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 ִאְׁשּתֹו ֵמֲאחֹוָריו ַוְּתִהי ְנִציב ֶמַלח.   ְוַתֵּבט 
ֵאֶצל ָהעֹוָלם ַהִּׁשְכָחה ִהיא ִחָּסרֹון   (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן כ"ו)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  

�א   ִאם  ִּכי  ְּגדֹוָלה.  ַמֲעָלה  ְּבַהִּׁשְכָחה  ֵיׁש  ְּבֵעיַני  ֲאָבל  ְּבֵעיֵניֶהם.  ָּגדֹול 
ָהְיָתה ִׁשְכָחה, �א ָהָיה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר ַּבֲעבֹוַדת ה'. ִאם ָהָיה 

אֶ  ָהָיה  ֶׁשָעַבר �א  ַמה  ָּכל  ַלֲעבֹוָדתֹו  זֹוֵכר  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלָהִרים  לֹו  ְפָׁשר 
ַהְּדָבִרים   ָּכל  ְמֹאד  ָהָאָדם  ֶאת  ְמַבְלְּבִלים  ָהיּו  ַּגם  ֹאֶפן.  ְּבׁשּום  ִיְתָּבַר� 

ב  טוֹ ר  ָּדבָ ה  זֶ ז  ֶׁשֵּיׁש ִׁשְכָחה, ָאה  ָעׂשָ ה'  ׁשֶ   ֶׁשעֹוְבִרים ָעָליו. ֲאָבל ַעְכָׁשו,
ם  ַּבַחִּיי  ּוְלַהְמִׁשי�ד,  ִמּיַ   ִמֶּמּנּו   ִלְׁשֹּכחַ ר  ֶאְפׁשָ ר,  עֹובֵ ר  ֶׁשָּדבָ ע  ְּבֶרגַ ד,  ְמאֹ 

עֹוד   ו ָעָליב  ֹצֶר� ַלֲחׁשֹ   ןְוֵאי,  ִּכָּׁשלֹוןם  ׁשּו ה  ָקרָ א  �  ְּכִאילּו ת,  ְּבִהְתַחְּדׁשּו 
 ְּכָלל. 

ִאְׁשּתֹו ֵמֲאחֹוָריו, ִאם ִמְסַּתְּכִלים   ֶזה ַמה ֶׁשַהָּפסּוק ְמַרֵּמז ָלנּו, ְוַתֵּבט
ל ׁשֶ ת  ַּפַעם, ַהִּכְׁשלֹונוֹ   לׁשֶ   ְלָאחֹור, ִנְזָּכִרים ָּכל ַהְּזַמן ֵמַהְּדָבִרים ָהָרִעים

ַוְּתִהי ְנִציב ֶמַלח, ֲאַזי הֹוְפִכים ַלֲחִתיַכת ֶמַלח, ָהעֹוָלם ִנְהֶיה ז  ַּפַעם, ָא
ֵתן ָלָאָדם ְלַהְצִליַח ַּבַחִּיים, �א ְּברּוָחִנּיּות  ָמלּוַח, עֹוָלם ַמר, ְוֶזה �א נוֹ 

 ְו�א ְּבַגְׁשִמּיּות. 
ְיהּוִדי ָצִרי� ָּכל ַהְּזַמן ְלִהְתַחֵּדׁש, "ַעְכָׁשו נֹוַלְדִּתי, ֲאִני ָאָדם ָחָדׁש, ֲאִני 

ֵאּלּו הָ   תֶׁשָהיּו לֹו ֶאת ָּכל ַהִּכְׁשלֹונוֹ   הִמֹּקֶדם, זֶ   ָהָאָדם  ִּבְכָלל �א אֹותוֹ 
ַצִּדיִקים ֶׁשֵהם ָיְדעּו ִמי ֵהם ָהיּו  ל  ָאָדם ַאֵחר ְלַגְמֵרי". ְמַסְּפִרים עַ   הָהיָ 

ֲאַנְחנּו ָאְמנָ  ַהּקֹוֵדם,  ַהּקֹוֵדם,  ם  ַּבִּגְלּגּול  ַּבִּגְלּגּול  ָהִיינּו  ִמי  יֹוְדִעים  �א 
ְתַחֵּדׁש, ֲאִני �א  ֲאָבל ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ֶזה ְּבתֹור ֵעָצה ְלהִ 

, ֲאָבל ַּבֹּמַח ֶׁשִּלי תָצִרי� ָלמּות ּוְלִהָּוֵלד ׁשּוב, ֲאִני ָיכֹול ְלַהְמִׁשי� ִלְחיוֹ 
ַּבִּגְלּגּול   ָהָיה  ַמה  ְּכלּום  זֹוֵכר  �א  ֲאִני  ָחָדׁש,  ְלִגְלּגּול  ַעְכָׁשו  ִנְכַנְסִּתי 

ְלַנֵּצל ֶאת    תֵיׁש ִלי ֶאת ָהֶאְפָׁשרּו וְ   ,ַהּקֹוֵדם, ַהּיֹום ֲאִני ָאָדם ָחָדׁש ְלַגְמֵרי
ּוָמָחר  ַהְצָלָחה,  ֶׁשל  ְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ַּבִּמָּדה  ֶׁשָּצִרי�,  ְּכמֹו  ֶהָחָדׁש  ַהִּגְלּגּול 

 ַאְתִחיל עֹוד ִּגְלּגּול ָחָדׁש. 
אֹוְמִרים   י:) ֲחַז"ל  ְלׁשֹון    (ְמִגָּלה  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ַוְיִהי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום  "ָּכל 

ֶזה ְמַרֵּמז ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאָדם ִמְסַּתֵּכל ַעל ַמה   ר,ָעבַ ן  ָלׁשוֹ ה  זֶ   -י  ַוְיהִ   ר", ַצעַ 
, ֲאַזי ֵיׁש לֹו ַרק ַצַער ִמֶּזה, הּוא אֹוֵכל ֶאת ַהֵּלב ַעל ָּכל  ֶׁשָהָיה ַעד ַעְכָׁשו 

ֲאָבל   ַּבַחִּיים,  ְלִהְתַקֵּדם  ִמֶּמּנּו  מֹוֵנַע  ְוֶזה  ְּבַחָּייו,  ָעַבר  ַהְּקָׁשִיים ֶׁשהּוא 
(ְּבֵראִׁשית ַרָּבה מ"ג,  אֹוְמִרים ֲחַז"ל  ,דָעִתי ן  ָלׁשוֹ ה  ֶׁשּזֶ   "ְוָהָיה" ֵאיֹפה ֶׁשָּכתּוב  

ֶזה ְלׁשֹון ִׂשְמָחה; ְּכֶׁשְּיהּוִדי �א חֹוֵׁשב ַמה ָהָיה ֶּבָעָבר, הּוא ַרק חֹוֵׁשב    ')ג
ַמה ִיְהֶיה ֵמַעְכָׁשו ָוֵאיָל�, ֲאַזי הּוא ָׂשֵמַח ְמֹאד, הּוא ַמְתִחיל עֹוד ַּפַעם  

 ַחִּיים ֲחָדִׁשים, ְוהּוא ַמְצִליַח ָיֶפה ְמֹאד. 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ק״כ.) ֲחָכֵמינּו  :  (ַׁשָּבת 
ְּבֵני־  ֶּׁשֵאין  ְּדָבִרים  ָיֶד�,  ַּתַחת  ַהֹּזאת  ְוַהַּמְכֵׁשָלה 
ָאָדם עֹוְמִדים ֲעֵליֶהם, ֶאָּלא ִאם־ֵּכן ִנְכָׁשִלים ָּבֶהם,  

ְּתִחּלָ  ִּכָּׁשלֹון  ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ַעל־ְיֵדי  ַּדְיָקא  ַעל־ִּכי  ה, 
(ִּגִּטין  ְיֵדי־ֶזה הּוא ָיכֹול ְלַתֵּקן ֶאת ַעְצמֹו, ְוֵכן ָאְמרּו  

: ֵאין ָאָדם עֹוֵמד ַעל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ֶאָּלא ִאם־ֵּכן  מ״ג.)
 ִנְכָׁשל ָּבֶהם, ִּכי ֶזה ֵמִביא אֹותֹו ְלִהְתַאֵּמץ יֹוֵתר.

ּלֹוֵמד ְורֹוִאים ְּבחּוׁש, ֶׁשָּכל ַּבַעל ְמָלאָכה ִלְפֵני ׁשֶ 
ְּכגֹון   ִּכְׁשלֹונֹות,  לֹו  ֶׁשִּיְהיּו  ְּבֶהְכֵרַח  ְמַלאְכּתֹו,  ֶאת 
<<<< 

 

ר   מ≈ נּו ַז"ל ‡ו… יָמן כ‰)ַרּב≈ ƒס ,‡ ˜ ל∆ ֲ‰ַר"ן ח≈ י מו… ּוט≈ ּ̃ ƒל ָ‡ָ„ם  (ל יך¿ ּכָ ƒר ָ̂ י  ƒּכ" :

  ˙ י‡ ‡∆ ƒ̂ ‰ו… ָ‡ָ„ם ל¿ ל",  כ∆ ≈ ּׂ̆ ‰ַ ל  ∆‡ ˙ ַלֲעלו… ו¿  ‰ ַ„ּמ∆ ַ‰מ¿ מו… מ≈ ¿̂ ַע

ל   כ∆ ≈ׂ̆  ‰ ל; ַמ‰ ז∆ כ∆ ≈ׂ̆ ל  ּב≈ ַ̃ ּלו… ּול¿ ∆ ׁ̆  ˙ נו… יו… מ¿ ƒ„ּ‰ַ ‡˙ מ≈ ≈̂ יך¿ ָל ƒר ָ̂

ַרך¿   ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ל¿ ּור  ׁ̆ ָּ̃ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ל  ּכָ  ?˙ נו… יו… מ¿ ƒ„ּ  ‰ ז∆ ‰    -ּוַמ‰  ז∆

 ָ̂ מ¿ ƒרּוך¿ ‰ּו‡ נ ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ב: 'ַ‰ ≈ ׁ̆ ל; ָ‡ָ„ם חו… כ∆ ≈ׂ̆ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‡ן, ַ‰ ‡ ּכָ

ב   ≈‰ רּוך¿ ‰ּו‡ ‡ו… ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ יָ‡‰, ַ‰ ƒר ל ַ‰ּב¿ ˙ ּכָ ∆‡ ‰ ַ‰ּו∆ רּוך¿ ‰ּו‡ מ¿ ּבָ

ר  ֲ‡ַ„ּב≈ ∆ ׁ̆  ‰ ּפ∆ ַ̂ מ¿ ‰ּו‡  ין,  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ יַח  ƒנ‡ָ ∆ ׁ̆  ‰ ּפ∆ ַ̂ מ¿ ‰ּו‡  י,  ƒ̇ ‡ו…

  ' ו… ּ̇ ƒ‡-    ,ים ƒר ַ„ּב¿ ּומ¿ ים  ƒב ¿ ׁ̆ חו… ∆ ׁ̆ ים  ƒר ֲ‡ח≈ ים  ƒָבר ¿„ּ ל;  כ∆ ≈ׂ̆  ‰ ז∆

נַ  י י¿ ƒנ לו… ם ּפ¿ ƒ‡'  ַח ≈ּ̂-   ‰ י∆ ¿‰ ƒַח ל…‡ י ≈ּ̂ ַנ י י¿ ƒנ מו… ם ַ‡ל¿ ƒ‡ ב ו¿ ‰ טו… י∆ ¿‰ ƒי

ב'   ‰    –טו… ּכ∆ ז¿ ∆‡ ם  ƒ‡' ים:  ƒב ¿ ׁ̆ חו… ם  ƒ‡ ו¿  ,‰ ַ„ּמ∆ ַ‰ּמ¿ ּכ…ַח   ‰ ז∆ ל  ּכָ

ַח'  מ≈ ָׂ̆  ‰ י∆ ¿‰ טו… ‡∆ ּלו… ן. –ּבַ יו… מ¿ ƒ„ּ ‰ ל ז∆  ּכָ

„ּו˙;  ¿„ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ו¿  ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ י  ≈„ י¿ ַעל   ?‰ ַ„ּמ∆ ַ‰ּמ¿ ּכ…ַח  ƒמ ים  ƒ‡ ¿̂ יו… יך¿  ≈‡

 ƒ‡ יס ƒנ ַיכ¿ יַח  ƒ ׁ̆ ּמָ ∆ ּׁ̆ ַמ‰  יַח,  ƒ ׁ̆ ָמ ל  ∆ ׁ̆  ‰ ָ̂ ע≈ ּבָ ים  ƒ ׁ̆ ּמ¿ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒמ ם 

ָלם   עו… ן    –ּבָ ו… ׁ̆ ּל¿ ƒיַח מ ƒ ׁ̆ , ָמ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ ב ל¿ ˙ ַ‰ּל≈ יחּו ‡∆ ƒׂ̆ ּיָ ∆ ׁ̆

יַח ' ƒס ַח; ַמ‰    'מ≈ ח≈ ו… ׂ̆ ים ל¿ ƒמ ּל¿ ƒ‡‰ָ ָכל ר…ם ל¿ ¿‚ ƒיַח י ƒ ׁ̆ ים, ָמ ƒמ ּל¿ ƒ‡

ים   ƒר ַ„ּב¿ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ם?  ּל≈ ƒ‡ ׁ̆ רּו ָח„  ּפ≈ ל ‡∆ ַעל ּכָ ָח„ ו¿ ל ‡∆ ם ּכָ ƒע–    ıחּו

. ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ ַרך¿ ּומ≈ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆  ַ‡ל ַ‰

ם ƒ‡  ים ƒכ ל¿ ל  ‰ו… ם  ּכָ ר  יו… ַ„ּב≈ ˙  ל¿ ָ̂ ל   ̃¿ ם  ‡∆ ≈ ּׁ̆ ‰ַ  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒים   י ƒר ַסּפ¿   מ¿

ם ≈ ּׁ̆ ‰ַ ַרך¿   ל¿ ּבָ ¿̇ ƒל  י ים,  ַמ‰  ּכָ ƒׂ̆ עו… ∆ ל  ׁ̆ ים,  ָמ‰  ּכָ ƒב ¿ ׁ̆ חו… ∆  ַע„   ׁ̆

‰ ּמָ י   ּכַ ƒע∆  ֲ‡נ ˙ ‰ַמט¿ י;  ‡∆ ƒמ ¿̂ י   ַע ƒב  ֲ‡נ ≈ ׁ̆ י   חו… ƒנ‡ֲ ∆ ך¿   ׁ̆ ל≈ ˙  ‰ו… יו… ח¿ ƒל 

ח, ַ̂ י  ָלנ∆ ƒב  ֲ‡נ ≈ ׁ̆ ׁ̆   חו… ּי≈ ∆ י,   ׁ̆ ƒי  ל ƒל  ֲ‡נ ע≈ ‰,  יַוֲ‡נƒ   ּפו… ∆ׂ̆ י   עו… ƒנ‡ֲ  

ַח  כ≈ ו… י   ׁ̆ ƒנ‡ֲ ∆ לּום   ׁ̆ „  ּכ¿ עו… ַעט  ו¿ ך¿   מ¿ ָטר≈ ¿̂ ˙  ַלֲעז…ב   ‡∆ ָלם   ‡∆   ָ‰עו…

‰ יר  ַ‰ּז∆ ƒ‡ ¿ ׁ̆ ‰ַ ˙  ּול¿ ל  ‡∆ י   ּכָ ƒ ׁ̆ כּו י   ר¿ ƒנ ‰ו… ƒ   ו¿ ׁ̆ י   יםַלֲ‡ָנ ƒנ‡ֲ ∆   ל…‡  ׁ̆

יר, ƒים ַמּכ ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ם מ¿ ≈ ּׁ̆ ‰ַ :  מ≈ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒנו…  י ּבו… ƒל "ר ∆ ָלם, ׁ̆ י ֲעז…ר עו… ƒל  

‡ּוַכל ∆ ׁ̆  ˙ כ∆ ל  ָלל∆ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ˙  ל¿ ∆‡   ׁ̆ לו… ¿ ׁ̆  ˙ ּלו… ƒפ ¿ּ̇ ָין,  ַ‰ נ¿ ƒמ  ּב¿

נו…  ּבו… ƒל  ר ∆ ָלם  ׁ̆ ר  עו… ח  ֲעזו… ַּ̇ פ¿ ∆‡ ∆ ם  ׁ̆ ,  ַ‰ּיו… ׁ̆ ˙;   חּוָמ ָניו… ¿ ׁ̆ ƒמ  

ּל…‡ ∆ יב ׁ̆ ƒם ָ‡ר ƒָח„" ַ‡ף  ע ∆‡  - ‰ ל. ז∆ כ∆ ≈ׂ̆   
 "ג) תשפ ֶל�ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר� 
ֶחְׁשָון, -יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֶל� ְל�, ח' ַמר

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

ֵאֶלי� ִעם ַהֲחלֹומֹות ִמן ַהְּסָתם ָּבִאים ַּגם  
ַהְרֵּבה  ּוְלַקֵּבל  ַעְכָׁשו  ְלַהְׁשִקיַע  ֶׁשֶאְפָׁשר 
ַאל   ָּגדֹול,  ִּדְמיֹון  ַהֹּכל  ְוכּו';  ְוכּו'  ְרָוִחים 
אֹוְת�;  ֶׁשַיְּטעּו  ִּתְּתנּו  ַאל  ַּתְקִׁשיב, 
ַּבְּיָלִדים  ַּתְׁשִקיַע  ֶׁשְּל�,  ַּבַּבִית  ַּתְׁשִקיַע 

  ַּבְּנָׁשָמה ֶׁשְּל�.ֶׁשְּל�, ַּתְׁשִקיעַ 
ֵל� ַהַּבְיָתה ַּבְּזַמן, ַאל ִּתָּׁשֵאר ָּבְרחֹוב, ֵל� 
ֶאת  ְּתַחֵּנ�  ְלִאְׁשְּת�.  ַלֲעֹזר  ַהַּבְיָתה 
ִלְקֹרא  ְּבָרכֹות,  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשְּל�  ַהְּיָלִדים 
ִלְנִטיַלת  ְקָעָרה  ְלָהִכין  ְׁשַמע,  ְקִריַאת 

ַּתְׁשִקיַע   �א  ִאם  ֶאת   – ָיַדִים.  ִּתְמָצא 
ַעְצְמ� עֹוד ְמַעט ִעם ָּבחּור ְמּגָֻּדל ַּבַּבִית, 
ַאָּתה �א ֵּתַדע ַמה ַלֲעׂשֹות ִאּתֹו, הּוא �א  
 ַיְקִׁשיב ְל�, הּוא ִייַרק ְוִיְצַחק ְל� ַּבָּפִנים.

ַּתְׁשִקיַע  �א  ִאם  ֶׁשְּל�,  ַהָּבנֹות  ֵכן  ְּכמֹו 
ֲעַדִין   ְּכֶׁשֵהן  ַעְכָׁשו  ַאָּתה ָּבֶהן  ְקַטּנֹות, 

ִלְהיֹות  ַּתְמִׁשי�  ֶהְפֵקר,  אֹוָתן  ַּתְׁשִאיר 
ַהְּמֻדִּמים  ַהֲחֵבִרים  ִעם  ֶׁשְּל�  ַּבֶּטֶלפֹון 

ַאָּתה עֹוד ְמַעט ִּתְמָצא ֶאת ַעְצְמ�   –ֶׁשְּל�  
ַמה  ְל�  ֶׁשִּתְקַּבע  ְּגדֹוָלה  ַּבחּוָרה  ִעם 

ַחס   ַלֲעׂשֹות; ִהיא ְּתָמֵרר ְל� ֶאת ַהַחִּיים
 ְוָׁשלֹום.

ֲאִני �א רֹוֶצה ְלַהְפִחיד אֹוְת�, ֲאָבל ֲאִני  
ֵמַהֲחלֹום  ֵמַהֵּׁשָנה,  אֹוְת�  ְלָהִעיר  רֹוֶצה 
ֶהָעֹמק ֶׁשְּל�, ֶׁשל ְלַהְׁשִקיַע עֹוד ֶּכֶסף ְועֹוד 
ַהַּבְיָתה,  ֵל�  ֲחֵבִרים;  ִעם  ּוְלַבּלֹות  ֶּכֶסף 

יֹוְצאִ  �א  ַּבַּלְיָלה  ַּבַּבִית,  ָלְרחֹוב. ֵׁשב  ים 
ִאָּתם  ּוְתַדֵּבר  ַהְּיָלִדים  ִעם  ַּתֲעֹזר  ֹקֶדם 

  – ְקָצת, ַאַחר ָּכ�, ְּכֶׁשֵהם הֹוְלִכים ִליֹׁשן  
ַהְרֵּבה  ּוְקָצת  ִאְׁשְּת�,  ִעם  ְקָצת  ְּתַדֵּבר 

 ִתְלַמד ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשְּל�.
ֲעֹזב אֹוְת� ִמּפֹוִליִטיָקה, ֶזה �א ְיַׁשֶּנה ְל�  

ַהֶּמְמָׁשָלה ִּבכְ  ְלֹראׁש  ִנְבַחר  ִמי  לּום 
ִּבְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל ּוִמי הֹוֵל� ִלְהיֹות מֹוֵׁשל 
ַהֹּכל   ָּדָבר.  אֹותֹו  ִיָּׁשֵאר  ַהֹּכל  יֹוְרק,  ְניּו 
ֶהֶבל ֲהָבִלים; ַהֹּכל ֶזה ַרק ְּכֵדי ִלְסחֹוף ֶאת  
ֶׁשַּמְנִהיג  ּבֹוֵרא  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשִּיְׁשַּכח  ָהָאָדם 

 , עֹוֶׂשה ַהֹּכל ּובֹו ָּתלּוי ַהֹּכל.ַהֹּכל
ַהֲחָדׁשֹות  ֶאת  ִלְׁשֹמַע  ְמַצֶּפה  ֲאִני 
ְיהּוִדי  ִנְהֵייָת  ִנַּצְחָּת,  ֶׁשַאָּתה  ַהּטֹובֹות 

 ָּכֵׁשר.
 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.   

 "ג) תשפ ֶלה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

ַהַּנָּגר, ַעד ֶׁשהּוא ּדֹוֵפק ַמְסֵמִרים ַּבֶּקֶרׁש, הּוא נֹוֵקף ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֶאת ֶאְצָּבעֹו... ְוֵכן  
ְתַחְׁשֵמל ְּפָעִמים ַרּבֹות...  ַהַחְׁשַמַּלאי, ַעד ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶאת ְמַלאְכּתֹו ִּבְׁשֵלמּות הּוא מִ 

ַהְצָלָחָתם   ִעַּקר  ַנֲעִׂשים    —ִעם ָּכל ֹזאת,  ּוְלַבּסֹוף  ֲאֵחִרים,  ַעל  ִמְסַּתְּכִלים  ְּכֶׁשֵאיָנם 
 ֻמְמִחים ְּגדֹוִלים ִּבְתחּוָמם. 

יו ְלַהְרִּגיל ֶאת  ְּכמֹו־ֵכן ָּכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל ָהרֹוֶצה ְלַהְצִליַח ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ָעלָ 
ַעְצמֹו �א ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ׁשּום ְּבִרָּיה ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוַאף ֶׁשִּיְהיּו לֹו ָּכל ִמיֵני ִּכְׁשלֹונֹות, �א  
ְלַהִּגיַע   ִּיְזֶּכה  ַוֲאַזי  ְלַעְצמֹו,  ָסַלל  ֲאֶׁשר  ְּבַדְרּכֹו,  ְּבֻתּמֹו  ֵיֵל�  ַרק  ְּכָלל,  לֹו  ִאְכַּפת  ִיְהֶיה 

 ֶחְפצֹו ְּבָׁשלֹום.  ִלְמחֹוז
ִעיָקר ַהִּכָּׁשלֹון ֶׁשל ָהָאָדם הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשָּתִמיד ִמְסַּתֵּכל ַעל ֲאֵחִרים, ֵאי� ֲאֵחִרים  
ָיִגיבּו ַעל ַמֲעָׂשיו, ְוַעל־ֵּכן ְּכֶׁש�א הֹוֵל� לֹו ְּכמֹו ֶׁשָרָצה, ֵּתֶכף־ּוִמַּיד הּוא ִנְׁשַּבר, ְוֶזה ֵמִביא  

ָּׁשלֹון, ּוֶבֱאֶמת ְצִריִכין ָלַדַעת, ֲאֶׁשר ִעַּקר ַהְצָלַחת ָהָאָדם ִהיא �א ְלִהְסַּתֵּכל  אֹותֹו ַלּכִ 
ַעל ֲאֵחִרים, ֶאָּלא ֵיֵל� ִּבְתִמימּות ְּבַדְרּכֹו, ְוַאף ֶׁשִּיָּכֵׁשל ְּבֵאיֶזה ָּדָבר, ַאל ִיְסַּתֵּכל ַעל ֶזה  

ִיְהֶיה ִאְכַּפת   ַאְּדַרָּבה, ָעָליו  ְּכָלל, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן �א  ָעָליו,  ָיִגיבּו  לֹו ְּכַלל, ַמה ֶּׁשֲאֵחִרים 
ָלַדַעת ֶׁשַּבְּתִחָּלה ָּכל ָּדָבר ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִּכָּׁשלֹון, �א־ֵכן ִאם ִיְסַּתֵּכל ָּתִמיד ַעל ַמה  

 .ֶּׁשֲאֵחִרים אֹוְמִרים ּוְמִגיִבים ָעָליו, ֲאַזי ִיָּׁשֵאר ְּבִכְׁשלֹונוֹ 
(ַעֵּין ְּבִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַמֲעֵׂשה  ְוִהְלִּביׁש ֶאת ֶזה ְּבַמה ֶׁשַרֵּבנּו ַז״ל ִּסֵּפר ָלנּו ֵמֶהָחָכם ְוַהָּתם   
: ֶהָחָכם ִהְסַּתֵּכל ָּתִמיד ַעל זּוָלתֹו ַמה ֶּׁשֲאֵחִרים אֹוְמִרים, ּוַמה ֶּׁשֲאֵחִרים ְמִגיִבים  ט׳)

ָהָיה לֹו ֵאיֶזה ִּכָּׁשלֹון, ִנְׁשַּבר ְלַגְמֵרי, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ִהְתָיֵאׁש ְוָנַפל  ָעָליו, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ְּכׁשֶ 
ְו�א הֹוִציא   ִּכְׁשלֹונֹות,  ַהְרֵּבה  ַהָּתם, ַאף ֶׁשָהיּו לֹו  ּוְסִמיָכה, �א־ֵכן  ָעָבה  ִּבָּצה  ְלתֹו� 

�א ִהְסַּתֵּכל ַעל ֲאֵחִרים ְּכַלל, ַמה  ְמָלאָכה ִּבְׁשֵלמּות, ִעם ָּכל ֹזאת ָהָיה ָּתִמיד ָׂשֵמַח, וְ 
ֶׁשֵהם ִמְתלֹוְצִצים ִמֶּמּנּו, ְוָהָיה ָרִגיל לֹוַמר: ַמה ִלי ְוָלֶהם, ֶׁשֶּזה ַמֲעֵׂשה ֶׁשִּלי, ְוֶזה ַמֲעֵׂשה  
ַאַחר־ָּכ� ָזָכה  ֶּבֱאֶמת  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ֲעבֹוָדתֹו,  ַעל  ְוָׂשֵמַח  ָׂשׂש  ָּתִמיד  ְוָהָיה   ֶׁשָּלֶהם, 
ַהָּׂשִרים   ָּכל  ַעל  ּוִמיִניְסֶטר  ַׂשר  ַנֲעֶׂשה  ְוִלְהיֹות  ָהַעִלָּיה,  ְּבַתְכִלית  ְלִהְתַעּלֹות 

 ְוַהִמיִניְסָטִרים. 
 ֶעְזָרה ַּבֲהִליָכה 

ָיכֹול   �א  ֶׁשהּוא  ַמְרִּגיׁש  ְוהּוא  ַמָּכה,  ּוְמַקֵּבל  נֹוֵפל  ְּכֶׁשָאָדם  ְּבַגְׁשִמּיּות  רֹוִאים 
 הּוא ְיַחֵּפׂש ִוְיַבֵּקׁש ֶעְזָרה ֵמֲאֵחִרים ֶׁשִּיְּתנּו לֹו ָיד ְוַיַעְזרּו לֹו ָלקּום.  ְלִהְתרֹוֵמם ְלַבד,

ָיכֹול ְלִהְתרֹוֵמם ְלַבד, הּוא רֹוֶאה ֶׁשהּוא   ְּברּוָחִנּיּות ֶזה אֹותֹו ָּדָבר, ְּכֶׁשָהָאָדם �א 
 ֵתת לֹו ָיד ֶׁשּיּוַכל ַלֲעמֹוד ַעל ַרְגָליו. נֹוֵפל ְונֹוֵפל, ָאז הּוא ָצִרי� ָלֶלֶכת ְלַצִּדיק ֶׁשָּיכֹול לָ 

: ַעל ְיֵדי ִהְתַקְּׁשרּות ַלַּצִּדיִקים, �א ִיּפֹול  (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ְנִפיָלה, ִסיָמן ט"ז)ַרֵּבנּו אֹוֵמר 
י ַהַּצִּדיק  ִמַּמְדֵרָגתֹו; ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשָאָדם ְמֻקָּׁשר ֵהיֵטב ֶאל ַצִּדיק, ַאף ַּפַעם �א ִיֹּפל, ּכִ 

ִיְלַמד ִעּמֹו ִלּמּוִדים ִנְפָלִאים ֵאי� ְלַהְחִזיק ַמֲעָמד ְּבָכל ֲאֶׁשר עֹוֵבר ָעָליו, ְוֵהן ַּבֲעִלָּיה 
ְוֵהן ַּבְיִריָדה, ַאף ַּפַעם �א ִיְתַרֵחק ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַר�. ַרק ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵּלל ַהְרֵּבה ְלַהֵּׁשם 

ְמָצא ַצִּדיק ָהֲאִמִּתי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְראֹות לֹו ֶאת ֶזה, ְו�א ְלַהְטעֹות ֶאת ַעְצמֹו  ִיְתָּבַר� ֶׁשּיִ 
 ְוָלֶלֶכת ְלָאָדם ֶׁש�א יּוַכל ַלְעזֹור לֹו.

מֹוֲהָרא״ׁש ִסֵּפר ִסּפּור ִנְפָלא ִמֶּזה ֶׁשְּיהּוִדי ָצִרי� ְלַחֵּפׂש ֶאת ָהַרִּבי ָהֲאִמִּתי ֶׁשּיּוַכל  
לוֹ  ִנְׁשָּבר  ַלְעזֹור  ּוְבֵלב  ֲעצּוָמה  ִּבְבִכָּיה  ְלָפָניו  ְוִסֵּפר  ְלַרּבֹו,  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ִנְכַנס  ַּפַעם   :

ְוִנְדָּכא, ֶׁשהּוא ִנְלַּכד ְוִנְתַּפס ְּבֵאיזֹו ֲעֵבָרה ֲחמּוָרה, ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן, ְוהּוא ְמַבֵּקׁש ַעְכָׁשיו  
 ל.ְּתׁשּוָבה ְוַתָּקָנה ַעל ֶחְטאֹו ַהָּגדוֹ 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 הַהְּנכֹונָ ה ַהַהְׁשָקָע 

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

ְלַכַעס, אֹו ָּכל  ל  ּו, ְלֻדְגָמא הּוא ִאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות ְוָנפַ ְּכֶׁשָאָדם ִנְכַׁשל ְּבַמֶּׁשה
סּוג ִּכָּׁשלֹון ֶׁשַרק ָהָיה לֹו, ְוֶזה ַמְתִחיל ְלָהִציק לֹו ַּבֹּמַח, הּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא  

ַהְמִׁשי�  ִמָּיד, ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, ִלְׁשֹּכַח, ּולְ   םִּכָּׁשלֹון ֶאָחד ָּגדֹול, ָעָליו ְלִהְתרֹומֵ 
"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָעִׂשיִתי ְׁשטּות,  אֹוְמִרים ַּכָּמה ִמִּלים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�,    ַּבַחִּיים;

ְוָכ�, ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשָהָיה ָאסּור ִלי ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה, ַוֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשְּכָבר    ָעִׂשיִתי ָּכ� 
ת ֶזה, ֲאָבל ַמה ֶאֱעֶׂשה ֶׁשּׁשּוב ִנְכַׁשְלִּתי? ִּתְסַלח  ִהְבַטְחִּתי ֶׁשּיֹוֵתר �א ֶאֱעֶׂשה אֶ 

ִלי, ַאָּבא ָיָקר, ֲאִני חֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה, ֲאִני ְמַקֵּבל ָעַלי ֵמַעְכָׁשו ָוָהְלָאה ִלְהיֹות ַרק  
  ִליחַ טֹוב, ֲעֹזר ִלי ֶׁשֶאְׁשַּכח ָּכל ַמה ֶׁשָהָיה ַעד ַעְכָׁשו, ְוֶׁשַאְתִחיל ֵמָחָדׁש, ְוֶׁשַאצְ 

 . " ַּבַחִּיים ַהֲחָדִׁשים ֶׁשִּלי   ד ְמאֹ 
ִנְהֶיה ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים, י  , ֲאזַ ז ָועֹ ף  ִאם ִנַּקח ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבֹתקֶ 

ָאַמר   ֶׁשַרֵּבנּו  ִסיָמן שנ"ח)ְּכִפי  מֹוֲהַר"ן,  ֵמִׂשיַח    (ַחֵּיי  ֶׁשָהָיה  ְוִׂשיָחה  ִׂשיָחה  "ֶׁשְּבָכל 
ּוְמַדֵּבר ִעָּמנּו ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ַעל ָיָדּה ִאיׁש ָּכֵׁשר ַוֲאִפיּלּו ַצִּדיק ָּגמּור ָּכל ְיֵמי  

 ַחָּייו, ְּכמֹו ֶׁשֲאִני רֹוֶצה".  
 (ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל יֹוֵאל, ַוֵּיָרא תשפ"ב)

 
 

ָרׁשָ ל ַע  טָוואְר     >> המשך הַהּפָ
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 ְׁשֵאָלה:

 
 "א, ְׁשִליָט ה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁשד ִלְכבֹו 

ּכַֹח   ַהִּׁשעּוִרים ִייַׁשר  ַעל  ִּבְפָרט  ַהּכֹל,  ַעל 
 ְלָנִׁשים, ֶזה נֹוֵתן ִלי ַהְרֵּבה ְמאֹד ִחּזּוק. 

ַהִאם   ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶאת  ִלְׁשאֹל  ָרִציִתי 
ְּבעֹוֶפֶרת  ָהַרע  ַעִין  ֲהָסַרת  ַלֲהָסַרת  ְצִריִכים 

 ִמיֵדי ְּתקּוָפה? 

ֵאֶצל   ַיְלָּדה  ֶׁשְּבתֹור  זֹוֶכֶרת  ֶׁשִּלי  ֲאִני  ַאָּבא 
ַּבַּבִית ֶׁשַאָּבא ֶׁשִּלי ָהָיה עֹוֶׂשה ַלְּיָלִדים ֲהָסַרת  
ִמיֶׁשהּו   חֶֹדׁש,  ְּבָכל  ְּבעֹוֶפֶרת  ָהַרע  ַעִין 
ֵמַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי ַּגם ָאַמר ִלי ֶׁשֶּזה מֹוִריד ֶאת  
רֹאׁש   ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  ַמה  ֵמָאָדם.  ַהַּסָּכנֹות  ָּכל 

 ְנָין?ַהְּיִׁשיָבה ָּבעִ 

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

  ו'    -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר ,ְל יֹום ב' ָּפָרַׁשת ֶל
 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  -ַמר

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ֵיׁש ָלנּו ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ְּדָרִכים ֲאֵחרֹות ַלֲהָסַרת 
ֶׁשְּנַבֵּטל  ְמַלֵּמד אֹוָתנּו  ָהַרע. מֹוֲהָרא"ׁש  ַעִין 

ַעְצֵמנּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ִאם ְמַבְּטִלים ֶאת  ֶאת 
  ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ָיכֹול    - ַעְצֵמנּו  א  ֶאָחד  ַאף 

ִלְבָרָכה   ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָלָאָדם.  ְלָהַרע 
ַמְכֵׁשָפה ָרְצָתה ַלֲעׂשֹות    (ַסְנֶהְדִרין סז:)ְמַסְּפִרים  

ֲחִניָנא, ָאַמר ָלּה  ִּכּׁשּוף ַלֲאמֹוָרא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי  
ַרִּבי ֲחִניָנא : "ִאי ִמְסַּתְּייַעת ִזיִלי ֲעִביִדי, ֵאין  
ְלַנּסֹות   ְיכֹוָלה  ַאְּת  ְּכִתיב",  ִמְּלַבּדֹו  עֹוד 
ֲאִני   ֲאָבל  רֹוָצה,  ֶׁשַאְּת  ַּכָּמה  ִּכּׁשּוף  ַלֲעׂשֹות 

ַּבּתֹוָרה   ָּכתּוב  ִּכי   ,ִמֵּמ ְמַפֵחד  ד, א  (ְּדָבִרים 

עֹודלה) "ֵאין  ֶׁשִאם    :  ִמֶּזה  רֹוִאים  ִמְּלַבּדֹו", 
ַחִּיים ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַּבְּטִלים ָּכל 
א   ָהַרע  ַעִין  ׁשּום  ַהִּכּׁשּוף,  ְוָכל  ַהִּדיִנים 

 ְיכֹוָלה ְלַהִּזיק.

ְוַגם   ַהְּתִהִּלים  ְּבָכל יֹום ֶאת יֹום  ְלַהִּגיד  ְראּו 
 ֶאת י"ג ִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה.  

ָּכ ִּתְהיּו ְׁשמּוִרים    -ּו ֶאת ֶזה ָּכל יֹום  ּתֹאְמר
 ִמָּכל ִמיֵני ַעִין ָהַרע.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ג) תשפ ֶלה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ָעֹון הּוא  ֶׁשֶּבֱאֶמת  לֹו,  ְוָאַמר  ָעָנה  ֶׁשְּמֹבָאר   ְוַרּבֹו  ּוְלִפי  ְמֹאד,  ָחמּור 
ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ַהְּתׁשּוָבה ְלֵחְטא ֶזה ִהיא ְּתׁשּוָבה ָקָׁשה ּוְכֵבָדה ְמֹאד 
ְוָלֵכן ֲעָצתֹו ִהיא ֶׁשֵּיֵל�   ְוִכְמַעט ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְלַקֵּים ְּתׁשּוָבה ָּכֹזאת,  ְמֹאד, 

וְ  ִאיׁש",  ַה״ֲחזֹון  ֶאל  ַּתָּקָנתֹו,  ְוִיָּכֵנס  ַּבֲעבּור  ַלֲעׂשֹות  ָעָליו  ַמה  ִעּמֹו  ִיְתַיֵעץ 
ְוָהִאיׁש ַהֶּזה ִהְתִחיל ִלְבּכֹות ִלְפֵני ַרּבֹו ְמֹאד, ְוָאַמר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְּבׁשּום 
ָּפִנים ְוֹאֶפן ְלַסֵּפר ֶאת ַמר ְלָבבֹו ִלְפֵני עֹוד ֶאָחד, ִּכי הּוא ִמְתַּבֵּיׁש ִמֶּזה ְמֹאד,  

ְמַבֵּקׁש  ּו ְוָלֵכן הּוא  ַמָּמׁש,  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ָהְיָתה  ָהַרִּבי, זּו  ִלְפֵני  ַמה ֶּׁשִּסֵּפר 
ִמֶּמּנּו ְמֹאד, ֶׁשִּיֵּתן לֹו ֵאיֶזה ִּתיקּון ּוְתׁשּוָבה, ֲאָבל ָהַרִּבי ָאַחז ְּבֶׁשּלֹו, ְוָאַמר  

ִׁשים �א ִיְהֶיה ָיכֹול ְלַקְּימֹו ְּכָלל, לֹו ֵׁשִנית, ֶׁשַהִּתּקּון ַהְמבֹוָאר ַּבְּסָפִרים ַהְּקדוֹ 
ְוָלֵכן ֵאין לֹו ַמה ְלַהִּגיד לֹו, ַרק ֶׁשֵּיֵל� ֶאל ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהֲחזֹון ִאיׁש, ִויַבֵּקׁש  
ֶאת ֲעָצתֹו, ּוַמה ֶׁשהּוא ִמְתַּבֵּיׁש ְמֹאד ֶזה ּגּוָפא ִיְהֶיה ֵחֶלק ֵמַהִּתּקּון ְוַהַּכָּפָרה  

ָהִאיׁש ָרָאה ֶּׁשֵאין לֹו ְּבֵריָרה ַּבָּדָבר, ְוִהְסִּכים ְּבִׁשְברֹון ִלּבֹו ֵליֵל� ֶאל ֶׁשּלֹו, וְ 
ַה"ֲחזֹון ִאיׁש" ְלַבֵּקׁש ֶאת ֲעָצתֹו, ְוִהְבִטיַח ְלַרּבֹו ֶׁשַּיְחֹזר ְוַיִּגיד לֹו ֶאת ְּתׁשּוַבת  

 ַה״ֲחזֹון ִאיׁש". 
ֶאל ַה״ֲחזֹון ִאיׁש", ְוֵתֶכף־ּוִמַּיד ְּכֶׁשִּנְכַנס  ְוִהֵּנה ָהִאיׁש ַהֶּזה הֹוִאיל ְלִהָּכֵנס  

לֹו   לֹוַמר  ֶׁשִהְסִּפיק  ִלְפֵני  ֲאִפילּו  ְמֹאד,  ְונֹוָרא  ָאיֹום  ַּפַחד  ָעָליו  ָנַפל  ֵאָליו 
ְוֵהֵחלּו ְלִהָּכֵנס ְּבַמְחַׁשְבּתֹו ָּכל ִמיֵני ִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה   ֵאיֶזה ִּדּבּור ְּבָעְלָמא, 

ְוַאף־ַעל־ִּפי  ֲאִמִּתִּיי  ֶּבֱאֶמת,  ָּכֵׁשר  ִאיׁש  ִיְהֶיה  ְּבַוַּדאי  ָוָהְלָאה  ֶׁשֵּמַהּיֹום  ם, 
ְלַגְמֵרי,   ֵמָחָדׁש  ְלַהְתִחיל  ָיכֹול  ֵמַעְכָׁשו  ֲאָבל  ִמֹּקֶדם  ֶׁשָעָׂשה  ַמה  ֶׁשָעָׂשה 

ּוָבה ִנְכְנסּו ָאז  ּוְבַוַּדאי ֵיׁש ִּתְקָוה ְלַתֵּקן ַהֹּכל ְוכּו׳ ְוכּו׳, ָּכֵאּלּו ִהְרהּוֵרי ְּתׁש
ְּבַמְחַׁשְבּתֹו, ְוהּוא ָעַמד ְוִהְסַּתֵּכל ַעל ְּפֵני ַה״ֲחזֹון ִאיׁש", ְוֵכן ַה״ֲחזֹון ִאיׁש"  
ִהְסַּתֵּכל ָעָליו, ְוִהְרִּגיׁש ָאז ְּכִאּלּו ְמַכְּבִסים ֶאת ִנְׁשָמתֹו ַמָּמׁש, ְונֹוְתִנים לֹו  

ָיה ַרק ַעל־ְיֵדי ַהִהְסַּתְּכלּות ְלַבד ֶׁשִהְסַּתֵּכל  ְנָׁשָמה ֲחָדָׁשה ְלַגְמֵרי, ְוָכל ֶזה הָ 
 ִּבְפֵני ַה״ֲחזֹון ִאיׁש״. 

ּוְלַבּסֹוף ָעָנה ְוָאַמר לֹו ַה״ֲחזֹון ִאיׁש״: "נּו, ִּתְלַמד ִמְׁשָנה ְּברּוָרה", ְוָיָצא  
אּוִרים ְותּוִמים  ִמְּלָפָניו, ְוִדּבּוִרים ֵאּלּו ִנְכְנסּו ְּבִלּבֹו ְּכִאּלּו ָׁשַמע אֹוָתם ֵמהָ 

ַמָּמׁש, ַהְינּו ֶׁשִּיְרֶאה ְלִהָּזֵהר ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ִלְלֹמד ַהְרֵּבה ֻׁשְלָחן ָערּו� ֹאַרח  
 ַחִּיים ִעם ֵּפרּוׁש ַה״ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה", ּוְלַדְקֵּדק ְּבָכל ֲהָלָכה ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה. 

ק ֶאת ָידֹו ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְּגדֹוָלה, ְוָאַמר לֹו, ֶּׁשֵאין  ְוָחַזר ֵּתֶכף ּוִמַּיד ְלַרּבֹו, ְוָנׁשַ 
ֵליֵל� ֶאל   —ִּביֹכְלתֹו ְלהֹודֹות לֹו ְּכָלל ַעל ָהֵעָצה ַהִּנְפָלָאה ַהֹּזאת ֶּׁשָּיַעץ לֹו 

ָמה  ַה״ֲחזֹון ִאיׁש", ִּכי ִהְרִּגיׁש ָׁשם ֶאְצלֹו ַּבִהְסַּתְּכלּות ָעָליו ְלַבד ְּכִאּלּו ִקֵּבל ְנׁשָ 
ַלֲעׂשֹות   ִּיְזֶּכה  ַעְכָׁשיו  ְלַגְמֵרי, ּוְבַוַּדאי  ְּכָבר ִאיׁש ַאֵחר  ְוהּוא  ַמָּמׁש,  ֲחָדָׁשה 

 ְּתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ֶּבֱאֶמת...
ֶזה   ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָצִרי�  הּוא  ָהָאָדם,  ַעל  ֶׁשעֹוְברֹות  ַהְּנִפילֹות  ָּכל 

א ְלֵהֶפ� ַחס ְוָׁשלֹום ְלִהָּׁשֵבר ּוְלָהִרים ָיַדִים.  ְלִהְתרֹוֵמם ּוְלַהְמִׁשי� ָהְלָאה, ְו�
ָּכֵׁשר  ְיהּוִדי  ְלַחֵּפׂש  ָצִרי�  הּוא  ְלַבד,  ֶזה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  �א  הּוא  ְוִאם 
ְוַצִּדיק, ֶׁשְּיַלֵּמד אֹותֹו ֵאי� ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה. ְּכֶׁשְּיהּוִדי ִיְתַנֵהג ָּכ� הּוא ְּבַוַּדאי  

 ַח ְמֹאד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. ַיְצִלי
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶר� ְנִפיָלה, ְוֵחֶלק ד' ֶעֶר� ִּכָּׁשלֹון ְוֶעֶר� ַצִדיק)

 
 
 

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

ַהִאם ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות 
 ִטּפּול ַלֲהָסַרת ַעִין ָהַרע?

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"  היכל הקודש" ישיבה קטנה 
 ירושלים עיה"ק ב

אנשי שלומינו בירושלים, מודים להשם "ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", 
שלאחר הרבה תפילות, שהתפללו ובקשו מהשם, שבחוריהם היקרים יוכלו ללמוד 

ם חשקה בישיבה שבנויה על הדרך שרבינו ז"ל לימד אותנו, הבחורים היקרים שנפש
בתורה, הם רוצים ישיבה שבנויה על ללמוד כל יום, ישיבה שבה "התבודדות" זהו לא 

שניים מקרא ואחד תרגום  -איזה מושג מפחיד, מקום שמהדרים לעבור על הפרשה 
"בכל יום קצת" כמו שמובא בשולחן ערוך, מגיד שיעור שיזכיר להם בקביעות את  

רסים בכל יום ח"י פרקים משניות. וכעת  העצות של רבינו ז"ל, בפרט לבחורים שגו
הקודש"   "היכל  קטנה  ישיבה  בפתיחת  תפילותיהם  התקבלו  יתברך  השם  בחסדי 
לראשונה בירושלים, לבחורי חמד צעירים בגיל של אחר בר מצוה, ישיבה בה בחורים 
יגדלו ויתמידו בתורה ויראת שמים עם העצות, התחזקות ודיבורים, של רבינו ז"ל, 

 הל בדרך שראש הישיבה העמיד. ישיבה שתתנ
לעת עתה הישיבה ממוקמת בבית המדרש היכל הקודש ירושלים, סדר היום מתחיל 
המגיד   ללמוד.  שנקבע  יום  סדר  יש  שחרית,  פת  ולאחר  נפלאה,  שחרית  בתפילת 
הרבה  שקיבל  הישיבה,  תלמיד  שליט"א  שטעסל  שמואל  משה  הר"ר  הינו  שיעור 

עם בחורים. יעזור השם יתברך שמפינה זו  מראש הישיבה שליט"א כיצד להתנהל  
 יצאו תלמידים טובים שיגדלו יהודים צדיקים וכשרים. 

 ינקותא כלילא דוורדא! 
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  מנחה וקבלת שבת ק "שב   שחרית ס "ושל  מנחה  חבורה 

 לאחר זמן הדה"נ  'ד 20 21:15יום שלישי בשעה 
 3:00מנחה ימי חול  

 ברכות 9:15
 8:30שחרית ימי חול  

 לאחר הדה"נ  'ד 20
 15רח' רבי נחמן מברסלב |   ירושלים 7:30מעריב בימי חול  

  7בעל שם טוב רח' |   בני ברק לאחר הדה"נ  'ד 50 ברכות 9:15 לאחר זמן הדה"נ  'ד 10 21:00יום רביעי בשעה 
 שמיעת שיעור

 19ליל שישי רח' נחל דולב 
 ד' לפני השקיעה  10סעודה שלישית 

 לפני השקיעה  'ד 10 ---  ק"א   20 הנביאה וגם ברמה ג' רח' מרים
 

  6ריב"ל רח' |   שמש תבי

 19רשב"י |   מודיעין עילית לאחר הדה"נ  'ד 10 ברכות 9:30 לפני השקיעה  'ד 30 21:30יום רביעי בשעה 
רחוב  21:30יום ראשון בשעה שיעור:  

 ) ביהכ"נ חב"ד( 9צה"ל 
 

 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל |    צפת לפני השקיעה  'ד 10 ברכות 9:00 דק' לפני השקיעה 45

 2רחוב משה שפירא |    טבריה לפני השקיעה  'ד 15 ברכות 10:00 לפני השקיעה 'דק 20 --- 

 

 תקנג.
ְוָאז ִסֵּפר לֹו ִמַּצִּדיק ֶאָחד ָּגדֹול, ֶׁשַּכָּמה ְּפָעִמים ָהָיה חֹוֵׁשב ְּבַדְעּתֹו, 
ַרְגֵלי   ַּכּפֹות  ַּתַחת  ֵאֶפר  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִמֶּמּנּו  ַנֲעָׂשה  ֶׁשִּיְהֶיה  ַוֲאִפּלּו 

   ֶׁשִּיְהֶיה ָמה  ִיְהֶיה, םָהְרָׁשִעי תִנְׁשמֹו ַעל ל"ַהַּצִּדיִקים, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ 
 ט ִניְׁש "ְוֶאֶפס א ִיְהֶיה ִמֶּמּנּו. ְוָאַמר ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:    ןַאיִ   ַעל־ָּכל־ָּפִנים  -

 ".יןַזי  טִני רִמי ן) פּוס (אֹוי ןׁשֹוי טֶווע
  ָנַפל   ְמאֹד  ַהָּגדֹול  ַהַּצִּדיק   ֶׁשַּגם,  תִהְתַחְּזקּו  ןְלִעְניַ   ָנָתן   ְלַרִּבי  זֹאת   רְוִסּפֵ  

, ְוָׁשלֹום  סִּתְקָותֹו ַח   ה, ֶׁשָאְבָד הֶׁשִּנְדֶמ   ַעד ,  ָּכל־ָּכ  ְּפָעִמים  ַּכָּמהְּבַדְעּתֹו  
ֶׁשֻהְכַרח ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ּוְלַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ָּבֶזה, ֶׁשַעל־ָּכל־ָּפִנים   ַעד

 א ִיְהֶיה ִמֶּמּנּו ְוא ְּכלּום.  
 ֶׁשִּיְהֶיה,  ל"ל־ָּכל־ָּפִנים ְּבַוַּדאי ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחזַ ְוָאַמר ְּבָלׁשֹון ָּכזֹו, ֶׁשעַ 

ַחּיּות, ְוַגם ֶזה טֹוב, ִּכי    ְּבִחיַנת  ֵאיזֹו  ר ָּבֵאפֶ   ִיְהֶיה  ְּבַוַּדאי,  ֵאֶפר  ןַנֲעִׂשי
 ֶאֶפס א ִיְהֶיה עֹוד ִמֶּמִּני.  

זַ  ַרֵּבנּו  ִמִּדְבֵרי  ָאז  ִנְרֶאה  ֶׁשַּכָּמ ל"(ְוָהָיה    ֶאת  הֶהֱחיָ   ְּפָעִמים  ְוַכָּמה  ה, 
  הּוא ,  ָּכ  ִיְהֶיה  ְוָׁשלֹום  סַח   ִאם  ֶׁשֲאִפּלּו,  הָלזֶ   ַּגם  הְוִנְתַרּצֶ   ָּבֶזה  ַעְצמֹו
ם־ִיְתָּבַר ַּבֶּמה ֶׁשּיּוַכל ַלֲחטֹף ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ַּבֲעבֹוַדת־ַהֵּׁש   קַלֲעסֹ  הְמֻרּצֶ 

 ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִּכְרצֹונֹו ַהּטֹוב). ַוה' ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה ִעּמֹו ַמה 
 תקנד.

ְּבֵסֶדר ָהגּון   ַהְעָּתַקת ָּכל ַהּתֹורֹות  ֶאת  ָנָתן  ַרִּבי  ָּגַמר  ָסמּו ְלָׁשבּועֹות 
 ְּבֵסֶדר  ןְלַהְעִּתיָק   ל "ּוִבְכָתב ָנֶאה מּוָכן ִלְדפּוס ַּכֲאֶׁשר ִהְזִהירֹו ַרֵּבנּו זַ 

 ). ז"תקל ְּבִסיָמן ל"(ַּכּנַ  ָיֶפה
 תקנה.

. ַהָּׁשבּועֹות  ַחג  ַעל   ל"ַאַחר־ָּכ ָנַסע ַרִּבי ָנָתן ִעם ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַאל ַרֵּבנּו זַ 
, ְּכָלל  יֹוֵדעַ   ֵאיִני   ַעָּתה ":  ל"זַ   ַרֵּבנּו   ָלֶהם  ָאַמר ,  ל"זַ   ַרֵּבנּו  ל ּוְכֶׁשִּנְכְנסּו ֶא 

ע ִלי ָּבִעִּתים ַהָּללּו, שַעל־ְיֵדי ָלׁשֹון ָהַרע ֶׁשל ָהעֹוָלם, ֵאין  נֹוַד   זֹאת  ַרק
 ִסיָמן, 'א  ֵחֶלק  ן"ַהַּצִּדיִקים ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ֲעָנִוים ְוכּו' [ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר 

 ֵאיְנ  ֶׁשַאָּתה  ְּכמֹו"ְּבֵפרּוׁש:    ְוָאַמר".  יֹוֵדעַ   ֵאיִני  ִמֶּזה  ְויֹוֵתר],  ז"קצ
 ".ֵאיִני יֹוֵדַע ַעְכָׁשו ְּכלּום ֲאִני ַמָּמׁש ָּכ, יֹוֵדעַ 

ֶׁשַעְכָׁש ְוָאַמר   ּוִמְתַּפֵּלל  ר ַּבּבֶֹק   ֶׁשעֹוֵמד,  תִּבְפִׁשיטּו  ִמְתַנֵהג   הּוא  ו , 
 ם ְּתִהִּלי  אֹוֵמר  הּוא  ְוַאַחר־ָּכ  ְקָצת  לֹוֵמד  הּוא  ְוַאַחר־ָּכְּתִפָּלתֹו  

ּוַמִּניַח    לאֹוכֶ   ְוַאַחר־ָּכ   הּוא   ְוַאַחר־ָּכ   ְקָצת  ִליֹׁשן   ַעְצמֹוֲאִכיָלתֹו 
ֵמד ּוְמָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו ְקָצת ִלְפֵני ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ְּבַרֲחִמים ּוְבַתֲחנּוִנים, עֹו

 . "ְוֵיׁש ִלי ַרֲחָמנּות ָעַלי! (אּון ִאי ָהאּב אֹויף ִמיר ַרֲחָמנּות)
 בּוְבלֵ   תִּבְתִמימּו  ָאַמר,  ַעְצמֹו  ַעל  תַרֲחָמנּו  לֹו  ׁשֶׁשּיֵ ,  םַהִּדּבּוִרי  ְוֵאּלּו 

ַהִּדּבּוִרים, ָרָאה ְוֵהִבין ֹּגֶדל ָהַרֲחָמנּות   ֵאּלּו  ֶׁשָּׁשַמע   ִמי  ֶׁשָּכל   ַעד,  רִנְׁשּבָ 
ָהִרחּוק  ְּבַתְכִלית  ָרחֹוק  ָהָיה  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו,  ַעל  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָהֲעצּוָמה, 

 מַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ַחס ְוָׁשלֹום ְוכּו'.
 ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק") " ִנְלָקח ִמֵּסֶפר -(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 

 

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

עם ראש  בקריה מיוחדתשבת  
 הישיבה שליט"א

לך  בשבת   פרשת  לטובהקודש  עלינו  הישיבה שהה  ,  העבר  ראש 
ברסלב בעיר  תושבי ליבערטי  שליט"א  את  מאוד  ורומם  מה שחיזק   ,

 החשובים.  קריהה
שליט"א  ר הישיבה  בתי  התפלל  אש  את   בעירש  המדרשבמספר 

התפלל ראש הישיבה שליט"א בבית    שבת בליל    תפילות השבת קודש.
"פ רעוהמדרש  ברחוב  החדש  הצדיק"  בעלת  בוקר ב   שבתדקליף, 

שליט"א   הישיבה  ראש  בהתפלל  בנחל"  "אשר  המדרש  רחוב  בבית 
ברחוב טווין בבית המדרש "עצתו אמונה",    סעודה שלישיתן, ואנמעד

 . ברידזש
ש ראש   נפלאהשבת  זו  היתה    רים,סמו  קריהה  תושביכפי  עם  מאוד 

שליט"א,   ולהמשיך  שהישיבה  להתחזק  רעננה,  רוח  בהם  עם הפיחה 
 . ז"ל  נורבישל  םלימודיה עצות וה

השבת  באריכות על  ברסלב הנ"ל,    יותר  "קרית  בעיתון  לקרוא  ניתן 
 טל" השבוע. עבל

 הנשמות!  נועם שבתה
*** 

ולת הצדיק", עבית המדרש "פ
 מדרש חדש בעיירה הבית 

שלומי  בעקבות מאנשי  רבים  של  הגדול  לבוא   בקשיםהמ  נוהרצון 
ב ברסלב"   עיירהלהתגורר  ל "קריית  הישיבה  ראש  משתדל   וודא , 

ראש הישיבה רוצה שאברכים יוכלו שמחירי הדירות יישארו יציבים,  
לכפי   מעבר  לעבוד  יצטרכו  ושלא  הנפש,  מנוחת  עם  ברוגע  לחיות 

 יכולתם רק בשביל הצורך הבסיסי שתהיה להם קורת גג לראשם. 
 שהשכנים מוציאים  ביתכל מיד ראש הישיבה שלא יקנו ביקש  אי לכך

המחיר  -למכירה   את  הישיבה   שמעלים  ראש  הגבוה.  הביקוש  בגלל 
לקנות אך ורק בתים שמבקשים   םאומר שעדיף להמתין מעט ובינתיי

את מחיר השוק, אפילו אם הבתים קצת מרוחקים אחד מהשני. יוצא 
שלמרות שגרים באותו אזור, אבל הרבה בתים לא כל כך קרובים כדי 

בעקבות כמו ביום חול שאפשרי להתנייד ברכב.    -מרחק הליכה בשבת  
בית   ועוד  עוד  פותחים  גדלה,  והקריה  הזמן  שעובר  שככל  יוצא  כך 

 מדרש באותו אזור בו אברכים באים להתגורר. 
הידיעה ש מגיעה  בית המדרש החדש ע"ר  ברחובכעת  נפתח  דקליף" 

העיירה של  העיירהע"ררחוב    .ביותר  בתחילת  ממש  נמצא   .דקליף" 
 . את שמו של בית המדרש "פעולת הצדיק"  בחרראש הישיבה 

החמישי  המדרש  בית  הוא  הצדיק"  "פעולת  החדש  המדרש  בית 
הינו  בעיירה הראשון  האשב.  הישיבה   בביתו  181קי  רחוב  ראש  של 

ובגודלו.  שליט"א במספר  ראשון  ממוקם   והוא  השני  המדרש  בית 
"טווין  ברחוב  הינו  השלישי  בנחל",  "אשר  בשם  "דענמאן"  ברחוב 

זש" בשם "עצתו אמונה", הרביעי ממוקם ברחוב "מארקס" בשם בריד
"פעולת  בשם  החמישי,  המדרש  בית  נוסף  וכעת  השמחה",  "מקור 

 הצדיק". 
תורה,  הרבה  יצא  בעיירה,  המדרשים  בתי  שמכל  יתברך  השם  יעזור 
תפילה, התחזקות, שיעורים, סיומים, שמחות, והרבה מצוות ומעשים 

 טובים.
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	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ
	יוֹם ד' פָּרָשַׁת לֶךְ לְךָ, ח' מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	מִן הַסְּתָם בָּאִים גַּם אֵלֶיךָ עִם הַחֲלוֹמוֹת שֶׁאֶפְשָׁר לְהַשְׁקִיעַ עַכְשָׁו וּלְקַבֵּל הַרְבֵּה רְוָחִים וְכוּ' וְכוּ'; הַכֹּל דִּמְיוֹן גָּדוֹל, אַל תַּקְשִׁיב, אַל תִּתְּנוּ שֶׁיַטְּעוּ אוֹתְךָ; תַּשְׁקִיעַ בַּבַּיִת שֶׁלְּךָ, תַּשְׁקִיעַ בּ...
	לֵךְ הַבַּיְתָה בַּזְּמַן, אַל תִּשָּׁאֵר בָּרְחוֹב, לֵךְ הַבַּיְתָה לַעֲזֹר לְאִשְׁתְּךָ. תְּחַנֵּךְ אֶת הַיְּלָדִים שֶׁלְּךָ לַעֲשׂוֹת בְּרָכוֹת, לִקְרֹא קְרִיאַת שְׁמַע, לְהָכִין קְעָרָה לִנְטִילַת יָדַיִם. אִם לֹא תַּשְׁקִיעַ – תִּמְצָא אֶת עַצְמְ...
	לֵךְ הַבַּיְתָה בַּזְּמַן, אַל תִּשָּׁאֵר בָּרְחוֹב, לֵךְ הַבַּיְתָה לַעֲזֹר לְאִשְׁתְּךָ. תְּחַנֵּךְ אֶת הַיְּלָדִים שֶׁלְּךָ לַעֲשׂוֹת בְּרָכוֹת, לִקְרֹא קְרִיאַת שְׁמַע, לְהָכִין קְעָרָה לִנְטִילַת יָדַיִם. אִם לֹא תַּשְׁקִיעַ – תִּמְצָא אֶת עַצְמְ...
	לֵךְ הַבַּיְתָה בַּזְּמַן, אַל תִּשָּׁאֵר בָּרְחוֹב, לֵךְ הַבַּיְתָה לַעֲזֹר לְאִשְׁתְּךָ. תְּחַנֵּךְ אֶת הַיְּלָדִים שֶׁלְּךָ לַעֲשׂוֹת בְּרָכוֹת, לִקְרֹא קְרִיאַת שְׁמַע, לְהָכִין קְעָרָה לִנְטִילַת יָדַיִם. אִם לֹא תַּשְׁקִיעַ – תִּמְצָא אֶת עַצְמְ...
	כְּמוֹ כֵן הַבָּנוֹת שֶׁלְּךָ, אִם לֹא תַּשְׁקִיעַ בָּהֶן עַכְשָׁו כְּשֶׁהֵן עֲדַיִן קְטַנּוֹת, אַתָּה תַּשְׁאִיר אוֹתָן הֶפְקֵר, תַּמְשִׁיךְ לִהְיוֹת בַּטֶּלֶפוֹן שֶׁלְּךָ עִם הַחֲבֵרִים הַמְּדֻמִּים שֶׁלְּךָ – אַתָּה עוֹד מְעַט תִּמְצָא אֶת עַצְמְךָ...
	כְּמוֹ כֵן הַבָּנוֹת שֶׁלְּךָ, אִם לֹא תַּשְׁקִיעַ בָּהֶן עַכְשָׁו כְּשֶׁהֵן עֲדַיִן קְטַנּוֹת, אַתָּה תַּשְׁאִיר אוֹתָן הֶפְקֵר, תַּמְשִׁיךְ לִהְיוֹת בַּטֶּלֶפוֹן שֶׁלְּךָ עִם הַחֲבֵרִים הַמְּדֻמִּים שֶׁלְּךָ – אַתָּה עוֹד מְעַט תִּמְצָא אֶת עַצְמְךָ...
	כְּמוֹ כֵן הַבָּנוֹת שֶׁלְּךָ, אִם לֹא תַּשְׁקִיעַ בָּהֶן עַכְשָׁו כְּשֶׁהֵן עֲדַיִן קְטַנּוֹת, אַתָּה תַּשְׁאִיר אוֹתָן הֶפְקֵר, תַּמְשִׁיךְ לִהְיוֹת בַּטֶּלֶפוֹן שֶׁלְּךָ עִם הַחֲבֵרִים הַמְּדֻמִּים שֶׁלְּךָ – אַתָּה עוֹד מְעַט תִּמְצָא אֶת עַצְמְךָ...
	אֲנִי לֹא רוֹצֶה לְהַפְחִיד אוֹתְךָ, אֲבָל אֲנִי רוֹצֶה לְהָעִיר אוֹתְךָ מֵהַשֵּׁנָה, מֵהַחֲלוֹם הֶעָמֹק שֶׁלְּךָ, שֶׁל לְהַשְׁקִיעַ עוֹד כֶּסֶף וְעוֹד כֶּסֶף וּלְבַלּוֹת עִם חֲבֵרִים; לֵךְ הַבַּיְתָה, שֵׁב בַּבַּיִת, בַּלַּיְלָה לֹא יוֹצְאִים לָרְחוֹ...
	אֲנִי לֹא רוֹצֶה לְהַפְחִיד אוֹתְךָ, אֲבָל אֲנִי רוֹצֶה לְהָעִיר אוֹתְךָ מֵהַשֵּׁנָה, מֵהַחֲלוֹם הֶעָמֹק שֶׁלְּךָ, שֶׁל לְהַשְׁקִיעַ עוֹד כֶּסֶף וְעוֹד כֶּסֶף וּלְבַלּוֹת עִם חֲבֵרִים; לֵךְ הַבַּיְתָה, שֵׁב בַּבַּיִת, בַּלַּיְלָה לֹא יוֹצְאִים לָרְחוֹ...
	אֲנִי לֹא רוֹצֶה לְהַפְחִיד אוֹתְךָ, אֲבָל אֲנִי רוֹצֶה לְהָעִיר אוֹתְךָ מֵהַשֵּׁנָה, מֵהַחֲלוֹם הֶעָמֹק שֶׁלְּךָ, שֶׁל לְהַשְׁקִיעַ עוֹד כֶּסֶף וְעוֹד כֶּסֶף וּלְבַלּוֹת עִם חֲבֵרִים; לֵךְ הַבַּיְתָה, שֵׁב בַּבַּיִת, בַּלַּיְלָה לֹא יוֹצְאִים לָרְחוֹ...
	עֲזֹב אוֹתְךָ מִפּוֹלִיטִיקָה, זֶה לֹא יְשַׁנֶּה לְךָ בִּכְלוּם מִי נִבְחַר לְרֹאשׁ הַמֶּמְשָׁלָה בִּמְדִינַת יִשְׂרָאֵל וּמִי הוֹלֵךְ לִהְיוֹת מוֹשֵׁל נְיוּ יוֹרְק, הַכֹּל יִשָּׁאֵר אוֹתוֹ דָּבָר. הַכֹּל הֶבֶל הֲבָלִים; הַכֹּל זֶה רַק כְּדֵי לִסְחוֹף...
	עֲזֹב אוֹתְךָ מִפּוֹלִיטִיקָה, זֶה לֹא יְשַׁנֶּה לְךָ בִּכְלוּם מִי נִבְחַר לְרֹאשׁ הַמֶּמְשָׁלָה בִּמְדִינַת יִשְׂרָאֵל וּמִי הוֹלֵךְ לִהְיוֹת מוֹשֵׁל נְיוּ יוֹרְק, הַכֹּל יִשָּׁאֵר אוֹתוֹ דָּבָר. הַכֹּל הֶבֶל הֲבָלִים; הַכֹּל זֶה רַק כְּדֵי לִסְחוֹף...
	עֲזֹב אוֹתְךָ מִפּוֹלִיטִיקָה, זֶה לֹא יְשַׁנֶּה לְךָ בִּכְלוּם מִי נִבְחַר לְרֹאשׁ הַמֶּמְשָׁלָה בִּמְדִינַת יִשְׂרָאֵל וּמִי הוֹלֵךְ לִהְיוֹת מוֹשֵׁל נְיוּ יוֹרְק, הַכֹּל יִשָּׁאֵר אוֹתוֹ דָּבָר. הַכֹּל הֶבֶל הֲבָלִים; הַכֹּל זֶה רַק כְּדֵי לִסְחוֹף...
	אֲנִי מְצַפֶּה לִשְׁמֹעַ אֶת הַחֲדָשׁוֹת הַטּוֹבוֹת שֶׁאַתָּה נִצַּחְתָּ, נִהְיֵיתָ יְהוּדִי כָּשֵׁר.
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	אנשי שלומינו בירושלים, מודים להשם "ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", שלאחר הרבה תפילות, שהתפללו ובקשו מהשם, שבחוריהם היקרים יוכלו ללמוד בישיבה שבנויה על הדרך שרבינו ז"ל לימד אותנו, הבחורים היקרים שנפשם חשקה בתורה, הם רוצים ישיבה שבנויה על ללמוד ...
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	אנשי שלומינו בירושלים, מודים להשם "ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", שלאחר הרבה תפילות, שהתפללו ובקשו מהשם, שבחוריהם היקרים יוכלו ללמוד בישיבה שבנויה על הדרך שרבינו ז"ל לימד אותנו, הבחורים היקרים שנפשם חשקה בתורה, הם רוצים ישיבה שבנויה על ללמוד ...
	לעת עתה הישיבה ממוקמת בבית המדרש היכל הקודש ירושלים, סדר היום מתחיל בתפילת שחרית נפלאה, ולאחר פת שחרית, יש סדר יום שנקבע ללמוד. המגיד שיעור הינו הר"ר משה שמואל שטעסל שליט"א תלמיד הישיבה, שקיבל הרבה מראש הישיבה שליט"א כיצד להתנהל עם בחורים. יעזור השם י...
	ינקותא כלילא דוורדא!
	בשבת קודש פרשת לך העבר עלינו לטובה, שהה ראש הישיבה שליט"א בעיר ברסלב ליבערטי, מה שחיזק ורומם מאוד את תושבי הקריה החשובים.
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