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 הַהָּפָרׁשָ ל עַ ר ִסּפּו
 ַּבֲעֵקָביו  ִמְצֹות ַקלֹות ֶׁשָאָדם ָדׁש - ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון

ן  ָיגֵ   ְזכּותֹו  ִמֶמעְזִריְטׁש  ַהָּקדֹוׁשד  ֵמַהַּמִּגיר  ְמַסּפֵ ה  ָהיָ "ש  מֹוֲהָרא
ה  ְסעּוָד ת  ַלֲעׂשֹוה  ַהָּׁשנָ   רֹאׁשי  ְּבמֹוָצֵא ה  ָׁשנָ ל  ְּבכָ ג  ָנַה א  הּו,  ָעֵלינּו
ה ְּבָׁשנָ .  ָּפֲעלּום  ֵה ה  ּוַמ ה  ַהָּׁשנָ   ְּברֹאׁש  ִּבְּקׁשּום  ֵה ה  ַמ ו  ְלַתְלִמיָדיר  ּוְלַסּפֵ 

ָהִעיר; הּוא  ַהְּסעּות  ִּבְׁשעַ ת  ַאַח  ֶׁשל  ַהַּמִים  ְיהּוִדי, ׁשֹוֵאב  ָׁשם  ָיַׁשב  ָדה 
ַּגם ָרָצה ָלַדַעת ַמה ָּכְתבּו לֹו ַּבָּׁשַמִים, הּוא ָׁשַאל ְלַמִּגיד ִמֶמעְזִריְטׁש :  

  ִמֶמעְזִריְטׁש  ַהָּקדֹוׁש ד  ַהַּמִּגי   לֹוה  ָענָ ?"  "ַרִּבי, ַמה ִּבַּקְׁשִּתי ּוַמה ֲענּו ִלי
ת  ִלְהיֹו ה  זֶ   ֶׁשְּל ה  ַהַּפְרָנָס ה  ָלָּמ ם  ְלַהֵּׁש   יָת ָּבכִ ה  ַהְּתִפּלָ ת  עַ ִּבְׁש :  ע"יז

ר אֹוֵמ ה  ַאָּת ז  ָא   ָנחה  ּוְכֶׁשַאָּת ם  ַמיִ ב  סֹוֵח ה  ַאָּת ם  ַהּיֹול  ּכָ ם,  ַמיִ ב  ׁשֹוֵא 
ת  ַהְּכֶנֶס ת  ְּבֵבים  ַהּיֹול  ּכָ ת  ָלֶׁשבֶ ה  רֹוצֶ ה  ַאָּת ה  ַהָּׁשנָ ם,  ְּתִהִּליי  ִּפְרֵק ה  ַּכָּמ 
ב  ְּכֶׁשּׁשֹוֵא ת",  ְּבַקּלּום  ַהֵּׁש ת  ֶא ד  ַלֲעבֹו ק  ַר ה,  ַּפְרָנָס א  ְלָהִבי  ְלִהְתַיֵּגעַ א  ְו

:   ִמֶמעְזִריְטׁשד  ַלַּמִּגיר  ָאַמ א  ְוהּוו,  ָּפָני  ֵהִאירּוה  זֶ ת  ֶא   ָׁשַמעם  ַהַּמיִ 
ה,  ְלַמֲעֵׂש   לֹו  ָּכְתבּוה  ַמ ת  ְּבַסְקָרנּול  ָׁשַא א  ְוהּו י",  ֶׁשִּבַּקְׁשִּת ה  ַמ ה  זֶ ן  ָנכֹו"

"ע"זי  ִמֶמעְזִריְטׁש  ַהָּקדֹוׁשד  ַהַּמִּגי  לֹוה  ָענָ  ", ִמְּמ  ָצֲחקּום  ַּבָּׁשַמיִ : 
: "ַהַּמיִ ב  ׁשֹוֵא ל  ָׁשַא  ר ָאַמ י?"  ִמֶּמּנִ   ָצֲחקּוה  ָלָּמ י?  ִּבַּקְׁשִּת ע  ַר   ָּכ ל  ּכָ ם 
ת  ְּבֵבים  ַהּיֹול  ּכָ ב  ֵּתֵׁש ם  ֶׁשִא   ָאְמרּום  ַּבָּׁשַמיִ :"  ָּכ  ִמֶמעְזִריְטׁשד  ַהַּמִּגי  לֹו

 י ִמיְליֹונֵ   ֵיׁש  ִיְתָּבַרם  ְלַהֵּׁש ...  אֹוְתם  ְצִריִכי ה  ַמ ל  ִּבְׁשִבית,  ַהְּכֶנֶס 
י ְבלִ ּוה  ַּפְרָנָס ל  עַ   ְלִהְתַיֵּגעַ י  ְּבלִ   אֹותֹום  ֶׁשְּמָׁשְרִתים  ַמְלָאִכיל  ֶׁש ם  ִמְּליֹוִני

ה  ֶׁשַאָּת ם  ַהְּתִהִּליי  ִּפְרֵק ת  ֶא א ַּדְוָק   ִלְׁשמֹועַ ה רֹוצֶ   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ,  ָהַרער  ֵיצֶ 
 אֹותֹו ל  ְמַהּלֵ ה  ֶׁשַאָּת   ֵאי  ִלְׁשמֹועַ ה  רֹוצֶ א  הּוה,  ָהֲעבֹוָד ע  ְּבֶאְמצַ ר  אֹוֵמ 

 ". ְלה  ְּכֶׁשָּקֶׁש 
ה  ַמ ב: 'חֹוֵׁש א  הּום;  ַּבָּׁשַמיִ ה  ְלַמְעלָ ב  ָחׁשּו א   א  ֶׁשהּוה  ִנְרֶא ם  ְלָאָד 

ה ַהּתֹוָר י?  ֶׁשּלִ ת  ַהְּתִפּלֹו  ת ָׁשוֹוה  ַמ י?  אֹוִת   ָצִריי  ִמ ה?  עֹוֶׂש ר  ְּכבָ י  ֲאנִ 
,  ַמְלַא ה  ִיְהיֶ א  ֶׁשהּוה  רֹוצֶ ם  ֶׁשַהֵּׁש   לֹוה  ִנְרֶא י?  ֶׁשּלִ ת  ַהִּמְצוֹוי?  ֶׁשּלִ 
; תֲחׁשּובֹו  תִנְראֹו א  ֶׁש  ֶׁשָּלנּות  ַהִּמְצוֹות  ֶא א  ַּדְוָק ה  רֹוצֶ   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש 

ם ֶׁשהֹוְלִכי   ַהּקֶֹדׁש י  ְואֹוַפּנֵ ת  ַחּיֹום,  ְׂשָרִפים,  ַמְלָאִכי   ֵיׁשם  ַּבָּׁשַמיִ 
י  ּכִ ם  ָהעֹולָ ת  ֶא א  ָּבָר   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ה  זֶ ל  ּכָ ם  עִ ם,  נֹוְפִליא  ְום  ְועֹוְמִדי

 ה.ַּבֲחָזָר ם ְוָקִמים נֹוְפִלים, ֶׁשהֹוְלִכים ֲאָנִׁשי ֵמִאָּתנּו  רּוַח ת ַנַח ה רֹוצֶ א הּו
ם  ֶׁשְּמַדְּבִריה  ִמילָ ל  ְוכָ ם  ֶׁשעֹוִׂשיה  ִמְצוָ ל  ּכָ ם,  ֶׁשעֹוִׂשין  ָקָט ר  ָּדבָ ל  ּכָ 
ל ָּגדֹו  רּוַח ת  ַנַח   ֵיׁש  ִיְתָּבַרם  ּוְלַהֵּׁש ם,  ַּבָּׁשַמיִ ה  ְלַמְעלָ ה  עֹולֶ   –ם  ְלַהֵּׁש 

 ה.ִמּזֶ 
 "פ) תש ָוֶאְתַחַּנןה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 )460(  46, גליון 9שנה                                                                       לפ״ק ׳, שנת תש״פח אב, אבות פרק ד, י״עקבפרשת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ְמַסֵּפר  מֹוֲהָרא״ׁש 
 

 ה  ְיהּוִדּיָ ה ִאָּׁש ל ֶׁש  תַהֲחִׁשיבּו
יז  םאֹוְמִרי "ל  ֲחזַ  ֶׁשִהְבִטיָחן '  : ) ע"א  (ְּבָרכֹות  ַהְבָטָחה  ְּגדֹוָלה 

ְוכּו'-ָּברּו� -ַהָּקדֹוׁש ָהֲאָנִׁשים  ִמן  יֹוֵתר  ְלָנִׁשים  ָנִׁשים    ,הּוא 
ַזְכָיין  ּוְבַאְתנּוֵיי    ?ְּבַמאי  ְּכִניְׁשָתא  ְלֵבי  ְּבַנְיהּו  ְּבַאְקרּוֵיי 

וְ  ַרָּבָנן  ֵּבי  ַרָּבָנן ִר טְ נָ ַּגְבַרייהּו  ִמֵּבי  ְּדָאתּו  ַעד  ְלַגְבַרייהּו    ' ין 
ת,  ַהְּכֶנסֶ ת  ְּבֵבי ן  ְּבֵניהֶ ת  ִּבְקִריַא ת?  זֹוכוֹ ה  ַּבּמֶ ם  ָנִׁשי [

ת  ֶׁשַּמְמִּתינוֹ   ּוְבָכ�,  ַהִּמְדָרׁשת  ְּבֵבי ן  ַּבֲעֵליהֶ ד  ּוְבִלּמּו
ֶׁשָהִאָּׁשה  ]ַהִּמְדָרׁש ת  ִמֵּבי ם  ֶׁשָּבִאי ד  עַ ן  ְלַבְעֵליהֶ  ָּבֶזה  ִּכי   ;

ֶׁשֵּיְלכּו   ַהְיָלִדים  ֶאת  ְלָהִכין  ַנְפָׁשּה  ֶאת  ִלְלֹמד  מֹוֶסֶרת 
ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ּוְמָזֶרֶזת ֶאת ַּבְעָלּה ֶׁשִּיְלַמד ּתֹוָרה, ּוְמַחָּכה  

ַאְּדַרָּבה ּתֹוָרה,  ֶׁשּלֹוֵמד  ִמְתַרֶעֶמת  ְוֵאיָנּה  ֶׁשַּיְחֹזר,  ַעד    ! לֹו 
 ְמֹאד.ַרב  ְׂשָכָרּה    -  ָּכ�ל  ּכָ   ִהיא ְׂשֵמָחה ְוַעִּליָזה

ֶזה ְּבָדָבר  טֹוִעים  ָאָדם  ָהִאָּׁשה  ְּבֵני  ֶׁשִאם  ְוחֹוְׁשִבים   ,
ִנְגָרע   ֲאַזי  ַהַּבַעל,  ְּכמֹו  ְוָׁשֶוה  ָׁשֶוה  ְוָׂשָכר  ֵחֶלק  ְמַקֶּבֶלת 

אֶ  ַהַּבַעל  ָטעּות    קֵחלֶ ת  ִמְּׂשַכר  ְוִהיא  ָלּה,  ַהַּמִּגיַע  ַהָּׂשָכר 
ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים   ִּכי  ְמֹאד,  ע"א) ְּגדֹוָלה  כד   :(ְּבָרכֹות 

ְּכגּופוֹ ' ַמָּמׁש  'ִאְׁשּתֹו  ִהיא ַאַחת  ְוָהִאָּׁשה  ַהַּבַעל  ְוִנְׁשמֹות   ,
ֶׁשְּלַמְעָלה    (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רסה)ַּכּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל  

ַמה   ָּכל  ְוָלֵכן  ָׁשם.  ַעֵּין  ְוכּו',  ֵהם  ַאַחת  ִנְׁשָמָתן  ַּבָּׁשַמִים 
ַעת ְלַבֲעָלּה ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֲהֵרי ִהיא ֶׁשָהִאָּׁשה ְמַסּיַ 

ְּבאֹוָתן   ַלֲעלֹות  זֹוָכה  ְוִהיא  ְּבַיַחד,  ְׁשֵניֶהם  ִּבְׁשִביל  ּפֹוֶעֶלת 
 . ַמֲעלֹות ֶׁשהּוא עֹוֶלה, ְוָתבֹוא ַעל ְׂשָכָרּה ָּבֶזה ּוַבָּבא ָלֶנַצח

 :(ַּתֲעִנית כה ע"א)א ְלִאְׁשּתֹו  ּוְכמֹו ֶּׁשִּסֵּפר ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוסָ  
ַּבֲחלֹום ַעל   ,ֶׁשָרָאה  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  ְּבַיַחד  אֹוְכִלים  ֶׁשֵהם 

ֶׁשל   ֻׁשְלָחן  ַעל  אֹוְכִלים  ַוֲאֵחִרים  ַרְגַלִים,  ְׁשֵני  ֶׁשל  ֻׁשְלָחן 
ְוָעְנָתה   ָלֶזה,  ְמֻרָּצה  ִהיא  ִאם  אֹוָתּה  ְוָׁשַאל  ַרְגַלִים,  ָׁש�ׁש 

 
 

ל אַ ,  ִמְּמ�  ְמַבֵּקׁשד  ְמאֹ י  ֲאנִ ר,  ָיִאי  ֵנרֹוי....  ַיִּקיִר 
ן  ְזמַ ה  ַהְרּבֵ ר  ֶׁשָעבַ ה  רֹואֶ ה  ֶׁשַאּתָ ה  ִמּזֶ ר  ִּתָּׁשבֵ 
ֹ   ִמְתַיֵּגעַ ה  ְוַאּתָ  ה  ֶׁשַאּתָ   ַמְרִּגיׁשה  ַאּתָ ,  ַמִּגיעַ א  ְול
ר  אֹומֵ   ַרֵּבנּוי  ּכִ '  ְוכּו'  ְוכּוק  ָחלָ   רִקי  לעַ ס  ְמַטּפֵ 

מח ( ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  ִנְכָנס  "  ):ִליקּוֵטי  ְּכֶׁשָאָדם 
לֹו  ַּבֲעב ֶׁשַּמְרִאין  ַהֶּדֶר�  ֲאַזי  ַהֵּׁשם,  ֹוַדת 

ִהְתַרֲחקּות, ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשַּמְרִחיִקין אֹותֹו ִמְלַמְעָלה  
ַהֵּׁשם ַלֲעבֹוַדת  ִלָּכֵנס  ְּכָלל  אֹותֹו  ַמִּניִחין  "  ְוֵאין 

ר  ָּכׁשֵ י  ְיהּוִד ת  ִלְהיֹו ם  ְּכֶׁשרֹוִצי  הֹוֵל�ה  זֶ ה  ָּככָ 
ֹ ד  ֶאחָ ף  ֶׁשאַ   ַמְרִּגיׁשם  ָהָאדָ    לֹו   ְוֵיׁש ,  אֹותֹו  ָצִרי�א  ל
:  ַרֵּבנּום  ְמַסּיֵ   -ל  ֲאבָ  ה;זֶ ל  עַ ת  ֲחָזקֹות  ְרָאיֹו

ֻּכּלֹו   ַרק  הּוא  ַהִהְתַרֲחקּות  ָּכל  "ּוֶבֱאֶמת 
ת  אֶ ב  ְלָקֵר ם  ֶׁשרֹוִצי  ֶּדֶר�ק  ַר ה  זֶ   ִהְתָקְרבּות",

  ְּבַעְצמֹו ק  ָחזָ ם  ָהָאדָ ם  ְוִא ,  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ם  ָהָאדָ 
ה  ְוִיְזּכֶ ל  ַהּכֹ ת  אֶ ר  ַיֲעבֹוא  הּו ז  אָ ,  דַמֲעמָ ק  ּוַמֲחִזי

 . תַקָּימֹוק ֶׁשַר ת ַהַּמְדֵרגֹול ְלכָ 
 "פ) תשי ַמְסעֵ ת ַמּטֹוה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 
 

 



 ב
 

 
  

מְ  ָּבעֹוָלם    ; ֻרָּצהֶׁשֵאיָנּה  ְּבַיַחד  ָׁשִוים  ְוִאְׁשּתֹו  ֶׁשַהַּבַעל  ֲהֵרי  ָׁשם.  ַעֵּין 
ַהָּבא, ּוְכֵׁשם ֶׁשָעְזָרה לֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֵּכן ִּתְהֶיה ֵעֶזר לֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, 

 ְּבָעְלָמא  ֵעֶזר לֹו ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְוֵעֶזר לוֹ ' : (ִּתּקּון יד)ְוִכְדִאיָתא ְּבִתּקּוֵני ֹזַהר 
, ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי ָהִאָּׁשה ֶׁשעֹוֶזֶרת ְלַבֲעָלּה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּוְלַקֵּים ֶאת  'ְּדָאֵתי 

ּוַבָּבא  ָּבֶזה  ְוִלְׁשֵלמּוָתּה,  ְלִתּקּוָנּה  ַּתִּגיַע  ִהיא  ַּגם  ָּבֶזה  ִּכי  ַהִּמְצוֹות, 
   ָלֶנַצח.

ׁשֶ  ָּכ�  ִלְהיֹות  ָצִרי�  �א  ֶׁשֶּזה  ִהיא  ֶׁשִהיא  ָהֱאֶמת  ַּתְרִּגיׁש  ָהִאָּׁשה 
ַיְרִּגיׁש ֶׁשהּוא עֹוֵזר ְלִאְׁשּתֹו. ִּכי ְּכׂשֹוֵרר ָׁשלֹום   עֹוֶזֶרת ְלַבֲעָלּה ְוַהַּבַעל 
ַמְרִּגיׁש   ֶאָחד  ָּכל  ֶזה,  ֶאת  ֶזה  אֹוֲהִבים  ֶּבֱאֶמת  ַהּזּוג  ְּכֶׁשְּבֵני  ַּבַּבִית, 

ְּבַיחַ  ַחִּיים  ֵהם  ְלַעְצמֹו,  עֹוֵזר  ִעם  ֶׁשהּוא  ֵהם    אֹוָתּהד  ְּכִאּלּו  ַמָּטָרה, 
עֹוֵזר   הּוא  ַלֵּׁשִני  עֹוֵזר  ֶׁשהּוא  ֶׁשָּבֶזה  ַמְרִּגיׁש  ֶאָחד  ָּכל  ֶאָחד,  ִאיׁש 

 ְלַעְצמֹו. זֹוִהי ַאֲהָבה ֲאִמִּתית ּוְנכֹוָנה.
  ה ִאּׁשָ   ְלָגֵרׁש  לָיכוֹ ם  ֶׁשָאדָ   םאֹוְמִרי   לִהּלֵ   תֶׁשֵּבי   : צ.)  (גיטין  םאֹוְמִרי   ל"ֲחזַ 
  ת אֶ   ְלָגֵרׁש  בַיְחׁשֹ   םָאדָ   הָלּמָ   ן ְמַעְניֵ   דְמאֹ   הְוזֶ   ,ַּתְבִׁשילוֹ   הִהְקִּדיחָ   םאִ   ֲאִפּלּו

  ת ִּבְׁשעַ   ףִנְׂשרַ   לַמֲאכָ   הֶׁשֵאיזֶ   םיוֹ   לְּבכָ   ם ַמֲעִׂשי   אֲה�  ה?ָּכזֶ   רָּדבָ   ל עַ   ִאְׁשּתוֹ 
  ת" ַהְקָדחַ " ן ִעְניַ  לֲאבָ  ה?זֶ  רָּדבָ  תֵמֲחמַ  ִאְׁשּתוֹ  ְיָגֵרׁש םָאדָ  ן ּבֶ  הְוֵאיזֶ  ,ִּבּׁשּולוֹ 

 ב, טוֹ   ן ֲעַדיִ   לַהַּתְבִׁשי   הְלַמְעלָ   לֲאבָ   ה,ְלַמּטָ   קרַ   ףָׂשרּו   לֶׁשַהַּמֲאכָ   ל,ַּתְבִׁשי 

 ב,ַהּטוֹ   קַהֵחלֶ   ְלַעְצָמּה  תְולֹוַקחַ   ף,ַהָּׂשרּו  קַהֵחלֶ   ְלַבֲעָלּה  תנֹוֶתנֶ   אּוְכֶׁשִהי 

  א �  ּוִמַּבֲעָלּה  ,ַעְצָמּה  תטֹובַ   תֶׁשּדֹוֶרׁשֶ   ת, ַהִּמּדוֹ   לִקְלקּו  ל עַ   הַמְראֶ   הזֶ 
  ס חַ   ן,ֵּגרּוִׁשי   י ִלידֵ   אָלבוֹ   ם ְיכֹוִלי   ֵאי�  ן מּובָ   ר ְּכבָ   ן ְוָלכֵ   ל,ְּכלָ   ָלּה  תִאְכּפַ 
  -  ֶרַוח  ֵיׁש  ם אִ   ה",ְּפֻעּלָ   ףִׁשּתּו "   דָּתִמי   תִלְהיוֹ   ָצִרי�  תַּבַּביִ   י ּכִ   ם,ְוָׁשלוֹ 
  ם ְמַקְּבִלי   םְׁשֵניהֶ   -  םְוָׁשלוֹ   סחַ   ד,ֶהְפסֵ   ֵיׁש  םְואִ   ד,ְּבַיחַ   םַמְרִויִחי   םְׁשֵניהֶ 

  ד ַהֶהְפסֵ   ִלְב�עַ   םרֹוִצי   הָהִאּׁשָ   אוֹ   לֶׁשַהַּבעַ   תַהַּביִ   י ְוַאְׁשרֵ   ד,ְּבַיחַ   דַהֶהְפסֵ 
  ת, ֻמְזָהבוֹ   תִמּדוֹ   לעַ   הַמְראֶ   הזֶ   י ּכִ   י,ַהֵּׁשנִ   תאֶ ד  ֶאחָ   רְלַצעֵ   אְו�  ה,ִּבְׁשִתיקָ 

 ,ּבוֹ   ףְלִהְׁשַּתּתֵ  הרֹוצֶ  ְוֵאינוֹ  י,ַהֵּׁשנִ  לעַ  דַהֶהְפסֵ  קזֹורֵ  דֶׁשֶאחָ   דּוִמּיַ  ףֵּתכֶ  לֲאבָ 
  ס חַ   ד,ֵּפרּו   י ִלידֵ   א ָלבוֹ   ִויכֹוִלים   י,ָּכָראּו  ן ַהִּנּׂשּוִאי   ת ֻׁשָּתפּו  ן ֶׁשֵאי   ן ִסימָ   הזֶ 

 , ֶׁשַּבֲחֵברוֹ   ת ְוַהְּזכּו  בַהּטוֹ   ל עַ   ד ָּתִמי   לְלִהְסַּתּכֵ   הַהּזֹוכֶ   י ַאְׁשרֵ   ן ְוָלכֵ   ם,ְוָׁשלוֹ 
  ם ַלָּׁשַמיִ   בָאהּו  הִיְהיֶ   זָא  י ּכִ   ,ֶׁשַּבֲחֵברוֹ   ת ְוַהְּזכּו  בַהּטוֹ   ְוִלְדֹרׁש   ּוְלַחֵּפׂש

 . ָידוֹ  לעַ  לִיְׂשָראֵ  ת ִנְׁשמוֹ   לׁשֶ  ת ַהְּזֻכּיוֹ  הְוִּתְתַרֶּבּנָ  ת,ַלְּבִרּיוֹ  בְוָאהּו
ַאְבֵר�   ִּבְהיֹותֹו  זי"ע,  ֵמִריַמנֹוב  ֶמעְנִדיל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב 
ְוָלַמד ּתֹוָרה ִּבְרׁשּות   ְוָכל ַהַּלְיָלה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש  ָיַׁשב ָּכל ַהּיֹום  ָצִעיר 
ְלֵבית   ְּביֹום  ַּפַעם  ֹאֶכל  לֹו  ְמִביָאה  ָהְיָתה  ְוִהיא  ַהַּצֶּדֶקת,  ִאְׁשּתֹו 

ַהֵּׁשם  ַהּמִ  ַוֲעבֹוַדת  ִמּתֹוָרה  ְלַבֵּטל  ִיְצָטֵר�  ֶׁש�א  ּוְכֵדי  ֶׁשֹּיאַכל,  ְדָרׁש 
   .ִיְתָּבַר�

ַהּיֹום ְּכָבר    ,ַוְיִהי  ַחֶּיֶבת  ֶׁשָהְיָתה  ְוַיַען  ְּכַדְרָּכּה,  ֶלֶחם  ִלְקנֹות  ָהְלָכה 
ָא ִּכי  ָלּה,  ִלְמּכֹור  ָרצּו  �א  ַהֲחֻניֹות,  ְּבָכל  חֹובֹות  ַאְּת  "  :ְמרּוַהְרֵּבה 

ָעַבר יֹום ַאַחר יֹום ְו�א ָהָיה ָלּה ַמה    , , ּוֵבין ָּכ�"ַחֶּיֶבת ְּכָבר ַהְרֵּבה ֶּכֶסף
ֶלֱאכֹול  ַהָּקדֹוׁש  ְלַבֲעָלּה  ַהְּׁשִליִׁשי   .ְלָהִביא  ַּבּיֹום  ַחִיל    ,ַוְיִהי  ָאְזָרה 

לֶ  ָלּה  ֶׁשִּיֵּתן  ֵמָהאֹוֶפה  ּוִבְּקָׁשה  ַלַּמֲאִפָּיה  ַּבְעָלּה  ְוָהְלָכה  ִּכי  ֶאָחד,  ֶחם 
ַעל   ָלּה  ִלֵּתן  ָהאֹוֶפה  ָרָצה  ְו�א  ָאַכל,  �א  ַהְּׁשִליִׁשי  יֹום  ְּכָבר  ַהָּקדֹוׁש 

 ַהָּקָפה, ִּכי ָאַמר, ַּבֶּמה ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשְּתַׁשְלִמי ִלי?
 ְוַעל  ְוִהְתִחיָלה ִלְבּכֹות ְמֹאד, ְוִהְתַחְּנָנה ֵאָליו ֶׁשָּיחּוס ִויַרֵחם ָעֶליהָ   

ַּבְעָלּה, ִּכי ִהיא �א ְיכֹוָלה ִלְסֹּבל ִּכי ַּבְעָלּה ְּכָבר �א ָאַכל ְׁש�ָׁשה ָיִמים,  
ָלּה ָאַמר  ֶאחָ "  : ְוָהאֹוֶפה  ֶלֶחם  ַמָּתָנה  ָל�  נֹוֵתן  ֶׁשַאּתְ   ד,ֲאִני    ִּבְתַנאי 

   "!ִלי ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשָּל�  תמֹוֶכרֶ 
ָיְרָא ָׁשלֵ ת ָּכֹזא  ְלַהְבִטיחַ ה  ּוַבְּתִחָּלה  ְּבֵלב  ִהְסִּכיָמה  ּוְלַבּסֹוף  ,  ם, 

ִמֲהרָ  ִקְּבָלה ֶאת ַהֶּלֶחם  ְוַכֲאֶׁשר  ְׁשַטר,  ֶזה  ָּכל    ץָלרּוה  ְוָחְתָמה לֹו ַעל 
ְוִהִּגיעָ  ְּבַאָּפּה  ַנְפָׁשּה  ַחָּלׁש    העֹוד  ַּבְעָלּה  ֶאת  ּוָמְצָאה  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית 

ּוִמַּיד   ְוֵתֶכף  ָיָדיו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש  ְמֹאד,  ָנַטל ֶאת  ַהֶּלֶחם  ְּכֶׁשֵהִביָאה ֶאת 
ְּדִעי ָל�  "   : ֵמִריַמנֹוב זי"ע ְוָאַכל ֶאת ַהֶּלֶחם ֶׁשֵהִביָאה ִאְׁשּתֹו, ְוָאַמר ָלּה

  "...ַרֲחָמָנא ִליְצָלן   ,ִאם �א ָהִיית ְמִביָאה ִלי ַעְכָׁשו ָהִייִתי ּגֹוֵוַע ֵמָרָעב
ּוָבְכָתה ְמֹאד, ְוָׁשַאל אֹוָתּה    ,ֲאִכיָלתוֹ ת  ָבה ִמּמּולֹו ְּבעֵ ָיׁשְ   םּוֵביְנַתיִ 

ַהָּקדֹוׁש ּבֹוָכה"  : ַּבְעָלּה  ַאְּת  ַהָּקדֹוׁש"ָלָּמה  ְלַבֲעָלּה  ְוָאְמָרה  ָעְנָתה   ? :  
ְל�" ַהֶּזה,    !ַּדע  ַהֶּלֶחם  ִּבְׁשִביל  ֶׁשִּלי  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת  ֶׁשָּמַכְרִּתי 

ִאִּתי  ִיְהֶיה  ַמה  ַהָּקדֹוׁש"ְוַעְכָׁשו  ָהַרב  ָלּה  ְוָאַמר  ָעָנה  ִּתְדֲאִגי  "  : ?  ַאל 
ַמה  ִלי  ֶׁשִּיְהֶיה  ַנְפֵׁש�  ֶאת  ֶׁשָּמַסְרְּת  ֶנֶפׁש  ַהְמִסירּות  ִּבְׁשִביל  ְּכָלל, 

 ן". ֵעדֶ ן  ִּתְהִיי ְּבַיַחד ִּבְמִחיָצִתי ְּבגַ   ,ֶלֱאכֹול
ל  ְּבֹאהֶ   ַּבְעָלּהד  יַ ל  עַ ה  ִנְטְמנָ א  ִהי   ִהְסַּתְּלקּוָתּהר  ֶׁשַאחַ ה  ָזְכתָ ן  ְוכֵ 

ד  יַ ל  עַ ת  ָהַרָּבִני ת  אֶ ר  ִלְקּבוֹ ם  ָההֵ ם  ַּבָּיִמי ג  ָנהּוה  ָהיָ א  ֶׁש�ה  מַ ד,  ֶאחָ 
  ן ֵעדֶ ן  ְּבגַ   ִעּמוֹ   ִאּתוֹ ת  ִלְהיוֹ ה  ָזְכתָ א  ִהי ׁשֶ ן  ָנכוֹ ז  ֶרמֶ ה  ָהיָ ה  ְוזֶ ק,  ַהַּצִּדי 

 ת.ַאחַ ה  ִּבְמִחיצָ 
  ַעְצָמּה ת אֶ ת ֶׁשּמֹוֶסרֶ  ה ְיהּוִדּיָ  ִאיָׁשּהל ׁשֶ ה ַהְּגדּוּלָ ת אֶ ן ִמָּכאם רֹוִאי 

ת  ִלְהיוֹ ל  יּוכַ א  ֶׁשהּו  לוֹ ת  ְועֹוֶזרֶ ,  אֹותוֹ ת  ַמֲחֶזקֶ א  ִהי .  ַּבְעָלּהל  ִּבְׁשִבי 
י ְלפִ ד  ֶאחָ ל  ּכָ ,  ְּברֹוַגע  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ַיֲעבֹ א  ֶׁשהּון,  ְוָהגּוב  טוֹ 

ם  ָּבעֹולָ ם  ּגַ ד  ְמאֹ ל  ָּגדוֹ ר  ִלְׂשכַ ה  ִּתְזּכֶ ח  ָלֶבטַ א  ִהי ה  זֶ ת  ּוִבְזכּו,  ַּדְרָּגתוֹ 
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   ְׁשִליָט"אִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה   
 

 

 אֹוָת   ֶׁשְּיַרּמּו י  ִּתְּתנִ ל  ַא 
 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָאב, ְׁשַנת תש"פ -םיֹום ד' ַּפְרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ח' ְמַנֶח 
י ְלפִ ם  ֲאָנִׁשין  ְלַאְבֵח ר  ֶׁשֶאְפָׁש ן  ָנכֹוה  זֶ ם  ִא י  אֹוִת ם  ְׁשַאְלֶּת 

 ֶׁשָּלנּו ם  ַהָּנִׁשית  ֶא ת  ֶׁשְּמַׁשְכַנעַ ה  ִאָּׁש ן  ְלָכאה  ִהִּגיעָ י  ּכִ ם,  ָהֵעיַניִ 
 '.ְוכּו' ְוכּום ָהֵעיַניִ י ְלפִ ם ְּדָבִריה רֹוָא א ֶׁשִהי

י ַּתְתִחילִ י,  ַההּוְנָגִר ן  ֵמַהַּייִ ת  ִלְׁשּתֹוי  ַּתְתִחילִ ,  ִמֵּמה  ְּבַבָּקָׁש 
'ִּתְלְמִד ;  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּול  ֶׁש ם  ַהְּסָפִרית  ֶא ד  ִלְלמֹ  ל',  ַּבַּנַח ר  ֲאֶׁש י 

 . אֹוָתת ְלַרּמֹו יּוְכלּוא   ָּכ -ה' ֱאמּונָ  ֲעָצתֹוי ' ִּתְלְמִד 
ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָנַסע סֹוֵחר ָּגדֹול ִעם   :ל  ָמָׁש ר  ִסּפֵ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו

ְלַהַּבַעל   ֲעָגָלה  ְוַהַּבַעל  ַהְמָׁשֵרת  ַאַחת ָאַמר  ַּפַעם  ַיִין טֹוב הּוְנַגִרי. 
ְוָאנּו סֹוְבִלים    ,ֲהלא ָאנּו נֹוְסִעים ַּבֶּדֶר ַהֶּזה ִעם ַהַּיִין ַהֶּזה  :ַהַּבִית

ַהַּיִין   ִמֶּזה  ִלְטעֹם  ָלֶהם  ְוָנַתן  ְמַעט.  ִלְטעֹם  ָלנּו  ְּתנּו   ָּכ ָּכל  ַהַּצַער 
 ַהּטֹוב. 

ְלַאַחר ָיִמים ִנְתַּגְלֵּגל ֶׁשֶּזה ַהְמָׁשֵרת ִנְתַוֵעד ַיַחד ִעם ׁשֹוֵתי ַיִין 
ְקַטָּנה ְמאד  ,ְּבִעיר  אֹותֹו  ְוִׁשְּבחּו  ַיִין  ַיִין    ,ְוָׁשתּו  ֶׁשהּוא  ְוָאְמרּו 

ִלְטעֹם  ִלי  ְּתנּו  ַהַּנ"ל  ַהְמָׁשֵרת  ָאַמר  ֲאִני   ,הּוְנַגִרי.  ְוָאַמר  לֹו.  ְוָנְתנּו 
יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ֶזה ַיִין טֹוב הּוְנַגִרי ְּכָלל ְוָגֲערּו ּבֹו ְוָדֲחפּו אֹותֹו. ְוהּוא  

ִּכי ֲהא ֲאִני ָהִייִתי   , ָללָאַמר ֲהא ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ֶזה ַיִין הּוְנַגִרי ּכְ 
 ְוֵהם א ִהְׁשִּגיחּו ָעָליו.  ,ֵאֶצל סֹוֵחר ָּגדֹול ָּכֶזה ְוכּו'

ַיִין  ְּכֶׁשִּיְּתנּו  ֵיְדעּו  ָאז  ָמִׁשיַח  ְּכֶׁשָּיבֹוא  ֶלָעִתיד  ֲאָבל  ְוָאַמר, 
ְלַהְטעֹות  ,ַהְמֻׁשָּמר יּוְכלּו  ַלֲאֵחִרים  ַיִין    ,ֲאַזי  ָלֶהם  ְוִיְּתנּו 

ְסְטָראִוויְצֶטיר ַיִין    ת),ֵיינֹוי  סּוגֵ (   ָוואִליְחֶׁשין  ֶׁשהּוא  ָלֶהם  ְויֹאְמרּו 
ַהְמֻׁשָּמר ְלַהְטעֹות  ,ַהּטֹוב  יּוְכלּו  א  ְׁשלֹוֵמנּו  ְלַאְנֵׁשי  ִּכי   ,ֲאָבל 

 . ֲאַנְחנּו ָטַעְמנּו ַהַּיִין ַהּטֹוב
ָּכם  ֶׁשּׁשֹוְמִעיר  ֶׁשְּלַאַח א  ִמְתַּפּלֵ י  ֲאנִ  ם ִׁשעּוִריה  ַהְרּבֵ   ָּכל 

ת  ְמַאֶּבֶד ן  ֲעַדיִ   ַאְּת   -  ָלנּו ן  נֹוֵת   "ׁשמֹוֲהָראה  ַמ ם  ֶּׁשרֹוִאיי  ְוַאֲחֵר 
ה  ּוַמְתִחילָ י  ִמיֶׁשִה ה  ֶׁשַּמִּגיעָ ם  ַּפעַ ל  ּכָ א,  ַסְבָּת י  ִמִּסּפּוֵר ת  ֶעְׁשּתֹונֹו

ד  ִמּיַ ה  ְיכֹולָ י  ֲהֵר   ַאְּת .  ְּדָבֶריָה ת  ֶא ה  קֹונָ   ַאְּת ה  ַהּזֶ ן  ַּבִּסְגנֹור  ְלַדּבֵ 
ם?  ֵמַהֵּׁש ת  ְמַדֶּבֶר א  ִהית;  מֹוֶכֶר א  ִהיה  ַמ ת,  ְמַדֶּבֶר א  ִהיה  ַמ ת  ִלְראֹו

א ִהיק,  ַצִּדי ל  ְּבקֹו  ִלְׁשמֹועַ ל  עַ ם,  ֵמַהֵּׁש ת  ְמַדֶּבֶר א  ִהים  ִא ק?  ֵמַהַּצִּדי
ָעֵלינּו   "ׁשִמּמֹוֲהָרא  ִקְּבָלּהא  ִהיה  ַמ ת  ְמַסֶּפֶר  ָּתֵגן  א ְוִהי,  ְזכּותֹו 
ה  ְיכֹולָ   ַאְּת ז  ָא ק,  ַהַּצִּדיל  ֶׁש   ְּבַדְרּכֹות  ָלֶלכֶ ת  ֲאֵחרֹום  ָנִׁשית  ְמַחֶּזֶק 

ל  ֲאבָ ה),  ְנכֹונָ ת  אֹוֶמֶר א  ֶׁשִהיה  ִמילָ ל  ּכָ א  ן,  ַוֲעַדיִ (  ָלּהב  ְלַהְקִׁשי 
 ַאְּת ה  ָלָּמ ,  ֶׁשָּלּהם  ַהָּיִפית  ְוַהֲחלֹומֹות  ַהִּדְמיֹונֹול  עַ ת  ְמַסֶּפֶר א  ִהים  ִא 

 ה?זֶ ת ֶא ה קֹונָ 
ת ּוְמַנּסֹום  ָנִׁשין  ְלָכאת  ֶׁשַּמִּגיעֹוה  ָהִראׁשֹונָ ם  ַהַּפעַ א  ה  זֶ 
ם  ַהַּפעַ א   ם  ּגַ ה  ְוזֶ ,  ֶׁשָּלנּום  ַהָּנִׁשין  ֶחְׁשּבֹול  עַ ה  ַּפְרָנָס ת  ַלֲעׂשֹו

ן. אֹוָת ת  ְלַרּמֹום  ֶׁשַּמְצִליִחית  ַהֲחָלׁשֹות  ֶא   ֵיׁשן  ַוֲעַדיִ ה,  ָהַאֲחרֹונָ 
' ְוכּום  ִחּסּוִני ד  ְוֶנגֶ א  ָּבִריל  אֹוכֵ ל  עַ ר  ְלַדּבֵ ם  ְּכֶׁשַּמְתִחיִליט  ִּבְפָר 
 ן.ֵמֶה  יִּתָזֲהִר ד ָּתִמי', ְוכּו

 ת. ַאֶחֶר ם ְּבַפעַ ת ַּבֲאִריכּור יֹוֵת ב ֶאְכּתֹ ד עֹו
 ם. ָהִעְנָיִניל ְּבכָ י  ֶׁשַּתְצִליִח ר ַיֲעזֹ א הּו ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש

 "פ) תשָוֶאְתַחַּנן ת  ַּפְרַׁש ה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
 



 ג
 

 )עה(ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש  ִסּפּור
  ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבנּו ַמִּגיעַ ם  ַּבְּדָרִכי תָקׁשֹו תֲחָויֹוה  ַהְרּבֵ י ַאֲחֵר  :רַּתְקִצי

 .ץַגלַ ר ָלִעי
 יב. ש

  ֶּדֶר ץ  ַגלַ ר  ֵמִעי"ל  זַ   ַרֵּבנּוע  ָנַס ת  ָׁשבּועֹור  ַאַח ד  ּוִמּיָ -ףֵּתכֶ 
 ס.ַיאר ִעי

ל  ְּבכָ ם  ַרִּבים  ִיּסּוִרים  ָלֶה   ְוָהיּול,  ָּגדֹו  ִעּפּוׁשם  ָׁש ה  ְוָהיָ 
ר ַלֲעבֹ ם  ָלֶה ה  ָקָׁש ה  ָהיָ ם  ְוגַ ר.  ּוְכפַ ר  ְּכפַ ל  ּוְבכָ ר  ְוִעיר  ִעי

(ַהְּגֶרעִני א  ֶׁש,  ָּפֲחדּום  ָאָד י  ֶׁשְּבנֵ ,  ָהִעּפּוׁשת  ֵמֲחַמ ל)  ַהְּגבּוץ 
 '.ְוכּום ִעָּמֶה  ָהִעּפּוׁשת ֶא  ָיִביאּו

 ג. שי
ם  ַהּסֹוֲחִרי  ְּכֶדֶר  ְוִנְדמּום  ַמְלּבּוֵׁשיֶה ת  ֶא ת  ְלַׁשּנֹו  ְוֻהְכְרחּו

ם ָּבֶה   ָטעּוה  זֶ ת  ּוֵמֲחָמ '.  ְוכּוו  ַעְכָׁש ם  ַהְּנהּוִגים  ַהְּנעּוִרי-יְּבנֵ 
 '.ְוכּום עֹולָ י ֵמַהַּקּלֵ ם ֶׁשֵה ם, ָּבֶה  ְוָסְברּום ֲאָנִׁשיה ַּכָּמ 

 ד. שי
(ַהּבּות  ֶא   ָּכ-רְוַאַח ר  ַהְּדִניֶעְסֶט ת  ֶא ר  ְוָעבַ  ל  ֶׁש ת  ֵׁשמֹוג 

"ל  זַ   ַרֵּבנּו  ֶׁשִהִּגיעַ ד  עַ ה),  ְּברּוְסיָ ם  ָהעֹוְבִרים  ְּגדֹוִלית  ְנָהרֹו
 .ְּבַהֲעְת קֶֹדׁש-תַׁשּבָ ב ְּבֶעֶר ק ֶטעְּפִליר  ָלִעי

ר  ְוִׁשֵח ד  ֶאָח ד  ְמַלֵּמ ל  ֵאצֶ ס  ְוִנְכנַ .  ִהִּכיַרּתּוא  ה  ְּבִרּיָ ם  ְוׁשּו
ה ֶׁשִּנְדֶמ ת  ֵמֲחַמ ד,  ַהְּמַלֵּמ ה  ָרצָ א  ְות.  ַׁשּבָ ל  עַ   ֶׁשְּיַקְּבלּוו,  ָּפָני
 ם. ֵמַהַּגָּנִבים ְוָׁשלֹוס ַח א הּו ְּכִאּלּו, לֹו

 . שטו
ן. אּוַמ ר  ִעיל  ֶא "ל  זַ   ַרֵּבנּוא  ּבָ ן  ְּבִסיוָ '  כן,  ִראׁשֹום  ְּביֹו

ה, ֲעָגלָ -לַהַּבעַ ם  ָׁש ד  ֶׁשָעַמ ת  ַהַּביִ   ְּבאֹותֹוי  ּכִ ן,  ִנָּסיֹום  ָלֶה ה  ְוָהיָ 
ן.  ִלְּצלָ א  ַרֲחָמנָ ל,  ָּגדֹוף  ְוִנאּות  ְזנּו ם  ָׁש   ֶׁשֵּיׁש,  ְוָראּו  ֵהִבינּו
 ד. ּוִמּיָ -ףֵּתכֶ ה ְּגדֹולָ ת ִּבְזִריזּום ִמָּׁש  ְוָנְסעּו

"ְוָאַמ ם  ָהעֹולָ ל  ּכָ ל  עַ ת  ְזכּו"ל  זַ   ַרֵּבנּוד  ְוִלֵּמ  ע,  ֵּתַד ר: 
ם  ְיכֹוִליל  ּוְבַק ם,  ָּבעֹולָ ת  ִנְסיֹונֹו  ֶׁשֵּיׁשע,  ֵליַד א  הּו  ַּדְרֵּכנּול  ֶׁשּכָ 

 ם". ְוָׁשלֹוס ַח ל ְלִהָּכֵׁש 
"ְוָאַמ  ם  מּוָכִני  ָּכֵאּלּות  ְמקֹומֹו  ֶׁשֵּיׁשי!  ַוֲאבֹוי  אֹור: 

  ָּכ -רְוַאַח ד.  ְמאֹה  זֶ ל  עַ   ְוִהְתַאַּנחם".  ָאָד י  ְּבנֵ ל  ְלַהְכִׁשי ף  ְלִנאּו
ה  ֶׁשֵּמַעָּת ם,  ָׁש ה  ֶּׁשָהיָ ה  ַמ ה  טֹובָ ה  ִיְהיֶ ם  ַהֵּׁש ת  ֶׁשְּבֶעְזַר ר,  ָאַמ 

 ַּדְעּתֹוה ִנְתָקְרָר ז ְוָא "ל, ַהּנַ ת ַהַּביִ  ְּבאֹותֹות ְזנּום ָׁש א ִּתְמצָ א. 
 ) ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ִנְלָקח ִמֵּסֶפר  -ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה (              

 

חדשות בין כותלי מוסדותינו  
 הק' 

חדשות חיוביות אודות הנסיעה לראש 
 השנה לאומן 

מאוקראינה,   מגיעות  חיוביות  חדשות  ועוד  עוד 
הנסיע על  אודות  לאומן  הקדוש  לרבינו  הקרובה  ה 

אלו  שאפילו  אושר  לדוגמא  השבוע  השנה,  ראש 
"מדינות  המכונות  מאותן  לאוקראינה  שנכנסים 
כמות   להן  יש  שעדיין  מדינות  כלומר  אדומות", 

בנגיף, אם ערכו בדיקה בתוך ה נדבקים  -גבוהה של 
שעות לפני הנסיעה, והתוצאה היתה שלילית, לא    72

 ל בבואם לשם. יצטרכו להסתגר כל
אצל   להיות  שנזכה  להתפלל  ממשיך  ישראל  עם 
ביקש   שרבינו  כפי  השנה,  ראש  על  הקדוש  רבינו 
טובה   לשנה  לזכות  זה  ידי  ועל  תלמידיו,  לכל  וציווה 

 ומבורכת עם כל הברכות והישועות. 
הקדוש ביקש והורה שנבוא אליו לראש השנה, רבינו  

" אליו,  שיבוא  מי  לכל  לעזור  א לכוישוהבטיח  ז  ין 
לשנא תבקים  מנוקל  שים  הכ בה  לנשל  הה  ה  י א 
ששפאב ליהיר  תהה  בוקם  אושן  התבטא   –ן"  פם 

 רבינו הקדוש.
להת יהודים  ממשיכים  שנזכה לפיכך  להיות    פלל 

ולפעול את   באומן על ראש השנה בלי שום קשיים, 
 כל הישועות הטובות לכל השנה. 

 וכל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון!

 
  

  בכל הנושאים,ישיבה שליט"א הראש עוד מכתבים רבים מ
 "עצתו אמונה".  השבועי קונטרסב

 052-7644-664 כדי לקבל התקשרו
 
 

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב
 

 ֵאי לֹוְקִחים ֹּכַח ְלַלַחץ ֶׁשל ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים?
 ְׁשֵאָלה:
 ה ְׁשִליָט"א,ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשְלָכבֹוד 

ִלְהיֹות   ּכַֹח  ִלי  ֵאין  ְלִהְסַּתְחֵרר,  ַמְתִחיל  ְורֹאִׁשי  ַהְּקדֹוִׁשים,  ַהָּיִמים  ַמִּגיִעים 
ם ִּכיּפּור. ָּכל ָׁשָנה ֲאִני ַרק ְמַחֶּכה ֶׁשַהָּיִמים  ְוַהּיֹוְרִציִני, ְלִהְתַּפֵּלל, ְלָכל ָהרֹאׁש ַהָׁשָנה  

 רּו,  ַהּנֹוָרִאים ַּיַעבְ 
ַעכְ  ְּכָבר  עֹוֶׂשה אֹוִתי  ַהָּׁשָנה,  ָּכל  ֶנְחֶּתֶמת  ַעְכָׁשיו  ִּכי  ְוִלְפעֹל  ְלַבֵּקׁש  ֶׁש"ַחָּיִבים"  ֵמַהְיִדיָעה  ָׁשיו  ַהַּלַחץ 

יׁש ִלְפֵני  זּו ֻעְבָּדה ֶׁשַעל ָּכל ֶאָחד ַמִּגיַע ִמְׁשָּפט, ֲאָבל ֶזה ֵמִביא אֹוִתי ְלַהְרִּגיׁש ְּכמֹו ֶׁשֶאָחד ַמְרּגִ   ָמתּוַח.
 ִמְׁשָּפט, הּוא ְמבָֹהל ְוַעְצָּבִני. 

ים ְלַעְצָמם ֶאת ִנּגּוֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְוֶזה ֵמִביא ָלֶהם  ִּמ זְ פַ ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשְּיהּוִדים ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים ְּכמֹוְתֶכם ְּמ 
ִנּג  ְלַזֵמר  ַמְתִחיל  ִמיֶׁשהּו  ִאם   ָהפּו ֶזה  ֶאְצִלי  ֲאָבל  ֶׁשִּלי  ִׂשְמָחה,  ַהֵּמַעִים  ַהּנֹוָרִאים  ַהָּיִמים  ֶׁשל  ּון 

 ִמְתַהְּפכֹות. 
 ִייַׁשר ּכַֹח 

 ְּתׁשּוָבה:
 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָאב, ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן -םיֹום ב' ַּפְרַׁשת ֵעֶקב, י"ג ְמַנֶח 
 ד ... ֵנרֹו ָיִאיר ִלְכבֹו

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 
ה  ּוְמַצּפֶ ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ֵהם ְיֵמי ַרֲחִמים; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְרֶאה ֶאת ָהַרְחָמנּות ֶׁשּלֹו, הּוא עֹוֵמד  

ְיֵמי ַאֲהָבה, ֶזה ִּבְּתׁשּובָ ֶׁשַּיְחְזרּו   ְזַמן    ה, ֶׁשְּיַתְּקנּו ָּכל ַמה ֶׁשָּצִרי ְלַתֵּקן. ֵאּלּו א ָיִמים ַמְפִחיִדים, ֵאּלּו 
 .ֶׁשָּכל ֶאָחד ָיכֹול ְלַהִּגיַע ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ָמָׁשל ְלֶמֶל ָּגדֹול ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבַאְרמֹון    (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ַּפְרַׁשת ְרֵאה לב, ב)ל ַהַּתְנָיא ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו אֹוֵמר  ַהַּבעַ 
ַּבָּׂש   ְּכֶׁשַהֶּמֶל ֲאָבל   ,ַהֶּמֶל ֶאל  ָלֶגֶׁשת   ֶּדֶר ֵאין  ָלֶגֶׁשת,  ְיכֹוִלים  א  ְּפׁשּוִטים  ֲאָנִׁשים  ֲאַזי  ֲאַזי  ַאִּדיר,  ֶדה, 

ְלכָ   ְמַחֵּי  ַהֶּמֶל ָאז   ,ַהֶּמֶל ֶאל  ָלֶגֶׁשת  ֻּכָּלם  ֶאלּול ְיכֹוִלים  ְּבחֶֹדׁש  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַּתְנָיא  ַהַּבַעל  אֹוֵמר  ֶאָחד.  ל 
 י הּוא.  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר הּוא ְּכמֹו ֶמֶל ַּבָּׂשֶדה, ָאז ַהְּזַמן ֶׁשָּכל ֶאָחד ְמַקֵּבל ִחּיּו ֵמַהֶּמֶל ,א ְמַׁשֶּנה ִמ 

ַה  ָּבִאים  ַּכֲאֶׁשר  ֶעְׁשּתֹונֹות  ְמַאְּבִדים  חֹוְׁשִבים ֲאָנִׁשים  ַלֲעׂשֹות,  ַמה  יֹוְדִעים  א  ִּכי  ַהּנֹוָרִאים  ָּיִמים 
ֶׁשֵא  ַעְצמֹו  ֶאת  מֹוֵצא  ּוְכֶׁשָאָדם  ֵמָהעֹוָלם  ִלְפרֹׁש   ָצִרי ָלצּום,   ָצִרי ְּגדֹולֹות;  ֲעבֹודֹות  ַלֲעׂשֹות   ינֹו  ֶׁשָּצִרי

ת ֶזה ַקל ְמאֹד ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ַקל ְמאֹד ְלַהִּגיַע  עֹוֶׂשה ְּכלּום הּוא ִנְהֶיה ְמאֹד ְּבַעְצבּות. ֲאָבל ֶּבֱאֶמ 
.ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

אֹוֵמר   ַהָּקדֹוׁש  עג)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ַּבֲאִמיַרת  "  :(ִליקּוֵטי  ָרִגיל  ִיְהֶיה  ִלְתׁשּוָבה,  ִלְזּכֹות  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי 
ָּכל ָאָדם ָאֵכן    אְיהּוִדי ָחֵפץ ִלְהיֹות ָּכֵׁשר ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ", ִּכי ָּכל  ְּתִהִּלים

ַוֲאִפּלּו   ִּכי ֵיׁש ֶאָחד ֶׁשֵאין לֹו ִהְתעֹוְררּות ְּכָלל ִלְתׁשּוָבה,ָּכֵׁשר ְוֵיׁש ַּכָּמה ִסּבֹות ְלָכ, "זֹוֶכה ַלֲהפֹ ִליהּוִדי  
ֲאִפילּו ִמי    ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ִהְתעֹוְררּות ִלְתׁשּוָבה, ֵאינֹו זֹוֶכה ְלַהִּגיַע ֶאל ָהאֹות ְוַהַּׁשַער ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ַהַּׁשָּי לֹו",

ַוֲאִפּלּו ִאם ַמִּגיַע ְלָׁשם, ָיכֹול  ן ֵיׁש לֹו ִהְתעֹוְררּות ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה הּוא ָצִרי ַלֲעׂשֹות, "ֶׁשּכֵ 
ִלְתׁשּוָבה", זֹוֶכה  ָהָאָדם  ֵאין  ֶזה  ָּכל  ּוֵמֲחַמת  ָסגּור,  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשל  ֶׁשַהַּׁשַער  לֹו   ִלְהיֹות  ֶׁשֵּיׁש  ִמי   ֲאִפילּו 

ִין ָצִרי  ִהְתעֹוְררּות ַלְחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ְוהּוא יֹוֵדַע ַמה הּוא ָצִרי ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ַּגם הּוא ֲעַד 
" ַרֵּבנּו:  אֹוֵמר  ְוכּו',  ְוכּו'  ְוַהַהְפָרעֹות  ַהִּנְסיֹונֹות  ִמָּכל  ְלִהָּׁשֵבר  ְוא  ָחָזק  ִלְהיֹות  ֲאִמיַרת    ְוַעלִלְזּכֹות  ְיֵדי 

ַעל   ְוַגם זֹוֶכה  ַלֲעשֹוֹת ְּתׁשּוָבה,  ִמְתעֹוֵרר  ִלְתׁשּוָבה, הּוא  ִהְתעֹוְררּות  ִמי ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום  ֲאִפּלּו  ְיֵדי  ְּתִהִּלים, 
", י ְּתִהִּלים ַלֲעשֹוֹת ְּתׁשּוָבהְּתִהִּלים ְלַהִּגיַע ֶאל ַהַּׁשַער ְואֹות ַהַּׁשָּי לֹו ְוִלְפּתַֹח ַהַּׁשַער; ִנְמָצא ֶׁשּזֹוֶכה ַעל ְיֵד 

ְּתִהִלים, ַמה   ַּכֲאֶׁשר אֹוְמִרים  ְויֹוֵדַע  ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה,  ִהְתעֹוְררּות, הּוא מְתעֹוֵרר  ְלָאָדם ׁשּום  ֶּׁשֵאין  ֲאִפילּו 
 ִליהּוִדי ָּכֵׁשר.  רה ַרָּבה ְוכּו', ַעד ֶׁשּזֹוֶכה ַלְחזֹ ְּבָעְצָמ ָעָליו ַלֲעׂשֹות, הּוא ְמֻסָּגל ְלַהְמִׁשי ֹבְּתׁשּוָבה ְוַלֲהפ 

ֶׁשְּיַרֵח   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבֵּקׁש   ;ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ּוְלִהְתּבֹוֵדד  ְּתִהיִלים  יֹום  ָּכל  לֹוַמר  ִתְרֶאה  ָעֶלי,  ָלֵכן  ם 
(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב',  ַהִהְתּבֹוְדדּות, ַרֵּבנּו אֹוֵמר    ֶׁשְּיָקֵרב אֹוְת ֵאָליו. ִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ְּכָלל ֶאת ֹּגֶדל ַמֲעַלת

כה):   ַהּכֹל","ִסיָמן  ִמן  ּוְגדֹוָלה  ֶעְליֹוָנה  ַמֲעָלה  הּוא  ִמָּכל   ִהְתּבֹוְדדּות  יֹוֵתר  ְּגדֹוָלה  ִהיא  ַהִהְתּבֹוְדדּות 
ּוְלָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו  ְוהֹוֵל ְלָמקֹום ֶׁשַאף ֶאָחד א ָׁשם, "ָהֲעבֹודֹות. ֶׁשָאָדם ִיְקַּבע לֹו ְזַמן ֶׁשהּוא עֹוֵזב ֶאת ַהּכֹל  

יִ  ִמְּלָפָניו  ּוְלִהְתַחֵּנן  ְלַבֵּקׁש  ּוִפּיּוס,  ְוִרּצּוי  ֵחן  ְּבִדְבֵרי  ַוֲאַמְתָלאֹות,  ִּבְטָענֹות  קֹונֹו  ְלֵבין  ֶׁשְּיָקְרבֹו ֵּבינֹו  ְתָּבַרך, 
ַוְיַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו: " ", ֶׁשָאָדם ְיׂשֵאָליו ַלֲעבֹוָדתֹו ֶּבֱאֶמת ִיְׁשּפֹ ֶאת ַהֵּלב  ם  ַרֵח ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם  ֹוֵחַח ִעם ַהֵּׁשם, 

ְּכָבר,   ֵאֶלי ְּתָקֵר ָעַלי  אֹוִתי  ַאְׁשְּכַנז  ב  ִּבְלׁשֹון  ְּדַהְינּו  ּבֹו,  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ַּבָּלׁשֹון  ִיְהֶיה  זֹו  יָחה  ְושִֹ "ּוְתִפָּלה   ,"
יָחתֹו,(ִּבְמִדיָנֵתנּו).   ִנְמָׁש ַאֲחֵרי ַהִּדּבּוִרים, ֵמֲחַמת    ִּכי ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ָקֶׁשה לֹו ְלָפֵרׁש ָּכל שִֹ ְוַגם ֵאין ַהֵּלב 

ַהּקֶֹדׁש ִּבְלׁשֹון  ְלַדֵּבר  ַּדְרֵּכנּו  ֵאין  ִּכי  ְּבַהָּלׁשֹון,   ָּכ ָּכל  ֻמְרָּגל  ֶׁשְּמַס ֶׁשֵאינֹו  ַאְׁשְּכַנז  ִּבְלׁשֹון  ֲאָבל  ְּפִרים . 
 ּוְמַדְּבִרים ּבֹו, ַקל ְוָקרֹוב יֹוֵתר ְלַׁשֵּבר ִלּבֹו", ְּבָׂשָפה ַהְמֻדֶּבֶרת ַקל יֹוֵתר ִלְׁשּפֹו ֶאת ַהֵּלב. 

ְוָכי  ְיֵמ ל  ּכָ   ַהּזֹוה  ָהֲעבֹוָד ת  ֶא ה  ֲעֵׂש  ֶאלּול  ַאָּת ם  ַהֵּׁש ל  ֶא ה  ִקְרבָ   ַּתְרִּגיׁש  חֹוֶדׁש   ,ַמֶּׁשהּו   ַּתְרִּגיׁשה  ִיְתָּבַר 
ם  ְּבַגן ֵעֶדן; ַהַחִּיים  ַצִדיִקים ַמְרִּגיִׁשיב שהְוֶהָעֵר ם  ַהָּנִעיק,  ַהָּמתֹום  ַהַּטעַ ת  , ֶא ןּכֵ י  ִלְפנֵ   ִהְרַּגְׁשָּת א  ם  ֶׁשֵּמעֹולָ 

ם.ַהּנֹוָרִאים ֵמַהָּיִמיה ֶּתֱהנֶ ה , ַאָּת ץַלַח י ְּבלִ  ִיְהיּו ֶׁשְּל 
 ַוֲחִתיָמה טֹוָבה!ְּכִתיָבה 

 "פ) ֵעֶקב תשת  ַּפְרַׁש ה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 סיפורי תפילה; ועוד שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;    -  קול ברסלב 
 845-351-0910/    212-444-9191  ארה"ב   0797040066ארץ ישראל    

 438-300-8080  ה / קנד   03303502361  אנגליה   
 rabbirothhebrew@gmail.com במיילגליון לקבלת ה

 

 

 מתכונים; ועוד לה;  י תפ   סיפורי שיעורים;    -  ) לנשים קוואל פון חיזוק ( 
 845-351-9060/  212-444-9169  ארה"ב   0797040069ארץ ישראל  
    438-300-9090ה  ד / קנ 03303502363אנגליה    

 rabbirothhebrew@gmail.com /  058-637-7799  במייל יומי  חיזוק  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיום-מעמד "ש"ס איד" 
 מסכת שבת. 

בעומדינו   מאד  גדולה  ההתרגשות 
"מעמד  המרומם  המעמד  לפני  כיומיים 

", שיתקיים אי"ה ביום  מסכת שבתיום  ס
אנשי   בו  אב,  מנחם  כ'  ראה,  פרשת  שני 
לאחר  שבת,  מסכת  יסיימו  שלומינו 
שלמדו את הדף מידי יום, ויתחילו ביחד 

 מסכת עירובין. 
עמלו   ביומויום    מידי שלומינו  אנשי 

משנה  לא  גמרא,  דף  לחטוף  והתייגעו 
ו הגיע כמה טרדות  ועכשיו  היו,  הפרעות 

 הזמן לשמוח בשמחה הגדולה. 
(שיח  אייז"  ב"אולמי  יתקיים  המעמד 

ירמיהו   רח'  אנשי  6האור    /31סוד),   ,
יהנו    -שלומינו   החבורות"  "איחוד  חברי 

ויתחזקו   זה  במעמד  כוחות ב ביחד 
התורה  את  יום  בכל  ללמוד  מחודשים 

 הקדושה. 
ובשעה   8:00בשעה   מעריב,  יתפללו 

לאחר    8:30 לסעודה,  ידיים  מכן יטלו 
של   לכבודה  וירקדו  המסכת  את  יסיימו 

ישמ חיזוק  יתורה,  דברי  ר' עו  הרה"ח 
ו שליט"א,  בלוי  ברוך  מורינו  מפי  שלמה 

י שליט"א  הישיבה  שיעור מסיראש  ר 
 סיום המעמד.  11:00מיוחד. בשעה 

 .!שישו ושמחו בשמחת תורה
*** 

בשעה טובה ומוצלחת נפתח  
בית הכנסת "היכל הקודש" 

 בירושלים. 
ובהתרגשות רבה התבשרנו על  בשמחה  

הקודש"  "היכל  הכנסת  בית  פתיחת 
שבית   ארוכה  תקופה  לאחר  בירושלים, 
בית   עכשיו  פרטי,  בבית  היה  הכנסת 
 הכנסת נפתח במקום יפה ומרווח לטובת

 המתפללים שהולכים ומתרבים כ"י. 
נחמן  ר'  ברחוב  נמצא  הכנסת  בית 
מברסלב, הכניסה למקום מרחוב עבודת 

בו    מאחוריישראל   ויתקיימו  המכולת, 
 .נוי מוליחד כל אנשי ש שבתהתפילות 

כל ספרי את  כמו כן ניתן לרכוש במקום  
והראש ורבינו,   מוהרא"ש,  נתן,  רבי 

 שליט"א, ישיבה
 ברוכים הבאים. 
 
 ?! עדיין לא שמח 

 סית הרבה דברים שישמחו אותך, יכבר נ
 ? אבל שום דבר עדיין לא עזר

 : באידיש  נושאב האזינו לשיעור רחב

   0797040066קול ברסלב
1,  2,  1,  6,  2,  65 

 

 

 

 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון  

 העלון השבוע נתרם  
 ע"ה משה    "ר ב   צבי לע"נ ר'  

 נלב"ע י"ט מנחם אב תשע"ז 
 תהא נשמתו צרורה בצרור החיים 

ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות של 
היכל הקודש ירושלים על שם    נדרים פלוס  

  

 
 
 
 
 

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 הפצת הגליון נתנדב ע"י  

 הי"ו  פרידלנדער שמעון
 לרגל הולדות בנו בכורו 

יה"ר שיזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים 
 טובים 

  

 
 
 
 
 


