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אֲ  ֹאָתם  ָּכל  ּוַבְּנָחִלים  ַּבַּיִּמים  ַּבַּמִים  ְוַקְׂשֶקֶׂשת  ְסַנִּפיר  לֹו  ֶׁשר 
אִ רַ   ָּדגל  ֶלֱאכוֹ ר  ֶׁשֻּמּתָ ר  ָאמַ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ   , ֹּתאֵכלּו   לוֹ   ֵיׁשם  ק 

"ְוגַ ה  ׁשֹוחֶ א  הּו ה  ֶׁשָּבזֶ "  ר ְסַנִּפי "  ן ִׁשְריוֹ   ְּכמוֹ ה  ֶׁשּזֶ "  ת ַקְׂשֶקׂשֶ ם 
 ף. ַלּגּו 

(ִליקּוֵטי   ֶׁשַרֵּבינּו אֹוֵמרה  מַ   ָלנּו ז  ְלַרּמֵ א  ּבָ ה  ֶׁשּזֶ ר  מֹוֲהָרא"ׁש אֹומֵ 

 אהּו  ְּכֶׁשרֹוֶצה ָאָדם ֵליֵל� ְּבַדְרֵּכי ַהְּתׁשּוָבה,  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ו')
ִלְהיֹות   ְּבָרצֹוא ָצִרי�  ְּבׁשֹוב ,  ָּבִקי  ם ְצִריִכיד  ֶאחָ ד  ִמּצַ   ,ּוָבִקי 

ַמה ף   ַלֲחטוֹ ל  ְלִהְׁשַּתּדֵ  ָּכל  טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה 
ַלֲחטֹ  ְו�א  ְמֹאדי  ֵׁשנִ ד  ִמּצַ ל  ֲאבָ א.  ֶׁשּיּוַכל,    ֶׁשֲאִפילּו ,  ְלִהְתַחֵּזק 

ג  ִהְתַנהֵ א  ְו� ל  ִנְכׁשַ ם  ֶׁשָאדָ   ֲאִפילּו ם,  ֶׁשרֹוִצי  ְּכמוֹ   הֹוֵל�א  ֶׁש�
ר ְּכבָ ה  ַאּתָ ם: "ָהָאדָ ת  אֶ ר  ִלְׁשּבֹ   ַמִּגיעַ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ ד  ּוִמּיַ י,  ָּכָראּו 

 ָלנּו ר  ָאסּו ר",  ָּכׁשֵ י  ְיהּודִ ה  ִּתְהיֶ   �אר  ְּכבָ ה  ַאּתָ ם,  ְּכלּו ה  ָׁשוֶ א  �
" אֹוָתנּו ר  ִלְׁשּבֹ   לוֹ ת  ָלתֵ    ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ ל  ֲאבָ י,  ֶׁשִּנְכַׁשְלּתִ ן  ָנכוֹ , 

ר ַלְחזֹ ל  ָיכוֹ ן  ֲעַדִייי  ֲאנִ י,  לִ ה  ְמַחּכֶ ד  עוֹ א  הּו י,  אֹותִ ב  אֹוהֵ ן  ֲעַדִיי
ה  ְּבֲחָזרָ ר  ְּכבָ י  ַוֲאנִ ה,  ִּבְתׁשּובָ ר  ֶאְחזֹ ו,  ְלָפָניי  ִלּבִ ת  אֶ   ָאִׂשיחַ ו.  ֵאָלי
 ". ִיְתָּבַר� ם ַהּׁשֵ ל ֵאצֶ 
ִנְמְׁשלוֹ   ,ָלנּו ז  ְלַרּמֵ ק  ַהָּפסּו א  ּבָ ה  ְוזֶ  ִיְׂשָרֵאל  ְלָדִגים,    ת ִנְׁשמֹות 

ם ְיהּוִדי  י ּכִ   , ץ" ָהָארֶ   ב ְּבֶקרֶ   ב ְוִיְדּגּו ָלרוֹ "   )ח"מ   (ְּבֵראִׁשיתְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  
ְלָמִים,  הַהָחְכמָ   םְּביַ   טָלׁשּו   םְצִריִכי ַהִּנְמָׁשל  ַּבּתֹוָרה  ְוַלֲעֹסק   ,

ְּתִפָּלה   ם, ְוגַ "הֹוי ָּכל ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים "  (ְיַׁשְעָיה נ"ה)ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב  
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב   ַלַּמִים,  ֹנַכח  "  (ֵאיָכה ב')ִנְמֶׁשֶלת  ַּכַּמִים ִלֵּב�  ִׁשְפִכי 

ה ה ְּבּתֹורָ ט  ָלׁשּו   ֶׁשָּצִרי�ג  ְּכדָ א  הּו י  ֶׁשְּיהּודִ ה  ִמּזֶ א  יֹוצֵ   ',ְּפֵני 
  ה.ּוְתִפּלָ 

ֵאּלּו  " ְוַקְׂשֶקֶׂשת ְסַנִּפיר  "   לוֹ ה  ֶׁשִּיְהיֶ   ָצִרי� י  ְיהּודִ ל  ֲאבָ  ְסַנִּפיר   ,
ֶׁשּיּוכַ  ָּבֶהם,  ֶׁשָּׁשט  ם  ּוַמֲעִׂשית  ִמְצווֹ ה  ַהְרּבֵ ף  ַלֲחטוֹ ל  ַהְּכָנַפִים 

א ֶׁש�ן  ִׁשְריוֹ   ְּכמוֹ ו  ָעָלין  ֶׁשֵּמגֵ ם"  ַקְׂשַקִּׂשים "ּגַ   ָצִרי�ל  ֲאבָ ם,  טֹוִבי
א  הּו ב  ַמּצָ ה  ֵאיזֶ ּבְ ה  ְמַׁשּנֶ א  �ם,  ַּפעַ ף  ַאע  ָהרַ ר  ֵמַהֵּיצֶ ר  ְלִהָּׁשבֵ 

 א. ִנְמצָ 
אֹוְמִרים   ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  נ"א:)ְוִהֵּנה  לֹו   (ִנָּדה  ֶׁשֵּיׁש  ָּכל 

ְסַנִּפיר  לֹו  ֵיׁש  זֶ ַקְׂשַקִּׂשים  ַהַּקְׂשָקִׂשים,  ז  ְמַרּמֵ   ה,  ֵהם  ֶׁשָהִעָּקר 
ל ַעְצמֹו ְלִהְתַחֵּזק ְמֹאד ְּבָכל ֲאֶׁשר עֹוֵבר ָעָליו ַּבַחִּיים, ּוְלָהֵגן עַ 

ְוָאז   ֶׁשָּבעֹוָלם,  ָּדָבר  ׁשּום  אֹותֹו  ַיִּפיל  ֶׁש�א  ָחָזק  ִׁשְריֹון  ִעם 
ִמֵּמיָלא ִּיְזֶּכה ַּגם ִלְׁשמֹוַע ִהְתעֹוְררּות ַהַּצִּדיק, ֶׁשֵהם ַהְּסַנִּפיִרים,  

ְוִלְהיוֹ  ָּכָראּוי,  ַהָחְכָמה  ְּבַים  ְוָלׁשּוט  ַלֲעלֹות  ל  אֶ ב  ָקרוֹ ת  ְוִיְזֶּכה 
 . ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ 

 (ּתֹו� ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ְׁשִמיִני, תשס"ט לפ"ק)
 
 

ִאם   ִּכי  ָּגדֹול,  ַוְתָרן  ָהעֹוָלם  ָּבֶזה  ִלְהיֹות  ָצִרי�  ָאָדם 
ֵאיֶנּנּו ַוְתָרן, ֲאַזי �א ַיְצִליַח ְּבַחָּייו. ְּבַחֵּיי ַהּיֹום־יֹום ֶׁשל  

ַרּבֹות   ִּבְבָעיֹות  ִנְתַקל  הּוא  ֵהן    -ָהָאָדם,  ֵמַעְצמֹו,  ֵהן 
ְוֵהן ֵמַהְּיָלִדים. ֵהן ִמְּׁשֵכִנים , ֵהן ֵמַאְנֵׁשי ֵּבית־ ֵמִאְׁשּתֹו 

ּוֻמְכָרִחים   ְוַהֶחְבָרה,  ַהְּׁשכּוָנה  ֵמַאְנֵׁשי  ְוֵהן  ַהְּכֶנֶסת, 
ִלְהיֹות ּוְתָרִנים, ַהְּמַוֵּתר ְמַנֵּצַח ָּתִמיד, ּוִמי ֶׁשהֹוֵל� ֹראׁש 

 ַמְפִסיד.   -ְּבֹראׁש 
ָּגדֹול   ְיסֹוד  ָהָיה  ַוְתָרנּות  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ַז״ל  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל 

ֹאד, ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשַרֵּבנּו ַז״ל �א ִהְתַעֵּקׁש ַעל ׁשּום  מְ 
ָּדָבר, ֶאָחד ָּבא ְוָאַמר ֶׁשָחֵפץ ָּבֶזה, ָאַמר ַרֵּבנּו ַז״ל ְּבֵסֶדר,  
ְּבֵסֶדר,   ַז״ל  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ַאֵחר,  ַמֶּׁשהּו  ְוָרָצה  ַאֵחר  ָּבא 

 >>>> ָרָצה.  ּוְלַבּסֹוף ִנְתַקֵּים ַרק ַמה ֶׁשַרֵּבנּו ַז״ל

 

 מילה של התחזקות

ים   ƒב ¿̇ ּכו… ם  ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ם;  כ∆ מ¿ ¿̂ ַע ּב¿ לּו  ז¿ ַזל¿ ¿ּ̇ ַ‡ל  רּו,  ב¿ ָ ׁ̆ ƒ ּ̇ ַ‡ל 

י ƒל ֻסּ‚ָ מ¿ ל…‡  ם  ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ל…ט    ם ׁ̆ ¿ ׁ̆ ƒל ים  ƒל כו… י¿ ל…‡  ם  ∆ּ̇ ‡ַ  ,˜ ַ‡ּפ≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

י  ƒָבר ¿„ּ ים  ƒׂ̆ עו… ם  ∆ּ̇ ‡ַ ם,  כ∆ מ¿ ¿̂ ַע ים  ּב¿ ƒב טו… ל…‡  ר    - ם  מ≈ ‡ו… ל…‡   ‰ ז∆

ָחָמ‰   ל¿ ƒּמ‰ַ  ‰ ז∆ ים;  ƒל חו… ם  ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ר  מ≈ ‡ו… ל…‡   ‰ ז∆ ים,  ƒָרע ם  ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆

ים,   ƒּוָמר ים  ƒ ׁ̆ ָ̃  ˙ נו… יו… ס¿ ƒנ  ׁ̆ י≈ ָח„  ∆‡ ָכל  ל¿ ר,  ב≈ עו… י  ƒ„ּו‰ י¿ ל  ּכָ ∆ ׁ̆

ל…  ים  ƒָעמ פ¿ ƒי‡  ל ƒל ֻסּ‚ָ ˙,    ם מ¿ טּויו… ¿ ׁ̆ ים  ƒׂ̆ ים, עו… ƒל ָ ׁ̆ כ¿ ƒנ ר,  ּב≈ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ ל¿

ים   ƒפ כּו'  ˆו… ו¿  ˙ רו… ֲעב≈ מ≈   -ּבַ רו… ¿̇ ƒ‰ ל¿ ּכ…ר  ז¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ י  םֲ‡ָבל  ƒפ ּכ¿  ,

רּו: "ַמּכָ  ים ָ‡מ¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ∆ י, ַמּכָ  ‰ ׁ̆ ƒָך  ‰ ל ר – ל¿ ָּ̃ ƒוּ   ָ‰ע‰ ‡   ˙ ן ‡∆ ≈̇ י נו… ƒמ

ּכָ  ם    ‰ ַ‰ּמַ ַ‰ּיו… ם,  י‰∆ ינ≈ ּב≈ ים  ƒים ָרב ƒ ׁ̆ ֲ‡ָנ י  נ≈ ¿ ּׁ̆ ∆ ׁ̆ ּכ¿ מו…  ָנ‰"; ּכ¿ ָ‰ַ‡ֲחרו…

ַנּכ≈  ¿̇ ƒי,   ל ‰ּו‡ מ ƒנ ≈ ּׁ̆ ך¿    ַל ל≈ ‰ ‰ו… ך¿ ז∆ , ּכָ יר לו… ƒי ּוַמֲחז ƒנ ≈ ּׁ̆ יַע ַ‰ ƒ‚ָּמָחר ַמ

ף.  ּסו… ים ּבַ ƒ‡ ‰ רו… ˙ ז∆ ַח? ‡∆ ≈ּ̂ ַנ י ַ‰ּמ¿ ƒר, מ ָחזו… ך¿ ו¿  ָ‰לו…

 ≈‰ ים  ƒַחּי‰ַ ל  ּכָ ּיּו˙,  ƒרּוָחנ ּב¿ ם  ַ‚ּ  ‰ ז∆ ך¿  ַ‡ַח˙  ם ּכָ ָחָמ‰  ל¿ ƒרּוָכ   מ‡ֲ‰  ,

ר ָּ̃ ƒסוּ   ‡‰וּ   ָ‰ע‡ָ ∆ רּוך¿    רׁ̆ ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ' ּכ…ר  ז¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂  , ׁ̆ ָי‡≈ ¿̇ ƒ‰ ל¿

 ׁ̆ ≈ּ̃ ֲ‡ַב ∆ ּׁ̆  ‰ ַחּכ∆ מ¿ ‰ּו‡  רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ י,  ƒ̇ ‡ו… ב  ≈‰ ‡ו… ˙  ‡∆   ‰ּו‡ 

ּוָב‰'.  ׁ̆ ¿̇ ƒז…ר ּב ח¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ יָל˙ו…  ƒח  מ¿

ן   יו… מ¿ ƒ„ּ  ‰ ז∆ י  ƒ ׁ̆ ¿‚ ƒר ּפּול  ƒט ים,  ƒּי ƒ ׁ̆ ¿‚ ƒר ים  ƒּפּול ƒט ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ל…‡  ם  ∆ּ̇ ‡ַ

ָח„   ∆‡  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ף  ס∆ ּכ∆  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ך¿  ר∆ ∆„ּ י  ƒ‰ זו… ר,  ז≈ עו… ל…‡   ‰ ז∆ ל;  „ו… ָ‚ּ

נּו   ל ַרּב≈ ∆ ׁ̆ ל  כ∆ ≈ ּׂ̆ ‰ַ ˙ ו¿ ˆו… ˙ ָ‰ע≈ חּו ‡∆ ¿̃ ים.  ƒבּור ¿ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ ֲ‡ָנ ˜ מ≈ חו… ¿̂

ם    - ≈ ּׁ̆ ל ַ‰ ר ‡∆ ַ„ּב≈ ל ל¿ ∆ ׁ̆  ‰ ָ̂ ים; ָ‰ע≈ ƒַחּי ׁ̆ ַטַעם ּבַ י ƒ‚ּ ַ‰ר¿ ילּו ל¿ ƒח ¿̇ ַ̇ ו¿

ּנוּ  ּמ∆ ƒמ  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ל¿  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒם  י ≈ ּׁ̆ ‰ַ ל¿  ˙ „ו… ‰ו… ל¿ ל  ∆ ׁ̆  ‰ ָ̂ ָ‰ע≈ ו¿ ָבר,  ָ„ּ ל  ּכָ  

  ,‰ ∆ׂ̆ עו… ‰ּו‡  רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆ ים  ƒב טו… ים  ƒָבר ¿„ּ  ׂ̆ ַחּפ≈ ל¿  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי

ָב‰.  י טו… ƒכ‰ֲ ‰ ָ̂ י ָחָז˜, ָ‰ע≈ ƒּפּול ֲ‰כ ƒּט‰ַ ‰ ; ז∆ ˙ לו… „ו… ‰ו…  ּול¿
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע  "ב)˙˘פ וַ̂ ‰ ‡¡

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
םּוִמְתַרְּגִזים, צֹוֲעִקים, ְמַבְקִׁשי   

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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 ר"ת  שב"ק
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8:10 18:6  ירושלים  
 בני ברק  6:35 8:09
 בית שמש  6:24 8:07

 מודיעין עילית  6:37 8:10

 צפת 6:27 8:10

 יבנאל 6:12 8:06
 אומאן  5:49 7:32

 

  כ'  מציעאבבא :  ירושלמי ז' חולין:  תוספתא ה' טומאת צרעת : רמב"ם
 

 שיעורים כסדרן:  ט'-ח'  הושע: נ"ך טי": יבמות בבלי

 

 ראש חודש ניסן יהיה ביום השבת קודש | דקות  36ו  4ביום שישי בצהריים בשעה המולד יהיה: 
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ר,  ַאּדָ "ח  י ה,  ָּפרָ   –א  ִתּׂשָ י  ּכִ ת  ָּפָרׁשַ   קֹוֶדׁשת  ַׁשּבָ ב  ֶערֶ   –  ִיְתָּבַר�ת ה'  ְּבֶעְזרַ 
 ן ָקטָ ט  ִלְפרָ "פ  תשת  ְׁשנַ 

ם  ְירּוָׁשַליִ ב ְּבֶרְסלֶ  ַהֹּקֶדׁש ל ֵהיכַ י ַּתְלִמידֵ ה ַהֲחׁשּובָ ה ַהֲחבּורָ ד ִלְכבוֹ 
 . ִיְחיּו ם  ֲעֵליהֶ , ה'  ַהֹּקֶדׁש ר  ִעי 
ה  ִּבְסעּודָ ד  ְּבַיחַ   ִּתְלְמדּוה  זֶ ת  ְואֶ ם,  ִמִּליה  ַּכּמָ ם  ָלכֶ ב  ּכֹותֵ י  ֲאנִ 

ת אֶ ם  ֶׁשּלֹוְמִדית  ְּבעֵ   ְלׂשֹוֵחחַ א  �  ְלַבֵּקׁשד  ְמאֹ ה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ת.  ְׁשִליִׁשי
ה  ָּככָ ק  רַ ץ,  ֶארֶ   ְּבֶדֶר�ת  ָלֶׁשבֶ ם  ְצִריִכיט,  ְּבֶׁשקֶ ת  ִלְהיוֹ ם  ְצִריִכיה;  זֶ 

 ם.ַהּטֹוִבים ַהִּדּבּוִרית אֶ ל ְלַקּבֵ ר ֶאְפׁשָ 
ת ַטֲהרַ ת  ְּבָפָרׁשַ ם  קֹוְרִאיד,  ְמאֹ ה  ְּגדֹולָ ת  ַׁשּבָ   ָלנּו  ֵיׁש  ַהָּׁשבּועַ 
ג)   הֹוֵׁשעַ (ם  ְּמַקְּיִמי  ָאנּוה  ּוָבזֶ ה;  ֲאדּומָ ה  ָּפרָ ת  ְּבָפָרׁשַ ל,  ִיְׂשָראֵ  :  יד, 

ְׂשָפֵתינּו" ָפִרים  ח  ַהֶּפסַ ג  חַ ת  אֶ ל  ְלַקּבֵ ה  ַהֲהָכנָ ה  ְוזֶ ",  ּוְנַׁשְּלָמה 
ב,  ֵחלֶ "ן  מֹוַהרַ י  ִליקּוטֵ ( ר  אֹומֵ   ֶׁשַרֵּבנּו  ְּכמוֹ ,  ַהָּקדֹוׁש עד) ִסימָ ק  "ן  ר  ַאחַ : 

ן  קֹוִריה  ָּפרָ ת  ָּפָרׁשַ י  ּכִ ח,  ַלֶּפסַ ה  ֲהָכנָ א  ֶׁשִהי ה  ָּפרָ ת  ָּפָרׁשַ ן  קֹוִרי ם  ּפּוִרי
ת  ַלֲעׂשוֹ ן  ְטהֹוִרי  ֶׁשִּיְהיּוי  ְּכדֵ ת,  מֵ ת  ִמֻּטְמַאר  ִלָּטהֵ ן  ִנְזָהִרי  ֶׁשִּיְהיּוי  ְּכדֵ 

"ְידֵ ל  עַ ת?  מֵ ת  ִמֻּטְמַא ן  ִנְטָהִרי  ֵאי�ח",  ַהָּפסַ  ָפִרים י:  ּוְנַׁשְּלָמה 
ק  ֶׁשַהָּפסּו  ְּכמוֹ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ם  עִ ם  ֶׁשְּמׂשֹוֲחִחיי  ְידֵ ל  עַ ",  ְׂשָפֵתינּו

ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה' ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל  : "ם)ׁשָ ,  הֹוֵׁשעַ (ר  אֹומֵ 
טֹוב ְוַקח  ָעֹון  ְׂשָפֵתינּו  , ִּתָּׂשא  ָפִרים  ם  עִ ם  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרי  ";ּוְנַׁשְּלָמה 

ן  ִנְטָהִריה  זֶ י  ְידֵ ל  עַ ,  ָעֵלינּור  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ל  ּכָ   לוֹ ם  ְמַסְּפִרי,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ 
א  הּו  ָּברּו�  ְוַהָּקדֹוׁשם,  ֲעֵליהֶ ט  ְלִהְתָחרֵ ם  ְצִריִכי  ֶׁשָאנּום  ַהְּדָבִריל  ִמּכָ 

 ל.ַהּכֹ  ָלנּול מֹוחֵ 
ם ָהָאדָ   ֶׁשֵּיֵל� ת';  ִהְתּבֹוְדדּו'  ּוְׁשָמּהה  ַמָּתנָ   ָלנּו ן  ָנתַ   ַהָּקדֹוׁש   ַרֵּבנּו

 ִּבְׂשָפתוֹ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ י  ִלְפנֵ   ִלּבוֹ ת  אֶ   ְוִיְׁשֹּפ�  ִאיׁש ם  ׁשָ ן  ֶּׁשֵאים  ְלָמקוֹ 
ם  ְּכֶׁשָאדָ ו.  ָעָלי ר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ל  ּכָ   ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ר  ְוֶׁשְּיַסּפֵ ה,  ַהְּפׁשּוטָ 

ה  ּבֹוכֶ א  הּור;  ָּכׁשֵ   ִאיׁש ת  ִלְהיוֹ ה  רֹוצֶ א  ֶׁשהּו  ִיְתָּבַר�ם  ּׁשֵ ְלהַ ר  אֹומֵ 
ב  ׁשּו י  אֹותִ ל  ַמִּפי   ָהַרע ר  ֶּׁשַהֵּיצֶ ה  ֶאֱעׂשֶ ה  מָ ם,  עֹולָ ל  ׁשֶ   ִרּבֹונוֹ " ו:  ְלָפָני
ל  נֹופֵ י  ֲאנִ ר  ָּכׁשֵ   ִאיׁש ת  ִלְהיוֹ י  ַעְצמִ ל  עַ ל  ְמַקּבֵ י  ֶׁשֲאנִ ה  ַּכּמָ ב?  ָוׁשּו 
  ְוַהָּקדֹוׁש ם;  ָהעֹוְנִׁשיל  ּכָ ת  אֵ   ֵמַעְצמוֹ ד מֹוִריא  הּוה  זֶ י  ְידֵ ל  עַ   ב!"ׁשּו 

 ה.ַּבֲחָזרָ  ּוְמַקְּבלוֹ  לוֹ ל מֹוחֵ א הּו ָּברּו�
א חֹוטֵ א  הּו,  ִּבְמצּוָדתוֹ   אֹותוֹ ד  צָ ר  ְּכבָ ע  ָהרַ ר  ֶּׁשַהֵּיצֶ ד  ֶאחָ ט  ִּבְפרָ 

ת ַהִהְתּבֹוְדדּות  ֲעצַ ת  אֶ ח  ֶׁשִּיּקַ ת,  ַהְּבִרים  ְּפגַ ל  ׁשֶ ה  ַהְמאּוסָ ה  ָּבֲעֵברָ 
ר  ֶּׁשֹּיאמַ ת,  ֶּבֱאמֶ ת  ַלֲעׂשוֹ ה  רֹוצֶ א  ֶׁשהּוה  מַ ת  אֶ   ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ר  ִויַסּפֵ 

ר  ָטהוֹ ר,  ָּכׁשֵ   ִאיׁש ת  ִלְהיוֹ ה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ת  ֶּבֱאמֶ ם,  עֹולָ ל  ׁשֶ   ִרּבֹונוֹ " :  לוֹ 
ה  ַהֲחמּורָ ה  ָּבֲעֵברָ ן  ַהְּזמַ ל  ּכָ ל  נֹופֵ י  ֲאנִ ,  ַמְצִליחַ א  �י  ֲאנִ ל  ֲאבָ ,  ְוָקדֹוׁש 

י  ָמַאְסּתִ ן,  ִליְצלָ א  ַרֲחָמנָ ה  ְלַבָּטלָ ע  ֶזרַ   הֹוָצַאת   – ת  ַהְּבִרי ם  ְּפגַ ל  ׁשֶ 
ו  ְּבָפָני  ְוׁשֹוֵפ�  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ א  ּבָ א  הּות,   ֹזאה  ְּכֶׁשעֹוׂשֶ ;  י" ְּבַחּיַ 

י ְידֵ ל עַ ה זֹוכֶ א ְוהּוו ְּתִפּלֹוָתיל ּכָ ת אֶ ל  ְמַקּבֵ  ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ , ִלּבוֹ ת אֶ 
י ְידֵ ל  עַ א  ָּברָ א  ֶׁשהּום  ְוַהַּמְׁשִחיִתית  ַהְּקִלּפוֹ ל  ּכָ ת  אֶ ק  ִלְמחֹ ה  זֶ 

 ו. ַמֲעָׂשי
ת  אֶ ד  ִיְלמַ ד  ֶאחָ ל  ֶׁשּכָ ם;  יוֹ ל  ְּבכָ   ֶׁשִּתְלְמדּום  ֶאְתכֶ ק  ְלַחּזֵ ה  רֹוצֶ י  ֲאנִ 

ת  ִׂשיחוֹ (   ַרֵּבנּול  ׁשֶ ד  ַהִּלּמּו  ֶּדֶר�ר  ֵסדֶ י  ּפִ ל  עַ ן  רָ ְּכִסדְ   ֶׁשּלוֹ ם  ַהִׁשיעּוִרי

ה ְוַהְרּבֵ ת ִמְׁשָניוֹ ת  ְקצָ ם, ַּתְרּגּום  עִ "י  ְוַרׁשִ   ֻחָּמׁשת  ְקצָ ,  ו)ען ִסימָ "ן. ָהרַ 
"ן מֹוַהרַ י  ִליקּוטֵ (ר  אֹומֵ   ַרֵּבנּוע;  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ ת  אֶ ת  ׂשֹוֶרפֶ א  ְּגָמרָ א.  ְּגָמרָ י  ַּדּפֵ 

ל עַ ת',  ִּליִלי ה 'ָׁשּמָ ל  ׁשֶ ת  אֹוִתּיוֹ א  ְּבִגיַמְטִרּיָ ד  ַּתְלמּו: "ן ריד)ִסימָ ק א,  ֵחלֶ 
ל ׁשֶ א  ְּבִגיַמְטִרּיָ ד  ַּתְלמּו",  אֹוָתּה  ְלַהְכִניעַ ד  ַהַּתְלמּוד  ְּבִלּמּו  ֹּכחַ   ֵיׁשן  ּכֵ 
ם ּוְכֶׁשּלֹוְמִדית,  ַהְּבִרים  ִּבְפגָ ם  ָהָאדָ ת  אֶ ה  ַהַּמְחִטיָאה  ַהְּקִלּפָ ם  ׁשֵ 

א,  ְּגָמרָ ף  ִמּדַ ד  ְמאֹ ד  ְמַפחֵ ן הס"מ ְוָלכֵ ה;  ַהְּקִלּפָ ת  אֶ ם  ַמְכִניִעיא  ְּגָמרָ 
 א.ַהְּגָמרָ ת אֶ   ִלְפֹּתחַ א �ק רַ ל, ַהּכֹ ת  ַלֲעׂשוֹ ם ָלָאדָ  לוֹ  ַיִּניחַ א הּו
ם; ִאְּתכֶ י  ִלּבִ ל  ֲאבָ ם,  ִּבירּוָׁשַליִ ת  ַהְּכֶנסֶ ת  ְּבֵבים  ֶאְצְלכֶ י  ָהִייתִ א  �ד  עוֹ 
 ם. ְלַהְצָלַחְתכֶ ל ּוִמְתַּפּלֵ ם ֲעֵליכֶ ב חֹוׁשֵ י ֲאנִ 

 ד.ְּבַיחַ ק  ְלִהְתַחּזֵ ם  ֲאֵליכֶ א  ָאבוֹ ל  ִיְׂשָראֵ ץ  ְּבֶארֶ ה  ְּכֶׁשֶאְהיֶ ת ה',  ְּבֶעְזרַ 
 "פ) תשא ִתׂשָ י  ּכִ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

  
 

 

ָידּוַע ֶׁשַרֵּבנּו ַז״ל �א ָרָצה ֶׁשְּיַׁשְּמׁשּו אֹותֹו ְּבִחָּנם, ַאף ֶׁשָּכל 
ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ָרָצה ְלַׁשֵּמׁש ֶאת ַרֵּבנּו ַז״ל, ַאף־ַעל־ִּפי־
  .ֵּכן ַרֵּבנּו ַז״ל ָרָצה ֶׁשִּיְהֶיה ָאָדם ְּבָׂשָכר, ֶׁשהּוא ְיַׁשְּמׁשֹו ְוַיַעְזֶרּנּו

ְוָרָאה ֶׁשָּכל ַהֶחֶדר   ַז״ל  ִנְכַנס ַּתְלִמיד ֶאָחד ֶאל ַרֵּבנּו  ַּפַעם 
ָמֵלא ָעָׁשן, ֲאַזי ָרץ ֶאל ַהַּׁשָּמׁש ְוֵהֵחל ִלְצֹעק ָעָליו, ַמה ִאְּת�, 
ַהֶחֶדר  ֶׁשָּכל  נֹוֵתן  ַאָּתה  ֵאי�  ָהֵראֹות,  ַעל  סֹוֵבל  ַז״ל  ַרֵּבנּו 

ָהָיה ֶזה ֵמֲחַמת ֶׁשִּנְׂשַרף ְּדַבר ָמה ַעל ִיְתַמֵּלא ָעָׁשן? ֶוֱהיֹות ׁשֶ 
־ּוִמָּיד, ּוָפַתח ֶאת ַהַחּלֹונֹות ְוִאְוֵרר ֶאת  ףַהַּתּנּור, ֲאַזי ְנָטלֹו ֵּתכֶ 

 . ַהֶחֶדר ַהִּקְדִמי
ְוָרָאה    ַז״ל,  ַרֵּבנּו  ֶאל  ִנְכַנס  ַז״ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהַּתְלִמיד  ְוֶזה 

ֶׁשַרֵּבנּו ַז״ל ׁשֹוֵכב ַעל ַהִּמָּטה ְּכִאּלּו �א ָקָרה ָּדָבר, ֲאַזי ָׁשַאל 
ֶאת ַרֵּבנּו ַז״ל, ַמּדּוַע �א ָעָׂשה ַרַעׁש ְוָצַעק ַעל ַהַּׁשָּמׁש, ָעָנה  

ַז״ל:   ַרֵּבנּו  ְּכָבר ּפַ "ְוָאַמר  ְׁשִנָּיה  ַּפַעם  ְמַבְּקִׁשים,  ַאַחת  ַעם 
ַמְגִּביִהים ֶאת ַהּקֹול, ַּפַעם ְׁשִליִׁשית ַנֲעִׂשים ְּבַכַעס, ְוָהָאָדם  
ְמַאֵּבד ֶאת ֶעְׁשּתֹונֹוָתיו, ּוַמְתִחיל ָלִריב ִעם ַהּזּוָלת, ּוִמְּפַאת  

הִ  �א  ַהְּׁשִליִׁשית,  ַלַּפַעם  ְלַהִּגיַע  ָרִציִתי  ִעם  ֶׁש�א  ְתַחְלִּתי 
 . "..ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה

ֶאת ֹעֶמק ַהִּׂשיָחה, ֲאֶׁשר ֶזהּו ֶאָחד ִמְּיסֹודֹות    ָּתִבינּו ִמָּכאן 
ַהַּוְתָרנּות, ִהֵּנה ְּפלֹוִני ָעָׂשה ִלי ָּדָבר ָּכֶזה, ָּגַרם ִלי ָלָּמה ֶׁשָּגַרם, 

י ְוטֹוב יֹוֵתר ִלְׁשֹּתק  ּוְכֵדי ֶׁש�א ָלבֹוא ִעּמֹו ִּבְמִריָבה, ֲאַזי ְּכַדא
 ּוְלַוֵּתר.

, ֶׁשַעל ָהָאָדם ִלְהיֹות ַוְתָרן �א ַעד ְּכֵדי ָּכ� ִמַּדת ַהַּוְתָרנּות
ַמה  חֹוְׁשִבים  ְּכָלל  ְּבֶדֶר�  ַעְצמֹו.  ִעם  ֶאָּלא  ֲאֵחִרים,  ִעם  ַרק 
ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ָאָדם? ֶׁשּתֹוֵבַע ֵמַעְצמֹו ְּדָבִרים ְלַמְעָלה ִמֹּכחֹוָתיו  

 ל ּוְכָלל. ְלַמְעָלה ִמְּיָכְלּתֹו, ַא� זֹו ֲעַצת ַהֵּיֶצר ְו�א ְּגֻדָּלה ְּכלָ 
  ַּבַּבִית,   תַהָּצרוֹ   ָּכל  ִאְׁשּתֹו,  ִעם  ַוְתָרן  ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ַעל  ְוֵכן

  רֹוֶצה   ַהַּבַעל  ַוְתָרנּות,  ֵמִאי  ָּבִאים  ִּבְׁשלֹום־ַּבִית  ַהְּפָגִמים  ְוָכל
  ּוְמַדֵּכא   ָהִאָּׁשה   ִעם  ַרב   ֲאַזי  ַּבַעל־ַהַּבִית,  ֶׁשהּוא  ְלַהְראֹות
  ִאְׁשּתוֹ   ֶאת  ֶׁשַּמְׁשִּפיל  אוֹ   א.  ִהיא:  ְוַהּתֹוָצָאה  ,אֹוָתּה  ּוַמְׁשִּפיל

  ָלּה  ְוגֹוֵרם  ְּפִניִמי,  ְּבִדָּכאֹון  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא  ֶׁשּנֹוֶפֶלת  ַעד   ָּכל־ָּכ�,
  ְּכתֹוָצָאה   הּוא  ָּגַרם  ֶזה   ְּכִלי,  ֶׁשֶבר  לוֹ   ֵיׁש   ְוַעָּתה  ֲעַצִּבים,   ְלֶׁשֶבר
  ַאַחת  ָמָנה  ּוְמִׁשיָבּה  ְמֹאד  ֲחָזָקה  ִהיא  ְוִאם  ב.  ַהְּקׁשּוָחה.  ִמָּידוֹ 

  ּבֹוֵרַח,  ֶׁשהּוא  אוֹ   ֵמַהַּבִית  ּבֹוַרַחת  ֶׁשִהיא  אוֹ   ֲאַזי  ַאַּפִים,
  ַוְתָרִנית   ִלְהיֹות  ָהִאָּׁשה  ַעל  -  ְלֶהֶפ�  ְוֵכן  ֵּגרּוִׁשין.  ִליֵדי  ּוַמִּגיִעים

  ִלְׂשחֹות   ֵאי�  ָלַדַעת  ָעֶליהָ   ְוַעְצָּבִני,  ִנְרָּגז  ַהַּבַעל  ִאם  ַאף  ַּבַּבִית,
  ֲאַזי   ַּבֲעָלּה,  ִעם  ַהִּדין  ְּבֹחֶמר  ֵּתֵל�  ִאם  ִּכי  ַהִּטּפֹות.  ֵּבין

 ְלֶׁשֶבר  ֶׁשַּיִּגיעַ   ַעד  ְּבִדָּכאֹון,  ִיָּכֵנס  ֶׁשַהַּבַעל  אוֹ   א.  ַהּתֹוָצָאה:
  ְוַיִּגיעּו   ְמִריבֹות  ֶׁשִּתְהֶייָנה  אוֹ   .ב   ָׁשבּור.  ְּכִלי  ְוִיְהֶיה  ֲעַצִּבים,

  ְיסֹוד   ִּכי  ַּבַּבִית.  ַוְתָרנּות  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ְוַהֹּכל  ֵּגרּוִׁשין.  ִליֵדי
 ְּבִלּבֹו.   ֵהיֵטב  ְלַהְחִּדיר  ְצִריִכים  ְוֹזאת  ַוְתָרנּות,  ֶזהּו  ַהְּׁשלֹום־ַּבִית

ַהְּיָלִדים  ִּגּדּול  ַהְּיָלִדים.  ִעם  ַוְתָרן  ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ַעל  ְוֵכן 
ָקֶׁשה ַעד ְמֹאד, ִחּנּו� ַהְּיָלִדים ֶזהּו ֵמָהֲעבֹודֹות ַהָּקׁשֹות ְּביֹוֵתר, 
ּוִבְפָרט ַּבּדֹור ַהֶּזה ֶׁשַהֶהְפֵקרּות ָּכל־ָּכ� ְּגדֹוָלה, ְצִריִכים ִלְׁשֹמר 

ְמֹאד. ֵאין ָלֶלֶכת ִעָּמֶהם ֹראׁש ְּבֹראׁש, ְּבַדְוָקא    ַעל ַהְּיָלִדים ַעד
ְוכּו, ִּכי ָאז ַּגם ַהְּיָלִדים ִיְתָמְרדּו ַוֲעלּוִלים ְלַאֵּבד ֶאת ַהֵּבן אֹו  

 .ַהַּבת
ֲאָנִׁשים   ֵיׁש  ַהְּׁשֵכִנים,  ִעם  ְּבַוְתָרנּות  ִלְנֹהג  ָהָאָדם  ַעל  ְוֵכן 

ְוהַ  ַהְּׁשֵכִנים,  ֶאת  ֵמֲחַמת  ֶׁשּׂשֹוְנִאים  אֹוָתם  ׂשֹוְנִאים  ְּׁשֵכִנים 
ֶׁשֵאין  ַעד  ָּכזֹו  ִׂשְנָאה  ְוַכּדֹוֶמה,  ַאְׁשָּפה  ַּפח  ֵעֶקב  ְׁשֻטּיֹות, 

ת  ִלְהיוֹ ם  ְצִריִכין  ַהָּׁשכֵ ם  ֶׁשעִ ם  קֹוְלִטי א  ְו�  ְמַדְּבִרים ֵּביֵניֶהם.
ְּבסָ ם,  טֹוִבים  ִּבְקָׁשִרי ֶּדֶלת  ֵאֶלי�,  ִּבְׁשֵכנּות  ָגר  מּו� ַהָּׁשֵכן 

ְּכֶׁשְמַוְּתִרי ְלִעִּתים,   ם ֵאֶלי�,  ֵמֶהם  ֶׁשּסֹוְבִלים  ַאף  ִלְׁשֵכִנים, 
 ֲאָבל ִאם הֹוְלִכים ְּבִמַּדת ַהַּוְתָרנּות, ּפֹוֲעִלים ַהְרֵּבה יֹוֵתר. 

ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיְזֶּכה   הַוְתָרן ְּבָכל ָּדָבר, ְורֹוצֶ   אָהָאָדם ֶׁשהּו   יַאְׁשרֵ 
ַּגם הּוא ִיְזֶּכה ַלֲהִכי טֹוב, ֲאָבל ִאם ִיְרֶצה ֶאת    ַלֲהִכי טֹוב, ַוֲאַזי

ַאְׁשרֵ  טֹוב,  ִיְהֶיה  �א  לֹו  ַּגם  ֲאַזי  ְלַעְצמֹו,  ַרק  י  מִ י  ַהּטֹוב 
ת  אֶ   ֵמַעְצמוֹ ר  ַיֲעקֹ א  ֶׁשהּו  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁשה  ֶׁשַּמְרּבֶ 
ה ִיְהיֶ א  ֶׁשהּוד,  ֶאחָ ל  ְלכָ ר  ְיַוּתֵ א  ֶׁשהּו,  ֶׁשּלוֹ ת  ָהָרעוֹ ת  ַהִמידוֹ 
ם  ּוָבעֹולָ ה  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ב  טוֹ   לוֹ ה  ִיְהיֶ ם,  ּכּולָ ם  עִ ב  טוֹ ר  ְּבֶקׁשֶ 

 א.ַהּבָ 
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"ב ֶעֶר� ַוְּתָרן)

 
 
 

 ְׁשִליָט"אִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה 
 

 ?ִּבְׁשִביֵלנּור אֹוֵמ ה זֶ ה מַ ה, ָּפָר ת ּפְַרׁשַ 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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ַסח   ֵאיְך ִמְתּכֹוְנִנים ְלַחג ַהּפֶ
ְמָחה? ֹרַגע ְוׂשִ  ּבְ

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ּבֹו ַאֶּתם ּכֹוְתִבים ֵאי זֹוִכים ְלַקֵּבל ֶאת ַהַחג ְּבִׂשְמָחה; ִנְדַהְמִּתי ְמאֹוד    (ִמְכָּתב רמט)ָקָראִתי ִמְכָּתב  
 ִלְראֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ְלִהְתּכֹוֵנן ַלַחִּגים ְּברַֹגע ְוִׂשְמָחה, ּתֹוָדה ַרָּבה. 

  ֶאְפָׁשר ְלִהְתּכֹוֵנן ַלַחג ְּכמֹו  ָרִציִתי ְלַבֵּקׁש ִאם ֶאְפָׁשר ִלְכּתֹב ִלי יֹוֵתר ַעל ַמֲעַלת ַחג ַהֶּפַסח, ֵאי
ָרה  ֶׁשָּצִרי, ְוִאם ּתּוְכלּו ִלְכּתֹב ִלי ֵאי ִמְסַּתְּדִרים ִעם ִעְנָין ֶׁשל ַהִּנְקיֹונֹות, ֵאי עֹוִׂשים ֶאת ֶזה ְּבצּו

 ְׁשפּוָיה ְּבִלי ְלִהְׁשַּתֵּגַע.

 

 תשע"ח ה' יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל ְּפקּוֵדי, י"ח ֲאָדר, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ֵמַח הּוא ׂשֹוֵרף ִיְתָּבַר ִלְזּכֹות ִלְהיֹות ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה; ְּכֶׁשָאָדם ָׂש ם  ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁש 
ֶאת ָּכל ַהְּקִלּפֹות, ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ְׁשִליָטה ָעָליו, ִּכי ָּכל ָהִעְנָין ֶׁשל ַהַסֶמ" ֵמ"ם ֶזה ַעְצבּות ּוָמָרה 

ַהֵּׁש  ֵאֶצל  ֲאָבל  ּוְלַיֵּלל,  ִלְבּכֹות  ָּכתּוב  ם  ְׁשחָֹרה,   ַהָּיִמיםִיְתָּבַר כז)-(ִּדְבֵרי  טז,  ְוֶחְדָוהא  "עֹז   :  
אֹוְמִרים   ֶׁשֲחַז"ל  ְּכמֹו  ָאָדם  (ַׁשָּבת ל:)ִּבְמקֹומֹו";  ִׂשְמָחה";   ִמּתֹו ֶאָּלא  ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה  "ֵאין   :

ֶׁשָּׂשֵמַח הּוא ִנְמָצא ַּבְּקֻדָּׁשה, ּוְלֵהֶפ ָאָדם ֶׁשָעצּוב הּוא ִנְמָצא ַּבֻּטְמָאה. ַּבָּדָבר ַהֶּזה ָאָדם ָיכֹול  
 מֹו ֵהיָכן הּוא ִנְמָצא ָּבעֹוָלם.ִלְמּדֹד ֶאת ַעצְ 

ֵמַהֵּׁש  ַהְרֵּבה  ְלַבֵּקׁש   ָצִרי ּוְלָכל   ִיְתָּבַר  ם ָלֵכן  ַהַּמְדֵרגֹות  ְלָכל  ַהַּמְפֵּתַח  ֶזה  ִּכי  ַהִּׂשְמָחה,  ַעל 
ֹותֹו ִמָּכל ַרע, ְוֶזה ַּגם  ׁשֹוֵמר א  ִיְתָּבַר ם  ְּבִׂשְמָחה, ַהֵּׁש   ִיְתָּבַרם  ַהְקֻדּׁשֹות. ְּכֶׁשָאָדם עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁש 

ַהְּבִרית, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב   ִמְּפָגם  ַקד, לדְׁשִמיָרה  ִמן  ָלּה)-(ְּתִהִּלים  ַחָּטִאים  ִיַּתּמּו  : "ָאנִֹכי ֶאְׂשַמח ַּבה', 
 . (ַעֵּין ִלּקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קסט)ָהָאֶרץ, ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם" 

ְתּכֹוְנִנים ְלַחג ֶּפַסח ַהָּגדֹול, ֶׁשּזֹוִכים ּבֹו ָלֵצאת ֵמַהֻּטְמָאה, ִּכי ְּבֶפַסח ָּכל ְיהּוִדי ֲהֵרי ִּבְפָרט ְּכֶׁשִּמ 
: "ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ָּכֵאּלּו  (ְּפָסִחים קטז:)יֹוֵצא ִמָּגלּות ִמְצַרִים, ְּכמֹו ֶׁשֲחַז"ל אֹוְמִרים  

ז ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהִּׂשְמָחה, ִּכי ְּבאֹותֹו ְזַמן, ָּבא ַהֵּיֶצר ָהַרע ּוְמַנֶּסה  הּוא יֹוֵצא ִמִּמְצַרִים", ָא 
ם  ְלַעְצֵּבן ֶאת ָהָאָדם, ְוָכָכה ִלְגנֹב ִמֶּמּנּו ֶאת ָּכל ַהַּמְדֵרגֹות ְוַהְקֻדּׁשֹות ֶׁשּלֹו, הּוא ְמַנֶּסה ִלְגרֹם ְלָאָד 

 ֹו, אֹו ְלעֹוֵרר ִחּכּו ֵּבין ַהַּבַעל ְוָהִאָּׁשה ְוכּו'.ֶׁשִּיְכַעס ַעל ַהְּיָלִדים ֶׁשּל

ָלֵכן ָצִרי ִלְראֹות ֶׁשִּיְהיּו ָּתִמיד ְרגּוִעים ּוְמֻיָּׁשִבים, א ִלְצעֹק אֹו ְלִהְתַעְצֵּבן ַּבַּבִית; מֹוֲהָרא"ׁש 
הּו ֶׁשָאָבק  ְלֶפַסח  ְּכֶׁשְּמַנִּקים  ִלְזּכֹר  "ְצִריִכים  אֹוֵמר:  ָקְרָּבן ָהָיה  א  ֵהם  ְוַהְּיָלִדים  ָחֵמץ,  א  א 

ֶּפַסח", ְּכמֹו ֵכן ָצִרי ַּגם ִלְזּכֹר ֶׁשַּמֶּׁשהּו ַּכַעס הּוא ָאסּור ִמְּדאֹוַרְיָתא, ּוַמֶּׁשהּו ַעְצבּות הּוא ָחֵמץ  
 ְוא מֹוִעיל ָלֶזה ִּבּטּול ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהָּׁשָנה.   -ָּגמּור 

: "ְוִעַּקר  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן יב)ם ַהִּמְצוֹות ִּבְפִׁשיטּות, ִּכי ַרֵּבנּו אֹוֵמר  ְצִריִכים ִלְׂשמַֹח עִ 
 ַהַּיֲהדּות הּוא ַרק ֵליֵל ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות". 

: "ִהְזִהיר ְמאֹד ִלְבִלי ְלַהֲחִמיר ֻחְמרֹות ִיְתרֹות  (ִׂשיחֹות ָהָר"ן, ִסיָמן רלה)ִּתְרֶאה ַמה ֶׁשַרִּבי ָנָתן ּכֹוֵתב  
ְּבִרּיֹוָתיו'   ִעם  ִּבְטרּוְנָיא  ָּבא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  'ֵאין  ִּכי  ָּדָבר,  ג.)ְּבׁשּום  ָזָרה  ִנְּתָנה    (ֲעבֹוָדה  ְוא 

ֶׁשָראּוי ְלָכל    (ַעֵּין ְּבֵסֶפר ֲחֵרִדים, ֶּפֶרק סא)ָתא  ְוכּו'. ְוָאַמר ָאז: ֶׁשִאי  (ְּבָרכֹות כה:)ַהּתֹוָרה ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת  
 ָאָדם ֶׁשִּיְבַחר ְלַעְצמֹו ִמְצָוה ַאַחת, ֶׁשְּבאֹוָתּה ַהִּמְצָוה ְיַדְקֵּדק ַהְרֵּבה ִויַקֵּים אֹוָתּה ַהִּמְצָוה ִעם ָּכל

: 'ָאִבי ְּבַמאי ָזִהיר ַטֵּפי' ְוכּו', ְוַאף  ת קיח:)(ַׁשּבָ ַהחּוְמרֹות ְוַהִּדְקּדּוִקים , ּוְכַעִין ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא  
  ַעל ִּפי ֵכן ַּגם ְּבאֹוָתּה ַהִּמְצָוה ַאל ִיָּכֵנס ְּבחּוְמרֹות ֶׁשל ִׁשָּגעֹון ּוְׁשטּות ּוָמָרה ְׁשחֹרֹות, ַרק ְיַדְקֵּדק

ַהִּמְצו ָּכל  ִּבְׁשָאר  ְּבָכל ַהחּוְמרֹות, ֲאָבל  ִׁשָּגעֹון  ְּבִלי  ְוַהְלַואי  ָּבּה  ְּכָלל.  ְלַהֲחִמיר  ְצִריִכין  ֵאין  ֹות 
 ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ִּכְפׁשּוָטן ַמָּמׁש ְּבִלי ׁשּום חּוְמרֹות".

  י ִמַּד   יֹוֵתר  ְלַדְקֵּדק  ַהַּמְרִּבים  ַעל  ְּכָלל  ַמְסִּכים  ָהָיה   א  ְּבֶפַסח  תְיֵתרֹו  ת ַהחּוְמרֹו  ְּבִעְנַין   ְוַגם"
ְּבִעְנָין ֶזה ְמאֹד    ָׁשקּועַ   ָהָיה  ְּכָבר  ֵּכן  ַּגם   ְּבַעְצמֹו  ֶׁשהּוא  ְוָאַמר.  ְּגדֹולֹות  ְׁשחֹרֹות  הְּבָמָר   ְוִנְכָנִסים

ֶׁשָהיּו עֹוִלים ַעל ַּדְעּתֹו חּוְמרֹות ְיֵתרֹות ְמאֹד ְמאֹד, ּוַפַעם ֶאָחד ָהָיה חֹוֵׁשב ַמֲחָׁשבֹות ְּבִעְנַין ַהַּמִים 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

כשרון  ברוכי  אברכים  כמה  המזון  ברכת  לאחר 
גודל   את  שהביעה  מדהימה  הצגה  ערכו 
פיתרון  מחפשים  שאנשים  הטפשות 
השם  אצל  לא  רק  מקום,  בכל  לבעיותיהם 
שמרמים   הרגשיים  בטיפולים  ובפרט  יתברך, 
ולבסוף אדם  להיוושע,  עומד  האדם שהוא  את 

עצמו את  שהתחיל    מוצא  נקודה  באותה  עומד 
ז"ל,   בה, אבל כשלוקחים את העצות של רבינו 
מה  בכל  נושעים  הבעיות,  סוגי  מכל  יוצאים 
עצת   את  לוקחים  אם  במיוחד  שצריכים, 
השם  עם  לשוחח  חזקה,  בצורה  ההתבודדות 

 יתברך על כל מה שמעיק על הלב. 
שהיית מההצגה,  ביות  נהנו  גם   ההנוכחים 

ובד   ומשמחת,  את מעניינת  היטב  הביעה  בבד 
 המסר. 

 והימים האלה נזכרים ונעשים! 

 >>>> המשך חדשות

 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )דקלִסּפּור ַחּיָ

ב  - אַה ר  ֵספֶ ת  ֶא ן  ָנָת י  ְלַרּבִ ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּור:  ַּתְקִצי
 .הזֶ ת  ֶא ב ּכֹוֵת ן ָנָת י ְוַרּבִ ת) ַהִמידֹו ר ֵספֶ (

זַ ַרּבֵ   ֵאֶצל   ֶׁשָהָיה ,  "בְוַהֵּסֶפר הא   ָּגדֹול   ָהָיה,  "לנּו 
.  םִּכְפַליִ   לֵּכפֶ   ְּבָיֵדינּו  ֶׁשֵּיׁש  ִמָּמה  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה

  ָּכל   ּוְלַהְעִּתיק  רִלְמסֹ  ִּבְרצֹונֹו  ָהָיה  ֶׁשא  ּוֵמֲחַמת
  ָנָתן   ַרִּבי  ִּביֵדי  ַהְּכָתִבים  ֶאת  ָמַסר  א  ַעל־ֵּכן,  ְּדָבָריו

ַהָּקדֹוׁש  וְ   ְּבַעְצמֹו  ָטַרח  ַרק,  ְלַהְעִּתיָקם ְּבִפיו  ָקָרא 
ַעל   ְּכָתָבם  ָנָתן  ְוַרִּבי  ְּכָתָביו,   ִמּתֹו ְּבִמָּלה  ִמָּלה 

 ַהֵּסֶפר. 
ְוִנְׁשַמע ָאז ִמִּפיו, ֶׁשַעל אֹות ְרפּוָאה ְלַבד ֵיׁש ֶאְצלֹו  

 ְּכתּוִבים, ַא א ָרָצה ְלָמְסָרם. ן ַּכָּמה ְוַכָּמה ּבֹויגְ 
ָה  ֶאְצלֹו  ְוַהִּמּדֹות ִעם  ְוֵכן  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ְּכתּוִבים  יּו 

ַהַהָּׂשגֹות   ֵמֶהם  ֶׁשהֹוִציא  ַהְּמקֹומֹות,  ִצּיּוֵני 
ָרָצה   א  ָנָתן,  ַרִּבי  ִלְפֵני  ְּכֶׁשָּקָרא  ֲאָבל  ְוַהִּמּדֹות, 

 ְלַהְזִּכיר ִצּיּוֵני ַהְּמקֹומֹות. 
 תפז. 

ְּבַׁשַּבת־קֶֹדׁש,   ַאַחת  ַּפַעם  ֵאַרע  ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה  ְוָאז 
  ָנָתן   ַרִּבי; ַהְינּו  ְמאֹד  ָנָתן  ַרִּבי  ֶאת  "ל ֶׁשִּבָּזה ַרֵּבנּו זַ 

  ְלַבּזֹות   ַז"ל   ַרֵּבנּו  ְוִהְתִחיל ,  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל   ָאַכל
  ָמה   לֹו  ְוָאַמר   " ?דְמֻכּבָ   ִאיׁש   "ַאָּתה :  לֹו   ְוָאַמר   אֹותֹו

. ְוָאַמר לֹו  ְּכַדְרּכֹו  ְוָאַכל  ָׁשַתק  ָנָתן  ַרִּבי',  ְוכּו  ֶׁשָאַמר
  ט ַפאְרֶׁשעְמ   ןֶמע   ז! ַא ט ִניְׁש   סִאי ֵוויי ":  "ל ַרֵּבנּו זַ 

ֶהעְר ֶמעְנְטׁשַא   ֶעְס   ףאֹוי   ר עֶ   ט ,  אּו ןצּו  דּו    ן, 
  הּוא  ָאָדם ֶּבן ם , ְּכֶׁשְּמַבְּיִׁשייֹוֵדעַ  א ֲאִני (  ״?ְסט עֶ 

  ָעָנה   א  ָנָתן  ְוַרִּבי ?)  לאֹוכֶ   ְוַאָּתה  לֶלֱאכֹ   ַמְפִסיק
לֹו  ָּד   ׁשּום ָאַמר   ְוַאַחר־ָּכ ֶלֱאכֹל.   ִהְמִׁשי ַרק  ָבר 

זַ    ט ִניְׁש   ט , ָזאְלְס עַטאֶק   רִדי  ייסֵה ִאי  ":  "ל ַרֵּבנּו 
  ְוָאז )  ּתֹאַכל  ֶׁשא,  ֶּבֱאֶמתָעֶלי    הְמַצּוֶ   ֲאִני(  ״! ןֶעְס 

 .  ָאַכל ְוא  ַהַּכף ֶאת ָנַתן ַרִּבי ִהִּניַח 
ַז"ל   ַרֵּבנּו  ִּכי  ִהְסִּביר,  ַנְחָמן  ַּבר'  ַאְבָרָהם  [ְוַרִּבי 
ֲחָׁשׁש, ֶׁשא ִיְלַמד ּתֹוָרה ְלַתְלִמיד ֶׁשֵאינֹו ָהגּון, ַעל  
ִיְהֶיה   ְּבַאֲהָבה, ִמֵּמיָלא  ְיַקֵּבל  ְוִאם  ִּבָּזה אֹותֹו,  ֵּכן 

 ַּתְלִמיד ָהגּון]. 
זַ ַאַח  ַרֵּבנּו  ָיָצא  ַהַּׁשָּבת    ַּכָּמה   ְוַאַחר,  ַלֶּדֶר  "לר 

ָחַזר. ָאז ֵקֵרב ֶאת ַרִּבי ָנָתן ְמאֹד ְוִחֵּבב אֹותֹו    ָיִמים
ְּבַאֲהָבה ְיֵתָרה ְוִחֵּזק אֹותֹו ְמאֹד ְמאֹד, ֶׁשא ִייָרא  

 ִמּׁשּום ָּדָבר ְוִיְהֶיה ָחָזק ְּבַדְעּתֹו ָּכל ְיֵמי ַחָּייו.
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק") - ֵׁש ָיבֹא אי"ה (ֶהְמ 
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עולם התורה מבכה את פטירתו של הגאון הגדול רבי חיים   
 קנייבסקי זצ"ל 

מחולנו" בקעה הזעקה מלבבות עם ישראל, כששמעו בערב שבת קודש האחרונה,  "נהפך לאבל  
הבא,   העולם  לחיי  נסתלק  פיו,  למוצא  חרד  כולו  שהעולם  וצדיק  גאון  שאותו  פורים,  בשושן 

 לכאבם של כל שכבות עם ישראל. 
בשבת קודש, כשעלה הנושא בשיעור סיפורי מעשיות ובסעודה שלישית, דיבר ראש הישיבה  
שליט"א על גודל התמדת התורה של הגאון הגדול, שמידי שנה בשנה בערב פסח בתענית בכורים 
הוא סיים לא רק מסכת אחת אלא את כל התורה כולה. כל רגע היה אצלו מחושב היו לו שיעורים  
כך שיסיים כל שנה את כל ש"ס בבלי, ש"ס ירושלמי, כל הברייתות, כל המדרשים, זוהר הקדוש, 

פוסקים, כגון רמב"ם, ארבעה טורים, שולחן ערוך, ועוד, שאותם התחיל בערב פסח, את ספרי ה
וסיים שנים עשר חודשים לאחר מכן, ובשנה מעוברת, כמו השנה תשפ"ב, הוא סיים הכל בפורים,  
והיה מנצל את חודש אדר ב', לעבור על נושא ולחבר עליו ספר, וכעת בשושן פורים, יום לאחר 

כולה עשרות פעמים, הוא החזיר את נשמתו ליוצרה, ועכשיו עולה למעלה   שסיים את כל התורה
 ספר תורה חי, ארון הקדוש מלא בעשרות פעמים כל התורה כולה. 

אבל כאן מגיע הסמ"ך מ"ם ורוצה לשבור אותנו ולגרום לנו לחשוב כאילו השם יתברך נתן את  
א "לא",  ספורים.  וגאונים  לצדיקים  רק  והטהורה  המתוקה  שליט"א,  תורתו  הישיבה  ראש  מר 

"הגאון הגדול רבי חיים זצ"ל לא הפך לגאון על ידי ראש טוב, להיפך, כל השנים עוד מאז היותו  
ילד הוא 'אמר' ש"ס, עבר באמירה על כל הספרים הקדושים, כפי שהגאון העיד על עצמו, הרי  

להעיד כל רואיו   שכבר לפני הבר מצוה שלו הוא התחיל לעבור על הש"ס באמירה, וכמו שיכולים
של הגאון, שכך נהג כל ימיו, ראו שהוא עובר באמירה על הש"ס. ואכן כן, כמו שרבינו ז"ל אומר 
בשיחות הר"ן סימן ע"ו, "אין צריכים בלימוד רק האמירה לבד, וממילא יבין". וזה אכן קרה אצל  

הרב  ובהתמדתו  רב,  זמן  ולא עבר  בקעה את מוחו,  הגדול שהתורה הקדושה  זכה  הגאון  ה הוא 
 שהיה בקי בכל התורה כולה, כל מאמר חז"ל "נידח" כמו שאומרים, היה אצלו כמונה בקופסא.

אותו גאון גדול אכן עודד אחרים שגם יעשו כן, ושילמדו את הילדים 'לומר' ש"ס ושיעשו לעצמם  
 יעד לסיים את הש"ס עד הבר מצוה.

לא את החלל הגדול שהותיר הגאון ראש ישיבה אמר, עכשיו הזמן להתחזק בלימוד התורה, למ
 בעולם, "תתחיל לומר ש"ס", אמר ראש הישיבה, "אולי תזכה להיות רבי חיים הבא!"

 דבריהם הן הן זכרונם! 
*** 

 ימי פורים שמחים בישיבה
הישיבה, לאחר הסעודה  בפורים אחר הצהרים התאספו אנשי שלומינו לסעודת פורים בהיכל 

ובמ  בתופים  שמחה  בריקודי  ההם  פצחו  בימים  חסדיו  כל  על  יתברך  להשם  והודו    – חולות, 
שזכינו   –וקבלו היהודים". ובזמן הזה  ו"קיימ –שניצלנו מהמן הרשע, וקיבלנו את התורה מחדש 

לדעת מרבינו ז"ל, שמלמד אותנו תמיד לחזור שוב אל הקדוש ברוך הוא, להשיח הלב אל השם,  
וכך בודאי נצליח תמיד. למשך שעות ארוכות רקדו עם השיר, "אפילו איך ווייס איך בין געווען  

יעצט". נישט גוט, ווייס איך אז איך קען נאכאלץ זיין גוט, הייליגער באשעפער איך הייב און פון  
(תרגום: "אפילו שאני יודע שלא הייתי טוב, אני יודע שאני עדיין יכול להיות טוב, רבונו של עולם  

 אני מתחיל מעכשיו").
בודאי  יתברך  השם  ובעזרת  ביחד,  לשמוח  ומרחוק  מקרוב  התאסף  שלומינו  אנשי  גדול  ציבור 

 פעלנו ישועות ורפואות לכל השנה.
שושן פורים, מאות יהודים התאספו, נטלו ידים לסעודה  במוצאי שבת קודש התקיימה סעודת  

ושרו זמירות למוצאי שבת קודש, לאחר מכן דיבר ראש הישיבה שליט"א על הדיבור שאמר רבינו  
לרבי נתן, "שושן פורים זה גם פורים", היה זה כשרבי נתן באחת השנים חשק מאד להגיע לרבינו 

ם. וראש הישיבה שליט"א הסביר שזהו לימוד  לפורים, אבל למעשה הוא הגיע רק בשושן פורי
חזק עבורנו, שלא משנה מה הפסדנו, אפילו שמרגישים שהגענו באיחור, נזכרנו באיחור לקחת 
את עצמנו בידיים, צריך יהודי לדעת שאף פעם לא מאוחר מידי, תמיד אפשר להתחיל מחדש,  

מק יתברך  והשם  יתברך,  השם  אל  לחזור  מיד  אפשר  נזכרים  שרק  זמן,  מתי  בכל  אחד,  כל  בל 
 בזרועות פתיחות. 

 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 
 דקות לפני השקיעה  10 ---   ק"א 20 הנביאה מרים' רח'  ג רמה גם בו

 

 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 21:00יום ראשון בשעה  

 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל 

  

<<<< 

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ואהרן פארטוגאל מו"ה 
 למזל טוב  לאירוסי בנו

 הי"ו שמעון החתן 

 הי"ו אלי' קורץ עב"ג בת מו"ה 
*** 

 הי"וחיים ישעי' דעפריס מו"ה 
 למזל טוב להולדת בנו 
 
 

ְּבַמִים  עַ  ַמֶּׁשהּו  ֵאיֶזה  ֵיׁש  ֶׁשָּמא  ֶׁשָחַׁשׁש  ֶּפַסח  ל 
ֶׁשּׁשֹוֲאִבין, ְוִאם ָיִכין לֹו ַמִים ַעל ָּכל ְיֵמי ַהֶּפַסח ְּכמֹו  
ֶׁשּנֹוֲהִגין ְקָצת, ַּגם ֶזה א הּוַטב ְּבֵעיָניו, ִּכי ָקֶׁשה 

ח.  ִלְׁשמֹר ֵהיֵטב ַהַּמִים ֵמֶעֶרב ֶּפַסח ַעל ָּכל ְיֵמי ַהֶּפַס 
ְוא הּוַטב ְּבֵעיָניו ׁשּום ַמִים ַרק ֵמי ַמְעָין ַהּנֹוְבִעים  
ֵעת.   ְּבָכל  ֲחָדִׁשים  ַמִים  ּוָבִאים  ְוהֹוְלִכים  ְויֹוְצִאים 
ֲאָבל ִּבְמקֹום ֶׁשהּוא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהָיה יֹוֵׁשב א  

ַסח  ָהָיה ׁשּום ַמְעָין ָּכֶזה, ְוָהָיה ְּבַדְעּתֹו ִלְנסַֹע ַעל ּפֶ 
ִנְכַנס    ָּכ ָּכל  ָּכֶזה.  ַמְעָין  ֵמי  ָׁשם  ֶׁשֵּיׁש  ְלָמקֹום 
ֲאָבל   ְיֵתִרים,  ְוִדְקּדּוִקים  ְׁשחֹרֹות  ּוָמָרה  ְּבחּוְמרֹות 
ְלַחֵּפׂש  ְצִריִכין  ֵאין  ִּכי  ִמֶּזה  ִמְתלֹוֵצץ  הּוא  ַעְכָׁשו 
ִעַּקר   ִּכי  ְּבֶפַסח,  ֲאִפּלּו  ְיֵתרֹות,  חּוְמרֹות  ַאַחר 

ה ֶּבֱאֶמת הּוא ְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות ְלַהְרּבֹות ָהֲעבֹוָד 
 ְּבתֹוָרה ּוְתִפָּלה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים".

ְּכֶׁשָאנּו עֹוְמִדים ַעְכָׁשו ִלְפֵני ַחג ָּכֶזה ָקדֹוׁש ְצִריִכים  
ֵמַהֵּׁש  ַהְרֵּבה  ִעם  ם  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשִּנְׂשַמח   ִיְתָּבַר

(ַעֵּין ַהְקָּדַמת  ַהִּמְצוֹות, ְּכמֹו שָהֲאִריַז"ל ַהָּקדֹוׁש ָאַמר  

ֲחֵרִדים) ַרק   ֵסֶפר  ֶׁשּלֹו  ַהַּמְדֵרגֹות  ְלָכל  ִהִּגיַע  ֶׁשהּוא 
ָהיּו   ִאם  ַוֲאִפּלּו  ַהִּמְצוֹות,  ִעם  ָׂשַמח  ֶׁשהּוא  ִּבְגַלל 

ַהֶּכֶסף ָּכל  ֶאת  לֹו  ָהָיה   נֹוְתִנים  ֶׁשָּבעֹוָלם הּוא א 
 ְמַוֵּתר ַעל ַאף ִמְצָוה. 

ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי ָׂשֵמַח ִעם ַהִּמְצוֹות ֶזה ִסיָמן ֶׁשֵּיׁש לֹו  
ַהֵּׁש  ַעל  ֻקְׁשיֹות  לֹו  ְוֶׁשֵאין  ְטהֹוָרה,  ם   ֱאמּוָנה 

(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ִׂשְמָחה,  ִיְתָּבַר, ְּכמֹו ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  

: "ְּכֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ִמְצָוה ְּבִׂשְמָחה, ֶזה ִסיָמן  ן א)ִסיָמ 
 ֶׁשִּלּבֹו ָׁשֵלם ֶלֱאָקיו". 

 .ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ַהּכֹל ָהִעְנָיִנים םַהֵּׁש 
 י תשע"ח) ְּפקּוֵד ל ַוַיְקֵה ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

  

 

  ירו˘ליםב˘ור‰ מ˘מח˙ לכל ˙ו˘בי 
בע"ה נפתח "פינת הפצה" שע"י בית המדרש 

ם-י 15ר' נחמן מברסלב היכל הקודש ברסלב ברח'   
ז"ל, מוהרא"ש ז"ל, במקום ניתן להשיג: ספרי רבינו ז"ל, רבי נתן 

וראש הישיבה שליט"א, קמיעות ממוהרא"ש, משניות לח"י פרקים, 
  CD, USB, SD כל שירי ראש הישיבה שליט"א בפורמט

5615084-054 לפרטים נוספים:  

 ֲהָפָצה ִויְנְקל

 

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

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

 

mailto:breslevcenter@gmail.com

	כָּל אֲשֶׁר לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת בַּמַּיִם בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים אֹתָם תֹּאכֵלוּ, הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אָמַר שֶׁמֻּתָּר לֶאֱכוֹל דָּג רַק אִם יֵשׁ לוֹ "סְנַפִּיר" שֶׁבָּזֶה הוּא שׁוֹחֶה וְגַם "קַשְׂקֶשֶׂת" שֶׁזֶּה כְּמוֹ שִׁרְיוֹן לַגּוּף.
	מוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר שֶׁזֶּה בָּא לְרַמֵּז לָנוּ מַה שֶׁרַבֵּינוּ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק א' סִימָן ו')  כְּשֶׁרוֹצֶה אָדָם לֵילֵךְ בְּדַרְכֵּי הַתְּשׁוּבָה, הוּא צָרִיךְ לִהְיוֹת בָּקִי בְּרָצוֹא, וּבָקִי בְּשׁוֹב, מִצַּד אֶחָד צְרִיכִים לְהִ...
	מוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר שֶׁזֶּה בָּא לְרַמֵּז לָנוּ מַה שֶׁרַבֵּינוּ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק א' סִימָן ו')  כְּשֶׁרוֹצֶה אָדָם לֵילֵךְ בְּדַרְכֵּי הַתְּשׁוּבָה, הוּא צָרִיךְ לִהְיוֹת בָּקִי בְּרָצוֹא, וּבָקִי בְּשׁוֹב, מִצַּד אֶחָד צְרִיכִים לְהִ...
	וְזֶה בָּא הַפָּסוּק לְרַמֵּז לָנוּ, נִשְׁמוֹת יִשְׂרָאֵל נִמְשְׁלוֹת לְדָגִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (בְּרֵאשִׁית  מ"ח) "וְיִדְגּוּ לָרוֹב בְּקֶרֶב הָאָרֶץ", כִּי יְהוּדִים צְרִיכִים לָשׁוּט בְּיַם הַחָכְמָה, וְלַעֲסֹק בַּתּוֹרָה הַנִּמְשָׁל לְמָיִם, וּכ...
	אֲבָל יְהוּדִי צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ "סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת", סְנַפִּיר אֵלּוּ הַכְּנָפַיִם שֶׁשָּׁט בָּהֶם, שֶׁיּוּכַל לַחֲטוֹף הַרְבֵּה מִצְווֹת וּמַעֲשִׂים טוֹבִים, אֲבָל צָרִיךְ גַּם "קַשְׂקַשִּׂים" שֶׁמֵּגֵן עָלָיו כְּמוֹ שִׁרְיוֹן שֶׁלֹּא לְ...
	וְהִנֵּה חֲכָמֵינוּ הַקְּדוֹשִׁים אוֹמְרִים (נִדָּה נ"א:) כָּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ קַשְׂקַשִּׂים יֵשׁ לוֹ סְנַפִּיר, זֶה מְרַמֵּז שֶׁהָעִקָּר הֵם הַקַּשְׂקָשִׂים, לְהִתְחַזֵּק מְאֹד בְּכָל אֲשֶׁר עוֹבֵר עָלָיו בַּחַיִּים, וּלְהָגֵן עַל עַצְמוֹ עִם שִׁרְיוֹן ...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל סְעוּדָה שְׁלִישִׁית, שְׁמִינִי, תשס"ט לפ"ק)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ – עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פָּרָשַׁת כִּי תִשָּׂא – פָּרָה, י"ח אַדָּר, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן
	לִכְבוֹד הַחֲבוּרָה הַחֲשׁוּבָה תַּלְמִידֵי הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ בְּרֶסְלֶב יְרוּשָׁלַיִם עִיר הַקֹּדֶשׁ, ה' עֲלֵיהֶם יִחְיוּ.
	אֲנִי כּוֹתֵב לָכֶם כַּמָּה מִלִּים, וְאֶת זֶה תִּלְמְדוּ בְּיַחַד בִּסְעוּדָה שְׁלִישִׁית. אֲנִי רוֹצֶה מְאֹד לְבַקֵּשׁ לֹא לְשׂוֹחֵחַ בְּעֵת שֶׁלּוֹמְדִים אֶת זֶה; צְרִיכִים לִהְיוֹת בְּשֶׁקֶט, צְרִיכִים לָשֶׁבֶת בְּדֶרֶךְ אֶרֶץ, רַק כָּכָה אֶפְשָׁר...
	הַשָּׁבוּעַ יֵשׁ לָנוּ שַׁבָּת גְּדוֹלָה מְאֹד, קוֹרְאִים בְּפָרָשַׁת טַהֲרַת יִשְׂרָאֵל, בְּפָרָשַׁת פָּרָה אֲדוּמָה; וּבָזֶה אָנוּ מְּקַיְּמִים (הוֹשֵׁעַ יד, ג): "וּנְשַׁלְּמָה פָרִים שְׂפָתֵינוּ", וְזֶה הַהֲכָנָה לְקַבֵּל אֶת חַג הַפֶּסַח הַקָּדוֹש...
	רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ נָתַן לָנוּ מַתָּנָה וּשְׁמָהּ 'הִתְבּוֹדְדוּת'; שֶׁיֵּלֵךְ הָאָדָם לְמָקוֹם שֶּׁאֵין שָׁם אִישׁ וְיִשְׁפֹּךְ אֶת לִבּוֹ לִפְנֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בִּשְׂפָתוֹ הַפְּשׁוּטָה, וְשֶׁיְּסַפֵּר לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּל מַה שֶׁעוֹבֵר ...
	בִּפְרָט אֶחָד שֶּׁהַיֵּצֶר הָרַע כְּבָר צָד אוֹתוֹ בִּמְצוּדָתוֹ, הוּא חוֹטֵא בָּעֲבֵרָה הַמְאוּסָה שֶׁל פְּגַם הַבְּרִית, שֶׁיִּקַּח אֶת עֲצַת הַהִתְבּוֹדְדוּת וִיסַפֵּר לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אֶת מַה שֶׁהוּא רוֹצֶה לַעֲשׂוֹת בֶּאֱמֶת, שֶּׁיֹּאמַר לו...
	אֲנִי רוֹצֶה לְחַזֵּק אֶתְכֶם שֶׁתִּלְמְדוּ בְּכָל יוֹם; שֶׁכָּל אֶחָד יִלְמַד אֶת הַשִׁיעוּרִים שֶׁלּוֹ כְּסִדְרָן עַל פִּי סֵדֶר דֶּרֶךְ הַלִּמּוּד שֶׁל רַבֵּנוּ (שִׂיחוֹת הָרַ"ן. סִימָן עו), קְצָת חֻמָּשׁ וְרַשִׁ"י עִם תַּרְגּוּם, קְצָת מִשְׁנָיוֹת...
	עוֹד לֹא הָיִיתִי אֶצְלְכֶם בְּבֵית הַכְּנֶסֶת בִּירוּשָׁלַיִם, אֲבָל לִבִּי אִתְּכֶם; אֲנִי חוֹשֵׁב עֲלֵיכֶם וּמִתְפַּלֵּל לְהַצְלָחַתְכֶם.
	בְּעֶזְרַת ה', כְּשֶׁאֶהְיֶה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אָבוֹא אֲלֵיכֶם לְהִתְחַזֵּק בְּיַחַד.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה כִּי תִשָׂא תש"פ)
	,
	לאחר ברכת המזון כמה אברכים ברוכי כשרון ערכו הצגה מדהימה שהביעה את גודל הטפשות שאנשים מחפשים פיתרון לבעיותיהם בכל מקום, רק לא אצל השם יתברך, ובפרט בטיפולים הרגשיים שמרמים את האדם שהוא עומד להיוושע, ולבסוף אדם מוצא את עצמו עומד באותה נקודה שהתחיל בה, אב...
	הנוכחים נהנו ביות מההצגה, שהייתה גם מעניינת ומשמחת, ובד בבד הביעה היטב את המסר.
	והימים האלה נזכרים ונעשים!
	עולם התורה מבכה את פטירתו של הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי זצ"ל
	"נהפך לאבל מחולנו" בקעה הזעקה מלבבות עם ישראל, כששמעו בערב שבת קודש האחרונה, בשושן פורים, שאותו גאון וצדיק שהעולם כולו חרד למוצא פיו, נסתלק לחיי העולם הבא, לכאבם של כל שכבות עם ישראל.
	"נהפך לאבל מחולנו" בקעה הזעקה מלבבות עם ישראל, כששמעו בערב שבת קודש האחרונה, בשושן פורים, שאותו גאון וצדיק שהעולם כולו חרד למוצא פיו, נסתלק לחיי העולם הבא, לכאבם של כל שכבות עם ישראל.
	"נהפך לאבל מחולנו" בקעה הזעקה מלבבות עם ישראל, כששמעו בערב שבת קודש האחרונה, בשושן פורים, שאותו גאון וצדיק שהעולם כולו חרד למוצא פיו, נסתלק לחיי העולם הבא, לכאבם של כל שכבות עם ישראל.
	בשבת קודש, כשעלה הנושא בשיעור סיפורי מעשיות ובסעודה שלישית, דיבר ראש הישיבה שליט"א על גודל התמדת התורה של הגאון הגדול, שמידי שנה בשנה בערב פסח בתענית בכורים הוא סיים לא רק מסכת אחת אלא את כל התורה כולה. כל רגע היה אצלו מחושב היו לו שיעורים כך שיסיים כ...
	אבל כאן מגיע הסמ"ך מ"ם ורוצה לשבור אותנו ולגרום לנו לחשוב כאילו השם יתברך נתן את תורתו המתוקה והטהורה רק לצדיקים וגאונים ספורים. "לא", אמר ראש הישיבה שליט"א, "הגאון הגדול רבי חיים זצ"ל לא הפך לגאון על ידי ראש טוב, להיפך, כל השנים עוד מאז היותו ילד הוא...
	אותו גאון גדול אכן עודד אחרים שגם יעשו כן, ושילמדו את הילדים 'לומר' ש"ס ושיעשו לעצמם יעד לסיים את הש"ס עד הבר מצוה.
	ראש ישיבה אמר, עכשיו הזמן להתחזק בלימוד התורה, למלא את החלל הגדול שהותיר הגאון בעולם, "תתחיל לומר ש"ס", אמר ראש הישיבה, "אולי תזכה להיות רבי חיים הבא!"
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	דבריהם הן הן זכרונם!
	ימי פורים שמחים בישיבה
	בפורים אחר הצהרים התאספו אנשי שלומינו לסעודת פורים בהיכל הישיבה, לאחר הסעודה פצחו בריקודי שמחה בתופים ובמחולות, והודו להשם יתברך על כל חסדיו בימים ההם – שניצלנו מהמן הרשע, וקיבלנו את התורה מחדש – "קיימו וקבלו היהודים". ובזמן הזה – שזכינו לדעת מרבינו ז...
	ציבור גדול אנשי שלומינו התאסף מקרוב ומרחוק לשמוח ביחד, ובעזרת השם יתברך בודאי פעלנו ישועות ורפואות לכל השנה.
	במוצאי שבת קודש התקיימה סעודת שושן פורים, מאות יהודים התאספו, נטלו ידים לסעודה ושרו זמירות למוצאי שבת קודש, לאחר מכן דיבר ראש הישיבה שליט"א על הדיבור שאמר רבינו לרבי נתן, "שושן פורים זה גם פורים", היה זה כשרבי נתן באחת השנים חשק מאד להגיע לרבינו לפורי...
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