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 ַהָּפָרָׁשה  לעַ  טָווארְ 
ִלּבֹו ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ֶאת  ַאֲהרֹן  יֹוֵסף דֹו ַהּתֹולְ   , ְוָנָׂשא  ַיֲעקֹב  זי"ע    ת 

ל  ְּבכָ י, ְיהּוִד ל ְלכָ  רֶנֱאַמ ה, ֵמַהּתֹוָר ר ָּדבָ ל ֶׁשּכָ  זי"ע, ל ֵׁשם טֹוב ֵמַהַּבעַ  א ֵמִבי
 ן? ַהחֹׁשֶ ל ֶׁש ה ַהִּמְצוָ ם עִ  ְלִהְׁשַּתֵּמׁשר ֶאְפָׁש  ֵאין,  ְלָהִבי ֵיׁש. ַמָּצבֹוי ְלפִ ר ּדֹו

  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ו') ר  אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבינּוה  ַמ י  ְלפִ ת  זֹאר  ַמְסִּבי  ׁש"מֹוֲהָרא
ן  ַהחֹׁשֶ ה  זֶ ת  ְוֶא .  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואל  ֶׁש ר  ַּבֶּכֶת ם  ַיֲהלֹו  ְּכמֹוא  הּוי  ְיהּוִד ל  ֶׁשּכָ 

ל ֶׁשְּלכָ   ָלנּוה  ַמְרֶא ה  זֶ   ,הׁשֹונֶ   עְּבֶצבַ ,  תַאֶחֶר ן  ֶאבֶ   ֵיׁשט  ֵׁשבֶ ל  ְלכָ ,  ָלנּוה  ַמְרֶא 
ם  ַהֵּׁש ת  ֶא ד  עֹובֵ ד  ֶאָח ל  ּכָ ת.  ַלֲעׂשֹו ל  ָיכֹוא  ֶׁשהּו ֶׁשּלֹות  ַהְּנקּודֹות  ֶא   ֵיׁשי  ְיהּוִד 

ר,  ְלִהָּׁשבֵ ר  ָאסּון  ָלכֵ י.  ַהֵּׁשנִ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ר  ֶאְפָׁש י  ִא ,  ֶׁשּלֹו  ת ַהִּיחּוִדי  ַּבֶּדֶר
ה  ַאָּת י  ּכִ ת,  ַלֲעׂשֹול  ָיכֹוא  ה  ֶׁשַאָּת   ַמֶּׁשהּות  ַלֲעׂשֹול  ְמֻסּגָ י  ֶׁשַהֵּׁשנִ ם  ְּכֶׁשרֹוִאי

 ת. ַלֲעׂשֹול ָיכֹוא א ֶׁשַההּום  ֲאֵחִרים ְּדָבִרית ַלֲעׂשֹול ָיכֹו
ן  ַהּכֵֹה ק  ַהַּצִּדיל  ֶׁש ב  ַהּלֵ ל  עַ   תֻמָּנחֹות  ִלְהיֹו  תַחָּיבֹו  ָהֵאּלּו ם  ָהֲאָבִניל  ּכָ ל  ֲאבָ 

ה  ַהְּנכֹונָ   ַהֶּדֶרת  ֶא   לֹוה  ֶׁשַּיְרֶא ק,  ְלַצִּדית  ָלֶלכֶ ב  ַחָייי  ְיהּוִד ל  ּכָ ל.  ַהָּגדֹו
ת  ַהְּׁשֵלמּו ה  ְוזֶ ,  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ם  עִ ת  ִלְחיֹו  ֵאים,  ַהֵּׁש ת  ֶא ד  ַלֲעבֹו  ֵאים,  ַּבַחִּיי

א  הּו ם,  ֲעֵליֶה ב  חֹוֵׁש א  הּו,  ִלּבֹו ל  עַ ם  ַהְיהּוִדית  ֶא א  נֹוֵׂש א  ְּכֶׁשהּוק  ַהַּצִּדיל  ֶׁש 
 ם. ַהֵּׁש ת ֶא ד  ַלֲעבֹוה ַהְּנכֹונָ  ַהֶּדֶרת ֶא ם אֹוָת  דְמַלֵּמ א ְוהּום,  ָלֶה ג ּדֹוֵא 

ֶא ר  ֵמִאיק  ַהַּצִּדי",  םְותּוִמים  אּוִרי"ָה   ָהיּון  ָהחֹׁשֶ   ְּבתֹו" ל ֶׁש "  ר ָהאֹות 
ר  ֶׁשּיֹוֵת ה  ַּכָּמ ף  ַלֲחטֹות,  ּוִּבְּפִׁשיטּו ת  ִּבְתִמימּו ם  ַהֵּׁש ת  ֶא ד  ַלֲעבֹו",  תְּתִמימּו"

 . אֹוָתנּוה ִצּוָ ם ֶׁשַהֵּׁש י ְּכפִ ת ְּבַפְׁשטּום  טֹוִבים ּוַמֲעִׂשית ִמְצוֹו 
ב',  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו ַהַּתְכִלית "  "ט)ין  ִסיָמ ק  ִעָּקר 

".  ְוַהְּׁשֵלמּות הּוא ַרק ַלֲעבד ַהֵּׁשם ִּבְתִמימּות ָּגמּור, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות ְּכָלל
 ְוָכ ם,  ָלָאָד ם  ּוִבְלּבּוִלית  ָחְכמֹוס  ְלַהְכִניה  זֶ ע  ָהַר ר  ַהֵּיֶצ ל  ֶׁש ה  ָהֲעבֹוָד 
הּוא  אֹותֹו  קְלַהְרִחי  ָּברּו ר  ֶׁשָּיִאיק  ְלַצִּדית  ָלֶלכֶ ם  ְצִריִכין  ָלכֵ .  ֵמַהָּקדֹוׁש 
הּוא ל  ֶׁש ר  ָהאֹות  ֶא ם  ָהָאָד   ְּבתֹו ָּברּו ת ֶא ד  ַלֲעבֹו  אֹותֹו ר  ִויעֹוֵר ,  ַהָּקדֹוׁש 

 ת. ִּבְתִמימּום ַהֵּׁש 
ד,  ְמַלֵּמ ק  ֶׁשַהַּצִּדי ב  ָחׁשּו י  ֲהכִ ר  ַהָּדבָ ה  זֶ   ",טַהִּמְׁשּפָ ן  חֹׁשֶ "ם  ּגַ   ָקְראּון  חֹׁשֶ לָ 

,  םְׁשַּתיִ   אֹו ה  ַּדָּק ב  ִלְגנֹ   ָצִרים  יֹול  ּכָ ד.  ְלבַ   ַעְצמֹות  ֶא ט  ִיְׁשּפֹוד  ֶאָח ל  ֶׁשּכָ 
ָּברּו הּואם  עִ   ּוְלׂשֹוֵחַח  ן  ָּכא ה  עֹוֶׂש י  ֲאנִ ה  ַמ ם,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו" :  ַהָּקדֹוׁש 

י  לִ ר  ַּתֲעזֹ   ,ילִ ן  נֹוֵת ה  ֶׁשַאָּת ם  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִריל  ּכָ ל  עַ   ְלה  מֹוֶד י  ֲאנִ ם?  ָּבעֹולָ 
ו  ַחָּייל  עַ   ְמׂשֹוֵחַח ד  ֶאָח ל  ּכָ   ָּכ  "הזֶ ם  עִ י  לִ ר  ַּתֲעזֹ ה,  ָּבזֶ י  לִ ר  ַּתֲעזֹ ה,  ָהְלָא 

ת  ְּברּוָחִנּיּו ד  ְמאֹם  ַמְצִליִחיה  ָּכזֶ   ּוְבֶדֶר,  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ם  עִ   םַהְּפָרִטִּיי
 ת. ּוְבַגְׁשִמּיּו

 (ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל שב"ק ְּתַצֶוה תשע"א לפ"ק)
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש
 ּפּוִרים ׁשּוַׁשן 

  ן ָנתָ י  ַרּבִ   תִהְתָקְרבּול  ׁשֶ   ָהִראׁשֹוָנהה  ַּבָּׁשנָ 
  ְלַרֵּבנּו  ֶנֶפׁשת  ִּבְמִסירּו ע  ָנסַ א  הּו,  ְלַרֵּבנּו

ר ְּבִעיז  ָאה  ָהיָ   ַרֵּבינּום,  ּפּוִריל  עַ 
  ִּבּתוֹ ל  ׁשֶ ה  ַהֲחֻתּנָ ת  ַלֲעׂשוֹ א,  ֶמעְדֶווִדיְווקֶ 

ַהָּׁשלֹוםה,  ָׂשרָ    ַהֶּדֶר�   ֹטַרחת  ּוֵמֲחמָ ,  ָעֶליָה 
 ה.ַהְּמִגּלָ ת ִלְקִריַאה ַּבַּלְילָ  ןָנתָ י ַרּבִ  ִהִּגיעַ א �
ם  רֹוְקִדי  ְׁשלֹוֵמנּוי  ַאְנׁשֵ   ֶׁשָהיּוה  ּוְבָׁשעָ  

ם  ָלהֶ ר  ָאמַ ה,  ַּבַּלְילָ   ַרֵּבנּול  ֵאצֶ ם  ּוְמַׂשְּמִחי
ף ְוכֹוסֵ ה  רֹוצֶ ן  ָנתָ   -  ְיהֹוֻׁשעַ י  ַּתְלִמידִ : "ַרֵּבנּו

ר ִיְגמֹ א  הּול  ֲאבָ ן,  ָּכאם  ִאְּתכֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ   ִלְׂשמֹוחַ 
  ם".ּפּוִרין ְּבׁשּוׁשַ ם ּפּוִרית ִׂשְמחַ 
 ְוִהְתַאֵּנחַ   ְלַרֵּבנּון  ָנתָ י  ַרּבִ א  ְּכֶׁשּבָ   ָּכ�ר  ְוַאחַ 
י ָּכָראּוה  ְּבִׂשְמחָ ה  ָהיָ א  ֶׁש�  ֶׁשחֹוֵׁשׁשת,  ְקצָ 

א הּום  ּפּוִרין  ׁשּוׁשַ "  ַרֵּבנּו  לוֹ ר  ָאמַ ם,  ְּבפּוִרי
 ם"...ּפּוִרין ּכֵ ם ּגַ 

 
 

ר ֶׁשַּכֲאׁשֶ   ה ב') ַמֲעׂשֵ ( ת  ַמֲעִׂשּיֹוי  ְּבִסּפּוֵר ר  ְמַסּפֵ   ַרֵּבינּו
ִהְׁשַּתְּכרּו ם  ְוכּוּלָ ה,  ַהְּסִפינָ ל  עַ ה  ָהְיתָ ר  ֵקיסָ ת  ֲהבַ 
ה ָׁשְמעָ ר  ֵקיסָ ת  ְּכֶׁשַהּבַ .  ִׁשידּו�  ָלּה  ִהִּציעּום,  ׁשָ 

 ָהיּו ם  ִא ק  ַר   ,הָהיָ ד  ְמאֹ ה  ָיפֶ ה: "ָאְמָר א  ִהי ת  זֹא
 י". ָׁשתּוה ּפֶ י ִּבְלִּת ת זֹאם ְמַדְּבִרי

ל  ׁשֶ ם  ַהְּׂשֵמִחים  ַהָּיִמי ם  ַמִּגיִעיר  ֶׁשַּכֲאׁשֶ ם  רֹוִאי
ר ֶאְפׁשָ ז  אָ ,  ןְּבִגּלּוִפי  םַנֲעִׂשים  ְיהּוִדים,  ּפּוִרי

ם, ֲחָזִקיה  ֱאמּונָ י  ִּדּבּוֵר ד  ֶאחָ ל  ִמּכָ   ִלְׁשמֹועַ 
הּואם  ְמַדְּבִרי ָּברּו�  ל  עַ ם  סֹוְמִכי,  ֵמַהָּקדֹוׁש 

הּוא ָּברּו�    י ָׁשתּוי  ְיהּוִד ם  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעי.  ַהָּקדֹוׁש 
ל ּכָ   ַמָּמׁשא  ֶׁשהּו  ְּבחּוׁשת  ִלְראֹור  ֶאְפׁשָ ר,  ְמַדּבֵ 
ָּברּו�  ם  עִ   ַמָּמׁשי  חַ א  הּוה,  ֱאמּונָ   ּכּולֹו ַהָּקדֹוׁש 
,  רַהֵּסדֶ ל  ְּבֵלית  ִלְראֹום  ּגַ ר  ֶאְפׁשָ ר  ָּדבָ   ְואֹותֹו.  הּוא

ס ַמְכִניב  אָ ל  ֶׁשּכָ ת,  ַהּכֹוסֹו  עַאְרּבַ ת  אֶ ם  ְּכֶׁשּׁשֹוִתי
  ֶׁשְּכמֹום  ַלְּיָלִדים  ְמַלְּמִדיה,  ֱאמּונָ ו  ִּביָלָדי

ם ֶׁשהֵ ל  ִּבְגלַ ק  ַר ם  ִמִּמְצַריִ   ָיְצאּום  ֶׁשַהְּיהּוִדי
ל  ִנָּנצֵ   ֲאַנְחנּו   ָּכ�,  ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ   ְוָצֲעקּו  ִּבְּקׁשּו

ק ִּנְצעַ וְ   ֶׁשְּנַבֵּקׁשה,  ְּתִפילָ י  ְידֵ ל  עַ ק  ַר ת,  ַהָּצרֹול  ִמּכָ 
 .ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ל אֶ 

הּואל   ֲאבָ  ָּברּו�  ל: ִיְׂשָראֵ י  ִלְבנֵ ר  אֹומֵ   ַהָּקדֹוׁש 
ַרק ִאם ָהיּו ְמַדְּבִרים זֹאת ְּבִלי   ,ָיֶפה ְמֹאד ָהָיה"

י  ַאֲחֵר ם  ֶׁשּגַ ה  רֹוצֶ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואי".  ֶּפה ָׁשתּו
,  רָּבִהים  ְּביֹו  ָּכ�ם  ְסתָ ח,  ֶּפסַ י  ַאֲחֵר ם  ּגַ ם,  ּפּוִרי

ָּברּו�  ם  עִ ק  ַר ה  ִיְחיֶ ז  אָ ם  ּגַ י  ֶּׁשַהְּיהּוִד  ַהָּקדֹוׁש 
הּואק  ֶׁשַר ע  ְוֵידַ ,  הּוא ָּברּו�  ת אֶ ג  ַמְנִהי  ַהָּקדֹוׁש 

ה ֵעצָ ק  ַר ה  ָלזֶ   ֵיׁשם  ֶׁשְּצִריִכיה  מַ ל  ּכָ ל  ְועַ ם,  ָהעֹולָ 
 . ִיְתָּבַר�ם ֵמַהּׁשֵ  ְלַבֵּקׁש –ת ַאחַ 
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ֶאת   קֹוְרִאים  ּפּוִרים  ְּבׁשּוַׁשן  ָּגבֹוַּה?  ָּכ�  ָּכל  הּוא  ּפּוִרים  ׁשּוַׁשן  ַמּדּוַע 
ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן נּון ָהָיה ַהְּמִגיָלה ְּבָעִרים ַהֻּמָּקפֹות חֹוָמה ִמְּזַמן ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן נּון,  

ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְלַעם  ָמַסר  הּוא  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה  ֶׁשל  ַּתְלִמידֹו 
 ֶׁשִּקֵּבל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.

  ְוָקדֹוׁש ל  דוֹ ּגָ   ָּכ�ל  ּכָ   קַהַּצִּדים  ֶׁשִּלְפָעִמית  ֲהָלכוֹ י  ְּבִלּקּוטֵ ר  ַמְסִּבין  ָנתָ י  ַרּבִ 
  ָּגבֹוּהַ י  ִמידַ א  הּו,  ִמֶּמּנּו  ָּכ�ל  ּכָ ל  ְלַקּבֵ ם  ְמֻסָּגִלי ם  ֵאינָ ם  ֶׁשַהַּתְלִמיִדי

ק ַהַּצִּדיל  ׁשֶ ם  ַהִּלּמּוִדית  אֶ   ְולֹוֵקחַ ל  ָּגדוֹ ד  ַּתְלִמי  ַמִּגיעַ ז  ָאל  ֲאבָ ם.  ִּבְׁשִבילָ 
 ק.ֵמַהַּצִּדיל ְלַקּבֵ ם ֲאָנִׁשיה ַהְרּבֵ ם ְיכֹוִליז ְוָאם, ַלֲאֵחִרים אֹותָ ר ּומֹוסֵ 

  ַּתְלִמידוֹ ת  אֶ ח  ָׁשלַ   ַרֵּבינּו ה  ֹמׁשֶ ,  םַהְיהּוִדים  עִ ם  ְלִהָּלחֵ   ִהִּגיעַ   קְּכֶׁשֲעָמלֵ 
י  ְּכפִ ק  ֲעָמלֵ ת  אֶ   ֵּגֵרׁשן  ָאכֵ   ִויהֹוֻׁשעַ ק,  ֲעָמלֵ ם  עִ ם  ְלִהָּלחֵ   ֶׁשֵּיֵל�  ְיהֹוֻׁשעַ 
י"זר  אֹומֵ ק  ֶׁשַהָּפסּו י"ג(ְׁשמֹות  ְלִפי    ),  ַעמֹו  ְוֶאת  ֲעָמֵלק  ֶאת  ְיהֹוֻׁשַע  "ַוַּיֲח�ש 
"ם מֵ   �"מֶ ְוַהּסַ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ א  הּוק  ֲעָמלֵ ת.  ַהּדֹורוֹ ל  ְּבכָ   ַמְמִׁשי�ה  ְוזֶ   ָחֶרב".

ֵמַהָּקדֹוׁש   אֹותוֹ   קְלַהְרִחיה  רֹוצֶ ק  רַ א  הּוי,  ְיהּודִ ל  ּכָ ם  עִ   ְלִהָּלֵחםא  ֶׁשּבָ 
הּוא ד ֶנגֶ ם  ֶׁשִּיָּלחֵ ן,  נּון  ּבֶ   ְיהֹוֻׁשעַ   ְּכמוֹ ל,  ָּגדוֹ ד  ַּתְלִמים  ְצִריִכיוְ .  ָּברּו� 

ר ֶאְפׁשָ   ֵאי�ת  ְוָהֵעצוֹ   תַהְּנכֹונוֹ ם  ַהְּדָרִכית  אֶ ם  ַלְּיהּוִדיד  ְיַלּמֵ א  ֶׁשהּוק,  ֲעָמלֵ 
 לׁשֹולָ ת ָלֶלכֶ א ְו�ע, ָהרַ ר ַהֵּיצֶ  םעִ ם ְלִהָּלחֵ ר ֶאְפׁשָ  ֵאי�ק, ֲעָמלֵ ד ֶנגֶ ם ְלִהָּלחֵ 
 ו.ַאֲחָרי

ַהֹּכחַ  ָהָיה  ָאֵכן  ְוַהִּלּמּוִדים ְוֶזה  ָהֵעצֹות  ָּכל  ֶאת  ֶׁשִּקֵּבל  ָנָתן  ַרִּבי  ֶׁשל   
ַהְּקדֹוִׁשים ֵמַרֵּבינּו ּוָמַסר אֹוָתם ֵאֵלינּו ֶׁשּנּוַכל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ּוְלִהְתַחֵּזק 

ְלִהְתָקֵרב   ַרק  ַלֲעֹזבְלַהּׁשֵ ָּתִמיד  ַּפַעם �א  ְוַאף  ל ַז"  ַרֵּבנּור  ֶׁשָאמַ   ּוְכמוֹ ,  ם 
ה ָהיָ א  �א,  הּוא  ִאְלָמלֵ י  ּכִ ,  ןָנתָ י  ַרּבִ לְ ה  טֹובָ ר  ְלַהִּכי  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש,  ְּבֵפרּוׁש

"ִמֶּמּנִ ר  ִנְׁשַא [ֵׁשמוֹ ל  ְּבֶלעִטי  ַא  ֲאִפילּוי    . ה]ְּגִניזָ ל  ׁשֶ ד  ֶאחָ ה  ָעלֶ   ֲאִפּלּות" 
 ַרֵּבינּול  ׁשֶ ת  ָהַאִּדירוֹ ת  ָהֵעצוֹ ת  אֶ ל  ְלַקּבֵ ם  ְיכֹוִלי  ָאנּון  ָנתָ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ   ְּבכֹוחוֹ 

 ל.ְוַׁשעַ ד ַצעַ ל ּכָ ל עַ ם ַּבַחִּיי ֶּדֶר� אֹוָתנּוד ֶׁשְּמַלּמֵ  ַהָּקדֹוׁש
  ְלַהָּקדֹוׁש   םּומֹוִדי  ם ְׂשֵמִחי  ֲאַנְחנּו  ם,ּפּוִרי  ןְּבׁשּוׁשַ   הַהְּגדֹולָ   הַהִּׂשְמחָ   הְוזֶ 

  םַהְּגדֹוִלי  םַּתְלִמיֵדיהֶ   ם עִ   םְּגדֹוִלי  ָּכ�   ָּכל  םַצִּדיִקי  ָלנּו   חָׁשלַ   א ֶׁשהּו  הּוא  ָּברּו�
 ם. ָקִׁשי יֲהכִ  םַּבְּזַמִּני ֲאִפילּו ד,ַמֲעמַ  קְלַהֲחִזי דָּתִמי םְיכֹוִלי ָאנּו םָידָ  לְועַ 

 ם ַהּיֹוא  ק ַר ר  ָמָח ר ָמָח 
ט)י ת  ְׁשמוֹ (  קֲעָמלֵ ל  ׁשֶ ה  ַּבִּמְלָחמָ ם  מֹוְצִאי  ָאנּו ר  ָאמַ   ַרֵּבינּוה  ֶׁשֹּמׁשֶ   ז, 

 ְל�  ֶׁשאֹוֶמֶרתק  ֲעָמלֵ ת  ְקִלּפַ ם  עִ   ַהְינּור",  ָמחָ ק  ַּבֲעָמלֵ ם  ִהָּלחֵ א  צֵ "  :ִליהֹוֻׁשעַ 
 ָּתִמידה  ֶׁשְּמַנּסֶ ע,  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ ל  ׁשֶ ה  ָהֵעצָ ק,  ֲעָמלֵ ל  ׁשֶ ה  ָהֵעצָ ה  זֶ   .ר"ָמחָ "

ב טוֹ  ְל� הֹוֵל�א �ב, טוֹ א �ם יוֹ א ִמֵּמילָ ר ְּכבָ ם ַהּיוֹ ר. "ְלָמחָ ם ְּדָבִרית ִלְדחוֹ 
ל ֲאבָ ".  ֶׁשָּצִרי�  ְּכמוֹ ל  ְוִתְתַּפּלֵ ד  ְוִתְלמַ ם  ַּבָּיַדיִ   ַעְצְמ�ת  אֶ ח  ִּתּקַ ר  ָמחָ ם,  ַהּיוֹ 

"ַלֲחטוֹ ק  ְלִהְתַחּזֵ ם  ַחָּיִביק,  ְלֲעָמלֵ ע  ְלִהָּכנַ ר  ָאסּוי  ִליהּודִ  ה  ַּכּמָ ם"  ַהּיוֹ ף 
ֲאִפילּוק  ֶׁשרַ  ף ַלֲחטוֹ ל  ְלִהְׁשַּתּדֵ ם  ְצִריִכיר,  ָעבַ ט  ִּכְמעַ ם  ֶׁשַהּיוֹ   ֶאְפָׁשר, 

ם. ְיכֹוִליק  ֶׁשרַ ה  ַּכּמָ ת.  ִמְצווֹ ת  ּוְקצָ ה  ְּתִפילָ ת  ְקצָ ה,  ּתֹורָ ת  ְקצָ ב,  טוֹ   ַמֶּׁשהּו
 .ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואל אֶ ב ְלִהְתָקרֵ ר ֶׁשֶאְפׁשָ  םַהַּמְתִאים ַהּיוֹ א הּום" ַהּיוֹ י "ּכִ 

ה  זֶ ם  עִ   ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש  םָהאֹוְיִביי  ִמְּידֵ ק  ַהֶּנׁשֶ ת  אֶ ף  ַלֲחטוֹ ם  ְצִריִכי,  ְלֵהֶפ�
ם  ַהּׁשֵ   דֶנגֶ ם  ְּדָבִרית  ַלֲעׂשוֹ א,  ַלֲחטֹ ם  ָהָאדָ ת  אֶ ת  ֵמִסיע  ָהרַ ר  ְּכֶׁשַהֵּיצֶ ם.  ֶנְגּדָ 

ל ְּבכָ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ֶאֱעבוֹ י  ֲאנִ ם"  ַהּיוֹ , "לוֹ ר  �אמַ ם  ְצִריִכיז  ָא,  ִיְתָּבַר�
  ְוָכ� ר,  לֹומַ   ְל�  ֶּׁשֵּיׁשה  מַ ת  ֲאַצּיֵ ר  ּוְלָמחָ ט,  ְמעַ ן  הֵ ב  רַ ן  הֵ י,  לִ   ֶׁשֵּיׁש  ַהֹּכחֹות

ם  ַהַּפעַ ד  עוֹ ת,  ַהָּמֳחרָ ם  ְליוֹ   אֹוְת�ת  ִלְדחוֹ ה  ְּכֶׁשִּיְרצֶ ר,  ָמחָ ם  ּגַ   לוֹ ר  ֹּתאמַ 
  אֹותוֹ ם  ּדֹוִחי  ְוָכ�,  ְל�ת  ֲאַצּיֵ ר  ּוְלָמחָ ת ה',  אֶ ד  ֶאֱעבוֹ י  ֲאנִ ם"  ַהּיוֹ ",  לוֹ ד  ַּתִּגי
 י.ְלַגְמרֵ ק ִיְסַּתּלֵ  ֶׁשְּבֶהְכֵרחַ ד עַ ם, ְליוֹ ם ִמּיוֹ 
ל  אֶ ן  ְוָהמָ   ֲאַחְׁשֵורֹוׁשת  אֶ ר  ֶאְסּתֵ   הְּכֶׁשִהְזִמינָ ה  ַּבְּמִגּלָ ם  מֹוְצִאי  ָאנּו

ד)ֶאְסּתֵ (ה  ָאְמרָ ה,  ָעְׂשתָ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהִּמְׁשּתֶ  ה,  ל  אֶ ם"  ַהּיוֹ ן  ְוָהמָ   ַהֶּמֶל� א  ָיבֹ "  ר 
 ם ַהּׁשֵ ם  ׁשֵ ת  ֵּתבוֹ י  ָראׁשֵ ז  ְמֻרּמָ ם  ֶׁשָּבהֶ ,  ֵאּלּו  םְּבִמִּליה  ְוִגְּלתָ ה,  ַהִּמְׁשּתֶ 
י  ַמְלכֵ   ֶמֶל�א  ּבָ ם  ָויוֹ ם  יוֹ ל  ֶׁשְּבכָ ם,  ּיוֹ 'הַ ן  ָהמָ 'וְ   ֶּמֶל�'הַ א  בֹ 'יָ ן,  ְּכִסְדרָ 

 לוֹ ז  ּוְמַרּמֵ ,  ִיְתָּבַר�  ַלֲעבֹוָדתוֹ ם  ָאדָ ר  ְלעֹורֵ א  הּו  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁשם  ַהְּמָלִכי
א  ּבָ ק  ֲעָמלֵ ן  ָהמָ ם  ּגַ ל  ֲאבָ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  ַּבֲעבֹודַ ק  ַּתֲעסֹ א,  ַּדְיקָ ם"  ַהּיוֹ "ׁשֶ 

ה ִּתְהיֶ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  ַוֲעבֹודַ ,  לוֹ ן  ִיָּנתֵ ם"  ַהּיוֹ "ׁשֶ ה  ְורֹוצֶ ם,  ָויוֹ ם  יוֹ ל  ְּבכָ 
ל  ְּבכָ י  ּכִ ם.  ָויוֹ ם  יוֹ ל  ְּבכָ ם  ָאדָ ל  ְלכָ   ֵיׁשת  ֹזאה  ּוִמְלָחמָ ר',  ְלָמחָ ל 'עַ ת  ִנְּדֵחי

ה רֹוצֶ א  הּוק  ֲעָמלֵ ן  ָהמָ ן  ְלִעְניָ   ֶׁשַּׁשָּי�ה  ֶׁשּמַ ה,  זֶ ן  ְּבִעְניַ ו  ָעָליר  ִמְתַּגּבֵ ם  יוֹ 
 ר.ְלָמחָ ק רַ ל ֲאבָ ם ַמְסִּכיא הּום ַהּׁשֵ ת ַלֲעבֹודַ  ִאּלּווְ , ַמָּמׁשא ַּדְיקָ ם ַהּיוֹ 
, ם)ׁשָ (ה  ָאְמרָ ן  ַהַּייִ ת  ְסֻעּדַ ת  ּוִבְׁשעַ ,  ֶנְגּדוֹ ה  ִהְתַחְּכמָ ה  ַהַּמְלּכָ ר  ֶאְסּתֵ ן  ּכֵ ל  ְועַ 
"ָלהֶ ה  ֶאֱעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהִּמְׁשּתֶ ל  אֶ ן  ְוָהמָ   ַהֶּמֶל�א  ָיבֹ  ר  ִּכְדבַ ה  ֶאֱעׂשֶ ר"  ּוָמחָ ם 

י  ְּכדֵ   ִמָּידוֹ   ִמְלַחְמּתוֹ י  ְּכלֵ ה  ְוָלְקחָ ר,  ְלָמחָ ם  אֹותָ ה  ֶׁשָּדֲחפָ   ַהְינּו,  ַהֶּמֶל�

 ה ְׁשִליָט"א ַהְּיִׁשיבָ   ֵמרֹאׁש בִמְכָּת 

 ְלִאָּמא ְלהֹוִציא   ִּתְּתנּו 
    ֶאת ַהְּכֵאב ֶׁשָּלּה   

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 תשפ"א  ה'ְׁשַבט, ְׁשַנת  ויֹום ב' ַּפְרַׁשת ִמְׁשָּפִטים, כ"

ֶׁשָּלֶכם    ַעל ִאָּמא  ִעם  ַלֲעׂשֹות  ַמה  ְׁשֵאַלְתֶכם 
ְמאֹד ִּתְחיֶ  ַהְרֵּבה  ֲאֵליֶכם  ִלָּבּה  ֶאת  ׁשֹוֶפֶכת  ִהיא   ,'

ְוַהְרֵּבה ְּפָעִמים ִהיא ַמְתִחיָלה ִלְבּכֹות ִמַּמה ֶׁשעֹוֵבר  
ָעֶליָה, ִהיא ְמַדֶּבֶרת ַהְרֵּבה ֶנֶגד ֲאִביֶכם ְוֶזה ַמְפִריַע 

וְ  ְמאֹד,  ַאֶּתם    ַאֶּתםָלֶכם  ַלֲעׂשֹות,  ַמה  יֹוְדִעים  א 
ְמאֹד ֶזה,   ִנְהִיים  ַעל  חֹוְׁשִבים  ְּכֶׁשַאֶּתם  ְׁשבּוִרים 

 .ַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים ַהִאם ְלַהְמִׁשי ְלַדֵּבר ִאָּתּה
ְוַגם א    ַאֶּתם ַהּזֹו  ַהְּבָעָיה  ִעם  ָהִראׁשֹוִנים  א 

ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו. ִּכי ְלָכל ָאָדם ֵׁשִני ֵיׁש  ָהַאֲחרֹוִנים,  
ַמְתִח  ֲחָדָׁשה,  ֶׁשְּכֶׁשִּמְתַּבְּגִרים  ָּפָרָׁשה  יָלה 

ֶׁשל   ָהֱאֶמת  יֹוֵצאת  ָאז  ַהְיָלִדים  ֶאת  ְּכֶׁשְּמַחְּתִנים 
ָח  ִאם  ָאז   יּוַהַחִּיים,  ּוָמתֹוק  ָיֶפה  ַהְּצִעירֹות  ַּבָּׁשִנים 

ִאם  ֲאָבל  ָמתֹוק.  יֹוֵתר  ְועֹוד  ָיֶפה  יֹוֵתר  עֹוד  ִנְהֶיה 
ַּבִית   ְׁשלֹום  ָהָיה  א  ַהְּצִעירֹות  ָחיּו ַּבָׁשִנים  ֲאִמִּתי, 

ֲאַזי   ְוכּו',  ְוכּו'  ְוָנְסעּו  ְוָהְלכּו  ָּבאּו  ֲאֵחִרים,  ִּבְׁשִביל 
, ְּכֶׁשְּכָבר א הֹוְלִכים ּוָבִאים ּוְכָבר א  ִניםְּכֶׁשִמְזַּדְק 
 .ָאז זּוגֹות ַמְתִחיִלים ָלִריב ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו -נֹוְסִעים 

ִּבפְ   ְּבַוַּדאי ִאָּתּה,  ְּכֶׁשִהיא  ְּתַדְּברּו  ַעְכָׁשיו  ָרט 
ְּכֶׁשִהיא   ַלֶטֶלפֹון  ַּתֲענּו  ַהְרֵּבה,   ָּכ ָּכל  עֹוֶבֶרת 

 .ִמְתַקֶּׁשֶרת ּוְתַחְּזקּו אֹוָתּה
ָלִאָּמא,   ַהִּמְצָוה ַלְעזֹור  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ֲהִכי 

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  א)ֲחָכֵמינּו  א,  "ֵא (ֵּפָאה   ּלּו : 
  ֶרן ֶּק , ְוַה הּזֶ ַה   ָלםֹועּבָ   ֵתיֶהןֹוירּפֵ   לכֵ ֹוא  ָאָדםֶׁש   ָבִריםְּד 
ְוכ  דּבּוי ּכִ :  אּבָ ַה   ָלםֹוָלע  ּלֹו  ֶמתּיֶ ַק  ָוֵאם  '", ּוָאב 

ֶׁשל ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם   ִּמְצָוהַהֵּׁשם ְמַׁשֵּלם ָׂשָכר ַעל ַה 
ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוַגם ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ְוֶזה ַיְחזֹר ֲאֵליֶכם 
ְוֵהם  ִאְּתֶכם,  ְיַדְּברּו  ֶׁשָּלֶכם  ַהְיָלִדים  ַיְלֵדיֶכם,  ֵאֶצל 
  ְיַחְּזקּו ֶאְתֶכם, ִּכי ְּכמֹו ֶׁשָאָדם ִמְתַנֵהג ִעם הֹוָריו, ָּכ

 .ֲהגּו ִאּתֹוִיְתנַ  ַהְיָלִדים ֶׁשּלֹו
ַהְּכֵאב   ְּתנּו ֶאת  ְלהֹוִציא  ָלּה  ְּתנּו  ְלַדֵּבר,  ָלּה 

ַּתְתִחילּו  ְלַדֵּבר,  ַאֶּתם  ַּתְתִחילּו   ָּכ ְוַאַחר  ֶׁשָּלּה 
ֲחמּוִדים   ְּדָבִרים  ָלּה  ְּתַסְּפרּו  ַהְּנָכִדים,  ַעל  ְלַסֵּפר 

ְּתַסְּפר אֹוָתּה.  ְיַחֶּיה  ְוֶזה  ֶׁשָּלֶכם,  ָלּה  ֵמַהְּיָלִדים  ּו 
ָיֶפה    ִּייםֵמַהַח  ַּכָּמה  ְמֻאָּׁשִרים,  ַאֶּתם  ַּכָּמה  ֶׁשָּלֶכם, 

 .ַאֶּתם ַחִּיים, ֶזה ִיֵּתן ָלּה ּכֹוחֹות ְמֻחָּדִׁשים
ְלַבֵּקר  ִמַּפַעם ֵּתְלכּו  ְוַתְזִמינּו    ְלַפַעם  אֹוָתּה 

  ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַלְּבָרכֹות  ְוִתְזּכּו  ְלֵביְתֶכם,  אֹוָתּה 
 ) א"פתש ִמְׁשָּפִטיםה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(                                                 .ְמָבֵרהּוא 
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ד ִמּיָ י  ּכִ ה,  ְּגמּורָ ה  ַמָּפלָ ן  ְלָהמָ ה  ָהיָ ה  זֶ י  ְידֵ ל  ְועַ   ,ּבוֹ ם  ְלִהָּלחֵ 
ת ִלְדחוֹ ם  מּוָכִניר  ְלָמחָ ם  ְוגַ ר,  ָמחָ ם  ְליוֹ   אֹותוֹ ם  ֶׁשּדֹוִחי
ה ַמָּפלָ   לוֹ   ֵיׁשה  ָּבזֶ ,  ַאֵחרד  ְוַלּמֹועֵ ר  ְלָמחָ ם  ַהַּפעַ ד  עוֹ   אֹותוֹ 
 ם.ַהּפּוִריג ְלחַ  ְוָזִכינּון ָהמָ ז ָאל ֶׁשָּנפַ  ּוְכמוֹ ה, ְּגמּורָ 

 תְרׁשּו  ֶׁשִּבְּקׁשּו  ר,ְוֶאְסּתֵ   יָמְרְּדכַ   תָחְכמַ   םֹעצֶ   הָהיָ   הְוזֶ 
 םיוֹ   דעוֹ   ן,ְּבׁשּוׁשַ   קֲעָמלֵ   דֶנגֶ   הַהִּמְלָחמָ   ְלַהְמִׁשי�  ֵמֲאַחְׁשֵורֹוׁש

 רֲאׁשֶ   ם ַלְּיהּוִדי  רָמחָ   םּגַ   ןִיָּנתֵ "  :יג)  ט,  רֶאְסּתֵ (  ְוָאְמרּו  ד,ֶאחָ 
 תְּכדַ   ַיֲעׂשּו  ר"ָמחָ "  םֶׁשּגַ   ַהְינּו  ם",ַהּיוֹ   תְּכדַ   תַלֲעׂשוֹ   ןְּבׁשּוׁשַ 

 ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֶאת  ִתיָּדִחי  ֶׁשַהּיֹום  ֶׁשְּכמוֹ   ְמַרֵּמז  ֶזה  ם",ַהּיוֹ "
 .ְלָמֳחָרַתִים אֹותוֹ  ֶׁשֶאְדֶחה ָמָחר  ַּגם ֶאֱעֶׂשה ָּדָבר אֹותוֹ  ְלָמָחר

ת אֶ ה  ֶׁשִּנְדחֶ   אֹוָתנּוד  ְלַלּמֵ א  ֶׁשּבָ ם  ּפּוִרין  ׁשּוׁשַ ל  ׁשֶ   ַהֹּכחַ ה  זֶ 
ה, ִנְדחֶ א  �ת  ְוַהִּמְצווֹ ה  ַהּתֹורָ ת  אֶ ל  ֲאבָ ר,  ְלָמחָ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ 
, ֶׁשָּצִרי�  ְּכמוֹ ם  יוֹ ל  ּכָ ל  ֶׁשְּנַנצֵ .  םַהּיוֹ ה  זֶ ת  אֶ ה  ַנֲעׂשֶ א  ֶאּלָ 

 ָלנּוה  ְוִיְהיֶ   ַנְצִליחַ ז  ְוָאם,  טֹוִבים  ְּדָבִרים  יוֹ ל  ְּבכָ ֶׁשַּנֲחֹטף  
 א.ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ם ְמֻאָּׁשִרים ַחִּיי

 
 ַהְקדֹוִׁשים)(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ַעל ְיֵמי ַהּפּוִרים 

 

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב 

ד ַעד  יִקים ַמֲעָמ ַמְחזִ   ֵאי
 ?ֶׁשְּמַקְּבִלים ֶאת ַהְיׁשּוָעה

 ְׁשֵאָלה: 
 ,רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִלְכבֹוד

ֲעָנִקית ַעל ָּכל ַהִׁשיעּוִרים, ֲאִני ְמאֹד מֹוֶדה ּוְמאֹד ִמְתַחֵּזק   ּתֹוָדה
 .ִעם ָּכל ָהֵעצֹות ֶׁשֲאִני ְמַקֵּבל ּפֹה ַּבָּמקֹום ַהָּקדֹוׁש ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש

ֵאי ַמְחִזיִקים ַמֲעַמד ַעד ֶׁשְּמַקְּבִלים ֶאת ַהְיׁשּוָעה  ,ִלי ְׁשֵאָלה  ֵיׁש
ָעֶלי ֵמַהֵּׁשם ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ְּכֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ָקֶׁשה   ָּכ ָּכל  ֶזה  ַהּיֹום?  ָּכל  ָה 
ַמְר  ְוא   ּקֹוֶרהִיְתָּבַר ֶׁשַּמֶּׁשהּו  ַצֲעִרי?   ,ִּגיִׁשים  ֶאת  רֹוֶאה  הּוא  ַהִאם 
 ?ֵאי ִמְתַחְּזִקים

 ְמַׁשֶּנה   א  ֶזה  ָעַלי,  ֶׁשעֹוֵבר  ַמה  ִמָּכל  ְּפָרִטים  ְלַצֵּין  ָצִרי  א  ֲאִני

  ְּפָעִמים   ַהְרֵּבה  ? ִהְתּבֹוְדדּות  ִעם  ִמְתמֹוְדִדים  ֵאי  ֲאָבל  ַהּנֹוֵׂשא,  ְלֶעֶצם 

   ּכָ   ל ּכָ  ִלי  ֶׁשהֹוֵל   רֹוֶאה  ְּכֶׁשֲאִני  ְוׁשּוב,  ׁשּוב  ְלַבֵּקׁש   ַהֵחֶׁשק  ֶאת  ְמַאֵּבד  ֲאִני
 .ַהְיׁשּוָעה ֶאת רֹוֶאה א ַוֲאִני ַהְרֵּבה ָּכ  ָּכל  ּוְמַבֵּקׁש ְמַבֵּקׁש ַוֲאִני ָקֶׁשה,

ֲאִני ָיכֹול ְלִהְתַחֵּזק ֵאי? 
 ּכַֹח  ִייַׁשר

 ְּתׁשּוָבה: 
 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 יֹום ה' ַּפְרַׁשת ְּתרּוָמה, ו' ָאָדר, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן 
 רֹו ָיִאיר... נֵ  ִלְכבֹוד

 . ֶאת ִמְכָּתְב ִקַּבְלִּתי
 ַמִּגיעַ   ְּכֶׁשֶּזה  ִּבְפָרט  ַּבַחִּיים;  ַסְבָלנּות  ַהְרֵּבה  ְצִריִכים  ְל,  ַּדע
  רֹוִאים  ְוא  ִיְתָּבַר  ֵמַהֵּׁשם  ְמַבְקִׁשים  ְוִהְתּבֹוְדדּות,  ִלְתִפיָלה

 ִּכי   ְלִהְתָיֵאׁש.  א  ֵדיּכְ   ַסְבָלנּות  ַהְרֵּבה  ָצִרי  ְיׁשּוָעה;  ֶׁשְּמַקְּבִלים
 ְוא  לַּפּלֵ ִהְת ֶׁש  ָאָדם ָרָאה "ִאם  :לב:) (ְּבָרכֹות  אֹוְמִרים ְּקדֹוִׁשיםַה  ֲחָכֵמינּו

 ֶאל   "ַקֵּוה  :יד)  כז,  (ְּתִהיִלים  ַּבָּפסּוק  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ",לַּפּלֵ ְוִיְת   רֹוַיְחז  ַנֲעָנה,
  ִּבְתִפָּלה,   ְלִהְתַעֵּקׁש  ְצִריִכים  ה'";  ֶאל  ְוַקֵּוה  ִלֶּב,  ְוַיֲאֵמץ   ֲחַזק  ה',
 ְיׁשּועֹות  ֶּׁשרֹוִאים  ַעד  ַּפַעם  ְועֹוד  ַּפַעם  הּוא  ָּברּו  ֵמַהָּקדֹוׁש  ֵּקׁשְלבַ 

 .ְּגדֹולֹות
 –ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ְּכֶׁשַאָּתה ְמַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַּיֲעזֹר ְל    ְמאֹד

וְ  ַחס  א  ְּבַרֲחִמים,  אֹוֵמר  ְּתַבֵּקׁש  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  ְּבּכַֹח.  ִלְגנֹב  ָׁשלֹום 
קצו) ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ׁשּום  (ִליקּוֵטי  ַעל  ַעְצמֹו  ַלֲעמֹד  ָלָאָדם  "ָאסּור   :

ָּדָבר, ַהְינּו ֶׁשָאסּור ְלִהְתַעֵּקׁש ִּבְתִפיָּלתֹו, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעֶׂשה 
ַּבָּק  ַּדְוָקא ֶאת  ִלְפֵני ַהֵּׁשם  לֹו  ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלִהְתַחֵּנן   ָצִרי ָׁשתֹו וכו', ַרק 

ִיְתּבָ  ַהֵּׁשם  ִיֵּתן  ִאם  ְוַתֲחנּוִנים,  ְּבַרֲחִמים   ִיְתָּבַר ָלאו,  ַר ְוִאם  ִיֵּתן,   ,
ָלאו", ִאם לֹוְקִחים ְּבכַֹח ֲעלּוִלים ְמאֹד ְלִהָּׁשֵבר ִמֶּזה, ְּכִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו 

  ָעה ָּׁש , ַה ָעהָּׁש ַהּדֹוֵחק ֶאת ַה   לּכָ : "(ְּבָרכֹות סד.)ם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  ִזְכרֹונָ 
  –ִלְקרֹות ֶזה ְוֶזה'  ָרח", ִמי ֶׁשִּמְתַעֵּקׁש, הּוא אֹוֵמר 'ַעְכָׁשיו ֻמכְ ּתֹוַחְק ֹוד

 .הּוא ִנְהֶיה ְמאֹד ְמֻאְכָזב ְוָׁשבּור
 ַסְבָלנּות ַעד ֶׁשַהְיׁשּוָעה ִמי ֶׁשַּמְמִּתין ַלְיׁשּוָעה ֶׁשּלֹו, ֵיׁש לֹו ַאְׁשֵרי

 .ַמִּגיָעה
 .ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים 

 תשפ"א)  ְּתרּוָמהה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

סאטמאר  ודומ"ץ  רב  קלאסנא  שליט"א  טייטלבוים  יחזקאל  רבי 
רבי הגה"צ  לימינוב;    קליימער;  אב"ד  שליט"א,  מייזליש  שלמה  יעקב 

איחוד  דביהמ"ד  רב  שליט"א,  מייזליש  אהרן  מרדכי  רבי  הגה"צ 
דומ"ץ  שליט"א,  פריעדמאן  משה  רבי  הגה"צ  דסאטמאר;  התלמידים 
שליט"א,  דייטש  אהרן  שמואל  רבי  הגה"צ  פארק;  בארא  סאטמאר 

סענדרא;   ש אב"ד  ישיבות  וראשי  צדק  מורי  רבנים,  הרבה  לא ועוד 
 הספיק הזמן להעלות שמם על הכתב. 

שליט"א מקארלסבורג  הרב  הגדול  הגאון  רבא  הסבא  של    מקורביו 
אמרו שהסבא רווה קורת רוח עצומה בחתונה, וניכר היה שהסב הגדול 
ישב בחתונה בשמחה עילאית ומקורביו אמרו שהוא ממש היה נראה 

 ן יעשו".צעיר בעשר שנים, בעת החתונה הוא התבטא: "ממנו ילמדו וכ
ניגשו לברכת המזון. ראש    9:30בשעה    –  בברכת המזון ומצוה טאנץ

פנו  המזון  ברכת  לאחר  מיד  המזון.  בברכת  כובד  שליט"א  השיבה 
מצוה  של  המנהג הקדוש  המדרש טאנץ  לעריכת  בית  של  כשהשמש   ,

בנוסח   והמחותנים  הסבים  לכל  מכבר  הקרא  זה  היטב  המוכר  קצר 
נ  הנו מאד שאינם צריכים להמתין עד  "יעמוד יעמוד" כל המשתתפים 

ההספד המשעממות שבכלל לא מתאימות לחתונה  יבבות  שיסתיימו 
 או מצוה טאנץ.

בחצר   כנהוג  טאנץ  למצוה  המיוחדות  המחיצות  את  פנימה  הביאו 
הגדול   הסבא  נקרא  ראשית  רב    –קארלסבורג,  הגה"צ  כ"ק 

לרקידה שליט"א  חילק   דקארלסבורג  בקודש  כמנהגו  הוא  מצוה,  של 
את מאכל ה"קינדל" לפני שניגש לרקוד. לאחר מכן ניגש הסבא לרקוד 
בשמחה ובהתלהבות עצומה עם ניגון קארלסבורג החדש והנפלא "אור 

 זרוע לצדיק".
יהודי", פירוש על מגילת  בינתיים חולק לציבור הספר החדש "איש 

שליט"א הישיבה  ראש  ידי  על  שנכתב  יפים, אסתר  בפירושים  מלא   ,
זי"ע,  ומוהרא"ש  הקדוש  רבינו  של  ההקדמות  פי  על  ועצות  חיזוק 
התפעלותם  את  הביעו  שליט"א  הגה"צ  שם  שנכחו  רבים  והרבנים 

 הרבה מהתוכן העשיר של הספר. 
מכן   הישיבה לאחר  ראש  של  חמיו  את  מצוה  של  לרקידה  קראו 

לא מווייצען;  שליט"א  מייזליש  אהרן  מרדכי  רבי  אביו הגה"צ  מכן  חר 
כך  אחר  שליט"א;  דקארלסבורג  הצעיר  רב  הגה"צ  הישיבה  ראש  של 
טאנץ;   מצוה  רקד  שליט"א  הישיבה  ראש  כן  אחרי  האחרים;  הסבים 
לאחר מכן אבי הכלה הר"ר מרדכי אינדיג שליט"א, ולאחר מכן החתן  

 והכלה. 
און ברוינפן"  ו"לקח  "אין כאלקינו"  הניגונים  החתונה שרו את  אחרי 

 וייצען.כמנהג ו
בית   10:45כבר הגיעה החתונה כולה לסיומה, ובשעה    10:30בשעה  

שבאים  לבחורים  המחר  ליום  ומוכן  לגמרי  מסודר  היה  כבר  המדרש 
 ללמוד. 

יעזור הקדוש ברוך הוא שהמחותנים ימשיכו לראות רק שמחה ונחת 
יהודית, והזוג הצעיר יזכה להקים בית נאמן בישראל לתפארת אבותינו 

 ומהם יצאו דורות יהודיים נפלאים שיאירו את העולם.  ורבותינו,
 !י יהודה ובחוצות ירושליםעוד ישמע בער 
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 מילה טובה 
 מה מילה אחת טובה יכולה לגרום?  

 האזינו לשיעור בלשון הקודש
 קול ברסלב

0797040066 2.2.43 
 

 

 

 עצתו אמונה
 עד לדלת ביתכם
   קבלו את "עצתו אמונה" בדואר 

 לחודש בלבד ש"ח  18בסכום של  
 

 

0775309648 
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  

 

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

 

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

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

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

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

 9:15.... ....... .... ..הודו   שחרית שב"ק 
 5:20....... .. ..................מנחה שב"ק 

 9:30..... . ....שחרית פורים המשולש 
 

  שמחת פורים במשתה ושמחה בבית
 5:00........... מדרשינו בתופים ובמחולות

 א פרייליכן פורים, הגבאים

 
 

 פינת ההפצה 
 ודם החג ים יום קשלוש

מבצע אוצר הפסח 
   .זי"ע מוהרא"שמ

   ₪ 10 רק ב
 

 

 

 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק' 
 שמחה עילאית כשראש הישיבה שליט"א 

 מחתן את בנו בבית המדרש   
ביום רביעי שעבר פרשת תרומה, ברוך ה' התקיימה החתונה השמחה העשרים במספרה בבית  

למחותנים, בית המדרש ניתן בחינם, התזמורות היתה  המדרש, וכמו תמיד זה לא עלה אף פרוטה  
הקלטה מחתונה, נשות אנשי שלומינו הכינו את האוכל, וברוך ה' לא היה חסר כלום לחתונה, היה  

 לה טעם יהודי אמיתי. 
, עב"ג בה שליט"אישיבשעה טובה נכנס תחת החופה החתן מו"ה אלחנן חיים הי"ו, בן לראש ה

 שליט"א, מנהל היכל הקודש ברסלב.  הכלה בת הר"ר מרדכי אינדיג
הן החתן והן הכלה הינם תלמידי המוסדות הקדושים היכל הקודש ברסלב, ויודעים ש"חתונה" 
מתחילה יום אחרי השבע ברכות, וציפו לרגע שיקימו יחד את ביתם החדש על דרך ישראל סבא, 

כ צריך,  לא  אחד  שאף  דברים  על  יהודי  כסף  לבזבז  אליהם  דיבר  לא  עשירות,  ובכלל  מתנות  מו 
עבורם היה    –רהיטי יוקרה, יהלומים אמיתיים בתכשיטים, אולם פאר, קייטרינג, בדחן, וכן הלאה  

יותר ממספיק עצם זה שהקדוש ברוך הוא עזר להם שהם זכו למצוא את זיווגם, וברוך ה' עומדים  
החתונה ליל  של  שעות  הכמה  ובשביל  משלהם.  בית  פשוטות,   ?להקים  במתנות  רע  דירה   מה 

וקוגל  חלה  קצת  המדרש,  בבית  חתונה  מזויפים,  יהלומים  עם  אמיתיים  תכשיטים  מרוהטת, 
 לסעודה, ו"יעמוד יעמוד" למצווה טאנץ.

הגיעו המחותנים והחתן והכלה לקבלת פנים, ושרו ניגוני התעוררות    5:00בשעה    –  קבלת פנים
 נפלאים. 
שרר  6:00בשעה    –  חופה גדולה  התעוררות  לחופה,  התעוררות  ניגשו  ניגוני  שרו  בחופה,  ה 

חמים, ומי שהתבונן יכל לזהות שכל השפתיים התנענעו, כשהציבור ניצל את ההזדמנות להתחנן  
 ולפעול כל טוב. 

רב  הרה"צ  שליט"א,  מקארלסבורג  הרב  הגה"צ  כ"ק  החתן  של  הסבא  כובד  קידושין  בסידור 
הגה הכתובה,  בקריאת  כובד  החתן  סב  שליט"א  דקארלסבורג  טייטלבוים  הצעיר  יחזקאל  ר'  "צ 

סאטמ ודומ"ץ  רב  קלאסנא  פליישמאן  אשליט"א  לייב  יודא  ר'  הרה"ג  בברכה;  כובד  קליימער  ר 
"א דוד החתן כובד בברכה, הרה"צ  שליט"א סב בכלה כובד בברכה; כ"ק אדמו"ר מווייצען שליט

כובד   החתן  סב  זצ"ל  מווייצען  אדמו"ר  כ"ק  בן  שליט"א  מייזליש  אהרן  מרדכי  בברכה  מוה"ר 
 אחריתא, לאחר החופה פצחו בריקוד שמח, בהודיה להשם יתברך על חסדיו הגדולים. 

 לאחר החופה התפללו מנחה מעריב.
לאחר מכן נכנסו לבית המדרש שם נטלו ידים לסעודת החתונה, ברקע התנגנו נעימות   –  סעודה

חסידיות, מהקלטה של חתונה "רגילה", עם מקהלה יפה. למשפחה הקרובה הכינו חלות, דגים, 
 הנאת הציבור שאכלו לשובע נפשם.לסלטים, קוגל, וטשולנט, 

אמות הסיפים, הטייפ הרעים בשירת    נכנס החתן לאולם, וינועו  8:00בשעה    –  שמחת חתן וכלה
מ" יותר  יפה  אפילו  או  בדיוק  יהודה",  בערי  ישמע  פצח  "עוד  הציבור  חיים".  כלים  עם  תזמורת 

ים וחגו במעגלים עד שהקירות אף הם כמעט פרצו במחול, פני המשתתפים קרנו סבריקודים תוס
 ויר.ום ריחפו באמשמחה, ורגשות השמחה עלו על גדותיהם, השמחה זרמה בעורקים והרגלי

מקרוב   אורחים  נראו  בשמחה  והתמלא,  שהלך  המדרש  בית  אל  הרף  ללא  זרם  הענק  הציבור 
ראש   המחותן  ושל  החתן  של  בשמחתם  שמחו  בהם  וחצי,  כשעה  נמשכו  הריקודים  ומרחוק. 
הישיבה שליט"א שעשרות אלפי יהודים ברחבי העולם כולו מחיים את נפשם מידי יום בשיעוריו, 

 ן הלאה, ומקבלים חיות מחודשת לעבוד את השם יתברך.המכתבים וכ
צ ומורי  רבנים  הרבה  עוד  שליט"א,  הצדיקים  הגאונים  הסבים  בשמחה,  מלבד  השתתפו  דק 

  : א"ב)  סדר  (ע"פ  ביניהם  והמחותנים,  החתן  בשמחת  ראטה ושמחו  דוד  ברוך  רבי  הגה"צ 
שליט"א בערקאוויטש  געציל  רבי  הגה"צ  יחזקאל;  מראה  אב"ד  יואל; שליט"א,  קרית  דומ"ץ   ,

הגה"צ רבי דוד דוב מייזליש שליט"א, אדמו"ר ווייטצען; הגה"צ רבי זלמן לייב פילאפף שליט"א,  
סאטמאר   הגה"צ  וויליאמסבורג דומ"ץ  נעפלימיץ;  אב"ד  שליט"א,  טייטלבוים  יוסף  רבי  הגה"צ   ;

ם ָׁשלֹו  ת י:)ַׁשּבָ (  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ל  ֶׁש   ְׁשמֹו ה  זֶ ם  ָׁשלֹו
ם  מֹוֲחִקי,  ֶׁשִּמְתַּפְּיִסיםן  ְזַמ ה  זֶ ם  ּפּוִרי;  ָּגבֹוַּה י  ֲהכִ ר  ַהָּדבָ א  הּו
ה  ָרצָ ן  ָהָמ ת.  ַמֲחֶק ל  ֶׁש   –ק  ַוֲעָמלֵ ן  ָהָמ ל  ֶׁש ה  ַהְּקִלּפָ ת  ֶא 

ג, ח)   ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁשר  ָאַמ א  הּות,  ַמֲחֶק ת  ַלֲעׂשֹו "ֶיְׁשנֹו   :(ֶאְסֵּתר 
ּוְמפָֹרד", ְמֻפָּזר  ֶאָחד  ה  ֵאיפֹת,  ַמֲחֶק א  הּו  ֶׁשּלֹון  ָהִעְניָ   ַעם 

ַהִמדֹות,  (ֵסֶפר  ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּוק,  ּוֵמֲעָמלֵ ן  ֵמָהָמ ה  זֶ ת  ַמֲחֶק   ֶׁשֵּיׁש

סו)  ִסיָמן  ְמִריָבה,  ַהָּׂשָטן"  :אֹות  ָׁשם  ְמִריָבה  ל ֲאבָ ;  "ִּבְמקֹום 
(ֶאְסֵּתר   אהּום  ֶׁשָּלֶה ן  ָהִעְניָ ה  ַהַּמְלּכָ ר  ְוֶאְסֵּת ק  ַהַּצִּדיי  ָמְרְּדכַ 

ַהְּיהּוִדים",  ז):טד,   ָּכל  ֶאת  ְּכנֹוס   ת  ְוִלְחיֹוס  ְלִהְתַּכּנֵ   "ֵל
 ם. ְּבָׁשלֹו

ה  ֶׁשִּיְהיֶ   ִּתְראּום,  ְיָקִרים  ֲחֵבִרים  ִמְּמכֶ   ׁשֲאַבֵּק ן  ָלכֵ 
א  ה  ָהִאיָׁש ם  עִ ,  ְלִהְתַוֵּכַח ר  ָאסּות  ַּבַּביִ   ִזְכרּו;  תַּבַּביִ ם  ָׁשלֹו

"אֹוָתנּוד  ִלֵּמ   ׁש"מֹוֲהָראם,  ִמְתַוְּכִחי ד  ָּתִמיה  ָהִאיָׁש : 
ל ֶׁש ד  ַהְּיסֹוי  ּכִ ה,  זֶ ל  עַ   ַהֶּנֶפׁשת  ֶא ר  ִלְמסֹ ם  ַחָּיִבית";  צֹוֶדֶק 
ה  ֶׁשִּיְהיֶ י  ּוְכֵד ,  םְטהֹוִריה  ַמֲחָׁשבָ   מַֹח ם  עִ ת  ִלְהיֹו  א הּו  םָהָאָד 
ם  עִ ם  ְּבָׁשלֹום  ַחִּיים  ִא ת,  ַּבַּביִ ם  ָׁשלֹות  ִלְהיֹו  ח ֻמְכָר   רָטהֹו   מַֹח 

 ע. ַר ל ִמּכָ ם ְׁשמּוִריה ָהִאיָׁש 
 ה תשפ"א) ְּתרּוָמ  ,הנָ ֱאמּו ֲעָצתֹו(
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