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

ֵּיׁש לֹו ֱאמּוָנה, ַחָּייו ַחִּיים ְוהּוא  ִמי ׁשֶ ,  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן נ"ג)ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  
ְמַבֶּלה ְיֵמי ַחָּייו ְּבטֹוב ָּתִמיד. ִּכי ְּכֶׁשהֹוֵל� לֹו ָּכָראּוי ְוֵיׁש לֹו טֹוב ְּבַוַּדאי טֹוב לֹו.  

לֹום) ַּגם  ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאינֹו ָּכ� (ְּדַהְינּו ֶׁשֵאין ִמְתַנֵהג לֹו ְּכֵסֶדר ְוֵיׁש לֹו ִיּסּוִרין ַחס ְוׁשָ 
ֵּכן טֹוב. ִּכי הּוא ָּבטּוַח ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְיַרֵחם ָעָליו ְלַהָּבא ְוֵייִטיב  

ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאין לֹו  ַאֲחִריתֹו, ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשַהֹּכל ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַר� ְּבַוַּדאי ַהֹּכל ְלטֹוָבה; 
יָנם ַחִּיים ְּכָלל, ִּכי ֶּתֶכף ְּכֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ֵאיֶזה ָרָעה ׁשּוב  ֱאמּוָנה ַחס ְוָׁשלֹום ַחָּייו אֵ 

ֵאין לֹו ׁשּום ַחּיּות, ִּכי ֵאין לֹו ַּבֶּמה ְלַנֵחם ַעְצמֹו ְּכָלל ֵמַאַחר ֶׁשֵאין לֹו ֱאמּוָנה 
ַר� ּוְבִלי ַהְׁשָּגָחה  ְּכָלל ְוֵאין לֹו ׁשּום ַחּיּות ְוׁשּום טֹוב ֵמַאַחר ֶׁשהֹוֵל� ְּבִלי ַהֵּׁשם ִיְתּבָ 
 ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן. ֲאָבל ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ָמה טֹוב ְוָיֶפה ַהַחּיֹות ֶׁשּלֹו.

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

ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַעל ֱאמּוָנה ַזָּכה ּוְברּוָרה, ְוֶזה ָיִביא ִׂשְמַחת  
טֹוב  ִיְהֶיה לֹו    דַחִּיים ָלָאָדם, הּוא ִיְׂשַמח ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּכל ַהַחִּיים, ְוָתִמי

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

(ִליקּוֵטי  . ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  ֵאלּו ַׁשָּבתֹות - ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם  (ַּבִּמְדָּבר י', י')ַהָּפסּוק 

ֶׁשְּצִריִכים ִלְׂשֹמַח ְמֹאד ְּבַׁשָּבת ְוִלְהיֹות ְּבַמַּצב רּוַח טֹוב. ִּכי    ִסיָמן י"ז)מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב',  
ַׁשָּבת ִהיא ֲהֵרי ֹׁשֶרׁש ָהֱאמּוָנה, ְּבֶזה ֶׁשֲאַנְחנּו ׁשֹוְמִרים ַׁשָּבת ֲאַנְחנּו ַמְרִאים ֶׁשָאנּו 

ְּבִׁשָּׁשה ָיִמים ּוְבַׁשָּבת ֹקֶדׁש הּוא    ַמֲאִמיִנים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם
 ָנח; ּוְכֶׁשֵּיׁש ֱאמּוָנה, אֹוטֹוָמִטית ֵיׁש ְּכָבר ִׂשְמָחה. 

ְקׁשּוִרי  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרים  הּוא    ם ְׁשֵני  ֲחָזָקה  ֱאמּוָנה  ִליהּוִדי  ְּכֶׁשֵּיׁש  ָחָזק,  ְּבֶקֶׁשר 
ר  יֹותֵ   ֶפ�, ַּכָּמה ֶׁשַהְּיהּוִדי זֹוֶכה ִלְׂשֹמַח  ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה; ְואֹותֹו ָּדָבר ֶזה ַּגם ְלהֵ 

 ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ָּכ� ָהֱאמּוָנה ִמְתַחֶּזֶקת ֶאְצלֹו יֹוֵתר. 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֲהֵרי ָהָיה ֹראׁש ַלַּמֲאִמיִנים, הּוא ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשִהְכִניס ֱאמּוָנה  

ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשַאְבָרָהם ִהִּגיַע, ַהָּקדֹוׁש    (ְּבֵראִׁשית כ"ד, ז')אֹוֵמר ָׁשם  ָּבעֹוָלם, ְּכִפי ֶׁשַרִׁש"י  
ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ִלֵּמד  ָאִבינּו  ְּכֶׁשַאְבָרָהם  ֲאָבל  ַהָּׁשַמִים",  "ֱא�ֵקי  ָהָיה  הּוא  ָּברּו� 

אן ָּבעֹוָלם ְּכָבר  ְלַהֲאִמין ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא ַנֲעָׂשה "ֱא�ֵקי ָהָאֶרץ", ַּגם ּכָ 
 ָיְדעּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.  

ְצֹחק ָעָׂשה    (ְּבֵראִׁשית כ"א, ו') ִמַּדת ַהִּׂשְמָחה, ְּכִפי ֶׁשַהָּפסּוק אֹוֵמר    ל עַ ז  ִיְצָחק ְמַרּמֵ 
 ִלי ֱא�ִקים, ָּכל ַהֹּׁשֵמַע ִיְצַחק ִלי. 

ֶׁשל    –ַהּתֹוָצאֹות    -   תַהּתֹוָלדוֹ   ןה הֵ מָ   ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק, ֶזה ַהֵּפרּוׁש ַּבָּפסּוק,  
ת  ֶׁשָהָאָדם הֹוֵפ� ִלְהיוֹ   ֶּבן ַאְבָרָהם,ִמַּדת ַהִּׂשְמָחה, ְּכֶׁשְּיהּוִדי ָׂשֵמַח?  ל  ִיְצָחק, ׁשֶ 

"ֶּבן ֱאמּוָנה", ִּכי ַעל ְיֵדי ַהִּׂשְמָחה ַמִּגיִעים ֶלֱאמּוָנה ַזָּכה ּוְברּוָרה; ְואֹותֹו ָּדָבר ַּגם 
, ָהֱאמּוָנה ֶׁשֵּיׁש ִליהּוִדי, ֶזה ּגֹוֵרם ֶׁשהּוא ִיְהֶיה  ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק�,  ְלֶהפֶ 

 ָּתִמיד ָׂשֵמַח ּוְמֻאָּׁשר. 
ָּדָבר   ָּכל  ִמְקֶרה,  ָּדָבר הּוא �א  ּוְלַהֲאִמין ֶׁשּׁשּום  ָלַדַעת  ֶּבֱאמּוָנה,  ִנְתַחֵּזק  ָהָבה 
ָלנּו טֹוב,  ֵיֵל�  ַהֹּכל  ְוָאז  ְמֻדָּיק,  ְּבֶחְׁשּבֹון  ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו  ַהָּקדֹוׁש   עֹוֶׂשה ַרק 

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

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

ַּגֲאָוה אֹוְמִרים   מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן י') ֶׁשַהַּבֲעֵלי
ֶׁשְּיכֹוִלים ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַעְצָמם, ְוֵאין ְצִריִכים ָלֶלֶכת  

ׁש:  "מֹוֲהָראת  אֶ י  ַהְּיהּודִ   ֶאל ַצִּדיֵקי ַהּדֹור, ְוָׁשַאל
ָלָּמה ַרֵּבינּו ַז"ל קֹוֵרא אֹוָתם ַּבֲעֵלי ַּגֲאָוה, ְוָלָּמה 

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

ַּפֵּלל  ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשְּיכֹוִלים ְלִהתְ   "ַּבֲעֵלי ַגֲאָוה", ֵאּלּו
 ְּבַעְצָמם?

ָּפׁשּוט   הּוא  ֶׁשַהֵּתרּוץ  ֶזה  ַעל  ָעָנה  מֹוֲהָרא"ׁש 
ְלַבֵּקׁש   ְוָצִרי�  ָיכֹול  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ָנכֹון  ְּביֹוֵתר. 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַעל ָּכל ָּדָבר, ֲאָבל ִאם �א הֹוְלִכים  

ְלַגְמרֵ  ֶׁשַּיְפִסיקּו  ַעד  ַרב  ְזַמן  ִיַּקח  �א  י  ְלַצִּדיק, 
 >>>> ְלַדֵּבר ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם.

 

נּו   ָך. ַרּב≈ ּל¿ ∆ ׁ̆  ˙ ילו… ƒפ ל ַעל ַ‰ּנ¿ ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒּ̇ ָמı, ַ‡ל  ¡‡ ֲחַז˜ ו∆

ר   מ≈ ‡ו… כ‰)ַז"ל  יָמן  ƒס  ,'‡  ˜ ל∆ ח≈ ֲ‰ַר"ן  מו… י  ּוט≈ ּ̃ ƒל) ‰ "ּוָבז∆  :

ם   ָל‰∆  ‰ מ∆ ¿„ ƒנ ‡…ם  ¿̇ ƒּפ ∆ ׁ̆  ,‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ ין  ƒע טו…

ָלל,   ּכ¿ יָל‰  ƒפ נ¿  ‰ ז∆ ין  ≈‡ ˙ מ∆ ¡‡ ּוב∆  ,'‰ ˙„ַ ֲעבו… לּו מ≈ פ¿ ּנָ ∆ ׁ̆

מ≈  ָ‚‰,  ַר˜  ר≈ ַמ„¿ ל¿  ‰‚ָ ר≈ ¿„ ּמַ ƒמ  ˙ ַלֲעלו… ין  ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ∆ ׁ̆ ֲחַמ˙ 

ם   ≈‰ ∆ ׁ̆  ,˙ יּפו… ƒל ¿ּ̃ ‰ַ ׁ̆ ָחָ„ ין מ≈ ƒר ּב¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒין ּומ ƒר ר¿ עו… ¿̇ ƒז מ‡ָ ו¿

  ˙ בו… ָ ׁ̆ ֲח ַ‰ּמַ ו¿  ˙ נו… יו… מ¿ ƒ„ּ‰ַ ו¿ ים  ƒּבּול ל¿ ƒּב‰ַ ו¿  ˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ

ָכל ּפַ  ר ּב¿ ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ין ל¿ ƒיכ ƒר ¿̂ ן  "ל, ַעל ּכ≈ ּנַ ˙ ּכַ יעו… ƒנ ַ‰ּמ¿ ַעם  ו¿

‡…ם  ¿̇ ƒּפ ∆ ׁ̆ ים ּכ¿ ƒע ים טו… ƒר ≈ ׁ̆ ים ּכ¿ ƒ„ּו‰ ‰ י¿ ּב≈ ". ַ‰ר¿ ׁ̆ ָחָ„ מ≈

 ≈‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ י ƒ‚ּ ַמר¿ ם  ≈‰ יָ„‰,  ƒר י¿ ים  ƒ ׁ̆ י ƒ‚ּ ַמר¿ ם  „ּו  ם  ‰≈ ּב¿ ƒ‡

ם   ˙‡∆  ‰ ָל‰∆ מ∆ ¿„ ƒנ ם, ו¿ ָ‰יּו ָל‰∆ ∆ ׁ̆ ַלֲ‰בּו˙  ¿̇ ƒ‰‰ַ ˜ ו¿ ∆ ׁ̆ ַ‰ח≈

 ‰ יָל‰, ז∆ ƒפ ‰ ל…‡ נ¿ ּז∆ ∆ ׁ̆ י‡  ƒ‰ ˙ מ∆ לּו, ֲ‡ָבל ָ‰‡¡ ם ָנפ¿ ≈‰ ∆ ׁ̆

‰ּו‡   ַר˜ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ָ‡ָ„ם  ּבָ יס  ƒנ ַמכ¿ ָ‰ַרע  ר  ∆̂ ַ‰ּי≈ ∆ ׁ̆ ן  יו… מ¿ ƒ„ּ

ֲ‡ַזי   ,‰ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃ ƒּב ם  ≈„ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ל  ָיכו… ָבר  ּכ¿ ‰ּו‡  ו¿ יַח  ƒל ¿̂ ַמ

 ˙ ˜ו… פ≈ ס¿ ַע˙,  ַ„ּ‰ַ ּו˙  ׁ̆ י ƒֲחל ָלָ‡ָ„ם  ם  ר≈ ּ‚ו… ‰ּו‡ 

  ‡ ּלָ ∆‡  ,‰ ז∆ ַעל  ל  ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿ ָ‡סּור  כּו';  ו¿ ים  ƒּבּול ל¿ ƒּוב

יך¿ ַלֲעב…„ ‡∆  ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ם.  ל¿ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ˙ 
 "ג) תשפה ָׂשָר י ַחיֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ֶחְׁשָון, ְׁשַנת -יֹום א' ָּפָרַׁשת ּתֹוְלדֹות, כ"ו ַמר  -ה' ִיְתָּבַר�    ְּבֶעְזַרת
 תשפ"ג ה'

 ... ֵנרֹו ָיִאיר דִלְכבוֹ 
 ֶאת ִמְכָּתְב�.  ִקַּבְלִּתי

, ִמְקֶוה יֹוִריד הַהָּפִנים ֶׁשְּל� ְוכּו'; ִּתְהֶיה ָזִהיר ָלֶלֶכת ַלִּמְקוֶ   ְלַגֵּבי
ְוַהַּצָּלקוֹ ת  אֶ   ִמְּמ� ַהְּנֻקּדֹות  אֹוֵמר   תָּכל  ַרֵּבנּו  ֶׁשְּל�.  ֵמַהָּפִנים 

(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן קכג): "ְטִביַלת ִמְקֶּוה טֹוָבה ְמֹאד 
ַהּגּו ֶׁשל ָאָדם,  ףִלְבִריאּות  ְּבגּופֹו  ַהְרֵּבה  ְקַטִּנים  ְנָקִבים  ֵיׁש  ִּכי   .

ָהָאָדם, ְוֵהם ְצִריִכין  ְוֵהם ִנְקֵבי ַהֵּזָעה, ֶׁשֶּדֶר� ָׁשם יֹוֵצא ַהֵּזָעה ִמן  
ִלָּפַתח, ִּכי ִאם ִנְסָּתִמין ִנְקֵבי ַהֵּזָעה, יּוַכל ֵלָחֵלׁש ְוִלֹּפל ְלֻחְלָׁשה  

ְטִביָלה ְּבַמִים ִנְפָּתִחין ִנְקֵבי ַהֵּזָעה, ְוֶזה טֹוב   ֵדי ַחס ְוָׁשלֹום, ְוַעל יְ 
 ְמֹאד ִלְבִריאּות ַהּגּוף".

ְּבִׂשְמָחה,  ְּכמוֹ  ִּתְהֶיה  ֵמַהֵּׁשם   ֵכן  ְּתַבֵּקׁש  ַהֹּכל.  ַמְרֵּפא  ִׂשְמָחה 
 ִיְתָּבַר� ַעל ִׂשְמָחה, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו:

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲעֹזר ִלי ֶׁשֶאְהֶיה ָׂשֵמַח, ֶׁשַאְרִּגיׁש ֶאת ַהִּׂשְמָחה  
  ְּבָכל ֵאָבַרי, ֵמָהֹראׁש ַעד ָהַרְגַלִים, ֶׁשַאְתִחיל ִלְרֹקד ֵמֹרב ִׂשְמָחה 

ַהָּגדוֹ  ַהֶחֶסד  ַהִּמְצוֹות    ל ַעל  ֶאת  ִלי  ְוָנַתָּת  ְיהּוִדי  אֹוִתי  ֶׁשָּבָראָת 
 ַהְּקדֹוׁשֹות. 

ֶאת    ֲאִני  ִמֶּמִּני  ְוָתִסיר  ָעַלי  ְּתַרֵחם  ָיָקר,  ַאָּבא  ִמְּמ�  ְמַבֵּקׁש 
ֲאֵחִרים,   ַוֲאַׂשֵּמַח  ְּבִׂשְמָחה  ַרק  ֶׁשֶאְהֶיה  ְוָהַעְצלּות,  ַהְּמִרירּות 

ְלִהָּכלֵ ּוִבְזכ  ֶאְזֶּכה  ַהִּׂשְמָחה  יֹוֵתר    ל ּות  ֶאְרֶאה  ֶׁש�א  ְלַגְמֵרי,  ְּב� 
ְוֵאין    � ִלְפֵני ֵעיַני ַרק אֹותְ  ַהֵּׁשם, ֶׁשֶאְרֶאה ְוַאְרִּגיׁש ֶׁשַאָּתה ַהֹּכל 

ְוַעד עֹוָלם   ְוֶאְזֶּכה ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ֵמַעָּתה  ִּבְלָעֶדי�,  ׁשּום ָּדָבר 
 . " ָאֵמן ֶסָלה 

 ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.   ַיֲעֹזר   ַהֵּׁשם 
 

 

ֲאָנִׁשים עֹוְבִרים ָצרֹות ְוִיּסּוִרים ְמֹאד ָקִׁשים. ַּבַהְתָחָלה ָהָאָדם 
ִיְתַחֵּזק ִויַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ֲאָבל ְּכֶׁשַּיֲעֹבר ְזַמן ַמה הּוא  ן  ָאכֵ 

ְצִריִכים   ְוָלֵכן  ֶזה.  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ַיְפִסיק  ְוהּוא  ַהֵּתָאבֹון,  ְיַאֵּבד ֶאת 
�א   ַּפַעם  ֶׁשַאף  ְוַהִהְתַחְּזקּות  ַהֹחֶזק  ֶאת  ְלַקֵּבל  ַלַּצִּדיק,  ָלֶלֶכת 

 ַחָּזקּו ָּתִמיד ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם.ִיתְ  א ִיְתָיֲאׁשּו ֶאּלָ 
ַהַּצִּדיק ְּכָבר ִּדֵּבר ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ֶאל ַהֵּׁשם ַעד ֶׁשהּוא ְּכָבר ִנְהָיה  

ֻּכּלֹו ְּתִפָּלה, ְּכמֹו ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל� ָאַמר ַעל ַעְצמֹו (ְּתִהִלים קט,  ל  ּכָ 
ִּדיק ְּכָבר ִּבָּלה ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ָיִמים ְוָׁשִנים  ד) "ַוֲאִני ְּתִפָלה". ַהּצַ 

ֶאת   לֹו  ֵיׁש  ְוָלֵכן  ְּכֶטַבע,  ּלֹו  ִנְהָיה  ְּכָבר  ֶׁשֶּזה  ַהֵּׁשם,  ֶאל  ְּבִדּבּור 
ַהּכֹוחֹות ְלִהְתַחֵּזק ְּבָכל ַמָּצב ָקֶׁשה, ְוהּוא ַּגם ָיכֹול ְלַחֵּזק ָּכל ֶאָחד 

 ַהְּתִפָּלה.  ֶׁשַאף ַּפַעם �א ַיֲעזֹוב ֶאת
ְלִבּקּור  ִהִּגיַע  ַהָּנִביא  ֶׁשְּיַׁשְעָיהּו  י.)  (ְּבָרכֹות  ְמַסֶּפֶרת  ַהְּגָמָרא 

ְּבעֵ  ַהֶּמֶל�  ִחְזִקָּיהּו  ֵאֶצל  חו   חֹוִלים  ְנבּוָא   וי  לָ ֹת  לֹו  ה  ְוָאַמר 
ֶל� ִחְזִקָּיהּו ַהּמֶ   . ַצָּוָאה ִּכי הּוא הֹוֵל� ָלמּות ֵמַהחֹוִלי ַהֶּזה  רֶׁשַּיְׁשִאי

ֶּבן ָאמֹוץ  "�א ִהְתַּפֵעל ִמֶּזה, ַרק ָאַמר ַלָּנִביא:  ל  �א ִנְבַהל, ּוִבְכלָ 
ַהֶּמֶל�,  ָדִוד  ַאָּבא  ֲאִבי  ִמֵּבית  ְמֻקְּבַלִני  ָּכ�  ְוֵצא!  ְנבּוָאְת�  ַּכֵּלה 
ֲאִפילּו ֶחֶרב ַחָּדה ֻמַּנַחת ַעל ַצָּוארֹו ֶׁשל ָאָדם ַאל ִיְמַנע ַעְצמֹו ִמן  

ֲהוָ   ".ִמיםָהַרחֲ  ַלִּקיר הְוָכ�  ָּפָניו  ֶאת  ֵהֵסב  ַהֶּמֶל�  ִחְזִקָּיהּו   ,
 ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהֵּׁשם ְוהּוא ִנְׁשַאר ַּבַחִּיים. 

ַהִּלּמּוִדי ִעם  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶהְחִזיק  ַהֶּמֶל�  ִחְזִקָּיהּו  ִּכי    ם ָאֵכן 
�א    קה לֹו ֶאת ַהֹחזֶ ְוָהֵעצֹות ִמָּסבֹו ָדִוד ַהֶּמֶל�, ֶזה ָעַזר לֹו ֶׁשָהיָ 

ְלִהְתָיֵאׁש. ֲאִפילּו ֶׁשהּוא ָׁשַמע ְנבּוָאה ֵמֵאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשהּוא  
הֹוֵל� ָלמּות, הּוא ֲעַדִין �א ִהְפִסיק ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם. ֶאת ַהֹּכַח ַהֶּזה  

 ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ַרק ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ָלֵעצֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיק. 
ָאָדם ִמְתַחֵּכם ְוהּוא חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּדר ְלַבד ְּבִלי ְּכׁשֶ 

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

ִלְמִדיָנה    וַלֲעָסָקימֹוֲהָרא"ׁש ִהְמִׁשיל ַעל ֶזה ָמָׁשל ֶׁשּסֹוֵחר ָנַסע  
  , �א ִהִּכיר ֶאת ַהָּמקֹוםא  הּו  ה ַהְּמִדיָנה ָהְיָתה לֹו ְמֹאד ָזרָ   ,ְרחֹוָקה

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

ֲעָסִקים, ּוִפְתאֹום הּוא ָּפַגׁש ָאָדם ֻמָּכר ֶׁשּיֹוֵדַע ֶאת  ם  ַלֲעׂשֹות ׁשָ 
ַהָּׂשָפה ֶׁשּלֹו ְוהּוא ִמְתַמֵּצא ַּבְּמִדיָנה ַהִהיא, ְוַההּוא ִהְתִחיל ְלַלֵּמד 
ָלֶלֶכת  ֶאְפָׁשר  ֵאיֹפה  לֹו  ֶהְרָאה  ִמְתַנֲהִגים ָׁשם, הּוא  ֵאי�   אֹותֹו 

 

ה �א ֵיֵל� ַלֲעׂשֹות ֲעָסִקים ִּכי ָׁשם ְיַרּמּו  ְֹוֵאיֹפה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ֲעָסִקים טֹוִבים ְוִלְקנֹות ְסחֹוָרה טֹוָבה ְּבזֹול, ְוָלֵאיפ    ֶלֱאכֹול וִליׁשֹון,
 אֹותֹו ֵהיֵטב. 

ת ַהֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה ְוחֹוֵס� לֹו ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ֲעבֹוָדה.  ָצִרי� ִלְרֹקד ִמִּׂשְמָחה ֶׁשהּוא ָמָצא ִמיֶׁשהּו ֶׁשעֹוֵזר לֹו ּוַמְרֶאה לֹו אֶ י  ַהּסֹוֵחר ֲהרֵ 
 ֶׁשהּוא ִיָּכֵׁשל ַּבְּמִׂשיָמה ֶׁשּלֹו.  דְמאֹ ן  ָאז ִיָּתכֵ   ,לוֹ  בהּוא ִמְתַחֵּכם ְו�א ַמְקִׁשי ,ֲאָבל ִאם ַלּסֹוֵחר ֵאין ֵׂשֶכל

ְוֵאי� ִמְסַּתְּדִרים? ַמה טֹוב ַלֲעׂשֹות ּוַמה   ,ַמה ָצִרי� ַלֲעׂשֹות ֹּפה תֶׁשּיֹוֶרֶדת ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְו�א יֹוַדעַ אֹותֹו ָּדָבר ִעם ְנָׁשָמה ֶׁשל ְיהּוִדי 
ָיפָ  ֲהִכי  ַּבֶּדֶר�  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ַהַחִּיים  ֶאת  ַלֲעבֹור  ֵאי�  טֹובֹות  ֵעצֹות  לֹו  ֶׁשּנֹוֵתן  ַצִּדיק  ּוַמִּגיַע  טֹוב?  ֶׁשהּוא�א  ְּברּוָחִנּיּות    ה,  ַיְצִליַח 

י  ה ֶׁשהּוא ָצִרי� ְלַהִּגיַע ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֲהרֵ ֹּוְבַגְׁשִמּיּות, ֶׁשִּיְהיּו לֹו ַחִּיים טֹוִבים ּוְמתּוִקים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַגם ַאַחר ָּכ� הּוא ַיִּגיַע ָלֵאיפ  
 ּוְלַצֵּית ַלַּצִּדיק.  בה ְלַהְקִׁשי ִלְהיֹות ִטֵּפׁש ָּגדֹול ִאם הּוא �א רֹוצֶ  רָאמּו םָאדָ 

תֹו: "ֵהיָכן ֶּכֶסף ַהְּנדּוְנָיה ֶׁשְּל�?"  ַהַּבַעל ַהַּתְנָיא ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו ָקָרא ְלֶנְכּדֹו ַהֶּצַמח ֶצֶדק ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו ְוָׁשַאל אוֹ ם  ַּפעַ 
  ן ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִמֶּזה ִמְסָחר, ְוִיּתֵ   הִׁשיר ֶאָחד ְּבִעיר ִוויֶטעְּבְסק, ִּכי הּוא ָמַסר לֹו ֶאת ַהֶּכֶסף ְּבֶהֵּתר ִעְסקָ ֵאֶצל עָ   אָעָנה ְוָאַמר לֹו ֶנְכּדֹו ֶׁשהּו

זֹו", ְוֶהְרָאה ְּבָידֹו ַעל ֻקַּפת  ָּפה  לֹו ֲאחּוִזים, ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהַּתְנָיא ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו: "ֵל� ָּתִביא ֶאת ַהֶּכֶסף, ְוַתְכִניס אֹותֹו ְּבתֹו� קֻ 
 ֶׁשָעְמָדה ַעל ֻׁשְלָחנֹו...   ס ַהּנֵ ל ַּבעַ ר ֵמִאיי ִצְדַקת ַרּבִ 

 ֹו.ֶנְכּדֹו ָחַׁשב ֶׁשְרצֹונֹו ְלַחֵּלק ָּכל ַהֶּכֶסף ֶׁשּלֹו ִלְצָדָקה, ָלֵכן ָהָיה ָקֶׁשה לֹו ְלַצֵּית, ְוהּוא ָהַל� ְלַדְרּכ
ַרָּבה ִלְפֵני ַּבְעָלּה ּוְזֵקָנּה, ֶׁשֶהָעִׁשיר ַהַּנ"ל   הְוִסְּפָרה ִּבְבִכּיָ  ק, ּוָבָאה ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַה"ֶּצַמח ֶצֶדק" ֵמָהִעיר ִוויֶטעְּבסְ �א ָעְברּו ַּכָּמה ָיִמים

 ָּפַׁשט ֶאת ָהֶרֶגל ְוָאַבד ָּכל ַּכְסָּפם.
ֵגן ָעֵלינּו  ּיָ  ם ְמַצְּיִתים ִלי, ֲאָבל ְּכֶׁשָּלַמְדנּו ֵאֶצל ַרֵּבינּו ַהַּמִּגיד ִמֶמעְזִריְטׁש ְזכּותוֹ ָעָנה ְוָאַמר ַּבַעל ַהַּתְנָיא: "ֲאִפילּו ַהְיָלִדים ֶׁשִּלי ֵאינָ 

 ָלה ְּבִלי ׁשּום ְׁשִהָּיה".  ִּבְזִריזּות ְּגדוֹ ֲאִפילּו ִאם ָאַמר ָלנּו ַהַּמִּגיד ִלְנֹסַע ְלֵאיֶזה ָמקֹום, �א ָׁשַאְלנּו ׁשּום ְׁשֵאלֹות ְּכָלל ְוֵתֶכף ּוִמַּיד ָנַסְענּו
ָלֶהם ַהַּמִּגיד ִלְנֹסַע ְלֵאיזֹו ֶּדֶר�, ְו�א ָאַמר ָלֶהם ֲאִפילּו ְלֵהיָכן ִלְנֹסַע, ְו�א ָׁשֲאלּו    הֵגן ָעֵלינּו ֶׁשַּפַעם ִצּוָ ּיָ ְוִסֵּפר ָאז ַּבַעל ַהַּתְנָיא, ְזכּותֹו  

 סּוִסים ְוָנְסעּו.   ׁשּום ְׁשֵאלֹות ְּכָלל, ַרק ֵהִכינּו ֲעָגָלה ִעם
ַהֶּדֶר�, ְוִנְכְנסּו ְלֵאיֶזה ְּכָפר ָקָטן, ְוֶהֱעִמידּו ֶאת ַהּסּוִסים   ת ַאַחר ְּנִסיָעה ֶׁשל ֲחִמִּׁשים ִקילֹוֶמֶטר ְּבֵעֶר�, ֻהְצְרכּו ַהּסּוִסים ָלנּוַח ִמיִגיעַ 

ָלֶהם ֶׁשָּגר ָׁשם ַּבְּכָפר    עָהְלכּו ַהַּתְלִמיִדים ְלַחֵּפׂש ֵאיֶזה ַּבִית ְיהּוִדי, ְוַאַחר ֶּׁשָּׁשֲאלּו ִנְתַוּדַ   םֶלֱאֹכל ְוָלנּוַח. ּוֵביְנַתיִ   הָׁשם ְּבֵאיֶזה ַאְכַסְניָ 
 ּוִדי ֶאָחד, ְוָהְלכּו ֶאְצלֹו. ְיה

עֹוד     אֹותֹו, ִאם ֵיׁש ַּבְּכָפר ַהֶּזהַהְּיהּוִדי ִהְכִניס אֹוָתם ְלֵביתֹו ְּבָכבֹוד ַרב, ְוָראּו ֶׁשהּוא ִאיׁש ָיֵרא ְוָחֵרד, ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ְוָׁשֲאלּו
 ,  הּוַפְרָנסָ   ַהְּיהּוִדי ַהְיִחיִדי ְּבָכל ַהְּכָפר, ְונֹוַלד ְוָגַדל ָּכאן ָּכל ַהָּׁשִנים, ְוֵיׁש לֹו ָּכאן ֵעֶסק  ְיהּוִדים? ְוָאַמר ָלֶהם ֶּׁשֵאין עֹוד ְיהּוִדים, ַרק הּוא 

ּׁשֶ   ָלֶהם,  ְוָאַמר  ָעָנה  ְלִהְתַּפֵּלל?"  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ָּכאן  ֵיׁש  "ַהִאם  ְׁשָאלּוהּו:  ָאז  ַהֶּזה,  ַהְּכָפר  לֹו  טֹוב  ַּבְּכפָ ְוָלֵכן  ֵּבית  ֵאין  ׁשּום   ר 
 ַהְּכֶנֶסת, ּוֵבית ַהְּכֶנֶסת ֲהִכי ָקרֹוב הּוא ִּכְׁש�ִׁשים ַאְרָּבִעים ִקילֹוֶמֶטר ִמָּכאן.   

ַהְּכֶנֶסת, ְו�א ַיֲעֶנה ַקִּדיׁש,  ָפר ְּבִלי ֵּבית  ָאז ָּתְמהּו ֻּכָּלם ְמֹאד, ְוָענּו ְוָאְמרּו ְלִפי ֻּתָּמם ֶאל ַהְּיהּוִדי: "ֵאי� ַׁשָיי� ֶׁשְּיהּוִדי ָיגּור ְּבֵאיֶזה ּכְ 

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 אֹוְתא ְיַרּפֵ ה ִמְקוֶ 

ר  המשך>>  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

 
 
 

 



 

 
 

 ג
 

  

 

  

> BreslevCenter.com
 \answ

ers  <    

 

   
 

      
  

      
         

 

 
 

 

 

 

 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו        

ְלַהִּגיַע ַחס ְוָׁשלֹום ִמְלָחָמה ת  ֶׁשעֹוֶמֶד   םְמַדְּבִרי  םֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶׁשּכּוּלָ 
 אֹוְמִרים ָּכ,   םּגַ  ֲאִפּלּו ַהְּמֻקָּבִלים ְּכָבר ,ַּגְרִעיִנית ִעם רּוְסָיה

 ֲאִני ְמאֹד א ָרגּוַע ִמֶּזה ַוֲאִני א ָיכֹול ְלֵהָרֵדם ַּבַּלְיָלה, ָּכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמעַ 
 ַאְזָעָקה ֲאִני ִנְבָהל, ֲאִני חֹוֵׁשב ִלְבנֹות ּבּוְנֵקר ַּתַחת ַהַּבִית ֶׁשִּלי, ֲאָבל ֲאִני א ֵאיזֹו 
 ִאם ֶזה ַיֲעזֹר ִלי.  יֹוֵדעַ 

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג -יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא, ט"ו ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָהל; ַאָּתה א ִנבְ   -  םְמַעְנֵין ֶׁשַאָּתה ִנְבָהל ֵמַהֲחָדׁשֹות ֶׁשֵהם ַרק ִּדְמיֹונֹות, ּוִמְּדָבִרים ַוָּדִאִּיי
ַיִּגיַע ַמְלָא ָּגדֹול, ָּגבֹוַּה ַעד ַהָּׁשַמִים, ִעם ַּכָּמה ַאְלֵפי ֵעיַנִים,   ֶזה ֲהֵרי ָּבטּוַח ֶׁשּיֹום ֶאָחד 

ְּגדֹולָ  ֶחֶרב  ִעם  ַיִּגיַע   ָיכֹול    הַהַּמְלָא א  ֶאָחד  ַאף  ַהֶּזה   ֵמַהַּמְלָא ַהְּנָׁשָמה;  ֶאת  ְוִיַּקח 
יֹוֵת  הּוא  ַאָּת ְלִהְתַחֵּמק,  ַהֶּזה   ֶׁשֵּמַהַּמְלָא ְמַעְנֵין  ִמֻּכָּלם;  ָחָזק  א    הר  ַאָּתה  ְמַפֵחד,  א 

 ְלִהְתּגֹוֵנן ִמָּפָניו.י  ֻמְדָאג ִמֶּזה; ָהִייָת ָצִרי ִלְׁשאֹל ַהִאם ִלְבנֹות ּבּוְנֵקר ַּתַחת ַהַּבִית ֶׁשְּל, ְּכֵד 

ּוִמָּכל  תַּגְרִעיִניה ר ַּתַחת ַהַּבִית ֶׁשְּל ְלִהְתּגֹוֵנן ִמִּמְלָחָמ ְמאֹד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ִּתְבֶנה ְל ּבּוְנֵק 
ְוַדִּפים   ְּפָרִקים ִמְׁשָניֹות  ִּתְקַּבע ְל ִׁשעּור ִלְלמֹד ָּכל יֹום  ִּתְבֶנה ֶאת ֶזה ִעם ּתֹוָרה;  ָהַרע, 

ֶלי ִמָּכל ַרע. ְּכִפי ֶׁשַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּגָמָרא, ִּתְבֶנה ֶאת ֶזה ַּגם ִעם ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים, ֶזה ָיֵגן עָ 
ּבֹא ּוְרֵאה, "ַּכָּמה הּוא ֵחיָלא ַּתִּקיָפא ְּדאֹוַרְייָתא", ַּכָּמה   : "ָּתא ֲחֵזי",(ַהְקָּדָמה, ַּדף יא.)אֹוֵמר 

ֵמַהּכֹל,    ה ַהּתֹוָרה ְּגבֹוָה ָחָזק ּכַֹח ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, "ְוַכָּמה הּוא ִעָּלָאה ַעל ּכָֹּלא", ְוַכָּמה  
ָּדִחיל   "ָלא  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֶׁשּלֹוֵמד  ִמי  ִּכי  ְּבאֹוַרְייָתא",  ְּדִאְׁשְּתַּדל  ַמאן  "ְּדָכל 

א ְמַפֵחד ֵמָהֶעְליֹוִנים, "ְוַתָּתֵאי", ְו ,"ְמַפֵחד ֵמַהַּתְחּתֹוִנים; ִאם לֹוְמִדים ּתֹוָרה    אֵמִעָּלֵאי
א ִמַּמְלָאִכים ְוא ֵמֲאָנִׁשים, ִּכי ַהּתֹוָרה ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָהָאָדם ִמָּכל ַרע. "ְוָלא    -ֲחִדים  א ְמפַ 

, "ִמַּמְרִעין ִּביִׁשין ְּדָעְלָמא", ִמָּכל ַהְּדָבִרים ָהָרִעים ֶׁשּקֹוִרים ָּבעֹוָלם.  דָּדִחיל" ְוַגם א ּפֹוֵח 
 - "ְּבִאיָלָנא ְדַחֵּיי", ְּבֵעץ ַהַחִּיים    -ּלֹוֵמד ּתֹוָרה, הּוא ֶנֱאַחז  "ְּבִגין ְּדִאיהּו ָאִחיד", ִּכי ִמי ֶׁש 

ִהי ַהַּכָּוָנה  יֹוָמא"  ְּבָכל  ִמיֵּניּה  ִּכְבָיכֹול  א  "ְוַיִּליף  ֶנֱאַחז  ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה  ִמי   ;ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם 
 ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַעְצמֹו. 

ּכִ  ְמַלֶּמֶד "ְּדָהא אֹוַרְייָתא",  ָנׁש",  ְלַבר  ָהָאָדם    תי ַהּתֹוָרה, "ּתֹוִליף  ְּבאַֹרח    -ֶאת  "ְלֵמיַזל 
ֶאת ָהָאָדם ֵעצֹות, "ֵהי   תְמַלֶּמֶד   אְקׁשֹוט", ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי ֱאֶמת, "ּתֹוִליף ֵליּה ֵעיָטא", ִהי

ִפּלּו ִמי ֶׁשָּנַפל ְלתֹו ּבֹץ, הּוא ָיתּוב ַקֵּמי ָמאֵריּה", ֵאי ַלֲחזֹר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא; ֲא 
ַהֶּדֶר ֵאי    ת ֶא   ַהּתֹוָרה ַּתְרֶאה לֹו  - עֹוֶׂשה ֲעֵברֹות, ִאם הּוא ִיְלַמד ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה  

 ְלֵהָחֵלץ ֵמַהּבֹוץ, ֵאי ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, "ְלַבְטָלא ַהִהיא ְּגֵזָרה", ּוְלַבֵּטל ְּגֵזרֹות.

ְּגֵזָרה ַעל ַהְּגֵזָרה, ֶׁשא יּוְכלּו    ה ֲאִפיּלּו ִאְתְּגַזר ֲעֵליּה ְּדָלא ִיְתַּבֵּטל ַהאי ְּגֵזָרה", ְּכֶׁשִּנְגְזָר "ְּד  
ִּתְתַּבֵּטל,   ֵּכן  ַהְּגֵזָרה  ְיֵדי ַהּתֹוָרה  ִמֵּניּה", ַעל  ְוִאְסָּתַּלק  ִאְתַּבֵּטל  ַהְּגֵזָרה, "ִמָּיד  ְלַבֵּטל ֶאת 

 -ָעָליו, "ּוְבִגין ָּכ", ָלֵכן    הָיא ֲעֵליּה ְּדַבר ָנׁש ְּבַהאי ַעְלָמא", ְוַהְּגֵזָרה א ִּתְׁשֶר "ְוָלא ַׁשְר 
ָצִרי ִלְלמֹד ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, "ְיָמָמא   ְּבאֹוַרְיָתא",  ְלִאְׁשַּתְּדָלא  "ָּבֵעי ֵליּה ְלַבר ָנׁש 

ֵדי ִמיָנּה", ְוא ַלֲעזֹב ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, "ֲהָדא הּוא ְוֵליֵלי", יֹוָמם ָוַלְיָלה, "ְוָלא ִיְתעַ 
ִאְתַעֵּדי ִמיָּנּה (ְיהֹוֻׁשַע א, ח)ִדְכִתיב", ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבָּפסּוק   ָוַלְיָלה. "ְוִאי  ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם   :

ַהְּקדֹוָׁשה, "אֹו ַהּתֹוָרה  ֶאת  לֹוֵמד  ִאם א  ִּכי  ֶׁשּפֹוֵרׂש ְּדאֹוַרְייָתא",  ִמיָנּה", אֹו  ִאְתְּפַרׁש   
ִמָּלֶלֶכת ְּבֶדֶר ַהּתֹוָרה, "ְּכִאּלּו ִאְתְּפַרׁש ֵמִאיָלָנא ְדַחֵּיי", ְּכִאּלּו ּפֹוֵרׂש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

 ְּבַעְצמֹו, ַעֵּין ָׁשם. 
 ָּכ ִּתְחֶיה ַחִּיים טֹוִבים. -ַאל ַּתְקִׁשיב ַלֲחָדׁשֹות 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם

 
 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

ֵדי   יְלַעְצִמ ת ִלְבנוֹ ם ַהִא  ּבּוְנֵקר ּכְ
ְלָחָמ  ֵצל ִמּמִ ְרִעיִני הְלִהּנָ  ? תּגַ

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ְקֻדָּׁשה ּו'ָבְרכּו', ָּכל ַהָּׁשָנה?!".. ּוְבִלי ִלְראֹות  
 ְיהּוִדי. 

ִלְראֹות ִאם    הְוָהְלכּו ִמָּׁשם, ְוָחְזרּו ָלַאְכַסְניָ 
ָהְלָאה,   ִלְנֹסַע  מּוָכִנים  ְּכָבר  ַהּסּוִסים 

עַ  ֵהִכינּו  ָנכֹון,  ַעל  ֶׁשַהֹּכל  ְצָמם  ּוְכֶׁשָּמְצאּו 
ַהְּיהּוִדי   ַהַּבִית  ַיד  ַעל  ָעְברּו  ּוְבַדְרָּכם  ִלְנֹסַע, 
ַהַּנ"ל, ְוָראּו ֵאי� ֶׁשהּוא ַמְטִעין ֶאת ָּכל ֶחְפֵצי  
ַעְצמֹו   ּוֵמִכין  ֲעָגלֹות,  ַעל  ְוֲחִבילֹוָתיו  ֵּביתֹו 
ַהְּגדֹוָלה  ָלִעיר  ְוַלֲעֹבר  ִמָּׁשם,  ִּדיָרתֹו  ַלֲעֹקר 

 ְּכֶנֶסת.. ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ֵּבית הַ 
ָאז ֵהִבינּו ְלַמְפֵרַע ֶאת ַהְּׁשִליחּות ֶׁשל ַרָּבם  
ְוָלָּמה   ָעֵלינּו,  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ַהַּמִּגיד  ַהָּקדֹוׁש 
ְׁשָלָחם ַלָּדֶר� ַהּזֹו, ִּכי ְּבִדּבּור ֶאָחד ֶּׁשִּדְּברּו ִעם  
ָּגדֹול,   ָּדָבר  ֶאְצלֹו  ָּפֲעלּו  ְּכָבר  ַהֶּזה,  ַהְּיהּוִדי 

ָלִעיר  ּוִמּׁשָ  ַּבֲחָזָרה  ּוִמַּיד  ֵּתֶכף  ָנְסעּו  ם 
 . שֶמעְזִריטְ 

ַהַּתְנָיא    םְוִסּיֵ  �א  "ַּבַעל  ַּפַעם  ֶׁשַאף  ֲהֵרי 
ַהַּמִּגיד ַלֲעׂשֹות    הָׁשַאְלנּו ׁשּום ְׁשֵאלֹות ְּכֶׁשִּצּוָ 

ֶׁשִּלי  ֶׁשַהֶּנֶכד  זֹוֶכה  ֵאיֶנִּני  ְוָכאן  ָּדָבר,  ֵאיֶזה 
 ְיַצֵּית אֹוִתי"... 

ֶׁשָּיכֹול י  מִ   יַאְׁשרֵ  ַלַּצִּדיק  ָלֶלֶכת  ֶׁשּזֹוֶכה 
לוֹ  ֶזה    ַלְעזֹור  ֶׁשל  ְוַהָּקֶׁשה  ָהֲאֻרָּכה  ַּבֶּדֶר� 

ָלֵעצוֹ  ְלַצֵּית  זֹוֶכה  הּוא  ַּצִּדיק  ֶׁשהַ   תָהעֹוָלם, 
ִיְהֶיה לֹו טֹוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה    ְמַלֵּמד אֹותוֹ  ָּכ�, 

 ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. 
ֶעֶר� ֱאמּוַנת ֲחָכִמים   (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"א

 ְוֵחֶלק ט"ו ֶעֶר� ַצִדיק) 
 
 
 
 *** 

חדש "יכיר איש" על   ספר
 אגדות הש"ס 

חדש  זוכים לספר  אנו  יתברך,  והודאה להשם  שבח  ברוב 
אגדות   על  שליט"א  הישיבה  ראש  מאת  באידיש  מסוגו 
הש"ס, חיבור שמאיר את העיניים עם העצות והלימודים 
שליט"א   הישיבה  שראש  מה  הקדוש,  מרבינו  הנפלאים 

של   הקדושות  וההנהגות  מהמילים  התנאים  מוציא 
 והאמוראים הקדושים אשר מפיהם ובזכותם אנו חיים.

שחכמינו   "מה  התבטא:  עלינו  יגן  זכותו  הקדוש  נתן  רבי 
כך אומר הקדוש ברוך הוא"; זאת    – זכרונם לברכה אומרים  

מילה   כל  איך  כאשר מתבוננים בספר,  ניתן לחוש בבירור 
דרך   ומעניקה  יתברך,  בהשם  האדם  את  מדבקת  בספר 

ם יתברך וללכת בדרך התורה, כמו שחכמינו  לחיות עם הש
הקדושים אומרים (ספרי עקב ו, ו:) "רצונך שתכיר את מי  

 שאמר והי' העולם? למוד אגדה".
לאחר   תענית,  במסכת  בעז"ה  החל  אמונה  עצתו  מכון 
עם   לצאת  רצונו  את  הביע  שליט"א  הישיבה  שראש 
הזו   המסכת  שאת  עוד  מה  וכן  המסכתא.  על  החידושים 
לאחר   האחרון,  השנה  בראש  שיחיו  בחורים  הרבה  סיימו 

-שסיימו את המסכת תקופה של ארבעים יום ברציפות,  
מידי יום ביומו עם מסירות נפש   - החל מחמשה עשר באב 

גילה   שמוהרא"ש  לסגולה  לזכות  כדי  עצומה,    -ויגיעה 
 לזכות לזיווג הגון.

מהמכתבים   ומלוקט  הדפים,  סדר  לפי  נערך  הספר  תוכן 
 פר איש אמונות, ובספר עצתו אמונה.בס

והדרכה,   חיזוק  נפלאות,  בעצות  וגדוש  מלא  הספר  ואכן 
מראש   שקיים  ממה  הים  מן  כטיפה  רק  זהו  זאת  ובכל 
הישיבה שליט"א על מסכת זו. במכון עצתו אמונה מקווים  
הרבה   עם  הבאה  בהזדמנות  שוב  שיודפס  יתברך,  להשם 

 הוספות.
מה  לבקש  ממשיכים  שלומינו  שראש  אנשי  יתברך,  שם 

הישיבה שליט"א יזכה להמשיך עם העוצמה האדירה של  
להמשיך   ויזכה  איתנה,  בבריאות  ואמונה  התורה  הרבצת 
 להוציא לאור את המכתבים, ספרים ודרשות, להכניס את  

 הקדוש ברוך הוא בעולם.  
 נופך ספיר ויהלום!     
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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' |   ברקבני  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 --- 

 

ַּתְקִציר: ַרִּבי ָנָתן ְועֹוד ַהְרֵּבה ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָּבאּו ֶאל ַרֵּבינּו ַז"ל ְלַחג 
 ַהָּׁשבּועֹות

 תקנט.
ִנְתעֹוֵרר ְלַרִּבי ָנָתן ָרצֹון   ַאַחר ַחג ַהָּׁשבּועֹות ְּבֵעֶר ְׁשמֹוָנה ָיִמים

 ' ל, ִּכי ָהָיה ַצר לֹו ְמאֹד ְּבִעְנַין ַּדְרֵכי ֲעבֹוַדת ה"ִלְנסַֹע ֶאל ַרֵּבנּו זַ 
ַהְּמִניעֹות ֶׁשָהיּו לֹו,  ְוכּו ְוִעַּקר  ְמִניעֹות ַרּבֹות.  '. ֲאָבל ָהיּו לֹו ָאז 

זַ  ַרֵּבנּו  ָעָליו  ַיְקִּפיד  ָּפן  ִמְתָיֵרא  ְּבָכל "ֶׁשָהָיה  ֵאָליו  ָּבא  ָלָּמה  ל, 
זַ  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ָהְיָתה   ָּכ (ִּכי  הּוא  "ַּפַעם,  ָּכֵאּלּו  ְלַהְראֹות,  ל 

ֶׁשָּבִאים ֵאָליו יֹוֵתר ִמַּדי). ְוָאז ָהָיה ָקֶׁשה ְמאֹד ְמאֹד ְלַרִּבי  ַמְקִּפיד.  
ָנָתן ִלְנסַֹע ֵמֲחַמת ְמִניעֹות ָהֵאּלּו, ִּכי ֶזה ְּבָסמּו ָהָיה ֵאֶצל ַרֵּבנּו 

 ל. "זַ 
ַא ֶחְׁשקֹו ּוְרצֹונֹו ָהיּו ֲחָזִקים ַעד ְמאֹד, ְוִהְתַּפֵּלל ַהְרֵּבה לַהֵּׁשם־

 , ֶׁשִּיְזֶּכה ְלהֹוִציא ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ֶחְׁשקֹו ּוְרצֹונֹו.  ִיְתָּבַר 
ְוִרֵחם ָעָליו ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ְּבַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים ְוָׁשַלח ְּבַדְעּתֹו ֵעָצה,  
ֵמַהקּוְנְטֵרִסים  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ַהֵּסֶפר,   ִֹלְכר ִּבְׁשִביל  ִלְבֶרְסֶלב  ֶׁשִּיַּסע 

ְּבִס "(ַּכנַ  תקנל  זַ "יַמן  ְוַרֵּבנּו  ְלָכְרָכם "ד),  ֶׁשא  לֹו,  ִצָּוה  ל 
ָהִיינּו  ָאז  (ִּכי  ָׁשם,  ֶׁשָהיּו  ָהַרִּבים  ַהִּמְתַנְּגִדים  ִמְּפֵני  ְּבֶנעִמירֹוב 

ְוַעל־ֵּכן ִצָּוה   — ִנְזָהִרים ְמאֹד, ֶׁשא ְלַגּלֹות ּתֹוָרתֹו ְלָזִרים ְּכָלל)  
 .ַּדְיָקאְסֶלב ל ְלָכְרָכם ִּבְבֶר "ַרֵּבנּו זַ 

ַחג   קֶֹדם  ִלְבֶרְסֶלב  ִאּתֹו  ַלֲהִביָאם  ָנָתן  ַרִּבי  ְּבַדַעת  ָהָיה  ּוְכָבר 
ַעְכָׁשו  ְוַעל־ֵּכן  ַהָּׁשַמִים.  ִמן  ִמְּלָתא  ֶאְסַּתֵּיַע  א   ַא ַהָּׁשבּועֹות, 

נּו  ַאַחר ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ֶׁשִּנְכְנסּו ּבֹו ִּכּסּוִפין ֲחָזִקים ָלבֹוא ֶאל ַרּבֵ 
ֶאת "זַ   ִֹלְכר ֵּתרֹוץ  ִעם  ֶׁשָּיבֹוא  זֹו,  ֵעָצה  ְלָׁשָלל  לֹו  ָהְיָתה  ל, 

 ַהּקּוְנְטֵרִסים. ְוֵכן ָעָׂשה; ְוִנְזָּדֵרז ַרִּבי ָנָתן ְמאֹד ְוָנַסע ִלְבֶרְסֶלב.  
ו ְּביֹום  ֶאל   ' ּוָבא  ְלִהָּכֵנס  ִמְתָיֵרא  ְוָהָיה  ַּבּבֶֹקר  ַׁשַּבת־קֶֹדׁש  ֶעֶרב 

ל ּוְלִהְתָראֹות ְלָפָניו ֵמֲחַמת ּבּוָׁשה ְוָעַמד ִלְפֵני ֵּביתֹו ֶׁשל "זַ ַרֵּבנּו  
ל ֵמַחְדרֹו ְלֵביתֹו ַהָּגדֹול ְוָרָאה ֶאת ַרִּבי "ל. ְוָעַבר ַרֵּבנּו זַ "ַרֵּבנּו זַ 

ִהּלּוכֹו:    ְּבֶדֶר אֹותֹו  ְוָׁשַאל  ָׁשם  עֹוֵמד  ָּבאָת?" "ָנָתן  ָמה  ַעל 
נָ  ַרִּבי  לֹו  ְוָׁשַאל אֹותֹו:  ְוֵהִׁשיב  ַהּקּוְנְטֵרִסים.  ֶאת   ִֹלְכר ְוִכי "ָתן 

ְוא ָהָיה ְלר' ָנָתן ַמה ְלָהִׁשיב   "ִּבְׁשִביל ֶזה ֻהְכַרְחָּת ָלבֹוא ְּבַכָּוָנּה?
 ֵמרֹב ֵאיָמה. 

ַאַחר־ָּכ ָהָיה ְּבַדַעת ַרִּבי ָנַתן ֵליֵל ִמָּיד ְלָהֻאָּמן ָהעֹוֵסק ִּבְכִריַכת 
ל, ֶׁשא "ְוֵלֵׁשב ָׁשם ֶאְצלֹו ָּכל ַהּיֹום, ִּכי ָיַדע ְרצֹון ַרֵּבנּו זַ ְסָפִרים  

ְלַהִּניַח ַהֵּסֶפר ֵאֶצל ָהֻאָּמן ֲאִפּלּו ּפֹה ִּבְבֶרְסֶלב, ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשַּגם 
זַ  ַרֵּבנּו  ִהְקִּפיד  ָאז  ֲאָבל  ֵמַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו,  ָהָיה   ַהּכֹוֵר ל "ָהֻאָּמן 

מֹר ֶאת ַהּקּוְנְטֵרִסים, ֶׁשא ִיַּגע ָּבֶהם ָזר. ְוָהָיה ְּבַדַעת ַרִּבי ְמאֹד ִלְׁש 
ָנָתן ֵלֵׁשב ֵאֶצל ָהֻאָּמן ָּכל ַהּיֹום ְוִלְבִלי ְלַהְראֹות ָּפָניו ִלְפֵני ַרֵּבנּו 

 ל ַעד ַׁשָּבת. "זַ 
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק") - (ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 

 

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

הקונטרס החדש "א וועג צו לערנען"  
 נחטף  -באידיש    (סדר דרך הלימוד)

לאידיש   שתורגם  לערנען"  צו  וועג  "א  בשם  החדש  הקונטרס  לאור  יצא  מזמן  לא 
כתב, וכשמו כן הוא, זה נותן דרך לכל יהודי  מהקונטרס "סדר דרך הלימוד" שמוהרא"ש  

בכל מצב שהוא ללמוד תורה. רבינו הקדוש נתן לנו סדר דרך הלימוד שניתן ללמוד תורה,  
מה   מבינים  שלא  למרות  הקדושה,  התורה  של  המילים  אמירת  ידי  על  פשוטה  בדרך 

 שאומרים, ולמרות שלא זוכרים מה שלמדו.
אך   אפשרי  תורה  שללמוד  חושב  ידי כשאדם  על  רק  או  שיעור,  לו  ויש  במידה  ורק 

יום   ילמד תורה בכל  זה  ייתכן שאדם  חברותא, ובהבנה ברורה של כל דבר, אם כך לא 
כאשר הלימוד   -מימות השנה, מכיון שלכל אדם מגיעים כסדר עיתים שלא ניתן ללמוד  

ת תלוי בכל כך הרבה תנאים בכדי שתהיה אפשרות ללמוד, יוצא שעובר חלק גדול מימו
 השנה שעוברים ללא לימוד.

גם ישנם כאלו שאצלם הלימוד בכלל הינו דבר קשה, אין להם ראש טוב ולא מבינים את  
מצליחים   ולא  לביתם,  פרנסה  בלהביא  הקשה  בעבודתם  שטרודים  כאלה  או  הלימוד, 
להתארגן על עצמם ללמוד קצת תורה, ובנוסף יש גם את אלו, שיש להם זמן, וגם ראש  

שה במבט לאחור, הם עוברים ימים, שבועות וחודשים, ללא פתיחת ספר  טוב, אבל למע
 יהודי.

תורה,   ללמוד  לזכות  יכול  יהודי  כל  הקדוש,  רבינו  של  הלימוד  דרך  סדר  ידי  על  אבל 
לוקחים משניות ומתחילים לומר את המילים, כל אחד כפי יכולתו, ואת זה ניתן לעשות  

צום ורצון גדול ללמוד עוד ועוד תורה. והוא  בכל זמן ובכל מצב, וזה מכניס באדם חשק ע
הדין עם גמרא, שולחן ערוך, תהילים, חומש רש"י, וכן כל חלקי התורה הקדושה, כל אחד  
לפי טעמו והרגשתו, כל יהודי לעצמו יכול לזכות ללמוד את התורה הקדושה בכל יום  

 מימי חייו.
ות שנים, במטרה להביא  מוהרא"ש כתב את הקונטרס "סדר דרך הלימוד" לפני כמה עשר

את סדר דרך הלימוד שרבינו הקדוש העניק לנו, יחד עם חיזוק ועצות איך לקיים זאת,  
ובכדי שלכל יהודי תהיה אפשרות ליהנות מזה. במשך השנים הודפס הקונטרס במאות  
מהדורות, וזכה להפצה עצומה בקרב עם ישראל בכל העולם, וגרם לכך שכל כך הרבה  

חשוב, שגם להם יש את האפשרות שתהיה להם שייכות עם התורה  יהודים התחילו ל
 הקדושה, מה שכלל לא חלמו קודם.

יהודי  כל  לעשות  שניתן  השיעורים,  באחד  לאחרונה  התבטא  שליט"א  הישיבה  ראש 
 שילמד תורה, אילו רק היו מגלים לו את הסדר דרך הלימוד של רבינו הקדוש.

, כדי שעוד בחורים ואברכים יוכלו לקרוא וכעת תרגמו לראשונה את הקונטרס לאידיש
ולהבין, ושגם יוכלו לגלות את הטעם של התורה הקדושה, ושהתורה לא מיועדת אך ורק  
למישהו מסויים חשוב יותר, דיין או רב, אלא שגם הם יוכלו לזכות ללמוד תורה בכל יום,  

צמך, תורה עושה  וזה בנוסף לכך שזה נותן סיפוק נפשי עצום, זה גורם להרגיש טוב עם ע
את האדם שמח, ויש בתוכה את כל סוגי הסגולות והרפואות לכל הבעיות שרק קיימות,  
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 הי"ו  יצחק שמואל פרענקלמו"ה 
 גבאי ביהמ"ד ירושלים 

 בתו עב"ג לרגל שמחת החתונה למזל טוב של 
*** 

 הי"ו אברהם הערש וועבערמאן מו"ה 

 לרגל החלאקה של בנו
 למזל טובנחמן יואל נ"י 

*** 

 הי"ו יוסי קורץ מו"ה 

 למזל טוב  הולדת בנולרגל 
*** 

 הי"ו  יעקב אריה רוביןמו"ה 

 עב"ג  למזל טובשמחת החתונה לרגל 
*** 

 הי"ו  זלמן ויזלמו"ה 

 עב"ג  למזל טובשמחת החתונה לרגל 

 

זה מביא שידוכים, פרנסה, שלום  
דבר   כל  הלאה  וכן  נחת,  בית, 
לו   זקוק  להיות  רק  יכול  שאדם 

 בחייו.
הקונטרס תפס מאוד חזק, אנשים  
מאוד,   חזק  לזה  נתפסים 
  והקונטרסים אזלו די מהר על ידי 
המפיצים, כך שכבר היו מוכרחים  
וזה   נוספת,  כמות  שוב  להדפיס 
גדול   מידה  בקנה  הלאה  מופץ 

 מאוד.
שהקונטרס   יתברך  השם  יעזור 
וכל   הנכונה,  לפעולה  יגרום  אכן 
מקום   ובכל  הוא,  באשר  יהודי 
התורה   את  ללמוד  יזכה  בעולם, 

 הקדושה.
כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה  

 >>>> יומם ולילה! 
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	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.
	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.
	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.
	(תּוֹךְ הַנַּחַל תּוֹלְדוֹת תשע"א)
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תּוֹלְדוֹת, כ"ו מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	קִבַּלְתִּי אֶת מִכְתָּבְךָ.
	לְגַבֵּי הַפָּנִים שֶׁלְּךָ וְכוּ'; תִּהְיֶה זָהִיר לָלֶכֶת לַמִּקְוֶה, מִקְוֶה יוֹרִיד מִמְּךָ אֶת כָּל הַנְּקֻדּוֹת וְהַצַּלָּקוֹת מֵהַפָּנִים שֶׁלְּךָ. רַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן קכג): "טְבִילַת מִקְוֶּה טוֹבָה מְאֹד לִבְ...
	כְּמוֹ כֵן תִּהְיֶה בְּשִׂמְחָה, שִׂמְחָה מַרְפֵּא הַכֹּל. תְּבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל שִׂמְחָה, תְּבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ:
	"רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם עֲזֹר לִי שֶׁאֶהְיֶה שָׂמֵחַ, שֶׁאַרְגִּישׁ אֶת הַשִּׂמְחָה בְּכָל אֵבָרַי, מֵהָרֹאשׁ עַד הָרַגְלַיִם, שֶׁאַתְחִיל לִרְקֹד מֵרֹב שִׂמְחָה עַל הַחֶסֶד הַגָּדוֹל שֶׁבָּרָאתָ אוֹתִי יְהוּדִי וְנָתַתָּ לִי אֶת הַמִּצְווֹת הַקְּדוֹשׁ...
	אֲנִי מְבַקֵּשׁ מִמְּךָ אַבָּא יָקָר, תְּרַחֵם עָלַי וְתָסִיר מִמֶּנִּי אֶת הַמְּרִירוּת וְהָעַצְלוּת, שֶׁאֶהְיֶה רַק בְּשִׂמְחָה וַאֲשַׂמֵּחַ אֲחֵרִים, וּבִזְכוּת הַשִּׂמְחָה אֶזְכֶּה לְהִכָּלֵל בְּךָ לְגַמְרֵי, שֶׁלֹּא אֶרְאֶה יוֹתֵר לִפְנֵי עֵינַי ...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	***
	ברוב שבח והודאה להשם יתברך, אנו זוכים לספר חדש מסוגו באידיש מאת ראש הישיבה שליט"א על אגדות הש"ס, חיבור שמאיר את העיניים עם העצות והלימודים הנפלאים מרבינו הקדוש, מה שראש הישיבה שליט"א מוציא מהמילים וההנהגות הקדושות של התנאים והאמוראים הקדושים אשר מפיהם...
	רבי נתן הקדוש זכותו יגן עלינו התבטא: "מה שחכמינו זכרונם לברכה אומרים – כך אומר הקדוש ברוך הוא"; זאת ניתן לחוש בבירור כאשר מתבוננים בספר, איך כל מילה בספר מדבקת את האדם בהשם יתברך, ומעניקה דרך לחיות עם השם יתברך וללכת בדרך התורה, כמו שחכמינו הקדושים או...
	מכון עצתו אמונה החל בעז"ה במסכת תענית, לאחר שראש הישיבה שליט"א הביע את רצונו לצאת עם החידושים על המסכתא. וכן מה עוד שאת המסכת הזו סיימו הרבה בחורים שיחיו בראש השנה האחרון, לאחר שסיימו את המסכת תקופה של ארבעים יום ברציפות, -החל מחמשה עשר באב - מידי יום...
	תוכן הספר נערך לפי סדר הדפים, ומלוקט מהמכתבים בספר איש אמונות, ובספר עצתו אמונה.
	ואכן הספר מלא וגדוש בעצות נפלאות, חיזוק והדרכה, ובכל זאת זהו רק כטיפה מן הים ממה שקיים מראש הישיבה שליט"א על מסכת זו. במכון עצתו אמונה מקווים להשם יתברך, שיודפס שוב בהזדמנות הבאה עם הרבה הוספות.
	אנשי שלומינו ממשיכים לבקש מהשם יתברך, שראש הישיבה שליט"א יזכה להמשיך עם העוצמה האדירה של הרבצת התורה ואמונה בבריאות איתנה, ויזכה להמשיך להוציא לאור את המכתבים, ספרים ודרשות, להכניס את    הקדוש ברוך הוא בעולם.
	אנשי שלומינו ממשיכים לבקש מהשם יתברך, שראש הישיבה שליט"א יזכה להמשיך עם העוצמה האדירה של הרבצת התורה ואמונה בבריאות איתנה, ויזכה להמשיך להוציא לאור את המכתבים, ספרים ודרשות, להכניס את    הקדוש ברוך הוא בעולם.
	אנשי שלומינו ממשיכים לבקש מהשם יתברך, שראש הישיבה שליט"א יזכה להמשיך עם העוצמה האדירה של הרבצת התורה ואמונה בבריאות איתנה, ויזכה להמשיך להוציא לאור את המכתבים, ספרים ודרשות, להכניס את    הקדוש ברוך הוא בעולם.
	נופך ספיר ויהלום!
	לא מזמן יצא לאור הקונטרס החדש בשם "א וועג צו לערנען" שתורגם לאידיש מהקונטרס "סדר דרך הלימוד" שמוהרא"ש כתב, וכשמו כן הוא, זה נותן דרך לכל יהודי בכל מצב שהוא ללמוד תורה. רבינו הקדוש נתן לנו סדר דרך הלימוד שניתן ללמוד תורה, בדרך פשוטה על ידי אמירת המילים...
	כשאדם חושב שללמוד תורה אפשרי אך ורק במידה ויש לו שיעור, או רק על ידי חברותא, ובהבנה ברורה של כל דבר, אם כך לא ייתכן שאדם זה ילמד תורה בכל יום מימות השנה, מכיון שלכל אדם מגיעים כסדר עיתים שלא ניתן ללמוד - כאשר הלימוד תלוי בכל כך הרבה תנאים בכדי שתהיה א...
	כשאדם חושב שללמוד תורה אפשרי אך ורק במידה ויש לו שיעור, או רק על ידי חברותא, ובהבנה ברורה של כל דבר, אם כך לא ייתכן שאדם זה ילמד תורה בכל יום מימות השנה, מכיון שלכל אדם מגיעים כסדר עיתים שלא ניתן ללמוד - כאשר הלימוד תלוי בכל כך הרבה תנאים בכדי שתהיה א...
	כשאדם חושב שללמוד תורה אפשרי אך ורק במידה ויש לו שיעור, או רק על ידי חברותא, ובהבנה ברורה של כל דבר, אם כך לא ייתכן שאדם זה ילמד תורה בכל יום מימות השנה, מכיון שלכל אדם מגיעים כסדר עיתים שלא ניתן ללמוד - כאשר הלימוד תלוי בכל כך הרבה תנאים בכדי שתהיה א...
	גם ישנם כאלו שאצלם הלימוד בכלל הינו דבר קשה, אין להם ראש טוב ולא מבינים את הלימוד, או כאלה שטרודים בעבודתם הקשה בלהביא פרנסה לביתם, ולא מצליחים להתארגן על עצמם ללמוד קצת תורה, ובנוסף יש גם את אלו, שיש להם זמן, וגם ראש טוב, אבל למעשה במבט לאחור, הם עוב...
	אבל על ידי סדר דרך הלימוד של רבינו הקדוש, כל יהודי יכול לזכות ללמוד תורה, לוקחים משניות ומתחילים לומר את המילים, כל אחד כפי יכולתו, ואת זה ניתן לעשות בכל זמן ובכל מצב, וזה מכניס באדם חשק עצום ורצון גדול ללמוד עוד ועוד תורה. והוא הדין עם גמרא, שולחן ער...
	מוהרא"ש כתב את הקונטרס "סדר דרך הלימוד" לפני כמה עשרות שנים, במטרה להביא את סדר דרך הלימוד שרבינו הקדוש העניק לנו, יחד עם חיזוק ועצות איך לקיים זאת, ובכדי שלכל יהודי תהיה אפשרות ליהנות מזה. במשך השנים הודפס הקונטרס במאות מהדורות, וזכה להפצה עצומה בקרב...
	מוהרא"ש כתב את הקונטרס "סדר דרך הלימוד" לפני כמה עשרות שנים, במטרה להביא את סדר דרך הלימוד שרבינו הקדוש העניק לנו, יחד עם חיזוק ועצות איך לקיים זאת, ובכדי שלכל יהודי תהיה אפשרות ליהנות מזה. במשך השנים הודפס הקונטרס במאות מהדורות, וזכה להפצה עצומה בקרב...
	מוהרא"ש כתב את הקונטרס "סדר דרך הלימוד" לפני כמה עשרות שנים, במטרה להביא את סדר דרך הלימוד שרבינו הקדוש העניק לנו, יחד עם חיזוק ועצות איך לקיים זאת, ובכדי שלכל יהודי תהיה אפשרות ליהנות מזה. במשך השנים הודפס הקונטרס במאות מהדורות, וזכה להפצה עצומה בקרב...
	ראש הישיבה שליט"א התבטא לאחרונה באחד השיעורים, שניתן לעשות כל יהודי שילמד תורה, אילו רק היו מגלים לו את הסדר דרך הלימוד של רבינו הקדוש.
	וכעת תרגמו לראשונה את הקונטרס לאידיש, כדי שעוד בחורים ואברכים יוכלו לקרוא ולהבין, ושגם יוכלו לגלות את הטעם של התורה הקדושה, ושהתורה לא מיועדת אך ורק למישהו מסויים חשוב יותר, דיין או רב, אלא שגם הם יוכלו לזכות ללמוד תורה בכל יום, וזה בנוסף לכך שזה נותן...
	וכעת תרגמו לראשונה את הקונטרס לאידיש, כדי שעוד בחורים ואברכים יוכלו לקרוא ולהבין, ושגם יוכלו לגלות את הטעם של התורה הקדושה, ושהתורה לא מיועדת אך ורק למישהו מסויים חשוב יותר, דיין או רב, אלא שגם הם יוכלו לזכות ללמוד תורה בכל יום, וזה בנוסף לכך שזה נותן...
	וכעת תרגמו לראשונה את הקונטרס לאידיש, כדי שעוד בחורים ואברכים יוכלו לקרוא ולהבין, ושגם יוכלו לגלות את הטעם של התורה הקדושה, ושהתורה לא מיועדת אך ורק למישהו מסויים חשוב יותר, דיין או רב, אלא שגם הם יוכלו לזכות ללמוד תורה בכל יום, וזה בנוסף לכך שזה נותן...
	הקונטרס תפס מאוד חזק, אנשים נתפסים לזה חזק מאוד, והקונטרסים אזלו די מהר על ידי המפיצים, כך שכבר היו מוכרחים להדפיס שוב כמות נוספת, וזה מופץ הלאה בקנה מידה גדול מאוד.
	יעזור השם יתברך שהקונטרס אכן יגרום לפעולה הנכונה, וכל יהודי באשר הוא, ובכל מקום בעולם, יזכה ללמוד את התורה הקדושה.
	כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה!

