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על ידי עיון עמוק בסודות התורה יכולים 
 לפקוד עקרות ולרפאות חולאת חזק.

)ספר המדות אות סוד, למוהר"ן זי"ע(   

הזכות  יש את  למי  ומבקש  רבנו שואל  - משה  מי לה' אלי! 

לקרב את עם ישראל לאבינו שבשמים? כל המשתתף בהדפסת 

תורת  חלקים,   5 והמסתעף  רב  הערב  ספרי  הקדושים  ספרים 

הקודש  בלשון  הקדוש  הזוהר  כל  דהיינו  חלקים  י"ח  הזוהר 

באותיות גדולות, בהפצתם ברבים לאלף בתי מדרשיות ויותר, 

להצלת עם ישראל, יזכו  לכל הברכות והבטחות שכתב הרשב"י 

בזוה"ק בפרשת תרומה )דף קכ"ח(. האם יש מחשב  שיוכל לחשבן 

את הזכות הגדולה שיכולים לזכות בכסף קטן? התורם משלם 

ישר לדפוס!!!

לפרטים: 0527-651911

טובה מדה  הרבנית על אליהו הספד חיים בת  אטויבא

ספר
טובה מדה

לחייה ה -71 בשנת  היתה  וגם  בהם " "וחי = גדול" "כח  = 71 בגימטריה 
וחי בדורה. יחידה  הייתה כזה  נפש  ומסירות  טובות  מדות  עם  כזה  גדול שכח 
לנצח העליון , עדן  בגן ועד  לעולם  טובים  חיים  לה יהיה  שעשתה שבמצוות  בהם ,

נצחים .

הצדקת הרבנית של השנה יום הספד
אליהומרת חיים בת ע "הטויבא 

תשע "ה סיון  י"א ירושלים המנוחות בהר

לזגתי  חסד לגמל  הם  באנ ה ה , מקם  אברהם" אלקי עם   נאספ נ ע "נדיבי
מרת הצדקת הרבנית הנפטרת אליהולהבחל"ח חיים הרב  בת  ע"ה.טויבא 

לנפטר זכות

הרבנית  זוגתי להבחל"ח  של  השני היארצייט   ליו כא נתאספנו 
ע "ה. הצדיקת

בגמרא ז"ל  חכמינו ע"א)אמרו קנ"ג ד התם "(שבת  בהספידא  אחים
שני ,קאימנא ופירוש  ההספד, בשעת  כא נמצא שהנפטר  פירוש ," 

יכול  ואיני עומד אני "קאימנא" האמת בעול כלומר  " דהת"
ודברי  תורה, דברי  לומר  צרי  ולכ , מעשיכ ידי  על  אלא לעלות
על  שיבוא טוב מעשה וכל  נשמתו, את להעלות כדי  התעוררות,

. השלו עליו הנפטר , לזכות נזק זה, ידי

אז צערן, על  הת לין החים  ל פתן  מעין נפ ת המת עת 
עדן, גן לרח ת  נמתעלין  ם אר  עדן ן חדרי אל  ע לין והר חת 

בה א לפני מחוים ו ם  י ראל, ארץ האבת מע ררין  דהדת , 
החים  על  עכ "ל מת לין ב), ע ד קמא  ב  חלק ומבקשי (זהר . 
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 ע כל  שיזכו ישראל ע בעד שתתפלל  הקדושה מהנפטרת
וילמדו ע"ה להרשב"י ולהתחבר כשר  עו בשר  לאכול  ישראל 
 אמ  ברחמי השלימה להגאולה יחד  ונזכה  הקדוש זוהר  כול

כי"ר .

מיני  כל  שנה, לחמישי קרוב  שסבלנו מה  כל  רואה  את עכשיו
ל "ע אלמנה להישאר  מכנה והיית לרצח, וניסיונות טערור ,
בכל   מהיחידי אולי וא בלת, ובזיונות  ופחדי ,שמי לכבוד 
 ע למע הקב "ה עבור   החיי כל  הזה כדבר  שסבלו העול
קראקא  בעיר  הספר  וכל  כשר , ויאכלו בתשובה שיחזרו ישראל 
רואה  את ועכשיו ,ת זכ נדפס עמוקות מגלה בעל של  והסיפור 
מכל  וב "ה ,זולתי אלוקי ראתה לא עי הנצחי  הגדול  השכר את
כבוד  עבור  המלחמות לכל  החיי בכל  שותפה שהיית העבודה
בית  בכל  כמעט נכנסו שלנו שהדרשות זכינו ב "ה  ,שמי

וטריפות בישראל, נבילות אותנו שמאכילי יודע  אחד  כל  וכמעט 
כמו   המהודרי בהכשרי המילה,  מוב במלוא  ממש  וד חלב
האדמו"ר  מר הצה"ק  את רימו הקצבי הברית  שבארצות
 הצדיקי כל את  מרמי כ זיעוכי"א , יואל דברי בעל מסאטמאר
 מוקפי שהצדיקי זי"ע בעש "ט  תלמידי שכתבו כמו  אנו, בדורינו
כמו  אות הסובבי החצר  מאנשי וסובלי ,ועקרבי נחשי  ע

מגחזי סבל  הנביא  לתק ,אאלישע  בגלגול  פעמי כמה  לעול ובא 

התגלהא. גחזי שנפטר אחרי שנים מאות
תיקונו . נגמר וכך  לאריז"ל 

ילדים שני היו בצפת הקדוש האריז"ל בזמן
יוסף להם לו קראו תורה, בתלמוד שלמדו 
אותם כינו  אנשים אהבה , ביניהם והיה  ושלמה
ביניהם, הייתה ואחדות  אהבה כזו ויהונתן, דוד
חוזרים ביחד, ולומדים ביחד הולכים הזמן כל
לומדים ביחד, לישיבה והלכו  גדלו ביחד, הביתה
להם אמרו אנשים  הזמן כל ביחד, בחברותא
כך כדי עד גופים , בשני אחת  נשמה  כמו שהם 
או  פחות  התחתנו ואפילו ביניהם אחדות  הייתה

ופתחו  ביחד הלכו הם זמן. פרק באותו יותר
שקיבלו  מהכסף אריגים  של גדול עסק
והצליח , ופרח הלך שלהם והעסק  מהמשפחות
ושמם מאוד גדולים עשירים  נעשו ממש הם 
פרנסה להם והיה למקום ממקום ונשמע הלך
לא ויוסף ילדים  בריבוי ניחן היה שלמה בשפע.
של הילדים  את רואה היה ויוסף ילדים  היה
היה שאהבה מרוב  שלו  הילדים כמו שלמה
להם מביא  והיה איתם משחק היה ביניהם,
הזמן  כל הייתה יוסף של אשתו אך מתנות.
להיפקד זכתה לא אשר על בוכה ולילה יומם 
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ומורידה בוכה לילה ובכל שנים, עשר בילדים
קורעות אשר סכינים כמו ודמעותיה דמעות 
אל בא היה פעם כל היה  והוא  יוסף של לבו את
מה ילדים עם "מה ובתחנונים , בבקשה האריז"ל
"לא אומר, היה הזמן כל והאריז"ל ילדים?" עם
בינתיים בצער. והוא  מסכן עכשיו", לא עכשיו ,
בכל לו אמרה שלמה של אשתו השני, בצד
להם ואין אשתו  עם שלך חבר לפה "בא פעם ,

שלי". הילדים על רעה עין עושים  הם ילדים,
את מחביאה  היתה היא בא  היה שיוסף  תמיד
יראו  שלא  אותם ומסתירה הבית  בתוך ילדיה 
ישנים שהם טוענת  הייתה ובכל אותם,
מעיני ילדיה  את  להעלים  כדי סיבות  ומחפשת 
של אשתו בדבר. הרגיש יוסף  אך ואשתו  יוסף
גרמה ולפתע ביניהם לפילוג גרמה שלמה
מתריסה הייתה יוסף , את  שישנא לבעלה
שאתה מה כפי אינו והוא בך צרה "עינו  ואומרת ,
העסק". של הכספים אל ידו ששלח ויתכן חושב 
וחילחלו  חילחלו  הדברים לאט שלאט עד וככה
לא שהקשר ניכר והיה  לעבודה שבאו עד
עד ביניהם , גדול ריחוק והורגש כבתחילה 
אחד קשות  טענות לטעון והחלו היום שהגיע
ליוסף , אמר שלמה הימים ובאחד  השני כלפי
ניפרד". בוא  לשתיים, העסק את  נחלק "בוא 
אשתו, וגם  צדיק היה יוסף כלום, אמר לא  יוסף
העסק את  חילקו הם נחלק". אז  "טוב אמר
צעקות והיו ברחוב  עמדו הם  אחד יום לשתיים.
מה ויהונתן? דוד זה הבינו, לא אנשים  גדולות,
הבעיות שכל ידעו כולם  אבל כך?! כדי עד קרה
אחד וכל נפרדו  הם שלמה. של מאשתו התחילו 
אחד רחוק לא בנפרד , אריגים של עסק פתח 
הלך ושלמה בעסקיו ברכה ראה יוסף מהשני .
קנאתו  ליוסף . הלכו הקונים  כל דכי, אל  מדכי
הצלחתו  מפני יוסף על וגדלה הלכה שלמה של
דרך חיפש שנאתו ומרוב  שלו וכישלונו  יוסף  של
הצליח יוסף בינתיים אסון. לו לגרום כלשהי
לאריז"ל, פעם כל הלך אין, ילדים אך בעסקיו
לאריז "ל בא זמן אותו יהיה ", מה יהיה "מה
בעזרת חייה, "כעת  האריז "ל , לו ואמר הקדוש

בן". חובקת  אשתך הזה בזמן הבאה שנה ה'
לנו  יש ה' "ברוך לאשתו, הביתה בא  זה את שמע
זה אריז"ל, זה שמחה, אשתו מאריז "ל". הבטחה

היא קצר זמן תוך באמת  והנה פשוט אדם  לא 
היה בן, נולד חודשים תשע תוך להריון, נכנסה
נולד ליוסף צפת, בכל רעש שנה, 26 אחרי רעש
והאריז "ל הגיע הברית  יום רעשה. צפת  כל בן,
גדול אולם הגיעו, אנשים מאות  הסנדק, הוא
שהאריז "ל חיכו  דגים, ובישלו עמדו  והטבחים
והאריז "ל מתקרבת  והשקיעה וחיכו  חיכו יבוא ,
האריז "ל אולי לחשוב  התחיל האבא  אז מגיע לא 
והוא משהו באיזה שקוע קבלה, בלימוד שקוע
לפני אחרונות  דקות וממש מחכים לב, שם לא 
שהגיע  אחרי מיד מגיע. האריז"ל השקיעה 
רצו  הברית  סיום לאחר הברית , את  עשו הסנדק
"רגע, אמר, האריז "ל אך האוכל את  להגיש
פגשתי לפה שבאתי בדרך תראו רגע, תמתינו 
ממני וביקש אלי בא והוא שחור גדול כלב
אתה?", "מי אותו  שאלתי תיקון, לו  שאעשה
אלישע". משרת גיחזי, של גלגול "אני אמר
לי, אמר בכלב ?", התגלגלת  "למה אותו, שאלתי
את שלח  הנביא  אלישע שפעם יודע "אתה
מקל לו נתן מת, השונמית  של  שהבן גיחזי
המקל עם תעשה אל ולך, המקל את  קח  ואמר,
ואל בדרך אחד אף עם תדבר ואל דבר שום
הילד על המקל את  תשים  כלום , איתו תעשה
של נבלה וראיתי בדרך הלכתי אני יחיה. והילד
מתים מחיה  אם המקל  את  לבדוק ורציתי כלב
קם והכלב הכלב על המקל את  שמתי לא , או 
כוח אז פעולתו, את  עשה המקל ובכך וחי
בגלל הילד. את  החיה לא הוא  ובכך הלך המקל
רוצה אני כלב , של בגלגול לבוא נענשתי זה 
ואין  מתגלגל אני שנים  מאות  כבר עכשיו , תיקון

תיקון  אתהלי שלך התיקון "עכשיו לו, אמרתי ."
ישראל, עם בשביל עצמך את  להקריב  צריך

יהודים". להציל
לברית נכנס  מישהו לאריז"ל חיכו שכולם בזמן
עכשיו  לב , שם  לא  אחד  ואף  המטבח לכיוון ורץ
הם איתם מדבר והאריז"ל מדברים  כשאנשים 
וכולם לאולם  במהירות נכנס  שחור כלב רואים 
סיר כל לתוך קפץ  המטבח, לכיוון  רץ נבהלו ,
כל את לנו "אכל  אמרו צועקים, כולם  הדגים ,
אמר, האריז"ל הדגים ". את  לנו קלקל הדגים ,
הנשמה של תיקון תיקון, זה אלא  קלקול לא  "זה
להם, אמר כלום, הבינו לא  כולם גיחזי". של
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בכל   מהיחידי אולי וא בלת, ובזיונות  ופחדי ,שמי לכבוד 
 ע למע הקב "ה עבור   החיי כל  הזה כדבר  שסבלו העול
קראקא  בעיר  הספר  וכל  כשר , ויאכלו בתשובה שיחזרו ישראל 
רואה  את ועכשיו ,ת זכ נדפס עמוקות מגלה בעל של  והסיפור 
מכל  וב "ה ,זולתי אלוקי ראתה לא עי הנצחי  הגדול  השכר את
כבוד  עבור  המלחמות לכל  החיי בכל  שותפה שהיית העבודה
בית  בכל  כמעט נכנסו שלנו שהדרשות זכינו ב "ה  ,שמי

וטריפות בישראל, נבילות אותנו שמאכילי יודע  אחד  כל  וכמעט 
כמו   המהודרי בהכשרי המילה,  מוב במלוא  ממש  וד חלב
האדמו"ר  מר הצה"ק  את רימו הקצבי הברית  שבארצות
 הצדיקי כל את  מרמי כ זיעוכי"א , יואל דברי בעל מסאטמאר
 מוקפי שהצדיקי זי"ע בעש "ט  תלמידי שכתבו כמו  אנו, בדורינו
כמו  אות הסובבי החצר  מאנשי וסובלי ,ועקרבי נחשי  ע

מגחזי סבל  הנביא  לתק ,אאלישע  בגלגול  פעמי כמה  לעול ובא 

התגלהא. גחזי שנפטר אחרי שנים מאות
תיקונו . נגמר וכך  לאריז"ל 

ילדים שני היו בצפת הקדוש האריז"ל בזמן
יוסף להם לו קראו תורה, בתלמוד שלמדו 
אותם כינו  אנשים אהבה , ביניהם והיה  ושלמה
ביניהם, הייתה ואחדות  אהבה כזו ויהונתן, דוד
חוזרים ביחד, ולומדים ביחד הולכים הזמן כל
לומדים ביחד, לישיבה והלכו  גדלו ביחד, הביתה
להם אמרו אנשים  הזמן כל ביחד, בחברותא
כך כדי עד גופים , בשני אחת  נשמה  כמו שהם 
או  פחות  התחתנו ואפילו ביניהם אחדות  הייתה

ופתחו  ביחד הלכו הם זמן. פרק באותו יותר
שקיבלו  מהכסף אריגים  של גדול עסק
והצליח , ופרח הלך שלהם והעסק  מהמשפחות
ושמם מאוד גדולים עשירים  נעשו ממש הם 
פרנסה להם והיה למקום ממקום ונשמע הלך
לא ויוסף ילדים  בריבוי ניחן היה שלמה בשפע.
של הילדים  את רואה היה ויוסף ילדים  היה
היה שאהבה מרוב  שלו  הילדים כמו שלמה
להם מביא  והיה איתם משחק היה ביניהם,
הזמן  כל הייתה יוסף של אשתו אך מתנות.
להיפקד זכתה לא אשר על בוכה ולילה יומם 
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ומורידה בוכה לילה ובכל שנים, עשר בילדים
קורעות אשר סכינים כמו ודמעותיה דמעות 
אל בא היה פעם כל היה  והוא  יוסף של לבו את
מה ילדים עם "מה ובתחנונים , בבקשה האריז"ל
"לא אומר, היה הזמן כל והאריז"ל ילדים?" עם
בינתיים בצער. והוא  מסכן עכשיו", לא עכשיו ,
בכל לו אמרה שלמה של אשתו השני, בצד
להם ואין אשתו  עם שלך חבר לפה "בא פעם ,

שלי". הילדים על רעה עין עושים  הם ילדים,
את מחביאה  היתה היא בא  היה שיוסף  תמיד
יראו  שלא  אותם ומסתירה הבית  בתוך ילדיה 
ישנים שהם טוענת  הייתה ובכל אותם,
מעיני ילדיה  את  להעלים  כדי סיבות  ומחפשת 
של אשתו בדבר. הרגיש יוסף  אך ואשתו  יוסף
גרמה ולפתע ביניהם לפילוג גרמה שלמה
מתריסה הייתה יוסף , את  שישנא לבעלה
שאתה מה כפי אינו והוא בך צרה "עינו  ואומרת ,
העסק". של הכספים אל ידו ששלח ויתכן חושב 
וחילחלו  חילחלו  הדברים לאט שלאט עד וככה
לא שהקשר ניכר והיה  לעבודה שבאו עד
עד ביניהם , גדול ריחוק והורגש כבתחילה 
אחד קשות  טענות לטעון והחלו היום שהגיע
ליוסף , אמר שלמה הימים ובאחד  השני כלפי
ניפרד". בוא  לשתיים, העסק את  נחלק "בוא 
אשתו, וגם  צדיק היה יוסף כלום, אמר לא  יוסף
העסק את  חילקו הם נחלק". אז  "טוב אמר
צעקות והיו ברחוב  עמדו הם  אחד יום לשתיים.
מה ויהונתן? דוד זה הבינו, לא אנשים  גדולות,
הבעיות שכל ידעו כולם  אבל כך?! כדי עד קרה
אחד וכל נפרדו  הם שלמה. של מאשתו התחילו 
אחד רחוק לא בנפרד , אריגים של עסק פתח 
הלך ושלמה בעסקיו ברכה ראה יוסף מהשני .
קנאתו  ליוסף . הלכו הקונים  כל דכי, אל  מדכי
הצלחתו  מפני יוסף על וגדלה הלכה שלמה של
דרך חיפש שנאתו ומרוב  שלו וכישלונו  יוסף  של
הצליח יוסף בינתיים אסון. לו לגרום כלשהי
לאריז"ל, פעם כל הלך אין, ילדים אך בעסקיו
לאריז "ל בא זמן אותו יהיה ", מה יהיה "מה
בעזרת חייה, "כעת  האריז "ל , לו ואמר הקדוש

בן". חובקת  אשתך הזה בזמן הבאה שנה ה'
לנו  יש ה' "ברוך לאשתו, הביתה בא  זה את שמע
זה אריז"ל, זה שמחה, אשתו מאריז "ל". הבטחה

היא קצר זמן תוך באמת  והנה פשוט אדם  לא 
היה בן, נולד חודשים תשע תוך להריון, נכנסה
נולד ליוסף צפת, בכל רעש שנה, 26 אחרי רעש
והאריז "ל הגיע הברית  יום רעשה. צפת  כל בן,
גדול אולם הגיעו, אנשים מאות  הסנדק, הוא
שהאריז "ל חיכו  דגים, ובישלו עמדו  והטבחים
והאריז "ל מתקרבת  והשקיעה וחיכו  חיכו יבוא ,
האריז "ל אולי לחשוב  התחיל האבא  אז מגיע לא 
והוא משהו באיזה שקוע קבלה, בלימוד שקוע
לפני אחרונות  דקות וממש מחכים לב, שם לא 
שהגיע  אחרי מיד מגיע. האריז"ל השקיעה 
רצו  הברית  סיום לאחר הברית , את  עשו הסנדק
"רגע, אמר, האריז "ל אך האוכל את  להגיש
פגשתי לפה שבאתי בדרך תראו רגע, תמתינו 
ממני וביקש אלי בא והוא שחור גדול כלב
אתה?", "מי אותו  שאלתי תיקון, לו  שאעשה
אלישע". משרת גיחזי, של גלגול "אני אמר
לי, אמר בכלב ?", התגלגלת  "למה אותו, שאלתי
את שלח  הנביא  אלישע שפעם יודע "אתה
מקל לו נתן מת, השונמית  של  שהבן גיחזי
המקל עם תעשה אל ולך, המקל את  קח  ואמר,
ואל בדרך אחד אף עם תדבר ואל דבר שום
הילד על המקל את  תשים  כלום , איתו תעשה
של נבלה וראיתי בדרך הלכתי אני יחיה. והילד
מתים מחיה  אם המקל  את  לבדוק ורציתי כלב
קם והכלב הכלב על המקל את  שמתי לא , או 
כוח אז פעולתו, את  עשה המקל ובכך וחי
בגלל הילד. את  החיה לא הוא  ובכך הלך המקל
רוצה אני כלב , של בגלגול לבוא נענשתי זה 
ואין  מתגלגל אני שנים  מאות  כבר עכשיו , תיקון

תיקון  אתהלי שלך התיקון "עכשיו לו, אמרתי ."
ישראל, עם בשביל עצמך את  להקריב  צריך

יהודים". להציל
לברית נכנס  מישהו לאריז"ל חיכו שכולם בזמן
עכשיו  לב , שם  לא  אחד  ואף  המטבח לכיוון ורץ
הם איתם מדבר והאריז"ל מדברים  כשאנשים 
וכולם לאולם  במהירות נכנס  שחור כלב רואים 
סיר כל לתוך קפץ  המטבח, לכיוון  רץ נבהלו ,
כל את לנו "אכל  אמרו צועקים, כולם  הדגים ,
אמר, האריז"ל הדגים ". את  לנו קלקל הדגים ,
הנשמה של תיקון תיקון, זה אלא  קלקול לא  "זה
להם, אמר כלום, הבינו לא  כולם גיחזי". של
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למסור   צרי והיה גדול  שחור  כלב בגלגול בא האריז "ל   ובזמ
ו  תיקונו. שזה יהודי להציל  כדי למיתה ע י עצמו הבר ת א

ה ל  את  מנהלי ה יראל , ד לי ר ב  א ל  ע  הגבאי  היו
איזה  ידע מי לה אי האמת, את  לרבני לספר  בלי  מסביב

רח"ל . לעב ר  יצטרכ ותיקוני  ליל
 י האנ על מ ס אה דע אז ,לי דה על  מכיס  וא
להנס  ר צה מי  ל יק האמת את  רי מס א איה
 מ זה , על  ס יע פר טקציה עב ר   ל צרי להיק 
 מימ א רק אליו להנס   יכל א אחד ציק ע היה

.ס יתר  א חס $10,000 י האנ את  ני ס מ ה   ח 
אז  י אמת , רה מה  ר ויס אמת אנ י  איב לא  לו
 נהיגיה את בבי מס  וה ,רנסת את   ד ויא  פ יע  איה

הר . את  לת אפ ר  אי בגלל הר , של 
חייב, נשאר  לא  הקב"ה ,שמי כבוד עבור  נפשו את שמוסר  ומי
בכל  האמת  את  ששומעי הוא  הגדול הכי השכר אצלנו  ובאמת

באבות  התנא  שאמר כמו ,ב')העול משנה רץ ,(פ"ד הוי  אמר , עאי ן
קה  ג ררת,(בחמ רה )למצוה ועברה מצוה, ררת צוה העברה. מן ב רח  

וכו'. מצוה, מצוה , כר  עברה.
פה  שנזכה פועלת את של נפש המסירות כל  על  ובוודאי 

והכל   הרבי וזיכוי  מצוות לעוד  הזה  בעולואחז כדאי , היה
נבוכי במורה  "הרמב שכתב כמו אמנו שרה  יואל)במדת דברי (עיי '

היו  דורו  את  להוכיח  כשהל אבינו   שאברה ספק  שו שאי
אמנו  שרה לביתו וכשחזר בראשו , ובליסטראות  חיצי לו  זורקי
 להמשי יכול  אתה עכשיו לו  ואומרת ראשו את חובשת היית

בתוך רעל שם והוא  פלוני שבא  לכם  "תדעו 
באמצע, ומחכים  מדברים שאתם בזמן הדגים 
איתי שדיבר הכלב  זה כולכם, את  להמית רצה
להציל בא  והוא גיחזי של גלגול שהוא  בדרך
הרעל את  ששם מי הרי שלו". התיקון וזה אתכם

מה כל  אחרי שלמה זה אתכם להמית  ורצה
הוסיף דעתו". על אותו העבירה השנאה שקרה 
את לאכול, יכולים  אתם "עכשיו האריז"ל,
התיקון  נגמר ובכך אחרים ", ומטעמים העופות 

אמן. עלינו תגן זכותו גיחזי. של
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 ולהכניס  ולקרב הרבי את  להוכיח   ותמשי , בעבודת הלאה
ע "כ . השכינה, כנפי תחת

שרה  של  להיכל להיכנס זכה א ל שיש הגדול  השכר   ומ
שמאכילי אמנו,  אי  לה ולספר הקדושי לאבות  ללכת  נא  לכ

איכפת  לא  אחד  א וכמעט  ,וד וחלב  , פגו בסכי ישראל  ע את 
שתרבה  ולהתחנ ולבקש  והנורא, הגדול  המכשול  את לתק לו 
המכשולות  את ויתקנו  נשמעי דברינו  ויהיו בישראל הטהרה רוח

 דרקיעוהקלקולי במתיבתא ששמע זי"ע טוב  ש הבעל  ואמר 
" הפסוק  את הקב"ה ארץ מפי תצעד תיבותבזעם ראשי  ביחה ז "

ולהוכיח ,קוואות,מ ירוביע  לתק בישראל רב כל  חייב  זה שעל 
את  מכשירי ישראל  ואלפי , וטהורי  קדושי ישראל וב"ה
כמה  תיקנו  עופות  ולאכילת  בהמה, בשר  לאכול והפסיקו ,הכלי
אנו  ועתה הברית. בארצות  שהיה כמו ומהודרות קטנות שחיטות
 ומ הזבחי  מ לאכל  נוכל  שאז צדקינו  למשיח  מתכונני

בב"א  המקדש  בית   בבני הפסחי.

חז"ל  שאמרו   המל בחזקי' ע "ב)ומצינו ט"ז ד קמא פסוק (בבא על 
במותו  לו עשו קברו,וכבוד על ישיבה שהושיבו מלמד  ,כ ואחר 
בגמרא   ש בזה איתא שכתוב מה זה לא ,קיים  לימד   אמרינ  קיי

מר  ואמר  ד"ה ע"א י"ז ד בתוס' ועיי ,שמביאאמרינ לימוד גדול
לידי הרבים את שמביא עדיף  ודאי דהא  אמרינן לא  ודאי  לימד מעשה, לידי

כשמלמדם  עי "ש.,מעשה

קברו, על ישיבה שהושיבו ד"ה ע"ב ט"ז ד בתוס'  ש ועוד
שבדקו כתבו ע"ב צ"ד דף בסנהדרין כדאמרינן  בישראל, תורה שהרבה לפי 

בקיאין  היו שלא  ותינוקת  תינוק  ואשה איש מצאו ולא שבע  באר  עד מדן
וטהרה  וג בטומאה  בישראל , תורה  שהרבה מזה רואי וכו'.

ידעו ותינוקות שתינוק כ כדי  עד  בישראל , טהרה  שהרבי
טהרה. הלכות

שבוע שבכל המקובלי ישיבת בבתינו  להקי שזכינו וב "ה 
 ונותני  ולומדי נערי  ע  זקני אנשי עשרות  מתאספי
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למסור   צרי והיה גדול  שחור  כלב בגלגול בא האריז "ל   ובזמ
ו  תיקונו. שזה יהודי להציל  כדי למיתה ע י עצמו הבר ת א

ה ל  את  מנהלי ה יראל , ד לי ר ב  א ל  ע  הגבאי  היו
איזה  ידע מי לה אי האמת, את  לרבני לספר  בלי  מסביב

רח"ל . לעב ר  יצטרכ ותיקוני  ליל
 י האנ על מ ס אה דע אז ,לי דה על  מכיס  וא
להנס  ר צה מי  ל יק האמת את  רי מס א איה
 מ זה , על  ס יע פר טקציה עב ר   ל צרי להיק 
 מימ א רק אליו להנס   יכל א אחד ציק ע היה

.ס יתר  א חס $10,000 י האנ את  ני ס מ ה   ח 
אז  י אמת , רה מה  ר ויס אמת אנ י  איב לא  לו
 נהיגיה את בבי מס  וה ,רנסת את   ד ויא  פ יע  איה

הר . את  לת אפ ר  אי בגלל הר , של 
חייב, נשאר  לא  הקב"ה ,שמי כבוד עבור  נפשו את שמוסר  ומי
בכל  האמת  את  ששומעי הוא  הגדול הכי השכר אצלנו  ובאמת

באבות  התנא  שאמר כמו ,ב')העול משנה רץ ,(פ"ד הוי  אמר , עאי ן
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טובה מדה  הרבנית על אליהו הספד חיים בת  ה טויבא
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טובה הרבניתמדה  על אליהו הספד חיים בת  טויבא ו

הרשב "י נבואת ומתקיימת הרשב "י, בתורת ילדים שיעורי שאפילו 
זוה"ק ילמדו בירושלמיקטנים ועיי ה"ה). פ"ב  נפשות(שקלי עושין אין 

זכרונם  הן הן  דבריהם  עיי "ש.לצדיקים , ,

ימצא מי חי אש
ליל רוצה  שאד בדר בפי, תהילתו תמיד  לב  בכל ה' אודה
ה ד לה, עזרת ידי ועל  גדול , עזר לי  שלח  והקב"ה אותו, מוליכי
וזיכוי  ספרי הדפסת  של הגדולות הפעולות את לפעול זכיתי 
ועמלה  הדרוש, כל  את הכינה שהיא הדת, יסודות בכל  , הרבי
ובפרט  הרבי ולזיכוי  לתורה כולי כל להתמסר  שאוכל ביותר
יושבת  לא  האשה שא לה  שאמרתי שאחר , אורחי בהכנסת
בבית  הקרבנות כל  הקריבו כאילו השכר  האורחי ע ביחד 
בחדר  וישבה ,האורחי  ע ביחד פע א ישבה לא   לכ המקדש,
ברומו  העומדי  דברי של  וחסד , צדקה של הפעולות  וכל אחר ,
על  ובפרט שלה, נפש  המסירת לפרט אפשר שאי , עול של
טוב   ש הבעל  ירידת סוד  היה שזה מקואות,  עירובי זביחה

זה. על  ורמז הדי לעלמא  הקדוש

ש  הנסיו הבעל  שיהיה מה קדשו ברוח ראה  זי"ע  הקדוש  טוב 
דמשיחא : בעקבתא   האחרו

ש"מקוה" דרקיע במתיבתא שומע זי"ע  הק' טוב שם הבעל
עליהם עומד שהעולם הדת יסודי הם וע'ירוב  ש 'חיטה

היו  לברכה זכרונו טוב  ש בעל ישראל  הרבי  שתלמידי שמעתי
הדור  ומנהיג שראש  העקרי הדבר  איזהו  ומתוכחי ביחד יושבי

עליו. להשגיח  צרי

השו"ב  שיהיה הזביחה על להשגיח הוא שהעיקר  אמרו  מה יש
 ושלו חס  כי  לזה  השיכי  עניני שאר בכל וכ ,שמי ירא

הלב . את  מטמטמי  אסורי מאכלות

 כהררי שבת  הלכות  כי העיקר הוא  עירובי שאמרו ויש 
בשערה  א')התלויי עמוד י' ד מאוד .(חגיגה חמור  והאיסור 

טובה מדה  הרבנית על אליהו הספד חיים בת  ז טויבא

כשרה  תהיה שהמקוה להשגיח העיקר היא מקוה אמרו ויש 
בלי  ושלו חס  הוא האד בני יסוד  א כי חשש, שו בלי

.ליצל רחמנא הרע על  להתגבר  מאוד  לו קשה כשרות
שרוב  השחיטות, לתק  לעול בא טוב  ש הבעל רבנו
 והתקי עשה טוב  ש והבעל  ,פגו  סכי ע אז שחטו  השוחטי

נגדו גדולה מלחמה והיה , חדשי י"ח.בסכיני סימ יו"ד הרב  שו "ע  עיי)

בזה) שכתב .מה
אדמו"ר  כ "ק מחותני להבחל"ח  לי  והראה שמעתי  עוד 
הראה  הכשרות  עני על  לדבר אצלו כשהייתי זצ"ל  מקלוזנבורג
בשו"ת  שכתב מה זצ"ל  מצאנז  חיי הדברי בעל  דברי את לי 

"חיי ז ')דברי סימ ח"א עבירה (יו"ד שאי  ש ומבאר  גרמניה, על 
על  ראינו ובעווה"ר  הישראלי, הלב  שמטמט אסורות כמאכלות
ארבעה  לער] לוע"ז  באר קהילות כמה הדת  מ יצאו זה ידי
ידי  על וטריפות בנבילות ונתפטמו שאכלו רח "ל ]  יהודי מיליא
שנאבדו עד  זרות דעות עליה וגברו ,הקלי  ובודקי השוחטי

הקהל  מלחמת (עיי"ש)מ היה  הקלי השוחטי  עו ידי  ועל  .
והשניה . הראשונה אז (ראההעולמית שיצאו קורא 'ס הקול  ויצהר תירוש בספר

תרס "ו  ובשנת כת "ר בשנת  אז ונכשלו שאכלו אי בווארשא,  דיני בתי  מכמה לאור

(ותבי רח "ל ,  חמורי ובשר דאורייתא וחלב וטריפות  .בנבילות 
לתאר  אפשר  שאי מאוד  הרבה סבלה  היא  האלו ולהמלחמות

זה. על הגדול השכר  ומקבלת רואה בשמי ועכשיו  ולספר,

לרשב"י שליח
ע"ה  אליהו  חיי בת טובה הצדיקת הרבנית את מבקשי ואנו
ע"ה  יוחאי בר שמעו ולרבי מעלה, של די לבית שליח שתהיה
לעשות   רוצי  וכול ,קדושי צדיקי ישראל  ע ,לה למסור
הזוהר  לימוד בזכות   ברחמי שיבוא  המשיח  על  מחכי תשובה,
את   לפרס עלינו שמוטל  מה לעשות משתדלי ואנחנו  הקדוש ,

לנו ב. שאין משתכחין, "ולא" דאבדין על חבל
הסכינים שיבדוק בדורינו הקדוש טוב שם  הבעל

סובב "ולא " זה, על ביאור פעם (שמעתי שלנו.
משתכחין). הם  (כלום) לא  בבחינת  שהם  אלו על
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טובה הרבניתמדה  על אליהו הספד חיים בת  טויבא ח

ושכל  הקדוש , הזוהר  את  להפי נפש, במסירות הקדוש  הזוהר 
 ובב וירא , פרשת  בזוה"ק  שכתב  כמו הקדוש , זהר ילמד יהודי
מלפני ותבקש ...וקטני  גדולי  נערי  ע זקני זי "ע  חי איש 
 המשטיני כל ישראל  ע כל  ומעל  מעלינו שיבטל  הקב"ה
את  ומפריעי  מתגברי  ה הגאולה לפני עתה כי , והמקטרגי
כדי ולעזרינו עלינו  לרח יכול הקב"ה ורק  מלהתגלות, הקדושה

ש די. במלכות עול לתק ,בעול ה' מלכות  שיתפרס

במסירות  כוחינו בכל לו  עוזרי שאנו ,שמעו לרבי תספר וכ
הזוה"ק, תורת בישראל  להפי  כימי לילות  ועוסקי ממש , נפש
ישראל  יהיו שלא  הסוד, תורת ילמדו ישראל שכל תקנות ולתק
הגלות  עיכוב  שעיקר  וחלילה, חלילה שפתי ערל בבחינת
תלוי  ובזה הסוד , תורת לימוד  אי בגלל  הוא ,הרבי בעוונותינו
ע"ה, יוחאי   ב שמעו מרבי ולבקש  נפשינו, ופדות גאולתינו עיקר
את  ולקרב ישראל ,  ע את להאיר להמשי ועוז, כוח לנו שית

. שבשמי לאבינו ישראל 

" ,המל דוד  תפילת שיקוי לה , זכו קא השמי אגורה ומ
עולמים  פטירתה,באהלך אחרי ג עז  וביתר שאת ביתר שימשיכו ,"

" כנאמר נשמתה, חיללטובת אל  מחיל  על ילכו ישיבה יהיה וזה ,"
שכל  כמותה . שאי בעול הגדולה הכי  הישיבה שתהיה קברה,

זוה"ק. ילמדו נערי  ע  זקני מישראל איש

ולזכות  לזכות
 למע , בגבורי ה ' לעזרת בואו מבקש , אנוכי  אחי  את  כ על

קונטרסי   אלפי להדפיס  באהבה, הזוהר ,שמו לימוד לחזק ,
להפי ולהמשי קברו, על  ישיבה  להושיב  חז"ל, מצוות  את  ולקי
ואתר , אתר בכל  די  יהודי לכל  הרשב "י, תורת את ולפרס

מחשבות, תלויה ולחשוב הגאולה כל  כי נידח , ממנו ידח לבלתי
לדורינו  כא הרשב"י נשמת את  ולהמשי שמבטיח בזה. וכמו ,

ז:)הרשב "י שמות שיהיה ,(זהר מי  כי  המשיח , התגלות בזמן שיזדמן  מי אשרי

טובה מדה  הרבנית על אליהו הספד חיים בת  ט טויבא

האור  לאותו יזכה הקדושה, לשכינה  וסיוע עזר  שיתן ומי באמונה, זמן  באותו
במעשיו  ה' ישמח  שאז הוא, ברוך המלך שמחת עכ"ל .של  ,

תורה  ,עליה עומד   שהעול  דברי בג' ע"ה הרבנית ועסקה
אפשר  שאי  , הרבי וזיכוי העבודת בכל לנו שעזרה וגמ"ח, עבודה
חד   היי שהיא להיות שיכול  ממש, נפש במסירות ולתאר לספר 
 חונ היו כל   לקיי זכתה זה  ידי ועל  אלו, גדולי בדברי דרא
זרע כמותה, בני אחריה  והניחה  לברכה. וזרעו וממילא ומלוה 
לכל  ישרה למליצה תהי' בוודאי  אבות  בני תפארת ה' בר
, ריק תשוב  לא תפלתה ובודאי  ישראל , כלל  ועבור המשפחה,
ישראל  של  לישועת ונזכה בגבולנו ושבר שוד  עוד  ישמע שלא 

בביגוצבב "א.  וחסדי רחמי מתו

י  מליצת  היה ,מבקשי הי אנו קריה ניה עד ר  
בעת  ובפרט נפשה, בכל  באמונה, אותה  לשמש אליה, רי מס
ותמלי הטובות, הפעולות  לעשות זכתה ,עזרת ידי  ועל חוליה,
כלל  ובעד משפחתה, כל  ובעד והבנות, הבני ובעד  עבורה, טוב
הגואל  לנו  ישלח  יתבר שה' עלינו טוב ימלי זה, ובזכות ישראל .

.אמ בימינו במהרה האמיתי
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.אמ בימינו במהרה האמיתי





איזה פנטהוז אתה רוצה בגן עדן?
רשימת התורמים המאושרים שזכו לבנות חלק מהיכלי גן עדן, בו תשכון 
נשמתם בעולם הבא. תמורת תרומה של 2500 ₪ בעבור 50 סטים של זוהר 
הערב רב, לחלקם בחינם בבתי כנסיות וישיבות. - כל חייך אתה רודף אחרי 
דירה בעולם הזה! צא וחשוב איזה דירה תהיה לך בגן עדן, לנצח נצחים, רק 
כאן אפשר לקנות את הדירה בגן עדן!!! - כל אחד יתרום כפי רצונו לבנות 
את העולם הבא שלו - זכור! היכלי גן עדן אפשר לבנות רק בעולם הזה! ולא 

כשמגיעים לשם!
אין חינם! סטרא אחרא היא בחינם! - כל סט נוסף שאתה קונה, הוא עוד 

היכל בגן עדן לנצח נצחים. 
החכם עינו בראשו - צא וחשוב! - המעוניין להתקשר לטל: 052-7651911

מחפשים תורמים להדפסה גדולה להפצה בבתי כנסת 
 וישיבות בחינם!!!

0527-651911 המעוניין, להתקשר לטל: 

ָהעֹוָלִמי,  ַהֹּזַהר  ִמְפָעל  ֶאל  ָּתְרמּו  ָּפְסקּו!  ַהּדֹור  ְּגדֹוֵלי 
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ְלַהָּצַלת  ֻׁשָּתִפים  ִוְהיּו  ִלְדפּוס(  )ְיִׁשירֹות 
ְּבִחָּנם: ְוֲעלֹוִנים  ְסָפִרים  ַהּיֹוִמי  ֹזַהר  ַּדֵּפי  ֲחלּוַקת  ְיֵדי   ַעל 

0527-651911




