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הּוא   ָחָזק  ִּכי  ָהָעם  ֶאל  ַלֲעלֹות  נּוַכל  �א  ַלְּיהּוִדים,  ָאְמרּו  ַהְמַרְּגִלים 
אֹוֵמר ַרִׁש"י ֶׁשֵהם ִּדְּברּו ֶנֶגד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֶׁשֲאִפילּו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  ִמֶּמּנּו.  

 , ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.םַהּגֹויִ ם עִ �א יּוַכל ְלִהְסַּתֵּדר 
ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשחֹוְׁשִבים ֶׁשַּצִּדיק   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן נ"ח)ַרֵּבינּו אֹוֵמר  

ַּגְׁשִמִּיים, הּוא �א ֶׁשּמְ  ִלְדָבִרים  ַעְצמֹו  ָיכֹול ְלהֹוִריד ֶאת  ָּגדֹול �א  ֹאד 
יֹוֵדַע ַמה ּקֹוֶרה ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי, ִּכי הּוא ְמֹאד ָרחֹוק ֵמַהַּגְׁשִמּיּות, ֲאָבל 

ֹוֵתר ַמה ֶזה �א ָנכֹון, ְלֵהֶפ�, ַּכָּמה ֶׁשַהַּצִּדיק יֹוֵתר ָּגדֹול, ָּכ� הּוא יֹוֵדַע י
ֲהִכי   ֲהֵרי  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַר�  ֶׁשַהֵּׁשם  ֶּׁשרֹוִאים  ְּכמֹו  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ֶּׁשּקֹוֶרה 
ָּגדֹול ֶׁשַרק ַׁשָּי�, ָּגדֹול ְוָגבֹוַּה ִמָּכל ָהעֹוָלם, ּוְבָכל ֹזאת הּוא ַמְנִהיג ֶאת 

 ָּכל ָהעֹוָלם, ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ִנְפָלָאה.
ְּפָגם ֶׁשל ַהְמַרְּגִלים, ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשָּכאן ְּכֶׁשִּנְמָצִאים ַּבִּמְדָּבר, ֶזה ָהָיה הַ 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ָאֵכן ַמְנִהיג ֶאת ַהְיהּוִדים ֶׁש�א ְּכֶדֶר� ַהֶּטַבע, הֹוְלִכים ִעם 
ׁשָ  ֲאָבל  ָהְלָאה.  ְוֵכן  ֵמָהֶאֶבן,  ׁשֹוִתים  ִמָּׁשַמִים,  ָמן  אֹוְכִלים  ם ֲעָנִנים, 

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּמֵלָאה ְּבגֹוִיים, ֶׁשִּנְרֶאה ֶׁשַהֹּכל ִמְתַנֵהג ְּבֶדֶר� ַהֶּטַבע, 
ֵהם ָאְמרּו ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� �א ָיכֹול ְלהֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו ָׁשם ְּבַמַּצב ָּכֶזה,  

  ָׁשם.ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא יֹוֵתר ִמַּדי ָּגדֹול ְלהֹוִריד ֶאת ַעְצמוֹ 
ֲאָבל ֶזה ָהָיה ַהָּטעּות ֶׁשָּלֶהם. ְלֵהֶפ�, ִּבְגַלל ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ָּכל ָּכ� ָּגדֹול,  
ָאז הּוא מֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ְוהּוא ַמְנִהיג ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם, 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְּכמֹו  ָּכל ָּדָבר ָקָטן ֶּׁשּקֹוֶרה ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַמִּגיַע ַרק מֵ 
ֶּׁשרֹוִאים ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ָעָׂשה ֶׁשַהּגֹוִיים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו ֲעסּוִקים  
ַּבְּלָויֹות ֶׁשָּלֶהם, ְו�א ִיְסַּתְּכלּו ַעל ַהְמַרְּגִלים, ֲאָבל ַהְמַרְּגִלים ָהְפכּו ֶאת  

 ע.ְלרַ ַהֹּכל 
ָאְמרּו וְ ַהְמַרְּגִלים  ַהְּנִפיִלים,  ֶאת  ָרִאינּו  ָהיּו  ָׁשם  ֶׁשֵהם  ַרִׁש"י  אֹוֵמר   ,

ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשּמּוָבא  ְּכמֹו  ֵמַהָּׁשַמִים,  ֶׁשָּנְפלּו  ַהַּמְלָאִכים  ֶׁשל  ְּבֵניֶהם 
ְּבֵראִׁשית ֶׁשָהיּו ַמְלָאִכים ֶּׁשָּטֲענּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁש�א ִיְבָרא ֶאת ָהָאָדם  

ֶיְחטָ  הּוא  ִנְקֵראִתי  ִּכי  ֲאִני  "ְלִחָּנם  הּוא:  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ָאַמר  א, 
ַרחּום ְוַחּנּון? ִאם ֵהם ֶיְחְטאּו ֵהם ַיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ַוֲאִני ֲאַקֵּבל אֹוָתם 
ַּבֲחָזָרה", ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָׁשַלח ֶאת ַהַּמְלָאִכים ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ִלְראֹות 

ֹוִלים ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד, ֲאָבל ְלַמֲעֶׂשה ֵהם �א ֶהֱחִזיקּו ַמֲעָמד, ִאם ֵהם ְיכ
 ֵהם ָחְטאּו.

ָיְכלּו   �א  ַהַּמְלָאִכים  ֶׁשֲאִפילּו  ָראּו  ֵהם  ַהְּנִפיִלים,  ֶאת  ָראּו  ַהְמַרְּגִלים 
ד ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָאז ֵאי� ַהְיהּוִדים יּוְכלּו ְלַהֲחִזיק ַמֲעמָ 

ָׁשם ָּבעֹוָלם ֹּכה ַּגְׁשִמי, ֲאָבל ֵהם �א ָיְדעּו ֶׁשְּלָאָדם ֵיׁש ֹּכַח ָּגדֹול יֹוֵתר  
חֹוְטִאים  ְוִאם  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַמֲעָמד  ְלַהֲחִזיק  ָיכֹול  ֵּכן  הּוא  ִמַּמְלָא�, 

ְמַקֵּבל   -  ֶׁשהּוא ַרחּום ְוַחּנּון  –ְיכֹוִלים ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  
 ָּכל ֶאָחד.

 (ּתֹו� ַהַּנַחל ְׁשַלח תש"ס)
 
 
 

ְּבָרָכה   ֶזה  ּוְבַהְצָלָחה",  ְּבַמָּזל  "ֶׁשִּיְהֶיה 
ֶׁשָּכל ֶאָחד ְמַאֵחל ְלַעְצמֹו ִלְׁשֹמַע ְּבָכל ַמָּצב  

ָּכ�   הּואַּבַחִּיים.  ָּברּו�  ִהְכִניס   ַהָּקדֹוׁש 
רֹוֶצה    ְּבִטְבעוֹ  ֶאָחד  ָּכל  ָהָאָדם;  ֶׁשל 

רֹוֶצה   ֶאָחד  ָּכל  ָּכל  תְלִהְתַעּלוֹ ְלַהְצִליַח,   ,
ֶׁשּלֹו   ַהַּמָּטרֹות  ֶאת  ְלַהִּׂשיג  רֹוֶצה  ֶאָחד 
הֹוְלִכים   ְּדָבִרים  ָּתִמיד  �א  ֲאָבל  ַּבַחִּיים, 

ְלַעְצֵמנּו ֶׁשֶּזה   ֶׁשֵּתַאְרנּוְּכמֹו ֶׁשרֹוִצים, ְּכמֹו  
ַּבֶּדֶר�, ְּדָבִרים   ִמְכׁשֹוִלים  ֵיׁשֵיֵל�, ָּכל ַהְּזַמן  
הֵ ְּבֶאְמצַ ִמְסַּתְּבִכים   הֹוְלִכים ע,  �א  ם 

ַהֶּדֶר�   ֶאת  ְמַחֵּפׂש  ֶאָחד  ָּכל  ַּכְּמֻתְכָנן; 

 מילה של התחזקות
ים ָלנּו   ƒר מ¿ ים ‡ו… ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ינּו ַ‰ ‰ יב,  ֲחָכמ≈ ר ַרּבָ ּבָ ¿„ ƒּמ (ּבַ

סּו˜    ט) י כז, יח)ַעל ַ‰ּפָ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒָנ‰ י…‡ַכל (מ ≈‡ ¿ּ̇ ר  ≈̂ : "נ…

ר…ב  ∆ ׁ̆ ָנ‰?  ≈‡ ¿ּ̇ ָר‰ ּכַ ו… ּ̇ ָל‰  ¿ ׁ̆ מ¿ ƒנ ‰ ', ָלּמָ ‚ו… ָיּ‰ ו¿ ר¿ ƒּפ

ים   ƒט ָ̃ ל¿ ƒנ ָמָר‰,  ¿ּ̇ ‰ַ ן,  פ∆ ∆‚ּ‰ַ  ,˙ ƒי ַ‰ּזַ  :˙ יָלנו… ƒ‡‰ָ

ָכך¿   ו¿ ָעט.  מ¿ ַעט  מ¿  ˙ ט∆ ∆̃ ל¿ ƒנ ָנ‰  ≈‡ ¿ּ̇ ‰ַ ו¿ ָח˙,  ∆‡ ּכ¿

י  ƒפ ‰, ל¿ ּב≈ ָמָחר ַ‰ר¿ ַעט ּול¿ „ מ¿ מ≈ ם לו… ָר‰, ַ‰ּיו… ו… ּ̇ ‰ַ

ם,  ƒי ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּב ל…‡  ו¿ ָנ‰  ָ ׁ̆ ּב¿ ל…‡   ˙ ∆„ ַלּמ∆ ¿̇ ƒמ יָנּ‰  ≈‡ ∆ ׁ̆

ָנ‰" ≈‡ ¿ּ̇ ר  ≈̂ נ… ַמר,  ¡‡ נ∆ ָנ‰ ָעָליו  ו… ּׁ̆ ָנ‰  ≈‡ ¿ּ̇ ‰ַ  ,

ים   ƒל ≈ ׁ̆ ּב¿ ם  ≈‰  ˙ רו… ַ‰ּפ≈ ָכל  ּב¿ ∆ ׁ̆ ים,  ƒר ֲ‡ח≈  ˙ רו… ּפ≈ ƒמ

ם   ּלָ ּכֻ ל…‡  ָנ‰  ≈‡ ¿ּ̇ ‰ַ ל  ∆̂ ≈‡ ֲ‡ָבל  ַמן,  ז¿ ˙ו…  ‡ו… ּב¿

ים   ƒ„ מ¿ לו… ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ ך¿  ּכָ ַמן,  ז¿ ˙ו…  ‡ו… ּב¿ ים  ƒמּוָכנ

יַע   ƒ‚ּ‰ַ ל¿ ים  ƒכ ּזו… ∆ ׁ̆ ַע„   ˙ ָ̂ ¿̃ ּוָמָחר   ˙ ָ̂ ¿̃ ם  ַ‰ּיו…

ּכֻ  ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ָכל  ˙  ל¿ ∆‡ ם  ַסּי≈ ל¿ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡  ,‰ּ ּלָ

ר.  ָ̂ ָ̃ ַמן  ז¿ ƒָר‰ ּב ו… ּ̇ ‰ַ 

נּו  ַרּב≈ מ≈ י  ƒּ̇ "ָלַמ„¿ ָ‡ַמר:  ן  ָ̇ ָנ י  ƒַרּב ∆ ׁ̆ ַמ‰   ‰ ז∆

מ…„   ל¿ ƒל נּו  ַרּב≈ מ≈ י  ƒּ̇ ָלַמ„¿ ב,  טו… ן  ּכ≈ ם  ַ‚ּ ַעט  ּמ¿ ∆ ׁ̆

  ‡ ָמל≈ י  ƒּל ∆ ׁ̆ ם  ַ‰ּיו… ל  ּכָ ך¿  ּכָ  ,˙ ָ̂ ¿̃  „ עו… ו¿  ˙ ָ̂ ¿̃

 ƒּ̇  ,‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ך¿  ּכָ ָר‰";  ו… ּ̇ ˙  ּב¿ ָ̂ ¿̃ ם  ָכל יו… ּב¿ ַמ„    - ל¿

 .‰ּ ּלָ ָר‰ ּכֻ ו… ּ̇ ל ַ‰ ˙ ּכָ ם ‡∆ ַסּי≈ מ…„ ּול¿ ל¿ ƒל ‰ ּכ∆ ז¿ ƒ̇  ו¿
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ּבָ ּבַ ‰ ‡¡ ¿„ ƒב)˙˘פר ּמ" 

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
ה ְלַהְצָלָח  ַהֶּדֶר  

ָרׁשָ ל ַע ָוואְרט    הַהּפָ
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01:9  09:7  ירושלים 
00:9  277:  בני ברק 
00:9  17:7  בית שמש  

03:9  317:  מודיעין עילית 

06:9  247:  צפת  

00:9  07:7  יבנאל 
01:9  277:  אשדוד 

17:10  03:9  אומאן 
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 ְׁשֵאָלה: 
 ִלְכבֹוד ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַהִּנְפָלִאים,   ַהִּׁשעּוִרים  ַעל  ָּגדֹול  ֹּכַח  ִייַׁשר 
ים, ֶזה עֹוֵזר ָלנּו  ַּבְעִלי ַוֲאִני ְמֹאד ִמְתַחְּזקִ 

 ַהְרֵּבה ַּבַחִּיים.
  ןָרִציִתי ִלְׁשֹאל ְׁשֵני ְּדָבִרים, ֵראִׁשית ְּבִעְניַ 

ֶּכֶסף, סֹוֵבר   םַהאִ   ַלֲחֹס�  ַהְּיִׁשיָבה  ֹראׁש 
ֶׁשְּצִריִכים ַלֲחֹס� ְקָצת ֶּכֶסף ָּכל ָׁשבּוַע אֹו 

ִּבְׁשִבי ֹחֶדׁש  יֹוֵתר,    תְמֻאֶחרֶ   ְּתקּוָפה ל  ָּכל 
ִּבְׁשִבי  לִּבְׁשִבי  הְגמָ ְלדֻ  אֹו  ַּבִית,    ל ִלְקנֹות 

ֲחֻתָּנה   ִּבְׁשִביל  ֲאִפּלּו  ַהְּיָלִדים,  ֶאת  ְלַחֵּתן 
 ְּפׁשּוָטה ְוזֹוָלה ַּגם ְצִריִכים ֶּכֶסף. 

ַההֹוִרים  ֵאֶצל  אֹוְכִלים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו    ֵׁשִנית, 
ְמֻסּגָ יֶׁשּלִ  ַּבֲעִלי  ְּבֶאְמַצע    ל ,  ִלי  ְלַהִּגיד 

ֶהָערוֹ  ְוַעל    תְמֻטָּפׁשוֹ   תַהְּסעּוָדה  ָּדא  ַעל 
�א   ְלָהִגיב.  ֵאי�  יֹוַדַעת  �א  ַוֲאִני  ָהא, 

ַהְּדָבִרים ָּכ�  ָּכל  ִלי  אֹוֵמר,    ַמְפִריַע  ֶׁשהּוא 
ֲאָבל ֶזה ְּבֶאְמַצע ַהְּסעּוָדה, ְוֶזה �א ָקׁשּור 

ֵאי� ְלָהִגיב ְּבֹאֶפן    ַעְכָׁשו, ַוֲאִני �א יֹוַדַעת
ְוֶׁשֶּזה �א    ן,ְמַעְצּבֵ ה  ֶׁשהּוא �א ַיְרִּגיׁש ֶׁשּזֶ 

 ַמְתִאים. 
 ִייַׁשר ֹּכחַ 

 ְּתׁשּוָבה: 
יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ג'    -ה' ִיְתָּבַר�    ְּבֶעְזַרת

 תשפ"ב ה'ִסיָון, מ"ז ָלֹעֶמר, ְׁשַנת 
 ... ִּתְחֶי'   ָמַרת 

 ֶאת ַהִּמְכָּתב.  ִקַּבְלִּתי
ֶׁשְּצִריִכים ַלֲחֹס� ֶּכֶסף ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו    ְּבַוַּדאי
ַהְּיָלִדים    תִלְקנוֹ  ִּדיָרה, ֶׁשּיּוְכלּו ְלַחֵּתן ֶאת 

ְויּוְכלּו ִלְחיֹות; ַרֵּבנּו ְמֹאד ִהְקִּפיד ֶׁשִּיָּזֲהרּו  
,  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רפא)ַהֶּכֶסף  ת  �א ְלַאֵּבד אֶ 

ִּבְפנֵ   יֶׁשַאְנׁשֵ ּכְ  ְוֶנֶאְנחּו  ִהִּגיעּו  י ְׁשלֹוֵמינּו 
ַרֵּבנּו ָהָיה    -ַרֵּבנּו ֶׁשֵהם ִאְּבדּו ֶאת ַּכְסָּפם  

אֹוָתם   מֹוִכיַח  ָהָיה  ַרֵּבנּו  אֹוָתם,  ְמַבֶּזה 
 ?! הֶׁשֶּזה ָקרָ ן  ִיָּתכֵ   ָלָּמה ֵהם �א ִנְזֲהרּו, ֵאי�

ֶׁשֶּזה ם  ִמִּדְבֵריכֶ ַהַּבַעל ְוכּו'; ֲאִני ֵמִבין    ְלַגֵּבי
ֵּבין   ִנְמָצִאים  ְּכֶׁשַאֶּתם  ַרק  ָלֶכם  ַמְפִריַע 
ְמֹאד  ַיִּגידּו;  ַמה  ַלַחץ  ָלֶכם  ֵיׁש  ֲאָנִׁשים, 
ַהַּבַעל   ַעל  ֶׁשִּתְסַּתְּכלּו  ִמֶּכם,  ֲאַבֵּקׁש 

ַמה ֲאֵחִרים   םֶאְתכֶ ן  ְּבַהֲעָרָכה, ֶׁש�א ְיַעְניֵ 
אֹומְ  ֵהם  ּוַמה  ָעָליו  ָעָליו;  חֹוְׁשִבים  ִרים 

ֶׁש�א   ֶמֶל�,  ְּכמֹו  ְּבֵעיֵניֶכם  ִיְהֶיה  ֶׁשהּוא 
 . אִמְתַּבּטֵ א ֶׁשהּו ֵאי� ִיְהֶיה ִאְכַּפת ָלֶכם

 ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם
 "ב)תשפר ַּבִּמְדּבָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 

 

ל ַלַּמּזָ ְלַהְצָלָחה, ֶׁשְּדָבִרים ֵיְלכּו ְּבַקּלּות, ָּכל ֶאָחד ְמַחֵּפׂש ֶאת ַהַּמְפֵּתַח  
 ב; ֵאי� ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיג ֶאת ֶזה?ַהּטוֹ 

ר ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ִיְמסֹ  םָאדָ ׁשֶ א הּוה ַהַהְצָלחָ ם ְּבֻסּלָ ן ָהִראׁשוֹ ב ַהָּׁשלָ 
ֵאָליו ִיְתָּבַר�, ְוַיְכִניס ְּבַדְעּתֹו, ֲאֶׁשר ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַר� 

ְוָדָבר ָקָטן ַהֹּכל   ְוָדָבר ָּגדֹול  ִיְתָּבַר� ְּבַעְצמֹו, ַעד  ֻמְׁשּגָ ְּכָלל,  ח ִמֶּמּנּו 
: ֵאין ָאָדם נֹוֵקף ֶאְצָּבעֹו ִמְּלַמָּטה,  (ֻחִּלין ז:)  ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים

: ֲאִפּלּו ֵריׁש  (ְּבָרכֹות נ"ח:)ֶאָּלא ִאם־ֵּכן ַמְכִריִזין ָעָליו ִמְּלַמְעָלה, ְוָאְמרּו 
ֵלּה,   ַמּנּו  ְׁשַמָּיא  ִמן  ְוַעל ֶׁשְּמֻמּנֶ ִמי    ֲאִפּלּוַּגְרִּגיָתא  ַהְּזָבִלים  ַעל  ה 

 יא ִמְׂשָרה ְקַטָּנה, ַּגם ֶזה ִמְתַמֶּנה ַעל ָידֹו ִיְתָּבַר�. ַהִּבּיּוִבים, ֶׁשהִ 
לחיּומָ (ְוָאְמרּו     יֹוִׁשיבּו�  ְּבִׁשְמ� :  ).א  ּוִבְמקֹוְמ�  ָאָדם ִיְקָראּו�  ֵאין   ,

ד  ְּתַפחֵ ל  ַא,  נֹוֵגַע ְּבָמה ֶׁשּמּוָכן ַלֲחֵברֹו, ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ַּבֲחֶבְרָּתּה
ָיכֹול ָלַקַחת ָּדָבר ַהַּׁשָּי� ְל�, ִּכי ַאָּתה יֹוֵדַע, ֲאֶׁשר    ִמיֶׁשהּון ְואּוַלי  ּפֶ 

 ד ְל� �א ּתּוַכל ׁשּום ְּבִרָּיה ָלַגַעת. ֶׁשְּמיֻעָ ַהֹּכל ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַר�, ּוָמה  
ּכָ    ִּכי  ְּבַחָּייו,  ְלַהְצִליַח  ְלַהְצָלָחה"  "ַהֶּדֶר�  ֵהן  ֵאּלּו  ִאי ִויִדיעֹות  ל 

ִיְתָּבַר�,  ְלַגְמֵרי ִמֶּמּנּו  ַהַהְצָלָחה ֶׁשל ָהָאָדם ִהיא ַרק ִמְּפֵני ֶׁשֶּנְעַּתק 
ְוִנְכַנס  נֹוֵפל  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֲאֶׁשר  ִיְתָּבַר�,  ּבֹו  ְׁשֵלָמה  ֱאמּוָנתֹו  ְוֵאין 

ֹול ָלַקַחת  ת ַהַּדַעת, ּוִמְתַּבְלֵּבל ְמֹאד, ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשָּכל ֶאָחד ָיכְּבַקְטנּו
ָּדָבר   אֹו  לֹו,  ַהַּׁשָּי�  ַהְּפָחִדים  ַהְּמֹיעָ ָּדָבר  ָּכל  לֹו  ָּבִאים  ּוִמֶּזה  לֹו,  ד 

ל ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ְוָעְגַמת ַהֶּנֶפׁש, ְוַנֲעֶׂשה ֶּבֱאֶמת ַרע ֹּגדֶ ם, ְוֵכן  ַהְיֵתִרי 
ֶזה ֶׁשְּמַדֵּבק    –ְּבָדָבר    , ִּכי ַהַּמָּזל ְוַהַהְצָלָחה ְּתלּוִיים ַרק(ְׁשִליַמְזל)ַמָּזל  

ַעְצמֹו ּבֹו ִיְתָּבַר�, ְוֵיׁש לֹו ִּבָּטחֹון ָחָזק ְוֵלב ַאִּמיץ, ְוֵאינֹו ִמְתָיֵרא ְוֵאינֹו 
ִמְתַּפֵחד ִמּׁשּום ְּבִרָּיה ֶׁשָּבעֹוָלם. ְוָאז ְּכֶׁשִּתְהֶיה ָחָזק ְּבָכל ֶזה, ָעֶלי� 

ְלַהְצלָ  "ַהֶּדֶר�  זֹוִהי  ִּכי  ַאְׁשֵרי  ָלַדַעת,   ; ַּדְרְּכ�  ָּתִמיד  ְוַתְצִליַח  ָחה", 
 ַהַּמְכִניס ְיִדיעֹות ֵאּלּו ֵהיֵטב ִּבְלָבבֹו, ְוַיְצִליַח ָּתִמיד ַּדְרּכֹו. 

 ְׁשֹמר ַעל ַהֶּפה 
ַעל־ְיֵדי רֹ  ַרק  ֵהן  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ְלַעְצמֹו  ּגֹוֵרם  ֶׁשָהָאָדם  ַהָּצרֹות  ב 

ַדֵּבר ָּכל ָהעֹוֶלה ַעל רּוחֹו, ְוִכְמַעט ֶׁשֵאין ָצָרה , ּומְ ִּדּבּורוֹ ֶׁשַּמְפִקיר ֶאת  
ה ֶׁש�א מַ ר  ֶׁשִּדּבֵ   –ר  ַהִּדּבּוֶׁשִהְסַּתֵּב� ָּבּה ָהָאָדם, ֶׁש�א ָהְיָתה ִמְּפָגם  

ָצִרי�, אֹו   ֵאיֶזה  ִהְפִלי ָהָיה  ַּכֲעסֹו  ִּבְׁשַעת  ִמִּפיו  זּוָלתֹו,  ִּדּבּוט  ֶנֶגד  ר 
 ֹו ַעְכָׁשו ְלָכל ַהְּמִתיחּות, ַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרים.ֲאֶׁשר ֶזה ָּגַרם ל

ּוְכָבר ָאַמר ֶהָחָכם: "ְּכֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר ָּדָבר, הּוא מֹוֵׁשל ִּבי, ּוְכֶׁשֵאיִני   
ּבֹו" מֹוֵׁשל  ֲאִני  ִלְהיֹות  ְמַדֵּבר,  ָיכֹול  ְמַדֵּבר  "ְּכֶׁשֲאִני  ְוָאַמר:   ;
הּוא    זּוָלתוֹ ל  עַ ר  ַהִּדּבּו ֵּבר �א ֶאְתָחֵרט"; ִּכי  ֶׁשֶאְתָחֵרט, ּוְכֶׁשֵאיִני ְמדַ 

 מּומֹו ְוגֹוֵרם לֹו ָּכל ִמיֵני ָצרֹות ְוִיּסּוִרים. 
ר  ִלְׁשמֹ ה  ְראֵ ְוַעל־ֵּכן ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ְלַהִּגיַע ֶאל "ַהֶּדֶר� ְלַהְצָלָחה",    

ַעל   ֵׁשִני  ִּדּבּוְר�ְמֹאד  ֶטַבע  ְלַעְצְמ�  ְוַתֲעֶׂשה  ְוַכַּמֲאָמר  ִלְׁשּתֹ   – ,  ק, 
"ִאם   ְלַהֲחִריׁש  ַּתְרּבֶ ֶהָחָכם:  ּתְ ְוִלְׁשֹמעַ ה  ְוַתְמִעיט ּפֶ יַ ,  ָחְכָמְת�  ה 

 ט ְּדָבֶרי� ְוִיְמֲעטּו ְׁשִגיאֹוֶתי�". עֵ ַאְׁשָמְת�"; ְוָאַמר: "ַהמְ 
ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ֵהם ְיכֹוִלים ִלְמֹנַע   ּוֵאּלְוִאם ָהיּו ְּבֵני־ ָאָדם יֹוְדִעים  

ָּתִמיד   ַעְצָמם  ַמְרִּגיִלים  ָהיּו  ַהְּׁשִתיָקה,  ִמַּדת  ק  ְוִלְׁשּתֹ ם  ִלּדֹ ַעל־ְיֵדי 
ה, ְוֵהן ָהִאָּׁשה  ָלִאּׁשָ י ַנְפָׁשם ְוִלְמַבֶּזיָה, ֵהן ַהַּבַעל ָהָיה ׁשֹוֵתק  ִלְמָחְרפֵ 

ְוָכ� ַלַּבַעל,  ׁשֹוֶתֶקת  ְיכֹוִלים    ָהְיָתה  ְמִריבֹות   ִלְמֹנעַ ָהיּו  ִמיֵני  ָּכל 
ם ּוְקָטטֹות, ְוֵכן ֶאָחד ִעם ֲחֵברֹו, ְוָהיּו ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ִוּכּוִחי ,  ִחּכּוִכיםוְ 

ְּכמֹו   ָנָבל  ִעם  ְלִהָּלֵחם  ּתּוַכל  "�א  ֶהָחָכם:  ְוָאַמר  ְמֻאָּׁשִרים.  ַחִּיים 
"ַאל   ְוָאַמר:  לֹו";  ִּכי ּבֶ ַּתְר ֶׁשַּתְחִריׁש  ֲחָטֶאי�";  ְוִיְמֲעטּו  ְלַדֵּבר,  ה 

ְּכֶׁשָאָדם ַמְפִקיר ֶאת ִּפיו, ּוְמַדֵּבר ָּכל ָהעֹוֶלה ַעל רּוחֹו, ְלַבּסֹוף ָּבא  
ְצָעקֹות   ּוְמִריבֹות,  ְקָללֹות  ַאַחר־ָּכ�  ּוִוּכּוִחי ִליֵדי  ּגֹוֵרם  ְוֶזה  ם, 

 ֹאד.ם לֹו ַהַחִּיים מְ ּוָמִרי ה,  ּוְלִׂשְנָאִלְקָטטֹות  
ְּדָבִרים ִנְסָּתִרים ֶׁשְּל�,  ש  ת הדיבור, הואִּבְׁשִמירַ ב  ָחׁשּועֹוד ָּדָבר  

ַאל ְּתַגֶּלה ְלַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם, ְוַכַּמֲאָמר ֶהָחָכם: "טֹוב ֶׁשִּתְׁשֹמר ַאָּתה 
" ְוָאַמר:  ַאֵחר";  ִיְׁשְמֵרהּו  ְו�א  ְל�  ְּכֶׁשִּתְצּפֹ סֹוְד�,  טֹוב  סֹוְד�,  ן 

ִעם סֹוְד�, ְוָאז ֵּתֵל�    ְלזּוָלְת�"; ּוְלעֹוָלם ַאל ַּתֲאִמין  זּוָלְת�ִמֶּׁשִּיְצְּפֵנהּו  

 ַהִאם ְצִריִכים לֲַחסֹ ֶּכֶסף?

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 
 

 
 

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 
ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
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ְמקֹום ִלְצֹעק  יִ ּבִ ּבַ , צֹוֲעִקים  תּבַ
ם"  ֵ  "ּתֹוָדה ַהׁשּ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,     

ַדֵּבר ֶאל ִייַׁשר ּכַֹח ַעל ַחַּיי ַהָּיִפים, ַעל ָּכל ַהִּלּמּוִדים ַהָּיִפים ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְמַלֵּמד אֹוִתי, ִּבְפָרט ֵאי לְ 
 זֹר ָלּה, ַרק ְלַדֵּבר ָיֶפה ּוְלַהְקִׁשיב.ִאְׁשִּתי, ְלַהְקִׁשיב ָלּה, ְלַהְרִּגיַע אֹוָתּה ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֲאִני ִּבְכָלל א ָיכֹול ַלעֲ 

א ֶׁשָמַתי ֶׁשהּו  ת ְמֻסָּימֹו  ת ֶאת ַהַּמְזָגן ַלַּמֲעלֹו  יֲאִני רֹוֶצה ִלְכּתֹב ִסּפּור ָיֶפה ֶׁשָהָיה ִלי ַהַּׁשָּבת, ִלְפֵני ַׁשָּבת ִּכַּוְנִּת 
ִּכַּוְנִּת   אהּור  ַּבֶחֶד ם  חֹ  ַמְרִּגיׁש ְלַמֲעֶׂשה א  ִמֵּבית    יִיָּדֵלק.  ְּכֶׁשָחַזְרִּתי  ִנְדַלק.  ִּכְמַעט א  ְוֶזה  ֶזה טֹוב  ֶאת 

ק ְּבֶאְמַצע ַהְּכֶנֶסת ָהָיה ַחם ְמאֹד, ַחם נֹוָרא, ִּבַּקְׁשִּתי ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשֶּזה ְּכָבר ִיָּדֵלק, ְלַמֲעֶׂשה ֶזה ִנְדַלק ַר 
 ּתֹוָדה ַהֵּׁשם!" ְּבקֹול " יָצַעְקִּת ה ִׂשְמָח ב ַהְּסעּוָדה ּוֵמרֹו

 "ּתֹוָדה ַהֵּׁשם!" : , ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֶּזה ִנְדַלק, ְּבִני ֶּבן ַהְּׁשָנַתִים ֶׁשַעְכָׁשו ִהְתִחיל ְלַדֵּבר, ָצַעקהָוָהְלָא  ֵמָאז

ל ֶאת ֶזה טֹוב, ַלְמרֹות ֶׁשֶּזה ֶּבֱאֶמת ִּבְכלָ   ןְלַכּוֵ ה  ִאם ַחס ְוָׁשלֹום ָהִייִתי צֹוֵעק ַעל ִאְׁשִּתי ָלָּמה ִהיא א ָיְכלָ 
ַמה ָהָיה ַהֵּבן ֶׁשִּלי ז , ָא הֲאֵׁשָמ  ֶׁשַּמֶּׁשהּו א הֹוֵל טֹוב ָהִאָּׁשהי א ָקׁשּור ֵאֶליָה, ֲאָבל ְּכֵסֶדר ָהעֹוָלם ֶׁשָמַת 

 צֹוֵעק ְּבָכל ַּפַעם?

 ֵאין ִלי ִמיִלים ְלהֹודֹות. 

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

 תשפ"ב ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ג' ִסיָון, מ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת  -ה' ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת

 ... ֵנרֹו ָיִאיר  דִלְכבֹו

 ֶאת ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי

ְמַדְּבִרים    ֲאָנִׁשים ְוִאָּׁשה  ֶׁשַּבַעל  ִמָּלה  ֶׁשָּכל  ֵלב  ָׂשִמים  א  קֹוְלִטים,  ַרק   -א  א  ַמְקִׁשיִבים;  ַהְּיָלִדים 
", ַמה  ָקאְּבׁשּו  אְּדַיְנקּוָת   ָתאׁשּו: "(ֻסָּכה נו:)אֹוְמִרים    םַהְּגדֹוִלים, ֶאָּלא ַּגם ַהְּמאֹד ְקַטִּנים. ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשי

 ֵמָהַאָּבא אֹו ֵמָהִאָּמא. ", הּוא ָׁשַמע ֶאת ֶזה אֹו ּהִאיֵמיְּד  ֹוא ָה ּוֲאבַּד  ֹוְמַדֵּבר, "א ֶלדֶׁשּיֶ 

ַאָּתה    -ְּבַעְצֵמנּו; ֵאי ֶׁשַאָּתה ִמְתַנֵהג  י  ִּביָלִדים, מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר, ִחּנּו ָּתלּו  יֶׁשִחּנּו ָּתלּו  םחֹוְׁשִבי  ֲאָנִׁשים
ֶׁש  ְיָלִדים  ְּבַמְרָאה;  ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים  ְּכמֹו   ,ֶׁשְּל ַּבְּיָלִדים  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ִּתְרֶאה  ְׁשִנָּיה  ִמָּלה  ֶׁשָּכל  ְּבַבִית  ְּגֵדִלים 

"ַּגם   ְּבקֹול:  צֹוֲעִקים  קֹוֶרה  ְּכֶׁשַּמֶּׁשהּו  ֱאמּוָנה,  ֶׁשל  ִמִּלים  אֹו   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶׁשַבח  ִמּלֹות  זּו  "ַהֵּׁשם", 
 מּוָנה, ֵיֵל ָלֶהם טֹוב. ַהְּיָלִדים ְיַחּקּו ֶאת ֶזה, ֵהם ִיְחיּו ִעם ֱא  -ְלטֹוָבה!" "ּתֹוָדה ַהֵּׁשם!" 

ֶׁשרֹוִצים    ִאם ְּכִפי   הֹוֵל א  ּוְכֶׁשַּמֶּׁשהּו  ּוְמַקְּלִלים,  צֹוֲעִקים  ֶׁשַההֹוִרים  ׁשֹוְמִעים  ְמַאְּבִדים   -ַהְּיָלִדים 
 ד ְרִצינּות ְוִיְלַמ ל  ֶׁש   עְּבֶרגַ   םָלִדיַהְּיָלִדים ַּגם ִיְחיּו ָּכ, ּוְכֶׁשָהַאָּבא ִיְקָרא ַלּיְ   -ֶעְׁשּתֹונֹות, ְמַקְּלִלים, צֹוֲעִקים  

אֹוָתם; ֵהם ֲהֵרי רֹוִאים    ּוִיָּכֵנס ַלֵּלב ֶׁשָּלֶהם, ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו ִיְדְקר  אֵהם ִיְצֲחקּו ְּבֶׁשֶקט, ֶזה   -ִאָּתם מּוָסר  
 ֲהפּוָכה ִמֵּסֶפר ַהּמּוָסר... הַחּיָ  ֻּדְגָמא

ֹותֹו ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּבִגיל ָׁשלֹוׁש ִלְלמֹד ֶאת ָהא' ב'; א ָּכל ַהְּיָלִדים נֹוְתִנים  ִסּפּור ִעם ֶיֶלד, הֹוִבילּו א ָהָיה
ְוצֹוֲעִקים  ת ֶא   ִאָּתם   רַלְּמַלֵּמד לֹוַמ  ְיָלִדים ּבֹוִכים  ַהְרֵּבה  ִמָּלה    . ָהא' ב',  ֶׁשָאַמר  ֶיֶלד  ִעם  ִסּפּור   ְמאֹדָהָיה 

ַיִּגיד ִמָּלה ֶׁשּׁשֹוְמִעים ַרק ֵאֶצל ֻאּמֹות    ןִיָּתכֵ   ָקָרה לֹו, 'ֵאיְמֻגָּנה, ַהְּמַלֵּמד א ָיַדע ַמה   ֶׁשֶּיֶלד ֶּבן ָׁשלֹוׁש 
ְלִהָּטֵמ  ַהְּירּוִדים?' ַההֹוִרים ִחְּפׂשּו חֹר  ָהיּו ְמבָֹהִלים, ּדֹוְמִמי  בֵמרֹו  ּבֹון  ָהעֹוָלם  ָזזּו;  םּבּוָׁשה, ֻּכָּלם  , א 

ַלְּמַנֵהל:   בטֹו לֹו ַמְלקֹות, ָעָנה ְוָאַמר ְיהּוִדי תד ַלִּפָּנה ִעם ַמֵּקל ָּגדֹול, הּוא הֹוֵל ָלֵת ַהְּמַנֵהל ָלַקח ֶאת ַהֶּילֶ 
 אא יֹוֵדַע ַמה ִנְקָר   ּוא"ָלָּמה ַאָּתה ַמְרִּביץ ַלֶּיֶלד? ַּתְרִּביץ ַלהֹוִרים; ַהֶּיֶלד ׁשֹוֵמַע ֶאת ֶזה יֹוָמם ְוַלְיָלה, ה 

 הּוא אֹוֵמר ַמה ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע ַּבַּבִית". - טֹוב  אַרע, ַמה ִנְקָר 

ַהַּבת  ה  ְּבֶאְצָּבעֹו. ְוָרְצָת ף  ְוִנַּק   םֶּבן ַהֶּמֶל ְמַחֵּת ֵעִצי  הָהיָ   : "ַּפַעם(ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַמֲעֵׂשה ה)ַז"ל ִסֵּפר    ַרֵּבנּו
ֶֹׁשַהַּצִּדיק ִהבְ ֶאְצָּבעֹו, ְוָרֲא ת  ֶא   ַמְלָּכה ִלְכר ִיְהֶיה ּכּולֹו ֵמֲאָבִנים    אֶׁשהּו  ִטיַח ָתה ָׁשם ֶאֶבן טֹוב", ֶזה ֶּבן ַהֶּמֶל

 ֶנְחַּת ֲאָבל ְּכֶׁשֶּבן ַהֶּמֶל ,א ָרָאה ֶׁשֶּזה ָאֵכן ָהָיה ָּכ ָיָצא ַיֲהלֹום.  -טֹובֹות. ַאף ֶאָחד 

א רֹו  יֶזה ַּגם ִעם ַאְנֵׁש   ָּכ ,ִאים ִמַּבחּוץ ֶׁשֵהם ּכּולֹו ִמַּיֲהלֹוִמים, ֲאָבל ְּכֶׁשֵהם ֶנְחָּתִכים, ַמִּגיִעים ַהַּבְיָתה  ַרֵּבנּו
י ְמֻסָּגִלי יֹוְדִעים 'עֹוד ְמַעט    ִּכיֶּדֶר ֲארּוָכה, ֵיׁש ּכַֹח ַרק    ם ִלְנׁשֹם, הֹוְלִכי  ם ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר ְרֻטִּבים ִמֵּזָעה, ְּבקֹׁשִ

ַה  ַמִּגיַע  ָקִריֲאִני  ְלַבִית  ִמַּגִּלירַּבְיָתה  ַהַּבְיָתה,  ַמְזָגן    ם', ּוְכֶׁשַּמִּגיִעים  ַהַּיֲהלֹום, אֹוְמִרים:    -ֶׁשֵאין  ָאז יֹוֵצא 
 "ַּגם זּו ְלטֹוָבה!" ִנְׁשָאִרים ְּבִׂשְמָחה.

 ר תשפ"ב)ַּבִּמְדּבָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
ַּדְרֶּכ�, ְו�א ִּתְצָטֵר�    ָלֶבַטח 

ְּבִרָּיה   ִמּׁשּום  ְלַפֵחד 
ֶׁשָּבעֹוָלם, ִּכי ֶּתֶכף־ּוִמָּיד ִמי 

ֶאת   ִּפיו,  ִּדּבּוֶׁשַּמְפִקיר  ר 
, ְּכָבר  ְלזּוָלתוֹ ְמַגֶּלה ִעְנָיָניו  ּו

ְּפָחִדים   ִעם  ָמה    –ַחי 
ַההּוא  ּופֶ ִיְהֶיה?!   ְואּוַלי  ן 

ַעְכָׁשו   ְיַפְרְסמּו?! אֹו אּוַלי 
ַעְצמֹו   ְיָזֵרז  ף  ַלְחטֹ הּוא 

ְוַכּדֹוֶמה  ִעְנָינַ ִמֶּמִּני   י?! 
ִּבְלּבּוִלים ּוְדָאגֹות ּוְפָחִדים 

וְ  ַהַּׁשַער  ַהֶּדֶר�  ָּכֵאּלּו ֶׁשֵהם 
 ְלִכָּׁשלֹון ַּבַחִּיים. 

ֵּפֶרק ֲחַז"ל אֹוְמִרים   (ָאבֹות 
ה') ִמְׁשָנה  ַּתְרֶּבה    א',  "ַאל 

ִׂשיָחה ִעם ָהִאָׁשה", ַהַּכָּוָנה  
ֶאת  ְלִאָּׁשה  ְיַסְּפרּו  ֶׁש�א 

. םָהִאיִׁשִּייַהִּכְׁשלֹונֹות  
ָאָדם ַמִּגיַע ַהַּבְיָתה ּוְמַסֵּפר  

ַהּיֹום     י לִ ָהָיה  ְלִאְׁשּתֹו 
ם ְּפלֹוִני ְוַאְלמֹוִני, עִ   ִסְכסּו�

ְוַאְלמֹוִני  ִּבי  ָּפַגע  ְּפלֹוִני 
אֹו   אֹוִתי,    לוֹ ה  ֶׁשָהיָ ִּבֵּיׁש 

ָהְלכּו  ן ִכָּׁשלוֹ  �א  ְּדָבִרים   ,
ְמַסֵּפר  ה ַּכּׁשּורָ לֹו   ְוהּוא   ,

טֹוִבים   �א  א  ֶׁשהּוְּדָבִרים 
  ָעָׂשה ַּבַחִּיים; ָהָאָדם חֹוֵׁשב

ֶׁשִאְׁשּתֹו ְּתַרֵחם   רַיֲעזֹ   הֶׁשּזֶ 
ָעָליו, ֲאָבל ְלַמֲעֶׂשה ֶזה ַרק  
ִּתְסַּתֵּכל   ֶׁשִאְׁשּתֹו  ּגֹוֵרם 

ְּכַעל   ל  ַמּזַ   ִּביׁש ָעָליו 
�א  ן ְוִכָּׁשלוֹ  ְּכָבר  ִהיא   ,

ְוֶזה   אֹותֹו,  ְלַהֲעִרי�  ּתּוַכל 
 ִיְגֹרם ַרק ִלְקָׁשִיים.

ר  ַהֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה ִהיא ְלַדּבֵ 
ַּבַּבִית ַרק ִחּיּוִבי, ְלַסֵּפר ַרק  
ֵאי�   טֹוִבים  ְּדָבִרים 
ָּכל   ֶאת  ָיֶפה;  ִהְצִליחּו 

ְצִריִכים   םַהְּדָבִרי  ַהָּקִׁשים 
ַרק   ָּברּו�  ְלַסֵּפר  ְלַהָּקדֹוׁש 

 ְּבַעְצמֹו.  הּוא
ַנְכִניס    ְלִלֵּבנּוָהָבה 

ָהֵעָצה  ּוְלמֹוֵחנּו   ֶאת 
ְלַחִּיים ַהֹּזאת  , ַהְּנחּוָצה 

ָּתִמיד ְלַדֵּבר ָּפחֹות ְוִלְׁשֹּתק  
ֶהָחָכם, ריֹותֵ  ְּכַמֲאַמר   ,

א  הּו  –ם  ֶהָחכָ "ִסיָמן  
ִסיָמן רְּבִדּבּו  טַמְמִעי   ,

ה  ַמְרּבֶ הּוא    -  ַהִּטֵּפׁש
ָעֵלינּו רְּבִדּבּו ִיְׁשֹמר  ֶזה   ,"
ָלנּו ְוָיִבי ,  ערַ   י ִמינֵ ִמָּכל   א 

 ַהְצָלָחה ְּגדֹוָלה ַּבַחִּיים.
 (קּוְנְטֵרס "ַהֶּדֶר� ְלַהְצָלָחה") 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 

  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה
 21:15 בשעה יום שלישי 

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 20:00יום שני  שיחת חברים: 
15רח' רבי נחמן מברסלב   

 בני ברק  דקות לאחר הדה"נ  50 ברכות  9:15 בזמן הדה"נ 21:00יום רביעי בשעה   
  7בעל שם טוב רח' 

 שמיעת שיעור  
 19ליל שישי רח' נחל דולב  

 השקיעה ד' לפני  10סעודה שלישית 
 דקות לפני השקיעה  10 ---   ק"א 20 הנביאה מרים' רח'  ג רמה גם בו

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  דקות לאחר הדה"נ  10 ברכות  9:30 דקות לפני השקיעה  20 21:30יום רביעי בשעה   
19רשב"י   

  21:00יום ראשון בשעה  : שיעור 
 ) ביהכ"נ חב"ד ( 9רחוב צה"ל 

 

 הגבאים לפני שבת נא לברר אצל 
 

 צפת 
  

היכל  ןחודשו העבודות בבני
 הקודש באומן 

כפי שנמסר מתושבי אומן, בכלל לא מורגשת 
ם מהמוני  שם המלחמה ברוך ה'. כך שומעים ג

יהודים שנוסעים כל הזמן למקומות הקדושים  
באותו  בבאוקראינה   שהמצב  אלו,   אזורימים 

עדיין   אין  אמנם  רגוע;  ממש  אוקראינה   של 
באוקראינה,   פתוחים  תעופה   םבינתיישדות 

אירופה  מערב  ממדינות  לאחת  לנסוע  נאלצים 
הדרכים   לדבריהם  אבל  ברכב,  לנסוע  ומשם 

מאד   ןיה ומולדובה לאוממפולין, הונגריה, רומנ
 רגועות ושקטות.

נוכל   כרגע  המצב  שלפי  אמר,  הישיבה  ראש 
הקרב,  השנה  לראש  לאומן  לנסוע  בעזהשי"ת 

נצרך כראוי עם כל מה ש  ןלכן יש להכין את הבני
לראש השנה, הן את בית המדרש, והן המטבח,  

 המקוה, מים, אוכל וכן הלאה. 
עבודו מתבצעות  כבר  אלו  בימים    ת ואכן 

לארגן את הבנין עבור אנשי שלומינו  תקדחתניו
עם כל הצרכים הדרושים, מכינים את מערכת  
כל   את  מתקנים  האוכל,  את  מכינים  המים, 
מאות   של  פניהם  את  לקבל  נערכים  הנדרש, 
להם  לספק  הקודש,  היכל  תלמידי  היהודים 
אכסניה מעולה בעזהשי"ת בימי השהות באומן  

 בראש השנה תשפ"ג הקרב ובא.
מקורבים  כן  ו  כמ של  המוגברת  הכמות  עקב 

בעומס   לראות  שנוכחו  כפי  ה',  ברוך  חדשים 
בשלילה   להשיב  שנאלצו  שעברה,  בשנה  הרב 
לא  כבר  כאשר  שלומינו,  מאנשי  לרבים 
ראש   ביקש  אנשים,  עוד  להכניס  התאפשר 
הקומה  את  לבנות  יסיימו  שהשנה  הישיבה 
השם   בעזרת  ומתכננים  בבנין,  השישית 

יה לראש השנה תשפ"ג. זאת  להשלים את הבנ
 של חדרי שינה בבנין.   תהיה הקומה הרביעית

בפרט,   ברסלב  וחסידי  בכלל,  כשרים  יהודים 
דבר ששום  וזוכרים  להשיג    יודעים  אפשר  אי 

בלי תפילה, ובוודאי שלא דבר כה גדול, להיות  
אצל רבינו ז"ל על ראש השנה, שרבינו אמר על 

, איש בל  כך: "מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה
יעדר", אז בוודאי שצריך על כך תפילה. הדבר  
כזאת,   בשנה  וכמובן  רגילה,  בשנה  גם  אמור 
כדי   ולרוחב  לאורך  להשתטח  מנסה  שהס"מ 
למנוע מלהגיע לאומן על ראש השנה, קל וחומר 
הזדמנות  אף  להחמיץ  שלא  לראות  שצריכים 

יתבר מהשם  להגיע    ךלבקש  השנה  גם  שנזכה 
 לציונו של רבינו ז"ל.

 בתפילה אפשר לפעול הכל. 
 מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכונה!

 שיעורים כסדרן 
תוכלו לומר תוך כדי שמיעה,  

, גמרא, תהילים, תיקון  משניות
הכללי, תפילת הדרך, פרשת המן,  
ירושלמי, תוספתא, ליקוטי מוהר"ן  

 ועוד. 
 קול ברסלב 

0797040066 
1,6 
 

   
 

  
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו מעכל ראזענפעלד מו"ה 
 למזל טוב  בנו  להולדת 

*** 

 הי"ושבתי מארקוס מו"ה 
 למזל טוב   נ"ייואל  לחלאקה של בנו 

 

על כל הכוחות שהוא מכניס תמיד  ר' שבתי ל גדולה מכיר טובמוסדות ה
.  ני הקהלהבניבגיוס השכר דירה לכל  , ובפרט לעזור בכל מה שצריכים

שהשם יתברך יעזור שהזכיות הגדולות יעמדו לו ושיראה נחת יהודי  
 סייעתא דשמיא וומבורכים, פרנסה בשפע, דורות ישרים , מתוך בריאות

 
 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  ב)קמִסּפּור ַחּיָ

 ת ָׁשעֹוע ַאְרּבַ ת ֶׁשִּנְמֶׁשכֶ ה ֲארּוכָ ה ּתֹוָר ר אֹוֵמ  ַרֵּבינּור: ַּתְקִצי
 תקיז. 

 ם ְּכֶׁשָהֲאָנִׁשים",  ֶעצֶ ת "ְּבִחינַ ם  ֵה ם  ַוֲאֵחִריר",  ָּבָׂש "ת  ִּבְבִחינַ ם  ֶׁשֵה ם  ֲאָנִׁשי  ֶׁשֵּיׁש  ַרֵּבינּור  אֹוֵמ ת  ַהּזֹאה  ַּבּתֹוָר 
ם ּוַמְחִזיִרים  אֹוָת ם  ְמעֹוְרִריק  ַהַּצִּדיל  ֶׁש ו  ִּדּבּוָריי  ֲאזַ ה,  ּתֹוָר   ַּבֲאִמיָרתֹוק  ַהַּצִּדי ל  קֹות  ֶא ם  ׁשֹוְמִעיר  ָּבָׂש ם  ֶׁשֵה 
ת ֶא ם  ׁשֹוְמִעיא  ם  ֵה ם,  ֶעצֶ   ְּכמֹום  ְוֵה   ָנְפלּו  ֶׁשְּלַדֲאבֹוֵננּור,  ָהַאֵח ג  ֵמַהּסּום  ָהֲאָנִׁשיל  ֲאבָ ,  ִיְתָּבַרם  ָלֶה ם  אֹוָת 

ם ְמַקְּבִליא  ם  ְוֵה ד,  ַהֵה ה",  ֲהָבָר ל  ּקֹו"ַה ק  ַר ם  ְּבָאְזנָ ט  ִנְקלַ ל,  ֹוַהּקת  ֶא ם  ׁשֹוְמִעין  ּכֵ ם  ְּכֶׁשֵה   ַוֲאִפילּוק  ַהַּצִּדיל  קֹו
ם",  ָאָד ל  ֶׁש   ּגּופֹות  ׁשֹוֶבֶר ה  ֲאָנָח "   :)ת נ"חְּבָרכֹו(ם  אֹוְמִרי"ל  ֲחזַ ,  ַעְצמֹום  ָהָאָד ם  עִ ר  ָּדבָ   אֹותֹוה.  ִמּזֶ ת  ִהְתעֹוְררּו

ק צֹועֵ י  ְּכֶׁשְּיהּוִד ם,  ַהְּקדֹוִׁשית  ַהּקֹולֹול  ְּבקֹור  ַהָּדבָ ן  ְוכֵ ף,  ַהּגּול  ֶׁש ת  ְוָהֲעִכירּות  ָהַעּזּות  ֶא ת  ׁשֹוֶבֶר א  ִהיר  ְּכלֹוַמ 
  ָהֵאּלּו ם  ַהְּקדֹוִׁשית  ַהּקֹולֹול  ּכָ ה,  ִׁשיָר ל  ֶׁש ל  קֹור,  ַהּׁשֹופָ ל  קֹות  ֶא   ׁשֹוֵמעַ א  הּו,  ִמְתַאֵּנַח א  הּו,  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא 
א  ִהי ה  ַהְּבָעיָ ל  ֲאבָ ם.  ְלַהֵּׁש ב  ְלִהְתָקֵר ר  ֶאְפָׁש   ְוָכף,  ַהּגּול  ֶׁש ה  ָהָרעָ ת  ָהַעּזּות  ֶא ר  ׁשֹובֵ   הְוזֶ ה,  ִּדְקֻדָּׁש ת  ַעּזּום  ֵה 

ל  ָיכֹוה  ְוזֶ   םְקדֹוִׁשית  קֹולֹום  אֹוָת ל  ּכָ ת  ֶא   ִלְׁשמֹועַ ם  ָהָאָד ל  ָיכֹוי  ֲאזַ ר,  ָּבָׂש ב  לֵ ם  ְלָאָד   ְּכֶׁשֵּיׁשק  ַר ן  כֵ ִיָּת ה  זֶ ל  ֶׁשּכָ 
ל ּכָ ת  ֶא   ׁשֹוֵמעַ א  ל  ִּבְכלָ א  הּוז  ָא ם,  ֶעצֶ   ְּכמֹוא  הּון,  ְמֻאּבָ ם  ְּכֶׁשָהָאָד ל  ֲאבָ   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא   אֹותֹו  םְלָהִרי

 . לֹור עֹוזֵ א ה ְוזֶ , דַהֵה ת ֶא ק ַר  ׁשֹוֵמעַ א הּו, ָהֵאּלּום ַהּטֹוִבית ַהּקֹולֹו
 ִהְתַּגּלּות   ןֵמִעְניַ   .)ָׁשם  ןַעּיֵ ,  ַהּתֹוָרה  ִּבְפִנים  ַהּמּוָבא(  "'ְוכּו  ַּבחּוץ  ָהעֹוְמִדים  אֹוָתם  ַּבּבֹור  ַהּתֹוֵקעַ "ן ַעל  ִעְניָ ָה ר  ּוְכֶׁשָאַמ 

 ִלְׁשמֹעַ יַנת ָּבָׂשר, ֵאינֹו ָיכֹול  ִּבְבִח   ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי,  רְמבָֹא   ָׁשם   ִּכי,  ִלְכאֹוָרה  אֻקְׁשיָ   ְּבֶזה   ֶׁשֵּיׁש,  ָאז  ָאַמר,  ֲהָבָרה  קֹול
ְּבַעְצמֹו, ִּכי ִאם קֹול ֲהָבָרה.     קֹול  ְוִאם'  ְוכּו  עָׁשַמ   ׁשֹוָפר  קֹול  ִאם ,  ל"ר זֹאת ְּבתֹו ַהִּמְׁשָנה ַהּנָ ּוְמבָֹא ַהּקֹול 

אֹוָתן ָהעֹוְמִדים ַּבחּוץ, ִאם קֹול ׁשֹוָפר   ַּבְּתִחָּלה  ָנה ַהִּמְׁש   ִהְזִּכיָרה  ַהא,  ִלְכאֹוָרה  ְוָקֶׁשה'.  ְוכּו  ָׁשַמע  ֲהָבָרה
ַהּקֹול ְּבַעְצמֹו,   ִלְׁשמֹעַ ע ְוכּו'. ְוִאם ֵּכן ָקֶׁשה, ֵאי אֹוָתם ֶׁשעֹוְמִדים ַּבחּוץ, ֶׁשֵאיָנם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר, ְיכֹוִלים  ָׁשַמ 

ַהַּתּנָ  ָאַמר   ְוֵאי קֹול ׁשֹוָפר?  ְּבִחיַנת  ִאם קֹול ֶׁשהּוא  ָּבָׂשר,  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵאיָנם  ַּבחּוץ,  ָהעֹוְמִדים  ַעל אֹוָתם  א 
ר  ֵּבֵא ַהּקֹול ְּבַעְצמֹו ְוכּו'! ְוא    ִלְׁשמֹעַ ע ְוכּו'? ַהא אֹוָתם, ֶׁשֵאיָנם ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר, ֵאיָנם ְיכֹוִלים  ָׁשַמ ׁשֹוָפר  

ְּבֵפרּוׁש ַרק ָאַמר ָאז ְּבִׂשיָחתֹו ַהְּקדֹוָׁשה, ַהא ַּגם־ֵּכן ֵאין ְמִביִנים ֶאת ָהִעְנָין ֵהיֵטב    ֻקְׁשָיתֹוָהִעְנָין ֵהיֵטב ְלָתֵרץ  
ן ִלְהיֹות ֲעַדיִ ה  ְוכּו'. (ּוִמְּדָבָריו ָהָיה מּוָבן, ֶׁשֵּיׁש ְּבֶזה ִעְנָין ִנְפָלא. ְוָהָיה ִנְרֶאה ִמְּדָבָריו, ֶׁשַּגם ִמי ֶׁשֵאינֹו זֹוכֶ 

ה ָאְזנֹו ֵהיֵטב  ְוַיֶּט ב ֶאל ַהְּנָׁשָמה ְוֶאל ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ִּבְבִחיַנת ָּבָׂשר, ַאף־ַעל־ ִּפי ֵכן ִאם ַיְכִריַח ַעְצמֹו ַהְרֵּבה  ָקרֹו
ָּגדֹול   ְּבכַֹח  ֲאִמִּתִּיים.   ִלְׁשמֹעַ ֵהיֵטב  ַהַּצִּדיִקים  ְוקֹול  ַהְּנָׁשָמה  ִּתְקָוה    קֹול  ה ִּדְקֻדָּׁש קֹול    עַ ִלְׁשמֵֹיׁש לֹו ַּגם־ֵּכן 

ִּדין   ְּבִעְנַין  ְּכמֹו  ַמָּמׁש  ְוהּוא  ֵהיֵטב.  ָאְזנֹו  ְלַהּטֹות   ֶׁשָּצִרי ַרק   ׁשֹוָפר   קֹול  ְלִעְנַין  ל"ַהּנַ ה  ַהִּמְׁשנָ ְּבַעְצמֹו, 
ָׁשַמע,  ֲהָבָרה קֹול ְוִאם עָׁשַמ  ׁשֹוָפר קֹול ִאם, ַהְבָחָנה ָצִרי ֵאינֹו יְּבַוַּדא,  רְּבבֹו  ּתֹוֵקעַ  ֶׁשֵאינֹו ֶׁשִּמי, תִּבְפִׁשיטּו

, ַהְבָחָנה  ָצִרי,  ְוַכּיֹוֵצא  ְּבבֹור  ֶׁשּתֹוֵקעַ   ִמי  ֶׁשַרק,  "ָערּו  ֻׁשְלָחן"ר ַהֲהָלָכה ּבְ ְוַכְּמבָֹא ִּכי ְּבַוַּדאי ָׁשַמע קֹול ׁשֹוָפר.  
  ִמי ,  הְּבַהִּמְׁשנָ   ל"נּו זַ ַרּבֵ   ֶׁשָאַמר,  ֶזה  ְּבִעְנָין  ַמָּמׁש  אהּו  ֵכן  ְּכמֹו.  ָׁשַמע  ֲהָבָרה  קֹול  ִאם   עָׁשַמ   ׁשֹוָפר  קֹול  ִאם

 ַהְבָחָנה   ְצִריִכים  ֶׁשָאז ,  וֲעוֹנֹוָתי   ַעל  ְוצֹוֵעק  ּוִמְתַאֵּנַח   ּתֹוֵקעַ   ְוָׁשם   ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור  חֶׁשֻּמּנָ   ַהְינּו;  ַּבּבֹור  ּתֹוֵקעַ   ֶׁשהּוא
ֶׁשֵאיָנם  ָׁש   ׁשֹוָפר  קֹול  ִאם,  ָּבָׂשר  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵאיָנם,  ַּבחּוץ  ֶׁשעֹוְמִדים  אֹוָתם ַאף־ַעל־ִּפי  ִּכי  ְוכּו',  ָיְצאּו  ְמעּו, 

ַעְצָמם   ַיְכִריחּו  ָּבָׂשר, ִאם  יּוְכלּו  ָאְזנָ   ַוַּיּטּוִּבְבִחיַנת  ֵהיֵטב,  ְּבַעְצמֹו    ִלְׁשמֹעַ ם  ,  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ֲאָבל.  ל"ַּכּנַ ַהּקֹול 
ה ִּדְקֻדָּׁש ַוַּדאי ִיְׁשַמע ִּבְבִחיַנת ַהּקֹול ׁשֹוָפר, ֶׁשהּוא ַהּקֹול ּבְ  ִּכי, ְּכָלל ַהְבָחָנה ָצִרי ֵאינֹו, ָּבָׂשר ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא

 ְּבַעְצמֹו). 
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")  - (ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 
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	הַמְרַגְּלִים אָמְרוּ לַיְּהוּדִים, לֹא נוּכַל לַעֲלוֹת אֶל הָעָם כִּי חָזָק הוּא מִמֶּנּוּ. אוֹמֵר רַשִׁ"י שֶׁהֵם דִּבְּרוּ נֶגֶד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, שֶׁאֲפִילוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לֹא יוּכַל לְהִסְתַּדֵּר עִם הַגּוֹיִם, רַחֲמָנָא לִיצְלָן.
	רַבֵּינוּ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק ב' סִימָן נ"ח) יֵשׁ אֲנָשִׁים שֶׁחוֹשְׁבִים שֶׁצַּדִּיק שֶׁמְּאֹד גָּדוֹל לֹא יָכוֹל לְהוֹרִיד אֶת עַצְמוֹ לִדְבָרִים גַּשְׁמִיִּים, הוּא לֹא יוֹדֵעַ מַה קּוֹרֶה בָּעוֹלָם הַגַּשְׁמִי, כִּי הוּא מְאֹד רָחוֹק...
	זֶה הָיָה הַפְּגָם שֶׁל הַמְרַגְּלִים, הֵם חָשְׁבוּ שֶׁכָּאן כְּשֶׁנִּמְצָאִים בַּמִּדְבָּר, הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אָכֵן מַנְהִיג אֶת הַיְהוּדִים שֶׁלֹּא כְּדֶרֶךְ הַטֶּבַע, הוֹלְכִים עִם עֲנָנִים, אוֹכְלִים מָן מִשָּׁמַיִם, שׁוֹתִים מֵהָאֶבֶן, וְכֵן הָ...
	אֲבָל זֶה הָיָה הַטָּעוּת שֶׁלָּהֶם. לְהֵפֶךְ, בִּגְלַל שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּל כָּךְ גָּדוֹל, אָז הוּא מוֹרִיד אֶת עַצְמוֹ לָעוֹלָם הַזֶּה, וְהוּא מַנְהִיג אֶת כָּל הָעוֹלָם, כָּל דָּבָר קָטָן שֶּׁקּוֹרֶה כָּאן בָּעוֹלָם הַזֶּה מַגִּיעַ רַק מֵהַש...
	אֲבָל זֶה הָיָה הַטָּעוּת שֶׁלָּהֶם. לְהֵפֶךְ, בִּגְלַל שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּל כָּךְ גָּדוֹל, אָז הוּא מוֹרִיד אֶת עַצְמוֹ לָעוֹלָם הַזֶּה, וְהוּא מַנְהִיג אֶת כָּל הָעוֹלָם, כָּל דָּבָר קָטָן שֶּׁקּוֹרֶה כָּאן בָּעוֹלָם הַזֶּה מַגִּיעַ רַק מֵהַש...
	אֲבָל זֶה הָיָה הַטָּעוּת שֶׁלָּהֶם. לְהֵפֶךְ, בִּגְלַל שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּל כָּךְ גָּדוֹל, אָז הוּא מוֹרִיד אֶת עַצְמוֹ לָעוֹלָם הַזֶּה, וְהוּא מַנְהִיג אֶת כָּל הָעוֹלָם, כָּל דָּבָר קָטָן שֶּׁקּוֹרֶה כָּאן בָּעוֹלָם הַזֶּה מַגִּיעַ רַק מֵהַש...
	הַמְרַגְּלִים אָמְרוּ, וְשָׁם רָאִינוּ אֶת הַנְּפִילִים, אוֹמֵר רַשִׁ"י שֶׁהֵם הָיוּ בְּנֵיהֶם שֶׁל הַמַּלְאָכִים שֶׁנָּפְלוּ מֵהַשָּׁמַיִם, כְּמוֹ שֶׁמּוּבָא בְּפָרָשַׁת בְּרֵאשִׁית שֶׁהָיוּ מַלְאָכִים שֶּׁטָּעֲנוּ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁלֹּא יִבְר...
	הַמְרַגְּלִים רָאוּ אֶת הַנְּפִילִים, הֵם רָאוּ שֶׁאֲפִילוּ הַמַּלְאָכִים לֹא יָכְלוּ לְהַחֲזִיק מַעֲמָד בָּעוֹלָם הַזֶּה, אָז אֵיךְ הַיְהוּדִים יוּכְלוּ לְהַחֲזִיק מַעֲמָד שָׁם בָּעוֹלָם כֹּה גַּשְׁמִי, אֲבָל הֵם לֹא יָדְעוּ שֶׁלְּאָדָם יֵשׁ כֹּחַ גּ...
	הַמְרַגְּלִים רָאוּ אֶת הַנְּפִילִים, הֵם רָאוּ שֶׁאֲפִילוּ הַמַּלְאָכִים לֹא יָכְלוּ לְהַחֲזִיק מַעֲמָד בָּעוֹלָם הַזֶּה, אָז אֵיךְ הַיְהוּדִים יוּכְלוּ לְהַחֲזִיק מַעֲמָד שָׁם בָּעוֹלָם כֹּה גַּשְׁמִי, אֲבָל הֵם לֹא יָדְעוּ שֶׁלְּאָדָם יֵשׁ כֹּחַ גּ...
	הַמְרַגְּלִים רָאוּ אֶת הַנְּפִילִים, הֵם רָאוּ שֶׁאֲפִילוּ הַמַּלְאָכִים לֹא יָכְלוּ לְהַחֲזִיק מַעֲמָד בָּעוֹלָם הַזֶּה, אָז אֵיךְ הַיְהוּדִים יוּכְלוּ לְהַחֲזִיק מַעֲמָד שָׁם בָּעוֹלָם כֹּה גַּשְׁמִי, אֲבָל הֵם לֹא יָדְעוּ שֶׁלְּאָדָם יֵשׁ כֹּחַ גּ...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל שְׁלַח תש"ס)
	.
	.
	שְׁאֵלָה:
	לִכְבוֹד רֹאשׁ הַיְּשִׁיבָה שְׁלִיטָ"א,
	יִישַׁר כֹּחַ גָּדוֹל עַל הַשִּׁעוּרִים הַנִּפְלָאִים, בַּעְלִי וַאֲנִי מְאֹד מִתְחַזְּקִים, זֶה עוֹזֵר לָנוּ הַרְבֵּה בַּחַיִּים.
	יִישַׁר כֹּחַ גָּדוֹל עַל הַשִּׁעוּרִים הַנִּפְלָאִים, בַּעְלִי וַאֲנִי מְאֹד מִתְחַזְּקִים, זֶה עוֹזֵר לָנוּ הַרְבֵּה בַּחַיִּים.
	יִישַׁר כֹּחַ גָּדוֹל עַל הַשִּׁעוּרִים הַנִּפְלָאִים, בַּעְלִי וַאֲנִי מְאֹד מִתְחַזְּקִים, זֶה עוֹזֵר לָנוּ הַרְבֵּה בַּחַיִּים.
	רָצִיתִי לִשְׁאֹל שְׁנֵי דְּבָרִים, רֵאשִׁית בְּעִנְיַן לַחֲסֹךְ כֶּסֶף, הַאִם רֹאשׁ הַיְּשִׁיבָה סוֹבֵר שֶׁצְּרִיכִים לַחֲסֹךְ קְצָת כֶּסֶף כָּל שָׁבוּעַ אוֹ כָּל חֹדֶשׁ בִּשְׁבִיל תְּקוּפָה מְאֻחֶרֶת יוֹתֵר, לְדֻגְמָה בִּשְׁבִיל לִקְנוֹת בַּיִת, אוֹ...
	שֵׁנִית, כְּשֶׁאֲנַחְנוּ אוֹכְלִים אֵצֶל הַהוֹרִים שֶׁלִּי, בַּעֲלִי מְסֻגָּל לְהַגִּיד לִי בְּאֶמְצַע הַסְּעוּדָה הֶעָרוֹת מְטֻפָּשׁוֹת עַל דָּא וְעַל הָא, וַאֲנִי לֹא יוֹדַעַת אֵיךְ לְהָגִיב. לֹא מַפְרִיעַ לִי כָּל כָּךְ הַדְּבָרִים שֶׁהוּא אוֹמֵר, ...
	יִישַׁר כֹּחַ
	תְּשׁוּבָה:
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בַּמִּדְבָּר, ג' סִיוָן, מ"ז לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	מָרַת ... תִּחְיֶ'
	קִבַּלְתִּי אֶת הַמִּכְתָּב.
	בְּוַדַּאי שֶׁצְּרִיכִים לַחֲסֹךְ כֶּסֶף כְּדֵי שֶׁיּוּכְלוּ לִקְנוֹת דִּירָה, שֶׁיּוּכְלוּ לְחַתֵּן אֶת הַיְּלָדִים וְיוּכְלוּ לִחְיוֹת; רַבֵּנוּ מְאֹד הִקְפִּיד שֶׁיִּזָּהֲרוּ לֹא לְאַבֵּד אֶת הַכֶּסֶף (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן רפא), כְּשֶׁאַנְשֵׁי ש...
	לְגַבֵּי הַבַּעַל וְכוּ'; אֲנִי מֵבִין מִדִּבְרֵיכֶם שֶׁזֶּה מַפְרִיעַ לָכֶם רַק כְּשֶׁאַתֶּם נִמְצָאִים בֵּין אֲנָשִׁים, יֵשׁ לָכֶם לַחַץ מַה יַגִּידוּ; מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִכֶּם, שֶׁתִּסְתַּכְּלוּ עַל הַבַּעַל בְּהַעֲרָכָה, שֶׁלֹּא יְעַנְיֵן אֶתְכֶם מַ...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחוּ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה בַּמִּדְבָּר תשפ"ב)
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