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ַהִחיָד"א ַהָּקדֹוׁש ִּתֵּקן לֹוַמר ְּבָכל ַחג ְּתִפָּלה    . ְוָהֵגן ַּבֲעֵדנּו ִמַּׁשְלהֹובֹוי ּוִמִּדינֹוי ְּדֶצֶדק 
ַהָּלׁשֹון:   ְּבֶזה  ְמַבְּקִׁשים  ְּבֻסּכֹות  ַהֵהיָכל,  ְּפִתיַחת  ִמַּׁשְלהֹובֹוי  ִּבְׁשַעת  ַּבֲעֵדנּו  "ְוָהֵגן 

ן  ְלָהִבי  ָצִרי�,  ֶׁשַהֵּׁשם ִיְׁשֹמר אֹוָתנּו ֵמָהֵאׁש ְוַהִּדין ַהָּבִאים ִמ'ֶצֶדק'  ּוִמִּדינֹוי ְּדֶצֶדק",
 ק'?ֶּצדֶ 'מִ ם ְׁשמּוִרי  ֶׁשִּיְהיּום  ֶׁשְּמַבְּקִׁשיה ַהְּתִפיּלָ ל ׁשֶ   ַהֵּפרּוׁשה מַ 

י ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֵהִעיד  , ַרּבִ (זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ַהֲאִזינּו)ְוָכ� ַּגם ָּכתּוב ָּבִאְּדָרא זּוָטא  
(ָׁשם,  ְּדָבִרים, ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון    ה ַעל ַעְצמֹו ַּבּיֹום ֶׁשהּוא ִהְסַּתֵּלק ִמֶּזה ָהעֹוָלם, ְׁשלֹוׁשָ 

רפח:) "ַּדף  ג'  :  ִאֵּלין  ָּבִטיְלָנא  ָלא  יֹוָמאי  ִמן  ְּדָהא  ְּדָהָכא,  ִאֵּלין  ְלָכל  ָעַלי  ַאְסַהְדָנא 
ָׁשלֹוׁש ְסעּודֹות, אֲ ְסעּוָדֵתי" ִמֶּלֱאֹכל  ַׁשָּבת  ִהְפַסְדִּתי ַאף  ַעְצִמי ֶׁש�א  ַעל  ֵמִעיד  .  ִני 

ַאְסַהְדָנא ָעַלי. ְּדָכל יֹוִמין ְּדָקֵאיְמָנא, ָּתִאיְבָנא ְלֵמֱחֵמי  : "(ָׁשם, ַּדף רצא:)ַהָּדָבר ַהֵּׁשִני  
 י ִחִּכיִתי ְליֹום ֶׁשֶאְסַּתֵּלק ִמֶּזה ָהעֹוָלם. ֲאִני ֵמִעיד ַעל ַעְצִמי ֶׁשָּכל ְיֵמי ַחּיַ   יֹוָמא ָּדא",

"ַאְסַהְדָנא ָעַלי, ְּדָכל יֹוָמִאי ֲהֵויָנא ִמְצַטֵער ַעל ָעְלָמא,  :  (ָׁשם, ַּדף רצב.)ַהָּדָבר ַהְּׁשִליִׁשי  
ל ַעְצִמי, עֹוד ֲאִני ֵמִעיד עַ   ְּדָלא ֶיֱעַרע ְּבִדינֹוי ְּדֶצֶדק, ְוָלא יֹוִקיד ָעְלָמא ְּבַׁשְלהֹובֹוי",

ה מַ   ֶׁשָּכל ָיַמי ִהְצַטַעְרִּתי, ֶׁשָהעֹוָלם �א ְיָׂשֵרף ַעל ְיֵדי ָהֵאׁש ְוַהִּדין ַהַּׁשָּיִכים ְל'ֶצֶדק'.
 ק'?ֶצדֶ ל 'ׁשֶ ה ַהְּגדֹולָ ה ַהַּסָּכנָ ה מַ ה, זֶ ל ׁשֶ   ַהֵּפרּוׁש

ָהֵאׁש   ַהַּכָּוָנה  ַמה  ֲעֻמִּקים  סֹודֹות  ְּבַוַּדאי  ֲאָבל ֶיְׁשָנם  ִמ'ֶצֶדק',  ַהָּבִאים  ְוַהִּדין 
ַּבָּיד,  ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר  ֶׁשְּנַחֵּפׂש ַמה  ָהֲעֻמִּקים  ֵמֵעֶבר ַלּסֹודֹות  ִלֵּמד אֹוָתנּו,  מֹוֲהָרא"ׁש 

ָחַׁשְבִּתי ֶהְסֵּבר ָּפׁשּוט אֹותֹו ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלָהִבין,   ְּדַהְינּו ַמה ֲאִני ָיכֹול ִלְלֹמד ִמֶּזה,
ַהַּכָּוָנה צֹוֵדק, ָאָדם ֶׁשְּמַחֵּפׂש ִלְהיֹות צֹוֵדק, ִעם ִאְׁשּתֹו, ִעם ַהְּׁשֵכִנים, ִעם    –ֶדק'  'צֶ 

ף ַא ם  עִ ר  ְלִהְסַּתּדֵ ל  ָיכוֹ א  �א  ַההֹוִרים, ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה, ָאָדם ָּכֶזה ָּפׁשּוט ִנְׂשַרף, הּו
א  הּוי  ּכִ ,  ֶׁשָּצִרי�  ְּכמוֹ ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ְוַלֲעבוֹ   ֶׁשּלוֹ ם  ַּבַחִּיי  ְלַהְמִׁשי�ל  ָיכוֹ א  �א  הּוד,  ֶאחָ 

 ק. צֹודֵ ט ָּפׁשּו

מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ָּתִמיד ְמַׁשֵּנן ִאָּתנּו ֶאת ַהִּפְתָּגם: "ִּתְהֶיה ָחָכם ְוַאל ִּתְהֶיה צֹוֵדק",  
ֲחָכִמים, ָּכל ַהְּבָעיֹות,  �א ְלַחֵּפׂש ִלְהיֹות צֹוְדִקים ֶאָּלא ִלְהיֹות    –ֶזהּו סֹוד ַהַהְצָלָחה 

ְּכֶׁשָהָאדָ  ַמְתִחילֹות  ֶּבן  קצֹודֵ ת  ִלְהיוֹ   ְמַחֵּפׂשם  ְוַהַּמֲחלֹוקֹות  ִׁשְמעֹון  ֶׁשַרִּבי  ַמה  ֶזה   ,
ִלֹּפל  ִנְזַהְרִּתי ֶׁש�א  ָיַמי  ַעְצִמי ֶׁשָּכל  ַעל  ֵמִעיד  ֲאִני  ִהְסַּתְּלקּותֹו:  ְּביֹום  יֹוַחאי ָאַמר 

 ַעם �א ִנִּסיִתי ִלְהיֹות צֹוֵדק. ְל'ֶצֶדק', ַאף ּפַ 

ֶזה ַמה ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּבְׁשַעת ְּפִתיַחת ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַּתֲעֹזר ִלי  
ֶׁש�א ֶאְרֶצה ְּכלּום, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּבֵטל ּוְמֻבָּטל ֵאֶלי� ַאָּבא ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ֶׁשֶאְהֶיה  

 ֵאי� ֶׁשֶּזה". ְמֻרֶּצה 

ֶזה ַמה ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְּבֻסּכֹות ְּכֶׁשּיֹוְׁשִבים ַּבֻּסָּכה, ְמסּוָבִבים ְלַגְמֵרי ִעם ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַר�, ְמַבְּקִׁשים ָאז ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ְּבֵטִלים ּוְמֻבָּטִלים ְלַגְמֵרי ֵאָליו  

ִמין ֶׁשּׁשּום ָּדָבר �א קֹוֶרה ֵמַעְצמֹו, ֲאִפּלּו ָעָלה ֶׁשּנֹוֵׁשר ֵמָהֵעץ ֶזה ַּגם  ִיְתָּבַר�, ֶׁשַּנאֲ 
 ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ָלֵכן �א ַׁשָּי� ִּבְכָלל ָלִריב ִעם ֲאֵחִרים. 

ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ָּדבּוק  ְוֹזאת ַהַּדְרָּגה ֲהִכי ְּגבֹוָהה ֵאֶליָה ָיכֹול ְיהּוִדי ְלַהִּגיַע ְּבֶזה ָהעֹוָלם,  
ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ַמִהי ְּדֵבקּות ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�? אֹוֵמר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש: "ֱאמּוָנה  
ֶזה ְּדֵבקּות", ָאָדם ֶׁשַּמְחִּדיר ְּבַעְצמֹו ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, הּוא ַמֲאִמין ֶׁשַהֹּכל ֶזה ֵמַהֵּׁשם  

 הּוא ָּדבּוק ּבֹו ִיְתָּבַר�. –, ְוָכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ֶזה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  ִיְתָּבַר�
 ת תשפ"ב) סּוּכוֹ ל,  יֹואֵ ל אֶ ה ָהיָ ר ֲאׁשֶ (

 

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

ה,  ַּבֻּסּכָ ם  ְוׁשֹוִתים  אֹוְכִלים,  ַהַּנֲעַליִ ם  ְועִ ם  ַהְּבָגִדי
ה ֵמַהִּמְצוָ ק  ֵחלֶ ם  הֵ   ָהֵאּלּום  ַהְּדָבִריל  ְוכָ ה,  ְּבֻסּכָ ם  ְיֵׁשִני

ל ׁשֶ ה  ַהְּקֻדּׁשָ ת  אֶ ם  ָלהֶ   ֵיׁש  ַהָּללּום  ַהְּדָבִריל  ּכָ ה,  ֻסּכָ ל  ׁשֶ 
 ה. ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהֻּסּכָ 

  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ם  עִ ב  ְמֻסבָ א  הּוה  ַּבֻּסּכָ ב  יֹוׁשֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ 
ם  ְׂשֵמִחיד  ְמאֹ ת  ִלְהיוֹ ם  ְצִריִכין  ָלכֵ ם,  ַהְּצָדִדיל  ִמּכָ 

ה ַלֻּסּכָ ם  ֶׁשִּנְכָנִסים  ַּפעַ ל  ּכָ ה.  ַּבֻּסּכָ ת  ִלְהיוֹ ם  ְּכֶׁשּזֹוִכי
ד  עוֹ   ֵיׁשה,  ַּבֻּסּכָ ם  ְיֵׁשִניה,  ַּבֻּסּכָ ם  אֹוְכִליה,  ַהְּקדֹוׁשָ 

 >>>> ה? ִמּזֶ ם ָנִעיר יֹותֵ ר ָּדבָ  ֵיׁשה ֵאיפֹ ה, ִמְצוָ 

 
 מילה של התחזקות

ז∆  ינּוך¿  ƒל…‡    ‰ח ם  ƒ‡ ל;  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַעם  ל  ∆̂ ≈‡  ˙ „ו… סו… ַ‰י¿  „ סו… י¿

ים ַח  ƒים ֲעלּול ƒיר ƒע ¿̂ ן  ƒם ֲעַ„י ≈‰ ∆ ׁ̆ ים ּכ¿ ƒ„ָל ˙ ַ‰ּי¿ ים ‡∆ ƒכ ַחּנ¿   ס מ¿

 ˙ ים ‡∆ ƒכ ַחּנ¿ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ם  ָ„ּ ¿̃ ר ֻמ ≈̇ ‰ יו… ּמָ ם. ּכַ ָ̇ „ ‡ו… ַ‡ּב≈ ם ל¿ לו… ָ ׁ̆ ו¿

ר   ≈̇ יו… ם  ∆‰ מ≈ וּו  ר¿ ƒי ינּו˙  ƒ„ֲע ּבַ ַנֲ‰‚ּו  ¿̇ ƒי ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ָל ַנַח˙, ַ‰ּי¿

ָ‡ַמר    נּו  ַרּב≈ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ס‰)ּכ¿ יָמן  ƒס ים,  ƒנ ּבָ  ˙ ‡ו…  ˙ י„ו… ƒמ‰ַ ר  פ∆ יך¿ (ס≈ ƒר ָ̂ "  :

עּוָריו". ּנ¿ ƒמ ı ר∆ ך¿ ‡∆ ר∆ ∆„ּ ˜ ינו… ƒּ̇ ‰ַ ˙ ∆‡ „ ַלּמ≈  ל¿

ַעל  ו¿ ים;  ƒ„ּמּו ƒל ים  ƒ„ָל ַלּי¿ ין  ≈‡  ˙ ֻסּכו… י  ַ‡ֲחר≈ ַע„  ם  ַ‰ּיו… מ≈

ּל¿  ּפַ ¿̇ ƒים  י ƒ„ָל ַ‰ּי¿ ∆ ׁ̆ ם,  י‰∆ מ…ר ֲעל≈ ¿ ׁ̆ ƒים ל ƒר ל ַ‰‰ו… „ּו ּכָ מ¿ ל¿ ƒי לּו ו¿

ם  ≈‰ יפ…‰  ≈‡ ים  ƒ„ָל ַ‰ּי¿ ַעל  מ…ר  ¿ ׁ̆ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ן  כ≈ מו…  ּכ¿ ם,  יו…

ַ‰ַח‚  יַע  ƒ‚ַּמ  ˙ ע≈ ּכָ ים.  ƒב ב¿ ו… ּ̇ ס¿ ƒמ ם  ≈‰ י  ƒמ ם  ƒע ו¿ ים  ƒ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

ֲ‡ֻרּכו…   ˙ עו… ָ ׁ̆ ים  ƒב ¿ ׁ̆ ּיו… ∆ ׁ̆ ים   ˙ּכ¿ ƒיכ ƒר ¿̂ ּו  ,˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ י˙  ב≈ ּב¿

י ƒם מ ƒים ע ƒ„ָל ב ַעל ַ‰ּי¿ יט≈ מ…ר ‰≈ ¿ ׁ̆ ƒל    ;ıחּו ים ּבַ ƒב ב¿ ו… ּ̇ ס¿ ƒם מ ≈‰

‰ּו‡   ∆ ׁ̆ ָע‰  ָ ׁ̆ ּב¿  „ ל∆ ַ‰ּי∆ ם  ƒע  ‰ ר∆ ו… ּ̃ ַמ‰  ָלַ„ַע˙  ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡

ַעל  ים  ƒב ר¿ ‡ו… ∆ ׁ̆ ים  ƒל חו… ים  ƒ ׁ̆ ֲ‡ָנ  ׁ̆ י≈  ıחּו ּבַ ב  ב≈ ו… ּ̇ ס¿ ƒמ

ָלן.  ¿̂ ƒים ַרֲחָמָנ‡ ל ƒ„ָל  ַ‰ּי¿

˙ּוב   ּכָ ָערּוך¿  ָחן  ל¿ ֻ ׁ̆ ‡)ּב¿ יף  ƒע ס¿ ˙רנז,  יָמן  ƒס ים,  ƒַחי ַרח  ָט (‡ו… ָ̃ " ן : 

ַע ּיֹוַ‰  ַע ל  „≈ ַנֲענ≈ ינּכ¿  ָלבּול¿ ƒ„נ   -   ֹו ¿̃ ƒיו ַחָייב ל ƒָלבּול   ֹול ̇ ֹוָ‡ב  ,

יּכ¿ ַח   „≈ ̂¿ ּב¿  ֹוכּנ¿ל¿ ƒֹומ˙ '„  ׁ̆ י≈ ם  ֻכּלָ ּל¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒ‚‰ֲ נו… נּו  ל≈ ¿̂ ∆‡  ,"

 ‰ַ ים  ƒ„ָל ַ‰ּי¿ ילּו  ƒפ‡ֲ ָמם  ¿̂ ַע ל  ∆ ׁ̆ ים  ƒינ ƒמ „…‡ ׁ̆    ּמ¿ י≈ ים.  ƒַטּנ ¿̃

ר  ָ̃ ָי ָבר  ָ„ּ ָ‰ָי‰  ַעם  ּפַ י  ƒּכ  ‰ ז∆  , ך¿ ּכָ ים  ƒ‚‰ֲ נו… ּל…‡  ∆ ׁ̆  ˙ מו… ˜ו… מ¿

ָחן  ל¿ ֻ ּׁ̆ ‰ַ ָערּוך¿  ∆‰ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ּכ¿ ים,  ƒינ ƒמ  '„ ָח„  ∆‡ ָכל  ל¿  ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆

ר   מ≈ יף ב)‡ו… ƒע יָמן ˙רנז, ס¿ ƒנ (ס ל≈ ¿̂ ‡ׁש∆ּי¿  ַו‡יּל¿, ַ‰ ּו: "ֲ‡ָבל ‡∆  ַי„ּב¿  ‰≈

 ƒָח‰ׁש¿ּפָמ   ƒל נַ‡ַח˙  ̂¿   ˙ֹו̃¿ ַע ָ‰ַ‡ר¿ ל¿ ַ‚ם    ָע‰ּבָָמם  ו¿ ים,  ƒינ ƒמ

ינ ≈‡  ‰ ל…‡ יּוָמˆ  ֹוז∆ ים  ƒ„ָל ַ‰ּי¿ ∆ ׁ̆ ֲחָבל  נּו,  ָ̃ ל…‡  ן  ָלכ≈  ;"

  ˙ ּכו… ַ‰ּסֻ ַח‚  ך¿  ∆ ׁ̆ מ∆ ּב¿  ˙ ּלו… ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ָכל  ּב¿ פּו  ¿ּ̇ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒל,    -י ַ‰ּל≈

 .˙ נו… ע¿ ַ ׁ̆ ‰ו… ים ו¿ ƒַנֲענּוע 

מו…  לƒ   ּכ¿ ≈„ ¿‚ּ ם  ≈‰ ך¿  ּכָ  ;‰ ּכָ ּסֻ ּבַ ים  ƒ„ָל ַ‰ּי¿ ם  ƒע ים  ƒנ ≈ ׁ̆ י¿ ן  ם  כ≈ ƒע ים 

 ָ̇ ם ‡ו… ּי≈ ַ̃ ל¿ ˆּו  ר¿ ƒם י ַ‚ּ ם  ≈‰ ˙, ו¿ ו… ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ  ˙ וו… ¿̂ ƒַחר   םַ‰ּמ‡ַ ל¿

ן. ּכ≈ ƒמ 
˙ ˙˘פ"‚) ע‚', סּוּכו… ע ט∆ יכ∆ ƒייל ר≈ ס 'פ¿ ר≈ ט¿  (˜ּונ¿
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אֹוֵמר   ד)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  ְרפּוָאה  ַהִּמּדֹות,  ַעל  (ֵסֶפר  "ִהְסַּתְּכלּות   :
ֵעיַנִים" ִלְכֵאב  ְרפּוָאה  הּוא  ִזְכרֹונֹו    .ֶאְתרֹוג  מֹוֲהָרא"ׁש  אֹוֵמר 

ַּבַּגְׁשִמּיּות, ִאם   ְּבַגְׁשִמּיּות,  ִלְבָרָכה, ֶׁשֶּזה עֹוֵזר ַּגם ְּברּוָחִנּיּות ְוַגם 
ִיְתַרֵּפא.   ְוֶזה  ָהֶאְתרֹוג  ַעל  ֶׁשִּיְסַּתֵּכל  ָהֵעיַנִים  ּכֹוֵאב  ְלִמיֶׁשהּו 

ל ִלְׁשֹמר ַעל ָהֵעיַנִים, הּוא  ְּברּוָחִנּיּות, ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶאה ֶׁשהּוא �א ָיכוֹ 
ַחָּיב ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ְּדָבִרים ֲאסּוִרים. ֶׁשִּיְסַּתֵּכל ַעל ָהֶאְתרֹוג ְוִתְהֶיה  
ֵמַהֵּׁשם   ְלַבֵּקׁש  ַמְתִאים  ְזַמן  ֶזהּו  ַּבָּיד  ָהֶאְתרֹוג  ִעם  ְרפּוָאה.  לֹו 

 יַנִים. ִיְתָּבַר� ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ְּכָבר ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ָּבעֵ 
ֵעיַנִים', ֶׁשָהָאָדם    ,ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ַהַּכָּוָנה 'ְרפּוָאה ִלְכֵאב  ַמה עֹוד 

ַעל   טֹוָבה  ְּבַעִין  ְלִהְסַּתֵּכל  ַיְתִחיל  ֶׁשהּוא  טֹובֹות',  'ֵעיַנִים  ְיַקֵּבל 
מֹוֲהָרא"ׁש   ֶׁשֵּמִביא  ְּכמֹו  ַאֵחר.  ְלִמיֶׁשהּו  ֶׁשְּיַפְרֵּגן  (ְּפֻעַּלת  ֲאָנִׁשים, 

ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשָּקָרה ְּביֹום ֲחֻתַּנת ִּבּתֹו ֶׁשל   ַהַּצִּדיק, ִסיָמִנים תקכז, תקכח)
ַרֵּבנּו, ֶׁשַהְּמֻחָּתן ַרִּבי ַאְרֵיה ֵליּבּוׁש ִמָּוואְלְטִׁשיְסק ִקֵּבל ִהְתעֹוְררּות  

א ִּבֵּקׁש  ִלְפֵני ַהֻחָּפה, ָאז הּוא ִהִּגיַע ְלַרֵּבנּו ְלַהְזִּכיר ֶאת ַעְצמֹו, ְוהּו 
ֵמַרֵּבנּו: "ִּתְתַּפְּללּו ָעַלי ַּבֻחָּפה, ֵיׁש ִלי ֵעיַנִים ָרעֹות, ֲאִני �א ְמַפְרֵּגן 
ַלֵּׁשִני ְוכּו'", ָעָנה ְוָאַמר לֹו ַרֵּבנּו: "ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ְל� ֵעיַנִים ָרעֹות,  

ה ֶאת ַהֲחֻתָּנה ֶאְצִלי, ִּכי ִאם ָהיּו ְל� ֵעיַנִים טֹובֹות ָהִייָת נֹוֵסַע ְועֹוׂשֶ 
 ְו�א ֶׁשֲאִני ָאבֹוא ֵאֶלי�". 

ֲאָבל ְּכֵדי ִלְראֹות טֹוב ֵאֶצל ַהֵּׁשִני ָצִרי� ֹקֶדם ְלִהְסַּתֵּכל ְּבַעִין טֹוָבה  
ַּבַּנַחל   ַּבֲאֶׁשר  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה  ֵמִביא  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ְּכמֹו  ַעְצֵמנּו,  ַעל 

ָנָתן ָּפַגׁש ַּפַעם ֶאת ֲחֵברֹו ְלַאַחר ֶׁשהּוא �א ָרָאה  ֶאת ַהִּסּפּור, ֶׁשַרִּבי  
אֹותֹו ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה, ָקְראּו לֹו ר' ֵמִאיר ְמֶטעְּפִליק, ַרִּבי ָנָתן ָנַתן  
לֹו ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם, ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ַמה ְׁשלֹום ְּפלֹוִני ֶׁשָּגר ְּבִעיְר�?" 

ֶוה ְּכלּום" ַמְמִׁשי� ַרִּבי ָנָתן ְוׁשֹוֵאל:  ָעָנה לֹו ר' ֵמִאיר: "הּוא �א ׁשָ 
"ּוַמה עֹוֶׂשה ֶהָחֵבר ַהֶּזה ְוַהֶּזה?" עֹוָנה לֹו ׁשּוב ר' ֵמִאיר: "הּוא �א  
ַמְתִאים ִלְכלּום", ָּכ� ִּבֵּטל ֶהָחֵבר ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָעָליו ִהְתַעְנֵין ַרִּבי  

ה ָקָרה ִעם ָּכל ָהֲאָנִׁשים ָהֵאּלּו ֶׁשַאף ָנָתן, ַרִּבי ָנָתן ְמאֹוד ִהְתַּפֵּלא מַ 
ֶאָחד �א ָׁשֶוה ְּכלּום... ׁשֹוֵאל אֹותֹו ַרִּבי ָנָתן: "ּוַמה ַאָּתה עֹוֶׂשה?" 

ָׁשבּו ְּבקֹול  ֵמִאיר  ר'  ַמְתִאים  רעֹוֶנה  �א  ֲאִני  ַיִּגיד?  ֲאִני  "ַמה   :
ֵמִבין ָלָּמה ַאָּתה �א    ִלְכלּום", אֹוֵמר לֹו ַרִּבי ָנָתן: "ָּכֵעת ֲאִני ְּכָבר 

רֹוֶאה טֹוב ֵאֶצל ֲאֵחִרים, ִּכי ַאָּתה ְּבַעְצְמ� ָׁשבּור ְמאֹוד, ָלֵכן ַאָּתה  
ְּכָבר   –רֹוֶאה ַרע ֵאֶצל ֻּכָּלם, ִאם ַּתְתִחיל ִלְראֹות ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשְּב�  

 ִּתְרֶאה ַּגם ֶאת ַהּטֹוב ֵאֶצל ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים". 
ַעְצֵמנּו, ִאם ִנְׂשַמח ִעם ָּכל ָּדָבר ל ְראֹות ֶאת ַהּטֹוב ׁשֶ ֵאי� ֶאְפָׁשר לִ 

טֹוב ֶׁשעֹוִׂשים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, מֹוִדים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� "ָּברּו� ַהֵּׁשם 
ְוחַ  ַׁשָּבת  ֲאִני ׁשֹוֵמר  ַהֵּׁשם  "ָּברּו�  ִמיִנים",  ד'  ְמַנֲעֵנַע  ְוכֵ גֲאִני  ן  ". 

 ם.ֶׁשעֹוִׂשים  ַהּטֹוִבים ִריַהְּדבָ ל ּכָ ה ָהְלָא

 
מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר, ִמַּמה עֹוִׂשים ֻסָּכה? ֵאיֶזה ְסָכ� ָּכֵׁשר ַלֻּסָּכה? מֹוץ  

(ֻסָּכה  ֶׁשל ְּתבּוָאה, ַהִּלְכלּו� ֶׁשּזֹוְרִקים ַלַּפח, ְּכמֹו ֶׁשַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת  

אִ   יב.) ְּתבּוָאה,  ִעם  ֻסָּכתֹו  ֶאת  ְיַסֵּכ�  ֶאת  ִאם ָאָדם  ְיַסֵּכ�  ם ָאָדם 
ַסֵּכ� ַּדְוָקא ִעם    –ֻסָּכתֹו ִעם ֲעָנִבים   ַהֻּסָּכה ְּפסּוָלה, ַהֵּׁשם רֹוֶצה ֶׁשִּנְ

'ְּפֹסֶלת ֹּגֶרן ְוֶיֶקב', ְלַהְראֹות ָלנּו ָאָדם חֹוֵׁשב 'ֲאִני �א ָׁשֶוה ְּכלּום', 
ִלְבנֹות   ֶאְפָׁשר  "ִמְּמ�  לֹו:  אֹוְמִרים  ְּפֹסֶלת',  ַהָּקדֹוׁש 'ֲאִני  ֻסָּכה!" 

ַּבֻּסָּכה  ָיִמים  ְׁשמֹוָנה  ֶׁשֵּנֵׁשב  ָיָפה,  ִמְצָוה  ִמֶּזה  ָעָׂשה  הּוא  ָּברּו� 
ָנחּות   ָאָדם  ֶׁשֲאִפּלּו  ָלנּו  ְלַהְראֹות  ְּפֹסֶלת,  ִעם  אֹוָתּה  ֶׁשְּמַסְּכִכים 

 ָּכֶזה ֵיׁש לֹו ַּגם ְּדָבִרים טֹוִבים ֶׁשהּוא ָצִרי� ִלְׂשֹמַח ִאָּתם. 
 ת תשפ"ב)סּוּכוֹ  -ל יֹואֵ ל אֶ ה ָהיָ ר ֲאׁשֶ (

 

ם,  ׁשָ   ִאּתוֹ ב  יֹוׁשֵ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ה,  ַּבֻּסּכָ ב  יֹוׁשֵ א  ֶׁשְּכֶׁשהּו  יֹוֵדעַ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ 
  ר אֹומֵ ק  ַהָּפסּו.  ִיְתָּבַר�ַהֵּׁשם  ם  עִ   ְלׂשֹוֵחחַ ן  ַהְּזמַ ת  אֶ ל  ְיַנּצֵ י  ְּבוַוַּדאא  הּו

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

ת  ִנְׁשַמעַ ה  ַּבֻּסּכָ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל  אֶ ר  ְמַדּבֵ א  ּוֶׁשהה  ִמילָ ל  ּכָ ,  ְּבַעְצמוֹ   ִיְתָּבַר�
ִיְתָּבַר�ל  ֵאצֶ ם  ׁשָ ל  ִלְפעֹ ר  ְוֶאְפׁשָ ת,  ּוִמְתַקֶּבלֶ  ם  ַהְּדָבִרי ל  ּכָ ת  אֶ   ַהֵּׁשם 

 ם. ֶׁשְּצִריִכי ם  ַהּטֹוִבי 
ל  ְלִהְתַּפּלֵ ר  ֶׁשֶאְפׁשָ   (אֹוַרח ַחִיים, ִסיָמן תרל"ט, ְסִעיף ד')ב  ָּכתּו  ְּבֻׁשְלָחן ָערּו�

(ָמֵגן  ם   ׁשָ ם  אֹוְמִרי ם  ַהּפֹוְסִקי ם,  ֶׁשרֹוִצי   ֵאי�ה,  ַלֻּסּכָ ץ  ִמחּו  אוֹ ה  ֻּסּכָ   ְּבּתֹו�
ל  ֶׁשִּיְתַּפּלֵ ה  ַּבֻּסּכָ   ְּברֹוַגעל  ְלִהְתַּפּלֵ ל  ָיכוֹ ם  ָהָאדָ ם  ֶׁשאִ     ַאְבָרָהם, ְסִעיף ָקָטן י"ד)

ת  ְקצָ ה  זֶ ת  אֶ ם.  ׁשָ ל  ְלִהְתַּפּלֵ   ֶׁשֵּיֵל�ר  ָּבִעי   ֶסתֵּבית ַהְּכנֶ   ֵיׁשם  אִ ל  ֲאבָ ם,  ׁשָ 
  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ף  ָעִדי ה  ְוָלּמָ ?  ֵּבית ַהְּכֶנֶסתן  ֵאי ר  ִעי ה  ְּבֵאיזֶ י  ְוכִ ן,   ְלָהִבי ה  ָקׁשֶ 

ת  ַּבְּתִפּלוֹ ת,  ֱאמֶ ם  ֶׁשְּׁשֵניהֶ א  הּוץ  ַהֵּתרּוא  ֶאּלָ ם?  ׁשָ   ָרגּועַ ר  ְּכֶׁשּיֹותֵ ה  ַּבֻּסּכָ 
  ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ת  ָלֶלכֶ י  ְּבוַוַּדאם  ְצִריִכי ,  ַׁשְחִרית ִמְנָחה ּוַמֲעִריבת  ָהְרִגילוֹ 
  ֶׁשַרֵּבנּוה  מַ ת,  ָהִאיִׁשּיוֹ ת  ַלְּתִפּלוֹ   ַּמִּגיעַ ה  ְּכֶׁשּזֶ ל  ֲאבָ ,  ן ְּבִמְניָ ל  ְלִהְתַּפּלֵ 
ת  אֶ ,  ֶׁשּלוֹ ה  ַּבָּׂשפָ ם   ֵמַהּׁשֵ    ִוְיַבֵּקׁשר  ְיַדּבֵ י  ְיהּודִ ל  ֶׁשּכָ   אֹוָתנּוד  ִלּמֵ   ַהָּקדֹוׁש

  יֹוֵדעַ י  ֶׁשְּיהּודִ ה  ִמּזֶ ל  ָּגדוֹ ע  ֶרגַ ד  עוֹ   ֵיׁשה  ֵאיפֹ ה.  ַּבֻּסּכָ ת  ַלֲעׂשוֹ ב  טוֹ ה  זֶ 
  ּפֹוֵתחַ י  ֲהרֵ ה  זֶ ר,  ְּבֶחדֶ   ְּבַעְצמוֹ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ם  עִ ב  יֹוׁשֵ א  ֶׁשהּו  ּוַמְרִּגיׁש

ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ד  ְמאֹ ב  טוֹ ן  ְוָלכֵ ,  ַלֶּנֶפׁש  ֹרַגעא  ֵמִבי י  ֲהרֵ ה  זֶ ב,  ַהּלֵ ת  אֶ 
 ה.ַּבֻּסּכָ ם  ְּכיֹוְׁשִבי 

.  ִׁשידּו�ל  עַ ם  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁשר  ְלָבחּוב  טוֹ ם  ָמקוֹ ה  ַהֻּסּכָ א  ִהי ד  ִּבְמיֻחָ 
"ַּבסּוּכֹות ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת    (ַוִיְקָרא כ"ג, מ"ב)ָּפסּוק  ה  לעַ   :)'(ֲעָרִכין ג  םֲחַז"ל אֹוְמִרי 

ִאיׁש   סּוָּכה  ַאף  ְוִאְׁשּתֹו  ִאיׁש  ִדיָרה  ַמה  ָּתדּורּו  ְּכֵעין  ֵּתְׁשבּו  ָיִמים", 
 ֵיׁשה  ַּבֻּסּכָ ב  ִמְתַיּׁשֵ ר  ְּכֶׁשָּבחּון  ְוָלכֵ ה.  ָהִאיׁשָ ם  עִ ה  ַּבֻּסּכָ   ֶׁשֵּיְׁשבּו;  ְוִאְׁשּתוֹ 

ם  עִ ה  ַּבֻּסּכָ   ֶׁשֵּיְׁשבּו  ָאַמְרּתָ   נֹו ֶׁשל עֹוָלם,, "ִרּבוֹ םְלַהּׁשֵ ה  טֹובָ ה  ַטֲענָ   לוֹ 
  ָצִרי� ה  ַאּתָ ו  ַעְכָׁשי י,  ֶׁשּלִ ק  ַהֵחלֶ ת  אֶ י  ָעִׂשיתִ ה,  ַּבֻּסּכָ ה  ּפֹ י  ֲאנִ ה,  ָהִאיׁשָ 

 ת". ִּבְׁשֵלמּו   הַהִּמְצוָ ת  אֶ ם  ְלַקיֵ ל  ֶׁשאּוכַ ,  ִאיָׁשהי  לִ ת  ָלתֶ 
ה ֶׁשַהִּמְצוָ   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן מ"ח)  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּור  אֹומֵ ר  יֹותֵ ד  עוֹ 

ר  ַלְעזוֹ   ָצִרי�  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ר  ֶׁשְּלָבחּו ה  ִמּזֶ א  יֹוצֵ ם,  ִליָלִדי ת  ְמֻסֶּגלֶ ה  ֻסּכָ ל  ׁשֶ 
ה זֶ ה  ַּבֻּסּכָ ן  ָלכֵ ם.  ְיָלִדי   לוֹ   ְוֶׁשִּיְהיּו י  ְיהּודִ ת  ַּביִ ם  ְוָיִקי ר  ְּכבָ ן  ֶׁשִּיְתַחּתֵ 

 .ִׁשידּו�ל  עַ ל  ְלִהְתַּפּלֵ ר  ְלָבחּוב  טוֹ י  ֲהכִ ם  ַהָּמקוֹ 
ר  ְלַהְׁשִאי ה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַּבֻּסּכָ ם  יֹוְׁשִבי   ְּכֶׁשֲאַנְחנּון  ַהְּזמַ ת  אֶ ל  ְנַנּצֵ ה  ָהבָ 

וַהָּצרוֹ ל  ׁשֶ ה  ַהֲחִבילָ ל  ּכָ ת  אֶ ם  ׁשָ  ם  סֹוְבִלי ם  ֲאָנִׁשי .  ֶׁשָּלנּו  תַהְּבָעיוֹ ת 
ת  ַהָּצרוֹ ת  ֲחִבילַ ת  אֶ   ֵיׁשד  ֶאחָ ל  ְלכָ ם,  ְוִיּסּוִרי ם  ְקָׁשִיי ה  ַהְרּבֵ   ֵרנּוְלַצעֲ 

ה  ָהֵעצָ ה,  ִמֶּמּנָ ר  ְלִהָּפטֵ ל  ָיכוֹ א  ְו�  ִעּמוֹ ב   סֹוחֵ א  ֶׁשהּו  ֶׁשּלוֹ ת  ָהִאיִׁשי 
.  ִיְתָּבַר�ַהֵּׁשם  ם  עִ ה  זֶ ל  עַ ר  ְלַדּבֵ ק  רַ א  ִהי ת  ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ ת  ָלֵצאה  ַהְּיִחידָ 
ִיְתָּבַר� ה  זֶ ת  אֶ   ָיִׂשיחַ ם  ֶׁשָאדָ ,  ׁשֹוֵמעַ א  �ד  ֶאחָ ף  ְּכֶׁשַא ט,  ְּבֶׁשקֶ    ְלַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַר�ר  ֶׁשְּיַסּפֵ ,  ֶׁשּלוֹ ה  ַּבָּׂשפָ  א  הּוה  ַּכּמָ ו,  ָעָלי ר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ל  ּכָ   ְלַהֵּׁשם 
  י ֲאִמּתִ ר  ָחבֶ א  מֹוצֵ ה  ֶׁשָהיָ   ְּכמוֹ ר.  ְלִהְסַּתּדֵ ל  ָיכוֹ א  �א  ְוהּום  ַּבַחִּיי ל  סֹובֵ 
ר  ָּדבָ   אֹותוֹ ו,  ָעָלי ר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ל  ּכָ   לוֹ ר  ּוְמַסּפֵ   לוֹ ה  ּבֹוכֶ ה  ְוָהיָ ב   ְוָקרוֹ 
ִיְתָּבַר�  ֶאלת  ַלֲעׂשוֹ ם  ְצִריִכי ה,  ִמּזֶ ר  יֹותֵ ה  ְוַהְרּבֵ  י ֲהרֵ ם  ְלָאדָ י  ּכִ ,  ַהֵּׁשם 

  ְלַעְצמוֹ ת  ְלַהְרׁשוֹ ר  ֶאְפׁשָ ר  ָּדבָ ל  ּכָ א  �ם,  ַהְּפָרִטי ל  ּכָ ת  אֶ ר  ְלַסּפֵ ם  ִמְתַּבְּיִׁשי 
ְלַהֵּׁשם  ל  ֲאבָ .  ֶׁשּלוֹ ב  טוֹ י  ֲהכִ ר  ֶהָחבֵ א  ֶׁשהּו  ֲאִפילּו ם,  ָאדָ ן  ְלבֶ ת  ְלַגּלוֹ 

ל  ּכָ   ִלְׁשמֹועַ ה  ּוְמַחּכֶ ד  עֹומֵ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל,  ַהּכֹ ר  ְלַסּפֵ ם  ְיכֹוִלי ן  ּכֵ   ִיְתָּבַר�
  ֶׁשַּמִּגיעַ ם  ָאדָ ן ּבֶ ל ְלכָ ר עֹוזֵ  ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ִלּבוֹ ת  אֶ  ׁשֹוֵפ�ם ֶׁשָאדָ ה ִמילָ 
י, ְיהּודִ ל  ּכָ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ ה  זֶ ת  ְואֶ .  ֶׁשּלוֹ ה ָהֶעְזרָ ת  אֶ   ִמֶּמּנּו  ּוְמַבֵּקׁשו  ֵאָלי 
ל  אֶ ם ְקרֹוִביר יֹותֵ ה  ַהְּקדֹוׁשָ ה ַּבֻּסּכָ ל ֲאבָ א, ִנְמצָ ק רַ א ֶׁשהּוה ְוֵאיפָ י ָמתַ 

ִיְתָּבַר�   ִלּבוֹ ל  ּכָ ת  אֶ   ּוֵמִׂשיחַ ת  ַהִהְזַּדְּמנּות  אֶ ל  ְמַנּצֵ י  ּוְכֶׁשְּיהּודִ   ַהֵּׁשם 
ה  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ֵמַהֻּסּכָ ד  ֶׁשְּכֶׁשִּיָּפרֵ ת  ִלְזּכוֹ ל  ָיכוֹ א  הּוז  ָאה,  ַּבֻּסּכָ   ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�

,  ֶׁשּלוֹ ת  ְוַהְּבָעיוֹ ת  ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ ד  ִיָּפרֵ ם  ּגַ א  הּון  ְזמַ   ְּבאֹותוֹ ג,  ַהחַ י  ַאֲחרֵ 
 ה.ָוָהְלָאן  ִמָּכאם  ּוְׂשֵמִחי ם  ְמֻאָּׁשִרי ם  ַחִּיי ק  רַ   לוֹ   ֶׁשִּיְהיּו

 ה ַּבֻּסּכָ ם  ַטעַ   ְלַהְרִּגיׁש 
ג  ַלחַ ה  טֹובָ י  ֲהכִ ה  ַהֲהָכנָ ה  זֶ ם,  ְלַהּׁשֵ ה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ ם  ְצִריִכי ר  ָהִעּקָ 
ֶרִּבי ַנְחָמן טּוְלְטִׁשיֶנער  ת.  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ ם  ָאדָ ן  ּבֶ ל  ֶׁשּכָ ר  ָּדבָ ה  ְוזֶ ,  ַהָּקדֹוׁש
י ַרּבִ ת  אֶ ה  ַהְרּבֵ   ְמַׁשֵּמׁשה  ָהיָ א  הּו  ַרִּבי ָנָתן זי"ע,ל  ַּתְלִמיד ׁשֶ ה  זי"ע ָהיָ 

א  ְּכֶׁשהּו  ּוַבַּלְיָלהן,  ָנתָ י  ְלַרּבִ ה  ַהֻּסּכָ ת  אֶ   ָּבָנהא  הּות  ֻסּכוֹ ב  ְּבֶערֶ ם  ַּפעַ ן,  ָנתָ 
ת  ִלְבנוֹ ם  ַהּיוֹ ל  ּכָ   ִמְתַיֵּגעַ ם  ָאדָ ן  ְּכֶׁשּבֶ ר "  ָאמַ א  הּון  ָנתָ י  ַרּבִ ם  עִ ה  ַּבֻּסּכָ ב  ָיׁשַ 
ה, זֶ ל  עַ ן  ָנתָ י  ַרּבִ   לוֹ ר  ָאמַ ה..."  ַּבֻּסּכָ ר  ַאחֵ ם  ַטעַ   ַמְרִּגיׁשא  הּוה,  ַהֻּסּכָ ת  אֶ 
ה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ם,  ַהּׁשֵ , 'ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ם  וֹ ַהּיל  ּכָ   ְלַבֵּקׁש,  ִנִּסיתָ א  �ד  עוֹ ה  זֶ "

 ה..."  ַּבֻּסּכָ   ַאַחר ָּכ�ם  ַמְרִּגיִׁשי ם  ַטעַ ה  ֵאיזֶ ה',  ַּבֻּסּכָ ם  ַטעַ   ְלַהְרִּגיׁש
י ְיהּודִ ד,  ְמיֻחָ ן  ְזמַ ל  ּכָ י  ִלְפנֵ   אוֹ ת,  ְמיֶֻחדֶ ה  ִמְצוָ י  ְוִלְפנֵ ג,  חַ י  ִלְפנֵ   ְּכֶׁשַּמִּגיעַ 

  יֹוֵדעַ א �א  ְוהּוה,  ַלִּמְצוָ  ַעְצמוֹ ת  אֶ ן  ְלָהִכי ג,  ַלחַ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ן  ְלָהִכי ה  רֹוצֶ 
ַהֵּׁשם  ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ה  זֶ ר  ֶׁשָהִעּקָ ת  ָלַדעַ ם  ְצִריִכי ה,  זֶ ת  אֶ ת  ַלֲעׂשוֹ   ְוֵאי�ה  מַ 

ֵמַהֵּׁשם    ְלַבֵּקׁשה,  ּוַבִּמְצוָ ג  ַּבחַ ם  ַטעַ   ֶׁשַּיְרִּגיׁשּו ם  ֵמַהּׁשֵ   ּוְלַבֵּקׁש  ִיְתָּבַר�
ם  ֶׁשְּצִריִכי ה  מַ ל  ּכָ   ֶׁשַּיֲעׂשּוה,  ּוְבִׂשְמחָ ת  ִּבְנִעימּור  ַיֲעבוֹ ג  ֶׁשַהחַ   ִיְתָּבַר�
  ה.ָיפֶ י  ְוֲהכִ ב  טוֹ י  ֲהכִ ד  ַהּצַ ל  עַ ל  ַהּכֹ ג  ֵמַהחַ   ֶׁשְּיַקְּבלּו,  ֶׁשָּצִרי�  ְּכמוֹ ת  ַלֲעׂשוֹ 
ַהֵּׁשם  ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ה  ֶׁשּזֹוכֶ י  הּודִ יְ ל  ׁשֶ ה  ַהְּגדּוּלָ ת  אֶ ר  ְלָתאֵ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ 

ם  ֶׁשְּמַדְּבִרי ה  ִמילָ ל  ּכָ ב.  ָקרוֹ ר  ֶלָחבֵ ם  ֶׁשְּמַדְּבִרי   ְּכמוֹ ,  ֶׁשּלוֹ ה  ַּבָּׂשפָ   ִיְתָּבַר�
ת  ַהְּדָלתוֹ ל  ּכָ   םָלָאדָ ת  ּופֹוַתחַ ם,  ַּבָּׁשַמיִ ר  ַאִּדי   ַרַעׁשה  עֹוׂשָ   ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�

 ) סּוּכֹות גחַ  קּוְנְטֵרס (                                                                       ם. ְוַהְּׁשָעִרי 
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ְּבנֹוֵגַע ְלָמה ֶׁשַאָּתה ׁשֹוֵאל ִמָּמַתי ֶאְפָׁשר ַלֲעבֹור 
ְלַהְתִחיל    לעַ  ֶאְפָׁשר  ַהְּבָרָכה:  ְוֹזאת  ַּפְרַׁשת 

�א   ַהְּבָרָכה,  ְוֹזאת  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשּקֹוְרִאים  ִמָּמַתי 
ה, ְוֵכן ֶאְפָׁשר ְצִריִכים ְלַחּכֹות ַעד ִׂשְמַחת ּתֹורָ 

ְלַהְתִחיל ַּפְרַׁשת ְּבֵראִׁשית ִמּיֹום ִראׁשֹון ָוֵאיָל�, 
ּתֹוָרה ְלִׂשְמַחת  ְלַחּכֹות  ְצִריִכים  ט  ִּבְפרָ .  �א 

ר  ְוִנְׁשַא י,  ִׁשּׁשִ ם  ְּביוֹ ל  חָ ה  ּתֹורָ ת  ְּכֶׁשִּׂשְמחַ ה  ַהָּׁשנָ 
ם  ֶהָחכָ ת,  ְּבֵראִׁשית  ָּפָרׁשַ ל  עַ ר  ַלֲעבוֹ ת  ְּבַׁשּבָ ק  רַ 

ל  חוֹ ן  ִראׁשוֹ ם  ְּביוֹ ר  ְּכבָ ל  ְלַהְתִחי  ְּבֹראׁשוֹ   ֵעינוֹ 
ה ַהָּפָרׁשָ ל  עַ ר  ַלֲעבוֹ ם  יוֹ ל  ְּבכָ ת  סּוּכוֹ ד  ַהּמֹועֵ 

 ם. ַּתְרּגּוד  ְוֶאחָ א  ִמְקרָ ם ְׁשַניִ 
ָּכ�, ֲאָבל ָּכ� ִקַּבְלִּתי    םֵיׁש ַהְרֵּבה ֶׁש�א אֹוֲחִזי  

ֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. מֹוַהָרא"ׁש ָהָיה  ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ְזכּות
ר  ָחָזק ָּבֶזה ֶׁשַּיְתִחילּו ִלְפֵני ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ַלֲעבוֹ 

ּכִ ל  עַ  ְּבֵראִׁשית,  ַּפְרַׁשת  ֶׁשל  ק רַ י  ַהַּפְרָׁשה  
ֹנַח.ם  ִמְסּתֹוְבִבי ָּפָרַׁשת  קֹוְרִאים  ַּכָּמה    ּוְכָבר 

נֹותֵ   ם ָנִעיה  ּומַ   טֹוב ֶׁש�א  ֹאתֹו  ן  ָּלֶזה  ֶׁשְּיַרּמּו 
ְמֹאד   הּוא  ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות  ּוִמְתַנֵהג 

 . ַיְצִליחַ 
 "ז) תשע  ַהֲאִזינּוה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (
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ת ְוזֹאת ָּפָרׁשַ ל עַ ר לֲַעבֹו
 ת ּוְבֵראִׁשיה ַהְּבָרכָ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 
 

 
 

 

 היכל הקודש ברסלב ביהמ"ד  
 בנשיאות ראש הישיבה שליט"א 

 בני ברק 7/ רחוב בעש"ט   ירושלים 15רחוב רבי נחמן מברסלב 
 

 תפלה לחג הסוכות זמני
 
 

 סוכות
 09:15שחרית..................................................

 6:00.......................................................מנחה
 חול המועד סוכות  

 09:30שחרית..................................................
 5:45.......................................................מנחה

 רבתי סעודת הילולא
 של רבינו ז"ל 

 חול המועד ביום רביעי ד 
 מדרשינו  יבת  לידבהסוכה 

 בירושלים ובבני ברק 
 אחרי מעריב 

 הושענא רבה 
 אחרי הבדלה ....................מוצש"ק משנה תורה

 9:00.....................................................שחרית
 שמחת תורה 

 6:00.................... ............ ..........עריו"ט מנחה
 6:50................................אתה הראת.............

 9:15.......................שחרית יו"ט.....................
 10:30...................אתה הראת.........................

 6:00.......................... .......מנחה....................... 
 7:20.......................... ........מעריב....................

 9:30.........................................הקפות שניות
 

 הגבאים  -א פרייליכן יום טוב 
 

 
 

במוצאי שבת, לאחר ששרו את הזמירות ואכלו את סעודת מלווה מלכה, התרחש מעמד מרגש 
ביותר. ראש הישיבה קרא לבימה הרבה אברכים, בחורים וילדים שזכו עתה לעשות סיומים. 

כל ספרי רבנו, סיום שולחן ערוך,    2ספר המידות,    3סיומי משניות.    10סיומי הש"ס.    5התקיימו  
בנוסף לסיומים הרבים שאנשי שלומינו ערכו בבתיהם לפני שיצאו  ועו ד הרבה סיומים, זאת 

 לדרך. 
יותר מכל   ראש הישיבה אמר שאחרי כאלה סיומים כבר אי אפשר להגיד כלום. ואמר שזה 
הדרשות שאפשר לתת. כשרואים שבין המסיימים יש כל מיני יהודים בכל המצבים, וכשבחור 

ו איך בחור או אברך כמוהו יכולים ללמוד ולסיים כאלו דברים יפים,  או אברך רואה במו עיני 
 הלב שלו נפתח והוא מחליט להתחיל שיעור בגמרא ובמשניות וכדומה. 

 ערב ראש השנה 
ליל ערב ראש השנה, במוצאי שבת קודש, בחצות, בשעה אחת, התאסף קהל רב בהיכל בית 

  הנעיםבקולו    אמרעבערמאן שליט"א  המדרש לסליחות "זכור ברית". הר"ר אברהם הערש וו
בפני   ובתחנונים  בבכי  גדולה,  בהתרגשות  הצטרף  הציבור  הסליחות.  את  רבה  בהתרגשות 

 הקב"ה, והתכוננו ליום הדין הממשמש ובא. 
בערב ראש השנה, בבוקר אחרי שחרית, התאספה שורה של מאות יהודים לתת את פדיון נפש  

ת, ולכן נאלצו לעצור, והמשיכו את פדיון נפש  לראש הישיבה שליט"א, שנמשך שעות ארוכו
אומר (שיחות  הר"ן, סימן רי"ד) שבערב ראש השנה    ז"לבשעות אחה"צ לכמה שעות. רבינו  

 שיוכלוצריך לתת פדיון, מוהרא"ש זי"ע היה אומר שהצדקה הכי גדולה שיש היא לתת כסף  
ותר להחיות את עם ישראל,  להפיץ את העצות של רבינו יותר ויותר בעולם, זו הדרך הטובה בי

בכספי הפדיון כדי להדפיס את ספרי   וזה נשאר עבורם לנצח. לכן מוהרא"ש נהג להשתמש 
את  רבינו ולבנות את המוסדות של רבינו, כדי שיוכל להפיץ עוד את אורו של רבינו לכל העולם, ו

 זה ראש הישיבה שליט"א ממשיך עד היום.
 ראש השנה 

ת המדרש למנחה האחרונה של השנה, שהתפללו בהתעוררות  ביב התכנס הציבור    החגבערב  
רבה. לאחר התפילה ניגשו כל הציבור לאחל שנה טובה לראש הישיבה שליט"א. לאחר מכן 

 התקיימה הסעודה בבית המדרש שנערכה בכובד ראש.
הדף  הישיבה את  לימד ראש  המקוה  ואחרי  השחר,  עלות  לפני  קם  הציבור  רוב  הימים  בשני 

השיעור דיבר ראש הישיבה על כך שצריך לנצל את הזמן ללכת לציון הקדוש,  גמרא, לאחר  
המקום בו ניתן לפעול את כל הישועות. אחר כך יצאו לדרך שלוקחת כחצי שעה לציון הקדוש, 
 שם אמרו "תיקון הכללי" והתפללו לכל טוב בשעות המוקדמות שבהן קל יותר להתקרב לקבר.

בהתרוממות רבה, לפסוקי דזמרה ניגש ביום הראשון    בשעה שמונה התקיימה תפילת שחרית
הגאון רבי שלמה רוטה שליט"א וביום השני הגאון רבי אלחנן רוטה שליט"א, שחרית ומוסף 
התפלל ראש הישיבה בהתרוממות ובהתעוררות רבה. לפני תקיעת שופר נשא ראש הישיבה 

הגדולה שיש בשמים   דיבר על שעת עת רצון ראש הישיבה  שליט"א דרשה של תקיעת שופר,  
וזה זמן טוב לחזור בתשובה.    , בשעת תקיעת שופר שאף מקטרג אחד לא יכול לפתוח את פיו אז

והראש הישיבה ביקש גם שלא ישנאו אחד את השני, עכשיו זה הזמן לפייס זה את זה ולהתחיל 
ורק,  לאהוב זה את זה. ראש הישיבה שליט"א גם הזכיר על גזירות החינוך ששורה כעת בניו י

בחינוך   הילדים  את  לחנך  יהיה  שניתן  להתפלל  שלומינו  מאנשי  ללא  הנכוןיהודי  הוביקש   ,
 קשיים.

נער  התפילה  אחר  כה  לאחר  של  שעות  את  ניצלו  שלומינו  אנשי  רבה.  בהתרוממות  הסעודה 
 הצהריים בתורה ותפילה התבודדות וללכת לציון הקדוש להתפלל על כל טוב.

הצהריים, כל הציבור בראשות ראש הישיבה שליט"א, הלכו לומר תשליך  ביום הראשון אחר  
  ו להקב"ה שזכ  וליד הנהר העובר ליד הבניין, וכמקובל בברסלב יצאו בריקוד אחרי תשליך. והוד

 על ראש השנה, ופעלו שנה טובה ומתוקה. ז"לרבינו  לאלהתגבר על כל המניעות, זכו לבוא 
שה, ראש הישיבה למד קטע ממחזור "עת רצון" של לאחר מנחה נשא ראש הישיבה את הדר

מוהרא"ש זי"ע שמביא קטע מליקוטי הלכות על שהצדיק לא מסתלק מהעולם לפני שהוא לא 
משאיר תלמיד המכניס את תורת הצדיק לתלמידיו, וכי חייבים לחפש מקום בו מדברים על 

 ונה והתבודדות.הפשטות של היהדות, מקום שבו אנשים מתחזקים לשלום בית, תורה, אמ
, כבר התחיל "דינא רפיא" כשכבר  ך, אבל מאחרי תשליהוכמעשהו בראשונה, כך מעשהו בשני

ניגונים עליזים יותר בסעודה. ראש הישיבה קרא לכמה מאנשי שלומינו לשיר    ו לשירהתחיל
 . מאד נהנה מזה הקהלוקטעי חזנות יפים מפיוטי התפילה השונים, 

נש שוב  מנחה  אחרי  השני  ושירי  ביום  התעוררות  בשירי  פתחו  יפה,  דרשה  הישיבה  ראש  א 
לקחת מרבינו את המתנות    צריכיםהביתה    כי כשהולכיםגעגועים לה'. ואז ראש הישיבה הסביר  

דרך   סדר  את  לקחת  צריך  לנו.  נותן  שיארזו  של  לימוד  השהוא  וגמרא,  משניות  את  אמירת 
, רק לקבל את זה בתור כפרת  העצות של שלום בית, "אם האשה צועקת, לא צריכים לענות

עוונות ולחזור בתשובה", לקחת את האמונה הטהורה, לחיות עם השם, לשמוח עם המצוות  
הפשוטות, עם שבת, תפילין, ציצית, זקן ופיאות, ובעיקר, צריך לקחת את  התפילה והתבודדות,  

ל הקב"ה  מה  שיותר בשפה האישית, כל מילה שיהודי מדבר איתברך כלהתרגל לדבר עם השם  
 היא הצלחה עצומה לאדם, זה ילווה ויעזור לו בעולם הזה ובעולם הבא.

יצא הקהל בריקודהחגמוצאי  ב  כמנהג חסידי ברסלב, אנשים הודו    םחגיגי  ים, לאחר מעריב, 
על כל חסדיו הגדולים שהם הצליחו להתגבר על כל המכשולים הכלליים כמו   יתברך  להשם

  כשעברו הפרטיים שכולם עוברים ביחידות, ועכשיו,    כל המכשוליםוכסף, משפחה, מלחמה  
שפעלו שנה טובה מתוקה    ז"ל בזכותו של רבינו  שבטוחים  ו   , סמוכיםאת ראש השנה הנעלה

 ומבורכת, שנת גאולה וישועה.
נאלצו לרוץ לארוז את המזוודות ולצאת לדרך הארוכה והקשה חזרה כבר  אחרי כמה דקות,  

ירה ומתוקה,  מאגאולה וישועה, שנה     ת ידיעה שקנו שנ, ב חהביתה, אבל במצב רוח קל ושמ
 ות הטובות.אשחיים עם הקב"ה, עם כל הישועות והרפו השנ

 מי שהיה אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח כל השנה! 
 



 

 
 

 ד
 

> BreslevC
enter. com

 <   

 

 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב 
 541-152-354370 ארגנטינה/212-444-9191/ארה"ב  0797040066ארץ ישראל 

  323-500-3461 בלגיה/438-300-8080/קנדה 03303502361אנגליה 
  rabbirothhebrew@gmail.comלקבלת הגליון במייל  

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד סיפורי שיעורים;  - קוואל פון חיזוק (לנשים)
  451-152-354380 ארגנטינה/212-444-9169ארה"ב  /0797040069ארץ ישראל  

 323-500-3462 בלגיה/438-320-9090/קנדה 03303502363אנגליה  
  058-637-7799הודעות /  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל 

 

 

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'
 

בצל   נמצאים  שלומינואנשי   באומן  הנעלה  השנה  מראש  הרושם  תחת  עדיין 
התפילות ברוב  את הקודש של ראש הישיבה שליט"א, איך שהיו יחד, התפללו 

עם השירים   והחגעם ותקעו בשופר בהתעוררות רבה, אכלו את סעודות השבת  
 מהזמירות והניגונים יחד, התפילה וההתבודדות והתיקון הכללי בציון   הנהדרים

והשיעורים של ראש    הנפלאות  הקדוש עם געגועים והשתפכות הנפש, ודרשות
 הישיבה שליט"א.

שונים,   מכיוונים  אזהרות  נשמעו  השנה  ראש  שלפני  שבשבועות  למרות 
, "לא נוכל לקחת אחריות"  מפחידיםדיווחים    השמיעו"דוברים" ו"שגרירויות"  

אוקראי נפשות,  סכנת  "זה  הציונית.  הממשלה  דובר  במצב  הזהיר  נמצאת  נה 
מלחמה", צעקו שגרירים אחרים. אבל חסידי ברסלב לא נבהלו מזה יותר מדי, 
בידיעה שזה רק עוד מניעה שהסמ"ך מ"ם מנסה כדי למנוע מאתנו להגיע לרבינו  
לאומן  דרכם  ועשו  שנסעו  מיהודים  כששמענו  במיוחד  השנה,  לראש  הקדוש 

חודש אלול, ש  השכב במהלך  המדינות  הדרכים מכל  גם  כל  וכך  עד אומן,  נות 
באומן עצמה, המצב רגוע לחלוטין, לא רואים בכלל מצב של "מלחמה", וכמו  
ברורה  פסיקה  אחד  פה  פסקו  כולם  דורנו  פוסקי  וגדולי  החשובים  שהרבנים 
שאין זה מקום סכנה, וניתן לנסוע בבטחה לאומן, בניגוד לעיתונים וקווי הטלפון 

מה שהם צריכים לעשות כדי שיהיה    שרצו להפיץ פחד מהנסיעה לאומן. שזה
להם ממה להתפרנס, אחרי הכל, הם חיים רק מהשלכת פחד ואימה על הציבור,  

 זה גורם לציבור לרצות להתעדכן בחדשות. 
 למעשה   יצאו  יהודים  אלפי  עשרות  העעל"ט,   השנה  ראש  שלפני  האחרונים  בימים

  משם   דרכם  את  ועשו   אחרות,   ממדינות  דרך  ונסעו   והמתישה,   הארוכה  לדרך

  ככל   כאשר  וברכבות,   באוטובוסים  במכוניות,   במטוסים,   ארוכות  שעות  במשך

  לראש  ז"ל   לרבינו  להגיע  והתשוקה  והחשק  הרצון  מתחזק  שמתקרבים,   פסיעה

  בזמנם  רבה  והסבא   הסבים   שנסעו   הרבות  הנסיעות   את  לנו  שהזכיר  מה  השנה, 

 אלו. בימים כמו רבי אל להגיע קלים דרכים כאלה היו לא , החגים על לצדיקים
לאזור  נכנסים  ולמה  מדוע  רחימך",  הוא  ומאן  ""מנן  והשתומם  עמד  העולם 

כסף  מלחמה? למה אנשים מרשים לעצמם להוציא הדרכים    כאלו סכומי  על 
והכרטיסים? מדוע אנשים מוכנים לסבול בדרכים שלוקחות שעות ארוכות של 

כב  מה  לאומן?  להגיע  שעות  וארבעים  שאי  שלושים  באומן  למצוא  יכולים  ר 
או אנטוורפן?   לונדון  ירושלים,  יורק,  בניו  שאלו אנשים, מה    –אפשר למצוא 

 תהו אנשים.  -מניע את רבבות היהודים שנוסעים במסירות נפש?  
נים בצדיק יהתשובה לכל השאלות הללו היא "אמונת חכמים".  עם ישראל מאמ

ראש השנה,    לעאו אליו  וב הקדוש, הנחל נובע מקור חכמה, שביקש ודרש שי 
 . והבטיח לתקן כל אחד שיקח חלק בקיבוץ הקדוש

וכך אכן היה ברוך ה', כל מי שהיה שם יכול להעיד על הדרכים השלוות והמצב 
רק   היה  זה  שינויים,  היו  ואם  שנה,  כמדי  התנהל  הכל  איך  באומן,  הנורמלי 

השנים   החדשיםהמלונות   במהלך  שנוספו  ועסקים  מדרשים,  בתי  הרבים. 
האחרונות. אין כאן לא טילים, ולא פצצות, לא טנקים, ולא סירנות, לא שרירין 

 ולא קיימין. 
היכל   בבניין  כששם  בהפתעה.  נתפסו  הקודש  בהיכל  שלומינו  אנשי  אולם 
"חמושים"   הרבה  נראו  מאוד...  חזקה  מידה  בקנה  נראתה  המלחמה  הקודש 

בים, אחד היה חמוש במשניות, אחר בתהלים, השני בגמרא. ועוד אחד מסתוב 
יכלה להבחין גם ב"כוחות המיוחדים",  עם שלחן ערוך או חומש. עין מיומנת 
הסוכנים הנסתרים, שמבחוץ לא נראו בהם משהו מיוחד, אך חרישית שפתיהם 

וב רועדות   ווב התפילה  דבקיםדדות,  יתברךהב   הם  שעות   שם  וארבע  עשרים 
 ממה. בי

 שבת קודש אצל רבינו הקדוש 
מאוד לערוך שבת מרוממת  הציבור הרחב כבר הגיע לאומן ביום חמישי, וזכו  

 באומן.  ז"לבצל קדשו של רבינו 
היימליך  תפילה מו"ה מרדכי  הבעל  תפילה מרוממת עם  התפללו  בליל שבת 

התפילה   לאחר  ראש    -הי"ו  מסר  הסעודה  לקראת  המדרש  בית  הכנת  בזמן 

 הנעלה אצל רבינו הקדוש באומן   ראש השנה
 

 

יחה יפה למטה בחדר האוכל, ראש הישיבה אמר שבאמת צריכים  הישיבה ש
ללכת הביתה מיד לאחר התפילה ולעשות את הסעודה, אבל עכשיו אין ברירה, 
צריך להכין את בית המדרש. ראש הישיבה מסר שיחה על הודיה והלל להקב"ה, 
 וכיצד הכל יכול להתהפך לטובה כאשר מתרגלים לתת לכל אחד מילים טובות.

רות, כשהגיעו לקטע של "מודה אני לפניך" הכריז ראש הישיבה "כשחל  בזמי
שבת ביום טוב, מדלגים על הקטע 'מודה אני לפניך', ושבת אצל רבינו זה חג", 

עצ בשמחה  התחיל  הישיבה  במהלך ווראש  ברסלב.  בנוסח  חיל"  "אשת  מה 
הסעודה שרו ביחד, כפי שראש הישיבה מדבר כל הזמן על כך שעיקר היהדות  

 יא לעשות את הדברים הפשוטים כמו שירת הזמירות וכדומה. ה
לאחר הסעודה אמר ראש הישיבה שאסור להשאיר את הילדים לבד, או שילכו  

 לישון עם הילדים, או שהם יהיו ליד האבא בבאטע.
בבאטע שרו ביחד את הזמירות ושאר השירים החמים, ולאחר מכן המשיך ראש 

ה להקב"ה, ראש הישיבה אמר שהשנה הישיבה את השיחה הקודמת של הודא
כולם פחדו שבגלל הנסיעות והעצירות הרבות וגם היו הרבה דיווחים ששדות  
אחד  כל  לכן  יגיעו,  לא  מזוודות  שהרבה  והתכוננו  מאד  יהיו עמוסים  התעופה 
התפלל היטב "השם תעזור שהמזוודות שלי יגיעו" ועד כמה שזה נשמע נפלא,  

נים אחרות.  ראש הישיבה שליט"א דיבר רבות  השנה הזו אבדה הרבה פחות מש
ראש השנה כפי שצריך,   לנצל אתבאומן, וכיצד    ז"לעל גודל השהות אצל רבינו  

המלווה אותנו לאורך   ז"ל, שאנו מקבלים מרבינו    הנפלאותוהעצות    החיזוקועל  
 . יתברך כל השנה, ומקרב אותנו להשם

אנשי שלומינו, אמרו את בשבת קודש בבוקר יצא ראש הישיבה לציון עם הרבה  
התיקון הכללי והתבודדו, ואחר כך חזרו לבניין, ונעמדו להתפלל בהתרוממות 

מד יובנעימות. לאחר התפילה היה שיעור יפה בסיפורי מעשיות, ראש הישיבה ל
שכבר   שאפילו  באריכות  דיבר  הישיבה  ראש  בעטלער'ס,  הז'  של  י"ג  מעשה 

עדיין לא נעזרת, אולי כדאי לדבר   ביקשת הרבה מהשם יתברך, תבקש שוב, ואם
אל הקב"ה עם יותר דרך הארץ? צריכים להשיח את הלב אל הקב"ה, ולא לבוא  
ובתחנונים.    ברחמים  ועוד פעם  רק לבקש פעם  נעזרו,  לא  עדיין  בטענות למה 
אחר כך דיבר ראש הישיבה קצת על "שלום בית", לדבר יפה לאישה, לראות 

 ונותיה. את מעלותיה ולא לשים לב לחסר
הציבור ניצל את שבת אחר הצהריים כמו שצריך, חלק נחו מהדרך הקשה, או  

 בבית המדרש. םשיעוריהשהלכו לציון, או שלמדו את 
בסעודה שלישית אמר ראש הישיבה שרק הגעה לאומן בראש השנה לא הופכת  
צריך  לא  מי  באומן,  לרבינו  להגיע  חייב  העולם  כל  ברסלב,  לחסיד  אדם  את 
תיקון? אבל אחד שרוצה להיות חסיד ברסלב צריך לקחת את הלימודים של  

בשפה האישית,    ברךתם י רבינו ברצינות, להתבודד כל יום להשיח את הלב להש
ולספר לו כל מה שיש לו על הלב,  ללמוד כל יום, קצת משניות, קצת גמרא,  

נתן לנו,  קצת חומש. ראש הישיבה דיבר על "סדר דרך הלימוד" המתוק שרבינו  
בלי   גם  האלה  המילים  את  "תגיד  חברותא,  לך  אין  סבלנות,  לך  אין  אם  גם 

..." ראש הישיבה דיבר הרבה פעמים שאסור לרצות לבכות בציון, גם כי  להבין
זה לא חלק מהתיקון, ועוד יותר מכך שככל שמנסים לבכות יותר זה לא עובד...  

 חבר קרוב.ב לשמשיחים את הל  כמוצריך לדבר בצורה הכי טבעית, 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 שליט"א  לב נתנאלמו"ה 
 מנהל בית הדפוס בבני ברק 

 למזל טוב  לרגל הולדת בתו
שיש לכם, בלהפיץ את  האדירותהזכויות 

הלימודים של רבינו הקדוש ברחבי ארץ ישראל  
שתראו   ולב"ב  ובכל העולם כלו, יעמוד לכם

, הרבה נחת יהודית מכל ילדיכם מתוך בריאות
, וסייעתא  רווחיבני ברוכי, חיי ארוכי, ומזוני 
 

 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 שליט"א יצחק ראטהמו"ה 
 שמש  בביתמנהל בית הדפוס 

 למזל טוב   לרגל הולדת בתו ונכדו
שיש לכם, בלהפיץ את  האדירותהזכויות 

הלימודים של רבינו הקדוש ברחבי ארץ ישראל  
שתראו   ולב"ב  ובכל העולם כלו, יעמוד לכם

, הרבה נחת יהודית מכל ילדיכם מתוך בריאות
חי, וסייעתא  וובני ברוכי, חיי ארוכי, ומזוני ר

 

  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  15 ברכות  9:15 בזמן הדה"נ 21:00יום רביעי בשעה   
  7בעל שם טוב רח' 

 שמיעת שיעור  
 19דולב  ליל שישי רח' נחל 

 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   אי"ה בקרוב  דקות לפני השקיעה  20 21:30יום רביעי בשעה   
19רשב"י   
  21:30יום ראשון בשעה  : שיעור 

 ) ביהכ"נ חב"ד ( 9רחוב צה"ל 

 

 צפת  דקות לפני השקיעה  10 ברכות  9:00 לפני השקיעהדק'   45
 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל 
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	מוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר, מִמַּה עוֹשִׂים סֻכָּה? אֵיזֶה סְכָךְ כָּשֵׁר לַסֻּכָּה? מוֹץ שֶׁל תְּבוּאָה, הַלִּכְלוּךְ שֶׁזּוֹרְקִים לַפַּח, כְּמוֹ שֶׁהַגְּמָרָא אוֹמֶרֶת (סֻכָּה יב.) אִם אָדָם יְסַכֵּךְ אֶת סֻכָּתוֹ עִם תְּבוּאָה, אִם אָדָם יְסַכֵּךְ אֶת סֻכ...
	(אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל - סוּכּוֹת תשפ"ב)
	בְּנוֹגֵעַ לְמָה שֶׁאַתָּה שׁוֹאֵל מִמָּתַי אֶפְשָׁר לַעֲבוֹר עַל פַּרְשַׁת וְזֹאת הַבְּרָכָה: אֶפְשָׁר לְהַתְחִיל מִמָּתַי שֶׁקּוֹרְאִים בַּתּוֹרָה וְזֹאת הַבְּרָכָה, לֹא צְרִיכִים לְחַכּוֹת עַד שִׂמְחַת תּוֹרָה, וְכֵן אֶפְשָׁר לְהַתְחִיל פַּרְשַׁת ב...
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	בְּנוֹגֵעַ לְמָה שֶׁאַתָּה שׁוֹאֵל מִמָּתַי אֶפְשָׁר לַעֲבוֹר עַל פַּרְשַׁת וְזֹאת הַבְּרָכָה: אֶפְשָׁר לְהַתְחִיל מִמָּתַי שֶׁקּוֹרְאִים בַּתּוֹרָה וְזֹאת הַבְּרָכָה, לֹא צְרִיכִים לְחַכּוֹת עַד שִׂמְחַת תּוֹרָה, וְכֵן אֶפְשָׁר לְהַתְחִיל פַּרְשַׁת ב...
	יֵשׁ הַרְבֵּה שֶׁלֹּא אוֹחֲזִים כָּךְ, אֲבָל כָּךְ קִבַּלְתִּי מִמּוֹהֲרָא"שׁ זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ. מוֹהַרָא"שׁ הָיָה חָזָק בָּזֶה שֶׁיַּתְחִילוּ לִפְנֵי שִׂמְחַת תּוֹרָה לַעֲבוֹר עַל הַפַּרְשָׁה  שֶׁל פַּרְשַׁת בְּרֵאשִׁית, כִּי רַק מִסְתּוֹבְבִים וּכ...
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה הַאֲזִינוּ תשע"ז)
	.
	במוצאי שבת, לאחר ששרו את הזמירות ואכלו את סעודת מלווה מלכה, התרחש מעמד מרגש ביותר. ראש הישיבה קרא לבימה הרבה אברכים, בחורים וילדים שזכו עתה לעשות סיומים. התקיימו 5 סיומי הש"ס. 10 סיומי משניות. 3 ספר המידות, 2 כל ספרי רבנו, סיום שולחן ערוך, ועוד הרבה ס...
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	ראש הישיבה אמר שאחרי כאלה סיומים כבר אי אפשר להגיד כלום. ואמר שזה יותר מכל הדרשות שאפשר לתת. כשרואים שבין המסיימים יש כל מיני יהודים בכל המצבים, וכשבחור או אברך רואה במו עיניו איך בחור או אברך כמוהו יכולים ללמוד ולסיים כאלו דברים יפים, הלב שלו נפתח וה...
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	ערב ראש השנה
	ליל ערב ראש השנה, במוצאי שבת קודש, בחצות, בשעה אחת, התאסף קהל רב בהיכל בית המדרש לסליחות "זכור ברית". הר"ר אברהם הערש וועבערמאן שליט"א אמר בקולו הנעים בהתרגשות רבה את הסליחות. הציבור הצטרף בהתרגשות גדולה, בבכי ובתחנונים בפני הקב"ה, והתכוננו ליום הדין ...
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	בערב ראש השנה, בבוקר אחרי שחרית, התאספה שורה של מאות יהודים לתת את פדיון נפש לראש הישיבה שליט"א, שנמשך שעות ארוכות, ולכן נאלצו לעצור, והמשיכו את פדיון נפש בשעות אחה"צ לכמה שעות. רבינו ז"ל אומר (שיחות  הר"ן, סימן רי"ד) שבערב ראש השנה צריך לתת פדיון, מו...
	ראש השנה
	בערב החג התכנס הציבור בבית המדרש למנחה האחרונה של השנה, שהתפללו בהתעוררות רבה. לאחר התפילה ניגשו כל הציבור לאחל שנה טובה לראש הישיבה שליט"א. לאחר מכן התקיימה הסעודה בבית המדרש שנערכה בכובד ראש.
	בשני הימים רוב הציבור קם לפני עלות השחר, ואחרי המקוה לימד ראש הישיבה את הדף גמרא, לאחר השיעור דיבר ראש הישיבה על כך שצריך לנצל את הזמן ללכת לציון הקדוש, המקום בו ניתן לפעול את כל הישועות. אחר כך יצאו לדרך שלוקחת כחצי שעה לציון הקדוש, שם אמרו "תיקון הכ...
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	בשעה שמונה התקיימה תפילת שחרית בהתרוממות רבה, לפסוקי דזמרה ניגש ביום הראשון הגאון רבי שלמה רוטה שליט"א וביום השני הגאון רבי אלחנן רוטה שליט"א, שחרית ומוסף התפלל ראש הישיבה בהתרוממות ובהתעוררות רבה. לפני תקיעת שופר נשא ראש הישיבה שליט"א דרשה של תקיעת ש...
	לאחר התפילה נערכה הסעודה בהתרוממות רבה. אנשי שלומינו ניצלו את שעות של אחר הצהריים בתורה ותפילה התבודדות וללכת לציון הקדוש להתפלל על כל טוב.
	ביום הראשון אחר הצהריים, כל הציבור בראשות ראש הישיבה שליט"א, הלכו לומר תשליך ליד הנהר העובר ליד הבניין, וכמקובל בברסלב יצאו בריקוד אחרי תשליך. והודו להקב"ה שזכו להתגבר על כל המניעות, זכו לבוא אל רבינו ז"ל על ראש השנה, ופעלו שנה טובה ומתוקה.
	לאחר מנחה נשא ראש הישיבה את הדרשה, ראש הישיבה למד קטע ממחזור "עת רצון" של מוהרא"ש זי"ע שמביא קטע מליקוטי הלכות על שהצדיק לא מסתלק מהעולם לפני שהוא לא משאיר תלמיד המכניס את תורת הצדיק לתלמידיו, וכי חייבים לחפש מקום בו מדברים על הפשטות של היהדות, מקום ש...
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	וכמעשהו בראשונה, כך מעשהו בשניה, אבל מאחרי תשליך, כבר התחיל "דינא רפיא" כשכבר התחילו לשיר ניגונים עליזים יותר בסעודה. ראש הישיבה קרא לכמה מאנשי שלומינו לשיר קטעי חזנות יפים מפיוטי התפילה השונים, והקהל מאד נהנה מזה.
	ביום השני אחרי מנחה שוב נשא ראש הישיבה דרשה יפה, פתחו בשירי התעוררות ושירי געגועים לה'. ואז ראש הישיבה הסביר כי כשהולכים הביתה צריכים לקחת מרבינו את המתנות שהוא נותן לנו. צריך לקחת את סדר דרך הלימוד של אמירת משניות וגמרא, שיארזו את העצות של שלום בית, ...
	במוצאי החג, לאחר מעריב, יצא הקהל בריקודים חגיגים כמנהג חסידי ברסלב, אנשים הודו להשם יתברך על כל חסדיו הגדולים שהם הצליחו להתגבר על כל המכשולים הכלליים כמו כסף, משפחה, מלחמה וכל המכשולים הפרטיים שכולם עוברים ביחידות, ועכשיו, כשעברו את ראש השנה הנעלה, ס...
	אחרי כמה דקות, כבר נאלצו לרוץ לארוז את המזוודות ולצאת לדרך הארוכה והקשה חזרה הביתה, אבל במצב רוח קל ושמח, בידיעה שקנו שנת  גאולה וישועה, שנה מאירה ומתוקה, שנה שחיים עם הקב"ה, עם כל הישועות והרפואות הטובות.
	מי שהיה אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח כל השנה!
	ראש השנה הנעלה אצל רבינו הקדוש באומן
	אנשי שלומינו נמצאים עדיין תחת הרושם מראש השנה הנעלה באומן בצל הקודש של ראש הישיבה שליט"א, איך שהיו יחד, התפללו את התפילות ברוב עם ותקעו בשופר בהתעוררות רבה, אכלו את סעודות השבת והחג עם השירים הנהדרים מהזמירות והניגונים יחד, התפילה וההתבודדות והתיקון ה...
	למרות שבשבועות שלפני ראש השנה נשמעו אזהרות מכיוונים שונים, "דוברים" ו"שגרירויות" השמיעו דיווחים מפחידים, "לא נוכל לקחת אחריות" הזהיר דובר הממשלה הציונית. "זה סכנת נפשות, אוקראינה נמצאת במצב מלחמה", צעקו שגרירים אחרים. אבל חסידי ברסלב לא נבהלו מזה יותר...
	בימים האחרונים שלפני ראש השנה העעל"ט, עשרות אלפי יהודים יצאו למעשה לדרך הארוכה והמתישה, ונסעו דרך ממדינות אחרות, ועשו את דרכם משם במשך שעות ארוכות במטוסים, במכוניות, באוטובוסים וברכבות, כאשר ככל פסיעה שמתקרבים, מתחזק הרצון והחשק והתשוקה להגיע לרבינו ז...
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