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ְּכֶׁשַאָּתה ָצִרי� ָלֵתת מּוָסר ְלֶיֶלד ַּתֲעֶׂשה  
ְּכמֹו   ְּתרּוָפה;  ֶׁשּנֹוְתִנים  ְּכמֹו  זֹאת 
ָּכ�   ָלַקַחת ְּתרּוָפה,  ֶׁשְּיָלִדים לֹא רֹוִצים 

לֹא   ַמה  ֵהם  מּוָסר.  ִלְׁשמֹוַע  רֹוִצים 
ְלֶיֶלד ְּתרּוָפה?   עֹוִׂשים ְּכֶׁשְּצִריִכים ָלֵתת 
ַהֲחִריָפה,   ַהְּתרּוָפה  ֶאת  ִלְסּבֹול  ָקֶׁשה 
ִלְׁשּתֹות   ָלֶהם  נֹוְתִנים  עֹוִׂשים?  ַמה 
ּוְבֶאְמַצע   ְוַאֲחֵרי  ִלְפֵני  ָמתֹוק  ַמְׁשֶקה 

 ַמְׁשִחיִלים ֶאת ַהְּתרּוָפה ַהֲחִריָפה. 
ְּכֶׁשְּמַלֵּמד רֹוֶצה    ַּגם ִעם מּוָסר;  ֶזה  ָּכ� 

ְצִריִכים  ְלַּתְלִמיד,  מּוָסר  לֹוַמר 
ֶאת   ְלַׁשֵּבַח  ָיפֹות,  ִמיִלים  ִעם  ְלַהְתִחיל 
ּוְבתֹו�   הּוא,  ָיָקר  ַּכָּמה  ַהַּתְלִמיד, 
ְמַדְּבִרים   ֶׁשּלֹא  לֹו  אֹוְמִרים  ַהְּדָבִרים 

ְמַרת ָהִעְנָין  ִנּבּול ֶּפה, אֹוְמִרים לֹו ֶאת חֻ 
ֶׁשל ֶזה ּוְמַסְּיִמים ִעם ִחיזּוק טֹוב, ַּכָּמה  
ָיֶפה   ְוַכָּמה  ָיָקר הּוא  ַּכָּמה  ָחׁשּוב,  הּוא 

 הּוא ִיְגַּדל ִאם הּוא ִיְתַנֵהג טֹוב.
 "א) תשפם  ְקדֹוִׁשי י ַאֲחֵר ה  ֱאמּונָ   ֲעָצתֹו( 
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 ַהָּפָרָׁשה לעַ  ט ָווארְ 
ֲאֵלֶהם,   ְוָאַמְרָּת  ַאֲהרֹן,  ְּבֵני  ַהּכֲֹהִנים  ֶאל  ֱאמֹר  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר 

 ַמהּו ֵּכֶפל ַהָּלׁשֹון ֶׁשל ֲאִמיָרה?  ְלֶנֶפׁש א ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו,
ִסיָמן קכ"א)  ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר   א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  ח')  ַעל ַהָּפסּוק  (ִליקּוֵטי  מ',  (ְּתִהִּלים 

ֱאַקי    ְרצֹוְנ ַלֲעׂשֹות  ָעָלי,  ָּכתּוב  ֵסֶפר  ִּבְמִגַּלת  ָבאִתי  ִהֵּנה  ָאַמְרִּתי  "ָאז 
ֶׁשהּוא ְוֵאיפֹה  ְּבֵסֶפר,  לֹוֵמד  ְּכֶׁשָאָדם  הּוא    ָחָפְצִּתי",  ַּבֵּסֶפר  ִמְסַּתֵּכל  ַרק 

ַמְרִּגיׁש ֶׁשֶּזה ִנְכַּתב ִּבְׁשִבילֹו, ֶזה אֹוֵמר מּוָסר ֵאָליו ְּבאֹוֶפן ִאיִׁשי, ֶזה ִסיָמן  
ֶׁשָהָאָדם רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ַהֵּׁשם. "ָאז  

ִּבְמִגּלַ  ָבאִתי  ִהֵּנה  ֶׁשַהֵּסֶפר  ָאַמְרִּתי  ַמְרִּגיׁש  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ָעָלי",  ָּכתּוב  ֵסֶפר  ת 
 ִנְכַּתב ִּבְׁשִביִלי, ֶזה ִסיָמן ֶׁש"ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ֱאַקי ָחָפְצִּתי". 

חֹוְׁשִבים   ֵהם  ּוִמַּיד  ֵסֶפר,  לֹוְמִדים  אֹו  ְּדָרָׁשה,  ֶׁשּׁשֹוְמִעים  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
ְלַההּוא   טֹוב  ָהָיה  ְוהּוא  ֶׁשֶּזה  ָלַדַעת,   ָצִרי ָהָיה  ַהֵּׁשִני  ֶזה  ְוֶאת  ִלְׁשמֹוַע, 

ִּדְבֵרי   ֶאת  לֹוֵקַח  א  הּוא  ְלַתֵּקן,   ֶׁשָּצִרי ֶזה  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ְלַגְמֵרי  ׁשֹוֵכַח 
ַהמּוָסר ְלַעְצמֹו ַרק ַלֵּׁשִני, ִּבְזַמן ֶׁשֶּבֱאֶמת הּוא ְּבַעְצמֹו ָזקּוק ָלֶזה יֹוֵתר ִמָּכל 

 ָחד.ֶא 
עֹוֵמד   הּוא  ֵאיפֹה  יֹוֵדַע  הּוא  ַּבָמקֹום,  ֻמָּנח  ָהרֹאׁש  ַלְּיהּוִדי  ִאם  ֲאָבל 
ַּבֵּסֶפר   ִלְראֹות  ִיְׂשַמח  הּוא  ְלַתֵּקן,  ַמה  ֲעַדִיין  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  יֹוֵדַע  הּוא  ָּבעֹוָלם, 

יְ  ִמיהּוִדי  ְּדָרָׁשה  ִלְׁשמֹוַע  אֹו  ִלְקרֹא,   ָצִרי ֶׁשהּוא  מּוָסר  ָׁשַמִים ִּדְבֵרי  ֵרא 
ַהִּדּבּוִרים   ֶאת  ִיַּקח  הּוא  ְלַׁשֵּפר.   ָצִרי ֶׁשהּוא  ִעְנָיִנים  ַעל  אֹותֹו  ֶׁשְּמעֹוֵרר 
ַהּכֹל  ֶאת  ְלַתֵּקן  ִּיְזֶּכה  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשהּוא   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ִויַבֵּקׁש  ְלַעְצמֹו, 

 ֶמת ְיהּוִדי ָּכֵׁשר.ּוְלַהְתִחיל ְלִהְתַנֵהג ָּכָראּוי, ְוָאז הּוא ִיְהֶיה ֶּבֱא 
ָאַמר   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ַּבָּפסּוק,  ַהָּלׁשֹון  ֵּכֶפל  ֶאת  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ָּבֶזה 
ֲאֵלֶהם",   ַה"ְוָאַמְרָּת  ֶאת  ֶׁשּיֹוִסיף  ֲאָבל  ַלּכֲֹהִנים,  ֶּׁשּיֹאַמר  ַרֵּבינּו  ה  ְלמֹׁשֶ

ַה  ֶאת  ִיְקחּו  ֶׁשֵהם  ֲאֵליֶהם,  ְמַדֵּבר  ָאֵכן  ֶׁשָהָיה  ֶׁשהּוא  א  ְלַעְצָמם,  ִּדּבּוִרים 
טֹוב ַלֵּׁשִני ִלְׁשמֹוַע ֶאת ֶזה, ְוָאז ְּכָבר ִיְהֶיה "ְלֶנֶפׁש א ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו",  ֵהם  
ֶׁשַהֵּׁשִני א טֹוב,   ַיְחְׁשבּו  ֵהם א  ֲאֵחִרים,  ֲאָנִׁשים  ִיְפְסלּו  ְוא  ְיַטְּמאּו  א 

ְוָיִבינּו ֵיְדעּו  ֵהם  ִּדְבֵרי  ֶאָּלא  ֶאת  ִיְקחּו  ְוֵהם  ֲאֵליֶהם,  ַרק  ְמַדֵּבר  ֶׁשַהַּצִּדיק   
 ַהּמּוָסר ַרק ְלַעְצָמם, ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּפר. 

ֶאת   ִלְלמֹוד  ָלנּו,  אֹוְמִרים  ֶׁשַּצִּדיִקים  ְלַמה  ְלַהְקִׁשיב  ִנְתַחֵּזק  ָהָבה 
ֶהם, ְוָלַקַחת ֶאת ֶזה ְלַעְצֵמנּו  ַהְּסָפִרים ֶׁשָּלֶהם ּוְלַהְקִׁשיב ְלִדְבֵרי ַהּמּוָסר ֶׁשּלָ 

ְיהּוִדים   ִלְהיֹות  ִנְזֶּכה  ְּבַוַּדאי  ָאז  ָּכָראּוי,  ּוְלִהְתַנֵהג  ְלִהְׁשַּתֵּפר  ְּכֵדי  ִּבְלַבד, 
 ְּכֵׁשִרים ֲאִמִּתִּיים. 

 )ר תשס"ה) ֱאמֹול ַהַּנַח  ּתֹו 

 )497( 32, גליון 10שנה                                                  לפ״ק פרשת אמור, י״ט אייר, אבות פרק ד׳, ל״ד לעומר, שנת תשפ״א
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מֹוֲהָרא״ׁש ְמַסֵּפר 
 ִלְכבֹוד ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 

ַהַּבִית   דִמְּלבַ  ֶאת  ְלָהִכין  ֶׁשָּצִרי�  ַמה 
ָאָדם  ְלַׁשָּבת,  טֹוב  אֹוֵכל  ְלָהִכין  ְוָצִרי� 
ְלַׁשָּבת.  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלָהִכין  ַּגם  ָצִרי� 
ְצִריִכים ְלִהְתּכֹוֵנן ִעם ַהְרֵּבה ַסְבָלנּות ְּכֵדי 
ְו�א  ְוֹרַגע,  ְּבִׂשְמָחה  ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ְלַקֵּבל 

 ְצֵּבן ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש.ִלְכעֹוס ּוְלִהְתעַ 
ְמַסְּפִרים   נ"ב.)  ֲחַז"ל  ִמְׁשָּפָחה (ִּגיִטין  ַעל 

ִהְתַיֵּׁשב ֶׁשַהָּׂשָטן  ּוְבָכל   ְמֻסֶּיֶמת  ְּבֵביָתם 
ֶעֶרב ַׁשָּבת הּוא ִנָּסה ִלְזרֹוַע ָׁשם ַמֲח�ֶקת, 
ְּבָכל יֹום ִׁשִּׁשי ָהיּו ָרִבים ָׁשם ַּבַּבִית. ַּפַעם  
ִנְׁשַאר  ְוהּוא  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ְלָׁשם  ִהִּגיַע 
ֶׁשְּכֶׁשַרִּבי  ְוַכּמּוָבן  ִׁשִּׁשי,  ְיֵמי  ִלְׁשלֹוָׁשה 

ַּבִית �א ָהָיה ַמְתִאים  ֵמִאיר ָהָיה ֶאְצָלם ּבַ 
ָלִריב, ְוָכ� ָעְברּו ְׁש�ָׁשה ְיֵמי ִׁשִּׁשי ְּבָׁשלֹום 
ֶׁשל  קֹולֹו  ֶאת  ָׁשְמעּו  ְוָאז  ָלִריב,  ְּבִלי 
ֵמִאיר  ֶׁשַרִּבי  ִלי  "אֹוי  ֶּׁשאֹוֵמר:  ַהָּׂשָטן 

 הֹוִציא ֹאוִתי ֵמַהַּבִית ַהֶּזה".
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ְּבאֹות  ַרק  ַדְווָקא  ָּבַחר  �א  ְּבָכל ַהָּׂשָטן  ַמֲח�ֶקת  ָׁשם  ַלֲעׂשֹות  ַּבִית  ֹו 
ִׁשִּׁשי  יֹום  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ָּבֵּתי  ְּבָכל  ַלֲעבֹור  ּדֹוֵאג  הּוא  ֶאָּלא  ַׁשָּבת,  ֶעֶרב 
ָקָטן,   ָּדָבר  ִמָּכל  ְוִיְתַעְצְּבנּו  ַהֵּׁשִני,  ַעל  ֶאָחד  ֶׁשִּיְצֲעקּו  ְמִתיחּות,  ּוְלַהְכִניס 

ִית ִיְהיּו ְמֻצְבָרִחים ַוֲעצּוִבים, ְוָּכ� ִיָּכְנסּו ְלַׁשָּבת ִעם ַּכַעס  ָּכ� ֶׁשָּכל ְּבֵני ַהּבַ 
 ּוַמְח�ֶקת, ְוָכל ַהַּׁשָּבת ְּכָבר ִּתְהֶיה ֲהרּוָסה ַחס ְוָׁשלֹום.

ֶׁש�א   ַלָּׂשָטן  ַּבַחִּיים  ָּכ�  ָּכל  לֹו  הֹוֵל�  ָלָּמה  ֶזה?  ֶאת  עֹוֶׂשה  הּוא  ָלָּמה 
ִית ְיהּוִדי ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש? ִּכי הּוא יֹוֵדַע ֶׁשִמי ֶׁשִּיְהֶיה ָׂשֵמַח ִיְהֶיה ָׂשֵמַח ְּבבַ 

ֻמְצָלח  ִיְהֶיה לֹו ָׁשבּוַע  ַהָּבא,  ֵיֵל� לֹו טֹוב ָּכל ַהָּׁשבּוַע  ְּכָבר  ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ַּמָּזל ַהּטֹוב ִיְרֹּדף ַּגם ְּברּוָחִנּיּות ְוַגם ְּבַגְׁשִמּיּות, ִיְהֶיה לֹו ַּפְרָנָסה ְּבֶׁשַפע, ְוהַ 

 ַאֲחָריו ָּכל ַהָּׁשבּוַע ֵאיֹפה ֶׁשהּוא ַרק ֵיֵל� ּוַמה ֶׁשהּוא ַרק ַיֲעֶׂשה.
ִיְהֶיה   ִׁשִּׁשי  ֶׁשְּביֹום  ְיַוֵּדא  ְוָלֵכן הּוא  ָלָאָדם,  ֶזה  ְמַפְרֵּגן ֶאת  ַהָּׂשָטן �א 

ַהּמַ  ִעם  ִּתְצָטֵרף  ְּכָבר  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשַּגם  ָּכ�  הּוא  ֶמַתח,  ְוָאז  ְוַהַּכַעס,  ֲחלֹוקֹות 
 ְּכָבר ָׁשַחט ָלָאָדם ֶאת ָּכל ַהָּׁשבּוַע.

"�א ַעל ַהָּפסּוק ְׁשמֹות ל"ה, ג')   ֵיין ִּתקּוֵני ֹזַהר, ַדף קכ"ה(עַ ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  
ָתנּו ֶׁש�א  ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת", ַהּתֹוָרה  ַמְזִהיָרה אוֹ 

"�א  ִמיָלה,  עֹוד  ָלֶזה  ַהָּקדֹוׁש  ַהזֹוַהר  מֹוִסיף  קֹוֶדׁש,  ְּבַׁשָּבת  ֵאׁש  ַנְדִליק 
ְתַבֲערּו ֵאׁש, ַהַּכַעס", �א ְּתַבֵער ֶאת ָהֵאׁש ֶׁשל ַהַּכַעס ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש. ָצִרי�  

ֶׁשִּנְזָהִרים   ִמַּמה  יֹוֵתר  ְּבַׁשָּבת  ֵמַהַּכַעס  ֵמִביא  ְלִהָּזֵהר  ְּבַׁשָּבת  ַּכַעס  ֵמֵאׁש, 
ֲעִנּיּות ְלָכל ַהָּׁשבּוַע, ָהָאָדם ְמַאֵּבד ֶאת ַמָּזלֹו ַהּטֹוב, ְוֶזה ֵמִביא לֹו ַהְרֵּבה  

 ֶסֶבל ְוָצרֹות ַלָּׁשבּוַע ַהָּבא.
ַהַּבְיָתה  ַמִּגיַע  ּוְכֶׁשהּוא  ַהָּׁשבּוַע,  ָּכל  ָקֶׁשה  עֹוֵבד  ְיהּוִדי  ַקל;  �א  ֶזה 

ָעלּול ְּביֹום   ְוהּוא  רֹוַגע,  ְקָצת  ְמנּוָחה,  ְקָצת  ָצִרי�  הּוא  ּוְבַׁשָּבת,  ִׁשִּׁשי 
ְּבַקּלּות ְלִהְתַרֵּגז ַּבַּבִית ַעל ָהִאיָׁשה ְוַהְיָלִדים ְּכֶׁש�א ַהֹּכל הֹוֵל� ְּכמֹו ֶׁשהּוא  

יאּות.  ִאם רֹוֶצה. ֲאָבל ַמה ָאָדם �א עֹוֶׂשה ִּבְׁשִביל ַּפְרָנָסה, ַהְצָלָחה, ְּבִר 
ַּבַּׁשָּבת   ְּתלּוָיה  ַהָּׁשבּוַע  ָּכל  ֶׁשל  ֶׁשּלֹו  ַהַהְצָלָחה  ֶׁשָּכל  ֵהיֵטב  ֵיַדע  ַהְּיהּוִדי 
ָּכל   ָאז  קֹוֶדׁש,  ְּבַׁשָּבת  ְוָׂשֵמַח  ָרגּוַע  ַעְצמֹו  ֶאת  ַיֲחִזיק  הּוא  ִאם  ֶׁשּלֹו,  

י ַקל  לֹו  ִיְהֶיה  ֲאַזי  טֹוב,  לֹו  ֵיֵל�  ֶׁשּלֹו  �א  ַהָּׁשבּוַע  ִמַּכַעס,  ְלִהְתַאֵּפק  ֹוֵתר 
ַאְּדַרָּבה הּוא   ְּגדֹוִלים.  ְּדָבִרים  ַעל  ַוֲאִפילּו �א  ָקָטן,  ָּדָבר  ָּכל  ַעל  ְלִהְתַרֵּגז 
ֶאת  ְיַׂשֵּמח  הּוא  ַלַּבִית,  ִׂשְמָחה  ַיְכִניס  הּוא  ַּבַּבִית,  ְנִעיָמה  ֲאִויָרה  ַיְכִניס 

  ֶאת ַהַהְצָלָחה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר.ָהִאיָׁשה ְוַהְיָלִדים, ְוֶזה ָיִביא לוֹ 
ע ְוהּוא �א ִנְהֶיה ְּבַכַעס ַאף יֹום, ּוְּבַוַּדאי �א  רֹוגַ ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמר ַעל 

ֶאת  ְּכֶׁשְּמַקְּבִלים  ִהיא  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשל  ַהְּׁשֵלמּות  ִעיַקר  ִּכי  קֹוֶדׁש.  ְּבַׁשָּבת 
 ם ַהַּׁשָּבת ַהְּקדֹוָׁשה.ַהַּׁשָּבת ְּבִׂשְמָחה, ְׂשֵמִחים עִ 

ְּבֵביתֹו, הּוא   ְנִעימּות  ְלַהְכִניס  ְלַנֵּצל  ְיהּוִדי  ָיכֹול  ַהַּׁשָּבת  ְּסעּודֹות  ֶאת 
ְמַנֵהל ְסעּודֹות   ֵעֶדן, ִאם הּוא  ְלַגן  ְוַלֲהֹפ� אֹותֹו  ֵּביתֹו  ְלַהֲחיֹות ֶאת  ָיכֹול 

 ַׁשָּבת ָיפֹות.
ְּבֶדֶר� ְּכָלל, ֵאין לֹו ִמיַדי ַהְרֵּבה ְזַמן ְלַטֵּפל  ְּבֶמֶׁש� ַהָּׁשבּוַע ָאָדם ָעסּוק  

ְמאּוָחר  ִלְפָעִמים  ַהַּבְיָתה  ַמִּגיִעים  ַהָּׁשבּוַע  ְּבֶמֶׁש�  ִויָלָדיו.  ְּבִמְׁשַּפְחּתֹו 
ַהְיָלִדים  ִעם  ְלַדֵּבר  ִּכְמַעט  יֹוֵצא  ָּכ� ֶׁש�א  ְיֵׁשִנים,  ְּכָבר  ְּכֶׁשַהְּיָלִדים  ְמֹאד, 

 � ָּכל ַהָּׁשבּוַע. ְּבֶמׁשֶ 
ְיכֹוִלים  ַהְיָלִדים,  ִעם  ַהַּׁשָּבת  ְּבֻׁשְלָחן  ְּכֶׁשּיֹוְׁשִבים  קֹוֶדׁש  ְּבַׁשָּבת  ֲאָבל 
ָלֶהם   ִלְׁשמֹוַע ַמה ֶׁשֵּיׁש  ַעְצמֹו ֶאל הְּיָלִדים,  ַהְּזַמן ְלהֹוִריד ֶאת  ְלַנֵּצל ֶאת 

לְ  ֱאמּוָנה,  ִּדּבּוֵרי  ִעָּמֶהם  ּוְלַדֵּבר  ָלִׁשיר ְלַסֵּפר  ַצִּדיִקים,  ִסּפּוֵרי  ָלֶהם  ַסֵּפר 
ַהָּׁשבּוַע  ִמָּכל  ַהְּזַמן  ֶׁשְּמַעט  ֲחָבל  ַמָּמׁש  ְוכּו'.  ַהַּׁשָּבת  ְזִמירֹות  ֶאת  ִאָּתם 
ִּבְלׁשֹון   ָּגרּוַע,  יֹוֵתר  אֹו  ְׁשֻטּיֹות.  ִּבְלַדֵּבר  ַיֲעבֹור  ַהְיָלִדים  ִעם  ֶׁשִּנְמָצִאים 

 ָהַרע ּוְרִכילּות.
לֹוַמר ֲאָנִׁש  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ַרק  ְמִכיִנים  ֶׁשֵהם  ָּבֶזה  ָטעּות  עֹוִׂשים  ים 

ְּכָבר   ֵהם  ּתֹורֹות,  ִלְׁשמֹוַע  ַסְבָלנּות  ָּתִמיד  ֵאין  ִליָלִדים  ַׁשָּבת,  ִּבְסעּוַדת 
ד ּתֹוָרה ּוְבֵבית ַהֵּסֶפר, ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת  ַּבַּתְלמּולֹוְמִדים ָּכל ַהָּׁשבּוַע ַמְסִּפיק  

ַהְיָלִדים רֹוִצים ִלְׁשמֹוַע ִסּפּוִרים ָיִפים ֶׁשל ַצִּדיִקים, ָלִׁשיר ָיֶפה ְּבַיַחד, ֵהם 
רֹוִצים ֶׁשִּמיֶׁשהּו ַיְקִׁשיב ְלַמה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְלַסֵּפר ֵאי� ָעַבר ֲעֵליֶהם ַהָּׁשבּוַע, 

הַ  ְּבָכל  ַחּיּות  ְלַהְכִניס  ָהַאָּבא  ָיכֹול  ַסְבָלנּות  ְקָצת  ַרק ְוִעם  ִּמְׁשָּפָחה, 
 ִמְּסעּודֹות ַהַּׁשָּבת.

ְמַסְּפִרים ַעל ָּגדֹול ִמִּיְׂשָרֵאל ְמֻסָּים ֶׁש�א ִהְצִליַח ְלַצֲעֵרנּו ִעם ַהְיָלִדים  

 ה ְׁשִליָט"א ַהְּיִׁשיבָ  ֵמרֹאׁש ִמְכָּתב

ְלַחֵּפׂש ַּפְרָנָסה ֶזה א ִחָּסרֹון  
 ֶּבֱאמּוָנה 

 

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 תשפ"א  ה'יֹום ד' ַּפְרַׁשת ָטֳהָרה, ב' ִאָייר, ְׁשַנת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶׁשְּלַבֵּקׁש ֵמֲאָנִׁשים  ֶזה א ָנכֹון ַמה ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר  
ֲעבֹוָדה    ְל ְלַבֵּקׁש   –ֶׁשִּיְׁשְלחּו  ֶּבֱאמּוָנה;  ִחָּסרֹון  ֶזה 

ִחָּסרֹון   א  ִּבְכָלל  ֶזה  ֲעבֹוָדה   ְל ֶׁשִּיְּתנּו  ֵמֲאָנִׁשים 
ִחָּסרֹון   ֶזה  ַעְצִמי,  ְּבִבָּטחֹון  ִחָּסרֹון  ֶזה  ֶּבֱאמּוָנה, 

 ַבֵּקׁש ְוָצִרי ְלַבֵּקׁש ֲעבֹוָדה. ֶּבֱאמּוָנה ְּבַעְצְמ; ֻמָּתר לְ 
אּוַלי   ִמֶּזה,  יֹוֵתר  עֹוד  לֹוַמר  ָיכֹול  ֲהֵרי  ַאָּתה 
ִּתְסֹּגר ִּבְכָלל ֶאת ָהֵעֶסק ֶׁשְּל ְוַאל ַתֲעבֹד יֹוֵתר ִּכי ֶזה 
ֲעבֹוָדה   ּוְלַחֵּפׂש  ַלֲעבֹוד  ַמה,  ֶאָּלא  ֶּבֱאמּוָנה?  ִחָּסרֹון 

ֶּבֱאמּונָ  ִחָּסרֹון  א  אֹוֵמר  ֶזה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ה, 
(ִסְפִרי ְּדָבִרים ֶׁשַּיַעְבדּו; ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

קנח)   ִּפְסָקא  טו,  ְּדָבִרים  ֶּפֶרק  ַהָּכתּוב  (ִמְּלׁשֹון  ַהָּפסּוק  ַעל 
ַהָּקדֹוׁש   ַּתֲעֶׂשה",  ֲאֶׁשר  ְּבָכל   ּוֵבַרְכִּתי" יח):  טו, 

ְמבָ  הּוא   ָּבֲעבֹוָדה ָּברּו ְּבָרָכה  ֶׁשִּנְרֶאה  אֹוָתנּו   ֵר
ֶׁשא  ַּתֲחׁשֹוב  ְוִאם  ּוָבֵטל",  יֹוֵׁשב  ְיִהי  "ָיכֹול  ֶׁשָּלנּו, 
ְצִריִכים ַלֲעבֹוד, ֶאְפָׁשר ָלֶׁשֶבת ָּבֵטל? "ַּתְלמּוד לֹוַמר  

 ְּבָכל ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה", ָלֵכן ָּכתּוב ֶׁשַּיֲעׂשּו. 
ֶׁשִּתְתַקֵּׁשר ְלָכל ֵאּלּו ֶׁשִהַּצְעָּת ָלֶהם ְמִחיר ְּבַוַּדאי  

ִלְׁשאֹול אֹוָתם ָלָּמה ֵהם א לֹוְקִחים אֹוְת, ִאם ַאָּתה 
ַעל   ִֹּתְסמ ֶׁשא  ָהִעָּקר  ִּבְמִחיר.  ֵּתֵרד  ִמיַדי  ָיָקר 
 ַֹאל ִּתְסמ ,ֶׁשֶּזה ְמקֹור ַהַּפְרָנָסה ֶׁשְּל ָהֲעבֹוָדה ֶׁשְּל

ֱאמּוָנה,  ַעל   ֶחְסרֹון  ֶזה  ֲאָנִׁשים  ַעל   ִֹלְסמ ֲאָנִׁשים; 
 ִּתְסמֹ ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

ְזַמן   ָּכל  ְצָדִדּיֹות  ֲעבֹודֹות  ָלַקַחת  ָיכֹול  ַאָּתה 
ֶאת   ָלנּו  ִסֵּפר  ַרֵּבינּו  ִּבְבִנָּיה.  ֲעבֹוָדה   ְל ִנְכֶנֶסת  ֶׁשא 

ַּבַעל   ֶׁשל  ֶאת  ַהִּסּפּור  ָלַקַחת  לֹו  ָנֶאה  ָהָיה  ַהִּבָּטחֹון, 
ָהֲעבֹודֹות   סּוֵגי  ַּפְרָנָסה    –ָּכל  ְלָהִביא  ֶׁשּיּוַכל  ָהִעָּקר 

ֲאִפילּו   ֵמַהַּצד,  ֲעבֹודֹות  ָלַקַחת  ְּתַפֵחד  ַאל  ַהַּבְיָתה; 
 ֶׁשֶּבֱאֶמת ַאָּתה ַקְּבָלן ָּגדֹול. 

ל ֲאַנְחנּו  ַלִּמְקֶוה;  ְיָלִדים  ָלַקַחת  ֹוְקִחים  ְלַגֵּבי 
ִמַּקְטנּוָתם   ְיָלִדים  ַׁשָּבת  ֲאָבל    -ְּבֶעֶרב  ַלִּמְקֶוה, 

ְּכָלל    ְּבֶדֶר ַּבֲאָנִׁשים,  ָעמּוס  ֶׁשא  ִּבְזַמן  ַרק  הֹוְלִכים 
ָהרֹאׁש,   ֶאת  ְלַהְכִניס  ְמַפֲחִדים  ַהְיָלִדים  ַּבַהְתָחָלה 

ְוִיְטְּבלּו ַלִּמְקֶוה  ִיָּכְנסּו  ֶׁשֵהם  ַמְתִחיִלים  ַעד קֹוֵדם   
 ַהַּצָּואר, ְוִעם ַהְּזַמן ַהַּפַחד ִמְסַּתֵּלק. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 

 "א)תשפה ָטֳהָר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב 

  ֵאי ,ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֲחַסר ֵעֶר
 ִמְתַחֵּזק? ֲאִני 

 ְׁשֵאָלה: 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

 ִלְפּתֹוַח   ָיכֹול  א  ֲאִני  ִלּפֹול,  ַמְפִסיק  א  ֲאִני  ַלֲעׂשֹות,  ַמה  יֹוֵדעַ   א  ֲאִני

 ְמאֹד  ֲאִני  ְּכלּום,  ָׁשֶוה  א  ֶׁשֲאִני  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  ִיְתָּבַר,  ְלַהֵּׁשם  ְלַדֵּבר  ַהֶּפה  ֶאת

  ֶׁשֲאִני  יֹוֵדעַ   ַוֲאִני   ַעְצִמי,   ֶאת  ַמֲאִׁשים  ְמאֹד  ֲאִני  ִנְרֶאה,  ֶׁשֲאִני  ֵמֵאי  ִמְתַּבֵּיׁש

 ְרָגׁשֹות. ָּכֵאֶּלה ִעם ִמַּמָּצִבי ָלֵצאת ָקֶׁשה ּנֹוָרא ֲאָבל ָאֵׁשם, ֶּבֱאֶמת
ּכְ  ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה,  ַהּטֹוִבים  ֵמַהְּדָבִרים  ַלְחׁשֹב  ְמַנֶּסה  ֶׁשֲאִני ְּכֶׁשֲאִני  גֹון 

א  ֲאִני  ַּתְרּגּום,  ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ְׁשַנִים  אֹוֵמר  ֶׁשֲאִני  אֹו  ְּגָמָרא  ַּדף  לֹוֵמד 
 ֶּבֱאֶמת ַמֲאִמין ֶׁשֶּזה ָׁשֶוה ַמֶּׁשהּו, ַמה ֲאִני עֹוֶׂשה? 

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 ְּתׁשּוָבה:

 ִׁשים, י' ִאָייר, ְׁשַנת תשפ"אַּפְרַׁשת ַאֲחֵרי ְקדֹויֹום ה'               ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 
ֶאת ֶזה    –ַמה אֹוַמר ְל ָאִחי ַהָּיָקר, ֲחֵבִרי ּוְלָבִבי; ַמה ֶׁשַאָּתה עֹוֵבר  

ַמה   ַמְרִּגיִׁשים  ּכּוָלם  עֹוְבִרים,  ֶׁשָּלנּו ּכּוָלם  ָהֲעבֹוָדה  ֶזה  ַמְרִּגיׁש.  ֶׁשַאָּתה 
 ָּבֶזה ָהעֹוָלם, ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָּכל ַהִּמְלָחמֹות ָהֵאּלּו.

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם ִּכי הּוא רֹוֶצה ְלהֹוִציא ִמֶּמּנּו ֶאת 
ַקֵּבל ִמַּמְלָאִכים. ְלַמְלָאִכים ָּכל ַהַּתֲענּוִגים ְוָכל ַהַּׁשֲעׁשּוִעים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לְ 

ְמאֹד  ֵהם  ֵאׁש,  ֲחִתיַכת  ֵהם  ַּפְרָנָסה,  ֶׁשל  ְּדָאגֹות  ָלֶהם  ֵאין  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֵאין 
ְקדֹוִׁשים; ּוְבָכל זֹאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם ַהָּקָטן, ִעם ֵיֶצר  

ְוׁשּוב ׁשּוב  אֹותֹו  ֶׁשַּמִּפיל  ּבֹוֵער  ִלְראֹות  ָהַרע  רֹוֶצה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ,
 ֵאי ָהָאָדם ָקם ְוחֹוֵזר ׁשּוב, הּוא ְמַנֶּסה ַמה ֶׁשהּוא ָיכֹול. 

ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר   ז):ַרֵּבינּו  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ְקָצת   (ִלּקּוֵטי  ֶׁשּיֹוֵדַע  ִמי  "ִּכי 
ֶׁשִעָּקר יֹוֵדַע  הּוא   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם    ִּביִדיָעתֹו  ֶׁשל  ְוַהַּׁשֲעׁשּוִעים  ַהַּתֲענּוִגים 

  ,ִיְתָּבַר ְנַגֵּדל ּוְנַקֵּדׁש ְׁשמֹו  ִיְתָּבַר הּוא ַרק ֶׁשֲאַנְחנּו ֵמעֹוָלם ַהֶּזה ַהָּׁשָפל 
ַּנֲעבֹד  ֶׁשֲאַנְחנּו   ,"ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ְוַהַּׁשֲעׁשּוִעים  ַהַּתֲענּוִגים  ִעָּקר  ְוֶזהּו 

ּכְ  ַּבְּתִפָּלה  אֹותֹו;  ֶׁשאֹוְמִרים  ַהִּכּפּוִרים):ִפי  ְליֹום  ִמּגּוֵׁשי    (מּוָסף  ְתִהָּלה  "ְוָאִביָת 
ְוכּו',  "ָעָפר ִמְּקרּוֵצי חֶֹמר ְיֵדי ּגּוֵׁשי ּבֹוץ  ִיְתָּבַר ִמְׁשַּתֵּבַח ַעל  ִּכי  ", ַהֵּׁשם 

ְוַחּיֹות   ְׂשָרִפים  לֹו  ֵיׁש   ִיְתָּבַר ֶׁשֵהם ַהֵּׁשם  ֶעְליֹוִנים  ְועֹוָלמֹות  ְואֹוַפִּנים 
ֶׁשּלֹו  ְוַהַּׁשֲעׁשּוַע  ַהַּתֲענּוג  ִעָּקר  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף   ,ִיְתָּבַר אֹותֹו  עֹוְבִדים 
ֶנֱהָנה   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ַהֶּזה"  ַהָּׁשָפל  עֹוָלם  ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה  ְלַמְעָלה  ְּכֶׁשעֹוָלה 

 ּפֹה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.יֹוֵתר ֵמִאָּתנּו ֶׁשָאנּו 
ּכֹוֵתב:  ַאָּתה  ַהּטֹוִבים.   ַמֲעֶׂשי ֶאת  ַּתֲעזֹב  ַאל  ָחָזק,  ִּתְהֶיה  ָיָקר  ָאח 
ִאם  ִּכי   ,אֹוְת ִלְׁשּבֹר   ָצִרי א  ֶזה  ְּכלּום';  ָׁשֶוה  א  ֶׁשֲאִני  ַמְרִּגיׁש  'ֲאִני 

ָקָטן ֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ָחׁשּוב  ָאז ֲהֵרי ָּכל ָּדָבר    –ַאָּתה ֶּבֱאֶמת א ָׁשֶוה ְּכלּום  
ִּכי ְּכֶׁשָאָדם ֶׁשְּמאֹד ָרחֹוק ִמְּקֻדָּׁשה עֹוֶׂשה   ְמאֹד ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, 

ֶזה ְמאֹד ָחׁשּוב ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמֵאֶּלה   –ַמֶּׁשהּו טֹוב  
 ֶׁשא ָּכל ָּכ ְרחֹוִקים. 

ְמַחֵּפׂש ַהַּצִּדי ַהַּצִּדיק  ִמְסַּתְּכִלים,  ֶׁשֲאַנְחנּו  ִמַּמה  ַאֶחֶרת  ִמְסַּתֵּכל  ק 
ֲהִכי  ַּבֲאָנִׁשים  ֲאִפילּו  ֶאָחד,  ְּבָכל  טֹוב  מֹוֵצא  הּוא  ַהּטֹוב;  ֶאת  ֶאָחד  ְּבָכל 

ִאם ֵאין    : "ֲאִפּלּו(ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ְּתחּוִמין ֲהָלָכה ו, אֹות ו)ְּגרּוִעים. ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר  

 )קד( ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁשִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל 
ַּתְקִציר: ַרִּבי ָנָתן ָׁשבּור ְמאֹד, הּוא א ַמְרִּגיׁש ַחּיּות ַּבֲעבֹוַדת ה', ְּבאֹותֹו 

 ִמַּׁשָּבת ֵאֶצל ַרֵּבנּו, ְואֹוֵמר ֶאת ַהְּסִליחֹות ְּבַחּיּות ּוִבְנִעימּות ְזַמן חֹוֵזר ר' ִליָּפא
ַהָּגדֹול, ֶׁשָהָיה ְּכָבר ָסגּור, ֶּדֶר ֵאיֶזה ַחּלֹון ְוָעָלה    ְוִנְכַנס ְלֵבית־ַהְּכֶנֶסת

ִמְזמֹור   ְוָאַמר  ַרָּבה.  ִּבְבִכָּיה  ְּתִהִּלים  לֹוַמר  ְוִהְתִחיל  ָנִׁשים  ר ַאַח ְלֶעְזַרת 
ָנַפל  ְלָבבֹו  ְמִרירּות  ּוֵמרֹב  ָהעֹוָלם.  ָּבֶזה  ַּתְכִליתֹו  ִּתְהֶיה  ָמה  ּוָבָכה  ִמְזמֹור, 

ָיַדִים  ְּבָכל   ְּבִפּׁשּוט  ְוִהְׁשַּתֵּטַח  ָהָאֶרץ  ַעל  ְּבִלי  ְוַרְגַליִ ַּפַעם  ּוָבָכה  ּוָבָכה  ם 
 ַמֲעצֹור ְוא ָהָיה ָיכֹול ְלָקֵרר ֶאת ַצַער ִלּבֹו,  

ְלַקִּפיְט  ֶׁשִהִּגיַע  ְּבִכָּיתֹו  ַעד  ּוְבֶאְמַצע  ְמאֹד.  ִהְתַיֵּגַע  נ'),  (ִמְזמֹור  נּו"ן  ל 
 ן. ְוָיָׁש ָהָאֶרץ ִנְרַּדם ָּכ ַעל 

ַהָּׁשַמְיָמה.  ַוַּיֲח ַמִּגיַע  ְורֹאׁשֹו  ַאְרָצה,  ֻמָּצב  ֻסָּלם  ְוִהֵּנה  ֲחלֹום:  ם 
עֹוד   ְוֵכן  ְוָנַפל,  ְוָחַזר  ְקָצת  עֹוד  ְוָעָלה  ְוָנַפל.  ְקָצת  ְוָעָלה  ַלֲעלֹות  ְוִהְתִחיל 

ָהְיָתה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה. ְוׁשּוב  ַהַּפַעם. ּוְבָכל ַּפַעם ָּכל ָמה ֶׁשָעָלה יֹוֵתר, ַהְּנִפיָלה 
 ָעָלה ַעד ְלרּום ַהַּמְדֵרגֹות ְוָאז ָנַפל ְוא ָיכֹול ַלֲעלֹות עֹוד. 

  "ְּתַחֵּזק  ּוָבא ֶאָחד ְוָאַמר לֹו ָּבזֹו ַהָּלׁשֹון: "ְדַראֶּפע ִזיך אּון ַהַאְלט ִזי)
 ַעְצְמ ְוִתְתַאֵחז!). 

 שצט. 
ַּכָּנ"ל ֶאת   ִּבְׁשַעת ְסִליחֹות  ָהַאְבֵרִכים ְּבֵבית־ַהִּמְדָרׁש  ַּכֲאֶׁשר ָראּו  ַוְיִהי 

ם ִהְתַלֲהבּות ַרִּבי ִליָּפא ַּבֲאִמיַרת ְסִליחֹות, ַוְיִהי ָלֶהם ָּדָבר ֶזה ְלֶפֶלא, ִּכי  עֶֹצ 
ִעּמ ַאַחת  ֲחִסיִדית  ַּבֲחבּוָרה  ֵהם  ַּגם  ַהא  ִמּיֹוַמִים,  יֹום  ִּפְתאֹם ָמה  ּוָמה  ֹו, 

 ִנְתַלֵהב ֵלב ַרִּבי ִליָּפא ְּבִהְתַלֲהבּות יֹוֵצאת ִמן ַהְּכָלל.  
ַאְבֵרִכים    ְוַיְחְקרּו ַּכָּמה  ִליָּפא.  ַאַח ֶאְצלֹו  ַרִּבי  ִנְׁשַּתָּנה  ר ַהְּסִליחֹות, ָמה 

ָּבִעיר   ָלגּור  ֶׁשִּנְכַנס  ֱהיֹות  ָלֶהם,  ָקדֹוׁשְּבֶרְסלֶ ְוֵהִׁשיב  ַצִּדיק  ֶנֶכד   ב  ְונֹוָרא 
ִמן   יֹוֵצאת  ְוִהְתַחְּזקּות  ִהְתעֹוְררּות  ִקֵּבל  ְוָׁשם  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב 

 ַהְּכָלל.  
ִלְנסַֹע ַּגם הּוא ֶאל   ָנָתן זֹאת, ִנְתַלֵהב ִלּבֹו ְמאֹד ְמאֹד  ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ַרִּבי 

 ר ּוְלִהְתַלֵהב ֵמָחָדׁש. ַרֵּבנּו ַז"ל, אּוַלי ִיְזֶּכה ַּגם הּוא ְלִהְתעֹוֵר 
 ת. 

ְור' ַזְלָמן   ַנְפָּתִלי ְוַרִּבי ִליָּפא  ָנָתן ְוַרִּבי  ִנְתַחְּברּו ַרִּבי  יֹום א' ִלְסִליחֹות 
 ַהָּקָטן ְוָנְסעּו ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל.  

ֹו  ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ִלְקֵצה ָהִעיר ְּבֶרְסָלב, ִנְכְנסּו ְלַבִית ְיהּוִדי ֶאָחד ָלנּוַח, ּוְׁשמ 
ַז"ל,  ֵמַרֵּבנּו  ּומֹוְפִתים  אֹותֹות  ָלֶהם  ִסֵּפר  ְוהּוא  ּדֹוְבִריׁש,  ֶּבעְרל  ַרִּבי 

 ְוִנְתַלֵהב ִלָּבם עֹוד יֹוֵתר ְלַקֵּבל ְּפֵני ַרֵּבנּו ַז"ל. 
ַּבַּפַעם    ְּכֶׁשָּבא  זֹאת,  ְלַסֵּפר  ָרִגיל  ָהָיה  ַז"ל  ָנָתן  ַרִּבי  ָהַרב  (מֹוֵרנּו 

ַאז    ֶגעֶזען  ִאי  ָהאּב ֹו ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל ֶאל ֵּבית ַרִּבי ֶּבעְרל: "ָהִראׁשֹוָנה ְּבַדְרּכ 
ִּדי ְׁשטּוּב ִאיז ׁשֹוְין פּול ִמיְטן ַרִּבי'ן". (ָרִאיִתי, ֶׁשַהַּבִית ְּכָבר ָמֵלא ֵמַרֵּבנּו)  

ֵמַרּבֵ  ָמֵלא  ֶׁשִּיְהֶיה  ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו,  ֵּבית  ִלְהיֹות   ָצִרי  ֶׁשָּכ ַז"ל, ְוָרַמז,  נּו 
 ַהְינּו ֶׁשְּיַדְּברּו ִויַסְּפרּו ָׁשם ַרק ֵמַרֵּבנּו ַז"ל). 

 ") ַהַצִדיק  ְּפֻעַּלת" ִנְלָקח ִמֵּסֶפר   -ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה (
 

ִליָלִדים  ָזָכה  ֶׁשֵּכן  ָּפׁשּוט  ְיהּוִדי  ָׁשֵכן  לֹו  ְוָהָיה  ֶׁשּלֹו, 
ׁשֶ  ָאַמר,  ָּגדֹול  אֹותֹו  ָיָמיו  ְּבסֹוף  ָהָיה ֻמְצָלִחים,  הּוא 

ַהַּׁשָּבת  ְסעּוַדת  ֶאת  ּגֹוֵמר  ָהָיה  הּוא  ְוָלֵכן  ָּגדֹול  ַמְתִמיד 
ֲאָבל  ְּגדֹוָלה,  ְּבַהְתָמָדה  ִלְלמֹוד  ִהְתַיֵּׁשב  ּוִמַּיד  ְמֹאד  ַמֵהר 
ַהָּׁשֵכן ֶׁשּלֹו ָהָיה ְיהּוִדי ָּפׁשּוט, הּוא ָהָיה ַמֲאִרי� ִּבְסעּוַדת 

ַהְיָלִדים, הּוא ָהָיה ְמַדֵּבר ִאָּתם,   ַׁשָּבת, הּוא ָהָיה ָׁשר ִעם
הּוא  ַעְכָׁשיו  ֻמְצָלִחים,  ָּכ�  ָּכל  ָהיּו  ֶׁשּלֹו  ַהְיָלִדים  ָלֵכן 
ִמְתָחֵרט ָלָּמה הּוא �א ֶהֱאִרי� יֹוֵתר ִּבְסעּוַדת ַׁשָּבת ְּכמֹו 
ִעם  יֹוֵתר  ְמַבֶּלה  ָהָיה  הּוא  ֶׁשִאם  ָסַבר  הּוא  ַהָּׁשֵכן, 

 ֹו, הּוא ָהָיה ַמְצִליַח יֹוֵתר.ַהְיָלִדים ֶׁשּל
ִליָלִדים ְמֹאד ָחׁשּוב ֶׁשַההֹוִרים ַיְקִּדיׁשּו ָלֶהם ְזַמן, ַרק  
ּוְבַגְׁשִמּיּות.  ְּברּוָחִנּיּות  ְּבִריִאים  ִלְגדֹול  ְיכֹוִלים  ֵהם  ָּכ� 
ִלְראֹות  ְצִריִכים  ַיְלֵדיֶהם,  ְלטֹוַבת  ֶׁשּדֹוֲאִגים  הֹוִרים  ָלֵכן, 

ם ְּבָׁשבּוַע ְּבַׁשָּבת קֹוֶדׁש ְלַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ְלָפחֹות ַּפעַ 
ְרָוִחים   ֶׁשְּמִביָאּה  ַהַהְׁשָקָעה  ֶזה  ַלְּיָלִדים,  ְזַמן  ּוְלַהְקִּדיׁש 

 ְמֹאד  ְּגדֹוִלים ִלְראֹות ַהְרֵּבה ַנַחת ְיהּוִדית ֵמַהְּיָלִדים.
 (קּוְנְטֵרס גּוט ַׁשָּבת)  
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 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד   -קול ברסלב  
 845-351-0910/    212-444-9191/ ארה"ב   0797040066ארץ ישראל  

 438-300-8080/ קנדה    03303502361אנגליה  
   breslevcenter@gmail.comלקבלת הגליון במייל 

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד  סיפורי  שיעורים;    -  קוואל פון חיזוק (לנשים) 
 845-351-9060/    212-444-9169ארה"ב    0797040069ארץ ישראל    

 438-320-9090/ קנדה  03303502363אנגליה    
  058-637-7799הודעות  /    chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל  

 

 מעכשיו! 
 לא משנה מה עשית עד היום...

 איך?  אתה יכול להתחיל מחדש!
 ברסלב קול ל חייגו

0797040066 
2, 2,  34 

 

 

 

 

 עצתו אמונה 
 עד לדלת ביתכם 

 קבלו את "עצתו אמונה" בדואר 
 לחודש בלבד  18₪בסכום של 

 

עם   שמחיים את עצמם כל שבוע היו המאושרים
 חיזוק לחיים ההעצות הרבות ו

0775309648 
ae.148.148@gmail.com 

 

 

 

        
     

        
 
 
 

 

 

 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק' 
 הכנסת ספר תורה בעיירה

 הבעל"ט בחג השבועות 
לחג  ההכנות  מלבד  אלו,  בימים  בעיירה  שמחה 
הישיבה,   ראש  במחיצת  הבעל"ט  השמח  השבועות 
מתכוננים גם למעמד המרומם של הכנסת ספר תורה, 

 שיערך בחג ברוב פאר והדר.
תמיד על החשיבות  מעורר  ראש הישיבה שליט"א 
והכאב  הצער  את  תמיד  ומביע  בשידוכים,  לעסוק 

רות והוריהם השבורים, הם שעוברים הבחורים והבחו
הולכים ומתבגרים ומשוועים בכליון עינים למצוא את  
זיווגם. משפחות שלמות עלולות לפעמים להתמוטט  
של  טלפון  שיחת  אף  בלי  ארוכות  שנים  כשעוברות 

 הצעת שידוך. 
ועוסק   למעשה,  פועל  אכן  שליט"א  הישיבה  ראש 
מאד הרבה בשידוכים, והקדוש ברוך הוא עוזר וברוך 

ראש    ה' שידוכים.  בהרבה  חלק  לקחת  זכה  כבר  הוא 
שההורים   השדכנות  דמי  את  פעם  כל  לקח  הישיבה 

 נותנים, והשתמש בהם לכתיבת ספר תורה. 
בשבוע   שליט"א  הישיבה  ראש  כותב  במכתב 
כבר   עומד  שאני  בשבילי  גדולה  שמחה  זה   " שעבר, 

לכת התחלתי  התורה;  ספר  לפני  ובסיום  הספר  את  ב 
הוא   –ר ..., בנו של חמי שליט"א  שש שנים, גיסי הר"

שמתי   אתו  סכמתי  שמים,  ירא  חשוב  אברך  הסופר, 
דמי   עם  זה  את  כתבתי  יכתב.  הוא  כסף  לי  שיהיה 
הזו,   במצוה  שלו  החיים  כל  עסק  מוהרא"ש  שדכנות; 
לזכות   רוצה  אני  שגם  יתברך  מהשם  מבקש  אני 
עשרות  עשיתי  שכבר  להשם  הודו  שדוכים;  לעשות 

 שדוכים.  
לא מקארלסבורג,  ספרתי  אדמו"ר  שליט"א,  בי 

הוא  אז  שדכנות  דמי  עם  תורה  הספר  את  שכתבתי 
המצוה   את  קשרת  "אתה  נפלא,  דבר  לי  אמר 

פריה ורביה, עם המצוה האחרונה   –הראשונה בתורה  
כתיבת ספר תורה; על ידי עשית שדוכים יש  –בתורה 

 לך הרי חלק במצות פריה ורביה".
נשלם השם  ברוך  התורה  שספר  ראש כעת  קבע   ,

הקרוב  השבועות  בחג  בעז"ה  יוכנס  שהוא  הישיבה 
הראשון  ביום  בעיירה,  הושקי  ברחוב  המדרש  לבית 
לפני קריאת התורה, לפני אמירת אקדמות. וישתמשו  

 בו כל השנה בבית המדרש לקריאת התורה. 
השבועות  לחג  להגיע  שרוצים  שלומנו  אנשי 

 לעיירה, יכולים לפנות לוועד האש"ל במספר:  
 שישתדל בעז"ה לסדר אכסניה.   718-306-2448

 !עליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת תורה מסיני
 

ַעְצמֹו   ְוַהְּזכּות  ַהִּמְצָוה  ְּבאֹותֹו  ֵיׁש  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ֶאֶלף,  ִמִּני  ֶאָחד  ְזכּות  ִאם  ִּכי  ּבֹו  מֹוְצִאין 

ַהַּצִּדיק   -ְזכּות ַעְצמֹו",    ְּפסֶֹלת ְוֵאין ּבֹו ִּכי ִאם ֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבה ֶאָחד ֵמֶאֶלף ְּבאֹותֹו  ֻרּבֹו
ֵעֶס  ִמֶּזה  ֶׁשֲחָכֵמינּו  עֹוֶׂשה  ְּכִפי  ָּגדֹול,  ַצִּדיק  ִיְהֶיה  ֶׁשהּוא  ָהָאָדם  ֶאת   ְוהֹוֵפ ָּגדֹול  ק 

אֹוְמִרים   לב.)ַהְּקדֹוִׁשים  "ֲאִפּלּו(שבת  ִּתְׁשִעים    :  ֵמאֹות  ְּתַׁשע  ַעְצמֹו   ַהַּמְלָא ְּבאֹותֹו  ִאם 
: "ַצִּדיק ַּכָּתָמר  (ָׁשם)ן", אֹוֵמר ַרִּבי ָנָתן  ְוִתְׁשָעה ֲחָלִקים ְלחֹוָבה ְוֶאָחד ִלְזכּות, ִנּצֹול ַּגם ּכֵ 

, ַהַּצִּדיק ִנְקָרא ָּתָמר, ָּתָמר ִמָּלׁשֹון ְּתמּוָרה, ַהַּצִּדיק ֵמִמיר ּוַמְחִליף, (ְּתִהִּלים צב, יג)ִיְפָרח"  
 ֶׁשִּיְהיּו ְמִליִצים. –טֹוב, הּוא הֹוֵפ ֶאת ָּכל ַהְּמַקְטְרִגים  -הּוא עֹוֶׂשה ֵמָרע 

ָׁשֶוה;  ַאָּתה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאֶצל  ָׁשֶוה,  ֵּכן  ַאָּתה  ָנכֹון;  א  ֶזה  ִמֶּזה,  חּוץ 
ַהחּוָצה.   ֶאָחד  ַאף  זֹוֵרק  א  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ,אֹוְת אֹוֵהב  ְמאֹד  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרָּבה ֲחָכֵמינּו  ד)  (ְׁשמֹות  ּפֹוֵסל  יט,  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  "ֵאין   :
ָּברּו הּוא א   ַהָּקדֹוׁש  ָׁשָעה".  ְּבָכל  ִנְפָּתִחים  ַהְּׁשָעִרים  ְמַקֵּבל,  ַלּכֹל הּוא  ֶאָּלא  ִלְבִרָּיה, 

 זֹוֵרק ַאף ֶאָחד, הּוא ְמַקֵּבל ֶאת ּכּוָלם, ַהְּׁשָעִרים ָּתִמיד ְּפתּוִחים.
  ַהְּגָמָרא   ַהְּגָמָרא,   ֶאת   ְּפַתח  ַהְּקדֹוָׁשה;  ַּבּתֹוָרה   ַעְצְמ  ֱאחֹז  ,ִמְּמ   ֲאַבֵּקׁש   ְמאֹד
  ָהָרעֹות   ַהַּמְחָׁשבֹות  ַעל  ִּתְסַּתֵּכל   ַאל   ָּגבֹוַּה.   ַוֲהִכי  ָּגדֹול  ֲהִכי  ַלָּמקֹום  אֹוְת  ָּתִביא   ַהְּקדֹוָׁשה
"ַמְכִניס  ֵמ"ם  ֶׁשַהָּסֶמ   ,ֶׁשַהּתֹוָרה  ְּב  א   ֶׁשְּל   ָׁשָוה,   ֵּכן  ַהּתֹוָרה   ְוָכָזב!  ֶׁשֶקר  ְּכלּום;  ָׁשָוה  

  ִמְּגָמָרא,  ִּבְפָרט ֵמַהּתֹוָרה,  ִמַּפַחד רֹוֲעדֹות ַהְּקִליּפֹות ָׁשָוה.  ֶׁשּלֹוְמִדים ְּגָמָרא ֶׁשל ִמיָלה ָּכל
 . ריד) ס' א', מֹוֲהַר"ן (ִליקּוֵטי ַהְּקִליּפֹות ָּכל  ֶאת ׂשֹוֵרף הּוא ְּגָמָרא ַּדף  לֹוֵמד ְּכֶׁשְּיהּוִדי ִּכי

ְּבַעְצמֹו   ִמֶּזה  ַּתֲעֶׂשה   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ְלַדֵּבר  ַהֶּפה  ֶאת  ִלְפּתֹוַח  ָיכֹול  א  ַאָּתה  ִאם 
רֹוֶצה ְלַדֵּבר  ְּתִפיָלה ּוַבָּקָׁשה, ּתֹאַמר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִּתְפַּתח ִלי ֶאת ַהֶּפה ֶׁשִּלי; ֲאִני  

ֵאֶלי, ֲאִני א ָיכֹול ְלַדֵּבר ֵאֶלי; ַּתֲעזֹר ִלי ַהֵּׁשם, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ֲאִני א  
א  ֲאִני  ֶאֱעֶׂשה,  ַמה  ִלּפֹול!  ַמְפִסיק  א  ֲאִני  ֶאֱעֶׂשה,  ַמה  ָרִעים;  ְּדָבִרים  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה 

ֲאִני  ַלֲחטֹא!  ַהְּבִרית    ַמְפִסיק  ְּפַגם  ֶׁשל  ַהְּמֻגָּנה  ַּבֲעֵבָרה  ְלַבָּטָלה    -חֹוֵטא  ֶזַרע  הֹוָצַאת 
 ֶׁשְּמַׁשֵּגַע ִלי ֶאת מַֹח ַמְחַׁשְבִּתי, ֶזה ּגֹוֵרם ִלי ַלְחׁשֹב ֶׁשֲאִני ְּכָבר ָאבּוד.
זֹר ִלי ֶׁשֶאְהֶיה ָׂשֵמַח,  ַאָּבא ָיָקר ַּתֲעזֹר ִלי ֶׁשאּוַכל ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהִּנְסיֹונֹות ֶׁשִּלי, ַּתעֲ 

ָיכֹול   א  ַאָּתה  ְוִאם  ְּתַבֵּקׁש,   ָּכ ַהִּטֵּפׁש";  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  אּוַכל  ִׂשְמָחה  ִעם 
.ְלַבֵּקׁש ְּתַבֵּקׁש ַרק ַעל ַהְּפָרט ַהֶּזה, ֶׁשּתּוַכל ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ֶׁשַהִּמִּלים   ְמַקֶּוה  ַּפַעם ֲאִני  עֹוד  ַּתְתִחיל  ַאָּתה  ְלִחּזּוק,   ְל ִיְהיּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּספּורֹות 
.ֵמָחָדׁש ְּבִׂשְמָחה ַלֲעבֹוד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "א) תשפם ְקדֹוִׁשיי ַאֲחֵר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו( 
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 על ‰טוב יזכרו ‰מנ„בים ל‰פˆ˙ ‰‚ליון  

 הגליון נתנדב על ידי  
 הי"ויוחנן שור  ר'

 לכבוד התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי 
 ענינים הבכל   כל טוב ב  יברך אותו השם 

ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות של 
 " היכל הקודש ירושלים" נדרים פלוס על שם
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