קֹבֶץֶ

ִׂשיחוֹתֹמוה ֲָרא"שֹ ֹ
ֶ

דִּּבּורִּים נוֹרָאִּים וְנְִּפלָאִּים ,מְעוֹרְרִּים מְעִּירִּים ּוְמזַחְְִִּּים ,שאֶׁרר ִּמוּתוֹ ְְ
ּומָָּׁם יְִִֶּּׁון
זהנזַחזל נוֹבֵעז מְִוֹר ַָחְכמָה נוֹבְעִּים ,לְזהַחשיוֹת נררפֶׁ ָָּל ַחזי ִּ
ְה ְתזַחְִֵּ ּבזעשבוֹדזת הזּבוֹרֵא ּבְכָל דזרְָּגָה ֶׁרִִּּהְיּו נְִּמצָאִּים
ָהעשדָרִּים ,לִּ

ִּפי ִָדְֶׁוֹ רֶׁל ְָּבוֹד ְִדֻ זָּׁת
שא רֶׁר נְְִֶּׁמעּו מִּ

ָמרָן מוֹשהרָא"ֶׁ ְֶׁלִּיָט"א
ּבְעִּנְיזני ָהעשבוֹדָה הזנְִּפלָאִּים זה זִָָּּׁכִּים ראל

זֶָּׁבת רֶׁלְזאזַחר רפזסַח

יָצָא לָאוֹר לְִִּרזאת זֶּׁבָת ָפרָ זֶׁת ְִדוִֶֹּׁים תשע"ד
עזל יְדֵי ַחשסִּידֵי ְּברְסלרב
עִּיר זהֹקדרֶׁ יְרּו ֶָׁלזיִּם תובב"א

ִׂשיחות נִׂ ְפלָאות ְב ִׂענְ יְ ני ַׁש ָבת ֶׁש ְל ַׁאחַׁ ר ֶׁפסַׁ ח _______________________________ ב

ש ָבת נָ ְ
אך ֶׁפסַׁ ח
ַׁ

ֶ

ִׂמנְ הָ ג ח ֲִׂס ִׂידים לֶׁאֱ פות חַׁ לות ְבצו ַׁרת ַׁמ ְפתחַׁ

רי ֶקֹדשֶֶ,
ֲשר ֶיְ סו ָדתוֶֹ ֶ ְבהַ ְר ֶ
ש ֶנ"י ֶ ִּדבֶר ֶאוֹ דוֶֹת ֶ ִּמנְ הֶָג ֶיִּ ְש ָראֶלֶ ,א ֶ
מוֹ ֲה ָרא" ֶ
שהַ ַשבֶָת ֶהָ ִּראשוֹ נֶָה ֶשאַ חֶַר ֶפסֶַח ֶנִּ ְקראת ֶ ְבפִֶּי ֶח ֲִּס ִּידים ֶ" ְשלִּ יסְֶל ֶ ַשבֶָת"ֶ
ה ֶנוֹ הֲגִּ ים ֶלאֱפוֶֹת ֶחַ לוֶֹת ֶ ְמיֻחָ דוֶֹתֶ ,ש ֲעליהֶן ֶצורֶַתֶ
[ ַשבֶָת ֶ ַמ ְפתחֶַ]ֶ ,וְ לִּ ְכבוֹ ָד ֶ
ַמ ְפתחֶֶַ ,אוֶֹ ֶש ָש ִּמיםֶ ַמ ְפתחֶַ ֶ ְבתוֹ ְךֶ ֶהַ חַ ֶָלהֶ ,ו ְמכַ ִּניםֶאוֹ תֶָןֶ" ְשלִּ יסְֶלֶחַ לוֶֹת"ֶ.
שלֶ
של ֶ ַפ ְרנָ סֶָה ֶש ִּהיא ֶ ְביָדוֶֹ ֶ ֶ
וְ כַ ָונֶַת ֶהַ ִּמנְ הֶָג ֶהַ זֶה ֶלְ ַרמֶז ֶ ַעֶל ֶהַ ַמ ְפתחֶַ ֶ ֶ
ֹשהֶ
ינו ֶהַ ְקדוֹ ִּשיםֶ( ַת ֲענִּ יתֶבֶע"ב)ְ 'ֶ :של ֶָ
ך ֶהוֶאֶ,ו ְכמוֶֹ ֶשאָ מְֶרוֶ ֶחֲכָ מ ֶ
ש ֶ ָברו ְֶ
הַ ָקדוֹ ֶ
שלֶ
הם ֶהַ ַמ ְפתחֶַ ֶ ֶ
ש ֶ ָברו ְךֶ ֶהוֶאֶ ,וְ אחֶָד ֶמ ֶ
של ֶהַ ָקדוֹ ֶ
ַמ ְפ ְתחוֶֹת ֶהֶם ֶ ְביָדוֶֹ ֶ ֶ
כי ֶ ִּמֶָיד ֶאַ חֲרֶי ֶחֶַג ֶהַ פסֶַח ֶ ֲאנַ ְחנוֶ ֶ ְמחַ ְז ִּקים ֶ ַע ְצמנוֶֶ
ַפ ְרנָ סֶָה'; ֶ ַעֶין ֶשֶָםִֶּ ֶ ,
שלֶהַ ָקדוֹ שֶֶ
רקֶ ְביָדוֶֹ ֶ ֶ
ך ֶוְ ֶַ
באֱמונֶָהֶ ְשלֶמֶָהֶוַ ֲחזָקֶָהֶ,שכֶָלֶ ַפ ְרנָ סָ תנוֶ ֶ ְתלוֶָיהֶאַ ְֶ
של ֶ ַפ ְרנָ סֶָהֶ,
ך ֶהוֶאֶ ,ו ְמבַ ְק ִּשים ֶ ִּממנוֶ ֶיִּ ְת ָב ַר ְךֶ ֶש ִּי ְפתֶַח ֶלָנוֶ ֶהַ פתֶַח ֶ ֶ
ָברו ְֶ
ךֶלָנוֶֶ ַפ ְרנָ סֶָהֶ ְבשפֶַעֶלְ כֶָלֶהַ ָשנֶָהֶכֻל ֶ
וְ ִּת ָמש ְֶ
ָהֶֶ.
ֶ
אֲ ִׂכי ַׁלת ַׁמ ָצה – אֲ ִׂכי ַׁלת ָמן ,רוחָ נִׂ ית לְ גַׁ ְמרי

רקֶ ַמצֶָהֶ,ש ִּהיאֶ
עתֶיְ מֶיֶחֶַג ֶהַ פסֶַחֶהַ ְקדוֹ ִּשיםֶ ,ז ִָּכינוֶ ֶוְ אָ כַ לְ נוֶ ֶ ֶַ
כִֶּיֶ ִּהנֶהֶ ְב ִּש ְב ֶַ
כיֶהוֶאֶ ְכעיןֶ
אדֶ,שאינוֶֶֹ ִּמ ַג ְש ִּמיֶותֶעוֹ ֶָלםֶהַ זֶהֶ ְכ ֶָללִֶּ ֶ,
שֶ ְמ ֶֹ
ַמאֲכֶָלֶעלְ יוֶֹןֶוְ ָקדוֹ ֶ
הואֶ"לחֶםֶמִֶּןֶהַ ָש ַמיִֶּם"ֶ( ְשמוֶֹתֶטזֶ,ד)ַ ֶ,מאֲכֶָלֶהַ ַמלְ אָ ִּכיםֶ,וְ אינוֶֶֹ
א ֲִּכי ֶַלתֶמֶָןֶ,ש ֶ
מיֶ,ו ְכבֶָרֶ
כלֶלחֶםֶ ַג ְש ִֶּ
א ֶֹ
ָמזוֶֹן ֶ ַג ְשמִֶּיֶ ְכ ֶָללֶ,אֲבֶָלֶ ִּמֶָידֶאַ חֲרֶי ֶפסֶַחֶ ,חוֹ זְ ִּריםֶל ֱ
הבֶ
לה ֶ( ַעֶין ֶ ַבספֶר ֶהַ ָקדוֹ שֶ ֶ'אוֹ ֶ
שלֶ ַפ ְרנָ סֶָהֶ ְבהַ ְרחָ בֶָהֶ ְגדוֹ ֶָ
יכים ֶלִּ ְפתֹחֶַ ֶהַ פתֶַחֶ ֶ
ְצ ִּר ִּ

יִּ ְש ָראֶל'ֶלִּ קו ִּטיםֶ,מ ִּענְ ֶַיןֶזֶה)ֶֶ.

ג ________________________________ _____________קבֶׁ ץ ִׂשיחות מוה ֲָרא"ש
שפַׁ ע ַׁפ ְרנָ סָ ה
של ֶׁ
ש ִׂמ ְתעורר ִׂחיוב לֶׁאֱ כול ַׁפת ִׂמ ְתעורר עת ָרצון ֶׁ
ְכ ֶׁ

וְ ִּהנֶה ֶ ִּבימֶי ֶהַ חוֶֹל ֶשאַ חֲרֶי ֶפסֶַחֶ ,אין ֶמִֶּן ֶהַ ִּחיוֶב ֶלאֱכוֶֹל ֶפֶַת ֶ ַדוְ קֶָאֶ ,אֲבֶָלֶ
ש ֶ ִּחיוֶבֶלאֱכוֶֹלֶפֶַתֶלִּ ְכבוֶֹדֶ ְס ֻעדֶַתֶ
יעֶ ַשבֶָתֶ ִּראשוֹ נֶָהֶשאַ חֲרֶיֶהַ פסֶַחֶ,י ֶ
ְבהַ ִּג ֶַ
מיֶ,
יכיםֶלְ ַקיֶםֶאוֹ תוֶֶֹ ִּעֶםֶלחֶםֶ ַג ְש ִֶּ
ֹעֶ ַעֶלֶלחֶםֶ ִּמ ְשנֶהֶ,ו ְצ ִּר ִּ
שֶ,וְ לִּ ְבצ ֶַ
ַשבֶָתֶקֹד ֶ
יכיםֶלְ ַקבֶלֶאֶָזֶ ַמ ְפתחֶֶַהַ ַפ ְרנָ סֶָהֶ
ךֶ ְשמוֶֶֹ,וְ לָכֶןֶ ְצ ִּר ִּ
שםֶ ִּמ ְצוֶַתֶהַ בוֹ רֶאֶיִּ ְת ָב ַר ְֶ
לְ ֶ
ִּמֶַידֶהַ ָקדוֹ שֶֶ ָברו ְךֶֶהוֶאְ ֶ,כדֶיֶש ִּי ְהיֶהֶלָנוֶֶ ָמזוֶֹןֶ ְבשפֶַעֶ ָגדוֶֹלֶכֶָלֶהַ ָשנֶָהֶכֻלָהֶֶ.
של ֶ ַמ ְפתחֶֶַ ,לְ הַ זְ ִּכירֶ
על ֶכֶן ֶאוֹ ִּפים ֶהַ חַ לוֶֹת ֶלִּ ְכבוֶֹד ֶ ַשבֶָת ֶזֹאת ֶ ְבצורֶָה ֶ ֶ
וְ ֶַ
מןֶ ְמסֻ ֶָגלֶ
מיֶ ,וְ הַ ְז ֶַ
עלֶ ָדבֶָר ֶזֶהֶ ,שאֶָזֶחוֹ זְ ִּרים ֶאֶלֶ ָמזוֶֹןֶ ַג ְש ִֶּ
לְ נִּ ְשמוֶֹתֶיִּ ְש ָראֶלֶ ֶַ
ש ֶ ַעֶלֶ ַפ ְרנָ סֶָהֶ ְבשפֶַעֶלְ כֶָלֶהַ ָשנֶָהֶכֻלָהֶֶ,ש ִּמ ַשבֶָתֶזֹאתַ ֶ ,עֶדֶחֶַגֶ
אדֶלְ בַ ק ֶ
ְמ ֶֹ
רקֶ
הַ פסֶַח ֶלְ ָשנֶָה ֶהַ ָבאֶָה ֶ ָעלינוֶ ֶלְ טוֹ בֶָהֶ ֶ ,לֹא ֶי ְחסֶַר ֶלָנוֶ ֶ ָמזוֶֹן ֶלְ עוֹ ֶָלם ֶוָ עֶדֶַ ֶ ,
כל ֶהַ הַ ְש ָפעוֶֹתֶ,
כי ֶ ַדיְ קֶָא ֶ ִּמ ַשבֶָת ֶנִּ ְש ָפ ִּעים ֶ ֶָ
ש ֶ ָת ִּמידִֶּ ֶ ,
יִּ ְהיֶה ֶלָנוֶ ֶשפֶַע ֶקֹד ֶ
ש ֶ(יִּ ְתרוֶֹ ֶפח ֶע"א)'ֶ :כֶָל ֶ ִּב ְרכָ אֶָן ֶ ִּדלְ עי ֶָלא ֶוְ ַתתֶָאֶ
ו ְכמוֶֹ ֶ ְד ִּאיתֶָא ֶ ַבזֹהֶַר ֶהַ ָקדוֹ ֶ
טה ֶ ְתלויוֶֹת ֶ ְביוֶֹםֶ
יעאֶָה ֶ ַתלְ יָין' ֶ[כֶָל ֶהַ ְב ָרכוֶֹת ֶש ְל ַמ ְע ֶָלה ֶולְ ַמ ֶָ
ְביוֹ מֶָא ֶ ְש ִּב ָ
עםֶ ְרצוֹ נוֶֹתֶוְ ִּכסו ִּפיםֶ,ו ְת ִּפלוֶֹתֶ
הַ ַשבֶָת]ֶ ,וְ אַ ְשרֶיֶהַ ְמנַ צֶלֶ ַשבֶָתֶקֹדשֶ ֶזֹאתֶ ִֶּ
ךֶ,ש ִּי ְהיֶהֶלוֶֹ ֶשפֶַעֶקֹדשֶ ֶ ָת ִּמידֶ,וְ אֶָזֶלוֶֹ ֶי ְחסֶַרֶלוֶֶֹ
ובַ ָקשוֶֹתֶאֶלֶהַ שֶםֶיִּ ְת ָב ַר ְֶ
שוֶםֶ ָדבֶָרֶ ְכ ֶָלל.



