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ל  אַ ם  ַּפעַ ף  אַ 
 ם  ַהְיָלִדים עִ ר ְּתַדּבֵ 

ם  ִרי"ְוַאְדמֹום  ֲאֵחִרי  ם ְיהּוִדיל  עַ   ְּל�ׁשֶ 
ם  עִ ה  ַהַּבְיתָ ם  חֹוְזִרים  ְּכֶׁשַהְּיָלִדים;  ֲאֵחִרי

ה  ַהּזֶ "ר  ֵמָהַאְדמֹוה,  ּתֹוָר ד  ֵמַהַּתְלמּור  ֹחמֶ 
י  ּכִ ה,  ָּבזֶ ל  ְּתַזְלזֵ ל  אַ   –א  ַההּו"ר  ְוָהַאְדמֹו 

ף  ַּבּסֹוי,  ּוְבַאְלמֹונִ י  ִּבְפלֹונִ ם  ְּכֶׁשְּמַזְלְזִלי
ם  הֵ   –ה  ְּפָׁשָר ם  עֹוִׂשיוְ ם  ַהְיָלִדים  ָּבִאי

 ם...ְּבכּולָ ם ְמַזְלְזִלי
ם ְּדָבִריק  ַר   ֶׁשְּל�ם  ַהְיָלִדים  עִ ר  ְּתַדּבֵ 
ם  ִחּיּוִבִּיים  ִּדּבּוִרי  ִיְהיּו  ְּדָבֶרי�ל  ּכָ ם;  טֹוִבי

  ת.ַנחַ ם  ֵמהֶ ה ִּתְראֶ ז ְואָ ם,  ְוטֹוִבי
 תשפ"א)   ֹנחַ  הֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 הׁשָ ָּפרָ הַ ל עַ ה ִמילָ 
ֶּבַר  ֶאת  ִמְלָחָמה  ִׁשְנָאב   עָעׂשּו  ֲעמָֹרה   ֶמֶל ִּבְרַׁשע  ְוֶאת  ְסדֹם   ְוֶׁשְמֵאֶבר   ֶמֶל ַאְדָמה   ֶמֶל

צַֹער ִהיא  ֶּבַלע   ּוֶמֶל ְצבִֹיים   ה  ָהִראׁשֹונָ ה  ַהִּמְלָחָמ ת  ֶא ם  מֹוְצִאי  ָאנּו  ַהָּׁשבּועַ ת  ְּבָפָרַׁש .  ֶמֶל
 ם. ַהְּמָלִכית ַאְרַּבעַ ם עִ ה ִמְלָחָמ ם ָעׁשּו ְמָלִכיֵמֶשת ַה ְּכֶׁשֲח ה, ַּבּתֹוָר 

ְלִפי  ַהְּמָלִכיל  ֶׁש   תַהֵּׁשמֹות  ֶא ָפֵרׁש  ְמ "י  ַרִׁש  "ֶׁשָּלֶה   ָהרֹעַ ם  ע ְוַר ם  ַלָּׁשַמיִ ע  ַר "  עֶּבַר ם, 
"ַלְּבִריֹו "ְּבִרְׁשעּוה  ִנְתַעּלָ "  ִּבְרַׁשע ת,  ר  ְׁשָא ה  ָהְלָא ן  ְוכֵ   ם,ֶׁשַּבָּׁשַמיִ ו  ָאִבית  ֶא א  ׂשֹונֵ "  ִׁשְנָאבת, 

 .ִיְתָּבַרַהֵּׁשם ד ֶנגֶ   ָמְרדּום ֶׁשֵה  ֵאים ָהָרִעים ַהְּמָלִכי
 ָּכם,  ַהֵּׁש ם  עִ י  ַח א  הּוה,  ֱאמּונָ ם  ָלָאָד   ֶׁשֵּיׁשי  ְּכפִ י,  ַּבֵּׁשנִ ד  ֶאָח ם  ָהֵאּלּו ְּתלּוִיים  ַהְּדָבִריי  ְׁשנֵ 

  ָהיּו ם  ָהָרִעים  ֶּׁשַהְּמָלִכיל  ְגלַ ּבִ ד, ְוָאְמָנם  ֶאָח ף  ַא ם  עִ ב  ַר א  א  הּו ד,  ֶאָח ל  ּכָ ם  עִ ם  ְּבָׁשלֹוי  ַח א  הּו
 ם. ֲאָנִׁשים עִ ם ּגַ ת  ִמְלָחמֹום ָעׂשּו ֵה , ָלֵכן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרד ֶנגֶ  ָּכל ּכָ 

ַהְּכָלל הּוא, ֶׁשָּצִרי ְלַבֵּקׁש ָׁשלֹום. ֶׁשִּיְהֶיה "  ן ל"ג)ִסיָמ ',  א ק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּו
ָא  ְלָכל  ָׁשלֹום  ְוֶׁשִּיְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּבין  ְּבִמּדֹוָתיו  ָׁשלֹום  ְּמֻחָּלק  ִיְהֶיה  ֶׁשא  ַהְינּו  ְּבִמּדֹוָתיו.  ָדם 

" ָצִרי ָּתִמיד ִיְמָצא ּבֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר  ,ּוִבְמאְֹרעֹוָתיו, ֶׁשא ְיֵהא לֹו ִחּלּוק ֵּבין ְּבִטיבֹו ֵּבין ְּבָעקּו
ַעְצמֹו,   ִעם  ָלָאָדם ָׁשלֹום  ן  ּוֵביב  טֹו  לֹו   ְּכֶׁשהֹוֵלן  ֵּבי,  ֶׁשּלֹום  ַּבַחִּיים  ַהֵּׁש ת  ֶא א  ֶׁשִּיְמצָ ֶׁשִּיְהֶיה 

 .לֹו הֹוֵלא ֶׁשּכְ 
ת  ִלְהיֹו לֹות  ַמְתִחיה,  ָהֱאמּונָ ת  ֶא   לֹו  ַמְחִליׁשה  זֶ ת,  ֲעֵברֹוה  עֹוֶׂש ם  ְּכֶׁשָאָד ד,  ְּבַיַח   הֹוֵלה  זֶ 

ל  עַ ז  ְּברֹגֶ ה  ִנְהיֶ א  הּוה,  רֹוצֶ א  ֶׁשהּו  ְּכמֹו  לֹו ם  הֹוְלִכיא  ם  ְּדָבִריה  ָלָּמ ם  ַהֵּׁש ל  עַ ת  ֻקְׁשיֹו  לֹו
א  הּוז  ְוָא ,  ַעְצמֹום  עִ ם  ְּבָׁשלֹוי  ַח א  א  הּוֶצה,  ְמרּוא  ם  ָאָד א  הּו ,  ַעְצמֹול  עַ ז  ְּברֹגֶ ה  ְוִנְהיֶ ם,  ַהֵּׁש 

א  י  ְּבַוַּדא, הּוא  ַעְצמֹום  עִ ם  ְּבָׁשלֹוי  ַח א  ם  ְּכֶׁשָאָד י  ּכִ ,  אֹותֹום  ַהּסֹוְבִביל  ּכָ ם  עִ ב  ָלִריל  ַמְתִחי
 ם. ֲאֵחִרים עִ ם ְּבָׁשלֹות ִלְחיֹול ָיכֹו

  ַהָקדֹוׁש א  ָמצָ א  "  ן)עּוְקִציף  סֹו(ם  אֹוְמִרי"ל  ֲחזַ ת,  ִלְהיֹול  ֶׁשָּיכֹול  ָּגדֹוי  ֲהכִ ר  ַהָּדבָ א  הּום  ָׁשלֹו
ל  ּכָ ר  ָּדבָ א  הּום  ֶׁשָּׁשלֹול  ּוִבְגלַ ם",  ַהָׁשלֹוא  ֶאּלָ ל  ְלִיְׂשָרֵא ה  ְּבָרכָ ק  ַמֲחִזיי  ְּכלִ א  הּו  ָּברּול ָּגדֹו  ָּכ
ם  ֶׁשָהָאָד   ֲאִפילּוי,  ַהֵּׁשנִ ם  עִ ד  ֶאָח   ָיִריבּון  ֶׁשּכֵ ת  ֹוחֹוָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ּכ  ַמְׁשִקיעַ   ָהַרער  ַהֵּיצֶ ב,  ְוָחׁשּו
ל  ּכָ , ִעם  ֶנֶפׁשת  ְוָעְגַמ ם  ְוִיּסּוִרית  ָצרֹוא  ָיִביק  ַר ה  זֶ ת,  ֵמַהַּמֲחלֹוֶק ב  טֹור  ָּדבָ ם  ׁשּוא  ֵיצֵ א  ֶׁש  יֹוֵדעַ 

ת  ַהּטֹובֹות  ַהְּבָרכֹו  ְלָכל  ַמְפִריִעיםם  ֵה ה  ּוָבזֶ ם,  ֶׁשָרִבים  ֲאָנִׁשיה  ַהְרּבֵ   ָּכל  ּכָ   ְלַצֲעֵרנּום  רֹוִאיה  זֶ 
 ם.ֵליֶה ֲא  ְלַהִּגיעַ 

ה ְהיֶ ד ֶׁשִּת ֶאָח ל ּכָ  לֶׁש י, ְזכּותֹו ַהֵּׁשנִ  ְּכמֹות ַאַח ה ִלְהיֹות ְּבֵדעָ ם ָּתִמיד ֶׁשְּצִריִכיר אֹוֵמ א ה זֶ 
ה ְּבֵדעָ ק  ַמְחִזיא  א  ֶׁשהּול  ִּבְגלַ י  ַהֵּׁשנִ ת  ֶא א  ִלְׂשנֹם  ְצִריִכיא   י  ֵׁשנִ ד  ִמּצַ ל  ֲאבָ ה ִמֶׁשּלֹו,  ֵּדעָ לֹו  

ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחי ִּבְלָבֶב" "א  ל  ֶׁש ו  ָלאל  עַ ם  עֹוְבִריר  ַאֵח י  ְיהּוִד ם  ֶׁשּׂשֹוְנִאיע  ֶרגַ ל  ְּבכָ י,  ָּכמֹונִ 
י י"(ַוִיְקָרא  ְוָלֵכן  ז)"ט,  ַה ַהָּלא,  ַהֶּזה  ם  עֹוְבִריו  ָלאל  ּכָ ל  עַ י  ּכִ ם  ֲאֵחִרי ם  ָלאִויִמ   ָּגרּועַ ר  יֹוֵת ה  ְרּבֵ ו 

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

קֶֹדם  ַלֲעׂשֹול  ֶׁשָּיכֹוק  ַצִּדיא  ִלְמצֹוי  ְיהּוִד   ָצִרין  ָלכֵ  ק  ַצִּדי,  ַעְצמֹום  ָהָאָד ל  ֵאצֶ ם  ָׁשלֹות 
א  ְוה,  ְלטֹובָ ּום  ַהֵּׁש   ק ַר ַמְנִהיג    לֶׁשַהּכֹע  ֶּׁשֵּיַד ה  ֲחָזָק   ָּכל  ּכָ ה  ֱאמּונָ י  הּוִד יְ ּבַ ס  ְלַהְכִני  ֶׁשָּיכֹול

ד  ָּתִמים  ָהָאָד   ְוָאז  ,ַהֵּׁשםם  עִ ם  ָׁשלֵ ר  ִיָּׁשֵא ד  ָּתִמי  ֶּׁשִּלּבֹוו  ָעָלים  עֹוְבִרים  ְקָׁשִייה  ֵאיזֶ ה  ְמַׁשּנֶ 
 ד. ֶאָח ף ַא א ִיְׂשנָ א ְוד ֶאָח ף ַא ם עִ ב  ָיִריא ר ְּכבָ א הּוה, ּוְמֻרּצֶ  ָׂשֵמַח 

י  ַח א  הּוז  ָא ,  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרל  עַ ת  ּוְסֵפקֹות  ֻקְׁשיֹום  ׁשּו  לֹון  ֵאי,  ַעְצמֹום  עִ ם  ְּבָׁשלֹוי  ַח ם  ְּכֶׁשָהָאָד 
ם  ַחִּיי  לֹו  ֵיׁשה,  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ד  עֹון  ֵעֶד ן  ּגַ ם  ַטעַ   ַמְרִּגיׁשא  ְוהּו,  אֹותֹום  ַהּסֹוְבִביל  ּכָ ם  עִ ם  ְּבָׁשלֹו

 ְל תשס"ה)   ֶלל ַהַּנַח  ּתֹו(                                א.ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה  ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ם ּוְמֻאָּׁשִרים ְמתּוִקי

 )471( 6, גליון 10שנה                                                                                        לפ״ק פרשת לך לך, י״ג חשון, שנת תשפ״א
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש
 ם? ָהָאָד ת ֶא ה ְמַלּוֶ ה ַמ 

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

ִּבְלָבד,   טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ּתֹוָרה  ֶאָּלא  ְוכּו׳, 
ִמָּכל  ִּכי  ַמָּמׁש,  אֹותֹו  ְמַלִּוים  ֶׁשֵהם  ַהְינּו 
ִנְבָרִאים  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְוַהִּמְצוֹות  ַהּתֹוָרה 
ֶׁשהֹוְלִכים  ּוְטהֹוִרים  ְקדֹוִׁשים  ַמְלָאִכים 
ִנְפַטר  ְּכֶׁשהּוא  ָּפָניו,  ְלַקֵּבל  ִלְקָראתֹו 

ַעד ְלעֹולָ  ַמָּמׁש  אֹותֹו  ְמַלִּוים  ְוֵהם  מֹו, 
 .ֶׁשִּנְכַנס ְלֵבית עֹוָלמוֹ 

ִלְמִתיְבָתא   ֶאָחד  ִאיׁש  ָּבא  ַאַחת  ַּפַעם 
ֶׁשָּיבֹואּו   ֲאָנִׁשים  ְלַחֵּפׂש  "ֵהיַכל־ַהֹּקֶדׁש", 
ֶׁשִּנְפַטר,   ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִמְּבֵני  ֶאָחד  ֶׁשל  ַלְּלָוָיה 

ֵמַהַּבח ַּכָּמה  ָלַקַחת  ָאז  ְוָרָצה  ֶׁשָּלְמדּו  ּוִרים 
  ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְו�א ִהְסִּכים מֹוֲהָרא״ׁש ַז"ל 

ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ֶׁשֲה�א  ְוָאַמר,  ְּכָלל,  ְלֶזה 
קי״ט:)(ַהְּקדֹוִׁשים   ְמַבְּטִלים ַׁשָּבת  ֶּׁשֵאין   ,

ֲאִפּלּו  ִמִּלּמּוָדם,  ַרָּבן  ֵּבית  ֶׁשל  ִּתינֹוקֹות 
ִּכי  ֵּבית־ַהִּמקְ   ןְלִבְניָ  ָלֶזה,  �א  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ָּדׁש, 

ִמְצָוה,   ֵמת  ִּבְבִחיַנת  ַהַּנ״ל  ַהִּנְפָטר  ֵאין 
ִּכי   ֶׁשַּבּתֹוָרה,  ַּתֲעֶׂשה  �א  ֲאִפּלּו  ֶּׁשּדֹוֶחה 
ֶזה   ֵאין  ְוָלֵכן  ּבֹו,  ֶׁשְּיַטֵּפל  ִמי  לֹו  ֵיׁש  ֲה�א 
ָנכֹון ַלַּבחּוִרים ָלֵצאת ִמֵּבית־ַהִּמְדָרׁש ְלַבֵּטל 

 ּוָדם, ְוָלֶלֶכת ַלְּלָוָיה.ִלּמ
ְלִׂשיָחה ִנְפָלָאה   ְוָאז ִנְכַנס מֹוֲהָרא״ׁש ַז"ל

ֶׁשִעַּקר  ְוָאַמר,  ַהֵּמת,  ְלָוַית  ִמְצַות  ְּבִעְנַין 
ַהְלָוָיה  הּוא  ַהֵּמת  ֶׁשּלֹו,   ְּכבֹוד  ָהרּוָחִנית 

ָהֶעְליֹון   ַהְינּו ִמי ֶׁשּיֹוֵצא ִלְקָראתֹו ֵמָהעֹוָלם 
ַחּיּותֹו   ְּבַחִּיים  ֶׁשָּזָכה  ִמי  ִּכי  ָּפָניו,  ְלַקֵּבל 
ַהְּקדֹוָׁשה,   ַהּתֹוָרה  ְמקֹומֹות  ְּבָכל  ְלַטֵּיל 



 ב
 

 
  

ְירּוׁשַ  ַּבְבִלי  ְוַׁש״ס  ִמְׁשָנה  ִסְדֵרי  ְוִׁשָּׁשה  ַּתַנ״�  ְוִתּקּוִנים ְוִלְגֹמר  ַהָּקדֹוׁש  ְוֹזַהר  ּתֹוֶסְפָּתא,  ְלִמי, 
   .ְוכּו׳, יֹוְצִאים ִלְקָראתֹו ַאְלֵפי ֲאָלִפים ַמְלָאִכים ְוַׂשְרֵפי ַמְעָלה, ְוֵהם ִעָּקר ַהְמַלִּוים ֶׁשּלוֹ 

ִיְתָּבַר� ִעּמֹו  ְלַדֵּבר  ֶׁשָּזָכה  ְוַהִהְתּבֹוְדדּות  ַהְּתִפָּלה  ִּדּבּוֵרי  ָּכל  ָּבִאים ְוֵכן  ֵהם  ַחָּייו,  ְיֵמי  ָּכל   
י״ב)( ּוְמַלִּוים אֹותֹו, ּוְכַמֲאַמר ַהַּתָּנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו   : ְלִפי ֶׁשָּכל ַהַּמְרֶּבה ִׂשיחֹות ּוְתִפּלֹות, ֵהם  ֶּפֶרק 

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

 .ִמָּכל ָרע ֶׁשְּיַלֶּוה אֹותֹו ְלַאַחר ֵצאתֹו ִמן ָהעֹוָלם ְוִיְׁשֹמר אֹותוֹ 
ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ָּבֶזה ָהעֹוָלם, ְוַאְדַרָּבה ָּבֶזה ֵאין ַמְעָלה  ְוָלֵכן ֵאין ָהִעָּקר ְּכָלל ַהְמַלִּוים 

ְּכָלל, ּוְכמֹו ֶׁשַּפַעם ָאַמר ַרֵּבנּו ַז״ל, ֶׁשֲאִפּלּו ֵמת ֵיׁש לֹו ֵגאּות ִמְּלָוָיה ְּגדֹוָלה, ַרק ִעַּקר ַהַּמֲעָלה  
ׁשֶ  ָהרּוָחִנִּיים  ַהְמַלִּוים  הּוא  ֶאת ְוַהֲחִׁשיבּות  ּוֵמִכין  ֱאֶמת,  ְּדַבר  ַעל  ַהַּמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי  ְוָלֵכן  ּלֹו, 

ה ְמֹאד, ִּכי ָיפָ ַעְצמֹו ֵהיֵטב ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְליֹומֹו ָהַאֲחרֹון, ְוָאז ְּבֵצאתֹו ִמן ָהעֹוָלם ִּיְזֶּכה ִלְלָוָיה  
ִנְׁשמוֹ  ָּכל  ִעם  ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהָּפַמְלָיה  ָּכל  ִלְקָראתֹו  ְּבתֹוָרָתם ֵיְצאּו  ַלֲעֹסק  ֶׁשָּזָכה  ַהַּצִּדיִקים  ת 

 ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוֵהם ִיְהיּו ִעַּקר ַהְמַלִּוים ֶׁשּלֹו. 
ַרִּבי  לֹו  ֶּׁשָּקְראּו  ְׁשלֹוֵמנּו,  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ִאיׁש  ָהָיה  ֶטעְּפִליק  ֶׁשָּבִעיר  ַז"ל,  מֹוֲהָרא״ׁש  ְוִסֵּפר 

ְוָגר ָּכל ָיָמיו ּבְ  ֵאיֶזה ַמְרֵּתף, ְו�א ִהִּכירּו אֹותֹו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ְּכָלל, ַרק ָחְׁשבּו אֹותֹו  ֶהעְרְׁשֶקע, 
 .ָלִאיׁש ָּפׁשּוט ְמֹאד

ִיְצָחק   ֵלִוי  ַרִּבי  ַלֲחָתנֹו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ִקיְּבִליְטֶׁשער,  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ָקָרא  ּוַפַעם 
ְוִתְרֶאה ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ְוָאַמר לוֹ  : ֵל� ִלְקֵצה ָהִעיר ְּבַמְרֵּתף ְּפלֹוִני ֶׁשל ַרִּבי ֶהעְרְׁשֶקע ַהַּנ״ל, 
 . ֶאת ֲעבֹוַדת ַהֲחצֹות ֶׁשּלוֹ 

ֵאיֶזה ֵסֶפר ְולֹוֵמד ְּבִהְתַלֲהבּות ּוַבֲחִמימּות   ד� ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק, ּוָמָצא אֹותֹו יֹוֵׁשב ַעל יַ לַ ְוהָ 
ר ְּכָלל, ְוֵהִעיד ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק, ֶׁשַהַּמְרֶאה ַהִּנְפָלא ַהֶּזה ָעָׂשה ָעָליו ֹרֶׁשם ּנֹוָרא ָּכזֹו, ֶּׁשֵאין ְלַׁשעֵ 

ַחָּייו ְיֵמי  ָּכל  , ִלּמּודוֹ ר  ֲעבּוד  ָּכבוֹ ל  ְיַקּבֵ א  ֶׁש�ט,  ָּפׁשּוי  ְיהּודִ ה  ֶׁשִּנְראֶ י  ְיהּודִ ה  ָרָאא  הּו.  ְמֹאד 
 ּות.ּוְנִעימק  ֵחׁשֶ ה ְּבָכזֶ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ּתֹורָ הַ ת אֶ ד ְולֹומֵ ב יֹוׁשֵ א הּול ֲאבָ 

ְלָוָיה ֶׁשּלֹו, ְּדַהְינּו  ּבַ ְוִהֵּנה ַאַחר־ַּכ� ְּכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ַרִּבי ֶהעְרְׁשֶקע ַהַּנ״ל, ָהיּו ַרק ְׁש�ָׁשה ֲאָנִׁשים  
 .ַז״ל, ַוֲחָתנֹו ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְועֹוד ֶאָחד ָהַרב ֶהָחִסיד ַרִּבי ַאֲהֹרן ִקיְּבִליְטֶׁשער

 ְלַלּוֹות   ֲאָנִׁשים  עֹוד  ָּבִאים  ֵאין  ָלָּמה  חֹוְתנֹו,  ֶאת  ְוָׁשַאל  ֶזה,  ַעל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ּוְכְׁשִהְתַּפֵּלא
  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם   ָּכאן  ֶׁשּלוֹ   ָיהַהְלוָ   ֶזה  ֵעיֶני�   ִלְפֵני  רֹוֶאה   ֶׁשַאָּתה   ֶׁשַּמה  ֵּתַדע,  חֹוְתנֹו:   לוֹ   ָאַמר  אֹותֹו?

  ָהֲעבֹודֹות   ִמָּכל  ֶׁשִּנְבְראּו  ְקדֹוִׁשים   ַמְלָאִכים  ּוְרָבבֹות   ֲאָלִפים  אֹותוֹ   ְמַלִּוים  ָהֶעְליֹון   ָּבעֹוָלם  ֲאָבל
 ַהּתֹוָרה   ּוְבִלּמּוד  ֲחצֹות  ְּבִתּקּון  ַהְינּו  ַּבֵּלילֹות,  ַהֵּׁשם   ּוַבֲעבֹוַדת  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשָעַסק  ִמַּמה  ּוִבְפָרט  ֶׁשּלֹו,

 ְּבַהְלָוָיתֹו.  ָהעֹוָלם  ָּבֶזה ְלַמָּטה ָּכאן לוֹ  ֵיׁש ֲאָנִׁשים ַּכָּמה ְּכָלל ְמַׁשֶּנה  ֶזה  ְוֵאין ְוכּו׳, ִּבְקֻדָּׁשה
ַ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  
ָעה ֶׁשַּגם הּוא ִיְצָטֵר� ָלֵצאת ִמֶּזה ָהעֹוָלם "ְוַהַחי ִיֵּתן ֶאל ִלּבֹו", ְוִיְזֹּכר ֵהיֵטב ֶׁשָּיבֹוא ַהּיֹום ְוַהּׁשָ 

ּוְבַמֲעִׂשים  ּוְבִמְצוֹות  ּוִבְתִפָּלה  ְּבתֹוָרה  ֵהיֵטב  ַעְצמֹו  ְלָהִכין  ְוָעָליו  ַהִּנְצִחי,  ֵּביתֹו  ֶאל  ָלׁשּוב 
וְ  ַמְעָלה  ַמְלֲאֵכי  ֶׁשל  ּוְטהֹוִרים  ְקדֹוִׁשים  ְמַלִּוים  לֹו  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ַהַּצִּדיִקים, טֹוִבים,  ִנְׁשמֹות 

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

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

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

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

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

 ם"... ֵעיַניִ ף ֶאלֶ "הָ ם עִ ה זֶ  ַמִּגיעַ ט ְמעַ ד עוֹ י,  אוֹ י, אוֹ י, אוֹ ק: ְוָצעַ ו, ִּפי
 ִּבְראֹותוֹ   םָהָאדָ   ל עַ   ל ֶׁשּנֹופֵ   הְוַהִּיְרָא  דַהַּפחַ  םֹעצֶ  לוֹ   רְלָתאֵ   ק ַהַּצִּדי ל ְוִהְתִחי  , ַּכָּוָנתוֹ   ן ֵהִבי  א�  ה ְוַהּלָ 

  ם: ִסּיֵ   אְוהּו  ,ֵמַעְצמוֹ   תיֹוֵצא  ֶׁשִּנְׁשָמתוֹ   דעַ   דַּפחַ   וָעָלי   לְונֹופֵ   ם,ֵעיַניִ   ףֶאלֶ   לוֹ   ֶׁשֵּיׁש  תַהָּמוֶ   ַמְלַא�  תאֶ 

 ד"?...ָּתִמי תִמְׁשַניוֹ  הַהְרּבֵ  ֹוסרגְ אֶ וְ  ַמדֶאלְ  א� יְוכִ  ...ִמֶּמּנּו ןִנּצֹוִלי תִמְׁשַניוֹ  יְידֵ  לעַ  לֲאבָ "
ל ּכָ ם,  ֵמָהעֹולָ ר  ִנְפטַ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ר,  ִנְפטָ ת  ִנְׁשמַ י  ְלִעּלּות  ִמְׁשַניוֹ ד  ִלְלמֹ ר  ֶׁשֶאְפׁשָ ם  יֹוְדִעים  ֲאָנִׁשי

ד  ֶׁשִּלּמּום  יֹוְדִעיא  �ם  ֲאָנִׁשי.  ִנְׁשָמתוֹ י  ְלִעּלּו ד  ֶׁשִּיְלמַ ת  ִמְׁשַניוֹ ת  ַמֶּסכֶ   ַעְצמוֹ ל  עַ ל  ְמַקּבֵ ד  ֶאחָ 
"ְמֻסּגָ ת  ִמְׁשַניוֹ  ת  ַהַּמְדֵרגוֹ ל  ְלכָ   ּוְלַהֲעלֹוָתּה   ְלַזּכֹוָתּה,  ְלַנקֹוָתּה  –"  ַעְצמוֹ ת  ִנְׁשמַ י  ְלִעּלּול 
ל  ִמְּׁשאוֹ   אֹוָתּה א  ּוְלהֹוִציי,  ְלַגְמרֵ ם  ָהָאדָ ת  ִנְׁשמַ ת  ְלַׁשּנוֹ   ֹּכחַ   ֵיׁש ת  ְלִמְׁשָניוֹ י  ּכִ ם,  ֶׁשָּבעֹולָ 
ת  ּוְלַהֲעלוֹ ר  ַלְעזוֹ ל  ָיכוֹ ה  זֶ ִאם  וְ ה,  ְנָׁשמָ ת  אֹוִתּיוֹ ה  ִמְׁשנָ י  ּכִ ,  ְמקֹוָמּהל  אֶ   ּוְלַהֲעלֹוָתּה ת  ַּתְחִּתי
ם ֶׁשָהָאדָ ה  ָלּמָ .  ֶׁשּלוֹ ה  ַהְּנָׁשמָ ת  אֶ   ֵּדׁשּוְלקַ ת  ְלַהֲעלוֹ י  ְּבַוַּדאל  ָיכוֹ ה  זֶ ר,  ַאחֵ   ִמיֶׁשהּול  ׁשֶ ה  ְנָׁשמָ 
ם אִ ?  ֲעבּורוֹ ת  ִמְׁשַניוֹ ד  ִיְלמַ   ֶׁשִּמיֶׁשהּום  ְמֻרִּבים  ְלַרֲחִמי  ְוִיְצָטֵר�ם  ָהעֹולָ ן  מִ ר  ָּפטֵ ֶׁשּיִ ד  עַ ה  ְיַחּכֶ 
 ְוָכ�,  ִנְׁשָמתוֹ י  ְלִעּלּות  ִמְׁשַניוֹ ד  לֹומֵ ד  ְלבַ א  הּוא  ֶאּלָ ז,  ָאד  עַ ה  ְמַחּכֶ א  �א  הּול  ֵׂשכֶ   ֵיׁשם  ָלָאדָ 

 ם. ֲאֵחִריל ׁשֶ ת  ְלטֹובוֹ  ְלַהִּגיעַ  ָצִרי�א �א הּו
 ת ִמְצווֹ   רֶׁשּיֹותֵ   הַּכּמָ   ה,ּתֹורָ   רֶׁשּיֹותֵ   הַּכּמָ   ףחֹוטֵ   אהּו  אֶאּלָ   ,ַעְצמוֹ   תאֶ   ה ַמְטעֶ   אֶׁש�  ימִ   יַאְׁשרֵ 
 א. ַהּבָ  םָּבעֹולָ  ן ְוהֵ   הַהּזֶ  םָּבעֹולָ  ןהֵ  דָּתִמי אֹותוֹ  הְיַלּוֶ  הזֶ  קרַ  יּכִ  ם,ָהעֹולָ   הָּבזֶ  םטֹוִבי םּוַמֲעִׂשי

 ְוֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ֵמת ִמְצָוה)  (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ד' ֶעֶר� ְלָוָיה                  
 

>>>>>> 

ן  ְלָהִכי ם  ְצִריִכי ם  ַהִא  
ִלְברַֹח  י  ְּכֵד ם  ַּדְרּכֹוִני 

 ה ֵמַאֶמִריָק 
 יֹום ד' ַּפְרַׁשת ְּבֵראִׁשית, כ"ו 
 ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן

ת ָלַדעַ ה  רֹוצָ   ַאְּת י,  אֹוִת ל  ָׁשַא   ַּבֲעֵל
  ֻּכָּלנּו   ִנְצָטֵרט  ְמעַ ד  ֶׁשעֹון  ָנכֹוה  זֶ ם  ַהִא 

ת ֶׁשאֹוֶמֶר ה  ִאיָׁש   ֶיְׁשָנּהה;  ֵמַאֶמִריָק   ִלְברַֹח 
ל ּכָ   ֶאְצָלּהה  ַמְחִזיָק א  ֶׁשִהים  ַהָּנִׁשיל  ְלכָ 

ה  ַהִּמְׁשָּפָח י  ְּבנֵ ל  ּכָ ל  ֶׁש ם  ַהַּדְרּכֹוִנית  ֶא ן  ַהְּזַמ 
  ְוַאְּת ,  ִלְברַֹח   ֶּׁשִּיְצָטְרכּור  ָאַמ   ׁש"מֹוֲהָראי  ּכִ 

 . ָּכת ַלֲעׂשֹו ָעַלִים ַהִא ת ׁשֹוֶאלֶ 
ר ַהִּסּפּות  ֶא י  לִ ר  ַמְזִּכיה  זֶ 

ן  ָנָת י  ְלַרּבִ   ִסְּפרּו ם  ַּפעַ ר,  ִסּפֵ   ׁש"ֶׁשּמֹוֲהָרא
ק  ַּבְקּבּו  ְלָהִניַח ם  ַהּנֹוֲהִגים  ֲחִסיִדים  ֶׁשֶּיְׁשנָ 

ם ּוְכֶׁשֵה ם,  ֶׁשָּלֶה ת  ַהָּכִרית  ַּתַח   י"ׁשיַ 
א  ד  עֹו  ָמִׁשיַח ' ם:ׁשֹוֲאִלים  ֵה ם  ִמְתעֹוְרִרי

ד עַ ת  ִלְׁשּתֹום  ַמְתִחיִלים  ֵה ד  ּוִמּיָ ?!'  ִהִּגיעַ 
ם  ְוֵה ב;  ׁשּום  ְוִנְרָּדִמים  ִמְׁשַּתְּכִרים  ֶׁשֵה 

א  ד  עֹו  ֶׁשַהָּמִׁשיַח ד  עֹול  ֶׁשּכָ ם  אֹוְמִרי
י  ּכִ ע,  ָהַר ר  ַהֵּיצֶ ת  ֶא ם  ְלַהְרִּדי  ֵיׁש  ִהִּגיעַ 

י ַרּבִ ה  ָענָ ה,  ֲעֵביָר י  ִליֵד ם  ָּבִאיא  ם  ְּכֶׁשְּיֵׁשִני
ם ְּתִהִּלי  ְלָהִניַח   ָצִריה;  ָהֵעצָ א    זּו" ן:ָנָת 

ם ְורֹוִאים  ּוְכֶׁשָּקִמית,  ְלָכִרית  ִמַּתַח 
ת  ֶא ת  ָלַקַח   ָצִרי ,  ִהִּגיעַ א  ן  ֲעַדיִ   ֶׁשַהָּמִׁשיַח 

ל ֶא ק  ְוִלְצעֹם  ְּתִהִּליר  ְולֹוַמ ם,  ַהְּתִהִּלי
 ם".ַהֵּׁש 

ת  ֶא   ֶאְצָלּהה  ֶׁשַּמֲחִזיָק ה  ָלִאָּׁש י  ַּתִּגיִד 
ק ַּבִּתיק  ְלַהְחִזים  ֶׁשִּבְמקֹו',  ְוכּום  ַהַּדְרּכֹוִני

ק  ֶׁשַּתְחִזיה  ָוַלְילָ ם  יֹוָמ ם  ַהַּדְרּכֹוִנית  ֶא 
  ָּברּו   ְלַהָּקדֹוׁשה  ְותֹוֶד ם  ְּתִהִּליר  ֵספֶ   ֶאְצָלּה

 ד.ֶהָעִתיל עַ  ַוְּתַבֵּקׁשם ַהֲחָסִדיל ּכָ ל עַ א הּו
ה ָהְיָת ה  ַמ ת  ָלַדעַ ה  ֲחֵפצָ   ַאְּת ם  ִא 

י ִסְפֵר ת  ֶא י  ִּתְלְמִד   ׁש"מֹוֲהָראל  ֶׁש   ַּדְעּתֹו
ל ּכָ ם;  ַּבִמְכָּתִביא  ִנְמצָ ל  ַהּכֹל',  ַּבַּנַח ר  ֲאֶׁש '

ת  ִּביַא ד  עַ ה  ֶׁשִּיְקֶר ה  ַמ ל  ּכָ ת,  ַהּסֹודֹו
א ד  ֶאָח ף  ֶׁשַא ם.  ַּבִמְכָּתִביח  ֻמּנָ   –  ַהָּמִׁשיַח 

ת  ֶא   ָלנּו  ֶׁשֵּיׁשת  ְּבעֵ   ָּכ  אֹו  ָּכד  ְלַהִּגיא  ָיבֹו
  ָלנּו ה  ַמְרֶא   ׁש"מֹוֲהָראם  ֶׁשָּׁש ם  ַהִּמְכָּתִבי

 ג.ְלִהְתַנֵה  ֵאית, ַלֲעׂשֹוה ַמ 
ת ָהֵעצֹות  ֶא ץ  ְלָהִפי  ַנְמִׁשי  ֲאַנְחנּו

ם ַהַחִּיית  ְוֶא ר  ַהָּיָׁש ל  ַהֵּׂשכֶ ת  ֶא ת,  ַהְּקדֹוׁשֹו
  ָמִׁשיַח ת  ֶא א  ָנִבי  ְוָכ ם  ְלּכּו ּּלָ ם  ַהְּמתּוִקי

 ל.ִיְׂשָרֵא ץ ְלֶאֶר  ִאּתֹו אֹוָתנּוח ֶׁשִּיַּק 
 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ י ֶׁשַּתְצִליִח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 "א) תשפת ְּבֵראִׁשיה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
 



 ג
 

 

 
  

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

ת  ַהְּבִחירֹות אֹוצְ ִמּתֹוד ְמַפֵח י ֲאנִ 
 ה ְּבַאֶמִריָק 

 ְׁשֵאָלה: 
 "א, ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו

ל ּכָ ת תש"פ,  ְׁשנַ ה, ַמְפִחיָד   ָּכל ּכָ ה  ָׁשנָ   ָעֵלינּו ה ָעְבָר ן, ְלאּוַמ ה  ַהָּׁשנָ   ִלְנסֹעַ י לִ ר  ִהְתַאְפֵׁש א  ֶׁשד  ְמֻפָח ד ְמאֹי  ֲאנִ 
ה ִאם  ִיְקֶר ה  ַמ ב  ַלֲחׁשֹ ל  ְמֻסּגָ א  י  ַוֲאנִ ה  ְּבַאֶמִריָק ת  ְּבִחירֹום  ְלִהְתַקּיֵ ת  עֹוְמדֹוו  ַעְכָׁשיה.  ִהְׁשַּתּנָ ל  ַהּכֹ,  ִהְתַהֵּפם  ָהעֹולָ 

ל  ֲאבָ י ֶנְחָמד,  ֵּד ה  ָהיָ ה  זֶ ה  ִהְסטֹוְריָ י  ְּבִסְפֵר ה  זֶ ת ֶא א  קֹוֵר י ָהִייִת   לּוה.  ַהְּמִדינָ ת  ֶא יג  ְנִה ְויַ ן ְמֻׁשָּבׁש ְּבַדְעּתֹו ָזֵק ם ָאָד א  ָיבֹו
 ד. ַמְפִחיד  ְמאֹה זֶ ה  זֶ ת ֶא ת ֹווְח לַ 

ד ְמאֹ י  ֲאנִ ה,  זֶ לְ   ָזִכינּו א  ֶׁש  ְוַעְכָׁשוה,  טֹובָ ה  ָׁשנָ ל  ְוִלְפעֹה  ַהָּׁשנָ   ְּברֹאׁש  ַרֵּבינּול  ֵאצֶ ת  ִלְהיֹוה  ָהְיָת י  ִת ִּתְקוָ ל  ּכָ 
 ה? ְוָיפָ ה טֹובָ ה ִּתְהיֶ ה ֶׁשַהָּׁשנָ ל ִלְפעֹד אֶֹפן עֹו ֵיׁש. ַהִאם ְלַהִּגיעַ ת עֹוֶמֶד ה ָׁשנָ  ֵאיזֹו ד ְמַפֵח 

 ּכַֹח ר ִייַׁש 
 ְּתׁשּוָבה: 

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן -יֹום ג' ַּפְרַׁשת ֶל ְל, ט' ַמר

 בֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. ִלכְ 
 .  ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

א ַהָּנִׂשי א  ל;  ַהּכֹה  עֹוֶׂש א  הּוק,  ּוָמתֹוה  ָיפֶ   ָּכל  ּכָ ם  ָהעֹולָ ת  ֶא ג  ַמְנִהי   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ת ִחָּנם,  גֹוַּדֲא   גִלְדאֹל  ֲחבָ 
ה ִּתְהיֶ ה  ַהּתֹוָר י  ּפִ ל  עַ ג  ִנְתַנֵה ם  ִא ל.  ַהּכֹה  עֹוֶׂש א  הּו,  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ה  זֶ ל  ַהּכֹ,  ָלנּוק  ַיִּזי א  ַההּוא  ַהָּנִׂשיא  ְו  ָלנּור  ַיֲעזֹ ה  ַהּזֶ 

ם;  ֶנֱעָנִׁשיה  ִּבְתׁשּובָ ם  חֹוְזִריא  ם  ִא י  ּכִ ה,  ִּבְתׁשּובָ ר  ַלְחזֹ ם  ְצִריִכיה  ַהּתֹוָר י  ּפִ ל  עַ ם  ִמְתַנֲהִגיא  ם  ְוִא ה  ְמתּוָק ה  ָׁשנָ   ָלנּו
ה'.ַהּתֹוָר י ּפִ ל  עַ ם  ִמְתַנֲהִגים  ִא ד 'ֶאָח ר ְּבָדבָ ק  ַר י ָּתלּוה זֶ , אַהָּנִׂשיי הּוא ַאְלמֹונִ   אֹוא ַהָּנִׂשיי הּוא ְּפלֹונִ ם  ִא ר עֹוזֵ א ְו 

ם ֶׁשַהֵּׁש ה  ַמ ם  ַּתְפִניע;  ַר ה  ִיְהיֶ   ְמַנֵּצַח י  ַהֵּׁשנִ ם  ְוִא ב  טֹוה  ִיְהיֶ   ְיַנֵּצַח ה  ַהּזֶ א  ַהָּנִׂשים  ֶׁשִא ת,  ְּבִדְמיֹונֹות  ִלְחיֹוק  ַּתְפִסי 
ם  ִא ה,  ַּבּתֹוָר ר  אֹוֵמ   ִיְתָּבַרֵנֵל  ם  ְוָׁשלֹוס  ַח ם  ְוִא ם,  ָהעֹולָ ל  ּוְלכָ   ָלנּו  בטֹוה  ִיְהיֶ ה  ַהּתֹוָר   ְּבֶדֶר  אּבְ   ֵנֵל ה ַהּתֹוָר   ֶּדֶר

 ם.ַהָּׁשַמיִ ן ִמ ֶנׁש עֹו  ַמִּגיעַ י ֲאזַ 
ת ְׁשנַ ה,  ְּבָרכָ ת  ְׁשנַ   ָלנּוה  ִּתְהיֶ ז  ְוָא ר,  אֹוֵמ   ִיְתָּבַר ם  ֶׁשַהֵּׁש ה  ַמ ק  ַר ת  ְוַלֲעׂשֹול ה'  ֶא ב  ָלׁשּוה,  ִּבְתׁשּובָ ר  ַלְחזֹ   ָעֵלינּו

ּוַמְרִעיׁשֹות  ֶׁש ת  ַלֲחָדׁשֹון  ְלַהֲאִזי ר  ָאסּוה;  ְּגאּולָ    אֹו ה  ִליׁשּועָ   ָלנּו ה  ִיְהיֶ י  ֶׁשְּפלֹונִ ה  ָוַלְילָ ם  יֹו  ָּברֹאׁש   ָלנּו ְּמַקְׁשְקׁשֹות 
ר  ְלַדּבֵ ם  ְיכֹוִלית;  ְּכֵׁשרֹון  ֶׁשֵה ר  אֹוֵמ א  ן  ֲעַדיִ ה  זֶ   ְּבִאיִדיׁשת  ְמֻׁשָּדרוֹ ת  ַהֲחָדׁשֹום  ִא ה.  ִליׁשּועָ   ָלנּוה  ִיְהיֶ י  ַאְלמֹונִ 

ל  ֶא   רֹאֵׁשנּו ת  ֶא ם  ְּכֶׁשָנִריק  ַר א  ָּתבֹוה  ַהְיׁשּועָ י  ּכִ ה,  ָהֱאמּונָ ד  ֶנגֶ ה,  ַהּתֹוָר ד  ֶנגֶ ה  ִיְהיֶ ה  ְוזֶ   –  ְּבִאיִדיׁשב  ִלְכּתֹ ,  ְּבִאיִדיׁש
 ה. ַּפְרָנָס ת ְׁשנַ ה, ְּבָרכָ ת  ְׁשנַ  ָלנּו ה ִּתְהיֶ ז ָא '; ִמְּלַבּדֹוד עֹו ן  ֵאי'ֶּׁש  ְוֵיְדעּו  ַיִּכירּום ְּכֶׁשֻּכּלָ א ָּתבֹוה ַהְיׁשּועָ ם, ַהָּׁשַמיִ 

ד ַמְפִחי ה זֶ ק,  ַמִּזי ר ָּדבָ ה זֶ ת  ֲחָדׁשֹות;  ַלֲחָדׁשֹו ן  ְלַהֲאִזי ק  ַּתְפִסי  –ה  ְּבַּפאִניָק ת  יֹוְה לִ א    ֵאיךה  ֵעָצ ה רֹוֶצ ה  ַאָּת ם  ִא 
ַה ְלַּפאִניָק   אֹותֹוס  ּוַמְכִנים  ָהָאָד ת  ֶא  ּבַ ַהָּפסּו ת  ֶא ר  ַמְסִּבי  ָעֵלינּו ן  ָיגֵ   ְזכּותֹו ר  ֶאְלָעזָ ת  ַח נְ ִמ ה.  לו)ה  ּתֹוֵכָח ק  כו,  :  (ַוִיְקָרא 

ַהָּקדֹוׁש  ִּבְלָבָבם",   מֶֹר ִא ראֹוֵמ א  הּו  ָּברּו  "ְוֵהֵבאִתי  "ְוָרַדף אָֹתם  אמֹוָר ם  ָּבכֶ ס  ַאְכִני ה  ַהּתֹוָר   ְּבֶדֶר  ֵּתְלכּו א  ם  ,   ,
ַאֶּת  ִנָּדף",  ָעֶלה  ְוהּוםֲעֵליֶה ֶבת  ְמַנֶּׁש   ְּכֶׁשָהרּוַח ם  ֶהָעִלי  ֵמַרַעׁש   –ד  ִמַּפַח   ָּתנּוסּו ם  קֹול  ְוָׁשלֹום)ר  ַמְסִּביא  ,  ַחִיים    (ְּבֵסֶפר 

ם  ַהַחִּיי  ֵאּלּו ם  ִמְסֵּכִניה;  ְוַכּדֹוֶמ ת  ִמְלָחמֹול  עַ ם  יֹוי  ִמֵּד ד  ַּמְפִחין ֶׁש ָהִעּתֹול  ֶׁש   ַהַּמְסִריַח ף  ַהַּד ל  עַ ה  ַהַּכָּונָ   "ָעֶלה ִנָּדף", ֶה 
ה  ָצָר ל  ִמּכָ   ר יֹוֵת ם  ֲאָנִׁשית  הֹוְרגֹון  ֵה ה,  ּוַפאִניָק ד  ַּפַח ד  ָּתִמית  ַמִּטילֹות  ַהֲחָדׁשֹום,  ִמְּכלּום  ִנְבָהִלים  ֵה ת,  ַהֲחָדׁשֹום  עִ 

 ת.ַאֶחֶר 
ז) ם  ְמִביִאיה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּו ֵּפֶרק  ְּבחּוקֹוַתי,  ּכֲֹהִנים,  ִסּפֵ   (ּתֹוַרת  ָקְרָחה  ֶּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ָהִיינּו  רַרִּבי  ַאַחת  : "ַּפַעם 

  ִהְתַנְעְנעּו ם  ְוֶהָעִלין   ָהִאילָ ל  עַ ָבה  ָנְׁש   ָהרּוַח ם  ְתאֹו ְוָנְׁשָבה ָהרּוַח ְוִהִּטיחּו ֶהָעִלים ֶזה ָּבֶזה", ּפִ ,  יֹוְׁשִבים ֵּבין ָהִאיָלנֹות
ּבָ לקֹו   ְוִהְׁשִמיעּו ַהָּפָרִׁשים'",  ַיְּדִּביקּונּו  ֶׁשָּמא  ָלנּו  אֹוי  ְוָאַמְרנּו  ְוַרְצנּו  "ָעַמְדנּו  ג  ַלֲהרֹום  ָּבִאי א  ֶׁשָּמ ד  ִמַּפַח   ַרְחנּו, 

ֶּבְרָיה",   ֶׁשֵאין  ְוָרִאינּו  ַאֲחֵרינּו,  ִנְפִנינּו  ְזַמן  "ְלַאַחר    ּוָבִכינּו   ַאֲחֵרינּו ֹוֵדף  ר א  ד  ֶאָח ף  ֶׁשַא   ָרִאינּון  ִמּכֵ ר  ְלַאַח אֹוָתנּו, 
ִנָּדף";  קַהָּפסּו   ָּבנּום  ֶׁשִהְתַקּיֵ  ָעֶלה  קֹול  אָֹתם  ם  ִנְבָהִלי ת,  ַלֲחָדׁשֹום  ַהַּמֲאִזיִני  ְלֵאּלּו  ֵיׁש  ָּכֵאּלּו ם  ָּפִני  "ְוָרַדף 

 ם.ַאֲחֵריֶה ף רֹוֵד א ד ֶאָח ף ֶׁשַא ת  ְּבעֵ ד,  ַח ִמּפַ ן ִליׁשֹו ם ְמֻסָּגִליא ם.  ּוִמְתַּבְלְּבִלי
  אֹותֹו ן  ְמַעְניֵ א  ה  ִמּזֶ ר  ְויֹוֵת א,  ְּגָמָר ף  ַּד ה  זֶ   ֶׁשּלֹות  ַהֲחָדׁשֹו,  ַהָּׁשבּועַ ת  ָּפָרַׁש   הזֶ   ֶׁשּלֹות  ֶׁשַהֲחָדׁשֹוי  ִמ י  ַאְׁשֵר 

ם  ָהעֹולָ ת  ֶא א  ָּבָר א  הּו  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש ם,  ַהְּברּוִאיל  ְלכָ ג  ּוַמְנִהי א  ּבֹוֵר א  הּושמו    ִיְתָּבַר א  ֶׁשַהּבֹוֵר   יֹוֵדעַ א  הּום;  ְּכלּו
ה ַמ א,  ַהּבֹוֵר ל  ֶׁש   עֹוָלמֹום  עִ   ַעְצמֹוה  ְמַחּיֶ ם ָּכֶּזה  ָאָד ב;  ְלֵהיִטי  אֹוע  ְלָהַר ל  ָיכֹוא  ד  ֶאָח ף  ַא ם,  ָהעֹולָ ת  ֶא ג  ַמְנִהיא  ְוהּו

 .ִיְתָּבַרם ַהֵּׁש א ֶאל ֶאּלָ ד ֶאָח ף ַא ה ֶאל ֵאיֶנּנָ  ִּתְקָותֹו, ִיְתָּבַרם ֵמַהֵּׁש  ְמַבֵּקׁשא  הּו ָצִריא ֶׁשהּו
"ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ן:  ְּתַׁשנֵ ;  ְלב  ִייַט ז  ְוָא ן  ָהִראׁשֹון  ַמֲאִמיי  ַהֲאנִ ת  ֶא   ְלן  ְּתַׁשנֵ ,  ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ
ג  ַמְנִהיא  ְוהּו   לַהּכֹא  ָּבָר א  הּו  ָּברּו  ֶׁשַהָּקדֹוׁשן  ַמֲאִמי י  ִיְתָּבַר ְׁשמֹו הּוא ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים", ֲאנִ ֶׁשַהּבֹוֵרא  

 . לַהּכֹ ַוַּיֲעֶׂשה  לַהּכֹה , עֹוֶׂש לַהּכֹה ָעָׂש   ְלַבּדֹו א , "ְוהּוא ְלַבּדֹו ָעָׂשה ְועֹוֶׂשה ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים", הּולַהּכֹת ֶא 
 ם. ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 תשפ"א)  ָל� ְל�   הֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו 
 ) פאַהָּקדֹוׁש (

ם ּוְמַקְּבִליע  ְזַלאִטיָּפאלֶ ר לעֹובֵ  : ַרֵּבנּורַּתְקִצי
ת ְּבֵביל ִמְתַּפּלֵ א  הּור ִּכיּפּום  יֹוד. בְמאֹה ָיפֶ  אֹותֹו

 ל. ַהָּגדֹות ְּכֶנֶס ַה 

 שלה. 
  ל״ זַ   ַרֵּבנּו  ָאַמר   יֹום־ִּכּפּור  מֹוָצֵאי

 ִעְנָין  ַעל   ְּבַדְרּכֹו  ָנִאים  ַצחּות  ִּדְבֵרי

  יֹום־ִּכּפּור.  אֹותֹו  ֶׁשל  ַהַּבֲעֵלי־ְתִפּלֹות

 ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ַמְטֵּבעַ   ֶׁשהּוא  ְוָאַמר,

 ּוְבתּוָלה  ָּבחּור  ֶאָחד  ִמַּצד  ּוְזֵקָנּה  ָזֵקן

 ַּבְּתִחָּלה  ִּכי  ,צז:)  קמא  (ָּבָבא  ַאֵחר  ִמַּצד

  ְוַאַחר־ָּכ  ַהחֹוֵתן,  ִמְנָחה   ִהְתַּפֵּלל

  ּוְׁשֵניֶהם  .ל״ַּכּנַ   ֶהָחָתן  ְנִעיָלה  ִהְתַּפֵּלל

  ְּכֵדי  ְנׁשֹוֵתיֶהם   ִּבְׁשִביל   ִהְתַּפְּללּו

ְּבֶעְזַרת־ ָאז  ָיְׁשבּו ִּכי  ְּבֵעיֵניֶהן, ְלִהְתַּכֵּבד 
 ָהְיָתה,  ִּבְתִפָּלָתם  ַּכָּוָנָתם  ְוָכל  ָנִׁשים.

  ְוכּו',  ְנׁשֹוֵתיֶהם   ְּבֵעיֵני   ֵחן  קֹוָלם   ֶׁשִּיָּמֵצא

 ַהז'.  ֵמֲחִסיֵדי ָהיּו ּוְׁשֵניֶהם
 שלו. 

, ֶׁשהּוא ָהָיה רֹוֶצה ל״ְוָאַמר ַרֵּבנּו זַ 
אֹודֹות   ִּבְתִפָּלתֹו  ָאז  ַלֲעסֹק 
ֶׁשָהֲאדֹוִנים   ַמה  (ַהְינּו  ַהְּפִריִפיַנאְצֶיא, 

ְוִאם ״ָלְקחּו ַהְּמִזיָגה ִמַּיד ַהּמֹוְכִסים):  
ֵא  יֹוְדִעים,  ֶׁשַהָּסֶמ ַאֶּתם   ־ֵמ ״ים״ 

הּוא    ְוֵאי ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָּדָבר  ְּכֶנֶגד  עֹוֵמד 
ְוָעַמד  ֶזה  ּוָבא  ּוְלַבְלֵּבל,  ִלְמנַֹע  ִמְתַּגֵּבר 

 .״ְלִהְתַּפֵּלל ְוָדִחיִתי אֹותֹו
 שלז. 

ַהחֹוֵתן   ַהְּׁשַנִים,  ֶׁשֵאּלּו  ּוֵמֲחַמת 
ְּבעֵ  ֵחן  ָנְׂשאּו  ֶׁשא  ֵהִבינּו,  יֵני ְוֶהָחָתן, 

זַ  ַלֲעׂשֹות ל״ַרֵּבנּו  ִהְתַיְּׁשבּו  ַעל־ֵּכן   ,
ָּכאן ֵאיזֹו ַמֲחֶקת. ְוָנְסעּו ָלִעיר ְׁשּפֹוִלי 

זַ  ַרֵּבנּו  ַעל  ַרִּבים   ל״ְוִהְלִׁשינּו  ְׁשָקִרים 
ְוא   ָהיּו  ֲאֶׁשר א  ְּדָבִרים  ִמִּלָּבם  ּוָבדּו 

ַהז ֶאל  זֹאת  ְוִסְּפרּו  ַעד  ִנְבְראּו,   ,'
ַהָּלׁשֹון  ֶאת  ְוִקֵּבל  ַהז'  ָלֶהם  ֶׁשֶהֱאִמין 
ַמֲחֶקת  ֶׁשָעָׂשה  ַעד  ְוַהֶּׁשֶקר,  ָהַרע 

 .ל״ְּגדֹוָלה ַעל ַרֵּבנּו זַ 
ַהַּמֲחֶקת  ִנְתעֹוְרָרה  ָוָהְלָאה  ּוֵמָאז 

, ַעד ֶׁשָּכל ָהִעיר ל״ַהְּגדֹוָלה ַעל ַרֵּבנּו זַ 
זַ  ַרֵּבנּו  ַעל  ָחְלָקה  ַהז,  ל״ֻּכָּלּה    ׳ ִּכי 

ְזַלאִטיּפֹוִלי.  ְּבִעיר  ַׁשָּמׁש  ִמּקֹוֶדם  ָהָיה 
ָהַרע  ָלׁשֹון  ֶׁשִּקֵּבל  ֵמֲחַמת  ְוַעְכָׁשו 

זַ  ַרֵּבנּו  ַעל  ְּגדֹוָלה  ַמֲחֶקת  , ל״ְועֹוֵרר 
ִנְמְׁשכּו ִעירֹו   ַעל־ֵּכן  ְּבֵני  ָּכל  ַאֲחָריו 

 ּוְבֵני ִעיר ְזַלאִטיּפֹוִלי. 
ַהַּמֲחֶקת עֶֹצם  ַעל   ְוֹגֶדל  ֶׁשָהְיָתה 

זַ  ֶׁשָהיּו   ל״ַרֵּבנּו  ַהִּיּסּוִרין  ְוֹגֶדל  ָׁשם, 
ָיַׁשב   ִּכי  ּוְלַסֵּפר,  ְלַׁשֵער  ֶאְפָׁשר  ִאי  לֹו, 

זַ  ַעל    ל״ַרֵּבנּו  ְּכמֹו  ְזַלאִטיּפֹוִלי  ְּבִעיר 
 >>>>>> קֹוִצים ַמָּמׁש.
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 שלח. 
י הּוא ְמַתֵּקן ָׁשם ַהֵחְטא ֶׁשל ָיָרְבָעם ָאַמר, ֶׁשֻּמְכָרח ֵליֵׁשב ָׁשם ִמן ַהָּׁשַמִים, ּכִ   ל״ְוַרֵּבנּו זַ 

 ֶּבן ְנָבט. 
 שלט. 

ּוְמָדִנים   ַמֲחֶקת  ְועֹוֵרר  חֹק  ִלְבִלי  ִּפיו  ּוָפַער  ְזַלאִטיָּפִליא  ָלִעיר  ַהז'  ָנַסע  ֻסּכֹות  ַאֲחֵרי 
ַמה   ל״ רּו ַעל ַרֵּבנּו זַ , ַעד ֶׁשָּכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר ָחְלקּו ָעָליו ְמאֹד ְמאֹד ְוִדּבְ ל ״ַרִּבים ַעל ַרֵּבנּו זַ 

 ֶּׁשִּדְּברּו. ְוָכל ֶזה ִנְגַרם ַעל־ְיֵדי ַהָּלׁשֹון־ָהַרע, ֶׁשִּקֵּבל ַהז'. ּוֵמָאז ִנְתַּפְּׁשָטה ַהַּמֲחֶקת ָּבעֹוָלם.
 שמ.

זַ  ַרֵּבנּו  ַהָּסֶמ ״:  ל״ְוָאַמר  ָעַלי  ַעְצמֹו  ֶׁשַּיֲעמֹד  ָּתֵמַּה  ם ״ֵמ   ך״ָיַדְעִּתי,  ֲאָבל  ַעל  ,  ֲאִני, 
 ֶׁשָּמְסרּו זֹאת ְלָידֹו".

ֲחזַ  ִּכי ָאְמרּו  ְּבֶדֶר ַצחּות,  ִיָּמֵסר  ל״ְוָאַמר  ְוַאל  ָהֲאָריֹות  ַיִּפיל ָאָדם ַעְצמֹו ְלגֹוב  : מּוָטב 
 ְּבַיד ׂשֹוְנאֹו. ֲאָבל ַמה עֹוִׂשין, ְכֶׁשַהּׂשֹוֵנא ְּבַעְצמֹו הּוא ַאְרֵיה. 

זַ  ַרֵּבנּו  ִעּמֹוֶלָעִת ״:  ל״ְוָאַמר  ָנֶאה  ַנֲעֶׂשה ְצחֹוק  ִיְהֶיה  ָלבֹוא  ֶוועְלט  ״יד  ֶיעֶנער  . (אֹויף 
 ֶוועט ַזיין ַא ֵׁשיין ְׁשִּפיְל'ְכל ִמיט ִאיְהם).

 שמא.
ְמִרירּות  ְוִדֵּבר  ְנִסיעֹות  ָנַסע  ַהז'  ִּכי  ְוִנְתַּפְּׁשָטה ְמאֹד ְמאֹד ַהַּמֲחֶקת,  ִנְתַּגְּבָרה   ְוַאַחר־ָּכ

ַרֵּבנּו   זַ ל״זַ ַעל  ַרֵּבנּו  זֹאת  ּוְכֶׁשָּׁשַמע  ְּבדּוִיים ל״.  ְדָבִרים  ָעָליו  ְואֹוֵמר  ָעָליו  חֹוֵלק  ֶׁשהּוא   ,
 .״ַצר ִלי ְמאֹד, ֶׁשִּיְמְסרּו זֹאת ֵאָליו״: ל״ֲאֶׁשר א ֲעלּו ַעל ַּדְעּתֹו, ָאַמר ַרֵּבנּו זַ 

ִּכי  ״ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי״:    (ְּתִהִּלים קיח, ז) ָאַמר, ֶׁשֶּזה ֵּפרּוׁש ַמה ֶׁשָאַמר ָּדִוד  ְוַאַחר־ָּכ .
ָרָצה    ְוֵאי ׂשֹוְנאֹו,  הּוא  ֶּׁשָּׁשאּול  ָיַדע,  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו   ,ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֲהא  ָּתמּוַּה,  ִלְכאֹוָרה 

, ְּכמֹו ׳״ִאְלָמֵלא ַאָּתה ָׁשאּול ְוהּוא ָּדִוד ְוכּו״ִלְראֹות ְּבִנְקָמתֹו, ֲהא ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ָאַמר לֹו: 
ִרּבֹונֹו־ֶׁשל־עֹוָלם, ֶּתן ִלי ֵעיַנִים, ֶׁשאּוַכל  ״. ַא ָּכ ָאַמר ָּדִוד:  (מֹוֵעד־ָקָטן טז:)  ל״ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ 

ִלְראֹות ְּבׂשֹוְנִאי, ֵאי הּוא עֹוֵמד, ֵליַדע, ְּבֵאיזֹו ַמְדֵרָגה הּוא ַעְכָׁשו. ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ֵאַדע ְּבֵברּור 
 .״ַמְדֵרָגתֹו

זַ  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ַיד  לְ   ל״ְוָאז  ִּבְכָתב  ָּכתּוב  ַהֶּזה  ָהִעְנָין  ָּכל   ַאַחר־ָּכ (ְוִנְמָצא  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי 
ְּדעּו ַאַחי ְוֵרַעי, ֲאַגֶּלה ָלֶכם סֹוד, ְוַתְצִניעּו ֶאת ַהּסֹוד ַהֶּזה ִלְהיֹות ָּכמּוס  ״ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבַעְצמֹו):  

א ְלַהְרּבֹות ְּבַמֲח״...׳ֶקת ְוכּוֵּביֵניֶכם, ְּכֵדי ֶׁש  .(א ִנָּתן ְלַהְדִּפיסִנְׁשַאר ִּבְכָתב ַיד ְו) 
 שמב. 

ְוַכֲאֶׁשר ָׁשַמע ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב ִׁשְמׁשֹון ִמִּׁשיֶּפטּוְבֶקע ַמה ֶׁשָּגְרמּו ְׁשֵני ַהַּמְלִׁשיִנים 
זַ ל״ַהּנַ  ַרֵּבנּו  ַעל  ֶׁשִהְלִׁשינּו  ִקּלֵ   ל״,  ְּבדּוִיים,  ֶׁשִּיְׁשַּתְרֵּבב  ְׁשָקִרים  ִנְמֶרֶצת,  ְקָלָלה  אֹוָתם  ל 

                               .(סֹוָטה לה.)ְלׁשֹוָנם ַעד ַטּבּוָרם 
 ") ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ִנְלָקח ִמֵּסֶפר  -ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה (

 

 

 

בעזרת השם אנחנו מתכוננים להתכנסות כל 
 החבורות למעמד מיוחד ונשגב

 נא להתעדכן אצל נציג החבורות בעירך
 afutzedfuse@gmail.comאו במייל 

ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות של נדרים פלוס על שם 
 היכל הקודש ירושלים

 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  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביידן?  אוטראמפ 
עכשיו  מתקיימות בחירות מאד חשובות 

 ? למי אבחר , בארה"ב
 ? האם טראפ יצליח

 רחב בנושא, באידיש: האזינו לשיעור 
 קול ברסלב 
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 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק'   
 סיום הש"ס בישיבה 

יפה   הש"ס  סיום  התקיים  שלישי  ביום  השבוע 
זכה  ני"ו  איינהורן  שמעי  החתן  כשהבחור  בישיבה, 

 לסייים את כל הש"ס. 
התקבצו   וידידים  קרובים  והרבה  הישיבה  תלמידי 

 ובאו לשמוח בשמחה. 
ארי'  משה  מו"ה  המחותן  תחילה  דיבר  בסיום 
שניצלער הי"ו, שהביע את רגשות התודה להשם על  
זוכה להשתתף בעוד סיום הש"ס במשפחתו,  שהוא 
לסיים ש"ס,   זכו  כבר  אחרי שהילדים הקודמים שלו 
והוא גם מודה להשם שזכה להיות אצל רבינו הקדוש 

 ועל ידי כך לראות כל כך הרבה נחת אצל כל ילדיו.
שירי  שרו  הסיום,  את  עשה  החתן  כך  אחר 
חיים  שאול  מו"ה  אביו  דברים  נשא  ואז  התעוררות, 
איינהורן הי"ו, בשבח והודאה להשם שבנו זכה לסיים 
התורה   את  ללמוד  שימשיך  ברכה  ובדברי  ש"ס, 

 הקדושה כל ימי חייו.   
של   בשבחו  דיבר  שליט"א  הישיבה  ראש  כך  אחר 

הוא גם עוזר     החתן החשוב שמלבד התמדתו בתורה
הרבה בישיבה והוא ידוע במידותיו הטובות. וכמו כן  
שלחתן יש את השכל הישר לא לבזבז את הכסף של  
הוריו על שטויות ולכן הוא ביקש מהוריו שהוא רוצה  
יעלה  לא  כדי שזה  בישיבה,  תתקיים  שהחתונה שלו 

 כסף מיותר.                               
אל הבמה לעוד כמה    ראש הישיבה שליט"א קרא 

בקרוב  להתקיים  נועדות  שלהם  שהחתונות  חתנים 
שהוא  שמחתו  את  הביע  מהם  אחד  וכל  בישיבה,  
אחרי  הוא  השמחה  עיקר  בפשטות,  להתחתן  יכול 

 החתונה שזוכים להקים בית נאמן בישראל.
 כי טוב סחרה מכל סחורה! 

 *** 
 סיום מסכת עירובין,

 מוצש"ק תולדות הבעל"ט 
מסכת   סיום  של  האדיר  למעמד  שמתקרבים  ככל 

תולדות,   פרשת  במוצש"ק  אי"ה  שיתקיים  עירובין, 
יפה   מעמד  לקראת  גבוה  להילוך  עוברות  ההכנות 
הקודמים,   בסיומים  כמו  עשירה,  תוכניה  עם  ביותר 

 עם הפתעות חדשות.  
כרטיסים  למכור  יתחילו  אי"ה  בקרוב  ממש 

גדול שבוודא יהנו מאד,  למעמד, צפוי להגיע ציבור  י 
 ויתחזקו בלימוד דף גמרא בכל יום חק ולא יעבור.
 פרטים נוספים על הסיום יבואו בהמשך אי"ה. 

 שישו ושמחו בשמחת התורה! 
 


