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  ֵמָחָדׁש ל  ְלַהְתִחיל  ָיכֹו ן  ֲעַדִייה  ַאּתָ 
ל  אַ ,  ִּתְתָיֵאׁשל  אַ ר,  ָּכׁשֵ י  ְיהּוִד ת  ִלְהיֹו
'ּתֹאמַ  'ָּגמּור  ְּכבָ י  ֲאנִ ר  ר  ְּכבָ י  ֲאנִ ר', 
' ָאבּו ֹ ר  ְּכבָ י  ִמֶּמּנִ ד',  ם';  ְּכלּוא  ֵיצֵ א  ל

ם  ֲעֵליהֶ ר  ָעבַ ת,  ָהִאיָלנֹות  אֶ ה  ִּתְראֶ 
ד,  ָּבָר ם,  ֶגׁשֶ ג,  ֶׁשלֶ ה,  ָקׁשֶ   ָּכ�ל  ּכָ ף  ֹחֶר 
ֹ ה  ּומַ ת  רּוחֹוח,  ֶקַר  ם  ֲעֵליהֶ   ָעְברּוא,  ל

ם  הֵ ה  זֶ ל  ּכָ ם  עִ ם,  ֵמִתים  ֳחָדִׁשי
ת  ֵּפרֹוא  ְלהֹוִצי  ֵמָחָדׁש ם  ַמְתִחיִלי

ל  ַּתְתִחיה,  ַאּתָ ם  ּגַ   ְתַחֵּדׁשִּת ם;  טֹוִבי
ָהָאָדם  ל,  ּוְלִהְתַּפּלֵ ד  ִלְלמֹו  ֵמָחָדׁש "ִּכי 

 . (ְּדָבִרים כ, יט)"ֵעץ ַהָּׂשֶדה 
ץ  עֵ ה!  ַהִּמְקוֶ   ְלתֹו� ץ  ִתְקּפֹ ן  ִראׁשֹור  ָּדבָ 

 ֹ ם,  ַמיִ י  ְידֵ ל  עַ א  ֶאּלָ   ִלְצֹמחַ ל  ָיכֹו א  ל
ם  ַּבַּמיִ ל  ִלְטּבֹ ם  ַחָּיִבי  ֲאַנְחנּון  כֵ   ְּכמֹו
ם  ׁשֵ ל  ַהַּבעַ .  ְלַהְצִליחַ י  ְּכדֵ ל,  ִלְגדֹו י  ְּכדֵ 
ו:  ְלַתְלִמיָדיר  ָאמַ   ַהָּקדֹוׁשב  טֹו

י  ָטַבְלִּת י  ּכִ י  ֶׁשּלִ ת  ַלַּמְדֵרגֹוי  ִהַּגְעִּת "
ר  יֹותֵ   הֹוֵל�ם  ֶׁשָאדָ ה  ַּכּמָ י  ּכִ ה";  ַהְרּבֵ 

ו  ָעָלי   ַמְמִׁשי�א  הּול,  ְוטֹובֵ ה  ַלִּמְקוֶ 
 ה. ָטֳהָר ר יֹותֵ 

 "א) תשפח ְּבַׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
 

 

 

 ַהָּפָרָׁשה  לעַ  טָווארְ 
ִלְראֹות ֶאל ה'  ֶיֶהְרסּו  ֶּפן  ָּבָעם  ָהֵעד  ֵרד  ה  מֹׁשֶ ֶאל  ָּברּו   ,ַוּיֹאֶמר ה'  ַהָּקדֹוׁש 

ה ַרֵּבנּו ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם ֶׁשַּיְזִהיר ְוַיְתֶרה ֶאת ַהְּיהּוִדים ֶׁשא ַיֲעלּו   הּוא ָאַמר ְלמֹׁשֶ
 ַעל ַהר ִסיַני, ָלָּמה ָהָיה ָצִרי ְלַדֵּבר ּוְלַהְתִריַע ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ַעל ֶזה?

אֹוֵמר   ַהָּקדֹוׁש  מֹוַרֵּבנּו  ע"ב)(ִלּקּוֵטי  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  ֶאל   ֲהַר"ן  ִמְתָקֵרב  ֶׁשְּכֶׁשְּיהּוִדי 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, הּוא ַמְתִחיל ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם טֹוב ְוָחָזק יֹוֵתר, ָאז ֵיׁש לֹו ֵיֶצר ָהַרע 

ָלה  ָּדה. ִלְפָעִמים ָאָדם ָעלּול ַלְחׁשֹב ֶׁשַהִהְתַלֲהבּות ַהְּגדֹויְלִהְתַעּלֹות ֶיֶתר ַעל ַהִּמ 
ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר הּוא ָּדָבר טֹוב, ֲאָבל ִאם ֶזה א ַּבֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה ּוַבִּמָּדה ַהְּנכֹוָנה,  
ְמאֹד   ְּבַדְרָּגה  ָהיּו  ְּכֶׁשַהְּיהּוִדים  ְּבַמַּתן ּתֹוָרה  ָלֵכן,  ָהַרע.  ֵמַהֵּיֶצר  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶזה 

ְלַהְתרֹות ְצִריִכים  ָהיּו  ַהְּגבּולֹות    ְּגבֹוָהה,  ֶאת  ַיַעְברּו  א  ֶׁשֵהם  ִּבְמֻיָחד  ָּבֶהם 
 ֶׁשָּלֶהם ְוא ַיֲעלּו ַעל ָהָהר. 

  אֹותֹו   ֶׁשעֹוְבִדים  ַּבָּׁשַמִים  ֵאׁש  ַמְלֲאֵכי  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  הּוא  ָּברּו   ְלַהָּקדֹוׁש 

  ִיְׂשָרֵאל   ְּבֵני  ֲאָבל  ִּבְכָלל,  ָהַרע  ְוֵיֶצר  ּגּוף  ְּבִלי  ַּגְׁשִמּיֹות,  ַּתֲאוֹות  ְּבִלי  ְּבִהְתַלֲהבּות,

  ְצִריִכים   ֵהם   ֱאנֹוִׁשִּיים,  ְצָרִכים   ָלֶהם  ֵיׁש   ֲחׁשּוִבים,   יֹוֵתר  עֹוד  ֵהם  ָהעֹוָלם  ָּבֶזה  ֶׁשַחִּיים

  ְוֶזה  ַהֵּׁשם,   ֶאת  עֹוְבִדים  ֵהם  זֹאת   ָּכל  ְוִעם  ּוְבָעיֹות,  יֹוְמיֹוִמִּיים  ִעְנָיִנים  ִעם  ְלִהְתַעֵּסק

 ַהַּמְלָאִכים.  ָּכל ֶׁשל  ֵמָהֲעבֹוָדה הּוא  ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵאֶצל  ָחׁשּוב יֹוֵתר ַהְרֵּבה
ָהִראׁשֹוָנה ַּבּתֹוָרה ִהיא ֶׁשְּצִריִכים ְלִהְתַחֵּתן ּוְלהֹוִליד ְיָלִדים, ַהָּקדֹוׁש    ַהִּמְצָוה

ֶׁשִּליהּוִדי   רֹוֶצה  הּוא   ְלִהְתַעֵּסק    הִיְהיֶ ָּברּו  ָצִרי ֲהֵרי  הּוא  ְוָאז  ִויָלִדים,  ִאיָׁשה 
ְווָקא ָּכ ְיהּוִדי עֹוֵבד ֶאת  ִאָּתם, הּוא ָצִרי ָלֶלֶכת ַלֲעבֹד ְּכֵדי ְלָהִביא ַּפְרָנָסה, ְוַד 

 .ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 
ָלֶלֶכת    ָצִרי ְיהּוִדי  ַּגְׁשִמִּיים,  ְּדָבִרים  ַדְווָקא ִעם  ֵהן  ַהִּמְצוֹות ֶׁשל ַהּתֹוָרה  ָּכל 

ַמָּצה,   ֶלֱאכֹל  ְּתִפִּלין,  ְלָהִניַח  ִציִצית,  ַהִּמְצוֹות ַּבֻּסּכָ ב  ֵליֵׁש ִעם  ָּכל  ָהְלָאה  ְוֵכן  ה, 
 ֶׁשעֹוִׂשים ִעם ְּדָבִרים ָּבֶזה ָהעֹוָלם. 

ַהַּגְׁשִמּיּות  ִעם  אֹותֹו  ַנֲעבֹד  ֶׁשַּדְוָקא  ֵמִאָּתנּו,  רֹוָצה   ִיְתָּבַר ֶׁשַהֵּׁשם  ַמה  ֶזה 
ְצִריִכים   ָּכֵׁשר  ְיהּוִדי  ִלְהיֹות  רֹוִצים  ֶׁשִאם  ַלֲחׁשֹב  ָעלּול  ֶׁשָאָדם  ְּכמֹו  א  ֶׁשָּלנּו, 

ְלַגְמֵרי ָּכל   ִלְפרֹׁש  ֶאת  ַלֲעזֹב  ֵמֲאָנִׁשים,  ְלִהְתַרֵחק   ָצִרי הּוא  ַהֶּזה,  ֵמָהעֹוָלם 
ַהְּדָבִרים ַהַּגְׁשִמִּיים. ַרק ְלֶהֶפ, ֶׁשהּוא ִיַּקח ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ְוָיִביא אֹוָתם 

ה  ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ֵאי ַרק  ַהּכֹל  ֶׁשַּיֲעֶׂשה   ,ִיְתָּבַר ְמאֹוד  ְלַהֵּׁשם  ְוֶזה  רֹוֶצה,  ּוא 
 .ָחׁשּוב ֵאֶצל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ֵהן  ָהִראׁשֹונֹות  ַהִּדְּברֹות  ָחֵמׁש  ִלְׁשַּתִים,  ְמֻחָּלקֹות  ַהִּדְּברֹות  ֶׁשֲעֶׂשֶרת  רֹוִאים 
ה  ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום, ְוֶהָחֵמׁש ָהֲאֵחרֹות ֵהן ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָרצָ 

ְּבַיַחד, ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם ִעם   ְּכֶׁשְּׁשֵניֶהם  ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה הּוא  ָלנּו ֶׁשִעַּקר  ְלַהְראֹות 
 ת ְּבַיַחד. ְוַגְׁשִמּיּורּוָחִנּיּות 

ֶׁשָּלנּו,   ַּבַחִּיים  ְלַהְכִניס ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ִנְתַחֵּזק  ְצִריִכים ָהָבה  ָאנּו א 
ֵמָהעֹו ְיכֹוִלים  ִלְפרֹׁש  ָאנּו   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ְקרֹוִבים  ִלְהיֹות  ְּכֵדי  ַהֶּזה  ָלם 

ְלַהְמִׁשי ַּבַחִּיים ְּבִדּיּוק ְּכִמּקֶֹדם, ָאנּו ַרק ְצִריִכים ְלַהְכִניס ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
,ָבר ְלִהָּזֵהר ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ַרק ַעל  ְּבָכל ָּד   ַּבְּתמּוָנה ְלָהִׂשיַח ָּכל ָּדָבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

 ִּפי ְרצֹון ַהֵּׁשם, ְוָאז ִיְהיּו ָלנּו ַחִּיים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.
)תשס"ז)  ִיְתרֹול ַהַּנַח  ּתֹו  
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש
 ְמַחל ִלי

ׁשֹוָבִבי"ם  ִּביֵמי  עֹוְמִדים  ֲעַדִיין    ָאנּו 
ַלְחֹזר   ָיכֹול  ְיהּוִדי  ְּכֶׁשָּכל  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ַהֵּׁשם   ֶאל  ּוְלִהְתָקֵרב  ְּבַקּלּות  ִּבְתׁשּוָבה 
ִיְתָּבַר�, ָלֵכן ֶזהּו ְזַמן ַמְתִאים ֶׁשָאָדם ַיְרִּגיל  
ַהֵּׁשם   ֶאל  ְלִהְתַוּדֹות  ָּתִמיד  ַעְצמֹו  ֶאת 
ָמֵלא  ְּבֶפה  ֹיאַמר  ֶׁשהּוא  ְּכלֹוַמר    ִיְתָּבַר�. 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�: "ָעִׂשיִתי ָּכ� ְוָכ�, ִּתְסַלח ִלי  
ְלַהְכִעיס   ְּכֵדי  ֹזאת  ָעִׂשיִתי  �א  ֶזה.  ַעל 
אֹוְת�, ַרק ִּכי ַהֵּיֶצר ָהַרע ִהְתַּגֵּבר ָעַלי", ְוֵכן  
ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַר�  ְלַהֵּׁשם  ֶׁשֹּיאַמר  ָהְלָאה 

 ֶּבֱאֶמת רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב. 
ר ְלַׁשֵער ָמה ָהָאָדם ַמְרִויַח ִמֶּזה  ִאי ֶאְפׁשָ 
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ה ְּכָבר ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲעִניׁש,  ָּכּזֶ ֶׁשהּוא ִמְתַוֶּדה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ָאָדם   
הּוא מֹוִריד ֵמַעְצמֹו ֶאת ָּכל ַהִּדיִנים ְוַהְּגֵזרֹות ָהָרעֹות, ֲחַז"ל אֹוְמִרים  

ְּבֻחּקֹוַתי)  א(ִסְפרָ  ִיְתָּבַר�,   ָּפָרַׁשת  ַהֵּׁשם  ֶאל  ִמְתַוֶּדה  ֶׁשָהָאָדם  ֶׁשָּבֶרַגע 
ַרק  רֹוֶצה  ָּברּו� הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ָעָליו,  ְמַרֵחם  ִמָּיד  ָּברּו� הּוא  ַהָּקדֹוׁש 
רֹוֶצה   ֶׁשהּוא  ְוֹיאַמר  ְלָפָניו  ֹראׁשֹו  ֶאת  ְיכֹוֵפף  ֶׁשָהָאָדם  ֶאָחד,  ָּדָבר 

ַהָּפסּוק אֹוֵמר   ג)( ִלְהיֹות טֹוב,  יד,  ְּדָבִרים ְוׁשּובּו    הֹוֵׁשַע  ִעָּמֶכם  "ְקחּו 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש   (ְּפִסיְקָּתא ְדַרב ַּכֲהָנא, ֵּפֶרק כ"ד)ֶאל ה'", אֹוְמִרים ַעל ֶזה ֲחַז"ל  

ָּברּו� הּוא אֹוֵמר ֶׁשהּוא �א ָצִרי� ׁשּום ָּדָבר ֵמָהָאָדם, ֶאָּלא ִּדּבּוִרים,  
ַדֵּבר ֵאָליו ְוִיְתַוֶּדה, ְוָאז הּוא ְּכָבר ִיְמַחל לֹו הּוא רֹוֶצה ַרק ֶׁשָהָאָדם יְ 

 ַעל ַהֹּכל.
ְּכֶׁשְּיהּוִדי עֹוֶׂשה ֲעֵבָרה ַחס  )ד' (ִלּקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ַרֵּבנּו אֹוֵמר 

"ַוְּתִהי    (ְיֶחְזֵקאל לב, כ)ְוָׁשלֹום ֶזה ֶנְחַקק ַּבֲעָצָמיו ְּכִפי ֶׁשַהָּפסּוק אֹוֵמר  
ָהָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשַעְצמֹוָתיו  ּגֹוֵרם  ְוֶזה  ַעְצמֹוָתם",  ַעל  ֲחקּוָקה  ֲעֹונֹוָתם 

ֹות ְוַהְּיסּוִרים ַעל ָהָאָדם, ֲאָבל , ְוֶזה ֵמִביא ַאַחר ָּכ� ְלָכל ַהָּצרִיָּׁשְברּו
ְּכֶׁשָהָאָדם מֹוִציא ִעם ַהֶּפה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ָּכל ָמה ֶׁשהּוא ָעָׂשה, ָאז  
ַהִּמִּלים יֹוְצאֹות ֵמָהֲעָצמֹות ֶׁשּלֹו, ְוֶזה ְמַסֵּלק ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל ַהָּצרֹות,  

ִמיד אֹוְמִרים ַּבִּוּדּוי ַּבְּתִפָּלה ְלִפי ְוהּוא ִנְהָיה ָאָדם ָׂשֵמַח, ְוָלֵכן ָאנּו ּתָ 
ב'   ְּב"ַעל   –ַהא'  ָּדָבר  ְואֹותֹו  ָהְלָאה,  ְוֵכן  ָּג'ַזְלנּו  ָּב'ַגְדנּו  ָא'ַׁשְמנּו 

ֵחְטא" ֶזה ַּגם ְמֻסָּדר ְלִפי ַהא' ב', ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבאֹוִתּיֹות  
 ל ָהאֹוִתּיֹות ֵמָהֲעָצמֹות. ְּכֵדי ְלִהְתַוּדֹות, יֹוְצאֹות ּכָ 

ְוָלֵכן, ִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה ָּכל ָּכ� ָחׁשּוב ְלִהְתַוּדֹות ְוֶזה ָּכל ָּכ� עֹוֵזר ְלָאָדם, 
ַּגם   ֶׁשִּמְתַוִּדים  ָּכֵאֶּלה  ְוֵיׁש  ְּבַתֲחנּון,  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשִּיְתַוּדּו  ִּתְקנּו  ְלִפיָכ� 

ּגַ  קֹוֵלנּו",  "ְׁשַמע  ֶׁשל  ְקִריַאת  ִּבְבָרָכה  יֹום  ְּבָכל  ֶׁשאֹוְמִרים  ֵאּלּו  ם 
 ְׁשַמע ֶׁשל ָהֲאִריָז"ל ִמְתַוִּדים ָׁשם עֹוד ַהַּפַעם. 

ְוהּוא   ְמֻרָּכז,  �א  ָהָאָדם  ִלְפָעִמים  ִּכי  ַמְסִּפיק,  �א  ֲעַדִין  ֶזה  ֲאָבל 
ַהֵּׁשם   ֶאל  ְלַדֵּבר  ָצִרי�  ָהָאָדם  אֹוֵמר,  הּוא  ַמה  חֹוֵׁשב  �א  ֲאִפילּו 

ְלִהְתַוּדֹות  יִ  ֶׁשּלֹו,  ָהִאיִׁשִּיים  ּוָבְרָגׁשֹות  ֶׁשּלֹו  ָהִאיִׁשית  ַּבָּׂשָפה  ְתָּבַר� 
 ֵאָליו ּוְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ִמֶּמּנּו. 

 ְוֶזה ַיֲעֶׂשה ֶאת ָהָאָדם ָׂשֵמַח, ְוֶזה יֹוִריד ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל ָהַרע. 
 ֲאִני א ִמְתַּכֵּון ְלֶזה ֶּבֱאֶמת

ַהְּדבָ ֶאחָ  ֶׁשהּוא ד  ִּבְגַלל  ֶזה  ְלִהְתַוּדֹות  ֵמָהָאָדם  ֶׁשּמֹוְנִעים  ִרים 
הּוא   אֹוֵמר,  ֶׁשהּוא  ְלַמה  ִמְתַּכֵּון  ֶּבֱאֶמת  �א  ֶׁשהּוא  ְלַעְצמֹו  חֹוֵׁשב 
ָאֵכן אֹוֵמר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשהּוא �א ִהְתַנֵהג ָּכָראּוי, ּוֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה  

ִיְתַנֵהג ּתָ  ְוַכָּיאֹות, ֲאָבל ָעֹמק ְּבתֹו� ַהֵּלב הּוא  הּוא ְּכָבר  ִמיד ָּכָראּוי 
ֲהֵרי יֹוֵדַע ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא �א אֹוֵמר ֶאת ֶזה ֶּבֱאֶמת ִעם ָּכל ַהֵּלב,  

ַעל ַעְצמֹו ַעד ְּכֵדי ָּכ� ֶׁשהּוא ְּכָבר �א ִיָּכֵׁשל עֹוד ד  הּוא ֲעַדִין �א ָעבַ 
 ַּפַעם.

ׁשֶ  ִהיא  ָהֱאֶמת  ֲעַדִין  ֲאָבל  ֶזה  ֶּבֱאֶמת  ִמְתַּכֵּון  �א  ְּכֶׁשָהָאָדם  ֲאִפּלּו 
ִּבְלָעם,  ֶׁשל  ַּבִּסּפּור  רֹוִאים  ֶׁשָאנּו  ְּכִפי  מֹוִעיל,  ַּגם  ְוֶזה  ְמֹאד  ָחׁשּוב 

אֹוֵמר   ַהָּפסּוק  לד)ָׁשם  כב,  ה'    (ַּבִּמְדָּבר  ַמְלַא�  ֶאל  ִּבְלָעם  "ַוֹּיאֶמר 
ֶׁשהּוא מֹוֶדה ּוִמְתַוֶּדה ֶׁשהּוא ָחָטא,    ְלָא�ַלּמַ ִּבְלָעם ָאַמר    –ָחָטאִתי"  

ֶׁשִּבְלָעם   )ה כ' ל"ו ַרּבָ   (ַּבִּמְדָּברהּוא �א ָנַהג ָנכֹון, אֹוֵמר ַעל ֶזה ַהִּמְדָרׁש  
ְואֹוֵמר   ִמְתַוֶּדה  ֶׁשָהָאָדם  ֶׁשָּבֶרַגע  ָיַדע  הּוא  ַעְרמּוִמי,  ָאָדם  ָהָיה 

 "ָחָטאִתי" ָאז ׁשּום ַמְלָא� �א ָיכֹול ָלַגַעת ּבֹו ּוְלָהַרע לֹו. 
ְלַהְמִׁשי�  ָרָצה  ֶׁשְּבַוַּדאי  ְּכִבְלָעם,  ָרָׁשע  ֶׁשֲאִפּלּו  ִמֶּזה  רֹוִאים 

ָבל ִמֵּכיָון ֶׁשִהְתַוָּדה, ְּכָבר �א ָיְכלּו ְלַהֲעִניׁש אֹותֹו, ָאז  אֲ   ;ַלֲעׂשֹות ַרע
ָּכל  ְּכִבְלָעם,  ִמִּלְהיֹות  ְרחֹוִקים  ְמֹאד  ֶׁשָאנּו  ֶׁשֶאְצֵלנּו,  ָּבטּוַח  ֲהֵרי 
  ; ְיהּוִדי רֹוֶצה ֶּבֱאֶמת ִלְהיֹות ָּכֵׁשר ְוָראּוי, ֶאָּלא ֵיׁש לֹו ֵיֶצר ָהַרע ָקֶׁשה

ְּבַוַּדא  הּוא  ָאז  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ֶאל  ִמְתַוֶּדה  ְּכֶׁשהּוא  י 
 מֹוֵחל לֹו ַעל ַהֹּכל, ְו�א ָיכֹול ִלְקרֹות לֹו ׁשּום ַרע. 

ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  ְמִחיָלה  ְלַבֵּקׁש  ָּתִמיד  ַעְצמֹו  ֶאת  ַיְרִּגיל  ְיהּוִדי  ִאם 
ֶׁשַּבַהְתחָ  ֲאִפילּו  ָּכל ּוְלִהְתַוּדֹות,  ִעם  ֶזה  ֶאת  ֹיאַמר  �א  הּוא  ָלה 

ָהֱאֶמת ּוִמָּכל ַהֵּלב, ֲאָבל ַהִּמִּלים ְלַאט ְלַאט ִיָּכְנסּו ְּבִלּבֹו ַעד ֶׁשהּוא 
ֶּבֱאֶמת ַיִּגיד ֶאת ֶזה ִעם ֱאֶמת, הּוא ִיְהֶיה ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ַוֲאִמִּתי, ְוִיְהֶיה  

 לֹו טֹוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.
 

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶר� ִוּדּוי) 
 

 ה ְׁשִליָט"א ַהְּיִׁשיבָ  ֵמרֹאׁשם ִמְכָּתִבי
 

ל  ֶׁש ם  ַהְּנכֹוִני ם  ַהִּמְסָּפִרי ם  ְׁשלֹום ַּבִית עִ 
 ם ִניַאְגַרא ַא 

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 ִלְפָרט ָקָטן ' ְׁשַבט, ְׁשַנת תשפ"א ו' ַּפְרַׁשת ּבֹא, גיֹום 

א     ָהֵאּלּום  ַהְּדָבִריל  ּכָ ;  4א  א  הּו  ּוַבֲעֵל  7א  ם  ַאֶּת 
ת ֵׁשמֹות  ָלֵת ר  ֶׁשֶאְפָׁש ן  ִּבְזַמ ם  ִמִּמְסָּפִריר  ְלַדּבֵ ל  ֲחבָ ם,  ֲחׁשּוִבי

ם ַלַּבחּוִריא  קֹוֵר י  ֲאנִ ה  ַּבְּיִׁשיבָ ל  ְלָמָׁש ם,  ִמִּמְסָּפִרי  ָיִפיםר  יֹוֵת 
א הּו  ֶּבעְרלי,  ְלָבבִ א  הּוב  ַיֲעקֹר,  ָיָק א  הּוה  מֹׁשֶ ת,  ֵׁשמֹום  עִ 

 ה. ָהְלָא ן ְוכֵ ב ָחִבי
 ה. זֶ ת ֶא ת ָלַדעַ ה ָחְכָמ א ה זֶ ם, ִמִּמְסָּפִרי ִּתָּבֲהלּול ַא 

ֵאצֶ   ׁש" ְלמֹוֲהָראי  ֶׁשִהְתָקַרְבִּת י  ִלְפנֵ  ם  ָחכָ ל  ִהְסּתֹוַבְבִּתי 
ה,  ָהֵאּלֶ ם  ֵמַהִּמְסָּפִריה  ָהיָ ם  ָׁש ה  ַהָּׂשפָ ל  ּכָ ם,  ֶחלֶ י  ֵמַחְכֵמ   –ד  ֶאָח 
 ָהיּו ס  ִנְכנַ ה  ָהיָ   ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו;  7א  הּוי  ַהֵּׁשנִ   4ר  ִמְסּפַ א  הּו

ָּבֶרַק  ֵמֶה ט  ֶׁשָּפׁשּוד  עַ ם,  ַהִּמְסָּפִרים  עִ   עְמַגֲחִכים  ם ִנְגַעְלִּתי 
 ּבֹו ם  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ָמקֹו,  ַהקֹוֶדׁשל  ְלֵהיכַ   ְלמֹוֲהָרא"ׁשי  ְוִהַּגְעִּת 

הּוא  ָּברּו ם עִ   ְלִהְׁשַּתֵּמׁשל  ָיכֹוד  ֶאָח ל  ֶׁשּכָ ם  ָמקֹו,  ֵמַהָּקדֹוׁש 
 ם.ְמתּוִקים ַחִּיית ְוִלְחיֹות ָהֵעצֹו

א  א  הּוי,  ְלַגְמֵר ל  ְמבָֹה י  ְיהּוִד י  ֵאלַ   ִהִּגיעַ ר  ָקצָ ן  ְזַמ י  ִלְפנֵ 
י ְוָׁשַאְלִּת   ִאּתֹוי  ִּדַּבְרִּת ת;  ַּביִ ם  ְׁשלֹו  לֹון  ֵאית,  ַלֲעׂשֹוה  ַמ   יֹוֵדעַ 
ר ְמַדּבֵ ם  ּגַ   ֶׁשּלֹו"ר  ָהַאְדמֹור  ְּבִקּצּוב... ִמְסּתֹובֵ א  הּוה  ֵאיפֹ  אֹותֹו

 לֹו ר  אֹוֵמ   ֶׁשּלֹו"ר  ָהַאְדמֹו;  ִמִּמְסָּפִריםה,  ָהֵאּלֶ ת  ֵמַהִּדְמיֹונֹו
א הּו;  דְּבַיַח ד  ַלֲעבֹול  ָיכֹו א  ה  ֶׁשּזֶ ,  2א  ִהי  ְוִאְׁשּתֹו  1א  ֶׁשהּו
 ם. ַהִּמְסָּפִריל ִּבְגלַ  ְלִהְתָּגֵרׁשה  ָרצָ ר ְּכבָ א הּוה, ָּבכָ ד ְמאֹ

,  ׁש"מֹוֲהָראל  ֶׁש ם  ּוְסָפִרים  קּוְנְטֵרִסיה  ַּכָּמ   לֹוי  ָנַתִּת 
ם ִּבְמקֹוה;  ָהֵאּלֶ ם  ֵמַהְּדָבִרי  ָהרֹאׁשת  ֶא ף  ֶׁשִּיְׁשטֹו  לֹוי  ָאַמְרִּת 
' ֶׁשַּיְחׁשֹם  ִמִּמְסָּפִריב  ַלְחׁשֹ ר יֹוֵת ד  עֹוא  ִהיי  ְוִאְׁשִּת ב  טֹוי  ֲאנִ ב 
 ם.יֹוִני זּוג ְּכמֹום, ָיִפים ַחִּיים ַחִּיים ֵה ם ַהּיֹוה'. טֹובָ 

 ם: ַהִּמְסָּפִריל ֶׁש  ַהָחְכָמהת ֶא ם ֶאְתכֶ ד ְלַלֵּמ ל ָיכֹוי ֲאנִ 
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א הּו – 1
 ת ַהּלּוחֹום ֵה  – 2
 ב ְוַיֲעקֹק ִיְצָח ם, ַאְבָרהָ ם, ַהְּקדֹוִׁשית ָהָאבֹו – 3
 ה ְוֵלָא ל ָרֵח ה, ִרְבָק ה, ָׂשָר ת, ַהְּקדֹוׁשֹו תָהִאָּמהֹו – 4
 ם ּוְדָבִריר ַּבִּמְדּבָ א, ַוִּיְקָר ת, ְׁשמֹו ת, ְּבֵראִׁשים, ַהֻחָּמִׁשי - 5
ר ֵסֶד ם,  ְזָרִעיר  ֵסֶד ה;  ִמְׁשנָ י  ִסְדֵר ה  ִׁשָּׁש ת,  ִמְׁשַניֹו  -  6

 ַטֲהרֹות ְוֵסֶדרם ָקָדִׁשיר ֵסֶד ן, ְנִזיִקיר ֵסֶד ם, ָנִׁשיר ֵסֶד ד, מֹועֵ 
 ה. ָהְלָא ן ְוכֵ , ַּבָּׁשבּועַ י  ַהְּׁשִביעִ ם ַהּיֹות, ַׁשּבָ  – 7

ה;  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר ת  ֶא ד  ֶׁשּלֹוֵמ ,  ֶׁשַּבְעֵל ה  ִמּזֶ א  יֹוצֵ 
,  5א  הּו  חּוָמׁשד  לֹוֵמ א  ְּכֶׁשהּו,  6א  הּות  ִמְׁשַניֹוד  לֹוֵמ א  ְּכֶׁשהּו
 . 7 ֻּכָּלנּות ּוְבַׁשּבָ , 1א הּוד ִמְתּבֹוֵד א ְּכֶׁשהּו

 ם  ַהְּגדֹוִלים ַהִּנִּסיל עַ  ִיְתָּבַרם ַהֵּׁש ת ֶא  ּוְתַהְללּו ּתֹודּו
 . םִנִּסיד עֹום ָלכֶ  ְוִיְהיּום ִאְּתכֶ ה עֹוֶׂש א ֶׁשהּו

 "א)תשפא בה אמונ עצתו(
 



 ג
 

 
  

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב 

ה  ְנִׁשיָק ת ָלֵת ה  ְּבָעיָ   ֵיׁשם ַהִא 
 ד? ְלֶילֶ 

 ְׁשֵאָלה: 
 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו

א ֶׁש ם ַּבִׁשעּוִרים ְּפָעִמיה ַהְרּבֵ ר  אֹוֵמ "א ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁש
ה ְּבָעיָ   ֵיׁשם  ַהִא ת?  אֹוֶמֶר ת  זֹאה  ַמ ם,  ַהְיָלִדי ת  ֶא ק  ְלַנֵּׁש א  ְות  ְלַהּכֹו

 ד? ְלֶילֶ ה ְנִׁשיָק ת ָלֵת 
 ִייַׁשר ּכַֹח 

 ְּתׁשּוָבה: 
 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְׁשַבט, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן   ב' ַּפְרַׁשת ְּבַׁשַלח, י"ביֹום 
 ד ... ֵנרֹו ָיִאיר ִלְכבֹו

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 
  ת  ִׂשיחֹו(ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּוה;  זֶ ת  ֶא ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּות,  זֹאר  אֹוֵמ י  ֲאנִ א

: "ְמֻסָּגל יֹוֵתר ַלָּבִנים ִלְהיֹות ָרחֹוק ֵמֶהם, ִלְבִלי ִלְהיֹות ן נט)ִסיָמ "ן,  ָהַר 
ֲעֵליֶהם  ְלִהְסַּתֵּכל  ִלְבִלי  ַּפַעם, ַרק  ְּבָכל  ָּבֶהם  ָּבֶהם, ְלַׁשֲעֵׁשַע  ָּדבּוק 

ם ַלְּיָלִדים  נֹוְתִניא  ֶאּלָ ן,  ַהְּזַמ ל  ּכָ ם  ַהְיָלִדי ם  עִ ק  ְלַׂשֵח א  ְּכָלל".  
 ם. ַאֲחֵריֶה ם ירֹוְדפִ א ל, ִלְגדֹו

"ַרֵּבינּור  ָאַמ ד  עֹו  :  םִליָלִדים  ְמַנְּׁשִקיא  ם ַמִּכיא  ְו
א א  ִהי ה  ַהַּכָּונָ ד,  ְלֶילֶ ה  ְנִׁשיָק ת  ָלֵת ר  ֶׁשָאסּוה  ַהַּכָּונָ ן  ֵאים";  ִליָלִדי
ם ּוְמַפְּנִקיד  ְלֶילֶ ם  ְּדבּוִקיר  ֶׁשּיֹוֵת ה  ַּכָּמ י  ּכִ ם.  ַלְּיָלִדים  ְּדבּוִקית  ִלְהיֹו
ץ קֹופֵ ד  ְּכֶׁשַהֶּילֶ   ָּכר  ַאַח ,  אֹותֹום  ּוְמַחְּבִקי  אֹותֹום  ְמַנְּׁשִקי,  אֹותֹו

 .אֹותֹום ַמִּכיז ָא ', ְוכּו' ְוכּוץ ֶמֶר א ּומֹוִצי
ם,  ֶׁשָּלֶה ם  ַהֲחֵבִריא  ם  ֵה א  ְוִאָּמ א  ֶׁשַאּבָ ת  ָלַדעַ ם  ְצִריִכים  ְיָלִדי

ל ְּכלָ   ְּבֶדֶר ה,  ְוַהֲעָרכָ ד  ְּבָכבֹום  ַההֹוִריל  עַ ט  ְלַהִּבים  ְצִריִכים  ֵה 
ם  ְּגֵדִלים  ֵה   –ם  ַהְיָלִדים  עִ ה  ָוַלְילָ ם  יֹוָמ ם  ֶׁשְּמַׂשֲחִקים  הֹוִרי

ם ְקרֹוִביי  ִמיַד ם  ַמְרִּגיִׁשי ם  ֵה ם;  ַלהֹוִרים  ְמַצְּיִתיא  ם  ֵה ם,  ְמחּוָצִפי
 ה. ִמילָ א ל ִּבְכלָ ה זֶ ם ַההֹוִריל ֶׁש ה ִמילָ ם, ֲאֵליֶה 

ם ִנְהִייא  ת,  ַלֲעׂשֹוה  ַמ ם  ִליָלִדיר  לֹוַמ ד  ְלַפֵח ר  ָאסּום  ַלהֹוִרי
ם  ֶׁשֵה ה  ַמ ת  ַלֲעׂשֹו  ִליָלִדיםם  ְּכֶׁשַּמְרִׁשי  –ה  טֹובָ   ִאָּמאב,  טֹוא  ַאּבָ 

ם ֵה ם,  אֹוָת ם  ְמַחְּנִכיא  ם  ֶׁשַההֹוִרים  ִליָלִדיי  ַוֲאבֹוי  אֹום;  רֹוִצי
ם, ַיְלֵדיֶה ת  ֶא ם  ְמַחְּנִכים  טֹוִבים  הֹוִריה,  ָרעָ ת  ְלַתְרּבּו  ֵיְצאּום  ּכּולָ 

 ת. ְוַכָּיאּוי ָּכָראּו ֶׁשִּיְתַנֲהגּום ַהְיָלִדיל עַ ם ִנְזָהִרים ֵה 
  ְלַבֵּקׁש י  ְּבלִ ה;  ְּתִפילָ ם  ְצִריִכי  –ת  ְוַהָחְכמֹות  ָהֵעצֹול  ּכָ ם  עִ 

ְצִריִכיםא    ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש  ם  ְלַהֵּׁש ל  ְלִהְתַּפּלֵ ה  ַהְרּבֵ   ַמְצִליִחים. 
ה ַּבּתֹוָר ם  עֹוְסִקים  ָּבִניי  ּוְבנֵ ם  ָּבִנים,  ְּכֵׁשִרי ם  ִליָלִדית  ִלְזּכֹו  ִיְתָּבַר

 ת.ּוַבִּמְצוֹו
ן ָיגֵ   ְזכּותֹום  ַחִּייץ  ְלָחפֵ י  ְיהּוִד   ִהִּגיעַ ם  ֶׁשַּפעַ ר  ְמַסּפֵ   ׁש" מֹוֲהָרא

ר  ֵספֶ ם  ַחִּיי  ֶהָחֵפץח  ָלַק ם,  טֹוִבים  ִליָלִדיה  ְּבָרכָ   ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ָעֵלינּו
: "  ְּבאֹוְמרֹוי,  ַלְּיהּוִד   אֹותֹוה  ְוֶהְרָא ת  ֵמְרִטיבּו  ָנפּוַח ה  ֶׁשָהיָ ם  ְּתִהיִלי

ה ּבֹוכָ ה  ָהְיָת א  ִהי  ּבֹום,  ַהָּׁשלֹו  ָעֶליָה י  ִאִּמ ל  ֶׁש ם  ַהְּתִהִּליר  ֵספֶ ה  זֶ 
 ם".טֹוִבים ִליָלִדים זֹוִכי ָּכם; טֹוִבים ְיָלִדי ָלּה ֶׁשִּיְהיּום יֹול ְּבכָ 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 
 "א)תשפח ְּבַׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 
 

קשה, מוהרא"ש נתן לנו כל כך הרבה בחיים, הוא עזר כל כך הרבה לכל כך 
הרבה יהודים מסביב לעולם, שממש בלתי אפשרי לתאר ולספר זאת, כל 
הוא  העיקר  לכן  יספיק.  לא  זה  פעם  אף  ידברו  שרק  כמה  גורע,  המוסיף 

והעצות של מוהרא"ש , איך אנחנו יכולים להתחזק בהם לדבר מהלימודים 
של  ביותר  הגדולים  המופתים  אלו  לאחרים,  הלאה  אותם  ולהפיץ 
על  אמר  נתן  שרבי  כמו  תמיד.  לשנן  צריכים  אנחנו  זה  ואת  מוהרא"ש, 
לרבינו,   שהגיע  יהודי  שכל  היה  רבינו  אצל  שראו  המופתים  שעיקר  רבינו, 

פך לאדם חדש לגמרי, הוא נהפך ליהודי  הקשיב וציית לעצות של רבינו, נה
כשר אמיתי. זהו רבי אמיתי, שיכול לעזור ליהודים, הוא יכול להחדיר בהם 
יכול להכניס בהם חוזק וחיות להתרומם תמיד להתחזק   זכה, הוא  אמונה 

 לעבוד את השם יתברך. 
הקדוש?"   היארצייט  לכבוד  טובה  קבלה  לקבל  אתם  שאל   –"רוצים 

"תתחילו ממחר לומר שניים מקרא ואחד תרגום    –  ראש הישיבה שליט"א
אותנו  לימד  שמוהרא"ש  למה  ותצייתו  החכמות  כל  את  תעזבו  יום,  בכל 
האדירות  לסגולות  לזכות  וכך  יום,  בכל  תרגום  ואחד  מקרא  שניים  לומר 
שזה מביא", וכן הלאה להתחזק בכל העצות שמוהרא"ש לימד אותנו, וכך  

 הבא. יהיה לנו טוב בעולם הזה ובעולם
לאחר הדרשה ברכו ברכת המזון, ולאחר מכן הוקרנה מצגת יפה בגודל  
מחיים  שהם  איך  ממפיצים  סיפורים  ראשון  מכלי  שמעו  ההפצה,  מעלת 
זי"ע  מוהרא"ש  שמסר  דרשה  שמעו  כן  כמו  יהודים.  הרבה  כך  כל  תמיד 
וצפה  דיבר  כבר  מוהרא"ש  בה  תשע"ג,  בשנת  התורה  תפארת  בישיבת 

ת בישיבה. לאחר מכן הציבור קיבל על עצמו קבלות מראש שיערכו חתונו
ברחבי  בהפצתם  ולעזור  מוהרא"ש  של  בלימודים  הלאה  להתחזק  טובות 

 העולם. 
לעבוד  ולהמשיך  יחד  עצמנו  להחזיק  נמשיך  שאכן  יעזור  יתברך  השם 
כבר  שנזכה  עד  אותנו,  לימד  שמוהרא"ש  כמו  בשמחה  יתברך  השם  את 

 לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן. 
 לזכר עולם יהיה צדיק!  

 *** 

 סעודות הילולא של מוהרא"ש זי"ע 
 ברחבי ארץ ישראל 

 ירושלים 
היכל  המדרש  בבית  ההילולא  לסעודת  בהתרגשות  התאסף  הציבור 
ללכת  התחזקו  יחד  שעברה,  קודש  שבת  במוצאי  בירושלים,  הקודש 

יהודים ועוד  עוד  ולחזק  לקרב  מוהרא"ש  ובשירה   ,בדרכיו של  בשיחה 
היניק והחכם ... נרו    ילדהוניגונים, במהלך הערב לתדהמת הציבור סיים  

 מסכת תענית מאה ואחת פעמים.  יאיר
 בבני ברק

סעודה שלישית,   במסגרת  הילולא,  סעודת  נערכה  ברק  בני  בעיר  גם 
 והתחזקו יחד בדרכו של מוהרא"ש זי"ע שמוסר לנו ראש הישיבה. 

 בצפת 
צפת בצפת -חבורה  הי"ו  החבורה  ראש  בבית  התאספו  טבריה 

יחד להמשיך בדרכי מוהרא"ש בכל  הילולא חגיגית והתחזקו  לסעודת 
 הענינים 

 ביתר עילית 
גם בביתר התקיימה סעודת הילולא ביום ראשון פרשת יתרו בערב, 
ששיתף  מוהרא"ש  מתלמידי  אחד  בהשתתפותו  כיבד  בסעודה 

והתח המיוחדים,  בספר זיכרונותיו  הישיבה  ראש  שכותב  ממכתב  זקו 
ניגונים,  סיפורים,  ועוד  בברסלב?  מוהרא"ש  חידש  מה  אמונה:  עצתו 
התורה,  לימוד  להפצה,  מרץ  חדורי  יצאו  המשתתפים  חברים,  ושיחת 

 התבודדות ועוד. 
 במודיעין עילית 

היכל  המדרש  בבית  הילולא  סעודת  נערכה  עילית  במודיעין  גם 
י מוהרא"ש זיע"א כיבד בהשתתפותו הקודש בברכפלד, אחד מתלמיד 

סיומים  נערכו  הסעודה  במהלך  ממוהרא"ש,  מיוחדות  עובדות  וסיפר 
לפני   הקדוש  רבינו  של  הלימוד  דרך  לסדר  שהתוודע  בחור  מיוחדים: 
ליקוטי  על  סיום  ערך  האברכים  ואחד  הש"ס,  סיום  ערך  שנים  שלש 

מראש   הלכות, אחרי ריקודי השמחה של אשרינו שזכינו שמעו חיזוקים
 הישיבה שליט"א. 
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 ) צד (ִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש 
ר  עֹובֵ א  הּו  ַּבֶּדֶר ב,  ִלְּבֶרְסלֶ   ְונֹוֵסעַ   ְזָלִטיּפֹוִלי  ת ֶא ב  עֹוזֵ   ַהָּקדֹוׁש   ַרֵּבינּו :  רַּתְקִצי

 ן. אּוַמ ר ָּבִעי
 

 ִלְנסֹעַ יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְרֵאה, כ"ח ְּבָאב ִהִּגיַע ַרֵּבנּו ַז"ל ֶאל ִעיר אּוַמן, ִּכי  
ְזָלִטיּפֹוִלי ְּכֶׁשִּנְכַנס    ֵמִעיר  ְוָאז  אּוַמן.  ִעיר  ַלֲעבֹר  ַהֶהְכֵרַח  ְּבֶרְסֶלב,  ִעיר  ֶאל 

ַרֵּבנּו ַז"ל ֶאל ִעיר אּוַמן, ָהְיָתה ְּכִניָסתֹו ֶּדֶר ֵּבית ַהַחִּיים ַהָּיָׁשן ְּדָׁשם, ֲאֶׁשר  
ְוַהִהיַדיַמאִקים ַּגְנָטא  ַעל־ְיֵדי  ֶׁשֶּנֶהְרגּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ִנְקְּברּו  ְׁשָמם  ָׁשם  ִיַּמח   ,

"ַּכָּמה   ְוָאַמר:  ָהֲעָגָלה  ֶאת  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְוֶהֱעִמיד  ְּבַתּמּוז תקכ"ח   ְּבו'  ְוִזְכָרם, 
ְוִנַּגׁש   ְוָהַל ֶאל ֵּבית־ַהַחִּיים  ְוָיַרד  ְוָיֶפה ִלְׁשַּכב ַעל ֵּבית־ַהַחִּיים ַהֶּזה".  ָנֶאה 

ְוִנְתַאְּדמ ְקָצת  ָׁשם  ְוָעַמד  ֶאָחד  ָמקֹום  ַהָּלׁשֹון:  ַעל  ְּבזֹו  ְוָאַמר  ְמאֹד,  ָּפָניו  ּו 
(ָּכאן טֹוב ִלְׁשַּכב), ְוָחַזר ֶאל ָהֲעָגָלה ְוָנַסע ֶאל ּתֹו   ִאיז ּגּוט צּו ִליֶגען"  אָּד "

ַהָּקדֹוׁש   ִצּיּונֹו  ְמקֹום  ֶחְלַקת  ִּכי  ְלַמְפֵרַע,  ֻהְבַרר  ִהְסַּתְּלקּותֹו  (ַאַחר  ָהִעיר. 
"ָּבִעיר אּוַמן הּוא ּבְ  ְוָאַמר:  ָׁשם  ֶׁשָעַמד  ֶזה,  ִּבְמקֹום    צּו ט  גּוִאיז    אָּד   ִדּיּוק 

 ִליֶגען!"). 
ַּבּדֹור ַההּוא ָהָיה ָּגר ְּבאּוָמן ַצִּדיק ָקדֹוׁש ְונֹוָרא, ְוָהָיה ְׁשמֹו ר' ָּדִוד ַחָּזן.  

ר' ָּדִוד ַחָּזן  ֵעד ִעם  וַ טֹוב ַהָּקדֹוׁש ִּבֵּקר ַּפַעם ָּבִעיר אּוַמן, ִהְת -ֵׁשם-ְּכֶׁשַהַּבַעל
" ַהָּלׁשֹון:  ְּבזֹו  לֹו  ַאיֶ   ַאַסאְוָאַמר  ִאין  ַראִטיֶווען   ִזי ֶוועְלן  ער יִאיְדן 

ַחָּזן   ָּדִוד  ר'  ַהַּצִּדיק  ְוֶזה   .(ֶׁשָּל ָּבַאְבֵנט  ִיָּנְצלּו  ְיהּוִדים  (ַהְרֵּבה  ַגאְרְטל!" 
 ָהָיה ָּגנּוז ְמאֹד.  

ָּבִעיר אּוַמן. ָוָׁשם ָהָיה ָרִגיל ְלִהְתּבֹוֵדד ָיִמים ְוָהְיָתה לֹו ְמָעָרה ַאַחת ָׁשם  
ִּפְלֵאי   ִנְפָלָאה  ַהּזֹו  ַּבְּמָעָרה  ֲעבֹוָדתֹו  ְוָהְיָתה  קֹונֹו.  ִעם  ְלִהְתַּדֵּבק  ְׁשֵלִמים 

 .ְּפָלאֹות ֵמרֹב ְּדֵבקּותֹו ּבֹו ִיְתָּבֵר 
ַה  ֵמַהֶּגֶׁשר  ְמאֹד  ֲאֻרָּכה  ָהְיָתה  ַהּזֹו  ֶׁשַעל(ְוַהְּמָעָרה  ַהַחִּיים -ָּקָטן  ֵּבית  ַיד 

ְּבִריֶקעל"  טֹויֶטע  "ָּדאס  ִנְקָרא  ֶׁשָהָיה  ַהֵּמִתים,  ֶאת  ָׁשם  ֶׁשהֹוִליכּו  ַהָּיָׁשן, 
 ("ַהֶּגֶׁשר ַהֵּמת") ַעד ַהַּיַער ַהָּגדֹול ֶׁשִּנְקָרא "ָּדאס ְּגֶרעִקיֶווער ֶוועְלְדיל").

 ֶאָחד ּוְׁשמֹו ַּגְנָטא, ִיַּמח ְׁשמֹו ְוִזְכרֹו  ַוְיִהי ַהּיֹום ִּבְׁשַנת תקכ"ח ָקם רֹוֵצַח 
ְוִנְתַלְּקָטה ֵאָליו ֲחבּוָרה ְּגדֹוָלה ֶׁשל רֹוְצִחים ּוְפָרִאים ְוׂשֹוְנֵאי    .ּוָמַרד ַּבֶּמֶל
ָּכל   ְוָחְמסּו  ְוָהְרגּו  ְלִיּׁשּוב  ּוִמִּיּׁשּוב  ִלְכָפר  ִמְּכָפר   ֵליֵל ְוִהְתִחילּו  ְיהּוִדים, 

ָמְצאּו  ַהָּבא   ֶׁשַרק  ֵאיפֹה  ַהְּיהּוִדים.  ֶנֶגד  ָהְיָתה  ְרִציָחָתם  ְוִעַּקר  ָיָדם.  ַּתַחת 
אֹו   ְּכָפר  ַרֲחָמָנא  ִיּׁשּוֵאיֶזה  ְמֻׁשּנֹות,  ְּבִמיתֹות  ְוָרְצחּו  ָהְרגּו  ְיהּוִדים,  ֶׁשל  ב 

ָק  ָהיּו  ַהֵהם  ֶׁשַּבָּיִמים  ּוֵמֲחַמת  ְרכּוָׁשם,  ָּכל  ֶאת  ְוָגְזלּו  ַקֵּוי  ִלְּצָלן,  ְמאֹד  ִׁשים 
ּוַבְּיׁשּוִבים  ַּבְּכָפִרים  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ָמה  ַהְּמלּוָכה  ְלָׂשֵרי  ְלהֹוִדיַע  ַהִּתְקׁשֶֹרת 

 ֵּכן א ָהָיה ִמי ֶׁשִּיְמַנע ְּבָיָדם. -ַהְּקַטִּנים, ַעל
ַהְּיהּוִד  ְוָכל  ִלְגִלילֹות אּוַמן,   ְלִהְתָקֵרב ָהרֹוֵצַח ָסמּו ִהְתִחיל  ים ְוַכֲאֶׁשר 

ֶׁשִּבְסִביבֹות אּוַמן ָׁשְמעּו ְּכָבר ַמֲעֵׂשה ָהֶרַצח ֶׁשל ָהרֹוֵצַח ַּגְנָטא ּוְכֻנְפָיתֹו, ָאז  
ִהְתִחילּו ִלְברַֹח ֻּכָּלם: ֲאָנִׁשים, ָנִׁשים ְוַטף ֶאל ִעיר אּוַמן, ִּכי ְּבאּוַמן ָהָיה ָאז  

 ָידֹו. -ד, ְוָחְׁשבּו ְלִהָּנֵצל ַעלַהּמֹוֵׁשל ְּגָרף ָּגדֹול. ְוָהָיה אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל ְמאֹ 
ִמְתָקְרִבים   ַוֲאָנָׁשיו  ָהרֹוֵצַח  ְׁשֶגאְנָטא  ְּכֶׁשָּׁשַמע,  ּוִמָּיד  ֶּתֶכף  ַהְּגָרף,   ַא

ְלאּוַמן, ָסַגר ֶאת ַעְצמֹו ְּבֵביתֹו ְוא ִהִּניַח ׁשּום ְּבִרָּיה ָסמּו לֹו. ְוָהָיה ָסִביב 
 ָלה.  ְלֵביתֹו ְּכִמין חֹוָמה ְּגדֹו

ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק "ר ֵמַהֵּספֶ  חִנְלַק   - אי"ה אָיבֹו ֶהְמֵׁש " 

 

עצתו אמונה עד  
 לדלת ביתכם

 

למנויים לקבלת קונטרס "עצתו אמונה" הרשמו 
  ש"ח לחודש בלבד. 18בסכום של  בדואר,

היו גם אתם מהמאושרים המחיים את עצמם כל  
 שבוע מכל העצות והחיזוקים לחיים

9648-530-077   
 
 

 

 

         

 המופת זה אני 
המופת הכי גדול של הצדיק זה שהוא יכול להפוך אותך לוותרן, היא יכול  

 .  לתת לך שלום בית
 האזינו לשיעור בלשון הקודש  

 2,2,46    0797040066  קול ברסלב
 

 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק'  
 

 סעודת הילולא לרגל הילולת מוהרא"ש זי"ע 
מוהרא"ש זי"ע ניצלו יהודים מסביב  את יומא דהילולא קדישא של כ"ק  

הזיכרונות  את  להעלות  בכדי  בפרט,  שלומינו  ואנשי  בכלל,  לעולם 
 המאירים ממוהרא"ש וכדי לשנן את לימודיו הקדושים, להמשיך בדרכו.

לאורך כל ימי חייו הקדושים רצה מוהרא"ש רק דבר אחד, ועל זה הוא 
קדוש בכל בית יהודי עבד יומם ולילה, להחדיר את הלימודים של רבינו ה

ויזכור תמיד שהשם יתברך   ברחבי העולם. לעודד ולחזק כל יהודי שידע 
יכול תמיד להיות קרוב   תמיד איתו, ובכל מצב שיהודי רק נמצא בו הוא 

 להשם יתברך, והוא יכול תמיד לחזור אליו יתברך. 
זיכרונו יהודים  מעלים  קדישא,  דהילולא  יומא  בזמן  הם   תכעת,  איך 

כל קיבלו ח והקונטרסים הקדושים של מוהרא"ש במשך  יזוק מהספרים 
ולקיים  הקדושים  בספרים  ללמוד  להמשיך  הזמן  את  וממלאים  השנים, 
ברוחניות  ומאושרים  שמחים  לחיים  לזכות  וכך  בהם,  הכתוב  את 

 ובגשמיות. 
במהלך כל השבוע החולף, ובפרט ביום היארצייט, פקדו יהודים רבים  

הציון   את  תבל  קצוות  ישועה מכל  בדבר  להיפקד  בכדי  ביבנאל  הקדוש 
ורחמים, כמו שמוהרא"ש הבטיח בצוואתו שכל מי שיתפלל בקברו הוא 
זכו לסיים את כל ספר תהילים בלי  ישתדל לפעול בעבורו ישועה. רבים 
מצבתו  על  לחרוט  וצווה  הבטיח  שמוהרא"ש  כמו  הקדוש,  בציון  הפסק 

זכותו, בוודאי ימצאו שכל בחור ובחורה שיאמרו את כל ספר התהלים ל
 את זיווגם בקרוב ובנקל. 

יהודים   התעוררו  חיותו  שבחיים  שכמו  בצוואתו  כתב  מוהרא"ש 
לתשובה על ידו, אותו הדבר יהיה גם אחרי הסתלקותו שמי שיגיע לקברו  
ויחזור להשם יתברך. ואת זה יכלו לראות בבירור כעת   יתעורר לתשובה 

יתה במקום, כשהמוני יהודים ביום ההילולא, את ההתעוררות הרבה שהי
 שפכו שיח ושפכו את ליבם בציון הקדוש. 

בבית   שב"ק  במוצאי  המרכזית  ההילולא  סעודת  התקיימה  בארה"ב 
מכל   יהודים  של  רבות  מאות  יחד  התאספו  בוויליאמסבורג.  מדרשינו 
גדול שכזה. בסעודת מלווה מלכה שמעו  ביום  יחדיו  המקומות להתחזק 

הישיבה מראש  קודש  צריכים    דברות  אנחנו  כמה  עד  שהדגיש  שליט"א 
את   לנו  שהיה  שקיבלנו  הגדולה  המתנה  על  יתברך  להשם  להודות 
והלימודים  רבינו,  של  הקדושים  הלימודים  את  אותנו  שלימד  מוהרא"ש 

 האלו חיים וקיימים, לנו רק נשאר להמשיך ללמוד ולחזור עליהם. 
ראש הישיבה שליט"א אמר שכשמגיעים לדבר ממוהרא"ש, זה מאוד 

<<<<<< 

 

 פינת ההפצה 
 מבצע!  

פירוש על   – גנזי המלךהספר 
    מוהרא"ש.מגילת אסתר 

שקלים    10ניתן להשיג כעת במחיר של  
 בלבד במרכז ההפצה בירושלים 

 
 

 

 


