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  ֶׁשְּכָבר   ָּכֶזה  גֻמּׂשַ   ֵאין

 ָיכֹול   ָאָדם ָּכל ֲאבּוִדים;
ָנַפְלָּת   ִאם  ֵמָחָדׁש.  ּוְלַהְתִחיל  ִּבְתׁשּוָבה  ַלְחֹזר 
ַרֵּבינּו   ָׁשם;  ִלְׁשַּכב  ִּתָּׁשֵאר  ַאל  ַהּבֹוץ,  ְלתֹו� 
אֹוֵמר: "ְּכֶׁשִּנְכָנִסים ְלבֹוץ ָסִמי� הֹוְלִכים ֶרֶגל  

 ֹ ל ָהִעָּקר  ַּבחּוץ,  ֶרֶגל  ַלֲעמֹוד  ִּבְפִנים  ְלִהָּׁשֵאר  א 
ֶרֶגל   ַּבחּוץ,  ֶרֶגל  ִּבְפִנים  ֶרֶגל  ָהַרְגָלִים";  ִּבְׁשֵּתי 

ַּבחּוץ   ֶרֶגל  ְלֵהָחֵלץ    –ִּבְפִנים  ֶׁשּזֹוִכים  ַעד 
 "א)תשפא ַוֵיצֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(                       ֵמַהַּמֲעִׂשים ָהָרִעים.
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 ה ַהָּפָרׁשָ  לעַ  טָווארְ 
ִרִּמיָתִני ְוָלָּמה   ִעָּמ ָעַבְדִּתי  ְבָרֵחל  ד  ַיֲעבֹ א  ֶׁשהּוי  ָהֲאַרִּמ ן  ְלָלבָ ר  ָאַמ   ָאִבינּוב  ַיֲעקֹ,  ֲהא 

ה  ֵלָא ת  ֶא   לֹון  ְוָנַת   אֹותֹוה  ִרָּמ ן  ָלבָ ,  ְלִאָּׁשהל  ָרֵח ת  ֶא   לֹון  ִיֵּת א  ֶׁשהּום  ָׁשִניי  ְּכֵד ע  ֶׁשבַ   ִּבְׁשִבילֹו
 ל. ָרֵח ם ִּבְמקֹו

א  ַּדְוָק ה  ָרָצ ב  ַיֲעקֹה  ָלָּמ י,  ָהֲאַרִּמ ן  ָלבָ ם  עִ  ָאִבינּוב  ַיֲעקֹ ל  ֶׁש  ַהַּמֲחֶקת ה  ָהיָ ה  ַמ ר  ְלַהְסִּביר  ֶאְפָׁש 
',  אק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש   ֶׁשַרֵּבינּו ה  ַמ י  ְלפִ ה,  ֵלָא ת  ֶא א  ַּדְוָק ת  ָלֵת ה  ָרָצ ן  ְוָלבָ ל,  ָרֵח ת  ֶא 

ת  ַמְחָׁשבֹו ב  חֹוֵׁש י  ְּכֶׁשְּיהּוִד ם,  ָהָאָד ל  ֶׁש ת  ַהַּמְחָׁשבֹום  ֵה ע  ָהַר ר  ְוַהֵּיֶצ ב  ַהּטֹו ר  ֵיֶצ ר  ֶׁשִעיָק   ן מ"ט)ִסיָמ 
 ע. ָהַר ר ַהֵּיֶצ ה זֶ ת ָרעֹו ת ַמְחָׁשבֹוב  חֹוֵׁש י ְּכֶׁשְּיהּוִד  ּוְלֵהֶפב, ַהּטֹו ר ַהֵּיֶצ ה זֶ   ּוְראּויֹותת טֹובֹו

ת  ְמקֹומֹוד  ְמאֹה  ְּבַהְרּבֵ ם  רֹוִאי  ְוָכל  ֶׁש ת  ַהַּמְחָׁשבֹות  ְוֻחְמַר ת  ְּגֻדּלַ ל  עַ ר  ְמַדּבֵ   ַרֵּבינּו  ֵאי
א  ִנְבָר ב,  חֹוֵׁש ם  ֶׁשָאָד ה  ַמְחָׁשבָ ל  ֶׁשִּמּכָ   "ג)נן  ִסיָמ ק ב',  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבינּו   ְּכמֹו ם,  ָהָאָד 

,  ֶׁשּלֹות  ַהַּמְחָׁשבֹול  עַ ד  ְמאֹ ר  ִלְׁשמֹוי  ְיהּוִד   ָצִרי ן  ָלכֵ ד,  ָלעַ ם  ֶׁשִּנְׁשָאִרים,  ְׁשֵלִמים  ְּדָבִריה  ִמּזֶ 
ס  ְלַהְכִניה  ֶׁשרֹוֶצ ע  ָהַר ר  ַלֵּיצֶ ת  ָלֵת א  ְום,  טֹוִבים  ִמְּדָבִריק  ַר ב  ַלְחׁשֹ ם,  ֵמַהֵּׁש ק  ַר ב  ַלְחׁשֹ  לֶׁשִּיְׁשַּתֵּד 

 .ָהרֹאׁשת ֶא  לֹו ל ְלַבְלּבֵ  תָרעֹות ַמְחָׁשבֹו ְּבתֹוכֹו
ִהיא ק  ַר ב  ַלְחׁשֹ ם  ַּבָּמקֹו  ָהרֹאׁש ת  ֶא ק  ְלַהֲחִזיד  ְמאֹה  ָקֶׁש ד,  ְמאֹר  ַמֵה ץ  ָר   ֶׁשַהּמַֹח   ַהְּבָעָיה 

ע"ב)ִסיָמ ',  אק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּו ם,  ֵמַהֵּׁש    ִלְברַֹח ה  ֶׁשרֹוֶצ ר  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד   ֶׁשֲאִפילּו   ן 
ו  ַאֲחָרים  ָרִצים  ֵה ת  ֵמַהַּמֲחָׁשבֹום  ּבֹוְרִחיר  ֶׁשּיֹוֵת ה  ַּכָּמ י  ּכִ ד  ְמאֹ   לֹו ה  ָקֶׁש ה  זֶ ת,  ָרעֹות  ִמַּמְחָׁשבֹו

ר,  יֹוֵת ו  ַאֲחָרים  ָרִצים  ֵה ם,  ֵמֶה ר  ְלִהָּפֵט ם  ֶׁשְּמַנִּסיה  ַּכָּמ ת  ַהַּמְחָׁשבֹול  ֶׁש ע  ַהֶּטבַ ה  זֶ י  ּכִ ר,  ְויֹוֵת ר  יֹוֵת 
ם  ְמַסּיֵ   ְוַרֵּבינּו.  ֵמָהרֹאׁשת  ַהַּמְחָׁשבֹות  ֶא ר  ַמֲעִביא  ה  זֶ   ה,ְוָאנָ ה ָאנָ   ָהרֹאׁשת  ֶא   ְלַנֲעֵנעַ ר  עֹוזֵ א  ה  זֶ 

ת  ֶא   לֹון  ִיֵּת א  ְוהּוי,  ֲאִמִּת ק  ְלַצִּדית  ָלֶלכֶ ק  ַר   ֶזהת  ָהָרעֹות  ֵמַהַּמֲחָׁשבֹור  ְלִהָּפֵט ה  ַהְּיִחיָד   ֶׁשַהֶּדֶרם  ָׁש 
ת  ַהְּנכֹונֹות  ְוָהֵעצֹו  תָהֲאִמִּתי  ַהֶּדֶרר  ּוְלִהָּטֵה   ְלִהְתַקֵּדׁש  ֵאיָּברֹאׁשת   ָרעֹות  ַמְחָׁשבֹו  ִיָּכְנסּו א  ֶׁש  ,

ת  ַלַּמְחָׁשבֹו   ֶׁשִּיְּתנּות,  ַהַּמְחָׁשבֹול  עַ ל  ִּבְכלָ   ִיְסַּתְּכלּוא  ֶׁשה,  ָלזֶ   ָזכּו א  ד  ֶׁשעֹון  ְזַמ ל  ּכָ ם,  ְנַתיִ י ּובֵ 
א  ְו ר,  ּוִמְסָח ם  ֲעָסִקית  ַלֲעׂשֹול,  ּוְלִהְתַּפּלֵ ד  ִלְלמֹם,  טֹוִבים  ְּדָבִרית  ַלֲעׂשֹו  ּוְלַהְמִׁשיה,  ָהְלָא ץ  ָלרּו

 ת.ָהָרעֹות ַהַּמְחָׁשבֹול עַ ל ִּבְכלָ ב ַלְחׁשֹ
ר,  ָּדבָ ל  ְּבכָ   ַרֵּבינּול  ֶׁש ה  ָהֵעָצ י  ַמִה ם  יֹוְדִעיר  ְּכבָ   ֲאַנְחנּון?  ִיֵּת י  ָהֲאִמִּת ק  ֶׁשַהַּצִּדי ה  ָהֵעָצ ה  ַמ 
  ָּכ ק  ַר ם,  ֶׁשעֹוְבִרים  ַהְּקָׁשִייל  ּכָ ת  ֶא   לֹור  ְלַסּפֵ ם,  ַלַהֵּׁש   ִלּבֹות  ֶא   ְלָהִׂשיַח ה,  ְּתִפּלָ   ִהיאה  ָהֵעָצ 

 ם. ַהּטֹוִבים ַהְּדָבִריל ְלכָ ם  ַמִּגיִעי
  ן ֵה ,  ןאֹוָת   ְלַמֵּמׁשר  ֶאְפָׁש י  ִא ת,  ִנְסָּתרֹו  ןֵה ת  ַהַּמְחָׁשבֹוס.  ִלְתּפֹ ר   יֹוֵת   ְּכָברם  ֶׁשְּיכֹוִליר  ָּדבָ ה  זֶ 
ם ִא ם,  ָהָאָד ל  ֶׁש ם  ַּבָּיַדיִ ר  יֹוֵת   ְּכָברא  הּוה  ַהּפֶ ל  ֲאבָ ה.  ִמְּׁשִליָט   תְויֹוְצאֹום  ֵמָהָאָד ד  ְמאֹר  ַמֵה   תָעפֹו
ת ֶא ם  ּגַ ר  ְיַטֵה ר  ְּכבָ ה  זֶ ה,  ַהּפֶ ם  עִ ה  ּתֹוָר ה  ַהְרּבֵ ד  ִלְלמֹם,  ַהֵּׁש ל  ֶא ה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ ק  ִיְתַחּזֵ ם  ָאָד 

ם  ְוִא   ר,ְויֹוֵת ר  יֹוֵת   ֶׁשּלֹו  ַהּמַֹח ת  ֶא ץ  רֹוֵח א  הּום,  ַהֵּׁש ל  ֶא ר  ְמַדּבֵ י  ֶׁשְּיהּוִד ה  ִמילָ ל  ְּבכָ ת.  ַהַּמְחָׁשבֹו
ק  ַר ב  ַלְחׁשֹ ת,  ּוְטהֹורֹות  ְקדֹוׁשֹו ת  ְלַמְחָׁשבֹוף  ַּבּסֹו ה  ִּיְזּכֶ א  הּו ם,  ְוָׁשִנים  ָיִמי  ה ָּבזֶ ק  ַיְחִזיא  הּו

 ם.ֵמַהֵּׁש 
ה  זֶ   ֶׁשּלֹום  ֵמַהְּדָרִכי  ת ְוַאַח ם,  ֵמַהֵּׁש   ַהְּיהּוִדית  ֶא ק  ְלַהְרִחים  ַהְּדָרִכיל  ְּבכָ י  ֲהֵר ד  עֹובֵ ע  ָהַר ר  ַהֵּיֶצ 

א  הּו  ַהּזֹו  ּוַבֶּדֶרר,  ָּכֵׁש ר  יֹוֵת ד  עֹות  ִלְהיֹוי  ַלְּיהּוִד ר  ַלְעזֹוה  רֹוֶצ א  הּור,  ָּכֵׁש י  ִליהּוִד   ִמְתַחֵּפׂשא  ֶׁשהּו
ן"  ָלבָ א "ִנְקָר ה  ַהּזֶ ע  ָהַר ר  ֶּׁשַהֵּיֶצ   ')אן  ִסיָמ ',  אק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט ( ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּום.  ֵמַהֵּׁש   אֹותֹוק  ַמְרִחי

ת  ִלְהיֹום ָלָאָד ר  ַלְעזֹוה רֹוֶצ ק ַר א הּו ְּכִאּלּוה ָיפֶ  ִּבְלבּוׁש    ַמִּגיעַ א  הּון, ָלבָ  ַמְלַא ְּכמֹו ִמְתַלֵּבׁשא הּו
 ם. ַהֵּׁש ל ֶא ר יֹוֵת ב ָקרֹו

כ"(ְדָבִרים כר  אֹוֵמ ק  ֶׁשַהָּפסּו   ְּכמֹו ת,  ֶׁשִּנְסָּתרֹות  ַהַּמְחָׁשבֹול  עַ ז  ְמַרֵּמ "  הֵלָא " ִּנְסָּתרֹת  'ַה "  ח)"ט, 
ר  ֶׁשֶאְפָׁש י  ָּגלּור  ָּדבָ ה  ֶׁשּזֶ ר,  ַהִּדּבּול  עַ ז  ְמַרֵּמ "  לָרֵח "וְ ".  הֵלָא ת "ֵּתבֹוי  ָראֵׁש ה  ֶׁשּזֶ ,  "ֵקינּו'ה' ֱא 'לַ 

"ן,  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבינּוה ַמ ",  ֵבץ'ָּטאת רֹ ' ֶּפַתח ַח 'לַ "ר  אֹוֵמ ק  ֶׁשַהָּפסּו  ְּכמֹו,  ּוְלַמֵּׁשׁשת  ִלְראֹו

"ֵּתיבֹו י  ָראֵׁש ה   ֶׁשּזֶ   )ח"מן  ִסיָמ ',  אק  ֵחלֶ  ן  ִסיָמ ',  אק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט (ה  ַהּפֶ ל  עַ ן  ִמְתַּכּוֵ ה  ְוזֶ ",  לָרֵח ת 

 . "ְׁשמֹר ִּפְתֵחי ִפי" )' , ה ' (ִמיָכה זר אֹוֵמ ק ֶׁשַהָּפסּו   ְּכמֹו, "ט)י
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש
 הַמְדֵרגָ ר ַאַח ה ַמְדֵרגָ 

ת ָהֶאְפָׁשרּות  ְואֶ ת  ַהּכֹוחוֹ ת  אֶ   ֵיׁשם  ָאדָ ל  ְלכָ 
  ְּבַדְרּכוֹ ד  ֶאחָ   ָּכלה.  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ד  ְמאֹ   ְלַהְצִליחַ 

ם.  טֹוִביי  ַוֲהכִ ם  ַנֲעִליי  ֲהכִ ם  ִלְדָבִרי  ְלַהִּגיעַ ל  ָיכוֹ 
י  ּכִ ק  רַ ה  זֶ ,  ַמְצִליחַ א  �ם  ָהָאדָ ה  ָלּמָ ה  ַהִּסּבָ 

ם. ְקָׁשִייו  ָעָלים  ְּכֶׁשעֹוְבִרי  ִמְתָיֵאׁש א  הּו
א ֶׁשהּוי  ְּכפִ   לוֹ   הֹוֵל� א  ֶׁש�  ַמְרִּגיׁש א  ְּכֶׁשהּו

ק  ִיְתַחּזֵ א  ְו�י,  ְלַגְמרֵ   ִיְתָיֵאׁש א  הּון,  ִּתְכנֵ 
ל  ַהֵּׂשכֶ ת  אֶ   ְּכֶׁשֵּיׁשל  ֲאבָ ת.  ָלֶלכֶ   ְלַהְמִׁשי�

ד  ָּתִמי,  ָּכ�ם  הֹוְלִכיד  ָּתִמים  ֶׁשַהַחִּיים  ְויֹוְדִעי
ם ְצִריִכיק  רַ ,  ַהֶּדֶר�ל  עַ ת  ּוִמְכׁשֹולוֹ ם  ְקָׁשִיי  ֵיׁש

ה  ָהיָ א  �ם  ָהָאדָ ז  ָאה,  זֶ ל  עַ ר  ּוְלִהְתַּגּבֵ ק  ְלִהְתַחּזֵ 
  אֹותוֹ א  ֵמִביה  ָהיָ ה  ְוזֶ ם,  ַּפעַ ף  ַאר  ְמַווּתֵ 

 ה. ְּגדֹולָ י ֲהכִ ה ַהְצָלחָ לַ 
"ַּבֲחלוֹ ה  ָרָא  ָאִבינּוב  ַיֲעקֹ  ׁשֶ ֻסּלָ ם  ב  ֻמּצָ ם", 

ה  ָהיָ א  �  ֶזהם.  ַהָּׁשַמיִ ד  עַ   ַמִּגיעַ   ְוֹראׁשוֹ ה  ַאְרצָ 
ה  ַהּמֹורֶ ם  ּגַ ה  זֶ א  ֶאּלָ ב,  ַיֲעקֹ ל  ׁשֶ ם  ַהֲחלוֹ ק  רַ 

ת ָהָאבוֹ ם  עִ ה  ֶׁשָּקרָ ה  מַ ל  ּכָ .  ֶׁשָּלנּו  ֶּדֶר�
 אֹוָתנּו ד  ּוְמַלּמֵ ,  ִּבְׁשִביֵלנּו ן  ִסימָ ה  זֶ ם,  ַהְּקדֹוִׁשי

,  ְלַהְצִליחַ ם  ְיכֹוִלי  ֲאַנְחנּום  ּגַ   ֵאי�   ַהֶּדֶר�ת  אֶ 
ִמִליֶזעְנְסק   ַהָּקדֹוׁשב  ֶׁשָהרַ   ְּכמוֹ  ֱאִליֶמֶל�  ַרִּבי 

ֶׁשּלֹו: "ּוִמַמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה   ַּבְּתִפָּלהר  זי"ע אֹומֵ 
ֲאבֹוֵתינּו  ְלַמֲעַלת  ָלבֹוא  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַּתֲעֵלנּו, 

ְוַיֲעֹקב" ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  א הּו  –  ַהְקדֹוִׁשים, 
ה ַמְעלָ ה  ַיֲעלֶ א  ֶׁשהּו   ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ   ְמַבֵּקׁש

ת ָהָאבוֹ ל  ׁשֶ ת  ַלַּדְרּגוֹ ה  ֶׁשִּיְזּכֶ ד  עַ ה,  ַמְעלָ 
 ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב. ם,ַהְּקדֹוִׁשי

, ץָהָארֶ   ְּבּתֹו�  ַמָּמׁשב  ׁשֹוכֵ י  ֶׁשְּיהּודִ   ֲאִפילּו 
א  הּום,  ְּכלּוה  ָׁשוֶ א  �  ַמָּמׁשא  ֶׁשהּו  ַמְרִּגיׁשא  הּו

א  הּום,  ָּבעֹולָ ל  ָׁשפֵ י  ֲהכִ ם  ָהָאדָ א  ֶׁשהּו  ַמְרִּגיׁש
  ץ ָהָארֶ ל  עַ ם  ֶׁשּׁשָ ר  ְוִלְזּכֹ ת  ָלַדעַ ל  ֲאבָ   ָצִרי�
  ָצִרי� ק  רַ א  הּום,  ַהָּׁשַמיִ ד  עַ ל  ָּגדוֹ ם  ֻסּלָ ד  עֹומֵ 
ל  עַ ס  ְלַטּפֵ ל  ּוְלַהְתִחים  ַּבָּיַדיִ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ת  ָלַקחַ 
 >>>>>> ם.ַהָּׁשַמיִ ד  עַ  ַיִּגיעַ א  הּוז ְוָאם, ַהֻּסּלָ 
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ת  ֶא ק  ְלַהְרִחיה  רֹוצֶ ן,  ַהָּלבָ ע  ָהַר ר  ַהֵּיֶצ י,  ָהֲאַרִּמ ן  ָלבָ 
ם  ָלָאָד ר  אֹוֵמ א  הּו,  ֶׁשּלֹום  ַהְּׁשָקִרים  עִ ם  ֵמַהֵּׁש ם  ָהָאָד 

ת  ַמְחָׁשבֹו  לֹו  ֶׁשִּיְהיּות,  ַהַּמְחָׁשבֹול  עַ ד  ֶׁשַּיֲעבֹ ר  ֶׁשָהִעָּק 
ה  זֶ ה  ִמְלַמְעלָ ם,  ֵמַהֵּׁש ק  ַר ב  ַלְחׁשֹ ת,  ּוְטהֹורֹות  ְקדֹוׁשֹו

א  ם  ַּפעַ ף  ַא ם  ֶׁשָהָאָד א  ִהיה  ַהְּבָעיָ ב,  טֹו ר  ְּכָדבָ ה  ִנְרֶא 
ת.  ַהַּמְחָׁשבֹול  עַ ד  ִמּיַ ד  ַלֲעבֹור  ֶאְפָׁש י  ִא י  ּכִ ה,  ָלזֶ   ַיִּגיעַ 

ל  עַ   ת ֶׁשְּמַרֶּמזֶ ה  ֵלָא ת  ֶא   םקֹוֵד ת  ָלֵת ה  ָרָצ א  הּון  ָלכֵ 
 ת. ַהַּמְחָׁשבֹו
ת  ִלְהיֹוי  ֶׁשְּכֵד ת,  ָהֱאֶמ ת  ֶא ל  ֲאבָ ע  ָיַד   ָאִבינּוב  ַיֲעקֹ 

ם,  ֵמַהֵּׁש ק  ַר ב  ַיְחׁשֹ  ֶׁשַהּמַֹח י  ְּכֵד י,  ֲאִמִּת ר  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד 
א  ַּדְוָק ה  ָרָצ א  הּון  ָלכֵ ה,  ַהּפֶ ם  עִ ל  ְלַהְתִחים  קֹוֵד ם  ְצִריִכי

 ה. ַהּפֶ ל עַ  תֶׁשְּמַרֶּמזֶ ל, ָרֵח ת ֶא 
  ה ְמַׁשּנֶ   א  ה,ַהּפֶ   םעִ   קְלִהְתַחּזֵ   יְיהּוִד   ָצִרי  ןָלכֵ 

  א ֶׁשהּו  ֲאִפילּו   ,םחֹוְׁשִבי  ֶׁשּלֹו  הְוַהַּמְחָׁשבָ   ַהּמַֹח   הַמ 
  ק ַר   ב חֹוֵׁש   ֶׁשּלֹו   ַהּמַֹח   ע, ָהַר   רַהֵּיֶצ   ל ֵאֶצ   י ָׁשבּו  ן ֲעַדיִ 

  ד עֹו  ר ְלַדּבֵ   ֶׁשּלֹו  הַהּפֶ   םעִ   ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש   ם, ָרִעי  םְּדָבִרי
  ד ַיִּגי   ֶׁשּלֹו   הֶּׁשַהּפֶ   , ִיְתָּבַר  םַלַהֵּׁש   ה ִמילָ   ד ְועֹו  הִמילָ 

  א   א הּו  ע ָהֶרגַ   ל ֶׁשעַ   ֲאִפילּו   ה,ֵמַהּתֹוָר   ם ִמִּלי  ד ְועֹו   ד עֹו
  ק ַר   ,ִיְתָיֵאׁש  א  אהּו   םִא   לֲאבָ   ל,ּפֹועֵ   הזֶ   הַמ   הרֹוֶא 
  ֶׁשּלֹו   ַהּמַֹח   ם,טֹוִבי  םְּדָבִרי  דְועֹו   דעֹו   רְיַדּבֵ וְ   רְיַדּבֵ 

 ה ְוִיְהיֶ   ם ֵמַהֵּׁש   קַר   ב ַלְחׁשֹ  ל ַיְתִחי  א הּו  ף,ַּבּסֹו   ִיְזַּדֵּכ  
 א תשס"א) ַוֵיֵצ ל ַהַּנַח   ּתֹו(                                            י.ֲאִמִּת  רָּכֵׁש   יְיהּוִד 
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ע"א)  ַהָּקדֹוׁשר  ַּבזֹוהַ ב  ָּכתּום?  ַהֻּסּלָ ל  עַ ם  ְמַטְּפִסי  ֵאי� רס"ז  ְּבִגיַמְטִרָּיא    (ח"ג  ֶׁש"ֻּסָּלם" 
  ּוְלַהִּגיעַ ס  ְלַטּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ד,  ִּבְלבַ ל  ַהּקוֹ ם  עִ ק  רַ ם.  ַהֻּסּלָ ה  זֶ ם,  ָהָאדָ ל  ׁשֶ   קֹולוֹ   "קֹול".
 ם.ַּבַחִּיי טֹוִביםי ַוֲהכִ  ְּגבֹוִהיםי ֲהכִ ם ַלְּׁשַלִּבי

 לִּתּפֹול ְוַא ק ָחזָ ק ַּתֲחִזי
זי"ע.  ֵלוִ   ַהְקֻדַּׁשתל  ֵאצֶ ה  ָהיָ א  הּו,  ַהָּקדֹוׁש  ְלַרֵּבינּוב  ִהְתָקרֵ ן  ָנתָ י  ֶׁשַרּבִ י  ִלְפנֵ   ם  ַּפעַ י 
ת  ַחּלוֹ ת  ִלְקנוֹ   ֵיֵל�י  מִ ל  ּגֹורָ   ָעׂשּו,  הַמְלּכָ ה  ַמְלוֶ ּבִ ם  ַהֲחִסיִדים  עִ ד  ְּבַיחַ ב  ָיׁשַ א  הּות  ַאחַ 

ד ְמאֹ ה  ִנְהיָ א  הּו  ַּבֶּדֶר�ל  ֲאבָ ה,  ָלאֹופֶ   ָהַל� ן  ָנתָ י  ַרּבִ ן.  ָנתָ י  ַרּבִ ל  עַ ל  ָנפַ ל  ְוַהּגֹורָ ה,  ַלְּסעּודָ 
ר,  ְוָכׁשֵ י  ֲאִמּתִ י  ְיהּודִ ת  ְוִלְהיוֹ ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ב  ָקרֹ ת  ִלְהיוֹ   ְמאֹודוֹ ל  ְּבכָ ה  ָרצָ א  הּור,  ְמֻמְרמָ 

"ִּבְמִרירּוב  ַלְחׁשֹ ל  ִהְתִחיא  ְוהּו ל  ָיכַ א  �א  הּות?!"  ַחּלוֹ ת  ִלְקנוֹ י?  ִנְבֵראתִ ה  ְלזֶ ת: 
ם,  ָנִׁשית  ְלֶעְזרַ ק  ֵרי  ִמְדָרׁשת  ֵּביה  ְלֵאיזֶ ס  ִנְכנַ א  הּו.  ַהַחּלֹותת  אֶ ת  ִלְקנוֹ ת  ָלֶלכֶ   ְלַהְמִׁשי�

ת  ִלְהיוֹ ה  ָרצָ ת  ֶּבֱאמֶ א  הּוד,  ְמאֹ   תְוִלְבּכוֹ ם  ְּתִהִּליד  ְלַהִּגיל  ְוִהְתִחים  ִּליְּתהִ ח  ָלקַ א  הּו
 ם.ִנְרּדַ א הּו ה ְיִגיעָ ב ּוֵמרֹ ת, נֹוָראוֹ ת ִּבְבִכּיוֹ ר נ' ִמְזמוֹ ד עַ  ִהִּגיעַ א  הּור. ָּכׁשֵ י ְיהּודִ 
 אהּו  ם. ַהֻּסּלָ   ל עַ   ס ְלַטּפֵ   הְמַנּסֶ   אְוהּו  םַהָּׁשַמיִ   דעַ   לָּגדֹ   םֻסּלָ   הרֹואֶ   אֶׁשהּו  ם ָחלַ   אהּו

 לָנפַ   ןַהְּזמַ   לּכָ   אהּו  לֲאבָ   ס,ְלַטּפֵ   םַּפעַ   דעוֹ   הִניסָ   אהּו  ה,ַּבֲחָזרָ   לְוָנפַ   םְׁשַלִּבי  הַּכּמָ   הָעלָ 
 בׁשּו  אהּו  ל ֲאבָ   ם, ַהֻּסּלָ   לעַ   ָּגבֹוּהַ   ר יֹותֵ   סְלַטּפֵ   ריֹותֵ   םֲחָזִקי  ת ְּבכֹוחוֹ   הִניסָ   אהּו  ה,ַּבֲחָזרָ 

  א ֶׁשהּו  דעַ   ל.ְּכֶׁשָנפַ   הֲחָזקָ   ריֹותֵ   הָהְיתָ   הַהַּמּכָ   ָּכ�  ָּגבֹוּהַ   ריֹותֵ   סִטּפֵ   אֶׁשהּו  הַּכּמָ   ל,ָנפַ 
 . יֹוֵתר לָיכוֹ   �א  הּוא  ...ִהְתָיֵאׁש  אְוהּו  ה,ֲחָזקָ  הְּבַמּכָ   ל ָנפַ   אהּו  זְוָא  ,ָּגבֹוּהַ   ד ְמאֹ  סִטּפֵ 

!"  ְדַראֶּפע ִזי�, אּון ַהאְלט ִזי�  : " לוֹ ק  ְוצֹועֵ ה  ִמְלַמְעלָ ד  עֹומֵ   ֶׁשִּמיֶׁשהּו ה  ָרָאא  הּוז  ְוָא
 ק! ָחזָ ק ְוַתְחִזיס, ְּתַטּפֵ  -

א הּו  ַהָּקדֹוׁש   ְלַרֵּבינּו  ִהִּגיעַ א  ְּכֶׁשהּו.  ְלַרֵּבינּו  ִהִּגיעַ א  ֶׁשהּוי  ִלְפנֵ ה  ָׁשנָ   ְּבֵעֶר�ה  ָהיָ ה  זֶ 
  ְוַיְחִזיק ס  ֶׁשְּיַטּפֵ ק  רַ ם,  ַּפעַ ף  ַא  ִיְתָיֵאׁש א  ֶׁש�  אֹותוֹ ק  ֶׁשִחּזֵ ד  ֶאחָ   ֹאתוֹ ה  ָהיָ   ֶׁשַרֵּבנּוה  ִזהָ 

 ת.ַהּכֹוחוֹ  ְּבָכל
ל  עַ ח  ֶׁשֻּמּנָ ה  מַ ל  ּכָ   ְלַרֵּבינּו  ִהִּׂשיחַ ן  ָנתָ י  ַרּבִ ל,  ְלַטּיֵ ה  ַהחּוצָ   אֹותוֹ ח  ָלקַ   ַרֵּבינּו  ָּכ�ר  ַאחַ 

ל  אֶ ם  ֶׁשְּמַדְּבִריד  ְמאֹ ב  טוֹ ל  ַהּכֹ י  ַאֲחרֵ : "לוֹ ר  ְוָאמַ ו  ְּכֵתָפיל  עַ   ָידוֹ ת  אֶ   ֵהִניחַ   ַרֵּבינּו,  ִלּבוֹ 
  ַהֶּדֶר� י  ַמהִ ם,  ַהֲחלוֹ ת  אֶ ן  ֵהִבי ן  ָנתָ י  ַרּבִ ז  ָאב".  טוֹ ר  ֶלָחבֵ ם  ֶׁשְּמַדְּבִרי  ְּכמוֹ   ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ 

ם ֶׁשִּמְתַרְּגִליי  ְידֵ ל  עַ ם.  ַהָּקִׁשים  ַהַחִּיי  –ם  ַהֻּסּלָ ל  עַ ס  ּוְלַטּפֵ ד  ַמֲעמָ ק  ְלַהְחִזי  ֶׁשֶאְפָׁשר
ם  ֶׁשעֹוְבִרים  ַהְּקָׁשִייל  ּכָ ת  אֶ ם  ַלַהּׁשֵ   ְלָהִׂשיחַ ת,  ָהִאיִׁשיה  ַּבָּׂשפָ ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ 

ם  ַהְּקָׁשִייי  סּוגֵ ל  ּכָ ל  עַ ר  ְתַּגּבֵ ְלהִ ם  ָלָאדָ ק  ְוַהֹחזֶ   ַהֹּכחַ ת  אֶ ן  נֹותֵ ה  זֶ ת,  ּוְבַגְׁשִמּיּות  ְּברּוָחִנּיּו
 ה. ַהַהְצָלחָ ל  ׁשֶ  ָּגבֹוּהַ י ֲהכִ ב ַלָּׁשלָ ם ֶׁשַּמִּגיִעיד עַ ב ָׁשלָ ר ַאחַ ב ָׁשלָ ס ּוְלַטּפֵ 

ם אִ ם.  ַּפעַ ל  ְּבכָ ד  ֶאחָ ב  ָׁשלָ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ל  ֲאבָ   ָצִרי�,  ְוָגבֹוּהַ ה  ָקׁשֶ ד  ְמאֹ ן  ָאכֵ ם  ַהֻּסּלָ 
ם אִ ל  ֲאבָ ס,  ְלַטּפֵ ה  ַהְרּבֵ   ָּכ�ל  ּכָ ד  עוֹ   ֶׁשֵּיׁשר  ְלִהָּׁשבֵ ר  ֶאְפׁשָ ה,  ְלַמְעלָ ד  עַ ד  ִמּיַ ם  ִמְסַּתְּכִלי
ל  ּכָ ה  ְלַמּטָ   םַמְחִליִקים  ְואִ ל. קַ ר  יֹותֵ ה  ַהְרּבֵ ה  זֶ ם  ַּפעַ ל  ְּבכָ ד  ֶאחָ ב  ָׁשלָ ל  עַ ק  רַ   םִמְסַּתְּכִלי

י אִ ם.  ָהָאדָ ל  ׁשֶ ם  ַהַחִּייה  זֶ ס.  ְלַטּפֵ ל  ְלַהְתִחים  ַּפעַ ד  ְועוֹ ק  ְלִהְתַחּזֵ ל  ֲאבָ ם  ְצִריִכין,  ַהְּזמַ 
,  ִיְתָיֲאׁשּוא  �ם  ְואִ ם,  ַּפעַ ר  ַאחַ ם  ַּפעַ ת  ְלַנּסוֹ ם  ְצִריִכיק  רַ ת,  ִּכְׁשלֹונוֹ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ר  ֶאְפׁשָ 

 . ַיְצִליחּוי ְּבוַוַּדא
הּואם.  ַהֻּסּלָ ל  ׁשֶ ם  ַהְׁשַלִּביה  זֶ ל  ַהּקוֹ  ָּברּו�  ת  אֶ   –ה  ַאִּדירָ ה  ַמָּתנָ   ָלנּון  ָנתַ   ַהָּקדֹוׁש 

 ם.  ַהְּקָׁשִייי סּוגֵ ל ּכָ ל ֵמעַ ס ְנַטּפֵ ה ַהּפֶ ם ְועִ , ָּגבֹוּהַ י ֲהכִ ב ַלָּׁשלָ ס ְנַטּפֵ ה ַהּפֶ ם  עִ ה. ַהּפֶ 
אֹוְמִרי ַוֵיֵצא)  םַצִדיִקים  ַּפְרַׁשת  קֹוֶדׁש  ֶזַרע    א ִהי ם.  ֻסּלָ   ְּכמוֹ א  ִהיל  קוֹ ה  ֶׁשַהִּמילָ   (ַעֵיין 

"ק"  עִ   הַמְתִחילָ  "ל" עִ   תּוִמְסַּתֶּימֶ ה,  ָלֲאָדמָ   תִמַּתחַ ק  ָעמוֹ   תעֹוֶמדֶ   ֶׁשָּלּהל  ֶׁשָהֶרגֶ ם  ם 
ד  עַ ם,  ֲעמּוִקיי  ֲהכִ ת  ֵמַהְּמקֹומוֹ ם  ָהָאדָ ת  אֶ   לֹוֵקחַ   ל ַהּקוֹ .  ַלֹּגַבּהר  ִמְזַּדּקֵ   ֶׁשָּלּה ל  ֶׁשַהִּמְגּדָ 

 . ָּגבֹוּהַ י ֲהכִ ם ַהָּמקוֹ 
"רַ א  �א  הּום  ַהֻּסּלָ   "ּגַ א  ֶאּלָ ה,  ְּתִפּלָ ל  ׁשֶ ל"  קוֹ ק   םַחַז"ל אֹוְמִריה.  ּתֹורָ ל  ׁשֶ ל"  קוֹ ם 

ל ּכָ   –  "ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו"  (ְּבֵראִׁשית כז, כב)ַהָּפסּוק    לעַ   (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה סה, כ)
ל ׁשֶ ם  ַהָיַדיִ ת,  ִמְדָרׁשוֹ י  ּוְבָבּתֵ ת  ְּכֵנִסּיוֹ י  ְּבָבּתֵ ע  ִנְׁשמָ ,  לִיְׂשָראֵ ם  עַ ב,  ַיֲעקֹ ל  ׁשֶ   ֶׁשּקֹולוֹ ן  ְזמַ 

י  סּוגֵ י  ְׁשנֵ ם  ֶיְׁשנָ   -ל"  קוֹ ל  ַהּקוֹ ר "אֹומֵ ק  ַהָּפסּו ר.  ָּדבָ ם  ְּבׁשּום  ָלהֶ ע  ְלָהרַ   ת ְיכֹולוֹ א  �ו  ֵעׂשָ 
ל ׁשֶ ם  ֶׁשַהָּיַדיִ ה  רֹואֶ ם  ְּכֶׁשָאדָ ה".  ְּתִפּלָ ל  קוֹ "וְ ה"  ּתֹורָ ל  קוֹ "  ֶזהּום,  ָלָאדָ ם  ֶׁשעֹוְזִרית  קֹולוֹ 
ם  עִ  ְלִהְׁשַּתֵּמׁשל ְלַהְתִחי ָצִרי�א הּוו, ֵעׂשָ ל ׁשֶ ע ָּברַ ק ָעמוֹ   ָׁשקּועַ א הּו,  אֹותוֹ  ָּתְפסּוו ֵעׂשָ 

 ו. ָעָליה  ְׁשִליטָ ם  ׁשּום  ָלהֶ ה ִיְהיֶ א �ז ְוָאה,  ּוְתִפּלָ ה ּתֹורָ ל ׁשֶ ת ַהּקֹולוֹ 
 ם הֹוְלִכיק ֶׁשַר ה ְלֵאיפֹ

אֹומֵ  ע"ח)  רַרֵּבינּו  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ַהָּבִנים". א  ִנְקרָ ר  ֶׁשַהִּדּבּו  (ִליקּוֵטי  ה ְּבַקָּבלָ   "ֵאם 
ף  ַא  תעֹוֶזבֶ א  �א  ֶׁשָהִאּמָ   ֶׁשְּכמוֹ   אֹוָתנּוד  ְמַלּמֵ ה  זֶ א.  ִאּמָ   ְּכמוֹ ם  ָהָאדָ ל  ׁשֶ ר  ַהִּדּבּוא  ִנְקרָ 
ה  ִּתְהיֶ ד  ָּתִמיא  ָהִאּמָ ת  ַמּכוֹ ל ִויַקּבֵ   ִיְתַלְכֵל�ק רַ ק  ֶׁשַהִּתינוֹ ה ַּכּמָ   ,ֶׁשָּלּה  ק ַהִּתינוֹ ת  אֶ ם  ַּפעַ 

 ה.ָיפֶ   אֹותוֹ  ּוְלַהְלִּביׁש, אֹותוֹ ם ֶלָהִרי, אֹותוֹ ץ ִלְרחֹ , לוֹ ר ַלְעזוֹ  ְלִצּדוֹ 
ֶזהל  אֶ ד  ָּתִמי  ְמַדֵּברם  ְּכֶׁשָאדָ ר.  ַהִּדּבּוה  זֶ ר  ָּדבָ   אֹותוֹ  ָמקֹום ל  ְּבכָ   ִאּתוֹ   ֵיֵל�  ַהֵּׁשם 
,  ִאּתוֹ ד  ְּבַיחַ   ֵיֵל� ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ַהִּדּבּום,  ְּגרּוִעיי  ֲהכִ ם  ַּבְּדָבִרי  ִיְתַלְכֵל�ם  ֶׁשָהָאדָ   ֲאִפילּו
 ה. ְּבָעיָ ל ִמּכָ  אֹותוֹ ץ ִויָחלֵ 

  ָּגבֹוּהַ י  ֲהכִ ב  ְלָׁשלָ ה  ִמְּלַמּטָ ץ  ִלְקּפֹ ת  ַאחַ ם  ְּבַפעַ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ת.  ַסְבָלנּוה  ַהְרּבֵ ל  ֲאבָ   ָצִרי�
ת.  ְוַהְּבָעיוֹ ת  ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ ם,  ַהְּקָׁשִייל  ִמּכָ ת  ָלֵצאד  ֶאחָ ע  ְּבֶרגַ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ם.  ַהֻּסּלָ ל  עַ 

 ְּבִריוו פּוֶנעם רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
 ם  ֶׁשּנֹוְתִני ה  ֵאיפֹ ק  ַר ה  ַלֲהָפָצ   ֵּתֵל

 ת ָלֶלכֶ   ְל 
 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת תשפ"א -יֹום ג' ַּפְרַׁשת ֶל ְל, ט' ַמר
 ַׁשָמׁש. ת ֵּביר, ָיִאי ֵנרֹו... ְלָכבֹוד 

 ִמְכָּתְב ת ֶא י ִקַּבְלִּת 
  ְוַתְחּתֹםה  ַהְנֲהלָ לַ   ִּתַּגׁשד  ִמּיַ ?  ֶׁשְּלה  ַהְּׁשֵאלָ ה  ַמ 

ר  יֹוֵת ם  ָלִׂשי  הֹוֵל א   ה  ֶׁשַאָּת ם, א)  ַהְּדָבִריי  ְׁשנֵ ל  עַ ם  ָלֶה 
ַהְּכֶנֶסתת  ִּגיְליֹונֹו ב)  ֶׁשָּלֶה   ְּבֵבית  א    ֶׁשְּל ם  ֶׁשַהְּיָלִדים 
ם  ָלֶה ם  ַּתְחּתֹד,  ְּתַפֵח ל  ַא ב;  ִמְּבֶרְסלֶ ר  ַהֵּספֶ ת  ְּבֵבי  ְיַדְּברּו

 ד. ִלְלמֹ ה ֵאיפֹה  ִיְהיֶ  ֶׁשְּלת ֶׁשַּלּבַ ם, ַהְּדָבִריי ְׁשנֵ ל עַ 
י?  ְרצֹונִ ד  ֶנגֶ   הֹוֵלה  ַאָּת ה  ָלָּמ ן,  ֵמִביא  י  ֲאנִ ל  ִּבְכלָ 

ת  ִּגיְליֹונֹום  ָּתִׂשיא  ֶׁשם  ְּפָעִמיה  ַּכָּמ ר  ְּכבָ   ְלי  ָאַמְרִּת 
ה  ַאָּת ה  ַמ ם,  ָׁש ם  ָלִׂשי  ְלם  ַמְרִׁשיא  ֶׁשת  ְּכֶנֶס י  ְּבָבֵּת 

א    ֲאַנְחנּוה,  ִּבְכִפּיָ א   א  ִהי  ֶׁשָּלנּו  ַהֶּדֶרת?  ָצרֹו  ְמַחֵּפׂש
א  ְלָהִבי  ְלם  ַמְרִׁשיא   ם  ַהַּגָּבִאים  ִא ד,  ֶאָח ף  ַא ם  ַמְכִריִחי
ה  ַאָּת ה  ַמ ם?  ָּבֶה ת  ְלִהְתָּגרֹו  ָצִריה  ַאָּת ה  ָלָּמ   –ת  ִּגיְליֹונֹו

 ? ֶׁשְּלם ַהְיָלִדית ֶא  ַיְכִניסּום ֶׁשֵה ב, חֹוֵׁש 
  ַרֵּבינּו ל  ֶׁש ק  ַהִחיזּות  ֶא ץ  ְלָהִפי ה  רֹוֶצ ה  ַאָּת ם  ִא 

ם  ֶׁשּנֹוְתִניה  ֵאיפֹ  ֵּתֵלם  ֶׁשּזֹוְרִקי  ֵאּלּול  ּכָ ת,  ָלֶלכֶ   ְל אֹוְת  
ת  ָלֶלכֶ   ָצִריה  ַאָּת ה  ָלָּמ ,  ֵאֶלין  ְלִהְתַחּנֵ   ָיבֹאּו ד  עֹו

 ם?, ְלִמְתַנְּגִדי
ם  ָלֶה ם  ַוַּתְחּתֹם  ַלַּגָּבִאי  ֶׁשֵּתֵל  ִמְּמ  ְמַבֵּקׁשי  ֲאנִ 

ת  ַהְּכֶנֶס ת  ְּבֵבים  ֶאְצלָ ת  ִּגיְליֹונֹוא  ָּתִביא  ר  ְּכבָ ה  ֶׁשַאָּת 
א    ֶׁשְּל ם  ְוֶׁשַהְּיָלִדית,  ִּגְליֹונֹור  יֹוֵת ם  ְלָׁש א  ָּתִביל  ְוַא 

 ב. ִמְּבֶרְסלֶ  ַהֵּסֶפרת ְּבֵבי  ְיַדְּברּו
 . ֶׁשְּלם ַהְיָלִדית ֶא  ֶׁשִּקְּבלּו ִלְׁשמֹועַ ה ְמַחּכֶ י ֲאנִ 

 "א) תשפ  ֶלה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 



 ג
 

 
  

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

ַמֲחָׁשבֹות ֵאי מֹוֲחִקים 
 ֵמַהּמַֹח?  תְוָרעֹו תְיָׁשנֹו

 

 ְׁשֵאָלה: 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

  , ִּבְמֻיָחד דְמאֹ ּתֹוָדה ַרָּבה ַעל ָּכל ַהִׁשיעּוִרים ָהַאִּדיִרים ֶׁשְּמַחְּזִקים אֹוִתי
ְלָנִׁשים, ָּכל ִׁשיעּור ָחָדׁש נֹוֵת  ִלי ּכֹוחֹות ְמֻחָּדִׁשים ְוֵעצֹות    ן ַהִׁשיעּוִרים 

 ַלַחִּיים. 
עַ  אֹוָתּה  ְלַחֵּזק  ְלִאיָׁשה  ֶׁשְּכַתְבֶּתם  ֵמַהִּמְכָּתב  ֶנֱהֵניִתי  ֶׁשִהיא  ל  ְמאֹד 
ִמיֶׁשה  ִסּפּור,  אֹותֹו  ַמָּמׁש  ִלי  ָהָיה  ִּכי  ַהְּסָרִטים,  ֶאת  ִלי  ָמֲחָקה  ָנַתן  ּו 

ֶאת   ָלַקְחִּתי  ֶאָחד  ְויֹום  ַלַחִּיים,  ִלי  ַיִּזיק  ֶׁשֶּזה  ָיַדְעִּתי  ָרִעים,  ְסָרִטים 
ָהאֶֹמץ ּוָמַחְקִּתי ַהּכֹל עֹוד ִלְפֵני ֶׁשָרִאיִתי ֶאת ֶזה ִּבְכָלל. ִהְרַּגְׁשִּתי ַאַחר  

ַוֲאִני ְּבטּוָחה ֶׁשָהָיה    ָּכ ָּכזֹאת ַהְרָּגָׁשה טֹוָבה ּוְמֻיֶחֶדת ְוִקְרַבת ֱאִקים,
 ַרק ִמִּלְׁשמַֹע ַהְרֵּבה ֶאת ַהִׁשיעּוִרים.ה ִלי ֶאת ָהאֶֹמץ ַהּזֶ 

ִלְפֵני   ֶׁשָרִאיִתי  טֹוִבים  ַהא  ַהְּדָבִרים  ִעם  ַלֲעׂשֹות  ַמה  ִלְׁשאֹול  ָרִציִתי 
ִּבַּקְׁש  ְּתׁשּוָבה,  ַהְרֵּבה  ָעִׂשיִתי  ְּכָבר  ַלִׁשעּוִרים,  ֵמַהֵּׁשם  ֶׁשִהַּגְעִּתי  ִּתי 

ַמְחָׁשבֹות ָרעֹות ִמְּדָבִרים  י  לִ   תעֹולֹו  םְלַפעַ ם  ֶׁשֶאְׁשַּכח ַהּכֹל, ֲאָבל ִמַּפעַ 
ִאיָׁשה   ִלְהיֹות  רֹוָצה  ֲאִני  ָלֶזה?  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוָלה  ֲאִני  ַמה  ֶׁשָרִאיִתי. 

 ְּכֵׁשָרה.ה ְיהּוִדּיָ 
 ִייַׁשר ּכַֹח 

 ְּתׁשּוָבה:
 ִיְתָּבַר ְּבֶעְזַרת ה' 

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ַוֵיֵצא, ז' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן
 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתֵב 

ָחזָ  ִנָּסיֹון  ֶזה  ִּבְסָרִטים  ֶזה  קִלְצּפֹות  ָחָזק,  ְמִׁשיָכה  ּכַֹח  ָלֶזה  ֵיׁש   ,
ר ְמאֹד, ֶזה הֹוֵרג  ַמ   זמֹוֵׁש ֶאת ָהָאָדם ִלְצּפֹות ּוְּכֶׁשנֹוְפִלים ְלתֹו ֶזה ָא 

 ַּבַחִּיים.   הטֹובָ  הֶחְלָק  ָּכל
ָאַמר   ַהָּקדֹוׁש  כה)ַרֵּבינּו  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  ֲחָכֵמינּו    (ִליקּוֵטי 

: ַלֵּיֶצר ָהַרע ֵיׁש ִׁשְבָעה ֵׁשמֹות, ַהּיֹום  (ֻסָּכה נב.)ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  
ַרֵּבינּו    – 'ּכַֹח    –אֹוֵמר  ָחָדׁש:  ֵׁשם  ְׁשִמיִני,  ֵׁשם  לֹו  ְלהֹוִסיף  ְצִריִכים 

ְמֻדּבָ  ֶזה  ְצִפּיָ   ר ַהְּמַדֶּמה';  ֶזה    ה ַעל  ָלֶזה,  ְוַכּדֹוֶמה  ְקִליִּפים  ִּבְסָרִטים, 
 ִּדְמיֹון ֶאָחד ָּגדֹול, ֶׁשהֹוֵרג ֶאת ָהָאָדם.

א   ְלִהָּזֵהר  ְמאֹד  ְצִריכֹות  ְיהּוִדּיֹות  ָנִׁשים  ְּבׁשּום  ִּבְפָרט  ִלְצּפֹות 
ִמְתַנֶהֶגת   ֶׁשָהִאָּמא   ֵאי ִּכי  ָרע,  ִמְתַנֲהִגים.  –ָּדָבר  ַהְיָלִדים   ֲחָכֵמינּו    ָּכ

", ֲעֵבירֹות  ְזנּוָתא ְּבֵביָתא, ֻּתְקָּפא ְּבֵביָתא: "(סֹוֶטה ג:)ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים 
ִאיִדי  יִבים ֶאת ַהַּבִית, "", ַמְחִר ְּכַקְרָיא ְלׂשּוְמְׂשֵמי"   -ַּבַּבִית ְוַכַעס ַּבַּבִית  

ְּבִאְּתָתא א  ְוִאיִדי  ִּבְדָבִרים  ֲעסּוָקה  ְּכֶׁשָהִאָּמא  ִּכי  ָהִאָּׁשה,  ֵאֶצל  ֶזה   ,"
",  ְוֵאיָנּה עֹוָׂשה ְּמַלאְכָּתּה ְוא ְמַׁשֶּמֶרת ֵּביָתּהאֹוֵמר ַרִׁש"י: "  -טֹוִבים  

ֶהְפֵקר; ָלֵכן ִאיָׁשה  ָאז ִהיא א עֹוָׂשה ֶאת ֲעבֹודֹות ַהַּבִית ְוַהַּבִית ִנְהֶיה  
 ְיהּוִדָּיה ְצִריָכה ְמאֹד ְלִהָּזֵהר א ִלְצּפֹות ְּבׁשּום ָּדָבר. 

ִאם   ְיָׁשִנים;  ְּדָבִרים  ֵמָהרֹאׁש  ְלהֹוִציא  ֶאְפָׁשר   ֵאי  ְּׁשֵאָלֵת ַעל 
ן ִיְׁשַּתֶּנה  ִּתְתּבֹוְדִדי ַהְרֵּבה; ְּתַדְּבִרי ַהְרֵּבה ַלַהֵּׁשם ַּבָּׂשָפה ֶׁשָּל, ִעם ַהְּזַמ 

 . הִאָּׁשה ְטהֹוָר  ה,ָל ָּכל ַהּמַֹח, ֶאת ִּתְהִיי ִאָּמא ְטהֹוָר 
לֹוַמר ְּתִהִּלים ְּבָכל יֹום, ְּתִהִּלים ֵמִביא    י ִאם ֵיׁש ָל ְזַמן ִּתְׁשַּתְּדלִ 

אֹוֵמר   ַרֵּבינּו  עג) ִלְתׁשּוָבה.  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  "(ִליקּוֵטי  ֶׁשרֹוֶצה  :  ִמי 
ְּתִהִּלים   ֲאִמיַרת  ִּכי  ְּתִהִּלים,  ַּבֲאִמיַרת  ָרִגיל  ִיְהֶיה  ִלְתׁשּוָבה,  ִלְזּכֹות 

  -   ּ'", ִאם ּתֹאְמִרי ַהְרֵּבה ְּתִהִּלים ְּתַקְּבִלי ַּבֲחָזָרה מַֹח ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה ְוכו 
 ְוַז. רִיְהֶיה ָטהֹו אַמְחָׁשָבה ָחָדׁש, הּו

 .ֶׁשַּתְצִליִחי ְּבָכל ָהִעְנָיִניםַהֵּׁשם ַיֲעזֹר 
 "א) תשפ א ַוֵיֵצ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 השבועי "עצתו אמונה"בקונטרס  הנושאים,

 052-7644-664כדי לקבלו התקשרו 
 

ר ַאחַ ם  ַּפעַ ם  ּוְמַבְּקִׁשי ם  ְמַבְקִׁשיב.  ָׁשלָ ר  ַאחַ ב  ָׁשלָ ט  ְלַאת  ָלֶלכֶ ם  ְצִריִכי
ג ְלַדּלֵ ם  רֹוִצים  אִ ר.  ְויֹותֵ ר  יֹותֵ ם  נֹוָׁשִעי  טְלַאט  ְלַא  ְוָכ�ר,  ָּדבָ ל  ּכָ ל  עַ ם  ַּפעַ 
ד, ְמאֹ ה  ֲחָזקָ   ַמָּכהל  ּוְלַקּבֵ ל  ִלּפוֹ ת  ְּבַקּלּור  ֶאְפׁשָ ת,  ַאחַ ם  ְּבַפעַ ם  ְׁשַלִּביה  ַּכּמָ 
 ק.ְּבֵחׁשֶ ם ַּפעַ ד עוֹ ל ְלַהְתִחי רּוחַ ב  ַהַּמּצָ ת אֶ ד ְלַאּבֵ  םֲעלּוִליז ְוָא

(ְיַׁשְעָיהּו   רַהָּפסּוק אֹומֵ ם.  ַאַּפיִ ת  ַוֲאִריכַ ת  ַסְבָלנּוה  ַהְרּבֵ ם  ְצִריִכיה  ַּבְּתִפּלָ 
ִסיָמן    ַרֵּבינּו ה  זֶ ל  עַ ר  אֹומֵ   ּוְתִהָלִתי ֶאְחָטם ְל�",  מה, ט) ֵחֶלק א'  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 

ם ְצִריִכים",  ַאַּפיִ ת  ֲאִריכַ ל "עַ ה  ַמְראֶ ף  ָהַאף,  ַא  -ם  ֹחטֶ ת  ִנְקֵראה  ֶׁשְּתִפּלָ   ב')
  ָּבטּוחַ   ַהְיׁשּוָעהף  סוֹ ל  ּכָ ף  סוֹ ל  ֲאבָ ה,  ַלְּיׁשּועָ   ּוְלַחּכֹותת  ְּבַסְבָלנּור  ְלִהְתַאּזֵ 

 א.ָּתבוֹ 
ם,  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁשק  ַמְפִסיא  �א  הּוד.  ָּתִמי  ַעְצמוֹ ת  אֶ ק  ֶׁשַּמְחִזי י  מִ י  ַאְׁשרֵ 

א  ֶׁשהּו ה  ְלמַ   ַיִּגיעַ א  הּוה,  ַהְּגדֹולָ ה  ַהְיׁשּועָ ת  אֶ ף  ַּבּסוֹ ה  ִיְראֶ   יְּבוַוַּדאא  הּו
 א.  ַהּבָ ם ָּבעֹולָ ם ּגַ ב טוֹ  לוֹ ה ְוִיְהיֶ ה,  ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ  ְלַהִּגיעַ  ָצִרי�

 ַׁשת ַוֵיֵצא) ְר (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ְלּפַ 

 

>>>>>> 

 

 )פה(ִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש 
  יּכִ ם, רֹוְפִאי  ָלּהא ּוְלָהִביר ַלְעזֹוד  ְמאֹ םִמְׁשַּתְּדִלי סְקֶרעְטְׁשֶמעְר , ַה ֶנְחֵליתר ַהחֹוכֵ ל ֶׁש  ִאְׁשּתֹו :רַּתְקִצי

 ד. ְמאֹם ָלֶה  תעֹוֶזֶר  הָהְיָת 
ר  ִעיל  ֶא ם  ַּפעַ ל  ְּבכָ ו  ְוָנַסע ֵאָלי  ל״ּוֵביֵניֶהם ָהָיה ִאיׁש ֶאָחד, ֶׁשָהָיה ְמַעט ִמָּקרֹב ְלַרֵּבנּו זַ 

ִלּבֹו,  ר  ְוִדּבֵ   ַּבְעָלּהל  ֶא   ְוִנַּגׁשב  ִנְתַיֵּׁש ן  ָלכֵ י.  ְזַלאִטיּפֹולִ  זַ ַעל  ְלַרֵּבנּו  ִּפְדיֹון   ל״ֶּׁשִּיְׁשַלח 
זַ  ַרֵּבנּו  ֶאל  ִעּמֹו  ִּפְדיֹון  ְוָׁשַלח  ַהַּבַעל  ְוִהְסִּכים  ַּבֲעָדּה.  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  אֹותֹו,  ּוָבֵעת  ל״ּוְלַבֵּקׁש   .

 ַהִהיא ָהָיה ָקרֹוב ְמאֹד, ֶׁשֵּתֵצא ַנְפָׁשּה. 
זַ  ַרֵּבנּו  ֶאל  ָהִאיׁש  ַה   ל״ּוָבא  לֹו  זַ ּוָמַסר  ַרֵּבנּו  ֵאָליו  ַוּיֹאַמר  לֹו ל ״ִּפְדיֹון.  ֶׁשָּיִביא   ,

זַ   ֶרעְנִדיל ַרֵּבנּו  ְוָאַמר  ְּבָידֹו  ָהֶרעְנִדיל  ַרֵּבנּו  ְוָלַקח  ֶאָחד,  ַמְטֵּבַע  ֵאינֹו ל״ֵשם  ֶׁשָהֶרעְנִדיל   ,
זַ  ַרֵּבנּו  ֶאל  ְוֵהִביא  ָהִאיׁש   ְוָהָל ַהִּמְׁשָקל.  וְ   ל״ַמֲחִזיק  ַאֵחר  ַּכָּמה  ֶרעְנִדיל  ָהָיה   ָּכ כּו', 

 ָלַקח ְּבָכל ַּפַעם ָהֶרעְנִדיל ְּבָידֹו ְוֶהֱחִזירֹו לֹו ְוָאַמר ֶׁשָחֵסר ַהִּמְׁשָקל.  ל״ְּפָעִמים, ְוַרֵּבנּו זַ 
 ל״ִעם ַהְרֵּבה ֶרעְנְדֶלי ְוַרֵּבנּו זַ   ל״ְוָהַל ָהִאיׁש ֵאֶצל ַחְלָפן ֶאָחד ֶוֱהִביאֹו ֶאל ַרֵּבנּו זַ 

לֹו  ָּבַחר   ָאַמר  ְוָאז   .ֶׁשָּצִרי ְּכמֹו  ַהּמֹאְזַנִים,  ַּכף  ַעל  ַהִּמְׁשָקל  לֹו  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד,  ֶרעְנִדיל  לֹו 
 .״ֵל ִּתַּסע ְלֵביְת, ִּכי ָהִאָּׁשה ְּכָבר ָׁשָבה ִלְבִריאּוָתּה״: ל״ַרֵּבנּו זַ 

ל ַעל ַהָּׁשעֹון ְלַכֵּון ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל ְוָנַסע ְוִהְסַּתּכֵ  ל״ְוִנְתַּפֵּלא ָהִאיׁש ְמאֹד ִמִּדְבֵרי ַרֵּבנּו זַ 
 ֶאל ַהְּכָפר ְלִהְתַוֵּדַע ִמַּמָּצָבּה. 

ַאֲחֵרי   ִעָּמּה,  ֶּׁשַּנֲעָׂשה  ַמה  ַהַּבִית  ְּבֵני  ָּכל  לֹו  ִסְּפרּו  ָהֶראְנָדאר,  ֵּבית  ֶאל  ָּבא  ְוַכֲאֶׁשר 
ְוֵתֶכף־ּוִמָּיד ְּכֶׁשָּנַסע, ִהְתִחיָלה ִלְגוַֹע. ְוַנֲעָׂשה קֹול ְּבִכָּיה ְוַרַעׁש ָּגדֹול   ל״ֶׁשָּנַסע ֶאל ַרֵּבנּו זַ 

ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ָלֶהם,  ְוִסְּפָרה  ִּפיָה  ֶאל  ַמִים  ְמַעט  ָלּה  ִלֵּתן  ְוָאְמָרה  אֹוָתּה  ֶׁשֵהִקיצּו  ַעד  ַּבַּבִית, 
ִּדין   ֵּבית  ִלְפֵני  ּוָבָאה  ִנְׁשָמָתּה  ְוִהְכִריַע ָיְצָאה  ֶׁשָּלּה,  ְוַהְּזֻכּיֹות  ָהֲעוֹנֹות  ְוָׁשְקלּו  ַמְעָלה,  ֶׁשל 

ֶאָחד    ַאְבֵר ָּבא   ָּכ  ְּבתֹו ָהעֹוָלם.  ָלֶזה  עֹוד  ַּתְחזֹר  ֶׁשא  ְלִמיָתה,  ִּדיָנה  ְוָגְזרּו  ָהֲעוֹנֹות, 
ִהְׁשִלי ֶאל ַהַּכף ֶׁשל ְזֻכּיֹות, ְוִהְכִריַע ְוֵתֲאָרה צּוָרתֹו ְּכצּוַרת ַרֵּבנּו ַז"ל ְוֵהִביא ֶרעְנִדיל ֶאָחד וְ 

 ַהְּזֻכּיֹות, ּוָפְסקּו ִּדיָנה ְלַחִּיים. 
זַ  ַרֵּבנּו  ֶׁשָעַסק  ְּבֵעת  ַהָּדָבר,  ֶזה  ָהָיה  לֹו,  ֶּׁשִּסְּפרּו  ַּכף    ל״ּוְכִפי  ַעל  ָהֶרעְנִדיל  ְּבִמְׁשַקל 

עַ  ְמאֹד  ְוִיְתַּפֵּלא  ִהְׁשּתֹוֵמם  ָאז  ָׁשַקל  ַהּמֹאְזַנִים.  ָלָּמה  ְלַמְפֵרַע,  ֵהיֵטב  ְוֵהִבין  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ל 
 ַרֵּבנּו ַז"ל ֶאת ָהֶרעְנִדיל ַּכָּמה ְּפָעִמים, ַעד ֶׁשהּוַטב ְּבֵעיָניו.

 שנא. 
 רֹאׁש חֶֹדׁש ַאָּדר נֹוְלָדה ְלַרֵּבנּו ַז"ל ַּבת ְרִביִעית ְוא ָקָרא ָלּה ֵׁשם ַּכָּנהּוג,

יֵני ֲאָנָׁשיו. ָעַבר ָׁשבּוַע, ָעְברּו ְׁשבּוַעִים ְוא ָקָרא ָלּה ֵׁשם. ְוָאז ִנְכַנס ַרִּבי ַוְיִהי ְלֶפֶלא ְּבעֵ 
ְוָאַמר:   ֵאָליו  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהַחָּזן  ְלַדֵּבר״ַחְייִקיל  ַמה  עֹוד  ְלָהעֹוָלם  ִיְהֶיה  ְוָאַמר    ״ַרִּבי, 

ַהָּלׁשֹון:   ֶוועט שֹוי״ְּבזֹאת  ֶוועְלט  ִדי  ִּגיט  ֶרִּבי,  ָנאֶמען  ַקיין  ֶרעְדן  צּו  וָואס   ָנא ָהאְּבן  ן 
 ֶמען ׁשֹוין אֹוי ִניְׁשט ַרִּבי ָל'עֹוָלם' ִיְהֶיה עֹוד ַמה ְלַדֵּבר, ֵׁשם ְּכָבר ַּגם א נֹוְתִנים. 

לֹו:   ְוָאַמר  ָעָנה  ְלִהְתַעֵּקׁש,  א  ָהְיָתה  ַז"ל  ַרֵּבנּו   ֶׁשֶּדֶר ֵהייֶסע״ּוֵמֲחַמת  ִזיא  ן ָזאל 
 ֶׁשִהיא ִּתָּקֵרא ַחָּיה ְוֵתֶכף־ּוִמָּיד ִנְכַנס לֵבית־ַהִּמְדָרׁש, ְוָנְתנּו ָלּה ֵׁשם ַחָּיה. ".ַחָיה

 שנב. 
  ִאּמֹו.  ֶׁשִּנְסַּתְּלָקה  ֶמעְז'ּבּוז',  ֵמִעיר  ַז"ל   ְלַרֵּבנּו  ְיִדיָעה  ָּבָאה  ַהֵּׁשם,   ָלּה   ֶׁשָּנְתנּו  ַהּיֹום,   ּוְבאֹותֹו 

 ִאּמֹו. ַאֲחֵרי ִלְקרֹוָתּה ָרָצה ִּכי  ַהֵּׁשם, ְנִתיַנת ִעם ִחָּכה  ַז"ל ֶׁשַרֵּבנּו  ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי  ָּכל ְוֵהִבינּו
ְוָצַעק:   ּוָבָכה  ְמאֹד  ַחְייִקיל ְמאֹד  ַרִּבי  ִהְתַמְרֵמר  ַאְלְטץ ״ְוָאז   ִזי  ִאי ֶוועל  ֶווען  ִּביז 

 ָּתִמיד ְּבִעְנָיָניו ֶׁשל ַרֵּבנּו?  ַעד ָמַתי ֶאְתָעֵרב  ?"ִמיֶׁשען ַּביים ֶרִּבין
 שנג.

 ַהַּצֶּדֶקת ָמַרת ֵפיֶגא. "לם ַרֵּבנּו זַ ֵא ַּבֲאָדר ִנְסַּתְּלָקה   "טָּפָרַׁשת ִּכי־ִתָּׂשא, י 'יֹום ד
 שנד. 
ַּדע לֹו . ּוַבֶּדֶר ַּבָּמלֹון ִנְתוַ "לֶאל ַרֵּבנּו זַ   ל״קֹוֵדם ַחג ַהֶּפַסח ָּבא ַרִּבי ִיְצָחק ַאְייִזיק ַהּנַ 

 ְּבָמקֹום ֶׁשָּׁשַמע.  ל״ַּבֲחלֹומֹו ָּכל ַהּתֹוָרה ֶׁשָּׁשַמע ָאז ַרֵּבנּו זַ 
זַ  ַרֵּבנּו  ֶאל  ַוָּיבֹוא  ַוִּיַּסע  ַּבּבֶֹקר  ַּבֲחָרָדה    ל״ַוַּיְׁשֵּכם  סֹוף  ְוַעד  ִמְּתִחָּלה  ְלָפָניו  ַוְיַסְּפָרּה 

 >>>>>> ּוְבֵאיָמה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד. 
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 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק' 
שמחת התורה למאות אנשי שלומינו ומשפחותיהם עם 

 סיום מסכת עירובין
ציבור ענק מאנשי שלומינו התאספו ובאו לחגוג את הרגעים הנשגבים של סיום מסכת  

 פסחים, במוצאי שבת קודש העבר בוויליאמסבורג.עירובין, והתחלת מסכת 
שברוך   בידיעה  בלב  הרגיש  אחד  שכל  הגדולה  השמחה  את  במילים  לתאר  אפשר  אי 
כלולים   שבזה  גמרא,  דף  יום  מידי  ללמוד  האחרונים  הימים  וארבעים  במאה  זכה  השם 

הקורונ "ימי  שמחות,  עמוסים,  חג  ימי  הסוערים  ההרבה  השנה  ראש  ערב  ימי  ובפרט   ,"
ללכת  ב ולא  אחד,  יום  אף  להחסיר  ובלי  למשנהו,  אחד  תעופה  משדה  מטלטלים  עודם 

 לישון בלי דף גמרא.
מלוו סדר   הסעודת  נאה  שי  מונח  היה  כיסא  כל  על  המעמד,  לכבוד  נערכה  נאה  מלכה 

 "קריאת שמע שעל המיטה נוסח האריז"ל.
"אידיש   מקהלת  ילדי  ידי  על  מאד  מיוחדים  שירים  התנגנו  המעמד  נחת"  לאורך 

, בניצוחו של ר' משה קרויס, בשילוב מקהלת "הלויים" המיוחדת, בניצוחו של  תהאמנותי
 דאנציגער. י ר' אברהמ

ר' משה קרויס עם ילדי "אידיש נחת" הפתיעו את הציבור בשירה אומנותית של השיר  
החדש שחיבר ר' יוסי גרין על חשיבות לימוד משניות, השיר יהיה בדיסק החדש "אידיש  

 " שיוצא לאור בעזרת השם בימים הקרובים.4נחת 
כמו כן שמעו ביצוע מיוחד מהזמר והגראמער ר' חיים מאיר ערפס, שבחרוזים קולעים  
הציג יחד עם ילד הפלא את החשיבות של לימוד דף גמרה מידי יום, שעל ידי זה ניצולים 

 מכל רע.
נו לזכור שאנו הר"ר אלימלך שארף שליט"א נשא דרשה מיוחדת, בדבריו הסביר שעלי 

 "יהודי ש"ס" (ש"ס אידן), וזו גאוותנו וזה החיים שלנו.
לאחר מכן שמעו את הניגון החדש המיוחד שחיבר ר' יוסי גרין במיוחד לכבוד הסיום, על 

ספינה    יאמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, וראית  (יבמות קכ"א.)דברי הגמרא  
והייתי מצטער על תלמ ומנו רבי עקיבא, וכשעליתי ביבשה  אחת שנשברה,  יד חכם שבה 

בא וישב ודן לפני בהלכה, אמרתי לו בני מי העלך, אמר לי דף של ספינה נזדמן לי וכל גל  
 וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי"  

ובזה הביע שאם נאחזים ב"דף" הגמרא אפשר לעבור את כל הרוחות הסוערות והגלים  
 השוצפים, הציבור נהנה מאד.

חולק "תעודת הוקרה" לעסקנים ולתורמים השונים שעזרו למוסדות הקדושים,    כמו כן
 והטו שכם כדי שהסיום המיוחד יתקיים בהצלחה.

לאחר מכן נשא דברים ראש הישיבה שליט"א והסביר שרואים שלכל אברך יש חלום  
בחסדי   תלוי  להיות  רוצה  שהוא לא  וחושב  משלו",  "דירה  לו  שתהיה  החתונה  אחרי  מיד 

דף  הזול יום  כל  שילמד  משלו,  דירה  לאדם  שתהיה  סגולה  ממוהרא"ש  קיבלנו  אנחנו  ת, 
לנו גם בעולם הבא    ן ב'בלי, דף י'רושלמי, ופרק ת'וספתא, שזה ראשי תיבות בי"ת, וזה יית

 "בית נצחי". –
"כי אין    (שיחות הר"ן סימן ע"ו)ראש הישיבה שליט"א גם דיבר במיוחד על סדר דרך הלימוד,  

הדף   את  לומדים  שכולם  בסיום,  הגדולה  השמחה  זו  בלבד"  האמירה  רק  בלימוד  צריכים 
היומי, לא רק האחוז אחד של לומדים, האחוז האחד של ראשים טובים, האחוז האחד של  

אומר אחד  כל  פה  כולל,  אברכים,    אברכי  העמידה,  בגיל  יהודים  מבוגרים,  יהודים  גמרא, 
יהודים שעובדים למחייתם, אברכי כולל, בחורי ישיבה, בחורים עובדים, ואפילו ילדים זה  

 החידוש של רבינו, הוא נותן דרך ללמוד לכל אחד בכל מצב.
  גם אתה יכול לקנות את התורה הקדושה. גם אתה יכול להיות קשור להשם יתברך. גם 

 אתה יכול לזכות לשלום בית.
לכל   קטן  בפורמט  פסחים  מסכת  שליט"א  הישיבה  ראש  חילק  המזון  ברכת  אחרי 

 המשתתפים כדי שיוכלו לקחת איתם וללמוד בכל מקום שהוא.
 אין שמחה כשמחת התורה! 

 

זַ  ְוִנְׁשַאר    ל״ְוַרֵּבנּו  ִנְתַעֵּלף  ּגּופֹו  ַרֲעַדת  ִמֹּגֶדל  ְוהּוא  ֵמִאּתֹו.   ָהַל
י  .ַחָּלׁשּות ָׁשַכב ְמֻחָּסר ַהָּכָרה, ְוֵהִקיצּו אֹותֹו ְּבקֹׁשִ

זַ ְוֶנֱח  ְוַרֵּבנּו  ְּדָוי.  ֶעֶרׂש  ַעל  ְוָׁשַכב  ְמאֹד  ָאז  רֶֹטב    ל ״ָלה  ְמַעט  ָלַקח 
 ". ַהּיֹום ִׁשַּמְׁשִּתי ַּתְלִמיד ָחָכם ֲאִמִּתי"ְוָנַתן לֹו ֶלֱאכֹל ְוָאַמר: 

 ְוַאַחר־ָּכ ִנְסַּתֵּלק ָׁשם ַרִּבי ִיְצָחק ַאְייִזיק.
 שנה.  

ֶּפַסח, כ  א'יֹום   ְׁשֵני   ב״ַאֲחרֹון ֶׁשל  ְוָהיּו לֹו  ַהֵּקיָסר ּפֹולּוס.  ֶנֱהַרג  ְּבִניָסן 
ָּבִנים: ֲאֶלְּכַסְנֶּדר ְוִניקֹוַלאי. ְוא ָיְדעּו, ִמי ִיְהֶיה ַהֵּקיָסר. ֶאָחד ָהָיה אֹוֵהב  

וְ  אֹוָתם.  ֶׁשִּיְרּדֹף  ַלְּיהּוִדים,  ַסָּכָנה  ְוָהְיָתה  ְמאֹד,  ְוַקָּנאי  ָהָיה  ָדת  ַהֵּׁשִני 
ַסָּכָנה  ָהְיָתה  ֵׁשִני  ִמַּצד   ַא ַלְּיהּוִדים,  טֹוָבה  זֹו  ָהְיָתה  ֶאָחד  ִמַּצד  ָחְפִׁשי. 

 רּוָחִנית, ֶׁשַּׁשֲעֵרי ָּבֵּתי ֵסֶפר ֶׁשָּלֶהם ִיְהיּו ְּפתּוִחים ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל.
 ַרֵּבנּו  ִּדֶּבר  ֶּפַסח  ְוַאַחר  ֵקיָסר.  הִיְהיֶ   ִמי  ַהּדֹור,  ַצִּדיֵקי   ֵּבין  ֵּדעֹות  ִחּלּוֵקי  ְוָהיּו

 ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ל ״זַ   ַרֵּבנּו  ֶאל  ְוִנְכַנס  ַהֶּדֶלת,   ִנְפְּתָחה  ָּכ   ּוְבתֹו  ִמֶּזה.  ל״זַ 
 ֵמֵעת   ַרב,  ְזַמן   ֶזה   ל ״זַ   ַרֵּבנּו   ֶאת  ָרָאה  ֶׁשא   ִהְתַרְּגׁשּותֹו,  ּוֵמרֹב  ַאְייִזיק.
 . ל״זַ  ַרֵּבנּו  ַרְגֵלי ִלְפֵני ָהָאֶרץ ַעל ְוָנַפל ִהְתַעֵּלף ְלֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּנַסע

 , ֶׁשֶאְצלֹו ַּגם־ֵּכן ׁשֹוֲאִלים ַּבָּׁשַמִים, ִמי ִיְהֶיה ֵקיָסר. ל״ָעָנה ְוָאַמר ַרֵּבנּו זַ 
ּוְלַבּסֹוף ָהָיה, ֶּׁשַּנֲעָׂשה ֲאֶלְּכַסְנֶּדר ֵקיָסר. ְוָהְיָתה ַמֲחֶקת ֵּבינֹו ְלֵבין ָאִחיו  
ִניקֹוַלאי   ַנֲעָׂשה  ְוָאז  ֲאֶלְּכַסְנֶּדר.  ֶׁשֵּמת  ַעד  ָׁשִנים,  ָוֵׁשׁש  ֶעְׂשִרים  ִניקֹוַלאי 

ָלַקַחת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל    . ּוְבאֹוָתּה ַהָּׁשָנה ָיְצָאה ַהְּגֵזָרהז״ֶמֶל ִּבְׁשַנת תקפ
 ַלָּצָבא. ּוְבאֹוָתּה ָׁשָנה ִנְסַּתֵּלק ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַאְייִזיק.

ֶׁשָאַמר:    ֵאי ָׁשְמעּו  ָהִרּקּוִדים  ִּבְׁשַעת  ִאי  ״ּוְבִׂשְמַחת־ּתֹוָרה  ָאֶדער 
? ֶער  ַרּבִ ״ָאֶדער  ַהִהיא  ַּבָּׁשָנה  ָאז  ְוִנְסַּתֵּלק  הּוא,  אֹו  ֲאִני  ְׁשמּוֵאל  אֹו  י 

                                                  ַאְייִזיק.
 ") ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ִנְלָקח ִמֵּסֶפר  -ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה (                     

 

 פינת ההפצה 
אפשר להשיג את הקונטרס "נר להצדיק" על גדולת  

 כולל סדר הדלקת נר חנוכה.  , אור ימי החנוכה
 בירושלים  במרכז ההפצה

 

 

 

 ברק –בני היכל הקודש 
 והרא"ש זיע"אמיסודו של כ"ק מ

 שיאות מורינו ראש הישיבה שליט"אבנ

בעז"ה נתאסף אנ"ש בעיר בני ברק כאיש 

 אחד, בדיבוק חברים מקשיבים, 

 " כל יום רביעי "לאסיפת מרעים

לחזק ולהתחזק עם דיבורי רביה"ק זיע"א, 
  לעלות במעלות הקדושה והחסידות.

 0548480941לפרטים: 

 

 
 

 

 

 

 על ‰טוב יזכרו ‰מנ„בים ל‰פˆ˙ ‰‚ליון  

 השבוע נתרם הגליון  
"החנות נשנוש" ברחוב    על ידי  

   בירושלים חנה   
ברכה  שפע    הם השם יעזור שיהיה ל 

 והצלחה  
ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות  

 של נדרים פלוס על שם היכל הקודש ירושלים 

 

>>>>>> 

 

 עילית – עיןמודיהיכל הקודש 
 מיסודו של כ"ק מוהרא"ש זיע"א

 יבה שליט"אבנשיאות מורינו ראש היש

 מודיעין עיליתנתאסף אנ"ש בעיר  בעז"ה

 כאיש אחד, בדיבוק חברים מקשיבים, 

 "  כל יום רביעי "לאסיפת מרעים

לחזק ולהתחזק עם דיבורי רביה"ק זיע"א, 
  לעלות במעלות הקדושה והחסידות.

 0533763397לפרטים: 

 

 
 

 

 

 


