת זה כבר כי קד ויתכן
כוח כל מצוות השבת שעם ישראל וזה מ", תהילות ישראל

קיימו בשלימות ובקדושה בתפילות ובסעודות בשירה 
 ."אבות ובנים"ב ובלימוד התורה, ובלימוד עם הילדים

 

קיבלנו משבת קודש, את ההתעלות ש שהתחיל יום חול דווקא אז כביכול אפשר לקצורכ, שדווקא במוצאי שבת ללמדנו
ולכן ננצל את מוצאי שבת להתעלות רוחנית, ונקפיד על סעודת "מלווה מלכה" וניפרד מהשבת בתפילות ובקשות לשבוע 

 קדוש ומוצלח שפע ברוחניות ובגשמיות, אמן ואמן.
 

 המשך - ושמרתם את חקתי ועשיתם אתם אני ה' מקדשכם
 

הבאנו מחלוקת מה הכוונה להיות אדם קדוש,  כאן עד
, שהקדוש ברוך "כי אני ה' מקדשכם"ל ישנו מושג נוסף אב

מקדש כל יהודי ששומר תורה ומצוות, וזאת למרות שהוא 
יותר מקיום מצוות התורה, כי זה מתוך על עצמו לא מחדש 

אהבת ה' לנו הוא מקדש אותנו על ידי קיום המצוות 
 שאנחנו עושים.

 

קדשנו " וכן "אשר קדשנו במצוותיושמברכים " וכמו
", ויש בזה גם עניין של פרישות מהמותר, כי מצוותיךב

לא מקיים את התורה ורוב אחרי הכל רוב רובו של העולם 
רובו של העולם עובר עבירות, ולכן למרות שכל יהודי 
מצווה ועומד בחובה גמורה לקיים את התורה, בכל זאת 

 .מבחינת הניסיון זה ממש כמו לפרוש מהמותר
 

כל העבירות כהיתר, לכן בורא ר מדמה לאדם את היצ כי
כמתנה לנו מחשיב את עבודתנו שלו ולה דעולם באהבה הג

 .מאתנו לו, ולכן הוא ברחמיו מקדשנו
 

 שבורא" טובים חסדים גומל" הכוונה שזה ששמעתי וכפי
 מעשינו על גמול לנו מגיע כאילו תחושה לנו נותן עולם

 הבורא שרצה חסד רק זה המצוות שכל למרות הטובים
 .ומצוות תורה להם הרבה לפיכך ישראל את כותלז

 

לחדש ולהוסיף, שהרי כידוע כל בעל תשובה וכל  ונראה
מתחזק בתקופה הראשונה של ההתחזקות הוא מרגיש 
אורות בתפילה, נפשו נשפכת באהבה לבורא עולם, וכולו 
בכי ודמעות של רגש והתלהבות לבורא יתברך, והנה לאחר 

  בוי אורות!!!!כיתקופה פתאום יש כביכול 
 

למה כבה עלי  משתומם וכולו פליאה הייתכן???והאדם 
עולמי הרוחני?? בורא עולם אייכה?? למה התרחקת 

 ממני?? 
 

בודק את עצמו ולא רואה בעצמו מום חדש, כי  והמתחזק
עדיין נשאר בחיזוקו המושלם, ולכן הוא ממש בפלא עצום 

 והדבר מטרידו ולפעמים מטהו לכדי ייאוש ח"ו!!
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" כי קדוששהתשובה היא, שבתחילת חיזוקו הוא " וייתכן
פרש מכל העבירות שהיצר הרע כביכול התיר לו, ולכן 
כשהוא קדוש וטהור הוא מקבל את השפע הרוחני הטמון 

אתה קדוש ושמך קדוש לאנשים קדושים, כמו שאומרים "
", שאנשים קדושים יש וקדושים בכל יום יהללוך סלה

 כוחם לקדש ולהלל את בורא עולם.חיבור לקדושת ה' וב
 

לאחר תקופה שנגמר תקופת ההתחדשות של  אבל
המתחזק, וחזר להיות ככל ישראל שמחויב בכל התורה 
כולה, כבר אין לו את הפרישה מההיתר ואין לו את כוח 
הקדושה המיוחדת ולכן אין לו כבר את האורות שהיו לו 

 בתחילת התחזקותו.
 

ה שחווה בעוז ובחוזקה, צמא הוא לאורות הקדוש ואם
להתחדש בכל יום בפרישות החובה אין לו ברירה אלא עליו 

 .וכדברי רבא לעילובהתחזקות חדשה, 
 

לפחות לקיים כל מצווה וכל לימוד תורה בהתחדשות  או
", וממילא הוא יהיה קדוש וטהור כי כאילו היום ניתנו"

תחדשות כימים של ה יקיים את המצוות בהתלהבות
, כימים בהם פרש הראשונים בו גילה את אורו של עולם

 .ל"מעבירות שהיו עליו כהיתר רח
 

מתקנא אני מאוד בבעלי תשובה שמתחדשים כל יום  ואכן
בעבודת ה' כאילו היום חזרו בתשובה, ואפילו שעברו 

על פניהם  עליהם עשרות בשנים עדיין התחדשות התשובה
     הקדושים שיהללוך סלה.אלו והם 

ים מאוד קשה להדליק שאסור לנו להירדם ולשבת כביכול בשלווה, אלא תמיד האש חייבת לבעור בנו, ולפעמ ללמדנו,
והאכזבה זה חלק עצום  והתסכולולמרות הכל לא תמיד זה נדלק, אבל לא נתייאש כי המאמץ  נפש ייסורייאת האש ממש 
וכפי שאומרים  ,"נדכה אלוקים לא תבזהלב נשבר ו"זה החומר הבעירה לאש קודש הכי עוצמתי שיש  בעבודת ה',

יד בשאיפה וברצון ובעזרת השם אם נתמ ,"לים לחסדוחייו, את המייראת רוצה ה' א" הבמזמורי התהילים בפרקי דזמר
נזכה שלפתע פתאום ביום אחד יתפרץ אור חזק  "לכאילו היום ניתנו"להתעלות ולהתחדש בעבודת השם, ונשאף להגיע 

יון של חושך ולב שבעתיים בשוויו מהאורות הקודמים, ועוצמתו תהיה לאין ערוך, כי זה בא מכוח עבודת ה' מתוך ניס
 נשבר, רק חזקו ואמצו אמן ואמן.

  

 למעשה סיכום –תהיו קדושים 
 

קודם השואה שנפטר עוד ממיר רבינו ירוחם  המשגיח
שהיות ולקפה , לקפהמשיל את הנאות החיים ה האיומה

יש קפאין לכן יש אנשים חולים שזה מסוכן להם ועליהם 
ולמרות שבמראה אין הבדל  לקחת רק קפה נטול קפאין,

  בכל זאת יש בניהם הבדל משמעותי ביותר.
 

עלינו כמו אנשים חולים שהקפאין מזיק לנו לכן  ואנחנו
 וליהנותלצרוך קפה נטול קפאין, ולהשתמש בעולם הזה 

נמעט שא וה והנמשלמהנאות העולם הזה בלי הקפאין, 
, המזיק מלאים בקפאיןכביכול הם כי בהנאות האסורות 

וגם לצמצם בהנאות המותרות כי למרות שהם כביכול עם 
כל זאת עדיין הם חות קפאין ולכן התורה התירה אותם, בפ

 בהנאותגם צורך למעט , ולכן יש לא נטולים קפאין לגמרי
  .המותרות עד כמה שאפשר

 

וכן בכוח התפילות לימוד התורה ברבינו ירוחם ש מוסיףו
ת ושפעההאת ולבטל כוח לנטרל  הםיש בוהמצוות 

 .המותרות ות שבהנאותהשלילי
 

הרבה ניסו אנשים שזה אכן סוד חיינו, שהרי  ונראה
בקדושה וברוחניות מושלמת ומנותקת מהגשמיות לחיות 
 כרבי ישמעאלחיו ולא הצליחו, ואילו הרבה  י"כרשב

גם ו ,לה'ברכות לשלב רוחניות עם חיי גשמיות והצליחו 
 בעניין זה של פרישה מהנאות עולם הזה.

 

קשה מאוד לפרוש לגמרי מהנאות העולם הזה,  שאכן
ברוחניות בלבד ועוד למשך תקופה ארוכה  לחיותוקשה 

וא ושנאה וממושכת, וייתכן שאז הנפילה תהיה קשה מנש
ל, אלא נחיה בעולם הזה ונהנה מהנאות "לחיי רוחניות רח

יש בהם רעלים המותרות לנו בלבד, ונזכור שהנאות הגוף 

וכל שכן שלא נפריז ולכן נצמצם בהם עד כמה שאפשר, 
 בהם יתר מהנצרך וכל שכן לא נשקע כולנו בהנאה.

 

להשקיע הרבה כוחות בלימוד  שמחובתנועלינו לזכור,  וגם
 השפעתםהתורה ובעמל התורה בכדי לרכך את עוצמת 

הרוחניות שבנו ש נקפידשל הנאות הגוף, ותמיד  השלילית
יותר מהגשמיות, שהרוחניות תהיה העיקר ולא תהיה 

 .להטפ
 

תדע  ,מהנאות החיים ונהנה מאודנמשך אתה  אםו
לך הנאות רוחניות  תיצורמשקל תשובת השלפחות כ

או  צולנט'או  מפיצהחזקות, שכמו שאתה נהנה ומתלהב 
תהנה מלימוד כנגד ש עליך לדאוג ,מותרתגשמית כל הנאה 

ירה תורה בהתלהבות, או מתפילה בדבקות או לפחות בש
וזמרה של התעוררות עצומה עד כלות החושים כולם 

 לאהבת ה'.
 

ספק השתדל להיגמל מהתמסרות להנאות הגוף  ובלי
ותמיד תנסה להעלות ברוחניות ולהתנתק מגשמיות, כי 

מגשמיות מאשר למצוא הנאות  ליהנותיותר קל  לצערנו
ולהתמסר להם בדביקות ובהנאה עצומה, ובפרט  רוחניות

, כי זה כמו דבר לאדם השקוע בהנאות גשמיות בתשוקה
  .והיפוכו כידוע לכל

 

היית רואה את רבך הגדול מתמסר להנאות אם  זכורו
 גשמיות בהתלהבות, כל הערכה שהייתה לך עליו תימחק

     מית.בשנייה, ולא תקבל תשובה שהייתה כאן מעידה חד פע
 

ולעולם נהיה יותר רוחניים מאשר גשמיים, ולעולם לא ה' נשתדל בכל ללכת בדרכי ישרים עם גבולות,  בעזרת לכן
, לבל לא ניגע לריק ולא נלד בורא עולם יקדשנו בקדושתו העליונה אמן סלהשכר זה ו נתמסר לתאוות אפילו המותרות,

 .אמן ואמןאלא נזכה ונחיה ונירש טובה וברכה בחיי העולם הזה ולעולם הבא לבהלה 
 

 , ואת שבתותי תשמרואמו  ואביו  תיראואיש  
 

התורה כתבה באותו עוד הסבר מדוע , החתם סופר כתב
פסוק גם את עניין מורא אם ואב וגם את מצוות שמירת 

בעירובין גמרא ה על פי ותירץ ???וכי מה עניין זה לזהשבת, 
שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית שאומרת ש יג'

הללו אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר  הלל,
והללו אומרים: נוח לו לאדם שנברא יותר משלא  משנברא,

נוח לו לאדם שלא נברא יותר : והחליטונמנו ו, נברא
 .משנברא
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כן, האדם יכול לטעון למה עלי לכבד ולירוא מהורי,  ואם
הרי הם גרמו לי נזק בכך שהביאו אותי לעולם שהיה נוח 

ואת "ה התשוב הלי שלא הייתי בא אליו, ועל זה בא
 קיח'שבת גמרא באמר רבי יוחנן וכפי ש "שבתותי תשמרו

עוונותיו ז כדור אנוש "כהלכתו אפילו עבד עשהשומר שבת 
 .לו  נמחלים

 

נוח שייך בו שיהיה  כ"אשבת,  לשמוריכול  והבןהיות  לכןו
 .ואמובמורא מאביו הוא לו שנברא לעולם, ולכן חייב 

 

 "קדושים תהיו"להוסיף שלפי זה מובן החיבור בין  ונראה
שתפקידנו בעולמנו  וכפי האמור קודם ,"אבו מורא אם"ל

חיות באיפוק ובגבולות, אבל יבוא לצמצם בהנאות הגוף ול
אדם ויטען זה לא נוח אלו חיים קשים וחיים לא הוגנים 

 !!!!כביכול
 

נולד אומרת לו התורה, הרי עדיף היה בכלל שלא היית  לכן
ונוצר, עד כדי כך שאולי הוריך עשו לך עוולה בכלל 

לכבדם החובה שהולידו אותך, אלא מה בכל זאת עליך 
 י באפשרותך להפוך את המצב מנוח שלא נברא,כ ???ולמה

 .על ידי שמירת שבת כהלכתהזה ו !!!לנוח לאדם שנברא
 

כן גם אתה יכול לחיות חיים מאופקים ומרוסנים  אם
מתאוות ומהתפרעות אחרי הנאות הגוף, ובכל זאת חייך 

 .ולא חיי צער ועצבונוחים ונעימים,  יהיו יפים
 

בקיום המצוות כמו מצוות שבת כראוי אתה תרגיש  כי
וכולך יתמלא שמחה והתרוממות הרוח,  מעין עולם הבא

 אכסוף קה" שירתב כגון ובדבקות בתענוג תתמלאאתה 
 בנעימות או "ועולמיא עלם ריבון קה" או "שבת נועם
וכן  ,ובדבקות במיוחד אותך שהלהיבו וקודש שבת שירי

 .אחריובכל עונג רוחני שליבך נמשך 
 

אותך  ושזיכולהוריך היקרים תודה לבורא עולם  ככה
יפה שעה " ד' יז'אבות וכדברי המשנה  ,הזה בעולםלחיות 

  ."חיי העולם הבאתשובה ומעשים טובים מכל אחת 
 

, "והנפש לא תימלא"בעלי המוסר מה שאמרו  וזכור
אדם חייב סיפוקים והנאות, וגם כשיהנה הוא לא יגיע ש

נאות לסיפוקו כי הרעב מגיע מהנפש והיא לא מסתפקת בה
אות הגשמיות ירגיעו ותנו שההנהיצר מרמה אוגשמיות, 
 יפוקירגיש סאדם  בהנאות רוחניות רקאבל  ,את נפשנו

והוא , כי הוא ירגיש שהוא ממלא את חובתו בעולמו, אמתי
 ."ם לי טובואני קרבת אלוקי"כתוב כירגיש בטוב האמתי 

בהנאות רוחניות שיקרינו  תהנה מהחייםבאמונה ו תחיהה תלוי רק בך, זאבל  באמתטובים יכולים להיות שהחיים  ,ללמדנו
כמי שכפאו שד, ומצוות בעצב את האל תקיים ו ,משמח ומהנהר רוחני עוש מתוךשפניך יקרנו מאושר ומשמחה , על כולך

בחיים ובדרכך ציך יתרחקו ממך כי יתביישו בך ויראו בך אז כל הליצנים בוז יבוזו לך ובניך ויוצאי חלכי  !!!כצדיק ורע לו
אלא תהנה , "שמח בחור בילדותך"רצונם לשמוח בחייהם ככתוב יבחרו בדרך ההפוכה משלך כי והם  ,וכאב צערחיי ל מקור

ותשמח בחייך ותוכיח להם בדוגמא אישית כי הנאה רוחנית הרבה יותר עוצמתית ומשמחת מהנאה גשמית ובעזרת השם 
 יוצאי חלציך אמן ואמן.וזרעך מכל יהודית לנחת בהמשך חייהם ובעזרת השם תזכה ימשכו אחריך אם לא מיד זה יגיע הם 

 

 תזנה הארץולא 
 

שאם עושים עבירות הארץ תזנה את פרותיה  י"רש כתב
שהיא תוציא את הפירות במקום בארץ ישראל היא תעניק 

נתן דווקא לארץ י, ולפעמים השפע יאותה לארץ אחרת
 .אויב

 

שהשפע של ארץ ישראל  מליץ יושר בספרמזה  ומדקדק
לא מתבטל אלא זה עובר ומשפיע ברכה לחוץ לארץ, ואכן 

 כל השפע שבעולם מושפע מברכת ארץ ישראל.
 

כל יהודי נגזר שפע ברכה בראש לבעצם שלהוסיף  נראהו
מה שנגזר השנה, אבל אם הוא חוטא הוא עלול לגרום ש

 .מריעליו יעבור לאדם אחר לג
 

זה יעבור דווקא לשונא שלך, ועיניך כלות למה  ולפעמים
השונא שלך מצליח, ועוד יותר יהיו עיניך כלות כאשר תדע 

ונאך זה מהכיס שלך, מהברכה שכל השפע והברכה שיש לש
 שנגזרה לך.

 

ואל תשחית את ברכתך לזרים, ומצד שני זכור אם תטיב דרכך  יהודי יקר אנא שמור את הברכה השמורה לך אצלך, ,לכן
אחר שהפסיד את השפע שלו לאחרים קיבלת את השפע ברכה מאדם  לא נגזר עליך שפע ברכה אבלשייתכן שלמרות 

 .את ברכת ה' אמן ואמןלקבל  אוייםרהיה בדיוק תהיה זה שזוכה בברכתו, לכן נשפר דרכנו שנ ואתה
 

 לרעך כמוךואהבת 
 

 ושלך שלי שלי האומר" פרק ה' משנה י'באבות  משנהב
 ופלא ,"סדום מדת זו, אומרים ויש ,בינונית מדה זו, שלך

רגילה, בינונית ועצום איך לתנא קמא במשנה, זו דרך 
ולדעה השנייה זו מידת סדום שהיו רעים וחטאים לה' 

 יתכן שינוי חד כל כך בדעות התנאים??? איךמאוד, 

 חברואת  למרות שהשווהשכתב  ישראל תפארתוב
 ??"כמוך לרעך ואהבת" עוד קיים מצווה ולכאורה, לעצמו
מידה שזה  שטען התנא הראשון במשנה סברתזה ש וייתכן

, כי התנא השני טוען שזו מידת סדום בכל זאתובינונית, 
 האהבה תתבטל כזו התנהגות בגלל ,למרות רעיון השוויון

למרות , אורחים רגל מנעו בסדום  כי כך, לחברו אדם שבין
נגררו  מזהו איתם בכל מדינה, שידעו שכך יתנהגו

 .עניים על גם להתאכזר

ואהבת לרעך כמוך זה "נזכור את מאמר רבי עקיבא  וזכור
יבמות ובגמרא , י"ב ד"פ קדושים ספרא - "כלל גדול בתורה

תלמידים היו לו לרבי  ותאמרו: שנים עשר אלף זוג ב'ס
עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני 

 .שלא נהגו כבוד זה לזה

אלף תלמידי רבי   24 רבי עקיבא היה תנא, ו ושתבינו
עקיבא היו אמורים להיות תנאים מבעלי המשניות, כפי 

והם לי התנאים, שתלמידי רבי עקיבא בסוף ימיו היו מגדו
, שמוע בן אלעזר ורבי שמעון ורבי יוסי' ור יהודה' ור מ"ר

אלף צדיקים נפטרו לפי שלא נהגו כבוד זה בזה  24 ונכון ש
לכל ורבבות לנו אלפי  איןמה ל ???אבל מה עם תורתם

תורתם איפה , אלותנאים של ומשניות  םמאמרי הפחות
  ???"אלף תלמידי רבי עקיבא 24" של

 

ואהבת "דווקא מזה למד רבי עקיבא שכאשר חסר אלא 
זה לא רק סיבה לעונש אלא זה גם כלל גדול  "לרעך כמוך

ולכן לא בתורה שיש כאן חיסרון עצום בלימוד התורה, 
אלף גאוני ישראל תלמידי רבי עקיבא  24נישאר מכל  ה 

 ."כלום" -שם דבר שום משנה ומאמר תורני 

אדרבא  ,(ווקאליתשירה לחליף ונ)האסורים במוזיקה הימים בימי ספירת העומר במקום לחפש דרכים להמתיק לנו את  לכן
  !!ואמן אמן  אלף גאונים שמתורתם לא נשאר לנו זכר, ונתחזק באהבת ישראל אמתית  24נזכור את העצב ונבכה על פטירת 

http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%AA&perek=%D7%A1%D7%91&pasuk=%D7%91
http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%AA&perek=%D7%A1%D7%91&pasuk=%D7%91
http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%AA&perek=%D7%A1%D7%91&pasuk=%D7%91


 

 

 

 בס"ד
 

 

 

 

 

 

 וטהר לבנו

 תהיו קדושים
 

 חידושים וחיזוקים
   

 הדפסת עלוני השבוע
   

 חתומשפ ובני התורם והצלחת לרפואה
 
 

 

 >>>"וטהר לבנו"ספר  <<<
  ספר החיזוקים מתוך חידושי תורה על הפרשיות

 ב"ה והודו לה' מאוד וממנוהתחזקו  ונהנו ממניהודים רבים בכל העולם 

 והספר כבר לקראת השלמה החומר כולו

  > כולל הנצחה -תרום גם אתה   >
 ותהיה חלק ממחזקי הרבים

  106855@gmail.com  
 0527120333  

 +972527120333למתקשרים מחו"ל 
 יוחנן ריינר  

 תזכה למצוות

mailto:106855@gmail.com



