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 נתייסדו ע״י כ״ק מרן מוהרא״ש זי״ע 

 
 

 ַהָּפָרָׁשה  לעַ  טָווארְ 
ֵיָראּו, א  ּוָפַני  ֲאחָֹרי  ֶאת  ְוָרִאיָת  ַּכִּפי  ֶאת  ַהָּקדֹוׁש   ַוֲהִסרִֹתי   ַרֵּבינּו 

א  (ִליקּוֵטי  ראֹוֵמ  ֵחֶלק  רנ),'מֹוֲהַר"ן,  ִסיָמן  ֶׁשַהּכֹל    ,  יֹוֵדַע  ְּכֶׁשָאָדם 
ִלְסּבֹו ָיכֹול  ָאז  ְּפָרִטית,  ַהּכֹל  לְּבַהְׁשָּגָחה  ם ְזַמִּניר  ֶׁשעֹובֵ   ֲאִפילּו   ֶאת 

עֹוםָקִׁשי  .ִיְתָּבַר ִמֶּמּנּו  ֶׁשַהּכֹל  ֶׁשּיֹוֵדַע  ֵמַאַחר  ַרֵּבינּו ר  אֹוֵמ   ד, 
,  "ָּפִנים"ֶׁשֵּיׁש ֵׂשֶכל ַהִּנְקָרא    , ִסיָמן כא),'מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א  (ִליקּוֵטיַהָּקדֹוׁש  

י, ּוְבָגלּוה  ְּבעֹוְצָמ א  הּו  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁשת   ֶא   ַמְרִּגיׁש  םְּכֶׁשָאָד ה  ֶׁשּזֶ 
ֶׁשַהּכֹא  הּו  ּוִמַּיד  ֶׁשֵּתֶכף הּוא ,  ְלַבּדֹום  ַהֵּׁש ק  ַר ה  זֶ ל  יֹוֵדַע  ֶזה  ֶׁשָּכל 

ִּביִדיָעה ֻמְחֶלֶטת ֲאֶׁשר ֵאין ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַר , ֶׁשּיֹוֵדַע  "ְיִדיָעה"ְּבִחיַנת 
ִּבְבִחיַנת   ְוֵיׁש ֵׂשֶכל ֶׁשִּנְקָרא  ט  קֹולֵ א  ם  ְּכֶׁשָהָאָד   ה, זֶ "ָאחֹור "ְּכָלל, 

ם ְוֶהְסֵּבִרי  ְיֵדי ַהְקָּדמֹות ַרּבֹות  ֶאָּלא ַעל,  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרה  זֶ ל  ֶׁשַהּכֹ ד  ִמּיַ 
ְּבִחיַנת  םַרִּבי ִהיא  ֶזה  ֵׂשֶכל  ַּבּטֹוב "ְּבִחיָרה",  ִלְבחֹר  ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ּכֹוַח   ,

ה ָהֱאמּונָ י ּכִ , אֹו ְלֶהֶפ ל ּכָ אֶאְצלֹוה ְּברּוָר  ָּכ . 
ַהָּקדֹוׁש ֵמֵאת  ִּבֵּקׁש  ַרֵּבינּו  ה  ֶאת  "  :הּוא  ָּברּו  ְוִהֵּנה מֹׁשֶ ָנא  ַהְרֵאִני 

ֶׁשּיְ ,  " ְּכבֹוֶד ֶׁשָּיִבין ַהְיינּו  ָּדָבר,  ִמָּכל   ִיְתָּבַר ֱאקּותֹו  ֵאָליו  ַגֶּלה 
ֶזה, ְוַעל ֶזה ת ֶא ג ַמְנִהי  םּוִמַּיד ַמה ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו, ֶׁשַהֵּׁש  ְוַיְׂשִּכיל ֵּתֶכף

ַהָּקדֹוׁש לֹו  א  "  :הּוא  ָּברּו  ֵהִׁשיב  ִּכי  ָּפַני  ֶאת  ִלְראֹות  ּתּוַכל  א 
, ַהְיינּו ָּכל ְזַמן ֶׁשָהָאָדם ַחי ָּבֶזה ָהעֹוָלם, ַהֶהְכֵרַח "ָהָאָדם ָוָחיִיְרַאִני  

הּוא   ָאז  ַהְּבִחיָרה,  ֶאת  ִמֶּמּנּו  לֹוְקִחים  ִאם  ִּכי  ְּבִחיָרה,  לֹו  ֶׁשִּתְהֶיה 
ַמִּגיַע ְלַמְדֵרַגת ַמְלַא . 

ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָאַמר  ּו  ,הּוא  ָּברּו   ְוֶזה  ֲאחֹוַרי  ֶאת  א  ְוָרִאיָת   ,ֵיָראּוָפַני 
ן  כֵ י  ְוִלְפנֵ ב,  טֹוה  ָהיָ ל  ֶׁשַהּכֹר,  ְלָאחֹוה  ִּתְרֶא ה  ַאָּת   ַּכר  ַאַח   רְּכלֹוַמ 
ן  ְלַהֲאִמי ה,  ֶּבֱאמּונָ ק  ְלִהְתַחּזֵ   ְוִתְצָטֵרע,  ַר ה  ִיָרֶא ה  זֶ ם  ְּפָעִמיה  ַהְרּבֵ 

הּוא  ָּברּו ֶׁשְּלֵעת  וַ ה,  ְלטֹובָ ל  ַהּכֹג  ַמְנִהיי  ְּבַוַּדא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֲאִפילּו 
ֵאיֶזה ַמְׁשֵּבר ְורֹוֶאה ַרק ֶאת ָהַרע, ָעָליו ִלְזּכֹר   ם ָהָאָד   לעַ ַעָּתה עֹוֵבר  

ַרֵּבינּו    ֶׁשָאַמר  א  (ִליקּוֵטיַמה  ֵחֶלק  ד),'מֹוֲהַר"ן,  ִסיָמן  יֹוֵדַע    ,  ֶׁשְּכֶׁשָאָדם 
ֵהם ְלטֹוָבתֹו, זֹאת ַהְּבִחיָנה ִהיא ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא;    וֶׁשָּכל ְמאְֹרעֹוָתי

ֲהֵר  ַהָּבא  עֹוָלם  סד)ֶנֱאַמר  י  ְוַעל  ֱאִקים    (ְיַׁשְעָיה  ָרֲאָתה  א  "ַעִין 
ָאָד  ַיֲעֶׂשה",   ם  זּוָלְתם ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִליל  ֲאבָ .  ֵמרֹאׁש ת  ִלְראֹול  ָיכֹו  א

ת ְלטֹובַ ק  ַר   ָהיּוו,  ָעָלי  ֶׁשָעְברּום  ַהְּקָׁשִייל  ֶׁשּכָ ן  ְלָהִבים  ְיכֹוִליר,  ְלָאחֹו
 ם.ָהָאָד 
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש
םטֹוִבים ֲחֵבִרי  

ד  ֶאחָ ף  ַאם,  ֲחֵבִרי  לוֹ   ֶׁשֵּיׁש ב  אֹוהֵ ם  ָאדָ ל  ּכָ 
ם ּגַ ם  ְצִריִכיל  ֲאבָ ד.  ְלבַ ת  ִלְהיוֹ ב  אֹוהֵ א  �

ד ֶנְחמָ ן  ָאכֵ ם,  ֲחֵבִרים  עִ ק  ְלִהְתַעּסֵ   ֵאי�ת  ָלַדעַ 
ר אֹומֵ א  �ה  זֶ ל  ֲאבָ ם  ֲחֵבִרים  עִ ת  ְלַבּלוֹ ם  ְוָנִעי

 ת. ֲעצּומוֹ ם ְּבֵעיַניִ ר ָחבֵ ל עַ  ִלְסֹמ�ם ֶׁשְּיכֹוִלי
ִהְרּבָ    ְוַכָּמה   ַּכָּמה  ִעָּמנּו   ְלַדֵּבר  המֹוֲהָרא"ׁש 

 טֹוַבת ַעל ְוִלְסֹמ� ִלְבֹטחַ  ֶׁשָאסּור ֵאי�, ְּפָעִמים
 ְּכִתיב"  ָאָדם  ְּתׁשּוַעת  ָׁשְוא"  ִּכי,  ָאָדם  ֶּבן   ׁשּום

  ַעל  ְוסֹוֵמ�  ּבֹוֵטחַ   ָהָאָדם ֹרב  ִּפי   ְוַעל,  ')ס ְּתִהִּלים(
  ַאְכָזָבה   לוֹ   ַמִּגיָעה  ּוְלַבּסֹוף,  ֲחֵברוֹ   טֹוַבת
',  ְוכּו  ְוָכ�  ָּכ�ְל�    ִהְבִטיחַ   ַהּיֹום  ִּכי,  ְּגדֹוָלה
',  ְוכּו  ִּפיהָ   ַעל  ַהְּקָעָרה  ֶאת  ְמַהֵּפ�  הּוא  ּוָמָחר
  ֵּכן   ְוַעל,  אֹוְת�  ִלְקֹּבר   ְוָהִראׁשֹון   ָהֹראׁש  ְוהּוא

  ַעל   ַרק ְוִׂשְברֹו    ִּבְטחֹונוֹ   ָלִׂשים  ָצִרי�  ָהָאָדם
  ָׁשִליחַ   ָאָדם  ֶּבן  ֵאיֶזה   ִיְהֶיה  ְוִאם,  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם
  ּוַמה   ּטֹוב  ַמה  -  לוֹ   רַלֲעזֹ   ִיְתָּבֵר�  ִמֶּמּנּו  טֹוב

 ַעל  ְלַכְּתִחָּלה  ְוִלְסֹמ�  ִלְבֹטחַ   ֲאָבל,  ָּנִעים
 .ְּבֶהְחֵלט ָאסּור ֶזה, ֲחֵברוֹ 

 
 

כט.)  םאֹוְמִרי   םַהְּקדֹוִׁשי  ֲחָכֵמינּו : (ְמָנחֹות 
ְלֹמֶׁשה" לֹו  ָקִׁשים  ָהיּו  ְּדָבִרים  ,  "ְׁש�ָׁשה 

ֹ   ַרֵּבינּוה  ֹמׁשֶ ם  ְּדָבִריה  ְׁשלֹוׁשָ  ד עַ ן  ֵהִביא  ל
הּוא ָּברּו�  ה זֶ   ֵאי�  לֹוה  ֶהְראָ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ם, ּוְׁשָרִצי  חֹוֶדׁש  רֹאׁשה,  ַהְּמנֹוָר ה,  ִנְראֶ 
ְׁש�ָׁשה  ת  ַהּתֹוְספֹול  ׁשֹואֵ  ַהַּמְתִחיל  (ִּדּבּור 

ֹ ה  ָלּמָ "   :ְדָבִרים) ת  ַמֲחִצית  אֶ ם  מֹוִניא  ל
ָׁשםל  ַהֶּׁשקֶ  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ',  ִיְּתנּוה  זֶ '  ֶׁשָּכתּוב 

הּואּבָ  א  הּוי  ּכִ ת,  ָלתֵ ה  מַ   לֹוה  ֶהְראָ   רּו� 
 ֹ   ַהִּׁשיָטה ה  עֹונֶ ה?"  זֶ ה  מַ ן  ֵהִביא  ל

"ְמֻקֶּבצֶ   ֵאי�ן  ֵהִבי  ַרֵּבינּוה  ֹמׁשֶ ם  ׁשָ ת: 
ֹ א  הּול,  ֶׁשקֶ ה  ִנְראֶ  ר, ַאחֵ   ַמֶּׁשהּו  ֵהִביןא  ל

ֹ א  הּו ם ֶׁשּנֹוְתִנית  ִלְהיֹול  ָיכֹו  ֵאי�ן  ֵהִביא  ל
ל  עַ ר  ְיַכּפֵ ט  מּועָ ר  'ָדבָ ן,  ָקטָ   ָּכ� ל  ּכָ   ַמֶּׁשהּו

ל ּכָ ת  אֶ ק  מֹוחֵ ן  ָקטָ ל  ֶׁשקֶ י  ֲחצִ ן',  ָעֹו
 ת?!"ָהֲעֵבירֹו

הּואה  מַ ה  זֶ  ָּברּו�  ,  לֹו ה  ֶהְראָ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
א  הּו ן,  ָקטָ   ַמֶּׁשהּוא  ֵמִבי י  ְיהּוִד ם  ֶׁשִא 
ל  ּכָ ל  עַ   לֹום  מֹוֲחִלי  –  ֶׁשּלֹוב  ַהּלֵ ת  אֶ א  ֵמִבי

      ו.ֲעוֹונֹוָתי
"א)תשפ ְּתַצֶוהה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(   
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 ָראֵׁשי   ְּכמוֹ   ְּבִדּיּוק  ֵהם  ָדם'ָא  ׁשּוַעת'ְּת   אָׁש'וְ   ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי
 ֶׁשְּתׁשּוַעת   ַמִּכיר  ֶׁשָהָאָדם  ָמה  ָּכל  ִּכי,  ְפַּתח'ּתִ   יְׂש'ָפתַ   'ַא  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות

  ִעּמוֹ   ְלַדֵּבר  ּוְׂשָפָתיו  ִּפיו  ֶאת  ִיְפַּתח  ֵּכן,  ְוֶׁשֶקר  ָׁשְוא   ַרק  ִהיא  ָאָדם  ֶּבן
 .ְוֶחְסרֹונֹוָתיו ְצָרָכיו ָּכל ִמֶּמּנּו ַרק ּוְלַבֵּקׁשִיְתָּבַר�, 
 -  ָּממֹוןלְ   ַהּנֹוְגִעים   ְּבִעְנָיִנים  ּוִבְפָרט,  ָהִעְנָיִנים  ְּבָכל  הּוא  ֶזה  ְּכָלל

  ַהָּממֹון   ִּכי,  ָוָדם  ָּבָׂשר  ֶׁשל  ְּבִבָּטחֹון  ָממֹונוֹ   ָלִׂשים   לוֹ   ָאסּור  ֶׁשָהָאָדם
 ֶׁשָאַמר   ְּכמוֹ ,  ֵעינוֹ   ָּבַבת  ְּכמוֹ   ְמֹאד  ְּגדֹוָלה  ְׁשִמיָרה  ָצִרי�  ְיהּוִדי  ֶׁשל

  ֶׁשל   ְּבִבָּטחֹון  אֹותוֹ   ָלִׂשים  ָממֹונוֹ   ָּכל  ִעם  ָהָאָדם   ְיַׂשֵחק  ְוֵאי�,  ַרֵּבנּו
 ָּכ�   ְוַאַחר,  ַהֹּכל  ֶאת  ְל�  ְלַאֵּבד  ָיכֹול  ַלְיָלה  ּוִבן  יֹום  ֶׁשִּבן,  ָוָדם  ָּבָׂשר

 ...ְמִחיָלה ִמְּמ� ְיַבֵּקׁש
 ֶׁשָהְיָתה ,  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ִעם  ִסּפּור  ָאז  ְוָהָיה

 ַּפְרָנַסת   ַעל  ֶּכֶסף  ְקָצת  ֶלֱאֹסף  ָׁשָנה  ְּבָכל  ָלָאֶרץ  ְלחּוץ  ָלֵצאת  ַּדְרּכוֹ 
 ֲחֵמֶׁשת  ֶׁשל  ֶּכֶסף   ְסכּום  ָחַס�  ַּגם  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ַאֲחֵרי  ּוְלַבּסֹוף,  ֵּביתוֹ 

, לוֹ   ְוִהִּציעַ ,  ֶאָחד  ִאיׁש  ֵאָליו  ִנַּגׁש  ְלֵביתוֹ   ַּבֲחָזָרתוֹ   ּוַפַעם,  ּדֹוָלר  ֲאָלִפים
 ִרִּבית   ֶׁשל  ָהגּון  ְסכּום  לוֹ   ְיַׁשֵּלם  ְוהּוא,  ְרכּוׁשוֹ   ָּכל  ֶאְצלוֹ   ֶׁשַּיְפִקיד
  ֲהגּוִנים   ְרָוִחים  לוֹ   ְוִהְבִטיחַ ,  ֹחֶדׁש  ְּבָכל]  ַּכּמּוָבן  ִעְסָקא  ַהֵּתר[ְּבֶדֶר�  

 ְוֶתֶכף ,  ְּכזוֹ   ְמִציָאה  ִלְמֹצא  הֹון  ָּכל  ְּכַעל  חָׂשמַ   ל"ַהּנָ   ְוָהִאיׁש,  ְמֹאד
 ְּכֶׁשִּקֵּבל,  ְּביֹוֵתר  ִׂשְמָחתוֹ   ִהְגִּדיל   ְוֵכן,  ֶחְסכֹונוֹ   ָּכל   ֶאְצלוֹ   ִהְפִקיד  ּוִמָּיד
 ָעַבר  �א  ֲאָבל,  ִרִּבית  ֶׁשל  ָהגּון  ְסכּום  ָהִראׁשֹוִנים  ַהֲחָדִׁשים  ִּבְׁשֵני

 ֵמַאְנֵׁשי   ָהִאיׁש  ְוִנְׁשַאר,  ָהֶרֶגל  ֶאת  ָּפַׁשט  ל"ְוַהּנָ ,  ַהְּׁשִליִׁשי  ֶהָחָדׁש
 .ָוֹכל ִמָּכל רְוָחסֵ  ֵריק ל"ַהּנָ  ְׁשלֹוֵמנּו

 ָמה  ְּבִדּיּוק  ֶזהּו :  ָלנּו  ְוָאַמר  ָעָנה,  ַהִּסּפּור  ָּכלמֹוֲהָרא"ׁש    ַמעּוְכֶׁשּׁשָ 
 ּוִבְפָרט ,  ָוָדם  ָּבָׂשר  ְּבׁשּום  ִלְבֹטחַ   ֶׁשָאסּור,  ֶאְתֶכם  ַמְזִהיר  ָּתִמיד  ֶׁשֲאִני

  הֹונוֹ   ָּכל  ֶאת  ָלַקַחת  ָּכ�   ָּכל  ִטֵּפׁש  ָהָאָדם  ִיְהֶיה   ְוֵאי�,  ָממֹון  ְּבִעְנְיֵני
, ָוָדם  ָּבָׂשר  ֶׁשלְּבִבּטּוַח    אֹותוֹ   ְוָלִׂשים,  ּכֹוחֹוָתיו  ְּבָכל  ָעָליו  ְוָיַגע  ֶׁשָעַבד

 ?!ִעּמוֹ  ְלַׂשֵחק ֶׁשרֹוֶצה
 ֶׁשְּבֵני  -  יֹום  ְּבָכל  ַמֲעִׂשים  ֶזהּו  ַרק,  ּבֹוֵדד  ִמְקֶרה  ֶׁשֶּזהּו,  ַנֲחֹׁשב  ַּבל
 ָוָדם  ָּבָׂשר  ֶׁשל  ְּבִבּטּוחַ   אֹותוֹ   ּוַמְכִניִסים,  ְרכּוָׁשם  ָּכל  לֹוְקִחים  ָאָדם
 ָמָצא  ְּכָבר  ּוְכֶׁשֶהָחָכם,  ִרִּבית  ֶׁשל  ְּגדֹוִלים  ֲאחּוִזים  ֶׁשל  ַהְבָטָחה  ִעם

  ּוַמְכִריז ,  ַהֹּכל  ִעם   ּבֹוֵרחַ   הּוא  ָאז,  אֹותוֹ   ְלַצֵּית...  ָּכֵאּלּו  ִטְּפִׁשים  ַהְרֵּבה
 .ְּכלּום ָעָליו ָלֶהם ְוֵאין, ָהֶרֶגל ֶאת ֶׁשָּפַׁשט

  ַרָּבִנים  ַּגם(  ָאָדם   ְּבֵני  ַּכָּמה  ַמִּכיר  ֶׁשהּואמֹוֲהָרא"ׁש,    ְוָאַמר
 ְּבׂשֹוָרה  ְּכֶׁשָּׁשְמעּו  ןִלְצלָ   ַרֲחָמָנא,  ֵלב  ַהְתָקַפת   ֶׁשִּקְּבלּו),  ְּבתֹוָכם
 ַרֲחָמָנא,  ֶזה  ֵמֲחַמת   ֶׁשֵּמתּו  ַּכָּמה  ֵיׁש  ְוַגם,  ְרכּוָׁשם  ָּכל, ֶׁשִאְּבדּו  ְּכֹזאת
ֶׁשְּבָנקֵ ַּדְעָּתם  ּוְכִסילּות  ִטְּפׁשּות  ֵמֲחַמת  ְוַהֹּכל,  ןִלְצלָ    ְיכֹוִלים   ָהיּו  ל, 

 .ַּכְסָּפם ִעם ַמְצִליִחים ֲעָסִקים ְוַלֲעׂשֹות, ִמֶּזה ְלִהָּזֵהר
 ַיְרִהיב  ֵאי�,  ֲאחּוִזים   ְוָכ�  ָּכ�  נֹוֵתן  ַהַּבְנק  ִאם ?  ֵמַהַּבְנק  ָחָכם  יֹוֵתר  ָהָאָדם  ִיְהֶיה  ָלָּמה:  ְוָאַמר  ֶזה  ַעלמֹוֲהָרא"ׁש    ִהְתַּבֵּטא  ּוַפַעם

 ?! ָּכֵאּלּו  ְּבַסָּכנֹות  ַעְצמוֹ   ֶאת  ָהָאָדם  ַיְכִניס  ְוָלָּמה,  ןִּביִׁשי  ֵמֲעָסִקים  ֵמִריחַ   ְּכָבר  ֶזה  ַה�א,  ִמֶּזה  ֲאחּוִזים  יֹוֵתר  ָלֵתת  ְּפָרִטי  ִאיׁש
 ְרָוִחים  ַּכָּמה  ְלַהְרִויחַ   ָלָאָדם  נֹוְתִנים  ָהֵעֶסק  ַּבֲעֵלי  ֶׁשַּבְּתִחָּלה,  ַהְּקָלִפים  ּוִמְׂשֲחֵקי  ַהּגֹוָרלֹות  ֵעֶסק  ְּכמוֹ   ְּבִדּיּוק  ֵהם  ָּכֵאּלּו  ֲעָסִקים
,  ֶּכֶסף  ַּפַעם  ְּבָכל  ַמְרִויחַ   ְוַאָּתה,  ְוַהְצָלָחה  ַמָּזל  ְל�   ֵיׁש  ֵאי�   ֶאהִּתְר :  לוֹ   ְואֹוְמִרים,  ֶׁשּלוֹ   ַהִּבָּטחֹון  ֶאת  ּוַמְגִּדיִלים  ּבֹוִנים  ְוָכ�,  ְקַטִּנים

, ְמֹאד  ָּגדֹול  ְסכּום  ּוַמְׁשִקיעַ ,  אֹוָתם  ְמַצֵּית,  ּוְכִסילִטֵּפׁש    ֶׁשהּוא  ּוִמי',  ְוכּו  ְּכָפִלים  ֶּכֶפל  ְוַתְרִויחַ ,  ְּביֹוֵתר  ָהגּון  ְסכּום  ְוַתְׁשִקיעַ   ּבֹוא
 ...ַהֹּכל ֶאת ְמַאֵּבד ּוִמָּיד ְוֶתֶכף

  ּבֹוא,  ְמַאְּבִדים  ּוַפַעם   ַמְרִויִחים  ַּפַעם,  ָהעֹוָלם  ִמְנַהג   הּוא  ָּכ�  ִּכי,  ְּכָלל  ִּתְתָיֵאׁש  ַאל :  לוֹ   אֹוְמִרים  ַרק ,  הָּבזֶ   יּדַ   �א   ברֹ   ִּפי  ְוַעל
 עֹוד   ּוַמְתִחיל,  )ל"ַהּנָ   ֵמָהֲאַבּדֹון   ְּפרּוָטה  לוֹ   ֵאין   ְּכָבר  ִּכי(  ֶּכֶסף   תִלְלווֹ   ְּבִטְּפׁשּותוֹ   הֹוֵל�  ְוַהָּלה ,  ָּכ�  ַהָּדָבר  ֵאין  ִאם  ְוִתְרֶאה ,  ַּפַעם  עֹוד  ּוְתַנֶּסה

  ִעם   ָּבא  ֶׁשהּוא  ַעד,  )ַּבֶּזה  ֶׁשָּבִקי  ְלִמי  ַּכָּידּועַ   הּוְבָעְרמָ   ִּבְגֵנָבה  הֹוֵל�  ַהֹּכל  ִּכי(  ל"ַּכּנָ   ְלַהְרִויחַ   ְׁשִנָּיה  ַּפַעם  לוֹ   ְונֹוְתִנין,  ְקַטּנֹות  ַהְׁשָקעֹות  ִעם  ַּפַעם
  ִלְבֹרחַ   ְוָצִרי�,  ָּגדֹול  חֹוב  ַּבַעל   הּוא  ָצרֹוָתיו  ֹּכללְ   נֹוָסף  ְוַעְכָׁשו ,  ַהֹּכל  ֶאת  ְמַאֵּבד   ַעִין   ּוְכֶהֶרף,  ָׁשם  אֹוָתּה  ּוַמְׁשִקיעַ ,  ֲעצּוָמה  ַהְלָוָאה
 .ַהחֹובֹות ַּבֲעֵלי ִמַּפַחד ִמֵּביתוֹ 

'  ג   ִּתּקּון(  ֹזַהר  ִּבְתקּוֵני   ְוִכְדִאיָתא,  ַהַחִּיים  ְּבֵבית   ׁשֹוֵכב  ְּכָבר  ְוהּוא.  ַהָּמֶות  ַמְלַא�  ִהִּגיעַ   ְּכָבר  ּוֵביְנַתִים:  ְוָאַמרמֹוֲהָרא"ׁש    ְוִסֵּים
 לֹון  ְקִטיַלת  ּוְלָבַתר,  ַעְלָמא  ְּבַהאי  ְּבֻעְתָרא  ְּבהֹון   ִחִּכיתָ :  )ג"כ  ִסיַמן',  א  ֵחֶלק,  ן"מוהר  ִלּקּוֵטי,  ל"זַ   ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ּומּוָבא,  ָהַאֲחרֹוִנים  ֵמַהְּתקּוִנים
  םִמְּדָבִרי  ִיְתַרֵחק  ַנְפׁשוֹ   ׁשֹוֵמר   ֵכןְולָ ,  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  אֹוָתם  הֹוֵרג  ָּכ�  ְוַאַחר,  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ָּבֶהם  ְמַׂשֵחק  ַהֶּכֶסף ',  ְוכּו  ְדָאֵתי  ְּבָעְלָמא

 .ְנָצִחים חּוְלֵנצַ  ָלַעד לוֹ  טֹוב ְוָאז, ִיְתָּבֵר� ָעָליו ַרק ּוִבְטחֹונוֹ ִׂשְברֹו  ָּכל ְוָיִׂשים, ָּבֶהם יֹוֵצאּוִמּכַ  ָּכֵאּלּו
 א ֵמַהְּגָמָר ם ֲחֵבִרי

: ְלמּודוֹ   ִמּתֹו�  ק ִלְצעֹ   —  ָצָרה  ֵאיזוֹ   ָעָליו  ֶׁשָעְבָרה  ְּבָׁשָעה  ַּדְרּכוֹ   ֶׁשָהְיָתה,  ןאּומַ   ֵמִעיר  ַמִּתְתָיהּו  ַרִּבי  ּוְׁשמוֹ   ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ָהָיה
  ְוֵאּלּו ,  ל"ַהּנָ   ְּבֹאֶפןִלּמּודֹו    ָּכל  ָיה הָ   ִּכי ,  "'ְוכּו  יִמִּיּסּורַ   אֹוִתי  ַהֵּצל,  ַאַּבֵּיי,  ַאַּבֵּיי,  ַאַּבֵּיי  ָאַמר,  יִמָּצרֹותַ   אֹוִתי   ַהֵּצל,  ָרָבא,  ָרָבא,  ָרָבא  "ָאַמר

 ה ְׁשִליָט"א ַהְּיִׁשיבָ   ֵמרֹאׁש בִמְכָּת 

ן  ֲעַדִיי ה  ַאָּת ל,  ֶאְתמֹו ל  עַ ל  ִּתְסַּתּכֵ ל  ַא 
ל ַהּכֹ ן  ְלַתֵּק ל  ָיכֹו   

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 ַּתֲעִנית ר,יֹום ה' ַּפְרַׁשת ְּתַצֶוה, י"ג ָאָד 

 ֶאְסֵּתר, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן 
 רָיִאי  ... ֵנרֹו יֲאהּובִ י ִלְכבֹוד ַיִּקיִר 

ה,  ַּבֲחָזָר   ֶׁשָּנַפְלָּת ל  ֲחבָ ,  ָעֶלים  ְמַרֵח   ָּכל  ּכָ י  ֲאנִ 
י ֲהֵר   ְל  ֵיׁשר,  ָיָק   ָּכל  ּכָ י  ֲהֵר ה  ַאָּת ם;  ִּבְסָרִטיה  צֹופֶ ה  ַאָּת 

  ְל ן  ֵאיה?  זֶ ת  ֶא ה  ֶׁשַּתֲעֶׂש ה  ָלָּמ ם,  טֹוִבים  ְּדָבִריה  ָּכֵאּלֶ 
  ם  יֹוא ם  עִ ן  ָיֵׁש ה  ַאָּת ן,  ַלֶטֶלפֹוק  ָּדבּוה  ַאָּת ה,  ַלְילָ א  ְו
 ה.זֶ ם עִ  ַחיה ַאָּת ה, זֶ 

...,  ַיִּקיִר   ִמְּמ  ְמַבֵּקׁשי  ֲאנִ  י  אּולַ ת?  זֹאל  ְּבכָ י  אּולַ י 
 ֶזהּו,  ֶזה ּפּוִריםה  ַּבַּלְילָ ם  ַהּיֹור? ָּכֵׁש י  ְיהּוִד ת  ִלְהיֹול  ַּתְתִחי

 . ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואל ֶא ר ַלְחזֹ ל ָיכֹוה ֶׁשַאָּת ן ְזַמ 
אֹוְמִרי ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  י  םֲחָכֵמינּו  :  ג:)"(ְמִגיָלה 

"ֶאְסֵּתר ַהַמְלָּכה ָהְיָתה עֹוֶמֶדת ֵמֵחיקֹו ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש",  
ִהּגִ  ַהַּמְלָּכה  ִהיא   לֶׁש ן  ָלַאְרמֹוה  יעָ ֶאְסֵּתר    ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, 

א  א  ִהיה  זֶ ל  ּכָ ם  ְּבֵחיקֹו ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש, עִ ת  ֻמַּנַח ה  ָהְיָת 
"ְוטֹוֶבֶלתהִהְתָיֲאָׁש  "ְלִהָּטֵה ה  ָהְלכָ א  ִהי  –"  ,  ְויֹוֶׁשֶבת  ר, 

 ַהַּצִּדיק. ל ֶא  הָרצָ א ְּבֵחיקֹו ֶׁשל ָמְרְדַכי", ִהי
ל  ָיכֹון  ֲעַדִייה  ַאָּת ר,  ַּתְחזֹ ה?!  ַאָּת ה  ֵאיפֹ   ַאֶּיָּכה?

י  ֲהֵר א  ִהיה,  ִמְלַמְעלָ ה  ַמִּגיעָ   ֶׁשְּלה  ַהְּנָׁשָמ ק,  ַצִּדית  ִלְהיֹו
 ה. ְטהֹוָר  ָּכל  ּכָ 

ן  ְלַתֵּק ל  ָיכֹון  ֲעַדִייה  ַאָּת ל,  ֶאְתמֹול  עַ ל  ִּתְסַּתּכֵ ל  ַא 
ת ְוֶא ת  ַהִּמְׁשָניֹות  ֶא ח  ַק ,  ֶׁשְּלן  ַהֶּטֶלפֹות  ֶא ק  ִּתְזרֹ ל;  ַהּכֹ

 ם.ַחִּיית ִלְהיֹו ַיְחְזרּו ֶׁשְּלם ַהַחִּייא, ַהְּגָמָר 
"א) תשפ ְּתַצֶוהה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(  
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, ַמָּמׁש  ְלָפָניו  עֹוֵמד  ַהְּׁשמּוָעה  ַּבַעלְּכִאּלּו    ִהְרִּגיׁשּו  ְסִביבוֹ   ֶׁשָעְמדּו
 עֹוֵמד   ַהְּׁשמּוָעה  ַּבַעל  ְּכִאּלּו  ְלַצֵּיר  ָצִרי�  ֶׁשַהּלֹוֵמד,  ַּבְּירּוַׁשְלִמי  אְוַכּמּובָ 
  ָאז   ִּכי,  ָּכֶזה  ְּבֹאֶפן  ַהְּקדֹוָׁשה  ּתֹוָרה  ֶאת  דִלְלמֹ   ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ַאְׁשֵרי;  ְלָפָניו
  ַיְׁשִּפיעּו   ְּבַוַּדאי  ְוֵהם,  ְּביֹוֵתר  ַהּטֹוִבים  ֲחֵבִרים  ִעם  ְמֻסָּבב  ָּתִמיד  ִיְהֶיה 
 .ֶּבֱאֶמתִיְתָּבַר�  ּבוֹ  אֹותוֹ  ִויַדְּבקּו , טֹובֹות ַהְׁשָּפעֹות ָעָליו

 ַעל  ַאף,  טֹוִבים  ֲחֵבִרים  ִעם  ָּתִמיד  ְלִהְתַחֵּבר  ְלָאָדם  ֶׁשָראּוי   ִּפי  ַעל  ַאף
 םַהַּתָּנִאי  ֵהם  ֶׁשּלוֹ   ְּביֹוֵתר  ַהּטֹוִבים  ֶׁשַהֲחֵבִרים  ְלַדַעת  ָהָאָדם  ַעל  ֵּכן  ִּפי

  ִמי   ִּכי,  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהְּסָפִרים  ְּבתֹו�  םַהֻּמְזָּכִרי  ְוַהַּצִּדיִקים   ְוָהָאמֹוָרִאים
  ַהּתֹוָרה   ְמקֹומֹות  ְּבָכל  ְמֹאד  ַמְתִמיד  ְוהּוא,  ַהּתֹוָרה  ְלַאֲהַבת  ֶׁשּזֹוֶכה

  ִּכי,  ְּביֹוֵתר  ַהּטֹוִבים   ַהֲחֵבִרים  ִעם  בְמֻסּבָ   ָּתִמיד  הּוא   ֲאַזי ,  ַהְּקדֹוָׁשה
 ם ְוָהָאמֹוָרִאי  םַהַּתָּנִאי  ִעם  ַעְצמוֹ   ּוְמַדֵּבק,  ַהְּגָמָרא  ַיד  ַעל  ְּכֶׁשּיֹוֵׁשב

,  ֲאֵחִרים  ֲחֵבִרים  ְלׁשּום  ָצִרי�  ֵאינוֹ   ְּכָבר  ֲאַזיִלּמּודֹו,    ִמּתֹו�   ַמְזִּכיר  ֶׁשהּוא
 .ֵמֶהם טֹוִבים יֹוֵתר ֲחֵבִרים ֵאין ִּכי

 ַרֵּבנּו   ֶׁשַּמְפִליג,  ַהַּצִּדיִקים  ְׁשמֹות  ַהְזָּכַרת  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ָּכל  ֵּכן  ַּגם  ְוֶּזהּו
ִסימָ ב  ֵחֶלק,  ַצִּדיק  אֹות ,  ַהִּמּדֹות   ֵסֶפר  ן (ַעֵיי  ְמֹאד  ֶזה  רְּבָדבָ  ְוִעּקָ ')כ  ן ',    ַהְּׁשֵלמּות  ר, 
  ָּבִאים   ַהַּצִּדיִקים  ָּכל  ְוָאז ,  ְלמּודוֹ   ִמּתֹו�  אֹוָתם  רַמְזִּכי  ְּכֶׁשָאַדם  ִהוא

,  ַמָּמׁש  ְּבֵראִׁשית  ְּבַמֲעֵׂשה   י ִׁשּנּו  לִלְפעֹ   ָיכֹול  ְוהּואַהֹּצֶר�,    ְלֵעת  ְלֶעְזָרתוֹ 
  "ְׁשמֹות  ַהְזָּכַרת  ְיֵדי  ֶׁשַעל,  ַהִּמּדֹות  ְּבֵסֶפר  ָׁשם   ל"זַ   ַרֵּבנּו  ּוְכִדְבֵרי

 .ֵׁשם  ן, ַעּיֵ ְּבֵראִׁשית ְּבַמֲעֵׂשה יִׁשּנּו  ְלָהִביא ְיכֹוִלים ַהַּצִּדיִקים"
  ָמקֹום   ְּבָכל  ָחָכם  דְלַתְלִמי  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ָקְראּו   ֶזה   םׁשֵ   ְוַעל
ָהאֹוכֵ ְמקֹומֹות  ַהְרֵּבה  ּוְבעֹוד  י ְּדַמא  ְּבַמֶּסֶכת  ן(ַעּיֵ   רָחבֵ   ְּבָלׁשֹון   ֵאֶצל  לְוָהאֹוכֵ   ָחֵבר   ֵאֶצל  ל, 

  ְיֵדי  ְוַעל,  ָהָאָדם  ֶׁשל  ֲחֵברוֹ   ִעָּקר  הּוא  ָחָכם  ַהַּתְלִמיד  ִּכי,  ')ְוכּו  ָהָאֶרץ  ַעם
  ִּתְקָוה   לוֹ   ֵיׁש,  ָּתִמיד  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶאל  ִמְתַחֵּבר  ֶׁשָאָדם
 . ֶּבֱאֶמת ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם ֶאל ְלִהְתָקֵרב טֹוָבה

 ְוָהָאמֹוָרִאים  ָנִאיםֶׁשַהּתַ  ֵאי�  ַמְרִּגיׁש  ְוהּוא, הָּכזֶ   ְּבֹאֶפן  לֹוֵמד  ְּכֶׁשָאָדם
  ֶׁשִהְקִּפידּו   ִמָּמה   ִנְׁשָמר  הּוא  ְּבֶזה,  ֶׁשּלוֹ   ַהֲחֵבִרים   ֵהם  ַהְּגָמָרא  ֶׁשְּבתֹו�
  :) ג"ס  ְּבָרכֹות(  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמוֹ ,  ְלַבד  ָהָאָדם  ִיְלַמד  ֶׁש�א,  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו

  ֶׁשל   ׂשֹוְנֵאיֶהם  ַעל   ֶחֶרב  —"  ַהַּבִּדים  ֶאל  ֶחֶרב: ")ו"ל'  נ  ִיְרְמָיהּו (   ַהָּפסּוק   ַעל
,  ָקֶׁשה  ְוִלְכאֹוָרה;  ַּבּתֹוָרה   ְועֹוְסִקים   ְּבַבד  ַּבד   ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי

,  ְּבַחְדָרם  םּוְמֻסָּגִרי   ְסגּוִרים  ֶׁשָּיְׁשבּו   ַצִּדיִקים  ַהְרֵּבה   ָמִצינּו   ַה�א  ִּכי
 ִנְׁשָמִרים  ָהיּו  ְוֵאי�,  ְּכָלל  ָחֵבר  ׁשּום  ִעם  ָלְמדּו  ְו�א,  ִלְׁשָמּה  ּתֹוָרה  ְוָלְמדּו

, ְמֹאד  ָהִעְנָין  מּוָבן  ל"ַהּנָ   ִּפי  ַעל  ֲאָבל?  ל"ַהּנָ   ַהְּקדֹוִׁשים   ֲחָכֵמינּו  ִמַּמֲאַמר
 ְוָלְמדּו,  ְּבַעְצָמם  ְוָהָאמֹוָרִאים  ַהַּתָּנִאים  ָהְיָתה   ֶׁשָּלֶהם  ַהַחְברּוָתא  ִּכי

 .ֵמֵאּלּו טֹוִבים ֲחֵבִרים עֹוד ְוֵאין, ְּבַיַחד ִעָּמֶהם
 לוֹ ם  אֹותָ   ְולֹוֵקחַ ם  ַהְּקדֹוִׁשים  ַלַּצִּדיִקיק  רַ ר  ֶׁשִּמְתַחּבֵ י  מִ י  ַאְׁשרֵ 
ם  ֶׁשֲעלּוִלים  ֲחֵבִרים  ְסתָ ל  עַ   ְוִלְסֹמ�ן  ְלַהֲאִמיא  �ר  ִנְזהָ א  ְוהּום,  ַלֲחֵבִרי
 ד. ְמאֹ  אֹותוֹ ב ְלַאְכזֵ 

 ָטחֹון) (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ה' ֶעֶר� ֲחֵבִרים ְוֵחֶלק ג' ֶעֶר� ּבִ 
 

 
 

 

 

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב 

ָלֶלֶכת ְלַבֵּקר ֶאת ָסִבי 
 ֶּׁשאֹוֵמר ִלי ַהְרֵּבה ִּבּקֶֹרת? 

 ְׁשֵאָלה: 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשאֹול ַהִאם ֲאִני ָצִרי ָלֶלֶכת ְלַבֵּקר ֶאת ָסִבי, 
ַהְרֵּבה  ְמאֹד  ִלי  נֹוֵתן  הּוא  ָׁשם,  ְּכֶׁשֲאִני  ִלי  ָנִעים  א  ֶׁשְּמאֹד 

עֹוֶׂש   ;ִּבּקֶֹרת  ֶׁשֲאִני  ְּתזּוָזה  ִמֶּזה הָּכל  ְלַהְרִּגיׁש  ִלי  ּגֹוֵרם  הּוא   ,
 ְמאֹד א ְּבנַֹח.

הּוא   ֵאָליו,  ִנְכַנס  א  ַוֲאִני  ֶׁשּלֹו  ָּבֵאזֹור  ִנְמָצא  ֲאִני  ִאם 
ַמּדּוַע א ִהַּגְעִּתי, ֲאָבל ַמה ֶאֱעֶׂשה ֶׁשֲאִני א   -  תִּבְטָענֹוא  ָיבֹו

 ִלי ִמיַדי ַהְרֵּבה ִּבּקֶֹרת.  ןיו, הּוא נֹוֵת אֹוֵהב ָלֶלֶכת ֵאלָ 
 ִייַׁשר ּכַֹח 

 ְּתׁשּוָבה: 
 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 , כ"ה ְׁשַבט, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטןםִמְׁשָּפִטי  ַּפְרַׁשת' אם יֹו
 ֵנרֹו ָיִאיר ... ְלָכבֹוד 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 
ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹו, ַמְרִּגיִׁשים א ָנִעים  ְלַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֵיׁש  

ִּבּקֶֹרת.  ַרק  ֶׁשְּמַקְּבִלים  ִמּׁשּום  ָסִבים  אֹו  הֹוִרים  ְלַבֵּקר  ָלֶלֶכת 
ִמיִלי ִלְׁשמֹוַע  אֹוֲהִבים  ָיפֹותתטֹובֹום  ֲאָנִׁשים  ִמיִלים  ַאף   ;, 

ֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק (ִליקּוֶאָחד א אֹוֵהב ִלְׁשמֹוַע ִּבּקֶֹרת. ַרֵּבינּו אֹוֵמר  

כט) ִסיָמן  ִמיִלים א',  טֹובֹות,  ִמיִלים  ֲחֵפִצים";  ַהּכֹל  טֹוב  "ִּכי   :
 ִלְׁשמֹוַע. םאֹוֲהִבי -ִחּיּוִבּיֹות 

ַּבָּׁשִני ַהְרֵּבה  ַלֲעבֹוד   ְלָכל    ַהְּצִעירֹות  םָצִרי ָיֶפה  ְלַדֵּבר 
ַלִּמְׁשָּפָחה   ּוְּבַוַּדאי  ִיְרצּו ֶאָחד  ְוַהְּנָכִדים  ֶׁשַהְּיָלִדים  ַהְּקרֹוָבה, 

ָיֶפה,  ֶׁשְּמַדְּבִרים  הֹוִרים  ַהִּזְקָנה.  ִּבְׁשנֹות  ְלַבֵּקר  ְלַהִּגיַע 
ֶנֶכד   ְּבָכל  ֶיֶלד,  ְּבָכל  ַהּטֹוב  ֶאת  אֹוֲהִבים   -ּוְמַחְּפִׂשים  ֲאֵליֶהם 

ר ָלֶלֶכת ַלַּסָּבא אֹו ֶאְפָׁש   רְלַהִּגיַע. ַהְּנָכִדים ְׂשֵמִחים ָּתִמיד ַּכֲאֶׁש 
 ַלַסְבָּתא ֶׁשְּמַדֵּבר ָיֶפה, ְמַחֵּי ְונֹוֵתן ְלָכל ֶאָחד ִמיָלה טֹוָבה. 

ְּבכָ   יּפִ ל  עַ ף  ַא   ,אֹוְת ְמַבֵּקר   ֶׁשְּל ֵּתֵל    תזֹאל  ֶׁשַּסָּבא 
אֹותֹו  ִּבּקֶֹרת    ;ְלַבֵּקר   ְל ְואֹוֵמר   ָעֶלי צֹוֵעק  ַאל   -ּוְכֶׁשהּוא 

ִמָּמה ַּנְפָׁש, ִאם ֶזה ְּדָבִרים ֶׁשַאָּתה ָצִרי   ;ֶאת ֶזה ִאיִׁשיִּתַּקח  
ָאז ַּתִּגיד לֹו: "ִייַׁשר ּכַֹח ַסָּבא, ֲאִני אֹוֵהב ֶׁשַּסָּבא אֹוֵמר   -ְלַתֵּקן  

ְסָת  ֶזה  ְוִאם  ְלִהְתַנֵהג",   ֵאי אֹו  ם  ִלי  ְּתַרֵחם   -ֲעַצִּבים  ֵמ ֵמרַֹע, 
 .בַלּלֵ ה זֶ ת ֶא ח ִּתַּק ל ד אֹותֹו, ַא ָעָליו ְוַתְמִׁשי ְלַכּבֵ 

ִּבְצִעירּותֹו ַהְרֵּבה  ַלֲעמֹל   ָצִרי" ָאַמר:  ָנָתן    ת ִלְהיֹו  ַרִּבי 
ַעְכָׁשיו ֶזה ַהְּזַמן ַלֲעבֹוד ַעל ַהִמידֹות,   ;ְּבִזְקנּותֹו"  טָּפׁשּו  יְיהּוִד 

אֹוֵמר   ֶׁשַרֵּבינּו  ַמה  ֶאת  ֵחלֶ ֶׁשְּנַקֵּים  מֹוֲהַר"ן  רפב) (ִליקּוֵטי  ִסיָמן  א',  , ק 
ְּבַעְצמֹו  ַהּטֹוב  ֶאת  ִלְראֹות  טֹוִבים,  ְּדָבִרים  ֶאָחד  ְּבָכל  ְלַחֵּפׂש 

ֲאֵחִרים ַלֲעקֹו  ;ְוֵאֶצל  ַלֲעבֹוד  ַהְּזַמן  ֶזה  ת ֶא   ֵמַעְצמֹור  ַעְכָׁשיו 
ַרק ְלַדֵּבר   ,, ַלֲעבֹוד א ָלֵתת ִּבּקֶֹרת ַלֲאֵחִריםםָהֲעכּוִרים  ַהָּדִמי

 ָיֶפה ַלֲאֵחִרים. 
 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 "א)תשפ ִמְׁשָּפִטיםה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
 

 )צז(ִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש 
 ד שפ

זַ ן,  ְּבאּוַמ ה  ָהיָ   ַרֵּבינּו   ה ְרֵא ת  ַּפְרַׁש ת  ַׁשּבָ  ַרֵּבנּו  ָּבִעיר אּוַמן.  ״ְוָׁשַבת  ְרֵאה  ָּפָרַׁשת  זֹו  ְּבַׁשָּבת  ל 
ל ִהְתַאְכֵסן ָאז  ״ ְוִהְתַאְכֵסן ֵאֶצל ִאיׁש ֶאָחד ֵמֲאָנָׁשיו ַרִּבי ַאְבָרָהם ַחִּיים. ּומּול ָהַאְכַסְנָיא ֶׁשל ַרֵּבנּו זַ 

 ָׁשם ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ָׂשֵרי ַהָּצָבא (ֶּגֶנָרל רּוִסי).
 ה שפ

ִעיר אּוַמן ָהְיָתה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְמֵלָאה ֲחָכִמים ְוַאְנֵׁשי ֵׁשם ְוַגם ִמְבָצר ֶׁשל ַמְׂשִּכיִלים, ּוְברֹאָׁשם  
ֲחָתָניו   ּוְׁשֵני  הֹוְרִביץ  ה  (ַחְייִקיל  ּומֹׁשֶ הֹוְרִביץ  ֶּבער  ִהיְרׁש  ָבֶהָעָרה):  תתכ"ז  ִסיָמן  ְלַקָּמן  ַעֵּין 

 ַלאְנָדא.  
ֲעִׁשי ְמאֹד  ְוָהיּו  ַלַּמְלכּות  ָקרֹוב  ָהָיה  הֹוְרִביץ  ֶּבער  ִהיְרׁש  ַלַּמְלכּות.  ּוְקרֹוִבים  ַוֲחָכִמים  ִרים 

ַּתְלִמיֵדי   ָהיּו  ּוְׁשֵניֶהם  ָּגדֹול.  רֹוֵפא  ָהָיה  ַלאְנָדא  ה  ּומֹׁשֶ ֻמְזֶהֶבת,  ֶחֶרב  ַהֵּקיָסר  ֵמֵאת  ַמָּתָנה  ְוִקֵּבל 
ִוויֶזע ִהיְרץ  ַנְפָּתִלי  ַהֵּסֶפר  ַהַּמְׂשִּכיל  ְמַחֵּבר  ְלָבנֹון״ל,  ַעל  ״ַיִין  ֵּפרּוׁש  ְוהּוא  ִנְדַּפס,  ֶזה  (ֵסֶפר   .

ְיֶחְזֵקאל ָהַרב  ַהָּקדֹוׁש  ֵמַהָּגאֹון  ַהְסָּכָמה  ֶזה  ַעל  ְוֵיׁש  ְׁשֵאלֹות  "לַזצַ   ִמְּפַראגא  ַלְנדֹ   ָאבֹות,  ַּבַעל   (
ְוַכָּוָנתֹו״ נֹוָדע ִּביהּוָדה״ּוְתׁשּובֹות   ָהְיָתה ְלַהְטעֹות    הַהְּטֵמָא   .  ַנְפָּתִלי ִהיְרץ ִוויֶזעל  ֶׁשל ַהַּמְׂשִּכיל 

ַהּנַ  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון  ְלָבנֹון״ ֶאת  "ֵיין  ִחּבּורֹו  ֶאת  ִהְדִּפיס  ִּכי הּוא  ָהִעָּקר    ״ל,   ַא ָאבֹות,  ַעל  ֵּפרּוׁש 
ָּגדֹול   ִחּבּור  ֶאְצלֹו  ָהָיה  ִּכי  ֵמַהֵּסֶפר,  ָחֵסר  ַהְּלָבנֹוןיֵ ״ָהָיה  ּוְכִפירֹות    ״ין  ִמינּות  ָמֵלא  ָיד  ִּבְכַתב 

ֲחזַ  ְּבַמֲאָמֵרי  ְוִהְלִּביָׁשם  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ֵמ ״ְוֶאִּפיקֹוְרסּות,  ַהְסָּכָמה  ְוהֹוִציא  ֵמָאבֹות  ַהּנֹוָדע  ״ל 
 . ״הִּביהּוָד 
ֶאָחד  ִּדּבּור  ֲאִפילּו  ְמֻרָּמז  ֵאינֹו  ֶׁשִּנְדַּפס  ְּבַהִחּבּור  ָהְיָתה    ִּכי  ַהְּטֵמָאה  ְוַכָּוָנתֹו  ָהָרע.  ִמֵּפרּוׁשֹו 

ּוְלָצֵרף ֶאת ִעַּקר ִחּבּורֹו, ֵּדעֹוָתיו ַהּכֹוְזבֹות ְוכּו' ְוַיְטֶעה ֶאת    ״ֵיין ְלָבנֹון״ַלְחזֹר ּוְלַהְדִּפיס ֶאת ֵסֶפר  
ּוְת  ְׁשֵאלֹות  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ֵמַהָּגאֹון  ַהְסָּכָמה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִּביהּוָד ״ׁשּובֹות  ָהעֹוָלם,  ְוַהִחּבּור  ״הנֹוָדע   .

 ַהֶּזה ִּבְכַתב ָיד ָהָיה ֻמָּנח ַּתַחת ַיד ִהיְרׁש ֶּבער). 
ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק "ר ֵמַהֵּספֶ  חִנְלַק   - אי"ה אָיבֹו ֶהְמֵׁש " 
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איך אתה מגיב כשמשהו נשבר  
 בבית? כשהולך לך קשה? 
ההדרכה היחידה שצריכים בשביל 

 הנישואין:
 האזינו לשיעור בלשון הקודש 

 קול ברסלב
0797040066  2,  2,  27 

 

 

 

 

 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק' 
 ימי פורים שמחים בישיבה

התאספו   בפורים  שישי  ביום  בישיבה,  שלומינו  אנשי  חוו  מאד  ומרוממים  שמחים  פורים  ימי 
בתופים  שמחה  בריקודי  פצחו  הסעודה  אחר  הישיבה,  בהיכל  הפורים  לסעודת  שלומינו  אנשי 

ההם   בימים  חסדיו,  כל  על  יתברך  להשם  והודו  את   –ובמחולות,  וקיבלנו  הרשע,  מהמן  שניצלנו 
שזכינו לדעת מרבינו הקדוש, שמלמד אותנו    –וקבלו היהודים". ובזמן הזה  ו  מ"קי  –התורה מחדש  

תמיד להתחיל מחדש, לא לתת ליצר הרע להטעות אותנו, אלא תמיד לחזור שוב אל השם יתברך,  
 להשיח את הלב להשם יתברך, וכך בודאי נצליח תמיד.

עברה השבת  קודש.  לשבת  להתכונן  שיוכלו  כדי  מוקדם,  הסעודה  את  שמחה    סיימו  באוירה 
ושמחו   רקדו  הפורים.  בשמחת  להמשיך  בישיבה  בשנית  התאספו  קודש  שבת  ובמוצאי  ונעימה, 
והודו להשם ותברך על כל חסדיו. ביום ראשון אחר הצהרים התאספו לסעודת שושן פורים, ראש  
זה   היה  פורים",  גם  הוא  פורים  "שושן  נתן,  לרבי  רבינו  שאמר  מה  אודות  דיבר  שליט"א  הישיבה 

בשושן כ הגיע  רק  הוא  למעשה  אך  פורים,  על  לרבינו  להגיע  מאד  חשק  אחת  שנה  נתן  רבי  אשר 
פורים,. וראש הישיבה שליט"א הסביר שזה לימוד עוצמתי עבורנו, שלא משנה מה פספסנו, אפילו  
לדעת  צריך  כן  פי  על  אף  בידים,  עצמי  את  לקחת  באיחור  נזכרתי  באיחור,  שהגיעו  כשמרגישים 

וחר מידי, תמיד אפשר להתחיל מחדש, מתי שרק נזכרים יכולים מיד לחזור אל  שאף פעם לא מא
 השם יתברך, והשם יתברך מקבל כל אחד, בכל עת, בזרועות פתוחות.

 בעזרת השם בודאי פעלו ישועות ורפואות לכל השנה.
 והימים האלה נזכרים ונעשים!

*** 

 חתונות שמחות בבית המדרש
תח נכנס  תצוה  פרשת  שלישי  הי"ו,  ביום  מרדכי  מו"ה  הי"ו  לונגער  אהרן  מו"ה  החתן  החופה  ת 

 עב"ג מו"ה ישראל מרדכי פרושינובסקי הי"ו. 
בן מו"ה נחמן  יוסף הי"ו  התקיימה חתונת החתן מו"ה שלום  כי תשא  וביום שני השבוע פרשת 
ניישטיין שליט"א מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים, עב"ג בת מו"ה אברהם משה שטראססער 

 א, מנהל ישיבתנו הקדושה.שליט"
במספרן בהיכל בית המדרש, ללא "שום" עלויות למחותנים,    22   -וה    21  –אלו היו החתונות ה  

 כמו בכל החתונות הקודמת בישיבה.
מרנין את הלב לראות איך לתלמידי היכל הקודש הראש מונח במקום, הם לא מחפשים לבזבז  

מדומה   כבוד  על  יקר  יהודי  אלא  כסף  בכלל,  אותם  מעריץ  שמישהו  באשליות  לחיות  ומטופש, 
 מחתנים באופן הכי פשוט וזול, רק מהסיבה שהשם יתברך ציווה שצריכים לחתן את הילדים. 

השמחה  מאד,  מאד  שמחות  החתונות  היו  המדרש,  בבית  הקדמות  בחתונות  כבר  שראו  כפי 
המיותר ההבלים  לראות שכל  ונוכחו  הרקיעו שחקים,  כסף והריקודים  זורקים עבורם  ים שאנשים 

 לפח, בכלל לא תורמים לשמחה, הדבר היחיד שהיה חסר בחתונות האלו היה רק החובות. 
 הקב"ה יעזור שיזכו להקים בתים נאמנים לה' ולתורתו, עם דורות ישרים ומבורכים. 

 ! שמח תשמח רעים האהובים
*** 

 בחורי הישיבה התקבלו במאור פנים בעצם יום הפורים
כמו בשנים עברו אף השנה בחורי הישיבה ערכו סבב ביום הפורים בבתי הנדיבים בעם, לאסוף  

 כספי תמיכה למוסדות הקדושים.
הבחורים התקבלו בשמחה גדולה, בהיותם יודעים באיזו ישיבה מדובר, ישיבה שהבחורים חיים  

בחו רבה,  בהתמדה  יום  מידי  לומד  בחור  כל  שבה  ישיבה  הוא,  ברוך  הקדוש  שמצטיינים  עם  רים 
 ביראת שמים, מידות טובות ועדינות, כמותם נדיר למצוא.

והעדינות של  נהנו מאד מהדרך ארץ  החשובים  הנגידים  חמות,  בחזרה דרישות שלום  התקבלו 
יעזור   כן  מרובה.  בהצלחה  יתברך  השם  בעזרת  יפים,  בסכומים  נענו  והם  מאד,  שבלטו  הבחורים 

 השם יתברך גם הלאה.  
 אורה ושמחה וששון ויקר!  ליהודים היתה

עד לדלת  עצתו אמונה  
 ביתכם

 בדואר כל שבוע "עצתו אמונה" קבלו את 
 בלבד  חודשל 18₪ בסכום של 

שרים שמחיים את עצמם  ואהיו גם אתם מהמ
 חיים לכל שבוע מהעצות והחיזוקים 

 

0775309648 
ae.148.148@gmail.com 

 

 

        
      

         
 
 
 

 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע  נתייסדה

 

  

בשם אלפי אלפים יהודים מכל העולם ששואבים  
 חיזוק והתעוררות משיעורי החיזוק והמכתבים,  

 מאחלים ברכת מזל טוב לבבית קדםאנו 

 ישיבה שליט"אהראש 
 למזל טוב  בנו להולדת

 

הקב"ה יעזור שראש הישיבה שליט"א יראה נחת מבנו  
ומכל הילדים ומהנכדים מתוך בריאות, ויוכל להמשיך  

הלאה בעבודת הקודש לחזק בני ישראל על פני העולם  
  תיו של רבינו הקדוש בעם ישראל, כפיו כולו, להחדיר עצ

ומזוני רויחי   אריכי ברוכי חיי נו מוהרא"ש,עם בנימדישל
 וסייעתא דשמיא 

 
 
 

 

 

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 שליט"אנחמן ניישטיין מו"ה 
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים 

 של בנושמחת החתונה למזל טוב לרגל 

 הי"ושלום יוסף החתן מו"ה 
 עב"ג בת 

 שליט"אאברהם משה שטראססער מו"ה 
 מנהל מוסדותינו הקדושים 

*** 

 שליט"א משה קרויס מו"ה 
 למזל טוב  י בנוסולאיר

 הי"ו אשר החתן מו"ה 
 עב"ג בת 

 שליט"א יואל טייטלבוים מו"ה 
 גבאי בית המדרש היכל הקודש, קרית יואל 

*** 

 הי"ו רוזנברגמשה מו"ה 
 לרגל הולדת בתו למזל טוב

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון  

אמונה השבוע    ון והעצתו י ל ג ה 
 נתרם  

  "ר ב   שמואל אייזיק לע"נ ר'  
 ע"ה יואל  

 ה " ס תש א'    כ"ז אדר נלב"ע  
 תהא נשמתו צרורה בצרור החיים 

ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות של 
היכל הקודש ירושלים על שם    נדרים פלוס  
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