
 

 
 

 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 

 ְּבָכל ַּדְרּגָה ֶׁשּיְִהיּו ִנְמָצִאים
 

 

 
 

 ייְדֵ ל ַעֲאֶׁשר ֶנֶאְמרּו 

 ״אְׁשִליטָ  ׁש״מוֲֹהָראן ָמרָ 
 

 
 

 

 

ָרשַׁ ן ֵמִעְניַ ת ִנְפָלאוֹ ר ְיַדבֵּ  ית ּפָ ֵראׁשִ ִהית, ּבְ ִריאַ א ׁשֶ ל שֶׁ ה ָהֲעבֹודָ א ְוִהים, ָהעֹולָ ת ּבְ

רֵ  חֶֹדשׁ  ׁשְ דֹושׁ י ּתִ וּ ן ֵמִעְניַ ר ִויַדבֵּ , ַהּקָ ִמּיוּ ר ִקׁשּ ׁשְ ִמּיוּ ת ְוָהרּוָחִנּיוּ ת ְלרּוָחִנּיוּ ת ַהּגַ ת ְלַגׁשְ

ָאסוּ  יֵניהֶ ד ְלַהְפִריר ׁשֶ לָ ן ּבֵ ִהירוּ ן ֵמִעְניַ ר ִויַדבֵּ ל, ּכְ ְכבוֹ ת ַהזְּ ִרּיוֹ ד ּבִ  תַהּבְ
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  תשע״ה תַהֻּסּכוֹ ג חַ ב ֶערֶ יָָצא ָלאוֹר 

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

 ״אתובבם יְרּוָׁשַליִ  ׁשַהֹּקדֶ ר ִעי

 ת ה'תשע"דְּבֵראִׁשית ָּפָרַׁש ת ְׁשִליִׁשיה ִּבְסֻעּדָ 
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ ית ּפָ ֵראׁשִ  ת תשע"דּבְ

 

  

  

 מידי שבוע באמצעות הדוא"ל ניתן לקבל את הגליון

  
 ַהְּכתֶֹבת ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהּקּוְנְטֵרס  ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה
 ְוָכל ִסְפֵרי ַאְדמֹו"ר מֹוֲהַר"ן ִמְּבֶרְסֶלב זי"ע

 ְוִסְפֵרי ַּתְלִמיָדיו ַהְּקדֹוִׁשים:
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 רַמֲאמַ 

 ץָהָארֶ ת ְואֶ ם ַהָּׁשַמיִ ת אֶ ם ֱאלִֹקיא ָּברָ ת ְּבֵראִׁשי
ָלִאים ׁש נ״י ִּדּבּוִרים נוָֹרִאים וְנִפְ ִּבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית, ְסֻעַּדת ַרֲעוָא ְדַרֲעוִין, ִּדֵּבר מוֲֹהָרא״

 .תְּבֵראִׁשית ַׁשּבָ ן ֵמִענְיַ א, ְּדיוֹמָ א ֵמִענְיָנָ  ְמֹאד
 

 
ּלוּ ן ְזמַ  ְכִלית ִהְתּגַ ִריאָ ת ּתַ ִביה ַהַהְתָחלָ ת ְוַתְכִליה, ַהּבְ ׁשְ כָ ל ּבִ  הַהַהְמׁשָ

ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ִכְתבֵ ר ְמֹבאָ ה ִהנֵּ  ּפָ ִר ("ל ָהֲאִריזַ י ּבְ יץ עֵ י ּפְ עַ ם ַחּיִ ר ׁשַ

ּכוֹ ג חַ  רֶ ת ַהּסֻ כָּ , ק א')ּפֶ נוּ ה ָהֲעבֹודָ ל ׁשֶ ּלָ חֶֹדשׁ  ׁשֶ רֵ  ּבְ ׁשְ  רֹאשׁ י ִמימֵ ל ָהחֵ י, ּתִ

נָ  ָ יה ַהׁשּ דֹוׁשִ ְמחַ ר ַאחַ ד עַ ם, ַהּקְ ִביל ַהכֹּ ה, ּתֹוָר ת ׂשִ ׁשְ ּקוּ ל ּבִ  ַוֲהָקַמתן ּתִ

ְלכוּ  ַקבֵּ  ַהְינוּ ת, ַהּמַ ּנְ ַמיִ ת ַמְלכוּ ל עֹ  ַעְצֵמנוּ ל עַ ל ׁשֶ ְנַגלֶּ ם, ׁשָ בוֹ ה ְוׁשֶ ד ּכְ

ַרךְ  ַמְלכּותוֹ  אֵ ל ְלכָ  ִיְתּבָ הֵ ם, עֹולָ י ּבָ ָלִלּיוּ ם ׁשֶ ִפּלֹותת ּכְ ִלי ַהּתְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ם ׁשֶ

ימֵ  רֵ י ּבִ ׁשְ גוֹ י, ּתִ ֶלךְ ן ּכְ דֹושׁ  ַהּמֶ ֶלךְ  ַהּקָ פָּ  ַהּמֶ ׁשְ יוֹ ן ְוכֵ ט, ַהּמִ ּפּוִרים ּבְ י כִּ ם, ַהּכִ

חַ ם ִנְכָנִסית, ּוְבֻסּכוֹ ה, ַאתָּ  ְוסֹוֵלחַ ל מֹוחֵ  ֶמֶלךְ  ְמֵהיָמנּותָ א ִצלָּ ת ּתַ הוּ א, ּדִ א ׁשֶ

ְלכוּ ת ִמדַּ ה, ָהֱאמּונָ ל צֵ  ִמינִ ד עַ ת, ַהּמַ הוּ ת, ֲעֶצרֶ י ׁשְ ת, ַמְלכוּ ן ָלׁשוֹ א ׁשֶ

תוּ  ּוְכמוֹ  ּכָ מּואֵ (ב ׁשֶ ַעמִּ ר ַיְעצֹ ה זֶ " :)ל א' ט, יזׁשְ ּיוּ , "יּבְ ָפָרשַׁ א הוּ ם ְוַהּסִ ת ּבְ

י ֵראׁשִ רֶ ת, ּבְ ַדּבֶ ּמְ ִריאַ ת ׁשֶ כָּ ם, ָהעֹולָ ת ִמּבְ ְכִליָתהּ ל ׁשֶ לֶּ ה ָהְיתָ  ּתַ ְתּגַ ּיִ ה ׁשֶ

ַמיִ ת ַמְלכוּ  כָ ם ׁשָ ּלוֹ ם ָהעֹולָ ל ּבְ ָתהּ  סֹוָפהּ ץ ָנעוּ ה ּוָבזֶ , ּכֻ ְתִחּלָ יי כִּ , ּבִ ֵראׁשִ ת ּבְ

 ע"דה'תש תְּבֵראִׁשי ָּפָרַׁשת תְׁשִליִׁשיה ְסֻעּדָ 
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ ית ּפָ ֵראׁשִ  ת תשע"דּבְ

ִהי ִחלַּ א ׁשֶ ִריאָ ת ּתְ רֹאשׁ ה ָהְיתָ ה, ַהּבְ נָ  ּבְ ָ זֶ א ְוִהיה, ַהׁשּ ֵתבַ ת ְמֻרּמֶ ת ּבְ

י ֵראׁשִ ַבעַ א ְדִאיתָ ְוכִ ת, ּבְ י(ם ַהּטּוִריל ּבְ ֵראׁשִ סוּ ת ּבְ י, ק א')ּפָ ֵראׁשִ "ת ּבְ

ִגיַמְטִריָּ  רֹאא ּבְ נָ  שׁ "ּבְ ָ ִתּקּונֵ א ִאיתָ ן ְוכֵ ם, ָהעֹולָ "א ִנְבָר "ה ַהׁשּ ז טף דַּ (ר זֹהַ י ּבְ

י ע"א) ֵראׁשִ רֵ "א בָּ ת אֹוִתּיוֹ  "תּבְ ׁשְ ּלוּ ן ְזמַ ז אָ י כִּ . "יּתִ ְכִלית ִהְתּגַ ת ּתַ

ִריאָ  ִביה ַהַהְתָחלָ ת ְוַתְכִליה, ַהּבְ ׁשְ כָ ל ּבִ יךְ ה, ַהַהְמׁשָ ְמׁשִ ּנַ ת ְימוֹ ל כָּ  ׁשֶ

בוֹ ת ְלַגּלוֹ ף, ַהחֹרֶ  ַרךְ  ַמְלכּותוֹ ד ּכְ כָ  ִיְתּבָ ֵתבַ ז ְמֻרמָּ ם גַּ ה ְוזֶ ם, ָהעֹולָ ל ּבְ ת ּבְ

י ֵראׁשִ רֵ ר חַ 'אַ 'א בָּ ן נֹוָטִריקוֹ  "תּבְ ׁשְ זֶ , "יּתִ ַרּמֶ ָרשַׁ ל עַ ת ַהּמְ ית ּפָ ֵראׁשִ ת ּבְ

אָ  סוֹ ה ַהּבָ רֵ  חֶֹדשׁ ף ּבְ ׁשְ יי, ּתִ ִהְתִחילָ  ֵמֲעבֹוָדֵתנוּ  אֹוָתנוּ ר ּוַמְזּכִ רֹאשׁ ה ׁשֶ  ּבְ

רֵ  חֶֹדשׁ  ׁשְ רֹאשׁ י, ּתִ נָ  ּבְ ָ ּפּוִרים ְויוֹ ה ַהׁשּ  אֹוָתנוּ ר ּוְמעֹורֵ ת, ְוֻסּכוֹ ם ַהּכִ

יךְ  ּלוֹ ף ַהחֹרֶ ל ְלכָ  ֲעבֹוָדֵתנוּ  ְלַהְמׁשִ ִלי ֲאַנְחנוּ ה זֶ י ְידֵ ל ְועַ , ּכֻ ל עֹ  ָעֵלינוּ ם ְמַקּבְ

ַמיִ ת ַמְלכוּ  ֵלמָ ם ׁשָ  .הׁשְ

 

ִריאָ  רֶ ה ַהּבְ ַמיִ ת ְמֻחּבֶ ָ  דָיחַ ם גַּ ץ ְוֶארֶ ם ִמׁשּ

לַ ר ִעקַּ ה ְוִהנֵּ  ַמיִ ת ַמְלכוּ ל עֹ ת ַקּבָ זם, ׁשָ ָפסוּ ב ֵהיטֵ  ְמֻרּמָ ל שֶׁ ן ִראׁשוֹ ק ּבְ

יה, ַהּתֹוָר  ֵראׁשִ רָ ת ּבְ ַמיִ ת אֶ ם ֱאלִֹקיא ּבָ ָ ה ַהּתֹוָר י כִּ , ץָהָארֶ ת ְואֶ ם ַהׁשּ

ָתהּ  ָלנוּ ה ְמַגלָּ  ְתִחּלָ ִריאָ , ּבִ ַהּבְ רֶ ה ׁשֶ ַמיִ ת ְמֻחּבֶ ָ ד, ָיחַ ם גַּ ץ ְוֶארֶ ם ִמׁשּ

ִמּיוּ ת ֵמרּוָחִנּיוּ  ׁשְ  ּתֹוךְ ל אֶ ת ָהרּוָחִנּיוּ ד ְלהֹוִריה ָהֲעבֹודָ ר ְוִעקָּ ת, ּוִמּגַ

ִמּיוּ  ׁשְ ִמּיוּ ת ְלַהֲעלוֹ ן ְוכֵ ת, ַהּגַ ׁשְ ִריה ּוָבזֶ ת, ָהרּוָחִנּיוּ ת ַמֲעלַ ל אֶ ת ַהּגַ ם ִמְתַחּבְ

ַמיִ  ַיחַ ץ ָוָארֶ ם ׁשָ זֶּ ד, ּבְ לַ א ִנְקָר ה ׁשֶ ַמיִ ת ַמְלכוּ ל עֹ ת ַקּבָ ֵלמָ ם ׁשָ ד ְלֶאחָ י כִּ ה, ׁשְ

לִ  נִ י ּבְ ֵ ֵלמוּ ן ֵאיי ַהׁשּ לָ ת ׁשְ   ל.ּכְ
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א ּמַ ים עִ ק ְלִהְתַעסֵּ ה ָרצָ א לֹ י ׁשַ ְמָצִאים ֲאָנׁשִ ּנִ תֹוךְ ם ׁשֶ ִמּיוּ  ּבְ ׁשְ  ת ּגַ

ְדָרשׁ  ּוָמִצינוּ  ּמִ י( ּבַ ֵראׁשִ י ַמֲחלֶֹקת ו), טא הַרבָּ ת ּבְ ין ּבֵ את ּבֵ ּמַ  המַ ל ִהלֵּ ת ּוֵביי ׁשַ

ִחלָּ א ְבָר נִּ  יה, ּתְ את ּבֵ ּמַ ַמיִ ם, אֹוְמִריי ׁשַ ִחלָּ  ִנְבְראוּ ם ׁשָ ֱאמַ ה ּתְ ּנֶ י(ר ׁשֶ ֵראׁשִ ת ּבְ

ַמיִ ת אֶ " :)א, א ָ ת ִנְבֵראץ ָהָארֶ ם אֹוְמִריל ִהלֵּ ת ּוֵבי, "ץָהָארֶ ת ְואֶ ם ַהׁשּ

ִחלָּ  ֱאמַ ה, ּתְ ּנֶ י(ר ׁשֶ ֵראׁשִ יוֹ " :)ת ב, דּבְ ָמיִ  ץֶארֶ ם ֱאלִֹקית ה' ֲעׂשוֹ ם ּבְ ל ְוכָ , "םְוׁשָ

יָטתוֹ  הֹוֵלךְ ד ֶאחָ  ֲעבֹודַ  ְלׁשִ ַרךְ ם ַהשֵּׁ ת ּבַ ֶרךְ ה ֵאיזֶ , ִיְתּבָ י ְצִריִכים ּדֶ ם ְלַהְקּדִ

דֵ  ַמיִ ת ַמְלכוּ ל עֹ ל ְלַקבֵּ י ּכְ ֵלמָ ם ׁשָ יה, ׁשְ את ּבֵ ּמַ ִמים הֹוְלִכיי ׁשַ ר חֹמֶ ם עִ ד ּתָ

י ִמיל ְלַהְתִחי -ן ַהּדִ ַמיִ ת ִמדַּ ם עִ ד ּתָ הוּ ם, ׁשָ ת ַמְלכוּ ת ּוְלַגּלוֹ ת, רּוָחִנּיוּ א ׁשֶ

ַמיִ  ים ׁשָ אֹוֲחִזים ָלֲאָנׁשִ ֲעבֹודוֹ ם ׁשֶ ךְ ר ְוַאחַ , רּוָחִנּיּותת ּבָ ְהֶיה ּכָ ִמּיוּ  ּתִ ׁשְ ת ַהּגַ

כֶ  ֶדֶרךְ ם ַאֲחֵריהֶ ת ִנְמׁשֶ ילָ  ּבְ ֵעינֵ ן ְוָלכֵ א, ִמּמֵ א יּבְ ּמַ יבוּ ה ָהְיתָ א לֹ י ׁשַ  תֲחׁשִ

ים עִ ק ְלִהְתַעסֵּ  ְמָצִאים ּוְפחּוִתים ְירּוִדים ֲאָנׁשִ ִמים ַהּנִ תֹוךְ ד ּתָ ִמּיוּ  ּבְ ׁשְ ת, ּגַ

כֶ  ְוִכְדָמִצינוּ  ַמּסֶ בָּ ת ּבְ אוּ , )ע"א אף לדַּ (ת ׁשַ ּבָ ׁשֶ ִרי ּכְ יֵּ ם ּגֵ ם ָלהֶ  ְוָהיוּ ר, ְלִהְתּגַ

מָּ  ׁשוֹ י ִמינֵ ה ּכַ ּקָ ֵרנִ " ת:ָזרוֹ ת ּבַ ּיְ ֵדנִ ת ְמנָ ל עַ י ּגַ ַלּמְ ּתְ ֲאנִ ה ַהּתֹוָר ל כָּ י ׁשֶ ׁשֶ י ּכְ

ֵרנִ ת", "ַאחַ ל ֶרגֶ ל עַ ד עֹומֵ  ּיְ יֻמנִ ת ְמנָ ל עַ י ּגַ ׂשִ ּתְ דוֹ ן ּכֹהֵ י ׁשֶ ֵרנִ "ל", ּגָ ּיְ ל עַ י ּגַ

ֵדנִ ת ְמנָ  ַלּמְ ּתְ ְכתָ ה ּתֹוָר י ׁשֶ ּבִ אם אֹותָ ל ָסבַ א לֹ ב", ׁשֶ ּמַ לָ י ׁשַ ֵרשׁ ק ַר ל, ּכְ  ּגֵ

ַאמַּ ם אֹותָ  ְניָ ת ּבְ ָידוֹ ן ַהּבִ ּבְ ים עִ ק ְלִהְתַעסֵּ ה ָרצָ א לֹ י כִּ , ׁשֶ ְמָצִאים ֲאָנׁשִ ּנִ ם ׁשֶ

תֹוךְ  ִמּיוּ  ּבְ ׁשְ  .הַהזֶּ ם עֹולָ ת ּגַ

 

ַמיִ ת ַמְלכוּ ת ְלַגּלוֹ ם ְיכֹוִלי י ֲאִפּלוּ ם ׁשָ ְמָצִאים ָלֲאָנׁשִ ֹתקֶ ם ַהּנִ  ת ָהַאְרִצּיוּ ף ּבְ

ֵאיה מַ  ֶ יטָ  ָהַלךְ  ,לִהלֵּ ן כֵּ ן ׁשּ ׁשִ יָטתוֹ י כִּ י, ְלַגְמרֵ ת ַאֶחרֶ ה ּבְ ָהָארֶ  ׁשִ ץ ׁשֶ

ִחלָּ ת ִנְבֵרא ֶדֶרךְ  ָהַלךְ ן כֵּ ל ְועַ ה, ּתְ לָ  ּבְ דֵ א, קּולָּ ד ְלצַ ל ּכְ נֵ ל עַ ם ְלַרחֵ י ּכְ י ּבְ
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ ית ּפָ ֵראׁשִ  ת תשע"דּבְ

ֲעַדיִ ם ָאדָ  תֹוךְ ם ִנְמָצִאין ׁשֶ ִמּיוּ ת ָהַאְרִצּיוּ  ּבְ ׁשְ ל כָּ ל ִהלֵּ ב ֵקרֵ ן כֵּ ל ְועַ ת, ְוַהּגַ

ִרי ַסְבָלנוּ ם אֹותָ ל ְוָסבַ , ָהֵאּלוּ ם ַהּגֵ ִהְכִניד עַ ה, ֲעצּומָ ת ּבְ חַ ם אֹותָ ס ׁשֶ ת ּתַ

ְנפֵ  ִכינָ י ּכַ ְ ִאים ֵמהֶ  ְוַנֲעׂשוּ ה, ַהׁשּ ּנָ ים ּתַ הֵ ם, ְקדֹוׁשִ א הֵ א הֵ ן ּובֶ ג בַּ ג בַּ ן בֶּ ם ׁשֶ

ִרי ְזּכָ ָניוֹ ם ַהּמֻ ׁשְ ּמִ אֹוֲחִזיי כִּ ת, ּבַ ׁשֶ ֶרךְ ם ּכְ ּדֶ ִחלָּ ת ִנְבֵראץ ֶארֶ ל "שֶׁ  ּבַ ה", ּתְ

ַמיִ ת ַמְלכוּ ת ְלַגּלוֹ ם ְיכֹוִלי י ֲאִפּלוּ ם ׁשָ ְמָצִאים ָלֲאָנׁשִ ֹתקֶ ם ַהּנִ ת ָהַאְרִצּיוּ ף ּבְ

ִמּיוּ  ׁשְ לָּ ב ּוְלָקרֵ ת, ְוַהּגַ חַ ם ּכֻ ְנפֵ ל צֵ ת ּתַ ִכינָ י ּכַ ְ  ה.ַהׁשּ
 

ְמעוֹ י ַרבִּ  לָּ י יֹוַחאר בַּ ן ׁשִ רּוָחִנּיוּ ה ּגִ ִמּיוּ ת ׁשֶ בָ ם הֵ ת ְוַגׁשְ שׁ ד ֶאחָ ר ּדָ  ַמּמָ

ךְ א ִאיתָ ה ְוִהנֵּ  ֶהְמׁשֵ ְברֵ  ּבְ ְדָרשׁ י ּדִ ן יֹוַחאיי ַרבִּ ר ָאמַ  :ַהּמִ ְמעֹון ּבֶ ֵמּהַ  ,ׁשִ ּתָ

ַמִים  ת ׁשָ ִרּיַ ל ַעל ּבְ אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ֲאִני ֵהיַאְך ֶנְחְלקּו ֲאבֹות ָהעֹוָלם ּבֵ

ַיחַ  ,ָוָאֶרץ א ּבְ ֵניֶהם לֹא ִנְבְראּו ֶאּלָ ֲאִני אֹוֵמר ׁשְ ָהֵדיד ׁשֶ ס ְוִכּסּוָיהּ ן ּכְ  ִאְלּפָ

ְקֵדָר ( ְמעוֹ י ַרבִּ י כִּ , ה)ּוִמְכסֶ ה ּכִ נָּ א הוּ י יֹוַחאר בַּ ן ׁשִ דֹושׁ א ַהּתַ לָּ  ַהּקָ ּגִ ל כָּ ה ׁשֶ

הֶ ר, ַהזֹּהַ י ְוָרזֵ ת סֹודוֹ  ּבָ לֶּ ם ׁשֶ רּוָחִנּיוּ ה ִמְתּגַ ִמּיוּ ת ׁשֶ בָ ם הֵ ת ְוַגׁשְ ד ֶאחָ ר ּדָ

שׁ  תֹוךְ י כִּ , ַמּמָ ִמּיוּ  ֵישׁ ת ָהרּוָחִנּיוּ ל כָּ  ּבְ ׁשְ ִמּיוּ ל כָּ  ּוְבתֹוךְ ת, ּגַ ׁשְ  ֵישׁ ת ַהּגַ

רוּ ם ׁשוּ ן יְואֵ ת, רּוָחִנּיוּ  יֵניהֶ ד ּפֵ לָ ם ּבֵ לָ ת ֵמָהרּוָחִנּיוּ י כִּ ל, ּכְ ְלׁשְ ּתַ ה ִהׁשְ

ִמּיוּ  ׁשְ ִמיא ְוִהית, ּגַ רֶ ד ּתָ ֶ ּה,ת ְמֻקׁשּ ְרׁשָ ִמּיוּ  ּוְבתֹוךְ  ְלׁשָ ׁשְ  ִנְמֵצאתת ַהּגַ

נָּ ת, רּוָחִנּיוּ  ּמֶ ּמִ הּ ר ְמקוֹ ה ׁשֶ יֵניהֶ ד ּוְלַיחֵ ר ְלַחבֵּ ה ָהֲעבֹודָ ר ְוִעקָּ , ַמְחַצְבּתָ ם ּבֵ

ּלֹ ד עַ  יֵניהֶ ד ּוֵפרוּ  ֶהְפֵרשׁ ה ִיְהיֶ א ׁשֶ לָ ם ּבֵ ךְ  ֵאיךְ ן ְוָלכֵ ל, ּכְ ּיָ ָדבָ ת ַמֲחלֹקֶ  ׁשַ ר ּבְ

ִחלָּ א ִנְבָר ה ֵאיזֶ ה, זֶ  ֵניהֶ א ֲהלֹ ה, ּתְ בָ ם ׁשְ שׁ ד ֶאחָ ר ּדָ לַ ר ְוִעקָּ , ַמּמָ ל עֹ ת ַקּבָ

ַמיִ ת ַמְלכוּ  תֹוךְ ת ֱאלֹקוּ א ִלְמצוֹ ם, ׁשָ ִמּיוּ ל כָּ  ּוְבתֹוךְ ת ָהרּוָחִנּיוּ ל כָּ  ּבְ ׁשְ ת, ַהּגַ

אֵ ל ְלכָ ת ּוְלַגּלוֹ  ַהכֹּ ם, עֹולָ י ּבָ ֲאשֶׁ ל ׁשֶ מוּ ת ֱאלֹקוּ ל, ַלכֹּ ר ּכַ ם ׁשוּ ן ְוֵאיא, הוּ ר ּגָ

ְלָעָדיות ְמִציאוּ  ַרךְ  ּבִ לָ  ִיְתּבָ  ל.ּכְ
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ֶזה ָהעֹוָלם - ְיִדיָעה זֹאת ל ָאָדם ּבָ ל ּכָ ר ִהְתַחְזקּותֹו ׁשֶ  ִעּקַ

ר  ׁש, ִהיא ִעּקַ ה ַאַחת ַמּמָ ִמּיּות ֵהּמָ רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ִויִדיָעה זֹאת, ׁשֶ

י  ים, ּכִ ַחּיִ ר עֹוֵבר ָעָליו ּבַ ֶזה ָהעֹוָלם, ּוְבָכל ֲאׁשֶ ל ָאָדם ּבָ ל ּכָ ִהְתַחְזקּותֹו ׁשֶ

ְך ְיֵמי ַחיָּ  ֶמׁשֶ ּלֹא עֹוְבִרים ָעָליו ָצרֹות ְוִיּסּוִרין ּבְ ן ָאָדם ׁשֶ י ּגּופֹו ֵאין ּבֶ יו, ּכִ

ל  ָמה ֵמָהעֹוָלם ָהרּוָחִני, ְולֹא ּכָ ִמי, ֲאָבל ֵיׁש לֹו ְנׁשָ ׁשְ ֶזה ָהעֹוָלם ַהּגַ ִנְמָצא ּבָ

י ֶזה  רֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּכִ ל ַהּצָ אֹות ּכָ יֵניֶהם, ּוִמזֶּה ּבָ ר ּבֵ ֶאָחד יֹוֵדַע ְלַחּבֵ

אי, רֹוֶצה ַרק רּוָחִנּיּות, ְונֹוֵתן ְקִדיָמה ְלעִ  ּמַ ית ׁשַ ַמִים, ּוְכֶדֶרְך ּבֵ ְסֵקי ׁשָ

ְעתָּ  ּדַ ַמיִ ר ֲאשֶׁ א ִהים ׁשֶ ל  םׁשָ ל אֹותֹו ְמֹאד ּכָ ה, ְוָלֵכן ְמַבְלּבֵ ִחּלָ ִנְבְראּו ּתְ

ִמּיּות,  ׁשְ ָלל, ְוֶזה רֹוֶצה ַרק ּגַ ּה ּכְ ר ִעּמָ ּדֵ ִמּיּות, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵאיְך ְלִהְסּתַ ׁשְ ַהּגַ

י רֹוֶצה ְלַהְר  ַתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהזֶּה, ּכִ ר ְוָכבֹוד ְוֵלָהנֹות ּבְ ל עֹׁשֶ ֶסף ּוְלַקּבֵ ִויַח ּכֶ

ה,  ִחּלָ ָהָאֶרץ ִנְבֵראת ּתְ ית ִהּלֵל ׁשֶ ְונֹוֵתן ָקִדיָמה ְלִעְסֵקי ֶאֶרץ, ּוְכֶדֶרְך ּבֵ

ָמתֹו,  ִמיד ִמְתעֹוֶרֶרת ִנׁשְ י ּתָ ֶלת אֹותֹו ְמֹאד, ּכִ ֲאָבל ָהרּוָחִנּיּות ְמַבְלּבֶ

ר ְוַתְכִלית  ה ִעּקַ ה עֹוׂשֶ ה ַאּתָ ַעל, ְוׁשֹוֶאֶלת אֹותֹו, ָלּמָ ִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַק ִמּמַ ׁשֶ

עֹוְבִרים ָצרֹות  ם ֲעבֹודֹות רּוָחִנּיּות?! ִנְמָצא ׁשֶ ִמּיּות, ֲהלֹא ֵיׁש ּגַ ׁשְ ִמן ַהּגַ

ד ָהרּוָחִנּיּות ְוָלֶזה מִ  ָדִדים, ָלֶזה ִמּצַ ֵני ַהּצְ ְ ִמּיּות, ְוִאּלּו ְוִיּסּוִרין ִמׁשּ ׁשְ ד ַהּגַ ּצַ

יֵניֶהם, ָהיּו  ׁש, ְוֵאין ׁשּום ִחּלּוק ּבֵ ָבר ֶאָחד ַמּמָ ֱאֶמת ֵהם ּדָ ּבֶ ָהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ

רֹות ְלַגְמֵרי. ל ַהּצָ  ִנְפָטִרים ִמּכָ

 

ה עֹוׂשֶ ֶ תֹוְך ַמה ׁשּ ַרְך ּבְ ל ֶאָחד ָצִריְך ִלְמצֹוא ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ  ּכָ

ן ַהצַּ  ָעה ְוַעל ּכֵ אֹוָתּה ׁשָ ּבְ ִמיד ְלרּוָחִנּיּות, ָעָליו ָלַדַעת, ׁשֶ ְך ּתָ ְמׁשַ ּנִ יק ׁשֶ ּדִ

ל  ּתֹו ּוָבָניו, ּוְלָקֵרב ּכָ ִמּיּות, ּוְלַרֵחם ַעל ִאׁשְ ַגׁשְ ם ּבְ מּוָטל ָעָליו ַלֲעסֹק ּגַ

ָלל, ּוִמצַּ  ַרְך, ְולֹא ְלַהְפִריד ַעְצמֹו ֵמֶהם ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ִרּיֹות ֶאל ַהׁשּ ִני ַהּבְ ד ׁשֵ
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ ית ּפָ ֵראׁשִ  ת תשע"דּבְ

ִריִכים ִלְקּבַֹע ְזַמן  ּצְ ִמּיּות, ָעָליו ִלְזּכֹר ׁשֶ ַגׁשְ ִמיד ּבְ עֹוֵסק ּתָ ָהִאיׁש ׁשֶ

ה,  הּוא עֹוׂשֶ ל ָהֲעָסִקים ׁשֶ תֹוְך ּכָ ַרְך ּבְ ְלרּוָחִנּיּות, ְוִלְמצֹא ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ

ם  ּלָ ְהיּו ּכֻ ּיִ ִריׁשֶ יֵני ַהּתוֹ ְיׁשָ י ּדִ ִדיָעה ם ַוֲהגּוִנים ַעל ּפִ ּיְ ה, ִנְמָצא ׁשֶ דֹוׁשָ ָרה ַהּקְ

ל ַמה  ֵטר ִמּכָ ר ָהֵעָצה ְלִהּפָ ַיַחד", ִהיא ִעּקַ ַמִים ָוָאֶרץ ִנְבְראּו ּבְ ל "ׁשָ זֹאת ׁשֶ

ל ֶאָחד ָצִריְך ִלְמצֹוא ֱאלֹקּותֹו  י ּכָ ֶזה ָהעֹוָלם, ּכִ ֵני ָאָדם סֹוְבִלים ּבְ ּבְ ֶ ׁשּ

ה,  עֹוׂשֶ ֶ תֹוְך ַמה ׁשּ ַרְך ּבְ ים, ִיְתּבָ ַחּיִ ר עֹוֵבר ָעָליו ּבַ ָכל ֲאׁשֶ ּוְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ּבְ

ּקֹוִרין דערהאלטין ִזיְך"  ר ַמה ׁשֶ נּו ַזל ְוָאַמר "ָהִעּקָ א ַרּבֵ ּטֵ ִהְתּבַ ּוְכמֹו ׁשֶ

ְכִלית  ר סֹוד ּתַ ִעּקַ ּקֹוִרין "ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד"], ִנְמָצא ׁשֶ ֶ ר ַמה ׁשּ [ָהִעּקָ

פָ  נּוז ּבְ ִריָאה ּגָ ל ַהּתֹוָרה ַהּבְ ָרא ֱאלִֹקים ֶאת סּוק ִראׁשֹון ׁשֶ ית ּבָ ֵראׁשִ "ּבְ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ", ָ ֵהם רּוָחִנּיּות  ַהׁשּ ַמִים ָוָאֶרץ, ׁשֶ ר ׁשָ ר ְלַחּבֵ י ָהִעּקָ ּכִ

ַיַחד. ִמּיּות, ּבְ  ְוַגׁשְ

 

דֶ  ַרְך ְוֶאל ַהּתֹוָרה ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ִרּיֹות ֶאל ַהׁשּ ר ְלָקֵרב ֶאת ַהּבְ  ֶרְך ֹנַעםָהִעּקָ

ָגה זֹאת, ַעל ְיֵדי  ָ ַהׂשּ ר ַהַהְבָחָנה, ָלַדַעת ִאם ָאָדם אֹוֵחז ּבְ ה ִעּקַ ְוִהּנֵ

ִרּיֹות,  טֹוב ִעם ַהּבְ י ֲאֵחִרים, ִאם הּוא ִמְתַנֵהג ּבְ ַלּפֵ רֹוִאים ִהְתַנֲהגּותֹו ּכְ ׁשֶ

ֵאינֹו ַמזִּ  ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ יד ֲעֵליֶהם, ּוִמּכָ יק אֹוָתם אֹו ֵמִריַע ְוֵאינֹו ּכֹוֵעס ּוַמְקּפִ

י ֲאִפּלּו ִאם עֹוְבִרים ַעל  ְכִלית, ּכִ ַגת ַהּתַ ָ ְתָקֵרב ֶאל ַהׂשּ ּמִ ָלֶהם, ִסיָמן ׁשֶ

ד  ,ָאָדם ָצרֹות ְוִיּסּוִרין ׁשֹוִנים ד ָהרּוָחִנּיּות ְוֵהם ִמּצַ לֹום, ֵהן ִמּצַ ַחס ְוׁשָ

ּלוֹ  ים ׁשֶ ִמּיּות, ָאסּור לֹו ְלהֹוִציא ָהֲעַצּבִ ׁשְ י ֵאין ֲאֵחִרים  ַהּגַ ַעל ֲאֵחִרים, ּכִ

ִמי ָאָדם ּכֹוֵעס ַעל ֲאֵחִרים,  םֲאׁשֵ ד ׁשֶ עֹוֵבר ָעָליו, ֲאָבל ִמּיָ ה ׁשֶ ּמֶ ָלל ּבַ ּכְ

ל  ִעְנַין ֶזה ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ יק ּוֵמִריַע ָלֶהם, ִסיָמן ׁשֶ ן ִאם ַמזִּ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ
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ִמּיּות כְּ  רּות רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ֵהם ִהְתַחּבְ ְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ ּנִ ֵני ָאָדם ׁשֶ י ֵיׁש ּבְ לּום, ּכִ

ל ִעְסָקם ְלהֹוִכיַח ֶאת  ים, ֲאָבל ּכָ ְדָבִרים רּוָחִנּיִ ַמִים", ְואֹוֲחִזים ּבִ ָ ׁשּ "ּבַ

לּום, ְוֵאיָנם יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבָתם,  ֵאיָנם יֹוְדִעים ּכְ ִרּיֹות ּוְלַהְראֹוָתם ׁשֶ ַהּבְ

הֵ  ִרּיֹות, ְוִנְדֶמה ָלֶהם ׁשֶ ַמִים ְלַהְדִריְך ֶאת ַהּבְ ָ ים ִמן ַהׁשּ ם ׁשֹוְטִרים ְמֻמּנִ

נּו זַ  ֵניֶהם, ְוַרּבֵ ן" "ּוְלהֹוִכיַח אֹוָתם ַעל ּפְ ייֶזער ַלְמּדָ ֶזה "ּבֵ ל קֹוֵרא ִאיׁש ּכָ

ְכִלי י ֲאִפּלּו ִאם יֹוֵדַע ִלְלמֹד, ְוַגם יֹוֵדַע ֲהָלָכה, ֵאין ַהּתַ ֲעָסן], ּכִ ן ּכַ ת [ַלְמּדָ

ר ְלָקֵרב ֶאת  לּום, ָהִעּקָ ֵאיָנם יֹוְדִעים ּכְ ים ּוְלַהְראֹות ָלֶהם ׁשֶ ְלהֹוִכיַח ֲאָנׁשִ

ֶדֶרְך ֹנַעם, ּוְלַהְנִעים ֶזה ֶאת ֶזה  ַרְך ְוֶאל ַהּתֹוָרה ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ִרּיֹות ֶאל ַהׁשּ ַהּבְ

יֵניֶהם, ְוֶזה ִסיָמן שֶׁ  ָבר ְמֹבָרר ִמּבֵ ֵצא ּדָ ּיֵ ֲהָלָכה, ַעד ׁשֶ ַגת ּבַ ָ ַהׂשּ אֹוֵחז ּבְ

ְכִלית.  ַהּתַ

 

יֶהן ּתֵ ַרְך ִעם ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ִמּיּות, ְוַלֲעֹבד ֶאת ַהׁשּ ר רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ֵ  ְלַקׁשּ

ל  ׁשֵ ִמּיּות, ּוְלִהּכָ ׁשְ תֹוְך ּגַ ֵהר ְמֹאד לֹא ִלּפֹול ּבְ ִריִכים ְלִהזָּ ּצְ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ

ִנאּוף ֶגֶזל אֹו ּבְ ִמּיּות  ,ּבְ ׁשְ ַפל ְלתֹוְך ַהּגַ ּנָ י ֶזה ִסיָמן ׁשֶ ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּכִ

ָעַקר ַעְצמֹו ִמן  ִמּיּות, ִנְמָצא ׁשֶ בּול ְוִצְמצּום ְלַגׁשְ ְלַגְמֵרי, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשּום ּגְ

ִמּיּות, ְולַ  יֶהן ַיַחד, רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ּתֵ ר ׁשְ ֵ ר ְלַקׁשּ ְכִלית, ַרק ָהִעּקָ ֲעֹבד ֶאת ַהּתַ

ה ֵאיזֹו  יֶהן, ַוֲאִפילּו ִאם עֹוֶבֶרת ָעָליו ְלֵעת ַעּתָ ּתֵ ַרְך ִעם ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ

ַאֲהָבה,  ַמִים ּבְ ין ׁשָ ל ָעָליו ּדִ ֶקט, ּוְלַקּבֵ ׁשֶ ּתֹק ְוִלְסּבֹל ּבְ ה, ָעָליו ִלׁשְ קּוָפה ָקׁשָ ּתְ

ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה.  ְוָאז ְלַבּסֹוף ִיְתַהּפֵ
 

ר  ה  - ֲעַצת ָאָדםִעּקַ ִפּלָ ַבת ַהּתְ  ִלְברַֹח ֶאל ּתֹוְך ּתֵ

ית  ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ר ְלסֹוף ּפָ ׁשֶ יְוֶזה ַהּקֶ ֵראׁשִ ֵעיֵני ה' :), חת ו(ּבְ , ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ּבְ
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יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ ית ּפָ ֵראׁשִ  ת תשע"דּבְ

נּו זַ  ִדְבֵרי ַרּבֵ י ְמֹבָאר ּבְ הּוא ִחּבּור  "ֵחן", שֶׁ (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן א')ל "ּכִ

ִמּיּות ח' נ'ּיֹות אֹותִ  הּוא ִעְנַין ִחּבּור רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ , ַהְינּו ָחְכָמה ּוַמְלכּות, ׁשֶ

ַיַחד,  ֶזת ַעל "ָחְכָמה" ח'ּבְ ָכל  - ְמַרּמֶ ׁש ּבְ ּיֵ ֶכל ׁשֶ ֵ ל ַעל ַהָחְכָמה ְוַהׂשּ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ָבר, וְ  ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ִהיא ָהרּוָחִנּיּות ׁשֶ ָבר, ׁשֶ ֶזת ַעל ֱאמּוָנה ּו"ַמְלכּות", ְמַרמֶּ  נ'ּדָ

ַמִים  ל עֹל ַמְלכּות ׁשָ ִמּיּות, ִנְמֵצאת ֱאלֹקּות, ּוְלַקּבֵ ׁשְ תֹוְך ַהּגַ ם ּבְ ּגַ ְלַהֲאִמין ׁשֶ

ָעָליו  ל ֹנַח, ׁשֶ ים, ְוֶזה ָהָיה עֶֹצם ַמֲעָלתֹו ׁשֶ ִמּיִ ׁשְ ל ֲעָסָקיו ַהּגַ ם ִמּתֹוְך ּכָ ּגַ

יֶנֱאַמר  ֵראׁשִ י " :), את ז(ּבְ ּדֹור ַהזֶּה ֹאְתךָ ּכִ יק ְלָפַני ּבַ ָהָיה "ָרִאיִתי ַצּדִ , ׁשֶ

ָהֵרַע  ִהירּות ִמּלְ ַתְכִלית ַהזְּ ַיַחד, ְוָהָיה ִנְזָהר ּבְ ִמּיּות ּבְ ר רּוָחִנּיּות ְוַגׁשְ ְמַחּבֵ

ִרּיֹות,  ָממֹוָנם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה לֹו ּכַֹח ִלְסּגֹור ַעְצמֹו בְּ  ְוִלְנּגֹעַ ַלּבְ ֵתָבה, ּבְ

ר ָעַבר ָעָליו,  ל ֲאׁשֶ י ִמּכָ חּוץ, ּכִ רּו ּבַ ִהְתַגּבְ ידֹוִנים ׁשֶ ִים ַהזֵּ ל ַהּמַ ֵצל ִמּכָ ּוְלִהּנָ

ּלֵל ֵאָליו  ַרְך, ּוְלִהְתּפַ ם ִיְתּבָ ֵ ֵאין ׁשּום ֵעָצה ַאֶחֶרת ַרק ִלְברַֹח ֶאל ַהׁשּ ָיַדע ׁשֶ

זֶּהּו ִעְניַ  ל ַרע, ׁשֶ ֵצל ִמּכָ ּנָ ּיִ ַרְך ׁשֶ ַבת ִיְתּבָ ז ַעל ּתֵ ֻרּמָ ָבה, ַהּמְ ְנָין ַהּתֵ ן ּבִ

דֹוׁש  ם טֹוב ַהּקָ ַעל ׁשֵ ם ַהּבַ ׁשֵ ה, ְוַכּמּוָבא ּבְ ִפּלָ ִדְבֵרי זי"עַהּתְ , ְוֵכן ְמֹבָאר ּבְ

נּו ַזל  ר ֲעַצת ָאָדם, (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ט' ְוִסיָמן קיב)ַרּבֵ י ֶזהּו ִעּקַ , ּכִ

רֹוֶאה ָעה ׁשֶ ׁשָ ה  ּבְ ִפּלָ ַבת ַהּתְ עֹוֵבר, ִלְברַֹח ֶאל ּתֹוְך ּתֵ ֶ עֹוֵבר ָעָליו ַמה ׁשּ ׁשֶ

ַרְך  ּלֵל ֵאָליו ִיְתּבָ ְתקוּ ּוְלִהְתּפַ ּמָ ּיִ ֵצל ִמן  ׁשֶ יִנים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיּנָ ל ַהּדִ ֵמָעָליו ּכָ

 ַהּכֹל.

 

ל חֶֹדׁש תִּ  ַמִים ׁשֶ ַלת עֹל ַמְלכּות ׁשָ ֵריִלּמּוד ָעצּום ְלִעְנָין ַקּבָ  ׁשְ

ָכל ֶזה ְמֹאד,  לֲאבָ  לּו ּבְ ם, ְוִנְכׁשְ ְרּכָ ִחיתּו ֶאת ּדַ ּבּול ִהׁשְ י ּדֹור ַהּמַ ַאְנׁשֵ

ם  זַ ְוֶנְחּתָ י לֹא ִנְזֲהרּו ּגְ יָנם ַעל ֶהָחָמס, ּכִ ְנֹגעַ ר ּדִ ָממֹון ַחְבֵריֶהם,  ִמּלִ ּבְ

ִמּיּות ְלַגְמֵרי, וְ  ׁשְ ין ָהרּוָחִנּיּות ְוַהּגַ אוּ ַעל ֶזה ְוִהְפִרידּו ּבֵ ּבּול  ּבָ ֵמיֵמי ַהּמַ
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ְכִלית, ְולֹא  ּוָמחוּ  ַגת ַהּתַ ָ קּו ַעְצָמם ֵמַהׂשּ י ִנּתְ ֵני ָהֲאָדָמה, ּכִ אֹוָתם ֵמַעל ּפְ

ת  ָרׁשַ ן קֹוִרין ּפָ ָלל, ְוָלֵכן ֶנֶאְבדּו ִמן ָהעֹוָלם, ְוַעל ּכֵ ּוב ָהעֹוָלם ּכְ ִיׁשּ ָעְסקּו ּבְ

ת  ָרׁשַ ד ַאַחר ּפָ יתֹנַח ִמּיָ ֵראׁשִ ִהיא אֹוִתּיֹות ּבְ א, ׁשֶ ֵרי ּבָ ׁשְ , ְוֵכן נֹוָטִריקֹון ּתִ

'א רֵ ַחר ַא' ּבָ ׁשְ ת ֹנַח י'ּתִ ָרׁשַ י ִמּפָ ַלת עֹל  יֹוֵצא, ּכִ ִלּמּוד ָעצּום ְלִעְנָין ַקּבָ

ַמִים  ה ׁשָ ל ַמֲעׂשֶ ְכִלית ׁשֶ ַגת ַהּתַ ָ ֵרי, ּוְלַהׂשּ ׁשְ ל חֶֹדׁש ּתִ ַמִים ׁשֶ ַמְלכּות ׁשָ

ִרּיֹות, ָוָאֶרץ ָממֹון ֲחֵברֹו ּוִבְכבֹוד ַהּבְ ְזָהִרים ּבְ ּנִ ר ַהַהְבָחָנה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִעּקַ , ׁשֶ

ִהיא ִחּבּור  ֵלָמה, ׁשֶ ַמִים ׁשְ ַלת עֹוָלם ַמְלכּות ׁשָ ֹאֶפן ֶזה ִנְקָרא ַקּבָ ְוַרק ּבְ

ם ָיַחד. ַמִים ָוָאֶרץ ּגַ  ׁשָ

 

ְכבֹוד ַהבְּ  ֵהר ּבִ ה ְצִריִכים ְלִהזָּ ּמָ  ִרּיֹותַעד ּכַ

ה ִסּפּוִרים נֹוָרִאים  ּמָ ר מֹוֲהָרא"ׁש ּכַ ִדיְוִסּפֵ ַלּמְ ֵהר  םַהּמְ ה ְצִריִכים ְלִהזָּ ּמָ ּכַ

ַתְכִלי ִרּיֹות ּבְ ְכבֹוד ַהּבְ אוֹ  ָהַרב ת.ּבִ ַעל ן ַהּגָ ְנָחס הֹורֹוִביץ ּבַ י ּפִ דֹוׁש ַרּבִ ַהּקָ

דֹוׁש "ַהַהְפָלָאה" זי"ע יד ַהּקָ ּגִ ְלִמיד ַהּמַ עְזִריְטׁש זי"ע , [ּתַ ל  ְוַרּבוֹ ִמּמֶ ׁשֶ

ים ַהֲחַתם סֹוֵפר זי"ע], ָלַקח ֶלָחָתן,  י ַאְבָרָהם ַחּיִ דֹוׁש ַרּבִ ָהַרב ַהּקָ

עַ  ָלאְטׁשֹוב, ּבַ ים'ל ִמזְּ סָ [ זי"ע 'אֹוַרח ַלַחּיִ ְדּפְ ּנִ ָמה עַ  הׁשֶ ּנּו ַהְסּכָ ל ִמּמֶ

ּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן'הַ  דֹוׁש], ֲאָבל ַאַחר ַהְר  'ּלִ ֵקד ַהּקָ ּלֹא ָזָכה ְלִהּפָ ִנים ׁשֶ ה ׁשָ ּבֵ

ֵרׁש  ים ְלִהְתּגָ י ַאְבָרָהם ַחּיִ דֹוׁש ַרּבִ ָמא, ָרָצה ָהַרב ַהּקָ ל ַקּיָ ֶזַרע ׁשֶ ּבְ

ים ָלֶזה, ְוַכֲאשֶׁ  ְנָחס לֹא ִהְסּכִ י ּפִ דֹוׁש ַרּבִ ּתֹו, ֲאָבל ָחִמיו ָהַרב ַהּקָ ר ֵמִאׁשְ

נְ  י ּפִ דֹוׁש ַרּבִ ל ָהַרב ַהּקָ ִעיר ִהְתַקּבֵ נּות ּבְ א ָהַרּבָ ּסֵ ֶבת ַעל ּכִ ָחס ָלׁשֶ

ם, ּוְבֶדֶרְך  ֲחָתנֹו ּוִבּתֹו ִיְסעּו ִעּמֹו ָלגּור ׁשָ ְפַרְנְקפּוְרט ְדַמִיין, ְוָרָצה ְמֹאד ׁשֶ

ּלֹא  יַח ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּגִ ּנּו, ְולֹא ָרָצה ִיְתָגְרׁשוּ ֶזה ַיׁשְ ק ִמּמֶ , ֲאָבל ֲחָתנֹו ִהְתַחּמֵ



 

 

 
 יב

יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ ית ּפָ ֵראׁשִ  ת תשע"דּבְ

ְבִטיַח אֹוְתָך, " :וָאַמר לֹו ָחִמיִלְנסַֹע ִעּמֹו, וְ  י ֲאִני ּמַ ַצּיֵת אֹוִתי, ּכִ א ּתְ ָאּנָ

ל  ִני ֶזַרע ׁשֶ ּוּוג ׁשֵ ם ִמזִּ ִנית, לֹא ִיְהֶיה ְלָך ּגַ ן ׁשֵ ֵרׁש ְוִתְתַחּתֵ ְתּגָ ִאם ּתִ ׁשֶ

ָמא ּתֹו, ְוהִ "ַקּיָ ק, ְוִהְתָגֵרׁש ֵמִאׁשְ ן, , ֲאָבל ְלַבּסֹוף לֹא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַאּפֵ ְתַחּתֵ

נִ  ּוּוג ׁשֵ ם ִמזִּ ָמא, ּגַ ל ַקּיָ ֶזַרע ׁשֶ ְך ָנְגעָ  י.ְוָאֵכן לֹא ִנְפַקד ּבְ ֵדי ּכָ ּבֹו  הְוַעד ּכְ

יַע ִאיׁש ֶאָחד ֲחׂשּוְך  ן, ִהּגִ ה ַאֲחֵרי ּכֵ ִנים ַהְרּבֵ ָ ׁשּ ל ָחִמיו, ַעד ׁשֶ ָדה ׁשֶ ַהַהְקּפָ

ִנים לֹא ָעֵלינּו, ֶאל  י ּבָ דֹוׁש ַרּבִ ַעלָהַרב ַהּקָ אְנז, ּבַ ים ִמּצַ י' ַחּיִ ְבֵרי ַחּיִ  'םּדִ

ים" זי"ע ְבֵרי ַחּיִ ָמא, ְוָאַמר לֹו ַה"ּדִ ל ַקּיָ ָרָכה ְלֶזַרע ׁשֶ ִאם זי"ע, ֲעבּור ּבְ , ׁשֶ

ים"  ְבֵרי ַחּיִ ַעל "ּדִ י ַהּבַ תֹו, ּכִ ְרּכָ ם ִלְצָדָקה, ַיֲעִניק לֹו ּבִ ַסְך ְמֻסּיָ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ִיׁשְ

ְצדָ  ָהָיה ָהָיה עֹוֵסק ּבִ ׁש, ּוִמי ׁשֶ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ַמּמָ יו, ּבִ ל ְיֵמי ַחּיָ ָקה ְוֶחֶסד ּכָ

ם  ה, ְוָאֵכן ַההּוא ָנַתן ַסְך ַהְמֻסּיָ ָרכֹות ַהְרּבֵ עֹוֵזר לֹו, ָהָיה ַמֲעִניק לֹו ּבְ

ְתָקא  יׁש ַהּפִ אנְ  (ְקִויְטל)ִלְצָדָקה, ְוִהּגִ דֹוׁש ִמּצַ ּלֹו ֶאל ָהַרב ַהּקָ ם ׁשֶ ֵ ז ִעם ַהׁשּ

ים,  מֹו ַאְבָרָהם ַחּיִ ְ ׁשּ ְתָקא, ְוָרָאה ׁשֶ ל ַעל ַהּפִ ּכֵ ִהְסּתַ ֵרְך, ּוְכׁשֶ זי"ע ְלִהְתּבָ

ַאל אֹותֹו ָהַרב  ָחַזר ֵאָליו, ׁשָ ָרָכה, ּוְכׁשֶ ִביל ַהּבְ ׁשְ ְחזֹר ְלָמֳחָרת ּבִ ּיַ ָאַמר לֹו ׁשֶ

י ם ִמי ִנְקָרא "ַאְבָרָהם ַחּיִ אְנז זי"ע, ַעל ׁשֵ דֹוׁש ִמּצַ ר לֹו ָהִאיׁש, ַהּקָ ם"? ְוִסּפֵ

ָלאְטׁשֹוב  ים ִמזְּ י ַאְבָרָהם ַחּיִ דֹוׁש ַרּבִ ל ָהַרב ַהּקָ ָאִביו ָהָיה ָחִסיד ֶנֱאָמן ׁשֶ ׁשֶ

מֹו, ָעָנה  ִטיָרתֹו, ָקָרא לֹו ַעל ׁשְ הּוא נֹוָלד ְקָצת ְזַמן ַאַחר ּפְ זי"ע, ֶוֱהיֹות ׁשֶ

דֹוׁש ַצאְנז זי"ע, ִאם אַ  יד ְוָאַמר לֹו ָהַרב ַהּקָ ּגִ ם ַהּמַ ה ָקרּוא ַעל ׁשֵ ּתָ

ְרֶאה עֹוד ָנְגָעה  ּנִ י ּכַ ִנים, ּכִ ִעְנַין ּבָ ָלאְטׁשֹוב זי"ע, ֵאיִני ָיכֹול ַלְעזֹור ְלָך ּבְ ִמזְּ

ּנֹות  ִעְנַין ְיָלִדים, ְוֵאין ִלי ּכַֹח ְלׁשַ ַעל ַהְפָלָאה זי"ע ּבְ ל ַהּבַ ָדתֹו ׁשֶ ָך ַהְקּפָ ּבְ

ִרּיֹות.ֶאת ֶזה... ֲהֵרי רֹוִאים עַ  ְכבֹוד ַהּבְ ֵהר ּבִ ה ְצִריִכים ְלִהזָּ ּמָ  ד ּכַ

 



 

 
 יג

ׂשֹון ְלִעיֶרָך" ְמָחה ְלַאְרֶצָך ְוׂשָ  "ׂשִ

ת קֶֹדׁש, ִיְהֶיה ַהִהּלּוָלא  ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְיָלה ּבְ ר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ֲהֵרי ַהּלַ עֹוד ִסּפֵ

ה,  ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ יִקים ְקדֹוׁשִ ֵני ַצּדִ ל ׁשְ ה ׁשֶ י מֹׁשֶ דֹוׁש ַרּבִ ָהַרב ַהּקָ

ַעל הַ  י ֵלִוי ִיְצָחק זי"ע 'ֲחַתם סֹוֵפר'סֹוֵפר ּבַ דֹוׁש ַרּבִ , ְוָהַרב ַהּקָ

ַעל  אְרִדיְטׁשֹוב ּבַ ֻדשַּׁ 'הַ ִמּבַ ֵניֶהם ָמִצינּו ִסּפּוִרים  'ת ֵלִויּקְ זי"ע, ְוֵאֶצל ׁשְ

גְ  ּפָ ַעל ׁשֶ ִלּיַ י ּבְ י נֹוָרִאים, ֵאיְך ֶנֶעְנׁשּו ַאְנׁשֵ ְכבֹוָדם, ּכִ ם סֹוֵפר זי"ע ַלֲחתַ עּו ּבִ

ם  ָהְיָתה ׁשֵ ַעל ּבְ ִלּיַ ְלִמיִדים, ְוִאיׁש ּבְ ל ּתַ דֹוָלה ׁשֶ יָבה ּגְ ְמָחה'ְיׁשִ , ָמַסר 'ׂשִ

יָבה  ׁשִ ִדיָנה, ְוָהְיָתה ַהּיְ ַעם ַהּמְ ית ִמּטַ ֵאיָנּה ֻחּקִ יָבה ׁשֶ ׁשִ ְמִסירֹות ַעל ַהּיְ

ּלֹא  דֹוָלה ׁשֶ ָנה ּגְ ַסּכָ ד ֶאת ַעְצמֹו, ּבְ ֵגר, ֲאָבל ַהֲחַתם סֹוֵפר זי"ע לֹא ִאּבֵ ּסָ ּתִ

ּלֹא ַיְצִליַח  ְמִסירֹוָתיְוִהְבִטיַח ׁשֶ ְמָחה, ִמיָתה ּבִ ו, ּוְלַבּסֹוף ֵמת ָהִאיׁש ׂשִ

ְמָחה ְלַאְרֶצָך  ה ְמֹאד, ְוִהְפִטיר ָעָליו ַהֲחַתם סֹוֵפר זי"ע "ׂשִ ּנָ ְתאֹוִמית ּוְמׁשֻ ּפִ

ׂשֹון  יָלא ֶרךָ ְלִעיְוׂשָ ְמָחה ֵיֵרד ְלַאְרֶצָך, ַהְינּו ֶאל ּתֹוְך ָהֲאָדָמה, ּוִמּמֵ ", ׂשִ

ׂשֹון  ִעיר ְלִעיֶרךָ ׂשָ י ּבְ ּבּוְר , ּכִ ֶרׁשְ יָבה ּפְ ׁשִ ָמה ַהּיְ ְתַקּיְ ּנִ ׂשֹון, ׁשֶ ג ָהָיה ׂשָ

ּה. ּלָ ה ַעל ּתִ דֹוׁשָ  ַהּקְ

 

ים ּוָמִרים ים ָקׁשִ ֳעָנׁשִ ִדים ּבָ ְתַנּגְ  ְמֹאד ֶנֶעְנׁשּו ַהּמִ

דֹוׁש  ם ֶנֶגד ָהַרב ַהּקָ אְרִדיְטׁשֹובּגַ י ֵלִוי ִיְצָחק ִמּבַ ְתָקֵרב ֶאל  ַרּבִ ּנִ ׁשֶ זי"ע, ּכְ

ִדים ְמֹאד, ְוָהָיה ָאז ַרב  ְתַנּגְ רּו ַהּמִ עְזִריְטׁש זי"ע, ִהְתַגּבְ דֹוׁש ִמּמֶ יד ַהּקָ ּגִ ַהּמַ

יְנְסק ִעיר ּפִ ֳהַרִים, ּבְ ת קֶֹדׁש ַאַחר ַהּצָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ , ְוֵגְרׁשּו אֹותֹו ִמן ָהִעיר ּבְ

דֹוָלה  ָנה ּגְ ַסּכָ ל ֲחָפָציו ַעל ֲעָגָלה ְוֵגְרׁשּו אֹותֹו ִמן ָהִעיר, ְוָהָיה ּבְ מֹו ּכָ ְ ׁשּ ׁשֶ

יַע ְלֵאיֶזה כְּ  ת ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּוְלַבּסֹוף ִהּגִ ּבָ ַ ּלֹא ְיַחּלֵל ֶאת ַהׁשּ ָפר ִלְפֵני ׁשֶ



 

 

 
 יד

יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרשַׁ ת ׁשַ ית ּפָ ֵראׁשִ  ת תשע"דּבְ

דֹול  ים ּוָמִרים ְמֹאד, ְוֵחֶלק ּגָ ים ָקׁשִ ֳעָנׁשִ ִדים ּבָ ְתַנּגְ ת, ֲאָבל ֶנֶעְנׁשּו ַהּמִ ּבָ ׁשַ

ְכבֹוד  ֵהר ְמֹאד ּבִ ִריִכים ְלִהזָּ ּצְ ַרף ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ֲהֵרי ׁשֶ ִמן ָהִעיר ִנׂשְ

יִקים, ּוְלִהשָּׁ  ּדִ ְכבֹוד ַהּצַ ִרּיֹות, ּוְביֹוֵתר ּבִ ֵמר ְמֹאד לֹא ִלְגרֹם ָלֶהם ׁשּום ַהּבְ

לֹום. ,ַצַער ְוָעְגַמת ֶנֶפשׁ   ַחס ְוׁשָ

 

ֵרי ׁשְ ּלֹוְקִחים ֵמחֶֹדׁש ּתִ ּמּוִדים ׁשֶ ם ַיַחד - ַהּלִ ַמִים ָוָאֶרץ ּגַ ר ׁשָ ֵ  ְלַקׁשּ

ַבּסֹוף ַהחֶֹדׁש קֹוְרִאים  ּלְ ֵרי, ׁשֶ ׁשְ ּלֹוְקִחים ֵמחֶֹדׁש ּתִ ּמּוִדים ׁשֶ ְוֵאּלּו ֵהם ַהּלִ

ּיֹות "פָּ  ית" ָרׁשִ ֵראׁשִ ם ַיַחד, "ֹנַח"וְ ּבְ ַמִים ָוָאֶרץ ּגַ ר ׁשָ ֵ ִדים אֹוָתנּו ְלַקׁשּ , ּוְמַלּמְ

ִמּיּות ֶאל רּוָחִנּיּות, ּוְבֶדֶרְך ֶזה  ׁשְ ִמּיּות, ּוְלַהֲעלֹות ּגַ ׁשְ ְלהֹוִריד רּוָחִנּיּות ֶאל ּגַ

ים, ֵבי ַהַחּיִ ָכל ַמּצָ ׁשּוִרים ְלרּוָחִנּיּות ּוֵבין  ְיכֹוִלים ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ּבְ ין ַהּקְ ּבֵ

ים  ּיִ ֵאִבים ִאיׁשִ ים אֹו ּכְ ַעם לֹא ְלהֹוִציא ֲעַצּבִ ִמּיּות, ְוַאף ּפַ ׁשּוִרים ְלַגׁשְ ַהּקְ

ַרְך  ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ַסְבָלנּות ֲעצּוָמה, ְוָלַדַעת ׁשֶ ַעל ֲאֵחִרים, ַרק ִלְסּבֹל ַהּכֹל ּבְ

ל פְּ  תֹוְך ּכָ נּוָזה ּבְ רּוְך הּוא ַיֲעזֹר ָלנּו ְלַהְכִניס ּגְ דֹוׁש ּבָ ָרט ּוְפָרט, ְוַהּקָ

ּה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ּלָ ָנה ּכֻ ָ נּו ְלָכל ַהׁשּ ַעְצֵמנּו, ְוָלַקַחת אֹוָתם ִעּמָ ִלּמּוִדים ֵאּלּו ּבְ

ְכָלל ּוִבְפָרט, אָ  אּוָלה ִויׁשּוָעה ּבִ ַנת ּגְ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה, ׁשְ ְהֶיה ָלנּו ׁשָ ֵמן ּתִ

 ְוָאֵמן.     
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