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  ֲאַנְחנּו  ַהָּׁשבּועַ ת  ְּבָפָרׁשַ   , ַקח ָנא ֶאת ִּבְנ� ֶאת ְיִחיְד� ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק 
 ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ָאִבינּום  ַאְבָרהָ ל  ׁשֶ ן  ַהִּנָּסיוֹ ק",  ִיְצחָ ת  ֲעֵקדַ ל " עַ ם  לֹוְמִדי

ת  ַלֲעׂשוֹ ן  מּוכָ ה  ָהיָ א  ְוהּוק,  ִיְצחָ ת  אֶ   ֲאהּובוֹ   ְיִחידוֹ   ְּבנוֹ ת  אֶ ט  ִלְׁשחוֹ ת  ָלֶלכֶ   לוֹ ר  ָאמַ 
ם ְמַכִּניה  ָלּמָ ה  ָקׁשֶ  הִלְכאֹורָ ל  ֲאבָ ה.  ְּגדֹולָ י  ֲהכִ   ֶנֶפׁשת  ִּבְמִסירּו  ִיְתָּבַר�  ְרצֹונוֹ ת  אֶ 
ן ַהִּנָּסיוֹ ם",  ַאְבָרהָ ת  ֲעֵקדַ א "ִנְקרָ א  �ה  זֶ ה  ָלּמָ ק",  ִיְצחָ ת  ֲעֵקדַ ם "ְּבׁשֵ ה  ָהֲעֵקדָ ת  אֶ 
ם ֶׁשַאְבָרהָ ק,  ִיְצחָ ל  ׁשֶ ן  ֵמַהִּנָּסיוֹ ת  ָּפחוֹ א  �ל,  ָּגדוֹ   ָּכ�ל  ּכָ ה  ָהיָ י  ֲהרֵ ם  ַאְבָרהָ ל  ׁשֶ 

 ה?ֵמָאל ִּגיי ַאֲחרֵ ה ָזכָ   לוֹ  ְיִחידוֹ  ְּבנוֹ ל  עַ ם ָהַרֲחִמית ְרָגׁשוֹ ת אֶ  ָּכַבׁש
ם אֹוְמִרי"ל  ֶׁשֲחזַ ה  מַ ל  עַ   ן ל"ט)ִסימָ ק ב',  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהרַ י  ִליקּוטֵ (ר  אֹומֵ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו

ת ד', ֹקֶהלֶ (ר  אֹומֵ ק  ְוַהָּפסּוא",  ִמֶּׁשִּנְברָ ר  יֹותֵ א  ִנְברָ א  ֶׁש�ם  ְלָאדָ   לוֹ   ֹנחַ "  ן י"ג:)ֵעירּוִבי(

ה ָּבזֶ א  ִנְמצָ א  ֶׁש�ד  ְלֶאחָ ר  יֹותֵ ב  טוֹ ",  ֵאת ֲאֶׁשר ֲעֶדן �א ָהָיה  םְוטֹוב ִמְּׁשֵניהֶ "  ג')
ם, ָּבעֹולָ ם  ָהָאדָ ת  אֶ א  ָּברָ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואה  ָלּמָ ן  ְלָהִביה  ָקׁשֶ   ָּכ�ם  אִ ם,  ָהעֹולָ 

 א? ֶׁש�ר יֹותֵ ב טוֹ ה ָהיָ ם אִ 
ת  ַהָּצרוֹ י  ְּכפִ ה,  ַהּזֶ ם  ָהעֹולָ ל  עַ ק  רַ ר  ֶנֱאמַ ה  ֶׁשּזֶ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּור  אֹומֵ 

ל ּכָ ם,  ַּבַחִּיים  ֶׁשִּמְתַיְּגִעיה  מַ ל  ּכָ י  ְּכפִ ם,  ָהעֹולָ ה  ָּבזֶ ם  סֹוְבִלים  ֶׁשֲאָנִׁשים  ְוַהִּיּסּוִרי
ל ֲאבָ ד,  ְלִהָּולֵ א  ֶׁש�ר  יֹותֵ ב  טוֹ ה  ָהיָ ת  ֶּבֱאמֶ ,  ֶׁשּלוֹ ת  ְוַהְּבָעיוֹ ת  ַהָּצרוֹ ק  ׂשַ ם  עִ ד  ֶאחָ 

ם ַהִּנְפָלִאים  ַלַתֲענּוִגי   ְלַהִּגיעַ ל  ֶׁשּנּוכַ י  ְּכדֵ י  ּכִ ד,  ְלִהָּולֵ י  ְּכַדאן  ּכֵ א  ַהּבָ ם  ָהעֹולָ ל  ִּבְׁשִבי
ד ַמֲעמָ ק  ְלַהֲחִזיה,  ַהָּקׁשֶ ם  ָהעֹולָ ת  אֶ ר  ַלֲעבוֹ ם  קֹודֵ ם  ְצִריִכיא,  ַהּבָ ם  ָהעֹולָ ל  ׁשֶ 

 ְלַהִּגיעַ ר ֶאְפׁשָ  ָּכ�ק  ְורַ ם, טֹוִבים ּוַמֲעִׂשי ת  ִמְצווֹ ר ֶׁשּיֹותֵ ה ַּכּמָ ף ַלֲחטוֹ ל ּוְלִהְׁשַּתּדֵ 
ן ָּכאם  ִנְמָצִאי  ֶׁשָאנּוב  טוֹ ן  ֶׁשּכֵ א  ִהי ה  ַהַּמְסָקנָ א.  ַהּבָ   ָּבעֹוָלםה  ֶׁשִּנְזּכֶ ב  ַהּטוֹ ל  ְלכָ 

 .ָּכ�ר ַאחַ ם טֹוִבים ְּדָבִריה ַהְרּבֵ  ָּכ�ל ְלכָ  אֹוָתנּוא ֵמִביה זֶ י ּכִ ה, ַהָּקׁשֶ ם ָּבעֹולָ 
י  ְלַגְמרֵ ק  ָּדבּוה  ֶׁשִּיְהיֶ ה  ְלַמְדֵרגָ   ַיִּגיעַ ם  ֶׁשָהָאדָ ק  רַ א  ִהים  ָהעֹולָ ל  ׁשֶ ת  ַהַּתְכִלי

ַהָּקדֹוׁש ת  אֶ ק  רַ   ְלַהְרִּגיׁש,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואת  אֶ ק  רַ ה  ֶׁשִּיְראֶ ,  ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא
ה ַהַּמָּטרָ ר  ֲעבּוק  רַ ם  הֵ ם,  ָהעֹולָ ה  ָּבזֶ ם  ֶׁשעֹוְבִרים  ְוַהְּקָׁשִיי ת  ַהָּצרוֹ ל  ּכָ ;  ָּברּו� הּוא

ם ַהּׁשֵ '  ֶאלח 'ִיְברַ א  ֶׁשהּו  אוֹ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ '  מֵ ח 'ִיְברַ ם  ָהָאדָ ם  אִ ת  ִלְראוֹ ת,  ַהֹּזא
ת, ִנְסיֹונוֹ ק  רַ ם  הֵ ם  ַהַּמֲעָבִריל  ֶׁשּכָ ן  ֵמִביא  ּוְוהל  ֵׂשכֶ י  ִליהּודִ   ְּכֶׁשֵּיׁש.  ִיְתָּבַר�

ץ ָירּו ד  ָּתִמי  ְוהּוא,  ָהֵאּלּות  ַהָּצרוֹ ל  ּכָ ם  עִ   לוֹ א  קֹורֵ   ְּבַעְצמוֹ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא
  אֹותוֹ   ֶׁשֵּמִביאי  ֶאְמָצעִ ק  רַ   ִיְהיּות  ַהָּצרוֹ ל  ּכָ ז  ָאו,  ֵאָלי  ִלּבוֹ ת  אֶ   ְוָיִׂשיחַ ו  ֵאָלי

 . ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואד ְועוֹ ד עוֹ ב ְלִהְתָקרֵ ה, ַהְּנכֹונָ ת ַלַּתְכִלי
ב',  ֲהָלכָ ת,  ְׁשבּועוֹ ת  ִהְלכוֹ ת,  ַהָלכוֹ י  ִליקּוטֵ (ר  ַמְסִּבין  ָנתָ י  ַרּבִ ה  ָּבזֶ  ח')אוֹ ה  ת אֶ   ת 

ם אִ ת,  ַהֹּזאה  ַהֻּקְׁשיָ ת  אֶ   ֵיׁשה  ָּבזֶ ם  ּגַ ה  ִלְכאֹורָ י  ּכִ ם.  ָואֵ ב  ָאד  ִּכיּבּול  ׁשֶ ה  ַהִּמְצוָ 
ל ּכָ   אֹוָתנּו ר  ִהְזִהי  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואה  ָלּמָ ז  ָאא,  ִנְברָ ה  ָהיָ א  ֶׁש�ם  ָלָאדָ ר  יֹותֵ ב  טוֹ 
ד ֶאחָ ל  ּכָ   ֶׁשּבוֹ ה,  ָקׁשֶ   ָּכ�ל  ּכָ ם  ְלעֹולָ   אֹוָתנּו  ֵהִביאּום  ֶׁשהֵ ם,  ַההֹוִרית  אֶ ד  ְלַכּבֵ   ָּכ�

י ְּכדֵ ק  רַ ,  ֶׁשָּצִרי�  ְּכמוֹ ם  ָהעֹולָ ת  אֶ ם  ְמַנְּצִלים  אִ ל  ֲאבָ ה?  ַהְרּבֵ   ָּכ�ל  ּכָ ע  ִמְתַייגֵ 
 ֶׁשּיּוְכלּוי  ְּכדֵ ד,  ְלִהָּולֵ ה  ָׁשוֶ ה  ָהיָ ן  ֶׁשּכֵ י  ְּבַוַּדאז  ָא,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  יֹותֵ ב  ְלִהְתָקרֵ 
 א. ּבָ הַ ם עֹולָ י ַחּיֵ ל ׁשֶ ה ַהִּנְפָלָאה ַלֲהָנָאת, ַלַּתְכִלי ְלַהִּגיעַ 

,  אֹותוֹ ה  ִצּוָ ם  ֶׁשַהּׁשֵ י  ְּכפִ   ְּבנוֹ ק  ִיְצחָ ת  אֶ ט  ִלְׁשחוֹ   ָהַל�  ָאִבינּום  ְּכֶׁשַאְבָרהָ 
ה. ָׁשנָ ה  ְּבֵמָא  ִמֶּמּנּור  ְמֻבּגָ ה  ָהיָ   ְוַאְבָרָהם ע,  ְוֶׁשבַ ם  ְׁשלֹוִׁשין  ּבֶ ה  ָהיָ ר  ְּכבָ ק  ִיְצחָ 
 אֹותוֹ ל  ְלהֹוִבי  לוֹ ת  ָלתֵ א  ְו�ו  ֵמָאִביא  ּוְלִהְתַחּבֵ   ִלְבֹרחַ ת  ְּבַקּלּול  ָיכוֹ ה  ָהיָ ק  ִיְצחָ 

 ְוָכ�ו  ְּבָאִביט  ִלְבעֹ   ָיכֹולה  ָהיָ ק  ֶּׁשִּיְצחָ   א ק"ג:)ַוֵירָ (  ַהָּקדֹוׁשר  ַּבזֹוהַ ב  ָּכתּו.  ַלֲעֵקָדה
ן  ּוִמָּכא ו.  ָאִביל  ׁשֶ   ְרצֹונוֹ ת  אֶ ת  ַלֲעׂשוֹ   ַנְפׁשוֹ ת  אֶ ר  ָמסַ א  הּול  ֲאבָ ,  ֵמָהֲעֵקָדהל  ְלִהָּנצֵ 
א  ֶאּלָ ב,  רָ   אוֹ ח  ָּברַ א  �א  ֶׁשהּו ק  רַ א  � ק,  ִיְצחָ ל  ׁשֶ ם  ֶהָעצּו ב  ָא ד  ַהִּכּבּו ת  אֶ ם  רֹוִאי 

ר  ֶׁשִּיְקׁשֹ ו  ֵמָאִבי   ִּבֵּקׁש ד  עוֹ א  הּו ט,  ְלִהָּׁשחֵ ן  מּוכָ ו,  ָאִבי ם  עִ ה  ְּבִׂשְמחָ   ָהַל� א  הּו 
 ֶׁשַהָּקְרָּבן �א ִיָּפֵסל. ז, ָלזּו ל  יּוכַ א  � א  ֶׁשהּו י  ְּכדֵ ב  ֵהיטֵ   אֹותוֹ 

  : ק״כ.)  ַׁשָּבת(  םאֹוְמִרי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו
 ְּבֵני־ָאָדם   ֶּׁשֵאין  ְּדָבִרים  ָיֶד�,   ַּתַחת  ַהֹּזאת  הְוַהַּמְכֵׁשלָ 
  ַּדְיָקא  ִּכי ָּבֶהם,  ִנְכָׁשִלים ִאם־ֵּכן  ֶאָּלא  ֲעֵליֶהם,  עֹוְמִדים
 ָיכֹול   הּוא  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְּתִחָּלה,   ִּכָּׁשלֹון  ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ַעל־ְיֵדי
  עֹוֵמד  ָאָדם  ֵאין  :מ״ג.)  ִּגִּטין(  ָאְמרּו  ְוֵכן  ַעְצמֹו,   ֶאת  ְלַתֵּקן

  א ֵמִבי  ה זֶ   יּכִ   ָּבֶהם,   ִנְכָׁשל  ִאם־ֵּכן  ֶאָּלא  ּתֹוָרה,   ִּדְבֵרי  ַעל
 ר. יֹותֵ  ץ ְלִהְתַאּמֵ  אֹותוֹ 

 ֶאת  ֶׁשּלֹוֵמד  ִלְפֵני  ְמָלאָכה  ַּבַעל  ֶׁשָּכל  ְּבחּוׁש,   ְורֹוִאים
  ַעד  ַהַּנָּגר,   ְּכגֹון  ִּכְׁשלֹונֹות,   לוֹ   ֶׁשִּיְהיּו  ְּבֶהְכֵרחַ   ְמַלאְכּתֹו, 

 ַהְרֵּבה  נֹוֵקף   הּוא  ַּבֶּקֶרׁש,   ַמְסֵמִרים  ּדֹוֵפק  ֶׁשהּוא
 יֹוֵדעַ   ֶׁשהּוא  ַעד  ַהַחְׁשַמַּלאי,   ְוֵכן  ֶאְצָּבעֹו...   ֶאת  ְּפָעִמים

 ְּפָעִמים  ִמְתַחְׁשֵמל   הּוא  ִּבְׁשֵלמּות  ְמַלאְכּתוֹ   ֶאת
 ְּכֶׁשֵאיָנם  —  ַהְצָלָחָתם  ִעַּקר  ֹזאת,   ָּכל  ִעם  ַרּבֹות... 

  ֻמְמִחים   ַנֲעִׂשים  ּוְלַבּסֹוף  ֲאֵחִרים,   ַעל   ִמְסַּתְּכִלים
 . ִּבְתחּוָמם ְּגדֹוִלים

ַּבֲעבֹוַדת   ְלַהְצִליַח  ָהרֹוֶצה  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ָּכל  ְּכמֹו־ֵכן 
ְלִהְסַּתֵּכל   ַעְצמֹו �א  ְלַהְרִּגיל ֶאת  ָעָליו  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם 
ִמיֵני  ָּכל  לֹו  ֶׁשִּיְהיּו  ְוַאף  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ְּבִרָּיה  ׁשּום  ַעל 

יֵ  ַרק  ְּכָלל,  לֹו  ִאְכַּפת  ִיְהֶיה  �א  ְּבֻתּמֹו ִּכְׁשלֹונֹות,  ֵל� 
ְלַהִּגיַע ִלְמחֹוז   ִּיְזֶּכה  ַוֲאַזי  ְּבַדְרּכֹו, ֲאֶׁשר ָסַלל ְלַעְצמֹו, 

 . ֶחְפצֹו ְּבָׁשלֹום
ִעיָקר ַהִּכָּׁשלֹון ֶׁשל ָהָאָדם הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשָּתִמיד 
ַמֲעָׂשיו,  ַעל  ָיִגיבּו  ֲאֵחִרים  ֵאי�  ֲאֵחִרים,  ַעל  ִמְסַּתֵּכל 

ְּכֶׁש� הּוא ְוַעל־ֵּכן  ֵּתֶכף־ּוִמַּיד  ֶׁשָרָצה,  ְּכמֹו  לֹו  הֹוֵל�  א 
ְצִריִכין  ּוֶבֱאֶמת  ַלִּכָּׁשלֹון,  אֹותֹו  ֵמִביא  ְוֶזה  ִנְׁשַּבר, 
ָלַדַעת, ֲאֶׁשר ִעַּקר ַהְצָלַחת ָהָאָדם ִהיא �א ְלִהְסַּתֵּכל 

ל ַעל ֲאֵחִרים, ֶאָּלא ֵיֵל� ִּבְתִמימּות ְּבַדְרּכֹו, ְוַאף ֶׁשִּיָּכׁשֵ 
ִיְסַּתֵּכל ַעל ֶזה ְּכָלל, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן �א  ְּבֵאיֶזה ָּדָבר, ַאל 

 <<<< 

 
 מילה של התחזקות

ךָ ע  ּ„ַ  §,  ל¿ ל̆… ָ ּלו…   ׁ̆ ƒפ ¿ּ̇ י‰  ַמ ‰  ז∆ ˙  ַ‰ ƒז ח¿ ּמַ ∆ ׁ̆  ˜ ∆‡  ˙

 ƒ„ּו‰ ֲחנ∆ י  ַ‰ּי¿ ּמַ ל‰  ּבַ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי,  י ƒיכ ƒר ‰≈ ם  ̂¿ ּזָ ƒ‰ ‡… ר  ל¿ „  מ¿

§ ל̆… ָ ׁ̆ ּלו…   ּב¿ ƒפ ¿ּ̇ מ≈ ‰  ז∆ ˙,  ַ‰ ו… ּכָ ם  ָ‰ָ‡ָ„ ל  ַע ר  ׁ̆ ƒל מ

ּוט≈ (ע ָר  ּ̃ ƒַר י ל‰ֲ ל∆ "ן מו… יָמ ˜ ב', ח≈ ƒן ח)ס . 

ֲ‰ָר‡  מ≈   ׁ̆ "מו… ּל≈ ר,  ‡ו… ּפַ ¿̇ ƒ‰ יָ ל  ל¿ נ¿ ƒמ ‚ּוָל ן  ּב¿ ‰  ס¿

ָנָס  ר¿ ּפַ ר‰;  ל¿ ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡   ׁ̆ ָפר≈ ‡ƒ ˙,  ז…‡  ל¿ ∆ ים  ׁ̆ ƒמ ם ָ̃

 ∆̃ ּב… יר,  ּבַ ƒל ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒי∆ ז  ָ‡   –ם  מ ¿‰ ƒָנָס ‰  י ר¿ ל ֲ‡ָב ‰,  ּפַ

 ƒ‡  ים ƒנ ≈ ׁ̆ ַ̂ „  ַע ם  י¿ מ¿ יך¿   -ם  ַ‰ּיו… ע  ‡∆ י∆   ‡≈ ¿‰ ƒי  ‰

ָנָס  ר¿ לו… ם  ‚ַּ ‰?  ּפַ ¿ יƒ ם  ׁ̆ ָ ם  ‡ƒ ˙,  ּבַ ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ‡ָ ‰  רו…

ַע  ַ‰ּבַ ∆ ≈ ל  ׁ̆ ׁ̆ ַ̂ „  ַע ן  ָי מ¿ ַמ   נוּ ם,  ַ‰ּיו… ע  ‡∆ ָ ‰  ל¿ ׁ̆ פ¿ ר  ‡∆

ּפו…  ַ̂ ˙ו… (                          ˙ֈל¿ ָ̂ מּונָ  ֲע ך¿ ‰ ‡¡  "ב)˙˘פ ל∆

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 ןִּכָּׁשלֹו          

 

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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  ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ת ְּבֶעְזרַ 

 ה'תשפ"ב ת ְׁשנַ י, ִּתְׁשרֵ , כ"ט ֹנחַ ת ָּפָרׁשַ ם ג' יוֹ 
 ר ָיִאי   ֵנרוֹ ד..  ִלְכבוֹ 

 .ִמְכָּתְב�ת אֶ י ִקַּבְלּתִ 
  ִּתְתַחֵּדׁש ד; ַמֲעמָ ק ְוַתְחִזיז ִּתְתַאחֵ ד ְמאֹ   ִמְּמ�  ֲאַבֵּקׁש

ה  ָחְכמָ ,  ַעְצְמ� ת  אֶ ר  ִלְׁשּבֹ ה  ָחְכמָ א  �   זּום;  ְוִתְתרֹומֵ 
 ם.ְלִהְתרֹומֵ 

ב ָחׁשּוי  ְיהּודִ ה  ָהיָ ,  ַרֵּבינּו ן  ִּבְזמַ א  ֶׁשָּקרָ ר  ִסּפּוע  ְׁשמַ 
ר  ְמַדּבֵ   ַהָּקדֹוׁש"ל  ָהֲאִריזַ ת;  ַמֲעִׂשיה  ְּבַקָּבלָ   ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש

י  ְטֵמאֵ   ֲאַנְחנּוי  ּכִ ה  ָּבזֶ   ִיְתַעְּסקּוא  ֶׁש�ת  ַּבֲחִריפּוד  ְמאֹ 
א  ּוִמֵּמילָ ה,  ֲאדּומָ ה  ָּפרָ ר  ֵאפֶ   ְּבָיֵמינּו  ָלנּון  ֵאית,  מֵ 

ת אֶ ס  ַמְכִניא  הּוי  ּכִ ה  ָּבזֶ   ִהְׁשַּתֵּמׁשלְ ם  ָלָאדָ ר  ָאסּו
"ל,  ַזצַ ל  ִויָטאם  ַחִּייי  ְלַרּבִ ה  ְקדּוׁשָ י  ַׁשֲערֵ ר  ְּבֵספֶ ן  ַעֵיי( ה  ְּבַסָּכנָ   ַעְצמוֹ 

ג'  ֵחלֶ  ו')ַׁשעַ ק  ה,  ָּבזֶ   ִהְׁשַּתֵּמׁש ן  ּכֵ ה  ַהּזֶ י  ַהְּיהּודִ .  ר 
  ֶׁשַּיֲעׂשּו י  ָהַרּבִ ר  ָאמַ ם  ְלַרּבָ ת  ֹזא  ִסְּפרּום  ְּכֶׁשַהֲחִסיִדי

  אֹותוֹ   ַוַּיּכּוד  ְּבֶבגֶ   אֹותוֹ   ֶׁשַּיַעְטפּוא",  ַמְׁשַּכְנּתָ "  לוֹ 
י ְוַהְּיהּודִ ם  ַרּבָ ל  ְּבקוֹ   ָׁשְמעּום  ַהֲחִסיִדי',  ְוכּו ב  ֵהיטֵ 
ה ָרמָ א  ֵמִאיָּגרָ ה,  נֹוָרָא ת  ְלַעְצבּול  ָנפַ   ַמָּמׁשה  ַהּזֶ 

.  ְלִהְתאֹוֵׁשׁש ל  ָיכַ א  �  ַמָּמׁשא  ְוהּוא  ַעִּמיְקתָ א  ְלִבירָ 
ל ְלכָ   ָרצּום  הֵ ת,  ַלֲעׂשוֹ ה  מַ   ָיְדעּוא  � ה  ַהִּמְׁשָּפחָ י  ְּבנֵ 

ת אֶ א  ְלהֹוִצי  ִהְצִליחַ א  �ד  ֶאחָ ף  ַאל  ֲאבָ ם,  ָהַרָּבִני
 ִהִּגיעּום  ֶׁשהֵ ד  עַ ,  ֶׁשּלוֹ ה  ְׁשחֹורָ ה  ֵמַהָּמרָ ה  ַהּזֶ י  ַהְּיהּודִ 
ל ְלַהִּפיה  ָחְכמָ ר: "ָאמַ   ַרֵּבינּום,  ָלהֶ ר  ָעזַ   ְוַרֵּבינּו  ְלַרֵּבינּו

  ִאּתוֹ ר  ִּדּבֵ   ַרֵּבינּוי",  ְיהּודִ ם  ְלָהִריא  ִהיה  ָחְכמָ י?  ְיהּודִ 
ת אֶ ל  ְוִקּבֵ   ֶׁשּלוֹ ה  ְׁשחֹורָ ה  ֵמַהָּמרָ א  ָיצָ א  ֶׁשהּו ד  עַ 

 ה.ַּבֲחָזרָ  ֶׁשּלוֹ ת ַהַּדְרּגוֹ 
ה ָחְכמָ א  �  זּו: "ְלֻכָּלנּו  ַרֵּבינּור  אֹומֵ   ָהֵאּלּום  ַהִּמִּלית  אֶ 

ם,  ִּתְתרֹומֵ ם!"  ְלִהְתרֹומֵ ה  ָחְכמָ   , ַעְצֵמנּות  אֶ ל  ְלַהִּפי
ל; ָּגדוֹ ק  ַצִּדית  ִלְהיוֹ ל  ָיכוֹ ן  ֲעַדִייה  ַאּתָ ,  ֵמָחָדׁש   ַּתְתִחיל

ם  יוֹ ל  ּכָ ר  ְּתַדּבֵ ד,  ִּתְתּבֹודֵ ה  ַאּתָ ,  ְלַרֵּבינּות  ְּתַצּיֵ ם  אִ 
, ֶׁשְּל�ה  ַהְּפׁשּוטָ ה  ַּבָּׂשפָ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ לְ ת  ַּדּקוֹ ה  ַּכּמָ 

 ל.ָּגדוֹ ק  ַצִּדיה  ִּתְהיֶ ה  ַאּתָ   -ת  ּוִמְׁשָניוֹ ם  ְּתִהיִליר  ְוֹתאמַ 
ץ ָלרּו  ָצִרי�י  ֲאנִ ל  ֲאבָ   ְל�ב  ִלְכּתֹ ה  מַ ה  ַהְרּבֵ ד  עוֹ י  לִ   ֵיׁש

ה  ַהְּיִׁשיבָ ,  ְל�ר  אֹומַ ה  מַ ם;  ַהַּבחּוִריל  אֶ ה  ְּפִנימָ 
ם ְלַהּׁשֵ ה  מֹודֶ י  ֲאנִ ת,  ִהְתַחְּדׁשּו  ְּבָּכזוֹ ב  ׁשּו ה  ִהְתִחילָ 
 ָּכ�ל  ּכָ ם  ַּתְלִמיִדי  ִעםת  ָלֶׁשבֶ ה  זֹוכֶ י  ֶׁשֲאנִ   ִיְתָּבַר�

 ם. ְיָקִרי
 ם. ָהִעְנָיִני ל  ְּבכָ   ֶׁשַּתְצִליחַ ר ַיֲעזֹ ם  ַהּׁשֵ 

 "ב)תשפ ֹנחַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 
 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 

 

ל ָיכֹון ֲעַדִייה ַאָּת  ֵמָחָדׁשל ַּתְתִחי

 לָּגדֹוק צִַּדית ִלְהיֹו

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

ִיְהֶיה ִאְכַּפת לֹו ְּכַלל, ַמה ֶּׁשֲאֵחִרים ָיִגיבּו ָעָליו, ַאְּדַרָּבה, ָעָליו ָלַדַעת ֶׁשַּבְּתִחָּלה  
ָּתִמיד ַעל ַמה ֶּׁשֲאֵחִרים   �א־ֵכן ִאם ִיְסַּתֵּכל,  ָּכל ָּדָבר ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִּכָּׁשלֹון
 ְּבִכְׁשלֹונֹו.  אֹוְמִרים ּוְמִגיִבים ָעָליו, ֲאַזי ִיָּׁשֵאר

ַמֲעִׂשּיֹות,  י ַעֵּין ְּבִסּפּורֵ (ְוִהְלִּביׁש ֶאת ֶזה ְּבַמה ֶׁשַרֵּבנּו ַז״ל ִּסֵּפר ָלנּו ֵמֶהָחָכם ְוַהָּתם  
תֹו ַמה ֶּׁשֲאֵחִרים אֹוְמִרים, ּוַמה ֶּׁשֲאֵחִרים : ֶהָחָכם ִהְסַּתֵּכל ָּתִמיד ַעל זּולָ ַמֲעֵׂשה ט׳)

ְלַגְמֵרי, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף   ִנְׁשַּבר  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ְּכֶׁשָהָיה לֹו ֵאיֶזה ִּכָּׁשלֹון,  ָעָליו,  ְמִגיִבים 
ְלתֹו�   ְוָנַפל  ָעָבהִּבּצָ ִהְתָיֵאׁש  ַהְרֵּבה   ה, ּוְסִמיכָ   ה  לֹו  ֶׁשָהיּו  ַאף  ַהָּתם,  �א־ֵכן 

ְו�א  ָׂשֵמַח,  ָהָיה ָּתִמיד  ֹזאת  ָּכל  ִּבְׁשֵלמּות, ִעם  ְו�א הֹוִציא ְמָלאָכה  ִּכְׁשלֹונֹות, 
ִהְסַּתֵּכל ַעל ֲאֵחִרים ְּכַלל, ַמה ֶׁשֵהם ִמְתלֹוְצִצים ִמֶּמּנּו, ְוָהָיה ָרִגיל לֹוַמר: ַמה ִלי 

ְוָהָיה ָּתִמיד ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ַעל ֲעבֹוָדתֹו,  ְוָלֶהם, ֶׁשֶּזה ַמֲעֵׂשה ֶׁשִּלי, ְוֶזה ַמֲעֵׂשה ֶׁשָּלֶהם,  
ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶּבֱאֶמת ָזָכה ַאַחר־ָּכ� ְלִהְתַעּלֹות ְּבַתְכִלית ָהַעִלָּיה, ְוִלְהיֹות ַנֲעֶׂשה ַׂשר 

 ּוִמיִניְסֶטר ַעל ָּכל ַהָּׂשִרים ְוַהִמיִניְסָטִרים. 
 הַּבֲהִליכָ ה ֶעְזָר 

ל ָיכוֹ א  �א  ֶׁשהּו  ַמְרִּגיׁשא  ְוהּוה,  ַמּכָ ל  ּוְמַקּבֵ ל  נֹופֵ ם  ְּכֶׁשָאדָ ת  ְּבַגְׁשִמּיּום  רֹוִאי
  לוֹ   ְוַיַעְזרּוד  יָ   לוֹ   ֶׁשִּיְּתנּו ם  ֵמֲאֵחִריה  ֶעְזרָ   ִוְיַבֵּקׁש  ְיַחֵּפׂש א  הּוד,  ְלבַ ם  ְלִהְתרֹומֵ 

 ם. ָלקּו
ה רֹואֶ א  הּוד,  ְלבַ ם  ְלִהְתרֹומֵ ל  ָיכוֹ א  �ם  ְּכֶׁשָהָאדָ ר,  ָּדבָ   אֹותוֹ ה  זֶ ת  ְּברּוָחִנּיּו

ד ַלֲעמוֹ ל  ֶׁשּיּוכַ ד  יָ   לוֹ ת  ָלתֵ ל  ֶׁשָּיכוֹ ק  ְלַצִּדית  ָלֶלכֶ   ָצִרי�א  הּוז  ָאל,  ְונֹופֵ ל  נֹופֵ א  ֶׁשהּו
 ו. ַרְגָליל עַ 

ְיֵדי ִהְתַקְּׁשרּות ַלַּצִּדיִקים, �א   : ַעלז)"ַהִּמּדֹות, אֹות ְנִפיָלה, ִסיָמן ט  (ֵסֶפרר  ַרֵּבנּו אֹומֵ 
ִיֹּפל, ִּכי  ְיֵדי ֶׁשָאָדם ְמֻקָּׁשר ֵהיֵטב ֶאל ַצִּדיק, ַאף ַּפַעם �א ִמַּמְדֵרָגתֹו; ִּכי ַעל  ִיּפֹול

ֲאֶׁשר עֹוֵבר ָעָליו,   ַהַּצִּדיק ִיְלַמד ִעּמֹו ִלּמּוִדים ִנְפָלִאים ֵאי� ְלַהְחִזיק ַמֲעָמד ְּבָכל
ל ְלִהְתַּפּלֵ ם  ְצִריִכיק  ִיְתָּבַר�. רַ   ֲעִלָּיה ְוֵהן ַּבְיִריָדה, ַאף ַּפַעם �א ִיְתַרֵחק ִמֶּמּנּוְוֵהן ּבַ 
 ְו�א ה,  זֶ ת  אֶ   לוֹ ת  ְלַהְראוֹ ל  ֶׁשּיּוכַ י  ָהֲאִמּתִ ק  ַצִּדיא  ֶׁשִּיְמצָ   ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ה  ַהְרּבֵ 

 . לוֹ ר ַלְעזוֹ ל  יּוכַ א ֶׁש�ם ְלָאדָ ת ְוָלֶלכֶ  ַעְצמוֹ ת אֶ ת ְלַהְטעוֹ 
ִמּזֶ ר  ִסּפֵ מֹוֲהָרא״ׁש   ִנְפָלא  י  ָהֲאִמּתִ י  ָהַרּבִ ת  אֶ   ְלַחֵּפׂש  ָצִרי�י  ֶׁשְּיהּודִ ה  ִסּפּור 

ֲעצּוָמה ּוְבֵלב   הַּפַעם ִנְכַנס ְיהּוִדי ֶאָחד ְלַרּבֹו, ְוִסֵּפר ְלָפָניו ִּבְבִכּיָ   לֹו:ר  ַלְעזוֹ ל  ֶׁשּיּוכַ 
ְוִנְדָּכא, ׁשֶ  ְוהּוא ִנְׁשָּבר  ִלְּצָלן,  ַרֲחָמָנא  ֲחמּוָרה,  ֲעֵבָרה  ְּבֵאיזֹו  ְוִנְתַּפס  ִנְלַּכד  הּוא 

 . ְמַבֵּקׁש ַעְכָׁשיו ְּתׁשּוָבה ְוַתָּקָנה ַעל ֶחְטאֹו ַהָּגדֹול
ּוְלִפי ֶׁשְּמֹבָאר   ָעֹון ָחמּור ְמֹאד,  ָעָנה ְוָאַמר לֹו, ֶׁשֶּבֱאֶמת הּוא  ם ַּבְּסָפִריְוַרּבֹו 

ְמֹאד, ְוִכְמַעט ִאי   ם ַהְּתׁשּוָבה ְלֵחְטא ֶזה ִהיא ְּתׁשּוָבה ָקָׁשה ּוְכֵבָדה ְמֹאדַהְּקדֹוִׁשי
 ֶאְפָׁשר לֹו ְלַקֵּים ְּתׁשּוָבה ָּכֹזאת, ְוָלֵכן ֲעָצתֹו ִהיא ֶׁשֵּיֵל� ְוִיָּכֵנס ֶאל ַה״ֲחזֹון ִאיׁש",

ְוָהִאיׁש ַהֶּזה ִהְתִחיל ִלְבּכֹות ִלְפֵני   ִעּמֹו ַמה ָעָליו ַלֲעׂשֹות ַּבֲעבּור ַּתָּקָנתֹו,   ץ ְוִיְתַיעֵ 
ַרּבֹו ְמֹאד, ְוָאַמר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְּבׁשּום ָּפִנים ְוֹאֶפן ְלַסֵּפר ֶאת ַמר ְלָבבֹו ִלְפֵני עֹוד 

ׁש ְמִסירּות ֶנפֶ   הִלְפֵני ָהַרִּבי, זּו ָהְיתָ   ֶאָחד, ִּכי הּוא ִמְתַּבֵּיׁש ִמֶּזה ְמֹאד, ּוַמה ֶּׁשִּסֵּפר
ּוְתׁשּוָבה, ֲאָבל ָהַרִּבי   ןלֹו ֵאיֶזה ִּתיקּו  ןַמָּמׁש, ְוָלֵכן הּוא ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְמֹאד, ֶׁשִּיּתֵ 

ֶׁשַהִּתּקּו ֵׁשִנית,  לֹו  ְוָאַמר  ְּבֶׁשּלֹו,  ִיְהֶיה   ם ַּבְּסָפִריַהְמבֹוָאר    ןָאַחז  ַהְּקדֹוִׁשים �א 
ן  ַמה ְלַהִּגיד לֹו, ַרק ֶׁשֵּיֵל� ֶאל ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהֲחזוֹ   ְלַקְּימֹו ְּכָלל, ְוָלֵכן ֵאין לוֹ  ָיכֹול

ִאיׁש, ִויַבֵּקׁש ֶאת ֲעָצתֹו, ּוַמה ֶׁשהּוא ִמְתַּבֵּיׁש ְמֹאד ֶזה ּגּוָפא ִיְהֶיה ֵחֶלק ֵמַהִּתּקּון  
ְּבִׁשְברֹון ִלּבֹו ֵליֵל�   ְוַהַּכָּפָרה ֶׁשּלֹו, ְוָהִאיׁש ָרָאה ֶּׁשֵאין לֹו ְּבֵריָרה ַּבָּדָבר, ְוִהְסִּכים

ֶאל ַה"ֲחזֹון ִאיׁש" ְלַבֵּקׁש ֶאת ֲעָצתֹו, ְוִהְבִטיַח ְלַרּבֹו ֶׁשַּיְחֹזר ְוַיִּגיד לֹו ֶאת ְּתׁשּוַבת 
 ַה״ֲחזֹון ִאיׁש". 

ְּכֶׁשִּנְכַנס ֵאָליו    ֶאל ַה״ֲחזֹון ִאיׁש", ְוֵתֶכף־ּוִמַּיד  סְוִהֵּנה ָהִאיׁש ַהֶּזה הֹוִאיל ְלִהָּכנֵ 
ִלְפֵני ֶׁשִהְסִּפיק לֹוַמר לֹו ֵאיֶזה ִּדּבּור  ְונֹוָרא ְמֹאד, ֲאִפילּו  ָעָליו ַּפַחד ָאיֹום  ָנַפל 

ְּבַמְחַׁשְבּתֹו ָּכל ִמיֵני ִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה ֲאִמִּתִּיים, ֶׁשֵּמַהּיֹום    סְּבָעְלָמא, ְוֵהֵחלּו ְלִהָּכנֵ 
ְּבַוַּדאי   ִמֹּקֶדם  ָוָהְלָאה  ֶׁשָעָׂשה  ַמה  ֶׁשָעָׂשה  ְוַאף־ַעל־ִּפי  ֶּבֱאֶמת,  ָּכֵׁשר  ִאיׁש  ִיְהֶיה 

ֵמַעְכָׁשו ִּתְקוָ   ֲאָבל  ּוְבַוַּדאי ֵיׁש  ְלַגְמֵרי,  ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש  ְוכּו׳   הָיכֹול  ַהֹּכל  ְלַתֵּקן 
ְוהּוא ָעַמד ְוִהְסַּתֵּכל ַעל ְּפֵני ְוכּו׳, ָּכֵאּלּו ִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה ִנְכְנסּו ָאז ְּבַמְחַׁשְבּתֹו,  

ַה״ֲחזֹון ִאיׁש", ְוֵכן ַה״ֲחזֹון ִאיׁש" ִהְסַּתֵּכל ָעָליו, ְוִהְרִּגיׁש ָאז ְּכִאּלּו ְמַכְּבִסים ֶאת 
ַעל־ְיֵדי  ַרק  ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  ְלַגְמֵרי,  ֲחָדָׁשה  ְנָׁשָמה  לֹו  ְונֹוְתִנים  ַמָּמׁש,  ִנְׁשָמתֹו 

 . ַבד ֶׁשִהְסַּתֵּכל ִּבְפֵני ַה״ֲחזֹון ִאיׁש״ ַהִהְסַּתְּכלּות לְ 
א ִמְּלָפָניו, ְוָיצָ ה ְּברּוָרה",  ִמְׁשנָ   ד ּוְלַבּסֹוף ָעָנה ְוָאַמר לֹו ַה״ֲחזֹון ִאיׁש״: "נּו, ִּתְלמַ 

ַהְינּו  ַמָּמׁש,  ְותּוִמים  ֵמָהאּוִרים  ָׁשַמע אֹוָתם  ְּכִאּלּו  ְּבִלּבֹו  ִנְכְנסּו  ֵאּלּו  ְוִדּבּוִרים 
ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ִלְלֹמד ַהְרֵּבה ֻׁשְלָחן ָערּו� ֹאַרח ַחִּיים ִעם ֵּפרּוׁש   רִּיְרֶאה ְלִהָּזהֵ ׁשֶ 
 . ה ְּברּוָרה", ּוְלַדְקֵּדק ְּבָכל ֲהָלָכה ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרהִּמְׁשנָ ״הַ 

ְּגדֹולָ  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ָידֹו  ֶאת  ְוָנַׁשק  ְלַרּבֹו,  ּוִמַּיד  ֵּתֶכף  ֶּׁשֵאין ְוָחַזר  לֹו,  ְוָאַמר  ה, 
ֵליֵל� ֶאל ַה״ֲחזֹון    —ִּביֹכְלתֹו ְלהֹודֹות לֹו ְּכָלל ַעל ָהֵעָצה ַהִּנְפָלָאה ַהֹּזאת ֶּׁשָּיַעץ לֹו  

ּבַ  ֶאְצלֹו  ָׁשם  ִהְרִּגיׁש  ִּכי  ֲחָדָׁשה ִאיׁש",  ְנָׁשָמה  ִקֵּבל  ְּכִאּלּו  ְלַבד  ָעָליו  ִהְסַּתְּכלּות 
ְׁשֵלָמה   ַעְכָׁשיו ִּיְזֶּכה ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה  ִאיׁש ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ּוְבַוַּדאיַמָּמׁש, ְוהּוא ְּכָבר  

 ֶּבֱאֶמת...
ם  ְלִהְתרֹומֵ ה  זֶ ם  עִ   ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָצִרי�א  הּום,  ָהָאדָ ל  עַ ת  ֶׁשעֹוְברוֹ ת  ַהְּנִפילוֹ ל  ּכָ 

א  �א  הּום  ְואִ   . םָיַדיִ ם  ּוְלָהִריר  ְלִהָּׁשבֵ   ְלֵהֶפ� ַחס ְוָׁשלֹוםא  ְו�ה,  ָהְלָא  ּוְלַהְמִׁשי�
  אֹותוֹ ד  ֶׁשְּיַלּמֵ ק,  ְוַצִּדיר  ָּכׁשֵ י  ְיהּודִ   ְלַחֵּפׂש   ָצִרי�א  הּוד,  ְלבַ ה  זֶ ת  אֶ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ 
ה ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ד  ְמאֹ   ַיְצִליחַ י  ְּבַוַּדאא  הּו  ָּכ�ג  ִיְתַנהֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ   . הזֶ ת  אֶ ת  ַלֲעׂשוֹ   ֵאי�

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶר� ְנִפיָלה, ְוֵחֶלק ד' ֶעֶר� ִּכָּׁשלֹון ְוֶעֶר� ַצִדיק)                                                            א. ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ 
 
 

ת  ְּבִמְצוַ   ָאִבינּוק  ִיְצחָ ל  ׁשֶ   ֶׁשַהַּדְרָּגהה  ִמּזֶ א  יֹוצֵ 
  ִהִּגיעַ א  הּוד,  ְמאֹ ה  ּוְגדֹולָ ה  ְּגבֹוהָ ה  ָהְיתָ ב  ָאד  ִּכיּבּו

ה ַּבַּמָּטרָ ה,  ַהּזֶ ם  ָלעֹולָ   אֹותוֹ א  ֵהִביו  ֶׁשָאִביה  ְלַהָּׂשגָ 
 ַהִּנָּסיֹוןן  ָלכֵ א,  ַהּבָ ם  ָהעֹולָ ל  ׁשֶ ת  ַלַּתְכִלי   ְלַהִּגיעַ 

ל ׁשֶ   ַנְפׁשוֹ ת  ְמִסירּום  ׁשֵ ל  עַ ק",  ִיְצחָ ת  ֲעֵקדַ א "ִנְקרָ 
ם ְלַקֵיי  ַנְפׁשוֹ ת  ְמִסירּול  ְועַ ה,  ַלֲעֵקדָ ת  ָלֶלכֶ ק  ִיְצחָ 

 ם. ָואֵ ב ָאד ִּכיּבּול ׁשֶ ה ַהִּמְצוָ ת אֶ 
ל ְּבכָ ל  ִיְׂשָראֵ ם  ְלעַ ת  עֹוֶמדֶ   ַהֹּזאת ת  ְוַהְּזכּו

ם  אֹותָ ל  ְוִלְגאֹ ת,  ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ ם  אֹותָ ל  ְלַהִּצית,  ַהּדֹורוֹ 
ת אֶ ם  ְלַקֵייה  ֶׁשִּנְזּכֶ ר  ַיֲעזֹ ם  ַהּׁשֵ ם.  ַהְּקָׁשִייל  ִמּכָ 

ת, ִּבְׁשֵלמּום  ָואֵ ב  ָאד  ִּכיּבּול  ׁשֶ ה  ָהַאִּדירָ ה  ַהִּמְצוָ 
 ָּדבּוק דָּתִמית ִלְהיוֹ ם,  ָהעֹולָ ה ָּבזֶ ת ַלַּתְכִלי  ּוְלַהִּגיעַ 

 . ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואי ְלַגְמרֵ 
 "ז) תשסא ַוֵירָ ל ַהַּנחַ  ּתֹו�(
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ן  ְלַכּוֵ ר  ֶאְפָׁש י  ֶׁשִא ה  ְלִׂשיָח ס  ִנְכנַ   ַרֵּבינּור:  ַּתְקִצי
ת  ִהְתעֹוְררּול  ְמַקּבֵ ד  ֶאָח ל  ּכָ א  ֶאּלָ ה,  ַהְּתִפיּלָ ל  ְּבכָ 

 ה. ַּבְּתִפּלָ ר ַאֵח ם ְּבָמקֹו
ְוֵאינֹו  ַוֲאִפּלּו ַעְצמֹו  ְמַיֵּגַע  הּוא  ִלְפָעִמים  ִאם   

ִיּפֹל   ַאל  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  ְּכָלל,  ְלִהְתַּפֵּלל  ָיכֹול 
ֶׁשָאסּור   ָּגדֹול,  ְּכָלל  ֶזה  ִּכי  ְּכָלל,  ִמֶּזה  ְּבַדְעּתֹו 
ַיֲעבֹר   ִאם  ֲאִפילּו  אֹוֶפן,  ְּבׁשּום  ְּבַדְעּתֹו  ִלּפֹל 

ֹו ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ְקָצת.  ָעָליו ַמה, ַוֲאִפּלּו ִאם ֵאינ
ַרק ַיְכִריַח ֶאת ַעְצמֹו ַעל־ָּכל־ָּפִנים ְלַדֵּבר ִּדּבּוֵרי  
ְּבֵבית־  ִּתינֹוק  ִּבְפִׁשיטּות ְּגמּוָרה ְּכמֹו  ַהְּתִפָּלה 

ִּדּבּוִרים   ְוַכָּמה  ַּכָּמה   ָּכ ְויֹאַמר  ַמָּמׁש,  ַהֵּסֶפר 
ב ִּיְזֶּכה ְּבַרֲחָמיו ִּבְפִׁשיטּות ְּגמּוָרה. ְוַעל־ִּפי ָהרֹ 

ְוִיְתַלֵהב  ֶׁשַּיְחזֹר  ַעד  ִמֶּזה,  ְלִהְתעֹוֵרר   ִיְתָּבַר
ְלִהְתַּפֵּלל   ִּפְתאֹם  ְוַיְתִחיל  ְמאֹד  ִלּבֹו 

 ְּבִהְתעֹוְררּות, ַרק ֶׁשא ַיֲעִמיד זֹאת ְלִנָּסיֹון.
ֶׁשּיֹוֵדַע   ַמה  ְּכִפי  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל  ְּבַוַּדאי  ִּכי 

ְמאֹד  ְּפִחית ָלַדַעת, ֶׁשהּוא ָרחֹוק  ָראּוי לֹו  ּותֹו, 
ְמאֹד,  ְמאֹד  ְּגבֹוָהה  ְּתִפָּלה  ִּכי  ִמְּתִפָּלה,  ְמאֹד 

ִּיְזֶּכה    ּוְגבֹוָהה ּוֵמֵהיָכן  ַהּתֹוָרה,  ִמִּלּמּוד  יֹוֵתר 
ַלֲעבֹוָדה ְּגבֹוָהה ָּכזֹו. ַעל־ֵּכן ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֶאת  

ַה  ִּדּבּוֵרי  ְלַהְתִחיל  ִּבְפִׁשיטּות ֶׁשּלֹו  ְּתִפָּלה 
  ְוַיֶּטה '  ְוכּו  ״ָמַל  ֲאֶׁשר  עֹוָלם  ֲאדֹון״ְּגמּוָרה  

ִויַצְמֵצם ֶאת ַמְחַׁשְבּתֹו   אֹוֵמר  ֶׁשהּוא  ַמה  ָאְזנֹו
ַרק  ָלחּוץ,  ַמְחַׁשְבּתֹו  ִּתְתַּפֵּזר  ֶׁשא  ְמאֹד, 
ַהְּתִפָּלה.   ִּדּבּוֵרי   ְּבתֹו ַמְחַׁשְבּתֹו  ָּכל  ֶׁשִּתְהֶיה 

ְּבִלי  וְ  ְּגמּוָרה  ִּבְפִׁשיטּות  ַּכֵּסֶדר   ָּכ ִיְתַּפֵּלל 
  ָּכ  ְוֵיֵל ְוִהְתַלֲהבּות  ְוַחּיּות  ִהְתעֹוְררּות 
ִּבְתִפָּלתֹו ַּכָּמה ְוַכָּמה ִמּלֹות אֹו ַּכָּמה ַּדִּפין, ַעד  

ַיַעְזרו   ַּכ  ְלִהְתעֹוְררּות   ְּבַרֲחָמיו  ׳ה  ֶֹׁשְּבתֹו  
 .  ל״ַּכּנַ ' ְוכּו

ַהְּתִפָּלה   ְּבָכל  זֹוֶכה  ֵאינֹו  ִלְפָעִמים  ְוִאם 
יּוַכל  ִּיְזֶּכה,  ִאם  ַלֲעׂשֹות!?  ַמה  ְלִהְתעֹוְררּות, 
לֹוַמר ַאַחר־ָּכ ֵאיֶזה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים אֹו ַּבָּקָׁשה  

 ּוְתִחָּנה ַאֶחֶרת ְּבַכָּוָנה.
 תנז

ָּפָרַׁשת   כַׁשָּבת  ְׁשָקִלים,    ִּבְׁשָבט   ז״ִמְׁשָּפִטים, 
  ָׁשם  ְוָאַמר  ִטיְרָהִוויֶצע  ְּבִעיר  ל״זַ   ַרֵּבנּו  ָהָיה

א)ַעל־ָּפסּוק    ּתֹוָרה כא,   ְוֵאֶּלה״  (ְׁשמֹות 
 .  )׳י  ִסיָמן ,  ׳א  ֵחֶלק ,  ן״ְּבִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר (  ״ַהִּמְׁשָּפִטים

ָאז   ַהּתֹוָרה, ֶׁשָאַמרַאַחר־ָּכ ָּכַתב ַרִּבי ָנָתן ֶאת  
  ָּכ ״:  ל״זַ   ַרֵּבנּו  לֹו  ְוָאַמר  ָעָנה.  ל״זַ     ַרֵּבנּו

  ְוָׁשלֹום   ַחס  ְּגֵזרֹות  ִנְׁשָמעֹות  ֶׁשַעְכָׁשו ,  ָאַמְרִּתי
ם ּוְמַמְׁשְמִׁשים ָלבֹוא  הֹוְלִכי  ְוִהֵּנה,  ִיְׂשָרֵאל  ַעל

ְמַרְּקִדים   ִיְׂשָרֵאל  ְוִיְהיּו  ָהֵאֶּלה,  ַהּפּוִרים  ְיֵמי 
ַהִּדיִנים ַיְמִּתיקּו  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַּכף,  . ״ְוִיְמֲחאּו 

 . ״ָאַמְרִּתי  ָּכ״:  ָמֵלא  ְּבֶפה  ְוָאַמר  ְּדָבָריו  ְוָכַפל
ְלָהִעיר  ָהְיָתה  ֶׁשֵּנַדע  ְוַכָּוָנתֹו  ְוָנִבין,   ְלָבֵבנּו, 

ֶׁשָּכל ִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה, ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשֵּיׁש 
ְוָרִזין  ְמאֹד  ְמאֹד  ְונֹוָרָאה  ְּגדֹוָלה  ַעְמקּות  ָּבּה 
ָים   ִמִּני  ּוְרָחִבים  ֲעֻמִּקים  סֹודֹות  ְוסֹוֵדי  ִעָּלִאן 

ְוִדּבּור   ִּדּבּור  ִעַּקר    —ְּבָכל  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן 
ֶּׁש  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּכָּוָנתֹו  ְּדָבָריו  ּוְנַקֵּבל  ִּנְׁשַמע 

ִּבְפִׁשיטּות ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי  
 ּתֹוָרתֹו ִּבְפִׁשיטּות ּוִבְתִמימּות. 

 תנח.
זַ  ַרֵּבנּו  ָחַזר   ְוַרִּבי .  ְּבֶרְסֶלב  ָלִעיר  ל״ַאַחר־ָּכ  

 ֶאת  ָעַזב  ְוא  ל״ ַרֵּבנּו זַ ַמן ִעם  ַהּזְ   ָּכל  ָהָיה  ָנָתן
ְצלֹו ַהְרֵּבה ִׂשיחֹות ְותֹורֹות ֶא   ְוִקֵּבל   ל״זַ   ַרֵּבנּו

 ְוֶהֱחָיה ֶאת ַעְצמֹו ְמאֹד ְמאֹד.

נּו  ל ַרּבֵ יו ׁשֶ דֹוׁש ִסּפּור ַחּיָ ֶרְסֶלב )אקכ( ַהּקָ ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ִני ֲאִני ַמה ּבְ ה ׁשֶ חּור  עֹוׂשֶ   ַהּבָ
ל ַמן ּכָ ל  ַהּזְ ָבַרי?   ֶאת ְמַבּטֵ  ּדְ

 
 ְׁשֵאָלה:

 

 ְּתׁשּוָבה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

  ָּכל   ִּבקֶֹרת ַעל  ִלי  ְונֹוֵתן  ָעַלי  צֹוֵעק  -  ּבֹוֵגר  ָּבחּור  -  ְמאֹד, ְּבִני  ִלי  ֶׁשַּמְפִריָעה  ְּבָעָיה  ִלי  ֶיׁש
  ְלַדְעּתֹו, הּוא  ַהֲהָלָכה  ִּפי  ַעל   ִמְתַנֵהג  א  ֶׁשֲאִני  ִלְמצֹוא  ָיכֹול  ַרק  ֶׁשהּוא  ָקָטן, ְּבַמה   ָּדָבר
  ֶאת  ִלְסּבֹל  ָיכֹול  א  ֶׁשֲאִני  ַמְרִּגיׁש  ְּדָבַרי. ֲאִני  ֶאת  ְמַבֵּטל  ַהְּזַמן  ָּכל  ִּבי, ְוהּוא  ּגֹוֵער  ְמאֹד

 עֹוֶׂשה?  ֲאִני  ֶזה, ַמה
 ִייַׁשר ּכַֹח.

 

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

 ִלְכבֹוד... ֵנרֹו ָיִאיר 
.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָתְב 

ְמֻאָחר ִמַּדי  ְקָצת  ְקַטִּנים;  ִהְתעֹוַרְרָת  ְמאֹד  ְּכֶׁשַהְּיָלִדים  ַמְתִחיל   ְּבֵני  ,  ִחּנּו ְּכֶׁשֵהם 
 . ָאז ַהְּזַמן ְלַלֵּמד אֹוָתם ֵאי ְלַדֵּבר ֶאל ַאָּבא ְוִאָּמא,  םָׁשִניַאְרַּבע  ,  ָׁשלֹוׁש ָׁשִנים,  ְׁשָנַתִים

נֹוְתִנים  ,  נֹוְתִנים ְלַיְלֵדיֶהם ַהְּקַטִּנים ִלְגּדֹל ָעקֹם  ,ַרִּבים ְמאֹד עֹוִׂשים ֶאת ַהָּטעּות ַהּזֹאת 
ַלֲענֹות ְּבֻחְצּפָ   ָלֶהם  ְקַטִּנים  :אֹוְמִרים,  ה ַלהֹוִרים  ֲעַדִין  ֵהם  ְלַחֵּנ  ,  ַעְכָׁשו   ָצִרי א 

 . סֹוְבִלים ֵמֶהם ַצַער -ְוַאַחר ָּכ ְּכֶׁשַהְּיָלִדים ְּגֵדִלים ', אֹוָתם

א  ִאם ֲעַדִין ֵיׁש ְל ְיָלִדים ְקַטִּנים ַּתְתִחיל ְּכָבר ַעְכָׁשו ְלַחֵּנ אֹוָתם ֵאי ְמַדְּבִרים ֶאל ַאּבָ 
ַאל ִּתָּמַנע ִמּלֹוַמר ",  ַאל ִּתְמַנע ִמַּנַער מּוַסר"   יד)-יגכג,  ִמְׁשֵלי  (ְׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר  .  ְוִאָּמא

הּוא א   ,ַאל ְּתַפֵחד ְלַהְרִּביץ לֹו", ִּכי ַּתֶּכּנּו ְּבֵׁשֶבט א ָימּותֹו, "ִּבְצִעירּותִבְנ מּוַסר לְ 
ִמְּסִטיָרה ַּתֶּכּנּו, "ָימּות  ַּבֵּׁשֶבט  ַּתִּציל,  ַאָּתה  ִמְּׁשאֹול  ַּתִּציל ",  ְוַנְפׁשֹו   ְוָכ ַּתֶּכה אֹותֹו 
 . אֹותֹו ִמֵגִהינֹום

ם  ְיָלִדים ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁשִא ,  ְיָלִדים ְצִעיִרים ְצִריִכים ְלַחֵּנ ֶׁשִּיְׁשְמעּו ְּבקֹול ַאָּבא ְוִאָּמא 
נֹוְתִנים    - ְוִאם ַהֶּיֶלד א ְמַצֵּית  ,  ְוִאם ִאָּמא אֹוֶמֶרת א ֶזה א,  ֵּכן ֶזה ֵּכן  ַאָּבא אֹוֵמר

 . ָּכ ֵהם ְּגֵדִלים ְּבִריִאים, ָּכ ַמִּציִלים ֶאת ַהְיָלִדים ֵמָרע , ְסִטירֹות ְקַטּנֹות

ְמֻאָחר ְקָצת  ְּכָבר  ַהָּבחּור   ִּבְנ ִעם  ְּבָחְכָמהַעְכָׁש ,  ַעְכָׁשו  ַלֲעבֹוד   ָצִרי ְּכָבר  ַאָּתה  ,  ו 
 ". ָאסּור ְלַדֵּבר ָּכ ְלַאָּבא: " ְּכֶׁשהּוא ִמְתַנֵהג ְּבחֶֹסר ֶּדֶר ֶאֶרץ ּתֹאַמר לֹו

ִאְׁשְּת ַעל ְּכבֹוד  ְלָהֵגן  ַקל  יֹוֵתר   ְל ִאְׁשְּת   ; ִיְהֶיה  ֶאל  ְמַדֵּבר  ְּכֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵמַע אֹותֹו 
ְוִאְׁשְּת  ",  ִאי ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ָּכ ְלִאָּמא: "ָּתִעיר לֹו ַעל ֶזה ְותֹאַמר לֹו,  ְּבצּוָרה א ָיָפה 

ִאי  : "ִהיא ּתֹאַמר לֹו  ְּכֶׁשִהיא ׁשֹוַמַעת ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ֵאֶלי ְּבצּוָרה א ָיָפה  ,ַּתֲעזֹר לְ 
 ". ִאי ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ָּכ ֶאל ַאָּבא"ָכל ִמְקֶרה ּתֹאַמר לֹו ּבְ "; ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ָּכ ֶאל ַאָּבא

ַעֵּזי  ,  ְּכֶׁשְּמַגִּלים ֶׁשַהְּיָלִדים ְמֻחָצִפים  ;ִחּנּו הּוא ֵמַהְּדָבִרים ֲהִכי ְּגבֹוִהים ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל
ֵהם א ִחְּנכּו  ,  ֶׁשל ַההֹוִריםְּברֹב ַהְּפָעִמים זֹו ַהְּבָעָיה  ,  א יֹוְדִעים ִמי ַהְּבָעָיה   -  ָּפִנים

 .  ַהְקֶרִדיט ַמִּגיַע ַלהֹוִרים -ּוְכֶׁשרֹוִאים ְיָלִדים ַּבֲעֵלי ֶּדֶר ֶאֶרץ , ֶאת ַהְיָלִדים

ֶיֶלד ָחָכם הּוא ִּבְגַלל ֶׁשֵּיׁש לֹו  ",  ֶּבן ֲחַכם מּוַסר ַאב"  יג, א)ִמְׁשֵלי  (ְׁשמֹה ַהֶּמֶל אֹוֵמר  
ְיָלִדים ֶׁשֵהם ֵלִצים ֶזה ִּבְגַלל  ",  ְוֵלץ א ָׁשַמע ְּגָעָרה, "ֹותֹו ֵאי ְלִהְתַנֵהגַאָּבא ֶׁשִּלֵּמד א

ֵׁשֶבט    ,ִאֶּוֶלת ְקׁשּוָרה ְּבֶלב ַנַער"  )טו,כב( עֹוד הּוא אֹוֵמר ָׁשם  ,  ֶׁשֵהם א ָׁשְמעּו ְּגָעָרה
ִמֶּמּנּו ַיְרִחיֶקָּנה  ְמ ",  מּוַסר  ִלְטָבִעים  ְקׁשּוִרים  ֶאת  ,  ֻטָּפִׁשיםְיָלִדים  ְמַסְּלִקים  ָּבֳעָנִׁשים 

 . ַהְּׁשטּויֹות ֶׁשָּלֶהם

 .ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים

 . ..ַחג ָׂשֵמַח 
 "ב) תשפה ְּבָרכָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב 
 845-351-0910/  212-444-9191/ ארה"ב  0797040066ארץ ישראל 

 438-300-8080/ קנדה  03303502361אנגליה  
  rabbirothhebrew@gmail.comלקבלת הגליון במייל  

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד סיפורי שיעורים;  - קוואל פון חיזוק (לנשים)
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 תנט.
זַ  ַרֵּבנּו  ָנַסע  ַאָּדר  ַאַחר רֹאׁש־חֶֹדׁש   ָּכל   ִעם  ל״ָסמּו  

ִּבּתֹו   עְדֶווִדיְווֶקעֶמ   ִעיר  ֶאל  ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶאת  ְלַהִּׂשיא 
 ָׂשָרה, ֶׁשָהָיה ְזַמן ַהֲחֻתָּנה ְמיָֹעד ַעל רֹאׁש־חֶֹדׁש ִניָסן. 
ְוִלּוּו אֹותֹו רֹוב ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו ַעד ִעיר ִליִניץ, ְוַגם ַרִּבי  

  ָהַרב  ֶאל  ל״זַ   ַרֵּבנּו ְוִנְכַנס. ל״ָנָתן ָנַסע ָאז ִעם ַרֵּבנּו זַ 
 ְוֶאת   ל״זַ   ַרֵּבנּו  ֶאת  ְוִקֵּבל,  ִמִּליִניץ  ְלָיהְּגַד   ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש

 ָאז  ִהְתַאְכֵסן  ל״זַ   ְוַרֵּבנּו.  ָּגדֹול  ְּבָכבֹוד  ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו
 .ּתֹוָרה ָׁשם ל״זַ  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר ֶאְצלֹו ָׁשם

זַ   ַרֵּבנּו  ָנַסע    ָלִעיר   ִמְׁשַּפְחּתֹו  ָּכל  ִעם  ל״ּוִמָּׁשם 
 .ֶנעִמרֹוב ָלִעיר ְלֵביתֹו ָחַזר ָנָתן ְוַרִּבי. ֶמעְדֶווִדיְווֶקע

 תס.
ַרֵּבנּו  ֶאְרֶאה ֶאת  ֵאי א  ָנָתן:  ַרִּבי  ִנְתַיֵּׁשב   ַאַחר־ָּכ

? ְּבפּוִרים  ֶאְצלֹו  ֶאְהֶיה  א  ְוֵאי?  ַרב  ְזַמן  ל״זַ 
 ּבֹו ְרצֹונֹות ְוִכּסּוִפים ֲחָזִקים ִלְנסַֹע ֶאל ַרֵּבנּו ְוִנְתעֹוְררּו

 ְוֵכן,  ִּבְמִחָּצתֹו  ִעּמֹו  ְוִלְהיֹות   ֶמעְדֶווִדיְווֶקע  ָלִעיר  ל״זַ 
 . ל״זַ  ַרֵּבנּו ַּבת ֶׁשל ַּבֲחֻתָּנה ִלְהיֹות ָרָצה

ְוָרָאה ְוֵהִבין, ֶׁשִּתְהֶייָנה לֹו ְמִניעֹות ֲעצּומֹות ִמֵּביתֹו, 
א  ּוִבפְ  ְוֵכן  ָׁשבּועֹות,  ַהְרֵּבה  ְּבֵביתֹו  ִיְהֶיה  ֶׁשא  ָרט 

ְוִנְתַיֵּׁשב ִּבְתִחָּלה ָלַקַחת   .ָהָיה לֹו ַעל הֹוָצאֹות ַהֶּדֶר
ִטיְכל ַהְּׁשֶטעִרין  ֲעֶטֶרת   ֶאת  ַּבֲעַלת  רֹאׁש  (ִמְטַּפַחת 

) ֶׁשל זּוָגתֹו ְוִלְמּכֹר אֹוָתּה, ְוִיְהֶיה לֹו ּכֹוָכִבים ֻמְזָהִבים
ֶּכֶסף. ַא ֲחֵברֹו ַרִּבי ִליָּפא ָיַעץ ֶׁשא ַיֲעֶׂשה זֹאת, ִּכי  
ִאם ִיַּקח ֶאת ַהְּׁשֶטעִרין ִטיְכל ֶׁשָּלּה, ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ֵּגט, 

ְלבֵ   ֵליֵל ְּבַמה  ָלּה  ִיְהֶיה  ֶׁשא  ִּתְתַּבֵּיׁש,  ִהיא  ית ִּכי 
 . ׳ַהְּכֶנֶסת ְוכּו

ָּבִעיר   ּדֹוָדה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש   ֵאי ְּבַדְעּתֹו,  ְוִנְתַחֵּכם 
ֲעִׁשיָרה   ִאָּׁשה  ְוָהְיָתה  ִאּמֹו.  ֲאחֹות  ַּבְרִּדיְטׁשֹוב, 
ִמְּסחֹורֹות  ֲחֻנּיֹות  ַּכָּמה  ָלּה  ְוָהיּו  ְּגדֹוִלים,  ְּבִמְסָחִרים 

ֶא  ָחׁשּוב  ָהָיה  ָנָתן  ְוַרִּבי  ִהיא ׁשֹונֹות.  ִּכי  ְמאֹד,  ְצָלּה 
ָהְיָתה ֲעָקָרה ְּבִלי ָּבִנים ְוֶהֱחִׁשיָבה אֹותֹו ְמאֹד ְּכמֹו ֵּבן. 
ֵחֶלק   ִיַּקח  ָנָתן  ֶׁשַרִּבי  ּוְרצֹוָנּה,  ֶחְפָצּה  ָהָיה  ְוָתִמיד 
ַהּפֹוֲעִלים  ְוַעל  ַהְמָׁשְרִתים  ַעל  ְלַעֵּין  ַרק  ְּבִמְסָחָרּה 

ֵמַה  ַהֶחְׁשּבֹונֹות  ִּתְהֶיה ּוְלַחֵּׁשב  ֶזה  ּוַבֲעבּור  ִּמְסָחִרים. 
ֲעבֹוַדת־ה ַלֲעבֹד  יּוַכל  ְוַגם  ָצְרּכֹו,  ָּכל  ַּפְרָנָסה   ׳ לֹו 

 .ְּכֶחְפצֹו ְוִלְלמֹד
ֵמֵחיזּו    ְוָרָצה ִלְברַֹח  ֶזה  ָּפָנה עֶֹרף ִמָּכל  ָנָתן  ַרִּבי   ַא

ָעְלָמא ְלַגְמֵרי,   ְּדַהאי  ָהעֹוָלם)  ֶזה  ֶׁשל  (ֵמַהַּמְרֶאה 
זַ ּובִ  ַרֵּבנּו  ֶאל  ֶׁשִּנְתָקֵרב  ַאַחר    א   ְּכָבר ,  ל״ְפָרִטּיּות 

 ַאֲחָריו   ְמאֹד  ְלָבבֹו  ָּבַער  ִּכי,  ֶזה  ִמָּכל  ִלְׁשמֹעַ   ָרָצה
ִיְתָּבַר  .ָאַמר,  ל״ַּכּנַ   ַּדְעּתֹו  ִיּׁשּוב  ַאַחר  ַעְכָׁשו  ַא 
 ַּכָּמה  ַעל  ַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ָלִעיר  ִלְנסֹעַ   ֶׁשרֹוֶצה ,  ְּבֵביתֹו

ּדֹוָדתֹו וְ   ְּבִחיָנה  ַעל  ָׁשבּועֹות ֶׁשל  ַּבִּמְסָחִרים  ִנָּסיֹון 
 ִלְראֹות ִאם ַיְצִליַח ַּדְרּכֹו.  

ּוְכֶׁשָּׁשְמעּו זֹאת ֵמִאּתֹו ָאִביו ְוִאְׁשּתֹו, הּוַטב ְּבֵעיֵניֶהם 
ֶּדֶר ְוָנַסע  ְמאֹד, ְוֵהִכינּו לֹו ַמְלּבּוִׁשים ַחִּמים ְוֵציָדה לַ 

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

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 ללרגל שמחת הבר מצווה ש נתרםהגליון 

 ‰י"ו  ˘למ‰ ˆבי פערל  ‰ב‰"ח
קונטרסים בכל ו תנוגליו כחמישים אלף בהפצתזכות הסיוע 

ויזכה  מצוותשבוע יעמוד לו שיזכה לקבל עליו עול תורה ו
  קות של רבינוולעלות במעלות התורה והיראה עם העצות המת

 בכל העמדות שלניתן לתרום עבור הוצאת הגליון 

 'מרכז ההפצה' על שם 'נדרים פלוס'
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 ברכת מזל טוב
מרכז ההפצה משגר ברכת מזל טוב חמה ולבבית 

 למנהל בית הדפוס בבית שמש
 הרב יצחק ראטה הי"ו  

לרגל שמחת החתונה לביתו עב"ג החתן המפיץ 
 אברהם צבי הכהן הי"ו.

ה' יעזור שבזכות ההפצה הזיווג יעלה יפה, בנין  
 .עדי עד, דורות ישרים מבורכים

 

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 
אנשי שלומינו נענים בחום לקמפיין "המזכים" לטובת הבנין החדש עבור קרן 

 ההדפסה. 
ולילות   ימים  שעוסקים  הדפסה  קרן  של  העסקנים  פני  את  בחום  מקדמים  שלומינו  אנשי 
לתוך   זינקו  ולאחרונה  העולם,  בכל  שמופצים  הקדושים,  והספרים  הקונטרסים  בהדפסת 

היקר של רכישת מבנה חדש לבית הדפוס, מה שיאפשר להעלות את ההדפסה בכמה   קט יפרוי
ועוד   עוד  ודורשים  ומבקשים  מרפים,  שאינם  מהמפיצים  הרב  הביקוש  על  לענות  וכך  רמות, 

 וספרים, כדי להפיץ בכל קצווי תבל בכל מקום שרק יש בו יהודים.   תגיליונו קונטרסים, 
לספרים הביקוש  איך  ליום  מיום  וגובר,  רואים  הולך  רק  הקדושים  ולדיסקים  לקונטרסים   ,

מקורבים חדשים רבים הופכים בעצמם למפיצים, כך כשכבר צריכים בדחיפות לקפוץ לתוך  
הפרוייקט החדש כדי לספק את הביקוש הגדול מכוון שהבנין הגדול של קרן ההדפסה מתחת  

 לבית המדרש כבר קטן מידי. 
ותומכים בסכומים נאים לפרוייקט המליון דולר, בעלי    ברוך השם אנשי שלומינו נענעים בחום,

$, חדר    250,000יכולת רוכשים לעצמם זכויות גדולות יותר, כמו שם הבנין שאפשר לרכוש ב  
$, או שער הבנין ב    36,000  – $ (כבר נמכר), חדר ההדפסה הקטן ב    50,000  - ההדפסה הגדול ב  

 . שנים מתוכם כבר נמכרו) – שערים  $5 ( 25,000 –
 יש לציין, שזכויות רבות כבר נמכרו, וכל יום נמכרים עוד ועוד. 

זכויות אדירות שלא   זו הזדמנות חד פעמית של  כי  נצלו את ההזדמנות כל עוד יש אפשרות, 
 מזדמנות כל יום. 

נצחיות, כמו אבני   זכויות  וקונים לעצמם  יכולתם  יותר מכפי  ניכר שאנשי שלומינו מתאמצים 
 $. 500 –$ ואבני נחושת ב  1,800 –$, אבני כסף ב  5,000 –אבני זהב ב  $, 10,000 –היסוד ב 

או    103שלוחה    1-718-387-2691לרכישת זכות אפשר ליצור קשר עם קרן הדפסה במספר  
 .newbuilding@kerenhadfusa.orgבמייל 

 !שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'
 *** 

 בית התבשיל היכל הקודש מסייע להמוני יהודים
התבשיל"   "בית  ספק  ללא  הוא  הקודש"  "היכל  של  בכתרו  ביותר  הזוהרים  מהיהלומים  אחד 

 שמתנהל על ידי העסקן המסור לכל דבר שבקדושה מו"ה שלמה יאקובוביטש הי"ו.
של בית התבשיל הוא "מפעל עונג שבת ויום טוב"    םשנתיים מהמיוחדי-אחד מהפרויקטים הרב

בני תורה ועניים, הארגז מכיל כל מה שצריכים לשבת:    שמארגן ארגזי שבת להמוני כלי קודש,
, פשטידה, ממתקים וכן  אטריותמיץ ענבים, דגים, בשר, חלות, עוגת, פירות, סלטים, פתיתים,  

הלאה בהרחבה גדולה, כדי שתלמידי החכמים והנצרכים יהנו מכל טוב ויוכלו ללמוד בהרחבת  
 הדעת. 

של הרבה מאכלים טעימים, חלות,    –ות רבות  כמו כן מארגן בית התבשיל מידי שבוע חלוק 
 עוגות וכל שאר מאכלי שבת קודש, לכל דורש.

כך גם מתקיימות מספר פעמים בשנה חלוקות גדולות יותר לכבוד החג, בהן מחלקים מוצרי  
 מזון רבים כגון מיץ ענבים, ירקות, דגים, בשר, מוצרי חלב ועוד, בשווי של עשרות אלפי דולרים. 

הוא הכתובת לנצרכים רבים, בבית התבשיל מוודאים שבעזרת השם תמיד יהיה  בית התבשיל 
 שפע של אוכל ליהודים.

מוהרא"ש זי"ע היה מרבה לדבר בשיעורים על גודל המצוה של להקים ולתמוך בבית התבשיל  
 שנותן אוכל לרעבים.

של   שבועי  תקציב  יש  התבשיל  מ  2,500לבית  למעלה  הוא  התקציב  החגים  ובתקופות   $  – 
$, שנאספים כל הזמן מתרומותיהם הנדיבות של אנשי שלומינו בעלי הרגש החם לתת    10,000

 אוכל ליהודים רעבים.
   1-718-306-2448כדי לקחת חלק במצוה הגדולה אפשר להתקשר: 

 גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה!  
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