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ְּבִיְׂשָרֵאל, ה' ֱא�ָקיו ִעּמֹו   ָעָמל  ְו�א ָרָאה  ְּבַיֲעֹקב  ִהִּביט ָאֶון  �א 
  : ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה כ, כ)  ראֹומֵ   . ַהִּמְדָרׁשּוְתרּוַעת ֶמֶל� ּבוֹ 

 . םֶׁשָּבהֶ  תַהֵּגאּול עַ ק רַ ם ַהְיהּוִדיל  ׁשֶ ת ָהֲעֵברוֹ ל עַ ל ִמְסַּתּכֵ א �

(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן    ראֹומֵ   ֶׁשַרֵּבינּוה  מַ י  ְלפִ ת  ֹזאן  ְלָהִביר  ֶאְפׁשָ 

ֶׁשָאדָ רפ"ב) ק רַ   ָצִרי�א  הּות,  ְזכּוף  ְלכַ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ן  ָלדּו  ָצִרי�ם  : 
 ַעְצמוֹ ת  אֶ ת  ּוְלַהְחיוֹ ה  עֹוׂשֶ א  ֶׁשהּום  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִריל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ 

ר ַאחֵ י  ְיהּודִ ל  עַ ם  ּגַ   ְוָכ�ם,  ָהָרִעים  ַהֲחָלִקיל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ א  ְו�ה  ָּבזֶ 
ם  ַהְּדָבִריל  עַ א  ְו�,  ֶׁשּלוֹ ם  ַהּטֹוִבי ם  ַהֲחָלִקיל  עַ ק  רַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ם  ְצִריִכי
 . ֶׁשּלוֹ ם ָהָרִעי

ל  עַ ל  ִמְסַּתּכֵ ם  ְּכֶׁשָאדָ ד,  ְּבַיחַ ם  הֹוְלִכי  ָהֵאּלּום  ַהְּדָבִריי  ְׁשנֵ ת  ֶּבֱאמֶ 
ם ּגַ ל  ִמְסַּתּכֵ א  ְוהּו  ָׂשֵמחַ א  הּוז  ָאם,  ַהּטֹוִבים  ַהֲחָלִקיל  עַ ק  רַ   ַעְצמוֹ 
ם  ַהְּדָבִרית  אֶ ק  רַ ה  רֹואֶ ם  ְּכֶׁשָאדָ ל  ֲאבָ ם,  ַהּטֹוִבי ם  ַהְּדָבִריל  עַ ק  רַ י  ַּבֵּׁשנִ 

ל ְּבכָ ע  רַ ק  רַ ה  רֹואֶ א  ְוהּור,  ְמֻמְרמָ ם  ָאדָ ה  ִנְהיֶ א  הּוז  ָא  ֶאְצלוֹ ם  ָהָרִעי
 ד. ֶאחָ 

ָאֶון  י  ְיהּודִ ל  ְלכָ ן  ִמְתַּכּוֵ ק  ַהָּפסּוק,  ַּבָּפסּו  ַהֵּפרּוׁשה  זֶ  ִהִּביט  �א 
ם  ַהְיהּוִדיל  ׁשֶ ם  ָהָרִעים  ַהְּדָבִריל  עַ   ִיְסַּתְּכלּוא  ֶׁש�  –ְּבַיֲעֹקב  
ְּבִיְׂשָרֵאלם,  ַהְּפׁשּוִטי ָעָמל  ָרָאה   לעַ ע  רַ   ִיְסַּתְּכלּוא  �ם  ְוגַ   –  ְו�א 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש    יֹוֵדעַ ם  ְּכֶׁשָאדָ   -   ה' ֱא�ָקיו ִעּמוֹ ?  הָלזֶ ם  זֹוִכי  ֵאי�ם,  ַהַּצִּדיִקי

  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ה,  ָעׂשָ א  הּוה  מַ ה  ְמַׁשּנֶ א  �,  ִאּתוֹ ד  ָּתִמי  ָּברּו� הּוא
ּבוֹ   ,עֵידַ א  הּוז  ָא,  ִאּתוֹ א  ְוהּו  אֹותוֹ ב  אֹוהֵ ן  ֲעַדִיי ֶמֶל�   –   ּוְתרּוַעת 

 ה.ִנְראֶ ק רַ א ֶׁשהּו  ֵאי�י ְיהּודִ ל ּכָ ב אֹוהֵ  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

ל  עַ ל ִמְסַּתּכֵ א � ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ר אֹומֵ  ֶׁשַהִּמְדָרׁשה ְּבמַ  ַהֵּפרּוׁשה זֶ 
  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ,  ם ֶׁשָּבהֶ   תַהֵּגאּו ל  עַ ק  רַ ם  ַהְיהּוִדי ל  ׁשֶ ם  ָהָרִעים  ַהְּדָבִרי
,  ֶׁשּלוֹ ם  ַהּטֹוִבי ם  ּוַבַּמֲעִׂשית  ַּבִּמְצווֹ ה  ֵּגאֶ י  ֶּׁשַהְּיהּודִ ה  זֶ ל  עַ ק  רַ ל  ִמְסַּתּכֵ 

,  לוֹ   ֶׁשֵּיׁש ם   ָהָרִעים  ַהֲחָלִקיל  עַ ל  ִמְסַּתּכֵ א  �א  ְוהּוה,  ָּבזֶ   ָׂשֵמחַ א  הּו
 . ָּברּו� הּואַהָּקדֹוׁש ל ֵאצֶ ב ָחׁשּוד ְמאֹ ה זֶ 

ם  קֹודֵ ם  ֶׁשָאדָ ד,  ֶאחָ ל  ּכָ ת  ְזכּוף  ְלכַ ן  ָלדּו  ַעְצֵמנּול  עַ ל  ְנַקּבֵ   ָהָבה
ה  זֶ ,  לוֹ   ֶׁשֵּיׁשם  ַהּטֹוִבי ם  ַהְּדָבִריל  עַ ק  רַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ,  ַעְצמוֹ ל  ֵאצֶ ל  ַיְתִחי

א �  הֶׁשּזֶ ר  ְמֻמְרמָ ה  ִיְהיֶ א  �א  ֶׁשהּו,  ְוָרגּועַ   ָׂשֵמחַ ה  ִיְהיֶ ם  ֶׁשָהָאדָ   םּגֹורֵ 
ַנֲעִׂשים  ם,  ָהָרִעים  ַהֲחָלִקיל  עַ ם  ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִליי  ּכִ ב,  טוֹ א  �  ה ְוזֶ ב  טוֹ 

ם  ָהָרִעים  ַהְּדָבִרית  אֶ ק  רַ ם  רֹוִאים  ּגַ ז  ְוָא,  ֲעצּוִבים ְוַחְסֵרי ַמַּצב רּוחַ 
 ה.חֹובָ ף ְלכַ ד ֶאחָ ל ּכָ ת אֶ ם ְוָדִניד, ֶאחָ ל ּכָ ל ׁשֶ 

ר ְּכבָ ז  ָא,  ַעְצֵמנּול  ׁשֶ ם  ַהּטֹוִבי ם  ַהְּדָבִרית  אֶ ק  רַ ם  ְּכֶׁשרֹוִאי,  ּוְלֵהֶפ�
ת  אֶ ת  ִלְראוֹ   לְוַנְתִחיב  ְמיֻּׁשָ   הִיְהיֶ   ַהֹּמחַ ,  אִמֵּמילָ   ם ְׂשֵמִחיה  ִנְהיֶ 

ף ְלכַ ד  ֶאחָ ל  ּכָ ת  אֶ   ןָנדּו,  ְסִביֵבנּוד  ֶאחָ ל  ּכָ ל  ֵאצֶ ם  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִרי
 .ִיְהֶיה ֶּבֱאֶמת ְּבֵסֶדר דֶאחָ ל ֶׁשּכָ  םְוִנְגרֹ ת, ְזכּו

 (זֹאת ַהּתֹוָרה ָּבָלק ח) 

 

 

 ת ְׁש�ׁשֶ  "ֵּבין ַהְּמָצִרים"ִליֵמי ת ָּכעֵ ם ִנְכָנִסי ֲאַנְחנּו 
ה ְּבָאב,  ְׁשעָ ְוּתִ ִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַּתמּוז ן  ֵּבית ַהָּׁשבּועוֹ 

ְיֵמי    ַהּזוֹ ה  ַהְּתקּופָ ל  עַ ם  ִמְסַּתְּכִלים  ֲאָנִׁשי ְּכַעל 
ְיֵמי   ֶׁשֵהם  ָלֶהם  ְוִנְדֶמה  ְׁשחֹוָרה,  ּוָמָרה  ַעְצבּות 

ּוְנִפיָלה   ִיְתָּבַר� ם  ֵמַהּׁשֵ ד  ְמאֹ ם  ְּכֶׁשְרחֹוִקי  ,ְיִריָדה 
 .ֹאד ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ַחס ְוָׁשלֹום, ְוָקִׁשים מְ 

ַהְּמָצִרים  ֵּבין  ֶׁשְּיֵמי  ַהֵהֶפ�,  ַּתְכִלית  ִהיא  ּוֶבֱאֶמת 
ִויכֹוִלים   ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ַלֲעבֹוַדת  ְמֻסָּגִלים  ְמֹאד 
יֹוֵתר  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ֶאל  ְמֹאד  ָּבֶהם  ְלִהְתָקֵרב 

ַהָּׁשָנה ְימֹות  ִסּפְ   .ִמְּבָכל  ַרּבִ ּוַפַעם  ִלְפֵני    ןָנתָ י  רּו 
ַז"ל, ֶׁשֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים אֹוְמִרים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְיִריָדה 

ַרּבִ  ְוָאַמר  ַהְּמָצִרים,  ֵּבין  ִּביֵמי  ַז"ל,   ןָנתָ י  ּוְנִפיָלה 
ְמֹאד   ְמֻסָּגִלים  ֵאּלּו  ָיִמים  ַרק  ֱאֶמת,  ֶׁשֵאיָנּה 

ְלהִ  ִויכֹוִלים  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ָּבֶהם  ַלֲעבֹוַדת  ְתָקֵרב 
ַהְּׁשִכיָנה   ֵאּלּו  ְּבָיִמים  ִּכי  ִיְתָּבַר�,  ְלַהֵּׁשם  ְּביֹוֵתר 

, דְמאֹ   ִעָּמנּו ְּבָגלּות, ְוִהיא ְקרֹוָבה ּוְסמּוָכה ֵאֵלינּו
ּוְכֶדֶר� ַהֶּמֶל� ְּבָׁשָעה ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבתֹו� ָהַאְרמֹון ֶׁשּלֹו,  

ֲאָבל   ֵאָליו,  ְלַהִּגיַע  ְמֹאד  ֶׁשּיֹוֵצא  ָקֶׁשה  ְּבָׁשָעה 
ִמְסּתֹוֵבב ֵּבין ַאְנֵׁשי ְמִדיָנתֹו, ַקל ְמֹאד א  ַלֶּדֶר�, ְוהּו

ֶׁשַהְּׁשִכיָנה   ֵאּלּו  ְּבָיִמים  ַּדְיָקא  ְוָלֵכן  ֵאָליו,  ְלַהִּגיַע 
<<<< 

 
קוּ ל ׁשֶ ה ִמיָל   תִהְתַחּזְ

 
 ƒ‡  ּב≈ ם„ַ ≈ ל  ‡∆ ר  ּ̇¿ ּׁ̆ ַרך¿ ם  ַ‰ ּבָ ¿̇ ƒּוַכ   י ַ„ּב≈ ל  ּ̇ ל ‡∆ ר  ל¿

י ƒ ׁ̆ ּבוּ ם,  ֲ‡ָנ ƒ„ּ‰ַ  ל  ‡∆ ר ≈ ּׁ̆ ̇≈ ם  ַ‰ חו… ן  נו… ּטָ ƒן  ּב ƒמ ¿̂ ‰  ז∆ י,  ַע
ז≈  ָ‰ָ‡ָ„ ר עו… ∆ ַ̇ ל יּוַכ ם ׁ̆ ּפָ ƒ‰  ח.ל¿
י ƒַרּב   ָ̇ ּפ≈ ן  ָנ ƒיחו… (ר  ס ƒׂ̆  ˙ יָמ "ן,  ָ‰ַר ƒָח ‰  ָ‰יָ   ב)רלן  ס ∆‡ „

 ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ נוּ י  מ≈ מ≈ לו… ¿ ַנס ‡∆   ׁ̆ כ¿ ƒים נ ƒָעמ ‰ ּפ¿ ּמָ ּכַ ∆ ינּו ל  ׁ̆ ַרּב≈
, ָ‰יוּ  ּמו… ƒר ע ַ„ּב≈ ‰ ל¿ ָ̂ ָר י  לו…   ו¿ ƒָבר ‰וּ ם  ּ„¿ ∆ ׁ̆  ‡ ָ̂ ַ„ּב≈ ‰  ָר ר ל¿

 ƒינוּ ם ע ָפָניו  , ַרּב≈ ר ל¿ ַ„ּב≈ יו ל¿ ƒַח ּפ… ּ̇ פ¿ ƒל ל ל…‡ ָ‰ָי‰ ָיכו… ו¿
  , ו… ׁ̆ ּמ¿ ַ ׁ̆ ּומ¿  „ מ≈ עו… ָ‰ָי‰  ַ‡ַח˙  ּוַפַעם   . ּבו… ƒל ּב¿ ∆ ׁ̆ ַמ‰ 

 ַ ׁ̆ ָח ו…   בו¿ ּ̇ ַ„ע¿ ע≈ : 'ּב¿ ַר ל  ַ‰ּכ… ר  ֲ‡ַסּפ≈ ר,  ֲ‡ַ„ּב∆ ˙  ּכָ ינוּ ל¿ ,  'ּב≈
 ‰ ּוָ ƒ̂ ך¿  ַ‡ַחר ּכָ ָלל. ו¿ יו ּכ¿ ƒַח ּפ… ּ̇ פ¿ ƒל ל ֲ‡ָבל ל…‡ ָ‰ָי‰ ָיכו…
ָעָלם   נ¿ ƒָעָליו ל נ¿ ƒיט לו… מ ƒ ׁ̆ ּיו… ∆ ׁ̆ ָרָכ‰  ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒנּו ז ַרּב≈
  ıָח ר¿ ַ‰ּמ∆ מ≈ יָ‡‰  ƒ̂ י¿ ַ‡ַחר  ָ‡ז  ָ‰ָי‰  י  ƒּכ  ,˙ ּבָ ַ ׁ̆  „ בו… כ¿ ƒל

 ƒיט לו… מ ƒ ׁ̆ ‰ו… ∆ ׁ̆  ˙ ע≈ ָ‡ז ּב¿ ˙. ו¿ ּבָ ַ ׁ̆ ב  ר∆ ע∆ ָעָליו ָעָנ‰  ּב¿ נ¿
  : לו… ָ‡ַמר  ו¿ מו…  ¿̂ ַע מ≈ ָרָכ‰  ב¿ ƒל נו…  רו… כ¿ ƒז נּו  יל "ַרּב≈ ƒ‚ּ ר¿ ַּ̇

ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ י ַ‰ נ≈ פ¿ ƒר ל ַ„ּב≈ ָך ל¿ מ¿ ¿̂ ּוַכל ַ‡ַחר   ,ַע ּ̇ ָ‡ז  ו¿
ן ם ּכ≈ י ּ‚ַ ƒּמ ƒר ע ַ„ּב≈ ך¿ ל¿  . "ּכָ

 תשפ"א) תֻחּקַ  (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה
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ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
ין  ָצִריםּבֵ ַהּמְ  

 

ה ָרׁשָ   ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�
תשפ"א ה' ַּתמּוז, ְׁשַנת ה' ַּפְרַׁשת ֻחַּקת, גיֹום   

 ֵנרֹו ָיִאירי ... ִלְכבֹוד ַיִּקיִר 
י  ַאֲחרֵ ם  רֹוְקִדי  ֲאַנְחנּום;  יוֹ ל  ּכָ ד  ִלְרקֹ ג  ִמְנהָ   ֵיׁש  ֶאְצֵלנּו
,  ֵמַרֵּבינּום  ִנְזָּכִרי  ְּכֶׁשֲאַנְחנּום  רֹוְקִדי  ֲאַנְחנּוה,  ַהְּתִפיּלָ 

ם ְּכֶׁשָּבִאית,  ַּבַּביִ ט  ִּבְפרָ .  ַרֵּבינּול  אֶ ם  ְמקּוָרִבי  ֶׁשֲאַנְחנּו
 ם.ַהְיָלִדים עִ ם רֹוְקִדים ַהְיָלִדי ֶאלה ַהַּבְיתָ 

ב ַהּטוֹ ג  ַהִּמְנהָ ת  אֶ ת  ַּבַּביִ   ֶאְצְל�ג  ֶׁשַּתְנִהיב  חֹוׁשֵ י  ֲאנִ 
ה, ָקׁשֶ ה  ֲעבֹודָ ם  יוֹ י  ַאֲחרֵ ה  ַהַּבְיתָ ר  חֹוזֵ ה  ְּכֶׁשַאּתָ ה;  ַהּזֶ 

ה מּוִזיקָ ל  ַּתְפִעי  –'  ְוכּו'  ְוכּור  ֶׁשָעבַ ה  מַ ר  ֶׁשָעבַ ם  יוֹ י  ַאֲחרֵ 
 ד.ְּבִרּקּוא ְוצֵ ג) ְוחַ ת ִמַּׁשּבָ ץ חּוה (ְׂשֵמחָ 

ם ְקַטִּנים  ְיָלִדיל  ׁשֶ ע  ַהֶּטבַ ,  ֵאֶלי�  ָירּוצּו  ְיָלֶדי�ד  ִּתְרקֹ ם  אִ 
 ָירּוצּו ם  הֵ ה;  ְלִׂשְמחָ ם  ִנְמָׁשִכים  הֵ ה,  ְּבִׂשְמחָ ת  ִלְהיוֹ א  הּו

ל  ּכָ   ִיְסַּתְּלקּו  ְוָכ�ד,  ִלְרקֹ ק  ְלַהְפִסי   ִיְרצּוא  �ם  הֵ ,  ֵאֶלי�
 ם.ַהְּכֵאִבי
א ִהיה  ֶׁשִּׂשְמחָ   ן כד)ִסימָ ק ב',  ֵחלֶ "ן  ֹמוֲהרַ י  ִלּקּוטֵ ( ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּו
 ם.ּוַמְכאֹוִבים ַהחֹוָלִאיל ְלכָ ה ְרפּוָא

תשפ"א)  תֻחּקַ (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה    

 

ין ׁשּום ִיאּוׁש "אֵ  (ִליקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ע"ח) ראֹומֵ  ַרֵּבינּו
ם ּוְלָהִרי ְלִהְתָיֵאׁש ִיְצָטֵר�ם ֶׁשָאדָ ר ָּדבָ ה ָּכזֶ ן ָּבעֹוָלם ְּכַלל", ֵאי

"ְמַלֵמד ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ְּבָכל  (ָּבָבא ַּבְתָרא כ"ח) םֲחַז"ל אֹוְמִרים, ָיַדיִ 
ד עוֹ ם, ָלָאדָ ר ַלְעזוֹ ד ְועֹומֵ ן מּוכָ  דָּתִמי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא", ָמקֹום
 ָּכ�ל ּכָ ם ֶׁשַהְּיהּוִדי (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה, ַּפְרָׁשה ז', ִסיָמן ט')ֲחַז"ל ם אֹוְמִרי
ה ַהְּׁשִכינָ ם, ְטֵמִאים הֵ ְּכׁשֶ  ֶׁשֲאִפילּו ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ל ֵאצֶ ם ֲאהּוִבי

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואה ַּכּמָ ד עַ ם רֹוִאי ֲאַנְחנּוה ִמּזֶ ם, ֲעֵליהֶ ה ׁשֹורָ 
 ְמַצֶּפהק רַ א הּו, אֹותוֹ ב ְלָקרֵ ה רֹוצֶ ק רַ א ְוהּוי, ְיהּודִ ל ּכָ ל עַ ם ְמַרחֵ 

 ִּבְזרֹועֹות אֹותוֹ ל ְיַקּבֵ א הּוז ְוָאה, ִּבְתׁשּובָ ר ַיְחזֹ י ֶּׁשַהְּיהּודִ 
 ת.ְּפתּוחוֹ 

י, ְלַגְמרֵ ע ְמֻׁשּגָ  ַמָּמׁשא ֶׁשהּוה ְורֹואֶ  ַעְצמוֹ ל עַ ל ִמְסַּתּכֵ ם ְּכֶׁשָאדָ 
ת ִלְראוֹ  ּוְמַחֵּפׂשץ רָ א הּוב, ָּבְרחוֹ ל ּוְלִהְסַּתּכֵ ב ְלִהְסּתֹובֵ ב ַחָייא הּו
ם ִּבְדָבִריל ְלִהְסַּתּכֵ ם ְׁשֵלִמית ֵלילוֹ ף ׂשֹורֵ א הּום, ָרִעים ְּדָבִריד עוֹ 

א �ה זֶ ל ּוִמְסַּתּכֵ ל ִמְסַּתּכֵ א ֶׁשהּוה ְוַכּמָ ם, ּוְמגִֻּנים ְמֻלְכָלִכי
ב ַהַּמּצָ ה מַ ן ְוִמְתּבֹונֵ ר ִמְתעֹורֵ ם ָהָאדָ ם ְּכֶׁשִּפְתאֹ ; אֹותוֹ  ַמְׂשִּביעַ 

 ֶׁשּלוֹ  ָהֹראׁשל ּכָ ׁשֶ א הּוע ְמֻׁשּגָ ה ַּכּמָ  ֵמַעְצמוֹ  ִיְתַּבֵּיׁשא הּו, ֶׁשּלוֹ 
 לוֹ ף ׂשֹורֵ ק רַ ה זֶ ה, ִמּזֶ ר ָּדבָ ם ׁשּו ַמְרִויחַ א �א ְוהּו, ְּבִלְכלּו�ח ֻמּנָ 
(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א'  ראֹומֵ  ַרֵּבינּוה. חֹולֶ  אֹותוֹ ה ְועֹוׂשֶ  ַהֹּמחַ ת אֶ 

ת אֶ ל ִּבְכלָ  לוֹ ן ֵאיל, ֵׂשכֶ ת ְקצָ  ֲאִפילּו לוֹ  ֶׁשֵּיׁשי ֶׁשּמִ  ִסיָמן ע"ב)
 ֲאִפילּוה , ּוְמֻפָּכח �א ִיְתַּפּתֶ יָאָדם נֹוְרָמלִ ף, ִניאּול ׁשֶ ה ַהַּתֲאוָ 

א הּוי ּכִ ת, ְמֻלְכָלכוֹ ת ֲעֵברוֹ ת ַלֲעׂשוֹ ה טֹובָ ת ִהְזַּדְּמנּו לוֹ  ְּכֶׁשַּתִּגיעַ 
 .ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואת אֶ ק רַ  ַמְרִּגיׁש

א הּוא, הּוע ְמֻׁשּגָ ה ַּכּמָ  ַמְרִּגיׁשא ְוהּוה ָּבזֶ ן ִמְתּבֹונֵ ם ְּכֶׁשָאדָ 
ְלַהֵּׁשם ר ַלְחזֹ ה ְוֶׁשִּיְראֶ , לוֹ ה ְמַחּכֶ  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואר ִלְזּכֹ  ָצִרי�

 

 

 

  

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
 

 ָירּוצּו ְיָלֶדיד, ְּבִרּקּוא ֵצ 
ֵאֶלי 

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 
ִעָּמנּו ְּבָגלּות, ְמֻסָּגל ְמֹאד ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָה ְוַלֲעׂשֹות ָלּה ֵקן 

ֶׁשִּתׁשְ  ּוְתִפָּלהְוַאְכַסְנָיא  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ְוהּוא  ֶאְצֵלנּו,   ֶרה 
 ִיְתָּבַר�, ְוָאז ִיְזֶּכה ַלֲעִלָּיה ְּגדֹוָלה. ם ַהּׁשֵ ת ַוֲעבֹודַ 

ְּיֵמי ֵּבין ַהְּמָצִרים ֵהם כ"א יֹום, ְוֵהם ְמֻכָּוִנים ְּכֶנֶגד ַהֵּׁשם 
ּוָבה, ְּבִגיַמְטִרָּיא כ"א, ְוהּוא ַהֵּׁשם ֶׁשל ְּתׁשה  "ה ֶׁשעֹולֶ קיא

"ֲאָנא ָזִמין ְלִמיְהֵוי", ֲאִני מּוָכן ֵמַעְכָׁשו   :ֵּפרּוׁשוֹ   'ה יקא'ִּכי  
(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן הּוא  -ָּברּו�-ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוַלֲחֹזר ֶאל ַהָּקדֹוׁש

 .  , ִּכי ָיִמים ֵאּלּו ְמֻסָּגִלים ְמֹאד ִלְתׁשּוָבהֵחֶלק א' ִסיָמן ו')

ָּדָבר ַרק   ַהַּבַעל  ָלֵכן  ְמֹאד,  ְּגבֹוִהים  ָיִמים  ֶׁשֵהם  ֵמֲחַמת 
ְׁשחֹוָרה,  ּוָמָרה  ַעְצבּות  ֶׁשל  ִּדְמיֹונֹות  ִעם  אֹוָתם  ְמַסֵּבב 

 ם ּוְכֶדֶר� אֹוַצר ָּגדֹול ְוָעצּום ְמֹאד ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ַהְרֵּבה ַמְנעּוִלי 
, ֲאָבל ִמי  םְראּוִיי  םינָ ְוחֹוָתמֹות, ֶׁש�א ֵיָהנּו ִמֶּמּנּו ֵאּלּו ֶׁשאֵ 

ַעל ָּכל ַהְּמִניעֹות,   גקֹוֵפץ ּוְמַדּלֵ   -  ַעְצמוֹ ת  ֶׁשֵאינֹו ַמְטֶעה אֶ 
ּוַמְרֶּבה ְּתִפּלֹות ְוִהְתּבֹוְדדּות ְּבָיִמים ֵאּלּו ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב 

ּכָ  ְּבתֹו�  ִיְתָּבַר�  ְוִלְמֹצא אֹותֹו  ֶּבֱאֶמת,  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ל ֶאל 
 .ַהַהְסָּתרֹות ְוַהִּכּסּוִיים, ְוָאז ִיְזֶּכה ִלְמֹצא אֹוַצר ִנְפָלא ְמֹאד 

ְּבׁשֵ   ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבְּסָפִרים   ַהָּקדֹוׁש ד  ַהַּמִּגים  ְוַכּמּוָבא 
ִיְׂשָרֵאל "(זי"ע    ִמֶּמעְזִריְטׁש ַהָּפסּוק   )יַמְסעֵ ת  ָּפָרׁשַ   "ֲעבֹוַדת  ַעל 

ָּכל רֹוְדֵפי    ";ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִריםָּכל ֹרְדֶפיָה  "  :) א, ג(ֵאיָכה  
ִהִּׂשיגּוהָ   -   ָיּה ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ֶׁשרֹוֵדף ַאַחר  ִמי  ל יּוכַ   –  ָּכל 

  .ֵּבין ַהְּמָצִרים ַּדְיָקא - ִּביֵמי אֹותֹו ִיְתָּבַר�  גְלַהִּׂשית ִלְזּכוֹ 

 תּוְמרֹוְממוֹ   ַהָּׁשבּועֹות ֵאּלּו ְּגבֹוהֹות  תַהַּׁשָּבתֹות ֶׁשל ְׁש�ׁשֶ 
ֻּדְגָמתָ  ֶׁשֵאין  ְוִכְמַעט  ַׁשְּבתוֹ   ןְמֹאד,  הֵ ת  ְּבָכל  ִּכי    ןַהָּׁשָנה, 

ְוֻסּכֹות,   תְמֻכָּונוֹ  ָׁשבּועֹות,  ֶּפַסח,  ְרָגִלים  ַהָּׁש�ׁש  ְּכֶנֶגד 
ַמּטֹות ָּפָרַׁשת  ֶּפַסח,  ְּכֶנֶגד  ִּפְנָחס  ּכְ   ָּפָרַׁשת  ֶנֶגד ַמְסֵעי 

ָׁשבּועֹות, ּוָפָרַׁשת ְּדָבִרים ְוַׁשָּבת ֲחזֹון ְּכֶנֶגד ֻסּכֹות, ְוַׁשָּבת 
א ְּבָכל ַהָּׁשָנה, ִּכי ֲחזֹון ִנְקרָ   הֲחזֹון ִהיא ַהַּׁשָּבת ֲהִכי ְּגבֹוהָ 

ֶׁשָּכתּוב   ּוְכמֹו  ַהְּנבּוָאה,  ִּגּלּוי  ֵׁשם  אַעל  א(ְיַׁשְעָיה  ֲחזֹון  "  :) , 
הּוא ֻּדְגַמת ַחג ַהֻּסּכֹות, ֶׁשִּנְקָרא ַעל ֵׁשם ֶׁשסֹוִכין  , וְ "ְיַׁשְעָיהּו 

, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כא) ָאז ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש  
ַהְּקדֹוִׁשים   ע"ב ֻסָּכה  י  (ְירּוַׁשְלמִ ֲחָכֵמינּו  ִנְקָרא '  :) כב  ָלָּמה 
ְוַזֵּכי   '.ם ׁשֹוֲאִבים רּוַח ַהֹּקֶדׁש ֶׁשִּמּׁשָ   ?ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה 

 ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ה  ַמְראֶ   ,ָהְראּות ְיכֹוִלים ִלְראֹות ְּבַׁשָּבת ֲחזֹון
  .ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו 

קָמתוֹ ה  ַנֲעׂשֶ ר ִמּמַ   
ת ֵּבין  ֻחְרּבָ ל  עַ א  ִנּבֵ א  ַהָּנִבי  ִיְרְמָיהּו  ')א  ִיְרְמָיהּו(ר  אֹומֵ ק  ַהָּפסּו

ל ַּמקֵ "ֶׁשהַ   ְּכמוֹ "י  ַרׁשִ ר  אֹומֵ   "ַמֵּקל ָׁשֵקד ֲאִני רֹוֶאה".  ַהִּמְקָּדׁש
ם  ֶעְׂשִרי   לֹוֵקחַ י  ַהְּפִר   ֶׁשּצֹוֵמחַ ד  עַ א  יֹוצֵ ח  ֶׁשַהֶּפרַ ז  ֵמָאד"  ָׁשקֵ 
ת  חֹומַ ת  אֶ   ֶהֱחִריבּום  ֶׁשַהּגֹוִייי  ִמָּמתַ ן  ּכֵ   ְּכמוֹ ם,  יוֹ ד  ְוֶאחָ 

ם  ֶעְׂשִרי ח  ָלקַ   ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבית  אֶ   ֶהֱחִריבּום  ֶׁשהֵ ד  עַ ם,  ְירּוָׁשַליִ 
 ם. יוֹ ד ְוֶאחָ 

"ל ֲחזַ ת,  ַאֶחרֶ ה  ְּתכּונָ ם  ּגַ   ֵיׁש ד  ֶׁשַלָׁשקֵ ת  ָלַדעַ ם  ְצִריִכיל  ֲאבָ 
ה  זֶ י  ְוַאֲחרֵ ר  מַ ם  קֹודֵ א  הּוד  ֶׁשַהָּׁשקֵ    (ַמַעְׂשרֹות ֵּפֶרק א')ם  אֹוְמִרי

ם  ִלְׁשֵקִדי  ִנְמְׁשלּות  ַהָּׁשֻבעוֹ ת  ֶׁשְּׁש�ׁשֶ   ְּכמוֹ ן  ְוָלכֵ ק.  ָמתוֹ ה  ִנְהיֶ 
ת  ֶּבֱאמֶ   ֶׁשּזוֹ ק.  ְלָמתוֹ ר  ִמּמַ   ַלֲהֹפ�ר  ֶׁשֶאְפׁשָ ן  ַהְּזמַ ו  ַעְכָׁשיז  ָא

(ַהְקָּדַמת ר  אֹומֵ   ַהָּקדֹוׁשר  ֶׁשַהֹּזהַ   ְּכמוֹ ם  ָּבעֹולָ ם  ָאדָ ל  ׁשֶ ה  ָהֲעבֹודָ 
ר אוֹ ה  ֶׁשִּיְהיֶ   ֵמֹחֶׁש�ת  ְוַלֲעׂשוֹ   ַלֲהֹפ�ל  ָיכוֹ ם  ִמּכֶ י  מִ " ְּבֵראִׁשית ד.) 

 ק?"ָמתוֹ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ר ּוִממָ 

  ם ְוִיּסּוִרי ת  ָצרוֹ ם  ָאדָ ל  עַ ם  ֶׁשעֹוְבִרי  ֶׁשֲאִפילּור,  אֹומֵ ה  זֶ 
ם.  ָּבֵעיַניִ   לוֹ   ָחׁשּו�  ְוַמָּמׁש,  לוֹ ם  ָמִריד  ְמאֹ ם  ְוַהַחִּיים,  ּוְקָׁשִיי 

ם  ַהּׁשֵ ם,  ֵמַעְצמָ   ָקרּוא  �  ָהֵאּלּום  ַהְּדָבִריל  ֶׁשּכָ ם  ְּכֶׁשּיֹוְדִעי ל  ֲאבָ 
ר ַיֲחזֹ א  ֶׁשהּום  ָהָאדָ ת  אֶ ר  ְלָהִעיה  ְּבַמָּטרָ ה  זֶ ת  אֶ ה  ָעׂשָ   ִיְתָּבַר�

ת  ַהְּבָעיוֹ ת  אֶ א  הּו  ָּברּו�  ְלַהָּקדֹוׁשר  ּוְמַסּפֵ   הֹוֵל�ם  ְוָהָאדָ ו,  ֵאָלי
 ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ י  ּכִ ק,  ְלָמתוֹ ר  ִמּמַ ה  ְוָעׂשָ   ָהַפ� א  הּוז  ָא,  ֶׁשּלוֹ 

 .  ֶׁשּלוֹ ת ְוַהָּצרוֹ ת ַהְּבָעיוֹ ל ִמּכָ א ֵיצֵ א ְוהּו, לוֹ ר ַיֲעזֹ י ְּבַוַּדא
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶר� ֵּבין ַהְמָצִרים)
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ל אֶ ת  ְוִלְבּכוֹ   ִלּבוֹ ת  אֶ ב  ֵהיטֵ   ְלָהִׂשיחַ ו  ְוָעָלי,  ִיְתָּבַר�
ת אֶ ר  ְלַסּפֵ ר  ָאסּום  ֶׁשַּלֲאָנִׁשי  ֲאִפילּום.  ַהּׁשֵ 

ן ּכֵ   ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ם  ְּכֶׁשָּבִאיל  ֲאבָ ה,  ֶׁשָעׂשָ ת  ָהֲעֵברוֹ 
ִיְתָּבַר�ר   ְלַסּפֵ ם  ְצִריִכי ם ַהְּדָבִרי ל  ּכָ ת  אֶ   ְלַהֵּׁשם 
ם ְּכֶׁשרֹוִאי  ֲאִפילּום.  ְּפָרִטיי  ִלְפָרטֵ ם  ָּבהֶ    ֶׁשָּנְפלּו

ע, ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ ל  עַ ר  ְלִהְתַּגּבֵ ן  יֲעַדיִ ם  ְיכֹוִליא  ֶׁש�
ת ֹזאל  ְּבכָ ת,  ְמֻלְכָלכוֹ ת  ַּבֲעֵברוֹ ב  ְוׁשּוב  ׁשּום  ְונֹוְפִלי

 . ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ּוְלַבֵּקׁש ְלַבֵּקׁש ַיְפִסיקּוא ֶׁש�

ק  ַיְפִסיא �א הּוה,  ָּבזֶ ק ָחזָ ד ְמאֹ ה ִיְהיֶ ם ְּכֶׁשָאדָ 
ְל ַהֵּׁשם ר  ְיַסּפֵ א  הּום  יוֹ ל  ּכָ ,  ִיְתָּבַר�ֵמַהֵּׁשם    ְלַבֵּקׁש
ת  ַהִּכְׁשלֹונוֹ ל  ְוכָ   ֶׁשּלוֹ   תַהִּנְסיֹונוֹ ל  ּכָ ת  אֶ   ִיְתָּבַר�

ל ּפֹועֵ א  �א  ֶׁשהּו  לוֹ ה  ִיָראֶ ה  ֶׁשַּבַהְתָחלָ   ֲאִפילּו,  ֶׁשּלוֹ 
ה ִיְראֶ א  הּול,  ְלִהָּכׁשֵ   ַמְמִׁשי�י  ֲהרֵ א  הּור,  ָּדבָ ם  ׁשּו

ת  ַהְּתִפּלוֹ ל ְוכָ ה, זֶ ת אֶ ר ִיְׁשּבוֹ א הּוף  סוֹ ל ּכָ ף ֶׁשּסוֹ 
ִיְתָּבַר�  ְמַבֵּקׁשא  ֶׁשהּו  ְויֹוִציאּו   ִיְתַקְּבצּו  ֵמַהֵּׁשם 

 . ְלתֹוכוֹ ל ֶׁשָנפַ  ֵמַהִּלְכלּו�  אֹותוֹ 

אֹוְמִרי קי"ט)ם  ֲחַז"ל  ְּתִהִלים  טֹוב,  ׁשֹוֵחר   (ִמְדָרׁש 
הָ  ַמִים  ְוֵאיֶזה  ַמִים,  ׁשֹוֲאִבים "ַוִּיְׁשֲאבּו  יּו 

ִלָּבם  ְוָׁשְפכּו  ְּתׁשּוָבה,  ֶׁשָעׂשּו  ֶאָלא  ְוׁשֹוְפִכים? 
ה", מָ ַּכַּמִים ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּבְתׁשּוָבה ְׁשלֵ 

  ִיְׁשֹּפ�ם  ֶׁשָאדָ א  הּוה  ִּבְתׁשּובָ ב  ָלׁשּו  ַהֶּדֶר�ר  ִעיקַ 
ל ּכָ   ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  ֶׁשְּיַסֵּפר,  ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  ִלּבוֹ ת  אֶ 

ֵמַהֵּׁשם ה  ַהְרּבֵ   ִויַבֵּקׁשם,  ְלתֹוכָ   ֶׁשָּנְפלּות  ָהֲעֵברוֹ 
 ם ׁשָ ם  ַוֲחַז"ל אֹוְמִרי ה,  ִמּזֶ ת  ָלֵצאה  ֶׁשִּיְזּכֶ   ִיְתָּבַר�

ת אֶ   ְלָהִׂשיחַ ה,  ָלזֶ ה  זֹוכֶ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ   ְּתִהִלים ל"ב)  ,(ָׁשם
ִיְתּבָ   ִלּבוֹ  י ְּבַוַּדאה,  ִּבְתׁשּובָ ר  ְוַלֲחזֹ   ַר�ְלַהֵּׁשם 

 . לוֹ ח ְוִיְסלַ ו ָעָלי ם ְיַרחֵ  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא
 ת)ְנִקּיוֹ ם  ֵעיַניִ ס קּוְנְטרֵ (

 

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

 .ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבינּול ֶא ה  ַהָּׁשנָ  ְלרֹאׁש ַמִּגיעַ ן ָנָת י ַרּבִ ר: ַּתְקִצי

 תיט. 
ַהָּׁשָנה רֹאׁש  ִמָּכל    ֵליל  ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו  ֶׁשל  ָּגדֹול  ִקּבּוץ 

זַ  ַרֵּבנּו  ִעם  ַיַחד  ִמְתַּפְּלִלים  ְלָכל  "ָהֲעָירֹות,  ִהְזִהיר  ַּכֲאֶׁשר  ל 
ֵאָליו   ְוֶׁשִּיְתַקְּבצּו  ַהָּׁשָנה,  רֹאׁש  הּוא  ֶׁשּלֹו  ֶׁשִעְנָין  ְמקָֹרָביו, 

 ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה. 
זַ  ַאְרַּבע "ַרֵּבנּו  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבֵליל  ָהֲעִמיָדה  ְּתִפַּלת  עֹוֵמד  ל 

ָּלה ְוהֹוְלִכים ְלֵביָתם  ָׁשעֹות. ָּכל ַהִּמְתַּפְּלִלים ְמַסְּיִמים ֶאת ַהְּתפִ 
ְוחֹוְזִרים   ִּבְרַּכת־ַהָּמזֹון  ּוְמָבְרִכים  יֹום־טֹוב  ְסֻעַּדת  ְואֹוְכִלים 

 ל ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה."ֶאל ַהֵּבית־ַהְּכֶנֶסת, ַוֲעַדִין עֹוֵמד ַרֵּבנּו זַ 
זַ  ֶׁשַרֵּבנּו  ַעד  ּוְמַחֶּכה,  ְמַחֶּכה  וְ "ְוַהִּצּבּור  ְּתִפָּלתֹו.  ּגֹוֵמר  ָאז  ל 

ֶאָחד:   ָּכל  ֶאת   ְלַאְלֵּתר  " ְמָבֵר ְוֵתָחֵתם  ִּתָּכֵתב  טֹוָבה  ְלָׁשָנה 
 ."ּוְלַחִּיים טֹוִבים

ַמה ֶׁשַּצִּדיִקים ֲאָחִדים ּפֹוֲעִלים  "ל:  "ּוְכָבר ָידּוַע ִׂשיַחת ַרֵּבנּו זַ 
ִראׁשֹון ֶׁשל  ֵמרֹאׁש ַהָּׁשָנה ַעד הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה, ֲאִני ּפֹוֵעל ְּבֵליל  

ֶׁשְּבֵליל ִראׁשֹון ֲאִני ַמֲעִביר קֹוֵדם  ". עֹוד ָאַמר:  "רֹאׁש ַהָּׁשָנה
 ."ֶאת ֲאָנַׁשי

 תכ.
ַהָּׁשָנה רֹאׁש  זַ   ֵּבין־ַהְּׁשָמׁשֹות  ַרֵּבנּו  ָּפסּוק  "ָאַמר  ַעל  ּתֹוָרה  ל 

ו) צח,  ׁשֹוָפר" :  (ְּתִהִּלים  ְוקֹול  ן "ְּבִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר   "ַּבֲחצְֹצרֹות 
 .׳ִסיָמן ה  ׳ ֵחֶלק א

ַהְינּו   ִלְגזֹר;  ַהַּמְלכּות  ֶׁשָרְצָתה  ַהְּגֵזרֹות,  ָּבעֹוָלם  ִנְׁשְמעּו  ְוָאז 
ַהַּמְלכּות   ֶׁשרֹוָצה  ִנְׁשַמע,  ְוֵכן  ַלַחִיל.  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ִלַּקח 

 ִלְגזֹר עֹוד ַּכָּמה ְּגֵזרֹות, ֶׁשּקֹוִרין ּפּוְנְקִטין.
ל ַּבֲאִמיַרת ּתֹוָרתֹו ִהְׁשַּתֵּדל ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה. ְוִנְכַלל  "ְוַרֵּבנּו זַ 

ַהּתֹוָרה,   ָהעֹוָלם א  "ִּבְתִחַּלת  ָּכל  לֹוַמר:  ָאָדם  ָּכל   ָצִרי ִּכי 

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ים ַהִא  י ְלַבְעִל ר ְלַהְזּכִ
ׁשּוטוֹ  ֲהָלכֹות  ת? ּפְ
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 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

י  ֶׁשֲאנִ ם  ְּדָבִרי  ֵיׁשל  ֲאבָ ד,  ְמאֹב  טֹוא  הּוי  ַּבְעלִ ב,  טֹו  ִהְתַחַּתְנִּתים  ַהֵּׁש   ָּברּו
 ם.ָּבֶה ה  ְלֶעְזָר ה ְזקּוָק 

ר  ָּדבָ   ֵיׁשם  ֶאְצלָ י,  ֶׁשּלִ ה  ֵמַהִּמְׁשָּפָח ת  ַאֶחֶר   ִמְתַנֲהִגים י  ַּבְעלִ ל  ֶׁש ה  ַּבִּמְׁשָּפָח 
ל  ֲאבָ ת.  ַהַּיֲהדּול  ּכָ ם  ֶאְצלָ ה  זֶ ק,  ֹוֶחְני  א  הּום  ָהָאָד ם  ִא ק  ַר ם  ִמְסַּתְּכִלי ד,  ֶאָח 

ן  ְוכֵ ת,  ְּבָרכֹות  ְוִהְלכֹות  ַׁשּבָ ת ִהְלכֹול  ְלָמָׁש ת,  ֲחׁשּובֹות  ַלֲהָלכֹו  ַמִּגיעַ ה  ְּכֶׁשּזֶ 
 ה.ָּבזֶ ם  ְּבִקיִאי ָּכל ּכָ א   ם ֵה ה, ָהְלָא 

י  ֲאנִ .  ֶאְצֵלנּות  ִלְּבָעיֹום  ּגֹוֵר ה  ְוזֶ ת,  ַּבֲהָלכֹוד  ְמאֹה  ֲחָזָק ן  ּכֵ י  ֶׁשּלִ ה  ַהִּמְׁשָּפָח 
י  ְלַבְעלִ ת אֹוֶמֶר י ּוְכֶׁשֲאנִ י, ֻחַּנְכִּת  ָּכי ּכִ י, ִמַּבֲעלִ ת ֲהָלכֹור יֹוֵת ה ַהְרּבֵ ת יֹוַדעַ 
ת  אֹוֶהבֶ י  ֶׁשֲאנִ ב  חֹוֵׁש א  הּו,  לֹוב  ַמְכִאיה  ְוזֶ ל  ִנְבַה ד  ְמאֹא  הּו ה  ֲהָלכָ   ֵאיזֹו

 ם. ֻמְׁשּלָ א ְּכֶׁשהּו ק ַר  אֹותֹו
י  ֲאנִ ם,  ְּפָעִמיה  ַהְרּבֵ ת  ִלְבּכֹוי  לִ ת  ֶמ ּגֹוֶר ה  טֹועֶ א  ְּכֶׁשהּוו  ְּבֵעיָניה  ַהֶּבָהלָ 
ל  ֲאבָ ם,  ֻמְׁשּלָ א  א  ֶׁשהּו  ֲאִפילּוי,  לִ ר  ְוָיָק ב  ָחׁשּוא  הּוה  ַּכָּמ ד  ָּתִמי   לֹו ת  אֹוֶמֶר 

 ר. עֹוזֵ ה ֶׁשּזֶ ה  רֹוָא א י ֲאנִ 
ה  ֵאיזֶ   אֹות  ְּפׁשּוטֹות  ַׁשּבָ ת  ִהְלכֹו  לֹוה  ַּמְזִּכיָר י  ְּכֶׁשֲאנִ ן  ָנכֹות  ּפֹוֶעלֶ י  ֲאנִ ם  ַהִא 

 ם? ַמֲאָכִליל עַ ם ְמָבְרִכית ְּבָרכֹו
 ִייַׁשר ּכַֹח 

 
תשפ"א'ַּתּמּוז, ְׁשַנת הג' , תֻחַּק   ָּפָרַׁשתם א' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 ' ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

 ב.ַהִּמְכָּת ת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ם  ֲחׁשּוִביי  ֲהכִ ם  ֵמַהְּדָבִריה  זֶ ל,  ַהַּבעַ ם  עִ ם  ְּפתּוִחי  ֶׁשִּתְהיּוד  ְמאֹב  ָחׁשּו
ְוִלְהיֹו  ת, ַּביִ ם  ִּבְׁשלֹו ה  ַמ ל  ּכָ ר  לֹוַמ י,  ַהֵּׁשנִ ם  עִ ד  ֶאָח ם  ְּפתּוִחית  ַלִהַּדֵּבר 

 ם. ְּבָׁשלֹו ֶׁשִּיְחיּום  ּגֹוֵר ה זֶ י, ֵמַהֵּׁשנִ ם ֶׁשַּמְרִּגיִׁשי

ג  ִמְתַנֵה א  א  ֶׁשהּום  רֹוִאים  ְּכֶׁשַאֶּת ג  ְלִהְתַנֵה   ֵאיל  ַהַּבעַ ת  ֶא   ִּתְׁשֲאלּו
  לֹו ם  אֹוְמִרים  ְּכֶׁשַאֶּת   לֹו  ַמְפִריעַ ם  ִא ה  ָיפָ ה  ְּבצּוָר   אֹותֹו  ִּתְׁשֲאלּוה.  ַּכֲהָלכָ 

א   ם  ֶׁשַאֶּת   לֹו  ַּתְסִּבירּו,  ׁשֹוֶטֶרתת  ִלְהיֹום  רֹוִציא  ם  ֶׁשַאֶּת   לֹו  ַּתִּגידּוה,  ֲהָלכָ 
 ָלְמדּו א  ֶׁשם  ְמִביִנים  ַאֶּת ,  ֶׁשָּצִרי  ְּכמֹוה  עֹוֶׂש א  א  ְּכֶׁשהּו  ּבֹום  ְמַזְלְזִלי

  – ֶחְניֹוק    יֹוֵתרם  ֶׁשָאָד ה  ַּכָּמ ד,  ֶאָח ר  ָּדבָ ק  ַר ה  ָהיָ   ֶאְצָלם ת,  ֲהָלכֹות  ַּבַּביִ ם  ֶאְצלָ 
ה  ְּבצּוָר ם  ְמׂשֹוֲחִחים  ִא ן,  ָהִעְניָ ל  ּכָ ל  עַ   ִאּתֹו  ְּתׂשֹוֲחחּו י;  ְיהּוִד ר  יֹוֵת א  הּו  ָּכ
 ק. ִמְתַחּזֵ ת ַּביִ ם ַהְּׁשלֹול ּכָ ה ָיפֶ 

ת  ַאֶחֶר ה  עֹוֶׂש א  ְּכֶׁשהּול  ַלַּבעַ ר  לֹוַמ ת;  זֹאם  אֹוְמִרי  ֵאי י  ֶׁשָּתלּוא,  ִהי ת  ָהֱאֶמ 
י  ַלֵּׁשנִ ם  ְּכֶׁשְּמִעיִרית.  זֹאם  אֹוְמִרי  ֵאיי  ָּתלּול  ֲאבָ ה,  ְּבָעיָ א   ה  זֶ ה  ֵמַהֲהָלכָ 

ל  עַ ת  ִהְׁשַּתְּלטּול  ֶׁש ,  ִּבּקֶֹרתל  ֶׁש ן  ְּבאֹפֶ ר  לֹוַמ ר  ֶאְפָׁש   ֶׁשּלֹות  ַהִהְתַנֲהגּול  עַ 
"ְלָמָׁש י;  ַּבֵּׁשנִ ל  ִזְלזּוי,  ַהֵּׁשנִ  "עֹוֶׂש ה  ַאָּת ה  ַמ ל:  "ָאסּוה?"    ִּתְתַּבֵּייׁש ר!" 

ת  זֹאר  לֹוַמ ר  ְוֶאְפָׁש !"  ְלה,  טֹובָ   ְּבֶדֶר ד  ְלַלֵּמ י,  ַלֵּׁשנִ ר  ְלַהְזִּכיל  ֶׁש   ְּבֶדֶר
",  ָּכא ִהיה  ֶׁשַהֲהָלכָ י לִ ה ִנְרָא ם: "אֹוְמִריל ְלָמָׁש י; ַהֵּׁשנִ ת ֶא ם ְלָהִריי, ַלֵּׁשנִ 

ר  ֻמָּת ם  ִא ה  ְׁשֵאלָ ה  זֶ ", "ָּכם  עֹוִׂשי א  ת  ְּבַׁשּבָ ", "ָּכם  ֶׁשעֹוִׂשיי  ָלַמְדִּת י  ֲאנִ "
 י. ַהֵּׁשנִ ל עַ ם ְּכֶׁשִּמְׁשַּתְּלִטיר ֵמֲאֶׁש ד ְמאֹה ׁשֹונֶ ה זֶ "; ָּכת ַלֲעׂשֹו

  – ו  ָעָלית  ְלִהְתָּגאֹוא   ל  ֶׁש ן  ְּבאֹפֶ ד,  ִלימּול  ֶׁש ן  ְּבאֹפֶ   לֹום  אֹוְמִרים  ַאֶּת ם  ִא 
 ת.ַהֲהָלכֹו ת ֶא  אֹותֹוד ְלַלֵּמ , לֹור לֹוַמ  ֶׁשַּתְמִׁשיכּוה ִיְרצֶ י ְּבַוַּדאא הּו

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליחּור ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 
 תשפ"א) תֻחַּק (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 
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  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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 תלמוד מסיבת חומש נהדרת ב 
 תורה היכל הקודש וויליאמסבורג 

נהדרת   חומש"  "מסיבת  התקיימה  חוקת,  פרש  ראשון  יום  שעבר,  בשבוע 
, הילדים המתוקים מכיתה א' חגגו את  וויליאמסבורגבתלמוד תורה ברסלב ב

את   לסיים  כשזכו  השמחה,  החומש  כבר מסיבת  ומתחילים  הקריאה  לימוד 
 ללמוד את החומש הקדוש. 

להשתתף במסיבת החומש   והסבים שבאו בהמוניהם  ההורים  ליבותיהם של 
הנהדרת עלו על גדותיהם מנחת בראותם את הנשמות הטהרות והמתוקות, כל 
ילד עם כתר לראשו הקטן שרים במתיקות מכל הלב את הניגונים הקדושים  

הק הפסוקים  את  התחלת  ואומרים  במעמד  כנהוג  ויקרא,  פרשת  של  דושים 
 לימוד חומש. 

שלי",   הראשון  ה"סידור  את  היקרים  לילדים  חילק  שליט"א  הישיבה  ראש 
ואיחל   קצרים  דברים  ונשא  ניגש  הישיבה  ראש  רב.  באושר  לידיהם  שקיבלו 

 לילדים שיגדלו ויתעלו בתורה ויראת שמים. 
אינדיג מרדכי  הר"ר  המנהל  דברים  נשאו  כן  החשוב    כמו  והמלמד  שליט"א, 

 הר"ר נחמן ניישטיין שליט"א. 
נודע בשערים  ירבו, כבר  כן  תלמוד תורה של ברסלב, עומד מעל עשר שנים 
ששם שמים את דגש העיקרי על לימוד ה'אמונה לילדים' שאמונה לא תהיה  

פעמיים בשנה כמו בליל    –עוד איזה מושג שיודעים, ושולפים אותה רק פעם  
בפור או  הוא,  הסדר,  ברוך  הקדוש  עם  יחיו  שהם  אלא  הצהריים,  אחרי  ים 

בידיעה   צעיר  הכי  מהגיל  ושיגדלו  ובטוחה,  ברורה  להם  תהיה  שהאמונה 
 שהקדוש ברוך הוא ממש פה איתם תמיד ובכל מקום. 

כמו כן שמים דגש שהילדים ידעו את חשיבותם שנולדו כיהודים, וקיבלו את  
השם יתברך יכולים לחיות חיים    התורה מהשם יתברך, ורק אם שומעים בקול

 טובים, אפילו בעולם הזה. 
בתלמוד תורה נזהרים ביותר שהילדים יגדלו בריאים גם בנפשם, כל מלמד נזהר  
אחרים,   אנשים  עם  לחיות  איך  הילדים  את  מלמדים  ילד,  אף  לבייש  לא 

 להתחשב ברגשות של השני. 
מספרים   המצוות,  שמחת  עם  הילדים  את  מעשיות  מחנכים  סיפורי  לילדים 

לליב שמדבר  יכולים    םמהסוג  הם  שגם  אותם  ומלמדים  קטנים,  ילדים  של 
 להיות צדיקים, ולגדול יהודים כשרים.

ברוך השם, יצאו פירות נפלאים, כבר יש הרבה אברכים בוגרי התלמוד התורה  
בתים  ומנהלים  הוא,  ברוך  הקדוש  עם  שחיים  השם,  יראי  אברכים  הקדוש, 

 .ראל על דרך ישראל סבא נאמנים ביש
 !אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל תינוקות של בית רבן 

 עבודה בניה קדחתניות בבנין היכל הקודש באומן 
בבניי משכנו  קבע  שליט"א  הישיבה  שראש  שנים  כמה  הרחק    ןמזה  פרטי, 

מהשאון וההמולה של הרחובות הראשיים בעיר אומן, בו מוצאים אנשי שלומנו  
פינה טהורה ורגוע באומן, בזמן השהות בצלו של רבינו הקדוש בימי ראש השנה  

 הקדושים. 
ראש   אמר  בלבד,  התחתונות  בקומות  השתמשו  הראשונות  שבשנים  לאחר 

שצריכים הזמן  שהגיע  עודכן,  שכבר  כפי  שיותר   הישיבה  כמה  לבנות  לסיים 
חדרים, כי השנה צפוי להגיע לאומן ציבור גדול מאד, כמו כן החדרים הקיימים 

 כבר התמלאו עד אפס מקום. 

מיהו  איך אפשר לזהות 
 חסיד ברסלב? 

 האזינו לשיעור מרתק:

079.704.0066.2.2.8 

 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  
 על ידי הגליון נתנדב 

 הי"ו  ˘מעון פרי„לנ„ר' 

 סייעתא דשמיא  לבני חיי ומזוני רוויחי
 והצלחה בכל הענינים

נדרים 'בכל העמדות של  ניתן לתרום עבור הוצאת הגליון  

 ירושלים  'היכל הקודש'  על שם   'פלוס

הבניי ובחדרי  לעבודה  נרתמו  המלאכה  עושי  השם    ןברוך 
הכיווני מכל  הבניה  עבודת  את  עובדים  םרואים  כולם   ,

 במלוא המרץ, אינסטלטורים, חשמלאים, ורצפים.
מנת כמ על  חדשות  מיטות  של  גדול  משלחו  הוזמן  כן  ו 

יהיה מוכנים  לאבזר את החדרים החדשים שבעזרת השם 
 לראש השנה הבעל"ט.

אפשר עדיין להזמין מיטות אצל הר"ר יחזקאל סאמעט הי"ו  
+. זכרו, נשאר מספר מצומצם של  1347-452-1936בטלפון  

 כה.ומיטות, כל הקודם ז
 איש בעל יעדר! 

 

 

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 
ֲאִני    ָצִרי ִּבְׁשִביִלי,  ִנְבָרא  ְּכֶׁשָהעֹוָלם  ִנְמָצא,  ִּבְׁשִביִלי.  ֶאָּלא  ִנְבָרא 

ָהעֹוָלם  ִלְראֹו ֶחְסרֹון  ּוְלַמְּלאֹות  ָהעֹוָלם  ְּבִתּקּון  ֵעת  ְּבָכל  ּוְלַעֵּין  ת 
ּוְלִהְתַּפֵּלל ַּבֲעבּוָרם. ְוִעְנַין ַהְּתִפָּלה ֵהן ִּבְׁשֵני ָּפִנים, ַהְינּו קֶֹדם ְּגַזר ִּדין  

 ְוכּו', ֲאָבל ְלַאַחר ְּגַזר ִּדין ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם.
ְּגַזר־ִּדין. ַאף־ַעל־ְוֵהִבינּו ָאז ִמְּדבָ  ְלַאַחר  ְּכָבר  ָריו ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשהּוא 

ג ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהִּדין ּוָפַעל,  "ל ָּכל ַהָּׁשָנה ַהּזֹו תקס"ִּפי־ֵכן ָעַסק ַרֵּבנּו זַ 
ִרים ְוָחֵמׁש ָׁשִנים.  ֶׁשִּנְתַעֵּכב ַהִּדין ֶעשְֹ
ִאי ָהאּב ָדאס ָאּפ ִּגיְׁשטּוְּפט  ":  ְוִנְׁשַמע ָאז ִמִּפיו, ֶׁשָאַמר ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון

ֲאִני ָּדִחיִתי ֶאת ֶזה ְלֶעְׂשִרים ְוַכָּמה    ."אֹויף ֶעְטִליֶכע אּון ְצָואְנִציג ָיאהר
ְוֵכן ָהָיה ְמֻכָּון ַמָּמׁש, ֶׁשִּמְּׁשַנת ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה ַעד ְׁשַנת ְיִציַאת    ָׁשָנה

 ֵיׁש ְּבֵעֶר ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה.  ְּבסֹוָפּה.ז  "ַהְּגֵזָרה ַלּפַֹעל ִּבְׁשַנת תקפ

 תכא.
ַרֵּבנּו   ֶׁשָאַמר  ְּבַהּתֹוָרה,  ַהָּׂשָגה  ׁשּום  לֹו  ָהְיָתה  ֶׁשא  ָנָתן,  ַרִּבי  ְוָאַמר 

אֶֹזן ׁשַֹמַעת  ":  (ִמְׁשֵלי טו, לב)ל, ַרק ָהָיה ִנְרֶאה לֹו ְמאֹד ֵּפרּוׁש ַהָּפסּוק  "זַ 
ַחִּיי ָּתִלין ּתֹוַכַחת  ֲחָכִמים  ְּבֶקֶרב  זַ "ם  ַרֵּבנּו  ֶׁשֵּפֵרׁש  ְּתלּוָנה  ",  ְלׁשֹון  ל 

ֶׁשֶּזה   ֵּתַדע,  ַהַּצִּדיִקים,  ֶׁשֵּבין  ְמִריבֹות  ׁשֹוֵמַע  ְּכֶׁשַאָּתה  ּוְמִריָבה; 
 ַמְׁשִמיִעין אֹוְת ּתֹוֵכָחה, ֶׁשָּפַגְמָּת ְּבִטֵּפי מֲֹח ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם.

ָבה לֹו ֻקְׁשָיא, ֶׁשָהַל ִעָּמּה ַמה ֶׁשִהְכִניס ּבֹו חֹוְתנֹו ַהָּגאֹון  ּוָבֶזה ִנְתַיְּׁש 
ֵּפרּוׁש   ֶׁשָּׁשַמע  ַעד  ַעל־ֶזה,  ֵּתרּוץ  ׁשּום  לֹו  ָהָיה  ְוא  ְצִבי,  ָּדִוד  ַרִּבי 

 .ַהָּפסּוק ַהֶּזה
ַרב ַהָּקדֹוׁש  ַהְינּו ִּכי חֹוְתנֹו ִהְתָקֵרב ִּבְתִחָּלה ְלַכת ַהֲחִסיִדים ְוָנַסע ֶאל ָה 

  ַא ְוַהְנָהָגתֹו,  ַּדְרּכֹו  ְמאֹד  ְמאֹד  ְּבֵעיָניו  ְוִנְרֶאה  ִמָקאִריץ  ִּפְנָחס  ַרִּבי 
ָׁשַמע ָׁשם, ֶׁשְּמַדְּבִרים ַהְרֵּבה ַעל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִמיְכל ִמְּזָלאְטׁשֹוב.  

יְכל ִמְּזָלאְטׁשֹוב ְוִלְראֹות  ְוִהְתַיֵּׁשב, ֶׁשִּיַּסע ַּגם ֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִמ 
 ַהְנָהָגתֹו ְוַדְרּכֹו. ְוֵכן ָעָׂשה ְוָנַסע.

ּוְכֶׁשָּבא ֵאֶצל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִמיְכל ִמְּזָלאְטׁשֹוב, ִנְרֶאה ְּבֵעיָניו ְמאֹד  
ִּבי  ְמאֹד ַּדְרּכֹו ְוַהְנָהָגתֹו, ַא ָׁשַמע ָׁשם, ֶׁשְּמַדְּבִרים ַעל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַר 

ִמָקאִריץ:   ָאּפְ "ִּפְנָחס  ִאיז  ְוכּוט  ֶגעַּפְסִקנְ   ֶדער  ֶמעְנְטְׁשן  ַזייֶנע    ' ִמיט 
ֶזה ֻהְחַלט ִעם    ." 'ִמיט ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ְוכּוט ֶגעַּפְסְקנְ  אּון ֶדער ִאיז ָאּפ

ֲאָנָׁשיו ְוכּו', ְוֶזה ֻהְחַלט ִעם ֲאָנָׁשיו ְוכּו' ְוָּכַאב לֹו ְמאֹד ְמאֹד ַעל ֹּגֶדל  
ֶׁשָאַמר:   ַעד  ַהַּצִּדיִקים,  ֵּבין  ֶׁשֵּיׁש  ְלָבבֹות,  ְוַהֵּפרּוד  ֲאִני  "ַהַּמֲחֶקת 

ה ֶׁשֶּזה ְמַדֵּבר ַעל־ ַמֲאִמין, ֶׁשְּׁשֵניֶהם ֱאֶמת, ַמה ֶׁשֶּזה ְמַדֵּבר ַעל־ֶזה, ּוַמ 
. ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְתַרֵחק ֵמַהֲחִסיִדים ְוָהָיה ָרִגיל ִלְקּבַֹע לֹו ִׁשעּור ְּבָכל  "ֶזה

 יֹום ִּבְמֻכָּון ְלַדֵּבר ַעל ַהֲחִסיִדים ְּכֵדי ְלִהְתַרֵחק ֵמֶהם.
ֶיה ַמְחֶקת  ּוֵמָאז  ָהְיָתה ָקֶׁשה ְלַרִּבי ָנָתן ֻקְׁשָיה זֹו, ָלָּמה ָצִרי, ֶׁשִּתְה 

ּוְמִריָבה,   ָּכל ַמּצּוָתא  ִּכי  ְוַעְכָׁשו ּתְֹרָצה לֹו,  ַהְּׁשֵלִמים,  ַהַּצִּדיִקים  ֵּבין 
ִסְטִרין   ֶׁשְּיָגְרׁשּו  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ֶזה  ֵאין  ַהְּׁשֵלִמים,  ַהַּצִּדיִקים  ֵּבין  ֶׁשֵּיׁש 

 ָאֳחָרִנין ַהְינּו ִמי ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ָלׁשּוב.
ְּבָדבָ  זַ עֹוד  ַרֵּבנּו  ָקַלע  ֶאָחד  ָׁשם  "ר  ֶׁשְּמבָֹאר  ַּבֶּמה  ִלּבֹו  ְנֻקַּדת  ֶאל  ל 

ְּבַהּתֹוָרה, ֶׁשָּצִרי ִלְׁשמֹר ֶאת ַהַּמֲחָׁשָבה ְוא ְלַהְחִמיָצּה ְוכּו', ִּכי הּוא  
ָהָיה ְּבִטְבעֹו ַּבַעל ַמֲחָׁשָבה. ְוַאף ֶׁשַּמְחְׁשבֹוָתיו ָהיּו ַרק ֶׁשל ּתֹוָרה, ַאף־ 

 ־ִּפי־ֵכן ָהיּו ַמְחְׁשבֹוָתיו ְמַבְלְּבלֹות אֹותֹו ְוכּו'.ַעל
  )" ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק " ִנְלָקח ִמֵּסֶפר  -ה "(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי                    
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