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ֱא�ֵקי   ה'  ֵיֵצא  ִיְפֹקד  ֲאֶׁשר  ָהֵעָדה,  ַעל  ִאיׁש  ָּבָׂשר  ְלָכל  ָהרּוֹחת 
ַוֲאֶׁשר  ְמסֹוָרה, "א  ל ַהּטּוִרים ֵמִביַּבעַ   ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיֹבא ִלְפֵניֶהם. 

ִלְפֵניֶהם  ְועוֹ ָיֹבא  "  ד",  ַלְחֹטב  ָּפסּוק  ַבַּיַער  ֵרֵעהּו  ֶאת  ָיֹבא  ַוֲאֶׁשר 
 . הָהֵאּלֶ  ַהְּפסּוִקים יְׁשנֵ ל ׁשֶ  רַהֶּקׁשֶ  תאֶ ן ְלָהִבי ", ָצִרי�ֵעִצים

ת  ְׁשֵלמּור  ִעיקַ   ִסיָמן ס"ח)  ,ֵחֶלק ב'  ,(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ראֹומֵ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו
ל ָיכוֹ א  ֶׁשהּול  ָּגדוֹ י  ֲהכִ   ָלָאָדםת  ְלַהְראוֹ ל  ָיכוֹ א  ְּכֶׁשהּוא  הּוק  ַהַּצִּדי

ל  ָׁשפֵ י  ֲהכִ ם  ָלָאדָ ת  ְלַהְראוֹ ל  ָיכוֹ ם  ּגַ א  הּו  ּוְלֵהֶפ� ,  ריֹותֵ ד  עוֹ   רְלִהְׁשַּתּפֵ 
 . אֹותוֹ ב אֹוהֵ  ִיְתָּבַר� ם ְוַהּׁשֵ , ִיְתָּבַר� ם ַהּׁשֵ ל אֶ ב ָקרוֹ א ֶׁשהּו

ד ְלֶאחָ ,  ַּדְרָּגתוֹ י  ְלפִ ם  ָאדָ ל  ְלכָ ת  ְמיֶֻחדֶ ה  ָׂשפָ   ה ֶׁשִּתְהיֶ   ָצִרי�ק  ַלַּצִּדי
ם  ְצִריִכיד  ּוְלֶאחָ ,  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ד  ְמאֹ ב  ָקרוֹ א  ֶׁשהּוק  ְלַחּזֵ ם  ְצִריִכי
ק רַ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ ה  זֶ ת  אֶ .  ָּגבֹוּהַ ר  יֹותֵ ד  עוֹ ת  ַלֲעלוֹ ל  ָיכוֹ א  ֶׁשהּור  ְלעֹורֵ 
מֹוֲהַר"ן  ַרֵּבינּור  אֹומֵ ן  ְוָלכֵ י,  ֲאִמּתִ ק  ַצִּדי ב'  ,(ִליקּוֵטי  י"ח)  ,ֵחֶלק    ֶׁשּזוֹ   ִסיָמן 
ם  עִ ם  ֲאָנִׁשיג  ַלֲהרוֹ ם  ֲעלּוִלי י  ּכִ ה,  ּתֹורָ י  ִּדְברֵ ר  לֹומַ ה  ְּגדֹולָ ה  ַסָּכנָ 

ם  ָלָאדָ ן  ָנכוֹ א  ַה�ר  ַהָּדבָ ת  אֶ ם  אֹוְמִרים  אִ ר  ְּכלֹומַ ם.  ֶׁשאֹוְמִריה  ַהּתֹורָ 
 ם. ָהָאדָ ת אֶ  ָהְרגּון, ָנכוֹ א ַה�

ִיְפֹקד ה' ֱא�ֵקי ָהרּוֹחת  ,  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ   ִּבֵּקׁש  ַרֵּבינּוה  ֹמׁשֶ ה  זֶ ת  אֶ 
,  הָּכזֶ   גַמְנִהיד  ַיֲעִמי  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ְלָכל ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה,

ק,  ְלַחּזֵ   ָצִרי� א  הּום  ִלְפָעִמי  ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיֹבא ִלְפֵניֶהם,
ם ְוִלְפָעִמיץ,  ַּבחּור  ְּכבָ ם  ֶׁשהֵ ם  ֶׁשחֹוְׁשִבים  ַהְיהּוִדית  אֶ   ה ְּפִנימָ א  ְלָהִבי
 ר. יֹותֵ ה ַהְרּבֵ ת ַלֲעׂשוֹ ל ְמֻסּגָ א ֶׁשהּוד ְלֶאחָ ר ְלעֹורֵ ם ְצִריִכי

ַבַּיַער  ק,  ַהָּפסּות  אֶ א  ֵמִביה  ַהְמסֹורָ ה  ּוְלזֶ  ֵרֵעהּו  ֶאת  ָיֹבא  ַוֲאֶׁשר 
ֵעִצים, א �ם  ֶׁשָהָאדָ ג,  ְּבׁשֹוגֵ ג  ֶׁשהֹורֵ ד  ֵמֶאחָ ר  ְמַדּבֵ ק  ֶׁשַהָּפסּו  ַלְחֹטב 

ג ַלֲהרוֹ ה זֶ י ְידֵ ל עַ ם ֲעלּוִליי ּכִ ם, ַלֲאֵחִריר מּוסָ ר לֹומַ  ַעְצמוֹ ל עַ ל ְיַקּבֵ 
 ת.ֹזאת ַלֲעׂשוֹ ל ָיכוֹ י  ֲאִמּתִ ק ַצִּדי ְוַרקם, ֲאָנִׁשי

ם  ְּפָעִמי ה  ַהְרּבֵ י  ּכִ י,  ַלֵּׁשנִ ר  מּוסָ ם  אֹוְמִרי  ֵאי�ר  ְלִהָּזהֵ ד  ְמאֹ ם  ְצִריִכי
ח  ִיּקַ   ַהּׁשֹוֵמעַ   ויֶׁשַעְכׁשָ ם  ִּבְמקוֹ ,  לְלהֹוִעי  רֵמֲאׁשֶ ר  יֹותֵ ק  ְלַהִּזי  ָיכֹולה  זֶ 
ד  ְמאֹ ל  ָיכוֹ י,  ָראּו  רְויֹותֵ ב  טוֹ ר  יֹותֵ ת  ִלְהיוֹ ל  ְוַיְתִחים  ַּבָּיַדיִ   ַעְצמוֹ ת  אֶ 

ה  ָעׂשָ ן  ּכֵ א  ֶׁשהּוה  ִמּמַ ת  ָּפחוֹ ה  ַיֲעׂשֶ א  ְוהּור,  ְוִיָּׁשבֵ ז  ִיְתַרּגֵ א  ֶׁשהּות  ִלְהיוֹ 
 ו.ַעְכָׁשיד עַ 

ה, ַהְּנכֹונָ   ַּבֶּדֶר� ת  ֹזאה  עֹוׂשֶ א  הּום,  ָלָאדָ ר  מּוסָ ר  אֹומֵ ק  ְּכֶׁשַהַּצִּדי
,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואל  ֵאצֶ ם  ֲחׁשּוִבי ם  ֶׁשהֵ ל  ִיְׂשָראֵ י  ְּבנֵ ת  אֶ ק  ְמַחּזֵ א  הּו

ב  טוֹ ר  ָּדבָ ל  ְלכָ ה  ְמַצּפֶ ד  ְמאֹ א  ְוהּום  אֹותָ ב  אֹוהֵ   ָּברּו� הּואֶׁשַהָּקדֹוׁש  
ת  אֶ   ְיַקְּבלּות  ֶּבֱאמֶ ם  ֶׁשהֵ   ָהֵאּלּום  ַלֲאָנִׁשיר  עֹוזֵ ה  ְוזֶ ם,  עֹוִׂשים  ֶׁשהֵ 

 ם. ֲאִמִּתִּיים ְּכֵׁשִרים ְיהּוִדי ְוִיְהיּו ם ַהִּדּבּוִרי

 ֶׁשּיֹוֵדעַ י,  ָהֲאִמּתִ ק  ַהַּצִּדית  אֶ א  ֶּׁשִּנְמצָ   ִיְתָּבַר� ם  ֵמַהּׁשֵ   ְנַבֵּקׁש ה  ָהבָ 
ר ּוְלַהְחִזי  אֹוָתנּוק  ְלַחּזֵ ל  ֶׁשָּיכוֹ ה,  ַהְּנכֹונָ   ַּבֶּדֶר�ר  מּוסָ   ָלנּור  לֹומַ   ֵאי�

  ְוִיְהיּו ם,  ְּכֵׁשִרים  ְיהּוִדי  הִנְהיֶ   יְּבַוַּדאז  ָא,  ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  אֹוָתנּו
 "ה)תשס סִּפְנָח ל ַהַּנַח   ּתֹו(                א.ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה  ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ם טֹוִבי ם ַחִּיי ָלנּו

 

י  ִּבימֵ ת  ָּבֲאֵבלּו ג  ִלְנהֹ   ֶׁשָעֵלינּום  ְוַהִּדיִנית  ַהֲהָלכוֹ ל  ּכָ 
ת  ִלְהיוֹ ם  ֶׁשְּצִריִכיר  אֹומֵ א  �ה  זֶ ם,  ַהְּמָצִרין  ֵּבי

ת  אֶ ת  ַלֲעׂשוֹ ם  ֶׁשְּצִריִכיק  רַ ה,  ְׁשחֹורָ ה  ּוְבָמרָ ת  ְּבַעְצבּו
 ם ִמְתַּגְעְּגִעי  ֶׁשֲאַנְחנּוב,  ַּבּלֵ   תִהְׁשּתֹוְקקּום  עִ ה  זֶ 

א  �  ְוֶׁשָאנּו,  ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבי ה  ִיָּבנֶ ר  ֶׁשְּכבָ ם ּוִמְׁשּתֹוְקִקי 
 ה. ִמּזֶ ם ׁשֹוְכִחי

ד ֶאחָ ד  ִמּצַ ,  ָּבּה   ָנֲהגּום  ַהַּצִּדיִקיל  ֶׁשּכָ   ַהֶּדֶר�ה  ָהיָ ה  זֶ 
, ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבין  ֻחְרּבָ ל  עַ   ִהְתַאְּבלּו ד  ְמאֹ ם  הֵ ב  ַּבּלֵ 
ל ּכָ ת  אֶ   ִקְּבלּום  ְוהֵ ,  ִחּיּו�ם  ְּפֵניהֶ   ַעלה  ָהיָ ד  ָּתִמיל  ֲאבָ 
ם  ֻּכּלָ ת  אֶ   ִקְרבּו ם  הֵ   ְוָכ� ת,  ָיפוֹ ם  ָּפִניר  ְּבֵסבֶ ם  ָאדָ 

 . ִיְתָּבַר�ם ְלַהּׁשֵ 

ה ָרצָ   ָעֵלינּון  ָיגֵ   ְזכּותוֹ   ַהָּקדֹוׁש ה  ֹמׁשֶ ח  ַהִּיְׂשמַ ׁשֶ ּכֶ 
  לוֹ ה  ָהְיתָ ת,  ַהֲחִסידּו  ֶּדֶר�י  ַמהִ ת  ְוִלְראוֹ ת  ְלִהְתַחּקוֹ 

"ֲעֵליהֶ ה  ֲחָזקָ ה  קּוִׁשּיָ  ד  ָּתִמים  ַהֲחִסיִדיה  ָלּמָ ם 
א  ֶׁשְּירֵ   ָערּו� ן  ְּבֻׁשְלחָ ה  ְּברּורָ ה  ֲהָלכָ י  ֲהרֵ ה  זֶ ם?  ְׂשֵמִחי

ת  ֵּבין  ֻחְרּבָ ל  עַ ר  ּוְלִהְצַטעֵ ל  ְלִהְתַאּבֵ   ָצִרי� ם  ָׁשַמיִ 
ד  ָּתִמית  ִלְהיוֹ ם  ְיכֹוִלי  םַהֲחִסיִדי  ֵאי� ,  ַהִּמְקָּדׁש
 ה?" ְּבִׂשְמחָ 

  ַהָּקדֹוׁש ה  ַהחֹוזֶ   ְלַרּבוֹ ע  ָנסַ   ע"זיה  ֹמׁשֶ ח  ַהִּיְׂשמַ ׁשֶ ּכֶ 
ה  ַאּתָ ם,  ַהּׁשֵ , "ַּבֶּדֶר�  ִיְתָּבַר� ם  ֵמַהּׁשֵ   ִּבֵּקׁשא  הּו  ע"זי

ר  ַּתֲעזֹ ת,  ֻקְׁשיוֹ י  לִ   ֶׁשִּיְהיּוה  רֹוצֶ א  �י  ֶׁשֲאנִ   יֹוֵדעַ י  ֲהרֵ 
י.  ֶׁשּלִ ת  ַהֻּקְׁשיוֹ ל  ּכָ י  לִ   ֶּׁשְּיַּתְרּצּוק  ַלַּצִּדי  ְּכֶׁשַאִּגיעַ י ׁשֶ לִ 

'ַהָּבא ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעין   (יּוָמא ל"ח:)ם  אֹוְמִריי  ֲחַז"ל ֲהרֵ 
ן  מִ   לוֹ ם  עֹוְזִריר,  ָּטהֵ ְלהִ ה  רֹוצֶ ד  ְּכֶׁשֶאחָ   –אֹותֹו'  
',  אֹותוֹ  ְמַסֵּיעַ ד 'ָיִחין  ִּבְלׁשוֹ ב  ָּכתּוא  �ל  ֲאבָ ם.  ַהָּׁשַמיִ 

ר, עֹוזֵ א  הּו  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁשק  ֶׁשרַ   ַהֵּפרּוׁשה  ָהיָ ז  ֶׁשָא
<<<< 

 
 מילה של התחזקות

ילוּ  ƒפ‡ֲ"  : ˜ּו˙ו… ּל¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ י  נ≈ פ¿ ƒל ָ‡ַמר  ן  ָ̇ ָנ י  ƒַרּב ר,  כו…   ז¿
ַע  ָר ל  ּבַ „ו… י  ֲ‰כƒ ‰  ָ‰ֲעב≈ מו… ז  י…‡ַח ‡  ‰וּ ם  ‡ƒ ל,  ּ‚ָ ¿̂  ַע

ינוּ  ַרּב≈ ּ̃≈ ‡  ‰וּ   –  ּב¿ ַ̇ יך¿ ל";  ַ‰ּכ… ן  י¿ י  ‡≈ ƒֲחז נוּ ם  ‡ו… מ≈ ¿̂   ַע
ינוּ  ַרּב≈ ים ‡ƒ ? ּב¿ ƒ„ מ¿ ים לו… ר≈ פ¿ ƒינוּ  ס  . ַרּב≈

י ƒס ר≈ ט¿ ּונ¿ ּ̃ ∆ ם  ַ‰ ֲ‰ָר‡ל  ׁ̆ ם  ּכּוָל ל  ּכָ ם  ‰≈   –  ׁ̆ "מו…
י ר≈ פ¿ ƒינוּ   ס ׂ̆∆ ;  ַרּב≈ ֲע ךָ ‰  ַּ̇ יעוּ   ל¿ ƒ יר  ׁ̆ ƒב ָּ̇ כ¿ ƒמ ם,  ּבַ

י ƒס ר≈ ט¿ ˜ּונ¿ ַּ̇ ‰  ז∆   –ם  ּבַ פ¿ ƒךָ ב  ַ‰ּל≈ ˙  ‡∆ ח  י ּל¿ ∆ ׁ̆   ≈ ּׁ̆ ‰ַ ם  ל¿
ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי , ָּ̇ י∆ ‰ ַ‡ ¿‰ ƒּ̇ ‰ ƒ„ּו‰ ≈ י י¿ ׁ̆  ר.ּכָ

 תשפ"א) תֻחּקַ  (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
ְקוָ ם ִע ל ְלִהְתַאבֵּ  הּתִ  

ה ָרׁשָ   ָוואְרט ַעל ַהּפָ
 

  חלקים 9דקות ו  59ו  9ליל שבת קודש בשעה המולד יהיה: 
 שבת קודשראש חודש: 
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 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�

 תשפ"א ' ָּפָרַׁשת ָּבָלק, י"ג ַּתּמּוז, ְׁשַנת היֹום ד' 
 ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית יֹוֵאל יִלְכבֹוד ַיִּקיִר 

 ָּבּהם  ְלִהְתַקּדֵ ר  ֶׁשֶאְפׁשָ ה  ֲעבֹודָ ק  ֶׁשרַ   אֹוְת�  ִׁשְכֵנעַ י  מִ 
ם ַהּיֹוֲעִצים  הֵ י  מִ ה?  ַהַּמָּטרָ   זּו  –  ָּגבֹוּהַ ר  ְויֹותֵ ר  יֹותֵ 

ת אֶ   ְל�ם  ֶׁשְּמַנֲהִלי  ֶׁשְּל�ם  ַהֲחֵבִרים  הֵ י  מִ ?  ֶׁשְּל�
 ם?ַהַחִּיי
יב)ר  ָאמַ   ַהָּקדֹוׁשה  ְּתִפּלָ ל  ַהַּבעַ  ַמֲעֵׂשה  ַמֲעִׂשּיֹות,  : (ִסּפּוֵרי 
ם ַהּׁשֵ ת  ַּבֲעבֹודַ ם";  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ַלֲעבוֹ ת,  ַאחַ ה  ַמָּטרָ   "ֵיׁש

ה  ְּבַפְרָנסָ ,  ָּגבֹוּהַ ר  ְויֹותֵ ר  יֹותֵ ת  ַלֲעלוֹ ד  ָּתִמים  ְצִריִכי
ה ַהַּבְיתָ א  ְלָהִביר  ֶאְפׁשָ   ֵאי�ל  ְלִהְסַּתּכֵ ר  ְּבִעּקָ ם  ְצִריִכי

 ת.ַהַּביִ ת אֶ   ְלַפְרֵנסי ְּכדֵ ם ּדֹוָלִריה ַּכּמָ 
 ְלַהִּסיעַ ס,  אֹוטֹוּבּוג  ְנהַ ל  ׁשֶ ה  ָהֲעבֹודָ ת  אֶ ח  קַ י  ְלַדְעּתִ 

ה ַהּתֹורָ ת  אֶ ד  ִלְלמוֹ ר  ַוֲחזוֹ   ָהלֹו�ם,  ַהְיָלִדית  אֶ 
ה ְּבִמילָ ל  ָיכוֹ ה  ַאּתָ ה,  ְקדֹוׁשָ ה  ֲעבֹודָ   זּוה.  ַהְּקדֹוׁשָ 

ת ָלתֵ ל  ָיכוֹ ה  ַאּתָ ד  ֶאחָ   ְּבִחּיּו�ד,  ֶילֶ ל  ְלַהִּצית  ַאחַ ה  טֹובָ 
 ַיְרִּגיׁשּו ם  ֶׁשהֵ ם,  ְׁשבּוִרים  ִמָּבִּתים  ֶׁשָּבִאים  ַלְּיָלִדי  ֹּכחַ 

 ם.ֵמהֶ ב חֹוׁשֵ  ֶׁשִּמיֶׁשהּו
ה.  ְוַכּדֹומֶ ה  ִּדירָ ר  ְׂשכַ ם  ְלַׁשּלֵ ל  ּתּוכַ ה;  ָיפֶ ם  ְמַׁשְּלִמים  ּגַ 
ת ֵצאד  עַ ה  ַהַחּמָ ת  ִמֵּצאי  ְּכַנֲענִ ד  ְּכֶעבֶ ד  ַּתֲעבֹ א  �ם  ּגַ 

ם ּוְׁשָעַתיִ ר  ַּבֹּבקֶ ם  ְׁשָעַתיִ ל  ַהּכֹ   ְּבַס�א  ֶאּלָ ה,  ַהְּנָׁשמָ 
ל ְלִהְתַּפּלֵ ה,  ַלִּמְקוֶ ת  ָלֶלכֶ ל  ּתּוכַ ם.  ַהָּצֳהַריִ י  ַאֲחרֵ 
 ן.ְּכִסְדרָ ם ִׁשיעּוִריד ְוִלְלמוֹ  ִיְתָּבַר�ם ְלַהּׁשֵ 

 � "ַהַסמֶ ה.  ַהִּׁשְפחָ ן  ּבֶ א  �,  ַהֶּמֶל�  ֶּבןה  ַאּתָ ח,  ִּתְׁשּכַ ל  ַא
ם ַאְבֵרִכי  לֹוֵקחַ א  הּו,  ֵּביֵנינּוף  ְלַהְחִלי  ְמַחֵּפׂש "ם  מֵ 

ָחִרים ִנׁשְ ה,  ַהִּׁשְפחָ ת  ְּבֵבים  אֹותָ ס  ּוַמְכִנים  ְיָקִרי
ה ְּבַכּמָ ף  ַהֶּכסֶ י  ַאֲחרֵ ם  רֹוְדִפיר,  ַהּדֹולָ ר  ַאחַ ץ  ֵמַהֵּמרוֹ 

ם ַהּׁשֵ ל  אֶ   ַלְחֹזרם  ְצִריִכיר  ֶׁשְּכבָ ד  עַ ,  ָהֵאּלּום  ַהָּׁשִני
 . (ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַמֲעֵׂשה יא)ִיְתָּבַר� 

ם חֹוְׁשִביא  �ם,  ָהַאְבֵרִכיל  ּכָ ל  ֵאצֶ   ֵיׁש ה  ֲחָדׁשָ ה  ָׂשפָ 
ד  ְּבעוֹ ף  ֶּכסֶ ת  ַלֲעׂשוֹ ר  ֶאְפׁשָ   ֵאי�ק  רַ ף,  ֶּכסֶ   ֵאי� ַלֲעׂשֹות

  ָצִרי�א  �י  ֲאנִ ה  ֵאיפֹ ל: 'ְלִהְסַּתּכֵ ם  ִּבְמקוֹ ה;  ָׁשנָ ה  ֵמָא
ל, ּוְלִהְתַּפּלֵ ד  ִלְלמוֹ ן  ְזמַ י  לִ ה  ִיְהיֶ ה  ֵאיפֹ ,  ְּבָפֶר�ד  ַלֲעבוֹ 

'חֹוְׁשִביי?'  ּוְלְיָלדַ י  ְלִאְׁשּתִ ן  ְזמַ  ר ֶאְפׁשָ ה  ֵאיפֹ ם: 
ה ַּכּמָ ם  עֹוְבִרים  ּוֵבְנַּתִיי?'  ָּגבֹוּהַ ר  ְויֹותֵ ר  יֹותֵ ם  ְלִהְתַקּדֵ 

 ת.ַּביִ ן ְוֵאיף ֶּכסֶ ן ְוֵאים ָׁשִניה ְוַכּמָ 
 ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּוה,  ֱאמּונָ   ֲעָצתוֹ ל  ׁשֶ ת  ָלֵעצוֹ   ְּתַצֵּית
 ה ַצִּדיק זֶ   לֵעצֹות ׁשֶ   ִסיָמן ז)(ִלּקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן ֵחֶלק א',  ר  אֹומֵ 

 ּכּולֹו ֶזַרע ֱאֶמת.
תשפ"א)ס ִּפְנחָ (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה     

ַהֶּדֶר� ִלְזּכֹות ְלַחִּיים ְׂשֵמִחים ּוְמֻאָּׁשִרים, ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה. 
ְיהּוִדי ֶׁשַחי ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, הּוא יֹוֵדַע ֶׁשּׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלם �א 

ֵהֶפ�, ּקֹוֶרה ְּבִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ָאז הּוא ָאָדם ָׂשֵמַח ּוְמֻאָּׁשר. ּולְ 
, ריֹותֵ  םְמִריִריֵיׁש לֹו ַחִּיים  ָּכ�ֶׁשָאָדם ׁשֹוֵכַח ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ל ְּככָ 

 הּוא �א ַמְרִּגיׁש ׁשּום  ַחּיּות ְוִסּפּוק ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. 

 לְּככָ ֶאת ָהָאָדם ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.  תַמְרִחיקוֹ  ןֶׁשהֵ  תֶׁשל ָהֲעֵבירוֹ  ןִטְבעָ 
 קַמְרִחיר ם ֲאסּוִרים, ָּכ� ֶזה יֹותֵ ַּבְּדָבִרי הִּבְצִפיָ ָאָדם ִנְכָׁשל יֹוֵתר ֶׁשהָ 

אֹותֹו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְוַאַחר ָּכ� �א  רעֹוקֵ ִמֶּמּנּו ֶאת ָהֱאמּוָנה, ֶזה 
 ֲאִפילּוֶּפֶלא ֶׁשָהָאָדם ִנְהֶיה ָּכל ָּכ� ְמֻמְרָמר ִמֶּזה. ֲאָבל ָהָאָדם �א קֹוֵלט 

ֶּׁשֵאין לֹו ַטַעם ַּבַחִּיים, ַהֹּכל ַמִּגיַע  המַ , ֶׁשּלוֹ ן ְוַהִּדָּכאוֹ ֶׁשָּכל ַהְּמִרירּות 
 אֹותֹו ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. תֶׁשַּמְרִחיקוֹ  תַרק ֵמָהֲעֵברוֹ 

ָרֵאל ָהְיָתה ה קֹוֶדם ֶׁשָחְטאּו ִיְׂש ִּבְתִחּלָ " (סֹוָטה ג:) םאֹוְמִרי"ל ֲחזַ 
ה ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ֵּכיָון ֶׁשָחְטאּו ִנְסַּתְּלָקה ְׁשִכיָנה ׁשֹורָ ְׁשִכיָנה 

 ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,ם ָהָאדָ ת אֶ  קַמְרִחי ָּכ�ל ֶׁשּכָ א ֵחטְ ד עוֹ  . ֵאין"ֵמֶהם
(ֲחִגיָגה ט"ז.) "ָּכל  םאֹוְמִרי"ל ֶׁשֲחזַ  י. ְּכפִ ְוִלְכלּו�ל ְּבֶזבֶ  ַהְצִפָּיהְּכמֹו 

ר ִמְסַּתּתֵ ם ְּכֶׁשָאדָ  ָהעֹוֵבר ֲעֵביָרה ְּבֵסֶתר, ְּכִאלּו ּדֹוֵחק ַרְגֵלי ַהְׁשִכיָנה",
ה ַהְּׁשִכינָ ת אֶ ק ְמַסּלֵ א הּום, ּוְמגִֻנים ַמְגִעיִלים ְּדָבִריי ִמינֵ ל ְּבכָ ה ְוצֹופֶ 
 .ִמֶּמּנּו
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ה ַהְּנכֹונָ  ַהֶּדֶרֵאי 
 הִמְׂשָר ר ִלְבחֹ 

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 
' ָּכתּוא  ֶאּלָ  ר אֹומֵ ה  זֶ ם,  ַרִּבי ן  ִּבְלׁשוֹ '  אֹותוֹ ן  ְמַסְּיִעיב 

  – ם  ַהּׁשֵ י  לִ ר  ַּתֲעזֹ   – ן  ְוָלכֵ ם.  ָלָאדָ ם  עֹוְזִרים  ּגַ ם  ֶׁשַהַּצִּדיִקי
 י". ֶׁשּלִ ת ַהֻּקְׁשיוֹ ל  ִמּכָ ת ָלֵצאי לִ ר ַיֲעזֹ ק ֶׁשַהַּצִּדי

ס ִנְכנַ ק  רַ א  ֶׁשהּו  ֵאי�,  ע"זי  ַהָּקדֹוׁשה  ַהחֹוזֶ   ְלַרּבוֹ   ִהִּגיעַ א  ְּכֶׁשהּו
ם? ַהּיוֹ ב  ָעצּו  ָּכ�ל  ּכָ ה  ַאּתָ ה  ָלּמָ : "אֹותוֹ ל  ָׁשַאק  ַהַּצִּדיר,  ַלֶחדֶ 
ל ְלִהְתַאּבֵ   ָצִרי�ם  ָׁשַמיִ א  ֶׁשְּירֵ   ָערּו�ן  ְּבֻׁשְלחָ ב  ָּכתּום  ָאְמנָ 

ל עַ ב,  ַּבּלֵ ק  רַ ה  זֶ ל  ֲאבָ ,  ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבין  ֻחְרּבָ ל  עַ ר  ּוְלִהְצַטעֵ 
ן ַּתֲאִמי, "ִהְמִׁשי�ק  ְוַהַּצִּדי",  ִחּיּו�ת  ִלְהיוֹ ד  ָּתִמי  ָצִרי� ם  ַהָּפִני

 ַוֲאַנְחנּות  ֲחצוֹ ן  ִּתּקּו ה  ַלְילָ ל  ְּבכָ ם  אֹוְמִרים  ּגַ   ֶׁשֲאַנְחנּוי,  לִ 
 ֲאַנְחנּוה  זֶ ל  ּכָ ם  עִ ל  ֲאבָ ,  ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבי ן  ֻחְרּבָ ל  עַ ם  ִמְתַאְּבִלי

 ם". ְׂשֵמִחין ֲעַדיִ 

ֶרִּבי    ַהָּקדֹוׁשק  ַּצִּדיֵמהַ ל  ָמׁשָ ם  עִ ה  זֶ ת  אֶ   לוֹ ר  ִהְסִּביק  ַהַּצִּדי
זי"ע,מְׁשֶמעְלֶקע   ה ַלְּמִדינָ ס  ֶׁשִּנְתּפַ   ֶמֶל�  ְּכמוֹ   ִניְקְלְׁשּבּוְרג 

ּכֶ ְיִדידוֹ ל  ֵאצֶ ם  ׁשָ   ָלנּוחַ ר  ָעצַ א  ְוהּוה  ְרחֹוקָ  ה  ָרָאד  ַהָּיִדיׁשֶ , 
ל ֲאבָ ר,  ְוִהְצָטעֵ ה  ָּבכָ ד  ְמאֹ א  הּו ז  ָאם,  ׁשָ א  ָּכלּו  ֶׁשַהֶּמֶל�
 אֹותוֹ .  ֶאְצלוֹ   ִמְתָאֵרחַ   ֶׁשַהֶּמֶל�ד  ְמאֹ   ָׂשַמחם  ּגַ א  הּוה  ְלַמֲעׂשֵ 

ם  ָאְמנָ   ַהִּמְקָּדׁש ת  ּוֵבית  ְּבָגלּו  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֲאִפילּוו,  ַעְכָׁשיר  ָּדבָ 
ִיְתָּבַר�ל  ֲאבָ ב,  ָחרֵ  ו,  ֵאָלים  ְקרֹוִבי  ַוֲאַנְחנּו,  ִאָּתנּוי  ֲהרֵ   ַהֵּׁשם 
 .  ִלְׂשמֹוחַ ם ְיכֹוִלי ֲאַנְחנּוה ּוָבזֶ 

"ִסּיֵ ה  ְוַהחֹוזֶ  ה,  זֶ ת  אֶ   ְל�ת  ְלַגּלוֹ   ָצִרי�  יָהִייתִ א  �ת  ֶּבֱאמֶ ים, 
אֹותֹו' ם  אֹוְמִרי"ל  ֶׁשֲחזַ ת  ֱהיוֹ ל  ֲאבָ  ְמַסְּיִעין  ִלָּטֵהר   'ַהָּבא 

ר ַלְעזוֹ ם  ְצִריִכים  ּגַ ם  ֶׁשַהַּצִּדיִקיר  אֹומֵ ה  ֶׁשּזֶ ם,  ַרִּבי ן  ִּבְלׁשוֹ 
 "...  ְל�י  ִּגִּליתִ ן ָלכֵ , ִיְתָּבַר�ם ְלַהּׁשֵ ם ָהָאדָ ת אֶ ב ּוְלָקרֵ 

ל ׁשֶ ר  ַהָּברּו  ַהֹּקֶדׁש  ֵמרּוחַ ם  ְוִהְׁשּתֹומֵ ל  ִנְבהַ ה  ֹמׁשֶ ח  ַהִּיְׂשמַ 
א הּו ז  ּוֵמָאב,  ָחׁשַ א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ ת  אֶ ה  ֶׁשָרָא  ַהָּקדֹוׁשה  ַהחֹוזֶ 

 ם.ַהְּגדֹוִלי ִמַּתְלִמיָדיוה ְוִנְהיָ ו ֵאָליב ִהְתָקרֵ 

ץ  ִמַּבחּול  ֲאבָ ב,  ַּבּלֵ ת  ִלְהיוֹ   ָצִרי�ת  ָהֲאֵבלּור  ֶׁשִעּקַ ה  ִמּזֶ ם  רֹוִאי
ת  ָצרוֹ ו  ָעָלים  ְּכֶׁשעֹוְבִרי  ֲאִפילּוד.  ְמאֹ ק  ְלִהְתַחּזֵ ם  ָהָאדָ   ָצִרי�

 ַעְצמוֹ ת  אֶ ק  ִזיְוַיחְ ,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואל  אֶ ר  ַיְחזֹ ק  ֶׁשרַ ,  םְוִיּסּוִרי
 ם.ֲאֵחִרי ַוְיַׂשַּמחה, ְּבִׂשְמחָ 

 . ֶׁשָּצִרי� ְּכמוֹ ם ַהְּקדֹוִׁשים ַהָּיִמית אֶ ל ְלַנּצֵ ה ֶׁשּזֹוכֶ י מִ י ַאְׁשרֵ 
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶר� ֵּבין ַהְמָצִרים)
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י,  ַּבֵּׁשנִ ד  ֶאחָ ם  ְקׁשּוִרי  ַהָּללּום  ַהְּדָבִריי  ְׁשנֵ 
ה זֶ ה,  ָהֵאּלֶ   תְוַהָּמרוֹ   תַהְמגֻּנוֹ ת  ַּבֲעֵברוֹ ח  ֻמּנָ ם  ְּכֶׁשָאדָ 
ם ָאדָ ה  ִנְהיֶ א  ְוהּוה  ָהֱאמּונָ ת  אֶ   ִמֶּמּנּוק  ְמַסּלֵ 

א  ְו�ר  ְלִהְתַּגּבֵ ה  זֹוכֶ ם  ְּכֶׁשָאדָ ,  ּוְלֵהֶפ�ר;  ְמֻמְרמָ 
ה ֶלֱאמּונָ ה  זֹוכֶ א  הּום,  ֲאסּוִרים  ִּבְדָבִריל  ְלִהְסַּתּכֵ 

ם  ּוְמֻאָּׁשִרים  טֹוִבים  ַחִּיי  לוֹ א  ֵמִביה  ְוזֶ ה,  ֲחָזקָ 
 .ה ַוֲהָנָאק  ְּבִסּפּום ְמֵלִאי

  ִיְתָּבַר� ם  ְלַהּׁשֵ ה  ַהְרּבֵ ל  ְלִהְתַּפּלֵ   ָצִרי� י  ְיהּודִ ן  ָלכֵ 
ס חַ ל  ִיְסַּתּכֵ א  �א  ֶׁשהּו ",  תְטהֹורוֹ   ֵעיַנִים "לְ ה  ֶׁשִּיְזּכֶ 
ה ַהְרּבֵ   ְלַבֵּקׁשם  ְצִריִכים  ְוגַ ם.  ָרִעים  ְּדָבִרי ל  עַ ם  ְוָׁשלוֹ 

י  ָהֲאִמּתִ ק  ַהַּצִּדית  אֶ א  ִלְמצוֹ   ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ ד  ְמאֹ 
ת  ְוִלְהיוֹ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואל  אֶ ר  ַלְחזוֹ ם  ָלָאדָ ר  ֶׁשַּיֲעזֹ 
  ת. ֶּבֱאמֶ ר ָּכׁשֵ י ְיהּודִ 

 ת) ְטהֹורוֹ  ֵעיַנִיםס קּוְנְטרֵ (

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )קיא( ִסּפּור ַחּיָ

 הַהָּׁשנָ  רֹאׁשל  עַ  ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבינּו ל ֵאֶצ א ִנְמָצ ן ָנָת י ַרּבִ ר:  ַּתְקִצי 

 תכב.
ִנְסַּכם ְּבֵלב ַרִּבי ָנָתן ְלִהָּׁשֵאר ֵאֶצל ַרֵּבנּו    ַאַחר רֹאׁש ַהָּׁשָנה 

, ּוִּבְפָרט ֶׁשָהָיה ִלּבֹו ל ְלָכל ַהָּפחֹות ַעד ַאַחר יֹום־ִּכּפּור"זַ 
ר   ּכֹׁשֶ ּוְׁשַעת  ִהְזַּדְּמנּות  ֵאיזֹו  ִלְמצֹא  ְוָרָצה  ִּדּבּוִרים,  ָמֵלא 

ל ִּביִחידּות ּוְלַסֵּפר ְלָפָניו ֶאת ָּכל "ָלׂשּוַח ּוְלַדֵּבר ִעם ַרֵּבנּו זַ 
  ִלּבֹו ְוָכל ַמה ֶׁשָעַבר ָעָליו ִמיֵמי ַקְטנּותֹו ַעד ַעְכָׁשו ִּבְפָרֵטי 

 ְּפָרִטּיּות.

 תכג. 
ַרֵּבנּו    ֲעֶׂשֶרת־ְיֵמי־ְּתׁשּוָבה ֶאל  ָנָתן  ַרִּבי  ִנְכַנס  ַהָּיִמים  ֶאָחד 

ל  "ל ְוָהָיה ִעּמֹו ִּביִחידּות. ְוָאז ִהְתִחיל ְלַסֵּפר ִלְפֵני ַרֵּבנּו זַ "זַ 
 ֶאת ָּכל ִלּבֹו ִּבְפָרֵטי־ְּפָרִטּיּות ְוָכל ַמה ֶׁשָעַבר ְועֹוֵבר ָעָליו.

ל ַּכָּמה ַהְנָהגֹות ְּפָרִטּיֹות ְּכמֹו ִלְלמֹד  "ִצָּוה ָעָליו ַרֵּבנּו זַ  ְוָאז 
ְׁשמֹוָנה־ָעָׂשר ִּפְרֵקי ִמְׁשַניֹות ְּבָכל יֹום, ְוֶׁשֵּמֵעת ְלֵעת ְּבָכל 
ָׁשבּוַע א יֹאַכל ָּדָבר ִמן ַהַחי, ְוֶׁשִּיְהֶיה ֵנעֹור ַּפַעם ַאַחת ְׁשֵני  

 צּוִפים.ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד ְר 
זַ  ַרֵּבנּו  ָיָצא   ָיַחד ַּבחּוץ "ְוַאַחר־ָּכ ְוָהְלכּו  ֵמַהַּבִית,  ל ִעּמֹו 

ל  "ָאָנה ְוָאָנה ֵאֶצל ַהֵּבית־ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול, ְוִדֵּבר ִעּמֹו ַרֵּבנּו זַ 
ְמאֹד   אֹותֹו  ְוֶהֱחָיה  ַהֶּנֶפׁש  ֶאת  ַהְמִׁשיִבים  ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה 

ל ִהְתַחְּזקּות ִנְפָלָאה, ֵאי ֶׁשָאסּור  "ֵּבנּו זַ ְמאֹד. ְוִגָּלה לֹו ַר 
 ִלּפֹל ְּבַדְעּתֹו ִמּׁשּום ָּדָבר ּוִמּׁשּום ְּבִרָּיה ֶׁשָּבעֹוָלם, ִיְהֶיה ֵאי

 ֶׁשִּיְהֶיה.
זַ  ַרֵּבנּו  ְלָקחֹו  ַהִּׂשיָחה  ְסִביב  "ּוְבֶאְמַצע  ַהְּקדֹוָׁשה  ְּבָידֹו  ל 

אּון ַווייֶטער ִאיז ֵזייֶער גּוט  "ׁשֹון:  ְּכֵתפֹו ְוָאַמר לֹו ְּבזּו ַהּלָ 
  ,ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ַפאר  ַהאְרץ  ָדאס  ִזי אֹויס  ֶרעְדט  ֶמען  ַאז 

ֱאֶמְת  ֵאיין  ַפאר  אֹויס   ִזי ֶרעְדט  ֶמען  ִווי  גּוֶטען  'ַאזֹוי  ן 
ָוָהְלָאה ֶזה טֹוב ְמאֹד, ֶׁשְּמִׂשיִחים ֶאת ַהֵּלב ִלְפֵני   ."ְפַרייְנד

 .ָּבַר, ְּכמֹו ֶׁשְּמִׂשיִחים ִלְפֵני ָיִדיד טֹוב ֲאִמִּתיַהֵּׁשם־ִיְת 
ְוָאז ִּגָּלה לֹו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ִעְנַין ִהְתּבֹוְדדּות ְוִׂשיָחה ֵּבינֹו 
ְלֵבין קֹונֹו, ְוֵאי ֶּׁשֵאין ׁשּום ֵעָצה ַאֶחֶרת ָּבעֹוָלם ַרק ִלְברַֹח 

ְלָפָני ּוְלַסֵּפר   ִיְתָּבַר ַמה  ֵאָליו  ְוָכל  ִלּבֹו  ָּכל  ֶאת   ִיְתָּבַר ו 
ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ִּבְפָרֵטי־ְּפָרִטּיּות ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו  

 ְּבָלׁשֹון ֶׁשָרִגיל ָּבּה.

 תכד.
ַמָּמׁש,  ּבֹוֶעֶרת  ְּכֵאׁש  ִּבְלָבבֹו  ַהִּדּבּוִרים  ֵאּלּו  ִנְכְנסּו  ּוִמַּיד 

י ֵעָצה זֹאת ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ַנֲעֶׂשה ִאיׁש  ְוֵהִבין ֵּתֶכף, ֶׁשַעל־ְיֵד 
ַהַּבַעל־ָּדָבר   ֶּׁשְּיַסֵּבב  ַמְחְׁשבֹות  ִמיֵני  ָּכל  ִּכי  ָּכָראּוי,  ָּכֵׁשר 

ֶׁשִּיְמָנֵעהּו   ְמִניעֹות  ִמיֵני  ְוָכל  ִלְפֵני    -ְּבַדְעּתֹו  ְיַסֵּפר  ֻכָּלם 
ֲחנּוִנים ַעל ָּכל ָּדָבר,  ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ִויַבֵּקׁש ֵמִאּתֹו ַרֲחִמים ְוַת 

 ֶׁשַּיַעְזרּו ִלְהיֹות ָּכָראּוי ָלִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי.
ְוַעל־ְיֵדי ֵאּלּו ַהִּדּבּוִרים ְוַהִּגּלּוי ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות ֵקֵרב ַרֵּבנּו  

ל ֶאת ַרִּבי ָנָתן ְלַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ְּבִהְתָקְרבּות ְּגדֹוָלה ְמאֹד, "זַ 

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

א  ְלהֹוִציק ִמְתַחזֵּ י ֲאנִ  ֵאיְך 
ַעל ֲאִני ה ַמ  ַלּפֹ  ה? רֹוֶצ  ׁשֶ

 

 >>>> ''חיים שמחים ומאושריםהמשך 

 

> BreslevC
enter.com

 \answ
ers  <    

 

 ְׁשֵאָלה:

 
 "א, ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו

ָיכֹול ֶׁשֲאִני א  ְּבָעָיה  ִלי  ַמְחִליט ל  ַלּפֹעַ   אְלהֹוִצי  ֵיׁש  ֲאִני    ְּדָבִרים, 
ְנחּוָׁשה ט  ָּפׁשּוי  ֲאנִ ל  ֲאבָ ,  ַמֶּׁשהּות  ַלֲעׂשֹו  הֹוֵלי  ֶׁשֲאנִ   ְּבַהְחָלָטה 

א   ט  ָּפׁשּוה  ֶׁשּזֶ   אֹום,  ֲאֵחִרים  ִּבְדָבִריק  ָעסּוה  ְוִנְהיָ ת,  ֶעְׁשּתֹונֹוד  ְמַאּבֵ 
י  ֲאנִ ל  ּוְבפֹעַ י,  ֶׁשָרִציִת י  ְּכפִ   הֹוֵל  ה.  זֶ ת  ֶא ה  עֹוֶׂש אר  ֶאְפָׁש   ֵאי

 ל?ַהּפֹעַ ל ֶא  ֵמַהּכַֹח ם ְּדָבִריא ְלהֹוִציק ְלִהְתַחּזֵ 
 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

תשפ"א  ' יֹום א' ָּפָרַׁשת ָּבָלק, י' ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

א  ֶׁשהּו   ַמֶּׁשהּוב  ַלֲעזֹ א  ה,  זֶ ל  עַ ד  ִהְקִּפיא  הּוה  ַּכָּמ ר  ִסּפֵ   ַרֵּבינּו 
: "ְוַדְרּכֹו ָהָיה ֶׁשָהָיה  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן קטו)ת  ַלֲעׂשֹו ט  ֶהְחִלי

ְוִהְתִחיל  ,  ֶּדֶר ְיָׁשָרה ֵאי ְלִהְתַנֵהג ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשםּבֹוֵרר לֹו ֵאיֶזהּו  
ְוָהָיה ִמְתַנֵהג  ,  ְלִהְתַנֵהג ְּבֵאּלּו ַהַהְנָהגֹות ּוְבאֹותֹו ַהֶּדֶר ֶׁשָּבַחר לֹו

ְזַמן ֵאיֶזה  ַהַהְנָהגֹות  ַמֲחָׁשבֹות  ,  ְּבֵאּלּו  ָעָליו  ָּבִאים  ֶּׁשָהיּו  ַמה  ְוָכל 
ְלַבְלּבְ  ַאֵחרֲאֵחרֹות   ְּבֶדֶר ּוְלִהְתַנֵהג  זֹאת  ֵמַהְנָהָגה  ָהָיה  ,  לֹו  א 

ְּכָלל ַהַּמֲחָׁשבֹות  ְלֵאּלּו  ַהַּמֲחָׁשבֹות  ,  ׁשֹוֵמַע  ֵאּלּו  ֶאת  ּדֹוֶחה  ְוָהָיה 
ַרק ָהָיה ָחָזק ְוַאִּמיץ ְּבַדְעּתֹו ,  ִמַּדְעּתֹו ְוא ִהִּניָחם ִלָּכֵנס ְּבַדְעּתֹו ְּכָלל

ַא ַאַחר ָּכ ,  הֹוֵל ּוִמְתַנֵהג ַּבֶּדֶר ֶׁשָּבַחר לֹו ֵאיֶזה ְזַמן  ְוָהָיה,  ְמאֹד
ֵאיֶזה   ַּדְעּתֹו  ַעל  ּוָבא  ָחַזר  ָׁשבּועֹות,  ַּכָּמה  ַאַחר  ַהְּזַמן,   ְּבֶהְמֵׁש

ְוָאז ַאַחר ֶׁשְּכָבר ָעַבר ְזַמן  ,  ַמֲחָׁשבֹות, ֶׁשָּצִרי ְלִהְתַנֵהג ְּבֶדֶר ַאֵחר
ָא   ,ֶֹׁשָהָיה  ָאר ְּכִפי  ַאֵחר  ְוֵסֶדר   ֶּדֶר ֵאיֶזה  ּוָבַחר לֹו  ַעְצמֹו  ִיֵּׁשב  ז 

ָאז לֹו  ֵמֲעבֹוָדה  ,  ִנְרֶאה  ַּפַעם  ְּבָכל  ְלַבְלֵּבל  ַעְצמֹו  ִהִּניַח  א  ֲאָבל 
ַלֲעבֹוָדה ּוִמֶּדֶר ֶזה ְלֶדֶר ַאֵחר, ַרק ָהָיה ָחָזק ֵליֵל ְּבֶדֶר ֶאָחד ְזַמן  

 . ַּנ"ל"ָּגדֹול ּכַ 

ת  ַאַח ה  זֶ ;  ִּבְצִעירּותֹו ה  ַהּזֶ ן  ַהִּנָּסיֹות  ֶא ה  ָהיָ   ַרֵּבינּול  ֵאֶצ ם ֶׁשּגַ ם רֹוִאי
ד  ַלֲעבֹול  ֶׁשַּמְתִחיד  ֶאָח ה  רֹוֶא א  ְּכֶׁשהּוע,  ָהַר ר  ַהֵּיֶצ ל  ֶׁש ם  ֵמַהְּדָרִכי

,  אֹותֹול  ְלַבְלּבֵ ,  לֹו  ְלַהְפִריעַ ם,  ָהָאָד ת  ֶא   ְלַהְחִליׁשא  ּבָ א  הּו ם,  ַהֵּׁש ת  ֶא 
ב ַוַּיֲעזֹ   ֵיָחֵלׁשם  ֶׁשָהָאָד ר  ָהִעָּק ת';  ַאֶחֶר ה  ַּתֲעֶׂש ו  ַעְכָׁשי', 'ָּכה  ֲעֵׂש '

 . ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואת ֶא 

ה  ָקֶׁש ה  ַּכָּמ   ִיְתָּבַר ם  ְלַהֵּׁש ר  ּתֹאַמ ה,  זֶ ל  עַ   ִיְתָּבַר ם  ֵמַהֵּׁש   ְּתַבֵּקׁש 
ל  ְמַקּבֵ ה  ֶׁשַאָּת ם  ַּפעַ ל  ְּבכָ ;  ְל ט  ַמְחִלי ה  ַאָּת ת,  טֹובֹות  ַקָּבלֹו  ָעֶלי
ה ַאָּת ל,  ִמְתַּבְלּבֵ ר  ְּכבָ ה  ַאָּת   ָּכר  ַאַח ד  ִמּיַ   –ם  ַהֵּׁש ת  ֶא ד  ַלֲעבֹו   ֶּדֶרל  עַ 

'ַלְחׁשֹ ל  ַמְתִחי   ִמֶּמּנּו   ְּתַבֵּקׁש'.  ְוכּוב  עֹוזֵ ה  ְוַאָּת ?'  ְלֵהֶפי  אּולַ ב 
 ָּכב,  טֹור  ָחבֵ ל  ֶא ר  ְמַדּבֵ ה  ֶׁשַאָּת י  ְּכפִ ו  ֵאָליר  ְּתַדּבֵ ,  ֶׁשְּלה  ַּבָּׂשפָ 
 ת.ְּבַקּלּו ריֹוֵת  ְל ֵיֵלל ַהּכֹם, ַהֵּׁש ת ַּבֲעבֹוַד ק ְלִהְתַחּזֵ ה ִּתְזּכֶ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 תשפ"א) סִּפְנָח (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 
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אומן מתחסנים בהערכות לראש  תושבי  
 השנה 

במיוחד  מקיף  חיסונים"  "מערך  הפעילו  אוקראינה  שלטונות 
ובפרט  העיר,  תושבי  לכל  בקריאה  ויצאו  אומן,  העיר  לתושבי 
לבוא  שבאפשרותם  השנה,  לראש  בהכנות  שמעורבים  לאלו 
אף   על  רגועים,  להיות  יוכלו  וכך  הקורונה,  נגיף  נגד  להתחסן 

יביאו את ההגעה ההמונית מכל רחבי העולם, שתושבי החוץ לא  
 המחלה המדבקת לתושבים המקומיים. 

של  הראשונים  בשלבים  עדיין  שעומד  האוקראינה,  השלטון 
כדי  ראשונה,  כעדיפות  אומן  את  הציב  האזרחים,  התחסנות 
לדיווחים  הזמן  כל  שמקשיבים  המקום  תושבי  את  להרגיע 
המפחידים בכלי התקשורת שמבלבלים במח כל היום: "קורונה,  

קורונה", שבטוחים   קורונה,  התושבים  את  מאד  שמפחיד  מה 
 שכל תושב חוץ מביא עימו את נגיף הקורונה המדבק.

מרכז החיסונים בעיר אומן הוקם לאחר ישיבות רבות של משרד  
הבריאות האוקראיני ועוד גורמים בשלטון האוקראיני, שמעונין  
יוכל   השנה  בראש  שלומינו  אנשי  של  השנתי  שהקיבוץ  מאד 

באופ השנה  את להתקיים  לפתוח  החליט  ולכן  ביותר,  הטוב  ן 
את   להשאיר  שיאפשרו  האמצעים  כאחד  החיסונים  מוקד 

 הגבולות פתוחים. 
יהודים בכל רחבי תבל מקבלים את החדשות החיוביות בשמחה 
גדולה, וממשיכים להתפלל להשם יתברך שהקיבוץ הקדוש יוכל  
להמשיך להתקיים בלי מכשולים, שניסע ונבוא לאומן בבריאות  

 מה, ונפעל כל טוב בציון רבינו הקדוש. של
קדחתניות   עבודות  עכשיו  מתקיימות  באומן,  אחרות  בחדשות 
והנאה   כל הצד הטוב  כדי להכין את הבנין  היכל הקודש,  בבנין 
שרוצים   שלומינו  אנשי  המוני  את  לארח  שיוכלו  כדי  ביותר, 

 לחוות ראש השנה מרומם באומן עם ראש הישיבה שליט"א.
ציבור גדול מאד השנה באומן, דרושים מתנדבים מכיוון שצפוי  

 שמוכנים לעזור בעבודה באומן בימים הסמוכים לראש השנה. 
בדבר   חלק  לקחת  הרוצה  כל  אחד,  לכל  עבודות  סוגי  מגוון  יש 

. כמו כן למספר זה  1347-452-1936הגדול הזה, יכול להתקשר  
תשפ"ב  השנה  לראש  בבנין  מיטה  לשכור  להתקשר  ניתן 

 הבעל"ט.
המוני יהודים כבר מתכוננים לנסיעה לרבינו הקדוש לראש השנה  
יבוא אליו לראש   שכל אחד  ביקש  שרבינו הקדוש  כמו  לאומן, 

 השנה, והבטיח על כך הבטחות עצומות. 
 ! לפניך כבני מרוןן כל באי עולם יעברוו

 

 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 על ידיהגליון נתנדב 

 הי"ו יע˜ב רוזמריןר' 

 לבני חיי ומזוני רוויחי סייעתא דשמיא
 והצלחה בכל הענינים

נדרים 'בכל העמדות של ניתן לתרום עבור הוצאת הגליון 

 'ירושליםהיכל הקודש ' על שם 'פלוס

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 

ָבר א ְלָקחֹו ְוֵקְרבֹו ָּכל־ָּכ ֵאָליו ִיְתָּבַר ְּכמֹו ַהִּגּלּוי ֶׁשל  ִּכי ׁשּום ָּד 
 ל. "ִהְתּבֹוְדדּות, ֶׁשִּגָּלה לֹו ַרֵּבנּו זַ 

 ִיְתָּבַר ֵאָליו  ְלַדֵּבר  ַהֶּזה  ִעְנָין  ִנְפָלאֹות  ָׁשַמע  ֶׁשַרק  ֵּתֶכף־ּוִמַּיד  ִּכי 
ִנְתַלֵהב   ֶׁשְרִגיִלים ָּבּה,  ִיְתָּבַר. ּוִמַּיד ְּבָלׁשֹון  ֵאָליו  ְלָבבֹו ְמאֹד ְמאֹד 

ַהָּגדֹול, ֶׁשא ָהָיה ָׁשם ׁשּום   ל, ִנְכַנס ְּבֵבית־ַהְּכֶנֶסת" ֶׁשָהַל ֵמַרֵּבנּו זַ 
 ָאז ְמאֹד ְמאֹד ַאֲחָריו ִיְתָּבַר ָאָדם, ְוִהְתִחיל ְלַקֵּים זֹאת, ְוִלּבֹו ִנְמַׁש

 ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש. 

 תכה.
ַׁשָּבת־ְּתׁשּוָבה,  'ו ִהְתִחיל   ְּבִתְׁשֵרי,  ְׁשִליִׁשית  ִּבְסעּוָדה   ַוֵּיֶל ָּפָרַׁשת 

זַ  ל"ַרֵּבנּו  ְּגדֹוָלה    רֹוַמ ל  ְּבִהְתַלֲהבּות  ֶזה  כו)ָּפסּוק  א,  ְוַעל "  (ְיֶחְזֵקאל 
. ְוָאַחז ָאז ִּבְׁשֵּתי  "ְּדמּות ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלה

ָיָדיו ַהְּקדֹוׁשֹות ֶאת ְׁשֵּתי ָיִדּיֹות ַהִּכֵּסא, ֶׁשָּיַׁשב ָעָליו, ְוָהָיה ִמְתנֹוֵעַע 
ִּכֵּסא. ְוָאַמר ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּוִבְמִסיַרת ֶנֶפׁש ֲעצּוָמה ְמאֹד ְּבזֹו ַעל ַה 

ַא "ַהָּלׁשֹון:   ֶמען  ִאיז  ֶדעָמאְלט  ְׁשטּול,  ֶּדעם  אֹויף  ִזיְצט  ֶמען  ַאז 
ְסתּוִמים   ,"ֶמעְנְטׁש ְוַהְּדָבִרים  ָאָדם  הּוא  ָאז  ַהִּכֵּסא,  ַעל  ְּכֶׁשּיֹוְׁשִבין 

 . ַעֵּין זַֹהר ַּתְזִריַע מח.)( ּוְגנּוִזים ְמאֹד,
ָּפסּוק   ַעל  ָאַמר ּתֹוָרה   יד)ְוַאַחר־ָּכ ְיהֹוֻׁשעַ ":  (ְּדָבִרים לא,  ֶאת  , "ָקָרא 

מֹוֲהַר  א" [ְּבִלּקּוֵטי  ֵחֶלק  ו  'ן  ְוִנְפָלָאה  ' ִסיָמן  נֹוָרָאה  ּתֹוָרה  ְוִהיא   .[
ל, ֵאי ֶׁשְּצִריִכים ִלְסּבֹל ִּבְזיֹונֹות ּוְׁשִפיַכת ָּדִמים,  "ְמאֹד. ְוָרַמז ַרֵּבנּו זַ 

הּוא   ְוָהִעָּקר  ַהַּצִּדיק.  ֶׁשהּוא  ָהֶעְליֹוָנה,  ֵמַהְּנֻקָּדה  ֶׁשְּמַקְּבִלים  קֹוֵדם 
 ִלּדֹם ְוִלְׁשּתֹק ִלְמָחְרפֹו ְוִלְמַבּזֹו ְוא ַלֲענֹות לֹו ָּדָבר.

 תכו. 
ַא  ֲאָנִׁשים מֹוָצֵאי־ַׁשָּבת־קֹוֶדׁש  ַהְרֵּבה  ֶאְצלֹו  ָאז  ָהיּו  ַהְבָּדָלה  ַחר 

ֶׁשָהיּו   ֲחׁשּוִבים,  ְזֵקִנים  ַּכָּמה  ְועֹוד  יּוִדיל  ַרִּבי  ַּתְלִמידֹו  ּוֵביֵניֶהם 
 ל. "ִמְתַּפְּלִלים ִמּתֹו ִסּדּור ָהֲאִריזַ 

זַ  ַרֵּבנּו  ָלֶהם  ְוָאַמר  ְּבַהּתֹו"ל:  "ָעָנה  ְמֻרָּמז   ֵאי ִלי,  ָרה  ּתֹאְמרּו 
ְוֶהֱחִריׁשּו ְוא   "ֶׁשָאַמְרִּתי ִּבְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ָּכל ַהַּכָּונֹות ֶׁשל ֱאלּול!

סֹוד  ֵמַעְצָמן  ְלָהִבין  אֶֹפן  ְּבׁשּום  ִאי־ֶאְפָׁשר  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ָּדָבר,  לֹו  ָענּו 
 ל," ַהַּכָּונֹות ֶׁשל ֱאלּול, ֵאי ֵהם ְמַרְּמִזים ְּבַהּתֹוָרה ַהּנַ 

זַ   ְוִצָּוה ָהֲאִריזַ "ַרֵּבנּו  ִסּדּור  ְלָפָניו  ְלָהִביא  ְוֶהְרָאה "ל  אֹותֹו  ּוָפַתח  ל 
 ִלְפֵניֶהם ַהַּכָּונֹות ֶׁשל ֱאלּול. 

ְוַאַחר־ָּכ ָּפַתח ִּפיו ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ְוִהְתִחיל ְלַגּלֹות ְּפָלאֹות, ֵאי ָּכל 
 ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמאֹד ַּכִנְדַּפס ְּכָבר ַהַּכָּונֹות ֶׁשל ֱאלּול ְמֻרָּמִזים ָׁשם ְּבֶדֶר 

 ַאַחר ַהּתֹוָרה. ַא ְּבֵאיֶזה אֶֹפן ֶׁשִּנְתַּגָּלה, 
ַהְּנִעימֹות  ָּכל  ֶאת  ֶׁשַּבֵּלב,  ַהִּׁשעּור  ֶאת  ִּבְכָתב  ְלַצֵּיר  ֶאְפָׁשר  ִאי 

 ְוַהִּנְפָלאֹות ְּתִמים ֵּדִעים, ֶׁשִהְרִּגיׁשּו ָאז. 

 תכז. 
 ל. "ּפּור ַרִּבי ָנָתן ִהְתַּפֵּלל ִעם ַרֵּבנּו זַ יֹום ד' יֹום ּכִ 

 תכח.
ל ְלַקֵּבל ִּבְרַּכת ְּפֵרָדה, ִּכי  "ָמֳחַרת יֹום ִּכּפּור ַרִּבי ָנָתן ִנְכַנס ֶאל ַרֵּבנּו זַ 

ֶׁשְּבָכל  "ל ָאַמר לֹו ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:  "ְּבַדְעּתֹו ַלֲחזֹר ַהּיֹום ְלֵביתֹו. ְוַרֵּבנּו זַ 
ה ִויהֹוֻׁשַע   ָמקֹום ֶׁשִּמְתַוֲעִדין ָיַחד ַרִּבי ִעם ַּתְלִמיד, ַנֲעֶׂשה ְּבִחיַנת מֹׁשֶ

 ל. ", ַּכּנַ "ְואֶֹהל מֹוֵעד, ֶׁשִהְזַּכְרִּתי ְּבַׁשָּבת ְּבַהּתֹוָרה
 )"ִדיקְּפֻעַּלת ַהַצ "ִנְלָקח ִמֵּסֶפר  -ה  "(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי
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