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ה  זֶ ם  ּוְלָחִצים  ִמְּפָחִדיר  ְלִהָּפטֵ ה  טֹובָ י  ֲהכִ ה  ָהֵעצָ 
הּואי  ִּבְפנֵ   ַעְצמֹות  אֶ ר  ִלְמסֹ  ָּברּו�  ד ִמּיַ ;  ַהָּקדֹוׁש 

 ו.ֵאָלי ַעְצמֹות אֶ ר  ִלְמסֹ ם ְצִריִכיר ַּבֹּבקֶ ם ְּכֶׁשָּקִמי
' ְוכּו'  ְוכּות  ְוַהִּדְמיֹונֹוץ  ַהַּלחַ ם,  ַהְּפָחִדי ל  ּכָ 

ְלַהָּקדֹוׁש   ַעְצמֹות  אֶ   מֹוֵסרם  ְּכֶׁשָאדָ   םִמְסַּתְּלִקי
הּוא ֹ ה  ָלּמָ ד?  ְּבַפחַ   ֶׁשִּתְחיּוה  ָלּמָ .  ָּברּו�   ֵּתָהנּו א  ֶׁשּל

ה ָהֵעצָ ת  אֶ   ְקחּו?  ם ְלִחּנָ ר  ְלִהְתַיּסֵ ה  ָלּמָ ם?  ֵמַהַחִּיי
ם עִ ם,  ּוְמתּוִקי  םְרגּוִעי ם  ַחִּיי  ְוִתְחיּו  ַרֵּבינּול  ׁשֶ 

  ְּתַנּסּום; ַקִּליר יֹותֵ ה ַהְרּבֵ ם ַהַחִּיי ַרֵּבינּול ׁשֶ ת ָהֵעצֹו
 ְּתַבְקׁשּו ה,  ְּתִפילָ ם  עִ ם  ַהּיֹות  אֶ   ַּתְתִחילּוה,  זֶ ת  אֶ 

ם ָאדָ ם  ִא ,  חֻמְצלָ ם  עִ ה  ִיְהיֶ ם  ֶּׁשַהּיֹו  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ 
ר  יֹותֵ ל  ַהּכֹ   –  ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ַעְצמֹות  אֶ   מֹוֵסר

ֹ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(                                                                ל.קַ   א תשפ"א) ּב
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש
 ר ִּבְׁשַבט ׂשָ ֲחִמָׁשה עָ 

 

 . תָלִאיָלנוֹ ה  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשא  הּוט  ִּבְׁשבָ ר  ָעׂשָ ה  ֲחִמּׁשָ 
יט)ְּדָבִרי(,  ראֹומֵ ק  ַהָּפסּו כ,  "ם    -ה"  ַהָּׂשדֶ ץ  עֵ ם  ָהָאדָ י  ּכִ : 
ם ָאדָ ן  ּבֶ   ׁש"מֹוֲהָראר  אֹומֵ ה,  ַהָּׂשדֶ ץ  ְלעֵ ה  ִנְדמֶ ם  ָהָאדָ 
 ם.ַּבַחִּיי גְלִהְתַנהֵ  ֵאי�ן ֵמָהִאילָ ה ַהְרּבֵ ד ִלְלמוֹ ל ָיכוֹ 

 דַמֲעַמ ק ְלַהֲחִזי
ת  ֵמָהִאיָלנוֹ ר  מּוסָ ם ַעְצְמכֶ ד ְלַלּמֵ  ְראּו: ׁש"מֹוֲהָראר אֹומֵ 

ם,  ּוְגָׁשִמית  רּוחוֹ ף,  ְוֹחרֶ ץ  ַקיִ ם  ֲעֵליהֶ ר  ֶׁשעֹובֵ ף  ַא,  ָהֵאּלּו
ם  ַמְחִזיִקים  הֵ ת  ֹזאל  ּכָ ל  עַ ב,  ְוָׁשרָ ם  חֹ ר,  ּוְכפוֹ ר  קֹ 

ת  ֵּפרוֹ ם  ְועֹוִׂשים  ְוצֹוְמִחים  ְּגֵדִליה  ְוַאְדַרּבָ ד,  ַמֲעמַ 
 ם. ּוְמתּוִקים ֲעֵרִבי
ם ְוִיּסּוִרית  ָצרוֹ י  ִמינֵ ל  ּכָ ם  ֲעֵליכֶ ם  ֶׁשעֹוְבִריף  ַאן  כֵ -ְּכמוֹ 

ת ְּברּוָחִנּיּום  סֹוְבִלים  ְוַאּתֶ ם,  ַּדִּמית  ּוְׁשִפיכּות  ְמִרירּו
ם, ּוַמְכאֹוִביר  ַצעַ י  ִמינֵ ל  ּכָ ם  ֲעֵליכֶ ם  ְועֹוְבִרית,  ּוְבַגְׁשִמּיּו

ם, ִמּכֶ ה  ְוִתְקוָ ס  ָמנוֹ ד  ָאבַ   ְּכִאילּום  ָלכֶ ה  ִנְדמֶ ם  ַּפעַ ל  ּוְבכָ 
  ִּתְלְמדּו ר,  ָּדבָ ם  ׁשּום  ִמּכֶ ה  ִיְהיֶ א  �ם  ַּפעַ ף  ַא ר  ְּכבָ   ּוְכִאּלּו
ם  ׁשּו ו  ָעָלין  ֵאיף  ַהֹחרֶ י  ֶׁשִּבימֵ ה,  ַהּזֶ ן  ֵמָהִאילָ ם  ַעְצְמכֶ 

ם  ַּפעַ ף  ַאר  ְּכבָ   ְּכִאילּוה  ְוִנְדמֶ ,  ְוָיֵבׁשא  ָקפּוא  ְוהּו  ם, ָעִלי
ת  ֹזא ל  ּכָ ם  עִ ל,  ְוִיּפוֹ   ִיְתַיֵּבׁשא  ֶאּלָ ת,  ֵּפרוֹ א  יֹוִצי א  �

ם  ֶׁשעֹוְבִרי ה  ְּבָׁשעָ ף  ַהֹחרֶ ל  ּכָ ד  ַמֲעמַ ק  ַמֲחִזיה  ַהּזֶ ן  ָהִאילָ 
א  הּון  כֵ -יּפִ -לעַ -ףַאר,  ּוְכפוֹ ר  קֹ ת,  ְורּוחוֹ ם  ְּגָׁשִמיו  ָעָלי
ץ, ַהַּקיִ ת  ִּבימוֹ   ָּכ�-רְוַאחַ ל,  ִמְתַּבּטֵ   ְוֵאינוֹ ן,  ֵאיתָ ד  עֹומֵ 
ם  ּוְטִעיִמיה  ְלַמְראֶ ם  ֶנְחָמִדי ת  ּוֵפרוֹ ם  ָיִפים  ָעִליא  מֹוִצי

 . לְלַמֲאכָ 
ד  ְמאֹ ם  ַמָּצִבי  לוֹ   ֶׁשֵּיׁשף  ַאע,  ֵלידַ ם  ָאדָ ל  ּכָ   ָצִרי�ן  כֵ -ְּכמוֹ 
י  ְימֵ ל  ּכָ   לוֹ   ְוֹחֶׁש�ד,  ְמאֹ ם  ַהַחִּיי  לוֹ ם  ּוָמִריו,  ְּבַחָּיים  ָקִׁשי
,  ִמֶּמּנּו ה  ְוִתְקוָ ס  ָמנוֹ ד  ָאבַ   ְּכִאילּו   לוֹ ה  ֶׁשִּנְדמֶ ד  עַ ו,  ַחָּיי

י ְּבֵעינֵ ל  ִיְתַּבּטֵ א  ְו�,  ַעְצמוֹ ת  אֶ ק  ְיַחּזֵ ם  אִ ת,  ֹזאל  ּכָ ם  עִ 
ר ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ל  ְּבכָ ץ  ְוַאִּמיק  ָחזָ ה  ִיְהיֶ א  ֶאּלָ ל,  ְּכלָ   ַעְצמוֹ 

ם ַהּיוֹ א  ָיבוֹ ף  סוֹ ל  ּכָ ף  סוֹ ז  ָא,  ְּבַדְעּתוֹ ק  ָחזָ ה  ְוִיְהיֶ ו,  ָעָלי
ה, ְלטֹובָ   ַמָּצבוֹ ה  ֶׁשִּיְׁשַּתּנֶ ה  ְוִיְזּכֶ ה,  ְלטֹובָ ל  ַהּכֹ   ֶׁשִּיְתַהֵּפ�

   . ְוַיְצִליחַ ל ְוִיְגּדַ 
 לְלִהָּבֵה א 

ף  ַא,  ָהֵאּלּות  ָהִאיָלנוֹ   ְּכמוֹ ת  ִלְהיוֹ ם  ַעְצְמכֶ ת  אֶ   ַהְרִּגילּו

 ה ַהַּפְרׁשָ ל  עַ ה ִמילָ 
ה ַרֵּבינּו ֶאת ַהִּמְצָוה ֶׁשל ִקּדּוׁש ַהחֹוֶדׁש,    ,ַהחֹוֶדׁש ַהֶּזה רֹאׁש ֳחָדִׁשים ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָאַמר ְלמֹׁשֶ

ְּבִחּדּוָׁשּה   ַהְּלָבָנה  ֶאת  "  ְיַקְּדׁשּוז  ָא ֶׁשְּכֶׁשרֹוִאים  ַרִׁש"י  ַהחֹוֶדׁש, אֹוֵמר  ַעל ֶאת  ה  ִנְתַקָּׁשה מֹׁשֶ
ִׁשיעּור   ְּבֵאיזֹו  ַהְּלָבָנה,  ַהְּלָבָנה  מֹוַלד  ֶאת  ְּבֶאְצַּבע  לֹו  ְוֶהְרָאה  ִלָּקֵדׁש,  ְראּוָיה  ְוִתְהֶיה  ֵּתָרֶאה 

ה ַרק ַּבּיֹום,  ְמַדּבֵ ה  ָהיָ א ַהֵּׁשם  ֲהלָ ׁשֹוֵאל ַרִׁש"י    ."ָּבָרִקיַע, ְוָאַמר לֹו ָּכֶזה ְרֵאה ְוַקֵדׁש  ר ִעם מֹׁשֶ
ַּבּלַ  ַהָּיֵרַח  ֶאת  לֹו  ֶּׁשֶהְרָאה  ִלְהיֹות  ָיכֹול   ֶאּלָ ֵאי ָא   א ְיָלה?  ִאּתֹו  ִּדֵּבר  ה  ְלַלְילָ ב  ָקרֹוז  ַהֵּׁשם 

 ִּבְׁשִקיַעת ַהַחָּמה.
ה ַרֵּבינּו ְלָהִבין ֶאת ֶזה  ? ְצִריִכים ְלָהִבין ָלָּמה ְּבִדּיּוק ַּבִּמְצָוה ַהּזֹאת ָהָיה ָּכל ָּכ ָקֶׁשה ְלמֹׁשֶ

אֹוֵמר   ַהָּקדֹוׁש  אַרֵּבינּו  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  רפ"ב)(ִליקּוֵטי  ִסיָמן  ְזכּות,  ,  ',  ְלַכף  ַעְצמֹו  ֶאת  ָלדּון   ָצִרי ִּכי 
טֹוב,   ְמַעט  ֵאיֶזה  ּבֹו  ְוִלְמצֹא  ְלַחֵּפׂש   ָצִרי ָּגמּור,  ָרָׁשע  ֶׁשהּוא  ְּבַעְצמֹו  ֶׁשּיֹוֵדַע  ֶאָחד  ַוֲאִפילּו 

-ַעְצמֹו ְלַכף ְזכּות, ַעלת  ב, ְוָדן ֶא ֶׁשְּבאֹותֹו ַהְמַעט ֵאינֹו ָרָׁשע, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶּׁשּמֹוֵצא ּבֹו ְמַעט טֹו 
 . ִלְתׁשּוָבה ֲאִמִּתית תִלְזּכֹו  ֶזה ַמֲעֶלה אֹותֹו ֶּבֱאֶמת ְלַכף ְזכּות, ְויּוַכל-ְיֵדי

י')ַרֵּבינּו ְמָפֵרׁש ִעם ֶזה ֶאת ַהָּפסּוק   ְמקֹומֹו  ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל  "  (ְּתִהִלים ל"ז, 
", ִאם ִיְסַּתְּכלּו ַעל ְקָצת ַהּטֹוב ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם, ֶׁשָּבֶזה הּוא א ָרָׁשע, ָאז ְּכֶׁשִּיְסַּתְּכלּו ַעל  ְוֵאיֶנּנּו 

 .הְּגבֹוָה ֶׁשהּוא ְּכָבר א ִנְמָצא ָׁשם, הּוא ְּכָבר ִהִּגיַע ְלַמְדֵרָגה יֹוֵתר  ִיְראּוְמקֹומֹו 
ָאָדם   ֵאֶצל  ֵּבין  ֲאֵחִריםֶזה  ֵאֶצל  ּוֵבין  ְיֵדי    .ַעְצמֹו,  ַעל  ָהָאָדם,  ַעל  טֹוב  ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים  ְיֵדי  ַעל 

ִנְהִיי ֶׁשֶּבֱאֶמת  עֹוֶׂשה  ֶזה  ֶׁשֵּיׁש,  ַהּטֹוב  ְמַעט  ֶאת  ִלְמצֹוא  ּוְמַנִּסים  טֹוָבה  ְּבַעִין    ם ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים 
ֶׁשֵּיׁש, ֶזה ֵמִביא  ם  ַהְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים ַהּטֹוִבי,  טֹובֹותְנקּודֹות    םַעל ְיֵדי ֶׁשּמֹוְצִאי  .ריֹוֵת ם  טֹוִבי

 . םֶׁשִּנְהֶיה ְלַגְמֵרי טֹוִבי
ֲאֵחִרים ֵאֶצל  ּוֵבין  ֶאְצלֹו  ֵּבין  ָהָרִעים,  ַהֲחָלִקים  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  הּוא  ָהָאָדם  ֶׁשל  ת  ֶא   .ַהֶּטַבע 

ֶׁשל ָהָאָדם נֹוֵפל ַעל ַהֲחָלִקים    טַהַּמּבָ ,  וֵמֵאָלין  מּובָ י  ֲהֵר ה  זֶ י  ּכִ ם  ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים א רֹוִאי
נֹוְפִלים   ָהָרִעים  ַהְּדָבִרים  ַעל  ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים  ְיֵדי  ְוַעל  ֲאֵחִרים,  ֶׁשל  ּוֵבין  ַעְצמֹו  ֶׁשל  ֵּבין  ָהָרִעים 

ֲהֵר  ְוָׁש   ה ַּכָּמ רֹוִאים  י  ְלַגְמֵרי,  ַחס  ָיכֹול  ְוֶזה  ַרע,  הּוא  ְלַגְמֵרי,  ֶׁשַהַּמָּצב  ֶׁשִּיְּפלּו  ְלָהִביא  לֹום 
ַהּטֹוב ֶׁשהּוא    ט ְמעַ ֲאָבל ַעל ְיֵדי ֶׁשָאָדם ְמַחֶּיה ֶאת ַעְצמֹו ִעם    .ִיְתָּבַר  ְלַגְמֵרי ֵמַהֵּׁשם   ְוִיְתַרֲחקּו 

ְוהּו ֶאְצלֹו,  מֹוֵצ א  מֹוֵצא  ּגֹוֵר א  ַּגם  ֶזה  ֲאֵחִרים,  ֵאֶצל  ָיכֹו  םטֹוב    דַמ ַמֲע ְלַהֲחִזיק  ל  ֶׁשָאָדם 
    יֹוֵתר ְויֹוֵתר טֹוב.ט ְלַא ט  , ְוָכ הּוא ִנְהֶיה ְלַא קּוְלִהְתַחּזֵ 

ם  עַ ִמְצַות ִקידּוׁש ַהחֹוֶדׁש,  ל  ֶׁשֶּזה ָהִעְנָין ֶׁש   (ִליקּוֵטי ַהָלכֹות, ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר, ֲהָלָכה א')  ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר
ֶׁשַּדְווָק   ה ַהְּלָבנָ ל  ֶׁשֵאֶצ   ּוְכמֹו,  הַלְּלָבנָ ם  ְמׁשּוִליי  ֲהֵר   לִיְׂשָרֵא  ְויֹוֵתר    ארֹוִאים  יֹוֵתר  ְּכֶׁשִּנְהֶיה 
ר  ְלַגְמֵרי, ְּכבָ   תֶנֱעֶלֶמ   אֶׁשִהיְּבסֹוף ַהחֶֹדׁש, ַעד    ָחׁשּו  א ַדְווָקא ָאז ִהיל,  ִּבְכלָ   אֹוָתּהם  רֹוִאיא  

ֲאִפילּותִמְתַחֶּדֶׁש  ִלְראֹות  ְמַחִּכים  ַהִּדין    ה ֵמַהְּלָבנָ   ת ַאַח ְנקּוָדה  ק  ַר   ,  ֵּבית  ּוִמַּיד  ַהֲחָדָׁשה, 
ְוָׁשלֹום,    ם ַמְכִריִזי ַחס  נֹוֵפל  ֶׁשֶאָחד  ֲאִפילּו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֵאֶצל  ָּדָבר  אֹותֹו  ְמֻקָּדׁש".  "ְמֻקָּדׁש 

ֶׁשְּכבָ  ִמְתַאְּמִציר  ִנְרֶאה  ִעם  ֲאָבל  ִמֶּמּנּו,  ֵזֶכר  ִנְׁשַאר  ֲאפִ   םא  ֶאְצלֹו  ְנקּוָדה  ק  ַר   ילּוִלְמצֹוא 
ֶאְפָׁשר  הְקַטּנָ טֹוָבה   ְּכָבר  טֹוב    ז ְלַהְכִרי,  ַהְמַעט  ְמֻקָּדׁש",  טֹוב    טִיְתַּפֵּׁש "ְמֻקָּדׁש  ִיְהֶיה  ְוהּוא 
   ְלַגְמֵרי.
ָהיָ  ַהִּמְצוָ ה  ָלֵכן  ֶאת  ְלָהִבין  ָקֶׁשה   ָּכ ֶאְצלֹו  ַהּזֹו  הָּכל  טֹוָבה  ְנקּוָדה  ִלְמצֹוא  ְמאֹד  ָקֶׁשה  ִּכי   ,

ֶאת ָהַרע, הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשִאם הּוא ִיְתַמֵּקד ַעל ָהַרע    אִלְראֹות ַדְווָק   ָאָדם ִנְמָׁשְוֵאֶצל ֲאֵחִרים,  
  אה ַרֵּבינּו ַדְווָק ְלמֹׁשֶ   תזֹאֶהְרָאה    ֶאת ֶזה ּוְלַתֵּקן ֶאת ֶזה, ֲאָבל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ר  הּוא יּוַכל ַלֲעקֹו

  ְּבתֹוִלְראֹות ְקָצת אֹור    ץ ַהַּלְיָלה, ֶׁשָאז הּוא ִיְתַאֵּמ   ד יֹוֵר ִּבְׁשִקיָעה, ְּכֶׁשְּכָבר   , ְוָכ הּוא  ַהחֹׁשֶ
 .ְיָקֵרב ֶאת ַהְיהּוִדים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ֵמַעְכָׁשו ַנְתִחיל  ְוַעל    ּבֹאּו  ַּבַּבִית  ַהּטֹוב  ֶאת  ַרק  ִנְרֶאה  ְוָאז  ַעְצֵמנּו,  ַעל  טֹוב  ַרק  ְלִהְסַּתֵּכל 
ַהְיהּוִדים ָּכל  ַעל  ָהְלָאה  ְוֵכן  ֶא   .ַהְיָלִדים,  ַנֲחִזיר   ְוָכ ְּכֵׁשִרים,  ְיהּוִדים  ִנְהֶיה   ְּבנֵ ת  ְוָכ י  ָּכל 

 "א) תשסא ּבֹ ל ַהַּנַח  ּתֹו(                                                                                                                ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר.  לִיְׂשָרֵא 
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-ףַאם, ַמיִ ם  ֲעֵליהֶ ם  ְוׁשֹוְפִכיל,  ֶזבֶ ם ֲעֵליהֶ ם  ּוַמְׁשִליִכים  ְוזֹוְרִקים,  ָּבהֶ ם  ּובֹוֲעִטים  ֶׁשּיֹוְרִקי
ד  ֶאחָ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ    ,ם ּוְמתּוִקים  ֲעֵרִבית  ֵּפרוֹ ם  ּומֹוִציִאים  ְוצֹוְמִחים  ְּגֵדִלים  הֵ ן  כֵ -יּפִ -לעַ 

 . םּוְמתּוִקים ֲעֵרִבים ְטָעִמיי ִמינֵ ל ּכָ ם ָּבהֶ  ַמְרִּגיׁשם ֵמהֶ ם  ַהּטֹועֵ 
ת  ָצרוֹ ם  ָלכֶ ם  ְועֹוִׂשים,  ֶאְתכֶ ם  ּוְמַגְּדִפים  ּוְמַבִּזים  ֶׁשְּמָחְרִפי ף  ַאם,  ַאּתֶ   ְראּון  כֵ -ְּכמוֹ 

ת  ִלְהיוֹ   ַּתְמִׁשיכּום  ַאּתֶ א  ֶאּלָ ם,  ֶׁשָּבעֹולָ ה  ְּבִרּיָ ם  ִמּׁשּו  ִּתְתַּפֲעלּול  ַאם,  ֶאְתכֶ ם  ּוַמְׁשִּפיִלי
 ד. ְוֶאחָ ד ֶאחָ ל ּכָ ם עִ ד  ְוֶחסֶ ב טוֹ  ַוַּתֲעׂשּום, טֹוִבים ֲאָנִׁשי
 ּוִבְּיׁשּו  ְוִגְּדפּו  ֶׁשֵחְרפּוה,  ַהּזֶ ל  ַהְּׁשִביל  עַ   ָעְברּום  ָהֲאִמִּתִּיי ם  ַהַּצִּדיִקיל  ֶׁשּכָ   םרֹוִאי

-יְידֵ -לְועַ ן,  ָהֶעְליוֹ   ְּבֹׁשֶרׁש  ִנְׁשְרׁשּוה  ּוָבזֶ ד,  ַמֲעמַ   ֶהֱחִזיקּות  ֹזאל  ּכָ ם  ְועִ ם,  אֹותָ   ְוִהְׁשִּפילּו
ל  ׁשֶ ה ַהּתֹורָ י ִחּדּוׁשֵ ל ָּכלַ ה ֶׁשּזֶ ם, ָּבעֹולָ ם ְוִנְׂשָּגִבים נֹוָרִאית אֹורוֹ   ְוֵהִאירּו  ְוָצְמחּו ָּגְדלּוה זֶ 
 ֶׁשִהְׁשִּפילּו ף  ַאל  עַ ד,  ַמֲעמַ   ְוֶהֱחִזיקּום,  ָהעֹולָ ה  ָּבזֶ   ֶׁשָהיּום,  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקיל  ּכָ 

 . םֲעֵליהֶ  ְוָחְלקּו ְוִהְׁשִליכּו
 תְלִהְתָּגאֹוא 

ה  מַ ל  ְוכָ ה,  ָהֲאָדמָ ת  ַּתחַ ם  ְמֻכִּסין ָׁשָרָׁשיו  ֶׁשָהִאילָ   ּוְכמוֹ   ת, ָהִאיָלנוֹ ל  ֵאצֶ ם  רֹוִאיר  ָּדבָ ד  עוֹ 
ת ֵּפרוֹ א  ּומֹוִצי  , הָיפֶ ר  יֹותֵ   ְוצֹוֵמחַ ל  ָּגדֵ ן  ָהִאילָ ה,  ָּבֲאָדמָ ר  יֹותֵ ם  ִנְׁשָרִׁשי  ֶׁשַהָּׁשָרִׁשים

  . םּוְמתּוִקים ֲעֵרִבי
ד ּוִמּיַ -ףֵּתכֶ י  ֲאזַ ה,  ָהֲאָדמָ   ְּבתֹו�ם  ִנְׁשָרִׁשים  ֵאינָ   ְוַהָּׁשָרִׁשיםץ  ָהָארֶ ל  עַ ן  ָהִאילָ ם  אִ ן  כֵ -א�

ק,  ְלֵמָרחוֹ   אֹותוֹ ם  ּוַמְפִריִחי ,  אֹותוֹ ם  ְוׁשֹוְטִפים  לֹוְקִחים  הֵ ם,  ַמיִ   אוֹ   רּוחַ   ֵאיזוֹ ה  ְּכֶׁשָּבָא
 . םִקּיּום ׁשּון ְלִאילָ ן ֶּׁשֵאיד עַ 

,  ְלֵיׁש  ַעְצמוֹ ת  אֶ ק  ּוַמְחִזים,  ַהּטֹוִביו  ַמֲעָׂשית  אֶ ם  ּוְמַפְרסֵ ה  ְּכֶׁשְּמַגּלֶ   –ם  ָהָאדָ ן  כֵ -ְּכמוֹ 
  ָהרּוחַ ה  ּוָבָאר,  ָּדבָ ם  ׁשּו  ִמֶּמּנּור  ִנְׁשַאא  ְו�י,  ְלַגְמרֵ ר  ֶנֱעקַ ף  ְלַבּסוֹ ז  ָאת,  ֵּגאּוא  ָמלֵ א  ְוהּו

 . רֶׁשעֹובֵ ה מַ ו ָעָליר ְועֹובֵ , ִמְּמקֹומוֹ  אֹותוֹ ה ּוְמִעיפָ 
ם ְּכלּוא  ְל�  ַעְצמוֹ ת  אֶ ק  ּוַמְחִזים,  ָהעֹולָ ה  ִמּזֶ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ר  ּוַמְסִּתיה  ֶׁשְּמַכּסֶ ם,  ָהָאדָ   לֲאבָ 

ת ֵּפרוֹ א  ְויֹוִצית,  ּוְבַגְׁשִמּיּו ת  ְּברּוָחִנּיּול  ָּגדֵ א  הּון  כֵ -ְּכמוֹ ,  ָעֶליהָ ם  ּדֹוְרִכיל  ֶׁשַהּכֹ ה  ָּכֲאָדמָ 
ו  ַמֲעָׂשית  ְואֶ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ר  ְלַהְסִּתיה  זֹוכֶ ם  ְּכֶׁשָהָאדָ י  ּכִ ,  אֹותוֹ   ֹיאֲהבּום  ְוכּוּלָ ם,  ְמתּוִקי
י, ְלַגְמרֵ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ל  ֶׁשְּמַבּטֵ י,  ֲאִמּתִ ו ָענָ א  ְוהּום,  ְּכלּו א  ְל�   ַעְצמוֹ ק  ַמְחִזיד ְוָתִמים,  ַהּטֹוִבי

 ם, הֶ מֵ ם ֶנֱהִניל ֶׁשַהּכֹ ם ּוְמתּוִקים ֲעֵרִבית ֵּפרוֹ א ּומֹוִצי ְוצֹוֵמחַ ל ָּגדֵ א הּוא ַּדְיקָ ה זֶ -יְידֵ -לעַ 
  ֶׁשִּתְהיּו ן  ְזמַ ל  ֶׁשּכָ ע  ְוֵלידַ ה,  ַהּזֶ ן  ֵמָהִאילָ ר  מּוסָ ת  ְוָלַקחַ ן  ּוְלִהְתּבֹונֵ ת  ָלַדעַ ם  ֲעֵליכֶ ן  ּכֵ -לְועַ 

 ֶׁשִּתְּקנּו   ַהְיינּוה,  ָהֲאָדמָ ם  עִ ם  ְמֻכִּסי  ִיְהיּום  ֶׁשָּלכֶ   ְוַהָּׁשָרִׁשיםה,  ָהֲאָדמָ   ְּבתֹו�ם  מּוְׁשָרִׁשי
ה זֶ -יְידֵ -לעַ י,  ְלַגְמרֵ ם  ַעְצְמכֶ ת  אֶ ל  ְלַבּטֵ ל,  ְוַהִּבּטּות  ְוַהִּׁשְפלּוה  ָהֲעָנוָ ת  ִמּדַ ת  אֶ ם  ְלַעְצְמכֶ 

ם ֶׁשּכּוּלָ   ַהְיינּום,  ְמתּוִקית  ֵּפרוֹ   ְותֹוִציאּו  ְוִתְצְמחּו  ּוְתַגְּדלּום,  ֲחָזִקי  ְּבָׁשָרִׁשיםֻּתְׁשְרׁשּו  
 . תּוְלִׁשְפלּוה ַלֲעָנוָ ה ַהּזֹוכֶ ם ָאדָ ד ְמאֹ ם אֹוֲהִבים ָאדָ -יְּבנֵ י ּכִ ם, ֶאְתכֶ  ֹיאֲהבּו

 י ַהֵּׁשנִ ל עַ ל ְלִהְסַּתּכֵ א 
ל  ְמַקּבֵ ן  ְוִאילָ ן  ִאילָ ל  ְוכָ   ֵמַעְצמוֹ   צֹוֵמחַ ן  ְוִאילָ ן  ִאילָ ל  ֶׁשּכָ ע  ַּבֶּטבַ ס  ִהְכִני  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם

-ַהָּקדֹוׁש  ִהְטִּביעַ   ָּכ�י  ּכִ ר,  ַאחֵ ן  ֵמִאילָ ת  ַחּיּול  ּוְמַקּבֵ ק  יֹונֵ   ְוֵאינוֹ ,  ִמׁשֹוְרׁשוֹ   ְוַחּיּותוֹ   ְיִניָקתוֹ 
  ֶׁשֵאינוֹ   ַהְיינּו,  ֵמַעְצמוֹ   ַחּיּותוֹ ל  ּוְמַקּבֵ ק  יֹונֵ א  ֶׁשהּון  ְוִאילָ ן  ִאילָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ע  ֶטבַ א  הּו-ָּברּו�
  . רַאחֵ ן ְלִאילָ  ָצִרי�
, ַעְצמוֹ י ִּבְפנֵ ם עֹולָ א  הּום ָאדָ ל ּכָ ר ֲאׁשֶ ע ֵלידַ ם ַעְצְמכֶ ת  אֶ ל ְלַהְרִּגים ְצִריִכים ַאּתֶ ן ּכֵ -ְּכמוֹ 

 . תְּפָרִטּיוֹ י ִּבְפָרטֵ  ִיְתָּבַר� ִמֶּמּנּו  ַחּיּותוֹ ת אֶ ל  ְמַקּבֵ ד ְוֶאחָ ד ֶאחָ ל ְוכָ 
ה  ָּבזֶ ם  ָלָאדָ   ֶׁשֵּיׁשת  ַהְּבָעיוֹ ל  ְוכָ   ִמּזּוָלתוֹ ד  ְוֶאחָ   ֵמֲחֵברוֹ ד  ֶאחָ ל  ְלִהְתַּבְלּבֵ ר  ָאסּו ן  ּכֵ -לְועַ 

  . םֵמֲאֵחִרי  ַעְצמוֹ ת אֶ ל ְמַבְלּבֵ א ְּכֶׁשהּו ק רַ ן הֵ ם ָהעֹולָ 
 לוֹ ה  ְוִנְדמֶ י,  ְלַגְמרֵ ר  ִנְׁשּבַ ז  ֶׁשָא ,  ַעְצמוֹ   ּוְבִכְׁשלֹוןם  ֲאֵחִרית  ְּבַהְצָלחַ ט  ּוַמִּביל  ְּכֶׁשִּמְסַּתּכֵ ן  הֵ 

, ַעְצמוֹ ת ּוְבַהְצָלחַ ם ֲאֵחִרית ְּבִכְׁשלֹונוֹ ל ְּכֶׁשִּמְסַּתּכֵ ן ְוהֵ , רָּדבָ ם ְלׁשּוח יְֻצלָ  א� א הּו ְּכִאילּו
 . לוֹ ת ְלִהְׁשַּתֲחווֹ ם ְצִריִכים  ֶׁשּכּוּלָ   לוֹ ה ֶׁשִּנְדמֶ ד עַ ת, ַהְּבִרּיוֹ ל ּכָ ל עַ ה  ִמְתָּגָאא הּו ז ֶׁשָא

ן ִּכְׁשלוֹ ל  ְועַ ם  ֲאֵחִרית  ַהְצָלחַ ל  עַ ל  ִמְסַּתּכֵ ד  ֶׁשָּתִמיה  זֶ י  ּכִ ם,  טֹוִבים  ֵאינָ ם  ְׁשֵניהֶ ת  ּוֶבֱאמֶ  
ף  ַא  ּוְכִאּלּום,  ְּכלּו א  ְל�   ַעְצמוֹ ת  אֶ ב  ֶּׁשַּמְחִׁשיד  עַ   ְלֵיאּוׁשל  ְונֹופֵ ד  ְמאֹ ר  ִנְׁשּבַ א  הּו,  ַעְצמוֹ 

ב  ְוָעצּור ָׁשבּו הֹוֵל�ז ְוָאר, ָּדבָ ם ְלׁשּוה ָׁשֶווא �א ֶׁשהּו  ְלַעְצמוֹ ה ְמַדּמֶ י ּכִ , ַיְצִליחַ א �ם ַּפעַ 
  ִמְתָיֵאׁש א  ֶׁשהּו ד  עַ ר,  ָּגמּו   ְלֵיאּוׁש  אֹותוֹ א  ֵמִביה  ְוזֶ ה,  ְנמּוכָ   ּוְברּוחַ ה  ְׁשֵפלָ   ְּברּוחַ א  ּוְמֻדּכָ 
א ֶׁשהּו ב  חֹוׁשֵ ד  ָּתִמיי  ּכִ ת,  ַלֲעׂשוֹ   ִּביֹכְלתוֹ   ֶׁשֵּיׁשה  מַ   ֲאִפילּו ה  עֹוׂשֶ   ְוֵאינוֹ ו,  ֵמַחָּייי  ְלַגְמרֵ 

ל  עַ ל  ְּכֶׁשִּמְסַּתּכֵ   –  ּוְלֵהֶפ�,  ִמֶּמּנּור  יֹותֵ ם  ַמְצִליִחים  ּכּולָ   ּוְכִאּלּול,  ָּגדוֹ י  ֲהכִ ח  יְֻצלָ א  ַה�
ם  ֶׁשּכּוּלָ ה  רֹוצֶ ז  ָאר,  ָעִׁשיי  ּוְלָהכִ ח  ֻמְצלָ י  ְלֲהכִ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ק  ַמְחִזיא  הּום  ֲאֵחִרית  ִּכְׁשלֹונוֹ 
, לוֹ י  ָהָראּוד  ַהָּכבוֹ ת  אֶ ל  ְמַקּבֵ   ּוְכֶׁשֵאינוֹ ,  ִאּתוֹ ק  ֵעסֶ   ַוַּיֲעׂשּו ד,  ָּכבוֹ   לוֹ   ְוִיְּתנּו  לוֹ   ִיְׁשַּתֲחוּו

ן  ּוִמְּתַעְצּבֵ י,  ְלַגְמרֵ ר  ִנְׁשּבַ ן  ּכֵ -םּגַ י  ֲאזַ ,  ְּבַדְעּתוֹ ה  ֶׁשְּמַדּמֶ י  ְּכפִ ק  ֵעסֶ   ִעּמוֹ ם  עֹוִׂשיא  ְו�
   . ם ֲאֵחִריל עַ ם ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִליק רַ ה ַנֲעׂשֶ ה זֶ ל ְוכָ ת, ּוִבְקִפידּוס ְּבַכעַ ה ְוַנֲעׂשֶ 

ת, ַהְּמִציאּוא  ִהי  ֶׁשָּכ�ע  ֶׁשֵּידַ   ַהְיינּו ב,  ְּבטוֹ ר  ּבֹוחֵ א  הּום  אִ   –ם  ָהָאדָ ת  ַהְצָלחַ ר  ִעיקַ ה  ְוזֶ 
ל  ַהֹּפעַ ל  אֶ   ֵמַהֹּכחַ א  ְלהֹוִציו  ְוָעָלית,  ְמיֶֻחדֶ ת  ְלַתְכִלים  ָהעֹולָ ה  ָּבזֶ א  ִנְברָ ד  ְוֶאחָ ד  ֶאחָ ל  ֶׁשּכָ 
ת ֵּפרוֹ ן  ְוִיּתֵ ח  ַוִּיְצמַ ל  ִיְגּדַ ה  זֶ -יְידֵ -לעַ ז  ָאל,  ְּכלָ ם  ֵמֲאֵחִריל  ְלִהְתַּבְלּבֵ   לוֹ ן  ְוֵאי,  ִעְנָינוֹ ת  אֶ 

  . ִמֶּמּנּו ֵיָהנּום ְוכּוּלָ ל, ְלַמֲאכָ ם ָהְראּוִיים טֹוִבי
ה ַהּזֶ ן  ָהִאילָ   ְּכמוֹ ה  ִיְהיֶ ז  ָאם,  ַּבֲאֵחִריא  ִויַקּנֵ ם  ֵמֲאֵחִריד  ָּתִמיל  ִיְתַּבְלּבֵ ם  אִ ן  כֵ -א�

 . ָׁשָרָׁשיוו, ְוִנְתַקְלְקִלים ֲעָנָפים ּוִמְתַיְּבִׁשיו, ֵּפרֹוָתיו, ּוִמְתַרְּקִבים ָעלָ ֶׁשִּיְכְמׁשּו  
ם,  ֶׁשָּבעֹולָ ה  ְּבִרּיָ ם  ִמּׁשּו ל  ְלִהְתַּבְלּבֵ א  �   זּו  ְּבֶדֶר�ת  ָלֶלכֶ ם  ַעְצְמכֶ ת  אֶ ל  ְלַהְרִּגי,  ְראּון  ָלכֵ 
ל עַ   ִיְסַּתְּכלּוא  �ם  ְלעֹולָ ר  ֲאׁשֶ ם,  ַיְלֵדיכֶ ת  אֶ   ְּתַחְּנכּון  ְוכֵ ,  ִיְתָּבַר�  ּבוֹ ם  ַעְצְמכֶ ק  ְלַדּבֵ ק  רַ 

ן ָהִאילָ   ְּכמוֹ א  הּוד  ְוֶאחָ ד  ֶאחָ ל  ֶׁשּכָ ע  ֵלידַ ק  רַ ת,  ַהּזּולַ ת  ַהְצָלחַ ל  ְועַ ת  ַהּזּולַ ת  ִּכְׁשלֹונוֹ 
ם, ְּבַחֵּייכֶ ם  ּוֻמְצָלִחים  ְּבִריִאי  ְוִתְהיּום,  ּוְבנֹוֵתיכֶ ם  ּוְבֵניכֶ ם  ַאּתֶ   ַּתְצִליחּוא  ַּדְיקָ ז  ְוָאה,  ַהּזֶ 
 .םָהָאדָ ת ַהְצָלחַ ל ּכָ ה ְּתלּויָ ה ָּבזֶ ק רַ י ּכִ 

ם ְּבֵעיֵניכֶ ם  ְׁשבּוִרי  ִּתְהיּול  ְוַא ם,  ֲעֵליכֶ ר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ל  ְּבכָ ם  ַעְצְמכֶ ת  אֶ ק  ְלַחּזֵ ,  ְראּון  ְוָלכֵ 
ד  ְמאֹ ה  ָקׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ,  ָּכֵאּלּו  ְדְמִרירּותת  ְמִרירּוי  ִמינֵ ל  ּכָ ם  ֲעֵליכֶ ר  ֶׁשעֹובֵ   ַוֲאִפילּו ל,  ְּכלָ 

א ָיבוֹ ז  ָאה,  ְּגדֹולָ ת  ְּבַסְבָלנּו  ּוְתַחּכּום,  ַעְצְמכֶ ת  אֶ   ְּתַחְּזקּוק  רַ ם  אִ ת  ֹזאל  ּכָ ם  עִ ל,  ִלְסּבוֹ 
ד  ַהִּלּמּו ת אֶ ס ֶּׁשַּמְכִניי מִ י ַאְׁשרֵ ם; טֹוִבית ֵּפרוֹ  ַוַּתֲעׂשּו ְוִתְגְּדלּו ַּתְצִליחּום ַאּתֶ ם ֶׁשּגַ ם ַהּיוֹ 

 . וְּבַחָּיי ַהּזוֹ ת ְוַהִהְתַחְּזקּו
 

 (קּוְנְטֵרס ט"ו ִּבְׁשַבט) 

ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות  
 ְּבֶרְסֶלב

א  ְמַקּנֵ ד ְמאֹי ֲאנִ 
י  ֲאנִ ה ַמ י, ְּבִגיִס 

 ת? ַלֲעׂשֹול ָיכֹו
 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,
ר  ֲאַסּפֵ י.  לִ   הַמְפִריעָ ד  ֶׁשְּמאֹ ה  ְׁשֵאלָ ל  ִלְׁשאֹוה  רֹוצֶ י  ֲאנִ 

  ֲחֵמׁש י  ִלְפנֵ ל  ַּבּכֹולֵ ד  ְּבַיַח   ָלַמְדנּוי  ְוִגיִס י  ֲאנִ ן.  ַּכֲהָוָיָת ם  ְּדָבִרי
י  ִנְׁשַאְרִּת י  ַוֲאנִ ר  ִׁשיעּוד  ַמִּגית  ִלְהיֹור  ִנְבַח א  הּוה,  ָׁשנָ ה  ֶעְׂשֵר 
ן ְּבאֹפֶ ד  ִלְלמֹוי  ִהְתַחְלִּת ף  ֶּכֶס ר  יֹוֵת   ָצִריי  ְּכֶׁשָהִייִת ל.  ַּבּכֹולֵ 
ם ְוַההֹוִריד  ִלְלמֹום  רֹוִציא  ֶׁש  ָּכֵאּלּו  םֶחְלָק ם,  ַּבחּוִרים  עִ י  ְּפָרִט 

ד לֹוֵמ י  ֲאנִ ם  ַהָּצֳהַריִ י  ַאֲחֵר ת.  ְּבִמְסֶּגֶר ם  אֹוָת   ֶׁשַּיְחִזיקּום  רֹוִציק  ַר 
א  ֶׁשהּוי  ְּכֵד י  לִ ם  ְמַׁשּלֵ ו  ֶׁשָאִביה  ֵּדעָ ר  ֲחַס ד  ֶאָח ם  עִ י  ָוֵחצִ ה  ָׁשעָ 
 ת.ְקצָ א ִיְקָר 

ד,  ְּבִלּמּוק  ָעסּוא  הּו  ֵאיה  ְורֹוֶא י  ִּגיִס ת  ֶא   פוגשי  ְּכֶׁשֲאנִ 
ם  עִ ק  ְלִהְתַעֵּס   ָצִריי  ֲאנִ ה  ָלָּמ ר?  ַהּיֹׁשֶ ה  ֵאיפֹה,  ַהְּׁשֵאלָ י  ּבִ ה  עֹולָ 

ן  ַלְמָּד י  ֶׁשֲאנִ ז  אֹוֵח י  ֲאנִ ב?  ָזָה ם  עִ ק  ִמְתַעֵּס א  ְּכֶׁשהּות,  ְׁשֻטּיֹו
 י? אֹוִת  ֵּגֵרׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואה ָלָּמ , ִמֶּמּנּור יֹוֵת ת ְקצָ  ֲאִפילּו

 ּכַֹח ר ִייַׁש 
 ְּתׁשּוָבה:

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 יֹום ה' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, י"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ח ִלְפָרט ָקָטן 

 ֵנרֹו ָיִאיר  ...ִלְכבֹוד 
 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 
(ִסיּפּוֵרי  ם  ְוַהָּת ם  ֶהָחכָ ל  ֶׁש ר  ַהִּסּפּות  ֶא   ָלנּור  ִסּפֵ   ַרֵּבינּו

ַמֲעֶׂשה ט) ה  ָהיָ ד  ָּתִמיא  ְוהּום  טֹוִבים  ַחִּיי  ָהיּום  ַלָּת   ֵאי  ַמֲעִׂשיֹות, 
 .ָׂשֵמַח 

ַהְּסָתם ָהָיה  ְּכֶׁשָהָיה ּגֹוֵמר ַהִּמְנָעל, ּוִמן  ,  ַרְצָעןה  ָהיָ ם  ַהָּת 
ה ְקָצוֹות, ִּכי א ָהָיה ָיכֹול ָהֻאָּמנּות ִּבְׁשֵלמּות ָהָיה     ,לֹו ְׁשׁשָ

ִמְתַעֵּנג   ְוָהָיה  ְמאֹד,  אֹותֹו  ְמַׁשֵּבַח  ְוָהָיה  ְּבָידֹו,  ַהִּמְנָעל  לֹוֵקַח 
ַהִּמְנָעל   ְוִנְפָלא  ָיֶפה  ַּכָּמה  ִאְׁשִּתי,  אֹוֵמר:  ְוָהָיה  ִמֶּמּנּו.  ְמאֹד 

ְוֻסָּכר  ַה  ְדַבׁש  ֶׁשל  ִמְנָעל  ַּכָּמה  ַהֶּזה;  ַהִּמְנָעל  ָמתֹוק  ַּכָּמה  ֶּזה; 
ְׁשָאֵרי   ַמה  ִמְּפֵני  ֵּכן,  ִאם  ְוָהְיָתה ׁשֹוֶאֶלת אֹותֹו:  ַהֶּזה.  ַהִּמְנָעל 
ְוַאָּתה   ִמְנָעִלים,  זּוג  ְּבַעד  ְזהּוִבים  ה  ְׁשׁשָ נֹוְטִלים  ַרְצָעִנים 

ַוֲחִצי  קַר לֹוֵקַח   ָלּה:    ? ָזהּוב  ַמֲעֶׂשה  ֵהִׁשיב  ֶזה  ָּבֶזה;  ִלי  ַמה 
. ְועֹוד: ָלָּמה ָלנּו ְלַדֵּבר ֵמֲאֵחִרים. ַהא  ֶׁשּלֹו, ְוֶזה ַמֲעֶׂשה ֶׁשִּלי

ְלָיד:   ִמָּיד  ֶזה  ְּבִמְנָעל  ַמְרִויַח  ֲאִני  ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ְלַחֵּׁשב  ַנְתִחיל 
ְוכּו ְוַהחּוִטים  ַהֶּזֶפת   ,ְּבָכ הּוא  ְּדָבִרים ָהעֹור  ּוְׁשָאֵרי   ,ְּבָכ  '

ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה ְּבָכ. ְוַעָּתה ֲאִני ַמְרִויַח ִמָּיד ְלָיד ֲעָׂשָרה ְּגדֹוִלים ,  
  ?ּוַמה ִאְכַּפת ִלי ֶרַוח ָּכֶזה ִמָּיד ְלָיד 

ם  טֹוִבים  ַחִּיית  ִלְחיֹור  ֶאְפָׁש   ֵאיד  ַהּסֹו  ןָטמּוה  ַהּזֶ ר  ַּבִּסּפּו
ל  עַ ם  ִמְסַּתְּכִלים  ִא י.  ַהֵּׁשנִ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ   הַמ ן  ֵאי;  םָהעֹולָ   ָּבֶזה
 י. ַח  ַעְצמֹות ֶא ל אֹוכֵ י ַּבֵּׁשנִ א ֶׁשְּמַקּנֵ ד ֶאָח ם, ַחִּיין ֵאיי ַהֵּׁשנִ 

אֹוְמִרי ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  קנב:)  םֲחָכֵמינּו  ִמי (ַׁשָּבת  "ָּכל   :
ִקְנָאה   ּבֹו  ן  ִמְתַּכּוֵ ה  זֶ ת  ְּבַפְׁשטּו  ַמְרִקיִבין",ַעְצמֹוָתיו    -ֶׁשֵּיׁש 

א    ּגּופֹוד,  ֶאָח ף  ְּבַא א  ִקינֵ א  ם  ָאָד ם  ֶׁשִא ה,  ַהְּפִטיָר י  ַאֲחֵר 
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 ) צב( ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבינּו לֶׁש ו  ַחָּייר ִסּפּו
 פש

זַ  ַרֵּבנּו  ָנַסע   ִעיר    ל״ ַאַחר־ָּכ ֶאל  ַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ֵמִעיר 
ִמֶּמעְז'ּבּוז',    ןטּוְלְטִׁשי  ָּברּו ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ּדֹודֹו  ֶאל 
ְּבִעיר    ַּדְרּכֹו ֶׁשָהְיָתה   ַּבַּקִיץ    ןטּוְלְטִׁשיִלְׁשהֹות  ֶאָחד  חֶֹדׁש 

ָמקֹום   ְלַמֲענֹו  ֶׁשִּיְבַחר  ִמֶּמּנּו,  ּוִבֵּקׁש  ַּבחֶֹרף.  ֶאָחד  ְוחֶֹדׁש 
 ְמנּוָחה ְּבֵאיזֹו ִעיר ָׁשם ְסִביבֹוָתיו.  

ִמֶּמעְז'ּבּוז',    ָּברּו ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ּדֹודֹו  לֹו  ְוָאַמר 
ִעיר טֹוָבה ָלגּור ָּבּה, ְוִהיא    ןטּוְלְטִׁשיֶׁשֵּיׁש לֹו ָסמּו ָלִעיר 

ָראֵׁשי   ֶאל  ִמְכָּתב  ּדֹודֹו  ָּכַתב  ְוֵתֶכף־ּוִמַּיד  ְּבֶרְסֶלב.  ִעיר 
   .ןְלְטִׁשיטּוַהָּקָהל, ֶׁשָּיבֹואּו ֵאָליו ֶאל ִעיר  

ִחיְנֶקעס    ּוָבאּו  ה  מֹׁשֶ ַרִּבי  ַאְבָרָהם  ְוַרּבִ ַהֻּׁשָּתִפים  י 
ַרֵּבנּו  ייעֶ ּפֵ  ִעם  ְוִדְּברּו  ְּבֶרְסֶלב  ז"לס  ְּבִעיר  ָלגּור  ֶׁשָּיבֹוא   ,

ִּכְרצֹון ּדֹודֹו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָּברּו. ְוִהְתָנה ִעָּמֶהם ַרֵּבנּו  
ֶאתז"ל ֶׁשְּיַחְּיבּו  ָׁשבּוַע    ,  ְּבָכל  לֹו  ְלַהְמִציא  ִּבְכָתב  ַעְצָמם 

ְוִהְסִּכימּו   ַהָּדָבר  ְוִנְגַמר  ְמסּוָיים),  ַמְטֵּבַע  (סּוג  ֶרעְנִדיל 
 ָלֶזה. 
ַרֵּבנּו    ָחַזר  ֶאת    ז"לְוָאז  ְלָהִביא  ְזַלאִטיּפֹוִלי  ִעיר  ֶאל 

 ְּבֵני־ֵּביתֹו ֶאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב.
ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ר ִמֵּסֶפ  חִנְלָק  - אי"ה אָיבֹו  ֶהְמֵׁש " 

 
 

 
 

ִלְבָרָכהר.  ַּבֶּקבֶ ב  ֵיָרֵק  ִזְכרֹונֹו  ם  ָאָד ם;  ַחִּיים  ֲאָנִׁשיל  עַ ן  ִמְתַּכּוֵ ה  ֶׁשּזֶ   ,ראֹוֵמ   מֹוֲהָרא"ׁש 
ַמְרִקיִביןא,  ֶׁשְּמַקּנֵ  'ַעְצמֹות  ֶא ל  אֹוכֵ א  הּוו  יַחּיָ ל  ּכָ   ְלאֹוֵר;  ַחּיּותֹום  ְּבַחִּיי  ַעְצמֹוָתיו  ה  ָלָּמ ; 

'ְּכמֹותֹום  ַחִּייי  לִ ן  ֵאי 'ָּכמֹוהּוה  ִאיָׁש י  לִ ן  ֵאי ה  ָלָּמ ?'  ת  ֶּבֱאֶמ ?'  ָּכמֹוהּות  ַּביִ י  לִ ן  ֵאיה  ָלָּמ ?' 
ם  ְיָלִדי,  ָּכזֹוה  ִאָּׁש   ;ָהֵאּלּום  ַהַחִּיית  ֶא   ְל ן  ָנַת   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואם  ֶׁשִא ת  ָלַדעַ   ָצִרים  ָהָאָד 

 ר.יֹוֵת ב  טֹות ִלְהיֹול ָיכֹוא ְוי ִּבְׁשִבילִ ב טֹוי ֲהכִ ה ֶׁשּזֶ ן ְלַהֲאִמים ְצִריִכי', ְוכּו' ְוכּו, ָּכֵאּלּו
א ר  אֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  לד)(ִליקּוֵטי  ִסיָמן  ה ְנקּוָד   ְּבתֹוכֹו  ֵיׁשם  ָאָד ל  ְלכָ   :', 

ַאָּבא    םְּבֵׁש א  רֹופֵ ה  : ָהיָ (ַּתֲעִנית כא:)  ם  ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַסְּפִריי  ְּכפִ ;  ַּבֲחֵברֹון  ֶּׁשֵאי
ה  ַאָּבא אּוְמָנא"; ַאַּבֵיי ָהיָ : "ָׁשלֹום ָעֶליך  םַהָּׁשַמיִ ן  ַּבת קֹול ִמ ם  יֹו ל  ְּבכָ ל  ִקּבֵ א  אּוְמָנא, הּו

ְּבכָ םַהָּׁשַמיִ ן  ִמ ם  ָׁשלֹו  ְּדִריַׁשת  ַּבָּׁשבּועַ ם  ַּפעַ ק  ַר ל  ְמַקּבֵ  הּו  ל,  ַׁשָּבת  ַּבת  ה  ָהיָ א  ֶעֶרב  ׁשֹוֵמַע 
ֶעֶרב    ל, ְּבכָ הְּבָׁשנָ ם  ַּפעַ ק  ַּבת קֹול ַר ל  ְמַקּבֵ ה  ַאַּבֵיי"; ָרָבא ָהיָ   : "ָׁשלֹום ָעֶליםַהָּׁשַמיִ ן  קֹול ִמ 

ֲחִליׁשּות   הָהְיָת ְגָמָרא ֶׁשְּלַאַּבֵּיי  ַה   תָרָבא"; אֹוֶמֶר   ׁשֹוֵמַע: "ָׁשלֹום ָעֶליה  ָהיָ א  יֹום ִּכיּפּור הּו
ָלָּמ  ַּבת קֹול,  ם  ַּפעַ ק  ַר ל  ְמַקּבֵ א  הּוה  ַהַּדַעת  ְמַקּבֵ   ְוִאּלּו ַּבָּׁשבּוַע  ַּבת    ם יֹול  ּכָ ל  ַאָּבא אּוְמָנא 

ֻאָּמָנא",םָּׁשַמיִ ַה ן  ִמ   לֹו   ָענּו  ,קֹול ְּדַאָּבא  ְּכֻעְבָּדא  ְלֶמֱעַבד  ָמִצית  "ָלא  ל  ָיכֹוא  ה  ַאָּת   : 
ה  ַמֲעֶׂש ה  ְוזֶ ,  ֶׁשּלֹוה  ַמֲעֶׂש ה  זֶ ר: "אֹוֵמ ה  ָהיָ ם  ֶׁשַהָּת י  ְּכפִ ה;  עֹוֶׂש   א אּוְמנָ א  ֶׁשַאּבָ ה  ַמ ת  ַלֲעׂשֹו

 י". ֶׁשּלִ 
ה  ְמִציָק ד  ָּתִמיה  ָהְיָת א  ְוִהי,  ֶׁשָּלּהם  ַּבְּׁשֵכִניד  ְמאְֹמַקֵּנאת  ה  ֶׁשָהְיָת ה  ִאיָׁש ה  ָהְיָת 

ף  ַא ה  ַאָּת ה  ָלָּמ ,  ְּבָׁשבּועַ ם  ַּפֲעַמיִ ד  ְּבַיַח ת  ְלַבּלֹום  הֹוְלִכי  ֶׁשָּלנּום  ַהְּׁשֵכִני  ֵאי ה  ִּתְרֶא : "ְלַבֲעָלּה
ה  ָלָּמ ת,  ַּבַּביִ   ִאָּת ת  ִלְהיֹוב  אֹוֵה י  ֲאנִ : "ָלּהר  אֹוֵמ ה  ָהיָ ד  ָּתִמי  ַּבְעָלּהי?"  ִאִּת   איֹוצֵ א  ם  ַּפעַ 
:  ָלּהר  אֹוֵמ ה  ָהיָ א  הּוי",  ֶׁשּלִ ה  ַמֲעֶׂש ה  ְוזֶ   ֶׁשּלֹוה  ַמֲעֶׂש ה  זֶ ם?  ַהְּׁשֵכִניל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ה  ְצִריכָ   ַאְּת 

ד  ָּתִמיא  ִהי,  ְמַקֵּנאתה  ָהְיָת   ִאְׁשּתֹול  ֲאבָ ",  ָלר  עֹוזֵ י  ֲאנִ ,  ֵאַלִיר  ָמסּוי  ֲאנִ ,  ֵאַלִיב  טֹוי  ֲאנִ "
  ָלּה  ָיְצאּו;  ַּבָּׁשבּועַ ם  ַּפֲעַמיִ ם  יֹוְצִאים  ַהְּׁשֵכִני  ֵאי  תּוִמְסַּתֶּכלֶ ן  ַהַחּלֹוד  ְליַ   תעֹוֶמֶד ה  ָהְיָת 

ד  ְמאֹה  ֵהִציָק א  ְוִהי',  ְוכּום  ְונֹוְסִעי  בָּבֶרכֶ ם  יֹוְׁשִבים  ֵה   ֵאי  ִּבְראֹוָתּהה  ִקְנָא ב  ֵמרֹום  ָהֵעיַניִ 
"ַּפעַ   ָלּה ר  ָאַמ   ֶׁשַּבֲעָלּהד  עַ ',  ְוכּו  ִלְנסֹעַ ם  ְצִריִכים  ּגַ ם  ֶׁשֵה   ְלַבֲעָלּה ן  ְלָא   יֹוֵדעַ א  י  ֲאנִ ם: 

ה  ָׁשְמעָ ר  ְּכבָ א  ִהיז  ָא וְ ?"  ְּבָׁשבּועַ ם  ַּפֲעַמיִ ם  נֹוְסִעים  ֵה   ְלָאןם  ַהְּׁשֵכִנית  ֶא י  ִּתְׁשֲאלִ י  אּולַ ,  ִלְנסֹעַ 
"נֹוְסִעים  ֵה ן  ְלָא   ָלּהה  ָעְנָת   –ת"  ַּביִ ם  ְׁשלֹו  ץְליֹועֵ   ְּבָׁשבּועַ ם  ַּפֲעַמיִ ם  הֹוְלִכי  ֲאַנְחנּום; 

 ה... ַהְּׁשֵכנָ 
 ֶׁשּלֹו ה  ַהְּנקּוָד ת  ֶא   ֵיׁשד  ֶאָח ל  ְלכָ י;  ַּבֵּׁשנִ א  ּוְלַקּנֵ י  ַהֵּׁשנִ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ   ַׁשָייא  ן  ָלכֵ 

 א.ִנְבָר א הּו ּוְלָכ,  ִמֶּמּנּוה ֶנֱהנֶ  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
ה  ֶׁשַּמ ר,  אֹוֵמ   ׁש"מֹוֲהָרא י.  ַּבֵּׁשנִ א  ְלַקּנֵ ר  ָאסּום  ּגַ ת  ְלרּוָחִנּיּו  ַמִּגיעַ ה  ְּכֶׁשּזֶ   ֲאִפילּו

אֹוְמִרי ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  כא.)  םֶׁשֲחָכֵמינּו  ַּבְתָרא  ָחְכָמה",  (ָּבָבא  ַּתְרֶּבה  סֹוְפִרים  "ִקְנַאת  ן  ֵאי : 
ּכִ ת  ּוְלַחּקֹוי  ַּבֵּׁשנִ א  ְלַקּנֵ   ָצִריה  ַאָּת ' :  םָלָאָד ם  ֶׁשאֹוְמִריה  ַהַּכָּונָ  ִזְכרֹוָנם    י אֹותֹו',  ֲחָכֵמינּו 

 ְרֶּבה "ָחְכָמה", ִקְנַאת סֹוְפִרים ַּת  אֶאּלָ ִקְנַאת סֹוְפִרים ַּתְרֶּבה "סֹוְפִרים",  םאֹוְמִריא ִלְבָרָכה 
ה,  ָיפֶ   ָּכל  ּכָ   ַמְצִליַח י  ַהֵּׁשנִ   ֵאי ה  רֹוֶא י  ְּכֶׁשֲאנִ   אֶאּלָ י,  ַהֵּׁשנִ ת  ֶא ת  ְלַחּקֹוא  א  ִהיה  ַהְּנקּוָד י  ּכִ 

 י. ֶׁשּלִ ר ַּבָּדבָ  ְלַהְצִליַח י ְּכֵד ת ַלֲעׂשֹול ָיכֹוי ֲאנִ ה ַמ י ְלַעְצִמ ב ַלְחׁשֹ ָצִריי ֲאנִ ה", ָחְכָמ ה "ַּתְרּבֶ 
  ֵאינֹוה  ַהְּתִפיּלָ ם  ְוִא : "ַרֵּבינּום  ִסּיֵ ם  ְוַהָּת ם  ֶהָחכָ ל  ֶׁש   הַהַּמֲעֶׂש ת  ֶא ר  ְלַסּפֵ ם  ִסּיֵ   ְּכֶׁשַרֵּבינּו

ל  ְלִהְתַּבְלּבֵ   ָצִריא  ם  ּגַ ת   ֶׁשְּברּוָחִנּיּום  רֹוִאית";  ְקָצוֹוה  ִּבְׁשלֹוָׁש ל  ִמְנעָ   אִהיי,  ָּכָראּו
 י.ַהֵּׁשנִ ל ֶׁש ה ֵמֲעבֹוָד 

כב)ה  זֶ ל  עַ ר  אֹוֵמ ן  ָנָת י  ֶׁשַרּבִ ה  ְּבַמ ן  ֶׁשְּתַעּיֵ ב  ָחׁשּו אֹות  ט,  ֶּפַסח  ִהְלכֹות  ַהָלכֹות,   : (ִליקּוֵטי 
א  ְּכֶׁשהּו  ִמֶּמּנּום  ֶׁשּצֹוֲחִקים  ָרִעים  ֵמֲאָנִׁשיל  ְלִהְתַּפעֵ א  ְוק  ְלִהְתַחּזֵ   ָצִרים  ֶׁשָאָד   ְּכמֹוק  ְּבִדּיּו
  –ר  יֹוֵת ה  ַהְרּבֵ ד  ְועֹו  ָּכר,  ְלִהָּׁשבֵ א  ֶׁשד  ְמאֹם  ֲחָזִקית  ִלְהיֹום  ְצִריִכיא  ֶאּלָ ם,  ַהֵּׁש ת  ֶא ד  עֹובֵ 
א  ְּכֶׁשהּום,  ַהְּכֵׁשִריו  ֵמֲחֵבָריר  ְלִהָּׁשבֵ א    ְּבַדְעּתֹוק  ָחזָ ת  ִלְהיֹום  ָהָאָד   ָצִרי  –ן  ָנָת י  ַרּבִ ר  אֹוֵמ 
ה  ְורֹוֶא   ַעְצמֹול  עַ ל  ֶׁשִּמְסַּתּכֵ ה  ְּבָׁשעָ ם,  ַהֵּׁש ת  ַּבֲעבֹוַד ם  ּוַמְצִליִחים  ִמְתַעִּלים  ֵה   ֵאיה  רֹוֶא 

"ְוָכל ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב, ַרק ָּכל ֶאָחד ָיִבין ְּבַעְצמֹו ְּכִפי  ',  ְוכּו  הֶׁשִּנְרֶא   ְּכמֹוה  ֶׁשִּנְרֶא 
ַוֲחִליׁש ְמִניעֹות  ִמיֵני  ָּכל  ּוְכֶנֶגד  ַהַּנ"ל, ִעְנָיָניו,   ַּבֶּדֶר  ֵליֵל ְצִריִכין  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהַּדַעת  ּות 

 ִּבְבִחיַנת ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם, ַלֲחׁשֹב ְּכִאּלּו הּוא ְיִחיִדי ָּבעֹוָלם".
ם  ַחִּיית  ִלְחיֹור  ֶאְפָׁש   ֵאין  ְוָתִבי  ְלי  ֶׁשָּכַתְבִּת ם  ֵמַהִּמִּליק  ִחיזּוא  ֶׁשּתֹוִציה  ְמַקּוֶ י  ֲאנִ 

ַמה ִלי  : "ַהָּקדֹוׁשם  ַהָּת ל  ֶׁש ם  ַהִּמיִלית  ֶא   ןּוְמַׁשּנֵ ,  ַעְצמֹול  עַ   לִמְסַּתּכֵ ֶׁשָהָאָדם  י  ְיֵד ל  עַ ם  ִביטֹו
ַנְתִחיל   ַהא  ֵמֲאֵחִרים.  ְלַדֵּבר  ָלנּו  ָלָּמה  ְועֹוד:  ֶׁשִּלי.  ַמֲעֶׂשה  ְוֶזה  ֶׁשּלֹו,  ַמֲעֶׂשה  ֶזה  ָּבֶזה; 

 ".ְלַחֵּׁשב ְּבַכָּמה ְוַכָּמה ֲאִני ַמְרִויַח ִמָּיד ְלָיד
 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 "ח) תשעת ְׁשמֹוה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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של  יומא דהילולא קדישא של 
 מוהרא"ש זי"ע 

שבט,  י"ז  בשלח,  פרשת  קודש  בשבת  הבא,  בשבוע 
מרן  כ"ק  של  השישי  קדישא  דהילולא  יומא  יחול 

 מוהרא"ש זי"ע. 
 ת וההתעורר  ניכרת  להילולא  שקרב  יום  כל  עם

 עם   כלל  ואצל  בפרט,  שלומינו   אנשי  בקרב  והתרגשות

  מוהרא"ש  המרומם,  היום  לקראת  העולם,  ברחבי  ישראל

 הצדיק   מה  מתגלה  צדיק,  של  ההילולא  "ביום  אומר  היה

 עם  שלמד  והעצות  הלימודים  איך   רואים  בעולם",  השאיר

 מחזקים   ועדיין  הלאה  גם  וקיימים  חיים  בחייו,   ישראל  בני

  ברוך   להקדוש  אותם   ומקרבים  ישראל  עם  את  ומעוררים 

 הוא. 
ימי   כל  למעננו  עשה  מוהרא"ש  מה  היטב  זוכרים  אנו 
ועורר אותנו לעבוד את   חיזק אותנו בכל מצב  כיצד  חייו, 
בו   הזה,  היום  כך  כל  גדול  ולכן  כראוי,  יתברך  השם 
לצעוד   וממשיכים  דיבוריו,  את  ומשננים  מתאספים 

 בדרכיו.
  הציון   על  ישתטחו  ישראל,  בארץ  שלומינו  מאנשי  רבים

  אחרים   יהודים  ההילולא,  שסביב  בימים  ביבנאל  הקדוש
  לנסוע   באפשרותם   אין  שנה הש  מושבותיהם   מקומות  בכל

  וישננו   המקומיים  המדרשים  בבתי   יתאספו  הקדוש,   לציון

 העצות   את  וילמדו  השנים,  כל  אותנו  לימד  שמוהרא"ש  מה
 בירושה.  לנו שהותיר הרבים הספרים מתוך הקדושים

ההילולא   ישיבהסעודת  הראש  אי"ה    תתקיים  אצל 
 במוצש"ק בשלח בהיכל הישיבה בווילימסבורג.

לבצע  במאמץ  המרומם  היום  את  ינצלו  שלומינו  אנשי 
ספרי   את  להדפיס  חייו,  כל  פעל  שמוהרא"ש  מה  את 
את  להחדיר  וכך  העולם,  כל  פני  על  ולהפיצם  רבינו 

ה יהודי,  בית  בכל  רבינו  של  הקדושים  ציבור הלימודים 
ישתתף בסכומים נאים לטובת בית הדפוס "קרן הדפסה  
היכל הקודש" בו מודפסים אלפי ספרים וקונטרסים מידי  
מקום,   בכל  ליהודים  אותם  ומפיצים  ביומו,  יום 

 שמתעוררים להתחיל מחדש לחיות עם השם יתברך.
יתברך   בדיבוק  ועזיהשם  עצמנו  להחזיק  שנמשיך  ר 

 מד אותנו. חברים ולציית למה שמוהרא"ש לי 
   הוא ימליץ טוב בעדינו! 
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 סיפורי תפילה; ועוד שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;    -  קול ברסלב 
 845-351-0910/    212-444-9191/ ארה"ב    0797040066ארץ ישראל  

 438-300-8080  קנדה /    03303502361  אנגליה 
 rabbirothhebrew@gmail.com במיילגליון לקבלת ה
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   845-351-9060/    212-444-9169ארה"ב  /   0797040069ארץ ישראל   
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 שלום בית ל עצות
  ?האם אני יכול לזכות לחיים שמחים בבית

האם עוד אזכה אי פעם שתהיה הבנה ביני  
 ? לבין אשתי
 אידיש  קול ברסלב 

0797040066  
 1,  2,  2,  6,  14 
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 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק'  

 עוד שתי חתונות השבוע
 חינם אין כסף  בישיבה

שמחות   חתונות  בווילאמסבורג,  הקודש  היכל  המדרש  בבית  חתונות  שתי  התקיימו  השבוע 
 פרוטה למחותנים.ונפלאות, שלא עלו אף 

נכנס תחת החופה החתן שלמה שטר יואל,    ויביום ראשון בערב  בן מו"ה שרגא הי"ו מקרית  הי"ו, 
מחו בצורה  יוששמחו  ביותר,  עב"ג בת מו"ה ראובן קאליש הי"ו מוויליאמסבורג, החתונה היתה שמחה

 נפלאה.
כל כך הרבה כסף  בפעם השמונה עשרה והתשע עשרה שוב עלתה הקושיה מדוע צריכים להוציא  

על חתונה, כל כך הרבה מחותנים עומדים על סף קריסה מהעול הכבד של נישואי הצאצאים, כל כך  
הרבה יהודים מתייגעים לשלם מידי חודש סכומים אדירים של חובות שהצטברו מחתונות של כמה  

שיבה מעמידה  ילדים בשנים הקודמות, הם לא יכולים לסבול יותר את המשא הכבד, וברוך ה' שכאן בי
יכולים  והם  למחותנים,  פרוטה  אף  עולה  לא  החתונה  ליל  כסף,  אין  חינם  חתונות  לרשותם  הקהילה 

 לגשת לחתונה בלב רגוע ושמח.
אנשים מתפלאים כיצד החתן והכלה מסכימים לחתונה פשוטה שכזו, התשובה היא שהכל הודות   

המע שלומולחינוך  החשובים  הדברים  כל  מלבד  מקבלים.  שהם  הבנות,  לה  עם  הספר  בבית  דים 
של   מזונם  ומה  ההיסטוריה,  במהלך  באמריקה  ששלטו  הנשיאים  כל  היו  בדיוק  מי  היטב  שתדענה 

תרגיל ואיך לפתור  משנת החורף,  בקומם  הלבנים  האלו    יהדובים  הדברים  אלגברה מסובכים, שבכל 
מה  הבנות  עם  גם  לומדים  החתונה,  אחרי  אחד  יום  כלום  לעשות  יכולות  לא  איך    הבנות  החיים,  הם 

להקים בית יהודי כשר ונעים, לומדים איתם שכסף לא גדל על העצים, ההורים עובדים קשה להשיג  
יבואו   לא  כלל  החברות  כי  החברות,  בעיני  חן  למצוא  צורך  שאין  איתן  לומדים  למחייתם,  שקל  כל 

בחיים כ  ,לעזרך  ולא  טובים,  לחיים  לזכות  יכולים  וכך  ציווה  ה'  כך  כי  ידבר  ומתחתנים  אחד  שכל  די 
בונים   כך  הלאה,  וכן  ההבלים,  ושאר  בחתונה  המדהימה  התזמורת  את  בחתונה,  הפרחים  את  ויראה 
מקבלים   ואם  ובגשמיות,  ברוחניות  מצב  בכל  בחיים  להתנהג  ואיך  החיים  הם  מה  תדענה  שהן  אותן 

שום תועלת,  חינוך טוב, הוא משתרש בהן, והן כלל לא צריכות את כל השטויות האלו, שלא מביאות  
מדומה כבוד  קצת  רק  בע  ,אולי  עולה  שערכם  רק  ישמדמיינים  נעצר  וזה לא  שעות,  הציבור לכמה  ני 

זה הן לוקחות איתן להמשך החיים לא להוציא כסף לריק, לא צריכים לקנות כל  בליל החתונה, את 
ועיל להן  דבר שעומד כעת למכירה, כל דבר יקר שחברה השיגה, וכל אופנה חדשה שרק יצאה, וזה מ

 עד מאד בחיים.
כך גם מהעבר השני של המחיצה, חתן שלמד בישיבה, הוא שמע את השיעורים והדרשות מראש  
לבין   האמיתיים,  החיים  בין  ההבדל  את  היטב  יודע  הוא  לחיים,  היטב  מוכן  הוא  שליט"א,  הישיבה 

ולהקים בית    ההבלים השוליים, הוא מסוגל לשמוח באמת בחתונה על שזכה למצוא את המיועדת לו 
 הוא כלל לא מעונין למצוא חן בעיני אף אחד.  ,נאמן בישראל

יום   כל  בהם  להשתמש  יכול  הוא  החיים,  לכל  איתו  לוקח  הוא  בישיבה,  שלמד  האלו  הדברים  כל 
 בחייו, לא רק בתור בחור בישיבה, כדי למצוא חן בעיני המשגיח.

כמ ולתמוה  להתפלא  מפסיקים  לא  בישיבה,  בחתונה  אנשים כשמשתתפים  הם  מטופשים    ,ה 
שעדיין נערכות החתונות המכונות "נורמליות". זה מעורר סלידה לראות אחר כך חתונה ראוותנית של  
הראוותנית   בחתונתו  חדש  בומבסטי  רעיון  באיזשהו  כשיופיע  הערצה  שישיג  שמדמיין  כבוד  רודף 

 והמופרזת.
ות /לגנוב כסף עבור כך, על זה  מי מדבר עוד כשאחד לא יכול להרשות זאת לעצמו, הוא זקוק ללו

שיש ספורים  אנשים  אותם  אפילו  אבל  לדבר,  מה  אין  השמחות    להם   הרי  עבור  הכסף  את  כן 
אחרים,   לכספי  נזקקים  לא  ה'  ברוך  הם  כסף    מורגשתהבזבזניות,  שזורקים  לראות  וחרפה  בושה  גם 

 יהודי עבור משובות ילדות שכאלו.
עות, אך מצד שני הן כל כך שמחות, נעימות  ופשוטות וצנהחתונות בישיבה הן אכן מצד אחד כל כך  

 .לפחות פעם אחת םומלאות טעם, שאת זה אי אפשר להבין עד שלא רואים בעיניי
ארגון   על  שליט"א  הישיבה  לראש  להודות  לגמור  יכלו  לא  בישיבה,  חתנו  שהשבוע  המחותנים, 

על   שכופים  בחינם, לא באמצעות תקנות  נפלאות  וצריכים לחפש דרכים לעקוף  חתונות כה  הציבור 
ושהחיים   מהי,  יהודית  חתונה  מפוקח  במבט  לחשוב  שכל,  טיפת  שמחדירים  ידי  על  אלא  אותן, 

 מתחילים יום אחד אחרי השבע ברכות, ולא להסתנוור מבלבולי המח שמסביב.
ולתורתו, לה'  בישראל  נאמנים  בתים  להקים  יזכו  הצעירים  שהזוגות  יעזור  הוא  ברוך  עם    הקדוש 

 דורות ישרים ומבורכים.

 

 על ‰טוב יזכרו ‰מנ„בים ל‰פˆ˙ ‰‚ליון  

 גליונות   1000  מו השבוע נתר 
 עצתו אמונה    200  ו 
 גיל אשר בן רחל   את ו לרפ 

   לו רפואה שלמה  השם יעזור שיהיה  
ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות  

 של נדרים פלוס על שם היכל הקודש ירושלים 

 

 קדישא של מוהרא"ש  הילולא
לקראת ההילולא הגדולה של הצדיק  

 פועל הישועות המוהרא"ש זיע"א 
 תשפ"א ז שבט"י קודש  שבתשחל ב

  יתקיימו אי"ה נסיעות לציונו הקדוש 

 .ביבנאל עיר ברסלב בגליל
  10:00יום ראשון בשעה   22:00ליל שישי בשעה 

 .שעות בציון  4המתנה 
 לפרטים והרשמה 

052-7644-664  
בכל רכוזי  סעודת ההילולא תתקיים 

 אנ"ש לפרטים בקו העידכונים

 


