
דבר המערכתתורת הרב

ֶאת  ְּכֶׁשַּמְׁשִּפיִלים  ַּדְוָקא  ֵמִתים,  ְלַהֲחיֹות  ָיכֹול  ָאָדם 

הּוא  ָאז  ַהַהְׁשָּפלֹות  ְּבִּׂשיא  ָעָפר,  ַעד  ָאָדם  ַהֶּבן  ָאָדם 

ָיכֹול ִלְפֹעל ֶאת ָּכל ַהְּפֻעּלֹות ֶׁשָּבעֹוָלם. ִאם ָאָדם ָהָיה 

ִלְפֹעל  ָיכֹול  ָהָיה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְׁשָעַתִים  ָׁשָעה  עֹוֵמד 

ְלַרֵּפא  ֵמִתים,  ְלַהֲחיֹות  ֲעָקרֹות,  ִלְפֹקד  ָיכֹול  ְּפֻעּלֹות, 

ַסְרָטִנים, ִאם ְּברֹוֵפא חֹוִלים ָהָיה ּבֹוֶכה, ה' ְּתַרֵּפא ֶאת 

ָּכל ַהחֹוִלים, ֻּכָּלם ָהיּו ִמְתַרְּפִאים, ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ַמִּכיר, 

ָּכל ִמי ֶׁשְּתלּוִיים ּבֹו ָהיּו ִמְתַרְּפִאים.

ָאָדם עֹוֵמד ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְלַאט ְלַאט ְּבַסְבָלנּות, ָהֶרֶּב'ה  

אֹוֵמר (ְּבּתֹוָרה סה) ֶׁשָּכל אֹות ְמַחֶּבֶקת אֹוְת, ּוְמַלֶּפֶפת 

אֹוְת, ְוִאם ָאָדם הּוא א ַמְרִּגיׁש ֶאת ֶזה, ִּבְׁשִביל ַמה הּוא 

ְמַחְּבקֹות  ֶׁשָהאֹוִתּיֹות  ַמְרִּגיׁש  א  ָאָדם  ִאם  ְּבְרְסֶלֶבר? 

אֹותֹו, ְמַלְּפפֹות אֹותֹו, ֵמיָלא ָאָדם ְמַמֵהר ַלֲאִוירֹון. ָׁשם 

 ,ַׂש ָהַרב  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ַהֻחָּפה  ִלְפֵני  ֲאִני  ְלֶזה  ְמַמֵהר 

ַּתֲעֹמד  ָאַמר  ֶעְׂשֵרה? הּוא  ַלֲעֹמד ְׁשמֹוֶנה  ֶאְפָׁשר  ַּכָּמה 

 ֲאִפּלּו ַעד ַהֹּבֶקר, הּוא אֹוֵמר ַמה ֶׁשַאָּתה ַמְרִּגיׁש, ֵיׁש ְל

ַעְכָׁשו ַּתֲעֹמד, ֵאין ְלַמְעָלה ִמְּׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה! ָאָדם ַמִּגיַע 

ָהַרִּבי  ָאז  ְמַמֲהִרים,  א  ֶנֱעָמִדים  ֶזה  ֶעְׂשֵרה,  ְלְׁשמֹוֶנה 

ְלַהְרִּגיׁש   ָצִרי ֶׁשָאָדם  ָהַרִּבי אֹוֵמר  אֹוֵמר ַּבּתֹוָרה ס"ה 

ּוְמַנֶּׁשֶקת  אֹותֹו,  ּוְמַחֶּבֶקת  אֹותֹו,  ְמַלֶּפֶפת  אֹות  ֶׁשָּכל 

ִמְתַּפֵּלל  ַהַּצִּדיק  אֹוֵמר  צֹוִפים,  ְׂשֵדה  ִנְהֶיה  ְוָאז  אֹותֹו, 

ִמּתֹוְכ, ַהַּצִּדיק ִנְכָנס ְּבתֹוְכ ִמְתַּפֵּלל ְּבתֹוְכ, ִאם ַאָּתה 

ַאָּתה  ְלִהְתַּפֵּלל,  ָיכֹול  ַהַּצִּדיק א  ָהאֹוִתּיֹות,  ֶאת  ּבֹוֵלַע 

ָהַרִּבי!  ֶאת  ָהַרִּבי!  ֶאת  ָחַנְקָּת  ַאָּתה  ַהַּצִּדיק,  ָחַנְקָּת ֶאת 

ַאָּתה ְּבְרְסֶלֶבר? (ַאָּתה חֹוֵׁשב) ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ָהַרִּבי, ֲאִני 

נֹוֵסַע ָּכל יֹום ְלֻאָּמן, ַּתֲעֹמד ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְוַסע ְלֻאָּמן 

ַּפַעם ְּבָׁשָנה, ַּפֲעַמִים ַּבָּׁשָנה, ַּתֲעֹמד ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶזה 

ַמה ֶׁשָהַרִּבי רֹוֶצה, ָהַרִּבי רֹוֶצה ֶׁשִּיְהֶיה ְׂשֵדה צֹוִפים, א 

ְׂשֵדה ּבֹוִכים...

ַלֲעֹמד  ָיכֹול  א  ֲאִני  ִמֶּמִּני?  רֹוִצים  ַמה  חֹוֵׁשב  ַאָּתה 

ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ֲאִני ַלְמָדן, ֲאִני ִראׁשֹון ִּביִׁשיָבה, (ֲאָבל) 

ֲהִׁשיֵבנּו  אֹוֵמר  ַאָּתה  ֶעְׂשֵרה.  ְׁשמֹוֶנה  ַלֲעֹמד  ַּתְתִחיל 

ַהֲחִזיֵרנּו   ַלֲעבֹוָדְת ַמְלֵּכנּו  ְוָקְרֵבנּו   ְלתֹוָרֶת ָאִבינּו 

ַּדַעת  ְלָאָדם  חֹוֵנן  ַאָּתה   ,ְלָפֶני ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה 

ָאז  ִּביָנה?  ָחְכָמה  רֹוֶצה)  (ַאָּתה  ִּביָנה,  ֶלֱאנֹוׁש  ּוְמַלֵּמד 

ִּביָנה,  ֶלֱאנֹוׁש  ּוְמַלֵּמד  ַּדַעת  ְלָאָדם  חֹוֵנן  ַאָּתה  ַּתֲעֹמד 

ָאז ִּבְמקֹום ֲחִצי ְׁשִנָּיה ִיְהֶיה ְׁשֵּתי ְׁשִנּיֹות ַמה ַמה ָיכֹול 

ִלְהיֹות? ְׁשֵּתי ְׁשִנּיֹות, ֶזה 40 ְׁשִנּיֹות (ָּכל ְּבָרָכה) ָאז ֵיׁש 

19 ְּבָרכֹות, ֱאַקי ְנֹצר ֶזה ְׁשֵּתי ְׁשִנּיֹות, ֶזה 40 ְׁשִנּיֹות... 

ַּתֲעֹמד ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ַּתִּגיד ְרָפֵאנּו ה' ְוֵנָרֵפא, הֹוִׁשיֵענּו 

ְוִנָּוֵׁשַע, ִּכי ְּתִהָּלֵתנּו ַאָּתה, ַאָּתה ִּתְרֶאה ֶׁשּׁשּום ֶיֶלד א 

 ָעֵלינּו ְּבַכָּוָנה, ְוִתְרֶאה ֶׁשִּיְהֶיה ְל ִיְהֶיה חֹוֶלה, ַּתִּגיד ָּבֵר

ִמְּליֹוִנים, ִמְלַיאְרִּדים, עֹוד ּתּוַכל ְלַחֵּלק ַלֲאֵחִרים, ּתּוַכל 

,ַהַּמְׁשִּביר  ַהַּצִּדיק  יֹוֵסף  ְּכמֹו  ִּתְהֶיה  ַלֲאֵחִרים,  ְלַחֵּלק 

ְלָכל ָהָעם, ַאֲחֵרי ֶׁשהּוא ָרַקד 22 ָׁשָנה, הּוא ְּגַבר ָקפּוז 

(בראשית רבה פו פסקה ד עה"פ "ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח" 

ַרִּבי ֶּבֶרְכָיה ָאַמר ְּגַבר ָקפּוז. עי"ש ַמְּתנֹות ְּכֻהָּנה- ִאיׁש 

ֶׁשָּׂשֵמַח  ֶׁשִּמי  אֹוֵמר  ָהַרִּבי  ָּכתּוב  ַמְקִּפיץ)  ִאיׁש  ָקפּוז- 

יֹוֵתר ָּתִמיד הּוא ַמְצִליַח.

משמים ריחמו עלינו
פתאומיות  הודיעה  זה  שבוע  בסוף 

תימשך  אם  כי  אוקראינה  שגרירות 

יוכלו  לא  הם  השנה  ראש  עד  המלחמה 

בחגי  לאומן  החסידים  כניסת  את  לאשר 

תשרי קרי - ראש השנה.

התקבלה  לא  זו  "טובה"  שבשורה  כמובן 

גיל  וריקודי  שמחה  בתרועות  מה  משום 

בקרב חסידי ברסלב.

רחמי  את  כאן  לראות  ניתן  באמת  אבל 

השי"ת, שלא כמו בשנת תש"פ אז הודיעה 

זאת ממשלת אוקראינה כשבועיים בלבד 

לפני ראש השנה, הפעם ההודעה התקבלה 

כמעט שלושה חודשים לפני ראש השנה 

בתפילה  ןהרבות  זמן  בידנו  שמותיר  מה 

וזעקה לפני השי"ת שיפתח את שערי ציון 

הנעולים , ונזכה כונו להגיע לרבנו הקדוש 

לראש השנה ללא שום מניעות ועיכובים 

עם מורנו הרב בראשנו, [וכמובן להצטרף 

ערבית,  לאחר  הרב  מורנו  של  לשירתו 

מתאמץ  הרב  שמורנו  ניכרים  שהדברים 

להמתיק את הגזרות על אומן ר"ה].

שאמר  מה  אתת  לציין  המקום  כאן 

להתפלל  שיש  בשבוע שעבר  הרב  מורנו 

אלא  לאומן,  הההגעה  עצם  על  רק  לא 

כסדרו  יתקיים  הקדוש  שהקיבוץ  אף 

ויוכלו כולם להתפלל יחדיו לללא שום 

הפרעות כרצון רבנו הקדוש

הצדיק מתפלל מתוכךהצדיק מתפלל מתוכךהצדיק מתפלל מתוכךהצדיק מתפלל מתוכךהצדיק מתפלל מתוכךהצדיק מתפלל מתוכך

ִיָּבֵצר  א  ֲאֶׁשר  ָיכֹול  ֹּכל  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ִמְּמ ְמִזיָמה, ַזֵּכִני ָלקּום מּוְקָּדם ַּבֹּבֶקר ְּבָכל 
ְּבַכָּוָנה,  ְּבִמְנָין  ָּתִמיד  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ָויֹום,  יֹום 

ָּכל ִמיָלה ְּבַכָּוָנה, ְוָכל אֹות ְּבַכָּוָנה.

ְוָתִמיד ֶאְתַּפֵּלל ֶאת ָּכל ַהְּתִפָּלה ִעם ּכּוָּלם, 

ְוא ַאְפִסיד ַאף ַּפַעם ְּתִפָּלה ְּבִצּבּור, 'אֹום 
47 ֲאִני 61 חֹוָמה 59 ָּבָרה 207 ַּכַחָּמה 73
ְלָתָמר   449 ָּדְמָתה   277 ְוסּוָרה   44 ּגֹוָלה 
670 ַהֲהרּוָגה 224 ָעֶלי 130 ֲחבּוָקה 121
ּוְדבּוָקה 123 ָּב' 22 = 2507,.ְוַקֵּים ִּבי ֶאת 

401 244 ֶאת  "ַוְיָבְרכּו  ִרְבָקה  ַהְּבָרָכה ֶׁשל 
ֲאֹחֵתנּו   35 ָלּה   263 ַוֹּיאְמרּו   307 ִרְבָקה 
ְרָבָבה   151 ְלַאְלֵפי   25 ֲהִיי   401 ַאְּת   471
209 = 2507 ְוִייַרׁש ַזְרֵע ֵאת ַׁשַער ֹׂשְנָאיו". 

תפילת הרב
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יו"ל על ידי "האיחוד" דחסידי ברסלב "שובו בנים" בארץ ישראל ובעולם ע"ש רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א בנשיאות מורינו הרב שליט"א

פרשת בלק גליון י"א



הרב שמואל שטרן מעשה רב

מספר הרב ברק נתן ברבר

במשך שנים רבות חיכו הרב ברק 
לילדים, עשרים  וזוגתו  נתן ברבר 
ושש שנים ליתר דיוק, הם עשו כל 
מה שיכלו הלכו לצדיקים ולקברי 
וישועות  ברכות  ביקשו  צדיקים 
אבל מאום לא עזר והיאוש התחיל 
לימד  רבנו  אמנם  לכרסם   כבר 
בעולם,  יאוש  שום  שאין  אותנו 
אבל אחרי כל כך הרבה שנים זה 

הולך ונהיה קשה מיום.  

שנה  וחמש  כעשרים  לאחר 
החליטו הזוג ברבר לאמץ לעצמם 
שכבר  הילד  [מלבד  נוסף  ילד 
לכל  כידוע  לכן]  קודם  אימצו 
הליך  זהו  ילד  אימוץ  של  ההליך 
רבים  באישורים  הכרוך  סבוך 
עובדת  סופית,  אין  ובירוקרטיה 
סוציאלית התלוותה אל המשפחה 
וביקשה לבדוק שהם חיים באופן 
רבים  מסמכים  ונורמטיבי,  תקין 
נחתמו  והחתימות  ליד  מיד  עברו 
מאות פעמים על מסמכים שונים.

סוף  הגיעו  הבדיקות  כל  לאחר 
האחרונה,  לישורת  הזוג  בני  סוף 
להם,  נאמר  ילד  לאמץ  יזכו  הם 
רק שעליהם להיפגש לראיון אצל 
מטעם  בכירה  סוציאלית  עובדת 
הרשויות שהיא הסמכות העליונה 

ועל פיה ישק כל דבר.

של  הסתמיות  השאלות  אחרי 
העבודה  ומקטום  המגורים  מקום 
וכו'  והככנסות  ההוצאות  פירוט 
אתם  העו"ס  לפתע  אותם  שאלה 

של  בנים  שובו  לקהילת  שייכים 
הרב ברלנד?

יסתיים  לא  שזה  הבינו  השנים 
להסתיר  שלא  בחרו  אבל  בטוב 
אנחנו  בביטחה  אמרו  כן   , זאת 

מקורבים אליו!

את  בהפגנתיות  אספה  הפקידה 
כל המסמכים  ואמרה להם בכעס 

"שהרב ברלנד יתן לכם ילד"!

א  הזכירה  לא  אפילו  הפקידה 
של  שמו  אם  יחד  "הרב"  התואר 
הרב אבל כשהצדיק רוצה להביא 
רע  מאלך  אפילו  ישועה  לאדם 

בעל כרחו יענה אמן

הזוג  בני  של  הלב  שברון  את 
קשה לתאר אבל מסתבר שדווקא 
במקום שהאדם חושב שהוא שיא 
דווקא  להגיע  יכול  אליו  השפל 

משם צמחה ישועתו

שנה לאחר מכן זכו בני הזוג ברבר 
הסיכויים   כל  כנגד  ילד  לחבוק 
והרבה למעלה מדרך הטבע, הרב 

ברלנד הביא להם ילד!!

הוא  בבין השמשות  בבריאת העולם  דברים שנבראו  אחד מעשרה 

וצריך להבין מדוע חשב הקב"ה כבר בבריאת העולם  "פי האתון" 

על "פי האתון".

הקב"ה הראה לבלעם ולאומות העולם בזה שפתח את "פי האתון" 

של  בחכמה  תלוי  לא  וזה  שקבלה  דברים  לדבר  יכולה  אתון  שגם 

בלעם אלא תלוי בהקב"ה, וזה המוסר שמראים בפתיחת "פי האתון" 

יכול  שהוא  בלעם  גדולת  משום  לא  שזה  העולם  ולאומות  לבלעם 

לדבר אלא הקב"ה הוא ששם פה לאדם. ולכן נעצרה האתון בראיית 

המלאך ששלף חרב למילה ובלעם על-ידי זה ירד ללמטה ממדריגת 

האתון והיה לו בזיון גדול שהאתון רואה את המלאך והוא לא.

וזה הראה לבלעם ולאומות העולם שהאדם תלוי בהקב"ה והוא שם 

ועקר שהמוסר  ולשמוע  וברצותו אפשר לראות  ועיניים לאדם  פה 

היה להראות להם את מדריגתם  ע"י האתון  ואנשיו  שקיבל בלעם 

האמיתית שהם למטה ממדריגת אתון, "ובשר חמורים בשרם".

מן  כשבאה  היא  הנבואה  עיקר  שלכן  בליקה"ל  נתן  ר'  ומסביר 

הקדושה שאז מעלים את האדם למדריגות הגבוהות ואמיתיות של 

התקרבות להשם אבל כשהנבואה באה מן הסטרא אחרא או כשיש 

למרות  וכד'  כישוף  כמו  לאדם  שנמשכים  טומאה  כוחות  מיני  כל 

אותו  מוריד  זה  כל  וכד'.  מופתים  עושה  שהוא  חוץ  כלפי  שנראה 

למטה ממדריגת אתון.

נקודה נוספת שניתן ללמוד מהפרשה הקב"ה אוהב אותנו אהבה אין 

סופית והראיה שכאשר בלעם רצה לקלל את ישראל הקב"ה לא נתן 

לו אפשרות לקלל ח"ו ולא כעס בימים האלו עלינו כדי שלא תהיה 

אפשרות לקללה ומזה באו הברכות של בלעם שהולכות עם עמינו 

עד היום הזה.

מאתנו  ואחד  אחד  כל  אוהב  הקב"ה  שבאמת  לדעת  נתחזק  ומזה 

באופן פרטי במקום שהוא שם. וכלן גם בפרטיות כשצריך לעבור 

משהו על יהודי הקב"ה הרבה פעמים לא כועס כדי שיהיה לאותו 

יהודי טוב. וזה נקרא הנהגה של "אריך אנפין" אריכות אפים, וכפי 

בתשובה  שיחזרו  כדי  לרשעים  אפו  מאריך  חז"ל שהקב"ה  שאמרו 

וכפי שמבקשים ומתפללים בי"ג מידות ה' ה' ארך אפים. 

ומתפאר  יהודי  כל  ואוהב  מרחם  רחמן  שהוא  האמיתי  הצדיק  וכן 

בכל מעשה טוב שיהודי עושה בכל רצון טוב ובכל מחשבה ודיבור 

טובים של יהודי ובכך הוא מעלה סנגוריא על כל יהודי ומזה נעשה 

התפילין של הקב"ה הנקראים "פאר" מהטוב שבישראל, כמו שכתוב 

בתפילין של הקב"ה "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" כי התפילין 

שהם פאר הם ההתפארות של הקב"ה והצדיק מכל מעשה טוב של 

לו  נתחזק להחזיר  ואוהב אותנו תמיד,  ומכיון שהשם אתנו  יהודי. 

בכל  יהודי  כל  אוהב  שהשם  זאת  ולפרסם  טובים  ומעשים  אהבה 

מקום שהוא כי זה חיזוק עצום לכל אחד, וחשוב לדעת זאת וצריך 

אוהב  הקב"ה  אחד  כל  על  שעובר  והקשיים  בנסיונות  שגם  לידע 

אותו ועל זה נאמר "תוכו רצוף אהבה" – כי גם בתוך כל הקשיים 

והנסיונות רואים חסדים וניסים ונפלאות כפי שכל אחד ואחד יודע 

זאת על עצמו.

ְלָסִבי ָמָרן ָהַרב  ִמֶּנְכֵדי ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף: "ִנְכַנְסִּתי  ִסֵּפר ֶאָחד 
עֹוַבְדָיה בהיותו בבית החולים בסוף ימיו, ורציתי ְלַסֵּפר לֹו ַעל 
ַהְּׁשמּועֹות ֶׁשְּמַסְּפִרים ַעל ָהַרב ֶּבְרַלְנד. אולם ִמַּיד ָאַמר ִלי ָהַרב 
עֹוַבְדָיה, ִּתָּזֵהר ִמְּלַדֵּבר ָעָליו הּוא ַמְלַא ה' ְצ-ָבאֹות! (מפי כמה 
אברכים מהכולל בעיר העתיקה ששמעו מפיו, עת ליוו אותו 

להם  סח  ברלנד,  הרב  תלמידי  שהם  וכששמע  הקטן,  לכותל 
כנ"ל) .

מגדולי  עדויות  מאות  ובו  בקרוב  אי"ה  שיצא  נפלא  ספר  (מתוך 
הצדיקים על מורנו הרב שליט"א)

עיקר השעשועשהרב ברלנד יתן לכם ילדשהרב ברלנד יתן לכם ילדשהרב ברלנד יתן לכם ילדשהרב ברלנד יתן לכם ילדשהרב ברלנד יתן לכם ילדשהרב ברלנד יתן לכם ילד

מ+אורן של ישר+אל סיפור



ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ָצִרי ַלֲחֵברֹו ְלִהְצָטֵרף ִעּמֹו 
ַּבֵּצרּוִפים ַהַּנ"ל. ִּכי ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל הּוא ַרק 
ִּבְבִחיַנת ַמֲחִצית, ְוֵאין לֹו ְׁשֵלמּות ִּכי ִאם ַעל־
ְיֵדי ֶׁשִּמְצָטֵרף ַלֲחֵברֹו ֶׁשַעל־ְיֵדי ֶזה ַנֲעִׂשין ִרּבּוי 
ַהֶּׁשֶקל  ַמֲחִצית  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ַהַּנ"ל.  ַהֵּצרּוִפים 
ֶאת  ְוָסְפרּו  ְּכֶׁשָּמנּו  ֶׁשִּנְּתנּו  ִּבְׁשָקִלים  ַהֶּנֱאַמר 
ִיְׂשָרֵאל. ְוַעל־ֵּכן ָיָקר ְמֹאד ַהִּקּבּוץ ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, 
ִּכי ַעל־ְיֵדי ֶזה ִנְתַרִּבין ֵצרּוֵפי ַהָּבִּתים ַעד ֵאין 
ָהְרחֹוִקים  ָּכל  ְלתֹוָכן  ֶׁשִּנְתַּכְּנִסין  ַעד  ֵחֶקר 
ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי  ג),  אֹות  ֵּגִרים  (ַעֵּין  ְוַהִּנָּדִחים 
ּוְבָכל  ָאָדם  ְּבָכל  ֲעָמֵלק  ָהָמן  ְקִלַּפת  ַמְכִניִעין 
ַהְיהּוִדים  ָּכל  ֶאת  ְּכֹנס   ֵל ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה  ְזַמן 
הלכות  (ליקוטי  ְלָמְרְּדַכי  ֶאְסֵּתר  ֶׁשָאְמָרה 

ציצית ה"ז).

ֵמָרצֹון  ַהְּגדֹוָלה  ַהְמָּתָקה   ְלַהְמִׁשי ִאי־ֶאְפָׁשר 
ָרצֹון  ֵעת  ִהְתַּגּלּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָהֶעְליֹון 
ָּכל  ִנְמָּתִקין  ֶזה  ֶׁשַעל־ְיֵדי  ְּבִמְנָחה  ֶׁשְּבַׁשָּבת 
ִּכי ִאם ַעל־ ַהְּכִפירֹות,  ָּכל  ְוִנְתַּבְּטִלין  ַהִּדיִנים 
ְיֵדי ַאֲהָבה ְוָׁשלֹום ְוַאְחּדּות ֶׁשֵּבין ִיְׂשָרֵאל. ְוַעל־
ֵּכן ְּבַׁשָּבת ְּבִמְנָחה ֶׁשְּצִריִכין ַלֲעלֹות ַעד ָהָרצֹון 
 ָהֶעְליֹון אֹוְמִרים ָאז ַאָּתה ֶאָחד ְוכּו' ּוִמי ְּכַעְּמ
ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ְוכּו' (ליקוטי הלכות ברכת 

השחר הלכה ה אות כו).

ָאָּנא,ַזֵּכנּו יֹוֵצר ָהִרים, ָחֵּננּו ְּבֵחן רֹוִעים, 
 ְּבַאֲהַבת ֲחֵבִרים. ִנְזֶּכה ִל"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע
ְוִלְגֹמל  ָלֹחן  ָוֶנֶפׁש,  ֵלב  ְּבָכל   "ָּכמֹו
ְיָי  "ִׁשיָתה  ֶנֶפׁש.  ִּבְמִסיַרת  ֶלֱאֹהב  ֶחֶסד, 
ָׁשְמָרה ְלִפי ִנְּצָרה ַעל ַּדל ְׂשָפָתי", ְלַבל 
ֶאָּכֵׁשל ְּבמֹוָצא ְׂשָפַתי, ֶּפן ֶאְפֶצה ִּפי ַעל 
ְּתלּויֹות  ַּבֲחִביבּוָתם  ֲאֶׁשר  ְוֵרָעי,  ֶאָחי 
ְיׁשּועֹוַתי. ֶאְזֶּכה ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה ְלִהְתַּכֵּלל 
ַעד  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבית   ַעְּמ ִנְׁשמֹות  ְּבָכל   -
ֲאֶׁשר ָיבֹוא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל (ֶּכֶת"ר ְּבַאְּתַּב"ׁש: 
ַמְלֵכי   ְּבֶכֶתר ֶמֶל ְלַׁשֵּבץ  ֶאְזֶּכה  ֹּגֵא"ל). 
ַעד  ְמָלִכים,  ְּבֵני  ֶאֶבן־ֵחן  ָּכל  ַהְּמָלִכים, 
ֲאֶׁשר ֶּכֶתר אֹוִתּיֹות ַהְּדָבִרים - ִיְתעֹוֵפף 
ַּגם ֶאל ַעִּמים ְוָנְכִרים, ַיֲחֹדר ְלִלָּבם ִויַגֵּיר 
 ֵּגִרים. ִּכי ִיְׂשָרֵאל, אֹוַרְיָתא ְוֻקְדָׁשא ְּבִרי
הּוא ֶאָחד, ּוְכֶׁשַּנֲעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד, 
ֶׁשל  ִמּדֹות  ְּבי"ג  ִנְכָלִלים,  ְּבֵרֵעהּו  ִאיׁש 
ֲאֵליֶהם  ַהּיֹוְרִדים  ִמְתַּכְּלִלים,   - ַרֲחִמים 
ִמן ַהָּׁשַמִים, ְלַהְמִּתיק ָהֵאׁש ַּבַּמִים. ֶאת 
ִנְׁשמֹות  ֶאת  ְמַתְּקִנים,  ֲאַזי  ְּד"ָגחֹון"  ו' 
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּבַעִּמים. ְּכבּוִׁשים ְּבלּוִעים 
ַּבְלֻאִּמים, ַהּטֹוב ַהָּכבּוׁש ִנְׁשמֹות ַהֵּגִרים. 
ַהְּנָׁשמֹות,  ָּכל  ָהיּו  ּתֹוָרה  ְּבַמַּתן  ִּכי 
ֲאֶׁשר  ַהּדֹורֹות.  ָּכל  ֶׁשל  ִרּבֹוא  ִׁשִּׁשים 
ֶיְׁשנֹו ֹּפה ְוֵאיֶנּנּו - ֻּכָּלם ִנָּצִבים, ּוֵביֵניֶהם 
ַאִּדירֹות  ְנָׁשמֹות  ַהֵּגִרים.  ִנְׁשמֹות  ַּגם 
ְּכַרִּבי  ָהֶעְליֹון,  ַהֹּנַעם  ִמן  ֲחצּובֹות 
ְוַאְבַטְליֹון.  ְׁשַמְעָיה  אּוְנְקלּוס,  ֲעִקיָבא, 

ִמן "ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן" - ָהָאבֹות, 

ְּבַאֲהַבת ְיָי ְוַהְּבִרּיֹות ּוְבֵקרּוב ְלָבבֹות.

דף היומי בהלכה

אז  תצליח

אהבת חברים
מהי צורת הפרשה ה'סתומה' בפרשיות 
בני  של  תפילין  והאם  תפילין  והאם 

אשכנז כשרות לבני ספרד?

כל אות של סת"ם, שקיים ספק לגבי אורכה  
מהי צורת הפרשה ה'סתומה' בפרשיות של 
והאם  והאם תפילין  בימינו,  בני אשכנז  רוב 

תפילין של בני אשכנז כשרות לבני ספרד?

היא  הדעות  לכל  'סתומה'  פרשה  ּכאמור, 
המרווח  הקודמת,  הפרשה  שסיום  באופן 
הסתומה,  הפרשה  ותחילת  הפרשיות,  שבין 
פרשת  את  אולם,  שורה.  באותה  מופיעים 
והיה אם שמוע שבתפילין – שאמורה להיות 
לסתום  ניתן  לא   – במקורות(  )ראה  סתומה 
בעמוד  לבדה  נכתבת  היא  שהרי  זה,  באופן 
לעשותה  ערוך  השולחן  הכריע  ולכן,  נפרד. 
שמעיקר   – הרמב"ם  דעת  פי  על  'סתומה' 
לכותבה  ולהתחיל   – כמותו  הלכה  הדין, 
שלדעת  למרות  הראשונה,  השורה  באמצע 
זה ל'פתוחה'.  הרא"ש נחשב הפרשה באופן 
וכן מנהג בני ספרד. וכן דעת ה'שולחן ערוך 
הוראתו  גם  היתה  שכך  שכתבו,  הרב'.ויש 
בספרו  שכתב  איש,וכפי  החזון  של  הכללית 
ביחס לתקופתו: "כמדומה שכן ראוי להנהיג 

בזמננו, שחסר הדקדוק לכתחילה".

אפשרות  קיימת  הט"ז,  לדעת  האמור:  לפי 
נוספת ליצירת פרשה 'סתומה' באופן המועיל 
הן לדעת הרמב"ם והן לדעת הרא"ש. והיא 
משיעור  הפחותים  מרווחים  שני  הותרת   –
השורה  בסוף  האחד  אותיות,  תשע  כתיב 
והאחד  הקודמת  הפרשה  של  האחרונה 
הפרשה  של  הראשונה  השורה  בתחילת 
מצטרפים  יחד  המרווחים  ושני  הנוכחית, 
להפסקה  הנדרש  אותיות'  'תשע  לשיעור 
בין פרשה לפרשה ומאחר והמרווחים אינם 
גם  כסתומה  הפרשה  נחשבת  אחת,  בשורה 

לדעת הרא"ש.וכדבריו נראה מדברי הטור.

ולדעת הט"ז, כך יש לנהוג בפרשת 'והיה אם 
שמוע' שבתפילין וכן דעת הגר"א ואחרונים 
אשכנז  בני  רוב  מנהג  וכן  נוספים,  רבים 

בימינו. 

ספרד  שבני  ספרד שכתב,  בני  מפוסקי  ויש 
אשכנז  בן  של  תפילין  להניח  רשאים  אינם 

שנכתבו כדעת הט"ז.

לדעת;  ד"ה  וביה"ל  קסד,  לו,  לב,  (משנ"ב 
ביאורים ומוספים דרשו, 196)

(באדיבות הפותח בכל יום - דרשו)

תורה תפי<להתורה

ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש ְּבָכל ֶרַגע
לֹא  ֲעַדִין,  ֲחצֹות  ַקְמִּתי  לֹא  ֲעַדִין,  ְּבֶרְסֶלֶבר  לֹא  ֲאִני  ֲעָמִלי",  ִמָכּל  ים  ֱאלֹקִ "ַנַשִּׁני  ָאַמר  יֹוֵסף 

ִהְתּבֹוַדְדִּתי ֲעַדִין. הּוא ָעַבר ֶאת ָכּל ֵהיְכֵלי ַהְּתמּורֹות. ָעַבר ָעָליו ָכּל ִמיֵני ִּבְלּבּוִלים - "לֹא ֵיֵצא 

ִמְּמ ְּכלּום". הּוא לֹא ָחַשׁב ֶשׁהּוא ָעַבד ַּפַעם ֶאת ה' ִּבְכָלל. 

ָּברּו ה' ֶשֲׁאִני ֲעַדִין ַחי, ֲאִני ִּתינֹוק ֶשּׁנֹוַלד, ָכּל יֹום ַמְתִחיל ֵמָחָדׁש. ָהַעְצבּות ֶזה ֶחְרָּפה נֹוָרָאה. 

ַרק ָכּ ֶאְפָשׁר ָלֶלֶכת ִמַּדְרָּגה ְלַדְרָּגה, ֶשׁהּוא לֹא נֹוֵתן ׁשּום ָמקֹום ְלַעְצבּות, ֶאָלּא ַרק ָמקֹום 

ְלִׂשְמָחה ַאִדּיָרה.

ְוָאז הּוא ִיְרֶאה עֹוד ִׂשְמָחה ְועֹוד ִׂשְמָחה ְועֹוד ִׂשְמָחה. "יֹוֵסף ִלי ה' ֵבּן ַאֵחר", הּוא ְיַגֶלּה ָכּל 

 ה' ֲאִני ַחי עֹוד יֹום. ֶזה ָכֶּזה ִׂשְמָחה ַאִדּיָרה. ַּגם ִיְהֶיה לֹו כַֹּח ַלֲהפֹו יֹום ִׂשְמָחה ֲחָדָשׁה, ָּברּו

ֶאת ָכּל ָהַעְצבּויֹות ְלִׂשְמָחה. ָכּל ַמה ֶשׁהּוא רֹוֶאה ִסיּבֹות ְלַעְצבּות - הּוא רֹוֶאה יֹוֵתר ִסיּבֹות 

ֵאי ִלְבטֹוַח ַּבה'. ָכּל ִסיָּבה ְלַעְצבּות ִהיא ִסיָּבה ְלִׂשְמָחה.

יֹוֵסף אֹוֵמר ְלַאִחים ֶשּׁלֹו - ֵתְּדעּו ָלֶכם, ָעַבְרִּתי ֶאת ָכּל ַהַמָּּצִבים ֲהִכי ָקִׁשים, ְוַעְכָשׁו ֲאִני יּוַכל 

ְלַהְדִרי ֶאְתֶכם ְּבָכל ַהַמָּּצִבים ֵאי ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה. ָאָדם ֶשׁהּוא ָׂשֵמַח ִּכי ה' ִאּתֹו, ָּפׁשּוט, ִּכי 

ה' ִאּתֹו.



האיחוד דחסידי ברסלב בארץ ישראל ובעולם "שובו בנים" יו"ל ע"י
ע"ש רביה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א - בנשיאות מורינו הרב שליט"א

מזל טוב

מילתא מתוך שיעורי השבוע'
זוג קשישים חוגגים את יום הנישואין ה- 60 שלהם. 
היו  כאשר  למדו  בו  הספר  בבית  לבקר  הלכו  הם 
ומאוד  שנה,   70 מ-  למעלה  לפני  קטנים  ילדים 
התפלאו ששום דבר מאז לא השתנה (חוץ מהמורים 
ז"ל). בדרכם הביתה, חלף על פניהם רכב משוריין, 
מצות  שזו  טען  הבעל  בכסף.  מלא  שק  נפל  וממנו 
השבת אבידה ועליהם להחזיר את הכסף, אבל אשתו 
מתעקשת שכסף זה דבר שאין בו סימן ולכן הם זכו 
הכסף,  שק  עם  לביתם  הגיעו  הם  ההפקר.  מן  בזה 
ספרו אותו וגילו שברשותם שני מליון שקל. האשה 

החביאה את השק בעליית הגג. 

למחרת שני קציני משטרה סרקו את האיזור וחיפשו 
ביתם  דלת  על  דפקו  בשכונה. השוטרים  הכסף  את 
של הזקנים ושאלו אותם אם ידוע להם על שק של 

כסף שאבד כאן אתמול באזור. 

בקושי  אנחנו  פתאום,  מה  "לא  מיד:  ענתה  האשה 
לו  הציק  הבעל  של  מצפונו  אולם  מהבית",  יוצאים 
והוא אמר לשוטרים: "אל תקשיבו לה, היא משקרת! 

הכסף נמצא אצלנו בעליית הגג"! 

תאמינו  "אל  לשוטרים:  ואמרה  התעצבנה  האשה 
לו, הוא סתם זקן סנילי מדומיין". השוטרים פנו אל 
הבעל וביקשו ממנו לספר את הכל מהתחלה. הבעל 
סיפר: "אתמול, כשאני ושולה חזרנו מבית הספר...", 
הזה  "הזקן  ואומר:  חברו  על  מסתכל  אחד  שוטר 

מבולבל לגמרי, בוא נעוף מפה". 

קו בית מורינו הרב שליט"א
לשאלות ברכות ותיאום קבלת קהל

02.582.582.0

הרב אברהם  גבירץ הי"ו

רפאל גבירץ הי"ו הרב

להולדת הבת 

הרב אהרון רבינוביץ לרגל בר 

המצוה

 לבנו שמואל אייזיק נ"י

מתוך השיעור ה' תמוז לאחר ערבית
ָאז ִמְרָים ַהְּנִביָאה ִהיא ָעְבָרה ַעל ָּכל ַהֻחִּקים. א ָׁשְמָרה ׁשּום ֹחק! ָּכל ָמה ֶׁשָעׂשּו ֻחִּקים- ִהיא 
 ֹיֶׁשר'. ַהֶּמֶל' ֶצֶדק', ֶמֶל' ַּפְרֹעה ָהָיה ֶמֶל ַהֶּמֶל .ִּבְּטָלה ֶאת ָּכל ַהֻחִּקים. ִהיא ִהְתַחְּצָפה ַלֶּמֶל
ֲהִכי 'ָיָׁשר' ָּבעֹוָלם.. ִהיא א ָׁשְמָעה ְלׁשּום ֹחק ֶׁשּלֹו. הּוא ָאַמר ָלּה: "ּוְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבַנִים" ָהִעָּקר ֶזה 
ָהָאְבַנִים, "ִאם ֵּבן הּוא ַוֲהִמֶּתן ֹאתֹו" ְצִריִכים ֶאת ָּכל ַהָּבִנים ְלָהִמית א ְלַהְׁשִאיר ׁשּום ֵּבן. ֵהן ָעׂשּו 
ָהפּו! ֲאִפּלּו ִאם ֶיֶלד ָהָיה נֹוַלד ִעם מּום- ֲחִצי ִעֵּור, ֲחִצי ֵחֵרׁש.. ֵהן ָהיּו ְמַרְּפאֹות ֶאת ָּכל ַהְּיָלִדים. 
א ַרק ֶׁשֵהן א ָחְנקּו אֹוָתם ְּכמֹו ֶׁשַהֶּמֶל ָאַמר. ַהֶּמֶל ָאַמר ִּבְׁשַעת ַהֵּלָדה ַּתִּגידּו ַהֶּיֶלד ֶנֱחַנק, 
ַּתָּקָלה ֶטְכִנית. א! ׁשּום ַּתָּקָלה ֶטְכִנית, ֶהֱחיּו ֶאת ַהְּיָלִדים! ַהֶּמֶל ָאַמר ָלֶהן: ַעְכָׁשיו ֲאִני ׁשֹוֵלַח 
ַלֲהֹרג ֶאְתֶכן! ֵמַהּיֹום, ָּכל יֹום! ַהּיֹום ַּבַּלְיָלה ְּב12 ְּבַלְיָלה ְּבִדּיּוק ָיבֹואּו ֵמַהְּפַרְקִליטּות ָיבֹואּו ֵמַהָּיָמ"ר 
ַהַּלְיָלה ַּתִּגידּו ַקִּדיׁש, ַּתֲעׂשּו ִוּדּוי, ֵּתְלכּו ְלֵאיֶזה ַרב  ָלֵכן ֶׁשְּיַחְּסלּו ֶאְתֶכן!  ָיבֹואּו ַהּקֹוַמְנּדֹו, ֵּתְדעּו 
ְלִהְתַוּדֹות ְלָפָניו וְתַנּסּו ַלֲעׂשֹות ִוּדּוי טֹוב, ִּכי ַהַּלְיָלה ַהֶּזה! ּוְבִדּיּוק ְּב00:00 ִנְכְנסּו ֲאֵליֶהן ַהַּבְיָתה 
ָקְרעּו ֶאת ַהַּמְנעּוִלים, רֹוִאים ֶנֶהְפכּו ְלַסְּפְסָפִלים! ֻׁשְלָחנֹות! ִהיא ְויֹוֶכֶבד יֹום ֶאָחד ָהיּו ַסְפָסִלים, 
יֹום ֶאָחד ָהיּו ֻׁשְלָחנֹות, יֹום ֶאָחד ְּדקֹוָרִצּיֹות, ִנְבָרׁשֹות, ֵנאֹוִנים.. ָּכל יֹום ֵהן ֶנֶהְפכּו ְלַמֶּׁשהּו ַאֵחר, 
ָּכ ְּבֶמֶׁש 80 ָׁשָנה! ְו3 ָׁשִנים ְו4 ֳחָדִׁשים ִלְפֵני ֶׁשֹּמֶׁשה נֹוַלד ְּכָבר ָאְמרּו ָהִאיְצָטְגֶנִנים ְלַפְרֹעה ֵּתַדע 
ְל ֶזה ַהּסֹוף ֶׁשְּל עֹוד 3 ָׁשִנים ְו4 ֳחָדִׁשים ִיָּוֵלד ֶיֶלד ִיְתֶלה אֹוְת ֵמַהֵּפאֹות ַעל ֵעץ ָּגבֹוַּה 50 ָאָּמה. 
ָׁשַמע ֶאת ֶזה ָאַמר "ָּכל ַהֵּבן ְילּוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליֻכהּו ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון" ֲאִפּלּו ַהִּמְצִרים! ַאְנְּגִלים, 
ָצְרָפִתים, ּכּוָלם ַהְיאֹוָרה ַּתְׁשִליכּוהּו ּכּוָלם! ִּכי ָאְמרּו לֹו עְכָׁשיו הּוא נֹוַלד, ַּבְּׁשִנָּיה ַהֹּזאת. ָהָיה ַהֹּכל 
 ְמֻדָּיק ַעל ַהְּׁשִנּיּות! ַעל ַהֲחָלִקים ֶחְלֵקי ַהְּׁשִנּיּות. ָאְמרּו "ַעְכָׁשו הּוא נֹוַלד" הֹוִציא ְּפֻקָּדה ְלַהְׁשִלי
ֶאת ָּכל ַהְּיָלִדים ַלְּיאֹור. 70 ֶאֶלף ְיָלִדים ִנְזְרקּו ְּבאֹותֹו ֶרַגע, ֶנְחְטפּו ִמְּיֵדי ָהִאָּמהֹות ֶׁשָּלֶהם. ְוָלֵכן 
ַעְמָרם ָאַמר: "ֵאין ָמה ַלֲעׂשֹות, ָאָדם ָצִרי ְלהֹוִריד ֶאת ָהֹראׁש. "ָּכל ַּגל ְוַגל ִנְעַנְעִּתי לֹו ְּבָראִׁשי" 
(ַרִּבי ֲעִקיָבא) ָאָדם ָצִרי ְלהֹוִריד ֶאת ָהֹראׁש, ְצִריִכים ְלהֹוִריד ֶאת ָהֹראׁש!" ִמְרָים ָאְמָרה: "ָמה 
ַקָּים  ָּדָבר א  ְּגֵזרֹות, ׁשּום  ְוֵאין ֹּפה  ַּפְרֹעה  ֵאין ֹּפה  ֵאיֶזה ְׁשטּויֹות,  ִּפְתֹאם ְלכֹוֵפף ֶאת ָהֹראׁש?! 
ֹּפה! ֶזה ְסָתם ִּדְמיֹון ֶׁשְּל. ֶזה ֲעֵברֹות ֶׁשָּלנּו- ַּפְרֹעה ֶזה ֲעֵברֹות ֶׁשָּלנּו! הּוא א ַקָּים ִּבְכָלל! הּוא 
א ִנְמָצא ָּבעֹוָלם, ֵאין לֹו ׁשּום ְמִציאּות. ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה". ִמָּיד ִהיא ָאְמָרה: "ַאָּבא, ַּתֲחֹזר 
ְליֹוֶכֶבד, ַּתֲחֹזר ְלִאָּמא!" -"ֲאָבל ִיְזְרקּו ֶאת ַהֵּבן ַלְּיאֹור ַּבּסֹוף!" -"ַּתחֹזור ְלִאָּמא. ַּתֲעֶׂשה ָמה ֶׁשֲאִני 
אֹוֶמֶרת ְל ָּתחֹזור ְלִאָּמא ִמָּיד! ֲאִני ַמְזִהיָרה אֹוְת!" ִהיא ָהְיָתה ַיְלֹּדֶנת ִּפְצֹּפֶנת ַּבת 3 ָוֵחִצי. ְקַטָּנה 

ְקַטָּנה, ְנמּוָכה ָּכֹזאת. ִהיא ָאְמָרה: "ַאָּתה ַמֲחִזיר ֶאת ִאָּמא. א ְמַעְנֵין אֹוִתי ְּכלּום."

 ַּבּסֹוף ָמה ָקָרה? ָזְרקּו ַּגם ֶאת ֹמֶׁשה ַלְּיאֹור! ַאָּבא ָנַתן ָלּה ְׁשֵּתי ְסִטירֹות ְפִליִקים ָּכֵאֶּלה ְלִעְנַין 
"ְוָאִביָה ָיֹרק ָיַרק ְּבָפֶניָה" ַּגם ָיַרק ָלּה ִּבְפִנים. "ָאַמְרְּת ְלַהֲחִזיר ֶאת ִאָּמא, ִּתְרִאי ָמה ֶׁשַּנֲעָׂשה!" ָאז 
ִהיא ֲהָלָכה ְוִהְתַחְּבָאה ַּבּסּוף  יוכבד ַיְלָּדה 3 ֳחָדִׁשים ֻמְקָּדם ֶאת ַהֶּיֶלד, ִּכי ָיְדעּו (המצרים) ֶׁשִהיא 
ְוָאז נֹוְלדּו ֶאְלָּדד ּוֵמיָדד ֵהם  ָיְלָדה 3 ֳחָדִׁשים ֹקֶדם.  ְוִהיא  ְמֻעֶּבֶרת ָאז ֵהם ָסְפרּו ֵּתַׁשע ֳחָדִׁשים. 
ָהַאִחים ֶׁשל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ּוִמְרָים- ַּגם ָהַאִחים ֶׁשל ַאֲהֹרן, ַּגם ָהַאִחים ֶׁשל ִמְרָים, ַּגם ָהַאִחים ֶׁשל 
ֹמֶׁשה. ָהיּו ַאִחים, ַּבּסֹוף ֵהם ִקְּבלּו ְנבּואֹות ָּכל ַּדָּקה ָהיּו ִמְתַנְּבִאים. ְוָאז ָאְמרּו: "ֹמֶׁשה ֵמת" ִמְרָים 
ִהְתַעְּלָפה ַעל ַהָּמקֹום, ִקְּבָלה ָׁשָבץ ֹמִחי. "ָמה, ָאח ֶׁשִּלי ָימּות?? ָמה עֹוִׂשים ֵאי הֹוְלִכים?? ָאה.. 
ִּבְגַלל ֶׁשהּוא ָלַקח ִאָּׁשה ּכּוִׁשית! ָלָּמה ַּדְוָקא ּכּוִׁשית?!" ּכּוִׁשית ֶזה ֲהִכי טֹוב ֵאין יֹותר טֹוב ִמּכּוִׁשית. 
ָאְמָרה:  ִמְרָים השתגעה,  ַעל ּכּוִׁשית.  ַרק  ִהְתַעֵּקׁש  ֹמֶׁשה  ִאָּׁשה ּכּוִׁשית?  ֹמֶׁשה לֹוֵקַח  ָלָּמה  ֲאָבל 
"ַעְכָׁשיו הּוא הֹוֵל ָלמּות ִלי?! אוי ואבוי לי!" ְוָאז ִהיא ִנְהְיָתה "ְמֹצַרַעת ַּכָּׁשֶלג" ִּבְגַלל ֶׁשֵהם ִּדְּברּו 
ַעל ֹמֶׁשה. ֹמֶׁשה ֶזה ֹקֶדׁש ֹקָדִׁשים! ָאסּור ֲאִפּלּו ִהְרהּור ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים. ָהָיה ָלּה ִהְרהּור ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים 
ֵאי ְלַהִּציל ֶאת ַאח ֶׁשָּלּה. ִּכי ֵהם ָאְמרּו "ֹמֶׁשה ֵמת" ָלֵכן ַהְּמַרְּגִלים א ָרצּו ְלִהָּכֵנס ָלָאֶרץ. ִּכי ֵהם 
ָעלּו "ְרחֹוב ְלבֹוא ֲחַמת" ָראֵׁשי ֵּתבֹות ָרֵחל. ָאבל ֵהם ָהְלכּו "ָלתּור ֶאת ָהָאֶרץ" (ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֵלָאה) 
ִּכי ֶאֶרץ ְּכַנַען ֶזה ָרֵחל, ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶזה ֵלָאה. ָּכל ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ַלֲהֹפ ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵמָרֵחל 
ְלֵלָאה. ָאז ֹמֶׁשה ָאַמר "ַאֶּתם הֹוְלִכים ַעְכָׁשיו ְלֶאֶרץ ְּכַנַען, ַּתַהְפכּו ֶאת ֶזה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל!" ֲאָבל ֵהם 
ָּפֲחדּו ֶׁשִאם ִיָּכְנסּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְיַפְּטרּו אֹוָתם. ַּבּסֹוף פיטרו את ֻּכָּלם. ָהָיה ֻּבִּקי ֶּבן ָיְגִלי, ֶׁשָהָיה 

ָּבִקי ְּבָכל ַהַּׁש"ס. (ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֱאמּוָנה, ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש) ַהּיֹום ָּכל ֶאָחד זֹוֶכה ְלִהְתַּגּלֹות ַהֶּמְרָּכָבה!

הרב שמריהו שיינפלד לרגל הולדת 

בנו

הבחור מיכאל פוזן לרגל אירוסין 

עב"ג בת הרב חנן פישמן

הרב יוסף שינפלד חתן הרב יוסף 

שפירא
 לרגל הולדת הבן

הרב אהרון בן חיים לרגל הולדת בנו

הרב נחמן לוי לרגל חתונת בנו הבה"ח 

נתן עב"ג בת הרב אריאל כהן 


