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  ד ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַעל ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה, ֵּכיצַ   ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין, 
ֲאָבל קֹודֶ  ִסיַני,  ַעל ַהר  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ   םִקַּבְלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה 

רּו� הּוא ָעָׂשה  ַמה ַהָּקדֹוׁש ּבָ   עְמַסֶּפֶרת ָלנּו ֶׁשִּיְתרֹו, חֹוְתנֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָׁשמַ 
  ת ּוְמַסֶּפרֶ ה  ֵיׁש ְלָהִבין ָלָּמה ַהּתֹוָרה ַּמְקִּדימָ   ,ְלִהְתַּגֵּיר  אַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוהּוא ּבָ ם  עִ 

 ַעל ִיְתרֹו, ִלְפֵני ֶׁשָאנּו ׁשֹוְמִעים ַעל ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה? 
אֹוֵמר   ַז"ל  כ"ד)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  ְּבִׂשְמָחה  "מִ   (ִליקּוֵטי  ִלְהיֹות  ְּגדֹוָלה  ְצָוה 

ְּכֶׁשָאָדם    (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן מ"ח)אֹוֵמר ָלנּו    םּגַ   ַיַחד ִעם ֹזאת ַרֵּבנּו".  ָּתִמיד
רֹוֶצה ִלָּכֵנס ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרך, ֲאַזי ִהיא ֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ַעְצבּות. ָחׁשּוב  

ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה, ֶזה עֹוֵזר לֹו ְלִהְתַעּלֹות ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהֵּׁשם    הֶׁשָאָדם ִיְהיֶ   ְמֹאד
ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע ְלִמְצוֹות, ָאז ְיהּוִדי ָצִרי� ִלְהיֹות  ר  ִיְתָּבַר�, ֲאָבל עֹוד יֹוֵתר ָחׁשּוב ַהָּדבָ 

(ֵסֶפר  ת ְרצֹון ַהֵּׁשם, ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר ְמֹאד ָׂשֵמַח, ִלְׂשֹמַח ֶׁשהּוא זֹוֶכה ַלֲעׂשֹות אֶ 

"ְּכֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ִמְצָוה ְּבִׂשְמָחה, ֶזה ִסיָמן ֶׁשִלּבֹו ָׁשֵלם    ַהִמדֹות, אֹות ִׂשְמָחה, ִסיָמן א')
 ֵלא�ָקיו". 

ּו� הּוא �א ַהֵּיֶצר ָהַרע אֹוֵהב ִלְׁשֹּבר ֶאת ָהָאָדם, ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ָהָאָדם ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּבר
ָצִרי� אֹותֹו, ֶׁשהּוא ָרחֹוק ְמֹאד ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ְּכֶׁשָאָדם ָׁשבּור, הּוא חֹוֵׁשב  

ֲחׁשּובוֹ  ְּכָבר  ַמה  ֶׁשִּלי?  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ָצִרי�  ִמי  ֶׁשִּלי?  ַהּתֹוָרה  ָׁשָוה  ְּכָבר    ת 'ַמה 
ֶׁשֲאנִ  ַמה  ָּכל  עֹוֶׂשה?  ֶׁשֲאִני  עֹוֶׂשהַהִּמְצוֹות  ּוַמְחָׁשבֹות    י ֲהרֵ   י  ְּבִבְלּבּוִלים  ָמֵלא 

ָּכל ָּכ� ְמֻטָּפׁש ְו�א ָחׁשּוב', ֶזה ָּדָבר ְמֹאד �א טֹוב, ֶזה ַיְרִחיק   י ָזרֹות, ַהֹּכל ֲהרֵ 
ַהֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה ִהיא  ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם.    קאֹותֹו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, הּוא ְיַאֵּבד ֶאת ַהֵחׁשֶ 

ַעְצמֹו ִעם ָּכל ָּדָבר טֹוב ֶׁשעֹוִׂשים, ָּכל ָּדָבר ָקָטן ָחׁשּוב ְמֹאד ֵאֶצל  ת  אֶ ת  ְלַהֲחיוֹ 
 .  בָלרוֹ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֶזה ִיְגֹרם ֶׁשָהָאָדם ַיְחֹטף עֹוד ְועֹוד ְּדָבִרים טֹוִבים

ֲאָנָׁשיו ֶאת  ְמַחֵּזק  ָהָיה  ְלָפָניו  ַרֵּבנּו  ְמֹאד    ,ֶׁשָּקְבלּו  ִמְּתִפָּלה  ְרחֹוִקים  ֶׁשֵהם  ַעל 
ְוָהָיה ְמַחֵּזק אֹוָתם ּוְמַנֵחם אֹוָתם ְּבַכָּמה ְלׁשֹונֹות    ,ְוָקֶׁשה ֲעֵליֶהם ְמֹאד ְלִהְתַּפֵּלל

הּוא  ,ה ְזִכָּיהִּבְׁשִביל ֶזה ְוָאַמר: "ֲהלא ֵאֶצל ַהֵּגר ֶׁשִּנְתַּגֵּיר ַּכּמָ  םֶׁשּלא ִיְּפלּו ְּבַדְעּתָ 
(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב',  ֶאְצלֹו ְּכֶׁשּזֹוֶכה ֵליַדע ֲאִמיַרת ַהֵּתבֹות ְלַבד ַעד ָּברּוך ֶׁשָאַמר" 

 .  ִסיָמן קכ"א)
ַוִּיַחְּד ִיְתרֹו ַעל ָּכל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ָלֵכן ְמַסֶּפֶרת ָלנּו ֹקֶדם ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה   

ֶׁשְּבֶדֶר� ְּכָלל ָאָדם ָׂשֵמַח    (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ל"ד)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר    ֵאל, ה' ְלִיְׂשרָ 
טֹוב ָּדָבר  ָּכל  ִעם  ְּבִנְפָרד,  ְּפָרט  ָּכל  ָׂשַמח  י  ִּבְפנֵ   ִעם  ִיְתרֹו  ֲאָבל  ָּכל  ַעְצמֹו,  ַעל 

ַמח ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו,  ִעם ָּכל ַהּטֹובֹות ְּבַיַחד, ִּכי הּוא ׂשָ   ַהּטֹוָבה,
 הּוא ָׂשַמח ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָעָׂשה ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ְּדָבִרים טֹוִבים ְלַעם ִיְׂשָרֵאל. 

ִלְׂשֹמַח  ָחׁשּוב ְמֹאד ָלַדַעת ְוִלְזֹּכר ִלְפֵני ֶׁשהֹוְלִכים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה,  ר  ְוֶזה ָּדבָ 
ִנְרֶאה. ֲאִפּלּו ְּכֶׁשרֹוִאים  ה  ְּבָכל ִמְצָוה ֵמַהּתֹוָרה ֶׁשּזֹוִכים ְלַקֵּים, �א ְמַׁשֶּנה ֵאי� זֶ 

�א  ִמֶּזה,  ְלִהָּׁשֵבר  ָאסּור  ַהֵּׁשם,  ַּבֲעבֹוַדת  ַמְצִליִחים  יֹוֵתר  ֲאֵחִרים  ֶׁשְּיהּוִדים 
ַהֵּׁשִני, ֶאָּלא ְלִהְסַּתֵּכל ַרק ַעל ַעְצֵמנּו, ַעל ָּכ�  ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהֵּׁשִני, �א ְלִהָּׁשֵבר מֵ 

   ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבֶזה ָהעֹוָלם.  ֶׁשּזֹוִכים ַלֲחטֹוף
ֱאִליֶמֶל� ֹנַעם  ְּבָפָרׁשָ   ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�    הַהָּׁשבּוַע  הּוא אֹוֵמר 

ֲעֶׂשֶרת ָיִחיד,    הּוא ָאַמר ֶאת  ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי�  ַהִּדְּברֹות ְּבָלׁשֹון  ֱא�ֶקי�  ָאֹנִכי ה' 
ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשָּכל ֶאָחד ַיֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם ְלִפי ַהַּדְרָּגה ֶׁשּלֹו, �א ְלִהְסַּתֵּכל  י  ְּכדֵ   ְוגֹו',

  (ְיֶחְזֵקאל ל"ג, כ"ד) ַעל ַהָּפסּוק    , ַהְקָדָמה)(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב'ַעל ַהֵּׁשִני, ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  
ַאְבָרָהם, ָהָיה  ְיִחידִ   ֶאָחד  ַהֵּׁשם  ֶאת  ָעַבד  ִהְסַּתּכֵ י ֶׁשַאְבָרָהם  �א  הּוא  ַעל    ל, 

 ָהֲאֵחִרים, ְוֶאת ֶזה ַּגם ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות. 
ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְלַמַען ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ָּכ�  ָהָבה ִנְתַחֵּזק ִלְׂשֹמַח ִעם ָּכל ָּדָבר טֹוב  

 , ְוִיְהֶיה ָלנּו טֹוב ָּתִמיד.דִנְזֶּכה ִלְהיֹות ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים ְמאֹ 
 "ג) תשע ִיְתרוֹ ל ַהַּנחַ  ּתֹו�(

ַהְּקדֹוִׁשים, ְּכֶׁשָּכל    ָאנּו ֲעַדִיין עֹוְמִדים ִּביֵמי ׁשֹוָבִבי"ם
ְיהּוִדי ָיכֹול ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה ְּבַקּלּות ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהֵּׁשם  
ַעְצמֹו   ַיְרִּגיל ֶאת  ַמְתִאים ֶׁשָאָדם  ְזַמן  ֶזהּו  ָלֵכן  ִיְתָּבַר�, 
ָּתִמיד ְלִהְתַוּדֹות ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. ְּכלֹוַמר ֶׁשהּוא ֹיאַמר  

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�: "ָעִׂשיִתי ָּכ� ְוָכ�, ִּתְסַלח ִלי ַעל    ְּבֶפה ָמֵלא
ַהֵּיֶצר   ִּכי  ַרק  ְּכֵדי ְלַהְכִעיס אֹוְת�,  ֶזה. �א ָעִׂשיִתי ֹזאת 
ִיְתָּבַר�   ְלַהֵּׁשם  ֶׁשֹּיאַמר  ָהְלָאה  ְוֵכן  ָעַלי",  ִהְתַּגֵּבר  ָהַרע 

 ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב.
ֶאְפׁשָ  ֶׁשהּוא  ִאי  ִמֶּזה  ַמְרִויַח  ָהָאָדם  ָמה  ְלַׁשֵער  ר 

ֶאְפָׁשר   ִאי  ְּכָבר  ָּכֶּזה  ָאָדם  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ֶאל  ִמְתַוֶּדה 
ְלַהֲעִניׁש, הּוא מֹוִריד ֵמַעְצמֹו ֶאת ָּכל ַהִּדיִנים ְוַהְּגֵזרֹות  

אֹוְמִרים   ֲחַז"ל  ְּבֻחּקֹוַתי)  א (ִסְפרָ ָהָרעֹות,  ֶׁשָּבֶרַגע    ָּפָרַׁשת 
הּוא   ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ֶאל  ִמְתַוֶּדה  ֶׁשָהָאָדם 
ִמָּיד ְמַרֵחם ָעָליו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא רֹוֶצה ַרק ָּדָבר ֶאָחד,  
רֹוֶצה   ֶׁשהּוא  ְוֹיאַמר  ְלָפָניו  ֹראׁשֹו  ֶאת  ְיכֹוֵפף  ֶׁשָהָאָדם 

אֹוֵמר   ַהָּפסּוק  טֹוב,  ג)(ִלְהיֹות  יד,  ִעָּמֶכם    הֹוֵׁשַע  "ְקחּו 
(ְּפִסיְקָּתא ְדַרב  ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה'", אֹוְמִרים ַעל ֶזה ֲחַז"ל  

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא אֹוֵמר ֶׁשהּוא �א ָצִרי�    ַּכֲהָנא, ֵּפֶרק כ"ד)
ַרק   רֹוֶצה  הּוא  ִּדּבּוִרים,  ֶאָּלא  ֵמָהָאָדם,  ָּדָבר  ׁשּום 

ַדֵּבר ֵאָליו ְוִיְתַוֶּדה, ְוָאז הּוא ְּכָבר ִיְמַחל לֹו ַעל  ֶׁשָהָאָדם יְ 
 ַהֹּכל. 

ְּכֶׁשְּיהּוִדי עֹוֶׂשה    )ד'  (ִלּקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמןַרֵּבנּו אֹוֵמר  
ֶׁשַהָּפסּוק  ְּכִפי  ַּבֲעָצָמיו  ֶנְחַקק  ֶזה  ְוָׁשלֹום  ַחס  ֲעֵבָרה 

כ)אֹוֵמר   לב,  ֲעוֹ   (ְיֶחְזֵקאל  ַעל "ַוְּתִהי  ֲחקּוָקה  נֹוָתם 
ַעְצמֹוָתם", ְוֶזה ּגֹוֵרם ֶׁשַעְצמֹוָתיו ֶׁשל ָהָאָדם ִיָּׁשְברּו, ְוֶזה 
ֵמִביא ַאַחר ָּכ� ְלָכל ַהָּצרֹות ְוַהְּיסּוִרים ַעל ָהָאָדם, ֲאָבל  
ְּכֶׁשָהָאָדם מֹוִציא ִעם ַהֶּפה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ָּכל ָמה ֶׁשהּוא  

ים יֹוְצאֹות ֵמָהֲעָצמֹות ֶׁשּלֹו, ְוֶזה ְמַסֵּלק  ָעָׂשה, ָאז ַהִּמּלִ 
ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל ַהָּצרֹות, ְוהּוא ִנְהָיה ָאָדם ָׂשֵמַח, ְוָלֵכן ָאנּו  

ב'   ַהא'  ְלִפי  ַּבְּתִפָּלה  ַּבִּוּדּוי  אֹוְמִרים  ָא'ַׁשְמנּו    –ָּתִמיד 
ל ֵחְטא" ֶזה ַּגם  ָּב'ַגְדנּו ָּג'ַזְלנּו ְוֵכן ָהְלָאה, ְואֹותֹו ָּדָבר ְּב"עַ 

ְיֵדי ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבאֹוִתּיֹות   ְמֻסָּדר ְלִפי ַהא' ב', ִּכי ַעל 
 ְּכֵדי ְלִהְתַוּדֹות, יֹוְצאֹות ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ֵמָהֲעָצמֹות. 

ְוָלֵכן, ִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה ָּכל ָּכ� ָחׁשּוב ְלִהְתַוּדֹות ְוֶזה ָּכל ָּכ�  
<<<< 

 מילה של התחזקות 

  ‰ ּנָ ֻ̇ י ַ‰ֲח , ַ‡ֲחר≈ ך¿ ‰ ּכָ ים ז∆ ƒיר ƒע ¿̂  ˙ ‰ זּו‚ו… ּב≈ ל ַ‰ר¿ ∆̂ ≈‡

ּכ…ַח  ין  ≈‡  ˜ ל∆ ח≈ ל¿  ;˙ ָ̂ ¿̃ ב  ≈ּ̂ ַי ¿̇ ƒ‰ ל¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ים  ƒַחּי‰ַ

ֲ‡ָבל   ר,  בו… ל¿ ים  ƒל פ¿ נו… ם  ≈‰ ו¿ ין,  ƒּ̇ ַ‰מ¿ ּלּו ל¿ ≈‡

ים  ƒע מ¿ ו… ׁ̆  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ ים מ≈ ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ים ּומ¿ ƒינ ƒּ̇ מ¿ ּמַ ∆ ׁ̆

ים   ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ל  ∆ ׁ̆  ˙ ˆו… י  - ע≈ ƒָיפ ים  ƒי ¿‰ ƒים נ ƒַחּי‰ַ ָלם  ¿̂   ם ‡∆

י ƒב טו… ר ו¿ ≈̇ ם.ם יו… ל יו… ר ּכָ ≈̇  יו…
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ַל ‰ ‡¡ ַ ׁ̆  ח ˙˘פ"ב) ּב¿

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 ְמַחל ִלי

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
 



 

 
 

 ב
 

 
 
 
 
 

, י' ְׁשָבט, ְׁשַנת חְּבַׁשּלַ ת  יֹום ד' ָּפָרׁשַ   -  ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�
 תשפ"ב ה'

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים 
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב�. 

ְלַזֵּכ�  ְּכֵדי  ֵיׁש  ַאַחת  ָהָרעֹות:    תאֶ   ֵעָצה  ַהִּמּדֹות 
"ִהְתּבֹוְדדּות ּוְתִפָּלה"; ֵאין ֵעָצה ַאֶחֶרת. ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֶאת  

ָצִרי� ְלַבֵּקׁש    -ִלְדֹקר ְּבִמִּלים    ץ, ַהִּמָּדה ֶׁשל ְלָהִציק, ַלֲעקֹ 
ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� יֹום ַאַחר יֹום, ָׁשבּוַע ַאַחר ָׁשבּוַע, ֹחֶדׁש  

 ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַיֲעֹזר לֹו.ַעד  - ַאַחר ֹחֶדׁש
ְלַרֵּבנּו ַז"ל ָהָיה ַּתְלִמיד ְׁשמּוֵאל ַאְייִזיק, הּוא ָהָיה ַצִּדיק  
ָהַרב   ֶאת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ַּפַעם ַאַחת ָאַחז  ָּגדֹול, 
ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַאְייִזיק ְּכֶנֶגד ִלּבֹו ְוָאַמר לֹו: "ִּבְׁשִביל ְמַעט  

  ? ֶזה ְוכּו', ְּתַאֵּבד ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְוָהעֹוָלם ַהָּבאָּדם ּכָ 
ִתְהֶיה ָרִגיל ְלִהְתַאֵּנַח ַהְרֵּבה ַעד ֶׁשִּתְפֹטר אֹותֹו ְוַתְכִניַע  

ִּכי ָּכל ָאָדם נֹוַלד ִעם ִמּדֹות    (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תמא)ָהַרע!"  
ְוהּו ל  ֶׁשַהּכֹ ,  ָרעֹות לֹו  ּגֹוֵרם  ָּתִמיד    אַמִּגיַע  ֶזה  צֹוֵדק, 

ִּבְדִקירוֹ  ְמַדֵּבר  הּוא  ַּבֲאֵחִרים,  ְיַזְלֵזל  ת  ֶׁשהּוא 
 ֶׁשל ָהָאָדם. ם ַהָּדִמי ת ּוַבֲעִקיצֹות; ָּכל ֶזה ַמִּגיַע ֵמְרִתיחַ 
ַהָּדִמי ֶאת  ָלַקַחת  ִהיא,    ם ָהרֹוְתִחים  ָהֲעכּוִרי ם  ָהֵעָצה 

ֵּׁשם ִיְתָּבַר�. ַרֵּבנּו  ַעל ְיֵדי ֶׁשִּמְתַאְּנִחים ְלהַ  םּוְלַזֵּכ� אֹותָ 
ַז"ל ָנַתן ָלנּו ַמָּתָנה "ִהְתּבֹוְדדּות", ֶׁשָאָדם ָיִׂשיַח ֶאת ִלּבֹו  

ִויַסֵּפר לֹו אֶ  ִיְתָּבַר�  ָהָרעֹות, ָּכל  ת  ְלַהֵּׁשם  ַהִּמּדֹות  ָּכל 
 ַהַּתֲאוֹות ָהָרעֹות; ֶזה ְמַזֵּכ� ֶאת ָהָאָדם. 

ִסֵּפר   ַז"ל  מַ ַרֵּבנּו  ְּתִפָּלה)(ִסּפּוֵרי  ִמַּבַעל  יב,  ַמֲעֶׂשה   :ֲעִׂשּיֹות, 
הֵ  ִנְפְּגׁשּו,  ַהֶּמֶל�  ְּתִפָּלה  ם  "ְּכֶׁשַאְנֵׁשי  ֵמַהַּבַעל  ִּבְּקׁשּו 

ֶׁשִּיָּכֵנס ַלְּמִדינֹות ִויַטֵהר אֹוָתם ֵמַהִּלְכלּו� ֶׁשָּלֶהם", ַרֵּבנּו  
רָ  ַּתֲאוֹות  ֶׁשָּלְקחּו  ַהִּכּתֹות  ָּכל  ַעל  ָׁשם  עֹות  ְמַסֵּפר 

ֵמהֵ  ְוָעׂשּו  ָנְפלּו    ן ַוֲעֵברֹות,  ֶׁשֵהם  ַרק  �א  ֱאמּוָנה, 
ֵהם    ַלַּתֲאוֹות  ְלִׁשיָטה,  ֶאְצָלם  ָהַפ�  ֶזה  ֶאָּלא  ָהֵאּלּו, 

ּוְבָכל   ַהַּתְכִלית,  ְוֶזה  ְלִהְתַנֵהג  ְצִריִכים  ֶׁשָּכ�  ֶהֱאִמינּו 
ָּדָבר   אִהיֹזאת ַהַּבַעל ְּתִפָּלה ִטֵהר ֶאת ֻּכָּלם; ִּכי ְּתִפָּלה  

ְּבַרֲחִמים   ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ִמי  ָחָזק,  ָּכ�  ָּכל 
לֹו   ֶׁשַיֲעֹזר  ְלִהָּטהֵ   - ְוַתֲחנּוִנים  ֶׁשַרֵּבנּו  רזֹוֶכה  ַמה  ֶזה   ,

ַאְייִזיק   ְׁשמּוֵאל  ַאְייִזיק,  "ְׁשמּוֵאל  ְלַתְלִמידֹו:  ָאַמר 
ְּתאַ  ְוכּו',  ָּכֶזה  ָּדם  ְמַעט  ַהֶּזה  ִּבְׁשִביל  ָהעֹוָלם  ֶאת  ֵּבד 

ַהָּבא ַעד   ?ְוָהעֹוָלם  ַהְרֵּבה  ְלִהְתַאֵּנַח  ָרִגיל  ִתְהֶיה 
 ֶׁשִּתְפֹטר אֹותֹו!"  

ָיכֹול   ַאָּתה  ֵמִאָּתנּו,  ֶאָחד  ְלָכל  אֹוֵמר  ֶׁשַרֵּבנּו  ַמה  ֶזה 
ִּבְׁשִביל    ...  ..." ֶׁשְּל�:  ַהֵּׁשם  ִעם  ְלַעְצְמ�  ֶזה  ֶאת  לֹוַמר 

ָּכזֶ  ָּדם  ְוָהעֹוָלם  ְמַעט  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ְּתַאֵּבד ֶאת  ְוכּו',  ה 
ֶׁשִּתְפֹטר    ?ַהָּבא ַעד  ַהְרֵּבה  ְלִהְתַאֵּנַח  ָרִגיל  ִתְהֶיה 
ֵמַהֵּׁשם  ! אֹותוֹ  ְּתַבֵּקׁש  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ֶאל  ְּתַדֵּבר   ;"

 ִיְתָּבַר�:
ֲעֹזר  עֹוָלם,  ֶׁשל  ֲעֹזר    י לִ   "ִרּבֹונֹו  טֹוב,  ָאָדם  ֶׁשֶאְהֶיה 

, ֶׁש�א ַאְכִאיב ַלֲאֵחִרים; ֲעֹזר ִלי  ת ֶׁש�א ֲאַדֵּבר ַּבֲעִקיצּו 
ְלִמּדֹות טֹובֹות, ֶׁשאּוַכל ִלְסֹּבל ָּכל ֶאָחד, ַאָּבא  ה  ֶׁשֶאְזּכֶ 

  ָיָקר ְּתַרֵחם ָעַלי, ֲאִני ָּכל ָּכ� רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר";
 ְותּוַכל ְלַזֵּכ� ֶאת ַהִּמּדֹות.   -ר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ָּכ� ְּתַדּבֵ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ח תשפ"ב)ְּבַׁשלַ ה ֱאמּונָ   ֲעָצתֹו (
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� ִּתְקנּו ֶׁשִּיְתַוּדּו ְּבָכל יֹום ְּבַתֲחנּון, ְוֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשִּמְתַוִּדים  עֹוֵזר ְלָאָדם, ְלִפיכָ  
ַּגם ִּבְבָרָכה ֶׁשל "ְׁשַמע קֹוֵלנּו", ַּגם ֵאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים ְּבָכל יֹום ְקִריַאת ְׁשַמע  

 ֶׁשל ָהֲאִריָז"ל ִמְתַוִּדים ָׁשם עֹוד ַהַּפַעם.
יק, ִּכי ִלְפָעִמים ָהָאָדם �א ְמֻרָּכז, ְוהּוא ֲאִפילּו �א  ֲאָבל ֶזה ֲעַדִין �א ַמְסּפִ 

חֹוֵׁשב ַמה הּוא אֹוֵמר, ָהָאָדם ָצִרי� ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַּבָּׂשָפה ָהִאיִׁשית  
 ֶׁשּלֹו ּוָבְרָגׁשֹות ָהִאיִׁשִּיים ֶׁשּלֹו, ְלִהְתַוּדֹות ֵאָליו ּוְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ִמֶּמּנּו. 

 ְוֶזה ַיֲעֶׂשה ֶאת ָהָאָדם ָׂשֵמַח, ְוֶזה יֹוִריד ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל ָהַרע. 
 ֲאִני �א ִמְתַּכֵּון ְלֶזה ֶּבֱאֶמת 

ֶאָחד ַהְּדָבִרים ֶׁשּמֹוְנִעים ֵמָהָאָדם ְלִהְתַוּדֹות ֶזה ִּבְגַלל ֶׁשהּוא חֹוֵׁשב ְלַעְצמֹו  
ֹוֵמר, הּוא ָאֵכן אֹוֵמר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  ֶׁשהּוא �א ֶּבֱאֶמת ִמְתַּכֵּון ְלַמה ֶׁשהּוא א

ָּכָראּוי   ִיְתַנֵהג ָּתִמיד  ְּכָבר  ָוָהְלָאה הּוא  ּוֵמַהּיֹום  ָּכָראּוי,  ִהְתַנֵהג  ֶׁשהּוא �א 
ְוַכָּיאֹות, ֲאָבל ָעֹמק ְּבתֹו� ַהֵּלב הּוא ֲהֵרי יֹוֵדַע ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא �א אֹוֵמר  

ַעל ַעְצמֹו ַעד ְּכֵדי ָּכ� ֶׁשהּוא ד  ל ַהֵּלב, הּוא ֲעַדִין �א ָעבַ ֶאת ֶזה ֶּבֱאֶמת ִעם ּכָ 
 ְּכָבר �א ִיָּכֵׁשל עֹוד ַּפַעם. 

ָחׁשּוב   ֲעַדִין  ֶזה  ֶּבֱאֶמת  ִמְתַּכֵּון  ְּכֶׁשָהָאָדם �א  ֶׁשֲאִפּלּו  ִהיא  ָהֱאֶמת  ֲאָבל 
ֶׁשל ִּבְלָעם, ָׁשם ַהָּפסּוק אֹוֵמר   ְמֹאד ְוֶזה ַּגם מֹוִעיל, ְּכִפי ֶׁשָאנּו רֹוִאים ַּבִּסּפּור

ִּבְלָעם ָאַמר ַלַּמְלָא�    – "ַוֹּיאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ַמְלַא� ה' ָחָטאִתי"    (ַּבִּמְדָּבר כב, לד)
ֶׁשהּוא מֹוֶדה ּוִמְתַוֶּדה ֶׁשהּוא ָחָטא, הּוא �א ָנַהג ָנכֹון, אֹוֵמר ַעל ֶזה ַהִּמְדָרׁש  

ל"וַרּבָ   (ַּבִּמְדָּבר כ'  ֶׁשָהָאָדם    )ה  ֶׁשָּבֶרַגע  ָיַדע  הּוא  ַעְרמּוִמי,  ָאָדם  ָהָיה  ֶׁשִּבְלָעם 
 ִמְתַוֶּדה ְואֹוֵמר "ָחָטאִתי" ָאז ׁשּום ַמְלָא� �א ָיכֹול ָלַגַעת ּבֹו ּוְלָהַרע לֹו.

ְּכִבְלָעם, ֶׁשְּבַוַּדאי ָרָצה ְלַהְמִׁשי� ַלֲעׂשֹות ַרע    ;רֹוִאים ִמֶּזה ֶׁשֲאִפּלּו ָרָׁשע 
ָבל ִמֵּכיָון ֶׁשִהְתַוָּדה, ְּכָבר �א ָיְכלּו ְלַהֲעִניׁש אֹותֹו, ָאז ֲהֵרי ָּבטּוַח ֶׁשֶאְצֵלנּו,  אֲ 

ֶׁשָאנּו ְמֹאד ְרחֹוִקים ִמִּלְהיֹות ְּכִבְלָעם, ָּכל ְיהּוִדי רֹוֶצה ֶּבֱאֶמת ִלְהיֹות ָּכֵׁשר  
ָהַרע ָקֶׁשה  ֵיֶצר  ֵיׁש לֹו  ְּבַוַּדא  ;ְוָראּוי, ֶאָּלא  ְּכֶׁשהּוא ִמְתַוֶּדה ֶאל ַהֵּׁשם  ָאז  י 

 ִיְתָּבַר�, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא מֹוֵחל לֹו ַעל ַהֹּכל, ְו�א ָיכֹול ִלְקרֹות לֹו ׁשּום ַרע.
ִיְתָּבַר�   ֵמַהֵּׁשם  ְמִחיָלה  ְלַבֵּקׁש  ָּתִמיד  ַעְצמֹו  ֶאת  ַיְרִּגיל  ְיהּוִדי  ִאם 

ָלה הּוא �א ֹיאַמר ֶאת ֶזה ִעם ָּכל ָהֱאֶמת ּוִמָּכל  ּוְלִהְתַוּדֹות, ֲאִפילּו ֶׁשַּבַהְתחָ 
ַהֵּלב, ֲאָבל ַהִּמִּלים ְלַאט ְלַאט ִיָּכְנסּו ְּבִלּבֹו ַעד ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ַיִּגיד ֶאת ֶזה ִעם  
ְוִיְהֶיה לֹו טֹוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם   ִיְהֶיה ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ַוֲאִמִּתי,  ֱאֶמת, הּוא 

 ַהָּבא. 
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶר� ִוּדּוי) 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 ְוִלְדקֹר ץְלָהִציק, לֲַעקֹ

 
 

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )כטק( ִסּפּור ַחּיָ

 ה ְסחֹוָר ת ִלְקנֹוב  ְלַּבאְרִדיְטׁשּו  ִלְנסֹעַ ם  ִהְסִּכין ָנָת י ַרּבִ ר: ַּתְקִצי
ְּבִלי ִׁשעּור, ִּכי   ַאף ַּגם ַעל זֹאת ָּדָוה ִלּבֹו ְמאֹד. ְוַנְפׁשֹו ָהְיָתה ָמָרה לֹו ַעל־ָּכל־ֶזה

ְּכִפי ֶׁשִּנְקַּבע ִּבְלָבבֹו ִזְכרֹון יֹום ַהִּמיָתה ְויֹום ַהְּקבּוָרה, ֶׁשּמּוָכִנים ְועֹוְמִדים ְלֶזה  
ְוָכל ַהָּיִמים ֶׁשל ָהָאָדם ֵהם ְמנּוִיים ּוְספּוִרים ּוְקצּוִבים ְּבִמְסַּפר  ְוֶרַגע,  ְּבָכל ֵעת 

ָכל ָׁשָעה, ֶׁשִּיְתַּבֵּטל ִּבְקִנַּית ַהְּסחֹוָרה, ִהיא ֲאֵבָדה ִנְצִחית,  ֵאֶצל ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר. וְ 
ְוַכד',   ָרֲאָתה  ַעִין א  ְונֹוָרא.  ִנְפָלא  ֶרַוח  ְוֶהְפֵסד  ֲאֵבָדה  ֲאֵבָדה, ֶׁשֵאיָנּה חֹוֶזֶרת, 

 ֶׁשָהָיה ַמְרִויַח ַּבָּׁשעֹות ָהֵאּלּו.  
ִנְסַּתֵּפק ְמאֹד וְ  א ָיַדע ָלֵתת ֵעָצה ְּבַנְפׁשֹו, ִאם ְלִהְתַעֵּקׁש ִעָּמם ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן 

ְרצֹונֹו   הּוא   ָּכ אּוַלי  ֶׁשִּיְסַּתֵּפק,  ְּבַדְעּתֹו,  ִּדְבֵריֶהם  ִהְכִניסּו  ְּכָבר  ִּכי  ָּבֶזה,  ַּגם 
ָאְמרּו  ֶׁש   מֹוּוכְ .  'ִיְתָּבַר, ֶׁשְּיַעֵּסק ְקָצת ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן, ְוַגם ֶזה ֶנֱחָׁשב ַלֲעבֹוַדת־ה

  לֹו   ֵיׁש  רַהִּדּבּו  ִּכי, ( ְּבָיָדם  ָעְלָתה  ְוא,  ִׁשְמעֹון  ְּכַרִּבי  ָעׂשּו  ַהְרֵּבה:  )לה  ְּבָרכֹות(  "לֲחזַ 
ַח   ֵהן  ְלטֹוב  ֵהן  ָהָאָדם  ֵלבִלְמׁשֹ    ָּגדֹול  ּכַֹח   ְּבִדְבֵרי  ַּכּמּוָבא,  ְוָחִליָלה  סְלִהּפּו 

 . )ַז"ל ַרֵּבנּו
ְּבַדְעּתֹו ַּבַּלְיָלה ֶׁשּקֶֹדם ְנִסיָעתֹו, ֶׁשְּלֵעת ַעָּתה ֵיֵל ַּגם ַעְכָׁשו ֶאל    ִנְתַיֵּׁשב  ַעל־ֵּכן 

ְמקֹומֹו ֲאֶׁשר לֹו ִמחּוץ ָלִעיר ְלִהְתּבֹוֵדד. ּוְבֵצאתֹו ֶאת ָהִעיר ְיָפֵרׁש ֶאת ַּכָּפיו ְלָפָניו  
ֵמעֶֹמק   ּוְבַתֲחנּוִנים  ִּבְבִכי   ִיְתָּבַר  ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ָעָליו  ִויַרֵחם  ָיחּוס  אּוַלי  ַהֵּלב, 

ְוֵכן   ְוָׁשלֹום,  ַחס  ּוְׂשמֹאל,  ָיִמין  ֵמְרצֹונֹו  ָיסּור  ְלִבְלִּתי  ָהֱאֶמת,   ְּבֶדֶר ְלַהְנחֹותֹו 
ְוִנְתַמְהַמּה  ְלִהְתּבֹוְדדּות  לֹו  ַהְּמֻיָחד  ִּבְמקֹומֹו  ָלִעיר  חּוץ  ְּבַלְיָלה   ֶׁשָהַל   ָעָׂשה; 

 ָׁשם, ַעד ֶׁשֵהִאיר ַהַּׁשַחר.  
ּוִמָּׁשם ָהַל ְלֵבית־ַהְּכֶנֶסת ְוָלַמד ְקָצת. ּוְכֶׁשִהִּגיַע ְזַמן ַהְּתִפָּלה, ִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת  
ַׁשֲחִרית ָוִתיִקין. ְוַאַחר ְּתִפָּלתֹו ִנְתַיֵּׁשב, ֶׁשּקֶֹדם ְנִסיָעתֹו ְלֶּבְרִּדיָטׁשֹוב ִיַּסע ִמּקֶֹדם 

זַ ִלְבֶר  ֵמַרֵּבנּו  ְרׁשּות  ְלַקֵּבל   ַהּנֹוֵסעַ   ֲעָגָלה  ַהַּבַעל  ֶׁשֶּדֶר  ָיַדע  ִּכי,  "לְסֶלב 
  ַהְּסמּוִכים   ַהָּיִמים  ְוָאז,  ֶעֶרב  ִלְפנֹות  ַעד  ְּפָעָמיו  ַלֶּדֶר  ָיִׂשים  ְלַבל  ְלֶּבְרִּדיָטׁשֹוב

  15-  ַהּכֹל ּכְ ַס הּוא בִלְבֶרְסלֶ  ב ּוְמֶּנעִמרֹו, ְמאֹד  ֲאָרִכים ֶׁשַהָּיִמים , ַּתּמּוז ִלְתקּוַפת
 ִקילֹוֶמֶטר, ְוִיְהֶיה עֹוד ְּבֶאְפָׁשרּותֹו ְלַסע ְוַלֲחזֹר קֶֹדם ְנִסיָעתֹו. 

ְוַאף ֶׁשְּלִפי ָׁשָעה א ִנְמָצא לֹו ֲעָגָלה ִלְנסַֹע ְלָׁשם, ֲאָבל ִמֹּגֶדל ְּתׁשּוָקתֹו ֶׁשָהְיָתה   
עִ  ְלִהְתַוֵעד  ָאז  זַ לֹו  ַרֵּבנּו  ִּבְצָעָקה  ַר   ֵליֵל  ִהְתִחיל,  "לם  ַּגם  ָעַסק   ּוַבֶּדֶר ְגַלי. 

  ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר לֹו  ִהְזִמין  ִּפְתאֹם,   ְּבֶדֶר ְּבֶלְכּתֹו  ַוְיִהי   .לַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ּוִבְתִפָּלה 
 ֲעָגָלה ַהּנֹוַסַעת ִלְבֶרְסֶלב, ְוִקְּבָלה אֹותֹו ּוָבא ִלְבֶרְסֶלב.

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



 

 
 

 ג
 

  

 

  

> BreslevCenter.com
 \answ

ers  <    

 

   
 

      
  

      
         

 

 
 

 

 

 

ה לֹא ִנְזָהִרים  ָלּמָ
ָהעֹוָל   ב?ֶיֱחַר א לֹ ם ׁשֶ

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,          

ַּדְּיָקן ְמאֹ ְּבִטְבִעי  ֲאִני  ִלי ְמנּוָחה,  ַוֲאִני    ד,ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשאֹל ַעל ַמֶּׁשהּו ֶׁשא נֹוֵתן 
, הַהְּסִביבָ ת  ְּדָבִרים ַעד ַהּסֹוף. ְּבֶמֶׁש ַהָּׁשִנים ָקָראִתי ַעל ִזהּום ֲאִויר ְוֵאיכּו  רחֹוֵק 

, ֲאָבל ֵיׁש ְּדָבִרים ֶׁשֵהם  םֵהם ָאֵכן ֲהָבִלי  הזֶ ל  ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַהְרֵּבה ְּדָבִרים ֶׁשאֹוְמִרים עַ 
 ה.ִמּזֶ ם ְמִציאּות, ַוֲאָנִׁשים ִמְתַעְּלִמי

ְמֻסֶּיֶמ  ַּכּמּות  ַרק  ֵיׁש  ְלִהָּזֵה   ת ְלָמָׁשל,  ּוִבְמקֹום  ָּבעֹוָלם,  ַּגז  ִיָּגֵמר,    רֶׁשל  א  ֶׁשֶּזה 
ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּבֶזה ְּבִלי ֶחְׁשּבֹון. ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני ְמַמֵּלא ֶאת ֵמיַכל ַהֶּדֶלק ָּבֶרֶכב ֶׁשִּלי, 

ֶאת ֶזה, ְוַאַחר   ם, ֶזה ַּגם ְמַזֵהם ֶאת ָהֲאִויר, ֲאָנִׁשים ׁשֹוֲאִפיהזֶ ל  עַ י  אֹוִת ף  נֹוֵק י  ִלּבִ 
 ָּכ ִמְתַּפְּלִאים ָלָּמה ֵיׁש ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ַמֲחלֹות א ָעֵלינּו.   

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבּסֹוְלָלה ֶזה ּגֹוֵרם    םַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּגרּוַע, ִּכי ְּכֶׁשּגֹוְמִרי  אהּו  יֶרֶכב ַחְׁשַמּלִ 
 ְלֻחְרָּבן נֹוָרִאי ַלְּסִביָבה.

ַּבְּמִציאּוִלְראֹו  רֶאְפָׁש  יֹוֵתר    תת  ֵיׁש  ְוָלַאֲחרֹוָנה  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ִמְתַחֵּמם  ֶׁשָהעֹוָלם 
ָראּו  ֹהו  ִּבְתקּוַפת ַהּקֹורֹוָנה,  ָהַאֲחרֹוָנה,  ַּבָּׁשָנה  ֶזה.  ִּבְגַלל  ֲאָדָמה  ּוְרִעידֹות  ִריָקִנים 

ַּתְּמׁשּו ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ִּבְרָכִבים  ִּבְגַלל ֶׁשא ִהְׁש   הָהיָ ה זֶ   ְּבחּוׁש ֶׁשָהָיה חֶֹרף ַקר יֹוֵתר,
 ּוַבְּמטֹוִסים.

ָּכל    חַלּפַ ם  , ְוהֹוְרִסים ֶאת ַהְּסִביָבה ְּבֶזה. זֹוְרִקיןְּבִלי ֶחְׁשּבֹו  םַּגם ְּפַלְסִטיק ְמַבְזְּבִזי
  ת ֶא   ִיְמְרטּו ם  ָּכ ַהְרֵּבה ְּפַלְסִטיק, ֶׁשּיֹום ֶאָחד ְּכֶׁשְּכָבר א ִיְהֶיה יֹוֵתר ְּפַלְסִטיק ֵה 

 .םרֹאָׁש  רֵׂשעָ 

ְׁשֵלִמי ְיָערֹות  ּכֹוְרִתים  ָּכ    םַּגם  ָּכל  ָהֵאּלּו  ֶׁשָהֵעִצים  ָּבִּתים,  ִלְבנֹות  ְּכֵדי  ֵמֵעִצים 
 ַלַחּיֹות ֵאיפֹה ָלגּור. הַהַחְמָצן ְוַגם ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיֶ  ָלעֹוָלם, ַּגם ִּבְׁשִביל םִנְצָרִכי

ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְּדָרׁשֹות, ֶזה ַמִּגיַע ְלָכל ָּכ ַהְרֵּבה    רְּיִׁשיָבה מֹוֵס ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשרֹאׁש ַה 
ֵיְדעּו   ֶׁשֲאָנִׁשים  ִמֶּזה,  ַּגם  ְלַדֵּבר  ָיכֹול  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִאם  ִלְׁשאֹל  ָרִציִתי  ֲאָנִׁשים, 

 ְלִהָּזֵהר ְוא ַיְחִריבּו ֶאת ָהעֹוָלם. 

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

תשפ"ב ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, ח' ְׁשָבט, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

, ֵיׁש ַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשּׁשֹוֵמר ַעל ָהעֹוָלם; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  סֵּתָרַגע, ָהעֹוָלם א קֹוֵר 
ָּכ ִנְפָלא, ְוָהעֹוָלם ל  ָהעֹוָלם, הּוא ַמֲחִזיק ֶאת ָהעֹוָלם, הּוא ְמַנֵהל ֶאת ֶזה ּכָ ָּבָרא ֶאת  

 ִנְהֶיה יֹוֵתר ְויֹוֵתר ָיֶפה. 

ָהעֹוָלם ָהָיה ּתֹהּו ָובֹהּו, א    ה ִּבְתִחילָ   (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רלז; ִסיָמן שז)ָּכ ַרֵּבנּו ָאַמר  
ר ה ֱאמּוָנה; ָהיּו עֹוְבֵדי ֱאִליִלים, ָעְבדּו ֲעבֹוָדה ָזָרה; ַעד ֶׁשַאַח ָהְיָתה ּתֹוָרה, א ָהְיָת 

ֶאת    ָּכ ְמַנֵהל  הּוא  ְלעֹוָלם;  ּבֹוֵרא  ֶׁשֵּיׁש  ְלֻכָּלם  ִּגיָלה  הּוא  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ִהִּגיַע 
 ָהעֹוָלם, הּוא עֹוֶׂשה ַהּכֹל, ְוהּוא ַהּכֹל.

ה, ְוָהעֹוָלם ִנְהָיה יֹוֵתר ָיֶפה, ַאַחר ָּכ ִהִּגיעּו ַהַּצִּדיִקים  ָהָיה ַמַּתן ּתֹוָר   ןִמּכֵ ר  ְלַאַח 
ָהְלָאה   -ַהְּקדֹוִׁשים    הֹוֵל ֶזה  "ְוֵכן  ִסֵּים:  ְוַרֵּבנּו  ָיֶפה,  יֹוֵתר  עֹוד  ִנְהָיה  ְוָהעֹוָלם 

ת  ְלַדֵּבר ֶא   תִטְּפׁשּו  ָוָהְלָאה, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַמְנִהיג ַעָּתה ָהעֹוָלם ָיֶפה יֹוֵתר ִמּקֶֹדם", זּו
, ֶׁשָהעֹוָלם הֹוֵל ְלִהָּגֵמר; ָּכל  םֵמֶה   ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו  ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְמַדְּבִרים

ֶזה    -ִּבְגַלל ַהְּדָבִרים ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב ְוַכּדֹוֶמה    בֵאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשָהעֹוָלם הֹוֵל ְלֵהָחֵר 
 מּוָנה.ַמִּגיַע ֵמֶחְסרֹון ֱא 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
להשיג    הסעודהלאחר    שניתן  הרבות  מהזכויות  קנו  רבים  יהודים 

עבורם   שתישאר  הנצחית,  זכותם  זוהי  הדפוס,  לבית  החדש  בבניין 
לתרום כסף    ו. ובמקביל נרשמאובבלנצח נצחים, ותעזור להם בזה  

לבית הדפוס על בסיס חודשי, כדי לקבל חלק בזכויות הרגילות של  
   בית הדפוס.

שלוחה    718-387-2691כדי לתרום לבית הדפוס אפשר להתקשר  
 newbuilding@kerenhadfusa.org, או בדואר אלקטרוני 103

ולהמשיך לעבוד יעזור השם יתברך שאכן נמשיך להחזיק עצמנו יחד  
את השם יתברך בשמחה כמו שמוהרא"ש לימד אותנו, עד שנזכה  

 כבר לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.
 לזכר עולם יהיה צדיק!  

 *** 
 סעודות הילולא של מוהרא"ש זי"ע 

 ברחבי ארץ ישראל 
 ירושלים

הציבור התאסף בהתרגשות לסעודת ההילולא בבית המדרש היכל  
ביום בירושלים,  של    הקודש  בדרכיו  ללכת  התחזקו  יחד  שלישי, 

 מוהרא"ש לקרב ולחזק עוד ועוד יהודים, בשיחה ובשירה וניגונים.
 בבני ברק 

בני ברק נערכה סעודת הילולא, באולמי הגר"א, והתחזקו   גם בעיר 
 לנו ראש הישיבה. כפי שמעביריחד בדרכו של מוהרא"ש זי"ע  

 בצפת 
צפת של -חבורה  בביתו  ביבנאל  התאספו  יעקב    טבריה  דוד  רבי 

בדרכי   להמשיך  יחד  והתחזקו  חגיגית  הילולא  לסעודת  יעקובביץ 
 מוהרא"ש בכל הענינים.

 בית שמש 
אצל   לסעודת הילולא חגיגית  גם בבית שמש התאספו אנשי שלומינו

 .והתחזקו יחד ששם מתכנסים בכל שבוע בליל שישי גדליהו מלר
 במודיעין עילית 

נערכה   עילית  במודיעין  היכל  גם  המדרש  בבית  הילולא  סעודת 
 הקודש בברכפלד.

 *** 
  פתיחת תלמוד תורה "היכל הקודש"

 בירושלים עיה"ק 
פתיחת    לרגל  בירושלים,  נושמחה גדולה שוררת בקרב אנשי שלומי

 " החדש  תורה  ראש    היכלתלמוד  של  בראשותו  בעיר,  הקדוש" 
 הישיבה שליט"א.

  ו תפילות ובקשות, הגיע, אחרי הרבה  וכיסופים  רצונותאחרי הרבה  
סוף   סוף  "  כפי שמח,  מ ה  לרגעעכשיו  הרבי  שלכם  שאמר  לילדים 

הלימודים הקדושים  " כדי שגם הילדים יגדלו עם  היה כאןמה    תודיעו
בהם שרק הקב"ה מנהיג    להחדיר, עם אמונה חזקה וברורה,  של רבינו

 .שם יתברךהמרק  כים לבקש, צרייםשרוצ דבראת העולם, וכל 
ההורים   החדש,  החדר  של  הרביעי  לשבוע  נכנסים  אנחנו  עכשיו 
לחדר  רצים  הילדים  ועליזים,  שמחים  כך  כל  זמנית  בו  והילדים 

  נהניםכל דקה, וההורים  בנהנים  כל כך  , ומאושרים ובחשקשמחים  
שנלמדו בחדר,    הלימודיםכל כך טוב את    יודעיםלשמוע איך הילדים  

כבר  להם  תפ  ויש  "סיפורי  הרבה  שביקשו  לספר  דברים  ילה", 
 מהקב"ה והקב"ה עזר להם.

זה התחיל קטן בכמות, אבל באיכות זה גדול מאוד. במכתב שכתב  
מזל טוב  ראש הישיבה שליט"א להנהלת המוסד הוא כותב במילים "

הק עיר  בירושלים  הקדש  היכל  תורה  התלמוד  פתיחת  דש; ועל 
בכל   שתצליחו  תורה,  התלמוד  עם  שתצליחו  יתברך  השם  יעזר 

בפתיחת   מעשיכם. לי  כתב  שמוהרא"ש  מכתב  לכם  שולח  אני 
מוסדות   נפתחו  איך  מספר  מוהרא"ש  פיגא,  בית  שלנו  המוסד 

טמר, כמו התלמוד תורה בירושלים עם שני ילדים, והיום זה  אס
הקדוש ברוך הוא לשם  עם    המוסד הכי גדול בעולם; כי כשהולכים

תהיה שום    אני רוצה להבהיר שלמוסד שלנו לא  שמים יש הצלחה.
, אני לא רוצה לקחת מהם אף פרוטה, כמו כן  השיכות עם הממשל

 . "שילמדו במוסדות שלנו רק באידיש 
צליח, להגיע למטרה של  יתלמוד תורה החדש  השם יתברך שהיעזור  

יהודים   ילדים  גאים  כגידול  חיילים  שיהיו  יתברךשרים    להשם 
 ולתורתו.

 של בית רבן! אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות 
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 סעודת הילולא לרגל הילולת מוהרא"ש זי"ע 

את יומא דהילולא קדישא של כ"ק מוהרא"ש זי"ע ניצלו יהודים מסביב לעולם בכלל, ואנשי שלומינו בפרט,  
 להעלות את הזיכרונות המאירים ממוהרא"ש וכדי לשנן את לימודיו הקדושים, להמשיך בדרכו.כדי 

את   להחדיר  ולילה,  יומם  עבד  הוא  זה  ועל  אחד,  דבר  רק  מוהרא"ש  רצה  הקדושים  חייו  ימי  כל  לאורך 
שהשם    הלימודים של רבינו הקדוש בכל בית יהודי ברחבי העולם. לעודד ולחזק כל יהודי שידע ויזכור תמיד

יתברך תמיד איתו, ובכל מצב שיהודי רק נמצא בו הוא יכול תמיד להיות קרוב  להשם יתברך, והוא יכול  
 תמיד לחזור אליו יתברך.

זיכרונו יהודים  יומא דהילולא קדישא, מעלים  איך הם קיבלו חיזוק מהספרים והקונטרסים    תכעת, בזמן 
הזמן להמשיך ללמוד בספרים הקדושים ולקיים הקדושים של מוהרא"ש במשך כל השנים, וממלאים את 

 את הכתוב בהם, וכך לזכות לחיים שמחים ומאושרים ברוחניות ובגשמיות.
במהלך כל השבוע החולף, ובפרט ביום ההילולא, פקדו יהודים רבים מכל קצוות תבל את הציון הקדוש  

שכל מי שיתפלל בקברו הוא    ביבנאל בכדי להיפקד בדבר ישועה ורחמים, כמו שמוהרא"ש הבטיח בצוואתו
כמו   הקדוש,  בציון  הפסק  בלי  תהילים  ספר  כל  את  לסיים  זכו  רבים  ישועה.  בעבורו  לפעול  ישתדל 
לזכותו,   התהלים  כל ספר  ובחורה שיאמרו את  מצבתו שכל בחור  על  וצווה לחרוט  הבטיח  שמוהרא"ש 

 בוודאי ימצאו את זיווגם בקרוב ובנקל.
חיים חיותו התעוררו יהודים לתשובה על ידו, אותו הדבר יהיה גם אחרי  מוהרא"ש כתב בצוואתו שכמו שב

הסתלקותו שמי שיגיע לקברו יתעורר לתשובה ויחזור להשם יתברך. ואת זה יכלו לראות בבירור כעת ביום  
בציון   ליבם  את  ושפכו  שיח  שפכו  יהודים  כשהמוני  במקום,  שהייתה  הרבה  ההתעוררות  את  ההילולא, 

 הקדוש.
תקיימה סעודת ההילולא המרכזית ביום שלישי בערב בבית מדרשינו בוויליאמסבורג. התאספו  בארה"ב ה 

יחד מאות רבות של יהודים מכל המקומות להתחזק יחדיו ביום גדול שכזה. בסעודה שמעו דברות קודש  
הגדולה   המתנה  על  יתברך  להשם  להודות  צריכים  אנחנו  כמה  עד  שהדגיש  שליט"א  הישיבה  מראש 

שהיה לנו את מוהרא"ש שלימד אותנו את הלימודים הקדושים של רבינו, והלימודים האלו חיים  שקיבלנו  
 וקיימים, לנו רק נשאר להמשיך ללמוד ולחזור עליהם.

ראש הישיבה שליט"א אמר שכשמגיעים לדבר ממוהרא"ש, זה מאוד קשה, מוהרא"ש נתן לנו כל כך הרבה  
הודים מסביב לעולם, שממש בלתי אפשרי לתאר ולספר זאת,  בחיים, הוא עזר כל כך הרבה לכל כך הרבה י

כל המוסיף גורע, כמה שרק ידברו אף פעם זה לא יספיק. לכן העיקר הוא לדבר מהלימודים והעצות של  
מוהרא"ש , איך אנחנו יכולים להתחזק בהם ולהפיץ אותם הלאה לאחרים, אלו המופתים הגדולים ביותר 

יכים לשנן תמיד. כמו שרבי נתן אמר על רבינו, שעיקר המופתים שראו  של מוהרא"ש, ואת זה אנחנו צר
אצל רבינו היה שכל יהודי שהגיע לרבינו, הקשיב וציית לעצות של רבינו, נהפך לאדם חדש לגמרי, הוא  
נהפך ליהודי כשר אמיתי. זהו רבי אמיתי, שיכול לעזור ליהודים, הוא יכול להחדיר בהם אמונה זכה, הוא  

נתחזק בכל העצות  יס בהם חוזק וחיות להתרומם תמיד להתחזק לעבוד את השם יתברך, הבה  יכול להכנ
 בעולם הזה ובעולם הזה. טוב לנו ויהיה, א"ששלימד אותנו מוהר

נראה לפני   היה  יודע בעצמו כיצד הוא  כל אחד מאנשי שלומינוזאת לעצמנו,    אבל אנחנו לא יכולים להחזיק
הקדוש, כיצד החיו אותו הספרים, הקונטרסים והדרשות, הראו לו שהוא   ינות של רבועצה שהוא מצא את 

  הדיבורים , ואיך  ובגשמיותת  ורוחניב,  ופרט  בחיים בכל פרט  התנהגות  לו דרך  זה נתןעדיין יכול להצליח,  
שיכולים    גוררים יהודים  הרבה  כך  כל  יש  שעדיין  לנו  להזכיר  צריך  וזה  הקב"ה,  אל  בחזרה  יום  כל  אותו 

כל אחד  ה בחיים, שיכולים להיעזר בכל בעיותיהם בהן הם מתייסרים, ולכן יש לעסוק בהפצה,  להשתמש בז 
 יהודים. רבינו לעודשל   הלימודיםלקחת חלק בהפצת  צריך
, גיליונות, וזה  קונטרסים, מדי שבוע מודפסים ומופצים מאות אלפי ספרים,  ממשיך בכל הכח  הדפוסבית  

כל אחד    צריךליברטי,  בחדש לבית דפוס  וש בניין גדול  ורכמסיימים לעולה הרבה כסף, במיוחד עכשיו כש 
בניין החדש  ב  שיכולו להסתדר, לא להחמיץ את ההזדמנות הייחודית  מהרגיל יותר    להתאמץלקחת בו חלק,  

 וההפצה. ההדפסהעם הפעילות הרחבה של   להמשיך בישוב הדעתוהמרווח, וכך 
הקב"ה  אצל  חלקו, זה הדבר הכי גדול  אשרי לו ואשרי  ,  שיםלהפיץ את הספרים הקדו  בעצמו  מי שזכה ללכת

להצטרף    צריכם.  גם לא יכול להתחמק מהפצה,  לעשות זאתכשמחזירים את ילדיו אליו, אבל מי שאינו יכול  
לבית הדפוס, בכל שבוע וחודש יש לתת כסף על מנת להדפיס ולהפיץ את הספרים, ובכך לקבל חלק שווה  

 בפעולות הקודש.
הלימודים    עםלהתחזק  להמשיך    חדשות קבלות    והציבור הלכו הביתה עםברכת המזון,    ברכושה  לאחר הדר

 .בעולם  להפיץ זאתולסייע של מוהרא"ש 

ָּכ א ִיְהיּו ְל ׁשּום    - ַּתְכִניס ֶאת ַעְצְמ ֶּבֱאמּוָנה  
:  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן ה)(ְּפָחִדים. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

"ָהִעָּקר הּוא ָהֱאמּוָנה, ְוָצִרי ָּכל ֶאָחד ְלַחֵּפׂש ֶאת 
ֶּבֱאמּוָנה, ִּכי ֵיׁש סֹוְבֵלי ַעְצמֹו, ּוְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו  

ֳחָלִאים, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות, ְוֵהם סֹוְבִלים  
ַהַּכָּוָנה  ָהֱאמּוָנה",  ְנִפיַלת  ִּבְׁשִביל  ַרק  ֶהֳחָלִאים 
ְלַצֲעֵרנּו.  סֹוְבִלים  ֶׁשֲאָנִׁשים  ַהֶּנֶפׁש  ִיּסּוֵרי  ַעל 

יְ  ַעל  "ִּכי  ְואֹוֵמר:   ַמְמִׁשי ְנִפיַלת  ְוַרֵּבנּו  ֵדי 
מֹוִעיל  ֶׁשֵאין  ֻמְפָלאֹות  ַמּכֹות  ָּבִאים  ָהֱאמּוָנה, 

ְזכּות    -ָלֶהם   ְוא  ְּתִפָּלה,  ְוא  ְרפּואֹות,  א 
סֹוֵבל   ְוהּוא  ֱאמּוָנה  ָלָאָדם  ְּכֶׁשֵאין  ָאבֹות", 

ֶׁשָּבאֹו ָהֵאּלּו  ָאז    ת ֵמַהַּמֲחלֹות  ֱאמּוָנה,  ֵמֶחְסרֹון 
פּואֹות, ְּתִפָּלה א עֹוֶזֶרת לֹו  א מֹוִעיל לֹו ׁשּום ְר 

ְוַגם א ְזכּות ָאבֹות. ַהַּכָּוָנה ַעל ַהֵּסֶבל ֶׁשֲאָנִׁשים  
ָהְרפּוָאה  ָהֵאּלּו,  ַהְּפָחִדים  סּוֵגי  ִמָּכל  סֹוְבִלים 

 ֱאמּוָנה. אַהְּיִחיָדה ָלֶזה ִהי

ְּכֶׁשָאָדם ַמְכִניס ְּבַעְצמֹו ֱאמּוָנה, הּוא יֹוֵדַע ֶׁשֵאין  
 לּכָ   אּלֵ ִמְּלַבּדֹו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא הּוא 'ְמַמ   דעֹו
, ֵאין  ִמיןּלְ עָ   לּכָ   ֹו ְבתּו,  ִמיןּלְ עָ   לּכָ   ֵבבֹו, ְוסִמיןּלְ עָ 

ָאז הּוא ַחי    -'  ָללּכְ   ַר ּבָ ִיְת   ְלָעָדיוּבִ   תּוְמִציא  םׁשּו
 .ּוִעיםַחִּיים ְרג

ַעל  ִנּגּון  ִהְלִחין  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ים ָהֵאּלּו ְּכֶׁשהּוא ָהָיה הֹוֵל ַלַּיַער ְלַדֵּבר ֶאל  ַהִּמּלִ 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ַּבַהְתָחָלה ֶזה ָהָיה לֹו ְמאֹד ָקֶׁשה, 
ַהַחּיֹות ְוכּו',  י  הּוא ָּפַחד ִלְהיֹות ְלַבּדֹו ַּבַּיַער, ִמְּפנֵ 

  ל ּכָ   אּלֵ ֶאת ַהִּמִּלים: "ְמַמ   ַעְצמֹוְוהּוא ָהָיה ָׁשר לְ 
, ֵאין  ִמיןּלְ עָ   לּכָ   ֹו ְבתּו,  ִמיןּלְ עָ   לּכָ   ֵבבֹו, ְוסִמיןּלְ עָ 

  ָעה ּונְּת   ְבָכלּו,  ָללּכְ   ַר ּבָ ִיְת   ְלָעָדיו ּבִ   תּוְמִציא  םׁשּו
", הּוא ָחַזר ַעל ֶזה  ָלםֹוע לֶׁש  ֹופּוֲאל םָׁש  ָעהּונּוְּת 

ֵמַאף    דֵאין ְספֹור ְּפָעִמים, ַעד ֶׁשהּוא ְּכָבר א ָּפַח 
ַנֲעֶׂש  ּוִמֶּזה  ַהִּמִּלים  ַהִּנּגּו  ה ֶאָחד,  ַעל  ַהָּיֶפה  ן 

 ָהֵאּלּו.   

: "ַעל  (ָאבֹות א, ב)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  
ְוַעל   ַהּתֹוָרה  ַעל  עֹוֵמד,  ָהעֹוָלם  ְדָבִרים  ְׁשלָׁשה 

עַ  ֲחָסִדים";  ְּגִמילּות  ְוַעל    ל ִיְׂשָרֵא ם  ָהֲעבֹוָדה 
ַלְעזֹו ְיֵדי  ל  עַ ם  ָהעֹולָ ל  ֶׁש   ְלִקּיּומֹור  ְיכֹוִלים 

 ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאת  עֹוְבִדים  ּתֹוָרה,  ֶׁשּלֹוְמִדים 
ֶחֶסד ִעם ֲאֵחִרים. ְּכמֹו ֵכן ֶאְפָׁשר ַלֲעזֹר   ֹוְמִליםְוג

ִּבְבִנּיַ  ֶׁשעֹוְזִרים  ְיֵדי  ַעל  ֵיָחֵרב  א    ת ֶׁשָהעֹוָלם 
ּוָבֵּתי   ְיִׁשיבֹות  ּתֹוָרה,  ַּתְלמּוֵדי  ּתֹוָרה,  מֹוְסדֹות 

ֶׁשל  ֵס  ַהּתֹוָרה  ַעל  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ִּכי  ְלָבנֹות,  ֶפר 
ַהְּיָלִדים, ְּכִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים 

קיט:) ָהע(ַׁשָּבת  "ֵאין    ִביל ִּבְׁש   אּלָ ֶא   םּיֵ ִמְתַק   ָלםֹו: 
 ". ןּבָ ַר  יתּבֵ  לֶׁש  תֹוקֹוינִּת ֶהֶבל 

 .ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים םַהֵּׁש 
 "ב) תשפח  ְּבַׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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	וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן, בְּפָרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ אֲנַחְנוּ לוֹמְדִים עַל קַבָּלַת הַתּוֹרָה, כֵּיצַד קִבַּלְנוּ אֶת הַתּוֹרָה מֵהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל הַר סִינַי, אֲבָל קוֹדֶם כָּל הַתּוֹרָה מְסַפֶּרֶת לָנוּ שֶׁיִּתְרוֹ, חוֹתְנוֹ שֶׁל ...
	רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק ב', סִימָן כ"ד) "מִצְוָה גְּדוֹלָה לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה תָּמִיד". יַחַד עִם זֹאת רַבֵּנוּ גַּם אוֹמֵר לָנוּ (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק ב', סִימָן מ"ח) כְּשֶׁאָדָם רוֹצֶה לִכָּנֵס בַּעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּר...
	הַיֵּצֶר הָרַע אוֹהֵב לִשְׁבֹּר אֶת הָאָדָם, לְשַׁכְנֵעַ אֶת הָאָדָם שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא צָרִיךְ אוֹתוֹ, שֶׁהוּא רָחוֹק מְאֹד מֵהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. כְּשֶׁאָדָם שָׁבוּר, הוּא חוֹשֵׁב 'מַה כְּבָר שָׁוָה הַתּוֹרָה שֶׁלִּי? מִי צָרִיךְ א...
	רַבֵּנוּ הָיָה מְחַזֵּק אֶת אֲנָשָׁיו שֶׁקָּבְלוּ לְפָנָיו, עַל שֶׁהֵם רְחוֹקִים מִתְּפִלָּה מְאֹד וְקָשֶׁה עֲלֵיהֶם מְאֹד לְהִתְפַּלֵּל, וְהָיָה מְחַזֵּק אוֹתָם וּמְנַחֵם אוֹתָם בְּכַמָּה לְשׁוֹנוֹת שֶׁלּא יִפְּלוּ בְּדַעְתָּם בִּשְׁבִיל זֶה וְאָמַר:...
	לָכֵן מְסַפֶּרֶת לָנוּ קֹדֶם הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה  וַיִּחַדְּ יִתְרוֹ עַל כָּל הַטּוֹבָה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' לְיִשְׂרָאֵל, רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק ב', סִימָן ל"ד) שֶׁבְּדֶרֶךְ כְּלָל אָדָם שָׂמֵחַ עִם כָּל פְּרָט בְּנִפְרָד, עִ...
	וְזֶה דָּבָר חָשׁוּב מְאֹד לָדַעַת וְלִזְכֹּר לִפְנֵי שֶׁהוֹלְכִים לְקַבֵּל אֶת הַתּוֹרָה, לִשְׂמֹחַ בְּכָל מִצְוָה מֵהַתּוֹרָה שֶׁזּוֹכִים לְקַיֵּם, לֹא מְשַׁנֶּה אֵיךְ זֶה נִרְאֶה. אֲפִלּוּ כְּשֶׁרוֹאִים שֶׁיְּהוּדִים אֲחֵרִים יוֹתֵר מַצְלִיחִים בַּ...
	הַסֵּפֶר הַקָּדוֹשׁ נֹעַם אֱלִימֶלֶךְ הַשָּׁבוּעַ בְּפָרָשָׁה הוּא אוֹמֵר שֶׁלָּכֵן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אָמַר אֶת עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת בְּלָשׁוֹן יָחִיד, אָנֹכִי ה' אֱלֹקֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ וְגוֹ', כְּדֵי לְלַמֵּד אוֹתָנוּ שֶׁכָּל אֶחָד יַעֲ...
	הָבָה נִתְחַזֵּק לִשְׂמֹחַ עִם כָּל דָּבָר טוֹב שֶׁאֲנַחְנוּ עוֹשִׂים לְמַעַן הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, כָּךְ נִזְכֶּה לִהְיוֹת יְהוּדִים כְּשֵׁרִים מְאֹד, וְיִהְיֶה לָנוּ טוֹב תָּמִיד.
	(תּוֹךְ הַנַּחַל יִתְרוֹ תשע"ג)
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת בְּשַׁלַּח, י' שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר, יְרוּשָׁלַיִם
	קִבַּלְתִּי אֶת מִכְתָּבְךָ.
	עֵצָה אַחַת יֵשׁ כְּדֵי לְזַכֵּךְ אֶת הַמִּדּוֹת הָרָעוֹת: "הִתְבּוֹדְדוּת וּתְפִלָּה"; אֵין עֵצָה אַחֶרֶת. מִי שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אֶת הַמִּדָּה שֶׁל לְהָצִיק, לַעֲקֹץ, לִדְקֹר בְּמִלִּים - צָרִיךְ לְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יוֹם אַחַר יוֹם, שָׁבוּעַ...
	לְרַבֵּנוּ זַ"ל הָיָה תַּלְמִיד שְׁמוּאֵל אַיְיזִיק, הוּא הָיָה צַדִּיק גָּדוֹל, פַּעַם אַחַת אָחַז רַבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה אֶת הָרַב רַבִּי שְׁמוּאֵל אַיְיזִיק כְּנֶגֶד לִבּוֹ וְאָמַר לוֹ: "בִּשְׁבִיל מְעַט דָּם כָּזֶה וְכוּ', תְּאַבֵּד אֶת הָע...
	הָעֵצָה הִיא, לָקַחַת אֶת הַדָּמִים הָעֲכוּרִים הָרוֹתְחִים וּלְזַכֵּךְ אוֹתָם עַל יְדֵי שֶׁמִּתְאַנְּחִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. רַבֵּנוּ זַ"ל נָתַן לָנוּ מַתָּנָה "הִתְבּוֹדְדוּת", שֶׁאָדָם יָשִׂיחַ אֶת לִבּוֹ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וִיסַפֵּר לוֹ אֶת...
	רַבֵּנוּ זַ"ל סִפֵּר (סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת, מַעֲשֶׂה יב, מִבַּעַל תְּפִלָּה): "כְּשֶׁאַנְשֵׁי הַמֶּלֶךְ נִפְגְּשׁוּ, הֵם בִּקְּשׁוּ מֵהַבַּעַל תְּפִלָּה שֶׁיִּכָּנֵס לַמְּדִינוֹת וִיטַהֵר אוֹתָם מֵהַלִּכְלוּךְ שֶׁלָּהֶם", רַבֵּנוּ מְסַפֵּר שָׁם עַל ...
	זֶה מַה שֶׁרַבֵּנוּ אוֹמֵר לְכָל אֶחָד מֵאִתָּנוּ, אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר אֶת זֶה לְעַצְמְךָ עִם הַשֵּׁם שֶׁלְּךָ: "... ... בִּשְׁבִיל מְעַט דָּם כָּזֶה וְכוּ', תְּאַבֵּד אֶת הָעוֹלָם הַזֶּה וְהָעוֹלָם הַבָּא? תִהְיֶה רָגִיל לְהִתְאַנֵּחַ הַרְבֵּה עַד ש...
	"רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, עֲזֹר לִי שֶׁאֶהְיֶה אָדָם טוֹב, עֲזֹר שֶׁלֹּא אֲדַבֵּר בַּעֲקִיצוּת, שֶׁלֹּא אַכְאִיב לַאֲחֵרִים; עֲזֹר לִי שֶׁאֶזְכֶּה לְמִדּוֹת טוֹבוֹת, שֶׁאוּכַל לִסְבֹּל כָּל אֶחָד, אַבָּא יָקָר תְּרַחֵם עָלַי, אֲנִי כָּל כָּךְ רוֹצֶה לִ...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	תַּקְצִיר: רַבִּי נָתָן הִסְכִּים לִנְסֹעַ לְבַּארְדִיטְשׁוּב לִקְנוֹת סְחוֹרָה
	אַף גַּם עַל זֹאת דָּוָה לִבּוֹ מְאֹד. וְנַפְשׁוֹ הָיְתָה מָרָה לוֹ עַל־כָּל־זֶה בְּלִי שִׁעוּר, כִּי כְּפִי שֶׁנִּקְבַּע בִּלְבָבוֹ זִכְרוֹן יוֹם הַמִּיתָה וְיוֹם הַקְּבוּרָה, שֶׁמּוּכָנִים וְעוֹמְדִים לְזֶה בְּכָל עֵת וְרֶגַע, וְכָל הַיָּמִים שֶׁל ה...
	וְאַף־עַל־פִּי־כֵן נִסְתַּפֵּק מְאֹד וְלֹא יָדַע לָתֵת עֵצָה בְּנַפְשׁוֹ, אִם לְהִתְעַקֵּשׁ עִמָּם גַּם בָּזֶה, כִּי כְּבָר הִכְנִיסוּ דִּבְרֵיהֶם בְּדַעְתּוֹ, שֶׁיִּסְתַּפֵּק, אוּלַי כָּךְ הוּא רְצוֹנוֹ יִתְבָּרַךְ, שֶׁיְּעַסֵּק קְצָת בְּמַשָּׂא וּמַ...
	עַל־כֵּן נִתְיַשֵּׁב בְּדַעְתּוֹ בַּלַּיְלָה שֶׁקֹּדֶם נְסִיעָתוֹ, שֶׁלְּעֵת עַתָּה יֵלֵךְ גַּם עַכְשָׁו אֶל מְקוֹמוֹ אֲשֶׁר לוֹ מִחוּץ לָעִיר לְהִתְבּוֹדֵד. וּבְצֵאתוֹ אֶת הָעִיר יְפָרֵשׁ אֶת כַּפָּיו לְפָנָיו יִתְבָּרַךְ בִּבְכִי וּבְתַחֲנוּנִים מֵ...
	וּמִשָּׁם הָלַךְ לְבֵית־הַכְּנֶסֶת וְלָמַד קְצָת. וּכְשֶׁהִגִּיעַ זְמַן הַתְּפִלָּה, הִתְפַּלֵּל תְּפִלַּת שַׁחֲרִית וָתִיקִין. וְאַחַר תְּפִלָּתוֹ נִתְיַשֵּׁב, שֶׁקֹּדֶם נְסִיעָתוֹ לְבֶּרְדִּיטָשׁוֹב יִסַּע מִקֹּדֶם לִבְרֶסְלֶב לְקַבֵּל רְשׁוּת מֵרַב...
	וְאַף שֶׁלְּפִי שָׁעָה לֹא נִמְצָא לוֹ עֲגָלָה לִנְסֹעַ לְשָׁם, אֲבָל מִגֹּדֶל תְּשׁוּקָתוֹ שֶׁהָיְתָה לוֹ אָז לְהִתְוַעֵד עִם רַבֵּנוּ זַ"ל, הִתְחִיל לֵילֵךְ רַגְלַי. וּבַדֶּרֶךְ עָסַק גַּם בִּצְעָקָה וּבִתְפִלָּה להַשֵּׁם־יִתְבָּרַךְ. וַיְהִי בְּלֶ...
	(הֶמְשֵׁךְ יָבֹא אי"ה - נִלְקָח מִסֵּפֶר "פְּעֻלַּת הַצַדִיק")
	לאחר הסעודה יהודים רבים קנו מהזכויות הרבות שניתן להשיג בבניין החדש לבית הדפוס, זוהי זכותם הנצחית, שתישאר עבורם לנצח נצחים, ותעזור להם בזה ובבא. ובמקביל נרשמו לתרום כסף לבית הדפוס על בסיס חודשי, כדי לקבל חלק בזכויות הרגילות של בית הדפוס.
	כדי לתרום לבית הדפוס אפשר להתקשר 718-387-2691 שלוחה 103, או בדואר אלקטרוני newbuilding@kerenhadfusa.org
	יעזור השם יתברך שאכן נמשיך להחזיק עצמנו יחד ולהמשיך לעבוד את השם יתברך בשמחה כמו שמוהרא"ש לימד אותנו, עד שנזכה כבר לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.
	לזכר עולם יהיה צדיק!
	סעודות הילולא של מוהרא"ש זי"ע
	ברחבי ארץ ישראל
	ירושלים
	הציבור התאסף בהתרגשות לסעודת ההילולא בבית המדרש היכל הקודש בירושלים, ביום שלישי, יחד התחזקו ללכת בדרכיו של מוהרא"ש לקרב ולחזק עוד ועוד יהודים, בשיחה ובשירה וניגונים.
	בבני ברק
	גם בעיר בני ברק נערכה סעודת הילולא, באולמי הגר"א, והתחזקו יחד בדרכו של מוהרא"ש זי"ע כפי שמעביר לנו ראש הישיבה.
	גם בעיר בני ברק נערכה סעודת הילולא, באולמי הגר"א, והתחזקו יחד בדרכו של מוהרא"ש זי"ע כפי שמעביר לנו ראש הישיבה.
	גם בעיר בני ברק נערכה סעודת הילולא, באולמי הגר"א, והתחזקו יחד בדרכו של מוהרא"ש זי"ע כפי שמעביר לנו ראש הישיבה.
	בצפת
	חבורה צפת-טבריה התאספו ביבנאל בביתו של רבי דוד יעקב יעקובביץ לסעודת הילולא חגיגית והתחזקו יחד להמשיך בדרכי מוהרא"ש בכל הענינים.
	בית שמש
	גם בבית שמש התאספו אנשי שלומינו לסעודת הילולא חגיגית אצל גדליהו מלר ששם מתכנסים בכל שבוע בליל שישי והתחזקו יחד.
	במודיעין עילית
	גם במודיעין עילית נערכה סעודת הילולא בבית המדרש היכל הקודש בברכפלד.
	גם במודיעין עילית נערכה סעודת הילולא בבית המדרש היכל הקודש בברכפלד.
	גם במודיעין עילית נערכה סעודת הילולא בבית המדרש היכל הקודש בברכפלד.
	פתיחת תלמוד תורה "היכל הקודש" בירושלים עיה"ק
	פתיחת תלמוד תורה "היכל הקודש" בירושלים עיה"ק
	פתיחת תלמוד תורה "היכל הקודש" בירושלים עיה"ק
	שמחה גדולה שוררת בקרב אנשי שלומינו בירושלים, לרגל פתיחת תלמוד תורה החדש "היכל הקדוש" בעיר, בראשותו של ראש הישיבה שליט"א.
	אחרי הרבה רצונות וכיסופים, אחרי הרבה תפילות ובקשות, הגיעו עכשיו סוף סוף לרגע המשמח, כפי שאמר הרבי "לילדים שלכם תודיעו מה היה כאן" כדי שגם הילדים יגדלו עם הלימודים הקדושים של רבינו, עם אמונה חזקה וברורה, להחדיר בהם שרק הקב"ה מנהיג את העולם, וכל דבר שרו...
	עכשיו אנחנו נכנסים לשבוע הרביעי של החדר החדש, ההורים והילדים בו זמנית כל כך שמחים ועליזים, הילדים רצים לחדר שמחים מאושרים ובחשק, וכל כך נהנים בכל דקה, וההורים נהנים לשמוע איך הילדים יודעים כל כך טוב את הלימודים שנלמדו בחדר, ויש להם כבר לספר הרבה "סיפו...
	זה התחיל קטן בכמות, אבל באיכות זה גדול מאוד. במכתב שכתב ראש הישיבה שליט"א להנהלת המוסד הוא כותב במילים "מזל טוב על פתיחת התלמוד תורה היכל הקדש בירושלים עיר הקודש; יעזר השם יתברך שתצליחו עם התלמוד תורה, שתצליחו בכל מעשיכם. אני שולח לכם מכתב שמוהרא"ש כת...
	יעזור השם יתברך שהתלמוד תורה החדש יצליח, להגיע למטרה של גידול ילדים יהודים כשרים שיהיו חיילים גאים להשם יתברך ולתורתו.
	אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן!
	.
	סעודת הילולא לרגל הילולת מוהרא"ש זי"ע
	את יומא דהילולא קדישא של כ"ק מוהרא"ש זי"ע ניצלו יהודים מסביב לעולם בכלל, ואנשי שלומינו בפרט, כדי להעלות את הזיכרונות המאירים ממוהרא"ש וכדי לשנן את לימודיו הקדושים, להמשיך בדרכו.
	לאורך כל ימי חייו הקדושים רצה מוהרא"ש רק דבר אחד, ועל זה הוא עבד יומם ולילה, להחדיר את הלימודים של רבינו הקדוש בכל בית יהודי ברחבי העולם. לעודד ולחזק כל יהודי שידע ויזכור תמיד שהשם יתברך תמיד איתו, ובכל מצב שיהודי רק נמצא בו הוא יכול תמיד להיות קרוב  ...
	כעת, בזמן יומא דהילולא קדישא, מעלים יהודים זיכרונות איך הם קיבלו חיזוק מהספרים והקונטרסים הקדושים של מוהרא"ש במשך כל השנים, וממלאים את הזמן להמשיך ללמוד בספרים הקדושים ולקיים את הכתוב בהם, וכך לזכות לחיים שמחים ומאושרים ברוחניות ובגשמיות.
	במהלך כל השבוע החולף, ובפרט ביום ההילולא, פקדו יהודים רבים מכל קצוות תבל את הציון הקדוש ביבנאל בכדי להיפקד בדבר ישועה ורחמים, כמו שמוהרא"ש הבטיח בצוואתו שכל מי שיתפלל בקברו הוא ישתדל לפעול בעבורו ישועה. רבים זכו לסיים את כל ספר תהילים בלי הפסק בציון ה...
	מוהרא"ש כתב בצוואתו שכמו שבחיים חיותו התעוררו יהודים לתשובה על ידו, אותו הדבר יהיה גם אחרי הסתלקותו שמי שיגיע לקברו יתעורר לתשובה ויחזור להשם יתברך. ואת זה יכלו לראות בבירור כעת ביום ההילולא, את ההתעוררות הרבה שהייתה במקום, כשהמוני יהודים שפכו שיח ושפ...
	מוהרא"ש כתב בצוואתו שכמו שבחיים חיותו התעוררו יהודים לתשובה על ידו, אותו הדבר יהיה גם אחרי הסתלקותו שמי שיגיע לקברו יתעורר לתשובה ויחזור להשם יתברך. ואת זה יכלו לראות בבירור כעת ביום ההילולא, את ההתעוררות הרבה שהייתה במקום, כשהמוני יהודים שפכו שיח ושפ...
	מוהרא"ש כתב בצוואתו שכמו שבחיים חיותו התעוררו יהודים לתשובה על ידו, אותו הדבר יהיה גם אחרי הסתלקותו שמי שיגיע לקברו יתעורר לתשובה ויחזור להשם יתברך. ואת זה יכלו לראות בבירור כעת ביום ההילולא, את ההתעוררות הרבה שהייתה במקום, כשהמוני יהודים שפכו שיח ושפ...
	בארה"ב התקיימה סעודת ההילולא המרכזית ביום שלישי בערב בבית מדרשינו בוויליאמסבורג. התאספו יחד מאות רבות של יהודים מכל המקומות להתחזק יחדיו ביום גדול שכזה. בסעודה שמעו דברות קודש מראש הישיבה שליט"א שהדגיש עד כמה אנחנו צריכים להודות להשם יתברך על המתנה הג...
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