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  ו''תשע תמוז \ 36 'מס גיליון  ד''בס

   !אהבת עולם אהבתנו
  .שלום לכם, קוראים יקרים

אחד ואחד עוברים עליו ניסיונות ל כ
אולם הניסיון הגדול , מניסיונות שונים

ה ''הוא להאמין באמונה שלמה שהקב
באופן . אוהב אותנו אהבה רבה עד מאוד

ואהבת השם . שאי אפשר לשער ולדמיין
הרבה יותר  אהייהודי ויהודי את כל 

  !מכל אהבה שבעולםגדולה 

עם ישראל קשורים , בכל מצב שהוא
ותמיד , ה''ואהובים מאוד אצל הקב

כאשר ''ה מנהיג אותנו בדרך של ''הקב
אלא שכל עוד אנחנו '', ישא איש את בנו

אמונתך ''בגלות אנו נמצאים בניסיון של 
אנו עוברים , יש הסתרות -''  בלילות

והעבודה שלנו היא , ם וניסיונותקשיי
להאמין גם בתוך כל ההסתרה והחושך 

ה ''שבעצם הקב, שהוא בבחינת לילה
, תנויוכל מה שהוא עושה א, אוהב אותנו

  .הכל נעשה אך ורק מתוך אהבתו אלינו

***** 
תאר לעצמך שיום אחד אתה מזמין 
לביתך איש מקצוע שיעשה לך חור בקיר 

 בקשת ממנו, בכדי להתקין מזגן חדש
שיעשה לך חור בקיר הימני אך הוא 
התבלבל ועשה את החור בקיר 

במקום בו עובר צינור מים , השמאלי
ומיד כשנפער ! מרכזי של כל הבניין

החור הוצף הבית במים וכל הרהיטים 
לאחר מכן סגרו את השיבר של , ניזוקו

ואז קבלת צעקות מהשכנים , כל הבניין
', עם האשמות על חוסר אכפתיות וכו

אולם ... שה בהחלט לא נעימהתחו
לפתע אתה מגלה בתוך החור קצה של 

אתה מתאמץ ומושך את , כספת
ולמול עיניך , פותח אותה, הכספת

! מיליון דולר... הנדהמות אתה מגלה
בירור קצר שאתה עורך מגלה לך 

ים ינתתה שייכת ליהודי שלבישהדירה הי
כעת אתה . נפטר ערירי ואין לו יורשים

ש מקצוע ונותן לו חיבוק ניגש לאותו אי
ומודה לו מקרב לב על שזכה להיות 
שליח ההשגחה בכדי להפוך אותך 

  .למיליונר ברגע

מדוע פתאום אינך כועס על ? מה נשתנה
שכעת , התשובה היא? אותו איש מקצוע

, נודע לך שמהרשלנות שלו יצא רק טוב
? אבל החור לא נעשה במקום המתאים

זה ? םהשכנים צועקי? הרהיטים נהרסו
... העיקר שנהיית מיליונר, לא מפריע לך

מי שמאמין שכל מה שנעשה ! יהודי יקר
עמו בעולם נעשה אך ורק מאת השם 

הוא לא , והכל נעשה לטובה, יתברך

ולא על , כועס על רשלנותו של פלוני
כל הדברים הללו לא , חוצפתו של אלמוני

מצערים אותו כי הוא יודע שמכל מאורע 
שממתין לו וא בטוח ה, ביוצא רק טו

ואף אם כעת הוא לא רואה , אוצר גדול
ברור שהכל לטובה ועוד , את האוצר

יבוא יום שהוא יגלה איך כל מה שעבר 
  .עליו זה היה כולו חסד

******  

הסיבה לכך שבגלות אנו מתנסים 

הוא , בניסיון האמונה באהבת השם
משום שהגלות ננזרה בעקבות מה 
 שאמרו ישראל בחטא המרגלים

ובכו בכיה של '' בשנאת השם אותנו''
וכיון שאמרו , .)ט''תענית כ(חינם 

נהפך להם המצב  –' וכו' בשנאת ה
והתיקון שלנו הוא , ו''שיראה כשנאה ח

בכך שבתוך הגלות נתחזק באמונה 
ואף נאמין שגם מה , באהבת השם אותנו

אשר ''שנראה כרע הרי הוא באמת 
ה וכשמתחזקים באמונ'', יוכיח' יאהב ה

זו זוכים שהכל מתהפך לאהבה גלויה 
  ).ב''א דברים תרמ''שפ(

כי באמת הגלות אינה רק עונש על מה 
אלא עצם הגלות מהווה , שבכו לחינם

שכן , תיקון וחיזוק לאמונה באהבת השם
כשעוברים דברים קשים ומתאמצים 
להתחזק באמונה באהבת השם החיזוק 

כי מה שבא . הזה מחזיק מעמד יותר
'' שפת אמת' ''עי(מר יותר ביגיעה נש
  ).ד''דברים תרמ

כשבני '': ל''זצ'' שפת אמת''ואומר ה 

ישראל מקבלין יסורי הגלות באהבה 

יוכל ' י וכו''ומאמינים כי הוא חסד הש

'' להיות זאת מפתח של הגאולה

  ).  ג''דברים תרמ(

וכאשר אנו חוזרים ואומרים לעצמנו 

שוב ושוב שכל ההסתר הוא בפנימיותו 

 ,הדברים מחלחלים ללב, ת השםאהב
ודבר זה ממשיך  .ומתחזקים באמונה זו

ומשרה עלינו את קדושת בית המקדש 
  ). שכ' פנחס עמ'' שיחות התחזקות''(

ל ''זצ' הק'' בעל שם טוב''וגילה מרן ה
שעל ידי שמאריכין ומכוונים בברכת 

מקרבים את  ,אהבה רבה ואהבת עולם
, הגאולה וממשיכים אורו של משיח

וכך לשון , אולה פרטית וכלליתג
שמעתי '': ל''זצ'' תולדות יעקב יוסף''ה

בשם מורי מה שנאמר לו משמים טעם 

שאין מאריכין , איחור ביאת משיח

  ).וארא' פ('' באהבה רבה

שמכיון שנקודת ושורש הגלות הוא  
ממילא '', אותנו' בשנאת ה''טענת 

המפתח של הגאולה הוא לחזור ולומר 
ושאר לשונות '', הבתנואהבת עולם א''

ולשונות , של אמונה באהבת השם אותנו
של בקשה מהשם יתברך שנזכה 

  .להרגיש עד כמה הוא אוהב אותנו

יתן השם יתברך שנזכה להאמין 
, ולהרגיש את אהבתו הגדולה אלינו

ושנזכה בזכות זה לגאולה השלמה 
  .במהרה בימינו אמן

  שמעון גוטסמן  באהבה ובידידות
  

לרפואתו העלון מוקדש 

ק ''ר כ''השלמה של מו

 ניסים בן רחלר רבי ''האדמו

  י''בתושח א''מויאל שליט
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        ''''''''שמירת הלשוןשמירת הלשוןשמירת הלשוןשמירת הלשון''''''''עם עם עם עם     התמודדותהתמודדותהתמודדותהתמודדות
        ....צוהר לסייע לבאים בשערי החיים מול האתגרים הניצבים בפניהםצוהר לסייע לבאים בשערי החיים מול האתגרים הניצבים בפניהםצוהר לסייע לבאים בשערי החיים מול האתגרים הניצבים בפניהםצוהר לסייע לבאים בשערי החיים מול האתגרים הניצבים בפניהם    \\\\שאלות ותשובות שאלות ותשובות שאלות ותשובות שאלות ותשובות 

        אאאא''''''''מאת הרב שלום שורץ שליטמאת הרב שלום שורץ שליטמאת הרב שלום שורץ שליטמאת הרב שלום שורץ שליט
            רכו בעיון וממקורות קדומיםרכו בעיון וממקורות קדומיםרכו בעיון וממקורות קדומיםרכו בעיון וממקורות קדומיםהתשובות נעהתשובות נעהתשובות נעהתשובות נע    \\\\'' '' '' '' קודש קודשיםקודש קודשיםקודש קודשיםקודש קודשים    ––––הפה הפה הפה הפה ''''''''מתוך ספרו החדש מתוך ספרו החדש מתוך ספרו החדש מתוך ספרו החדש 

        

        אנשים מיסוד הרוחאנשים מיסוד הרוחאנשים מיסוד הרוחאנשים מיסוד הרוח

בטבעי קשה לי מאוד בטבעי קשה לי מאוד בטבעי קשה לי מאוד בטבעי קשה לי מאוד : : : : שאלהשאלהשאלהשאלה

ומהי ומהי ומהי ומהי , , , , מהו הסבר התופעהמהו הסבר התופעהמהו הסבר התופעהמהו הסבר התופעה, , , , לשתוקלשתוקלשתוקלשתוק

        ????מולומולומולומולו    הדרך להתמודדותהדרך להתמודדותהדרך להתמודדותהדרך להתמודדות

בכדי לגשת למיגור הבעיה עלינו  ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

ייתכן שהנך סובל  .להכיר את שורש הבעיה

נטייה " [אימפולסיביות"מתכונה הנקראת 

דיבור ללא , התפרצות, חוסר רוגע, לפזיזות

תכונה זו שונה מאדם ] חשיבה מוקדמת

המודעות האישית לגודל הניסיון . לרעהו

תורה לאדם עד כמה עליו להתרחק סחור 

שכגודל , ואין ספק, סחור ממקום הניסיון

  . הניסיון כן יגדל שכרו

תומר "בספר שורש הדברים נמצא כבר 

בני האדם מורכבים כי כתב בו " דבורה

, ארבע יסודות העולםמהרכבים שונים מ

ומי שיסודו יותר מהרוח יש לו יותר משיכה 

בזמנינו מגדירים זאת בשמות . [לדבר

חייב ' בכל צורה שנגדיר כל עובד ה] אחרים

  .ללמוד להתמודד עם תכונות נפשו

שלכל אדם יש , הספרים הקדושים כתבו

בעבר היו , שאותו בא לתקן בעולם, שורש

את שורש  והוא היה מורה, הולכים לנביא

ובזמנינו שאין נביאים יכול האדם . התיקון

לבחון זאת על ידי שיבדוק מהו הניסיון 

וזהו סימן שהוא הדבר , הקשה לו במיוחד

ולכן היצר מקשה עליו , הנצרך לתיקונו

  . בנושא זה

', עניינים טעונים'שמדי פעם יש , ויש לדעת

וכמעט כל הציבור סובלים מצורך להגיב 

המשכיל "ו ,פולסיביותכעין אימ, עליהם

  .]'עמוס ה" [בעת ההיא ידום

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~        

        הרחק מאשהרחק מאשהרחק מאשהרחק מאש    - - - - זהירות זהירות זהירות זהירות 

, , , , שיש בפיו חדשותשיש בפיו חדשותשיש בפיו חדשותשיש בפיו חדשות, , , , אדםאדםאדםאדם: : : : שאלהשאלהשאלהשאלה

אך חושש אך חושש אך חושש אך חושש , , , , שאין בהן לשון הרעשאין בהן לשון הרעשאין בהן לשון הרעשאין בהן לשון הרע

הדברים הדברים הדברים הדברים , , , , שמכיוון שהנושא מתוחשמכיוון שהנושא מתוחשמכיוון שהנושא מתוחשמכיוון שהנושא מתוח

האם זה אוסר האם זה אוסר האם זה אוסר האם זה אוסר , , , , יצאו מכלל שליטהיצאו מכלל שליטהיצאו מכלל שליטהיצאו מכלל שליטה

        ????עליו לומר גם את דברי ההיתרעליו לומר גם את דברי ההיתרעליו לומר גם את דברי ההיתרעליו לומר גם את דברי ההיתר

ח שיש מת, ח מתרה שאנשים"הח: תשובה

לא ישוחחו על הענין הזה כמו , ביניהם

והוא מתעסק עם , אדם העמוס בחומר נפץ

ואי , שהחומר נפץ מריח ריח האש... אש

אפשר שלא תהיה התפוצצות של חומר 

  . הנפץ

ּלֹא ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשָּצִריְך ְלִהָּזֵהר ׁשֶ : "וזה לשונו

ל אֹו ִעם ּכָ , ְלַדֵּבר ִעם ֶחְנָוִני אֹודֹות ֶחְנָוִנים

ָּכל  -ִּכי ִמְּסָתָמא , ֻאָּמן אֹודֹות ֶּבן ֻאָּמנּותֹו

אֹד ֻאָּמן ֵאין אֹוֵהב ֶאת ֶּבן ֻאָּמנּותֹו ְוָעלּול ְמ 

ה ְוַעל ַאַחת ַּכּמָ , ָלבֹוא ַעל ְיֵדי ֶזה ְלָלׁשֹון ָהָרע

ָעָליו  ְוַכָּמה ִאם הּוא יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש לֹו ִׂשְטָנה

ְולֹא ִמָּבֵעי . אֹודֹוָתיו ְּבַוַּדאי לֹא ְיַדֵּבר ִעּמֹו

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו , ְלַׁשְּבחֹו ְלָפָניו ִּדְבַוַּדאי ָאסּור

ְלעֹוָלם ַאל ְיַסֵּפר ָאָדם .]: ז''ערכין ט[ל ''ֲחזַ 

ֵדי ֶׁשִּמּתֹוְך ִׁשְבחֹו ָּבא ִלי, ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו

ִּיים חַ  ּוְכמֹו ֶׁשֵּבַאְרִּתי ַהּכֹל ְּבֵסֶפר ָחֵפץ, ְּגנּותֹו

ַוֲאִפּלּו ְדָבִרים , ַעֵּין ָׁשם' ְּכָלל ט' ְּבֵחֶלק א

ַּגם ֵּכן , ְּבָעְלָמא ֶׁשֵאיָנם ִּבְכַלל ְּגַנאי ְוֶׁשַבח

, יוָנכֹון ְמאֹד ִלָּזֵהר ֶׁשּלֹא ְלַדֵּבר ִעּמֹו אֹודֹותָ 

ִיְמׁשְֹך  ִּכי ַעל ְיֵדי ִׂשְנָאתֹו ֶׁשֵּיׁש ְּבִלּבֹו ָעָליו

ֶׁשִּיְהֶיה , ִעְנָין ַהֶּזה ְלִעְנָין ַאֵחרְּבַעְצמֹו ֶאת הָ 

. וָיאֹות לֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ִלירֹות ָעָליו ְּבִחֵּצי ִּפי

ָבר ְוִאם הּוא ִנְצָרְך ְלַדֵּבר ִעּמֹו אֹודֹות ֵאיֶזה ּדָ 

ְּדִאי , ְיַקֵּצר ֶאת ֲעִמיָדתֹו ִאּתֹו ָּבֶזה, ֶהְכֵרִחי

    ַּכֲאַבקַּכֲאַבקַּכֲאַבקַּכֲאַבק, , , , ֹון ָהָרעֹון ָהָרעֹון ָהָרעֹון ָהָרעְּבַוַּדאי ָיבֹוא ִליֵדי ָלׁשְּבַוַּדאי ָיבֹוא ִליֵדי ָלׁשְּבַוַּדאי ָיבֹוא ִליֵדי ָלׁשְּבַוַּדאי ָיבֹוא ִליֵדי ָלׁשָלאו ָהִכי 

ֶׁשֵּמִריַח ֵריַח ֶׁשֵּמִריַח ֵריַח ֶׁשֵּמִריַח ֵריַח ֶׁשֵּמִריַח ֵריַח , , , , ]]]]ֶׁשּקֹוִרין ּפּוְלֶוערֶׁשּקֹוִרין ּפּוְלֶוערֶׁשּקֹוִרין ּפּוְלֶוערֶׁשּקֹוִרין ּפּוְלֶוער[[[[ַהְּׂשֵרָפה ַהְּׂשֵרָפה ַהְּׂשֵרָפה ַהְּׂשֵרָפה 

ֲהַבת ֲהַבת ֲהַבת ֲהַבת ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשּלֹא ָיבֹוא ִליֵדי לַ ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשּלֹא ָיבֹוא ִליֵדי לַ ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשּלֹא ָיבֹוא ִליֵדי לַ ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשּלֹא ָיבֹוא ִליֵדי לַ , , , , ָהֵאׁשָהֵאׁשָהֵאׁשָהֵאׁש

  . . . . ֵאׁש ַעל ְיֵדי ֶזהֵאׁש ַעל ְיֵדי ֶזהֵאׁש ַעל ְיֵדי ֶזהֵאׁש ַעל ְיֵדי ֶזה

        גנב מסתובב בעירגנב מסתובב בעירגנב מסתובב בעירגנב מסתובב בעיר    - - - - מצב חרום מצב חרום מצב חרום מצב חרום 

, ]'חובת השמירה פרק ו[ח "עוד אומר הח

בזמנים רגילים משתמשים , שאמנם

ים וסוגרים אותן לפי פותח, בדלתות

 -אולם כאשר מסתובב בעיר גנב , הצורך

ולאף אחד לא , הבתים סגורים ומסוגרים

  . פותחים

בדרך כלל יפתחנו בעת  -כן פי האדם 

אך אם יש בלבו קצת , שנחוץ לדבר דבריו

ן מסוים יזהר שיהיו פתחי פיו כעס על עניי

דאז היצר הרע רובץ , סגורים ומסוגרים

כמה הדברים מתאימים . אצל פיו להחטיאו

יש נושאים שצריך לסגור לגביהם , לזמנינו

  . ולא לדבר בהם כלל, את הפה לגמרי

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~        

        חסרון אמונהחסרון אמונהחסרון אמונהחסרון אמונה

קיים מצב שאנשים אשר כלפי קיים מצב שאנשים אשר כלפי קיים מצב שאנשים אשר כלפי קיים מצב שאנשים אשר כלפי : : : : שאלהשאלהשאלהשאלה

, , , , אות כלפי פניםאות כלפי פניםאות כלפי פניםאות כלפי פניםוגם כמה שניתן לרוגם כמה שניתן לרוגם כמה שניתן לרוגם כמה שניתן לר, , , , חוץחוץחוץחוץ

אך כשמגיעים אך כשמגיעים אך כשמגיעים אך כשמגיעים , , , , יראי שמים בדברים רביםיראי שמים בדברים רביםיראי שמים בדברים רביםיראי שמים בדברים רבים

, , , , ובפרט בנושאים מסוימיםובפרט בנושאים מסוימיםובפרט בנושאים מסוימיםובפרט בנושאים מסוימים, , , , לאיסורין אלולאיסורין אלולאיסורין אלולאיסורין אלו

והינם והינם והינם והינם , , , , קשה להם מאוד להתגבר על עצמםקשה להם מאוד להתגבר על עצמםקשה להם מאוד להתגבר על עצמםקשה להם מאוד להתגבר על עצמם

        ????מהו ההסבר לתופעהמהו ההסבר לתופעהמהו ההסבר לתופעהמהו ההסבר לתופעה, , , , נכשלים בנסיוןנכשלים בנסיוןנכשלים בנסיוןנכשלים בנסיון

  ! בו הם שרויים מתחהסיבה היא ה ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

אנשים הנמצאים תחת מתח רב לגורל דבר 

ת את הדברים מרוב רצון לראו, רוחני או גשמי

עלולים לשכוח כי המטרה  -מתנהלים כרצונם 

ומסוגלים , אינה מקדשת את האמצעים

להיכשל באיסורים חמורים בדרך למטרה 

  .המקודשת

ל בכמה מקומות במיוחד על דיבור "ונמצא בחז

כי דיבור לשון , לשון הרע שהמדבר כופר בעיקר

  .'הרע נובע רק מכפירה בה

, שורש הטעותותקנתם היא להתחיל לתקן מ

רפיון  שהוא !שהוא המתח הגדול שאליו נתפסו

, המנהיג את כל ענייני העולם' באמונה בה

וחוסר בביטחון שעל ידי שמירת התורה יגיע 

עליו  .לתוצאה המושלמת ביותר בכל העניינים

לשלול את המחשבה שיכול להשיג איזה אמצעי 

א "ראה ספר חזו. [על ידי איסור או חשש איסור

גם אם למראית עין נראה . ]וביטחוןאמונה 

, רק הפסיד על ידי החטאידע כי  -רווח והצלחה 

ל "שמיה' עי[. והיה מרוויח יותר ויותר בלי חטא

  ]. 'שער ה
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        ל וילון שחורל וילון שחורל וילון שחורל וילון שחורששששסיפורו סיפורו סיפורו סיפורו 
מלחמת העולם השנייה בימי 

נאסר במקומות רבים 

להעלות אורה בבתים 

מפחד שמא יכיר , בלילות

האוייב היכן הוא מקום 

אשר על כן היו דרי . יישוב

העיר מכסים את חלונות 

, הבית בחתיכת בד שחורה

את  וכך לא ראו מחוץ לבית

והנה . שיש בביתהאור 

כשבאו לקנות את הבד היה 

המוכר מברר שני דברים 

בכדי לדעת איזה סחורה לתת 

 ראשית הוא היה . ללקוח

מברר מהי עוצמת המנורה 

, ודבר נוסף, שמאירה בחדר

המנורה קרובה עד כמה 

כי ככל שיתרבה . לחלון הבית

האור נצרכים לכסות את 

. החלון בבד עבה ושחור יותר

רבת יככל שגדילה ק, וכן

 דבהאורה לחלון יש לכסות ב

  .עבה ושחור יותר

כשיש : ומזה למדנו כלל גדול

הרבה '', הסתרות''לנו הרבה 

עד שנראה , ניסיונות וקשיים

ה כביכול כיסה ''לנו שהקב

, בד שחור ועבהאת האור ב

או אז עלינו לזכור שבאמת 

, כמה שיש יותר הסתרות

'' מחסום''כמה שיש לנו יותר 

סימן , של וילון שחור ועבה

שמאחורי ההסתרה ממתין 

וככל שיש יותר , לנו אור גדול

הסתרה סימן שהאור הגדול 

! נמצא ממש קרוב אלינו

  !הגאולה שלנו עומדת להגיע

כמה פעמים אנחנו נמצאים 

נראה לנו , קשה מאוד במצב

אין פתח של ''שחלילה 

אך חשוב שנזכור '', תקוה

שדווקא כל הקשיים הללו 

מגלים לנו שבוודאי ממתין 

והאור הזה כבר , לנו אור גדול

  !מאוד מאוד קרוב

וכשמתחזקים באמונה זוכים 

איך שכל ההסתרות לראות 

'', חסדים גדולים''הם בעצם 

וכפי שזכה לראות בחור 

מסופר על בחור וכך . אחד

ל שהציעו לו ''חוב ישיבה

 הצעת שידוך מעיר אחרת

, במרחק שש שעות נסיעה

ולאחר שהוריו ביררו על 

ההצעה והיה נראה להם כי 

מדובר בהצעה מתאימה הם 

התארגנו לנסיעה אל בית 

הם שכרו נהג  , המדוברת

מהשכונה שלהם והם יצאו 

והנה לאחר הנסיעה , לדרך

, הארוכה שארכה כשש שעות

, הם הגיעו לבית המדוברת

גיעו ולאחר דין ודברים הם ה

למסקנה כי אין התאמה 

ואז הם התחילו , ביניהם

, בנסיעה חזור אל ביתם

במשך הדרך ההורים קוננו 

בקול והתלוננו על כך 

כל כך  בזושלחינם הם ביז

כי הנה לא , הרבה זמן וכסף

יצא כלום מכל הנסיעה 

ובשעה , הארוכה הזאת

הרי  ,ו כךשההורים דיבר

אני : אמר להם שהבן שלהם 

וברור , מאמין שהכל לטובה

לי שנסיעה זאת לא הייתה 

ובוודאי שיצא , לחינם

  !מנסיעה זאת דברים טובים

והנה כבר למחרת הטלפון 

ושדכן , בבית ההורים צילצל

אחד הציע להם את הבת של 

... הנהג שהסיע אותם אתמול

אותו נהג התפעל מאוד 

ם אמר מדברי האמונה אות

, הבחור בנסיעה אתמול

ומשום כן החליט לבדוק אם 

... הוא יוכל להתאים לבתו

ך מספר ימים כבר חגגו ותו

כאשר . ..ןאת אירוסיה

 דהתברר בצורה מוחשית ע

 ורבח ותוא לש ותנומאכמה 

 אתו ליע אהבישהיא ה

 א ל ברדם שווש .ועתשוי

  ...נםחיל השענ

    )''באר הפרשה''י ''עפ(

  eeeeנר זכרון 
  

לעילוי  \ .ה.ב.צ.נ.ל ת''שמחה ז ןאל בלעילוי נשמת רפ \ .ה.ב.צ.נ.ת ל''לעילוי נשמת נעמי בת שולה ז
  .ה.ב.צ.נ.ל ת''נשמת אברהם חיים בן יעקב ז

------------------------  
  08-9743208: להקדשות והנצחות

  077260-9134'' אשריכם ישראל''המספר של קו החיזוקים ! שימו לב
  הרצאות ושיעורים מאת הרב שמעון גוטסמן

  רבנים אורחים \מהנעשה במערכת  \הרצאות ושיחות חיזוק  \שיחות בפרשת שבוע  \מסר יומי 
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  :מכתבים למערכת ומכתבי חיזוק
 "אמונת חכמים"

משדה הקרב  אני מצרף סיפור, שלום

מצוה , בצוק איתן שסופר ביום הזיכרון

  .לפרסם אותו בעלונכם

שהיה בצבא והיה בעזה . ג. סיפר מ

וכשהוכרז שמו של החייל  ,בזמן המבצע

הביאו , ד כחלל"הדר גולדין הי

גופה של חיל נוסף . ג. לקירבתו של מ

שאל אחד , ד ובחפציו נמצא קמיע"הי

. ג. צ את מ"הקצינים שאינו שומר תומ

מה תאמר עכשיו שיש כאן קמיע 

והנה , מבוכה רבה. ג. והרגיש מ, וגופה

דקות מגיע חיל עם ' כעבור מס

תה כאן יוע ואומר היחפצים של חיל פצ

טעות שגרמה להחליף בין החפצים 

ל שמת ואלו יוהנה החפצים של החי

, חפציו ובהם לא נמצא כלל קמיע

והקמיע היה שייך לחיל שרק נפצע 

את . ג. סיים מ. והבריא במהלך הימים

הסיפור במשפט שדרש מהקצין לבקש 

  ...סליחה כלפי שמיא

****  

'' מוצאי שביעית''עד מתי עדיין 
  ?וגל לגאולהשמס

  ''אשרכם ישראל''לכבוד 

ני כמה עלונים מישהו שאל אותכם פל
, שהגאולה בפתח על מה שפרסמתם

ושגדולי ישראל אמרו שעכשיו הזמן 
... כי זה מוצאי שביעית, מאד מסוגל

והוא שאל אותכם עד מתי זה מוצאי 
  ?שביעית

ואני , הראו לי את הגמרא בתענית
 הגמרא: עכשיו מעתיק אותה אליכם

אמרו כשחרב בית '': א''ט ע''בתענית כ
המקדש בראשונה אותו היום ערב 
תשעה באב היה ומוצאי שבת היה 

: י''ומפרש רש'' ומוצאי שביעית היתהומוצאי שביעית היתהומוצאי שביעית היתהומוצאי שביעית היתה
רואים . ''שמינית –מוצאי שביעית ''

י שגם בתשעה באב של ''מפורש ברש

השנה שאחרי השמיטה זה גם נחשב 
  .''מוצאי שביעית''ל

קניבסקי  ובאמת שמעתי בשם הרב
א שאמר שכל השנה הזאת זה ''שליט

והשנה מאד '' מוצאי שביעית''בכלל 
  .מסוגלת לגאולה

  תודה רבה
  ירושלים 'חיים י

********  

  צההפש לחדף ותש
שלום וקודם לכל תודה רבה לכם על 

  ההשקעה 
הגיע לידינו עלון אחד ברוך השם 
וממש נהינו מהקריאה בו זה כתוב 
מאד יפה ונוגע ללב ואני חושב שכל 

חפש את האמת יכול ללמוד מי שמ
  מזה המון
והייתי רוצה לזכות עוד יהודים שיקראו 
  את העלון 

ורציתי לדעת ' אני גר באשדוד ברובע ז
  איך אפשר להשיג עוד עלונים לחלוקה

  תודה על הכל 
  יהודה

. תודה על העידוד :תגובת המערכת

ישר כח על הרצון להיות שותף 

ד גם ''העלון מופץ בס, בהפצה

, בבתי כנסת רביםבאשדוד 

אם יש לכם אפשרות 

להשתתף רק בהוצאות 

הדואר נשמח לצרף אתכם 

, לרשימת המפיצים באזורכם

 .תזכו למצוות ולכל הישועות

*****  

  תישענוו כםשרלא יתמרת
שח למערכת  20תרמתי כ

אשריכם ישראל כדי שאצליח 
. באיזה ענין שעסקתי בו 

  וההצלחה היתה מעל המצופה 
אכן זכות חיזוק הרבים 

  גדולה עמדה לי ה
  

  תודה לכם
 זאב ממודיעין עילית

  ''דגל השבת''עוד על 

לכבוד המערכת הקדושה אשריכם 
  ישראל

. אני יהודי שחם מאוד בענין השבת
ד שכמה שיותר וואני משתדל מא

יהודים ידעו על השבת דרך המערכת 
ובעוד כל מיני '', דגל השבת''הקדושה 

ל השבת י שידעו על היופי ש''שע, דרכים
דעים שיש וישמרו אותה כמו שאנו ו' הק

ה ''שלושה אותות בין עם ישראל להקב
והראשי תיבות , ושבת מרמזת על כולם

. פילין-רית ת-בת ב- זה ש'' שבת''
לצערי אני רואה מחלון ביתי באמצע 

... סעודת שבת את החברה הציבורית
נוסעים בשבת כמעט כמו כל ימות 

יתי רק ורצ, השבוע בקווים מסויימים
שציבור שומרי השבת יבינו שכל 
התקלות שיש בחברה זאת זה בגלל 

כגון כמה , שהשבת תובעת את עלבונה
תאונות שהיו ואוטובוסים שעלו באש 

וריבוי , בעיקר ביום שישי סמוך לשבת
, תקלות באוטובוסים בדרכים בכבישים

  .ועוד הרבה תקלות

וח כשנזכה שכולם ידעו על השבת ו
  שמירתה

  מ''י

  פקיםאו

  
  

  
   

  


