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ַלֲעבֹוָדתֹו, ַהָּמקֹום  ֵקְרָבנּו  ְוַעְכָׁשו  ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי    םַמְזִּכיִרי   ִמְּתִחָּלה 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו,    לעַ , ֶׁשִּמֹּקֶדם ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ֶזה ֶׁשַבח ָּגדֹול ְמֹאד,  הַּבַהָּגדָ 

ַעד   ֻּכּלֹו,  ְּבָכל ָהעֹוָלם  ּוְלַפְרְסמֹו  ְלַגּלֹותֹו  ִּבְׁשִביל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  ַנְפׁשֹו,  ֶׁשָּמַסר ֶאת 
ה ִנְקָרא ַאְבָרָהם ָהִעְבִרי? ֶׁשָּכל  ָלּמָ   (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה, ַּפְרָׁשה מ"ב, ִסיָמן ח')ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  

ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ֵמֵעֶבר ֶאָחד, ְוהּוא ֵמֵעֶבר ֶאָחד, ַאף ֶאָחד �א ָיַדע ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעד  
ָּברּו� הּוא. ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים   ה ָלנּו ֶאת ַהָּקדֹוׁשְוִגּלָ  ִהִּגיעַ  ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו

ם, ִּכְבָיכֹול, �א ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶמֶל�  ָלעֹולָ : ַעד ֶׁש�א ָּבא ַאְבָרָהם ָאִבינּו  (ִסְפִרי ַהֲאִזינּו)
ֲאָבל  ֵקי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני",  "ה' ֱא�   (ְּבֵראִׁשית כ"ד, ז')  ֶאָּלא ַעל ַהָּׁשַמִים ִּבְלַבד, ֶׁשֶּנֱאַמר 

(ָׁשם, ָּפסּוק  ַעל ַהָּׁשַמִים ְוַעל ָהָאֶרץ. ְּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר    ִהְמִליכוֹ ִמֶּׁשָּבא ָאִבינּו ַאְבָרָהם ְלעֹוָלם,  

 "ְוַאְׁשִּביֲע� ַּבה' ֱא�ֵקי ַהָּׁשַמִים ֵוא�ֵקי ָהָאֶרץ".   ג')
ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעַבד ֶאת    "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם",  (ְיֶחְזֵקאל ל"ג, כ"ד)  ַרֵּבנּו ַז"ל ֶאת ַהָּפסּוק  ֵּפֵרׁש

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּבְבִחיַנת ֶאָחד, ֶׁש�א ִהְסַּתֵּכל ַעל ַאף ֶאָחד, ּוָמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ַרק ַּבֲעבּורֹו  
 ל ׁשּום מֹוֵנַע ּוְמַעֵּכב ָּבעֹוָלם.  ִיְתָּבַר�, ְו�א ִהְסַּתֵּכל עַ 

הּוא ָהְיתָ   תֹזא ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ָעְבדּו  ֶׁשֲאבֹוָתיו  ֶׁשַּלְמרֹות  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ַּגְדלּותֹו  ה 
ֹוָתנּו  ִהְתַחֵּזק ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. ָלנּו ֵיׁש ָּברּו� ַהֵּׁשם הֹוִרים ְיֵרֵאי ָׁשַמִים, ֶׁשִחְּנכּו א

ְיכֹוִלים  הה ַהְּקדֹוׁשָ ָהֱאמּונָ י  ִּבְרּכַ ל  עַ  , ִלְּמדּו אֹוָתנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְּבָכל ֹזאת ָאנּו 
 ָּבֱאמּוָנה ַהְּטהֹוָרה ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.   דַמֲעמָ ק  ְלַהֲחִזי ָלַקַחת ִהְתַחְּזקּות ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו  

ל עַ   , ֶׁשֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ִנְכָנִסים ְסֵפקֹות ַּבֵּלב,קּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ס"ב)(ִליַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  
ּוְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה ְּבָכל    ,ן ִליְצלָ א  ַרֲחָמנָ ,  ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ ל  עַ ת  ֻקְׁשיַ ה,  ָהֱאמּונָ 
ת  אֶ ל  ְמַנהֵ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ק  ֶׁשרַ ב  ׁשּון  ּוְלַׁשּנֵ ב  ׁשּור  ְלִהָּזכֵ ה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ֶּבֱאמּונָ   ְלִהְתַחֵּדׁשַּפַעם,  
ר  ּוְלַדּבֵ ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ַלְחזֹ ר  ֶאְפׁשָ ד  ְוָתִמי   ,ְלַבּדוֹ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ק  רַ ג  ַמְנִהי ר  ָּדבָ ל  ּכָ ם,  ָהעֹולָ 
 .וֵאָלי 

, ְּבֵעת ֶׁשָאָדם הֹוֵל� ְלִהְתּבֹוֵדד ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  (ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תל"ז)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  
ַמְתִחיל   ֲאִני  "ַהּיֹום  ְוֹיאַמר:  ֲחָדָׁשה,  ַהְתָחָלה  יַ ְלִהַּדּבֵ ַיֲעֶׂשה  ְוֵכן  ְּב�"  ַּפַעם  ק  ְּבָכל  ֲעֶׂשה 

טֹוב   גַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה. ִּכי ַהֹּכל הֹוֵל� ַאַחר ַהַהְתָחָלה. ִמָּמה ַנְפָׁש�, ִאם ָהָאָדם ֵּכן ִהְתַנהֵ 
, ְוִאם הּוא ַחס ְוָׁשלֹום �א  טֹוביֹוֵתר    דעוֹ   ְתַנֵהגיִ הּוא    הָוָהְלָאו  ֵמַעְכָׁשי   ַעד ַעְכָׁשו, ֲאַזי 

 ָצִרי� ְלִהְתַחֵּדׁש ּוְלַהְתִחיל ֵמַעְכָׁשו ְלִהְתַנֵהג ָּכָראּוי.  י הּוא ְּבַוַּדא  י ֲהרֵ   טֹוב,  גִהְתַנהֵ 
ָזָרה ָהיּו    ם; ָהָאדָ ל  ׁשֶ   ַהֹּמחַ ֶׁשֶּזה    "ֲאבֹוֵתינּו"ה  ַּבַהָּגדָ ֶזה ַהֵּפרּוׁש   ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה 

ת ַּבֹּמַח, ָהיּו ִלי ֻקְׁשיֹות ּוְסֵפקֹות ַעל ַהָּקדֹוׁש  ַּבַהְתָחָלה ָהיּו ִלי ַמְחָׁשבֹות ָרעוֹ   ֲאבֹוֵתינּו, 
ָּכָראּוי,   ִהְתַנַהְגִּתי  ַלֲעבֹוָדתֹו,  ָּברּו� הּוא, �א  ַהָּמקֹום  ֵקְרָבנּו  ַמְתִחיל  ְוַעְכָׁשו  ֲאִני  ְוָכֵעת 

 ֵמָחָדׁש, ֵמַהּיֹום ֶאְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר. 
הּוִדי, ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ְּכָבר ָנַפל ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ְּפָעִמים, ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ְּכָבר  ֶזה ַהַּגְדלּות ֶׁשל ַהּיְ 

ַהְרֵּבה ְלִהְתַחֵּזק ְוִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ְוהּוא ָּכל ַהְּזַמן ׁשּוב נֹוֵפל, הּוא ם  ְּפָעִמי ִנָּסה ָּכל ָּכ�  
ָחָדׁש, ַהּיֹום ֶאְׁשַּתֵּדל ְלִהְתַנֵהג ָּכָראּוי, ַהּיֹום ֶאְׁשַּתֵּדל  �א ִמְתָיֵאׁש ַאף ַּפַעם, הּוא ַמְתִחיל מֵ 

ַלֲחֹטף ַּכָּמה ְּדָבִרים טֹוִבים, ְקָצת ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ְקָצת ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ַּכָּמה ֶׁשֲאִני  
 ָיכֹול.

ִּכי ַּבְּתִחָּלה ָהיּו ָּכל ַהַהְתָחלֹות  "  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ע"ד)ְוֶזה ַהּסֹוד ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל  
ְוַעְכָׁשו ְוכּו' . ַרֵּבנּו �א ִסֵּים ָמה  "ִמֶּפַסח, ְוַעל ֵּכן ָּכל ַהִּמְצוֹות ֵהן ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים, 

ד  ְלַהִּגי   ֹּכחַ   לוֹ   ֵיׁשם  ַּפעַ ל  ְּבכָ י ְיהּודִ ל  ֶׁשּכָ 'ְוַעְכָׁשו',  ת  ֶּבֱאמֶ א ִהי ה  ֶׁשַהַּכָּונָ   ַמר,ַעְכָׁשו. ְוֵיׁש לוֹ 
ה,  ֵמָהֱאמּונָ י  ָנַפְלּתִ ,  י ֶׁשָעִׂשיתִ ה  מַ י  ָעִׂשיתִ   ַאף ֶׁשָהִייִתי ַעד ַעְכָׁשו ְּכמֹו ֶׁשָהִייִתי,  'ְוַעְכָׁשו',

 .  רָּכׁשֵ י  ְיהּודִ ת  ִלְהיוֹ ל  ָיכוֹ י  ֲאנִ א ִלְּצַלן, ֲאָבל ְוַעְכָׁשו  ַרֲחָמנָ   ת,ּוְׁשֻטּיוֹ ת  ֲעֵבירוֹ י  ָעִׂשיתִ 
ָהָבה ִנְפַּתח ֶאת ַהֶּפה ְלָהִׂשיַח ֶאת ַהֵּלב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְלַסֵּפר לֹו ָּכל ָמה ֶׁשֻּמָּנח ָלנּו ַעל  

 ת ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים. ַהֵּלב, ָּכ� נּוַכל ְלַהְתִחיל ֵמַעְכָׁשו ִלְהיוֹ 
 ) ָזרּועַ ר  אוֹ ת  ַהָּגדַ (

 
 

אֹוְמִרי ם  ָאדָ ב  ַחָיי"  (ְּפָסִחים קט"ז:)   םֲחַז"ל 
א ָיצָ א  הּו  ְּכִאילּו  ַעְצמוֹ ת  אֶ ת  ִלְראוֹ 

ה, זֶ ת  אֶ ת  ְלַהְראוֹ ר  ֶאְפׁשָ   ֵאי�ם".  ִמִּמְצַריִ 
א  הּו  ְּכִאילּו  ִּבְזַמֵּננּו  ְלַהְרִּגיׁש  ָיכֹולי  ְיהּודִ   ֵאי�
 ם?.ִמִּמְצַריִ א ָיצָ 

ז  ָאם,  ִמְצַריִ   ֵּפרּוׁש ה  מַ ם  ְּכֶׁשּיֹוְדִעיל  ֲאבָ 
 ָהיּום  ְּכֶׁשַהְיהּוִדי,  ֵמֵאֶליהָ ת  מּוֶבנֶ ה  ַהְּתׁשּובָ 
א  �ם  הֵ ת,  ַּבָּגלּוה ָהיָ ם  ֶׁשָּלהֶ ה  ַהּפֶ ם,  ְּבִמְצַריִ 

<<<< 

 מילה של התחזקות 
  ׁ̆ „ו… ָ̃ ‰ַ ַ‰ר  זו… ּבַ ˙ּוב  מ‡.) ּכָ ּב…‡,   ̇ ַ ׁ̆ ר¿ ‰   (ּפַ ָּ̂ ּמַ ∆ ׁ̆

,"‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ƒ„ּ ָל‡  יכ¿ "מ≈  :˙‡ ר≈ ¿̃ ƒל    נ ∆ ׁ̆ ַמֲ‡ָכל 

מּוָנ‰.  ¡‡‰ָ  ˙ ∆̃ ַחּז∆ ¿̇ ƒמ  ‰ ָּ̂ ַ‰ּמַ י  ≈„ י¿ ַעל  י  ƒּכ מּוָנ‰;  ¡‡

ר  ם ַ‡ח≈ ˜ו… מ¿ ƒפ‚:)(ּפַ ֲ‡ָבל ּב˜ ,‰ ו∆ ַ̂ ¿ּ̇  ˙ ַ ׁ̆ ‰   ר¿ ַכּנ∆ ַ‰ר מ¿ ‰זו…

פּוָ‡‰;   ל ר¿ ∆ ׁ̆ ‡", ַמֲ‡ָכל  ָ̇ ָוו ַ‡ס¿ ָל‡ ּ„¿ יכ¿ ‰: "מ≈ ˙ ז∆ ∆‡

ַרּפ≈  ‰ מ¿ ָּ̂ ַ‰ּמַ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ֲ‰ָר‡" ר מו… מ≈ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם. ‡ו… ∆‡ ˙‡

ַע  ∆ ר≈ י ּפƒ ל ׁ̆ ב¿ ƒ„ּר  י מ≈ נּו ‡ו… י ַרּב≈ ƒָח„, ּכ ָבר ‡∆ ָ„ּ ‰ נּו ז∆ ַרּב≈
(‰ יָמן  ƒס ב',   ˜ ל∆ ח≈ ֲ‰ַר"ן,  מו… י  י˜ּוט≈ ƒי  (ל ל≈ ב¿ סו…  ׁ̆ י≈ י  ƒּכ"  :

ם  ≈‰ ו¿  ,˙ ָל‡ו… ֻמפ¿  ˙ ַמּכו… ם  ָל‰∆  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ים,  ƒ‡ָל ח√

מּוָנ‰",   יַל˙ ָ‰‡¡ ƒפ יל נ¿ ƒב ¿ ׁ̆ ƒים ַר˜ ּב ƒ‡ָל ח√ ים ‰∆ ƒל ב¿ סו…

  ‰ ּז∆ ƒמ  ‡ ≈̂ ∆ יו… ׁ̆ ‡ֲ ּכַ ∆ י  רׁ̆ ƒל כ¿ ‰ ‡ו… ָּ̂ ַ‰ּמַ  ˙ ∆‡ ם 

˙ ∆̃ ַחּז∆ ¿̇ ƒמּוָנ‰ מ ¡‡‰ָ יז ָ‡  ,ו¿ ƒ‡ ַרּפ¿ ¿̇ ƒםמ. 

 ‡ פ≈ רו… ך¿ ל¿ ל≈ ‰ּו‡ ‰ו… י‡ ו¿ ƒר ינּו ל…‡ ּבָ ָ‡ָ„ם ל…‡ ָעל≈ ∆ ׁ̆ ּכ¿

י   ƒל ׁ̆ : "י≈ ר לו… מ≈ ‡ ‡ו… פ≈ ˙, ָ‰רו… ‡ו… ַרּפ¿ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ≈„ ל ּכ¿ „ו… ָ‚ּ

ַ‡ַח˙, פּוָ‡‰  ר¿ ַר˜  ָך  יל¿ ƒב ¿ ׁ̆ ƒַרּפ≈ ‰  ז∆   ּב ךָ ‡  י¿ ¿̇  ‡ו…

ר≈  ַ‚מ¿ רּוָפ‰ ֲ‡ָב   י,ל¿ ¿ּ̇ ף",  ̇ ַ‰ּז…‡  ל ַ‰ ס∆ ‰ ּכ∆ ּב≈ ָל‰ ַ‰ר¿ עו…

ל   ּכָ ן  ≈̇ נו… ָ‰ָי‰  ‡י  ַוּ„ַ ּב¿ ָלם    ן‰ו… ָ‡ָ„ם  עו… ּבָ ∆ ׁ̆ ָּ̃ ƒר ָ‰ע  

י  ƒפ ˙, ּכ¿ יו… ח¿ ƒּו‡ יּוַכל ל‰ ∆ ׁ̆ ƒ ׁ̆ ַר ∆ ר ׁ̆ מ≈ ב ב, „)"י ‡ו… ּיו… ƒ‡)  :

ך    ןּכ≈"  ר∆ יּב¿„∆ ‰ ֹורּכ¿ׁש∆ָ‡ָ„ם;    נ≈ ב    ‡∆ ר∆ ַעל    ָ‡‰ּבַָ‰ח∆

ין  ׁשֹור…‡ ƒ‚ מ≈  ,ƒרּב ָכל    ֹועֹו ז¿ ו¿ ָפָניו,  ר   לּכָ  ןׁש∆ּכ≈ל¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

י ƒ‡ יַע   ";ןּת≈יƒ   -  ןֹוָממּב¿  ׁשל¿ ƒ‚ַּמ  ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ‡י  ַוּ„ַ ּב¿ ָ‡ז 

 ‰ַ  ˙ ∆‡  ˙ נו… ¿̃ ƒל‰ ָּ̂ ַרּפ≈   ּמַ ּמ¿ ∆ ׁ̆  ‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ נּו    ˙‡ַ‰ ָ̇ ‡ו…

ּיוּ  ƒרּוָחנ ב∆ ˙  ּב¿ ר∆ ָ̃ ,   ˙ּומ¿ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ל  ∆‡ נּו  ָ̇ ‡ו…

‡י ַוּ„ַ ל…‡    ּב¿ ָחָב‰ ו¿ ָי„ ר¿ ˙ ּב¿ נו… ¿̃ ƒים ל ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ∆ ּמ≈ ׁ̆ ַ̃ ı ל¿

כּו'. ָר‡ ˙˘ע"ח)                             ו¿ ¿̃ ƒמּוָנ‰ ַוי ˙ו… ‡¡ ָ̂  (ֲע
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יֹום א' ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי א', ט' ִניָסן, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר� 
 ה'תשפ"ב

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
ְּבַחְסֵדי ַהֵּׁשם ֲאַנְחנּו ְּכָבר עֹוְמִדים ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח 

עֹוסֵ  ֶאָחד  ָּכל  ֲאַנְחנּו   ק ַהָּקדֹוׁש,  ֶהָחֵמץ;  ֶאת  ִּבְלַנּקֹות 
ְלַנּקֹותְצִר  ַרֵּבנּו   םּגַ   יִכים  ֶׁשָּלנּו.  ְוַהֹּמַח  ֵמַהֵּלב  ֶהָחֵמץ  ֶאת 

: "ְוִעָּקר ִלְׁשֹמר ֹמחֹו ֶׁש�א (ִלּקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן ה)אֹוֵמר  
ִיְהֶיה ָלנּו ֻקְׁשיֹות ַעל ָהֱאמּוָנה, ֶאָּלא ֶׁשַּנֲאִמין   אַיֲחִמיץ", ֶׁש�

ָּברּו� ּוְבִמְׁשָּפט.   ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְּבֶצֶדק  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְמַנֵהל  הּוא 
ֱאמּוָנה, ְלַׁשֵּנן ֱאמּוָנה, ָלַדַעת ְוִלְזֹּכר   םֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהְפִני

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה ַהֹּכל ַרק ְלטֹוָבֵתנּו, ַחס ְוָׁשלֹום 
ָחֵמץ.    הִּתְהיֶ א  ֶׁש� ֵּפרּור  ָרָעה,  אֹוֵמר: ַמֲחָׁשָבה  ַרֵּבנּו 

ִחּצֹוִנּיֹות,  ָחְכמֹות  ּבֹו  ִיְכנֹוס  ֶׁש�א  ָחְכָמְת�  ֶאת  "ֶׁשִּתְׁשֹמר 
ֶׁש�א ְּתַהְרֵהר ְּבִהְרהּוִרים ָרִעים", ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְׁשֹמר ַעל 
ֶׁש�א  ָרעֹות,  ַמֲחָׁשבֹות  ָלנּו  ִיְהיּו  ֶׁש�א  ֶׁשָּלנּו,  ַהַּמֲחָׁשָבה 

ֻקְׁש  ִּתָּנֵצל ַנְחֹׁשב  ֶזה  ְיֵדי  "ַעל  הּוא,  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ַעל  יֹות 
 ֵמָחֵמץ ֶׁשהּוא ִסְטָרא ְּדמֹוָתא ְוכּו'".

ְלַגֵּבי ֶלֱאֹכל ֵאֶצל ֲאֵחִרים ְּבֶפַסח ְוכּו'; מֹוֲהָרא"ׁש ָסַבר ֶׁש�א 
 ם אֹותָ   ְלֶפַסח" ֶׁשעֹוִׂשים  םַה"ְּכֵׁשִרי  םַהּמּוָצִרי  ִיְקנּו ֶאת ָּכל

ְּכמֹו ָחֵמץ, ְׁשֵקֵדי   תֶׁשִּנְראוֹ   –ׁש ְּכמֹו ָחֵמץ; ִּפיָצה, עּוגֹות  ַמּמָ 
נֹוְתִנים  ָהַרָּבִנים  "ָלָּמה  ּכֹוֵתב:  מֹוֲהָרא"ׁש  ְוַכּדֹוֶמה;  ָמָרק 
ֶהְכֵׁשר ַעל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו?" ֶזה ָּדָבר ָחׁשּוב ֶׁשְּיָלִדים ֵיְדעּו 

ּבְ  ֶזה,  ֶאת  אֹוְכִלים  ְוֵכן ֶׁשְּבֶפַסח �א  ָּכ�,  עֹוִׂשים  ֶפַסח �א 
 ָהְלָאה.

ְלַגֵּבי ַלֲעֹבר ַעל ַהָּפָרָׁשה ְוכּו'; ִליהּוֵדי חּוץ ָלָאֶרץ, ַהָּׁשבּוַע 
ַהָּׁשבּועֹות ְׁש�ֶׁשת  ָּכל  ֶּפַסח,  ֶׁשַאֲחֵרי  ְוַהָּׁשבּוַע  ֶּפַסח   ֶׁשל 

ל ָּפָרַׁשת זּו ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי. ֶאְפָׁשר ְלַהְתִחיל ַלֲעֹבר עַ   -ָהֵאּלּו  
ַהָּפָרָׁשה  ַעל  ַלֲעֹבר  ֶׁשֶאְפָׁשר  אֹו  ַהֶּזה,  ֵמַהָּׁשבּוַע  ַאֲחֵרי 
ְׁשבּוַעִים  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ִליהּוֵדי  ֶּפַסח.  ֶׁשַאֲחֵרי  ַּבָּׁשבּוַע 

 ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי, ַהָּׁשבּוַע ּוַבָּׁשבּוַע ַהָּבא.
ְּכָבר  ֲאַנְחנּו  ְלַהְכִׁשיר,  רֹוִצים  ְּכָבר  ֲאַנְחנּו  ַּבַּבִית  ֶאְצֵלנּו 

 ה ַהַהְכָׁשרָ ִעם    ה ְנַחּכֶ רֹוִצים ְלַהְתִחיל ְלַבֵּׁשל ַלַחג, ְּבָכל ֹזאת  
חֹוזְ  ֶׁשַהְּיָלִדים  ַמְקִּפיִדים ַעד  ֲאַנְחנּו  ֵמַהִּלּמּוִדים.  ִרים 

 ֵאי� ְלַהְכִׁשיר ַּדְיָקא ְּכֶׁשַהְּיָלִדים ִנְמָצִאים ַּבַּבִית, ֶׁשֵהם ִיְראּו  
ה ָהֲאִוירָ ת  אֶ ,  םְוַהְמַבְעְּבִעי  ם ֶאת ַהַּמִים ָהרֹוְתִחיםׁשֹוְפִכי

ִכיִנים ַחג, ֵאי� ם ִנְׁשָּפִכים... ֶׁשֵהם ִיְראּו ֵאי� מְ ּוַמיִ ת  ַהּתֹוֶססֶ 
 ַמְכִניִסים ֶאת ַהֶּפַסח.

ַמה   אִהיִחּנּו�   ַהְּיהּוִדים;  ֵאֶצל  ְקדֹוִׁשים  ֲהִכי  ֵמַהְּדָבִרים 
ֶזה ִנְׁשָאר ִאָּתם,   –ֶׁשַהְּיָלִדים רֹוִאים ִּבְׁשנֹוֵתיֶהם ַהְּצִעירֹות  

 בֹוָדה ִעם ֶזה ֵהם ְּגֵדִלים. ַרִּבי ָנָתן ָאַמר: "ֶאְצִלי ִחּנּו� ֶזה עֲ 
ְּכמֹו ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ֲאִמיַרת ִּתּקּון ֲחצֹות"; ַרִּבי   -ְּגדֹוָלה    ָּכל ָּכ�

ֲאִפּלּו  ֶׁשּלֹו,  ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְלַחֵּנ�  ְּכֵדי  ֵער  ִנְׁשָאר  ָהָיה  ָנָתן 
 ָלקּום ַּבֲחצֹות. לֶׁשּיּוכַ  ֶׁשהּוא ָרָצה ָלֶלֶכת ִליֹׁשן ֻמְקָּדם ְּכֵדי

ֶאת ַלֶטֶלפוֹ   ץָחמֵ ת  ְּבִדיקַ ה  ַּתֲעׂשֶ  ְלַהְכִׁשיר  ְצִריִכים  ֶׁשְּל�;  ן 
 ֶזה, ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ָּכֵׁשר, ֶׁש�א ִיְהיּו ֲעֵברֹות ָּבֶזה.

 ַחג ָּכֵׁשר ְוָׂשֵמַח.
 "ב) תשפ'  א-יַאֲחרֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 
 

 

ע, ָהָרׁשָ ה  ְלַפְרעֹ ם  ְמֻׁשְעָּבִדי  ָהיּום  הֵ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ   רּוִּדּבְ 
ָצִרי� א  ֶׁש� ם  ְּדָבִרי  ִּדְּברּום  הֵ ע".  רַ ה  ּפֶ ם "הֵ   ֶׁשּלוֹ ת  ֶׁשָהאֹוִתּיוֹ 

 ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואד  עַ .  ִיְתָּבַר�  ֶאל ַהֵּׁשם  ִּדְּברּוא  �ם  ְוהֵ ,  ְלַדֵּבר
ה ֹמׁשֶ ל  ַהָּגדוֹ ק  ַהַּצִּדית  אֶ ם  ָלהֶ ח  ְוָׁשלַ ל  ִיְׂשָראֵ י  ְּבנֵ ל  עַ ם  ִרחֵ 

ת ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ ת  ָלֵצאה  ַהְּיִחידָ ה  ֶׁשָהֵעצָ ם  ַלְּיהּוִדיד  ֶּׁשִּלּמֵ ,  ַרֵּבינּו
ם ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ל  ּוְלַהְתִחיה  ַהּפֶ ת  אֶ   ִלְפּתֹוחַ ק  רַ ה  זֶ ת  ְוַהְּבָעיוֹ 
ת אֶ   ִקְּבלּום  ְוהֵ ם,  ִמִּמְצַריִ ת  ָלֵצא  ָזכּו ם  הֵ ה  זֶ י  ְידֵ ל  ְועַ ,  ִיְתָּבַר�

ל אֶ ר  ְלַדּבֵ ל  ַמְתִחיה  ַהּפֶ   –ח"  סָ ה  ּפֶ ת " אֹוִתּיוֹ א  ֶׁשהּוח,  ַהֶּפסַ ג  חַ 
י "ַוָּיֻׁשבּו ַוַּיֲחנּו ִלְפֵני ּפִ   (ְׁשמֹות י"ד, ב')ר  אֹומֵ ק  ַהָּפסּו.  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ 

ה ָהיָ א  �ר  ְּכבָ ם  ֶׁשָּלהֶ ה  ַהּפֶ ת,  ְלֵחרּוא  ָיצָ ם  ֶׁשָּלהֶ ה  ַהּפֶ   ַהִחיֹרת"
 ִנְגֲאלּו ם  הֵ   ְוָכ�;  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ   ִהְתִחילּור  ְּכבָ ם  הֵ ר,  ָסגּו

 ם.ֶׁשָּלהֶ ת ְוַהְּבָעיוֹ ת ַהָּצרוֹ ל ּוִמּכָ ם ִמְצַריִ ל ׁשֶ ה ַהָּקׁשָ ת ֵמַהָּגלּו
ם ָאדָ ל  ְלכָ י.  ְיהּודִ ל  ּכָ ל  ֵאצֶ ר  ּדוֹ ל  ְּבכָ   ַעְצמוֹ ל  עַ ר  ֶׁשחֹוזֵ ר  ָּדבָ ה  זֶ 
ם ְקָׁשִיים  עִ ע  ִמְתַייגֵ ד  ֶאחָ ל  ּכָ ,  ֶׁשּלוֹ ת  ְוַהְּבָעיוֹ ת  ַהָּצרוֹ ת  אֶ   ֵיׁש

א ְּכֶׁשהּוי  ַהְּפָרטִ ת  ַהָּגלּות  אֶ   ֵיׁשד  ֶאחָ ל  ְלכָ ת,  ּוְבַגְׁשִמּיּות  ְּברּוָחִנּיּו
הּואד  עַ ;  ֶׁשּלוֹ   ַלִּמְגָּבלֹותד  ְמֻׁשְעּבָ  ָּברּו�  ר עֹוזֵ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ת אֶ ד  ְמַלּמֵ א  הּום,  ָלָאדָ ר  ַלְעזוֹ ל  ֶׁשָּיכוֹ י  ֲאִמּתִ ק  ַצִּדים  ּומֹוְצִאי
ל ְלִהָּגאֵ   ֶּדֶר�  לוֹ   ֶׁשֵּיׁשת,  ְּבַקּלּוע  ְלִהָּוׁשַ ל  ָיכוֹ א  ֶׁשהּום  ָהָאדָ 

א ִהי  ְוַהֶּדֶר�,  ֶׁשּלוֹ ת  ְוַהְּבָעיוֹ ת  ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ ת  ָלֵצא,  ֶׁשּלוֹ ת  ֵמַהָּגלּו
, ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ל  ְוַיְתִחי  ֶׁשּלוֹ ה  ַהּפֶ ת  אֶ ח  ִיְפּתַ א  ֶׁשהּו
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� ז  ְוָאר,  עֹובֵ א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ   ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ר  ְלַסּפֵ 
ח ְוִיְׁשלַ   לוֹ ר  ַיֲעזֹ א  ּוהת,  ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ   אֹותוֹ א  ְויֹוִצי  לוֹ ר  ַיֲעזֹ   הּוא

 ת.ָהְרפּואוֹ ל ְוכָ ת ַהְיׁשּועוֹ ל ּכָ ת אֶ  לוֹ 
ת אֶ   לוֹ   ֶׁשּפֹוֵתחַ י  ֲאִמּתִ ק  ַצִּדיא  מֹוצֵ א  הּוה,  ָלזֶ ה  זֹוכֶ ם  ְּכֶׁשָאדָ 

 ַמְרִּגיׁש ת  ֶּבֱאמֶ ה  ָּכזֶ ם  ָאדָ ;  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ   לוֹ ם  ְוגֹורֵ ה  ַהּפֶ 
ת ַהְּפָרִטים  ִמִּמְצַריִ ל  ִנְגַאא  הּום,  ִמִּמְצַריִ א  ָיצָ   ְּבַעְצמוֹ א  ֶׁשהּו
 .ֶׁשּלוֹ 
(ַּפְרַׁשת  ר  ַהזֹוהַ ע  ֶקטַ ת  אֶ ה  ַהַהָּגדָ ת  ֲאִמירַ י  ִלְפנֵ ר  לֹומַ ם  נֹוֲהִגי 

ָדא",  ֹּבא, מ:) ָּבַתר  ל ּכָ ל  עַ ה  ֶׁשחֹובָ ם  ׁשָ ר  אֹומֵ ר  ַהזֹוהַ   "ְּפקּוָדא 
. ִאּתוֹ ה ָעׂשָ  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ם ַהִּנִּסי ת אֶ ד ָּתִמיר ְלַסּפֵ ם ָאדָ 

, לוֹ ר  ָעזַ   ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואה  ְּבָעיָ   לוֹ ה  ָהְיתָ ס,  נֵ ה  ָקרָ ם  ְּכֶׁשְּלָאדָ 
ם ְּכֶׁשְּלָאדָ ל  ֲאבָ ד;  ֶאחָ ל  ְלכָ ה  זֶ ת  אֶ ם  ּוְלַפְרסֵ ר  ְלַסּפֵ   ָצִרי�א  ֶׁשהּו
, ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּות  אֶ ק,  ַצִּדיא  ָמצָ א  הּול  ָּגדוֹ   ָּכ�ל  ּכָ ס  נֵ ה  ָקרָ 

ה זֶ ז  ָא,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ל  ֶׁשַּיְתִחי ה  ַהּפֶ ת  אֶ   לוֹ ח  ֶּׁשָּפתַ 
 ֶׁשָּיבֹואּו ת  ַהְּבָעיוֹ ל  ּכָ ם  עִ   לוֹ ר  ַיֲעזֹ ר  ְּכבָ ה  זֶ י  ּכִ ל.  ָּגדוֹ י  ֲהכִ ס  ַהּנֵ 

ע ֵידַ א  הּוה,  ִּתְהיֶ ק  ֶׁשרַ ה  ְּבָעיָ ל  ּכָ .  ֶׁשּלוֹ ם  ַהַחִּייל  ּכָ   ְּבֶמֶׁש�ו  ָעָלי
ן ּוָבֹאפֶ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ק  רַ ה  ִיְפנֶ א  הּוה,  ַהְּנכֹונָ ת  ַהְּכֹתבֶ ת  אֶ 

 .ֶׁשּלוֹ ת ַהָּצרוֹ ל ִמּכָ א ֵיצֵ ד ָּתִמיא הּוה ַהּזֶ 
. ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ל  ָיכוֹ ל  ָּגדוֹ ק  ַצִּדיק  ֶׁשרַ ב  חֹוׁשֵ ם  ָאדָ 

ר ַהָּכׁשֵ י  ַהְּיהּודִ   ְּכמוֹ   ְמזָֻּכ�א  �ן  ֲעַדִייא  הּום  ֶׁשאִ ב  ׁשֵ חוֹ ם  ָאדָ 
הּוא ד  ְמאֹ ק  ָרחוֹ ן  ֲעַדִיי  הּואז  ָאי,  ָהֲאִמּתִ  ָּברּו�   ֵמַהָּקדֹוׁש 

הּוא ָּברּו�  ב  חֹוׁשֵ ם  ָאדָ .  ֶׁשּלוֹ ת  ַלְּתִפּלוֹ ב  ַמְקִׁשיא  �  ְוַהָּקדֹוׁש 
ל ַהּכֹ ת אֶ ה ִניסָ ר ְּכבָ א הּום, ָהעֹולָ ף סוֹ ט ִּכְמעַ ר ְּכבָ ה ְּכֶׁשּזֶ ק ֶׁשרַ 
ַהֵּׁשםת  ִלְפנוֹ ל  ָיכוֹ א  הּוז  ָאק  רַ ע,  נֹוׁשַ א  �  ֲעַדִייןא  ְוהּו  ֶאל 

 ָּכ�ם ְסתָ  ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ל אֶ ר ְלַדּבֵ ל ָיכוֹ א �א הּוז ָאם ְוגַ , ִיְתָּבַר�
ר ֵספֶ ל  ּכָ ת  אֶ ר  ֹיאמַ א  הּום  אִ ק  רַ ,  ֶׁשּלוֹ ת  ָהִאיִׁשיה  ַּבָּׂשפָ 

 .ִיְתָּבַר�ם ֵמַהּׁשֵ   ִּבֵּקׁשת  ֶּבֱאמֶ א  ֶׁשהּוא ִנְקרָ ה  זֶ ז  ָאק  רַ ם,  ַהְּתִהִּלי
הּוא  אֹוָתנּוד  ּוְמַלּמֵ   "לזַ   ַרֵּבינּו  ַמִּגיעַ ל  ֲאבָ  ָּברּו�   ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
א �ה,  ִנְראֶ א  הּו  ֵאי� ה  ְמַׁשּנֶ א  �י,  ְיהּודִ ל  ּכָ ל  ֵאצֶ ד  ָּתִמיא  ִנְמצָ 
ן מּוכָ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואד  ָּתִמין,  ָקטָ   אוֹ ל  ָּגדוֹ א  הּום  אִ ה  ְמַׁשּנֶ 

 ָצִרי�י  ַהְּיהּודִ י.  ְיהּודִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ו  ִמִּפית  ֶׁשּיֹוֵצאה  ִמילָ ל  ְלכָ ב  ְלַהְקִׁשי
ם ָהאֵ ת  ִּבְׂשפַ   ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ר  ְו�אמַ ה  ַהּפֶ ת  אֶ   ִלְפּתֹוחַ ט  ָּפׁשּו
ל אֶ   ִלּבוֹ ת  אֶ   ֵמִׂשיחַ ה  ָהיָ א  ֶׁשהּו  ְּכמוֹ ו,  ָעָליר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ,  ֶׁשּלוֹ 
ל עַ ה  ַהָּצרָ ת  אֶ א  ֵמִבי  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואה  ָלּמָ ה  ַהִּסּבָ ב.  טוֹ ר  ָחבֵ 

ר ְלעֹורֵ ה  רֹוצֶ א  הּום,  ָלָאדָ ר  ְלַהְזִּכיה  רֹוצֶ א  הּוי  ּכִ ק  רַ א  ִהים,  ָהָאדָ 
ה ַהּפֶ ת  אֶ ח  ִיְפּתַ ר  ְּכבָ ם  ָאדָ ֶׁשהָ ה  רֹוצֶ א  הּוה,  ֵמַהֵּׁשינָ   אֹותוֹ 
 .ִאּתוֹ ר ְלַדּבֵ ל ְוַיְתִחי

 )רָּכׁשֵ  (קּוְנְטֵרס ֶּפַסח
 
 
 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 ם ִנְׁשָּפִכיםּוַמִית ַהּתֹוֶסֶס ה ָהֲאִויָר ת ֶא 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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ֹמר ַעל   ָאנוּ ֵאיְך  ְיכֹוִלים ִלׁשְ
נּו  תַהחּוְמרוֹ  ּלָ ֵבי ׁשֶ ת ּבְ

 ַההֹוִרים? 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְלהֹוַרי ְלֶפַסח, ְוִאִּמי קֹוָנה ַמֲאָכִלים ְמֻסָּיִמים   ִאם ִיְרֶצה ַהֵּׁשםֲאַנְחנּו הֹוְלִכים  
ָלַדַעת רֹוָצה  ֲאִני  ַמְקִּפיד    ִלְסעּודֹות,  ַּבֲעִלי  ִּכי  ַלֲעׂשֹות  ֶלֱאכֹל  ד  ְמאָֹמה  א 

 ַעל ֶזה.  ָּכל ּכָ  , ְוֵאֶצל הֹוַרי א ַמְקִּפיִדיםםְקנּוִיים מּוָצִרי

ַמְקִּפיִדים    םּגַ י  ְּבִמְׁשַּפְחִּת   ָּכ ָּכל    ן ָמֶה ם,  ָנִׁשי ם  עִ ְּגָבִרים    ְלׂשֹוֵחַח א  ֶׁשא 
 ַהֲהָלכֹות ָּבֶזה? ֻמָּתר ִלי ְלִהְתָעֵרב ּוְלַהִּגיד ְלהֹוַרי ָמה ַלֲעׂשֹות?

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

  ע, ג' ִניָסן, ְׁשַנת ַה'תשפ"ב  ְמצֹוָר יֹום ב' ָּפָרַׁשת   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

א    -ִיְרֵאי ָׁשַמִים ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ְּכֶׁשהֹוְלִכים ֲאֵליֶהם  ִאם ַההֹוִרים ֵהם  
ִמְנָהִגים  ַהחּוְמרֹוֶאת    ֵאיָתנֹו לֹוְקִחים   ִעם  ְלִהְתַנֵהג  ֶאְפָׁשר  ַּבַּבִית  ֶׁשָּלנּו.  ת 

ּוִמְצוֹות  ְוֻחְמרֹות ָיִפים, ֲאָבל ְּכֶׁשהֹוְלִכים ְלהֹוִרים ִיְרֵאי ָׁשַמִים ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה  
ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם, ֵאין ׁשּום ִמְנָהג ַאֵחר, ׁשּום חּוְמָרא    ת ֶא ְצִריִכים ִלְזּכֹר    -

 ֶׁשל ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ.  ה ַהְּיִחיָד ַאֶחֶרת, ַרק ַהִּמְצָוה 

ִסֵּפר, ַהַּצִּדיק ַהַּׂשר ָׁשלֹום ִמֶּבעְלֶזא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאַכל ְּבֶפַסח   ׁש"מֹוֲהָרא
ָמָרק ְּבַיַחד ִעם ִאּמֹו ַהְּמֻבֶּגֶרת, ֵהם ָאְכלּו ִמַּצַּלַחת ַאַחת. ַּפַעם ָקָרה, ָהִאָּמא 

ְוִהיא   ְׁשרּוָיה  אֹוְכִלים  ֶׁשא  ַמָּצה    ִהְכִניָסהָׁשְכָחה  ת,  ַּצַּלַח לַ ֲחִתיכֹות 
ְוִלְפִליָאָתם ָהַרָּבה ֶׁשל ַהּנֹוְכִחים ַהַּצִּדיק ִהְמִׁשי ֶלֱאכֹל ֵמַהָּמָרק, הּוא ֵהִזיז  

ַהַּמָּצה   ֲחִתיכֹות  ִהְמִׁשי    ֶׁשָּלּה   ד ַלַּצ ֶאת  ָּכ    לֶלֱאכֹו ְוהּוא  ַאַחר  ֵמַהָּמָרק, 
ַהַּצִּדיק ָאַמר: "א ֶלֱאֹכל ְׁשרּוָיה ֶזה חּוְמָרא ּוְלַהְכִאיב ְלִאָּמא, ְלַזְלֵזל ְּבִמְצַות 

 ִלְדחֹות ְּדאֹוָרְיָתא".   הְיכֹולָ ֶזה ְּדאֹוָרְיָתא, חּוְמָרא א   -ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם 

ְּכֶׁשַאֶּתם   ֶׁשָּלכֶ הֹוְלִכיָלֵכן  ַלהֹוִרים  ֶאת    - ם  ם  ְלַכֵּבד  ְזִהיִרים  ְמאֹד  ִּתְהיּו 
ִלְהיֹות    ָצִרי ְּבֶזה  '  ז ְמֻרּכָ ַההֹוִרים;  ַהּמַֹח,  ֶאת  ְּבַמ ָּכל  ְלַכֵּבד  ֶאְפָׁשר  עֹוד  ה 

 ַההֹוִרים'.

ַּבַּבִית   ַההֹוִרים  ֵאֶצל  ְוכּו';  ּוְלַדֵּבר  ְלׂשֹוֵחַח  ֵאי  ַאֶּת ְלַגֵּבי  ֵמַהַּבִית,  ֵחֶלק  ם 
 ם. נֹוֲהִגיָּכ   -ם נֹוֲהִגי ֶׁשַההֹוִרים

 ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ֶׁשַּתְצִליחּוַהֵּׁשם ַיֲעזֹר 
 "ב) תשפ' א-יַאֲחֵר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ימי חייו, עשרים וארבע שעות ביממבמשך    םליהודיר  אבא שלך התמס  הכל 
תשלום. הוא עזר ליהודים   םלעת הוא פעל עבור אחרים, בלי לקבל שובמעת  

כך הרבה ס בכל  הוא   םפוריישבורים, נשמות שבורות,  הנפש  חולי  קשים של 
הוא תמיד   -ר לרפאות מישהו בגוף ונפש וקשה לעז  רפוישהגיע אלי סי  עזר. מת

ישמ זה  נפש;  מסירות  בכזו  עכש  רועזר  למעלה יעליו  טובים  בגדים  לו  יש  ו, 
הבגדים   ןה  -ת  לזול  ה. כך אומר רבנו, המצוות של עזרםבה  בשמים להתלבש

 למעלה בשמים.  שלהתביילנשמה, שהנשמה לא תצטרך 
ימשיך    יבוודא הוא    ז א  לם, אביך זכה לשמש את מוהרא"ש בחיים חיותו, וועל כ

מסור למוהרא"ש,  ד  לשמש את מוהרא"ש למעלה בשמים. אבא שלך היה מא
ראיתי הרבה אצל מוהרא"ש, היו הרבה ששמשו אותו, אבל לא כל אחד היה 
מסור, להרבה היו אינטרסים אישיים, אביך עליו השלום היה מסור למוהרא"ש 

 נגיעות אישיות; נדיר לראות משמש כזה אצל צדיק.   םשו בלי
לה מכתב בנפרד,    ב אכתוהיקרה;    ךאימאותך ואת    ברוך הוא ינחם אותך, הקדוש  

 לנחם אותה, ואת האחים שלך.
 במהרה בימינו". המתים תולתחייר השם יתברך שכבר נזכה למשיח צדקנו ויעז

כעת כשנפרדים מאותו יהודי יקר, מקבלים על עצמם אנשי שלומינו לעשות גם  
איש   חסד  לגמול  הנפטר,  של  כמעשיו  כף  הם  על  בהתמדה  ללמוד  רעהו,  עם 

 הטרדות הרבות. 
 אין מלווין לו לאדם, אלא תורה ומעשים טובים!

  

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

 . תצה
ַׁשָּבת   זַ   ה ֲחֻנּכָ ַאַחר  ַרֵּבנּו    ְוָהָיה .  ּפֹוְסִקים  ַהְרֵּבה  דֶׁשִּיְלַמ ,  ָנָתן  יְלַרּבִ   ל "ִצָּוה 

זַ ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ִּבְרצֹונֹו   ַהְּגדֹוִלים   "ֻׁשְלָחן־ָערּו"  ֶחְלֵקי  ָהַאְרָּבָעה  ָּכל  רֶׁשִּיְגמֹ,  ל"  
 . יֹום ְּבָכל  ַּדִּפים ֲחִמָּׁשה  דִלְלמֹ ִׁשעּור לֹו ְוָקַבע. ַאַחת ְּבָׁשָנה

ֵדי ּכְ ,  ְוִסּפּוִרים   ִׂשיחֹות  ֵאּלּו  ָאָדם  ְּבֵני  ִעם  ְלַדֵּבר  ִיְרֶאה  יֹום  ֶׁשְּבָכל,  אֹותֹו  ְוִהְזִהיר 
לֹו   ַמְסִּפיק  ַהּיֹום  ָהָיה  ֶׁשא  וַאף־ַעל־ִּפי  ַּדְעּתֹו.  ֶאת  ם  ַהִּׁשעּוִרי ר  ִלְגמְֹלַפֵּקַח 

ח ְלַפֵּקַח ַּדְעּתֹו ְּבָכל יֹום ַעל־ְיֵדי  ֻמְכָר ר לֹו, ֶׁשֶּזה  ָאַמ ֶׁשָּקַבע לֹו, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  
 ִׂשיָחה ִעם ְּבֵני ָאָדם ֵאיזֹו ָׁשָעה ְּביֹום. 

ִלְפָעִמים  ְוָא  ְוָלנּוַח    ְוָלפּוׁשד  ַלֲעמַֹמר לֹו, ֶׁשַּגם ְּבתֹו ַהִּלּמּוד ְּבַעְצמֹו ְצִריִכים 
ַלחּוץ   ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֵּתֵצא  ֶׁשא  ּוִבְלַבד  ַקָּלה,  ָׁשָעה  ֵאיזֹו  ְלָפחֹות  ַּדְעּתֹו  ְלַפֵּקַח 

 ס ְוָׁשלֹום.ַח הּוִרים ָרִעים, ב ַמֲחָׁשבֹות ָרעֹות אֹו ִהְר ַלְחׁשְֹלַגְמֵרי, ַחס ְוָׁשלֹום, 
 תצו. 

ַהֶּזהַּבחֶֹר  זַ   ף  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ָנַתן  ַרִּבי    ֵסֶפר   ֶאת  לֹו  קְוֶהְעִּתי   ל"ָהָיה 
 . )תפו ןִסיָמ  ל "ַּכּנָ ( ַהִּמּדֹות

 תצז. 
ַנְפָּתִלי. ְוִנְכְנסּו ְלַחְדרֹו,    י ְוַרּבִ   ָנָתן  ַרִּבי  ל"ָּבאּו ְלַרֵּבנּו זַ   ף ַהֶּזהַּבחֶֹר ּוַפַעם ַאַחת  

, ַחִּיים  ַהּיֹום  יָחייִת   ֲאִני"ְוָהָיה ׁשֹוֵכב ַעל ִמָּטתֹו. ְוִהְתִחיל ְלַדֵּבר ִעָּמֶהם ְוָאַמר:  
 ַחִּיים   י ָחייִת   ַהּיֹום  ֲאָבל,  ַחִּיים  ִמיֵני  ַּכָּמה  ֵיׁש  ִּכי,  ֵמעֹוָלם  ןֲעַדיִ   יָחייִת   ֶׁשא

 " עֹוָלם ַחִּיים ָּכֵאֶּלה!ֵמ  יָחייִת  ֶׁשא,  טֹוִבים
  ְּפָרִקים  ָראֵׁשי ְקָצת ה ְוִגּלָ  ם ִּדּבּוִרי ַהָּקדֹוׁש   ִמִּפיו  ְוָזַרק   ְלַדֵּבר ִהְתִחיל  ְוַאַחר־ָּכ  

 ָלֶהם  ה ִּגּלָ   אְו].  יח  ִסיָמן,  'א  ֵחֶלק,  ן"מֹוֲהַר ְּבִלּקּוֵטי־[  "ִליָתאַקְרָט "  ֵמַהּתֹוָרה
 ָראֵׁשי ְּפָרִקים ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה.  ַרק ְּבֵפרּוׁש  ַהּתֹוָרה ָּכל ֶאת ָאז

 תצח. 
זַ  ַרֵּבנּו  ָנַסע   ל "ַהּנַ   ַהּתֹוָרה  ָּכל  ֶאת  ָאַמר  ְוָׁשם.  אויֶצ וִ ִטיְרָה   ָלִעיר  ל"ַאַחר־ָּכ 

 .ְּבַעְצמֹו  הּוְכָתבָ  "ִליָתאַקְרָט "
 תצט. 

  ֲחלֹום   ַהִּקּדּוׁש   ר ַאַח   ת־קֶֹדׁש ַׁשּבַ   ְּבֵליל  ַאַחת  ַּפַעם  ל "זַ   ַרֵּבנּו  ר ִסּפֵ   ַהֶּזה  ףַּבחֶֹר   ָאז   ְוֵכן 

 . ְמאֹד  ְּגדֹוָלה  ָהְיָתה  ֶׁשָהִעיר  ,ַּבֲחלֹום  ִלי  ְוִנְדֶמה  .ִעיר  ְּבתֹו  ְמַהֵּל  ָהִייִתי"  ֶׁשָרָאה:
 . ָּגדֹול ְלַצִּדיק קֻמְחזָ  ֶׁשָהָיה ,ַהְּיָׁשִנים ַמְצִּדיִקים ָּגדֹול ַצִּדיק  םְלָׁש  ּוָבא

ֶאְצלֹו  ֵאָליו  ַהּכֹל  ְוָהְלכּו  עֹוְבִרים  ֻּכָּלם  ְוָהיּו  ְוָרִאיִתי.  ֵאָליו  ָהַלְכִּתי  ֲאִני  ְוַגם   ,
ְּבִצּדֹו ְוא ָנְתנּו לֹו ָׁשלֹום. ְוָהָיה ִנְרֶאה, ֶׁשעֹוִׂשים זֹאת ְּבַכָּוָנּה. ְוָתַמְהִּתי ְמאֹד, 

ת ָּכזֹו, ִּכי ָיַדְעִּתי, ֶׁשהּוא ַצִּדיק ָּגדֹול. ְוָׁשַאְלִּתי ַעל ֶזה, ֵאי ֵיׁש  ֶׁשָהְיָתה ָלֶהם ַעּזּו
ן לֹו ָׁשלֹום ְּבַכָּוָנּה. ְוֵהִׁשיבּו ִלי, ִּכי ֶּבֱאֶמת הּוא ַצִּדיק  ִלֵּת ָלֶהם ַעּזּות ָּכזֹו ִלְבִלי  
ם.  ַהְמֻטָּנִפיּוא ְּבִחיַנת ְמקֹומֹות  ט ִמַּכָּמה ְמקֹומֹות, ֶׁשהְמֻלָּק ָּגדֹול, ַא ֵיׁש לֹו ּגּוף  

ְוֵאין   ַהּגּוף.  ֶזה  ְיַתֵּקן  ֶׁשהּוא  ַעְצמֹו,  ַעל  ְוִקֵּבל  ָּגדֹול  ָאָדם  ְּבַעְצמֹו  הּוא  ֲאָבל 
ָׁשלֹום  ַהְמֻטָּנִפיַּבְּמקֹומֹות    ֲחֵברֹו ם  ִּבְׁשלֹוׁשֹוֲאִלין   לֹו  ָנְתנּו  ַעל־ֵּכן א  (ֵיׁש  ם, 

 .)ד"ה י ְלַהּתֹוָר ה ַׁשָּי אֹוְמִרים, ֶׁשִּסּפּור זֶ 
 תק. 

  ַּכּלֹות   ָׁשם   ְוָהיּו,  הֲחֻתּנָ   ָהְיָתה":  ֶׁשָרָאה  ֲחלֹום  עֹוד  ל"ר ַרֵּבנּו זַ ִסּפֵ ל  ְּבחַֹאַחר־ָּכ  
  ָהעֹוָלם   ְּבֵעיֵני  ִנְרֵאית  ְוָהְיָתה   ןִמֻּכּלָ   ֲחׁשּוָבה  ֵּביֵניֶהן  ָהְיָתה  ַאַחת  ה ְוַכּלָ .  ַהְרֵּבה

 יר ֶׁשָהיּו ְמַנְּגִנים.  ִׁש   ְּכֵלי  ַהְינּו), ַמְקֵהלֹות(  ס' עיֶ עלְ אּפֶ ַק   ָׁשם ְוָהיּו .  ֵמֶהן ֲחׁשּוָבה
ִמְתַאְּסִפים   ְוָהיּו  ַהְּיִׁשיָבה,  ֶאל  ְוִנְכְנסּו  ֶּפַתח,  ֶׁשִּנְפַּתח  ֶאל  ָהמֹו ְוָרִאיִתי,  ַרב  ן 

ָהִייִתי   ְוהֹוְלִכים,  ְמָסְרִבים  ֶׁשֵהם  ּוְכֶׁשָרִאיִתי,  אּוַכל  ְמַחֵּׁש ַהְּיִׁשיָבה.   ֵאי ב, 
ם ְוָהִייִתי עֹוֵמד ַעל ַּגָּבם. ְוָהָיה  ְלִהָּכֵנס ֵּבין ָהמֹון ַרב ָּכֶזה. ְוָחַטְפִּתי ַעְצִמי ְלָׁש 

ָׁשם רֹאׁש ְיִׁשיָבה, ֶׁשָהָיה לֹוֵמד ִעָּמֶהם. ְוָהָיה ָׁשם ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד.  
ְמַרְּקדֹות.  ְוַהַּכּלֹו ָהיּו  ַהּנָ ְוִעָּק ת  ַהֲחׁשּוָבה  ַהַּכָּלה  ָהְיָתה  ְיָתה ָה   ֶׁשִהיא,  ל"ר 

ְמַנֶּגֶנת ֵאיֶזה ִנּגּון, ָהְיָתה ִהיא ְמַזֶּמֶרת    עיֶ עלְ אּפֶ ַק ָכל ָמה ֶׁשָהְיָתה ַה ְמַרֶּקֶדת ָׁשם. וְ 
ַהִּנּגּון ְּבַעְצָמּה ַאַחר־ָּכ. ְוָהָיה ָׁשם ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד. ְוִנְפֵלאִתי ַהְרֵּבה  

ַעל   ַמִּכיר  ֹּגֶד ְמאֹד  ֶׁשָהִייִתי  ֲאָנִׁשים,  ִעם  ְוִדַּבְרִּתי  ָׁשם.  ֶׁשָהָיה  ַהּתֹוָרה  ְּכבֹוד  ל 
  ַּבִּלּמּוד   עֹוְסִקים  ָהיּו  ַהִּנְרֶאה  ּוְכִפי  '?ָּכֶזה  ַהּתֹוָרה  ְּכבֹוד  םַהְרִאיֶת 'ִעָּמֶהם:  
ֶזה,    ַעל  ַמְרִאים  ָהיּו  ָפִריםַהְּס   ְוַגם  ,ַרָּבִנים  ָׁשם  ֶׁשָהיּו ,  ַהִּנְרֶאה  ִּכי,  ַּבִּנְגֶלה  ַהָּפׁשּוט

 . "ֶׁשָהיּו ְסָפִרים ְּגדֹוִלים ְמאֹד ְּכֶדֶר ַהִּלּמּוד ַהִּנְגֶלה
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק") - (ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 

 
 



 

 
 

 ד
 

> BreslevC
enter. com

 <   

 

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

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

 

 הספרון הנפלא "מעשה'לעך לילדים" כבר יורד לדפוס בעזרת השם  
הספר לדפוס  יורד  אלו  "מעשה'לעךובימים  הילדים  ספרוני  בסדרת  הראשון  גדוש    ן  לילדים" 

תמונות   בליווי  שליט"א,  הישיבה  ראש  ידי  על  בהירה,  בשפה  שנכתבו  תוכן,  מלאי  בסיפורים 
דשים, ממכחולו של האומן החסידי מארץ ישראל  משובבות עין שימשכו את ליבם של ילדי צאן ק

 מו"ה יחיאל בלאיש הי"ו.
בשחור לבן, במהלך השנה    הסיפורים נכתבו מידי שבוע על ידי ראש הישיבה שליט"א, והודפסו

הק כלל  של  רוחם  לקורת  השבועיות,  אמונה"  "עצתו  חוברות  בסוף  מכן  והחולפת  לאחר  ראים. 
 הופיעו מידי שבוע בעיתון קרית ברסלב בתמונות צבע. 

  אי"ה   להדפיסם  עומדים  וכעת  אחד,   לפונדק  אותם  אספו  , ספרונים  של  נכבדה  כמות  שהצטברה   לאחר

 ירידתו  לפני  נבדק  כולו  הספרון  לילדים.  המתאים  איכותי,   נייר  על  וקדות, ומנ   נאות  גדולות,   באותיות

 ביותר.  הטוב   הצד על  הכל לסדר איך החניוה פרט  כל על שהצביע הישיבה,  ראש ידי על לדפוס
ספרון זה בעזרת השם ישריש בליבם של הילדים היקרים, תינוקות של בית רבן, אמונה, דרך ארץ,  

וה, מידות טובות, תמימות, ויעזור להם לגדול ביראת שמים, שתלוה תורה, תפילה, שמחה של מצ
 אותם כל ימי חייהם. 

  לטובה:  עלינו  העבר  ויקרא  פרשת   ראשון  מיום  במכתב   החדש  הספר  אודות  כותב   הישיבה  ראש
 שעשית;  היפה  מהעבודה  מתפעל   כך  כל  אני  לילדים";  "מעשה'לעך  הילדים  ספרון  את  "קיבלתי

 הורים   בבתים,   זה  עם  וילכ  המפיצים,   עבור  חזק  דבר  יהיה  זה  יפה;  כך  כל  העיצוב   , יפה  כך  כל  הגרפיקה
 טהורה".  ואמונה שמים ביראת מלאים האלו הסיפורים הילדים; בשביל זה את ויקחו זה את יראו

 הספרון החדש כבר יורד לדפוס בימים אלו, ובקרוב בעזרת השם כבר יהיה ניתן להשיג. 
 ך!והודעתם לבניך ולבני בני

*** 
ברוך דיין האמת: חסידי ברסלב מוקירים את זכרו של איש החסד  

 הרה"ח ר' יצחק רוזנברג ז"ל 
בצער וכאב התקבלה הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ח ר' יצחק רוזנברג ז"ל, שהחזיר את  

 נשמתו הטהורה ליוצרה, ביום חמישי שעבר פרשת טהרה.
בהייתו רופא במקצועו, אף על פי כן דאג לנצל  ר' יצחק רוזנברג שעל אף שהיה אדם עסוק ביותר,  

היטב את ימיו, ומילא אותם בתורה, מצוות ומעשים טובים, בין לימודיו הרבים סיים מאות פעמים 
משניות. ר' יצחק שימש בנאמנות את מוהרא"ש זי"ע וזכה להציל את חייו של מוהרא"ש כשלקה 

כות שמוהרא"ש יהיה עימנו עוד כמה בהתקף לב הקשה באחרון של פסח, והעניק לעולם את הז
 שנים טובות.

הישיבה   לראש  עזר  שליט"א,  הישיבה  ראש  של  לימינו  יצחק  ר'  עמד  רבה   ת בפתיחבמסירות 
המוסדות הקדושים, ובכלל בכל מה שרק היה יכול. ר' יצחק תמיד היה יהודי שמח, ומעולם לא  

 נטל חלק במחלוקת, רק תמיד נתן מילה טובה לכל אחד. 
" במכתב   החשוב:  הבן  את  הישיבה  ראש  דמנחם  עכשיברוך  האמת,  החדשות  יין  את  שמעתי  ו 

 המרות שאביך עליו השלום נפטר. 
די מאז שפתחנו את הישיבה עד היום האחרון,  יאבא שלך היה בשבילי חבר מאד טוב, הוא עמד לצ

 לים טובות.יזק אותי, תמיד נתן מיהוא תמיד ח
יום   נכנס   תמתחיל אבא שלך גם למד בכל  התקרבותו אל מוהרא"ש עד ממש לאחרונה כשהוא 

יגנו עליו בקבר.    -עורים. התורה, פרקי המשניות  יועוד הרבה ש  , ח"י פרקים משניות  -לבית החולים  
 לו, הוא מוגן מכל רע.  ו טוב ומאירילאבא שלך, עכש גואתה לא צריך לדא

ץ  ָחֵמ ר  ֵּפרּול  ֶלֱאכֹוא  ר  ֶׁשִּנְזַה י  ְׁשִמ ר  אֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש"י  ָהֲאִר 
ר  ָׁשמּוה  ִיְהיֶ א  ֶׁשהּו  ָּבטּוַח ת  ִלְהיֹול  ָיכֹוח,  ַהֶּפסַ ג  ַח ל  ּכָ   ְּבֶמֶׁש

ה,  ֲחָזָק ה  ֻקְׁשיָ ה  זֶ ל  עַ ם  ׁשֹוֲאִלים  ֲאָנִׁשיה.  ַהָּׁשנָ ל  ּכָ ת  ֵמֲעֵבירֹו
ם ׁשּוה  ִיְהיֶ א  ֶׁשם  ִנְזָהִרים  ַהְיהּוִדיה  ַּכָּמ ם  רֹוִאיי  ֲהֵר   ֲאַנְחנּו

  ּוַמָּמׁש,  ּוְמַקְרְצִפיםם  ְמַנִּקיה,  ָקֶׁש ם  עֹוְבִדית;  ַּבַּביִ ץ  ָחֵמ ר  ֵּפרּו
  אַׁשָּי  ץ ָחֵמ ת  ֲחִתיכַ י  ְיהּוִד ל  ֵאצֶ ר  ִיָּׁשֵא ן  ֲעַדִייע  ַהֶּטבַ   ֶׁשְּבֶדֶר

ה ַלַהְבָטָח ה  זֹוכֶ ד  ֶאָח ל  ּכָ א  ֶׁשם  רֹוִאיה  זֶ ל  ּכָ ם  ְועִ ח;  ְּבֶפסַ 
 ה. ַהָּׁשנָ  ְּבֶמֶׁשת ַּבֲעֵברֹום ִנְכָׁשִלין ּכֵ  ְלַצֲעֵרנּוה, ַהְּגדֹולָ 
ה  זֶ ם  עִ ה ַהָּׁשנָ ל ּכָ  ָׂשֵמַח ה ָהיָ י ַהְּיהּוִד ם ֶׁשִא  הּואה זֶ ל עַ ץ ַהֵּתרּו
א ֶׁשהּוה  ָּבזֶ   ָׂשֵמַח ה  ָהיָ א  הּו ח,  ְּבֶפַס ץ  ָחֵמ ל  ֶלֱאכֹוא  ה  ָזכָ א  ֶׁשהּו

ת ֵמֲעֵבירֹור  ָׁשמּוה  ָהיָ י  ְּבַוַּדאא  הּוז  ָא ח,  ְּבֶפסַ ה  ַמּצָ ל  ֶלֱאכֹוה  ָזכָ 
 ה. ַהָּׁשנָ ל ּכָ 

ם  ַהְּדָבִרית  ֶא   לֹור  ּוְלַהְזִּכים  ָהָאָד ת  ֶא ר  ִלְׁשּבֹ ב  אֹוֵה ע  ָהַר ר  ַהֵּיצֶ 
ל  ּכָ ם  עִ ח  ִיְׂשַמ ם  ֶׁשָהָאָד ם  ִּבְמקֹום.  ָּבֶה ל  ִנְכָׁש א  ֶׁשהּום  ָהָרִעי

ת, ְּבִמְצוֹוא ָמלֵ י ְיהּוִד ל ּכָ י  ֲהֵר ה, עֹוֶׂש א ֶׁשהּום ַהּטֹוִבים ַהְּדָבִרי
  ז')   ,(ִׁשיר ַהִׁשיִרים ד' ַהָּפסּוק    לעַ   (ְּבָרכֹות נ"ז:)ם  אֹוְמִרי"ל  ֶׁשֲחזַ י  ְּכפִ 

  'ְמֵלִאים ִמְצוֹות   -"'ְכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָקֵת ֲאִפילּו ֵריָקִנים ֶׁשָּב
ע  ָהַר ר  ַהֵּיצֶ ל  ֲאבָ ד,  ְמאֹ  ִלְׂשמֹוַח   ָצִריי  ַהְּיהּוִד ה  זֶ ם  ְועִ ,  ְּכִרּמֹון"

ה רֹוצֶ ק  ַר א  הּות,  ַהִּמְצוֹום  עִ ח  ִיְׂשַמ י  ֶּׁשַהְּיהּוִד ה  רֹוצֶ א  י  ֲהֵר 
ת  ֶא ס  ָּתפַ א  הּו  ֶׁשָּכ  יֹוֵדעַ א  הּוי  ּכִ ר,  ְוָׁשבּוב  ָעצּוה  ִיְהיֶ י  ֶּׁשַהְּיהּוִד 

ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו  ק  ִמְתַרֵח א  הּוב  ָעצּום  ְּכֶׁשָאָד .  ֶׁשּלֹוק  ַּבַּׂש ם  ָהָאָד 
  ָלנּו ר  ָאסּום.  ַהֵּׁש ת  ֶא ד  ַלֲעבֹוק  ַהֵחֶׁש ת  ֶא ד  ְמַאּבֵ א  הּו,  הּוא

  ָצִרי א  הּוד,  ָּתִמי  ִלְׂשמֹוַח   ָצִריי  ְיהּוִד ע,  ָהַר ר  ֵמַהֵּיצֶ ת  ְלִהְתַּפּתֹו
ז  ְוָא ה,  זֶ ם  עִ   ְוִלְׂשמֹוַח   לֹו  ֶׁשֵּיׁש ת  ַהּטֹובֹות  ַהְּנקּודֹות  ֶא   ְלַחֵּפׂש

ָּברּו הּוא ר,  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד ת  ֶּבֱאֶמ ה  ִיְהיֶ א  ֶׁשהּו  לֹור  ַיֲעזֹ   ַהָּקדֹוׁש 
 .(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רמ"ב) עָהַר ל ּכָ ת ֶא ב ַיֲעזֹוא ְוהּו
א ֶׁשהּוה  זֶ י  ְיֵד ל  עַ ם  ָהעֹולָ ת  ֶא   ִיְכּבֹׁש   ֶּׁשָּמִׁשיַח ר  אֹוֵמ ן  ָנָת י  ַרּבִ 

ק  ְלִהְתַחּזֵ ק  ַר ם  ֶׁשְּצִריִכיה,  ַהּזֶ ד  ַהִּלּמּות  ֶא ם  ָּבעֹולָ ס  ַיְכִני
ה,  ָּבזֶ   ְוִלְׂשמֹוַח ם  ֶׁשעֹוִׂשית  ַהּטֹובֹות  ַהְּנקּודֹול  עַ ק  ַר ל  ּוְלִהְסַּתּכֵ 

ַּכֲהָנא)(ּפְ ם  אֹוְמִרי"ל  ֶׁשֲחזַ י  ְּכפִ  ְדַרִּבי  ד  ֶּבגֶ   ִיְלַּבׁש  ֶּׁשָּמִׁשיַח   ִסיְקָּתא 
 ם. ַהְיהּוִדיל ּכָ ל ֶׁש ת ַהּטֹובֹות ַהְּנקּודֹול ּכָ  ּבֹו ֶׁשִּיְהיּו

 ) ר ָּכֵׁש  (קּוְנְטֵרס ֶּפַסח
 

רוּ ף ַא   ץָחֵמ ר ּפֵ
 

 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 20:00יום שני  שיחת חברים: 
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  

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

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

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

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

 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל 

  

<<<< 

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ואייזנער   נתנאלבן מו"ה  ודא היהחתן 
 למזל טוב עב"ג  אירסולרגל  

 שליט"א יואל טייטלבוים בת מו"ה 
 גבאי ביהמ"ד "היכל הקודש" קרית יואל, עצי תמרים

*** 
 הי"ו  יעקובביץ נחמן יוסף ברוך מו"ה 

 למזל טוב  להולדת בנו 
*** 

 הי"ו  צברגנמי שלמהמו"ה 
 למזל טוב  להולדת בנו 
 
 
 
 

     
   

 

 

 המקום ינחם אתכם 
 

 בלב כבד אנו משתתפים בצערו וכאב של

 הי"ו  ראזענבערגמשה  מו"ה
 וכל בני המשפחה

 

 המבכים את פטירת אביהם 

 ז"לאברהם ר'  בןיצחק  ר'
 יםדמעה מעל כל פנ ה' אלקיםלנצח ומחה   תבלע המו

 פסח ה חג
 שיעורים נפלאים בלשון הקודש 

 מראש הישיבה שליט"א על חג הפסח
 קול ברסלב 

079-704-0066 
   2,2שלוחה   

  3,  4,  31, 47שיעורים מספר:  
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	זֶה הַפֵּרוּשׁ בַּהַגָּדָה "אֲבוֹתֵינוּ" שֶׁזֶּה הַמֹּחַ שֶׁל הָאָדָם; מִתְּחִלָּה עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה הָיוּ אֲבוֹתֵינוּ, בַּהַתְחָלָה הָיוּ לִי מַחְשָׁבוֹת רָעוֹת בַּמֹּחַ, הָיוּ לִי קֻשְׁיוֹת וּסְפֵקוֹת עַל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, לֹא הִתְנַהַ...
	זֶה הַגַּדְלוּת שֶׁל הַיְּהוּדִי, אֲפִלּוּ שֶׁהוּא כְּבָר נָפַל כָּל כָּךְ הַרְבֵּה פְּעָמִים, אֲפִלּוּ שֶׁהוּא כְּבָר נִסָּה כָּל כָּךְ פְּעָמִים הַרְבֵּה לְהִתְחַזֵּק וְלִהְיוֹת יְהוּדִי כָּשֵׁר, וְהוּא כָּל הַזְּמַן שׁוּב נוֹפֵל, הוּא לֹא מִתְיָאֵש...
	וְזֶה הַסּוֹד שֶׁאָמַר רַבֵּנוּ זַ"ל (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק ב', סִימָן ע"ד) "כִּי בַּתְּחִלָּה הָיוּ כָּל הַהַתְחָלוֹת מִפֶּסַח, וְעַל כֵּן כָּל הַמִּצְווֹת הֵן זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרַיִם, וְעַכְשָׁו וְכוּ'". רַבֵּנוּ לֹא סִיֵּם מָה עַכְשָׁו. וְיֵ...
	הָבָה נִפְתַּח אֶת הַפֶּה לְהָשִׂיחַ אֶת הַלֵּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, לְסַפֵּר לוֹ כָּל מָה שֶׁמֻּנָּח לָנוּ עַל הַלֵּב, כָּךְ נוּכַל לְהַתְחִיל מֵעַכְשָׁו לִהְיוֹת יְהוּדִים כְּשֵׁרִים.
	הָבָה נִפְתַּח אֶת הַפֶּה לְהָשִׂיחַ אֶת הַלֵּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, לְסַפֵּר לוֹ כָּל מָה שֶׁמֻּנָּח לָנוּ עַל הַלֵּב, כָּךְ נוּכַל לְהַתְחִיל מֵעַכְשָׁו לִהְיוֹת יְהוּדִים כְּשֵׁרִים.
	הָבָה נִפְתַּח אֶת הַפֶּה לְהָשִׂיחַ אֶת הַלֵּב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, לְסַפֵּר לוֹ כָּל מָה שֶׁמֻּנָּח לָנוּ עַל הַלֵּב, כָּךְ נוּכַל לְהַתְחִיל מֵעַכְשָׁו לִהְיוֹת יְהוּדִים כְּשֵׁרִים.
	(הַגָּדַת אוֹר זָרוּעַ)
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת אַחֲרֵי א', ט' נִיסָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	בְּחַסְדֵי הַשֵּׁם אֲנַחְנוּ כְּבָר עוֹמְדִים בַּשָּׁבוּעַ שֶׁל חַג הַפֶּסַח הַקָּדוֹשׁ, כָּל אֶחָד עוֹסֵק בִּלְנַקּוֹת אֶת הֶחָמֵץ; אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לְנַקּוֹת גַּם אֶת הֶחָמֵץ מֵהַלֵּב וְהַמֹּחַ שֶׁלָּנוּ. רַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מֹוהֲרַ"ן חֵלֶ...
	בְּחַסְדֵי הַשֵּׁם אֲנַחְנוּ כְּבָר עוֹמְדִים בַּשָּׁבוּעַ שֶׁל חַג הַפֶּסַח הַקָּדוֹשׁ, כָּל אֶחָד עוֹסֵק בִּלְנַקּוֹת אֶת הֶחָמֵץ; אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לְנַקּוֹת גַּם אֶת הֶחָמֵץ מֵהַלֵּב וְהַמֹּחַ שֶׁלָּנוּ. רַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מֹוהֲרַ"ן חֵלֶ...
	בְּחַסְדֵי הַשֵּׁם אֲנַחְנוּ כְּבָר עוֹמְדִים בַּשָּׁבוּעַ שֶׁל חַג הַפֶּסַח הַקָּדוֹשׁ, כָּל אֶחָד עוֹסֵק בִּלְנַקּוֹת אֶת הֶחָמֵץ; אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לְנַקּוֹת גַּם אֶת הֶחָמֵץ מֵהַלֵּב וְהַמֹּחַ שֶׁלָּנוּ. רַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מֹוהֲרַ"ן חֵלֶ...
	לְגַבֵּי לֶאֱכֹל אֵצֶל אֲחֵרִים בְּפֶסַח וְכוּ'; מוֹהֲרָא"שׁ סָבַר שֶׁלֹּא יִקְנוּ אֶת כָּל הַמּוּצָרִים הַ"כְּשֵׁרִים לְפֶסַח" שֶׁעוֹשִׂים אוֹתָם מַמָּשׁ כְּמוֹ חָמֵץ; פִּיצָה, עוּגוֹת – שֶׁנִּרְאוֹת כְּמוֹ חָמֵץ, שְׁקֵדֵי מָרָק וְכַדּוֹמֶה; מוֹהֲרָא...
	לְגַבֵּי לֶאֱכֹל אֵצֶל אֲחֵרִים בְּפֶסַח וְכוּ'; מוֹהֲרָא"שׁ סָבַר שֶׁלֹּא יִקְנוּ אֶת כָּל הַמּוּצָרִים הַ"כְּשֵׁרִים לְפֶסַח" שֶׁעוֹשִׂים אוֹתָם מַמָּשׁ כְּמוֹ חָמֵץ; פִּיצָה, עוּגוֹת – שֶׁנִּרְאוֹת כְּמוֹ חָמֵץ, שְׁקֵדֵי מָרָק וְכַדּוֹמֶה; מוֹהֲרָא...
	לְגַבֵּי לֶאֱכֹל אֵצֶל אֲחֵרִים בְּפֶסַח וְכוּ'; מוֹהֲרָא"שׁ סָבַר שֶׁלֹּא יִקְנוּ אֶת כָּל הַמּוּצָרִים הַ"כְּשֵׁרִים לְפֶסַח" שֶׁעוֹשִׂים אוֹתָם מַמָּשׁ כְּמוֹ חָמֵץ; פִּיצָה, עוּגוֹת – שֶׁנִּרְאוֹת כְּמוֹ חָמֵץ, שְׁקֵדֵי מָרָק וְכַדּוֹמֶה; מוֹהֲרָא...
	לְגַבֵּי לַעֲבֹר עַל הַפָּרָשָׁה וְכוּ'; לִיהוּדֵי חוּץ לָאָרֶץ, הַשָּׁבוּעַ שֶׁל פֶּסַח וְהַשָּׁבוּעַ שֶׁאַחֲרֵי פֶּסַח, כָּל שְׁלֹשֶׁת הַשָּׁבוּעוֹת הָאֵלּוּ - זוּ פָּרָשַׁת אַחֲרֵי. אֶפְשָׁר לְהַתְחִיל לַעֲבֹר עַל פָּרָשַׁת אַחֲרֵי מֵהַשָּׁבוּעַ הַ...
	לְגַבֵּי לַעֲבֹר עַל הַפָּרָשָׁה וְכוּ'; לִיהוּדֵי חוּץ לָאָרֶץ, הַשָּׁבוּעַ שֶׁל פֶּסַח וְהַשָּׁבוּעַ שֶׁאַחֲרֵי פֶּסַח, כָּל שְׁלֹשֶׁת הַשָּׁבוּעוֹת הָאֵלּוּ - זוּ פָּרָשַׁת אַחֲרֵי. אֶפְשָׁר לְהַתְחִיל לַעֲבֹר עַל פָּרָשַׁת אַחֲרֵי מֵהַשָּׁבוּעַ הַ...
	לְגַבֵּי לַעֲבֹר עַל הַפָּרָשָׁה וְכוּ'; לִיהוּדֵי חוּץ לָאָרֶץ, הַשָּׁבוּעַ שֶׁל פֶּסַח וְהַשָּׁבוּעַ שֶׁאַחֲרֵי פֶּסַח, כָּל שְׁלֹשֶׁת הַשָּׁבוּעוֹת הָאֵלּוּ - זוּ פָּרָשַׁת אַחֲרֵי. אֶפְשָׁר לְהַתְחִיל לַעֲבֹר עַל פָּרָשַׁת אַחֲרֵי מֵהַשָּׁבוּעַ הַ...
	אֶצְלֵנוּ בַּבַּיִת אֲנַחְנוּ כְּבָר רוֹצִים לְהַכְשִׁיר, אֲנַחְנוּ כְּבָר רוֹצִים לְהַתְחִיל לְבַשֵּׁל לַחַג, בְּכָל זֹאת נְחַכֶּה עִם הַהַכְשָׁרָה עַד שֶׁהַיְּלָדִים חוֹזְרִים מֵהַלִּמּוּדִים. אֲנַחְנוּ מַקְפִּידִים לְהַכְשִׁיר דַּיְקָא כְּשֶׁהַיְּל...
	אֶצְלֵנוּ בַּבַּיִת אֲנַחְנוּ כְּבָר רוֹצִים לְהַכְשִׁיר, אֲנַחְנוּ כְּבָר רוֹצִים לְהַתְחִיל לְבַשֵּׁל לַחַג, בְּכָל זֹאת נְחַכֶּה עִם הַהַכְשָׁרָה עַד שֶׁהַיְּלָדִים חוֹזְרִים מֵהַלִּמּוּדִים. אֲנַחְנוּ מַקְפִּידִים לְהַכְשִׁיר דַּיְקָא כְּשֶׁהַיְּל...
	אֶצְלֵנוּ בַּבַּיִת אֲנַחְנוּ כְּבָר רוֹצִים לְהַכְשִׁיר, אֲנַחְנוּ כְּבָר רוֹצִים לְהַתְחִיל לְבַשֵּׁל לַחַג, בְּכָל זֹאת נְחַכֶּה עִם הַהַכְשָׁרָה עַד שֶׁהַיְּלָדִים חוֹזְרִים מֵהַלִּמּוּדִים. אֲנַחְנוּ מַקְפִּידִים לְהַכְשִׁיר דַּיְקָא כְּשֶׁהַיְּל...
	חִנּוּךְ הִיא מֵהַדְּבָרִים הֲכִי קְדוֹשִׁים אֵצֶל הַיְּהוּדִים; מַה שֶׁהַיְּלָדִים רוֹאִים בִּשְׁנוֹתֵיהֶם הַצְּעִירוֹת – זֶה נִשְׁאָר אִתָּם, עִם זֶה הֵם גְּדֵלִים. רַבִּי נָתָן אָמַר: "אֶצְלִי חִנּוּךְ זֶה עֲבוֹדָה כָּל כָּךְ גְּדוֹלָה - כְּמוֹ הָע...
	תַּעֲשֶׂה בְּדִיקַת חָמֵץ לַטֶלֶפוֹן שֶׁלְּךָ; צְרִיכִים לְהַכְשִׁיר אֶת זֶה, שֶׁזֶּה יִהְיֶה כָּשֵׁר, שֶׁלֹּא יִהְיוּ עֲבֵרוֹת בָּזֶה.
	חַג כָּשֵׁר וְשָׂמֵחַ.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה אַחֲרֵי-א' תשפ"ב)
	.
	אבא שלך התמסר ליהודים במשך כל ימי חייו, עשרים וארבע שעות ביממה במעת לעת הוא פעל עבור אחרים, בלי לקבל שום תשלום. הוא עזר ליהודים שבורים, נשמות שבורות, בכל כך הרבה סיפורים קשים של חולי הנפש הוא עזר. מתי שהגיע אלי סיפור קשה לעזור לרפאות מישהו בגוף ונפש -...
	ועל כולם, אביך זכה לשמש את מוהרא"ש בחיים חיותו, אז הוא בוודאי ימשיך לשמש את מוהרא"ש למעלה בשמים. אבא שלך היה מאד מסור למוהרא"ש, ראיתי הרבה אצל מוהרא"ש, היו הרבה ששמשו אותו, אבל לא כל אחד היה מסור, להרבה היו אינטרסים אישיים, אביך עליו השלום היה מסור למ...
	הקדוש ברוך הוא ינחם אותך, אותך ואת אימך היקרה; אכתוב לה מכתב בנפרד, לנחם אותה, ואת האחים שלך.
	יעזור השם יתברך שכבר נזכה למשיח צדקנו ולתחיית המתים במהרה בימינו".
	כעת כשנפרדים מאותו יהודי יקר, מקבלים על עצמם אנשי שלומינו לעשות גם הם כמעשיו של הנפטר, לגמול חסד איש עם רעהו, ללמוד בהתמדה על כף הטרדות הרבות.
	אין מלווין לו לאדם, אלא תורה ומעשים טובים!
	הספרון הנפלא "מעשה'לעך לילדים" כבר יורד לדפוס בעזרת השם
	בימים אלו יורד לדפוס הספרון הראשון בסדרת ספרוני הילדים "מעשה'לעך לילדים" גדוש בסיפורים מלאי תוכן, שנכתבו בשפה בהירה, על ידי ראש הישיבה שליט"א, בליווי תמונות משובבות עין שימשכו את ליבם של ילדי צאן קדשים, ממכחולו של האומן החסידי מארץ ישראל מו"ה יחיאל בל...
	הסיפורים נכתבו מידי שבוע על ידי ראש הישיבה שליט"א, והודפסו בשחור לבן, במהלך השנה החולפת בסוף חוברות "עצתו אמונה" השבועיות, לקורת רוחם של כלל הקוראים. לאחר מכן הופיעו מידי שבוע בעיתון קרית ברסלב בתמונות צבע.
	לאחר שהצטברה כמות נכבדה של ספרונים, אספו אותם לפונדק אחד, וכעת עומדים להדפיסם אי"ה באותיות גדולות, נאות ומנוקדות, על נייר איכותי, המתאים לילדים. הספרון כולו נבדק לפני ירידתו לדפוס על ידי ראש הישיבה, שהצביע על כל פרט והינחה איך לסדר הכל על הצד הטוב ביותר.
	לאחר שהצטברה כמות נכבדה של ספרונים, אספו אותם לפונדק אחד, וכעת עומדים להדפיסם אי"ה באותיות גדולות, נאות ומנוקדות, על נייר איכותי, המתאים לילדים. הספרון כולו נבדק לפני ירידתו לדפוס על ידי ראש הישיבה, שהצביע על כל פרט והינחה איך לסדר הכל על הצד הטוב ביותר.
	ספרון זה בעזרת השם ישריש בליבם של הילדים היקרים, תינוקות של בית רבן, אמונה, דרך ארץ, תורה, תפילה, שמחה של מצוה, מידות טובות, תמימות, ויעזור להם לגדול ביראת שמים, שתלוה אותם כל ימי חייהם.
	ראש הישיבה כותב אודות הספר החדש במכתב מיום ראשון פרשת ויקרא העבר עלינו לטובה: "קיבלתי את ספרון הילדים "מעשה'לעך לילדים"; אני כל כך מתפעל מהעבודה היפה שעשית; הגרפיקה כל כך יפה, העיצוב כל כך יפה; זה יהיה דבר חזק עבור המפיצים, ילכו עם זה בבתים, הורים ירא...
	ראש הישיבה כותב אודות הספר החדש במכתב מיום ראשון פרשת ויקרא העבר עלינו לטובה: "קיבלתי את ספרון הילדים "מעשה'לעך לילדים"; אני כל כך מתפעל מהעבודה היפה שעשית; הגרפיקה כל כך יפה, העיצוב כל כך יפה; זה יהיה דבר חזק עבור המפיצים, ילכו עם זה בבתים, הורים ירא...
	הספרון החדש כבר יורד לדפוס בימים אלו, ובקרוב בעזרת השם כבר יהיה ניתן להשיג.
	והודעתם לבניך ולבני בניך!
	ברוך דיין האמת: חסידי ברסלב מוקירים את זכרו של איש החסד הרה"ח ר' יצחק רוזנברג ז"ל
	בצער וכאב התקבלה הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ח ר' יצחק רוזנברג ז"ל, שהחזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה, ביום חמישי שעבר פרשת טהרה.
	ר' יצחק רוזנברג שעל אף שהיה אדם עסוק ביותר, בהייתו רופא במקצועו, אף על פי כן דאג לנצל היטב את ימיו, ומילא אותם בתורה, מצוות ומעשים טובים, בין לימודיו הרבים סיים מאות פעמים משניות. ר' יצחק שימש בנאמנות את מוהרא"ש זי"ע וזכה להציל את חייו של מוהרא"ש כשלק...
	ר' יצחק רוזנברג שעל אף שהיה אדם עסוק ביותר, בהייתו רופא במקצועו, אף על פי כן דאג לנצל היטב את ימיו, ומילא אותם בתורה, מצוות ומעשים טובים, בין לימודיו הרבים סיים מאות פעמים משניות. ר' יצחק שימש בנאמנות את מוהרא"ש זי"ע וזכה להציל את חייו של מוהרא"ש כשלק...
	ר' יצחק רוזנברג שעל אף שהיה אדם עסוק ביותר, בהייתו רופא במקצועו, אף על פי כן דאג לנצל היטב את ימיו, ומילא אותם בתורה, מצוות ומעשים טובים, בין לימודיו הרבים סיים מאות פעמים משניות. ר' יצחק שימש בנאמנות את מוהרא"ש זי"ע וזכה להציל את חייו של מוהרא"ש כשלק...
	במסירות רבה עמד ר' יצחק לימינו של ראש הישיבה שליט"א, עזר לראש הישיבה בפתיחת המוסדות הקדושים, ובכלל בכל מה שרק היה יכול. ר' יצחק תמיד היה יהודי שמח, ומעולם לא נטל חלק במחלוקת, רק תמיד נתן מילה טובה לכל אחד.
	במכתב מנחם ראש הישיבה את הבן החשוב: "ברוך דיין האמת, עכשיו שמעתי את החדשות המרות שאביך עליו השלום נפטר.
	אבא שלך היה בשבילי חבר מאד טוב, הוא עמד לצידי מאז שפתחנו את הישיבה עד היום האחרון, הוא תמיד חיזק אותי, תמיד נתן מילים טובות.
	אבא שלך גם למד בכל יום מתחילת התקרבותו אל מוהרא"ש עד ממש לאחרונה כשהוא נכנס לבית החולים - ח"י פרקים משניות, ועוד הרבה שיעורים. התורה, פרקי המשניות - יגנו עליו בקבר. אתה לא צריך לדאוג לאבא שלך, עכשיו טוב ומאיר לו, הוא מוגן מכל רע.

