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 ַהָּפָרָׁשה  לעַ  טָווארְ 
ה  ?ְזִעיָרא 'א םעִ   הְּכתּובָ  אַוִּיְקָר  הְזִעיָרא, ַמּדּוַע ַהִּמילָ  '. ָרׁשּום אַוִּיְקָרא ֶאל מֹׁשֶ
ַרֵּבינּו   -ְוֵיׁש לֹוַמר, ַעל ְּבִדְבֵרי  א -(ִליקּוֵטיִּפי ַהְמבֹוָאר  ֵחֶלק  רנ) 'מֹוֲהַר"ן,  ִסיָמן  ִמי    , 

ִיּסּוִרים,   ׁשּום  לֹו  ֵאין   ,ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּבַהְׁשָּגָחה  ֶׁשַהּכֹל  ְויֹוֵדַע  ַּדַעת  לֹו  ֶׁשֵּיׁש 
ִיּסּוֵר  ַצַער,  ַמְרִּגיׁש ׁשּום  א)ִּכי  ,  לֹון  ֵאיי  ְּבַוַּדא  ֶפׁשַהּנֶ י  ְוֵאינֹו  ָנַתן   (ִאּיֹוב  "ַהֵּׁשם 

ִּפי ֶׁשֵּיׁש ִיּסּוִרין -ַעל-ַהֵּׁשם ָלַקח ְיִהי ֵׁשם ַהֵּׁשם ְמבֹוָר ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם". ְוַאף
ה  ְלַמֲעֶׂש י ּכִ ל,  ַק ר  יֹוֵת ה  ַהְרּבֵ ה  זֶ ף,  ַהּגּוי  ִיּסּוֵר ם  ֶׁשְּבֶהְכֵרַח ַמְרִּגיִׁשים אֹוָתם, ֶׁשֵה 

 .ְלטֹוָבתֹו  ִיְתָּבַרם ֵמַהֵּׁש  ַמִּגיעַ ה זֶ ם ֶׁשּגַ  יֹוֵדעַ א הּו
ִמְקֶרה   ֶטַבע  ֶׁשַהּכֹל  ֶׁשחֹוֵׁשב  ַמֲחַמת  ַרק  ֶזה  סֹוֵבל,  ֶׁשָאָדם  ַהָּצָרה  ְוִעַּקר 
ּוַמָּזל. ּוִמָּׁשם ִנְמָׁשכֹות לֹו ָּכל ַהָּצרֹות, ֲאָבל ִאם ָאָדם ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשְּבָכל ְּתנּוָעה 

עֹו  ֶׁשל  ַאּלּופֹו  ָׁשם  ַנֲעֶׂשה  ּוְתנּוָעה  א  ָקָטן  ְוָדָבר  ָּגדֹול  ְוָדָבר  ִמְסַּתֵּתר,  ָלם 
ַעל ָהֶעְליֹון,  ַהַּמֲאִציל  ְּבַהְׁשָּגַחת  ֶאָּלא  ֶאת -ְיֵדי-ֵמַעְצמֹו  ִמֶּמּנּו  ַמְמִּתיק  ָהָיה  ֶזה 

 ָּכל ַהִּדיִנים ְוָהָיה ָיכֹול ְלַקֵּבל ְּבַקּלּות ֶאת ָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו.
ַהֵּפרּו ּכִ אְזִעיָר   'ְּבא  ַוִּיְקָרא  ׁשְוֶזה  ֶׁשָאָד ַוִּיָּקר"  בְּכִתי  י,   ה ֶׁשּזֶ   בחֹוֵׁש   ם" 

ת,  ְּגדֹולֹות  ָצרֹו  לֹו  ְּכֶׁשֵּיׁשא  הּו  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁשי  ְּבלִ ד  ְלבַ ם  קֹוִרים  , ֶׁשְּדָבִריהִמְקֶר 
ת ֶא   -"  םעֹולָ ל  ֶׁש   ַאּלּופֹות "ֶא ר  ְּכלֹוַמ ה,  ַהְּזִעיָר ף  ָהָאלֶ ת  ֶא ם  ַמְכִניִסים  ִא   ֲאָבל

, לֹוא  קֹוֵר   ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  יֹוֵדעַ א  הּו",  אַוִּיְקָר ה "זֶ ז  ָא ,  אהּו  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש
 .ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואל ֶא ר חֹוזֵ א ְוהּו

ל  ֶא ת  ָלֶלכֶ ת,  ַאַח ה ֵעצָ ק  ַר   לֹו ֵיׁשת;  ָצרֹוו  ָעָלית  ֶׁשעֹוְברֹוה  רֹוֶא ם  ְּכֶׁשָאָד ן ָלכֵ 
הּוא  ָּברּו ל ִמּכָ א  ֵיצֵ א  הּוז  ְוָא ,  ֶׁשּלֹוה  ַּבָּׂשפָ ו  ֵאָלי  ִלּבֹות  ֶא   ּוְלַהִּׂשיַח   ַהָּקדֹוׁש 

 ו.ָצרֹוָתי
  קֹולֹו ן"  ׁשֹוְמִעיא  ל  ִיְׂשָרֵא ל  ְוכָ ו  ְלָאְזָני  ּוַמִּגיעַ   הֹוֵלל  ַהּקֹור, "אֹוֵמ "י  ַרִׁש 

, אֹותֹוע  ָׁשַמ א  הּוק  ַר ,  ַרֵּבינּוה  מֹׁשֶ ל  ֶׁש ו  ְלָאְזָניד  עַ  ִהִּגיעַ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואל  ֶׁש 
ם  ַהִּמְקִריל  ּכָ י,  ְיהּוִד ל  ּכָ ל  ֵאצֶ ם  ּגַ   ַׁשָּיה  זֶ ,  ָׁשְמעּו א  ל  ִיְׂשָרֵא י  ְּבנֵ ל  ְוכָ 

הּוא ל  ֶׁש   קֹולֹום  ֵה י,  ְיהּוִד ל  עַ ם  ֶׁשעֹוְבִרי  ָּברּו ם  ָהָאָד ל  ֶא א  ֶׁשּקֵֹר   ַהָּקדֹוׁש 
  ַמֶּׁשהּו ז  ְלַרֵּמ ה  רֹוצֶ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואה,  ְנבּוָא ל  ֶׁש ה  ְּבִחינָ ה  זֶ ו,  ֵאָליר  ַּיְחזֹ ֶׁש 

ם  ָּבעֹולָ ם  ַהְּדָבִריל  ֶׁשִּמּכָ   ן נ"ב)ִסיָמ "ן,  ָהַר ת  ִׂשיחֹו(  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּור  ֶּׁשאֹוֵמ   ְּכמֹום  ָלָאָד 
 .ָּברּו הּואַהָּקדֹוׁש ל ֶׁש  קֹולֹוק צֹועֵ 

ל  ְמַנהֵ ל  ַהּכֹת  ֶׁשֶא   ּוְלַהְרִּגיׁשן  ְלַהֲאִמיה,  ֶּבֱאמּונָ   ַעְצמֹוס  ַמְכִנים  ֶׁשָאָד ל  ְּככָ 
ָּברּו הּואק  ַר  ם,  ֲאָנִׁשיף  ֶאלֶ ן  ֵּביד  ַלֲעמֹול  ָיכֹוא  ֶׁשהּוה  זֹוכֶ א  הּו  ָּכ,  ַהָּקדֹוׁש 
א ֶׁשּקֹוֵר   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  קֹות  ֶא   ׁשֹוֵמעַ א  הּול  ֲאבָ ם,  ְּכלּו  ׁשֹוֵמעַ   ֵאינֹוד  ֶאָח ף  ַא 

 ו. ֵאָלי
ה ְּברּוָר ה  ֶלֱאמּונָ ה  ֶׁשִּנְזּכֶ   ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש   ְנַבֵּקׁשה,  ֶּבֱאמּונָ ק  ִנְתַחּזֵ ה  ָהבָ 

ם ַחִּיי  ָלנּו  ִיְהיּוי  ֲאזַ ,  ְלַבּדֹו  ִיְתָּבַר ם  ַהֵּׁש ק  ַר ג  ַמְנִהיל  ֶׁשַהּכֹת  ָלַדעַ ,  ּוְמֻזֶּכֶכת
ם  ּוָבעֹולָ ה  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ב  טֹו  ָלנּוה  ְוִיְהיֶ ת,  ְּבַקּלּום  ַהְּקָׁשִייל  ּכָ ל  עַ ר  ַנֲעבֹ ם,  ְמֻאָּׁשִרי

 א.  ַהּבָ 
 (זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְקָרא ב) 
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש
 םִמִּמְצַריִ א ֵנצֵ ה ָהבָ 

ת  ַׁשֲחִרי ם  ָיַדיִ ת  ְנִטילַ ת  ֲהָלכוֹ י  ִלּקּוטֵ (ר  אֹומֵ ן  ָנתָ י  ַרּבִ 
ב')ֲהָלכָ  ם ׁשֵ ל  עַ   ִנְקֵראתל  ַהָּגדוֹ ת  ֶׁשַּׁשּבָ   ה 

ה,  ְּתִפּלָ י  ְידֵ ל  עַ   ֶׁשָהיּום  ַהִּנִּסית  ִהְתַּגּלּו
"ֶׁשִּנְקֵרא ז) דם  ְּדָבִרי(ב  ֶׁשָּכתּו  ּוְכמוֹ ל",  ָּגדוֹ ת   ,  :

ם  ְקרֹוִבי ם  ֱא�ִקי  לוֹ ר  ֲאׁשֶ ל  ָּגדוֹ י  ּגוֹ י  מִ י  ּכִ "
  זוֹ י  ּכִ ו";  ֵאָלי  ָקְרֵאנּול  ְּבכָ   ֱא�ֵקינּו ה'  ּכַ ו  ֵאָלי

, ְּתִפָּלֵתנּו  ׁשֹוֵמעַ   ִיְתָּבַר�ם  ֶׁשַהּׁשֵ ,  ְּגֻדָּלֵתנּו
 .ְּתִפָּלֵתינּוי ְידֵ ל  עַ ע ַהֶּטבַ ה ּוְמַׁשּנֶ 
ם ב' ח,  ְמָלִכי(א  ַהָּנִביע  ֱאִליׁשָ ל  ֵאצֶ ר  ֶׁשֶּנֱאמַ   ּוְכמוֹ 

ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ת"  ַהְּגדֹולוֹ ת "אֶ י  לִ א  נָ ה  ַסְּפרָ : "ד)
כז  ְמִגּלָ (ם  ַהְּקדֹוִׁשי  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּוע",  ֱאִליׁשָ  ה 

'ע"א) ד'; ְּדָעבַ א  הּוי  ְּבַרֲחמֵ ד  ַּדֲעִביע  ֶוֱאִליׁשָ : 
ל  עַ   ָהיּוא  ַהָּנִביע  ֱאִליׁשָ ה  ֶׁשָעׂשָ ם  ַהִּנִּסיל  ֶׁשּכָ 
ם  ִנִּסית  ֶׁשּפֹוֶעלֶ ה  ֶׁשְּתִפּלָ א,  ִנְמצָ ה.  ְּתִפּלָ י  ְידֵ 

ק ֵחלֶ "ן  ֹמוֲהרַ י  ִלּקּוטֵ ( ל"  ָּגדוֹ ת "ִנְקֵראע  ַהֶּטבַ י  ְוִׁשּנּו
 . ן רנ)ִסימָ א'  
  ָלְקחּו ז  ָאי  ּכִ ל,  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ ל  ִהְתִחיה  זֶ ל  ְוכָ 
ל  ׁשֶ ה  ָזרָ ה  ָהֲעבֹודָ ן  ֻּפְלחָ ה  ֶׁשָהיָ ה  ַהּׂשֶ ת  אֶ 

  ְוֵהִכינּו ה,  ַהִּמּטָ י  ְלַכְרעֵ   אֹותוֹ   ְוָקְׁשרּום,  ִמְצַריִ 
 ם ִמְצַריִ  לׁשֶ  םִׁשֵּניהֶ   ְוָהיּו ח,ֶּפסַ  ןְלָקְרּבַ  אֹותוֹ 

 
 

ה  ָיפָ ה  ַמָּתנָ   ְלִאְׁשְּת� ת  ִלְקנֹוה  ִּתְראֶ 
ל  ֲחבָ ,  ִאָּתּהס  ִּתְתַּפּיֵ ג;  ַהחַ ד  ִלְכבֹו
ֹ ג  ַלחַ ס  ְלִהָּכנֵ    אֹוָתּה ס  ְּתַפּיֵ ם.  ָׁשלֹוא  ְלל

ן  ַהְּזמַ ה  זֶ ו  ַעְכָׁשיק.  צֹודֵ ה  ֶׁשַאּתָ   ֲאִפילּו
  ֶׁשֲאַנְחנּו ן  ְזמַ ה  זֶ ו  ַעְכָׁשית,  ְלֵחרּות  ָלֵצא

ת;  ַהַּמֲח�קֶ ל ִמּכָ ת, ַהַּקְטנּול  ִמּכָ ם יֹוְצִאי
  ָאנּו ,  רֹוֵמָאח   ה ַּפְרעֹ ת  אֶ ם  ַמְׁשִאיִרי  ָאנּו

  ֲאַנְחנּו , רֹו ֵמָאח  םַהִּמְצִרית אֶ ם ַמְׁשִאיִרי
.  ִנְגָאִלים  ָאנּות,  ַהְּׁשטּויֹול  ִמּכָ ם  יֹוְצִאי

ץ  ֶהָחמֵ ת  אֶ ת  ְלַנּקֹו ן  ַהְּזמַ   ִהִּגיעַ ר  ְּכבָ 
ל  עַ   ם ֶׁשִּמְתָּגִאיה,  ַהַּגֲאוָ ת  אֶ   –י  ָהֲאִמִּת 

 י. ַהֵּׁשנִ 
 ם(ְּפָסִחי  :לֶ   הִנְזּכֶ ר  ֶׁשְּכבָ ר  ַיֲעזֹ ם  ַהּׁשֵ 
  ּוִמן   ַהְּזָבִחים  ִמן  ָׁשם  לְונֹאכַ "  ::)זקט

טוז  ה (ִמיכָ   ";  ַהְּפָסִחים   "ִּכיֵמי   :וְ   ), 
",  ִנְפָלאֹות  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְת�

 "פ) תש א' -יְׁשִמינִ (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה                                        .ןָאמֵ 
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ר לֹומַ ן  ַרָּׁשִאי  ָהיּוא  ְו�ן,  ֱא�ֵהיהֶ ת  אֶ ן  ֶׁשּׁשֹוֲחִטיל  עַ ת  ֵקהוֹ   
א  ַּכּמּובָ (ל  ַהָּגדוֹ ת  ַׁשּבָ   אֹותוֹ ן  קֹוִריס  ַהּנֵ   אֹותוֹ ם  ׁשֵ ל  ְועַ ר,  ָּדבָ ם  ָלהֶ 
תל)ִסימָ ם  ַחִּייח  ֹארַ ר  ַּבּטּו י  ְידֵ ל  עַ   ֶּׁשָּפֲעלּום  ַהִּנִּסין  מִ ד  ֶאחָ ה  זֶ י  ּכִ .  ן 

 ה.ַהְּגדֹולָ ם ְּתִפָּלתָ 
ר ֶׁשִהְזִהי ה  ֶׁשְּבָׁשעָ ת,  ַהעֵ   ְּבאֹוָתּהה  ָהיָ ל  ָּגדוֹ ס  נֵ ד  עוֹ ן  ְוכֵ 

ל ּכָ   ִנְכְנסּו ת,  ְּבכֹורוֹ ת  ַמּכוֹ ל  עַ ם  ַהִּמְצִרִּיית  אֶ א  הּו  ָּברּו�   ַהָּקדֹוׁש 
'ָלהֶ   ְוָאְמרּום,  ֲאבֹוֵתיהֶ ל  ֵאצֶ ת  ַהְּבכֹורוֹ  ה,  ֹמׁשֶ ר  ֶׁשָאמַ ה  מַ ל  ּכָ ם: 

ת אֶ   ְוהֹוִציאּו   ּבֹואּו ה?  ֶׁשִּנְחיֶ   םְמַבְקִׁשים  ַאּתֶ ן  ֵאי,  ָעֵלינּוא  ֵהִבי
ם ָלהֶ   ֵהִׁשיבּום',  ֵמִתי  ָאנּו  –ו  ָלאם  ְואִ ,  ִמֵּביֵנינּו  ָהֵאּלּום  ָהִעְבִרי
'ְוָאְמרּו ה  מַ ן'.  ִמָּכאם  יֹוְצִאין  ֵאינָ ם  ֵמִתים  ַהִּמְצִריל  ּכָ   ֲאִפּלּו: 

ה ְלַפְרעֹ ן  ְמַצְּוִחי  ְוָהיּוה  ַּפְרעֹ ל  ֵאצֶ ת  ַהְּבכֹורוֹ ל  ּכָ   ִנְכְנסּו?  ָעׂשּו
ה  ָרעָ ם  ֶׁשִּבְׁשִבילָ ה  ַהּזֶ ם  ָהעָ ת  אֶ א  הֹוִצי   ִמְּמ�ה  ְּבַבָּקׁשָ ם: 'ְואֹוְמִרי

'ַלֲעָבָדיר  ָאמַ '.  ְוָעֶלי�  ָעֵלינּוא  ָּתבוֹ  ל  ׁשֶ ם  ֹׁשוֵקיהֶ   ְוַקְּפחּו  ְּצאּו ו: 
ג  ְוָהרַ   ַחְרּבוֹ ד  ֶאחָ ל  ּכָ   ְוָנְטלּו  ָיְצאּו ד  ִמּיַ ת?  ַהְּבכֹורוֹ   ָעׂשּוה  מַ ',  ֵאּלּו

"ֶׁשֶּנֱאמַ ו,  ָאִבית  אֶ  "ִּבְבכֹוֵריהֶ ם  ִמְצַריִ ה  ְלַמּכֵ ר:  י  ְּבכֹורֵ ה  ְלַמּכֵ ם"; 
"ֶאּלָ ן,  ָּכאב  ְּכִתין  ֵאים"  ִמְצַריִ  ם", ִּבְבכֹוֵריהֶ ם  ִמְצַריִ ה  ְלַמּכֵ א 
 .ר קלו)ִמְזמוֹ ם ְּתִהִּלי  ׁשִמְדרַ (ם ַּבֲאבֹוֵתיהֶ ת ַהְּבכֹורוֹ  ָהְרגּוא  ִרּבוֹ ם ִׁשִּׁשי

 ,ַמָּמׁש  עַהֶּטבַ   דִׁשּדּו  ת עֵ   ְּבאֹוָתּה  לִיְׂשָראֵ   תִנְׁשמוֹ   ָראּו   יֲהרֵ 
 ה ַהְּתִפּלָ   ְוֹכחַ   ִּבְזכּות  לְוַהּכֹ   ,ּוֵביּה  ִמיֵּניּה  םַעְצמָ   ָהְרגּו  םֶׁשּׂשֹוְנֵאיהֶ 

  ָּברּו�   ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּיְדעּו  ם,ַהָּׁשלוֹ   וָעָלי  ,ַרֵּבנּו  הֹמׁשֶ   םָּבהֶ   רֶּׁשֵהִאי
 תַׁשּבָ "   תֹזא תַׁשּבָ   תִנְקֵרא  ןְוָלכֵ  ו,ֵאָלי  ָקְרֵאנּו  לְּבכָ   ֵאֵלינּו   בָקרוֹ  אהּו

  ם ְיכֹוִלי  ֶׁשָאנּו  ה,ַהְּתִפּלָ   ְּבֹכחַ   "ְּגֻדָלֵתנּו"  תִהְתַּגּלּו  םׁשֵ   לעַ   ל",ַהָּגדוֹ 
 ה'. לאֶ  לֶׁשִּנְתַּפּלֵ  הּוְתִפּלָ  הְּתִפּלָ  לְּבכָ  תְּגדֹולוֹ  תִנְפָלאוֹ  לִלְפעֹ 

 ת ַּבָּגלּול  ַהֵּׂשכֶ 
ה,  ַהְּתִפּלָ ת ַּבֲעבֹודַ  ְלִהְתַחֵּדׁשד ְמיֻחָ ן ְזמַ א הּול ַהָּגדוֹ ת ַׁשּבָ ן ְוָלכֵ 
ר ִמֵּמצַ ר  ַהִּדּבּות  ְיִציַאא  ֶׁשהּום,  ִמְצַריִ ת  ְיִציַאל  עַ   ַעְצֵמנּון  ּוְלָהִכי
 ֶׁשָּנְפלּו  ר,ְוַהִּדּבּו תַהַּדעַ  תָּגלּו הָהְיתָ  םִמְצַריִ  תַהָּגלּו יּכִ  ן,ַהָּגרוֹ 

א ְּכֶׁשּבָ ל  ֲאבָ ר,  ְוִדּבּור  ִּדּבּול  ְּבכָ ת  ְוִנְפָלאוֹ ת  ְּגדֹולוֹ ל  ִלְפעֹ ם  ֶׁשְּיכֹוִלים,  ֶׁשָּלהֶ ה  ַהְּתִפּלָ   ְּבֹכחַ   ֶהֱאִמינּוא  ְו�ת,  ַהַּדעַ ת  ּוְסִתימַ ן  ַהּמֹוִחית  ְלַקְטנּו 
ת, ַהָּגלּון  מִ ר  ְוַהִּדּבּות  ַהַּדעַ   ָיְצאּוז  ָאם,  ֶׁשִּבְרצֹונָ ה  מַ ל  ּכָ ל  ִלְפעֹ ם  ְּבָידָ ר  ָמסּוה  ַהְּתִפּלָ   ֶּׁשֹּכחַ   ֶׁשֵּיְדעּות,  ַהַּדעַ ר  אוֹ ם  ָלהֶ ח  ּוָפתַ   ַרֵּבנּוה  ֹמׁשֶ 

ם ַהִּנִּסי  ִהְתִחילּוז  ֶׁשֵּמָאח,  ֶּפסַ י  ֶׁשִּלְפנֵ ת  ְּבַׁשּבָ ן  ְוָלכֵ ל,  ָּגדוֹ   ְּבֹכחַ ה  ְתִפּלָ ּבִ ק  ַלֲעסֹ   ְוִהְתִחילּוח,  סָ -הּפֶ ם  ׁשֵ ל  עַ א  ֶׁשִּנְקרָ ח,  ַהֶּפסַ ג  חַ ה  ְוַנֲעׂשֶ 
 ט. ּוְפרָ ט ְּפרָ ל ְּבכָ ם ִנִּסית ִלְראוֹ  ַעְצמוֹ ן ּוְלָהִכיה, ִּבְתִפּלָ  ְלִהְתַחֵּדׁשד ְמאֹ ל ְמֻסּגָ ן ְזמַ א הּום, ִמְצַריִ ת ְיִציַאל ׁשֶ ם ַהְּגדֹוִלי

"סוֹ ה  ְוזֶ  פח)ִסימָ "ן  ָהרַ ת  ִׂשיחוֹ (  ַרֵּבנּוי  ְּבִדְברֵ ר  ַהֻּמְזּכָ ל"  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ ן  ַהֻּׁשְלחָ ת  ֲהִפיכַ ד  ת ֶׁשַּבַּביִ ר  ַהֵּסדֶ ן  ְמַהְּפִכי ל  ִיְׂשָראֵ י  ָּבּתֵ ל  ְּבכָ ט  ֶׁשִּכְמעַ ,  ן 
ב ֶׁשָּכתּו  ּוְכמוֹ ר,  ַהִּדּבּול  עַ ז  ְמַרּמֵ ן  ַהֻּׁשְלחָ י  ּכִ ח,  ְלֶפסַ ן  ּומּוכָ ר  ֻמְכׁשָ ר  ְּכבָ ל  ָהָרִגין  ֶׁשַהֻּׁשְלחָ ת  ַמֲחמַ ר,  ַאחֵ ן  ֻׁשְלחָ ל  עַ ן  ְואֹוְכִליל,  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ 

  ְוָעֵלינּו ת.  ַּבָּגלּון  ֲעַדיִ   ֶׁשָּלנּו ר  ֶׁשַהִּדּבּו  –  ָלנּוה  ַּמְזִּכירָ ל  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ ן  ַהֻּׁשְלחָ ת  ַוֲהִפיכַ י ה'",  ִלְפנֵ ר  ֲאׁשֶ ן  ַהֻּׁשְלחָ ה  זֶ י  ֵאלַ ר  ַוְיַדּבֵ : " ל מא, כב)ְיֶחְזֵקא(
  ַהָּקדֹוׁש ן  ַהֻּׁשְלחָ א  ֶׁשהּוי ה' ",  ִלְפנֵ ר  ֲאׁשֶ ן  ַהֻּׁשְלחָ ה  זֶ : "  ָּבנּום  ֶׁשִּיְתַקּיֵ ד  עַ י ה',  ְּפנֵ ת  ְלִהְתַּגּלוֹ א  ְוָלבוֹ ת,  ַהָּגלּון  מִ   אֹוָתּהא  ְלהֹוִציר  ְלִהְתעֹורֵ 

ו  ָעָלי ן  ְועֹוִני',  ְוכּור  ּוָמרוֹ ת  ַמּצוֹ ת  ּכֹוסוֹ ח, ד'  ֶּפסַ ל  ֵליל  ׁשֶ ת  ַהְּקדֹוׁשוֹ ת  ַהִּמְצווֹ ל  ּכָ ו  ָעָלים  ֶׁשְּמַקְּיִמיר,  ַהֵּסדֶ ל  ְּבֵליל  ִיְׂשָראֵ ת  ִנְׁשמוֹ ל  ּכָ ל  ׁשֶ 
 ּוְלִהְתַחֵּדׁש ת,  ַהָּגלּון  מִ   ֶׁשּלוֹ ר  ַהִּדּבּוא  ְלהֹוִציר  ְלִהְתעֹורֵ ד  ֶאחָ ל  ְלכָ י  ָראּול,  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ ן  ַהֻּׁשְלחָ ת  ַוֲהִפיכַ י  ַהִּׁשּנּוי  ְידֵ ל  עַ ן  ְוָלכֵ ה,  ַהְרּבֵ ם  ְּדָבִרי
 ה. ַהְּתִפּלָ ת ַּבֲעבֹודַ ד ְמאֹ 
"ֶׁשְּמַקְּיִמיל,  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ א  ַּדְיקָ ן  ּכֵ ל  ֶׁשעַ  ל ְּבכָ ץ  ָחמֵ ר  ִיְתַּפּזֵ א  ֶׁש�ד  ְמאֹ ם  ְוִנְׁשָמִריל,  ָהָרִגין  מִ ר  ַאחֵ ם  ְּבָמקוֹ ם  ְואֹוְכִלין",  ַהֻּׁשְלחָ ת  ֲהִפיכַ ם 
ל  ּכָ ן  ֵאים  אִ ם  ְוַהְיָלִדיה  ָהִאּׁשָ ל  עַ ס  ִיְכעֹ א  ֶׁש�ם,  ְוָׁשלוֹ ס  חַ ת,  ַּבַּביִ ת  ּוְקֵפדּוס  ַּכעַ י  ִלידֵ א  ָיבוֹ א  ֶׁש�ד  ְמאֹ ר  ִלְׁשמוֹ ם ְצִריִכית  ַהעֵ   ְּבאֹוָתּהת,  ַהַּביִ 
ל  ְועַ ,  ח)סן  ִסימָ ק א'  ֵחלֶ "ן  ֹמוֲהרַ י  ִלּקּוטֵ (ס  ִמַּכעַ ה  ִּבְׁשִמירָ ה  ְּתלּויָ ת  ָהֲעִׁשירּור  ְוִעּקָ ה,  ְוַהַּפְרָנסָ ן  ַהָּממוֹ ע  ֶׁשפַ ל  ְמַקְלקֵ ס  ַּכעַ י  ּכִ ,  ְמקֹומוֹ ל  עַ ר  ְמֻסּדָ ר  ָּדבָ 
ת  אֶ ג  ּוְלַהְנִהית,  ּוְקֵפדּוס  ַּכעַ י  ִמינֵ ל  ִמּכָ ד  ְמאֹ ר  ִלְׁשמֹ ו  ָעָליח,  ַהֶּפסַ ג  חַ ת  ִלְקַרא  ֹקֶדׁשע  ֶׁשפַ ל  ּוְלַקּבֵ ן,  ַהֻּׁשְלחָ ן  ְלִתּקּות  ִלְזּכוֹ ם  רֹוִצים  אִ ן  ּכֵ 

 ל.ְּכלָ ר ָּדבָ ם ׁשּו לוֹ ר ֶיְחסַ א �ז ְוָאה, ְיֵתרָ ת ּוְבַנחַ ה ְּבִׂשְמחָ ת ֹזאת  ְּבַׁשּבָ א ַּדְיקָ ת ַהַּביִ 
 ם ַהֵּׁש ל ֶא ר ַהִּדּבּו תְמִתיקּו

ה ַהְפָטרָ י  ּכִ ,  י ג, ד)ַמְלָאכִ (ת"  ַקְדמֹוִנּיוֹ ם  ּוְכָׁשִנים  עֹולָ י  ִּכימֵ ם  ִוירּוָׁשַליִ ה  ְיהּודָ ת  ִמְנחַ ה'  לַ ה  ְוָעְרבָ ל: "ׁשֶ ה  ַהַהְפָטרָ ת  אֶ ם  אֹוְמִריל,  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ 
א  ַהָּנִבי ֵאִלָּיהּות  אֶ ם  ָלכֶ   ׁשֹוֵלחַ י  ָאֹנכִ ה  ִהּנֵ ת: "ֶׁשְּמַסֶּימֶ   ּוְכמוֹ א,  ַהָּנִבי  ֵאִלָּיהּו י  ְידֵ ל  עַ ה  ַהְּגֻאּלָ ת ְּבׂשֹורַ   ָּבּהת  ֻמְזֶּכרֶ י  ּכִ ע,  ַהְּמֹארָ ן ֵמֵעי א  ִהית  ֹזא

 .ִיְתָּבַר�ו ֵאָליה ִּבְתִפּלָ   ָּבּה ַיַעְסקּום ֻּכּלָ ר ֲאׁשֶ  ַהָּקדֹוׁש ם  יוֹ א הּול" ַהָּגדוֹ ם "ה' יוֹ א", ְוַהּנֹורָ ל ַהָּגדוֹ ם ה'  יוֹ א ּבוֹ י ִלְפנֵ 
ד  ָעמַ ן  ֶׁשָּכאי  ְלַעְצמִ י  ִצַּיְרּתִ "  –ה  ֵחיפָ ר  ְּבִעיל  ַהַּכְרמֶ ר  ְּבהַ א  ַהָּנִבי  ֵאִלָּיהּות  ִּבְמָערַ ר  ּוִבּקֵ ל,  ִיְׂשָראֵ ץ  ְּבֶארֶ ה  ֶׁשָהיָ ת  ֶׁשְּבעֵ ן,  ָנתָ   ְלַרִּביר  ִסּפֵ   ַרֵּבנּו

א ַהָּנִבי  ֵאִלָּיהּום  ֶׁשּגַ ן,  ֵהִבי י  ּכִ ת,  ּוְבִהְתּבֹוְדדּוה  ִּבְתִפּלָ ק  ַלֲעסֹ ד  ְמאֹ ן  ָנתָ י  ַרּבִ ר  ִנְתעֹורֵ ה  ּוִמּזֶ ".  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ   ִלּבוֹ ת  אֶ   ְוֵהִּׂשיחַ א  ַהָּנִבי  ֵאִלָּיהּו
ת  אֶ ר  ְלַבּׂשֵ א  ָיבוֹ א  הּון  ְוָלכֵ ,  קֹונוֹ ן  ְלֵבי  ֵּבינוֹ ה  ְוִׂשיחָ ת  ִהְתּבֹוְדדּול  ׁשֶ ה  ָהֵעצָ י  ְידֵ ל  עַ ם  אִ י  ּכִ   ְלַמְדֵרָגתוֹ   ִהִּגיעַ א  ְו�ם,  ָהעֹולָ ה  ָּבזֶ ם  ָאדָ ן  ּבֶ ה  ָהיָ 

 ה.ִּבְתִפּלָ ם עֹולָ י  ָּבאֵ ל ּכָ  ַיַעְסקּוז ָאי ּכִ ה, ַהְּגֻאּלָ 
א,  ַהָּנִבי  ֵאִלָּיהּול  ׁשֶ ת  ְלִהְתַּגּלוֹ ד  ֶאחָ ל  ּכָ ה  זֹוכֶ ח  ַהֶּפסַ ג  ְּבחַ י  ּכִ ח,  ַהֶּפסַ   גחַ י  ֶׁשִּלְפנֵ ת  ַהַּׁשּבָ א  ֶׁשִהיל  ַהָּגדוֹ ת  ְּבַׁשּבָ ם  ַמְקִּדיִמי  ֲאַנְחנּוה  זֶ ל  ּכָ ת  ְואֶ 
,  ִלְכבֹודוֹ ת  ַהֶּדלֶ ם  ּופֹוְתִחיא,  ַהָּנִבי  ְלֵאִלָּיהּוס  ּכוֹ ן  ַהֻּׁשְלחָ ל  עַ ם  ְמִכיִני  –ה  ְּגֻאּלָ ל  ׁשֶ ת  ְלׁשֹונוֹ ע  ַאְרּבַ ד  ְּכֶנגֶ ם  ֶׁשהֵ ת,  ּכֹוסוֹ ע  ְלַאְרּבַ ף  ְּבנֹוסָ י  ּכִ 

  ָמִׁשיחַ י  ְּפנֵ ל  ְלַקּבֵ ה  ִנְזּכֶ ה  זֶ י  ְידֵ ל  ְועַ ה,  ַהְּתִפּלָ י  ִלּמּודֵ ם  ֶׁשהֵ א,  ַהָּנִבי  ֵאִלָּיהּו ל  ׁשֶ ם  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהִּלּמּוִדיל  ְלַקּבֵ ם  מּוָכִני  ֶׁשֲאַנְחנּות,  ְלַהְראוֹ 
 י. ְלַגְמרֵ ת ַהָּגלּון מִ ת ְוָלֵצא, ִצְדֵקנּו

ה  ְוָעְרבָ ל, "ַהָּגדוֹ ת ַׁשּבָ ל ׁשֶ ה ַהַהְפָטרָ ת ַהְתָחלַ ם ּגַ י ְוזֹוהִ ם, ְמתּוִקי לוֹ ם ִנְהִיי ַהַחִּיים, ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ם עִ י ְוחַ  ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ל אֶ ר ְמַדּבֵ י ְּכֶׁשְּיהּודִ 
 ם.ָלָאדָ ת ְמִתיקּוא ֵמִבי ִיְתָּבַר�ם ְלַהּׁשֵ ר ַהִּדּבּוי ּכִ  -ה'" לַ 

 א.ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ב טוֹ  לוֹ ה ִיְהיֶ , ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ם עִ ת ִלְחיוֹ ל ּוְלַהְתִחי ְלִהְתַחֵּדׁשם ַהְּקדֹוִׁשים  ַהָּיִמית אֶ ל ֶׁשְּמַנּצֵ  ִמיי ַאְׁשרֵ 
 ַהָגדֹול)(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶר� ַׁשָּבת                 

 

 ) צט( ִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש
ל  ַחְייִק ם.  ְרָׁשִעים ַמְׂשִּכיִלי ֶׁשָּגרּוה ֵאיפֹן,  ְּבאּוַמ ת ְּבַׁשּבָ א ִנְמָצ  ַרֵּבינּו: רַּתְקִצי 

 ק. ְצחֹו  ִמֶּמּנּוה עֹוֶׂש   ְוַרֵּבינּו,  ַרֵּבינּוי ְּפנֵ ל ְלַקּבֵ  הֹוֵלס ַאִּפיקֹוֶר 
ְוֶזה ָהָיה ְּכמֹו ְסִטיַרת ֶלִחי. ְוָׁשַתק ְוִהְתַמְהַמּה ְקָצת ְוָיָצא ּוָבא ֶאל ֵּביתֹו  

ָלֶהם:   ְוָאַמר  ֲחָתָניו  ְׁשֵני  ֶׁשִּד ״ֶאל  ְּדָבִרים ַאף  ַרֵּבנּו)  (ִעם  ִעּמֹו  ַּבְרִּתי 
מּוָעִטים, ְוהּוא ָנַתן ִלי ִּבָּזיֹון ְקָצת, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשֵּיׁש ִעם ִמי  
ֶאְצלֹו,  ֵּתְלכּו  ְׁשִליִׁשית  ִּבְסֻעָּדה  ֶעֶרב  ּוְלֵעת  ְקָצת  ִּתיְׁשנּו  ַעל־ֵּכן  ְלַדֵּבר, 

 .״תֹוְוִיְהֶיה ְּבֶאְמַצע ְסֻעָּד 
ָאז    ָיַׁשב  ְוַרֵּבנּו  ְׁשִליִׁשית.  ִּבְסֻעָּדה  ַרֵּבנּו   ֵּבית  ֶאל  ֶׁשִּנְכְנסּו  ָהָיה;  ְוֵכן 

ֶׁשָּבא  ְּבָחְכָמתֹו,  ְוִסֵּבב  ִהְפִסיק  ּוְכֶׁשִּנְכְנסּו  ּתֹוָרה.  ְוָאַמר  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ִעם 
ָא  ַרֵּבנּו   ְוִדֵּבר  ָעמֹק,  ֶחְׁשּבֹון  ְלֵאיֶזה  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ִמֶּזה  ח.  ֻסָּכה  ֵמַהְּגָמָרא  ז 

 א ִּדֵּיק.   "יַאְּמָתא ְּבִרּבּוָעא ַאְּמָתא ְוכּו'. ְוַהּתֹוָספֹות ֵמִביא ָלׁשֹון ָּכזֹו: ַרִׁש 
הּוא א ִמְתַּכֵּון  "ְוֵתֶכף־ּוִמָּיד ְּכֶׁשָּׁשְמעּו ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון, ָאְמרּו ֶזה ָלֶזה:  

ְוֵהם ִהְתִחילּו ְלִהְתַעֵּמק ְּבַהֶחְׁשּבֹון ְוא   ",ן ֵאֵלינּוָּבֶזה ַלֲחִסיָדיו הּוא ִמְתַּכּוֵ 
ְלַרֵּבנּו:   ְוָאְמרּו  ֵּכיָון ֶׁשַאֶּתם יֹוְדִעים ֶאת ַהֶחְׁשּבֹון, "ָיְדעּו אֹותֹו. ָענּו  ַרִּבי, 

ְּפָרֵטי ַהֶחְׁשּבֹון, ּוְמאֹד ָמָצא  "ּתֹאְמרּו אֹותֹו ָלנּו ַרֵּבנּו ֶאת ָּכל   ְוָאַמר ָלֶהם 
 ֵחן ְּבֵעיֵניֶהם, ְוַיְחְׁשבּוהּו ְלָחָכם ָּגדֹול. 

ָחְכָמתֹו   ְּברֹב  ְוַרֵּבנּו  ְּכַדְרָּכם.  ִעּמֹו  ְוִדְּברּו  ַרֵּבנּו  ֶאל  ָחְזרּו  ַׁשָּבת  ְוַאַחר 
א ָיְכלּו ְלִהָּפֵרד ִמֶּמּנּוִסֵּבב ִעָּמֶהם ָּכל־ָּכַעד ֲאֶׁשר ִנְדְּבקּו ּבֹו ְו . 

ַרֵּבנּו,    ָלֶהם  ְוֵהִׁשיב  ְּבאּוַמן.  ֵּביֵניֶהם  ֶׁשִּיָּׁשֵאר  ַרֵּבנּו,  ֶאת  ַוְיַבְּקׁשּו 
ֵסֶפר   ֶׁשל  ָיד  ַהְּכַתב  ֶאת  ְלָפָניו  ְלָבנֹון"ְּכֶׁשָּיִביאּו  ְוִהְבִטיחּו  "לַהּנַ   "ֵיין   .

  ְוָהְלכּו ָלֶהם.ְלַרֵּבנּו
 " ַהַצִדיק ְּפֻעַּלת"ִנְלָקח ִמֵּסֶפר   -ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה  

 
 



 ג
 

 
  

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

ֵאי ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֶאת ַחג  
ַהֶּפַסח ְּבִׂשְמָחה ְּבִלי ַלַחץ  

 ַוֲעַצִּבים? 
 ְׁשֵאָלה:

 ְׁשִליָט"א, ַהְּיִׁשיָבהִלְכבֹוד רֹאׁש 
ְלַהְקִׁשיב  ְּכֶׁשִהְתַחְלִּתי  ָׁשִנים  ָׁשׁש  ִלְפֵני  ִהְתִחיל  ֶזה  ֶׁשִּלי,  ַהַחִּיים  ַעל  ַרָּבה  ּתֹוָדה  ָּכל  קֶֹדם 

 ַלִׁשעּוִרים, ֶׁשָּפְתחּו ִלי ֶאת ָהֵעיַנִים ְוֶהֱעִניקּו ִלי ַחִּיים ֳחָדִׁשים. 
ֶּבן   ָּבחּור  ׁשֹו19ֲאִני  ֲאִני  ִלְחיֹות ,  ֵּכיַצד  אֹוָתנּו   ַמְדִרי ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשרֹאׁש   ֵאי ְּבִׁשעּוִרים  ֵמַע 

ֲאִני  ְּברֹוַגע, ְוֵכיַצד ְלַקֵּבל ֶאת ַחג ַהֶּפַסח ְּבִׂשְמָחה, ֶׁשא ִיְהֶיה ָמתּוַח ַּבַּבִית. ַהּכֹל טֹוב ְוָיֶפה, ֲאָבל ַמה  
ה א ַמָּמׁש ָּכָכה, ַאָּבא ֶׁשִּלי הּוא ּנֹוָרא ַעְצָּבִני, הּוא צֹוֵעק ְמאֹד ַהְרֵּבה, ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶׁשֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית זֶ 

ְּכָבר א רֹוצֹות   ֶׁשַאְחיֹוַתי ַהְּנׂשּואֹות  ְלַמָּצב  ִהִּגיַע  ֶזה  ַּבַּבִית.  ֲחָדׁשֹות  ָּכל ָׁשָנה הּוא מֹוִסיף חּוְמרֹות 
 ׁש ִּבְלִּתי ִנְסָּבל.ְלַהִּגיַע ֵאֵלינּו ְלֶפַסח ִּכי ֶזה ַמָּמ 

ֲאִני  ַמה  ְלַהְדִרי אֹוִתי  ָיכֹול  ַהְּיִׁשיָבה  ְוָרגּוַע, אּוַלי רֹאׁש  ָׂשֵמַח  ַּבַחִּיים ֶּפַסח  ִלי  ָהָיה  עֹוד א 
 ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ַחג ֶּפַסח ָרגּוַע ְוָׂשֵמַח? 

 ְחִזיר ָלֶכם ַעל ָּכל ַמה ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ְלַמֲעִני.ּתֹוָדה ַרָּבה ַעל ַהּכֹל, ַרק ה' ָיכֹול ְלַה 
 ְּתׁשּוָבה:

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 א, י"א ִניָסן, ְׁשַנת תשע"ח ִלְפָרט ָקָטן-יֹום ג' ַּפְרַׁשת ְׁשִמיִני

 ר ָיִאי ֵנרֹו...  דִלְכבֹו
 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָתְב 

ת  ֲאִני ָׂשֵמַח ִלְׁשמֹוַע ֶׁשַאָּתה ִמְתַחֵּזק ִעם ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש. ַרֵּבנּו ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשָּתִמיד ְנַחֵּפׂש ַרק ֶא 
ַהֲחָסִדים ֶׁשה'  ְלַחֵּפׂש ֶאת  י ֶאת ה',  ַהּקֹׁשִ  ְּבתֹו ֶׁשְּיַחֵּפׂש  ְקָׁשִיים,  ָהָאָדם  ַעל  ְּכֶׁשעֹוֵבר  ֲאִפּלּו    ַהּטֹוב; 

 ֶׂשה ִעם ָהָאָדם, ּוְלהֹודֹות לֹו ַעל ֶזה. עֹו
ֵּבנּו  ַרֵּבנּו ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֵּכיַצד ַלֲחׁשֹב; ֶׁשִּנְתַרֵּגל ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשה' עֹוֶׂשה ִאָּתנּו, ְּכמֹו ֶׁשַר 

ִמיד ַעל ַמה הּוא ָיכֹול ְלהֹודֹות ַלה', ֲאִפּלּו : ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל ִחֵּפׂש ָּת (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קצה)אֹוֵמר  
ה'  ְּכֶׁשה' ֵהִביא ָעָליו ָצרֹות ָרעֹות, הּוא ִחֵּפׂש ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשִּמְסַּתֵּתר ְּבתֹוכֹו. ּוְכמֹו ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל ָאַמר לַ 

ב)  ד,  ִלי"  (ְּתִהִּלים  ִהְרַחְבָּת  "ַּבָּצר  ֲאִני    -:  עֹוָלם  ֶׁשל  ִהְרַחְבָּת  ִרּבֹונֹו  ַהָּצָרה,   ֶׁשְּבתֹו ֶזה  ַעל   ְל מֹוֶדה 
 ְוֵהֵבאָת ִלי טֹוב.

 -ְּבנֹוֵגַע ִלְׁשֵאָלְת, ֵאי ָיכֹול ִלְהיֹות ְל ַחג ֶּפַסח ָרגּוַע ְוָׂשֵמַח; ִּתְׁשַּתֵּמׁש ִעם ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו  
ָׂש  ַחג   ְל ֶׁשִּיְהֶיה  ֵמה'  ְּתַבֵּקׁש  ְל  ִהְתּבֹוְדדּות.  ַיְפִריַע  ֶׁשא  ָׂשֵמַח,  ָּתִמיד  ֶׁשִּתְהֶיה  ִמֶּמּנּו  ְּתַבֵּקׁש  ֵמַח, 

ָּכל   ַעל  ַלה'  ְלהֹודֹות  ַמְפִסיק  ְוא  ָׂשֵמַח  ָאָדם הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ָּדָבר,  ִמּׁשּום   ְל ִאְכַּפת  ִיְהֶיה  ְוא  ְּכלּום, 
 ֱעָלמֹות ְוִנְפָּתרֹות ְוכּו'. ְּפָרט ּוְפָרט ֶׁשה' נֹוֵתן לֹו, ָאז ָּכל ַהְּבָעיֹות נֶ 

ִמַּצד ֶאָחד ָקֶׁשה ְל ְלַקֵּים ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ְוכּו', ֲאָבל ִמַּצד ֵׁשִני ַהָּׂשָכר ֶׁשְּל ָּגדֹול ְמאֹד, 
כג) ְּכמֹו ֶׁשֲחַז"ל אֹוְמִרים   ְלַקּיֵ (ָאבֹות ה,  ְוַהַּצַער  י  ַצֲעָרא ַאְגָרא" ְלִפי ַהּקֹׁשִ ם ֶאת ַהִּמְצָוה ָּכָכה : "ְלפּום 

ֶזה   ַעל  ֶׁשֲחַז"ל אֹוְמִרים  ָוֵאם  ָאב  ִּכּבּוד  ֶׁשל  ַהִּמְצָוה  ִּבְפָרט  ֶׁשְּיַקְּבלּו,  ַהָּׂשָכר  א) ִיְגַּדל  א,  "ֵאּלּו  (ֵּפָאה   :
ּכִ  ַהָּבא;  ָלעֹוָלם  לֹו  ַקֶּיֶמת  ְוַהֶּקֶרן  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ֵּפרֹוֵתיֶהם  אֹוֵכל  ֶׁשָאָדם  ִאם ְּדָבִרים  ָוֵאם";  ָאב  ּבּוד 

ּוְכמֹו  ,ֶׁשְּל  ַהִּׁשּדּו ֶאת  ִּתְמָצא  ְמַעט  עֹוד   ,ֶׁשְּל ֵמַהְּיָלִדים  ַנַחת  ִּתְרֶאה   ֶׁשְּל ַההֹוִרים  ֶאת   ְּתַכֵּבד 
 .ָּכָכה ְויֹוֵתר ִמֶּזה ְּתַקֵּבל ַּבֲחָזָרה ֵמַהְּיָלִדים ֶׁשְּל ֶׁשִּתְתַנֵהג ִעם ַההֹוִרים ֶׁשְּל 

"; ֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּגיד ְל ֶׁשַהְּבָעָיה  עֹוד א ָהָיה ִלי ַּבַחִּיים ֶּפַסח ָׂשֵמַח ְוָרגּועַ ָּתה ּכֹוֵתב ִלי: "ַא 
ַח.  ַהּזֹאת ִהיא ַרק ֶׁשְּל, ֶזה א ָקׁשּור ִּבְכָלל ַלהֹוִרים ֶׁשְּל, ַאָּתה ָצִרי ַלֲעבֹוד ַעל ַעְצְמ ֶׁשִּתְהֶיה ָׂשֵמ 

ן ֶׁשַּתֲאִׁשים ֶאת ַההֹוִרים ֶׁשְּל ְוכּו', א ִיְהֶיה ְל ִמֶּזה ְּכלּום, ַרק ִׁשְברֹון ֵלב ְוָעְגַמת ֶנֶפׁש; ְמאֹד  ָּכל ְזַמ 
ַקל ְלַהֲאִׁשים ֶאת ַההֹוִרים ְוִלְזרֹק ֶאת ָּכל ַהֶּזֶבל ֲעֵליֶהם, ֲאָבל ֶזה א ַיֲעזֹר ְל ְּכלּום ַלַחִּיים. ִאם ַאָּתה  

ַעל ַהִּמּדֹות ֶׁשְּל ִלְהיֹות ָאָדם ֶׁשָּתִמיד ָׂשֵמַח ּוְמֻאָּׁשר, ְוא ִלְהיֹות ָאָדם ַעְצָּבִני ֶׁשָּתִמיד צֹוֵעק    ַּתֲעבֹד
 : "ֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק".(ׁשֹוְפִטים יד, יד) ּוַמְרִּביץ ְוכּו', ָאז ִיְהֶיה ְל טֹוב. ִיְתַקֵּים ְּב ַהָּפסּוק  

ַּבָׁשׁש ָׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ַאָּתה ׁשֹוֵאב ַחּיּות ֵמַרֵּבנּו; ִּתְלַמד ְקָצת ַּבֵּסֶפר "ֲאֶׁשר  ַאָּתה ּכֹוֵתב ִלי ֶׁש 
ה ַמה ֶזה ְּבֶרְסֶלב, מֹוֲהרֹא"ׁש ֵמִביא ָׁשם ִסּפּוִרים ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשא ָהָיה ָלֶהם ְּכלּום ְוִּתְרֶא ַּבַּנַחל"  

יּו ָּתִמיד ְׂשֵמִחים. ֲאִני א יֹוֵדַע ִאם עֹוד ָזִכית ְלַהִּכיר ֶאת מֹוֲהרֹא"ׁש, הּוא ָהָיה ַּבַחִּיים, ּוְבָכל זֹאת ָה 
ִני  ַהְמָחָׁשה ַחָּיה ָלֶזה. ְלמֹוֲהרֹאׁש ַז"ל א ָהָיה ְּכלּום ַּבַחִּיים; ְּכֶׁשֲאִני אֹוֵמר ְל ֶׁשא ָהָיה לֹו ְּכלּום, ֲא 

ְוא ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ְסָתם ְוכּו', ָּפׁשּוט א ָהָיה לֹו ְּכלּום ַּבַחִּיים, ְוַלְמרֹות ַהּכֹל    ִמְתַּכֵּון ֶּבֱאֶמת ִלְכלּום,
 הּוא ָהָיה ָּתִמיד ָׂשֵמַח, ָּתִמיד ָהָיה לֹו ִחּיּו ַעל ַהָּפִנים ְוָכל ַחָּייו הּוא ִחֵּזק ֶאת ִעם ִיְׂשָרֵאל.

ָּבחּור ָצִעיר עֹוד ְמַעט ַאָּתה ַמְתִחיל ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשְּל, ָאז ָלָּמה  ַעְכָׁשו ֲאִני ׁשֹוֵאל אֹוְת, ַאָּתה   Br
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אומר שהאישה, הגבאי והילדים של צדיק לא יכולים להיות   
ב זצוק"ל היה הפוך. אלו שמבחוץ לא  חסידים; אבל אצל הר

עיניהם  לנגד  ראו  הקרובים  אבל  הנהגתו,  את  הבינו  תמיד 
צדיק שמופשט מזה העולם, לא מעניין אותו כולם, הוא רק 
יתברך   השם  את  ועובד  שעות,  גבי  על  שעות  ולומד  יושב 

 עשרים וארבע שעות ביממה.
שיזכו  המשתתפים  כל  את  בירך  שליט"א  הישיבה  ראש 

בזה לחטוף   בשנותיהם  יתברך  השם  עבודת  שיותר  כמה 
 העולם. 

 כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים!
*** 

 כבר ניתן להשיג
 עצתו אמונה חלק ד' 

אנשי   אצל  הטובות  החדשות  מתקבלות  רבה  בשמחה 
זה עתה הגיע   ד'  שלומינו שהכרך החדש עצתו אמונה חלק 
כל  של  לכתובות  ונשלח  מופץ  כבר  והוא  הדפוס,  לבית 

 מבקש ודורש. 
ותשובות   שאלות  הינו  אמונה  עצתו  הקדוש  הספר 
כולו  העולם  ברחבי  ליהודים  הישיבה  ראש  ידי  על  שנכתבו 
בטוב   בהם ראש הישיבה עונה לשואלים  בכל מצבי החיים, 
טעם ודעת בדרכו של רבינו הקדוש כנלמד אצל מוהרא"ש  

 זי"ע. 
המכתבים הקדושים כבר האירו את חייהם של בני ישראל  

ים מספור, והצילו בתי ישראל רבים מחורבן רוחני וגשמי, רב 
להתקרב  והדרכה  בעצות  רבים  כשרים  יהודים  רוממו  הם 
את  ולהשיח  יתברך  השם  עם  לטייל  לצאת  יתברך,  להשם 
הלב אל השם יתברך, והדביקו אלפי נשמות ישראל להשם  

הקדושה השלום    , ולתורתו  את  יום  יום  מצילים  המכתבים 
ישראל   בבתי  של  בית  יומי  מטען  מקבלים  כשיהודים 

הקדושים  המכתבים  ידי  על  ונזכרים  ועצות,  התחזקת 
ולא   והילדים,  האישה  אל  יפה  ולדבר  בסבלנות,  להתאזר 

 . שלהתייא
את   בשקיקה  בולעים  העולם  ברחבי  יהודים  מאות 
יום   מידי  הוא להם ללמוד  קבוע  וחוק  הקדושים,  המכתבים 

מש עבורם  שהוא  הזה,  הקדוש  מהספר  וחיזוק מנה  ענת 
הקשים,   םלהישאר על עומדם, זה השריון מול כל ניסיונותיה

 תיהם. וותרופה לכל בעי
ה כבר  עובד  עתה  והצוות  הדפוס,  לבית  הספר  ב"ה  גיע 

 במרץ לשלוח את הספרים לכל המזמינים.
ב   ההדפסה  בקרן  להשיג  עדיין  כולל    13$ניתן  בלבד 

ל הקודם משלוח עד הבית. חייגו והזמינו עד גמר המלאי, וכ
הקודש   היכל  הדפסה  קרן  ,  2שלוחה    718-387-2691זוכה. 

 .info@kerenhadfusa.orgאו שלחו מייל אל:  
 עצתו אמונה פעולתו אמת! 

*** 

בית דפוס חדש הולך ומוקם בעיר בית  
 שמש

חדש   דפוס  שבית  המרנינה  הבשורה  התקבלה  השבוע 
אלפי   ויופצו  יודפסו  ממנו  שמש,  בית  בעיר  עתה  זה  מוקם 

אים לחיזוק  וחוברת להחיות את נפשם של רבי הצמ  תגיליונו
 של רבינו הקדוש.  

בית השב  בעיר  חשובים  אברכים  עשרות  התאספו  וע 
לייס במטרה  שעמלישמש  האברכים  הדפוס,  בית  את  ם ד 

יו המחלהפיץ  החיזוק  את  ולילה  מעידים  מם  נפשות  יה 
גובר והולך,   קם, הביקוש רעיני  ןבכיליוזה  יהודים מצפים לש

מספרים   לחיי  הכניסווהחוברות    ת שהגיליונורבים  הם,  אור 
 . ושינוי אותם ואת בני משפחתם מקצה לקצה

בתמיכה במעמד   מי  הדפוס,  בית  להקמת  כולם  נתרמו 
כבר הולך  ס  כלכלית ומי בחלק הטכני, וברוך השם בית הדפו

 ומוקם. 
הדפו בית  כבר  והוא זה  ישראל,  בארץ  שנפתח  הרביעי  ס 

יגביר וירחיב את ההפצה יותר ויותר, כדי שלעוד יהודי יהיה 
 טוב יותר. 

הדפוס עדין זקוקים לתמיכה כלכלית כדי להקים את בית  
 . אנא תרמו ותהיו שותפים בזכות האדירה

ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס ע"ש היכל הקודש בית 
 שמש.
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 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון  

 השבוע נתרם    נות ו י ל ג   5000
 לרגל שמחת האירוסין של 

 בני ברק  הי"ו אלתר לבהחתן מו"ה 
 עב"ג בת

 ירושלים זיכרמן בנימיןמו"ה 
ה' יעזור שיהיה בשעה טובה  

 .בית נאמן בישראל ויקימו  ומוצלחת,  
 
 
 
 
 
 

 

 ' ם מפיצי ' שמחות אצל אנ"ש ה 
 

 בני ברק  הי"ו אלתר לבהחתן מו"ה 
 עב"ג בת

 ירושלים זיכרמן בנימיןמו"ה 
 *** 

 בני ברק  הי"ו יוסף לבמו"ה 
 למזל טוב  ביתו  ירסילא

 *** 

 בית שמש  הי"ו קלוגער ישימו"ה 
 למזל טוב   ותלהולדת ב

 *** 

 ביתר עילית  הי"ו אליהו טוטיאןמו"ה 
 למזל טוב   להולדת בנו
 

 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק' 
 ישיבה שליט"א הראש אצל  מרוממתה שמח

בנו בבריתו של אברהם אבינו למזל טוב, רבבות   שבוע שעבר ראש הישיבה שליט"א הכניס את 
 אלפי יהודים שמחיים את נפשם בדרשות ובמכתבים של ראש הישיבה שליט"א שמחו בשמחתו. 

ביום שני בערב התקיים הוואך נאכט בבית מדרשו של הגה"צ רבי מרדכי אהרן מייזליש שליט"א 
 מווייצען, חמיו של ראש הישיבה שליט"א, ובו השתתף קהל נכבד שבא לברך את בעלי השמחה.

כשהילד נולד למזל טוב אזי הסבא, כ"ק מרן גאב"ד קארלסבורג זצוק"ל, עוד היה עימנו, והיה מובן  
שהרך הנולד יכנס בבריתו של אברהם אבינו ע"ה על ברכיו של הסבא הגדול, אבל לדאבוננו  מאליו  

ביום ראשון, והסבא   אחרי המכה הקשה שהסבא זצוק"ל הסתלק בפתע פתאום לחיי העולם הבא 
יספיק  כבר  שהסבא  קיוו  מירון,  בעיה"ק  ללוויה  נסע  שליט"א  מקארלסבורג  הגה"צ  מקומו  ממלא 

ערך בבית מדרשו ביהמ"ד  ים שלישי בצהרים, ולכן היתה התוכנית שהברית תלחזור עד הברית ביו
לא   שהסבא  התברר  היום  ובמהלך  התעכבה,  שהטיסה  המצב  לאור  אך  פארק.  בבורו  קארלסבורג 
היכל  בביהמ"ד  בצהרים  שלישי  ביום  ובזמנו  בעתו  הברית  נערכה  לכן  הלילה,  לפני  להגיע  יצליח 

מד הברית ניצלו הנאספים להתחנן להקב"ה ולפעול כל טוב, הקודש ברסלב וויליאמסבורג. את מע
מגיע,   הנביא  כשאליהו  הברית  בשעת  רצון  העת  גדולת  את  תמיד  להזכיר  נהג  שמוהרא"ש  כפי 

 ונמחלים כל העוונות.
ראש   של  בנו  היה  הקואטער  ווייצען,  אב"ד  שליט"א  מייזליש  דוב  דוד  ר'  הגה"צ  היה  המוהל 

ראטה חיים  אלחנן  הר"ר  דיין    הישיבה  שליט"א,  זינגער  יונה  ר'  הרה"ג  היה  הכסא"  "אל  שליט"א, 
ישיבה   מנהל  שליט"א,  הורוויץ  הערשל  הרה"ג  הישיבה  ראש  של  גיסו  היה  "מהכסא"  דקהילתנו; 
יוסף   חיים  הרה"ג  הישיבה  ראש  של  אחיו  היה  הבן  אבי  ידי  על  וויליאמסבורג,  סאטמאר  לצעירים 

מרדכי אהרן מייזליש שליט"א, חמיו של ראש הישיבה;  ראטה שליט"א, בסנדקאות כובד הגה"צ ר'  
ר'   קיבל  לברכות  עמידה  שליט"א,  מייזליש  זעליג  אשר  ר'  הישיבה  ראש  של  גיסו  היה  "מהסנדק" 
אלחנן  ר'  הרה"ג  כובד  בברכות  הישיבה;  ראש  של  חמיו  מווייצען,  שליט"א  מייזליש  אהרן  מרדכי 

יו של ראש הישיבה. השם שניתן לרך הנימול  ד להוראה, אחוראטה שליט"א, מרבני כולל בית תלמ
 הוא "יחזקאל", על שם הסבא הגדול הגה"צ מקארלסבורג זצוק"ל, ביום הקבורה. 

לאחר מכן נטלו ידים לסעודת ברית, הגה"צ ר' מרדכי מייזליש שליט"א, חמיו של ראש הישיבה  
הירושלמי בשם  ערוך  בשולחן  שמובא  מה  על  דיבר  הדברים  בין  נאה,  דרשה  יהודי   נשא  שכאשר 

אבל  המשפחה,  כל  על  דינים  שורים  כי  ולחשוש,  לדאוג  המשפחה  כל  צריכה  מהעולם  מסתלק 
 כשנולד בן זכר במשפחה, מסתלקים כל הדינים, כל המשפחה נתרפאה.

זה גם   נולד עוד בחיים חיותו, ורק הברית היא לאחר הפטירה, האם  השאלה היא רק, שאם הבן 
זה, ועל כך הביא ת שובה מהמהרש"ל הקדוש (סימן ע') שכותב בפרוש, שאפילו אם  נחשב בכלל 

 הבן נולד עוד בחיים חיותו, אך אם הברית כבר היתה לאחר מכן, אזי נתרפאה כל המשפחה. 
וכן המשיך בפלפולים נאים, ולהנאתן המרובה של הציבור, ולאחר מכן סיים בברכות רבות לראש 

 הישיבה שליט"א ולכל הקהילה. 
ניגש   מכן  כן  לאחר  שנכנס,,,  "כשם  ברית  בשמחת  דווקא  אומרים  מדוע  ושאל,  הישיבה  ראש 

 יכנס", ולא במצוות אחרות, כגון בבר מצוה מדוע לא יאמרו "כשם שהנחת תפילין, כן יכנס"? 
יברך ישראל ישימך אלקים כאפרים  יוסף "בך  בירך את  אלא שואל ה"שפת אמת", יעקב אבינו 

יעקב הרי זה    ת כל שבטי קה אהב יעקב אבינו? עוד יותר מזהוכמנשה", מדוע מנשה ואפרים? הרי א
ומנשה   "אפרים  ליוסף  אמר  לין  ב וכרא  –אתה  יהיה  הקדוש:    ?וכשמעון  אמת"  ה"שפת  בעל  ענה 

הרבה פעמים רואים הורים שהם יהודים כשרים, אבל לדאבוננו הילדים והנכדים נופלים קצת וזאת 
כי "אפרים ומנשה" הם "כראובן ושמעון" שהיו בדור שלפניהם, לא   היתה הברכה של יעקב אבינו 

הדו ירידת  אצלם  והיתה  נשארו לרות,  שהם  וכמנשה"  כאפרים  "שתהיה  לבניו  יאחל  אחד  כל  כן 
 במדרגתם של הדורות הקודמים. 

ם ראש הישיבה שליט"א שזה מה שמאחלים בברית, כשנותנים שם על שמו של סבא מהדור יוסי
הקודם, זוכרים את הדורות הקודמים, אזי מאחלים לרך הנימול "כן יכנס לתורה ולחופה", שיישאר  

 חייו עם האש של הדורות הקודמים שעל שמם הוא קרוי. כל ימי
טייטלבוים   יקותיאל  ר'  הרה"ג  מדודו  ב"וואכנאכט"  ששמע  מה  אמר  שליט"א  הישיבה  ראש 
מכל   ההיפך  היה  זצ"ל  מקארלסבורג  שהרב  וויליאמסבורג,  סאטמאר  הכולל  ראש  שליט"א, 

את רואה  הוא  מבחוץ,  שעומד  זה  אדמו"ר  אצל  כלל  בדרך  השטריימל   האדמורי"ם.  עם  האדמו"ר 
וכולם מוחאים כפים   כזה הוא חסיד; אבל אל   –והחליפה הלבנה  בקרבתו הם  אדם  ו שמסתובבים 

רואים מבפנים את הנהגתו כשהוא בפרטיות, לא בין הציבור, וזה מוריד מהאמונת צדיקים, העולם  

עֹוד א ָהָיה ִלי ַּבַחִּיים ֶׁשִּתְהֶיה ָּכל ָּכ ָׁשבּור ְוִלְכּתֹב ִלי: "
ְוָרגּועַ  ָׂשֵמַח  ַהְרֵּבה ֶּפַסח  ֵיׁש   ֶׁשְּל ְלַאָּבא  ִּכי  ָלָּמה?   ?"

א ָצָרה? ְּתַׂשֵּמַח ֶאת ַעְצְמ, ּתֹוֶדה  חּוְמרֹות, ָאז ַמה? ֶזה ִנְקָר 
ַלה' ֶׁשַאָּתה יֹוֵׁשב ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ִעם ַאָּבא ְוִאָּמא ֶׁשְּל! ַּכָּמה 
ְיהּוִדים ׁשֹוְכִבים ְּבָבֵּתי ַהחֹוִלים ְוא ְיכֹוִלים ַלֲערֹ ֶאת ֵליל 

 ם. ַהֵּסֶדר ְּבֵביָתם, ּתֹוֶדה ַלה' ֶּׁשַאָּתה ָּבִריא ְוָׁשלֵ 
ָים ֶׁשְּל, -ה' ַיֲעזֹר ְל ֶׁשֵּתֵצא ֵמַהִּמְצַרִים ֶׁשְּל, ַהֵּמַצר

ֶזה  ֶׁשַאֲחֵרי  ה'  ֶאת  ְלַהְרִּגיׁש  ְוִתְזֶּכה   ;ֶׁשְּל ַהַּדַעת  ַהַּקְטנּות 
ִקְרַבת   ְקָצת  ְלַהְרִּגיׁש   ֶׁשּזֹוֶכה  ָאָדם  ָּדָבר.  ְצִריִכים ׁשּום  א 

ְמֻאָּׁשר ָאָדם  הּוא  ֵצאְת ֱאִקים  ְל"ִכיֵמי  ֻּכָּלנּו  ְוֶׁשִּנְזֶּכה   ,
 , ָאֵמן. (ִמיָכה ז, טו)ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות" 

 ע"ח)תשא -יׁשמינ ה אמּונ  עצתֹו(
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 האזינו לשיעור הכנה לחג הפסח הקדוש 
. בלשון הקודש    

 

 0797040066   2,  2,  47 
 

 

 

 

 

 סיפורי תפילה; ועוד שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;    -  קול ברסלב 
 845-351-0910/    212-444-9191  ארה"ב    / 0797040066ארץ ישראל  
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 845-351-9060  /   212-444-9169ארה"ב    0797040069ארץ ישראל    
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 קבלו את "עצתו אמונה" בדואר 
 לחודש בלבד  18₪בסכום של 

0775309648  ae.148.148@gmail.com 
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