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"יאל' י להמ" 
  

  :יבוארו ב
  

 .מעשה נורא בהשגחה פרטית  .א
שהערב רב עשו את " ז בתמוז" ט–יום הנורא   .ב

 .העגל
ים לעשות לתקן הקלקול התיקונים שצריכ  .ג

, מי הם המקלקלים? ומה תקנתו, הגדול הזה
? ומי לא יזכה? מי יזכה? מי הם המתקנים

  ].השכר והעונש[
 .ל"מעשה נורא מהחפץ חיים זצ  .ד
בין אלו , )אחר מעשה העגל(החילוק הגדול   .ה

ורצו , אלי' ששמעו את משה שצועק מי לה
, תיכף ומיד לקראת משה רבינו עליו השלום

ן אלו שלא שמעו את הכרוז ולא ומה בי
 .ה"הקשיבו בקולו של מרע

ל מדברי הזוהר "ביאור בדברי החפץ חיים זצ  .ו
 החילוק בין גן עדן העליון לגן עדן -הקדוש 
 .התחתון
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   ותבקע העירגבר האויביום 
  ק"ז לפ"עשר בתמוז תשסשבעה 
  ו"בית שמש יצק "עיהפה 
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 אלי 'מי לה

 ג 

 
  ספר

 "יאל' מי לה"
  

  – 'פרק א  –

 מעשה נורא בהשגחה פרטית
שכל , אצלנו בחברה מזכי הרבים ידוע

 כי הרבה פעמים , הואשלנוההצלחה 
אנחנו מכניסים ביום אחד אפילו מאה 

כדי  )כמה עסקנים ביחד(וחמישים שעות 
זאת , לגמור את העבודה בתוך זמן קצר

אומרת שחלק מן הפועלים העוסקים 
היהדות עובדים מעת לעת שלם בהפצת 
  ר כךאחוהרבה פעמים רואים [, ויותר

  .ל"ואכמ ,]דברים נפלאים           



 אלי 'מי לה

 ד 

לסדר עבדנו , וזה מה שקרא עכשיו
 ,הרבה אנשים, הספרים של הערב רב

 עד כדיכמעט  בכל הכוחות ,הרבה שעות
  גמרנוד גדולה שאין להעריך "בסו, חלשות

  .וזז בתמ"בטהעבודה                 

 העסקנים  אחד מן,בבוקרז בתמוז "ביום י
אה מה ור, " בעתודבר"מד בספר לוח ל

שהקדוש ברוך  ותבינו .שאתם תראו כעת
, בהשגחה פרטיתהוא מנהיג את העולם 

, ]המלחמה נגד הערב רב[שהתיקון הזה 
 שהערב רב עשו נעשה בדיוק ביום הזה

וגם רצו להרוג , והרגו את החור(את העגל 
הן אם לא יעשה להם את את אהרן הכ

ינו בולכן מי שרוצה לזכות למה שר, )העגל
ועוד צדיקים ל "זצהקדוש בעל חפץ חיים 

ראה בספר הערב רב חלק [, וזכקדושים 
  לזכות לפרסם הספריםראה ויעשה י] ז"ט

  ].ראה להלן[.  בכל העולם כולוהאלו     

*   *   *  



 אלי 'מי לה

 ה 

  

  – 'פרק ב –

  "ז תמוז"ט "-יום הנורא 
   עשו את העגלשהערב רב
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 אלי 'מי לה
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 אלי 'מי לה
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 אלי 'מי לה
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 אלי 'מי לה

 ט 

  
  – 'פרק ג  –

  המלחמה
 הערב רבנגד 

  : מעשה נורא מהחפץ חיים

ויעמד משה בשער המחנה 
  :ויאמר

 "אלי' מי לה"
  :ויאספו אליו כל בני לוי

  )שמות לב כו(

בין , )אחר מעשה העגל(החילוק הגדול 
' אלו ששמעו את משה שצועק מי לה

ורצו תיכף ומיד לקראת משה רבינו , אלי
ובין אלו שלא שמעו את ,  השלוםעליו



 אלי 'מי לה

 י 

  הכרוז ולא הקשיבו בקולו של
 .ה"עבינו רשה מ             

ח וזה "ליקוטי חפץ חיים דף קס בספר
  : לשונו

ל "רב אחד ביקר אצל החפץ חיים זצ
 ל"כשעמד לפניו שאלו החפץ חיים זצ

השיב לו הרב ? האם הוא כהן או ישראל
אני "אמר לו החפץ חיים , אני" ישראל"

:  חזר בעל החפץ חיים ושאלו –"! כהן
היודע אתה מה הנפקא מינה בזה שאני 

:  ומיד השיב בעצמו–? כהן ואתה ישראל
, לכשיבא משיח צדקינו במהרה בימינו

יעלו כולם לירושלים וכל אחד מישראל 
יחפוץ להכנס לעזרה ולהקריב קרבנות 

  .ולעבוד את עבודת בית המקדש

, שכולנו נרוץ אל שערי בית המקד
וכשיגיע עד השער יעמדו שם שוערים 

ואז , ויבדקו את כל הרוצים להכנס



 אלי 'מי לה

 יא 

, לי יתנו להכנס פנימה. יפרידו בין שנינו
  .ואילו אתה תידרוש להישאר בחוץ

קנאת הנשארים בחוץ תהיה גדולה עד 
שהנה הכהנים יזכו לדבר הנכסף , מאוד

ולישראלים ,  לעבוד את עבודת הקודש–
 המשיך החפץ ,לא תינתן רשות לעבודה

היודע אתה מהו הגורם " חיים ושאל
לפני כשלושת : הבה ואספר לך? למצב זה
מי : עמד משה במדבר וקרא, אלפי שנה

אבות אבותי נזדרזו לשמע , !אלי' לה
אבות , הקריאה והתייצבו לפני משה

כשכר על . אבותיך לא נענו לקריאה
זכו אבות אבותי , היענותם לקריאה

 החפץ חיים את וסיים. במעלת הכהונה
לשם מה אני מספר לך : "דבריו באמרו

  ?את כל זה

היות שלכל איש מישראל יש רגעים בימי 
שבהם הוא שומע קול פנימי , חייו

  :המכריז ואומר



 אלי 'מי לה

 יב 

  ?אלי' מי לה
כאשר תשמע קריאה זו ביום מן הימים מהדהדת 

  !!!אל תעמוד, חושה, בליבך פנימה

ידו אשר הפס! אל תחזור על השגיאה של אבותיך

 נענו ולא, לנצח דבר נפלא שיכלו לקבל בקלות

לבל , אלא רוץ מיד לקול הקריאה. לקריאה

  !!! תחמיץ את ההזדמנות

עוד אפשר לפרש ולהבין בביאור דברי החפץ חיים 

ומובא בחק , במה שכתוב בזוהר הקדוש, ל"זצ

  :וזה לשונו, פרשת חקת' ראל יום בליש

  

*   *   *  
  – 'פרק ד –

 עדן העליון החילוק בין גן
  :לגן עדן התחתון




