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 . ִּתְטָהרּו   ה'ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני   ה ִּכי ַבּיֹום ַהּזֶ   

ם,  ִמְתַעִּניל  ִיְׂשָראֵ ם  עַ ל  ּכָ ה,  ָּׁשנָ ּבַ   ַהָּקדֹוׁשם  ַהּיוֹ ם,  ַהִּכּפּוִרי ם  יוֹ ל  ַהָּגדוֹ ם  ַהּיוֹ   ַמִּגיעַ 
 ה.טֹובָ ה ְלָׁשנָ  ֶׁשְּיַחְּתֵמנּום ֵמַהּׁשֵ ם ּוְמַבְּקִׁשי  הִּבְתׁשּובָ ם ְוחֹוְזִרי ם ִמְתַּפְּלִלי

  ִלֵּבנּו ִלְפֹעל ּבֹו ָּכל ִמְׁשֲאלֹות    –ם ַהִּכּפּוִרים הּוא ַּגם ֵעת ָרצֹון ְּגדֹוָלה ְמֹאד ַּבָּׁשַמִים  יוֹ  
י ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ָּכל ַהָּׁשַמִים ְּפתּוִחים, ְוִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל עֹולֹות ּוִמְתַקְּדׁשֹות ְלטֹוָבה, ּכִ 

ְּברּוָחִנּיּות   ְלטֹוָבה  ִלָּבם  ִמְׁשֲאלֹות  ָּכל  ִלְפֹעל  ֹּכַח  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ַמְלָאִכים,  ֶׁשל  ִּבְקֻדָּׁשָתם 
(ִמְדַרׁש ְטֵרג ֲעֵליֶהם ְּכָלל, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  ּוְבַגְׁשִמּיּות, ְוֵאין ַהָּׂשָטן ָיכֹול ְלקַ 

'ַהָּׂשָטן' ְּבִגיַמְטִרָּיא שס"ד, ִּכי שס"ד ָיִמים ַּבָּׁשָנה ֵיׁש ֹּכַח ַלָּׂשָטן ְלַקְטֵרג,   ְּתִהִּלים ִמְזמֹור כז)
ְטֵרג, ְוָלֵכן ְמֻסָּגל ָאז ְמֹאד ְלַהְרּבֹות  יֹום שס"ה, ֵאין לֹו ֹּכַח ְלקַ   –ֲאָבל ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים  

 .ְּבָכל ִמיֵני ְּתִפּלֹות ּוַבָּקׁשֹות ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְוֵאין ֹּכַח ַלָּׂשָטן ְלַקְטֵרג ֲעֵליֶהם

ל ֶאָחד ְּכִפי ְּבִחיָנתֹו ָיכֹול ִלְפֹעל ְּדָבִרים ְּגדֹוִלים ְוֶעְליֹוִנים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ִאם ַרק ּכָ 
 .ִלְפֹעל ֶאת ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלּבֹו ְלטֹוָבהְיַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות, 

יֹות ְוֹרב ְּבֵני ָאָדם ֶנְחָלִׁשים ְמֹאד ְּבֶמֶׁש� ַהּיֹום ִמְּפֵני ַהַּתֲעִנית, ָלֵכן ְּכַדאי ְלַנֵּצל ַהְּזַמן  הֱ 
ָּלה, ְלַסֵּדר ְּתִפּלֹות, ַּבָּקׁשֹות, ִּכּסּוִפין ּוְרצֹונֹות ֶׁשל ַהַּלְיָלה, אֹו ַהְּזַמן ֶׁשל ַהֹּבֶקר ִלְפֵני ַהְּתפִ 

ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ּוְלַבֵּקׁש ִמְּלָפָניו ִיְתָּבַר� ָּכל ַמה ֶּׁשִּלּבֹו ָחֵפץ, ִּכי ָאז ֲעַדִין ֵיׁש לֹו  
ַהַהְפָסקֹות   ִּבְׁשַעת  ְּכגֹון  ַהּיֹום,  ְזַמֵּני  ּוִבְׁשָאר  ְוכּו'  ֹּכַח,  ַהְּתִפּלֹות  ַלֲחטֹוף   –ֵּבין  ְיכֹוִלים 

 . ַּכָּמה ְנֻקּדֹות טֹובֹות ֶׁשל ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה, ֲאִפּלּו ַהְּקַטִּנים ְּביֹוֵתר, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי ֹּכחוֹ 

ֶׁשהּוא יֹום ֶׁשִּנְּתנּו  ֶאָחד ֵמִעָּקֵרי ַהִּׂשְמָחה ְוַהּיֹום טֹוב ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא ֵמֲחַמת  
: �א ָהיּו ָיִמים טֹוִבים (סֹוף ַמֶּסֶכת ַּתֲעִנית)ּבֹו לּוחֹות ְׁשִנּיֹות, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  

ִנְמָצא, ֶׁשּיֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא ֵמֵעין ַקָּבַלת ְלִיְׂשָרֵאל ַּכֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב ּו"ְכיֹום ַהִּכּפּוִרים",  
ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְזַמן ְוֹכַח ִלְלֹמד ִׁשעּוִרים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים  

"ְמַעט   –ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ֲאָבל ַרֵּבנּו ַז"ל ְּכָבר ִלֵּמד אֹוָתנּו "ַא'ִּביֶסעל ִאיז אֹוי� גּוט"  ְּכמֹו ּבְ 
ַּגם ֵּכן טֹוב", ְוָלֵכן ְּכַדאי ִלְלֹמד ֲאִפּלּו ְמַעט, ְוֶזה ִיְהֶיה ֶנְחָׁשב לֹו ְּכִאּלּו ָלַמד ַהְרֵּבה, ִּכי  

 .ר הּוא ָהָרצֹוןֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָהִעּקָ 

בּוִרים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ַחס ְּבֵני ָאָדם ֶׁשחֹוְׁשִבים, ֶׁשְּצִריִכים ִלְהיֹות ֲעצּוִבים ּוְׁש   ֵיׁש
ְוָׁשלֹום, ּוְמַדִּמים אֹותֹו ְלִתְׁשָעה ְּבָאב, ִּכי ַּגם ָאז ִמְתַעִּנים ָּכל ַהּיֹום ְוהֹוְלִכים ָיֵחף, ֲאָבל 

דֹוִׁשים ֶּבֱאֶמת, יֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא ְזַמן ִׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ 
ַהִּכּפּוִרים,   יֹום  ְּכמֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוִבים"  "ָיִמים  ָהיּו  ַעל �א  ִמְתַוִּדים  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ִּכי 

ְוֻכָּלם ַנֲעִׂשים ְטהֹוִרים ּוְנִקִּיים ִּכְבִרָּיה ֲחָדָׁשה ַמָּמׁש, ָהֲעוֹונֹות ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  
 .ְוָלֵכן ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק ְמֹאד ְּבִמַּדת ַהִּׂשְמָחה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

 ם.ְלַהּׁשֵ ח ִיָפּתַ ר ְּכבָ ב ֶׁשַהּלֵ ם ֵמַהּׁשֵ  ְלַבֵּקׁשם ְצִריִכיר ָהִעּקָ 

ה ֶׁשּנֹוֲהִגים ְלַהּכֹות ַעל ֶהָחֶזה ְּכֶנֶגד ַהֵּלב ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת 'ָאַׁשְמנּו' ְו'ַעל ֵחְטא' ְוכּו',  מַ 
ָלה ְּכֵדי ֶׁשִּיְפְּתחּו לֹו, ְּכמֹו ֵכן ּדֹוְפִקים ַעל ֶהָחֶזה הּוא ַעל ֶּדֶר� ַהַּמִּקיׁש ַעל ַהֶּדֶלת ַהְּנעּו

ֵרי ְּכֶנֶגד ַהֵּלב, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּפַתח ַהֵּלב, ְוִיְתעֹוֵרר ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְוִיֵּתן ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוִדּבּו 
ְודִ  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ִּכי  ְּבתֹוכֹו,  ֶׁשִּיָּכְנסּו  ַהֵּלב  ֱאמּוָנה  ְסִביב  ׁשֹוְכִנים  ָּתִמיד  ֱאמּוָנה  ּבּוֵרי 

ֶׁשָּכתּוב   ּוְכמֹו  ָעָליו,  ו)ְועֹוְמִדים  ו,  ֲאָבל (ְּדָבִרים  ְלָבֶב�",  ַעל  ְוגֹו'  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  "ְוָהיּו   :
ֶׁשר נֹוְקִׁשים ָעָליו  ִלְפָעִמים ַהֵּלב ָסגּור ְוָאטּום ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ַמה ֶּׁשַּנֲעָׂשה ְסִביבֹו, ֲאָבל ַּכאֲ 

ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם, ֲאַזי ִנְפָּתח ְלָרְחּבֹו, ְונֹוַצר ָמקֹום ַהְמַאְפֵׁשר ְלָכל ִּדּבּוֵרי ָהֱאמּוָנה ְוִיְרַאת 
ֶׁשִּיָּכְנסּו ְּבתֹוכֹו, ְוזֹוֶכה ְלִהְתעֹוֵרר ִּבְתׁשּוָבה ֶּבֱאֶמת, ְוֶזה ְמֻרָּמז   –ָׁשַמִים ֶׁשּׁשֹוֵמַע ָּתִמיד  

ֶׁשאֹוְמִרים   ִּכּפּוִרים)ְּבַמה  ְויֹום  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש  ַמֲאִמיִנים"  "ְוָכל  ְלדֹוְפֵקי  (ַּבִּפּיּוט  ַׁשַער  "ַהּפֹוֵתַח   :
ִּבְתׁשּוָבה", ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהֵּלב, ְלָכל ֵאּלּו ֶׁשּדֹוְפִקים ָעָליו ִעם 

 .זֹוִכים ִלְתׁשּוָבה ֶּבֱאֶמת  –ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי ַהֵּלב   ִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה, 

 .תה טֹוָבה ּוְמֹבֶרֶכת ְּבָכל ִעְנַין ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּוְלָׁשנָ ה ּכֶ ֶׁשִּנזְ 
 ם) ַהִּכיּפּוִרים ְליֹו ׁש"מֹוֲהָראת ִׂשיחֹו(

 

אֹוְמִרי פה:)  םַחַז"ל  מַ (יּוָמא  ְּתׁשּוָבה?    הַהַּכָּונָ ה  :  ַּבַעל 
ע  ִנְמנַ א  הּו ו  ם, ּוַפֲעַמיִ ם  ַּפעַ ה  ֲעֵברָ ת  ַלֲעׂשוֹ   לוֹ ן  ֶׁשִּמְזַּדּמֵ 
ַּכֲאׁשֶ ת  ִמַּלֲעׂשוֹ  ִאיָׁשה,    אֹוָתּה  לוֹ ת  ִמְזַּדֶּמנֶ ר  אֹוָתּה". 
ת אֶ ת  ִמַּלֲעׂשוֹ ע  ִנְמנַ א  , ְוהּוםַהָּמקוֹ   , ְּבאֹותוֹ ןַהְּזמַ   ְּבאֹותוֹ 
 י.ֲאִמּתִ  ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶזהּוה, ָהֲעֵברָ 
ּכִ ה ִּבְתׁשּובָ ר  זֹ ַלחְ ה  ָהרֹוצֶ ם  ְלָאדָ ל  ָּגדוֹ ק  ִחיזּו  ֶזהּו י , 
ם ַהַּמֲעִׂשים  עִ ה  ָהיָ ק  ַּמְסִּפיר  ֶׁשְּכבָ ט  ַמְחִלים  ָאדָ ר  ַּכֲאׁשֶ 
ִלְהיוֹ םַּבָּיַדיִ   ַעְצמוֹ ת  אֶ   ָלַקַחתה  רֹוצֶ א  ְוהּום  ָהָרִעי ת , 
  ֶׁשּלוֹ ה  ַהְּבָעיָ ר  ִעיקָ ז  ָא  ם,ְלַהּׁשֵ ר  ְוַלְחזֹ ר  ְוָיׁשָ ב  טוֹ ם  ֵמַהּיוֹ 

ְואִ תֹזאת  ַלֲעׂשוֹ   ֵאי�  יֹוֵדעַ א  �א  ֶׁשהּו א  ִהי  א �א  הּום  , 
ָאהַהְּנכֹונָ   ַּבֶּדֶר�ת  ֹזאה  עֹוׂשֶ  ה  ִלְתקּופָ ק  רַ ק  ַיֲחִזיה  זֶ ז  , 
 .גגֵ וֹ ּפתְ ל יִ ַהּכֹ   ָּכ�ר ְוַאחַ ה ְקָצרָ 

ת ְלַׁשּנוֹ   ָצִרי�א  הּוה  ְּתׁשּובָ ת  ַלֲעׂשוֹ י  ֶׁשִּבְכדֵ ב  חֹוׁשֵ ם  ָאדָ 
ב  ִמִּמְׁשַּפְחּתֹו, ַלֲעזֹ ד  ְלִהָּפרֵ   ָצִרי�א  ֶׁשּלֹו, הּור  ַהֵּסדֶ ל  ּכָ ת  אֶ 
ל ּכָ ת  אֶ ת  ֶׁשּלֹו, ּוְלַׁשּנוֹ ם  ַהּיוֹ ר  ֵּסדֶ ת  אֶ ב  ֲעבֹוָדתֹו, ַלֲעזֹ ת  אֶ 

ּוְלִהְתַיּׁשֵ וַעְכָׁשיד  עַ ה  ֶׁשָהיָ י  ְּכפִ ו  ַחָּייי  ִסְדרֵ  ת ְּבֵביב  , 
ק , ּוְלַנּתֵ םַהּׁשֵ ת אֶ ד ְוַלֲעבוֹ , ל ּוְלִהְתַּפּלֵ ד ִלְלמֹ ק רַ ת ַהְּכֶנסֶ 

 .י ַּגְׁשמִ ר ָּדבָ ל ּכָ ם עִ ר ֶקׁשֶ 
,  תֹזאת  ַלֲעׂשוֹ ה  ָקׁשֶ ד  , ְמאֹ י ַמֲעִׂש א  �ד  ְמאֹ ר  ָּדבָ   ֶזהּו  ַא�

אֹוָתנּו ם  ְמַלְּמִדין  ּכֵ ל  . עַ ג ְלִהְתּפֹוגֵ ד  ְמאֹ ר  ַמהֵ ל  ָיכוֹ ה  ְוזֶ 
",  םַהָּמקוֹ   אֹותוֹ ּבְ ן,  ַהְּזמַ   ִאיָׁשה, ְּבאֹותוֹ   ַחַז"ל: "ְּבאֹוָתּה

ם ְועִ   ִאְׁשּתוֹ ם  עִ ת  ִלְחיוֹ   ְלַהְמִׁשי�ל  ָיכוֹ ם  ֶׁשָאדָ ר  ְּכלֹומַ 
הּו  ְוהּות  ִלְחיוֹ   ְלַהְמִׁשי�ל  ָיכוֹ א  ִמְׁשַּפְחּתֹו,  א ִּבְמקֹומֹו, 

ם ְועִ   , וַעְכָׁשיד  עַ   ְּכמוֹ ם  יוֹ ר  ֵסדֶ   אֹותוֹ ל  ְלַנהֵ   ְלַהְמִׁשי�ל  ָיכוֹ 
 .ה ִּבְתׁשּובָ ר ַלְחזֹ  ָּכ�ם גַ ר  ֶאְפׁשָ ת ֹזאל ּכָ 

ה  מַ ז  , ָא וַעְכָׁשיד  עַ   ְּכמוֹ ר  ִנְׁשַאל  ַהּכֹ ם  , אִ ם ָהָאדָ ל  ִיְׁשַא
י  ִּבְכדֵ ת  ַלֲעׂשוֹ   ָצִרי�ן  ּכֵ ה  ? מַ הִּבְתׁשּובָ ר  ַלְחזֹ י  ִּבְכדֵ ם  עֹוִׂשי
ְּתׁשּוָבה  תִלְהיוֹ  אֶ יֲאִמּתִ   ַּבַעל   ָאנּו  ְלָכ�ה  ַהְּתׁשּובָ ת  ? 

ת ַלֲעׂשוֹ   ָצִרי�ד  ֶאחָ ר  ָּדבָ ק  ַּבַהְפָטָרה, רַ   ַהָּׁשבּועַ ם  אֹוְמִרי
(הֹוֵׁשַע י"ד,  ָלנּו  ר  אֹומֵ ק  . ַהָּפסּוהִּבְתׁשּובָ ר  ַלְחזֹ י  ִּבְכדֵ ם  ָהָאדָ 

  ִלְפֹּתחַ   ָצִרי�י  ְיהּודִ   –: ְקחּו ִעָּמֶכם ְדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה'  ג')
ְוָכ�םְלַהּׁשֵ ר  ַדּבֵ לְ ל  ּוְלַהְתִחי  ֶׁשּלוֹ ה  ַהּפֶ ת  אֶ   ם עֹוִׂשי  , 

 ְּתׁשּוָבה.
ל ּכָ ת  אֶ ב  ַלֲעזֹ ה  רֹוצֶ י  , ֲאנִ ם : "ַהּׁשֵ םְלַהּׁשֵ ר  אֹומֵ י  ְיהּודִ 

 <<<< 

 

 מילה של התחזקות

ינוּ  מ≈   ַרּב≈ ˜כט)ר  ‡ו… יָמן  ƒס ָ‰ַר"ן,   ˙ יחו… ƒׂ̆ ילוּ "   :( ƒפ‡ֲ  
י ƒל פ¿ ּנו… ∆ ׁ̆ ים  ּכ¿ ƒָעמ פ¿ ƒך¿ ם  ל ˙ו… ׁ̆   ל¿ פ∆ י  ר∆ ƒט  ָוט   ‰ ∆ ׁ̆ ָּ̃ ∆ ּׁ̆

ם,   ָ ּׁ̆ ƒמ ˙‡ ≈̂ ‡…„ ָל יןלו… מ¿ ƒ̃ ֲע ˆו… ין ו¿ ƒ̃ ֲע ˆו… ין ו¿ ƒ̃ ֲע  ."ˆו…
ַו‡ ַנּס∆ י  ַ‰ל¿ ¿ּ̇ ∆ ַח ˙,  ז…‡‰  ׁ̆ ַ‡ּנ≈ ¿̇ ƒ‰ ךָ   ל¿ ּב¿ ƒּל ƒמ   ≈ ּׁ̆ ‰ַ ם ל¿

ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒַמ .  י‡… י˙  ‡∆   לו… ר  ּ̇ ƒיל ƒפּורו… ם  ַ‰ּמ ּלוּ ˙  ַ‰ּס¿ ≈‡‰ָ :
נו… " ּבו… ƒר   ∆ ָל ל  ׁ̆ ֲעז… ם  עו… ַרח≈ י,  לƒ ר  ַּ̇ יי,  ָעַל ם  ּ̇¿ ƒ̂ ו… ּ̇  ‡

 ƒ̇ ַ‰ּבו… י  ‡ו… י ˙  ‡∆ ı";  מ≈ ƒּל ƒּלוּ ם  ַ‰ּמ …‡ַמ   ָ‰‡≈ ַע ר  ּ̇ ם ּפַ
עו…  ַע „ ו¿ י‰ ז∆ ם, ּפַ ƒ̂ ךָ ‡ יו… ¿̇ ּכָ  ‡ו… ƒּבו… ל מ‰ַ .ı 

 תשפ"א) ִיְתרוֹ  (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
ְתׁשּובָ ר ַנְחזֹ ה ָהבָ   הּבִ  

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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יֹום ד' ָּפָרַׁשת ׁשֹוְפִטים,    – ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  
 תשפ"א ה' ג' ֱאלּול, ְׁשַנת 

 ר ָיִאי  ֵנרוֹ ד ... ִלְכבוֹ 

...,  ַיִּקיִר  ק  ַּתְחִזי  ִמְּמ�  ְמַבֵּקׁשי  ֲאנִ י 
ל  ַאי  ִמִּלּבִ   ִמְּמ�   ְמַבֵּקׁשי  ֲאנִ ד,  ַמֲעמָ 

י  ֲאנִ .  ַעְצְמ�ת  אֶ   ַּתְזִניחַ ל  ַא,  ִּתְתָיֵאׁש
ר ְּכבָ ה  ַאּתָ ד,  ְמאֹ ר  ָׁשבּוה  ֶׁשַאּתָ   יֹוֵדעַ 
, ֶׁשְּל�  ַלִׁשידּו�ן  ְזמַ ה  ַהְרּבֵ   ָּכ�ל  ּכָ ה  ְמַצּפֶ 

  ָּכ�ל  ְוכָ ת  ַהְּסגּולוֹ ל  ּכָ ת  אֶ   ָעִׂשיתָ ר  ְּכבָ 
 ֹּכחַ ר  ְּכבָ   ְל� ן  ֵאים,  טֹוִבים  ְּדָבִריה  ַהְרּבֵ 

ת, ִלְקרוֹ   הֹוֵל� ת  ֶּבֱאמֶ ה  ֶׁשּזֶ ן  ְלַהֲאִמי
  ַהִׁשידּו�ת  אֶ א  ִלְמצוֹ   הֹוֵל�ן  ּכֵ ה  ֶׁשַאּתָ 
י,  ִמִּלּבִ   ִמְּמ�  ֲאַבֵּקׁשת  ֹזאל  ְּבכָ .  ֶׁשְּל�

ק  ִּתְתַחּזֵ ק,  ָחזָ ר  ִּתָּׁשאֵ ן,  ְלַהֲאִמי  ַּתְמִׁשי�
ל  עַ ת  ְטָענוֹ   ְל�ה  ִּתְהֶיּנָ א  ֶׁש�ה;  ַּבֲחָזרָ 

הּוא ָּברּו�   ְל�ה  ִּתְהֶיּנָ א  ֶׁש�,  ַהָּקדֹוׁש 
ם ִנְׁשָאִרים  ְיהּוִדיה,  ֶּבֱאמּונָ ת  ְסֵפקוֹ 
 ה. ֶׁשִּיְהיֶ ה מַ ה ִיְהיֶ ם ֲחָזִקי

, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּוא  ִמֶּבעְלזְ   ַהָּקדֹוׁשב  ָהרַ 
ב ָהרַ ו  ָאִחיל  עַ ה  ִׁשְבעָ ב  ָיׁשַ א  ְּכֶׁשהּו

  ֶאְצלוֹ ה  ָהיָ ה  ִלְבָרכָ   ִזְכרֹונוֹ יא  יָ ְר גּוילְ ּבִ מִ 
י ַאֲחרֵ ם,  ַהְּגדֹוִלי "ם  ֵמָהַאְדמֹוִריד  ֶאחָ 

"ַהּנֻּסָ ת  ֲאִמירַ  ם"  ֶאְתכֶ ם  ְיַנחֵ ם  ַהָּמקוֹ ח 
"הֹוִסיא  הּו',  ְוכּו ד  עוֹ   ֵּתְדעּו א  ֶׁש�ף: 
ב ִהְתַלהֵ א  ִמֶּבעְלזְ   ַהָּקדֹוׁשב  ָהרַ ר",  ַצעַ 
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואר?!  ַצעַ ר: "ְוָאמַ ד  ְמאֹ 

ל  עַ ר  ָחזַ א  ְוהּו ם";  ַּפעַ ף  ַאי  אֹותִ ר  ִצעֵ א  �
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� ר?!  ַצעַ ם: "ְּפָעִמיה  ַּכּמָ ה  זֶ 

 ר". ַצעַ ה  עֹוׂשֶ א � הּוא

ד ָּתִמי  םֶאְצלָ ם,  ַהַּצִּדיִקיל  ׁשֶ ה  ַהְּגדּוּלָ ה  זֶ 
(ְּבָרכֹות  ק  ָחזָ   ָּכ�ל  ּכָ ם  ַמֲאִמיִנים  הֵ ב,  טוֹ 

; : "ָּכל ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא ְלָטב ָעֵביד"ס:)
א הּו,  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּול  ׁשֶ ן  ָהִעְניָ ה  ְוזֶ 

ם, ְּפׁשּוִטים  ֲאָנִׁשי   ְּבתֹוֵכנּוה  זֶ ת  אֶ ס  ַמְכִני
ה  ִּתְהיֶ   ָלנּום  ֶׁשּגַ ם,  ְוַגִּסים  ָעִבים  ֲאָנִׁשי
ה מַ ל  ֶׁשּכָ ע  ֶׁשֵּנדַ ם,  ַּדִּקים  ְּבִעְנָיִניה  ַהָּׂשגָ 

 ב. טוֹ ה זֶ  -ה עֹוׂשֶ  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

ז  ִּתְתַאחֵ ב,  ְוָאהּור  ַהָּיקָ י  ָאחִ   ִמְּמ�  ֲאַבֵּקׁש
. ַעְצְמ�ת  אֶ   ַּתְזִניחַ ל  ַאד,  ַמֲעמָ ק  ְוַתְחִזי
,  ַהָּקדֹוׁש  ְלַרֵּבינּוו  ַעְכָׁשים  נֹוְסִעי  ֲאַנְחנּו

ר,  ְזכוֹ ל  ֲאבָ ,  ֶׁשְּל�  ַהִׁשידּו�ת  אֶ ל  ִּתְפעַ ם  ׁשָ 
, ַעְצְמ�ת  אֶ   ַּתְזִניחַ א  �ם  אִ ק  רַ ה  ִיְקרֶ ה  זֶ 

  ִּתְתַלֵּבׁשה  ַאּתָ ,  ָׂשֵמחַ ב  ִּתְסּתֹובֵ ה  ַאּתָ 
ת  ַהְּכֶנסֶ ת  ְלֵבי   ֵּתֵל�ם;  ְנִקִּיים  ִּבְבָגִדיה,  ָיפֶ 

ת;  ְוַעְרִביה  ִמְנחָ ת,  ַׁשֲחִריל  ְלִהְתַּפּלֵ 
י  ּפִ ל  עַ ן  ְּכִסְדרָ ם  ִׁשיעּוִרי   ְלַעְצְמ�ע  ִּתְקּבַ 

ר  ַּכְּמֹבָא(  ַרֵּבינּול  ׁשֶ ד  ַהִּלּמּו  ֶּדֶר�ר  ֵסדֶ 

ה,  ְּבִׂשְמחָ ה  ִּתְהיֶ ;  "ו)ען  ִסימָ "ן,  ָהרַ ת  ְּבִׂשיחוֹ 
 ֹת. צו  ֲחמּום ָּפִנים עִ ב ִּתְסּתֹובֵ ל ַא

 ה. טֹובָ ה  ַוֲחִתימָ ה  ְּכִתיבָ   
 ) "אשפתם ׁשֹוְפִטי ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 
 

 

 

 

  

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 

 
ַעְצְמ, ת ֶא  ַאל ַּתְזִניחַ 

 ַהְיׁשּוָעה ֶׁשְּל ְּבוַַּדאי ָּתבֹוא
 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 
ת ַלֲעׂשוֹ א  ְו�ת  ִמְצווֹ ק  רַ ת  ַלֲעׂשוֹ ה  ָוָהְלָאם  ֵמַהּיוֹ ה  רֹוצֶ י  , ֲאנִ םֵאֶלי�", "ַהּׁשֵ ר  ְוַלְחזֹ ם  ָהָרִעיי  ַמֲעׂשַ 

ר ְּכבָ ו ֶׁשֵּמַעְכָׁשיי לִ ר , ַּתֲעזֹ וַעְכָׁשיד עַ י ָּכָראּוי ָעִׂשיתִ א ֶׁש� ה מַ ל ּכָ ל עַ י לִ ל ִּתְמחַ ם "ַהּׁשֵ ", תֲעֵבירוֹ 
ה  ַהְּפׁשּוטָ ה  ַּבָּׂשפָ ם  ַלַהּׁשֵ   ִלּבוֹ ת  אֶ   ְלָהִׂשיחַ ל  ָיכוֹ ד  ֶאחָ ל  ּכָ ה  ָהְלָא  ". ְוָכ� רַהָּיׁשָ   ַּבֶּדֶר�י  ָּכָראּוג  ִהְתַנהֵ 

ַּבֶּדֶר� ּוְכֶׁשְּיהּודִ ם  ָהִאיִׁשִּיית  ָהְרָגׁשוֹ ם  עִ   , ֶׁשּלוֹ ת  ַהְּפָרִטי  ֶׁשּלֹו,  ְּבַוַּדאתֹזאה  ַיֲעׂשֶ י  ֶׁשּלֹו.  ם  ַהּׁשֵ י  , 
 .רָּכׁשֵ י ְיהּודִ ה ְוִיְהיֶ ה ְּתׁשּובָ ה ַיֲעׂשֶ י ְּבַוַּדאא , הּוו ֵאָלי אֹותוֹ ב ִויָקרֵ ו ִלְדָבָרי ִיְׁשַמע

  ַמְרִּגיׁש א  , הּוב רַ י  ְּבֹקִׁש   ַמִּגיעַ ה  זֶ א  הּו  ָּברּו�  ְלַהָּקדֹוׁשר  ְלַדּבֵ ל  ַמְתִחים  ָאדָ ר  ׁשֶ ַּכאֲ ה  ְּבַהְתָחלָ 
.  ל ִּבְכלָ ז  זָ   ֶׁשַּמֶּׁשהּוה  רֹואֶ א  �א  ְוהּו   , לוֹ ב  ַמְקִׁשיא  �ד  ֶאחָ ף  ֶׁשַא  ַמְרִּגיׁשא  , הּורַלִּקיר  ְמַדּבֵ א  ֶׁשהּו 
ֲעֵבירֹות    העֹוׂשֶ ם  ָאדָ ר  , ַּכֲאׁשֶ ד ֶאחָ ם  ְּביוֹ ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ   ְלַהְרִּגיׁשם  ַמְתִחיִליא  ֶׁש� ר  ִלְזּכֹ   ָצִרי�ת  ֹזא  ַא�

ִלְצָלן ֹּמחוֹ  ָיכוֹ םַהּׁשֵ ת  אֶ   ַמְרִּגיׁשא  �א  ְוהּוים  מִ טָ אֶ נְ   ְוִלּבוֹ   ַרֲחָמָנא  ם ַהּׁשֵ   ְּכִאּלּו  לוֹ ת  ְלֵהָראוֹ ל  , 
 . וֵאָליר  ְמַדּבֵ א  ֶׁשהּוה ְלמָ ב ַמְקִׁשיא �ל  ִּבְכלָ ם , ְוֶׁשַהּׁשֵ םַּבָּׁשַמיִ ק ַהְרחֵ ם ׁשָ י אֵ א ִמְתַחּבֵ 
  ָּברּו�  ְלַהָּקדֹוׁשם  יוֹ ל  ְּבכָ ר  ְלַדּבֵ ץ  ִמְתַאּמֵ א  , הּוהזֶ ל  עַ ל  ִמְסַּתּכֵ א  ְו�ק  ִמְתַחּזֵ ם  ָאדָ ר  ַּכֲאׁשֶ   ַא�

 לּכָ ת  אֶ ה  ָּבזֶ   ַיְרִּגיׁשא  , ְוהּור ָּכׁשֵ י  ִליהּודִ   ַיֲהֹפ�א  הּו ף  ֶׁשַּבּסוֹ י  , ְּבַוַּדאםִמִּליה  ַּכּמָ ק  , ֲאִפילּו רַ א הּו
אּו ִּכי  ְר ַטֲעמּו ּו  ) 'ד, ט"(ְּתִהִלים ל ר  אֹומֵ ק  ַהָּפסּו  ל, ֲאבָ ן ְזמַ   לֹוֵקחַ ה  , זֶ ה ַלְילָ ן  ִּביה  ִנְהיָ א  �ה  ַהְּטָעִמים. זֶ 

 ִיְתָּבַר�.ם ַהּׁשֵ ם עִ ת  ִלְחיוֹ ם ָנִעיד ְוֶׁשְּמאֹ  , ב טוֹ ם ֶׁשַהּׁשֵ  ְוִתְראּות ֹזא טֹוב ה', ְּתַנּסּו
  ִמְׁשַּפְחְּת� ת  ְואֶ   ִאְׁשְּת�ת  אֶ ב  ַלֲעזֹ   ָצִרי�א  �ה  ַאּתָ   –ִאיָׁשה"    אֹוָתנּו ַחַז"ל: "ְּבאֹוָתּהם  ְמַלְּמִדית  ֹזא
 ְל�ר  ַּתֲעזֹ ק  רַ   ִאְׁשְּת�  ִיְתָּבַר�, ְלֶהֶפ�ם  ְלַהּׁשֵ ר  ַלְחזֹ   ְל�ה  ַמְפִריעָ   ִאְׁשְּת�א  , �ה ְּתׁשּובָ ת  ַלֲעׂשוֹ י  ִּבְכדֵ 
ְּכֶנְגדֹו",   -ַנֲעֵׂשית לֹו ֵעֶזר, �א ָזָכה    -: "ָזָכה  ג.)"(ְיָבמֹות סת  ְּכמֹו ֶׁשַהְּגָמָרא אֹוֶמרֶ ר  ָּכׁשֵ י  ְיהּודִ ת  ִלְהיוֹ 
ה  ּוַמְפִריעָ   ְּכֶנְגּדוֹ   ִאְׁשּתוֹ י  , ֲאזַ הזֹוכֶ א  � א  הּו ר  ַּכֲאׁשֶ   , ַא�רְלֵעזֶ   לוֹ ת  עֹוֶמדֶ   , ִאְׁשּתוֹ הזֹוכֶ ם  ָאדָ ר  ַּכֲאׁשֶ 

  ְלֵהֶפ� ק  רַ   לוֹ   ַּתְפִריעַ א  �   ִאְׁשּתוֹ ז  ָאה  ַּכּׁשּורָ ג  ִמְתַנהֵ א הּום  , אִ לַּבַּבעַ י  ָּתלּול  ֶׁשַהּכֹ ה ִמּזֶ ם  לֹו, רֹוִאי
ה  רֹואֶ ם  ָאדָ ר  . ְוַכֲאׁשֶ א הּו  ָּברּו�  ְלַהָּקדֹוׁשב  ְתָקרֵ ּוְלהִ ר  ָּכׁשֵ י  ְיהּודִ ת  ִלְהיוֹ   לוֹ   רַּתֲעזֹ ר  יֹותֵ ד  עוֹ א  ִהי

 ִאְׁשּתוֹ ז  , ְוָאםֵמַהּׁשֵ   ּוְלַבֵּקׁשה  ְּתׁשּובָ ת  ַלֲעׂשוֹ ר  יֹותֵ ד  עוֹ   ָצִרי�א  ֶׁשהּון  ִסימָ ה  ְּכֶנְגּדֹו, זֶ ן  ֲעַדיִ   ֶׁשִאְׁשּתוֹ 
 ִאּתֹו.ה ִּתְהיֶ  רְּכבָ 

: הָענָ א  הּוז  אֹותֹו: "ָאַכְלָּת ֵמֵעץ ַהַדַעת?" ָא ל  ָׁשַא ם  ַהּׁשֵ ר  ָהִראׁשֹון, ַּכֲאׁשֶ ָאָדם  ל  ֵאצֶ   םרֹוִאי  ָאנּו
ם  רֹוִאין  ַרִׁש"י: "ָּכא  הזֶ ל  עַ ר  אֹומֵ   , ֵמֵעץ ַהַדַעת"  לֶלֱאכוֹ י  לִ ה  ֶּׁשָּנְתנָ ת  ֹזאא  ִהי  י, לִ   ֶׁשָּנַתּתָ ה  "ָהִאּׁשָ 

ה  ַאּתָ   ֵעץ ַהַדַעת, ַמּדּועַ מ  ַהֵּיֶצר ָהַרע, ְוָאַכְלּתָ   לעַ ר  ְלִהְתַּגּבֵ   ָיֹכְלּתָ א  �ם  ְּכפּוי טֹוָבה", אִ   הָהיָ א  ֶׁשהּו 
ם  ֶׁשַהּׁשֵ ה  ִמּמַ ת  ַאֶחרֶ ת  ַלֲעׂשוֹ ר  ֶׁשָאסּו  ְלִאְׁשְּת�ר  ַמְסִּבי  ָהִייתָ ם  ִאְׁשְּת�? אִ ל  עַ ה  ָהַאְׁשמָ ת  אֶ ק  זֹורֵ 
ְּבַעְצמֹו,  ב  טוֹ ת  ִלְהיוֹ ה  רֹוצֶ ם  ָאדָ ם ֶׁשאִ ה  ִמּזֶ ם  ְל�, רֹוִאיה  ַמְפִריעָ א ְו�ה  ַמְסִּכימָ ה  ָהִייתָ א  , ִהי הִצּוָ 
 .לוֹ  ַּתְפִריעַ א �ל  ְּכלָ  ִאְׁשּתוֹ י ֲאזַ 

,  ה ּׁשֹונָ ן  ָאכֵ א  הּו ן  ְזמַ ל  ִיְתָּבַר�. ּכָ ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ַלֲעבוֹ ר  ֶאְפׁשָ ן  ְזמַ ל  ְּבכָ   –"  ןַהְּזמַ   "ְּבאֹותוֹ   םּגַ   ָּכ�
ם ַהּׁשֵ ת  אֶ ם  עֹוְבִדים  , ְוִלְפָעִמיםְלַהּׁשֵ ר  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ם  , ִלְפָעִמילּוְלִהְתַּפּלֵ ד  ִלְלמֹ ר  ֶאְפׁשָ ם  ִלְפָעִמי

 .קָלִרין ַהְּזמַ ת אֶ ז ְלַבְזּבֵ א �ה זֶ ר , ָהִעּקָ ר ֶׁשָאסּוה  מַ ת ַלֲעׂשוֹ א �ם ֶׁשִּנְׁשָמִריה ָּבזֶ 
ר  ֶאְפׁשָ ה  ְּתׁשּובָ ת  ַלֲעׂשוֹ י  ִּבְכדֵ ן  , ְוָלכֵ םָמקוֹ ל  ְּבכָ א  ִנְמצָ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ   –"  םַהָּמקוֹ   "ְּבאֹותוֹ ן  ְוכֵ 

ם ְלַהּׁשֵ ר  ְלַדּבֵ ל  ּוְלַהְתִחי ה  ַהּפֶ ת  אֶ   ִלְפֹּתחַ ק  רַ   ָצִרי�ר  ָהִעּקָ ב,  ַמּצָ   ּוְבאֹותוֹ ם  ָמקוֹ   ְּבאֹותוֹ ר  ְלִהָּׁשאֵ 
 .רָּכׁשֵ י ְיהּודִ  אֹותוֹ ה ַוַּתֲעׂשֶ  ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ל ַאם ָהָאדָ ת אֶ ל ֶׁשּתֹוִבי ַהֶּדֶר�ת ְוֹזא ה, ַהְּפׁשּוטָ ה ַּבָּׂשפָ 

ן ֵאי ם  ַהּׁשֵ ל  ׁשֶ ת  , ֶׁשָּלַרְחָמנּוהְּתׁשּובָ ל  ׁשֶ ם  ַהֲחׁשּוִבית  ַהְיסֹודוֹ ד  ֶאחָ ת  אֶ ר  ִלְזּכֹ ם  ּגַ ל  ֲאבָ   ָצִרי�
,  ר ְּביֹותֵ ת  ַהֲחמּורוֹ ת  ָהֲעֵברוֹ ת  אֶ ה  ָעׂשָ ם  אִ   ֲאִפילּו,  הָעׂשָ ק  רַ ם  ֶׁשָאדָ ת  ֲעֵבירוֹ ה  , ֵאיזֶ ן. ְוָלכֵ לְּגבּו

 ִּבְתׁשּוָבה. רַלְחזֹ ל ָיכוֹ ן ֲעַדיִ א ְוהּוו ָעָלים ְמַרחֵ  ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ת ֹזאל ּכָ ם עִ 
ְּפַגם ַהְּבִרית   לׁשֶ ה  ָהֲעֵברָ ל  ַהָקדֹוׁש ֶׁשעַ   רהַ וֹ ַּבז  בֶׁשָּכתּוה  מַ ל  עַ   (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"א)  ראֹומֵ   ַרֵּבנּו

ק רַ ה  ַהּזֶ ר  הַ וֹ ַּבזט  ְּפׁשָ ן  ֵמִביא  �ד  ֶאחָ ף  ֶׁשַא  ָּכ�ל  ַרֵּבנּו עַ   רְּתׁשּוָבה, ָאמַ   המֹוִעילָ א  ַרֲחָמָנא ִליְצָלן � 
 .םָעִמיּפְ ה ַהְרּבֵ א  ָחטָ ם ָהָאדָ ר ָּכ�, ֲאִפילּו ַּכֲאׁשֶ ל עַ ה ְּתׁשּובָ  מֹוִעילן ֶׁשּכֵ ר אֹומֵ א  , ְוהּוא הּו

ֹזא ַמְסִּביר  ָנָתן  דת  ְוַרִּבי  אֹות  ה"ד,  ְּתִפִלין,  ֲהָלכֹות  ֶׁשהּו םָהָאדָ ל  ׁשֶ ן  ַהִּנָּסיוֹ ה  ֶׁשּזֶ   )'(ִליקּוֵטי    ָצִרי� א  , 
לֹו ן  ֵאים  . אִ תָּכעֵ ה  ַיֲעׂשֶ ם  ָהָאדָ ה  מַ ת  ִלְראוֹ ה  ְמַחּכֶ   ִיְתָּבַר�ם  ְּתׁשּוָבה, ְוַהּׁשֵ   למֹוִעיא  ֶׁש�   ִלְׁשמֹועַ 

י ְׁשנֵ ת  אֶ ד  ְמַאּבֵ ן  ָאכֵ א  הּו ז  , ָאלַהּכֹ ב  עֹוזֵ א  הּוה  ְּתׁשּובָ ר  עֹוזֵ א  ֶׁש�  ׁשֹוֵמעַ ק  רַ א  ֶׁשהּוע  ֵׂשֶכל, ּוָבֶרגַ 
ק  רַ ר  ָּדבָ ם  ׁשּול  עַ ל  ִמְסַּתּכֵ א  �א  ְוהּו  , ֶׁשּלוֹ ן  ַהִּנָּסיוֹ ה  ֶׁשּזֶ   יֹוֵדעַ א  ְוהּום  ָחכָ א  הּום  אִ   . ַא�ת ָהעֹוָלמוֹ 

ם  ַחִּיי   לוֹ   ְוִיְהיּו  לַהּכֹ ן  ְיַתּקֵ א  הּו,  ְּתׁשּוָבתוֹ ת  אֶ ל  ְיַקּבֵ י  ְּבַוַּדאם  ַהּׁשֵ ז  , ָאםַהּׁשֵ ל  ַאר  ַלְחזֹ ק  ִמְתַחּזֵ א  הּו
 .א ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ם ְמֻאָּׁשִרי

ה זֶ ל  ֶׁשעַ ר  ְּביֹותֵ ה  ֲחמּורָ ה  ֲעֵבירָ ם  ִלְפָעִמי  , ֶׁשֵּיׁשיִמּמִ ה  ְמַׁשּנֶ א  ִמִּמיֶׁשהּו, �ם  ׁשֹוְמִעי ם  , אִ ןָלכֵ 
ת ָלַדעַ   ", ָצִרי�הִּבְתׁשּובָ ר  ַלְחזֹ ל  ָיכוֹ א  �ר  ְּכבָ ה  ְוָכ�, ַאּתָ   ָּכ�  ָעִׂשיתָ ם  , "אִ ה ְּתׁשּובָ ל  מֹוִעיא  �ר  ְּכבָ 

ר  , ְוָאסּו א הּו  ָּברּו�   ַהָּקדֹוׁש מֵ   אֹותוֹ ק  ְלַהְרִחיי  ֶמם ִּבְכדֵ -ַהַסֶמ�  לׁשֶ   ָׁשִליחַ ק  רַ א  הּוה  ַהּזֶ ם  ֶׁשָהָאדָ 
י  מִ ד ְלַהִּגיל , ֶׁשּיּוכַ םְוַהֵּגיִהּנוֹ ן ֵעדֶ ן ַהּגַ ל עַ י ְלַאֲחַראם ָאדָ ף ַא ִמיָנהא � ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ , לוֹ ב ְלַהְקִׁשי

ם  ְּבַהּׁשֵ ק  רַ י  ָּתלּוה  , זֶ א�   אוֹ ה  ִּבְתׁשּובָ ר  ַלְחזֹ ם  ְיכֹוִלים  אִ ד  ְלַהִּגיל  ָיכוֹ א  � ד  ֶאחָ ף  ַאן  . ָלכֵ ןּוְלָא  הֹוֵל�
 .ה ְּתׁשּובָ ה ֶׁשעֹוׂשֶ ד  ֶאחָ ל ּכָ ל ְמַקּבֵ א , ְוהּו רִׁשיעּון ְלֵאיא ִיְתָּבַר� ִהים ַהּׁשֵ ל ׁשֶ ת ִיְתָּבַר�, ְוָהַרֲחָמנּו
  ָׁשַמע א  הּו ר  ֹראׁש ַהָׁשָנה, ַּכֲאׁשֶ   יֶׁשִּלְפנֵ ת  ַהְּסִליחוֹ י  ִּבימֵ   ְלַרֵּבנּוה  ָהִראׁשֹונָ ם  ַּבַּפעַ   ַרִּבי ָנָתן ִהִּגיעַ 

ר ְלֹראׁש ַהָׁשָנה, ְוִנְׁשַא ה  ָהִראׁשֹונָ ם  ַּבַּפעַ   ִהִּגיעַ א  הּוז  ְּבֹראׁש ַהָׁשָנה, ָא  אָלבוֹ ה  זֶ ר  ָהִעּקָ   ַרֵּבנּול  ֶׁשֵאצֶ 
 ֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה.ֲעׂשֶ  לְלכָ ר ְּכבָ 

ק  ִחּזֵ   , ַרֵּבנּווָעָליר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ל  ִלּבֹו, ּכָ ל  עַ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ   ְלַרֵּבנּו, ְוָׁשַפ�  סִנְכנַ א  הּום  ַהָּיִמין  מִ ד  ְּבֶאחָ 
  , ְוַרֵּבנּו לְלַטּיֵ ב  ָלְרחוֹ   ַרֵּבנּו  ִאּתוֹ א  ָיצָ   ָּכ�ר  ַאחַ   , גְלִהְתַנהֵ   ֵאי�ת  ַהְנָהגוֹ ה  ַּכּמָ   לוֹ ר  , ְוָאמַ ד ְמאֹ   אֹותוֹ 

 אֹותֹו.ק  ִחּזֵ ד  ְמאֹ 
ד ְמאֹ ב  טוֹ   ה,ָוָהְלָא "לֹו:  ר  ַרִּבי ָנָתן, ְוָאמַ   לׁשֶ   ְּכֵתפוֹ ל  עַ ה  ַהְּקדֹוׁשָ   ָידוֹ ת  אֶ   ֵהִניַח ַרֵּבנּון  ְלֵבין  ֵּבי

 י!"ַוֲאִמּתִ ב טוֹ ר ֶלָחבֵ ב ַהּלֵ ת אֶ ם ֶׁשְּמִׂשיִחי  ִיְתָּבַר�, ְּכמוֹ ם ְלַהּׁשֵ ב ַהּלֵ ת אֶ ם ֶׁשְּמִׂשיִחי
,  ו ָעָליר  ַיֲעבוֹ ק  ֶׁשרַ ה  מַ י  , ֶׁשֲהרֵ רָּכׁשֵ י  ְיהּודִ ה  ִיְהיֶ י  ְּבַוַּדאא  ֶׁשהּו ן  ֵהִביא  הּו ז  ַרִּבי ָנָתן, ֶׁשָא  רָאמַ 

ם ְלַהּׁשֵ ר  ְיַסּפֵ א  הּו ל  ַהּכֹ ת  לֹו, אֶ   ִיְהיּוק  ֶׁשרַ ם  ְקָׁשִייה  אֹותֹו, ֵאיזֶ ר  ִלְׁשּבֹ ה  ִיְרצֶ   ָהַרער  ֶׁשַהֵּיצֶ ה  מַ 
 לֹו.ר ַיֲעזֹ י ְּבַוַּדא ִיְתָּבַר�ם ִיְתָּבַר�, ְוַהּׁשֵ ם ֵמַהּׁשֵ   ׁשִיְתָּבַר�, ִויַבּקֵ 

ְזַמּנֹו, ְּכמֹו ֶׁשר' ֱאִליֶעֶזר    ַיִּגיעַ י  ָמתַ   יֹוֵדעַ א  �ד  ֶאחָ ף  ַאי  ּכִ ן  ַּבְּזמַ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ס  ֶׁשּתֹופֵ ם  ָהָאדָ י  ַאְׁשרֵ 
 יֹוֵדעַ א  �ד  ֶאחָ ף  ַא י  , "ֲהרֵ וַּתְלִמיָדי  אֹותוֹ   ָׁשָאלּו  "ִמיָתְת�י  ִלְפנֵ ד  ֶאחָ ם  יוֹ ב  "ׁשּו  )ַׁשָּבת קנ"ג.(  ר ָאמַ 
ר ָמחָ י  אּולַ י  , ּכִ ה ִּבְתׁשּובָ ם  ַהּיוֹ   , ַּתְחֹזריַּכָּוָנתִ ה  ָהְיתָ ת  : "ֹזאםָלהֶ ה  ָענָ א  הּוז  ?" ָאתָימּוא  הּוי  ָמתַ 

     ". הִּבְתׁשּובָ ם יוֹ ל ּכָ ר ַּתְחזֹ  , ָּכ�תָּתמּו
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶר� ְּתׁשּוָבה ֵחֶלק ח', י', י"ב)
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באומן, בעקבות שהייתה קבוצה של אנשי שלומינו שמזוודותיהם לא הגיעו עימם לאומן, דיבר ראש הישיבה שליט"א   הקדושיםדברי התחזקות כיצד לנצל את הימים  
האדם לוודא    על כך שרואים שלאדם קשה מאד להמשיך לתפקד בלי החבילות שלו, צריכים בגדים נקיים ושאר הצטרכויות כדי להסתדר, אבל עוד הרבה יותר צריך

ים עם החבילות שלו, צריך להתארגן היטב בעולם הזה, עם תורה ותפילה, מצוות ומעשים טובים, שרק אלו החבילות שאדם לוקח איתו  שהוא מגיע למעלה לשמ
 לאחר מאה ועשרים שנה, ומזה יהיה לו מספיק אוכל ולבוש לנשמתו.

 יום ראשון פרשת נצבים 
השנה. תלמוד תורה אומן פעל נפלא, המלמדים המסורים למדו והתפללו עם תינוקות של    ל את הזמן בציון הקדוש להתכונן לראשצביום ראשון באומן הציבור ני

 בית רבן, והלכו עימם לציון.
לכת על רגליו,  בזמן שהילדים אכלו את ארוחת הצהרים, סיפר להם ראש הישיבה שליט"א סיפור מדהים על יהודי שהגיע אל הציון עם בנו שלדאבון הלב לא יכל ל 

(הסיפור נדפס ב"עצתו אמונה  בנו בתוך האבק שסביב הציון בערב ראש השנה לפנות ערב, ולתפלת מנחה כבר יכל הילד ללכת על שני רגליו    והאבא הושיב את 
 , ובזה חיזק ראש הישיבה את הילדים שיבקשו בציון כל מה שהם צריכים, והם יפעלו שם הכל. לילדים", יום כיפור תשפ"ב) 

ד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלה עוד",  ימסר ראש הישיבה שליט"א שיעור התחזקות, מהי תשובה, מה הכוונה "עד שיעלפנות ערב, בין מנחה לערבית,  
תייגע עם היצר תשובה היא רק בין היהודי להקדוש ברוך הוא, כשיהודי משוחח בפרטיות עם השם יתברך, הוא אומר לו שהוא רוצה להיות טוב וראוי אלא שהוא מ 

 לו, והוא מבקש מהשם יתברך שהוא רק יהיה טוב וכשר, אזי הקדוש ברוך הוא מוחל לו מיד על הכל, ונותן לו את כל הדברים הטובים.הרע הקשה ש 
מכך, אם ילד    בשיעור התקיים גם סיום על חצי ש"ס על ידי הילד החשוב יהודה'לה שכטר ני"ו מארץ ישראל, ראש הישיבה שליט"א דיבר שכל אחד צריך להתעורר

 , צריך כל אחד לקחת את עצמו בידיים וללמוד את התורה הקדושה.ה זמניו הפנויים ומספיק כל כך הרבבן עשר לומד בהתמדה כה גדולה  ב
 שאטל 

(מרחק    יכל הקודשגבאי "קמפיין השכירות" וסוכנות הנסיעות "פלען איט רייט", העמידו לרשות הציבור דבר שמושי ביותר, היו שני שאטלים, שחיברו בין בנין ה
, והן בבנין  חצי שעת הליכה) אל הציון הקדוש, השאטל פעל עשרים וארבע שעות מסביב לשעון בימי החול, כשמידי עשרים דקות היה אוטובוס הן בציון הקדוש 

 היכל הקודש, והציבור התענג להגיע בקלות לציון הקדוש שם העתירו לשנה טובה. 
 ליל זכור ברית 

אסף הציבור בבית המדרש לאמירת סליחות בצוותא שנמשכה שעתיים. לאחר מכן עבר הציבור לפני ראש הישיבה שליט"א לפדיון הת  1:00בליל זכור ברית בשעה  
 נפש, והתברכו בכתיבה וחתימה טובה.

ובסביבת הציון הקדוש שבהם נתנו המונים  בבוקר לאחר תפילות שחרית שוב ניגש הציבור גדול לפדיון נפש אצל ראש הישיבה שליט"א, זאת מלבד הדוכנים באומן  
 פדיון נפש, שאת הכסף ייעד ראש הישיבה להפצת העצות והחיזוק של רבינו הקדוש ברחבי העולם. 

כפי שהוא    , בפעם התשיעיתש"ס  שסיים  הרה"ח מו"ה יעקב משה אינדארסקי הי"ו,  מיום הש"ס  גם התקיים ס  ,בבוקר ערב ראש השנה  בשעת לימוד השיעור גמרא ב
כמו כן   המחי' ועל הכלכלה. אפילו שעסוקים על      לראות למה שמגיעים כשמנצלים את הזמן,  ציבורל   גדולה  התעוררות  וכה כל שנה ללמוד את כל הש"ס, וזה הוה ז

 .מו"ה יעקב הלל פארקאש הי"ו על ידיד' חלקי שלחן ערוך  היה סיום של 
 ציון ה אצלהתעוררות 

הקדוש אי אפשר לתאר במילים למי שלא היה שם. עשרים וארבע שעות ביממה הציון הקדוש עמוס ביהודים שבאים אל המקום את ההתעוררות שמתחוללת בציון  
 הקדוש שממנו נענות אלפי תפילות. 

ים את הנשמה להקדוש  מגיעים לשם וכמו נכנסים לעולם אחר, לא רואים ולא שומעים אף אחד, בציונו של רבינו הקדוש רואים רק את השם יתברך, הלב נפתח, בוכ
 ברוך הוא, פועלים ישועות, ויוצאים בלב קל סמוכים ובטוחים שהתפילות התקבלו לפני בורא עולם. 

תיכף ומיד לאחר    ראש הישיבה שליט"א הלך עם אנשי שלומינו אל הציון כל יום מיד בבוקר, כך גם בשני ימי החג יצא ראש הישיבה שליט"א אל הציון לפנות בוקר
 רא.שיעור הגמ

 ראש השנה אצל רבינו הקדוש  
תעוררות גדולה. לאחר ערבית עבר  הבכניסת ראש השנה התאספו לתפלת מנחה, ראש הישיבה שליט"א ניגש לתפילת מנחה האחרונה של השנה אותה התפללו ב 

 הציבור להתברך לשנה טובה אצל ראש הישיבה, שבירך בחום כל אחד. 
לפנות בוקר, אחרי מקוה, מסר ראש    5:30לפנות לשינה, כדי שיוכלו לקום בבוקר לפני עלות השחר כדי שלא יישן מזלם. בשעה  לאחר סעודה נאה, הזדרז הציבור  

 הישיבה את השיעור בגמרא, ולאחר מכן יצאו ביחד לעבר בציון, לפנות בוקר כשהמקום ריק יותר, ואפשר להתפלל ביישוב הדעת.
יתה מיוחדת מאד, המקהלה המהוללת של בחורי הישיבה יחד עם הילדים  ישליט"א התפלל שחרית ומוסף, התפילה ה   בשעה שמונה נעמדו לתפילה, ראש הישיבה 

הקודש להשתתף בתפילות  -שוררה בקול נעים בעת התפילה, התעוררות גדולה מאד שרתה בבית הכנסת בשעת התפילות, מאות יהודים הגיעו מרחוק לבנין היכל 
 ת ליבם של כל המתפללים, ושרישומן נחרט בהם לזמן רב. הנפלאות והמעוררות, שפתחו א

ם בשופר  זכות נפלה בחלקנו לשמוע תקיעת שופר מראש הישיבה שליט"א, לפני התקיעות עורר ראש הישיבה לנצל את הרגעים המרוממים כראוי, בשעה שתוקעי
שאפשר לבקש מהשם יתברך מה שרוצים, ולבקש מחילה מהשם יתברך. כמו כן ראש  מבלבלים את טענותיו של השטן, והוא לא יכול לקטרג, ולכן זהו זמן טוב מאד  

לא ישנא את השני, שיתרחקו מאד ממחלוקת, אפילו שאוחזים בדעה אחרת מהשני, צריכים עדיין לאהוב אותו, ראש היש  יבה  הישיבה ביקש מאד שאף אחד 
יו הזמן הנכון למחול לכל אחד, ולהתחיל דף חדש בחיים, לחיות בשלום ובשלוה עם כל  ב מאד את הציבור שמי שיש לו טינה בלב על השני, עכש י שליט"א הלה

ו, והבעל שם  היהודים. ראש הישיבה שליט"א סיפר את הסיפור על הילד שלא ידע קרוא וכתוב, אך הוא גם רצה להתפלל כמו כל אחד, אז הוא שרק במשרוקית של 
 אנו תוקעים בשופר לפני השם ובכך אנו פותחים את השערים לכל הישועות והרפואות. טוב הקדוש זי"ע אמר שזה בקע את כל שערי שמים,

 לאחר התפילה נערכה סעודה טובה, שרו ניגונים יפים לכבוד החג. לאחר הסעודה הלכו ביחד לומר תשליך על יד מקור מים. 
אצל רבינו הקדוש    הגדול. ראש הישיבה שליט"א דיבר על מעלת השהי   אחר הצהרים התפללו מנחה, ואחר מכן נשא ראש הישיבה דרשה יפה, אליה התאסף ציבור

שהיו בבואם  על ראש השנה, הוא הביא את דברי מוהרא"ש שהיה תמיד אומר בלילה השני שהיום השני של החג הוא כבר דינא רפיא, כבר לא מותשים כל כך כמו  
 חנונים ולפעול שנה טובה ומבורכת. לאומן אחרי נסיעה קשה, ולכן יש לראות לנצל את היום בתפילות ובת

שעל אף שמצוה להוכיח, אבל לא כל אחד ראוי    (ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ח')ראש הישיבה שליט"א דיבר על התורה האחרונה שאמר רבינו הקדוש בעולם  
ין חביבותא הוא גבן" "הקדוש ברוך הוא עדיין אוהב אתכם",  "עדי  (גיטין ל"ו:)   להוכיח, רק מי שיכול להוכיח כמו שמשה רבינו אמר לעם ישראל אחרי מעשה העגל

בה לדבר  ראש הישיבה הסביר שנבוא לקחת מרבינו חיזוק להתחיל שוב מחדש, ולדעת שהשם יתברך מצפה לנו וצריך את עבודתנו. וכן הלאה המשיך ראש הישי 
 בהתעוררות רבה.דברי חיזוק והתעוררות עם עצותיו של רבינו הקדוש, לאחר מכן התפללו ערבית 

לישון מוקדם,  לאחר הסעודה המרוממת שאל מישהו אודות הליכה לציון בלילה, אמר ראש הישיבה שבלילה אין זה זמן מתאים ללכת לציון, במקום זה עדיף ללכת  
 וללכת לפנות בוקר כשהמקום יותר ריק ורגוע.

ג, הציבור השתתף בתפילות המרוממות, התקיעות, הסעודות, השיעורים והדרשות. לפני  כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה, אותו דבר היה גם ביום השני של הח
יצאו ידי    צאת החג שוב נשא ראש הישיבה דברים, רבינו הקדוש אומר שאם היו אצלו על ראש השנה צריכים לשמוח כל השנה, ולא לחיות בבלבולים האם באמת

, אלא להיות שמחים בזה שזכינו להיות אצל רבינו הקדוש. כל דבר קטן שעושים חשוב מאד ופועל דברים  חובת תיקון הכללי בציון, או שאר ספיקות ובלבולים 
יים, שהיא דרך קלה  גדולים, ההתקרבות לרבינו תלויה רק בכמה שלומדים את ספרי רבינו ומצייתים לעצותיו ולימודיו. ברסלב היא לא עוד חסידות, אלא זו דרך בח

 יתברך ולתת לו כל טוב בחייו. להביא את היהודי אל השם
לנוח שלהם  הזמן  זה  עכשיו  בבית,  לנו  מצפה  שהמשפחה  שנדע  מהדרך  קצת  לנוח  שיוכלו  חושבים  הביתה,  כשנוסעים  שעכשיו  אמר  שליט"א  הישיבה    ראש 

 ולהתאושש, ועלינו להושיט יד ולעזור בבית. 
ודי שמחה, הודו להשם יתברך על הזכיה הגדולה שהיינו באומן על ראש השנה, ובעזרת  ויום טוב היו עושים בצאתם בשלום מן הקודש, במוצאי החג פצחו בריק 

 כת לעצמנו ולכל המשפחה, וקיבלנו את כל התיקונים שהבטיח רבינו הקדוש. רהשם בודאי פעלנו שנה טובה ומבו
 

 !  מי שהיה אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח כל השנה 
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ראש הישיבה שליט"א פתח ואמר שבל יחשבו שזה מנהג חדש לעשות שיעור  
לפני סעודת ליל שבת, להיפך, אחרי התפילה צריכים ללכת מיד הביתה לערוך  

ירצואת הסעודה  ונעימה, שהילדים  להיות שמחה  והסעודה צריכה  להשתתף    , 
  ם בינתיי בה, אלא מכיוון שצריך לתת קצת זמן להכין את בית המדרש לסעודה,  

כשמוכנים  להודיע  מיד  שיבואו  מבקש  הוא  אבל  הציבור,  אל  מעט  ידבר  הוא 
 להתחיל בסעודה. 

ואז נכנס ראש הישיבה שליט"א בשיחה על מה שרבינו הקדוש לימד אותנו שאין  
לא    שייאושום   הוא  בכלל,  אליו  קשור  לא  שזה  חושב  שאדם  והסביר  בעולם, 

התייאש, הוא ממשיך בחיים כרגיל וכראוי, אך האמת היא שייאוש יכול להיות גם  
מוד, אחר שהוא  בפרט אחד בלבד בחיים, אחד התייאש שהוא כבר אינו יכול לל 

אינו יכול להתאפק מלכעוס, אחד התייאש שהוא כבר לא יזכה לשלום בית, וכן 
הלאה יש לכל אחד פרט מסוים בחייו שממנו הוא כבר התייאש שהוא כבר לא  

אוש בעולם כלל ליהודי אסור להתייאש אף  ייצליח, אבל רבינו זעק שאין שום י 
תברך שהוא כן יצליח, סוף כל  פעם, אם הוא יהיה חזק בתפילה, לבקש מהשם י

 סוף הוא יראה ישועות גדולות בכל הענינים. 
לאחר מכן עלו בחזרה לבית הכנסת, שם נערכה סעודה נפלאה לכבוד שבת קודש,  
ולאחר הסעודה התקיים ה"באטע", שרו ביחד זמירות שבת, ולאחר מכן שמעו  

מן, אך אין דברות קודש מראש הישיבה שליט"א שדיבר על גדולות הנסיעה לאו
די בזה כדי להיקרא חסיד ברסלב, כל יהודי צריך להגיע לאומן, העיקר הוא רק  
עם  איתם,  ולחיות  השנה,  לכל  הקדוש  רבינו  של  והעצות  הלימודים  את  לקחת 
תפלה והתבודדות, עם לימוד בסדר דרך הלימוד, וכן הלאה כל לימודיו של רבינו  

 י.הקדוש, ובזה אפשר להיקרא חסיד ברסלב אמית
(מעשה  בשבת קודש בבוקר אחר התפילה לימד ראש הישיבה סיפורי מעשיות  

יחיד)  ובן  מרב  אחד  ח',  שכל  דובר  השאר  ובין  לעצמו,    חייק,  הזה  הסיפור  את 
ואז   הצדיק,  אל  ולהגיע  המניעות  כל  את  הישיבה    ו ייוושעלשבור  ראש  בחיים. 

שים חושבים  שליט"א נכנס לשיחה ארוכה בענין שלום בית, ואמר שעל אף שאנ 
גדול מאד,   יסוד  זה  שזה לא דבר שמתאים לדבר בדרשה, אבל אצל רבינו היה 
שהעיקר הוא לתת מילים טובות בבית, לעשות אווירה של שמחה בבית, ואז זוכים  

 למח טהור ובהיר, אפשר לעבוד את השם יתברך כראוי.
כים בסעודה שלישית המשיך ראש הישיבה ועורר שאם באים לרבינו הקדוש צרי

המשיך   ועוד  יתברך  להשם  מילים  כמה  רק  אפילו  יום  כל  לדבר  לרבינו,  לציית 
שנמצאים  הקצר  הזמן  את  לבזבז  לא  שצריך,  כמו  באומן  הזמן  את  לנצל  ועורר 
באומן, אלא לרוץ לציון של רבינו הקדוש, להתוודות ולעשות תשובה, ולהיכנס  

א  וראוי.  טוב  רק  להיות  מחודשות  בקבלות  החדשה  השנה  אדם  אל  אם  פילו 

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'

 ר‡˘ ה˘נה נפל‡ ‡ˆל רבינו ה˜„ו˘ ב‡ומן
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הקולמוס דל ואין מספיק מילים לתאר את ראש השנה המרומם שעבר על אנשי  
 שלומינו באומן בראש השנה העבר.

 קצר מהימים הקדושים שעברו.  רתיאוננסה רק על קצה המזלג לתת 
עשרות אלפי יהודים שברו את כל המניעות והקשיים וזכו להגיע לרבינו הקדוש  

תקבצים ובאים יהודים אל  מלאומן על ראש השנה, מכל פינה ברחבי העולם כולו  
טובה   שנה  לפעול  השנה,  ראש  על  אליו  שיגיעו  לבקשתו  נענים  הקדוש,  רבינו 

מה טהורה ושקים עמוסים בישועות ורפואות לכל  ומתוקה, ולשוב לביתם עם נש
 השנה. 

אלפי אלפי דירות, אכסניות ובתי   הציבור האדיר התפרש על פני העיר אומן כולה, 
הימים שלפני ראש השנה; מאות    במהלךמלון התמלאו עד אפס מקום ביהודים  

החג   במשך  ביהודים  עמוסים  היו  אומן  רחבי  בכל  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי 
ו להתפלל ולפעול שנה טובה; אך ליבם של עשרות אלפי היהודים כולם  שהתאספ 

היה מופנה אל מקום אחד, אל ציונו של רבינו הקדוש. אשר לקח על עצמו להיות  
 מליץ יושר לכל הבאים אליו על ראש השנה, לפעול להם שנה טובה ומבורכת.

 בנין היכל הקודש באומן 
הפרויקט   על כתפיו את  לקח  ספורות מאז שראש הישיבה שליט"א  שנים  תוך 
ועל אף שבנייתו טרם  באומן,  שלומינו  לאנשי  ידים  בנין רחב  הקמת  הגדול של 

 כבר צר מלהכיל את הציבור הגדול בלע"ה. ןהבנייהושלמה, 
שמכיל בתוכו את כל הנצרך, בית המדרש גדול, מטבח, מקוה ומקלחות,    ןהבניי

קומות עם עשרות חדרי שינה, מוסיף הרחבת הדעת אדירה לכל הבאים    ומספר
בשעריו, וממוקם הרחק מההמולה ההמונית של הרחוב הראשי פושקינה, וכמו  

 כן מאורגן יפה עבור הילדים היקרים בליווי המלמדים המסורים של כל השנה. 
ברוך    ין עם כל הנצרך.יהעסקנים השקיעו הרבה מאד זמן וכוחות להכין את הבנ

, המקלחות וכל הנצרך, החשמל ב"ה פעל  ההמקוו השם היה מספיק מים בשביל  
וטריות   עריבות  משובחות,  סעודות  נערכו  גנרטור,  באמצעות  הימים  כל  במשך 
מאורגן  היה  המדרש  בית  ונקיים.  מעולים  היו  והמיטות  השינה  חדרי  לשובע, 

 בצורה נפלאה מואר ומצוחצח עם מאות מקומות ישיבה.
לית ברירה אכלו את הסעודות בבית המדרש מכיוון שאולם האוכל היה  השנה ב

. אנו חייבים הכרת הטוב גדולה  ןבבנייצר מלהכיל את הציבור האדיר שהתאכסן  
ספורות,   דקות  תוך  אוכל  לאולם  המדרש  בית  את  להפוך  שהצליחו  לעסקנים 

 סידרו בחזרה את בית המדרש עבור התפילות. ןולאחר מכ
 תלמוד תורה אומן 

באומן   החול  בין    ארגנובימות  לאומן  שהגיעו  הילדים  לכל  נפלא  תורה  תלמוד 
כותלי בנין היכל הקודש, קרוב למאה ילדים היו בתלמוד תורה, בחלוקה לכמה  
מלמדים חשובים, הילדים התפללו ולמדו ביחד, ויחד עם זאת הלכו מידי יום עם  

ביחד את התיקון הכללי.   לומר  כן במשך החג  המלמדים אל הציון הקדוש  כמו 
ישבו הילדים בבית הכנסת יחד עם המלמדים, והתפללו יפה, בחשק ובהתלהבות.  
כל   במוצאי החג תוגמלו הילדים במתנות שוות, על התנהגותם הנפלאה במשך 

 זמן השהות באומן.
 שבת אצל רבינו הקדוש 

רובו של הציבור כבר הגיע לאומן לפני שבת, מיד בבואם נערכה ארוחה משובחת,  
, המקוה כבר היה  ןבבניילהחיות את נפשם מהנסיעה הארוכה, הציבור התמקם  

הקדוש,   הציון  אל  רצו  ומיד  מקוה  חטפו  יהודים  והמוני  לשימוש  ומוכן  מחומם 
 לומר את התיקון הכללי ולבקש ולפעול כל טוב.

ודש בבוקר, לפני שחרית, מסר ראש הישיבה את השיעור הגמרא בערב שבת ק
אחר   הקדוש,  הציון  אל  מיהר  הציבור שוב  בוקר  וארוחת  שחרית  ואחרי  היומי, 

 הצהרים נערכה סעודת "טועמיה" והציבור התארגן לקראת שבת קודש.
עברה שבת נפלאה, עם תפילות חמות ומיוחדות, מאות יהודים נסחבו את הדרך  

למ לאחר  שאורכת  שבת  בליל  בתפילות.  להשתתף  כדי  השעה,  ממחצית  עלה 
התפילה ירד הציבור לאולם האוכל שם מסר ראש הישיבה שיעור התחזקות קצר,  

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 על ידי נתרםהגליון 

 ˙ מ„ר˘ינומ˙פללי בי
על הזכות שנפלה בחלקם שזכו להיות בראש 

 השנה בציונו הקדוש של רבינו באומאן
 ושיזכו להכתב בספרן של צדיקים

בכל העמדות של ניתן לתרום עבור הוצאת הגליון 

 'ירושליםהיכל הקודש ' על שם 'נדרים פלוס'

מרגיש כבוי בלי רגש,  
לדבר   יכול  לא  הוא 
ראוי,   בסדר  לה' 
שידבר,   איך  שידבר 
שמדברים  העיקר 
כמה מילים אל השם  
יתברך, וזה מביא את 
הדרגות   לכל  האדם 
והגבוהות   הגדולות 

 ביותר.    
מלכה  מלוה  סעודת 
התקיימה  מיוחדת 

שירת בבנין לאחר   ,
ראש   נשא  זמירות 
שליט"א  הישיבה 
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