
    

 

 
 
 

 

 

 

  

 

ַדע הּוא ֶאָחד יֹום ְוָהָיה   :אֹור ִיְהֶיה ֶעֶרב ְלֵעת ְוָהָיה ָלְיָלה ְולֹא יֹום לֹא 'ַל ה ִיּוָ

 ע"התש 463' קֹול ָהַרַעם מס

 !לראות לאן לצאת
ְלָחָמה ַעל  י ֵתֵצא ַלמִּ ְביֹוקֱאל 'הּוְנָתנֹו  אויביךכִּ יָת שִּ יָת ַבשִּ  :יָך ְבָיֶדָך ְוָשבִּ ָך ְבָיה ֵאֶשת ְיַפת ּתַאר ְוָחַשְקָּת ָבּה ְוָלַקְחָּת לְ ְוָראִּ

ָשה א להוציא ממנה ניצוץ השייך לאותו יפת התואר ֺא   השעצם לקיחת האיש. מבהיר לנו על פי הסוד הארי הקדוש: ְלאִּ

ֽא"שלאחר מכן אומרת לנו התורה , ועובדה .יהודי ֽא ְלנְַּפש  לְַּחת  כי אחרת ? ר אין לך צורך בהכלומר לפתע פתאום כב "ְושִׁ
או שומע , הוא אומר כי כאשר אדם קורא. מוסיף וממשיך הארי הקדוש ומעביר לנו מסר עצום? מה לנו ולגויה הזאת

הוא לא שומע את הדרשה כך סתם או רואה  .כל זה לא לחינם, ו מקרה כל שהואיאו רואה לנגד עינ. דרשה כל שהיא
שהוא שומע או קורא את , והעובדה היא. לשמוע את הדרשה או לראות את המקרה לו ד־אע  כי יְ  "במקרה"את המקרה  

ומי ! ה כי הדרשה מדברת אליוא  זה מרְ . ואם האדם לפתע מרגיש התנגדות לכתוב או פגיעה (.כמוך הקורא)דרשה 
 אומרשה זו. מהקליפה ליפהומוציא ניצוץ הק" :א\דף שלאגרא דכלה כמו שכתוב בספר  ,שמתנגד זה העמלק שבתוכו

או , המונע ממנו להתחבר למאמר, ק שבתוכוכלומר על האדם להילחם בעמל   ",ךהכתוב כי תצא למלחמה על אויב
או , הכוונה היא להבין מה הדרשה "?להוציא את הניצוץ"ה הכוונה מ  ל  ־א.  ולהוציא את הניצוץ שלו מתוכה. לדרשה

ידיעת המחלה זו חצי "כי אז אתה בחזקת  .עליך לתקן אז אתה בעצם תדע מה, ואם אתה תבין. המאמר קשור אליך
כך תבין שהניצוץ שלך מדבר אליך מהפנימיות , יך  ל  או ע   יך  לוככול שאתה חושב יותר שהדרשה מדברת א"  תרופה

אדם העומד מול ? הולמה הדבר דומ  . עליך לתקן כתוצאה מהדרשהומה ומה שנותר לך זה לבדוק מה ואיך . שבך  
או או שהוא רואה מישהו שמן ? אם הוא רואה מולו מישהו מכוער וגס רוח, הֹא  רְ מ  ם הוא יכול לכעוס על ה  הא ה ֹא  רְ מ  ה  

להיות . וזה בעצם תפקיד הדרשה. כמובן שלא ?הֹא  רְ מ  ה  ם הוא יכול להטיל את האשמה על הא רזה או גבוה או נמוך
ואם הוא מרגיש כי מדובר בו  אז הוא צריך לקרא . ו ויתקן אותוה לציבור וכול אחד יוציא את הניצוץ הנוגע לָארְ סוג של ם  

. שאלו סימני פסלות הם, חוששין להם וראוי להתרחק מהם, ועז פנים ביותר".דאבן העזר סימן ב שולחן ערוך  מה אומר מרן ב
ין לו שמא ממזר חושש, כגון שנותן שמץ במשפחות או ביחידים ואומר עליהם שהם ממזרים, וכן כל הפוסל אחרים תמיד

וכן מי שיש בו עזות פנים  .ה" .שכל הפוסל במומו פוסל, חוששים לו שמא עבד הוא, ואם אומר להם שהם עבדים. הוא
אוי ואבוי דברים קשים אומר    ."חוששים לו ביותר שמא גבעוני הוא, ואינו גומל להם חסד ושֹונ א את הבריותואכזריות 

, ה רואה את זה משום שהדבר קיים בךת  סימן שָא .עליך בדרשה, או חיובי, ליליכלומר אם אתה מזהה משהו ש!!  מרן
האדם זקוק , אז למה ומדוע הוא, ונשאלת שאלה אם האדם מכיר את עצמו היטב. יכול להבחין בדבר ההייתאחרת לא 

כל הנגעים ב  נגעים או כמו ב    "לעצמוואה מומין אין אדם ר" לחת בכורות בבלי  ואת תשובה לכך נותנת  הגמרא?  לדרשה או למאמר
: יהוא מזהה בעצמו בתוכו דברים שלילים מתוך הדרשה כִׁ כשולכן ברור מדוע האדם כועס .  אדם רואה חוץ מנגעי עצמו

ְסרֹונֹות ע ְצמֹו ָאד ם ֵאינֹו רֹוא ה א ת ח  ר, הַּ ַאח  צ ל ה  ן א  ש־אם ש  , ָאבַּל י ד ע ל ז הֹות אֹות  ב־אעֹות בֹומ  ם ט    !!!!* ה 
ואיך אדם יכול לעשות דין  .חודש דין וחשבון, חודש  הרחמים והסליחות ?תמיד נקראת בחודש אלולכי תצא הפרשה 

  .ליקויים איכולה למצו ,מבחוץ שתבדוק את הטעון בדיקהבלתי תלויה   קורתיב רק? על עצמו יואובייקטיב וחשבון אמיתי
לבדוק את עצמנו נדרשים חודש שבו אנו ולכן ב. כי האדם תמיד קרוב לעצמו ולא יוכל לבדוק את עצמו באופן אמיתי

וחשבתי כי יתכן שבעצם מורה לנו   ? וק את עצמואיך אדם יכול לבד? אם כן איך עושים זאת נשאל, ולעשות דין וחשבון
, לצאת מן השגרה, מתוך הקליפה שאנו נמצאים בתוכה ,לצאת מתוך עצמנובעצם עלינו ש !!כי תצא התורה בפרשה

 כי נצא מתוך עצמנוובקיצור . ומהווה חוצץ בינינו לבורא עולם, מן הבועה הגשמית שעוטפת אותנו, לצאת מן ההרגל
ולא כמו . ולעשות לעצמנו דין וחשבון כראוי, כי רק כך נוכל לראות את הדברים לאשורם, כמו שהוא ונביט על העולם

 ...כי? מעצמנ־א לצאתצריך ה מ  רוצים לדעת ל     .שאנו רואים את העולם מנקודת מבטינו
 .הפגם אצל האחרנקודת המבט שלנו נותנת לנו לראות תמיד את 

 .אתה מאוד עסוק...כשאתה לא עושה  ***   .הוא עצלן, כשהאחר לא עושה משהו"
 .זו ביקורת בונה ... כשאתה מדבר   ****    ...הוא מרכל, כשהאחר מדבר

 !!יש לך אופי,,, כשאתה עושה זאת   **** .הוא עקשן, כשהאחר מחליט על משהו
 .רפוזאתה סתם מ ...כשאתה עובר בלי לומר שלום  ****  לב-הוא מוג, כשהאחר לא אומר שלום

 ...זה בגלל שאתה צריך לפתוח את לבך ...כשאתה מדבר על עצמך **** הוא אגואיסט, דבר על עצמוכשהאחר מ
 .אתה פשוט נחמד ...כשאתה מתנהג כך  ****  .יש לו מניעים ,כשהאחר משתדל להיות נחמד

 .אתה יצירתי...כשאתה עושה זאת   ****  הוא מבולגן, ללא סדר מסוים כשהאחר עושה משהו
 !זה פרי עמלך...כשאתה מתקדם **** נתנו לו הזדמנויות, םכשהאחר מתקד

 .זה סימן של אישיות... כשאתה נוהג כך **** הוא עקשן, כשהאחר נלחם עבור זכויותיו
 .לצאת מעצמך תצליח שרק כ "כי תצא"זו נקודת המבט האגואיסטית של כל אחד ואחת מאיתנו ולכן אומרת התורה 

כי  .לכל העניין תהתייחסוואז תהייה לך נקודת  ...לתוך עצמךמבחוץ עף מבט קודם ה  ...כשתתכוון לשפוט את האחרו
 ...אנחנו בעצם שופטים את עצמנו בדמות האחר, באמצעות שיפוטים קטנוניים

 .ממש כמו נמלה שהולכת על דף של ספר. לראות את העולם מנקודת המבט שנותנת לנו התורה הקדושהולכן עלינו 
רק אם נצא  !!כך אנו. לקרא את הדף אלא אם היא תוכל להתרחק ממנו עד שתראה את כל הדף ולעולם היא לא תוכל

זה דומה לאדם שיוצא בחללית מכדור הארץ . ונוכל לנהוג בהתאם .אז נוכל להבין את הדברים טוב יותררק  .מעצמנו



    

אם לא נבין , כך גם אנו. ארץומה שהוא רואה משם הוא מעולם לא יוכל לראות מכדור ה, ורואה את כדור הארץ מהחלל
את מיקומנו האמיתי ולא נשאף לצאת מתוך עצמנו ולראות את מיקומינו האמיתי על פי התורה לא נוכל להתקדם 

ואז גם יהיה לנו קשה להבין ולהפנים את , ובטח שלא נוכל להתקרב לבורא עולם כמו שצריך ולקיים את מצוותיו. לעולם
 .ברים יראו לנו מן דברים כאלה לא מציאותיים חס וחלילההנבואות על המשיח והגאולה והד

 ל ֹו ּכ הָ משל לחכמולוג שלנו שיודע   
 ?ואין להם יותר מה ללמוד כי הם ממש מושלמים, אתם בטח מכירים את כל אלו שחושבים כי הם יודעים הכול

ה עַּל   כִׁי  ֵתֵצא מ  ְלח  נֹו אלַּםִׁ יך  ְֺאי ד ך  וְ ֱאל 'הְיב יך  ־אְנת  ְביֹוה  בִׁית  שִׁ ְקת  : ש  ת ְיפַּת תַאר ְוח שַּ ְבי ה ֵאש  ית  ֺאַּשִׁ ך   ב ֽא ְול קְַּחת  לְ ְור אִׁ
ה כלומר האדם צריך רק להתחיל את המלחמה  .בידך' ונתנו ה, על יצר הרע ,אומרים הדרשנים כי תצא למלחמה: ְלאִׁש 

ולפעמים יש . פנים שיש לתורה הקדושה 07זה פרוש אחד מ . יצר הרעביצר הרע והקדוש ברוך הוא יעזור לו לנצח את 
עצמם לחכמים גדולים ונותנים למצוות פרושים כאלה אשר רואים את המצוות שכתובות בתורה והם חושבים את 

בשר חזיר שמעתי בצעירותי כי את החזיר אנו לא אוכלים כי לפני אלפי שנים לא היו מקררים ו ,משלהם לדוגמה
התורה שאסור לבשל גדי בחלב אבל לאכול עם  תזה בדיוק כמו שאומר .או לא תבשל גדי בחלב אימו .מתקלקל מהר
למלך ששלח את אחד מיועציו  ,המשיל זאתשהחפץ חיים אבל לחכמולוגים האלו יש לי משל שדרש ו "גבינה מותר ח

והזהירו בכל חומר , העומד בראשה, יר ביותרלפני צאת המשלחת קרא אליו את הנציג הבכ. לכנס מדיני חשוב
הנציג התפלא על האזהרה . זכור ואל תשכח !לא תפשוט מעליך את בגדיך העליונים, בכל מקרה, בכל מצב, המשתמע

ותוך כדי . י המארחים"ע" מסיבת סיום"בתום ימי הדיונים נערכה . ויהי מה, ומובן כי התחייב שלא לעשות זאת, המוזרה
ובפנים דואגות שואל לשלומו ומתעניין . אל מיודענו ראש המשלחתבכנס משתתפים שרים האחד ההמסיבה ניגש 

לאט  ,אך לאט, את הניתוח רוצה ממנו ומכחיש מכל וכלהוא הלה אינו יודע מה  ' וכו' כיצד עבר את הניתוח וכו, לדעת
איך אתה יכול , כל שעברת ניתוח מסובךהרי ידוע ל: אמר לו השר. לו אינם מאמיניםאנשים אשר נוצר סביבו מעגל של 

 07הבה נתערב על סך של , קופץ אחד מהחבורה והצעה בפיו, לפתע .לא היה ניתוח מעולם, והוא בשלו? להכחיש
לראות שאין אוריד את חולצתי וכולם יוכלו , אך הנציג מתעשת ואומר יש לי רעיון פשוט. כולם נדהמים, מיליון דולר

הרי שטות כזו תכניס לאוצר , אך אומר לעצמו, ומיודענו נזכר באזהרת המלך, כולם הסכימו. צלקות ואין סימני ניתוח
, אמר ועשה. המלך בוודאי לא העלה על דעתו שגם במצב כזה לא אתפשט. דולרמיליון  07המלך סכום עצום של 

על הסך  כולם הודו שהצדק עמו וקבל במקום את השיק. 'כוהתפשט והוכיח לכולם כי אין צלקת ולא היה ניתוח ו
ענה . האם שמע לאזהרה ולא התפשט:כמובן משחזרה המשלחת נקרא אל המלך והשאלה הראשונה הייתה.המוסכם

 07היו מוכנים לתת לי סכום של  ואני שמעתי להוראה שלך אבל חשבתי כשהם הוד מלכותו הם כאלה טיפשים: הנציג
אתה הוא "תפס המלך בראשו וזעק  .לזה בוודאי לא חשבת כאשר הזהרת אותי. שאוכיח את דברי מיליון דולר כדי

מיליון דולר שאתה נאמן לי בכל מצב ולא תעשה דבר זה מה שלא יהיה  52הרי אני התערבתי על סך של  "השוטה
 :ה אומר"והקב .יד יותר חכםכך האדם הוא תמ. ביזיון והפסד כספי גדול, והנה עכשיו החכמת על דברי וגרמת לי בושה

 .חכמולוגים כאלו ,כך גם אנו .ובלא להתחכם ורק אז יהא לבך שלם עמי .בתמימות אותן אל תחכים על מצוותי עשה
ולכן הוא חושב שהוא צדיק וזה מספיק לכן " אני אדם טוב לא גונב לא מרמה"בכל דרך ובכול צורה יש כאלו שאומרים  

יש כאלו שחושבים שאם הם הולכים  לשלוש תפילות . כשרות וכולי הוא בעצם מושלםהתורה מיותרת עם שמירת שבת 
 ךאבל כשהם נוהגים על הכביש הכול נשכח מהם לא ואהבת לרעך כמו. ביום הם כבר בטח במדרגה לשבת ליד המשיח

י שמתנהג לא וכן הלאה מי חרד, לא את ושמרתם לנפשותיכם והם נוסעים כמו מטורפים והעיקר הם מתפללים כל יום
, את הסיבות מדוע לא להתנהג כמו שכתוב בתורה לעצמנוכראוי ועד לחילוני שחושב שהוא צדיק ובעצם כולנו מוצאים 

חלק יגידו ההוראות בתורה ישנות היום אנחנו מודרנים והתורה בטח לא חשבה על מצבים כאלו חחח ממש כמו אותו 
 !!!! תחשבו על זה ה שר שבמשל

 .אלה העקרונות שיפים לנצח .נועתות יגבירו וכלוא פחיתי וגזור  ולםב:  ם"לפי הרמב בריאות: השבוע אמרת

ְרכַּת ב י שבת שלוםבִׁ ְזר חִׁ   ו.א.ל.י.ו י.א.ל.י.ב  ו.ס.נ.ר המצפה לגאולה שלמה עכשיו ממש  א"כ ע־אזִׁי ע ְזר א מִׁ
              יוסף בן גרציהו ,לני בת מירי ולשמירת להצלחת

 ומיד לאחר מכן שחרית 72:77בכל יום בשעה בבית הכנסת פעמי משיח סליחות 
 

 .מאמר בלב אדם זכה יהודי אחר  ושים לו את המאמר בתיבת הדואר שלו כי לעולם לא נדע איזה שינוי יכול לעורר. אנא אל תחזיר לגניזה, יהודי קראת את המאמר

יל נִׁית לירון בן רחל ,נהוראי בן לירון, מוריה בת ליאורה :ּוִבְכָלָלם. ִלְרפּוַאת ָּכל חֹוֵלי ַעּמֹו ִישָֹרֵאל יר ה  ֺאַּת אִׁ , שושנה בת רחל, מזל בת רחל, מיכאל בן אסתר קֹורַּל שִׁ

רומיה בת נעמי  עילאי בן גלית ,ירוחם בן בלה, ה'לאה תרנג ,רהכנרת בת ציפו ,מאיר חי חייאיוב בן בלוריה ,יפה בת אלגרה ,אסתר בת ימנה ,לגלי חיה בת איריס
עומר , אברהם בן חנה, יעקב בן גוטה ,מזלה בת איבון ,חגי דוד בן אורה ברוך בן לינדה  ,גרציה בת אלגרה, בן סוזן אלעדמענדל  ,יהודית בת חגית ,לימור בת אסתר

, ויקי בת פרידה ,שאול בן סימה ,הרב משה בן תרצה הלוי, שירלי בת עליזה, מור בן מיכל, אילנית בת זיווה ,נוי בת ורד, בר בת שרה, לימור בת אסתר, בן שולה

   דליה אודליה בת אסתריה, תומר יאיר בן אלגרה, לאילן אברהם שליש בן מז, מאירה בת ברכה
יר ה :ּוְלִזּוּוג ֶשל ָּכל ְבֵני ּוְבנֹות ִישָֹרֵאל ּוִבְכָלָלן יל נִׁית קֹורַּל שִׁ ְיימֹוְנד, שירלי בת מיכל, הדס בת מיכל, מיכאל בן אסתר ,מיכאל בן אסתר, ֺאַּת אִׁ שמואל בן   .שמרית בת ר 

י ֺאַּת שֹונטל. יֹוֵסף ֵֺאן י פ ה ,ש־אל ה ֺאַּת ְֻארְַּצי ה. אֹורִׁית ֺאַּת אלגרה .ויקטוריה ה. ֵאתִׁ ימ  ְסֵתר ֺאַּת סִׁ ְמעֹון ֺאֵ  ,ּאֹורִׁית ֺאַּת ר־את,  א  יז  שִׁ  ה'ן אִׁ
־א ה. איריס מיכל בת פרלה, בת שבע בת אורה, תמר בת עליזה, יאיר בן יונה וחנה בת ציפורה  ,ק רִׁין ֺאַּת אִׁיל נִׁית :ְלֶזַרע קֹוֶדש ָבר ְקייָמא ית . ֲענ ת ֺאַּת חַּ ֵּאן ְוכְַּרמִׁ עִׁ

נ ה. אלבכרי מֹו. וְי ֵעל ֺאַּת ח  ן ח  א ֵֺאן ז כַּ , ד נִׁי ֺא     (222' סגולה בדוקה להריון קול הרעם מס)! ָאֵמן! רְלז רַּע ֺאַּר ְקי מ 
נ ה  ,שמחה בן לוי שאול ,שלום חי בן משה :לִעיּלּוי ִנְשמֹות ַעם ִישָֹרֵאל ּוִבְכָלָלםו ויקטוריה חיה בת יאוטה  ,שמחה מוריס בן אלגרה ד"ֺא ר־אְך ֵֺאן ְפרִׁיד ה הי, ע ְזר א ֵֺאן ח 

ליזו בת  .ושיר לאה בת ציונה.  משה אילוז. אסף בן רוזט ,משה בורי בן זכריה, יונה בת שרה ,יהודיתנעמי בת , שולמית בת מרים ,איסמאל בן רודולף ,שבאבו

יעקב בן  ,מישל בן שימחה, סף נחמיה בן רחל ומשה חייםמריה בת יו, ל בת פנחס ואנה'אנג ,משה לוי בן רחל, נורית בת רפאלי שרון. עזיזה בת סוליקה ,אולגה
, בנימין אלבז בן אסתר, חי אל בן אסתר, נחום בן אסתר, אלעד בן חנה, יוסף רפאל חי בן פורטונה ,אליהו בלוקה בן חנה ,גדליה בן מאיר. אורי בן שמריה, אסתר

ה ֺאַּת ר ֵחל ן ְפרִׁיד ה,  שְֹמח  ה ,שְֹמָחהְֺאכֹור ה ֺאַּת , נט בת פרידה'ג, , לִׁיְנד ה ֺאַּת ְפרִׁיד ה, זִׁיו ֽא ֺאַּת ְּאבֹור ה וִׁיְקטֹור ֵֺאן סֹול ,אהרון בן פרידה, יֹום טֹוב ֺא  סֹולִׁי , ְפרִׁיד ה ֺאַּת פ ְרח 

ה רִׁי ֺאַּת סֹול, קס־אטֹו ֵֺאן שְֹמח  יְַּזכִׁיֵרן,  מ  י ש  ֵאין מִׁ   ־אְלכ ל נְִׁשמֹות ֵֺאית יִׁשֹר ֵאל ש 
שָֹרֵאל!!!!!! התגלותו עכשיו ממשלְ ו. דקנּומשיח צִּ  תְלַהְצָלחַ   ְלַאְחדּות ַעם יִּ

ֺא ת רַֺּאִׁים"הֹוצ ָאה ל אֹור  ע"תש  כי תצא ש  ֺאִּׁט־אחַּ ְמזֵַּכי ה  ְברַּת הַּ ר"  ח  א ְפש  קֹום ש  יץ ְֺאכ ל מ  פִׁ רַּעַּם נ א  ְלה  ת!!!! קֹול ה  ְֺאר כ ה  נ א לְִׁשמֹר עַּל ְקֻדשַּ בֹוא־א עַּל הַּ ֻאִׁל יֹון ְות   הַּ
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