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ְוִהֵּנה   ַהֹּכֵהן  ְוָרָאה  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ֶאל  ַהֹּכֵהן  ִמן  ְוָיָצא  ַהָּצַרַעת  ֶנַגע  ִנְרָּפא 
ֶׁשַהָּפסּוק אֹוֵמר   ַהָּצרּוַע,  ְּכִפי  ֵמֲאָנִׁשים,  ְמֻבָּדד  ַלַּמֲחֶנה,  יֹוֵׁשב ִמחּוץ  ְמֹצָרע 

ֶׁשָעַבר,   מֹוָׁשבוֹ ְּבָׁשבּוַע  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ֵיֵׁשב  ִּבְתׁשּוָבה ָּבָדד  חֹוֵזר  ּוְכֶׁשהּוא   ,
 ר ַלַּמֲחֶנה. ּוִמְתַרֵּפא, הּוא ָיכֹול ַלְחזוֹ 

, ִמי ֶׁשּׁשֹוֵמַע ִניגּון ִמְּמַנֵּגן ָרָׁשע,  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ג')ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר   
טֹוב  ֶזה  ָּכֵׁשר,  ִמְּמַנֵּגן  ִנּגּון  ּוְכֶׁשּׁשֹוְמִעים  ֶׁשּלֹו,  ה'  ֲעבֹוַדת  ַעל  ַמְקֶׁשה  ֶזה 

ָלאו    אִהיה  ֶׁשַהַּכָּונָ   ִליקּוֵטי ַהָלכֹות, ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס, ֲהָלָכה ג')(  ַלֲעבֹוַדת ה'. ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר
עֹוֵזר   ֶזה  ָּכֵׁשר,  ֵמָאָדם  ַמִּגיַע  ֶזה  ִאם  ָאָדם,  ֶׁשל  קֹול  ָּכל  ֶאָּלא  ִנּגּון,  ַּדְוָקא 

 ַלֲעבֹוַדת ה', ְוִאם ֶזה ַמִּגיַע ֵמָאָדם ָרָׁשע, ֶזה ּגֹוֵרם ִלְבָעיֹות. 
ֶׁשּיוֹ  עַ ָהֲאִויר  ֵּבין  ְוִסְכסּוִכים  ְוִׂשְנָאה  ִקְנָאה  ֵמִביא  ָהָרָׁשע,  ֶׁשל  ִמִּפיו  ם ֵצא 

, ְוַהּקֹול ֶׁשּיֹוֵצא ֵמָאָדם ָּכֵׁשר, ֵמִביא ַאֲהָבה ֵּבין ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶזה ַמְרִּגיַע  לִיְׂשָראֵ 
 ֶאת ָהרּוחֹות ְוגֹוֵרם ַלֲאִויָרה ְׂשֵמָחה. 

ע, הּוא ֲהֵרי ִּדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע ְוָגַרם ְלַמֲח�ֶקת ּוֵפרּוִדים ֶזה ָהָיה ַהְּפָגם ֶׁשל ַהְּמֹצרָ 
ְּבָׂשרֹו ֶאת  ַעל  ַיְרִּגיׁש  ָלִעיר, ֶׁשהּוא  ָלֵכן ׁשֹוְלִחים אֹותֹו ִמחּוץ  ֲאָנִׁשים,  ֵּבין 

 ִלְהיֹות ְלַבד, ִלְהיֹות ְמֻבָּדד ֵמֲאָנִׁשים.  לׁשֶ  ַהַּטַעם
ַׁשָּבת ַהָּגדֹול ְּבָפָרַׁשת ְמֹצָרע. ַהַּטַעם ַהָּפׁשּוט    לָלל חָ ְּבָׁשָנה ְמֻעֶּבֶרת ְּבֶדֶר� ּכְ 

ַהָּׁשבּוַע, ל  "ַׁשָּבת ַהָּגדֹול" הּוא ִּבְגַלל ַהַהְפָטָרה ׁשֶ   תַהֹּזא  ַהַּׁשָּבת  לׁשֶ   ִלְׁשָמּה
ג', כ"ג)ֶׁשַהָּפסּוק אֹוֵמר ָׁשם   ַהּנָ   (ַמְלָאִכי  ֵאִלָּיה  ָלֶכם ֵאת  ֹׁשֵלַח  ִביא  ִהֵּנה ָאֹנִכי 

ְוַהּנֹוָרא,  'ַהָּגדֹול'  ה'  יֹום  ּבֹוא  ַעל   ִלְפֵני  ָלנּו  ְלַבֵּׂשר  ָיבֹוא  ַהָּנִביא  ֶׁשֵאִלָּיהּו 
ַמה  ָּכל  ַהָּקָׁשה.  ֵמַהָּגלּות  אֹוָתנּו  ִלְגֹאל  ָיבֹוא  ִצְדֵקנּו  ֶׁשָּמִׁשיַח  ִלְפֵני  ַהְּגֻאָּלה 

מֵ  ַמְתִחיל  ְּכָבר  ַהָּׁשבּוַע  ְּבַמֲהַל�  ְּכֶׁשעֹוְמִדיֶׁשּקֹוֶרה  ְוָלֵכן  ֶׁשִּלְפֵני,   ם ַהַּׁשָּבת 
ַעם ִיְׂשָרֵאל,    ְּבַׁשָּבת ֶׁשִּלְפֵני ְיִציַאת ִמְצַרִים, ֶׁשּזֹו ָהְיָתה ַהְּגֻאָּלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל

ַר� ֲאַנְחנּו ְּכָבר ִמְתּכֹוְנִנים ַלְּגֻאָּלה ָהַאֲחרֹוָנה, ֲאַנְחנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם ִיְתּבָ ז  ָא
ְלַבֵּׂשר ָלנּו ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה ֶׁשָּמִׁשיַח   ב ֶׁשֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְּכָבר ָיבֹוא ְּבָקרוֹ 
 ְּכָבר ַמִּגיַע ְּבָקרֹוב ִלְגֹאל אֹוָתנּו. 

ֵאִלָיהּו ָּבא, ֶאָלא ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום    (ֵעֻדּיֹות ח', ז')ֲחַז"ל אֹוְמִרים      ָּבעֹוָלם", "ֵאין 
ַהְּגֻאָּלה. ַהֻחְרָּבן ָהָיה ַרק ִּבְגַלל ִׂשְנַאת ִחָּנם, ֶׁשֶאָחד �א ָיַכל ִלְסֹּבל    הְּבֶזה ְּתלּויָ 

ִּבְגַלל  הֶׁשְּירּוָׁשַלִים ָחְרבָ   (ִּגִּטין נ"ה:)ֶאת ַהֵּׁשִני, ְּכִפי ֶׁשֲחַז"ל ְמַסְּפִרים ַּבֲאִריכּות 
ְמָצא, ַוֲאַנְחנּו סֹוְבִלים ִמֶּזה ַעד ַהּיֹום, ְּכִפי ֶׁשֲחַז"ל  ַהִּסּפּור ֶׁשל ַקְמָצא ּוַבר קַ 

ָלֵכן ָצִרי� ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָלבֹוא ֹקֶדם   "ֲעַדִין ְמַרֵּקד ֵּביָנן",  (יּוָמא ס"ט:)אֹוְמִרים  
 ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם, ְוַרק ָּכ� נּוַכל ְלִהָּגֵאל. 

ַז"ל ָהָיה ּבִ  ַרֵּבנּו, ָהיּו ָׁשם ְּכֶׁשַרֵּבנּו  ְטֶבְרָיה, ָעׂשּו ָׁשם ְסעּוָדה ְּגדֹוָלה ִלְכבֹוד 
ַּתְלִמיֵדי ַהַּמִּגיד זי"ע ּוְבֶאְמַצע ִמיֶׁשהּו ָׁשַאל ַעל ַמה ֶׁשֲחַז"ל אֹוְמִרים ְּבַהְרֵּבה 

ִלָּיהּו ַהָּנִביא ָחֵפץ ֶׁשָּצִרי� ְלַהִּניחֹו "ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו", ַעד ֶׁשאֵ   ְמקֹומֹות ֶׁשֵּיׁש
ָיבֹוא ְוַיִּגיד ְלִמי ֶזה ַׁשָּי�, ִלְכאֹוָרה ֵאי� ֵאִלָּיהּו ִיְהֶיה ֶנֱאָמן, ֲאַנְחנּו ֲהֵרי יֹוְדִעים  

ָממֹונוֹ  ְּבִעְנְיֵני  ֶנֱאָמן  �א  ֶאָחד"  ַהִּצּבּור תֶׁש"ֵעד  ֵעִדים.  ְׁשֵני  ְצִריִכים  ֲהֵרי   ,
ַהַּגָּנב    ז ָא  ה, ָאַמר ַרֵּבנּו ֶׁשְּכֶׁשֵאִלָּיהּו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום, ִהְתַקָּׁשה ִעם ַהּקּוְׁשָיא ַהָּקׁשָ 

ֵמַעְצמֹו יֹוֶדה ּוְכָבר �א ִיְצָטְרכּו ֶאת ָהֵעדּות ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ְוַהִּצּבּור ה  יֹודֶ 
 ְמֹאד ֶנֱהָנה ֵמַהְּתׁשּוָבה. 

ָחלָ  ַהָּגדֹול  ַׁשָּבת  ּכִ   הָלֵכן  ְמֹצָרע,  ְלִהְתַחֵּזק ְּבָפָרַׁשת  ַהָּנכֹון  ַהְּזַמן  ֶזה  ָּכֵעת  י 
ָּבִעְנָין ַהֶּזה, �א ַלֲעׂשֹות ַמְחלֹוקֹות ַחס ְוָׁשלֹום, ִלְראֹות ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ִעם 

ִלְסּבוֹ  ֶאָחד,  ָּכל  ִעם  ְּבטֹוב  ִלְחיֹות  ֶאָחד,  ִנְזֶּכה   לָּכל  ֶזה  ּוִבְזכּות  ַהֵּׁשִני,  ֶאת 
  ָּיהּו ַהָּנִביא, ְוהּוא ְיַבֵּׂשר ָלנּו ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה ָלּה ְּבָקרֹוב ִלְראֹות ֶאת ֵאלִ 

ֶאל ַהֵּׁשם   ב , ֶׁשְּכָבר ִנָּגֵאל ֵמַהָּגלּות, ְוִנְתָקרֵ ןְזמַ   ָאנּו ְּכָבר ְמַצִּפים ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה
 ִיְתָּבַר�. 

 (ּתֹו� ַהַּנַחל ְמצֹוָרע ַׁשָּבת ַהָגדֹול תשס"ג) 

ת  ֶׁשַּׁשּבָ   ה ב')ֲהָלכָ ת  ַׁשֲחִרים  ָיַדיִ ת  ְנִטילַ ת  ֲהָלכוֹ י  ִלּקּוטֵ (ר  אֹומֵ ן  ָנתָ י  ַרּבִ 
ה, ְּתִפּלָ י  ְידֵ ל  עַ   ֶׁשָהיּום  ַהִּנִּסית  ִהְתַּגּלּו ם  ׁשֵ ל  עַ   ִנְקֵראתל  ַהָּגדוֹ 

ר  ֲאׁשֶ ל  ָּגדוֹ י  ּגוֹ י  מִ י  ּכִ : " , ז)דם  ְּדָבִרי(ב  ֶׁשָּכתּו  ּוְכמוֹ ל",  ָּגדוֹ ת "ֶׁשִּנְקֵרא
 זוֹ י  ּכִ ו";  ֵאָלי  ָקְרֵאנּול  ְּבכָ   ֱא�ֵקינּוה'  ּכַ ו  ֵאָלים  ְקרֹוִבי ם  ֱא�ִקי  לוֹ 

י ְידֵ ל  עַ ע  ַהֶּטבַ ה  ּוְמַׁשּנֶ ,  ְּתִפָּלֵתנּו  ׁשֹוֵמעַ   ִיְתָּבַר� ם  ֶׁשַהּׁשֵ ,  ְּגֻדָּלֵתנּו
 . ְּתִפָּלֵתינּו

א  נָ ה  ַסְּפרָ : "ם ב' ח, ד)ְמָלִכי(א  ַהָּנִביע  ֱאִליׁשָ ל  ֵאצֶ ר  ֶׁשֶּנֱאמַ   ּוְכמוֹ 
"אֶ י  לִ   ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו ע",  ֱאִליׁשָ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ת"  ַהְּגדֹולוֹ ת 

ע"א)  הְמִגּלָ (ם  ַהְּקדֹוִׁשי 'כז  ד';  ְּדָעבַ א  הּוי  ְּבַרֲחמֵ ד  ַּדֲעִביע  ֶוֱאִליׁשָ : 
א, ִנְמצָ ה.  ְּתִפּלָ י  ְידֵ ל  עַ   ָהיּוא  ַהָּנִביע  ֱאִליׁשָ ה  ֶׁשָעׂשָ ם  ַהִּנִּסי ל  ֶׁשּכָ 

"ִנְקֵראע  ַהֶּטבַ י  ְוִׁשּנּו ם  ִנִּסי ת  ֶׁשּפֹוֶעלֶ ה  ֶׁשְּתִפּלָ  י ִלּקּוטֵ (ל"  ָּגדוֹ ת 
 . ן רנ)ִסימָ ק א' ֵחלֶ "ן ֹמוֲהרַ 
ה ֶׁשָהיָ ה  ַהּׂשֶ ת  אֶ   ָלְקחּוז  ָאי  ּכִ ל,  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ ל  ִהְתִחיה  זֶ ל  ְוכָ 
ה, ַהִּמּטָ י  ְלַכְרעֵ   אֹותוֹ   ְוָקְׁשרּום,  ִמְצַריִ ל  ׁשֶ ה  ָזרָ ה  ָהֲעבֹודָ ן  ֻּפְלחָ 

 ם ִמְצַריִ ל ׁשֶ ם ִׁשֵּניהֶ  ְוָהיּו ח, ֶּפסַ ן ְלָקְרּבַ  אֹותוֹ  ְוֵהִכינּו
ם  ָלהֶ ר  לֹומַ ן  ַרָּׁשִאי  ָהיּו א  ְו�ן,  ֱא�ֵהיהֶ ת  אֶ ן  ֶׁשּׁשֹוֲחִטיל  עַ ת  ֵקהוֹ 

ר ַּבּטּו א  ַּכּמּובָ (ל  ַהָּגדוֹ ת  ַׁשּבָ   אֹותוֹ ן  קֹוִריס  ַהּנֵ   אֹותוֹ ם  ׁשֵ ל  ְועַ ר,  ָּדבָ 
ם ְּתִפָּלתָ י  ְידֵ ל  עַ   ֶּׁשָּפֲעלּום  ַהִּנִּסין  מִ ד  ֶאחָ ה  זֶ י  ּכִ .  ן תל)ִסימָ ם  ַחִּייח  ֹארַ 

 ה.ַהְּגדֹולָ 
  ַהָּקדֹוׁש ר  ֶׁשִהְזִהיה  ֶׁשְּבָׁשעָ ת,  ַהעֵ   ְּבאֹוָתּה ה  ָהיָ ל  ָּגדוֹ ס  נֵ ד  עוֹ ן  ְוכֵ 
ת ַהְּבכֹורוֹ ל  ּכָ   ִנְכְנסּות,  ְּבכֹורוֹ ת  ַמּכוֹ ל  עַ ם  ַהִּמְצִרִּיית  אֶ א  הּו  ָּברּו�
, נּוָעֵליא  ֵהִביה,  ֹמׁשֶ ר  ֶׁשָאמַ ה  מַ ל  ּכָ ם: 'ָלהֶ   ְוָאְמרּו ם,  ֲאבֹוֵתיהֶ ל  ֵאצֶ 

<<<< 

 מילה של התחזקות 

ּב≈  ƒ„ּ ַעם ‰ּו‡  ר, ּפַ ּפ≈ ƒי ס ƒ„ּו‰ ׁ̆   רי¿ ֲ‰ָר‡" ּמו… ƒמ ׁ̆ ≈ּ̃ ƒּב , ‰ּו‡  ׁ̆ ֲ‰ָר‡" ם מו… ƒע

 ıחּו ƒָעַמ„ ָ‡ז מ ׁ̆ ֲ‰ָר‡" ָר‰, מו… ָט‰√ ‰ ו¿ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃ ƒים ל ƒכ יך¿ זו… ≈‡ ‰ ָ̂ ן לו… ע≈ ≈ּ̇ ƒּי ∆ ׁ̆

 ƒנ‡ֲ"  : לו… ר  מ≈ ‡ו…  ׁ̆ ֲ‰ָר‡" מו… ַ‰ּ„…ַ‡ר,   ˙ ∆‡ ַח˙  ַ̃ ָל ע  ַ̂ מ¿ ∆‡ ּבָ ָ‰ָי‰  ו¿  ˙ ƒי י ַלּבַ

 ¿̃ ƒים ל ƒכ יך¿ זו… ּ„…ַ‡ר ‡≈ ָך ּבַ ‰ ל¿ ∆‡ ˙ ַ‰ּ„…ַ‡ר, ַ‡ר¿ י‡ ‡∆ ƒ̂ ָר‰", ‰ּו‡ מו… ָט‰√ ‰ ו¿ ָ ּׁ̆ „ֻ

 : לו…  ‰ ∆‡ ּוַמר¿  ‰ ז∆  ˙ ∆‡ ַח  ≈̇ ּפו…  ׁ̆ ֲ‰ָר‡" מו…  ,‰ ּנָ ֻ̇ ַלֲח ָמָנ‰  ַ‰ז¿ ם  ָ ׁ̆  ‰ ָ̇ ָ‰י¿

 ‰ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃ ƒים ל ƒכ ‰' זו… ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ ַ‡ַחר ַ‰ ‡ ַרּבָ ָ ׁ̆ ּ„ּו ƒ̃ ָך, ' ים ל¿ ƒב ¿̇ ‰ ַמ‰ ּכו… ∆‡ ר¿ ƒּ̇ "

 ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ם מ¿ ƒ‡ ;"‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ ַ‡ַחר ַ‰ ַרך¿ ַרּבָ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ ‰   ,ים מ≈ ˙ ַ‰ּפ∆ ים ‡∆ ƒח ¿̇ ּפו…

  :‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ים  ƒ ׁ̆ ֲח לו… ˙"ו¿ יו… ¿‰ ƒל ‰ ∆̂ י רו… ƒי, ֲ‡נ ƒֲעז…ר ל ַּ̇ ָלם  ל עו… ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר   ƒ„ּו‰  י י¿

מּור"   ָ ׁ̆  ˙ יו… ¿‰ ƒל ‰ ∆̂ י רו… ƒנ‡ֲ , ׁ̆ „ו… ָ̃  ˙ יו… ¿‰ ƒל ‰ ∆̂ י רו… ƒר, ֲ‡נ ≈ ׁ̆ י‡   -ּכָ ƒב ‰ מ≈ ז∆

ָל‰.  „ו… י ּ‚¿ ƒכ‰ֲ ‰ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿ּ̃  ַל

י י¿  ƒּכ  "? מו… ¿̂ ַע ּב¿ ַסח  ַלּפ∆ ים  ƒכ זו… יך¿  ַנח: "‡≈ ¡‡ נ∆ ו¿  ׁ̆ ֲ‰ָר‡" ל מו… יַע ‡∆ ƒ‚ּ ƒ‰ י  ƒ„ּו‰

ל  ‡…כ∆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  ,"‰ י∆ ¿‰ ƒי ַסח  פ∆ "ל¿ ַסח,  פ∆ ל¿ ף  ס∆ ּכ∆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ר,  מ≈ ‡ו… ָ‰ָי‰  ן  ָ̇ ָנ י  ƒַרּב

ים  ƒח ¿̃ לו… יפ…‰  ≈‡ מ≈  "? מו… ¿̂ ַע ּב¿ ַסח  ַ‰ּפ∆  ˙ ∆‡ ים  ƒח ¿̃ לו… יך¿  ≈‡ "ֲ‡ָבל  ַסח,  פ∆ ל¿

 ַ ּׁ̆ „ֻ ¿̃  ˙ י ‡∆ ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿ ַסח;  ַ‰ּפ∆ יך¿ ל  ּכָ ‰  ַ‰ּז∆   ˙  ≈‡" : ׁ̆ ֲ‰ָר‡" ל מו… ַנח ‡∆ ¡‡ נ∆ ך¿  ּכָ

ָחלָ  ו¿ ַח„   ׁ̆ ֲ‰ָר‡" מו… לו…  ָ‡ַמר  ַסח?"  ַלּפ∆ ים  ƒכ ˙ ˜זו… ּכו… ז¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ"  :

 ׁ̆ , י≈ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ל ַ‰ ר ‡∆ ַ„ּב≈ יל ל¿ ƒח ¿̇ ַ̇ ָך ו¿ ּל¿ ∆ ׁ̆  ‰ ˙ ַ‰ּפ∆ ח ‡∆ ַּ̇ פ¿ ƒּ̇ ַסח?  פ∆ ל¿

ך¿  ר∆ ָך ּ„∆ ˙". ל¿ ּ‚ו… ר¿ ָכל ַ‰ּ„ַ יַע ל¿ ƒ‚ּ‰ַ ‰ ל¿ ּלָ ַ̃ 
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ָר ‰ ‡¡ ¿̃ ƒפ) ˙˘‡ ַוי" 

 

  
 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
לַהָּגדֹות ַׁשּבָ    

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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8:20 26:6  ירושלים  

 בני ברק  6:45 8:18
 בית שמש  6:34 8:16

 מודיעין עילית  6:46 8:19

 צפת 6:37 8:20

 יבנאל 6:22 8:16
 אומאן  7:09 8:53
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יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַתְזִריַע, כ"ה ַאָּדר ב', ְׁשַנת   -  ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�
 תשפ"ב  ה'
ת,  ַהַּיֲהדּות  אֶ ב  ַלֲעזֹ ם  הֹוְלִכים  ֶׁשַאּתֶ ם  ְמַאְּיִמים  ֶׁשַאּתֶ ה  מַ 

ם  ּכֹוְתִבים  ַאּתֶ ח,  ַהֶּפסַ ג  חַ ת  אֶ ר  ִלְׁשמוֹ ם  הֹוְלִכיא  �ם  ַאּתֶ 
ת  ֲחָדׁשוֹ י  לִ   ֵיׁשת;  ַהַּיֲהדּות  אֶ א  ִלְׂשנֹ ם  ָלכֶ   ֶּׁשָּגְרמּו

ת  ַהַּיֲהדּות  אֶ   ַּתַעְזבּום  אִ !  ִלְבֹרחַ ן  ְלָאן  ֵאים,  ִּבְׁשִביְלכֶ 
  ִמֶּדֶר�  ֶׁשּבֹוֵרחַ י  מִ ר,  יֹותֵ ם  טֹוִבי  ִיְהיּו א  �ם  ֶׁשָּלכֶ ם  ַהַחִּיי

ם ָאדָ ל  ִמּכָ ם  ֶׁשֶהָחכָ י  ְּכפִ .  מֹותוֹ ל  אֶ   ּבֹוֵרחַ   –ת  ַהַּיֲהדּו
ִלְפֵני ִאיׁש", ֵיׁש(ִמְׁשֵלי יד, יב) ר  אֹומֵ  ָיָׁשר,   ֶּדֶר�  : "ֵיׁש ֶּדֶר� 

"ְוַאֲחִריהטֹובָ   ְּכֶדֶר�ם  ָלָאדָ ת  ֶׁשִּנְרֵאי ָמֶות", ,  ַּדְרֵכי    ָתּה, 
 ת.ָמוֶ א הּוף ַהּסוֹ ל ֲאבָ 
ם  ַהַחִּיים,  ָקִׁשים  ַהַחִּיית  אֶ ה  עֹוׂשֶ א  �ת  ַיֲהדּום,  ָלכֶ   ְּדעּו

ה ֱאמּונָ י  ְּבלִ ם  ֶׁשַחִּיין  ְזמַ ל  ּכָ ד;  ְמאֹ ה  ָקׁשֶ ר  ָּדבָ ם  הֵ ם  ְלַעְצמָ 
ִזְכרֹוָנם ֲחָכֵמינּו  ר.  מַ ר  ָּדבָ ד,  ַמְפִחיר  ָּדבָ ם  הֵ ם  ַהַחִּיי

א �,  : "ַעל ָּכְרֲח� ַאָּתה ַחי"(ָאבֹות ד, כב)  םִלְבָרָכה אֹוְמִרי
ם  ַחִּייה,  רֹוצֶ א  הּום  ַחִּייג  סּוה  ֵאיזֶ ם  ָהָאדָ ת  אֶ ם  ׁשֹוֲאִלי

ר ָּדבָ ם  הֵ ם  ַהַחִּיית,  ַהְּמִציאּו  זּום?,  ָרִעים  ַחִּיי  אוֹ ם?  ָקִׁשי
ם  ַּבַחִּיי  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואת  אֶ ם  ַמְכִניִסים  אִ ק  רַ ה;  ָקׁשֶ 

ר אֹומֵ "ל  זַ   ֶׁשַרֵּבנּוי  ְּכפִ ם.  ְמתּוִקי ם  ַנֲעִׂשים  ַהַחִּייז  ָא  –
ָּכל ְּבֵני ָהעֹוָלם ֻּכָּלם ְמֵלִאים  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן קיט) 

ם  ִיּסּוִרים, ַוֲאִפּלּו ָהֲעִׁשיִרים ַהְּגדֹוִלים ֵאין ָלֶהם ׁשּום עֹולָ 
: "ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד, ְקַצר  (ִאּיֹוב ה, ז)ב  ֶׁשָּכתּו  ְּכמוֹ ,  ַהֶּזה ְּכָלל

(ֹקֶהֶלת ב,    ַהֶּמֶל� ה  ְׁש�מֹ ר  אֹומֵ ן  כֵ   ְּכמוֹ   ָיִמים ּוְׂשַבע ֹרֶגז", 

ן  ְלָאה  ֵעצָ ם  ׁשּון  ֵאי  ,": "ַּגם ָכל ָיָמיו ַּכַעס ּוַמְכאֹובֹות)כ"ג
 ה. ַהּתֹורָ ל ְואֶ  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואל אֶ ק רַ , ִלְבֹרחַ 

ב  ַחּיָ י  ֲאנִ ה  מַ י,  ָעלַ ם  ְמַאְּיִמים  ַאּתֶ ה  ָלּמָ   יֹוֵדעַ א  �י  ֲאנִ 
 ֵאי� ר  ִלְבחֹ ם  ִּביֵדיכֶ י?  ִמֶּמּנִ ם  רֹוִצים  ַאּתֶ ה  מַ ם?  ָלכֶ 

 ַהֶּמֶל� ד  ָדוִ ל  ֲאבָ ,  ִלְבֹרחַ ם  ְיכֹוִלים  ַאּתֶ .  ִיְהיּום  ֶׁשָּלכֶ ם  ַהַחִּיי
י)  ראֹומֵ  קלט,  ְוֹתאֲחֵזִני  (ְּתִהִּלים  ַתְנֵחִני  ָיְד�  ָׁשם  "ַּגם   :

ם;  ַהּׁשֵ ל  ׁשֶ   ָידוֹ ה  ַמִּׂשיגָ ם  ֶׁשּבֹוְרִחיה  ְלֵאיפֹ ם  ּגַ   ְיִמיֶנ�",
  ֵיׁש,  ִלְבֹרחַ ן  ְלָאן  ֵאים,  ָמקוֹ ל  ְּבכָ א  ִנְמצָ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

ם  ַאּתֶ ו,  ֵאָלי  ִלְבֹרחַ ם  ְיכֹוִלים  ַאּתֶ ת,  ַאחַ ה  ְּבֵרירָ ם  ָלכֶ 
ב ַהּטוֹ ת  אֶ   ְלַחֵּפׂש,  ַרֵּבנּול  ׁשֶ ה  ָהֵעצָ ת  אֶ ת  ָלַקחַ ם  ְיכֹוִלי
 ב. ַהּטוֹ ל עַ ת ּוְלהֹודוֹ ם ַּבַחִּיי
: אּוַלי ְלַמְעָלה ַּבָּׁשַמִים ֵיׁש  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ָׁשם)ר  אֹומֵ   ַרֵּבנּו

ַהֶּזה',   'עֹוָלם  ֶׁשִּנְקָרא  ֶׁשהּוא  "עֹוָלם  ִנְרֶאה  ְּבָכאן  ִּכי 
ה  ֵעצָ .  ַהֵּגיִהּנֹום ִּכי ֻכָּלם ְמֵלִאים ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים ָּתִמיד"

 ו. ָעָלי ת ּוְלהֹודוֹ ב ַהּטוֹ ת אֶ  ְלַחֵּפׂש, ֵיׁשת ַאחַ 
ם  ַהְּקדֹוִׁשי  ֲחָכֵמינּוא.  ַהּבָ ם  ְלעֹולָ ה  ֶׁשִּנְזּכֶ ת  ּגֹוֶרמֶ ת  ַיֲהדּו

: "ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּדֹוֶמה ִלְפרֹוְזדֹור ִּבְפֵני  (ָאבֹות ד, טז) ם  אֹוְמִרי
ַהָּבא ֶׁשִּתָּכֵנס ,  ָהעֹוָלם  ְּכֵדי  ִּבְּפרֹוְזדֹור,  ַעְצְמ�  ַהְתֵקן 

ְּפרֹוְזדֹור  ַלְּטַרְקִלין", ְּכמֹו  הּוא  ַהֶּזה  ַהְּכִניָסה   ָהעֹוָלם 
ִיְזּכּו   ַּבְּפרֹוְזדֹור, ָאז  ִמְתּכֹוְנִנים  ִאם  ְוָיֶפה,  ָּגדֹול  ְלאּוָלם 

ר  ָּדבָ א  �א  הּות  ַיֲהדּו;  ְלָמקֹום ָיֶפה ְלַמְעָלה ָּבאּוָלם ַהָּיָפה
 א.ַהּבָ ם ָלעֹולָ  ִאָּתנּום  ֶׁשּלֹוְקִחיה מַ ה זֶ ת ַיֲהדּור, מַ 
ם ַּתְחִּדירּו ְּבַעְצְמכֶ ם?  ָלכֶ   ַמִּגיעַ ה  מַ ?  ַמֶּׁשהּום  ָלכֶ ב  ַחָייי  מִ 
ה מַ ם",  ְּכלּוי  לִ ב  ַחָייא  �ד  ֶאחָ ף  ַא: "ָהֵאּלּום  ַהִּמִּלית  אֶ 

ם,  ִיּסּוִרים  ָלכֶ   ִיְהיּוא  �  ָּכ�ה;  ַמָּתנָ ה  זֶ ם  ְמַקְּבִלים  ֶׁשַאּתֶ 
ה  ָיפֶ ם  ֲאֵליכֶ ר  ְמַדּבֵ ל  ַהַּבעַ ם  אִ ם.  ַהַחִּיי  םֲעֵליכֶ   ִיָּמֲאסּוא  �
ר ְמַדּבֵ א  �א  הּום  ְואִ ,  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואה  ַמָּתנָ   הזֶ   –
ם ֶׁשָּלכֶ ן  ַהָּקטָ   ָהֹראׁשת  אֶ   ְּתכֹוְפפּו ם;  ֵמַהּׁשֵ ם  ּגַ ה  זֶ   –ה  ָיפֶ 
 ב.טוֹ ת ִלְהיוֹ  ַיֲהֹפ�ל ְוַהּכֹ   –ם ַהּׁשֵ ל אֶ 

 ם. ָהִעְנָיִני ל  ְּבכָ   ֶׁשַּתְצִליחּו ר  ַיֲעזֹ ם  ַהּׁשֵ 
 

 

ם  ְואִ ,  ִמֵּביֵנינּו  ָהֵאּלּו ם  ָהִעְבִרית  אֶ   ְוהֹוִציאּו  ּבֹואּוה?  ֶׁשִּנְחיֶ ם  ְמַבְקִׁשים  ַאּתֶ ן  ֵאי
ם  יֹוְצִאין  ֵאינָ ם  ֵמִתי ם  ַהִּמְצִרי ל  ּכָ   ֲאִפּלּו : 'ְוָאְמרּום  ָלהֶ   ֵהִׁשיבּום',  ֵמִתי  ָאנּו  – ו  ָלא

ה  ְלַפְרעֹ ן  ְמַצְּוִחי  ְוָהיּו ה  ַּפְרעֹ ל  ֵאצֶ ת  ַהְּבכֹורוֹ ל  ּכָ   ִנְכְנסּו?  ָעׂשּוה  מַ ן'.  ִמָּכא
  ָעֵלינּו א  ָּתבוֹ ה  ָרעָ ם  ֶׁשִּבְׁשִבילָ ה  ַהּזֶ ם  ָהעָ ת  אֶ א  הֹוִצי  ִמְּמ�ה  ְּבַבָּקׁשָ ם: 'ְואֹוְמִרי
ד  ִמּיַ ת?  ַהְּבכֹורוֹ   ָעׂשּוה  מַ ',  ֵאּלּו ל  ׁשֶ ם  ֹׁשוֵקיהֶ   ְוַקְּפחּו  ְּצאּוו: 'ַלֲעָבָדיר  ָאמַ '.  ְוָעֶלי�
"ֶׁשֶּנֱאמַ ו,  ָאִבית  אֶ ג  ְוָהרַ   ַחְרּבוֹ ד  ֶאחָ ל  ּכָ   ְוָנְטלּו  ָיְצאּו ם  ִמְצַריִ ה  ְלַמּכֵ ר: 

" ִּבְבכֹוֵריהֶ  "ֶאּלָ ן,  ָּכא ב  ְּכִתין  ֵאים"  ִמְצַריִ י  ְּבכֹורֵ ה  ְלַמּכֵ ם";  ם  ִמְצַריִ ה  ְלַמּכֵ א 
 .ר קלו)ִמְזמוֹ ם ְּתִהִּלי  ִמְדַרׁש(ם  ַּבֲאבֹוֵתיהֶ ת ֹורוֹ ַהְּבכ ָהְרגּו א ִרּבוֹ ם  ִׁשִּׁשים", ִּבְבכֹוֵריהֶ 

  ָהְרגּו ם  ֶׁשּׂשֹוְנֵאיהֶ ,  ַמָּמׁשע  ַהֶּטבַ ד  ִׁשּדּות  עֵ   ְּבאֹוָתּה ל  ִיְׂשָראֵ ת  ִנְׁשמוֹ   ָראּו י  ֲהרֵ 
ו  ָעָלי ,  ַרֵּבנּוה  ֹמׁשֶ ם  ָּבהֶ ר  ֶּׁשֵהִאי ה  ַהְּתִפּלָ   ְוֹכחַ   ִּבְזכּותל  ְוַהּכֹ ,  ּוֵביּה   ִמיֵּניּה ם  ַעְצמָ 

ן  ְוָלכֵ ו,  ֵאָלי  ָקְרֵאנּול  ְּבכָ   ֵאֵלינּוב  ָקרוֹ א  הּו  ָּברּו�  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּיְדעּום,  ַהָּׁשלוֹ 
ה,  ַהְּתִפּלָ   ְּבֹכחַ "  ְּגֻדָלֵתנּות "ִהְתַּגּלּום  ׁשֵ ל  עַ ל",  ַהָּגדוֹ ת  ַׁשּבָ ת "ֹזאת  ַׁשּבָ ת  ִנְקֵרא
 ל ה'.אֶ ל ֶׁשִּנְתַּפּלֵ ה ּוְתִפּלָ ה ְּתִפּלָ ל ְּבכָ ת ְּגדֹולוֹ ת ִנְפָלאוֹ ל ִלְפעֹ ם ְיכֹוִלי ֶׁשָאנּו
  ַעְצֵמנּו ן  ּוְלָהִכי ה,  ַהְּתִפּלָ ת  ַּבֲעבֹודַ   ְלִהְתַחֵּדׁש ד  ְמיֻחָ ן  ְזמַ א  הּול  ַהָּגדוֹ ת  ַׁשּבָ ן  ְוָלכֵ 

ה  ָהְיתָ ם  ִמְצַריִ ת  ַהָּגלּו י  ּכִ ן,  ַהָּגרוֹ ר  ִמֵּמצַ ר  ַהִּדּבּות  ְיִציַא א  ֶׁשהּום,  ִמְצַריִ ת  ְיִציַאל  עַ 
 ֶׁשָּנְפלּו ר,  ְוַהִּדּבּות ַהַּדעַ ת ָּגלּו

ם,  ֶׁשָּלהֶ ה  ַהְּתִפּלָ   ְּבֹכחַ   ֶהֱאִמינּוא  ְו�ת,  ַהַּדעַ ת  ּוְסִתימַ ן  ַהּמֹוִחית  ְלַקְטנּו
  ַרֵּבנּו ה  ֹמׁשֶ א  ְּכֶׁשּבָ ל  ֲאבָ ר,  ְוִדּבּו ר  ִּדּבּול  ְּבכָ ת  ְוִנְפָלאוֹ ת  ְּגדֹולוֹ ל  ִלְפעֹ ם  ֶׁשְּיכֹוִלי

ה  מַ ל  ּכָ ל  ִלְפעֹ ם  ְּבָידָ ר  ָמסּוה  ַהְּתִפּלָ   ֶּׁשֹּכחַ   ֶׁשֵּיְדעּות,  ַהַּדעַ ר  אוֹ ם  ָלהֶ ח  ּוָפתַ 
ל  עַ א  ֶׁשִּנְקרָ ח,  ַהֶּפסַ ג  חַ ה  ְוַנֲעׂשֶ ת,  ַהָּגלּון  מִ ר  ְוַהִּדּבּות  ַהַּדעַ   ָיְצאּוז  ָאם,  ֶׁשִּבְרצֹונָ 

ח, ֶּפסַ י  ֶׁשִּלְפנֵ ת  ְּבַׁשּבָ ן  ְוָלכֵ ל,  ָּגדוֹ   ְּבֹכחַ ה  ִּבְתִפּלָ ק  ַלֲעסֹ   ְוִהְתִחילּוח,  סָ -ה ּפֶ ם  ׁשֵ 
ד  ְמאֹ ל  ְמֻסּגָ ן  ְזמַ א  הּום,  ִמְצַריִ ת  ְיִציַאל  ׁשֶ ם  ַהְּגדֹוִלי ם  ַהִּנִּסי  ִהְתִחילּוז  ֶׁשֵּמָא

 ט. ּוְפרָ ט ְּפרָ ל ְּבכָ ם ִנִּסית ִלְראוֹ  ַעְצמוֹ ן  ּוְלָהִכיה, ִּבְתִפּלָ  ְלִהְתַחֵּדׁש
ן  ִסימָ "ן  ָהרַ ת  ִׂשיחוֹ (   ַרֵּבנּוי  ְּבִדְברֵ ר  ַהֻּמְזּכָ ל"  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ ן  ַהֻּׁשְלחָ ת  ֲהִפיכַ ד "סוֹ ה  ְוזֶ 
ן  ְואֹוְכִלי ל,  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ ת  ֶׁשַּבַּביִ ר  ַהֵּסדֶ ן  ְמַהְּפִכיל  ִיְׂשָראֵ י  ָּבּתֵ ל  ְּבכָ ט  ֶׁשִּכְמעַ ,  פח)
ן  ַהֻּׁשְלחָ י  ּכִ ח,  ְלֶפסַ ן  ּומּוכָ ר  ֻמְכׁשָ ר  ְּכבָ ל  ָהָרִגי ן  ֶׁשַהֻּׁשְלחָ ת  ַמֲחמַ ר,  ַאחֵ ן  ֻׁשְלחָ ל  עַ 

ר  ֲאׁשֶ ן  ַהֻּׁשְלחָ ה  זֶ י  ֵאלַ ר  ַוְיַדּבֵ : "ל מא, כב)ְיֶחְזֵקא(ב  ֶׁשָּכתּו  ּוְכמוֹ ר,  ַהִּדּבּול  עַ ז  ְמַרּמֵ 
ן  ֲעַדיִ   ֶׁשָּלנּור  ֶׁשַהִּדּבּו  –   ָלנּו ה  ַּמְזִּכירָ ל  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ ן  ַהֻּׁשְלחָ ת  ַוֲהִפיכַ י ה'",  ִלְפנֵ 

י ה',  ְּפנֵ ת  ְלִהְתַּגּלוֹ א  ְוָלבוֹ ת,  ַהָּגלּון  מִ   אֹוָתּה א  ְלהֹוִציר  ְלִהְתעֹורֵ   ְוָעֵלינּות.  ַּבָּגלּו
ל  ּכָ ל  ׁשֶ  ַהָּקדֹוׁשן  ַהֻּׁשְלחָ א ֶׁשהּוי ה' ", ִלְפנֵ ר ֲאׁשֶ ן  ַהֻּׁשְלחָ ה זֶ : " ָּבנּום ֶׁשִּיְתַקּיֵ ד עַ 

ל  ֵליל  ׁשֶ ת  ַהְּקדֹוׁשוֹ ת  ַהִּמְצווֹ ל  ּכָ ו  ָעָלים  ֶׁשְּמַקְּיִמיר,  ַהֵּסדֶ ל  ְּבֵלי ל  ִיְׂשָראֵ ת  ִנְׁשמוֹ 
ד'  ֶּפסַ  י  ְידֵ ל  עַ ן  ְוָלכֵ ה,  ַהְרּבֵ ם  ְּדָבִריו  ָעָלין  ְועֹוִני ',  ְוכּור  ּוָמרוֹ ת  ַמּצוֹ ת  ּכֹוסוֹ ח, 

א  ְלהֹוִציר  ְלִהְתעֹורֵ ד  ֶאחָ ל  ְלכָ י  ָראּול,  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ ן  ַהֻּׁשְלחָ ת  ַוֲהִפיכַ י  ַהִּׁשּנּו
 ה.ַהְּתִפּלָ ת ַּבֲעבֹודַ ד ְמאֹ  ּוְלִהְתַחֵּדׁשת, ַהָּגלּון מִ  ֶׁשּלוֹ ר ַהִּדּבּו
ם  ְּבָמקוֹ ם  ְואֹוְכִלין",  ַהֻּׁשְלחָ ת  ֲהִפיכַ ם "ֶׁשְּמַקְּיִמיל,  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ א  ַּדְיקָ ן  ּכֵ ל  ֶׁשעַ 

ת ַהעֵ   ְּבאֹוָתּה ת,  ַהַּביִ ל  ְּבכָ ץ  ָחמֵ ר  ִיְתַּפּזֵ א  ֶׁש�ד  ְמאֹ ם  ְוִנְׁשָמִרי ל,  ָהָרִגי ן  מִ ר  ַאחֵ 
א  ֶׁש�ם,  ְוָׁשלוֹ ס  חַ ת,  ַּבַּביִ ת  ּוְקֵפדּוס  ַּכעַ י  ִלידֵ א  ָיבוֹ א  ֶׁש�ד  ְמאֹ ר  ִלְׁשמוֹ ם  ְצִריִכי 

ל  ְמַקְלקֵ ס ַּכעַ י ּכִ , ְמקֹומוֹ ל עַ ר  ְמֻסּדָ ר ָּדבָ ל  ּכָ ן  ֵאים  אִ ם ְוַהְיָלִדי ה ָהִאּׁשָ ל עַ ס ִיְכעֹ 
"ן  ֹמוֲהרַ י  ִלּקּוטֵ (ס  ִמַּכעַ ה  ִּבְׁשִמירָ ה  ְּתלּויָ ת  ָהֲעִׁשירּור  ְוִעּקָ ה,  ְוַהַּפְרָנסָ ן  ַהָּממוֹ ע  ֶׁשפַ 
  ֹקֶדׁש ע  ֶׁשפַ ל  ּוְלַקּבֵ ן,  ַהֻּׁשְלחָ ן  ְלִתּקּות  ִלְזּכוֹ ם  רֹוִצים  אִ ן  ּכֵ ל  ְועַ ,  ח)סן  ִסימָ ק א'  ֵחלֶ 

ת  אֶ ג  ּוְלַהְנִהית,  ּוְקֵפדּו ס  ַּכעַ י  ִמינֵ ל  ִמּכָ ד  ְמאֹ ר  ִלְׁשמֹ ו  ָעָליח,  ַהֶּפסַ ג  חַ ת  ִלְקַרא
ר  ָּדבָ ם  ׁשּו  לוֹ ר  ֶיְחסַ א  �ז  ְוָאה,  ְיֵתרָ ת  ּוְבַנחַ ה  ְּבִׂשְמחָ ת  ֹזאת  ְּבַׁשּבָ א  ַּדְיקָ ת  ַהַּביִ 
 ל.ְּכלָ 

"ׁשֶ ה  ַהַהְפָטרָ ת  אֶ ם  אֹוְמִריל,  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ  ה  ְיהּודָ ת  ִמְנחַ ה'  לַ ה  ְוָעְרבָ ל: 
ג, ד)ַמְלָאכִ ( ת"  ַקְדמֹוִנּיוֹ ם  ּוְכָׁשִנים  עֹולָ י  ִּכימֵ ם  ִוירּוָׁשַליִ  א  ִהית  ֹזאה  ַהְפָטרָ י  ּכִ ,  י 

  ּוְכמוֹ א,  ַהָּנִבי  ֵאִלָּיהּו י  ְידֵ ל  עַ ה  ַהְּגֻאּלָ ת  ְּבׂשֹורַ   ָּבּה ת  ֻמְזֶּכרֶ י  ּכִ ע,  ַהְּמֹארָ ן  ֵמֵעי
ל  ַהָּגדוֹ ם ה'  יוֹ א  ּבוֹ י  ִלְפנֵ א  ַהָּנִבי  ֵאִלָּיהּות  אֶ ם  ָלכֶ   ׁשֹוֵלחַ י  ָאֹנכִ ה  ִהּנֵ ת: "ֶׁשְּמַסֶּימֶ 

ו  ֵאָליה  ִּבְתִפּלָ   ָּבּה   ַיַעְסקּום  ֻּכּלָ ר  ֲאׁשֶ   ַהָּקדֹוׁשם  יוֹ א  הּול"  ַהָּגדוֹ ם "ה'  יוֹ א",  ְוַהּנֹורָ 
 . ִיְתָּבַר�
  ֵאִלָּיהּו ת  ִּבְמָערַ ר  ּוִבּקֵ ל,  ִיְׂשָראֵ ץ  ְּבֶארֶ ה  ֶׁשָהיָ ת  ֶׁשְּבעֵ ן,  ָנתָ   ְלַרִּביר  ִסּפֵ   ַרֵּבנּו

א  ַהָּנִבי  ֵאִלָּיהּוד  ָעמַ ן  ֶׁשָּכא י  ְלַעְצמִ י  ִצַּיְרּתִ "  –ה  ֵחיפָ ר  ְּבִעי ל  ַהַּכְרמֶ ר  ְּבהַ א  ַהָּנִבי
ה  ִּבְתִפּלָ ק  ַלֲעסֹ ד  ְמאֹ ן  ָנתָ י  ַרּבִ ר  ִנְתעֹורֵ ה  ּוִמּזֶ ".  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ   ִלּבוֹ ת  אֶ   ְוֵהִּׂשיחַ 

א  ְו�ם,  ָהעֹולָ ה  ָּבזֶ ם  ָאדָ ן  ּבֶ ה  ָהיָ א  ַהָּנִבי  ֵאִלָּיהּום  ֶׁשּגַ ן,  ֵהִבי י  ּכִ ת,  ּוְבִהְתּבֹוְדדּו
, קֹונוֹ ן  ְלֵבי  ֵּבינוֹ ה  ְוִׂשיחָ ת  ִהְתּבֹוְדדּול  ׁשֶ ה  ָהֵעצָ י  ְידֵ ל  עַ ם  אִ י  ּכִ   ְלַמְדֵרָגתוֹ   ִהִּגיעַ 
 ה.ִּבְתִפּלָ ם עֹולָ י ָּבאֵ ל ּכָ  ַיַעְסקּוז ָאי ּכִ ה, ַהְּגֻאּלָ ת אֶ ר ְלַבּׂשֵ  אָיבוֹ א הּון ְוָלכֵ 

ח, ַהֶּפסַ   ַחג י  ֶׁשִּלְפנֵ ת  ַהַּׁשּבָ א  ֶׁשִהיל  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ ם  ַמְקִּדיִמי  ֲאַנְחנּוה  זֶ ל  ּכָ ת  ְואֶ 
ע  ְלַאְרּבַ ף  ְּבנֹוסָ י  ּכִ א,  ַהָּנִבי  ֵאִלָּיהּול  ׁשֶ ת  ְלִהְתַּגּלוֹ ד  ֶאחָ ל  ּכָ ה  זֹוכֶ ח  ַהֶּפסַ ג  ְּבחַ י  ּכִ 

  ְלֵאִלָּיהּו ס  ּכוֹ ן  ַהֻּׁשְלחָ ל  עַ ם  ְמִכיִני  –ה  ְּגֻאּלָ ל  ׁשֶ ת  ְלׁשֹונוֹ ע  ַאְרּבַ ד  ְּכֶנגֶ ם  ֶׁשהֵ ת,  ּכֹוסוֹ 
ם  ַהִּלּמּוִדיל  ְלַקּבֵ ם  מּוָכִני  ֶׁשֲאַנְחנּות,  ְלַהְראוֹ ,  ִלְכבֹודוֹ ת  ַהֶּדלֶ ם  ּופֹוְתִחיא,  ַהָּנִבי

י  ְּפנֵ ל  ְלַקּבֵ ה  ִנְזּכֶ ה  זֶ י  ְידֵ ל  ְועַ ה,  ַהְּתִפּלָ י  ִלּמּודֵ ם  ֶׁשהֵ א,  ַהָּנִבי  ֵאִלָּיהּול  ׁשֶ ם  ַהְּקדֹוִׁשי
 י. ְלַגְמרֵ ת ַהָּגלּו ן מִ ת ְוָלֵצא, ִצְדֵקנּו ָמִׁשיחַ 

  לוֹ ם  ִנְהִיי  ַהַחִּיים ,  �ִיְתָּברַ ם  ַהּׁשֵ ם  עִ י  ְוחַ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְמַדּבֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ 
"ַהָּגדוֹ ת  ַׁשּבָ ל  ׁשֶ ה  ַהַהְפָטרָ ת  ַהְתָחלַ ם  ּגַ י  ְוזֹוהִ ם,  ְמתּוִקי י  ּכִ   -ה'"  לַ ה  ְוָעְרבָ ל, 
 ם. ָלָאדָ ת ְמִתיקּוא ֵמִבי ִיְתָּבַר�ם ְלַהּׁשֵ ר ַהִּדּבּו

ם  עִ ת  ִלְחיוֹ ל  ּוְלַהְתִחי  ְלִהְתַחֵּדׁשם  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהָּיִמית  אֶ ל  ֶׁשְּמַנּצֵ   ִמיי  ַאְׁשרֵ 
 א.ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ב טוֹ  לוֹ ה ִיְהיֶ , ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶר� ַׁשָּבת ַהָגדֹול) 
 
 
  

 ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"אִמְכָּתב 
 

   ִלְבֹרחַ ן ְלָא ן ֵאי

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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ֵד ק ֶנׁשֶ ת ִלְקנוֹ ם ַהִא  י  ּכְ
ֻעּלַ ן ְלִהְתּגֹונֵ  ר ֵטרוֹ ת ִמּפְ  

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֶׁשֵאְרעּו ַּבָּׁשבּוַע ָהַאֲחרֹון, ֶׁשָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְיהּוִדים א   ַאֲחֵרי ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ֲאסֹונֹות
ָלקֹוחֹות   ִלי  ֶׁשֵּיׁש  ּוִבְפָרט  ֵטרֹור,  ִּבְפֻעּלֹות  ִנְסּפּו  ַהָּצָעה ָעֵלינּו  ִקַּבְלִּתי  ַעְרִבים, 

 ֶאְקָּדח. תִרָּׁשיֹון ְלַהְחָזַק  תַלֲעׂשֹו

 ַהִאם ֶזה ְּכַדאי? ַהִאם זּו ִהְׁשַּתְּדלּות? 

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

 תשפ"ב  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע, כ"ח ֲאָדר ב', ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ִּתי ֶאת ִמְכָּתְב. ִקַּבלְ 

ָעִדיף ֶׁשַּתֲחִזיק ְּבִכיְס ִמְׁשָניֹות ָקָטן ְועֹוד ְסָפִרים, ּוְכֶׁשֵּיׁש ְל ְזַמן ָּפנּוי ַּתְחטֹף  
עֹוד ְקָצת ּתֹוָרה, ֶזה ִיְׁשמֹר ָעֶלי, ֶזה ַיִּציל אֹוְת. ְּכִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

, ִמיד ָּת   םֹוי  ָכלּבְ   ָרהַּבּתֹו  ֵסקֹועֶׁש ָחָכם    ְלִמידַּת   לּכָ : "ֵבי ֵאִלָּיהּו ַרָּבא, ד)(ַּתָּנא ְּד אֹוְמִרים  
  ְהֶיה ֶׁשּיִ ָדָבר    לּכָ ָצִרי א ֶחֶרב ְוא ֲחִנית ְוא    ֹו, ֵאינַמִיםָׁש   דֹו בּכְ   תּבֹוְלַהְר   ִבילִּבְׁש 

 ".ֹוַעְצמּבְ  ֹורַׁשְּמ ְמ  אּוה  ּורּבָ  ֹוׁשדָּק ַה  אּלָ , ֶא ֵמרׁשֹו ֹול

ָהָיה ֶאְקָּדח ָּגדֹול;  רֹוִאים ִמֶּזה    הַהּזֶ   ַּגם ׁשֹוֵטר, ַלּׁשֹוֵטר  אהּו  ִמן ַהֲהרּוִגים  ֶאָחד
 ֶאְקָּדח ָּגדֹול ְוַגם ְלֵהָהֵרג. ק ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזי

 ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו.ת ִיְׂשָרֵאל ּוְכָבר ִיְׁשַלח ָלנּו ֶא  תִיְׁשמֹר ַעל ֶא  ַהֵּׁשם
 "ב) תשפ ַתְזִריעַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 תפח.  

ר ַרֵּבנּו  ָאַמ  ְּבָאב  "אַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ַׁשַּבת ַנֲחמּו, י 
,  א'  ֵחֶלק,  ןמֹוֲהַר"  ְּבִלּקּוֵטי [   ְלָדִוד"   "ְּתִהָּלה  ַהּתֹוָרה   "לזַ 

  ַנֲחמּו   "ַנֲחמּו  ַהָּפסּוק  ָּפרּוׁש  ְּבתֹוכֹו  ְוִהְמִּתיק].  יב   ִסיָמן 
ְּתֵרי  ַנֲחמּו"  "ַנֲחמּו'.  ְוכּו  ַעִּמי"   ַצִּדיק :  ַצִּדיִקים  ןַהְינּו 
 א ְמָבֵאר ִּבְלׁשֹון ַהֲחֵבִרים.  הּו ֵּכן, ַּתְחּתֹון ְוַצִּדיק ֶעְליֹון

ַהֶּזה   ַהַּמֲאָמר  ֶאת  ְלַהְעִּתיק  ְּכֶׁשָּנַתן   ַאַחר־ָּכ  ַא
ֶׁשִּנְדַּפס ֶזה  ַמֲאָמר  ִּכי  ַהְּקדֹוָׁשה,  ָידֹו  הּוא    ִמְּכִתיַבת 

  ַנֲחמּו"   "ַנֲחמּוִמְּכַתב ָידֹו ַמָּמׁש, ִהְׁשִמיט ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק  
 ְנּתֹו. ַּכּוַ  יֹוֵדעַ  ה'וַ  —

 תפט. 
זַ  ַרֵּבנּו  ִּדֵּבר    ָהעֹוָלם   ֶׁשֶּדֶר,  תַהֻּקְׁשיֹו   ְלִעְנַין   "לְוָאז 

,  ָעָליו   ּוִבְפָרט  ַהַּצִּדיִקים  ַעל   ַרּבֹות   תֻקְׁשיֹו  ְלַהְקׁשֹות 
:  ְצחֹוק   ְּבֶדֶר  ְוָאַמר  ָעָנה .  ַהְרֵּבה  תֻקְׁשיֹו  םַמְקִׁשי  ֶׁשָהיּו
ָלנּו  ֶׁש ,  תַהֻּקְׁשיֹו  ַעל־ְיֵדי  "ַהא ֵיׁש  ָעֵלינּו,  ַּמְקִׁשים 

ֶׁשל   ְוַהַּפְרָנָסה  ָהֲעִׁשירּות  ִּכי  ַוֲעִׁשירּות,  ַּפְרָנָסה 
ַעל־ְיֵדי   ַרק  הּוא  ִלְׁשָמּה  ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוְסִקים  ַהַּצִּדיִקים 

ֲחזַ  ִּכי  ')טז,  ג  י(ִמְׁשלֵ   ָּפסּוק   ַעל   ָאְמרּו   "לֻקְׁשיֹות,   : אֶֹר  
ְוִהְקׁשּו:  ּבִ   יִמיָנּהּבִ   ָיִמים ְוָכבֹוד'  ר  עֹׁשֶ ְׂשמֹאָלּה 

?  ֵליָּכא   ְוָכבֹוד  ֶעֶׂשר,  ִאיָּכא  ָיִמים  אֶֹר  —'ִּביִמיָנּה' 
  שַעל־ְיֵדי ,  ִנְמָצא.  ְוָכבֹוד  רעֹׁשֶ   ֶׁשֵּכן  ָּכל,  ְוֵהִׁשיבּו

ָהעֹׁשֶ   אַּדְיָק   אַהֻּקְׁשיָ   ם ְלַהַּצִּדיִקי   ְוַהָּכבֹוד  רִנְמָׁש  
  ַמְקִׁשים   "לִלְׁשָמּה, ִּכי ִאם א ָהיּו ֲחזַ   ַּבּתֹוָרה  ַהַּמְיִמיִנים 

  ם ְלַהַּצִּדיִקי  ְוָכבֹוד   רעֹׁשֶ   ׁשּום  ָהָיה  א,  זֹו  אֻקְׁשיָ 
  אֶֹר   ַרק  ִהיא  ינּו ִמ ֶׁשְּביְ ,  ֶׁשִּנְרֶאה,  ִמְקָרא  ֶׁשל   ִּכְפׁשּוטֹו 

  ָיִמים   'אֶֹר:  ֶׁשִהְקׁשּו  אַהֻּקְׁשיָ   ַעל־ְיֵדי  ֲאָבל,  ָיִמים
ֵליָּכא?ִאיָּכא ְוָכבֹוד  ר  עֹׁשֶ   ִנְמָׁש   ַעל־ְיֵדי־ֶזה  —  ', 
  ֶׁשֵּכן   ָּכל,  ָׁשםֶׁשֵּתְרצּו    ְּכמֹו,  םְלַהַּצִּדיִקי  ְוַהָּכבֹוד  רָהעֹׁשֶ 

  ֵיׁש   אַּדְיָק   ת ַהֻּקְׁשיֹו  שַעל־ְיֵדי,  ִנְמָצא.  ְוָכבֹוד  רעֹׁשֶ 
  ם ְלַהַּצִּדיִקי  ְוַהָּכבֹוד  רָהעֹׁשֶ   רִעַּק   ִּכי,  ַּפְרָנָסה  םְלַהַּצִּדיִקי

 " ַעל־ְיֵדי ַקְׁשיּות.
[וַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשְּדָבִרים ֵאּלּו ָאַמר ְּבֶדֶר ַצחּות, ֶׁשּקֹוִרין  

  ְּבִעְנָין   ְוֵיׁש.  ְּבגֹו  ְּדָבִרים  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל),  ְּבִדיָחה ('ל  ֶוועְרְט 
  ַהְּדָבִרים   ֵאּלּו  ָּכל  ִּכי,  ְמאֹד  קָעמֹ   ְוסֹוד  ְּגדֹוָלה  תַעְמקּו  ֶזה

ֶׁשּקֹוִרין  ִּד   ֲאִפּלּו ,  ֶׁשּלֹו ֶׁשאֹוֵמר,  ֶׁשּלֹו  ַצחּות  ְבֵרי 
ִּבְכָלם  —(ֲהָלצֹות)    ֶוועְרְטֶלעך ֲעצּוִמים    ֵיׁש  סֹודֹות 

 .נֹוָרִאים ַוֲעֻמִּקים ְמאֹד
ָיכֹול    ְקָצת,  ֵׂשֶכל ֲאִמִּתי  ֶׁשֵּיׁש לֹו  ָאָדם ָּפׁשּוט,  ַוֲאִפּלּו 

 ְלָהִבין ָּבֶהם ְקָצת ְרָמִזים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים. 
  י ַהִּדְבֵר   סֹוד   מּוָבן ,  ָׁשם  ֶׁשָאַמר ,  "ל(ְוַעל־ִּפי ַהּתֹוָרה ַהּנַ 

 ).  ֵהיֵטב ָׁשם  ן, ַעּיֵ ּוָהֵאּל ַצחּות
  ַהָּקדֹוׁש   ל־ֵׁשם־טֹוב, ֶׁשַהַּבעַ ַז"ל  ַרֵּבנּו  ַּפַעם  רִסּפֵ   ּוְכָבר
,  ָהֲאִצילּות  ְּבעֹוַלם  יןכִ ּיְ ַח ְמ   ְוָהיּו,  ַאַחת  ֲהָלָצה  ַּפַעם  ָאַמר

ֶׁשַּגם  ִׂש   ֶׁשֵהִביא ַהְינּו   ַעד  ָהֲאִצילּות,  ְּבעֹוַלם  ַּגם  ְמָחה 
 ֶׁשּלֹו].   'לַעל־ְיֵדי ַהֶוועְרְט  יןכִ ּיְ ַח ְמ ָׁשם ָהיּו 

 תצ. 
תקס  ַהָּׁשָנה  ַאְנֵׁשי־   ֶׁשל  ָּגדֹול  ִקּבּוץ   ִנְתַקֵּבץ  "דרֹאׁש 

  ֶאְצלֹו   ְלִהְתַּפֵּלל   ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  תָהֲעָירֹו  ִמָּכל  ְׁשלֹוֵמנּו
רֹאׁש  ּכַ  הּוא  ֶׁשּלֹו  ֶׁשָהִעְנָין  ְמקָֹרָביו,  ְלָכל  ִהְזִהיר  ֲאֶׁשר 

  ן ְלֵעי   ן(ַעּיֵ   'ַהָּׁשָנה, ְוֶׁשִּיְתַקְּבצּו ֵאָליו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְוכּו
 ). תיט אֹות

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )הקל( ִסּפּור ַחּיָ

 רכשו זכויות של אורח לחג
שרוב  מכיוון  עצמה,  בפני  לכתבה  ראוי  בהחלט  ברסלב  התבשיל  בית  של  העצום  החסד  מיזם 

קולות   שום  בלי  בסתר  מתחוללות  זאת פעולותיה  להן;  מודע  לא  כלל  הציבור  שרוב  וצלצולים, 
בהן מחלקים  ענק מפעם לפעם,  חלוקות  להן של ארגון  עד  הפעולות שהציבור  אומרת שמלבד 
מוצרים שימושיים יקרי ערך רבים, כגון לחם, חלב, ביצים, בשר ועופות, פירות, מוצרי חלב ועוד,  

ל תשלום קניות מכולת שלמות להרבה  בנוסף מקיים הארגון פרויקט אדיר שעלותו רבה מאד, ש
משפחות נצרכות עבור שבת וחג, שאת הכסף מכניסים בסתר ישירות לחשבונם, מבלי שאף אחד 

 ידע מכך. 
רק בששת החודשים האחרונים כבר מימן הפרוייקט קניות מכולת בשווי של יותר מחמישים אלף  

ת שבאופן קבוע משחילים לידיו  דולר, ואת כל זה מממנים יהודים טובי לב בעלי משכורת ממוצע
 של מנהל בית התבשיל מו"ה שלמה יאקובוביץ הי"ו.

המנהל ר' שלמה מוסר, שכרגע לקראת חג הפסח הקרב ובא זקוק בית התבשיל בדחיפות לשלם  
קניות מכולת בשווי של למעלה מעשרים אלף דולר, אותם יאסוף בית התבשיל מתורמים נדיבים  

 צרכי החג למשפחות רבות הזקוקות לכך. כמוכם, ובכך יספקו את כל 
כעת עומדות למכירה זכויות לכבוד החג; ניתן לרכוש זכות של קניה לכבוד החג למשפחה ממוצעת 

 . 250$ –, או זכות משפחה קטנה ב 500$ –ב 
זכות הצדקה ונתינת אוכל ליהודים עבור החג, תעמוד לכם שלעולם לא יחסר לכם מאומה, שתזכו 

 ני משפחתכם, ולהתברך מאת השם בבני חיי ומזוני רוויחי.לחג שמח עם כל ב 
במכתב השבוע כותב ראש הישיבה שליט"א: "אבקש מכל אנשי שלומינו, עזרו ל"בית התבשיל" 
שנותן אוכל לאנשי שלומינו כל השנה, וגם לפני חג ולפני פסח. האברך שלמה יאקובוביץ נרו יאיר  

שיוכלו לממן שבתות וחגים", וראש הישיבה מסיים:  ממונה על בית התבשיל וגם לעזור למשפחות  
 "בזכות זה תזכו לשפע ברכה והצלחה" 

ובשכר זאת יתמלאו כל משאלות   1  –  718  –  306  –  2448התקשרו כעת והרימו תומתכם הנדיבה ל  
 ליבכם לטובה.

 פתוח תפתח את ידך לו!   

 >>>> המשך תֲחָדׁשוֹ 
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 חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועודשיעורים;  -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;  - פון חיזוק (לנשים) קוואל
 845-351-9060/  212-444-9169ארה"ב   0797040069ארץ ישראל  

 438-320-9090/ קנדה 03303502363אנגליה  
  058-637-7799הודעות /  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל 

 

 לשלם למלמדים ולמורות לקראת פסח קמפיין קמחא דפסחא,   
בימים אלו נפתח "קמפיין קמחא דפסחא" השנתי, שמטרתו לממן את המשכורות של המלמדים  
הפסח  חג  עד  לידם  תגיע  ביושר  להם  המגיעה  שמשכורתם  במוסדותינו,  המסורים  והמורות 

 הבעל"ט. 
של חובות בסך  המצב הפיננסי של המוסדות הקדושים לעת עתה קשה מאד. כבר עומדים בשלב  

 של עשרות אלפי דולרים לצוות הישיבה, התלמוד תורה ובית החינוך לבנות.
בכמה   וכמה סניפים של מוסדות  כמה  עוד  זכו לפתוח  האחרונות  בשניים  יתברך  השם  בחסדי 
ערים, שממשיכים ברוך ה' בהצלחה גדולה, הילדים מתעלים ופורחים כל כך יפה ברוך ה', אך 

נוספו עוד   יום להשלים את   םהוצאות רבות שבהנהלת המוסדות מתייגעימצד השני  יום אחר 
 הגרעון המוגדל. 

כעת בערב פסח, רואים לנכון אנשי שלומינו להביע הכרת הטוב ולתמוך במלמדים ואנשי הצוות 
והנשמה  הלב  את  משקיעים  הם  השנה,  כל  במשך  לילדינו  ונפש  בלב  שמתמכרים  החשובים 

יכולתם על מנת שיגדלו עם אמונה טהורה, וממלאים את מוחם  בילדים היקרים, ועושים כל שב 
בתורה ויראת שמים, וכל זה בלי להשפיל ולבייש ח"ו, אלא בדרך הסלולה שלימדנו מוהרא"ש,  

 לבנות את הילדים היקרים, וכך להחדיר בהם אהבה להשם יתברך, לתורה ולמצוות. 
שביכולתנו כדי להקל מעליהם    כעת בהגיע חג הפסח הקדוש והשמח, מתפקידנו לעשות כל מה

 שיוכלו לקנות את כל הנצרך לכבוד החג. 
בחום   נענו  שלומינו  אנשי  אדירה,  בהצלחה  הקמפיין  הוכתר  השם  ברוך  האחרונות  בשנים 

 בסכומים נכבדים, כך התאפשר לשלם לכל הצוות לפני פסח ולהעניק להם שמחת חג. 
ס את החג בעזרת השם יתברך בהרחבת  בתרומתכם הנדיבה יוכלו משפחות רבות גם השנה להכני

 הדעת, ותהיו שותפים שוה בשוה בעבודת הקודש. 
להשארת הודעה, או שלחו    0והקישו    1  –  718  –  384  –  1652חייגו על מנת לתרום ברוחב לב  

   917 – 578 – 0495הודעה ל: 
 כל דכפין ייתי וייכול ! 

*** 
 מאפיית המצות של ברסלב בקרית ברסלב ליבערטי 

בשמחה רבה מתקבלת הבשורה הטובה בקרב אנשי שלומינו, שלאחר זמן כה רב של יגיעה, תכנון 
ובניה, ברוך השם כבר נפחתה מאפית המצות המהודרת בקרית ברסלב ליבערטי בשעה טובה  

 ומוצלחת. 
נאפות  שהמצות  כך  על  שעומד  שליט"א,  המו"צ  של  הקפדנית  השגחתו  את  נושאת  המאפיה 

 ה ביותר, עם כל החומרות וההידורים הנדרשים. ברמת הכשרות הגבוה
נסיון רבות,   יראי השם, רבים מהם בעלי שנות  ההנהלה מינתה צוות מלא של עובדים משלנו, 

את    תובהתייעצו להקים  כיצד  יורק,  בניו  המוכרות  המצות  מאפיות  של  המומחה  המנהל  עם 
מרובה,  בהצלחה  יוצאות  המצות  יתברך,  השם  ובחסדי  ביותר,  הטוב  הצד  על  המצות  מאפית 

 מצות מהודרות מעולות וטעימות. 
במכתב בשבוע האחרון ביום רביעי כותב ראש הישיבה שליט"א: "בחסדי ה' יתברך זכינו לפתוח  

מאפיית בקרית ברסלב ליבערטי מאפיית המצות הראשונה. המאפיה נמצאת תחת השגחתו  את  
של המו"צ שליט"א, המו"צ אומר: "אין עוד מצות מהודרות שכאלו"; אני שמח שאנו כבר אוחזים 

 כאן. 
ולמשפחתך   לך  תיכף  שאזמין  ממך  לבקש  רוצה  אני  המצות    –ובכן  ברסלב,  ממאפיית  מצות 

ומינו, הם מכניסים תפילה והתבודדות. כל העובדים במאפיה הם אברכים נאפות על ידי אנשי של
(זוהר שחות,  יראי שמים ונשים יראות שמים, הכל נע סביב תפילה, התבודדות ואמונה, זה באמת  

 : "מיכלא דמהימנותא". תעזור לי לבנות את המוסד, תקנה את המצות שלך במאפיה שלנו. קפג:)
:  (מיכה ז, טו): "ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים"; ול(פסחים קטז:)השם יתברך יעזור שכבר נזכה ל 

 "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", אמן". 
מפאת קוצר הזמן שנשאר עד לחג, כמות המצות שיספיקו לאפות מוגבלת מאד, לכן אם ברצונכם  

ביץ הי"ו  להזמין ממצות ברסלב המהודרות עליכם להתקשר בהקדם למו"ה ישראל שלום זליקו
 , ולהבטיח שהזמנתכם עוד תוכל להתקבל. 1 – 347 – 661 – 2579במספר 

 ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים! 
*** 

 תצא. 
  ַעל   ּתֹוָרה  "לזַ   ַרֵּבנּו  ָאַמר  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֵּבין־ַהְּׁשָמׁשֹות

  "ְתרּוָעה  יֹוְדֵעי  ָהָעם  "ַאְׁשֵרי  :טז)  ,פט  ְּתִהִּלים(  ָּפסּוק
  ּתֹוָרה   ְוִהיא  ],יג  ִסיָמן   ,א'  ֵחֶלק   ןמֹוֲהַר"  ְּבִלּקּוֵטי[

  ְוִהְתַּגּלּות   ַהַהְׁשָּגָחה  ֵמַהְמָׁשַכת  ּוְמַדֶּבֶרת  ְמאֹד  ֲעֻמָּקה

  ן ַעּיֵ   ',ְוכּו  ָממֹון  ַּתֲאַות  ִויַׁשֵּבר  ,ּתֹוָרה  ֶׁשַּיְמִׁשי  ,ָמִׁשיַח 
 .ָׁשם

 תצב. 
,  עיֶ אנִ לַ   ַחָּיה,  ָנָתן  ַרִּבי  ֶׁשל  ִאּמֹו  ִנְפְטָרה  ְּבִכְסֵלויֹום ה' ב  

 .  ַהָּׁשלֹום ָעֶליָה 
ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶאת  ְוָׁשַאל  ַז"ל   ַרֵּבנּו  ֶאל  ְּכֶׁשָּבא  ְוַאַחר־ָּכ  ,

  ַרֵּבנּו   לֹו  ְוֵהִׁשיב ,  ִאּמֹו  ְלִנְׁשַמת  טֹוָבה   ַלֲעׂשֹות   יּוַכל   הַּבֶּמ 
  ֶׁשְּתָבֵר ( ְנְסט"  ֶעְר   ר'ָיַצ   ֲאֶׁשר'  ןָזאְלְסט ַמאכְ דּו  ":  ַז"ל

 ).ּוִבְרִצינּות  ְּבַכָּוָנה " ָיַצר ֲאֶׁשר" ִּבְרַּכת
 תצג. 

  ְּגַדְלָיה   ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ִנְסַּתֵּלק  ְּבִכְסֵלו  כ"ט,  'יֹום ד
 ָליו. עָ  ת ַהַּמֲחֶק  ְּבֵעת ַז"ל  ַרֵּבנּו ִליִמין  ֶׁשָעַמד, ִמִּליִניץ

 תצד. 
ב ִמֵּקץ,  ָּפָרַׁשת    ַׁשָּבת   ֶׁשָהְיָתה,  ְּבֵטֵבת  ' ַׁשַּבת־קֶֹדׁש 

:  )ד,  פא  ְּתִהִּלים(  ָּפסּוק  ַעל  ּתֹוָרה  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ,הֲחֻנּכָ 
  ֵחֶלק ,  ןמֹוֲהַר" ְּבִלּקּוֵטי־[   ַּבֵּכֶסה"  ׁשֹוָפר  ַבחֶֹדׁש  "ִּתְקעּו

ִסיָמ א' ְלַהַּצִּדיק  ַהּתֹוָר   ְּבאֹוָתּה  ְוָרַמז].  יד  ן,  ֶהְסֵּפד  ה 
  ָחָז"ל   ֶׁשָאְמרּו   הַמ   ַהּתֹוָרה  ְּבתֹו  ָאז  ִהְזִּכיר  ִּכי,  "לַהּנַ 

  ֶׁשַעְכָׁשו ,  ָאז  ָאַמר  ַּגם .  ַּבֲחֻנָּכה  ַמְסִּפיִדין  ֵאין  :)כא  ַׁשָּבת(
  לֹוַמר   ָקֶׁשה,  ַצִּדיק  ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק  ִּכי,  ּתֹוָרה  לֹוַמר   ָקֶׁשה
לֹו  ַצ   ָּכל  ִּכי.  ּתֹוָרה ֶׁשֵּיׁש  ֶחְלקֹו,  ָּכל  ִעם  ִנְסַּתֵּלק  ִּדיק 

ְּבַהּתֹוָרה.   ֵחֶלק  לֹו  ֵיׁש  ְוַצִּדיק,  ַצִּדיק  ָּכל  ִּכי  ְּבַהּתֹוָרה. 
ַעל־ֵּכן  ְּבַהּתֹוָרה,  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶחְלקֹו  ָּכל  ִעם    ּוְכֶׁשִּנְסַּתֵּלק 

 ָקֶׁשה ָאז לֹוַמר ּתֹוָרה. 
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק") - (ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 

 
 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 בעירך  תהגיליונולהיות שותף בהפצת 
 אפשר לתרום דרך נדרים פלוס על שם

 "היכל הקודש 
 .ש.ג.ב"מ ירושלים/בני ברק/בית שמש/צפת

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 

  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה
 21:15 בשעה יום שלישי 

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 20:00שיחת חברים: יום שני 
15רח' רבי נחמן מברסלב   

 בני ברק  דקות לאחר הדה"נ  15 ברכות  9:15 בזמן הדה"נ 21:00יום רביעי בשעה   
  7בעל שם טוב רח' 

 שמיעת שיעור  
 19ליל שישי רח' נחל דולב  

 שלישית בזמן הדה"נ סעודה 
 דקות לפני השקיעה  10 --- ק"א  20 מרים הנביאה' רח'  ג רמה גם בו

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  בקרוב  בקרוב  סעודה שלישית בשקיעה  21:30יום רביעי בשעה   
3קומה  5רשב"י   

 שמיעת שיעור  
 צפת  דקות לפני השקיעה  10 ברכות  9:00 דק' לפני השקיעה  20 21:00יום ראשון בשעה  

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו ארי לונגער מו"ה 
 למזל טוב  להולדת בנו

 *** 
 הי"ואברהם ראטענבערג מו"ה 

 למזל טוב  להולדת בנו
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	רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר  (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן ג'), מִי שֶׁשּׁוֹמֵעַ נִיגוּן מִמְּנַגֵּן רָשָׁע, זֶה מַקְשֶׁה עַל עֲבוֹדַת ה' שֶׁלּוֹ, וּכְשֶׁשּׁוֹמְעִים נִגּוּן מִמְּנַגֵּן כָּשֵׁר, זֶה טוֹב לַעֲבוֹדַת ה'. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר (לִיקוּטֵי...
	הָאֲוִיר שֶׁיּוֹצֵא מִפִּיו שֶׁל הָרָשָׁע, מֵבִיא קִנְאָה וְשִׂנְאָה וְסִכְסוּכִים בֵּין עַם יִשְׂרָאֵל, וְהַקּוֹל שֶׁיּוֹצֵא מֵאָדָם כָּשֵׁר, מֵבִיא אַהֲבָה בֵּין עַם יִשְׂרָאֵל, זֶה מַרְגִּיעַ אֶת הָרוּחוֹת וְגוֹרֵם לַאֲוִירָה שְׂמֵחָה.
	זֶה הָיָה הַפְּגָם שֶׁל הַמְּצֹרָע, הוּא הֲרֵי דִּבֵּר לָשׁוֹן הָרַע וְגָרַם לְמַחֲלֹקֶת וּפֵרוּדִים בֵּין אֲנָשִׁים, לָכֵן שׁוֹלְחִים אוֹתוֹ מִחוּץ לָעִיר, שֶׁהוּא יַרְגִּישׁ עַל בְּשָׂרוֹ אֶת הַטַּעַם שֶׁל לִהְיוֹת לְבַד, לִהְיוֹת מְבֻדָּד מֵאֲנָשִׁים.
	בְּשָׁנָה מְעֻבֶּרֶת בְּדֶרֶךְ כְּלָל חָל שַׁבָּת הַגָּדוֹל בְּפָרָשַׁת מְצֹרָע. הַטַּעַם הַפָּשׁוּט לִשְׁמָהּ שֶׁל הַשַּׁבָּת הַזֹּאת "שַׁבָּת הַגָּדוֹל" הוּא בִּגְלַל הַהַפְטָרָה שֶׁל הַשָּׁבוּעַ, שֶׁהַפָּסוּק אוֹמֵר שָׁם (מַלְאָכִי ג', כ"ג) הִנֵּה ...
	חֲזַ"ל אוֹמְרִים (עֵדֻיּוֹת ח', ז') "אֵין אֵלִיָהוּ בָּא, אֶלָא לַעֲשׂוֹת שָׁלוֹם בָּעוֹלָם", בְּזֶה תְּלוּיָה הַגְּאֻלָּה. הַחֻרְבָּן הָיָה רַק בִּגְלַל שִׂנְאַת חִנָּם, שֶׁאֶחָד לֹא יָכַל לִסְבֹּל אֶת הַשֵּׁנִי, כְּפִי שֶׁחֲזַ"ל מְסַפְּרִים בַּאֲרִ...
	כְּשֶׁרַבֵּנוּ זַ"ל הָיָה בִּטְבֶרְיָה, עָשׂוּ שָׁם סְעוּדָה גְּדוֹלָה לִכְבוֹד רַבֵּנוּ, הָיוּ שָׁם תַּלְמִידֵי הַמַּגִּיד זי"ע וּבְאֶמְצַע מִישֶׁהוּ שָׁאַל עַל מַה שֶׁחֲזַ"ל אוֹמְרִים בְּהַרְבֵּה מְקוֹמוֹת שֶׁיֵּשׁ חָפֵץ שֶׁצָּרִיךְ לְהַנִּיחוֹ "עַד...
	לָכֵן שַׁבָּת הַגָּדוֹל חָלָה בְּפָרָשַׁת מְצֹרָע, כִּי כָּעֵת זֶה הַזְּמַן הַנָּכוֹן לְהִתְחַזֵּק בָּעִנְיָן הַזֶּה, לֹא לַעֲשׂוֹת מַחְלוֹקוֹת חַס וְשָׁלוֹם, לִרְאוֹת לַעֲשׂוֹת שָׁלוֹם עִם כָּל אֶחָד, לִחְיוֹת בְּטוֹב עִם כָּל אֶחָד, לִסְבּוֹל אֶת הַ...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל מְצוֹרָע שַׁבָּת הַגָדוֹל תשס"ג)
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת תַזְרִיעַ, כ"ה אַדָּר ב', שְׁנַת ה'תשפ"ב
	מַה שֶׁאַתֶּם מְאַיְּמִים שֶׁאַתֶּם הוֹלְכִים לַעֲזֹב אֶת הַיַּהֲדוּת, אַתֶּם לֹא הוֹלְכִים לִשְׁמוֹר אֶת חַג הַפֶּסַח, אַתֶּם כּוֹתְבִים שֶּׁגָּרְמוּ לָכֶם לִשְׂנֹא אֶת הַיַּהֲדוּת; יֵשׁ לִי חֲדָשׁוֹת בִּשְׁבִילְכֶם, אֵין לְאָן לִבְרֹחַ! אִם תַּעַזְב...
	דְּעוּ לָכֶם, יַהֲדוּת לֹא עוֹשֶׂה אֶת הַחַיִּים קָשִׁים, הַחַיִּים לְעַצְמָם הֵם דָּבָר קָשֶׁה מְאֹד; כָּל זְמַן שֶׁחַיִּים בְּלִי אֱמוּנָה הַחַיִּים הֵם דָּבָר מַפְחִיד, דָּבָר מַר. חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (אָבוֹת ד, כב): "עַל כָּר...
	אֲנִי לֹא יוֹדֵעַ לָמָּה אַתֶּם מְאַיְּמִים עָלַי, מַה אֲנִי חַיָּב לָכֶם? מַה אַתֶּם רוֹצִים מִמֶּנִּי? בִּידֵיכֶם לִבְחֹר אֵיךְ הַחַיִּים שֶׁלָּכֶם יִהְיוּ. אַתֶּם יְכוֹלִים לִבְרֹחַ, אֲבָל דָוִד הַמֶּלֶךְ אוֹמֵר (תְּהִלִּים קלט, י): "גַּם שָׁם יָדְ...
	רַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, שָׁם): אוּלַי לְמַעְלָה בַּשָּׁמַיִם יֵשׁ עוֹלָם שֶׁנִּקְרָא 'עוֹלָם הַזֶּה', "כִּי בְּכָאן נִרְאֶה שֶׁהוּא הַגֵּיהִנּוֹם כִּי כֻלָּם מְלֵאִים יִסּוּרִים גְּדוֹלִים תָּמִיד". עֵצָה אַחַת יֵשׁ, לְחַפֵּשׂ אֶת הַטּוֹ...
	יַהֲדוּת גּוֹרֶמֶת שֶׁנִּזְכֶּה לְעוֹלָם הַבָּא. חֲכָמֵינוּ הַקְּדוֹשִׁים אוֹמְרִים (אָבוֹת ד, טז): "הָעוֹלָם הַזֶּה דּוֹמֶה לִפְרוֹזְדוֹר בִּפְנֵי הָעוֹלָם הַבָּא, הַתְקֵן עַצְמְךָ בִּפְּרוֹזְדוֹר, כְּדֵי שֶׁתִּכָּנֵס לַטְּרַקְלִין", הָעוֹלָם הַזֶּה ...
	מִי חַיָיב לָכֶם מַשֶּׁהוּ? מַה מַגִּיעַ לָכֶם? תַּחְדִּירוּ בְּעַצְמְכֶם אֶת הַמִּלִּים הָאֵלּוּ: "אַף אֶחָד לֹא חַיָיב לִי כְּלוּם", מַה שֶׁאַתֶּם מְקַבְּלִים זֶה מַתָּנָה; כָּךְ לֹא יִהְיוּ לָכֶם יִסּוּרִים, לֹא יִמָּאֲסוּ עֲלֵיכֶם הַחַיִּים. אִם ה...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחוּ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	.
	רכשו זכויות של אורח לחג
	מיזם החסד העצום של בית התבשיל ברסלב בהחלט ראוי לכתבה בפני עצמה, מכיוון שרוב פעולותיה מתחוללות בסתר בלי שום קולות וצלצולים, שרוב הציבור כלל לא מודע להן; זאת אומרת שמלבד הפעולות שהציבור עד להן של ארגון חלוקות ענק מפעם לפעם, בהן מחלקים מוצרים שימושיים יק...
	רק בששת החודשים האחרונים כבר מימן הפרוייקט קניות מכולת בשווי של יותר מחמישים אלף דולר, ואת כל זה מממנים יהודים טובי לב בעלי משכורת ממוצעת שבאופן קבוע משחילים לידיו של מנהל בית התבשיל מו"ה שלמה יאקובוביץ הי"ו.
	המנהל ר' שלמה מוסר, שכרגע לקראת חג הפסח הקרב ובא זקוק בית התבשיל בדחיפות לשלם קניות מכולת בשווי של למעלה מעשרים אלף דולר, אותם יאסוף בית התבשיל מתורמים נדיבים כמוכם, ובכך יספקו את כל צרכי החג למשפחות רבות הזקוקות לכך.
	המנהל ר' שלמה מוסר, שכרגע לקראת חג הפסח הקרב ובא זקוק בית התבשיל בדחיפות לשלם קניות מכולת בשווי של למעלה מעשרים אלף דולר, אותם יאסוף בית התבשיל מתורמים נדיבים כמוכם, ובכך יספקו את כל צרכי החג למשפחות רבות הזקוקות לכך.
	המנהל ר' שלמה מוסר, שכרגע לקראת חג הפסח הקרב ובא זקוק בית התבשיל בדחיפות לשלם קניות מכולת בשווי של למעלה מעשרים אלף דולר, אותם יאסוף בית התבשיל מתורמים נדיבים כמוכם, ובכך יספקו את כל צרכי החג למשפחות רבות הזקוקות לכך.
	כעת עומדות למכירה זכויות לכבוד החג; ניתן לרכוש זכות של קניה לכבוד החג למשפחה ממוצעת ב – 500$, או זכות משפחה קטנה ב – 250$.
	זכות הצדקה ונתינת אוכל ליהודים עבור החג, תעמוד לכם שלעולם לא יחסר לכם מאומה, שתזכו לחג שמח עם כל בני משפחתכם, ולהתברך מאת השם בבני חיי ומזוני רוויחי.
	במכתב השבוע כותב ראש הישיבה שליט"א: "אבקש מכל אנשי שלומינו, עזרו ל"בית התבשיל" שנותן אוכל לאנשי שלומינו כל השנה, וגם לפני חג ולפני פסח. האברך שלמה יאקובוביץ נרו יאיר ממונה על בית התבשיל וגם לעזור למשפחות שיוכלו לממן שבתות וחגים", וראש הישיבה מסיים: "ב...
	במכתב השבוע כותב ראש הישיבה שליט"א: "אבקש מכל אנשי שלומינו, עזרו ל"בית התבשיל" שנותן אוכל לאנשי שלומינו כל השנה, וגם לפני חג ולפני פסח. האברך שלמה יאקובוביץ נרו יאיר ממונה על בית התבשיל וגם לעזור למשפחות שיוכלו לממן שבתות וחגים", וראש הישיבה מסיים: "ב...
	במכתב השבוע כותב ראש הישיבה שליט"א: "אבקש מכל אנשי שלומינו, עזרו ל"בית התבשיל" שנותן אוכל לאנשי שלומינו כל השנה, וגם לפני חג ולפני פסח. האברך שלמה יאקובוביץ נרו יאיר ממונה על בית התבשיל וגם לעזור למשפחות שיוכלו לממן שבתות וחגים", וראש הישיבה מסיים: "ב...
	התקשרו כעת והרימו תומתכם הנדיבה ל 2448 – 306 – 718 – 1 ובשכר זאת יתמלאו כל משאלות ליבכם לטובה.
	פתוח תפתח את ידך לו!
	קמפיין קמחא דפסחא, לשלם למלמדים ולמורות לקראת פסח
	בימים אלו נפתח "קמפיין קמחא דפסחא" השנתי, שמטרתו לממן את המשכורות של המלמדים והמורות המסורים במוסדותינו, שמשכורתם המגיעה להם ביושר תגיע לידם עד חג הפסח הבעל"ט.
	המצב הפיננסי של המוסדות הקדושים לעת עתה קשה מאד. כבר עומדים בשלב של חובות בסך של עשרות אלפי דולרים לצוות הישיבה, התלמוד תורה ובית החינוך לבנות.
	המצב הפיננסי של המוסדות הקדושים לעת עתה קשה מאד. כבר עומדים בשלב של חובות בסך של עשרות אלפי דולרים לצוות הישיבה, התלמוד תורה ובית החינוך לבנות.
	המצב הפיננסי של המוסדות הקדושים לעת עתה קשה מאד. כבר עומדים בשלב של חובות בסך של עשרות אלפי דולרים לצוות הישיבה, התלמוד תורה ובית החינוך לבנות.
	בחסדי השם יתברך בשניים האחרונות זכו לפתוח עוד כמה וכמה סניפים של מוסדות בכמה ערים, שממשיכים ברוך ה' בהצלחה גדולה, הילדים מתעלים ופורחים כל כך יפה ברוך ה', אך מצד השני נוספו עוד הוצאות רבות שבהנהלת המוסדות מתייגעים יום אחר יום להשלים את הגרעון המוגדל.
	כעת בערב פסח, רואים לנכון אנשי שלומינו להביע הכרת הטוב ולתמוך במלמדים ואנשי הצוות החשובים שמתמכרים בלב ונפש לילדינו במשך כל השנה, הם משקיעים את הלב והנשמה בילדים היקרים, ועושים כל שביכולתם על מנת שיגדלו עם אמונה טהורה, וממלאים את מוחם בתורה ויראת שמים...
	כעת בהגיע חג הפסח הקדוש והשמח, מתפקידנו לעשות כל מה שביכולתנו כדי להקל מעליהם שיוכלו לקנות את כל הנצרך לכבוד החג.
	בשנים האחרונות ברוך השם הוכתר הקמפיין בהצלחה אדירה, אנשי שלומינו נענו בחום בסכומים נכבדים, כך התאפשר לשלם לכל הצוות לפני פסח ולהעניק להם שמחת חג.
	בתרומתכם הנדיבה יוכלו משפחות רבות גם השנה להכניס את החג בעזרת השם יתברך בהרחבת הדעת, ותהיו שותפים שוה בשוה בעבודת הקודש.
	בתרומתכם הנדיבה יוכלו משפחות רבות גם השנה להכניס את החג בעזרת השם יתברך בהרחבת הדעת, ותהיו שותפים שוה בשוה בעבודת הקודש.
	בתרומתכם הנדיבה יוכלו משפחות רבות גם השנה להכניס את החג בעזרת השם יתברך בהרחבת הדעת, ותהיו שותפים שוה בשוה בעבודת הקודש.
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