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ֵּבית   ֶאל  ְּבָׁשלֹום  ֵלאל ְוַׁשְבִּתי  ִלי  ְוָהָיה ה'  ֶנֶדר   ִקים, וֹ ָאִבי  ָנַדר  ַיֲעֹקב ָאִבינּו 
ֶׁשִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִיְהֶיה ִאּתֹו ְוַיֲעֹזר לֹו, "ְוַׁשְבִּתי ְּבָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָאִבי 

ָעָׂשה ְּתַנאי, ֶׁשִאם ַהָּקדֹוׁש  אֶׁשהּו ִקים". ְּבַפְׁשטּות ֶזה ִנְרֶאהוֹ ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאל
טּוב,  ָּכל  לֹו  ִיֵּתן  הּוא  ְיַקּבֵ   ָּברּו�  הּוא  הּוא ו  ָעָלי  לָאז  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת 

, ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְּבַוַּדאי �א ָעַבד ֶאת ַהֵּׁשם ַרק ן, ֶׁשֶּזה ְּבַוַּדאי �א ִיָּתכֵ םֶלֱאלֹוִקי
 .(ַעֵּין ַרִׁש"י, ַרְמַּב"ן, ְואֹור ַהַחִּיים ָׁשם) הּוא ַיֲעֹזר לֹו ִּבְתַנאי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו�

(ִלּקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן, ֵחֶלק א',  ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר    אֶׁשַהֵּפרּוׁש ַּבָּפסּוק הּון  ִיָּתכֵ 

א  ִהי ה  ַהְּבִחינָ   ת ַרק ְלטֹוָבתֹו, ֹזא   ם הֵ ו  ְּכֶׁשָאָדם יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ְמֹאָרעֹוָתי   ִסיָמן ד')
ַעל ַהָּפסּוק    (ְּפָסִחים נ.)ֲחַז"ל אֹוְמִרים    עֹוָלם ַהָּבא, ָהָאָדם ַהֶּזה ַחי ְּבַגן ֵעֶדן.   ן ֵמֵעי 

"ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד", ְּכֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹוא ַהָּקדֹוׁש  (ְזַכְרָיה י"ד, ט)
ִיְהֶיה ְוָכֵעת הּוא �א ֶאחָ דיְוָיחִ ד  ֶאחָ   ָּברּו� הּוא  ד  , ׁשֹוֲאִלים ֲחַז"ל ַעל ֶזה, " 

ְמָבְרִכידְוָיִחי טֹוִבים  ְּדָבִרים  ַעל  ֶׁשַעְכָׁשו  ֶאָּלא  ְוַעל    ם?"  ְוַהֵּמִטיב"  "ַהּטֹוב 
ָהֱאֶמת", ֲאָבל ְלָעִתיד ָלבֹוא ָּכל ֶאָחד ֵיַדע ְוָיִבין   ן"ַּדּיָ   םְּדָבִרים ָרִעים ְמָבְרִכי

ַהֹּכל ַרק ַרֲחִמים ַוֲחָסִדים ֵמַהָּקדֹוׁש א  ָּברּו� הּוא �א עֹוֶׂשה ַרע, ֶאּלָ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש
ָּברּו� הּוא, ַהֹּכל ַרק ְלטֹוָבֵתנּו, ְוָאז ְיָבְרכּו ַּגם ַעל ַהְּדָבִרים ָהָרִעים ֶאת ַהְּבָרָכה  

"ֶּבֱא�ִקים ֲאַהֵּלל ָּדָבר,    (ְּתִהִּלים נ"ו, י"א)"ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב". ְּכִפי ֶׁשַהָּפסּוק אֹוֵמר  
  ת ֵׁשם ֱא�ִקים, ֶׁשַּמְרֶאה ַעל ִּדיִנים, ְוֵהן ְּכֶׁשֵּיׁשאֶ ַּבה' ֲאַהֵּלל ָּדָבר", ֵהן ְּכֶׁשֵּיׁש  

 ֵׁשם ה' ֶׁשַּמְרֶאה ַעל ַרֲחִמים, ָּתִמיד ַרק נֹוֶדה ּוְנַהֵּלל ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.  תאֶ 
, ֲאָבל ָקֶׁשה ְמֹאד ְלַקֵּים ֹזאת, ֲאָנִׁשים עֹוְבִרים ַהְרֵּבה ְקָׁשִיים  ת ֹזא   ַקל לֹוַמר 

  , ְלַׁשֵּנן ַהְרֵּבה ֱאמּוָנה, ְוָצרֹות ָּבעֹוָלם, ּוְצִריִכים ְלַדֵּבר ַהְרֵּבה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� 
הּוא    י ְּכדֵ  ָּברּו�  ֵמַהָּקדֹוׁש  ְוטֹוב  ַרֲחִמים  ַרק  ַהֹּכל  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ּוְלַהֲאִמין  ָלַדַעת 

 ּלּו ֶׁשֲאַנְחנּו �א רֹוִאים ֹזאת ְּבֵעיֵני ָּבָׂשר. י ָלָאָדם, ֲאפִ 
ַהֹּכל ָּפתּוַח,  י  ֲהרֵ   אה, ָּבעֹוָלם ַהּבָ ֶזה ַהַּתְכִלית ֶׁשִּבְׁשִביָלּה ָיַרְדנּו ָלעֹוָלם ַהּזֶ י  ֲהרֵ 

ְוטֹוב  ְמֻדָּיק  ֶחְׁשּבֹון  ֵיׁש  ָּדָבר  ֶׁשְּלָכל  טֹוב,  ַרק  ֶׁשַהֹּכל  ֵמִבין  ֶאָחד  ָּכל  ָׁשם 
 אֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֲאָבל זּו �א ָחְכָמה, ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ָהָאָדם ָּבֶזה ָהעֹוָלם ִהי 

ֶׁשַהֹּכל ַרק ֲחָסִדים, ּוְבָכל   יְּבָגלּו  ִלְראֹות  יָהֵאּלּו, ְּבלִ   ִייםָּכל ַהְּקׁשָ   תאֶ   רַלֲעבוֹ 
ָחָזק ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה ַרק טֹוב ִעם    רֹזאת ְלִהָּׁשאֵ 

ֶׁשל עֹוָלם ם  עַ ָהָאָדם, ּוְכֶׁשְּיהּוִדי זֹוֶכה ַלַּדְרָּגה ַהּזֹו, ָאז הּוא ַמִּגיַע ַלֲהָנָאה ְוַלּטַ 
 ַהָּבא.

ַּבָּפסּוק,   ַהֵּפרּוׁש  ֵּבית ָאִבי, ֶזה  ֶאל  "ְּבָׁשלֹום"  ֲאִמִּתי   ְוַׁשְבִּתי  ָׁשלֹום  ִלי  ִיְהֶיה 
ַהֹּכל ַרק ְלטֹוָבה, ְוָאז   גֲאִמין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמְנִהיַאֵאַדע וְ י  ֲאנִ ,  יְּבַעְצמִ 

ֶלֱא�ִקים,  ִלי  ֶאְראֶ   ְוָהָיה  ֶזה  ָאז  ַהִּדין,  ְּכִמַּדת  ְּכ"ֱאלֹוִקים",  ֶׁשִּנְרֶאה  ֶׁשַּמה  ה 
 ֶּבֱאֶמת ִמַּדת ָהַרֲחִמים, ַהֹּכל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה ַרק ְלטֹוָבִתי ְּבֹרב ַרֲחָמיו. 

ְּבָׁשלֹום ֶאל  "ְוַׁשְבִּתי"  ַהָּפסּוק ָּכאן  ת  ּוָבֶזה ֶאְפָׁשר ַּגם ְלָפֵרׁש ֶאת ַהָּמסֹוָרה, אֶ 
ָאִבי,  ו')ַהָּפסּוק  ת  ְואֶ   ֵּבית  כ"ג,  ַחָּיי    (ְּתִהִּלים  ְיֵמי  ָּכל  ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  טֹוב  ַא� 

ַא� טֹוב  ִּכי ָּדִוד ַּגם ִּבֵּקׁש ֶאת אֹוָתּה ַהָּדָבר,    ְּבֵבית ה' ְלֹאֶר� ָיִמים.  " "ְוַׁשְבִּתי 
ָּכל ָמה ֶׁשַרק ֶאֱעֹבר ְּבַחַּיי, ֶׁשָּתִמיד ֵאַדע ְוַאְרִּגיׁש   ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי, 

ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית  ֶׁשַהֹּכל הּוא ַרק טֹוב ְוֶחֶסד ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֲעבּוִרי, ְוָאז ִיְהֶיה  
 ָּבעֹוָלם ַהָּבא.ם , ַאְרִּגיׁש ְּכמֹו ְּבֵבית ַהּׁשֵ ה' ְלֹאֶר� ָיִמים

ִנְזֹּכר  ְנַבֵּקׁש    הָהבָ  ַזָּכה ּוְברּוָרה, ֶׁשָּתִמיד  ִיְתָּבַר� ֶׁשִּתְהֶיה ָלנּו ֱאמּוָנה  ֵמַהֵּׁשם 
ַהַּגן   ַנְרִּגיׁש ֶאת  ְוָאז  ַהֹּכל ַרק ְלטֹוָבֵתנּו,  ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְוַנֲאִמין 

 ֵעֶדן עֹוד ְּבֶזה ָהעֹוָלם. 
 "ה) תשסא ַוֵיצֵ ל ַהַּנחַ  ּתֹו�(

 

 ְלַהְצִליחַ ת  ָהֶאְפָׁשרּות  ְואֶ ת  ַהּכֹוחוֹ ת  אֶ   ֵיׁשם  ָאדָ ל  ְלכָ 
 ְלַהִּגיעַ ל  ָיכוֹ   ְּבַדְרּכוֹ ד  ֶאחָ   ָּכלה.  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ד  ְמאֹ 

ם ָהָאדָ ה  ָלּמָ ה  ַהִּסּבָ ם.  טֹוִביי  ַוֲהכִ ם  ַנֲעִליי  ֲהכִ ם  ִלְדָבִרי
ו  ָעָלי ם  ְּכֶׁשעֹוְבִרי   ִמְתָיֵאׁשא  הּוי  ּכִ ק  רַ ה  זֶ ,  ַמְצִליחַ א  �

א  ֶׁשהּוי  ְּכפִ   לוֹ   הֹוֵל�א  ֶׁש�  ַמְרִּגיׁשא  ְּכֶׁשהּו ם.  ְקָׁשִיי
 ְלַהְמִׁשי� ק  ִיְתַחּזֵ א  ְו�י,  ְלַגְמרֵ   ִיְתָיֵאׁשא  הּון,  ִּתְכנֵ 
ד  ָּתִמים  ֶׁשַהַחִּיי ם  ְויֹוְדִעיל  ַהֵּׂשכֶ ת  אֶ   ְּכֶׁשֵּיׁשל  ֲאבָ ת.  ָלֶלכֶ 

,  ַהֶּדֶר� ל  עַ ת  ּוִמְכׁשֹולוֹ ם  ְקָׁשִיי  ֵיׁשד  ָּתִמי,  ָּכ�ם  הֹוְלִכי
א �ם ָהָאדָ ז ָאה, זֶ ל עַ ר ּוְלִהְתַּגּבֵ ק ְלִהְתַחּזֵ ם ְצִריִכיק רַ 

ה  ַלַהְצָלחָ   אֹותוֹ א  ֵמִביה  ָהיָ ה  ְוזֶ ם,  ַּפעַ ף  ַאר  ְמַווּתֵ ה  ָהיָ 
 ה. ְּגדֹולָ י ֲהכִ 

"ַּבֲחלוֹ ה  ָרָא  ָאִבינּוב  ַיֲעקֹ  ׁשֶ ֻסּלָ ם  ה  ַאְרצָ ב  ֻמּצָ ם", 
ל  ׁשֶ ם  ַהֲחלוֹ ק  רַ ה ָהיָ א  �  ֶזהם.  ַהָּׁשַמיִ ד עַ   ַמִּגיעַ  ְוֹראׁשוֹ 

ה  ֶׁשָּקרָ ה  מַ ל  ּכָ .  ֶׁשָּלנּו  ֶּדֶר�ה  ַהּמֹורֶ ם  ּגַ ה  זֶ א  ֶאּלָ ב,  ַיֲעקֹ 
ד ּוְמַלּמֵ ,  ִביֵלנּוִּבׁשְ ן  ִסימָ ה  זֶ ם,  ַהְּקדֹוִׁשית  ָהָאבוֹ ם  עִ 

 ְּכמוֹ ,  ְלַהְצִליחַ ם  ְיכֹוִלי  ֲאַנְחנּו ם  ּגַ   ֵאי�  ַהֶּדֶר�ת  אֶ   אֹוָתנּו 
אֹומֵ   ַהָּקדֹוׁש ב  ֶׁשָהרַ  זי"ע  ִמִליֶזעְנְסק  ֱאִליֶמֶל�  ר ַרִּבי 

ֶׁשִּנְזֶּכה    ַּבְּתִפָּלה ַּתֲעֵלנּו,  ְלַמְדֵרָגה  "ּוִמַמְדֵרָגה  ֶׁשּלֹו: 
ִיְצָחק  ָלבֹוא   ַאְבָרָהם  ַהְקדֹוִׁשים,  ֲאבֹוֵתינּו  ְלַמֲעַלת 
ה  ַיֲעלֶ א  ֶׁשהּו  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ   ְמַבֵּקׁשא  הּו  –  ְוַיֲעֹקב"

ת  ָהָאבוֹ ל  ׁשֶ ת  ַלַּדְרּגוֹ ה  ֶׁשִּיְזּכֶ ד  עַ ה,  ַמְעלָ ה  ַמְעלָ 
 ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. ם, ַהְּקדֹוִׁשי

א הּוץ,  ָהָארֶ   ְּבּתֹו�  ַמָּמׁשב  ׁשֹוכֵ י  ֶׁשְּיהּודִ   ֲאִפילּו 
 ַמְרִּגיׁש א  הּום,  ְּכלּוה  ָׁשוֶ א  �  ַמָּמׁשא  ֶׁשהּו  ַמְרִּגיׁש

ת  ָלַדעַ ל  ֲאבָ   ָצִרי�א  הּום,  ָּבעֹולָ ל  ָׁשפֵ י  ֲהכִ ם  ָהָאדָ א  ֶׁשהּו
ם, ַהָּׁשַמיִ ד  עַ ל  ָּגדוֹ ם  ֻסּלָ ד  עֹומֵ ץ  ָהָארֶ ל  עַ ם  ֶׁשּׁשָ ר  ְוִלְזּכֹ 

ל ּוְלַהְתִחים  ַּבָּיַדיִ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ת  ָלַקחַ   ָצִרי� ק  רַ א  הּו
 >>>>  ם. ַהָּׁשַמיִ ד עַ  ַיִּגיעַ א הּוז ְוָאם, ַהֻּסּלָ ל עַ ס ְלַטּפֵ 

 
 מילה של התחזקות

ַ‡ל  ם,  ָ̇ ‡ו… יל  ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ ּ̇ ַ‡ל  יָך;  ָל„∆ י¿ ַעל  ר  ≈‰ ּזָ ƒּ̇

 …˜ ¿„ ƒם ל ˜ו… מ¿ ƒּב ;˙ יו… ח¿ ƒם ל ן ָל‰∆ ≈ּ̇ ם,  ָ̇ ּב…ר ‡ו… ¿ ׁ̆ ƒ ר  ּ̇

 ָ̇ ˙    ןּ̇≈   -  ם‡ו… בו… ים טו… ƒּל ƒמ ,˙ בו… ים טו… ƒּל ƒם מ ָל‰∆

נו…  ו…   ˙ּבו… ׂ̆ עו…  ˙ בו… טו… ים  ƒּל ƒמ ם,  ָ̇ ם   ˙‡ו… ָ̇   ‡ו…

י ƒ‡י ƒר  .םּב¿

ים   ƒבּור ¿ ׁ̆ ך¿  ּכָ ל  ּכָ ∆ ׁ̆ ים  ƒחּור ּבַ  ‰ ∆‡ רו… י  ƒנ‡ֲ

ם   ָ̇ ˙ ‡ו… ַ‰ֲחיו… ‰ ל¿ ∆̂ י רו… ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆  ‰ ּמָ ים, ּכַ ƒכ ָ„ּ ֻ„כ¿ ּומ¿

ך¿    - ּכָ ל  ּכָ  , ך¿ ל≈ ‰ו… ל…‡   ‰ לּו  ז∆ ז¿ ל¿ ƒז ם,  ָל‰∆ י˜ּו  ƒּ̂ ƒ‰

ים  ƒכ‡ָ ל¿ ּמַ ƒמ ם,  ינו… ƒ‰ ≈‚ּ ƒמ ַר˜  ם  ָּ̇ ƒ‡ רּו  ּב¿ ƒ„ּ ם,  ∆‰ ּבָ

 ˙ ∆‡ ‰ נ∆ ב¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆  „…‡ ָך מ¿ ּמ¿ ƒמ ׁ̆ ≈ּ̃ ֲ‡ַב ן  ים. ָלכ≈ ƒח…ר ¿ ׁ̆

ם   ָל‰∆ ן  ≈ּ̇ יָך,  ָל„∆ ָח„    -י¿ ∆‡ ָכל  ˙,   -ל¿ בו… ים טו… ƒּל ƒמ

ים. ƒ‡י ƒר לּו ּב¿ ¿„ּ ¿‚ ƒם י ך¿ ‰≈ ˙ו… (             ּכָ ָ̂ מּונָ  ֲע ¡‡ ‰ ≈̂  "ב)˙˘פ‡ ַוי≈
 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 הַמְדֵרגָ ר ַאַח ה ַמְדֵרגָ 

 

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת ְּבֶעְזרַ 
ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה, י"ט ַמְרֶחְׁשָון, יֹום ב' 

 ְׁשַנת ה'תשפ"ב 
 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב�
ֵאֶצל  ִמְתַקֶּבֶלת  ְּתִפָּלה  ָּכל  ְל�,  ַּדע 

ֶאָּלא   הּוא,  ָּברּו�  ֶׁשַהְרֵּבה  ַהָּקדֹוׁש 
ְּפָעִמים �א רֹוִאים ִמָּיד ֶאת ַהְּיׁשּוָעה, 
ַסְבָלנּות   ְּבַהְרֵּבה  ְלִהְתַאֵּזר  ְצִריִכים 

 .ְּכֶׁשְּמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�
(ִמְדָרׁש ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

יז) ב,  ָוֶאְתַחַּנן  ֶׁשַּנֲעֵנית ַרָּבה  ְּתִפָּלה  "ֵיׁש   :  
ְלַאְרָּבִעים יֹום", ְּכִפי ֶׁשָאנּו רֹוִאים ֵאֶצל  

ַרֵּבינּו   יח)ֹמֶׁשה  ט,  "ָוֶאְתַנַּפל  (ְּדָבִרים   :
ְוגֹו'".  יֹום  ָּכִראֹׁשָנה ַאְרָּבִעים  ִלְפֵני ה' 
יֹום", ְלֶעְׂשִרים  ֶׁשַּנֲעֵנית  ְּתִפָּלה   "ְוֵיׁש 

(ָּדִניֵאל י,  ָּדִניֵאל    לֵאצֶ   ְּכִפי ֶׁשָאנּו רֹוִאים

ַעד  ג) ְוגֹו'  ֲחֻמדֹות �א ָאַכְלִּתי  "ֶלֶחם   :
ָיִמים",   ָׁשֻבִעים  (ָׁשם ט, ְמ�את ְׁשלֶׁשת 

"ְוֵיׁש יט) ְוגֹו'".  ְסָלָחה  ה'  ְׁשָמָעה  "ה'   :
ָיִמים", ִלְׁשלָׁשה  ֶׁשַּנֲעֵנית  ְּכִפי   ְּתִפָּלה 
(יֹוָנה ב,  ֶׁשָאנּו רֹוִאים ֵאֶצל יֹוָנה ַהָּנִביא  

ִּבְמֵעי ַהָּדג ְוגֹו'", ְוַאַחר    : "ַוְיִהי יֹוָנה א)
: "ַוִּיְתַּפֵּלל יֹוָנה ֶאל (יֹוָנה ב, ב) ָּכ� ָּכתּוב  

ְּתִפָּלה   "ְוֵיׁש  ַהָּדָגה".  ִמְּמֵעי  ֱא�ָקיו  ה' 
ֶׁשַּנֲעֵנית ְליֹום ֶאָחד", ְּכִפי ֶׁשָאנּו רֹוִאים  

 .ֵאֶצל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ַעֵּין ָׁשם
ְמֹאד ֶׁשַחס ְוָׁשלֹום �א   ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ�

ּוְבַוַּדאי ֶׁש�א    -ִיְהיּו ְל� ְסֵפקֹות ִּבְתִפָּלה  
ְּתִפָּלה   ָּכל  ִּכי  ַהְּתִפָּלה,  ֶאת  ַּתֲעֹזב 
הּוא,   ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֵאֶצל  ִמְתַקֶּבֶלת 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה ִעם ַהְּתִפּלֹות  

ִלפְ  ָלָאָדם.  טֹוב  ֶׁשֲהִכי  ֵיׁש ָמה  ָעִמים 
ֶאת  לֹוְקִחים  ָאז  ָהָאָדם,  ַעל  ְּגֵזָרה 
ָּדָבר   ַעל  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשָהָאָדם  ַהְּתִפּלֹות 

ַהְּתִפּלֹות   ִעם  ּוְמַבְּטִלים  ֶאת    -ְמֻסָּים 
ַעל  ְמַבֵּקׁש  ָאָדם  ְלֻדְגָמה,  ַהְּגֵזָרה. 

ּוַמֲעִביִרי ַלְּבִריאּות   םַּפְרָנָסה  ֶזה  ֶאת 
ַלְּבִריאּות אֹו  ִמְׁשַּפְחּתֹו;    ֶׁשּלֹו  ֶׁשל 

ָהָאָדם �א ֵמִבין ָמה קֹוֶרה, הּוא חֹוֵׁשב  
ַוֲאִני  ַּפְרָנָסה  ַעל  ְמַבֵּקׁש  'ֲאִני  ְלַעְצמֹו 
ִנְׁשָּבר   הּוא  ָזז!'  ֶׁשַּמֶּׁשהּו  רֹוֶאה  �א 
ִהיא  ָהֱאֶמת  ֲאָבל  ְלַבֵּקׁש;  ּוַמְפִסיק 
ָהֵאֶּלה   ַהְּתִפּלֹות  ָּכל  ֶאת  ֶׁשָּלְקחּו 

 . לֹו ֶאת ַהַחִּייםְוִהִּצילּו 
ָלֶלֶכת  ְוַתְמִׁשי�  ֶׁשִּתְתַחֵּזק  ְמַקֶּוה  ֲאִני 
ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַעל ָּכל 

ּלּו ֶׁשַאָּתה �א רֹוֶאה יֲאפִ   -ָּדָבר ֵמַחֶּיי�  
 .ִמָּיד ֶאת ַהְּיׁשּוָעה

 .ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים 
 "ב) תשפה ָׂשָר י ַחיֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

  ֶׁש"ֻּסָּלם" ְּבִגיַמְטִרָּיא "קֹול".   (ח"ג רס"ז ע"א)  ַהָּקדֹוׁשר  ַּבזֹוהַ ב  ָּכתּו ם?  ַהֻּסּלָ ל  עַ ם  ְמַטְּפִסי  ֵאי� 
 ְּגבֹוִהים י  ֲהכִ ם  ַלְּׁשַלִּבי  ּוְלַהִּגיעַ ס  ְלַטּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ד,  ִּבְלבַ ל  ַהּקוֹ ם  עִ ק  רַ ם.  ַהֻּסּלָ ה  זֶ ם,  ָהָאדָ ל  ׁשֶ   קֹולוֹ 
 ם. ַּבַחִּיי טֹוִביםי ַוֲהכִ 

 ל ִּתּפוֹ ל  ְוַא ק  ָחזָ ק  ַּתֲחִזי 
ת  ַאחַ ם  ַּפעַ .  י זי"ע ֵלוִ   ַהְקֻדַּׁשתל  ֵאצֶ ה  ָהיָ א  הּו ,  ַהָּקדֹוׁש  ְלַרֵּבינּוב  ִהְתָקרֵ ן  ָנתָ י  ֶׁשַרּבִ י  ִלְפנֵ  
ה, ַלְּסעּודָ ת  ַחּלוֹ ת  ִלְקנוֹ   ֵיֵל�י  מִ ל  ּגֹורָ   ָעׂשּו ,  ַמְלָּכהה  ִּבַמְלוֶ ם  ַהֲחִסיִדים  עִ ד  ְּבַיחַ ב  ָיׁשַ א  הּו

א  הּור,  ְמֻמְרמָ ד  ְמאֹ ה  ִנְהיָ א  הּו  ַּבֶּדֶר� ל  ֲאבָ ה,  ָלאֹופֶ   ָהַל�ן  ָנתָ י  ַרּבִ ן.  ָנתָ י  ַרּבִ ל  עַ ל  ָנפַ ל  ְוַהּגֹורָ 
ב ַלְחׁשֹ ל  ִהְתִחיא  ְוהּור,  ְוָכׁשֵ י  ֲאִמּתִ י  ְיהּודִ ת  ְוִלְהיוֹ ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ב  ָקרֹ ת  ִלְהיוֹ   ְמאֹודוֹ ל  ְּבכָ ה  ָרצָ 

.  ַהַחּלֹותת  אֶ ת  ִלְקנוֹ ת  ָלֶלכֶ   ְלַהְמִׁשי�ל  ָיכַ א  �א  הּו ת?!"  ַחּלוֹ ת  ִלְקנוֹ י?  ִנְבֵראתִ ה  ְלזֶ ת: "ִּבְמִרירּו
ם  ְּתִהִּליד  ְלַהִּגיל  ְוִהְתִחים  ְּתִהִּליח  ָלקַ א  הּום,  ָנִׁשי ת  ְלֶעְזרַ ק  ֵרי  ִמְדָרׁשת  ֵּביה  ְלֵאיזֶ ס  ִנְכנַ א  הּו

ת, נֹוָראוֹ ת  ִּבְבִכּיוֹ ר נ'  ִמְזמוֹ ד  עַ   ִהִּגיעַ א  הּור.  ָּכׁשֵ י  ְיהּודִ ת  ִלְהיוֹ ה  ָרצָ ת  ֶּבֱאמֶ א  הּוד,  ְמאֹ   ת ְוִלְבּכוֹ 
 ם. ִנְרּדַ א הּו  ְיִגיָעהב ּוֵמרֹ 

ה ָעלָ א  הּום.  ַהֻּסּלָ ל  עַ ס  ְלַטּפֵ ה  ְמַנּסֶ א  ְוהּום  ַהָּׁשַמיִ ד  עַ ל  ָּגדֹ ם  ֻסּלָ ה  רֹואֶ א  ֶׁשהּו ם  ָחלַ א  הּו
א הּוה,  ַּבֲחָזרָ ל  ָנפַ ן  ַהְּזמַ ל  ּכָ א  הּול  ֲאבָ ס,  ְלַטּפֵ ם  ַּפעַ ד  עוֹ ה  ִניסָ א  הּוה,  ַּבֲחָזרָ ל  ְוָנפַ ם  ְׁשַלִּביה  ַּכּמָ 
א ֶׁשהּוה  ַּכּמָ ל,  ָנפַ ב  ׁשּוא  הּול  ֲאבָ ם,  ַהֻּסּלָ ל  עַ   ָּגבֹוּהַ ר  יֹותֵ ס  ְלַטּפֵ ר  יֹותֵ ם  ֲחָזִקית  ְּבכֹוחוֹ ה  ִניסָ 
א הּו ז ְוָא, ָּגבֹוּהַ ד ְמאֹ ס ִטּפֵ א ֶׁשהּוד עַ ל. ְּכֶׁשָנפַ ה ֲחָזקָ ר יֹותֵ ה ָהְיתָ ה ַהַּמּכָ  ָּכ� ָּגבֹוּהַ ר יֹותֵ ס ִטּפֵ 
 . יֹוֵתר לָיכוֹ  הּוא �א ... ִהְתָיֵאׁשא ְוהּוה, ֲחָזקָ ה ְּבַמּכָ ל ָנפַ 

"לוֹ ק  ְוצֹועֵ ה  ִמְלַמְעלָ ד  עֹומֵ   ֶׁשִּמיֶׁשהּוה  ָרָאא  הּוז  ְוָא ִזי�  :  ַהאְלט  אּון  ִזי�,   -!"  ְדַראֶּפע 
 ק! ָחזָ ק ְוַתְחִזיס, ְּתַטּפֵ 
ה  ִזהָ א  הּו  ַהָּקדֹוׁש  ְלַרֵּבינּו  ִהִּגיעַ א  ְּכֶׁשהּו.  ְלַרֵּבינּו   ִהִּגיעַ א  ֶׁשהּו י  ִלְפנֵ ה  ָׁשנָ   ְּבֵעֶר�ה  ָהיָ ה  זֶ 

 ת.ַהּכֹוחוֹ   ְּבָכל  ְוַיְחִזיקס  ֶׁשְּיַטּפֵ ק  רַ ם,  ַּפעַ ף  ַא  ִיְתָיֵאׁשא  ֶׁש�  אֹותוֹ ק  ֶׁשִחּזֵ ד  ֶאחָ   ֹאתוֹ ה  ָהיָ   ֶׁשַרֵּבנּו
,  ִלּבוֹ ל  עַ ח  ֶׁשֻּמּנָ ה  מַ ל  ּכָ   ְלַרֵּבינּו  ִהִּׂשיחַ ן  ָנתָ י  ַרּבִ ל,  ְלַטּיֵ ה  ַהחּוצָ   אֹותוֹ ח  ָלקַ   ַרֵּבינּו  ָּכ�ר  ַאחַ 
 ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ם  ֶׁשְּמַדְּבִריד  ְמאֹ ב  טוֹ ל  ַהּכֹ י  ַאֲחרֵ : "לוֹ ר  ְוָאמַ ו  ְּכֵתָפיל  עַ   ָידוֹ ת  אֶ   ֵהִניחַ   ַרֵּבינּו
ק ְלַהְחִזי  ֶׁשֶאְפָׁשר  ַהֶּדֶר�י  ַמהִ ם,  ַהֲחלוֹ ת  אֶ ן  ֵהִבין  ָנתָ י  ַרּבִ ז  ָאב".  טוֹ ר  ֶלָחבֵ ם  ֶׁשְּמַדְּבִרי  ְּכמוֹ 

ה ַּבָּׂשפָ ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ם  ֶׁשִּמְתַרְּגִליי  ְידֵ ל  עַ ם.  ַהָּקִׁשים  ַהַחִּיי  –ם  ַהֻּסּלָ ל  עַ ס  ּוְלַטּפֵ ד  ַמֲעמָ 
 תאֶ ן  נֹותֵ ה  זֶ ת,  ּוְבַגְׁשִמּיּו ת  ְּברּוָחִנּיּום  ֶׁשעֹוְבִרים  ַהְּקָׁשִייל  ּכָ ת  אֶ ם  ַלַהּׁשֵ   ְלָהִׂשיחַ ת,  ָהִאיִׁשי

ם ֶׁשַּמִּגיִעי ד  עַ ב  ָׁשלָ ר  ַאחַ ב  ָׁשלָ ס  ּוְלַטּפֵ ם  ַהְּקָׁשִייי  סּוגֵ ל  ּכָ ל  עַ ר  ְלִהְתַּגּבֵ ם  ָלָאדָ ק  ְוַהֹחזֶ   ַהֹּכחַ 
 ה. ַהַהְצָלחָ ל ׁשֶ  ָּגבֹוּהַ י ֲהכִ ב ַלָּׁשלָ 

ם  ִמְסַּתְּכִלים  אִ ם.  ַּפעַ ל  ְּבכָ ד  ֶאחָ ב  ָׁשלָ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ל  ֲאבָ   ָצִרי�,  ְוָגבֹוּהַ ה  ָקׁשֶ ד  ְמאֹ ן  ָאכֵ ם  ַהֻּסּלָ 
ל  עַ ק רַ ם ִמְסַּתְּכִלים אִ ל ֲאבָ ס, ְלַטּפֵ ה ַהְרּבֵ  ָּכ�ל  ּכָ ד עוֹ  ֶׁשֵּיׁשר ְלִהָּׁשבֵ ר ֶאְפׁשָ ה, ְלַמְעלָ ד עַ ד ִמּיַ 
ל ֲאבָ ם  ְצִריִכין,  ַהְּזמַ ל  ּכָ ה  ְלַמּטָ ם  ַמְחִליִקים  ְואִ ל.  קַ ר  יֹותֵ ה  ַהְרּבֵ ה  זֶ ם  ַּפעַ ל  ְּבכָ ד  ֶאחָ ב  ָׁשלָ 

ל עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ם.  ָהָאדָ ל  ׁשֶ ם  ַהַחִּייה  זֶ ס.  ְלַטּפֵ ל  ְלַהְתִחי ם  ַּפעַ ד  ְועוֹ ק  ְלִהְתַחּזֵ 
 . ַיְצִליחּוי ְּבוַוַּדא, ִיְתָיֲאׁשּוא �ם ְואִ ם,  ַּפעַ ר ַאחַ ם ַּפעַ ת ְלַנּסוֹ ם ְצִריִכיק רַ ת, ִּכְׁשלֹונוֹ 
ם  עִ ה.  ַהּפֶ ת  אֶ   –ה  ַאִּדירָ ה  ַמָּתנָ   ָלנּון  ָנתַ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואם.  ַהֻּסּלָ ל  ׁשֶ ם  ַהְׁשַלִּביה  זֶ ל  ַהּקוֹ 

 ם. ַהְּקָׁשִייי  סּוגֵ ל ּכָ ל ֵמעַ ס ְנַטּפֵ ה ַהּפֶ ם ְועִ , ָּגבֹוּהַ י ֲהכִ ב ַלָּׁשלָ ס ְנַטּפֵ ה ַהּפֶ 
ם  עִ ה  ַמְתִחילָ א  ִהים.  ֻסּלָ   ְּכמוֹ א  ִהיל  קוֹ ה  ֶׁשַהִּמילָ   (ַעֵיין ֶזַרע קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ַוֵיֵצא)  םַצִדיִקים אֹוְמִרי 

ר  ִמְזַּדּקֵ   ֶׁשָּלּהל  ֶׁשַהִּמְגּדָ ם "ל"  עִ ת  ּוִמְסַּתֶּימֶ ה,  ָלֲאָדמָ ת  ִמַּתחַ ק  ָעמוֹ ת  עֹוֶמדֶ   ֶׁשָּלּהל  ֶׁשָהֶרגֶ "ק"  
 . ָּגבֹוּהַ י ֲהכִ ם ַהָּמקוֹ ד עַ ם, ֲעמּוִקיי ֲהכִ ת ֵמַהְּמקֹומוֹ ם  ָהָאדָ ת אֶ  לֹוֵקחַ ל ַהּקוֹ . ַלֹּגַבּה

(ְּבֵראִׁשית   םַחַז"ל אֹוְמִריה.  ּתֹורָ ל  ׁשֶ ל"  קוֹ ם "ּגַ א  ֶאּלָ ה,  ְּתִפּלָ ל  ׁשֶ ל"  קוֹ ק "רַ א  � א  הּום  ַהֻּסּלָ  
  וֹ ֶׁשּקֹול ן  ְזמַ ל  ּכָ   –  "ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו"  (ְּבֵראִׁשית כז, כב)ַהָּפסּוק    לעַ   ַרָּבה סה, כ)

ת  ְיכֹולוֹ א  �ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ם  ַהָיַדיִ ת,  ִמְדָרׁשוֹ י  ּוְבָבּתֵ ת  ְּכֵנִסּיוֹ י  ְּבָבּתֵ ע  ִנְׁשמָ ל,  ִיְׂשָראֵ ם  עַ ב,  ַיֲעקֹ ל  ׁשֶ 
ם,  ָלָאדָ ם  ֶׁשעֹוְזִרי ת  קֹולוֹ י  סּוגֵ י  ְׁשנֵ ם  ֶיְׁשנָ   -ל"  קוֹ ל  ַהּקוֹ ר "אֹומֵ ק  ַהָּפסּור.  ָּדבָ ם  ְּבׁשּו ם  ָלהֶ ע  ְלָהרַ 
  ָׁשקּועַ א  הּו,  אֹותוֹ   ָּתְפסּוו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ם  ֶׁשַהָּיַדיִ ה  רֹואֶ ם  ְּכֶׁשָאדָ ה".  ְּתִפּלָ ל  קוֹ "וְ ה"  ּתֹורָ ל  קוֹ "  ֶזהּו
א �ז  ְוָאה,  ּוְתִפּלָ ה  ּתֹורָ ל  ׁשֶ ת  ַהּקֹולוֹ ם  עִ   ְלִהְׁשַּתֵּמׁשל  ְלַהְתִחי  ָצִרי� א  הּוו,  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ע  ָּברַ ק  ָעמוֹ 
 ו. ָעָליה ְׁשִליטָ ם ׁשּום ָלהֶ ה ִיְהיֶ 

 ם הֹוְלִכי ק  ֶׁשרַ ה  ְלֵאיפֹ 
ִסיָמן ע"ח)  רַרֵּבינּו אֹומֵ  ַהָּבִנים". א  ִנְקרָ ר  ֶׁשַהִּדּבּו  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א'  א ִנְקרָ ה  ְּבַקָּבלָ   "ֵאם 

ת  אֶ ם  ַּפעַ ף  ַאת  עֹוֶזבֶ א  �א  ֶׁשָהִאּמָ   ֶׁשְּכמוֹ   אֹוָתנּוד  ְמַלּמֵ ה  זֶ א.  ִאּמָ   ְּכמוֹ ם  ָהָאדָ ל  ׁשֶ ר  ַהִּדּבּו
,  לוֹ ר  ַלְעזוֹ   ְלִצּדוֹ ה  ִּתְהיֶ ד  ָּתִמיא  ָהִאּמָ ת  ַמּכוֹ ל  ִויַקּבֵ   ִיְתַלְכֵל�ק  רַ ק  ֶׁשַהִּתינוֹ ה  ַּכּמָ ,  ֶׁשָּלּהק  ַהִּתינוֹ 

 ה. ָיפֶ  אֹותוֹ  ּוְלַהְלִּביׁש, אֹותוֹ ם ֶלָהִרי, אֹותוֹ ץ ִלְרחֹ 
ֶזהל  אֶ ד  ָּתִמי  ְמַדֵּברם  ְּכֶׁשָאדָ ר.  ַהִּדּבּוה  זֶ ר  ָּדבָ   אֹותוֹ  ֲאִפילּול  ְּבכָ   ִאּתוֹ   ֵיֵל�  ַהֵּׁשם    ָמקֹום 
ל  ִמּכָ   אֹותוֹ ץ  ִויָחלֵ ,  ִאּתוֹ ד  ְּבַיחַ   ֵיֵל�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ַהִּדּבּום,  ְּגרּוִעי י  ֲהכִ ם  ַּבְּדָבִרי  ִיְתַלְכֵל�ם  ֶׁשָהָאדָ 

 ה. ְּבָעיָ 
ל  עַ   ָּגבֹוּהַ י  ֲהכִ ב  ְלָׁשלָ ה  ִמְּלַמּטָ ץ  ִלְקּפֹ ת  ַאחַ ם  ְּבַפעַ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ת.  ַסְבָלנּוה  ַהְרּבֵ ל  ֲאבָ   ָצִרי�

ת  ָלֶלכֶ ם  ְצִריִכית.  ְוַהְּבָעיוֹ ת  ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ ם,  ַהְּקָׁשִייל  ִמּכָ ת  ָלֵצאד  ֶאחָ ע  ְּבֶרגַ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ם.  ַהֻּסּלָ 
ט ְלַא ט  ְלַא  ְוָכ�ר,  ָּדבָ ל  ּכָ ל  עַ ם  ַּפעַ ר  ַאחַ ם  ַּפעַ ם  ּוְמַבְּקִׁשים  ְמַבְקִׁשיב.  ָׁשלָ ר  ַאחַ ב  ָׁשלָ ט  ְלַא

ל  ּוְלַקּבֵ ל  ִלּפוֹ ת  ְּבַקּלּו ר  ֶאְפׁשָ ת,  ַאחַ ם  ְּבַפעַ ם  ְׁשַלִּביה  ַּכּמָ ג  ְלַדּלֵ ם  רֹוִצים  אִ ר.  ְויֹותֵ ר  יֹותֵ ם  נֹוָׁשִעי 
 ק. ְּבֵחׁשֶ ם ַּפעַ ד עוֹ ל ְלַהְתִחי רּוחַ ב ַהַּמּצָ ת אֶ ד ְלַאּבֵ ם  ֲעלּוִליז ְוָאד, ְמאֹ ה ֲחָזקָ  ַמָּכה

אֹומֵ ם.  ַאַּפיִ ת  ַוֲאִריכַ ת  ַסְבָלנּוה  ַהְרּבֵ ם  ְצִריִכי ה  ַּבְּתִפּלָ  ט)  רַהָּפסּוק  מה,  ּוְתִהָלִתי    (ְיַׁשְעָיהּו 
ף,  ַא  -ם  ֹחטֶ ת  ִנְקֵרא ה  ֶׁשְּתִפּלָ   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ב')  ַרֵּבינּוה  זֶ ל  עַ ר  אֹומֵ   ֶאְחָטם ְל�", 

ל ּכָ ף  סוֹ ל  ֲאבָ ה,  ַלְּיׁשּועָ   ּוְלַחּכֹותת  ְּבַסְבָלנּור  ְלִהְתַאּזֵ ם  ְצִריִכים",  ַאַּפיִ ת  ֲאִריכַ ל "עַ ה  ַמְראֶ ף  ָהַא
 א. ָּתבוֹ  ָּבטּוחַ  ַהְיׁשּוָעהף סוֹ 

ה  ִיְראֶ י  ְּבוַוַּדאא  הּום,  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁש ק  ַמְפִסיא  �א  הּוד.  ָּתִמי  ַעְצמוֹ ת  אֶ ק  ֶׁשַּמְחִזיי  מִ י  ַאְׁשרֵ 
ב  טוֹ   לוֹ ה  ְוִיְהיֶ ה, ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ   ְלַהִּגיעַ   ָצִרי�א  ֶׁשהּוה  ְלמַ   ַיִּגיעַ א  הּו ה,  ַהְּגדֹולָ ה  ַהְיׁשּועָ ת  אֶ ף  ַּבּסוֹ 

 א. ַהּבָ ם ָּבעֹולָ ם ּגַ 
 ַׁשת ַוֵיֵצא)ְר (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ְלּפַ 
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ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ִלְסלַֹח  
ָעׂשּו ִלי ַרע?  ים ׁשֶ  ַלֲאָנׁשִ

 ְׁשֵאָלה:

 

 ְּתׁשּוָבה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ְּבִלּבֹו ַעל ַאף ה  ִטינָ ם  עּור ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה אֹוֵמר ֶׁשֵאין לֹו ׁשּוי ָׁשַמְעִּתי ְּבִׁש 
ֶאָחד, ֲאִפילּו ַעל ֵאּלּו ֶׁשִהִּזיקּו אֹו ִּבּזּו ְמאֹד ֶאת רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה. ְּבֶדֶר ְּכָלל  

ׁש ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֶׁשְּמאֹד ִּבּזּו  ֲאִני ִמָּיד סֹוֵלַח ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו ְמַצֵער אֹוִתי, ֲאָבל יֵ 
ִּבְׁשִבי ַרק  ַהּכֹל  ַחַּיי,  ֶאת  ָהְרסּו  ַמָּמׁש  ֵהם  ָהִאיְנֶטֶרִסים ל  ְוִהְׁשִּפילּו אֹוִתי, 

ַוֲאִני ְּבׁשּום אֶֹפן א  ם,  ָהִאיִׁשִּיים ֶׁשָּלֶה  ִּכי ָעִׂשיִתי ָלֶהם ֵאיֶזֶׁשהּו ַרע,  א 
א"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאַמר ִלי ֶׁשעֹוד ֶאְרֶאה ֶׁשֵהם  ָיכֹול ִלְסַח ָלֶהם. מֹוֲהָר 

ְיַׁשְּלמּו ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַעל ָמה ֶׁשֵהם עֹוְללּו ִלי, ְוֵהם ֵהם ַאף ַּפַעם א ִּבְּקׁשּו  
ַלֲעׂשֹות    ִמֶּמִּני ְסִליָחה. ַהִאם ֲאִני ְמחּוָּיב ִלְסַח ָלֶהם? ְוִאם ֵּכן, ֵאי ַאְצִליַח 

 ?זֹאת

 ִייַׁשר ּכַֹח.
 

יֹום ד' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, כ"ח ַמְרֶחְׁשָון, ְׁשַנת   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ה'תשפ"ב 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

.ִקַּבְלָּת ֶאת ִמְכָּתְב 

ָיִתיב ֲאַתְרָעא : "ַרִּבי ַאָּבא ֲהָוה  (ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ, רא:)ְׁשַמע ִסּפּור ֵמַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש  
ָיַׁשב ַּפַעם ְּבַׁשֲעֵרי ָהִעיר לֹוד   ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש  ְּדַאָּבָבא ְדלֹוד", ,  ַרִּבי ַאָּבא 

הּוא  "ָחָמא ַחד ַּבר ָנׁש ְּדֲהָוה ָאֵתי, ְוָיִתיב ְּבַחד קּוְלָטא ְּדָתָלא ְדַאְרָעא",  
ָהָאָדם , ְוָיִתיב ְוָנִאים ַּתָּמן",  , "ְוֲהָוה ָלֵאי ֵמָאְרָחאָרָאה ָאָדם יֹוֵׁשב ַעל ֶאֶבן

"ַאְּדָהִכי ָחֵמי ַחד ִחְוָיא,   , ָהָיה ָעֵיף ֵמַהֶּדֶר ְוהּוא ָנח ָׁשם, הּוא ִנְׁשַּכב ִליׁשֹן
ָיַׁשן רֹוֶאה ַרִּבי ַאָּבא ֶׁשָּנָחׁש ַמִּגיַע ֶאל   ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָאָדםְּדֲהָוה ָאֵתי ְלַגֵּביּה",  

ְוָנַפל ָעָנף ֵמָהֵעץ  ְטָפא ְדגּוְרְּדָנא, ְוָקִטיל ֵליּה ְלִחְוָיא",  "ָנַפק קֹוְס   ָהָאָדם,
, "ַּכד ִאְתַער ַההּוא ַּבר ָנׁש, ָחָמא ַההּוא ִחְוָיא ְלֳקְבֵליּה, ְוָהַרג ֶאת ַהָּנָחׁש

, "ִאְזַּדַּקף ְּכֶׁשָהָאָדם ִהְתעֹוֵרר הּוא ָרָאה ְלָידֹו ֶאת ַהָּנָחׁש ַהֵּמתְּדֲהָוה ִמית",  
ְּכֶׁשהּוא  הּוא ַּבר ָנׁש, ְוָנַפל ַההּוא קּוְלָטא ְלעּוְמָקא ִּדְתחֹותֹוי ְוִאְׁשֵּתִזיב",  ַה 

ָעֶליָה   םִהְתרֹוֵמ  ֶׁשָּיַׁשב  ָהָיה    ֵמָהֶאֶבן  ָהָאָדם  ִאם  ַלְּתהֹום,  ִהַּדְרְּדָרה  ָהֶאֶבן 
, ן ְוָהָיה ֵמתַמְמִׁשי ָלֶׁשֶבת עֹוד ֶרַגע ֶאָחד הּוא ָהָיה נֹוֵפל ְּבַיַחד ִעם ָהֶאבֶ 

"ֲאָתא ֶרִּבי ַאָּבא ְלַגֵּביּה, ָאַמר ֵליּה, ֵאיָמא ִלי ָמאן עֹוָבָד, ְּדָהא קּוְדָׁשא  
ִהְתַּפֵּלא ַרִּבי ַאָּבא, הּוא ִנָּגׁש ֶאל  ְּבִרי הּוא ָרִחיׁש ָל ִאֵּלין ְּתֵרין ִנִּסין",  

ַהּטֹוִבים    ַמֲעֶׂשי ָמֵהם  אֹותֹו,  ְוׁשֹוֵאל  רֹוֶאה  ָהָאָדם  ֲאִני  עֹוֶׂשה?  ֶׁשַאָּתה 
, "ָלאו ִאינּון  ִנִּסים ְּגדֹוִליםי  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָׁשַמר ָעֶלי, ָקרּו ְל ְׁשנֵ 

ְּבִחָּנםְלַמָּגָנא",   ְּבַוַּדאי א  ָלא  ֶזה  יֹוָמאי  ָּכל  ָנׁש,  ַּבר  ֵליּה ַההּוא  , "ָאַמר 
ִאם    יאֹוֵמר לֹו ַהְּיהּוִדי, ְּבֶמֶׁש ָּכל ָיַמ ,  "ְלָמא ַאְׁשִלים ִלי ַּבר ָנׁש ִּביָׁשא ְּבעַ 

ִמָּיד ִהְתַּפַּיְסִּתי "ְּדָלא ִאְתַּפַּייְסָנא ַּבֲהֵדיּה, ּוָמִחיְלָנא ֵליּה",    ִמיֶׁשהּו ֵהַרע ִלי,
א , "ְותּו, ִאי ָלא ָיִכיְלָנא ְלִאְתַּפְייָסא ַּבֲהֵדיּה, ָלא ָסִליְקנָ ִאּתֹו ְוָסַלְחִּתי לֹו  

ְוִאם א ִהְתַּפַּיְסִּתי  ְלַעְרִסי, ַעד ְּדָמִחיְלָנא ֵליּה, ּוְלָכל ִאינּון ִּדְמַצֲערּו ִלי",  
ֶׁשִּצעֵ  ִמי  ּוְלָכל  לֹו  ֶׁשָּסַלְחִּתי  ַעד  ִליׁשֹן  ָהַלְכִּתי  א  "ְוָלא  יאֹוִת ר  ִאּתֹו   ,

ֵתר א ָחַׁשְבִּתי ִמָּמה ְויֹוַחְייָׁשָנא ָּכל יֹוָמא ְלַההּוא ִּביָׁשא ְּדַאְׁשִלים ִלי",  
ִלי, ָעׂשּו  ָדא",    ֶׁשֵהם  ִלי  ִּדי  ֶזה "ְוָלאו  ַרק  יֹוָמא ְוא  ִּדְמַההּוא  "ֶאָּלא   ,

ָטָבא",   ִעְּמהֹון  ְלֶמְעַּבד  ִאְׁשַּתַּדְלָנא  ּגַ ּוְלָהְלָאה,  ֵמָאז   י ִהְׁשַּתַּדְלִּת ם  ֶאָּלא 
ְמַסֵּים ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש: "ָּבָכה   ַרק טֹוב.  -ַלֲעׂשֹות ִעם ָהֲאָנִׁשים ֶׁשִהְכִאיבּו ִלי  

ְדק  יַרּבִ  הּוא  ָיאֹות  ְוָאַמר,  ַעל  ַאָּבא  ִניָּסא  ֵליּה  ַיְרִחיׁש  הּוא   ְּבִרי ּוְדָׁשא 
ִׂשְמָחה ְוָאַמר, ָּכֵעת ֲאִני ֵמִבין ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש    ַרִּבי ַאָּבא ָּבָכה ִמּתֹוִניָּסא",  

ָּברּו הּוא ָעָׂשה ְל ָּכֵאֶּלה ִנִּסים ְּגדֹוִלים, ַאָּתה ַזַּכאי ֶׁשִּיְקרּו ִאְּת עֹוד ְועֹוד  
 ם.ִנִּסי

של ילדים ונכדים יראים   תומה, וזכה להקים דור יהודי לתפארעצ
 ושלמים שחיים עם הקדוש ברוך הוא.

ז"ל היה מפורסם בבית המדרש בס ר פניו המאירות, בר' ראובן 
הוא קיבל כל יהודי בחיוך גדול. המתפללים אינם יכולים לשכוח 
איך הוא היה מתעניין תמיד בשלום כל אחד ובשלום משפחתו, 

ם. יהפנים לפנים היה ר' ראובן אהוב מאד על כל המתפלל  וכמים
פיאר את בית המדרש בנוכחותו רבת השנים, בהשתתפותו   אהו

בתפילות שבת וחג, סיפורי מעשיות, סעודה שלישית, הוא היה 
מאזין בצמא לדברי אלקים חיים, דבריו של רבינו הקדוש בהם  

ב להסתלקותו,  עד  בשבוע,  שבוע  מידי  נפשו  את  חול  החיה 
 המועד פסח תש"פ. 

תמיד  אותו  ששימש  הי"ו,  וויינבערג  נחום  מו"ה  נכדו  זכה  כעת 
במסירות רבה בחייו, לסיים כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת סבו 
מתפלל   סבו  היה  בו  הקדוש  המדרש  לבית  נידב  ואותו  הגדול, 

 קבוע.
בבית  רביעי שעבר התקיים מעמד סיום כתיבת האותיות  בליל 

סף ציבור גדול מאנשי שלומינו תושבי קרית  המדרש. אליו התא
באופ להשתתף  הגיע  שליט"א  הישיבה  ראש  והגלילות,    ן יואל 

דיבר  שליט"א  הישיבה  ראש  חיזוק.  דברי  ונשא  במעמד,  אישי 
שכעת בכתיבת ספר תורה, זהו הזמן לשמוח עם אלו שלומדים 

בחור ה  את  בפועל את התורה הקדושה, ובזאת קרא אל הבמה
ואל שטעסל ני"ו מתלמידי הישיבה שכבר זכה החשוב משה שמ

תענית   מסכת  סיים  וכעת  הש"ס,  כל  את  לסיים    101בעבר 
 פעמים. 

לאחר מכן הרבה ראש הישיבה לדבר על מעלת המתנה הגדולה 
לכל   המיועד  הלימוד",  דרך  "סדר  את  הקדוש,  רבינו  לנו  שנתן 
יהודי בכל מצבי "לא משנה באיזה גיל, לא משנה איך המח שלך  

דרך  חו סדר  קריאה,  יודע  אתה  כמה  עד  משנה  לא  אפילו  שב, 
 הלימוד מתאים לך!" אמר ראש הישיבה. 

מוהרא"ש היה אומר: מי שמציית לרבינו הקדוש ולא מטעה את 
כל   על  לעבור  וזוכה  הלימוד  דרך  סדר  את  מקבל  הוא  עצמו, 
התורה כולה, אזי לא ישימו גוף באדמה אחרי מאה ועשרים, אלא  

 ורה" קדוש ב"ארון הקודש" ויסגרו את ה"פרוכת".יכניסו "ספר ת
מדוע היו הברכות של יעקב אבינו צריכות להעשות בכזו דרך של  
רמאות, ב"גניבה"? היה מוהרא"ש אומר, שכאשר ישאלו יהודי 
לאחר פטירתו: "קבעת עתים לתורה?" הוא יאמר: "איך יכולתי 

בריאות, לעשות קביעות מידי יום? הייתי טרוד בפרנסה, חובות,  
פה,   משנה  זמן,  לגנוב  צריך  היית  לו,  יאמרו  אז  וילדים?"  אישה 

אומר    –גמרא שם, פרק אחד עכשיו, עוד פרק אחר כך. "קבעת"  
גניבה, צריכים "לקבוע    –רבינו הקדוש   זמן    –הוא לשון  לגנוב" 

"וית מיצחק,  הברכות  את  קיבל  כשיעקב  אלקים"   ןללמוד.  לך 
שהוא   רבה,  במדרש  חז"ל  השמים  אומרים  מטל  זה   –קיבל 

זה משניות, "דגן" זה גמרא, "ותירוש"   –חומש, "משמני הארץ"  
זו אגדה. ישאל אדם "איך אוכל לזכות לברכות האלו? אני כל כך  
עסוק!" לכן הוא היה צריך לקבל אותו בכזו דרך של "גניבה", כדי 
שנלמד מזה, שאפשר לקבל את הברכות רק על ידי שגונבים זמן  

אדם זוכה לחומש, משניות, גמרא, ומדרש, הוא אדם   ללמוד. ואם 
 מבורך בעולם הזה ובעולם הבא.

הרח עוד  הישיבה  על  יראש  לעבור  של  החשיבות  על  רבות  ב 
הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום החל מיום ראשון, על שלום  
בית, ועוד ענינים שונים, להנאתו מרובה של כלל הציבור שקיבל  

ניתנה ההזדמנות לזכות לכתוב אות חיזוק רב למעשה. לאחר מכן  
שמחה   עם  הסתיים  והמעמד  כנהוג,  החדש  התורה  בספר 

 בלבבות. 
ייערך   ויצא  פרשת  הקרובה  קודש  בשבת  אי"ה  התכנית  פי  על 
מעמד יפה של הכנסת ספר תורה, ספר התורה החדש יצא לפני 
ז"ל ברחוב מעזיבוז, לעבר  ר' ראובן  גר  היה  בו  הקריאה מהבית 

שירה  בית   בשמחה,  פרמישלאן,  ברח'  הקודש  היכל  המדרש 
וריקודים, ספר התורה בעזרת השם ישמש לקריאת התורה מידי 

 שבת בשבת!
 שישו ושמחו בשמחת התורה!  

 

 >>>> המשך ח„˘ו˙
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ַּתְכִניס ְּבַעְצְמ, 'ַהָּכל ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ַאף ֶאָחד א ָיכֹול  
ָמה   ָּכל  ְל טֹוב;  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֶאָחד א  ְוַאף  ַרע   ְל ַלֲעׂשֹות 

ַהָּקדֹוׁש    -ֶזה ָמה ֶׁשֲאִני ָצִרי ַלֲעבֹר, ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ַרע    -ֶׁשעֹוֵבר  
ִיְתַחְׁש  ְיַקֵּבל טֹוב'  ָּברּו הּוא  ָּכ    -ֵּבן ִאּתֹו, ּוִמי ֶׁשעֹוֶׂשה טֹוב 
 ַּבֵּלב ַעל ַאף ֶאָחד.ה א ִּתְהֶיה ְל ִטינָ 

ֵמַהַּצָּוָאה   ַהֶּקַטע  ֶאת  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש    (ַצָּוַאת מֹוֲהָרא"ׁש, אֹות ח)ְּתַׁשֵּנן 
 ֵּנן זֹאת ָּכל יֹום: ִהְׁשִאיר ָלנּו, ְוַהּכֹל ֵיֵל ְל יֹוֵתר ְּבַקּלּות; ְּתַׁש 

ִחְזקּו ַעְצְמֶכם ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה   !ָּבַני ּוְבנֹוַתי ֲחָתַני ְוַתְלִמיַדי"
ֲאֶׁשר    ,ְוָתִמיד ַּתְכִניסּו ְּבַדְעְּתֶכם ְוִיְהֶיה ִלְפֵני ֵעיֵניֶכם  ,ּבֹו ִיְתָּבַר

 , ָרֵטי ְּפָרִטיתַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְנִהיג ֶאת עֹוָלמֹו ְּבַהְׁשָּגָחה ּפְ 
   ,ְוֵאין ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַר ְּכָלל

ֶׁשָּלֶכם ֶׁשֵאינֹו  עֹוָלם  ַעל  ִלְדאֹג  ָּלֶכם  ַמה  ֵּכן  ָּלֶכם    ? ְוַעל  ּוַמה 
ֵמֲאֵחִרים ֵאָליו    ?ְלִהְתַּבְלֵּבל  ַרק  ִלְברַֹח  ַעְצְמֶכם  ְלַהְרִּגיל  ְראּו 

ְּת   ,ִיְתָּבַר ְצִריִכים  ֶּׁשַאֶּתם  ַמה  ִיְתָּבַרְוָכל  ִמֶּמּנּו  ַרק    , ַבְּקׁשּו 
אֹו ְּבָכל ָלׁשֹון    ,ּוְתַדְּברּו ִעּמֹו ְּבָלׁשֹון ֶׁשָרִגיל ָלֶכם ַהְינּו ְּבִאיִדיׁש

  ,ֶׁשַאֶּתם ֻמְרָּגִלים ָּבּה

ִּכי ָּבֶזה ֶׁשָהָאָדם    ,ְוָּדָבר ֶזה ְּבַעְצמֹו ִיְבֶנה ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶאְצְלֶכם
ּוַמְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ְלַדֵּבר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעם    ,ְמַדֵּבר ִעּמֹו ִיְתָּבַר

ֶׁשִּנְסָּכם ֶאְצלֹו   ,ָּבֶזה ְּבַעְצמֹו ַמְרֶאה ָלַדַעת  ,ְלָבבֹו ְלָפָניו ִיְתָּבַר
ְּכָלל  ִיְתָּבַר ִּבְלָעָדיו  ְמִציאּות  ׁשּום  ֵאין  ְמַחֶּיה ְוהּו  ,ֲאֶׁשר  א 

 ְוֵאין ִּבְלָעָדיו ְּכָלל,   ,ּוְמַהֶּוה ּוְמַקֵּים ֶאת ָּכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה

ְוֵתְדעּו ֶׁשֱאמּוָנה ִהיא ִעַּקר ִויסֹוד ָּכל ַהַּיֲהדּות, ִּכי ָהֱאמּוָנה ִהיא  
ְּכֶׁשָאָדם ַמְכִניס ְּבַדְעּתֹו ֲאִמַּתת ְמִציאּותֹו  ,ַהְּדֵבקּות ּבֹו ִיְתָּבַר  

ֶׁשְּמַסֵּבב   ,ִיְתָּבַר הּוא   ָּברּו סֹוף  ָהֵאין  אֹורֹו  ְלַעְצמֹו  ּוְמַצֵּיר 
ְּבֶאְמַצע עֹוֵמד  ְוהּוא  ְוַהַּׁשֲעׁשּוַע    ,אֹותֹו  ַהַּתֲענּוג  ִעַּקר  ֶזה 

ַהַצִּדיק ֶׁשל  ְוַהִחּיּות  עֹוד    ,ְוַהְּדֵבקּות  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְרִּגיׁש  ְוהּוא 
ּכְ  ִחּיּותֹו  ַהָּבאַּבַחִּיים  ָּבעֹוָלם  ֱהיֹותֹו  ַעְצמֹו   , ֻדְגַמת  ְמַׁשֲעֵׁשַע 

ְּבַׁשֲעׁשּוַע ְּדַמְלָּכא, ְוֶאל ָּכל ֶזה זֹוִכים ַרק ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה  
ִיְתָּבַר ּוִבְפִׁשיטּות   , ּבֹו  ִּבְתִמימּות   ִיְתָּבַר ִעּמֹו  ַהְרֵּבה  ּוְלַדֵּבר 

 ". ִביו ְוַהֵּבן ֶאל ָא  ,ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ה,ְּגמּוָר 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ב)תשפת ּתֹוְלדֹוה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

  

 

 

 

 

    
       

 

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 
 מעמד סיום השיעור הלכה בישיבה 

השבוע בליל שלישי התקיים סיום נפלא על מקצוע בהלכות שבת שזה עתה 
 סיימו ללמוד בשיעור הלכה בישיבה. 

המגיד שיעור החשוב הרה"ג מו"ה אלחנן חיים עור נמסר מידי יום על ידי  יהש
בחורים   של  בהשתתפותם  שליט"א,  הישיבה  ראש  של  בנו  שליט"א,  רוטה 
חשובים רבים, בחירי הישיבה, שמנצלים את זמנם כראוי ומשלימים עצמם  

 בלימוד הלכה. 
וחזרה   וללבן מקצוע שלם בהלכות שבת, אחר שינון  ללמוד  כעת כשסיימו 

 סיום יפה בביתו של ראש הישיבה שליט"א. בידם, ערכו  םכשתלמוד
ל של  החשיבות  על  דיבר  שליט"א  הישיבה  כמו  יראש  ההלכה,  וידיעת  מוד 

שציוה רבינו הקדוש ללמוד מידי יום הלכה, זהו היסוד של יהודי, רק כך הוא  
לא לסור חס ושלום ולו במשהו מהשולחן ערוך  ו יכול לדעת כיצד להתנהג,  

 הקדוש. 
ציוו  דברים  השם  ר  השני  אל  לדבר  ביומו,  יום  מידי  לעשות  לתלמידיו  בינו 

יתברך  השם  אל  הרבה  בזה, כשמדברים  זה  כרוכים  ושניהם  הלכה,  וללמוד 
יתברך,   מלבדו  עוד  שאין  ומבינים  יודעים  ובהירה,  חזקה  אמונה  מקבלים 
צריכים   זאת  עם  יחד  אבל  כלום,  עושים  לא  ואנחנו  הכל,  הוא  ברוך  הקדוש 

כור שאמנם הכל עושה הקדוש ברוך הוא לבדו, אבל אנו  לחזור על ההלכות, לז
 צריכים לעשות מה שהשם יתברך מצווה לנו, להתנהג בדרך התורה הקדושה. 

מו"ה   קטנה  הישיבה  של  החשוב  מהמנהל  מילים  מספר  שמעו  מכן  לאחר 
נתנאל פארקאש שליט"א ומהמגיד שיעור החשוב הרה"ג מו"ה אלחנן חיים  

שא דברים המנהל מו"ה מרדכי אינדיג שליט"א  רוטה שליט"א, ולאחר מכן נ 
הקשיבו לראש  שלהסביר מה שחווה כל השנים בישיבה, שהבחורים    בשהיטי

הישיבה שליט"א והשתדלו לציית לכל עצותיו של רבינו הקדוש, הצליחו יפה  
 מאד בחייהם ברוחניות ובגשמיות.

מי חיזוק  עם  יצאו  הבחורים  הרוח,  בהתרוממות  הסתיים  הסיום  וחד  מעמד 
 להמשיך ללמוד ולהשתלם בהלכה.

 אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד! 
*** 

הכנסת ספר תורה השבת בבית המדרש "היכל 
 הקודש" קרית יואל עצי תמרים

יואל, שכונת עצי   שמחה גדולה שוררת בבית המדרש היכל הקודש בקרית 
בשבת הקרובה פרשת  ת הכנסת  יתמרים, לקראת הכנסת ספר תורה חדש לב

 ויצא הבאה עלינו לטובה בעזרת השם.
ראובן   מו"ה  נשכח  הבלתי  הרה"ח  נשמת  לעילו  נכתב  החדש  התורה  ספר 

יותר לב תו הוא תמיד נהג  יוויינבערג ז"ל, שעל אף שהיו בתי כנסת סמוכים 
 להגיע להתפלל רק בבית המדרש היכל הקודש. 

ובשיא ימי הקיץ הלוהטים,  שנותיו, בשיא ימי החורף הקפואים    96מרומי  מ
הוא היה מגיע במלוא השמחה לבית המדרש, הכל רק כדי לומר עוד קדיש,  

 עוד קריאת שמע, ולזכות בעוד עניית אמן.
ר' ראובן ז"ל היה יהודי של מסירות נפש שגדל ברוסיה תחת שלטון הרשע  
  של הקומוניסטים, ועל אף כל הקשיים זכה לשמור על היהדות במסירות נפש 

 ! תתפללו 
 

 פייגלא  בןיצחק ר'  על
 ישראלולי חאר שך לרפואה שלמה בקרוב בתו 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ויצחק פפנהיים מו"ה 
 גבאי ביהמ"ד היכל הקודש ירושלים

 להולדת בנו למזל טוב 
*** 

 הי"וחיים שוורץ החתן 
 למזל טוב  נישואיולרגל 

*** 

 הי"ואנשין  דוד המפיץ הגדול החתן
 נישואיו למזל טוב לרגל 
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	וְשַׁבְתִּי בְּשָׁלוֹם אֶל בֵּית אָבִי וְהָיָה ה' לִי לֵאלוֹקִים, יַעֲקֹב אָבִינוּ נָדַר נֶדֶר שֶׁאִם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִהְיֶה אִתּוֹ וְיַעֲזֹר לוֹ, "וְשַׁבְתִּי בְּשָׁלוֹם אֶל בֵּית אָבִי וְהָיָה ה' לִי לֵאלוֹקִים". בְּפַשְׁטוּת זֶה נִרְאֶה ש...
	יִתָּכֵן שֶׁהַפֵּרוּשׁ בַּפָּסוּק הוּא כְּפִי שֶׁרַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מֹוהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן ד') כְּשֶׁאָדָם יוֹדֵעַ שֶׁכָּל מְאֹרָעוֹתָיו הֵם רַק לְטוֹבָתוֹ, זֹאת הַבְּחִינָה הִיא מֵעֵין עוֹלָם הַבָּא, הָאָדָם הַזֶּה חַי בְּגַן ...
	יִתָּכֵן שֶׁהַפֵּרוּשׁ בַּפָּסוּק הוּא כְּפִי שֶׁרַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מֹוהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן ד') כְּשֶׁאָדָם יוֹדֵעַ שֶׁכָּל מְאֹרָעוֹתָיו הֵם רַק לְטוֹבָתוֹ, זֹאת הַבְּחִינָה הִיא מֵעֵין עוֹלָם הַבָּא, הָאָדָם הַזֶּה חַי בְּגַן ...
	קַל לוֹמַר זֹאת, אֲבָל קָשֶׁה מְאֹד לְקַיֵּם זֹאת, אֲנָשִׁים עוֹבְרִים הַרְבֵּה קְשָׁיִים וְצָרוֹת בָּעוֹלָם, וּצְרִיכִים לְדַבֵּר הַרְבֵּה אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, לְשַׁנֵּן הַרְבֵּה אֱמוּנָה, כְּדֵי לָדַעַת וּלְהַאֲמִין שֶׁבֶּאֱמֶת הַכֹּל רַק רַחֲמִ...
	הֲרֵי זֶה הַתַּכְלִית שֶׁבִּשְׁבִילָהּ יָרַדְנוּ לָעוֹלָם הַזֶּה, בָּעוֹלָם הַבָּא הֲרֵי הַכֹּל פָּתוּחַ, שָׁם כָּל אֶחָד מֵבִין שֶׁהַכֹּל רַק טוֹב, שֶׁלְּכָל דָּבָר יֵשׁ חֶשְׁבּוֹן מְדֻיָּק וְטוֹב מֵהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אֲבָל זוּ לֹא חָכְמָה, הַ...
	זֶה הַפֵּרוּשׁ בַּפָּסוּק, וְשַׁבְתִּי "בְּשָׁלוֹם" אֶל בֵּית אָבִי, יִהְיֶה לִי שָׁלוֹם אֲמִתִּי בְּעַצְמִי, אֲנִי אֵדַע וְאַאֲמִין שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַנְהִיג הַכֹּל רַק לְטוֹבָה, וְאָז וְהָיָה לִי לֶאֱלֹקִים, אָז אֶרְאֶה שֶׁמַּה שֶׁנִּרְאֶ...
	וּבָזֶה אֶפְשָׁר גַּם לְפָרֵשׁ אֶת הַמָּסוֹרָה, אֶת הַפָּסוּק כָּאן "וְשַׁבְתִּי" בְּשָׁלוֹם אֶל בֵּית אָבִי, וְאֶת הַפָּסוּק (תְּהִלִּים כ"ג, ו') אַךְ טוֹב וָחֶסֶד יִרְדְּפוּנִי כָּל יְמֵי חַיָּי "וְשַׁבְתִּי" בְּבֵית ה' לְאֹרֶךְ יָמִים. כִּי דָּוִד ...
	הָבָה נְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁתִּהְיֶה לָנוּ אֱמוּנָה זַכָּה וּבְרוּרָה, שֶׁתָּמִיד נִזְכֹּר וְנַאֲמִין שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה הַכֹּל רַק לְטוֹבָתֵנוּ, וְאָז נַרְגִּישׁ אֶת הַגַּן עֵדֶן עוֹד בְּזֶה הָעוֹלָם.
	(תּוֹךְ הַנַּחַל וַיֵצֵא תשס"ה)
	תְּחַכֶּה בְּסַבְלָנוּת
	יוֹם ב' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׂרָה, י"ט מַרְחֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	קִבַּלְתִּי אֶת מִכְתָּבְךָ.
	דַּע לְךָ, כָּל תְּפִלָּה מִתְקַבֶּלֶת אֵצֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אֶלָּא שֶׁהַרְבֵּה פְּעָמִים לֹא רוֹאִים מִיָּד אֶת הַיְּשׁוּעָה, צְרִיכִים לְהִתְאַזֵּר בְּהַרְבֵּה סַבְלָנוּת כְּשֶׁמְּבַקְּשִׁים מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ.
	חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (מִדְרָשׁ רַבָּה וָאֶתְחַנַּן ב, יז): "יֵשׁ תְּפִלָּה שֶׁנַּעֲנֵית לְאַרְבָּעִים יוֹם", כְּפִי שֶׁאָנוּ רוֹאִים אֵצֶל מֹשֶׁה רַבֵּינוּ (דְּבָרִים ט, יח): "וָאֶתְנַפַּל לִפְנֵי ה' כָּרִאשֹׁנָה אַרְבָּעִים יוֹם ...
	חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (מִדְרָשׁ רַבָּה וָאֶתְחַנַּן ב, יז): "יֵשׁ תְּפִלָּה שֶׁנַּעֲנֵית לְאַרְבָּעִים יוֹם", כְּפִי שֶׁאָנוּ רוֹאִים אֵצֶל מֹשֶׁה רַבֵּינוּ (דְּבָרִים ט, יח): "וָאֶתְנַפַּל לִפְנֵי ה' כָּרִאשֹׁנָה אַרְבָּעִים יוֹם ...
	לָכֵן אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ מְאֹד שֶׁחַס וְשָׁלוֹם לֹא יִהְיוּ לְךָ סְפֵקוֹת בִּתְפִלָּה - וּבְוַדַּאי שֶׁלֹּא תַּעֲזֹב אֶת הַתְּפִלָּה, כִּי כָּל תְּפִלָּה מִתְקַבֶּלֶת אֵצֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה עִם הַתְּפִלּוֹת מָה...
	אֲנִי מְקַוֶּה שֶׁתִּתְחַזֵּק וְתַמְשִׁיךְ לָלֶכֶת אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, לְבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ עַל כָּל דָּבָר מֵחַיֶּיךָ - אֲפִילּוּ שֶׁאַתָּה לֹא רוֹאֶה מִיָּד אֶת הַיְּשׁוּעָה.
	אֲנִי מְקַוֶּה שֶׁתִּתְחַזֵּק וְתַמְשִׁיךְ לָלֶכֶת אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, לְבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ עַל כָּל דָּבָר מֵחַיֶּיךָ - אֲפִילּוּ שֶׁאַתָּה לֹא רוֹאֶה מִיָּד אֶת הַיְּשׁוּעָה.
	אֲנִי מְקַוֶּה שֶׁתִּתְחַזֵּק וְתַמְשִׁיךְ לָלֶכֶת אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, לְבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ עַל כָּל דָּבָר מֵחַיֶּיךָ - אֲפִילּוּ שֶׁאַתָּה לֹא רוֹאֶה מִיָּד אֶת הַיְּשׁוּעָה.


	ר' ראובן ז"ל היה מפורסם בבית המדרש בסבר פניו המאירות, הוא קיבל כל יהודי בחיוך גדול. המתפללים אינם יכולים לשכוח איך הוא היה מתעניין תמיד בשלום כל אחד ובשלום משפחתו, וכמים הפנים לפנים היה ר' ראובן אהוב מאד על כל המתפללים. הוא פיאר את בית המדרש בנוכחותו ...
	כעת זכה נכדו מו"ה נחום וויינבערג הי"ו, ששימש אותו תמיד במסירות רבה בחייו, לסיים כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת סבו הגדול, ואותו נידב לבית המדרש הקדוש בו היה סבו מתפלל קבוע.
	בליל רביעי שעבר התקיים מעמד סיום כתיבת האותיות בבית המדרש. אליו התאסף ציבור גדול מאנשי שלומינו תושבי קרית יואל והגלילות, ראש הישיבה שליט"א הגיע להשתתף באופן אישי במעמד, ונשא דברי חיזוק. ראש הישיבה שליט"א דיבר שכעת בכתיבת ספר תורה, זהו הזמן לשמוח עם אל...
	לאחר מכן הרבה ראש הישיבה לדבר על מעלת המתנה הגדולה שנתן לנו רבינו הקדוש, את "סדר דרך הלימוד", המיועד לכל יהודי בכל מצבי "לא משנה באיזה גיל, לא משנה איך המח שלך חושב, אפילו לא משנה עד כמה אתה יודע קריאה, סדר דרך הלימוד מתאים לך!" אמר ראש הישיבה.
	מוהרא"ש היה אומר: מי שמציית לרבינו הקדוש ולא מטעה את עצמו, הוא מקבל את סדר דרך הלימוד וזוכה לעבור על כל התורה כולה, אזי לא ישימו גוף באדמה אחרי מאה ועשרים, אלא יכניסו "ספר תורה" קדוש ב"ארון הקודש" ויסגרו את ה"פרוכת".
	מדוע היו הברכות של יעקב אבינו צריכות להעשות בכזו דרך של רמאות, ב"גניבה"? היה מוהרא"ש אומר, שכאשר ישאלו יהודי לאחר פטירתו: "קבעת עתים לתורה?" הוא יאמר: "איך יכולתי לעשות קביעות מידי יום? הייתי טרוד בפרנסה, חובות, בריאות, אישה וילדים?" אז יאמרו לו, היית...
	מדוע היו הברכות של יעקב אבינו צריכות להעשות בכזו דרך של רמאות, ב"גניבה"? היה מוהרא"ש אומר, שכאשר ישאלו יהודי לאחר פטירתו: "קבעת עתים לתורה?" הוא יאמר: "איך יכולתי לעשות קביעות מידי יום? הייתי טרוד בפרנסה, חובות, בריאות, אישה וילדים?" אז יאמרו לו, היית...
	מדוע היו הברכות של יעקב אבינו צריכות להעשות בכזו דרך של רמאות, ב"גניבה"? היה מוהרא"ש אומר, שכאשר ישאלו יהודי לאחר פטירתו: "קבעת עתים לתורה?" הוא יאמר: "איך יכולתי לעשות קביעות מידי יום? הייתי טרוד בפרנסה, חובות, בריאות, אישה וילדים?" אז יאמרו לו, היית...
	ראש הישיבה עוד הרחיב רבות על החשיבות של לעבור על הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום החל מיום ראשון, על שלום בית, ועוד ענינים שונים, להנאתו מרובה של כלל הציבור שקיבל חיזוק רב למעשה. לאחר מכן ניתנה ההזדמנות לזכות לכתוב אות בספר התורה החדש כנהוג, והמעמד הסתיים ע...
	על פי התכנית אי"ה בשבת קודש הקרובה פרשת ויצא ייערך מעמד יפה של הכנסת ספר תורה, ספר התורה החדש יצא לפני הקריאה מהבית בו היה גר ר' ראובן ז"ל ברחוב מעזיבוז, לעבר בית המדרש היכל הקודש ברח' פרמישלאן, בשמחה, שירה וריקודים, ספר התורה בעזרת השם ישמש לקריאת הת...
	שישו ושמחו בשמחת התורה!
	מעמד סיום השיעור הלכה בישיבה
	השבוע בליל שלישי התקיים סיום נפלא על מקצוע בהלכות שבת שזה עתה סיימו ללמוד בשיעור הלכה בישיבה.
	השיעור נמסר מידי יום על ידי המגיד שיעור החשוב הרה"ג מו"ה אלחנן חיים רוטה שליט"א, בנו של ראש הישיבה שליט"א, בהשתתפותם של בחורים חשובים רבים, בחירי הישיבה, שמנצלים את זמנם כראוי ומשלימים עצמם בלימוד הלכה.
	כעת כשסיימו ללמוד וללבן מקצוע שלם בהלכות שבת, אחר שינון וחזרה כשתלמודם בידם, ערכו סיום יפה בביתו של ראש הישיבה שליט"א.
	ראש הישיבה שליט"א דיבר על החשיבות של לימוד וידיעת ההלכה, כמו שציוה רבינו הקדוש ללמוד מידי יום הלכה, זהו היסוד של יהודי, רק כך הוא יכול לדעת כיצד להתנהג, ולא לסור חס ושלום ולו במשהו מהשולחן ערוך הקדוש.
	שני דברים ציווה רבינו לתלמידיו לעשות מידי יום ביומו, לדבר אל השם וללמוד הלכה, ושניהם כרוכים זה בזה, כשמדברים הרבה אל השם יתברך מקבלים אמונה חזקה ובהירה, יודעים ומבינים שאין עוד מלבדו יתברך, הקדוש ברוך הוא הכל, ואנחנו לא עושים כלום, אבל יחד עם זאת צריכ...
	לאחר מכן שמעו מספר מילים מהמנהל החשוב של הישיבה קטנה מו"ה נתנאל פארקאש שליט"א ומהמגיד שיעור החשוב הרה"ג מו"ה אלחנן חיים רוטה שליט"א, ולאחר מכן נשא דברים המנהל מו"ה מרדכי אינדיג שליט"א שהיטיב להסביר מה שחווה כל השנים בישיבה, שהבחורים שהקשיבו לראש הישיב...
	מעמד הסיום הסתיים בהתרוממות הרוח, הבחורים יצאו עם חיזוק מיוחד להמשיך ללמוד ולהשתלם בהלכה.
	מעמד הסיום הסתיים בהתרוממות הרוח, הבחורים יצאו עם חיזוק מיוחד להמשיך ללמוד ולהשתלם בהלכה.
	מעמד הסיום הסתיים בהתרוממות הרוח, הבחורים יצאו עם חיזוק מיוחד להמשיך ללמוד ולהשתלם בהלכה.
	***
	הכנסת ספר תורה השבת בבית המדרש "היכל הקודש" קרית יואל עצי תמרים
	שמחה גדולה שוררת בבית המדרש היכל הקודש בקרית יואל, שכונת עצי תמרים, לקראת הכנסת ספר תורה חדש לבית הכנסת בשבת הקרובה פרשת ויצא הבאה עלינו לטובה בעזרת השם.
	ספר התורה החדש נכתב לעילו נשמת הרה"ח הבלתי נשכח מו"ה ראובן וויינבערג ז"ל, שעל אף שהיו בתי כנסת סמוכים יותר לביתו הוא תמיד נהג להגיע להתפלל רק בבית המדרש היכל הקודש.
	ממרומי 96 שנותיו, בשיא ימי החורף הקפואים ובשיא ימי הקיץ הלוהטים, הוא היה מגיע במלוא השמחה לבית המדרש, הכל רק כדי לומר עוד קדיש, עוד קריאת שמע, ולזכות בעוד עניית אמן.
	ר' ראובן ז"ל היה יהודי של מסירות נפש שגדל ברוסיה תחת שלטון הרשע של הקומוניסטים, ועל אף כל הקשיים זכה לשמור על היהדות במסירות נפש עצומה, וזכה להקים דור יהודי לתפארת של ילדים ונכדים יראים ושלמים שחיים עם הקדוש ברוך הוא.

