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ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר ַא� ְּבֵמי ִנָּדה ִיְתַחָּטא ְוֹכל ֲאֶׁשר    א ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹ 
ַבָּמִים  ַּתֲעִבירּו  ָּבֵאׁש  ָיֹבא  ם  ֶּׁשַהֵּכִלי  אֹוָתנּות  ְמַלֶּמדֶ ה  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהּתֹורָ   .�א 

י  ֶׁשְּיהּודִ י  ְּכדֵ ם  ֹותָ אר  ּוְלַהְכִׁשיל  ְלַהְגִעים  ְצִריִכי,  ָּבֵאׁש ם  ָּבהֶ   ִהְׁשַּתְּמׁשּום  ֶׁשַהּגֹויִ 
ם  ְצִריִכים,  ָקִרים  ִלְדָבִריק  רַ ם  ָּבהֶ   ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו ם  ְוַהֵּכִלים,  ָּבהֶ   ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ל  יּוכַ 

 ם. ְּבַמיִ ל ִלְטּבֹ 
ל ׁשֶ ם  ַהִּמיִּליא,  חֹוטֵ ם  ְּכֶׁשָאדָ   ן ד')ִסימָ ',  אק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהרַ י  ִליקּוטֵ (ר  אֹומֵ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו

כ"ז) ְיֶחְזֵקא(ר  אֹומֵ ק  ֶׁשַהָּפסּו י  ְּכפִ ו,  ְּבַעְצמֹוָתי ת  ֶנְחָקקוֹ ת  ָהֲעֵבירוֹ  ל"ב,  ַוְּתִהי    ל 
ר ִנְׁשּבַ ם  ָהָאדָ ם,  ָהָאדָ ל  ׁשֶ ת  ָהֲעָצמוֹ ת  אֶ ר  ׁשֹובֵ ה  ְוזֶ ,  ם ַעל ַעְצמֹותָ ה  ֲעֹוֹנָתם ֲחקּוקָ 

א  הּום,  ְּדָבִריי  ִוּדּוה  עֹוׂשֶ ם  ְּכֶׁשָאדָ ל  ֲאבָ ה.  ָעׂשָ א  ֶׁשהּו ת  ָהֲעֵבירוֹ   ְיֵדיל  עַ י  ְלַגְמרֵ 
ם ַהִּמִּליל  ּכָ ת  יֹוְצאוֹ ה  זֶ י  ְידֵ ל  עַ ה,  ָעׂשָ א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ ת  אֶ   ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ר  ְמַסּפֵ 
 .ֵמַעְצמֹוָתיוה ָהֲעֵברָ ל  ׁשֶ ת ָהָרעוֹ 

  ְּכֶׁשָהֵאׁש ,  ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש  א ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹ ק,  ַהָּפסּו ת  אֶ   ְמָפֵרׁש  ַרֵּבינּו ה  ָּבזֶ 
 ן, ִליְצלָ א  ַרֲחָמנָ ת  ֲעֵבירוֹ ת  ַלֲעׂשוֹ   לוֹ ם  ְוגֹורֵ ם,  ָּבָאדָ   תּבֹוֶערֶ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ ל  ׁשֶ 

ְוָטֵהר ָבֵאׁש  ל  אֶ ת  ִהְתַלֲהבּול  ׁשֶ   ֵאׁשם  עִ ר  ְלַדּבֵ   ְלַהְתִחילם  ָהָאדָ ל  עַ ,  ַּתֲעִבירּו 
א  הּוה  זֶ י  ְידֵ ל  ְועַ ה,  ָעׂשָ א  ֶׁשהּוע  ָהרַ ל  ּכָ ת  אֶ   ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ר  ֶׁשְּיַסּפֵ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ 
 ת. ֶּבֱאמֶ ר ָּכׁשֵ י ְיהּודִ ה ִיְהיֶ א הּום, ָהָרִעים ַהְּדָבִריל ִמּכָ ר ִיָּטהֵ 
ם ָהָאדָ ת  אֶ ק  ְלַהְרִחיה  ְמַנּסֶ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ   ֵאי�ם  ְּדָרִכיי  ְׁשנֵ   ֶׁשֵּיׁשא  ִהית  ָהֱאמֶ 

ם  ָהָאדָ  ְּבתֹו� ק ַמְדִליא הּו,  ֵאׁש ם  עִ   ַמִּגיעַ א  הּו ת  ַאחַ ם  ַּפעַ ,  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא
  ְּבֶדֶר�א  ָלבוֹ ל  ָיכוֹ א הּו ת  ַאֶחרֶ ם  ַּפעַ ל  ֲאבָ ת,  ָרעוֹ ת  ְוַתֲאווֹ ת  ָרעוֹ   ִמּדֹותל  ׁשֶ   ֵאׁש
ם,  ְּכלּות  ָׁשווֹ א  �א  ִמֵּמילָ   ֶׁשּלוֹ ת  ֶׁשַהִּמְצווֹ ם  ָהָאדָ ת  אֶ ר  ְמָקרֵ א  הּו,  רקֹ ל  ׁשֶ 

ָּברּו� הּוא ה  ִיְקרֶ א  ֶׁש�ה,  עֹוׂשֶ א  ֶׁשהּום  ַהּטֹוִבים  ַּבְּדָבִרין  ְמֻעְניָ א  �  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ס חַ ת  ַאחַ ה  ְּתִפילָ ד  ַיְפִסיא  ֶׁשהּו  אוֹ ן,  ְּתִפִּלי  ָיִניחַ א  �א  הּוד  ֶאחָ ם  יוֹ ם  אִ ם  ְּכלּו

 . ֶׁשּלוֹ ם ַהּׁשֵ ת ֵמֲעבֹודַ ם ָהָאדָ ת אֶ ר ְלָקרֵ ה ְמַנּסֶ א הּוה  ָהְלָאן ְוכֵ ם,  ְוָׁשלוֹ 
י  ּכִ ן,  ָהִראׁשוֹ ע  ָהרַ ר  ֵמַהֵּיצֶ ר  יֹותֵ   ָּגרּועַ ת  ִלְהיוֹ ל  ָיכוֹ ה  ַהּזֶ ג  ֵמַהּסּוע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ 

א  ֶׁשהּו יֹוֵדעַ ם ָהָאדָ ת,  ֲעֵבירוֹ ת ַלֲעׂשוֹ  אֹותוֹ  ּוֵמִסיתם ָּבָאדָ ר ּבֹועֵ ע ָהרַ ר ְּכֶׁשַהֵּיצֶ 
ת  ְלָפחוֹ א  ְוהּום,  ָׁשַמיִ ת  ְּבִיְרַאג  ִמְתַנהֵ א  �א  ֶׁשהּו  לוֹ ב  ּכֹואֵ ן,  ָנכוֹ ג  ִמְתַנהֵ א  �

ם ַּבָּיַדיִ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ח  ִיּקַ א  הּוד  ֶאחָ ם  ֶׁשּיוֹ ה  ִּתְקוָ   לוֹ   ְוֵיׁש ל,  ָיכוֹ א  ֶׁשהּוה  ַּכּמָ ל  ִמְׁשַּתּדֵ 
ם  ָהָאדָ ת  אֶ ר  ֶׁשְּמָקרֵ ר,  ַהּקַ ע  ָהרַ ר  ַלֵּיצֶ   ַמִּגיעַ ה  ְּכֶׁשּזֶ ל  ֲאבָ י,  ְוָראּור  ָּכׁשֵ ה  ִיְהיֶ א  ְוהּו

א  �,  ִאּתוֹ ר  ְּבֵסדֶ א  �  ֶׁשַּמֶּׁשהּו ט  קֹולֵ א  �  ֲאִפילּוא  הּוז  ָא,  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא
 . אַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּול אֶ ר ְוַלֲחזֹ  ַעְצמוֹ ת אֶ ס ִלְתּפֹ  לוֹ ר ּבֹועֵ 
א  ֶׁשהּוק  ַהֶּנׁשֶ   אֹותוֹ ם  עִ   ֶנְגּדוֹ ת  ָלֶלכֶ א  ִהיה  ַהּזֶ ג  ֵמַהּסּוע  ָהרַ ר  ַלֵּיצֶ ה  ָהֵעצָ 

ם  טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשית  ִמְצווֹ ר  ֶׁשּיֹותֵ ה  ַּכּמָ ת  ַלֲעׂשוֹ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ף  ִלְדחֹ ,  ּבוֹ   ִמְׁשַּתֵּמׁש
 ֲאִפילּו ל  ּוְלִהְתַּפּלֵ ד  ִלְלמוֹ ת,  ְוִהְתַלֲהבּו  ֶרֶגׁש  ׁשּוםי  ְּבלִ   ֲאִפילּות,  ִּבְקִרירּו  ֲאִפילּו

ם  ְואִ ת,  ִהְתעֹוְררּום  ׁשּום  ַמְרִּגיִׁשיא  ֶׁש�  ֲאִפילּום  ַהִּמִּלית  אֶ ר  לֹומַ ת,  ִּבְקִרירּו
ם ַהִּמִּלית  אֶ ר  ֶׁשּיֹותֵ ה  ַּכּמָ ר  לֹומַ ת,  ִמְצווֹ ר  ֶׁשּיֹותֵ ה  ַּכּמָ ת  ַלֲעׂשוֹ ק  ִיְתַחּזֵ י  ַהְּיהּודִ 

א  הּור,  ִיָּׁשבֵ ח  ַהֶּקרַ ף  ַּבּסוֹ ק,  ְוֵחׁשֶ ם  ַטעַ ם  ׁשּוי  ְּבלִ   ֲאִפילּוה,  ּוְתִפּלָ ה  ּתֹורָ ל  ׁשֶ 
 . ֶׁשָּצִרי� ְּכמוֹ ם ַהּׁשֵ ת אֶ ד ַלֲעבוֹ ם ִיְתַחּמֵ 

ת  ַהְּקִרירּור  ִעיקָ י  ּכִ ם,  ַּבַּמיִ ם  יוֹ ל  ּכָ ל  ִלְטּבֹ ה,  ַלִּמְקוֶ ת  ָלֶלכֶ ה  ָלזֶ ל  מֹוִעיד  ְמאֹ ם  ּגַ 
ת  ָהָרעוֹ ת  ְוָהרּוחוֹ ת  ַהְּקִליּפוֹ ל  ִמּכָ ל  ְּכלָ   ְּבֶדֶר�ה  ַמִּגיעָ ם  ָהָאדָ ל  עַ   תֶׁשּנֹוֶפלֶ 

א  �ת  ָהָרעוֹ ת  ַהְּקִליּפוֹ ל  ּכָ ה,  ָעׂשָ א  ֶׁשהּות  ֵמָהֲעֵברוֹ ם  ָאדָ הָ   ַעלת  ֶׁשִּמְצַטְּברוֹ 

ָהָאָדם ֶהָחכָ ר  ָאמַ  ֵמֵאיְבֵרי  ֵאָבר  ְל�  "ֵאין  ם, 
ָהֵעיַנִים",  ֶׁשִּיְגרֹ  ְּכמֹו  ִמְכׁשֹול  לֹו  ְמֹאד   םָהֵעיַניִ ם 

ָהָאָדם  ְרִגיׁשוֹ  ַאַחת  ָרָעה  ְּבִהְסַּתְּכלּות    לָעלּות, 
הּוא   ַעְצמֹו,  ֶאת  ְמֹאד   קָעמוֹ ִלֹּפל    ל ָעלּוִלְקֹּבר 

ם ַעל  ׁשֹוְמִריר  ַּכֲאׁשֶ , ּוְלֶהֶפ�  טֻמְחלָ ִּכָּׁשלֹון    ת ְוִלְהיוֹ 
 ָהֵעיַנִים, ְיכֹוִלים ְלַהְצִליַח ָיֶפה ְמֹאד. 

ה ָהעֹוָלם חּוץ  ְּבזֶ ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשֵאין ׁשּום ָּדָבר  
ה ֶׁשֲאַנְחנּו רֹוִאים ָּכאן מַ ל  ּכָ ,  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

ַרק  ָּבעֹולָ  ֶזה  ָּברּו� הּואם  ְּבַעְצמֹו, הּוא    ַהָּקדֹוׁש 
ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם  אּבֹורֵ ן ַחִּיים ְלָכל ָּדָבר, ְוהּוא נֹותֵ 

 . ּבוֹ ִעם ָּכל ָמה ֶׁשֵּיׁש 
<<<< 

 
 מילה של התחזקות

יל  ל≈ עּור  ƒ ׁ̆ ּב¿ ל  מו… ¿̇ ∆‡ נּו  ר¿ ּבַ ƒ„ּ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ם  ָלכ∆ …ב  ּ̇ כ¿ ∆‡

י  ƒ ּׁ̆ ƒ ׁ̆. 

י  ƒ ׁ̆ ‡ לוּ ˙  ר≈ ¿„ ַ‚ּ ƒים   ˙מ ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ינּו ַ‰ ּוָב‰. ֲחָכמ≈ ׁ̆ ¿ ּ̇ ‰ַ

ים   ƒר מ¿ ‰ כ, טו)‡ו… ר ַרּבָ ּבָ ¿„ ƒּמ סּו˜    (ּבַ ר כב,  ַעל ַ‰ּפָ ּבָ ¿„ ƒּמ (ּבַ

י",  ל„) ƒ̇ ָחָט‡  '‰ ַ‡ך¿  ַמל¿ ל  ∆‡ ָעם  ל¿ ƒּב ר  "ַוּי…‡מ∆  :

לּוָפ‰ ¿ ׁ̆ ּבו…  ַחר¿ ו¿  „ מ≈ ָ‡ך¿ עו… ל¿ ַ‰ּמַ ∆ ׁ̆ ָרָ‡‰  ָעם  ל¿ ƒּב   -  

י  ƒר מ¿ י", ‡ו… ƒ̇ „ ָ‡ַמר: "ָחָט‡ ּיָ ƒָנם מ רו… כ¿ ƒינּו ז ם ֲחָכמ≈

ע   ָ ׁ̆ ָעם ָ‰ָי‰ ָר ל¿ ƒע ָערּום", ּב ָ ׁ̆ ָ‰ָי‰ ָר ∆ ׁ̆ ָרָכ‰: " ב¿ ƒל

 ƒמּומ ָענּו˙  י ַער¿ ר¿ ַ‰ּפֻ י  נ≈ ּפ¿ ƒמ  „ מ≈ עו… ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ ַע  ≈„ יו… "ו¿  ,

י„  ƒח ַ‰ּיָ ָבר  ָ„ּ‰ַ ∆ ׁ̆ ָיַ„ע  ‰ּו‡  ּוָב‰",  ׁ̆ ¿ ּ̇  ‡ ּלָ ∆‡

  ׁ̆ ַע ע…נ∆ נ≈ ּמו… ∆ ט≈   -ּׁ̆ חו… ∆ ׁ̆ י  ƒל מ ּכָ ∆ ׁ̆ ּוָב‰, " ׁ̆ ¿ ּ̇ ‡  ‰ּו‡ 

 ," ּבו… ע  ַ‚ּ ƒל ָ‡ך¿  ל¿ ַלּמַ ּו˙  ׁ̆ ר¿ ין  ≈‡ י,  ƒ̇ ָחָט‡ ר  מ≈ ‡ו…   ו¿

ב  ר∆ ם ַ‰ח∆ ƒָליו ע יַע ‡≈ ƒ‚ּך¿ ַמ‡ָ ל¿ ַ‰ּמַ ∆ ׁ̆ ‰ּו‡ ָרָ‡‰  ∆ ׁ̆ ּכ¿

-   ָׂ̆ ָע  „ ּיָ ƒמ ּוָב‰  ‰‰ּו‡  ׁ̆ ¿ ך¿ ,  ּ̇ ַחּמ≈ ‡  ‰וּ   ּכָ ¿̇ ƒ‰  ˜

 ׁ̆ ָ‰ע…נ∆  . מ≈

  ,˙ רו… ַלֲעב≈ לּו  פ¿ ּנָ ∆ ׁ̆ ּכ¿  ,„…‡ מ¿ ל  „ו… ָ‚ּ ּזּו˜  ƒח  ‰ ז∆

ים   ƒ ׁ̆ י ƒ‚ּ ּכָ ַמר¿ ים  ƒ ׁ̆ י ƒ‚ּ ַמר¿ רּוַע,  ָ‚ּ ך¿  ּכָ ל  ך¿ ל  ּכָ   ּכָ

י  ƒ̃ חו… :    -  םר¿ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ל¿ י„  ƒ‚ּ‰ַ ל¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ים   ƒָבר ¿„ּ י  ƒ̇ י ƒׂ̆ ָע י,  ƒ̇ ָחָט‡ ָלם  עו… ל  ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר"

י";   ƒַלח ל ס¿ ƒּ̇ ָך  ּמ¿ ƒמ ׁ̆ ≈ּ̃ ַב י מ¿ ƒנ‡ֲ ,˙ ו… ׂ̆ ָ‡סּור ַלֲע ∆ ׁ̆

פּורו…  ים ַ‰ּס¿ ƒּל ƒו…  ̇ ַ‰ּמ˜ ַסּל¿ ּלּו מ¿ ל ָ‰ַרע,  ˙  ‡∆  ̇ ָ‰‡≈ ּכָ

ַח ָלָ‡ָ„ם. ל≈ רּוך¿ ‰ּו‡ סו… ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ‰ַ 
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ָל ‰ ‡¡  "ב) ˙˘פ˜ ּבָ
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ִמָּיד ֶזה  ֶאת  רֹוִאים  ָהִיינּו  ִאם  ָהעֹוָלם �א   יְּבָגלּו  ֲאָבל  ְּבֵעיֵנינּו, 
ִּכְבָיכֹול ִצְמֵצם ֶאת ַעְצמֹו   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַקֵּים, ָלֵכן  

ַעְצמֹו   ֶאת  ַמְסִּתיר  הּוא  ָּבֵעיַנִים,  רֹוִאים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהְּדָבִרים  ְּבָכל 
 ם, צֹוֵמַח, ַחי ּוְמַדֵּבר. ַּבּדֹומֵ 

, ֵיׁש ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה סּוֵגי םָׁשלֵ עֹוָלם    הּפֹ   ִמְתַנֵהלׁשֶ ִנְרֶאה    ְּבֵעיֵנינּו
ים ּוְצָמִחים, ַחּיֹות ּוְבִרּיֹות, ַוֲאָנִׁשים ִמָּכל ַהּסּוִגים; ֵעץ ַוֲאָבִנים, ֵעצִ 

ַרק   ֵהם  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרים  ָּכל  הּואֲאָבל  ָּברּו�  ְּבַעְצמֹו    ַהָּקדֹוׁש 
ַהֹּכל ּוְמַנֵהל ַהֹּכל ְּבִלי ֶׁשִּמיֶׁשהּו    ְלַבּדוֹ   ֶׁשִּמְסַּתֵּתר ָּבֶהם, הּוא עֹוֶׂשה

 ב. ַאֵחר יּוַכל ְלִהְתָערֵ 
ְלַהִּגיַע   ָצִרי�  ֶׁשָהָאָדם  ְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ָהעֹוָלם, ְּבזֶ   ֵאֶליהָ ַהְּׁשֵלמּות  ה 

ה ָהעֹוָלם, ִהיא ַעל ְיֵדי ֶׁשָהָאָדם ְמַקֵּדׁש ֶאת ֵעיָניו,  ְּבזֶ ְוַהֶּדֶר� ְלַהְצִליַח  
ַעל   ַרק  ִמְסַּתֵּכל  הּואהּוא  ָּברּו�  ֶׁשה  ַהָּקדֹוׁש  ָּדָבר  ָּכל  ּוא  ְּבַעְצמֹו, 

  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ל  ׁשֶ ת  ַהַחּיּוָּבֶזה ֶאת    הרֹואֶ , הּוא  וֵעיָניד  ְלֶנגֶ   הרֹואֶ 
 ַּבָּדָבר.  תֶׁשִּמְסַּתֶּתרֶ 

, הּוא ַמְתִחיל ְלַהְפִקיר  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואֲאָבל ְּכֶׁשָהָאָדם ׁשֹוֵכַח  
אֹותֹו   ֵמִביא  ֶזה  טֹוִבים,  �א  ְּדָבִרים  ַעל  ִמְסַּתֵּכל  הּוא  ֵעיָניו,  ֶאת 

ֶׁשָהָאָדם   עְּבֶרגַ ן ֲהִכי ָּגדֹול ֶׁשּלֹו. ַהֹּכל ַמְתִחיל ִעם ָהֵעיַנִים,  ַלִּכָּׁשלוֹ 
מֵ  ִמָּיד  ֶזה  ֲאסּוִרים,  ְּדָבִרים  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ַמְתִחיל  אֹותֹו  ַרק  ִביא 

ר לֹו ֶאת ַהַחִּיים, הּוא �א ַמְרִּגיׁש ְמָמרֵ ַלֲעֵברֹות ֲהִכי ֲחמּורֹות, ְוֶזה  
ַלֲעׂשֹות   ָּדָבר ֶׁשהּוא רֹוֶצה  ָּכל  ַהֹּכל הֹוֵל� לֹו ָקֶׁשה,  ַּבַחִּיים,  ִסּפּוק 

 ן. ְּבִכָׁשלוֹ ִנְגָמר 
(ָּבָבא ַּבְתָרא "ל אֹוְמִרים  זַ ֶׁשחֲ   ,ַעד ְּכֵדי ָּכ� ְצִריִכים ִלְׁשֹמר ַעל ָהֵעיַנִים

"ְועֹוֵצם ֵעיָניו ֵמְראֹות ְּבָרע, ֶזה ֶׁשֵאינֹו    (ְיַׁשְעָיה ל"ג, ט"ו)ק  ַהָּפסּוַעל    נ"ז:)
"ל  ֲחזַ ִמְסַּתֵּכל ְּבָנִׁשים ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוְמדֹות ַעל ַהְּכִביָסה", עֹוד אֹוְמִרים  

י"ב:) ֵעיֵניֶכם    (ְּבָרכֹות  ִהְרה   -"ַאֲחֵרי  ָּכל  ֶזה  ֲעֵביָרה",  ת  ָהֲעֵבירוֹ ּור 
ִעם ָהֵעיַנִים, ִּכי ָהַעִין רֹוֶאה, ַהֵּלב חֹוֵמד, ְוֶזה ּגֹוֵרם ַאַחר    תַמְתִחילוֹ 

 . (ַעֵיין טּור אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן א'). תֲעֵברוֹ   ֶׁשַּיֲעׂשּוָּכ� 
אֹוְמִרים   מ"ה.)ֲחַז"ל  ּבַ   (ַסְנֶהְדִרין  ֶאָלא  ׁשֹוֵלט  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶמה "ֵאין 

א ַרק ַעל הּור ָהַרע ַעל ָהָאָדם,  ַלֵּיצֶ ֶׁשֵעיָניו רֹואֹות", ִעָּקר ַהֹּכַח ֶׁשֵּיׁש  
ְיֵדי ֶׁשַמְכִׁשיל ֶאת ָהָאָדם ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ְּדָבִרים ָרִעים, ּוָבֶרַגע ֶׁשָהָאָדם 

י הּוא ְּכָבר  נֹוֵפל ְלֶרֶׁשת ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ָּפַרׁש ְלָפָניו ִלְצּפֹות ְּבִלְכלּו�, ֲאזַ 
ָהְלָאה, הּוא ִיֹּפל   רְלִהַּדְרּדֵ ְּבִכיסֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע, ָהָאָדם ְּכָבר ַיְמִׁשי�  

 ן. ִלְצלָ ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות ּוְמגֻּנֹות ַרֲחָמָנא 
: "ָמה ָרָאה ַהָּקדֹוׁש  ה י', ִסיָמן ו')ָּפָרׁשָ (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה,  "ל  ֲחזַ ָלֵכן אֹוְמִרים  

ְלִפי ָּבר ַאֲחָריו,  ֶׁשִּיְהיּו  ְוָהֵעיַנִים  ַהֵּלב  ִמִּיְׂשָרֵאל  ִלְׁשֹאל  הּוא  ּו� 
ִאינּון,  ַּדֲחָטָאה  ַסְרסּוֵרי  ְּתֵרי  ְוִלָּבא  ֵעיָנא  ָּבֶהם,  ְּתלּוָיה  ֶׁשָהֲעֵבָרה 

ָלָּמה   ְמַהְרֵהר ַאֲחֶריָה",  ְוַהֵּלב  ַהּזֹוָנה,  ֶאת  רֹואֹות  ַהָּקדֹוׁש  ָהֵעיַנִים 
ִּבֵּקׁש ֵמַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּיְּתנּו לֹו ֶאת ָהֵעיַנִים ְוֶאת ַהֵּלב? ִּכי   הּואָּברּו�

ַהֹּכל ָּתלּוי ַרק ָּבֶהם, ָהֵעיַנִים רֹואֹות ֶאת ָהֲעֵבָרה, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַהֵּלב  
 ה. ְּבזֶ  רְמַהְרהֵ 

ָהֵעיַנִים",  ְלַאְׁשַמת  ִאם  ִּכי  ָהַרְגַלִים,  ִיְּפלּו  "�א  ֶהָחָכם:  ָאַמר 
לֹו   הֹוֵל�  ֶׁשַהֹּכל  רֹוֶאה  ְׂשֹמאל,  ְּבֶרגֶ ְּכֶׁשָאָדם  ְמַנֶּסה מַ ל  ֶׁשהּוא  ה 

, ַוֲאִפּלּו ֶׁשֶּזה ֵּכן ַמְצִליַח, הּוא ַאף ַּפַעם �א  ַמְצִליַח לוֹ ַלֲעׂשֹות �א  
ּפּוק ֲאִמִּתי, ִלּבֹו ֲעַדִין �א ָׂשֵמַח, הּוא ָּכל ַהְּזַמן ְמֻמְרָמר  ְמַקֵּבל ִמֶּזה סִ 

ִמֶּזה    נֹוֵבעַ ב, ׁשּום ָּדָבר ֵאינֹו ְמַׂשֵּמַח אֹותֹו, ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶּזה  ְוָעצּו
 ֶׁשהּוא �א ׁשֹוֵמר ַעל ָהֵעיַנִים. 

; ְּכֶׁשְּיהּוִדי זֹוֶכה  ָלֵכן ָאַמר ֶהָחָכם, "�א ִיְתָחֵרט ִמי ֶׁשעֹוֵצם ֵעיָניו"
, הּוא  לְלִהְסַּתּכֵ   �א ַמְרֶׁשה   ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואה  מַ �א ְלִהְסַּתֵּכל ַעל  

, ִלְראֹות ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואל ֶאת ַעְצמֹו ְלִהְסַּתֵּכל ַרק ַעל  ַמְרִּגי
ַהָּקדֹוׁש  ָלֹראׁש ֶׁשַרק  ְּבָכל ָּדָבר, הּוא ַמְכִניס ֵהיֵטב    ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

, ִיְתָּבַר�ְמַנֵהל ַהֹּכל, ְוהּוא ָּתִמיד ִמְׁשּתֹוֵקק ַאֲחֵרי ַהֵּׁשם    ָּברּו� הּוא
ִיְהֶיה   הּוא  ְּבַגְׁשִמּיּות;  �א  ְוַגם  ְּברּוָחִנּיּות,  ִיֹּפל  �א  ַּפַעם  הּוא ַאף 

ה ָהעֹוָלם, ִיְהֶיה לֹו  ְּבזֶ ו  ֲאִמִּתי, ְוהּוא ַיְצִליַח ְּבָכל ְּדָרָכי  רָּכׁשֵ   ְיהּוִדי
ִׂשְמַחת ַחִּיים ֲאִמִּתית, הּוא ִיְהֶיה ְמֻרֶּצה ֵמַעְצמֹו, ְוִיְהֶיה לֹו טֹוב ַעל  

 ַהֵּלב.
ֵיׁש עֹוד ַמֲאָמר ֶהָחָכם, "ֶאל ֵעיַנִים ִעְּורֹות �א ָיִאירּו ַהְּמאֹורֹות", 

, ְוָאז ֵהם ְּכָבר �א  תִמְתַעְּורוֹ   ןַעל ֲעֵברֹות, הֵ   תִמְסַּתְּכלוֹ ִאם ָהֵעיַנִים  
ָהאֹור    תְיכֹולוֹ  ֶאת  ְׁשחַּבַחִּייִלְראֹות  ִנְרִאים  ַהַחִּיים  ִרים  וֹ ם, 

 ַוֲחׁשּוִכים. 
ַעל   ִנְׁשֹמר  ֶאל  ִנְסַּתּכֵ ,  ֶׁשָּלנּו  תַהְיָקרוֹ   םָהֵעיַניִ ִאם  ַרק  ַהָּקדֹוׁש  ל 

רֹות ַחס ְוָׁשלֹום, ֶזה ָיִביא  ְו�א ִנְסַּתֵּכל ַעל ְׁשטּויֹות ַוֲעבֵ   ָּברּו� הּוא
 ָלנּו ֶאת ַהַהְצָלָחה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ְוטֹוָבה ַּבַחִּיים. 
 (קּוְנְטֵרס ַהֶּדֶר� ְלַהְצָלָחה) 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,     

ְמַמֲהִרים  ֶׁשא  הֹוִרים  ֶנֶגד  ַהְּיִׁשיָבה  ֵמרֹאׁש  ָחִריף  ִמְכָּתב  ָקָראִתי 
ָלִאים! ַהּכֹל ַיְלֵדיֶהם. רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ּכֹוֵתב ָׁשם, "ִּפְלֵאי ּפְ   תֶא   ְלַׁשֵּד

רֹוֶצה  "ֲאִני  ֵמַההֹוִרים:  ְמַבֵּקׁש  ְּכֶׁשַהֶּיֶלד  ֲאָבל  ַיֲעׂשּו,  ַהּכֹל  עֹוִׂשים, 
  "מֹוִציִאים ֵמָהָארֹון ִמָּלה ִמּסּוג ָיֶפה   -ְלִהְתַחֵּתן", "ֲאִני רֹוֶצה ִׁשּדּו

, "ֶזה ֲעַדִיין א ְוָגבֹוַּה יֹוֵתר ּוַמְתִחיִלים ְלַהִּגיד: "ֶזה ִנְקָּבע ִמְלַמְעָלה"
ִנְקָּבע ִמְלַמְעָלה", "ַיִּגיַע ָהֶרַגע ַהְּמיָֹעד". ַהּכֹל ַעד ַלָּדָבר ַהֶּזה עֹוִׂשים  
ּופֹוֲעִלים, ַהּכֹל ָּבעֹוָלם ַמְמִׁשי ,א ְמַדְּבִרים ִאם ֶזה ִנְקָּבע ִמְלַמְעָלה;  

סֹוְפִגים   -כּו ַמֶּׁשהּו  ָאז צֹוֲעִקים, ִאם ָׁשפְ   - ִאם טֹוִעים, ִהִּגיעּו ְמאּוָחר  
ְצָעקֹות; ָׁשם ֵאין ִנְקָּבע ִמָּׁשַמִים, ֵאין ֱאמּוָנה, ּוָבֶרַגע ֶׁשַהֶּיֶלד ְמַבֵּקׁש: 
"ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן", "ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָטהֹור", "ֲאִני רֹוֶצה ִלְבנֹות  

ֶׁשל ִנְקָּבע ִמְלַמְעָלה.   הינָ ַמְתִחיִלים ָלִׁשיר ֶאת ַהַּמְנּגִ   -ֶאת ַהַּבִית ֶׁשִּלי"  
ֶׁשּטֹוב  ַמה  עֹוִׂשים  ֵהם  ִאָּתם;  ָּפתּוַח  ִּתְהֶיה   ,ֶׁשְּל ֵמַההֹוִרים  ְּתַבֵּקׁש 
ִּבְׁשִביָלם, ַּתֲעֶׂשה ַּגם ַאָּתה ַמה ֶׁשּטֹוב ִּבְׁשִביְל, ַאָּתה ָצִרי ְלִהְתַחֵּתן,  

 ."ְלַהְתִחיל ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשְּל 

ָּדָמ  ֶאת  ִלְׁשּתֹות  ַהֻחְצָּפה  ֵמֵאיפֹה  ְלָהִבין,  רֹוֶצה  הֹוִרים    םַוֲאִני  ֶׁשל 
ַּבִּמְקֶרה ַהְּסֵּפִציִפי ַהֶּזה ַאֶּתם אּוַלי ם ַהְּיָלִדים?! ִא  לעַ ת ַרְחָמנּו ִמּתֹו

ַהִּסּפּור, ֶׁשֶּזה  ֵאֶצל   יֹוְדִעים  ֶׁשּקֹוֶרה  ַמה  יֹוְדִעים  ַאֶּתם   ֵאי ֲאָבל 
 ים, ֶׁשַאֶּתם ְיכֹוִלים ִלְכּתֹב ֶאת ֶזה ְלֻכָּלם?ֲאֵחִר 

ִׁשּדּוִכים ַלְּיָלִדים ֶׁשָּלֶהם.   לַּכָּמה הֹוִרים ׁשֹוְפִכים ְּדָמעֹות ָּכל יֹום ִּבְגלַ 
 ם ַּתִּגידּו ֶׁשֵהם ִמַּדי ָּבְרָרִנים? ֻמָּתר ָלֶהם ַלֲחק ֲעֵליֶכם, ֵהם ִמְתַּכְּוִני   זָא 

ֶׁשּלָ  ַהֶּיֶלד  ְצִריִכים ְלטֹוַבת  ֵּכן  ְלַדְעָּתם  אּוַלי  ְּכמֹוֶכם,  ְלָפחֹות  ֶהם 
 ְלַהְמִּתין ְקָצת ְּכֵדי ִלְמצֹא ִׁשּדּו טֹוב יֹוֵתר ַלֶּיֶלד ֶׁשָּלֶהם.

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ָּבָלק, ט"ו ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ֵנרֹו ָיִאיר  ִלְכבֹוד ...

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַלֲחק;   ָיכֹול  א  ֶאָחד  ַאף  ֲחַז"ל  ַעל  ֲאָבל  ַלֲחק,  ָיכֹול  ַאָּתה  ָעַלי 
 ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ֲהִכי ָּגדֹול. 

ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים   ְּבַדְרָּגה, (ְיָבמֹות סג.)ֲחָכֵמינּו  ֵרד  ַּדְרָּגא",  : "ָנִחית 
", ְוִתְתַחֵּתן; ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים ֶׁשא ִיְבְררּו,  "ְנִסיב ִאיְּתָתא

ּוְלִהְתַחֵּת  ְּבַדְרָּגה  ָלֶרֶדת  ְלַחּכֹו ןְצִריִכים  ַלְּיָלִדים  ָלֵתת  ֻמָּתר   ֵאי ת ; 
 ִּבְגַלל ָּכבֹוד ְמֻדֶּמה ָסרּוַח?! תּוְלַחּכֹו

ַהְּיָלִד  ִעם  ִּפי רֹב א עֹוִׂשים ִׁשּדּוִכים  ִיחּוס; ַעל  ָּכבֹוד,  ִּבְגַלל  ַרק  ים 
ָידּוַע, ִמְׁשָּפָחה ם  , ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחס, ִמְׁשָּפָחה ִעם ֵׁש הְמַחְּפִׂשים ִׁשּדּו ָנֶא 

ֲאִני ׁשֹוֵאל אֹוְת, ִּבְׁשִביֶׁשָּתִביא ָּכבֹוד;   ְלַעֵּגן   לָאז  ַּגֲאָוה ֻמָּתר    ְקָצת 
ַלְּיָלִדים ִלּפֹול   תִנְקָרא הֹוִרים ַרְחָמִנִּיים? ָלֵת ַהָּבִנים ְוַהָּבנֹות? ֶזה  ת  ֶא 

 ַלֲעֵברֹות ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן ִּבְגַלל ָּכבֹוד ָסרּוַח? ֶזה ַרְחָמנּות?! 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

ר ֶנגֶ  ה ְלַדּבֵ   דָלּמָ
ּלֹא   הֹוִרים ׁשֶ
ִנים ֶאת   ְמַחּתְ

ֶהם?  ּלָ ָלִדים ׁשֶ  ַהּיְ
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דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )קמהִסּפּור ַחּיָ

ל  ְלֶרגֶ   ,קָוואְלְטִׁשיְס ר  ָּבִעיא  ִנְמצָ "ל  זַ   ַרֵּבינּור:  ַּתְקִצי
 ם ִמְריָ  ִּבּתֹו י ִנּׂשּוֵא 

 תקכח.
(ִרּקּוד ִמְצָוה) ָרָצה    " אְנץַט   ִמְצָוה "ְוָאז ִּבְׁשַעת ַה 

זַ  ְוא    ל" ַרֵּבנּו  ִמְרָים,  ַהַּכָּלה  ִּבּתֹו  ִעם  ִלְרֹקד 
ָחִמיָה  זַ ,  ֵהִניָחה  ְלַרֵּבנּו    ְקָצת   ִמֶּזה  ל "ְוָהָיה 

 . ִּבָּזיֹון
ְלֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל,    ְּכֶׁשָּנְסעּו   ֶׁשַאַחר־ָּכ [ְוָידּוַע, 

ָאִחיו, ְוא ָהיּו    ְוִהיא ִהְתַחְּתָנה ִעםִנְפַטר ַּבֲעָלּה,  
 ָלּה ְיָלִדים ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָה. 

זַ   ְוִהְסִּבירֹו  ָנָתן    ַהּתֹוָרה  ִּפי  ַעל  ל" ַרִּבי 
 ֶׁשָּפְגָמה ,  ּוִמְרָים:  ָׁשם  ֶׁשְּמִביאֹו,  "ַעִּתיָקא"

ה, ָהָיה ָעַנְׁשָּת, ֶׁשִּנְתַיְּבָמה, ְוא ָהיּו   ִּבְכבֹוד מֹׁשֶ
,  ן"ים ַהּתֹוָרה [ִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר ָלּה ָּבִנים, ַעֵּין ִּבְפנִ 

 ]. כא  ִסיָמן' א ֵחֶלק
 תקכט.

  ֶׁשַּיְתִחיל ,  ָנָתן  לַרִּבי  ל" ַאַחר ַהֲחֻתָּנה ִצָּוה ַרֵּבנּו זַ 
ִיְכּתֹב.   א  ֲעַדִין  ֲאָבל  ּתֹוָרה,   ְּבַפַעם"ַלְחׁשֹב 

   "ֲאַצֶּוה אֹוְת ִלְכּתֹב! ַאֶחֶרת
ִצָּוה  ַּגם  ַאְנֵׁשי־  ְוָאז  ָּכל  ְוֶאת  ָנָתן  ַרִּבי  ֶאת 

 ְׁשלֹוֵמנּו, ֶׁשֵּיָאְמרּו ְּבָכל ַלְיָלה ִּתּקּון ֲחצֹות.  
ַלְחׁשֹב   ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ְלַכָּמה  ִצָּוה  ַּגם  ְוֵכן 

ּתֹוָרה,   ֶׁשַּלְחׁשֹב  ְוָאַמר,  ְלַחֵּדׁש    ַהְינּוּתֹוָרה. 
הּוִרים ָרִעים, ִּכי  ַּבּתֹוָרה, הּוא ִּתּקּון ָּגדֹול ַעל ִהְר 

ָּכל ַהִהְרהּוִרים ְּבֵאין ַעל־ְיֵדי ּכַֹח ַהְּמַדֶּמה, ְוַעל־ 
ְיֵדי ֶׁשְּמַחְּדִׁשין ֵאיֶזה ָּדָבר ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת  
ְמַדֶּמה ִמְּלָתא ְלִמְּלָתא, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְמַתֵּקן ְּפָגם 

ַהִּמְרָמ  ַעל־ְיֵדי  ֶׁשְּבֵאין  [ַעֵּין  ַהִהְרהּוִרים,  ה 
 ].קה  ִסיָמן, 'ב ֵחֶלק, ן"ִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר 

 
 

: "ְיֵדי (ֵאיָכה ד, י)ֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר  -ַהְיָלִדים  מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר, ַההֹוִרים ֶׁשְּמַעְּכִבים ִׁשּדּוִכים ֶׁשל
ָמִנּיֹות ִּבְּׁשלּו ַיְלֵדיֶהן" ָהִאָּמהֹות ָהַרְחָמִנּיֹות ִּבְּׁשלּו ֶאת ַיְלֵדיֶהן, ָהְרגּו ֶאת ַיְלֵדיֶהן;  ָנִׁשים ַרֲח 

ַרק ִּבְגַלל ֶזה;    -ַהְּיָלִדים נֹוְפִלים ַלֲעֵברֹות ָמרֹות, ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְיָלִדים יֹוְצִאים ְלַתְרּבּות ָרָעה  
ְוא ַמְרִׁשים ָלֶהם, ַמֲעִמיִדים ָּפִנים ְּכִאּלּו רֹוִצים ֶאת טֹוָבָתם; זּו ַאְכָזִרּיּות  ֵהם רֹוִצים ְלִהְתַחֵּתן  

 א ַרְחָמנּות.  -

ַהֵּתרּוץ:   ִעם  ִׁשּדּוִכים  ִלְׁשמַֹע  רֹוִצים  ֶׁשא  הֹוִרים  ַהֵּבן ֶיְׁשָנם  ַעל  ְמַרֲחִמים  ָּפׁשּוט  "ֲאַנְחנּו 
  : ַההֹוִרים אֹוְמִרים  ָלָּמה ֵהם ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּתן ְּבִגיל ָּכל ָּכ ָצִעיר?"ֶׁשָּלנּו, ַעל ַהַּבת ֶׁשָּלנּו;  

ֶׁשֵהם ִיָּׁשֲארּו ַּבַּבִית ְלעֹוד ַּכָּמה ָׁשִנים; ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֶאת טֹוָבָתם"; ֶזה א ָנכֹון, זֹו    ףָעִדי"
ָהיּו ְמַחְּתִנים אֹוָתם ִּבְצִעירּוָתם, הֹוִרים    -ִדים  ; ִאם ֶּבֱאֶמת ָהיּו ְמַרֲחִמים ַעל ַהְּילָ הָטעּות ְּגדֹולָ 

ַמה עֹוֵבר ַעל ַּבחּוִרים ּוָבנֹות; ֶזה ֲהֵרי ַּפַחד    - א יֹוְדִעים, אֹו ֶׁשעֹוִׂשים ַעְצָמם ְּכא יֹוְדִעים  
ְפִלים ְלַצֲעֵרנּו ַלֲעֵברֹות ַמה ֶׁשּקֹוֶרה ָּבעֹוָלם, ּבֹוֶעֶרת ֵאׁש ֶׁשל ִנאּוף, ְּבֵני ַהְּנעּוִרים נֹו  -ְּפָחִדים  

ֶׁשְּיַחְּתנּו אֹוָתם; ֶזה ַרְחָמנּות, ֶזה ַאֲהָבה;  י  ְיֵד ל  ָמרֹות, ְוַהֶּדֶר ַהְּיִחיָדה ְלַהִּציל אֹוָתם ִהיא ַרק עַ 
 זּו ִרְׁשעּות! - םָּבְרָרִנית , ִלְהיֹותָלֵתת ַלְּיָלִדים ְלַחּכֹו

:  (ַסְנֶהְדִרין עו:)ִלְבָרָכה ֶׁשאֹוְמִרים    םֵמֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ִזְכרֹונָ   ֵאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות יֹוֵתר ֲחָכִמים
(ִאּיֹוב ה, ְלִפְרָקן, ָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר    "ַהַּמְדִרי ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו ְּבֶדֶר ְיָׁשָרה, ְוַהַמִׂשיָאן ָסמּו

ַמִּגיַע    ֵמַהּנַֹער, ֶזה   הַהְרּבֵ   ְּכֶׁשּסֹוְבִלים ָּכל ָּכ: "ְוָיַדְעָּת ִּכי ָׁשלֹום ָאֳהֶל"; ִּבְפָרט ְּבָיֵמינּו  כד)
ֵאֶצל ָּבנֹות, ָׁשם ֲהֵרי אֹוְמִרים ֲחָכֵמינּו    ןֶׁשּכֵ ל  ַרק ִּבְגַלל ֶׁשא ְמַחְּתִנים אֹוָתם ִּבְצִעירּוָתם, ּכָ 

ית ַּבת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה, "ַׁשְחֵרר ַעְבְּד : "ִּבְּת ָּבְּגָרה", ְּכֶׁשַהַּבת ֶׁשְּל ִנְהיֵ (ְּפָסִחים קיג.)ַהְּקדֹוִׁשים  
 ְוֵתן ָלּה", ְּתַחֵּתן אֹוָתּה ִעם ַעְבְּד, ֶׁשִהיא א ָּתבֹוא ִליֵדי ֲעֵברֹות. 

ֵאי ֻמָּתר ְלהֹוִרים ְלִהְתָעֵרב ְּכֶׁשֵּיׁש ֲהָלָכה   ִׁשּדּו?  ִלְמנֹועַ   רֵאי ֻמָּתר ִלְפסֹל ִׁשּדּו? ֵאי ֻמָּת 
: "ְוֵכן ִאם ָהָאב מֹוֶחה ַּבֵּבן ִלָּׂשא ֵאיזֹו (ַרָמ"א ְּביֹוֶרה ֵּדָעה ִסיָמן רמ, ְסִעיף כה)חֹוֵלק    ףַא   ְּברּוָרה ְּבִלי

ַהֵּבן   ֶאת  ִלְמנֹוַע  ְיכֹוִלים  א  הֹוִרים  ָהָאב",  ֶאל  ִלְׁשמַֹע   ָצִרי ֵאין  ַהֵּבן,  ָּבּה  ֶׁשַּיְחּפֹץ  ִאָּׁשה 
ַהּבֵ  ִא ִמְּלִהְתַחֵּתן;  ּוְבַוַּדאי  ֲאִפּלּו ֶׁשֵהם א רֹוִצים,   ַהִּׁשּדּו ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  נֹוֵפל    ם ן  הּוא 

 הּוא ְמחּוָּיב ְלִהְתַחֵּתן; זּו ֲהָלָכה ְמפֶֹרֶׁשת ְּבִלי ַאף חֹוֵלק.ז ַלֲעֵברֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ָא 

עֹוֵמד ֲחַסר אֹוִנים, א יֹוְדִעים ַמה ַלֲעׂשֹות; ׁשּום  -ַמה ֶׁשּקֹוֶרה ְּבָיֵמינּו ִעם ַהּנַֹער  הִמי ֶׁשרֹוֶא 
, ֵעָצה ַאַחת  לא ַיֲעזֹר, ׁשּום ָּדָבר א יֹוִעיר  ; ׁשּום ָּדבָ תָּדָבר א ַיֲעזֹר, ָּכל ָהֲאֵספֹות א עֹוְזרֹו

ֶזה ַיִּציל ֶאת    -"  םהֹוִריֵיׁש, ַרק ֵעָצה ַאַחת: "ְלַחֵּתן ֶאת ַהְּיָלִדים ְּבִגיל ָצִעיר, ְּכֶׁשֵהם ֲעַדִין ְט 
 ַהּדֹור.

ַאְׁשֵרי ַההֹוִרים ֶׁשְּמַחְּתִנים ֶאת ַהְּיָלִדים ְּבִגיל ָצִעיר, ֵהם ִמְסַּתְּכִלים ַעל טֹוָבָתם ֶׁשל ַהְּיָלִדים; 
 ֵהם א ִמְסַּתְּכִלים ַעל ָּכבֹוד ְמֻטָּפׁש, ְסָברֹות ְמֻטָּפׁשֹות.

יּוְכלּו    ם , ֵה םטֹוִביר  יֹוֵת   ַהָּבחּור אֹו ַהַּבחּוָרה ִיְהיּו  - ַנְמִּתין עֹוד ַּכָּמה ָׁשִנים  ֵחֶלק אֹוְמִרים: ִאם  
, ַרק  םטֹוִביר  יֹוֵת ם ֶהֶבל ֲהָבִלים, ֶזה א ָנכֹון; א ִנְהִיי ְּבתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה; םְלַהְׁשִלים ֶאת ַעְצָמ 

: "ִאם ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְּבא  (ִקּדּוִׁשין כט:)ם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים יֹוֵתר . ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹונָ  םִנְהִיים ְּגרּוִעי
ְלַהִּגיַע ְלִגיל ֶעְׂשִרים,    םֲעלּוִלים  ִאָּׁשה, ִיָּׂשא ִאָּׁשה, ְוַאַחר ַּכ ִיְלמֹד ּתֹוָרה", ֶׁשא ְלַדֵּבר ֶׁשִא 

ִהְרהּור ֲעֵביָרה", ִּכי ֶהְרֵּגל : "ֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוא ָנָׂשא ִאָּׁשה, ָּכל ָיָמיו ּבְ (ָׁשם)אֹוְמִרים ֲחַז"ל 
ּוִמֵּכיוָ  ֶטַבע,  ִּבְׁשנֹוָתי  ָהְיָתהא  ֶׁשן  ַנֲעֶׂשה  ִאָּׁשה  ַעְצמֹו    ו לֹו  ֶאת  ִהְרִּגיל  ְוהּוא  ַהְּצִעירֹות, 

י ֶזה ִיָּמֵׁש ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו; ֵא   -ְלַמְחָׁשבֹות א טֹובֹות, ִאם הּוא א ַיֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְוכּו'  
 ִלְהיֹות ֲחָכִמים יֹוֵתר ֵמֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים? ֶזה ִיְרַאת ָׁשַמִים? ֶזה הֹוִרים ְּכֵׁשִרים? רֶאְפָׁש 

ְלטֹוַבת ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶהם ְוכּו'; ַאף ֶאָחד א ָיכֹול    םַאָּתה ּכֹוֵתב ֶׁשַההֹוִרים ֶׁשּבֹוְרִרים ִמְתַּכְּוִני
ְמַחִּכי ִאם  ִטֵּפׁש;  הּוא  ֵמַהּתֹוָרה  ַאֶחֶרת  ֶׁשאֹוֵמר  ִמי  ַהְּקדֹוִׁשים,  ֵמֲחָכֵמינּו  ַאֶחֶרת    ם ְלַהִּגיד 

. ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  , ֶזה ֶׁשֶקר, ֶזה ֶׁשֶקר ְּכמֹו ֲעבֹוָדה ָזָרהםטֹוִבי ר  יֹוֵת ם  א ִנְהִיי  -ּובֹוְרִרים  
: "ִמְצָוה ְוגּוף ָטהֹור", ִמי ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבַטֲהָרה,  (ְּפָסִחים קיב:)אֹוְמִרים  

  י ּוִּכי ָּכל ְזַמן ֶׁשָאָדם א ָנׂש  ם; ְיָלִדיא  ְוָיִביה  ִאָּׁש   לֹו ה  ֶׁשִּיְהיֶ ן,  ֶׁשִּיְתַחֵּת   "נֹוֵׂשא ִאָּׁשה ְולֹו ָּבִנים", 
 הּוא ֲחִצי ּגּוף. 

ְמָחה, ְּבא ְּבָרָכה, ְּבא  (ְיָבמֹות סב:)עֹוד ֵהם אֹוְמִרים   : "ָּכל ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ִאָׁשה, ָׁשרּוי ְּבא שִֹ
ֶא  ָׁשלֹום".  ְּבא  חֹוָמה,  ְּבא  ּתֹוָרה,  ְּבא  ַהֲחֻתָּנה,  ת  טֹוָבה,  ִלְפֵני  ֵאין  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרים  ָּכל 

מֹוִסיף עֹוד ְּדָבִרים ֶׁשֲחֵסִרים ִלְפֵני ַהֲחֻתָּנה, "ְּבא ֵעֶזר, ְּבא ַּכָּפָרה,    ַרָּבה יז, ב)(ְּבֵראִׁשית  ַהִּמְדָרׁש  
 ְּבא ַחִּיים".

ִּכי ַרק ִאם ְנׂשּוִאים  ָּכל ַהַּצִּדיִקים ִהְתַחְּתנּו ְּבִגיל ָצִעיר ְוִחְּתנּו ֶאת ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶהם ְּבִגיל ָצִעיר,
: "ַמאן ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ְּדַכר ְונּוְקָּבא, ִאְקֵרי (ַהֲאִזינּו רצו.)ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר    .םְׁשמּוִרי  יֲאזַ   -

הּוא ָּדָבר ָחצּוי, "ְוֵלית ִּבְרָכָתא ַׁשְרָיא ְּבִמָּלה ְּפִגיָמא ַוֲחֵסיָרא,    - ְּפַלג ּגּוָפא", ִמי ֶׁשא ִהְתַחֵּתן  

 

ת  ַהְּמִתיקּות  אֶ   ְלַהְרִּגיׁש   לוֹ ת  נֹוְתנוֹ 
הּואל  ׁשֶ ת  ְוַהְּנִעימּו ָּברּו�  ל  ֲאבָ ,  ַהָּקדֹוׁש 

ה  זֶ ה,  ַלִּמְקוֶ ת  ָלֶלכֶ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ל  ַמְרִּגים  ְּכֶׁשָאדָ 
ז  ְוָאם,  ָהָרִעים  ַהְּדָבִריל  ּכָ ת  אֶ   ִמֶּמּנּוץ  רֹוחֵ 
 .ִיְתָּבַר�ם ְלַהּׁשֵ ב ׁשּום ְלִהְתַחּמֵ ל ָיכוֹ א הּו
ָבֵאׁש    א ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹ ק,  ַּבָּפסּו  ַהֵּפרּוׁשה  זֶ 

ְוָטֵהר ָבֵאׁש  ל  ׁשֶ   ָהֵאׁש  תְּכֶׁשּבֹוֶערֶ ,  ַּתֲעִבירּו 
ם ָהָאדָ   ָצִרי�ם,  ָהָאדָ   ְּבתֹו�ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ 
ם ַהּׁשֵ ל  אֶ ה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ   ִלּבוֹ ת  אֶ ם  ְלַחּמֵ 

ם  עֹוִׂשיה  מַ ל  ֲאבָ ו.  ְלָפָנית  ּוְלִהְתַוּדוֹ   ִיְתָּבַר�
ָיֹבא  י,  ְלַגְמרֵ ר  קַ ם  ְּכֶׁשָאדָ  �א  ֲאֶׁשר  ְוֹכל 
ַבָּמִים  ה, ָהֵעצָ ז  ָא,  ָּבֵאׁש  ם  ֶׁשָהָאדָ ,  ַּתֲעִבירּו 
ס ִלְתּפֹ ם  ְוגַ ה,  ַלִּמְקוֶ ת  ָלֶלכֶ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ל  ַיְרִּגי
ל  ׁשֶ ב  ְּבַמּצַ   ֲאִפילּו ת  ִמְצווֹ ר  ֶׁשּיֹותֵ ה  ַּכּמָ 

ם ָהָאדָ ת  אֶ ץ  ְיַחּלֵ ה  ְוזֶ ,  ֶרֶגׁשי  ּוְבלִ ת  ְקִרירּו
ם,  ְלתֹוכָ ל  ָנפַ א  ֶׁשהּום  ָהָרִעים  יַהְּדָבִר ל  ִמּכָ 
,  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ב  ׁשּוב  ְלִהְתָקרֵ ה  ִּיְזּכֶ א  הּו

 א.ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה  ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ב טוֹ  לוֹ ה ְוִיְהיֶ 
 י תשס"ו) ַמְסעֵ ת ַמטוֹ ל ַהַּנחַ  ּתֹו�(
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  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה
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 לפני שבת נא לברר אצל הגבאים 
 

 צפת 
  

 קרן הדפסה היכל הקודש ל בית החנוכת 
סוף סוף לחנוכת הבית לבניין מתכוננים  כבר, בשמחה רבה ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

ראש הישיבה שליט"א קבע את   .ליבערטיבקרן הדפסה היכל הקודש  הענק החדש והמפואר של  
   כיום המתאים לחגיגת חנוכת הבית.  הבעל"ט יום ראשון ראש חודש אלוללהתאריך 

הבניין   של  בית הראש הישיבה שליט"א כותב במכתב ביום שני האחרון כי "הזמן המתאים לחנוכת  
ראשון ראש חודש אלול, יום ראשון פרשת שופטים. יום  בהוא    - "קרן הדפסה היכל הקודש"  החדש  

יום שכל   גם סעוד  זה,  יוכלו להשתתף  העובדיםהוא  וגם הכנה לראש ת  יכול להיות  ראש חודש, 
מוהר"ן, סימן תה); המקום     יבחי  כמובא(  נובראש השנה של רבי  תלוי. כל העולם  רבינוהשנה של  

לראש השנה   להתכונן  ביותר  כדי    -הטוב  מודפסים מאות אלפי ספרים  שבו  בבניין החדש  יהיה 
מתנות יקרות. אנשי שלומנו לא צריכים את  תחלק ל , אמאוד אבקש ממךומן. אא את כולם ללהבי

אלו לא   –   נושל רביבענין    הרגשה, אלו שיש להם  להדפסה, במיוחד אלו שנותנים  האלו  הדברים
  ."כסףחבל על הזמן וה עלצריכים דברים יקרים. אני אומר לכם, חבל 

גיע הרגע  שה למסיבה הנדירה, שלא קורה כל יום, כ  ות עם ההכנ  גועש ורועשבמשרד בית הדפוס  
הזה    הגדולאת הבניין    לחנך הגדול   שיותר   להדפיס  במטרה  רק  והיפה  , וקונטרסיםספרים    כמה 
 בכל העולם.  השם יתברךהפיץ את שמו של ל, ועוד גליונות

.  דאי להפסידשלא כ  ונפלאה,להיות בעזרת השם מאוד יפה, עם תוכנית עשירה    מובטחתהמסיבה 
 . הבניןשתרמו לרכישת  אלו ו בין היתר יכובד

להשתתף, יכולים ליצור קשר עם    שעדיין רוציםכל התורמים שטרם שילמו את התחייבותם, או  
 . 347-578-4449 ב מו"ה לייבי ראטה הי"ו,  גבאי ה

 . שםפרטים נוספים יפורסמו בקרוב בעזרת ה
 צדקינו!על ידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח 

* ** 

את גיליון "חזית איש" על הזוהר, באמצעות מנוי לעיתון בחינם   יםמקבל
 "קריית ברסלב". 

" אינו זקוק לשום הקדמה גדולה. מגזין המשפחה לטעברסלב הידוע "קריית ברסלב בלשל העיתון  
רק   כך.  כל  נהנים ממנו  שכולם  כל הזמן,  ומתרחב  שמים, המתרחב  ויראת  תוכן  שכולו  המפואר 

שבועיים מפוארים למדור הילדים, האחד "סיפור תפילה    מדוריםבשבוע האחרון נוספו עוד שני  
עוד    שבעזרת השם וירות של הסיפור לילדים" כשהילדים יגישו סיפור תפילה עם כמה תמונות מצ

י בילדים  יותר  עניןחדיר  ואמונהשל      את  מדור  . תפילה  זה  "על    ליד  קרויבשם  אני  מי  ", שם 
שעל שמו הם נקראים, וכיצד הם שואפים   הצדקתכשהילדים יפרסמו מדי שבוע קצת על הצדיק או  

יהודי   ורבותינושר  כומקווים לגדול להיות  זה זרת  . בעוללכת בדרכי אבותינו  יתברך  יחדיר   השם 
 וכמיהה ללכת בדרכם.  על המוצא הקדוש שלנובילדינו גאווה  

לאור מדי שבוע    ו סייעתא דשמיא יצאבשנה מוצלחת להפליא, כש  עברהמפואר    שהעיתוןאחרי  
שכל   ת ומוסבפר  יצא קרן ההדפסה,  נהנו ממנו  כך הרבה ילדים יהודים  שכלעם תוכן עשיר מאוד,  

, יקבלו מתנה  על"טבמעכשיו עד חמשה עשר באב ה רשמו לקבלת העיתון המפואר בדואר,  יש  אלו
" החדש  השבועי  הקונטרס  בחינם,  איש",  חמיוחדת  שליט"א,   קטע זית  הישיבה  ראש  עם  זוהר 

 המנוי.  ביחד עםלמשך שלושה חודשים,  
ש עמוק  לפני מספר שבועות, כבר השתר  שהתחיל לצאת לאורהגיליון החדש של "חזית איש",  

שותים בצמא את נו  מידיהם. אנשי שלומי  נחטף, המפיצים מספרים שהוא ממש  נובאנשי שלומי
כש  הקדושים  ודברי ועוד  זאת  הקדוש,  בזוהר  יוחאי  בר  שמעון  רבי  הקדוש  התנא  מלווה    זה של 

 את הדיבורים של   לעובדא ולמעשהנותן לנו להבין  שבפירוש הטעים המתוק של ראש הישיבה,  
 . ובגשמיותרוחנית בחיינו וכיצד לשפר אותם ל מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה ,  הזוהר הקדוש

גם שלחתצטרפו  או  התקשרו  עכשיו,  הירשמו  למספר    ו,  תשכחו  845-640-1743הודעה  ואל   ,
 . המתנה לבקש את  

 הראשונות הנה באו, וחדשות אני מגיד! 
 
 
 
 

 הה א ְיכֹולָ ֶאָּלא ַּבֲאָתר ְׁשִלים", ַהְּבָרכָ 
ָׁשֵלם ְּבָדָבר  ֶאָּלא  ָחצּוי  ְּבָדָבר  ; ָלחּול 

ַהָּקדֹוׁש   ַהזֹוַהר  אֹוֵמר  נט:ה)עֹוד   (ַאֲחֵרי, 
ְּדָלא   י"ַרּבִ  ֲאַתר  "ְבָכל  ָאַמר:  ִיְצָחק 

ְּכַדאי   ָלאו  ְונּוְקָּבא,  ְּדַכר  ִאְׁשְּתַכח 
ֶׁשא  ִמי  ְׁשִכיְנָּתא",  ַאֵּפי  ְלֵמֱחֵמי 

א ָראּוי ִלְראֹות ְּפֵני ַהְּׁשִכיָנה;    -ִמְתַחֵּתן  
ָּכתּוב: "ָּכל    (ה.)ִלְפֵני ֵכן ְּבָפָרַׁשת ַוִּיְקָרא  

ִמי   ְונּוְקָּבא",  ְּדַכר  ִאְׁשְּתַכח  ְּדָלא  ַמאן 
ַאְעּדֹוי  ְׁשָבָחא  "ָּכל  ִמְתַחֵּתן,  ֶׁשא 

לֹו ׁשּום ֶׁשַבח, "ְוָלאו הּוא    ןִמֵּניּה", ֵאי
ְּדָאָדם ָאָדם,  ִּבְכָלָלא  ִּבְכָלל  א  הּוא   ,"

ְּכַדאי   ִאיהּו  ְּדָלאו  ֶאָּלא  עֹוד,  "ְוא 
 .א ָראּוי ְלִהְתָּבֵר ְלִאְתָּבְרָכא", ְוהּוא 

  ֶׁשְּל,   ת ַהְּמֻדּמֹו  תַהָחְכמֹו  תֶא   קִּתְזרֹ 
 ׁשּום  לִּתְפסֹ   ְוַאל  ֶׁשְּל  ַהְּיָלִדים  ַעל  ְּתַרֵחם
;ֶאָחד,  יֹום ּבְ   ֶזה  ֶאת  ִּתְדֶחה  ַאל  ִׁשּדּו 

 ְמַסְּפִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ַמה  ְרֵאה
 ַרב  ִלְפֵני  ִׁשֵּבַח   ִחְסָּדא  ַרב  כט:)  (ִקּדּוִׁשין

  ַהְמנּוָנא,   ַרב  ֶׁשל  ַּגְדלּותֹו  ֶאת  הּוָנא
 ֵמַרב  הּוָנא  ַרב  ִּבֵּקׁש  ָּגדֹול,  ָאָדם  ֶׁשהּוא

 ּואְּכֶׁשה  אֹותֹו;   ִלְראֹות   רֹוֶצה  ֲאִני   ִחְסָּדא,
  ָאָתא,   יּכִ "  ְלָכאן.   אֹותֹו  ְׁשַלח  ֵאֶלי  ַמִּגיעַ 

  ְּכֶׁשַרב   ",ָדָראּוס  ִריסּפָ   ָלאְּד   ּהיּיֵ ַחזְ 
  לֹו   ֶׁשֵאין  ּוָנאה  ַרב  ָרָאה  ִהִּגיעַ   ַהְמנּוָנא

 ָלא  ַטְעָמא  "ַמאי  אֹותֹו:  ְוָׁשַאל  ַטִּלית,
 ַטִּלית,  ְל  ֵאין  ָלָּמה  ",ָדָראּוס  ִריַסתּפְ 

 א  עֹוד  ִּכי   ַהְמנּוָנא,  ַרב  לֹו  ָעָנה
 ",ּהִמיֵני  ּהיּפֵ ְלַא   ּו"ַאֲהְדִריְנה  ,ִהְתַחַּתְנִּתי

  ר ְוָאַמ   ִמֶּמּנּו   ָּפָניו   ֶאת  ָהַפ  הּוָנא  ַרב  זָא 
  ַעד   יּפֵ ְלַא   ּו ְלה  ֲחִזית   ָלאְּד   "ָחִזי   לֹו:

  א   ִניֲא   ִּכי   ֵאַלי,  ָּתבֹוא   ַאל  זָא   ְדָנְסַבת",
 ֶׁשִּתְתַחֵּתן. ַעד ָּפֶני ֶאת ִלְראֹות רֹוֶצה

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם
 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו אפרים פעלדמאן החתן
 עב"ג  למזל טוב ואירוסרגל ל

*** 

 שמשון הערש  מו"ה
 הי"ו טייטלבוים

 למזל טוב  להולדת בתו
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	כָּל דָּבָר אֲשֶׁר יָבֹא בָאֵשׁ תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ וְטָהֵר אַךְ בְּמֵי נִדָּה יִתְחַטָּא וְכֹל אֲשֶׁר לֹא יָבֹא בָּאֵשׁ תַּעֲבִירוּ בַמָּיִם. הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה מְלַמֶּדֶת אוֹתָנוּ שֶּׁהַכֵּלִים שֶׁהַגּוֹיִם הִשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהֶם בָּאֵשׁ, צְרִיכִ...
	רַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן ד') כְּשֶׁאָדָם חוֹטֵא, הַמִּילִּים שֶׁל הָעֲבֵירוֹת נֶחְקָקוֹת בְּעַצְמוֹתָיו, כְּפִי שֶׁהַפָּסוּק אוֹמֵר (יְחֶזְקֵאל ל"ב, כ"ז) וַתְּהִי עֲוֹנֹתָם חֲקוּקָה עַל עַצְמוֹתָם, וְזֶה שׁוֹב...
	בָּזֶה רַבֵּינוּ מְפָרֵשׁ אֶת הַפָּסוּק, כָּל דָּבָר אֲשֶׁר יָבֹא בָאֵשׁ תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ, כְּשֶׁהָאֵשׁ שֶׁל הַיֵּצֶר הָרַע בּוֹעֶרֶת בָּאָדָם, וְגוֹרֵם לוֹ לַעֲשׂוֹת עֲבֵירוֹת רַחֲמָנָא לִיצְלָן, תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ וְטָהֵר, עַל הָאָדָם לְהַתְחִיל ל...
	הָאֱמֶת הִיא שֶׁיֵּשׁ שְׁנֵי דְּרָכִים אֵיךְ הַיֵּצֶר הָרַע מְנַסֶּה לְהַרְחִיק אֶת הָאָדָם מֵהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, פַּעַם אַחַת הוּא מַגִּיעַ עִם אֵשׁ, הוּא מַדְלִיק בְּתוֹךְ הָאָדָם אֵשׁ שֶׁל מִדּוֹת רָעוֹת וְתַאֲווֹת רָעוֹת, אֲבָל פַּעַם אַחֶרֶ...
	הַיֵּצֶר הָרַע מֵהַסּוּג הַזֶּה יָכוֹל לִהְיוֹת גָּרוּעַ יוֹתֵר מֵהַיֵּצֶר הָרַע הָרִאשׁוֹן, כִּי כְּשֶׁהַיֵּצֶר הָרַע בּוֹעֵר בָּאָדָם וּמֵסִית אוֹתוֹ לַעֲשׂוֹת עֲבֵירוֹת, הָאָדָם יוֹדֵעַ שֶׁהוּא לֹא מִתְנַהֵג נָכוֹן, כּוֹאֵב לוֹ שֶׁהוּא לֹא מִתְנַהֵ...
	הָעֵצָה לַיֵּצֶר הָרַע מֵהַסּוּג הַזֶּה הִיא לָלֶכֶת נֶגְדּוֹ עִם אוֹתוֹ הַנֶּשֶׁק שֶׁהוּא מִשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ, לִדְחֹף אֶת עַצְמוֹ לַעֲשׂוֹת כַּמָּה שֶׁיּוֹתֵר מִצְווֹת וּמַעֲשִׂים טוֹבִים אֲפִילוּ בִּקְרִירוּת, אֲפִילוּ בְּלִי שׁוּם רֶגֶשׁ וְהִתְלַהֲ...
	גַּם מְאֹד מוֹעִיל לָזֶה לָלֶכֶת לַמִּקְוֶה, לִטְבֹּל כָּל יוֹם בַּמַּיִם, כִּי עִיקָר הַקְּרִירוּת שֶׁנּוֹפֶלֶת עַל הָאָדָם מַגִּיעָה בְּדֶרֶךְ כְּלָל מִכָּל הַקְּלִיפּוֹת וְהָרוּחוֹת הָרָעוֹת שֶׁמִּצְטַבְּרוֹת עַל הָאָדָם מֵהָעֲבֵרוֹת שֶׁהוּא עָשָׂה...
	זֶה הַפֵּרוּשׁ בַּפָּסוּק, כָּל דָּבָר אֲשֶׁר יָבֹא בָאֵשׁ תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ וְטָהֵר, כְּשֶׁבּוֹעֶרֶת הָאֵשׁ שֶׁל הַיֵּצֶר הָרַע בְּתוֹךְ הָאָדָם, צָרִיךְ הָאָדָם לְחַמֵּם אֶת לִבּוֹ לְדַבֵּר הַרְבֵּה אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְהִתְוַדּוֹת לְפָנָיו....
	(תּוֹךְ הַנַּחַל מַטוֹת מַסְעֵי תשס"ו)
	חנוכת הבית לקרן הדפסה היכל הקודש
	ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, בשמחה רבה כבר מתכוננים סוף סוף לחנוכת הבית לבניין הענק החדש והמפואר של קרן הדפסה היכל הקודש בליבערטי. ראש הישיבה שליט"א קבע את התאריך ליום ראשון ראש חודש אלול הבעל"ט כיום המתאים לחגיגת חנוכת הבית.
	ראש הישיבה שליט"א כותב במכתב ביום שני האחרון כי "הזמן המתאים לחנוכת הבית של הבניין החדש "קרן הדפסה היכל הקודש" - הוא בראש חודש אלול, יום ראשון פרשת שופטים. יום ראשון הוא יום שכל העובדים יוכלו להשתתף, זה יכול להיות גם סעודת ראש חודש, וגם הכנה לראש השנה...
	במשרד בית הדפוס גועש ורועש עם ההכנות למסיבה הנדירה, שלא קורה כל יום, כשהגיע הרגע הגדול לחנך את הבניין הגדול והיפה הזה רק במטרה  להדפיס כמה שיותר ספרים וקונטרסים, גליונות ועוד, להפיץ את שמו של השם יתברך בכל העולם.
	המסיבה מובטחת להיות בעזרת השם מאוד יפה, עם תוכנית עשירה ונפלאה, שלא כדאי להפסיד. בין היתר יכובדו אלו שתרמו לרכישת הבנין.
	כל התורמים שטרם שילמו את התחייבותם, או שעדיין רוצים להשתתף, יכולים ליצור קשר עם הגבאי מו"ה לייבי ראטה הי"ו, ב 347-578-4449.
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	תצטרפו גם, הירשמו עכשיו, התקשרו או שלחו הודעה למספר 845-640-1743, ואל תשכחו לבקש את המתנה.
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