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 ) 509( 42, גליון  10שנה                                                לפ״ק אבות פרק ג׳, שנת תשפ״אפרשת ואתחנן, שבת נחמו, ט״ו אב, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ֱא� ֹיאַמר  ַעִּמי  ַנֲחמּו  ל  ׁשֶ ה  ַהַהְפָטרָ ת  אֶ ם  קֹוְרִאי  ֲאַנְחנּו  ַהָּׁשבּועַ   , יֶכם קֵ ַנֲחמּו 
 ",  ַנֲחמּות ַׁשּבָ "

,  ) ז"נ', אי ַרָּבתִ ה ֵאיכָ (ם אֹוְמִרי"ל ֶׁשֲחזַ   ְּכמוֹ ל, ִיְׂשָראֵ ם עַ ת אֶ ם ְמַנחֵ  ָּברּו� הּואַהָּקדֹוׁש 
ם", ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָׁשַליִ "  ה א', ח')ֵאיכָ ( ר  אֹומֵ ק  ֶׁשַהָּפסּו  ְּכמוֹ ם,  ְּבִכְפַליִ   ָחְטאּול  ִיְׂשָראֵ ם  עַ 

ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ה' ִּכְפַלִים ְּבָכל "  ה מ', ב')ְיַׁשְעיָ (ר   אֹומֵ ק  ֶׁשַהָּפסּו   ְּכמוֹ ם,  ִּכְפַליִ   ֶנֶעְנׁשּום  ְוהֵ 
 . ') אה מ',  ְיַׁשְעיָ ("  יֶכםקֵ ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי ֹיאַמר ֱא� ם, "ְּבִכְפַליִ ם  ִמְתַנֲחִמים  ְוהֵ ",  ַחֹּטאֶתיהָ 

"ְלִהְתַנחֵ   ֵּפרּוׁשה  מַ  ר ָקׁשּוה  זֶ ה  ּומַ ם?  ִמְתַנֲחִמיל  ִיְׂשָראֵ ם  עַ   ֵאי�ם"?  ְּבִכְפַליִ ם 
 ן? ָוֶאְתַחּנַ ת ָּפָרׁשַ  ַהָּׁשבּועַ ת ְלָפָרׁשַ 

ַהֵּׁשם  ל  אֶ ר  ְמַדּבֵ א  ֶׁשהּול  ְּככָ ק  רַ א  ִהי,  ֶׁשּלוֹ ת  ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ ם  ָלָאדָ ה  ַהֶּנָחמָ ר  ִעיקַ 
ִיְתָּבַר�  ְּכֶׁשְּמַבֵּקׁשא  ְוַדְוקָ ,  ִיְתָּבַר�  ַהָּׁשבּועַ ר  אֹומֵ "י  ֶׁשַרִׁש   ְּכמוֹ ם,  ִחּנָ ת  ַמְּתנַ   ֵמַהֵּׁשם 
"ַהָּפָרׁשָ ת  ִּבְתִחיּלַ  ִיְתָּבַר�  ִּבֵּקׁש  ַרֵּבינּוה  ֹמׁשֶ ל ה'",  ָוֶאְתַחַּנן אֶ ה,   לוֹ ן   ֶׁשִּיּתֵ   ֵמַהֵּׁשם 

 .לוֹ  ַמִּגיעַ י ּכִ א  �ם, ִחּנָ ת ַמְּתנַ 

ק רַ ה  זֶ ת,  ְּבַגְׁשִמּיּון  ְוהֵ ת  ְּברּוָחִנּיּון  הֵ ם,  ַּבַחִּיי  לוֹ   ֶׁשֵּיׁשה  מַ ל  ֶׁשּכָ ר  ַמִּכיי  ְּכֶׁשְּיהּודִ 
ל  ֶׁשּכָ ן  ִמִּכּוּו ן  ְוָאכֵ ם,  ְּגדֹוִליו  ַּבֲחָסָדיה  זֶ ת  אֶ   לוֹ ק  ֶׁשֶהֱעִני,  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ה  ַמָּתנָ 

א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ   ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�   ְלַבֵּקׁש ם  ָהָאדָ ל  ָיכוֹ ,  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ן  הֵ ת  ַהַּמָּתנוֹ 
ל, ַהּכֹ   לוֹ ת  ָלתֵ ל  ָיכוֹ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  תְּגבּולוֹ ן  ֵאי י  ֲהרֵ   ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ ל  ֵאצֶ י  ּכִ ה,  רֹוצֶ 
ם ב', ַהִׁשיִריר  ִׁשי(ר  אֹומֵ ק  ֶׁשַהָּפסּו   ְּכמוֹ ,  ִמֶּמּנּו   ְמַבֵּקׁשם  ֶׁשָהָאדָ   ִלְׁשמֹועַ   ְמַצֶּפהק  רַ א  הּו

ה ַלַהָּכרָ   ַמִּגיעַ ם  ְּכֶׁשָאדָ ;  ָלנּון  ִיּתֵ א  הּו ,  ֶׁשְּנַבֵּקׁשה  מַ ל  ְוכָ ",  ַהְׁשִמיִעִני ֶאת קֹוֵל�"  י"ד)
 ת.ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ ם ִמְתַנחֵ א  הּוז ָאת,  ַהֹּזא

הּואב  חֹוׁשֵ א  הּוי  ּכִ ק  רַ ת  ַמִּגיעוֹ   ָהָאָדםל  ׁשֶ ת  ַהָּצרוֹ ל  ּכָ  ָּברּו�  ח  ָׁשכַ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ה רֹוצֶ ק  רַ א  ְוהּו,  לוֹ ב  ְלַהְקִׁשיה  רֹוצֶ א  �א  הּוו,  ָעָליס  ּכֹועֵ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  ִמֶּמּנּו 

 ְמַבֵּקׁש ק  רַ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואת  ָהֱאמֶ ת  אֶ ם  ְּכֶׁשּיֹוְדִעיל  ֲאבָ ת,  ָצרוֹ   ִלְׁשּלֹוחַ   ְמַחֵּפׂש
 ְלַהְמִׁשי� ק  ִיְתַחּזֵ ם  ָהָאדָ ז  ָאה,  ְלטֹובָ ק  רַ א  הּו  ָלנּון  נֹותֵ א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ ,  ֵתנּוטֹובָ ת  אֶ 

 ם. ַּבַחִּייב טוֹ  לוֹ ה  ִיְהיֶ ז ְוָא, ָצִרי�א  ֶׁשהּוה מַ ל ּכָ ל עַ  ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  ּוְלַבֵּקׁשר ְלַדּבֵ 

ה ְּכֶׁשִּיְהיֶ ,  ָרגּועַ ה  ִיְהיֶ   ְּכֶׁשַהֹּמחַ ק   רַ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ת  ְלַחּכוֹ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ל  ֲאבָ 
ר ְוַהִּדּבּו   ְּכֶׁשְמֻסָּדִריםן  הֵ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ן  ַהְּזמַ ל  ּכָ ם  ְצִריִכיא  ֶאּלָ ת,  ַהַּדעַ ב  ִיׁשּו
ַהֵּׁשם  ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ם  ְצִריִכין  ַהְּזמַ ל  ּכָ ם,  ְמֻבְלָּבִליי  ְלַגְמרֵ   ְּכֶׁשַּמְרִּגיִׁשיםן  ְוהֵ ק,  ְּבֵחׁשֶ א  הּו

 ַמְרִּגיׁש ם  ְּכֶׁשָאדָ א  ַדְווקָ ב  ֵמַהּלֵ ם  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהִּדּבּוִרים  יֹוְצִאים  ִלְפָעִמי,  ְלֵהֶפ� .  ִיְתָּבַר�
 ."ב)קין ִסימָ ', אק ֵחלֶ "ן, מֹוֲהרַ י ִליקּוטֵ (י ְוָכבּו ָחׁשּו�י ְלַגְמרֵ 

ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ק, "ַּבָּפסּוה  זֶ ת  אֶ   "ט) צ ן  ִסימָ ',  אק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהרַ י  ִליקּוטֵ (  ְמָפֵרׁש  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו
ִיְתָּבַר�ל  אֶ ן  ְלִהְתַחּנֵ ן  ַהְּזמַ ל  ּכָ   ָצִרי�י  ְיהּודִ ",  ה'  ,  ֶרֶגׁש   ְּבִלין  ְוהֵ   ֶרֶגׁשם  עִ ן  הֵ ,  ַהֵּׁשם 
ֵלאמֹ " ַההּוא  ל ּכָ ת  אֶ ה  ַיֲעלֶ א  הּוה  ּוָבזֶ ח,  ִיָּפתַ   ֶׁשּלוֹ ב  ֶׁשַהּלֵ ן  ְזמַ   ַיִּגיעַ ז  ְוָאר",  ָּבֵעת 

 .ֶׁשּלוֹ ת ַהְּתִפּלוֹ 

ה  ִיְראֶ ם  ָהָאדָ ף  סוֹ ל  ּכָ ף  סוֹ ,  אֹוָתנּום  ְמַנחֵ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואה  ַהְּכפּולָ ה  ַהֶּנָחמָ   זּו
ל עַ ק  רַ י  ּכִ ה,  זֶ   ְּבִלין  ְוהֵ ק,  ְוֵחׁשֶ   ֶרֶגׁשם  עִ ן  הֵ ת,  ַהְּתִפּלוֹ   סּוֵגיי  ֵׁשנִ ת  אֶ   ָצִרי�ה  ָהיָ א  ֶׁשהּו 

 ֶׁשּלוֹ ב  ְּכֶׁשַהּלֵ ת  ֱאמֶ ם עִ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל  אֶ ו  ִמִּפיא  הֹוִציא  ֶׁשהּות  ַהְּפׁשּוטוֹ ם  ַהִּמִּליי  ְידֵ 
ִיְתָּבַר�ל  אֶ ב  ְלִהְתָקרֵ   אֹותוֹ א  ֵהִביה  זֶ א  ַּדְוקָ ם,  ָסתּוי  ְלַגְמרֵ ה  ָהיָ  ל ּוְלַהְתִחי   ַהֵּׁשם 

 . ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל ׁשֶ ת ַהְּמִתיקּות אֶ   ְלַהְרִּגיׁש

ם ִמיִלי ה  ַּכּמָ ר  ְלַדּבֵ ק  ְלִהְתַחּזֵ ל  ְלַהְתִחין  ַהָּנכוֹ ן  ַהְּזמַ ה  זֶ ,  ַנֲחמּו ת  ְּבַׁשּבָ ו,  ַעְכָׁשי
ל ּכָ י  ּכִ ל,  ָנפַ ק  רַ ם  ֶׁשָהָאדָ ה  ַּכּמָ ד,  ָירּו  ָהָאָדם ַמְרִּגיׁשה  ַּכּמָ ה  ְמַׁשּנֶ א  �,  ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�

 אֹותוֹ ה  ְיַלּוֶ ה  ְוזֶ ם,  ָלָאדָ ה  ַאִּדירָ ה  ַהְצָלחָ ה  זֶ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל  אֶ ר  ְמַדּבֵ י  ֶׁשְּיהּודִ ה  ִמילָ 
 ן) ָוֶאְתַחנָ ת ְלָפָרׁשַ  ׁש"מֹוֲהָראת ִׂשיחוֹ (                             .אַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ  לוֹ ר ְוַיֲעזֹ 

 

 

ָּדִוד  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶאל  ַּפַעם  ִהִּגיַע  ַאְבֵר� 
ְלָפָניו  ְֹרְטקו  ֹו  ִמְטׁש  ְוָקַבל  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ב 

ֶׁשַּלַאֲחרֹוָנה ָחִמיו ִהְפִסיק ְלִהְתַּפֵּלל, הּוא ְּכָבר �א 
ֶוֱהיוֹ  עֹוד.  ִמְתַּפֵּלל  ְוֵאינֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ת הֹוֵל� 

אֹותֹו   ֶאל  ְלַהִּגיַע  ַמְרֶּבה  ֶׁשָחִמיו  ָיַדע  ֶׁשָהַאְבֵר� 
ִעם   ְלַדֵּבר  יּוַכל  ִאם  ֵמַהַּצִּדיק  ִּבֵּקׁש  ָלֵכן  ַצִּדיק, 
ׁשּוב   ְוַיְתִחיל  ְּדָרָכיו  ֶאת  ֶׁשְּיַתֵּקן  ְוִלְראֹות  ָחִמיו, 

 ְלִהְתַּפֵּלל. 
ֱאֶמת ַמה    םַהַּצִּדיק ָקָרא ְלָחִמיו, ְוָׁשַאל אֹותֹו אִ 

ֶׁשְּמַסְּפִרים ֶׁשהּוא ִהְפִסיק ְלִהְתַּפֵּלל. ָאַמר ַהְּיהּוִדי 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִהְבִחין  ִּכי  ָלֶזה  ְוַהִּסָּבה  ַהָּדָבר,  ֶׁשֱאֶמת 
הּוא ֶנֱעַמד ְלִהְתַּפֵּלל ִנְכָנִסים ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ָּכל ִמיֵני 

ֶׁשּנִ  ְוַכָּמה  ָרִעים,  ְוִהְרהּוִרים  יָסה ַמֲחָׁשבֹות 
ָיכֹול   �א  הּוא  ְּבָידֹו,  ָעָלה  �א  ֵמֶהם  ְלִהְתַנֵער 
ֶׁשְּכָבר   ָחַׁשב  ְוָלֵכן  ָהָרעֹות,  ֵמַהַּמֲחָׁשבֹות  ְלִהָּפֵטר 
ִיְׂשָרֵאל.  ַעל  ְוָׁשלֹום  ְּכָלל  ְלִהְתַּפֵּלל  �א  ָעִדיף 
ְמֻקַּטַעת   ָּכ�  ָּכל  ְּתִפָּלה  לֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  ִּבְמקֹום 

ִלי ׁשּום ַטַעם, הּוא ַמֲעִדיף ַלֲעֹזב ֶאת ּוְמֻטֶּפֶׁשת ּבְ 
 ָּכל ַהְּתִפָּלה. 

ֶׁשֵאינֹו  לֹו  ִהְבִהיר  ָּכ�  ְוַאַחר  לֹו  ִהְקִׁשיב  ַהַּצִּדיק 
עֹוֶׂשה ָנכֹון "ִאם �א ִּתְתַּפֵּלל ְּבַוַּדאי �א ִיָּׁשֵאר ְל� 
ִּתְתַאֵּמץ   ִאם  ֵכן  ֶּׁשֵאין  ַמה  ַיֲהדּוְת�,  ִמָּכל  ְּכלּום 

ַּפֵּלל ֲאִפילּו ֶׁשְּתִפָּלְת� ִנְרֵאית ְּכמֹו ֶׁשִּנְרֵאית, ְלִהתְ 
ְוַהִּטְרחֹות   ַהְּיִגיעֹות  ָּכל  ִּתְצָטֵרְפָנה  ַהְּזַמן  ְּבֶמֶׁש� 
ֶׁשִהְתַאַּמְצָּת ְלִהְתַּפֵּלל, ְוִתְזֶּכה ֶׁשְּתִפָּלְת� ֵּכן ֵּתָרֶאה 

 ָּכָראּוי". 
ַהָּפסּוקיּוּפִ  ְּבתֹו�  ָיֶפה  לֹו  אֹוֵמר  ֵרׁש  ַהָּפסּוק   .

ו)  פז,  ּפִ   (ְּתִהִּלים  ַעִּמים",  ִּבְכתֹוב  ִיְסֹּפר  ֵרׁש י"ה' 
 <<<< 

 התחזקותמילה של  

 …‡ ׁ̆ „  מ¿ ≈ּ̃ ךָ   ֲ‡ַב ּמ¿ ƒמ   ƒיר ƒּ̃ יך¿ י ֈ,  ַי ƒ ׁ̆ מ¿ יו…   ַּ̇ ¿‰ ƒָחזָ ˙  ל ,˜
י ƒז ח¿ ַע „  עו… „;  ַמֲעָמ ˜  ַּ̇ י ט  מ¿ ƒ‡חוּ ם,  ַ‰ּיו… ר  ָי ּכ¿ ¿ ׁ̆ ƒי  
ָ‰יָ  ∆ ַע ‰  ׁ̆ ָל ם  ּפַ ך¿ ‰.  ַלי¿ ׁ̆ ר  ָ‡ַמ   ּכָ י ƒ‡   ַע ב∆ ר  ַ‰ּיַ ן ל¿

ך¿  ל∆ ƒּ̇   ַ‰ּמ∆ ƒּפּור≈ (י  ָ‰ֲ‡מ ƒּיו… י  ס ƒׂ̆ ׂ̆≈ ˙,  ַמֲע י‡)ַמֲע ‰וּ ,  ‰  ∆ ׁ̆ ‡ ּכ¿
 ‡ַ ָ ˙ו… ל  ׁ̆ חו… ‰  ַמ   ‡ו… ¿ּ̂ „ו… ˜  ַ‰ יל  ַ‰ּ‚ָ ƒע מ¿ ו… ּׁ̆ ∆ ̃∆ ם  ׁ̆ ּב… ר, ּבַ

ָל ,  לו… ‰  ָענָ  י¿ ַ‰ּלַ ∆ ל∆ ‰  ׁ̆ ∆‡ ו…   ַמּ„ּוַע ם  ַ‰ּיו… ˙  ‡∆ ˙  ׁ̆
 ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ י‡  ּבָ ‰  ּכ¿ ָב י  לƒ ן  ‡≈ ≈ ר  ּכ¿ ָ‡ ם?  ׁ̆ ח≈ ם  ַ‰ּיו… ז  ו¿ ˜  ˆו…

˜ חו… „ו…  ̂¿ יל, ּ‚ָ ָ ן ַעי≈  ם. ׁ̆
ר∆ ‰  ז∆  ו… י‰  ּ̃ ƒכ ּזו… ∆ ׁ̆ ּוָע ם  ּכ¿ ׁ̆ ך¿ ל  ּכָ ‰,  ַלּי¿ י  ּכָ ƒח מ≈ ם, ׂ̆¿

י ƒח כ¿ ו… לָ ם ׁ̆ כ¿ ƒַע ל ּב ּפַ ∆ ָר  ָ‰יוּ ם ׁ̆ ָ̂  ‰.ּב¿
ָבִרי (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה  תשפ"א)  םּדְ

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
ֲהדוּ ם ַטַע            ּיַ  תּבַ

 

ה ָרׁשָ   ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�
 תשע"ט  ה' יֹום ד' ְלֵסֶדר ִּכי ָתבֹוא ְלאּוַמאן, י"ח ֱאלּול, ְׁשַנת  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב�. 

ַהִאם ָלֶלֶכת ְלִטּפּוִלים ִרְגִׁשִיים ְּכֵדי ִלְבנֹות  ַהַּיְלדּות ֶׁשְּל�,    יְלַגּבֵ  
ִלְבנֹות ֶאת    רְּביֹותֵ   ַהֶּדֶר� ַהּטֹוָבה  ֶׁשְּל�;  ֶאת ַהִּבָּטחֹון ָהַעְצִמי 
ִהי ָהַעְצִמי  ְּככָ   אַהִּבָּטחֹון  ֱאמּוָנה.  ְיֵדי  ַמְחִּדיֶׁשָא  לַעל   ר ָדם 

ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ָהעֹוָלם   דְּבַעְצמֹו ֶּׁשֵאין ׁשּום ָּדָבר ִמְּלבַ 
ָּדָבר,  ְּבָכל  ִנְמָצא  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֱא�קּות,  ּכּולֹו  ָּכל  הּוא 

ְלבּוׁש ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש  ק  רַ א  ַהֹּכל הּו  –ְּבדֹוֵמם, צֹוֵמַח, ַחי, ְמַדֵּבר  
הּו ּגֹורֵ ָּברּו�  ֶזה  ַעְצִמי,  ִּבָּטחֹון  ֵמִביא  ֶזה  ִיְהֶיה   םא,  ֶׁשָאָדם 

ְלִהָּבנֹות, ֱאמּוָנה ִהיא   ַהֶּדֶר�  ְּבַעְצמֹו. ַרק ֱאמּוָנה ִהיא  ָּבטּוַח 
ִמָּכל ַהְּסֵפקֹות ּוִמֹּכל    ץ ֶאְפָׁשר ְלֵהָחלֵ   ָיָדּהל  ַהֶּדֶר� ַהְּיִחיָדה ֶׁשעַ 

 ִּבְלּבּוֵלי ַהֹּמַח.

ֵּגל ְלָהִׂשיַח ֶאת ִלְּב� ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַּבָּׂשָפה ַהְּפׁשּוָטה ִאם ִּתְתרַ 
ִתָּבֶנה  ַאָּתה  ְּבַיְלּדּוְת�,  ָעֶלי�  ֶׁשָעַבר  ַמה  ָּכל  לֹו  ּוְלַסֵּפר  ֶׁשְּל� 

ְּדָבִרים   ק. ָחזָ ה  ְוִתְהיֶ  לֹו  ְּתַסֵּפר  ַהֹּכל,  ִיְתָּבַר�  ְלַהֵּׁשם  ְּתַסֵּפר 
ֶׁשָעַבְרָּת ְוכּו' ָּגַרם    הָלם �א יֹוֵדַע, ְּתַסֵּפר לֹו ֶׁשּמַ ֶׁשַאף ֶאָחד ָּבעוֹ 

ִּבְפָחִדים   ַחי  ְוַאָּתה  ְוכּו'  ֶׁשְּל�  ָהַעְצִמי  ַהִּבָּטחֹון  ֶאת  ֶׁשִאַּבְדָּת 
ַהְרֵּבה   קָחזָ ה  ְוכּו'; ִאם ִּתְהיֶ  ִיַּקח  ָּבֵעָצה ַהֹּזאת ִּתְרֶאה ֶׁש�א 

 . ִּתְהֶיה ָאָדם ָחָזק ְל�א ִּבְלּבּוִלים   ה ְוַאּתָ ְזַמן  

 ת. ּוְמֹבֶרכֶ ה  טֹובָ ה  ָׁשנָ ה,  טֹובָ ה  ַוֲחִתימָ ה  ְּכִתיבָ 
תשפ"א)  םְּדָבִרי(ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה   

 

ִגיסו  ִלְנֹסעַ ִֹאם  ְל�  ַמְרׁשֹות  �א  ִלְצחֹוק  ֶתי�  ָעֶלי�  ְלאּוָמן   
ָּפִנים   ְוַעּזּות  ֻחְצָּפה  ֶזה  ֲעבּוְר�.  ֶׁשּטֹוב  ַמה  ְוַלֲעׂשֹות  ֲעֵליֶהם 
ֶׁשַהִגיסֹות ִמְתָעְרבֹות ְל� ַּבַחִּיים, ֵהן ֵמֲחִליטֹות ְל� ַמה ַלֲעׂשֹות.  

ָתבֹוא  ִּתְׁשַמע ְּבקֹוִלי, ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַעל ַאף ֶאָחד, ִּתְקֶנה ַּכְרִטיס וְ 
 – ְלאּוָמן; ִאם ִאְׁשְּת� �א רֹוָצה ֶׁשִּתַּסע ִּבְגַלל ָהֲאָחיֹות ֶׁשָּלּה  

 ֶזה �א אֹוֵמר ֶׁשַאָּתה ָצִרי� ְלַצֵּית ָלּה. 

ִמְתָעֶרֶבת   ַהִּמְׁשָּפָחה  ֲאָבל ִאם  ָהִאָּׁשה,  ְלַכֵּבד ֶאת  ִצָּוה  ַרֵּבנּו 
ַּתֵּכל ַעל ַאף ֶאָחד ְוַאל  ָעֶלי� ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשּטֹוב ְל�; ַאל ִּתסְ 

ָּכל  ֶאת  ִּתְפָעל  ְוָׁשם  ַרֵּבנּו,  ֶאל  ָּתבֹוא  ֶאָחד,  ַאף  ִּתְׁשַאל 
 ַהְיׁשּועֹות ַהּטֹובֹות. 

ְוִגיסו   ִגיֶסי�  ֶאת  ֶאת  ִֹׂשים  ְוִתַּקח  ַאַחת  ֹמאְזַנִים  ַּכף  ַעל  ֶתי� 
ַרֵּבנּו  ִסיָמן תג)ֶּׁשאֹוֵמר    ִּדְבֵרי  ֶׁשִּלי (ַחֵיי מֹוֲהַר"ן,  ַהָּׁשָנה  : "ָהֹראׁש 

עֹוֶלה ַעל ַהֹּכל", ָּכל ָהִעְנָין ֶׁשִּלי הּוא ֹראׁש ַהָּׁשָנה, "ְוָהָיה ֶּפֶלא 
ֶאְצִלי, ֵמַאַחר ֶׁשַהְּמֹקָרִבים ֶׁשִּלי ַמֲאִמיִנים ִלי, ְוָלָּמה �א ִיָּזֲהרּו  

אׁש ַהָּׁשָנה ִאיׁש ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמֹקָרִבים ֵאַלי, ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ַעל רֹ 
ְוִהְזִהיר   ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ַרק  הּוא  ֶׁשִּלי  ִעְנָין  ָּכל  ִּכי  ֵיָעֵדר;  �א 
ַלֲעׂשֹות ְּכרּוז, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָּסר ֶאל ִמְׁשַמְעּתֹו ּוְמֹקָרב ֵאָליו ִיְהֶיה 
ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶאְצלֹו �א ֶיְחַסר ִאיׁש, ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל  

אׁש ַהָּׁשָנה ָראּוי לֹו ִלְׂשֹמַח ְמֹאד ְמֹאד", ַרֵּבנּו ִצָּוה ַלֲעׂשֹות  רֹ 
ַרֵּבנּו: ִמי  ָיבֹואּו ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשּלֹו. עֹוד ָאַמר  ָּכרֹוז ֶׁשּכּוָּלם 
ְלִמי   ַהָּׁשָנה;  ָּכל  ִלְׂשמֹוַח  לֹו  ָראּוי  ַהָּׁשָנה  ְלֹראׁש  ֵאַלי  ֶׁשָּבא 

 ָלה ִּבְכָלל? ַמה ַהְּׁשאֵ ַּתְקִׁשיב? 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַיֲעֹזר ֶׁשָּתִבין ָמַתי ֵּכן ִלְׁשמֹוַע ַמה אֹוְמִרים  
 ַּבַּבִית ּוָמַתי ַלֲעׂשֹות ֶאת ַמה ֶׁשָעֶלי� ַלֲעׂשֹות. 

ש"פ) תם ׁשֹופטי ה אמּונ  עצתוֹ (  

 

 

 

 

  

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
 

 ִּבָּטחֹון ַעְצִמי
 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 
ָּבֹאֶפן  סֹוֵפר  הּוא  ָּברּו�  "ַהָּקדֹוׁש  ַהָּפסּוק  ֶאת  ַהַּצִּדיק 
ְּבִמִּלים  ּכֹוְתִבים  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְכָתב  ָהֻאּמֹות".  ֶׁשּכֹוְתִבים 

"ֶעֶׂשר", ָהְלָאה,  "ֶאָחד",  ְוֵכן  ִּבְכָתב   "ֵמָאה"  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
 " ְלֻדְגָמא  ִמְסָּפִרים  ּכֹוְתִבים  "1ָהֻאּמֹות   ,"10"  ,"100 ."

ְּכֶדֶר� ֶׁשַהּגֹוִיים  ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא סֹוֵפר ֶאת ַהִּמְסָּפִרים 
 סֹוְפִרים. 

 , וֹ ְוִהְסִּביר לֹו ַהַּצִּדיק: ְּכֶׁשַאָּתה ִמְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְקטּוָעה ֶׁשָּכז 
ֶׁשַּכָּמה ֶׁשַאָּתה ְמַנֶּסה ְלִהְתַאֵּמץ ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי, �א עֹוֶלה 
ְּבָיְד�. ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ֶׁשָּכל ַהְּתִפָּלה ֵאיָנּה ֶאָּלא "ֶאֶפס", ִהיא 
ְוָכ�   ֵּכן.  ֲהֵרי  ֶזה  "ֶאֶפס"  ֲאָבל  ְּכלּום.  ָׁשָוה  �א  ַמָּמׁש 

"ֲאָפסִ  ַהְרֵּבה  ְוַהֵּלב ִמְתַאְּסִפים  ֶאָחד  יֹום  ֶׁשַּמִּגיַע  ַעד  ים" 
ְלַהּׁשֵ  ִקְרָבה  ְלַהְרִּגיׁש  ּוַמְתִחיִלים  ֲאַזי   םִמְתעֹוֵרר  ִיְתָּבַר�, 

ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  מֹוִסיִפים  "ֶאָחד",  ִמְסַּפר  עֹוד  ַרק  מֹוִסיִפים 
ִמְסַּפר  מֹוִסיִפים  ְוַכֲאֶׁשר  ּוְמיָֻחד,  ָיִחיד  ֶׁשהּוא  הּוא  ָּברּו� 

ּוְכָכל   "ד"ֶאחָ  ִמְליֹון!  ְּכָבר  ְל�  ֵיׁש  ֲהֵרי  "ֲאָפִסים"  ְלֵׁשׁש 
ָּכל ַּפַעם ֶׁשִּמְתַאְּמִצים ַלֲעׂשֹות   ,ֶׁשּמֹוִסיִפים יֹוֵתר "ֲאָפִסים"

ָּדָבר טֹוב, ֲאִפילּו ְּכֶׁשהּוא �א ָּכל ָּכ� ֻמְצָלח , ֲאִפילּו ְּכֶׁשֶּזה 
ָה"ֶאָחד"    ַרק ֶאת  ֵיׁש  ִאם  ֲאָבל  ִאם "ֶאֶפס"  ְׂשֹמאל,  ְּבַצד 

יֹוֵתר  ֶׁשּמֹוִסיִפים  ְּכָכל  ֲאַזי  ֶאָחד,  ַהֵּׁשם  ֶאת  ֵיׁש  ְלָאָדם 
 "ֲאָפִסים" ָּכ� ְּגֵדִלים ַהִּמְסָּפִרים.

ֶׁשֵאינֹו   ֶׁשֲאִפילּו  ְמֹאד,  אֹותֹו  ִחֵּזק  ַהַּצִּדיק  ֵאּלּו  ְּבִמִּלים 
ַלֲעׂשוֹ  ֶׁשִּיְתַאֵּמץ  ַּבַּיֲהדּות,  ַטַעם  ַרק ַמְרִּגיׁש  ֶׁשהּוא  ַמה  ת 

ְּבַוַּדאי   הּוא  סֹוף  ָּכל  ְוסֹוף  ָיכֹול,  ַרק  ֶׁשהּוא  ְוֵאי�  ָיכֹול 
 .ַיְצִליחַ 

ְּכֶׁשְּיהּוִדי עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ְּבִלי ֶרֶגׁש, הּוא �א ַמְרִּגיׁש ַחּיּות 
ְּבִלּמּודֹו ּוִבְתִפָּלתֹו, הּוא �א ַמְרִּגיׁש ַטַעם ַּבִּמְצוֹות ֶׁשהּוא 

ם, ֲהֵרי ֶזה עֹוד ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָחׁשּוב ֵאֶצל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. ְמַקּיֵ 
ִּכי ָּבא לֹו ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּבֹקִׁשי ַלֲעׂשֹות ֹזאת ֵמֲאֶׁשר ְלֶאָחד  
ֵיׁש  ָחׁשּוב,  יֹוֵתר  עֹוד  ֶזה  ְוָלֵכן  ָּבֶזה.  ַחּיּות  ַמְרִּגיׁש  ֶׁשֵּכן 

ָלה ִמֶּזה. ְוַכֲאֶׁשר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� ַנַחת רּוַח ְּגדוֹ 
רֹוֶאה ֶּׁשַהְּיהּוִדי ַהֶּזה ִמְתַאֵּמץ ְועֹוֵבד אֹותֹו ְּכָכל ְיָכְלּתֹו, ֲאַזי 
ְלַבּסֹוף ְּבוַוַּדאי ַיֲעֹזר לֹו ֶׁשהּוא ֵּכן ְיַקֵּבל ֶאת ַהַּטַעם ַהּטֹוב 

 ִעם ַטַעם ְוַחּיּות. ְויּוַכל ַלֲעבֹוד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִּבְׁשֵלמּות
אֹוְמִרים   ו':)ֲחַז"ל  ָיַגְעִּתי   (ְמִגָּלה  ָאָדם  ְל�  ֹיאַמר  "ִאם 
ַּתֲאִמין ִהְתַיֵּגַע    -  ּוָמָצאִתי,  ֶׁשהּוא  ְל�  אֹוֵמר  ָאָדם  ִאם 

ְוִהְצִליַח, ֲאַזי ַּתֲאִמין לֹו". ִנְׁשֶאֶלת ַהֻּקְׁשָיא, ִאם ָאֵכן הּוא  
ַהֲאִמין, ֲהֵרי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ָּבֵעיַנִים ִהְצִליַח, ֵאין ֹצֶר� ַרק לְ 

ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְּבָדָבר  ַרק  ְצִריִכים  ֱאמּוָנה  ַהְצָלָחתֹו.  ֶאת 
 ִלְראֹות ָּבֵעיַנִים.

ֶׁשַּכֲאֶׁשר   (ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ִּבְרַּכת ַהֵּפרֹות הלכה ה')אֹוֵמר ַרִּבי ָנָתן   
יַע ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ָׁשם ֵּכן ָצִרי�  ֶזה ַמִּגיַע ְלרּוָחִנּיּות, ְּכֶׁשַּמּגִ 

ַהַהְצָלָחה,  ֶאת  ָּבָׂשר  ְּבֵעיֵני  רֹוִאים  ָּתִמיד  �א  ְלַהֲאִמין, 
ֵיׁש ַהֵּׁשם ם  ָאדָ   ִלְפָעִמים  ֶאת  ַלֲעבֹוד  ְוטֹוֵרַח  ֶׁשִּמְתַיֵּגַע 

ִיְתָּבַר�, ְו�א רֹוֶאה ֶׁשהּוא ַמְצִליַח. ֲאָבל ְצִריִכים ְלַהֲאִמין  
ּוא ְּבוַוַּדאי ִהְצִליַח, ִּכי ֶעֶצם ְיִגיָעתֹו ְלַמַען ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֶׁשה 

זֹו ַהְצָלָחתֹו ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר. ְּכֶׁשֵּיׁש ַלְּיהּוִדי ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה, 
ָעָׂשה  ְוהּוא  ִהְתַאֵּמץ  ֶׁשהּוא  ָקָטן  ָּדָבר  ֶׁשָּכל  יֹוֵדַע  הּוא 

 הּוא ַהְצָלָחה ְּגדֹוָלה ְמֹאד, ֲאִפילּו ַרק ִּבְׁשִביל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�
ֶׁשהּוא ַרק ָחַׁשב ֶׁשהּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות   ַמְחָׁשָבה טֹוָבה, ֲאִפילּו 

ִמְתַאְּסִפים  ְוָכ�  ִנְׁשַמר,  ָּדָבר  ָּכל  ֶנֱאַבד,  ֵאינֹו  ֶזה  טֹוב, ַּגם 
ָלנּות ַהְרֵּבה ְּדָבִרים טֹוִבים ֶׁשל ָהָאָדם, ְוִאם ִּתְהֶיה לֹו ַסבְ 

ֶאת  ִלְראֹות  ִלְזּכֹות  יּוַכל  ַּגם  הּוא  ְלַבּסֹוף  ֲאַזי  ְוַהְמָּתָנה, 
 ַהַהְצָלָחה ֶׁשּלֹו ְּבָגלּוי ְּבמֹו ֵעיָניו. 

 , ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ְו�א ְלִהָּׁשֵבר ִמּׁשּום ָּדָבר 
ְּכֶׁשאֵ  ֲאִפילּו  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִלְלֹמד  ֶאת ּוִמְתַיֵּגַע  ֲעַדִין  לֹו  ין 

ַהַּטַעם, ֲאַזי ְּבַוַּדאי ִּתְהֶיה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַנַחת רּוַח ְּגדֹוָלה 
 ִמֶּמּנּו, ְוִיְהֶיה לֹו טֹוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. 

 (ִׂשיחֹות ֹמוֲהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ְיִגיעֹות)  
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דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )גקי( ִסּפּור ַחּיָ

  ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבינּו ל ֵאֶצ ם ִמְתַקְּבִצים ְיהּוִדיי ֲהמֹונֵ ר: ַּתְקִצי
 ת.ַהּסּוּכֹוג ְּבַח 

 תלג.
ל ִעם ַרִּבי יּוִדיל ְור'  "ִּדֵּבר ַרֵּבנּו זַ   ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת  ', יֹום ב

ּוְמִחיַאת ִרּקּוִדין  ֵמִעְנַין  ַאְייִזיק  ּוַמה   ְׁשמּוֵאל  ַּכף 
(ְׁשמֹות  ֶׁשְּמַהְּפִכים ֶאת ַעְצמֹו ְּבתֹו ָהִרּקּוד, ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת  

ָעָלה  יט, ג) ה  ַוֵּיֶרד ה(ָׁשם ָׁשם, כ): ּומֹׁשֶ ִסיַני,  עַ   ':  ל ַהר 
ְלַמָּטה   ָיְרדּו  ְוָהֶעְליֹוִנים  ְלַמְעָלה,  ָעלּו  ֶּׁשַהַּתְחּתֹוִנים 

 ְוכּו'.
ְוִהְסִּביר ָלֶהם ָּכל ִעְנָיִנים, ֶׁשעֹוִׂשים ַּבֲחֻתָּנה, ְּכגֹון ַמה  
ּוַמה   ִּדְבִדיחּוָתא  ִמְּלָתא  ַהֲחֻתָּנה  ַעל  ֶׁשאֹוְמִרים 

(ְּבִמְטַּפַחת ִּכּסּוי), ּוַמה    ק טּוֶׁשְּמַכִּסין ֶאת ַהַּכָּלה ְּבֶדע
ֶאָחד   ָּכל  ֶּׁשּנֹוְתִנין  ּוַמה  אֹוִפין  ֶהָחָתן  ַעל  ֶׁשַּמְׁשִליִכין 
ְוכּו'.   ְוכּו'  ַהְמַרְּקִדים  ִּבְׁשִביל  ַׁשָּבת,  ֶׁשּקֹוִרין  ָמעֹות, 

 ְוֶהֱאִרי ִעָּמֶהם ַהְרֵּבה ִּבְפָרִטּיּות ָּכל ִעְנָיִנים. 
ֹוב, ּוְקָצת ַמה ֶּׁשָּזַכר ַרִּבי יּוִדיל, ִּסֵּפר ַאַחר־ [ְוִנְׁשַּכח ֲהר

ַעְכָׁשו  ֶׁשִּנְדַּפס  ְּכמֹו  ְּכָתבֹו,  ְוהּוא  ָנָתן,  ְלַרִּבי   ָּכ
 ו, ַעֵּין ָׁשם]."ן ִסיָמן פ"ְּבִׂשיחֹות ָהַר 

 תלד.
זַ  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ְלִהָּכֵנס  ִהְתִחילּו   ַעם  "ַאַחר־ָּכ ֲהמֹון  ל 

ָהעִ  ַּכָּנהּוג ֵמַאְנֵׁשי  ּוְבִׂשְמָחה  ְּבִנּגּון  ֵאָליו  ֶׁשָּבאּו  יר, 
 ְּביֹום ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת.

ל ְלַרִּבי יּוִדיל ּוְלר ְׁשמּוֵאל ַאְייִזיק: "ְוָאז ָאַמר ַרֵּבנּו זַ 
  ַׁשָּי ֶזה  ְוֵאין  ִעָּמֶהם,  ַלֲעסֹק   ָצִרי ֲאִני  ִּכי  ָלֶכם,  ְלכּו 

 ָלֶכם ְוָהְלכּו ָלֶהם ִמֶּמּנּו. 
ְוַאַחר־ָּכ ֶנֶעְׂשָתה ָׁשם ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ְּבקֹול ַרַעׁש ָּגדֹול  

זַ  ַרֵּבנּו  ָרַקד  ְוָאז  ִׂשְמָחה.  ְוֶׁשל  ִׁשיר  ְּבַעְצמֹו "ֶׁשל  ל 
ַהְרֵּבה ְמאֹד ִמְקַצת ְזַמן קֹוֵדם ַהַּלְיָלה ַעד ַּכָּמה ָׁשעֹות  

 ְּבתֹו ַהַּלְיָלה ֶׁשל ִׂשְמַחת ּתֹוָרה. 

 תלה. 
ּתֹוָרה  ',ג  יֹום ֵמַאְנֵׁשי    ִׂשְמַחת  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ִנְתַקְּבצּו 

טֹוב   יֹום  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַֹח  ָנָתן  ַרִּבי  ֵאֶצל  ְׁשלֹוֵמנּו 
ל ּוַבּתֹוָרה ּוִבְזִמירֹות, ֶׁשָּׁשְמעּו  "ְוִנְזְּכרּו ִּבְגֻדַּלת ַרֵּבנּו זַ 

(ֵהם    ֶאְצלֹו, ָהאְּבן ֵזיי ִזי ִּגיְדַראֶּפעט אֹויף ִדי ֶוועְנט
ְוַהַּגְעּגּוִעים.   ַהְּדֵבקּות  ִמֹּגֶדל  ַּבִקירֹות)  ַעְצָמם  ָחְבטּו 

זַ  ַרֵּבנּו  ֶאל  ָנְסעּו  ֶׁשא  ַעל  ְמאֹד  ְּבַחג  " ְוִהְתָחְרטּו  ל 
ל ָּכל ָּפִנים ַעל ַהָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ְׁשִמיִני־ ַהֻּסּכֹות, ְועַ 

 ֲעֶצֶרת ְוִׂשְמַחת ּתֹוָרה. 
ְוִדְּברּו ֵּביֵניֶהם ְוִנְסַּכם ֶאְצָלם, ֵּתֶכף־ּוִמַּיד ַאַחר ַהְבָּדָלה  

זַ  ַרֵּבנּו  ֶאל  ָלִעיר  "ִלְנסַֹע  ְוִהִּגיעּו  ְוָנְסעּו  ָעׂשּו  ְוֵכן  ל. 
ַצֲהִלי ָורִֹּני "ָׁשרּו ְּבקֹול ָּגדֹול:  ְּבֶרְסֶלב ָסמּו ַלֲחצֹות וְ 

ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁש   ְּבִקְרֵּב ָּגדֹול  ִּכי  ְּבֶרְסֶלב  .  "יֹוֶׁשֶבת 
זַ  ַרֵּבנּו,  ֶאל  ֲאָנִׁשים  "ְוִנְכְנסּו  ַהְרֵּבה  ָׁשם  ָהיּו  ַוֲעַדִין  ל 

ְוֵתֶכף־  ַּכף.  ּוִבְמִחיאֹות  ָּבִרּקּוִדים  ְמאֹד  ַעד  ְׂשֵמִחים 
ָנְת  זַ ּוִמַּיד  ְלַרֵּבנּו  ְוָהיּו  "נּו ָׁשלֹום  ִּבְמזֹונֹות,  ְוִכְּבָדם  ל, 

 ְׂשֵמִחים ָאז ַהְרֵּבה ְמאֹד ָיַחד. 
ִלְנסֹעַ   ֶׁשִּנְצַר ְוָאַמר,  ֲעָגָלה  ַהַּבַעל  ָּבא  ָׁשָעה    ְוַאַחר 

ִמֶּנעִמירֹוב  ֶׁשִּיַּסע  ָנָתן,  ַרִּבי  אֹותֹו  ָׂשַכר  ֵכן  ִּכי  ֲחָזָרה, 
ְּבאֹותֹו  עֹוד   ְוַאַחר־ָכ ְּכָׁשָעה  ָׁשם  ְוִיְׁשהּו  ִלְבֶרְסֶלב, 
ַלְיָלה  ַיְחְזרּו, ְּכֵדי ֶׁשַּבַּבִית א  ֵיְדעּו, ֶׁשָּנְסעּו ֶאל ַרֵּבנּו 

 ל."זַ 
ֶׁשָּבאּו ִמֶּנעִמירֹוב, ִקְּבלּו  ְרׁשּות  ְוֵכן ָעׂשּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים,  

(ִּבְרַּכת ְּפֵרָדה). ּוְלַרִּבי   ל (ֶׁשּקֹוִרין ִּגיֶזעִגיְנט)"ֵמַרֵּבנּו זַ 
זַ  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ַּבֲעבּור "ל:  "ָנָתן   ְל ָנַתִּתי  א  עֹוד 

ל רֹוֶצה ֶׁשִּיָּׁשֵאר  "ְוֵהִבין ַרִּבי ָנָתן, ֶׁשַרֵּבנּו זַ   !"הֹוָצאֹות
ָהָיה ֶא  ְוֵכן  ָהֲאָנִׁשים   'ר  ;ְצלֹו.  ּוְׁשָאר  ָאז,  ִנְׁשַאר  ָנָתן 

 ָחְזרּו ְלֶנעִמירֹוב.
 )"ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ִנְלָקח ִמֵּסֶפר  -ה  "(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי

 

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ָאִרי ֵאיְך  ק ם ִע ם ִנׁשְ ַהֵחׁשֶ
ֵ ל  ֶא ר ְלַדּבֵ  ַרְך ם ַהׁשּ  ?ִיְתּבָ
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 ְׁשֵאָלה:

 
 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו

 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 
ה  ְוזֶ ,  ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו  ׁש"מֹוֲהָרא ל  ֶׁש ם  ַהְּסָפִרית  ֶא י  ָמָצאִת ם  ָׁשִניי  ִלְפנֵ 
ם ַהֵּׁש ל  ֶא ר  ְלַדּבֵ ל  ֶׁש ה  ָהֵעצָ ,  ִיְתָּבַרם  ְלַהֵּׁש י  ִלּבִ ת  ֶא ב  ִהְלִהיד  ְמאֹ

ר  ְלַדּבֵ י  ִהְתַחַּזְקִּת ה,  ָקֶׁש ד  ְמאֹי  לִ ה  ָהיָ ה  ֶׁשּזֶ   ַוֲאִפילּוי,  אֹוִת ה  ָּתְפָס 
ה ַהְיׁשּועָ ה  ְטמּונָ ה  ָּבזֶ ק  ֶׁשַר י  ָיַדְעִּת י  ּכִ ,  ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש ר  ָּדבָ ל  ּכָ   ּוְלַבֵּקׁש

 י. ֶׁשּלִ 
ה  רֹוֶא י  ֲאנִ י  ּכִ ה,  ָּבזֶ י  ֶנְחַלְׁשִּת ן  ַהְּזַמ   ְּבֶמֶׁש ה ַהְיׁשּועָ ה  ַמִּגיעָ ד  ָּתִמיא  ֶׁש

ד ְמאֹה  ַהְרּבֵ ם,  ַּפעַ ר  ַאַח ם  ַּפעַ   ַמֶּׁשהּול  עַ   ְלַבֵּקׁשל  ְמֻסּגָ י  ֲאנִ ,  ָצִריי  ֶׁשֲאנִ 
א ה  ְּתִפילָ ף  ֶׁשַא ן  ּוַמֲאִמי  יֹוֵדעַ י  ֲאנִ ה.  ַמִּגיעָ א  ה  ְוַהְיׁשּועָ ם,  ְּפָעִמי
הּואד,  ְלִאּבּו ת  הֹוֶלכֶ   ָּברּו ר  יֹוֵת ם  ִלְדָבִריה  ָּבזֶ   ִמְׁשַּתֵּמׁש  ַהָּקדֹוׁש 

ה ָקֶׁש ר  יֹוֵת ה  ֶׁשִּיְהיֶ ם  ּגֹוֵר ה  זֶ ה  ְלַמֲעֶׂש ל  ֲאבָ ה,  ָהְלָא ן  ְוכֵ ם,  ֲחׁשּוִבי
ה ְמַצּפֶ י  ֶׁשֲאנִ ה  ַלְּיׁשּועָ ו  ַעְכָׁשיק  ָזקּוי  ֲהֵר י  ֲאנִ י  ּכִ ,  ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש   ְלַבֵּקׁש

 .ָלּה
ת  ֲעָנִקיה  ֲעֵרָמ   בֶאְסחֹם  ֶׁשִא   יֶׁשהּוִמ י  לִ ר  יֹאַמ   לּול,  ְּבָמָׁש ה  זֶ ת  ֶא ר  ְסִּביַא 
ת  ַלֲעׂשֹוץ  ָר י  ָהִייִת ף,  ֶּכֶס ד  ְמאֹה  ַהְרּבֵ ה  זֶ ל  עַ ם  ְיַׁשּלֵ א  הּו ם  ְלֵבִניל  ֶׁש 
י  לִ ם  ְיַׁשּלֵ א  ֶׁשהּוד  ְלַהִּגיל  ַמְתִחי א  הּום  ִא ל  ֲאבָ ה.  ָקֶׁש ה  ֶׁשּזֶ   ֲאִפילּות  זֹא
ן ְוִיָּתכֵ ה,  זֶ ת  ֶא   ֶׁשֶאְסחֹב ם  ְּפָעִמי ם  ְׁשלֹוִׁשי  אֹום  ֶעְׂשִריל  ּכָ י  ַאֲחֵר ק  ַר 

ה  ֶׁשַיֲעֶׂש   אֹוה,  ָׁשנָ י  ַאֲחֵר ק  ַר ם  ְיַׁשּלֵ א  ֶׁשהּון  ְוִיָּתכֵ י,  ִמֶּמּנִ ם  ִיְתַעּלֵ א  ֶׁשהּו
 ן.ָהִעְניָ ל  ִמּכָ ק ַהֵחֶׁש ד יֹוֵר ר ְּכבָ ז ָא ה; זֶ ם ִּבְמקֹות ֲאֵחרֹות טֹובֹוי לִ 

ת ֶא   ְלַהִּביעַ ה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ם,  ּוִפְלּפּוִלי ם  ְמָׁשִליר  לֹוַמ   ְמַחֵּפׂשא  י  ֲאנִ 
  ָצִריק  ַר י  ֶׁשֲאנִ י  ְּכֶׁשִהְרַּגְׁשִּת ה  ַּבַהְתָחלָ י.  ֶׁשּלִ ם  ְוַהְּקָׁשִיית  ַהְּסֵפקֹו
ל,  ָּגדֹוק  ְּבֵחֶׁש ת  זֹאי  ָעִׂשיִת ,  ַּבֶּדֶר ר  ְּכבָ ה  ְוַהְיׁשּועָ ה  ַהּפֶ ת  ֶא   ִלְפּתֹוַח 

ק  ַהֵחֶׁש ת  ֶא ד  ְמַאּבֵ י  ֲאנִ ט,  ָּפׁשּו  ָּכל  ּכָ א  ה  ֶׁשּזֶ ה  רֹוֶא י  ְּכֶׁשֲאנִ ל  ֲאבָ 
 ה.ָּבזֶ  ְוַהַּטַעם

ר  ְלַהְבִעיל  ָיכֹו י  ֲאנִ   ֵאיל  ֲאבָ ,  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא ר  ְלַדּבֵ   ַמְמִׁשיי  ֲאנִ 
ם  ַהֵּׁש ל  ֶא ר  ְלַדּבֵ י  ְּכֶׁשִהְתַחְלִּת י  לִ ה  ֶׁשָהיָ ה  ָהִראׁשֹונָ ק  ַהֵחֶׁש ת  ֶא ה  ַּבֲחָזָר 

ִיְתָּבַר ? 
 ִייַׁשר ּכַֹח 

 
תשפ"א  'ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה דַמְסֵעי, כ"-' ָּפָרַׁשת ַמּטֹותאיֹום  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר
 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 
ה  ֲחָזָק ה ֱאמּונָ   ְּכֶׁשֵּיׁשי ּכִ ה, ֶלֱאמּונָ ה ֶׁשִּתְזּכֶ   ִיְתָּבַרם ֵמַהֵּׁש ה  ַהְרּבֵ  ְּתַבֵּקׁש 

  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ן,  ָּכאא  ִנְמָצ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא'   ְלַהְרִּגיׁשם  ַמְתִחיִלי
  , ִיְתָּבַר ם  ְלַהֵּׁש   ֵמַעְצמֹור  ַדּבֵ ם לְ ָאָד ם לָ זֹוֵר ר  ְּכבָ ז  ָא י';  ְוֶאְצלִ י  ִעִּמ י,  ִאִּת 

 ל.ַלִּנְמָׁש ה ּדֹוֶמ  ֵאינֹול  ַהָּמָׁש י  ֲאזַ ם, ְלֵבִנים ֶׁשּסֹוֲחִבים  ַמְרִּגיִׁשיא 
ה  זֶ   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא ר  ְלַדּבֵ ה,  ָקָׁש ה  ֲעבֹוָד א  ה  זֶ   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא ר  ְלַדּבֵ 
א  ְּכֶׁשהּוה  ְיׁשּועָ ל  ְיַקּבֵ א  ֶׁשהּוה  ְמַצּפֶ א  ד  ֶאָח ף  ֶׁשַא   ְּכמֹום;  ִלְנׁשֹ  ְּכמֹו
ק  ֵחלֶ א  ִהיה  ְנִׁשיָמ ל  ּכָ ה,  ַהְּנִׁשיָמ ת  ְּבעֵ   ַמֶּׁשהּול  ְלַקּבֵ ם  ְמַצִּפיא  ם,  נֹוֵׁש 

 ְּתׁשּוָבה:
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 יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועודשיעורים; חיזוק  -קול ברסלב 
 845-351-0910/  212-444-9191/ ארה"ב  0797040066ארץ ישראל 

 438-300-8080/ קנדה  03303502361  אנגליה
  breslevcenter@gmail.comלקבלת הגליון במייל 

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד סיפורי שיעורים;  - פון חיזוק (לנשים) קוואל
 845-351-9060/  212-444-9169  ארה"ב 0797040069ארץ ישראל  

 438-320-9090/ קנדה 03303502363אנגליה  
  058-637-7799הודעות /  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל 

 

,  ֵמַהַחִּייםק  ֵחלֶ ה  ַנֲעֶׂש   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא ר  ַהִּדּבּום  ּגַ   ָּכם;  ֵמַהַחִּיי
ם  ַהֵּׁש ל  ֶא ם  ְּדבּוִקית  ִלְהיֹוק  ַר ם  רֹוִצי ם,  ְּכלּום  רֹוִצי א  ר  ְּכבָ 

ִיְתָּבַר. 
ת ָׁשעֹו  ֲחֵברֹום  עִ ר  ְלַדּבֵ ל  ָיכֹום  ֶׁשָאָד ם  רֹוִאיר,  אֹוֵמ   ׁש"מֹוֲהָרא

  ַמִּגיעַ ה  ּוְכֶׁשּזֶ א,  ָה ל  ְועַ א  ָּד ל  עַ ם,  ְּדָבִריי  ִמינֵ ל  ּכָ ל  עַ ת  ֲאֻרּכֹו
א  ְלהֹוִצי ה  ַהּפֶ ת  ֶא   ִלְפּתֹוַח ל  ָיכֹוא  א  הּו  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא ר  ְלִדּבּו

ם  ַמְרִּגיִׁשי א  ֶׁשה,  ֱאמּונָ ן  ֵמֶחְסרֹוא  ּבָ ה  זֶ ת;  ַאַח ה  ִמילָ   ֲאִפילּו
ד ֶאָח ף  ַא '  ְּכִאילּום  ַמְרִּגיִׁשי,  אֹותֹום  רֹוִאיא  ְו  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ת  ֶא 
  ם  ַהֵּׁש ל  ֶא ר  ְלַדּבֵ ה  ָקֶׁש ה  ֶׁשִּיְהיֶ ם  ּגֹוֵר ה  ְוזֶ   –י'  לִ ב  ַמְקִׁשיא

סב)ר  אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבינּוי  ְּכפִ ,  ִיְתָּבַר ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  :  (ִלּקּוֵטי 
"ּוֶבֱאֶמת, ִאם ָהָיה יֹוֵדַע ָהָאָדם ְיִדיָעה ְּבֵלב ָׁשֵלם, 'ֶׁשְּמא ָכל 
ַהְּתִפיָּלה,   ִּבְׁשַעת  עֹוֵמד  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ְּכבֹודֹו',  ָהָאֶרץ 

ַע ַהְּתִפיָּלה, ַוַּדאי ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּבִהְתַלֲהבּות ָּגדֹול, ְוָהָיה  ְוׁשֹוֵמ 
ְּדָבָריו", ֶאת  ְלַכֵּון  ְמאֹד  ה,  ֲחָזָק ה  ֱאמּונָ ן  ֵאים  ִא ל  ֲאבָ   ְמַדְקֵּדק 

ִּבְפַגם ַהְּבִרית, הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה א  חֹוֵט ם  ְּכֶׁשָאָד ר  ְמַדּבֵ י  ּוִמ 
ִלְצָלן   ת,  ּוְסֵפקֹו ת  ֻקְׁשיֹו  ּבֹוס  ְלִהָּכנֵ ם  ְתִחיִליַמ ז  ָא   –ַרֲחָמָנא 

'ַלְחׁשֹם  ַמְתִחיִלי הּואב   ָּברּו ב  ְלַהְקִׁשיה  רֹוֶצ   א  ַהָּקדֹוׁש 
:  (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ֱאמּוָנה, ִסיָמן כב)אֹוֵמר    ֶׁשַרֵּבינּוי  ְּכפִ י',  ֶׁשּלִ ת  ַלְּתִפּלֹו

 רם", ְּכמֹו ֶׁשַהָּנִביא אֹוֵמ "ַהֶּפַׁשע ֶׁשל ָאָדם ַמְכִניס ְּכִפיָרה ָלָאָד 
ב)  נט,  ְלֵבין (ְיַׁשְעָיה  ֵּביֵנֶכם  ַמְבִּדִלים  ָהיּו  ֲעֹונֵֹתיֶכם  ִאם  "ִּכי   :

ִמְּׁשמֹוַע" ִמֶּכם  ָפִנים  ִהְסִּתירּו  ְוַחּטֹאוֵתיֶכם  ;  ֱאֵקיֶכם, 
ם  עִ א  ִנְמָצ א    ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואה  ְלַהְרָּגָׁש ת  ּגֹוְרמֹות  ָהֲעֵבירֹו

 ם. ָהָאָד 
 ְל ה  ֶׁשִּתְהיֶ   ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש   ְּתַבֵּקׁשה;  זֶ ל  עַ   ְלַבֵּקׁשא  ִהיה  ָהֵעצָ  

ר ַּתֲעזֹ   "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,ה:  ָהֵאּלֶ ם  ַהִּמיִּלית  ֶא   לֹור  ּתֹאַמ ה,  ֱאמּונָ 
, ְּב  ןְלַהֲאִמיה  רֹוֶצ י  ֲאנִ ה,  ֲחָזָק ה  ֶלֱאמּונָ ת  ִלְזּכֹוה  רֹוֶצ י  ֲאנִ י,  לִ 

א ַאּבָ ד.  ָּתִמי  ִמְּמר  ִלְזּכֹוה  רֹוֶצ י  ֲאנִ ,  אֹוְת  ְלַהְרִּגיׁשה  רֹוֶצ י  ֲאנִ 
  ַמְקִּדיׁש י  ֲאנִ ר,  ְלַדּבֵ ל  ָיכֹוי  ֲאנִ ם  ֲאָנִׁשים  עִ ה  ָלָּמ   יֹוֵדעַ א  י  ֲאנִ ר,  ָיָק 
י ּוְכֶׁשֲאנִ ם  ֲאָנִׁשים  עִ   ּוְלׂשֹוֵחַח ר  ְלַדּבֵ י  ְּכֵד ת  ָׁשעֹוה  ַהְרּבֵ   ָּכל  ּכָ 

ל ָיכֹוא  י  ֲאנִ ה  ָלָּמ ה,  ָקֶׁש   ָּכל  ּכָ י  לִ   הֹוֵלה  זֶ   –  ִאְּתר  ְלַדּבֵ   ַמִּגיעַ 
ה  רֹוצֶ י  ֲאנִ י,  ִאִּת ן  ָּכאה  ֶׁשַאָּת   ְלַהְרִּגיׁשה  רֹוֶצ י  ֲאנִ ?  ִאְּתר  ְלַדּבֵ 

 ".ְּבה ֲחָזָק ה ֱאמּונָ י לִ ה ֶׁשִּתְהיֶ ה רֹוֶצ י ֲאנִ ,  אֹוְתת ִלְראֹו
ל ֶׁשַּתְתִחיד  עַ ם  ְּפָעִמי ר  ְספֹן  ֵאי  ְּתַבֵּקׁשה  ָהֵאּלֶ ם  ַהִּמיִּלית  ֶא 

הּוא  ְלַהְרִּגיׁש  ָּברּו ז  ָא ,  ְלב  ּוַמְקִׁשי  ְלָיְד  עֹוֵמד  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ה  ַאָּת ',  ְוכּות  ְּכֵבדֹום  ְלֵבִניב  סֹוֵח ה  ֶׁשַאָּת   ַּתְרִּגיׁשא  ר  ְּכבָ ה  ַאָּת 

 . ֶׁשְּלם ַּבַחִּייב טֹו ָּכל ּכָ ם ַטעַ  ַּתְרִּגיׁש
 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 תשפ"א)  יַמְסעֵ ת ַמּטֹו(ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה  
 

 מקוה חדש נבנה בקריה 
נפלאה, מה  העיירה, קריית ברסלב ליבערטי, מלבלבת ומתרחבת ברוך ה' בצורה  

הזמן   כל  הקדוש,  רבינו  על שם  בישראל לתפארת  עיר  לה  שנבנית  המחזה  נהדר 
הילדים בדרך   נוספים תושבים חשובים חדשים, משפחות שמבקשות לחנך את 

 האמונה, כמו שמלמדנו רבינו הקדוש, תחת הדרכתו של ראש הישיבה שליט"א. 
שנם כיום כמה בתי כנסת מכיוון שהקריה ברוך ה' גדלה והתרחבה כל כך יפה, כבר י

המדרש  בבית  חדש  מקוה  יצקו  ה'  ברוך  והשבוע  הקריה,  של  ולרוחבה  לאורכה 
 "עצתו אמונה" בקריה.

כבר לפני תקופה הורה ראש הישיבה שליט"א לתלמידי החכמים של כולל היכל 
הקודש, ללמוד ביסודיות הלכות מקוואות ולרדת לעומקו של כל הנושא המורכב, 

עד הלכה למעשה, כדי שיוכלו לבנות מקוואות בקריה, ואכן הם החל מהראשונים  
למדו וליבנו את ההלכות המורכבות יחד עם המו"ץ החשוב, הרה"ג מו"ה יונה זינגער 

 החדש. המקווהשליט"א, וכעת הגיע הזמן לבצע הלכה למעשה ולצקת את 
נעשתה רק על ידי יהודים יראי ה', תלמידי היכל הקודש,   המקווהכל עבודת בניית  

החל מהחפירה ועד ליציקת הבורות, ולוותה על ידי המו"ץ החשוב שליט"א, שנותן 
 . המקווהאת ההכשר על 

ביום שלישי השבוע, קרא ראש הישיבה שליט"א למומחה הגדול   המקווהביציקת  
המו  מגדולי  שהינו  שליט"א  טריגער  יצחק  מו"ה  הנושא הרה"ג  העולמיים  מחים 

ויזניץ שליט"א, ועוד כמה מורי צדק, שנקראו  המקוואות, כמו כן למו"ץ דקהילת 
כדי   בכל   שהמקווהללוות את הבניה,  ויצטיין  להיות,  יכול  מהודר שרק  יהיה הכי 

 החומרות וההידורים.
הרבנים ומורי הצדק שהיו נוכחים במקום, יצאו מהתפעלות מבקיאותם של אברכי 

בהלכות מקוואות, הרבנים ליבנו עם האברכים את השיטות והמהלכים של הכולל  
 ההלכות הקשות והמסועפות, ורוו תענוג רוחני רב לשוחח עימם בלימוד. 

הרבנים לא פסקו להתפעל מתמימותם וזריזותם של האברכים בראותם כיצד הם 
ובמיוחד כשידועה סגולתה הגדולה   למצווהנרתמים    הגדולה בשמחה של מצוה, 

והאברכים שיושבים   בזרע של קיימא,  בניית מקוואות להיוושע  של   באוהלהשל 
בניה  חפירה,  של  המייגעת  העבודה  את  הזריזות  במלוא  ביצעו  השנה,  כל  תורה 

 ויציקת הבורות. 
התקיימה מסיבת לחיים בבית המדרש "עצתו אמונה", בה   המקווהלאחר יציקת  

 ה לחזק את אברכי הכולל. דיבר ראש הישיבה על מעלת בניית מקוה, והרב
 מקוה ישראל ה' מושיעו! 

 *** 

 היכל הקודש באומן   בבניין מתנדבים 
לראש השנה, כמו שרבינו המוני יהודים מתכוננים כבר לנסיעה לרבינו הקדוש  

 ביקש שכל אחד יבא אליו לראש השנה, והוא הבטיח הבטחות נוראות על זה.
 הבנייןהיכל הקודש, להכין את   בבנייןבאומן מתקיים עכשיו עבודת קדחתניות  

שרוצים להיות בראש  בצורה הכי טובה, כדי שיכלו להכניס את כל אנשי שלומנו  
 השנה באומן ביחד עם ראש הישיבה. 

שמוכנים  מתנדבים  מחפשים  באומן,  השנה  ענק  ציבור  להגיע  והולך  הואיל 
 ראש השנה. לעזור עם העבודה בימים של

יש מגוון סוגי עבודות לכל אחד, לדוגמא לקחת אחריות על פינת הקפה שתהיה  
מתוחזקת במהלך כל החג, על הסעודות שידאגו לעריכתן או לסדר אחריהן, 
לוודא  רק  מקומיים,  עובדים  בעזרת  הכל  כראוי,  הכנסת  בית  לסידור  לדאוג 

וכן הלאה עוד חלקים רבים בארגון החג, כרגע   שהענייניםולפקח   מסתדרים, 
העול כולו נופל על שכמם של אברכים ספורים, ודרושים כוחות מחודשים, עוד 

 יזרמו כשורה. שהענייניםאחריות  וייקחופעילים שיטו שכם  
-1-347-452הגדולה, יוכל להתקשר למספר:    במצווהכל הרוצה לקחת חלק  

לראש השנה   בבנייןר למספר זה כדי לשכור מיטה  כמו כן ניתן להתקש  1936
 תשפ"ב הבעל"ט. 
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