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ַוִּיְׁשַלח ֹמֶׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל ֶמֶל� ֱאדֹום ֹּכה ָאַמר ָאִחי� ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת  ; 
ְמָצָאְתנּו, ֲאֶׁשר  ַהְּתָלָאה  ָׁשַלח    ָּכל  ַרֵּבינּו  ֶׁשֹּמֶׁשה  ַהָּׁשבּוַע  ְּבָפָרַׁשת  לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו 

ְׁשִליִחים ְלֶמֶל� ֱאדֹום, ְלַסֵּפר לֹו ֶאת ָּכל ַהְּקָׁשִיים ֶׁשָעְברּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים, ְוֵאי�  
ָּׁשם, ְוַעְכָׁשיו הּוא ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשַהְּיהּוִדים ָצָעקּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְוהּוא ִהִּציל אֹוָתם מִ 

 ֶׁשַּיְרֶׁשה ַלְּיהּוִדים ַלֲעבֹור ֶּדֶר� ַאְרצֹו.
ְצִריִכים ְלָהִבין ָלָּמה ָהָיה ָחֵסר ָּכל ַהַהְקָּדָמה, ְלַסֵּפר לֹו ָּכל ַמה ֶׁשַהְּיהּוִדים ָעְברּו  ה  ִלְכאֹורָ 

 ַבֵּקׁש ֶאת ַהּטֹוָבה ִמַּיד ֶׁשִּיֵּתן ַלֲעבֹור ֶּדֶר� ֶאֶרץ ֱאדֹום? ְּבִמְצַרִים, ָלָּמה הּוא �א ָהָיה ָיכֹול לְ 
(ְּתִהִלים  ַעל ַהָּפסּוק  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קצ"ה)ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר ְלִפי ַמה ֶׁשַרֵּבינּו אֹוֵמר 

אֹוָתנּו ִעם ַהָּפסּוק ֶׁשֲאִפילּו ְּבתֹו� ַהָּצָרה  ְלַלֵּמד    אַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי, ָדִוד ַהֶּמֶל� ּבָ   ד', ב')
ַוֲאַנְחנּו ִמְתַּפְּלִלים    הְּבַעְצָמּה ֵיׁש ָׁשם ְּבַוַּדאי ֵאיֶזה ַהְרָחָבה, חּוץ ִמּמַ  ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַקִּוים 

ָרה ְּבַעְצָמּה ֶׁשֶּזה �א  ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְלִהָּפֵטר ְלַגְמֵרי ֵמַהָּצָרה, ֶאְפָׁשר ַּגם ִלְמצֹוא ְּבתֹו� ַהּצָ 
ָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּגרּוַע, ַהֵּׁשם ִהְכִניס ַּגם ְּדָבִרים טֹוִבים ְּבתֹו�     ,ָּכל ָּכ� נֹוָרא

 ַהָּצָרה.
ְלַאף  ְלָכל ָאָדם, ִּכי ֲהֵרי ְלָכל ָאָדם ֵיׁש ֶאת ֲחִביַלת ַהָצרֹות ֶׁשּלֹו,    הֶזה ִהְתַחְּזקּות ֲעצּומָ 

ִאם ָאָדם ִיְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב, הּוא ִיְרֶאה ֶׁשהּוא  ל  ֶאָחד �א הֹוֵל� ַהֹּכל ְּכמֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה, ֲאבָ 
ַרק ְּכֵדי ְלעֹוֵרר    י ֲהרֵ ן  ָיכֹול ִלְמצֹוא ַּגם ְּדָבִרים טֹוִבים ְּבתֹו� ָּכל ַהָּצרֹות, ָּכל ַהְּבָעיֹות הֵ 

ִיְתָּבַר�, ּוְכֶׁשְּלָאָדם ֵיׁש ֶאת ַהֵּׂשֶכל ַהָּנכֹון, ּוִמָּכל ַהָּצרֹות הּוא  ֶאת ָהָאָדם ֶׁשַּיֲחֹזר ְלַהֵּׁשם  
 חֹוֵזר ֶאל ַהֵּׁשם, ָאז הּוא זֹוֶכה סֹוף ָּכל סֹוף ְלִהָּפֵטר ִמָּכל ַהָּצרֹות.

ַלֲעֹזב ֶאת ַהּׁשֵ הַהּזֶ   ַהֹּכחַ  ם, ֲאִפילּו , ִלְמצֹוא ֶאת ַהֵּׁשם ַּגם ְּבָכל ַהָּצרֹות, ַאף ַּפַעם �א 
ּבֹו, ַעם ִיְׂשָרֵאל    ְּכֶׁשַהַחִּיים הֹוְלִכים ְמֹאד ָקֶׁשה, ֶזה ֹּכַח ְמיָֻחד ֶׁשַרק ַעם ִיְׂשָרֵאל ִהְתָּבְרכּו

ְמַקְּבִלים ְּבַאֲהָבה ָּכל ַמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ׁשֹוֵלַח ָלֶהם, ֲאִפילּו ְּכֶׁשֵהם �א אֹוֲהִבים  
ִלים ְלִהָּפֵרד ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבׁשּום ַמָּצב, ֲאָבל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ֶאת ֶזה, ֵהם �א ְיכוֹ 

ַהָּנכֹון, ֵהם ַמְתִחיִלים ְלַקֵּלל,    ן ֶׁשְּדָבִרים �א הֹוְלִכים ַּבִּכּוּו  עֵאין ָלֶהם ֶאת ַהֹּכַח ַהֶּזה, ְּבֶרגַ 
ֵהם ַמְתִחיִלים ְלַקֵּלל ֲאִפילּו ֶאת ָהֱאִליִלים ֶׁשָּלֶהם, ִּכי ֵאין ָלֶהם ִּבְכָלל ֶאת ַהֹּכַח ִלְמצֹוא  

 ֶאת ַהֵּׁשם ְּבתֹו� ַהָּצרֹות. 
ׁשּו ְׂשַכר ְּכמֹו ַהְיהּוִדים,  ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְיַבקְ   (ֲעבֹוָדה ָזָרה ג.)ֲחַז"ל אֹוְמִרים  

ָאז ַהֵּׁשם ְיַנֶּסה אֹוָתם ְּבִמְצַות ֻסָּכה, ּוְכֶׁשֵהם ֵיְׁשבּו ַּבֻּסָּכה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� יֹוִציא ֶאת ַהַחָּמה  
י ְלגֹוי, ְוִיְהֶיה ָלֶהם ַחם ְמֹאד ְוֵהם ִיְבֲעטּו ַּבֻּסָּכה ְוֵיְצאּו, ָאז ִיְראּו ֶאת ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְיהּודִ 

ַהֹחם אֹו ַהֶּגֶׁשם, הּוא ֵיֵצא ְּבַהְכָנָעה, ְוהּוא    י ֲאִפילּו ְּכֶׁשְּיהּוִדי ָצִרי� ָלֵצאת ֵמַהֻּסָּכה ִמְּפנֵ 
 .ן ֲאָבל ַהּגֹוי ּבֹוֵעט ּוְמַקֵּלל ַעל ָּכל ָהִעְניָ   ,ְוִיְתַּגְעֵּגַע ָמַתי הּוא ְּכָבר יּוַכל ַלְחֹזר  הְיַצּפֶ 

ֶׁשה ַרֵּבינּו ָׁשַלח ְלַהִּגיד ְלֶמֶל� ֱאדֹום ֹּכה ָאַמר ָאִחי� ִיְׂשָרֵאל, הּוא ִהְזִּכיר  ַרִׁש"י אֹוֵמר ֶׁשּמֹ 
, ְּכֵדי ְלַהְראֹות לֹו ֶׁשֶּבֱאֶמת ַּגם ֱאדֹום ָהָיה ָצִרי� ְלַקֵיים ֶאת ַהחֹוב ֶׁשל ִּכי ֵגר  םַאִחי ם  ֶׁשהֵ 

א ִיְהֶיה לֹו ְטָענֹות ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּבִלים ֶאת ֶאֶרץ  , ָלֵכן ֶׁש�(ְּבֵראִׁשית ט"ו, י"ג)ִיְהֶיה ַזְרֲע�  
 ַיֲעֹזר ְּבַמֶּׁשהּו ְוִיֵּתן ַלְּיהּוִדים ַלֲעבֹור ֶּדֶר� ַאְרצֹו.   ת, ְוֶׁשְּלָפחוֹ םִיְׂשָרֵאל ְלַעְצמָ 

ְלַקֵּבל ם  ָהיּו ְיכֹוִלי   ַרֵּבינּו ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ֶאת ֶזה יֹוֵתר, ֶׁשַהּגֹוִיים ַאף ַּפַעם �אי  ִעם ִּדְברֵ 
ְּכֶׁשֵהם עֹוְבִרים    דַעל ַעְצָמם ֶאת ַהחֹוב ִלְסּבֹול ְּבָגלּות, ִּכי ֵהם �א ְיכֹוִלים ְלַהֲחִזיק ַמֲעמָ 

ָּתִמי  ֶׁשּמֹוְצִאים  ַהְיהּוִדים,  ַרק  יֹוְדִעים  ד  ְקָׁשִיים,  ֵהם  ַהָּצרֹות,  ְּבתֹו�  ַהַרְחבּות  ֶאת 
טֹוָבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ַרק ֵהם ָיְכלּו ק  ְּכֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָצרֹות ְּבַוַּדאי ֶזה רַ   ּוַמֲאִמיִנים ֶׁשֲאִפילּו

 ִלְסּבֹול ֶאת ָּכל ַהְּקָׁשִיים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִלְזּכֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
ר ִלְמצֹוא ֶאת ַהּטֹובֹות  ִנְתַחֵּזק, ֲאִפילּו ְּכֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְבִרים ְקָׁשִיים ְוָצרֹות, ִּנְזּכֹ   ה ָלֵכן ָהבָ 

ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� עֹוֶׂשה ִאָּתנּו, ֶאת ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה נּוַכל  
ה ְלַמה ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְבִרים ַּבַחִּיים, ִנְהיֶ   רֶקׁשֶ י  ְלִהְתַחֵּזק ְּבָכל ַהְּקָׁשִיים, ִנְהֶיה ְׂשֵמִחים ְּבלִ 

   ְוִיְהֶיה ָלנּו טֹוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.  םְיהּוִדים ְּכֵׁשִרי 
 "ה) תשסת  ֻחּקַ ל ַהַּנחַ  ּתֹו�(

 
 
 

  ) י(ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַמֲעֶׂשה י"ג, ַהּיֹום ַהֵּׁשנִ ַרֵּבנּו ַז"ל ִסֵּפר 
ַעל ַהֶּבעְטֶלער ַהָּקדֹוׁש, ַהֶּבעְטֶלער ַהֵחֵרׁש, ֶׁשָאַמר 
"ַאֶּתם סֹוְבִרים ֶׁשֲאִני ֵחֵרׁש, ֵאין ֲאִני ֵחֵרׁש ְּכָלל. 

ִלכְ  ֶאְצִלי  עֹוֶלה  ֵאינֹו  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ֶׁשָּכל  לּום,  ַרק 
ֻּכָּלם   ַהּקֹולֹות  ָּכל  ִּכי  ֶׁשָּלֶהם,  ַהִחָּסרֹון  ֶׁשֶאְׁשַמע 
ַעל   צֹוֵעק  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ֶחְסרֹונֹות,  ִמן  ֵהם 
ֶחְסרֹונֹו, ַוֲאִפּלּו ָּכל ַהְּׂשָמחֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ֻּכָּלם ֵהם  
ַרק ֵמֲחַמת ַהִחָּסרֹון ֶׁשָּׂשֵמַח ַעל ַהִחָּסרֹון ֶׁשָחֵסר  

ֵאינֹו עֹוֶלה לוֹ  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ָּכל  ְוֶאְצִלי  ְוִנְתַמֵּלא,   
ֲאִני   ִּכי  ֶׁשָּלֶהם,  ַהִחָּסרֹון  ְּבָאְזַני  ֶׁשִּיָּכְנסּו  ִלְכלּום, 

 ַחי ַחִּיים טֹוִבים, ֶׁשֵאין ָּבֶהם ׁשּום ִחָּסרֹון".
<<<< 

 מילה של התחזקות 

ם,   ≈ ּׁ̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו… ּבַ ָנס  כ¿ ƒנ ָ‡ָ„ם  ∆ ׁ̆ "ּכ¿ ר  מ≈ ‡ו… ַז"ל  נּו  ַרּב≈

יל   ƒח ¿̇ ַרֲח˜ּו˙", ָ‡ָ„ם ַמ ¿̇ ƒ‰ …ין לו ƒ‡ ר¿ ּמַ ∆ ׁ̆ ך¿  ר∆ ֲ‡ַזי ַ‰ּ„∆

 ׁ̆ י ƒ‚ּ לּום, ‰ּו‡ ַמר¿ ‰ ּכ¿ ו∆ ָ ׁ̆ ‰ּו‡ ל…‡  ∆ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ‚ּ ַ‰ר¿ ּל…‡    ל¿ ∆ ׁ̆

ים   ƒּבּול ל¿ ƒּב  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ך¿  ּכָ ל  ּכָ  ׁ̆ י≈  , ˙ו… ‡ו… ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַע˙. ַ„ּ‰ַ ּו˙  ׁ̆ י ƒל    ַוֲחל ּכָ ַעל  ָעַבר  "ל  ַ‰ּנַ ָכל  "ו¿

  , ׁ̆ רּו פ≈ ּב¿ ם  י‰∆ ƒּפ ƒמ נּו  ַמע¿ ָ ׁ̆ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ ים,  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ

  ‰ נ∆ ל ּופו… ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒין מ ַרך¿ ‡≈ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ ∆ ׁ̆ ם  ‰ ָל‰∆ מ∆ ¿„ ƒּנ ∆ ׁ̆

ם   ≈‰ ˜ּו,  ַחּז¿ ¿̇ ƒ‰ ם  ≈‰ ַמ‡י?   ‡ ּלָ ∆‡ ָלל",  ּכ¿ ם  י‰∆ ֲ‡ל≈

ם   ך¿ ‰≈ ּכָ ָנם, ַר˜  ˆו… ˙ ר¿ בּו ‡∆ ל…‡ ָעז¿ ו¿ ים  ƒ̃ ֲחָז ֲ‡רּו  ¿ ׁ̆ ƒנ

ים.  ƒל „ו… ¿‚ּ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂  ˙ יו… ¿‰ ƒל ב',    ָזכּו   ˜ ל∆ ח≈ ֲ‰ַר"ן  מו… י  ּוט≈ ּ̃ ƒל)

יָמן מח)  ƒס 
מ…„   ל¿ ƒל ל ו¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ים ל¿ ƒיכ ƒר ¿̂ נּו  ֲ‡ַנח¿ ∆ ׁ̆ ˙  ָ‡סּור לָ   -ּכ¿ ≈̇

ים   ƒיע ƒ‚ּ ּמַ ∆ ׁ̆ ּכ¿  ; ׁ̆ ˙ ָ‰ר…‡ ל ָלנּו ‡∆ ּב≈ ַבל¿ "ם ל¿ "ך מ≈ ַלַסמ∆

  ‰ ˙ ז∆ ∆‡ ˙ ו… ׂ̆ ים ַלֲע ƒיכ ƒר ¿̂ ם,  ≈ ּׁ̆ ן ַ‰ ˆו… ˙ ר¿ ∆‡ ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ר   מ≈ נּו ‡ו… ָח‰. ַרּב≈ מ¿ ƒׂ̆ יָמן ‡)ּב¿ ƒָח‰, ס מ¿ ƒׂ̆  ˙ ˙ ‡ו… ּ„ו… ƒר ַ‰ּמ פ∆ : (ס≈

 ƒּל ∆ ׁ̆ יָמן  ƒס ‰ ָח‰, ז∆ מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ ‰ ∆ׂ̆ ָ‡ָ„ם עו… ∆ ׁ̆ ּבו…  "ּכ¿

יו".  ָ̃ ‡ל… ם ל≈ ל≈ ָ ׁ̆ 
מו…   ¿̂ ַע ל¿ ין  ƒכ מ≈ ָ‡ָ„ם  ∆ ׁ̆ ּכ¿ ן,  י≈ ַענ¿ מ¿ ָבר  ָ„ּ ‡ּו  ר¿ ƒּ̇ ם  ∆ּ̇ ‡ַ

  ˙ בו… ָ ׁ̆ ח¿ ַ‰ּמַ  ˙ ָנסו… כ¿ ƒנ ל…‡  ָ‡ז  ל,  ‡…כ∆ ‡ו…   ,‰ פ∆ ָ̃ ס  ּכו…

‰ּו‡   ∆ ׁ̆ ב ּכ¿ ≈ ׁ̆ ָח„ ל…‡ חו… ַע˙, ַ‡ף ‡∆ ּו˙ ַ‰ּ„ַ ׁ̆ י ƒל ֲחל ∆ ׁ̆

ם   ƒ‡‰ַ' כ…ל?'  ¡‡ ל∆ ָר‡ּוי  י  ƒנ‡ֲ ם  ƒ‡‰ַ' ל:  ָר‡ּוי  ‡…כ≈ י  ƒנ‡ֲ

ם   ‡ו… ¿̇ ƒּפ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ יַע  ƒ‚ַּמ  ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆ ּכ¿  '?‰ פ∆ ָ̃ ס  כו… ל¿

  ˙ בו… ָ ׁ̆ ם ַמֲח ƒם ע" "ך¿ מ≈ יַע ַ‰ַסמ∆ ƒ‚ַּח˙ ָלֲ‡ָ„ָמ‰ ַמ ַּ̇ ƒמ

˙ ָ‰ָ‡ָ„ם. יל ‡∆ ƒּפ‰ַ ים ל¿ ƒּבּול ל¿ ƒּוב ˙  ָזרו…
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ¡‡ ‰ ‰ַ  "ב)˙˘פר ּב¿
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יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְת�, י"ג ִסיָון, ְׁשַנת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  
 תשפ"בה'

  .בַהִּמְכּתָ ת אֶ י ִקַּבְלּתִ 
ְלַגֵּבי ַהַּבַעל ְוכּו'; ַאֶּתם ּכֹוְתִבים ֶׁשְּבָכל ַהָּׁשִנים ֱהִייֶתם ַיְלָּדה 

ו ְמֹאד ָקֶׁשה ָלֶכם; ָנְתנּו ָלֶכם, ְוַעְכׁשָ   -ְמֻפֶּנֶקת, ַמה ֶׁשְרִציֶתם  
רֹוִצים, ֶׁשַאֶּתם  ַמה  ִמָּיד  עֹוֶׂשה  �א  ַאֶּתם   זָא  ְּכֶׁשַהַּבַעל 

ְלִהְתַמּלֵ  ַמְתִחיִלים  ַאֶּתם  ֶׁשֶּזה   -  ה ְּבִטינָ א  ִמְתַעְצְּבִנים,  ַעד 
 ִמְתּפֹוֵצץ; ַאֶּתם ְמַבְּקִׁשים ֵעָצה.

ֹקִׁשי ְלָאָדם  ְּכֶׁשֵּיׁש  ָלַדַעת,  ֲעֵליֶכם  ְמַבֵּקׁש   ֵראִׁשית  ְוהּוא 
רֹוִצים   -ֶעְזָרה   ְּכֶׁש�א  ִהיא  ַהָּצָרה  נֹוָׁשע,  ִּכְמַעט  ְּכָבר  הּוא 

ֶעְזָרה;  ְמַבֵּקׁש  ְּכֶׁשָאָדם  ֲאָבל  ִחָּסרֹון,  ֵאיֶזה  ֶׁשֵּיׁש  ְלהֹודֹות 
ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשַהֹּכל מְ ַאֶּתם אוֹ  ְמֻפֶּנֶקת,  ֲאִני  ִלי,  ִעְזרּו  ִרים, 

אֲ  ִלי,  ְּבַבְעִלי  ַמִּגיַע  ּפֹוַגַעת  ִּכְמַעט   ת ַהֹּזא  הָהִאּׁשָ   -ִני  ְּכָבר 
 .הנֹוְׁשעָ 

ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבְּקׁשּו  ּוְתִפָּלה.  ִהְתּבֹוְדדּות  ִהיא  ָהֵעָצה 
. ִּכי ְיָלִדים םֲעֵליכֶ ת  ֶׁשְּיַרֵחם ֲעֵליֶכם, ַּתִּגידּו לֹו ֵאיֶזה ַרְחָמנּו

ְוכּו ְמֻפָּנִקים  ִקְּבלּו  ֶׁשְּגֵדִלים  ֵהם  ָרצּו  ֶׁשֵהם  ַמה  ָּכל   ,'- 
, ֵהם �א ְמֻסָּגִלים ִלְחיֹות; ְּתַבְּקׁשּו םֲעֵליהֶ ה  ְּגדֹולָ   תַרְחָמנּו

 ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶאת ַהְּתִפָּלה ַהּזֹו:
ִלי   ַחָּיב  ֶאָחד �א  ֶׁשַאף  ֶׁשֶאְזֹּכר  ִלי  ֲעֹזר  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו 

�א  ְּכלּום;   ֵהם  ֶׁשִּלי  ַהְּיָלִדים  ֶׁשִּלי,  ָהֶעֶבד  �א  הּוא  ַּבֲעִלי 
ֻּכָּלנּו   ֶׁשִּלי,  ָהֲעָבִדים  �א  ֵהם  ֶׁשִּלי  ַההֹוִרים  ֶׁשִּלי,  ָהֲעָבִדים 

ְוַהְיָלִדי ַּבְעִלי  ֲאִני,  ַעְבֶּד�;  ֲאִני  ַהֵּׁשם,  ְל�  ֶׁשִּלי    ם ֲעָבִדים 
 ֶׁשְּל�. ם  ָהֲעָבִדי   ְצִריִכים ַלֲעֹבד אֹוְת�, ֲאַנְחנּו ַרק 

טֹוב ַעל ַּבְעִלי, ֶׁשֹאַהב    טְּבַמּבַ   ַאָּבא ָיָקר, ֲעֹזר ִלי ֶׁשֶאְסַּתֵּכל 
ִאּתֹו   ֶׁשֶאְחֶיה  ִמֶּמִּני,  ַאֶחֶרת  חֹוֵׁשב  ֶׁשהּוא  ֲאִפּלּו  אֹותֹו 

ְּכפִ  עֹוֶׂשה  �א  ֶׁשהּוא  ֲאִפּלּו  ִלי  ה רֹוצָ י  ֶׁשֲאנִ י  ְּבָׁשלֹום  ֲעֹזר   ,
  ַרק ֶאת ַהּטֹוב. ֶׁשֶאְרֶאה ּבוֹ 

ִּלי ְטָבִעים ָּכל   ַהֵּׁשם, ַּתִּציל אֹוִתי ִמִּצָּפְרֵני ַהַסֶמ"� ֵמ"ם; ֵיׁש 
ֶאל  ם ְמִריִרי   ָּכ�  ְּבִעָּקר  ְּבִׂשְנָאה,  ֲאֵחִרים  ֶאל  ְמַדֶּבֶרת  ֲאִני   ,

ַּבֲעִלי; ֲאִני ׁשֹוֶלֶטת ָעָליו ְּכמֹו ֶׁשּׁשֹוְלִטים ַעל ֶעֶבד: "ַּתֲעֶׂשה  
ּתָ  "ַאּתָ   א ִבי ִלי",  ֶאֶלף  ב ַחָיי ה  ִלי",  ְל�  ָאַמְרִּתי  "ְּכָבר   ,"

ְּפָעִמים", "ַאָּתה �א ׁשֹוֵמַע?" ַאָּבא ָיָקר, ָלָּמה ֲאִני ְמַדֶּבֶרת  
? ָלָּמה ֲאִני �א ְמַדֶּבֶרת ַר�, ָיֶפה ּוָמתֹוק? ָמַתי ְּכָבר  ה ֵאָליו ָּככָ 

ּוָבה? ָמַתי ֲאַכֵּבד ֶאת  ֶאְהֶיה ִאָּׁשה טֹוָבה? ָמַתי ֶאֱחֹזר ִּבְתׁש 
ַּבֲעִלי? ָמה ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשֲאִני? ִמי ֲאִני ִּבְכָלל? ֵיׁש ִלי עֹוד  

 ! ה ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ְלַתֵּקן, ֲאִני ָּכל ְרחֹוָקה ִמִּלְהיֹות טֹובָ 
ָהֱאמּוָנה   ֶאת  ְּבתֹוִכי  ָּתִאיר  ֱאמּוָנה;  ִלי  ֵּתן  ָיָקר,  ַאָּבא 

ע ְוֶאְזֹּכר ֶׁשַהֹּכל ֶזה ַרק ַאָּתה, ֵאין ׁשּום ָּדָבר  ַהְּמִאיָרה, ֶׁשֵאדַ 
ַהֹּכל ֶזה ִמְּמ�. ִאם הֹוֵל� ִלי ְּכמֹו    - ַרק ַאָּתה. ַּבְעִלי, ְיָלַדי    - 

  - ֶזה ִמְּמ�, ִאם �א הֹוֵל� ִלי ְּכמֹו ֶׁשֲאִני רֹוָצה    - ֶׁשֲאִני רֹוָצה  
ֶׁשַהֹּכל טֹוב, ְוֵאין ַעל ָמה    ֲהֵרי  - ֶזה ַּגם ִמְּמ�, ְוִאם ַהֹּכל ִמְּמ�  

 ִלְכֹעס". 
 תָּכ� ְּתַבְּקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�; ּתֹוִסיפּו ֶאת ַהְּתִפּלֹות ָהִאיִׁשּיּו

 ּוְבֶמֶׁש� ַהְּזַמן ֵּתְצאּו ֵמַהָּגלּות ַהָּקָׁשה ֶׁשָּלֶכם. -ֶׁשָּלֶכם 
 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 "ב) תשפ  ְּבַהֲעלֹוְת�ה ֱאמּונָ  ָצתוֹ עֲ (
 

 

 

ָּכל   ַחִּיים  לֹו  ֵיׁש  ֵאי�  ַּבֲאִריכּות  ִסֵּפר  ַהֵחֵרׁש  ָּכ�  ַהֶּבעְטֶלער 
טֹוִבים ּוְנִעיִמים, הּוא ַחי ַחִּיים טֹוִבים, ַהֹּכל ִּכי הּוא אֹוֵטם ֶאת 

 ָאְזָניו, הּוא �א ַמְקִׁשיב ַלְּׁשטּויֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה. 
ָּבעֹוָלם, ְוהּוא ַמְתִחיל   םָאָדם ׁשֹוֵמַע ְּדָבִרים ַמְפִחיִדים ֶׁשּקֹוִרי

טֹוִבים ֶׁשֵּיׁש ַלֲאֵחִרים ְוהּוא ַמְתִחיל ְלַפֵחד, ָאָדם ׁשֹוֵמַע ְּדָבִרים  
ַהְרֵּבה ְקָׁשִיים ַמְתִחיִלים ַרק ִמִּלְׁשֹמַע ִמיַדי  ְלַקֵּנא ַּבֵּׁשִני, ָּכל ָּכ� 
ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ְמיָֻּתִרים, ְוִאם ָהיּו ׁשֹוְמִרים ְקָצת ַעל ָהָאְזַנִים, ָהיּו  

 ְיכֹוִלים ְּבַקּלּות ַלֲחֹס� ֶאת ֶזה. 
ְלָאָדם הַ  ֶׁשֵאין  ְּבֶזה  ִלְמֹנַע  ֶאְפָׁשר  ּוְקָׁשִיים  ָצרֹות  ְמֹאד  ְרֵּבה 

ּוְמֻחָּדדֹות, ְּבֶזה ֶׁש�א ַמְקִׁשיִבים ְלָכל ָמה ֶׁשּקֹוֶרה  ת  ָאְזַנִים ְפקּוחוֹ 
ֶׁש� ּוִבְכָלל  ֶׁשּקֹוִרי  םׁשֹוְמִעי א  ִמָּסִביב,  ְמיָֻּתִרים  ְּדָבִרים    ם ְסָתם 

 ָּבעֹוָלם.
(ְּדָבִרים  "ָּדַרׁש ַּבר ַקָּפָרא, ַמאי ִּדְכִתיב    ת ה'.)ְּכתּובוֹ (ֹוְמִרים  ֲחַז"ל א

ְוָיֵתד ִּתְהֶיה ַעל ֲאֵזְנ�, ַאל ִּתְקֵרי ֲאֵזֶנ� ֶאָּלא ַעל ָאְזֶנ�, ֶׁשִאם   כ"ג, י"ד) 
א  ִיְׁשַמע ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ָהגּון ַיִּניַח ֶאְצָּבעֹו ְּבָאְזָניו", ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּו

ָּבָרא ֶאת ָהֶאְצָּבעֹות ֶׁשֵהם ִיְהיּו ְמֻחָּדדֹות, ֶׁשִאם ָהָאָדם ׁשֹוֵמַע ָּדָבר 
יּוַכל   ֶׁש�א  ְּכֵדי  ָּבֹאֶזן,  ָהֶאְצַּבע  ֶאת  ַיְכִניס  ֶׁשהּוא  ָהגּון,  ֶׁשֵאינֹו 

"ַּתָּנא    (ָׁשם)ִלְׁשֹמַע ְּדָבִרים ֶׁש�א ְצִריִכים ִלְׁשֹמַע. עֹוד אֹוְמִרים ֲחַז"ל  
ַרָּכה? ּדְ  ְוָהַאְלָיה  ָקָׁשה  ֻּכָּלּה  ָהֹאֶזן  ָמה  ִמְּפֵני  ִיְׁשָמֵעאל,   ַרִּבי  ֵבי 

ֶׁשִאם ִיְׁשַמע ָאָדם ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ָהגּון, ָיֹכף ַאְלָיה ְלתֹוָכּה. ַעד ְּכֵדי 
 ָּכ� ֲחַז"ל ִהְזִהירּו אֹוָתנּו ִלְׁשֹמר ַעל ָהָאְזַנִים. 

ָּכל ָאָדם חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ַיְחִּכים ִאם הּוא ַיְקִׁשיב ְלָכל ָמה ֶׁשָּכל 
ִטֵּפׁש אֹוֵמר, ֶזה ִּבְכָלל �א ִסיָמן ֶׁשל ָחְכָמה, ֵיׁש ַמֲאָמר ֶהָחָכם "ִמי 

ָּגדֹול", ְּכִסיל  הּוא  ְּגדֹולֹות,  ַהִפיִזית    ןֵאי  ֶׁשָאְזָניו  ֶׁשָהֹאֶזן  ַהַּכָּוָנה 
ֹאֶזן ְלָכל ָמקֹום, הּוא ַחָּיב   ףָּלא ֶאָחד ֶׁשַחָּיב ִלְדחֹ ִהיא ְּגדֹוָלה, אֶ 

ָּכל  ֶאת  ִלְׁשֹמַע  ַחָּיב  הּוא  ְלַדֵּבר,  ֶאָחד  ְלָכל  ֶׁשֵּיׁש  ָמה  ִלְׁשֹמַע 
ִלְהיֹות ֻׁשָּתף ְּבָכל ָמה ֶׁשּקֹוֶרה, ָּכל ָמה ֶׁשָּכל   הּוא ַחָּיב   ,ַהֲחָדׁשֹות

קַ  ְמַדֵּבר,  ִמיִנים   רָוֹחמֶ ל  ֶאָחד  ֶׁשל  ְלִדּבּוִרים  ְּכֶׁשַּמְקִׁשיִבים 
 ְוֶאִּפיקֹוְרִסים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. 

ָּבָאָדם   סֶזה ָמה ֶׁשֵּמִביא ַעל ָאָדם ֶאת ָּכל ַהָּצרֹות, ֶזה ָמה ֶּׁשַּמְכִני
ים ְמיָֻּתִרים, ֶזה ַמְכִניס ּבֹו ִקְנָאה ֶׁשְּמִביָאּה ְלִׂשְנָאה, ּוְלַאַחר  ְּפָחדִ 

ִמינֵ  ְלָכל  קֹוֶנה  י  ִמֵּכן  ָהָאָדם  ָהְלָאה  ְוֵכן  ַהֶּנֶפׁש,  ְוָעְגַמת  ְקָׁשִיים 
ְלַעְצמֹו ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ְקָׁשִיים ַּבַחִּיים ֶׁשִּבְכָלל �א ָהָיה ֹצֶר� ָּבֶהם, 

 ָיכֹול ְלִהָּמַנע ֵמַהֹּכל ִאם הּוא ַרק ָהָיה ׁשֹוֵמר ַעל ָהָאְזַנִים.  הּוא ָהָיה 
ֶהָחָכם, "ִמי ֶׁשֵאינֹו  ַהְּבִחיָרה ֶׁשל ָהָאָדם ְּבַעְצמֹו, ְּכַמֲאַמר  ְוֶזה 
רֹוֶצה ִלְׁשֹמַע, ֶיֱאֹטם ָאז ָאְזָניו", ָאָדם �א ַחָּיב ִלְׁשֹמַע ַהֹּכל, ִאם 

ֶאת   ףֶׁשְּמׂשֹוֲחִחים �א ַחָּיִבים ָּתִמיד ִלְדחֹ   םֲאָנִׁשית  רֹוִאים ַחּבּורַ 
ָהַאף ָׁשם ְּכֵדי ִלְׁשֹמַע ְוִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים, ֶאְפָׁשר ְלַהְמִׁשי� ָלֶלֶכת ְו�א 
ַיְפִסידּו ׁשּום ָּדָבר ָחׁשּוב ַלַחִּיים. ִאם ֵיׁש ַמֶּׁשהּו ָנחּוץ ֶׁשַאָּתה ָצִרי�  

ר ְל�, ָאָדם ָחָכם �א ָצִרי� ְלִהְתָעֵרב ְּבָכל ָלַדַעת ְּכָבר ָיבֹואּו ְלַסּפֵ 
 ַרק חֹוְסִכים ַהְרֵּבה ָצרֹות. ָמקֹום, ָּכ�

"ַאל ַיְׁשִמיַע ָאָדם ְלָאְזָניו ְּדָבִרים ְּבֵטִלים,   ם) ׁשָ (  ֲחַז"ל אֹוְמִרים  
ֹמַע ָּכל ִלׁשְ  תִמְּפֵני ֶׁשֵהן ִנְכוֹות ְּתִחָּלה ְלֵאָבִרים", ָהָאְזַנִים ֶׁשְּצִריכוֹ 

 ְצִריִכים ִלְׁשֹמר ַעל ָהָאְזַנִים.  רְׁשטּות, ִנְכוֹות ָהִראׁשֹונֹות, ָלֵכן ְּביֹותֵ 
ְצִריִכי ַּבַחִּיים  ְלַהְצִליַח  רֹוִצים  ַרק    םִאם  ָּבָאְזַנִים  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 

ִלׁשְ  ָּבָאְזַנִים,  ָּברּו� הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְלַהְכִניס  ַהְּנכֹוָנה,  ֹמַע ַּבֶּדֶר� 
ְּכלֹומַ  הּוא,  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  קֹולֹו  ֶאת  ָּדָבר   רַרק  ֶׁשָּכל  ִהיא 

ֶרֶמז ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָרָצה  ר  ֶׁשּׁשֹוְמִעים ְצִריִכים ָלַקַחת ְּבתוֹ 
ֶׁשל   זִלְרמֹ  ַלּקֹול  ַמְקִׁשיִבים  ָהְלָאה  ְוֵכן  ְלִהְתַנֵהג;  ְצִריִכים  ֵאי� 

ַהְּקדוֹ  ַהְּקדֹוִׁשיַהּתֹוָרה  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשל  ַלּקֹול  ְוַהַּצִּדיִקים    םָׁשה, 
ַנְצִליַח  ְוָאז  ְלִהְתַנֵהג;  ֵאי�  ַהְּנכֹוָנה  ַהֶּדֶר�  ֶׁשְּמַלְּמִדים אֹוָתנּו ֶאת 

 ֲהִכי ָיֶפה ַּבַחִּיים.
ַּכָּמה ֶׁשָּפחֹות, ה  ָּבִעּסָ   םַהַחִּיים ַהְרֵּבה יֹוֵתר טֹוִבים ְּכֶׁשּבֹוֲחִׁשי

חּוץ ִמֶּזה ֵאין ִלי ָמה    ,ֶׁשֲאִני ָצִרי� ִלְׁשֹמַע ְּכָבר ָיבֹואּו ְלַסֵּפר ִלי  ָמה
 ְלִהְתָעֵרב.

"ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר� ָיַצר ָלנּו ְׁשֵּתי ָאְזַנִים ְוָלׁשֹון ַאַחת, ְּכֵדי ֶׁשִּנְׁשַמע 
ֵּפר ִלי סַ ָּבא לְ   יֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשְּנַדֵּבר" אֹוֵמר ֶהָחָכם, ְּכלֹוַמר ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו

ַמֶּׁשהּו, ַאְקִׁשיב לֹו ִּבְׁשֵּתי ָאְזַנִים, ֲאָבל ֶׁשֵאֵל� ְלִהְתָעֵרב ִּבְמקֹומֹות 
ֶׁשֲאִני �א ָצִרי� ִלְהיֹות ָׁשם, ֶׁשֶאְׁשַמע ִמְּפלֹוִני ְוֶאְמֹסר ְלַאְלמֹוִני, 

 ַּבַחִּיים. םֶזה ָיִביא ִלי ַרק ִסּבּוִכי
 ִעם ָהָאְזַנִים, ְלַהְקִׁשיב ֵהיֵטב ַלִּמִּלים ֶׁשָּקָראנּו ָלֶזה ֵּכן ִנְׁשַּתֵּמׁש

 . אַעְכָׁשו, ֶזה ָיִביא ָלנּו ַהְרֵּבה ַהְצָלָחה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ 
 (קּוְנְטֵרס ַהֶּדֶר� ְלַהְצָלָחה) 

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 קְמֻפּנָ ד ֶילֶ ל ֶׁש ם ַהָּקִׁשים ַהַחִּיי
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ָהִאּמָ  ׁשֶ ְמַצֶעֶרת ֶאת  אּכְ
   אָהַאּבָ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,     

ִעם ַהְּׁשֵאלֹות ָהַרּבֹות ֶׁשִּלי, ֲאָבל ַמה ֶאֱעֶׂשה ֶׁשָּקֶׁשה    ם ָנִעיא  ְקָצת   הֲאִני ַמְרִּגיָׁש 
 ִלי.

ִּבְדִחיפּות ִחּזּוק ְלַכֵּבד ֶאת ִאִּמי. ֲאִני ְמַדֶּבֶרת ַּדְוָקא ַעל ִאָּמא ֶׁשִּלי ְוא    הֲאִני ְצִריכָ 
א   דַאָּבא ֶׁשִּלי, ִהיא ְמאֹת  ֶא   תַאָּבא ֶׁשִּלי, ִּכי ֲאִני רֹוָאה ֵאי ִאָּמא ֶׁשִּלי הֹוֶרֶס ל  עַ 

ַהְּיָלִדים ִה  ֶאת ַאָּבא  ר  יא יֹוֵתר ְמַכֶּבֶדת ֵמֲאֶׁש ְמַכֶּבֶדת אֹותֹו, ִּבְלׁשֹון ַהְמָעָטה, ֶאת 
.ֶׁשִּלי, ִּכי ַהְּמַטֶּפֶלת ָהִרְגִׁשית ָאְמָרה ָלּה ָּכ 

 ְלָאִבי ָהְיָתה ַיְלדּות ָקָׁשה, ּוִבְמקֹום ֶׁשּיּוַטב לֹו ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה, ִנְהָיה לֹו ָקֶׁשה יֹוֵתר. 

ַהּכֹ ִלְראֹות  ְצִריָכה  א  ֶׁשֲאִני  יֹוַדַעת  ִּבְסעּוַדת  ֲאִני  ְלָמָׁשל  ִעֶּוֶרת.  א  ֲאִני  ֲאָבל  ל, 
 ְלָאִבי, ַמה ָעַלי ַלֲעׂשֹות? ֲאִני ַמָּמׁש קֹוֵפאת  לְּבִבּטּות  ַׁשָּבת, ְּכֶׁשִאָּמא ֶׁשִּלי ִמְתַיֶחֶס 

 ְלַהְמִׁשי ְלַהִּגיׁש ְּדָבִרים ַלֻּׁשְלָחן, ְוֵכן ָהְלָאה.  ת, ֲאִני ְּכָבר א ְמֻסֶּגלֶ יָעְמִד ל עַ 

 ַהִאם ֵיׁש ְלרֹאׁש ְיִׁשיָבה ֵעָצה ֲעבּוִרי?

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

 תשפ"ב ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, כ"א ִסיָון, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב.

ְלִהְת  ָאסּור  ְצִריִכים ִליָלִדים  ְיָלִדים  ֵּביֵניֶהם,  ָרִבים  ְּכֶׁשַההֹוִרים  ַצד  ְוָלַקַחת  ָעֵרב 
 ִיְהֶיה ַמה ֶׁשִּיְהֶיה. -ְלַכֵּבד ֶאת ַההֹוִרים 

ַאֶּתם ִעם ַהָחְכָמה ֶׁשָּלֶכם ְּתַכְּבדּו ֶאת ֲאִביֶכם; ִּתְׁשֲאלּו אֹותֹו ַעל ְּדָבִרים ֵאי ַלֲעׂשֹות  
אֹותֹו. ְּכמֹו ֵכן ְּתַכְּבדּו   םַיְרִּגיׁש ַאָּבא, ֶׁשהּוא ַיְרִּגיׁש ֶׁשא ּפֹוְסִליּוַמה ַלֲעׂשֹות, ֶׁשהּוא  

 , ְּתַכְּבדּו ֶאת ְׁשֵניֶהם.הִּבְמִריבָ  ֶאת ִאָּמא ֶׁשָּלֶכם; ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן ַאל ִּתְּקחּו ַצד

ַהְּגדּוּלָ  ֶאת  ְלָתֵאר  ֶאְפָׁשר  ָוֵאם,    הִאי  ָאב  ִּכּבּוד  אֹוֵמ ֶׁשל  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון    ר ַרִּבי 
  ֵתרֹוי  אּוה  ּורּבָ   ֹוׁשדָּק ַה   ֹוֶהֱעִדיפֶׁש ָאב ָוֵאם,    דּבּויּכִ ִהיא    לֹו: "ָגד(ְירּוַׁשְלִמי ִקּדּוִׁשין א, ז)

יֹוֹודֹובּכְ ִמ  ַההֹוִרים  ֶאת  ְּתַכְּבדּו  ָלנּו,  אֹוֵמר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ת  ֶא ר  ֵמֲאֶׁש   ֵתר", 
 ָּברּו הּוא ְּבַעְצמֹו. ַהָּקדֹוׁש 

ִמי ֶׁשְּמַכֵּבד ֶאת ַההֹוִרים, הּוא ְיַקֵּבל ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. ֲחָכֵמינּו   ַאְׁשֵרי
 ָלם ֹועּבָ   ֵתיֶהןֹוירּפֵ   ֵכלֹוא  ָאָדםֶׁש   ָבִריםְּד   ּלּו: "ֵא (ֵּפָאה א, א)ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

 '". ּוָוֵאם ְוכ בָא  דּבּויּכִ , אּבָ ַה  ָלםֹוָלע ֹוּל ֶמתּיֶ ַק  ֶרןֶּק , ְוַה הּזֶ ַה 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם
 "ב) תשפ חְׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )גקמִסּפּור ַחּיָ

 ת.ָׁשעֹו ע ְּכַאְרּבַ ת ֶׁשִּנְמֶׁשכֶ ה ֲארּוכָ ה ּתֹוָר  ַרֵּבינּו ר  אֹוֵמ ה ְּתׁשּובָ י ְיֵמ ת ֲעֶׂשֶר י  ִמיֵמ ד ְּבֶאָח ר:  ַּתְקִצי
 תקיח. 
ַהּנַ  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ֲאִמיַרת    ב ִמְתַלֵה   "ל זַ   ַרֵּבנּו  ָהָיה  "ל ּוִבְׁשַעת 

  ּוַמְאִּדימֹות   ְמִאירֹות  ַהְּקדֹוׁשֹות  ָּפָניו  ְוָהיּו,  ֲעצּוָמה  ְּבִהְתַלֲהבּות
 .  ְמאֹד ְמאֹד
ָלבֹוא    ָאַמר'  ה  ּוִמְּתִפַּלת  ה'  ִמּתֹוַרת  רִּדּבֵ ּוְכֶׁש  ֶׁשְּצִריִכים  ָאז, 

',  ְוכּו  ַמָּמׁש  ה'  ְוִלְתִפַּלת  ַמָּמׁש  'ְלִבּטּול ָּכֶזה, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ְלתֹוַרת ה
 . י"ִמְּלָפנַ  ָרצֹון "ְיִהי לֹוַמר ְוֶׁשּיּוַכל

 תקיט. 
ְוֵכן ְּכֶׁשִהְזִּכיר, ֶׁשָּכל ַהּקֹולֹות ֵהם ְּבִחיַנת ַעּזּות, ָאַמר ָאז, ֶׁשֲאִפּלּו  

ְּבִחיַנת  ק ַּגם־ֵּכן  ַהְצָּדָקה ֵהם  ְנִתיַנת  ַהַּמְטְּבעֹות ֶׁשל  ֹול ִקְׁשקּוׁש 
 ַעּזּות ִּדְקדֹוָׁשה. 

 תקכ. 
ֶחְׁשָון, רֹאׁש־חֶֹדׁש  נַֹח,  ָּפָרַׁשת  קֶֹדם    ַׁשָּבת  ַהַּׁשָּבת  ָהְיָתה  זֹו 

  ַהָפאְרְׁשִּפיל   זֹו  ְּבַׁשָּבת  ְוָהָיה.  ִמְרָים,  "לַהֲחתּוָנה ֶׁשל ַּבת ַרֵּבנּו זַ 
ֶׁשִּלְפֵני ַהֲחתּוָנה), ְּבַׁשָּבת  ָחָתן  זַ   (ִמִּסַּבת    ָּכל  ָאז  ָהָיה  ל״ ְוַרֵּבנּו 

  ְוִרּקּוִדיןֻּכּלֹו.    ַהּיֹום  ָּכל  ְמַרֵּקד  ְוָהָיה  ֲעצּוָמה  ְּבִׂשְמָחה  ַהַּׁשָּבת
  ְּבׁשּום   ִמֶּמּנּו  ָראּו  א  עֹוד,  זֹו  ְּבַׁשָּבת  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשָרַקד,  ָּכֵאּלּו

ַּפַעם, ִּכי ָרַקד ִּכְמַעט ָּכל ַהּיֹום. ְוָהיּו ְּבַׁשָּבת זֹו ִעְנָיִנים ִנְפָלִאים  
זַ  ַרֵּבנּו    ָחגּור   לֹוֵמנּו ַאְנֵׁשי־ְׁש   ִעם  ָאז  ְוִהְתַּפֵּלל.  "לֵאֶצל 

  ִּבְסעּוָדה  ְוַאַחר־ָּכ.  ִׂשְמָחה  ֵמרֹב   ְלַבד )  ִמְטַּפַחת( ע  ְּבַפאְטֵׁשיילֶ 
 ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו.  ִעם  ָיַׁשב ְׁשִליִׁשית

ַהְּסעּוָדה    ֶאת  ֵהיֵטב  ֶׁשִּתְזְּכרּו  ְלַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו,  ָאז  ְוָאַמר 
 . ְׁשִליִׁשית ַהּזֹו

  ף ֶאלֶ   ַהֶּדֶר   הֹוָצאֹות  לֹו  ָנְתנּו   זֹו  ָׁשָנה   ֶׁשל   ַהָּׁשָנה  ֶׁשְּברֹאׁש־  ָאז  ְוִסֵּפר 
  אֹוֵהב  ְוהּוא  ֶׁשָהָיה  ְּבָמקֹום  ְוָהָיה  ַהִהְצָטְרכּות.  ָּכל  ַּבֲעבּור  ֲאֻדִּמים

  ְוָהַל   ְמאֹד  ְּגבֹוָהה  ּתֹוָרה  ָׁשם  ֶׁשָאְמרּו  ְּבָמקֹום  ְוָהָיה  ְמאֹד.  ּתֹוָרה

  לֹו   ְוָנַתן  ְלִהָּכֵנס.  ֵהִניחּו  ְוא  ַהֶּפַתח  ַעל  ׁשֹוֵמר  ָׁשם  ְוָעַמד  ְלָׁשם.

  ָהַרע  ֵיֶצר  לֹו  ְוָהָיה  ְלִהָּכֵנס.  ֶׁשְּיִניחּוהּו  ,ֶׁשּלֹו  םֲאֻדִּמי  ָהֵאּלּו  "לזַ   ַרֵּבנּו

  ָהַרע   ַהֵּיֶצר  ֲאִפּלּו  יֹוֵדעַ   ְוַגם   ִלְּתָנם,  ֶׁשא  ֲאֻדִּמים,  ָהֵאּלּו  ַעל   ָּגדֹול 

  ִמְּדָבָריו,   מּוָבן  ְוָהָיה  ֶׁשָּׁשַמע.  ָמה  ְוָׁשַמע  ְלָׁשם  ְוִנְכַנס   ָׁשם,  ֵּיׁשֶׁש 

  ַהּתֹוָרה   ֵמאֹוָתּה   הּוא   "חֹוָתם  ְּבתֹו  "חֹוָתם  ִּפי  ַעל  ֶׁשָאַמר   ֶׁשַהּתֹוָרה

 . ֶׁשָּׁשַמע  הַמ  ִמְּכִפי ּוִמְקָצת  ְמַעט ַרק ִהיא ַא ,ֶׁשָּׁשַמע
 תקכא. 

ַאַחר־ָּכ ָאַמר ּתֹוָרה ִּבְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַעל ָּפסּוק (ַּבִּמְדָּבר יד,  
ֹוִסי.  ּכ  ָראֵׁשי־ֵּתבֹות  ֶׁשהּוא,  ִּכְדָבֶר"  ָסַלְחִּתי'  ה  "ַוּיֹאֶמרכ):  

,  "ןְוִגָּלה ָאז ִנְפָלאֹות. ְוִנְדַּפס ַרק ְּבָראֵׁשי־ְּפָרִקים [ְּבִלּקּוֵטי־מֹוֲהר
,  ִאּמֹו  רַאַח   ַקִּדיׁש  ִמּלֹוַמר  ָאז  קָּפַס   ָנָתן  י]. ְוַרּבִ קעז   ןִסיָמ ,  א'  ֵחֶלק
  ַהּתֹוָרה   ְּבתֹו  ָאז  ֶׁשִהְזִּכיר,  ַהּתֹוָרה  ְּבתֹו  ִנְכָלל  ָהָיה  ֶזה  ְוַגם
 ַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא, ַעֵּין ָׁשם.ִיְתּגַ 

 תקכב. 
 !  זֹאת  ָרֲאָתה ַעִין  ַאְׁשֵרי, ְּכָלל  ּוְלַׁשֵער  ְלַסֵּפר ִאי־ֶאְפָׁשר ֶזה,  "לָאז ֵאֶצל ַרֵּבנּו זַ  ְוֹגֶדל ַהִּׂשְמָחה ֶׁשָהְיָתה

ְוָרַקד ְּבִלי ֶהֶרף. ּוְבתֹו ָהִרּקּוִדין ָסַמ ַעְצמֹו    ֶׁשִּתְהֶיה,  ַהִּנּׂשּוִאין  ִׂשְמַחת  ִלְכבֹוד  ַיִין  ְמַעט  ָאז  ְוָׁשָתה ִנּגּון  ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע,  ְמַזְּמִרים ָאז  ְוָהיּו  ְוָרַקד.  ַעל ַרִּבי יּוִדיל 
ָאז, ָידּוַע ֶאְצֵלנּו.    י ִנּגּון ֶׁשל ִהְתעֹוְררּות ְוִיְרֶאה). ְוַהִּנּגּון ֶׁשָהָיה ְמַנֵּגןְוִהְתעֹוְררּות ֶׁשל ִיְרָאה, ְוהּוא ָרַקד ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַהִּנּגּון, (ִּכי־ֵכן ָהְיָתה ַּדְרּכֹו ַעל ִּפי רֹב ִלְרקֹד ַעל־ּפִ 

ֶׁשל ִמְׁשַּפְחּתֹו, ַהְינּו ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים: ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ַהָּקדֹוׁש ּוְזֵקנֹו  ְוָאַמר ָאז, ֶׁשַהִּנּגּון ַהֶּזה הּוא ִנּגּון ְקִריָאה ּוְכרּוז, ֶׁשּקֹוִרין ְּבֶזה ַהִּנּגּון ֶאת ָּכל ִנְׁשמֹות ַהֵּמִתים 
 ְחָמן ְוִאּמֹו ַהַּצֶּדֶקת, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה.ַרִּבי נַ 

 תקכג. 
,  ןייווַ   קַא ְטִרינְ   ִטיט  ד ִאי  רַא גּוֶטע  זַא "נֹות. ְוָאַמר ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:  ְוָאז ִּבְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ָהָיה ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ַעד ְמאֹד ְוָאַמר ָאז, ִמי ֶׁשָּיכֹול ִלְׁשּתֹות, ָיכֹול ְלַכֵּפר עֹו 

 ְּבִסיָמן תקכא). "ל(ַּכּנַ   ַהּתֹוָרה ָאַמר ְוַאַחר־ָּכ)  תֲעוֹנֹו ִלְמִחיַלת םִלְגרֹ  ָיכֹול,  ַיִין תְׁשִתּיַ   ה] עֹוֶׂש ַצִּדיק [  טֹוב ְּכֶׁשְּיהּוִדי(״ !ַזיין  ֲעוֹונֹות, למֹוֵח   רעֶ  ןֶקע 
 תקכד. 

 .ָלֶהם  טֹוָבה ַאְּדַרָּבא ָהָיה, ְּבֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהָיה ה). ּוַמ רצ ְּכִסיָמן  "ל. (ַּכּנַ ָאבֹות ִּבְזכּות  ןֲעַדיִ  ִהְׁשַּתֵּמׁש ֶׁשא, "לִהְתָּפֵאר ַרֵּבנּו זַ  ְּבמֹוָצֵאי־ַׁשָּבת־קֶֹדׁש 
 תקכה. 

ִקילֹוֶמֶטר ֵמִעיר ְּבֶרְסֶלב    130ְׁשלֹוֵמנּו ְוִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו ַלֲחֻתָּנה ָלִעיר וָואְלְטִׁשיְסק, ֶׁשִהיא ְּבֶמְרָחק ֶׁשל  ִעם ַרִּבי ָנָתן ְוִעם עֹוד ַהְרֵּבה ֵמַאְנֵׁשי    "ל ָנַסע ַרֵּבנּו זַ   ַאַחר ַׁשָּבת 
 .ְּבֵעֶר 
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  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה
 21:15 בשעה שלישי יום 

 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  

 ד' לפני השקיעה  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 

 

 נא לברר אצל הגבאים לפני שבת 
 

 צפת 
  

 ה ַהָּפָרָׁש ל עַ ר ִסּפּו
 ִויָׁשְרתּו ְוִיָּלוּו ָעֶלי 

ז  ְּכרּום  ַּפעַ   ָׁשַמעא  ֶׁשהּו ע"זי  ַהָּקדֹוׁשב  טֹום ֵׁש ל  ַהַּבעַ ל  עַ ם  אֹוְמִרי
  ְלַבֵּקׁש ה  ִהְרּבָ א  הּום,  ָחכָ ד  ַּתְלִמי   ְלַׁשֵּמׁשב  ַחּיָ א  ֶׁשהּו ם;ִמָּׁשַמיִ 
  ֵיׁש אד  ָר ּבְ ּבִ ֶש   לֹו   ְוִגילּום,  ָחכָ ד  ַהַּתְלִמי  ִמיהּו  לֹו   ֶׁשְּיַגּלּום  ֵמַהֵּׁש 

ב  ָהַר ל  ֶׁש   ְּבנֹוה  ָהיָ א  הּואד ( ָר ּבְ ם'ל ִמ ֶאְפָריִ '  ר  לֹום  ֶׁשּקֹוְרִאיק  ַצִּדי
  ַהָּקדֹוׁש ב  ָהַר ת  ֶא ם  ְוגַ ד)  ְמאֹל  ָּגדֹו ה  ָהיָ א  ְוהּוי,  ְצבִ ם  ֲחכַ   ַהָּקדֹוׁש

ם  ִזְכרֹונָ   ְיהֹוֻׁשעַ י  ַהְּפנֵ   ַהָּקדֹוׁשב  ָהַר ת  ֶא ם  ְוגַ ר,  ׁשֹות  ְּתבּואֹול  ַּבעַ 
(ְלַׁשֵּמׁש  ָצִריא  הּום  אֹוָת ה,  ִלְבָרכָ  א  ֶׁשהּור  ְמֻסּפָ ר  ַאַח ח  ְּבֻנַּס . 
ם'ל זצוק"ל). ֶאְפָריִ ב ָהַר ת ֶא ק  ַר  ְלַׁשֵּמׁש ָצִרי 
א  ד,  ְמאֹ ה  ָרזֶ ה  ָהיָ ם  ֶאְפָריִ י  ַרּבִ ם,  ֶאְפָריִ ר'  לְ ע  ָנַס א  ֶׁשהּון  ַּכּמּובָ 

ז  ַּתּמּו  ְּבחֶֹדׁש  ֲאִפילּור,  ַק   לֹוה  ָהיָ ד  ָּתִמין  ָלכֵ ם,  ָּד ט  ִּכְמעַ   ּבֹוה  ָהיָ 
ה,  ּוְׂשִמיכָ ה  ַּפְרוָ ל  ְמִעים  ם עִ ּגַ ת  ָלֶלכֶ   ָצִרי ה  ָהיָ א  הּום,  ַח ד  ֶׁשְּמאֹ 

 א  הּוז  ָא ו,  ֵאָליס  ִנְכנַ   ַהָּקדֹוׁשב  טֹום  ֵׁש ל  ּוְכֶׁשַהַּבעַ ד,  ָלַמ א  הּו  ְוָכ
ע  ָיַד א א הּוי ּכִ י? ( ְיהּוִד ה רֹוצֶ ה  ַמ   ַהָּקדֹוׁשב טֹום ֵׁש ל ַלַּבעַ ל ָׁשַא 
;  ַהָּקדֹוׁשב  טֹום  ֵׁש ל  ַהַּבעַ   לֹוב  ֵהִׁשי)  ַהָּקדֹוׁשב  טֹום  ֵׁש ל  ַהַּבעַ ה  ֶׁשּזֶ 
ת  ֶא י  לִ ק  ַּתִּסי  ָּכם  ִא   לֹור  ָאַמ ם!  ָחכָ ד  ַּתְלִמי  ְלַׁשֵּמׁשה  רֹוצֶ י  ֲאנִ 

ו  ֶׁשַעְכָׁש ה  ִׂשְמָח א  ָמלֵ ה  ָהיָ ב  טֹום  ֵׁש ל  ַהַּבעַ ד,  ְמאֹי  לִ ר  ַק י  ּכִ ר,  ַהַּתּנּו
ם,  אֹוָת ק  ְוִהִּסים  ֵעִציא  ֵהִביא  הּום,  ָחכָ ד  ַּתְלִמי   ְלַׁשֵּמׁשל  ָיכֹו א  הּו
ו  ֵמָעָליד  ְלהֹוִריל  ָיכֹוה  ָהיָ ר  ְּכבָ א  ֶׁשהּום,  ַח ד  ְמאֹ ם  ָׁש ה  ֶׁשָהיָ ד  עַ 
וְ ַהְּמִעית  ֶא    רּוַח ת  ְקַׁש ת  ַרָּבִניה  ָהיָ ם  ֶאְפָריִ '  ר לְ ל  ֲאבָ ה,  יכָ ִמ ְׂש ַה ל 

ה  ִהְתִחילָ א  ִהיל,  ַהָּגדֹום  ַהחֹ ת  ֶא ה  ְוָרֲאָת ה  ַהָּבְיָת ה  ָחְזָר א  ּוְכֶׁשִהי
ה  ַהְרּבֵ י לִ ה עֹולֶ י ֲהֵר ה זֶ ר?!  ַהַּתּנּות  ֶא ק ְוִהְדִליה ּפֹה ָהיָ י ִמ ק ִלְצעֹ

ם  עִ   ֶׁשֵּתֵלק  ַמְסִּפיץ  ַּבַּקיִ י  ּכִ ף,  ַהחֶֹר ל  ִּבְׁשִבי ה  זֶ ת  ֶא   ָצִריף,  ֶּכֶס 
  ְל ה  ִיְהיֶ ה  ַהְּׂשִמיכָ ם  עִ ם  ּגַ   ֲאִפילּוף  ַּבחֶֹר י  ּכִ ה,  ּוְׂשִמיכָ ן  ֶעְליֹוק  ָחלּו

 . ַהָּקדֹוׁש ב טֹום ֵׁש ל ַהַּבעַ ל עַ ם ּגַ ק ִלְצעֹה ְוִהְתִחילָ ר. ַק 
ם  ֶאְפָריִ י  ַרּבִ ר  ָאַמ ת,  ַהַּדעַ ת  ֲחִליׁשּוה  ָהיָ   ַהָּקדֹוׁשב  טֹום  ֵׁש ל  ַלַּבעַ 
ן:  ַהָּלׁשֹוה  ָּבזֶ ר  ְוָאַמ "  ַדְעָּת  ַּתְחִליׁשל  ַא : " ַהָּקדֹוׁשב  טֹום  ֵׁש ל  ַלַּבעַ 
',  ְוכּו ם  ְוָׁשלֹוס  ַח ד  ְלֶאָח ן  ָלדּום  ֶׁשרֹוִציי  ְוָרִאיִת ם  ַּבָּׁשַמיִ י  ָהִייִת 

א  ֶׁשהּוה  ִמַּמ  ת ַהְּזֻכּיֹול ּכָ   ּוָבאּו  רּוַח  ְקֵׁשי ת ַּביִ י ְּבנֵ ה ָהיָ ה ַהּזֶ  ָלִאיׁש 
  אֹותֹו ה  ִּבְּיָׁש א  ֶׁשִהי  ֲאִפילּות,  ַסְבָלנּו   לֹוה  ְוָהיָ ת  ַּבַּביִ ט  ְּבֶׁשֶק ה  ָהיָ 

ם  ׁשּו  לֹו  ַמִּגיעַ א  ֶׁש  ּוָפְסקּות,  ִלְזכּו   לֹו  ָעַמדה  ְוזֶ ו  ָעָליה  ְוָצֲעָק 
ד  ִלּמּו ם  ּגַ ה  זֶ ם  ּגַ ם  ַהִא ק,  ְוצֹועֵ   ַמְלָא   ַמִּגיעַ ם  ִּפְתאֹול  ֲאבָ ,  עֹוֵנׁש

וְ ִהַּגְעִּת ז  ָא ת?  ְזכּו ל  ֶׁשּכָ י,  ְוָאַמְרִּת י,  ַהְּיהּוִד ל  עַ ת  ְזכּוי  ִלַּמְדִּת י 
  לֹו ה  ְוִתְהיֶ ה,  ְלַמָּט   ַהַּמְלָא  ַיִּגיעַ ק  ֶׁשַר ם,  צֹוְדִקית  ְזכּו י  ֵד ימּו לִ ַה 

ד  ָיַר ת  ֶּבֱאֶמ א  ְוהּוד!  ָמֳעָמ ק  ַיֲחִזיא  הּו  ֵאיה  ִנְרֶא ז  ְוָא ,  ִאיָׁשּה
ם  ֶאְפָריִ י  ְלַרּבִ   ִהִּגיעַ א  הּו   ָּכ ר  ַאַח ל  ֲאבָ ף,  ְּבגּו  ְלַּבׁשּוּמה  ְּלַמָּט 
א)  הּוה  ּוַמ א,  הּוי  ִמ ם,  ְּכלּו ע  ָיַד א  א  הּו(  ְלִהְתָּגֵרׁשה  רֹוצֶ א  ֶׁשהּו
  ַעְצְמ ל  עַ ל  ְּתַקּבֵ ה?!  רֹוצֶ ה  ַאָּת   ְלִהְתָגֵרׁש ,  לֹוי  ָאַמְרִּת י  ַוֲאנִ 

א    ְוָהִאיׁשם.  יֹוה  ְקֵׁש ם  ׁשּול  עַ ר  ְּתַדּבֵ א   ה  ַאָּת ה  ָוָהְלָא ם  ֶׁשֵּמַהּיֹו
י  ַרּבִ ז  ָא ר  ִסּפֵ ה  ַהּזֶ ר  ַהִּסּפּות  ֶא ',  ְוכּוו  ֵאָליר  ְמַדּבֵ י  ֶׁשֲאנִ ה  ַמ ע  ָיַד 

 . ע"זי ַהָּקדֹוׁשב  טֹום ֵׁש ל ַלַּבעַ ם ֶאְפָריִ 
ז  ָא ד  ָמֳעָמ ק  ַמֲחִזיא  ְוהּום,  ְּדָבִרים  ָהָאָד ל  עַ ם  עֹוְבִרים  ֶׁשִא א  ִנְמצָ 

ם  ָאָד ה  זֶ ל  ּוִבְגלַ ק,  ַהַּצִּדין  ִמ ם  לֹוְמִדיה  זֶ ת  ְוֶא ה.  ָיפֶ י  ֲהכִ ר  ַהָּדבָ ה  זֶ 
ת  ְוִלְראֹוק  ַלַּצִּדיב  ְמקָֹר ת  ִלְהיֹו  ָצִרים ּגַ ג  ִמְתַנֵה א  הּו  ֵאי

  ַעְצֵמנּו ת  ֶא ק  ְלַהְחִזיל  ֶׁשּנּוכַ ר  ַיֲעזֹ א  הּו   ָּברּו   ַהָּקדֹוׁש ת.  ְּבַגְׁשִמּיּו
ם  ְיהּוִדיה  ִנְהיֶ   ֲאַנְחנּום  ּגַ ה  זֶ י  ְיֵד ל  ֶׁשעַ ם  ְּכֵׁשִרים  ְיהּוִדיל  ֵאצֶ 

 ת) ְלַמְחֶק ף סֹוס קּוְנְטֶר (ם.                        ְּכֵׁשִרי

 

 מסיבת חומש בתלמוד תורה היכל הקודש וויליאמסבורג
הנפלאה   חומש"  ה"סעודת  התקיימה  חוקת)  (בא"י  בחו"ל  קרח  פרשת  השבוע  ראשון  ביום 
החומש   מסיבת  את  חגגו  א'  מכיתה  החמודים  הילדים  בוויליאמסבורג,  ברסלב  תורה  בתלמוד 

 בשמחה, כשזכו לסיים לימוד הקריאה הקדשו, וכבר מתחילים ללמוד בחומש הקדוש. 
הנפלאה,   החומש  בסעודת  להשתתף  שבאו  והסבתות,  הסבים  ההורים,  המוני  של  ליבותיהם 
התמלאו בחום ונחת בראותם את הנשמות הקדושות והיקרות עם הכתרים לראשיהם הקטנות 

הקדושים, ואומרים את הפסוקים הקדושים של פרשת    שרים בכזו מתיקות ולבביות את הניגונים
 ויקרא, כנהוג במעמד התחלת חומש. 

ניישטיין שליט"א דיבר והביע את השמחה הגדולה שכבר עומדים   המלמד החשוב הר"ר נחמן 
כאן בגמר לימוד הקריאה הקדושה, הוא הביע תודה להורים היקרים כל כך יפה שתפו פעולה כל 

איתם  את הקריאה הקדושה, כמו כן דיבר על החשיבות לדאוג שכל ילד    השנה עם הילדים ושיננו
יודע היטב את הקריאה, שזה ממש יסוד שיוכל לגדול יהודי כשר. לאחר מכן דיבר המנהל הר"ר 
מרדכי אינדיק שליט"א מספר מילים, ובסוף חילק ראש הישיבה שליט"א לילדים היקרים את 

 הם באושר רב. "הסידור הראשון שלי", שהם קבלו לידי
התלמוד תורה של ברסלב ידוע לכולם ששם שמים את הדגש העיקרי ללמד את הילדים "אמונה", 
שאמונה לא תהיה דבר שיודעים ומוציאים אותו רק פעם פעמיים בשנה כמו למשל בליל הסדר 
או בפורים אחר הצהריים, אלא שיחיו עם השם יתברך, שהאמונה תהיה אצלם ברורה ובטוחה,  

ו מהגיל הכי צעיר בידיעה שהשם יתברך ממש פה איתם תמיד ובכל מקום, כמו כן שמים  שיגדל
דגש עצום על כך שהילדים ידעו את חשיבותם שהם נולדו כיהודים, וקיבלו את התורה הקדושה  
 מהשם יתברך, ורק אם שומעים בקול השם יתברך אפשר לזכות לחיים טובים, אפילו בעולם הזה. 

מאד שהילדים גם יגדלו בריאים בנפשם, כל מלמד נזהר לא לבייש אף ילד.    בתלמוד תורה נזהרים
מלמדים את הילדים איך לחית עם אנשים אחרים, להתחשב ברגשות הזולת. מחנכים את הילדים  
קטנים,  ילדים  של  לליבם  שמדבר  מסוג  צדיקים  סיפורי  לילדים  מספרים  המצוות,  שמחת  עם 

 דיקים, ויכולים לגדול יהודים כשרים.ולמדים אותם שגם הם יכולים להיות צ
ברוך השם, צמחו פירות נפלאים, כבר ישנם אברכים רבים בוגרי התלמוד תורה הקדו', אברכים 

 שהינם יראי השם, שחיים עם הקב"ה, ומנהלים בתים נאמנים בישראל על דרך ישראל סבא.
 אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן! 

*** 

 נרכש קונטרי חדש של היכל הקודש "אילן החיים"
חדשות מרנינות מתקבלות השבוע, על רכישת הקנטרי החדש "אילן החיים" לאנשי שלומינו עבור 

 ימי הקיץ, הממוקם ליד קריית ברסלב ליבערטי. 
אנשי   הרבה  כך  כל  עם  מתמלאת  הקריה  בעיה,  אותה  מול  שנה  כל  ניצבים  האחרונות  בשנים 
שלומינו שמגיעים לקיץ, משפחות רבוץ של אנשי שלומינו שרוצות לבוא לשהות בקיץ בצוותא 

 עם אנשי שלומינו, נותרות מאחור מחוסר מקום לשהות בקריה, שכבר גם ככה עמוסה למדי. 
מכיוון שכך נכנס עכשיו ראש הישיבה שליט"א לפרויקט החדש לרכוש קונטרי בסביבת הקריה, 

לומינו תהיה פינה טהורה לחיות עם השם יתברך ועם העצות של רבינו  הכל במטרה שלאנשי ש
 ז"ל. 

" הישיבה  לגבאי בקונטרי החדש כותב ראש  לקונטרי  ואני חושב לקרבמכתב לאברך שמונה  א 
, מוהרא"ש הוציא לאור ספר בשם אילן החיים. מוהרא"ש מביא בספר "החדש בשם "אילן החיים

נו ז"ל מסר את זה לרבי נתן, יר מתלמיד אחד לשני. רבנו עביהזה את ההשתלשלות איך דבר רב
, הוא לבנו רבי אברהם בן רבי נחמן, ולאחר מכן להרב  ןמסר לתלמידו רבי נחמן מטולטשי  ןרבי נת

 חיים.  לש  תבות 'איל"ן' אילן יהחסיד רבי לוי יצחק; זה ראש
נו נותן לנו י. רבםיהטובם  החיית  א  וחיים  תזה מתאים לקונטרי של ברסלב, שיושבים תחת האילנו

'רוח'",   תאמרו  פעלתם  מה  אתכם  וישאלו  "כשתסעו  ד):  סימן  מוהר"ן,  (חיי  אמר  רבינו  חיים, 
 . םישאלו אתכם מה קבלתם אצלי, תגידו 'רוח חיים', אויר לחיי

ר לכל המשפחות שרוצות לבוא לקונטרי שלנו שאפשר לשחות רק בצניעות, עם בגד ים  ותמס
בגדים לילדים. אצלנו בכלל לא מסתכלים על אלו    -שלא יקנו ביקר    ור, כמו כן תמסה) שמל(   צנוע

 ". כסף על בגדים, חבל להוציא כסף על הדברים האלו םשמבזבזי
 בעזרת השם יהיה קיץ נעים ויפה, הן ברוחניות והן בגשמיות, יחד נתחזק בעצות של רבינו ז"ל. 

 ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה!
 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו גולד נפתליהחתן 
 עב"ג למזל טוב ולרגל אירוסי

*** 
 הי"ו  ישראל פוקסמו"ה 

 למזל טוב  להולדת בתו
*** 

 הי"ו שמעון עוזר פערלמו"ה 
 לרגל שמחת הנישואין של בתו למזל טוב 

 ביום חמישי בבית שמש  בעז"ה החתונה תתקיים
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	;וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה מַלְאָכִים מִקָּדֵשׁ אֶל מֶלֶךְ אֱדוֹם כֹּה אָמַר אָחִיךָ יִשְׂרָאֵל אַתָּה יָדַעְתָּ אֵת כָּל הַתְּלָאָה אֲשֶׁר מְצָאָתְנוּ, אֲנַחְנוּ לוֹמְדִים בְּפָרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ שֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּינוּ שָׁלַח שְׁלִיחִים לְמֶלֶךְ אֱדוֹם, לְסַפ...
	;וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה מַלְאָכִים מִקָּדֵשׁ אֶל מֶלֶךְ אֱדוֹם כֹּה אָמַר אָחִיךָ יִשְׂרָאֵל אַתָּה יָדַעְתָּ אֵת כָּל הַתְּלָאָה אֲשֶׁר מְצָאָתְנוּ, אֲנַחְנוּ לוֹמְדִים בְּפָרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ שֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּינוּ שָׁלַח שְׁלִיחִים לְמֶלֶךְ אֱדוֹם, לְסַפ...
	;וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה מַלְאָכִים מִקָּדֵשׁ אֶל מֶלֶךְ אֱדוֹם כֹּה אָמַר אָחִיךָ יִשְׂרָאֵל אַתָּה יָדַעְתָּ אֵת כָּל הַתְּלָאָה אֲשֶׁר מְצָאָתְנוּ, אֲנַחְנוּ לוֹמְדִים בְּפָרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ שֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּינוּ שָׁלַח שְׁלִיחִים לְמֶלֶךְ אֱדוֹם, לְסַפ...
	לִכְאוֹרָה צְרִיכִים לְהָבִין לָמָּה הָיָה חָסֵר כָּל הַהַקְדָּמָה, לְסַפֵּר לוֹ כָּל מַה שֶׁהַיְּהוּדִים עָבְרוּ בְּמִצְרַיִם, לָמָּה הוּא לֹא הָיָה יָכוֹל לְבַקֵּשׁ אֶת הַטּוֹבָה מִיַּד שֶׁיִּתֵּן לַעֲבוֹר דֶּרֶךְ אֶרֶץ אֱדוֹם?
	אֶפְשָׁר לְהַסְבִּיר לְפִי מַה שֶׁרַבֵּינוּ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן קצ"ה) עַל הַפָּסוּק (תְּהִלִים ד', ב') בַּצָּר הִרְחַבְתָּ לִּי, דָוִד הַמֶּלֶךְ בָּא לְלַמֵּד אוֹתָנוּ עִם הַפָּסוּק שֶׁאֲפִילוּ בְּתוֹךְ הַצָּרָה בְּעַצְמָהּ י...
	אֶפְשָׁר לְהַסְבִּיר לְפִי מַה שֶׁרַבֵּינוּ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן קצ"ה) עַל הַפָּסוּק (תְּהִלִים ד', ב') בַּצָּר הִרְחַבְתָּ לִּי, דָוִד הַמֶּלֶךְ בָּא לְלַמֵּד אוֹתָנוּ עִם הַפָּסוּק שֶׁאֲפִילוּ בְּתוֹךְ הַצָּרָה בְּעַצְמָהּ י...
	זֶה הִתְחַזְּקוּת עֲצוּמָה לְכָל אָדָם, כִּי הֲרֵי לְכָל אָדָם יֵשׁ אֶת חֲבִילַת הַצָרוֹת שֶׁלּוֹ, לְאַף אֶחָד לֹא הוֹלֵךְ הַכֹּל כְּמוֹ שֶׁהוּא רוֹצֶה, אֲבָל אִם אָדָם יִתְבּוֹנֵן הֵיטֵב, הוּא יִרְאֶה שֶׁהוּא יָכוֹל לִמְצוֹא גַּם דְּבָרִים טוֹבִים בּ...
	הַכֹּחַ הַזֶּה, לִמְצוֹא אֶת הַשֵּׁם גַּם בְּכָל הַצָּרוֹת, אַף פַּעַם לֹא לַעֲזֹב אֶת הַשֵּׁם, אֲפִילוּ כְּשֶׁהַחַיִּים הוֹלְכִים מְאֹד קָשֶׁה, זֶה כֹּחַ מְיֻחָד שֶׁרַק עַם יִשְׂרָאֵל הִתְבָּרְכוּ בּוֹ, עַם יִשְׂרָאֵל מְקַבְּלִים בְּאַהֲבָה כָּל מַה ...
	חֲזַ"ל אוֹמְרִים (עֲבוֹדָה זָרָה ג.) שֶׁלֶּעָתִיד לָבוֹא אֻמּוֹת הָעוֹלָם יְבַקְשׁוּ שְׂכַר כְּמוֹ הַיְהוּדִים, אָז הַשֵּׁם יְנַסֶּה אוֹתָם בְּמִצְוַת סֻכָּה, וּכְשֶׁהֵם יֵשְׁבוּ בַּסֻּכָּה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יוֹצִיא אֶת הַחַמָּה וְיִהְיֶה לָהֶם חַם ...
	רַשִׁ"י אוֹמֵר שֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּינוּ שָׁלַח לְהַגִּיד לְמֶלֶךְ אֱדוֹם כֹּה אָמַר אָחִיךָ יִשְׂרָאֵל, הוּא הִזְכִּיר שֶׁהֵם אַחִים, כְּדֵי לְהַרְאוֹת לוֹ שֶׁבֶּאֱמֶת גַּם אֱדוֹם הָיָה צָרִיךְ לְקַיֵים אֶת הַחוֹב שֶׁל כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ (בְּרֵאשִׁ...
	רַשִׁ"י אוֹמֵר שֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּינוּ שָׁלַח לְהַגִּיד לְמֶלֶךְ אֱדוֹם כֹּה אָמַר אָחִיךָ יִשְׂרָאֵל, הוּא הִזְכִּיר שֶׁהֵם אַחִים, כְּדֵי לְהַרְאוֹת לוֹ שֶׁבֶּאֱמֶת גַּם אֱדוֹם הָיָה צָרִיךְ לְקַיֵים אֶת הַחוֹב שֶׁל כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ (בְּרֵאשִׁ...
	רַשִׁ"י אוֹמֵר שֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּינוּ שָׁלַח לְהַגִּיד לְמֶלֶךְ אֱדוֹם כֹּה אָמַר אָחִיךָ יִשְׂרָאֵל, הוּא הִזְכִּיר שֶׁהֵם אַחִים, כְּדֵי לְהַרְאוֹת לוֹ שֶׁבֶּאֱמֶת גַּם אֱדוֹם הָיָה צָרִיךְ לְקַיֵים אֶת הַחוֹב שֶׁל כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ (בְּרֵאשִׁ...
	עִם דִּבְרֵי רַבֵּינוּ אֶפְשָׁר לְהָבִין אֶת זֶה יוֹתֵר, שֶׁהַגּוֹיִים אַף פַּעַם לֹא הָיוּ יְכוֹלִים לְקַבֵּל עַל עַצְמָם אֶת הַחוֹב לִסְבּוֹל בְּגָלוּת, כִּי הֵם לֹא יְכוֹלִים לְהַחֲזִיק מַעֲמָד כְּשֶׁהֵם עוֹבְרִים קְשָׁיִים, רַק הַיְהוּדִים, שֶׁמּו...
	לָכֵן הָבָה נִתְחַזֵּק, אֲפִילוּ כְּשֶׁאֲנַחְנוּ עוֹבְרִים קְשָׁיִים וְצָרוֹת, נִּזְכֹּר לִמְצוֹא אֶת הַטּוֹבוֹת שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עוֹשֶׂה אִתָּנוּ, אֶת הַדְּבָרִים הַטּוֹבִים שֶׁאֲנַחְנוּ מְקַבְּלִים, וְעַל יְדֵי זֶה נוּכַל לְהִתְחַזֵּק בְּכָל ה...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל חֻקַּת תשס"ה)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, י"ג סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	קִבַּלְתִּי אֶת הַמִּכְתָּב.
	לְגַבֵּי הַבַּעַל וְכוּ'; אַתֶּם כּוֹתְבִים שֶׁבְּכָל הַשָּׁנִים הֱיִיתֶם יַלְדָּה מְפֻנֶּקֶת, מַה שֶׁרְצִיתֶם - נָתְנוּ לָכֶם, וְעַכְשָׁו מְאֹד קָשֶׁה לָכֶם; כְּשֶׁהַבַּעַל לֹא עוֹשֶׂה מִיָּד מַה שֶׁאַתֶּם רוֹצִים, אָז אַתֶּם מִתְעַצְבְּנִים, אַתֶּם ...
	רֵאשִׁית עֲלֵיכֶם לָדַעַת, כְּשֶׁיֵּשׁ לְאָדָם קֹשִׁי וְהוּא מְבַקֵּשׁ עֶזְרָה - הוּא כְּבָר כִּמְעַט נוֹשָׁע, הַצָּרָה הִיא כְּשֶׁלֹּא רוֹצִים לְהוֹדוֹת שֶׁיֵּשׁ אֵיזֶה חִסָּרוֹן, אֲבָל כְּשֶׁאָדָם מְבַקֵּשׁ עֶזְרָה; אַתֶּם אוֹמְרִים, עִזְרוּ לִי, אֲ...
	הָעֵצָה הִיא הִתְבּוֹדְדוּת וּתְפִלָּה. תְּבַקְּשׁוּ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיְּרַחֵם עֲלֵיכֶם, תַּגִּידוּ לוֹ אֵיזֶה רַחְמָנוּת עֲלֵיכֶם. כִּי יְלָדִים שֶׁגְּדֵלִים מְפֻנָּקִים וְכוּ', כָּל מַה שֶׁהֵם רָצוּ הֵם קִבְּלוּ - רַחְמָנוּת גְּדוֹלָה עֲלֵיה...
	"רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, עֲזֹר לִי שֶׁאֶזְכֹּר שֶׁאַף אֶחָד לֹא חַיָּב לִי כְּלוּם; בַּעֲלִי הוּא לֹא הָעֶבֶד שֶׁלִּי, הַיְּלָדִים שֶׁלִּי הֵם לֹא הָעֲבָדִים שֶׁלִּי, הַהוֹרִים שֶׁלִּי הֵם לֹא הָעֲבָדִים שֶׁלִּי, כֻּלָּנוּ עֲבָדִים לְךָ הַשֵּׁם, אֲנִי ...
	אַבָּא יָקָר, עֲזֹר לִי שֶׁאֶסְתַּכֵּל בְּמַבַּט טוֹב עַל בַּעְלִי, שֶׁאֹהַב אוֹתוֹ אֲפִלּוּ שֶׁהוּא חוֹשֵׁב אַחֶרֶת מִמֶּנִּי, שֶׁאֶחְיֶה אִתּוֹ בְּשָׁלוֹם אֲפִלּוּ שֶׁהוּא לֹא עוֹשֶׂה כְּפִי שֶׁאֲנִי רוֹצָה, עֲזֹר לִי שֶׁאֶרְאֶה בּוֹ רַק אֶת הַטּוֹב.
	הַשֵּׁם, תַּצִּיל אוֹתִי מִצִּפָּרְנֵי הַסַמֶ"ךְ מֵ"ם; יֵשׁ לִּי טְבָעִים כָּל כָּךְ מְרִירִים, אֲנִי מְדַבֶּרֶת אֶל אֲחֵרִים בְּשִׂנְאָה, בְּעִקָּר אֶל בַּעֲלִי; אֲנִי שׁוֹלֶטֶת עָלָיו כְּמוֹ שֶׁשּׁוֹלְטִים עַל עֶבֶד: "תַּעֲשֶׂה לִי", תָּבִיא לִי", "...
	אַבָּא יָקָר, תֵּן לִי אֱמוּנָה; תָּאִיר בְּתוֹכִי אֶת הָאֱמוּנָה הַמְּאִירָה, שֶׁאֵדַע וְאֶזְכֹּר שֶׁהַכֹּל זֶה רַק אַתָּה, אֵין שׁוּם דָּבָר - רַק אַתָּה. בַּעְלִי, יְלָדַי - הַכֹּל זֶה מִמְּךָ. אִם הוֹלֵךְ לִי כְּמוֹ שֶׁאֲנִי רוֹצָה - זֶה מִמְּךָ, ...
	כָּךְ תְּבַקְּשׁוּ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ; תּוֹסִיפוּ אֶת הַתְּפִלּוֹת הָאִישִׁיּוּת שֶׁלָּכֶם - וּבְמֶשֶׁךְ הַזְּמַן תֵּצְאוּ מֵהַגָּלוּת הַקָּשָׁה שֶׁלָּכֶם.
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחוּ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה בְּהַעֲלוֹתְךָ תשפ"ב)
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה שְׁלַח תשפ"ב)
	מסיבת חומש בתלמוד תורה היכל הקודש וויליאמסבורג
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