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 ַהָּפָרָׁשה לעַ  ט ָווארְ 
ַהִּמְׁשְּפָתיִ  ֵּבין  רֵֹבץ  ָּגֶרם  ֲחמֹר  ל  עֹת  ֶא ב  ִלְסחֹה  ְּבָרכָ ל  ִקּבֵ ר  ֶׁשִּיָּׂשְׂשכָ ר  אֹוֵמ "י  ַרִׁש ,  םִיָּׂששָכר 

 ה.ְסחֹוָר ה ַהְרּבֵ ו ָעָליס ְלַהֲעִמיר ֶׁשֶאְפָׁש ק ָחזָ ר ֲחמֹו ְּכמֹוה ַהּתֹוָר 
  ף כה:) ַד ן י', ִּתּקּו (ר  זֹוַה י  ְּבִתּקּונֵ א  ֶׁשּמּובָ ה  ַמ י  ְלפִ   )ו "נן ִסיָמ ',  אק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו

ד  ּוִמּיַ ,  ִּבְׁשמֹו  לֹום  קֹוְרִאי,  ְלִמיֶׁשהּו  ִלְקרֹאם  ְּכֶׁשרֹוִצי;  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואל  ֶׁש   ְׁשמֹוא  ִהיה  ֶׁשַהּתֹוָר 
 ְּכמֹו ם,  ָהָאָד ל  ֶׁש ת  ְוַהַחּיּו  ַהֶּנֶפׁשל  ּכָ ח  ֻמּנָ ם  ַּבֵּׁש י  ּכִ ,  ְלַהִּגיעַ ן  מּוכָ ף  ֵּתכֶ א  הּו  ְׁשמֹות  ֶא ם  ֶׁשאֹוְמִריּכְ 

ְׁשמֹו  ר  אֹוֵמ ק  ֶׁשַהָּפסּו הּוא  ַחָּיה  בֶנֶפׁש  י'(ְּבֵראִׁשית  ָּברּו  א  ִלְקרֹ ם  ְּכֶׁשרֹוִציר  ָּדבָ   ֹואֹת,  ט)",  ְלַהָּקדֹוׁש 
 ִּבְׁשמֹו   לֹו  ִלְקרֹאם  ּגַ ם  ְצִריִכי ם,  ָיִמית  ַוֲאִריכּום  ַחִּיי  ִמֶּמּנּול  ְלַקּבֵ ם  ְורֹוִצים,  ַהַחִּייי  ַח א  ֶׁשהּו,  הּוא

הּוא א  קֹוֵר א  הּוה  ּתֹוָר ד  לֹוֵמ י  ֶׁשְּכֶׁשְּיהּוִד א  יֹוצֵ ה,  ַהּתֹוָר י  ֲהֵר   אהּו  ּוְׁשמֹול,  ִּכְבָיכֹו  ָּברּו   ְלַהָּקדֹוׁש 
 ם.ָיִמית ַלֲאִריכּוה זֹוכֶ א הּוה זֶ י ְיֵד ל ְועַ 

  ִּבְׁשמֹו  ְלִמיֶׁשהּום  ֶׁשְּכֶׁשּקֹוְרִאי   ְּכמֹו י  ּכִ א,  ַּדְוָק ה  ַהּפֶ ם  עִ ה  ַהּתֹוָר ת  ֶא ד  ִלְלמֹום  ְצִריִכיל  ֲאבָ 
ר ַהָּדבָ   אֹתֹו,  ִמְּׁשמֹו  םֶׁשחֹוְׁשִביי  ְיֵד ל  עַ ק  ַר   לֹוא  ִלְקרֹ ר  ֶאְפָׁש י  ִא ה,  ַהּפֶ ם  עִ ה  זֶ ת  ֶא ר  לֹוַמ ם  ְצִריִכי

 ֲחָכֵמינּום  אֹוְמִרין  ָלכֵ ה.  ַהּפֶ ם  עִ ה  זֶ ת  ֶא   אְלַבֵּט   ָצִריה  ַהּתֹוָר ם  עִ   ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואם  ְּכֶׁשּקֹוְרִאי
נ" ֵעירּוִבי(ה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ  ְלמְֹצֵאיֶה ק  ַהָּפסּו ל  עַ   ד.)ן  ַחִּיים ֵהם  ד  םִּכי  כ' (ִמְׁשֵלי    ה, ְּבפֶ ם  ְלמֹוִציֵאיֶה   ,ב)" , 
ם.ָיִמית ַלֲאִריכּום זֹוִכיה זֶ י ְיֵד ל ְועַ ה, ַהּפֶ ם עִ ה ַהּתֹוָר ל ֶׁש ם ַהִּמִּלית ֶא א ְלהֹוִצי ָצִרי 

י ְיֵד ל  עַ   ְלָהִעירֹול  ַק ר  יֹוֵת ה  ִיְהיֶ ן  ָיֵׁש ם  ְּכֶׁשָאָד י  ּכִ   ת)ְׁשמֹו,  ֱאִליֶמֶל ם  נֹועַ (ם  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבְסָפִריא  מּובָ 
,  ֶׁשּלֹו  ַהֶּנֶפׁשא  הּום  ָהָאָד ל  ֶׁש   ְׁשמֹוי  ּכִ ם.  ַּבָּיַדיִ   אֹותֹו  ְוָיִעירּו  אֹותֹו  ֶׁשִּיְּדְחפּור  ֵמֲאֶׁש ,  ִּבְׁשמֹו  הְקִריָא 

 ף.ַלּגּוה ַּבֲחָזָר  ְלִנְׁשָמתֹום קֹוְרִאי ,ִּבְׁשמֹום ֶׁשּקֹוְרִאיה זֶ י ְיֵד ל ְועַ 
ָּברּו הּואל  ֵאצֶ ל  ִּכְבָיכֹוה  זֶ ר  ָּדבָ   ְואֹותֹו    ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א  ִלְקרֹ ה  רֹוצֶ י  ְּכֶׁשְּיהּוִד ,  ַהָּקדֹוׁש 

א  ָיבֹו  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואז  ְוָא ה,  ַּבּפֶ ם  ַהִּמִּלית  ֶא א  ְלהֹוִציה,  ַהּתֹוָר ת  ֶא ד  ִלְלמֹו  ָצִריא  הּוז  ָא ו,  ֵאָלי
 ת. ְוַהְיׁשּועֹות ַהּטֹובֹות ַהְּבָרכֹול ּכָ ו ָעָלי ְוַיְׁשִּפיעַ ו, ֵאָלי

ם ַהְּדָבִריל  ּכָ ת  ֶא ל  ְמַקּבֵ י  ַהְּיהּוִד ה  ַהּתֹוָר י  ְיֵד ל  עַ ם,  ָהָאָד ל  ֶׁש ת  ַהַחּיּור  ִעָּק   אִהיה  ֶׁשַהּתֹוָר   יּוְלפִ 
י  ְיֵד ל  ֶׁשעַ   יֹוֵדעַ ע  ָהַר ר  ַהֵּיצֶ ה.  ּתֹוָר ד  ִיְלַמ ם  ֶׁשָהָאָד   ִלְמנֹועַ ה  ְמַנֶּס   ָּכל  ּכָ ע  ָהַר ר  ַהֵּיצֶ ן  ָלכֵ ם,  ַהּטֹוִבי

ג  ַיֲהרֹ ם  ּגַ א  ְוהּום,  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִריל  ּכָ ת  ֶא ל  ְיַקּבֵ א  הּוה,  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַלּתֹוָר   ַעְצמֹור  ִיְקׁשֹי  ֶּׁשַהְּיהּוִד 
ע,  ָהַר ר  ֵיצֶ י  ָּבָראִת "  ן ל:)ִקידּוִׁשי (ם  אֹוְמִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכמֹו,  ֶׁשּלֹוע  ָהַר ר  ַהֵּיצֶ ת  ֶא י  ְלַגְמֵר 
  ְלַצֲעֵרנּו ל  נֹופֵ א  הּוע,  ָהַר ר  ַהֵּיצֶ ל  ֶׁש   וְּבָיָדיל  ָּכבּור  ְּכבָ ם  ָהָאָד ם  ִא   ַוֲאִפילּו",  ןַּתְבִליה  ּתֹוָר   לֹוי  ָּבָראִת 

ם אֹוְמִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכמֹוה,  ּתֹוָר ד  ִלְלמֹול  ֶׁשַּיְתִחי  ֶׁשּלֹון  ַהִּתּקּוז  ָא ם  ּגַ ת,  ְלֲעֵברֹו
ם  ֲחָטאֶת א    ְּכִאילּום  ֲעֵליכֶ י  ֲאנִ ה  ַמְעלָ ה,  ּתֹוָר ל  עֹם  ֲעֵליכֶ ם  ֶׁשִּקַּבְלֶּת ן  ִּכּיּו  "א.) כה,  ַהָׁשנָ   רֹאׁש י  ְירּוַׁשְלִמ (

י  ִאּסּוֵר ת  ִהְלכֹו(ר  אֹוֵמ "ם  ֶׁשָהַרְמּבַ   ְּכמֹות,  ָהָרעֹות  ַהַּמְחָׁשבֹול  ִמּכָ ם  ָהָאָד   תֶא ת  ׁשֹוֶמֶר ה  ַהּתֹוָר .  םִמְיֵמיכֶ 

כ"ב,  ֵּפֶר ה,  ִּביָא  י ְּכֶׁשְּיהּוִד .  הַהָחְכָמ ן  ִמ י  ַהָּפנּוב  ְּבלֶ א  ֶאּלָ ת  ִמְתַּגֶּבֶר ת  ֲעָריֹות  ַמֲחָׁשבֹ ן  ֶּׁשֵאי  "א)כה  ֲהָלכָ ק 
ת  ְּברּוָחִנּיּו  לֹוב  ְוטֹום,  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִריל  ּכָ ת  ֶא ל  ְמַקּבֵ א  הּוה,  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַּבּתֹוָר   ַעְצמֹו ת  ֶא ס  ַמְכִני

 ת.ּוְבַגְׁשִמּיּו
  ר  ֵסֶד ת  ֶא   ָלנּון  ָנַת   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּול  ֲאבָ   ,הּתֹוָר ד  ִלְלמֹול  ַק או) ען  ִסיָמ "ן  ָהַר ת  ִׂשיחֹו(ד  ַהִּלּמּו  ֶּדֶר"  

ם. ֶׁשּלֹוְמִדיה  ַמ ם  זֹוְכִריא  ֶׁש  ַוֲאִפילּום  ֶׁשאֹוְמִריה  ַמ ם  ְמִביִניא  ֶׁש  ֲאִפילּוה  ּתֹוָר ד  ִלְלמֹור  ֶׁשֶאְפָׁש 
ם  ַהִּמִּלית  ֶא   םאֹוְמִרית,  ְקצָ ם  עִ ם  ַמְתִחיִליב,  ַמּצָ ל  ְּבכָ ה  ּתֹוָר ד  ִלְלמֹו  ְיהּוִדיל  ּכָ ל  ָיכֹות  ַהּזֹא  ַּבֶּדֶר

 תְוֶא   ת,ְקצָ ד  ְועֹות  ְקצָ ד  עֹו ם  מֹוִסיִפיט  ְלַא ט  ּוְלַא ת,  ּוְנִעימּות  ַחּיּום  עִ ה,  ַּבּפֶ ה  ַהּתֹוָר ל  ֶׁש ת  ַהְּקדֹוׁשֹו
 ר. ְלָתֵא  רֶאְפָׁש י ִא ה זֶ ת ֶא ה, ִמּזֶ ם ֶׁשְּמַקְּבִלים ַּבַחִּייק ַהִּסּפּום, ָּבָאָד ס ַמְכִניה ֶׁשּזֶ ת ְוַהְּנִעימּום ַהַּטעַ 

יד)  םִיָּׂששָכר ֲחמֹר ָּגֶר ר  אֹוֵמ ק  ַהָּפסּוה  זֶ ת  ֶא  ה ַהּתֹוָר ל  עֹת  ֶא   ַעְצמֹול  עַ ח  ָלַק ר  ִיָּׂששכָ ,  (בראשית מט, 
י  ְיֵד ל  עַ ה?  ָלזֶ ה  ָזכָ א  הּו  ֵאיה.  זֶ ת  ֶא ל  ִלְסּבֹול  ָיכֹוא  ְוהּוד  ָּכבֵ א  ַמָּׂש ו  ָעָלים  ָלִׂשיר  ֶׁשֶאְפָׁש ר  ֲחמֹו  ְּכמֹו

ֵּבין   א הּו  םִמְׁשְּפָתיִ ה  ַהִּמילָ ה,  ַּבּפֶ ה  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר ל  ֶׁש ם  ַהִּמִּלית  ֶא ר  ָאַמ א  הּו,  םַהִּמְׁשְּפָתיִ רֵֹבץ 
א הּו  ְוָּכה,  ַהּתֹוָר ל  ֶׁש ם  ַהִּמִּלית  ֶא ר  ְוָאַמ ם  ַהְּׂשָפַתיִ ת  ֶא   ִנְעֵנעַ א  הּו,  י)ַוְיִח ,  ֱאִליֶמֶלם  נֹועַ (ם  ְׂשָפַתיִ ן  ִמָּלׁשֹו

 ם.ַהּטֹוִבים ַהְּדָבִריל ְלכָ ה ָזכָ 
 ְּכמֹו י,  ַלֵּׁשנִ ד  ֶאָח ר  ָּדבָ ן  ֵּבים  ְוָׁש ה  ּפֹה  ּתֹוָר ת  ְקצָ ף  ַלֲחטֹור  ֶאְפָׁש ,  םִויֵגִעי  םְּכֶׁשְּטרּוִדי  ֲאִפילּו

ַהִּמְׁשְּפָתיִ ק  ַהָּפסּול  עַ ר  אֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  ֶשַרִש"י ֵּבין  א  ּוְכֶׁשהּוה,  ּוַבַּלְילָ ם  ַּבּיֹו  הֹוֵלר  ֶׁשֲחמֹום,  רֵֹבץ 
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש 
 

 יַהֵּׁשנִ ת ֶא ב ֲעזֹ 
אֹוְמִרים    ֲחָכֵמינּו נ"ח:)ַהְּקדֹוִׁשים  ְּכֵׁשם    (ְּבָרכֹות 

ְוַעל  ׁשֹונֹות,  ֵּדעֹוֵתיֶהם  ָּכ�  ׁשֹוִנים  ֵּכן  -ֶׁשַּפְרצּוֵפיֶהם 
ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשוֹות ֶאת ַהֵּדעֹות, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵיׁש  

 לֹו ֶאת ַהְּנקּוָדה ֶׁשּלֹו, ְוֵיׁש לֹו ֵּדָעה ַאֶחֶרת ֵמַהֵּׁשִני.
ְלִהָּזהֵ  ְצִריִכים  יִ   רֲאָבל  �א  ֶׁשֶאָחד  ֶאת  ְמֹאד  ְכֶּפה 

ַהֵּׁשִני   ֶאת  ִיְׂשָנא  �א  ֶאָחד  ְוֵכן  ַהֵּׁשִני,  ַעל  ַּדְעּתֹו 
ַהֻחְרָּבן   ִעַּקר  ְוֶזה  ְּכַדְעּתֹו,  ַמֲחִזיק  ֶׁשֵאינֹו  ֵמַאַחר 

ַעְכָׁשי  ֶּׁשּקֹוֶרה  ַמה  ִחּלּוֵקי    וְוַהָּגלּות,  ֶׁשֵּיׁש  ָּבעֹוָלם, 
ְּבֵני  ֵּבין  ֶאת  -ֵּדעֹות  ְוֶאָחד ׂשֹוֵנא  ִמְּפֵני  ָאָדם,  ַהֵּׁשִני 

 ֶׁשַהֵּׁשִני ֵאינֹו רֹוֶצה ְלהֹודֹות לֹו, ְוזֹו ָטעּות ְּגמּוָרה.  
ָאְמרּו   ַהְּקדֹוִׁשים  ד')ֲחָכֵמינּו  ֶּפֶרק  ֵאיזֹוִהי   (ָאבֹות   :

ַמְח�ֶקת ְלֵׁשם ָׁשַמִים? זֹוִהי ַמְח�ֶקת ַׁשַּמאי ְוַהֵּלל,  
ם? זֹוִהי ַמְח�ֶקת  ְוֵאיזֹוִהי ַמְח�ֶקת ֶׁש�א ְלֵׁשם ָׁשַמיִ 

 ֹקַרח ְוַעָדתֹו. 
ֶזה   ְמֹאד,  ַּבֲחִריפּות  ָחְלקּו  ְוִהֵּלל  ַׁשַּמאי  ִהֵּנה  ִּכי 
ֶאת   ַהִּדין  "ִיֹּקב  ִּבְבִחיַנת  ְוָהיּו  ִהִּתיר,  ְוֶזה  ָאַסר 
ְלהֹודֹות   ָוֹאֶפן  ָּפִנים  ְּבׁשּום  ָרָצה  �א  ֶאָחד  ָהָהר", 

ַעל ַאף  ׁשֶ -ִּפי -ַלֵּׁשִני,  ַמה  ַלַמֲח�ֶקת  ֵּכן  נֹוֵגַע  �א 
ְּגדֹוָלה   ַאֲהָבה  ֵּביֵניֶהם  ָהְיָתה  ַהֵּדעֹות  ּוְלִחּלּוֵקי 

ַהְּקדֹוִׁשים   ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ט"ו.) ְמֹאד,    (ְיָבמֹות 
ִלָּׂשא  -ַעל -ַאף ִנְמְנעּו  ְוִהֵּלל, �א  ַׁשַּמאי  ֶׁשֶּנְחְלקּו  ִּפי 

ֹזאת אֹוֶמֶרת ַא ִמֶּזה,  ֶזה  ֵּביֵניֶהם,  ָנִׁשים  ֶׁשָחְלקּו  ף 

 
 

ת  ָּפָרׁשַ ת  אֶ   ִהְתַחְלּתָ ר  ְּכבָ ?  ְּבֻחָּמׁשז  אֹוחֵ ה  ַאּתָ ה  ֵאיפֹ 
ל  עַ   ָעַבְרּתָ ם?  ַּתְרּגּוד  ְוֶאחָ א  ִמְקָר ם  ְׁשַניִ   –  ַהָּׁשבּועַ 
  יֹוֵדעַ ה  ַאּתָ ם?  ְׁשבּוַעיִ י  ִלְפנֵ ר?  ֶׁשָעבַ   ְּבָׁשבּועַ ה  ַהָּפָרׁשָ 

ְוִנְתַחֵזק'? :  ַהָּׁשבּועַ ז  ְלַהְכִרים  ֶׁשהֹוְלִכי  ַחַזק    'ַחַזק 
  ִהְתַחְלנּו ק  ַר ם?  ָּבעֹולָ ם  אֹוֲחִזיה  ֵאיפֹ   יֹוֵדעַ ה  ַאּתָ 

ה  ֶׁשַהָּׁשנָ ת,  ַקָּבלֹוף  ֶאלֶ   ַעְצְמ�ל  עַ   ִקַּבְלּתָ ה,  ַהָּׁשנָ ת  אֶ 
ם  ַהְּמָפְרִׁשי ל  ּכָ ם  עִ   חּוָמׁשד  ִלְלמֹו  הֹוֵל�ה  ַאּתָ 

 ת...! ְּבֵראִׁשיר  ֵסדֶ ף  ְּבסֹום  אֹוֲחִזי ר  ְּכבָ   ְוַעְכָׁשו
ת  ַהָחְכמֹול  ּכָ ד  ַּבּצַ ם  ָלִׂשי ן  ַהְּזמַ   ִהִּגיעַ ר  ְּכבָ י  אּולַ 

ה  זֶ י  אּולַ ם?  ְלַצִּדיִקית  ְלַצּיֵ ל  ּוְלַהְתִחית  ַהְּמֻדּמֹו
ה  ֶׁשַהֲהָלכָ ה  מַ ת  ְוַלֲעׂשֹו   ָהרֹאׁשת  אֶ ד  ְלהֹוִרין  ַהְּזמַ 

  ְּכמֹו   ַהָּׁשבּועַ ת  ִּבְתִחיּלַ ל  ַּתְתִחיי  אּולַ ת?  אֹוֶמֶר 
ג)(   ָערּו�ן  ְּבֻׁשְלחָ ק  ֶׁשִּנְפסַ  ָסִעיף  רפה,  ִסיָמן  ַחִיים  :  אֹוַרח 

ַהִּצּבּור", ָחׁשּוב ִעם  ְוֵאיַל�  ם  ֶׁשִּמּיֹו   "ִמּיֹום ִראׁשֹון 
ה.  ַהָּפָרׁשָ ל  עַ ר  ַלֲעבֹול  ְלַהְתִחיר  ֶאְפׁשָ   ן ִראׁשֹו

ח)א  ֵמִביה  ְּברּוָר   ְוַהִּמְׁשָנה ָקָטן  ָסִעיף  ֵמַהָּגאֹון    (ָׁשם, 
ם  יֹו ל  ּכָ ,  ָּכ�ג  ָנהַ א  ֶׁשהּו  ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה א  ִמִּויְלנָ 

י,  ֵׁשנִ ד  עַ ן  ִראׁשֹו ם  ְּביֹו ה;  ַהָּפָרׁשָ ל  עַ ת  ְקצָ ר  ָעבַ א  הּו
ן ְוכֵ י  ְרִביעִ ד  עַ י  ְׁשִליִׁש ם  ְּביֹו י,  ְׁשִליִׁש ד  עַ י  ֵׁשנִ ם  ְּביֹו

ל  ּכָ ת  אֶ ם  ְמַסְּיִמי   ַהָּׁשבּועַ ף  ַהּסּוד  עַ     ְוַּכ�ה,  ָהְלאָ 
 ה. ַהָּפָרׁשָ 

 "א) תשפי ַוְיִח ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ְוֶאָחד �א ָרָצה ְלַוֵּתר ַלֵּׁשִני, ִעם ָּכל ֹזאת ֶזה ָהָיה ַרק ְלַגֵּבי ֲהָלָכה, ֶׁשָּכל ֶאָחד ָהַל�  
 . ְלִפי ָׁשְרׁשֹו, ֲאָבל ַמה ֶׁשַּׁשָּי� ִּבְפָרִטּיּות, ָּבֶזה ָאֲהבּו ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני 

ְלׁשֵ  ַמֲח�ֶקת  ֶׁשִהיא  ִסיָמן  ָּכל ְוֶזה  ָאז  ַהֲהָלָכה,  ָלאֹור  ְלהֹוִציא  ֶׁשַּכָּוָנָתם  ָׁשַמִים,  ם 
ֶאָחד הֹוֵל� ְּכִפי ַּדְעּתֹו, ֲאָבל ִּבְפָרִטּיּות, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמֲחִזיק ְואֹוֵהב ֶאת ַהֵּׁשִני ַעד  

 .ֵּכן ִהיא ַמֲח�ֶקת ְלֵׁשם ָׁשַמִים-ֶׁשְּמַׁשֵד� ֶאת ַעְצמֹו ִעּמֹו, ְוַעל
ֶּׁשֵאין ֵּכן ַמֲח�ֶקת ֹקַרח ַוֲעָדתֹו ָהְיָתה ָלֶהם ִׂשְנָאה ְּכבּוָׁשה ַעל ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו, ַעד  ַמה  

ֶׁש�א ָרצּו ְלַדֵּבר ִעּמֹו, ְוָאז ָראּו ֶׁשּזֹו �א ַמֲח�ֶקת ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ִּכי ִאם ָהְיָתה ָלֶהם  
ְצִריִכים ָהיּו  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה  ַעל  ַטֲעָנה  ָהיּו   ֵאיזֹו  ִּבְפָרִטּיּות  ַא�  ְּבַטֲעָנָתם,  ְלַהֲחִזיק 

ִׂשְנָאה   ָלֶהם  ָהְיָתה  ִּכי  ְלֵהֶפ�,  ָהָיה  ֶאְצָלם  ֲאָבל  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה  ֶאת  ֶלֱאֹהב  ְצִריִכים 
ִקְנָאה   ְסָתם  ַרק  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ַמֲח�ֶקת  ֵאיָנּה  ֶׁשּזֹו  ָראּו  ְוָאז  ּבֹו,  ְוִזְלְזלּו  ְּכבּוָׁשה 

ַהְּקדֹוִׁשים  ְוִׂשנְ  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְּבֵפרּוׁש  ִּכי  כ"ז:)ָאה,  ָּכל    (ַסְנֶהְּדִרין  ׂשֹוֵנא?  ִנְקָרא  ַמה   :
 �א ֶנְחְׁשדּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּכ�.  (ָׁשם)ֶׁש�א ִּדֵּבר ִעּמֹו ָׁש�ׁש ָיִמים, ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו  

דֹוִׁשים �א ָהיּו ְיכֹוִלים ְלָתֵאר ֶׁשִּתְהֶיה ִׂשְנָאה ֵּבין  מֹוֲהָרא"ׁש, ִּכי ֲחָכֵמינּו ַהּקְ   םְוִסּיֵ 
ׂשֹוְנִאים   ֵיׁש  ֶּׁשַהּיֹום  ְּתַסֵּפר  ְוֵל�  ָיִמים,  ְׁש�ָׁשה  ֵּביֵניֶהם  ְיַדְּברּו  ֶׁש�א  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 

מֵ  ַרק  ָׁשָנה  ּוְׁש�ִׁשים  ָׁשִנים  ָׁש�ׁש  ַהֵּׁשִני  ִעם  ֶאָחד  ְמַדְּבִרים  ִׂשְנָאה... ֶׁש�א  ֲחַמת 
ָעוֹ  ְוֶזה  ִּבְלָבֶב�",  ָאִחי�  ֶאת  ִתְׂשָנא  "�א  ָלאו  ַעל  ָוֶרַגע  ֵעת  ְּבָכל  ָחמּור    ןְועֹוְבִרים 

ְוַעל  ְמֹאד,  ִסּיֵ -ְמֹאד  ַלֵּׁשִני,    םֵּכן  ֶאָחד  ֵּבין  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ֵּדעֹות  ִחּלּוֵקי  מֹוֲהָרא"ׁש, 
ִני, ְוֵאין ֶאָחד ָצִרי� ְלהֹודֹות ַלֵּׁשִני, ַרק ָּכל ֶאָחד ַיֲחִזיק ְלַוֵּתר ַלּׁשֵ   חְוֵאין ֶאָחד ֻמְכרָ 

ְּבַדְעּתֹו, ֲאָבל ֶזה ַרק ָּבִעְנָין ַהְּפָרִטי ֶׁשחֹוְלִקים ָּבֶזה, ֲאָבל ַמה ֶׁשַּׁשָּי� ֵּבין ֶאָחד ַלֵּׁשִני,  
ן ִלְדחֹות ׁשּום ָּדָבר, ַרק ַאָּתה  ֶזה ָצִרי� ִלְהיֹות ְּבַאֲהָבה, ְוֶאָחד ֹיאַהב ֶאת ַהֵּׁשִני, ְוֵאי 

, ָאז ָּכל ֶאָחד ֵיֵל�  ם אֹוֵחז ֶׁשַעְכָׁשו יֹום ַוֲאִני אֹוֵחז ֶׁשַעְכָׁשו ַלְיָלה ַוֲאַנְחנּו �א ִמְׁשַּתִּוי 
ִמְׁשַּתִּוי  ֲאַנְחנּו  ְוֵאין  ַלְיָלה...  ֶׁשֶּזה  ֹיאַמר  ְוֶזה  יֹום...  ֶׁשֶּזה  ֹיאַמר  ֶזה  ְוֵיׁש םְלַדְרּכֹו,   ,  

ִרְׁשעּות   ֶׁשל  ִסיָמן  ְּכָבר  ֶזה  ַהֵּׁשִני,  ֶאת  ֶאָחד  ִלְׂשֹנא  ֲאָבל  ֵּדעֹות  ִחּלּוֵקי  ֵּביֵנינּו 
ְוֵאין ָּכל ֶזה ׁשּום ִלּמּוד ְזכּות, ַרק ִקְנָאה ְוִׂשְנַאת ִחָּנם, ְוֶזה ִסיָמן ֶׁשַהֹּכל  ּוְרִציָחה, 

ֶׁשַּׁשּיָ  ַמה  ִּכי  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ֶׁש�א  ֶאת  הֹוֵל�  ֶאָחד  אֹוֲהִבים  ָׁשַמִים  ּוְלֵׁשם  ָלֱאֶמת   �
ַהִּמְצוָ  ֶׁשּזֹו  ַהֵּׁשִני,  ֶאת  ֶלֱאֹהב  ָצִרי�  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ְוָכל  ְלֵרֲע�    הַהֵּׁשִני,  "ְוָאַהְבָּת  ֶׁשל 

ַהְּתִפָּלה ִמְצַות עֲ  ִלְפֵני  יֹום  ְּבָכל  ַעְצמֹו  ְלַקֵּבל ַעל  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשָּצִרי�  ֵׂשה ֶׁשל  ָּכמֹו�", 
"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע� ָּכמֹו�", ְוֶׁש�א ִּתְהֶיה לֹו ׁשּום ַמֲח�ֶקת ִעם זּוָלתֹו, ַוֲאִפילּו ֶׁשהּוא �א  
ַמְסִּכים ְלַדְעּתֹו ּוְלַהְנָהָגתֹו ְוִלְדָרָכיו, ֲאָבל ַאֲהָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני, ְוֶזה  

ה ִנְקָרא ִחּלּוֵקי ֵּדעֹות ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֲאָבל ִאם ֵיׁש ֵּביֵניֶהם  �א סֹוֵתר ֶזה ֶאת ֶזה, ְוזֶ 
ֵמֲחַמת   ַרק  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ֶׁש�א  ַמֲח�ֶקת  זֹו  ִׂשְנָאה,  ֵמֲחַמת  ְמַדְּבִרים  ֶׁש�א  ִׂשְנָאה, 

רַ  ָּבָאה  ַהַּמֲח�ֶקת  ָלֹרב  ִּכי  ָעָליו,  חֹוֵלק  הּוא  ְלֹזאת  ּבֹו  ֶׁשְּמַקֵּנא  ֵמֲחַמת  ִקְנָאה  ק 
ִקְנָאה, ֶּׁשרֹוִאים ֶׁשַההּוא ַמְצִליַח ֵּבין ַּבַּגְׁשִמי ּוֵבין ָּברּוָחִני, ְוהּוא �א ָיכֹול ִלְסֹּבל ֶאת  
ֶזה, ַעל ֵּכן הּוא ׂשֹוֵנא אֹותֹו ְּבַתְכִלית ַהִּׂשְנָאה, ַעד ֶׁש�א ָיכֹול ְלַדֵּבר ִאּתֹו, ּוַמְלִּביׁש  

ַמֲח�ֶקת ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ּוֶבֱאֶמת ֶזה ֶׁשֶקר ָּגמּור, ִּכי ִאם ֵאין ְׁשֵני ֶאת ִחּלּוֵקי ַהֵּדעֹות ּבְ 
ְּבֵני ָאָדם ְיכֹוִלים ְלַדֵּבר ֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני, ֶזה ִסיָמן ֶׁשל ַמֲח�ֶקת ֶׁש�א ְלֵׁשם ָׁשַמִים,  

 ֵמֶהם ּוֵמֲהמֹוֵניֶהם.ַמֲח�ֶקת ֵמֲחַמת ִקְנָאה ְוִׂשְנָאה, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִיְׁשְמֵרנּו  
 ָלָּמה ָלִריב? 

ַלָּיֵרַח,  "ְּכֶׁשַאְרהָ ׁשֶ ְמַסְּפִרים   ְּבַפַעם ָהִראׁשֹוָנה ָאָדם  ָׁשְלחּו  ,  ַּבֲחָזָרתוֹ   ָׁשָאלּו אֹותוֹ ב 
ֶׁשהּוא ָרָאה   ַמה  ָרָאה    ְוַחָּוהָּכל  ֵאי� הּוא  ָהָיה  ֶּׁשָּׁשֲאלּו אֹותֹו  ַהְּדָבִרים  ֶאָחד  ָׁשם, 

 ֵמַהָּיֵרַח.ה ַמּטָ ט  ְּכֶׁשִהִּבי ָהעֹוָלם ֶׁשָּלנּו    ֶאת
ֶאת    י ְּכֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶאת ַהְּׁשֵאָלה הּוא ָצַחק ְוָאַמר: " ְּכֶׁשִהְסַּתַּכְלִּתי ִמְלַמְעָלה, ָרִאיתִ 

ְּכמֹו   ֶׁשָּלנּו  ֶׁשַעל    ַּכּדּורֹון ָהעֹוָלם  ְלַעְצִמי  ְוָחַׁשְבִּתי   ה ַהּזֶ   ַהָּקָטן   ַהַּכּדּורֹון ָקָטן. 
, ֵהם ְמַנֲהִלים ִמְלָחמֹות ְוהֹוְרִגים ֶאָחד  םָרִבים ֵּביֵניהֶ ם  הֵ ְמָצִאים ִּביְליֹוֵני ֲאָנִׁשים,  נִ 

 ִנְמָצִאים ְּבַיַחד ַעל ַּכּדּור ֶאָחד ָקָטן".   םֶׁשּכּוּלָ   םקֹוְלִטי ֶאת ַהֵּׁשִני, ְוֵהם �א  
ִלימּוד   ְוִעם  אּנֹורָ ֶזה  ַההּוא  ִעם  ָלִריב  ָצִרי�  הּוא  ְּבִמְלָחמֹוָתיו,  ָׁשקּוַע  ְּכֶׁשָאָדם   .

ַההּוא, ָאז הּוא ֲאִפילּו �א ָיכֹול ַלְחֹׁשב ָיָׁשר, ָּכל ַהֹּמַח ֶׁשּלֹו ֻמָּנח ַרק ָּבֶזה ֵאי� ֲאִני 
ָיכֹול   ֲאִני  ְוֵאי�  ַההּוא  ִעם  ָלִריב  ְקָצת    בְלַהְחִרי ָיכֹול  ִמְתרֹוֵמם  ְּכֶׁשָאָדם  אֹותֹו. 

ַמה   ֵמִבין  �א  ִּבְכָלל  ָאז הּוא  ְלַמָּטה,  ִמְלַמְעָלה  ָהעֹוָלם  ַעל  ִמְסַּתֵּכל  ְלַמְעָלה, הּוא 
 ַמְרִויִחים ִמָּלִריב ָּכל ָּכ�.

סּוק ַרק ִעם ַעְצמֹו,  ְּכֶׁשְּלָאָדם ֵיׁש ֵׂשֶכל, ָאז הּוא ִּבְכָלל �א ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהֵּׁשִני, הּוא עָ 
הּוא �א ְמַחֵּפׂש ֵאי� ְלַׁשֵּפר ֶאת ַהֵּׁשִני, הּוא �א ְמַחֵּפׂש ָלִריב ִאם ַאף ֶאָחד, הּוא ַחי 

 ְּבָׁשלֹום ּוְבַׁשְלָוה.   ְּבעֹוָלמוֹ 
ד  ִמי ּתָ ם  ְמַסְּבִבי ם  ַהָּׁשַמיִ ן  מִ י  ֲאזַ ,  ַלֲחֵברוֹ ע  רַ ת  ַלֲעׂשוֹ   ּוְמַבֵּקׁש  ְמַחֵּפׂשד  ְּכֶׁשֶאחָ 
ה  ָצרָ   אוֹ ל  ִּבְלּבּוה  ֵאיזֶ   לוֹ   ֶׁשַּמִּגיעַ   ְּדַהְינּו,  ַעְצמוֹ ם  עִ ק  ָעסּום  ִּפְתאוֹ ה  ַנֲעׂשֶ ה  ֶׁשִּיְהיֶ 

ן  מִ ת  ָלֵצא   ֵאי�ת  ֵעצוֹ   ּוְלַבֵּקׁשי  ְלַגְמרֵ   ֵמֲחֵברוֹ   ִלְׁשֹּכחַ   חֻמְכרָ ר  ְּכבָ א  ְוהּות,  ִּפְתאֹוִמי 
 .ַעְצמוֹ ל  ׁשֶ ה  ַהָּצרָ 

ְמַסֵּפר ק  ֵעסֶ ל  עַ ק  ַהַּצִּדי ף  יֹוסֵ   ֶאת  רְּבַמֲאסַ   הֹוִׁשיבר  ֶׁשּפֹוִטיפַ ה  ֶׁשְּבָׁשעָ ,  ַהִּמְדָרׁש 
ם  ֲעסּוִקי ם  ֻּכּלָ   ַנֲעׂשּום  ִּפְתאוֹ ם,  ִמְצַריִ ץ  ֶארֶ ל  ְּבכָ ד  ְמאֹ ע  רַ ם  ׁשֵ ו  ָעָלי א  ְוָיצָ ,  ִאְׁשּתוֹ 

  ְוָׁשְכחּו ה,  ַּפְרעֹ ת  אֶ ג  ַלֲהרֹ   ֶׁשָרצּום  י ָהאֹופִ ר  ְוׂשַ ם  ַהַּמְׁשִקי ר  ׂשַ ל  ׁשֶ ה  ַהַּמֲעׂשֶ ם  עִ 
ה  ַרּבָ ת  ִּבְבֵראִׁשי (ם  ַהְּקדֹוִׁשי   ֲחָכֵמינּוי  ְּבִדְברֵ ה  זֶ ל  ּכָ א  ַּכּמּובָ ק,  ַהַּצִּדי ף  יֹוסֵ ן  ֵמִעְניַ י  ְלַגְמרֵ 
א) י ְוָנקִ ף  חַ ת  ֶׁשֶּבֱאמֶ ם  ָאדָ ה  ְלֵאיזֶ ע  ְלָהרַ ם  ֶׁשרֹוִצי ה  ֶׁשְּבָׁשעָ ד,  ָּתִמי א  הּון  ּכֵ י  ּכִ ,  פח, 
  ִמֶּמּנּו   ִלְׁשֹּכחַ ר  ְּכבָ   םּוֻמְכָרִחי ם  ַעְצמָ ם  עִ ם  ֲעסּוִקי ם  ַנֲעִׂשי ד  ּוִמּיַ ף  ֵּתכֶ י  ֲאזַ ע,  ִמֶּפׁשַ 
 י. ְלַגְמרֵ 

 ה ְׁשִליָט"א ַהְּיִׁשיבָ  ֵמרֹאׁשם ִמְכָּתִבי

 ֶׁשְּל ר  ֶהָחבֵ ת  ֶא ה  ַהַּבְיָת   ס ַּתְכִני ל  ַא 
 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  גת ַוְיִחי, י"ָּפָרַׁש א' 
 ד ... ֵנרֹו ָיִאיר ִלְכבֹו

ה  ַהִּמְׁשָּפָח י  ְּבנֵ ם  עִ ה  ְּתַבּלֶ ה;  ַהַּבְיָת   ֵל,  ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ
ם  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהְּיִדיִדים  ֶׁשֵה   ֶׁשְּל ְמַׁשֵּנן ה  ָהיָ ד  ָּתִמי  ׁש "מֹוֲהָרא.  ֶׁשְּל  
"ַהָּׁשִני  ְּבָכל  ִאָּתנּו ן  ּכֵ   לֹו  ֵיׁשם  ִא ם,  ָּבעֹולָ ד  ֶאָח ף  ַא ן  ֵאי ם  ְלָאָד ם: 

ה  ֵאיפֹה?  ַּבַּלְילָ ה  ַאָּת ה  ֵאיפֹ?  ִאְּת ה  ַמ ";  ִאְׁשּתֹו  תזֹא  –  ִמיֶׁשהּו
הּוא ב?  ִמְסּתֹובֵ ה  ַאָּת   ָּברּו ה  ַאָּת ז  ָא   –  ִהְתַחַּתְנָּת   ְלר  ָעזַ   ַהָּקדֹוׁש 

ב. ָּבְרחֹוב ְלִהְסּתֹובֵ ר ֶאְפָׁש י ִא ת, ַּבַּביִ ת ִלְהיֹו ָצִרי 
 ם ְצִריִכי  ֶׁשְּל  םַהֲחֵבִרי  ;ֶׁשְּל  ִּבְכִאּלּו  םַהֲחֵבִרי  תֶא   ֲעזֹב

ע ְּבֶרגַ   ',ְוכּו  הֲהָנָא   תטֹובַ   לְלַקּבֵ   םְיכֹוִלי  םֶׁשֵה   ןְזַמ   לּכָ   קַר   אֹוְת  
ִמְּמ ת  ּתֹוֶעלֶ ם  ָלֶה ה  ִּתְהיֶ   אֶׁש  –  ִיְזְרקּו  ף ַא   ת,ָהרּוחֹו  לְלכָ   אֹוְת  
 ת ְוַהֵּלילֹו  םַהָּיִמי  תֶא   םֲעבּוָר   ֶׁשַּתְקִּדיׁש  הָלָּמ   .ָעֶלי  לִיְסַּתּכֵ   א  דֶאָח 

ףָעִדי  ?ֶׁשְּל  םעִ   הְּתַבּלֶ   ה;ַהַּבְיָת   ֶׁשֵּתֵל  ר ַּתֲעזֹ   ם,ְוַהְיָלִדי  ִאְׁשְּת 
ם עִ   ְׁשַמע  תְקִריַא   אִּתְקָר   ',ְוכּו  ןִליׁשֹו   םַהְיָלִדי  תֶא   בְלַהְׁשִּכי  ְלִאְׁשְּת 

הַמ   הזֶ   –  'ְוכּו  םָיַדיִ   תִלְנִטילַ   ה ְקָעָר   ןְלָהִכי  םאֹוָת   דְּתַלֵּמ   ,ְיָלֶדי 
 .ִאְּת רֶׁשִּיָּׁשֵא 

ס  ַּתְכִני ל  ַא ת  ַּבַּביִ   ֶאְצְלה;  ַהַּבְיָת   ֶׁשְּלר  ֶהָחבֵ ת  ֶא   ַּתְכִניסל  ַא 
ן  ֶּפֶלאפֹולַ  יַּכָּוָנִת   ֶׁשְּלר ֶהָחבֵ י. ָנִק  ֶׁשְּלת ַהַּביִ ת ֶא ק ַּתְחִזיד, ֶאָח ף ַא 

ֶהָחָדׁשר  ֶהָחבֵ ,  ֶׁשְּל  ר  ְּבֶקֶׁש ה  ַאָּת   ֶׁשִאּתֹוק  ַהָּמתֹו ר  ֶהָחבֵ ,  ֶׁשְּל
;  אֹותֹוס  ַּתְכִני ל  ַא ת  ַּבַּביִ ה,  ּוַבַּלְילָ ם  ַּבּיֹו  –ת  ָׁשעֹוע  ְוַאְרּבַ ם  ֶעְׂשִרי

,  ִאּתֹוק  ְּתַׂשֵח ה  ַאָּת ר  ָמָח ו,  ָעָליל  ִּתְסַּתּכֵ ה  ַאָּת ר  ֶׁשָּמָח   לֹוד  ַּתִּגי
 י'.ְוְיָלַד י ְלִאְׁשִּת ת ָלֶלכֶ   ָצִריי  ֲאנִ ו ַעְכָׁשי'

 ה ִתְרֶא   תְּתַצּיֵ ם  ִא ת;  ַּבַּביִ ן  ַהֶּפֶלאפֹו ת  ֶא ס  ַּתְכִני ל  ַא י,  לִ ת  ְּתַצּיֵ 
 . דְמאֹ רַמ ה ִיְהיֶ ם ְמַצְּיִתיא ם  ִא ל ֲאבָ ה, ִיְהיֶ ה ַמ  ָּכר ַאַח 

ם  ָחכָ ה  ֶׁשַאָּת י  לִ ב  ּכֹוֵא   , םטֹוִבים  ַחִּיי  ְל  ֶׁשִּיְהיּו  הרֹוֶצ י  ֲאנִ 
ת  ֶא ל  ּוְתַקּבֵ י  ַהְלַואה;  ַהַּבְיָת ן  ַהֶּפֶלאפֹו ת  ֶא א  ֵמִבין  ּכֵ ה  ַאָּת ,  ְּבֵעיֶנ
ת  ֶא ס  ַּתְכִני א  ה  ַאָּת ת,  ּוְתַצּיֵ י  ַהְלַוא,  ְלב  ּכֹוֵת י  ֶׁשֲאנִ ם  ַהְּדָבִרי

 ת. ַּבַּביִ   ֶאְצְל ֶׁשְּל ןַהֶּפֶלאפֹו  – ֶׁשְּלר ֶהָחבֵ 
ה  ִמְצוָ ר ַהּבַ ר, ָיִאי ֵנרֹון ִׁשְמעֹוי  ִלְבנִ ה ִמְצוָ ר ּבַ   עֹוֵרי  ֲאנִ ר ָמָח 

ל  ַהָּגדֹוי  ֶׁשָּסבִ ת  ְזכּוי  לִ   ֶׁשִּתְהֶיהה  רֹוֶצ י  ֲאנִ ק,  ַּפאְר   ְּבּבֹורֹום  ִּתְתַקּיֵ 
ן  ְלַהְזִמיה  רֹוֶצ י  ֲאנִ י;  ֶׁשּלִ ה  ַּבִּׂשְמָח ף  ִיְׁשַּתֵּת ג  ִמַקאְרְלְסּבּוְר ב  ָהַר 

ה'  ִיְרֶצ ם  ִא א  ָיבֹוי  ֲאנִ ה.  ַּבִּׂשְמָח ק  ֵחלֶ   ָלַקַחתת  ִאיִׁשי  אֹוְת ה 
 . ֶׁשְּלת ַּבְׂשָמחֹו

 ם. ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 
 

 "א) תשפי  ַוְיִח ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

  ֶּדֶר ר  ֵסֶד ת  ֶא   ְּכֶׁשּלֹוְקִחיםת.  ַהְּגבּולֹון  ֵּביב  ִמְתַיֵּׁש א  הּו  ָלנּוַח ה  רֹוצֶ 
ה ֵאיפֹה,  ּתֹוָר ת  ְקצָ ף  ַלֲחטֹון  ַהְּזַמ ל  ּכָ ר  ֶאְפָׁש ,  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו ל  ֶׁש ד  ַהִּלּמּו

ת,  ִמְׁשַניֹון,  ָקָט   חּוָמׁשר,  ֵספֶ ד  ָּתִמי  ֶאְצלֹום  ַמְחִזיִקים.  ִנְמָצִאיק  ֶׁשַר 
ת ַחּיּו  ְוֵיׁשה,  ּתֹוָר ת  ְקצָ ם  חֹוְטִפית  ַּדּקֹוה  ַּכָּמ   ּוְכֶׁשֵּיׁשה,  ָהְלָא ן  ְוכֵ ם,  ְּתִהיִלי
 ם. ַּבַחִּיי

ה  ַאֲהבָ ה  ַמְרֶא ה  ְּכֶׁשַהּתֹוָר   "ז)ין  ִסיָמ "ן,  ָהַר ת  ִׂשיחֹו(ר  אֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו
  .ְּבַעְצָמּהה  ַהּתֹוָר ת  ֶא ה  ֶׁשרֹוצֶ ק  ַר א  ַהּבָ ם  עֹולָ ל  ְּכלָ ה  רֹוצֶ ן  ֵאיז  ָא ד  ָלֶאָח 

 . ְּבַעְצָמּהה ַהּתֹוָר ת ֶא ה ֶׁשרֹוצֶ ק ַר 
  ָצִרי א  ר  ְּכבָ א  הּוה,  ַהּתֹוָר ת  ְמִתיקּו ת  ֶא   ְלַהְרִּגיׁשל  ַמְתִחיי  ְּכֶׁשְּיהּוִד 

  ֶׁשּלֹו ר  ַהָּׂשכָ ר  ְּכבָ   אִהי  ְּבַעְצָמּהה  ַהּתֹוָר ,  רָׂשכָ   ֵיׁש  -ר  ִיָּׂשְׂשכָ ר.  ַאֵח   ַמֶּׁשהּו
ר  ָׂשכָ ם  ְלׁשּו  הְמַצּפֶ א  ר  ְּכבָ א  ֶׁשהּום ַּבַחִּיים  ַטעַ   לֹון  נֹוֵת ה  זֶ ה,  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ 

  רַֹגע לֹון נֹוֵת ה זֶ ם,  ְלָאָד ה ְמנּוָח ת נֹוֶתנֶ ה ַהּתֹוָר ב, ַוַּיְרא ְמֻנָחה ִּכי טֹור. ַאֵח 
 ה.ִמּזֶ ב טֹור ָּדבָ ן ֵאי .םַּבַחִּייה ְמֻרּצֶ א ְוהּו

)ה)תשעי ַוְיִח ל ַהַּנַח  ּתֹו" 

 

>>>>>> 
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ם  ֶאְזָרִחי י  ְּבִבְגדֵ ם  ְלבּוִׁשי ם  ׁשֹוְטִרי ה  ַּכּמָ   ֶׁשָּבאּו,  ׁש״ מֹוֲהָראל  ֵאצֶ   אֶּפלֶ ה  ַמֲעׂשֵ ה  ָהיָ ם  ּוַפעַ   
ר  ָמסַ ד  ֶאחָ ל  ְּבִלַּיעַ   ִאיׁשי  ּכִ ה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהְּיִׁשיבָ   ְּבִבְנַין ת  ַוֲחִקירוֹ ת  ְּדִריׁשוֹ   ַלֲעֹר�ה  ֵמַהֶּמְמָׁשלָ 

ה, ַהְּיִׁשיבָ ן  ְלִבְניַ ם  ַהּׁשֹוְטִרי   ּוְכֶׁשִהִּגיעּו "ל,  זַ   ׁש״ מֹוֲהָראל  עַ ר  ֶׁשקֶ ל  ׁשֶ ת  ְמִסירוֹ ה  ְלֶמְמָׁשלָ 
ד  ֶאחָ ל  ִהְסַּתּכֵ ם  ִּפְתאוֹ   ְוכּו',ת  ַוֲחִקירוֹ ת  ְׁשֵאלוֹ י  ִמינֵ ה  ַּכּמָ   "לזַ   ׁש״ מֹוֲהָראת  אֶ ל  ִלְׁשאֹ   ְוִהְתִחילּו

ם  ֵמַהּׁשֹוְטִרי ד  ֶאחָ ם  ִמּׁשָ א  ְוָיצָ ה,  ַהִּמְׁשָטרָ ל  ׁשֶ ת  ַאֶחרֶ ת  ְמכֹוִני ה  ֶׁשִהִּגיעָ ה  ְוָרָאץ,  ַלחּום  ֵמהֶ 
ק, ַהחֹ י  ְלפִ   ָחנּוא  ֶׁש�ת  ַמֲחמַ ר,  ּדֹולָ ה  ַוֲחִמּׁשָ ם  ְׁשלֹוִׁשי ל  ׁשֶ ס  ּוְקנָ ם דו״ח  ֶׁשָּלהֶ ת  ִלְמכֹוִני ב  ְוָכתַ 

ד  ּוִמּיַ ף  ְוֵתכֶ ׳],  ְוכּום  ֶׁשִּמְתַחִּזי ם  ַהַּבָּלִׁשי ם  עֹוִׂשי ן  ּכֵ ת, [ֶאְזָרִחי ת  ְמכֹוִני ה  ָהְיתָ ם  ֶׁשָּלהֶ ת  ְוַהְמכֹוִני 
ל  הֹוִעי א  �ל  ֲאבָ ם דו״ח,  ָלהֶ ן  ִמִּלּתֵ ה  ַהִּמְׁשָטרָ ת  אֶ   ִלְמֹנעַ ץ  ַלחּו״ל  ַהּנַ ם  ַהחֹוְקִרי ם  ָהֲאָנִׁשי   ָרצּו
  ְוֵאי� ם,  ְּכמֹוכֶ ה  ַהֶּמְמָׁשלָ ל  ִּבְׁשִבי ם  עֹוְבִדי   ָאנּוא  ֲה�:  ָצֲעקּוי  ּפִ ל  עַ ף  ְוַאל,  ְּכלָ ר  ָּדבָ ם  ׁשּו ם  ָלהֶ 

ת  אֶ ם  ַהּׁשֹוְטִרי ם  ָלהֶ   ּוְוָכְתב,  ַצֲעקֹוֵתיֶהםל  ּכָ ה  ְמאּומָ   הֹוִעילּוא  �  ְוכּו',דו״ח    ָלנּון  ִלּתֵ   ָּתֵעזּו
 ה.ָהְלָא  ְוָנְסעּוהדו״ח  

 ָּבאּו ה  ְוָלּמָ ה  מַ ל  עַ י  ְלַגְמרֵ   ָׁשְכחּור  ּוְכבָ ן,  ָהִעְניָ ל  ּכָ ל  עַ ד  ְמַרְּגִזים ְמאֹ   ָהיּו ם  ָהֲאָנִׁשי   ֵאּלּוה  ְוִהּנֵ 
  ֵיׁש   ֵאי�ק,  ַהֶּצדֶ ם  ָלהֶ ן  ִלּתֵ ל  ְוִהְתִחי "ל,  זַ   ׁש״מֹוֲהָרא ם  ֲאֵליהֶ   ִנַּגׁשי  ַוֲאזַ ה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהְּיִׁשיבָ ן  ְלִבְניַ 

דו״ח  ָלכֶ ן  ִלּתֵ   ּוְתעּוָזהה  ֻחְצּפָ ה  ַלִּמְׁשָטרָ  ל  ִּבְׁשִבי ם  עֹוְבִדי ן  ּכֵ ם  ּגַ ם  ַאּתֶ א  ֲה�״ל...  ַּכּנַ ס  ּוְקנָ ם 
ת  אֶ   ַיַעְזבּוא  ֶׁש�"ל,  זַ   ׁש״ מֹוֲהָראם  ָלהֶ ר  ְוָאמַ ..  ְוכּו'.ם  ֵמהֶ ר  יֹותֵ ם  ֲחׁשּוִבי ם  ְוַאּתֶ ה,  ַהֶּמְמָׁשלָ 

ד  ְמאֹ ד  ְמאֹ   "לזַ   ׁש״ְועֹוְרָרם מֹוֲהָרא ן,  ְלִדי ם  אֹותָ   ְוִיְתְּבעּוט  ַהִּמְׁשּפָ ת  ְלֵבי   ֵיְלכּוק  רַ ר,  ֶהְפקֵ ר  ַהָּדבָ 
  ְוָאְמרּו ו  ָרי ְּדבָ ת  אֶ   ְוִקְּבלּום,  ַהחֹוְקִרי   ִמֶּמּנּו  ֶׁשֵּיְרדּוי  ְּכדֵ ל  ְוַהּכֹ ה...  ֲעצּומָ ה  ְּבָחְכמָ ם  ַהּׁשֹוְטִרי ל  עַ 

ם  עִ ה  ּומַ "ל:  זַ   ׁש״ מֹוֲהָראם  אֹותָ ל  ְוָׁשַאר  ָחזַ ם  ּוֵביְנַתיִ ט,  ַהִּמְׁשּפָ ת  ְלֵבי ד  ּוִמּיַ ף  ֵּתכֶ ם  הֹוְלִכי ם  ֶׁשהֵ 
ל,  ְּכלָ ה  ְּבָעיָ ם  ׁשּוא  ְל�ן  ָנכוֹ ל  אֶ ל  ַהּכֹ י  ְּבַוַּדא:  ְוָאְמרּו  ָענּוי  ֲאזַ ן?  ָנכוֹ ל  אֶ ל  ַהּכֹ ם  ַהאִ ,  ֶׁשָּלנּון  ָהִעְניָ 

י ּכִ ה,  ְּגדֹולָ ה  ְּבֶבָהלָ ה  ַהְּיִׁשיבָ ן  ִמִּבְניַ   ּוָבְרחּוה,  ַּכּׁשּורָ ל  ֶׁשַהּכֹ ת  ַהְּנָירוֹ ל  ּכָ ל  עַ ד  ּוִמּיַ ף  ֵּתכֶ   ְוָחְתמּו
ם,  ֶׁשָּלהֶ ת ַהְּזהּו ר ִמְסּפַ ת אֶ ת ְוָלַקחַ ם דו״ח, ָלהֶ ה ֶּׁשָּנְתנָ ה ַהִּמְׁשָטרָ ת ְמכֹוִני ת אֶ ג ְלַהִּׂשי ד עוֹ  ָרצּו

 ם?! ְלחֹוְקִרי ן דו״ח  ִלּתֵ ם  ַלּׁשֹוְטִרי ה  ֻחְצּפָ ה  ֶׁשִּתְהיֶ ן  ֲהִיָּתכֵ   —ה  זֶ ל  עֹוְרָרם עַ   "לזַ   ׁש״מֹוֲהָראי  ּכִ 
ה  מַ ם  ֵעיֵניכֶ   ְּבמוֹ   ִּתְראּוי  ֲהרֵ "ל:  זַ   ׁש״ מֹוֲהָרא  ָלנּור  ְוָאמַ ה  ָענָ י  ֲאזַ ״ל,  ַהּנַ ם  ַהחֹוְקִרי   ּוְכֶׁשָהְלכּו

ה  ַנֲעׂשֶ ם  ִּפְתאוֹ ם,  ָאדָ י  ְּבנֵ   ְלֵאּלּוק  ֶהּזֵ   אוֹ ע  רַ ם  ִלְגרֹ ם  ֶׁשרֹוִצי ם  ַּפעַ ל  ֶׁשּכָ ד,  ָּתִמי ר  אֹומֵ י  ֶׁשֲאנִ 
ל  ֶׁשּכָ  ֵאי�, ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ל ׁשֶ ה ַהַהְׁשָּגחָ ת ִנְפָלאוֹ ל ֹּגדֶ ת אֶ ן ּכֵ ם ּגַ  ְוִתְראּו, ַעְצמוֹ ם עִ ק ָעסּום ָהָאדָ 

ר  ּוְכבָ ת,  ְּבָעיוֹ   ֵאילּו  ָלנּות  ַלֲעׂשוֹ ם  ָהֲאָנִׁשי   ֵאּלּו  ְּכֶׁשִּנְכְנסּוף  ְוֵתכֶ ת,  ְּפָרִטי ה  ְּבַהְׁשָּגחָ   חֻמְׁשּגָ ר  ָּדבָ 
י  מִ י  ַאְׁשרֵ ל;  ְּכלָ ם  ָּבעֹולָ ר  ֶהְפקֵ ר  ָּדבָ ם  ׁשּון  ְוֵאי ם,  ֲאֵחִרי ם  ִמּׁשֹוְטִרי ה  ְוָצרָ ה  ְּבָעיָ ם  ָלהֶ ה  ִהִּגיעָ 
 ל. ְּכלָ ם  ֲאֵחִרי ם  עִ ק  ֵעסֶ   לוֹ ן  ֶּׁשֵאי 

ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל ִמִליּוַּבאִוויְטׁש זי"ע, ַּבַעל ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק'. ַּפַעם ָּבא   ָהָיה ַצִּדיק ָקדֹוׁש ְּבֵׁשם 
ְוָאַמר   ְיהּוִדי  ְלֵבית   –ֵאָליו  ֵליֵל�  ָיכֹול  ְלֵבית -ֵאיִני  ִנְכַנס  ְּכֶׁשֲאִני  ֵּתֶכף  ִּכי  ּוַמּדּוַע?  -ַהְּכֶנֶסת, 

ְוָלֹרַחב  ַהּכְ  ְלֹאֶר�  ְלִהְתַּפֵּׁשט  ָצִרי�  ֶׁשַאָּתה  ִמי אֹוֵמר  ַהַּצִּדיק:  לֹו  ָעָנה  ָעַלי.  ּדֹוְרִכים  ֻּכָּלם  ֶנֶסת 
ַּבִּפּנָ -ֵּבית ַּתֲעֹמד  ָעֶלי�,  ֶׁשִּיְדְרכּו  ִיְדֹר�    הַהְּכֶנֶסת  �א  ֶאָחד  ְוַאף  ְלֻּכָּלם,  ָמקֹום  ִיְהֶיה  ְוָאז  ֶׁשְּל�, 

נִ  ָזִוי ָעֶלי�.  ְּבֶקֶרן  יֹוֵׁשב  ָאָדם  ִאם  ִמֶּזה,  ַהָּקדֹוׁשתְמָצא  ֶאת  ְועֹוֵבד  ִסּדּורֹו,  ִמּתֹו�  ּוִמְתַּפֵּלל   ,-
 הּוא, ְוֵאין לֹו ֵעֶסק ִעם ַאף ֶאָחד, ָאז הּוא ַחי ַחִּיים טֹוִבים ּוְנִעיִמים.-ָּברּו�

 ַאֶׁשר ַּבַּנַחל ֵחֶלק מ"ח ִמְכָּתב ח'תתי"א)  ין ָאָדם ַלַחֵברֹו,� ּבֵ ֶערֶ  ח"זו ֶעֶר� ִחּלּוֵקי ֵדעֹות, ו"(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ח
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 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

ת ְלַׁשּבָ  ֶׁשֵאֵל
 לֶׁש ת ִהְתַוֲעדּו

 

 ? ָּבּהד  עֹובֵ י ֶׁשֲאנִ ל ַהִּמְפעָ 
 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו
ת ַלֲעׂשֹוה  רֹוצֶ   ּבֹוד  עֹובֵ י  ֶׁשֲאנִ ל  ַהִּמְפעָ 

ת  ֶא י  ָׁשַאְלִּת ם,  ְנׁשֹוֵתיֶה ם  עִ   ָהעֹוְבִדים   ְלָכלת  ַׁשּבָ 
ת, ִמְתַנֶּגֶד א  א  ְוִהית  ָלֶלכֶ ה  רֹוצָ א  ִהים  עִ י  ִאְׁשִּת 

ת  אֹוֶמֶר א  ִהית,  ְמעּוְנֶיינֶ ד  ְמאֹא  ם  ּגַ א  ִהיל  ֲאבָ 
 ה. רֹוצֶ י ֶׁשֲאנִ  ֵאיה ֶׁשֶאֱעֶׂש 

"א  ְׁשִליָט ה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁש ת  ֶא ל  ִלְׁשאֹוי  ָרִציִת 
 .ם?ְלָׁש ת ָלֶלכֶ ם ַהִא 

 ּכַֹח ר ִייַׁש 
 ְּתׁשּוָבה:

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 תשפ"א ה'ֵטֵבת, ְׁשַנת   "ב, יייֹום א' ַּפְרַׁשת ַוְיִח 

 ֵנרֹו ָיִאיר ... ִלְכבֹוד 

 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 
  ֵּתֵל  ַאל  –ת  זֹא  ּדֹוֵרׁשא    דַהַּמֲעִבים  ִא 

ה  ָהִאָּׁש ם  עִ ת  ַּבַּביִ ת  ִלְהיֹום  ְצִריִכית  ְּבַׁשּבָ ם;  ְלָׁש 
 ם.ְוַהְיָלִדי
ן  ֵח א  ִלְמצֹו  ֵאים  יֹוְדִעיא    דַהַּמֲעִבי 

י ְיֵד ל  ֶׁשעַ ם  חֹוְׁשִבים  ֵה ם,  עֹוְבֵדיֶה י  ְּבֵעינֵ 
ם ֵה   –ת  ִהְתַוֲעדּו  ת ְוַׁשָּבתֹוִהְתַאְּספּויֹות  ת,  ְמִסיּבֹו
  ְוִיְּתנּו ף  ַהֶּכֶס ת  ֶא   ֶּׁשִּיְּקחּו ף  ָעִדיב;  טֹום  ֵׁש   ְיַקְּבלּו

 ֵיְלכּוֶׁש ף  ֶּכֶס ם  ָלעֹוְבִדי  ֶׁשִּיְּתנּום,  ָלעֹוְבִדיה  זֶ ת  ֶא 
ד  ֶׁשעֹובֵ   ֶׁשְּלַאְבֵר;  ְלחֹוְפָׁשּהה  ָהִאיָׁש ם  עִ ד  ְלבַ 
 .ּוְלִאְׁשּתֹוה, ְמנּוָח ת ְקצָ ה ִּתְהיֶ ה ָקֶׁש 

  ִאְׁשְּתם  עִ ת  ַּבַּביִ ר  ִּתָּׁשֵא ת,  ֵמַהַּביִ   ֵּתֵלל  ַא 
ה ַאָּת ה,  ָקֶׁש ד  עֹובֵ ה  ַאָּת   ַהָּׁשבּועַ ל  ְּבכָ ם;  ְוַהְיָלִדי

  ת  ֶא ה  רֹוֶא אן  ֵאי,  ְיָלֶדית  ַּבַּביִ ת  ְלַבּלֹון  ְזַמ   ְל
ם  עִ ם  ִנְמָצִאים  ֶׁשַהְּיָלִדין  ַהְּזַמ ה  זֶ ת  ְּבַׁשּבָ ;  ֶׁשְּל

 ת.ַּבַּביִ ר ִּתָּׁשֵא ם, ַההֹוִרי
ת ַׁשּבָ ל  ְּבֵליד,  ַּבּצַ ל  ַהּכֹת  ֶא ם  ָּתִׂשית  ְּבַׁשּבָ 

םעִ ר  ְּתַדּבֵ ה;  ָיפָ ה  ְסעּוָד ת  ַלֲעׂשֹוה  ַהַּבְיָת   ֵּתֵל 
ם  ָּבֶה ס  ַּתְכִנים.  ִאָּת ה  ְּתַבּלֶ ם,  ִאָּת ר  ָּתִׁשי,  ְיָלֶדי
ם. ְּבַצִּדיִקיה  ֱאמּונָ ם,  עֹוָלִמיל  ּכָ א  ְּבבֹוֵר ה  ֱאמּונָ 

 תְלַׁשָּבתֹון  ַהְּזַמ א  ה  זֶ ם  ְקַטִּנים  ְיָלִדי  ְּכֶׁשֵּיׁש
 ת.ַּבַּביִ ת ִלְהיֹון ַהְּזַמ  הזֶ ת, ִהְתַוֲעדּו

 ת.ִמָּלֶלכֶ ק ִּתְתַחֵּמ ה, ְּבָחְכָמ ה זֶ ת ֶא ה ַּתֲעֶׂש 
 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש  
 "א) תשפי ַוְיִח ה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

מעיינותי  "יפוצו  שיקויים  נאספו   ך הספרים,  התרומות  בשמחה,  נענה  הציבור  ובטרחא".  ברצון  בממון,  חזקים  ותהיו  חוצה". 
ת להשתתף בזכות גדולה הימנה ולתרום את חלקכם  והצטברו בתוך הכובע ששימש כקופה והתמלא עד גדותיו, ועדיין ניתנת הזכו

 בהפצה, בנדרים פלוס ע"ש מרכז ההפצה היכל הקודש ירושלים.
צפת טבריה התאספו לרגל הילולת רבי נתן זי"ע, והפעם זכו לבקר בהיכל הקודש נהריה, שפתח הר"ר יצחק    –גם חבורת א"ש  

האי רופאו  שהיה  רוזנברג  יצחק  הר"ר  בביתו,  הי"ו  במהלך  רוזנברג  ממוהרא"ש,  והתחזקות  סיפורים  שפע  מוהרא"ש,  של  שי 
הסעודה התחזקו יחד בגודל מעלת ה"הפצה", אף בצפת פועלים גדולות ונצורות, בית הדפוס החדש שהוקם לאחרונה הולך וצובר  

גיליונו מאות  ונותנ  תתאוצה,  שמשמחים  שמאירים,  המסורים  המפיצים  ידי  על  הגליל  ערי  לכל  מופצים  לכל וחוברות  תקווה  ים 
 אחד לחיות חיים מתוקים עם הקדוש ברוך הוא.

בית הדפוס בצפת עדיין בראשית הקמתו וכל תרומה נוספת תסייע לו לעמוד על הרגליים, כל אחד יכול לזכות בצדקה שאין  
 כמוה באמצעות נדרים פלוס, ע"ש היכל הקודש צפת.

 "ומלאה הארץ דעה את ה' " 
*** 

 נסע לאומן ראש הישיבה שליט"א 
בשבוע שעבר בשלישי בערב ראש הישיבה שליט"א נסע לאומן ליומיים, עם בנו לפני שהוא נהיה בן שבע, כמו שרבינו הקדוש 

 אמר שילד שיגיע אליו לפני גיל שבע, ילך לחתונתו עם כותונת נקיה. 
ה, כרגיל לוקחים את הילדים לראש  אנשי שלומנו לוקחים את ילדיהם לפני גיל שבע לרבינו הקדוש כדי לזכות בהבטחה הנורא

הקדוש  לרבינו  להגיע  יוכלו  לא  יהודים  רבבות  סגורים,  היו  הגבולות  לצערנו  היות והשנה  אבל  שבע,  בני  נהיים  שהם  לפני  השנה 
 לראש השנה, לכן הרבה יהודים נוסעים עם ילדיהם במשך השנה לרבינו הקדוש. 

שכל  ז) "תקין  סימ"ן,  מוהרי  חי(   הבטיח  רבינור,  יאי  נרוי ...  בנם  ע  לרבינוו  עכשי  נוסעי  אנראש הישיבה שליט"א כתב במכתב: "
ר יות  צריך י  אנה  מם?  צריכים  הוריד  עוה מ";  תינוק שיבוא לפני קדם שיגיע לבן שבע שנים בודאי יהיה נקי מן החטא עד יום חתנתו  

 ם". נקיי יהיוי שילדה רוצי הרי אנה? מז
תיקון הכללי מילה במילה עם בנו, ועם עוד שני ילדים מאנשי שלומנו  ה  את   הישיבה שליט"אבציון הקדוש באומן אמר ראש  

 שנסעו איתם. 
שם   עשו  ילדיו  וגם  הש"ס,  סיום  עשה  ישראל  ר'  באומן,  הי"ו  פוקס  ישראל  מו"ה  של  לביתו  גם  הלך  שליט"א  הישיבה  ראש 

 ול ברסלב".סיומים, ראש הישיבה דיבר דיבורים יפים, אפשר לשמוע את הדרשה ב"ק
 ציונו הקדוש, קודש קדשים! 

 *** 

 מדריך טלפונים של קהילות "היכל הקודש" ברסלב
הטלפונים של ברסלב   מתקרב תאריך האחרון להכנס במדריך  כולו, עם  כבר  רשימת אנשי שלומינו ברחבי העולם  בו תופיע 

וכתובותיה שלהם  הטלפון  אנשי  םמספרי  של  העסקים  על  מידע  לצד  הלאה,  וכן  שלומינו  ,  אנשי  על  מאד  שיקל  מה  שלומינו, 
 להחזיק עצמם ביחד באחדות.

עם הופעת מדריך הטלפונים החדש "היכל הקודש" יוכלו אנשי שלומינו ברחבי העולם כולו לשמור על קשר, כמו כן יתאפשר  
 ביתר קלות לתמוך ולפרנס זה את זה, להשתמש בשירות ובעסקים של אנשי שלומינו.

 ק שלכם לא יישמט ממדריך הטלפונים.וודאו ששמכם והעס
 .BreslevPhoneBook@gmail.comבאפשרותכם לשלוח אימייל אל: 

 איש את רעהו יעזורו! 
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 ועוד ;  מתכונים לה;  י תפ סיפורי  שיעורים;    -  ) לנשים קוואל פון חיזוק ( 
   845-351-9060  /   212-444-9169/   ארה"ב    0797040069    ישראל   ארץ 

 438-320-9090/ קאנאדא  03303502363ענגלאנד    
  rabbirothhebrew @gmail.com /  058-637-7799  במייל   וקבלת הגליון  יומי חיזוק  
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 ישיבה שליט"א הראש   אצלבר מצוה השמחת 
שליט"א,   הישיבה  ראש  של  לבנו  היפה  מצוה  הבר  שמחת  התקיימה  בערב  שני  ביום  השבוע 
שליט"א,   מקארלסבורג  הרה"צ  הגדול  הסבא  אצל  התקיימה  הסעודה  ני"ו,  שמעון  החשוב  הבחור 

 בבית מדרשו בבורו פארק.
לאחר   היפה.  בשמחה  להשתתף  ומרחוק  מקרוב  הגיעו  משפחה  וקרובי  שלומנו  מאנשי  רבים 

ח מצוה  שאמר  הבר  לבחור  חמים  דברים  שליט"א  הישיבה  ראש  נשא  דרשתו,  את  מצוה  הבר  תן 
טובים,   דברים  הרבה  לעשות  צריך  שיהודי  רבינו  כדברי  מנשה",  לפני  אפרים  את  "וישם  הטרי, 
יתבטלו   כבר  הרעים  הדברים  כך  ידי  ועל  טובים,  ובמעשים  במצווות  להרבות  ולהתפלל,  ללמוד 

וה נכנס לעול התורה והמצוות, שיתחזק בזה, לחטוף כמה שיותר מאליהם. וכעת שבחור הבר מצ
 דברים טובים.

לאחר מכן נשא דברים הסבא החשוב, הרה"ג מוה"ר מרדכי אהרן מייזליש שליט"א. אנו עמלים 
והם עמלים, יהודי מתייגע וגוי מתייגע, אבל יהודי מקבל שכר על עבודתו. הוא הביא בשם צדיקים 

שכר על עבודתו? אלא ההבדל הוא שהיהודי מקבל שכר אפילו כשהעבודה  שהרי גוי גם הוא מקבל
לא יצאה כל כך טוב ומדויק, על עצם המאמץ וההשתדלות לעשות דברים טובים, הוא כבר מקבל  
שכר רב, והסביר את חשיבותו של בחור הבר מצוה שיושב ולומד את התורה הקדושה בהתמדה 

זאת הוא דיבר גם על חשיבותו של חתנו, ראש הישיבה    רבה ומתנהג ביראת שמים גדולה. יחד עם
 שליט"א, שמחזק כל כך הרבה יהודים ברחבי העולם כולו. 

לאחר מכן ניגש הסבא החשוב, הרב הצעיר מקארלסבורג שליט"א, שהאריך בדרשה נאה מאד,  
תו  עם הרבה חידושים ורעיונות יפים, להנאתו המרובה של הציבור, ויחד עם זאת הביע את חשיבו

רבינו  של  עצותיו  עם  ישראל,  בבני  אמונה  מחדיר  נפש  שבמסירות  שליט"א  הישיבה  ראש  של 
 הקדוש, וכך מקרב כל כך הרבה יהודים לאביהם שבשמים. 

שהרחיב  שליט"א,  מקארלסבורג  הרה"צ  הגדול,  מהסבא  קודש  דברות  לשמוע  זכו  מכן  לאחר 
וסיים בדברי ברכה לחתן     םבענייני מצוה, לראש הישיבה שליט"א  נאים על פרשת השבוע,  הבר 

 ולכל המשפחה. 
מקארלסבורג  הרה"צ  הגדול  לסבא  שליט"א  הישיבה  ראש  נסע  שוב  בבוקר  שלישי  ביום 
שליט"א, להנחת תפילין. הרב שליט"א הניח תפילין לבחור הבר מצוה, ובירך אותו בחום. השמחה  

רוב נחת יהודית אצל בחור    הייתה יפה מאד, וכולנו מאחלים לראש הישיבה שליט"א שיזכה לרוות
 הבר מצוה דנן ואצל כל הילדים והנכדים מתוך בריאות.

 סימן טוב ומזל טוב! 
*** 

 

 ועוד לה;  י תפ סיפורי  שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;    -  קול ברסלב 
 845-351-0910  /   212-444-9191/ ארה"ב    0797040066ארץ ישראל  

 438-300-8080/ קאנאדא    03303502361ענגלאנד  
 03-9570220 ץ ישראלבאר "היכל הקודש" של קו העדכונים

 

 סעודת ההילולא של רבי נתן זי"ע 
חמישי בלילה בשבוע שעבר בבית  ביום  ובאו  חסידי ברסלב התקבצו  ענק אנשי שלומנו  ציבור 
הקדוש.   רבינו  של  הגדול  תלמידו  נתן,  רבי  של  להילולא  בוויליאמסבורג  הקודש  היכלל  המדרש 

 ביחד עם שמחת השבע ברכות להחתן קלמן ווברמן הי"ו.
ה היה  הדוברים  ראשון  המעמד.  לכבוד  נערכה  יפה  שליט"א,  סעודה  קורץ  משה  מוה"ר  רה"ח 

דומ"ץ יבנאל, שהביע את גדלותו של רבי נתן זי"ע, ומה שמוהרא"ש אמר שכל ההתחזקות שלו היה  
 הספרים של רבי נתן זי"ע.

אחר כך ראש הישיבה דיבר דברות קודש, דברי התחזקות חזקים מרבינו הקדוש ומרבי נתן זי"ע. 
רק ללמוד את הספרים הקדוש לנו את הספרים של  אנחנו צריכים  בימינו שיש  ובפרט  ים שלהם, 

זי"ע, שכתב את העצות שלהם בדרך קלה שכל אחד יוכל להבין ולקיים זאת, אז אנחנו   מוהרא"ש 
צריכים ללמוד זאת זשנן ולעשות, ואז נצליח בעולם הזה ובעולם הבא. כמו כן אנחנו צריכים לחקות 

הקד העצות  את  להפיץ  בחיים  לו  שהלך  נתן  רבי  צריכים  את  אנחנו  יהודים,  לעוד  רבינו  של  ושות 
לעסוק בהפצה כדי להבטיח שכל יהודי בעולם יודע שיש רבי שיכול לעזור לו, שיש לו דרך עבורו 

 לחזור אל השם יתברך.
להתחזק   מחודשים  כוחות  עם  הביתה  הלכו  כך  ואחר  רקדו  ברכו  ושבע  המזון  ברכת  אחרי 

 בעבודת ה'.
ור נאה מאנשי שלומנו חסידי ברסלב בעיר לייקווד להילולת רבי  במוצאי שבת התאספו ובאו ציב

 נתן הקדוש, תלמידו הגדול של רבינו הקדוש. 
ר'   ידי הרה"ח  על  בלייקווד, שמתנהל  מטעם בית המדרש  לכבוד ההילולא,  נערכה  נאה  סעודה 

שליט"א. הסעודה גם הייתה דינר לטובת בית המדרש ראש הישיבה שליט"א הגיע   שלמה מאיער
 במיוחד ללייקווד, אחר שהוזמן על ידי הציבור בלייקווד. 

בישראל   ואם  העיר  התברכה  בהם  הקהילות  מכל  מגוון  ציבור  התאסף  המיועדת   –בשעה 
 לייקווד, בשבת אחים התחזקו יחד בדברי רבינו הקדוש. 

ט"א אמר שרבינו התבטא פעם: "אני לוקח את הטוב מהחסידים ואת הטוב  ראש הישיבה שלי
'תפלה',   הרבה  הוא  העיקר  החסידים,  ואצל  הרבה,  ללמוד  הוא  העיקר  הליטאים  אצל  מהליטאים, 

אומר רבינו, לקחתי את שניהם, ללמוד ולהתפלל". ראש הישיבה שליט"א דיבר בהרחבה    –"אני"  
על  על סדר דרך הלימוד שרבינו השאיר   והדגיש  ראש הישיבה שליט"א דיבר  כן  לנו במתנה. כמו 

לדבר עם השם יתברך בשפה שלנו. "אתה צריך שידוך ?" שאל ראש הישיבה,   –המתנה של רבינו  
"ניסית את כל הסגולות? קח עכשיו את הסגולה הכי טובה, תבקש מהשם יתברך!", ראש הישיבה  

להשם מדברים  שפה  באיזה  משנה  שלא  לציבור  ברוך הבהיר  הקדוש  הלאה,  וכן  אידיש  אנגלית,   ,
 הוא מבין את כל השפות, צריכים לדבר אל השם יתברך בשפה שהכי נח לדבר.

רכב   הגיע  אז  שבדיוק  יתברך  השם  הנהיג  הלימוד,  דרך  סדר  על  מדבר  הישיבה  ראש  בעוד 
ליט"א  מוויליאמסבורג, עם בחורים שמצייתים לרבינו ולומדים בסדר דרך הלימוד. ראש הישיבה ש

ש"ס!"  גמר  כבר  הוא  עשרה,  שלש  בן  בקושי  בחור  "ראו,  והראה  לבמה  לעלות  לבחורים  קרא 
סדרי  ששה  גמרת  כבר  פעמים  כמה  ברמקול:  "תאמר  הישיבה,  ראש  ביקש  האחר  ומהבחור 

 התשובה, לתדהמת הציבור. המשנה?" "עשרים וארבע" היית
לנצל שרצו  לייקווד  יהודי  ארוכה  בשורה  עמדו  הדרשה  לראש    לאחר  להודות  ההזדמנות  את 

וכן  השם  עם  דיבור  התורה,  בלימוד  בית,  בשלום  לטובה  שהשתנו  חייהם  על  שליט"א,  הישיבה 
 הלאה, על ידי החיזוק שהם מתקבלים מהדרשות ומהספרים של ראש הישיבה.

 חזק ונתחזק! 
*** 

 סעודות הילולא של רבי נתן זי"ע ברחבי הארץ 
התקיימה   האחרון  שישי  הקודש בליל  היכל  המדרש  בבית  ועשירה  נאה  הילולא  סעודת 

 בירושלים, אליה נקבצו ובאו מקרוב ומרחוק תלמידי היכל הקודש להתחזק יחד. 
יום  מידי  שנלמד  ירושלמי  בתלמוד  מועד  סדר  על  סיום  רבה  בהתרגשות  ערכו  מעמד  באותו 

הקוד בהיכל  כעת  שסיימו  הנ"ך,  כל  על  סיום  ערכו  מכן  לאחר  הקודש,  השישית, בהיכל  בפעם  ש, 
הלימוד  דרך  סדר  בזכות  לסיים  שוב  שזכה  משנה  סדרי  ששה  על  סיום  ערך  החבורה  מן  ואחד 
לזכות  אחד  כל  יכול  שכך  כסדרן  בשיעורים  להמשיך  התחזקו  וכולם  הקדוש,  מרבינו  שלימדנו 

 ללמוד את כל התורה כולה.
בא הגדול  ההפצה  מפעל  לטובת  קודש  מגבית  נערכה  הסעודה  של  מבית בעיצומה  ישראל,  רץ 

שליט"א   הישיבה  ראש  של  וחוברות  גיליונות  אלפי  שבוע  מידי  יוצאים  בירושלים  הדפוס 
ומתפשטים בעזרת המפיצים הנלהבים לכל ערי הסביבה, הקרובים והרחוקים, בכל מקום שמגיעים 
שבוע   עוד  לשרוד  כח  ונותנים  מחזיקים  לנשימה,  אויר  שמהווים  והחוברות  הגיליונות  נחטפים 

וני יהודים צמאים. ההפצה הולכת ומתגברת בהתמדה, עוד ועוד יהודים מתוודעים לחיזוק של  להמ
מהמונים  מקום  מכל  מתקבלות,  בקשות  ועוד  עוד  בחייהם,  להפציע  מתחיל  והאור  הישיבה  ראש 

 הצמאים לדבר השם.
דף ש  הרבי נתן הרי ציווה טרם הסתלקותו: "עזרא הסופר נסתלק, וטרף פסול מתגבר, אני מקוו

את  להדפיס  יהיה  עסקכם  שעיקר  עליכם  מצווה  אני  בכן  להכל.  תיקון  יהיה  רבינו  מספרי  אחד 

 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק'                        
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 מוסדות היכל הקודש ברסלב 
 ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע  נתייסדה

 

 

השואבים חזוק והתעוררות   בשם רבבות מאזינים ברחבי העולם כולו
ו מאחלים ברכת מזל טוב חמה הננ רים, י משיעורי החיזוק והמכתבים האד

 ולבבית קדם 
 

 ישיבה שליט"א הראש 
 

 למזל טוב   של בנובר מצוה  השמחת  לרגל

 ני"ו שמעון הבחור  
 

 הילדיםיעזור השם יתברך שראש הישיבה שליט"א יראה רוב נחת יהודית אצל כל 
כל להמשיך בעבודת הקודש לחזק בני ישראל ברחבי העולם כולו,  וושיים, אוהצאצ

ברוכי  בני תיו של רבינו הקדוש בעם ישראל כפי שלימדנו מוהרא"ש, עםועצאת  להחדיר
 יא רויחי וסייעתא דשמ  ומזוני אריכי חיי

 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 חמה ולבבית ברכת מזל טוב  אנו מאחלים
 'תחיוזוגתו  הי"ונתן יוסף בורנשטיין  מו"ה ל

   למזל טוב הבת להולדת 

להפיץ את הלימודים של רבינו  ב ות שיש לכם,  רייהאד ת ויוהזכ
, יעמוד לכם שתראו  שראל ובכל העולם כלו רחבי ארץ יהקדוש ב 

, בני ברוכי, חיי ארוכי,  מכל ילדיכם מתוך בריאות הרבה נחת יהודית
 ומזוני רויחי, וסייעתא דשמיא 

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו שניצלר יואל מו"ה
ראש הישיבה עורך מכתבי   

   למזל טוב הבת להולדת 
 *** 

 הי"ו  צוקער חיים הבחור

 עב"ג למזל טוב סיוירולרגל א

 


