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, ַרִׁש"י  ַוִּיְקָרא ֶאל מֶׁשה ַוְיַדֵּבר ה' ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר 
ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ַרק הּוא ָׁשַמע ו  אֹוֵמר ֶׁשַהּקֹול ִהִּגיַע ְלָאְזָני

 אֹותֹו, ְוַעם ִיְׂשָרֵאל �א ָׁשְמעּו אֹותֹו.
אֹוֵמר   ַז"ל  א')ַרֵּבנּו  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  ִאיׁש (ִליקּוֵטי  "ִּכי   ,

ָּדָבר".   ָּכל  ֶׁשל  ְּבַהֵּׂשֶכל  ְלִהְסַּתֵּכל  ָּתִמיד  ָצִרי�  ַהִּיְׂשְרֵאִלי 
ִיְתּבֹונֵ   א,ִהי  ַהַּכָּוָנה ִיְרֶאה ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ןְּכֶׁשָאָדם  , הּוא 

ִּכי   ְרָמִזים ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֵאָליו.  ֶׁשּקֹוִרים ְסִביבֹו, ֵהם
ַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם, ְוהּוא ָּתִמיד  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֲהֵרי 
ׁשֹוֵלַח ְרָמִזים ָלָאָדם, ְּכֵדי ְלָקֵרב אֹותֹו ֵאָליו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 

ֹוׁש ָּברּו� ָהָאָדם: "ֹּבא ֵאַלי, ַּדֵּבר ֵאַלי", ַהָּקד  הּוא קֹוֵרא ֶאל
ְלָקֵרב  רֹוֶצה  ַרק  ְוהּוא  ַמָּצב,  ְּבָכל  ְיהּוִדי  ָּכל  אֹוֵהב  הּוא 

 אֹותֹו ֵאָליו, ְוַלֲעֹזר לֹו.
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַוִּיְקָרא ֶאל ֹמֶׁשה,  ֶזה ַהֵּפרּוׁש ַּבָּפסּוק,  

ֶּדֶר� ָהְרָמִזים ֶׁשהּוא ׁשֹוֵלַח לוֹ  , קֹוֵרא ָּתִמיד ְלָכל ְיהּוִדי, 
ֲאזַ  ָלֶזה,  ֵלב  ֵאָליו,  ,  יְוִאם ָהָאָדם ָׂשם  ַהָּקדֹוׁש ַוְיַדֵּבר ה' 

 ָּברּו� הּוא ַיְמִׁשי� ְלַדֵּבר ֵאָליו, ִויָקֵרב אֹותֹו ֵאָליו.
ְזִעירָ  "ַוִּיְקָרא" ֵיׁש ָאֶלף  ַז"ל אֹוֵמר  אַלִּמָּלה  ַרֵּבנּו  (ִליקּוֵטי  . 

ר"נ) ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  ׁשֶ מֹוֲהַר"ן,  "ִמי  ֶׁשַהֹּכל ,  ְויֹוֵדַע  ַּדַעת  לֹו  ֵּיׁש 
ִיּסּוִרים  ִיּסּוִרין",  לֹו ׁשּום  ֵאין  ִיְתָּבַרך  ֵמַהֵּׁשם  ְּבַהְׁשָּגָחה 
ַנְפִׁשִּיים ְּבַוַּדאי ֵאין לֹו, ִּכי הּוא יֹוֵדַע ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

ֶׁשֶאת  ִפיִזִּיים  ִיּסּוִרים  ַוֲאִפּלּו  ְלטֹוָבה,  ַהֹּכל  ֶזה    עֹוֶׂשה 
ֲאָבל  םֻמְכָרִחי ִּכי   םּגַ   ְלַהְרִּגיׁש,  ַקל,  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ֶזה 

ֶזה ַמִּגיַע ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְלטֹוָבתֹו. ם  ְלַמֲעֶׂשה הּוא יֹוֵדַע ֶׁשּגַ 
ֲאָבל ֶאָחד ֶׁש�א חֹוֵׁשב ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְּכֶׁשַּמִּגיִעים ָעָליו 

 ְמֵרי, ְוֵאין לֹו ְּבַמה ְלִהְתַחֵּזק. ִיּסּוִרים, הּוא ִנְׁשָּבר ְלגַ 
הּו  ָהָאֶלף,  ְּבִלי  "ַוִּיָּקר"  ַּבָּפסּוק,  ַהֵּפרּוׁש   ןִמְּלׁשוֹ א  ֶזה 

ֵמַעְצמָ  קֹוִרים  ֶׁשְּדָבִרים  חֹוֵׁשב  ְּכֶׁשָאָדם  ְּבִלי   ם"ִמְקֶרה" 
הּוא, ָּברּו�  ֲאָבל   יֲאזַ   ַהָּקדֹוׁש  ְּגדֹולֹות,  ָצרֹות  לֹו  ֵיׁש 

, ֶׁשֶּזה "ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם"  הִניִסים ֶאת ָהָאֶלף ַהְּזִעירָ ְּכֶׁשַּמכְ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֲאַזי "ַוִּיְקָרא", הּוא יֹוֵדַע ֶׁשַהָּקדֹוׁש   -

 ָּברּו� הּוא קֹוֵרא לֹו, ְוהּוא חֹוֵזר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. 
יו ָצרֹות, ֵיׁש לֹו ַרק ָלֵכן, ַּכֲאֶׁשר ָאָדם רֹוֶאה ֶׁשעֹוְבִרים ָעלָ 

ַהֵּלב  ֶאת  ּוְלָהִׂשיַח  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ֶאל  ָלֶלֶכת  ַאַחת,  ֵעָצה 
 ַּבָּׂשָפה ָהִאיִׁשית, ְוָאז הּוא ֵיֵצא ִמָּכל ַהָּצרֹות. 

 ב)- (ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוִיְקָרא א
. 

ֲאַנְחנּו ְּכָבר ִמְתָקְרִבים ְלַחג ּפּוִרים ַהָּקדֹוׁש ְוַהָּׂשֵמַח, ְּכֶׁשְּיהּוִדי זֹוֶכה 
ְלַנֵּצל ֶאת ַהּפּוִרים ָּכָראּוי, הּוא ְמַקֵּים ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ֶׁשל ּפּוִרים, ְוהּוא  

ָּכל    תאֶ   , ְלַסֵּפר לוֹ ַּגם ַמְקִּדיׁש ְקָצת ְזַמן ְלָהִׂשיַח ֶאת ַהֵּלב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�
ָעָליו  םַהְּקָׁשִיי  ַעל    ; ֶׁשעֹוְבִרים  ְלִהְתַּגֵּבר  לֹו  ָקֶׁשה  ַּכָּמה  ְּברּוָחִנּיּות,  ֵהן 

ַהָּצרֹות ְוַהְּקָׁשִיים ֶׁשהּוא סֹוֵבל    ,ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשּבֹוֵער ּבֹו. ְוֵהן ְּבַגְׁשִמּיּות
ַח ְוָכל ַהָּׁשָנה ִיְהֶיה לֹו ָׂשֵמַח. ִיְהֶיה לֹו  ָׂשמֵ   םַּבַחִּיים; ָאז הּוא ִיְזֶּכה ְלפּוִרי 

 טֹוב ְוָׂשֵמַח ֵהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֵהן ָּבעֹוָלם ַהָּבא. 
 ה ּלָ י ַהְּמגִ ת  ְקִריַא 

א  ִלְקרֹ   ְמחּוָּיבד  ֶאחָ ל  ּכָ ד,  ְמאֹ ה  ְּגדֹולָ א  ִהי ה  ּלָ י ַהְּמגִ ת  ְקִריַאל  ׁשֶ ה  ַהִּמְצוָ 
ם  ְצִריִכי ם  ַהְיָלִדי ת  אֶ ם  ּגַ ם,  ָנִׁשי ן  ּוֵבי ם  ְּגָבִרין  ֵּבי ה,  ּלָ י ַהְּמגִ ת  אֶ   ִלְׁשמֹועַ   אוֹ 

ת  ַהְּכֶנסֶ ת  ְלֵבי ת  ָלֶלכֶ ם  ְצִריִכי ה  ְלַכְּתִחּלָ ה,  ַהְּמִגילָ ת  אֶ   ִלְׁשמֹועַ   ְלַחֵּנ�
ת  ָלֶלכֶ ם  ְיכֹוִלי א  �ם  ְואִ   "ְּברֹוב ָעם ַהְדַרת ֶמֶל�".י  ּכִ ה,  ַהְּמִגילָ ת  אֶ   ִלְׁשמֹועַ 

 ם.ֶׁשִּנְמָצִאי ה  ֵאיפֹ   אוֹ ת  ַּבַּביִ ה  ַהְּמִגילָ ת  אֶ א  ִלְקרֹ ם  ְצִריִכי ת,  ֶנסֶ ַהּכְ ת  ְלֵבי 
  זָא  ם, ׁשָ   ה ָקרָ   המַ   ם ּוִמְתּבֹוְנִני   ה,ַהְּמִגילָ   לׁשֶ   רַהִּסּפּו  ת אֶ   םְּכֶׁשּׁשֹוְמִעי 

  ה ֶׁשִּמְּלַמְעלָ   ר ְּכלֹומַ   ע.ַהֶּטבַ   ְּבתֹו�  ם ֻמְסָּתִרי   ֶׁשָהיּו  םַהִּנִּסי   לּכָ   תאֶ   םרֹוִאי 
  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש   קֶׁשְּבִדּיּו  ,ָּכ�  ָקרּו   טָּפׁשּו  םַהְּדָבִרי   ל ֶׁשּכָ   ב ַלְחׁשֹ   םְיכֹוִלי   ָהיּו

  ןְוֵהִבי   ע ָׁשמַ   קַהַּצִּדי   י ָמְרְּדכַ   קּוְבִדּיּו  י,ַוְׁשּתִ   ה ַהַּמְלּכָ   תאֶ   ג ְוָהרַ   ן ִהְּתַעְצּבֵ 
  ה ִנְרָא  רַהִּסּפּו  ל ּכָ   הָהְלָא  ְוֵכן   ,ַהֶּמֶל�  ת אֶ   גַלֲהרוֹ   ם רֹוִצי   ָוֶתֶרׁש  ן ֶׁשִּבְגתָ 
 ע.ַהֶּטבַ  ְּבֶדֶר� הָקרָ  לַהּכֹ  ְּכִאילּו
  ר ְּבֵברּו  ָראּוז  ָאם,  ַהִּמְקִרי ל  ּכָ ת  אֶ   ְוֵצְרפּור,  ִנְגמַ   ְּכֶׁשַהִּסּפּורל  ֲאבָ 
 ם. ַהְיהּוִדי ת  אֶ ל  ּוְלַהִּצי ר  ַלְעזוֹ י  ְּכדֵ   ּנֹוָראן  ְּבֶחְׁשּבוֹ ה  זֶ ת  אֶ ג  ִהְנִהי ם  ֶׁשַהּׁשֵ 

ם  רֹוִאי א  ֶׁש�ן  ְזמַ   ְּכֶׁשַּמִּגיעַ   ֶׁשֲאִפילּום,  ַהָּבִאי ת  ַלּדֹורוֹ ר  ַאִּדי ק  ִחיזּוה  זֶ 
א  ְוהּו  אֹוָתנּוב  ָעזַ א  הּו  ְּכִאילּות  ְלֵהָראוֹ ל  ְוָיכוֹ ר  ִהְסַּתּתֵ ם  ַהּׁשֵ ם,  ַהּׁשֵ ת  אֶ 
  ִיְתָּבַר� ם  ֶׁשַהּׁשֵ ר  ְוִלְזּכֹ ת  ָלַדעַ ם  ְצִריִכי ל  ֲאבָ ם,  ָהעֹולָ ל  עַ ל  ִמְסַּתּכֵ א  �

ם  ֶׁשּקֹוִרי ם  ֶׁשִּנְרִאי ם  ַהְּדָבִרי   ַוֲאִפילּור,  ָּדבָ ל  ּכָ ג  ּוַמְנִהי ,  ִאָּתנּוא  ִנְמצָ ד  ָּתִמי 
ל  ְלכָ ה,  נֹוָרָאת  ְּפָרִטי ה  ְּבַהְׁשָּגחָ ת  ֶּבֱאמֶ ם  ִמְתַנֲהִגי ע,  ַהֶּטבַ   ְּבֶדֶר�ט  ָּפׁשּו
 . ָּכ�ת  ִלְהיוֹ   ָצִרי�ה  זֶ ה  ָלּמָ   ְמֻדָּיקן  ְׁשּבוֹ חֶ   ֵיׁשר  ָּדבָ 

ר  ַהִּסּפּו   ְּכִאילּון  ְלַדְמיֵ ם  ְצִריִכי ה,  ַהְּמִגיּלָ ת  ְקִריַא ת  אֶ ם  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעי 
<<<< 

 מילה של התחזקות 
 ƒ‡ ל „ו… ל ּ‚ָ ≈„ּ ב¿ ∆‰ ˙ ‡ו… ר¿ ƒר ל ָ ׁ̆ פ¿ ים ‡∆ ƒפּור ּב¿ ∆ ׁ̆ ר  מ≈ ׁ̆ ‡ו… ֲ‰ָר‡" ‰ּו ם  מו… ∆ ׁ̆ י ƒמ

ר, ‡ו…  ּכו… ƒ ׁ̆  ˙ מ∆ ¡‡ ‰וּ   ּב∆ ∆ ּוט ‡  ׁ̆ ׁ̆ ר, ‰ּו‡ ּפָ ּכו… ƒ ׁ̆ מו… ּכ¿ ¿̂ ˙ ַע ∆‡ ‰ ∆ׂ̆ ַר˜ עו…

ַע.  ר≈ ּפָ ¿̇ ƒמ 

י ƒמ  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ∆ ר  ׁ̆ ּכו… ƒ ַע   ‡‰וּ   ׁ̆ מ¿ ƒל,  טּכ פ≈ ר  ‡‰וּ   נו… ָ ׁ̆  ‰ כ∆ ל  ּובו… ם  ‡∆ ≈ ּׁ̆ ‰ַ   ƒי , ַרך¿ ּבָ ¿̇  

ׂ̆  ל…‡ ‰ּו‡ ַחּפ≈ י   מ¿ ƒּ̂ ‰ַ ַ‡ף ˜ל¿ ָח„, ל¿ ך¿  ‡∆ פ∆ ≈‰ ב ‰ּו‡ ל¿ ≈‰ ˙ ‡ו… ם. ‡∆ ּלָ  ּכֻ

ר  ב≈ ו… ׁ̆ ים ו¿ ƒ ׁ̆ יı ֲ‡ָנ ƒּב ‰ ּוַמר¿ ַרע, ‰ּו‡ ַמּכ∆ פ¿ ƒּ̇ ƒָח„ מ ∆‡ ∆ ׁ̆ ים  ƒ‡ רו… ∆ ׁ̆ ן ּכ¿ ָלכ≈

 ∆ׂ̆ ים, ‰ּו‡ עו… ƒָבר י‰  ּ„¿ ƒ̃ ָז יםנ¿ ƒיכ ƒר ¿̂ ָלל ל…‡   ם,  כ¿ ƒּב ‰ ָ‰ָ‡ָ„ם ַ‰ּז∆ ∆ ׁ̆ ָלַ„ַע˙ 

ָנ‰  ָ ּׁ̆ ‰ַ ָכל  ּב¿ ם  ַ‚ּ  ‰ ∆̂ רו… ָ‰ָי‰  ‰ּו‡  ָ‡ָ„ם,   ‡ ר∆ ּפ∆ ּוט  ׁ̆ ּפָ ‰ּו‡  ר,  ּכו… ƒ ׁ̆

 ׁ̆ ּי≈ ּבַ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָנ‰  ָ ּׁ̆ ‰ַ ָכל  ּב¿ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ ∆‡  ,˙ נו… ּבָ ֻחר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ıי ƒּב ַ‰ר¿ ל¿

ים ‰ּו‡ מ¿  ƒיַע ּפּור ƒ‚ּ ּמַ ∆ ׁ̆ ‰, ֲ‡ָבל ּכ¿ ˙ ז∆ ∆‡ ˙ ו… ׂ̆ נּו˙, ַלֲע ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰‰ַ ˙ ל ‡∆ ≈ּ̂ ַנ

 ∆‡ ַמר¿ .    ‰‰ּו‡  ּלו… ∆ ׁ̆ ָ‰ַעּזּו˙  ל  ּכָ  ˙ ∆‡ י‡  ƒ̂ מו… ‰ּו‡  ו¿ ר  ּכו… ƒ ׁ̆ ‰ּו‡  ּלּו  ƒ‡ ּכ¿

ר ל…‡   ּכו… ƒ ׁ̆  ˙ מ∆ ¡‡ ‰ּו‡ ּב∆ ∆ ׁ̆ י  ƒי מ ƒר, ּכ ּכו… ƒ ׁ̆ ָלל ל…‡  כ¿ ƒּו‡ ּב‰ ∆ ׁ̆ י‡  ƒ‰ ˙ מ∆ ¡‡‰ָ

ָח„.  ַ‡ף ‡∆ ּ‚…ַע ּב¿ פ¿ ƒל ׂ̆ ַחּפ≈  מ¿

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 ּפּוִרים ָׂשֵמַח  

ה  ָוואְרט ָרׁשָ  ַעל ַהּפָ
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ִיְתָּבַר�   ה'  כ"ט    -ְּבֶעְזַרת  ִּפּקּוֵדי,  ָּפָרַׁשת  ד'  יֹום 
 ֲאָדר א', ֶעֶרב ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ב', ְׁשַנת ה'תשפ"ב  

 ִמְׁשַּפַחת ... ֶׁשִּתְחיּו 
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 
, ְקחּו ֶאת  הַּבֲחָזרָ ל  ַהּכֹ ב  ְּבָחְכָמה ֶאְפָׁשר ְלסֹובֵ 
ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים    ֹּכֵהן. ַהְּטִריק ֶׁשל ַאֲהֹרן הַ 

ֵאי� ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן   (ָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן יב, ג)ְמַסְּפִרים  
הּוא   ׂשֹוְנִאים,  ְׁשֵני  ֵּבין  ָׁשלֹום  עֹוֶׂשה  ָהָיה 
ָאַמר ְלֶאָחד: "ֶהָחֵבר ֶׁשְּל� ְמֹאד רֹוֶצה ְלַדֵּבר  

ֶׁשָהָיה,   ִמָּמה  ִמְתַּבֵּיׁש  הּוא  ֲאָבל  הּוא ִאְּת� 
ַהְּלַואי  אֹוֵמר,  ַהְּזַמן  ָּכל  הּוא  ִמְתָחֵרט, 

 ."ר ְלָאחוֹ ל  ַהַּגְלּגַ ת  אֶ ב  ְלסֹובֵ ל  ָיכוֹ י  ֶׁשָהִייתִ 
אֹותֹו   ִעם  ַלֵּׁשִני  ַהֹּכֵהן  ַאֲהֹרן  ָהַל�  ָּכ�  ַאַחר 

עֹורֵ  הּוא  רֹוֶצה    רִסּפּור,  ֶׁשַהֵּׁשִני  אֹותֹו 
ַּבֵּיׁש  ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום, הּוא ִמְתָחֵרט, הּוא ִמתְ 

ָנְפלּו   ֵהם  ִנְפְּגׁשּו  ְּכֶׁשְּׁשֵניֶהם  ָּכ�  ַאַחר  ִמְּמ�, 
ִהְתַחְּבקּו   ַהֵּׁשִני,  ֶׁשל  ַהַּצָּואר  ַעל  ֶאָחד 

 ְוִהְתַנְּׁשקּו, ְוִנְהיּו ֲחֵבִרים ְקרֹוִבים.
ִאָּמא   ִעם  ְמַדְּבִרים  ְּכֶׁשַאֶּתם  ַּגם,  ַּתֲעׂשּו  ָּכ� 

ּכַ  ָלּה  ַּתִּגידּו  ִמְתַּבֶּיֶׁשת  ֶׁשָּלֶכם  ֲחמֹוֵת�  ָּמה 
ֶׁשִהיא �א ִהִּגיָעה ְוכּו', ּוְכֶׁשַּבֲעֵל� ְמַדֵּבר ִעם  

ֶׁשַּיְׁשִחי  ֶׁשּלֹו  ֵמִאָּמא    לִאָּמא  טֹובֹות  ִמִּלים 
 ֶׁשָּלֶכם. 

, ָּתִכינּו  לעֹוד ְמַעט ַמִּגיַע ּפּוִרים, ַּתֲעׂשּו ַּתֲעלּו
ְּכֶׁשַאֶּתם הֹוְלִכים  ;  םְׁשֵני ִמְׁשלֹוֵחי ָמנֹות ָיִפי 

ָּבָאה  "ֲאִני  ָלּה:  ַּתִּגידּו  ֶׁשָּלֶכם  ְלִאָּמא 
ַהִּמְׁשלֹוַח   ֶאת  ָל�  ׁשֹוַלַחת  ִהיא  ֵמֲחמֹוִתי, 

ַהָּיֶפה הֹוְלִכים  הַהּזֶ   ָמנֹות  ּוְכֶׁשַאֶּתם   ,"
ָּכ�   ֶׁשִּלי";  ֵמִאָּמא  "ֶזה  ָלּה:  ַּתִּגידּו  ַלַחּמֹות 

ַאֲהרֹ  ִּבְבִחיַנת  ָׁשלֹום  ִּתְהיּו  אֹוֵהב  ַהֹּכֵהן,  ן 
 ְורֹוֵדף ָׁשלֹום.

ְּכמֹו ֵכן ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו ְמַדֵּבר ַרע אֹו עֹוֶׂשה ְצחֹוק  
ַחס ְוָׁשלֹום ַאל ְּתַצְּטטּו ֶאת ֶזה, ְּכֶׁשַאֶּתם    - 

ְמַדְּבִרים ִעם ִאָּמא ֶׁשָּלֶכם ְוִהיא אֹוֶמֶרת ֵאיזֹו  
ְלָאה, ֲאִפּלּו  ַאל ַּתֲעִבירּו ֶאת ֶזה הָ   -   הִמָּלה ָרעָ 

ַהַּבַעל �א ָצִרי� ִלְׁשֹמַע ֶאת ֶזה. ַלַּבַעל ַּתִּגידּו:  
עַ  ָיֶפה  ְמֹאד  ְמַדֶּבֶרת  ֶׁשִּלי  הֹוֶרי�  ל  "ִאָּמא 

ֵאיזֹו  ן  ְוַכּמּובָ  אֹוֶמֶרת  ּוְכֶׁשַהָחמֹות  ָעֶלי�", 
 .הזֶ ת  ִּתְבְלעּו אֶ   –ִמָּלה ֲעֻקָּמה  

ַהְּיקָ ת  אֶ  ֵמִאִּמי  ָלַמְדִּתי  ָּתִמיד  ֶזה  ִהיא  ָרה, 
  ָהְיָתה אֹוֶמֶרת ָלנּו: "ֵיׁש ְל� ִמָּלה טֹוָבה ַעל 

 - ַּתִּגיד לֹו ֶאת ֶזה, ֵיׁש ְל� ִמָּלה ָרָעה    - ַהֵּׁשִני  
ֶׁשִהיא   אֹוֶמֶרת  ִּתְחֶי'  ִאִּמי  ֶזה";  ֶאת  ִּתְבַלע 

ֶׁשִּלי ָרֵחל ֵלָאה    אָלְמָדה ֶאת ֶזה ֵמִאָּמּה, ַסְבּתָ 
ַהָּׁשלֹום ֲאִני  ָעֶליָה  אֹוֶמֶרת,  ִּתְחֶי'  ִאִּמי   .

  - : "ֵיׁש ְל� ִמָּלה ָרָעה  קָחזָ ר  יֹותֵ   עֹוד  המֹוִסיפָ 
ָעִדיף   ֶנֱחָנק";  ֶׁשַאָּתה  ֲאִפּלּו  ֶזה,  ֶאת  ִּתְבַלע 

 ֶׁשֵּתָחֵנק, ֵמֲאֶׁשר ֶׁשַּתֲעִביר ִמָּלה �א טֹוָבה. 
ְלַהְׁשִּכי  ְיכֹוָלה  ַאַחת  טֹוָבה  ָׁשלֹום,    ן ִמָּלה 

ְלַמֲחלֹוקֹות  ּוִמָּלה ּגֹוֶרֶמת  ַאַחת  ָּכל    ,ָרָעה 
ִמַּמְחלֹוקֹות. ָּכ� אֹוֵמר ַרֵּבנּו    תַהַּמֲחלֹות ָּבאוֹ 

יד)ַז"ל   ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ָּכל (ִלּקּוֵטי  "ִּכי   :
 ַהחֹוַלַאת ָּבִאין ַעל ְיֵדי ַמֲח�ֶקת". 

ָעָׂשה   ַהֹּכֵהן  ֶׁשַאֲהֹרן  ַמה  ֶׁשַּתֲעׂשּו   -ִּבְזכּות 
ְּגדֹוָלה, ִּתְראּו ְּבחּוׁש ֶׁשַהֵּׁשם   ִּתְזּכּו ִליׁשּוָעה 

 ִיְתָּבַר� ַיֲעֶׂשה ִנִּסים ְּגדֹוִלים.
 "ב) תשפי ְּפקּודֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 
 

 

ל  ּכָ ם  עִ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ה  עֹוׂשֶ ם  ַהּיוֹ ם  ֶׁשּגַ ם  רֹוִאי ב  טוֹ ם  ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלי י  ּכִ ד,  ֶאחָ ל  ּכָ ם  עִ ו  ַעְכָׁשי ה  ּקֹורֶ 
ן  ְלִהְתּבֹונֵ א  הּום  ָהָאדָ ל  ׁשֶ ד  ַהַּתְפִקי ע,  ַהֶּטבַ   ְּכֶדֶר�ה  ִנְראֶ ה  ְוזֶ ם  ִנְסָּתִרי ם  הֵ ק  רַ ם,  ְּגדֹוִלי ם  ִנִּסי ד  ֶאחָ 
ז  ָאה  ָעׂשָ   ִיְתָּבַר�ם  ֶׁשַהּׁשֵ   ְּכמוֹ ן,  ַהְּזמַ ל  ּכָ   ִאּתוֹ ה  עֹוׂשֶ ם  ֶׁשַהּׁשֵ ם  ַהִּנִּסי ל  ּכָ ת  אֶ ת  ְוִלְראוֹ ן  ְלַהְבִחי ה,  ָּבזֶ 
 ה. ַהַּמְלּכָ ר  ְוֶאְסּתֵ ק  ַהַּצִּדי י  ָמְרְּדכַ ן  ִּבְזמַ ם  ַהְיהּוִדי ם  עִ 

 ד ֶאחָ ל  ְלכָ ם  ְמַחְּלִקי 
"ָּכל ִמי ֶׁשהּוא ּפֹוֵׁשט   ם  ַהּפּוִרי ג  ֶׁשְּבחַ   (ְירּוַׁשְלִמי ְמִגיָלה ֵּפֶרק א', ֲהָלָכה ד')ם  אֹוְמִרי   ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה
ם  ּבֹוְדִקי א  �ד,  ֶאחָ ל  ְלכָ ה  ְצָדקָ ם  ְמַחְּלִקי ם  ֶׁשְּבפּוִרי   ִהיאה  ַהַּכָּונָ ת  ְּבַפְׁשטּו  –ֶאת ָידֹו ִלּטֹול, נֹוְתִנין לֹו"  

 .לוֹ ם  נֹוְתִני ה  ְצָדקָ   ֶׁשְּמַבֵּקׁשי  מִ ל  ּכָ   ֶאָּלאד  ֶאחָ ף  ַא
ם  ֶׁשָאדָ ה  ּומַ ל,  ָּגדוֹ ן  ָרצוֹ ת  עֵ   ֵיׁש   ַהָּקדֹוׁשם  ַהּפּוִרי ם  ֶׁשְּביוֹ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  עַ ה  ַהַּכָּונָ ם  ּגַ ה  זֶ ל  ֲאבָ 

  אוֹ   לוֹ   ֶׁשַּיַעְזרּוי  ָראּון  ּכֵ א  הּום  אִ ו  ָעָלי ם  ִמְסַּתְּכִלי א  �ד,  ִמּיַ ל  ְמַקּבֵ א  הּו  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  ֵמאֵ   ְמַבֵּקׁש
 א.�

י ֲהכִ ם  ַהּיוֹ י  ֲהרֵ א  הּו  ַהִּכּפּוִריםם  יוֹ "  ַהִּכּפּוִריםם  יוֹ "  ְּכמוֹ א  הּום"  ּפּוִרי "ׁשֶ א  מּובָ   :)ז"נ(ר  זֹוהַ י  ְּבִתּקּונֵ 
ן  ְזמַ א  הּוז  ֶׁשָאם,  ְּבפּוִרי ר  ָּדבָ   אֹותוֹ ,  וֲעֹונֹוָתי ל  ּכָ ל  עַ ד  ֶאחָ ל  ְלכָ ל  מֹוחֵ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ה,  ַּבָּׁשנָ   ָקדֹוׁש

ל  ּכָ ת  אֶ   ֵמִׂשיחַ א  הּו,  ֶׁשָּצִרי�  ְּכמוֹ ם  ַהּיוֹ ת  אֶ   הּוא ְמַנֵּצלל  ֵׂשכֶ   ֵיׁשי  ְּכֶׁשִּליהּודִ ם.  ּוְמרֹומָ   ָקדֹוׁשד  ְמאֹ 
ת  ְּגדֹולוֹ   תְיׁשּועוֹ ת  ִלְראוֹ ת  ִלְזּכוֹ ל  ָיכוֹ א  הּוז  ָא,  ָצִרי�א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ ם  ֵמַהּׁשֵ   ְמַבֵּקׁשא  ְוהּום  ְלַהּׁשֵ   ִלּבוֹ 
 ת. ְּבַקּלּוד  ְמאֹ 

א  הּות,  ּוָמרוֹ ת  ֲחמּורוֹ ת  ַּבֲעֵברוֹ ד  ְמאֹ ל  ָנפַ א  הּום,  ֵמַהּׁשֵ ד  ְמאֹ ק  ָרחוֹ א  ֶׁשהּו  ֶׁשַמְרִּגיׁשם  ָאדָ   ֲאִפילּו
ן  ַהָּנכוֹ ן  ַהְּזמַ א  הּוז  ָאם  ּפּוִרי ל  ׁשֶ   ַהָּקדֹוׁשם  ַהּיוֹ   ְּכֶׁשַּמִּגיעַ ל  ֲאבָ ;  אֹותוֹ   ָצִרי�א  �ר  ְּכבָ ם  ֶׁשַהּׁשֵ  ַמְרִּגיׁש
 ֲאִפילּוא,  �  אוֹ י  ָראּון  ּכֵ א  הּום  אִ ד  ֶאחָ ף  ַאם   ּבֹוְדִקי א  �ם  ְּבפּוִרי י  ּכִ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ַלְחזוֹ   לוֹ ִּבְׁשִבי 

,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְוַלֲחזֹ ם  ְלִהְתרֹומֵ ו  ַעְכָׁשי ל  ָיכוֹ א  הּות,  ֲחמּורוֹ י  ֲהכִ ת  ָהֲעֵבירוֹ ת  אֶ ה  ֶׁשָעׂשָ ם  ָאדָ 
ב, טוֹ ק  רַ ה  ִיְהיֶ ר  ְּכבָ א  הּוה  ָוָהְלָא  ֶׁשֵּמַעְכָׁשו  לוֹ ר  ְוֶׁשַּיֲעזֹ ת,  ָהֲעֵבירוֹ ל  ּכָ ל  עַ   לוֹ ל  ֶׁשִּיְמחַ ם  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁש

ם  עִ   לוֹ ר  ַיֲעזֹ א  ְוהּוו,  ַמֲעָׂשי ה  מַ ל  ּכָ ל  עַ   לוֹ ל  ִיְמחַ א  הּום,  ָיַדיִ י  ִּבְׁשּתֵ   אֹותוֹ ל  ְיַקּבֵ י  ְּבַוַּדא  ִיְתָּבַר�ם  ְוַהּׁשֵ 
 . ָצִרי�א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ 

ְלַרִּבי ָנָתן ָהָיה ַּתְלִמיד ְּבֵׁשם ַרִּבי ֵמִאיר ֶטעְּפִליֶקער, הּוא ָהָיה ָּגר ָּבִעיר ֶטעְּפִליק ְוהּוא ֵקֵרב ַהְרֵּבה 
יו ִלְׁשֹמַע ֶאת ָהֵעצֹות  ְיהּוִדים ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ָהָיה ְיהּוִדי ַּכְפִרי, ֶׁשָהָיה ַמִּגיַע ֵאלָ 

 ֶׁשל ַרֵּבנּו. 
ְסעּוָדה ְּגדֹוָלה ֶאְצלֹו ַּבַּבִית, ּוְבָׁשָעה ְׁשַּתִים ַּבָּצֳהַרִים ָהיּו מֹוִריִדים    םֵמִאיר ָנַהג ַלֲעׂשֹות ְּבפּוִרי   'ר

ָׂשְמחּו ְוָרְקדּו ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה  ִהְדִליקּו ַהְרֵּבה ֵנרֹות ְוָאְכלּו וְ   ,ֶאת ַהְּתִריִסים, ָסְגרּו ֶאת ָּכל ַהַחּלֹונֹות
 ַעד ְמֻאָחר ַּבַּלְיָלה.ה  ַוֲעצּומָ 

  ְּבָׁשָנה ַאַחת ְּבפּוִרים ַהְּיהּוִדי ַהַּכְפִרי ִהִּגיַע ָלִעיר ְלֵביתֹו ֶׁשל ר' ֵמִאיר ְלִהְׁשַּתֵּתף ִּבְסעּוַדת ּפּוִרים 
  בה ֶׁשֻּכָּלם רֹוְקִדים ּוְׂשֵמִחים ְוַרק ַהְּיהּוִדי ַהַּכְפִרי יֹוׁשֵ ַהְּמרֹוֶמֶמת. ְּבֶאְמַצע ָהִרּקּוִדים ר' ֵמִאיר ָרָא

ַּבַּצד ָעצּוב ְוהּוא �א ֻׁשָּתף ַלִּׂשְמָחה. ר' ֵמִאיר ִנַּגׁש ֵאָליו ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ָלָּמה ַאָּתה ָעצּוב ָּכל ָּכ�?  
הּוִדי: "ֲאָבל ָמה ֶאֱעֶׂשה ֶׁשֵּיׁש ִלי ִצְבָי'ה ַעל ָהֹראׁש?"  ָעָנה ַהּיְ   ַהּיֹום ֶזה ֲהֵרי ּפּוִרים ְצִריִכים ִלְׂשֹמַח",

, ְו�א ָהָיה לֹו ֶּכֶסף  ה, ְוַלַּבת ַהְּמֻבֶּגֶרת ָקְראּו ִצְבָי'ן ְלִהְתַחּתֵ ת  ְצִריכוֹ   ִּכי ָהיּו לֹו ַהְרֵּבה ָּבנֹות ֶׁשָהיּו
 ְלַחֵּתן אֹוָתּה. 

�, זֹוִהי ָהֵעָצה? ָלֶׁשֶבת ָעצּוב ַּבַּצד? ַרֵּבנּו ִלֵּמד אֹוָתנּו ַאֶחֶרת,  ָאַמר לֹו ר' ֵמִאיר: "ְוִאם ָּכל ָּכ� ַרע לְ 
י'".  ִקַּבְלנּו ֵמַרֵּבנּו ְּכֶׁשַרע ְמֹאד, צֹוֲעִקים ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�: 'ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאנִ 

 ַהַּמְעָּגל, ֻּכָּלם ְּכָבר ָהיּו ִׁשּכֹוִרים ּוְׂשֵמִחים ְוַרִּבי ֵמִאיר צֹוֵעק  ר' ֵמִאיר ָאַחז ְּבָידֹו ְוָסַחב אֹותֹו ְלתֹו�
ְּכֶׁשַרע ְמֹאד צֹוֲעִקים ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�: 'ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו   ַלְּיהּוִדי: "ַּתְקִׁשיב ִלי, ֹּתאַמר ַאֲחַרי,
ר ַאֲחָריו, ָּכ� הּוא ָאַמר ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ִּבְבִכּיֹות ֲעצּומֹות ּוְבִׂשְמָחה  ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני'", ְוַהְּיהּוִדי ָחזַ 

 ְּגדֹוָלה, ַעד ֶׁשֵהם ִנְהיּו ְצרּוִדים. 
ַהַּבת   ַהֶּזה.  ַהְּיהּוִדי  ֵאֶצל  ִהְתַאְכֵסן  ְוהּוא  ַהְּכָפר  ֶּדֶר�  ָנַסע  ְּבֶרְסֶלב  ֶׁשֲחִסיד  ָקָרה  ּפּוִרים  ַאֲחֵרי 

ָעְזָרה ְלָהִכין ֹאֶכל ָלֹאַרח, ִהיא ָמְצָאה ֵחן ְּבֵעיֵני ָהֹאַרח, ְוהּוא ָאַמר ַלְּיהּוִדי: "ֵיׁש ִלי    הִצְבָי'ַהְּבכֹוָרה  
ֹאל  ָּבחּור ְּבאֹותֹו ִּגיל, אּוַלי ִנְׁשַּתֵּד�?" ַהְּיהּוִדי ָעָנה לֹו ֶׁשהּוא ַמְסִּכים, ֲאָבל ִלְפֵני ֵכן הּוא ָצִרי� ִלׁשְ 

"ַרִּבי ֵמִאיר ְמֶטעְּפִליק. הּוא ֵקֵרב אֹוִתי ֶאל    : ֶׁשָהאֹוֵרַח ָׁשַאל אֹותֹו ִמי ָהַרִּבי, הּוא ָעָנה לוֹ ֶאת ַרּבֹו, ּכְ 
ָנְסעּו ְלֶטעְּפִליק ֶאל ר ַיְסִּכים", ֵהם  ֵמִאיר, ְוהּוא ִהְסִּכים,   'ַרֵּבנּו" ָאַמר לֹו ָהאֹוֵרַח: "הּוא ְּבַוַּדאי 

 ָׁשָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת.ְוָסְגרּו ֶאת ַהִּׁשּדּו� ּבְ 
 ְוָאז ָראּו ְּבחּוׁש ֵאי� ַהְּתִפּלֹות ֶׁשִּבְּקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְּבפּוִרים ָּפֲעלּו ְיׁשּוָעה.

ּיֹום  ָלֵכן ְצִריִכים ִלְראֹות ְלַנֵּצל ֶאת ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש ּפּוִרים ָּכָראּוי, ְצִריִכים ְלַהְקִּדיׁש ַּכָּמה ַּדּקֹות ֵמהַ 
 ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ָּכל ָמה ֶׁשְּצִריִכים ֲאַזי ִיְראּו ְיׁשּועֹות ּוְרפּואֹות ְמֹאד ְּגדֹולֹות.

 ִמְׁשֶּתה ַהַּיִין 
",  ָמְרְדַכי   ְלָברּו�  ָהָמן   ָארּור  "ַחָּיב ִאיִניׁש ְלַבּסּוֵמי ְּבּפּוַרָּיא ַעד ְדָלא ָיַדע ֵּבין   (ְמִגיָלה ז:)ֲחַז"ל אֹוְמִרים  

ַעד ֶׁש�א ֵיְדעּו ֶאת ַהֶהְבֵּדל ֵּבין "ָארּור ָהָמן" ְל"ָברּו� ָמְרְדַכי". ָּכל ֶזה    ַיִין   ִלְׁשּתֹות  ַחָּיִבים  םְּבפּוִרי 
 ֵזֶכר ַלִּנִּסים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָעָׂשה ִעם ַהְּיהּוִדים ַעל ְיֵדי ַיִין. 

ן ֶׁשְּׁשִתַּית ַהַּיִין ְצִריָכה ִלְהיֹות ִעם ֵׂשֶכל, ְצִריִכים ִלְזֹּכר ֶׁשעֹוד ְצִריִכים ְלָבֵר� ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ַּכּמּובָ 
סֹות  ְלִהְתַּפֵּלל ַעְרִבית, ְוִלְקֹרא ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה. ָלֵכן ַמְסִּפיק ְּכֶׁשּׁשֹוִתים ְׁשַּתִים ְׁשלֹוָׁשה ּכוֹ 

ְיֵדי חֹוָבה. �א ְּכמֹו ֵאּלּו   םר ִמָּמה ֶׁשְרִגיִלים ִלְׁשּתֹות, ַעד ֶׁשָהֹראׁש ִנְהֶיה ְמֻסְחָרר ּוָבֶזה יֹוְצִאי יֹותֵ 
יחּו ֶׁשּׁשֹוִתים ּוִמְׂשַּתְּכִרים ְּכלֹוט, ְוֵהם ַמְפִסיִדים, ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ְּתִפּלֹות, ּוְקִריַאת ְׁשַמע; ָמה ֵהם ִהְרוִ 

 חּוץ ִמֶּזה ָצִרי� ָלַדַעת ֶׁשָאסּור ֶׁשַהְּׁשִתָּיה ִּתְגֹרם לֹו ְלַהִּזיק אֹו ְלַהְרִּביץ ִליהּוִדי ַחס ְוָׁשלֹום.ִמֶּזה?  
ֵיְדעּו ֶאת ַהֶהְבֵּדל ֵּבין "ָארּור ָהָמן" ּו"ָברּו� ָמְרְּדַכי".     ְלַהִּגיַע הּוא ֶׁש�א  ָהִעָּקר ָלָּמה ֶׁשְּצִריִכים 

ַהּצַ  ֶׁשַּמְכִניס  ָמְרְּדַכי  ָּגדֹול  ֲהִכי  ַהֻּטְמָאה  הּוא  ָהָרָׁשע  ְוָהָמן  ֶׁשֵּיׁש,  ָּגדֹול  ֲהִכי  ַהְּקדּוָׁשה  הּוא  ִּדיק 
רּו�  ַּבֲאָנִׁשים ְסֵפקֹות ְוֻקְׁשיֹות ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֶׁשֶּזה ּגֹוֵרם ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות ּוְלִהְתַנֵּתק ֵמַהָּקדֹוׁש ּבָ 

 ם. הּוא ַחס ְוָׁשלוֹ 
ְּבפּוִרים ְצִריִכים ְלַהִּגיַע ְוָלַדַעת ֶׁשֲאִפּלּו ְּכֶׁשָאָדם ְּכָבר ֻמָּנח ָעֹמק ְלתֹו� "ָארּור ָהָמן", ָּכל ָהֹראׁש  

 ְוַהֹּמחַ 
 ִיְתָּבַר�,  ֵמַהֵּׁשם   ָרחֹוק  ָּכ�  ָּכל   ְוהּוא  ְּבַחָּייו  ַהְרֵּבה  ָּכ�  ָּכל   ָחָטא   ְּכָבר  הּוא  ַּבֲעֵברֹות,  ַרק   ֻמָּנִחים  ֶׁשּלוֹ  

  הּוא   ָּברּו�   ַהָּקדֹוׁש  ָּתִמיד,  ִאּתוֹ   ַּגם  ִנְמָצא   הּוא  ָּברּו�   ַהָּקדֹוׁש   ָמְרְּדַכי",  "ָּברּו�   ַּגם  הּוא   ָּכֶזה  ָאָדם   ֲאִפּלּו
  ּוְבאֹותוֹ   ִיְתָּבַר�,  ֵּׁשם ְלהַ   ַהֵּלב  ֶאת ּוְלָהִׂשיחַ   הַהּפֶ   ֶאת  ִלְפֹּתחַ   ָצִרי�  ַרק הּוא  ַּפַעם,  ַאף  ִמֶּמּנּו  ָׁשַכח  �א

 ֶׁשּלֹו.   ָהֲעֵברֹות ָּכל  ַעל לוֹ  ִיְסַלח  הּוא ָּברּו� ְוַהָּקדֹוׁש הּוא, ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש ֵאֶצל ַּבֲחָזָרה ְּכָבר הּוא ֶרַגע
 (קונטרס פורים שמח) 

 
 
 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

תלַַחּמֹוא ָהִאָּמ ן ֵּבים ָׁשלֹו   
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ר ִלְהיוֹ  ֵמַח ת ַהִאם ֶאְפׁשָ ׂשָ
ּתֹות? ִלי ִלׁשְ  ּפּוִרים ֲאִפּלּו ּבְ

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַלֲעזֹר ְלָכל ְיהּוִדי. ֲאִני רֹוֶאה ַּבִמְכָּתִבים ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה מּוָכן ַלֲעזֹר ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְוִלְקרֹא ֶאת    הַהְּנכֹונּות ָהַרּבָ ל  ִייַׁשר ּכַֹח עַ 
ְּבָכזֹו ְיסֹוִדּיּות, ְּכִפי ֶׁשֲאִני  , ֲאִני א ָיכֹול ְלָהִבין ֵאי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ַמְסִּפיק ִּבְכָלל ִלְקרֹא ָּכל ִמְכָּתב  דֶאָח ל  ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשל ּכָ 

 רֹוֶאה ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה זֹוֵכר ְויֹוֵדַע ָּכל ַמה ֶׁשּׁשֹוְלִחים לֹו. 

ה ְּבפּוִרים ַרק ְמַעט  ֶׁשֲאִני ׁשֹוֶת א  יֹוצֵ ן  ֲחָזִקים, ָלכֵ   םַהִּסּפּור הּוא ָּכ, ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֶתה ַהְרֵּבה ַיִין ֲאִני ְמַקֵּבל ְּכֵאֵבי ֶּבֶטן ְוִׁשְלׁשּוִלי
  י ַעְצִמ ם עִ ת ַלֲעׂשֹו ה ִני א יֹוֵדַע ַמ ַיִין ַוֲאִני א ִמְׁשַּתֵּכר, ָלֵכן ּפּוִרים הּוא ַהּיֹום ֲהִכי ָּגרּוַע ֶׁשִּלי, ַמָּמׁש ְּפׁשּוטֹו ְּכַמְׁשָמעֹו, ִּכי ֲא 

 ְּבֶמֶׁש ַהּיֹום ַהֶּזה, ֲאִני ְּבָמָרה ְׁשחֹוָרה. 

ְמַדְּבִרים צֹוֲעִקים ְּבקֹול ְורֹוְקִדים ַוֲאִני ִמַּדי נֹוְרָמִלי, ְוָכל ַהָּנִׁשים    םְּבנַֹח, ֻּכָּלם ִמְׁשַּתְּכִרי  הֹוֵל ְלָחִמי ֲאִני א ַמְרִּגיׁשְּכֶׁשֲאִני  
ִני יֹוֵׁשב ְלָפחֹות ַּבַּצד ּוִמְתַּבֵּיׁש ְקָצת, ֲאָבל ָּכל  ַהִּטֵּפׁש ֶׁשא ַמְתִאים ַלֲחִגיָגה. ֵאֶצל ָאִבי ֲא   ֲחמֹוִתי ְוַהְּיָלִדים ִמְסַּתְּכִלים, ַוֲאִני 

ִּתי ְוַהְּיָלִדים ְלַאֵחל ּפּוִרים  ַהּפּוִרים הּוא ִּבְׁשִביִלי ַקָּבַלת ִיּסּוִרים, ָּכל ַהּיֹום א ָׁשֶוה ִלי ְּכלּום, ָּכל ַהּיֹום ֲאִני ִמְסּתֹוֵבב ִעם ִאְׁש 
 ְּבֶמֶׁש ָׁשלֹוׁש ַאְרַּבע ָׁשעֹות.  םַהְּׁשִתָּיה ְוהֹוְלִכים ִלְסעּוָדה ֶׁשָּׁשם ֲאִני יֹוֵׁשב ַעל קֹוִצי ַהָּצֳהַרִים ַמְתִחיל ָׂשֵמַח ְוַאַחר ָּכ ַאֲחֵרי 

ֶלֱאכֹל ֶאת ַהְּסעּוָדה, ֲאִני א    ְלָאן ֵנֵל  ןִאְׁשִּתי ׁשֹוֶאֶלת אֹוִתי ָּכל ַהְּזַמ   .ֶזה ְמאֹד ְמַדֵּכא אֹוִתי, ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֲאִני ַרק חֹוֵׁשב ִמּפּוִרים 
 ָלּה ִּכי ָּכל ַהָּדָבר ַהֶּזה הּוא ִּבְׁשִביִלי ּכּולֹו ָמָרה ְׁשחֹוָרה.   ְמֻסָּגל ַלֲענֹות

 ְּבַבָּקָׁשה ְּתַרֲחמּו ָעַלי ּוְתנּו ִלי ֵעָצה טֹוָבה ַמה ַלֲעׂשֹות ִעם ַהּפּוִרים. 

 ׁשּוָבה, ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ֶוֱאלֹוקּות ֶׁשֲאִני ְמַקֵּבל ַעל ְיֵדי ַהִּׁשעּוִרים ְוַהִּנּגּוִנים ְוַהִּמְכָּתִבים.  ִייַׁשר ּכַֹח ַעל ַהַחּיּות, ַהִּׂשְמָחה, ְּת 

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ִּפּקּוֵדי, כ"ט ֲאָדר א', ֶעֶרב רֹאׁש חֶֹדׁש ֲאָדר ב', ְׁשַנת ה'תשפ"ב   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר ִלְכב

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

  ִיְׁשּתּו א  א ּפֹוֵסק (אַֹרח ַחִּיים ִסיַמן תרצה, ְסִעיף ב) ֶׁש"ָּדָבר ִראׁשֹון ַאל ִּתְׁשֶּתה יֹוֵתר ִמּכֹוס ַאַחת; זֹו ֲהָלָכה ְמפֶֹרֶׁשת, ָהַרָמ 
ֶתה ַיִין ָּכל ַהָּׁשָנה ָיכֹול ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ְּבכֹוס ַאַחת, ָהַרָמ"א ְמַסֵּים: "ְוֶאָחד  יֹוֵתר ִמַּמה ֶׁשְרִגיִלים ִלְׁשּתֹות; ֶאָחד ֶׁשא ׁשֹו

ר ֶׁשְּיַכֵּון  ָהִעָּק   - ּׁשֹוֶתה ְקָצת ַיִין  ַהַּמְרֶּבה ְוֶאָחד ַהַּמְמִעיט, ּוִבְלַבד ֶׁשְּיַכֵּון ִלּבֹו ַלָּׁשַמִים", ַּגם ִמי ֶׁשּׁשֹוֶתה ַהְרֵּבה ַיִין, ְוַגם ִמי ֶׁש 
 ִּתְׁשֶּתה ַרק ְמַעט.  -חֹוֶלה ה  ָּכל ַהָּׁשָנה, ָקֶׁשה ְל ִלְׁשּתֹות, ַאָּתה ִנְהיֶ   ןַלֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו ִיְתָּבַר; ָלֵכן ִאם ַאָּתה א ׁשֹוֶתה ַייִ 

ִּמְׁשָּפָחה, ֻּכָּלם  ֶׁשַאָּתה ַמְרִּגיׁש ֵאֶצל ָחִמי ְּבפּוִרים ִמחּוץ ַלְּתמּוָנה, ַאָּתה ַהָּיִחיד ֶׁשא ׁשֹוֶתה, ַאָּתה ַהּׁשֹוֶטה ֶׁשל ַה  הֵׁשִנית, ַמ 
ָעֶלי ִמְסַּתֵּכל  א  ֶאָחד  ַאף  ֵראִׁשית,   ;ָעֶלי ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים  ַמְרִּגיׁש  ַאָּתה  ְוכּו',  ַהָּנִׁשים  ִׁשּכֹוִרים  ַהִּׁשּכֹוִרים,  ַעל  ִמְסַּתְּכִלים   ,

ן ִיְהֶיה ָּכמֹו, ֶׁשֵּיֵׁשב ָרגּוַע  ְמבָֹהלֹות, ָּכל ֶאָחד ְמֻפֶחֶדת ִמַּבֲעָלּה, ִּבְכָלל א ִמְסַּתְּכִלים ָעֶלי, ֻּכָּלן ָהיּו רֹוצֹות ֶׁשַהַּבַעל ֶׁשָּלֶה 
ָּדבּוק ָּכל ָּכ ְּבַהֵּׁשם  ת ָצִרי ִלְהיֹו  ִמְסַּתְּכִלים ָעֶלי, ָמה ִאְכַּפת ְל ֶׁשִּמְסַּתְּכִלים ָעֶלי? ָאָדם  נֹוְרָמִלי; ְוִאם ּתֹאַמר ֶׁשֵּכןה  ְוִיְהיֶ 

ֶיה ָּדבּוק ַרק ְּבַהֵּׁשם  ַמה ֶׁשֲאָנִׁשים אֹוְמִרים ָעָליו ְוחֹוְׁשִבים ָעָליו, ֶׁשּמַֹח ַהַּמֲחָׁשָבה ִיְה   לִיְתָּבַר, ֶׁשא ִיְהֶיה ִאְכַּפת לֹו ִּבְכלָ 
 .ִיְתָּבַר 

  ִמָּכל ַהִּדְמיֹונֹות ָהֵאּלּו, 'ִמְסַּתְּכִלים ָעַלי', 'אֹוְמִרים ָעַלי',    רַהּמַֹח ִמַּטֵה   -ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות, ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
ִּד  ִמֶּמִּני', ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו ֵהם  ִיְתָּבַר  לָּגדֹו ד  ֶאָח   ְמיֹון'ְמַדְּבִרים  ְמַדְּבִרים ְּבָכל יֹום ֶאל ַהֵּׁשם  ְלַרֵּבנּו,  ְמַצְּיִתים  ַהּמַֹח    -; ִאם 

עֹוִׂשי  רִמַּטֵה  ָהֵאּלּו,  ַהְּדָבִרים  ֶׁשָּנכֹו  םִמָּכל  ְלַהּגִ ן ַמה  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ֶאָחד  ָּכל  ַהּזֹאת  ְוַלַּדְרָּגה  ַהֵּׁשם,  ְרצֹון  ֶאת  עֹוִׂשים  יַע  , 
  ַמִּגיִעים ָלֶזה.   -ְּכֶׁשְּמַצְּיִתים ְלַרֵּבנּו; ַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשְּמַדְּבִרים ּוְמׂשֹוֲחִחים ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ָקדֹוׁש, ָאָדם ָיכֹול  ּכָ ל  ַקח ְּתִהִּלים ְוַתְתִחיל לֹוַמר ְּתִהִּלים; ּפּוִרים הּוא יֹום ּכָ   -ְוֵאין ְל ַמה ַלֲעׂשֹות    תִאם ַהְּסעּוָדה ִמְתַמֶּׁשכֶ 
ְלַעְצמֹו ְּתַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם    -ֲאֵחִרים    רַוֲעבּו  ִלְפעֹל  ִּתְתּבֹוֵדד,  ְּתִהִּלים, אֹו  ְוַתִּגיד  ְּתִהִּלים  ִעם  ַּבֻּׁשְלָחן  ְיׁשּועֹות ּוְרפּואֹות. ֵׁשב 

ִלְמִסָּבה ְוַכּדֹוֶמה, ִּבְמקֹום ָלֶׁשֶבת ָׁשעֹות ְּבִלי ַלֲעׂשֹות ְּכלּום, ֲאִני לֹוֵקַח  ִיְתָּבַר. ֶזה ַמה ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ְּכֶׁשֲאִני הֹוֵל ְלִׂשְמָחה אֹו  
 ְּתִהִּלים, ִמְׁשָניֹות ַוֲאִני ִמְתּבֹוֵדד. 

ֹוֶכה ַּבִּמִּלים: "ָּתם ָמה הּוא  ֲאַסֵּים ִעם ִסּפּור ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ְמַסֵּפר ַהְרֵּבה, ָׁשְמעּו ַּפַעם ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ֵאי ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ּב
ִּמִּלים ָהֵאֶּלה?" הּוא  אֹוֵמר?" הּוא ָחַזר ַעל ֶזה ׁשּוב ָוׁשּוב ְוָזְלגּו לֹו ְּדָמעֹות ֵמָהֵעיַנִים, ְּכֶׁשָּׁשֲאלּו אֹותֹו: "ָמה ֵיׁש ִלְבּכֹות ּבַ 

ָמה הּוא אֹוֵמר, ָרָׁשע ָמה הּוא אֹוֵמר, ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר, ֶהָחָכם    םְּכלּום ֵמַהַהָּגָדה, ָּכאן ֲאִני רֹוֶאה ָחכָ  ן "ֲאִני א ֵמִבי ָעָנה:
ל ָּדָבר ֶאָחד ֵּכן ִאְכַּפת  אֹוֵמר ַמֶּׁשהּו ְוָהָרָׁשע אֹוֵמר ַמֶּׁשהּו, ַמה ִאְכַּפת ִלי ַמה ֶהָחָכם אֹוֵמר ָעַלי ּוַמה ָהָרָׁשע אֹוֵחז ִמֶּמִּני? ֲאבָ 

ָעַלי ְלַמְעָלה ַּבָּׁשַמִים (ְּברּוִסית אֹוְמִרים  י  ְּכַלּפֵ   עִעם ָהֶאְצּבַ   ההּוא ַמְרֶא   ִלי: "ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר?" ַמְעָלה: "ַמה אֹוְמִרים 
ִמְסַּתְּכִלים ָעַלי,  ,  לאֹוֵחז ִמֶּמִּני, ַהֵּׁשִני א אֹוֵחז ִמֶּמִּני, ֶאָחד אֹוֵמר ֶׁשֲאִני ַּבְטָלן, ַהֵּׁשִני אֹוֵמר ֶׁשֲאִני ְׁשלּוִמיֵא   הָּתם); זֶ  -'ָׁשם' 

, ֲאָבל ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַמה ַאָּתה אֹוֵמר ָעַלי? ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶאְצְל ֲאִני א  םחֹוְׁשִבים ֶׁשֲאִני ׁשֹוֶטה, ֶׁשֲאִני ִמחּוץ ָלִעְנָיִני
ַרק ַלֲעׂשֹות ֶאת    -ה אֹוֵהב אֹוִתי, ֲאִני א רֹוֶצה ׁשּום ָּדָבר  ְקָצת ַאֲהָבה, ַּתְרֶאה ֶׁשַאָּת י  , ַּתְרֶאה לִ םִלְהיֹות ִמחּוץ ָלִעְנָיִני  הרֹוצֶ 

 ."ְרצֹוְנ 

ַמר:  ֹו ל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְולֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ְמַסֵּפר ָלנּו ַהְרֵּבה ְמאֹד, ֶזה ִׁשָּנה ָלנּו ֶאת מַֹח ַהַּמֲחָׁשָבה, ִלְבּכֹות ֶא 
ַאָּתה אֹוֵמר ָעַלי? ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַמה אֹוְמִרים ָעַלי ַּבָּׁשַמִים? ֲאִני ַּגם רֹוֶצה  "ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמ  ר? ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַמה 

 ֲאִני ַּגם רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּדבּוק ְּב".  ,ִלְהיֹות ַצִּדיק

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

כשלאחריה   מעריב,  בתפילת  נפתח  המעמד 
בשר   המלך,  כיד  מצווה  לסעודת  ידים  נטלו 

 .ודגים וכל מטעמים
נ"י   לב  נתנאל  מו"ה  מלווה  המעמד  כשאת 

מו"ה משה רעכניצער נ"י סיים ,  בשירה ובזמרה
, את מסכת חגיגה וסדר מועד ואמר את ההדרן
כשע בריקודים של שמחה,  הקהל פצחו  ל  וכל 

פני כל אחד ואחד ניכרת השמחה הגדולה שכל 
אחד באשר הוא יכל לזכות לסיים את כל סדר  

כשכולם ,  מועד הריקודים,  נמשכו  ארוך  זמן 
נאדר   מה  אכן  הקרקע,  מעל  טפח  מתרוממים 

 .היה המראה
רבתית,   שבהתרגשות  בכך  היה  המעמד  שיא 

ברמה ה'  דבר  את  לשמוע  שלומינו  אנשי  ,  זכו 
יט"א בשידור חי היישר  מאת ראש הישיבה של

 מארה"ב 
המוטלת  ובזכות  בחובה  הרחיב  הישיבה  ראש 
על כל אחד ללמוד בכל יום דף גמרא וזה מציל 
בחגיגה   הגמ'  מדברי  והביא  הצרות  מכל 

שולטת    םגיהינושתלמידי חכמים אין אור של  
הפורים  ,  בהם לימי  הכנה  דברי  נשא  כמו"כ 

מהטפל  לעשות  לא  לדעת  שצריך  הבעל"ט 
ו ואח"כ עיקר,  בית  שלום  זה  הראשון  הדבר 

 .אפשר ללכת לשמוח עם אנשי שלומינו
אחרי השיעור הנפלא הרימו אנשי שלומינו את  
נדבתם לכיסוי ההוצאות וכמו"כ להוראות קבע 
כל  את  שמחיים  בארץ  השונים  הדפוס  לבתי 

 ארץ ישראל בגיליונות מידי שבוע 
מן   שלומינו  אנשי  יצאו  המזון  ברכת  לאחר 

שהמעמד   מן  יהגדול  אחד  כל  בלב  יחרט 
להתחיל   עליו  מקבל  אחד  כשכל  המשתתפים 

  ללמוד מעתה כל יום את הדף גמרא 
 שישו ושמחו בשמחת התורה 

*** 
מסיבת הכרת הטוב במוצאי  

 השבת האחרונה 
המוני   התאספו  האחרונה  קודש  במוצאי שבת 

לסעודת   שלומינו  נפלאה    המלוואנשי  מלכה 
כל  לכבוד  שנערכה  הטוב"  "הכרת  ומסיבת 
ועוזרים  חלק  שלוקחים  יקרים  אברכים  אותם 

השכ המוסדות  יבתשלום  בניני  של  רות 
 הקדושים לאורך כל השנה. 

על   רבה  במסירות  השכירות" מתנהל  "קמפיין 
ידי מו"ה שבתי דוד מארקום הי"ו ומו"ה אשר  
העול  את  שנושאים  הי"ו  אינדורסקי  בער 

זרים לשלם את השכירות החודשית של בנין  ועו
הישיבה הקדושה. שני אברכים אלו מתקבלים 
אנשי   בקרב  חודש  מידי  רבה  בחמימות 
ולעזור  שכם  להטות  זכות  שחשים  שלומינו, 
הם  שבכך  החודשית,  השכירות  בתשלום 
על  מוטל  שהיה  הפיננסי  העול  את  מורידים 
שראש  כך  שליט"א,  הישיבה  ראש  כתפי 

שליט הרחבת  הישיבה  ביתר  לעסוק  יכול  "א 
העצות  את  בנו  להכניס  אותנו,  לחזק  הדעת 
והחיזוק של רבינו הקדוש, לקרב אותנו להשם 
וחיזוק   ותפילה  בתורה  אותנו  ולחזק  יתברך 

 להמשיך בחיים.
ראשית נשאו דברים כמה דרשנים, ולאחר מכן  
הישיבה   ראש  מפי  קודש  דברות  שמעו 
התורמים  לכל  מתנות  חולקו  שליט"א, 

הנפלאה   תמהתוכניהנדיבים, הציבור נהנה מאד  
 והנעימה. 

מסעודת   והמפורט  המלא   ההמלוולתיאור 
 מלכה, קראו בעיתון "עלון קרית ברסלב".

 עזוב תעזוב עימו!
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 יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועודשיעורים; חיזוק  -קול ברסלב 
 845-351-0910/  212-444-9191/ ארה"ב  0797040066ארץ ישראל 

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

 

 

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

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

 

 אוקראינהרוסיה פולשת ל 
לחזק  הישיבה  ראש  ממשיך  לאוקראינה,  רוסיה  בין  המלחמה  תחילת  מאז  שבועיים  בעמדנו 
ולעורר שעכשיו הזמן לשנן הרבה אמונה, לדעת ולהאמין ששום דבר לא קורה מעצמו, הכל וכולם  
רק בידי הקדוש ברוך הוא, וכך מסתלקים כל הפחדים והחרדות. כשמפנימים היטב במוחנו את  

הק הוא האמונה  ברוך  הקדוש  אל  רק  היא  אליה  לפנות  היחידה  שהכתובת  יודעים  אזי  דושה, 
בעצמו, אנו צריכים לבקש הרבה מהשם יתברך שאף יהודי לא יינזק, שיהיה רק שלום בעולם, ובד  
בבד אנו מבקשים מהשם יתברך שנוכל לנסוע על ראש השנה לאומן לרבינו הקדוש ללא שום  

 הפרעה. 
בר, חיבר ראש הישיבה ניגון מיוחד על המלחמה, לשנן ולזכור שהעצה כפי שהתפרסם בשבוע שע

היחידה לכל דבר היא רק אמונה ותפילה. השבוע יצא ניגון חדש על הנושא, להלן המילים של  
 השיר: באידיש

קאמיוניסטן   הארץ,  מיין  פון  פולס  די  אפ  זיך  ס'שטעלט  שווארץ,  איז  אלעס  דערשראקן  בין  איך 
סאציאליסטן, נעמען איין די גאנצע וועלט. איך לאז איבער מיין גאנצע הויז, איך נעם מיין ברויט און איך  

 לויף ארויס, אין א וואלד איך באהאלט זיך, אין א טונקעלע געצעלט. 
זיי נישט דערשראקן, זיי נישט צעבראכן, רעד צום באשעפער, וועט דיר ווערן בעסער. זאג, ראטעווע  

 פער, בארואיג מיך באשעפער, איך האלט מער נישט אויס, הייל מיך שוין אויס. מיך באשע
אוי געוואלד איך פיל נישט גוט, איך קען שטארבן יעדע מינוט, רוסן זע איך, באמבעס הער איך, די פחד  

יר  איז ממש געפערליך. רוף הצלה און א דאקטער ברענג, ווייל מיין מח איז שוין זייער ענג, שנעלער געב מ 
 טיילענאל, אדער אפשר אלקאהאל. 

זיי נישט דערשראקן, זיי נישט צעבראכן, רעד צום באשעפער, וועט דיר ווערן בעסער. זאג, ראטעווע  
 מיך באשעפער, בארואיג מיך באשעפער, איך האלט מער נישט אויס, הייל מיך שוין אויס. 

מפעום,  תרגום: עוצר  ליבי  שחור,  הכל  בפחד  העולם    אני  כל  את  סוציאליסטים,  קומוניסטים 
 ביער אני מסתתר, באוהל חשוך ואפלולי.  אני נוטש את כל ביתי, לוקח לחם ונס על נפשי,  כובשים.

יותר. תגיד, תציל אותי השם, תרגיע אותו    אל תפחד, אל תישבר, דבר אל השם, ותרגיש טוב 
  השם, אני כבר לא מסוגל, תרפא אותי כבר.

 רואה רוסים פצצות שומע, הפחד ממש גרוע. חש ברע, אני עלול למות כל שניה, אוי ואבוי אני 
 , או אולי אלכוהול.אקמולמהר תן לי  תביא רופא תקרא להצלה, כי מוחי במצוקה קשה, 

יותר. תגיד, תציל אותי השם, תרגיע אותי    אל תפחד, אל תישבר, דבר אל השם, ותרגיש טוב 
 י כבר. אני כבר לא מסוגל, תרפא אות השם, 

מצב    על  מיוחדת  שלוחה  האידיש  בשלוחת  נפתחה  ברסלב"  "קול  של  הטלפונית  במערכת 
והקראת   דרשות,  הקולעים,  קצרים  חיזוק  דברי  ניגונים,  לשמוע  ניתן  שם  העכשווי,  המלחמה 

לשלוחה החדשה על המלחמה.    6ואחר כך    1לאידיש, ולאחר מכן    1מכתבים. לשמיעה הקישו  
 " ראו בסוף הגיליון. למספרים של "קול ברסלב 

יחד עם זאת מעורר ראש הישיבה שבזמן שכל אחד תמה מה כל המלחמה הזאת, מה זה חסר,  
מחלוקות,  ולנהל  זה,  עם  זה  לריב  נחוץ  באמת  האם  ונראה  במראה  אנו  גם  נסתכל  לריב,  למה 
רוסיה   גדולות,  מדינות  שתי  בין  מלחמה  יש  "כעת  שליט"א,  הישיבה  ראש  כותב  במכתב 

ה; בכל מקום ובכל פינה אומרים כולם: 'למה צריך לריב?' לאנשים אין כח למלחמות,  ואוקראינ
אבל אף אחד לא קולט שאנו בעצמנו צריכים להתחיל לחיות בשלום, לא לריב יהודי אחד עם  

 השני". 
 לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה!

*** 
שלומינו תלמידי  שנערך לכלל אנשי  מעמד הגדול סיום סדר מועד

 בארץ ישראל  היכל הקודש 
תורה של  לכבודה  גדול  מועד,  מעמד  סדר  סיום  ברק  ,  לרגל  בני  בעיר  פריילעך  באולמי  נערך 

ישראל ארץ  קצווי  מכל  שהגיעו  שלומינו  אנשי  צפת  ,  בהשתתפות  הרחוקות  הערים  מן  אפילו 
הקודש היכל  תלמידי  הגיעו  וחיפה  בשמחת  ,  יבנאל  ולשמוח  להשי"ת  ,  התורהלשוש  להודות 

מועד סדר  כל  את  לסיים  ב"ה  ז"ל,  שזכינו  מרבינו  שקיבלנו  היקרה  המתנה  על  כמו ,  ולהודות 
שאפילו מי שקשה  ,  שמוהרא"ש הכניס זאת, והראש ישיבה שליט"א מעורר ע"כ בכל עת מצוא

הדף באמירה  לו ללמוד בעיון את הדף גמרא, יכול לזכות לגמור את כל הש"ס אפילו אם יגיד את 
  .לבד

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 

  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה
 21:15 בשעה יום שלישי 

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 20:00יום שני  שיחת חברים: 
15רח' רבי נחמן מברסלב   

 בני ברק  דקות לאחר הדה"נ  15 ברכות  9:15 בזמן הדה"נ 21:00יום רביעי בשעה   
  7בעל שם טוב רח' 

 שמיעת שיעור  
 19ליל שישי רח' נחל דולב  

 סעודה שלישית בזמן הדה"נ 
  ק"א 20 דבורה הנביאה' רח' ג רמה גם בו

4 
 דקות לפני השקיעה  10 ---

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  אי"ה  בקרוב    אי"ה בקרוב  סעודה שלישית בשקיעה  21:30יום רביעי בשעה   
3קומה  5רשב"י   

 שמיעת שיעור  
 צפת  דקות לפני השקיעה  10 ברכות  9:00 דק' לפני השקיעה  20 21:00בשעה  יום ראשון  

 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל 

  

<<<< 

 

 

   האזינו לשיעור מיוחד במינו
 בלה"ק: 

079.704.0066.2.2.29 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 ו"הי אהרן וועבערמאןמו"ה 
 חבר הנהלת המוסדות

 עב"ג  ובטל למז  הנישואין של בתולרגל שמחת 

 הי"ו אברהם החתן מו"ה 

 הי"ו  חיים אלי' צוויבלמו"ה בן 
*** 

 הי"ו  דוד סאמעטמו"ה 
 בית שמש 

 למזל טוב  להולדת בתו
 
 

 הצלת נפשות 
 

ה עקב  ינאאוקרעזרו למשפחה חשובה שנמלטה מ
 המלחמה ונותרה בחוסר כל 

 079-704-0066#8   
charidy.com/ukfamily 

 ירושלים בית המדרש "היכל הקודש" ברסלב 
 נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע 

 

 הפורים  לימיזמנים 
 5:20......תענית אסתר יום ד )ויחל( מנחה

 6:10..............................מעריב.......
 דפרזים   פורים

 8:30...........................ם ה שחרית יו
 5:30..................................... מנחה

 זכר למחצית השקל 
 6:10..............................מעריב.......

 תפילת מעריב  אחרלקריאת המגילה מיד 

 ערש"ק   דמוקפין יום ו' פורים
 8:00.............................. .....שחרית

 מיד אחרי שחרית   קריאת המגילה
 5:40.... ...... .......ה ערש"ק..........חמנ 

 

מדרשינו   שמחת פורים במשתה ושמחה בבית
 1:30-3:30ערש"ק...........   בתופים ובמחולות 

 א פרייליכן פורים, הגבאים

 
 

 העתירו בתפילה!
 בבקרולרפואה שלמה  פייגלא בןיצחק על ר'        

 בתוך שאר חולי ישראל

mailto:breslevcenter@gmail.com
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	זֶה הַפֵּרוּשׁ בַּפָּסוּק, וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא קוֹרֵא תָּמִיד לְכָל יְהוּדִי, דֶּרֶךְ הָרְמָזִים שֶׁהוּא שׁוֹלֵחַ לוֹ, וְאִם הָאָדָם שָׂם לֵב לָזֶה, אֲזַי, וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַמְשִׁיךְ לְדַבֵּר ...
	לַמִּלָּה "וַיִּקְרָא" יֵשׁ אָלֶף זְעִירָא. רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן ר"נ), "מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ דַּעַת וְיוֹדֵעַ שֶׁהַכֹּל בְּהַשְׁגָּחָה מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַך אֵין לוֹ שׁוּם יִסּוּרִין", יִסּוּרִים נַפְשִׁיִּים בְּוַדַּ...
	לַמִּלָּה "וַיִּקְרָא" יֵשׁ אָלֶף זְעִירָא. רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן ר"נ), "מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ דַּעַת וְיוֹדֵעַ שֶׁהַכֹּל בְּהַשְׁגָּחָה מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַך אֵין לוֹ שׁוּם יִסּוּרִין", יִסּוּרִים נַפְשִׁיִּים בְּוַדַּ...
	זֶה הַפֵּרוּשׁ בַּפָּסוּק, "וַיִּקָּר" בְּלִי הָאָלֶף, הוּא מִלְּשׁוֹן "מִקְרֶה" כְּשֶׁאָדָם חוֹשֵׁב שֶׁדְּבָרִים קוֹרִים מֵעַצְמָם בְּלִי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אֲזַי יֵשׁ לוֹ צָרוֹת גְּדוֹלוֹת, אֲבָל כְּשֶׁמַּכְנִיסִים אֶת הָאָלֶף הַזְּעִירָה, שׁ...
	לָכֵן, כַּאֲשֶׁר אָדָם רוֹאֶה שֶׁעוֹבְרִים עָלָיו צָרוֹת, יֵשׁ לוֹ רַק עֵצָה אַחַת, לָלֶכֶת אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וּלְהָשִׂיחַ אֶת הַלֵּב בַּשָּׂפָה הָאִישִׁית, וְאָז הוּא יֵצֵא מִכָּל הַצָּרוֹת.
	(זֹאת הַתּוֹרָה וַיִקְרָא א-ב)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת פִּקּוּדֵי, כ"ט אֲדָר א', עֶרֶב רֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר ב', שְׁנַת ה'תשפ"ב
	מִשְׁפַּחַת ... שֶׁתִּחְיוּ
	קִבַּלְתִּי אֶת הַמִּכְתָּב.
	בְּחָכְמָה אֶפְשָׁר לְסוֹבֵב הַכֹּל בַּחֲזָרָה, קְחוּ אֶת הַטְּרִיק שֶׁל אַהֲרֹן הַכֹּהֵן. חֲכָמֵינוּ הַקְּדוֹשִׁים מְסַפְּרִים (אָבוֹת דְּרַבִּי נָתָן יב, ג) אֵיךְ אַהֲרֹן הַכֹּהֵן הָיָה עוֹשֶׂה שָׁלוֹם בֵּין שְׁנֵי שׂוֹנְאִים, הוּא אָמַר לְאֶחָד: "ה...
	אַחַר כָּךְ הָלַךְ אַהֲרֹן הַכֹּהֵן לַשֵּׁנִי עִם אוֹתוֹ סִפּוּר, הוּא עוֹרֵר אוֹתוֹ שֶׁהַשֵּׁנִי רוֹצֶה לַעֲשׂוֹת שָׁלוֹם, הוּא מִתְחָרֵט, הוּא מִתְבַּיֵּשׁ מִמְּךָ, אַחַר כָּךְ כְּשֶׁשְּׁנֵיהֶם נִפְגְּשׁוּ הֵם נָפְלוּ אֶחָד עַל הַצַּוָּאר שֶׁל הַשּׁ...
	כָּךְ תַּעֲשׂוּ גַּם, כְּשֶׁאַתֶּם מְדַבְּרִים עִם אִמָּא שֶׁלָּכֶם תַּגִּידוּ לָהּ כַּמָּה חֲמוֹתֵךְ מִתְבַּיֶּשֶׁת שֶׁהִיא לֹא הִגִּיעָה וְכוּ', וּכְשֶׁבַּעֲלֵךְ מְדַבֵּר עִם אִמָּא שֶׁלּוֹ שֶׁיַּשְׁחִיל מִלִּים טוֹבוֹת מֵאִמָּא שֶׁלָּכֶם.
	עוֹד מְעַט מַגִּיעַ פּוּרִים, תַּעֲשׂוּ תַּעֲלוּל, תָּכִינוּ שְׁנֵי מִשְׁלוֹחֵי מָנוֹת יָפִים; כְּשֶׁאַתֶּם הוֹלְכִים לְאִמָּא שֶׁלָּכֶם תַּגִּידוּ לָהּ: "אֲנִי בָּאָה מֵחֲמוֹתִי, הִיא שׁוֹלַחַת לָךְ אֶת הַמִּשְׁלוֹחַ מָנוֹת הַיָּפֶה הַזֶּה", וּכְשֶׁא...
	כְּמוֹ כֵן כְּשֶׁמִּישֶׁהוּ מְדַבֵּר רַע אוֹ עוֹשֶׂה צְחוֹק - חַס וְשָׁלוֹם אַל תְּצַטְּטוּ אֶת זֶה, כְּשֶׁאַתֶּם מְדַבְּרִים עִם אִמָּא שֶׁלָּכֶם וְהִיא אוֹמֶרֶת אֵיזוֹ מִלָּה רָעָה - אַל תַּעֲבִירוּ אֶת זֶה הָלְאָה, אֲפִלּוּ הַבַּעַל לֹא צָרִיךְ לִש...
	כְּמוֹ כֵן כְּשֶׁמִּישֶׁהוּ מְדַבֵּר רַע אוֹ עוֹשֶׂה צְחוֹק - חַס וְשָׁלוֹם אַל תְּצַטְּטוּ אֶת זֶה, כְּשֶׁאַתֶּם מְדַבְּרִים עִם אִמָּא שֶׁלָּכֶם וְהִיא אוֹמֶרֶת אֵיזוֹ מִלָּה רָעָה - אַל תַּעֲבִירוּ אֶת זֶה הָלְאָה, אֲפִלּוּ הַבַּעַל לֹא צָרִיךְ לִש...
	כְּמוֹ כֵן כְּשֶׁמִּישֶׁהוּ מְדַבֵּר רַע אוֹ עוֹשֶׂה צְחוֹק - חַס וְשָׁלוֹם אַל תְּצַטְּטוּ אֶת זֶה, כְּשֶׁאַתֶּם מְדַבְּרִים עִם אִמָּא שֶׁלָּכֶם וְהִיא אוֹמֶרֶת אֵיזוֹ מִלָּה רָעָה - אַל תַּעֲבִירוּ אֶת זֶה הָלְאָה, אֲפִלּוּ הַבַּעַל לֹא צָרִיךְ לִש...
	אֶת זֶה לָמַדְתִּי מֵאִמִּי הַיְּקָרָה, הִיא תָּמִיד הָיְתָה אוֹמֶרֶת לָנוּ: "יֵשׁ לְךָ מִלָּה טוֹבָה עַל הַשֵּׁנִי - תַּגִּיד לוֹ אֶת זֶה, יֵשׁ לְךָ מִלָּה רָעָה - תִּבְלַע אֶת זֶה"; אִמִּי תִּחְיֶ' אוֹמֶרֶת שֶׁהִיא לָמְדָה אֶת זֶה מֵאִמָּהּ, סַבְתָּ...
	מִלָּה טוֹבָה אַחַת יְכוֹלָה לְהַשְׁכִּין שָׁלוֹם, וּמִלָּה רָעָה אַחַת גּוֹרֶמֶת לְמַחֲלוֹקוֹת, כָּל הַמַּחֲלוֹת בָּאוֹת מִמַּחְלוֹקוֹת. כָּךְ אוֹמֵר רַבֵּנוּ זַ"ל (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק א', סִימָן יד): "כִּי כָּל הַחוֹלַאַת בָּאִין עַל יְדֵי מַח...
	בִּזְכוּת שֶׁתַּעֲשׂוּ מַה שֶׁאַהֲרֹן הַכֹּהֵן עָשָׂה - תִּזְכּוּ לִישׁוּעָה גְּדוֹלָה, תִּרְאוּ בְּחוּשׁ שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יַעֲשֶׂה נִסִּים גְּדוֹלִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה פְּקוּדֵי תשפ"ב)
	המעמד נפתח בתפילת מעריב, כשלאחריה נטלו ידים לסעודת מצווה כיד המלך, בשר ודגים וכל מטעמים.
	כשאת המעמד מלווה מו"ה נתנאל לב נ"י בשירה ובזמרה, מו"ה משה רעכניצער נ"י סיים את מסכת חגיגה וסדר מועד ואמר את ההדרן, וכל הקהל פצחו בריקודים של שמחה, כשעל פני כל אחד ואחד ניכרת השמחה הגדולה שכל אחד באשר הוא יכל לזכות לסיים את כל סדר מועד, זמן ארוך נמשכו ...
	שיא המעמד היה בכך שבהתרגשות רבתית, זכו אנשי שלומינו לשמוע את דבר ה' ברמה, מאת ראש הישיבה שליט"א בשידור חי היישר מארה"ב
	ראש הישיבה הרחיב בחובה ובזכות המוטלת על כל אחד ללמוד בכל יום דף גמרא וזה מציל מכל הצרות והביא מדברי הגמ' בחגיגה שתלמידי חכמים אין אור של גיהינום שולטת בהם, כמו"כ נשא דברי הכנה לימי הפורים הבעל"ט שצריך לדעת לא לעשות מהטפל עיקר, והדבר הראשון זה שלום בית...
	אחרי השיעור הנפלא הרימו אנשי שלומינו את נדבתם לכיסוי ההוצאות וכמו"כ להוראות קבע לבתי הדפוס השונים בארץ שמחיים את כל ארץ ישראל בגיליונות מידי שבוע
	לאחר ברכת המזון יצאו אנשי שלומינו מן המעמד הגדול שייחרט בלב כל אחד מן המשתתפים כשכל אחד מקבל עליו להתחיל ללמוד מעתה כל יום את הדף גמרא
	שישו ושמחו בשמחת התורה
	מסיבת הכרת הטוב במוצאי השבת האחרונה
	במוצאי שבת קודש האחרונה התאספו המוני אנשי שלומינו לסעודת מלווה מלכה נפלאה ומסיבת "הכרת הטוב" שנערכה לכבוד כל אותם אברכים יקרים שלוקחים חלק ועוזרים בתשלום השכירות של בניני המוסדות הקדושים לאורך כל השנה.
	"קמפיין השכירות" מתנהל במסירות רבה על ידי מו"ה שבתי דוד מארקום הי"ו ומו"ה אשר בער אינדורסקי הי"ו שנושאים את העול ועוזרים לשלם את השכירות החודשית של בנין הישיבה הקדושה. שני אברכים אלו מתקבלים בחמימות רבה מידי חודש בקרב אנשי שלומינו, שחשים זכות להטות שכ...
	ראשית נשאו דברים כמה דרשנים, ולאחר מכן שמעו דברות קודש מפי ראש הישיבה שליט"א, חולקו מתנות לכל התורמים הנדיבים, הציבור נהנה מאד מהתוכנית הנפלאה והנעימה.
	לתיאור המלא והמפורט מסעודת המלווה מלכה, קראו בעיתון "עלון קרית ברסלב".
	עזוב תעזוב עימו!
	.
	רוסיה פולשת לאוקראינה
	בעמדנו שבועיים מאז תחילת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ממשיך ראש הישיבה לחזק ולעורר שעכשיו הזמן לשנן הרבה אמונה, לדעת ולהאמין ששום דבר לא קורה מעצמו, הכל וכולם רק בידי הקדוש ברוך הוא, וכך מסתלקים כל הפחדים והחרדות. כשמפנימים היטב במוחנו את האמונה הקדושה...
	כפי שהתפרסם בשבוע שעבר, חיבר ראש הישיבה ניגון מיוחד על המלחמה, לשנן ולזכור שהעצה היחידה לכל דבר היא רק אמונה ותפילה. השבוע יצא ניגון חדש על הנושא, להלן המילים של השיר: באידיש
	כפי שהתפרסם בשבוע שעבר, חיבר ראש הישיבה ניגון מיוחד על המלחמה, לשנן ולזכור שהעצה היחידה לכל דבר היא רק אמונה ותפילה. השבוע יצא ניגון חדש על הנושא, להלן המילים של השיר: באידיש
	כפי שהתפרסם בשבוע שעבר, חיבר ראש הישיבה ניגון מיוחד על המלחמה, לשנן ולזכור שהעצה היחידה לכל דבר היא רק אמונה ותפילה. השבוע יצא ניגון חדש על הנושא, להלן המילים של השיר: באידיש
	תרגום: אני בפחד הכל שחור, ליבי עוצר מפעום, קומוניסטים סוציאליסטים, את כל העולם כובשים. אני נוטש את כל ביתי, לוקח לחם ונס על נפשי, ביער אני מסתתר, באוהל חשוך ואפלולי.
	אל תפחד, אל תישבר, דבר אל השם, ותרגיש טוב יותר. תגיד, תציל אותי השם, תרגיע אותו השם, אני כבר לא מסוגל, תרפא אותי כבר.
	אוי ואבוי אני חש ברע, אני עלול למות כל שניה, רואה רוסים פצצות שומע, הפחד ממש גרוע.
	תביא רופא תקרא להצלה, כי מוחי במצוקה קשה, מהר תן לי אקמול, או אולי אלכוהול.
	אל תפחד, אל תישבר, דבר אל השם, ותרגיש טוב יותר. תגיד, תציל אותי השם, תרגיע אותי השם, אני כבר לא מסוגל, תרפא אותי כבר.
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