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ו, ָעָלי   ְוִלְסֹמ�,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  עַ   ַעְצמוֹ   ְלַהְׁשִלי�ד  ְמאֹ ב  טוֹ :  ן ב')ִסימָ "ן,  ָהרַ ת  ִׂשיחוֹ (ר  ָאמַ "ל  זַ   ַרֵּבינּו
ה  ֶׁשִּיְהיֶ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  עַ י  ּבִ ם  ַהְּתלּוִייי  ָּבנַ ל  ְוׁשֶ י  ֶׁשּלִ ת  ַהְּתנּועוֹ ל  ּכָ ר  מֹוסֵ י  ֲאנִ ם,  ַהּיוֹ א  ְּכֶׁשּבָ י  ְוַדְרּכִ 

ם  אִ י  ָּכָראּוג  ִמְתַנהֵ ם  אִ ל  ְּכלָ ב  ְוַלְחׁשֹ ג  ִלְדאֹ   ָצִרי�ן  ֵאיי  ֲאזַ ם  ּגַ ד,  ְמאֹ ב  טוֹ ה  ְוזֶ ,  ִיְתָּבַר�  ִּכְרצֹונוֹ ל  ַהּכֹ 
ן  ְּבִעְניַ ג  ְלִהְתַנהֵ ה  ִיְרצֶ א  הּור,  ַאחֵ ן  ְּבִעְניַ ה  רֹוצֶ   ִיְתָּבַר�א  הּום  ְואִ ,  ִיְתָּבַר�ו  ָעָלי  ֶׁשּסֹוֵמ�ר  ֵמַאחַ ו,  ָלא
ם ָהִעְנָיִניל  ְוכָ ת  ַהִהְתַנֲהגּול  ּכָ ר  מֹוסֵ י  ֲאנִ י  ֲאזַ ב,  טוֹ - םיוֹ   אוֹ ת  ַׁשּבָ   ְּכֶׁשַּמִּגיעַ ן  ְוכֵ ,  ִיְתָּבַר�  ִּכְרצֹונוֹ ר  ַאחֵ 

  ֵאי�י  ַוֲאזַ ,  ִיְתָּבַר�  ִּכְרצֹונוֹ ל  ַהּכֹ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ,  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ב  טוֹ -םַהּיוֹ   אוֹ ת  ַהַּׁשּבָ   אֹותוֹ ל  עַ ת  ְוַהְּתנּועוֹ 
ה חֹובָ י  ְידֵ א  ָיצָ א  � א  ֶׁשּמָ   –ל  ְּכלָ   ְוחֹוֵׁשׁשב  חֹוׁשֵ   ֵאינוֹ ב  ׁשּוב,  טוֹ -םְויוֹ ת  ַהַּׁשּבָ   ְּבאֹותוֹ ג  ֶׁשִּמְתַנהֵ 
 ד. ְלבַ  ִיְתָּבַר�ו ָעָלי  ַמ�ְוסָ , ִיְתָּבַר�ם ְלַהּׁשֵ ל ַהּכֹ ר ָמסַ ר ֶׁשְּכבָ ר ֵמַאחַ ם, ַהּיוֹ  אֹותוֹ ת ְקֻדּׁשַ ת ְּבַהְנָהגַ 

י  ֲהֵרינִ " ת:  נְֻסחַ א  ָמלֵ ה  ְּבפֶ ר  ֶׁשֹּתאמַ ה,  ֲחָדׁשָ ה  ָׁשנָ ת  ֶׁשִּנְכֶנסֶ ו,  ַעְכׁשָ ם  ָנִעיה  ּומַ ב  טוֹ ה  מַ ן  ּכֵ -לְועַ  
ר  ְוִתְמסֹ ,  ְלׁשֹוְנ�ת  ַצחּוי  ְּכפִ ר  ַהִּדּבּו ת  אֶ ב  ְוַתְרִחי,  ' ְוכּו ת  ַהֹּזא ה  ַהָּׁשנָ ל  ְלכָ ',  ְוכּו י"  ַעְצמִ ר  ְמַקּׁשֵ 
, ִיְתָּבַר�ו  ֵאָליי  ְלַגְמרֵ '  ְוכּו  ְּב�ם  ַהְּתלּוִיי  ֵאּלּול  ּכָ ת  ְואֶ ,  ּוַמֲעֶׂשי�,  ִּדּבּוֶרי�,  ַמְחַׁשְבְּת�ת  אֶ   ַהְינּו  ַעְצְמ�

  ִּכְרצֹונוֹ ה  ִּתְהיֶ ק  רַ ה,  ַהָּׁשנָ ל  ּכָ ם,  ְוָׁשלוֹ ס  חַ ל,  ְּכלָ   ִיְתָּבַר�  ְרצֹונוֹ ל  עַ ר  ַּתֲעבֹ ל  ֶׁשְּלבַ ,  ְוִתְתַחֵּנן  ּוְּתַבֵּקׁש
 ד. ְמאֹ ד ְמאֹ ל מֹוִעיה ְוזֶ , ִיְתָּבַר�

, ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ   ְרצֹונֹוָתיות  אֶ א  ְמַבּטֵ ם  ְּכֶׁשָאדָ ה  ַהַּמֲעלָ ל  ּגֹודֶ ת  אֶ ל  ְּכלָ ר  ְלַׁשעֵ ן  ְוֵאיר  ְלָּתאֵ ן  ֵאי
ת  ְלָפחוֹ   הּוא ל  ֲאבָ י,  ְלַגְמרֵ י  ָּכָראּו ג  ִמְתַנהֵ א  � ן  ֲעַדִיי א  הּו ב,  טוֹ   ָּכ� ל  ּכָ א  � ן  ֲעַדִיי   ֶׁשהּוא   ֲאִפילּו 

ת  ַלֲעׂשוֹ ה  רֹוצֶ ה  ָהיָ ת  ֶּבֱאמֶ א  הּו ה  מַ   ת, ִלְהיוֹ ה  רֹוצֶ ה  ָהיָ ת  ֶּבֱאמֶ א  הּו ה  מַ   ִיְתָּבַר� ם  ְלַהּׁשֵ ר  אֹומֵ 
 . ו)סא, לם  ִסיָמִניק א', ֵחלֶ "ן, ֹמוֲהרַ -י ִלּקּוטֵ (

ב ֶׁשֵּייִטית,  טֹובוֹ ת  ַמֲחָׁשבוֹ ק  רַ ב  ֶׁשַּיְחׁשֹ ם,  ָחכָ ת  ִלְהיוֹ   ָצִרי�ה  ַהָּׁשנָ   ֶׁשְּבֹראׁש ם  ּגַ ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּו
ה, ְּבַמְחָׁשבָ י  ָּתלּור  ֶׁשָהִעּקָ   ָאַמר ִּכי  ֶׁשַרֵּבינּוה  מַ ם  ּגַ ה  זֶ ,   ן כא)ִסימָ "ן,  ָהרַ -ת ִׂשיחוֹ ן  ַעֵּי(  ִעָּמנּו  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ 

ת  ַמֲחָׁשבוֹ ק  רַ ב  ַּתְחׁשֹ ן  ּכֵ - ל ְועַ ;  ן כא)ִסימָ ק א',  ֵחלֶ ם,  ׁשָ ן  ַעֵּי(ם  ָהָאדָ ל  ּכָ ם  ׁשָ   –ב  חֹוׁשֵ ם  ֶׁשָאדָ ם  ְּבָמקוֹ י  ּכִ 
ם,  ָרִעי ם  ְוִהְרהּוִרי ת  ָזרוֹ ת  ַמְחָׁשבוֹ י  ִמינֵ ל  ִמּכָ   ַעְצְמ� ת  אֶ ר  ְוִתְׁשמֹ ה,  ַהָּׁשנָ   ֹראׁש ל  ּכָ   ְּבֶמֶׁש� ת  טֹובוֹ 

ה  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁש י  ּכִ ה,  ַהָּׁשנָ ל  ּכָ ב  טוֹ   ְל� ה  ִיְהיֶ ת  ֶּבֱאמֶ ז  ְוָא ב,  טוֹ ה  ִיְהיֶ ל  ֶׁשַהּכֹ   ְּבַדְעְּת� ס  ַּתְכִני ק  ְורַ 
 ת. ַהַּמְחָׁשבוֹ ל  עַ ד  ְמאֹ ד  ְמאֹ ר  ִלְׁשמֹ ם  ְצִריִכי 

ן  ִסימָ "ן,  ָהרַ -ת ִׂשיחוֹ ( ר  ְוָאמַ ,  ם ְצִריִכי ן  ֶּׁשֵאי ה  מַ ה  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁש ר  ְלַדּבֵ א  � ד  ְמאֹ   ִהְזִהיָרנּו"ל  זַ   ַרֵּבנּו 

 ְׁשלֹוֵמנּוי  ַאְנׁשֵ ם  נֹוֲהִגין  ְוכֵ ד,  ְמאֹ ד  ְמאֹ ר  ְּבִדּבּוט  ְלַמעֵ ם  ְצִריִכין  ָהִראׁשוֹ ם  ַּבּיוֹ ה  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁש  כא:)
 ר. ִּדּבּום ׁשּוה ַהָּׁשנָ  ֹראׁשל ּכָ  ְּבֶמֶׁש�ר ְלַדּבֵ א �ר ּדוֹ ר ִמּדוֹ 

ר ִלְגזֹ ם  ֶׁשרֹוִצין  ִּדיר  ְּגזַ ל  ּכָ ם  ֹקדֶ ר  ֲאׁשֶ זי"ע,    ַהָּקדֹוׁשב  טוֹ -םׁשֵ -לַהַּבעַ ם  ְּבׁשֵ "ל  זַ   ַרֵּבנּו  ָלנּוה  ְוִגּלָ 
ן  ִסימָ ק א',  ֵחלֶ "ן,  ֹמוֲהרַ -י ִלּקּוטֵ ן  ַעּיֵ (   ַעְצמוֹ ל  עַ ן  ַהִּדית  אֶ ן  ּדָ א  ְוהּו ,  ְּבַעְצמוֹ ם  ָהָאדָ ת  אֶ ן  ׁשֹוֲאִלים,  ָהָאדָ ל  עַ 

י  ְּפלֹונִ ל  עַ ר  אֹומֵ ה  ַאּתָ ה  מַ : אֹותוֹ ם  ׁשֹוֲאִלי  אוֹ ר,  ֶׁשְּמַדּבֵ ה  מַ   ִמיֶׁשהּו ל  עַ ר  ְמַדּבֵ ם  ֶׁשָאדָ   ַהְינּו,  קיג)
ן ּדָ א  הּוז  ֶׁשָא ב,  לֵ ל  עַ ם  ׂשָ   ְוֵאינוֹ ה,  ְוַכּדֹומֶ   ְוָכ�  ָּכ�  לוֹ   ֶׁשַּמִּגיעַ ר  ְואֹומֵ ק  ּפֹוסֵ א  ְוהּוה,  זֶ ר  ָּדבָ ה  ֶׁשָעׂשָ 

 . ַעְצמוֹ ת אֶ 

י  ִסְפרֵ ז  ֶׁשָאה,  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁשת  ְּפָרִטּיּוי  ּוִבְפָרטֵ ה,  ַהָּׁשנָ ל  ּכָ ר  ַהִּדּבּו ת  אֶ ד  ְמאֹ ר  ִלְׁשמֹ   ָצִרי�ן  ּכֵ ל  עַ 
ר  ְלִהָּזהֵ  ָצִרי�ן ָלכֵ ה, ַהָּׁשנָ ל ְלכָ ם ָהָאדָ ת אֶ ם ָּדִני,  ה לב.)ַהָּׁשנָ  ֹראׁש(ם ְּפתּוִחים ַהֵּמִתיי ְוִסְפרֵ ם ַהַחִּיי

 ע. רַ ן ִּדיר ְּגזַ  ְלַעְצֵמנּוק ִלְפסֹ ם ְוָׁשלוֹ ס חַ ם ֲעלּוִליי ּכִ ה, ַהְרּבֵ ר ְלַדּבֵ א �

ה ָׁשנָ   לוֹ ה  ִיְהיֶ י  ְּבַוַּדא,  ָצִרי�א  ֶׁש� ה  מַ ר  ְמַדּבֵ א  ְו�ה  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁשו  ִּפית  אֶ ר  ֶׁשּׁשֹומֵ י  מִ י  ַאְׁשרֵ 
 ה. ּוְנִעימָ ת ְמֻאֶּׁשרֶ 

כא:)ִסימָ "ן,  ָהרַ -ת ִׂשיחוֹ (   ַרֵּבינּור  אֹומֵ ם  ּגַ    ָצִרי� ם  ְוגַ ה,  ְּבִׂשְמחָ ת  ִלְהיוֹ ם  ְצִריִכי ה  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁש "   ן 
ם  ְצִריִכיד  ֶאחָ ד  ִמּצַ   ְּבַיַחד, ם  הֹוְלִכי  ָהֵאּלּום  ַהְּדָבִריי  ֶׁשְּׁשנֵ א  ִהי ת  ָהֱאמֶ   ה".ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁש ת  ִלְבּכוֹ 

ה זֶ ל  ֲאבָ ,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואל  אֶ ר  ַלֲחזֹ ד  ֶאחָ   ָּכלק  ֶׁשְּמַחּזֵ   ַרֵּבינּול  אֶ   ְלַהִּגיעַ   ֶׁשָּזִכינּוד  ְמאֹ   ִלְׂשמֹוחַ 
 י. ָּכָראּו ִהְתַנַהְגנּוא � ו ַעְכָׁשיד  עַ ה ָלּמָ ה ְוַלֲחָרטָ ה ִלְבִכּיָ ם ּגֹורֵ ם ּגַ 

א ָלבוֹ ה ָזכָ א ֶׁשהּו ה ִׂשְמחָ ב  ֵמרוֹ ה  ּבֹוכֶ א ְוהּוה, ַהָּׁשנָ  ְּבֹראׁשה ְּבִׂשְמחָ ת יוֹ ִלהְ ה ֶׁשּזֹוכֶ י מִ י  ַאְׁשרֵ 
 ה. ְוִנְפָלָאה טֹובָ ה ָׁשנָ  לוֹ ה ִּתְהיֶ י ְּבַוַּדא, ַרֵּבנּול אֶ 

 הנהגֹות ֹראׁש הׁשנה) ר (ספ 
 

 

  ְּבֹראׁש "ל זַ  ַרֵּבנּול  ֵאצֶ ת ִלְהיוֹ  ֶׁשָּזִכינּו ַאְׁשֵרינּו
ר  ְלָּתאֵ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ   ַהּזוֹ ת  ַהְּזכּו ר  ֲאׁשֶ ה,  ַהָּׁשנָ 

ם  ָאדָ -ןְלבֶ ר  ְלַהְסִּבים  ִמִּלין  ְוֵאיל,  ְּכלָ ר  ּוְלַׁשעֵ 
  ְּבֹראׁש "ל  זַ   ַרֵּבנּול  ֵאצֶ ת  ִלְהיוֹ ה  ַהּזֹוכֶ ת  ַמֲעלַ 
"ְמאֹ ד  ְמאֹ   ִלְׂשֹמחַ י  ָראּוה,  ַהָּׁשנָ   ִאְכלּוד, 

א  ִהים  ַהּׁשֵ ת  ֶחְדוַ י  ּכִ ם,  ַמְמַּתִּקי  ּוְׁשתּום  ַמֲעַדִּני
י)ְנֶחְמיָ (ם"  ָמֻעְּזכֶ  ח,    ֹראׁש ל  עַ ר  ֶנֱאמַ ה  ְוזֶ ;  ה 
ר  ְוָאמַ "ל  זַ   ַרֵּבנּוא  ִהְתַּבּטֵ ת  ַאחַ ם  ּוַפעַ ה.  ַהָּׁשנָ 
ה, ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁשי  ֶאְצלִ ה  ֶׁשָהיָ י  מִ ן:  ַהָּלׁשוֹ   ְּבזּו
י  ּומִ ו,  ֲעוֹונֹוָתיל  עַ ת  ְלִהְתַעּנוֹ   ָצִרי� ן  ֵאיר  ְּכבָ 
  לוֹ ל  יֹוִעיא  �  –ה  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁשי  ֶאְצלִ ה  ָהיָ א  ֶׁש�
  ָּכ� -לּכָ .  א)תצן  ִסימָ "ן,  ֹמוֲהרַ -יַחּיֵ (ם  ַּתֲעֵניִתי ם  ׁשּו

  ָהֹראׁש ת  ַמֲעלַ ן  ִעְניַ ת  אֶ "ל  זַ   ַרֵּבנּו ב  ֶהְחִׁשי
 ה.ַהָּׁשנָ 
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 מילה של התחזקות

ָך   ל¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ָטן  ָ̃ ים  ƒּל ƒ‰ ¿̇ ּו  ˙ ָניו… ¿ ׁ̆ ƒמ ָך  ¿ּ̇ ƒ‡ ח  ַ̃

יָך.  ינ∆ ˙ ע≈ ∆‡ ‡ ַטּמ≈ ¿ּ̇ ּל…‡  ∆ ׁ̆ ך¿ ו¿ ר∆ ∆„ּ מ…„ ּבַ ל¿ ƒַמ‰ ל 

י  ƒַרּב ב  ל∆ ס¿ ר∆ ּב¿ י„  ƒֲחס ָ‰ָי‰  ר,  ּפ≈ ƒס  ׁ̆ ֲ‰ָר‡" מו…

ים   ƒע ס¿ ּנו… ∆ ׁ̆ "ּכ¿ ָ‡ַמר:  ‰ּו‡  ַז"ל,  י'˜  ƒ̂ ≈̂ ל  מּו‡≈ ¿ ׁ̆

‡וּ  מ≈  ‰ ָ̇ י¿ י'ַ‰ּבַ ƒָלל ַ‰ּכ¿ ּון  ּ̃ ƒ ּ̇ ' ם  ָ ׁ̆ רּו  ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆  , ָמן 

עּוָפ‰   ¿ּ̇ ‰ַ  ‰ ≈„ ¿ׂ̆ ƒּב יב  י≈ ƒ̃ ּב¿ ָ‰יּו  ∆ ׁ̆ י  ָבר   -ַ‡ֲחר≈ ּכ¿

נוּ  ל ַרּב≈ ∆ ׁ̆ ּיּונו…  ƒ̂ ים ַלֲחז…ר ל¿ ƒיכ ƒר ¿̂    ˙ ּוב ‡∆ ׁ̆ ַמר  לו…

י  ƒר ב¿ עו… ∆ ׁ̆ י', ּכ¿ ƒָלל ּון ַ‰ּכ¿ ּ̃ ƒ ּ̇ עּוָפ‰  ם  ַ‰' ¿ּ̇ ‰ַ ‰ ≈„ ¿ׂ̆ ƒּב

ים   ƒ‡ ַטּמ¿ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ָלך¿  ֻלכ¿ ָרט   ּבו… ַ‰ּמ¿ פ¿ ƒּב ם,  ƒיַני ˙ ָ‰ע≈ ∆‡

 ָ ׁ̆ יב,  י≈ ƒ̃ י ם  ּב¿ ƒכ‰ֲ ם  ≈‰ ים  ƒינ ƒ‡ָר ¿̃ ָ‰‡ּו ם  ƒי ַ‰ּ‚ו…

." ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ים  ƒ„רּו  י¿

ח  ַ̃ ם,  ƒי ּ‚ו… ל  ∆ ׁ̆ ים  ƒָרט ס¿ ƒּב  ˙ ּפו… ¿̂ ƒל ם  ˜ו… מ¿ ƒּב

  ˜ ר∆ ּפ∆ ַ‡ַחר   ˜ ר∆ ּפ∆ י„  ƒ‚ּ ַ̇ ו¿  ˙ ָניו… ¿ ׁ̆ ƒמ-    ıַח ר¿ ƒי  ‰ ז∆

ר   ∆̃ ∆ ׁ̆ ם  ים ‰≈ ƒָרט ָך; ס¿ ּל¿ ∆ ׁ̆ ָמ‰  ָ ׁ̆ ˙ ַ‰ּנ¿ ן, ‡∆ יו… מ¿ ƒ„ ו¿

 ˙ ∆‡ ף  ר≈ ו… ׂ̆ ו¿ ָ‰ָ‡ָ„ם  ל  ∆ ׁ̆ ַ‰ּמ…ַח   ˙ ∆‡ ַח  ≈̃ לו…  ‰ ז∆

ַעם   ַ‰ּטַ ל  ּכָ  ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַ‡ּב¿ מ¿  ‰ ז∆ י  ≈„ י¿ ַעל  ַ‰ּמ…ַח, 

ר   מ≈ נּו ‡ו… ַרּב≈ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ‰. ּכ¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ˜  ּבַ ל∆ ֲ‰ַר"ן ח≈ י מו… ּוט≈ ּ̃ ƒל)

נ) יָמן  ƒס ל ‡',  ָיכו… ין  ≈‡ י˙,  ƒר ּב¿ ּבַ ם  ≈‚ ַ‰ּפו… ל  ּכָ י  ƒּכ"  :

ל ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ . ל¿ ילו… ƒב ¿ ׁ̆ ƒּב ׁ̆ י‡ ע…נ∆ ƒ‰ ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ל ַ‰  ", ּכָ
 תשע"ז) ַהֲאִזינּו ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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   ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�
 א, ח' ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת תשע"ח לפ"ק -יֹום ה' ַּפְרַׁשת ְוֹזאת ַהְּבָרָכה

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר
ִסבּוב   ,ָעֶלי� ִלְזֹּכרז  ְּכָבר ִנְכַנְסנּו ַלָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה, ָא

ְוַהָּׁשָנה ָעְבָרה; ַהַּצִּדיק ַּבַעל ַהִּייַטב ֵלב ֵזֶכר   ֶאָחד 
ַהָּפסּוק   ֶאת  ְמָפֵרׁש  ִלְבָרָכה  יב)ַצִדיק  יא,  :  (ְדָבִרים 

ְוַעד   ַהָּׁשָנה  ֵמֵרִׁשית  ָּבּה,  ֱא�ֶקי�  ה'  ֵעיֵני  "ָּתִמיד 
ַאֲחִרית ָׁשָנה", ׁשֹוֵאל ַּבַעל ַהִּייַטב ֵלב, ָלָּמה ֹקֶדם 

תּוב ַה'ָׁשָנה ִעם 'ה' ּוַבּסֹוף ָּכתּוב ָׁשָנה ְּבִלי 'ה'? ּכָ 
ַהָּבָאה   'ַהָּׁשָנה  חֹוֵׁשב  ָהָאָדם  ָׁשָנה  ָּכל  ִּכי  ֶאָּלא 

ַהֻּמְצַלחַ  ַהָּׁשָנה  ִלְהיֹות  עֹוֶׂשה  תהֹוֶלֶכת  ְוהּוא   '
ַהָּׁשָנה   ַהְרֵּבה ַקָּבלֹות טֹובֹות, ֲאָבל ְּכֶׁשַּמִּגיַע סֹוף 

ֶׁשעָ  ֵמֵראִׁשית  רֹוִאים  ַהָּׁשִנים,  ָּכל  ְּכמֹו  ָׁשָנה  ְבָרה 
ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשָנה חֹוְׁשִבים ֶׁשהֹוֶלֶכת ִלְהיֹות    -ַה'ָׁשָנה  

  - ַה'ָׁשָנה ְּבֵהא ַהְּיִדיָעה, ֲאָבל ַּבּסֹוף ֶזה ִנְׁשַאר ָׁשָנה  
 ְּכמֹו ָּכל ַהָּׁשִנים.

ֶזה, ִּכי ַעְכׁשָ  ְל� ֶאת  ו ָחַזְרנּו  ְלַגֵּבי ַמה ֲאִני אֹוֵמר 
ִמִּצּיּונֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל, ִקַּבְלנּו ָעֵלינּו ַהְרֵּבה ַקָּבלֹות  

ְלַקֵיי ְלַהְתִחיל  ְּכָבר  ָעֵלינּו  ָאז  ָּכל   םטֹובֹות,  ֶאת 
ַהַּקָּבלֹות ַהּטֹובֹות ִּכי ַהָּׁשָנה ְּכָבר ִהְתִחיָלה, ִסבּוב 

 ָקָטן ּוְכָבר סֹוף ָׁשָנה. 
מֵ  ֶלֱאֹכל  ַהָּׁשנָ נֹוֲהִגים  ּתֹוָרה    הֹראׁש  ִׂשְמַחת  ַעד 

ַהְרּבֵ  ֵיׁש  ֲעגֻּלֹות';  ָחַׁשְבִּתי    ה 'ַחּלֹות  ָלֶזה,  ְטָעִמים 
ִסיבּוב   ,ַעל ַטַעם ָּפׁשּוט, ֶׁשרֹוִצים ְלַהְראֹות ְלָאָדם 

עֹוֶׂשה   ָאָדם  ְּכָלל  ְּבֶדֶר�  ִּכי  ָעְבָרה.  ְוַהָּׁשָנה  ֶאָחד, 
ַהחֲ  ַלָּׁשָנה  ֲחָדׁשֹות  �א  ַקָּבלֹות  עֹוד  ֲאָבל  ָדָׁשה, 

ִמָּיד  ַהַחִּגים  'ַאֲחֵרי  ְלַעְצמֹו:  חֹוֵׁשב  הּוא  ַעְכָׁשו, 
ְּבִמְניָ  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִלְלֹמד  ַאֲחֵרי ןַאְתִחיל  ְוַכּדֹוֶמה,   ,'

ָלָּמה עֹוד �א   םַהַחִּגים ַמְתִחיִלים ֵּתרּוִצים ֲאֵחִרי
ִמְסּתֹוֶבבֶ  ְוָכ�  ַעְכָׁשו,  ְועֹוד  ָּכל    תְלַהְתִחיל  ַהָּׁשָנה 

ָׁשָנה ְועֹוד ָׁשָנה ַעד ֶׁשָּכל ַהַחִּיים ָעְברּו ֵריִקים ִמֹּכל;  
ַהָּׁשָנה,  ִּבְתִחַּלת  ִמָּיד  ֲעגֻּלֹות  ַחּלֹות  אֹוְכִלים  ָלֵכן 

ב ֶאָחד ְוָכל ַהָּׁשָנה ָעְבָרה,  ּוִסב  ק ֶׁשָהָאָדם ִיְרֶאה ֶׁשרַ 
ַהָּׁשָנה ֲאִני ְּכָבר   ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר: "ְּבמֹוָצֵאי ֹראׁש

 ְלָהִעיר ִלְסִליחֹות".  קַהַּׁשָּמׁש ּדֹופֵ ת ׁשֹוֵמַע אֶ 
ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ�, ְרֵאה ָלֶלֶכת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ָׁשלֹוׁש  
ְל�   ִּתְהֶיה  ָּכ�  ְּבִמְנָין,  ְלִהְתַּפֵּלל  ַּבּיֹום  ְּפָעִמים 

ם ִמְתַּפְּלִלים  ַּפְרָנָסה, ְּכִפי ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר: "אִ 
ְּבִמְנָין, ְמַקְּבִלים ָּדָבר ֶׁשְּבִמְנָין (ֶּכֶסף)", ַּפְרָנָסה ֵיׁש 
ֵיׁש   ַּפְרָנָסה  ְלִהְתַּפֵּלל,  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְּכֶׁשהֹוְלִכים 

ַּכָּמה ִּפְרֵקי    ,ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ָּכל יֹום ְקָצת חּוָמׁש ַרִׁש"י
ְוכּו ְּגָמָרא  ּוְקָצת  יֹום  ִמְׁשָניֹות  ְועֹוד  יֹום  עֹוֵבר   ;'

ָׁשבּוַע ְועֹוד ָׁשבּוַע ּוַמה ִנְׁשַאר ֵמִאָּתנּו? ַרק ַהְמַעט 
 ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ֶׁשֲאַנְחנּו חֹוְטִפים ְּבָכל יֹום.

ָלֵכן ְמֹאד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ�, ֲחֵבִרי ַהָּיָקר ְוָהָאהּוב, ִאם 
יָת ִלְׁשֹּבר ֶאת ָּכל ַאָּתה ְּכָבר ֵּכן ֵאֶצל ַרֵּבנּו, ְּכָבר ָזכִ 

ַהְּמִניעֹות ְוכּו' ְוכּו', ָלָּמה ֶׁש�א ְּתַצֵּית ְלַרֵּבנּו ִלְלֹמד  
ֶׁשְּל� ְּכִסְדָרן  ַהִּׁשעּוִרים  ֶאת  יֹום  ִּתְזֶּכה    ,ָּכל  ָּכ� 

 ְלַהְצָלָחה ְּבָכל ְּדָרֶכי�.
ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ְּדָרֶכי�. ְּגַמר ֲחִתיָמה  
 טֹוָבה ְוָׁשָנה טֹוָבה ּוְמֹבֶרֶכת. 

 "ח)תשעה ַהְּבָרכָ ת ְוזֹאה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
 

 

 

  ַרֵּבינּו ל  אֶ א  ְוָלבוֹ ם  ַהְּקָׁשִייל  ּכָ ל  עַ ר  ְלִהְתַּגּבֵ   ֶׁשָּזִכינּוד  ְמאֹ   ִלְׂשמֹוחַ   ָאנּום  ְצִריִכין   ָלכֵ 
ל  עַ ה ַהָּׁשנָ  ֹראׁשי ְּבמֹוָצאֵ  ְוִלְׂשמֹוחַ ד ִלְרקֹ ם נֹוֲהִגי ְׁשלֹוֵמנּוי ַאְנׁשֵ ה, ַהָּׁשנָ  ֹראׁשל עַ 

 ה. ַהָּׁשנָ   ֹראׁשל עַ  ַרֵּבינּול ֵאצֶ ן ְּבאּומַ ת ִלְהיוֹ  ֶׁשָּזִכינּות ַהְּזכּו
 ם טֹוִבי ם  ְּדָבִרי ה  ַהַּבְיתָ ת  ָלַקחַ 

ה,  ַהָּׁשנָ   ְּבֹראׁש"ל  זַ   ַרֵּבנּול  ֵאצֶ ת  ִלְהיוֹ ה  ֶׁשָּזכָ ,  ְׁשלֹוֵמנּוי  ֵמַאְנׁשֵ ד  ֶאחָ ל  ְלכָ י  ָראּון  ְוָלכֵ 
ו  ֲעצֹוָתית  אֶ ם  ִויַקּיֵ "ל,  זַ   ַרֵּבנּות  אֶ ת  ֶׁשְּיַצּיֵ ד  ּוִבְלבַ ל,  ְּכלָ ג  ִיְדַאא  ְו�ה,  ַהָּׁשנָ ל  ּכָ   ִלְׂשֹמחַ 

ת,  ַעְצִמּיוֹ ת  ְוַהְׂשָּכלוֹ ת  ָחְכמוֹ ם  ׁשּוי  ְּבלִ ה  ְּגדֹולָ ת  ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות  ַהְּקדֹוׁשוֹ 
ה  ָהיָ "ל זַ  ַרֵּבנּול ֵאצֶ ר ְוָהִעּקָ ד  ְוַהְּיסוֹ ק, ַהַּצִּדיל אֶ ת ַהִהְתָקְרבּות ְׁשֵלמוֹ א ִנְקרָ ה ֶׁשּזֶ 

ם,  ָאדָ -יְּבנֵ ם  ׁשָ ן  ֶּׁשֵאי  ָּפנּוים  ְּבָמקוֹ   ֵליֵל�  ַעְצמוֹ ת  אֶ ל  ְוַיְרִּגית",  ְוִהְתּבֹוְדדּוה  ְּתִפּלָ "
ל  אֶ   ִאיׁשר  ְיַדּבֵ ר  ַּכֲאׁשֶ ,  ִיְתָּבַר�ו  ֵאָלי  ְלָבבוֹ ם  עִ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ת  אֶ ר  ִויַסּפֵ   ְוָיִׂשיחַ ר  ִויַדּבֵ 

ה  ְוִיְבּכֶ ו,  ָעָליר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ל  ּכָ ת  ּוִבְפִׁשיטּו ת  ִּבְתִמימּו ר  ִויַסּפֵ ו,  ָאִביל  אֶ ן  ְוַהּבֵ   ֵרֵעהּו
 ו. ֵמֲהָבָלית  ָלֵצא ה ֶׁשִּיְזּכֶ ו ָעָלי ם ִויַרחֵ ס ֶׁשָּיחּו, ִיְתָּבַר�ו ְלָפָנין ְוִיְתַחּנֵ 

, ִיְתָּבַר�ו  ֵאָלי  ִׂשיָחתוֹ ל  ּכָ ת  אֶ   ּוְלָפֵרׁשר  ּוְלַסּפֵ ר  ְלַדּבֵ    ַעְצמוֹ ת  אֶ ל  ְלַהְרִּגים  ָהָאדָ ל  עַ 
י  ְּכפִ ד  ְמאֹ ה  זֶ ר  ַּבָּדבָ ה  ְוַיְרּבֶ ה,  עֹוׂשֶ א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ   ִיְתָּבַר�ו  ְלָפָני  ַעְצמוֹ ת  אֶ ן  ְוָידּו
- לעַ ם  אִ י  ּכִ ת,  ֶּבֱאמֶ ר  ָּכׁשֵ   ִאיׁשת  ִלְהיוֹ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ל  ָּגדוֹ ד  ְועַ ן  ֶׁשִּמָּקטֹ .  ְלׁשֹונוֹ ת  ַצחּו

ם,  ֲאִמִּתִּיים  ְמֻפְרָסִמים  ַצִּדיִקיה  ְוַכּמָ ה  ַּכּמָ ר  ַמְזִּכי  ַרֵּבינּו ה  ְוָהיָ ת.  ִהְתּבֹוְדדּוי  ְידֵ 
 ת.ִהְתּבֹוְדדּו י  ְידֵ -לעַ ם אִ י ּכִ ם ְלַמְדֵרָגתָ  ָּבאּו א �ם ֶׁשֻּכּלָ ר ְוָאמַ 
ם  ַהּטֹוִבי ם  ַהְּדָבִריל  ְלכָ   ְלַהִּגיעַ ם  ְיכֹוִלי ה  ַהּפֶ ם  עִ ה,  ְלַהְצָלחָ   ַהַּמְפֵּתחַ א  הּו ה  ַהּפֶ 

א  ֶׁשהּו   לוֹ ה  ִנְראֶ א  �ל  ּוִבְכלָ   ַעְצמוֹ ל  עַ ל  ִמְסַּתּכֵ ם  ָהָאדָ ר  ֶׁשַּכֲאׁשֶ   ֲאִפילּום,  ֶׁשָּבעֹולָ 
ת,  ְּבַגְׁשִמּיּון  ְוהֵ ת  ְּברּוָחִנּיּו ן  הֵ ל  ָּגדוֹ   ֶאָחדן  ִּכָּׁשלוֹ ם  הֵ ו  ַחָּייל  ּכָ ם,  ַּבַחִּיי  ַיְצִליחַ ד  עוֹ 
א �ם  ַּפעַ ף  ַאה  זֶ ם,  ְּבָיַדיִ   ַעְצמוֹ ת  אֶ   ְוָלַקַחתם  ְלִהְתרֹומֵ ה  ִניסָ ר  ְּכבָ א  ֶׁשהּוה  ַּכּמָ 
ה  ָהיָ א  הּוי  ֲאזַ ,  ְּבִפיו  לוֹ   ֶׁשֵּיׁש  ַהֹּכחַ ת  אֶ   יֹוֵדעַ ה  ָהיָ י  ְיהּודִ ם  אִ ל  ֲאבָ .  ְּבָידוֹ ה  ָעלָ 

ה  ָהיָ א  הּו,  ֲעָברוֹ ל  ּכָ ת  אֶ   לוֹ ר  ְמַסּפֵ ה  ָהיָ א  הּו,   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ל  ַמְתִחי
ה  ָהיָ א  הּו  ְוָכ�ת,  ּוְבַגְׁשִמּיּות  ְּברּוָחִנּיּו   ָצִרי�א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ   ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ   ְמַבֵּקׁש

ן  ְּבֹאפֶ ם  ַּבַחִּיי   יחַ ַמְצלִ ה  ָהיָ א  ְוהּו ,  ֶׁשּלוֹ ם  ְוַהְּקָׁשִיית  ַהְּבָעיוֹ ל  ִמּכָ ט  ְלַא ט  ְלַא א  יֹוצֵ 
 ה. ָיפֶ י ֲהכִ 

ן  ֶּׁשֵאיי  ּפִ -לעַ -ףַאם  ְּכֵׁשִרים  ִנְמָצִאיי  ְּבַוַּדא:  ח)רכן  ִסימָ "ן,  ָהרַ -תִׂשיחוֹ ("ל  זַ   ַרֵּבנּו ר  ְוָאמַ 
י  מִ י  ּכִ ם.  ּוְמֻבְלָּבִלים  ְמֹבָהִלי-ס"  ְּפֵליִטים "אֹותָ א  קֹורֵ י  ֲאנִ ל  ֲאבָ ת, ִהְתּבֹוְדדּום  ָלהֶ 

ל  ֶׁשַּמְרִּגיי  מִ ן  כֵ א  �ל,  ּוְמֻבְלּבָ ל  ְמֹבהָ ד  ָּתִמיא  הּו,  ִיְתָּבַר�  ִעּמוֹ   ַעְצמוֹ ד  ִמְתּבֹודֵ   ֶׁשֵאינוֹ 
ו  ֵאָלי   ְלָבבוֹ ם  עַ ל  ּכָ ת  אֶ   ּוֵמִׂשיחַ ר  ּוְמַדּבֵ ,  ִיְתָּבַר�  ִעּמוֹ ם  יוֹ ל  ְּבכָ ד  ְלִהְתּבֹודֵ   ַעְצמוֹ 

ב,  ֵהיטֵ ת  ּוְמיֶֻּׁשבֶ ה  נֹוחָ   ֶׁשַּדְעּתוֹ ה,  ַהֵּׁשנָ ר  ַאחַ ם  ָהָאדָ   ְּכמוֹ ה  ִנְדמֶ ה  זֶ י  ְידֵ ל  עַ ,  ִיְתָּבַר�
ל,  ּוִמְתַּפּלֵ ד  לֹומֵ ר  ְּכֶׁשְּכבָ   ַוֲאִפּלּוי,   ַיְׁשנּונִ ל  ַהּכֹ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְמַדּבֵ ם  ֶׁשָאדָ י  ְּבלִ 
ה  רֹוצֶ א  הּוה  מַ   יֹוֵדעַ א  �א  הּו  ם,ְיֵׁשִני   ֶׁשּלוֹ ן  ֶׁשַהֹּמִחיה,  ֵׁשנָ ת  ִּבְבִחינַ א  הּול  ַהּכֹ 

 ם. ַּבַחִּיי
  ְּכִאּלּו ם  ָלָאדָ ה  ִנְדמֶ ה  ֶׁשַּבַהְתָחלָ ף   ַא,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ם  ְּכֶׁשַּמְתִחיִליל  ֲאבָ 
ה  ַהּנֹוָרָא  ַּבֶּדֶר�  ַעְצמוֹ ת  אֶ ל  ְּכֶׁשַּמְרִּגית  ֹזאל  ּכָ ם  עִ ד,  ְמאֹ ד  עַ ה  ָקׁשָ ה  ֲעבֹודָ   זּו

ת  אֶ   לוֹ ה  ִיְבנֶ ה  ְוזֶ ו,  ְּבַחָּייר  ְוֹאׁשֶ ם  ְטָעִמיי  ִמינֵ ל  ּכָ   ַיְרִּגיׁשי  ֲאזַ ,  ַהּזוֹ ה  ְוַהִּנְפָלָא
  ֵאינוֹ ר  ְּכבָ ז  ְוָאם.  ְלׁשָ ל  ֶׁשָנפַ ו  ּוִמַּתְחָּתית  ַּתְחִּתי ל  ֵמַהְּׁשאוֹ   ְויֹוִציאוֹ י,  ָהַעְצמִ ן  ַהִּבָּטחוֹ 

א ֶאּלָ ל,  ְּכלָ ם  ֲאֵחִריד  ְּביַ י  ָּתלּו  ְוֵאינוֹ ם,  ֶׁשָּבעֹולָ ה  ְּבִרּיָ ם  ִמּׁשּו ד  ִמְתַּפחֵ   ְוֵאינוֹ א  ִמְתָירֵ 
  ְוַתְכִליתוֹ   ְוִתְקָותוֹ   ְיׁשּוָעתוֹ ל  ֶׁשּכָ   ְויֹוֵדעַ א,  הּו  ָּברּו�ף  סוֹ ן  ְּבֵאי  ַעְצמוֹ ת  אֶ ק  ַמְדִּבי
 . ִיְתָּבַר� ְּבָידוֹ ק רַ ם ְּתלּוִיי

ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ל  ְלַהְתִחיא  הּון  ֵמאּומָ ה  ַהַּבְיתָ ת  חַ ָלקַ   ֶׁשָעֵלינּון  ָהִראׁשוֹ ר  ַהָּדבָ ן  ָלכֵ 
 ם. ְמֻאָּׁשִרים  ְלַחִּייה ִנְזּכֶ  ְוָכ�ם, ָהאֵ ת ִּבְׂשפַ  ִיְתָּבַר�

 ה ְּבִׂשְמחָ ת  ִלְהיוֹ 
ת  ִלְהיוֹ א  �ד,  ָּתִמיה  ְּבִׂשְמחָ ת  ִלְהיוֹ א  הּו  ַעְצֵמנּול  עַ ל  ְלַקּבֵ ם  ֶׁשְּצִריִכיי  ַהֵּׁשנִ ר  ַהָּדבָ 

ת  ַהּטֹובוֹ ת  ַהְּנקּודוֹ ם  עִ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ת  ְלַהֲחיוֹ ד  ָּתִמי  ָצִרי�י  ְיהּודִ ,  ְּבַדְעֵּתנּום  ְנפּוִלי
 .לוֹ  ֶׁשֵּיׁשם  ָהָרִעים  ַהְּדָבִריל עַ ל ְלִהְסַּתּכֵ א ְו� ִעָּמן ִלְׂשמֹוחַ , לוֹ  ֶׁשֵּיׁש

ן ָלדּו  ָצִרי�ם  ֶׁשָאדָ ,  ב)רפן  ִסימָ ק א',  ֵחלֶ "ן,  ֹמוֲהרַ -יטֵ ִלּקּו("ל  זַ   ַרֵּבנּו   ָלנּוה  ִּגּלָ ת  ְּברּוָחִנּיּו ן  הֵ 
ר  ִלְׁשּבֹ ב  אֹוהֵ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ ת.  טֹובוֹ ת  ְנֻקּדוֹ   ְּבַעְצמוֹ א  ְוִלְמצֹ ת,  ְזכּוף  ְלכַ   ַעְצמוֹ ת  אֶ 
  ָּברּו� הּוא ְוַהָּקדֹוׁש  ת  ַּבֲעֵברוֹ א  ָמלֵ א  הּום,  ְּכלּוה  ָׁשוֶ א  �ר  ְּכבָ א  ֶׁשהּום  ָהָאדָ ת  אֶ 

 . אֹותוֹ  ָצִרי�א �ר ְּכבָ 
ל  ִּבְגלַ ר  ָׁשבּוי  ֲהרֵ א  הּור,  ָׁשבּוא  ֶׁשהּו  ָּבֶזה ב  טוֹ ר  ָּדבָ ה  עֹוׂשֶ א  ֶׁשהּוב  חֹוׁשֵ ד  עוֹ ם  ָהָאדָ 

ל  ׁשֶ   ְּבִרְׁשּתוֹ ד  ִנְלּכַ א  הּוה  זֶ   ֶׁשַעל ְיֵדי ט  קֹולֵ א  �א  הּול  ֲאבָ ה.  ָעׂשָ א  ֶׁשהּו ת  ָהֲעֵבירוֹ 
ר  ְּכבָ ר  ָׁשבּוה  ִיְהיֶ א  הּום  אִ י  ּכִ ,  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ   אֹותוֹ ק  ְלַהְרִחיה  ֶׁשרֹוצֶ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ 

 י. ְלַגְמרֵ  ִיְתָיֵאׁש א הּום,  ַהּׁשֵ ת אֶ ד ַלֲעבוֹ  ְלַהְמִׁשי�ק ֵחׁשֶ   לוֹ ה ִיְהיֶ א �
,  ֶׁשָעׂשּוע  ָהרַ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ א  �,  ַהֶהֶפ�ק  ְּבִדּיּות  ַלֲעׂשוֹ   ֶׁשָּצִרי�  ַרֵּבינּור  אֹומֵ ן  ָלכֵ 
נ"ז.)ם  אֹוְמִרי"ל  ֲחזַ ם.  ֶׁשעֹוִׂשים  ַהּטֹוִבי ם  ַהְּדָבִריל  עַ ק  רַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ א  ֶאּלָ    (ְּבָרכֹות 

ְּכִרּמֹון" ִמְצֹות  ְמֵלִאים  ֵריָקִנים ֶׁשְּב�  ה  זֶ ל  ְועַ ת,  ְּבִמְצווֹ א  ָמלֵ י  ְיהּודִ ל  ּכָ   , "ֲאִפילּו 
 י. ְלַגְמרֵ ב  טוֹ ת  ִלְהיוֹ   ַיֲהֹפ�א  הּו ה  זֶ י  ְידֵ ל  ְועַ ק,  ְלִהְתַחּזֵ   ָצִרי� ה  זֶ ם  ְועִ ל,  ְלִהְסַּתּכֵ   ָצִרי�

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 ְוַהָּׁשָנה ָעְבָרהִסבּוב ֶאָחד, 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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ַחץ ַח ַלּלַ ִמים   ֵמֵאיֹפה לֹוְקִחים ּכֹ ל ַהּיָ ׁשֶ
 ַהּנֹוָרִאים?

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ת ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ִמְתָקְרִבים, ַוֲאִני ְמַקֵּבל ְסַחְרחֶֹרת, ֵאין ִלי ּכַֹח ִלְהיֹו
ַרק יְרִצינִ  ֲאִני  ָׁשָנה  ָּכל  ַהִּכּפּוִרים.  ּוְליֹום  ַהָּׁשָנה  ְלרֹאׁש  ְלִהְתַּפֵּלל,   ,

ֶׁש"ַחָּיִבים"  יֹוֵדַע  ֶׁשֲאִני  ַהַּלַחץ  ִיְסַּתְּימּו,  ַהּנֹוָרִאים  ֶׁשַהָּיִמים  ְמַחֶּכה 
ְלַבֵּקׁש ִּכי ַעְכָׁשו ּכֹוְתִבים ַהּכֹל ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה, ְּכָבר ַמְלִחיץ אֹוִתי. זֹו  

ְלַהְרִּגיׁש  ִלי    םָכל ֶאָחד, ֲאָבל ֶזה ּגֹוֵר ם  ְמִציאּות ֶׁשַּמִּגיַע ִמְׁשָּפט ְוָדִני
 ְּכמֹו ֶׁשַּמְרִּגיׁש ֶאָחד ֶׁשעֹוֵמד ִלְפֵני ִמְׁשָּפט, הּוא ְמבָֹהל ְוָלחּוץ.

ַהִּנּגּוִנים  ְלַעְצָמם ֶאת  ְמַזְמְזִמים  ְּכֵׁשִרים ְּכמֹוֶכם  ֶׁשְּיהּוִדים  יֹוֵדַע  ֲאִני 
ּיּוק ָהפּו ֶׁשל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְוֶזה ֵמִביא ָלֶהם ִׂשְמָחה, ֲאָבל ֶאְצִלי ֶזה ְּבִד 

ִאם ִמיֶׁשהּו ַמְתִחיל ָלִׁשיר ְּתנּוָעה ֶׁשל ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ֶזה הֹוֵפ ִלי 
 ֶאת ַהִּקיְׁשֶקעס. 

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָאב, ְׁשַנת תש"פ -יֹום ב' ַּפְרַׁשת ֵעֶקב, י"ג ְמַנֵחם 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ַהּנֹו ָלנּו ַהָּיִמים  ַמְרֶאה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַרֲחִמים;  ְיֵמי  ֵהם  ָרִאים 
ַמה  ָּכל  ֶׁשְּנַתֵּקן  ִּבְתׁשּוָבה,  ֶׁשַּנֲחזֹר  ּוְמַצֶּפה  עֹוֵמד  הּוא  ַרֲחִמים, 
ֶזה  ַאֲהָבה,  ֶׁשל  ָיִמים  ֵהם  ַמְפִחיִדים  ָיִמים  ֵהם א  ְלַתֵּקן.  ֶׁשְּצִריִכים 

 ַהִּגיַע ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ְזַמן ֶׁשָּכל ֶאָחד ָיכֹול לְ 

ָמָׁשל  (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ַּפְרַׁשת ְרֵאה ֵלב, ב)ַהַּבַעל ַהַּתְנָיא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו אֹוֵמר 
א  ַהְּפׁשּוִטים  ָהֲאָנִׁשים  ָאז  ְמפָֹאר,  ְּבַאְרמֹון  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ָּגדֹול   ְלֶמֶל

ֶּדֶר ְלַהִּגיַע ְלֶמֶל, ֲאָבל ְּכֶׁשַהֶּמֶל ַּבָּׂשֶדה,   ן, ֵאיוֵאָלי ְיכֹוִלים ְלַהִּגיעַ 
ֶאָחד. אֹוֵמר   יֲאזַ  ְלָכל   ְמַחֵּי  ַהֶּמֶל ָאז   ,ַלֶּמֶל ְלַהִּגיַע  ְיכֹוִלים  ֻּכָּלם 

ַהַּבַעל ַהַּתְנָיא ַז"ל, ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכמֹו ֶמֶל ַּבָּׂשֶדה,  
 . םָהָאָד י ִמ  ה ְזַמן ֶׁשָּכל ֶאָחד ְמַקֵּבל ִחּיּו ֵמַהֶּמֶל, ְלא ֶהְבֵּדלזֶ  יֲאזַ 

 ם ֲאָנִׁשים ְמַאְּבִדים ֶעְׁשּתֹונֹות ְּכֶׁשָּבִאים ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ִּכי א יֹוְדִעי
ַמה ַלֲעׂשֹות. חֹוְׁשִבים ֶׁשְּצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֲעבֹודֹות ְּגדֹולֹות; ְצִריִכים  
ְּכלּום  עֹוִׂשים  ֶׁשא  ּוְכֶׁשרֹוִאים  ֵמָהעֹוָלם  ִלְפרֹׁש  ְצִריִכים  ָלצּום, 
ַהֵּׁשם  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ְמאֹד  ֶׁשַּקל  ִהיא  ָהֱאֶמת  ֲאָבל  ָלַעְצבּות,  ִנְכָנִסים 

 .ַקל ְמאֹד ְלַהִּגיַע ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ,ִיְתָּבַר 

ת  ַלֲעׂשֹות  ִלְזּכֹוה  ֶׁשרֹוצֶ י  ִמ ":  ֶלק ב', ִסיָמן עג)(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵח   רַרֵּבינּו אֹוֵמ 
ר,  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד ת  ִלְהיֹוה  רֹוצֶ י  ְיהּוִד ל  ּכָ י  ּכִ   ם",ְּתִהִּליר  ֶּׁשּיֹאַמ ה,  ְּתׁשּובָ 
ת  ֶא ל  ַלּפֹעַ א  ְלהֹוִציה  זֹוכֶ ד  ֶאָח ל  ּכָ א  ל  ֲאבָ ם,  ַהֵּׁש ן  ְרצֹות  ֶא ת  ַלֲעׂשֹו
"ַוֲאִפיּלּו ה,  ִלְתׁשּובָ ת  ִהְתעֹוְררּו  ֲאִפילּום  ָלֶה ן  ֶּׁשֵאי  ָּכֵאּלּום  ֶיְׁשנָ ,  ְרצֹונֹו

ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ִהְתעֹוְררּות ִלְתׁשּוָבה, ֵאינֹו זֹוֶכה ְלַהִּגיַע ֶאל ָהאֹות ְוַהַּׁשַער  
לֹו",  ַהַּׁשָּי ְּתׁשּוָבה  ת ִהְתעֹוְררּוָאָדם  לָ   ֵיׁשר  ְּכבָ ם  ִא   ֲאִפילּו  ֶׁשל 

ְּכֵדי    יֹוֵדעַ א  א  הּוה,  ִלְתׁשּובָ  ַלֲעׁשֹות  ל,  ַלּפֹעַ ה  זֶ ת  ֶא א  ְלהֹוִצי ַמה 
ֶׁשַהַּׁשַער ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ָסגּור,  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ְלָׁשם,  ַמִּגיַע  "ַוֲאִפיּלּו ִאם 

ֵיׁש  הּוִמיֶׁש ם לְ ִא  ַוֲאִפילּו ּוֵמֲחַמת ָּכל ֶזה ֵאין ָהָאָדם זֹוֶכה ִלְתׁשּוָבה",
ִהְתעֹוְררּות    ִלְהיֹות   ְּכֵדית  ַלֲעׂשֹוו  ָעָליה  ַמ   יֹוֵדעַ א  ְוהּוה  ִלְתׁשּובָ ֵּכן 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ה  ֶׁשִּגּלָ י  ַהִּגּלּום  עִ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ל  ְלַהְרִּגי  ָצִרי�ם  ָאדָ ת  ְּבַגְׁשִמּיּון  ְוכֵ 
א',  ֵחלֶ "ן,  ֹמוֲהרַ -יִלּקּוטֵ ("ל  זַ   ַרֵּבנּו קצה)ִסימָ ק  א  ִלְמצֹ   ֶׁשָּצִרי�,  ן 

ד)ְּתִהִּלי(ר  ָאמַ   ַהֶּמֶל�ד  ֶׁשָּדוִ ה;  ַהָּצרָ   ְּבתֹו�ה  ַהְרָחבָ  "  ם  ר ַּבּצָ : 
  לוֹ ב  ִהְרִחי  ְּבַעְצָמּה ה  ַהָּצרָ   ְּבתֹו�  ֶׁשֲאִפּלּו  ַהְינּו י",  לִ   ִהְרַחְבּתָ 
 . ָּגרּועַ  ָּכ�ל ּכָ א �ב ַהַּמּצָ א, הּו ָּברּו� ַהָּקדֹוׁש

ה  ִמְצוָ ר  ֲאׁשֶ ,  ן כד)ִסימָ ק ב',  ֵחלֶ "ן,  ֹמוֲהרַ -יִלּקּוטֵ (  ָלנּוה  ִּגּלָ "ל  זַ   ַרֵּבנּוי  ּכִ 
ת  ִלְהיוֹ   ַעְצמוֹ ת  אֶ   ְלַהְכִריחַ   ְוַהֶהְכֵרחַ ה,  ְּבִׂשְמחָ ת  ִלְהיוֹ ה  ְּגדֹולָ 

י  ּכִ ה,  ָקׁשֶ ד  ְמאֹ ד  ְמאֹ ם  ָלָאדָ ה  ָּבָאה  ַהִּׂשְמחָ ת  ִמּדַ י  ּכִ ה,  ְּבִׂשְמחָ 
ם  ְצִריִכין  ְוָלכֵ ת,  ְוָהַעְצלּות  ָהַעְצבּור  ַאחַ   ֶּׁשִּנְמַׁש�ם  ָאדָ ל  ׁשֶ ע  ֶטבַ 

ץ ְלִהְתַאּמֵ ם  ּוְצִריִכיה,  ַהִּׂשְמחָ ת  ְנֻקּדַ ל  עַ   ַנְפׁשוֹ ת  אֶ ר  ִלְמסֹ 
ן  ְוהֵ ת  ְּברּוָחִנּיּו ן  הֵ ם,  ַהּטֹוִבים  ַהֲחָלִקי ל  עַ ד  ָּתִמיל  ְלִהְסַּתּכֵ 
  ַעְצֵמנּו ל  עַ ל  ְנַקּבֵ ה  ָהבָ ן,  ְּבאּומַ ת  ִלְהיוֹ   ָזִכינּום  אִ ת,  ְּבַגְׁשִמּיּו
ת  אֶ ק  ּוְלַחּזֵ ת  ְלַהֲחיוֹ ה  ּוָבזֶ   ְלַרֵּבינּות  ְלַצּיֵ ה  ָוָהְלָאו  ֵמַעְכָׁשי
 ד. ָּתִמיב  טוֹ  רּוחַ ב ּוְבַמּצַ  ְּבִׂשְמָחהת ְוִלְהיוֹ  ַעְצֵמנּו

 ה ּתֹורָ ד  ִלְלמוֹ ל  ָיכוֹ ד  ֶאחָ ל  ּכָ 
'ִנְפָלָא ה  ַמָּתנָ   ָלנּו ן  ָנתַ   ַרֵּבינּו  ֵאי�  ֶּדֶר�ד'  ַהִּלּמּו  ֶּדֶר�ר  ֵסדֶ ה, 

ל ָיכוֹ א,  הּוב  ַמּצָ ה  ְּבֵאיזֶ ה  ְמַׁשּנֶ א  �ל,  ַהְּכלָ ן  מִ א  יֹוצֵ   ְיהּוִדי ְּבִלי
ע"ו) ִסימָ "ן,  ָהרַ ת  ִׂשיחוֹ (ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּוה.  ּתֹורָ ד  ִלְלמוֹ ת  ִלְזּכוֹ   ן 

ם,  ַהִּמִּלית  אֶ ק  רַ ם  ֶׁשאֹוְמִרי  ֲאִפילּוה  ּתֹורָ ד  ִלְלמוֹ ם  ֶׁשְּיכֹוִלי
ה  מַ ם  זֹוְכִריא  ְו�ם,  ֶׁשאֹוְמִריה  מַ ם  ְמִביִניא  ֶׁש�  ֲאִפילּו

 ם.ֶׁשּלֹוְמִדי
ל ָיכוֹ א  �א  הּול  אֹוכֵ א  �א  הּום  ְואִ ל,  ֶלֱאכוֹ   ָצִרי�ף  ֶּׁשַהּגּו  ְּכמוֹ 

א  ִהיה זֶ י ּוְבלִ ל,  ֶלֱאכוֹ ה  ְצִריכָ ה  ַהְּנָׁשמָ ם  ּגַ ר  ַהָּדבָ   אֹותוֹ ת.  ִלְחיוֹ 
 ְּכמוֹ ה, ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהּתֹורָ א  הּו ה  ַלְּנָׁשמָ ל  ָהֹאכֶ ת.  ִלְחיוֹ ה  ְיכֹולָ א  �

ל ֶלֱאכוֹ ה  ֶׁשּזֹוכֶ י  מִ י  ַאְׁשרֵ "  ן כ"ג)ִסימָ "ן,  ָהרַ ת  ִׂשיחוֹ (ר  אֹומֵ   ֶׁשַרֵּבינּו
ָּכ�ת  ְוִלְׁשּתוֹ ת,  ִמְׁשַניוֹ ם  ְּפָרִקיה  ַּכּמָ   ַקאִּפיְטַלא�ה  ֵאיזֶ   ַאַחר 

ל ָהֹאכֶ א  ִהיה  ַהּתֹורָ ק  רַ ת".  ִמְצווֹ ה  ְּבֵאיזֶ   ּוְלִהְתַלֵּבׁשם,  ְּתִהיִלי
 ה.ַלְּנָׁשמָ 

ָלֶהם    ן  ֵאיי  ּכִ ם,  לֹוְמִדיא  ֶׁש�ם  ְיהּוִדיה  ַהְרּבֵ   ֵיׁש   ְלַצֲעֵרנּול  ֲאבָ 
ה  ַמְתִאימָ א  ַחְברּותָ   ָמְצאּוא  �ד  עוֹ ם  הֵ ד,  ִלְלמוֹ   ַסְבָלנּות

ל ֲאבָ ד.  ִלְלמוֹ ם  ַמְתִאין  ְזמַ א  ִלְמצוֹ   ִהְצִליחּו א  �ד  עוֹ ם  הֵ ד,  ִלְלמוֹ 
ד, ִלְלמוֹ ת  ִלְזּכוֹ ל  ָיכוֹ י  ְיהּודִ ל  ּכָ   ַרֵּבינּול  ׁשֶ ד'  ַהִּלּמּו  ֶּדֶר�ר  ֵסדֶ ם 'עִ 
ת  אֶ ,  ַהֻחָּמׁשת  אֶ   ִלְפּתֹוחַ ק  רַ   ָצִרי�ה,  ָלזֶ   ֹראׁש  ָצִרי�א  �

ם,  ַהְּסָפִריר  ְׁשָאל  ּכָ ת  אֶ ה  ָהְלָא  ְוֵכן א,  ַהְּגָמרָ ת  אֶ ת,  ַהִּמְׁשָניוֹ 
ת,  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ י  ְיהּודִ ל  ּכָ ה  זֶ ת  אֶ ם.  ַהִּמִּלית  אֶ ר  לֹומַ ל  ּוְלַהְתִחי

ק ֵחׁשֶ ס  ַמְכִניה  זֶ ם,  ַּבַחִּיי ר  ַאִּדיק  ִסּפּום  ָּבָאדָ ס  ַמְכִניה  ְוזֶ 
  ַרֵּבינּו ה.  ַהּתֹורָ ל  ׁשֶ ת  ַהְּמִתיקּו ת  אֶ   ֶּׁשַּיְרִּגיׁשּו ם  ּגֹורֵ ה  זֶ ה,  ַלּתֹורָ 
 לוֹ   ִיָּפְתחּוף  ְלַבּסוֹ י  ֲאזַ ,  זּו  ֶּדֶר�ל  עַ ד  ִיְלמַ י  ֶׁשְּכֶׁשְּיהּודִ ר  אֹומֵ 

 ד. ָלמַ א ֶׁשהּוה מַ ל  ּכָ ע ְוֵידַ ן ָיִביא ְוהּו ם ַהְּׁשָעִרי
  ַאְרִויחַ ה  מַ ם?  ַהִּמִּלית  אֶ ר  לֹומַ ם  ְסתָ ר, " מּוזָ ד  ְמאֹ ה  ִנְראֶ ה  זֶ 

ד ֶׁשֲאַלּמֵ ף  ָעִדיה  ַהּזֶ ן  ַּבְּזמַ י  אּולַ ה?  זֶ ם  עִ ל  אֹוִעיה  מַ ה?  ִמּזֶ 
  ַעְצמוֹ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ם  ָאדָ   ָצִרי�,  ָהֵאּלּות  ַהֻּקְׁשיוֹ ל  ּכָ ל  עַ ל?",  ָרִגי

"ֵהיטֵ  ו?"  ַעְכָׁשי ה  עֹוׂשֶ י  ֲאנִ ה  ּומַ ם,  ַהּיוֹ ד  עַ י  ָעִׂשיתִ ה  מַ ב, 
א ְּב�ם  עֹוְבִרי ם  ְוַהָּׁשִנים  ֶׁשַהָּיִמיה  ִיְראֶ ב,  ֵהיטֵ ן  ִיְתּבֹונֵ ם  ְּכֶׁשָאדָ 

י ֲהרֵ ן  ַהְּזמַ ב  ְורוֹ ,  ֶׁשָּצִרי�  ְּכמוֹ ד  ִלְלמוֹ ק  רַ ם  רֹוִצים  אִ י  ּכִ ם,  ְּכלּו
א �ל   ִּבְכלָ ם  ֲאָנִׁשיה  ְוַהְרּבֵ ,  ֶׁשָּצִרי�  ְּכמוֹ ד  ִלְלמוֹ ם  ְיכֹוִליא  �

 ם. ְּכלּו א ְּב�ן ַהְּזמַ  רעֹובֵ , ֶׁשָּצִרי� ְּכמוֹ ל ִּבְכלָ ד ִלְלמוֹ ם ְיכֹוִלי
ד ִיְלמַ א ֶׁש� אֹותוֹ ת ְלַפּתוֹ ה ֶׁשְּמַנּסֶ י ְלמִ ם ָהָאדָ ב ַיְקִׁשיל ַאן ָלכֵ 
ה  רֹואֶ י  ֲהרֵ א  ֶׁשהּון  ִּבְזמַ ה,  ּתֹורָ ה  ַהְרּבֵ ר  לֹומַ ,  ַרֵּבינּו  ֶּדֶר�ל  עַ 

א  הּו  ְלַרֵּבינּות  ְמַצּיֵ א  ּוְכֶׁשהּום,  ְּכלּום  עִ   לוֹ ם  עֹוְבִריו  ֶׁשָּיָמי
ל ּכָ ת,  ַהִּמְׁשָניוֹ י  ִּפְרקֵ ל  ֶׁשּכָ ם,  יוֹ א  ָיבוֹ ד  עוֹ ה.  ּתֹורָ ה  ַהְרּבֵ ף  חֹוטֵ 
ם,  ַהְּתִהִּליי ִּפְרקֵ ל ְוכָ , ָערּו�ן ַּבֻּׁשְלחָ ם ַהִּסיָמִניל ּכָ א, ַהְּגָמרָ י ַּדּפֵ 

 ב. ֵהיטֵ  ֹאותוֹ  ְיַׁשְּמׁשּוד עוֹ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ף ָחטַ א ֶׁשהּו
ן,  ְלאּומַ ה  ַהָּׁשנָ   ֹראׁש  ַעלא  ְוָלבוֹ   ְלַרֵּבינּות  ְלַצּיֵ   ֶׁשָּזִכינּות  ָּכעֵ 

ד ִלְלמוֹ ל  ּוְלַהְתִחי  ְלַרֵּבינּות  ְלַצּיֵ ת  ִלְראוֹ ם  ּגַ ם  ְצִריִכי   ֲאַנְחנּו
 . אֹוָתנּוד  ִלּמֵ  ֶׁשַרֵּבינּו ְּכמוֹ ה ְּבַהְתָמדָ 

ה ָהבָ ה,  ַהָּׁשנָ ל  ּכָ ל  עַ ם  ּגַ   ַרֵּבינּול  ׁשֶ ה  ַהָּׁשנָ   ֹראׁשת  אֶ   ַנְמִׁשי�ה  ָהבָ 
 ָּכ�,  ַרֵּבינּול  ׁשֶ ת  ַהְּקדֹוׁשוֹ ת  ָהֵעצוֹ ל  ּכָ ת  אֶ ה  ַהַּבְיתָ   ִאָּתנּוח  ִנּקַ 
 א.        ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ב טוֹ   ָלנּוה ִיְהיֶ 

 (ִׂשיחֹות ֹמוֲהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ְיִגיעֹות) 
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ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 

  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 21:15 בשעה יום שלישי 
15רח' רבי נחמן מברסלב   

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

 שמיעת שיעור  
 19ליל שישי רח' נחל דולב  

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

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  דקות לאחר הדה"נ  10 ברכות  9:30 דקות לפני השקיעה  20 21:30יום רביעי בשעה   
19רשב"י   

  21:00יום ראשון בשעה  : שיעור 
 ) ביהכ"נ חב"ד ( 9רחוב צה"ל 

 

 נא לברר אצל הגבאים לפני שבת 
 

 צפת 
  

פדיון נפש בערב ראש 
 השנה 

כידוע נתנו אנשי שלומינו למוהרא"ש 
באומן  השנה  ראש  בערב  שנה  מידי 

(שיחות  "פדיון נפש", כמו שרבינו אומר  
רי"ד) סימן  השנה    הר"ן  ראש  שבערב 

 ראוי לתת פדיון.
גדולה   הכי  שהצדקה  אמר  מוהרא"ש 

שיוכלו להפיץ שיש היא לתת כסף כדי  
זו   ויותר את עצות רבינו בעולם,  יותר 
אנשים,  להחיות  ביותר  הטובה  הדרך 
היה  לכן  לנצח.  לאדם  נשאר  וזה 
מוהרא"ש משתמש בכספי הפדיונות 
ולבניית   רבינו  ספרי  להדפסת 
המוסדות של רבינו, שיוכלו להמשיך 

 להפיץ את אור רבינו בעולם כולו.
"פדי  שלומינו  אנשי  יתנו  השנה  ון גם 

ניתן   מטרה,  לאותה  באומן  נפש" 
לראש  נפש"  ה"פדיון  את  למסור 
השנה   ראש  בערב  שליט"א  הישיבה 
באומן, ניתן לראות את זמני פדיון נפש 

 באומן במשבצת נפרדת בגליון זה. 
רבינו  של  עצותיו  בהפצת  העזרה 
ביותר  הטובה  ההכנה  היא  בעולם, 

 לראש השנה הקדוש. 
 פדה בשלום נפשי!

 *** 

מן כולל את  העירוב באו
 בנין היכל הקודש 

שגם  נמסר  באומן  העירוב  מוועד 
השנה יקיף העירוב באומן גם את בנין  

 היכל הקודש. 
לוועד   טובה  מכירים  שלומינו  אנשי 
אנשי  לקראת  שבאו  באומן,  העירוב 
את   עצמם  על  ולקחו  שלומינו 
העירוב  את  להרחיב  היקר  הפרויקט 
כדי שיכלול גם את בנין היכל הקודש  

 בליצרקובסקה בראש השנה. ברחוב 
השנה    בפרט  מאד,  שימושי  העירוב 

שראש השנה חל ביום ראשון בלילה, 
בשבת  באומן  נמצא  כבר  והציבור 
הלוך  ללכת  בעז"ה  יוכלו  וכך  קודש, 
וחזור בהרחבת הדעת לשפוך את הלב 
הקדוש   בציון  יתברך  השם  לפני 

 ולפעול שנה טובה ומתוקה. 
 שמחים לשמרו ולערב עירובו! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ַרֵּבנּו ְמַתֵּקן ֶאת ֻּכָּלנּו 
ְּבִהְתַחְּדׁשּות   ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ַעל  ַרֵּבנּו  ֶאל  נֹוְסִעים  ֲאַנְחנּו 

ַּבַּפַעם   עִ ְּכמֹו  ֶׁשִּמְתָקְרִבים  ָהִראׁשֹוָנה,  יֹום  ְלרֹאׁש    םָּכל 
ַהָּׁשָנה ֲאִני ָׂשֵמַח יֹוֵתר ֶׁשֲאַנְחנּו ְּכָבר נֹוְסִעים ֶאל ַרֵּבנּו. ַרֵּבנּו 
ָּגדֹול, ִאם הּוא   ֲהִכי  ֲעֵבָרה  ַהַּבַעל  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶאָחד,  ָּכל  ְמַתֵּקן 

ּבֹו ַעד ל ָחָדׁש; ַרֵּבנּו ְמַטּפֵ   ַמְתִחיל ִאּתֹו ִסּפּור  -ַמִּגיַע ַלִּצּיּון  
 ֶׁשהּוא ְמַתֵּקן אֹותֹו. 

ְּבֵׁש  ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו,  ֶאָחד  ָהָיה  ִסֵּפר,  ַז"ל    ם מֹוֲהָרא"ׁש 
ַרע   ָעָליו ֵׁשם  ָיָצא  ֶוועְלֶוול,  ה  ֲעֵברֹות.   -מֹׁשֶ ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה 

ִמ  ָהַרב  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ַלִּצּיּון  ִהִּגיַע  ִזְכרֹונֹו ְּכֶׁשהּוא  ְּטֶׁשעִרין 
ה ֶוועְלֶוול ַאָּתה ִּבָּזיֹון ֲעבּוֵרנּו, ִמי   ִלְבָרָכה ָצַעק ָעָליו: "מֹׁשֶ
ִּבֵּקׁש ִמְּמ ָלבֹוא ְלָכאן?!" ְלָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ָהיּו ְטָענֹות  
ָלבֹוא    ִמְּמ ִּבֵּקׁש  'ִמי  ָעָליו  צֹוֵעק  ֶׁשַאָּתה  ֶזה  "ַמה  ָעָליו: 

 הּוא א ִהִּגיַע ֵאֶלי, הּוא ִהִּגיַע ֶאל ַרֵּבנּו". ְלָכאן?' 
ַאַח  ֶׁשַּפַעם  ִסֵּפר  ִמיֶׁשהּו   ָּכ ֵאֶצל    ת ַאַחר  ִהְתָאֵרַח  הּוא 

ה ֶוועְלֶוול ְּבֶאְמַצע ַהחֶֹרף, הּוא ָרָאה ֵאי הּוא    ַהְּיהּוִדי מֹׁשֶ
ָא   תְּתִפילַ   ִמְתַּפֵּלל ֲעצּומֹות;  ִּבְבִכּיֹות   ְָראּו ז  ִמְנָחה ְּפׁשּוָטה 

 ֶׁשַרֵּבנּו ְמַׁשֶּנה ֶאת ָהָאָדם ֶׁשַּיֲהפֹ ְלַבַעל ְּתׁשּוָבה. 
 ע"ט) תש אָתבֹ ת ַּפְרַׁש ה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 
 

ְלַבֵּצַע  ִלְזּכֹוד  עֹו   ָצִריא  הּור,  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד  ת 
ל  ּכָ א  ן  ָלכֵ ',  ְוכּו'  ְוכּור  ְלִהָּׁשבֵ א  ְוְלַמֲעֶׂשה  

ִמיַרת "ְוַעל ְיֵדי ֲא ,  הְּתׁשּובָ ת  ַלֲעׂשֹוה  זֹוכֶ ד  ֶאָח 
ְּתִהִּלים, ֲאִפיּלּו ִמי ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ִהְתעֹוְררּות 
ְּתׁשּוָבה",  ַלֲעׂשֹות  ִמְתעֹוֵרר  הּוא   ִלְתׁשּוָבה, 

ר אֹוֵמ א  ְוהּוה  זֹוכֶ ם  ְּכֶׁשָאָד ,  ַרֵּבינּום  ְמַסּיֵ 
ת,  ִהְתעֹוְררּוׁשּום    לֹון  ֵאים  ִא   ֲאִפילּום,  ְּתִהִּלי

ְיֵדי  ִלְתׁשּובָ ר  ִמְתעֹוֵר א  הּו ַעל  "ְוַגם  ה,  זֶ ה 
זֹוֶכה ַעל ְיֵדי ְּתִהִּלים ְלַהִּגיַע ֶאל ַהַּׁשַער ְואֹות 
ַהַּׁשָּי לֹו, ְוִלְפּתַֹח ַהַּׁשַער; ִנְמָצא ֶׁשּזֹוֶכה ַעל  

ְּתׁשּוָבה", ַלֲעׂשֹות  ְּתִהִּלים  ל  ָיכֹוא  ְוהּו  ְיֵדי 
ה  זֹוכֶ א  הּוֶׁש ד  עַ ',  ְוכּוַרָּבה    ְּבַעְצָמּהְמִׁשיך  ְלַה 

 ר. ָּכֵׁש י ְיהּוִד ת ְוִלְהיֹוה ְּתׁשּובָ ת ַלֲעׂשֹו

ד  ּוְלִהְתּבֹוֵד ם ְּתִהיִלים יֹול ּכָ ר  לֹוַמ ה ִּתְרֶא ן ָלכֵ 
  ִיְתָּבַר ם  ֵמַהֵּׁש   ְּתַבֵּקׁש;  ִיְתָּבַר ם  ַהֵּׁש ל  ֶא 

ר ֶאְפָׁש י  ִא ו.  ֵאָלי  אֹוְתב  ֶׁשְּיָקֵר ,  ָעֶלים  ֶׁשְּיַרֵח 
ת.  ִהְתּבֹוְדדּול  ֶׁש ה  ַהַּמֲעלָ ת  ֶא ר  ּוְלַׁשעֵ ר  ְלָתֵא 

אֹוֵמר   כה)( ַרֵּבינּו  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  :  ִליקּוֵטי 
"ִהְתּבֹוְדדּות הּוא ַמֲעָלה ֶעְליֹוָנה ּוְגדֹוָלה ִמן 
ַהּכֹל, ְּדַהְינּו ִלְקּבַֹע לֹו ַעל ָּכל ָּפִנים ָׁשָעה אֹו  

ֵאיֶזה ֶחֶדר אֹו ַּבָּׂשֶדה,  יֹוֵתר, ְלִהְתּבֹוֵדד ְלַבּדֹו ּבְ 
ִּבְטָענֹות   קֹונֹו  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ִׂשיָחתֹו  ּוְלָפֵרׁש 
ְלַבֵּקׁש   ְוִרּצּוי ּוִפּיּוס,  ֵחן  ְּבִדְבֵרי  ַוֲאַמְתָלאֹות, 
ֵאָליו  ֶׁשְּיָקְרבֹו   ,ִיְתָּבַר ִמְּלָפָניו  ּוְלִהְתַחֵּנן 

ָקֶׁשה לֹו   ַלֲעבֹוָדתֹו ֶּבֱאֶמת, ִּכי ִּבְלׁשֹון ַהּקֶדׁש
ְלָפֵרׁש ָּכל ִׂשיָחתֹו, ְוַגם ֵאין ַהֵּלב ִנְמָׁש ַאֲחֵרי 
  ָּכ ָּכל  ֻמְרָּגל  ֶׁשֵאינֹו  ֵמֲחַמת  ַהִּדּבּוִרים, 
ְּבַהָּלׁשֹון, ִּכי ֵאין ַּדְרֵּכנּו ְלַדֵּבר ִּבְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש,  

, ֲאָבל ִּבְלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז ֶׁשְּמַסְּפִרים ּוְמַדְּבִרים ּבֹו
 ַקל ְוָקרֹוב יֹוֵתר ְלַׁשֵּבר ִלּבֹו". 

  ַּתֲעֶׂשה ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹו ְּבָכל חֶֹדׁש ֱאלּול ָּכ
ַמֶּׁשהּו  ַּתְרִּגיׁש  ַאָּתה  ֱאִקים,  ִקְרַבת  ַּתְרִּגיׁש 
ַהָּנִעים  ַהַּטַעם  ִהְרַּגְׁשָּת,  א  עֹוד  ַּפַעם  ֶׁשַאף 

ַמְרִּגיִׁשי  ֶׁשַּצִּדיִקים  ֵעֶדן; ְוַהָּמתֹוק  ְּבַגן  ם 
ֶּתֱהֶנה  ַאָּתה  ַלַחץ,  ְּבִלי  ִיְהיּו   ֶׁשְּל ַהַחִּיים 

 ֵמַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים.

 ְּכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה!
 (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַּפְרַׁשת ֵעֶקב תש"פ) 

 

 

 ד "היכל הקודש" ברסלב "מהבי
 אומאן  -  28בליצרקובסקיה 

 

 ג זמנים לראש השנה תשפ"
 

 שבת פרשת נצבים 
 

 6:45........................... .זמן הדלקת הנרות.
 7:30................ ...מנחה וקבלת שבת......... 

 סעודהה  בשבת בלילה אחריבאטע 
 9:30שחרית............................................ 

 אחרי התפילהסיפורי מעשיות וקידושא רבה 
 7:00.................... .מנחה ושלש סעודות....

 8:06................... . זמן מוצאי שב"ק...........
 

 ערב ראש השנה
 1:00ליל זכור ברית.... מוצאי שב"קסליחות 

 סליחות  אחרי פדיון נפש 
 8:00שחרית ערב ראש השנה.................... 

   אחרי שחרית פדיון נפש 
 

 ראש השנה
 6:30זמן הדלקת הנרות............................. 

 ............בזמן הדלקת הנרות מנחה............. 
 8:00.. .........................שתי הימים שחרית

 12:00תקיעת שופר דרשה........................
 5:00............................................ תשליך

 6:00........ .....................שתי הימים מנחה
 6:30............................ שתי הימים דרשה

 8:00..................... .זמן מוצאי יו"ט...........
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	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ
	יוֹם ה' פַּרְשַׁת וְזֹאת הַבְּרָכָה-א, ח' תִּשְׁרֵי, שְׁנַת תשע"ח לפ"ק
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	כְּבָר נִכְנַסְנוּ לַשָּׁנָה הַחֲדָשָׁה, אָז עָלֶיךָ לִזְכֹּר, סִבוּב אֶחָד וְהַשָּׁנָה עָבְרָה; הַצַּדִּיק בַּעַל הַיִּיטַב לֵב זֵכֶר צַדִיק לִבְרָכָה מְפָרֵשׁ אֶת הַפָּסוּק (דְבָרִים יא, יב): "תָּמִיד עֵינֵי ה' אֱלֹקֶיךָ בָּהּ, מֵרֵשִׁית הַשָּׁנָה ו...
	לְגַבֵּי מַה אֲנִי אוֹמֵר לְךָ אֶת זֶה, כִּי עַכְשָׁו חָזַרְנוּ מִצִּיּוּנוֹ שֶׁל רַבֵּנוּ זַ"ל, קִבַּלְנוּ עָלֵינוּ הַרְבֵּה קַבָּלוֹת טוֹבוֹת, אָז עָלֵינוּ כְּבָר לְהַתְחִיל לְקַיֵים אֶת כָּל הַקַּבָּלוֹת הַטּוֹבוֹת כִּי הַשָּׁנָה כְּבָר הִתְחִילָה,...
	נוֹהֲגִים לֶאֱכֹל מֵרֹאשׁ הַשָּׁנָה עַד שִׂמְחַת תּוֹרָה 'חַלּוֹת עֲגֻלּוֹת'; יֵשׁ הַרְבֵּה טְעָמִים לָזֶה, חָשַׁבְתִּי עַל טַעַם פָּשׁוּט, שֶׁרוֹצִים לְהַרְאוֹת לְאָדָם, סִיבוּב אֶחָד, וְהַשָּׁנָה עָבְרָה. כִּי בְּדֶרֶךְ כְּלָל אָדָם עוֹשֶׂה קַבָּלוֹ...
	לָכֵן אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, רְאֵה לָלֶכֶת לְבֵית הַכְּנֶסֶת שָׁלוֹשׁ פְּעָמִים בַּיּוֹם לְהִתְפַּלֵּל בְּמִנְיָן, כָּךְ תִּהְיֶה לְךָ פַּרְנָסָה, כְּפִי שֶׁמּוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר: "אִם מִתְפַּלְּלִים בְּמִנְיָן, מְקַבְּלִים דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן (כֶּסֶף)", פ...
	לָכֵן אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, רְאֵה לָלֶכֶת לְבֵית הַכְּנֶסֶת שָׁלוֹשׁ פְּעָמִים בַּיּוֹם לְהִתְפַּלֵּל בְּמִנְיָן, כָּךְ תִּהְיֶה לְךָ פַּרְנָסָה, כְּפִי שֶׁמּוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר: "אִם מִתְפַּלְּלִים בְּמִנְיָן, מְקַבְּלִים דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן (כֶּסֶף)", פ...
	לָכֵן אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, רְאֵה לָלֶכֶת לְבֵית הַכְּנֶסֶת שָׁלוֹשׁ פְּעָמִים בַּיּוֹם לְהִתְפַּלֵּל בְּמִנְיָן, כָּךְ תִּהְיֶה לְךָ פַּרְנָסָה, כְּפִי שֶׁמּוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר: "אִם מִתְפַּלְּלִים בְּמִנְיָן, מְקַבְּלִים דָּבָר שֶׁבְּמִנְיָן (כֶּסֶף)", פ...
	לָכֵן מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, חֲבֵרִי הַיָּקָר וְהָאָהוּב, אִם אַתָּה כְּבָר כֵּן אֵצֶל רַבֵּנוּ, כְּבָר זָכִיתָ לִשְׁבֹּר אֶת כָּל הַמְּנִיעוֹת וְכוּ' וְכוּ', לָמָּה שֶׁלֹּא תְּצַיֵּת לְרַבֵּנוּ לִלְמֹד כָּל יוֹם אֶת הַשִּׁעוּרִים כְּסִדְרָן שֶׁלְּך...
	לָכֵן מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, חֲבֵרִי הַיָּקָר וְהָאָהוּב, אִם אַתָּה כְּבָר כֵּן אֵצֶל רַבֵּנוּ, כְּבָר זָכִיתָ לִשְׁבֹּר אֶת כָּל הַמְּנִיעוֹת וְכוּ' וְכוּ', לָמָּה שֶׁלֹּא תְּצַיֵּת לְרַבֵּנוּ לִלְמֹד כָּל יוֹם אֶת הַשִּׁעוּרִים כְּסִדְרָן שֶׁלְּך...
	לָכֵן מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, חֲבֵרִי הַיָּקָר וְהָאָהוּב, אִם אַתָּה כְּבָר כֵּן אֵצֶל רַבֵּנוּ, כְּבָר זָכִיתָ לִשְׁבֹּר אֶת כָּל הַמְּנִיעוֹת וְכוּ' וְכוּ', לָמָּה שֶׁלֹּא תְּצַיֵּת לְרַבֵּנוּ לִלְמֹד כָּל יוֹם אֶת הַשִּׁעוּרִים כְּסִדְרָן שֶׁלְּך...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל דְּרָכֶיךָ. גְּמַר חֲתִימָה טוֹבָה וְשָׁנָה טוֹבָה וּמְבֹרֶכֶת.
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל דְּרָכֶיךָ. גְּמַר חֲתִימָה טוֹבָה וְשָׁנָה טוֹבָה וּמְבֹרֶכֶת.
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל דְּרָכֶיךָ. גְּמַר חֲתִימָה טוֹבָה וְשָׁנָה טוֹבָה וּמְבֹרֶכֶת.
	.
	פדיון נפש בערב ראש השנה
	כידוע נתנו אנשי שלומינו למוהרא"ש מידי שנה בערב ראש השנה באומן "פדיון נפש", כמו שרבינו אומר (שיחות הר"ן סימן רי"ד) שבערב ראש השנה ראוי לתת פדיון.
	מוהרא"ש אמר שהצדקה הכי גדולה שיש היא לתת כסף כדי שיוכלו להפיץ יותר ויותר את עצות רבינו בעולם, זו הדרך הטובה ביותר להחיות אנשים, וזה נשאר לאדם לנצח. לכן היה מוהרא"ש משתמש בכספי הפדיונות להדפסת ספרי רבינו ולבניית המוסדות של רבינו, שיוכלו להמשיך להפיץ את...
	גם השנה יתנו אנשי שלומינו "פדיון נפש" באומן לאותה מטרה, ניתן למסור את ה"פדיון נפש" לראש הישיבה שליט"א בערב ראש השנה באומן, ניתן לראות את זמני פדיון נפש באומן במשבצת נפרדת בגליון זה.
	העזרה בהפצת עצותיו של רבינו בעולם, היא ההכנה הטובה ביותר לראש השנה הקדוש.
	פדה בשלום נפשי!
	***
	העירוב באומן כולל את בנין היכל הקודש
	העירוב באומן כולל את בנין היכל הקודש
	העירוב באומן כולל את בנין היכל הקודש
	מוועד העירוב באומן נמסר שגם השנה יקיף העירוב באומן גם את בנין היכל הקודש.
	אנשי שלומינו מכירים טובה לוועד העירוב באומן, שבאו לקראת אנשי שלומינו ולקחו על עצמם את הפרויקט היקר להרחיב את העירוב כדי שיכלול גם את בנין היכל הקודש ברחוב בליצרקובסקה בראש השנה.
	העירוב שימושי מאד, בפרט השנה שראש השנה חל ביום ראשון בלילה, והציבור כבר נמצא באומן בשבת קודש, וכך יוכלו בעז"ה ללכת הלוך וחזור בהרחבת הדעת לשפוך את הלב לפני השם יתברך בציון הקדוש ולפעול שנה טובה ומתוקה.
	העירוב שימושי מאד, בפרט השנה שראש השנה חל ביום ראשון בלילה, והציבור כבר נמצא באומן בשבת קודש, וכך יוכלו בעז"ה ללכת הלוך וחזור בהרחבת הדעת לשפוך את הלב לפני השם יתברך בציון הקדוש ולפעול שנה טובה ומתוקה.
	העירוב שימושי מאד, בפרט השנה שראש השנה חל ביום ראשון בלילה, והציבור כבר נמצא באומן בשבת קודש, וכך יוכלו בעז"ה ללכת הלוך וחזור בהרחבת הדעת לשפוך את הלב לפני השם יתברך בציון הקדוש ולפעול שנה טובה ומתוקה.
	שמחים לשמרו ולערב עירובו!
	***
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