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ה ָרׁשָ   ָוואְרט ַעל ַהּפָ
 

ֹמֶׁשה   ָאִחי� ַוִּיְׁשַלח  ָאַמר  ֹּכה  ֱאדֹום  ֶמֶל�  ֶאל  ִמָּקֵדׁש  ַמְלָאִכים 
ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים   ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו,

ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבינּו ָׁשַלח ְׁשִליִחים ְלֶמֶל� ֱאדֹום, ְלַסֵּפר  
ִיים ֶׁשָעְברּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים, ְוֵאי� ֶׁשַהְּיהּוִדים  לֹו ֶאת ָּכל ַהְּקׁשָ 

ָצָעקּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְוהּוא ִהִּציל אֹוָתם ִמָּׁשם, ְוַעְכָׁשיו הּוא ְמַבֵּקׁש  
 ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיְרֶׁשה ַלְּיהּוִדים ַלֲעבֹור ֶּדֶר� ַאְרצֹו.

ְלָהִבין ָלָּמה ָהָיה ָחֵסר ָּכל ַהַהְקָּדָמה, ְלַסֵּפר לֹו ְצִריִכים  ה  ִלְכאֹורָ 
ָּכל ַמה ֶׁשַהְּיהּוִדים ָעְברּו ְּבִמְצַרִים, ָלָּמה הּוא �א ָהָיה ָיכֹול ְלַבֵּקׁש  

 ֶאת ַהּטֹוָבה ִמַּיד ֶׁשִּיֵּתן ַלֲעבֹור ֶּדֶר� ֶאֶרץ ֱאדֹום? 

(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן  ֵמר  ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר ְלִפי ַמה ֶׁשַרֵּבינּו אוֹ 

ְלַלֵּמד    אַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי, ָדִוד ַהֶּמֶל� ּבָ  (ְּתִהִלים ד', ב') ַעל ַהָּפסּוק  קצ"ה)
ְּבַוַּדאי   ָׁשם  ֵיׁש  ְּבַעְצָמּה  ַהָּצָרה  ְּבתֹו�  ֶׁשֲאִפילּו  ַהָּפסּוק  ִעם  אֹוָתנּו 

ֲאַנְחנּו ְמַקִּוים ַוֲאַנְחנּו ִמְתַּפְּלִלים ְלַהֵּׁשם  ׁשֶ   הֵאיֶזה ַהְרָחָבה, חּוץ ִמּמַ 
ַהָּצָרה   ְּבתֹו�  ִלְמצֹוא  ַּגם  ֶאְפָׁשר  ֵמַהָּצָרה,  ְלַגְמֵרי  ְלִהָּפֵטר  ִיְתָּבַר� 

ָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּגרּוַע,     ,ְּבַעְצָמּה ֶׁשֶּזה �א ָּכל ָּכ� נֹוָרא
 ם ְּדָבִרים טֹוִבים ְּבתֹו� ַהָּצָרה.ַהֵּׁשם ִהְכִניס ּגַ 

ְלָכל ָאָדם, ִּכי ֲהֵרי ְלָכל ָאָדם ֵיׁש ֶאת ֲחִביַלת   ה ֶזה ִהְתַחְּזקּות ֲעצּומָ 
ִאם  ל  ַהָצרֹות ֶׁשּלֹו, ְלַאף ֶאָחד �א הֹוֵל� ַהֹּכל ְּכמֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה, ֲאבָ 

ִלְמצֹוא ַּגם ְּדָבִרים טֹוִבים ָאָדם ִיְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב, הּוא ִיְרֶאה ֶׁשהּוא ָיכֹול  
ַהְּבָעיֹות הֵ  ָּכל  ַהָּצרֹות,  ָּכל  ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם   יֲהרֵ ן  ְּבתֹו�  ְּכֵדי  ַרק 

ּוִמָּכל  ַהָּנכֹון,  ַהֵּׂשֶכל  ֶאת  ֵיׁש  ּוְכֶׁשְּלָאָדם  ִיְתָּבַר�,  ְלַהֵּׁשם  ֶׁשַּיֲחֹזר 
סֹוף ָּכל סֹוף ְלִהָּפֵטר ִמָּכל    ַהָּצרֹות הּוא חֹוֵזר ֶאל ַהֵּׁשם, ָאז הּוא זֹוֶכה

 ַהָּצרֹות.

, ִלְמצֹוא ֶאת ַהֵּׁשם ַּגם ְּבָכל ַהָּצרֹות, ַאף ַּפַעם �א ַלֲעֹזב  הַהּזֶ   ַהֹּכחַ 
ֶאת ַהֵּׁשם, ֲאִפילּו ְּכֶׁשַהַחִּיים הֹוְלִכים ְמֹאד ָקֶׁשה, ֶזה ֹּכַח ְמיָֻחד ֶׁשַרק  

ִהְתָּבְרכּו ִיְׂשָרֵאל  ִיׂשְ   ַעם  ַעם  ַמה ּבֹו,  ָּכל  ְּבַאֲהָבה  ְמַקְּבִלים  ָרֵאל 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ׁשֹוֵלַח ָלֶהם, ֲאִפילּו ְּכֶׁשֵהם �א אֹוֲהִבים ֶאת ֶזה,  
ֵהם �א ְיכֹוִלים ְלִהָּפֵרד ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבׁשּום ַמָּצב, ֲאָבל ֻאּמֹות 

  ן ֶׁשְּדָבִרים �א הֹוְלִכים ַּבִּכּוּו  עֶרגַ ָהעֹוָלם ֵאין ָלֶהם ֶאת ַהֹּכַח ַהֶּזה, ּבְ 
ֶאת   ֲאִפילּו  ְלַקֵּלל  ַמְתִחיִלים  ֵהם  ְלַקֵּלל,  ַמְתִחיִלים  ֵהם  ַהָּנכֹון, 
ַהֵּׁשם   ֶאת  ִלְמצֹוא  ַהֹּכַח  ֶאת  ִּבְכָלל  ָלֶהם  ֵאין  ִּכי  ֶׁשָּלֶהם,  ָהֱאִליִלים 

 ְּבתֹו� ַהָּצרֹות.

ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְיַבְקׁשּו   )(ֲעבֹוָדה ָזָרה ג.ֲחַז"ל אֹוְמִרים 
ּוְכֶׁשֵהם   ֻסָּכה,  ְּבִמְצַות  ְיַנֶּסה אֹוָתם  ַהֵּׁשם  ַהְיהּוִדים, ָאז  ְּכמֹו  ְׂשַכר 
ֵיְׁשבּו ַּבֻּסָּכה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� יֹוִציא ֶאת ַהַחָּמה ְוִיְהֶיה ָלֶהם ַחם ְמֹאד  

ְוֵיְצא ַּבֻּסָּכה  ִיְבֲעטּו  ְלגֹוי,  ְוֵהם  ְיהּוִדי  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל  ֶאת  ִיְראּו  ָאז  ּו, 
ָצִרי� ָלֵצאת ֵמַהֻּסָּכה ִמְּפנֵ  ַהֶּגֶׁשם, הּוא   יֲאִפילּו ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ַהֹחם אֹו 

י"ח:)ֲחַז"ל אֹוְמִרים   ָקָטן  ּוַבְּנִביִאים,    (מֹוֵעד  ֶׁשַּבּתֹוָרה, 
ּוַבְּכתּוִבים, ֲאַנְחנּו רֹוִאים ֶׁשַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  

: "ַוַּיַען  (ְּבֵראִׁשית כ"ד, נ') ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב   .עֹוֶׂשה ִׁשּדּוִכים
ִּבְנִביִאים   ַהָּדָבר".  ָיָצא  ֵמה'  ַוֹּיאְמרּו  ּוְבתּוֵאל  ָלָבן 

: "ְוָאִביו ְוִאּמֹו �א ָיְדעּו ִּכי ֵמה'  "ד, ד')(ׁשֹוְפִטים יָּכתּוב  
: "ַּבִית  (ִמְׁשֵלי י"ט, י"ד)ִהיא". ַּבְּכתּוִבים אֹוֵמר ַהָּפסּוק  

ַהָּקדֹוׁש   ַמְׂשָּכֶלת".  ִאָׁשה  ּוֵמה'  ָאבֹות  ַנֲחַלת  ָוהֹון 
ָּברּו� הּוא ֵהִכין ִׁשידּו� ְלָכל ְיהּוִדי, ְלָכל ָּבחּור ּוְלָכל 

 ַהְּמֹיָעד ָלֶהם ֵמַהָּׁשַמִים. ֵיׁש ֶאת ַהִׁשידּו� ַּבחּוָרה

אֹוְמִרים   ס"ג.)ַחַז"ל  ּוְנִתיב   (ְיָבמֹות  ַּדְרָּגא  "ְנחֹות 
ַהַּכָּוָנה ִהיא ֶׁשָּכל   ְוִתְתַחֵּתן,  ִאיְּתָתא" ֵּתֵרד ַמְדֵרָגה 

הּוא ַרק ָעסּוק ִּבְלַהִּגיד ֶזה �א  ,ְזַמן ֶׁשָאָדם ִמְתָּגֶאה
  ת י, ִׁשידּו� ֶזה �א טֹוב ֲעבּוִרי, ְוָכ� עֹוְברוֹ ַמְתִאים לִ 

ָלֵכן   ִׁשידּו�,  ִלְמצֹוא  ַמְצִליַח  �א  ְוהּוא  ָׁשִנים 
ֶׁשִּלְפֵני   ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  אֹוָתנּו  ְמַלְּמִדים 
ַמְדֵרָגה,   ָלֶרֶדת  ְצִריִכים  ִׁשידּו�  ְלַחֵּפׂש  ֶׁשַּמְתִחיִלים 

 ָיְכלּו ִלְמצֹוא ִׁשידּו� ְּבַקּלּות. ֶׁש�א ִנְתָּגֶאה ְוָאז 

ֵאי� ְיכֹוִלים ְלַהִּגיַע ָלֶזה ֶׁש�א ְלִהְתָּגאֹות? ֶזה ַמִּגיַע 
ַרק ֵמֱאמּוָנה, ְּכֶׁשַּמְכִניִסים ֶאת ָהֱאמּוָנה, ַמֲאִמיִנים 
ֶׁשַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם, ָאז �א 

ְו� ,  דְלבַ   ְלָהִבין ַהֹּכל  רֶׁשֶאְפׁשָ ם  ִביחֹוׁשְ א  ִמְתָּגִאים 
ִיְתָּבַר�  ְלַהֵּׁשם  ְלַגְמֵרי  ַעְצֵמנּו  ֶאת  מֹוְסִרים  ַרק 

ִׁשידּו�    םָלָאדָ   ְונֹוְתִנים ְלו ְלַנֵהל אֹוָתנּו, ּוְכֶׁשַיִּציעּו
ֶׁשּמּוָכן  א  הּו ָּבעֹוָלם  ִמיֶׁשהּו  ֶׁשֵּיׁש  ִיְׂשַמח  ַרק 

 א ַאף ַּפַעם �א ִיְדֶחה ִׁשידּו�. ְלִהְׁשַּתֵּד� ִאּתֹו, ְוהּו
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 מילה של התחזקות

ֵע  ַע   ִנְהֵייָת ת  ּכָ דוֹ ב  חוֹ ל  ּבַ יל,  ּגָ   ָצִריךְ ה  ַאּתָ ו  ַעְכׁשָ
ֵ ת  ְלהֹודוֹ  ַרךְ ם  ְלַהׁשּ דֹוִלים  ַהֲחָסִדיל  ַע   ִיְתּבָ ם,  ַהּגְ
ׁש  ּיֵ ַהלֵּ ה  ּתֹוָד ם.  ַהֲחָסִדיל  כָּ ל  ְוַע ר  ָזכָ ן  בֶּ   ְלךָ   ׁשֶ ל  ּוּתְ
 ֵ ַרךְ ם  ְלַהׁשּ ְתחוּ   –  ִיְתּבָ יעוּ ם,  ָהְרִקיִעי  ְלךָ   ְוִיּפָ ד עוֹ   ַיּגִ
 ם. ֲחָסִדי

ֵ ה  ְוהֹוָדָא ל  ַהלֵּ  ַרךְ ם  ְלַהׁשּ ב;  טוּ ל  כָּ ם  ְמִביִאי  –  ִיְתּבָ
ַהְתָחלָ  ֵ ל  ֶא ר  ְלַדבֵּ ל  ַק א  לֹ ה  ּבַ ַרךְ ם  ַהׁשּ ,  ִיְתּבָ
ַהְתָחלָ  יה  ּבַ ּגִ ית  ֶא ק  ַר   ֲאִפילוּ ד  ּתַ ּלִ "ַהּמִ ה  ּתֹוָד ם: 

 ֵ ן ֵאיה  ָוַלְילָ ם  יֹוָמ ה  זֶ ת  ֶא ר  ּתֹאַמ ל",  ַהּכֹ ל  ַע ם  ַהׁשּ
ָעִמיר  ְספֹ  ט  ְלַא ט  ּוְלַא ר,  ְלַדבֵּ   ָעֶליךָ ל  ָיֵק ה  זֶ ם,  ּפְ
ַר ל כָּ ל ַע ת ּוְלהֹודוֹ ל ַהּכֹ ט ְלָפֵר ל ּתּוכַ   ט. ּפְ

 תשפ"א)ח קַֹר  (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
ידּוְך ָיֶפה  ׁשִ
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 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�
 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשַלח, י"ט ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר
ָיֶפה;   ְמֹאד  ִמְכָּתב  ּכֹוֵתב,  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ִמְכָּתב  ָרִאיִתי 

 ֲאַׁשֵּתף אֹוְת�.
ּוְטָענֹות,  ְמִרירּות  ַהָּמֵלא  ִמְכָּתְב�  ֶאת  ִקַּבְלִּתי  ְלָנכֹון 

ְמַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ֶּׁשֶאְכֹּתב ְל� ַהְנָהגֹות ֵאי� ְלִהְתַנֵהג,  ַאָּתה  
 :ָאז ֶאְכֹּתב ְל�

 ִּתְהֶיה ְּבִׂשְמָחה. .א
 ִּתְמֹסר ֶאת ַנְפְׁש� ִלְהיֹות ַרק ְּבִׂשְמָחה. .ב
ְּתַׂשֵּמַח ֶאת ִאְׁשְּת�. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  .ג

ַּבְעָלּה  -ה אֹוְמִרים (ֹראׁש ַהָּׁשָנה ו:): "ִאּׁשָ 
 ְמַׂשְּמָחּה".

ַּתֲעֹבד ַעל ְנקּוַדת ַהִּׂשְמָחה, ְוִתְמֹסר ֶאת  .ד
 ַנְפְׁש� ַעל ֶזה.

 ָּתִמיד ְּתַדֵּבר ִעם ֲחֵבֶרי� ַרק ִמִּׂשְמָחה. .ה
ֲהִכי  ַהְנָהָגה  ֶׁשֶּזה  חֹוֵׁשב  "ֲאִני  ְמַסֵּים:  מֹוֲהָרא"ׁש 

ָּבֶזה   ָצִרי�  ֶׁשַאָּתה  ָּבֶזה ֲחׁשּוָבה  ָהִעָּקר  ִּכי  ָהעֹוָלם, 
ַהַּדַעת   ְלִיּׁשּוב  ֵמִביא  ֶזה  ִׂשְמָחה",  ַרק  הּוא  ָהעֹוָלם 

 ּוְלַסְבָלנּות.
ַאָּתה   ֶׁשַּגם  ָחַׁשְבִּתי  ַהֶּזה,  ֵמַהִּמְכָּתב  ֶנֱהֵניִתי  ְמֹאד 
ֶּתֱהֶנה ִמֶּזה; ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקינּו ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ָׂשם 

 ּגֹוָרֵלנּו.
תשפ"א) ח  ְׁשלַ (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה    

 
 ַרק ִלְראֹות ֶאת ַהֵּׁשם

"ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת  (ְיַׁשְעָיה י"א, ט')ַהָּפסּוק אֹוֵמר 
ה', ַּכַמִים ַלָים ְמַכִּסים", ְּכֶׁשָּמִׁשיַח ַיִּגיַע ָּכל ָהעֹוָלם ִיְתַמֵּלא 

ֶּׁשֵאין ׁשּום  ֶּבֱאמּוָנה, ָּכל ָאָדם ָּבעֹוָלם ֵיַדע ְוִיְרֶאה ְּבַעְצמוֹ 
ֵטי מֹוֲהַר"ן (ִליקּוָּדָבר ָּבעֹוָלם חּוץ ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ַרֵּבינּו אֹוֵמר 

ֶׁשֶּזה ִנְקָרא ִּבְׂשַפת ַהַּקָּבָלה "ֲאִרי� ַאְנִּפין   ֵחֶלק א' ִסיָמן רמ"ב)
ִדְקדּוָׁשה", ַהַּכָּוָנה ִהיא ֶׁשֵאיֹפה ֶׁשָאָדם ַרק ִמְסּתֹוֵבב, 
ֵאיֹפה  ֶׁשָאָדם ַרק ִמְסַּתֵּכל, הּוא רֹוֶאה ְּבָכל ָמקֹום ֶאת 

ֶאה ָּבעֹוָלם, ּגֹוֵרם לֹו ַלְחֹׁשב ַרק ַהֵּׁשם, ָּכל ָּדָבר ֶׁשהּוא רוֹ 
 ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשָּבָרא ֶאת ַהָּדָבר, ְונֹוֵתן ָלֶזה ַחּיּות.

ָּכ�, ֶׁשָּכל ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ִּבְקדּוָׁשה ֵיׁש ַּגם  ֶזה עֹוֵבדל ֲאבָ 
� ְּבֻטְמָאה, ֵיׁש ַּגם "ֲאִרי� ַאְנִּפין ִדְקִליָּפה", ֶזה ְּבִדּיּוק ָהפּו

ָּכל ָּכ� ָׁשקּוַע ְּבִלְכלּו�,  ְּכֶׁשָהָאָדם אִהי ֵמַהּקֹוֵדם, ַהַּכָּוָנה
ֶׁשֵאיָפה ֶׁשהּוא ַרק הֹוֵל� ְוֵאיָפה ֶׁשהּוא ַרק ִמְסַּתֵּכל, הּוא 

 רֹוֶאה ַרק ִלְכלּו�.

ֶזה רֹוִאים ַמָּמׁש ְּבָיֵמינּו ָאנּו, ְּכֶׁשָאנּו ִנְמָצִאים ְּכָבר 
ַלְּגֻאָּלה, ְּכֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְרֶאה ַרק ֶאת ַהֵּׁשם, ָלֵכן ָקרֹוב ְמֹאד  

ֵיׁש ַהּיֹום ָּכל ָּכ� ָחָזק ֶאת ַהֶהֶפ�, ְלַצֲעֵרנּו ָּכל ָּכ� ְּבַקּלּות 

 

 

 

  

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
 

ל ֵטר ִמּכָ  ְלִהּפָ
ָעיֹות ִרירּות ְוַהּבְ  ַהּמְ

 

ר   >>>> המשךמֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 
ְוהּוא ָׁשבּור ֶׁשָעְברּו ָּכל ָּכ�    ן ַּבָּׁשַמִים צֹוֲחִקים ִמִּמיֶׁשהּו ֶׁשִּמְתלֹונֵ 

ַהְרֵּבה ָׁשִנים ְוהּוא עֹוד �א ָמָצא ֶאת ַהִׁשידּו�, ֵיׁש ַמְסִּפיק ִׁשּדּוִכים  
 ו. ָיָדי   זֹוֵרק ֶאת ַהֹּכל ְּבמוֹ   –ְלָכל ֶאָחד ַרק ָהָאָדם ְּבַגֲאָוה ֶׁשּלֹו  

ִמְתַמּסֵ  ָהָיה  ַהִׁשידּו  רמֹוֲהָרא"ׁש  ְּבִעְנַין  ִלְדאֹ ַהְרֵּבה  ֶׁשַּיֲעׂשּו    גִכים, 
ְמֻבָּגר,   ָּבחּור  ְלמֹוֲהָרא"ׁש  ִהִּגיַע  ַּפַעם  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֵאֶצל  ִׁשּדּוִכים 
ְּבֶאְמַצע ְׁשנֹות ַהְּׁשלֹוִׁשים, ֶׁשְּכָבר ִהִּציעּו לֹו ַהְרֵּבה ְמֹאד ִׁשּדּוִכים  

�א   ָלָּמה  טֹוִבים  ֵּתרּוִצים  מֹוֵצא  ָהָיה  הּוא  ֶאת  ְוָתִמיד  ַלֲעׂשֹות 
ַהִׁשידּו�, מֹוֲהָרא"ׁש ִּדֵּבר ִאּתֹו ְוִניָסה ְלַׁשְכֵנַע אֹותֹו ֶׁשהּוא ַיְסִּכים  
ַעל ֵאיֶזה ִׁשידּו�, ְוַהָּבחּור ִניָסה ְלִהְתַחֵּמק ְּבָכל ִמיֵני ֵּתרּוִצים, ַעד  

ִני ֲהֵרי  ֶׁשהּוא ָאַמר ְלמֹוֲהָרא"ׁש: "ֲאִני ַמִּגיַע ִמִּיחּוס ְמֹאד ָּגדֹול, אֲ 
ֶנֶכד ֶׁשל ַהּטּוֵרי ָזָהב, �א ַמְתִאים ִלי ַלֲעׂשֹות ִׁשידּו� ָּפׁשּוט"... ָאז  

ִהיא ַּבחּוָרה ִמִּיחּוס ְמֹאד ְמֹאד ָּגדֹול,    אמֹוֲהָרא"ׁש ָעָנה לֹו: "ַּדְוקָ 
"ׁש  ִהיא ֶנְכָּדּה ֶׁשל ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם ַהָּקדֹוׁש"... ְּכֶׁשַהָּבחּור ָהַל� מֹוֲהָרא

ָאַמר ֶׁשהּוא ִהְתַּכֵּון לֹוַמר ֶׁשִהיא ֶנְכָּדה ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשַהֵּׁשם  
 "ָאֹנִכי ָמֵגן ָל�"...  (ְּבֵראִׁשית ט"ו, א')ָאַמר לֹו  

ֵמַאְנֵׁשי   ֶאָחד  ֵאֶצל  ִׁשידּו�  ִמְּסִגיַרת  ָחַזר  ְּכֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ַּפַעם 
ֵהם �א יֹוְדִעים ֶׁשֲאִני ַהְמֻחָּתן ֲהִכי    ְׁשלֹוֵמינּו, ָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש: "

ָּגדֹול ַּבִׁשּדּו�". ִּכי ַהָּבחּור �א ָרָצה ִּבְכָלל ְלַהְסִּכים ַלִׁשידּו� ִּבְגַלל  
ֶׁשּלֹו, ּומֹוֲהָרא"ׁש ִּדֵּבר ִאּתֹו ַהְרֵּבה ַעד ֶׁשהּוא    םַהִּדְמיֹונֹות ַהְמֻטָּפִׁשי 

 ִהְסִּכים.

ְּיהּוִדי ִהִּגיַע ֵאָליו ַּפַעם ְוִסֵּפר לֹו ֶׁשָּלַקח לֹו ַהְרֵּבה מֹוֲהָרא"ׁש ִסֵּפר ׁשֶ 
ְזַמן ִלְמצֹוא ִׁשידּו� ְלִבּתֹו, ִּכי הּוא ַמִּגיַע ִמִּמְׁשָּפָחה ְמֹאד ְמיֶֻחֶסת,  
ְוהּוא ִחֵּפׂש ַדְווָקא ִיחּוס ְמֹאד ָיֶפה, ַעד ֶׁשהּוא ָמָצא ִמְׁשָּפָחה ְמֹאד  

ִהְׁשַּתֵדך, ֲאָבל ִמַּיד ַאֲחֵרי ַהֲחתּוָנה ִהְתָּבֵרר ֶׁשֶהָחָתן    םְמיֶֻחֶסת ֶׁשִאּתָ 
, ְוַהּזּוג ֶהָחָדׁש ָהיּו ְצִריִכים ְלַצֲעֵרנּו  י �א ָּבִריא, הּוא �א ְלַגְמֵרי ָׁשפּו

 ְלִהְתָּגֵרׁש. 

הֹוִציאּו   ּוִבְזיֹונֹות,  ֶנֶפׁש,  ָעְגַמת  ַצַער,  ְמֹאד  ַהְרֵּבה  ִעם  ָהָיה  ַהֵּגט 
עֹות ָרעֹות ַעל ִּבּתֹו, ְּכמֹו ֶּׁשּקֹוֶרה ְלַצֲעֵרנּו ַהְרֵּבה ְמֹאד ְּבָכֵאּלּו  ְׁשמּו

ְּכֶׁשֶאָחד רֹוֶצה ַרק ִלְקּבֹור ֶאת ַהֵּׁשִני, ְוַאֲחֵרי ַהְרֵּבה ָצרֹות    םִמְקִרי 
ּוְקָׁשִיים ִהִּציעּו לֹו ִׁשידּו� ְלִבּתֹו ְּבֶאֶרץ ְרחֹוָקה, ּוִמִּמְׁשָּפָחה ְמֹאד  

ִּבְכָלל  ּפְ  ֶׁשֵּיׁש  ָׂשַמח  ַלִׁשידּו�, הּוא  ִהְסִּכים  ֶׁשהּוא  ְוַכּמּוָבן  ׁשּוָטה, 
 ֶאָחד ֶׁשרֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּד� ִאּתֹו, ְוָכ� הּוא ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּטר ֵמַהִּבְזיֹונֹות. 

ֶזה,  ַהְּיהּוִדי ָאַמר ְלמֹוֲהָרא"ׁש: "ַּבַחִּיים �א ָהִייִתי ַמְסִּכים ְלִׁשידּו� ּכָ 
ַהַחִּיים ִלְמדּו אֹוִתי ֶׁש�א ׁשֹוֲאִלים ַהְרֵּבה ְׁשֵאלֹות ְלָאָדם, הּוא  ל  ֲאבָ 

 . "ִמֵּמיָלא ִיְצָטֵר� ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשַהֵּׁשם רֹוֶצה
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ג' ֶעֶר� זּוּוִגים) 

 

 

ֲאָבל   ,ְוִיְתַּגְעֵּגַע ָמַתי הּוא ְּכָבר יּוַכל ַלְחֹזר  ה ֵיֵצא ְּבַהְכָנָעה, ְוהּוא ְיַצּפֶ 
 . ןֵּלל ַעל ָּכל ָהִעְניָ ַהּגֹוי ּבֹוֵעט ּוְמקַ 

ַרִׁש"י אֹוֵמר ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבינּו ָׁשַלח ְלַהִּגיד ְלֶמֶל� ֱאדֹום ֹּכה ָאַמר ָאִחי� 
, ְּכֵדי ְלַהְראֹות לֹו ֶׁשֶּבֱאֶמת ַּגם ֱאדֹום םַאִחי ם  ִיְׂשָרֵאל, הּוא ִהְזִּכיר ֶׁשהֵ 

, ָלֵכן  (ְּבֵראִׁשית ט"ו, י"ג)ַזְרֲע�   ָהָיה ָצִרי� ְלַקֵיים ֶאת ַהחֹוב ֶׁשל ִּכי ֵגר ִיְהֶיה 
, םֶׁש�א ִיְהֶיה לֹו ְטָענֹות ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּבִלים ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלַעְצמָ 

 ַיֲעֹזר ְּבַמֶּׁשהּו ְוִיֵּתן ַלְּיהּוִדים ַלֲעבֹור ֶּדֶר� ַאְרצֹו.  תְוֶׁשְּלָפחוֹ 

ַרֵּבינּו ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ֶאת ֶזה יֹוֵתר, ֶׁשַהּגֹוִיים ַאף ַּפַעם �א י  ִעם ִּדְברֵ 
ְיכֹוִלי �א ם  ָהיּו  ֵהם  ִּכי  ְּבָגלּות,  ִלְסּבֹול  ַהחֹוב  ֶאת  ַעְצָמם  ַעל  ְלַקֵּבל 
ַמֲעמָ ְיכֹוִלים   ַהְיהּוִדים,    דְלַהֲחִזיק  ַרק  ְקָׁשִיים,  עֹוְבִרים  ְּכֶׁשֵהם 

ֶאת ַהַרְחבּות ְּבתֹו� ַהָּצרֹות, ֵהם יֹוְדִעים ּוַמֲאִמיִנים ד  ֶׁשּמֹוְצִאים ָּתִמי
טֹוָבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ַרק ֵהם  ק  ֶׁשֲאִפילּו ְּכֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָצרֹות ְּבַוַּדאי ֶזה רַ 

 ְסּבֹול ֶאת ָּכל ַהְּקָׁשִיים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִלְזּכֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָיְכלּו לִ 

ָהבָ  ִּנְזֹּכר   הָלֵכן  ְוָצרֹות,  ְקָׁשִיים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְבִרים  ֲאִפילּו  ִנְתַחֵּזק, 
ַהְּדָבִרים   ֶאת  ִאָּתנּו,  עֹוֶׂשה  ִיְתָּבַר�  ֶׁשַהֵּׁשם  ַהּטֹובֹות  ֶאת  ִלְמצֹוא 

ם ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַקְּבִלים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה נּוַכל ְלִהְתַחֵּזק ְּבָכל ַהְּקָׁשִיים,  ַהּטֹוִבי
ְלַמה ֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְבִרים ַּבַחִּיים, ִנְהֶיה ְיהּוִדים    רֶקׁשֶ י  ִנְהֶיה ְׂשֵמִחים ְּבלִ 

   ְוִיְהֶיה ָלנּו טֹוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. םְּכֵׁשִרי
)ה) תשס ת ֻחַּק ל ַהַּנַח  ּתֹו" 

 

ָרׁשָ ל ַע ט ָוואְר   >>>> המשך הַהּפָ
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  ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ְּדָבִרים ָרִעים, ַהֵּיֶצר ָהַרע ְמַסֵּפק ִמְבַחר 
ֶאָחד ָיכֹול ְלַצֲעֵרנּו ְלַהִּגיַע ָּכל ָּכ� ָּגדֹול ֶׁשל ִלְכלּו�, ָּכל  

ַרָּבה   ְּבַקּלּות  ְלַצֲעֵרנּו  ִוירּוִדים,  ְּגרּוִעים  ֲהִכי  ַלְּדָבִרים 
ָרִעים, ּוְכֶׁשָאָדם נֹוֵפל ָקֶׁשה לֹו    ֶאְפָׁשר ִלּפֹול ִלְדָבִרים

 ְמֹאד ָלֵצאת ִמָּׁשם. 
ף ַּפַעם  ֲאָבל ְיהּוִדי ָצִרי� ָּתִמיד ָלַדַעת ְוִלְזֹּכר ֶׁשהּוא ַא 

ָלֵצא ֶּדֶר�  ֵיׁש  ָּתִמיד  ָאבּוד,  ֲאִפילּו   ת�א  ְּבָעָיה,  ִמָּכל 
ַהְרֵּבה ָׁשִנים ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ְּדָבִרים    ל ְּכֶׁשָאָדם ְּכָבר ֻהְרּגַ 

ִמָּׁשם, ָאז   ָלֵצאת  ֶּדֶר�  ִּבְכָלל  ֶּׁשֵאין  לֹו  ְוִנְרֶאה  ָרִעים, 
ְיַצּיֵ  הּוא  ֶׁשִאם  ִלְזּכֹור  ָצִרי�  ֶׁשל  הּוא  ָלֵעצֹות  ת 

ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים, ְּבַוַּדאי הּוא ָיכֹול ָלֵצאת ִמָּׁשם,  
 . עִמָּכל רַ  רָׁשמּות ְוהּוא ִּיְזֶּכה ֵמַעְכָׁשיו ָוָהְלָאה ִלְהיוֹ 

 ן) אֹויגְ ע ֵריינֶ ס קּוְנְטֵר (  

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )ט(ק ִסּפּור ַחּיָ

  ַמְרִּגיׁשא  ְוהּו  ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבינּול  ֵאֶצ ה ַהְּסעּוָד ת ֶא ל אֹוכֵ ן ָנָת י ַרּבִ ר: ַּתְקִצי
 ת. ַׁשּבָ ת ְזִמירֹות ֶא ר ָׁש א  ְּכֶׁשהּוו  ֵאָליר ְמַדּבֵ   ֶׁשַרֵּבינּו

 תיג.
ָעָנה ְוָאַמר ַרֵּבנּו זַ  ְּבזּו ַהָּלׁשֹון: " ְּבֶאְמַצע ַהְּסעּוָדה  ָנָתן  ְלַרִּבי    ל 

ָעַמְדִּתי ַּפַעם ַאַחת ַעל ֶּפַתח  " ִלְּבֶרְסֶלב,  ְּכִניָסִתי ְלפֹה,  ִּבְתִחַּלת 
ַהְּתִפָּלה אֹודֹות  ָה'עֹוָלם'  ֶאת  ְוהֹוַכְחִּתי  ֶׁשֵאיָנם ַהֵּבית־ִּמְדָרׁש   ,  

ֶאָחד  ִמּׁשּום  ׁשֹוְמִעים  ֶּׁשֵאין  ָלֶהם,  ְוָאַמְרִּתי  ָּכָראּוי.  ִמְתַּפְּלִלים 
 !" ף ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים ׁשּום ְמִחיַאת ּכַ 

ְוֶהֱאִרי ְקָצת ְּבִׂשיָחה זּו, ַעד ֶׁשִּנְכַנס ָאז ַּבֲאִמיַרת ַמֲאָמר ְוָאַמר   
ד "ִסיָמן מ  א'ק  ן ֵחלֶ "ַאֶּתם ִנָּצִבים, ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר "  ָאז ַהַּמֲאָמר

 ַהְמַדֵּבר ִמַּמֲעַלת ַהְּמִחיַאת ַּכַּפִים ַּבְּתִפָּלה.

 תיד.
ֶׁשּנִ  ִּבְרַּכת־ַהָּמזֹון,  זַ ַאַחר  ַרֵּבנּו  ִמֻּׁשְלָחן  ַהְּמֻסִּבין  ָּכל  ל "ְפְרדּו 

ְוָהְלכּו ָּכל־ֶאָחד ְלֵביתֹו, ַרִּבי ָנָתן ֵמרֹוב ִהְתַרְּגׁשּותֹו ְוִהְתעֹוְררּותֹו  
ְּכָבר א ָהָיה ָיכֹול ִליׁשֹן ְוָיָצא ִמחּוץ ָלִעיר ְוָיַׁשב ָׁשם ָּכל ַהַּלְיָלה  

ר  ְגרֹויֶסע  ַא ט  ְּבֶרענְ ב  ְּבֶרְסלֶ ן  ִאים,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו"ְוָצַעק ְּבקֹול ָּגדֹול:  
ִרּבֹונֹו ֶׁשל  "  "ן!ַאַריין  ַהאְרצְ ן  ִאיר  ֵפייעֶ ס  ָדאן  ַאַרייר  ִמיר  ֵפייעֶ ר;  ֵפייעֶ 

עֹוָלם! ִּבְבֶרְסֶלב ּבֹוֶעֶרת ֵאׁש ְּגדֹוָלה, ַהְבֵער ֶאת ָהֵאׁש ַהּזֹו ְּבִלִּבי 
 ּוָבָכה ָּכל ַהַּלְיָלה ֵמרֹוב ְּתׁשּוָקה. "ְּפִניָמה!

 תטו.
ל  "ַּבּבֶֹקר ַּבְּסעּוָדה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ַׁשָּבת־קֹוֶדׁש ַּגם־ֵּכן ִּדֵּבר ַרֵּבנּו זַ 

ַעל   ַוַּיֲעמֹד  ַעְצמֹו  ֶׁשְּיַחֵּזק   ֵאי ְרָמִזים,  ָנָתן  ְלַרִּבי  ְוָרַמז  ַהְרֵּבה 
 ְּכָלל.ָעְמדֹו ְוא ִיְתַּפֵחד 

 תטז.
מֹוָצֵאי־ַׁשָּבת־קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ִנָּצִבים ָלַקח ַרִּבי ָנָתן ְנַיר ּוְדיֹו ְוָרַׁשם 

ַהּנַ  ַהַּמֲאָמר  ֶאת  תי "ְלַעְצמֹו  ָּבאֹות  ַׁשָּבת־ "ל  ְּבֵליל  ֶׁשָּׁשַמע  ג, 
 ל.״קֹוֶדׁש ֵמַרֵּבנּו זַ 

 תיז.
זַ  ַרֵּבנּו  ִמִּפי   ַאַחר־ָּכ ַהָּלׁשֹון:  ״ְוִנְׁשַמע  ְּבזּו  ֲאַנְחנּו "ל, ֶׁשָאַמר 

ִּכי ַהַּמֲאָמר    "ָּכַבְׁשנּו ֶאת ִעיר ְּבֶרְסֶלב ִּבְמִחיַאת־ַּכף ּוְבִרּקּוִדין!
ג  "ַהֶּזה ְמַדֵּבר ִמְּמִחיאֹות־ַּכַּפִים. ַאַחר־ָּכ ַּבחֶֹרף ֶׁשל ְׁשַנת תקס

ֵמִרּקּוִדין ּוִמְמִחיַאת־ַּכַּפִים,    ָאַמר ַמֲאָמר ַהְמַדֵּבר  (ַעֵּין ְלַקָּמן ִסיָמן תנז)
 ל ַהְרֵּבה. "ְוֵכן ָּכל ַהָּׁשָנה ָרַקד ַרֵּבנּו זַ 

 תיח. ג"תקסשנת 
(ְיִריד)   ג ָהָיה ָאז יֹוָמא ְּדׁשּוָקא"יֹום א' ֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה תקס 

ִמְּסָתָמא  ִּכי  ְוִאְׁשּתֹו,  ָנָתן  ַרִּבי  ָאִביו ֶׁשל  ְוָחְׁשבּו  ְּבֶרְסֶלב,  ְּבִעיר 
ַיְחזֹר עֹוד ַהּיֹום ֶאל ֵּביתֹו. ְוהֹוִדיעּו ְלַכָּמה ִמַּמָּכֵריֶהם ִמֶּנעִמירֹוב,  

ְמרּו לֹו  ֶׁשָּנְסעּו ַלָּיִריד ִלְבֶרְסֶלב, ֶׁשִאם ִיְמְצאּו ֶאת ַרִּבי ָנָתן, ֶׁשּיֹא
 ֶׁשַּיְחזֹר. 

ָנָתן  ַּבָּיִריד, ָּפְגׁשּו ֶאת ַרִּבי  ְוֵכן ָהָיה; ִּכי ַאְנֵׁשי ֶנעִמירֹוב, ֶׁשָהיּו 
ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו, ִאם ִיַּסע ַעל יֹום־טֹוב רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלֵביתֹו. ְוֵהִׁשיב  

 ָלֶהם ַרִּבי ָנָתן, ֶׁשַהָּיִריד ֶׁשּלֹו ֲעַדִין א ִנְגַמר.  
ְכֶׁשָּבאּו ַהּסֹוֲחִרים ֲחָזָרה ְלֵביָתם ֶׁשְּבֶנעִמירֹוב, ְוָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ּו

ָּגדֹול,  ְלִבָּזיֹון  ְוָהָיה לֹו  ְמאֹד.  ָּבא ָחָרה לֹו  ָרָאה, ֶׁשְּבנֹו א  ָנָתן 
  " ֶׁשְּבנֹו, ֶׁשהּוא ַלְמָּדן ָּגדֹול, ִהְתַחֵּבר ֶאל ַהֲחִסיִדים ִּבְכָלל, ְוֶאל ַה 

ִּבְפָרט, ֲאֶׁשר ֵהם ְלַלַעג ּוְלֶקֶלס ַּגם ְּבֵעיֵני ֲחִסיִדים    " ִניֶקעס'  ִוידּוי
   )"ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ִנְלָקח ִמֵּסֶפר  -ה " (ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי                        ֲאָחִדים.

 

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ִכּבוּ ק ִמְתַחזֵּ י ֲאנִ  ֵאיךְ  ב, אַ ד ּבְ
ְלָח  ֻ ׁשּ ׁשֶ בָּ ן ּכְ ַ  ם? ָנִעיא לֹ ת ַהׁשּ
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 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ם  ְיִחיִדי  ַמָּמׁשם  ֶׁשֵה ם  ַהְּמִאיִרים  ַהִׁשיעּוִריל  עַ ת  ְלהֹודֹוה  רֹוצֶ י  ֲאנִ 
ַהַּמֲעֶׂשה    ,ֶׁשָּלנּור  ַהּדֹול  ִּבְׁשִבית  ְּבִהירּו  ָּכזֹום  עִ   ְּבדֹוֵרנּו ֶאת  ָלַדַעת 

ַיֲעׂשּון ת  ֶא ד  ֶאָח ל  ִמּכָ ה  ְּבִפיְנֶצָט   ַמָּמׁשא  מֹוִציה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁש.  ֲאֶׁשר 
ר  אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבינּוי  ְּכפִ ר,  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד   אֹותֹו  ֲהפֹ לַ י  ְּכֵד   ֶׁשּלֹוב  ַהּטֹוק  ַהֵחלֶ 

רֶׁשֲאנִ   ְּכמֹור  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד " ת, ָהֱאֶמ ת  ִנְׁשָמעֹור  ִׁשיעּול  ִמּכָ ה".  ֹוצֶ י 
 ַמְׁשִקיעַ ה  ַהְּיִׁשיבָ   ֶׁשרֹאׁשה  ַהְּגדֹולָ   ַהֶּנֶפׁש ת  ּוְמִסירּות  ַהְּתִמימּו
ק ָחזָ ן  ְּבָרצֹו  ִיְתָּבַר ם  ְלַהֵּׁש ב  ַהּלֵ ת  ֶא י  לִ ח  ָּפַת   ַמָּמׁשה  זֶ ם,  ַּבִׁשעּוִרי

 ה.ַהַּמֲעֶׂש י ְּבַחּיֵ ם ְוגַ ב, טֹות ִלְהיֹו
"ֲאנִ  ה  ְּבַהֲעָרכָ י  ָעלַ ם  ִמְסַּתְּכִלים  ּכּולָ י,  ֶׁשּלִ ה  ַּבִּמְׁשָּפָח ט"  ַהַּתְכִׁשיי 

ם  ְלַסּיֵ ד  עֹוֵמ י  ֲאנִ   ַהָּׁשָנהה  ְלַמֲעֶׂש ל  ֲאבָ י,  ָּכמֹונִ ת  ִלְהיֹו  ֶׁשָּצִרים  ְואֹוְמִרי
י  ִהְתַחְלִּת "י,  ַרִׁש ב  רֹ ם  עִ ם  ַּתְרּגּוד  ְוֶאָח א  ִמְקָר ם  ְׁשַניִ ה  ָהִראׁשֹונָ ם  ַּבַפעַ 

"ָלַדעַ ל  ַמְתִחיי  ֲאנִ ת,  ִמְׁשַניֹוה  ַהְרּבֵ ד  ִלְלמֹו ה ַהּתֹוָר   ֵאי ת"  ֶּבֱאֶמ ת 
א  ם  ְוֵה   ַּבֻחָּמׁש ם  ְּדָבִריל  עַ ם"  ִביַהֲחׁשּו"   ֲחֵבַרית  ֶא ל  ׁשֹוֵא י  ֲאנִ ת,  ִנְרֵאי

 . ּהַהָּׁשנָ ד עַ י ָיַדְעִּת א  י ֶׁשֲאנִ י ְּכפִ ת,  ָלַדעַ ם ַמְתִחיִלי
ם  ַהְּגדֹוִלים  ֵמַהַּמְדִריִכיד  ֶאָח ל  ֵאצֶ ם  ֲחָתִנית  ְלַהְדָרכַ   ָהַלי  ֶׁשּלִ ר  ֶהָחבֵ 

"סֹודֹוי  ְּבסֹוֵד ט  ְּבֶׁשֶק ם  ַּפעַ   לֹור  ָאַמ א  ְוַההּום,  ְוַהְמֻפְרָסִמי ה ַאָּת ת: 
ל ר'  ֶׁש ם  ַלַּתְלִמיִדיב?  טֹוי  ֲהכִ ת  ַּביִ ם  ַהְּׁשלֹות  ֶא   ֵיׁשי  ְלִמ ת  ָלַדעַ ה  רֹוצֶ 
א ִהית  ַהְּמִציאּול  ֲאבָ ,  ִמֶּמּנּוז  אֹוֵח י  ֶׁשֲאנִ ר  אֹוֵמ א  י  ֲאנִ ה!  רֹוְט ל  יֹוֵא 

ר  ִסּפֵ י  ֶׁשּלִ ר  ְּכֶׁשֶהָחבֵ ב",  טֹוד  ְמאֹת  ַּביִ ם  ְׁשלֹו  ֵיׁש  ֶׁשּלֹום  ֶׁשַּלַּתְלִמיִדי
ם ַהֵּׁש   ּוָברּום,  ַהִׁשיעּוִרית  ֶא   ִלְׁשמֹועַ ה  ֶׁשַאֲנֶס י  ְלַעְצִמ י  ָחַׁשְבִּת ה  זֶ ת  ֶא 

י ַוֲאנִ י,  ִויהּוִד ם  ָאָד ן  ּבֶ י  ִמֶּמּנִ ה  ְוָעָׂש ם  ָהַרְגַליִ ל  עַ י  אֹוִת ד  ֶהֱעִמיה  ֶׁשּזֶ 
 ה.זֶ ת ֶא ם ִלְטעֹם  ַאְבֵרִכיד ְלעֹון נֹוֵת 
ְּבִעְנַין  ק  ִחיזּות  ְקצָ י  לִ ב  ִלְכּתֹל  ָיכֹוה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁשם  ִא   ְלַבֵּקׁשה  רֹוצֶ י  ֲאנִ 

ן ְלָנכֹוה  רֹוֶא י  ָאבִ ת,  ַנְפִׁשיי  לִ ה  ָקֶׁש ד  ְמאֹה  ְּכֶׁשּזֶ   ֲאִפילּו,  ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם
 ַהִּׁשיטֹותת  ֶא ר  ּוְלַהְסִּבית  ִּפְרצֹול  עַ ת  ִלְמחֹוג  ְוַח ת  ַׁשּבָ ת  ְסעּוַד ל  ְּבכָ 

ק ַהָּמתֹום  ַהַּטעַ ל  ּכָ ת  ֶא א  מֹוִציה  זֶ ם,  ַמִּגיִעי  ְּכֶׁשַהּזּוגֹותט  ּוִבְפָר ,  ֶׁשּלֹו
 ם.ָנִעיא ד ְמאֹה ְוזֶ ת, ֵמַהַּיֲהדּו

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 
 תשפ"א 'ה  ַּתמּוז, ְׁשַנתְדרֹאׁש חֹוֶדׁש א' ָּפָרַׁשת קַֹרח, יֹום ה'  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

  ֲחָכֵמינּו ד,  ְמאֹה  ֲחמּוָר ה  ִמְצוָ ה  זֶ ם  ָוֵא ב  ָא ד  ִּכיּבּו ת  ֶׁשִּמְצוַ   ְלע  ַּד 
,  "ֶׁשַּבֲחמּורֹותה  ֲחמּוָר : ", א)אה  ֵּפָא י  ְירּוַׁשְלִמ (ה  ַלִּמְצוָ ם קֹוְרִאים  ַהְּקדֹוִׁשי

ם ָוֵא ב  ָא ד  ִּכיּבּום,  ָלָאָד   ְּכֶׁשּנַֹח ק  ַר א   ה  זֶ ם  ָוֵא ב  ָא ד  ִּכיּבּות  ִמְצוַ 
ם ּכֹוֲעִסים  ֵה ם,  צֹוֲעִקים  ְּכֶׁשַההֹוִרים  ּגַ ם,  ַהַּמָּצִביל  ְּבכָ ם  ְלַקֵיי  ְצִריִכים
 ם. אֹוָת ד ְלַכּבֵ ם ְצִריִכי ם ַהְּזַמִּניל ְּבכָ , ּוְמַבִּזים

ו  ָעָליל  ִמְסַּתּכֵ ה  ַאָּת ה  ָלָּמ '?  ְוכּוה  מֹוֶח   ֶׁשְּלא  ֶׁשַאּבָ   ְלת  ִאְכּפַ ה  ַמ 
,  ֶׁשּלֹוה  ַהִּׁשיָט ת  ֶא   לֹו  ְּכֶׁשֵּיׁשא  ַאּבָ ם  עִ   ִמְתַּבֵּיׁשה  ַאָּת ה  ָלָּמ ל?  ְּבִזְלזּו
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 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -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;  - קוואל פון חיזוק (לנשים)
 845-351-9060/  212-444-9169  ארה"ב 0797040069ארץ ישראל  

 438-320-9090/ קנדה 03303502363אנגליה  
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ל ִלְׁשאֹוה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ג?  ִמְתַנֵה א  הּו  ֶׁשָּכ–  ֶׁשּלֹו  ַהֶּדֶרת  ֶא 
ת  ִאְכּפַ ה  ָהיָ ה,  ֶׁשּמֹוֶח ר  זָ ם  ָאָד ה  רֹוֶא   ָהִייָת ם  ִא ,  אֹוְתְל  ?

  – ה  ּומֹוֶח ק  צֹועֵ ר  זָ ם  ָאָד   ַהִּמְדָרׁשת  ְּבֵביה  רֹוֶא ה  ְּכֶׁשַאָּת 
  ֶׁשִּיְהֶיה ה  ָלָּמ א,  ֶׁשי  ְּבַוַּדא?  ְל  ִאְכַּפת?  ִמְתַּבֵּיׁשה  ַאָּת 

  ְל   ְלַהְפִריעַ ר  ָאמּוה  ַמ ה?  עֹוֶׂש י  ֶׁשַהֵּׁשנִ ה  ַמ   ְלת  ִאְכּפַ 
א  ַאּבָ   ֶׁשֶּזהל  ִּבְגלַ ,  אֹוְתל  ׁשֹוֵא י  ֲאנִ ז  ָא ה?  מֹוֶח ד  ְּכֶׁשֶאָח 

 ה  ַאָּת   ֶׁשְּלת  ֶא ל  ֶלֱאכֹו  ָצִרי א  ַאּבָ ה  ֶׁשּזֶ ל  ִּבְגלַ ?  ַעְצְמ
ה  ַאָּת   ֶׁשְּלִּבֵּקׁשי  ִמ ?  ְלִהְתַּבֵּיׁש  ָצִרי  ת  ַאֲחָריּות  ָלַקַח   ִמְּמ
ה מֹוֶח  ְּכֶׁשָאִבית? ֵּדעֹו לֹור ֶׁשּתֹאַמ  ִמְּמ ִּבֵּקׁשי ִמ ו? ָעָלי

ת ַהִּׁשיטֹות  ֶא ר  אֹוֵמ א  ְּכֶׁשהּוה,  ּוְבִיְרָא ה  ְּבֵאיָמ   לֹוב  ַּתְקִׁשי
ה  ַאָּת ת,  ַאֲחָריּוח  ִּתַּק א  ם  ִא ם.  ְוָׁשלֹוס  ְּתַצְחֵקק ַח ל  ַא   ֶׁשּלֹו

  ה  ֶׁשַאָּת   ַּתְרִּגיׁשאה  זֶ   – ם  ֲאֵחִריי  ְּבֵעינֵ ן  ֵח א  ִלְמצֹו   ָצִרי  א
 . ְל ת  ִאְכּפַ ה ִיְהיֶ 

ם  ֶׁשֵה ם  חֹוְׁשִבים  ֵה י  ּכִ ם  הֹוֵריֶה ם  עִ   ִמְתַּבְּיִׁשיםם  ַהְיָלִדיב  רֹו
ם,  ְמַדְּבִרים,  חֹוְׁשִבים  ֶׁשַההֹוִרין  ָהאֹפֶ ל  עַ   ַאְחָרִאים

ם,  ַעְצָמ ל  עַ ת  ַאֲחָריּות  ָלַקַח ם  ִּבְמקֹוה.  ָהְלָא ן  ְוכֵ ם  ּפֹוֲעִלי
ל ֵאצֶ ת  ֶחְסרֹונֹום  ְמַחְּפִׂשי  –ֶׁשָּצִרי   ְּכמֹוג  ְלִהְתַנֵה ר  ְלִהָּזֵה 

ר  ּוְלִהָּזֵה ם  ַעְצָמ ל  ֶׁש ת  ַהֶחְסרֹונֹות  ֶא ן  ְלַתֵּק ם  ִּבְמקֹום.  ַההֹוִרי
ג  ִלְלעֹא ם,  ֶׁשָּלֶה ה ַּבַהְנָהגָ ב ְלִהְתָעֵר א  ם, ַההֹוִריד  ִּבְכבֹו

ת  ֶא ן  ִּבְלַתֵּק ם  ֲעסּוִקי  –ת  ַהַּביִ ת  ֶא ם  יְמַנֲהלִ ם  ֶׁשֵה   ֵמַהֶּדֶר
 ם.ַההֹוִרי

ת  ַּבַּיֲהדּום  ַטעַ ת,  ַּבַּיֲהדּות  ְמִתיקּו  ְלַהְרִּגיׁשה  רֹוצֶ ה  ַאָּת ם  ִא 
–  ם  ֵמַהֵּׁש   ְּתַבֵּקׁשת,  ְלִהְתּבֹוְדדּו  ֵּתֵל ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו: "ִיְתָּבַר

ה רֹוצֶ י  ֲאנִ ,  אֹוְת   ְלַהְרִּגיׁשה  רֹוצֶ י  ֲאנִ י,  לִ ר  ַּתֲעזֹ ם  עֹולָ 
ה ְּבַאֲהבָ ה  ַהִּמְצוָ ת  ֶא ת  ַלֲעׂשֹוה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ,  אֹוְתב  ֶלֱאהֹ

ם,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו: "ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש ם  ּגַ   ְּתַבֵּקׁשה",  ְוִׂשְמָח 
 ם". אֹוָת  ְוַאֲעִריד ֲאַכּבֵ י, ֶׁש הֹוַר ת ֶא ב ֶּׁשאַֹה י לִ ר ַּתֲעזֹ 

ם  ִא ת;  ַּבַּיֲהדּום  ְוַטעַ ת  ְמִתיקּות  נֹוְתנֹוה  ּוְתִפּלָ ת  ִהְתּבֹוְדדּו
ה  ִיְהיֶ א  ר  ְּכבָ ד,  ְמאֹר  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד ה  ִּתְהיֶ ה  ַאָּת ד  ִּתְתּבֹוֵד 

ת  ֶא ה  ִּתְרֶא ה  ַאָּת ם,  ֵּביָת ת  ֶא ם  ְמַנֲהִלי ם  ֲאָנִׁשי  ֵאי  ְלת  ִאְכּפַ 
 ם. ּכּולָ ל  ֵאצֶ י ַהּיֹפִ 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.ַהֵּׁשם 
 תשפ"א)ח קַֹר (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 
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ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו   
 ה˜' 

 יוצאים להרים לקראת ימי הקיץ  
כמו בכל השנים, גם השנה יצאו הבחורים להרים שם ישהו בימות הקיץ, לבלות 

 מבודדיםאת ימי הקיץ רחוק מהעיר, שם ינצלו את ימי הקיץ עם תורה ועבודה,  
 מכל בעיות העיר, ויקנו הרבה דברים טובים.

השנה   גם  שעברה  בשנה  ברסלב   ישהו כמו  קרית  ברסלב  בעיירת  הבחורים 
 בתורה ויראת שמים ויתכוננו לראש השנה כראוי.  ליברטי, שם הם יתעלו

שיעור ההתחזקות היומי שמוסר ראש הישיבה שליט"א בימי הקיץ בקריה בכל 
ערב בשעה שמונה כבר מוכר בכל התפוצות, בכל שנה ושנה מידי ערב מגיעים 
להביט   ולהיזכר  הלב,  את  שמחממות  מילים  קצת  לשמוע  ומרחוק,  מקרוב 

ם יתברך מנהל את העולם כמו שהוא רוצה, וצריך השמימה, ולזכור שרק הש
 לפנות רק אליו.

עצים,   עם  רק  מבלים  הנוראים,  לימים  טובה  הכי  ההכנה  הקיץ הינם  שבועות 
תורה,   לקנות  רק  העיניים,  מול  דבר  שום  אין  הוא,  ברוך  הקדוש  ועם  שמים 
הדברים  כל  עם  הדין,  ליום  השנה,  לראש  לגשת  וכך  שמים,  ויראת  תפילה 

 שקנו בימי הקיץ. הטובים
בסוף הקיץ ייסעו כל הבחורים בעזרת השם להיות בראש השנה באומן, כמו 

יחד   ועורכיםיחד עם ראש הישיבה,  יםסעונהבחורים שבכל השנים האחרונות 
 בדיבוק חברים את התפילות והסעודות של החג באומן.

לוא היה הצלחה גדולה כמו בשנים עברו, ונשאב מ ת  קיץ הזהבבעזרת השם גם  
 חפניים תורה ויראה.

 ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה! 

אוקראינה מרככת מעט ברגולציית הכניסה  
 למדינתם סביב נגיף הקורונה 

השנה   לראש  הקדוש  לרבינו  לנסיעה  כבר  מתכוננים  שאנו  יתברך  להשם  תודה 
תשפ"ב הבעל"ט, המונים מתכוננים כבר עם "מתנות" להביא לרבינו הקדוש, אחד  
מתכנן בעזרת השם לסיים כמה מסכתות בש"ס, אחרים מסיימים תיקוני זוהר, ועוד 

 לימודים רבים אחרים. גם הציבור קונה ובגדול כרטיסי טיסה לנסיעה. 
כל    מכיניםבאומן   השם,  בעזרת  להגיע  שהולכים  להמונים  ההכנסת  ארגוני  כבר 

פי היהודים אורחים מצטיידים כבר בכמויות אדירות של אוכל לתת לעשרות אל 
שו כולם,  ועל  בשלום פכשמגיעים.  יעבור  שהכל  תפילות,  אלפי  ישראל  כלל  ים 

 ובאמת יזכו להגיע השנה לרבינו הקדוש ויוכלו לשבור את כל המניעות והקשיים.
כעת מגיעות הבשורות הטובות, שהקבינט האוקראיני החליט על שורה של תקנות 

 באים לאוקראינה. מקילות בנוגע לרגולציות הנדרשות מתיירים ה
הממשל   ידי  על  שאושרו  חיסונים  (עם  מתחסן  תעודת  להם  שיש  אלו  חיסונים: 

יכולים   –ביניהם    –האוקראיני   מודרנה)  אסטרוזינקה,  ג'ונסון,  אנד  ג'ונסון  פייזר, 
 להיכנס למדינה ללא שום בדיקה. 

בדיקות: אלו שאינם מחוסנים יצטרכו כמו עד היום להביא איתם בדיקת קורונה 
"פיש בדיקת  עם  רק  להיכנס  יכלו  בו  עכשיו  מעד  בשונה  אבל  אר"  -סי-לילית. 

לפחות כמה שעות עד לקבלת התוצאות), מהיום קבילות גם בדיקות    ת(שלוקח 

 לא משנה מה עשית עד היום... 
 איך? אתה יכול להתחיל מחדש! 

 חייגו לקול ברסלב 

.2.2.34079.70470066  

 עד לדלת ביתכם  עצתו אמונה
 קבלו את "עצתו אמונה" בדואר 

 לחודש בלבד   18₪בסכום של 
 

היו המאושרים שמחיים את עצמם כל שבוע עם 
 והחיזוק לחיים העצות הרבות  

077.530.9648 
ae.148.148@gmail.com 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 הגליון נתנדב על ידי 

 הי"ו שמואל תפלנסקי ר'
לבני חיי ומזוני רוויחי סיעתא דשמיא  

 העניניםוהצלחה בכל 
ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל 

 העמדות של נדרים פלוס על שם 
 " "היכל הקודש ירושלים 

     

(בה ספורות).    ן ה"רפיד"  דקות  תוך  התשובות  מגיעות 
שעות    72בתוך –כמו עד עכשיו  –הבדיקה צריכה להתבצע 
 לפני ההגעה לאוקראינה. 

 , לא צריכים שום בדיקה או חיסון. 12ילדים: ילדים עד גיל 
עומדת   אוקראיני  בריאות  ביטוח  לבצע  החובה  ביטוח: 

 בעינה.
רואים איך שתפילות ישראל עושות רושם, והרגולציות רק  
שנזכה  הלאה  ומקווים  ומבקשים  ויותר.  יותר  קלות  נהיים 

הקדוש,  באמת להגיע לאומן לראש השנה להיות אצל רבינו 
מות שהוא הבטיח לאלו הבאים  וולקבל את ההבטחות העצ

 אליו לראש השנה. 
 הראש השנה שלי עולה על הכל! 

 

mailto:breslevcenter@gmail.com

