
 

 
 

 ץקֹבֶ 

חַ  ּתֹוךְ   לַהּנַ
ַע ְמקוֹר ֲאֶׁשר ִמּתוְֹך ַהּנַַחל נוֵֹבִרים ְמִעיִרים ּוְמַחּזְִקים, ִּדּבּוִרים נוָֹרִאים וְנְִפָלִאים, ְמעוֹרְ 

ַהּבוֵֹרא  ְלִהְתַחּזֵק ַּבֲעבוַֹדתן ָהֲעָדִרים, יְִׁשקּוָחְכָמה נוְֹבִעים, ְלַהֲחיוֹת נֶֶפׁש ָּכל ַחי ּוִמָּׁשם 

 ַּדְרּגָה ֶׁשּיְִהיּו ִנְמָצִאים ְּבָכל
 

 

 
 

 לׁשֶ ר ַהָּטהוֹ ן ַּבֻּׁשְלחָ ֲאֶׁשר ֶנֶאְמרּו 

 ״אְׁשִליטָ  ׁש״מוֲֹהָראן ָמרָ 
 

 
 

ֲעלַ ת ִנְפָלאוֹ ת נֹוָראוֹ ר ְיַדבֵּ  דֹושָׁ ה ָהֱאמּונָ ת ִמּמַ ַהכֹּ  ְוֵאיךְ ה ַהּקְ לוּ ל ׁשֶ י ּתָ

ְנֻקדָּ  ַרךְ ם ַהשֵּׁ ל אֶ י ְיהּודִ ל שֶׁ ת ַהִהְתָקְרבוּ ר ִעקַּ א ְוִהי, זוֹ ה ּבִ זֹּוכֶ , ִיְתּבָ ׁשֶ ה ּכְ

ׁשּוטָ ה ֶלֱאמּונָ  ַרךְ  ּבוֹ ה ּפְ לִ  ִיְתּבָ יוֹ ם ׁשוּ י ּבְ  ת.ּוְסֵפקוֹ ת ֻקׁשְ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 תשע״ד  יַאֲחרֵ ת ָּפָרׁשַ  ,לַהּגָדוֹ ת ַׁשָּבב ֶערֶ יָָצא ָלאוֹר 

 ב ְּבֶרְסלֶ י ֲחִסידֵ ׳ ַהֹּקֶדׁשל ֵהיכַ א ׳ְמִתיְבתָ י ַּתְלִמידֵ י יְדֵ ל ַע

 ״אתובבם יְרּוָׁשַליִ  ׁשַהֹּקדֶ ר ִעי

 י תשס"גַאֲחרֵ ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת 
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בָּ ל ֵלי ָרׁשַ  ֹקֶדׁש ת ׁשַ  י תשס"גַאֲחֵר ת ּפָ
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 ַמֲאַמר

 ַהּקֶֹדׁשל אֶ ן ַאֲהרֹא ָיבֹת ְּבזֹא
 ים ְמֹאד ַעלּבּוִרים נוָֹרִאים וְנְִפָלאִ ְּבֵליל ַׁשָּבת ֹקֶדׁש ִּבְסֻעָּדה ִראׁשוָֹנה ִּדֵּבר מוֲֹהָרא״ׁש נ״י ּדִ 

 ם.ּונָה, ַעּיֵן ׁשָ ׳ ִסיָמן ה׳ ַהְמַדֵּבר ִמַּמֲעַלת ָהֱאמבּקּוֵטי מוֲֹהַר״ן ֵחֶלק ל ְּבלִ ״ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבנּו זַ 
 

 

 

  הָהֱאמּונָ א הוּ ר ָהִעקָּ 
נּו ַז"ל אֹוֵמר  ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ַרּבֵ ִקּצּור ַעל ּפָ (מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ָחַזר ּבְ

נּו ַז" ל ַרּבֵ תֹוָרה זֹו ׁשֶ ּבְ ה ַאַחת ׁשֶ ל ֶאָחד , ל)ְנֻקּדָ ר הּוא ָהֱאמּוָנה ְוָצִריְך ּכָ ָהִעּקָ

י ֵיׁש סֹוְבֵלי ֲחָלִאים  ֱאמּוָנה, ּכִ ׂש ֶאת ַעְצמֹו ּוְלַחזֵּק ֶאת ַעְצמֹו ּבֶ ְלַחּפֵ

ׁש ָלֶהם ַמּכֹות ֻמְפָלאֹות ּיֵ ִביל  ,ׁשֶ ׁשְ ְוֵהם סֹוְבִלים ֶהֳחָלִאים ַרק ּבִ

ם כָּ ְנִפיַלת ָהֱאמּוָנה ְוכּו',  ן ׁשָ נּו ַז"ל.ַעּיֵ ִדְבֵרי ַרּבֵ  ל ֶזה ּבְ

 

י ֱאמּוָנתוֹ ק ְוַצּדִ   הִיְחיֶ  ּבֶ
נּו ַז"ל ְלנּו ֵמַרּבֵ ה ֶזה ִקּבַ י ִהּנֵ יר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ּכִ לוּ  ,ְוִהְסּבִ ַהּכֹל ּתָ י ׁשֶ

דֶ  ת ָהֱאמּוָנה, ְוָכל ַמְדֵרַגת ָהָאָדם ִנְמּדֶ ְנֻקּדַ ּלֹו,  תּבִ ִפי ָהֱאמּוָנה ׁשֶ ּכְ

כָּ  ּוְכמוֹ  ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה" :)ב, ו(ֲחַבּקּוק  בתוּ ׁשֶ יק ּבֶ ׁש לֹו "ְוַצּדִ ּיֵ י ִמי ׁשֶ , ּכִ

 י תשס"גַאֲחרֵ ֵליל ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת 



 

 

 
 ד

בָּ ל ֵלי ָרׁשַ  ֹקֶדׁש ת ׁשַ  י תשס"גַאֲחֵר ת ּפָ

ים  יו ַחּיִ יחֹות ָהַר"ן ִסיָמןֱאמּוָנה ַחּיָ נוּ ר ָאמַ ר ּוְכבָ  .)בק (ׂשִ  ִסיָמןם שָׁ (ל ַז" ַרּבֵ

ׁשּוט, ֲאָבל' :ג)ל ָבר ּפָ ֵאֶצל ָהעֹוָלם ֱאמּוָנה הּוא ּדָ א וּ הר ָהִעקָּ י ֶאְצלִ  ׁשֶ

ׁש ְלָאָדם  יכִּ  ';הֱאמּונָ  ּיֵ ַהּכֹל הּוא ֱאמּוָנה, ֶוֱאמּוָנה הּוא ַהּכֹל, ּוְכׁשֶ

עֹוֵבר ָעָליו  ֶ ִים ְלָכל ַמה ׁשּ ֱאמּוָנה ֲחָזָקה ֵיׁש לֹו ַסְבָלנּות ַוֲאִריַכת ַאּפַ

ָלל  ַדְעּתֹו ּכְ ים, ְוֵאינֹו נֹוֵפל ּבְ ַחּיִ י יֹוֵדַע  .ה)קנ (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמןּבַ ּכִ

ֲאִציל ָהֶעְליֹון, ְוֵאי ַחת ַהּמַ ּגָ ַהׁשְ ַהּכֹל ּבְ ה  ןֵהיֵטב ׁשֶ ָבר ַנֲעׂשֶ ׁשּום ּדָ

ׁשּות ְלאֹורֹו  ל הּוא ַרק ִהְתַלּבְ ַבע ִמְקֶרה ּוַמזָּ ל ַהּטֶ י ּכָ ָלל, ּכִ ֵמַעְצמֹו ּכְ

ים  ַרְך ָהֵאין סֹוף, ְוָלֵכן ֵיׁש לֹו ֲעַצּבִ ּקֹוִרין ִיְתּבָ ֲחָזִקים, ְוֵאינֹו  ן")ֶנעְרְוו"(ׁשֶ

לָ  ַדְעּתֹו ּכְ   .לנֹוֵפל ּבְ

 

ִריה ָהֲעבֹודָ א ִהית זֹא   םָהָאדָ ל שֶׁ ת ָהִעּקָ
ֵאין לֹו ֱאמּוָנה יו ָמִרים ּוְמרֹוִרים ְמֹאד,  ,ֲאָבל ִמי ׁשֶ לֹום, ֲאַזי ַחּיָ ַחס ְוׁשָ

עוֹ  רֹות ׁשֶ ָכל ַהּצָ ה ְלַנֵחם ַעְצמֹו ּבְ ּמֶ י ֵאין לֹו ּבַ ים,  תְברוֹ ּכִ ַחּיִ ָעָליו ּבַ

ְעּתוֹ  רֹוב ָלֵצאת ִמּדַ ּקָ ים ַעד ׁשֶ ם סֹוֵבל ְמֹאד ַעל ָהֲעַצּבִ  ,ְוָלֵכן ּגַ

עֹוְברוֹ  ְתָקאֹות ׁשֶ רֹות ְוַהַהְרּפַ י ַהּצָ ים  תַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּכִ ַחּיִ ָעָליו ּבַ

ל ָצרֹוָתי הֶאת רּוחֹו ְלַגְמֵרי ְוֵאין לֹו ֶנָחמָ  תׁשֹוְברוֹ   לכָּ ו, ְוָלֵכן ִמּכָ

ָכל ִמיֵני ֳאָפִניםא ִהים ָהָאדָ ֲעבֹוַדת  עֹוָלם,  ְלַחזֵּק ֱאמּוָנתֹו ּבְ ּבָ ׁשֶ

בֹוהָ  ַעם ְלַמְדֵרָגה יֹוֵתר ּגְ ָכל ּפַ ַע ְלַהֲעלֹות ֱאמּוָנתֹו ּבְ ל הּוְלִהְתַיּגֵ י ּכָ , ּכִ

אוֹ  יו ּבְ ן ִיְתַעּלּו ַחּיָ אֹור ָהֱאמּוָנה, ּכֵ ְתַעּלֶה ּבְ ּיִ ֶ ַרְך ָהֵאין ַמה ׁשּ רֹו ִיְתּבָ

ֱאֶמת. ,סֹוף ים ּבֶ ים טֹוִבים ְוִנְצִחּיִ  ְוִיְחֶיה ַחּיִ



 

 
 ה

רֵ  ֵאיי מִ י ַאׁשְ יוֹ ם ׁשוּ  לוֹ ן ׁשֶ לָ ת ֻקׁשְ   לּכְ
ׁש ְלָאדָ  ּיֵ ׁשֶ ַרךְ  םְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ  ,ֱאמּוָנה ֲחָזָקה ּבְ

יוֹ  ֵאלֹות ְוֻקׁשְ ים טֹוִבים ּוְמתּוִקים ֲאַזי ֵאין לֹו ׁשּום ׁשְ ָלל, ְוַחי ַחּיִ ת ּכְ

י  ֱאֶמת, ּכִ ַאֲהָבהת אֶ ּבֶ ל ּבְ עֹוֵבר ָעָליו הּוא ְמַקּבֵ ֶ ל ַמה ׁשּ ְוֵאין לֹו  ,ּכָ

ל  ן ִאם ֵאין ֱאמּוָנתֹו ֲחָזָקה ּכָ ֵאין ּכֵ ֶ ָלל, ַמה ׁשּ ִלּבֹו ּכְ ׁשּום ַעְקמּוִמּיּות ּבְ

ְך, ֲאַזי ִמְתַעְקִמי יֹות ּוְסֵפקֹות, ְוֶזה ִלּבֹו ְוַדעְ ם ּכָ ָכל ִמיֵני ֻקׁשְ ּתֹו ְמֹאד ּבְ

ׁש, ּוְכָבר  יֹות ּוְסֵפקֹות הֹוְרִגים ֶאת ָהָאָדם ַמּמָ י ֻקׁשְ יו, ּכִ ְמָמֵרר לֹו ַחּיָ

נּו ַז"ל  יחוֹ ָאַמר ַרּבֵ יֹות ' :)חקי ָהַר"ן ִסיָמןת (ׂשִ ֵאין לֹו ׁשּום ֻקׁשְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ

ָלל י ַרק ָאז יְ 'ּכְ ֱאֶמת., ּכִ ים טֹוִבים ּבֶ  כֹוִלים ִלְחיֹות ַחּיִ

 

אוֹ  יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ 'הָ ל שֶׁ  ַמֲעָלתוֹ    ל'ִלׁשְ
דֹושׁ ְוִספֵּ  ַעם ָאַמר ָהַרב ַהּקָ ּפַ "ּב  ר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ׁשֶ ָהַרׁשַ

עָ  ל ָהַאְרּבָ ּכָ ּמִ אִוויְטׁש זי"ע, ׁשֶ ַדת ֵליל  הִמִליּוּבַ ַהּגָ יִרים ּבְ ְזּכִ ּמַ ִנים ׁשֶ ּבָ

ם  י ֶהָחָכם ּגַ ם, ּכִ ּלָ אֹול" ִנְרָאה לֹו יֹוֵתר ִמּכֻ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ֶ ַסח, ַה"ׁשּ ּפֶ

ֵאָלה ִצְדָקתֹו ׁשֹוֵאל ׁשְ ים ְוגֹו' :ּבְ ע, ְוֵכן ""ָמה ָהֵעדּות ְוַהֻחּקִ , ְוֵכן ָהָרׁשָ

ה ם ׁשֹוֵאל ּוַמְקׁשֶ ד , ְוֵתֶכף ּוִמיַּ "ַמה ָהֲעבֹוָדה זֹאת ְוגוֹ " :ֲאִפילּו ַהּתַ

אֹול"  ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ֶ ֵאָלה, ֵיׁש ְסֵפקֹות ּוִבְלּבּוִלים, ֲאָבל ַה"ׁשּ ׁש ׁשְ ּיֵ ׁשֶ

ַתח לֹו" "ַאּתְ ּפְ ָלל, ְוָלֵכן זֹוֶכה ׁשֶ ָיא ּכְ ֵאָלה ְוֻקׁשְ ה  ,ֵאין לֹו ׁשּום ׁשְ ַאּתָ ׁשֶ

ִהיא, ְוָלֵכן ֶזה ִנְרָאה לֹו יֹוֵתר מִ  מֹו ׁשֶ ם, ְמַגּלֶה לֹו ֶאת ָהֱאֶמת ּכְ ּלָ ּכֻ

 .ןחֵ ם ָחכָ י פִּ י ְוִדְברֵ 
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בָּ ל ֵלי ָרׁשַ  ֹקֶדׁש ת ׁשַ  י תשס"גַאֲחֵר ת ּפָ

יִ ת ִלְמִחיאַ ם ַטעַ  ּפַ נָּ ה מַ י ִלְפנֵ ם ּכַ ּתַ ׁשְ   הּנִ
מָּ  ׁש ֵאֶצל ּכַ ּיֵ ְנָהג ׁשֶ ֶזה מּוָבן ַהּמִ ּבָ יִקים  הְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ׁשֶ ַצּדִ

עְלזְ  גִמְנהָ א הוּ  ְוָכךְ [ ַהבֵּ  ,א]ּבֶ ְפֵני ׁשֶ ּלִ נָּ  לׁשֹואֵ ן ׁשֶ ּתַ י"ַמה ִנׁשְ  םה" ַמּכִ

ֵאלֹות  םְוסֹוְפִקי ֵהם ׁשְ ה" ׁשֶ ּנָ ּתַ ה ִנׁשְ ֹוֲאִלים ַה"ּמַ ׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ּבְ ִים, ּכִ ּפַ ּכַ

יֹות ֱאמּוָנה  ֲהֵרי ֵיׁש ָמקֹום ַלֲחׁשֹב אּוַלי ֵישׁ  ,ְוֻקׁשְ ָיא ּבֶ ֵאָלה ְוֻקׁשְ ֵאיזֹו ׁשְ

י ִאם ֵאין ֱאמּוָנה ֲחָזָקה ּוְברּוָרה ֵיׁש  לֹום, ּכִ יֹות, ַחס ְוׁשָ ֵאלֹות ְוֻקׁשְ ׁשְ

ֻרמָּ  ּוְכמוֹ  ּמְ ֵתבוֹ ז ׁשֶ ן ׁשֹוֵאל ת ּבְ א  'ְוָכאן' ."ְוָכאן" ַהּבֵ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ִבי'לַמזָּ ' חֹוׁשְ ד ׁשֶ ּיַ ּמִ ֵאלֹות  ם, ׁשֶ ל, ֵיׁש ׁשְ ׁש ֵאיֶזה ֶטַבע ִמְקֶרה ּוַמזָּ ּיֵ ׁשֶ

יֹות, ֲאָבל תֹוְך ָהֱאמּונָ  ְוֻקׁשְ ְכִניס ַעְצמֹו ּבְ ּמַ ׁשֶ ֵאלֹות  ,הּכְ ֵאין ׁשּום ׁשְ

ין  יֹות, ְוָלֵכן ַמּכִ פַּ ְוֻקׁשְ נּו ַז"ל ּכַ ִדְבֵרי ַרּבֵ י ְמֹבָאר ּבְ (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִים, ּכִ

ַעל ְיֵדי ְמִחיַאת  ו)מ ,המ ,דמֵחֶלק א' ִסיָמן  יִ ׁשֶ ּפַ יִכיּכַ ֱאמּוָנה  םם ַמְמׁשִ

ָחה, ּוְכמוֹ  ּגָ תוּ  ְוַהׁשְ ּכָ ֵהם ַמֲעשָׂ  "ּכֹחַ " :בׁשֶ יד ְלַעּמֹו ְוגֹו', ׁשֶ  כ"חהַ יו ִהּגִ

ין  ּכִ ּמַ ַעל ְיֵדי ׁשֶ י ָיַדִים, ׁשֶ ּתֵ עֹות ׁשְ ֶאְצּבְ ׁש ּבְ ּיֵ יְרִקין ׁשֶ פַּ ּפִ ִים ּכַ

ְתמּוַנת ה', ּוְכמוֹ  ִלים ּבִ ּכְ תוּ  ִמְסּתַ ּכָ ְדבָּ (ב ׁשֶ ּמִ ּוְתמּוַנת ֲהָוָי"ה " :), חביר ּבַ

יט ן שָׁ  ,"ַיּבִ יְ  .םַעּיֵ ה" מֹוִחין ְוָלֵכן ּדַ ּנָ ּתַ ה ִנׁשְ אֹוְמִרים ַה"ּמַ ָקא ִלְפֵני ׁשֶ

ִים ּפַ ה ,ּכַ דֹוׁשָ תֹוְך ַהּקְ יֹות ּבְ ֵאלֹות ְוַהּקּוׁשְ ְ ל ַהׁשּ ֵדי ִלְכלֹל ּכָ ְולֹא  ,ּכְ

ַעְצמֹו  ְכִניס ּבְ ֵרי ַהּמַ ָלל, ְוָלֵכן ַאׁשְ ֵאָלה ַעל ָהֱאמּוָנה ּכְ ִתְהֶיה ׁשּום ׁשְ

ׁשּוָטה ּוְבר ַרךְ ֱאמּוָנה ּפְ ים ְוטֹוִבים  ,ּוָרה ּבֹו ִיְתּבָ י ָאז ִיְחֶיה ַחּיִ ּכִ

זֶ ם ּוְמתּוִקי ֵרי ֶחְלקֹו.חָלֶנצַ א ּוַבבָּ ה ּבָ ֵרי לֹו ְוַאׁשְ  , ַאׁשְ
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ר נֹוָרא  ֶקׁשֶ בּוַע ּבְ ָ ת ַהׁשּ "ל ְלָפָרׁשַ ר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ֶאת ָהִעְנָין ַהּנַ ֵ ְוִקׁשּ

ִתיב בְּ  ה ּכְ י ִהּנֵ בּוַע ְוִנְפָלא ְמֹאד, ּכִ ָ ת ַהׁשּ ְקָראָפָרׁשַ זֹאת  ), גזט (ַוּיִ ּבְ

ִתּקּונֵ ָיֹבא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו' ּקוּ זַֹהר י , ּומּוָבא ּבְ  :); מ' ע"אאן כ(ּתִ

ֶלְך ָעָליו  "זֹאת" ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹוׁשָ ִהיא ָהֱאמּוָנה ַהּקְ

לֹום  ָ יַהׁשּ ִהּלִ חֲ " :), גזם כ(ּתְ זֹאתֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה ִאם ּתַ , ְוֵכן "ֲאִני ּבֹוֵטחַ  ּבְ

זֹאת ָבִטים ּבְ ְ ְרכּו ַהׁשּ תוּ  ּוְכמוֹ  ,ִנְתּבָ ּכָ ית בׁשֶ ֵראׁשִ  ְוזֹאת" :), כחמט (ּבְ

ר ָלֶהם ֲאִביֶהם ּבֵ ר ּדִ ָבִרי(ן ְוכֵ  ְוגֹו', "ֲאׁשֶ ָרכָ  תְוזֹא" :), אם לגּדְ ר ֲאשֶׁ ה ַהּבְ

ַרךְ  י ַהכֹּ  ',ְוגוֹ  "המֹשֶׁ  ּבֵ לּוי ּכִ זֹאת"ל ּתָ ִהיא ָהֱאמּוָנה "ּבְ דֹושָׁ  ׁשֶ , הַהּקְ

ִפּלָה ּתְ אֹוְמִרים ּבַ ל ': ּוְכמֹו ׁשֶ ַרת  ,'זֹאתֶוֱאמּוָנה ּכָ ּפָ ר ּכַ ְוָלֵכן ִעּקַ

ּפּוִרים ָהְיָתה ַעל ְיֵדי  יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ַהּכֵֹהן ּגָ מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ

ִהיא ָהֱאמּוָנה, ְוכַ  "זֹאת" ּדֹות ׁשֶ ֵסֶפר ַהּמִ  :)גל (אֹות ֱאמּוָנה ִסיָמןּמּוָבא ּבְ

ל ֲעוֹונֹוֶתיךָ ' רּוְך הּוא ַעל ּכָ דֹוׁש ּבָ י  ';ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ִיְסַלח ְלָך ַהּקָ ּכִ

ֱאמּונָ  לּוי ּבֶ סּוק  .הַהּכֹל ּתָ יר ַהּפָ זֹאת" ָיֹבא ַאֲהרֹן ֶאל ְוָלֵכן ַמְגּדִ "ּבְ

ר ַהִהתְ ַהּקֶֹדשׁ  י ִעּקַ ה הּוא ַעל ְיֵדי ָהֱאמּוָנה, ּכִ ָ ֻדׁשּ  ,ָקְרבּות ֶאל ַהּקְ

עֹולָ  ּבָ ֳהרֹות ׁשֶ ֹות ְוַהּטָ ֻדׁשּ ל ַהּקְ ל ּכָ ַתח ׁשֶ ַער ְוַהּפֶ ַ   .םְוהּוא ַהׁשּ

 

ֵלמּות ָהֱאמּוָנה יַע ֶאל ׁשְ נּו ְלַהּגִ ַרְך ְיַזּכֵ ם ִיְתּבָ ֵ ֱאמֶ  ְוַהׁשּ ה ת, ּבֶ ֲעֵדי ִנְזּכֶ

ַרךְ  ֵלל ּבֹו ִיְתּבָ ה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן ְוָאמֵ  ְלִהּכָ  ן.ְלַגְמֵרי ֵמַעּתָ
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