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 ה ַהַּפְרׁשָ ל עַ ה ִמילָ 
ם סּוף,  ָעְמדּו ַעל ַיד יַ   לִיְׂשָרֵא י  ְּכֶׁשְּבנֵ , ּוַפְרעֹה ִהְקִריב, ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה'

ּוַפְרעֹה ִעם ְצָבאֹו ִהְתָקְרבּו ֲאֵליֶהם ֵמֲאחֹוֵריֶהם, ַהְיהּוִדים ְמאֹד ָּפֲחדּו ְוִהְתִחילּו  
 ִלְצעֹוק ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

:    ִּׁשיִרים ב, יד)(ִׁשיר ַה , ַעל ַהָּפסּוק  (ְׁשמֹות ַרָּבה ָּפָרָׁשה כא, ה)ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  
"סּוף, ִּכי  -', ֶׁשּזֹאת ָהְיָתה ַהִּסָּבה ֶׁשל ַהָּצָרה ַעל ַיד ַהַּיםֹ" ְוגו  ַהְׁשִמיִעיִני ֶאת קֹוֵל

ְוַהִּנְפָלאֹות  ַהִּנִּסים  ָּכל  ְוָראּו  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ֶׁשָּיְצאּו  ְּבָׁשָעה 
ָּברּו הּוא ְלַהּכֹות ִמְצַרִים ְּבֶעֶׂשר ַמּכֹות נֹוָראֹות, ּוְלָהִמית  ֶׁשָעָׂשה ִעָּמֶהם ַהָּקדֹוׁש 

ָּכל ְּבכֹוֵריֶהם, ָאז ִנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשְּכָבר ְּפטּוִרים ִמָּכל ָצרֹוֵתיֶהם ְלַגְמֵרי, ּוְכָבר ָׁשַמע 
ְלִהְתַח  ְצִריִכים  ּוְכָבר א  ְוַׁשְוָעָתם,  ַצֲעָקָתם  ִיְתָּבַר קֹול  ְוא ַהֵּׁשם  ִּבְתִפָּלה,  ֵּזק 

 ִיְהיּו ִנְרָּדִפים ְּכָלל ְלעֹוָלם. 
:   (ָׁשם)ַע קֹוָלם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָּתִמיד, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב  ֵֹהב ִלְׁשמו ֲֹאָבל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר או 
ָנאֶוה", ְוֶזהּו ָּכל  "ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִי ָעֵרב ּוַמְרֵאי ִּכי קֹוֵל ִהְׁשִמיִעִני ֶאת קֹוֵל 

ִלְׁשמו    ,ִיְתָּבַר ְוַׁשֲעׁשּועֹו  ַּתֲענּוגֹו  ֵאָליו ִֹעַּקר  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  קֹוָלם  ַע 
ִלים ֵאָליו ֵמֲחַמת ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְּבָכל ֵעת, ְוִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא רֹוֶאה ֶׁשֵאין ִמְתַּפּלְ 

ְּכֵדי  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ַאֶחֶרת,  ְוצּוָקה  ָצָרה   ְלתֹו אֹוָתם  ַמְכִניס  ֲאַזי  ְוַהְרָחָבה,  ֶרַוח 
 ֶׁשִּיְפְּתחּו ׁשּוב ֶאת ִּפיֶהם ְוִיְתַּפְּללּו ֵאָליו.

ִלְׁשמו  ְּכֵדי  ַרק  ֵאיָנּה  ַהָּצָרה  ְּתִפָלָתם.ְֹוָכל  ֶׁשּיֵ   ַע  ְמַחֶּכה  ּוִמי  ֵאינֹו  ֵׂשֶכל,  לֹו  ׁש 
 ,ִיְתָּבַר ֵאָליו  ְּבָכל ֵעת  ְּבִׂשיָחה ּוְתִפָּלה  ַמְרֶּבה  ַרק  ְוָׁשלֹום,  ָצָרה ַחס  ֶׁשַּיִּגיַע ֵעת 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה ִעּמֹו  ְוָהַרֲחִמים  ַהֲחָסִדים  ָּכל  ְוֵכן מֹוֶדה ּוְמַהֵּלל ַעל 

 ֵטר ֵמָעָליו ָּכל ַהִּדיִנים ְלַגְמֵרי. ֹֹוֵרם ַנַחת רּוַח ָעצּום ְלַמְעָלה, ּופו ְּבָכל ֵעת, ְוָאז ּג
ֶׁשָהְיָתה לֹו   ְלֶמֶל, מּוָבא ָמָׁשל ָנֶאה ַעל ֶזה: ָמָׁשל  (ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ַרָּבה ב, לה)ּוַבִּמְדָרׁש  

ִלְׁשמו  ִמְתַאֶּוה  ְוָהָיה  ְיִחיָדה,  ָעָׂש ַֹּבת  ָמה  ִׂשיָחָתּה,  ָּכל  ַע  ְוָאַמר:  ְּכרּוז  הֹוִציא  ה, 
ַעָּמא ִיְפקֹון ְלִקְמּפֹון (ָּכל ָהָעם ֵיְצאּו ְלָׂשֶדה ְלִטּיּוִלים), ְּכֶׁשָּיְצאּו, ָמה ָעָׂשה? ָרַמז 
ְוָנְפלּו ָלּה ִּפְתאֹום ְּבִלְסִטים, ְוִהְתִחיָלה צֹוַוַחת ַאָּבא! ַאָּבא! ַהִּציֵלִני!   ַלֲעָבָדיו, 

 ּו א ָעִׂשיִתי ָל ָּכ ,א ָהִיית צֹוַוַחת ְואֹוֶמֶרת ַאָּבא ַהִּציֵלִני. ָאַמר ָלּה ִאּל
  -ִנְמָצא, ֶׁשּיֹוֵצא ִלּמּוד ָּגדֹול ְוִהְתַחְּזקּות ֲעצּוָמה ִמן ַהּסֹוד ֶׁשל ְקִריַעת ַים סּוף   

ִלְׁשמֹו ְּכֵדי  ַרק  ֵהם  ָהָאָדם,  ַעל  ֶׁשעֹוְבִרים  ְוַהְּיסּוִרים  ּוְכֵדי ֶׁשַהָּצרֹות  ֶאת קֹולֹו,  ַע 
ֶׁשא ִיְׁשַּכח ֵמֲעבֹוַדת ַהְּתִפָּלה, ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵׂשֵכל ְוִיּׁשּוב ַהַּדַעת, ֲאַזי ֵאינֹו ְמַחֶּכה 
ְוַעל  ְלָּצָרה,  ְּתִפָּלה  ַמְקִּדים  ַרק   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ַהָּצָרה  ֶׁשָּתבֹוא 

ַמְמִּת  ֶזה  ְוָלֵכן  ְיֵדי  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ּוָמִרים,  ָקִׁשים  ִיּסּוִרים  ִמיֵני  ָּכל  ַעְצמֹו  ֵמַעל  יק 
ָראּוי ּוְמֻסָּגל ְמאֹד ְּבָיִמים ֵאּלּו ְלִהְתעֹוֵרר ֶאל ְּתִפָּלה ּוְצָעָקה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. ִּכי 

ם ֶׁשִּנְתַּגּלּו ַלֲאבֹוֵתינּו ַעל ַהִּנִּסיַהְּקִריָאה ְמעֹוֶרֶרת ַהְּזַמן, ּוִבְזכּות ֶזה ִנְזֶּכה ִלְראֹות  
: ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה   (ְׁשמֹות יד, יג) ַהָּים סּוף, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב  

ָלֶכם ַהּיֹום, ְוִתְהֶיה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלָכל חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ּוְכמֹו ֶׁשֻהְבְטחּו ִמָּיד 
ים  : ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִמְצַרִים א ָאִׂש   (ְׁשמֹות טו, כו)ַאַחר ְקִריַעת ַים סּוף  

 ָעֶלי ִּכי ֲאִני ַהֵּׁשם רֹוְפֶא, ְוָנִגיל ְוִנְׂשַמח ִּביׁשּוָעתֹו ִיְתָּבַר, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
 ח) ְּבַׁשלַ ת ְלָפָרַׁש   ׁש"מֹוֲהָרא ת  ִׂשיחֹו(
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש
 ם ָהעֹולָ ת ֶא  ָּכַבׁש

 לֹוַמר:  ָאָדם-ְּבֵני  ְּבִפי  ֶׁשָרִגיל  ִּפְתָּגם  ֵיׁש
  ּוִבְפָרט  ָהעֹוָלם",  ֶאת   ָּכַבׁש  ַהֶּזה  "ָהָאָדם
 ְוֵיׁש   ָּבעֹוָלם,  םְמֻפְרסָ   ִאיׁש  ֵאיֶזה  ְּכֶׁשֵּיׁש
  ֲעֵליֶהם,  ׁשֹוֵלט  ְוהּוא   ַּתְחָּתיו,   ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה

  ַהֶּזה.  ַהִּבּטּוי ֶאת לֹוַמר ְרִגיִלים ָאז
יֹוֵדַע  ַהַּדַעת,  ְלִיּׁשּוב  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ּוֶבֱאֶמת 
ַהֶּזה   ָהעֹוָלם  ֶאת  ִּכי  ְוֶהֶבל,  ְצחֹוק  ֶׁשַהֹּכל 
ִלְכֹּבׁש,   ַׁשָּי�  ְוֵאין  ִלְכֹּבׁש  ְיכֹוִלים  ֵאין 
ַאְּדַרָּבה, ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּכֹוֵבׁש ֶאת ָהָאָדם, ִּכי  

 
 

ר  ֶאְפׁשָ ה  ְלמָ ר  ְלָּתאֵ ר  ֶאְפׁשָ י  ִא 
ת;  ַאְחדּו  נּו י ֵּבינֵ ה ִּתְהיֶ ם ִא ת  ִלְזּכֹו

ִזְכרֹונֹו   ִויָטאל  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 
ְמַסּפֵ    י ָהֲאִר"  יִׁשְבחֵ   ר(ֵספֶ  רִלְבָרָכה 

  ְמִריָבה   הָּפְרצָ   ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב:")ל"ז
י  ַּתְלִמידֵ   לׁשֶ ָנִׁשים    ַּכָמה  ֵּבין

ָהֲאִריַז"ל,  לָהֲאִריַז" ְוָאַמר   ,  
ֵאַלי   ָּבא  ַׁשָּבת  ְּבַקָּבַלת 

ַגם   ְוָאַמר,  ָהָרע ַהֶמֶל�   ַאֶּתם   ִלי, 
ְוָכל  ַמְלְּכֶכם  ַגם   ִּבְגַלל   ֶזה  ִּתָספּו, 

ַהיֹוםַהְּקָטטָ  ֵּביֵניֶכם  ֶׁשָהְיָתה  ,  ה 
  ה ׁשֹוֶר ה ַהָׁשלֹום  ִּכי ָּכל ַּפַעם ֶׁשָהיָ 

  ַהָמֶות  ֵּביֵניֶכם לֹא ָהְיָתה ְלַמְלָא�
ַּבֲעוֹונֹוֵתנּו  ֶרֶגל,    ְדִריַסת ָהָיה  ֵּכן 

ִנְתַּבֵּקׁש   ְזַמן  ְּבאֹותֹו  ָהַרִּבים 
ְוַרֵּבנּו   מֹוֵרנּו  ַמֲעָלה  ֶׁשל  ִּבְיִׁשיָבה 

ַז"ל"  רֹאֵׁשנּו  ם  רֹוִאי;  ֲעֶטֶרת 
ת  ִלְהיֹוב  ָחׁשּו ה  ַּכּמָ ר  ֵמַהִּסּפּו
ל ְּבכָ ל  ִנְׁשַּתּדֵ ם  ִא   ת.ְּבַאְחדּו
ל  ּכָ ם  עִ ם  ְּבָׁשלֹו ת  ִלְהיֹות  ַהּכֹוחֹו

ת  ֶא א  ְלָהִביה  ִנְזּכֶ   ָאנּוד  ֶאחָ 
 . ְּבָיֵמינּו ה  ִּבְמֵהָר  ִצְדֵקנּו   ָמִׁשיחַ 

 א תשפ"א) ָוֵאָר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ּב  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַדֵּבק  ַרק  ָצִרי�  , ִיְתָּבַר�ֹו  ָהָאָדם 
ִאם  ֲאָבל  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ִלְכֹּבׁש  ִנְקָרא  ֶזה  ֲאֶׁשר 
ְוֵהם   ֲאָנִׁשים,  ַעל  ׁשֹוֵלט  ֶׁשהּוא  ֶׁשָּבֶזה  חֹוֵׁשב, 
זֹו   ָהעֹוָלם,  ֶׁשָּכַבׁש ֶאת  ִנְקָרא  ֶזה  ָמרּותֹו,  ַּתַחת 
ָטעּות ֲחמּוָרה, ִּכי רֹוִאים ְלַבּסֹוף ָמה ִנְׁשַאר ִמן  

 ֶרֶגב ֲאָדָמה. ָהָאָדם, ַרק
ַה"ֶצַמח   ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ִּדֵּבר  ַאַחת  ַּפַעם 
ֻּדְגָמא:   ָּכ�  ַעל  ְוֵהִביא  ֶזה,  ֵמִעְנַין  זי"ע  ֶצֶדק" 
ּוְבֶדֶר�  ַלְּׁשִחיָטה,  ׁשֹור  ַהּמֹוִלי�  ׁשֹוֵחט  רֹוִאים 

ְוַעל ִמְתָּפֵרא,  ׁשֹור  ִעם  -ְּכָלל  אֹותֹו  מֹוִליִכין  ֵּכן 
ּבַ  ְוַהְרֵּבה  ַׁשְרֶׁשֶרת  ָחָזק,  ֶחֶבל  ִעם  אֹו  ְרֶזל 

ֶאת   ַאֲחָריו  ְוגֹוֵרר  ָלרּוץ,  ַמְתִחיל  ַהּׁשֹור  ְּפָעִמים 
רֹוֶצה   ֵאינֹו  ַהּׁשֹור  ְלֶהֶפ�,  ְוִלְפָעִמים  ַהּׁשֹוֵחט, 

ָצִרי�   ְוַהּׁשֹוֵחט  ַלְּׁשִחיָטה,  אֹותֹו,  ִלְגרֹ ֵליֵל�  ר 
ַהּׁשוֹ  ִלְפֵני  ָרץ  ַהּׁשֹור  ַּפַעם  ֶאת  ַהְינּו  ְוגֹוֵרר  ֵחט 

ְוַהּׁשֹוֵחט  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ַהּׁשֹור  ּוַפַעם  ַהּׁשֹוֵחט... 
ּגֹוֵרר ֶאת ַהּׁשֹור... ְוֵאין יֹוְדִעים ִמי ּגֹוֵרר ֶאת ִמי, 
ִאם ַהּׁשֹוֵחט ֶאת ַהּׁשֹור אֹו ַהּׁשֹור ֶאת ַהּׁשֹוֵחט,  

ַאַחר ֶאת  -ֲאָבל  ָהַפ�  ֶׁשַהּׁשֹוֵחט  ְּכֶׁשרֹוִאים  ָּכ� 
ַעל  ּוְׁשָחטוֹ ֹור  ַהּׁש ָׁשַלט  ֶׁשַהּׁשֹוֵחט  יֹוְדִעים  ָאז   ,

 ...ַֹהּׁשֹור ְוהּוא ֶזה ֶׁשָּגְררו  
 ַה"ֶצַמח  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ִסֵּים  ֵכן,-ְּכמוֹ  

  מֹוֵׁשל   ִמי   יֹוְדִעים  ֵאין  ַהֶּזה,   ָהעֹוָלם  זי"ע,  ֶצֶדק"
  ָהעֹוָלם, ַעל ָהָאָדם אוֹ  ָהָאָדם ַעל ָהעֹוָלם ִמי, ַעל
  ְוִנְתַּכָּסה  ְוִנְפַטר  ָהָאָדם  ֶׁשל   ַהּסֹוף  ְּכֶׁשָּבא  ַא�

 רֹוִאים  ָאז  ָעָפר,  ַרק  ִמֶּמּנּו  ִנְׁשַאר  ְו�א  ָּבֲאָדָמה,
 ָהעֹוָלם.  ַעל הּוא ְו�א ָעָליו ָׁשַלט ֶׁשָהעֹוָלם

ָּבֶזה   ִּכי  ְמֹאד,  ְמֹאד  ִנְצָרכֹות  ֵאּלּו  ְיִדיעֹות 
ְּבֵני ֵמֶאָחד   ָאָדם-ָהעֹוָלם  ְמֹאד  ְמֹאד  ִמְתַּפֲעִלים 

ִּפְתָּגם  ֶׁשֵּיׁש  ַעד  ָהעֹוָלם,  ַעל  ְׁשִליָטה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש 
ִּבְבֵני ָהעֹוָלם",  -ָׁשגּור  ַעל  מֹוֵׁשל  "הּוא   : ָאָדם 

ֵמִאּתֹו   ִיָּׁשֵאר  ְו�א  ַהּיֹום  ֶׁשָּיבֹוא  ׁשֹוְכִחים  ֲאָבל 
ה ְו�א ִיָּׁשֵאר  ְּכלּום, ֶאָּלא ַיְכִניסּוהּו ְּבתֹו� ָהֲאָדמָ 

ִיְראּו  ְוָאז  ֵמָעָליו,  ּוַמֵּצָבה  ָעָפר  ֶרֶגב  ֶאָּלא  ִמֶּמּנּו 
 ִמי ֹמֵׁשל ַעל ִמי.

ֹזאת   ָיכֹול ֵיׁש  ְּבָכל  ֶאָחד  ָּכל  ֵאי�  ֶּדֶר�  ֲעַדִיין 
 ִלְכּבֹוׁש ֶאת ָהעֹוָלם...

"עֹוָלם".   ִנְקָרא  ַהֶּזה  ן ִמְּלׁשוֹ ָהעֹוָלם 
ם ָּבעֹולָ ָּברּו� הּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש    "ַהֲעָלָמה". ַהָּקדֹוׁש

"ִלְׂשחֹ ְּכֵדי   ָהֲאָנִׁשים.   םעִ ם"  ַמְחּבֹוִאיק 
ָּכ�   ָּכל  רֹוִאים  ַהָּגדֹול  ָהעֹוָלם  ַעל  ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים 

ַהְרֵּבה   ָּכ�  ָּכל  ִעם  ֲאָנִׁשים   תֵמַהְּפֻעּלוֹ ַהְרֵּבה 
ֶׁשָהֲאָנִׁשים   ַלְחֹׁשב  ֶׁשֶאְפָׁשר  ֶׁשָּלֶהם,  ַהְּגדֹולֹות 
ֲאָבל   ִהיא  ָהֱאֶמת  ָהעֹוָלם.  ֶאת  ְמַנֲהִלים  ֶּבֱאֶמת 

ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵּיׁש ָהעֹוָלם,  ֵמֲאחֹוֵרי  ֶׁשעֹוֵמד  ִמיֶׁשהּו   
ָּכל  ְמַנֵהל  ְוהּוא  ָהעֹוָלם  ֶאת  ָּבָרא  הּוא  ָּברּו� 

 ְּתזּוָזה ָּבעֹוָלם.
ָיכֹול  ְּכֶׁשהּוא  ִהיא  ָהָאָדם  ֶׁשל  ַהָחְכָמה 

ָהעֹוָלם,   ֶאת  ֶּׁשֵאין לָ   ִמְתַוֵּדעַ א  הּוִלְכּבֹוׁש  ֱאֶמת 
ָּבעֹוָלם ָּדָבר  הּוא,   ׁשּום  ָּברּו�  ֵמַהָּקדֹוׁש  חּוץ 

ָּברּו�   ַהָּקדֹוׁש  ְּבִלי  ָּבעֹוָלם  ָלזּוז  ֶאְפָׁשִרי  ֶׁשִּבְלִּתי 
הּוא. ֶזה ָחְכָמה, ְוֶאָחד ֶׁשָּיכֹול ְלַהְראֹות ֶאת ֶזה, 
הּוא ָּכַבׁש ֶאת ָה"עֹוָלם". ִאּתֹו ִאי ֶאְפָׁשר ְלַׂשֵחק  

ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי ָּכל   ַמְחּבֹוִאים, הּוא יֹוֵדַע ֶאת ָהֱאֶמת
ֶאת   תַהְּפֻעּלוֹ  ֶׁשְּמַנֵהל  ַהּבֹוֵרא  ִנְמָצא  ָּבעֹוָלם 

 ַהֹּכל ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּקָלִעים.

 ה ְׁשִליָט"א  ַהְּיִׁשיבָ  ֵמרֹאׁש ִמְכָּתב

 ה? ַהְיׁשּועָ ה  ֵאיפֹ ם,  ְּתִהיִלי ה  ַהְרּבֵ   ָּכ ל  ּכָ ם  אֹוְמִרי 
 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום א' ַּפְרַׁשת ּבֹא, ד' ְׁשַבט, ְׁשַנת 
ם ַהְּדָבִריל  עַ ת  ְּתׁשּובֹום  ָלכֶ ב  ֶּׁשֶאְכּתֹי  ִמֶּמּנִ   ּוִבֵּקׁשי,  ֶאְצלִ ה  ָהיָ   ַּבֲעֵל
 ם. ָלכֶ ם ֶּׁשַּמְפִריִעי
ר לֹוַמ ם  ָלכֶ ה  ָקֶׁש ו  ַעְכָׁשיל  ֲאבָ ם,  ְּתִהיִליה  ַהְרּבֵ ד  ְמאֹם  אֹוְמִרים  ָהִייֶת 

ל, ִיְׂשָרֵא י  חֹולֵ   ַעלה  ַהְרּבֵ   ָּכל  ּכָ ם  ְמַבְקִׁשים  ֶׁשְּכֶׁשַאֶּת ם  רֹוִאים  ַאֶּת י  ּכִ ם  ְּתִהיִלי
א  ה  ַהחֹולֶ ה  ּוְלַמֲעֶׂש   –ם  ְּתִהיִלים  אֹוְמִרים  ְוַאֶּת ה  ַהְרּבֵ   ָּכל  ּכָ ם  ִמְתַּפְּלִלים  ַאֶּת 

ם  ַאֶּת ת?  ַהְּתִפּלֹול  ּכָ ת  הֹוְלכֹוה  ְלֵאיפֹה,  ּקֹוֶר ה  ַמ ם  ְמִביִניא    ַאֶּתם;  ִנְתַרֵּפא
 . ִעם ֻקְׁשיֹות ם ִמְסּתֹוְבִבי
הּואל  עַ ת  ֻקְׁשיֹו  ֶׁשִּיְהיּוח  ֶׁשֻּמְכָר ם  ָלכֶ   ְּדעּו  ָּברּו י, ַהּיֹפִ ה  זֶ ;  ַהָּקדֹוׁש 
  ן ', ִסיָמ ב   ק, ֵחלֶ ןמֹוֲהַר"  י(ִליקּוֵט ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּום.  ָּבעֹולָ ה  ֶּׁשּקֹוֶר ה  ַמ ם  ְמִביִניא    ֶׁשֲאַנְחנּו

 ָנֶאה ְוָיֶפה לֹו  ְוָכ  ִיְתָּבַר  ַהֵּׁשם  ַעל  ֻקְׁשיֹות  ֶׁשִּיְהיּו,  ַּדְיָקא  ִלְהיֹות  ָראּוי  ָּכ" :)נב
ִיְתָּבַר"ִאם ָהָיה ַהְנָהָגתֹו ְּכִפי ִחּיּוב ַּדְעֵּתנּו, ִאם ֵּכן : "רְואֹוֵמ   . ְוַרֵּבינּו ַמְמִׁשי

  לֹו ן  ֶּׁשֵאים  ָהָאָד י  ַאְׁשֵר "  –  ַרֵּבינּום  ִסּיֵ   –ל  ֲאבָ   ".ְּכַדְעֵּתנּוָהָיה, ַחס ְוָׁשלֹום, ַּדְעּתֹו  
ק  ַר א  הּוו  ָעָליר  ֶׁשעֹובֵ ה  ַמ ל  ֶׁשּכָ ן  ַמֲאִמיא  הּו,  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  עַ   ֻקְׁשיֹותם  ׁשּו

 ".ְלטֹוָבתֹו
ם ַהֵּׁש ת  ֶא   ַּתַעְבדּום,  ְּתִהיִליר  לֹוַמ   ֶׁשַּתְמִׁשיכּום  ִמּכֶ   ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ
 ִיְתָּבַר ם  ֶׁשַהֵּׁש ה  ַמ ן  ְלָהִבי  ְּתַצּפּול  ְוַא   ִּתְרצּול  ַא ,  ְּתַחְּפׂשּול  ַא ת;  ִּבְתִמימּו

  ֲאַנְחנּו ה,  עֹוֶׂש ם  ַהֵּׁש ה  ַמ ן  ָנִבים  ְקַטִּנים  ֲאָנִׁשי  ֶׁשָאנּוי  ֶאְפָׁשִר י  ִּבְלִּת ה  זֶ .  העֹוֶׂש 
ן ְּבֶחְׁשּבֹום  ָהעֹולָ ת  ֶא ל  ְמַנֵה   ִיְתָּבַרם  ֶׁשַהֵּׁש ה  ְׁשֵלָמ ה  ֶּבֱאמּונָ ן  ְלַהֲאִמים  ְצִריִכי

 ל. ַהּכֹ א ְוהּוא הּוה זֶ ל ַהּכֹה, ְלטֹובָ א הּוה ֶּׁשּקֹוֶר ה ַמ ל ּכָ ק, ְמֻדּיָ 
הּואם,  ַהְּקדֹוִׁשית  ָהָאבֹול  ֶׁש ת  ַהַּגְדלּוה  ָהְיָת ת  זֹא  ָּברּו ה ִניָס   ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּואל  עַ ת  ֻקְׁשיֹום  ָלֶה   ָהיּוא  ְום  ּוָמִרים  ָקִׁשית  ְּבִנְסיֹונֹום  אֹוָת  ,  ַהָּקדֹוׁש 
ה ֶׁשַּבְּתִפּלָ   ָזכּום  ֵה ן  ָלכֵ ת.  ּוִּבְּפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּום  ַהֵּׁש ת  ֶא ד  ַלֲעבֹו  ִהְמִׁשיכּום  ֵה 

י  ַאְבָרָהם, ֱאֵקי ִיְצָחק ֵואֵקי ַיֲעקֹב", ּכִ "ֱאֵקי : ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואת ֶא ם ְמַכִּני
 ה.ָהֱאמּונָ ל עַ ת ֻקְׁשיֹום ָלֶה  ָהיּוא 

ה ֱאמּונָ ה,  ֲחָזָק   ֶלֱאמּוָנהה  ֶׁשִּנְזּכֶ   ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש   ְלַבֵּקׁשם  ְצִריִכי  ֲאַנְחנּו 
.  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  עַ ת  ֻקְׁשיֹו  ָלנּוה  ִּתְהֶיינָ א  ֶׁשם,  ַהְּקדֹוִׁשית  ָהָאבֹו  ְּכמֹו  –ה  ְטהֹוָר 
ה ְּתִפילָ ר  ִחּבֵ   ָעֵלינּון  ָיגֵ   ְזכּותֹוק  ִמִליֶזעְנְס   ֱאִליֶמֶלי  ַרּבִ   ַהָּקדֹוׁשק  ַהַּצִּדי

ְוַתְׁשִּפיַע רּוַח  "ם:  ְמַבְקִׁשי   ַהּזֹוה  ַּבְּתִפּלָ ל,  ְלִהְתַּפּלֵ ם  ֶׁשַּמְתִחיִליי  ִלְפנֵ   ֶּׁשְּיַבְּקׁשּו
ְויֹוֵתר,   יֹוֵתר   ֵאֶלי ָּתִמיד  ְוֶׁשִּנְׁשּתֹוֵקק   ,ָּב ְדֵבִקים  ֶׁשִּנְהֶיה  ָעֵלינּו,   ָקְדְׁש
ַהְּקדֹוִׁשים,   ֲאבֹוֵתינּו  ְלַמֲעַלת  ָלבֹוא  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַּתֲעֵלנּו,  ְלַמְדֵרָגה  ּוִמַּמְדֵרָגה 

ְוִתְקַּבע ֱאמּוָנְת  ם, "ְּכמֹוָת ה  ָק ֲחזָ ה  ֱאמּונָ   ָלנּוה  ֶׁשִּתְהיֶ "  ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב
ֶהְפֵסק ְּבִלי  ָתִמיד  ִתּמֹוט,  ְּבִלֵּבנּו  ְּכָיֵתד ֶׁשא  ְּבִלֵּבנּו  ְקׁשּוָרה   ֱאמּוָנְת ", ּוְתֵהא 

ל  ּכָ ה,  ָּבֲאָדָמ ב  ֵהיֵט   ֶׁשָּתקּועַ ד  ָיֵת   ְּכמֹוי  ְּבתֹוכִ ה  ֲחָזָק   ָּכל  ּכָ ה  ִּתְהיֶ ה  ֶׁשָהֱאמּונָ 
י ֱאמּוָנִת ה ִּתְהיֶ  ֲחָזָקה ָּכם ַּפעַ ף ֶׁשַא ם, ַהֵּׁש   ְּב  ח  ֶאְׁשּכַ אִמְּמ . 

ַהָּקדֹוׁש  ל  ֶׁש ת  ַהְּמִתיקּות  ֶא   ַּתְרִּגיׁשּו  ְוָכב  ַּבּלֵ   ָהֵאּלּום  ַהִּמִּלית  ֶא   ַּתְכִניסּו
 .ָּברּו הּוא

 ם. ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליחּור ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 
 א תשפ"א)ּבֹ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב 

ם ִמְּפָחִדים ִמְּתַּפְטִרי ֵאי
 ם?ְּתִמיִדִּיי

 ְׁשֵאָלה: 
 "א, ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו

ם ַמִּגיִעים  ּגַ ם  ִלְפָעִמיו,  ַּבַּק ם ַהִׁשיעּוִרים  עִ   ַעְצָמּהת  ֶא ה  ֶׁשְּמַחּיֶ ה  ִאיָׁש י  ֲאנִ 
 .ּכַֹח ר ִייַׁש י, אֹוִת ם ְמַחְּזִקיד ֶׁשְּמאֹק,  ַהִחיזּו ל ֶׁש ת ַהִּגְליֹונֹו י ֵאלַ 

ה  ַמְרִּגיָׁש י  ֲאנִ י,  נֹוָרִא ח  ּוֶמַּת ץ  ַלַח ת  ַּתַח ד  ָּתִמי  ָחָּיהי  ֶׁשֲאנִ ה  ְּבָעיָ י  לִ   ֵיׁש
ה  זֶ ם  עִ ה  ֲעסּוָק א  י  ֲאנִ ם  ַהֵּׁש   ֶּׁשָּברּום  ֲהגַ ת.  ִלְקרֹוד  ֵמ עֹוא  ּנֹוָר   ַמֶּׁשהּו  ְּכִאילּו

ה,  ִּביָמָמ ת  ָׁשעֹוע  ְוַאּבַ ם  ֶעְׂשִרי  ַמָּמׁשע  מּוָד ת  ְּבַת י  לִ ד  עֹוֵמ ה  זֶ ל  ֲאבָ ם,  ַהּיֹול  ּכָ 
ה  ַהַּמְחָׁשבָ ם  עִ ם  ַהּיֹול  ּכָ ק  ָעסּו י  ֶׁשּלִ   ֵמַהּמַֹח ק  ֶׁשֵחלֶ ה  ַמְרִּגיָׁש   ְּכִאילּוי  ֲאנִ 

' ָהעֹולָ ף  סֹו   ַמִּגיעַ ת,  ִלְקרֹוד  עֹוֵמ א  ּנֹוָר   ֶׁשַּמֶּׁשהּו   ַמֶּׁשהּו ה  ִיְקֶר ו  ַעְכָׁשיי  אּולַ ם, 
י  ִמֶּמּנִ   לֹוֵקַח ה  זֶ ם,  ֵחרּוב  ְּבַמַּצ   ְּכמֹוד  ָּתִמיי  ֲאנִ ה?'  ּקֹוֶר ר  ְּכבָ ה  זֶ י  אּולַ א?' 'ּנֹוָר 

 ה. ַהְּמנּוָח ת ֶא 
ר  ְּכבָ ה  זֶ ה ' ְּבֶבָהלָ ר  ַּבּבֶֹק   ְלִהְתעֹוֵרר ה  ֲעלּולָ י  ֲאנִ ה?  ִמְתַּפֶּטֶרת ִמּזֶ י  ֲאנִ   ֵאי

 ה. זֶ ה ַמ ת יֹוַדעַ א י ְּבַעְצִמ י  ֶׁשֲאנִ !' ַמִּגיעַ ר  ְּכבָ י ַהּנֹוָרִא ר ַהָּדבָ ה!' ' ּקֹוֶר 
 ִייַׁשר ּכַֹח 

 ְּתׁשּוָבה: 
ַּפְרַׁשת ּבֹא, ד' ְׁשַבט, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום א'          ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ב. ַהִּמְכָּת ת ֶא י ִקַּבְלִּת 
ל  ֶא   ַעְצמֹות  ֶא ר  ִלְמסֹה  זֶ ם  ּוְלָחִצים  ִמְּפָחִדיר  ְלִהָּפֵט ה  טֹובָ י  ֲהכִ ה  ָהֵעָצ 

 ו. ֵאָלי ַעְצמֹות ֶא ר  ִלְמסֹם ְצִריִכיר ַּבּבֶֹק ם ְּכֶׁשָּקִמיד ִמּיַ ; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
: "ְוַדְרִּכי, ְּכֶׁשָּבא ַהּיֹום ֲאִני מֹוֵסר  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן ב)ר  ָאַמ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו

ַהּכֹל  ֶׁשִּיְהֶיה   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ַעל  ִּבי  ְוַהְּתלּוִיים  ָּבַני  ְוֶׁשל  ֶׁשִּלי  ַהְּתנּועֹות  ָּכל 
ְוֶזה    ,ִיְתָּבַר ְמאֹדִּכְרצֹונֹו  'ִאם  ,  טֹוב  ְּכָלל  ְוַלְחׁשֹב  ִלְדאֹג   ָצִרי ֵאין  ֲאַזי  ַּגם 

ִמְתַנֵהג ָּכָראּוי ִאם ָלאו', ֵמַאַחר ֶׁשּסֹוֵמ ָעָליו ִיְתָּבַר. ְוִאם הּוא ִיְתָּבַר רֹוֶצה  
 . הּוא ְמֻרֶּצה ְלִהְתַנֵהג ְּבִעְנָין ַאֵחר ִּכְרצֹונֹו ִיְתָּבַר" -ְּבִעְנָין ַאֵחר  

ת  ֶא   מֹוֵסרם  ְּכֶׁשָאָד ם  ִמְסַּתְּלִקי'  ְוכּו'  ְוכּות  ְוַהִּדְמיֹונֹו ץ  ַהַּלַח ם,  ַהְּפָחִדיל  ּכָ 
ם?  ֵמַהַחִּיי  ֵּתָהנּוא  ֶׁשה  ָלָּמ ד?  ְּבַפַח   ֶׁשִּתְחיּוה  ָלָּמ .  ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ַעְצמֹו

ם  ְרגּוִעים  ַחִּיי  ְוִתְחיּו  ַרֵּבינּול  ֶׁש ה  ָהֵעָצ ת  ֶא   ְקחּום?  ְלִחּנָ ר  ְלִהְתַיֵּס ה  ָלָּמ 
ה,  זֶ ת  ֶא   ְּתַנּסּום;  ַקִּליר  יֹוֵת ה  ַהְרּבֵ ם  ַהַחִּיי  ַרֵּבינּול  ֶׁש ת  ָהֵעצֹום  עִ ם,  ּוְמתּוִקי
ם עִ ה  ִיְהיֶ ם  ֶּׁשַהּיֹו  ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש   ְּתַבְקׁשּוה,  ְּתִפילָ ם  עִ ם  ַהּיֹות  ֶא   ַּתְתִחילּו

 ל.        ַק ר יֹוֵת ל ַהּכֹ –  ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעְצמֹות  ֶא  מֹוֵסרם ָאָד ם ִא ח, ֻמְצלָ 
ה  ְּבָׂשפָ ה  ְקַטּנָ ה  ְּתִפילָ   ּתֹוִסיפּוי"  ֲאנִ ה  מֹוֶד ם "אֹוְמִרים  ְּכֶׁשַאֶּת ר  ַּבּבֶֹק ד  ִמּיַ 
ל  ְוכָ י  ֶׁשּלִ ם  ַהּיֹול  ּכָ ת  ֶא   ְלת  מֹוֶסֶר י  "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲאנִ :  ּתֹאְמרּות,  ָהִאיִׁשי

  ִיְהיּו א  ֶׁשי  לִ ר  ַּתֲעזֹ ,  ָׂשֵמַח ם  יֹוי  לִ ה  ְהיֶ ּיִ ֶׁש י  לִ ר  ַּתֲעזֹ ר;  ְלַסֵּד ה  ְצִריכָ י  ֶׁשֲאנִ ה  ַמ 
ת  ִלְקרֹו ל  ָיכֹוא  ר  ָּדבָ ם  ְוׁשּוי  ִאִּת ה  ֶׁשַאָּת ד  ָּתִמיר  ֶׁשֶאְזּכֹי  לִ ר  ַּתֲעזֹ ם,  ְּפָחִדיי  לִ 
,  ָרגּועַ ם  יֹוי  לִ ה  ְהיֶ ּיִ ֶׁש י  לִ ר  ַּתֲעזֹ ם,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו  ִמְּמת  ְמַבֶּקֶׁש י  ֲאנִ י;  לִ 

 י".   אֹוִת   ְיַיְּסרּוא י ֶׁשּלִ ת ֶׁשַהַּמְחָׁשבֹו
ִיְסַּתְּלקּום ַהְּפָחִדיל ֶׁשּכָ  ְוִתְראּו ְּתַבְקׁשּו ָּכ . 

 א תשפ"א)ּבֹ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ְיֵדי    ַעל  ַרק  ָלֶזה?  ְלַהִּגיַע  ָאָדם  ָיכֹול  ֵאי� 
ְּכֶׁשָאָדם  ִיְתָּבַר�.  ַהֵּׁשם  ֶאל  ִּדּבּוִרים  ַהְרֵּבה 

ְלַדֵּבר ָּתִמיד  ַעְצמֹו  ֶאת  ַהֵּׁשם    ַמְרִּגיל  ֶאל 
ֵמִׂשיַח   הּוא  ָעָליו  ֶׁשעֹוֵבר  ָּדָבר  ָּכל  ִיְתָּבַר�, 

ֶעְזָרתֹו   ְלַהָּקדֹוׁש ֶאת  ְמַבֵּקׁש  הּוא  הּוא,  ָּברּו� 
ִיְתָּבַר�  ְּכֶׁשהֹוֵל� לֹו ָקֶׁשה, ְוהּוא מֹוֶדה ְלַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַר�   ַהֵּׁשם  ֶאל  ַהִּדּבּור  טֹוב.  לֹו  ְּכֶׁשהֹוֵל� 

ׁשֶ  ְוָאז  ִיָּדבֵ ָהָאָדם  ּגֹוֵרם  ִיְתָּבַר�.  ּבֹו  ק 
  תָהֲאִמִּתּיּוְלִהְתַּגּלֹות ָלָאָדם ַהָּפִנים    תַמְתִחילוֹ 

ֶׁשל ָהעֹוָלם, ָאז ִמְתַקֶּלֶפת ַהִּׁשְכָבה ַהִחיצֹוִנית 
ְוָאז הּוא  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ָהֵעיַנִים  ֶׁשַּמְסִּתיָרה ֶאת 

ֻמָּנח  ְּבמוֹ רֹוֶאה   ַמה  ַרק    –ִנים  ִמִּבפְ   ֵעיָניו 
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלַבּדֹו.

ְוַנְדִּביק אֹותָ   הָהבָ  ְנָיר  ן  ִנַּקח ְׁשֵּתי ֲחִתיכֹות 
ַמה ִיְקֶרה ָאז? ֶאת ְׁשֵּתי    ,ִעם ֶּדֶבק ָחָזק  ְלזוֹ   זּו

ְלַהְפִריד   רַהְּניָ   תֲחִתיכוֹ  יּוְכלּו  �א  ְּכָבר  ָהֵאּלּו 
ְלעֹוָלם ַאַחת ֵמַהְּׁשִנָּיה. ֲאִפילּו ִאם ִיְקְרעּו ֶאת  

ד  ְּבַיחַ ע ֲחִתיָכה ַאַחת  ִּתָּקרַ , ָּתִמיד  ברַ   ֶזה ְּבֹּכחַ 
ִנְקָרא  ַהְּׁשִנּיָ ם  עִ  ְוֶזה    ם ְּדבּוִקית  ִלְהיוֹ ה. 

 ַּבַהֵּׁשם!
ּכָ  ָּכל  ִלְהיֹות  ָצִרי�  ְלַהֵּׁשם ָהָאָדם  ָקׁשּור   �

ִיְתָּבַר�, הּוא ָצִרי� ְלַדֵּבר ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ְלַהֵּׁשם 
ֶׁשהּוא   ַעד  ְּכָבר יִ ִיְתָּבַר�,  ְוָאז  ּבֹו,  ָּדבּוק  ְהֶיה 

�א יּוְכלּו ְלַהְפִריד ֵּביֵניֶהם, ֲאִפילּו ִאם ָהָאָדם  
הּוא,  ָּברּו�  ֵמַהָּקדֹוׁש  ַעְצמֹו  ֶאת  ִיְקַרע  ֵּכן 

ע ִאּתֹו ַּגם ֲחִתיָכה ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  ִּתָּקרַ ָּתִמיד  
ֵמַהֵּׁשם   ִיְׁשַּכח  הּוא  ִאם  ֲאִפילּו  ְּכלֹוַמר  הּוא... 

הּוא   ַוַּיֲעֶׂשה    ת אֶ   בַיֲעזוֹ ִיְתָּבַר�,  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם 
ִיָּזֵכר   ָּתִמיד  הּוא  ַלֲעׂשֹוָתם,  ֶׁשָאסּור  ְּדָבִרים 

ִיְתָּבַר� ַמֲחָׁשָבה ִּתָּכנֵ   םַּפעַ   יִמידֵ .  ֵמַהֵּׁשם  ס ּבֹו 
ֶׁשַהַּמָּצב �א טֹוב, ִהִּגיַע ַהְּזַמן ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה  
סֹוף   ָּכל  ְוסֹוף  הּוא,  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ְוַלֲחֹזר 

 ְלַגְמֵרי ַיֲחֹזר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.ן ָאכֵ הּוא 
ִּבְתִהִּלים  אֹוֵמר  ַהֶּמֶל�  ז)   ָּדִוד  קלט,    (ְּתִהִלים 

ָלּה"   אּוַכל  �א  ִנְׂשְּגָבה  ִמֶּמִּני  ַדַעת    -"ְּפִליָאה 
ָיכֹול  ֵמִבין ֵאי� ָאָדם  ִמְתַּפֵּלא ְו�א  ַהֶמֶל�  ָדִוד 
ִלְבֹרַח ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. "ָאָנה ֵאֵל� ֵמרּוֶח� 

ְלֵאיֹפה ָּבעֹוָלם ֶאְפָׁשר    –ְוָאָנה ִמָּפֶני� ֶאְבָרח"  
ִּבְכָלל ִלְבֹרַח ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא? "ִאם ֶאַּסק  

ִהֶּנָּך"   ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול  ָאָּתה  ִאם    –ָׁשַמִים ָׁשם 
ִאם  ָׁשם.  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ַלָּׁשַמִים,  ָּתעּוף 
ָּברּו�   ַהָּקדֹוׁש  ַּתְחִּתית,  ִלְׁשאֹול  ָעמֹוק  ֵּתֵרד 

ָמקֹום   ֵאין  ָׁשם.  ַּגם  ִלְבֹרַח  הּוא  ֶׁשֶאְפָׁשר 
 ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.

�א   ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ָהָאָדם  ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה  ֶזה 
ְמַׁשֶּנה ֵאיֹפה הּוא ִנְמָצא, �א ְמַׁשֶּנה ֵאי� הּוא  

הּוא  ִנְראֶ  ַרע  ַּכָּמה  ְמַׁשֶּנה  �א  �א לעֹולֵ ה,   ,
ָנַפל, הּוא ָּתִמיד  ְּכָבר  ַּכָּמה ָרחֹוק הּוא  ְמַׁשֶּנה 
ִאּתֹו.   ֲעַדִיין  ָּברּו� הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָלַדַעת  ָצִרי� 
ּוְלַהִּׂשיַח ֶאת  ִלְפּתֹוַח ֶאת ַהֶּפה  ָצִרי�  הּוא ַרק 
ִיְתָּבַר�  ְלַהֵּׁשם  ֶׁשְּיַסֵּפר  ִיְתָּבַר�,  ְלַהֵּׁשם  ַהֵּלב 

ִּיים ֶׁשּלֹו ִנְרִאים, ָּכל ַהִּמְכׁשֹולֹות ֶׁשָהיּו ֵאי� ַהחַ 
לֹו ַעד ַעְכָׁשיו, ַמה ַהַּמָּטָרה ֶׁשּלֹו ַּבַחִּיים ּוְלָאן  

ַחָּייו    הרֹוצֶ הּוא   ֵאי�  ִיְרֶאה  הּוא  ְוָאז  ְלַהִּגיַע. 
ְלטֹוָבה, ִיְהיּו לֹו ַחִּיים ְמִאיִרים   םִּפְתאוֹ ִיְׁשַּתּנּו  

ָּבעֹולָ  ַהֶּזה,ּוְׂשֵמִחים  ָּבעֹוָלם   ם  טֹוב  לֹו  ְוִיְהֶיה 
 ַהָּבא. 
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 ועוד תפילה; מתכונים;  סיפורי  שיעורים;    -  קוואל פון חיזוק (לנשים) 
   845-351-9060/    212-444-9169ארה"ב  /   0797040069ארץ ישראל   
 438-320-9090  קנדה /  03303502363  אנגליה   

  rabbirothhebrew @gmail.com / 058-637-7799מייל  ל יומי  חיזוק  
 

 

 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 
 rabbirothhebrew@gmail.com במיילגליון לקבלת ה

          
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 הילולא  הסעודת  לאנשי שלומינו אנו רוצים להזמין את כל 

 של יומא דהילולא קדישא ל
 כבוד קדושת מרן מוהרא"ש זצוק"ל

   שיתקיים
 , י"ז שבט הבעל"ט מוצאי שבת קודש פרשת בשלחב

 15רחוב רבי נחמן מברסלב  בבית מדרשינו
 

מוהרא"ש  השם יעזור שנתחזק ביחד להמשיך ללכת בדרכים הקדושים ש
   לימד אותנו

 תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו 
 

 )צג( ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבינּו לֶׁש ו ַחָּייר ִסּפּו
 אשפ

ִאם ֵּתֵצא ״ָאז ֶאל ַרִּבי ַחְייִקיל ַהַחָּזן ֶׁשּלֹו:    ל״ְוָאַמר ַרֵּבנּו זַ 
ְּבִעְנַין ֶׁשִּלי, ְּכמֹו ֵּכן ִעִּמי ָלגּור ְּבִעיר ְּבֶרְסֶלב, ְּכמֹו ֶׁשֲאִני ִחידּוׁש  
 .ִּתְהֶיה ִחידּוׁש ְּבִעְנַין ֶׁשְּל (ַחָּזנּות) ְוא ָרָצה

 ְוַאַחר־ָּכ ִהְתָחֵרט ַעל־ֶזה ָּכל ָיָמיו.
 ב שפ

זַ  ַרֵּבנּו  ִהִּגיעּו   ל״ְּכֶׁשָּיָצא  ֶׁשְּכָבר  ְּבֵעת  ְזַלאִטיּפֹוִלי,  ֵמִעיר 
ֵמִעיר   זַ ָהֲעָגלֹות  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר  ָעָנה  ֲאֵליֶהם,  ַלֲהִביאֹו  : ל״ְּבֶרְסֶלב 

ִמְׁשָּפט ״ ִּכי  ֵּגיִהּנֹם,  ַּתְרֵּתי  ָסַבְלִּתי  ְזַלאִטיּפֹוִלי  ְּבִעיר  ָּכאן 
י ְּבֵגיִהּנֹם  ָּכאן ״ָהְרָׁשִעים  ָסַבְלִּתי  ַוֲאִני  חֶֹדׁש,  ָעָׂשר]  [ְׁשֵנים  ב 

 .״ִיּסּוִרים ְׁשֵּתי ָׁשִנים
ַעד ַעְכָׁשו ָהִייִתי (ַוִּיְקָרא יג, מו) "ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ״  ְוָאַמר:

ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו" ְוַעְכָׁשו ֲאִני ִנְכַנס ִּבְפִנים. ְוַעְכָׁשו ַמְתִחיל ַהֵּׁשם־ 
 . ״ִיְתָּבַר ְלֵהיִטיב ִעָּמִדי

 ג שפ
ה ְרֵאה  ׳יֹום  כָּפָרַׁשת  זַ   ח״,  ַרֵּבנּו  ִהִּגיַע  ִעיר   ל״ְּבָאב  ֶאל 

ַהֶהְכֵרַח  ְּבֶרְסֶלב,  ִעיר  ֶאל  ְזַלאִטיּפֹוִלי  ֵמִעיר  ִלְנסַֹע  ִּכי  אּוַמן, 
 "ַהַצִדיקְּפֻעַּלת "ר ִמֵּספֶ  חִנְלָק   - אי"ה  אָיבֹו  ֶהְמֵׁש                                                        ַלֲעבֹר ִעיר אּוַמן.

 
 

 על ‰טוב יזכרו ‰מנ„בים ל‰פˆ˙ ‰‚ליון  

נתרם על ידי    הגליון השבוע    
מתפללי ביהמ"ד היכל הקודש  

ירושלים לרגל יומא דהילולא של  
 כ"ק מוהרא"ש זצוק"ל 

ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות  

 של נדרים פלוס על שם היכל הקודש ירושלים 

 

   ברגע זה!
כבר הרבה זמן אני מכין את עצמי לדבר עם השם, אבל אני  

... עדיין לא מרגיש ראוי  
 תפתח את הפה ברגע זה! 

 בלה"ק ברסלבקול 

0797040066 2, 2, 45  
 

 

 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק' 
 

 מוהרא"ש זי"עמיומא דהילולא קדישא 
בשבת קודש הזו פרשת בשלח, י"ז שבט, חל יום ההילולא קדישא השישי של 
כ"ק מוהרא"ש זי"ע, ניכרת התעוררות והתרגשות רבה בקרב אנשי שלומינו בפרט,  

 בכללי לקראת היום המרומם.ואצל עם ישראל ברחבי העולם 
בשלח,   פרשת  הקרובה  השבת  במוצאי  תתקיים  המרכזית  ההילולא  סעודת 

בוויליאמסבורג ברחוב סקילמאן   , ראש הישיבה שליט"א ישא  27בבית מדרשינו 
 דברים אודות תפקידנו להתחזק ביום הגדול הזה.

השאיר  הצדיק  מה  מתגלה  צדיק,  של  ההילולא  "ביום  אומר  היה  מוהרא"ש 
עולם", רואים איך הלימודים והעצות שלמד עם בני ישראל בחייו, חיים וקיימים ב

גם הלאה ועדיין מחזקים ומעוררים את עם ישראל ומקרבים אותם להקדוש ברוך  
 הוא.

אנו זוכרים היטב מה מוהרא"ש עשה למעננו כל ימי חייו, כיצד חיזק אותנו בכל  
כראוי, יתברך  השם  את  לעבוד  אותנו  ועורר  בו    מצב  הזה,  היום  כך  כל  גדול  ולכן 

 מתאספים ומשננים את דיבוריו, וממשיכים לצעוד בדרכיו.
  מם ויתאמצו לקיים את מה שמוהרא"ש רואנשי שלומינו ינצלו גם את היום המ 

עשה כל ימי חייו, לעזור בהדפסת ספרי רבינו והפצתם ברחבי בעולם, וכך להחדיר 
 את הלימודים הקדושים של רבינו על פני העולם כולו.

הספרים  מודפסים  שבו  הדפוס  בית  לטובת  נאים  בסכומים  ישתתף  הציבור 
 והקונטרסים.

ולציית למה  יעזור שנמשיך להחזיק עצמנו בדיבוק חברים  "ש  שמוהרא  הקב"ה 
 לימד אותנו.

 הוא ימליץ טוב בעדינו! 
 *** 

 שלושה חתנים חדשים בישיבה 
 הבחורים בישיבה שמחים בשמחתם של כמה חתנים חדשים השבוע בישיבה.

יעקב הי"ו ממ בן מו"ה שמואל  יודל פעלדמאן הי"ו  נסי, התארס למזל והבה"ח 
 טוב עב"ג בת מו"ה אהרן מאיער הי"ו מלעיקוואד. 

לונגער הי"ו בן מו"ה מרדכי הי"ו מקרית ברסלב ליבערטי, התארס הבה"ח אהרן  
 נסי.  ולמזל טוב עב"ג בת מו"ה ישראל מרדכי פרושינובסקי הי"ו ממ

סיטי,   מדזשערסי  הי"ו  אליעזר  אפרים  מו"ה  בן  הי"ו  שטרוהל  נחמן  הבה"ח 
 התארס למזל טוב עב"ג בת מו"ה יחיאל ווילבושעוויץ הי"ו ממנטשסטר.  

בישי הרבות  האוירה  בשמחות  ומאושרים  שמחים  כולם  מאד,  שמחה  בה 
שכל   והלאה,  הלאה  ימשיך  שכן  יעזור  יתברך  השם  הפסקה,  ללא  שזורמות 
נאמנים  בישראל,  נאמנים  בתים  ולהקים  בקרוב,  זיווגם  את  למצוא  יזכו  הבחורים 

 לה' ולתורתו לשם ולתפארת.
שיהיה   בחייהם,  יצליחו  החתנים  שכל  יעזור  קייקהקב"ה  של  דורות שר  מא 

 רכים.וישרים ומב
 

 שמח תשמח רעים האהובים! 
 

 עד לדלת ביתכם  עצתו אמונה 
 לקבלת קונטרס "עצתו אמונה" בדואר,  םהרשמו למנויי

 

 ש"ח לחודש בלבד. 18בסכום של 
 

 כל שבוע מכל העצות והחיזוקים לחיים את עצמם מחייםההיו גם אתם מהמאושרים 

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

 

 

 

        
     

        
 
 
 

 


