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ִיְצָחק. ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם  ֶּבן  ִיְצָחק  ּתֹוְלֹדת  ַהָּפסּוק    ְוֵאֶּלה  ָלָּמה 
ֶאת  הֹוִליד  ֶׁשַאְבָרָהם  ּוְמַסֵּים  ֶׁשל ַאְבָרָהם,  ְּבנֹו  ָהָיה  ֶׁשִּיְצָחק  ָּבֶזה  ַמְתִחיל 

 ִיְצָחק?
ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֱאמּוָנה, ַחָּייו ַחִּיים ְוהּוא  ,  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן נ"ג)ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  

ְמַבֶּלה ְיֵמי ַחָּייו ְּבטֹוב ָּתִמיד. ִּכי ְּכֶׁשהֹוֵל� לֹו ָּכָראּוי ְוֵיׁש לֹו טֹוב ְּבַוַּדאי טֹוב  
ָּכ�   ְּכֶׁשֵאינֹו  ַוֲאִפּלּו  ִיּסּוִרין חַ לֹו.  לֹו  ְוֵיׁש  ְּכֵסֶדר  לֹו  ִמְתַנֵהג  ֶׁשֵאין  ס  (ְּדַהְינּו 

ַּגם ֵּכן טֹוב. ִּכי הּוא ָּבטּוַח ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְיַרֵחם ָעָליו    ְוָׁשלֹום) 
  ְלַהָּבא ְוֵייִטיב ַאֲחִריתֹו, ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשַהֹּכל ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַר� ְּבַוַּדאי ַהֹּכל ְלטֹוָבה; 

יו ֵאיָנם ַחִּיים ְּכָלל, ִּכי ֶּתֶכף ְּכֶׁשעֹוֵבר ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאין לֹו ֱאמּוָנה ַחס ְוָׁשלֹום ַחּיָ 
ָעָליו ֵאיֶזה ָרָעה ׁשּוב ֵאין לֹו ׁשּום ַחּיּות, ִּכי ֵאין לֹו ַּבֶּמה ְלַנֵחם ַעְצמֹו ְּכָלל 
ֵמַאַחר ֶׁשֵאין לֹו ֱאמּוָנה ְּכָלל ְוֵאין לֹו ׁשּום ַחּיּות ְוׁשּום טֹוב ֵמַאַחר ֶׁשהֹוֵל�  

ְתָּבַר� ּוְבִלי ַהְׁשָּגָחה ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן. ֲאָבל ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ָמה טֹוב  ְּבִלי ַהֵּׁשם יִ 
 ְוָיֶפה ַהַחּיֹות ֶׁשּלֹו.

ָלֵכן ְיהּוִדי ָצִרי� ְּבִעָּקר ַלֲעֹבד ָחָזק ְמֹאד ַעל ָהֱאמּוָנה ֶׁשּלֹו, ְלַהֲאִמין ִּביִדיָעה  
יַע ַרק ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְוֶזה ְּבַוַּדאי ְלטֹוָבתֹו;  ְּברּוָרה ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשּקֹוֶרה ִאּתֹו ַמּגִ 

ָיִביא  ְוֶזה  ּוְברּוָרה,  ַזָּכה  ֱאמּוָנה  ַעל  ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה  ְלַבֵּקׁש  ְצִריִכים 
 ד ִׂשְמַחת ַחִּיים ָלָאָדם, הּוא ִיְׂשַמח ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּכל ַהַחִּיים, ְוָתִמי

 ִיְהֶיה לֹו טֹוב ְוָיֶפה. 
ַעל   (ִסְפִרי, ְּבַהֲעלֹוְת�)ָלֵכן ֲאַנְחנּו ָּכל ָּכ� ְׂשֵמִחים ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש; ֲחַז"ל אֹוְמִרים   

י')ַהָּפסּוק   י',  ִׂשְמַחְתֶכם    (ַּבִּמְדָּבר  ַׁשָּבתֹות  - ּוְביֹום  אֹוֵמר ֵאלּו  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו   .
י"ז)(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, חֵ  ִסיָמן  ְּבַמַּצב   ֶלק ב',  ְוִלְהיֹות  ְּבַׁשָּבת  ִלְׂשֹמַח ְמֹאד  ֶׁשְּצִריִכים 

רּוַח טֹוב. ִּכי ַׁשָּבת ִהיא ֲהֵרי ֹׁשֶרׁש ָהֱאמּוָנה, ְּבֶזה ֶׁשֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִרים ַׁשָּבת  
ָהעֹוָלם ְּבִׁשָּׁשה  ֲאַנְחנּו ַמְרִאים ֶׁשָאנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּבָרא ֶאת  

 ָיִמים ּוְבַׁשָּבת ֹקֶדׁש הּוא ָנח; ּוְכֶׁשֵּיׁש ֱאמּוָנה, אֹוטֹוָמִטית ֵיׁש ְּכָבר ִׂשְמָחה. 
ְּבֶקֶׁשר ָחָזק, ְּכֶׁשֵּיׁש ִליהּוִדי ֱאמּוָנה ֲחָזָקה הּוא    םְׁשֵני ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ְקׁשּוִרי

ר  יֹותֵ   ַּגם ְלֵהֶפ�, ַּכָּמה ֶׁשַהְּיהּוִדי זֹוֶכה ִלְׂשֹמַח  ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה; ְואֹותֹו ָּדָבר ֶזה  
 ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ָּכ� ָהֱאמּוָנה ִמְתַחֶּזֶקת ֶאְצלֹו יֹוֵתר. 

ֶׁשִהְכִניס  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  הּוא  ַלַּמֲאִמיִנים,  ֹראׁש  ָהָיה  ֲהֵרי  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשַאְבָרָהם ִהִּגיַע,    (ְּבֵראִׁשית כ"ד, ז')ַרִׁש"י אֹוֵמר ָׁשם  ֱאמּוָנה ָּבעֹוָלם, ְּכִפי ׁשֶ 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָהָיה "ֱא�ֵקי ַהָּׁשַמִים", ֲאָבל ְּכֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ִלֵּמד ֶאת  
ַּגם ָּכאן    ָהֲאָנִׁשים ְלַהֲאִמין ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא ַנֲעָׂשה "ֱא�ֵקי ָהָאֶרץ",

 ָּבעֹוָלם ְּכָבר ָיְדעּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.  
ְמַרּמֵ  ֶׁשַהָּפסּוק אֹוֵמר    לעַ ז  ִיְצָחק  ְּכִפי  ַהִּׂשְמָחה,  ו')ִמַּדת  ְצֹחק    (ְּבֵראִׁשית כ"א, 

 ָעָׂשה ִלי ֱא�ִקים, ָּכל ַהֹּׁשֵמַע ִיְצַחק ִלי. 
  – ַהּתֹוָצאֹות    -   תַהּתֹוָלדוֹ   ן ָמה הֵ   ָחק,ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ִיצְ ֶזה ַהֵּפרּוׁש ַּבָּפסּוק,  

ֶׁשָהָאָדם הֹוֵפ�    ֶּבן ַאְבָרָהם,ִמַּדת ַהִּׂשְמָחה, ְּכֶׁשְּיהּוִדי ָׂשֵמַח?  ל  ֶׁשל ִיְצָחק, ׁשֶ 
ּוְברּוָרה;  ת  ִלְהיוֹ  ַזָּכה  ֶלֱאמּוָנה  ַמִּגיִעים  ַהִּׂשְמָחה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ֱאמּוָנה",  "ֶּבן 

, ָהֱאמּוָנה ֶׁשֵּיׁש ִליהּוִדי, ֶזה  ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחקם ְלֶהֶפ�,  ְואֹותֹו ָּדָבר ּגַ 
 ּגֹוֵרם ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ָּתִמיד ָׂשֵמַח ּוְמֻאָּׁשר.

ָהָבה ִנְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה, ָלַדַעת ּוְלַהֲאִמין ֶׁשּׁשּום ָּדָבר הּוא �א ִמְקֶרה, ָּכל ָּדָבר 
ּו� הּוא ְּבַעְצמֹו ְּבֶחְׁשּבֹון ְמֻדָּיק, ְוָאז ַהֹּכל ֵיֵל� ָלנּו טֹוב,  עֹוֶׂשה ַרק ַהָּקדֹוׁש ָּבר

 ) (ּתֹו� ַהַּנַחל ּתֹוְלדֹות תשע"א                                 ְוָתִמיד ִנְהֶיה ְׂשֵמִחים ְרגּוִעים.
 
 
 

ְיהּוִדי ִהִּגיַע ַּפַעם ְלמֹוֲהָרא"ׁש ִעם קּוִׁשָּיה ֲחָזָקה 
(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק  ַרֵּבינּו אֹוֵמר    . ַעל ִליקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן

י') ִסיָמן  ֶׁשְּיכֹוִלים    א'  אֹוְמִרים  ַּגֲאָוה  ֶׁשַהַּבֲעֵלי 
ַצִּדיֵקי  ֶאל  ָלֶלֶכת  ְצִריִכים  ְוֵאין  ְּבַעְצָמם,  ְלִהְתַּפֵּלל 

ׁש: ָלָּמה ַרֵּבינּו ַז"ל  "מֹוֲהָראת  אֶ י  ַהְּיהּודִ   ַהּדֹור, ְוָׁשַאל
ּבַ  אֹוָתם  ְצִריִכים קֹוֵרא  ֶּבֱאֶמת  ְוָלָּמה  ַּגֲאָוה,  ֲעֵלי 

ָלֶלֶכת ֶאל ַהַּצִּדיק, ֲה�א ַרֵּבנּו ַז"ל ִלֵּמד אֹוָתנּו, ֶׁשָּכל 
ֶאָחד ְוֶאָחד ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל, ְוָכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְפֹעל ָּכל  
ְמֻבָּקׁשֹו ֵאֶצל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְוִאם ֵּכן ָלָּמה ַרֵּבינּו ַז"ל  

ֵאּלּוקוֹ  ַגֲאָוה",  "ַּבֲעֵלי  אֹוָתם  ֶׁשאֹוְמִרים    ֵרא 
 ֶׁשְּיכֹוִלים ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַעְצָמם? 

ָּפׁשּוט  הּוא  ֶׁשַהֵּתרּוץ  ֶזה  ַעל  ָעָנה  מֹוֲהָרא"ׁש 
ְּביֹוֵתר. ָנכֹון ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ָיכֹול ְוָצִרי� ְלַבֵּקׁש ְלַהֵּׁשם  

�א הֹוְלִכים ְלַצִּדיק,  ִיְתָּבַר� ַעל ָּכל ָּדָבר, ֲאָבל ִאם  
ְלַדֵּבר   ְלַגְמֵרי  ֶׁשַּיְפִסיקּו  ַעד  ַרב  ְזַמן  ִיַּקח  �א 

 ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם.
ָקִׁשים.   ְמֹאד  ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  עֹוְבִרים  ֲאָנִׁשים 

ָאכֵ  ָהָאָדם  ַהְרֵּבה ן  ַּבַהְתָחָלה  ִויַבֵּקׁש  ִיְתַחֵּזק 
ְזַמן ְּכֶׁשַּיֲעֹבר  ֲאָבל  ֶאת   ֵמַהֵּׁשם  ְיַאֵּבד  הּוא  ַמה 

ְוָלֵכן  ֶזה.  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ַיְפִסיק  ְוהּוא  ַהֵּתָאבֹון, 
ַהֹחֶזק   ֶאת  ְלַקֵּבל  ַלַּצִּדיק,  ָלֶלֶכת  ְצִריִכים 

ֶאּלָ  ִיְתָיֲאׁשּו  �א  ַּפַעם  ֶׁשַאף   אְוַהִהְתַחְּזקּות 
 ִיְתַחָּזקּו ָּתִמיד ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם. 

 <<<< 

 
 מילה של התחזקות

ים  ƒָבר ¿„ּ ּבַ ח  ֻמּנָ  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָך  ּל¿ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ָ‰ר…‡ ∆ ׁ̆  ‰ ≈‡ ר¿

יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ילּו  ƒפ‡ֲ ַמר,  לו… ּכ¿ ים,  ƒב טו…

ָך   ּל¿ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ָ‰ר…‡ ∆ ׁ̆ ָנָס‰,  ר¿ ּפַ י‡  ƒב‰ָ ל¿ ƒּב ַלֲעס̃… 

‡ו…    ,„ ≈„ ּבו… ¿̇ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ‡ו…  י˙.  ƒל כ¿ ַּ̇ ּבַ ח  ֻמּנָ  ‰ י∆ ¿‰ ƒי

 ;‰ ָ̂ ֲ‰ָפ ּבַ  ‰„ָ ָ‰ֲעבו… ע  ַ̂ מ¿ ∆‡ ּב¿ ֲעס̃…  ַּ̇ ¿ ׁ̆

ר  ּכ¿  פ∆ ס≈ לו…  ן  ≈ּ̇ ‰ּו  ∆ ׁ̆ י ƒמ  ׁ̆ ≈‚ ּפו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆

  ; ׁ̆ ָר ¿„ ƒּמ‰ַ י˙  ב≈ ל¿ ַע  ≈‚ּ ע¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ ּ̇ ‡ו…   ,‰ מ∆ ַכּ„ו… ו¿

ל.  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ „ ּול¿ מו… ל¿ ƒּוַכל ל ּ̇ ∆ ׁ̆  ‰ ּפ∆ ַ̂ ¿ ּ̇ 

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ ל ָיָמיו ּוכ¿ ָעַב„ ּכָ ∆ ׁ̆ ˙ ָ‡ָ„ם  יו… ¿‰ ƒל ל ָיכו…

ָלַמ„   ָ‰ָ‡ָ„ם  ∆ ׁ̆ ים  ƒ‡ רו… ם  ƒַמי ָ ּׁ̆ ַל  ‰ ל∆ עו…

ל ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ‰,    ו¿ ָ̂ ָר ‰ּו‡  י  ƒּכ ים,  ƒַחּי‰ַ ל  ּכָ

 ָ ׁ̆ ח¿ נ∆  ‰ ז∆  ;‰ ָלז∆ ַסף  כ¿ ƒנ ו¿ ַע  ≈‚ּ ע¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ּו‡   ב‰ ∆ ׁ̆

.‰ ˙ ז∆ ∆‡ ‰ ָׂ̆ ˙ו… (                  ָע ָ̂ מּונָ   ֲע ך¿ ‰  ‡¡  "ב) ˙˘פ  ָלך¿   ל∆

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 ָיכֹול ְלַבדַאָּתה א 

 

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
 



 

 
 

 ב
 

 
 
 
 
 
 
 

   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת ְּבֶעְזרַ 
 ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה, י"ט ַמְרֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  יֹום ב' 
 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 
ְּכָבר ָּכַתְבִּתי ְוָאַמְרִּתי ָלֶכם ַהְרֵּבה ְּפָעִמים, ִאם ֵיׁש ְּדָבִרים 

ַאֶּתם ְצִריִכים ְלׂשֹוֵחַח ִאּתֹו   -ַהַּבַעל    לֵאצֶ   ֶּׁשַּמְפִריִעים ָלֶכם
ַעל ֶזה. ַּבַעל ְוִאָּׁשה ֵהם ֻׁשָּתִפים ַּבַחִּיים; ְּבֻׁשָּתפּות ְצִריִכים 

 ִלְהיֹות ְּפתּוִחים ֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני. 
ֶׁשִּנְמָנִעי ָּכֵאּלּו  ְוִלְהיוֹ   םֵיׁש  ְּכֶׁשַּמֶּׁשהּו    םְּפתּוִחית  ִמְּלַדֵּבר 

ָלהֶ  ֶׁשְּמַדְּבִריֵמִציק  ְּבַטֲעָנה ֶׁשַאֲחֵרי  , עְלֹרגַ   ַמְפִריעַ ה  זֶ ם  ם 
ִמְתַאְכְזִבים ְקָצת ֶאָחד ֵמַהֵּׁשִני; ֶזה �א ָנכֹון, ִּכי ְּכמֹו ְּכֶׁשֵּיׁש 
ַּדֶּלֶקת הֹוְלִכים ָלרֹוֵפא, ְוָהרֹוֵפא ְמפֹוֵצץ ֶאת ַהֶּפַצע, ַהָּדם 

ֲאָבל ֶזה   - יד, ֶזה �א ָנִעים  ְוַהֻּמְגָלה יֹוְצִאים; ֶזה ִנְרֶאה ַמְפחִ 
ִמיֶׁשהּו: "ֲאִני �א   רָהְרפּוָאה, ֶׁשַהֻּמְגָלה ְוַהִּלְכלּו� ֵיְצאּו. ֹיאמַ 

הֹוֵל� ָלרֹוֵפא, ֲאִני �א רֹוֶצה ִלְראֹות ֶאת ַהֻּמְגָלה ְוַהָּדם?" 
ּכֹוֵאב?  ֶזה  ִּכי  ַהֶּפַצע  ֶאת  ִלְפֹּתַח  ַיֲחֹׁשב �א  ִמיֶׁשהּו  ַהִאם 

ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו! ָּכ� ֶזה ֵאֶצל ם  ַהְרָעַלת ּדָ   תִלְקרוֹ   הְיכֹולָ   ֲהֵרי
 ַּבַעל ְוִאָּׁשה, ַחָּיִבים ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּפַצע, ֲאִפּלּו ֶׁשֶּזה ּכֹוֵאב. 

ְצִריִכי ְלׂשֹוֵחַח  ְּדָבִרים  ֵיׁש  ַעלם  ִאם  ם ְואִ   הזֶ   ְלׂשֹוֵחַח 
אֹוְמִרים ַלַּבַעל: "ֶזה ּכֹוֵאב   ַּפַעם,  דְמַדְּבִרים ַעל ֶזה ַּפַעם ְועוֹ 

ִלי, ֶזה ַמְפִריַע ִלי", ְוַהַּבַעל עֹוֶנה: "ִלי ּכֹוֵאב ַמֶּׁשהּו ַאֵחר" 
ַהֵּׁשִני, ֲאָבל ְּכֶׁש�א   תְרָגׁשוֹ   יֹוְדִעים ֵאי� ְלִהָּזֵהר ַעל  ָּכ�  –

�א טֹוב, ה  זֶ   –ְמַדְּבִרים, ָהָאָדם אֹוֵכל ֶאת ַעְצמֹו ִמִּבְפִנים  
 ל ָהַאֲהָבה ִמְסַּתֶּלֶקת. ּכָ 

ְּכלָ  ָהפּו�   לעֹוד  ֶטַבע  ַלַּבַעל  ֵיׁש  ִאם  ַּבִית;  ִּבְׁשלֹום  ָחׁשּוב 
ְלֻדְגמָ  ָלִאָּׁשה,  ַמְפִריַע  ְוֶזה  ִאִּטי, הֵמָהִאָּׁשה  ֶׁשַהַּבַעל   ,

ְזִריזָ  יֹוֵתר  ִמְתַרֶּגֶזת הְוָהִאָּׁשה  ְוִהיא  ֲחִריָפה,  יֹוֵתר   ,
ֶזה ַהְּבָעָיה ֶׁשָּלּה, �א ַהְּבָעָיה ֶׁשּלֹו; ָלִאָּׁשה   -ִּטית ֶׁשּלֹו  י ֵמָהאִ 

ָהֲאָחיֹות   יִּבְפנֵ ג  ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּבֵררֹות, אֹו ֶלֱאֹכל ֶאת ַעְצָמּה ְוִלְלעֹ 
מִ  ְוִלְחיֹות  ִמַּבֲעָלּה  ֶׁשָּלּה  ַהֵּׁשם   ןְוַהֲחֵברֹות  ֶׁשָּכֵאּלּו  ַחִּיים 

ָלַדעַ  ִיְתָּבַר�,  ְלַהֵּׁשם  ָהֹראׁש  ֶאת  ְלכֹוֵפף  אֹו   ת ִיְׁשְמֵרנּו, 
ַחָּיב  ַהֹּכל  ְו�א  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְמַנֵהל  הּוא  ָּברּו�  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ְלִהְתַרֵּגל  ֵאי�  ַהֶּדֶר�  ְלַחֵּפׂש ֶאת  ֶׁשֲאִני רֹוָצה;  ְּכמֹו  ִלְהיֹות 

 ם ָאָדם ִאִּטי. ִלְחיֹות עִ 
ַּדְיָקִנית   ְוָהִאָּׁשה  ְמֻסָּדר,  �א  ַהַּבַעל  ְלָמָׁשל,  �א   -אֹו  ֶזה 

ַהְּבָעָיה ֶׁשּלֹו ; ָלּה ֵיׁש ְּבָעָיה, ִהיא חֹוֶׁשֶבת ֶׁשָּכל ָהֲאָנִׁשים 
ְצִריִכים ִלְהיֹות ְלִפי ַהַּדְיָקנּות ֶׁשָּלּה, ְלִפי ַהִּנָּקיֹון ֶׁשָּלּה ְוכּו'. 

ֶׁשִּתְבֶּכה ַעל ַהָּצָרה ֶׁשָּלּה, ֶׁשִהיא   -ַהַּבַעל    לעַ   ם ִלְבּכֹות ִּבְמקוֹ 
 ֶׁשָּלּה ֶׁשֻּכָּלם ְצִריִכים ִלְהיֹות ָּכמֹוָה. ם ִמֶּדֶר� ַהַחִּיי ץְּתַחּלֵ 

ַעל ֶזה ְצִריִכים ְלׂשֹוֵחַח, אֹו ֶׁשֵּיׁש   -ֵמַהֵּׁשִני  ם  ֲאָבל ִאם ִנְפָּגִעי
ֵמַהּׁשֵ  ַּפַחד  ְוָׁשלֹום  ֶׁשִּיְהיֶ   -ִני  ַחס  ָאסּור  ְּכֶׁש�א הֶזה   ;

ַּבֵּׁשִני, ַמְכִאיִבים   םִמְתַחְּׁשִבים ְּבִרְגׁשֹות ֶׁשל ַהֵּׁשִני, ְמַזְלְזִלי
 ֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני.  םְצִריִכים ִלְהיֹות ְּפתּוִחי ז ָא -ַלֵּׁשִני 

ַּבַּבִית, ַּתִּגידּו ְּתַבְּקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשלֹום ֶאְצְלֶכם  
ַהִּמִּלים   תאֶ   ְקָצת ְּתִהִּלים ָּכל יֹום ּוְתַׁשְּלבּו ֵּבין ַהְּפסּוִקים

  -, ֹּתאְמרּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ָמה ֶׁשֵּמִעיק ָלֶכם ַעל ַהֵּלב  םֶׁשָּלכֶ 
 ְוִתְראּו ִנִּסים ְּגדֹוִלים. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
)       ( 

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

ל  יק ְּכָבר ִּדֵּבר ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ֶאל ַהֵּׁשם ַעד ֶׁשהּוא ְּכָבר ִנְהָיה ּכָ ַהַּצּדִ  
ַעְצמֹו   ַעל  ָאַמר  ַהֶּמֶל�  ֶׁשָּדִוד  ְּכמֹו  ְּתִפָּלה,  ד)ֻּכּלֹו  קט,  "ַוֲאִני    (ְּתִהִלים 

ְּתִפָלה". ַהַּצִּדיק ְּכָבר ִּבָּלה ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ָיִמים ְוָׁשִנים ְּבִדּבּור ֶאל ַהֵּׁשם, 
ְּבָכל  ְלִהְתַחֵּזק  ַהּכֹוחֹות  לֹו ֶאת  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ְּכֶטַבע,  ּלֹו  ִנְהָיה  ְּכָבר  ֶׁשֶּזה 

ף ַּפַעם �א ַיֲעזֹוב ֶאת  ַמָּצב ָקֶׁשה, ְוהּוא ַּגם ָיכֹול ְלַחֵּזק ָּכל ֶאָחד ֶׁשַא 
 ַהְּתִפָּלה. 

ְמַסֶּפֶרת   י.)ַהְּגָמָרא  חֹוִלים    (ְּבָרכֹות  ְלִבּקּור  ִהִּגיַע  ַהָּנִביא  ֶׁשְּיַׁשְעָיהּו 
ַצָּוָאה ִּכי    רֶׁשַּיְׁשִאיה  ְוָאַמר לֹו ְנבּוָא  וי לָ ֹת חו   ֵאֶצל ִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶל� ְּבעֵ 

�א ל  ִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶל� �א ִנְבַהל, ּוִבְכלָ   . י ַהֶּזה הּוא הֹוֵל� ָלמּות ֵמַהחֹולִ 
ַלָּנִביא:   ָאַמר  ַרק  ִמֶּזה,  ָּכ� "ִהְתַּפֵעל  ְוֵצא!  ְנבּוָאְת�  ַּכֵּלה  ָאמֹוץ  ֶּבן 

ַעל   ֻמַּנַחת  ַחָּדה  ֶחֶרב  ֲאִפילּו  ַהֶּמֶל�,  ָדִוד  ַאָּבא  ֲאִבי  ִמֵּבית  ְמֻקְּבַלִני 
ַאל ָאָדם  ֶׁשל  ָהַרֲחִמים  ַצָּוארֹו  ִמן  ַעְצמֹו  ֲהוָ   ". ִיְמַנע  ִחְזִקָּיהּו  הְוָכ�   ,

 ַהֶּמֶל� ֵהֵסב ֶאת ָּפָניו ַלִּקיר ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהֵּׁשם ְוהּוא ִנְׁשַאר ַּבַחִּיים. 
ַהִּלּמּוִדי ִעם  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶהְחִזיק  ַהֶּמֶל�  ִחְזִקָּיהּו  ִּכי  ְוָהֵעצֹות   םָאֵכן 

�א ְלִהְתָיֵאׁש. ֲאִפילּו   ק�, ֶזה ָעַזר לֹו ֶׁשָהָיה לֹו ֶאת ַהֹחזֶ ִמָּסבֹו ָדִוד ַהֶּמלֶ 
ֶׁשהּוא ָׁשַמע ְנבּוָאה ֵמֵאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשהּוא הֹוֵל� ָלמּות, הּוא ֲעַדִין  
ַרק  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר  ַהֶּזה  ַהֹּכַח  ֶאת  ֵמַהֵּׁשם.  ְלַבֵּקׁש  ִהְפִסיק  �א 

 ֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיק. ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ָלֵעצ
ְּבִלי  ְלַבד  ְלִהְסַּתֵּדר  ָיכֹול  ֶׁשהּוא  חֹוֵׁשב  ְוהּוא  ִמְתַחֵּכם  ְּכֶׁשָאָדם 

הּוא �א ַיִּגיַע ְלׁשּום ָמקֹום ְוהּוא   , ָהֵעצֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ֶזה ְמֹאד ִטְּפִׁשי
 ְלַהְצִליַח ָּבֶזה ָהעֹוָלם.  ל�א יּוכַ 

  ִלְמִדיָנה  ו ַלֲעָסָקי  ָנַסע  ֶׁשּסֹוֵחר   ָמָׁשל  הזֶ   ַעל   ִהְמִׁשיל  מֹוֲהָרא"ׁש
הּוא   , �א ִהִּכיר ֶאת ַהָּמקֹוםא  הּו  הלֹו ְמֹאד ָזרָ   ָהְיָתה   ַהְּמִדיָנה  ,ְרחֹוָקה

ָהֲאָנִׁשים ֶאת  ִהִּכיר  הּוא א  ְוהּו  , �א  ַהָּׂשָפה.  ֶאת  ָיַדע  �א  ֲאִפילּו 
ם  ָיַדע ֵאי� ְלַהְתִחיל ַלֲעׂשֹות ׁשָ ִהְסּתֹוֵבב ָׁשם ְלַגְמֵרי ָאבּוד, הּוא �א  

ֲעָסִקים, ּוִפְתאֹום הּוא ָּפַגׁש ָאָדם ֻמָּכר ֶׁשּיֹוֵדַע ֶאת ַהָּׂשָפה ֶׁשּלֹו ְוהּוא 
ִמְתַמֵּצא ַּבְּמִדיָנה ַהִהיא, ְוַההּוא ִהְתִחיל ְלַלֵּמד אֹותֹו ֵאי� ִמְתַנֲהִגים  

ת ֶלֱאכֹול וִליׁשֹון, ְוֵאיֹפה ֶאְפָׁשר  ָׁשם, הּוא ֶהְרָאה לֹו ֵאיֹפה ֶאְפָׁשר ָלֶלכֶ 
ה �א ֵיֵל� ַֹלֲעׂשֹות ֲעָסִקים טֹוִבים ְוִלְקנֹות ְסחֹוָרה טֹוָבה ְּבזֹול, ְוָלֵאיפ 

 ַלֲעׂשֹות ֲעָסִקים ִּכי ָׁשם ְיַרּמּו אֹותֹו ֵהיֵטב. 
ֲהרֵ  ִלְרֹקד ִמִּׂשְמָחה ֶׁשהּוא ָמָצא ִמיֶׁשהּו ֶׁשעֹוֵזרי  ַהּסֹוֵחר  לֹו    ָצִרי� 

ּוַמְרֶאה לֹו ֶאת ַהֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה ְוחֹוֵס� לֹו ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ֲעבֹוָדה. ֲאָבל 
 דְמאֹ ן  ָאז ִיָּתכֵ   , לוֹ   ב הּוא ִמְתַחֵּכם ְו�א ַמְקִׁשי  , ִאם ַלּסֹוֵחר ֵאין ֵׂשֶכל

 ֶׁשהּוא ִיָּכֵׁשל ַּבְּמִׂשיָמה ֶׁשּלֹו. 
  ת ִדי ֶׁשּיֹוֶרֶדת ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְו�א יֹוַדעַ אֹותֹו ָּדָבר ִעם ְנָׁשָמה ֶׁשל ְיהּו

ֹּפה ַלֲעׂשֹות  ָצִרי�  ּוַמה �א   , ַמה  ַלֲעׂשֹות  ַמה טֹוב  ִמְסַּתְּדִרים?  ְוֵאי� 
ַהַחִּיים   ַלֲעבֹור ֶאת  ֶׁשּנֹוֵתן לֹו ֵעצֹות טֹובֹות ֵאי�  ַצִּדיק  ּוַמִּגיַע  טֹוב? 

ׁשֶ  ָיָפה,  ֲהִכי  ַּבֶּדֶר�  ָהעֹוָלם  ּוְבַגְׁשִמּיּות, ְּבֶזה  ְּברּוָחִנּיּות  ַיְצִליַח  הּוא 
ֶׁשִּיְהיּו לֹו ַחִּיים טֹוִבים ּוְמתּוִקים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַגם ַאַחר ָּכ� הּוא ַיִּגיַע 

ִלְהיֹות ִטֵּפׁש   רָאמּו  םָאדָ י  ה ֶׁשהּוא ָצִרי� ְלַהִּגיַע ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֲהרֵ ָֹלֵאיפ 
 ּוְלַצֵּית ַלַּצִּדיק.  ב ֹוֶצה ְלַהְקִׁשי ָּגדֹול ִאם הּוא �א ר

ְלֶנְכּדֹו ַהֶּצַמח ם  ַּפעַ  ָעֵלינּו ָקָרא  ַהַּבַעל ַהַּתְנָיא ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָּתֵגן 
ֶצֶדק ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ֵהיָכן ֶּכֶסף ַהְּנדּוְנָיה ֶׁשְּל�?" ָעָנה  

ל ָעִׁשיר ֶאָחד ְּבִעיר ִוויֶטעְּבְסק, ִּכי הּוא ָמַסר  ֵאצֶ   אְוָאַמר לֹו ֶנְכּדֹו ֶׁשהּו
ְוִיּתֵ   הלֹו ֶאת ַהֶּכֶסף ְּבֶהֵּתר ִעְסקָ  לֹו ֲאחּוִזים,    ןֶׁשַּיֲעֶׂשה ִמֶּזה ִמְסָחר, 

ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהַּתְנָיא ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו: "ֵל� ָּתִביא ֶאת ַהֶּכֶסף, ְוַתְכִניס 
ל ַּבעַ ר  ֵמִאיי  ה זֹו", ְוֶהְרָאה ְּבָידֹו ַעל ֻקַּפת ִצְדַקת ַרּבִ אֹותֹו ְּבתֹו� ֻקּפָ 

 ֶׁשָעְמָדה ַעל ֻׁשְלָחנֹו...  סַהּנֵ 
ֶנְכּדֹו ָחַׁשב ֶׁשְרצֹונֹו ְלַחֵּלק ָּכל ַהֶּכֶסף ֶׁשּלֹו ִלְצָדָקה, ָלֵכן ָהָיה ָקֶׁשה 

 לֹו ְלַצֵּית, ְוהּוא ָהַל� ְלַדְרּכֹו. 
ֵמָהִעיר   ֶצֶדק"  ַה"ֶּצַמח  ֶׁשל  ִאְׁשּתֹו  ּוָבָאה  ָיִמים,  ַּכָּמה  ָעְברּו  �א 

ִּבְבִכּיָ   קִוויֶטעְּבסְ  ִלְפנֵ   הְוִסְּפָרה  ַהַּנ"ל  ַרָּבה  ֶׁשֶהָעִׁשיר  ּוְזֵקָנּה,  ַּבְעָלּה  י 
 ָּפַׁשט ֶאת ָהֶרֶגל ְוָאַבד ָּכל ַּכְסָּפם. 

ָעָנה ְוָאַמר ַּבַעל ַהַּתְנָיא: "ֲאִפילּו ַהְיָלִדים ֶׁשִּלי ֵאיָנם ְמַצְּיִתים ִלי, 
ָעֵלינּו ֲאִפילּו ֵגן  ּיָ   ֲאָבל ְּכֶׁשָּלַמְדנּו ֵאֶצל ַרֵּבינּו ַהַּמִּגיד ִמֶמעְזִריְטׁש ְזכּותוֹ 

ִאם ָאַמר ָלנּו ַהַּמִּגיד ִלְנֹסַע ְלֵאיֶזה ָמקֹום, �א ָׁשַאְלנּו ׁשּום ְׁשֵאלֹות  
 ְּכָלל ְוֵתֶכף ּוִמַּיד ָנַסְענּו ִּבְזִריזּות ְּגדֹוָלה ְּבִלי ׁשּום ְׁשִהָּיה". 

ְזכּותֹו   ַּבַעל ַהַּתְנָיא,  ִצּוָ ּיָ ְוִסֵּפר ָאז  ָעֵלינּו ֶׁשַּפַעם  ָלֶהם ַהַּמִּגיד   הֵגן 
ָׁשֲאלּו  ְו�א  ִלְנֹסַע,  ְלֵהיָכן  ֲאִפילּו  ָלֶהם  ָאַמר  ְו�א  ֶּדֶר�,  ְלֵאיזֹו  ִלְנֹסַע 

 ׁשּום ְׁשֵאלֹות ְּכָלל, ַרק ֵהִכינּו ֲעָגָלה ִעם סּוִסים ְוָנְסעּו. 
ְּבֵעֶר�, ֻהְצְרכּו ַהּסּוִסים ָלנּו ְּנִסיָעה ֶׁשל ֲחִמִּׁשים ִקילֹוֶמֶטר  ַח ַאַחר 

ַהֶּדֶר�, ְוִנְכְנסּו ְלֵאיֶזה ְּכָפר ָקָטן, ְוֶהֱעִמידּו ֶאת ַהּסּוִסים ָׁשם    תִמיִגיעַ 
ָהְלכּו ַהַּתְלִמיִדים ְלַחֵּפׂש ֵאיֶזה   םֶלֱאֹכל ְוָלנּוַח. ּוֵביְנַתיִ   הְּבֵאיֶזה ַאְכַסְניָ 

ְּכָפר ְיהּוִדי ֶאָחד,  ָלֶהם ֶׁשָּגר ָׁשם ּבַ   עַּבִית ְיהּוִדי, ְוַאַחר ֶּׁשָּׁשֲאלּו ִנְתַוּדַ 
 ְוָהְלכּו ֶאְצלֹו. 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
 

ְצִריִכים ִלְהיֹות ְּפתּוִחים 
 ֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני
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ְוָראּו ֶׁשהּוא   ַהְּיהּוִדי ִהְכִניס אֹוָתם ְלֵביתֹו ְּבָכבֹוד ַרב, 
ִאיׁש ָיֵרא ְוָחֵרד, ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו, ִאם  
עֹוד  ֶּׁשֵאין  ָלֶהם  ְוָאַמר  ְיהּוִדים?  עֹוד  ַהֶּזה  ַּבְּכָפר  ֵיׁש 

ים, ַרק הּוא ַהְּיהּוִדי ַהְיִחיִדי ְּבָכל ַהְּכָפר, ְונֹוַלד ְוָגַדל ְיהּודִ 
, ְוָלֵכן טֹוב לֹו הָּכאן ָּכל ַהָּׁשִנים, ְוֵיׁש לֹו ָּכאן ֵעֶסק ּוַפְרָנסָ 

ְּכֶנֶסת   ֵּבית  ָּכאן  ֵיׁש  "ַהִאם  ְׁשָאלּוהּו:  ָאז  ַהֶּזה,  ַהְּכָפר 
ֶּׁשאֵ  ָלֶהם,  ְוָאַמר  ָעָנה  ֵּבית  ְלִהְתַּפֵּלל?"  ׁשּום  ַּבְּכָפר  ין 

ַהְּכֶנֶסת, ּוֵבית ַהְּכֶנֶסת ֲהִכי ָקרֹוב הּוא ִּכְׁש�ִׁשים ַאְרָּבִעים  
 ִקילֹוֶמֶטר ִמָּכאן. 

ֶאל  ֻּתָּמם  ְלִפי  ְוָאְמרּו  ְוָענּו  ְמֹאד,  ֻּכָּלם  ָּתְמהּו  ָאז 
ְּבִלי ְּכָפר  ְּבֵאיֶזה  ָיגּור  ֶׁשְּיהּוִדי  ַׁשָיי�  "ֵאי�  ֵּבית    ַהְּיהּוִדי: 

ַהְּכֶנֶסת, ְו�א ַיֲעֶנה ַקִּדיׁש, ְקֻדָּׁשה ּו'ָבְרכּו', ָּכל ַהָּׁשָנה?!".. 
 ּוְבִלי ִלְראֹות ְיהּוִדי. 

ָלַאְכַסְניָ  ְוָחְזרּו  ִמָּׁשם,  ַהּסּוִסים   ה ְוָהְלכּו  ִאם  ִלְראֹות 
ָנכֹון,   ַעל  ֶׁשַהֹּכל  ּוְכֶׁשָּמְצאּו  ָהְלָאה,  ִלְנֹסַע  מּוָכִנים  ְּכָבר 

ינּו ַעְצָמם ִלְנֹסַע, ּוְבַדְרָּכם ָעְברּו ַעל ַיד ַהַּבִית ַהְּיהּוִדי  ֵהכִ 
ֵּביתֹו   ֶחְפֵצי  ָּכל  ֶאת  ַמְטִעין  ֶׁשהּוא  ֵאי�  ְוָראּו  ַהַּנ"ל, 
ְוֲחִבילֹוָתיו ַעל ֲעָגלֹות, ּוֵמִכין ַעְצמֹו ַלֲעֹקר ִּדיָרתֹו ִמָּׁשם,  

 ית ַהְּכֶנֶסת.. ְוַלֲעֹבר ָלִעיר ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ּבֵ 
ַהָּקדֹוׁש   ַרָּבם  ֶׁשל  ַהְּׁשִליחּות  ֶאת  ְלַמְפֵרַע  ֵהִבינּו  ָאז 
ִּכי   ַהּזֹו,  ַלָּדֶר�  ְׁשָלָחם  ְוָלָּמה  ָעֵלינּו,  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ַהַּמִּגיד 
ָּפֲעלּו ֶאְצלֹו   ְּכָבר  ַהֶּזה,  ַהְּיהּוִדי  ְּבִדּבּור ֶאָחד ֶּׁשִּדְּברּו ִעם 

ָּגדֹול,   ָלִעיר  ָּדָבר  ַּבֲחָזָרה  ּוִמַּיד  ֵּתֶכף  ָנְסעּו  ּוִמָּׁשם 
 . שֶמעְזִריטְ 

ֲהֵרי ֶׁשַאף ַּפַעם �א ָׁשַאְלנּו ׁשּום  "ַּבַעל ַהַּתְנָיא    םְוִסּיֵ 
ַהַּמִּגיד ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ָּדָבר, ְוָכאן ֵאיֶנִּני   הְׁשֵאלֹות ְּכֶׁשִּצּוָ 

 זֹוֶכה ֶׁשַהֶּנֶכד ֶׁשִּלי ְיַצֵּית אֹוִתי"... 
לוֹ י  מִ   יַאְׁשרֵ  ַלְעזֹור  ֶׁשָּיכֹול  ַלַּצִּדיק  ָלֶלֶכת   ֶׁשּזֹוֶכה 

ַּבֶּדֶר� ָהֲאֻרָּכה ְוַהָּקֶׁשה ֶׁשל ֶזה ָהעֹוָלם, הּוא זֹוֶכה ְלַצֵּית  
ָּכ�, ִיְהֶיה לֹו טֹוב ָּבעֹוָלם    ֶׁשַהַּצִּדיק ְמַלֵּמד אֹותוֹ   תָלֵעצוֹ 

 ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.
ֶעֶר� ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְוֵחֶלק ט"ו ֶעֶר�   (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"א

 ַצִדיק)
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ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

לֹא   ֵאיְך  ר עֹוֵבד ׁשֶ ֲאִני ְמַפּטֵ
ה ּלֹו?  ָהֲעבֹוָדה ֶאת טֹוב  עֹוׂשֶ  ׁשֶ

 
    

 
 

 ְׁשֵאָלה:

 

 ְּתׁשּוָבה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

  הּוא   ְלַמֲעֶׂשה  ֶׁשִּלי, ֲאָבל  ַּבִּמְׂשָרד  ַלֲעבֹוָדה  ֻמְכָׁשר   ַאְבֵר  ִקַּבְלִּתי
  ִאּתֹו  ֶּׁשִּדַּבְרִּתי  ֶׁשָּצִרי. ַאֲחֵרי  ְּכמֹו  ֶׁשּלֹו  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת   עֹוֶׂשה  א

 ָהֲעבֹוָדה  ֶׁשִּבְמקֹום   ִהיא  ֶׁשַהִּסָּבה  ִּגִּליִתי   ְּפָעִמים  ַּכָּמה   ָיֶפה
  ֶאת   ְלַבֵּצעַ   לֹו  ָקֶׁשה  ְּכָבר  ְוַעְכָׁשו  אֹותֹו  ִנְּצלּו  ְמאֹד  ֶׁשּלֹו  ַהּקֹוֶדם

 ָּכָראּוי.  ֶׁשּלֹו ָהֲעבֹוָדה

ֶׁשֲאִני  עֹוֵבד  ִעם  ַעְצִמי   ֶאת  מֹוֵצא  ֲאִני  ַעְכָׁשו  לֹו  ְמַׁשֵּלם  ָיָקר, 
 ֶׁשּלֹו, ֲאָבל   ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  טֹוב  עֹוֶׂשה  א  אהּו  ֶּכֶסף, ֲאָבל  ַהְרֵּבה

ִליהּוִדי,    ְלַהְכִאיב  רֹוֶצה  א  ֲאִני  ִּכי  אֹותֹו  ְלַפֵּטר  רֹוֶצה   א  ֲאִני
 ַלֲעׂשֹות?  ָיכֹול ֲאִני ָמה

 ִייַׁשר ּכַֹח. 
 

תשפ"ב  יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבָרָכה, יג' ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ִלְפָרט ָקָטן

 ִלְכבֹוד... ֵנרֹו ָיִאיר
ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָתְב . 

ַּתִּגיד לֹו ָיֶפה ֶׁשְּיַחֵּפׂש    -ִאם הּוא א עֹוֶׂשה ֶאת ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו  
 .לֹו ַמֶּׁשהּו ַאֵחר

ֶזה    -ַאָּתה ְּתַבֶּזה אֹותֹו  ,  ִאם ִּתְצַעק ָעָליו;  ֶזה א ִנְקָרא ְלַהְכִאיב
ִאם הּוא א עֹוֶׂשה ֶאת  ;  ְלַסֵּלק ֶזה א ְלַהְכִאיב.  ָאסּור ַלֲעׂשֹות
 . ֶׁשְּיַחֵּפׂש לֹו ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ַלֲעׂשֹות -ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו  

ִּתְׁשַאל אֹותֹו  ,  ַּתִּגיד לֹו ַמה ַאָּתה רֹוֶאה,  ְּתַדֵּבר ֵאָליו ָיֶפה ּוָברּור
ְוִלְסעֹד ;  א רֹוֶאהַמה הּו הּוא ַּגם א רֹוֶצה ָלֶׁשֶבת ֶאְצְל ְסָתם 

ְּתַדֵּבר ִאּתֹו ָּברּור ּוָפתּוַח , ַעל ֻׁשְלָחְנ. 

ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְלַבֵּקׁש  ִּתְזּכֹור  ָּדָבר  ָּכל  חֹוְׁשִבים  ;ַעל  ֲאָנִׁשים 
ְּדָבִרים ַעל  ַרק   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ַרק   ,ַמְפִחיִדים  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 

ִהְתָייַאׁש  ְוָהרֹוְפִאים  ֲאנּוִׁשים  ְּכָברְּכֶׁשחֹוִלים  יֹוְדִעים ;  ּו  א 
ַהָּמתֹוק ְמַלֵּמד אֹוָתנּו  ,ֵמַהָּדָבר  ֶׁשַרֵּבנּו  ְוַהָּנִעים  ֶׁשִּנְהֶיה  ,  ֶהָעֵרב 

 .ְמסֹוָבִבים ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע

ִאם  ,  ְּתַבֵּקׁש ֶאת ֶזה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר  - י עֹוֵבד טֹוב  ִאם ַאָּתה ָצִר 
ַעד  ,  ְּתׂשֹוֵחַח ַעל ֶזה ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר  - ַאָּתה ָצִרי ְלַסֵּלק עֹוֵבד  

 . ֶּׁשֵּתַדע ַמה ַלֲעׂשֹות ְוֵאי ַלֲעׂשֹות זֹאת

ַהָּקדֹוׁש ֶׁשְּמַלֵּמד   ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקינּו ֶׁשָאנּו יֹוְדִעים ֵמַרֵּבנּו
ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ֶאת  ֶׁשְּנַבֵּקׁש ,  אֹוָתנּו  ְצִריִכים  ֶׁשָאנּו  ָּדָבר  ָּכל 

ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. 

 . ַחג ָׂשֵמַח 
 "ב) תשפה ְּבָרכָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

פקודי   פרשת  קודש  בשבת  יתברך  השם  בעזרת  ותתקיים 
 הבעל"ט במלון הקסום קראון פלאזה סטמפורד. 

ה רבה מאד בקרב אנשי שלומינו כשברוך השם קפצנו השמח
על הרכבת השועטת במהירות, ולומדים מידי יום עוד דף גמרא, 
וקשה להאמין שברוך השם כבר למדנו בשנתיים שחלפו מאז 
פסחים,   עירובין,  שבת,  ברכות,  מסכתות  את  הש"ס,  סיום 
בשבועות  יתברך  השם  בעזרת  ביצה.  סוכה  יומא,  שקלים, 

לשבת ההתוועדות נסיים את שאר המסכתות מסדר הבאים עד  
 מועד, שזה קרוב לשליש מכל הש"ס. 

תפילות   אחים,  בשבת  התחזקות  של  נפלאה,  שבת  צפויה 
דרשות   קודש,  שבת  וזמירות  קודש  שבת  סעודות  בצוותא, 
התחזקות שיושמעו, ובעזרת השם כל אחד ישאב התחזקות וכח 

 מן רב.להמשיך לעצמו, לבני ביתו ולילדים למשך ז
המלון כולו הושכרה על כל חדריו, שעשרות מתוכם כבר נתפסו  

 בזמן הקצר מאז פרסום הידיעה על השבת המרוממת.
אנשי שלומינו מתבקשים להזדרז ולשכור חדר, כי ככל הנראה  
ובפרט  להשתתף,  הרוצים  לכל  לספק  חדרים  מספיק  יהיו  לא 

תלמיד שלומינו  לאנשי  ההזדמנות  את  לתת  תחילה  י שרוצים 
נפתחות   שההרשמה  לפני  חדר,  לשכור  שיוכלו  הקודש  היכל 
יפה   שבת  לחוות  לזכות  רוצים  שגם  אלו  לכל  הרחב  לקהל 

 ומרוממת כל כך בצוותא עם ראש הישיבה.
לזוג. להזמנה    985$  –עד לשבת חנוכה יש מבצע "מקדימים" ב  

 .  1-917-232-9070התקשרו ל: מו"ה שמעון פיש הי"ו: 
נשי שלומינו תושבי ארץ ישראל שלא  עקב הביקוש הרב של א

שכאלו,   מיוחדים  וסיום  התוועדות"  "שבת  להחמיץ  רוצים 
אירגנה סוכנות הנסיעות הידועה "פלען איט רייט" בס"ד טיסה  
מצוינת מארץ ישראל לניו יורק במחיר מעולה. לפרטים נוספים  

 . 1-718-506-4341ניתן להתקשר לאלי קנול במספר: 
 שבת אחים גם יחד!הנה מה טוב ומה נעים 
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 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב 
 845-351-0910/  212-444-9191/ ארה"ב  0797040066ארץ ישראל 

 438-300-8080/ קנדה  03303502361אנגליה  
  rabbirothhebrew@gmail.comבמייל   לקבלת הגליון

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד סיפורי שיעורים;  - קוואל פון חיזוק (לנשים)
 845-351-9060/  212-444-9169ארה"ב   0797040069ארץ ישראל  

 438-320-9090/ קנדה 03303502363אנגליה  
  058-637-7799הודעות /  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל 

 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 על ידי מונתר עצתו אמונה 500נות וגליו 5000

 ‰י"ו יˆח˜ פפנ‰ייםר' 
 סייעתא דשמיא לבני חיי ומזוני רוויחי

 והצלחה בכל הענינים
 בכל העמדות שלניתן לתרום עבור הוצאת הגליון 

 'מרכז ההפצה' על שם 'נדרים פלוס'

ר  ט∆ נ¿ ‰ ס∆ ָ̂ ל -ֲ‰ָפ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ 

|  USB| כונן  SDספרים | ˜ונטרסים | „יס˜ים | כרטיסי 

 ˘יעורים |  חיזו˜ יומי | ני‚ונים | נוסח‡ו˙

 –מר‡˘ ‰י˘יב‰ ˘ליט"‡  -

 

 
 052-7644-664 ‰˙˜˘רו

 לנסיעו˙ לˆיון ‰˜„ו˘ מ‰ל‰ר˘
 ˘ל מו‰ר‡"˘ זיע"‡

 

ַּתְקִציר: ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ׁשֹוָהה ְּבִעיר ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע ְלֶרֶגל ֲחֻתַּנת 
 ִּבּתֹו, ַרִּבי ָנָתן נֵֹסַע ְלָׁשם ְלפּוִרים 

 תסה.
ּפּוִרים ד', ׁשּוַׁשן  ַז"ל,    יֹום  ַרֵּבנּו  ֶאל  ָנָתן  ַרִּבי  ָּבא  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר 

ֶׁשֲאַמְרֶּתם,  ְּכִפי  ִלְפֵניֶכם,  "ֶאְתַוֶּדה  ָנָתן:  ַרִּבי  ְוָאַמר  ַיַחד.  ְוִדְּברּו 
ֶאְתמֹול  ַהִּדיִנים.  ַמְמִּתיִקים  ְוִרּקּוִדים  ַהְּמִחיאֹות־ַּכף  ֶׁשַעל־ְיֵדי 

י ָּבֶזה ָּכָראּוי". ָאז ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ַז"ל  ְּבפּוִרים א ָיָצאִתי ְיֵדי חֹוָבִת 
ִאיז   ּפּוִרים  ׁשּוַׁשן   ?ֶאְצְל ֵאין  ּפּוִרים  "ׁשּוַׁשן  ְּתִמיָהה:  ִּבְלׁשֹון 

ּפּוִרים"    ּפּוִרים)אֹוי ַּגם  ֶזה  ּפּוִרים  ''ׁשּוַׁשן   (ׁשּוַׁשן  לֹו:  ְוָאַמר 
ּכָ   ּוְבתֹו ְיהֹוֻׁשַע".  ְּבִחיַנת  הּוא  ַז"ל: ּפּוִרים  ַרֵּבנּו  לֹו  ָאַמר   

"ֶאְתמֹול ִהְזַּכְרִּתי ְל ֶאת ַהּתֹוָרה "ָקָרא ֶאת ְיהֹוֻׁשַע", ֵיׁש ִלי ַעְכָׁשו 
ֲחַז"ל   ֶׁשָאְמרּו  ָמה  ְוהּוא  ַהַּנ"ל,  ְלַהּתֹוָרה   ַהַּׁשָּי ָחָדׁש  ָּדָבר  עֹוד 

ֵאל ְוכּו'". ּוְבֶאְמַצע ִּדּבּורֹו : ִׁשָּׁשה ְּדָבִרים ֶׁשִּנְצַטּוּו ִיְׂשָר (ַסְנֶהְדִרין כ.)
ַרֵּבנּו ַז"ל: "ְנַדֵּבר  ָאז ָאַמר לֹו  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ַאְנֵׁשי  ְלִהָּכֵנס  ִהְתִחילּו 

 "!ִמֶּזה ַאַחר־ָּכ 
ְוִהְתִחילּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ִלְרקֹד ְוָרְקדּו ָּכל ַהּיֹום ַעד ְזַמן ִמְנָחה. ְוָאז   

י ָנָתן: "ֵמַעָּתה ֵּתַדע, ֵאי ֶׁשַּגם ׁשּוַׁשן ּפּוִרים ָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל ְלַרּבִ 
ָּכל   ָהְלכּו  ַהְּתִפָּלה  ְוַאַחר  ִמְנָחה.  ָׁשם  ְוִהְתַּפְּללּו  ּפּוִרים".  הּוא 
ָהֲאָנִׁשים ְלֵביָתם, ְוַגם ַרִּבי ָנָתן ָרָצה ֵליֵל ָלַאְכַסְנָיא ֶׁשּלֹו, ָאַמר לֹו 

ַז"ל: "ִמְּסָתָמא עֹו ִליׁשֹן!" ַרֵּבנּו   ֶׁשֵּתֵל ֵאַלי, עֹוד קֶֹדם  ד ָּתבֹוא 
ָאבֹוא  ְׁשָעַתִים  אֹו  ָׁשָעה  ְּבעֹוד  ה',  ִיְרֶצה  "ִאם  ָנָתן:  ַרִּבי  ְוֵהִׁשיב 
ֲאֵליֶכם!" ְוֵכן ָהָיה, ֶׁשָחַזר ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל ַאַחר ַמֲעִריב ּוָמָצא ֶאת  

ֵליֵל ִליׁשֹן. ְוִדֵּבר ִעּמֹו ָאז   ַרֵּבנּו ַז"ל יֹוֵׁשב ַעל ִמָּטתֹו, ֶׁשָהָיה מּוָכן
ה ִמְצוֹות ִנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ְוכּו'. ְוִסֵּים, ִּכי ָּכל   ֵמַהְּגָמָרא ַהַּנ"ל: ְׁשׁשָ
 ׁש ִמְצוֹות ֵאּלּו ֵהן ְּבִחינֹות ְּתׁשּוָבה. ְוָׁשַאל אֹותֹו ַרִּבי ָנָתן: "ֵאיָׁש

ְּתׁשּוָבה?" ָעָנה ְוָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ַז"ל:  ָׁשׁש ִמְצוֹות ֵאּלּו ֵהן ְּבִחינֹות  
 "ֶזה ְּכָבר ּתֹאַמר ַאָּתה!" (ָּדאס ָזאג ּדּוא ׁשֹוין) ְוָהַל ֵמַרֵּבנּו ַז"ל. 

ַז"ל   ֵמַרֵּבנּו  ֲהִליָכתֹו   ּוְבֶדֶר ָּבֶזה.  ַלֲחׁשֹב  ִהְתִחיל  ְוֶתֶכף־ּוִמָּיד 
ְתָּבַר ִחּדּוִׁשים ָנִאים. ּוְבבֹואֹו ְלָהַאְכַסְנָיא ֶׁשּלֹו ִהְזִמין לֹו ַהֵּׁשם־יִ 

 ָלַאְכַסְנָיא ֶׁשּלֹו ָמָצא ֵעט ּוְדיֹו ּוְנָיר ּוְכָתבֹו. 
 ְוֶזה ָהָיה ְּתִחַּלת ִחּנּוכֹו, ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ִחֵּנ אֹותֹו ְלַחֵּדׁש ְּבתֹוָרתֹו.  

 .תסו
ְוֵה   יֹום ה', ט"ז ַּבֲאָדר ָנָתן ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל  ִביא ְלָפָניו ֶאת ָּבא ַרִּבי 

  ַהְּכָתב ִעם ַהִחּדּוִׁשים ֶּׁשִחֵּדׁש, ְוהּוַטב ְּבֵעיֵני ַרֵּבנּו ַז"ל ְמאֹד ְוִחֵּי
"ּתּוַכל  לֹו:  ְוָאַמר  ֶגעְׁשֵמייֶכעְלט).  ָהאט  (ֶער  ִׂשְמָחה  ֵמֲחַמת 
ּדּוא  ַאז  ֶלעְרֶנען,  ֶקעֶנען  ֶוועְסט  (ּדּו  ַמְתִמיד"  ִּתְהֶיה  ִאם  ִלְלמֹד, 

ט ַּבאֶגעְרן). ְוָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ַז"ל, ֶׁשַּיְפִסיק ְלֵעת ַעָּתה ִמְּלַחֵּדׁש ֶוועְס 
 ִחּדּוִׁשים, ַרק ִיְלַמד ַהְרֵּבה ּפֹוֵסק.

 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")  -(ֶהְמֵׁש� ָיֹבא אי"ה 

 
 
 

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  ח„˘ו˙ בין כו˙לי  )גקכ( ִסּפּור ַחּיָ
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 
היכל הקודש" נדפס מחדש ב"קרן   –סדר הדלקת נרות חנוכה 

 הדפסה"
בשמחה רבה מתקבלות החדשות הטובות בקרב אנשי שלומינו בכלל והמפיצים 
נר   הדלקת  "סדר  לדפוס  לרדת  עומד  הקודש"  היכל  הדפסה  שב"קרן  בפרט, 

 חנוכה" החדש והמעובד. 
אנשי  אצל  שנה  מידי  ביותר  שמבוקש  הקודש",  היכל  חנוכה  נר  הדלקת  "סדר 

עם   חנוכה,  נרות  הדלקת  סדר  את  מכיל  ממוהרא"ש שלומינו,  יפים  קטעים 
יהודי לנצל   מלוקטים מהספרים הרבים, רעיונות ודברי חיזוק נאים שמעוררים 
את הזמן הגדול של הדלקת נרות חנוכה, ועל גדולת העת רצון שאפשר לפעול 

 בה דברים גדולים מאד.
כמו כן מכיל הספר הרבה תפילות חמות על ענינים שונים כמו על ילדים טובים,  

נסה, שכתב מוהרא"ש לחנוכה. כידוע מהספרים הקדושים שיש עת  שידוכים, פר
רצון גדולה בזמן שיושבים מול הנרות, לבקש ולפעול אצל השם יתברך כל מה  
ישועות גדולות   ופועלות  יתברך,  שצריכים, התפילות פותחות את הלב להשם 

 מאד.
לגשת  מתכוננים  שכבר  בשלב  אוחזים  הנה  חודשים,  כמה  של  רב  עמל  לאחר 

מעולה.  לד והגהה  הכתב,  העיצוב,  כולל  מחדש,  עיבוד  עבר  שהכל  לאחר  פוס. 
 באותו אופן שעיבדו את ה"הגדה של פסח" ו"תיקון ליל שבועות". 

החד בזכות  חלק  ליטול  ניתן  מרובות.  בהוצאות  כרוך  זה  שכל  פעמית  -במובן 
 בלבד תוכלו לרכוש זכות בספר.  500$ –הגדולה, ב 

, או  103שלוחה    1-718-387-2691" במספר  לתרומות התקשרו ל"קרן הדפסה 
 . donate@kerenhadfusa.orgשילחו מייל ל: 

שיא  על  ישראל  מארץ  מרנינים  עדכונים  מגיעים  בהדפסה,  אחרות  בחדשות 
נדפס   כעת  ממוהרא"ש  ישראל"  "קדושת  המפורסם  הקדוש  הספר  היסטורי, 

 מחדש.
יתברך, לאחר שנים רבות בהן הדפיסו שוב עותקי ם מהמהדורה  בחסדי השם 

 הישנה של ספר "קדושת ישראל", כעת הספר עבר עיבוד מלא מתחילתו. 
ניקדו   ונאה,  בהיר  בכתב  ועיצבו  עימדו  הקדושות,  המילים  את  מחדש  הקלידו 
נכונים   וכמו כן עברו על כל המראי מקומות, לוודא שהם  מחדש, הגיהו היטב, 

 ומדויקים, שרק זה לבד היה עבודה של כמה חודשים.
י שלמד את הספר הקדוש מעיד, שהספר הזה מיוחד במינו. על אף שכל  כל מ

ספרי מוהרא"ש הם עוצמתיים מאד, אבל הספר הזה הוא חידוש של ממש, הוא  
מושך את האדם בחזרה אל הקדוש ברוך הוא, הוא מחלץ את האדם מכל הרגליו 

 הרעים, ומעלה אותו על המסילה הנכונה. 
) ניתן להפוך לשותף בהדפסה הספר הקדוש (ותוכלו  315$  –(כ    ₪  1000  –ב  

של   בתרומה  הספר).  בסוף  ולע"נ  שם  ניתן  3,150$  -(כ    ₪אלף    10להכניס   (
להתקשר   ניתן  לתרומות  המהדורה.  שם  את  במספר:  בלרכוש  ישראל  ארץ 

0527644664 
 על ידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח צדקנו!

*** 

 שכרו לשבת ההתוועדות במלון קראון פלאזהעשרות חדרים כבר הו
כפי שפורסם בשבוע שעבר, מתכוננים לשבת התוועדות גדולה בהשתתפות כלל  
החגיגי,   מועד  סדר  סיום  עם  יחד  והדר  פאר  ברוב  שתיערך  שלומינו,  אנשי 

עוברים עליך צרות  
 וייסורים?  

 עליך רק לפנות לכתובת הנכונה! 

079.704.0066.2.2.49 

 ! תתפללו 
 

 פייגלא  בןיצחק ר'  על
 ישראלולי חאר שך בקרוב בתו לרפואה שלמה 
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	וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק. לָמָּה הַפָּסוּק מַתְחִיל בָּזֶה שֶׁיִּצְחָק הָיָה בְּנוֹ שֶׁל אַבְרָהָם, וּמְסַיֵּם שֶׁאַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק?
	רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ אוֹמֵר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן נ"ג), מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֱמוּנָה, חַיָּיו חַיִּים וְהוּא מְבַלֶּה יְמֵי חַיָּיו בְּטוֹב תָּמִיד. כִּי כְּשֶׁהוֹלֵךְ לוֹ כָּרָאוּי וְיֵשׁ לוֹ טוֹב בְּוַדַּאי טוֹב לוֹ. וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁאֵינוֹ כָּךְ (דּ...
	לָכֵן יְהוּדִי צָרִיךְ בְּעִקָּר לַעֲבֹד חָזָק מְאֹד עַל הָאֱמוּנָה שֶׁלּוֹ, לְהַאֲמִין בִּידִיעָה בְּרוּרָה שֶׁכָּל מָה שֶׁקּוֹרֶה אִתּוֹ מַגִּיעַ רַק מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וְזֶה בְּוַדַּאי לְטוֹבָתוֹ; צְרִיכִים לְבַקֵּשׁ הַרְבֵּה מֵהַשֵּׁם יִתְבָּר...
	לָכֵן אֲנַחְנוּ כָּל כָּךְ שְׂמֵחִים בְּשַׁבָּת קֹדֶשׁ; חֲזַ"ל אוֹמְרִים  (סִפְרִי, בְּהַעֲלוֹתְךָ) עַל הַפָּסוּק (בַּמִּדְבָּר י', י') וּבְיוֹם שִׂמְחַתְכֶם - אֵלוּ שַׁבָּתוֹת. רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק ב', סִימָן י"ז) שׁ...
	שְׁנֵי הַדְּבָרִים הָאֵלּוּ קְשׁוּרִים בְּקֶשֶׁר חָזָק, כְּשֶׁיֵּשׁ לִיהוּדִי אֱמוּנָה חֲזָקָה הוּא תָּמִיד בְּשִׂמְחָה; וְאוֹתוֹ דָּבָר זֶה גַּם לְהֵפֶךְ, כַּמָּה שֶׁהַיְּהוּדִי זוֹכֶה לִשְׂמֹחַ  יוֹתֵר עִם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, כָּךְ הָאֱמוּנָה ...
	אַבְרָהָם אָבִינוּ הֲרֵי הָיָה רֹאשׁ לַמַּאֲמִינִים, הוּא הָיָה הָרִאשׁוֹן שֶׁהִכְנִיס אֱמוּנָה בָּעוֹלָם, כְּפִי שֶׁרַשִׁ"י אוֹמֵר שָׁם (בְּרֵאשִׁית כ"ד, ז') שֶׁלִּפְנֵי שֶׁאַבְרָהָם הִגִּיעַ, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָיָה "אֱלֹקֵי הַשָּׁמַיִם", אֲב...
	אַבְרָהָם אָבִינוּ הֲרֵי הָיָה רֹאשׁ לַמַּאֲמִינִים, הוּא הָיָה הָרִאשׁוֹן שֶׁהִכְנִיס אֱמוּנָה בָּעוֹלָם, כְּפִי שֶׁרַשִׁ"י אוֹמֵר שָׁם (בְּרֵאשִׁית כ"ד, ז') שֶׁלִּפְנֵי שֶׁאַבְרָהָם הִגִּיעַ, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָיָה "אֱלֹקֵי הַשָּׁמַיִם", אֲב...
	אַבְרָהָם אָבִינוּ הֲרֵי הָיָה רֹאשׁ לַמַּאֲמִינִים, הוּא הָיָה הָרִאשׁוֹן שֶׁהִכְנִיס אֱמוּנָה בָּעוֹלָם, כְּפִי שֶׁרַשִׁ"י אוֹמֵר שָׁם (בְּרֵאשִׁית כ"ד, ז') שֶׁלִּפְנֵי שֶׁאַבְרָהָם הִגִּיעַ, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָיָה "אֱלֹקֵי הַשָּׁמַיִם", אֲב...
	יִצְחָק מְרַמֵּז עַל מִדַּת הַשִּׂמְחָה, כְּפִי שֶׁהַפָּסוּק אוֹמֵר (בְּרֵאשִׁית כ"א, ו') צְחֹק עָשָׂה לִי אֱלֹקִים, כָּל הַשֹּׁמֵעַ יִצְחַק לִי.
	זֶה הַפֵּרוּשׁ בַּפָּסוּק, וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק, מָה הֵן הַתּוֹלָדוֹת - הַתּוֹצָאוֹת – שֶׁל יִצְחָק, שֶׁל מִדַּת הַשִּׂמְחָה, כְּשֶׁיְּהוּדִי שָׂמֵחַ? בֶּן אַבְרָהָם, שֶׁהָאָדָם הוֹפֵךְ לִהְיוֹת "בֶּן אֱמוּנָה", כִּי עַל יְדֵי הַשִּׂמְחָה מַגִּי...
	הָבָה נִתְחַזֵּק בֶּאֱמוּנָה, לָדַעַת וּלְהַאֲמִין שֶׁשּׁוּם דָּבָר הוּא לֹא מִקְרֶה, כָּל דָּבָר עוֹשֶׂה רַק הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּעַצְמוֹ בְּחֶשְׁבּוֹן מְדֻיָּק, וְאָז הַכֹּל יֵלֵךְ לָנוּ טוֹב, וְתָמִיד נִהְיֶה שְׂמֵחִים רְגוּעִים.            ...
	צְרִיכִים לִהְיוֹת פְּתוּחִים אֶחָד עִם הַשֵּׁנִי
	יוֹם ב' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, י"ט מַרְחֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	קִבַּלְתִּי אֶת הַמִּכְתָּב.
	כְּבָר כָּתַבְתִּי וְאָמַרְתִּי לָכֶם הַרְבֵּה פְּעָמִים, אִם יֵשׁ דְּבָרִים שֶּׁמַּפְרִיעִים לָכֶם אֵצֶל הַבַּעַל - אַתֶּם צְרִיכִים לְשׂוֹחֵחַ אִתּוֹ עַל זֶה. בַּעַל וְאִשָּׁה הֵם שֻׁתָּפִים בַּחַיִּים; בְּשֻׁתָּפוּת צְרִיכִים לִהְיוֹת פְּתוּחִים אֶ...
	יֵשׁ כָּאֵלּוּ שֶׁנִּמְנָעִים מִלְּדַבֵּר וְלִהְיוֹת פְּתוּחִים כְּשֶׁמַּשֶּׁהוּ מֵצִיק לָהֶם בְּטַעֲנָה שֶׁאַחֲרֵי שֶׁמְּדַבְּרִים זֶה מַפְרִיעַ לְרֹגַע, מִתְאַכְזְבִים קְצָת אֶחָד מֵהַשֵּׁנִי; זֶה לֹא נָכוֹן, כִּי כְּמוֹ כְּשֶׁיֵּשׁ דַּלֶּקֶת הוֹלְכ...
	אִם יֵשׁ דְּבָרִים לְשׂוֹחֵחַ צְרִיכִים לְשׂוֹחֵחַ עַל זֶה וְאִם מְדַבְּרִים עַל זֶה פַּעַם וְעוֹד פַּעַם, אוֹמְרִים לַבַּעַל: "זֶה כּוֹאֵב לִי, זֶה מַפְרִיעַ לִי", וְהַבַּעַל עוֹנֶה: "לִי כּוֹאֵב מַשֶּׁהוּ אַחֵר" – כָּךְ יוֹדְעִים אֵיךְ לְהִזָּהֵר עַ...
	עוֹד כְּלָל חָשׁוּב בִּשְׁלוֹם בַּיִת; אִם יֵשׁ לַבַּעַל טֶבַע הָפוּךְ מֵהָאִשָּׁה וְזֶה מַפְרִיעַ לָאִשָּׁה, לְדֻגְמָה, שֶׁהַבַּעַל אִטִּי, וְהָאִשָּׁה יוֹתֵר זְרִיזָה, יוֹתֵר חֲרִיפָה, וְהִיא מִתְרַגֶּזֶת מֵהָאִיטִּית שֶׁלּוֹ - זֶה הַבְּעָיָה שֶׁלָּ...
	אוֹ לְמָשָׁל, הַבַּעַל לֹא מְסֻדָּר, וְהָאִשָּׁה דַּיְקָנִית - זֶה לֹא הַבְּעָיָה שֶׁלּוֹ ; לָהּ יֵשׁ בְּעָיָה, הִיא חוֹשֶׁבֶת שֶׁכָּל הָאֲנָשִׁים צְרִיכִים לִהְיוֹת לְפִי הַדַּיְקָנוּת שֶׁלָּהּ, לְפִי הַנִּקָּיוֹן שֶׁלָּהּ וְכוּ'. בִּמְקוֹם לִבְכּוֹת...
	אֲבָל אִם נִפְגָּעִים מֵהַשֵּׁנִי - עַל זֶה צְרִיכִים לְשׂוֹחֵחַ, אוֹ שֶׁיֵּשׁ חַס וְשָׁלוֹם פַּחַד מֵהַשֵּׁנִי - זֶה אָסוּר שֶׁיִּהְיֶה; כְּשֶׁלֹּא מִתְחַשְּׁבִים בְּרִגְשׁוֹת שֶׁל הַשֵּׁנִי, מְזַלְזְלִים בַּשֵּׁנִי, מַכְאִיבִים לַשֵּׁנִי - אָז צְרִי...
	תְּבַקְּשׁוּ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיִּהְיֶה שָׁלוֹם אֶצְלְכֶם בַּבַּיִת, תַּגִּידוּ קְצָת תְּהִלִּים כָּל יוֹם וּתְשַׁלְּבוּ בֵּין הַפְּסוּקִים אֶת הַמִּלִּים שֶׁלָּכֶם, תֹּאמְרוּ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מָה שֶׁמֵּעִיק לָכֶם עַל הַלֵּב - וְתִרְאוּ נִ...


	אֵיךְ אֲנִי מְפַטֵּר עוֹבֵד שֶׁלֹא עוֹשֶׂה טוֹב אֶת הָעֲבוֹדָה שֶׁלּוֹ?
	וִילָדַי עוֹזְבִים אוֹתִי?
	השמחה רבה מאד בקרב אנשי שלומינו כשברוך השם קפצנו על הרכבת השועטת במהירות, ולומדים מידי יום עוד דף גמרא, וקשה להאמין שברוך השם כבר למדנו בשנתיים שחלפו מאז סיום הש"ס, את מסכתות ברכות, שבת, עירובין, פסחים, שקלים, יומא, סוכה ביצה. בעזרת השם יתברך בשבועות ...
	השמחה רבה מאד בקרב אנשי שלומינו כשברוך השם קפצנו על הרכבת השועטת במהירות, ולומדים מידי יום עוד דף גמרא, וקשה להאמין שברוך השם כבר למדנו בשנתיים שחלפו מאז סיום הש"ס, את מסכתות ברכות, שבת, עירובין, פסחים, שקלים, יומא, סוכה ביצה. בעזרת השם יתברך בשבועות ...
	השמחה רבה מאד בקרב אנשי שלומינו כשברוך השם קפצנו על הרכבת השועטת במהירות, ולומדים מידי יום עוד דף גמרא, וקשה להאמין שברוך השם כבר למדנו בשנתיים שחלפו מאז סיום הש"ס, את מסכתות ברכות, שבת, עירובין, פסחים, שקלים, יומא, סוכה ביצה. בעזרת השם יתברך בשבועות ...
	צפויה שבת נפלאה, של התחזקות בשבת אחים, תפילות בצוותא, סעודות שבת קודש וזמירות שבת קודש, דרשות התחזקות שיושמעו, ובעזרת השם כל אחד ישאב התחזקות וכח להמשיך לעצמו, לבני ביתו ולילדים למשך זמן רב.
	המלון כולו הושכרה על כל חדריו, שעשרות מתוכם כבר נתפסו בזמן הקצר מאז פרסום הידיעה על השבת המרוממת.
	אנשי שלומינו מתבקשים להזדרז ולשכור חדר, כי ככל הנראה לא יהיו מספיק חדרים לספק לכל הרוצים להשתתף, ובפרט שרוצים תחילה לתת את ההזדמנות לאנשי שלומינו תלמידי היכל הקודש שיוכלו לשכור חדר, לפני שההרשמה נפתחות לקהל הרחב לכל אלו שגם רוצים לזכות לחוות שבת יפה ו...
	עד לשבת חנוכה יש מבצע "מקדימים" ב – 985$ לזוג. להזמנה התקשרו ל: מו"ה שמעון פיש הי"ו: 1-917-232-9070.
	עקב הביקוש הרב של אנשי שלומינו תושבי ארץ ישראל שלא רוצים להחמיץ "שבת התוועדות" וסיום מיוחדים שכאלו, אירגנה סוכנות הנסיעות הידועה "פלען איט רייט" בס"ד טיסה מצוינת מארץ ישראל לניו יורק במחיר מעולה. לפרטים נוספים ניתן להתקשר לאלי קנול במספר: 1-718-506-4341.
	עקב הביקוש הרב של אנשי שלומינו תושבי ארץ ישראל שלא רוצים להחמיץ "שבת התוועדות" וסיום מיוחדים שכאלו, אירגנה סוכנות הנסיעות הידועה "פלען איט רייט" בס"ד טיסה מצוינת מארץ ישראל לניו יורק במחיר מעולה. לפרטים נוספים ניתן להתקשר לאלי קנול במספר: 1-718-506-4341.
	עקב הביקוש הרב של אנשי שלומינו תושבי ארץ ישראל שלא רוצים להחמיץ "שבת התוועדות" וסיום מיוחדים שכאלו, אירגנה סוכנות הנסיעות הידועה "פלען איט רייט" בס"ד טיסה מצוינת מארץ ישראל לניו יורק במחיר מעולה. לפרטים נוספים ניתן להתקשר לאלי קנול במספר: 1-718-506-4341.

	סדר הדלקת נרות חנוכה – היכל הקודש" נדפס מחדש ב"קרן הדפסה"
	בשמחה רבה מתקבלות החדשות הטובות בקרב אנשי שלומינו בכלל והמפיצים בפרט, שב"קרן הדפסה היכל הקודש" עומד לרדת לדפוס "סדר הדלקת נר חנוכה" החדש והמעובד.
	"סדר הדלקת נר חנוכה היכל הקודש", שמבוקש ביותר מידי שנה אצל אנשי שלומינו, מכיל את סדר הדלקת נרות חנוכה, עם קטעים יפים ממוהרא"ש מלוקטים מהספרים הרבים, רעיונות ודברי חיזוק נאים שמעוררים יהודי לנצל את הזמן הגדול של הדלקת נרות חנוכה, ועל גדולת העת רצון שאפ...
	כמו כן מכיל הספר הרבה תפילות חמות על ענינים שונים כמו על ילדים טובים, שידוכים, פרנסה, שכתב מוהרא"ש לחנוכה. כידוע מהספרים הקדושים שיש עת רצון גדולה בזמן שיושבים מול הנרות, לבקש ולפעול אצל השם יתברך כל מה שצריכים, התפילות פותחות את הלב להשם יתברך, ופועל...
	לאחר עמל רב של כמה חודשים, הנה אוחזים בשלב שכבר מתכוננים לגשת לדפוס. לאחר שהכל עבר עיבוד מחדש, כולל העיצוב, הכתב, והגהה מעולה. באותו אופן שעיבדו את ה"הגדה של פסח" ו"תיקון ליל שבועות".
	במובן שכל זה כרוך בהוצאות מרובות. ניתן ליטול חלק בזכות החד-פעמית הגדולה, ב – 500$ בלבד תוכלו לרכוש זכות בספר.
	לתרומות התקשרו ל"קרן הדפסה" במספר 1-718-387-2691 שלוחה 103, או שילחו מייל ל: donate@kerenhadfusa.org.
	בחדשות אחרות בהדפסה, מגיעים עדכונים מרנינים מארץ ישראל על שיא היסטורי, הספר הקדוש המפורסם "קדושת ישראל" ממוהרא"ש כעת נדפס מחדש.
	בחסדי השם יתברך, לאחר שנים רבות בהן הדפיסו שוב עותקים מהמהדורה הישנה של ספר "קדושת ישראל", כעת הספר עבר עיבוד מלא מתחילתו.
	בחסדי השם יתברך, לאחר שנים רבות בהן הדפיסו שוב עותקים מהמהדורה הישנה של ספר "קדושת ישראל", כעת הספר עבר עיבוד מלא מתחילתו.
	בחסדי השם יתברך, לאחר שנים רבות בהן הדפיסו שוב עותקים מהמהדורה הישנה של ספר "קדושת ישראל", כעת הספר עבר עיבוד מלא מתחילתו.
	הקלידו מחדש את המילים הקדושות, עימדו ועיצבו בכתב בהיר ונאה, ניקדו מחדש, הגיהו היטב, וכמו כן עברו על כל המראי מקומות, לוודא שהם נכונים ומדויקים, שרק זה לבד היה עבודה של כמה חודשים.
	כל מי שלמד את הספר הקדוש מעיד, שהספר הזה מיוחד במינו. על אף שכל ספרי מוהרא"ש הם עוצמתיים מאד, אבל הספר הזה הוא חידוש של ממש, הוא מושך את האדם בחזרה אל הקדוש ברוך הוא, הוא מחלץ את האדם מכל הרגליו הרעים, ומעלה אותו על המסילה הנכונה.
	כל מי שלמד את הספר הקדוש מעיד, שהספר הזה מיוחד במינו. על אף שכל ספרי מוהרא"ש הם עוצמתיים מאד, אבל הספר הזה הוא חידוש של ממש, הוא מושך את האדם בחזרה אל הקדוש ברוך הוא, הוא מחלץ את האדם מכל הרגליו הרעים, ומעלה אותו על המסילה הנכונה.
	כל מי שלמד את הספר הקדוש מעיד, שהספר הזה מיוחד במינו. על אף שכל ספרי מוהרא"ש הם עוצמתיים מאד, אבל הספר הזה הוא חידוש של ממש, הוא מושך את האדם בחזרה אל הקדוש ברוך הוא, הוא מחלץ את האדם מכל הרגליו הרעים, ומעלה אותו על המסילה הנכונה.
	ב – 1000 ₪ (כ – 315$) ניתן להפוך לשותף בהדפסה הספר הקדוש (ותוכלו להכניס שם ולע"נ בסוף הספר). בתרומה של 10 אלף ₪ (כ - 3,150$) ניתן לרכוש את שם המהדורה. לתרומות ניתן להתקשר בארץ ישראל במספר: 0527644664
	על ידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח צדקנו!
	עשרות חדרים כבר הושכרו לשבת ההתוועדות במלון קראון פלאזה
	כפי שפורסם בשבוע שעבר, מתכוננים לשבת התוועדות גדולה בהשתתפות כלל אנשי שלומינו, שתיערך ברוב פאר והדר יחד עם סיום סדר מועד החגיגי, ותתקיים בעזרת השם יתברך בשבת קודש פרשת פקודי הבעל"ט במלון הקסום קראון פלאזה סטמפורד.
	תַּקְצִיר: רַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ שׁוֹהָה בְּעִיר מֶעדְוֶועדִיוְוקֶע לְרֶגֶל חֲתֻנַּת בִּתּוֹ, רַבִּי נָתָן נֹסֵעַ לְשָׁם לְפוּרִים
	תסה.
	יוֹם ד', שׁוּשַׁן פּוּרִים אַחַר הַתְּפִלָּה בָּא רַבִּי נָתָן אֶל רַבֵּנוּ זַ"ל, וְדִבְּרוּ יַחַד. וְאָמַר רַבִּי נָתָן: "אֶתְוַדֶּה לִפְנֵיכֶם, כְּפִי שֶׁאֲמַרְתֶּם, שֶׁעַל־יְדֵי הַמְּחִיאוֹת־כַּף וְרִקּוּדִים מַמְתִּיקִים הַדִּינִים. אֶתְמוֹל בְּפו...
	וְהִתְחִילוּ כָּל הָאֲנָשִׁים לִרְקֹד וְרָקְדוּ כָּל הַיּוֹם עַד זְמַן מִנְחָה. וְאָז אָמַר רַבֵּנוּ זַ"ל לְרַבִּי נָתָן: "מֵעַתָּה תֵּדַע, אֵיךְ שֶׁגַּם שׁוּשַׁן פּוּרִים הוּא פּוּרִים". וְהִתְפַּלְּלוּ שָׁם מִנְחָה. וְאַחַר הַתְּפִלָּה הָלְכוּ כָּל...
	וְתֶכֶף־וּמִיָּד הִתְחִיל לַחֲשֹׁב בָּזֶה. וּבְדֶרֶךְ הֲלִיכָתוֹ מֵרַבֵּנוּ זַ"ל לְהָאַכְסַנְיָא שֶׁלּוֹ הִזְמִין לוֹ הַשֵּׁם־יִתְבָּרַךְ חִדּוּשִׁים נָאִים. וּבְבוֹאוֹ לָאַכְסַנְיָא שֶׁלּוֹ מָצָא עֵט וּדְיוֹ וּנְיָר וּכְתָבוֹ.
	וְזֶה הָיָה תְּחִלַּת חִנּוּכוֹ, שֶׁרַבֵּנוּ זַ"ל חִנֵּךְ אוֹתוֹ לְחַדֵּשׁ בְּתוֹרָתוֹ.
	תסו.
	יוֹם ה', ט"ז בַּאֲדָר בָּא רַבִּי נָתָן אֶל רַבֵּנוּ זַ"ל וְהֵבִיא לְפָנָיו אֶת הַכְּתָב עִם הַחִדּוּשִׁים שֶּׁחִדֵּשׁ, וְהוּטַב בְּעֵינֵי רַבֵּנוּ זַ"ל מְאֹד וְחִיֵּךְ מֵחֲמַת שִׂמְחָה (עֶר הָאט גֶעשְׁמֵייכֶעלְט). וְאָמַר לוֹ: "תּוּכַל לִלְמֹד, אִם ת...

