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   ו''תשע אלול 65 'מס גיליון  ד''בס

   ויכוח עם היצר הרע לרגל חודש אלול
  !לכםשלום ! קוראים יקרים

'' ויכוח''תרשו לי לפתוח את העלון ב
ויכוח , מיוחד שבין היהודי ליצרו הרע

  .מיוחד לחודש אלול

עוד פעם התחלת עם ! יהודי :היצר
הגיע חודש אלול ! ?ההצגות האלה

חכה נראה , מתחזק'' כאילו''אתה 
זה לא יחזיק , אותך אחרי סוכות

  ...מעמד

אני לא מתכוון להשתכנע  :היהודי
הפעם אני , ההבל שלךמדברי 

ירבה יותר בתפילה שאזכה 
להחזיק מעמד עם ההתחזקות 

והעיקר הוא , הזאת לכל השנה
  !הרצון

אני יותר מבוגר ממך ואל  :היצר
אני בעל ניסיון ויודע , תזלזל בי

שאחרי סוכות תשכח מכל 
אז חבל על , החיזוקים האלה

, תפסיק עם ההצגות האלה, הזמן
  .זה לא בשבילך, תשתחרר

חשוב שתדע שגם אם לא  :יהודיה
אחזיק מעמד בכל מקרה אני עושה 

ה בזה שלפחות בחודש אלול ''נחת לקב
  .אני מתחזק

! ?זה נקרא להתחזק, תגיד לי :היצר
עוד מעט מגיע '', צבוע''זה נקרא להיות 

'' כאילו''אז אתה מראה , יום הדין
  .אתה איזה צדיק תמים

נו צבוע זה דווקא יאם יש בינ :היהודי
כי כל יהודי בפנימיות שלו הוא , אתה
, ורק אתה מפריע לנו כל השנה, צדיק

אז לפחות בחודש אלול אני לא אתן לך 
לפחות עכשיו אני יסיר , לבלבל אותי

שלבשתי כל השנה '' תחפושת''את ה
ואגלה את הפנימיות האמיתית שלי 

  .כיהודי

כל יהודי  ,נכון, אתה יודע מה :היצר
בפנימיות  הוא מלא אמונה וקדושה

אבל יש לך צד שתצליח להתחזק , שלו
כמו שהתחזקו אפילו יהודים פשוטים 

אין מצב שתצליח עד ? לפני הרבה שנים
, אז כבר הצעתי לך! כדי כך להתחזק

  .תלך לנוח, חבל על המאמץ

שעל ידי  נורבותינו לימדו :היהודי
הדברים המועטים שמצליחים 
להתחזק בהם בדור שלנו עושים נחת 

כמו שעשו  לפחות ה''שמחה לקברוח ו
  .הדורות הקודמים

אבל , באמת שמעתי על זה פעם :היצר

אחרי הכל מה כבר יכול לצאת 
אתה יכול , מחיזוקים כל כך קטנים

בכלל לדמיין איזה השפעות גדולות 
הורידו לעולם בדורות עברו על ידי 

  !?שהתחזקו בכל כחם

אז היום אני אלמד אותך  :היהודי
 ים שעל ידי המעטשרבותינו אומר

התחזקות שאפשר לעשות בדור שלנו 
כמו שהיו  לפחותמורידים השפעות 

מורידים בדורות עברו על ידי 
  .שהתחזקו בכל כחם

, ניצחת אותי? אתה יודע מה :היצר
עכשיו אני רוצה לעזור לך , השתכנעתי

ולכן אני אומר לך שהגיע , להתחזק
הזמן שתתחיל להיות בעצבות לקראת 

הן זה לא סוד , הנורא והאיוםיום הדין 
, כמה עוונות עשית בשנה האחרונה

הגיע הזמן שתתחיל להיות מוטרד 
  .''כמו שצריך''מיום הדין 

אני רואה שאתה ממשיך  :היהודי
אני יודע , אבל אני לא תמים, לבלבל

טוב מאד שאי אפשר להתחזק על ידי 
. גיעים רק ליאושמעם עצבות , עצבות

אני עכשיו מתמלא , בדיוק להיפך ,ולכן

בשמחה על כך שיש לי התחזקות ולו 
ה קרוב ''ועל כך שהקב, אפילו קטנה

אלי ואל כל ישראל בימים אלה באופן 
, ובדיוק ההיפך ממה שאמרת, מיוחד

 דווקא מתוך יראת שמים מגיעים
 –היה בבית המקדש ש וכפי, לשמחה

שממנו הגיעו לשמחה , מקום היראה
  . גדולה

... ם לכתובלא צריכי, את הסוף
  ...היהודי ניצח את היצר הערמומי

לסיום המאמר אצטט דבר נפלא 
 :''באר הפרשה''שראיתי ב

חשיבותו של הדור האחרון גדולה 
שבת (ומה שאמרו , עד מאוד

אם ראשונים כמלאכים  :)ב''קי
ואם ראשונים כבני , אנו כבני אדם

כל זה אינו , אדם אנו כחמורים
ך כי לפי ער, מדבר אלא בימיהם

הדור היו האחרונים כחמורים אל 
התנאים  –מול גדלות הראשונים 

אבל . והאמוראים מצוקי תבל
כשהחושך יכסה  –בימינו אנו 

ואף על פי , ואין אתנו יודע עד מה, ארץ
' כן מתחזקים בני ישראל לעבוד את ה

הרי הם חשובים , כפי כוחם ושכלם
יותר מהצדיקים שבדורות הראשונים 

'' אור לשמים''הובא ב ''ברית מנוחה''(
  ).תצוה

ו תויעזרנו השם יתברך שנזכה לעבוד א
ונזכה להתקרב , מתוך שמחה גדולה

, אליו ביותר בחודש הרחמים
ושהתקרבות זאת תחזיק מעמד כל 

  .השנה כולה

ושנזכה כל בית ישראל לשנה טובה 
כללית , שנת גאולה וישועה, ומתוקה
  .ופרטית

      שמעון גוטסמן, באהבה ובידידות
    

  

העלון מוקדש לרפואתו 

ק ''ר כ''השלמה של מו

 ניסים בן רחלר רבי ''האדמו

  י''בתושח א''מויאל שליט
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  צפון תל אביב
ופניתי אל בוראי  ,מחשבות טובות

אלוקי השמים והארץ אם 'ואמרתי לו 
אתה קיים הראיני סימן אחד קטן 

', שרצונך בכך שאשאר בין החיים
ומתוך כך עליתי אל חבל התליה 
, וכבר קשרתיו היטב סביב צווארי

על דלת ' דפיקות'באותו רגע שמעתי 
לראשונה מזה כארבעים  –הבית 

ה ''מכך הבנתי כי אכן הקב, שנה
, שלח לי אות חיים וסימן שרצונו בחיי

בחיפזון ובמהירות הורדתי את 
אלא שעד שירד  , החבל מעל צווארי

החבל מעל צווארי וניגשתי לפתוח 
את הדלת לא מצאתי נפש חיה אצל 

הבנתי מכך שטעות הייתה . הדלת
אם כן  ,ורק דמיוני הטעה בי, בידי

  ...וכן עשיתי, עלי לשוב לחבלי

כאשר היה כפסע ביני לבין ''

שוב שמעתי דפיקות , המוות
והפעם הם היו חזקות , בדלת

מיהרתי לשחרר שוב את  ,יותר
, החבל ההדוק על צווארי

ומשפתחתי את הדלת מצאתיך 
ולרוב תדהמתי שאכן , עומד למולי

, תפילתי נענתה ונתקבלה בקשתי
ח אותך כעת שאלתי אותך מי של

ה ''בכדי לדעת האם הקב... הנה
  .''שלח אותך הנה

כמובן '': ממשיך אותו יהודי ומספר
בכל מיני קירוב עד שאביכם קירבו 

הקים , גמור' בעל תשובה'שנהפך ל
... ית בישראל והצליח בכל דרכיוב

הו אותו מגודל שכמעט התדעו מי
זה , הרי אני הוא ?שם קץ לחייו
חיי הרוחניים  ועל כל! העומד לפניכם

והגשמיים גם יחד הנני חב הכרת 
  .''...הטוב לאביכם המנוח

הנה מלבד הלימוד ממעשה זה 
ואין  ,שלעולם אין לאדם להתייאש

, והרי לנו, יגיעת האדם הולכת לריק
יוסף להציל ' שבסופו של דבר זכה ר

יהודי ממוות לחיים ולהשיב בן אל 
מעל הכל , אמנם. אביו שבשמים

, כי כל יהודי באשר הואראינו כאן 
ואפילו נתרחק כהנה וכהנה עד 

ובתורתו והינו עומד ' שאינו מכיר בה
אם יקרא אל אביו , לאבד עצמו לדעת
 'הראיני אות חיים': שבשמים ויבקש

כמו שענה , ישמע האלוקים לקולו
יוסף ' לאותו יהודי ושלח לו את ר

    .ברגע המכוון ממש

  )קרח'' באר הפרשה'' (
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צפון תל אביבב'' חבל תליה''סיפורו של 
יוסף  

הלה היה מוסר שיעורי 
לקרב בנים 
ט הלך רבי 
' שבעה

נכנס יהודי לנחם את בניו האבלים 
ם מעשה נורא שאירע עם 
הנה רבות 
בשנים היה אביכם מוסר שיעורים 
פעם אחת 
בימות החורף כששרר הכפור הגשם 
יצא אביכם מביתו 
את שיעורו על 
דעת שמא ימצא אפילו יהודי אחד 

אלא , 
לא מצא בה 
, מה עשה אביכם

יצא לרחובה של עיר וחיפש איזה 
שיעור 
עובר 
ושאל אותו אולי יואיל 
כבודו להיכנס לבית המדרש לשמוע 
ההילך הביט בו 

נפל 'כמי ש
. והמשיך בדרכו

כן היה עם ההלך השני והשלישי 
עד שהמליצו לו 

, יאש
וכשראה שמהרחוב לא תבוא 
הישועה הוא פנה ונכנס אל בניין 

עלה  
במדרגות ונקש על דלת הבית 

אך אין קול ואין 
שוב נקש על הדלת ולא 
בלית ברירה ירד שוב 
שמא עתה יעלה 
' להקריבו לה

אך עדיין הוא לא מצא 

יוסף לעלות שוב 
בדיוק לאותו בניין בו הוא ביקר 
דיוק על 
. אותה הדלת שדפק בפעם הקודמת

אלא שהפעם הוא לא פסק 
... עד שנפתחה הדלת

לפתע נפתחה הדלת ולמולו קמה 

עוג מלך 
איש רם ונישא 

  ...פחד פחדים

... עד לאימה
אולם לאחר מספר רגעים הוא 

אולי '': עשת ושואל את אותו אדםתמ
יאות כבודו לרדת עמי לבית המדרש 

  .?''ונלמד יחד שיעור בגמרא, הסמוך

תאמר לי '': והלה עונה לו בתקיפות
אך רבי יוסף '', !מי שלח אותך לכאן

לא מתייאש וחוזר ומבקש ממנו 
אולי תבוא עמי לשיעור '': ברוגע

  . ?''בתלמוד

הריני נותן לך אורך '': הלה אומר לוו
'' ...זמן של שלוש דקות ולא יותר

משעברו שלוש דקות . ויצא מהחדר
, קיים הלה את הבטחתו ונכנס לחדר

  .ודרש לדעת מי שלחו הנה

תפס הלה את , משלא נענה כרצונו

יוסף והכניסו לאחד מחדרי ' ר

בראותו ... חשכו עיניו... ושם, הבית
של ויורד משתל'' חבל תליה''

פחד ורעדה אחו בו . מתקרת הבית
כשהוא מלא בחשש איזה , באביכם

אז . הלה לעשות עמו משפט זומם
הנה '': פתח המגודל פיו וסיפר לו

מעולם לא , בודד בעולמי אנוכי
עם הורי , נשאתי ואף לא הקמתי בית

, הסתכסכתי מלפני כארבעים שנה
ומני אז לא דרכה נפש חיה זולתי 

לם לא התדפק אדם מעו, בזה הבית
וזה לי תקופה ארוכה . על דלת ביתי

, שאנכי מהלך בשברון לב ונפש
מיואש אני מכל חיי כי מה שווה אנכי 

וגמרתי אומר שהיום יהיה , בעולם
חסלת 'ו... אאבד עצמי –האות הזה 

כבר הכנתי את חבל ' ...פרשת
, התליה אשר הנך כאן רואה בעיניך

ד נעמדתי לצ' גמר דין'בהגיע שעת 
ולראשונה בחיי תקפוני , החבל

  

  

 

 

סיפורו של 
 ושמו רבימעשה בחסיד אחד 

הלה היה מוסר שיעורי , ל''פאלוך ז
לקרב בנים  –תורה בצפון תל אביב 

ט הלך רבי ''בשנת תשס, רחוקים
שבעה'בימי ה, יוסף לבית עולמו

נכנס יהודי לנחם את בניו האבלים 
ם מעשה נורא שאירע עם וסיפר לה

הנה רבות  :וכה אמר להם, אביהם
בשנים היה אביכם מוסר שיעורים 

פעם אחת . בגמרא בצפון תל אביב
בימות החורף כששרר הכפור הגשם 

יצא אביכם מביתו , והגליד בחוצות
את שיעורו על במסירות נפש למסור 

דעת שמא ימצא אפילו יהודי אחד 
, שיקשיב לשיעור והיה זה שכרו

לא מצא בה שבהגיעו לבית המדרש 
מה עשה אביכם, נפש חיה אחת

יצא לרחובה של עיר וחיפש איזה 
שיעור 'יהודי שיסכים לבוא לשמוע 

עובר 'אביכם עצר את ה...'בגמרא
ושאל אותו אולי יואיל , הראשון' ושב

כבודו להיכנס לבית המדרש לשמוע 
ההילך הביט בו , שיעור בגמרא

כמי שמכף רגל ועד ראש 
והמשיך בדרכו, בזה הרגע' מהירח

כן היה עם ההלך השני והשלישי 
עד שהמליצו לו ... 'וכיוצא בזה וכו
  .לחדול ממאמציו

יאשייוסף לא הת' אלא שר
וכשראה שמהרחוב לא תבוא 
הישועה הוא פנה ונכנס אל בניין 

 ,המגורים הראשון שמצא
במדרגות ונקש על דלת הבית 

אך אין קול ואין , הראשונה שמצא
שוב נקש על הדלת ולא , עונה

בלית ברירה ירד שוב , נפתחה
שמא עתה יעלה , לרחובה של עיר

להקריבו לה' קרבן'בידו איזה 
אך עדיין הוא לא מצא , ולתורתו

  .שכזאת'' מציאה''

יוסף לעלות שוב ' משום מה החליט ר
בדיוק לאותו בניין בו הוא ביקר 

דיוק על ושוב הוא דפק ב, מקודם
אותה הדלת שדפק בפעם הקודמת

אלא שהפעם הוא לא פסק 
עד שנפתחה הדלת... מלדפוק

לפתע נפתחה הדלת ולמולו קמה 

עוג מלך ''וגם ניצבה דמותו של 
איש רם ונישא  –... בדורנו'' הבשן

פחד פחדים, לאורכה ולרוחבה

עד לאימה יוסף מתחלחל' והנה ר
אולם לאחר מספר רגעים הוא 
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  ו''מכתב חיזוק לסוף שנת תשע
  

  ,שלום לך! ידידי היקר

השנה האחרונה עברה על כולנו עם טרדות 
ועימה יחד  ,הן הגאולה כבר ממש בפתח, וקשיים

אך . ''עקבתא דמשיחא''מתגברים הניסיונות של 
לוילון שמסווה את המשל כפי שכבר הבאתי את 

סימן שהוא בא  –שככל שהוילון עבה יותר , האור
ולכן ברור לכולנו שכל , להסתיר אור  גדול יותר

הניסיונות והקשיים הם סימן חזק לכך שממש 
  !בקרוב נזכה לראות את האור הגדול

מחכה רק לעוד קצת , אבינו אוהבנו, ה''הקב
וכבר נמצא , עוד קצת אהבה בין ילדיו, תפילות

, אך לבנתיים... את עצמנו בתוך בית המקדש
שנזכור שדווקא הקשיים מקרבים אותנו אל  כדאי
כי כשיש קשיים זוכרים לדבר עם השם , ה''הקב

אך גם זוכרים , קשים את מה שצריכיםבמ, יתברך
  ...בסדר להודות על מה שכן

נזכרים להתפלל , וכמו כן כשיש קשיים ומתפללים
מתאמצים , ועיקר העיקרים, גם על האחרים

להתחזק באמונה וכך זוכים עוד יותר להתקרב 
  .אל אבינו אוהבנו

אני מאמין '': כי בכל פעם שאתה אומר בפיך
והכל אך ורק , שהכל אך ורק מאת השם יתברך

לנחוש את , ךע על הפנימיות שלזה משפי'', לטובה
  .האמונה הזאת בכל האברים

באר ''הובא ב(ל ''שם משמואל זצ''ואומר ה
רמז נפלא לזה שדווקא הקשיים ) ''הפרשה

ל ''שהנה אמרו חז. ה''מקרבים אותנו אל הקב
אלא , אין מחנכין את מזבח הזהב''.) מנחות מט(

'' קטורת''ש'', בקטורת הסמים של בין הערביים
, קשר שבין יהודי לקונוורומז על ה, מלשון קשר

בזמן של '', בין הערביים''שהקשר מתחזק דווקא ב
  ...חושך

תרשה לי גם במכתבי זה להזכיר לך ! ידידי היקר
, ודווקא בתוך הניסיונות שלנו, עד כמה בדור שלנו

ועבודתנו , ה יותר בקלות''ניתן להתקרב אל הקב
יפה אחד ''בבחינת , הרוחנית חשובה מאוד בשמים

כי הגם שהיו בהרבה '', אה שלא בצערבצער ממ
הרי שדורנו חלש מאוד , דורות קשיים וניסיונות

ולכן כל דבר , וגם מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית
הוא חשוב , קטן שאנו עושים לכבוד השם יתברך

  .מאוד

אהובי ''): פ''הגש(ל ''זצ'' בית אהרן''וכך אומר ה
אשר , והוא מלא מכל הספרים! תאמינו לי, אחי

מה שהיו צריכים הצדיקים הראשונים להשיג בכמה 
, אפשר כעת לתקן בשעה אחת, ימים וחודשים

בבחינת , מחמת שכעת העולם הוא יותר בשפלות

ה על עולמו ומוריד קדושתו ''חס הקב, רגל
וכעת תהילה לקל שורה קדושתו למטה , למטה
ממילא , הוזוהי עיקר העליה של עולם הז, לארץ

של  דם להשיג קדושתו ואורומובן שבקל יוכל הא
  .''ה''הקב

צריך כל ''): סוף חנוכה('' בית אהרן''עוד אומר ה
להחשיב , אחד אף שהוא במדריגה פחותה מאוד

בעיניו כל דרך וכל פעולה שהוא עושה בעבודת 
ולהאמין ולידע שכל פעולה באיזו , השם יתברך

ובזה יוכל לעזוב , מדריגה שהיא פועלת למעלה
כי כל זמן שאינו חשוב . לתקן הכלהרגילות שלו ו

בעיני עצמו לא יוכל לעזוב את הרגילות שלו 
שהחשבתי ' חשבתי דרכי'וזהו , ולשוב לדרך הטוב

שבזה השבתי כל  –'' ואשיבה רגלי''את דרכי 
  .''הרגילות שלי אל עדותיך

, אני רוצה להזכיר לך ולי, לכן ידידי היקר
עת ובכל , ה''צל הקבאשעבודתנו חשובה מאוד 

. ובכל שעה אנו אהובים ביותר אצל אבינו מלכנו
הוא שלא , ה מצפה מכולנו''ועיקר מה שהקב
שנודה  –כשיש לנו דבר טוב , נפסיק להתפלל

נבקש את עזרתו  –וכשנרגיש קושי , ת''להשי
שלא נשכח  –וכשנודה על מה שטוב לנו , יתברך

כי טבעו של ! לבקש גם על אלה שעדיין לא נושעו
אך , שטוב לו הוא רק שמח ומודהאדם שבשעה 

  .יכול לשכוח מהאחרים חלילה

יעזרנו השם יתברך שנחזיק מעמד גם ברגעים 
ונזכור שלרגע איננו , האחרונים של הגלות

  !נמצאים לבד

  !חזק חזק ונתחזק

  

  !שימו לב! קוראים יקרים

ד ''מוציאה לאור בס'' אשרכם ישראל''בתקופה האחרונה מערכת 

ובהם שיחות חיזוק נועם , ''נועם שיח''קונטרסים קצרים בשם 
  עבודת השם

  :ד''ל בס''להלן רשימת הקונטרסים שי

  נועם שבת קודש –' קונטרס א

  נועם לימוד התורה –' קונטרס ב

  נועם עבודת הצפייה לגאולה –' קונטרס ג

  נועם עבודת התפילה –' קונטרס ד בקרוב

  ם על העלוןייוהקונטרסים נשלחים למנ

08-9743208: להזמנות



4 

  ק חיזומכתבים למערכת ומכתבי 
היה איזה בחור שהלך להרצאה להתחזק ובאותה הרצאה דיברו 

הבחור פנה לרב ואמר לו ואחרי ההרצאה , גיהנום
דע לך הרב ההרצאה היתה מאוד טובה אבל לא בגלל זה חזרתי 

  ''...7בתשובה אלא בגלל ילד בן 

: ואותו בחור מספר לרב את המעשה שהיה איתו וכך הוא מספר
כל , אני מתעסק בתור יבואן שמביא ממתקים מכל הארץ לחנויות

מקום וחילקתי ופעם אחת הייתי באיזה , הסוגים עוברים דרכי
, לצורך פירסום והכרות עם מוצר חדש, ממתקים לקבוצת ילדים

ואותו ילד , כולם אכלו את הממתקים חוץ ממנו, 7
וראיתי , ואני עקבתי אחריו רחוק, ברח מהמקום עם הממתק ביד
?' אמא יש לממתק הזה כשרות': שהילד ניגש לאמו ושואל אותה

קח טופי , ה לא בכשרות מהודרתז': האמא בודקת ואומרת
אני יודע הרי , ואני ראיתי את זה והתפעלתי כל כך

ומשחקים , מכונית עם שלט, ממתקים, מה זה החיים של ילדים
לא יעריך את , אם נביא לילד קטן כסף הוא יזרוק את זה

ובכל אופן לילד הזה יש , אצל ילדים העיקר זה ממתקים
אז מה יהיה , וא בחר אם לאכול את הממתק או לא

  !?וכי לי אין אפשרות לבחור בטוב

ועכשיו שגם אני , עד עכשיו הייתי בהמה: סיים הבחור באומרו
  . מכיר בבחירה שלי נהייתי בן אדם

  קרית גת. י.פ

***********  

לזיכוי  –ח כריות לברית מילה 

  הרבים
  052-4238998\054-4736326: גוש דן

  054-9372112 :ירושלים

  תלמוד תורה ומלמדים, ח''ות על הלכות כבוד הורים

  ובחנויות המובחרות ברחבי הארץ

לעילוי  \ .ה.ב.צ.נ.ל ת''שמחה ז אל בן
  .ה.ב.צ.

  077-260-9134'' אשריכם ישראל
  \...ועוד \מדור הילדים  \מסר יומי 
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מכתבים למערכת ומכתבי 

  תודות לבורא יתברך
האנשים , על כך שאתה מסכים לקבל מאתנו

ועל כך שהתודה , שלנו'' התודה

ונותן בנו אימון כל כך , תודה על כך שאתה לא מתייאש מאתנו
ושעל אף , תודה על כך שאתה משתוקק כל כך לגאול אותנו

ההשתוקקות הזאת המתנת עד עכשיו בכדי לזכות עוד הרבה 
דווקא מתוך כל כך הרבה ניסיונות 

אותנו בכל  תודה רבה לך על כך שאתה ממשיך לאהוב
'' שמור על קשר''ל שאתה מחייב אותנו ל

כי אם חלילה היית אומר לנו 
מי יודע אם היינו מתאמצים , שהתפילה היא רק רשות ולא חובה

ומכיוון שחייבת אותנו , להתפלל כאשר אין לנו כל כך ריכוז וכדומה
אנו זוכים לשמור איתך קשר בכל 

לנו עשרים וארבע '' זמין''שאתה 
  ...''דחיה''ואף פעם אין 

בעל ''תודה לך על כל התזכורות שאתה מזכיר לנו שרק אתה ה
ומקווה שנתעורר להתחזק מייד ונחסוך לעצמנו 

 תודה רבה לך, תודה רבה לך על כל אהבתך הגדולה אלינו
  .שנתת לנו חודש שלם לתשובה ולקירבה גדולה אליך

*********  

  ...מי החזיר בתשובה

  :ד מחזקונא לפרסם את הסיפור שאביא שיש בו מוסר מא

היה איזה בחור שהלך להרצאה להתחזק ובאותה הרצאה דיברו 
גיהנום –בנושא גן עדן 

דע לך הרב ההרצאה היתה מאוד טובה אבל לא בגלל זה חזרתי ''
בתשובה אלא בגלל ילד בן 

ואותו בחור מספר לרב את המעשה שהיה איתו וכך הוא מספר
אני מתעסק בתור יבואן שמביא ממתקים מכל הארץ לחנויות

הסוגים עוברים דרכי
ממתקים לקבוצת ילדים

7ושם היה ילד בן 
ברח מהמקום עם הממתק ביד
שהילד ניגש לאמו ושואל אותה

האמא בודקת ואומרת
ואני ראיתי את זה והתפעלתי כל כך', במקום זה

מה זה החיים של ילדים
אם נביא לילד קטן כסף הוא יזרוק את זה, אחרים

אצל ילדים העיקר זה ממתקים, זה
וא בחר אם לאכול את הממתק או לאבחירה וה

וכי לי אין אפשרות לבחור בטוב, איתי

סיים הבחור באומרו
מכיר בבחירה שלי נהייתי בן אדם

ח כריות לברית מילה ''גמ

גוש דן

  לבקשת רבים
על הלכות כבוד הורים  ''תכלית חכמה''הספר הנפלא ניתן שוב להשיג אצלנו את 

  !ח בלבד''ש 20 –במחיר מסובסד 

ובחנויות המובחרות ברחבי הארץ'' יפה נוף''את הספר ניתן להשיג גם ברשת   

  eeeeנר זכרון 
  

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

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

אשריכם ישראל''המספר של קו החיזוקים 
מסר יומי  \ הרצאות ושיעורים מאת הרב שמעון גוטסמן

  

  

 

 

        

  

תודות לבורא יתברך
על כך שאתה מסכים לקבל מאתנו, תודה לבורא יתברך

התודה''את , כל כך פשוטים ושפליםה
  .משמחת אותך דועשלנו 

תודה על כך שאתה לא מתייאש מאתנו
תודה על כך שאתה משתוקק כל כך לגאול אותנו, גדול

ההשתוקקות הזאת המתנת עד עכשיו בכדי לזכות עוד הרבה 
דווקא מתוך כל כך הרבה ניסיונות  עודו, מאתנו להתקרב אליך

תודה רבה לך על כך שאתה ממשיך לאהוב. והפרעות
ל שאתה מחייב אותנו לעותודה לך , מצב שהוא

כי אם חלילה היית אומר לנו ', על ידי תפילה ותפילין וכו –
שהתפילה היא רק רשות ולא חובה

להתפלל כאשר אין לנו כל כך ריכוז וכדומה
אנו זוכים לשמור איתך קשר בכל , להתפלל כל כך הרבה פעמים

  .הזמנים

שאתה תודה לך בורא עולם על כך 
ואף פעם אין '' ממתינה''אף פעם אין , שעות

תודה לך על כל התזכורות שאתה מזכיר לנו שרק אתה ה
ומקווה שנתעורר להתחזק מייד ונחסוך לעצמנו , האמיתי'' הבית

   . עוד הרבה צרות

תודה רבה לך על כל אהבתך הגדולה אלינו
שנתת לנו חודש שלם לתשובה ולקירבה גדולה אליך

  .תודה, תודה על הכל

*********

מי החזיר בתשובה
  ''אשריכם ישראל''לכבוד 

נא לפרסם את הסיפור שאביא שיש בו מוסר מא

ניתן שוב להשיג אצלנו את 

 08-9743208: להזמנות

לעילוי נשמת נעמי בת שולה ז

המספר של קו החיזוקים ! שימו לב
הרצאות ושיעורים מאת הרב שמעון גוטסמן

  

  


