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ָהֲעֹבדָ  ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר   ה ִּתְכַּבד  ִיְׁשעּו  ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל  ָהֲאָנִׁשים  ם  לֹוְמִדי   ֲאַנְחנּו  ַהָּׁשבּועַ ת  ְּבָפָרׁשַ   . ַעל 
ד  עַ ם,  נֹוָרִאי ם  ְקָׁשִיי   ָעְברּום  הֵ ה,  ָקׁשֶ ד  ַלֲעבוֹ ם  ְצִריִכי   ָהיּום  הֵ ה,  ְלַפְרעֹ ם  ֲעָבִדי   ָהיּול  ִיְׂשָראֵ ם  ֶׁשעַ 

ה,  ַהָּקׁשֶ ת  ֵמַהָּגלּום  אֹותָ ל  ִלְגאוֹ ם,  ִמִּמְצַריִ ם  אֹותָ א  ֶׁשּיֹוִצי   ַרֵּבינּוה  ֹמׁשֶ ם  ָלהֶ ח  ָׁשלַ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא
ם  ִמִּמְצַריִ ל  ִיְׂשָראֵ ם  עַ ת  אֶ ח  ֶׁשְּיַׁשּלַ   לוֹ ד  ְלַהִּגי ה  ַּפְרעֹ ל  אֶ   ָהַל�  ַרֵּבינּוה  ֹמׁשֶ ר,  ַמהֵ   ָּכ�ל  ּכָ   ָהַל�א  �ה  זֶ ל  ֲאבָ 

  ַעְצמוֹ ל  עַ ר  ָחזַ ה  זֶ   ָּכ�ה,  ָרצָ א  �ב  ׁשּו ה  ּוַפְרעֹ ה  ַּפְרעֹ ל  אֶ ם  ַּפעַ ד  עוֹ   ָהַל�  ַרֵּבינּוה  ּוֹמׁשֶ ה,  ָרצָ א  �ה  ּוַפְרעֹ 
 ה.ַּפְרעֹ ם  עִ ב  רַ   ַרֵּבינּוה  ֶׁשֹּמׁשֶ ם  ְּפָעִמי   ַּכָּמה

ה ִהּנֵ ,  ַרֵּבנּוה  ֹמׁשֶ ל  ֵאצֶ ם  ּוַפעַ ה  ַּפְרעֹ ל  ֵאצֶ א  ִנְמצָ ם  ָהָאדָ ת  ַאחַ ם  ַּפעַ ד,  ֶאחָ ל  ּכָ ל  עַ ר  ֶׁשעֹובֵ ה  ִמְלָחמָ ה  זֶ 
 .ַרֵּבינּוה  ֹמׁשֶ ל  ֵאצֶ י  ֲאנִ ה  ְוִהּנֵ ה  ַּפְרעֹ ל  ֵאצֶ י  ֲאנִ 

ר.  ָּכׁשֵ י  ְיהּודִ ת  ִלְהיוֹ ה  ֶׁשרֹוצֶ י  ְלמִ ל  ָּגדוֹ ק  ִחיזּוה  ְוזֶ ,  ן ה')ִסימָ "ן,  ָהרַ י  ִׁשְבחֵ ( ו  ְנעּוָרי ת  ְׁשנוֹ ל  עַ ר  ְמַסּפֵ   ַרֵּבינּו
ֶעְׂשֵרה ְׁשלֹוׁש  ְּבִגיל  ִהְתַחֵּתן  ַהָּקדֹוׁש  ְלַיד    ,  ַרֵּבנּו  ָּבֲעָיָרה  ָּגר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֶאְפַרִים  ַרִּבי  ָחִמיו 

�  , ְוַרֵּבנּו ָהַל� ָלגּור ְלַיד ָחִמיו, ָׁשם הּוא ָיַׁשב ְוָעַבד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּברַ ן ֵמַעְּדָועִדיֹוַקע ֶׁשְּׁשָמּה הּוְסַיאִטי 
ְּבֶהְסֵּתר ָּגדֹול, ַאף ֶאָחד �א ָיַדע ֶׁשהּוא ַצִּדיק, הּוא ָעָׂשה ֶאת ַעְצמֹו ְּכָאָדם ָּפׁשּוט, ֲאִפּלּו ָחִמיו ֶׁשל  

יק  ַרֵּבנּו, ַּגם �א ָיַדע ֶׁשָהַרִּבי עֹוֵבד ַהֵּׁשם ָּגדֹול, ַרֵּבנּו ָעָׂשה ַעְצמֹו ְּכִמי ֶׁשְּמַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים ּוַמְחלִ 
 ל ַהֶּׁשֶלג, ַא� ְּבֶׁשֶקט הּוא ָלַמד ְוִהְתַּפֵּלל. עַ 

ִיְתָּבַר�, ָהְיָתה ֲעבֹוָדה   םׁשָ ר  ְמַסּפֵ ן  ָנתָ י  ַרּבִ  ַרֵּבנּו ֵאי� ֶׁשהּוא ָעַבד ֶאת ַהֵּׁשם  ֶׁשִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל 
יֶ   ; ְּפׁשּוָטה, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות ִמּתֹו� ַהִּסּדּור, ְּבִלי ָחְכמֹות, ְּבִלי    ,ֶלדְּתִפָּלתֹו ָהְיָתה ְּכמֹו ְּתִפָּלה ֶׁשל 

ָּכל ָּדָבר ֶׁשהּוא ָעָׂשה ִהִּגיַע לֹו ְּבֹקִׁשי ַרב, ִעם ְמִסירּות     קּוְנִצים, ַּגם ִלּמּודֹו ָהָיה ְּבֹאֶפן ְמאֹוד ָּפׁשּוט.
 ִהְתַיֵּגַע ְמאֹוד ְזַמן ְמֻמָּׁש� ֲעבּור ָּכל ָּדָבר  ַרֵּבנּו  ,ֶנֶפׁש. ׁשּום ָּדָבר ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם �א ִהִּגיַע לֹו ְּבַקּלּות

 ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם.
ָּכל ָאָדם ַמְתִחיל ְּבָׁשָלב ְמֻסָּים ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְמַקְּבִלים ַקָּבלֹות טֹובֹות, ַמְתִחיִלים ִׁשעּור  

ַעל ַהִּמָּדה ַהִהיא אֹו ַעל ַהִּמָּדה ַהִהיא, ְוֶזה ְמאֹוד ָקֶׁשה, ָחָדׁש, ַמְתִחיִלים ְלִהְתַּפֵּלל, ַמְתִחיִלים ַלֲעֹבד  
לֹו  ֲאָבל ְּכֶׁשרֹוִאים ֵאי� ֶׁשַרֵּבנּו ִסֵּפר ֵמַעְצמֹו ֶׁשּׁשּום ֲעבֹוָדה �א ִהִּגיָעה לֹו ְּבַקּלּות, ָּכל ָּדָבר ִהִּגיַע  

נּו, ְּכֶׁשרֹוִאים ֶׁשְּלָכל ֶאָחד ֶזה ַמִּגיַע ָקֶׁשה, ֲאִפּלּו ְּבֹקִׁשי ַרב, ִעם ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ֶזהּו ִחּזּוק ָעצּום לָ 
 ַלַּצִּדיִקים ְּגדֹוִלים. 

יק  ְלַרֵּבינּו ָהיּו ַאְלֵפי ְוֶעְׂשרֹות ַאְלֵפי ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות, ֶזהּו ִחּזּוק ָעצּום ְונֹוָרא, ָּתִמיד חֹוְׁשִבים "ַהַּצּדִ 
ֹונֹות, ָּכל ָּדָבר ַמִּגיַע לֹו ְּבַקּלּות, ֲאָבל ֲאִני �א ָיכֹול ִלְהיֹות ַצִּדיק, ֲאִני �א  הּוא 'ַצִּדיק' ִּכי ֵאין לֹו ִנְסי 

 ְמַסֵּפר ָּכאן ֶׁשַּגם לֹו ָהיּו ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות.  "לַמְפִסיק ִלֹּפל", ֲאָבל ֶזה �א ָנכֹון, ַרֵּבנּו זַ 
ְּכֶׁשָאָדם מְ  ְּכָלל  נֹוֵפל ַּפַעם  ְּבֶדֶר�  ְלַקֵּים אֹוָתּה, הּוא  ַמְתִחיל  ְוהּוא  ֲחָדָׁשה,  ַקָּבָלה  ַעְצמֹו  ַקֵּבל ַעל 

ַאַחת, ׁשּוב ַּפַעם, הּוא נֹוֵפל ַּפַעם ְׁשִליִׁשית, ָאז הּוא ַמֲחִליט: "ֶזהּו, ָהָיה ַמְסִּפיק, ְּכָבר ִנִּסיִתי, ִנִּסיִתי 
יֹוֵדַע ִאם ִמיֶׁשהּו ָיכֹול ְלָהִעיד ַעל ַעְצמֹו "ֲאִני ִקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי    ְלַהְתִחיל ְוֶזה �א הֹוֵל�!" ֲאִני �א 

ר  ֶעְׂשרֹות ַאְלֵפי ַקָּבלֹות, ְּכָבר ָרִציִתי ֶעְׂשרֹות ַאְלֵפי ְּפָעִמים ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר", ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשְּכבָ 
, ֶעְׂשִרים ַּפַעם, ֵמָאה ְּפָעִמים, ֲהִכי ַהְרֵּבה ֶאֶלף ְּפָעִמים! ֲאָבל  ִנִּסיָת ַּפֲעַמִים, ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים, ֶעֶׂשר

ִלי",    ַאֲחֵרי ֶאֶלף ַּפַעם ֶׁשִּנִּסיָת ְוַאָּתה ַמְמִׁשי� ִלֹּפל ָאז ַאָּתה ְּכָבר ֵמִרים ָיַדִים: "ֲאִני ִמְתָיֵאׁש, �א הֹוֵל�
ַרֵּבנּו זַ  יְ   "לֲאָבל  ִלְהיֹות  ָעַזְבִּתי ֶאת ָהָרצֹון  אֹוֵמר: "ִנִּסיִתי  הּוִדי ָּכֵׁשר 'ֶעְׂשרֹות ַאְלֵפי ְּפָעִמים', �א 

 ֶׁשִּלי!" 
ָיַדִים ִמְּׁשִמיַרת ֵעיַנִים    הֶׁשִּתְתָיֵאׁש ִמְּתִפָּלְת�? ָלּמָ   הֶׁשַּתְפִסיק ֶאת ַהִּׁשעּור ֶׁשְּל�? ָלּמָ   הָלּמָ  ָּתִרים 

ַהּטֹובֹות ֶׁשִּקַּבְלָּת ַעל ַעְצְמ� ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשָנה אֹוָתם ַאָּתה הֹוֵל� ְלַקֵּים    ִּתְתָיֵאׁש ֵמַהַּקָּבלֹות  הֶׁשְּל�? ָלּמָ 
  ְּבָׁשָנה זֹו? ֹרב ָהֲאָנִׁשים ָעְזבּו ְּכָבר ֶאת ָּכל ַהַּקָּבלֹות ֶׁשֵהם ִקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשָנה ְלֶרֶגל 

הֹוֵל� ְל� ָאז ַאָּתה ֵמִרים ָיַדִים? �א הֹוֵל� ְלַאף ֶאָחד, ְלַרֵּבנּו ַּגם �א ָהַל�,  ַהָּׁשָנה ֲחָדָׁשה, ָלָּמה? ִּכי �א  
 ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה ֶׁשהֹוֵל� טֹוב, ָצִרי� ַהְרֵּבה ְלִהְתַחֵּזק ְּכֵדי ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. 

ד  ְועוֹ ם  ַּפעַ ץ  ָלרּום  ְצִריִכי   ֲאַנְחנּוע,  ָהרַ ר  ַלֵּיצֶ ם  ֲעָבִדי ה,  עֹ ְלַפרְ ם  ַּכֲעָבִדי ם  ַמְרִּגיִׁשי   ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  ֲאִפילּו
ר  ְּכבָ ם  ְּפָעִמי ה  ַּכּמָ ה  ְמַׁשּנֶ א  �,  ֵמָחָדׁשל  ְלַהְתִחי ד  ָּתִמי   אֹוָתנּוק  ֶׁשְּיַחּזֵ ,  ַרֵּבינּוה  ְלֹמׁשֶ ק,  ַלַּצִּדי ם  ַּפעַ 

 ם.ֲאִמִּתִּיי ם  ְּכֵׁשִרי ם  ְיהּוִדי ת  ִלְהיוֹ ה  ְוִנְזּכֶ ,  ֶׁשָּלנּות  ֵמַהָּגלּוא  ֵנצֵ ף  ּוַבּסוֹ ,  ָנְפלּו
 "ב) תשפת ְׁשמוֹ ל, יֹואֵ ל  אֶ ה ָהיָ ר ֲאׁשֶ (

 
 
  

ַהשֹוְבִבי"ם  ִליֵמי  ַעְכָׁשו  ִנְכַנְסנּו 
ִּגָּלה   ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהֲאִר"י  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ְמֻסָּגִלים   ְמֹאד  ָהֵאּלּו  ֶׁשַהָּׁשבּועֹות 
ַקל   יֹוֵתר  ָהֵאּלּו  ַּבָּיִמים  ִלְּתׁשּוָבה, 
ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ּוְלַתֵּקן  

 ים.  ָּכל ָמה ֶׁשָעׂשּו ַּבַחּיִ 
ַּתֲעִנּיֹות   ַּכָּמה  ְמָפֵרט  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י 
ָהָאָדם ָצִרי� ָלצּום, ַעל ָּכל ֲעֵבָרה ַוֲעֵבָרה  
ִנְצָטֵר�  ִאם  ְוָׁשלֹום.  ַחס  ָעַבר  ֶׁשהּוא 
ָלנּו   ֵאין  ַהָּללּו  ַהַּתֲעִנּיֹות  ָּכל  ֶאת  ָלצּום 
ְּכֵדי ְלַסֵּים ֶאת ָּכל  ַּבַחִּיים  ָיִמים  ַמְסִּפיק 

 ֲעִנּיֹות ַהָּללּו.  ַהּתַ 
ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ִהְמִׁשיל ָמָׁשל ֶׁשָהָיה ַּפַעם  
ָעִׁשיר ָּגדֹול ֶׁשָהָיה לֹו ַהְרֵּבה ֶּכֶסף. ֶהָעִׁשיר  
ִּפְרֵסם הֹוָדָעה ֶׁשִּמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְלוֹות ֶּכֶסף 
ֶׁשרֹוֶצה.   ַּכָּמה  ְוִלְלוֹות  ֵאָליו  ָלבֹוא  ָיכֹול 

ּדַ  ֶׁשָהיּו  ֶׁשָרצּו  ַּכּמּוָבן  ֲאָנִׁשים  ְוהֹוֵתר  י 
ַּכָּמה  ֶאָחד  ְלָכל  ִהְלָוה  ֶּבֱאֶמת  ְוֶהָעִׁשיר 
ָּכל   ֶאת  ָּכַתב  ְוהּוא  ָרָצה,  ֶׁשַרק 

 >>>> ַהֶחְׁשּבֹונֹות ְּבִסְפרֹו.

 

ַעם  ּפַ  „ עו… ָך  ּמ¿ ƒמ  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ל¿  ‰ ∆̂ רו… י  ƒנ‡ֲ

ָטר≈  ¿̂ ƒּ̇ ∆ ַמ   ףׁ̆ ל¿ ƒ̇ ף   „ו¿ ַ„ּ  ˙ ∆‡ ם  יו… ָכל  ּב¿

ן  ≈ּ̃ ַ̇ ּומ¿ ר  ַט‰≈ מ¿ ָמָר‡  ¿‚ּ ּמּו„  ƒל ָמָר‡,  ¿‚ּ‰ַ

ָ‰ַרב   ר מ≈ ַסּפ≈ ׁ̆ מ¿ ֲ‰ָר‡" ָ‰ָ‡ָ„ם. מו…  ˙ ∆‡

כּו˙ו…  ז¿ ב  ‡ּבו… ּבָ ƒמ ן  יו… ƒ̂ נ¿ ּב∆ י  ƒַרּב  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ר  ַסּפ≈ מ¿ ָ‰ָי‰  ‰ּו‡  ינּו,  ָעל≈ ן  ָי‚≈

ָלˆּום   ם  ָלכ∆ ַמר  ‡ו… ם  ƒ‡" יָ„יו:  ƒמ ל¿ ַ̇ ל¿

ּ‚וּ  ƒס  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ˙  ו¿ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ „ו… ֲעבו… ים,  ƒפ –  

 ˙ ן ‡∆ ≈ּ̃ ַ̇ מ¿  ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆ י  ƒל ים  ƒינ ƒַמֲ‡מ ם  ∆̇ י ƒי ¡‰

ר  מ≈ י ‡ו… ƒנ‡ֲ ∆ ׁ̆ ים, ּוכ¿ ƒ‡ל ַ‰ֲחָט ּכָ ƒם מ„ָ‡ָ‰ָ

ָמָר‡   ¿‚ּ ף  ַ„ּ מ…„  ל¿ ƒל ם  ל…‡    –ָלכ∆ ם  ∆ּ̇ ‡ַ

  ‰ ˙ ָ‰ָ‡ָ„ם, ז∆ ן ‡∆ ≈ּ̃ ַ̇ ‰ מ¿ ּז∆ ∆ ׁ̆ ים  ƒינ ƒַמֲ‡מ

ם  ָל‰∆ ָ‡ַמר  ‰ּו‡  י";  ַ„ּ ƒמ ּוט  ׁ̆ ּפָ  ‰ ∆‡ ר¿ ƒנ

ּז∆  ∆ ן  ׁ̆ ≈ּ̃ ַ̇ מ¿ ל  „  עו…   ‰  ּכָ ƒמ ר  ≈̇ יו…

ים. ƒּופ‚ּ ƒּס‰ַ 
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ¡‡ ‰ ƒח  "‚) ˙˘פי ַוי¿
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ִיְתָּבַר�   ַוְיִחי, ט'    -ְּבֶעְזַרת ה'  ָּפָרַׁשת  יֹום ב' 
 ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ג 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר
(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ָּכל ֶאָחד ִמְתַיֵּגַע. ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  

ֵאין ֶאָחד ֶׁשֵאין לֹו ִיּסּוִרים,    ֵחֶלק ב', ִסיָמן קיט)
ַּגם ָהֲעִׁשיִרים ַהְּגדֹוִלים ְמֵלִאים ִיּסּוִרים, ְּכמֹו 

ז)ֶׁשָּכתּוב   ה,  ְקַצר  (ִאּיֹוב  יּוָלד,  ְלָעָמל  "ָאָדם   :
ָיִמים ּוְׂשַבע ֹרֶגז", ָאָדם ִנְבָרא ְּכֵדי ְלִהְתַיֵּגַע, 

ּבִ  ּוְמֵלִאים  ְקָצִרים  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְכֵאב, ַהַחִּיים 
: "ַּגם  (ֹקֶהֶלת ב, כג)אֹוֵמר ְׁש�ֹמה ַהֶּמֶל�    ְּכמֹו ֵכן

ּוַמְכאֹובֹות" ַּכַעס  ָיָמיו  ֵעָצה    ;ָכל  ׁשּום  ֵאין 
ְוֶאל   ָּברּו� הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ַרק  ִלְבֹרַח,  ְלָאן 

 ַהּתֹוָרה.
ְלֵבית  ְוהֹוֵל�  יֹום  ָּכל  ֶׁשּלֹוֵמד  ָהָאָדם  ַאְׁשֵרי 

ְלִהתְ  ֶזה  ַהְּכֶנֶסת  ְּביֹום,  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ַּפֵּלל 
ַהּיֹום   ְלַהִּׂשיגֹו".  ְוֶאְפָׁשר  ֵּכן  ֶזהּו  "ַרק  ִיָּׁשֵאר; 

הּו ַהַּצִּדיק א  ָּבֶעֶרב  ֶׁשל  ְדִהילּוָלא  יֹוָמא 
ָהָיה  הּוא  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ָנָתן  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 
ֶאְפָׁשר ְוִאי  �א  הּוא  ַהֶּזה  "ָהעֹוָלם   אֹוֵמר: 

זֶ  ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ְוֶאְפָׁשר   הְלַהִּׂשיגֹו,  ֵּכן 
". ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא �א, ַרֵּבנּו אֹוֵמר  םְלַהִּׂשיגָ 

: "ֶאְפָׁשר ֵיׁש ַּגם  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן קיט) 
עֹוָלם ְּבֵאיֶזה  ֵּכן  ַּגם  ַהֶּזה  אּולַ "עֹוָלם  י , 

'ֶׁשִּנְקרָ ם  לָ עוֹ   ֵיׁשם  ַּבָּׁשַמיִ ה  ְלַמְעלָ  ם עֹולָ א 
"ַהּזֶ  ִּכי ה',  ַהֵּגיִהּנֹום,  ֶׁשהּוא  ִנְרֶאה  ְּבָכאן  ִּכי 

 ֻכָּלם ְמֵלִאים ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים ָּתִמיד".
ִיְתָּבַר�   ְלַהֵּׁשם  ִנְתַאֵּסף ְלהֹודֹות  ָּבֶעֶרב  ַהּיֹום 
ַעל ַרִּבי ָנָתן, מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהָיה 

. ןָנתַ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ   ּוַמֲעָלתוֹ   ִּבְגֻדָּלתוֹ ג  ַמְפִלי
ָנָתן";   ַרִּבי  הּוא  "ַהִחּדּוׁש  ָאַמר:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ְו�א   יֹוְדִעים  �א  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַמֶּׁשהּו  ֶזה  ַרֵּבנּו, 
הּוא   ָנָתן  ַרִּבי  ֵמַהָּׂשָגֵתנּו,  ְלַמְעָלה  ְמִביִנים, 

עַ  ְוַרק  ֵמַרֵּבנּו  ֲאַנְחנּו    ָידוֹ   לַהִחּדּוׁש,  יֹוְדִעים 
 ְוֵיׁש ָלנּו ֶאת ַהַחִּיים ַהּטֹוִבים ֶׁשָּלנּו.

ַלִּמִּלים  ְלַהְקִׁשיב  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ָהִעָּקר 
ָאַמר ָנָתן  ֶׁשַרִּבי  ִלְפֵני    ָהַאֲחרֹונֹות  ָלנּו 

ִהְסַּתְּלקּותֹו: "ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ִמְסַּתֵּלק, (ֶעְזָרא  
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת, ַרִּבי ָנָתן ָרַמז  ַהּסֹוֵפר ִהְסַּתֵּלק ּבַ 

ֶעְזָרא  ִנְׁשַמת  לֹו  ֶׁשָהְיָתה  ַעְצמֹו  ַעל  ְּבֶזה 
ַהּסֹוֵפר) ְוָטֵרף ָּפסּול ִמְתַּגֵּבר, ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ַהּיֹום 
ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ָטֵרף ָּפסּול; ֲאָבל ֲאִני ְמַקֶּוה, 

ִיְהֶיה ִּתּק ַרֵּבנּו  ִמִּסְפֵרי  ְלַהֹּכל",  ֶׁשַּדף ֶאָחד  ּון 
ְוַרִּבי ָנָתן ִסֵּים: "ֲאִני ַמְזִהיר ֶאְתֶכם, ָהֻעְבָּדא  
ֶׁשִּיְהֶיה  ַהְּסָפִרים,  ֶאת  ְלַהְדִּפיס  ִיְהֶיה  ֶׁשָּלֶכם 
ֲחָזִקים   ֶׁשִּתְהיּו  חּוָצה',  ַמְעְינֹוֶתי�  'ָיפּוצּו 

 ְּב'ֶכֶסף' ְּב'ָרצֹון' ּוְב'ִטְרָחא'".
 ַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִלי 

 "ג)תשפי  ַוְיחִ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (
 
 

 

יֹום ֶאָחד ָעַבר ֶהָעִׁשיר ַעל ְסָפָריו ְוָרָאה ֶׁשהּוא ְּכָבר ִהְלָוה ְמֹאד ַהְרֵּבה ֶּכֶסף, ֲאָבל  
ם �א ִאְכַּפת ְוֵהם �א חֹוְזִרים ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהֶּכֶסף, ְוֶזה ְמֹאד ִהְפִריַע לֹו. ֵּבין  ָלֲאָנִׁשי

ֶזה   ִהְׁשִקיַע ֶאת  ָהָיה ֶאָחד ֶׁשָּלָוה ְקָצת ֶּכֶסף ְוהּוא  ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּלוּו ֶּכֶסף ֵמֶהָעִׁשיר 
, ְוָהיּו לֹו ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים ֶׁשהּוא ְּבֵעֶסק, ָהֵעֶסק �א ִהְצִליַח, הּוא ִאֵּבד ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף

�א ָיכֹול ְלַׁשֵּלם ְלָעִׁשיר. ָהָאָדם ֶהֱחִליט ֶׁשֲאִפּלּו ֶׁשֵאין לֹו ֶּכֶסף ְלַׁשֵּלם, הּוא ָצִרי�  
ִּבֵּקׁש   ְּכֶׁשהּוא  ְסִליָחה.  ִמֶּמּנּו  ּוְלַבֵּקׁש  ַעְצמֹו  ֶאת  ּוְלָתֵרץ  ְלָעִׁשיר  ְלַהִּגיַע  ְלָפחֹות 

יָחה ֵמֶהָעִׁשיר הּוא ִסֵּפר לֹו ֶאת ַהִּסָּבה ָלָּמה הּוא �א ָיכֹול ְלַהֲחִזיר לֹו ֶאת ַהחֹוב,  ְסלִ 
ָעָנה לֹו ֶהָעִׁשיר: "ָמה ִאְכַּפת ִלי ֵמַהְּקָצת ֶּכֶסף ֶׁשָּלִויָת ִמֶּמּנּו? ֶזה ַמָּמׁש ְּכלּום מּול 

ִלי. ָלֵכן, ִאם ְּתַקֵּבל ָעֶלי� ָלֶלֶכת ּוְלעֹוֵרר  ַהְּכָסִפים ָהַרִּבים ֶׁשֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ַחָּיִבים 
ֶאת ָּכל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשְּיַׁשְּלמּו ִלי, ֶזה ֲעַדִין ֵיֵצא ַאְלֵפי ְּפָעִמים יֹוֵתר ֶּכֶסף ִמָּמה ֶׁשַאָּתה 

 ַחָּיב ִלי, ְוָאז ֶאְמַחל ְל� ְלַגְמֵרי ַעל ַהחֹוב". 
ֶאת ַהַּמֲעָלה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ְלעֹוֵרר ְיהּוִדים ֲאֵחִרים   ִעם ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ִהְסִּביר ַרֵּבנּו 

ַלֲחֹזר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. ְּכֶׁשְּיהּוִדי ְמַחֵּזק ְיהּוִדים ֲאֵחִרים, הּוא ְמַחֵּזק אֹוָתם ֶׁשֵהם 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�;    �א ִיְהיּו ְׁשבּוִרים ְּבתֹוָכם, ֶׁשֵהם ִיְּקחּו ֶאת ַעְצָמם ַּבָּיַדִים ְוַיְחְזרּו ֶאל 

 ָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא מֹוֵחל ְלָאָדם ֶאל ָּכל ֲעֹוֹנָתיו.  
ִּבְמיָֻחד ְּכֶׁשְּיהּוִדי זֹוֶכה ָלֵתת ַלֵּׁשִני ֵסֶפר ֶׁשְּיַחֵּזק אֹותֹו ִויעֹוֵרר אֹותֹו ִלְתׁשּוָבה, ָאז  

, �א ָּתִמיד ָנֶאה ְלַקֵּבל לֹו ֶאת ַהְּדָבִרים,  ֶזה עֹוד יֹוֵתר ָחׁשּוב, ִּכי ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ֶאל ָאָדם
הּוא ִיְתַּבֵּיׁש ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּדָבִרים, ַּגם ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהֵּׁשִני �א ִנְמָצא ַעְכָׁשו ְּבַמַּצב  

ת ֶזה  רּוַח ֶׁשל ְׁשִמיַעת ִחּזּוק אֹו מּוָסר. ֲאָבל ְּכֶׁשְּמִביִאים ַלֵּׁשִני ֵסֶפר, הּוא ַיְכִניס אֶ 
ַלִּכיס; ְוַאַחר ָּכ� ְּכֶׁשַאף ֶאָחד �א רֹוֶאה, ּוְכֶׁשהּוא ִיְהֶיה ְּבַמַּצב רּוַח ַמְתִאים, הּוא  

 יּוַכל ִלְקֹרא ְוִלְלֹמד ֶאת ֶזה, ְוֶזה ַיֲחִזיר אֹותֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.  
ּו ְּברּוָחִנּיּות  ַּבַחִּיים,  ְקָׁשִיים  ַהְרֵּבה  עֹוְבִרים  ֶׁשּנֹוְתִנים  ֲאָנִׁשים  ּוָבֶזה  ַבַּגְׁשִמּיּות, 

ָלֲאָנִׁשים ִלְטֹעם ֵמָהֵעצֹות ָהַאִּדירֹות ְוַהִהְתַחְּזקּות ֵמַרֵּבנּו, ֶאְפָׁשר ַמָּמׁש ְלַהִּציל ְּבֵני  
 ִיְׂשָרֵאל, ְוַהָּׂשָכר ַעל ֶזה הּוא ְלֵאין ֲעֹר�. 

, הֹוְרִסים ִעם ֶזה ֶאת ָּכל ָהֲעבֹוָדה  ַּכּמּוָבן ֶׁשַהַסֶמ"� ֵמ"ם �א ָיכֹול ִלְסֹּבל ֶאת ֶזה
ֶׁשּלֹו. הּוא עֹוֵבד ָקֶׁשה ִלְׁשֹּבר ֶאת רּוָחם ֶׁשל ֲאָנִׁשים ְּכֵדי ֶׁשְּיַאְּבדּו ֶאת ַהֵחֶׁשק ִלְהיֹות  
ִמּׁשּום   ְלִהָּׁשֵבר  ֶׁש�א  ּוְמעֹוְדִדים  ְמַחְּזִקים  ַהְּקדֹוִׁשים  ְוַהְּסָפִרים  ּוְכֵׁשִרים,  טֹוִבים 

ר, ִּכי ָּכל ַמה ֶׁשָאָדם ַרק ָעָׂשה ְּבַחָּייו, הּוא ָּתִמיד ָיכֹול ַלֲחֹזר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  ָּדבָ 
ַהְּסָפִרים   ֶאת  ְלָהִפיץ  ְלַהְפִריַע  ַהְּדָרִכים  ְּבָכל  ְיַחֵּפׂש  ֵמ"ם  ַהַסֶמ"�  ְוָלֵכן  הּוא. 

 ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַרֵּבנּו.  
ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ָיְרָדה ְלעֹוָלם, ָטַען   ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַמֲעֵׂשה ז')(ַרֵּבנּו ִסֵּפר ַעל ַעְצמֹו  

ַהַסֶמ"� ֵמ"ם ֶׁשִאם ֶזה ָיבֹוא ָלעֹוָלם, ָמה ִלי ַלֲעׂשֹות עֹוד, ְוַעל ָמה ְּבָראַתִני? ְוֵהִׁשיבּו  
ה ֲחׁשֹוב ְל� ֵעָצה. ְוָהַל� לֹו,  לֹו: ֹזאת ַהְּנָׁשָמה ְצִריָכה ֵליֵרד ְלָהעֹוָלם ְּבַוַּדאי, ְוַאּתָ 

ְוָחַזר ְוֵהִביא ִעּמֹו ָזֵקן ֶאָחד, ֶׁשָהָיה ָּכפּוף ְּכֶדֶר� ַהָּזֵקן, ֶׁשָהָיה ַמִּכיר ִעּמֹו ִמְּכָבר ְוָׂשַחק 
 ְוָאַמר: ְּכָבר ָנַתִּתי ִלי ֵעָצה...

ָפִרים ֶׁשל ְּבֶרְסֶלב, ַיֲעׂשּו ְצחֹוק  ְוֶזה ֶּבֱאֶמת ָהָיה ָהֵעָצה, ֶׁשִּיְצֲחקּו... ִיְצֲחקּו ַעל ַהּסְ 
ִמֶּזה, ְוָהֵעָצה ֶּבֱאֶמת עֹוֶבֶדת טֹוב ְמֹאד... ֲאָבל ְּכֶׁשָאָדם ִמְסַּתֵּכל ְּבַמָּבט ֲאִמִּתי, הּוא 
ָקִׁשים,   ָהִכי  ַּבַּמָּצִבים  ַהְּיהּוִדי  ֶאת  ּוְמַחְּזִקים  ְמַחִּיים  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ֶׁשַהְּסָפִרים  רֹוֶאה 

 ָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֵיׁש ֶאת ַהֹּכַח ְלַהֲחִזיר ָּכל ְיהּוִדי ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.ַלּסְ 
ַעל ְיֵדי ְיהּוִדי    "למֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ִהְתָקֵרב ְלַרֵּבנּו זַ 

ַהֵּסֶפר "ְמִׁשיַבת ֶנֶפׁש". ּומֹוֲהרָ  ְוָרָאה ֶאת ֶׁשָּנַתן ְלָאִביו ֶאת  ַהֵּסֶפר  א"ׁש ָמָצא ֶאת 
הּוא   ַּגם  ָלֵכן  ָּכֵׁשר,  ִליהּוִדי  אֹותֹו  ָעָׂשה  ְוֶזה  ַהִהְתַחְּזקּות,  ֶׁשל  ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהִּמִּלים 

ֶזה  ת  אֶ   ִהְכִניס ְיֵדי  ְוַעל  ְיהּוִדי,  ְלָכל  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהְּסָפִרים  ֶאת  ְלָהִפיץ  ָּבֶזה  ַעְצמֹו 
 ַהְּיהּוִדים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.  ְלַהֲחִזיר ֶאת ָּכל

ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשְּמַנֵּצל ֶאת ְיֵמי ַהשֹוְבִבי"ם ַהְּקדֹוִׁשים ְלַחֵּזק עֹוד ְיהּוִדים ּוְלָּקֵרב אֹוָתם  
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַוַּדאי ִיְמַחל לֹו ַעל ָּכל ֲעֹוֹנָתיו, ְוִיְהֶיה לֹו טֹוב  

 עֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. ּבָ 
 (ִׂשיחֹות מֹוֲהָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֵעֶר� ֲהָפָצה ְוֵעֶר� ִהְתַחְּזקּות. ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תמ"ז) 

 
 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א

 

 ?ִלְברֹחַ ר ֶאְפָׁש ן ְלָא 

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

 ָאָדם ָצִרי ָלַקַחת ֶאת ַעְצמֹו ַּבָּיַדִים 
"ִׁשְמׁשֹון ָהַל ַאֵחר ֵעיָניו, ְלִפיָכ ָנְקרּו ְּפִלְׁשִּתים ֶאת ֵעיָניו", ֶזה    (סֹוָטה ט':)ֲחַז"ל אֹוְמִרים  

ִּבְכָלל א ִמְׂשַחק ְיָלִדים, ְּכֶׁשְּיהּוִדי א ׁשֹוֵמר ַעל ֵעיָניו, הּוא ָעלּול ַאַחר ָּכ ִלְסּבֹל ִמֶּזה, ַהָּקדֹוׁש  
ּכֹועֵ  הּוא   ֶׁשִּמְסַּתּכֵ   ס ָּברּו ָאָדם  רֹוֶצה  ַעל  א  ֶׁשהּוא  ְּדָבִרים  ַעל  ְמֻלְכָלִכים,  ְּדָבִרים  ַעל  ל 

 ֶׁשִּיְסַּתְּכלּו.  
ִלְהיֹות    הֹוֵפ הּוא  ָאז   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ִלּבֹו  ְוֶאת  ֵעינֹו  ֶאת  ִלְמסֹר  זֹוֶכה  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ֲאָבל 

ֶׁשֲחַז"ל אל  ֶׁש   וֵמֲאָנָׁשי  ְּכִפי  ָּברּו הּוא,  "ִלָּבא    (ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות, ֵּפֶרק א', ֲהָלָכה ה')ֹוְמִרים  ַהָּקדֹוׁש 
ְוֵעיָנא ְּתֵרין ַסְרסּוִרין ְדַחָטָאה, ָאַמר ַהָקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְיָהְבְּת ִלי ִלָּבא ְוֵעיָנא, ַאָנא ָיַדע ִּכי ַאְּת  

ֵתן ִלי ֶאת ִלְּב ְוֵעיֶני, ֲאַזי ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַאָּתה  ִלי", ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר ַלְּיהּוִדי: "ִאם ַאָּתה נֹו
 ֶׁשִּלי!" 

ְלֶזה ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ַרק ַעל ְיֵדי ְׁשֵּתי ָהֵעצֹות ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ְּכֶׁשְּיהּוִדי ְיַדֵּבר ַהְרֵּבה ֶאל  
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְוהּוא ִיְלַמד ָּכל יֹום ּתֹוָרה, הּוא ִיְזֶּכה ַלֲעזֹב ֶאת ַהְּדָבִרים ָהָרִעים ֶׁשהּוא ָרִגיל ָּבֶהם,  

ת יּוַכל ְלִהָּטֵהר, הּוא ַיְתִחיל ְלַהְרִּגיׁש ְוִלְראֹות ַרק ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְוַהַחִּיים ִיְהיּו לֹו  הּוא ֶּבֱאֶמ 
 (קּוְנְטֵרס ֵעיַנִים ְנִקּיֹות)                                                        ְמתּוִקים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.
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 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו        

  , ַמִּציִעים ִלי ִׁשּדּו ַּבחּוָרה ֵמֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש  ,ִלְׁשאֹלָרִציִתי  
ְמֻצּיָ  ִנְרֶאה  ַהּכֹל  ְמאֹד,  אֹוְמִרים ןַהָּצָעה טֹוָבה  ֵהם  ֲאָבל   ,

   .ֶׁשֶאְצָלם א מֹוִריִדים ֶאת ֵׂשָער ָהרֹאׁש ַאֲחֵרי ַהֲחֻתָּנה

ִׁשּדּו עֹוד  ַמִּציִעים  ֵׁשִני  טֹוָבה,   ,ִמַּצד  ַּבחּוָרה  טֹוָבה,  ִמְׁשָּפָחה 
ת ֶׁשֶאְצָלם ֵּכן מֹוִריִדים ֶאת ֵׂשָער ָהרֹאׁש, ֲאָבל ֵהם רֹוִצים ֶׁשֶאֱעזֹב ֶא 

ם רֹוִצים  ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ֶׁשא ִּתְהֶיה ִלי ַׁשָּיכּות ִעם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ֵה 
 . הזֶ ל עַ  ֶׁשַאְבִטיַח ְוֶאְחּתֹם

ַמֲעִדיִפים ַרָּבם   הֹוַרי  ֶאת  ָׁשֲאלּו  ֵהם  ִמְסַּתְּפִרים,  ֶׁשֵּכן   ַהִּׁשּדּו ֶאת 
ִמְסַּתְּפִרים,    ִׁשּדּו ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשאלַ ְוהּוא ַּגם ָאַמר ֶׁשא ִיְּגׁשּו  

ֲאָבל ְמאֹד ָקֶׁשה ִלי ָלֶגֶׁשת ְלִׁשּדּו ָּכֶזה, ֶׁשֲאִני ָצִרי ְלַהְבִטיַח ֶׁשֲאִני 
ְּבַבָּקָׁשה ִאם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ְלַהִּגיד ִלי   ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש.  תֶא   עֹוֵזב

 ַמה ַלֲעׂשֹות. 

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

 תשפ"ג  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֶׁש ָעִדיף    ַלִּׁשּדּו ֵׂשָער  ל  ֶׁשִּתַּגׁש  ֶאת  מֹוִריִדים  ֶׁשֶאְצָלם  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש,    תֶא   ָהרֹאׁש, ֲאִפּלּו ֶׁשֵהם רֹוִצים ְלַהְתנֹות ִאְּת ֶׁשַּתֲעזֹב

 ֵמֲאֶׁשר ָלַקַחת ֶאת ַהִּׁשּדּו ִמִּמְׁשָּפָחה ֶׁשֶאְצָלם א ִמְסַּתְּפִרים. 

ָּכַתב ְוִדֵּבר ַהְרֵּבה ְמאֹד ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַעל ַהַּמֲעָלה ֶׁשל  מֹוֲהָרא"ׁש  
ְלהֹוִריד ֶאת ֵׂשָער ָהרֹאׁש. ֲאִפּלּו ְּבַיְבְנֵאל ֶׁשרֹב ֻרָּבם ֶׁשל ַהּתֹוָׁשִבים  

ַהִּמְזָרח    אִמּמֹוצָ   םֵה  ֶׁשִּיְסַּתְּפרּו,   -ֲעדֹות  ֶאְצָלם  ָּפַעל  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָהָיה ִזְכרֹונֹו   רִמְתָּפֵא   מֹוֲהָרא"ׁש  ִמַקאְרְלְסּבּוְרג  ָהַרב  ָסִבי,  ָּבֶזה. 

 ִהִּגיַע ַּפַעם ְלַיְבְנֵאל ְלַחֵּזק ֶאת ָהַאְבֵרִכים, ֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים   -ִלְבָרָכה  
, ָהָיה ֵמַהְּקֻדָּׁשה, ַהְּצִניעּות דְמאֹל  ָסִבי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִהְתַּפעֵ   םֶׁשֵּמֶה 

ֶׁשֵּיׁש ֲעָיָרה ֶׁשָּכל ַהִּמְׁשָּפחֹות ל  ְוִהְתַּפעֵ   םּתֹוֵמ ִהְׁש   ֵאֶצל ַהָּנִׁשים, הּוא
ְל ַּבִית    הִיְהיֶ   ִׁשּדּו ֶׁשּבֹולַ   ִמְסַּתְּפרֹות; ָאז ְּבַוַּדאי ֶׁשָעִדיף ֶׁשִּתַּגׁש

 ָקדֹוׁש. 

ְוָהִאָּׁשה   ְּכֶׁשִּמְתַחְּתִנים  זֹוִכים  ְלַמה   ְלַעְצְמ ְלָתֵאר  ָיכֹול  א  ַאָּתה 
זֹוִכים מֹוִריָד  ְּכֵׁשִרים,  ּדֹורֹות  ְלָהִקים  זֹוִכים  ָהרֹאׁש,  ֵׂשָער  ֶאת  ה 

ׁשו   ַהְּקדֹוָׁשה  ֶאת ֶֹׁשַהְּׁשִכיָנה  ְמַגְּדִלים  ִאם  ְוָׁשלֹום  ְוַחס  ַּבַּבִית,  ָרה 
ִמְתַּגּלֶ  ְוַהֵּׂשָער  ַהָּקדֹוׁש   -ץ  ַלחּו  הַהֵּׂשָער  ַהזֹוַהר  ַמְפִחיד.  ְמאֹד  ֶזה 

: 'ּתּוְנָבא ֵליֵתי', ְקָלָלה ָּתבֹוא, 'ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁש', )(ָנָׂשא קכה:אֹוֵמר  
ַעל ָהָאָדם, 'ְּדָׁשַבק ְלִאְנְּתֵתיּה', ֶׁשַּמְרֶׁשה ְלִאְׁשּתֹו, 'ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲעָרא  
ֵמִאיּנּון   ַחד  הּוא  'ְוָדא  רֹאָׁשּה.  ַׂשֲערֹות  ֶאת  ֶׁשִּיְראּו  ְלַבר',  ְּדֵריָׁשה 

ָתה', ְוֶזה ֵמַהְּיסֹודֹות ֶׁשל ַּבִית ְיהּוִדי, ֶׁשא ִיְראּו ֶאת ְצִניעּוָתא ְּדֵבי
ְלַבר',   ְּדֵריָׁשה  ִמַׂשֲעָרא  ַּדֲאִּפיַקת  'ְוִאְּתָתא  ָהִאיָׁשה.  ֶׁשל  ַהְּׂשָערֹות 
ְלִהְתַיּפֹות,  ְּכֵדי  ֵּביּה',  'ְלִאְתַּתְּקָנא  רֹאׁש,  ְּבִגּלּוי  ֶׁשהֹוֶלֶכת  ְוִאיָׁשה 

נּוָתא ְלֵביָתא', ִהיא ּגֹוֶרֶמת ֶׁשִּתְהֶיה ֲעִנּיּות ַּבַּבִית, 'ְוָגִרים  'ָּגִרים ִמְסּכְ 

 ְּתׁשּוָבה:

ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות  ֶרְסֶלבׁשְ  ּבְ
 

ֶרת ּפֶ ְסּתַ ּמִ ה ׁשֶ ּלָ ּדּוְך   ,ָעִדיף ּכַ אֹו ׁשִ
ֶדׁש   ? ֵמֵהיַכל ַהּקֹ

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )ס"קִסּפּור ַחּיָ

 "לזַ  ַרֵּבינּול ֶׁש ם ַהּקּוְנְטֵרִסית ֶא  ִלְכרֹי ְּכֵד  ַרֵּבינּול ֵאצֶ א ִנְמצָ ן ָנָת י ַרּבִ תקציר: 
 קסה. ת

  ֵחֶלק   ן"מֹוֲהַר   ְּבִלּקּוֵטי  ְוהּוא[  ֶאָחד  ְּבֶכֶר  ְּכַתב־ָיד  ַהֻּקְנְטֵרִסים  ְּכִריַכת  ִנְגְמָרה  'ְּביֹום ה
 ].  ַעְכָׁשו ֶׁשִּנְדַּפס, 'א

. ְוָׂשַמח ְמאֹד ְמאֹד. ל"ַרִּבי ָנָתן ֶאת ַהֵּסֶפר ִמּכֹוֵר ַהְּסָפִרים ְוֵהִביאּו ֶאל ַרֵּבנּו זַ ְוָלַקח 
  !" ֲעַדִין ֵאין ַאָּתה ְּבִׂשְמָחה? ְּבַרּבֹות ַהְּזַמִּנים ֵּתַדע ֶאת ְּגֻדָּלִתי" :  ל "ְוָאַמר לֹו ַרֵּבנּו זַ 

 ".טּו ִוויֶסען ַמיין ְגרֹויְסַקייט ַאָמאל ֶוועְס ": ַאְׁשְּכַנז ִּבְלׁשֹון ְוָאַמר
ַהִּנְקָרא   ַהֵּסֶפר  [ְוהּוא  ֶאְצלֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֵמַהֵּסֶפר  לֹו  ֶׁשִּגָּלה  ָהִראׁשֹוָנה,  ַהַּפַעם  ָהְיָתה  ְוָאז 

 ].ו"תקפ ִסיָמן ְלָקָמן ַעִין, "ַהִּנְׂשָרף ֵסֶפר"ֶאְצֵלנּו 
 תקסו. 

ָמָרה ְׁשחָֹרה ְוַעְצבּות,   ַעל־ְיֵדי"ִׂשְמָחה. ָעָנה ְוָאַמר:    ֵמִעְנַין  ַהְרֵּבה  ל"ְוָאז ִּדֵּבר ַרֵּבנּו זַ 
, ְׁשמֹו  ֶׁשּיֹאַמר, אֹותֹו  ְּכֶׁשּׁשֹוֲאִלין,  ֶׁשַהֵּמת,  ַצחּות  ְּבֶדֶר  ְוָאַמר.  "ֵאיָנם יֹוְדִעים ִמְּׁשמֹו

, ְמאֹד  ְׁשחָֹרה  ּוָמָרה  ְּבַעְצבּות  הּוא  ֶׁשַהֵּמת  ֵמֲחַמת  ְוֶזה,  ַּכּמּוָבא  ְׁשמֹו   ֶאת  ׁשֹוֵכַח   הּוא
  ".יֹוֵדַע ִמְּׁשמֹו ֵאינֹו ַעל־ֵּכן

ְּכמֹו  הּוא  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ָּתִמיד.  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְמאֹד  ְמאֹד  ִלָּזֵהר   ֶׁשָּצִרי [ְוַהְּכָלל, 
י־ֵּכן ֵיׁש לֹו ִלְׂשמַֹח ֶׁשהּוא, ְּדַהְינּו ֶׁשהּוא ָחס ְוָׁשלֹום ָרחֹוק מַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר, ַאף־ַעל־ּפִ 

ֶנְגּדֹו  ָּכָראּוי  ֵאיָנם  ֲאֶׁשר  ַמֲעָׂשיו  ִעְנְיֵני  ֶׁשַעל  ְמָבֵאר,  ּוְכָבר  ּגֹוי.  ָעָׂשהּו  ֶׁשא  ְמאֹד, 
  ִיְתָּבַר-    ,ִיְתָּבַר ְלָפָניו  ִלּבֹו  ִלְׁשּבֹר  ְלִהְתּבֹוֵדד  ַּבּיֹום  ָׁשָעה  ְלַיֵחד  ְצִריִכים  ַעל־ֶזה 
ְּבָמקֹום ַאֵחר. ְוַגם אֹוָתּה ַהָּׁשָעה ָאסּור, ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ַעְצבּות, ַרק ֵלב ִנְׁשָּבר.   ַּכְּמבָֹאר

 ֲאָבל ְׁשָאר ָּכל ַהּיֹום ִיְהֶיה ַרק ְּבִׂשְמָחה. 
ַּגם ַעל־ְיֵדי ַהִּׂשְמָחה ָיכֹול ְלַהֲחיֹות ָאָדם ַאֵחר, ִּכי ֵיׁש ְּבֵני־ָאָדם, ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִיּסּוִרים  

ָהיּו ּגְ  ְוֵהם  ֶׁשְּבִלָּבם.  ָמה  ְלַסֵּפר  ָלֶהם  ְוִאי־ֶאְפָׁשר  ִלְּצַלן,  ַרֲחָמָנא  ְונֹוָרִאים,  דֹוִלים 
רֹוִצים ְלַסֵּפר, ַא ֵאין ָלֶהם ִּבְפֵני ִמי ְלַסֵּפר ּוְלָהִׂשיַח ִעּמֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעם ְלָבָבם. 

ּוְדָאגֹות.   ִיּסּוִרים  ְמֵלִאים  הֹוְלִכים  ָיכֹול ְוֵהם  ׂשֹוֲחקֹות,  ָּפִנים  ִעם  ָאָדם  ּוְכֶׁשָּבא 
 ְלַהֲחיֹות אֹוָתם.  

(ַּתֲעִנית  ּוְלַהֲחיֹות ָאָדם ֵאינֹו ָּדָבר ֵריק, ִּכי הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְמאֹד, ּוְכמֹו ֶׁשּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 

 ָהיּו ְמַׂשְּמִחים ְּבֵני־ָאָדם]. ֵמַהִּני ְּתֵרי ַּבֶּדִחי, ֶׁשָּזכּו ְלָמה ֶׁשָּזכּו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֶׁש   כב:)
 תקסז. 

ּוְמִׁשיָחה זֹו ִנְכַנס ְלִׂשיָחה ַאֶחֶרת ִמַּמֲעַלת ַהֵּׁשמֹות ֶׁשל ְּבֵני־ֵאד־ם. ָעָנה ְוָאַמר ְּבִעְנַין  
ָאָדם:   ֶׁשל  ַעֵּמנּו "ְמאֹד  ָּגדֹול  ָּדָבר  הּוא  ַהֵּׁשם"ַהֵּׁשם  ְּדַבר  ַּגם  ִמֶּזה.  ַהְרֵּבה  ְוִדֵּבר   ,

ֵמִעְנָין ַהְּפסּוִקים, ֶׁשּנֹוֲהִגין לֹוַמר קֶֹדם ִיְהיּו ִלְרצֹון ַהַּמְתִחיִלין ּוְמַסְּיִמין ָּבאֹוִתּיֹות ֶׁשל  
 ְׁשמֹו.  

ן ֵהם רֹוְמִזים. ּוְביֹוֵתר ְוָאַמר, ֶׁשּיֹוֵדַע ְלָבֵאר ָּכל ַהֵּׁשמֹות ֶׁשל אֹוָתן ֶׁשָעְמדּו ְסִביבֹו, ֵהיכָ 
ִּדֵּבר ָאז ֵמַרִּבי ִׁשְמעֹון, ִּכי ּבֹו ַּבּיֹום ָּבא ֵאָליו ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ְוָאַמר ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבזֹו 

(ִׁשְמעֹון ֶזה אֹוִתּיֹות ָעוֹ"ן ָמ"ׁש), ְוא   "ׁש "ָמ  ן "ָעוֹ  אֹוִתּיֹות ֵּדי ִאיז ִׁשְמעֹון"ַהָּלׁשֹון: 
ַהָּדָבר. (ְוַאף ֶאָחד א ֵהִבין ְּפרּוָׁשם ֶׁשל ְּדָבִרים ֵאּלּו). ְוַאַחר־ָּכ ָעָנה ְוָאַמר:  ְּבֵאר  

 ַאל ":  לֹו  ְוָאַמר.  "ׁש ֶזהּו ַמָּמׁש ָּכל ִעְנָינֹו ּוְבִחיָנתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון"ָמ   ן"ֵצרּוף ֶזה ָעוֹ "
ֶׁשַּגם ָאָדם ַאֵחר, ֶׁשְּׁשמֹו ְּכִׁשְמ, ֲאִחיָזתֹו ַּגם־   ְמֻרָּמז,  ַאָּתה  ֵהיָכן.  ְל  ָאַמר  ִאם,  ִּתְטֶעה

ֵּכן! ּתֹאַמר  ַאל  ָׁשם,  ּוִמַּדְרָּגתֹו  ֵהִבינּו  ְּדָבָריו  ּוִמְּכַלל(  "ֵּכן  ִעְנָינֹו  ְּכִפי  ֶאָחד  ֶׁשָּכל   ,
ְוֶרֶמז, ְוהּוא יֹוֵדַע זֹאת   ֵהיֵטב). [ְוַעל־ִּפי ִסּפּור ֶזה ּוְבִחיָנתֹו, ֵּכן ֵיׁש לֹו ֵאיֶזה ֵצרּוף 

  ן "ָעוֹ   אֹוִתּיֹות  ֵּדי   ִאיז  ִׁשְמעֹון":  לֹו  ֶׁשָאַמר ,  ל"ְּכָבר מּוָבן ֵהיֵטב ֶאת ַּדּבּורֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו זַ 
 . ]ק"ֲעוֹנֹו ְודֹו  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָּסר,  ״ָאּפ ִּגיטֹוֶהן פֹון ִאיהם ִּדי ִזיְנד  ִאיז  ַעס":  ֶׁשְּפרּוׁשֹו,  "ׁש"ָמ 

  ֵמַרֵּבנּו ע  ְלִהְתַוַּד ה  ֶׁשָּזכָ ן,  ָהִראׁשֹוה  ְוָהיָ ם.  ַהֲחׁשּוִביו  ִמַּתְלִמיָדיד  ֶאָח ה  ָהיָ ן  ְמעֹוִׁש ר'  
 ַרֵּבנּות  ָמעֹום  עִ ם  ַּפעַ   ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁש ע,  ֵאַר ם  ָׁשִניה  ַּכָּמ י  ְוַאֲחֵר "ז).  סן  ְּבִסיָמ "ל (ַּכּנַ "ל  זַ 
ד ְוִהְקִּפים.  ְלַׁשּלֵ   לֹוה  ָהיָ א  ְות,  ַהָּמעֹוז  ּוִבְזּבֵ ע  ְּבֶמעְדֶוועִדיְווֶק ר  גָ ד  עֹו  ִּבְהיֹותֹו"ל  זַ 

ן"  ַפאְרִׁשיְק   צּור  ִדיט  קּוְמ ם  ֶּדעף  אֹויר: "ִּדּבּו  ַהָּקדֹוׁשו  ִמִּפיט  ְוִנְפלַ "ל,  זַ   ַרֵּבנּוו  ָעָלי
ד ְמאֹ  ֶׁשְּבָסמּות,  ִסּבֹו  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ב  ְוִסּבֵ ).  אֹוְת  ֶׁשִּיְׁשְלחּו,  ְל  ַמִּגיעַ ה  זֶ -לעַ (

ר'  ֶׁשָּנַס ר,  ַהָּדבָ ל  ִנְתַּגְלּגֵ  ה  ִמֵּמָא ר  יֹוֵת ק  ָרחֹוא  ֶׁשהּון,  ַּדאר  ָנָה ת  ִלְסִביבֹון  ִׁשְמעֹוע 
ם ִנְמָצִאים  ֵאינָ ם  ִויהּוִדיה,  רּוְסיָ ת  ְמִדינַ ר  ִעַּק ם  ָׁש י  ּכִ ,  ֶמעְדֶוועִדיְווֶקער  ֵמִעי ת  ַּפְרָסאֹו

ה. ָׁשעָ י  ְלפִ ם  ְלָׁש ן  ִׁשְמעֹוע ר'  ְוָנַס ם.  ָׁשִניה  ַּכָּמ י  ִלְפנֵ ט  ּוִבְפָר ף  ֵמֶאלֶ ד  ֶאָח ם  ִא -יּכִ ם  ָׁש 
ה ַּכָּמ ם  ָׁש ב  ְלִהְתַעּכֵ ן  ִׁשְמעֹוח ר'  ְוֻהְכַר "ל,  זַ   ַרֵּבנּוי  ִּדְבֵר   ֶׁשִּנְתַקְּימּוב,  ִסּבֵ   ִיְתָּבַרם  ְוַהֵּׁש 
  לֹו   ֶׁשָהיּור,  ִמְּלַסּפֵ ת  ְיִריעֹון  ֲהמֹוה  ִּתְקַצְרנָ ם,  ַהָּׁשִני  ְּבֵאּלּוו  ָעָליר  ֶׁשָעבַ ה  ּוַמ ם.  ָׁשִני
 ּוִפְּתָתה ת  ֲעֵרִליו  ֵאָלי ה  ֶׁשָּבָא ל,  ָּגדֹון  ִנָּסיֹו  לֹוה  ָהיָ ת  ַאַח ם  ֶׁשַּפעַ ד  עַ ת.  ִנְסיֹונֹוי  ִמינֵ ה  ַּכָּמ 

ן  ַסִּכיח  ְוָלַק ד.  ְמאֹו  ָעָליה  ִהְתַעְּקָׁש י  ּכִ ה,  ִמֶּמּנָ ר  ְלִהָּפֵט ל  ָיכֹוה  ָהיָ א  ְוה,  ַלֲעֵבָר   אֹותֹו
ִמֶּמּנּוה  ָּבְרָח ז ָא  –ם ָּד ה ַהְרּבֵ  ִמֶּמּנּות ָלֵצאל ְוִהְתִחיו, ְׂשָפָתי ְוָחַת. 

 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")   -(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'

בית המדרש היכל הקודש בני ברק עבר למקום   
 גדול יותר 

בחסדי השם יתברך שהפינה היקרה בהיכל הקודש בני ברק התרחבה כבר לבית מדרש 
את המקום הנפלא הזה, מקום בו אנשי שלומינו מתאספים יותר גדול. לא מזמן פתחו 

כפי שראש  ז"ל  רבינו  מתחזקים עם העצות של  בו  מקום  יחדיו,  ולהתחזק  להתפלל 
הישיבה מלמד אותנו, כמו כן כבר זכו שלפני שנה ביקר ראש הישיבה שליט"א בבית 

 המדרש וחיזק שם את אנשי שלומינו. 
צריכים מקום גדול יותר כדי שיהיה נעים לכל אנשי  ברוך השם שהמקום כבר גדל והיו  

שלומינו מתפללי בית המדרש, ובנוסף הודיע בעל המקום שבקרוב עומדים לפרק את  
 הבניין, ממילא צריכים למצוא מקום חדש בהקדם האפשרי. 

מאוד   מיוחד  מקום  מצאו  השם  ברוך  יותר  וטוב  גדול  למקום  תפילות  הרבה  לאחר 
ויחי ליל ההילולא הממוקם במרכז העיר ברח וב ירושלים, וביום שני האחרון פרשת 

של רבי נתן ז"ל חידשו את המקום, כל אנשי שלומינו עזרו בהעברה למקום החדש, 
 ארזו את כל הספרים והחפצים מבית המדרש הקודם והעבירו לבית המדרש החדש. 
אנש המדרש,  בית  את  חידשו  ז"ל  נתן  רבי  של  ההילולא  ביום  בטבת  עשרה  י בליל 

אחד   של  סיום  והיה  הילולא,  סעודת  יחד  וערכו  התאספו  ברק  בני  מהעיר  שלומינו 
מעוררים   דיבורים  שמעו  מכן  ולאחר  ביחד,  ניגונים  שרו  מעשה,  בשעת  הבחורים 
מהגבאי מו"ה אבא חייא רייזמאן הי"ו שדיבר בין היתר על החסד העצום שעשה עמנו 

נחנו עדיין מבקשים ורוצים לשמוע השם יתברך שאנחנו עדיין נמצאים אצל רבינו, וא
 את הדיבורים של רבינו, זו המתנה הכי גדולה. 

רבינו אמר (חיי מוהר"ן, סימן קפ"ז) בשעה שהוא נסע מהעיר ברסלב לאומן: "תראו  
להתקבץ יחד, ולהתפלל יחד, כי אם תתפללו בכוונה, אולי תוכלו להמשיך אותי לכאן  

 עוד הפעם". 
 הרחבת גבולי הקדושה! 

*** 

 יכל הקודש בורו פארק גדל ופורח ה
אבניו, הינה פינת יקרת    11  4801בית המדרש היכל הקודש שבבורו פארק, שממוקם ב  

מקורבים   ועוד  עוד  כסדר  באים  שהוקמה.  הקצר  בזמן  העיר  את  לכבוש  שהצליחה 
חדשים, ורבים מהשכנים נכנסים בדרך קבע לתפילות, ולקחת את הגליונות הנפלאים,  

 יתן להסתדר. שבלעדיהם לא נ
למשך כחצי שעה, ולאחריו שיעור קצר    8:20בכל ערב מתקיים שיעור גמרא בשעה  

,  7:45, וביום חמישי בשעה  7:15בספר המידות, ביום ראשון השיעור מתקיים בשעה  
הי"ו. לאחר השיעור  איצקאוויטש  מנשה  מו"ה  ידי הגבאי המסור  על  נמסר  השיעור 

בס מלווה  נפלאה,  חברים  שיחת  עוזר מתקיים  יתברך  שהשם  איך  תפילה,  יפורי 
ובחורים   כשאברכים  רבים,  סיומים  נעשים  כן  כמו  הפצה,  סיפורי  וכן  כשמבקשים, 

 מסיימים כסדר משניות, מסכתות הש"ס, ועוד מקצועות התורה. 
בשבת קודש מעין עולם הבא מתאספים לכל התפילות, בשבת בבוקר מתקיים שיעור 

בשעה   בשעה8:45גמרא  מכן  ולאחר  הר"ן.   9:15  ,  שיחות  בספר  קצר  שיעור  נמסר 
מעשיות,  סיפורי  בספר  שיחה  המסור  הגבאי  מוסר  ומיוחדת  נפלאה  תפילה  ולאחר 

 שמעורר כל אחד משנתו, ומזכיר את התכלית למה ירדנו לעולם הזה. 
גדול,  ציבור  בהשתתפות  ז"ל  נתן  רבי  של  ההילולא  סעודת  נערך  האחרון  שני  ביום 

 הישיבה שליט"א מסר. ושמעו את השיחה שראש 
סידורים   ספרים,  ונוספו  נרכשו  הזמן,  כל  וגדל  הולך  המתפללים  שמספר  מכיוון 
וחומשים רבים, נדבת מו"ה שמעון גאנצפריד הי"ו אחד המתפללים החשובים שעומד  
תמיד מוכן לעזור בכל מה שאפשר, וכן הוזמן על ידו ארון ספרים חדש לצורך הציבור  

 לו ליהנות מהמקום המיוחד הזה שמאיר את כל בורו פארק. שהולך ומתרחב, כדי שיוכ
 הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה! 

 *** 

 079.70.400.69    שיעורים; סיפורי תפילה; מתכונים; ועוד -  (לנשים)קוואל פון חיזוק  
 

 
   451-152-354380  ארגנטינה |    212-444-9169   ארה"ב 

 323-500-3462  בלגיה |    438-320-9090  קנדה |    03303502363  אנגליה |  
 058-637-7799/ הודעות  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל  

 

 079.70.400.66    שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב  

 
 541-152-354370 ארגנטינה|  212-444-9191  ארה"ב

 323-500-3461 בלגיה|   438-300-8080 קנדה|  03303502361 אנגליה| 
 rabbirothhebrew@gmail.com  לקבלת הגליון במייל

  מנחה וקבלת שבת ק "שב   שחרית ס "ושל  מנחה  חבורה 

 לאחר זמן הדה"נ  'ד 20 --- 
 3:00מנחה ימי חול  

 ברכות 9:15
 10:00שחרית ימי חול  

 לאחר הדה"נ  'ד 20
 15רח' רבי נחמן מברסלב |  ירושלים  7:30מעריב בימי חול  

  2ירושלים רח' |   בני ברק לאחר הדה"נ  'ד 50 ברכות 9:15 לאחר זמן הדה"נ  'ד 10 21:00יום רביעי בשעה 
 שמיעת שיעור

 19ליל שישי רח' נחל דולב 
 ד' לפני השקיעה  30סעודה שלישית 

 לפני השקיעה  'ד 10 ברכות 9:15 ק"א   20 הנביאה וגם ברמה ג' רח' מרים
 

  6ריב"ל רח' |  שמש  תבי

 19רשב"י |  מודיעין עילית  לאחר הדה"נ  'ד 10 ברכות 9:15 לפני השקיעה  'ד 30 21:30יום רביעי בשעה 
רחוב צה"ל  21:30בשעה  שנייום שיעור:  

 ) ביהכ"נ חב"ד( 9
 

 (בנין יד עזרה)  1רחוב צה"ל |    צפת לפני השקיעה  'ד 10 ברכות 9:00 דק' לפני השקיעה 20

 2רחוב משה שפירא |    טבריה לפני השקיעה  'ד 15 ברכות 10:00 לפני השקיעה 'דק 20 --- 
 12רחוב הרב הרצוג |   חיפה ---  ---    דק' לפני השקיעה 5סעודה שלישית  --- 

 

ִלְבָנָהא ְּדָלא ִיְתַחְּׁשבּון ְּבָדָרא', ְוגֹוֶרֶמת ֶׁשְּיָלֶדיָה א 
ַאֲחָרא   ִמָּלה  'ְוָגִרים  ֲחׁשּוִבים.  ִיְהיּו  ְוא  ַיְצִליחּו 

ֶמת ֶׁשַהַסֶמ" ֶמ"ם ְּדַׁשְרָיא ְּבֵביָתא', ְּכמֹו ֵכן ִהיא ּגֹוֶר 
ְוַהא טֹוב ִיְהיּו ֶאְצָלּה ַּבַּבִית. 'ַמאן ָּגִרים ָּדא?' ִמי 
ֵמֵריָׁשּה  ְּדִאְתֲחֵזי  ַׂשֲעָרא  'ַההּוא  ֶזה?  ְלָכל  גֹוֵרם 

   .", ָהִאיָׁשה ֶּׁשרֹוִאים ֶאת ְׂשָערֹות רֹאָׁשּה'ְלַבר

זֶ  ַמה  ְּתַפֵחד;  ַאל  ְּבִׂשְמָחה,   ַלִּׁשּדּו א ִנְקָר   הַּגׁש 
'ַלֲעזֹב'? ֵאי ַׁשָּי ַלֲעזֹב ֶאת ַרֵּבנּו? ַּתְמִׁשי ִלְלמֹד 

ְזַמ  ָּתבֹוא  א  ַמְקִסימּום  ַרֵּבנּו,  ִסְפֵרי  ה  ַמ   ןֶאת 
ֶאת  ִלְלמֹד   ַּתְמִׁשי ַאָּתה  ַהּקֶֹדׁש;  ְּבֵהיַכל  ְלִהְתַּפֵּלל 

ְּכִסְדָר  ְוִלְהיֹות ֶׁשְּל ְּבָכל ֶחְלֵקי ַהּתֹו  ןַהִּׁשעּוִרים  ָרה 
ַהֵּׁשם  ִעם  ּוְלׂשֹוֵחַח  ְלַדֵּבר   ,ִיְתָּבַר ְּבַהֵּׁשם  ָּדבּוק 

 .ִיְתָּבַר 

ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ֶזה ֵׂשֶכל, ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ֶזה א ָמקֹום.  
אֹוֵמר   נט)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ַהַּצִּדיק    (ִלּקּוֵטי 

ְתָּבַר, ֲאָבל א ֻּכָּלם זֹוִכים  ַמֲחִזיר ֲאָנִׁשים ְלַהֵּׁשם יִ 
,  ְלִהָּׁשֵאר ֲחָזִקים, "ֵּיׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשָּנְפלּו ִמְּקֻדָּׁשָתם 

ֵמֵאּלּו הַּבֲחָזָר ם  ֶׁשּנֹוְפִלי  ָּכֵאלּו  ֵיׁש ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף   ,
ַהּקֶֹדׁש,   ֵהיַכל  ִנְבֶנה  ֵמֶהם  ְּבִיְרָאה ָׁשֵלם",  ֶׁשִּנְׁשֲארּו 

ִעם    םֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ֶזה ִחּזּוק ְלִהָּׁשֵאר ֲחָזִקי  ַעֵּין ָׁשם.
ָהֱאמּוָנה, ִעם ְּתִפָּלה ְוכּו'; ָלֵכן ִּתְתַחֵּתן ְוַאל ִּתְסַּתֵּכל  

 - ַעל ֶזה, ְוִאם ַאָּתה ִּתְתַנֵהג ַּבֶּדֶר ֶׁשל ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש  
ֵאּלּו  ָּכל  ַהִּמְׁשָּפָחה;  ָּכל  ֶאת  ְּתָקֵרב  עֹוד  ַאָּתה 

ֻּכָּלם  ֶׁשח ַהּקֶֹדׁש,  ְּבֵהיַכל  ַרע  ַמֶּׁשהּו  ֶׁשֵּיׁש  ֹוְׁשִבים 
 ִיְתָקְרבּו. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ג) תשפי ַוְיִח ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 
 סימן טוב ומזל טוב  

 

 הי"ו אליעזר שמןמו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבת

*** 

 הי"ו  אברהם ראטמאןמו"ה 
 למזל טוב  ןלהולדת הב

*** 

 הי"ו יאקאבאוויטש(ב"ר נפתלי) בנציון מו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבת

*** 

 הי"ו  אברהם נחום ליבערמאןמו"ה 
 למזל טוב   של בנו בר מצוה ה שמחת ל

 י"ו נליבערמאן   נתנאל הבחור החשוב 
*** 

 הי"ו רפאל כ"ץמו"ה החתן  
 עב"ג   למזל טוב שמחת החתונהל
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	זֶה מִלְחָמָה שֶׁעוֹבֵר עַל כָּל אֶחָד, פַּעַם אַחַת הָאָדָם נִמְצָא אֵצֶל פַּרְעֹה וּפַעַם אֵצֶל מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, הִנֵּה אֲנִי אֵצֶל פַּרְעֹה וְהִנֵּה אֲנִי אֵצֶל מֹשֶׁה רַבֵּינוּ.
	רַבֵּינוּ מְסַפֵּר עַל שְׁנוֹת נְעוּרָיו (שִׁבְחֵי הָרַ"ן, סִימָן ה'), וְזֶה חִיזוּק גָּדוֹל לְמִי שֶׁרוֹצֶה לִהְיוֹת יְהוּדִי כָּשֵׁר. רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ הִתְחַתֵּן בְּגִיל שְׁלוֹשׁ עֶשְׂרֵה,  חָמִיו רַבִּי אֶפְרַיִם זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה גָּר בָּעֲי...
	רַבִּי נָתָן מְסַפֵּר שָׁם שֶׁעִקַּר הָעֲבוֹדָה שֶׁל רַבֵּנוּ אֵיךְ שֶׁהוּא עָבַד אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, הָיְתָה עֲבוֹדָה פְּשׁוּטָה, בְּלִי שׁוּם חָכְמוֹת; תְּפִלָּתוֹ הָיְתָה כְּמוֹ תְּפִלָּה שֶׁל יֶלֶד, מִתּוֹךְ הַסִּדּוּר, בְּלִי חָכְמוֹת, בְּלִ...
	כָּל אָדָם מַתְחִיל בְּשָׁלָב מְסֻיָּם לַעֲבֹד אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, מְקַבְּלִים קַבָּלוֹת טוֹבוֹת, מַתְחִילִים שִׁעוּר חָדָשׁ, מַתְחִילִים לְהִתְפַּלֵּל, מַתְחִילִים לַעֲבֹד עַל הַמִּדָּה הַהִיא אוֹ עַל הַמִּדָּה הַהִיא, וְזֶה מְאוֹד קָשֶׁה, אֲבָל...
	כָּל אָדָם מַתְחִיל בְּשָׁלָב מְסֻיָּם לַעֲבֹד אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, מְקַבְּלִים קַבָּלוֹת טוֹבוֹת, מַתְחִילִים שִׁעוּר חָדָשׁ, מַתְחִילִים לְהִתְפַּלֵּל, מַתְחִילִים לַעֲבֹד עַל הַמִּדָּה הַהִיא אוֹ עַל הַמִּדָּה הַהִיא, וְזֶה מְאוֹד קָשֶׁה, אֲבָל...
	כָּל אָדָם מַתְחִיל בְּשָׁלָב מְסֻיָּם לַעֲבֹד אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, מְקַבְּלִים קַבָּלוֹת טוֹבוֹת, מַתְחִילִים שִׁעוּר חָדָשׁ, מַתְחִילִים לְהִתְפַּלֵּל, מַתְחִילִים לַעֲבֹד עַל הַמִּדָּה הַהִיא אוֹ עַל הַמִּדָּה הַהִיא, וְזֶה מְאוֹד קָשֶׁה, אֲבָל...
	לְרַבֵּינוּ הָיוּ אַלְפֵי וְעֶשְׂרוֹת אַלְפֵי עֲלִיּוֹת וִירִידוֹת, זֶהוּ חִזּוּק עָצוּם וְנוֹרָא, תָּמִיד חוֹשְׁבִים "הַצַּדִּיק הוּא 'צַדִּיק' כִּי אֵין לוֹ נִסְיוֹנוֹת, כָּל דָּבָר מַגִּיעַ לוֹ בְּקַלּוּת, אֲבָל אֲנִי לֹא יָכוֹל לִהְיוֹת צַדִּיק, א...
	לְרַבֵּינוּ הָיוּ אַלְפֵי וְעֶשְׂרוֹת אַלְפֵי עֲלִיּוֹת וִירִידוֹת, זֶהוּ חִזּוּק עָצוּם וְנוֹרָא, תָּמִיד חוֹשְׁבִים "הַצַּדִּיק הוּא 'צַדִּיק' כִּי אֵין לוֹ נִסְיוֹנוֹת, כָּל דָּבָר מַגִּיעַ לוֹ בְּקַלּוּת, אֲבָל אֲנִי לֹא יָכוֹל לִהְיוֹת צַדִּיק, א...
	לְרַבֵּינוּ הָיוּ אַלְפֵי וְעֶשְׂרוֹת אַלְפֵי עֲלִיּוֹת וִירִידוֹת, זֶהוּ חִזּוּק עָצוּם וְנוֹרָא, תָּמִיד חוֹשְׁבִים "הַצַּדִּיק הוּא 'צַדִּיק' כִּי אֵין לוֹ נִסְיוֹנוֹת, כָּל דָּבָר מַגִּיעַ לוֹ בְּקַלּוּת, אֲבָל אֲנִי לֹא יָכוֹל לִהְיוֹת צַדִּיק, א...
	בְּדֶרֶךְ כְּלָל כְּשֶׁאָדָם מְקַבֵּל עַל עַצְמוֹ קַבָּלָה חֲדָשָׁה, וְהוּא מַתְחִיל לְקַיֵּם אוֹתָהּ, הוּא נוֹפֵל פַּעַם אַחַת, שׁוּב פַּעַם, הוּא נוֹפֵל פַּעַם שְׁלִישִׁית, אָז הוּא מַחֲלִיט: "זֶהוּ, הָיָה מַסְפִּיק, כְּבָר נִסִּיתִי, נִסִּיתִי לְהַ...
	לָמָּה שֶׁתַּפְסִיק אֶת הַשִּׁעוּר שֶׁלְּךָ? לָמָּה שֶׁתִּתְיָאֵשׁ מִתְּפִלָּתְךָ? לָמָּה תָּרִים יָדַיִם מִשְּׁמִירַת עֵינַיִם שֶׁלְּךָ? לָמָּה תִּתְיָאֵשׁ מֵהַקַּבָּלוֹת הַטּוֹבוֹת שֶׁקִּבַּלְתָּ עַל עַצְמְךָ בִּתְחִלַּת הַשָּׁנָה אוֹתָם אַתָּה הוֹל...
	אֲפִילוּ כְּשֶׁאֲנַחְנוּ מַרְגִּישִׁים כַּעֲבָדִים לְפַרְעֹה, עֲבָדִים לַיֵּצֶר הָרַע, אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לָרוּץ פַּעַם וְעוֹד פַּעַם לַצַּדִּיק, לְמֹשֶׁה רַבֵּינוּ, שֶׁיְּחַזֵּק אוֹתָנוּ תָּמִיד לְהַתְחִיל מֵחָדָשׁ, לֹא מְשַׁנֶּה כַּמָּה פְּעָמִים כ...
	(אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל, שְׁמוֹת תשפ"ב)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיְחִי, ט' טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	כָּל אֶחָד מִתְיַגֵּעַ. רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן קיט) אֵין אֶחָד שֶׁאֵין לוֹ יִסּוּרִים, גַּם הָעֲשִׁירִים הַגְּדוֹלִים מְלֵאִים יִסּוּרִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (אִיּוֹב ה, ז): "אָדָם לְעָמָל יוּלָד, קְצַר יָמִים וּשְׂב...
	כָּל אֶחָד מִתְיַגֵּעַ. רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן קיט) אֵין אֶחָד שֶׁאֵין לוֹ יִסּוּרִים, גַּם הָעֲשִׁירִים הַגְּדוֹלִים מְלֵאִים יִסּוּרִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (אִיּוֹב ה, ז): "אָדָם לְעָמָל יוּלָד, קְצַר יָמִים וּשְׂב...
	אַשְׁרֵי הָאָדָם שֶׁלּוֹמֵד כָּל יוֹם וְהוֹלֵךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת לְהִתְפַּלֵּל שָׁלוֹשׁ פְּעָמִים בְּיוֹם, זֶה יִשָּׁאֵר; "רַק זֶהוּ כֵּן וְאֶפְשָׁר לְהַשִּׂיגוֹ". הַיּוֹם בָּעֶרֶב הוּא יוֹמָא דְהִילוּלָא שֶׁל הַצַּדִּיק הַקָּדוֹשׁ רַבִּי נָתָן זִכְר...
	אַשְׁרֵי הָאָדָם שֶׁלּוֹמֵד כָּל יוֹם וְהוֹלֵךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת לְהִתְפַּלֵּל שָׁלוֹשׁ פְּעָמִים בְּיוֹם, זֶה יִשָּׁאֵר; "רַק זֶהוּ כֵּן וְאֶפְשָׁר לְהַשִּׂיגוֹ". הַיּוֹם בָּעֶרֶב הוּא יוֹמָא דְהִילוּלָא שֶׁל הַצַּדִּיק הַקָּדוֹשׁ רַבִּי נָתָן זִכְר...
	אַשְׁרֵי הָאָדָם שֶׁלּוֹמֵד כָּל יוֹם וְהוֹלֵךְ לְבֵית הַכְּנֶסֶת לְהִתְפַּלֵּל שָׁלוֹשׁ פְּעָמִים בְּיוֹם, זֶה יִשָּׁאֵר; "רַק זֶהוּ כֵּן וְאֶפְשָׁר לְהַשִּׂיגוֹ". הַיּוֹם בָּעֶרֶב הוּא יוֹמָא דְהִילוּלָא שֶׁל הַצַּדִּיק הַקָּדוֹשׁ רַבִּי נָתָן זִכְר...
	הַיּוֹם בָּעֶרֶב נִתְאַסֵּף לְהוֹדוֹת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל רַבִּי נָתָן, מוֹהֲרָא"שׁ זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ הָיָה מַפְלִיג בִּגְדֻלָּתוֹ וּמַעֲלָתוֹ שֶׁל רַבִּי נָתַן. מוֹהֲרָא"שׁ אָמַר: "הַחִדּוּשׁ הוּא רַבִּי נָתָן"; רַבֵּנוּ, זֶה מַשֶּׁהוּ שׁ...
	הַיּוֹם בָּעֶרֶב נִתְאַסֵּף לְהוֹדוֹת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל רַבִּי נָתָן, מוֹהֲרָא"שׁ זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ הָיָה מַפְלִיג בִּגְדֻלָּתוֹ וּמַעֲלָתוֹ שֶׁל רַבִּי נָתַן. מוֹהֲרָא"שׁ אָמַר: "הַחִדּוּשׁ הוּא רַבִּי נָתָן"; רַבֵּנוּ, זֶה מַשֶּׁהוּ שׁ...
	הַיּוֹם בָּעֶרֶב נִתְאַסֵּף לְהוֹדוֹת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל רַבִּי נָתָן, מוֹהֲרָא"שׁ זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ הָיָה מַפְלִיג בִּגְדֻלָּתוֹ וּמַעֲלָתוֹ שֶׁל רַבִּי נָתַן. מוֹהֲרָא"שׁ אָמַר: "הַחִדּוּשׁ הוּא רַבִּי נָתָן"; רַבֵּנוּ, זֶה מַשֶּׁהוּ שׁ...
	הָעִקָּר אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לְהַקְשִׁיב לַמִּלִּים הָאַחֲרוֹנוֹת שֶׁרַבִּי נָתָן אָמַר לָנוּ לִפְנֵי הִסְתַּלְּקוּתוֹ: "עֶזְרָא הַסּוֹפֵר מִסְתַּלֵּק, (עֶזְרָא הַסּוֹפֵר הִסְתַּלֵּק בַּעֲשָׂרָה בְּטֵבֵת, רַבִּי נָתָן רָמַז בְּזֶה עַל עַצְמוֹ שֶׁהָיְת...
	הָעִקָּר אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לְהַקְשִׁיב לַמִּלִּים הָאַחֲרוֹנוֹת שֶׁרַבִּי נָתָן אָמַר לָנוּ לִפְנֵי הִסְתַּלְּקוּתוֹ: "עֶזְרָא הַסּוֹפֵר מִסְתַּלֵּק, (עֶזְרָא הַסּוֹפֵר הִסְתַּלֵּק בַּעֲשָׂרָה בְּטֵבֵת, רַבִּי נָתָן רָמַז בְּזֶה עַל עַצְמוֹ שֶׁהָיְת...
	הָעִקָּר אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לְהַקְשִׁיב לַמִּלִּים הָאַחֲרוֹנוֹת שֶׁרַבִּי נָתָן אָמַר לָנוּ לִפְנֵי הִסְתַּלְּקוּתוֹ: "עֶזְרָא הַסּוֹפֵר מִסְתַּלֵּק, (עֶזְרָא הַסּוֹפֵר הִסְתַּלֵּק בַּעֲשָׂרָה בְּטֵבֵת, רַבִּי נָתָן רָמַז בְּזֶה עַל עַצְמוֹ שֶׁהָיְת...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה וַיְחִי תשפ"ג)
	.
	בחסדי השם יתברך שהפינה היקרה בהיכל הקודש בני ברק התרחבה כבר לבית מדרש יותר גדול. לא מזמן פתחו את המקום הנפלא הזה, מקום בו אנשי שלומינו מתאספים להתפלל ולהתחזק יחדיו, מקום בו מתחזקים עם העצות של רבינו ז"ל כפי שראש הישיבה מלמד אותנו, כמו כן כבר זכו שלפני...
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	ברוך השם שהמקום כבר גדל והיו צריכים מקום גדול יותר כדי שיהיה נעים לכל אנשי שלומינו מתפללי בית המדרש, ובנוסף הודיע בעל המקום שבקרוב עומדים לפרק את הבניין, ממילא צריכים למצוא מקום חדש בהקדם האפשרי.
	לאחר הרבה תפילות למקום גדול וטוב יותר ברוך השם מצאו מקום מיוחד מאוד הממוקם במרכז העיר ברחוב ירושלים, וביום שני האחרון פרשת ויחי ליל ההילולא של רבי נתן ז"ל חידשו את המקום, כל אנשי שלומינו עזרו בהעברה למקום החדש, ארזו את כל הספרים והחפצים מבית המדרש הקו...
	בליל עשרה בטבת ביום ההילולא של רבי נתן ז"ל חידשו את בית המדרש, אנשי שלומינו מהעיר בני ברק התאספו וערכו יחד סעודת הילולא, והיה סיום של אחד הבחורים בשעת מעשה, שרו ניגונים ביחד, ולאחר מכן שמעו דיבורים מעוררים מהגבאי מו"ה אבא חייא רייזמאן הי"ו שדיבר בין ה...
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	רבינו אמר (חיי מוהר"ן, סימן קפ"ז) בשעה שהוא נסע מהעיר ברסלב לאומן: "תראו להתקבץ יחד, ולהתפלל יחד, כי אם תתפללו בכוונה, אולי תוכלו להמשיך אותי לכאן עוד הפעם".
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	הרחבת גבולי הקדושה!
	***
	בית המדרש היכל הקודש שבבורו פארק, שממוקם ב 4801 11 אבניו, הינה פינת יקרת שהצליחה לכבוש את העיר בזמן הקצר שהוקמה. באים כסדר עוד ועוד מקורבים חדשים, ורבים מהשכנים נכנסים בדרך קבע לתפילות, ולקחת את הגליונות הנפלאים, שבלעדיהם לא ניתן להסתדר.
	בכל ערב מתקיים שיעור גמרא בשעה 8:20 למשך כחצי שעה, ולאחריו שיעור קצר בספר המידות, ביום ראשון השיעור מתקיים בשעה 7:15, וביום חמישי בשעה 7:45, השיעור נמסר על ידי הגבאי המסור מו"ה מנשה איצקאוויטש הי"ו. לאחר השיעור מתקיים שיחת חברים נפלאה, מלווה בסיפורי ת...
	בשבת קודש מעין עולם הבא מתאספים לכל התפילות, בשבת בבוקר מתקיים שיעור גמרא בשעה 8:45, ולאחר מכן בשעה 9:15 נמסר שיעור קצר בספר שיחות הר"ן. ולאחר תפילה נפלאה ומיוחדת מוסר הגבאי המסור שיחה בספר סיפורי מעשיות, שמעורר כל אחד משנתו, ומזכיר את התכלית למה ירדנ...
	ביום שני האחרון נערך סעודת ההילולא של רבי נתן ז"ל בהשתתפות ציבור גדול, ושמעו את השיחה שראש הישיבה שליט"א מסר.
	ביום שני האחרון נערך סעודת ההילולא של רבי נתן ז"ל בהשתתפות ציבור גדול, ושמעו את השיחה שראש הישיבה שליט"א מסר.
	ביום שני האחרון נערך סעודת ההילולא של רבי נתן ז"ל בהשתתפות ציבור גדול, ושמעו את השיחה שראש הישיבה שליט"א מסר.
	מכיוון שמספר המתפללים הולך וגדל כל הזמן, נרכשו ונוספו ספרים, סידורים וחומשים רבים, נדבת מו"ה שמעון גאנצפריד הי"ו אחד המתפללים החשובים שעומד תמיד מוכן לעזור בכל מה שאפשר, וכן הוזמן על ידו ארון ספרים חדש לצורך הציבור שהולך ומתרחב, כדי שיוכלו ליהנות מהמק...
	הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה!
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