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ַאל ֵיַר� ְלַבְבֶכם ַאל  ,  ֶאל ַהִּמְלָחָמה ְוִנַּגׁש ַהֹּכֵהן ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם   ם ְוָהָיה ְּכָקָרְבכֶ 
 ְוגֹו'. ַהֹהֵל� ִעָּמֶכם    ם ִּכי ה' ֱא�ֵקיכֶ ,  ִּתיְראּו ְוַאל ַּתְחְּפזּו ְוַאל ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם 

ן  ֶׁשַהֹּכהֵ ה  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהּתֹורָ   ָלנּות  אֹוֶמרֶ ה  ַלִּמְלָחמָ ם  יֹוְצִאיל  ִיְׂשָראֵ ם  ְּכֶׁשעַ 
א ְו�  ִיָּבֲהלּוא  �,  ְיַפֲחדּוא  ֶׁש�ם  אֹותָ ן  ּוְלָהִכים  ָהעָ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ   ָצִרי�ה  ִמְלָחמָ   ַהָּמׁשּוחַ 
ר ַיֲעזֹ א  ְוהּום,  ִאּתָ   הֹוֵל�  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואם  אֹותָ ק  ְמַחּזֵ א  הּוב,  ֵמָהאֹויֵ   ִיָּׁשְברּו

 ב.ָהאֹויֵ ת אֶ   ְלַנֵּצחַ ם ָלהֶ 

ם ָלָאדָ   ַׁשָּי�ה  זֶ ת,  ִנְצִחיא  ִהיה  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהּתֹורָ ל  ׁשֶ ה  ִמילָ ל  ֶׁשּכָ ם  יֹוְדִעי  ֲאַנְחנּו
ן ֹּכהֵ ל  ׁשֶ ה  ַהָּפָרׁשָ ם  ַהּיוֹ   ֵאֵלינּו    ַׁשֶּיֶכת  ֵאי�ן  ְלָהִבי  ָצִרי�  ָּכ� ם  אִ ח,  ָלֶנצַ ב  ַמּצָ ל  ְּבכָ 

 ה.ִמְלָחמָ  ָמׁשּוחַ 

  ַוַּיֲעֹמד   "ז)ית כ',  ְׁשמוֹ (ק  ַהָּפסּול  עַ   "ו)קטן  ִסימָ ',  אק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהרַ י  ִליקּוטֵ (ר  אֹומֵ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו
ן ַהְּזמַ ל  ּכָ ק  ֶׁשָעסּום  ֶׁשָאדָ   ,ים קִ ָהָעם ֵמָרֹחק ּוֹמֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱא� 

ר, ָּכׁשֵ י  ְיהּודִ ת  ִלְהיוֹ ה  רֹוצֶ א  ְוהּות  ִהְתעֹוְררּול  ְמַקּבֵ א   הּו ד  ֶאחָ ם  ְויוֹ ת,  ְׁשֻטּיוֹ ם  עִ 
א  ְו� ו,  ָעָלית  ְמַקְטֶרגֶ ן  ַהִּדית  ִמּדַ י  ּכִ ,  ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ   ְלַהְרִּגיׁשד  ִמּיַ ל  ַיְתִחיא  � א  הּו

ם, ּוִמְכׁשֹוִלים  ַרְגַליִ   לוֹ ם  ָׂשִמין  ְוָלכֵ ם,  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִריל  ְלכָ ד  ִמּיַ   ְלַהִּגיעַ   לוֹ ת  נֹוֶתנֶ 
ם ְמַרחֵ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואל  ֲאבָ ת,  ְּבַקּלּו   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ב  ְלִהְתָקרֵ ל  יּוכַ א  �א  ֶׁשהּו 

 ת.ַהְּמִניעוֹ  ְּבתֹו�א ִמְתַחּבֵ א הּון ְוָלכֵ ם, ָהָאדָ ל עַ 

ָּברּו� הּואת  אֶ א  ִלְמצוֹ ל  ָיכוֹ א  הּון,  ַהָּנכוֹ ל  ַהֵּׂשכֶ ת  אֶ   ָלָאָדם  ֵיׁשם  אִ   ַהָּקדֹוׁש 
ד ֶׁשִּמּיַ ב  ָחׁשַ א  הּו ל,  ִנְבהַ א  הּוז  ָאל,  ֵׂשכֶ ם  ָלָאדָ ן  ֵאי  ִאםל  ֲאבָ ת.  ַהְּמִניעוֹ   ְּבתֹו�
ה רֹואֶ א  הּום  ּוֵבְנַּתִיית,  ּוְבַקּלּוב  טוֹ   לוֹ   ֵיֵל�ל  ַהּכֹ ם,  ַלָּיַדיִ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ח  ִיּקַ א  ְּכֶׁשהּו 
 ת.ַהּטֹובוֹ ו ְּדָרָכית אֶ ר ַהַּצעַ ה ְלַמְרּבֵ  עֹוֵזבא ְוהּוי, ְוָכבּו  לוֹ  ָחׁשּו�ל  ֶׁשַהּכֹ 

ל  ְוָהֲעָרפֶ   ַהֹחֶׁש�ן  ֶהָענָ ת  אֶ   ָראּול  ִיְׂשָראֵ ם  ְּכֶׁשעַ ק,  ַהָּפסּות  אֶ   ְמָפֵרׁש  ַרֵּבינּוה  ָּבזֶ 
ק, ֵמָרחוֹ   ָעְמדּום  ַהְּפׁשּוִטי ם  ַהְיהּוִדי",  ָהָעם ֵמָרֹחק  ַוַּיֲעֹמד י, "ִסינַ ר  הַ ת  אֶ ם  ֶׁשַּמִּקיִפי

 לֹוֵקחַ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ק,  ַהַּצִּדיל  ׁשֶ ל  ְוַהֵּׂשכֶ ת  ַהַּדעַ ה  ּזֶ ",  הּוֹמׁשֶ ל "ֲאבָ ת,  ָלֶגׁשֶ   ָּפֲחדּום  הֵ 
י  ּכִ ל,  ָהֲעָרפֶ   ְלתֹו�  ִנַּגׁשן  ּכֵ א  ַּדְוקָ א  הּו",  ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל"  ק,  ַהַּצִּדיל  ׁשֶ ל  ַהֵּׂשכֶ   ֶאת
 .ְּבַעְצמוֹ  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואר ִמְסַּתּתֵ ם ֶׁשּׁשָ ",  םָהֱא�ִקי ם  ׁשָ ר ֲאׁשֶ " יֹוֵדעַ א הּו

 ָמׁשּוחַ ן  ֹּכהֵ ל  ׁשֶ ה  ַהִּמְצוָ ת  אֶ ם  ְלַקֵיי ם  ַהּיוֹ ם  ְיכֹוִלי  ֲאַנְחנּו  ֵאי�ן  ְלָהִביר  ֶאְפׁשָ ה  ָּבזֶ 
ת  ִלְהיוֹ ה  רֹוצֶ י  ֲהרֵ י  ְיהּודִ ל  ּכָ ת,  ָקׁשוֹ ת  ְּבִמְלָחמוֹ ב  ְמֻסּבָ ם  ָּבעֹולָ ם  ָאדָ ל  ּכָ י  ּכִ ה,  ִמְלָחמָ 

ֵמַהָּקדֹוׁש    אֹותוֹ ק  ְלַהְרִחים  רֹוִציק  רַ ו  ְוֵחילֹוָתיע  ָהרַ ר  ְוַהֵּיצֶ ם,  ָׁשַמיִ א  ִוירֵ ב  טוֹ ק  רַ 
הּוא   ָּכ� ל  ּכָ ל  יּוכַ א  �א  ֶׁשהּו,  םּוְקָׁשִיים  ִמְכׁשֹוִלי  לוֹ ם  ׂשָ ן  ַהְּזמַ ל  ּכָ א  הּו,  ָּברּו� 

 .ֶׁשָּצִרי�  ְּכמוֹ  ַר�ִיְתּבָ ם ַהּׁשֵ ת אֶ ד  ַלֲעבוֹ ת ְּבַקּלּו

א ֶׁשהּו ה  רֹואֶ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ,  ֶאל ַהִּמְלָחָמה  ם ְוָהָיה ְּכָקָרְבכֶ   ק, ַהָּפסּו   ָלנּור  אֹומֵ ן  ָלכֵ 
 אֹותוֹ ל  ַמִּפיע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ ,  אֹותוֹ   ְלַנֵּצחַ ל  ָיכוֹ א  � א  הּוע,  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ ם  עִ ה  ָקׁשָ ה  ְּבִמְלָחמָ 

ְוִנַּגׁש ַהֹּכֵהן ְוִדֶּבר  ז,  ָאר,  ְלִהְסַּתּדֵ ל  ָיכוֹ א  �א  ְוהּום,  ָרִעים  ִּבְדָבִרים  ַּפעַ ר  ַאחַ ם  ַּפעַ 
ַאל ֵיַר�    ל, ִיְׂשָראֵ ם  עַ ת  אֶ   ּוְלַחֵּזקת  ָלֶגׁשֶ   -ק  ַהַּצִּדיא  ֶׁשהּו  -ן  ַהֹּכהֵ   ָצִרי�,  ֶאל ָהָעם

ַּתַעְרצּו ְוַאל  ַּתְחְּפזּו  ְוַאל  ִּתיְראּו    ָּכ� ל  ּכָ ם  ָלכֶ   ֶׁשהֹוֵל�  ִיָּבֲהלּוא  ֶׁש�,  ְלַבְבֶכם ַאל 
הּואד  ַהּסוֹ ת  אֶ ה  ְמַגּלֶ ק  ַהַּצִּדיה,  ָקׁשֶ  ָּברּו�   ְּבתֹו�ר  ִמְסַּתּתֵ   ְּבַעְצמוֹ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

אֱ ם,  ְוַהְּקָׁשִיית  ַהְּמִניעוֹ  ה'  ֹאְיֵביֶכם    ם �ֵקיכֶ ִּכי  ִעם  ָלֶכם  ְלִהָּלֵחם  ִעָּמֶכם  ַהֹהֵל� 
ֶאְתֶכם ּׁשֶ ִלְראוֹ ה  רֹוצֶ ק  רַ א  הּו,  ְלהֹוִׁשיַע  י ַהְּיהּודִ ם  ְואִ ד,  ַמֲעמָ ק  ַיֲחִזיי  ַהְּיהּודִ ת 

  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ם, ָּבעֹולָ ר ְמִחים ְּבׁשּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואת אֶ ב ַלֲעזֹ א �ק ִיְתַחּזֵ 
ם  ָּבעֹולָ ב  טוֹ   לוֹ   ְוִּיְהֶיה,  ֵאֶליהָ   ְלַהִּגיעַ   ָצִרי�א  ֶׁשהּו ת  ַלַּתְכִלי  ְלַהִּגיעַ   לוֹ ר  ַיֲעזֹ י  ְּבַוַּדא

 א.ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ 
)ד)תשסם  ׁשֹוְפִטיל ַהַּנַח   ּתֹו" 

 
 

 

ְּכָבר  ִהֵּנה  ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  ְּבֹראׁש  ְּכָבר  אֹוֲחִזים  ָאנּו 
ֹראׁש   ֶׁשל  ְוַהּנֹוָרִאים  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהָּיִמים  ַמִּגיִעים 
ִלְזֹעק   הֹוְלִכים  ָאנּו  ְּכָבר  ִּכּפּור,  ְויֹום  ַהָּׁשָנה 
ֶאת   ּתֹוֵקף"  "ּוְנַתֶּנה  ִּבְתִפַּלת  ַרָּבה  ְּבִהְתעֹוְררּות 

"ּותְ  ֶאת ַהִּמִּלים  ַמֲעִביִרין  ּוְצָדָקה  ּוְתִפָּלה  ׁשּוָבה 
ֹרַע ַהְּגֵזָרה!" ּוִמי ֶׁשָחָכם �א ַמְמִּתין ַעד ֶׁשִּיְכְּתבּו  

ח"  ִלְקרֹועַ   ו ָעָליו  ִיְצָטֵר�  ְוָאז  ָרעֹות  ֹזאת    ְּגֵזרֹות 
ֵמֹחֶדׁש  ְּכָבר  ַמְתִחיל  הּוא  ֶאָּלא  ַהָּׁשָנה,  ְּבֹראׁש 

ֶׁשת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו, ְּתׁשּוָבה,  ֱאלּול ְלִהְתַחֵּזק ִּבְׁש� 
ְּתִפָּלה ּוְצָדָקה, ִּבְכֵדי ֶׁשְּכָלל �א ַיְתִחילּו ִלְגֹזר ָעָליו  

 ְּגֵזרֹות ָרעֹות. 
ַעְכָׁשיו ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול ֶזה ַהְּזַמן ְלִהְתעֹוֵרר ֵמַהֵּׁשיָנה  

ּוְלַהְתִחי  ַהָּׁשָנה,  ָּכל  ְּבֶמֶׁש�  ֶׁשָּיְׁשנּו  ל  ָהֲעמּוָקה 
ָּבעֹוָלם   אֹוֲחִזים  ָאנּו  ֵאיֹפה  ֶנֶפׁש  ֶחְׁשּבֹון  ַלֲעֹר� 
ַהֶּזה, ִּבְכֵדי ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוַלְחֹזר ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

 הּוא. 
ְמֻסָּפר ַעל ַצִּדיִקים ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ְלִבְרַּכת ַהֹחֶדׁש 

אֹוֵמר ֶאת  ֶׁשל ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאַזי ַּכֲאֶׁשר ַהַחָּזן ָהָיה  
ָהיָ  ְּביֹום..."  ִיְהֶיה  ֱאלּול  ֹחֶדׁש  "ֹראׁש  ה ַהִּמִּלים 

ֶּׁשִהְזִּכירּו  ם  אֹותָ ז  אֹוחֵ  ֶזה  ֶעֶצם  ּוְרָעָדה.  ִחיל 
ַהֵּסֶפר   ָהָיה  ְּכָבר  ֶזה  ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  ַמִּגיַע  ֶׁשְּכָבר 
מּוָסר ֲהִכי טֹוב ִּבְכֵדי ְלעֹוְרָרם ִמְּׁשָנָתם, ּוְלַהְתִחיל 

 ֹוֵנן ַלָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשַּמִּגיָעה. ְלִהְתּכ 
 <<<< 

 מילה של התחזקות 

ֲ‰ָר‡ ָרָכ‰  ׁ̆ "מו… ב¿ ƒל נו…  רו… כ¿ ƒַסּפ≈   ז ָ‰ַר ר  מ¿ ׁ̆    ב מ≈ „ו… ָּ̃ ‰ַ
‡ּבו … ּבָ ƒמ ן  יו… ƒ̂ נ¿ ּב∆ י  ƒר ַרּב ַחּב≈ מ¿ ַעל  ּבַ ינּו  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּו˙ו…  ז¿ ב 

ן", ּיו… ƒ̂  ˙ ַ ּׁ̆ „ֻ ¿̃ " ר  פ∆ יעוּ   ס≈ ƒ‚ּ ƒ‰  ָלי יו  ‡≈ ƒחּור וּ ם  ּבַ ׁ̆ ¿̃ ƒּוב 
י˜וּ  ƒּ̇  י‰∆ ן ≈̇ נו… רוּ ם  ‰≈ ם,  ַלֲעוו… ּפ¿ ƒו… ל  ּכָ ˙  ‡∆   לו…   ס‡ ˙  ַחט¿
עּור≈  וּ ם י‰∆ נ¿ ׂ̆ ָע ∆ וּ  ׁ̆ ׁ̆ ¿̃ ƒי˜וּ  ּוב ƒּ̇ ,ם  ָל‰∆ ר ָ‡ַמ ‡ ‰וּ ז ָ‡ ן

„וּ  מ¿ ל¿ ƒּי ∆ ָכ   ׁ̆ ָמָר ף  ּ„ַ ם  יו… ל  ּב¿ רוּ ‡,  ּ‚¿ י  לו…   ָ‡מ¿ ƒחּור ם ַ‰ּבַ
ּז∆  ∆ ׁ̆  ‰ …‡ ∆ „  מ¿ ׁ̆ ָ‡ַמ ‰  ָענָ ‰,  ָ̃ ‡ּבו… ב  ָ‰ַר ם  ָל‰∆ ר  ו¿ ּבָ ƒב: מ

" ƒ‡  ם ƒ̇ י ƒמ≈ י  ָ‰י פוּ ם  ָלכ∆ ר  ‡ו… ר¿ ¿ׂ̆ ƒּ̇ ∆ יכ∆ ˙  ‡∆   ׁ̆ ≈„ ם י¿
וּ  ׂ̆ ֲע ַּ̇ ּ‚ּול≈   ו¿ ל¿ ƒ‚ּ  ל∆ י ∆ ׁ̆  ‚ ∆̇ י ƒים  ֲ‰י ƒ̂ ָח ם  ָר מ¿ ƒׂ̆ ‰ ּב¿

ו…  ׂ̆ ך¿ ˙ ַלֲע ּ̇∆ , ּכָ י ם ַ‡ ƒּפ ַ̂ ּ̇∆ ם מ¿ ≈‡ ∆ ז∆ ם ָלכ∆ ן ׁ̆ י˜וּ ‰ ּכָ ƒּ̇  ?ן
 ƒי  ֲ‡נ ≈̇ י˜וּ   ּפ…‰ם  ָלכ∆ ן  נו… ƒּ̇  ָמָר ף  ּ„ַ   –ל  ַ̃ ן ∆ ז  ָ‡ ‡,  ּ‚¿ ׁ̆ ָ̃ ‰
מו… ם ָלכ∆  ל¿ ƒל "!? „ 

י ƒ‡ ‡ם  רו… ּכָ ƒמ… ן  מ ל¿ ƒּל ∆ ָכ „  ׁ̆ ָמָר ף  ּ„ַ ם  יו… ל  ּב¿ וּ ‰  ז∆ ‡  ּ‚¿ ּ̃ ƒּ̇ ן ַ‰
 ƒו… י  ֲ‰כ„ ̇≈ ל,  ּ‚ָ ּכָ ר  יו… ƒי י  סּו‚≈ ל  מ ƒּופ‚ּ ƒמו… ם;  ַ‰ּס ר…   ּכ¿ ¿ׂ̆ ƒף ל
˙ ∆‡  ƒי„ָ ו… ם ַ‰ּיָ ׂ̆ ַלֲע ּ‚ּול≈ ˙ ו¿ ל¿ ƒ‚ּ  ל∆ י ∆ ׁ̆ .‚ 

 תשפ"א) הְרֵא  (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה
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 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�

 תשפ"א 'ָאב, ְׁשַנת ה-יֹום ג' ָּפָרַׁשת ֵעֶקב, י"ח ְמַנֵחם

 ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב  יִלְכבֹוד ַיִּקיִר 

ת  ַהִהְתַנֲהגּות  אֶ ה  רֹואֶ י  ֲאנִ ,  ִמְּמ�ל  ִמְתַּפעֵ י  ֶׁשֲאנִ   ְל�ר  לֹומַ ב  ַחָיי י  ֲאנִ 
ל ּכָ   ְּבֶמֶׁש�  ְלָיְד�  ְיָלֶדי�ל  עַ ר  ׁשֹומֵ ה  ֶׁשַאּתָ ת,  ַהְּכֶנסֶ ת  ְּבֵבי ת  ְּבַׁשּבָ   ֶׁשְּל�

ד ְועַ ה  ִמְּתִחּלָ ה,  ַהְּתִפיּלָ ל  ּכָ   ְלָיְד�ם  ֹוְׁשִביי  ֶׁשְּל�ם  ַהְיָלִדי ה;  ַהְּתִפיּלָ 
 ַאְׁשֶרי� ְוַאְׁשֵרי ֶחְלְק�!ם, ֲאֵליהֶ ר ִמְתַמּסֵ  ָּכ� ל ּכָ ה ַאּתָ ף, סוֹ 

ט ִּבְפרָ ;  ֶׁשַּבִּמְקָּדׁשת  ַהָּקׁשוֹ ת  ָהֲעבֹודוֹ ן  מִ ה  זֶ ל,  קַ א  �ה  ֶׁשּזֶ   יֹוֵדעַ י  ֲאנִ 
  ַהַחָּמה ַעדת  ִמֵּצא,  ַהָּׁשבּועַ ל  ּכָ ה  ָקׁשֶ   ָּכ�ל  ּכָ ד  ֶׁשעֹובֵ   ָּכמֹו�  ְלַאְבֵר�

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ת  אֶ ם  ְמַקּיֵ ה  ַאּתָ ן,  ַּכֹהגֶ ד  ָטרּוה  ַאּתָ ה,  ַהְּנָׁשמָ ת  ֵצא
ת,  ְּבַׁשּבָ ל  ֵמַהּכֹ   ַעְצְמ�ת  אֶ ר  ִלְפטֹ ל  ָיכוֹ   ָהִייתָ ז  ָא  ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכְּת�;

ם  ְלׁשָ ה  ִמּפֹ ץ  ָלרּו  ִליָלֶדי�ת  ּוְלַהְרׁשוֹ ת  ַהְּכֶנסֶ ת  ְּבֵבית  ָלֶׁשבֶ ל  ָיכוֹ   ָהִייתָ 
י  ֲאנִ ה;  ְּתִפילָ ם  ָּבהֶ ס  ַמְכִניה  ַאּתָ ,  ֹראׁש ז  אֹוחֵ ה  ַאּתָ ת  ֹזאל  ּוְבכָ ',  ְוכּו

 .ִמְּמ�ל ִמְתַּפעֵ 

, ִמְּמ�  ִיְלְמדּום  ַאְבֵרִכיד  ֶׁשעוֹ   ָּבטּוחַ י  ֲאנִ ;  ָּכ�  ַיֲעׂשּום  ֶׁשּכּוּלָ י  ַהְלַוא
ב  ַלְחׁשֹ   ְוַיֲעִדיפּוע,  ְּברֹוגַ ת  ְקצָ ת  ָלֶׁשבֶ ל  ׁשֶ ת  ַהּנֹוחּוי  ִרְגעֵ ל  עַ   ְיַוְּתרּו

 ד.ֵמֶהָעִתי

ת  ֻסָּכִרּיוֹ א  ְלָהִביר  ֶאְפׁשָ ן,  ְמַעְניֵ ה  זֶ ת  אֶ ת  ַלֲעׂשוֹ ר  ֶאְפׁשָ   –ם  רֹוִצים  אִ 
ת  ַּדּקוֹ ה  ַּכּמָ ל  ּכָ ה;  ֻסָּכִרּיָ ם  ָלהֶ ם  ִניְונֹותְ ה,  ְוַכּדֹומֶ ם  ַמְמַּתִּקי ת,  ְקַטּנוֹ 
י  ְּבלִ ק,  ְּבֵחׁשֶ ם  אֹותָ ק  ְלַהְחִזים  ְיכֹוִלי  ָּכ�ק,  ַמְמּתָ ת  ֲחִתיכַ ד  עוֹ ם  נֹוְתִני

 ץ.ַלחַ 

י ִיְראֵ   ִיְגְּדלּום  ֶׁשהֵ ם,  ַהְיָלִדיל  עַ   ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ ה  ַהְרּבֵ   ְלַבֵּקׁשם  ְצִריִכי
 ם. ּוְבִריִאים ָׁשַמיִ 

 תשפ"א) בֵעקֶ (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 

 
 

 ְלֹראׁש ן  ְלאּומַ א  ָלבוֹ   ָצִרי�ה  ַאּתָ א  �ם  אִ י  מִ י  ְוכִ ל,  ִּבְכלָ ה  ַהְּׁשֵאלָ ה  מַ 
ת  ִלְהיוֹ   הֹוֵל�ה  מַ ם  ָהָאדָ ת  אֶ ם  ָּדִניה  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁש;  ַרֵּבינּול  ׁשֶ ה  ַהָּׁשנָ 
ם  עִ ה  ֶׁשִּיְקרֶ ה  מַ ל  ּכָ ם  ּכֹוְתִביה  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁשה,  ַהָּבָאה  ַּבָּׁשנָ   ִאּתוֹ 
 צֹום   ּוְביֹום  ִיָּכֵתבּון,  ַהָּׁשָנה  ה: "ְּבֹראׁשַּבְּתִפּלָ ם  ֶׁשאֹוְמִרי  ְּכמוֹ ם,  ָהָאדָ 
, ִמי  ִמי ִיְחֶיה ּוִמי ָימּות  , ה ַיַעְברּון ְוַכָּמה ִיָּבֵראּוןַּכּמָ   ֵיָחֵתמּון,   ִּכּפּור

ְבִקּצֹו, ִמי ָבֵאׁש ּוִמי ַבַּמִים, ִמי ַבֶחֶרב ּוִמי ָבָרָעב, ִמי  ְבִקּצֹו ּוִמי �א  
  ו) תסן  ִסימָ "ן,  מֹוֲהרַ י  ַחיֵ (  ַרֵּבינּור  ָאמַ ה  ִמּזֶ ר  יֹותֵ ד  עוֹ ָבַרַעׁש ּוִמי ַבַּמֵּגָפה;  

ט ַּבִּפּיּוט  ְמֹפרָ א  ֶׁש�ה  מַ ל  ּכָ ז  ְמרּומָ ם  ׁשָ ר ִמי, ּוִמי, ּוִמי,  אֹומֵ ן  ְּכֶׁשַהַחּזָ 
י  ִמִּלְפנֵ ק  ַצִּדי  ָלנּו  ֵיׁשם  אִ ,  אֹוְת�ל  ׁשֹואֵ י  ֲאנִ ז  ָאף;  ּתֹוקֶ ה  ּוְנַתנֶ ל  ׁשֶ 

ם ָאדָ ר לָ ַיֲעזֹ א  ֶׁשהּו  ִהְבִטיחַ א  ְוהּוו,  ֵאָלי  ֶׁשָּיבֹואּוה  ֶׁשִּצּוָ ה  ָׁשנָ ם  ָמאַתיִ 
א  �א  הּול  ֵׂשכֶ   לוֹ   ֶׁשֵּיׁשם  ָאדָ ל?!  ִּבְכלָ ק  ַהָּספֵ ה  מַ   –ל  ָיכוֹ א  ֶׁשהּוה  ְּבמַ 

 ה. ַהָּׁשנָ  ֹראׁשל עַ  ַרֵּבינּו ל אֶ  נֹוֵסעַ א הּוא ֶאּלָ ד, ֶאחָ ף  ַאל עַ ל ִמְסַּתּכֵ 

ת,  ְּבַקּלּוא  ּבָ א  �ד  ֶאחָ ף  ַא,  ַרֵּבינּול  אֶ ם  ֶׁשָּבִאים  ַהְיהּוִדיי  ֶׁשַאְלפֵ   ְל�ע  ּדַ 
,  ֶׁשָּיבֹואּוה  ִצּוָ   ַרֵּבינּום  אִ ה,  מַ א  ֶאּלָ ;  ֶנֶפׁשת  ִּבְמִסירּוא  ּבָ ד  ֶאחָ ל  ּכָ א  ֶאּלָ 

 ת.ֻקְׁשיוֹ י ְּבלִ ם  ָּבִאי

ַנְפֵׁש�;   ֶאת  ּוַמְּלִטי  ֵעָצה,  ָנא  ִאיָעֵצ�  ְלִכי  ס ַּכְרִטי  ְל�ה  ִּתְקנֶ ַעָּתה 
ל ַאן  ְּבאּומַ ה  ּוְכֶׁשִּתְהיֶ ה,  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל  עַ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּול  אֶ א  ּובֹ ה  ִטיסָ 
ל  ְוַאד,  ֶאחָ ף  ַאל  אֶ   ֵּתֵל�ל  ַאם.  ַוֲהָבִלית  ִּבְׁשטּויוֹ ן  ַהְּזמַ ת  אֶ ה  ְּתַבּלֶ 

ת  ִמָּלֶׁשבֶ ץ  חּו  –ת  ַלֲעׂשוֹ ה  מַ ן  ֵאין  ְּבאּומַ ד,  ֶאחָ ף  ַאל  עַ ל  ִּתְסַּתּכֵ 
ה  ְלָׁשנָ ן  ּוְלִהְתַחּנֵ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ת  ְוִלְבּכוֹ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּול  ׁשֶ   ְּבִצּיּונוֹ 

 ב.טּול ּכָ ם עִ ה ְוָׁשנָ ת  ְיׁשּועוֹ ם עִ ה ָׁשנָ ת, ְּבָרכוֹ ם  עִ ה ָׁשנָ ה; טֹובָ 

ן,  ַּבִּצּיּור: " אֹומֵ ה  ָהיָ ה  ִלְבָרכָ ק  ַצִדיר  ֵזכֶ ן  ַנְחמָ י  ַרּבִ ן  ּבֶ ם  ַאְבָרהָ י  ַרּבִ 
ה  ַהְרּבֵ   ּוְתַבֵּקׁש ן  ַּבִּצּיּוב  ׁשֵ ל";  ַהּכֹ ל  ִלְפעֹ ם  ְיכֹוִלים,  ִמְתַעְּקִׁשים  אִ 

ם עַ ל  ּכָ ם  עִ ד  ַיחַ א  ַקָּימָ ל  ׁשֶ ע  ְּבֶזרַ   ְלִהָּוַׁשעה  ֶׁשִּתְזּכֶ   ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ 
 ם. ִליׁשּוָעתָ ם ֶׁשְּמַצִּפיל ִיְׂשָראֵ 

 "ז) תשעא ָתבֹ י ּכִ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (
 

 

 

 

  

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

ֶׁשַּפַעם ַאַחת   רַהַּצִּדיק ַרִּבי ֹמֶׁשה ִמָקאְּבִרין זי"ע ָהָיה ְמַסּפֵ  
ְּבֶאְמַצע   ֲחֵבָריו,  ִעם  ִׂשֵחק  ִּבְלַבד,  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ֶּבן  ִּבְהיֹותֹו 

ְּכָבר ַהִּמְׂשָחק ָיְצָאה ֲאחֹותֹו ַהחּוָצה ְוָאְמָרה לֹו: "ֹמֶׁשה'ֶלע,  
ֵּבְרכּו ֶאת ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִפילּו ַהָּדִגים ֶּׁשַּבָּים רֹוֲעִדים, ְוַאָּתה 
ָּפׁשּוט  הּוא  ֵמֲאחֹותֹו  ֹזאת  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר  ְמַׂשֵחק?!"  ֲעַדִין 
ִהְתִחיל ִלְרֹעד, ַעד ְּכֵדי ָּכ� ֶׁשַעד ַהּיֹום הּוא ֲעַדִין ַמְרִּגיׁש ֶאת 

וַ  ֱהיֹות  ָהַרַעד,  ִעם אֹותֹו  ֹזאת  ָאְמָרה  ַהַּצֶּדֶקת  ֲאחֹותֹו 
ִהְתִחיל  ָלֲעָצמֹות, ּוֵמָאז הּוא  ִנְכַנס לֹו  ְוֶזה  ֵּכָנה  ְּתִמימּות 

 ַלֲעבֹוד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. 
ַהִּדין,  יֹום  ֶׁשֶּזהּו  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַמִּגיַע  ֶׁשִהֵּנה  ִלְזֹּכר  ָצִרי� 

ְּבִדּי ָאָדם  ְלָכל  ִלְכֹּתב  ִאּתֹו  הֹוְלִכים  ִלְקרֹות  הֹוֵל�  ַמה  ּוק 
ִעם  ֵהיֵטב  ְלִהְתּכֹוֵנן  ָצִרי�  ֶזה  ּוִבְגַלל  ַהָּׁשָנה,  ָּכל  ְּבֶמֶׁש� 
ּתֹוָרה, ְּתִפָּלה ּוְזֻכּיֹות, ִּבְכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלִהָּכֵתב ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים, 

 . תְוֶׁשִּתְהֶיה ָלנּו ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמֹבֶרכֶ 
 ם י ְוּבֹוֲעִר ם  ּבֹוֲעִרי 

ָצִרי� ֲאָבל ְלִהָּזֵהר �א ִלְהיֹות ֵמָהֲאָנִׁשים ֶּׁשֲעֵליֶהם ַרִּבי ָנָתן 
ֶמען   אּון  ְּבֶרעְנט  ֶמען  ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  קּוְמט  "ֶעס  ָאַמר: 
ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  [ַמִּגיַע  ָגאְרִניְׁשט"...  טּוט  ֶמען  אּון  ְּבֶרעְנט.. 

ֹוִׂשים ְּכלּום"...] עֹוד  .. ֲאָבל ְּבֹפַעל �א עםְוּבֹוֲעִרים  ּבֹוֲעִרי
ם רּוט פְ ועְר ען וֶ מֶ ָאַמר: "ַמִּגיִעים ַהָּיִמים ֶׁשל ֹחֶדׁש ֱאלּול,  

פְ רּו פְ  (רּום  ְלִהְתַחֵּזק ם  ְוׁשּוב   ,ַמְחִליִטים  ְלִהְתַחֵּזק 
 , ֲאָבל �א לֹוְמִדים ְו�א ִמְתַּפְּלִלים". )ְלִהְתַחֵּזק

ֶׁשְּמַדְּבִרים ִמַּגְדלּות ֹחֶדׁש ֱאלּול, ָצִרי� ִלְראֹות �א ַמְסִּפיק  
ּוְלַדֵּבר  ְּתִפָּלה  ַהּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ִעם  ַהְּזַמן  ֶאת  ְּבֹפַעל  ְלַנֵּצל 

 ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. 
אֶ  ִלְראֹות  ֶׁשֶּיְׁשָנם ה  זֶ ת  ֶאְפָׁשר  ַהְּקדֹוִׁשים,  ַּבְּמקֹומֹות 

ת ַהַּבִית ְלָכל ֹחֶדׁש ֱאלּול ּוִמְתַיְּׁשִבים ֲאָנִׁשים ֶׁשעֹוְזִבים אֶ 
ְּבִקְבֵרי ַצִּדיִקים ִּבְכֵדי ְלַנֵּצל ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה. ָׁשם 
ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ַמָּמׁש ֶאת ַהִּׂשיָחה ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן. ִמְתַיְּׁשִבים 

ְּבאֶ  ְּתִהִּלים,  ִּפְרֵקי  ַּכָּמה  אֹוְמִרים  ַמִּגיִעים ַּבִּצּיּון  ְמַצע 
ְמַבְּקִרים ַלָּמקֹום, ִמַּיד עֹוְזִבים ֶאת ַהְּתִהִּלים ִּבְכֵדי ִלְראֹות 
ִמי ִהִּגיַע, ּתֹו� ְּכֵדי ְּכָבר ְמַבְקִׁשים ַּגם ְקָצת ְצָדָקה ֵמֶהם, ָאז 
חֹוְזִרים לֹוַמר ׁשּוב ְּתִהִּלים, ְלֶפַתע ַמְתִחיִלים ְלַהְרִּגיׁש ָרָעב 

ַמְתִחי ְוהֹוְלִכים ְוָאז  ִמְתַעְּיִפים  ָאז  ָמזֹון,  ַאַחר  ָלתּור  ִלים 
ְקָצת ִליׁשֹון, ּוְבִדּיּוק ָּכ� עֹוֵבר ַהּיֹום ִמְּבִלי ַלֲעׂשֹות ְּכלּום. 

ְיִחידֵ   ה ַּכּמָ   ִמְּלַבד ֶאת ה  ְסגּולָ י  ֲאָנִׁשים  ְמַנְּצִלים  ֶׁשֶּבֱאֶמת 
ּוְלַדֵּבר ְלַהֵּׁשם ְּבֶמֶׁש�  ַהְּזַמן ְו�א ַמְפִסיִקים ִלְלֹמד, ְלִהְתַּפֵּלל  

 ָּכל ַהֹחֶדׁש. 
ֹחֶדׁש  ֶׁשֵּמֹראׁש  יֹום  ֶׁשְּבַאְרָּבִעים  ַהָּקדֹוׁש  ֵמָהֲאִר"י  מּוָבא 

ַּבָּׁשַמִים,   הֱאלּול ְוַעד ַאֲחֵרי יֹום ִּכּפּור ֵיׁש ֵעת ָרצֹון ִנְפָלָא
ְּכֶׁשּמֹוִציִאי ַהֵהיָכל  ְּפִתיַחת  ִּבְׁשַעת  ְּכמֹו  ֵסֶפר ְּבִדּיּוק  ם 

ל ּתֹוָרה, ֶׁשָאז ֶזה ְזַמן ֵעת ָרצֹון ָידּוַע ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְפֹעל ּבֹו ּכָ 
ל ַמה ֶׁשָּצִרי� ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות, אֹוָתה ֵעת ָרצֹון ֵיׁש ְּבכָ 

 ָהַאְרָּבִעים ָיִמים ָהֵאּלּו. 
ֶׁשָּצִרי�  יַאְׁשרֵ  ְּכמֹו  ֶזה  ֹחֶדׁש  ְלַנֵּצל  ֶׁשּזֹוֶכה  ִּבְלַבֵּקׁש ִמי   ,

ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְּבַהְרֵּבה ִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ְּבַוַּדאי ָצִרי�  
ְמַקֵּבל עַ  ְּפָעִמים ָאָדם  ַהְרֵּבה  ִּכי  ֶזה,  ַעל  ל ִהְתַחְּזקּות ַּגם 

ַעְצמֹו ִלְגֹמר ַהְרֵּבה ִׁשעּוִרים ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול, ּוְבֹפַעל הּוא �א 
ם ֶאת ָּכל ַהִׁשיעּוִרים ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו, ָצִרי� ַמְצִליַח ְלַסּיֵ 

 ם ְלַהְׁשִליר  ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול ֶאְפׁשָ   ם�א ִסּיֵ א  ָלַדַעת ֶׁשִאם הּו
ַעד ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ֶאְפָׁשר   םַעד ִׂשְמַחת ּתֹוָרה, ְוִאם �א ִסּיֵ 

ַהָּיִמים   םְלַהְׁשִלי ֶׁשל  ֶהְמֵׁש�  ֲעַדִין  ֶׁשֶּזה  ֲחנָֻּכה  ֹזאת  ַעד 
ַהְּקדֹוִׁשים,   ִּבְסָפִרים  ֶׁשּמּוָבא  ְּכִפי  ָאסּור   לֲאבָ ַהּנֹוָרִאים, 

 ְלִהָּׁשֵבר ִמּׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם. 
ְו�א  ָהֵאּלּו,  ַהָּיִמים  ֶאת  ֵהיֵטב  ְלַנֵּצל  ִלְזֹּכר  ָצִרי�  ָהִעָּקר 

, ְוִאם ב, ְוָאז ִנְזֶּכה ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה טוֹ רַהָּיקָ ֶאת ַהְּזַמן  ְלַבְזֵּבז 
, ָׁשָנה ֶׁשל ת  ּוְמֹבֶרכֶ ה  טֹובָ ה  ָׁשנָ   ֲאַזי ַּתִּגיעַ   בֹראׁש ַהָּׁשָנה טוֹ 

 ָּכל טּוב ְּבַגְׁשִמּיּות ּוָברּוָחִנּיֹות.
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ב' ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ֶאלּול)  

 

 ם ּפֹוֲעִלים, ִמְתַעְּקִׁשים ִא 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
 

 לְלִהְתּפַּלֵ  ֵאים לְַּיָלִדיד ְללֵַּמ 
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דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )זקט( ִסּפּור ַחּיָ

 תלט.
ְמִניעֹות ֲעצּומֹות   ״לְוָאז ַּבָּיִמים ָהֵהם ָהיּו ְלַרִּבי ָנָתן זַ 

ִיַּסע   ִמָּכל ִמְׁשַּפְחּתֹו ּוִמְּׁשָאר ֲאָנִׁשים ֲחׁשּוִבים, ֶׁש�א 
 .״לֶאל ַרֵּבנּו זַ 

ּוְלַסֵּפר   ְלַׁשֵער  ִאי־ֶאְפָׁשר  לֹו,  ֶׁשָהיּו  ַהְּמִניעֹות  ְוֹעֶצם 
, ״לְּכָלל. ְוָכל ְנִסיָעה ּוְנִסיָעה, ֶׁשָחַטף ִלְנֹסַע ֶאל ַרֵּבנּו זַ 

ָּדִמים  ָּבָא ּוִבְׁשִפיכּות  ְּגדֹוָלה  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  לֹו  ה 
ֲעצּוִמים ּוִבְמִרירּות ּוְבִיּסּוִרים ַרִּבים. ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן �א 
ְּבָכל  ְוָנַסע  ִמֶּנֶגד  ַנְפׁשֹו  ְוִהְׁשִלי�  ֶזה  ָּכל  ַעל  ִהְסַּתֵּכל 

זַ  ַרֵּבנּו  ֶאל  מְ ״לַּפַעם  ְמֹאד  אֹותֹו  ֶהֱחָיה  ְוהּוא  ֹאד . 
ִיְתָּבַר�  ֵאָליו  ְלָבבֹו  ֶאת  ּוָמַׁש�  ַהְּנִעיִמים  ְּבִדּבּוָריו 

 ְּבִהְתעֹוְררּות ּוְבִהְתַלֲהבּות ְּגדֹוָלה ַעד ְמֹאד. 

 תמ.
ְוָאז ְּבֹחֶדׁש ֶחְׁשָון ִהְתַגְּברּו ַהְּמִניעֹות ַעל ַרִּבי ָנָתן ְמֹאד, 

ְּבמַ  ֶׁשַּיֲעֹסק  ָרצּו,  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ְּבֵני  ְוִּיַּסע  ִּכי  ּוַמָּתן  ָּׂשא 
ְּתׁשּוָקתֹו   ֵמרֹוב  ְוהּוא  ְסחֹוָרה,  ְוִיְקֶנה  ְלַבְרִּדיְטׁשֹוב 
ֵאָליו ִיְתָּבַר� ֵהֵצר לֹו ְמֹאד ְמֹאד, ַעל ֶׁשֻּמְכָרח ְלַבֵּטל 
ְזַמן ַרב ָּכל־ָּכ�, ְוָהָיה ַמר לֹו ְמֹאד ְמֹאד, ַעד ֶׁש�א ָהָיה  

 . ת ְּבַנְפׁשוֹ ֵעצוֹ  ת יֹוֵדַע ֵאי� ְלָהִׁשי
ָּכָראּוי.    ְלִהְתַּפֵּלל  ָיכֹול  ָהָיה  ְו�א  ְלִהְתַּפֵּלל,  ְוָעַמד 

ְּבַדְעּתֹו:   ַרִּבי,  ״ְוָחַׁשב  יֹוֵׁשב  ִּבְבֶרְסֶלב  ְּבָסמּו�  ֲה�א 
ֶׁשָּיכֹול ְלָהִאיר ִלי ּוְלהֹוִציֵאִני ֵמַחְׁשֻכּיֹוַתי ּוִמְּמִרירּוִתי,  

ִלְנֹסעַ  ָיכֹול  ֵאיִני  ֵאָליו!ַוֲאִני  ֶׁשִהְבִטיַח    ״   ּוֵמֲחַמת 
ַרֵּבנּו זַ  ִיַּסע ֶאל  ַעד ַׁשָּבת ֲחנָֻּכה,   ״לַלִּמְׁשָּפָחה, ֶׁש�א 

 ַעל־ֵּכן �א ָהָיה יֹוֵדַע ָלִׁשית ֵעצֹות ְלַנְפׁשֹו.  
ִהְתַיֵּׁשב   ְמֹאד.  ַהְּמִרירּות  ָאז  ָעָליו  ִהְתַּפְּׁשָטה  ַא� 

ָאִביו ְסֻעַּדת־ָצֳהַרִים ְוֵיֵל� ִליֹׁשן  ְּבַדְעּתֹו, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֹיאַכל  
ְוקֹוֵדם ְסֻעַּדת־  ״ל ַאַחר־ָּכ�, ֵּבין ָּכ� ִיַּסע הּוא ֶאל ַרֵּבנּו זַ 

ַעְרִבית יּוַכל ָלבֹוא ַּבֲחָזָרה ְלֵביתֹו, ְו�א  ַיְרִּגיׁש ָאִביו  
 ֶׁשָּנַסע.

וְ   ֲעָגָלה  ְוָׂשַכר  ִהְזָּדֵרז  ֵּתֶכף־ּוִמַּיד  ָעָׂשה;  ַא�   ְוֵכן  ָנַסע. 
ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶר� ָיַרד ֶגֶׁשם ָּגדֹול, ְוַהּסּוִסים ָהְלכּו ְלַאט 

ַּבַּלְיָלה ַאַחר ְּתִפַּלת   ״לְלַאט, ַעל־ֵּכן ִהִּגיַע  ֶאל ַרֵּבנּו זַ 
 ַמֲעִריב.

 )"ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק "ִנְלָקח ִמֵּסֶפר  -ה "(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי

 

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ה  ֲהדּות  ָלּמָ ים ֶאת ַהּיַ עֹוׂשִ
ְך ַמְפִחיָד  ל ּכָ  ?הּכָ
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 ְׁשֵאָלה:

 "א, ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו  

ת, ְלִהְׁשַּתּנֹות  ְמַתְכֶננֶ א  י  ַוֲאנִ ת,  ָנַׁשְרִּתי ֵמַהַּיֲהדּו...,    ַהִחּנּות  ִמֵּביה  ְּגרּוָׁש ה  ִאָּׁש י  ֲאנִ 
ם ָׁשַמיִ ת  ְיֵרַא י  ָהִייִת ,  ַהָּקִׁשיםם  ַהַחִּייי  לִ   ָהיּום  ָמִרי  ָּכל  ּכָ י,  ַחּיַ ת  ֶא ת  ְלַׁשּנֹוה  רֹוָצ א  י  ֲאנִ 

ד ָּתִמיי  ֶׁשּלִ ה  ֶׁשַהְּנָׁשָמ   ֲאִפילּוט.  ִהְתמֹוֵט ה  ֶׁשּזֶ ן  ְזַמ   ֶׁשִהִּגיעַ ד  עַ ם,  ַהָּׁשִניל  ּכָ ה  ְוטֹובָ 
 ר.ַלְחזֹו  רֹוָצהא י ַוֲאנִ ה ְיכֹולָ א י  ֲאנִ ל ֲאבָ ב, ַלּטֹוה ַּבֲחָזָר ת ִנְמֶׁשכֶ 

ם ּגֹוֵר ה  זֶ ם,  ַלֲאָנִׁשי  ֶּדֶרם  נֹוְתִנים  ַאֶּת   ֵאית  ִלְראֹוה  ְׂשֵמָח י  ֲאנִ י,  לִ ר  ֶּׁשִּנְׁשַא ד  ֶאָח ר  ָּדבָ 
ם טֹוִבים  ַחִּיים  ַהּיֹוי  לִ   ָהיּוה,  ַּבחּוָר ר  ְּבִעְקבֹוֵתיֶכם ְּבתֹות  צֹוֶעֶד י  ָהִייִת ם  ֶׁשִא ב  ַלְחׁשֹי  לִ 

ת ֲאֵחרֹות  ָּבנֹות  ְלָפחֹול  ֲאבָ ה  ְקרּועָ ר  ְּכבָ י  ֶׁשֲאנִ ן  ֶׁשָּנכֹות  חֹוֶׁשבֶ ד  ָּתִמיי  ֲאנִ ן  ָלכֵ ם.  ּוְבִריִאי
 ם.ִזּיּוִפיי ְּבלִ ת ּוְמקֹוִריה ְמתּוָק ה ַהּתֹוָר ת ֶא ת ַלֲעׂשֹו ֶּדֶר ׁשֶׁשּיֵ ת רֹואֹו

ה ַהְּקִהּלָ ם  עִ ם  ּוִמְתַאְּבִלים  יֹוְׁשִבים  ֶׁשַאֶּת י  ֶׁשָרִאיִת ה  ַמ ל  עַ ת  ְלהֹודֹוי  ָרִציִת ד  ִּבְמֻיָח 
י ֲאנִ י  ּכִ ה.  ַהְּכאּובָ י  ְלִנְׁשָמִת ר  ָמזֹו  ְּכמֹוי  ִּבְׁשִבילִ ה  ָהיָ ה  זֶ ן,  ָהַאֲחרֹוב  ְּבָא ה  ְּבִתְׁשעָ ם  ֶׁשָּלכֶ 
...  ַּבַּמֲחנֶ ה  ַיְלָּד ר  ְּבתֹות  יֹוֶׁשבֶ י  ֲאנִ   ֵאי ת  ִנְזֶּכֶר  ם, ְּכבּוִיית  ָהאֹורֹוב,  ְּבָא ה  ְּבִתְׁשעָ ה 

ן  ִלּבָ ם  עִ ד  ַיַח ץ  ִמְתּפֹוֵצ ן  ַהָּקָט י  ִלּבִ ם,  ַמְפִחיִדי ם  ִסּפּוִרים  ְמַסְּפִריה,  ָהִרְצּפָ ל  עַ ם  יֹוְׁשִבי
ר  ִסּפּוד  עֹו,  צֹוְלִפיםוְ   צֹוְלִפיםת,  תֹועֹום  ְּכָבִׂשי  ְּכמֹות  יֹוְׁשבֹו  ֲאַנְחנּות,  ַהָּבנֹול  ּכָ ל  ֶׁש 

ִּת ֶׁש ת  ַהֲחׁשּוכֹות  ַהְּזָועֹוי  אֹוב,  נֹוֵק ר  מּוַס ד  עֹוד,  ַמְפִחי י ַאֲחַר   ֶׁשָרְדפּוב  ְּבָא ה  ְׁשעָ ל 
ה, ַמְפִחיָד   ַמְרָצה ד  עֹון, ְרּבָ ֻח ל  ֶׁש ר  ִׁשיד עֹון.  ִמּכֵ ר  ְלַאַח ם ֲאֻרִּכית  ּוְׁשבּועֹום  ָיִמי  ְלֶמֶׁש
ם, ַאִחי ר  ֶקבֶ ץ,  אֹוְׁשִוי,  ִנְׁשַּפם  ַּד ,  ֲהרּוָגהא  ָהִאָּמ ר,  ַּבַּיעַ ם  ְלַבָּד ם  ְיָלִדית,  נֹוְפלֹות  ְּפָצצֹו
, ְלִמְלָחָמה  אֹוָתנּו  ִהְכִניסּו.  ֶׁשָּלנּוב  ְּבָא ה  עָ ִּתְׁש ה  ָהיָ ה  זֶ ה,  ְסִליָח   ְלַבֵּקׁשת,  נֹוָראֹות  ַמֲחלֹו
י,  ֶׁשּלִ ם  ַהַחִּיית  ֶא י,  ֶׁשּלִ ה  ַהְּנִׁשיָמ ת  ֶא י  ִמֶּמּנִ   ָלְקחּות.  ְוַזֲעקֹוץ  ַלַח ל,  ֵסבֶ ר,  ְלֵטרֹו ד,  ְלַפַח 

 י.ְּבִריאּוִת ת ֶא 

ה עֹוֶׂש ה  ָּכזֶ ב  ְּבָא ה  ִּתְׁשעָ ה  ַמ ת  יֹוְדעֹוא  ן  ֶׁשֵה ת  ִלְהיֹול  ָיכֹוד,  ֶאָח ף  ַא ה  ַמֲאִׁשיָמ א  י  ֲאנִ 
ה ִּתְׁשעָ ת  ֶא ה  רֹוָא י  ֲאנִ ת  ְוָכעֵ ת.  ֲעִתיִדיא  ְוַסְבָּת   ִאָּמאה,  ִאָּׁש ת  ִלְהיֹוה  ְּצִריכָ ד  ֶׁשעֹוה  ְלַיְלָּד 

ת ְּדָמעֹוה, ִּתְקוָ ל ֶׁש ת  ְּדָמעֹוק ַר  ֵיׁשן, ֻחְרּבָ ן ֵאיד, ַּפַח ן ֵאית, ִהְתעֹוְררּו ָּכזֹום,  ֶׁשָּלכֶ ב ְּבָא 
 . ֵמִאָּתנּו ֶׁשִאְּבדּוא ְלַאּבָ , ָלֱאֶמתם  ַּגֲעגּוִעיל ֶׁש 

  ִאָּתנּו  ֶׁשָּלְמדּוה  ֶׁשַמ ה  ֵּתַדְענָ ת  ֶׁשָּבנֹוי  ַהְלַואי  אֹוה,  זֶ ת  ֶא ה  ִּתְרֵאינָ   ֶׁשמֹורֹותי  ַהְלַואי  אֹו
ם  ַמִּכיִריא  ם  ַאֶּת ם,  ָלכֶ   ּבֹוָכהה  ָּככָ י  ֶׁשֲאנִ ה  ְסִליָח ת  ְמַבֶּקֶׁש י  ֲאנִ ת,  ַהַּיֲהדּו  זּוא    ַּבֵגִהינֹום

ת ָהַרּכֹום  ֶׁשַהְּכָבִׂשית  ְלָפחֹון;  ַּבָּגרֹוי  לִ ת  עֹוְמדֹום  ֶׁשַהִּמִּליי  ִהְרַּגְׁשִּת ל  ֲאבָ י,  אֹוִת 
 ן.ֵעֶד ן ַהּגַ ֹה ְוֵאיפ  ַהֵּגִהינֹםה ֵאיפֹ ֵיְדעּוי, ַיְלּדּוִת י ְּבַנֲעלֵ ם  ַהּיֹות ֶׁשִּנְמָצאֹו

 ת...  ַּתְלִמיַד 

 ּכַֹח ר ִייַׁש 

 

תשפ"א' ָאב, ְׁשַנת ה-ְמַנֵחםיֹום ד' ָּפָרַׁשת ְרֵאה, כ"ו  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר    

 ב.ַהִּמְכָּת ת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ם ֶׁשַהַחִּיים  ְּבָחְׁשבָ ה  ַהּתֹוָר   ֶּדֶר ת  ֶא ם  ֶׁשעֹוְזִבי  ַהּנַֹערֵמ ה  ַהְרּבֵ ד  עֹו  ֵיׁשם  ְּכמֹוְתכֶ 
ק  ַר ה  זֶ ת;  ִלְחיֹור  ַאֵח ן  אֹופֶ ם  ַלְּיהּוִדין  ֵאית  ְּכֶׁשֶּבֱאֶמ ם,  ַהּטֹוִבים  ַהַחִּיים  ֵה ם  ַהִחּלֹוִנִּיי

ה ַהּתֹוָר ת  ֶא ם  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִריק  ַר ,  ָּכא  ה  זֶ ל  ֲאבָ ר  יֹוֵת ם  ְנִעיִמי ם  ַהִחּלֹוִנִּיים  ֶׁשַהַחִּייה  ִנְדֶמ 
 ם.ּוְמרּוִצים ְמֻאָּׁשִריז ָא  –ר אֹוֵמ  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואה ַמ ם ִׂשיְּכֶׁשעֹוק ַר ם, ַחִּיי ֵיׁש

הּואם  ֶׁשָּלכֶ ם  ֵמַהִּמִּלין  ֵמִביי  ֶׁשֲאנִ י  ְּכפִ   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ְקרֹוִבים  ְמאֹד  ב  ַהּלֵ ,  ַאֶּתם 
ם ַאֶּת ,  ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואר  ִמְתַּגְעַּגַעת ַלְחזֹום  ֶׁשָּלכֶ ה ַהְּנָׁשָמ י,  ְיהּוִד ב  לֵ ר  ִנְׁשַא ם  ֶׁשָּלכֶ 
ה ְמִחילָ   ְמַבֵּקׁשא  הּוה,  ִּבְתׁשּובָ ר  חֹוזֵ ם  ְּכֶׁשָאָד ל;  ַהּכֹן  ְלַתֵּק ת  ִלְזּכֹוד  ֶאָח ע  ְּבֶרגַ ם  ְיכֹוִלי

ָּברּו הּוא ָּברּו הּוא  אֹוֵמר א  הּו,  ֵמַהָּקדֹוׁש  ה ַמ ל  עַ ט  ִמְתָחֵר י  ֲאנִ ם  ַהֵּׁש : "ְלַהָּקדֹוׁש 
ו. ֲעוֹונֹוָתיל  ּכָ ל  עַ   לֹול  מֹוֵח   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  -ב",  טֹות  ִלְהיֹו  הֹוֵלר  ְּכבָ י  ֲאנִ י,  ֶׁשָעִׂשיִת 

ה  ִמּזֶ ר  יֹוֵת ד  עֹוה,  ַּבֲחָזָר ד  ֶאָח ל  ּכָ ל  ְמַקּבֵ א  הּוד,  ֶאָח ל  ּכָ ל  עַ ם  ְמַרֵח   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
פו:)ם  ַהְּקדֹוִׁשי  ינּוֲחָכֵמ   ָלנּום  אֹוְמִרי לֹו (יּוָמא  ַנֲעׂשֹות  ֶׁשְּזדֹונֹות  ְּתׁשּוָבה  "ְּגדֹוָלה   :

ת ֶא ם  אֹוֲהִביי  ּכִ   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא ם  חֹוְזִרי ה,  ֵמַאֲהבָ ה  ִּבְתׁשּובָ ם  ְּכֶׁשחֹוְזִרי  ִּכְזֻכיֹות",
 ת.ִמְצוֹו ת ָהֲעוֹונֹול ִמּכָ ם ַנֲעִׂשיי ֲאזַ , ִיְתָּבַרם ַהֵּׁש 

 ְּתׁשּוָבה:

 

  
 

     
  

     
      

 

 
 

 

 

 

ומבוגרים   • ילדים  דופן,  יוצא  בלי  הנכנסים למדינה,  כל 
מחוסנים ושאינם, צריכים לרכוש מראש ביטוח רפואי  

 אוקראיני ולהראות את המסמכים המעידים על כך. 
מי שמחוסן, צריך להביא מסמך המעיד שהוא מחוסן   •

המנות), ואז הוא יכול להסתובב כרגיל   2לא (באופן מ
 במדינה.

אלו שאינם מחוסנים, יצטרכו להראות בדיקת קורונה   •
לשאת   יחויבו  וגם  למדינה,  בכניסתם  שלילית 
יוכלו המקומיים   "אפליקציה" בסמארטפון, שעל ידה 
לעקוב אחרי כל אחד היכן הוא הולך ומסתובב, למשך  

לנ  72 משוחרר  הוא  הראשונות  למקום השעות  סוע 
- ימים (ב  10האכסניה, ואז עליו להיכנס לבידוד למשך  

אם    10 בחזרה).  לנסוע  יוכלו  לא  גם  האלו  הימים 
היא   והתוצאה  באוקראינה  קורונה  בדיקות  מבצעים 
ולצאת  האפליקציה  את  למחוק  אפשר  שלילית, 

 מהבידוד. 
מגיל   • בדיקת   18עד    12ילדים  להראות  רק  צריכים 

בכניסתם   שלילית  חייבים  קורונה  ואינם  למדינה, 
 בבידוד. 

לא צריכים לבצע את הבדיקה    12ילדים מתחת לגיל   •
 בכניסתם. 

בעת החזרה אחרי ראש השנה, צריך כל אחד בלי יוצא   •
מן הכלל, ילדים ומבוגרים, מחוסנים ושאינם להראות  
הימים   בשלושת  שבוצעה  שלילית  קורונה  בדיקת 

 הסמוכים לנסיעה. 
צריכים • ישראל  לארץ  טופס    לחוזרים  למלאות  גם 

בריאות זה    , הצהרת  את  למלאות  שעות    24צריכים 
 לפני הנסיעה.

יהיו פתוחים לרווחה לכל   אנו ממשיכים להתפלל שהגבולות 
אלפי  לעשרות  ומעכב  מונע  שום  יהיה  שלא  ישראל,  עם 
יתברך,   ה'  בעזרת  לאומן  לנסוע  מתכוננים  שכבר  היהודים 

 ולפעול שנה טובה ומבורכת. 
 איש בל ייעדר!  
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הּואה  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר ם,  ָלכֶ   ְּדעּו  ָּברּו  ָלנּון  ָנַת   ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ת ֶא ם  ֶׁשְּמַעְּקִמי  ָּכֵאּלּו  ֵיׁשב;  טֹור  ָּדבָ ה  זֶ ה,  ְמתּוָק ה  ּתֹוָר א  ִהי

  ֵיׁש ,  ֶׁשּדֹוֶקֶרת  –ם  ִמֶּׁשָּלֶה ה  ּתֹוָר ם  עֹוִׂשים  ֵה ה,  ַהּתֹוָר 
 זּו ת;  ּדֹוְקָרִניה  אֹוָת ה  עֹוֶׂש ה  ְוזֶ ם,  ֲחָדִׁשים  ְּדָבִרים  ֶׁשּמֹוִסיִפי

  הּואל  ֶׁש ה  ַהּתֹוָר א ל  ֶׁש ה  ַהּתֹוָר ,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
י  ְּכפִ ר,  ַמ ר  ָּדבָ א  א  ִהיה  ַהּתֹוָר ,  ּדֹוְקָרִני  ַמֶּׁשהּוא  א  ִהי  הּוא

לב)ֻסּכָ (ם  אֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשי  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ֶׁשַּכּפֹותר  ָאַמ י  ִמ   ה 
ת  ְלַכּפֹוח  ֶׁשִּנַּק ת  ִמְתַּכֶּונֶ ה  ַהּתֹוָר י  אּולַ ב,  ּלּולָ ה  זֶ ם  ְּתָמִרי
א הּוץ  עֵ ף  ֶׁשֲענַ ר  ָאַמ י  ִמ ן,  כֵ   ְּכמֹו?  ּדֹוְקָרִניה  ָעלֶ ם  ְּתָמִרי
י? קֹוָצנִ ה  ֲעלֵ ף  ִהיְרדּוא  הּות  ָעבֹוץ  עֵ ף  ֲענַ י  אּולַ ם,  ֲהַדִּסי
: "ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי  (ִמְׁשֵלי ג, יז)י  ּכִ ן  ִיָּתכֵ א  ה  ֶׁשּזֶ א  ַהְּגָמָר ת  אֹוֶמֶר 
ז  ָא ת;  ּדֹוְקָרִני  ֶּדֶרא  ה,  ְמתּוָק   ֶּדֶר א  ִהיה  ַהּתֹוָר   נַֹעם",
 .ְוִיָדְקרּום  ְּבָיַדיִ   ָהֵאּלּום  ַהְּדָבִרית  ֶא   ֶּׁשִּיְּקחּוה  ַהַּכָּונָ ן  ֵאיי  ְּבַוַּדא

ם  ִא ,  ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּוא  יְלנָ ִמּוִ ן  ַהָּגאֹום  ְּבֵׁש ר  אֹוֵמ   ׁש"מֹוֲהָרא
א הּוה;  ַהּתֹוָר ת  ֶא ם  עֹוְזִביף  ַּבּסֹוה,  ַלּתֹוָר ם  ְּדָבִרי ם  מֹוִסיִפי
: "ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר 'ָּתִריד'  (ְּבֵראִׁשית כז, מ)ק  ַהָּפסּות  ֶא ה  ָּבזֶ   ְמָפֵרׁש

'ַּתְרַי"ג', ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר  ִמ  ר  יֹוֵת ד  ֶאָח א  ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו", 'ָּתִריד' הּו
ִא  זֶ "גַּתְריַ ל  עַ ף  ּתֹוִסים  'ָּתִריד',  ּוָפַרְקָּת    -ָּתִרי"ד    הֵיָעֶׂש ה  , 

 ה. ַהּתֹוָר ל עֹת ֶא ם  זֹוְרִקיז ָא  ֻעּלֹו,

ה, ְוַחּוָ ם  ָאָד ם  עִ    ָּכה  ָעָׂש א  הּו "ם;  ֵמ   "ַהַסֶמ ל  ֶׁש   ַהֶּדֶר ה  זֶ 
הּוא  ָּברּו ג)ן  ָהִראׁשֹום  ְלָאָד ר  ָאַמ   ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש  ג,  :  (ְּבֵראִׁשית 

א ֹתאְכלּו ִמֶּמּנּו", ֶׁש"  ַהָּנָחׁש    לֶלֱאכֹו א ֵמֵעץ ַהַדַעת, ָהַל
ם  ּגַ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא   : 'א ִתְּגעּו ּבֹו',ףַהַּקְדמֹוִני ְוהֹוִסי 

  ה  זֶ   ַעל ְיֵדי'  כּווְ ף  הֹוִסיא  ֶׁשהּוע  ּוָבֶרגַ ץ,  ָּבעֵ ת  ָלַגעַ ה  ַמְרֶׁש א
ה ֶּׁשּקֹוֶר ה ַמ ה זֶ ע; ָהַר ל ְלכָ ם ְוָגַר ה ְוַחּוָ ם ָאָד ת ֶא ל ִהְכִׁשיא הּו

 . ִמֶּׁשּלֹוה ּתֹוָר ה עֹוֶׂש ם ְּכֶׁשָאָד ם, ְּכֶׁשּמֹוִסיִפי

  ם, ּוְמתּוִקי  םָיִפי  תִלְהיֹו  ַלֲהפֹ  ְיכֹוִלים  דעֹו  םֶׁשָּלכֶ   םַהַחִּיי
  ָצִרי  א  ם;ְמבּוָגִרי  םּגַ   םְמַקְּבִלי   ַרֵּבינּו  לֶׁש   רַהֵּספֶ   תְּבֵבי

 ַרֵּבינּו  לֵאֶצ   ם,טֹוִבי  םְלַחִּיי  ת ִלְזּכֹו  יְּכֵד   ְצִעיָרה  הַּבחּוָר   תִלְהיֹו
 ר.יֹוֵת   םְמבּוָגִרי  רֶׁשְּכבָ   ֲאִפילּו  םַהַחִּיי  תֶא   קְלַהְמִּתי  ֶּדֶר  ֵיׁש

 ת ְקָצ   םיֹו  לּכָ   ּתֹאְמרּו  ,ַרֵּבינּו  לֶׁש   תָּבֵעצֹו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ַּתְתִחילּו
  ם יֹו  תֶא   םיֹו  לּכָ   ּתֹאְמרּו  ע,ְלֶׁשבַ   קְּמֻחּלָ   םַהְּתִהִּלי  ם,ְּתִהיִלי

 :עג)  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ראֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  ם,ַהְּתִהִּלי
 ,ְּתִהִּלים  יַרתַּבֲאִמ   ָרִגיל  ִיְהֶיה  ִלְתׁשּוָבה,  ִלְזּכֹות  ֶׁשרֹוֶצה  "ִמי

  ם רֹוִאי   ֶׁשֲאַנְחנּו  ְּכמֹו   ִלְתׁשּוָבה",  ְמֻסָּגל  ְּתִהִּלים  ֲאִמיַרת  ִּכי
  הַהְרּבֵ   םאֹוְמִרי  ֶׁשּכּוָּלם  ְּתׁשּוָבה  ְיֵמי  ַוֲעֶׂשֶרת  ֱאלּול  יִּביֵמ 

  ְמאֹד   ָּגדֹול  ָּדָבר  הּוא  ֵּכן  "ְוַעל  ִלְתׁשּוָבה,  ְמסּוָגל  הזֶ   יּכִ   ְּתִהִלים,
  ִהְתעֹוְררּות  הּוא  ְּתִהִּלים  ִּכי  ְּתִהִּלים,  ַּבֲאִמיַרת  ָּתִמיד  ַלֲעסֹק
 . ּבֹו" ֶׁשּיֹאַחז ַאְׁשֵרי  ִיְתָּבַר, ְלַהֵּׁשם  ְמאֹד ְמאֹד ָּגדֹול

 .םָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליחּור ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 . תּוְמבֶֹרכֶ ה טֹובָ ה ְּכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה, ָׁשנָ 
 "א)תשפה  ְרֵא ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

"מעמד ההכתרה" ביום ראשון הקרוב 
 פרשת כי תצא 

בהתרגשות רבה מתכוננים אנשי שלומינו למעמד ההכתרה המרומם שיתקיים בעזרת 
הקרוב פרשת כי תצא, כ' אלול הבעל"ט, וייערך ברוב פאר    ן השם יתברך ביום ראשו

תורה  והדר באודיטוריום הגדול של בנין המוסדות בליבערטי, ניו יורק, בו יתנו כבוד ל
כיאה וכיאות, כאשר יכתירו את התלמיד חכם המופלג שיראתו קודמת לחכמתו הרה"ג 
ליבערטי,  ברסלב  הקודש  היכל  בקהילת  צדק  ומורה  לדיין  שליט"א,  זינגער  יונה  ר' 

 שבעז"ה יפסוק שאלות לציבור.
 את המעמד יפארו בנוכחותם רבים מחשובי הרבנים ומורי ההוראה, לכבודה של תורה. 

בתכנית עשירה ומיוחדת להנאתם המרובה של כל המשתתפים את המעמד  נערכים  
יסדרו לפי מספר הכרטיסים שנרכשו, הבטיחו את מקומכם, ניתן לרכוש כרטיסים בטל:  

סוכם עם המשטרה על הסדרי תנועה וחניה, לשביעות רצונם של כל    1-845-243-1580
את הציבור. אך לפי   המשתתפים. כעת מכשירים כמה שטחי חניה באזור כדי להכיל

הציבור הגדול שצפוי להגיע בלתי אפשרי להכשיר מספיק מקומות חניה באזור, לכן 
יעמדו לרשות הציבור שאטלים מהקריה הלוך וחזור לנשים וגברים בנפרד, שיסיעו את  
הציבור. ובכן הציבור מתבקש למען הצלחת המעמד לחנות רק בקריה ומשם לקחת את 

 לפתח האולם. השאטל שבעז"ה יגיע עד
ראש הישיבה שליט"א מזמין באופן אישי את כל אנשי שלומינו ומשפחותיהם למעמד  

 ההכתרה ההיסטורי שיותיר את רישומו על כל המשתתפים לימים רבים.
אנו תפילה להשם יתברך שהמו"צ שליט"א יצליח בעבוד הקודש, להורות וללמד את  

הצרופה  ההלכה  פי  על  להתנהג  כיצד  הנכונה  בבריאות  הדרך  ושנים  ימים  לאורך   ,
 שלימה. 

 יגדיל תורה ויאדיר! 
*** 

כבר ניתן לקנות מקומות ישיבה בבית  
 המדרש היכל הקודש באומן

בית   באומן.  הקודש  היכל  המדרש  בבית  הישיבה  מקומות  מכירת  החלה  אלו  בימים 
 המדרש יהיה פתוח אי"ה לכל אחד, אפילו למי שלא שכר מיטה בבניין. 

את   שתוכלו  הבטיחו  כדי  טובים,  מקומות  של  מבחר  יש  עוד  כל  בהקדם,  מקומכם 
 , לפעול שנה טובה ומתוקה. כדי לקנות מקום התקשרותלהתפלל ברוגע ובהתעוררו

 השאירו הודעה ויחזרו אליכם אי"ה. 1-347-404-8738
*** 

 היכל הקודש באומן ןמוקד בדיקות בבניי 
ל פיהם ענהלים חדשים בגבולות אוקראינה, ש כפי שדווח בשבוע שעבר נכנסו לתוקף  

רבים יצטרכו לבצע בדיקות קורונה בבואם לאומן, וכל אחד ללא יוצא מן הכלל יצטרך  
 לבצע בדיקת קורונה בנסיעתו חזור אחרי ראש השנה. 

היכל הקודש, כדי להקל   ןלכן משקיעים כעת כוחות מרובים לארגן מוקד בדיקות בבניי
יצ שלא  שלומינו  אנשי  הבדיקות  על  את  לבצע  אפשר  היכן  ולחפש  להתרוצץ  טרכו 

 באומן. 
ולשלם מראש, אחרת לא יהיה מספיק זמן באומן לטפל בכל אחד,   ם יש צורך להירש

 בשבוע הבא נודיע אי"ה היכן וכיצד להירשם.
טעות שמגיל  תיקון  בטעות  נכתב  שעבר  בשבוע  בבידוד    16:  לשהות  חייבים  ומעלה 

 ומעלה. 18מחוסן, הגיל הנכון הוא מגיל באוקראינה למי שלא 
 כרגע הנהלים החדשים הם כדלהלן: 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 על ידי נתרםהגליון 

    בעילום ˘ם‰ ˆ‰רו
 לבני חיי ומזוני רוויחי סייעתא דשמיא

 והצלחה בכל הענינים
 אומן לראש השנהושכולם יזכו להגיע ל 

נדרים 'בכל העמדות של ניתן לתרום עבור הוצאת הגליון 

 'ירושליםהיכל הקודש ' על שם 'פלוס

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'
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