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ֶמֶל� ְסֹדם ְוֶאת ִּבְרַׁשע ֶמֶל� ֲעֹמָרה ִׁשְנָאב ֶמֶל� ַאְדָמה ְוֶׁשְמֵאֶבר   ע ִמְלָחָמה ֶאת ֶּברַ ָעׂשּו 
ה  ָהִראׁשֹונָ ה  ַהִּמְלָחמָ ת  אֶ ם  מֹוְצִאי   ָאנּו  ַהָּׁשבּועַ ת  ְּבָפָרׁשַ .  ֶמֶל� ְצֹבִיים ּוֶמֶל� ֶּבַלע ִהיא ֹצַער

 ם.ַהְּמָלִכי ת ַאְרַּבעַ ם עִ ה ִמְלָחמָ ּו ם ָעׁשְמָלִכי ֵמֶשת הַ ְּכֶׁשחֲ ה, ַּבּתֹורָ 

ְלִפי  ַהְּמָלִכיל  ׁשֶ ת  ַהֵּׁשמוֹ ת  אֶ ָפֵרׁש  מְ "י  ַרׁשִ  " ֶׁשָּלהֶ   ָהֹרעַ ם  ע  ְורַ ם  ַלָּׁשַמיִ ע  רַ "  ע ֶּברַ ם, 
ר  ְׁשָאה  ָהְלָאן  ְוכֵ   ם,ֶׁשַּבָּׁשַמיִ ו  ָאִבית  אֶ א  ׂשֹונֵ "  ִׁשְנָאבת, " ְּבִרְׁשעּוה  ִנְתַעּלָ "  ִּבְרַׁשע ת, " ַלְּבִריוֹ 

 .ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ד ֶנגֶ  ָמְרדּום ֶׁשהֵ  ֵאי�ם ָהָרִעים ַהְּמָלִכי

  ָּכ� ם,  ַהּׁשֵ ם  עִ י  חַ א  הּוה,  ֱאמּונָ ם  ָלָאדָ   ֶׁשֵּיׁש י  ְּכפִ י,  ַּבֵּׁשנִ ד  ֶאחָ ם  ָהֵאּלּו ְּתלּוִיים  ַהְּדָבִריי  ְׁשנֵ 
ם  ָהָרִעי ם  ֶּׁשַהְּמָלִכיל  ְגלַ ּבִ ד, ְוָאְמָנם  ֶאחָ ף  ַא ם  עִ ב  רַ א  �א  הּוד,  ֶאחָ ל  ּכָ ם  עִ ם  ְּבָׁשלוֹ י  חַ א  הּו

 ם. ֲאָנִׁשים עִ ם ּגַ ת ִמְלָחמוֹ ם ָעׂשּו הֵ , ָלֵכן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ד ֶנגֶ  ָּכ� ל ּכָ  ָהיּו

ַהְּכָלל הּוא, ֶׁשָּצִרי� ְלַבֵּקׁש ָׁשלֹום. ֶׁשִּיְהֶיה  "  ן ל"ג) ִסימָ ',  אק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהרַ י  ִליקּוטֵ (ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּו
ָׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל, ְוֶׁשִּיְהֶיה ָׁשלֹום ְלָכל ָאָדם ְּבִמּדֹוָתיו. ַהְינּו ֶׁש�א ִיְהֶיה ְּמֻחָּלק ְּבִמּדֹוָתיו  

ֵּבין ְּבָעקּו ֵּבין ְּבִטיבֹו  ְיֵהא לֹו ִחּלּוק  ִיְתָּבַר�  ,ּוִבְמֹאְרעֹוָתיו, ֶׁש�א  ִיְמָצא ּבֹו ַהֵּׁשם  "  ָּתִמיד 
ב  טוֹ   לוֹ   ְּכֶׁשהֹוֵל� ן  ֵּבי ,  ֶׁשּלוֹ ם  ַּבַחִּיי ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ א  ֶׁשִּיְמצָ ָצִרי� ֶׁשִּיְהֶיה ָלָאָדם ָׁשלֹום ִעם ַעְצמֹו,  

 . לוֹ  הֹוֵל� א ֶׁש�ן ּכְ ּוֵבי

ת  ִלְהיוֹ לֹות ַמְתִחיה,  ָהֱאמּונָ ת  אֶ   לוֹ   ַמְחִליׁש ה  זֶ ת,  ֲעֵברוֹ ה עֹוׂשֶ ם  ְּכֶׁשָאדָ ד, ְּבַיחַ   הֹוֵל�ה  זֶ 
ל עַ ז  ְּבֹרגֶ ה  ִנְהיֶ א  הּוה,  רֹוצֶ א  ֶׁשהּו  ְּכמוֹ   לוֹ ם  הֹוְלִכיא  �ם  ְּדָבִרי ה  ָלּמָ ם  ַהּׁשֵ ל  עַ ת  ֻקְׁשיוֹ   לוֹ 

ז ְוָא,  ַעְצמוֹ ם  עִ ם  ְּבָׁשלוֹ י  חַ א  �א  הּוֶצה,  ְמרּוא  �ם  ָאדָ א  הּו,  ַעְצמוֹ ל  עַ ז  ְּבֹרגֶ ה  ְוִנְהיֶ ם,  ַהּׁשֵ 
, הּוא ַעְצמוֹ ם  עִ ם  ְּבָׁשלוֹ י  חַ א  �ם  ְּכֶׁשָאדָ י  ּכִ ,  אֹותוֹ ם  ַהּסֹוְבִביל  ּכָ ם  עִ ב  ָלִריל  ַמְתִחיא  הּו

 ם. ֲאֵחִרים עִ ם  ְּבָׁשלוֹ ת ִלְחיוֹ ל ָיכוֹ א �י  ְּבַוַּדא

  ַהָקדֹוׁש א  ָמצָ א  �"  ן)עּוְקִציף  סוֹ ( ם  אֹוְמִרי"ל  ֲחזַ ת,  ִלְהיוֹ ל  ֶׁשָּיכוֹ ל  ָּגדוֹ י  ֲהכִ ר  ַהָּדבָ א  הּום  ָׁשלוֹ 
ל  ָּגדוֹ   ָּכ�ל  ּכָ ר  ָּדבָ א  הּום  ֶׁשָּׁשלוֹ ל  ּוִבְגלַ ם",  ַהָׁשלוֹ א  ֶאּלָ ל  ְלִיְׂשָראֵ ה  ְּבָרכָ ק  ַמֲחִזיי  ְּכלִ א  הּו  ָּברּו�
ם  ֶׁשָהָאדָ   ֲאִפילּוי,  ַהֵּׁשנִ ם  עִ ד  ֶאחָ   ָיִריבּון  ֶׁשּכֵ ת  ֹוחוֹ ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ּכ  ַמְׁשִקיעַ   ָהַרער  ַהֵּיצֶ ב,  ְוָחׁשּו
, ִעם  ֶנֶפׁשת  ְוָעְגמַ ם  ְוִיּסּוִרית  ָצרוֹ א  ָיִביק  רַ ה  זֶ ת,  ֵמַהַּמֲחלֹוקֶ ב  טוֹ ר  ָּדבָ ם  ׁשּוא  ֵיצֵ א  ֶׁש�  יֹוֵדעַ 

ת  ַהְּבָרכוֹ   ְלָכל  ַמְפִריִעיםם  הֵ ה  ּוָבזֶ ם,  ֶׁשָרִבי ם  יֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ   ָּכ�ל  ּכָ   ְלַצֲעֵרנּום  רֹוִאי ה  זֶ ל  ּכָ 
 ם.ֵליהֶ אֲ  ְלַהִּגיעַ ת ַהּטֹובוֹ 

ה  ְהיֶ ד ֶׁשּתִ ֶאחָ ל  ּכָ   לׁשֶ י, ְזכּותֹו  ַהֵּׁשנִ   ְּכמוֹ ת  ַאחַ ה  ִלְהיֹות ְּבֵדעָ ם ָּתִמיד  ֶׁשְּצִריִכיר  אֹומֵ א  �ה  זֶ 
ה  ְּבֵדעָ ק  ַמְחִזיא  �א  ֶׁשהּול  ִּבְגלַ י  ַהֵּׁשנִ ת  אֶ א  ִלְׂשנֹ ם  ְצִריִכיא  � י  ֵׁשנִ ד  ִמּצַ ל  ֲאבָ ה ִמֶׁשּלֹו,  ֵּדעָ לֹו  

"�א ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחי� ִּבְלָבֶב�"  ל  ׁשֶ ו  ָלאל  עַ ם  עֹוְבִרי ר  ַאחֵ י  ְיהּודִ ם  ֶׁשּׂשֹוְנִאיע  ֶרגַ ל  ְּבכָ י,  ָּכמֹונִ 
ם  עֹוְבִריו  ָלאל ּכָ ל עַ י  ּכִ ם  ֲאֵחִרים  ָלאִוי מִ   ָּגרּועַ ר  יֹותֵ ה  ְרּבֵ ו ַהֶּזה הַ ַהָּלא, ְוָלֵכן  ז)"ט, י"(ַוִיְקָרא י

ם  ֶׁשּׂשֹוְנִאיע  ֶרגַ ל  ְּבכָ ו  ַהָּלאל  עַ ם  עֹוְבִריי,  ְיהּודִ ת  ְלִׂשְנַא  ַמִּגיעַ ה  ְּכֶׁשּזֶ ל  ֲאבָ ת ֲעִׂשָּיתֹו,  ִּבְׁשעַ ק  רַ 
 ֶאת ַהּזּוַלת. 

ֹקֶדם  ַלֲעׂשוֹ ל  ֶׁשָּיכוֹ ק  ַצִּדיא  ִלְמצוֹ י  ְיהּודִ   ָצִרי�ן  ָלכֵ  ק  ַצִּדי,  ַעְצמוֹ ם  ָהָאדָ ל  ֵאצֶ ם  ָׁשלוֹ ת 
א  ְו�ה,  ְלטֹובָ ּו ם  ַהּׁשֵ   ק רַ ַמְנִהיג    לֶׁשַהּכֹ ע  ֶּׁשֵּידַ ה  ֲחָזקָ   ָּכ�ל  ּכָ ה  ֱאמּונָ י  הּודִ יְ ּבַ ס  ְלַהְכִני  ֶׁשָּיכֹול 

ד  ָּתִמים  ָהָאדָ   ְוָאז  ,ַהֵּׁשםם  עִ ם  ָׁשלֵ ר  ִיָּׁשאֵ ד  ָּתִמי   ֶּׁשִּלּבוֹ ו  ָעָלים  עֹוְבִרים  ְקָׁשִיי ה  ֵאיזֶ ה  ְמַׁשּנֶ 
 ד.ֶאחָ ף  ַאא ִיְׂשנָ א ְו�ד ֶאחָ ף ַא ם עִ ב ָיִרי א �ר ְּכבָ א הּוה, ּוְמֻרּצֶ  ָׂשֵמחַ 

א  הּו ז  ָא,  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל  עַ ת  ּוְסֵפקוֹ ת  ֻקְׁשיוֹ ם  ׁשּו  לוֹ ן  ֵאי,  ַעְצמוֹ ם  עִ ם  ְּבָׁשלוֹ י  חַ ם  ְּכֶׁשָהָאדָ 
  לוֹ   ֵיׁש ה,  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ד  עוֹ ן  ֵעדֶ ן  ּגַ ם  ַטעַ   ַמְרִּגיׁשא  ְוהּו,  אֹותוֹ ם  ַהּסֹוְבִביל  ּכָ ם  עִ ם  ְּבָׁשלוֹ י  חַ 

 א.       ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ם ּוְמֻאָּׁשִרים ְמתּוִקים ַחִּיי
 ְל� תשס"ה)  ֶל�ל ַהַּנחַ  ּתֹו�(

 
 

ָאְמרּו ַהְּקדֹוִׁשים  ו׳)(  ֲחָכֵמינּו  ֶּפֶרק  :  ָאבֹות, 
�א ֶּכֶסף ְו�א ָזָהב    —ֵאין ְמַלִּוים לֹו ְלָאָדם  

ִּבְלָבד,  טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ּתֹוָרה  ֶאָּלא  ְוכּו׳, 
ִמָּכל ַהְינּו   ִּכי  ַמָּמׁש,  אֹותֹו  ְמַלִּוים  ֶׁשֵהם 

ִנְבָרִאים   ָהָאָדם  ֶׁשל  ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה 
ֶׁשהֹוְלִכים   ּוְטהֹוִרים  ְקדֹוִׁשים  ַמְלָאִכים 
ִנְפַטר   ְּכֶׁשהּוא  ָּפָניו,  ְלַקֵּבל  ִלְקָראתֹו 
ַעד   ַמָּמׁש  אֹותֹו  ְמַלִּוים  ְוֵהם  ְלעֹוָלמֹו, 

 . ָלמוֹ ֶׁשִּנְכַנס ְלֵבית עוֹ 
ִלְמִתיְבָתא   ֶאָחד  ִאיׁש  ָּבא  ַאַחת  ַּפַעם 
ֶׁשָּיבֹואּו   ֲאָנִׁשים  ְלַחֵּפׂש  "ֵהיַכל־ַהֹּקֶדׁש", 
ֶׁשִּנְפַטר,   ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ֶׁשל  ַלְּלָוָיה 
ֶׁשָּלְמדּו ָאז   ֵמַהַּבחּוִרים  ַּכָּמה  ָלַקַחת  ְוָרָצה 

  ֹוֲהָרא״ׁש ַז"ל ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְו�א ִהְסִּכים מ
ֲחָכֵמינּו   ָאְמרּו  ֶׁשֲה�א  ְוָאַמר,  ְּכָלל,  ְלֶזה 

קי״ט:)(ַהְּקדֹוִׁשים   ְמַבְּטִלים  ַׁשָּבת  ֶּׁשֵאין   ,
ֲאִפּלּו   ִמִּלּמּוָדם,  ַרָּבן  ֵּבית  ֶׁשל  ִּתינֹוקֹות 

ִּכי    ןְלִבְניָ  ָלֶזה,  ֶׁשֵּכן �א  ְוָכל  ֵּבית־ַהִּמְקָּדׁש, 
ַהַּנ״ל   ַהִּנְפָטר  ִמְצָוה,  ֵאין  ֵמת  ִּבְבִחיַנת 

<<<< 

 

ָיפ∆  ו¿ ָטן  ָ̃ ָבר  ר. ‰  ּ„ָ ַסּפ≈ מ¿ ָ‰ָי‰   ׁ̆ ֲ‰ָר‡" ּמו… ∆ ׁ̆

ר   ּפ≈ ƒס ָח„  רו… ‡∆ ָנ‰  ַלֲחב≈ ָ ּׁ̆ ‰ַ  , ׁ̆ ר…‡ ָנ‰    ּב¿ ָ ּׁ̆ ‰ַ

ָעָפר,  מ≈ „ו…  סו… י¿ "ָ‡ָ„ם  ים:  ƒּל ƒּמ ּבַ  „…‡ מ¿ י  ƒ̇ י ƒכ ּבָ

  ׁ̆ ר: "ַמ‰ י≈ ָחב≈ ˙ו… ‰∆ ל ‡ו… ≈‡ ו… ׁ̆ ָעָפר"  פו… ל∆ סו… ו¿

  ָ̇ י ƒי‰ָ ם  ƒ‡ יָל‡  מ≈ ּלּו?  ≈‡‰ָ ים  ƒּל ƒּמ ּבַ  ˙ ּכו… ב¿ ƒל

 ‰ָ ּזָ ƒמ ָר‡  ב¿ ƒָך  נ ¿̇ ‡ו… ים  ƒיס ƒנ ַמכ¿ ף  ּוַבּסו… ב 

ָבר   –ָלֲ‡ָ„ָמ‰   ָ„ּ ֲ‡ָבל   ,˙ ּכו… ב¿ ƒל ַמ‰  ַעל   ׁ̆ י≈

 ָּ̇ ָחַטפ¿  „ עו… ו¿ ָעָפר  ל∆ ר  ז≈ חו… ו¿ ָעָפר  מ≈ יַע  ƒ‚ּ ּמַ ∆ ׁ̆

 ַ̂ מ¿ ∆‡ ָמָר‡,ע  ּב¿ ¿‚ּ י  ּפ≈ ַעּט≈   ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ י   ףל¿ ƒַטּל ˙ ּב¿

יַח  ƒּנ‰ַ י   ּול¿ ƒּל ƒפ „≈ ן  ּ̇¿ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ַרך¿   „ּול¿ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ  – ל¿

˙ַמ  ּכו… ב¿ ƒל ׁ̆  ֈ?" ‰ י≈
ַמ‰   ָר‰  ָ̂ ¿̃ ƒּב  ׁ̆ ַמּמָ  ‰ ֲ‰ָר‡ז∆ ּמו… ∆ ׁ̆" ׁ̆   „ ּמ≈ ƒל

ָעָפר   מ≈ ים  ƒיע ƒ‚ַּמ נּו  ֲ‡ַנח¿ ים,  ƒנ ָ ּׁ̆ ‰ַ ל  ּכָ נּו  ָ̇ ‡ו…

ים   ƒר ז¿ נּו חו… ַעט ֲ‡ַנח¿ „ מ¿ עו… ָעָפ ו¿ י  ל∆ ƒי מ ר≈ ¿ ׁ̆ ר; ַ‡

י  ƒּפ ס¿ ּמַ ∆ ‡  ַלֲחטו… ˜ ׁ̆ ּלָ ∆‡ ,‰ ָ̃ ¿„ י˙ וו… ƒס ף, ל…‡ ּכו…

וַ  ָמָר‡  ¿‚ּ ַ„ף  ו¿  ˙ ַניו… ¿ ׁ̆ ƒמ  ˜ ר∆ ‰  ּפ∆ ָ̂ י    -ֲ‰ָפ ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ

˙ו… (                                                  !לו…  ָ̂ מּונָ  ֲע ך¿ ‰ ‡¡  "‚)˙˘פ ל∆
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 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר� 
 א, י"ב ִניָסן, ְׁשַנת תשע"ח ִלְפָרט ָקָטן-יֹום ד' ַּפְרַׁשת ְׁשִמיִני

ַהִּמְכָּתב. ֶנֱהֵניתִ   ִקַּבְלִּתי ֶאת  יֹוֵתר טֹוב; ֲאִני ִמְתַּפֵּלל    ִלְׁשמֹועַ   יְמֹאד  ַהְרֵּבה  ֶׁשַאֶּתם ְּכָבר ַמְרִּגיִׁשים 
.  ת ָׁשעוֹ   ַהְרֵּבה ֲעבּוְרֶכם ֶׁשִּתְהיּו ְּבִריִאים ַוֲחָזִקים. ִּתְראּו ִלְׁשֹמר ַעל ַעְצְמֶכם ֶלֱאֹכל טֹוב ְוִליֹׁשן ַמְסִּפיק

אֹוֵמר   קי)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  ָהַר"ן,  ּכַ (ִׂשיחֹות  "ֵיׁש  ְּבַהֹּמַח, :  ּוִמְתַחְּבִרים  ַהִּמְתַּדְּבִקים  ּוִבְלּבּוִלים  ְׁשטּוִתים  ָּמה 
ֶּזֶקת. ִּכי ּוִבְפָרט ִּבְלּבּוֵלי ָהֱאמּוָנה, ְוַעל־ְיֵדי ַהֵּׁשָנה ִנְפָרִדים ֵמַהֹּמַח",  ְּכֶׁשָאָדם ָיֵׁשן ָהֱאמּוָנה ֶׁשּלֹו ִמְתחַ 

; ם ַהְרֵּבה ַמֲחָׁשבֹות ָרעֹות, ְּפָחִדים ְוִדְמיֹונֹות ְוכּו', ְוַהֵּׁשָנה ְמַסֶּלֶקת אֹותָ ַּבֹּמחַ   םִמְצַטְּבִריְּבֶמֶׁש� ַהּיֹום  
ָּכל ֶאָחד ְוַהְּדָאגֹות ֶׁשּלֹו, ְלַאַחר ִמֵּכן הֹוְלִכים    -ה יֹוֵרד ַמְתִחיִלים ִלְדֹאג  ַהַּלְילָ   רֶׁשַּכֲאׁשֶ ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים  

: "ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה  (ֵאיָכה ג, כג)ָּכל ַהְּדָאגֹות ָיְרדּו ֵמָהֹראׁש, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב    ִליֹׁשן, ּוַבֹּבֶקר ְּכֶׁשָּקִמים
 ֱאמּוָנֶת�". 

ֶׁשָּלֶכם ִמְתַּכֵּוץ ְוכּו';    ף ְּפָחִדים. ַאֶּתם ַמְרִּגיִׁשים ֶּׁשַהּגּוב  ֵמרוֹ ַאֶּתם ּכֹוְתִבים ֶׁשַהּגּוף ֶׁשָּלֶכם ַמָּמׁש ֶנֱחָלׁש  
: "ַּפַחד ַמְכִחיׁש ֹּכחֹו ֶׁשל ָאָדם", ְּכִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ַּפַחד, ִסיָמן ח)אֹוֵמר  ַרֵּבנּו  

.  םֶׁשִּנְגָמִריַּפַחד ׁשֹוְברֹו", ְּפָחִדים ׁשֹוְבִרים ֶאת ָהָאָדם, ַמְרִּגיִׁשים    ה,ָקׁשֶ : "גּוף  (ָּבָבא ַּבְתָרא י.)אֹוְמִרים  
  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ל) ֲאָבל ֵיׁש ָלנּו רֹוֵפא ָּגדֹול; ַרֵּבנּו הּוא ָהרֹוֵפא ֶׁשָּלנּו. הַצִדיק ִנְקָרא 'רֹוֵפא'  

ֶׁשּסֹוֵבל י  ְלמִ ת ְמֹאד טֹובֹות  ּוְסגּולוֹ ת; ְלַרֵּבנּו ֵיׁש ֵעצֹות  ּוְברּוָחִנּיּוִּכי הּוא ְמַרֵּפא אֹוָתנּו ְּבַגְׁשִמיּות  
- : "ַעל (ָׁשם, ג)ִמְּפָחִדים. ְקחּו ֶאת "ֵסֶפר ַהִמדֹות", ְוִתְראּו ָׁשם ֵעצֹות ָיפֹות ַלְּפָחִדים ֶׁשָּלֶכם. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

ַאף ֶאָחד ְיֵדי ִּבָּטחֹון ִּתָּנֵצל ִמַּפַחד", ִאם ַמֲאִמיִנים ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַהְּפָחִדים ִמְסַּתְּלִקים; ַמֲאִמיִנים ׁשֶ 
ִלְקרֹות  ָיכֹול  ָּדָבר �א  ְוׁשּום  ִלי ְּכלּום  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ָּברּו� הּוא רֹוֶצה,    אֶאּלָ   �א  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַרק ַמה 

: "ְסגָֻּלה ְלַבֵּטל (ָׁשם, ד) ה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה ֶזה ְלטֹוָבה. עֹוד אֹוֵמר ַרֵּבנּו  ֶׁשּמַ ְמַׁשְּנִנים ֱאמּוָנה  
: "ִּבְצָדָקה ְּתַבֵּטל ֶאת ַהַּפַחד",  ָלֵכן ְּבָכל (ָׁשם, ה)ת ַהַּפַחד, ִלְזֹּכר ַאְבָרָהם ָאִבינּו", עֹוד אֹוֵמר ַרֵּבנּו  אֶ 

ִמְתַּגְּברוֹ  ָהָרעֹות  ֶׁשַהַּמֲחָׁשבֹות  עִ ֲעֵליֶכם,    תַּפַעם  ֶאְתֶכם  ָהָרעֹות    לּכָ   םַמְפִחיִדים  ַהַּמֲחָׁשבֹות 
ְּפרּוָטה  ְוַהְּמֻטָּפׁשֹות,   ִלי  ְלֻקּפַ ַּתְכִניסּו  ֲעֹזר  ָהעֹוָלִמים,  "ִרּבֹון  ִיְתָּבַר�:  ֵמַהֵּׁשם  ּוְתַבְּקׁשּו  ַהְּצָדָקה  ת 

 ".יאֹותִ  ְיַיְּסרּוֶׁשַהַּמֲחָׁשבֹות ֶׁשִּלי �א 
ל ִׂשְמָחה", הֹוֵצאנּו  : "ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּפָחִדים, ְיַזֵּמר ֶזֶמר ׁשֶ (ָׁשם, יא)   אִהיֵמָהֵעצֹות ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר    תַאחַ 

ִעם   ָׁשִרים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֲחָלִקים,  ְׁשֵני  ְּכָבר  ֵיׁש  ְׂשֵמִחים,  ֱאמּוָנה  ִנּגּוֵני  ֶׁשְּמִכיִלים  ְמֹאד  ָיִפים  ִּדיְסִקים 
ע. ַרֵּבנּו אֹוֵמר ֶׁשַעל ְיֵדי  ַּתְלִמיֵדי ַהְּיִׁשיָבה ִׁשיֵרי ֱאמּוָנה, ֶׁשֶּזה ִיְפַעל ֶאְצְלֶכם ַּבַּבִית, ֶזה ַיְכִניס ָּבֶכם ֹרגַ 

ְלִׁשיֵרי ֱאמּוָנה, ִּכי ַּכָּמה ֶׁשָאָדם רֹוֵקד יֹוֵתר ִעם ִׁשיֵרי ֱאמּוָנה, הּוא ָׁשר  ֶזה    ה ַהַּכָּונָ ִמְתַרְּפִאים;    םִנּגּוִני
ָּכאן,   אִהיטֹוָבה", "ַהֵּׁשם  ְלַעְצמֹו: "ַאף ֶאָחד �א ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִלי ְּכלּום", "ָּכל ַמה ֶׁשַהֵּׁשם עֹוֶׂשה ֶזה לְ 

ָמקֹום", הּוא    אִהיַהֵּׁשם   ְּבָכל  ִנְמָצא  ַהֵּׁשם  ִמְסַּתְּלקֹות ְּברֹוגַ   הִנְהיֶ ָׁשם,  ָהָרעֹות  ַהַּמֲחָׁשבֹות  ְוָכל  ע 
 ִמֶּמּנּו. 

ְוכּו'; ֶזה    תַוֲחָרדוֹ   ָּבֶכם ְּפָחִדים  םִנְכָנִסיְלַגֵּבי ַמה ֶׁשַאֶּתם ּכֹוְתִבים ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשַאֶּתם קֹוְרִאים ִעּתֹון  
ת ֶאְלָעָזר ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ָהַרב ִממּוְנַקאְטׁש ַהִמְנחַ �א ַרק ֶאְצְלֶכם, ֵאֶצל ֻּכָּלם ֶזה ָּכ�.  ַהַּצִּדיק ַּבַעל 

מי שקורא    : "ְוָרַדף ֹאָתם קֹול ָעֶלה ִנָּדף", ַהַּכָּוָנה ָלִעּתֹון.(ַוִיְקָרא כו, לו)ה ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוֵכָחה  אֹוֵמר: "מַ 
ַּדף   -ה ַהִּנָּדף"  ָעלֶ "הֶ ָהִעּתֹון הּוא    ם,ֶׁשָּלהֶ ת  ַּבֲחָדׁשוֹ   דֶאחָ ל  ּכָ ם  ַמְפִחיִדים  הֵ עתון נהיה רדוף מזה,  

ּפּוֵרי ַצִּדיִקים,  ת ִעּתֹוִנים, ָעִדיף ֶׁשִּתְּקחּו ְסָפִרים ֶׁשל סִ ַלַּביִ "; ָלֵכן ָלָּמה ַאֶּתם ְצִריִכים ְלַהְכִניס  ָסרּוחַ 
 ְלַהְכִניס ַהַּבְיָתה ִעּתֹוִנים. םְּבָמקוֹ ַּתְקִריאּו ֶאת ֶזה ַלְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם, 

"ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמְנִהיג  ַהִּמִּלים:    תְּכתּובוֹ �א    םָהִעּתֹוִנית  ֶׁשְּבכֹוָתרוֹ מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר: "ָּכל ְזַמן  
וְ  ְוָכל ֻּכּלֹו ֵליָצנּות; ָּכל ֶאָחד  ָהִעּתֹון הּוא  ָּכל    זָא ְמֻדָּיק",    ן ַהֹּכל ִמְתַנֵהל ְּבֶחְׁשּבוֹ ֶאת ָהעֹוָלם,  ֶׁשֶקר 

 רֹוֶצה ְלַהְראֹות ֶׁשַהַּמְנִהיג ֶׁשּלֹו ָּגדֹול יֹוֵתר ְוכּו'", 
ּכֹוֵתב ָלֶכם ָּכאן ְּתִפָּלה, ֲאָבל ָהִעָּקר ָּתִׂשיחּו ֶאת  ִּבַּקְׁשֶּתם ִמֶּמִּני ֶׁשֶאְכֹּתב ָלֶכם ְּתִפָּלה ֶׁשֹּתאְמרּו. ֲאִני

ֵאָליו, ְוִתְבּכּו  ֶׁשָּלֶכם  ַהְּפָחִדים  ֶאת  ִּבְמֻדָּיק  לֹו  ְּתַסְּפרּו  ִיְתָּבַר�;  ַהֵּׁשם  ֶאל  ֶׁשָּלֶכם  ַהָּׁשבּור  ָּכ�    ַהֵּלב 
 ִּתָּוְׁשעּו ְּבִלי רֹוְפִאים ּוְבִלי ְּתרּופֹות.

, ֶׁשֶאְהֶיה ְּבִׂשְמָחה ְוֶׁש�א ִיְהיּו ִלי  ה ּוְׁשֵלמָ , ֲעֹזר ִלי ֶׁשֶאְהֶיה ְּבִריָאה  ם עֹולָ ל  ׁשֶ   ֹונוֹ ִרּב " ִפָּלה:  ִהֵּנה ַהּתְ 
ֶׁשָּכל ַהּגּוף ֶׁשִּלי ַמְתִחיל  ד  עַ   ת ִנְבֶהלֶ ׁשּום ְּפָחִדים. ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ִנְכַנס ִּבי ַּפַחד ִּפְתאֹוִמי, ֲאִני ָּכל ָּכ�  

ה ְל� ֶׁשִּמַּבחּוץ ֲאִני ִנְרֵאית  מֹודָ ַוֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשֲאִני ִנְגֶמֶרת. ֲעֹזר ִלי ַהֵּׁשם ֶׁשֶאְהֶיה ְּבִריָאה. ֲאִני  ִלְרֹעד  
 ְּכָאָדם ָּבִריא, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ָעַלי ְּכלּום, ֲעֹזר ִלי ֶׁשֶאְהֶיה ְּבִריָאה ַּגם ַּבֹּמַח ֶׁשִּלי. 

  ֱאמּוָנה   ִעם   ֶׁשֶאְחֶיה   ָּבעֹוָלם.   ָּדָבר   ִמּׁשּום   ֲאַפֵחד   ֶׁש�א   ְּב�,   ֲחָזָקה   ֱאמּוָנה   ִלי   ֶׁשִּתְהֶיה   ִלי   ֲעֹזר   ָיָקר,   ַאָּבא 

  ֲאָבל  ִמְסַּתְּלִקים,  ַהְּפָחִדים  ִמְּמ�   ִנְזֶּכֶרת  ְּכֶׁשֲאִני  טֹוב,  ִלי  ִנְהָיה  ִמְּמ�  חֹוֶׁשֶבת  ְּכֶׁשֲאִני  ִּכי  ֱאמּוָנה.   ְוֶאְנֹׁשם 

  ַמֲחִליִׁשים   ַהְּפָחִדים  ֶׁשִּלי.   ַלְּפָחִדים   ׁשּוב   נֹוֶפֶלת   ַוֲאִני   ִמְּמ�   ֶׁשֶאְׁשַּכח   ּגֹוֵרם   הּוא   ָהַרע,   ַהֵּיֶצר   ַמִּגיעַ   ָּכ�   ַאַחר 

 ֶזה".   ֶאת   ִלְסֹּבל   אּוַכל   ֶׁש�א   ַמְרִּגיָׁשה   ֶׁשֲאִני   אֹוִתי   ׁשֹוֵבר   ָּכ�   ָּכל   ֶזה   ִמְתַּכֵּוץ,   ֶׁשִּלי   ַהּגּוץ   ָּכל   אֹוִתי, 
 ִמֶּכם. ַיֲעֹזר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשַּתְחְזרּו ַלּכֹוחֹות ֶׁשָּלֶכם; ֶׁשִּתְהיּו ִאָּמא ְּבִריָאה ְוָכל ַהְּפָחִדים ִיְסַּתְּלקּו 

 "ח) תשע  א-י ְׁשִמינִ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (
 

 

ַּתֲעֶׂשה  �א  ֲאִפּלּו  ֶּׁשּדֹוֶחה 
ִמי   לֹו  ֵיׁש  ֲה�א  ִּכי  ֶׁשַּבּתֹוָרה, 
ָנכֹון  ֶזה  ֵאין  ְוָלֵכן  ּבֹו,  ֶׁשְּיַטֵּפל 
ַלַּבחּוִרים ָלֵצאת ִמֵּבית־ַהִּמְדָרׁש 

 ְלַבֵּטל ִלּמּוָדם, ְוָלֶלֶכת ַלְּלָוָיה. 
ַז"ל  מֹוֲהָרא״ׁש  ִנְכַנס   ְוָאז 

ִמְצַות  לְ  ְּבִעְנַין  ִנְפָלָאה  ִׂשיָחה 
ְלָוַית ַהֵּמת, ְוָאַמר, ֶׁשִעַּקר ְּכבֹוד 
ָהרּוָחִנית   ַהְלָוָיה  הּוא  ַהֵּמת 
ִלְקָראתֹו   ֶׁשּיֹוֵצא  ִמי  ַהְינּו  ֶׁשּלֹו, 
ֵמָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְלַקֵּבל ָּפָניו, ִּכי 
ְלַטֵּיל  ַחּיּותֹו  ְּבַחִּיים  ֶׁשָּזָכה  ִמי 

קֹומֹות ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְּבָכל מְ 
ְוִלְגֹמר ַּתַנ״� ְוִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה  
ְירּוַׁשְלִמי,   ַּבְבִלי  ְוַׁש״ס 
ַהָּקדֹוׁש  ְוֹזַהר  ּתֹוֶסְפָּתא, 
ְוִתּקּוִנים ְוכּו׳, יֹוְצִאים ִלְקָראתֹו  
ְוַׂשְרֵפי  ַמְלָאִכים  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי 

  .ים ֶׁשּלוֹ ַמְעָלה, ְוֵהם ִעָּקר ַהְמַלּוִ 
ַהְּתִפָּלה  ִּדּבּוֵרי  ָּכל  ְוֵכן 
ְוַהִהְתּבֹוְדדּות ֶׁשָּזָכה ְלַדֵּבר ִעּמֹו  
ַחָּייו, ֵהם ָּבִאים   ְיֵמי  ִיְתָּבַר� ָּכל 
ַהַּתָּנא   ּוְכַמֲאַמר  אֹותֹו,  ּוְמַלִּוים 

ֵאִלָּיהּו   י״ב)(ְדֵבי  ֶׁשָּכל ֶּפֶרק  ְלִפי   :
ּוְתִפּלֹות, ִׂשיחֹות  ֵהם    ַהַּמְרֶּבה 

ָׁשָעה  אֹוָתּה  ַעד  אֹותֹו  ְמַלִּוים 
ְוָכל  עֹוָלמֹו,  ְלֵבית  ִנְכַנס  ֶׁשהּוא 
ִמָּלה ּוִמָּלה ֶׁשָאָדם מֹוִציא ִמִּפיו 
ִּבְתִפָּלה ְוִׂשיָחה ֵאָליו ִיְתָּבַר�, זֹו  
ְוִנְבָרא  ְלַנְפׁשֹו,  ִנְצִחית  ַהְצָלָחה 
ֶׁשְּיַלֶּוה   ָקדֹוׁש  ַמְלַא�  ִמָּלה  ִמָּכל 

ָהעֹוָלם אֹות ִמן  ֵצאתֹו  ְלַאַחר  ֹו 
 . ִמָּכל ָרע ְוִיְׁשֹמר אֹותוֹ 

ְוָלֵכן ֵאין ָהִעָּקר ְּכָלל ַהְמַלִּוים 
ָּבֶזה   ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּגְׁשִמִּיים 
ֵאין   ָּבֶזה  ְוַאְדַרָּבה  ָהעֹוָלם, 
ָאַמר  ֶׁשַּפַעם  ּוְכמֹו  ְּכָלל,  ַמְעָלה 
לוֹ  ֵיׁש  ֵמת  ֶׁשֲאִפּלּו  ַז״ל,   ַרֵּבנּו 

ִעַּקר  ַרק  ְּגדֹוָלה,  ִמְּלָוָיה  ֵגאּות 
הּוא   ְוַהֲחִׁשיבּות  ַהַּמֲעָלה 
ְוָלֵכן  ֶׁשּלֹו,  ָהרּוָחִנִּיים  ַהְמַלִּוים 
ֱאֶמת,  ְּדַבר  ַעל  ַהַּמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיֵמי   ָּכל  ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ֶאת  ּוֵמִכין 
ְוָאז   ָהַאֲחרֹון,  ְליֹומֹו  ַחָּייו 

ְזֶּכה ִלְלָוָיה  ְּבֵצאתֹו ִמן ָהעֹוָלם ּיִ 
ָיָפה ְמֹאד, ִּכי ֵיְצאּו ִלְקָראתֹו ָּכל 
ָּכל  ִעם  ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהָּפַמְלָיה 
ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּזָכה ַלֲעֹסק  
ְּבתֹוָרָתם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוֵהם ִיְהיּו  

 ִעַּקר ַהְמַלִּוים ֶׁשּלֹו.
ְוִסֵּפר מֹוֲהָרא״ׁש ַז"ל, ֶׁשָּבִעיר 

ק ָהָיה ִאיׁש ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ֶטעְּפִלי
ַרִּבי  לֹו  ֶּׁשָּקְראּו  ְׁשלֹוֵמנּו, 
ְּבֵאיֶזה   ָיָמיו  ָּכל  ְוָגר  ֶהעְרְׁשֶקע, 
ִהִּכירּו אֹותֹו ַאְנֵׁשי  ְו�א  ַמְרֵּתף, 
אֹותֹו   ָחְׁשבּו  ַרק  ְּכָלל,  ָהִעיר 

 . ָלִאיׁש ָּפׁשּוט ְמֹאד
ּוַפַעם ָקָרא ָהַרב ֶהָחִסיד ַרִּבי 

קִ  ִזְכרֹונֹו  ַאֲהֹרן  יְּבִליְטֶׁשער, 
ִיְצָחק   ֵלִוי  ַרִּבי  ַלֲחָתנֹו  ִלְבָרָכה, 
ֵל�  לֹו:  ְוָאַמר  ַהַּלְיָלה,  ַּבֲחצֹות 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

  ֵמַחָּלׁש דּפַחַ 

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 ְׁשֵאָלה:

 
 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו 

ַהָּיִפים,  ַהִּׁשעּוִרים  ַעל  ּכַֹח  ִייַׁשר 
ִלְׁשאֹל   ֶׁשַהְרֵּבה   ָּכל  עַ ָרִציִתי 

ֶׁשֲאָנִׁשים  רֹוֶאה  ֲאִני  ְּפָעִמים 
ֲאִני  ְוצֹוֲחִקים,  ְלִכּוּוִני  ִמְסַּתְּכִלים 
ֲאִני  ִמֶּמִּני.  צֹוֲחִקים  ֶׁשֵהם  ַמְרִּגיׁש 

יֹוֵדַע   צֹוֲחִקים א  ֶּבֱאֶמת  ֵהם  ִאם 
ֲאָבל   א,  אֹו  ֶזה ם  ֶעצֶ ִמֶּמִּני 

ָּתִמיד   ֶׁשִּלי   תנֹוטֹוֶׁשַהַּמֲחָׁשבֹות 
צֹוֲחִק   ןַלִּכּוּו ֶזה  ֶׁשַּכִּנְרֶאה  ִמֶּמִּני,  ים 

ָיכֹול  ֲאִני  ַמה  ִלי,  ַמְפִריַע  ְמאֹד 
ַלֲעׂשֹות ֶׁשֲאָנִׁשים א ִיְצֲחקּו ִמֶּמִּני, 
ּוַמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶׁשא ֶאֱחׁשֹב 

 ֶׁשּצֹוֲחִקים ִמֶּמִּני? 

 ִייַׁשר ּכַֹח  

 

  ִיְתָּבַר ה'  ָּפָרַׁשת    -ְּבֶעְזַרת  א'  יֹום 
ַמר ה'   ,ְל  ְׁשַנת -ֶל ֶחְׁשָון, 

 ה'תשפ"ג 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַאף ֶאָחד א צֹוֵחק ִמְּמ, ַאף ֶאָחד  
ִּתְׁשַּתֶּטה,  ַאל   ;ִמְּמ חֹוֵׁשב  א 
צֹוֲחִקים  ֶׁשֵּכן  ִלי  ֶּׁשּתֹוִכיַח  ַוֲאִפּלּו 

  ִמְּמ-    ;ְל ְלַהְפִריַע   ָצִרי א  ֶזה 
 ?ַמה ַהֵּׁשִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְל 

ָּדִוד  ֵאי ִּתְרֶאה  ָׁשם  ְּתִהִּלים,   ַּתִּגיד 
ְספֹר  ֵאין   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַהֶּמֶל ָׁשר 
ֵמַאף  ְמַפֵחד  א  "ֲאִני  ְּפָעִמים: 
ֶאָחד, ַא ֶאָחד א ָיכֹול ְלָהַרע ִלי";  
ַאָּתה  ַעְצִמי,  ִּבָּטחֹון   ְל ִיֵּתן  ֶזה 
ְּתַקֵּבל ֱאמּוָנה ֲחָזָקה, יֹוֵתר א ִיְהֶיה 

ּוַמ  אֹוֵמר  ְּפלֹוִני  ַמה   ְל ה ִאְכַּפת 
 ַאְלמֹוִני אֹוֵמר.

ָׁשר    ַהֶּמֶל יב)ָּדִוד  נּו,  :  (ְּתִהִּלים 
ַמה   ִאיָרא,  א  ָּבַטְחִּתי,  "ֶּבֱאִקים 

 ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי?" 

ַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ַאָּתה ְּתַקֵּבל 
ּכַֹח, ִּבָּטחֹון ַעְצִמי ִלְחיֹות ִעם ַהֵּׁשם  

ִאְכּפַ  ִיְהֶיה  א   ,ַמה ִיְתָּבַר  ְל ת 
 .אֹוְמִרים ָעֶלי 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ג) תשפ ֶלה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו (

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

 . ִלְקֵצה ָהִעיר ְּבַמְרֵּתף ְּפלֹוִני ֶׁשל ַרִּבי ֶהעְרְׁשֶקע ַהַּנ״ל, ְוִתְרֶאה ֶאת ֲעבֹוַדת ַהֲחצֹות ֶׁשּלוֹ 
ֵאיֶזה ֵסֶפר ְולֹוֵמד ְּבִהְתַלֲהבּות ּוַבֲחִמימּות   ד א אֹותֹו יֹוֵׁשב ַעל יַ � ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק, ּוָמצָ לַ ְוהָ 

 ָּכזֹו, ֶּׁשֵאין ְלַׁשֵער ְּכָלל, ְוֵהִעיד ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק, ֶׁשַהַּמְרֶאה ַהִּנְפָלא ַהֶּזה ָעָׂשה ָעָליו ֹרֶׁשם ּנֹוָרא
, ִלּמּודוֹ ר  ֲעבּוד  ָּכבוֹ ל  ְיַקּבֵ א  ֶׁש�ט,  ָּפׁשּוי  ְיהּודִ ה  ְראֶ ֶׁשּנִ י  ְיהּודִ ה  ָרָא א  הּו.  ְמֹאד ָּכל ְיֵמי ַחָּייו

 ּות. ּוְנִעימק ֵחׁשֶ ה ְּבָכזֶ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהּתֹורָ ת אֶ ד ְולֹומֵ ב יֹוׁשֵ א הּול ֲאבָ 
ְלָוָיה ֶׁשּלֹו, ְּדַהְינּו ּבַ ַהַּנ״ל, ָהיּו ַרק ְׁש�ָׁשה ֲאָנִׁשים    ְוִהֵּנה ַאַחר־ַּכ� ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ַרִּבי ֶהעְרְׁשֶקע

 . ָהַרב ֶהָחִסיד ַרִּבי ַאֲהֹרן ִקיְּבִליְטֶׁשער ַז״ל, ַוֲחָתנֹו ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְועֹוד ֶאָחד
ִאים עֹוד ֲאָנִׁשים ְלַלּוֹות  ּוְכְׁשִהְתַּפֵּלא ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַעל ֶזה, ְוָׁשַאל ֶאת חֹוְתנֹו, ָלָּמה ֵאין ּבָ 

אֹותֹו? ָאַמר לֹו חֹוְתנֹו: ֵּתַדע, ֶׁשַּמה ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ִלְפֵני ֵעיֶני� ֶזה ַהְלָוָיה ֶׁשּלֹו ָּכאן ָּבעֹוָלם  
ָּכל ַהֶּזה, ֲאָבל ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון ְמַלִּוים אֹותֹו ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ַמְלָאִכים ְקדֹוִׁשים ֶׁשִּנְבְראּו מִ 

ָהֲעבֹודֹות ֶׁשּלֹו, ּוִבְפָרט ִמַּמה ֶׁשָעַסק ַּבּתֹוָרה ּוַבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ַּבֵּלילֹות, ַהְינּו ְּבִתּקּון ֲחצֹות  
ְוֵאין ֶזה ְמַׁשֶּנה ְּכָלל ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֵיׁש לֹו ָּכאן ְלַמָּטה ָּבֶזה   ְוכּו׳,  ּוְבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִּבְקֻדָּׁשה 

 ְלָוָיתֹו. ָהעֹוָלם ְּבהַ 
ַהֵּמת, ָהִעָּקר ֶׁשִּיְרֶאה ְלַהְכִניס ְּבַעְצמֹו ִהְתעֹוְררּות    ְּבָׁשָעה ֶׁשָאָדם הֹוֵל� ְלַקֵּים ִמְצַות ְלָוַית

: ֹקֶהֶלת ז׳)(ְּגדֹוָלה ְמֹאד ַלְחֹׁשב ַעל יֹומֹו ָהַאֲחרֹון ְוַעל ַּתְכִליתֹו ַהִּנְצִחי, ִּבְבִחיַנת ַמה ֶׁשָּכתּוב  
ִיֵּתן ֶאל ִלּבֹו", ְוִיְזֹּכר ֵהיֵטב ֶׁשָּיבֹוא ַהּיֹום ְוַהָּׁשָעה ֶׁשַּגם הּוא ִיְצָטֵר� ָלֵצאת ִמֶּזה ָהעֹוָלם  "ְוַהַחי  

ּוְבַמֲעִׂשים  ּוְבִמְצוֹות  ּוִבְתִפָּלה  ֵהיֵטב ְּבתֹוָרה  ַעְצמֹו  ְלָהִכין  ְוָעָליו  ַהִּנְצִחי,  ֵּביתֹו  ֶאל  ָלׁשּוב 
ֶׁשִּיְהי ְּכֵדי  ַהַּצִּדיִקים,  טֹוִבים,  ְוִנְׁשמֹות  ַמְעָלה  ַמְלֲאֵכי  ֶׁשל  ּוְטהֹוִרים  ְקדֹוִׁשים  ְמַלִּוים  לֹו  ּו 

ָרה ֶׁשָּיבֹואּו ְלַקֵּבל ָּפָניו, ְוַיְזִּכיר ְלַעְצמֹו ָאז ְלִהְזָּדֵרז ְמֹאד ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ּוְבִלּמּוד ַהּתוֹ 
ָמֵלא ְּבִסְפֵרי ַהּתֹוָרה   —ְּכמֹו ֲארֹון־ַהֹּקֶדׁש    ְלַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו)(ן ֶׁשּלֹו  ַהְּקדֹוָׁשה, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ָהָארוֹ 

ָמֵלא ִּבְתִפּלֹות ּוְבִהְתּבֹוְדדּות ְלַהֵּׁשם   —ַהְּקדֹוָׁשה, ְוֵכן ִיְהֶיה ַהּגּוף ֶׁשּלֹו ְּכמֹו ֵּבית־ַהְּכֶנֶסת  
ִנפְ  ִהְתעֹוְררּות  ְיַקֵּבל  ַוֲאַזי  ַהֵּמת, ִיְתָּבַר�,  ְלָוַית  ִמְצַות  ַעל־ְיֵדי  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ַלֲעבֹוַדת  ָלָאה 

 ְוֵיֵל� ִמָּׁשם ְּבִהְתַחְּדׁשּות ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי. 
ל עַ ר  ַלֲחזֹ ג  נֹוהֵ ה  ָהיָ ק' זי"ע,  ַלַּצִּדיי  ְצבִ ל 'ַּבעַ ִמְּבָלאז'ֹוב    ֱאִליֶמֶל�י  ְצבִ י  ַרּבִ   ָהַרב ַהָּקדֹוׁש

ו  ְלָאִביד  עוֹ ב  ְמֹקרָ ה  ֶׁשָהיָ ד,  ֶאחָ ן  ָזקֵ ד  ָחִסיו  ֵאָליא  ּבָ ם  ּוַפעַ ד,  ָּתִמית  ִמְׁשָניוֹ ם  ְּפָרִקיה  ַהְרּבֵ 
ַהָּקדֹוׁש זי"ע  ִמִּדינוֹ ד  ָּדוִ י  ַרּבִ   ָהַרב  י  ְּבנֵ "הַ ל  ַּבעַ   ֱאִליֶמֶל�י  ְצבִ י  ַרּבִ   ַהָּקדֹוׁשב  ָהרַ ל  ׁשֶ   ְּבנוֹ ב 

ם  ַאּתֶ ם  ּגַ ת: "ְקצָ ל  ִזְלזּו  ְּבֶדֶר�  אֹותוֹ ל  ְוָׁשַאת,  ִמְׁשַניוֹ ה  ַהְרּבֵ ס  ּגֹורֵ   אֹותוֹ ה  ְוָרָא  "ע,זיר"  ִיָּׂשׂשכָ 
ם  עִ   ִלְנֹקׁשל  ִהְתִחיו,  ְּדָבָריי זי"ע  ְצבִ י  ַרּבִ   ָהַרב ַהָּקדֹוׁש  ִּבְׁשֹמעַ ד?",  ָּתִמית  ִמְׁשַניוֹ ם  לֹוְמִדי

 ם"... ֵעיַניִ ף ֶאלֶ "הָ ם עִ ה  זֶ  ַמִּגיעַ ט ְמעַ ד עוֹ י,  אוֹ י, אוֹ י,  אוֹ ק:  ְוָצעַ ו,  ִּפיל עַ  ֶאְצָּבעוֹ 
ם  ָהָאדָ ל  עַ ל  ֶׁשּנֹופֵ ה  ְוַהִּיְרָאד  ַהַּפחַ ם  ֹעצֶ   לוֹ ר  ְלָתאֵ ק  ַהַּצִּדיל  ְוִהְתִחי ,  ַּכָּוָנתוֹ ן  ֵהִביא  �ה  ְוַהּלָ 

ת  יֹוֵצא  ִּנְׁשָמתוֹ ׁשֶ ד  עַ ד  ַּפחַ ו  ָעָליל  ְונֹופֵ ם,  ֵעיַניִ ף  ֶאלֶ   לוֹ   ֶׁשֵּיׁשת  ַהָּמוֶ   ַמְלַא�ת  אֶ   ִּבְראֹותוֹ 
ה ַהְרּבֵ ֹוס  רגְ אֶ וְ ַמד  ֶאלְ א  �י  ְוכִ ...  ִמֶּמּנּון  ִנּצֹוִלית  ִמְׁשַניוֹ י  ְידֵ ל  עַ ל  ֲאבָ ם: "ִסּיֵ א  ְוהּו,  ֵמַעְצמוֹ 
 ד"?... ָּתִמית  ִמְׁשַניוֹ 

ם, ֵמָהעֹולָ ר  ִנְפטַ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ר,  ִנְפטָ ת  ִנְׁשמַ י  ְלִעּלּות  ִמְׁשַניוֹ ד  ִלְלמֹ ר  ֶׁשֶאְפׁשָ ם  יֹוְדִעי ם  ֲאָנִׁשי
ם  יֹוְדִעיא  �ם  ֲאָנִׁשי.  ִנְׁשָמתוֹ י  ְלִעּלּוד  ֶׁשִּיְלמַ ת  ִמְׁשַניוֹ ת  ַמֶּסכֶ   ַעְצמוֹ ל  עַ ל  ְמַקּבֵ ד  ֶאחָ ל  ּכָ 

"ְמֻסּגָ ת  ִמְׁשַניוֹ ד  ֶׁשִּלּמּו ל ְלכָ   ּוְלַהֲעלֹוָתּה  ְלַזּכֹוָתּה ,  ְלַנקֹוָתּה  –"  ַעְצמוֹ ת  ִנְׁשמַ י  ְלִעּלּול 
  אֹוָתּהא  ּוְלהֹוִציי,  ְלַגְמרֵ ם  ָהָאדָ ת  ִנְׁשמַ ת  ְלַׁשּנוֹ   ֹּכחַ   ֵיׁשת  ְלִמְׁשָניוֹ י  ּכִ ם,  ֶׁשָּבעֹולָ ת  ַהַּמְדֵרגוֹ 

ר ַלְעזוֹ ל  ָיכוֹ ה  זֶ ִאם  וְ ה,  ְנָׁשמָ ת  אֹוִתּיוֹ ה  ִמְׁשנָ י  ּכִ ,  ְמקֹוָמּהל  אֶ   ּוְלַהֲעלֹוָתּהת  ַּתְחִּתי ל  ִמְּׁשאוֹ 
ה  ָלּמָ .  ֶׁשּלוֹ ה  ַהְּנָׁשמָ ת  אֶ   ּוְלַקֵּדׁשת  ְלַהֲעלוֹ י  ְּבַוַּדא ל  ָיכוֹ ה  זֶ ר,  ַאחֵ   ִמיֶׁשהּול  ׁשֶ ה  ְנָׁשמָ ת  ַהֲעלוֹ ּולְ 

ת  ִמְׁשַניוֹ ד  ִיְלמַ   ֶׁשִּמיֶׁשהּום  ְמֻרִּבים  ְלַרֲחִמי  ְוִיְצָטֵר�ם  ָהעֹולָ ן  מִ ר  ָּפטֵ ֶׁשּיִ ד  עַ ה  ְיַחּכֶ ם  ֶׁשָהָאדָ 
י ְלִעּלּות  ִמְׁשַניוֹ ד  לֹומֵ ד  ְלבַ א  הּוא  ֶאּלָ ז,  ָאד  עַ ה  ְמַחּכֶ א  �א  הּול  ֵׂשכֶ   ֵיׁשם  ָלָאדָ ם  אִ ?  ֲעבּורוֹ 

 ם. ֲאֵחִרי ל ׁשֶ ת ְלטֹובוֹ  ְלַהִּגיעַ  ָצִרי�א �א הּו  ְוָכ�, ִנְׁשָמתוֹ 
ר ֶׁשּיֹותֵ ה  ַּכּמָ ה,  ּתֹורָ ר  ֶׁשּיֹותֵ ה  ַּכּמָ ף  חֹוטֵ א  הּוא  ֶאּלָ ,  ַעְצמוֹ ת  אֶ ה  ַמְטעֶ א  ֶׁש�י  מִ י  ַאְׁשרֵ 

ן  ְוהֵ ה  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ן  הֵ ד  ָּתִמי  אֹותוֹ ה  ְיַלּוֶ ה  זֶ ק  רַ י  ּכִ ם,  ָהעֹולָ ה  ָּבזֶ ם  טֹוִבי ם  ּוַמֲעִׂשית  ִמְצווֹ 
 ְצָוה)ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ֵמת מִ   (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ד' ֶעֶר� ְלָוָיה                              א.ַהּבָ ם ָּבעֹולָ 

 
 
 
 

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

י?  ּנִ ה צֹוֲחִקים ִמּמֶ  ָלּמָ
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבוע שעבר, בו חול המועד סוכות, כמתואר בב  ום ההילולא של רבינו ז"לשיעור למתפללים בי  מסר  אכן
 הוא ביטא את גודל השמחה בזה שפותחים עוד בית מדרש על שם רבינו.

  . גדולה, בית המדרש יזכה להצלחה  צייתו לזה יהם  שתי נקודות חשובות שאם    הדגיש להםראש הישיבה  
 ראשית, שתמיד ידברו אך ורק דיבורים של רבינו, דיבורים של התחזקות שיוצאים מהשיחות של רבינו.

את כל הצרכים עבור יש לו  ש, לראות  השני  כלל השני הוא שכל אחד צריך להיות עסוק רק בגשמיות שלוה
וכ שלדומהשבת  ברוחניות  עסוק  להיות  ולא  כגון  השני  ,  להתפלל   מתי,  לבית המדרש  מגיע  אדם  אותו 

 . לראות רק את הטוב של השני מיועדוכדומה, בית המדרש 
מחלוקת ובזה הוא   ה שהואמנסה ליצור איז  דיבר על כך, שבהיכל הקודש היצר הרעואז ראש הישיבה  

 . ורק לחזק אחד את השניאהוב אחד את השני, תמיד לראות לעל כן, צריך מרחיק אנשים מברסלב, 
לומר שכזי"ע  "ש  אמוהר והצביע על  בהיה בעיר טבריה, הוא עמד    ז"ל  שרבינונהג  קברו של רבי עקיבא 

. את אפשר לומר שרבינו הראה על המקום הזהבנאל,  ביחלק  הרי  בית המדרש הוא  .  טוב לגור"כאן  בנאל, "י
 סלב".ניתן לשמוע בקו "קול ברבמלואו שיעור ה

"יש בשורות טובות, בעיר טבריה נפתח   : במכתב בערב שבת קודש פרשת בראשית כתב ראש הישיבה
 ילדים  מספר קטן, כמו שפתחנו את המוסדות בוויליאמסבורג עם    זה  לעת עתה.  היכל הקודש  תלמוד תורה

 , שהפכה לקהילה גדולה ויפה". מצומצם
 . האזור ולכל העולם השם יתברך מהפינה הזו ייצא אור לכל בעזרת 

 !זה הקטן גדול יהיה
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 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב 
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  323-500-3461 בלגיה/438-300-8080/קנדה 03303502361אנגליה 
  rabbirothhebrew@gmail.comלקבלת הגליון במייל  
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  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה

 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 21:15יום שלישי בשעה 
 3:00מנחה ימי חול  

 ברכות  9:15
 8:30שחרית ימי חול 

 דקות לאחר הדה"נ  20
 7:30חול  מעריב בימי  

 ירושלים
 15רח' רבי נחמן מברסלב 

 בני ברק  דקות לאחר הדה"נ  50 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  10 21:00יום רביעי בשעה   
  7בעל שם טוב רח' 

 שמיעת שיעור  
 19ליל שישי רח' נחל דולב  

 ד' לפני השקיעה  10סעודה שלישית 
 דקות לפני השקיעה  10 ---   ק"א 20 הנביאה מרים' רח'  ג גם ברמה ו

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  דקות לאחר הדה"נ  10 ברכות  9:30 דקות לפני השקיעה  30 21:30יום רביעי בשעה   
 19רשב"י 
  21:30יום ראשון בשעה  : שיעור 

 ) ביהכ"נ חב"ד ( 9רחוב צה"ל 

 

 צפת  דקות לפני השקיעה  10 ברכות  9:00 דק' לפני השקיעה  45
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 תקנא.
. ְוָהיּו  "לָנָתן ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵאֶצל ַרֵּבנּו זַ   'ְוָאז ֵּבין ֶּפַסח ַלֲעֶצֶרת ָהָיה ר

ְּבַעְצמֹו,   "לֵמַרֵּבנּו זַ לֹו ַעל־ֶזה ְמִניעּות ֲעצּומֹות. ְוִעַּקר ַהְּמִניעֹות ָהיּו  
זַ  ַרֵּבנּו  ַאְנֵׁשי־   "לִּכי  ֲאֶׁשר  ַעל  ַמְקִּפיד  הּוא  ְּכִאּלּו  ְּבַעְצמֹו,  ֶהְרָאה 

ִּבְתִמידּו ֵאָליו  ָּבִאים  ְמִניעּות   תְׁשלֹוֵמנּו  ִמֶּזה   ָלֶהם  ְוָהיּו   ,ָּכל־ָּכ
ַיְק  ֶּפן  ֵאָליו,  ָלבֹוא  ֶׁשָרצּו  ַּפַעם,  ְּבָכל  ֵמֲחַמת  ְוִיּסּוִרים  ֲעֵליֶהם,  ִּפיד 

ֶׁשָהָיה  ַהֵחֶׁשק,  עֶֹצם  ִמֹּגֶדל  ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן  ֶאְצלֹו,  ָהיּו   ָסמּו ֶׁשֶּזה 
ֵאֶצל ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו ֵלָהנֹות ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה ְּבָכל ַּפַעם ִלְזּכֹות ְוַלֲעמֹד 

ַהְּמִניע ַעל  ִהְתַגְּברּו  ְקֻדָּׁשתֹו,  ַהְדַרת  ְּבָכל ִלְפֵני  ֵאָליו  ְוָזכּו ָלבֹוא  ֹות 
 ַּפַעם.

 תקנב. 
ָּבאּו ֵאָליו ַרִּבי ָנָתן ְוַרִּבי ַנְפָּתִלי עֹוד ַּפַעם. ְוָהָיה   ְוָסמּו ְלָׁשבּועֹות  

ִנְדֶמה ְלַרִּבי ָנָתן, ֶׁשהּוא ַמְקִּפיד ְקָצת, ַעל ֶׁשהּוא ׁשֹוֵקד ַעל ַּדְלתֹוָתיו  
 ָנַסע ֵאָליו ַּכָּמה ְּפָעִמים ְרצּופֹות.   ֶּפַסח ַלֲעֶצֶרתיֹוֵתר ִמַּדאי, ִּכי ָאז ֵּבין  

, ִנְכַנס ֵאָליו ּוָפַגׁש  "לְוַעל־ֵּכן ֵּתֶכף־ּוִמַּיד ְּכֶׁשָּבא ַרִּבי ָנָתן ֶאל ַרֵּבנּו זַ 
ַהָּגדֹול ֶׁשּלֹו, ֶׁשָהָיה ָסמּו ְלֵבית־ַהִּמְדָרׁש, ְוָנַתן לֹו    "ל ַּבַּבִיתְּבַרֵּבנּו זַ 
!"  ֲעֵליֶכם, ָפאר ִּגיזּוְנט  "ָׁשלֹוםְלַרִּבי ָנָתן:    "לְוָאַמר ַרֵּבנּו זַ   ָׁשלֹום.

(ַסע ְלָׁשלֹום!) ְוִחֵּי ְקָצת ְוַאַחר־ָּכ ִנְׁשַאר יֹוֵׁשב ְּבָמקֹום ֶׁשָּיַׁשב ָׁשם  
ְוִהְתִחיל  ַהָּיָׁשן,  ַהֵּבית־ַהִּמְדָרׁש  ֶנֶגד  ַלחּוץ  ֶׁשָהְיָתה  ַלֶּדֶלת,   ָסמּו

  ַאָּתה   "ֵאי  :ִעם ַרִּבי ָנָתן ְוִנֵחם אֹותֹו ְמאֹד ְוָאַמר לֹו  "ל ְלַדֵּברּו זַ ַרֵּבנ
ָּכ...    יֹוֵדעַ  ַאָּתה  ַהּיֹום   ...ִמְּמ ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה   ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ַמה 

ָּכּוְלַאַח  ִּתְהֶיה   ְּבִלי    ..."ר־ָּכ ְּגדֹולֹות  ְּבַסָּכנֹות  ֶׁשִּיְהֶיה  לֹו  ְוָרַמז 
ְׁשִביֵלי "ִׁשעּור.    ְל ֶאְפַּתח  ַוֲאִני  ִמֶּמִּני...  ִּתְתַרֵחק  ֶׁשא  ְוִכְמַעט 

ּוְמַטֵּיל   ַההֹוֵל ָּכל ַהּתֹורֹות ֶׁשִּלי, ְּכֶדֶר ּוְתַטֵיל ֶּדֶר ַהֵּׂשֶכל, ְוֵתֵל
ְונֹוָרִאים ִנְפָלִאים  ָנָת   ְוָאז  ".ַּבֵהיָכלֹות ּוְבִבְנָיִנים  ְלַרִּבי  ן ָהִעְנָין  ֵּבֵאר 

ְקָצת ְוָאַמר לֹו, ִּכי ַהּתֹורֹות ֶׁשּלֹו ֵהם ְּכמֹו ִמי ֶׁשִּנְכַנס ְלָפָלִטין, ֶׁשֵּיׁש  
ּבֹו ֵהיָכלֹות ַוֲחָדִרים ְוַאְכַסְדָראֹות ּוִפְׁשָּפִׁשין ָנִאים ְוִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים  

ֵכי ִחּדּוִׁשים נֹוָרִאים. ְמאֹד ְמאֹד ַוֲעִלּיֹות ַעל־ַּגֵּבי ֲעִלּיֹות ׁשֹונֹות ְּבַדְר 
ְוֵתֶכף ְּכֶׁשִּנְכָנִסין ְּבֶחֶדר ֶאָחד ּוַמְתִחיִלין ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו ּוְלִהְתַּפֵּלא ַעל 
ִנְפָלאֹות ַהִחּדּוִׁשים ֲאֶׁשר ּבֹו, ְּבתֹו ָּכ רֹוִאין, ֶׁשִּנְפַּתח לֹו ֶּפַתח ִנְפָלא 

ַלֶחֶדר   ֶזה  ֵמֶחֶדר  ְוֵכן  ַאֵחר  ּוֵמֶחֶדר  ְלֶחֶדר  ְלֶחֶדר  ֵמֶחֶדר  ְוֵכן  ַהֵּׁשִני 
ַלֲעִלָּיה ְוכּו', ּוִמֻּכָּלם ְּפתּוִחים ִמֶּזה ָלֶזה ְּפָתִחים ְוַחּלֹונֹות, ּוְמֻקָּׁשִרים 
ַהּיִֹפי   ּוְבַתְכִלית  ֲעֻמָּקה  ּוְבָחְכָמה  ִנְפָלא  ְּבֵסֶדר  ָּבֶזה  ֶזה  ּוְמֻׁשָּלִבים 

ְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב ִּכי־ִאם ְלִמי ֶׁשִּנְכַנס ְקָצת  ְוַהּנֹוי ְוכּו' [ְוָכל ֶזה ִאי ֶא 
זַ  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  עֶֹמק  ְמִתיַקת  "לַּבֲהָבַנת  ֹנַעם  ִלְטעֹם  ַהּזֹוֶכה  ַאְׁשֵרי   .

ַעְמקּות ּתֹוָרתֹו ֲאֶׁשר ֵאין ֻּדְגָמָתּה ֲאָבל ַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן ֲעַדִין א ִיְהֶיה  
 ֶׁשְּל  ֶׁשִּיְהֶיה,  רֹוָצה  ֲאִני  ֲאָבל"ֵּיל ְּבֶׁשל ֲאֵחִרים.  ֶׁשְּל, ַרק ְּכמֹו ֶׁשְּמַט 

ִאי ִוויל ֵזיי ָזאְלן "ּוְבזֹו ַהָּלׁשֹון ָאַמר לֹו:    !" ְלַגְמֵרי, ְוַגם ֶזה ִיְהֶיה 
ַדייֶנע  ַפאר  ֵמייְנְסט  ּדּו  ַזיין,   אֹוי ָדאס  ֶוועט  ַדיין,  ַזיין    ַטאֶקע 

ָוואר ָנאר  טֹוִבים,  ַאזֹויּוַמֲעִׂשים  ִוויל   ִאי רֹוֶּצה,   "ם  ֲאָבל  ("ֲאִני 
ֶׁשֵהם ִיְהיּו ֶּבֱאֶמת ֶׁשְּל, ֶזה ַּגם ִיְהֶיה. ַאָּתה חֹוֵׁשב ִּבְגַלל ַהַּמֲעִׂשים  

.("ַרק ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני רֹוֶּצה ָּכ ,טֹוִבים ֶׁשְּל 
 ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")"  ֵּסֶפרִנְלָקח ִמ  -(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 

 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )דנ"קִסּפּור ַחּיָ

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ודוד ניישטיין החתן 
 למזל טוב עב"ג בת ואירוסירגל ל

 הי"ו מאיר דוד פארקאש מו"ה 
*** 

 הי"ו יואל פעדער מו"ה 
 עב"ג למזל טוב  של בתוחתונה ה לרגל

*** 

אפעלדארפער  אהרן יצחק מו"ה 
 הי"ו

 למזל טוב  לרגל החלאקה של בנו
*** 

 הי"ו משולם פינטער מו"ה 
 למזל טוב לרגל הולדת בתו

*** 

 הי"ויודא ארי' טורנהיים מו"ה 
 למזל טוב לרגל הולדת בתו

 

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'

ראש חודש למספר תומכי   סעודת 
 הקודש" היכל כולל"

ראש הישיבה שליט"א, עם ביתו של  ב  יפה,סעודת ראש חודש    מהבשבוע שעבר התקיי
 היכל תרום סכומי כסף גבוהים ל"כולל  עזור ולל  שמתאמצים,  נבחרים  מספר מוזמנים

 על התורה ועל העבודה.  ולומדים אברכים" הידוע, בו יושבים הקודש
עשירה   דרשה נערכה  סעודה  נשא  לא  שליט"א  הישיבה  ראש  חודש,  ראש  לכבוד 

 יפות מאוד שהקהל נהנה מאוד. ים שיחות א שוחח עם הנאספרשמית אל
וניתן להאזין להן ב"קול ברסלב", דיברו   , הסתריםמגילת    עלחלק מהשיחות הוקלטו 

שאמר   הכמוסים  עדעל    רבינוהסודות  שיהיה  עם  ש  מה  יהיה  מה  כולל  משיח,  יבוא 
רבנים    נבחנים אצללומדים עכשיו, המקצועות שהם    , מהללוהכ  אברכי   עלברו  ירוסיה. ד

למי    אפשר לדעתאיך  ו יותר חשוב,  איזה  לל, על מטרות צדקה שונות,  והכ  על דמירבים,  
מקבלים ומי לא, עם  כן  לו ילדים  יהקהילה והמוסדות, אההיסטוריה של  על    ולתת, דיבר

 ם ומגוונים. עוד הרבה נושאים מענייניוסיפורים שונים שהתרחשו במהלך השנים, 
ראש  סעודת    אחרי,  השמח הלך מלא  ברכת המזון, יצאו בריקוד, והציבור    שברכולאחר  
 ראש הישיבה שליט"א.  עליהם עםשעבר  וכז מיוחדתחודש 
ראש חודש מסוג זה עם  סעודת  באופן קבוע    לעשות, התכנון הוא  השם יתברך  בעזרת

ש החשובים  התומכים  עבור  במיוחד  שליט"א,  הישיבה  מהונםתורראש  לכיסוי    מים 
 כל החודש. של הכולל עבור הוצאות ה

כולל ל  מכניס  , ראש הישיבה שליט"א אינולכלידוע    ה"כולל היכל הקודש" ייחודו של  
קצת  אברכים ללמוד  חובה  כדי  שמחפשים  ידי  לעבוד  לצאת  לצאת  ניתן  כך  לצורך   ,
ל ובלילה,    הספיקועדיין  בבוקר  מספיק  הקודש"ללמוד  היכל  רק ב"כולל  נכנסים   ,  
אלא התורה הקדושה, ובמטרה    להם משהו אחר, אין  שתורתם אומנתם באמת  אברכים
  לכולל מי שנכנס    כל  על כך  דיםיעומ.  דיינים וגדולי התורהל  ו, ולגדולהגיע למבחןללמוד  

ספרים, ונשמע קול תורה , אברכים כפופים על הבאמצע היום, ממש אין עם מי לדבר
 התורה. מלימוד  ערב, הם לא שומעים ולא רואים שום דבר חוץ

 כי הם חיינו ואורך ימינו! 
*** 

תורה חדש  תלמוד
"היכל   ובית המדרש

הקודש" בעיר  
 טבריה 

את הבשורה שלומינו  בשמחה רבה קיבלו אנשי  
ה החורף  בעונת  כי  נפתח    נוכחיתהמשמחת 

חדש תורה  הקודש  תלמוד  בגלילהיכל  ארץ   , 
לכל  ישראל   גדולה  שמחה  זוהי  טבריה,  בעיר 
שהקהילה  שלומינואנשי   רואה  כשאתה   ,
עליה  א"שמוהר ועבד  הקים  רב ש  וביזע   בעמל 

מיום ליום עם עוד    משתבחתכל חייו רק גדלה ו
תורה בית תלמוד  עוד  לבנות,  ספר  בית  עוד   ,

 עולם. הבי , בכל רחחבורותמדרש ועוד 
בית   גם  בטבריה  נפתח   מדרש במקביל, 

הישיבה  וראש  באזור,  המתגוררים    לתלמידים 
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	אַתֶּם כּוֹתְבִים שֶׁהַגּוּף שֶׁלָּכֶם מַמָּשׁ נֶחֱלָשׁ מֵרוֹב פְּחָדִים. אַתֶּם מַרְגִּישִׁים שֶּׁהַגּוּף שֶׁלָּכֶם מִתְכַּוֵּץ וְכוּ'; רַבֵּנוּ אוֹמֵר (סֵפֶר הַמִדוֹת, אוֹת פַּחַד, סִימָן ח): "פַּחַד מַכְחִישׁ כֹּחוֹ שֶׁל אָדָם", כְּפִי שֶׁחֲכָמֵינו...
	אַחַת מֵהָעֵצוֹת שֶׁרַבֵּנוּ אוֹמֵר הִיא  (שָׁם, יא): "מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ פְּחָדִים, יְזַמֵּר זֶמֶר שֶׁל שִׂמְחָה", הוֹצֵאנוּ דִּיסְקִים יָפִים מְאֹד שֶׁמְּכִילִים נִגּוּנֵי אֱמוּנָה שְׂמֵחִים, יֵשׁ כְּבָר שְׁנֵי חֲלָקִים, שֶׁאֲנַחְנוּ שָׁרִים עִם תַּלְ...
	לְגַבֵּי מַה שֶׁאַתֶּם כּוֹתְבִים שֶׁבְּכָל פַּעַם שֶׁאַתֶּם קוֹרְאִים עִתּוֹן נִכְנָסִים בָּכֶם פְּחָדִים וַחֲרָדוֹת וְכוּ'; זֶה לֹא רַק אֶצְלְכֶם, אֵצֶל כֻּלָּם זֶה כָּךְ.  הַצַּדִּיק בַּעַל הַמִנְחַת אֶלְעָזָר זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ, הָרַב מִמוּנְ...
	מוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר: "כָּל זְמַן שֶׁבְּכוֹתָרוֹת הָעִתּוֹנִים לֹא כְּתוּבוֹת הַמִּלִּים: "הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַנְהִיג אֶת הָעוֹלָם, וְהַכֹּל מִתְנַהֵל בְּחֶשְׁבּוֹן מְדֻיָּק", אָז כָּל הָעִתּוֹן הוּא שֶׁקֶר וְכָל כֻּלּוֹ לֵיצָנוּת; כָּל אֶחָד רוֹ...
	בִּקַּשְׁתֶּם מִמֶּנִּי שֶׁאֶכְתֹּב לָכֶם תְּפִלָּה שֶׁתֹּאמְרוּ. אֲנִי כּוֹתֵב לָכֶם כָּאן תְּפִלָּה, אֲבָל הָעִקָּר תָּשִׂיחוּ אֶת הַלֵּב הַשָּׁבוּר שֶׁלָּכֶם אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ; תְּסַפְּרוּ לוֹ בִּמְדֻיָּק אֶת הַפְּחָדִים שֶׁלָּכֶם וְתִבְכּוּ ...
	הִנֵּה הַתְּפִלָּה: "רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, עֲזֹר לִי שֶׁאֶהְיֶה בְּרִיאָה וּשְׁלֵמָה, שֶׁאֶהְיֶה בְּשִׂמְחָה וְשֶׁלֹּא יִהְיוּ לִי שׁוּם פְּחָדִים. הַרְבֵּה פְּעָמִים נִכְנַס בִּי פַּחַד פִּתְאוֹמִי, אֲנִי כָּל כָּךְ נִבְהֶלֶת עַד שֶׁכָּל הַגּוּף שֶׁ...
	אַבָּא יָקָר, עֲזֹר לִי שֶׁתִּהְיֶה לִי אֱמוּנָה חֲזָקָה בְּךָ, שֶׁלֹּא אֲפַחֵד מִשּׁוּם דָּבָר בָּעוֹלָם. שֶׁאֶחְיֶה עִם אֱמוּנָה וְאֶנְשֹׁם אֱמוּנָה. כִּי כְּשֶׁאֲנִי חוֹשֶׁבֶת מִמְּךָ נִהְיָה לִי טוֹב, כְּשֶׁאֲנִי נִזְכֶּרֶת מִמְּךָ הַפְּחָדִים מִס...
	אַבָּא יָקָר, עֲזֹר לִי שֶׁתִּהְיֶה לִי אֱמוּנָה חֲזָקָה בְּךָ, שֶׁלֹּא אֲפַחֵד מִשּׁוּם דָּבָר בָּעוֹלָם. שֶׁאֶחְיֶה עִם אֱמוּנָה וְאֶנְשֹׁם אֱמוּנָה. כִּי כְּשֶׁאֲנִי חוֹשֶׁבֶת מִמְּךָ נִהְיָה לִי טוֹב, כְּשֶׁאֲנִי נִזְכֶּרֶת מִמְּךָ הַפְּחָדִים מִס...
	יַעֲזֹר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁתַּחְזְרוּ לַכּוֹחוֹת שֶׁלָּכֶם; שֶׁתִּהְיוּ אִמָּא בְּרִיאָה וְכָל הַפְּחָדִים יִסְתַּלְּקוּ מִכֶּם.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה שְׁמִינִי-א תשע"ח)
	ראש הישיבה הדגיש להם שתי נקודות חשובות שאם הם יצייתו לזה, בית המדרש יזכה להצלחה גדולה. ראשית, שתמיד ידברו אך ורק דיבורים של רבינו, דיבורים של התחזקות שיוצאים מהשיחות של רבינו. והכלל השני הוא שכל אחד צריך להיות עסוק רק בגשמיות של השני, לראות שיש לו את ...
	ואז ראש הישיבה דיבר על כך, שבהיכל הקודש היצר הרע מנסה ליצור איזה שהוא מחלוקת ובזה הוא מרחיק אנשים מברסלב, על כן, צריך תמיד לראות לאהוב אחד את השני, ורק לחזק אחד את השני.
	מוהרא"ש זי"ע נהג לומר שכשרבינו ז"ל היה בעיר טבריה, הוא עמד בקברו של רבי עקיבא והצביע על יבנאל, "כאן טוב לגור". בית המדרש הוא הרי חלק ביבנאל, אפשר לומר שרבינו הראה על המקום הזה. את השיעור במלואו ניתן לשמוע בקו "קול ברסלב".
	במכתב בערב שבת קודש פרשת בראשית כתב ראש הישיבה: "יש בשורות טובות, בעיר טבריה נפתח תלמוד תורה היכל הקודש. לעת עתה זה קטן, כמו שפתחנו את המוסדות בוויליאמסבורג עם מספר ילדים מצומצם, שהפכה לקהילה גדולה ויפה".
	בעזרת השם יתברך מהפינה הזו ייצא אור לכל האזור ולכל העולם.
	זה הקטן גדול יהיה!
	.
	בשבוע שעבר התקיימה סעודת ראש חודש יפה, בביתו של ראש הישיבה שליט"א, עם מספר מוזמנים נבחרים, שמתאמצים לעזור ולתרום סכומי כסף גבוהים ל"כולל היכל הקודש" הידוע, בו יושבים אברכים ולומדים על התורה ועל העבודה.
	סעודה עשירה נערכה לכבוד ראש חודש, ראש הישיבה שליט"א לא נשא דרשה רשמית אלא שוחח עם הנאספים שיחות יפות מאוד שהקהל נהנה מאוד.
	חלק מהשיחות הוקלטו וניתן להאזין להן ב"קול ברסלב", דיברו על מגילת הסתרים, הסודות הכמוסים שאמר רבינו על מה שיהיה עד שיבוא משיח, כולל מה יהיה עם רוסיה. דיברו על אברכי הכולל, מה לומדים עכשיו, המקצועות שהם נבחנים אצל רבנים רבים, על דמי הכולל, על מטרות צדקה...
	לאחר שברכו ברכת המזון, יצאו בריקוד, והציבור הלך מלא שמחה, אחרי סעודת ראש חודש מיוחדת כזו שעבר עליהם עם ראש הישיבה שליט"א.
	בעזרת השם יתברך, התכנון הוא לעשות באופן קבוע סעודת ראש חודש מסוג זה עם ראש הישיבה שליט"א, במיוחד עבור התומכים החשובים שתורמים מהונם לכיסוי ההוצאות של הכולל עבור כל החודש.
	ייחודו של ה"כולל היכל הקודש" ידוע לכל, ראש הישיבה שליט"א אינו מכניס לכולל אברכים שמחפשים ללמוד קצת כדי לצאת ידי חובה, לצורך כך ניתן לצאת לעבוד ועדיין להספיק ללמוד מספיק בבוקר ובלילה, ב"כולל היכל הקודש", נכנסים רק אברכים שתורתם אומנתם באמת, אין להם משה...
	כי הם חיינו ואורך ימינו!
	***
	בשמחה רבה קיבלו אנשי שלומינו את הבשורה המשמחת כי בעונת החורף הנוכחית נפתח תלמוד תורה חדש היכל הקודש, בגליל ארץ ישראל בעיר טבריה, זוהי שמחה גדולה לכל אנשי שלומינו, כשאתה רואה שהקהילה שמוהרא"ש הקים ועבד עליה בעמל וביזע רב כל חייו רק גדלה ומשתבחת מיום לי...
	במקביל, נפתח בטבריה גם בית מדרש לתלמידים המתגוררים באזור, וראש הישיבה אכן מסר שיעור למתפללים ביום ההילולא של רבינו ז"ל בחול המועד סוכות, כמתואר בשבוע שעבר, בו הוא ביטא את גודל השמחה בזה שפותחים עוד בית מדרש על שם רבינו.

