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 ַהָּפָרָׁשה  לעַ  טָווארְ 
, ַהִּמְקָּדׁשת  ּוֵבין  ִמְׁשּכָ   ֶׁשִּיְבנּו ה  ִצָוום  ַהֵּׁש ם,  ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוכָ 

 ל. ִיְׂשָרֵא ם עַ ן ֵּבין ִיְׁשּכֹום ְוַהֵּׁש 
ה ַהּתֹוָר ל  ֲאבָ ,  ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּביא  ְון  ִמְׁשּכָ א    ָלנּון  ֵאי  ְלַצֲעֵרנּום  ְּכַהּיֹו
ת  ַּביִ ל  ְּבכָ ל.  ִיְׂשָרֵא י  ְּבנֵ ן  ֵּביד  ָּתִמיה  ׁשֹוָר ה  ְוַהְּׁשִכינָ ד,  ְלָתִמית  ִנְׁשֶאֶר ה  ַהְּקדֹוָׁש 

ם  ָׁש ה  ׁשֹוָר ה,  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר   ְּבֶדֶרם  ְוהֹוְלִכיה  ִּבְקדּוָׁש ם  ֶּׁשִּמְתַנֲהִגיי  ְיהּוִד 
,  ָזכּוה  ְוִאָׁש   ִאיׁש"  "ז.)יה  סֹוָט (ם   אֹוְמִרי  ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכמֹוה,  ַהְּׁשִכינָ 

 ". םֵּביֵניֶה ה ְׁשִכינָ 
ה ַמְתִחילָ ה  ַהּתֹוָר ן,  ַהִּמְׁשּכָ ל  ֶׁש ם  ַהֵּכִלית  ֶא ת  ְמָפֶרֶט ה  ַהְּקדֹוָׁש ה  ְּכֶׁשַהּתֹוָר 

ת  ַהַּביִ ת  ֶא ת  ִלְבנֹוי,  ְיהּוִד ת  ַּביִ ל  ֶׁש ן  ָהִראׁשֹוד  ַהְּיסֹוה  זֶ ן,  ָהָארֹום  עִ ן  ִראׁשֹור  ָּדבָ 
ת. ַלַּביִ ה ַהְּׁשִכינָ ת ֶא ס ַמְכִניה ְוזֶ ה, ַהּתֹוָר  ְּבֶדֶר 
ם  ּגַ ֶׁש ת  ַהְּכֶנֶס ת  ְּבֵבי ם  ֶׁשּלֹוְמִדים  ֵמַהִׁשיעּוִריץ  ֶׁשחּול  ָּגדֹור  ָּדבָ ה  זֶ ן  ָלכֵ 
ל  ְמַקּבֵ א  הּות  ַּבַּביִ ה  ּתֹוָר ד  לֹוֵמ י  ְּכֶׁשְּיהּוִד ת.  ַּבַּביִ ה  ּתֹוָר י  ִׁשעּוֵר ד  ִלְלמֹו   ִיְקְּבעּו

  ֶׁשַּבֲעָלּה ה  רֹוָא א  ִהי,  אֹותֹוד  ּוְלַכּבֵ   אֹותֹוץ  ְלַהֲעִריה  ַמְתִחילָ   ִאְׁשּתֹוד,  ְמֻיָח ן  ֵח 
,  ַהִּמְדָרׁש ת  ְּבֵביד  לֹוֵמ א  ֶׁשהּות  יֹוַדעַ א  ֶׁשִהי  ֲאִפילּוה,  ּתֹוָר ד  ְולֹוֵמ ם  ָׁשַמיִ א  ְיֵר 
ת,  ַּבַּביִ ד  לֹוֵמ א  ֶׁשהּו  ֵאי  ֵעיֶניָה   ְּבמֹו ה  רֹוָא א  ְּכֶׁשִהיר  ֵמֲאֶׁש ר  ָּדבָ   אֹותֹוא  ה  זֶ 

ה  ְוַאְחוָ ה  ְּבַאֲהבָ   ִיְחיּוה  ְוָהִאָּׁש   ֶׁשָהִאיׁשב,  טֹות  ַּביִ ם  ְׁשלֹוה  ֶׁשִּיְהיֶ ם  ּגֹוֵר ה  ְוזֶ 
 ת.ְוֵרעּום ָׁשלֹו
ם  ּגַ ם  ְוֵה ה  ּתֹוָר ד  לֹוֵמ א  ֶׁשָהַאּבָ ם  רֹוִאים  ֵה ,  ַמְׁשִּפיעַ   ד ְמאֹה  זֶ ם  ַהְיָלִדיל  עַ ם  ּגַ 
ת, ְמֻיֶחֶד ה  ַאֲהבָ ם  ָׁש ה  ׁשֹוָר ה,  ּתֹוָר ל  ֶׁש ה  ֲאִויָר ה  ִנְהיָ ת  ַהַּביִ ל  ְוכָ ,  הזֶ ת  ֶא   ְיַחקּו

 ה.ַלְּׁשִכינָ ן ְלִמְׁשּכָ  הֹוֵפה זֶ ם, ָׁש ת ִלְהיֹוג ַּתֲענּוה, ְנִעיָמ  ַוֲאִויָרּה
ם  ְּכֶׁשַהְיהּוִדי  א נ"ד)יּוָמ (ם  אֹוְמִרי  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכמֹום, ְּכרּוִבי  ְׁשֵני  ָהיּון  ָהָארֹול  עַ 

י, ַהֵּׁשנִ ת  ֶא ד  ֶאָח ם  ְּכאֹוֲהִבים  ַהְּכרּוִביה  ַמְרֶא ה  ָהיָ ז  ָא ה,  ַּכּׁשּוָר   ִהְתַנֲהגּו
 ת. ַּבַּביִ ה  ְנִעיָמ ה ְוַהְרָּגָׁש ה ַאֲהבָ  ֵיׁשת ַלַּביִ ה ַהּתֹוָר ת ֶא ם ְּכֶׁשַּמְכִניִסי
ה זֶ ,  ְוָקדֹוׁשר  ָטהֹון  ֲעַדִיי  ְּכֶׁשַהּמַֹח ר,  ָצִעיל  ְּבִגין  ְלִהְתַחֵּת ם  ְּכֶׁשּזֹוִכיד  ִּבְמיּוָח 

ד ַהּלֹוֵמ "  "י)קת  ְמָנחֹו( ם  אֹוְמִרי  ִלְבָרָכה  םִזְכרֹונָ   ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכמֹול.  ָּגדֹוי  ֲהכִ ר  ַהָּדבָ 
ם  ַלְּכרּוִבי   הָהיָ ן  ָלכֵ ".  הּתֹוָר ד  לֹוֵמ   ַּכר  ְוַאַח ה  ִאָׁש א  נֹוֵׂש ה,  ְּבָטֳהָר ה  ּתֹוָר 

ם  ַהְיָלִדי ת  ֶא ן  ְלַחֵּת ם  ֶׁשְּצִריִכית  ְלַהְראֹו,  )ח" י  , ה"ַרִׁש"י ְׁשמֹות כ(ק  ִּתינֹול  ֶׁש ף  ַּפְרצּו
 . ְוָזר ָטהֹות ַּביִ ה ְּבָכזֶ ה ִּתְׁשֶר י ְּבַוַּדאה ַהְּׁשִכינָ  ָּכ, םִּבְצִעירּוָת 

י"ח:)ֵערּוִבי(ם  אֹוְמִרי  ִלְבָרָכה  םִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּו י ִּדְבֵר   ּבֹון  ֶׁשִּנְׁשָמִעית  ַּביִ ל  ּכָ ,  ן 
ץ,  ְוָלחּוה  ְּכֶׁשָּקֶׁש   ְלָפֵרׁשם  ּגַ ר  ֶאְפָׁש ה  ַּבַּלְילָ .  בֶנְחַר   ֵאינֹוב  ׁשּוה,  ַּבַּלְילָ ה  ּתֹוָר 
ם,  ָלָאָד ה  ָקֶׁש   ְּכֶׁשהֹוֵל  ֲאִפילּות;  ַּבַּביִ ה  ּתֹוָר ד  ִלְלמֹום  ִמְתַאְּמִצין  כֵ י  ּפִ   ַעלף  ְוַא 
ה  ַהְּׁשִכינָ ,  ָהפּוב.  ֵיָחֵר א  ה  ָּכזֶ ת  ַּביִ ה;  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר ת  ֶא ב  עֹוזֵ א  א  הּו

ם  ְוָנִעי   ַרק טֹובם  ָׁש ה  ְוִיְהיֶ ר,  ּוְמֻאָּׁש   ָׂשֵמַח ה  ִיְהיֶ ד  ֶאָח ל  ּכָ ה,  ַהּזֶ ת  ַּבַּביִ ה  ִּתְׁשֶר 
 ה)ְּתרּוָמ ת ְלָפָרַׁש  ׁש"מֹוֲהָראת ִׂשיחֹו(                                                                 .ּוְברּוָחִנּיּותת ְּבַגְׁשִמּיּו
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 ְמַסֵּפר מֹוַהָרא״ׁש
 םַהּפּוִריג ַח 

ל",  ַהֶּׁשקֶ ת  ַמֲחִצים " ּפּוִריי  ִלְפנֵ ת  ָלתֵ ם  נֹוֲהִגי
ג ֶׁשָּנהּוף  ַהֶּכסֶ ל  ׁשֶ   ֵמַהַּמְטֵּבעַ ת  ַמֲחִציה  ֶׁשּזֶ 

ן,  ְזמַ   ּוְבאֹותוֹ ם  ָמקוֹ   ְּבאֹותוֹ   ְלִהְׁשַּתֵּמׁש
  ֵמאֹותוֹ ם  ֲחָצִאי  ְׁש�ָׁשה ת  ָלתֵ ם  ְונֹוֲהִגי
ה ַהִּמילָ ם  ְּפָעִמי  ָׁש�ׁשת  ֶׁשִּנְזֶּכרֶ ל  ִּבְגלַ ,  ַמְטֵּבעַ 

ל  ׁשֶ ה  ַּבִּמְצוָ א  ִתּׂשָ י  ּכִ ת  ְּבָפָרׁשַ ה"  ְּתרּומָ "
 ה.ִלְצָדקָ   הֹוֵל�ף ְוַהֶּכסֶ ל, ַהֶּׁשקֶ ת ַמֲחִצי
 ַהִּמְנָהגת  אֶ ם  ְלַקֵיים  ֶׁשְּצִריִכיה  מַ ד  ִמְּלבַ 

ם, סֹוְפִריי  ִמִּדְברֵ   ָקדֹוׁש ג  ִמְנהָ ה  ֶׁשּזֶ ת,  ְּבַפְׁשטּו
ל  ַהֶּׁשקֶ ת  ַמֲחִציה  מַ ל  עַ ר  ִלְזּכוֹ ם  ּגַ ם  ְצִריִכי
 ם.ַלַחִּיי אֹוָתנּוד ְלַלּמֵ א ּבָ ה זֶ ה ּומַ ת, ְמַרֶּמזֶ 

"ֶיְׁשנֹו ַעם    (ֶאְסֵּתר ג', ח')ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ר  ָאמַ ן  ָהמָ 
ּוְמֹפָרד"   ְמֻפָּזר  ע  ָהרַ ן  ָלׁשוֹ ר  ִּדּבֵ א  הּו  –ֶאָחד 

ם הֵ ת,  ְּבַאְחדּום  ַחִּייא  �ם  ֶׁשהֵ ם  ַהְיהּוִדיל  עַ 

 
 

  ְמַׁשֵּנן ד  ָּתִמיה  ָהיָ זי"ע    ׁש"מֹוֲהָרא
  ַהֹּמחַ   ּוִבְלּבּוֵלית  ַהְּסֵפקֹול  ֶׁשּכָ   ִאָּתנּו
"ק  ֲעָמלֵ ק;  ֵמֲעָמלֵ ם  ַמִּגיִעי

ק  ֲעָמלֵ ל  ׁשֶ ר  ָהִעּקָ "ק,  ָספֵ ה  ְּבִגיַמְטִרּיָ 
'ָּבָאדָ ת  ְסֵפקֹוס  ְלַהְכִניא  הּו ם  ַהִא ם: 
'ַּתָּקנָ י  לִ ה  ִּתְהיֶ ד  עֹו י  ֲאנִ ם  ַהִא ה?' 

ם  ַהִא ה?'  ִּבְתׁשּובָ ר  ַלְחזֹ ד  עֹו ל  ָיכֹו
ן?'  ֲעַדִייי  אֹוִת   ָצִרי�  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ 
ת?'  ִמְתַקְּבלֹוי  ֶׁשּלִ ת  ַהְּתִפּלֹום  ּגַ ם  ַהִא 

ם,  ָּבָאדָ ק  ֲעָמלֵ ס  ַמְכִניד  ְועֹו ת  זֹאל  ּכָ 
ֹ   ִיְתָּבַר�ם  ֶׁשַהּׁשֵ ב  ַיְחׁשֹ ם  ֶׁשָהָאדָ  א  ל

ֹ   ַר�ִיְתּבָ ם  ְוַהּׁשֵ   ִאּתֹו , אֹותֹו  ָצִרי�א  ל
יב  ֶׁשָּכתּו  ְּכמֹו ז' (ְׁשמֹות  ה'    :)"ז,  "ֲהֵיׁש 

ָאיִ  ִאם  ּוִמּיַ ן"ְּבִקְרֵּבנּו    ָּכ�   ַאַחרד  ; 
 ". ק"ַוָּיבֹא ֲעָמלֵ ב ָּכתּו

ת  ַהְּסֵפקֹול  ּכָ ת  אֶ   ֵמַעְצֵמנּוא  נֹוִצים  ִא 
ת ְמִחּיַ ת  אֶ ת  ֶּבֱאמֶ ם  ְנַקּיֵ ם  ְוַהִּבְלּבּוִלי 

ם  ֶׁשַהּׁשֵ ם  ַּבַהּׁשֵ ן  ַנֲאִמים  ִא ק;  ֲעָמלֵ 
ב  ַמְקִׁשיא  ְוהּו  ְוֶאְצֵלנּו   ִעָּמנּו ,  ִאָּתנּו

 "פ) תשה ְּתַצוֶ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו (                 .ִלְתִפּלֹוֵתינּו
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ה  ָאְמרָ ה   זֶ ת  אֶ ן  ְלַתּקֵ י  ּוְכדֵ ת.  ַהָּצרוֹ ל  ּכָ ם  ֲעֵליהֶ א  ָלבוֹ ם  ְיכֹוִלין  ְוָלכֵ ם,  ֵּביֵניהֶ ם  ָרִבי 
ל  עַ ה ִּבְתׁשּובָ  ַיְחְזרּו ֶׁשַהְּיהּוִדים–"ֵל� ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים"  (ָׁשם ד', ט"ז)ֶאְסֵּתר ַהַמְלָּכה 

 ת.ַהְיׁשּועוֹ ל ּכָ ת אֶ ם ָלהֶ א ָיִבי  ֶזהת, ְּבַאְחדּו ְוִיְהיּום, ְּבָׁשלוֹ  ֶׁשִּיְחיּוה, זֶ 
ב  ַחָייא  הּוי,  ְיהּודִ י  ֲחצִ ק  רַ א  הּור,  ָּדבָ י  ֲחצִ ק  רַ א  הּום  ֶׁשָאדָ ה  ַמְראֶ ל  ַהֶּׁשקֶ ת  ַמֲחִצי

ם  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבָּיִמיו  ַעְכָׁשים.  ָׁשלֵ י  ְיהּודִ ה  ִיְהיֶ א  הּוז  ָאק  ְורַ ם  ְיהּוִדיד  עוֹ ם  עִ ף  ְלִהְצָטרֵ 
ל ּכָ ם  עִ ד  ְּבַיחַ   ַעְצֵמנּוק ְלַהְחִזיי,  ְיהּודִ ל  ּכָ   ֶלֱאֹהבק  ְלִהְתַחּזֵ ם  ְצִריִכים ּפּוִריל  ׁשֶ ם  ְוַהְּׂשֵמִחי
 ם.ַהְיהּוִדי

ת אֶ ב  ֶלֱאהֹ ם,  ְוַהְיָלִדיה  ָהִאיׁשָ ם  עִ ד  ְּבַיחַ   ַעְצמוֹ ק  ְלַהְחִזים  ְצִריִכית,  ַּבַּביִ ל  ַמְתִחיה  זֶ 
ם ָאדָ א  �א  הּוז  ָאת  ַּביִ ם  ְׁשלוֹ ן  ֵאים  ְּכֶׁשְּלָאדָ ת.  ַּבַּביִ ב  ָלִריא  �ם,  ַהְיָלִדית  ְואֶ ה  ָהִאיׁשָ 

ם  ְּכֶׁשְּמכֹוְפִפיל  ֲאבָ ם,  ְׂשֵמִחים  ַחִּיי  לוֹ ת  ִלְהיוֹ ל  ָיכוֹ א  ְו�ר,  ּוְמֻפּזָ ל  ְמֻבְלּבָ   ֶׁשּלוֹ   ַהֹּמחַ ם,  ָׁשלֵ 
ם עִ ד  ְּבַיחַ ת  ִלְהיוֹ ם  ְצִריִכים,  ָאדָ י  ֲחצִ ק  רַ א  הּו  ְלַבּדוֹ ם  ֶׁשָהָאדָ ם  ְויֹוְדִעי,  ָהֹראׁשת  אֶ 

 ם.ְׂשֵמִחים ַחִּיי ִלְחיֹותם ְיכֹוִליז ָא –ם" ַהָּׁשלֵ ם ָאדָ ם "ִנְהִיי ָּכ�ק רַ ה ָהִאיׁשָ 
ִמַּמַעל"א  ִהי י  ְיהּודִ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ה  ַהְּנָׁשמָ ,  ְּבַעְצמוֹ ם  ָהָאדָ ם  עִ ר  ָּדבָ   אֹותוֹ  ק  ֵחלֶ   –  "ֵחֶלק 

ת ַּבֲעֵברוֹ ל  נֹופֵ א  הּום,  ֵמַהּׁשֵ   ׁשֹוֵכחַ א  הּום,  ֵמַהּׁשֵ ד  ִנְפרָ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ .  ְּבַעְצמוֹ   ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�
ר ְלַחּבֵ ם,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ַלְחזוֹ א  ִהי י  ְיהּודִ ל  ׁשֶ ה  ָהֲעבֹודָ ה,  ְנָׁשמָ י  ֲחצִ ם  עִ ק  רַ ר  ִנְׁשַאא  הּוז  ָא
ת  ִלְזּכוֹ ר  ֶׁשֶאְפׁשָ ה  ַהְּיִחידָ   ְוַהֶּדֶר�ם,  ַהָּׁשלֵ ם  ָאדָ ה  ִיְהיֶ א  הּוז  ְוָאם,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ה  ַהְּנָׁשמָ ת  אֶ 
 ם. ֵמַהּׁשֵ ם יּוְמַבְּקׁשִ ם ֶׁשִּמְתַּפְּלִליי  ְידֵ ל עַ א ִהיה ָלזֶ 

  ְלַבֵּקׁשם  ְצִריִכיה,  ַהְּמִגּלָ ת  ְקִריַאי  ִלְפנֵ ם  ּפּוִריל  ְּבֵליל"  ַהֶּׁשקֶ ת  ַּמֲחִצי"הַ ת  אֶ ם  ְּכֶׁשּנֹוְתִני
ת ִלְחיוֹ ה  ֶׁשִּנְזּכֶ ם,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ם  ְקרֹוִבית  ִלְהיוֹ ה  ֶׁשִּנְזּכֶ ם,  ַהָּׁשלֵ ם  ָאדָ ת  ִלְהיוֹ ה  ֶׁשִּנְזּכֶ ם  ֵמַהּׁשֵ 

 . טֹובת ַּביִ ם ְׁשלוֹ   ָלנּוה ְוֶׁשִּיְהיֶ ל, ִיְׂשָראֵ י ְּבנֵ ל ּכָ ם עִ ת ְּבַאְחדּו
 ה ּלָ יַהְּמגִ ת ְקִריַא 

ת אֶ   ִלְׁשמֹועַ   אוֹ א  ִלְקרֹ   ְמחּוָּיבד  ֶאחָ ל  ּכָ ד,  ְמאֹ ה  ְּגדֹולָ א  ִהיה  ּלָ יַהְּמגִ ת  ְקִריַאל  ׁשֶ ה  ַהִּמְצוָ 
ה, ַהְּמִגילָ ת  אֶ   ִלְׁשמֹועַ   ְלַחֵּנ�ם  ְצִריִכים  ַהְיָלִדית  אֶ ם  ּגַ ם,  ָנִׁשי ן  ּוֵבים  ְּגָבִרין  ֵּביה,  ּלָ יַהְּמגִ 

ַהְדַרת  י  ּכִ ה,  ַהְּמִגילָ ת  אֶ   ִלְׁשמֹועַ ת  ַהְּכֶנסֶ ת  ְלֵבי ת  ָלֶלכֶ ם  ְצִריִכיה  ְלַכְּתִחּלָ  ָעם  "ְּברֹוב 
 אוֹ ת  ַּבַּביִ ה  ַהְּמִגילָ ת  אֶ א  ִלְקרֹ ם  ְצִריִכית,  ַהְּכֶנסֶ ת  ְלֵבית  ָלֶלכֶ ם  ְיכֹוִליא  �ם  ְואִ   ֶמֶל�".

 ם.ֶׁשִּנְמָצִאיה ֵאיפֹ 
ל  ּכָ ת  אֶ ם  רֹוִאיז  ָאם,  ׁשָ ה  ָקרָ ה  מַ ם  ּוִמְתּבֹוְנִניה,  ַהְּמִגילָ ל  ׁשֶ ר  ַהִּסּפּות  אֶ ם  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעי

ל  ֶׁשּכָ ב  ַלְחׁשֹ ם  ְיכֹוִלי  ָהיּוה  ֶׁשִּמְּלַמְעלָ ר  ְּכלֹומַ ע.  ַהֶּטבַ   ְּבתֹו�ם  ֻמְסָּתִרי  ֶׁשָהיּום  ַהִּנִּסי
ק  ּוְבִדּיּוי,  ַוְׁשּתִ ה  ַהַּמְלּכָ ת  אֶ ג  ְוָהרַ ן  ִהְּתַעְצּבֵ   ֲאַחְׁשֵורֹוׁשק  ֶׁשְּבִדּיּו,  ָּכ�  ָקרּוט  ָּפׁשּום  ַהְּדָבִרי
ל  ּכָ ה  ָהְלָא  ְוֵכן,  ֶּמֶל�הַ ת  אֶ ג  ַלֲהרוֹ ם  רֹוִצי  ָוֶתֶרׁש  ןֶׁשִּבְגתָ ן  ְוֵהִביע  ָׁשמַ ק  ַהַּצִּדיי  ָמְרְּדכַ 
 ע.ַהֶּטבַ  ְּבֶדֶר�ה ָקרָ ל ַהּכֹ  ְּכִאילּוה ִנְרָאר ַהִּסּפּו

ה  זֶ ת  אֶ ג  ִהְנִהים  ֶׁשַהּׁשֵ   רְּבֵברּו  ָראּו ז  ָאם,  ַהִּמְקִריל  ּכָ ת  אֶ   ְוֵצְרפּו ר,  ִנְגמַ   ְּכֶׁשַהִּסּפּורל  ֲאבָ 
 ם. ַהְיהּוִדית אֶ ל ּוְלַהִּציר ַלְעזוֹ י ְּכדֵ  ּנֹוָראן ְּבֶחְׁשּבוֹ 

ם  ַהּׁשֵ ם,  ַהּׁשֵ ת  אֶ ם  רֹוִאיא  ֶׁש�ן  ְזמַ   ְּכֶׁשַּמִּגיעַ   ֶׁשֲאִפילּו ם,  ַהָּבִאית  ַלּדֹורוֹ ר  ַאִּדיק  ִחיזּו ה  זֶ 
ל ֲאבָ ם,  ָהעֹולָ ל  עַ ל  ִמְסַּתּכֵ א  �א  ְוהּו  אֹוָתנּוב  ָעזַ א  הּו  ְּכִאילּות  ְלֵהָראוֹ ל  ְוָיכוֹ ר  ִהְסַּתּתֵ 
  ַוֲאִפילּו ר,  ָּדבָ ל  ּכָ ג  ּוַמְנִהי,  ִאָּתנּוא  ִנְמצָ ד  ָּתִמי  ִיְתָּבַר� ם  ֶׁשַהּׁשֵ ר  ְוִלְזּכֹ ת  ָלַדעַ ם  ְצִריִכי
ת  ְּפָרִטי ה  ְּבַהְׁשָּגחָ ת  ֶּבֱאמֶ ם  ִמְתַנֲהִגיע,  ַהֶּטבַ   ְּבֶדֶר�ט  ָּפׁשּום  ֶׁשּקֹוִרים  ֶׁשִּנְרִאים  ַהְּדָבִרי
 . ָּכ�ת ִלְהיוֹ  ָצִרי� ה זֶ ה ָלּמָ  ְמֻדָּיקן ֶחְׁשּבוֹ  ֵיׁשר ָּדבָ ל ְלכָ ה, נֹוָרָא

ל  ּכָ ם  עִ ו  ַעְכָׁשיה  ּקֹורֶ ר  ַהִּסּפּו  ְּכִאילּו ן  ְלַדְמיֵ ם  ְצִריִכיה,  ַהְּמִגיּלָ ת  ְקִריַאת  אֶ ם  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעי
ם ִנִּסיד  ֶאחָ ל  ּכָ ם  עִ   ָּבַר�ִיתְ ם  ַהּׁשֵ ה  עֹוׂשֶ ם  ַהּיוֹ ם  ֶׁשּגַ ם  רֹוִאיב  טוֹ ם  ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִליי  ּכִ ד,  ֶאחָ 

ן  ְלִהְתּבֹונֵ א  הּום  ָהָאדָ ל  ׁשֶ ד  ַהַּתְפִקיע,  ַהֶּטבַ   ְּכֶדֶר�ה  ִנְראֶ ה  ְוזֶ ם  ִנְסָּתִרים  הֵ ק  רַ ם,  ְּגדֹוִלי
ם  ֶׁשַהּׁשֵ   ְּכמוֹ ן,  ַהְּזמַ ל  ּכָ   ִאּתוֹ ה  עֹוׂשֶ ם  ֶׁשַהּׁשֵ ם  ַהִּנִּסיל  ּכָ ת  אֶ ת  ְוִלְראוֹ ן  ְלַהְבִחיה,  ָּבזֶ 

 ה. ַהַּמְלּכָ ר ְוֶאְסּתֵ ק  ַהַּצִּדיי ָמְרְּדכַ ן ִּבְזמַ ם  ַהְיהּוִדים  עִ ז ָאה ָעׂשָ  ִיְתָּבַר�
 ד ֶאָח ל ְלכָ ם ְמַחְּלִקי

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֲהָלָכה ד')ם  אֹוְמִרי  ֲחָכֵמינּו  ֵּפֶרק א',  ְמִגיָלה  "ָּכל ִמי    ם  ַהּפּוִריג  ֶׁשְּבחַ   (ְירּוַׁשְלִמי 
לֹו"   נֹוְתִנין  ִלּטֹול,  ָידֹו  ֶאת  ּפֹוֵׁשט  ם  ְמַחְּלִקים  ֶׁשְּבפּוִרי  ִהיאה  ַהַּכָּונָ ת  ְּבַפְׁשטּו  –ֶׁשהּוא 

 .לוֹ ם נֹוְתִניה ְצָדקָ  ֶׁשְּמַבֵּקׁשי מִ ל ּכָ  ֶאָּלאד ֶאחָ ף ַא םּבֹוְדִקיא �ד, ֶאחָ ל ְלכָ ה ְצָדקָ 
ה  ּומַ ל,  ָּגדוֹ ן  ָרצוֹ ת  עֵ   ֵיׁש  ַהָּקדֹוׁשם  ַהּפּוִרים  ֶׁשְּביוֹ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  עַ   הַהַּכָּונָ ם  ּגַ ה  זֶ ל  ֲאבָ 

ן  ּכֵ א  הּום  אִ ו  ָעָלים  ִמְסַּתְּכִליא  �ד,  ִמּיַ ל  ְמַקּבֵ א  הּו  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  ֵמאֵ   ְמַבֵּקׁשם  ֶׁשָאדָ 
 א.� אוֹ  לוֹ  ֶׁשַּיַעְזרּוי ָראּו

י  ֲהרֵ א  הּו  ַהִּכּפּוִריםם  יוֹ "  ַהִּכּפּוִריםם  יוֹ "  ְּכמוֹ א  הּום"  ּפּוִרי"ׁשֶ א  מּובָ   :)ז" נ(ר  זֹוהַ י  ְּבִתּקּונֵ 
ר ָּדבָ   אֹותוֹ ,  וֲעֹונֹוָתיל  ּכָ ל  עַ ד  ֶאחָ ל  ְלכָ ל  מֹוחֵ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ה,  ַּבָּׁשנָ   ָקדֹוׁשי  ֲהכִ ם  ַהּיוֹ 

ם  ַהּיוֹ ת  אֶ   הּוא ְמַנֵּצלל  ֵׂשכֶ   ֵיׁש י  ְּכֶׁשִּליהּודִ ם.  ּוְמרֹומָ   ָקדֹוׁש ד  ְמאֹ ן  ְזמַ א  הּוז  ֶׁשָאם,  ְּבפּוִרי
,  ָצִרי�א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ ם  ֵמַהּׁשֵ   ְמַבֵּקׁש א  ְוהּום  ְלַהּׁשֵ   ִלּבוֹ ל  ּכָ ת  אֶ   ֵמִׂשיחַ א  הּו,  ֶׁשָּצִרי�  ְּכמוֹ 

 ת.ְּבַקּלּוד ְמאֹ ת ְּגדֹולוֹ  תְיׁשּועוֹ ת ִלְראוֹ ת ִלְזּכוֹ ל ָיכוֹ א הּוז ָא
ת  ֲחמּורוֹ ת  ַּבֲעֵברוֹ ד  ְמאֹ ל  ָנפַ א  הּום,  ֵמַהּׁשֵ ד  ְמאֹ ק  ָרחוֹ א  ֶׁשהּו  ֶׁשַמְרִּגיׁשם  ָאדָ   ֲאִפילּו
ל  ׁשֶ   ַהָּקדֹוׁשם  ַהּיוֹ   ְּכֶׁשַּמִּגיעַ ל  ֲאבָ ;  אֹותוֹ   ָצִרי�א  � ר  ְּכבָ ם  ֶׁשַהּׁשֵ   ַמְרִּגיׁשא  הּות,  ּוָמרוֹ 
ם   ּבֹוְדִקיא  �ם  ְּבפּוִריי  ּכִ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ַלְחזוֹ   ִּבְׁשִבילוֹ ן  ַהָּנכוֹ ן  ַהְּזמַ א  הּוז  ָאם  ּפּוִרי

 ה ְׁשִליָט"א ַהְּיִׁשיָב  ֵמרֹאׁשם ִמְכָּתִבי

ַהָּקדֹוׁש    אֹותֹו   ֵיׁש   ְּבפּוִרים 
 ָּברּו הּוא 

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 לפ"ק' ָאָדר, ְׁשַנת תש"פ ז, הְּתַצוֶ  ' ַּפְרַׁשתגיֹום 

 .ֶׁשִּתְחיּוב, ְּבֶרְסלֶ א ֵפיגָ ת ֵּבית ִלְכבֹוד ַּתְלִמידֹו
  ם ַהּפּוִרי  םיֹו  יִלְפנֵ   וַעְכָׁשי  םעֹוְמִדי  ֲאַנְחנּו

  ם ְנחּוִצי  םְּדָבִרי  הַּכָּמ  ןָלכֶ  בִלְכּתֹ  יִּבְרצֹונִ  ,ַהָּקדֹוׁש
 .ָקדֹוׁש םיֹו הָּכזֶ  לְלַקּבֵ  ֵאי ֶׁשֵּתְדעּו

  ,ֶׁשִּתְחיּו  תְיָקרֹו  אֵפיגָ   תֵּבי  תַּתְלִמידֹו
 ְראּו  ת;ַּבֲעִדינּו  ְוִתְתַנֲהגּו  הְוָיפֶ   ןָעִדי  ִּתְתַלְּבׁשּו

 לֶׁש   סַהּנֵ   ת,ַּבֲעִדינּו  םְּכֶׁשִּמְתַנֲהִגי  םזֹוִכי  הְלַמ 
  א ִהי  יּכִ   ה'ַהַּמְלּכָ   רֶאְסֵּת '   יְיֵד   לעַ   ִהִּגיעַ   םּפּוִרי

 ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ת,ַּבֲעִדינּו  הִהְתַנֲהגָ 

  ָקִרין   ֲהוּו  ֶאְסֵּתר" ):  ז  ב,  ֶאְסֵּתר  (ַּתְרגּום  םְמַסְּפִרי

 ר', ֶאְסֵּת '  םְּבֵׁש   הַהַּמְלּכָ   רְלֶאְסֵּת   ָקרּו  הָלָּמ   ָלּה",

  ָלּה   ָקְראּו  ר',ֶאְסֵּת '  א   אהּו  ֶׁשָּלּה  יָהֲאִמִּת   םַהֵּׁש 

  ְּדָמְרְּדַכי,   ְּבֵביָתא ְצִניָעא  ֲהַות  ִדי  "ַעל  ה'?ֲהַדָּס '

 דְמאֹ  הִהְתַנֲהגָ   אִהי  י ּכִ   ְׁשִנין",  ַוֲחֵמׁש  ַׁשְבִעין
  "ְוָלא    –  קַהַּצִּדי  יָמְרְּדכַ   לֶׁש   תַּבַּביִ   תִּבְצִניעּו

  ְלאֹוֵר   ָמְרְּדַכי",  ַאֵּפי   ֱאָלֵהן  ְגַבר  ַאֵּפי  ֲחָזת

  ל עַ   הִהְסַּתְּכלָ   א   אִהי  םַהָּׁשִני  ְוָחֵמׁש  םִׁשְבִעי
  י ָמְרְּדכַ   לעַ   הִהְסַּתְּכלָ   קַר   אִהי  ר,זָ   רֶּגבֶ   םׁשּו

  ל ּכָ   תֶא   הִהִּצילָ   אֶׁשִהי  הָזְכָת   ִהיא  ןָלכֵ   ק.ַהַּצִּדי
  ת ִלְזּכֹו  םְיכֹוִלי  הְלַמ   הִמּזֶ   םרֹוִאי  ל;ִיְׂשָרֵא   ַעם

  ת.ַּבֲעִדינּו םְּכֶׁשִּמְתַנֲהִגי
 א ֵפיגָ ת  ֵּבית  ַּתְלִמידֹון  ִמְּמכֶ   ְמַבֵּקׁשי  ֲאנִ 

ם ְּבפּוִרי,  ָקדֹוׁשד  ְמאֹן  ְזַמ א  הּום  ּפּוִרית,  ְיָקרֹו
ר אֹוֵמ   ַרֵּבינּום,  ְּגדֹוִלי ם  ְּדָבִריל  ִלְפעֹ ר  ֶאְפָׁש 

עד): ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ן  ְזַמ א  הּום  ּפּוִרי  (ִליקּוֵטי 
ם ְיכֹוִלים  ְּכֶׁשְּׂשֵמִחיי  ּכִ ת;  ִהְתַחְּדׁשּול  ֶׁש 

ז ָא ת,  ְּגדֹולֹוד  ְמאֹ  תְיׁשּועֹול  ִלְפעֹ ת  ִלְזּכֹו
ר  ָּדבָ ל  ּכָ ה;  ְּבִׂשְמָח ק  ַר   ֵמַעְכָׁשוה  ִּתְהֶיינָ 

ם ַהֵּׁש ם  עִ ה  זֶ ל  עַ   ְּתׂשֹוֲחחּו   -ן  ָלכֶ   ֶׁשַּמְפִריעַ 
ה ַמ ר  ּוְלַׁשעֵ ר  ֵא ְלָּת ת  ְיכֹולֹון  ֵאיְנכֶ .  ִיְתָּבַר

ל ּכָ ר  ָּדבָ א  ִהיה  ְּתִפילָ ה,  ִּבְתִפילָ ל  ִלְפעֹ ר  ֶאְפָׁש 
ה זֶ ק, ָחזָ  ָּכע. ַהֶּטבַ ת ֶא  הֹוֵפ 

ם  ְצִריִכים  ְּבפּוִרי ',  ְוכּות  ַּתְחּפֹוׂשֹו  ְלַגֵּבי
אֹותֹו  ֵיׁשם  ְּבפּוִרית,  ִּבְצִניעּות  ִלְהיֹו  ְלַהְמִׁשי 

 ה.ּתֹוָר  אֹוָתּה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
  ְּכמֹום  ַההֹוִרית  ֶא ד  ְלַכּבֵ ם  ְצִריִכים  ְּבפּוִרי

 ה. ַהָּׁשנָ ל ְּבכָ 
 ת .ְּתִמיִדי ה ִׂשְמָח ן ָלכֶ ל ְמַאֵח י ֲאנִ 

 ה תש"פ)ְּתַצוֶ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 ) צוִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ( 
ס  ִנְכנַ ימ"ש  אַגְנֶט ע : ָהָרָׁש רַּתְקִצי
ה  נֹוָרָא ה ְׁשִחיָט ם ָׁש ה ְוָעָׂש ן, ְלאּוַמ 
ה  ַּבְּמָעָר  אִמְתַחּבֵ ן ַחזָ ד ָדוִ י  ֶרּבִ רח"ל. 

 ם. ְיהּוִדיד עֹום עִ 
 

ַאַחר ֶׁשָּבְרחּו ָהרֹוְצִחים, ְוִנְׁשְקטּו 
ְקָצת ר' ָּדִוד    ִחּכּוַהּקֹולֹות ְוַהְּצָעקֹות,  

ִעּמֹו.  ֶׁשִהְתַחְּבאּו  ָהֲאָנִׁשים,  ִעם  ַחָּזן 
ְּכמֹו   ֵעיֵניֶהם  ִלְפֵני  ְוִהֵּנה  ּוְכֶׁשָּיְצאּו, 

ַעל ֻמָּנִחים  ְוֵאָבִרים  ָּדם,  ָמֵלא  -ַנַחל 
ָהָאֶרץ ָּכל  ְוַרְגִלים,   ;ְּפֵני  ָיַדִים 

ִלְבּכֹות  ִהְתִחילּו  ְוכּו',  ְוכּו'  ָראִׁשים 
ְמאֹד ִהְזָּדְרזּו ְמאֹד  ּוִמָּיד  ְוֵתֶכף   .

ְּגדֹולֹות  ֲחִפירֹות  ְׁשֵּתי  ְוָחְפרּו 
ַהֲהרּוִגים  ָּכל  ֶאת  ָׁשם  ְוִהְטִמינּו 

 .ְּבֶמֶׁש ַּכָּמה ָיִמים ְׁשֵלִמים
ְׁשֵּתי  ַנֲעׂשּו  ַהֲהרּוִגים  ּוֵמרֹב 
ְקַטִּנים.  ָהִרים  ְׁשֵני  ְׁשמֹו  ַהֲחִפירֹות 

ָעַמד  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום  ַז"ל,   ְוַעל  ַרֵּבנּו 
" ְוָאַמר:  ֶהָהִרים,  ְׁשֵני  ֵּבין  ן ָּכאִהּנֹו 

" . ְוָכ ֲהָוה, ֶׁשִּצּיּון ַרֵּבנּו בִלְׁשּכַ ב  טֹו
ְׁשֵּתי  ֵּבין  אּוַמן  ָּבִעיר  הּוא  ַז"ל 

 ַהֲחִפירֹות ַהַּנ"ל.
ַּגְנָטא  ָהרֹוֵצַח  ֶאת  ָהְרגּו  ּוְלַבּסֹוף 

ֵּדַע ְלַהָּׂשֵרי ִעם ֲאָנָׁשיו, ִּכי ֵּבין ָּכ ִנְתוַ 
ֶאת  ֵּפֶטְרּבּוְרג  ָּבִעיר  ְמלּוָכה 

ַחִיל, -ַהֲהִריגֹות, ְוָׁשְלחּו ַאֲחָריו ַאְנֵׁשי
 ְוֵתֶכף ּוִמָּיד ָהְרגּו אֹותֹו ְוֶאת ֲאָנָׁשיו.

ַהְּמִגָּלה  ָאז  ָּכַתב  ַחָּזן  ָּדִוד  ְור' 
ְוִהיא  אּוַמן".  "ְמִגַּלת  ַהְּמֻפְרֶסֶמת 

ְּב"ַוְיקֹו ְוָהיּו ּפֹוַתַחת  ָּדִוד".  ֵנן 
ְּבֵבית ָׁשָנה  ְּבָכל  ֶזה  ֶאת  -קֹוְרִאים 

ְּבֶאָחד  ֶׁשְּבאּוַמןַ  ַהָּגדֹול  ַהִּמְדָרׁש 
ְּבַתּמּוז.  ח'  ז'  ו'  ֶׁשל  ֵמַהָּיִמים 
ַז"ל,  ִיְצָחק  ֵלִוי  ֵמר'  (ְוָׁשַמְעִּתי 
ֶאת  ֶׁשָּקְראּו  ְּפָעִמים,  ַּכָּמה  ֶׁשּזֹוֵכר 

ַּבַהְקלֹו ַּגם  ָּבִעיר ַהְּמִגָּלה  ֶׁשָּלנּו  ְיז 
 אּוַמן).

 

א, �  אוֹ י  ָראּון  ּכֵ א  הּום  אִ ד  ֶאחָ ף  ַא
ת  ָהֲעֵבירוֹ ת  אֶ ה  ֶׁשָעׂשָ ם  ָאדָ   ֲאִפילּו

ו  ַעְכָׁשיל  ָיכוֹ א  הּות,  ֲחמּורוֹ י  ֲהכִ 
, ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְוַלֲחזֹ ם  ְלִהְתרֹומֵ 

ל ּכָ ל  עַ   לוֹ ל  ֶׁשִּיְמחַ ם  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁש
  ֶׁשֵּמַעְכָׁשו   לוֹ ר  ְוֶׁשַּיֲעזֹ ת,  ָהֲעֵבירוֹ 

ב, טוֹ ק  רַ ה  ִיְהיֶ ר  ְּכבָ א  הּוה  ָוָהְלָא
  אֹותוֹ ל  ְיַקּבֵ י  ְּבַוַּדא  ִיְתָּבַר�ם  ְוַהּׁשֵ 
ל ּכָ ל  עַ   לוֹ ל  ִיְמחַ א  הּום,  ָיַדיִ י  ִּבְׁשּתֵ 

ל ּכָ ם  עִ   לוֹ ר  ַיֲעזֹ א  ְוהּוו,  ַמֲעָׂשיה  מַ 
 . ָצִרי�א ֶׁשהּוה מַ 

ת אֶ ל  ְלַנּצֵ ת  ִלְראוֹ ם  ְצִריִכין  ָלכֵ 
י, ָּכָראּום  ּפּוִריל  ׁשֶ   ַהָּקדֹוׁשם  ַהּיוֹ 

ם  ַּבּיוֹ ת  ַּדּקוֹ ה  ַּכּמָ ד  ְלהֹוִרים  ְצִריִכי
ל ּכָ ל  עַ ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ל  ּוְלִהְתַּפּלֵ ה  ַהּזֶ 
  ת ְיׁשּועוֹ   ִיְראּוז  ְוָאם  ֶׁשְּצִריִכיה  מַ 

 ת. ְּגדֹולוֹ ת ּוְרפּואוֹ ת ְּגדֹולוֹ 
 

 ָׂשֵמַח) ם  (קּוְנְטֵרס ּפּוִרי

 

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב 
 ב ְּבֶרְסלֶ י ִמְנֲהגֵ ם ֶה ַמ 

 ם?ּפּוִרית ִּבְסעּוַד 
 ְׁשֵאָלה: 

 [זצוק"ל] בֹוד ְקֻדַּׁשת ָמָרן מֹוַהָרא"ׁש (ְׁשִליָט"א)ִלְכבֹוד ּכְ 
ִּבְרצֹוֵננּו   ִּבְקִהָּלֵתנּו.  ּפּוִרים  ִמְׁשֶּתה   ַֹלֲער ְמַתְכְנִנים  ְוָאנּו  ּוָבא,  ָקֵרב  ַהּפּוִרים  ַחג 

 ָלַדַעת ָמה ַהַהְנָהגֹות ֶׁשל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַּבּיֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ִּבְכָלל, ּוְבִמְׁשֶּתה ִּבְפָרט. 
 ֵמֵאת ָאֵׁשר

 ְּתׁשּוָבה:
ה'תשע"ד , ב' א' דר"ח ָאָדר ,יֹום א' ְלֵסֶדר ַוִיְקָרא                                                   ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ְוָכל טּוב ֶסָלה ַיִגיעּו ְוִיְרְדפּו ֶאל מו"ה ָאֵׁשר נ"י
ֶאת ַלֲעׂשֹות  נֹוֲהִגים  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ִמְתַאְּסִפים   ֵאֶצל  ַהָּצֳהַרִים,  ַאַחר  ּפּוִרים  ְסעּוַדת 

ַיַחד ְואֹוְכִלים ְסעּוַדת ּפּוִרים ְוׁשֹוִתים ַיִין, ֲאָבל ַרק ַיִין ְוא ׁשּום ַמְׁשֶקה ַהְּמַׁשֵּכר ַאֵחר,  
פּוִרים ֶזה ֵעת ָרצֹון  ְורֹוְקִדים ּוְׂשֵמִחים ּוְמַבְּקִׁשים ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַר ָּכל ָמה ֶׁשְּצִריִכים, ִּכי ּבְ 

ְמִגָּלה ֶּפֶרק א ֲהָלָכה ד)ָּגדֹול ַּבָּׁשַמִים, ַעד ְּכֵדי ָּכ ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים   ָּכל ִמי    (ְירּוַׁשְלִמי 
ֶׁשהּוא ּפֹוֵׁשט ָידֹו ִלּטֹל נֹוְתִנים לֹו; ּוֵפְרׁשּו ַהַּצִּדיִקים ֶׁשְּבפּוִרים ָּכל ָמה ֶׁשָהָאָדם ְמַבֵּקׁש 
ָּכֶזה   אֹור  ְלבּוִׁשים,  ׁשּום  ְּבִלי  ְמאֹוד  ֶעְליֹון  אֹור  ִנְתַּגָּלה  ְּבפּוִרים  ִּכי  ְמַקֵּבל,  הּוא 

ֵמרֹב ַהֻּטְמָאה    הֶׁשִּנְתַּבְּטלָ  ִּכי  ָמְרְּדַכי,   ְלָברּו ָהָמן  ָארּור  ֵּבין  יֹוְדִעים  ֶׁשא  ַעד 
ִהְתַּכְּללּותֹו ְּבֵאין סֹוף ָּברּו הּוא ְּכָבר א יֹוְדִעים ֶאת ַהֶהְפֵרׁש ְוכּו' ְוָלֵכן ֶזה ֵעת ָרצֹון  

 ָּגדֹול ַּבָּׁשַמִים. 
 ְוָרְקדּו   ֶׁשָרְקדּו  ֵאי  ְּבפּוִרים  ַיַחד  ֶׁשִהְתַקְּבצּו  נּוְׁשלֹוֵמ   ַאְנֵׁשי  ִקּבּוֵצי   ְּבָכל  ְּבחּוׁש  ְוָראּו

  ִׂשְמָחה ֶׁשל  ִּבְכָיה  ּוָבכּו  ִּבְפָראּות,  ְוא   ְּגדֹוָלה  ֶאֶרץ  ְּבֶדֶר  ָהיּו ְוָהִרּקּוִדים  ְוכּו'  ְוכּו'  ְוָרְקדּו
 ְּבפּוִרים. ֶׁשָּפֲעלּו ְיׁשּועֹות ֲהמֹון ְוָראּו ֲעֵליֶהם, ִויַרֵחם ֶׁשָּיחּוס ִיְתָּבֵר ִמֶּמּנּו ּוִבְּקׁשּו

ְלִהְׁשַּתֵּכר ְּבַמְׁשֵקה ַהְּמַׁשֵּכר ְּכמֹו ָעָראק ְוכּו' אֹו ְׁשַאר   ְוא ְּכמֹו ֶׁשּנֹוֲהִגים ְּבֵני ָאָדם 
ֶאת   לֹו  ּוְמַטְמְטִמים  ְוכּו'  ַהּמַֹח  ְוֶאת  ַהּגּוף  ֶאת  ֶׁשּׂשֹוְרִפים  ֲחִריִפים  ַהֵּלב  ַמְׁשָקאֹות 

ִעְנַין   ֶזה  ּפּוִרים  ְוכּו',  ּוְׂשמֹאלֹו  ְיִמינֹו  ֵּבין  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ִׁשּכֹור  ְּכמֹו  ֶׁשּנֹוֵפל  ַעד  ְוַהַּדַעת 
ֲאַנְחנּו   הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  אֹוֲהִבים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַאֲהָבה  ֶׁשֵּמרֹב  ַאֲהָבה  ֶׁשל  ְּתׁשּוָבה 

ּוִמְת  ִּבְתׁשּוָבה  ְּבֶדֶר  חֹוְזִרים  ְוַהּכֹל  ְוכּו'  ַהּזּוָלת  ֶאת  נֹוְׁשִקים  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַאֲהַבת  ַחְּזִקים 
 ֶאֶרץ ְוא ִּבְפָראּות. 

ִלְׁשמֹר  ְמאֹוד  ְמאֹוד  ְצִריִכים  ְוָלֵכן  ִמְּדאֹוָרְיָתא  ֶזה  ַהָּמזֹון  ֶׁשִּבְרַּכת  ִלְזּכֹר  ְצִריִכים 
ַהְקִּפיד ְּבֶזה יֹוֵתר ִמָּכל ַהָּׁשָנה, ִּכי ֶּפן ְואּוַלי ֵמרֹב ִׁשְכרּות  ְּבפּוִרים ְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ּולְ 

ִמַּדְרָּבָנן   ֶׁשֶּזה  ַעְרִבית  ִּבְתִפַּלת  ָּדָבר  ְואֹותֹו  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ִיְׁשַּכח  ְצִריִכים   –הּוא 
ְּגדֹוָלה ְּבַכָּוָנה  ַעְרִבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ְלַהְקִּפיד  זֹאת  ְמאֹוד  ָּכל  ִעם  ּפּוִרים  ֶׁשֶּזה  ְוַאף  ְוכּו'   ,

ָטַפל   ֵמָהִעָּקר  ַלֲעׂשֹות  ְּבִיּׁשּוב   לּוֵמַהְטפֵ ָאסּור  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ַהִּׁשְכרּות  ַּגם  ִּכי  ִעָּקר 
 ַהַּדַעת ָּגדֹול ְמאֹוד. 

ּכִ  ְּבפּוִרים  ֲחָדָׁשה  ַהְתָחָלה  ַלֲעׂשֹות  ְיַזֵּכנּו  הּוא   ָּברּו ָאַמר  ַהָּקדֹוׁש  רביז"ל  (ִלּקּוֵטי  י 

עד) ִסיָמן  ב  ֵחֶלק  ֶׁשעֹוֶׂשה   מֹוֲהַר"ן  ִמי  ַאְׁשֵרי  ְוָלֵכן  ְוכּו'  ִמּפּוִרים  ַהַהְתָחלֹות  ָּכל  ֶׁשַעְכָׁשו 
ֵהן ְלִהְתּבֹוֵדד ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוֵהן ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה    –ַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה ְּבפּוִרים  

 ֲעצּוָמה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶאל ַרב טּוב ַהָּגנּוז ְוַהָּצפּון ִיְזֶּכה. ְּבִׂשְמָחה 
 חֶֹדׁש ְמבָֹר ַהְּמַאֵחל ְל 

 "ת ְּבֶרְסֶלב, ִמְכָּתב ג' ֲאָלִפים תתצ"ב) ׁשּו (
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 מוסדות היכל הקודש ברסלב 
 ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע  ונתייסד

 

  

בשם אלפי אלפים יהודים מכל העולם ששואבים חיזוק  
 והתעוררות משיעורי החיזוק והמכתבים,  

 אנו מאחלים ברכת מזל טוב לבבית קדם 
 

 ישיבה שליט"אהראש 
 

 למזל טוב הנישואין של בנושמחת לרגל 

 א" שליט אלחנן חיים  החתן 
 עב"ג בת

 שליט"א  מרדכי אינדיג ה"מו
 היכל הקודש ברסלב  מנהל תלמוד תורה

 

ם יעם דורות ישר הקב"ה יעזור שיהיה קשר של קיימא ובנין עדי עד
ומורכים, בריאות ושפע פרנסה ורוב נחת יהודית. הקב"ה יעזור שראש  

הישיבה שליט"א יוכל להמשיך הלאה בעבודת הקודש לחזק בני ישראל  
בעם ישראל, כפי   ושעל פני העולם כולו, להחדיר עציתיו של רבינו הקד

 רויחי וסייעתא דשמיא  ומזוני אריכי ברוכי חיי  בנינו מוהרא"ש,עם ישלמד
 

 

 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק' 
 התרגשות ושמחה בשמחת החתונה אצל ראש הישיבה שליט"א 

ראש   של  בנו  של  החתונה  לשמחת  מתכוננים  תרומה  פרשת  רביעי  יום  לדפוס,  הגיליון  ירידת  עם 
הישיבה שליט"א, החתן מו"ה אלחנן חיים הי"ו, עב"ג בת מו"ה מרדכי אינדיג שליט"א, מנהל תלמוד תורה  

 היכל הקודש ברסלב. שמתקיימת בבית המדרש היכל הקודש ברסלב בוויליאמסבורג.
שרים במספרה בבית המדרש, וכמו בחתונות הקודמות בבית המדרש, גם הפעם ליל  זאת החתונה הע 

 החתונה יהיה באופן הזול ביותר, בלי שיעלה אף פרוטה למחותנים. 
ראש הישיבה שליט"א אומר תמיד שעיקר החתונה מתחיל יום אחרי השבע ברכות, שהזוג הטרי זוכה 

שח מאירה  יהודית  משפחה  בישראל,  נאמן  בית  רק  להקים  הוא  החתונה  ליל  הוא,  ברוך  הקדוש  עם  יה 
יהודי   כסף  לזרוק  צורך  ואין  לכך,  בכיס    –ההכנה  שום    –שאין  מביאים  שלא  נצרכים  בלתי  דברים  עבור 

 תועלת לאיש, רק עגמת נפש, חובות וכאב לב. 
  בהגיעם לפרק נישואי הצאצאים, אנשי שלומינו מתענגים לחתן בישיבה, כך שכל ליל החתונה לא עולה 
מאומה, וכמו כן חוסכים מעצמם הרבה הוצאות נלוות בלתי נחוצות, וכך יכולים לחתן את הילדים ברוגע  

 בלי חובות. 
ראש הישיבה שליט"א בעצמו עושה גם כך, כמו בנישואי בנו לפני שנתיים באותו אופן גם בנישואי הבן  

 שו.השני, עורך הוא את החתונה בהוצאות המינימליות, וממנו ילמדו וכן יע
יעלה יפה, שיקימו בית נאמן בישראל לשם ולתפארת וראש הישיבה    גהקדוש ברוך הוא יעזור שהזיוו

 שליט"א ירווה רוב נחת יהודית מכל הצאצאים בבריאות שלמה. 
 קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה!

*** 

 בחורים נערכים לפוריםה
הגדולות    תנודע בשערים לשם ולתהילה הפעולוישיבת ברסלב הקדושה כיום כבר מוכרת מאד, כבר  

התורה   בם,  ענתה  פניהם  הכרת  היקרים,  הבחורים  על  לראות  שיכולים  מה  הן  הקדושה,  הישיבה  של 
שראש   האדירים  השיעורים  והן  הישיבה;  כותלי  בין  שרכשו  טובות  ומידות  שמים  היראת  והתפילה, 

אלפ עשרות  מאזינים  להם  בישיבה,  יום  מידי  מוסר  שמתענגים  הישיבה  העולם,  מרחבי  יהודים  י 
היומי"   ה"חיזוק  עם  גם  כמו  רבים    –מהדרשות,  יהודים  אשר  הדרשות,  מתוך  יומיומיים  קצרים  קטעים 

המונים  בגשמיות.  והן  ברוחניות  הן  התחומים,  בכל  לטובה  חייהם  את  שינו  אלו  שדרשות  מעידים  מאד 
העולם את  שכבשו  הנפלאים  האמונה  בניגוני  נפשם  את  כל  מחיים  את  רבים  יהודים  שואבים  גם  כמו   ,

יהדותם וכל חייהם מהמכתבים הקדושים מהחוברות "עצתו אמונה", אשר מופצים ונחטפים על ידי אלפי  
 יהודים מידי שבוע.

מאד בולט ההבדל הגדול בין שנים עברו עם פתיחת הישיבה, לבין המצב כיום. בתחילה היו מגרשים  
על הישיבה, מתוך שלא הבינו את התועלת העצומה שמביאה הישיבה  את הבחורים וכלל לא  רצו לשמוע  

הקדושה לבחורים ולכל אחד ואחד, ועתה בדיוק להיפך, שורר כזה צימאון לדבר הישיבה, לא רעב ללחם  
זכיה עצומה יהודים חשים  לזכות לקחת חלק בפעולת האדירות של הישיבה הקדושה,    ולא צמא למים, 

 שמשמיעה את דבר ה'. 
  מכל   ,הביקוש  את  למלא  אופן  בשום   הצליחו  לא  שעברה  שבשנה  עד  ומתגברת  הולכת  כך  כל   הדרישה

  לישיבה   מאד  נכבדת  הכנסה  שנתן  מה  הפורים,  ביום  אליהם  יעלו  שהבחורים  יהודים  ביקשו  הכיוונים

 הקדושה. 
י לא  הבחורים  כמה,  פי  מוגבל  הזמן  שישי,  ביום  חל  כשפורים  בלי  והשנה,  בית  לאף  לעלות  תור  כלו 

 כדי להזמין את הבחורים לבוא לשמח ביום הפורים.  917-232-90-70שנקבע מראש, חייגו 
*** 

 חדש! המשמחים בארץ ישראל 
הקודש   בארץ  מפתיעים  הישיבה    –והשנה  ראש  ודבר  גבולות  פרצה  ההפצה  החולפת  שבשנה  אחרי 

ות לנפשם וחמצן יומיומי  שליט"א התפשט לאורכה ולרוחבה, כבר אין זה סוד, שרבבות יהודים שואבים חי
הגיליונו  על  בשקיקה  עוטים  שליט"א,  הישיבה  ראש  מחיזוקי  השיעורים  תלנשמתם  הניגונים,  החוברות,   ,

והחיזוקים, ובולעים בצמא את מילות ראש הישיבה היחיד שמבין לליבו של כל אחד ואחד, וסולל דרך לחיים 
 מתוקים שכמותם לא טעמו מעולם. 

ל יהיה  רב  לעונג  הקודש  וכעת,  בארץ  הישיבה  תלמידי  ובעצמם,  בכבודם  המפיצים  את  לבוא    –הזמין 
בעצ אתכם  שמחה  לשמח  המכניסים  הנודעים  והמפיצים  מראש  תור  תאמו  נא  המסוגל.  הפורים  יום  ם 

ויכניסו עימם ששון ושמחה עצומה, ותוכלו ליטול חלק ביד נדיבה   בלבבות לאורך כל השנה, יעלו לביתכם 
 הקודש.   בתנופת ההפצה בארץ

 להזמנת ה'משמחים' תלמידי ראש הישיבה שליט"א לביתכם בעצם יום הפורים 
 052-7644664התקשרו להבטיח את תורכם: 

 ליהודים היתה אורה ושמחה!  
 

     
 

 על ‰טוב יזכרו ‰מנ„בים ל‰פˆ˙ ‰‚ליון  

 עˆ˙ו ‡מונ‰ נ˙רמו    200ו ‚ליונו˙    1000
 לכבו„ ˘מח˙ ני˘ו‡י ‰ח˙ן 

 ‰י"ו   ˘למ‰ י‡˜‡ב   
 ‰י"ו    ˘טין נ י˘ר‡ל בור ע"ב ‰רב    

 . בלוי   ˘מו‡ל   ' ר ‰רב  נ˙רם ע"י ‰‚יס  

 ‰' יעזור ˘יזכו ל‰˜ים בי˙ נ‡מן בי˘ר‡ל   
̇ ע    ̆   ל פי „ע    רבינו ‰˜„ו

 איחוד החבורות
 בנשיאות מורינו ראש הישיבה שליט"א

 סימן טוב ומזל טוב 
 הי"ו שמעון עוזר פערללמו"ה 

   וזוגותו תחי' העושים לילות כימים למען ההפצה
 לרגל הולדת בתו למזל טוב 

 הי"ו   בא רוטמןיאברהם עקלמו"ה 
 למזל טוב  בנולרגל הולדת 

 

 ירושלים בית המדרש "היכל הקודש" ברסלב 
 ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע  נתייסדה

 

 המשולש -הפורים לימיזמנים 
 5:00..........תפלת מנחה תענית אסתר.

 זכר למחצית השקל 
 6:00..............................מעריב.......

 קריאת המגילה מיד אחרי תפילת מעריב 
 8:30............שישיתפלת שחרית ביום  

 9:15...... .....המגילה...............קריאת 
 5:20.... ...... .......ה ערש"ק..........חמנ 

 9:15....  ................ הודו   שחרית שב"ק 
 10:30.... ..............קריאת פרשת זכור

 5:20.......  .. ....מנחה שב"ק................. 
 9:30........ ....שחרית פורים המשולש 

 

מדרשינו   פורים במשתה ושמחה בביתשמחת 
 5:00...........  בתופים ובמחולות

 א פרייליכן פורים, הגבאים

 
 

 עצתו אמונה עד לדלת ביתכם 
 

ש"ח לחודש   18בסכום של  קבלו את "עצתו אמונה" בדואר
 בלבד 

 

9648-530-077  ae.148.148@gmail.com 
 

 

 

         
     

        
 
 
 

 

 

 

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

 438-300-8080  קנדה /    03303502361  אנגליה 
   breslevcenter@gmail.com לקבלת הגליון במייל

 

 

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

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

 

mailto:breslevcenter@gmail.com

