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ם ֶׁשֲאָנִׁשי  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קטו)ר  אֹומֵ   ַרֵּבנּו
 ֹ  ם הֵ  הָצָר ם ֲעֵליהֶ ת ְּכֶׁשעֹוֶבֶר ק, ַהַּצִּדי ם עִ  ם ַחִיי אֶׁשל

ם  ֵמַהּׁשֵ ם  ּוִמְתַרֲחִקים  נֹוְפִלים  ְוהֵ ה  ָהֱאמּונָ ל  עַ ת  ֻקְׁשיֹום  ָלהֶ   ֵיׁשם  ִמְתַּבְלְּבִלי
ל  ֲאבָ '.  ְוכּות  ִמֻּקְׁשיֹו ק  ַר   ָנְפלּוה  ֶׁשַהְרּבֵ   ְלַצֲעֵרנּום  ֶּׁשרֹוִאי  ְּכמֹו,  ִיְתָּבַר�

ם ֶׁשַהּׁשֵ   ה,ַהָּצָר   ְּבתֹו�א  הּו  ִיְתָּבַר�ם  ֶׁשַהּׁשֵ ד  ְמַלּמֵ א  הּוק,  ַלַּצִּדים  ְּכֶׁשַּמִּגיִעי
ת  ָלֵצא  ֵאי�ה  ֵעצָ   ָלנּון  נֹותֵ ק  ִּדיְוַהּצַ ל,  ָהֲעָרפֶ   ְּבתֹו�א  ִמְתַחּבֵ   ְּבַעְצמֹו  ִיְתָּבַר�
 ת. ַלֲעׂשֹוה  מַ ע ֶׁשֵּנדַ  ָלנּו ר  ְוָיִאים ֶׁשְּיַרחֵ ם ֵמַהּׁשֵ  ֶׁשְּנַבֵּקׁש ל, ָהֲעָרפֶ  ִמּתֹו�

יח)ק  ַהָּפסּו ת  אֶ   ְמָפֵרׁש  ַרֵּבנּוה  ָּבזֶ  כ,  ֵמָרֹחק", (ְׁשמֹות  ָהָעם  "ַוַּיֲעֹמד  ִּכי    : 
ֹ ם  ֶׁשהֵ ם  ֶׁשֲאָנִׁשיר  ְּכלֹומַ   ָהֲעָרֶפל, ַהְינּו ַהְּמִניָעה, עֹוְמִדין ֵמָרֹחק,   ְּכֶׁשרֹוִאין  א  ל
'  ְוכּוק  ֵמָרחֹום  עֹוְמִדים  הֵ ז  אָ ה  ְמִניעָ ם  רֹוִאים  ְּכֶׁשהֵ ק,  ַלַּצִּדים  ְמקּוָרִבי

ֲעָרֶפל ֲאֶׁשר  ַרֵּבנּו: "ּוֹמֶׁשה, ֶׁשהּוא ְּבִחינֹות ַּדַעת ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ִנַּגׁש ֶאל הָ ר  אֹומֵ 
ל  ֲאבָ  ָׁשם ָהֱא�ִקים, ַהְינּו ֶאל ַהְּמִניָעה, ֶׁשָּבּה ְּבַעְצָמּה ִנְסָּתר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�",

ד  ְמַלּמֵ א  הּוה  זֶ ת  ְואֶ ם,  ַהּׁשֵ ר  ִמְסַּתּתֵ ם  ֶׁשּׁשָ ה  ַהְּמִניעָ ל  אֶ ב  ָקרֹו  ִנַּגׂשק  ַהַּצִּדי
ִיְתָּבַר�י  ְּבלִ ת  ְמִציאּום  ׁשּון  ֵאיי  ּכִ ;  ֶׁשּלֹום  ַלְּמֹקָרִבי א  ֶׁשהּו  ַוֲאִפילּו,  ַהֵּׁשם 

ֹ ם ּגַ א  הּו ֵעיָניוד ְלֶנגֶ ה ְּגדֹולָ י  ֲהכִ ה ַהְּמִניעָ ת אֶ ה רֹואֶ  ,  ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֵיֵל�א ל
 ת תשע"ט) ְּבֵראִׁשיה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(                ה.    ֶּבֱאמּונָ ר יֹותֵ ד  עֹוק  ִיְתַחּזֵ ק  ַר א הּו
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 ה ַהָּפָרׁשָ   ִסּפּור ַעל
 ְוֵליַדע ֵאיְך ִׁשְמָך ִנְקָרא ָעַלי

 

ה ָהיָ   ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו,ז  ִמַּצאנְ   ַהָּקדֹוׁש  בָהַר ל  ֵאצֶ 
ת ֻקְפָסאֹוי  ְׁשֵּת   לֹום  ְמִביִאי  ָהיּות  ֻסּכֹוי  ֶׁשִּלְפנֵ ר,  ַהֵּסֶד 

ה  ְוֶׁשִּיְהיֶ ,  ִּבְׁשִבילֹור  ֶׁשִּיְבַח ם  ָיִפיי  ֲהכִ ם  ֵמָהֶאְתרֹוִגי
 ַהָּקדֹוׁש   בְוָהַר ,  ֶׁשּלֹום  ְוַלְּנָכִדים  ַלָּבִני  םּגַ ק  ַמְסִּפי
ל ֶׁש ה  ַהֻּקְפָס ת  ֶא ח  ִיְפַּת א  ֶׁשד  ֶאָח ף  ַא ר:  ִהְזִהיז  ִמַּצאנְ 

 ַאַחר ָּכ ג,  ֶאְתרֹו  ְלַעְצמֹור  ִיְבַח א  ֶׁשהּוד  עַ ם  ָהֶאְתרֹוִגי
ם  ֵמַהְּנָכִדיד  ֶאָח .  ָלַקַחתם  ּגַ ם  ְוַהְּנָכִדים  ַהָּבִנים  ְיכֹוִלי

ן  ָהַאֲחרֹוה ֶאְהיֶ י ֲאנִ ם ַהְסַּת ן ִמ ן: ֶחְׁשּבֹו ְלַעְצמֹוה ָעָׂש 
ת, ָּפחּוי  ֲהכִ ג  ָהֶאְתרֹות  ֶא י  לִ   ְוַיְׁשִאירּור  ִלְבחֹ ל  ֶׁשּיּוכַ 

ג ֶאְתרֹוא  ְוהֹוִציה  ֻקְפָס ח  ּוָפַת ט  ְּבֶׁשֶק   ָהַלא  הּוז  ָא 
ָּכה.  ַּבֲחָזָר ה  זֶ ת  ֶא ר  ְוָסגַ  ת  ֶא   ְּכֶׁשֵהִביאּו  ַאַחר 

ד ֶׁשֶאָח ב  לֵ ם  ָׂש א  ְוהּוז  ִמַּצאנְ   ַהָּקדֹוׁשב  ָלַר ם  ָהֶאְתרֹוִגי
ן  ַּכּמּובָ ה?!  ָּבזֶ ע  ָנגַ י  ִמ ס:  ָּכעַ א  הּוה,  ָּבזֶ ע  ָנגַ ר  ְּכבָ 

ה, ָהיָ ה  זֶ ד  ֶנכֶ ה  ֵאיזֶ ע  ָיַד י  ְּבַוַּדאז  ִמַּצאנְ   ַהָּקדֹוׁשב  ֶׁשָהַר 
 .אֹותֹוק ְוִרֵח  ִאּתֹור ְלַדּבֵ ה ָרצָ א א ְוהּו

ז  ֶׁשָא   ֶּׁשָּידּועַ ,  ַאֲחֵרי ַהָּצֳהַרִיםת  ֻסּכֹוב  ֶעֶר ה  ָהיָ ר  ְּכבָ 
ה, ְצָדָק ד ְמאֹה ַהְרּבֵ ק ְמַחּלֵ ז ִמַּצאנְ  ַהָּקדֹוׁשב ָהַר ה ָהיָ 
ה ָרצָ א  א  הּוה  ַהּזֶ ד  ַהֶּנכֶ ל  עַ ל  ֲאבָ ,  לֹוה  ָהיָ ק  ֶׁשַר ה  ַמ 

ה ַמ ל  עַ ב  ֵהיֵט ט  ִהְתָחֵר ר  ְּכבָ ד  ֶׁשַהֶּנכֶ ן  ַּכּמּובָ ל,  ְלִהְסַּתּכֵ 
ת: ָהֱאֶמ ת  ֶא   לֹוה  ְוִגּלָ א  ַלַּסּבָ ס  ִנְכנַ א  הּוה,  ָעָׂש א  ֶׁשהּו

ת  ִלְהיֹוה  רֹוצֶ ר  ְּכבָ י  ַוֲאנִ ה,  זֶ ת  ֶא י  ָלַקְחִּת י  ֲאנִ א!  ַסּבָ 
ה  רֹוצֶ ר  ְּכבָ ה  ַאָּת !  הָּככָ   :ז ִמַּצאנְ ב  ָהַר   לֹור  אֹוֵמ ב.  טֹו

א  ּבֹ ב!  טֹות  ִלְהיֹוה  רֹוצֶ   ר ְּכבָ   םּגַ י  ֲאנִ ב?!  טֹות  ִלְהיֹו
 . ִלְׁשֵנינּול ִיְמַח ם ְוַהֵּׁש ם טֹוִביה ִנְהיֶ  ְׁשֵנינּו

  ָּכל   אְלּבֹוֵר   ַמִּגיעַ י  ְּכֶׁשְּיהּוִד   ְוַּכָמה  ַּכָמה  ַאַחת  ַעל
ת ַּבֲעֵברֹוי  ! ָנַפְלִּת עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו:  ר, ְואֹוֵמ עֹוָלִמים

ר ְּכבָ י  ֲאנִ ב,  טֹות  ִלְהיֹוה  רֹוצֶ ר  ְּכבָ י  ֲאנִ ל  ֲאבָ ת,  ְּגדֹולֹו
  י  ִהְבַטְחִּת ר  ֶׁשְּכבָ   ַוֲאִפילּוה,  זֶ ת  ֶא ה  ֶאֱעֶׂש א ְל  

ה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ם,  ַּפעַ ד  עֹוי  ְלַצֲעִר י  ְוִנְכַׁשְלִּת ם,  ְּפָעִמיה  ַהְרּבֵ 
ם ֶׁשַהֵּׁש י  ְּבַוַּדאז  ָא '.  ְוכּו ה  ִּבְתׁשּובָ ר  ַלְחזֹ ם  ַּפעַ ד  עֹו

ל עַ   לֹול  ְומֹוֵח ,  ֶׁשּלֹוה  ַהְּתׁשּובָ ת  ֶא ל  ְמַקּבֵ   ִיְתָּבַר
ם ָהעֹולָ ה  ָּבזֶ י  ְיהּוִד ל  ֶׁש ה  ַהַּמֲעלָ ר  ִעיָק ה  זֶ י  ּכִ ל;  ַהּכֹ

 ד.ַמֲעָמ ק ּוַמְחִזיה, ִּבְתׁשּובָ ר חֹוזֵ א ֶׁשהּו
 ") ְלר  ָיִאיד עֹו (קּוְנְטֵרס "
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 ְמַסֵּפר מֹוַהָרא״ׁש
 הַהְּקדֹוָׁש ה ַהֻּסּכָ 

י  ְיהּודִ ת.  ַהִּמְצוֹ ל  ִמּכָ ר  יֹותֵ ת,  ְמיֶֻחדֶ ד  ְמאֹ ה  ִמְצוָ א  ִהיה  ֻּסּכָ ל  ׁשֶ   הַהִּמְצוָ 
ם  ְוׁשֹוִתי ם  אֹוְכִלים,  ַהַּנֲעַליִ ם  ְועִ ם  ַהְּבָגִדיל  ּכָ ם  עִ ף,  ַהּגּול  ּכָ ם  עִ ה  ַלֻּסּכָ ס  ִנְכנָ 

ל ּכָ ה,  ֻסּכָ ל  ׁשֶ ה  ֵמַהִּמְצוָ ק  ֵחלֶ ם  הֵ   ָהֵאּלּום  ַהְּדָבִריל  ְוכָ ה,  ְּבֻסּכָ ם  ְיֵׁשִניה,  ַּבֻּסּכָ 
 ה. ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהֻּסּכָ ל ׁשֶ ה  ַהְּקֻדּׁשָ ת אֶ ם ָלהֶ  ֵיׁש  ַהָּללּום ַהְּדָבִרי

ן ָלכֵ ם,  ַהְּצָדִדיל  ִמּכָ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ם  עִ ב  ְמֻסבָ א  הּוה  ַּבֻּסּכָ ב  יֹוׁשֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ 
ם ֶׁשִּנְכָנִסים  ַּפעַ ל  ּכָ ה.  ַּבֻּסּכָ ת  ִלְהיוֹ ם  ְּכֶׁשּזֹוִכים  ְׂשֵמִחיד  ְמאֹ ת  ִלְהיוֹ ם  ְצִריִכי
  ֵיׁש ה  ֵאיפֹ ה,  ִמְצוָ ד  עוֹ   ֵיׁשה,  ַּבֻּסּכָ ם  ְיֵׁשִניה,  ַּבֻּסּכָ ם  אֹוְכִליה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַלֻּסּכָ 
 ה?ִמּזֶ ם ָנִעיר יֹותֵ ר ָּדבָ 

א  הּום,  ׁשָ   ִאּתוֹ ב  יֹוׁשֵ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ה,  ַּבֻּסּכָ ב  יֹוׁשֵ א  ֶׁשְּכֶׁשהּו  יֹוֵדעַ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ 
(ְיַׁשְעָיה כ"ו,    ראֹומֵ ק  ַהָּפסּו.  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ם  עִ   ְלׂשֹוֵחחַ ן  ַהְּזמַ   תאֶ ל  ְיַנּצֵ י  ְּבוַוַּדא

 ֲעֶד�, ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ַיֲעָבר ָזַעם",א ַבֲחָדֶרי� ּוְסֹגר ְדָלְת� ּבַ ּבֹ "ֵל� ַעִמי    כ')
ה  ִמילָ ל  ּכָ ,  ְּבַעְצמוֹ   ִיְתָּבַר�ַהֵּׁשם  ם  עִ ר  ְּבֶחדֶ ל  ָנעּוא  הּוה  ַּבֻּסּכָ ב  יֹוׁשֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ 

ל ִלְפעֹ ר  ְוֶאְפׁשָ ת,  ּוִמְתַקֶּבלֶ ת  ִנְׁשַמעַ ה  ַּבֻּסּכָ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל  אֶ ר  ְמַדּבֵ א  ֶׁשהּו
 ם.ֶׁשְּצִריִכים  ַהּטֹוִבים ַהְּדָבִריל ּכָ ת אֶ  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל ֵאצֶ ם ׁשָ 

 ְּבּתֹו�ל  ְלִהְתַּפּלֵ ר  ֶׁשֶאְפׁשָ   ִסיָמן תרל"ט, ְסִעיף ד')(אֹוַרח ַחִיים,  ב  ָּכתּו  ְּבֻׁשְלָחן ָערּו�
(ָמֵגן ַאְבָרָהם,  ם   ׁשָ ם  אֹוְמִרים  ַהּפֹוְסִקים,  ֶׁשרֹוִצי  ֵאי� ה,  ַלֻּסּכָ ץ  ִמחּו  אוֹ ה  ֻּסּכָ 

ל ֲאבָ ם,  ׁשָ ל  ֶׁשִּיְתַּפּלֵ ה  ַּבֻּסּכָ   ְּברֹוַגעל  ְלִהְתַּפּלֵ ל  ָיכוֹ ם  ָהָאדָ ם  ֶׁשאִ     ְסִעיף ָקָטן י"ד)
ן,   ְלָהִבי ה  ָקׁשֶ ת  ְקצָ ה  זֶ ת  אֶ ם.  ׁשָ ל  ְלִהְתַּפּלֵ   ֶׁשֵּיֵל�ר  ָּבִעי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת  ֵיׁשם  אִ 
ר ְּכֶׁשּיֹותֵ ה  ַּבֻּסּכָ   ֶׁשִּיְתַּפְּללּוף  ָעִדיה  ְוָלּמָ ?  ֵּבית ַהְּכֶנֶסתן  ֵאיר  ִעיה  ְּבֵאיזֶ י  ְוכִ 

ַׁשְחִרית ת  ָהְרִגילוֹ ת  ַּבְּתִפּלוֹ ת,  ֱאמֶ ם  ֶׁשְּׁשֵניהֶ א  הּוץ  ַהֵּתרּוא  ֶאּלָ ם?  ׁשָ   ָרגּועַ 
ל ֲאבָ ,  ןְּבִמְניָ ל  ְלִהְתַּפּלֵ   ְלֵבית ַהְּכֶנֶסתת  ָלֶלכֶ י  ְּבוַוַּדא ם  ְצִריִכי,  ִמְנָחה ּוַמֲעִריב

ל ֶׁשּכָ   ֹוָתנּואד  ִלּמֵ   ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַרֵּבנּוה  מַ ת,  ָהִאיִׁשּיוֹ ת  ַלְּתִפּלוֹ   ַּמִּגיעַ ה  ְּכֶׁשּזֶ 
ה.  ַּבֻּסּכָ ת  ַלֲעׂשוֹ ב  טוֹ ה  זֶ ת  אֶ ,  ֶׁשּלוֹ ה  ַּבָּׂשפָ ם   ֵמַהּׁשֵ    ְיַבֵּקׁש וִ ר  ְיַדּבֵ י  ְיהּודִ 
ַהֵּׁשם  ם  עִ ב  יֹוׁשֵ א  ֶׁשהּו  ּוַמְרִּגיׁש  יֹוֵדעַ י  ֶׁשְּיהּודִ ה  ִמּזֶ ל  ָּגדוֹ ע  ֶרגַ ד  עוֹ   ֵיׁש ה  ֵאיפֹ 

,  ַלֶּנֶפׁש  ֹרַגעא  ֵמִביי  ֲהרֵ ה  זֶ ב,  ַהּלֵ ת  אֶ   ּפֹוֵתחַ י  ֲהרֵ ה  זֶ ר,  ְּבֶחדֶ   ְּבַעְצמוֹ   ִיְתָּבַר�
 ה. ַּבֻּסּכָ ם ְּכיֹוְׁשִבים ַהּׁשֵ ל אֶ ר ְלַדּבֵ ד ְמאֹ ב טוֹ ן ְוָלכֵ 
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ל עַ ם  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁשר  ְלָבחּוב  טוֹ ם  ָמקוֹ ה  ַהֻּסּכָ א  ִהיד  ִּבְמיֻחָ 
אֹוְמִרי.  ִׁשידּו� ג  םֲחַז"ל  מ"ב) ָּפסּוק  ה  לעַ   :)' (ֲעָרִכין  כ"ג,    (ַוִיְקָרא 

"ַּבסּוּכֹות ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים", ֵּתְׁשבּו ְּכֵעין ָּתדּורּו ַמה ִדיָרה  
ְוִאְׁשּתוֹ  ִאיׁש  סּוָּכה  ַאף  ְוִאְׁשּתֹו  ם  עִ ה  ַּבֻּסּכָ   ֶׁשֵּיְׁשבּו;  ִאיׁש 

ה  טֹובָ ה  ַטֲענָ   לוֹ   ֵיׁשה  ַּבֻּסּכָ ב  ִמְתַיּׁשֵ ר  ְּכֶׁשָּבחּון  ְוָלכֵ ה.  ָהִאיׁשָ 
ה,  ָהִאיׁשָ ם  עִ ה  ַּבֻּסּכָ   ֶׁשֵּיְׁשבּו  ָאַמְרּתָ   , "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,םְלַהּׁשֵ 

  ָצִרי�ה  ַאּתָ ו  ַעְכָׁשיי,  ֶׁשּלִ ק  ַהֵחלֶ ת  אֶ י  ָעִׂשיתִ ה,  ַּבֻּסּכָ ה  ּפֹ י  ֲאנִ 
 ת".ִּבְׁשֵלמּו הַהִּמְצוָ ת אֶ ם  ְלַקיֵ ל ֶׁשאּוכַ , ִאיָׁשהי לִ ת ָלתֶ 

  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן מ"ח)   ַהָּקדֹוׁש   ַרֵּבנּור  אֹומֵ ר  יֹותֵ ד  עוֹ 
ר  ֶׁשְּלָבחּוה  ִמּזֶ א  יֹוצֵ ם,  ִליָלִדית  ְמֻסֶּגלֶ ה  ֻסּכָ ל  ׁשֶ ה  ֶׁשַהִּמְצוָ 

ִיְתָּבַר� י  ְיהּודִ ת  ַּביִ ם  ְוָיִקיר  ְּכבָ ן  ֶׁשִּיְתַחּתֵ ר  ַלְעזוֹ   ָצִרי�   ַהֵּׁשם 
ר ְלָבחּוב  טוֹ י  ֲהכִ ם  ַהָּמקוֹ ה  זֶ ה  ַּבֻּסּכָ ן  ָלכֵ ם.  ְיָלִדי  לוֹ   ְוֶׁשִּיְהיּו 
 . ִׁשידּו�ל עַ ל ְלִהְתַּפּלֵ 

ה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַּבֻּסּכָ ם  יֹוְׁשִבי  ְּכֶׁשֲאַנְחנּון  ַהְּזמַ ת  אֶ ל  ְנַנּצֵ ה  ָהבָ 
.  ֶׁשָּלנּו  תַהְּבָעיוֹ ת וַהָּצרוֹ ל  ׁשֶ ה  ַהֲחִבילָ ל  ּכָ ת  אֶ ם  ׁשָ ר  ְלַהְׁשִאי

ד  ֶאחָ ל  ְלכָ ם,  ְוִיּסּוִרים  ְקָׁשִייה  ַהְרּבֵ   ְלַצֲעֵרנּום  סֹוְבִלים  ֲאָנִׁשי
א ְו�  ִעּמוֹ ב   סֹוחֵ א  ֶׁשהּו  ֶׁשּלוֹ ת  ָהִאיִׁשי ת  ַהָּצרוֹ ת  ֲחִבילַ ת  אֶ   ֵיׁש
א ִהית  ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ ת  ָלֵצאה  ַהְּיִחידָ ה  ָהֵעצָ ה,  ִמֶּמּנָ ר  ְלִהָּפטֵ ל  ָיכוֹ 

א  � ד  ֶאחָ ף  ְּכֶׁשַאט,  ְּבֶׁשקֶ .  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ם  עִ ה  זֶ ל  עַ ר  ְלַדּבֵ ק  רַ 
ִיְתָּבַר�ה  זֶ ת  אֶ   ָיִׂשיחַ ם  ֶׁשָאדָ ,  ׁשֹוֵמעַ  ,  ֶׁשּלוֹ ה  ַּבָּׂשפָ   ְלַהֵּׁשם 
ל  סֹובֵ א  הּוה  ַּכּמָ ו,  ָעָלי ר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ל  ּכָ   ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ר  ֶׁשְּיַסּפֵ 
ר  ָחבֶ א  מֹוצֵ ה  ֶׁשָהיָ   ְּכמוֹ ר.  ְלִהְסַּתּדֵ ל  ָיכוֹ א  �א  ְוהּום  ַּבַחִּיי
ו, ָעָליר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ל  ּכָ   לוֹ ר  ּוְמַסּפֵ   לוֹ ה  ּבֹוכֶ ה  ְוָהיָ ב   ְוָקרוֹ   יֲאִמּתִ 
ַהֵּׁשם    ֶאלת  ַלֲעׂשוֹ ם  ְצִריִכיה,  ִמּזֶ ר  יֹותֵ ה  ְוַהְרּבֵ ר  ָּדבָ   אֹותוֹ 

א  � ם,  ַהְּפָרִטיל  ּכָ ת  אֶ ר  ְלַסּפֵ ם  ִמְתַּבְּיִׁשי י  ֲהרֵ ם  ְלָאדָ י  ּכִ ,  ִיְתָּבַר�
 ֲאִפילּו ם,  ָאדָ ן  ְלבֶ ת  ְלַגּלוֹ   ְלַעְצמוֹ ת  ְלַהְרׁשוֹ ר  ֶאְפׁשָ ר  ָּדבָ ל  ּכָ 

ם ְיכֹוִלין  ּכֵ   ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל  ֲאבָ .  ֶׁשּלוֹ ב  טוֹ י  ֲהכִ ר  ֶהָחבֵ א  ֶׁשהּו
ִיְתָּבַר�ל,  ַהּכֹ ר  ְלַסּפֵ  ה ִמילָ ל  ּכָ   ִלְׁשמֹועַ ה  ּוְמַחּכֶ ד  עֹומֵ   ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַר�,  ִלּבוֹ ת  אֶ   ׁשֹוֵפ�ם  ֶׁשָאדָ  ם ָאדָ ן  ּבֶ ל  ְלכָ ר  עֹוזֵ   ְוַהֵּׁשם 

ל  ָיכוֹ ה  זֶ ת  ְואֶ .  ֶׁשּלוֹ ה  ָהֶעְזרָ ת  אֶ   ִמֶּמּנּו  ּוְמַבֵּקׁשו  ֵאָלי  ֶׁשַּמִּגיעַ 
ה  ַּבֻּסּכָ ל  ֲאבָ א,  ִנְמצָ ק  רַ א  ֶׁשהּוה  ְוֵאיפָ י  ָמתַ י,  ְיהּודִ ל  ּכָ ת  ַלֲעׂשוֹ 

ִיְתָּבַר� ל  אֶ ם  ְקרֹוִביר  יֹותֵ ה  ַהְּקדֹוׁשָ  ל ְמַנּצֵ י  ּוְכֶׁשְּיהּודִ   ַהֵּׁשם 
ז  ָאה,  ַּבֻּסּכָ   ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  ִלּבוֹ ל  ּכָ ת  אֶ   ּוֵמִׂשיחַ ת  ַהִהְזַּדְּמנּות  אֶ 

ג, ַהחַ י  ַאֲחרֵ ה  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ֵמַהֻּסּכָ ד  ֶׁשְּכֶׁשִּיָּפרֵ ת  ִלְזּכוֹ ל  ָיכוֹ א  הּו
  ֶׁשִּיְהיּו,  ֶׁשּלוֹ ת  ְוַהְּבָעיוֹ ת  ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ ד  ִיָּפרֵ ם  ּגַ א  הּון  ְזמַ   ְּבאֹותוֹ 

 ה.ָוָהְלָאן ִמָּכאם ּוְׂשֵמִחים ְמֻאָּׁשִרים ַחִּייק רַ  לוֹ 
 הַּבֻּסּכָ ם ַטעַ  ְלַהְרִּגיׁש

ה  טֹובָ י  ֲהכִ ה  ַהֲהָכנָ ה  זֶ ם,  ְלַהּׁשֵ ה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ ם  ְצִריִכיר  ָהִעּקָ 
ֶרִּבי ַנְחָמן ת.  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ ם  ָאדָ ן  ּבֶ ל  ֶׁשּכָ ר  ָּדבָ ה  ְוזֶ ,  ַהָּקדֹוׁשג  ַלחַ 

ה  ָהיָ א  הּו  ַרִּבי ָנָתן זי"ע,ל  ַּתְלִמיד ׁשֶ ה  טּוְלְטִׁשיֶנער זי"ע ָהיָ 
ת אֶ   ָּבָנה א  הּות  ֻסּכוֹ ב  ְּבֶערֶ ם  ַּפעַ ן,  ָנתָ י  ַרּבִ ת  אֶ ה  ַהְרּבֵ   ְמַׁשֵּמׁש

ן  ָנתָ י  ַרּבִ ם  עִ ה  ַּבֻּסּכָ ב  ָיׁשַ א  ְּכֶׁשהּו  ּוַבַּלְיָלה ן,  ָנתָ י  ְלַרּבִ ה  ַהֻּסּכָ 
ה, ַהֻּסּכָ ת אֶ ת ִלְבנוֹ ם ַהּיוֹ ל ּכָ  ִמְתַיֵּגעַ ם ָאדָ ן ְּכֶׁשּבֶ ר " ָאמַ א הּו
ה, זֶ ל  עַ ן  ָנתָ י  ַרּבִ   לוֹ ר  ָאמַ ה..."  ַּבֻּסּכָ ר  ַאחֵ ם  ַטעַ   ַמְרִּגיׁשא  הּו
ם,  ַהּׁשֵ , 'ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ם  ַהּיוֹ ל  ּכָ   ְלַבֵּקׁש,  ִנִּסיתָ א  �ד  עוֹ ה  זֶ "

ַאַחר ם ַמְרִּגיִׁשים ַטעַ ה ֵאיזֶ ה', ַּבֻּסּכָ ם ַטעַ  ְלַהְרִּגיׁש ה רֹוצֶ י ֲאנִ 
 ה..." ַּבֻּסּכָ  ָּכ�

  ד,ְמיֻחָ   ןְזמַ   לּכָ   יִלְפנֵ   אוֹ   ת,ְמיֶֻחדֶ   הִמְצוָ   יְוִלְפנֵ   ג,חַ   יִלְפנֵ   ְּכֶׁשַּמִּגיעַ 

 ה, ַלִּמְצוָ   ַעְצמוֹ   תאֶ   ןְלָהִכי  ג,ַלחַ   ַעְצמוֹ   תאֶ   ןְלָהִכי  הרֹוצֶ   יְיהּודִ 

 רֶׁשָהִעּקָ   תָלַדעַ   םְצִריִכי  ה,זֶ   תאֶ   תַלֲעׂשוֹ   ְוֵאי�  המַ   יֹוֵדעַ   א�  אְוהּו
 ג ַּבחַ   םַטעַ   ֶׁשַּיְרִּגיׁשּו   םֵמַהּׁשֵ   ּוְלַבֵּקׁש  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  לאֶ   רְלַדּבֵ   הזֶ 

 ת ִּבְנִעימּו  רַיֲעבוֹ   גֶׁשַהחַ   ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  ְלַבֵּקׁש  ה,ּוַבִּמְצוָ 
 ,ֶׁשָּצִרי�  ְּכמוֹ   תַלֲעׂשוֹ   םֶׁשְּצִריִכי  המַ   לּכָ   ֶׁשַּיֲעׂשּו  ה,ּוְבִׂשְמחָ 
 ה.ָיפֶ  יְוֲהכִ  בטוֹ   יֲהכִ  דַהּצַ  לעַ  לַהּכֹ  גֵמַהחַ  ֶׁשְּיַקְּבלּו

ל אֶ ר  ְלַדּבֵ ה  ֶׁשּזֹוכֶ י  ְיהּודִ ל  ׁשֶ ה  ּלָ ַהְּגדּות  אֶ ר  ְלָתאֵ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ 
ל  ּכָ ב.  ָקרוֹ ר  ֶלָחבֵ ם  ֶׁשְּמַדְּבִרי  ְּכמוֹ ,  ֶׁשּלוֹ ה  ַּבָּׂשפָ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�

ם, ַּבָּׁשַמיִ ר  ַאִּדי  ַרַעׁשה  עֹוׂשָ   ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ם  ֶׁשְּמַדְּבִריה  ִמילָ 
 ם. ְוַהְּׁשָעִרית ַהְּדָלתוֹ ל ּכָ  םָלָאדָ ת ּופֹוַתחַ 

 ) סּוּכֹות  גחַ  קּוְנְטֵרס(
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 ַעל ְנִטיַלת לּוָלב  
ֶאְתרֹוִגים ָּבֵאזֹור ֶׁשַרֵּבנּו    גע, ִלְפֵני ַחג ַהֻסּכֹות, ָהָיה ְמאֹד ָקֶׁשה ְלַהִּׂשי"ִּבְׁשַנת תק

ֶׁשִּבְכָלל א ִיְהיּו ֶאְתרֹוִגים ְלֻסּכֹות, א ָהְיָתה ֶאְפָׁשרּות    ַהָּקדֹוׁש ָהָיה ָּגר, ָהָיה ִנְרֶאה
ַהֵּׁשם ֶׁשִהִּגיעּו ְּבֶדֶר ֵנס    , ַעד ֶׁשְּבֶעֶרב ֻסּכֹות ַמָּמׁש ָעַזרהְּבָכל ַהְמִדינָ   ם ְלַקֵּבל ֶאְתרֹוִגי

ַּגם ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב  .  ֶזה ַהְרֵּבה ְמאֹד ֶּכֶסף  ה ָעִרים, ְוִׁשְּלמּו ַעלְלַכָּמ   ם ֶאְתרֹוִגים ְספּוִרי
ֶאְתרֹוג ָיֶפה ִּבְמֻיָחד, ְלַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש, ַרֵּבנּו ִנְהָיה ְמאֹד ָׂשֵמַח ֵמָהֶאְתרֹוג, הּוא    ִהִּגיעַ 

ָיִמים ָהְיָתה   הְׁשׁשָ  .ִּׂשְמָחה ֶׁשָזָכה ְלַקֵּבל ֶאְתרֹוגב  ֵמרֹ  ,ִויַנְּגנּו הָאַמר ֶּׁשָּיִביאּו מּוִזיָק 
ֶׁשהּוא  ָּכ ְּכֵדי  ַעד  ֵמָהֶאְתרֹוג,  ְּגדֹוָלה  ַחּיּות  ַהחֹוִלי    ְלַרֵּבינּו  ֶאת  ִהְרִּגיׁש  א  ִּבְכָלל 

 . ְתרֹוגַהִּׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה לֹו ֵמָהֶא ב ַהָּקֶׁשה ֶׁשָהָיה לֹו ָאז, ֵמרֹ 
ת  ִיְקַר ל  ְּכלָ ם  יֹוְדִעי  ָאנּון  ָאַמר ֶׁשֵאיוַּגם ַאֲחֵרי ֻסּכֹות ַרֵּבנּו ִּדֵּבר ַהְרֵּבה ֵמָהֶאְתרֹוג,  

ה  ִמְצוָ ל ִּבְׁשִביה ַהְרּבֵ ן ָממֹו ם ְמַפְּזִריל ֶׁשִּיְׂשָרֵא ן רֹוִאי ָאנּו י ַוֲהֵר ג. ֶאְתרֹות ִמְצוַ ת ַמֲעלַ 
ד  ְמאֹה  ְיָקָר    זֹוה  ִמְצוָ א  ִמְּסָתָמ א,  הּום  ִחּנָ ל  עַ א  י  ּוְבַוַּדא ת,  ִמְצוֹור  ְׁשָא ל  ֵמעַ ר  יֹוֵת ,  זֹו

 .ה)"ן, ִסיָמן קכ"(ִׂשיחֹות ָהַר ר ְלַׁשעֵ ן  ֵאיר ֲאֶׁש ד ְמאֹ
ָהֶאְתרֹוג ֶׁשִּלי? ִמי ָצִרי    תַמה ְּכָבר ְמַעְנֵין ְּבִּבְרּכַ "ְיהּוִדי ָיכֹול ַלְחׁשֹב ְלַעְצמֹו,  

ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִּבְכָלל ְלָתֵאר ֶאת ַהְּגדּוָּלה    ֲאָבל  ",ֶאת ֶזה? ַמה ֶזה ְּכָבר ָׁשֶוה?
ַמ  ָעָׂשה  ֶׁשְּכָבר  ָּפׁשּוט,  ֲהִכי  ַהְּיהּוִדי  ִּיְהֶיה  ּלּוָלב,  ֶׁשְּמַנְעֵנַע  ְיהּוִדי  ה  ֶׁשָעָׂש ה  ֶׁשל 

ְועֹוֶׂשה ְּבָרָכה  ם  ִמיִניד'  ַה ת  ֲאָבל ְּכֶׁשהּוא לֹוֵקַח ְּבָידֹו ֶא   ג,ִהְתַנֵה א  ֶׁשהּו  י ְוִהְתַנֵהג ֵא 
 .תֶאת ָּכל ָהעֹוָלמֹוה זֶ ם  ּוְמַנֲעֵנַע, ָאז הּוא ְמַנֲעֵנַע עִ 

ְּבָיָדי "  ד)"ן, ִסיָמן תק"(ַחֵיי מֹוֲהַר ַרֵּבנּו אֹוֵמר    ָּכ  ְּבָכל  ּכָ   הַנֲעֶׂש   ,וְּכֶׁשְּיהּוִדי עֹוֶׂשה 
ֵאי ֶׁשְּיהּוִדי ַרק ֵיָרֶאה,   ת", ָּכ ְּבָכל ָהעֹוָלמֹו הַנֲעֶׂש ו  , ּוְכֶׁשעֹוֶׂשה ָּכ ְּבָיָדי תָהעֹוָלמֹו

ַהּלּוָלב ַנֲענּוַע  ֶׁשל  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ְמַקֵּים  הּוא    ְּכמֹו   תְּבַפְׁשטּו  ,ְּכֶׁשהּוא  ִצָּוה,  ֶׁשַהֵּׁשם 
 .םְּגדֹוִליד ְּדָבִרים ְמאֹעֹוֶׂשה ָּבֶזה 

ְוָאַמר:   ַהַּמָּצה  ֵמִעְנַין  ַּפַעם  ִּדֵּבר  ַהָּקדֹוׁש  ַּבָּיד,  " ַרֵּבנּו  ַהַּמָּצה  ֶאת  ְּכֶׁשַּמְחִזיִקים 
אֹותֹו ָּדָבר ְּבָכל ַהִּמְצוֹות, ְּכֶׁשַּמְחִזיִקים ֶאת ַהּלּוָלב    ",ַּבָּיד   ַמְחִזיִקים ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר

ָה  ַּבָּידְוֶאת   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאת  ַמְחִזיִקים  ַּבָּיד,  זֶ   , ֶאְתרֹוג  ה  ַהְּנכֹונָ   ָרצֹון  ָהֵעת   הְוָאז 
 .ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ַמה ֶׁשרֹוִצים

ַעל ְמַרֵּמז  ַּפְרָׁשה ל  ַהֵּלב  ָהֶאְתרֹוג  ַרָּבה,  י'  (ַוִיְקָרא  ְלַהִּגידד)"ִסיָמן  ֶאְפָׁשר  ָאז  ְלַהֵּׁשם    , 
ְלַגְמֵרי,  יַהֵּׁשם, ֲאִני ַמֲחִזיק ָּכאן ֶאת ַהֵּלב ֶׁשִּלי ְּבָיִד "ְתָּבַר:  יִ  , ֲאִני מֹוֵסר ְל אֹותֹו 

לִ  ִלי י  ְּתַנֶּקה  ְוַתֲעזֹר  ֶׁשִּלי  ַהֵּלב  ַּיְחׁשֹב    ֶאת  ֶׁשִּלי  ַהֵּלב  ָוָהְלָאה  ִמְּמ,  ַרק  ֶׁשֵּמַעְכָׁשיו 
ֶׁשַהֵּלב ֶׁשִּלי ִיְחֶיה ַרק ִאְּת" . 

ְסגּוָלה    אֶאְתרֹוג הּו  ַעל  תֶׁשִהְסַּתְּכלּו  )', ִסיָמן ד ' (ֵסֶפר ַהִמדֹות, ְרפּוָאה ֵחֶלק בַרֵּבנּו אֹוֵמר 
  ֶאת ָהֵעיַנִים   אנֹוֲהִגים ְלִהְסַּתֵּכל ַהְרֵּבה ַעל ָהֶאְתרֹוג, ֶׁשֶּזה ְמַרּפֵ   ִלְכֵאב ֵעיַנִים, ִּבְגַלל ֶזה 

ְוַגם    ;ַעל ָהֶאְתרֹוג ְוהּוא ִיְתַרֵּפא  ֵעיַנִים ֶׁשִּיְסַּתֵּכל  י ְּכֵאבִ   ַּגם ְּבַגְׁשִמּיּות, ִאם ָלֶאָחד ֵיׁש 
  ְלִהְסַּתֵּכל   חְּברּוָחִנּיּות ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶאה ֶׁשהּוא א ָיכֹול ִלְׁשמֹור ֶאת ָהֵעיַנִים, הּוא ֻמְכָר 

ֵּכל ַעל ָהֶאְתרֹוג, ְוִיְהֶיה לֹו ְרפּוָאה, ִעם ָהֶאְתרֹוג ַּבָּיד ֶזה  ֶׁשִּיְסַּת   ,ַעל ְּדָבִרים ֲאסּוִרים
 ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ַעל ָהֵעיַנִים.ר ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ְּכבָ  ַהְּזַמן ַהָּנכֹון ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם

 (יּוָמא ס"ט:) ים  ַעל ַמה ֶׁשֲחַז"ל ְמַסְּפִר   , ִסיָמן קכ"ח)' (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק אַרֵּבנּו אֹוֵמר  
ֲעבֹוָד  ֶׁשל  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֶאת  ְוָהְרגּו  ֶׁשל  הָזָר ה  ְּכֶׁשָּתְפסּו  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֶאת  ָּתְפסּו  ַּגם   ,

אֹוֵמר ַעל ֶזה ַרֵּבנּו  .  ְלַגְמֵרי, ַרק ִעְּורּו אֹותֹו  ָהֲעֵבָרה ֶׁשל ִנאּוף, ֲאָבל א ָהְרגּו אֹותֹו
ִּבְגַלל ֶזה רֹוִאים  ִלְהיֹות ְּכֵׁשִרי  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָנִׁשים ֶׁשרֹוִצים  ֶאת    םַמְׁשִּפיִלי  ֵהם  ם, ֵאֶצל 

ֲאָבל   ְלִהְסַּתֵּכל,  ַמְרֶׁשה  א  ֶׁשַהֵּׁשם  ְּדָבִרים  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  א  ְוׁשֹוְמִרים  ָהֵעיַנִים 
 ד. ֵמַהַּצ ט ַמּבַ ם חֹוְטִפי  ִמְתַּגְּנִבים ְוֵכן ם ֵה ה ְלַמֲעֶׂש 

ְלכּוִדי ֻּכָּלנּו  ַּבּדֹו   ם ְלַצֲעֵרנּו  זֶ   ן ַהִּנָּסיֹו  ֶׁשָּלנּור  ָּבֶזה,  ָקֶׁשה  עַ   ה ֲהִכי  ל  ִלְׁשמֹור 
ִּבְדָבִרים ְמֻלְכָלִכים ַרֲחָמָנא    ִמְסַּתֵּכל א  ָהֵעיַנִים, הּועל  ָהֵעיַנִים, ְּכֶׁשְּיהּוִדי א ׁשֹוֵמר  

הּוא  ם  ַהֵּיֶצר ָהַרע יֹוֵדַע ֶׁשִא   .ֵּבה ָצרֹות ּוְבָעיֹותִליְצָלן, ֶזה ֵמִביא אֹותֹו ַאַחר ָּכ ְלַהְר 
  . ָהַרג ֶאת ָהָאָדם ְלַגְמֵריר  ְלִהְסַּתֵּכל ְּבִלְכלּו, הּוא ְּכבָ ת  ַאַח ם  ֶאת ָהָאָדם ַּפעַ   ַמְכִׁשיל 

  ף ת ֶׁשל ִנאּוַאַחר ָּכ ְּבעֹוד ֲעֵברֹו  ָּבֶזה ֶׁשֶּבן ָאָדם ַמְתִחיל ְלִהְסַּתֵּכל ִלְכלּו, הּוא נֹוֵפל
ִלְהיֹות לֹו   ָּכ ֶׁשַהּמַֹח ֶׁשל ָהָאָדם ִנְהֶיה ֻּכּלֹו ְמֻהָּפ, ּוַמְתִחילי  ְּכֵד ד עַ   ַרֲחָמָנא ִליְצָלן,

ְמַאֵּבד ֶאת   הּוא ַמָּמׁש  ם,ְּממּוְרָמִרי  יםיִ ְה נִ ֻקְׁשיֹות ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו  
 ַהֵחֶׁשק ִלְחיֹות. 

ִהיא ַרק ְּתִפָּלה, ִלְצעֹק ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ֶׁשִּיְזֶּכה ָלֵצאת    ֵעָצה ַהְּיִחיָדה ְלָאָדם ָכֶזהָה 
ָּכל ֶאת  ְוַלֲעזֹב  יֹום    .ַהְּׁשֻטּיֹות  ֵמַהּבֹוץ  ָּכל  ָלֶלֶכת  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְרִּגיל   ָצִרי ְיהּוִדי 

ָּגַדל ִאָּתּה, ֶׁשֲהִכי     ַּבָּׂשָפה ֶׁשּלֹו, ַּבָּׂשָפה ֶׁשהּוא ְלַדֵּבר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר   ר ְלַהֵּׁשם, ְּכלֹוַמ 
ֵמיִטי הּוא  ּוָבּה  ֶׁשּלֹו  ַלֵּלב  ַהֵּלב  בָקרֹוב  ֶׁשל  ָהֲאִמִּתּיֹות  ַהַהְרָּגׁשֹות  ֶאת  ֶזה  .  ְלַהִּביַע 
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 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב 

רָּכֵׁש י ְיהּוִד  םַנֲעִׂשי ֵאי? 
 ְׁשֵאָלה:

 ה ְׁשִליָט"א,ַהְּיִׁשיבָ ְלָכבֹוד רֹאׁש 
 ?ֶאת ֶזהם ֵאי עֹוִׂשי ר,ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁש 

 ּכַֹח ר ְיַיֵׁש 
 ְּתׁשּוָבה:

 ַהְּבָרָכה, י"א ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום ג' ַּפְרַׁשת ְוזֹאת                  ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב . 
ָאַמר   ַהָּקדֹוׁש  שנח)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  ֵמִׂשיַח  (ַחֵיי  ֶׁשָהָיה  ְוִׂשיָחה  ִׂשיָחה  "ֶׁשְּבָכל   :

ָיָדּהּוְמַדֵּבר ִעָּמנּו ְיכֹוִלים   ַחָּייו, ְּכמֹו    ִלְהיֹות ַעל  ְיֵמי  ַצִּדיק ָּגמּור ָּכל  ַוֲאִפיּלּו  ִאיׁש ָּכֵׁשר 
ִסְפֵרי ַרֵּבנּו, ִמי ֶׁשּלֹוֵמד    ַעל  ר : ֶׁשֶּזה ְמֻדּבָ (ָׁשם) ֶׁשֲאִני רֹוֶצה" ְוַרִּבי ָנָתן ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר ַעל ֶזה  

ַרֵּבנּו   ֶׁשל  ַהְּסָפִרים  ָּכֵׁש   לּוִמְׁשַּתֵּד ֶאת  ְיהּוִדי  ִנְהֶיה  הּוא  ָלֶזה  ָּגדֹול   רְלַצֵּית  ִּכי    ;ְוַצִּדיק 
 . ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם ַלֲעבֹוד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר אֵיׁש ּכַֹח ִנְפלָ   ַלְסָפִרים

(ִליקּוֵטי  נּו אֹוֵמר  ַאָּתה ָצִרי ָלַדַעת ָּדָבר ָחׁשּוב, ַרּבֵ   רִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁש 

  . "ְּכֶׁשָאָדם ִנְכָנס ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ֲאַזי ַהֶּדֶר ֶׁשַּמְרִאין לֹו ִהְתַרֲחקּות  : מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן מח)
  ּכָ   ,אֹותֹו ְּכָלל ִלָּכֵנס ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם"  ְוֵאין ַמִּניִחין  ,ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשַּמְרִחיִקין אֹותֹו ִמְלַמְעָלה

  , ֶׁשַאף ֶאָחד אה ָׁשוֶ א  א  ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא  , הּורהֹוֵל ְּכֶׁשָהָאָדם רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁש ה  זֶ 
  ֵאי  ֶּדֶר ַרק  ֲאָבל ֶזה  ִהְתָקְרבּות",  ַרק ֻּכּלֹו  ַהִהְתַרֲחקּות הּוא  ָּכל  ָצִרי אֹותֹו, "ּוֶבֱאֶמת 

, ָאז הּוא  דַמֲעָמ ק  ָהָאָדם הּוא ָחָזק ְּבַעְצמֹו ּוַמֲחִזי   םְוִא   ְתָּבַר,ְלָקֵרב ֶאת ָהָאָדם ְלַהֵּׁשם יִ 
 ַיֲעבֹור ֶאת ַהּכֹל ְוִיְזֶּכה ְלָכל ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשֵּיׁש. 

  ל ַא   -, ַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות ָקרֹוב ֶאל ַהֵּׁשם  רָלֵכן ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁש 
ָהְרצֹונֹו  ַּתֲעזֹב ַא   תֶאת   ,ִנְסיֹונֹו  לִּתָּבֵה ל  ֶׁשְּל ִעם   ִּתְהֶיה   תְּכֶׁשְּמַנִּסים אֹוְת ַאָּתה  ָקִׁשים, 

ָהְרצֹונֹו ַלֲעזֹב ֶאת  ִּכי הֹוְלִכים  תָחָזק א   ,ֶׁשְּל ְלַהִּפיל אֹוְת, הֹוְלִכים    ַהּטֹוִבים  ְלַנּסֹות 
 ֶׁשְּל.  הֶּדֶר ַהְיָׁשנָ לַ ה  ְתּפֹס אֹוְת ַּבֲחָזָר לִ ְלַנּסֹות 

: "ִּכי ֵכן ֶּדֶר ַהַּבַעל ָּדָבר ְוַהִּסְטָרא ָאֳחָרא, ְּכֶׁשרֹוֶאה  (ָׁשם)ִּתְזּכֹור ַמה ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  
ְוִכְמַעט ֶׁשִּיְכנֹס    ֶׁשָהָאָדם ָסמּו ָסמּו ַמָּמׁש ֲאַזי הּוא ִמְתַּפֵּׁשט ָעָליו    -ְלַׁשֲעֵרי ַהְּקֻדָּׁשה, 

א ַאְחָרא ְּכֶׁשֵהם רֹוִאים  ַהִּסְטָר   ִהְתַּגְּברּות ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", ֶזה ַהֶּדֶר ֶׁשלּבְ 
ָּכֵׁש  ְיהּוִדי  ִלְהיֹות  ְּכָבר   ְלַׁשֲעֵרי רֶׁשָהָאָדם הֹוֵל ִנְכַנס  ִּכְמַעט  ְּכָבר  ֶׁשָהָאָדם  רֹוִאים  ֵהם   ,  

ַהְּקֻדָּׁשה, ֵהם ִמְתַלְּבִׁשים ַעל ָהָאָדם ְּבָכל ַהּכַֹח ֶׁשָּלֶהם ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ּוְכֶׁשָהָאָדם א יֹוֵדַע  
 ָאז הּוא ֵמִרים ָיַדִים ְועֹוֵזב ֶאת ַהּכֹל. -  ְוִלְׁשּבֹר אֹותֹו  אֹותֹו קְלַהְרִחיי ֶׁשֶּזה ַרק ְּכֵד 

ִהי ֶאפְ   אִהְתּבֹוְדדּות  ֶׁשִאי  ֶׁשָהָאָדם ָּדָבר  ֲאֵחרֹות  ַהֵּׁשם  ֵמֲעבֹודֹות  ִמֶּזה;  ִלּפֹול  ָׁשר 
ִנְׁשַאר ִעם ָהָאָדם  ה  זֶ ה  ֶזה ׁשֹונֶ   תהּוא עֹוד ָיכֹול ִלּפֹול, ֲאָבל ִהְתּבֹוְדדּו  -ְמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו  

ִנְמָצִאים    ָנְפלּו,ם  ָּבַר, ִא ְמַדְּבִרים ָׁשם ְלַהֵּׁשם ִיְת   -  ְּכֶׁשִּנְמָצִאים ְּבָמקֹום טֹוב  ;ְּבָכל ַהְּזַמִּנים
 ְמַדְּבִרים ָׁשם ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר.   - ְּבָמקֹום א טֹוב

  ַּבָּׁשַמִים,    ףעָ   : "ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים", ְּכֶׁשֲאִני(ְּתִהיִלים, קלט)ֶזה ַמה ֶּׁשאֹוֵמר ָדִוד ַהֶּמֶל
ָאָּתה", ָאז ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָׁשם, ַוֲאִני ְמַדֵּבר ִאּתֹו ִמָּׁשם,    ַמְלַא, "ָׁשםל  ֲאִני ְּבַמַּצב ְּכמֹו ֶׁש 

ְלעֹוֶמ  ָנַפְלִּתי  ְוִאם  ְּׁשאֹול",  ַּבֲעֵברֹותםַהֵּגיִהּנֹוק  "ְוַאִּציָעה  ֻמָּנח  ֲאִני  ִלְצָלן    ,    - ַרֲחָמָנא 
  ַהֵּׁשם הֹוֵל ִעם ָהָאָדם ְּבָכל   לַהֵּׁשם ַּגם ִאִּתי, ַוֲאִני ְמַדֵּבר ִאּתֹו ִמָּׁשם; ַהִּדּבּור ֶא   "ִהֶּנָּך", ָאז

  ַהְּזַמִּנים ּוְבָכל ַהַּמָּצִבים, ְּכמֹו ֶׁשָהִאָּמא הֹוֶלֶכת ִעם ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלּה, ֲאִפילּו ְּכֶׁשַהֶּיֶלד ְמַלְכֵל
(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א,  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר    לֶא ר  ְלֶיֶלד, ָּכ ַהִּדּבּו  הְמסּוָר   אֶאת ַעְצמֹו ִנְׁשֶאֶרת ָהִאָּמ 

 .ִסיָמן עח)
ְצִריִכים  ר  ; ַּפַעם ְּכֶׁשָרצּו ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁש רַהּיֹום ַקל ְמאֹד ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁש  ָהיּו 

ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות, ָלצּום ְוכּו'    ּוְלַסֵּגף  ַלֲעׂשֹות  ְוכּו'  ַעד ֶׁשָּזכּו ְלִהְתרֹוֵמם ְקָצת    -ֶאת ַעְצמֹו 
ָלנּו ֶּדֶר ַקָּלה    ַרֵּבנּו, ַרֵּבנּו ָנַתןת  ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ַהּיֹום ֵיׁש ָלנּו ֶא   בּוְלִהְתָקֵר ה  ֵמָהעֹוָלם ַהּזֶ 

ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ַעל ְיֵדי ַהֶּדֶר ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות, ְלָהִׂשיַח ֶאת ַהֵּלב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר   בְלִהְתָקֵר 
ִעם ָחֶבר ָקרֹוב, ְלַסֵּפר לֹו ַהּכֹל,  ם  ְּכַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו, ְּכמֹו ֶׁשְּמַדְּבִרי  ַּבָּׂשָפה ֶׁשּנֹוַח ְלַדֵּבר,

, ֶזה ֵמִביא  םָּבֶה   ָהַרע ַמִּפיל אֹותֹו  ָּכל ַהַּמְחָׁשבֹות ֶּׁשַהֵּיֶצרת  ֹוִׂשים ְוֶא ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשע ת  ֶא 
 . ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרד ֶׁשָהָאָדם ִיְהֶיה ָקרֹוב ְמאֹ

 .ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים
 ה תשפ"א) ַהְּבָרכָ ת ְוזֹאה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 בכלישיבה שליט"א הראש מ עוד מכתבים רבים
 בקונטרס השבועי "עצתו אמונה" נושאים,ה

 052-7644-664כדי לקבלו התקשרו 
 
 
 

ֶׁשּלֹו    ִנְקָרא ַהֵּלב  ָּכל  ֶאת   ׁשֹוֵפ ְּכֶׁשָהָאָדם  ְלַהֵּׁשם  "ִהְתּבֹוְדדּות", 
 ַּפַעם.  רַאַח  ָּכל יֹום ַּפַעם ,ִיְתָּבַר ּוְמַסֵּפר לֹו ָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו

יֹוֵתר   עֹוד  ָאז  ֶאְפָׁשר  ַּבָּיד,  ָהֶאְתרֹוג  ֶאת  ְּכֶׁשַּמְחִזיִקים  ִּבְמֻיָחד 
ֵעיַנִים לֹו  ֶׁשִּיְהיּו   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ֲח   ְלַבֵּקׁש  ָנִקי,  ְוֵלב    ַז"ל ְנִקּיֹות 

ַהדם  אֹוְמִרי ל"ח.)ִמיִנים  '  ַעל  ֶׁשל    (סּוָּכה  ָּב"ֵעיַנִים"  ֵחץ  ְּכמֹו  ֶׁשֶּזה 
ָהִעָּקִרי  ַהֶּדֶר לֹוכֵ   תַהָּׂשָטן,  ִהי  ֶאת  דֶׁשַהָּׂשָטן  ִעם  י  ֲהֵר   אָהֲאָנִׁשים 

ַהָּׂשָטן,   ֶׁשל  ָהֵעיַנִים  ֶאת  ְלַנֵּקר  ָלֶזה,  ְמֻסָּגל  ִמיִנים  ְוַהד'  ָהֵעיַנִים, 
 ָהֵעיַנִים ֶׁשל ְיהּוִדי.   ְלַהְכִׁשיל ֶאתד ּוא א יּוַכל עֹוֶׁשה

ְּכֵדי  ל  ֲאבָ  ִּכי  ַהּלּוָלב,  ִעם  ְּבַיַחד  ְלַהֲחִזיק  ְצִריִכים  ָהֶאְתרֹוג  ֶאת 
ַהַּצִּדיק ְּכמֹו    ְמַרֵּמז ַעל   ְצִריִכים ָלֶלֶכת ַלַּצִּדיק, ַהּלּוָלב  בַהּלֵ ת  ֶא ר  ְלַטֵה 

אֹוֵמר   י"ג)(ְּתִה ֶׁשַהָּפסּוק  צ"ב,  ִא   ִלים  ִיְפָרח",  ַּכָּתָמר  ְּיהּוִדי  ם  "ַצִדיק 
ָּכֵׁש  ִלְהיֹות  ַחָייב  רָּכֵׁש   לֹו ֵלב  הֶׁשִּיְהיֶ   , הּוא רֹוֶצהררֹוֶצה  , ָאז הּוא 

ֶאת ַהִמְׁשָנה    (ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תר"ה) ַרֵּבנּו ְמָפֵרׁש    .ַהַּצִּדיק  ד ְליַ ד  ַלֲעמֹו
  , ְּתִהי ָרָׁשע "ִּבְפֵני ַעְצְמ", ֲאִפילּו ְּכֶׁשַאָּתה ָרָׁשע  ְוַאל,  (ָאבֹות ב', י"ג)

" ְלַצִּדיק, ְוָאז ַּתְפִסיק ִלְהיֹות ָרָׁשע  , ַאל ִּתְהֶיה " ִּבְפֵני ַעְצְמ ֵתֵל .  
ְּכֶׁשָהָאָדם הּוא ָרָׁשע, הּוא יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ָרחֹוק ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר,    ֲאִפילּו

ִמ  א  ֵּביהּוא  ֶׁשִּיְסּתֹוֵבב  ֶזה  ָּכל  ִעם   ,ֶׁשָּצִרי ְּכמֹו  ְיהּוִדים    ןְתַנֵהג 
 ר. ָּכֵׁש י  ּבֹו ִיְדַּבק ַמֶּׁשהּו, ְוהּוא ִיְהֶיה ְיהּוִד ם ְוסֹוף ָּכל סֹוף ּגַ ם ְּכֵׁשִרי

ַהֵּתבֹות  ןְוָלכֵ  ֶּב'ֱאֶמת  ל  ֶׁש   ָראֵׁשי   ְל'ָעְבְּד ִל'ֵּבנּו  ם ֵה   –ְו'ַטֵהר 
ַלַּצִּדיק, ֶׁשהּוא    רֹוִצים ְלַטֵהר ֶאת ַהֵּלב, ְצִריִכים ָלֶלֶכת   'לּוָלב'; ִאם

 ְמַלֵּמד ֶאת ָהָאָדם ֵאי ַלֲעבֹוד ֶאת ַהֵּׁשם ְוִלְהיֹות ְיהּוִדי ֲאִמִּתי. 
 ) סּוּכֹות  גחַ  קּוְנְטֵרס(

 

 

>>>>>> 

 

ַהַּנְענּוִעים תַּכָּונֹו  
ָהֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ם,  ַהְּצָדִדית  ֵׁשֶׁש ל  ְלכָ ם  ְמַנְעְנִעים  ִמיִניד'  ַה ת  ֶא 
  ַהַּנְענּוִעים, ל עַ ת ְּגדֹולֹו  ַּכָוונֹות  (ְּפִרי ֵעץ ַחִיים ַׁשַער ַהּלּוָלב פ"ג.) א ֵמִבי

  א ַהַּנְענּוִעים, ְלעּוְבָד ל  ַּכָוונֹות ֶׁש ת הַ ְּבַּפְׁשטּות ֶא ד  ְלַהִּגים  ּגַ ר  ֶאְפָׁש 
 ם. ַלַחִּייל ָּגדֹוק ִחיזּוה ִמּזֶ  ָלַקַחתל ּוְלַמֲעֶׂשה ֶׁשּנּוכַ 

  י ְׁשנֵ   לעַ   הַמְרֶא   הזֶ   ה,ְוָאחֹוָר   הָקִדיָמ   םְמַנְעְנִעי  –  ַמֲעָרב  ִמְזָרח
  א הּו  ב,טֹו  לֹו  הֹוֵל  לַהּכֹ  םַּפעַ   א,ִנְמצָ   םָאָד   ןֶׁשּבֶ   םַמָּצִבי  יסּוגֵ 

  הֹוֵל   לַהּכֹ  םְוִלְפָעִמי  ם,ַהֵּׁש   תַּבֲעבֹוַד   םַטעַ   ם,ַּבַחִּיי  םַטעַ   ַמְרִּגיׁש
ל ַהּכֹ  ם,ִּבְכלּו  ֶרֶגׁש  םׁשּו  ןֵאי  ,ָהפּו  הֹוֵל  ה. רֹוצֶ   אֶׁשהּו  הִמַּמ   ָהפּו 

א  ְּכֶׁשם ְוגַ ב טֹו ְּכֶׁשהֹוֵלם ּגַ ה,  ְוָאחֹוָר ה ָקִדיָמ  םְמַנְעְנִעין ָלכֵ 
ַר ם,  ֵמַהֵּׁש ל  ֶׁשַהּכֹ   ֶׁשֵּיְדעּוב,  טֹו  הֹוֵל א הּוק  ְוַר ו,  ֵאָליק  ְוֶׁשֵּיְלכּו 

 ר.ַלְעזֹול ָיכֹו
ָצפֹון ְלרּוָחִנּיּות ה  ַהַּכָּונָ ה,  ּוְׂשמֹאלָ ה  ְיִמינָ ם  ְמַנְעְנִעי  –  ָדרֹום 

ְּכלֹוַמ    ְּברּוָחִנּיּותן  ֵה ם  ַהֵּׁש ת  ֶא ד  ַלֲעבֹום  ְּכֶׁשרֹוִציר  ּוְלַגְׁשִמּיּות, 
ת  ְוִלְׁשּתֹול  ֶלֱאכֹו  ְּבַגְׁשִמיּותן  ְוֵה ת,  ִמְצוֹ ת  ְוַלֲעׂשֹוד  ִלְלמֹל  ְלִהְתַּפּלֵ 
ה  ַהֲהָלכָ   ְּכמֹו,  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ם  עִ ם  גַ ,  תַהִהְצַטְרכּויֹול  ּכָ ת  ֶא ת  ְוַלֲעׂשֹו
ק  ַר ם רֹוִצים ִא י, ַהֵּׁשנִ י לִ ּבְ ד ֶאָח   הֹוֵלא ה זֶ י ּכִ , ָלנּוה ִצּוָ ם ֶׁשַהֵּׁש 

ר  ָּדבָ   ְואֹותֹוד,  ַמֲעָמ ק  ַיֲחִזיא  ְו  ל ִיּפֹוה  זֶ ת  ַּגְׁשִמּיּוא  ְלת  רּוָחִנּיּו
ת  ַּגְׁשִמּיּוק  ַר   לֹו ה  ֶׁשִּיְהיֶ ר  ֶאְפָׁש י  ִא   ָהפּות,  רּוָחִנּיּוא  ְלי  ֲהכִ   ַהֶּדֶר
 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרת ֶא ם עֹוְבִדיד, ְּבַיַח ן ְׁשֵּתיֶה ת ֶא ם ְּכֶׁשַּמֲעִמיִדיה טֹובָ 

 ת.  ַהַּגְׁשִמּיּום עִ ם ּגַ 
ַמָּטה ם  ִנְמָצִאים  ִא ם  ּגַ ה,  ּוְלַמָּט ה  ְלַמְעלָ   ם ְמַנְעְנִעי  –   ַמְעָלה 

ר  יֹוֵת ד  עֹות  ָלֶלכֶ ר  ֶׁשֶאְפָׁש ת  ָלַדעַ ם  ְצִריִכים,  ְלַהֵּׁש ב  ָקרֹוה  ְלַמְעלָ 
ֶׁשַהֵּׁשם ר  ִלְזּכֹם  ְצִריִכית  ֲעֵברֹו  ְוָעׂשּו,  ְּכֶׁשָּנְפלּום  ְוגַ ה.  ְלַמְעלָ 
ִליקּוֵטי    ו  ֵאָליר  ַלְחזֹ ד  ָּתִמיר  ְוֶאְפָׁש ם,  ָהָאָד ם  עִ א  ִנְמצָ ן  ֲעַדיִ   ִיְתָּבַר)

ו') ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  ם  ֶׁשְּמַנְעְנִעיה  ְּבָׁשעָ ב  ַלְחׁשֹ  תַהַּכָּונֹו  ֵאּלּו  .מֹוֲהַר"ן, 
ד  ָּתִמי  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרם  ָהָאָד ת  ֶא ם  ְמסֹוְבִביק  ֶׁשַר   ֶׁשֵאיב,  ַהּלּולָ ת  ֶא 

ב  ַהּלּולָ ת  ֶא ם  ְּכֶׁשְּמַנְעְנִעין  ְוָלכֵ ו.  ֵאָלית  ִלְפנֹוד  ָּתִמיר  ְוֶאְפָׁש ,  ִאּתֹו
  ע וַׁש יוָ ִה לְ ם, ּוֶׁשְּצִריִכיה  ַמ   ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר  ְלַבֵּקׁש  זָא ל  ְמֻסּגָ ן  ְזַמ ה  זֶ 

 ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמיּות.  בטּול ְּבכָ 
 
 
 



 ד
 

 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק'  
 קרית ברסלב ליבערטי ב יום כיפור

, בהשתתפות  ניו יורק  ביום כיפור ראש הישיבה שליט"א היה בעיירה ברסלב , ליבערטיהשנה  
 מאות אנשי שלומנו שהגיעו לחג.

. במשך השבת  קריהמשבת שובה, כשראש הישיבה שליט"א כבר היה ב האוירה התחממה עוד  
הרבה    מת המרומ הישיבה  כהכנה  בראש  והתעוררות  התחזקות  יום  דברי  והקדוש  הגדול  ליום 

הכיפורים, ראש הישיבה אמר כי כשעומדים  בשבת הראשונה של השנה, זה כמו הראש של השנה,  
, לעשות התחלה טובה, ובפרט  ראויצריכים לנצל את השבת הראשונה כאז והכל הולך אחר הראש, 

להתחזק לדבר אל  , והעיקר צריכים  ראויכ  גלדבר רק יפה בבית, ולהתנהעל עצמנו  בשלום בית לקבל  
 השם, להשיח את כל לבו להשם  בשפה שלו, זה מלווה את האדם בכל מצב שהוא.

ביום כיפור  בעיירה עם ראש הישיבה שליט"א אי אפשר כלל לתאר,    ה את ההתעוררות שהיית
ראש הישיבה דיבר לפני כל נדרי, הוא עורר על תשובה ותיקון המעשים, ועל צניעות אצל הנשים, 

 מוד כל יום תורה.ולהתחזק לל
דף גמרא, והביא מה שרבי נתן אמר, "מגיע חודש  שיעור  ראש הישיבה    מסרבבוקר לפני התפילה  

אלול, בוערים ובוערים,  אבל לא עושים כלום", בעיקר צריך האדם לקחת את עצמו בידיים ולעשות  
 למעשה, לפתוח בכל יום את הגמרא הקדושה, וזה יחזיר אותנו להשם יתברך.

התפילות במשך יום הכיפורים עברו בהתעוררות חזקה ובהתרוממות, ולבטח פעלנו שנה טובה  
 רכת.וומב

, שהשם נתן לנו כזה יום קדוש ומחל לנו על כל העבירות,  הבמוצאי יום כיפור יצאו בריקודים שמח
  ויהילרבינו הקדוש שמדביק אותנו להשם יתברך ומראה לנו את הדרך ש  יםועל שזכינו להיות מקורב

 .לנו חיים טובים בעולם הזה ובעולם הבא
 ויום טוב היה עושה בצאתו בשלום מן הקודש!  

 *** 

 שלשה חתנים חדשים בישיבה
של שלשה חתנים חדשים בישיבה. הבה"ח אברהם פיש    תם הבחורים בישיבה שמחים בשמח
צבי אהרן ניימאן הי"ו,    שהתארס למזל טוב עב"ג בת מוה"ר  ,ני"ו, בן מו"ה זעליג הי"ו, מבורו פארק 

יואל,   מקרית  הי"ו,  שרגא  מו"ה  בן  ני"ו,  שטראה  שלמה  הבה"ח  השני  החתן  עיה"ק.  מירושלים 
משה   הבה"ח  השלישי  והחתן  ממאנסי.  הי"ו  קאליש  ראובן  מו"ה  בת  עב"ג  טוב  למזל  שהתארס 

בת מו"ה    זוסמאן ני"ו, בן מו"ה ישראל מרדכי הי"ו, מקרית טאהש קנדה, שהתארס למזל טוב עב"ג 
 מיכאל דוב בערקאוויטש הי"ו, מוויליאמסבורג.

צלו היטב את השנים בישיבה להתעלות  ימידות טובות, הם נבהחתנים ידועים בהתמדת התורה ו
 .נדרש מה שהרבו לעזור בישיבה במה שרק היהמלבד בתורה וביראת שמים, 

בכל יום למשך    כמו בכל שנה בחמשה עשר באב, כשהבחורים מתחילים ללמוד מסכת תענית
מתחילים   לבחורים,  אמר  שמוהרא"ש  כמו  השנה,  ראש  עד  יום  חדשים    להיותארבעים  שידוכים 

 בקרוב.  הגוןבישיבה, השם יעזור הלאה שכל הבחורים ימצאו את זיווגם ה
השם יעזור שהזיווג יעלה יפה, שיהיה קשר של קיימא  שהחתנים החדשים    ושתאנו מאחלים לשל

 בריאות. מתוךנחת שמחה  ובנין עדי עד עם הרבה 
 קול מצהלות חתנים מחופתם!

 *** 

 עצתו אמונה חלק ד' יצא מהדפוס 
"   "עצתו אמונההספר  של  את הכרך הרביעי    השיג התקבלו החדשות שאפשר כבר ל  רבהבשמחה  

 שאלות ותשובות מראש הישיבה שליט"א, בכריכה רכה.
כן אפשר כבר ברוך השם ל ג' בכריכה    השיגכמו  אצל  ביופי והדר  שה  ק את עצתו אמונה חלק 

 המפיצים.
אפשר להשתתף ולקחת חלק בזיכוי הרבים האדיר מהכרך הבא, אפשר    –   חכם לב יקח מצוות

לתת כרטיס    001-347-831-1391-למסור תרומה ישירות לראש הישיבה שליט"א, או להתקשר  
ל   אימייל  או לשלוח  הטלפון  הנושא  ולציין    mail@kerenhadfusa.orgאשראי דרך  בשורת 

 ה'".עצתו אמונה חלק  שזה ל"
 חזק ונתחזק! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סוכות ה   חג 
סיפורים  , שיעורים, נפלאות דרשות

איך לנצל את חג  ; ועוד , לילדים
 : הסוכות השמח כמו שצריך

 באידיש   קול ברסלב 

0797040066 1, 1,  9 
 

 

 

 

 היכל הקודש ברסלב ביהמ"ד  
"עכ"ק מוהרא"ש זי מיסודו של   

 הראש ישיבה שליט"א מורינו בנשיאות 
 ירושלים  15 רחוב רבי נחמן מברסלב 

 

 ושמחת תורה   לחג הסוכות םזמני 
 
 

 חג הסוכות
 6:15  ................................מנחה ערב יו"ט

 6:45  .............................................מעריב
 10:00......הודו , 9:45 .......ברכות ,שחרית

 5:50 ..................מנחה וסעודה שלישית

 חול המועד
 9:30 ............................................שחרית

 6:00..............................................  מנחה
 6:45  .............................................מעריב

) מיד אחרי מעריב(שיר המעלות וריקודיםשמחת בית השואבה   

 הושענא רבה 
 משנה תורה ............... מיד אחרי מעריב 

 9:30שחרית............................................ 

 שמחת תורה 
 6:00...................  מנחה ערב יו"ט ושב"ק 

 6:45מעריב.............................................  
 7:00אתה הראת..................................... 

 10:00......הודו , 9:45 .......ברכות ,שחרית
 11:15אתה הראת..................................... 

 12:30................. יזכור (משוער).................
 5:45מנחה וסעודה שלישית.................. 
 7:30מעריב............................................. 

 הקפות שניות  מיד אחרי תפילת ערבית 
 

 הגבאים  - א פרייליכן יום טוב
 

 
 

 

 

 סיפורי תפילה; ועוד שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;    -   קול ברסלב 
 845-351-0910/    212-444-9191  ארה"ב   0797040066ארץ ישראל    

 438-300-8080  ה / קנד   03303502361  אנגליה   
 rabbirothhebrew@gmail.com במיילגליון לקבלת ה

 

 

 מתכונים; ועוד לה;  י תפ   סיפורי שיעורים;    -   ) לנשים קוואל פון חיזוק ( 
 845-351-9060/  212-444-9169  ארה"ב   0797040069ארץ ישראל  
    438-300-9090ה  ד / קנ 03303502363אנגליה    

 rabbirothhebrew@gmail.com /  058-637-7799  במייל יומי  חיזוק  
 
 

 עולו אתו ואתכנשו 
אנשי שלומינו היקרים מוזמנים לבוא ולהשתתף בסעודת  

 ההילולא המרכזית ביום הילולת רבינו הקדוש ז"ל  
בערב   8:00ביום שני בשעה   

בטלפוןפרטים על מקום המעמד   

mailto:mail@kerenhadfusa.org

