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 ַהָּפָרָׁשה לעַ  טָווארְ 
ַּבָּפָרָׁשה  ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים עַ   ַוִּיַּקח קַֹרח, ֶׁשָחְלקּו    לַהָּׁשבּוַע  ַוֲאָנָׁשיו  קַֹרח 

ה ַרֵּבינּו, ּוַבּסֹוף ֵהם ִנְבְלעּו ָּבֲאָדָמה.   ַעל מֹׁשֶ
ָלָּמה הּוא ָעָׂשה    ְוקַֹרח ֶׁשִּפֵּקַח ָהָיה, ַמה ָרָאה ִלְׁשטּות ֶזה, ַרִׁש"י אֹוֵמר,  

ָהָיה ָּכל ָּכ    ַהֵּתרּוץ, ִּבְגַלל ֶׁשהּוא  ןֶאת ַהְּׁשטּות ַהּזֹאת? ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשֶּזה ָאכֵ 
 הּוא ָּכל ָּכ ִנְכָׁשל ְוָהְיָתה לֹו ַמָּפָלה ְּגדֹוָלה. ן ָחָכם, ָלכֵ 

ֶׁשִעַּקר ַהַּתְכִלית ְוַהְּׁשֵלמּות ֶׁשל  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן י"ט)ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר 
מּות ּוִבְפִׁשיטּות, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות  ְּכֶׁשהּוא עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ִּבְתִמי  אְיהּוִדי הּו

ְמַחְקִרי ֵיׁש  ִּכי  הּום  ַוֲחִקירֹות,  ַהַּתְכִלית  ֶׁשִעַּקר  ָּדָבר  א ֶׁשאֹוְמִרים  ָּכל    ְלָהִבין 
ְלַדְעָּת ן  ְּבאֹפֶ  ַהַּתֲענּוג    םָּברּור, ְלָהִבין ָּכל ָּדָבר ֵאי ֶזה עֹוֵבד ּוַמה ַמהּותֹו, ֶזה 

ל ַהְּבָעָיה ָּבֶזה ִהיא ֶׁשַרק ֲאָנִׁשים ּבֹוְדִדים ְיכֹוִלים ְלַהִּגיַע ָלֶזה, ֲהִכי ָּגדֹול. ֲאבָ 
ֵאֶּלה ֶׁשְּמאֹד ֲחָכִמים ּוְנבֹוִנים, ֲאָבל ַמה ַיֲעׂשּו ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים? ָלָּמה ֵהם 

 ִנְבְראּו? 
ַרק ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות   אהּוֶאָּלא ֶׁשָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשִעַּקר ַהַּתְכִלית ֶׁשָּיַרְדנּו ָלעֹוָלם 

ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַפְׁשטּות ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות, א ְצִריִכים  
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָלנּו  ִצָּוה  ָּברּו הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ָלָּמה   ,ָּכ ֶזה  ָלָּמה  ָּדָבר  ָּכל  ְלָהִבין 

ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות, ּוְלַפֵחד ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר   לְּבפֹועֵ ת ַהִּמְצוֹות, ֶאָּלא ָּפׁשּוט ַלֲעׂשֹו
 ְוא ַלֲעׂשֹות ֲעֵבירֹות ַחס ְוָׁשלֹום.

י"ג)ַרֵּבינּו ְמָפֵרׁש ֶאת ֶזה ְּבתֹו ַהָּפסּוק   י"ב,  סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל ִנְׁשָמע    (קֶֹהֶלת 
ֶאת ָהֱאִהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצוָֹתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם, ְׁשמֹה ַהֶּמֶל ְמַלֵּמד 

הּו ְיהּוִדי  ֶׁשל  ֶׁשַהַּתְכִלית  ֶאת    אאֹוָתנּו  ְוִלְׁשמֹור   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְלַפֵחד  ַרק 
  ִּכי ָלֶזה ָּכל ֶאָחד ָיכֹול ְלַהִּגיַע, ֶזה א ַרק ִּבְׁשִביל ִמְצוָֹתיו, ִּכי ֶזה 'ָּכל' ָהָאָדם,  

 ֲאָנִׁשים ְמאֹד ֲחָכִמים. 
ַרק  ֶזה  ָמקֹום,  ְלׁשּום  ַמִּגיִעים  א  ָחְכמֹות  ֶׁשִעם  ִלְזּכֹור  ְמאֹד  ָחׁשּוב 

ְּתִמימּות   קַמְרִחי ֶזה  ַהַּיֲהדּות  ִעיַקר  הּוא,   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ַהְּיהּוִדי  ֶאת 
ֶׁשֲחָכֵמינּו    ְוֵאי ָלנּו,  ִצָּוה  ֶׁשַהֵּׁשם  ְּכִפי  ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ּוְּפִׁשיטּות, 
ַהְּקדֹוִׁשים ֵּפְרׁשּו ָלנּו, ְוֶזה ְּכָלל א ְמַׁשֶּנה ָלָּמה ּוַמּדּוַע. ֲאִפילּו ַהְּסָפִרים ֶׁשל  

ְטָעִמ  ְוֵהִביאּו  ֶׁשִהְסִּבירּו  ִיְׂשָרֵאל  ֵסֶפר  ְּגדֹוֵלי  ְלָמָׁשל  ְּכמֹו  ַהִּמְצוֹות,  ַעל  ים 
ֶׁשֵאּלּו לֹוַמר  ִהְתַּכְּונּו  א  ֵהם   ,ַהִּמְצוֹות  ןָאכֵ   ַהִחּנּו ֶׁשל  ַהְּיִחיִדים   ,ַהְּטָעִמים 

ַר  ַהִּמְצָוה    קֶאָּלא  ֲאָבל  ְּדרּוׁש,   ְּבֶדֶר ֶׁשָּלנּו  ַלֵּׂשֶכל  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ְקָצת  ְלָקֵרב 
ְצִרי ְרצֹון ְּבַעְצָמּה  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְּכֵדי  ַרק  ַטַעם,  ְּבִלי  ְּכחֹק  ֶאְצֵלנּו  ִלְהיֹות  ָכה 

 ַהֵּׁשם. 
ְלָמקֹו ִלְנסַֹע  רֹוֶצה  ַעל  םְמֻסּיָ ם  ְּכֶׁשָאָדם  ַיֲעֶלה  אֹו  ָּבֶרֶכב,  ִיְתַיֵּׁשב  הּוא   ,

ָּכֵנס ְלֶרֶכב אֹו ֶחְפצֹו. ָיבֹוא ָחָכם ְוַיִּגיד ֶׁשהּוא א ָיכֹול ְלִה ז  ָמטֹוס, ְוִּיַּסע ִלְמחֹו
ַיִּגיַע   ֲהֵרי ַאף ַּפַעם א  ְּבִּדּיּוק ֵאי ֶזה עֹוֵבד, הּוא  יֹוֵדַע  ִלְפֵני ֶׁשהּוא  ְלָמטֹוס 
ְּבִלי  ַלֲעׂשֹות   ֶׁשָּצִרי ַמה  ֶאת  עֹוִׂשים  ִאם  ֲאָבל  ְלַהִּגיַע.   ָצִרי ֶׁשהּוא  ְלָאן 

 .ְלָכל ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים םַמִּגיִעיָחְכמֹות, 
ַּבִּמְצוֹות ְּבַעְצָמן, ְּכֶׁשָאָדם חֹוֵׁשב ִאם הּוא  ְואֹותֹו ָּדָבר ֶזה ַּבָחְכמֹות ֶׁשֵּיׁש

ְוַהִּדְקּדּוִקים,  ַהחּוְמרֹות  ְּבָכל  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ִקֵּים  ִאם הּוא  ְיֵדי חֹוָבה,  ָיָצא  ָאֵכן 
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש
 ֲעצֹר ְלֶרַגע 

ת  אֶ ם  ֶׁשְּמַבִּליה  ּקֹורֶ ר  יֹותֵ ,  ַּבֶּדֶר�ם  ִנְמָצִאיר  ַּכֲאׁשֶ 
ם,  ָּבעֹולָ   ֶׁשֵּיׁשר  ְּביֹותֵ ר  ַהָּיקָ ר  ַהָּדבָ א  הּון  ַהְּזמַ ן,  ַהְּזמַ 

ה  ַמָּתנָ ק  רַ א  הּון,  ָממוֹ ם  ְּבׁשּו  ִלְקנֹותוֹ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ 
ר  עֹובֵ ן  ֶׁשַהְּזמַ ע  ֶרגַ ל  ְוכָ ם,  ְלָאדָ ן  נֹותֵ   ִיְתָּבַר�ם  ֶׁשַהּׁשֵ 

 ם. ְלעֹולָ ה ַּבֲחָזרָ  ְלַקְּבלוֹ ר ֶאְפׁשָ י ֶׁשאִ ה ֲאֵבדָ  זוֹ ק ָלִרי
ר  ַהָּיקָ ן  ַהְּזמַ ל  עַ ד  ְמאֹ ר  ִלְׁשמוֹ   ָצִרי� ם  ָאדָ ן  ָלכֵ 

  ַּבֶּדֶר� ל  ְמנֻּצָ ה  ִיְהיֶ א  ֶאּלָ ה,  ְּבַבָּטלָ ר  ַיֲעבוֹ א  ֶׁש�
ה זֶ ת,  ֶּׁשּמֵ ע  ֶרגַ ר  ְּכבָ א  הּור  ֶׁשעֹובֵ ע  ֶרגַ ל  ְוכָ ה.  ַהְּנכֹונָ 

י  ֲהרֵ   ֶׁשָּצִרי�  ְּכמוֹ   אֹותוֹ   ִנְּצלּום  אִ ם,  ְלעֹולָ ר  ַיְחזֹ א  �
 ה.  ַמֲעׂשֶ ר ְּלַאחַ ר ְּכבָ ה  זֶ ז ָאא �ם ְואִ ב טוֹ 

ם  ַהּׁשֵ ת  ֵמאֵ ל  ָּגדוֹ ד  ֶחסֶ א  הּוה  ֶׁשּזֶ א  ִהית  ָהֱאמֶ 
י  ּכִ ,  ְלִמְׁשֵנהּוד  ֶאחָ ם  ִמָּמקוֹ   ִלְנֹסעַ ם  ֶׁשֻּמְכָרִחי   ִיְתָּבַר�

ד  עַ ם  ּוְטרּוִדים  ְיֵגִעי  ָּכ�ל  ּכָ ם  ָהֲאָנִׁשי ם  ְּפָעִמיה  ַהְרּבֵ 
ה ַּכּמָ ר  ּוְלַדּבֵ ע  ְלֶרגַ ר  ַלֲעצֹ ם  ָלהֶ ן  ִמְזַּדּמֵ א  �  ֶׁשֲאִפילּו

"ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ם  ִמִּלי י  ֲאנִ ה  ֵאיפֹ ם,  עֹולָ ל  ׁשֶ   ִרּבֹונוֹ , 
" ָּבעֹולָ ז  אֹוחֵ  ה  ְּבמַ י  לִ ר  ַּתֲעזֹ ם,  עֹולָ ל  ׁשֶ   ִרּבֹונוֹ ם?" 
ם  ְלָאדָ ן  ְוֵאי   ַּבֶּדֶר�ם  נֹוְסִעי ר  ַּכֲאׁשֶ ל  ֲאבָ ".  ָצִרי�י  ֶׁשֲאנִ 

ם  עִ   ְלׂשֹוֵחחַ ן  ַהְּזמַ ת  אֶ ל  ְלַנּצֵ ל  ָיכוֹ א  הּות,  ַלֲעׂשוֹ ה  מַ 
  ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ם  ֶׁשְּמַדְּבִריה  ִמילָ ל  ּכָ .  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ 
ם  ּוָבעֹולָ ה  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ם  ְלָאדָ ה  ַאִּדירָ ה  ַהְצָלחָ א  ִהי
 א. ַהּבָ 

 
 

ְּבִׂשְמָחה   לֹא  ְּכֶׁשָאָדם  ֵעָצה  נֹוֵתן  ַרֵּבינּו 
ַעְצמֹו.    – ֶאת  ְלַׂשֵּמַח  ָיכֹול  הּוא  ֵאי� 

ָהַר"ן, ִסיָמן עד)ַרֵּבינּו אֹוֵמר   : "ְוִאם  (ִׂשיחֹות 
ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ְמֻבְלָּבל  ַּדְעּתֹו  ִלְפָעִמים 
ֲעָצתֹו   ָאז  ַעְצמֹו,  ְלַׂשֵּמַח  ֹאֶפן  ְּבׁשּום 

ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָׂשֵמַח, ְוַאף ַעל  ֶׁשַּיֲעֶׂשה
ִּפי ֶׁשִּבְתִחָּלה ֲעַדִיין ֵאין ַהִּׂשְמָחה ֶּבֱאֶמת  
ֶׁשעֹוֶׂשה  ְיֵדי  ַעל  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ַאף  ַּבֵּלב, 
ֶזה   ְיֵדי  ַעל  ָׂשֵמַח,  הּוא  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו 
ְוֵעָצה  ְלִׂשְמָחה,  ֶּבֱאֶמת  ָּכ�  ַאַחר  ִּיְזֶּכה 

ֵעצָ  ִהיא  ְּבָכל  זֹאת  ַּגם  ְמֹאד,  ְּגדֹוָלה  ה 
ְצִריִכין   ֶׁשִּבְתִחָּלה  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה,  ַהְּדָבִרים 
ַאַחר   ָלהּוט  הּוא  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ַלֲעׂשֹות 
אֹותֹו ַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, ְוַאַחר ָּכ� זֹוִכין  

 ֶּבֱאֶמת ָלֶזה".
 "א) תשפח  ְׁשלַ ה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 ַאל ִּתְסַּתֵּכל
ְרִגיִׁשים ֶׁשל ָהָאָדם,  ןָהֵעיַנִים ֵה  ִנְכַנס ָּבֶה ִא   ֵמָהֵאָבִרים ֲהִכי  ְקָצת ָאָבק   ןם 

ְּכָבר   ֶזה   ,ִלְכלּו ְמַעט  ְוִיּסּוִרים  םּגֹוֵר אֹו  ָצרֹות  ֶׁשל  ַהְרֵּבה  ְּבַגְׁשִמּיּות  ֶזה   .
ָּדָבר   ֶׁשאֹותֹו  ָלנּו  ַמְרֶאה  ֶזה  ֲאָבל  יֹוֵתר    –ָהֵעיַנִים,  ַהְרֵּבה  ְמאֹד    -ְועֹוד  ָהַעִין 

ְרִגיָׁשה ְּברּוָחִנּיּות; ְרִאָּיה ַאַחד ְקַטָּנה, ִהְסַּתְּכלּות ַאַחת ַעל ְּדָבִרים א ְצנּוִעים,  
 ִלים ְונֹוָרִאים ַלְּנָׁשָמה. ְיכֹוָלה ְלָהִביא ְּכֵאִבים ְּגדֹו 

"ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבָרא ַהָקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת    (ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא ָנׂשא ג') ֲחַז"ל אֹוְמִרים  
ָהעֹוָלם, ִנְתַאָוה ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ִדיָרה ַּבַּתְחּתֹוִנים", ְּכלֹוַמר ִעיַקר ַהֲהָנָאה ֶׁשל ַהֵּׁשם  

, ֶׁשְּבַמָּבט ִׁשְטִחי א  לָנִׁשים ֶׁשַחִּיים ָּכאן ְּבעֹוָלם ָּכל ָּכ ָׁשפָ ִיְתָּבַר הּוא ְּכֶׁשֲא 
ֶׁשַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַנֵהל ֶאת ַהּכֹל, ַדְווָקא ְּבָמקֹום    לִּבְכלָ ת  ִלְראֹום  ְיכֹוִלי

ל ֶאת ַהּכֹל, ְוֵאין ׁשּום  ָּכֶזה ָהֲאָנִׁשים ִיְראּו ְוַיִּכירּו ֶׁשַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַנֵה 
 .ָּדָבר ָּבעֹוָלם חּוץ ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

  ַקי ִמַּמַעל", ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוַהְּנָׁשָמה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ִהיא "ֵחֶלק ֱא
ָּבר ְוַהָּקדֹוׁש  ְּבעֹוָלֵמנּו,  ֶּׁשִּנְמָצא  גּוף   ְלתֹו ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  מֹוִריד  הּוא  הּוא   ּו

ּוִמְתַאֶּוה ִלְראֹות ֵאי ַהְּנָׁשָמה א ִּתְתַּפֶּתה ֵמַהַּתֲאוֹות ָהָרעֹות ָּבעֹוָלם    ןִמְתּבֹונֵ 
הּוא    ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַרק  ְוִלְזּכֹר  ָלַדַעת  ְוִתְתַחֵּזק  ַּתֲעבֹד  ַהְּנָׁשָמה  ֶאָּלא  ַהֶּזה, 

 ִנְמָצא ָּכאן, ְוֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו. 
אֹוְמִרים  ֲחזַ  מ"ה.)"ל  ֶׁשֵעיָניו    (ַסְנֶהְדִרין  ַּבֶמה  ֶאָלא  ׁשֹוֶלט  ָהַרע  ֵיֶצר  "ֵאין 

ַעל   ִהְסַּתֵּכל  ֶׁשָהָאָדם  ַאֲחֵרי  ַרק  ָהָאָדם,  ַעל  ַלֲעבֹוד  ָיכֹול  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  רֹואֹות", 
ָהַרע ַלֵּיֶצר  ֶׁשֵּיׁש  ַהּכַֹח  ִעיַקר  ֲאסּוִרים.  ָה   רְלִהְתַּגּבֵ   ְּדָבִרים  ְלַהְרִחי ַעל    ק ָאָדם, 

ַרק   ֶזה  ַהֵּׁשם,  ֶאת  ַרק  ּוְלַהְרִּגיׁש  ִלְראֹות  ִנְבָרא  הּוא  ֶׁשִּלְׁשָמּה  ֵמַהַּמָּטָרה  אֹותֹו 
 ַעל ְיֵדי ֶׁשהּוא ַמְכִׁשיל ֶאת ָהָאָדם ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ְּדָבִרים ָרִעים.

ָּכ ַהְרֵּבה ִלְכלּו ָּבעֹוָלם,  ָלֵכן רֹוִאים ֶׁשַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו ַהֵּיֶצר ָהַרע ִהְכִניס ָּכל  
ָּבְרחֹוב רֹוִאים ַהְרֵּבה ִלְכלּו, ַהּגֹוִיים ִמְתַלְּבִׁשים, אֹו יֹוֵתר טֹוב לֹוַמר א    ןֵה 

ְּפִריצּות   ִעם  ִנְפָּגִׁשים  ִמְסּתֹוְבִבים  ֶׁשַרק  ֵאיפֹה  ַחּיֹות.  ְּכמֹו  ַמָּמׁש  ִמְתַלְּבִׁשים, 
ְוֵה  ַהֵּכִלים    ִּבְדָרִכים  ןנֹוָרָאה.  ְיֵדי  ַעל  ִהְכִניס  ָהַרע  ֶּׁשַהֵּיֶצר  ֲאֵחרֹות  

ֶאּלָ  ָּבְרחֹוב,  ָלֶלֶכת  ְצִריִכים  א  ֶׁשֲאִפילּו  ֶׁשִּנְמָצִאים    אַהֶּטְכנֹולֹוִגִּיים,  ֵאיפֹה 
ֶא  ָּגרּוַע,  ֲהִכי   ַהִּלְכלּו ֶאת  ִלְראֹות  ְלַצֲעֵרנּו  ֲהִכי  ַהְּתמּונֹות  ת  ֶאְפָׁשר  ְוַהְּסָרִטים 

ְלַהְרִחיםְירּוִדי ַרק  ֶזה  ָהַרע,  ַהֵּיֶצר  ֶׁשל  ַהַּמָּטָרה  ְוִעיַקר  ֵמַהֵּׁשם    ק,  ָהָאָדם  ֶאת 
.תקּוְנְטֵרס ֵעיַנִים ְטהֹורֹו(                                                                        ִיְתָּבַר( 

 

>>>>>> 

ֻמְטָרד    ִלְהיֹות  ָצִרי�  �א  הּוא  ֶּפה,  ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ְזַמן  ָּכל  ַהֶּפה,  ֶזה  ָהִעָּקר 
ִיְתּבָ  ַהֵּׁשם  ֶאל  ְלַדֵּבר  ָיכֹול  הּוא  ִּכי  ַעל  ֵמַהְּדָרִכים,  ִלְלמֹוד  ֶאְפָׁשר  ַּבֶּדֶר�,  ַר� 

ַּכָּמה   חֹוְטִפים  ֶׁשהֹוְלִכים  ְוָלֵאיֹפה  ְסָפִרים,  ִעם  ַׂשִּקית  לֹוְקִחים  ַהֶּדֶר�, 
ִּפְרֵקי   ַּכָּמה  ִמְׁשַניֹות,  ִּפְרֵקי  ַּכָּמה  חּוָמׁש,  ְּפסּוֵקי  ַּכָּמה  ְלַהֵּׁשם,  ִּדּבּוִרים 

 ְּתִהִּלים, ְוַכּדֹוֶמה.
ר  ָאמַ ת,  ָלֶלכֶ ה  ֲאֻרּכָ   ֶּדֶר�   לוֹ   ֶׁשֵּיׁש ו  ְלָפָנין  ֶּׁשִהְתלֹונֵ ד  ָלֶאחָ ם  ַּפעַ ר  ָאמַ   ַרֵּבנּו

ם  ְלָאדָ   ֵיׁש ר  ֶׁשַּכֲאׁשֶ   ֵּפרּוׁשוֹ ב?"  ַלּלֵ ד  עַ ה  ֵמַהּפֶ ק  ַהֶּמְרחָ א  הּוה  ַּכּמָ : "ַרֵּבנּו  לוֹ 
ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ל  ָיכוֹ א  הּו,  ַּבֶּדֶר�ם  ּגַ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ַלֲעבוֹ ל  ָיכוֹ א  הּוב  ְולֵ ה  ּפֶ 

 . ַּבֶּדֶר�א ֶׁשהּו  ַיְרִּגיׁשא  �  ֲאִפילּוא ְוהּול, ּוְלִהְתַּפּלֵ ד ִלְלמֹ ל ָיכוֹ א הּום, ַהּׁשֵ 
ר  יֹותֵ ד  עוֹ ם  ִּבְדָרִכיד  ָלמַ א  ֶׁשהּון  ָנתָ י  ַרּבִ ל  עַ ם  אֹוְמִרי   ָהיּו  ְׁשלֹוֵמנּוי  ַאְנׁשֵ 

א  �ר  ָּדבָ ם  ֶׁשּׁשּוד  עַ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ   ָּכ� ל  ּכָ ר  ָקׁשּוה  ָהיָ א  הּו,  ְּבֵביתוֹ ר  ֵמֲאׁשֶ 
ק  ְּבִדּיּו  ַּבֶּדֶר�   ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ַלֲעבוֹ   ִהְמִׁשי�א  הּו,  לוֹ   ְלַהְפִריעַ ל  ָיכוֹ ה  ָהיָ 

 .  ַהִּמְדָרׁשת ְּבַביִ ב יֹוׁשֵ ה  ָהיָ א הּו ְּכִאּלּו
ם  ָחכָ ד  ַּתְלִמיה  ִנְהיָ א  ֶׁשהּו"א  ִזיעָ   ַהָּקדֹוׁשר  סֹופֵ ם  ַהֲחתַ ר  ֶׁשָאמַ ה  מַ   ָידּועַ 
ד  ַּתְלִמי  תְלֵהָעׂשוֹ ם  ְיכֹוִלי  ֵאי� "  ִהְתַּפְּלאּום  ַהַּתְלִמיִדיר  ְוַּכֲאׁשֶ ת,  ַּדּקוֹ   ֵמָחֵמׁש

  ֶהָחֵמׁשל  ּכָ ל  עַ ר  ְמַדּבֵ א  ֶׁשהּום  ָלהֶ ר  ִהְסִּביא  הּוז  ָאת?"  ַּדּקוֹ   ָחֵמׁש  ּתֹו�ם  ָחכָ 
ת  אֶ ב  ֵהיטֵ ל  ִנּצֵ ן  ּכֵ א  הּול  ֲאבָ ם,  ֲאָנִׁשיל  ֵאצֶ ת  ְּשִּמְתַּבְזְּבזוֹ ת  ַהְּקַטּנוֹ ת  ַּדּקוֹ 

 ם. ָחכָ ד ַּתְלִמיה ַנֲעׂשָ א הּוה ּוִמּזֶ  ָהֵאּלּות ַהְּקַטּנוֹ ת ַהַּדּקוֹ 
ת  ַּדּקוֹ   ֵמָחֵמׁשר  יֹותֵ ה  ַהְרּבֵ ף  ֶׁשַאה  ִיְראֶ א  הּוב  ֵהיטֵ ן  ִיְתּבֹונֵ ם  ָאדָ ר  ַּכֲאׁשֶ 
ה  ְלַבָּטלָ ת  ֶׁשהֹוְלכוֹ ת  ַּדּקוֹ   ֶהָחֵמׁשל  ּכָ ת אֶ   ְיַקְּבצּור  ְוַכֲאׁשֶ ה,  ְּבַבָּטלָ   לוֹ ת  עֹוְברוֹ 
ת  ָלֶלכֶ א  �ר  ִנָּׁשמֵ ם  אִ ל  ֲאבָ ת.  ָׁשעוֹ ה  ַהְרּבֵ ל  ׁשֶ ן  ְלֶחְׁשּבוֹ   ַיִּגיעּום,  ַהּיוֹ   ְּבֶמֶׁש�

 .ָהֵאּלּום ַהְּקַטִּנים ַּבְּזַמִּניד ְמאֹ ה ַהְרּבֵ ת ִלְקנוֹ ר  ֶאְפׁשָ ל, ָּבטֵ 
  ַיְצִליחַ א  הּוז  ָאם,  ִּבְדָרִכין  ְוהֵ ת  ַּבַּביִ ן  הֵ ן,  ַהְּזמַ ל  עַ ר  ֶׁשּׁשֹומֵ י  מִ י  ַאְׁשרֵ 
 ד. ַיחַ ם  ּגַ א ַהּבָ ם ָהעֹולָ ת ְואֶ ה ַהּזֶ ם ָהעֹולָ ת אֶ  ְוִייַרׁשת ּוְבַגְׁשִמּיּות ְּברּוָחִנּיּו

 ) מֹוַהָרא"ׁשִׂשיחֹות (
 

 

 ה ְׁשִליָט"א ַהְּיִׁשיבָ  ֵמרֹאׁש ִמְכָּתב

 ן ְלאּוַמ ע  ֶׁשֶאַּס ה  רֹוָצ א   י  ִאְׁשִּת 
 

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 , ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן ןִסיוָ "ט , יחְׁשלַ  ַּפְרַׁשת 'א יֹום

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 
 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

רֹוֶצה ָלבֹוא ְלַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה  ִאם ַאָּתה  
רֹוָצה   א   ְוִאְׁשְּת ָהָיה    –ְלאּוַמן  ַרֵּבינּו  ֵאֶצל  ִּכי  ְּבָעָיה,  ֶזה 

ַרֵּבינּו   ֶאל  ָלבֹוא  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְמאֹד ָחׁשּוב,  ְיסֹוד  ַּבִית  ְׁשלֹום 
לַ   ָצִרי ַאָּתה  ַּבַּבִית,  ִהְסַּתְּדרּו  ִאם  ָעֶלי  ַרק  ַמה  ְחׁשֹב 

 ַלֲעׂשֹות. 
 ֶׁשָּלּה   ֵמִבין  ֲאִני  ָיִפים;  ִּדּבּוִרים  ֵאֶליָה   ְּתַדֵּבר  ְלַדְעִּתי

  ִהיא  ֲחָכָמה,  ִאָּׁשה  ִהיא  ְלֶהֶפ  אּוַמן,   ִעם   ְּבָעָיה  ֵאין  ְּבַעְצָמּה

  ֵאֶצל   ְמַקֵּבל  ֶׁשַאָּתה  ַמה  ַרֵּבינּו,  ֵאֶצל  ַחי  ַאָּתה  ֵאי  רֹוָאה

  ִלְהיֹות  רֹוָצה א ִהיא ָלּה, ָיִציקּו ֶׁשא ְמַפֶחֶדת ַרק ִהיא ַרֵּבינּו,

  ַהָּנִׁשים   רֹב  ֵאֶצל  ֶזה  ָּכ  ֶׁשָּלּה.  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵעיֵני  ּוְלֶקֶלס  ְלַלַעג 

  רֹוצֹות  א  ֵהן   ִּכי   ַרק  ֶזה   ְלאּוַמן,  ִלְנסֹעַ   ְלַבְעֵליֶהן  ַמְרׁשֹות  ֶׁשא

 ֶׁשָּלֶהן.  וַהִּמְׁשָּפָחה ַהֲחֵברֹות ְּבֵעיֵני ּוְלֶקֶלס גְלַלעַ  ִלְהיֹות
ַּדֵּבר ֵאֶליָה ָיֶפה ְוַר; ּתֹאַמר ָלּה ַעד ַּכָּמה ַאָּתה רֹוֶצה  

ָלבֹוא ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלאּוַמן, ֶׁשֶּזה ַחִּיים ִּבְׁשִביְל; ּתֹאַמר  
 ָלּה ֶׁשַאָּתה ָּתִביא ַהַּבְיָתה ַרק ֲחִבילֹות ֶׁשל ְיׁשּועֹות. 

ִּתְהֶיה   ִהיא  ֶׁשָּׁשם  ָמקֹום  ָלּה  ַהָּׁשָנה  ְּתַסֵּדר  ְּברֹאׁש 
ּוְּתַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְוִיְהֶיה ֵנס ָּגדֹול, ִהיא ִּתְׁשַלח 

 אֹוְת ְלאּוַמן ְּבִׂשְמָחה. 
  ,ֶׁשְּל ֵמָהָרצֹון  ַּתְרֶּפה  ַאל  ֶעְׁשּתֹונֹות,  ְּתַאֵּבד  ַאל 

 ֵמַהַּגֲעגּוִעים; ָּכ ִּתְזֶּכה ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרֵּבינּו. 
 "א) תשפח ְׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 קּו ֶאת ַהֵחֶׁש ֶזה ַרק ַיְרִחיק אֹותֹו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶזה ִיַּקח ִמֶּמּנ
ִמְצוֹות,   הּור  ַהָּדבָ ַלֲעׂשֹות  טֹוב  ָּכל   םְּכֶׁשָּׂשִמיא  ֲהִכי  ֶאת 

עַ  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַמה  ְועֹוִׂשים  ַּבַּצד  טֹוב,   דַהּצַ ל  ַהָחְכמֹות  ֲהִכי 
 ּוְׂשֵמִחים ִעם ָּכל ִמְצָוה ֶׁשּזֹוִכים ְלַקֵיים.

" ְוחֹוֵקר,  ָּגדֹול  ָחָכם  ָהָיה  קַֹרח  אֹוָת קַֹרחֲאָבל  ֶזה   ן" 
", קַֹרח ָהָיה ִּפֵּקַח, ְוהּוא ִהִּגיַע ִעם ָחְכמֹות ֵחֶקר ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל "
ְׁשֵלמֹו ֶאָחדת  ּוְטָענֹות  חּוט  ִאם  ִמְצָוה,  ָּכל  ְּתֵכֶלת   ַעל  ֶׁשל 

ָּפטּור  ְּבַוַּדאי  ְּתֵכֶלת  ֶׁשֻּכּלֹו  ֶּבֶגד  ָאז  ַהֶּבֶגד,  ָּכל  ֶאת  ּפֹוֵטר 
ִמִּציִצית, ִאם ְמזּוָזה ַאַחת ּפֹוֶטֶרת ֶאת ָּכל ַהַּבִית, ָאז ַּבִית ָמֵלא 

ִמִּמְצוַ  ָּפטּור  ְּבַוַּדאי  ִּדְמֵיית  ִּבְסָפִרים  ָלָּמה הּוא  ֲאָבל   ן ְמזּוָזה. 
ֵמִבין ֵאי עֹוֶבֶדת ַהִּמְצָוה ֶׁשל ְמזּוָזה, ֵאי ַהִּמְצָוה ֶׁשל   ֶׁשהּוא

ִציִצית עֹוֶבֶדת? ָּכל ֶזה ִהִּגיַע ֵמַהָחְכמֹות ְוַהֲחִקירֹות ֶׁשּלֹו, ְוֶזה 
 אֹותֹו ְלתֹו ָהֲאָדָמה. לֶּבֱאֶמת הֹוִבי

את ֻחַּקת  ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, זֹ  הָלֵכן ִמַּיד ַאֲחֵרי ָּפָרַׁשת קַֹרח ָּבָא 
חֹק,   ןַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשָּכל ַהִּמְצוֹות ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֵה 

ֶאּלָ  ְלָהִבין,  ְצִריִכים  א  ַוֲאַנְחנּו  ֶזה  ֶאת  ְמִביִנים  א   אֲאַנְחנּו 
ִּבְתִמימּות  ָלנּו  ִצָּוה  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַמה  ַלֲעׂשֹות  ָעֵלינּו 

ּוָבעֹוָלם ּוִבְפִׁשיטּות ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשָּלנּו  ַלַּתְכִלית  ַנִּגיַע   ְוָכ  ,
 ח תשס"א) קַֹר ל ַהַּנַח   ּתֹו(                                                                      ַהָּבא.
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 ְּבֶרְסֶלב ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות 

ק  ְלִהְתַחּזֵ ה  ְיכֹולָ י ֲאנִ  ֵאי
ד  ֶנגֶ ם ָּבַרִּביר  ְמַדּבֵ  ְּכֶׁשְּבִני

 ם?ְיהּוִדי
 ְׁשֵאָלה: 

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו
 ִנְהֵיית י  ַוֲאנִ ת,  ַהַּיֲהדּות  ֶא ב  ָעזַ י  ֶׁשּלִ ן  ַהּבֶ י  ְלַצֲעִר ה,  ְׁשבּוָר א  ִאָּמ י  ֲאנִ 

י ְּבנִ י  ְּכֶׁשְלַצֲעִר ה  ּבֹוכֶ י  ֶׁשּלִ ב  ַהּלֵ ה,  ֶנָחָמ א  ִלְמצֹוה  ְיכֹולָ א  י  ֲאנִ ה,  ִמּזֶ ה  חֹולָ 
ת ַהּגֹוִיית  ַלִּתְקׁשֶֹר   הֹוֵלא  הּו,  ְוַהָּקדֹוׁשר  ַהָּיָק   ַעֵּמנּו ת  ּוַמְׁשִמיץ ֶא ב  ִמְסּתֹובֵ 

א   י  ֲאנִ .  ַהָּקדֹוׁשי  ַהְּיהּוִד ם  ָהעָ ד  ֶנגֶ ם  ְוַגִּסים  נֹוָרִאי ם  ִּבְׁשָקִרי  אֹוָתנּוה  ּוְמַבּזֶ 
ה,  ַהּזֶ ד  ַהֶּילֶ ת  ֶא י  ָיַלְדִּת י  ֶׁשֲאנִ ב  ַלְחׁשֹה  ַמְפִסיָק א  י  ֲאנִ ם,  ְלִהְתַנֵח ה  ְיכֹולָ 

ד,  ַּבֶּילֶ ל  ְלַטּפֵ ל  ֶׁש ר  ַצעַ ה  ַהְרּבֵ   ָּכ ל  ּכָ י  ָעַבְרִּת ה  ָלָּמ ה?  ָלָּמ ,  אֹותֹוי  ִּגַּדְלִּת 
ֶא ם  ִא ת  יֹוַדעַ א  י  ֲאנִ ?  אֹותֹו  ּוְלַהֲאִכילל  ְלַגֵּד  ה ַמְרִּגיָׁש י  ֲאנִ ה,  זֶ ת  ֶאְׂשרֹד 

ם ַהּנֹוָתִרי י  ְיָלַד ת  ֶא ר  ַאְׁשִאיי  ַוֲאנִ ר  ִמַּצעַ ץ  ְלִהְתּפֹוצֵ ד  עֹוֵמ י  ֶׁשּלִ ב  ֶׁשַהּלֵ 
 ם.ְיתֹוִמי

  ָּכ ל  ּכָ ה  ְצִריכָ י  ָהִייִת א  ם  ַּפעַ ף  ַא ר,  ַהָּיָק   ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁשה!  ּבֹוכָ י  ֲאנִ 
ַעְכָׁשום  ֶׁשָּלכֶ ת  ַהְּדָרׁשֹות  ֶא  ם ַהִּדּבּוִרי א  ִהיי  ֶׁשּלִ ה  ַהְּיִחיָד ה  ַהֶּנָחָמ ,  ְּכמֹו 

ת, ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹול  אֹוכֵ י  ְּבנִ ת,  ַּבֵּלילֹוה  ְיֵׁשנָ א  י  ֲאנִ ם.  ֶׁשָּלכֶ ם  ְוַהִּמְכָּתִבי
י  לִ   ִעְזרּום  ֲאֵליכֶ ת  ִמְתַחֶננֶ י  ֲאנִ ם,  ְיהּוִדית  ְלַבּזֹו י  ְּכֵד ם  ַלּגֹויִ   הֹוֵלא  הּו

 ה.ַהּנֹוָרָא ה ַהָּצָר ת ֶא ת ָלֵׂשא
 ּכַֹח ר ִייַׁש 

 ְּתׁשּוָבה: 
 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 , ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן ןִסיוָ "ט , יחְׁשלַ  ַּפְרַׁשת 'א יֹום
 ב. ַהִּמְכָּת ת ֶא י ִקַּבְלִּת 

  ִצְדֵקנּו   ְמִׁשיַח ה,  ִּבְתׁשּובָ   ַיְחְזרּו ם  ַהְיהּוִדיל  ּכָ ף  ֶׁשַּבּסֹום  ָלכֶ   ְּדעּו
א    ֶׁשֲאִפילּוה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ם;  ְוַהִּנָּדִחים  ַהְּנפּוִלים  ַהְיהּוִדיל  ּכָ ת  ֶא ר  ַיְחִזי

הּואל  ֶא   ַיְחְזרּו  –ם  ְיהּוִדים  ֶׁשֵה ם  יֹוְדִעי  ָּברּו ק  ֶׁשַהָּפסּו י  ְּכפִ ,  ַהָּקדֹוׁש 
יג)ְיַׁשְעיָ (ר  אֹוֵמ  כז,  "ה  ָּגדֹול:  ְּבׁשֹוָפר  ִיָּתַקע  ַההּוא  ַּבּיֹום  ּוָבאּו    ,ְוָהָיה 

ַלה  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  ְוַהִּנָּדִחים  ַאּׁשּור  ְּבֶאֶרץ  ְּבַהר    'ָהאְֹבִדים 
ִּבירּוָׁשלִָ  ר  ִנְׁשַא י  ְיהּוִד ד,  ְלִאּבּות  ָלֶלכֶ ל  ָיכֹוא  י  ְיהּוִד ";  םיִ ַהּקֶֹדׁש 

יד)ְׁשמּוֵא (ר  ֶׁשֶּנֱאַמ ה,  ִּבְתׁשּובָ   ַיְחְזרּום  ּכּולָ ף  ַּבּסֹו,  ְיהּוִדי יד,  ב  ְוָחַׁשב  : "ל 
ף  ַּבּסֹו ח,  ִנָּד ת  ִלְהיֹו ל  ָיכֹוא  י  ְיהּוִד ",  ַמֲחָׁשבֹות ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח

 . ִיְתָּבַרו ֵאָלי  ַיְחְזרּום ּכּולָ 
ה  ֶׁשָהֲעבֹוָד ר  לֹוַמ ם  ְוָׁשלֹו ס  ַח ם;  ְּבִחּנָ ם  ֶׁשֲעַבְדֶּת   ַּתְחְׁשבּו ל  ַא 

"ָאַמ   ַרֵּבינּום,  ְּבִחּנָ ה  ָהיָ ד  ַהֶּילֶ ת  ֶא ת  ָלֶלֶד ם  ֶׁשָּלכֶ  ן  ְזַמ   ֶׁשַּיִּגיעַ   ֲאִפילּור: 
א  ַרֲחָמנָ ם  ְּכגֹוִיי  ִיְתַנֲהגּום  ַהְיָלִדית,  ַהַּיֲהדּות  ֶא ר  ִלְׁשמֹו  יּוְכלּוא  ֶׁש

ל  ּכָ ף  ַּבּסֹוי  ּכִ ם,  ְיָלִדיד  ּוְלהֹוִלין  ְלִהְתַחֵּת   ְלַהְמִׁשי  ְצִריִכיםן,  ִליְצלָ 
  ַיְחְזרּו   –  ִיְׁשְמֵרנּום  ַהֵּׁש ה  ַהּתֹוָר   ֶּדֶרת  ֶא ם  ֶׁשעֹוְזִבי  ֵאּלּו   ֲאִפילּו ם,  ַהְיָלִדי

 ם. ַהְּזַמִּניל ְּבכָ ם ְיָלִדיד ְלהֹוִלים  ְצִריִכי"; ִיְתָּבַרם ַהֵּׁש ל ֶא 
ם  ַאֶּת ,  ּכֹוחֹוֵתיֶכםת  ְׁשֵאִריל  ְּבכָ   ִּתְתַחְּזקּום,  ִמּכֶ   ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ

ם ֶאְתכֶ ם  ְצִריִכים  ֵה ם,  ֶׁשָּלכֶ ם  ַהְיָלִדית  ֶא ל  ְלַגֵּד   ְלַהְמִׁשים  ְצִריִכי
  ַּצַער ַה ם,  ַּבַעְדכֶ ר  ִנְגַמ ם  ָהעֹולָ ם,  ָלכֶ ר  ְוקֹוֵד   ֶׁשָחׁשּו  יֹוֵדעַ י  ֲאנִ א.  ְּכִאָּמ 
ם  ֶׁשַּיְלֵדיֶה ם  הֹוִריל  ֶׁש ם  ְּכַצֲעָר ר  ַצעַ ד  עֹון  ֵאיא;  ִמְּנׂשֹוה  ָקֶׁש א  הּום  ֶׁשָּלכֶ 
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 )קח( ל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁשִסּפּור ַחָּייו ֶׁש 
 ַּתְקִציר: ַרִּבי ָנָתן נֹוֵסַע ְלַרֵּבינּו ְלַׁשָּבת ֶׁשִּלְפֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה. 

 תיב. 
ַׁשּבָ  ַנְפָּתִלי ֵליל  ְור'  ָנָתן  ַרִּבי  ָאְכלּו  ִנָּצִבים  ָּפָרַׁשת  ת־קֶֹדׁש 
ָהִראׁשֹוָנה ַהְּזִמירֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו  , ְוָאז ָׁשְמעּו ַּבַּפַעם ל"ֵאֶצל ַרֵּבנּו זַ 

ְוַהְּדֵבקּות    ל"זַ  ְוַהְּקֻדָּׁשה  ַהִּיְרָאה  ֵמֶעֶצם  ְמאֹד  ְמאֹד  ְוִנְתַּפֲעלּו 
ְוִנְתעֹוְררּו ִּבְתׁשּוָקה ֲעצּוָמה ֵאָליו ִיְתָּבַר ִּבְכלֹות    ל"ֶׁשל ַרֵּבנּו זַ 

 ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש.
זַ  ֵּת   ל"ְוַרֵּבנּו  ִּבְנִעימּות ּוִבְדֵבקּות ֲעצּוָמה, ַעד  ָמַׁש ָּכל  ָבה 

 . ְמַכֵּון ֵאָליו ל"ֶׁשַרִּבי ָנָתן ִהְרִּגיׁש ְּבָכל ָחרּוז ְוָחרּוז, ֶׁשַרֵּבנּו זַ 
ֶׁשל   ַהִּנּגּון  ְּתנּוַעת  ְלַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו  , "ֵאֶׁשת־ַחִיל"ַּכָּידּוַע 

ַרֵּבנּו ז ַרֵּבנּו  לַ "ֶּׁשָּׁשר  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ְלָעִני"ֶאל    ל"זַ .  , "ַּכָּפּה ָּפְרָׂשה 
. ִנְתעֹוֵרר  "ְוָיֶדיָה ִׁשְלָחה ָלֶאְביֹון"ָּכַפל ַּכָּמה ְּפָעִמים, ַעד ֶּׁשִּסֵּים  

זַ  ַרֵּבנּו  ַהא  ִמּתֹו ִׂשְמָחה,  ִּבְבִכָּיה  ָנָתן  ִּכי   ל״ַרִּבי  ֵאַלי,  ְמַכֵּון 
ֶׁש  ַעד  ְּבַדְעּתֹו,  ְוָׁשֵפל  ָעָנו  ָהָיה  ְלַהָּגרּוַע  הּוא  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶהֱחִזיק 

זַ  ַרֵּבנּו  ּכֹוֵפל  ְוָכאן  ְּברּוָחִנּיּות,  ְוֶאְביֹון  ָעִני   ל״ֶׁשַּבְּגרּוִעים, 
 ."ַּכָּפּה ָּפְרָׂשה ְלָעִני"ַהְרֵּבה ְּפָעִמים 

זַ  ַרֵּבנּו  ְּבבֹוא   ַהָּפסּוק    ל"ְוַאַחר־ָּכ ְלבּוָׁשה  "ֶאל  ְוָהָדר  עֹז 
ְליֹום ֵמרֹב  "ַאֲחרֹון  ַוִּתְׂשַחק  ַהֶּנֶפׁש  ְּכלֹות  ִּכְמַעט  ֶאְצלֹו  ָהָיה   ,

זַ  ֶׁשַרֵּבנּו  ַהִּנּגּון,  ֲעֵרַבת  ִמּנַֹעם  ִהְרִּגיׁש  ִּכי  ְמַרְּמזֹו,    ל"ְמִתיקּות, 
ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְוָהָדר,  עֹז  ִּבְלבּוׁש  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְלִּביׁש   ֶׁשָּצִרי

, ְּכֶׁשִהִּגיַע ְּכָבר ַהּיֹום ָהַאֲחרֹון, ִיְהֶיה לֹו  "ַוִּתְׂשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון"
 ִעם ַמה ִלְׂשמַֹח.

זַ  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהִּקּדּוׁש  ֶאת  ָרָאה   ּכָ ל"ַאַחר־ָּכ ֲאֶׁשר  ֵּתָבה ,  ל 
ְמִציאּותֹו  ֲאִמַּתת  ֶׁשִהְרִּגיׁש  ַעד  ַהַּבִית,  ָּכל  ֶאת  ֵהִאיָרה  ְוֵתָבה 

 ִיְתָּבַר ַמָּמׁש ַּבַּבִית.
זַ  ַרֵּבנּו  ְּכֶׁשָּׁשר   ֶׁשַּדְרּכֹו    ל"ְוַאַחר־ָּכ ְסֻעָדָתא",  "ַאְתִקינּו 

ֶאת ֵּתַבת   ל"ּו זַ , ָמַׁש ַרֵּבנ"ַהּמֹוִציא"ָהְיָתה ְלַנְּגנֹו ַאַחר ֲאִכיַלת  
ִנְזַּכר ַמה ֶׁשָאַמר לֹו ַהּיֹום   א",ַחְדָּת א  ִּבְפתֹוָר א  ַהְׁשָּת   ָלּהן  ְנַזִמי"

זַ  ֶוועג":  ל"ַרֵּבנּו  ֵנייֶעם  ַא  אֹויף  ָגאר  ִפיְרן   ַאְיי ֶוועל   ִאי "  
 (ֲאִני ַאְנִהיג ֶאְתֶכם ַעל ֶּדֶר ֲחָדָׁשה ְלַגְמֵרי). 

ְּכֶׁשִהּגִ     זַ ְוַאַחר־ָּכ ַרֵּבנּו  "ְלִהַּתְקָפא   ל" יַע  ֵּתַבת  ֶאל 
ַרָּבה.   ְּבִהְתעֹוְררּות  ִמְסָּפר  ֵאין  ְּפָעִמים  ַעל־ֶזה  ָּכַפל  ַחָּלִׁשין", 
ְוָהָיה ַרִּבי ָנָתן ְמַסֵּפר, ֶׁשֵּתיבֹות ֵאּלּו "ְלִהַּתְקָפא ַחָּלִׁשין" ְמַלִּוים 

זַ  ֶׁשַרֵּבנּו   ֵאי ַחָּייו,  ְיֵמי  ָּכל  ַהַחָּלִׁשים   ל"אֹותֹו  ְּבָכל  אֹוֵחז 
ּוְמַחֵּזק ּוְמַאֵּמץ אֹוָתם ְלַבל ִיְתָיֲאׁשּו, ַחס ְוָׁשלֹום, ּוְמַגֶּלה ָלֶהם,  

 ֶׁשֵּיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריָתם ְוכּו'.
 ) "ַהַצִדיק  ְּפֻעַּלת" ִנְלָקח ִמֵּסֶפר   -ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה (

 

ובזה    נצחי,  שזה  הבא,  בעולם  גם  טובה  דירה  לו  שיהיה  לחפש  אדם 
יום בכל  וי' בליב'  שלומדים  ראשית  ת'רושלמי  שזה  יבות  תוספתא, 

וע  "בית",  פעם  זה  על  פעם,  וחוזרים  מרווח  בוד  יפה  בית  בונים  זה 
 .בעולם הבא, שזה נשאר לאדם לנצח  ונעים

שנותיהם    לדאבוננורואים   שבעים  כל  עליהם  לעבור  שיכול  אנשים 
זכו אפילו פעם אחת לעבור וללמוד ירושלמי ותוספתא,  והם לא  בבלי 

בל מהעולם  נפטרים  לכן    יוהם  נשמותיהם.  על  גדולה  ורחמנות  תורה, 
לנהוג   דף  צריך  בבלי,  דף  לפחות  יום  בכל  ללמוד  ולראות  בתבונה 

 .ירושלמי ופרק תוספתא, וכך מכינים צידה טובה לעולם הבא
שהם קיבלו על עצמם   גם בעולם הזה מספרים הרבה מאנשי שלומינו

בקלות   זכו  הם  זה  ידי  ועל  ותוספתא,  ירושלמי  בבלי  יום  בכל  ללמוד 
 .לקנות דירה יפה גדולה עם הרחבת הדעת

חשק  המחז עימו  מביא  בתוספתא  החדש  אנשי    חדש ור  המוני  אצל 
"בי"ת   הקונטרס  מודפס  שבוע  בכל  הלימודים.  את  ללמוד  שלומינו 
אפשר   וכך  השבוע,  ימות  לכל  הלימודים  שלושת  מופיעים  שם  נצחי", 

אפילו יום   מפסידים לקחת את זה בקלות לאיפה שרק הולכים, כך לא  
 .אחד בלי לימודים אלו

 הזה!   הבי"ת כבוד יהיה גדול
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 על ‰טוב יזכרו ‰מנ„בים ל‰פˆ˙ ‰‚ליון  

 הגליון נתנדב על ידי  
 הי"ו  לי ווייסא ר'

  סיעתא דשמיא חייבני חיי ומזוני רוול
 והצלחה בכל הענינים
בכל  ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון

 העמדות של נדרים פלוס על שם 
 " "היכל הקודש ירושלים 

 

 עצתו אמונה עד לדלת ביתכם
לחודש  18₪קבלו את "עצתו אמונה" בדואר בסכום של 

תהיו גם אתם מהמאושרים שמחיים את עצמם  בלבד
 כל שבוע עם העיצות והחיזוקים לחיים 

0775309648   
ae.148.148@gmail.com 

 

 

        
      

        
 
 
 

 

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק' 
 שמחה גדולה בעקבות שמחת האירוסין בבית ראש הישיבה שליט"א 

שמחה גדולה נסוכה בימים אלו אצל אנשי שלומינו בעקבות שמחת האירוסין של החתן נתנאל ני"ו,  
בנו של המפיץ הגדול הר"ר יואל פרקש שליט"א, גבאי ביהמ"ד היכל הקודש קרית יואל, שהתארס למזל  

 ראש הישיבה שליט"א. לש  וג הכלה החשובה תחי', בת"טוב עב 
י האחרון בבית הסבא הגה"צ רבי מרדכי אהרן מייזליש שליט"א  השידוך נגמר בשעה טובה בליל שיש 

בוויליימווי מסבורג, בהשתתפות הסבים כ"ק גאב"ד קארלסבורג שליט"א שהגיע מבורו פארק,  אטצען 
 והרה"ח ר' אברהם חיים פרקש שליט"א סב החתן שהגיע מקרית יואל.

היש הגה"ציראש  חמיו,  את  כיבד  שליט"א  הסבים    בה  התנאים,  בקריאת  שליט"א  אהרן  מרדכי  רבי 
 א אמרו דברי ברכה יפים ובירכו את החתן והכלה."החשובים שליט 

הן החתן והן הכלה הינם תלמידים במוסדות הקדושים היכל הקודש ברסלב והם למדו היטב מה הם  
יכים אירוסין יפה  החיים, הם לא צריכים כלום מלבד להקים בית יהודי על דרך ישראל סבא, הם לא צר

ין אותם מתנות ולא רהיטים, הם לא חושבים מאולם ותזמורת, לא משמח אותם  יולא פרחים, לא מענ
עד   שמחים  הם  הבגדים,  או  שלהם    הגגהשטריימל  השידוך  את  מצאו  והם  להם  עזר  יתברך  שהשם 

 ינו.בשעה טובה, והם הולכים להתחיל את חייהם בדרך של אבותינו ורבותינו זכותם יגן על
כל אנשי שלומינו שמחים בשמחתם, ומאחלים לראש הישבה הרבה נחת יהודית, שתמשך שרשרת  

 הדורות של יהודים קדושים שיאירו את העולם.
 ! עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול חתן וקול כלה

 *** 

 קונים כבר כרטיסי טיסה לאומן ראש השנה תשפ"ב
חודש שלושה  כבר  נמצאים  ואנו  תשפ"ב  היות  השנה  ראש  מיוחלת לאומן  כך  הכל  הנסיעה  לפני  ים 

עכשיו כבר  מתחילים  ומתוקה,  טובה  לשנה  ועלינו  המשפחה  על  נתפלל  בה  כרטיסי   הבעל"ט,  לקנות 
 .טיסה, לנסיעה מניו יורק לקייב לראש השנה תשפ"ב הבא עלינו לטובה

וישנם טיסות מועטות היוצאות מספיק  בעקבות המצב בעולם, והיות וראש השנה חל ביום שני בערב,  
יום   מאוחר לאחר צאת השבת, יש מחסור בכרטיסים למספר הטיסות היוצאות מאוחר במוצש"ק ועד 
גורם   וזה  גדול בהרבה מהציבור שנסע שנה שעברה,  ראשון בבוקר, זאת מלבד שהציבור הנוסע השנה 

 .כלפי מעלה של הטיסות המעטות האלו רק ימריאו לכך שהמחירים
יש אופציה טובה לקנות כרטיס בטיסות היוצאות בימים רביעי וחמישי לפני שבת קודש, שם יש עדיין  

 .מבחר של אופציות
לפנות בוקר    1:30"טיסת צ'רטר" שתמריא במוצש"ק בשעה   איט רייט" אירגנה חברת הנסיעות "פלען

 .לפנות בוקר החג במוצאי ) וחוזרים מקייב בעז"ה  20:35 מניו יורק (זמן מוצש"ק בניו יורק בערך ב
בעזרת   יארגנו  בצהריים,  חמישי  ליום  צ'רטר  טיסת  עוד  כדי לארגן  אנשים  ממספיק  ביקוש  יהיה  אם 
שאם   בתנאי  החברה  במשרדי  כרטיסים  לקנות  אפשר  בצהריים.  חמישי  ביום  טיסה  גם  יתברך  השם 

ו. ליותר פרטים חייגו  תתארגן טיסה ביום חמישי בצהריים יוכלו להעביר את הכרטיס בחינם לטיסה הז
 .5שלוחה   845-678-3555רייט" -טיט- ל"פלען

 ן!וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרו
 *** 

 הדרן עלך ששה סדרי תוספתא 
המחזור   את  האחרון  שישי  ביום  לסיים  זכו  יתברך  שבעזרתו  שלומינו  אנשי  אצל  גדולה  שמחה 

תוספתאהעשרים   סדרי  מתחילבששה  קרח  פרשת  קודש  שבת  זו  ובשבת  החדש    ים,  המחזור  את 
 .בתוספתא

כבר עשרות רבות של שנים שנהוג אצל אנשי שלומינו ללמוד בכל יום דף גמרא מתלמוד בבלי ודף  
 .ירושלמי, כמו שמודפס בלוח ברסלב מתלמוד

מוהרא"ש   הוסיף  מחדש,  התורה  את  מקבלים  אנו  בו  ביום  השבועות,  בחג  לפ"ק,  תשנ"ח  בשנת 
 .וספתאת'רושלמי י'בלי בית", ב' שילמדו בכל יום גם פרק תוספתא, ועל ידי זה נשלם ה"

משפחתו עם ישוב הדעת, וכך  רואים שבגשמיות מחפש כל אחד שיהיה לו בית מרווח נעים ונוח לו ול
בים את דעתו של האדם. ואם כך צריך  יאחד מהדברים המרח  זהשדירה נאה    (סוכה נ"ז:)גם אומרים חז"ל  

ר  ַהַּצעַ ת  ֶא ג  ְלַהִּׂשיר  ֶאְפָׁש י  ִא ,  ַהֶּדֶרת  ֶא   ָעְזבּו
ל  ְּבכָ ק  ְלִהְתַחּזֵ ם  ְצִריִכים  ַאֶּת ת  זֹאל  ְּבכָ ה,  ַהּזֶ 

 ם.  ַהֵּׁש ן ְרצֹו ת ֶא ת ַלֲעׂשֹו ְלַהְמִׁשים ּכֲֹחכֶ 
ם ְיָלִדי  ָהיּום  ְּגדֹוִלים  ַצִּדיִקיה  ְלַהְרּבֵ 

ה;  ַהּתֹוָר   ֶּדֶרת  ֶא ת,  ַהַּיֲהדּו  ֶּדֶרת  ֶא   ֶׁשָעְזבּו
ת  ְוַתְרעֹומֹות  ֻקְׁשיֹום  ָלֶה   ָהָיה א  ת  זֹאל  ְּבכָ 
הּוא ל  עַ   ָּברּו ד ַלֲעבֹו  ִהְמִׁשיכּום  ֵה ,  ַהָּקדֹוׁש 
 ם. ְּכִמּקֶֹד ם ַהֵּׁש ת ֶא 

ם  ֶׁשָּלכֶ ד  ֶׁשַהֶּילֶ   ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש   ְּתַבְקׁשּו
ם  ֶׁשּכּוּלָ ה,  ִּבְתׁשּובָ ר  ַלְחזֹ   ִיְזּכּום  ַהְיהּוִדיל  ְוכָ 

ם  ִסּפּוִרי  ֵיׁשב  ִּבְבֶרְסלֶ .  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא   ַיְחְזרּו
ם, ַיְלֵדיֶה ת  ֶא   ֶׁשִאְּבדּו  ְׁשלֹוֵמנּוי  ַאְנֵׁש ל  ֶׁש 

ם  ְוַההֹוִרי ה  ַהּתֹוָר   ֶּדֶרת  ֶא   ָעְזבּום  ַהְיָלִדי
  ָחְזרּו ם  ֶׁשֵה ד  עַ ם,  ֲעֵליֶה   ְוִהְתַּפְללּו  ִהְתַּפְּללּו
 .ְּכֵׁשִריםת ּדֹורֹו ם ֵמֶה  ְוִנְׁשֲארּוה ִּבְתׁשּובָ 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליחּור ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 
 "א) תשפ ח ְׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 היכל הקודש ברסלבמוסדות 
 נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע 

 

 

בשם רבבות אלפי יהודים מכל העולם ששואבים 
,  משיעורי החיזוק הנפלאיםחיזוק והתעוררות 

ברכת מזל טוב  אנו מאחלים; ומכתבים דרשות 
 לבבית 

 

 ישיבה שליט"אהראש ל
 

 עב"ג  למזל טוב בתולרגל ארוסי 
 ו בן "הי נתנאל  הבה"ח

 שליט"א   יואל פארקאש  מוה"ר 
 גבאי בית המדרש היכל הקודש קרית יואל

ובנין עדי עד עם   הקב"ה יעזור שיהיה קשר של קימא 
דורות ישרים ומבורכים, בריאות, פרנסה והרבה נחת  
יהודית. השם יעזור שראש הישיבה שליט"א יוכל  
להמשיך הלאה בעבודת הקודש לחזק יהודים בכל  
העולם, ולהכניס את העצות של רבנו הקדוש בעם  

ברוכי   ישראל, כמו שמוהרא"ש לימד אותנו, עם בני
 וסייעתא דשמיארויחי  ומזוני  אריכי חיי

 
 

 
 

 

 מתחילים מחדש 
 

 בס"ד הודפס מחדש הסטים של התוספתא 
 לרגל תחילת המחזור החדש השבוע 

 ₪    100המחיר לסט המהודר:  
 

664-7644-052  
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