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ַהַחֲתם סֹוֵפר ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו .  ִויִהי ֹחֶׁש� ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש ֹחֶׁש�
ה ָהיָ   , ַמּדּוַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא(ּתֹוַרת ֹמֶׁשה, ָּפָרַׁשת ָּבא)ָיֵגן ָעֵלינּו ׁשֹוֵאל  

ִרִּיים ִיְהֶיה ֹחֶׁש� חֹוֵׂש� ָּכֶזה ַמָּכה ֻמְפָלָאה ֶׁשַּלִּמצְ ת  ְּבַמּכַ א  ְלָהִבי  ָצִרי�
ִיְהֶיה אֹור ַלְּיהּוִדים, ְּכִפי ֶׁשַרִׁש"י ֵמִביא     (ְׁשמֹות י, כב) ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן 

ֶאת ְׁשֵני ַהְּטָעִמים ַמּדּוַע ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֵהִביא ֶאת ַמַּכת ֹחֶׁש�, ְּכֵדי  
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִרְׁשֵעי  ֵאי�  ִיְראּו  �א  ֶׁשְּבֵני   ֶׁשַהִּמְצִרִּיים  ּוִבְכֵדי  ֵמִתים, 

ִיְׂשָרֵאל יּוְכלּו ְלַחֵּטט ְּבִנְכֵסי ַהִּמְצִרִּיים, ֲהֵרי ִּבְמקֹום ֶזה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� 
 .ָיכֹול ִלְגֹרם ֶׁשַהִּמְצִרִּיים ִיְתַעְּורּו, ְו�א ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ֹחֶׁש�

ִעֵּור �א ָעֵלינּו עֹוֵבר   אהּו  ַמְסִּביר ַהֲחַתם סֹוֵפר ַהָּקדֹוׁש, ְּכֶׁשָאָדם
ַלחּוִׁשי ָהֵעיַנִים  רֹוֶאה   םָהֲאֵחִרי  םּכֹוַח  �א  הּוא  ֶאָחד  ִמַּצד  ֶׁשּלֹו, 

ֶּבֱאֶמת, ֲאָבל ִמַּצד ֵׁשִני הּוא ַמְרִויַח ֶׁשַהחּוִׁשים ָהֲאֵחִרים ְמֻחָּדִדים 
ר, ֲאָבל ְּכֶׁשָאָדם ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמְּׁשַאר ֲאָנִׁשים, ָּכל ֶזה ַרק ְּכֶׁשָאָדם ִעּוֵ 

ֶאּלָ  ִלְראֹות  ִמְתַחְּדִדים   אָיכֹול  �א  ָאז  ָחׁשּו�,  ְּבַבִית  יֹוֵׁשב  הּוא 
ַהחּוִׁשים ָהֲאֵחִרים. ָלֵכן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ָעָׂשה ֶׁשִּיְהֶיה ֹחֶׁש� ְלִמְצַרִים, 

 .לּוםְּכֵדי ֶׁשֵהם �א יּוְכלּו ִלְראֹות, ְוַגם �א ַיְרִויחּו ִמָּכ� ּכְ 
: (ֵּביָצה ֵלב:)ַעל ִּפי ֶזה הּוא ַמְסִּביר ַמה ֶׁשֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  

ֶׁשָּצִרי�  ִמי  ַּבֲעדֹו",  ָחַׁש�  עֹוָלם  ֲאֵחִרים  ֻׁשְלָחן  ַעל  ַהְמַצֶּפה  "ָּכל 
הּוא  ְלִהְזַּדֵּקק ַלֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים ָהעֹוָלם ָחׁשּו� ִּבְׁשִבילֹו, �א ָּכתּוב ׁשֶ 

ְּכמֹו ִעֵּור, ֶאָּלא 'ָהעֹוָלם ָחׁשּו� ַּבֲעדֹו', ִּכי ָיכֹול ְלֵהָראֹות ָלָעִני ֶׁשהּוא 
ַמְרִויַח ִמֶּזה ֶׁשהּוא ָּתלּוי ַּבֲאֵחִרים, ִּכי הּוא �א ָצִרי� ְלִהְתַעֵּסק ִעם 

הּוא ָצִרי� ׁשּום ָּדָבר, הּוא ָיכֹול ָלֶׁשֶבת ָרגּוַע ְלִהְתַּפֵּלל ְוִלְלֹמד, ּוְכׁשֶ 
ָלֵכן  ְצָרָכיו,  ְלָכל  לֹו  ְודֹוֲאִגים  ַהָּבִּתים  ְּבִפְתֵחי  ּדֹוֵפק  הּוא  ַמֶּׁשהּו 
אֹוְמִרים ָלנּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשֶּזה �א ָּכ�, ֶזה ְּכמֹו 'עֹוָלם ָחַׁש�', 

ִרים, ְּכמֹו ֶׁשָאז ֵאין ׁשּום ֶרַוח ִמֶּזה, ָאז �א ִמְתַחְּדִדים ַהחּוִׁשים ָהֲאחֵ 
 .ֵכן ֶהָעִני ֵאין לֹו ׁשּום ֶרַוח ִמֶּזה
ָחָתן, ֻּכָּלם ִמְתַּפְּלִאים "ַמּדּוַע ָצִרי� ל  ָחַׁשְבִּתי, ֶׁשֶּזה ְּבִדּיּוק ָהִעְנָין ׁשַ 

ְלַׂשֵּמַח ָחָתן?" ֶאָּלא ֶהָחָתן ָהָיה ַעד ַהּיֹום 'ְמַצֶּפה ַעל ֻׁשְלָחן ֲאֵחִרים', 
ְצָרכָ  ְלָכל  ְל�א ָּדֲאגּו  ִלְלֹמד  ָיֹכל  ְוהּוא  ְוֶעֶרב,  ֹּבֶקר  ֲארּוחֹות  יו, 

ֶאת   ָלַמד  ְוהּוא  ֶׁשּלֹו,  ְוַהִּמְׁשָניֹות  ַהֻחָּמׁש  ִעם  ָיַׁשב  הּוא  ַהְפָרָעה, 
ָלּמָ  ָחֵסר?  ֶזה  "ָלָּמה  ַלֲחֹׁשב:  ָיכֹול  הּוא  ָצִרי�   הִׁשעּוָריו,  ֲאִני 

ֶהחָ  ֶאת  ְלַׂשֵּמַח  ַמִּגיִעים  ָנכֹון  ְלִהְתַחֵּתן?"  ֶזה  לֹו:  ְואֹוְמִרים  ָתן 
ֶׁשֵּמַעְכָׁשו ָוָהְלָאה ַאָּתה ָאמּור ְלַהְתִחיל ִלְדֹאג ְוכּו' ֲאָבל ָּבחּור הּוא 
ִלְלֹמד   ֶאְפָׁשר  ִנְרֶאה ֶׁשְּבתֹור ָּבחּור  ֶּבֱאֶמת  ֶזה  ַּבֲעדֹו',  'עֹוָלם ָחַׁש� 

ְלִהְתַיֵּגַע,   ָצִרי�  �א  טֹוב,  יֹוֵתר  ְּכֶׁשִּמְתַחְּתִנים ּוְלִהְתַּפֵּלל  ֲאָבל 
: ֵאי� זֹוִכים א עב:)יּומָ (ַמְרִויִחים, ְּכמֹו ֶׁשֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  

ּתֹוָרה",  לֹוֵמד  ָּכ�  ְוַאַחר  ִאָּׁשה,  "נֹוֵׂשא  ְּבָטֳהָרה?  ּתֹוָרה  ִלְלֹמד 
 .ְּכֶׁשִּמְתַחְּתִנים ְוַאֵחר ָּכ� לֹוְמִדים ּתֹוָרה

 ת) ְּבָרכוֹ ע  ֶׁשבַ ת ַׁשּבָ ל ֵאצֶ "ב, תשפא ּבֹ ל, יֹואֵ ל אֶ ה ָהיָ ר ֲאׁשֶ (
 
 

  ה ַהּזֶ   םלֹוַמר: "ָהָאדָ   םָאדָ -ֵיׁש ִּפְתָּגם ֶׁשָרִגיל ְּבִפי ְּבֵני
ָּכַבׁש ֶאת ָהעֹוָלם", ּוִבְפָרט ְּכֶׁשֵּיׁש ֵאיֶזה ִאיׁש ְמֻפְרָסם 
ׁשֹוֵלט   ְוהּוא  ַּתְחָּתיו,  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ְוֵיׁש  ָּבעֹוָלם, 

 ַהֶּזה.  יְרִגיִלים לֹוַמר ֶאת ַהִּבּטּו זָא ֲעֵליֶהם,
ת אֶ   ִלְכּבֹוׁשל  ָיכוֹ א  �ם  ָאדָ   ן,ָנכוֹ א  �י  ִּבּטּוה  זֶ ל  ֲאבָ 
ֶאת ד  עֹובֵ ה  זֶ   ם.ָהעֹולָ  ּכֹוֵבׁש  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ָהפּו�, 
עוֹ םָהָאדָ  ת  אֶ   ִלְכּבֹוׁשי  ִסּכּום  ָלָאדָ   ֶׁשֵּיׁשי  ִלְפנֵ ד  , 
  הֹוֵל� א  ֶׁשהּו  ְלַעְצמוֹ ן  ְלַדְמיֵ ל  ָיכוֹ ם  ָהָאדָ   ם.ָהעֹולָ 

ם?  ִמן ָהָאדָ   רַּבּסֹוף ַמה ִנְׁשָאל  ֲאבָ ם,  ָהעֹולָ ת  אֶ   ִלְכּבֹוׁש
 ַרק ֶרֶגב ֲאָדָמה.    ִמֶּמּנּו  רְוִנְׁשַא  אֹותוֹ   ּכֹוֵבׁשה  ַהּזֶ ם  ָהעֹולָ 

ַאחַ  הַ ת  ַּפַעם  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶצֶדק" "ִּדֵּבר  ֶצַמח 
ָּכ� ְוֵהִביא ַעל  ֶזה,  ֵמִעְנַין  : רֹוִאים ׁשֹוֵחט  אֻּדְגמָ   זי"ע 

ַלְּׁשִחיָטה,   ׁשֹור  ִמְתָּפֵרע,    ּוְבֶדֶרךַהּמֹוִליך  ׁשֹור  ְּכָלל 
אֹו ִעם ֶחֶבל    לֵּכן מֹוִליִכין אֹותֹו ִעם ַׁשְרֶׁשֶרת ַּבְרזֶ -ְוַעל

ְוגֹוֵרר   ָלרּוץ,  ַמְתִחיל  ַהּׁשֹור  ְּפָעִמים  ְוַהְרֵּבה  ָחָזק, 
ֵאינֹו   ַהּׁשֹור  ְלֶהֶפך,  ְוִלְפָעִמים  ַהּׁשֹוֵחט,  ֶאת  ַאֲחָריו 

ִלְגֹרר אֹותֹו, ַהְינּו   רֹוֶצה ֵליֵלך ַלְּׁשִחיָטה, ְוַהּׁשֹוֵחט ָצִריך
ַהּׁשֹוֵחט...  ֶאת  ְוגֹוֵרר  ַהּׁשֹוֵחט  ִלְפֵני  ָרץ  ַהּׁשֹור  ַּפַעם 
ּוַפַעם ַהּׁשֹור ֵאינֹו רֹוֶצה ְוַהּׁשֹוֵחט ּגֹוֵרר ֶאת ַהּׁשֹור... 
ְוֵאין יֹוְדִעים ִמי ּגֹוֵרר ֶאת ִמי, ִאם ַהּׁשֹוֵחט ֶאת ַהּׁשֹור 

ַאַחר ֲאָבל  ַהּׁשֹוֵחט,  ֶאת  ַהּׁשֹור  ְּכֶׁשרֹואִ -אֹו  ים  ָּכך 
<<<< 

 

ין  ַ‡ל   י ‡≈ ƒי, ּכ ƒנ ≈ ּׁ̆ ‡ ּבַ ּנ≈ ַ̃ י ל¿ ƒ ׁ̆ ּפ¿ ƒט ‰ י; ז∆ ƒנ ≈ ּׁ̆ ‡ ּבַ ּנ≈ ַ̃ ¿ ּ̇

  ˙ ∆‡ ׁ̆ י≈ ָח„  ָכל ‡∆ ָ„‰, ל¿ ב≈ ּכ¿ יָל‰  ƒין לו… ֲחב ≈‡ ∆ ׁ̆ ָח„  ∆‡

  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ל¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂  . ּלו… ∆ ׁ̆ ים  ƒי ָ ׁ̆ ¿ּ̃ ‰ַ ו¿  ˙ נו… יו… ס¿ ƒּנ‰ַ

ַחס   י,  ƒ„ּו‰ י¿ ל  ּכָ ּי…‡ֲ‰בּו  ∆ ׁ̆ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ מ≈  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿

ם לו… ָ ׁ̆ ˙    ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם י…‡ַ‰ב ‡∆ ∆ ׁ̆ ָח„ ו¿ נ…‡ ַ‡ף ‡∆ ¿ׂ̆ ƒל…‡ ל

 . מו… ¿̂  ַע

  : ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ ׁ̆ מ≈ ≈ּ̃ ַב י‡ ּ̇¿ ƒ̂ ו… ּ̇ ָלם,  ל עו… ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר"

 ˙ ר∆ ∆ּ̇ ס¿ ƒּנ‰ַ ‰‡ָ נ¿ ƒ ּׂ̆ ‰ַ ,˙ ר∆ ∆ּ̇ ס¿ ƒּנ‰ַ ‰‡ָ נ¿ ƒּ̃ ‰ַ ˙ י ‡∆ ƒּנ ּמ∆ ƒמ

י". ƒ„ּו‰ ל י¿ ַ‰ב ּכָ ‡ו… ∆ ׁ̆ י  ƒים, ֲעז…ר ל ƒר י ַעל ֲ‡ח≈ ƒל ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ 

 ƒ‡ ˙  ל¿ ∆‡ ָלּ‰  ן  ≈̇ ו¿  ,˙ בו… טו… ים  ƒּל ƒמ ן  ≈ּ̇ ƒ ּ̇ ָך  ¿ּ̇ ¿ ׁ̆

יָלּ‰. ƒב ¿ ׁ̆ ƒן ּב‡ ‰ ּכָ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆  ‰ ָ ׁ̆ ָ‚ּ  ַ‰ַ‰ר¿
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ָר ‰ ‡¡  "‚)˙˘פ ‡ ָו‡≈
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 יֹום א' ָּפָרַׁשת ָוֵאָרא, כ"ו ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"א                                ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�,  
 ֵנרֹו ָיִאיר ...  ִלְכבֹוד  
 . ִמְכָּתְב�ת  אֶ י ִקַּבְלּתִ 

א ִמְקרָ ם  ְׁשַניִ ת  ְּבֵראִׁשיר  ֵספֶ   ְּבַחֶּיי�ה  ָהִראׁשֹונָ ם  ַּבַּפעַ   ִסַּיְמּתָ   ֶׁשַעְכָׁשו  ִלְׁשמֹועַ   ָׂשֵמחַ ד  ְמאֹ י  ֲאנִ 
ת  אֶ ל  ַמְתִחיה  ַאּתָ ן  ִראׁשוֹ ם  ְּביוֹ ם,  יוֹ ל  ְּבכָ ת  ְקצָ ה  ַהָּפָרׁשָ ל  עַ ר  עֹובֵ ה  ַאּתָ ם;  ַּתְרּגּוד  ְוֶאחָ 

ה ַהָּפָרׁשָ ת  אֶ ם  ְמַסּיֵ   ַאָּתה  ְוָכ�י  ְׁשִליׁשִ ד  עַ ד  לֹומֵ ה  ַאּתָ י  ֵׁשנִ ם  ְּביוֹ י,  ֵׁשנִ ד  עַ ד  ְולֹומֵ ה  ַהָּפָרׁשָ 
 .ָׁשבּועַ ל ְּבכָ 

ב ְּבֶערֶ ה  ַהָּפָרׁשָ ל  עַ ר  ַלֲעבוֹ   ֶׁשָּצִרי�  (ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים, ַׁשַער ַהְנָהַגת ַהִּלּמּוד [ע' שנז])ר  אֹומֵ   ַהָּקדֹוׁש"י  ָהֲאִר 
ה, ַהָּפָרׁשָ ל  עַ ם  עֹוְבִרי ם  אִ ת  ִלְראוֹ ם  ְצִריִכי ,  ַעְצמוֹ ת  אֶ ת  ְלַהְטעוֹ ם  ְלָאדָ ר  ָאסּו  ֲאָבל;  ַׁשָּבת

ת  ַלֲעׂשוֹ ם  ְצִריִכי  -ה  ַהָּפָרׁשָ ל  עַ ר  ַלֲעבוֹ י  ְּבלִ "י,  ַרׁשִ   חּוָמׁשי  ְּבלִ   ָׁשבּועַ ר  ַאחַ   ָׁשבּועַ ר  עֹובֵ ם  אִ 
: "ִמּיֹום ִראׁשֹון ָוֵאיָל� (אֹוַרח ַחִּיים ִסיָמן רפה, ְסִעיף ג)ק  ּפֹוסֵ   עֹוֵר�ן  ַהֻׁשְלחָ ת,  אֹוֶמרֶ ה  ֶׁשַהֲהָלכָ י  ְּכפִ 

ַהִּצּבּור",  ִעם  ה ְּברּורָ ה  ְוַהִּמְׁשנָ ה,  ַהָּפָרׁשָ ל  עַ ר  ַלֲעבוֹ ל  ְלַהְתִחיר  ֶאְפׁשָ ן  ִראׁשוֹ ם  ִמּיוֹ   ָחׁשּוב 
ל עַ ת  ְקצָ ר  ָעבַ א  הּום  יוֹ ל  ְּבכָ ג,  ָנהַ א  הּו  ֶׁשָּכ�ה  ִלְבָרכָ ק  ַצִּדיר  ֵזכֶ   ַהָּקדֹוׁש"א  ֵמַהְגרָ   ם)ׁשָ (א  ֵמִבי

ה.  ָהְלָאן  ְוכֵ י,  ְרִביעִ ד  עַ י  ְׁשִליׁשִ ם  ְּביוֹ י,  ְׁשִליׁשִ ד  עַ י  ֵׁשנִ ם  ְּביוֹ י,  ֵׁשנִ ד  עַ ן  ִראׁשוֹ ם  ְּביוֹ ה;  ַהָּפָרׁשָ 
 .ָׁשבּועַ ל ּכָ ה ַהָּפָרׁשָ ת  אֶ  ֶׁשְּיַסְּימּום ְּבטּוִחית ִלְהיוֹ ר ֶאְפׁשָ י  ֲאזַ , ַהּזוֹ  ַּבֶּדֶר�ם הֹוְלִכים אִ 
ֲחָכֵמינּו  ה,  ֲחָזקָ ה  ְׁשִמירָ ת  ְצִריכוֹ ת  ֶׁשָּבנוֹ   ְל�ע  ּדַ ';  ְוכּות  ַהָּבנוֹ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ן  ְּבִעְניַ   ְׁשֵאָלְת�ל  עַ 

אֹוְמִרי ִלְבָרָכה  ה)ם  ִזְכרֹוָנם  ִסיָמן  יא,  ַרָּבה  ְּבָבנֹות",(ַּבִּמְדָּבר  "ְוִיְׁשְמֶר�  ה ְׁשִמירָ ה  ְצִריכָ ת  ּבַ   : 
ם  אֹותָ ר  ְלַהְזִהים,  ַהְיָלִדי ל  עַ ר  ִלְׁשמוֹ ם  ְצִריִכית,  ְּפִריצּוה  ַהְרּבֵ   ֶׁשֵּיׁש  ְּבָיֵמינּוט  ִּבְפרָ ה;  ְיֵתירָ 

 . ּוֻמְׁשָחִתיםם ִמְמנָֻּוִלי ֶׁשִּיָזֲהרּו
ל ֲאבָ ד,  ְּבַפחַ   ֶׁשִּיְחיּום  ַּבְּיָלִדיס  ְלַהְכִניר  ָאסּום;  אֹותָ ל  ְלַהְבִהיר  ָאסּום  ְיָלִדיל  אֶ ם  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרי

 ם. ָרִעים ִּבְדָבִריל ִלּפוֹ א �  ֶׁשִּיָזֲהרּום אֹותָ ן ְלָהִכי ָצִרי�
'ִּבְטָענָ ר,  ְלַדּבֵ א  ֶׁש�ם  ֶׁשאֹוְמִרים  ֵעיֵניהֶ ּבְ ם  ַהֲחָכִמי  ֵאּלּול  ּכָ  ם  ְיָלִדיל  אֶ ר  ְלַדּבֵ   ָצִרי�ה  ָלּמָ ה 

ִצּוָ   ַהָּקדֹוׁשי  ָהַרּבִ י  ּכִ ם,  צֹוְדִקיא  �ם  הֵ '?'  ְוכּו ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ם  ַלְמַלְּמִדיה  ִמַּסאְטֶמאר 
'ָלַרּבִ   ֶׁשָאְמרּו ה  ַּכּמָ ם;  ְקדֹוִׁשי  ֶׁשִּיְהיּום  ַהְיָלִדי   ֶאל  ֶׁשְּיַדְּברּו ם?' ְיָלִדי   ֶאלר  ְלַדּבֵ ר  ָחסֵ ה  ָלּמָ י 

"ְוָאמַ   ִהְתַעֵּקׁשי  ָהַרּבִ  ל ִלּפוֹ ר  ֵמֲאׁשֶ ה  ְקדֹוׁשָ ה  ְּבצּורָ   ֵמַהְמַחֵּנ�ה  זֶ ת  אֶ   ֶׁשִּיְׁשְמעּוף  ָעִדי ר: 
 ת". ַלֲעֵברוֹ 

ת  ָלתֵ ם  ְיכֹוִלים  הֵ ם  ַיְלֵדיהֶ ל  אֶ ם  ְמַדְּבִרי ם  ֹוִרי ֶׁשַההה  ְקַטּנָ ה  ְּבִׂשיחָ   ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת קֹוֶדם,
 ֶנֶהְרסּום  ֲאָנִׁשיה  ְוַכּמָ ם  ַּבַחִּיים  סֹוְבִלים  ֲאָנִׁשי ה  ַּכּמָ   יֹוֵדעַ ם  ֲאָנִׁשים  עִ ק  ֶׁשעֹוסֵ י  מִ ד;  ַלֶּילֶ ם  ַחִּיי

ם  יֹוְדִעי  ָהיּום  הֵ ם  אִ ת;  ַלֲעֵבירוֹ ם  אֹותָ   ִנְּצלּון,  ִליְצלָ א  ַרֲחָמנָ ם  ָּבהֶ   ֶׁשִהְתַעְּללּו ה  ִמּזֶ ק  רַ 
 ם. ּוְּכֵׁשִרים ְּבִריִאים ִנְׁשָאִרי ָהיּום ְוהֵ ה ָלזֶ ם ַמְסִּכיִמי  ָהיּוא �ם הֵ ר ְלִהָּׁשמֵ 
ם  רֹוִצים  ַהָּׁשַמיִ ן  מִ ם,  ֵמַהָּׁשַמיִ   ִמְּמ�ם  רֹוִצי ה  מַ ל  ׁשֹואֵ ה  ַאּתָ ם;  ֲעֵליכֶ ר  ֶׁשָעבַ ה  ְלמַ   ְּבנֹוֵגעַ 
ם. ִאְּתכֶ ה  עֹוׂשֶ א  ֶׁשהּום  ַהֲחָסִדיל  ּכָ ל  עַ   ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ת  ְלהֹודוֹ   ֶׁשַּתְתִחילּום  ֶאְתכֶ ר  ְלעֹורֵ 
ם  ִמְסַּתְּכִלים,  ַהֲחָסִדי ל  ּכָ ל  עַ   ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואת  ְלהֹודוֹ ם  ְצִריִכיה  ַּכּמָ ם  קֹוְלִטיא  �ם  ֲאָנִׁשי

ם  ִמְתעֹוְרִריז  ָאר,  ַּכֵּסדֶ א  ֶׁש�  ַמְתִחיִלים ָלֶלֶכתם  ֶׁשְּדָבִריד  עַ ו,  ֵמֵאָלין  מּובָ ר  ָּדבָ ל  ְּכעַ ם  ַהַחִּייל  עַ 
 ה.  ֵמַהֵּׁשינָ 

ם ֵמַהּׁשֵ   ְּתַבֵּקׁשת  ֵמַהַּביִ א  יֹוצֵ ה  ֶׁשַאּתָ י  ִלְפנֵ ';  ְוכּום  ֵעיַניִ ת  ִּבְׁשִמירַ ה  ִמְתַקּׁשֶ ה  ֶׁשַאּתָ ן  ְּבִעְניַ 
: "ֵהן ֶאְרֶאָּלם (ְיַׁשְעָיה לג, ז)ק  ַהָּפסּות  אֶ   ֹּתאַמרם.  ֵעיַניִ ת  ְׁשִמירַ   ְל�ה  ֶׁשִּתְהיֶ ה  ַהְּמזּוזָ ד  ְליַ   ִיְתָּבַר�

(ֵסֶפר ַהִמידֹות אֹות ְרִאָּיה, ֵחֶלק ב', ִסיָמן  ר  ֶׁשַרֵּבינּו אֹומֵ י  ָצֲעקּו ֻחָצה, ַמְלֲאֵכי ָׁשלֹום ַמר ִיְבָּכיּון", ְּכפִ 

א ַלּׁשּוק ּוִמְתָיֵרא ֶׁש�א ָיבֹוא ִליֵדי ִהְרהּור ַעל ְיֵדי ָהְרִאָּיה ֶׁשִּיְרֶאה ָנִׁשים  : "ְּכֶׁשָאָדם יֹוצֵ ט)
ֵמְראֹות" ִיָּנֵצל  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוכּו',  חּוָצה'  ָצֲעקּו  ֶאְרֶאָּלם  'ֵהן  ַהָּפסּוק  ֹיאַמר   ְּתַבֵּקׁש.  ָיפֹות, 

ף  ֶאָּׂשרֵ א  ֶׁש� ר  ַּתֲעזֹ ,  ֵעיַני ל  עַ ר  ִלְׁשמוֹ   ִלי ֶׁשאּוַכל ר  ַּתֲעזֹ ם,  עֹולָ ל  ׁשֶ   ִרּבֹונוֹ : "ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ 
ה  ַהַּבְיתָ י  אֹותִ ר  ַּתְחִזי א,  ַהּבָ ם  ּוֵמעֹולָ ה  ַהּזֶ ם  ֵמָהעֹולָ י  אֹותִ ר  ַלֲעקוֹ ה  ֶׁשרֹוצֶ ע  ָהרַ ר  ֵמַהֵּיצֶ 
 ם. ְּבָׁשלוֹ 
ר  ַהֵּיצֶ   ַאַחר   ֵאֶל� א  ֶׁש� ,  ִמְּמ� ר  ֶׁשֶאְזּכוֹ י  לִ ר  ֲעזֹ ּתַ ,  ֵעיַני ל  עַ ר  ֶׁשֶאְׁשמֹ י  לִ ר  ַּתֲעזֹ ם,  עֹולָ ל  ׁשֶ   ִרּבֹונוֹ 

 ע". ָהרַ 
 ם. ָהֵעיַניִ ל עַ ר ִלְׁשמוֹ ל ֶׁשּתּוכַ ם ְׁשֵמיִמִּיית ּכֹוחוֹ  ְל� ִיְּתנּוה  ַהְּמזּוזָ ד ְליַ  ָהֵאּלּום ַהִּמיִלי

 ם. ָהִעְנָיִני ל  ְּבכָ   ֶׁשַּתְצִליחַ ר  ַיֲעזֹ ם  ַהּׁשֵ 
 "א) תשפא  ָוֵארָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

  

 

ַהּׁשֹור  ֶאת  הֹוֵפ�  ֶׁשַהּׁשֹוֵחט 
ֶׁשַהּׁשֹוֵחט  יֹוְדִעים  ָאז  ּוְׁשָחטֹו, 

 ... ָֹׁשַלט ַעל ַהּׁשֹור ְוהּוא ֶזה ֶׁשָּגְררו  
ַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל -ְּכמוֹ   ֵכן, ִסֵּים ַהָ

ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  זי"ע,  ֶצֶדק"  ַה"ֶצַמח 
מֹוֵׁשל ִמי  יֹוְדִעים  ִמי,   ֵאין  ַעל 

ָהָאדָ  ַעל  ָהָאדָ   םָהעֹוָלם  ַעל   םאֹו 
ֲאבָ  ֶׁשל   אְּכֶׁשּבָ ל  ָהעֹוָלם,  ַהּסֹוף 

ָּבֲאָדָמה,   םָהָאדָ  ְוִנְתַּכָּסה  ְוִנְפַטר 
ָעָפר,  רִנְׁשָא  אְו� ַרק   זָא  ִמֶּמּנּו 

ְו�א  ָעָליו  ָׁשַלט  ֶׁשָהעֹוָלם  רֹוִאים 
ֵאּלּו  ְיִדיעֹות  ָהעֹוָלם.  ַעל  הּוא 

, ִּכי ָּבֶזה ָהעֹוָלם ִנְצָרכֹות ְמֹאד ְמֹאד
ְמאֹ ם  ָאדָ -ְּבֵני ְמֹאד   דִמְתַּפֲעִלים 

ַעל  ְׁשִליָטה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֵמֶאָחד 
ָׁשגּור  ִּפְתָּגם  ֶׁשֵּיׁש  ַעד  ָהעֹוָלם, 

"הּו-ִּבְבֵני ַעל   אָאָדם:  מֹוֵׁשל 
ֶׁשָּיבֹוא  ׁשֹוְכִחים  ֲאָבל  ָהעֹוָלם", 
ְּכלּום,  ֵמִאּתֹו  ִיָּׁשֵאר  ְו�א  ַהּיֹום 

ָדָמה ְולא ֶאָּלא ַיְכִניסּוהּו ְּבתֹוך ָהאֲ 
ִיָּׁשֵאר ִמֶּמּנּו ֶאָּלא ֶרֶגב ָעָפר ּוַמֵּצָבה 

 ִיְראּו ִמי ֹמֵׁשל ַעל ִמי.  זֵמָעָליו, ְוָא
 לּכָ   ְּבָכל ֹזאת ֵיׁש ֲעַדִיין ֶּדֶרך ֵאי�

 ֶאָחד ָיכֹול ִלְכּבֹוׁש ֶאת ָהעֹוָלם... 
"עֹוָלם" ִנְקָרא  ַהֶּזה   ,ָהעֹוָלם 

ָּברּו�   ,"ַהֲעָלָמה"  ןִמְּלׁשוֹ  ַהָּקדֹוׁש 
 קְּכֵדי ְלַׂשחֵ   םְׁשַּתֵּמׁש ָּבעֹולָ הּוא מִ 

ָהֲאָנִׁשים.  ִעם  "ַמְחּבֹוִאים" 
ַהָּגדֹול  ָהעֹוָלם  ַעל  ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים 
ִעם  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ָּכך  ָּכל  רֹוִאים 

ַהְרֵּבה ֵמַהְּפֻעּלֹות ַהְּגדֹולֹות   ָּכל ָּכך
ַלְחֹׁשב  ֶׁשֶאְפָׁשר  ֶׁשָּלֶהם, 
ֶאת  ְמַנֲהִלים  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשָהֲאָנִׁשים 

הָ  ֶׁשֵּיׁש ָהעֹוָלם.  ֲאָבל  ִהיא  ֱאֶמת 
ָהעֹוָלם,  ֵמֲאחֹוֵרי  ֶׁשעֹוֵמד  ִמיֶׁשהּו 
ֶאת  ָּבָרא  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש 

ְּתנּועָ  ָּכל  ְמַנֵהל  ְוהּוא   הָהעֹוָלם 
 ָּבעֹוָלם. 

ִהיא ְּכֶׁשהּוא   םַהָחְכָמה ֶׁשל ָהָאדָ 
הּו ָהעֹוָלם,  ֶאת  ִלְכּבֹוׁש    אָיכֹול 

ֶּׁשֵאי ָלֱאֶמת  ָּדָבר   ןִמְתַוֵּדַע  ׁשּום 
ָּברּו�   ץָלם חּוָּבעוֹ  , אהּו  ֵמַהָּקדֹוׁש 

ְּבִלי   ָּבעֹוָלם  ָלזּוז  ֶאְפָׁשִרי  ֶׁשִּבְלִּתי 
ָחְכָמה,  ֶזה  הּוא.  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש 
ֶזה,  ֶאת  ְלַהְראֹות  ֶׁשָּיכֹול  ְוֶאָחד 
"עֹוָלם". ִאּתֹו ִאי  ַהָ הּוא ָּכַבׁש ֶאת 
הּוא  ַמְחּבֹוִאים,  ְלַׂשֵחק  ֶאְפָׁשר 
ָּכל  ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי  ָהֱאֶמת  ֶאת  יֹוֵדַע 

ַהּבֹוֵרא ַהּפְ  ִנְמָצא  ָּבעֹוָלם  ֻעּלֹות 
ֵמֲאחֹוֵרי  ַהֹּכל  ֶאת  ֶׁשְּמַנֵהל 

 ַהְּקָלִעים.
ֵאיך ָיכֹול ָאָדם ְלַהִּגיַע ָלֶזה? ַרק 

ַהֵּׁשם   לעַ  ֶאל  ִּדּבּוִרים  ַהְרֵּבה  ְיֵדי 
ְּכֶׁשָאָדם ַמְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו   יְתָּבַרך.

ָּתִמיד ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך, ָּכל  
ֶׁשעֹוֵבר הּו  ָּדָבר  ֵמִׂשיַח   אָעָליו 

ֶאת   אהּו  ,ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ  ְמַבֵּקׁש 
ְוהּו ָקֶׁשה,  לֹו  ְּכֶׁשהֹוֵלך   אֶעְזָרתֹו 

ִיְתָּבַרך ְלַהֵּׁשם  לֹו   מֹוֶדה  ְּכֶׁשהֹוֵלך 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

ם, ְליְַלֵדיֶה ם ְמַדְּבִרים ֶׁשהֹוִריה ְקַטּנָ ה ְּבִׂשיָח 
םַחִּיים ָלֶה ת ָלֵת ר ֶאְפָׁש   

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו        

ת  ְוָלֶלכֶ ל  ַהּכֹולֵ ת  ֶא י  ְלַגְמֵר ב  ַלֲעזֹ ה  רֹוצֶ י  ַּבְעלִ 
   ב,ָזָה ב לֵ ם עִ ל ָּגדֹום ָׁשַמיִ א ְיֵר א הּוד, ַלֲעבֹו

ת  ָלֶׁשבֶ ל  ְמֻסּגָ א  א  הּול  ֲאבָ ה,  ַלּתֹוָר ה  ֲחָזָק ה  ַאֲהבָ ם  עִ 
 .ַמֶּׁשהּות ַלֲעׂשֹוב ַחָייא הּון, ְזַמ ה ַהְרּבֵ י ִמַּד 

ל  ֶׁש ת  ְלֵבית  ִלְזּכֹוה  ָהיָ י  ֶׁשּלִ ם  ַהֲחלֹוי,  לִ ב  ּכֹוֵא ד  ְמאֹה  זֶ 
ה ַמְרִּגיָׁש י  ֲאנִ ו  ְוַעְכָׁשיד,  ְולֹוֵמ ב  ֶׁשּיֹוֵׁש ל  ַּבעַ ה,  ּתֹוָר 

ת  ַלְמרֹור,  ְויֹוֵת ר  יֹוֵת ק  ּוִמְתַרֵח   הֹוֵלי  ֶׁשּלִ ם  ֶׁשַהֲחלֹו
ת  חֹוֶׁשבֶ י  ֲאנִ ב,  ֶעֶר ל  ְלכֹולֵ ה  לָ ַּבַּליְ ת  ָלֶלכֶ   ִהִּציעַ א  ֶׁשהּו

 ן.ְזַמ ה ַהְרּבֵ ד ַמֲעַמ ק ַיֲחִזיא ה ֶׁשּזֶ 

י, ֶׁשּלִ ל  עַ   ָחָזקד  ֶׁשֶאֱעמֹו?  ַעְכָׁשיי  ֶׁשּלִ ד  ַהַּתְפִקי  ַמהּו
ַלֲעׂשֹות ת  ְלַהְרׁשֹוי  ְוָעלַ י  ִעְנָינִ א  ה  ֶׁשּזֶ   אֹו ה  ַמ   לֹו 

 ֶרֶגׁש   לֹות  ָלֵת ה  ְיכֹולָ ן  ּכֵ י  ֲאנִ   ֵאיה?  רֹוצֶ א  ֶׁשהּו
 ה"?ַהּתֹוָר ת ֶחְׁשַק "לְ 

א  י  ֶׁשֲאנִ ת  ָלַדעַ י  ְּכֵד ה,  ְּתׁשּובָ ל  ְלַקּבֵ י  לִ ר  ַיֲעזֹ ד  ְמאֹ
ר  ֶׁשּיֹוֵת ה  ַּכָּמ ר  ֶאְפָׁש ם  ְוִא י,  ַעְצִמ ת  ַּדעַ ל  עַ ת  ּפֹוֶעלֶ 

 ם.ָיִמיל ֶׁש ן ִעְניָ ה זֶ י ּכִ ר, ַמֵה 

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

   ִיְתָּבַרְּבֶעְזַרת ה' 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח, י"א ְׁשָבט, ְׁשַנת ה'תשפ"א  

 ב.ַהִּמְכָּת ת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ל  ֶׁש ת  ַּביִ ם  ָלכֶ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ם,  ְוחֹוְלִמים  רֹוִצים  ֶׁשַאֶּת ה  ַמ 
, ְלַבֲעֵלר  ָקׁשּוא  ה  זֶ ם;  ָּבכֶ ק  ַר י  ָּתלּוה  זֶ   –ה  ּתֹוָר 

ה, ּתֹוָר ל  ֶׁש ת  ַּביִ ה  ִיְהיֶ א  ְול  ַּבּכֹולֵ ת  ִלְהיֹור  ֶאְפָׁש 
ת  ַּביִ ה  ְוִיְהיֶ   -ה  ַּפְרָנָס א  ְלָהִביד,  ַלֲעבֹור  ֶאְפָׁש ,  ּוְלֵהֶפ

 ל. ַלּכֹולֵ ר ָקׁשּוא ה זֶ ה, ּתֹוָר ל ֶׁש 

ִלְבָרָכה אֹוְמִרי  ִזְכרֹוָנם  יז.)  םֲחָכֵמינּו  : "ָנִׁשים  (ְּבָרכֹות 
ן  ֶׁשְּבֵניֶה י  ְּכֵד ת  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹולֹום  ָנִׁשיה  ְּבַמאי ָזְכָיין", ַמ 

ְלֵבי  םְּכֵׁשִרים  ְיהּוִדי  ִיְהיּו ְּבַנְייהּו  "ְּבַאְקרּוֵיי   ?
ְוכּו'", ן ְּבֵניֶה ת  ֶא ת  ׁשֹוְלחֹו  ֶׁשֵהןה  ָּבזֶ   ְּכִניְׁשָּתא 

ם  חֹוְזִרים  ְּכֶׁשֵה ם  ָלֶה ת  ּוַמְמִּתינֹוה  ּתֹוָר ד  ַלַּתְלמּו
ה  ַאֲהבָ ם  ִמַּקְטנּוָת ם  ְּיָלִדי ּבַ ת  ַמְכִניסֹון  ֵה ה;  ַהַּבְיָת 
ם ְיהּוִדי  ִיְהיּום  ֶׁשַהְּיָלִדית  זֹוכֹון  ֵה ה  זֶ י  ְיֵד ל  עַ ד,  ְלִלּמּו
 ם.ְּכֵׁשִרי

ם  ֵה  ַחֶּייָה ל ֶׁשּכָ ה ִאיָׁש א;  ָּבִאָּמ  ָּתלּוי ל ֶׁשַהּכֹם ָלכֶ  ְּדעּו
ה  ְׂשֵמָח א  ִהיה,  ִמּתֹוָר ם  ַהְיָלִדיל  ֶא ת  ְמַדֶּבֶר א  ִהיה,  ּתֹוָר 

  ְיָלֶדיָה ת  ֶא ת  ְמרֹוֶמֶמ ד  ָּתִמיא  ִהים,  לֹוְמִדי  ְּכֶׁשְּיָלֶדיָה 
 – ה  ּתֹוָר ה  ְורֹוצָ ה  ּתֹוָר ה  ַמֲעִריכָ א  ִהי  ם,ֶׁשָּלֶה ה  ַּבּתֹוָר 
 ם. ֲחָכִמיי ַּתְלִמיֵד  ִיְהיּו ָּבֶניָה 

'הּום  ַּתְפִקיְדכֶ    ְלַהֲעִריל,  ַלַּבעַ ה  ְמסּוָר ת  ִלְהיֹוא 
ג'; ִמְתַנֵה א  ֶׁשהּוי  ּוְכפִ א  ֶׁשהּוי  ְּכפִ ל  ַהַּבעַ ת  ֶא ם  ּוְלרֹוֵמ 

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ל ׁשֶ ת ְלֵבי ת  ִלְזּכוֹ ל אּוכַ  ֵאיְך 
ְעִל ם  ִא ה, ּתֹוָר  ת ֶא ב עֹוזֵ י  ּבַ

 ל? ַהּכֹוֵל 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַמְתִחילֹות    זּבֹו ִיְתָּבַרך. ְוָא  קִיָּדבֵ   םֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ּגֹוֵרם ֶׁשָהָאדָ   רטֹוב. ַהִּדּבּו
ָלָאדָ  ָהֲאִמִּתּיוֹ ְלִהְתַּגּלֹות  ַהָּפִנים  ָהעֹוָלם,  תם  ַהִּׁשְכבָ   זָא  ֶׁשל   הִמְתַקֶּלֶפת 

רֹוֶאה ְּבמֹו ֵעיָניו ַמה    א, ְוָאז הּוםֶׁשל ָהָאדָ   וַהִחיצֹוִנית ֶׁשַּמְסִּתיָרה ֶאת ֵעיָני
 ְלַבּדֹו.  אהּו ַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� – םֻמָּנח ִמִּבְפִני

ק אֹוָתן זּו ְלזֹו ִעם ֶּדֶבק ָחָזק, ַמה ִיְקֶרה  ָהָבה ִנַּקח ְׁשֵּתי ֲחִתיכֹות ְנָיר ְוַנְדִּבי
ְלעֹוָלם ַאחַ  ְלַהְפִריד  יּוְכלּו  ְּכָבר �א  ָהֵאּלּו  ַהְּנָיר  ֲחִתיכֹות  ְׁשֵּתי  ת ָאז? ֶאת 
ֲחִתיָכה ַאחַ  ְּבֹּכַח ַרב, ָּתִמיד ִּתָּקַרע  ֶזה  ִיְקְרעּו ֶאת  ֲאִפילּו ִאם  ת  ֵמַהְּׁשִנָּיה. 

 ְהיֹות ְּדבּוִקים ַּבַהֵּׁשם! . ְוֶזה ִנְקָרא לִ הְּבַיַחד ִעם ַהְּׁשִנּיָ 
ְלַדֵּבר ָּכל ָּכך    ָצִריך  אְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך, הּו  רָצִריך ִלְהיֹות ָּכל ָּכ� ָקׁשּו  םָהָאדָ 

ִיְהֶיה ָּדבּוק ּבֹו, ְוָאז ְּכָבר �א יּוְכלּו ְלַהְפִריד   אַהְרֵּבה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך, ַעד ֶׁשהּו
, ָּתִמיד אְצמֹו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוֵּכן ִיְקַרע ֶאת עַ   םֵּביֵניֶהם, ֲאִפילּו ִאם ָהָאדָ 

ִיְׁשַּכח   א... ְּכלֹוַמר ֲאִפילּו ִאם הּואהּו  ִּתָּקַרע ִאּתֹו ַּגם ֲחִתיָכה ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו�
הּו ִיְתָּבַרך,  ִיְתָּבַרך  אֵמַהֵּׁשם  ַהֵּׁשם  ֶאת  ֶׁשָאסּו  הְוַיֲעׂשֶ   ַיֲעזֹוב    ר ְּדָבִרים 

ִיָּזֵכר ֵמַהֵּׁשם    אַלֲעׂשֹוָתם, הּו ִּתָּכנֵ ָּתִמיד  ַּפַעם  ִמיֵדי  ַמֲחָׁשָבה    סִיְתָּבַרך.  ּבֹו 
, א�א טֹוב, ִהִּגיַע ַהְּזַמן ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה ְוַלֲחֹזר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּו  ֶׁשַהַּמָּצב

ָּכל סֹוף הּו ָּברּו� הּו  אְוסֹוף  ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ְלַגְמֵרי  ַהֶּמֶלך אֹוֵמר אַיֲחֹזר  ָּדִוד   .
ז)ִּבְתִהִּלים   ִמֶּמּנִ   הִליָא"ּפְ   (ְּתִהִלים קלט,  אּוכַ   יַדַעת  �א  ָדִוד    -ָלּה"    לִנְׂשְּגָבה 

"ָאָנה    א.הּו  ָאָדם ָיכֹול ִלְבֹרַח ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  ִמְתַּפֵּלא ְו�א ֵמִבין ֵאי�  ַהֶמֶלך
ֶאְבָרח"   ִמָּפֶני�  ְוָאָנה  ֵמרּוֶח�  ִלְבֹרַח   –ֵאֵלך  ִּבְכָלל  ֶאְפָׁשר  ָּבעֹוָלם  ְלֵאיֹפה 

ָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך"    ק? "ִאם ֶאּסַ אהּו  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  – ָׁשַמִים ָׁשם ִאָ
ָׁשם. ִאם ֵּתֵרד ָעמֹוק ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתית,   אהּו  ִאם ָּתעּוף ַלָּׁשַמִים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�

 . אַּגם ָׁשם. ֵאין ָמקֹום ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְבֹרַח ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּו אַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּו
ֶׁשל ָהֲעבֹוָדה  ַהּזֶ   םָאדָ   ֶזה  הּוהָּבעֹוָלם  ֵאיֹפה  ְמַׁשֶּנה  �א  �א    א,  ִנְמָצא, 

עֹוֵלל, �א ְמַׁשֶּנה ַּכָּמה ָרחֹוק   א�א ְמַׁשֶּנה ַּכָּמה ֹרַע הּו  ִנְרֶאה  אְמַׁשֶּנה ֵאיך הּו
  אֲעַדִיין ִאּתֹו. הּו  אהּו  ָּתִמיד ָצִריך ָלַדַעת ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� א  ְּכָבר ָנַפל, הּו  אהּו

ֹוַח ֶאת ַהֶּפה ּוְלַהִּׂשיַח ֶאת ַהֵּלב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך, ֶׁשְּיַסֵּפר ְלַהֵּׁשם  ִלְפּת  ַרק ָצִריך
ֵאי� ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ִנְרִאים, ָּכל ַהִּמְכׁשֹולֹות ֶׁשָהיּו לֹו ַעד ַעְכָׁשיו, ַמה ,  ִיְתָּבַר�

ַחָּייו ִיְׁשַּתּנּו   ִיְרֶאה ֵאי�  אהּו  זרֹוֶצה ְלַהִּגיַע. ְוָא  אהּו  ןַהַּמָּטָרה ֶׁשּלֹו ַּבַחִּיים ּוְלָא
ְלטֹוָבה, ִיְהיּו לֹו ַחִּיים ְמִאיִרים ּוְׂשֵמִחים ָּבעֹולם ַהֶּזה, ְוִיְהֶיה לֹו טֹוב    םִּפְתאוֹ 

 ָּבעֹוָלם ַהָּבא. 
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֶעֶר� עֹוָלם ְוֵחֶלק י"ד ֶעֶר� ְדֵביקּות)

 
 
 
 
 
 
 
  

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

 ְּתׁשּוָבה:

וקשה לבוא וללכת, לכן אנו משקיעים הרבה תפילות שנזכה בשנה זו ובכל שנה ושנה להגיע לאומן על  
ראש השנה ללא שום קשיים, כפי שרבינו ביקש מאיתנו, ולפעול שנה טובה ומבורכת. תפילה זה גבוה  

יכול לקרות, אבל עם תפילה ובקשה מהשם  וחזק מהכל , ואפילו שבדרך הטבע לא נראה שמשהו 
 יתברך ניתן להוכיח הכל.

שהם עדיין יהיו בתוקף כפי    –של האב ושל הילדים    –כדאי לבדוק כעת את הדרכונים   – דרכון     ·
 הצורך לראש השנה, ואם לא, יש לחדש את זה כעת, שזה לא יהיה מניעה לנסיעה.

ניתן כבר לשכור מיטות בבניין היכל הקודש באומן לראש השנה הבעל"ט. החכם עיניו   – ות  מיט   ·
בראשו, בכל שנה נופלים החוצה אנשים שבאים ברגע האחרון וכבר לא נותרים מיטות עבורם, ברוך  
השם בכל שנה מתרבים אנשי שלומינו נוספים, וכל אחד מעוניין להיות על ראש השנה באומן עם  

ה שליט"א, ולכן לא יהיה ניתן לשמור מיטות לאלו שכבר הגיעו בשנים הקודמות, אלא  ראש הישיב
 .0548456150, בארץ ישראל 3474521936. להזמנת מיטה חייגו: באמריקה כל הקודם זוכה

היות והציבור גדל משנה לשנה בע"ה, לכן לא ישלבו יותר את הציבור בחדרים מטעם   – חדרים     ·
כולם ישלבו את עצמם בינם לבין עצמם בסדר החדרים וידווחו לממונים. בכל חדר יש  ההנהלה, אלא 

מיטות, אנשי שלומינו יסתדרו בינם לבין עצמם עם מי הם מעוניינים ללון באותו חדר, ואז במידה    8
וכל החדר שולם כבר, יהיה ניתן לשגר זאת לוועד הבניין, ואם לא, הציבור ישולב בחדרים לפי סדר 

 ם.הרשמת
בהזדמנות זו ברצוננו להזכיר על השירות החדש שניתן על ידי הסוכנות הנסיעות   –כרטיסי טיסה     ·

המפורסמת "פעלן איט רייט" שניתן כבר מעכשיו להתחיל להפקיד סכומים קטנים בהדרגה, לרכישת  
 .109, בשלוחה 8456783555כרטיס טיסה לנסיעה לרבינו הק' על ראש השנה, לפרטים חייגו 

נשי שלומינו מודים מאוד ל"פלען איט רייט", ובראשם למו"ה אלי קנאל הי"ו, שארגנו וסיפקו נסיעה  א
כל כך מיוחדת לאומן על ראש השנה ההעל"ט לאנשי שלומינו, למרות כל הקשיים בעקבות המלחמה.  

 נו.וכן גם בשנה זו הבעל"ט בעזרת השם יתברך ינסו לספק את הטוב והיפה ביותר עבור אנשי שלומי
 הזריז נשכר! 

 *** 

 שיעור כללי על ידי הדיין שליט"א ביום ראשון במונסי 
עבור   ההלכות הנחוצות  ושינון של  חזרה  על  השובבי"ם  ימי  לנצל את  רבות  בקהילות  הנהוג  כפי 
הבית היהודי, יערך ביום ראשון הקרוב פרשת בשלח שיעור כללי בהלכות טהרה, אשר ימסר אי"ה  

"ג מו"ה יונה זינגער שליט"א, בבית המדרש היכל הקודש ספרינג וואלי  על ידי הדיין החשוב הרה
 בערב. 9בשעה  .Union Rd 34ברחוב 

 שובו בנים שובבי"ם! 
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'

 סיומים מפוארים על שתי מסכתות בלימודי הקהילה  
המסכת  בסיום  הגדולה  הזכות  עם  שלומינו,  אנשי  אצל  אלו  בימים  שוררת  גדולה  שמחה 

ירושלמי  הראשונה   הקהילה   -בתלמוד  דף  במסגרת  האחרון  שב"ק  בערב  ברכות,  מסכת 
את   לתאר  ניתן  בלתי  בבלי.  בתלמוד  נדרים  מסכת  לסיים  זכינו  שלישי  וביום  בירושלמי, 
הרגשות של שמחת התורה וסיפוק הנפש שמרגישים על כך שזכינו ללמוד בכל יום דף גמרא  

 שמחה וימים טובים וכן הלאה.  בבלי וירושלמי, גם בימים העמוסים כגון ימי
הסיום על מסכת ברכות בירושלמי התקיים בליל שישי האחרון, כשראש הישיבה שליט"א  
נסע במיוחד כדי למסור את השיעור השבועי בבית המדרש החדש היכל הקודש בספרינג  

 וואלי, בשילוב חנוכת הבית לבית המדרש החדש. 
ראש   למד  ראשית  לשיעור,  התאסף  גדול  של  קהל  האחרון  הדף  את  שליט"א  הישיבה 

המסכת,  נטלו ידיים לסעודה רחבה, וראש הישיבה שליט"א מסר שיעור התחזקות מאוד 
יכול לזכות   יהודי  וכיצד כל  יום,  מיוחד, בנושא החשיבות של לימוד התורה הקדושה בכל 

ת, חינוך  לזה, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא, וכן דיברו מעוד הרבה נושאים יפים, שלום בי
 הילדים, ועוד הרבה. ניתן להאזין לשיעור במלואו בקו קול ברסלב. 

הסיום על מסכת נדרים בשילוב סעודת ראש חודש התקיים השבוע ביום שני בישיבה, מקום  
 בו ראש הישיבה סיים והרחיב בנושא גודל החשיבות של ללמוד דף גמרא בכל יום.

ל שלש ארוחות מלאות במשך היום, עדיין  לעיתים קורה שבסופו של יום למרות שאדם אכ
מרגיש רעב, הוא ניגש למקרר, מקפיא וכו', מחפש משהו להכניס לפה, אבל לא, עם כל זאת  
הוא לא שבע, ואז הוא מנסה להבין, "הרי אכלתי טוב היום, למה בכל זאת אני מרגיש שמשהו  

למשקל הוא לא הועיל חסר לי?" ואז הוא עוד יותר מאוכזב שמלבד כמה קילוגרמים נוספים  
 כלום. 

מוהרא"ש נהג לומר לעיתים קרובות "בדיוק כמו שהגוף צריך לאכול, הוא צריך ארוחת בוקר 
טובה, ארוחת ערב בריאה, ואם עובר עליו יום ללא אוכל כראוי, מלבד זה שהוא ירגיש רעב, 

  – מוהרא"ש    אומר  –זה גם ישפיע על רוחו, הוא יכול לכעוס על כל דבר קטן". "אותו הדבר"  
דף גמרא, וכן   –"זה גם עם הנשמה". "הנשמה מוכרחת גם לאכול, היא צריכה ארוחת בוקר  

כמה פרקי משניות, ואם חולף לו יום שלם, ומרעיבים את הנשמה, גם אז זה    –ארוחת ערב  
תמיד לבקש  נהג  וריקני". מוהרא"ש  חשיבות  חסר  ירגיש  הוא  האדם,  רוחו של  על  ישפיע 

שיפזמו דף גמרא בבית, ובכך יבנו את השלום בית. זה יביא לכך שהאשה  מאנשי שלומינו  
 תעריך את בעלה על ידי שהיא רואה אותו יושב ולומד את הגמרא הקדושה.

מוהרא"ש נהג תמיד לומר שהמילה "גמרא" זה ראשי תיבות של שמות ארבעת המלאכים  
 מגינים עליו. ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל וא'וריאל, כשאדם לומד בכל יום גמרא הם

אצל אנשי שלומינו ידועה ומוכרת המסירות נפש שהייתה למוהרא"ש בלימוד הדף גמרא  
ביקש   הוא  ל"ע,  לב  ההתקף  את  קיבל  כשמוהרא"ש  קשים.  הכי  בזמנים  אפילו  יום,  בכל 
גם  וכן  הגמרא.  דף  את  קודם  ללמוד  רצה  האחרונים  כוחותיו  ועם  הניתוח,  עם  שימתינו 

הלב, ראשית הוא ביקש שיביאו לו את הגמרא כי ברצונו ללמוד את  כשהתעורר מהניתוח על  
 דף הגמרא. 

מלבד הסיומים שהוזכרו לעיל, חגג כל אחד מהמסיימים החשובים את שמחת הסיום בביתו 
עם האשה והילדים, ובכך הכניסו גם בילדים חשק לרצות ללמוד ולסיים, כפי שראש הישיבה 

יעשו סיומ כסדר, שתמיד  לכבוד  שליט"א מחזק  איזה משהו טוב  לילדים  בבית, לחלק  ים 
 הסיום שאבא עשה, וזה יתן להם את הרגש המתוק בלימוד התורה הקדושה.

 כי אם בתורת ה' חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה!
 *** 

 בנין היכל הקודש אומן, ראש השנה תשפ"ד 
היה הדבר הכי גדול כל יום מימות השנה מסתובב סביב ראש השנה בקרב חסידי ברסלב, זה 

נישט   איז  דעם  פון  גרעסערס  קיין  זאגן,  אייך  איך  זאל  "וואס  שהתבטא,  כפי  רבינו,  אצל 
פארהאן" (מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה). רבינו אמר פעם, "גלייך נאך ראש השנה בייג 
צו   וועקן  צו  אויפ'ן פענסטער  קלאפן  שמש  הער שוין דעם  און איך  אויער  די  צו  איך שוין 
סליחות" (מיד אחרי ראש השנה אני כבר מטה את אוזני ושומע כבר את השמש דופק על  

 החלון להעיר לסליחות). 
שהדרך   –תפילה     · ידעו  תמיד  ברסלב  חסידי  תפילה.  עם  להתכונן  צריך  הראשון  הדבר 

היחידה להגיע לרבינו זה רק עם הרבה תפילה, לבקש ולבקש ושוב לבקש מהשם יתברך שנזכה  
אצל רבינו הקדוש על ראש השנה. בפרט בימים אלו שמתנהלת שם מלחמה באוקריינה,  להיות  

 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  
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 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

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

 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 --- 
 12הרצוג רחוב הרב |   חיפה ---  ---    דק' לפני השקיעה 5סעודה שלישית  --- 

 

ץ  ּוְלַהֲעִרי  ְלַהֲעִרים,  ְלרֹוֵמ ם  ֲעֵליכֶ ל,  ּכֹולֵ א  ל  ּכֹולֵ ן  ּכֵ 
 ם. ַיְלֵדיכֶ ם עִ  ַּתְצִליחּוז ְוָא ל, ַהַּבעַ ת ֶא 

אֹוֵמ  פא)ר  ַרֵּבינּו  ִסיָמן  ָּבִנים,  אֹות  ַהִמידֹות  "ַמאִגיֶנט  (ֵסֶפר   :
ם;  ְלָבִניה  ְסגּולָ ה  זֶ ט  ַמְגנֵ   ֶאְצלֹו ק  ים", ְלַהֲחִזיְסֻגָּלה ְלָבנִ 

ד ְּבַיַח ם  ַחִּייה  ְוָהִאיָׁש ל  ַהַּבעַ ם  ִא ,  ֵּפרּוׁשד  עֹור  לֹוַמ ר  ֶאְפָׁש  
ל  ְמֻסּגָ ה  זֶ   – ו  ֵאָלי  ֶׁשּמֹוֵׁשט  ַמְגנֵ   ְּכמֹו ה  ֲחָזָק ה  ִקְרבָ ם  עִ 

ט  ַמְגנֵ   ֵיׁש ם  ְּכֶׁשַּלהֹוִרים  ְּבִריִאי ם  ְּגֵדִלים  ְיָלִדים;  ִליָלִדי
ם ָרִביי,  ַהֵּׁשנִ ל  ֵאצֶ ד  ֶאָח ת  ֶחְסרֹונֹום  ְמַחְּפִׂשים  ִא ם.  ְּבתֹוכָ 

ֶׁשַרֵּבינּו  י  ְּכפִ ם,  ְיָלִדיל  ְלַגֵּד ם  ְיכֹוִליא  ז  ָא   –ם  ּוְמַקְּלִלי
צג)ר  אֹוֵמ  ִסיָמן  ֶאת  (ָׁשם,  ְמַקְּלִלים  ֶׁשֵהם  ְוִאְׁשּתֹו  "ִאיׁש   :

 .ַעְצָמם, ֵאין ְמַגְּדִלין ֶאת ְּבֵניֶהם" 

ד  ַלֲעבֹו  הֹוֵל א  ֶׁשהּו  ֲאִפילּול  ַהַּבעַ ת  ֶא ד  ְלַכּבֵ   ַּתְמִׁשיכּו
א  ְּכֶׁשהּום  אֹוֲהִבים  ַאֶּת ה  ַּכָּמ   לֹור  לֹוַמ ם  ָלכֶ ר  ֻמָּת ';  ְוכּו

  ְוֶׁשֵּיׁש ה  ְּבּתֹוָר ר  ִׁשיעּו  לֹו  ֶׁשֵּיׁש   םאֹוֲהִבים  ַאֶּת ה  ַּכָּמ ד,  לֹוֵמ 
 ְלַהֲעִרי  ַּתְמִׁשיכּול  ֲאבָ ',  ְוכּום  ָׁשַמיִ א  ְיֵר ב  ַר ם  עִ ר  ֶקֶׁש   לֹו

 ד.ַלֲעבֹו  הֹוֵלא ֶׁשהּו ֲאִפילּו אֹותֹו

א ה  זֶ ה  ּתֹוָר י  ְּבנֵ ם  ִויָלִדים  ְּכֵׁשִרים  ְיָלִדים,  טֹוִבים  ְיָלִדי
ם  ֵמַהֵּׁש ה  ַהְרּבֵ ה  זֶ ל  עַ   ְלַבֵּקׁשם  ְצִריִכית,  ְּבַקּלּוא  ֶׁשּבָ ר  ָּדבָ 

ְלַבֵּקׁש ם  ְצִריִכית  ַׁשּבָ ת  ֵנרֹו ם  ְּכֶׁשַּמְדִליִקיט  ִּבְפָר ,  ִיְתָּבַר  
 ה.זֶ ל עַ ה ַהְרּבֵ 

 ת:ַׁשּבָ ת ֵנרֹות ְּבַהְדָלַק  ְלַבֵּקׁשה ְּתִפילָ ם ָלכֶ ה ִהּנֵ 

ם  ְיָלִדיי  לִ ן  ֵּת ,  ִמְּמת  ְמַבֶּקֶׁש ד  ְמאֹי  ֲאנִ ם,  ָהעֹוָלִמין  ִרּבֹו"
ם  ְיָלִדיה,  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר ת  ֶא   ֶׁשִּיְלְמדּו ם  ְיָלִדים,  ְּכֵׁשִרי

 ה.  ַהּתֹוָר  ְּבֶדֶר ֶׁשֵּיְלכּו

ם  ֶׁשֵה ה,  ַהּתֹוָר   ְּבֶדֶר  ֵיְלכּוי  ְוְנָכַד י  ֶׁשָּבנַ א  ִהיי  ְׁשִאיָפִת ל  ּכָ 
ר  ֲעזֹ ה,  ָלזֶ ה  ֶׁשֶאְזּכֶ י  לִ ר  ֲעזֹ ם;  ּוַבַצִּדיִקי  ְּב ם  ְּדבּוִקי  ִיְהיּו

 ְוִיְהיּום ִּבְצִעירּוָת  ִיְתַחְּתנּום ֶׁשּכּוּלָ ם; ֵמֶה ת ַנַח ה ֶׁשֲאַרּוֶ י לִ 
 ם.ָיִפים ַחִּיים ְלֻכּלָ 

ם  ְיָלִדיק  ַר   –י  ְּבַחּיַ ם  ְּכלּוה  ְצִריכָ א  י  ֲאנִ ם  ָהעֹוָלִמין  ִרּבֹו
ם  ּוִדיְיה  ִיְהיּו י  ֶׁשְיָלַד ר  ָהִעָּק ל  ַהּכֹל  עַ ת  ְמַוֶּתֶר י  ֲאנִ ם;  ְּכֵׁשִרי
ר, ָיָק א  ַאּבָ   ִמְּמת  ְמַבֶּקֶׁש י  ֲאנִ ם.  ֲחָכִמיי  ַּתְלִמיֵד ם,  ְּכֵׁשִרי

ר  ַּבֲעבּום  ַנְפָׁש ת  ֶא   ֶׁשָּמְסרּום  ַהַּצִּדיִקיל  ּכָ ת  ִּבְזכּוי  לִ ר  ֲעזֹ 
ִּבְפָרט ַרֵּבינּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיָגא ְוַרֵּבינּו ֱאִליֶעֶזר  ,  ִׁשְמד  ְּכבֹו

 .ְמַנֵחם ְזֵאב ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו"ְׁשמֹה ֶּבן 

 .םָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליחּור ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 
 (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ְּבַׁשַלח תשפ"א) 

 

 

 

 

 

  

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ופנחס דוד וועבערמאן  מו"ה 
 למזל טוב  ןלהולדת הב
 

 


	וִיהִי חֹשֶׁךְ עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם וְיָמֵשׁ חֹשֶׁךְ. הַחַתֲם סוֹפֵר הַקָּדוֹשׁ זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ שׁוֹאֵל (תּוֹרַת מֹשֶׁה, פָּרָשַׁת בָּא), מַדּוּעַ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָיָה צָרִיךְ לְהָבִיא בְּמַכַּת חוֹשֵׂךְ כָּזֶה מַכָּה מֻפְלָאָה שֶׁלַּ...
	מַסְבִּיר הַחֲתַם סוֹפֵר הַקָּדוֹשׁ, כְּשֶׁאָדָם הוּא עִוֵּר לֹא עָלֵינוּ עוֹבֵר כּוֹחַ הָעֵינַיִם לַחוּשִׁים הָאֲחֵרִים שֶׁלּוֹ, מִצַּד אֶחָד הוּא לֹא רוֹאֶה בֶּאֱמֶת, אֲבָל מִצַּד שֵׁנִי הוּא מַרְוִיחַ שֶׁהַחוּשִׁים הָאֲחֵרִים מְחֻדָּדִים הַרְבֵּה י...
	עַל פִּי זֶה הוּא מַסְבִּיר מַה שֶׁחֲכָמֵינוּ הַקְּדוֹשִׁים אוֹמְרִים (בֵּיצָה לֵב:): "כָּל הַמְצַפֶּה עַל שֻׁלְחָן אֲחֵרִים עוֹלָם חָשַׁךְ בַּעֲדוֹ", מִי שֶׁצָּרִיךְ לְהִזְדַּקֵּק לַאֲנָשִׁים אֲחֵרִים הָעוֹלָם חָשׁוּךְ בִּשְׁבִילוֹ, לֹא כָּתוּב שֶׁהו...
	חָשַׁבְתִּי, שֶׁזֶּה בְּדִיּוּק הָעִנְיָן שַׁל חָתָן, כֻּלָּם מִתְפַּלְּאִים "מַדּוּעַ צָרִיךְ לְשַׂמֵּחַ חָתָן?" אֶלָּא הֶחָתָן הָיָה עַד הַיּוֹם 'מְצַפֶּה עַל שֻׁלְחָן אֲחֵרִים', דָּאֲגוּ לְכָל צְרָכָיו, אֲרוּחוֹת בֹּקֶר וְעֶרֶב, וְהוּא יָכֹל לִלְמֹ...
	(אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל, בֹּא תשפ"ב, אֵצֶל שַׁבָּת שֶׁבַע בְּרָכוֹת)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ,                              יוֹם א' פָּרָשַׁת וָאֵרָא, כ"ו טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"א
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	קִבַּלְתִּי אֶת מִכְתָּבְךָ.
	אֲנִי מְאֹד שָׂמֵחַ לִשְׁמוֹעַ שֶׁעַכְשָׁו סִיַּמְתָּ בַּפַּעַם הָרִאשׁוֹנָה בְּחַיֶּיךָ סֵפֶר בְּרֵאשִׁית שְׁנַיִם מִקְרָא וְאֶחָד תַּרְגּוּם; אַתָּה עוֹבֵר עַל הַפָּרָשָׁה קְצָת בְּכָל יוֹם, בְּיוֹם רִאשׁוֹן אַתָּה מַתְחִיל אֶת הַפָּרָשָׁה וְלוֹמֵד ...
	הָאֲרִ"י הַקָּדוֹשׁ אוֹמֵר (פְּרִי עֵץ חַיִּים, שַׁעַר הַנְהָגַת הַלִּמּוּד [ע' שנז]) שֶׁצָּרִיךְ לַעֲבוֹר עַל הַפָּרָשָׁה בְּעֶרֶב שַׁבָּת; אֲבָל אָסוּר לְאָדָם לְהַטְעוֹת אֶת עַצְמוֹ, צְרִיכִים לִרְאוֹת אִם עוֹבְרִים עַל הַפָּרָשָׁה, אִם עוֹבֵר שָׁב...
	עַל שְׁאֵלָתְךָ בְּעִנְיַן לְדַבֵּר אֶל הַבָּנוֹת וְכוּ'; דַּע לְךָ שֶׁבָּנוֹת צְרִיכוֹת שְׁמִירָה חֲזָקָה, חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (בַּמִּדְבָּר רַבָּה יא, סִימָן ה): "וְיִשְׁמְרֶךָ בְּבָנוֹת", בַּת צְרִיכָה שְׁמִירָה יְתֵירָה; בִּפ...
	כְּשֶׁמְּדַבְּרִים אֶל יְלָדִים אָסוּר לְהַבְהִיל אוֹתָם; אָסוּר לְהַכְנִיס בַּיְּלָדִים שֶׁיִּחְיוּ בְּפַחַד, אֲבָל צָרִיךְ לְהָכִין אוֹתָם שֶׁיִּזָהֲרוּ לֹא לִפּוֹל בִּדְבָרִים רָעִים.
	כָּל אֵלּוּ הַחֲכָמִים בְּעֵינֵיהֶם שֶׁאוֹמְרִים שֶׁלֹּא לְדַבֵּר, בִּטְעָנָה 'לָמָּה צָרִיךְ לְדַבֵּר אֶל יְלָדִים וְכוּ'?' הֵם לֹא צוֹדְקִים, כִּי הָרַבִּי הַקָּדוֹשׁ מִסַּאטְמֶאר זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ צִוָּה לַמְלַמְּדִים שֶׁיְּדַבְּרוּ אֶל הַיְל...
	יָפָה שָׁעָה אַחַת קוֹדֶם, בְּשִׂיחָה קְטַנָּה שֶׁהַהוֹרִים מְדַבְּרִים אֶל יַלְדֵיהֶם הֵם יְכוֹלִים לָתֵת חַיִּים לַיֶּלֶד; מִי שֶׁעוֹסֵק עִם אֲנָשִׁים יוֹדֵעַ כַּמָּה אֲנָשִׁים סוֹבְלִים בַּחַיִּים וְכַמָּה אֲנָשִׁים נֶהֶרְסוּ רַק מִזֶּה שֶׁהִתְעַלּ...
	בְּנוֹגֵעַ לְמַה שֶׁעָבַר עֲלֵיכֶם; אַתָּה שׁוֹאֵל מַה רוֹצִים מִמְּךָ מֵהַשָּׁמַיִם, מִן הַשָּׁמַיִם רוֹצִים לְעוֹרֵר אֶתְכֶם שֶׁתַּתְחִילוּ לְהוֹדוֹת לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל כָּל הַחֲסָדִים שֶׁהוּא עוֹשֶׂה אִתְּכֶם. אֲנָשִׁים לֹא קוֹלְטִים כּ...
	בְּעִנְיַן שֶׁאַתָּה מִתְקַשֶּׁה בִּשְׁמִירַת עֵינַיִם וְכוּ'; לִפְנֵי שֶׁאַתָּה יוֹצֵא מֵהַבַּיִת תְּבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְיַד הַמְּזוּזָה שֶׁתִּהְיֶה לְךָ שְׁמִירַת עֵינַיִם. תֹּאמַר אֶת הַפָּסוּק (יְשַׁעְיָה לג, ז): "הֵן אֶרְאֶלָּם צָעֲקו...
	רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, תַּעֲזֹר לִי שֶׁאֶשְׁמֹר עַל עֵינַי, תַּעֲזֹר לִי שֶׁאֶזְכּוֹר מִמְּךָ, שֶׁלֹּא אֵלֶךְ אַחַר הַיֵּצֶר הָרַע".
	הַמִּילִים הָאֵלּוּ לְיַד הַמְּזוּזָה יִתְּנוּ לְךָ כּוֹחוֹת שְׁמֵימִיִּים שֶׁתּוּכַל לִשְׁמוֹר עַל הָעֵינַיִם.
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה וָאֵרָא תשפ"א)
	.
	דרכון – כדאי לבדוק כעת את הדרכונים – של האב ושל הילדים – שהם עדיין יהיו בתוקף כפי הצורך לראש השנה, ואם לא, יש לחדש את זה כעת, שזה לא יהיה מניעה לנסיעה.
	דרכון – כדאי לבדוק כעת את הדרכונים – של האב ושל הילדים – שהם עדיין יהיו בתוקף כפי הצורך לראש השנה, ואם לא, יש לחדש את זה כעת, שזה לא יהיה מניעה לנסיעה.
	מיטות – ניתן כבר לשכור מיטות בבניין היכל הקודש באומן לראש השנה הבעל"ט. החכם עיניו בראשו, בכל שנה נופלים החוצה אנשים שבאים ברגע האחרון וכבר לא נותרים מיטות עבורם, ברוך השם בכל שנה מתרבים אנשי שלומינו נוספים, וכל אחד מעוניין להיות על ראש השנה באומן ...
	מיטות – ניתן כבר לשכור מיטות בבניין היכל הקודש באומן לראש השנה הבעל"ט. החכם עיניו בראשו, בכל שנה נופלים החוצה אנשים שבאים ברגע האחרון וכבר לא נותרים מיטות עבורם, ברוך השם בכל שנה מתרבים אנשי שלומינו נוספים, וכל אחד מעוניין להיות על ראש השנה באומן ...
	חדרים – היות והציבור גדל משנה לשנה בע"ה, לכן לא ישלבו יותר את הציבור בחדרים מטעם ההנהלה, אלא כולם ישלבו את עצמם בינם לבין עצמם בסדר החדרים וידווחו לממונים. בכל חדר יש 8 מיטות, אנשי שלומינו יסתדרו בינם לבין עצמם עם מי הם מעוניינים ללון באותו חדר, ו...
	חדרים – היות והציבור גדל משנה לשנה בע"ה, לכן לא ישלבו יותר את הציבור בחדרים מטעם ההנהלה, אלא כולם ישלבו את עצמם בינם לבין עצמם בסדר החדרים וידווחו לממונים. בכל חדר יש 8 מיטות, אנשי שלומינו יסתדרו בינם לבין עצמם עם מי הם מעוניינים ללון באותו חדר, ו...
	כרטיסי טיסה – בהזדמנות זו ברצוננו להזכיר על השירות החדש שניתן על ידי הסוכנות הנסיעות המפורסמת "פעלן איט רייט" שניתן כבר מעכשיו להתחיל להפקיד סכומים קטנים בהדרגה, לרכישת כרטיס טיסה לנסיעה לרבינו הק' על ראש השנה, לפרטים חייגו 8456783555, בשלוחה 109.
	כרטיסי טיסה – בהזדמנות זו ברצוננו להזכיר על השירות החדש שניתן על ידי הסוכנות הנסיעות המפורסמת "פעלן איט רייט" שניתן כבר מעכשיו להתחיל להפקיד סכומים קטנים בהדרגה, לרכישת כרטיס טיסה לנסיעה לרבינו הק' על ראש השנה, לפרטים חייגו 8456783555, בשלוחה 109.
	אנשי שלומינו מודים מאוד ל"פלען איט רייט", ובראשם למו"ה אלי קנאל הי"ו, שארגנו וסיפקו נסיעה כל כך מיוחדת לאומן על ראש השנה ההעל"ט לאנשי שלומינו, למרות כל הקשיים בעקבות המלחמה. וכן גם בשנה זו הבעל"ט בעזרת השם יתברך ינסו לספק את הטוב והיפה ביותר עבור אנשי...
	הזריז נשכר!
	***
	כפי הנהוג בקהילות רבות לנצל את ימי השובבי"ם על חזרה ושינון של ההלכות הנחוצות עבור הבית היהודי, יערך ביום ראשון הקרוב פרשת בשלח שיעור כללי בהלכות טהרה, אשר ימסר אי"ה על ידי הדיין החשוב הרה"ג מו"ה יונה זינגער שליט"א, בבית המדרש היכל הקודש ספרינג וואלי ב...
	שובו בנים שובבי"ם!
	.
	שמחה גדולה שוררת בימים אלו אצל אנשי שלומינו, עם הזכות הגדולה בסיום המסכת הראשונה בתלמוד ירושלמי - מסכת ברכות, בערב שב"ק האחרון במסגרת דף הקהילה בירושלמי, וביום שלישי זכינו לסיים מסכת נדרים בתלמוד בבלי. בלתי ניתן לתאר את הרגשות של שמחת התורה וסיפוק הנפ...
	הסיום על מסכת ברכות בירושלמי התקיים בליל שישי האחרון, כשראש הישיבה שליט"א נסע במיוחד כדי למסור את השיעור השבועי בבית המדרש החדש היכל הקודש בספרינג וואלי, בשילוב חנוכת הבית לבית המדרש החדש.
	קהל גדול התאסף לשיעור, ראשית למד ראש הישיבה שליט"א את הדף האחרון של המסכת,  נטלו ידיים לסעודה רחבה, וראש הישיבה שליט"א מסר שיעור התחזקות מאוד מיוחד, בנושא החשיבות של לימוד התורה הקדושה בכל יום, וכיצד כל יהודי יכול לזכות לזה, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא...
	קהל גדול התאסף לשיעור, ראשית למד ראש הישיבה שליט"א את הדף האחרון של המסכת,  נטלו ידיים לסעודה רחבה, וראש הישיבה שליט"א מסר שיעור התחזקות מאוד מיוחד, בנושא החשיבות של לימוד התורה הקדושה בכל יום, וכיצד כל יהודי יכול לזכות לזה, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא...
	קהל גדול התאסף לשיעור, ראשית למד ראש הישיבה שליט"א את הדף האחרון של המסכת,  נטלו ידיים לסעודה רחבה, וראש הישיבה שליט"א מסר שיעור התחזקות מאוד מיוחד, בנושא החשיבות של לימוד התורה הקדושה בכל יום, וכיצד כל יהודי יכול לזכות לזה, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא...
	הסיום על מסכת נדרים בשילוב סעודת ראש חודש התקיים השבוע ביום שני בישיבה, מקום בו ראש הישיבה סיים והרחיב בנושא גודל החשיבות של ללמוד דף גמרא בכל יום.
	לעיתים קורה שבסופו של יום למרות שאדם אכל שלש ארוחות מלאות במשך היום, עדיין מרגיש רעב, הוא ניגש למקרר, מקפיא וכו', מחפש משהו להכניס לפה, אבל לא, עם כל זאת הוא לא שבע, ואז הוא מנסה להבין, "הרי אכלתי טוב היום, למה בכל זאת אני מרגיש שמשהו חסר לי?" ואז הוא...
	לעיתים קורה שבסופו של יום למרות שאדם אכל שלש ארוחות מלאות במשך היום, עדיין מרגיש רעב, הוא ניגש למקרר, מקפיא וכו', מחפש משהו להכניס לפה, אבל לא, עם כל זאת הוא לא שבע, ואז הוא מנסה להבין, "הרי אכלתי טוב היום, למה בכל זאת אני מרגיש שמשהו חסר לי?" ואז הוא...
	לעיתים קורה שבסופו של יום למרות שאדם אכל שלש ארוחות מלאות במשך היום, עדיין מרגיש רעב, הוא ניגש למקרר, מקפיא וכו', מחפש משהו להכניס לפה, אבל לא, עם כל זאת הוא לא שבע, ואז הוא מנסה להבין, "הרי אכלתי טוב היום, למה בכל זאת אני מרגיש שמשהו חסר לי?" ואז הוא...
	מוהרא"ש נהג לומר לעיתים קרובות "בדיוק כמו שהגוף צריך לאכול, הוא צריך ארוחת בוקר טובה, ארוחת ערב בריאה, ואם עובר עליו יום ללא אוכל כראוי, מלבד זה שהוא ירגיש רעב, זה גם ישפיע על רוחו, הוא יכול לכעוס על כל דבר קטן". "אותו הדבר" – אומר מוהרא"ש – "זה גם עם...
	מוהרא"ש נהג תמיד לומר שהמילה "גמרא" זה ראשי תיבות של שמות ארבעת המלאכים ג'בריאל מ'יכאל ר'פאל וא'וריאל, כשאדם לומד בכל יום גמרא הם מגינים עליו.
	אצל אנשי שלומינו ידועה ומוכרת המסירות נפש שהייתה למוהרא"ש בלימוד הדף גמרא בכל יום, אפילו בזמנים הכי קשים. כשמוהרא"ש קיבל את ההתקף לב ל"ע, הוא ביקש שימתינו עם הניתוח, ועם כוחותיו האחרונים רצה ללמוד קודם את דף הגמרא. וכן גם כשהתעורר מהניתוח על הלב, ראשי...
	מלבד הסיומים שהוזכרו לעיל, חגג כל אחד מהמסיימים החשובים את שמחת הסיום בביתו עם האשה והילדים, ובכך הכניסו גם בילדים חשק לרצות ללמוד ולסיים, כפי שראש הישיבה שליט"א מחזק כסדר, שתמיד יעשו סיומים בבית, לחלק לילדים איזה משהו טוב לכבוד הסיום שאבא עשה, וזה ית...
	כי אם בתורת ה' חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה!
	***
	כל יום מימות השנה מסתובב סביב ראש השנה בקרב חסידי ברסלב, זה היה הדבר הכי גדול אצל רבינו, כפי שהתבטא, "וואס זאל איך אייך זאגן, קיין גרעסערס פון דעם איז נישט פארהאן" (מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה). רבינו אמר פעם, "גלייך נאך ראש השנה בייג איך שוין צו די...
	כל יום מימות השנה מסתובב סביב ראש השנה בקרב חסידי ברסלב, זה היה הדבר הכי גדול אצל רבינו, כפי שהתבטא, "וואס זאל איך אייך זאגן, קיין גרעסערס פון דעם איז נישט פארהאן" (מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה). רבינו אמר פעם, "גלייך נאך ראש השנה בייג איך שוין צו די...
	כל יום מימות השנה מסתובב סביב ראש השנה בקרב חסידי ברסלב, זה היה הדבר הכי גדול אצל רבינו, כפי שהתבטא, "וואס זאל איך אייך זאגן, קיין גרעסערס פון דעם איז נישט פארהאן" (מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה). רבינו אמר פעם, "גלייך נאך ראש השנה בייג איך שוין צו די...
	תפילה – הדבר הראשון צריך להתכונן עם תפילה. חסידי ברסלב תמיד ידעו שהדרך היחידה להגיע לרבינו זה רק עם הרבה תפילה, לבקש ולבקש ושוב לבקש מהשם יתברך שנזכה להיות אצל רבינו הקדוש על ראש השנה. בפרט בימים אלו שמתנהלת שם מלחמה באוקריינה, וקשה לבוא וללכת, לכ...
	תפילה – הדבר הראשון צריך להתכונן עם תפילה. חסידי ברסלב תמיד ידעו שהדרך היחידה להגיע לרבינו זה רק עם הרבה תפילה, לבקש ולבקש ושוב לבקש מהשם יתברך שנזכה להיות אצל רבינו הקדוש על ראש השנה. בפרט בימים אלו שמתנהלת שם מלחמה באוקריינה, וקשה לבוא וללכת, לכ...

