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 ה היחיד בדורו המאמין באל אחד בורא"אברהם אבינו ע
ולעומתו המוני המונים של בני אדם , שמים וארץ

אברהם ו. אמינים בפסלים ובאלילים מעשי ידי אדםהמ
אלא יוצא , גר בפינתו כמו שעשה נחאבינו אינו מסת
מקבץ את ההמונים ומאיר את עיניהם , לרחובה של עיר
א טבעי שהתנהגות זו תגרום הוהדבר . באמונת אל אחד

חלק מן ההמונים עלולים להפוך , אדלויכוחים קשים מ
וחלק מהם אף ינסו , בעים של אברהםלשונאיו המוש

     .לפגוע בו ולהורגו על שכופר הוא באליליהם
 עדיף לשבת, מה לי ולצרה זו: לעתים חושב האדם

 ועל העבודה מאשר לצאת אל האנשים בביתי על התורה
כל רב הממונה על . תם על ידי תוכחה וויכוחיםאיריב ול

 שלא מוכנים לקבל לעתים קמים נגדו אנשים, בית כנסת
, חולקים על דרשותיו ומבזים את כבודו, את תוכחתו

 של חלישות הדעת נעשה הוא כמתיאש ובזמנים
     .ומהורהר בלבו

ה " לאברהם אבינו עדוש ברוך הואעל כן מבטיח הק
ב את הבריות לאמונת יפסיק מלקר שלא  לוואומר

זים ואין לך לפחד מהמב, התורה הקדושה ולהליכותיה
, כי בסופו של דבר האמת תנצח, אותךילים פומהמש

ומעט מן האור שלך , מול האמת הנצחיתהשקר יתכופף 
    .החושך שלהםדוחה הרבה מן 

,  בלשון רבים-ברכה מבריכךאוה "זהו שאמר לו הקב
ולעומת זאת , ברכיך יהיו רבים מאדדע כי מ, כלומר

כמה פחותים יהיו , כלומר, ון יחיד בלש-ומקללך אאור
מקרבים נר  כאשר –בדיוק כמו בטבע האש . מקלליך

מתכופף אור הנר ונדבק אל ,  גדולהאחד סמוך לאבוקה
 כך .שואף להיות גדולשכי טבע הקטן . אור האבוקה

 בגאון להיות זקוף קומה, צריך כל מנהיג בעדת קודש
  . התורה ובעבודתו הקדושה

ה ריזכנו להיות מהעומדים על מישמר התו' ה
  !אמן. ולהורותה לכל אחינו היקרים

  יציאת    לרבינו כניסת                
  ק       תם"ק       ש"ש          

  18:07     17:27    16:16: ירושלים 
  18:03     17:29    16:31:  תל אביב
 18:01     17:27    16:20:       חיפה
   18:04     17:29    16:31: באר שבע

  

  חשון
   לייב בעל היסורים' ר, מתתיהו בן יוחנן כהן גדול -ו"ט

  )החזון איש(אברהם ישעיה קרליץ ' ר       
  ן זאב חשיןבנימי'  ר-ז"יאליעזר מן שך  ' ר -ז"ט
  ישראל דב אודסר' ר, רפאל ברוך טולידאנו'  ר-ח"י
  שלום מקאמינה' ר, מרדכי שרעבי'  ר-'כ
  

   גודל מעלת הצדקה
  
  – "והיה ברכה, אעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמךו"

, "אלהי אברהם" זהו שאומרים -עשך לגוי גדולוא: י"רשמביא 
מרים ו זהו שא-גדלה שמךאו, "אלהי יצחק" זהו שאומרים -כךואבר

, "והיה ברכה"  תלמוד לומר-היו חותמין בכולןייכול . "אלהי יעקב"
   .הםב ולא ןבך חותמי

  
 על יצחק . רומז כידוע על חסדאברהםש, מובא בספרים הקדושים

תתן אמת ", שנקראת אמת,  על לימוד תורהיעקב . יראת שמים,גבורה
אנשי , אנשי חסד, ת החלקים הללובעם ישראל יש את שלוש. "ליעקב

 שאולי הגלות תחתם ,יכול יהיו חותמין בכולן –יראה ואנשי תורה 
). ל"שלושת החלקים הנ(גאולה בזכות כולם ההכוונה שתבוא , בכולם
 -שתחתם הגלות בך, בך חותמין ולא בהם, והיה ברכה,  לומרדתלמו

 -היינו שמעלת החסד, 'אברהם'בכח הצדקה והחסד שהיא בחינת 
ישעיה ( "ציון במשפט תפדה": כמו שכתוב, בכחה להביא את הגאולה

    . ואין ישראל נגאלין אלא בזכות הצדקה, )א
  

,  מעשה בחסיד אחד שהיה רגיל בצדקה)פרק ג(מובא באבות דרבי נתן 
ובא , עקיבא' רראהו . וטבעה ספינתו בים, ופעם אחת הפליג בספינה

' אך לפני שעמד ר, ויכולה להנשא,  אשתו שמת בעלהעללהעיד 
 אתה הוא :עקיבא' רשאל  .עמד לפניוו בא אותו האיש, העידעקיבא ל
 צדקה :אמר לו? העלך מן היםומי .  כן: ענה לו?בים שטבעת
?  מנין אתה יודע:עקיבא' המשיך ר. היא העלתני מן הים, שעשיתי

, שמעתי קול רעש גדול מגלי הים, כשירדתי למעמקי מצולה: לואמר 
, רוצו ונעלה את האיש הזה מהים: "שזו אומרת לזו וזו אומרת לזו

זהו : עקיבא ואמר' באותה שעה פתח ר". כיון שעשה צדקה כל ימיו
   ".כי ברוב הימים תמצאנו, שלח לחמך על פני המים"שנאמר 

  
,  כן בכחם להציל מגלי ים הגלות,אם בכח הצדקה להציל מגלי הים

בעולם הזה ובעולם , לת הנפש והגוףגאו,  בגאולה שלימהנויולזכות
  , מזכי הרבים, ובפרט צדקה שניתנת לתלמידי חכמים, הבא

  !אמן. והעוסקים בתורה
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  א" שליטאליהו גודלבסקידברי הרב 
  
לוכך ונסיעתך יהיה לך ואליך ישכל ה, קאוולך ד - "לך לך"

קר יכי ע. קרך וחיותךיע  שזה,דת האמתוינו לעצם נקי ה,לבד
כמו , שזה כל האדם, האדם הוא הנשמה הקדושה שבו

 )ו כב"ליקוטי מוהר(ל " ז רבינוומובא בדברי שכתוב בספרים
כי ,  הוא רק עצם הנשמה-'אני'אצל האדם שמה שנקרא 
. קר האדם הוא הנשמהיוע, 'בשר אדם'נקרא  בשר האדם

בחינת  וזה. עצם האמת  שהוא,והנשמה היא חלק אלקי ממעל
כלה " : שנאמר עליהם,נשמות ישראל שהתחילו מאברהם

לעצם , שתלך לך לעצמך נויהי, לך לךוזהו ". זרע אמת
כשהאדם  'אני'נקרא  שרק זה ,שרש בךוהאמת שלך המ

כשמדברים ' לך'או ' אתה'וכן רק זה נקרא , עצמו מדבר על
ורוחניות תלך רק  לוכך בגשמיותינו שבכל היהי, עמו לנוכח
 ולא תסתכל ,משרש בךודת האמת הו לעצם נק,לך לעצמך

 ,תאישל השקר המחשיך אנפי ברי תוייםיעל שום הסתות ופ
תדל לחוס על  מי שאינו מש,ד עליהםועד שקשה מאד לעמ

  .  תמיד האמת לאמיתו לבל יטעה את עצמולחפשו עצמו
ישנם כי  - לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך: וזהו

נו ידהי -"מארצך"שך ושקרים הנמשכים וכמה מיני ח
פה קדמה יכי זה ידוע שהקל,  בהגדלמהעיר והמדינה ש

 ,פי שיש שם הרבה טובל ע אף  ובכל ארץ ובכל מקום,לפרי
 , בכל מקום כמה מיני חשכות המחשיכים את האמתאבל יש

ם רודפים אחר תאוות ובפרט אחר ישבכל ארץ רב ינו מהידה
, חס ושלום ,תן מסיניי הדרך נהלו זי כא,'הממון והכבוד וכו

 -ותלך לך לעצמך, "ארצך"וצריך להתרחק מזה ולצאת מ
כי אם תסתכל על האמת  ,ךעקר עצמידת האמת שזה ולנק

לא זה הדרך לבוא לתכלית הנצחי לעולם תבין היטב כי 
שך שיש וינו שיצא מהרע והחי  דה-"וממולדתך" וכן. הבא
 וכמו ," אמיהן בעוון חוללתי" בחינת , מצד ההולדה,בו

 -"ומבית אביך"וכן . ' וכו"המה ואביהם"שכתוב על פסוק 
יש כמה שטותים ושקרים שנדבק בו מצד  כי,  משפחתוזוש

 אלו כלי וכ,יחסים גדוליםילממשפחתו שמחזיקים עצמן 
,  וכיוצא בזה שאר שטותים ובלבולים,יך להםיהכבוד ש

ינו י דה-לך .מהם יתברך שיצא וילך' וה לו הילם צוומכ
ואז , ל" שהוא כל האדם כנ,דת האמתו שהוא עצם נק,לעצמך

ואעשך ",  שהוא ארץישראל"אשר אראך תבוא אל הארץ"
 שלימות  שהוא'אלקי אברהם' זה שאומרים -"לגוי גדול

',  הם הניסים וכו-"ונברכו בך". 'התפילה והאמונה וכו
  . שלכל זה תזכה על ידי האמת

  

   
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  

  
  
  
  

    
  
   
  
   

  

  צדיקים
צריך כל אחד לכוון בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים 

 ם יודעים להעלות כל תפילה ותפילהכי רק ה, שבדור
  )ן ב ו"ליקוטי מוהר(. למקום הצריך לה
~. ~  

שעל ידי שלוש , בחינות בהתקרבות לצדיקים יש שלוש
  : ואלו הן, תתקן הכלנ, בחינות אלו

  : הבחינה הראשונה
על ידי זה מבטל המידות רעות , כשרואה את הצדיק

היינו עצלות , צומחו דומם -הנמשכים משני היסודות
  . ותולדותיהן ותאוות רעות

  : חינה השניההב
שעל ידי זה ניצול ממידות , תן לתלמיד חכםוהצדקה שנ

 דברים בטלים םשה, מדברו חי -רעות של שני היסודות
  . ולשון הרע וגאוה ותולדותיהן

  : הבחינה השלישית
שעל ידי זה , כשמתוודה וידוי דברים לפני התלמיד חכם

, ריך אותו בדרך ישר כפי שורש נשמתודהתלמיד חכם מ
  )ד ח(.  כי אז ניצול מהכל, יקרוזה הע

  
  

  
  

אין טוב לאדם תחת השמש כי אם ): "ח טו(נאמר בקהלת 
אלא ? וכי שלמה המלך משבח כך, "לאכול ולשתות ולשמוח

 בזמן שהיא שולטת בשבתות זוהי שמחה של המלך הקדוש
שמכל מעשים טובים שיעשה האדם אין טוב , וימים טובים

 ולהראות שמחה ביום השבת כי אם לאכול ולשתות, לאדם
כי כל אדם שאוכל ושותה ושמח . ויזכה לחיי עולם הבא

כל מה שהוציא לאכול ולשתות זה כמו שנתן , לכבוד שבת
. והוא יתברך יתן לו כפל כפליים, הלואה לקדוש ברוך הוא

כשמרחם . א: יתברך' ה-בשני אופנים נחשב שנתן הלואה ל
 ושהרי ז, שבת וחגיםהוצאות של . ב, על העניים והנזקקים

' מלוה ה "): משלי יט יז(ועליו נאמר , יתברך' ה-הלואה ל
   )דף רנה א(פרשת פקודי  ".חונן דל וגמולו ישלם לו

~. ~  
' וגו" כנשר יעיר ִקנו על גוזליו ירחף יפרוש כנפיו יקחהו"
על גוזליו ,  זו ירושלים-כנשר יעיר קנו). דברים לב יא(

 בשבתות וימים -ש כנפיו עליהםיפרו,  אלו עם ישראל-ירחף
ואז ". הפורש סוכת שלום"לכן מברכים בליל שבת . טובים

כמו , "יקחהו ישאהו על אברתו "-זוכים להמשך הפסוק
ומכאן , "ואשא אתכם על כנפי נשרים): "שמו יט ד(שנאמר 

  )דף כב ב(תיקוני הזהר  .גודל השמירה של שבת קודש
  
 



 
          ע" זימבריסקחיים רבי                                                                                    

  
  

   מילה טובה בונה 
  

שפעם אחת היה , ל"חיים מבריסק זצ' מסופר על הגאון ר
ולכן החליט , צריך לגייס סכום נכבד לצורך עניין חשוב

באותה העיר . העשירים שבעירלצאת ולגייס כספים מבתי 
, והיה מונח מדף בפתח ביתו, היה מתגורר עשיר קמצן גדול

כאשר היה בא . ועל המדף היתה מונחת פרוטה שחוקה
היה העשיר , מישהוא לבקש ממנו כסף לצדקה
כמובן שאף . מציע לו לקחת את אותה הפרוטה

אלא היה , אחד לא לקח את הפרוטה העלובה
ואותו ,  בבושת פניםמחזיר לו אותה ויוצא

כך נהג . עשיר היה מחזיר את הפרוטה למקומה
  ... לעשות במשך כעשר שנים

  
חיים ללכת לאותו ' החליט ר, הנה באחד הימים

, לבקש ממנו הצדקה שהיה צריךעשיר כדי 
ועל אף שאמרו לו שאין סיכוי שהעשיר יתן לו 

, לא התיאש הרב, יותר מהפרוטה השחוקה
 כשראה אותו .עשיראלא הלך לביתו של ה

הרב החל . הכניסו לביתו בכבוד גדול, העשיר
ולבסוף , להסביר לו את גודל מעלת הצדקה
מיד קם . ביקש ממנו שיתן תרומה כפי יכולתו

הביא לרב את הפרוטה " דרכו בקודש"וכ, העשיר
ובפנים , חיים קיבל בשמחה את הפרוטה' ר". מפורסמת"ה

רבות עבור נדבתו צוהלות החל לברך את העשיר בברכות 
  ". הגונה"ה

והעשיר קרא לו בחזרה , חיים ניגש לפתח כדי לצאת' ר
ומיד שם ביד הרב , "נתתי נדבה מועטת, סלח לי רבי: "ואמר

את הנדבה  לקח הרב. מטבע נוספת של עשר פרוטות
ושוב החל לברך ולשבח את העשיר על תרומתו , הגדולה
וב קורא לו והנה ש. שוב הלך לכיוון הדלת... הנוספת

... ואומר שרצונו לתת עוד יותר, העשיר
עד שלבסוף אמר , וכך קרה כמה פעמים

לא נאה להטריח את כבודו : העשיר לרב
יאמר לי הרב מה הסכום , כל כך הרבה

, אמר לו הרב את הסכום הנצרך, שנצרך
  ... והעשיר נתן לרב את כל הסכום

  
עשיר  אותו –סוד גדול טמון בסיפור זה 
והיה קשה לו , היה קמצן גדול מטיבעו

כאשר . לעקור את הטבע הרע הזה מעצמו
 ושיבח אותו ודיבר איתו בדרכי חיים' רבא 
גרם בכך לשבור את הטבע הרע , נֹעם

 יכל לעמוד אואותו עשיר ל, שהיה בו
' במילות הפירגון והשבח שהרעיף עליו ר

  .  ולכן פתח את ידו, חיים
  

 כאשר רואים ילד שיש לו טבע - הילדיםכך הדבר גם בחינוך
אפשר לעקור טבע זה , רע של שובבות או עצלנות וכדומה

   .על ידי מילה טובה והרבה הרבה חום ואהבה
  

  סגולה לחינוך הבנים 
  

מהי העצה , ל"מרן הרב חיים מבריסק זצשאלו פעם את 
איני יודע לתת : ענה להם הרב? להצלחה בחינוך הבנים

שמי שמזכה את הרבים יש לו , אחד ראיתיאך דבר , עצות
  ...בנים טובים

  
מפני , ישנם אנשים שאינם פועלים למען זיכוי הרבים

וצריכים לדעת שטענתם אינה , שטוענים שאינם ראויים לכך
  , מפני שכאשר פורצת שריפה וצריכים מים, נכונה כלל

  

  
ולא מחפשים , ים כדי לכבותהכמסתפקים גם במים מלוכל

להפיץ דברי , לכן כשצריך לדבר. צלולים ונקייםדווקא מים 
', תורה ולשכנע אנשים לשנות את מעשיהם וללכת בדרך ה

בכל זאת יכולים אנו לכבות , אפילו אם אין אנו ראויים לכך
 על ידי מאמרים -את השריפה הרוחנית של אחינו היקרים

דברי מוסר , על ידי דיסקים של רבני הדור, ל"חכמינו זשל 
ובזכות זה יזכו שהם וילדיהם ילכו בדרך , זהוכיוצא ב

  . האמת

  
  

  )דרשה לישראל(
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, רחשים תדיר אצל הציון הקדוש לעיני כלתאחד הפלאים המ
היא התגשמות הבטחתו של רבינו לבאים להתפלל על מקשה 

יתברך שכשבאים להתפלל ' אמר שפעל אצל ה". ללדת
שלא יהיה לה הקישוי לילד כי אם עד , על מקשה לילד
   "ותכף שבאין לפניו תלד מיד, אין לפניואותה השעה שב

  )ח"ן רע"חיי מוהר(
  

.  נחמן מתקיימים אחד לאחדינו כיצד דברי רבממש לא יאומן
היה מספר , מגדולי רבני ברסלב, ל"לוי יצחק בנדר זצ' ר

עד שגם המתנגדים , שסגולה זו כל כך בדוקה ומעולה
, החריפים ביותר שולחים בסתר שליח אצל הציון הקדוש

   קריאותותכבר נשמע, עוד בטרם השליח חוזר משליחותוו
  .'מזל טוב'ה

  
ם של נחלת, היתה זכות הישועה בעניין זה, בימים עברו

, כיום שהשתכללה מגמת הטכנולוגיה, תושבי אומן לבדם
 מעשים שבכל יום מספרים . תבלמגיעות הישועות לכל קצוי

. כיצד מתקיימת הבטחתו למקשות ללדת באֹרח מופלא
תפילה קצרה , פון אחד מחדר ההמתנה בבית היולדותטל

  והישועה בקצה השני של העולם מגיעה כהרף, בציון הקדוש
  .עין

 לשדה להתבודד ואין לי לעתים אני מגיע
  ? מה עלי לעשות, דיבורים

מעשה ,  מובא על עניין זה)שיחה רלב(ן "בספר שיחות הר
,  יתברך'באחד שהיה קשה לו לדבר דיבורים לפני ה

 אחד שהיה גיבור אדם :ל משל על זה"ואמר לו רבינו ז
היה , וכשהגיע לשער, וחגר מותניו לכבוש חומה חזקה

, סתמו את השער שעכביש יֵרקּוִמ הֶוְטארוג על השער ַמ
  ממלחמתובורגיוכי יש שטות גדולה מזו שיחזור ה

 מה לעניין :להנמש ??מחמת הסתימה של הקורי עכביש
יתברך או לפני הצדיקים '  לפני השקשה לאדם לדבר
 שהוא מחמת בושה וכבידות שי, האמיתיים מה שבלבו

כי , זה בודאי שטות גדול, שאין לו עזות דקדושה, לאדם
שהיא , הלא הוא רוצה לכבוש בדיבורו מלחמה חזקה

לכבוש , ועכשיו כשהוא סמוך לדבר, מלמת היצר
אך רק , ולשבר חומות ולפתוח שערים על ידי הדיבור
ימנע חס , בשביל מניעה קלה מחלישות הדעת וכדומה

הזו נחשבת לסתימה של כי הרי המניעה , ושלום מלדבר
 אחר .קורי עכביש כנגד החומות שרוצה לשבר בדיבורו

שעל ידי  .העיקר הוא הדיבור: כך אמר לו רבינו
 .הדיבור יכולים לכבוש הכל ולנצח כל המלחמות

אבל , ד במחשבה אף על פי שיכולים להתבוד:ואמר
  . העיקר הוא הדיבור

  
שיהיה לו שעתיים להתבודד בכל , גם ציוה לו רבינו

יכין עצמו  ,יתברך' ה- שעה אחת שילך והשתוקק ל-יום
ואחר כך שעה אחת ,  ויערוך לבו לכךעצמו לדבר

,  כראויאו שיתבודד על זה שיזכה להתבודד[שידבר 
   . ]ובודאי על ידי זה יזכה לפרש שיחתו  לפניו יתברך

  
... הכריכה היא מניעה לפתיחת הספר: עוד אמר רבינו
עד שמתקשים ,  כה גדולה העצלותהיינו שלפעמים

כמו כן ... להרים את הכריכה ולפתוח את הספר
   ... הם לעתים מניעה לדבר דיבוריםנייםיהשפתיים והש

  
  , הבה נסיר מאיתנו את העצלות והמניעות

  !אמן. היא מלחמת היצרשלנצח המלחמה  ונזכה

  
  02-9950000 ..........ב בשפות שונות לשמיעת שיעורי ברסל

  
  052-3476706......................... ..ח קונטרסים ודיסקים "גמ
  
  052-3635951 .........................ח לימוד לעילוי נשמת "גמ
  
  054-7280433 ...........................................ח תפילין "גמ
  

  052-6713201 .............................מוהל מוסמך ירא שמים 
  

  02-5810010 ...................................שידוכים לשם שמים 
  

  clife.co.il ........................." .............ובחרת בחיים"אתר 
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  ישיבתנו בנס ציונה מארחת 
   בוגרי צבא,חיילים, בחורים

  לשבתות וסופי שבוע באוירה נפלאה ומשובחת
  הזדרזו והרשמו

  :לפרטים
052-7694555  

  או

052-6713201  

  רפואה, הצלחה, נ"הקדשות לע
  

  וכן, ניתן לשלוח למערכת, וכדומה
  

  הצעות, ברכות ואיחולים, חסויות
  

 !ותגובות תתקבלנה בברכה
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