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ְּכֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ַרק ָחַזר ֵמָהֲעִקיָדה  ַוָּיֹבא ַאְבָרָהם ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה ְוִלְבֹּכָתּה  
"ִנְסְמָכה  :  (ְּבֵראִׁשית כג, ב)"י אֹוֵמר  ֶׁשַרׁשִ   יְּכפִ ְּכָבר ִחָּכה לֹו ִנָּסיֹון, ִאְׁשּתֹו ִנְפְטָרה,  

ְידֵ  ֶׁשַעל  ְלִפי  ִיְצָחק,  ַלֲעֵקַדת  ָׂשָרה  ְּבָנּה  ִמיַתת  ֶׁשִּנְזַּדֵּמן  ָהֲעֵקָדה,  ְּבׂשּוַרת  י 
ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשִּסְּפרּו    ִלְׁשִחיָטה, ְוִכְמַעט ֶׁש�א ִנְׁשַחט, ָּפְרָחה ִנְׁשָמָתּה ִמֶּמָּנה ּוֵמָתה",

ִהיא ִנְפְטָרה, ַאַחר ָּכ� הּוא ָהַל� ְלַחֵּפׂש    –ְלָׂשָרה ֶׁשהֹוִבילּו ֶאת ְּבָנּה ִלְׁשִחיָטה  
ּה ָמקֹום ְקבּוָרה, הּוא ִהְסּתֹוֵבב ְּבָכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוהּוא �א ָמָצא ָמקֹום ִלְקֹּבר  לָ 

ה הּוא ָאַמר לֹו ַּבַהְתָחלָ ן' ֶׁשָעָׂשה ִמֶּמּנּו ְצחֹוק,  ֶעְפרוֹ אֹוָתּה, ַעד ֶׁשהּוא ָמָצא ֶאת '
ְּבִחָּנם ְוַאַחר ָּכ� הּוא ִּבֵּקׁש  ֶׁשהּוא נֹוֵתן לֹו ֶאת ֶחְלַקת ַהַּקְרַקע ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה  

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַרק ִהִּגיַע, ְלָאן ֶׁשהּוא ָהַל�,    ןֶׁשְּלָאָעֶליָה ֶּכֶסף ַרב. רֹוִאים ִמָּכאן  
ָהיּו לֹו ִנְסיֹונֹות, ָהיּו לֹו ְקָׁשִיים, ְוִעם ָּכל ֹזאת �א ָהיּו לֹו ֻקְׁשיֹות ַעל ַהָּקדֹוׁש  

ִאים ִמָּכאן ֵאי� ַעל ָּכל ַהַּצִּדיִקים עֹוְבִרים ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים, ֲאָבל ֶזה  ָּברּו� הּוא. רוֹ 
ַהַּגְדלּות ֶׁשל ַהַּצִּדיק ֶׁשֵאין לֹו ַּתְרעֹומֹות ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֲאִפּלּו ֶׁשעֹוֵבר  

 ם ִיְתָּבַר� ְּבִלי ֻקְׁשיֹות.ן ְּבַהּׁשֵ ְלַהֲאִמי ַמְמִׁשי�ל ֹזאת הּוא ְּבכָ ָעָליו ְקָׁשִיים ַרִּבים 

ַיִּגיַע ְלַדְרָּגה ֶׁשֵאין לֹו ֻקְׁשיֹות    לָּגדוֹ ְּבַפְׁשטּות ֶזה ִנְרֶאה ְּכָדָבר   ְמֹאד, ֶׁשָאָדם 
ֲאִפּלּו   ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ִאם   םֶׁשעֹוְבִריַעל  ֲאָבל  ּוִמְרָים,  ָקִׁשים  ִנְסיֹונֹות  ָעָליו 

ים ִעם ַהִּלּמּוִדים ֶׁשל ַהַּצִּדיק, ָיכֹול ֲאִפּלּו ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ַּגם  ְמֹקָרִבים ַלַּצִּדיק, ְוַחּיִ 
ְלַרֵּבנּו   ְמֹקָרִבים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהֵּׁשם  ָּברּו�  ָלֶזה.  ִסְפֵרי "לזַ ִלְזּכֹות  ֶאת  ְּכֶׁשּלֹוְמִדים   ,

ת, ְּכַהּיֹום ֶזה ַמָּמׁש ִּבּטּול  , ָיכֹול ָּכל ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ְלַהִּגיַע ְלָכל ַהַּמְדֵרגוֹ "לזַ ַרֵּבנּו  
"ן', ֲאִפּלּו ֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ֶאת מֹוֲהרַ ַהְּבִחיָרה, ֲאִפּלּו ֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין 'ִלּקּוֵטי  

ְּבִסְפֵרי   ִׁשעּור  ְלַעְצמֹו  קֹוֵבַע  הּוא  ִאם  ֲאָבל  ַרֵּבנּו,  ֶׁשל    ׁש "מֹוֲהָראַה'ִׂשיחֹות' 
 םקּוְנְטֵרִסיָּכַתב    ׁש"מֹוֲהָראָּכַתב,    ׁש"ֶׁשּמֹוֲהָרא  םְוַהּקּוְנְטֵרִסי ַּבִּמְכָּתִבים ַהָּיִפים  

 ְּבָכל ַהָּׂשפֹות,  ָיכֹול ֲאִפּלּו ָהָאָדם ֲהִכי ָּפׁשּוט ְלַהִּגיַע ְלָכל ַהַּמְדֵרגֹות. 

ּוא עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  ָאָדם ִמְתַנֵהג ַּכּׁשּוָרה, הּוא עֹוֶׂשה ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ה 
ה מַ ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש, ֲאָבל הּוא �א רֹוֶאה ֶׁשהּוא נֹוָׁשע, ַמְתִחיל ָהָאָדם ַלֲחֹׁשב: "

ְוהֹוֵל� לֹו    -ה קֹוֶרה ִאִּתי? ֲאִני רֹוֶאה ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים, ְּפלֹוִני �א ִמְתַּפֵּלל  מַ ֶזה?  
� ַאְלמֹוִני  ְּבַחִּיים,  לֹוֵמד  טֹוב  קֹוֶנה  ְוהּו  –א  ַהְּׁשִליִׁשי  ּומֹוכֵ א  ַמְצִליַח,  הּוא  ר, 
ְוַהֹּכל ִמְתַנֵהל ֶאְצלֹו ַּכּׁשּוָרה, ַוֲאִני ָּכל ָּכ� טֹוב,   –ן  ִלְצלָ עֹוֶׂשה ֲעֵברֹות ַרֲחָמָנא  

נֹות ֶׁשִּלי ְוֶזה �א ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ֲאִני ְמַנֶּסה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהִּנְסיוֹ   לִמְׁשַּתּדֵ ֲאִני  
ָצִרי� ִלְזֹּכר ֶׁשֻּקְׁשיֹות ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�   – הֹוֵל� ִלי, ֲאִני �א רֹוֶאה ׁשּום ְיׁשּוָעה!" 

ֹזאת �א ָהֵעָצה, ַּגְדלּות ַהַּצִּדיק, ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ְיהּוִדי ֶזה ֶׁשֵאין לֹו ֻקְׁשיֹות, ֵאין לֹו  
 ָּבַר�.ַּתְרֹעֶמת ַעל ַהֵּׁשם ִיתְ 

ת ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים ָּכֵעת, ָּבֶהם ֲאַנְחנּו רֹוִאים ַהַּפְרִׁשּיוֹ ה ֶׁשְּמַלְּמדֹות אֹוָתנּו  מַ ֶזה  
ַהְּבֵארֹות  ָּכל  ַהְּפִלְׁשִּתים ָסְתמּו ֶאת  ִהְתַיְּגעּו,  ָּכ�  ָּכל  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשָהָאבֹות  ֵאי� 

ּו ָהָיה ָצִרי� ְלַחֵּפׂש ְמקֹורֹות ַמִים ַּפַעם ַאַחר  ר ְוִיְצָחק ָאִבינָחפַ ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו  
ַּפַעם, ָּכ� ֶזה ִעם ָּכל ָאָדם, הּוא ְמַחֵּפׂש ְלַהְצִליַח ְו�א הֹוֵל� לֹו, הּוא ָצִרי� ָלַדַעת 

 ה ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� רֹוֶצה ּוְכמֹו ֶׁשַהֵּׁשם רֹוֶצה ָּכ� ֶזה טֹוב.מַ ֶׁשֶּזה 

ם ֶׁשְּמַדְּבִרים  ְּבָמקוֹ ֶׁשל ַצִּדיק ְוֶזה ַהַּגְדלּות ֶׁשל ֶאָחד ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב    ֶזה ַהַּגְדלּות
ִּדּבּוִרים ֶׁשל ַצִּדיק, ְוֵיׁש לֹו ַׁשָּיכּות ִעם ַצִּדיק, ֵאי� ָיכֹול ִלְהיֹות ָלנּו ַׁשָּיכּות ְלַרֵּבנּו  

ר,  ַאחֵ י  ְיהּודִ ל  ׁשֶ ו  ִלְצָרָכיג  ִלְדאֹ ד  ָּתִמי  ָצִרי� י  ְיהּודִ 
ן  ֵאים  ְואִ .  ָצִרי�א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ ת  אֶ י  ַלֵּׁשנִ   ֶׁשֵּיׁשא  ְלַוּדֵ 
ה  ַּבְּבָעיָ   לוֹ ר  ַלְעזוֹ ר  ֶאְפׁשָ   ֵאי� ת  ִלְראוֹ   ָצִרי� י,  ַלֵּׁשנִ 
 .ֶׁשּלוֹ 

א ְלַוּדֵ י,  ַהֵּׁשנִ ל  ׁשֶ ת  ָלרּוָחִנּיּוג  ִלְדאֹ ם  אֹוֲהִבים  ֲאָנִׁשי
א �ד  ְמאֹ ה  זֶ ל  ֲאבָ ר.  ֶׁשֻּמּתָ ה  מַ ק  רַ ה  עֹוׂשֶ ן  ָאכֵ י  ֶׁשַהֵּׁשנִ 

ד ְלַהִּגיי,  ַהֵּׁשנִ ת  אֶ ק  ְלַחּזֵ ת  ְלַנּסוֹ   ֶׁשָּצִרי�י  ְּבַוַּדאן.  ָנכוֹ 
ם  ּגַ   ַיְצִליחַ א  ֶׁשהּו  לוֹ ר  ַלְעזוֹ   ְוָכ�ת  טֹובוֹ ם  ִמִּלי  לוֹ 

 ת  ַהּזּולַ י  ְלָצְרכֵ ג  ִלְדאֹ   ָצִרי� ר  ָהִעּקָ ל  ֲאבָ ת,  ְּברּוָחִנּיּו
ה  טֹובָ ת  ְוַלֲעׂשוֹ   רַלְעזוֹ   ַהֶּנֶפׁשת  אֶ ר  ְוִלְמסֹ ת.  ְּבַגְׁשִמּיּו

 ר.ַאחֵ י ִליהּודִ 
י  ָענִ י  ְיהּודִ ם  ַּפעַ ה  ָהיָ   ׁש"מֹוֲהָראל  ׁשֶ   ַהִּמְדָרׁשת  ְּבֵבי

ת  ָצרוֹ ם עִ  ִהְתמֹוֵדדא ְוהּו ם  ָקִׁשים ַחִּיי לוֹ  ָהיּו ד, ָמרּו
  ָרצּו   ַמָּמׁשר  ּוְכבָ ת  ְּבחֹובוֹ   ָׁשקּועַ ה  ָהיָ א  הּות,  ׁשֹונוֹ 
ה ַהְּתִפּלָ ע  ְּבֶאְמצַ ת  ַאחַ ם  ַּפעַ .  ִמִּדיָרתוֹ   אֹותוֹ ק  ִלְזרֹ 
א  �  ֶׁשּלוֹ ן  ֶׁשַהְּתִפִּלי  ָּכ�ל  עַ   לוֹ ר  ְוֵהִעיי  ְיהּודִ ו  ֵאָלי  ִנַּגׂש

"ָעָליק  ְוָצעַ ן  ִהְּתַעְצּבֵ ד  ְמאֹ י  ַהְּיהּודִ ם...  ַּבָּמקוֹ  ה מַ ו: 
ף  ָעִדיי,  לִ ג  ּדֹואֵ   ָּכ�ל  ּכָ ה  ַאּתָ ם  אִ י?  ִמֶּמּנִ ה  רֹוצֶ ה  ַאּתָ 

 י"... ֶׁשּלִ ת ָלרּוָחִנּיּוא ְו�י  ֶׁשּלִ ת ַלַגְׁשִמּיּוג ּדֹואֵ ת ֶּׁשָהִיי
<<<< 

 

 

  ˙ ּלו… ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ  ׁ̆ לו… ָ ׁ̆ ם  ƒע ָחָז˜   ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇-    ˙י ƒֲחר ַ ׁ̆

ּ„ּור;   ƒס ם  ƒע ָין,  נ¿ ƒמ ּב¿ ל  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ ּ̇ י˙;  ƒב ַער¿ ו¿ ָח‰  נ¿ ƒמ

י  ƒָבר ֲ‰כ ָך, ַ‰ּ„ָ ּל¿ ∆ ׁ̆ י ָחָז˜  ƒָבר ֲ‰כ ָ„ּ‰ַ ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆

ָך   ּל¿ ∆ ׁ̆ ּוב  ׁ̆ ˙ ַ‰ּי¿  -ָח י˜ ‡∆ ƒַמֲחז ‰ י ז∆ ƒי ָחָז˜  ּכ ƒ„ּו‰

 ≈‡ מּור מ≈ ָ ׁ̆  ˙ יו… ¿‰ ƒל י ו¿ ƒ„ּו‰ ר י¿ ≈‡ ָ ּׁ̆ ƒ‰ ׁ̆  ˙  ל¿ „ו… ָּ̃ ‰ַ

רּוך¿ ‰ּו‡.   ּבָ

  ,˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ יעו… ƒנ ָך מ¿ יּו ל¿ ¿‰ ƒיר, י ƒ‡רו… ָי י ֈ נ≈ ƒיר ƒּ̃ ַי

 ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ָח„  ם ‡∆ ים; יו… ƒ ׁ̆ ָ̃  ˙ נו… יו… ס¿ ƒָך נ נּו ל¿ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒי

ַ‡ַח  ם  יו… ָנָס‰,  ר¿ ּפַ ם  ƒע ָך,    רָעסּו˜  ¿ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ם  ƒע

ָרעו…  ם ַ‰פ¿ ƒי ע ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ם  יו… רו…   ̇ ּב¿ ָכל   -  ̇ ֲ‡ח≈ ּב¿

  ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ַמן ַ‰ יַע ז¿ ƒ‚ּ ּמַ ∆ ׁ̆ „, ּוכ¿ ַּ̂ ים ַ‰ּכ…ל ּבַ ƒׂ̆ ז…‡˙ 
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 תשפ"גה'ֶחְׁשָון, ְׁשַנת  - יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא, ט"ו ַמר  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  
ְסגָֻּלה ָלֶכם  ִהֵּנה  טֹוב;  ַמְרִּגיׁש  ֶׁשָּלֶכם �א  ֶׁשַהֶּיֶלד   ָׁשַמְעִּתי 

 ִּבְׁשִבילֹו, ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְיַרֵּפא אֹותֹו ְלַגְמֵרי. הִלְרפּוָא
 ְמֹאד,  חֹוָלה  ָהְיָתה   -  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ִּבּתוֹ   -   ָׁשָרה  ַהַּצֶּדֶקת  ַּפַעם

 ְׁשָׂשְרה'ֶקע  ָרָאה  ַרֵּבנּו  אֹוָתּה.  ְלַבֵּקר  ִהִּגיעַ   -  ַז"ל  ַרֵּבנּו  -  ְוָאִביהָ 
 ַרֵּבנּו  ָּגדֹול.  ַצַער  לוֹ   ָהָיה  לֹו,  ָּכַאב  ֹאדמְ   ְוֶזה  ַחָּלָׁשה  ָּכ�  ָּכל

  ָיֵגן  ְזכּותוֹ   ַהָּקדֹוׁש  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְוִנְרַּדם,   ּכֹוֵאב  ְּכֶׁשִּלּבוֹ   ָיַׁשב
 אֹותֹו:  ְוׁשֹוֵאל  ַּבֲחלֹום  ֵאָליו  ַמִּגיעַ   -   ַרֵּבנּו  ֶׁשל   אַסּבָ   ָעֵלינּו
 טֹוב  ֵׁשם  ַלַּבַעל  ַרֵּבנּו  ָעָנה  ְּבַצַער?"  ָּכ�  ָּכל  ַאָּתה  "ָלָּמה

 חֹוָלה".  ָּכ� ָּכל ֶׁשִהיא ִּבִּתי, ִּבְגַלל ְּבַצַער "ֲאִני ַהָּקדֹוׁש:
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְלַרֵּבנּו, ֲהֵרי ר  ָאמַ 

ַּבָּפסּוק   ִּבְתִהִּלים,  ָנא)ָּכתּוב  מג,  ְיׁשּועֹות(ְּתִהִּלים  "ַמְגִּדיל   : 
, 'ַמְגִּדיל ְיׁשּועֹות' אִהי  ַמְלּכֹו ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו", ַהַּכָּוָנה

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות, 'ַמְלּכֹו' ַלַּצִּדיִקים 
'ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו'   (ָמאן ַמְלֵכי ַרָּבָנן [ִּגִּטין סב.])ֶׁשֵהם ְמָלִכים  

ׁשֶ  עֹוֶׂשה ם  ְּמִׂשיִחיְלֵאּלּו  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ּוְמַסְּפִרים, 
ִנְפָלאֹות ְלֵאּלּו ֶׁשְּמַסְּפִרים ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים, ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
 אֹוֵמר ְלַרֵּבנּו: "ַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים ַאָּתה ִּתְרֶאה ְיׁשּוָעה".

ֵּפר ִסּפּור ֵמַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש, ַרֵּבנּו ַז"ל ִמְתעֹוֵרר ּוַמְתִחיל ְלסַ 
ָיֵגן   (מ'ֹוֵרנּו ָה'ַרב ַר'ִּבי ְׁש'מּוֵאל ֱא'ִליֶעֶזר ֵא'ייְדִליס)ַהַּמַהְרָׁש"א   ְזכּותֹו 

ַהַּמַהְרׁשָ  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ִּבְזַמּנֹו  ָּבִעיר   "אָעֵלינּו.  ָהָיה 
ׁשָ   -אֹוְסְטָרָהא   ָהָיה  ֶׁשַהַּמַהְרָׁש"א  ַרב  ָהִעיר  ְּכֵנִסָּיה   -ם 

ְּגדֹוָלה, ָׁשם ָהְיָתה ֻטְמָאה נֹוָרָאה, ְו�א ַהְרֵחק ֵמַהְּכֵנִסָּיה ָהָיה 
ֵּבית ַהַחִּיים ֶׁשל ָהִעיר אֹוְסְטָרָהא, ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשָהְיָתה ְלָוָיה 

ְוַהַּפֲעמֹוִנים ֶׁשל ַהְּכֵנִסָּיהד  ָהיּו ְצִריִכים ַלֲעֹבר ְליַ   ַהְּכֵנִסָּיה, 
ַמְתִחיִלי ְוחֹוְטִפים  ָהיּו   ְלתֹו�  ָהֲאָנִׁשים  תאֶ ם  ְלַצְלֵצל 

 ַהֻּטְמָאה.
ִצָּוה,   ַהַּמַהְרָׁש"א ְוהּוא  ַהֹּזאת,  ֵמַהֻּטְמָאה  ָיַדע  ַהָּקדֹוׁש 

ַהִּמָּטה  ִעם  ְוַיַעְברּו  ָהעֹוָלם  ַיֲעֹזב ֶאת  ְוהּוא  ַהְּזַמן   ְּכֶׁשָּיבֹוא 
ַהְּכֵנִסָּיה ֶׁשָּיִניחּו ַעל ַהִּמָּטה ִסְפרֹו ַהָּקדֹוׁש ִחּדּוֵׁשי ד  ֶׁשּלֹו ְליַ 

 ַמַהְרָׁש"א. ְוָכ� ָהָיה, ַהַּמַהְרָׁש"א ִנְפַטר ְוֶהֱעִבירּו ֶאת ַהִּמָּטה 
ָעְבָרה  ֶׁשַהִמָּטה  ּוָבֶרַגע  ַהּנֹוָרָאה,  ַהֻּטְמָאה  ְלַיד   דְליַ   ֶׁשּלֹו 

ַהַּמַהְרָׁש"א ַהָּקדֹוׁש   -ילּו ְלַצְלֵצל  ַהְּטֵמָאה ְוַהַּפֲעמֹוִנים ִהְתחִ 
ְלַדְפֵּדף ְוִהְתִחיל  ֶׁשּלֹו  ַהִּמָּטה  ַעל  ֶׁשל   תאֶ   ִהְתַיֵּׁשב  ַהַּדִּפים 

ּוְפָחִדי ַּפַחד  ַהָּקדֹוׁש. ָּכל ַהִּצּבּור ִהְסַּתְּכלּו,  ִלְראֹות   םִסְפרֹו 
ַהַּמַהְרָׁש"א ּו  ֶאת  יֹוֵׁשב  ְּפִטיָרתֹו  ַאֲחֵרי  ְמַדְפֵּדף ַהָּקדֹוׁש 

ַהְּכֵנִסָּיה  ּנֹוָרא,  ָּדָבר  רֹוִאים  ְמַדְפֵּדף  ּוְבעֹודֹו  ַּבַּדִּפים, 
ל ּכָ   –ַמְתִחיָלה ִלְׁשֹקַע ָּבֲאָדָמה, ָּכל ַּדף ֶׁשַהַּמַהְרָׁש"א ְמַדְפֵּדף  

ָּכל  ִעם  ָהֲאָנִׁשים,  ָּכל  ִעם  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  יֹוֶרֶדת  ַהֻּטְמָאה 
 ה ִמֶּמּנָ   �א ָראּו אֹותֹו יֹוֵתר ְו�א ִנְׁשַאר  ַהֲחָפִצים; ַעד ֶׁשְּכָבר

 ַהָּמקֹום ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. תָׁשם ִּבְסִביבַ  -ֵזֶכר, ִסיָמן 
ָׂשְרה'ֶקע ַהִּסּפּור  ֶאת  ְלַסֵּפר  ִסֵּים  ִהְתִחיָלה   רְּכבָ   ְּכֶׁשַרֵּבנּו 

ַהֶּזה ֶאת ַהִּסּפּור    תְמַסֶּפרֶ   הָהְיתָ   ְלַהְרִּגיׁש טֹוב, ְוִהיא ָּתִמיד
ְלחֹוִלים ֲאֵחִרים ֶׁשִּנְזְקקּו ִלְרפּוָאה, ַּגם ַרִּבי ַנְחָמן ִמּטּוְלְטִׁשין 

 ָהָיה ְמַסֵּפר ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ְלחֹוִלים.
 ְּתַסְּפרּו לֹו ֶאת ַהִּסּפּור,  
 ְוַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַהֶּיֶלד ֶׁשָּלֶכם ִיְהֶיה ָּבִריא ְוָׁשֵלם. 

 (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַוֵיָרא תשפ"ג) 

 

 

ד  ּוְמאֹ ה  ַהּזֶ י  ַלְּיהּודִ   ִנַּגׂשא  ְוהּום  ׁשָ   ֶׁשִהְתַרֵחׁש ה  מַ ה  ָרָא  ׁש"מֹוֲהָרא
 ה. זֶ ן ִעְניָ ל עַ ה ְּבִׂשיחָ  ׁש"מֹוֲהָראס ִנְכנַ ז ְוָא, אֹותוֹ ק ִחּזֵ 

" לֹומַ   ָנֲהגּו   ְׁשלֹוֵמנּוי  ַאְנׁשֵ  ם  עִ י.  ֶׁשּלִ ת  ַלַגְׁשִמּיּוג  ִּתְדַאם  קֹודֵ ר: 
  ָהִייתָ י  ֶׁשּלִ ת  ַהַּגְׁשִמּיּום  עִ ד,  ְלבַ ר  ֶאְסַּתּדֵ ר  ְּכבָ י  ֲאנִ י  ֶׁשּלִ ת  ָהרּוָחִנּיּו

 י"... לִ ר ַלְעזוֹ ל ָיכוֹ 
י ַרּבִ ל  ׁשֶ   ְּבנוֹ "ל,  זק  ִיְצחָ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ   ְּבנוֹ ה  ֶׁשָהיָ   – "ל  ז  י ֶמעֶכעֶלעַרּבִ 

זי"ע  ָנתָ  ז"ל.  ַקְרדּונֶ ל  ִיְׂשָראֵ י  ַרּבִ ת  אֶ ת  ַאחַ ם  ַּפעַ ח  ֵארַ   –ן  י ַרּבִ ר 
ֶמעֶכעֶלע ֵמַרּבִ   ִּבֵּקׁשל  ִיְׂשָראֵ  ת. ֲחצוֹ ת  ִּבְׁשעַ ה  ַּבַּלְילָ   אֹותוֹ ר  ֶּׁשָּיִעי  י 
ו. ְּבָפָני  ָּכ�ל  עַ ם  ִהְתָרעֵ ל  ִיְׂשָראֵ י  ְוַרּבִ   אֹותוֹ ר  ֵהִעיא  �א  הּוה  ְלַמֲעׂשֶ 

י ַרּבִ ם  ְּבׁשֵ י  לִ ר  אֹומֵ ד  ָּתִמיה  ָהיָ י  ֶׁשּלִ א  ַאּבָ י ֶמעֶכעֶלע: "ַרּבִ   לוֹ ר  ָאמַ 
, אֹוְרחוֹ ל  ׁשֶ ת  ַלַגְׁשִמּיּוק  רַ ג  ִלְדאֹ   ָצִרי�  אֹוֵרחַ ס  ֶּׁשַּמְכִניי  ְׁשמִ י  ָסבִ ן  ָנתָ 
 ".ֶׁשּלוֹ ת ָלרּוָחִנּיּוא ְו�

ת אֶ ל  ְלַהְרִּגים  ְצִריִכי  ֲאַנְחנּום.  אֹוְרִחי  ֶּׁשַּמְכִניסי  מִ ל  ֵאצֶ ק  רַ א  �ה  זֶ 
א  ַּדְוקָ   ְוָלאו ר.  ַאחֵ י  ִליהּודִ ר  ַלְעזוֹ ם  ְיכֹוִלי  ֲאַנְחנּו  ֵאי� ב  ַלְחׁשֹ   ַעְצֵמנּו

 ת.ְּבַגְׁשִמּיּות ֶּבֱאמֶ ק רַ ן ָאכֵ א ֶאּלָ ת, ְּברּוָחִנּיּו
ב. ַהּטוֹ ת  ְלַהָּכרַ ת  ְלַצּפוֹ א  ְו�ם  מּוָכִנית  ִלְהיוֹ   ָצִרי�י  ֵׁשנִ ד  ִמּצַ ל  ֲאבָ 

ע  ֶטבַ   ֵיׁש  ְלַדֲאבֹוֵננּו.  לוֹ   ֶׁשָעְזרּוה  מַ ל  עַ ה  טֹובָ ר  ַיִּכיי  ַהֵּׁשנִ ד  ָּתִמיא  �
ם, ָלהֶ ר  ֶׁשָעזַ י  ְלמִ ה  טֹובָ ר  ְלַהִּכים  ָלהֶ ה  ָקׁשֶ ד  ֶׁשְּמאֹ ם  ֲאָנִׁשיל  ֵאצֶ ע  רַ 

ה" טֹובָ ת  ַּתחַ ה  ָרעָ ם  ְמַׁשּלֵ ד "עוֹ א  הּוי  ֶׁשַהֵּׁשנִ   ָּכ�י  ְּכדֵ ד  עַ ם  ְוִלְפָעִמי
 ע.רַ ר ַמְחִזיי ַהֵּׁשנִ ה, טֹובָ ר ּוְלַהִּכית ְלהֹודוֹ ם ִּבְמקוֹ  –

י,  ַלֵּׁשנִ ר  ַלְעזוֹ ה  רֹוצֶ ת  ֶּבֱאמֶ א  הּות,  ֱאמֶ ת  ַּכָּונַ י  ַלְּיהּודִ   ְּכֶׁשֵּיׁשל  ֲאבָ 
ד, ֶאחָ ל  ְלכָ ר  ַלְעזוֹ   ַנְפׁשוֹ ת  אֶ ר  ִיְמסֹ א  הּוה.  זֶ ל  עַ ל  ִיְסַּתּכֵ א  �א  הּו

 ל.ַּתְגמּום ׁשּוה זֶ ל עַ ל ְמַקּבֵ א �א ְּכֶׁשהּו ֲאִפילּו
ת ִלְראוֹ ק  רַ ,  ֶׁשּלוֹ ת  ָלרּוָחִנּיּוז  ָאג  ִלְדאֹ ן  ֵאיה,  ֶעְזרָ   ָצִרי�י  ְּכֶׁשְּיהּודִ 

ם ְוִלְפָעִמיף  ְּבגּו  לוֹ ר  ַלְעזוֹ   לוֹ ר  ֶאְפׁשָ ם  ִלְפָעִמי,  לוֹ ר  ַלְעזוֹ ר  ֶאְפׁשָ   ֵאי�
ם ַּפעַ ף  ַאר  ָאסּוה.  ְמֻרּצֶ א  ֵיצֵ י  ֶׁשַהֵּׁשנִ ת  ִלְראוֹ   ָצִרי� ר  ָהִעּקָ ף,  ֶּכסֶ ם  עִ 

ה מַ ת  ְלָפחוֹ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ְלִהְׁשַּתּדֵ   ָצִרי�ת,  קוֹ ירֵ ם  ְּבָיַדיִ ת  ַהּזּולַ ת  אֶ   ְלָגֵרׁש
 ם. ֶׁשְּיכֹוִלי

זי"ע,   ַהָּקדֹוׁש ב  טוֹ ם  ׁשֵ ל  ַהַּבעַ ן  ִּבְזמַ ה ֶׁשָּקרָ ר  ִסּפּור  ִסּפֵ   ׁש"מֹוֲהָרא
ה  ֶעְזרָ   ִלְמנֹועַ ל  ׁשֶ ן  ָהִעְניָ ת  ֻחְמרַ ת  אֶ ד  ִלְלמֹ ם  ְיכֹוִלי  ֲאַנְחנּו  ֶׁשִּמֶּמּנּו
 ר.ָׁשבּוי ִמיהּודִ 
ה ֶׁשִּמֶּמּנָ ה  ֻקּפָ   ֶהְחִזיקּום  ַּבָּמקוֹ ה  ַהְּקִהּלָ י  ֶׁשָראׁשֵ ר  ִעים  ַּפעַ ה  ָהְיתָ 
ה ַלֲאֵספָ   ִהְתַיְּׁשבּום  הֵ ת  ַאחַ ם  ַּפעַ ר.  ָהִעי   ָלֲעִנִּיי  ְוָעְזרּוה  ְצָדקָ   ִחְלקּו
ת, ַהְכָנסוֹ ק  ַמְסִּפים  ָלהֶ ן  ֶּׁשֵאי  ְוָראּוה,  ַהֻּקּפָ י  ִסְפרֵ ל  עַ ר  ַלֲעבוֹ י  ִּבְכדֵ 

ת אֶ ן  ְלַאּזֵ   ֶׁשּיּוְכלּו י  ְּכדֵ ת  ַּבהֹוָצאוֹ ץ  ְלַקּצֵ   ֵאי�   ֶּדֶר�   ִחְּפׂשּו ם  הֵ 
ת ַהָּפחוֹ ם  ַהְּדָבִרית  אֶ ה  ֵמָהְרִׁשימָ א  ְלהֹוִצים  ִּבְמקוֹ ל  ֲאבָ ב.  ַהַּתְקִצי
 ר.ָהִעיי ַלֲעִנּיֵ ת ַהִּנֶּתנֶ ה  ַהְּצָדקָ י ִמַּכְסּפֵ ץ ְלַקּצֵ  ֶהְחִליטּום הֵ ם, ְדחּוִפי

א �ה, ַהְּצָדקָ ת ִמֻּקּפַ ק רַ ה ָהְיתָ  ִמְחָיתוֹ ל ֶׁשּכָ י  ָענִ י חַ ר ָהִעי ְּבאֹוָתּה
ם ְסכּו  ָׁשבּועַ ל  ְּבכָ ל  ְמַקּבֵ ה  ָהיָ א  הּות.  ֹּזאד  ִמְּלבַ ר  ָּדבָ ם  ׁשּו  לוֹ ה  ָהיָ 
ת,  ַּבְצָדקוֹ ץ  ְלַקּצֵ   ְּכֶׁשִהְתִחילּו י.  חַ ה  ָהיָ ה  ּוִמּזֶ ה,  ַהְּצָדקָ ת  ִמֻּקּפַ ה  ָנאֶ 

ה ְּבַהְדָרגָ   ִהְתִחילּום  הֵ ה,  ָּבזֶ ר  ֶנְעצָ א  �ה  זֶ ל  ֲאבָ ם,  ְּדחּוִקי  ִנְהיּום  ַהַחִּיי

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

אֹו ָאז    –ת ִסְפֵרי ַרֵּבנּו  ? ְּכֶׁשַּנְחִּדיר ֶאת ַרֵּבנּו ְּבַעְצֵמנּו, ִנְלַמד אֶ "לזַ 
ְוִנְתַחֵּדׁש ִלְקֹּבעַ  ְלַרֵּבנּו. ּבֹואּו  ִׁשעּור ְּבִסְפֵרי   ְלַעְצֵמנּו   ְנַקֵּבל ַׁשָּיכּות 

ַרֵּבנּו, ּבֹואּו ְוַנֲעֶׂשה ִׁשעּור ְּב'ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל'. ִאם לֹוְמִדים 'ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל' 
"ן, ָהרַ "ן, ִׂשיחֹות  מֹוֲהרַ ַרֵּבנּו, ִלּקּוֵטי  ֵיׁש ַּבָּיד ְּכָבר ֶאת ָּכל ִסְפֵרי    –

ֶזה  מֹוֲהרַ ַחֵּיי   ָׁשם,  ֻמָּנח  ַהֹּכל  ַהִּמּדֹות;  ֵסֶפר  ַמֲעִׂשּיֹות,  ִסּפּוֵרי  "ן, 
ִיְתָּבַר�. ֵאָליו  ֶׁשַּיֲחֹזר  ת אֶ ם  ְמַחְּזִקי  ַרֵּבנּוי  ִסְפרֵ   ֵמעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם 

 . ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואל עַ ת ֻקְׁשיוֹ   לוֹ  ִיְהיּו א ֶׁש�ם ָהָאדָ 

ְּתִפָּלה   ֶאת עֹולָ ָּכל  רֹוֶאה  ֶׁשֲאִני �א  ֶזה  הּוא,  ָּברּו�  ְלַהָּקדֹוׁש  ה 
ֲאָבל ה  זֶ ַהְּיׁשּוָעה   ֲעבּוִרי,  טֹוב  �א  ֶׁשֶּזה  יֹוֵדַע  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ִּכי 

ָיִביא ִלי ְיׁשּוָעה ַאֶחֶרת  ַהְּתִפּלֹות ְוַהְּבִכּיֹות ֶׁשִּלי �א ָׁשבֹות ֵריָקם, ֶזה  
 ֶׁשֵּכן טֹוָבה ֲעבּוִרי, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִיֵּתן ִלי ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ִּבְמקֹום ֶזה.

�א  ֲאִני  "ָלָּמה  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ַעל  ֻקְׁשיֹות  ְלָאָדם  ֶׁשִּיְהֶיה  ָאסּור 
: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל  ֵּׁשם ִיְתָּבַר� טֹוב ֲעבּוִרי, ְּתַבֵּקׁש ֵמהַ   יְּבַוַּדאנֹוָׁשע?" ִּכי ֶזה  

עֹוָלם ַּתֲעֹזר ִלי ֶׁשֶאְרֶאה ֶאת ַהּטֹוב, ַּתֲעֹזר ִלי ֶׁשֲאִני ָאִבין ֶׁשָּכ� טֹוב  
ל  עַ ת  ֻקְׁשיוֹ   ָלנּו  ִיְהיּוא  �ם  ַּפעַ ף  ֶׁשַא  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ר  ַיֲעזֹ .  ֲעבּוִרי" 

ָּברּו� הּוא אֶ                   .ַהָּקדֹוׁש  ָהָיה  ָׂשָרה תשפ"ב)(ֲאֶׁשר  ַחֵיי  יֹוֵאל,   ל 
 

 

ָרׁשָ ל ַע  טָוואְר     >> המשך הַהּפָ
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 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו  

 "א.ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  ְלרֹאׁשת הֹודֹור ַאֵח ם ָאָד ן  ּבֶ י ֲאנִ י, ַחּיַ ל עַ ל ָּגדֹו ּכַֹח ר ִייַׁש 

ה ַמ ם  ְסָת ר  ְמַדּבֵ י  ֲאנִ ר,  ְלַדּבֵ ה  ּוַמ   ֵאיר  ֵסֶד י  לִ ן  ֵאיל  ֲאבָ ת,  ִהְתּבֹוְדדּו ה  עֹוֶׂש י  ֲאנִ ה  ָלַאֲחרֹונָ 
  ֵאי ר  ֵסֶד ה  ֵאיזֶ   ֵיׁשם  ַהִא ל.  ְמֻבְלּבָ ד  ְמאֹי  ַוֲאנִ י,  ַלֵּׁשנִ ד  ֶאָח ר  ִמָּדבָ ץ  ָר י  ֶׁשּלִ   ַהּמַֹח י,  לִ ה  ֶׁשעֹולֶ 
 ? ָּכר ַאַח ה ּוַמ ם קֹוֶד ר  ְלַדּבֵ ה ַמ ת, ִהְתּבֹוְדדּות ַלֲעׂשֹו

ב טֹוה  ֶׁשּזֶ י  אֹוִת   ַמְרִּגיעַ ה  זֶ ת,  ַסְבָלנּום  ְצִריִכית  ֶׁשְּבִהְתּבֹוְדדּור  אֹוֵמ "א  ְׁשִליָט ה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁש
ם ְלַהֵּׁש ת ְקצָ ם ֶׁשְּמַדְּבִריר ָהִעָּק ה, ִיְהיֶ ק ַר ה ֶׁשּזֶ  ֵאיִיְתָּבַר , ב. טֹוה ִיְהיֶ ל ְוַהּכֹת ַסְבָלנּו ָצִרי 

ת ַלֲעׂשֹוה  ַהְּנכֹונָ   ַהֶּדֶרי  ַמִה י  לִ ת  ְוַלֲענֹור  ְלַהְבִהיל  ָיכֹו"א  ְׁשִליָט ה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁשי  אּולַ 
 ת?ִהְתּבֹוְדדּו

 ּכַֹח  רִייַׁש 
 

ה'תשפ"א יֹום ד' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ט ִסיָון, ֶעֶרב רֹאׁש חֹוֶדׁש ַּתמּוז, ְׁשַנת - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 ֵנרֹו ָיִאיר  ... ִלְכבֹוד

 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ם  ָהָאָד ה  ַּבַהְתָחלָ ם;  ּכּולָ ל  ֵאצֶ ה  זֶ   ָּכ  ר,  ְמסּוָד א  ם  יֹוְדִעיאם  ְלַהֵּׁש ר  ְלַדּבֵ   ֵאיִיְתָּבַר .
א  ְוד ֶאָח ר ָּדבָ ל עַ  ְלַבֵּקׁשם ַמְתִחיִלית, ַאֶחֶר ה ְלִׂשיָח ת ַאַח ה ִמִּׂשיָח ם עֹוְבִריר, ְלַדּבֵ ם ַמְתִחיִלי
ר  ַאַח ע  ֶרגַ ר;  ְלַדּבֵ   ֶׁשּיּוְכלּו,  ְּבַעְצמֹוה  זֶ ל  עַ   ְלַבֵּקׁשם  ַמְתִחיִליז  ָא י,  ָּכָראּוא  ְלִהְתַּבֵּט ם  ַמְצִליִחי

ד.  ְמאֹם ְמֻבְלָּבִלית, ְלהֹודֹום ַמְתִחיִלי ָּכ 

ם  ְצִריִכי  –ר  ְלַדּבֵ ה  ַמ ם  יֹוְדִעיא  ת,  ְמֻסֶּדֶר א  ת  ֶׁשַהִהְתּבֹוְדדּו  ֲאִפילּוה,  ִמּזֶ ר  ְלִהָּׁשבֵ ר  ָאסּו
ם  ַהֵּׁש ל  ֶא   ְמַדֵּברם  ֶׁשָאָד ם  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעיה  ְּגדֹולָ ה  ִׂשְמָח   ֵיׁשם  ַּבָּׁשַמיִ ה  ְלַמְעלָ ר.  ְלַדּבֵ   ְלַהְמִׁשי

ה  ַּכָּמ ל,  ַהָּמָׁש ת  ֶא א  ֵמִביד  ָּתִמיה  ָהיָ   ׁש"מֹוֲהָראת.  ַאַח ה  ִמילָ ק  ַר ם  ֶׁשאֹוְמִרי  ֲאִפילּו,  ִיְתָּבַר
ם עֹוִׂשים.  ִמיִליי  ֲחָצֵא ר  ְלַדּבֵ ל  ַמְתִחים  ֶׁשָּלֶה ן  ַהָּקָט ד  ֶׁשַהֶּילֶ ם  ׁשֹוְמִעים  ְּכֶׁשֵה ם  ְׂשֵמִחים  הֹוִרי

  ְּכֶׁשהּוא  אֹום, ִמיִליה ַּכָּמ ל ְלֵמ ְמַמ ד ְּכֶׁשַהֶּילֶ  ְוַׁשֲעׁשּועַ ג ַּתֲענּוה ָּכזֶ  ֵיׁשם ַלהֹוִרים, ָׁשלֵ ק ֵעֶס ה ִמּזֶ 
ה  ִנְהיֶ ם  ַּבָּׁשַמיִ ה  ְלַמְעלָ   ָּכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ָוחֶֹמר  ת;ְמִתיקּו  ָּכזּום  ַמְרִּגיִׁשים,  ְׂשֵמִחיל.  קֹו  ַמְׁשִמיעַ ק  ַר 

ם  ְּכֶׁשאֹוְמִריי  ּוְּבַוַּדאא!'  ַאּבָ ה: 'ְצָעָק ה,  ִמילָ ל,  קֹוה,  ֲאָנָח ם  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעי  – ה  ִׂשְמָח   ָּכזֹו ,  ַרַעׁשה  ָּכזֶ 
א  ַאּבָ ב!' 'טֹות  ִלְהיֹוה  רֹוצֶ י  ֲאנִ א  ַאּבָ ר!' 'יֹוֵת ל  ָיכֹוא  י  ֲאנִ א  ַאּבָ י!' 'לִ ר  ַּתֲעזֹ א  ַאּבָ ט: 'ִמְׁשּפָ 

 ת.ָהעֹוָלמֹול ְּבכָ ה ִׂשְמָח ת ַנֲעֵׂשיי!'; ִלּבִ ת ֶא ה ְרֵא א ַאּבָ !' 'עַר  תִלְהיֹוה רֹוצֶ א י ֲאנִ 

(ַחֵיי מֹוֲהַר"ן,    ָלנּור  ָאַמ ַרֵּבינּו  ת.  ִהְתּבֹוְדדּו ל  ֶׁש   ַהָּקדֹוׁשן  ָהִעְניָ ת  ֶא ב  ַּתֲעזֹ ל  ַא ,  ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ

: "ֲאִפילּו ְּכֶׁשֵאין ְיכֹוִלין ְלַדֵּבר ְּבִהְתּבֹוְדדּות, ַרק ֵּתַבת 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם', ַּגם ֵּכן טֹוב מ)ִסיָמן ת 
 .ְמאֹד"

א  ֶׁשּבָ ד  ְלֶאָח ץ  ָיעַ ַרֵּבינּו  ד.  ְמאֹב  טֹון  ּכֵ ם  ּגַ   – י"  אֹוי,  אֹוה: "ֲאָנָח ת  ַלֲעׂשֹוק  ַר ם  ֶׁשְּיכֹוִלי  ֲאִפילּו
ִסיָמן    ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא ר  ְלַדּבֵ י  ְּכֵד ה  ַהּפֶ ת  ֶא   ִלְפּתֹוַח ל  ָיכֹוא  א  ֶׁשהּוַרֵּבינּו  ת  ֶא ל  ִלְׁשאֹו (ָׁשם, 

ל  ָיכֹוא  ה  ַאָּת ם  : "ִאם ֵּכן ׁשֹוְכִבין ַעְצָמן ְוגֹוְנִחין ְּגִניָחה ַאַחר ְּגִניָחה", ִא ַרֵּבינּו    לֹור  , ָאַמ תקיא)
ִלְבָרָכה ְּבַעְצמֹו ְּגִניחֹות ְּתכּופֹות, ִּכְמֻרָּמז    ַרֵּבינּו ִזְכרֹונֹוֵּתָאַנח, "ְוָעָׂשה    -   ם ִמיִלי  ְל ן  , ֵאירְלַדּבֵ 

 ת.זֹאת ַלֲעׂשֹו ֵאי לֹוה ֶהְרָא נּו ַרֵּבי ֶׁשָּכ ַיֲעֶׂשה",

ת  ִנְמֶׁשלֶ ה ְּתִפילָ , ִיְתָּבַרם ַהֵּׁש ל  ֶא ר ְמַדּבֵ ה ֶׁשַאָּת  ֶׁשְּלת ַהְמֻבְלֶּבלֶ  ַּבֶּדֶר ַּתְמִׁשיה ַאָּת ל, ַהְּכלָ 
:  (ְּבֵראִׁשית מח, כב)  ב, ַּכָּכתּוןַזיִ י ְּכלִ א ְּתִפָלה ִהי (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן ב) ר אֹוֵמ ַרֵּבינּו ם. ְלִחִּצי

ץ  ֵח ה  ֵאיזֶ ם  יֹוְדִעיא  ם  ִחִּצים  ְּכֶׁשּיֹוִרי  ַרִׁש"י: "ְּתִפָלה ּוַבָּקָׁשה";   ר "ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי", אֹוֵמ 
  –  ה ַלַּמָּטָר ע  ִיְקלַ ד  ֶאָח   ץ ֵח ק  ְוַר ד  ְלִאּבּו  ֵיְלכּו ם  ַהִחִּציל  ֶׁשּכָ   ֲאִפילּום,  ִחִּצים  יֹוִריה,  ַלַּמָּטָר ע  ִיְקלַ 

ע  ְּתֻקּלַ ה  ְּתִפילָ   ֵאיזֹום  יֹוְדִעיא  ,  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא ם  ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים  ּגַ ה  זֶ   ָּכ ק,  ַמְסִּפיר  ְּכבָ ה  זֶ 
  ְוִתְבַקע  ַּתִּגיעַ ת ַאַח ה ִמילָ י ּכִ ; ְּבאֶֹפן ְמֻבְלָּבל, ְל ֶׁשהֹוֵל ֵאיר  ַּדּבֵ ם. רֹׁשֶ ה ַיֲעֶׂש ה ַמ ה, ַלַּמָּטָר 

 ה.ַהְיׁשּועָ ת ֶא  ְל א ָּתִביא ִהים, ָהְרִקיִעיל ּכָ ת ֶא 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 
 (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה קַֹרח תשפ"א) 

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

רמֹוֲהָרא"ׁש   >> המשך ְמַסּפֵ

 

ַהִהְתּבֹוְדדוּ ה עֹוׂשֶ י ֲאנִ ה ַמ  ּלִ ת ׁשֶ ד  ְמאֹ י ׁשֶ
ֶל   ת? ְמֻבְלּבֶ

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת ְלפַ   ִהִּגיעַ י  ֶׁשֶהָענִ ד  עַ ת,  ּוָפחוֹ ת  ָּפחוֹ ת  ָלתֵ 
 . ַמָּמׁשם ֶלחֶ 

ה  ַהְּצָדקָ י  ְּסכּומֵ ת  אֶ ת  ְלַהְפִחיה  ַהַהְחָלטָ 
ל  עַ   ְמֻמֶּנהה  ֶׁשָהיָ ם  ָהַרָּבִניד  ֵמֶאחָ ה  ִהִּגיעָ 
ם  ְּבֵערוֹ   ַמָּמׁשר  ִנְׁשַאי  ְוֶהָענִ ת  ֶוֱהיוֹ ה.  ַהֻּקּפָ 

ב ָהרַ ל  עַ ל  ָּגדוֹ ג  ְלִקְטרּום  ָּגרַ ה  זֶ ל,  ּכָ ר  ּוְבֹחסֶ 
 "ל. רחה ְוָקׁשֶ ל  ָּגדוֹ  עֹוֵנׁשו ָעָלי ר ְוִנְגזַ ה. ַהּזֶ 

ל  ׁשֶ   ְּבֹראׁשוֹ ט  ְלׁשֹוטֵ   ִהְתִחילּום  ִּפְתאוֹ 
ת  ְוֶאִּפיקֹוְרסּות  ְּכִפירוֹ ל  ׁשֶ ת  ַמְחָׁשבוֹ ב  ָהרַ 
ט ֶהְחִליא  ֶׁשהּוד  עַ ב  רַ ן  ְזמַ ר  ָעבַ א  ְו� "ל,  רח

י  ְּבמֹוָצאֵ "ל.  רחד  ַּתּמֵ ְלִהׁשְ   הֹוֵל� א  ֶׁשהּו
ר  ָהִעיל  ׁשֶ ר  ַלֹּכמֶ   ָהַל�א  הּות  ַאחַ ת  ַׁשּבָ 

"ל.  רח ד  ְלִהְׁשַּתּמֵ ה  רֹוצֶ א  ֶׁשהּו  ִמֶּמּנּו  ְוִּבֵּקׁש
ם  ַּבָּׁשַמיִ ו  ָעָליה  ֶׁשָהיָ ג  ֵמַהִּקְטרּום  ִנְגרַ ה  זֶ 
  ָּגָועּו ם  ְוָהֲעִנִּיית  ַּבְצָדקוֹ ץ  ִקּצַ א  ֶׁשהּו  ָּכ�ל  עַ 

 ב.ְּבָרעָ 
  לוֹ ה  ָהיָ ר,  ַהִּסּפּול  ּכָ   ֵהִריחַ א  �ר  ַלֹּכמֶ 

ב ֶׁשרַ   ַמּדּועַ ה.  ַהּזֶ ר  ַהִּסּפּול  ּכָ ה  ְמֻׁשּנֶ ד  ְמאֹ 
  ָּפַחד א  הּוד?  ְלִהְׁשַּתּמֵ ם  ִּפְתאוֹ ה  ִיְרצֶ ב  ָחׁשּו

  ֶׁשּיּוְכלּו י  ִּבְכדֵ ן  ְמֻתְכנָ ר  ָּדבָ ה  זֶ י  ֶׁשאּולַ 
א  �א  הּון  ְוָלכֵ .  ָּכ�ר  ַאחַ   ַמֶּׁשהּו  לוֹ ת  ַלֲעׂשוֹ 

 ב.ָהרַ ת ְּדִריׁשַ ת אֶ ת ַלֲעׂשוֹ ר ִמהֵ 
  אֹותוֹ ד  ְוִכּבֵ ס  ְלִהָּכנֵ ב  ָלרַ א  ָקרָ ם  קֹודֵ א  הּו
ן  ֵּביא.  ַּבּנֹוׁשֵ ן  ָלדּו   ְוָכ�  ַמֶּׁשהּול  ֶלֱאכוֹ 

ף,  ֲחִריף  ָׂשרָ ן  ְוַייִ ב  ָלרַ א  ֵהִביא  הּום  ַהְּדָבִרי
ל ֶׁשָנפַ ד  עַ ת,  ְקצָ ד  ְועוֹ ת  ְקצָ ב  ָהרַ ה  ָׁשתָ 
  ְוָכ� א,  ְלָהִקיל  ְוִהְתִחיה  ָהִרְצּפָ ל  עַ ר  ִׁשּכוֹ 
 ה.ָהִרְצּפָ ל עַ ם  ׁשָ ן ִליׁשוֹ ר ִנְׁשַאא הּו

זי"ע    ַהָּקדֹוׁשב  טוֹ ם  ׁשֵ ל  ַהַּבעַ ן  ְּזמַ   ְּבאֹותוֹ 
ם עִ ד  ְּבַיחַ ת  ְׁשִליִׁשיה  ִּבְסעּודָ ב  ָיׁשַ ד  עוֹ 

ל  ַהּכֹ ה  ָרָאא  ְוהּו ז,  ֶמעִזיּבּור  ָּבִעיו  ַּתְלִמיָדי
ן. ַהִּמְסּכֵ ב  ָהרַ ר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ   ַהקֹוֶדׁש   ְּברּוחַ 

ו ִמַּתְלִמיָדיד  ְלֶאחָ ת  ְּבִפְתאֹוִמּיּוה  ִצּוָ א  ְוהּו
ה,  ַהְבָּדלָ ה  ְוַיֲעׂשֶ ן  ַהָּמזוֹ ת  ִּבְרּכַ ד  ִמּיַ   ֶׁשְיָבֵר�

ר  ָהִעי  ְלאֹוָתּהע  ְוִּיּסַ ם  ַהּסּוִסית  אֶ ן  ָיִכי
  לוֹ ן  ָנתַ ב  טוֹ ם  ׁשֵ   לַהַּבעַ ר.  ַהֹּכמֶ ת  ְלֵבי

ת,  ְׁשִליִׁשיה  ְסעּודָ ה מִ ֶׁשּנֹוְתרָ ה  ַחּלָ ת  ֲחִתיכַ 
ן  ָּתִביר  ְּכבָ ה  ַאּתָ ם,  ְלׁשָ   ְּכֶׁשַּתִּגיעַ : "לוֹ ר  ְוָאמַ 
 ת".ַלֲעׂשוֹ  ָצִרי�ה ַאּתָ ה מַ ד ְלבַ 

ו  ָעָלי ה  ֶׁשִּצּוָ ה  מַ ד  ִמּיַ ה  ְוָעׂשָ ץ  רָ ד  ַהַּתְלִמי
ת  אֶ ח  ּוָפתַ ר  ַהֹּכמֶ ת  ְלֵבי  ְּכֶׁשִהִּגיעַ .  ַרּבוֹ 
ל  עַ ב  ׁשֹוכֵ ב  ָהרַ   ֵאי� ה  ָרָאא  הּות,  ַהֶּדלֶ 

  ְוִהְרִּגיׁש ר  ִהְתעֹורֵ ב ָהרַ .  ֻּכּלוֹ ר  ִׁשּכוֹ ה  ָהִרְצּפָ 
  לוֹ ת  ָלתֵ ה  ָרצָ ר  ַהֹּכמֶ ב,  ָרעֵ ד  ְמאֹ א  ֶׁשהּו

ה  מַ ד  ִמּיַ ן  ֵהִבי ד  ַהַּתְלִמיל,  ֶלֱאכוֹ   ַמֶּׁשהּו
ת ֲחִתיכַ ת  אֶ א  הֹוִציא  הּות.  ַלֲעׂשוֹ ו  ָעָלי

ן  ְוָנתַ ,  לוֹ ן  ָנתַ ב  טוֹ ם  ׁשֵ ל  ֶׁשַהַּבעַ ה  ַהַחּלָ 
ל ִלּטוֹ ת  ָלֶלכֶ ב  ָלרַ ר  ָעזַ א  הּוב.  ָלרַ   אֹוָתּה

ת  אֶ ה  ֶהְחיָ ב  ְוָהרַ א,  ַהּמֹוִצי  ּוְלָבֵר� ם  ָיַדיִ 
 ה.ָּבזֶ  ַעְצמוֹ 

ב ָהרַ ל  ִקּבֵ ה,  ַהַחּלָ ת  אֶ ל  ֶׁשָאכַ י  ַאֲחרֵ 
ת ֶּבֱאמֶ ט  ִהְתָחרֵ א  הּוק,  ָחזָ ה  ְּתׁשּובָ ר  ִהְרהּו

א  הּו,  ֶׁשּלוֹ ת  ָהָרעוֹ ל  ַהֶהבֶ ת  ַמְחְׁשבוֹ ל  עַ 
ב ַמּצָ ה  ְלָכזֶ   ִהִּגיעַ א  ֶׁשהּו  ֵמַעְצמוֹ   ִהְתַּבֵּיׁש

ה  ְוָעׂשָ ר  ַהֹּכמֶ ת  ִמֵּביח  ָּברַ ד  ִמּיַ א  הּול,  ָׁשפָ 
 ת.ֲאִמִּתיה ְּתׁשּובָ 

ק  ְּכֶׁשרַ ן  ִעְניָ הָ ת  ֻחְמרַ ת  אֶ ה  ִמּזֶ ם  רֹוִאי
ר ָאמּוה  ָהיָ י  ֶׁשְּיהּודִ ה  ָהֶעְזרָ ת  אֶ ם  מֹוְנִעי
ן  ּכֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ,  ֶׁשלָהיפ�י  ּוְבַוַּדאל.  ְלַקּבֵ 

ל  ְיַקּבֵ א  הּוז  ָאי,  ַלֵּׁשנִ ר  ַלְעזוֹ ץ  ִמְתַאּמֵ 
 ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל,  ָּגדוֹ ר  יֹותֵ ה  ַהְרּבֵ ל  ַּתְגמּו

א  ֶׁשהּו  ְּכמוֹ ו,  ַחָּיית  אֶ ו  ָעָליל  ְוָיקֵ   לוֹ ר  ַיֲעזֹ 
 ר.                ַאחֵ י ִליהּודִ ר ָעזַ 

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ֶעֶר� ֶעְזָרה 
 ְוֵחֶלק ט' ֶעֶר� ְצָדָקה)
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  מנחה וקבלת שבת ק "שב   שחרית ס "ושל  מנחה  חבורה 

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

 ברכות 9:15
 8:30שחרית ימי חול  

 לאחר הדה"נ  'ד 20
 15רח' רבי נחמן מברסלב |   ירושלים 7:30מעריב בימי חול  

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

 19ליל שישי רח' נחל דולב 
 ד' לפני השקיעה  10סעודה שלישית 

 לפני השקיעה  'ד 10 ---  ק"א   20 הנביאה וגם ברמה ג' רח' מרים
 

  6ריב"ל רח' |   שמש תבי

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

 ) ביהכ"נ חב"ד( 9צה"ל 
 

 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל |    צפת לפני השקיעה  'ד 10 ברכות 9:00 דק' לפני השקיעה 45

 2רחוב משה שפירא |    טבריה לפני השקיעה  'ד 15 ברכות 10:00 לפני השקיעה 'דק 20 --- 

 

ר  ָׁשבּו ב  ְּבלֵ ם  ָלֶה ר  ּוְמַסּפֵ ם  ֵאיָת   ְמׂשֹוֵחַח   ַרֵּבינּו ת,  ַהָּׁשבּועֹוג  ְלַח   ַרֵּבינּו ל  ֶא ם  ָּבִאי  ְׁשלֹוֵמינּוי  ַאְנֵׁש ר:  ַּתְקִצי
 ַעְצמֹול עַ ם  ְמַרֵח א ְוהּום ְּכלּו  יֹוֵדעַ א א ֶׁשהּו

 תקנו.
ֶאְצלֹו  ִסּפֵ ְוָאז   ֻּכָּלנּו  ְוָהִיינּו  ָׁשבּועֹות,  ְּכָבר  ֶׁשָהָיה  לֹו,  ֶׁשָחַלם  ִלְפֵניֶהם,  ָׁשָנה ר  ְּבָכל  ְּכַדְרֵּכנּו 

ְלִהְתַקֵּבץ ֵאָליו ַעל ַחג ַהָּׁשבּועֹות. ְוא ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר ּתֹוָרה ְּכָלל ְוָהָיה ְמַבֶּזה ּוְמַיֵּסר אֹוָתנּו 
ר ֶאְצֵלנּו,  ַּכְּמבָֹא (ְוכּו' ֵאינֹו ָיכֹול לֹוַמר ּתֹוָרה    נּוֵת יּונבְ ְמאֹד ְוָאַמר, ִּכי ַהּכֹל ִּבְׁשִביֵלנּו, ֶׁשֵּמֲחַמת עָ 

. ְוהֹוִכיַח אֹוָתנּו ְמאֹד. ְוַעל־ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַנֲעֵׂשית ֵמָהֲאָנִׁשים ַהָּבִאים ּוִמְתַקְּבִצים ֵאָליו)
ְוַהּמּובָ  ְמאֹד.  ְונֹוָרָאה  ִנְפָלָאה  ּתֹוָרה  ָאַמר   ְוַאַחר־ָּכ ְּגדֹוָלה,  ִּבְתׁשּוָבה  ִנְתעֹוַרְרנּו  ן  ְיֵדי־ֶזה 

 ִמְּדָבָריו ָהָיה, ֶׁשִּנְתַּגָּלה לֹו ַּבֲחלֹום ַּגם ַהּתֹוָרה ֶׁשָאַמר ָאז. 
 תקנז.

.  ָׁשָנה ְּבָכל ְּכַדְרָּכם ל"זַ  ַרֵּבנּו ֵאֶצל  ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו ָּכל ִנְתַקְּבצּו  ַהָּׁשבּועֹות ַחג , ְּבִסיָון 'ו, 'יֹום ב
ָּפסּוק  ּת  ל ״זַ   ַרֵּבנּו  ָאַמר  ַהְּׁשָמׁשֹות  ּוֵבין ַעל  ִנְפָלָאה  כו)ֹוָרה  כח,    " ַהִּבּכּוִרים  ּוְביֹום":  (ַּבִּמְדָּבר 

ֵיׁש ְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבִחיַנת ַמְלכּות. ְוֵיׁש    ת, ִּכי ּוַמְתֶחלֶ ]  נו  ִסיָמן ,  'א  ֵחֶלק   ן"מֹוֲהַר   ְּבִלּקּוֵטי[
א ְוכּו'. ְוֵיׁש ֶאָחד, שַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשְּבִאְתַּגְלָיא ֵאין לֹו  ְּבִאְתַּכְּסיָ ַמְלכּות ְּבֶאְתַּגְלָיא, ְוֵיׁש ַמְלכּות  

א ּוְבֶהְעֵלם ָּגדֹול הּוא מֹוֵׁשל ַעל ָּכל ַהּדֹור ַוֲאִפּלּו ַעל  ְּבִאְתַּכְּסיָ ׁשּום ֶמְמָׁשָלה, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן  
ַׁשְלּתֹו ּוַמְלכּותֹו, ְוֻכָּלם ִנְכָנִעים ּוְכפּוִפים  ָּכל ַצִּדיֵקי ַהּדֹור, ִּכי ָּכל ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ֵהם ֻּכָּלם ַּתַחת ֶמְמ 

 ֵאָליו, ַרק ֶׁשהּוא ְּבֶהְעֵלם ָּגדֹול ְוכּו'.
  ֲאִני  ֶּבֱאֶמת !  ֲעֵליֶכם  ִאם   ִּכי  ֶמְמָׁשָלה  ִלי   ֶׁשֵאין,  ִנְדֶמה  ָלֶכם"ַאַחר־ָּכ ָאַמר ְּבֵפרּוׁש ַעל ַעְצמֹו:  

 " !אְּבִאְתַּכְּסיָ ּדֹור, ַרק ֶׁשהּוא ַה  ַצִּדיֵקי  ָּכל ַעל ֲאִפּלּו מֹוֵׁשל
 תקנח.

ָהִעְנָין  ַאַח  ,  ַלֲהִביָנם  ֶׁשִאי־ֶאְפָׁשר,  'ה  ִמַּדְרֵכי  ַהְּמַדֶּבֶרת  ל"ַהּנַ ר ְּבסֹוף ַהּתֹוָרה  ַהְּמבָֹא ר ֶׁשָאַמר 
ִּדְבֵרי ֱאִקים ַחִּיים, שַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשֶּזה ַהַּצִּדיק ֲהָלָכה ְּכמֹותֹו, ְוֶזה ֵאין    ֵאּלּווָ   ֵאּלּו  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם

 ָוֵאּלּו ִּדְבֵרי ֱאִקים ַחִּיים. ְוֶזה ַהָּדָבר ִאי־ֶאְפָׁשר ְלָהִבין  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן ֵאּלּו   - ֵאין ֲהָלָכה ְּכמֹותֹו  
ַּבַּלְיָלה    ַאַחר־ָּכ ְוכּו'.  ְרָעִמים  ְּבִחיַנת  ֵהם  ִּכי  ִעם ִּדּבֵ ְּכָלל,  ַהְּקדֹוָׁשה  ְּבִׂשיָחתֹו  ְקָצת  ִמֶּזה  ר 

א ַהּזֹאת ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ִּכי  ֻקְׁשיָ ץ ַעל  ֵּתרּום  ִליְמֻקּבָ ם' ְוָאַמר, שַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשִּנְמָצא ְּבִסְפֵרי  עֹולָ 'ָה 
ל ְוֶזה ַמֲחִמיר, ֶׁשֶּזה ֵמֶחֶסד ְוֶזה ִמְּגבּוָרה ְוכּו', ְוַעל־ֵּכן ֵאּלּו ָוֵאּלּו  ֵמֵק ֵהם רֹוִצים ְלָתֵרץ ָמה ֶׁשֶּזה  

ַחִּיים, ( זַ ַעּיֵ ִּדְבֵרי ֱאִקים  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר  ְּבִדְבֵריֶהם).  , ַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן ֶּבֱאֶמת ֵאּלּו ַהְּתרּוִצים  ל"ן 
ר ִמיֶׁשהּו  ַיְחּגֹ ץ (ֵּתרּו  ַא ן  ָזאגְ ער  יצֶ ִמ ז עֶ אלָ   ִמיר"ֵאיָנם ְּכלּום ְלֵמִבין ְקָצת. ְוָאַמר ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:  

לֹוַמר   ָמְתָניו  ַעל  ֵּתרֹוֶאָחד  ֵאינֹו  ֻקְׁשיָ ץ  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ְּבָפַני!),  זֹאת  אֹוֵמר,    ץֵּתרּוא  ֶזה  ִּכי  ְּכָלל, 
ְוֶזה אֹוֵמר  ּוֻמָּת ֶׁשַהָּדָבר ָּכֵׁשר   ֶלֱאֹכל,  ְלָהִבין ַּבֵּׂשֶכל,  ּוּפִה לְ ר  ְוֵאי ֶאְפָׁשר  ְלָאְכלֹו;  , ֶׁשָאסּור 

 ."ֵמֲחֵברֹו ְּבִהּפּוֶׁשִּדְבֵרי ְׁשֵניֶהם ֱאֶמת, ֵמַאַחר ֶׁשָּכל ֶאָחד אֹוֵמר ַהִּדין 
ן ְלַעּיֵ "ל  זַ   ַרֵּבנּור  ָאַס ה  זֶ ל  ּוִבְׁשִבי,  ַמָּמׁשם  ָּבֶה   ןֵאי,  ָּכֵאּלּות  ֻקְׁשיֹול  עַ ם  ֶׁשַהֵּתרּוִציה,  ָהְיָת   ַּכָּוָנתֹו[

י  ַּדְרכֵ ל  עַ ת  לֹוְּגדֹות  ֲחָזקֹות  ֻקְׁשיֹון  ֶׁשְּמִביִאית  ַמֲחַמ ם,  ַהְּכֵׁשִרים  ַהְּמַחְקִריל  ֶׁש ם  ַּבְּסָפִרי  ֲאִפילּו
 .ה'

ל  ּכָ   ,רְוָיָׁש ן  ָנכֹול  ַהּכֹת  ֶּבֱאֶמ י  ֶׁשְּבַוַּדאן,  ְלַהֲאִמיד,  ְלבַ ה  ֱאמּונָ ל  עַ   ִלְסמֹק  ַר ר  ְּבִעָּק   ָצִרי  יְיהּוִד 
ן  ְלָהִבים  ְיכֹוִלי  ָאנּו ן  ֶּׁשֵאיי  ִמְּפנֵ ק  ַר ה  זֶ ת  זֹאם  ְמִביִניא    ָאנּום  ְוִא ת,  ֱאֶמ   ָלנּו ם  אֹוְמִרי"ל  ֶׁשֲחזַ ה  ַמ 

  ֶׁשָאנּו  ֲאִפילּו  ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואם  ַמֲאִמיִני  ָאנּווְ ט,  ַהָּק   ְּבִׂשְכֵלנּו  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואל  ֶׁש ו  ְּדָרָכי
 ן.]ְלָהִבים ְיכֹוִלי  ָאנּון ֶּׁשֵאית קּוִׁשיֹום עִ ם ִנְׁשָאִרי

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

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ ח„˘ו˙ בין כו˙לי  )ונ"קִסּפּור ַחּיָ
 מוס„ו˙ינו ה˜'

מחזור חדש בתלמוד 
 למי ירוש

רבים   הצטרפו  שרה,  חיי  פרשת  האחרון  שני  ביום 
את   בהתחדשות  והתחילו  לעגלה,  שלומינו  מאנשי 

 המחזור החדש בתלמוד ירושלמי.
ילמדו   שלומינו  שאנשי  הנהיג,  זי"ע  מוהרא"ש  כידוע 

דף גמרא תלמוד בבלי, דף בתלמוד ירושלמי,   כל יום
לעצמו בונה  אדם  ובזה  תוספתא,  נצחי   ופרק  בי"ת 

 הבא.לעולם 
ה"בית   את  יום  בכל  לומדים  שלומינו  מאנשי  רבים 
נצחי", ומרגישים סיפוק רוחני וגשמי אדיר בלימודים 

נתן לנו סדר דרך הלימוד, ללמוד כל יום   ז"לאלו, רבינו  
את התורה הקדושה גם אם לא מבינים ולא זוכרים מה  
לזכות   הוא  באשר  יהודי  כל  יכול  זו  בדרך  שלומדים, 

התורה הקדושה, לפעמים מבינים ללמוד כל יום את  
ו בחברותא  ליותר  אפשר ללמוד  פעמים פחות, פעם 

ופעם פשוט לומר את המילים, אך לא עובר יום ללא  
 לימוד התורה הקדושה.

ראשון   מיום  שליט"א  הישיבה  מראש  היומי  במכתב 
שלומינו,  אנשי  עבור  הישיבה  ראש  כותב  האחרון, 

ו מסיימים  "הדרן עלך תלמוד ירושלמי והדרך עלן, אנ
מתחילים   ומחר  ירושלמי,  תלמוד  כל  את  היום 
את   יום  כל  ללמוד  שתתחיל  טוב  זמן  זהו  מתחילה. 
ת'וספתא,   ופרק  י'רושלמי  דף  ב'בלי  דף  נצחי,  הבית 
ובזה אדם בונה לעצמו ב'י'ת' נצחי בזה ובבא; את זה  
אדם לוקח איתו, זה ילווה אותנו בעולם הזה ובעולם  

 הבא".
שליט"א הישיבה  הדף    ראש  שיעור  את  התחיל  אכן 

היומי בירושלמי, ואפשר לשמוע את השיעור בעז"ה  
 בקו "קול ברסלב".

 ולירושלים עירך ברחמים תשוב! 
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 הי"ו הטאיצחק רמו"ה 
 מנהל בית הדפוס בבית שמש

 לרגל הולדת הנכד 
*** 

 הי"ו  ןאברהם צבי כהמו"ה 
 למזל טוב  לרגל הולדת בנו

*** 

 הי"ו ברוך אפפעלדארפערמו"ה 
 של בנו   עב"גלמזל טוב  החתונה שמחת   לרגל

 י"וה אפפעלדארפערשלמה  חתןה
*** 

 הי"ונח הערש ווייס מו"ה 
 למזל טוב  לרגל הולדת בנו

*** 

 הי"וישראל חיים ברוין מו"ה 
 של בנו מצוה למזל טוב  בר ה שמחת   לרגל

 ני"ואפרים פישל הבחור 
*** 

 הי"ועמרם רייכמאן מו"ה 
 למזל טוב  לרגל הולדת בנו
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	פַּעַם הַצַּדֶּקֶת שָׁרָה - בִּתּוֹ שֶׁל רַבֵּנוּ זַ"ל - הָיְתָה חוֹלָה מְאֹד, וְאָבִיהָ - רַבֵּנוּ זַ"ל - הִגִּיעַ לְבַקֵּר אוֹתָהּ. רַבֵּנוּ רָאָה שְׁשָׂרְה'קֶע כָּל כָּךְ חַלָּשָׁה וְזֶה מְאֹד כָּאַב לוֹ, הָיָה לוֹ צַעַר גָּדוֹל. רַבֵּנוּ יָשַׁב כּ...
	אָמַר הַבַּעַל שֵׁם טוֹב הַקָּדוֹשׁ זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ לְרַבֵּנוּ, הֲרֵי כָּתוּב בִּתְהִלִּים, בַּפָּסוּק (תְּהִלִּים מג, נָא): "מַגְדִּיל יְשׁוּעוֹת מַלְכּוֹ וְעֹשֶׂה חֶסֶד לִמְשִׁיחוֹ", הַכַּוָּנָה הִיא, 'מַגְדִּיל יְשׁוּעוֹת' הַקָּדוֹשׁ בָּרוּ...
	רַבֵּנוּ זַ"ל מִתְעוֹרֵר וּמַתְחִיל לְסַפֵּר סִפּוּר מֵהַצַּדִּיק הַקָּדוֹשׁ, הַמַּהַרְשָׁ"א (מ'וֹרֵנוּ הָ'רַב רַ'בִּי שְׁ'מוּאֵל אֱ'לִיעֶזֶר אֵ'יידְלִיס) זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ. בִּזְמַנּוֹ שֶׁל הַצַּדִּיק הַקָּדוֹשׁ הַמַּהַרְשָׁ"א הָיָה בָּעִיר אוֹ...
	הַמַּהַרְשָׁ"א הַקָּדוֹשׁ יָדַע מֵהַטֻּמְאָה הַזֹּאת, וְהוּא צִוָּה, כְּשֶׁיָּבוֹא הַזְּמַן וְהוּא יַעֲזֹב אֶת הָעוֹלָם וְיַעַבְרוּ עִם הַמִּטָּה שֶׁלּוֹ לְיַד הַכְּנֵסִיָּה שֶׁיָּנִיחוּ עַל הַמִּטָּה סִפְרוֹ הַקָּדוֹשׁ חִדּוּשֵׁי מַהַרְשָׁ"א. וְכָךְ ...
	כְּשֶׁרַבֵּנוּ סִיֵּם לְסַפֵּר אֶת הַסִּפּוּר שָׂרְה'קֶע כְּבָר הִתְחִילָה לְהַרְגִּישׁ טוֹב, וְהִיא תָּמִיד הָיְתָה מְסַפֶּרֶת אֶת הַסִּפּוּר הַזֶּה לְחוֹלִים אֲחֵרִים שֶׁנִּזְקְקוּ לִרְפוּאָה, גַּם רַבִּי נַחְמָן מִטּוּלְטְשִׁין הָיָה מְסַפֵּר אֶת ה...
	תְּסַפְּרוּ לוֹ אֶת הַסִּפּוּר,
	וְהַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁהַיֶּלֶד שֶׁלָּכֶם יִהְיֶה בָּרִיא וְשָׁלֵם.
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	כידוע מוהרא"ש זי"ע הנהיג, שאנשי שלומינו ילמדו כל יום דף גמרא תלמוד בבלי, דף בתלמוד ירושלמי, ופרק תוספתא, ובזה אדם בונה לעצמו בי"ת נצחי לעולם הבא.
	רבים מאנשי שלומינו לומדים בכל יום את ה"בית נצחי", ומרגישים סיפוק רוחני וגשמי אדיר בלימודים אלו, רבינו ז"ל נתן לנו סדר דרך הלימוד, ללמוד כל יום את התורה הקדושה גם אם לא מבינים ולא זוכרים מה שלומדים, בדרך זו יכול כל יהודי באשר הוא לזכות ללמוד כל יום את ...
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