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ְשָרֵאל א   יד,י ְצֲעקּו ְבֵני יִּ   ל ה'ַויִּ

ֵעתכָ  ֹעק בְּ ִריִכין ִלצְּ צְּ ָעקֹות שֶׁ ָעקֹות ּוזְּ  ל ַהצְּ

כֹות שֶׁ  ַלן, ַהֹכל הּוא ִלזְּ ָָּיִאיר ַהָצָרה, ַרֲחָמָנא ִלצְּ

תֹוךְּ  ָחבֹות ַגם בְּ ֹצא ַהַהרְּ ָעָליו ַהַדַעת ִלמְּ

שֹו ָכל־ָכךְּ ַהָצָרה, עַ  ַשֵמַח ַנפְּ ָּיּוַכל לְּ , ַעד ד שֶׁ

ָחה,  ִשמְּ מֹו לְּ ֵָּיָהֵפךְּ ַהָָּיגֹון ַוֲאָנָחה ַעצְּ שֶׁ

ָרא־ָאֳחרָ  ָנַעת ַהִסטְּ ֵדי־זֶׁה ִעַקר ַהכְּ ַעל־יְּ א שֶׁ

יָ  בּות וְּ ִחיַנת ַעצְּ ֵהם בְּ מּורֹות, שֶׁ ֵלי ַהתְּ ֵהיכְּ גֹון וְּ

ֻדָשה ָבֵרר ַהקְּ זֹוִכין לְּ ָגלּות ַוֲאָנָחה, וְּ ָתה בְּ ָהיְּ  שֶׁ

ִאין ִמן ַהצָ  ָקא יֹוצְּ ֵדי־זֶׁה ַדיְּ ַעל־יְּ ם, שֶׁ ָרה ֵביֵניהֶׁ

ַהָגלּות  ג"ב י"אותיות י -' הודאה ו כותהל) .וְּ

 ח'(אות , יסורים וישועה -לפי אוצר היראה 

 

ה עַ  יד,לא ינּו ַבה' ּוְבֹמש   ְבּדוֹ ַוַיֲאמִּ

בָ עִּ  ָקֵרב ַלה' ִיתְּ ִהתְּ ַרךְּ הּוא ַקר ַהִתקּון לְּ

מֹות יד( ִחיַנת )שְּ ֵדי ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, בְּ  ַעל־יְּ

דֹו, ה ַעבְּ ֹמשֶׁ  ַוַָּיֲאִמינּו ַבה' ּובְּ

ַצִדיִקים ָקֵרב לְּ ִהתְּ נּו לְּ ַהיְּ  דְּ

ַהֲאִמין ָבם  ֲאִמִתִָּיים ּולְּ

ַגמְּ  ָדם לְּ תֹו נֶׁגְּ ַבֵטל ַדעְּ ֵרי ּולְּ

ִאּלּו ֵאין לֹו שּום ֵשכֶׁ  ל כְּ

ָלל. ִכי  ל שֶׁ כְּ ל ָכל ַהֵשכֶׁ

ל ָכל ָהעֹוָלם, ֲאִפּלּו שֶׁ 

ֵשִרים, כָ  ַהכְּ ֵרִאים וְּ ל ַהיְּ

ַשבֵ  ֹּלא ָזכּו לְּ ַמן שֶׁ ר זְּ

ֵרי  ַגמְּ ַתֲאוֹות ִלָבם לְּ

ם  ֵרי, ֲעַדִין ֵאין ָלהֶׁ ַגמְּ לְּ

ָכל ִש  ָלל וְּ ל כְּ ָלםשּום ֵשכֶׁ  כְּ

ה ַדמֶׁ ִחיַנת ַהמְּ  הּוא ַרק ִבבְּ

הּוא ֹכַח ַהגּוף ֹכַח  שֶׁ

ֹּלא  ַהַבֲהִמָּיּות ֵמַאַחר שֶׁ

ֵרי  ַגמְּ ת גּוָפם ֲעַדִין לְּ טּו אֶׁ ָפשְּ

בֹ  ם ֵאינֹו מְּ ָּלהֶׁ ה שֶׁ ַדמֶׁ ַגם ַהמְּ ָרר ִמַבֲהִמָּיּות. וְּ

ֵרי: )הלכות תפלין ה' ַגמְּ  ה("ל אות, ֲעַדִין לְּ

 

י־ָגֹאה ָגאָ  טו,א יָרה ַלה' כִּ  הָאשִּ

ָפאֲ ז   ִהתְּ ִחיַנת ַגֲאָותֹו וְּ זֶׁה ה בְּ . וְּ ָבַרךְּ רּותֹו ִיתְּ

ָהַעקְּ  ֵדי ָהַעּזּות וְּ ָשךְּ ַעל־יְּ ָפֲארּות ִנמְּ ָשנּות ַהִהתְּ

ִניִעים ֵדי זֶׁה ֵהם ַמכְּ ַעל־יְּ ָרֵאל שֶׁ ל ִישְּ ּוַמִפיִלין  שֶׁ

ִרין ַעל ָכל אֶׁ  ַגבְּ ִמתְּ ֵחילֹוָתיו שֶׁ ת ַהס"מ וְּ ָחד אֶׁ

ַהפִ  ָשר לְּ פְּ ִאי אֶׁ ָכל יֹום שֶׁ ָרֵאל בְּ יָלם ִמִָּישְּ

ַעּזּות ָגד ָשנּות וְּ ֵדי ַעקְּ ָחם ִכי ִאם ַעל־יְּ ַנצְּ ֹול ּולְּ

ָברַ  ַגֲאָותֹו ִיתְּ ָפֲארּותֹו וְּ זֶׁהּו ִעַקר ִהתְּ ֹאד. וְּ . מְּ ךְּ

בֹו' ֵהם  ֹרכְּ בֹו ָרָמה ַבָָּים. 'סּוס וְּ ֹרכְּ זֶׁהּו סּוס וְּ וְּ

הֵ  ֵבּה ַכמּוָבא ַבַכָונֹות, שֶׁ נּוקְּ ִחיַנת ס"מ וְּ ם בְּ

ַלל הַ  ִניעכְּ ַהמְּ ַהַתֲאוֹות וְּ ַהִפיתּוִים וְּ ֹות ֲהָסתֹות וְּ

ִרין עַ  ַגבְּ ִמתְּ הּוִרים ּוַמֲחָשבֹות ָזרֹות שֶׁ ִהרְּ ל ָכל וְּ

ִניָעם ַהכְּ ַהִפיָלם ּולְּ ּזֹוִכין לְּ ָכל יֹום שֶׁ ָחד בְּ  אֶׁ

ֵדי ָהַעּזּו בֹו ָרָמה ַבָָּים ַעל־יְּ ֹרכְּ ִחיַנת סּוס וְּ ת ִבבְּ

ל יִ  ָשנּות שֶׁ ָהַעקְּ ָרֵאלוְּ  . )הלכות ברכת המזון שְּ

 ב("יאות , 'דהלכה    
 

ְמָרת יָ  טו,ב י ְוזִּ   ּה-ָעזִּ

י' ִחיַנת ה' ֹעז  – 'ָעזִּ ִחיַנת ַהתֹוָרה, בְּ זֶׁה בְּ

נ ִפָּלה, ַהיְּ ִחיַנת תְּ ָרת ָיּה' זֶׁה בְּ ִזמְּ ַעמֹו ִיֵתן. 'וְּ ּו לְּ

נּו ַהיְּ ִפָּלה, דְּ ַחֵבר תֹוָרה ּותְּ ה לְּ כֶׁ זְּ אֶׁ שֶׁ ַלֲעשֹות  כְּ

ִהי ִלי ִלישּוָעה ַוַדאי ַויְּ ִפָּלה ָאז בְּ , ִכי ֵמַהתֹוָרה תְּ

ֵלָמה שּוָעה שְּ יֶׁה ִלי יְּ ַוַדאי ִיהְּ . )הלכות ראש בְּ

 ('כאות , 'חודש ה
 

ְלָחמָ  טו,ג יש מִּ   הה' אִּ
תֹו וְ  ַחמְּ בּוַרת ִמלְּ ִעַקר גְּ

ָרא נֶׁגֶׁד ַהִסטְּ ָבַרךְּ הּוא כְּ  ִיתְּ

ה ִחיַנת ָאֳחָרא, שֶׁ ּוא בְּ

ה ַדמֶׁ ַבמְּ ָּיֶׁש ,ָהַרע שֶׁ לֹו  שֶׁ

ָעצּום ֵמֲחמַ  ת ֹכַח ָגדֹול וְּ

ִחיָרה, ֲאָבל ה'  ֹכַח ַהבְּ

ַוַדאי מֹו בְּ ַעצְּ ָבַרךְּ בְּ  ִיתְּ

ּנּו, "ִכי ַאָתה  ָחָזק ִממֶׁ

ִתיב,  עֹוָלם ה'" כְּ ָמרֹום לְּ

נֱֶׁאַמר: "ִמקֹולֹות ַמִים  וְּ

בְּ  ֵרי ָים ַרִבים ַאִדיִרים ִמשְּ

 ַאִדיר ַבָמרֹום ה'". 

ָבַרךְּ יֹוֵצא וְ  ַעל־ֵכן ה' ִיתְּ

ש ל ַהֹקדֶׁ ת אֶׁ ָנס ָלגֶׁשֶׁ ַרת ָהָאָדם ַהִּנכְּ זְּ עֶׁ  לְּ

ת, וְּ  ֱאמֶׁ ָבַרךְּ בֶׁ ָקֵרב ֵאָליו ִיתְּ ִהתְּ ָרא ָאז לְּ ַהִסטְּ

ִחיַנת פַ  הּוא בְּ ה, שֶׁ ַדמֶׁ הּוא ַהמְּ ֹעהָאֳחָרא, שֶׁ , רְּ

דוֹ  נֶׁגְּ ַגֵבר כְּ ִשּנּוִיים ֲעצּוִמים ִמתְּ ָכל ַפַעם בְּ  ,בְּ

כּו'  ָשֹחר וְּ ָלָבן וְּ ִחיַנת סּוס ָאֹדם וְּ הּוא בְּ שֶׁ

כּו' כּו' וְּ קֹולֹו וְּ ִעים בְּ ֵלב ּוַמרְּ ַלבְּ ִאם ַיֲחִזיק  ,ּומְּ וְּ

ה ֵעיָני לֶׁ ִיתְּ ַיִביט ֵאָליו וְּ ַעק ֵאָליו וְּ ִיצְּ ו ָידֹו ַבה' וְּ

ַוַדאי יַ  ָכל ַפַעם בְּ ֹחם ַבֲעדֹו ֵאָליו בְּ ִילְּ רֹו ה' וְּ זְּ עְּ

ִחי ִשּנּוִיים ֲעצּוִמים ִבבְּ ָחמֹות בְּ ָכל ִמיֵני ִמלְּ נֹות בְּ

 .ֵאּלּו ַמָמש

בָ וְ  שֹו דְּ ַנפְּ ָהִבין בְּ ת ָיכֹול לְּ ֱאמֶׁ ִכיל בֶׁ ִרים ַהַמשְּ

בָ  ָשר לְּ פְּ ה, ִכי ִאי אֶׁ ָבֵרינּו ֵאּלֶׁ ֵאר ַרִבים ִמתֹוךְּ דְּ

עֹוֵבר ַעל כָ  ה'ַמה שֶׁ ָכל ֵעת וְּ ָכל יֹום ּובְּ ָחד בְּ  ל אֶׁ

ָבַרךְּ ַמִציל אֹוָתיו וֹ ִיתְּ לְּ ִנפְּ ִחיַנת ָכל ַהָבא , בְּ בְּ

ִעין לוֹ  ַסָּיְּ כּו',  ִלָטֵהר מְּ אֹות וְּ לְּ ִנפְּ ַרת ה' וְּ זְּ לּוֵלי עֶׁ וְּ

אָ  מֹו שֶׁ ָידֹו, כְּ רּו ֲחָסָדיו ָהֲעצּוִמים ָהָיה נֹוֵפל בְּ מְּ

ָמֵלא ר ַרבֹוֵתינּו ַז"ל: ִאלְּ ־הּוא עֹוזְּ ֹו ַהָקדֹוש־ָברּוךְּ

ָבַרךְּ  ָיכֹול, ה' ִיתְּ ָרח, ִכבְּ ַעל־ֵכן ֻמכְּ כּו'. וְּ  ָהָיה וְּ

נֶׁגֶׁד הּוא לֹוֵחם כְּ ָכל ַמה שֶׁ דֹו בְּ נֶׁגְּ ִהָּלֵחם כְּ  לְּ

ָרֵאל ֻדַשת ִישְּ  אות ל"ה(., 'הלכות שלוחין ה) קְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 *  השמטות י"ט*  


  ַלֹוֵמנּו: ַפַעם א ֵשי שְּ ִתי ֵמַאנְּ ַחת ָשַמעְּ

ֵשי  ַיַחד ִעם ַאנְּ ַדֵבר בְּ ַנ"ת מְּ ָהָיה מֹוַהרְּ

אֹות ל נֹורְּ מּו"ר ַז"ל ַבַחִָּיים ַחָָּיתֹו, ִמֹגדֶׁ  ַאדְּ

ךְּ ָשם רֶׁ ָכה דֶׁ ָהלְּ מּו"ר ַז"ל, וְּ ֻדַשת ַאדְּ  קְּ

ָשמְּ  ת ֵפייגֶׁה, ֵאם ַרֵבנּו ַז"ל, וְּ מֶׁ סֶׁ ֻפרְּ ָעה ַהמְּ

מּו"ר ַז"ל. ָענְּ  ֻדַשת ַאדְּ ִרים ִמקְּ ַדבְּ ָתה ֵאיךְּ מְּ

ם ֵאיזֶׁה ַרִבי ֵיש ם: ֲאַסֵפר ָלכֶׁ ָרה ָלהֶׁ ָאמְּ   וְּ

ֻדַשת נִ      ֻדָשתֹו ּוקְּ עּו קְּ ֵתדְּ ם, וְּ ָמתֹו: ָלכֶׁ  שְּ

  ַָחה ָנַסע פ ִלי ַהַצִדיק ר' ִשמְּ ַעם ִהֵּנה ַבעְּ

ֵתי  ַמּה ָשם ִכשְּ ַמהְּ כֹו, ַוִָּיתְּ ַדרְּ ַאַחת לְּ

ָאַמר ִלי, ַעל ַשַבת ש ָיבֹוא ־ָשבּועֹות, וְּ ֹקדֶׁ

ָאַמר ִלי שֶׁ  ַעל אֹותֹו ַהַשָבת שֶׁ ֵביתֹו. וְּ  ָָּיבֹוא,לְּ

ר ם אֹור ַהֹבקֶׁ ִתי ֹקדֶׁ ָללּוש ַהַחּלֹות  ָעַמדְּ

דֹושֹות ַעל ַשַבת ָרַשת־ַהקְּ ֵעת ַהפְּ ש, ּובְּ  ֹקדֶׁ

ֵאיזֶׁה ָמקֹום הּו אֹות בְּ ִתי ִלרְּ א, ַהַחָּלה ִחַפשְּ

ֵדי ָלַדַעת  ש ־ִאם ָיבֹוא ַעל ַשַבתכְּ  ֹקדֶׁ

ֵביתֹו  ִביאֹות, (לְּ ַאַחת ַהּנְּ ָתה כְּ  ִכי ִהיא ָהיְּ

ר ךְּ ב ַהָקדֹוש ַרִבי ָברּוָאִחיָה, ָהרַ  ַכָָּידּוַע ֲאשֶׁ

'בּוז' ַז"ל, ָקָרא אֹוָתּה עזְּ ִביָאה,  ִממֶׁ ֵשם נְּ בְּ

פְּ  ַרִבי אֶׁ דֹוִשים, ַרִבי ָברּוךְּ וְּ יָה ַהקְּ ַאחֶׁ ַרִים וְּ

ךְּ  רֶׁ ם דֶׁ קֹוב, ָהָיה ָלהֶׁ ִדילְּ ץ ָגדֹול ־ִמסְּ רֶׁ  אֶׁ

ֹלא ָרִאיִתי אֹותֹו.(ִמָפנֶׁיהָ             , וְּ

 ֵכן ַאַחר ָעִשיִתי ֵאיזֶׁה ָדָברכָ ־וְּ שֶׁ ַעל  ךְּ כְּ

ִתי אֹותֹו ַגם־ַשַבת ש, ִחַפשְּ ֹלא ־ֹקדֶׁ ֵכן וְּ

ָעִמים ֵכן ַכָמה פְּ ָצאִתיו, וְּ ָלה ָהָיה ) מְּ ַהַּליְּ וְּ

בֹ  ִתי ִאם ֵליֵלךְּ ִלטְּ ַיַשבְּ ִהתְּ ִביָלה, וְּ ל, ֵליל טְּ

ִתי ַגם ִחַפשְּ ֹבל, וְּ ִתי ִלטְּ ָהַלכְּ ֹלא ־וְּ ֵכן וְּ

בֹוד (ָצאִתיומְּ  ָלַקת ַהֵּנרֹות ִלכְּ ֵעת ַהדְּ , ּובְּ

ש, ַגם־ַשַבת ִאיִתיו־ֹקדֶׁ ֹלא רְּ ִתי וְּ  (ֵכן ִחַפשְּ

בֹוד  ִליק ֵנרֹות ִלכְּ ַהדְּ ָהָגּה ָהָיה לְּ  ּוִמנְּ

ָמן־ַשַבת    ם ַהּזְּ ֵבה ֹקדֶׁ ש ָשעֹות ַהרְּ  .(ֹקדֶׁ

 ִתי ַעל ָלַקת ַהֵּנרֹות ָשַכבְּ ַאַחר ַהדְּ  וְּ

ל ַהַצַער( ִמָטִתי ִתי,  )ֵמֲחַמת ֹגדֶׁ ַנמְּ ַנמְּ ִנתְּ וְּ

ת ָאִדיל, ִעם ָכל  קֶׁ ּוָבָאה ֵאַלי ִאִמי ַהַצדֶׁ

אָ  ָקה ָרֵחל ֵלָאה, וְּ רּו ָהִאָמהֹות, ָשָרה ִרבְּ  מְּ

 )ההמשך מעבר לדף(  ... ִלי            

 ',סז(ב)קל"מ  כל מה שמתגדל ומתפאר שם הצדיק יותר מתגדל ומתפאר שם השם יתברך ביותר.
 לזכות לכל הישועות  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן  טוב להגיד ולשיר



; 
 

 

 

; 

 7964347-407  שיעוריםקלטות ר' ישראל וה  חדש קו  /    7-2255-89 פרמסדואר חשבון : להפצת דעת הצדיק תרומות

 ( 15:00-13:00) 8582404-02: מצוה שידוכי  /  וכו' , ארכיוןכמפיץ הרשמה=  8429006-054: מערכת
 

 

 
 
 

 *  השמטות י"ט*  

  )ָאמְּ ... )המשך הסיפור ַטֲעִרי, וְּ רּו ִלי: ַאל ִתצְּ

ב רֶׁ ֵלךְּ ָיבֹוא עֹוד ַהָּיֹום עֶׁ ש ־ַשַבת־ִכי ַבעְּ ֹקדֶׁ

הֹוִליכּוִני ַלֲחַדר  חּו אֹוִתי וְּ ָלקְּ ֵביתֹו! וְּ לְּ

ר אֹוָרּה גָ  ָשָמה ֲאשֶׁ ָרִאיִתי נְּ ָשמֹות, וְּ דֹול ַהּנְּ

ָשָמה? וְּ  ִתי אֹוָתן: ִמי ֹזאת ַהּנְּ ָשַאלְּ ֹאד וְּ רּו מְּ ָאמְּ

ֵקֵנךְּ ַהַבַעלִלי:  ַמת זְּ  טֹוב ַז"ל.־ֵשם־ֹזאת ִהיא ִנשְּ

 ַאַחר ָרִאיִתי ־וְּ ַהָּלן יֹוֵתר, וְּ ָכךְּ הֹוִליכּוִני לְּ

ֹאד ֹאד מְּ ר אֹוָרּה ָהָיה ָגדֹול מְּ ָשָמה ֲאשֶׁ ִלי  נְּ בְּ

ָשָמה ִתי אֹוָתן: ִמי ִהיא ַהּנְּ ָשַאלְּ  ִשעּור, וְּ

ָשמָ  רּו ִלי: נְּ ָאמְּ , ַהֹּזאת? וְּ ה זֹו רֹוִצים ִלֵתן ָלךְּ

כ ִלי ָבא ִמַדרְּ ף ֱהִקיצֹוִתי, ּוַבעְּ ֵתכֶׁ כּו'. וְּ כּו' וְּ ֹו וְּ

ִחַפשְּ  ִתי אֹותֹו: ַמה ֹּזאת שֶׁ ָשַאלְּ ֵביתֹו, וְּ ִתי לְּ

שּום  ִאיִתיָך בְּ ֹלא רְּ ָך וְּ ֵהִשיב ִלי אֹותְּ ָמקֹום? וְּ

ר ָנַסע בְּ  יֹום ִשִשי ַבֹבקֶׁ כּו'; בְּ כּו' וְּ ָהָיה וְּ כֹו, וְּ ַדרְּ

ךְּ ֲחֵמש 'בּוז' ֵערֶׁ עזְּ ָסאֹות, ־ָרחֹוק ִממֶׁ ֵרה ַפרְּ שְּ עֶׁ

ב ִהִבי רֶׁ ֵעת עֶׁ ךְּ ָכל ַהָּיֹום, ּולְּ רֶׁ ָתָעה ַעל ַהדֶׁ ט _ וְּ

ַפֵּלא  ִנתְּ 'בּוז', וְּ עזְּ ִעיר מֶׁ ִהֵּנה הּוא ָקרֹוב לְּ וְּ

אֹותֹו  עֹוד ַהָּיֹום ָגדֹול. ּובְּ ֵביתֹו בְּ ֹאד, ּוָבא לְּ מְּ

ִתי ִעםַהּלַ  ַעַברְּ ִביָלִתי, ִנתְּ ָהָיה ֵליל טְּ ָלה, שֶׁ  יְּ

ם.  ָּלכֶׁ ר הּוא ָהַרִבי שֶׁ ִני, ֲאשֶׁ  בְּ

  ֶֻׁדַּלת ָהַרִבי ש לּו ֵליַדע גְּ ם ּוֵמַעָתה תּוכְּ ָּלכֶׁ

ָמתֹו. ֻדַּלת ִנשְּ  ּוגְּ
 

 
 
 
 

 
ת וֱֶׁאמּוָנה  יט, ֱאמֶׁ

 

הּו־לעַ  ִשים ַהֹמַח, שֶׁ ַחדְּ ֵדי ֱאמּוָנה מְּ א יְּ

ַקֵבל ַעל זֹוִכין לְּ ַעת ֵשָנה, וְּ ָשָמה, ִבשְּ ֵדי ־ַהּנְּ יְּ

ָשָמה ֲחָדָשה ל ָחָדש ּונְּ ֵמאֹור  ַהֵשָנה ֵשכֶׁ

 ה(."ל לקוטי מוהר"ן א',ַהָפִנים )

  ... ְָּטֳהָרה ג ֻדָשה ּובְּ ַזֵכִני ִליָשן ִבקְּ דֹוָלה, ּותְּ

ִנשְּ  ַתח לְּ ִתפְּ ֵרִני וְּ ַתַעזְּ ַרֵחם ָעַלי וְּ ָמִתי ַשֲעֵרי ּותְּ

דֹוִש  יָך ַהקְּ ָאכֶׁ ַמלְּ ַצּוֶׁה לְּ ד, ּותְּ סֶׁ ים ַרֲחִמים ָוחֶׁ

ַשֲערֵ  ִתָכֵנס לְּ ָמִתי, שֶׁ ת ִנשְּ ַָּיִּניחּו אֶׁ ֻדָשהשֶׁ  י ַהקְּ

ָמִתי וְּ  ִתָכֵנס ִנשְּ ה וְּ ַתֲעלֶׁ ָנִתי, וְּ ַעת שְּ ִלי ִבשְּ ִשכְּ

ָנִתי ַעת שְּ דֹוָשה ִבשְּ תֹוךְּ ָהֱאמּוָנה ַהקְּ ה , וְּ לְּ כֶׁ זְּ אֶׁ

תֹוךְּ ָהֱאמ ָמִתי בְּ ִנשְּ ִלי וְּ ת ִשכְּ ַחֵדש אֶׁ ּוָנה לְּ

ָכתּו ָרא שֶׁ ַעת ֵשָנה. ִויֻקַָּים ָבנּו ִמקְּ ב, ִבשְּ

כֶׁ  זְּ אֶׁ ָך". וְּ ָקִרים ַרָבה ֱאמּוָנתֶׁ ה "ֲחָדִשים ַלבְּ

ָשָמה ֲחָדָש  ל ָחָדש ּונְּ ַקֵבל ָתִמיד ֵשכֶׁ ה ֵמאֹור לְּ

ֵדי הַ ־ַהָפִנים ַעל ָטֳהָרה.יְּ ֻדָשה ּובְּ  ֵשָנה ִבקְּ

  ַעל ַהִמ ַמע שְּ ִריַאת שְּ רֹות קְּ ַזֵכִני ִלקְּ ָטה ּותְּ

ש עַ  ִסיַרת נֶׁפֶׁ נֹוָרָאה ּוִבמְּ דֹוָלה וְּ ֻדָשה גְּ ל ִבקְּ

ַודֹות עַ  ִהתְּ ה לְּ כֶׁ זְּ אֶׁ ת, וְּ ֱאמֶׁ ל ָכל ִקדּוש ַהֵשם בֶׁ

לָ ַחטֹ  ם ַהֵשָנה, וְּ ָשַעי ֹקדֶׁ שּוב אַתי ַוֲעֹונֹוַתי ּופְּ

ִתי ָפַגמְּ ֵלָמה ַעל ָכל ַמה שֶׁ שּוָבה שְּ אֹותֹו  ִבתְּ בְּ

ֹּלא אָ  ת שֶׁ ֱאמֶׁ ַקֵבל ָעַלי בֶׁ ה לְּ כֶׁ זְּ אֶׁ שּוב ַהָּיֹום, וְּ

ם ַהֵש  ַקֵבל ָעַלי ֹקדֶׁ ה לְּ כֶׁ זְּ אֶׁ ִתי, וְּ ִאַּולְּ ָנה עֹוד לְּ

ַבע ֵלב ־ִמיתֹות ֵבית ָתִמיד ַארְּ ת ּובְּ ֱאמֶׁ ִדין בֶׁ

 ָשֵלם. 

  ַלח ִלי ִתסְּ ֹחל וְּ ִתמְּ ַרֵחם ָעַלי וְּ ַאָתה תְּ וְּ

ר ִלי ַעל ַכפֶׁ ַטהֵ ־ּותְּ ָך, ּותְּ דֶׁ ִתי נֶׁגְּ ָפַגמְּ ר ָכל ַמה שֶׁ

ַרֲחמֶׁ  ַצּוֶׁה בְּ ָמִתי, ּותְּ ִנשְּ רּוִחי וְּ ִשי וְּ ת ַנפְּ יָך אֶׁ

ָמִתי ַשֲעֵרי  ִנשְּ ֹתַח לְּ ָהַרֲחִמים, ַשֲעֵרי ִלפְּ

תוֹ  ָמִתי לְּ נֹוס ִנשְּ ִתכְּ דֹוָשה, וְּ ךְּ ָהֱאמּוָנה ַהקְּ

ַעת ֵשָנה, ַעד שֶׁ  דֹוָשה ִבשְּ ה ָהֱאמּוָנה ַהקְּ ַתֲעלֶׁ

ֻדָשה, ַעד־ַעל אֹור ַהָפִנים ִדקְּ ֵדי ָהֱאמּוָנה לְּ  יְּ

ִלי לְּ  ִשכְּ ָמִתי וְּ ת ִנשְּ ַחֵדש אֶׁ ה לְּ כֶׁ זְּ אֶׁ ִשיךְּ שֶׁ ַהמְּ

ָש  ָעַלי ל ָחָדש ּונְּ ָכל ַפַעם ֵשכֶׁ ַקֵבל בְּ ָמה ּולְּ

דוֹ  ךְּ ָהֱאמּוָנה ַהקְּ רֶׁ  ָשה:ֲחָדָשה ֵמאֹור ָפנֶׁיָך דֶׁ
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        ...נּו חֹוִלים ָאַמר ֵרי ַרֵבנּו, ִכי ֲאַנחְּ ֹמד ָהִעָקר ִספְּ ִריִכים ִללְּ ָרֵאל: "צְּ  ר' ִישְּ

דֹוִלים". פּו גְּ ָהרְּ ֹבָאר שֶׁ הּוָדה, ָשם מְּ ֵבי ר' ָנָתן ב"ר יְּ תְּ ִמכְּ ַעֵָּין בְּ ִהיא בְּ )וְּ ָלה ַחָּלשֹות, שֶׁ ָּנפְּ ָכה שֶׁ ל ַהַבת ַמלְּ ִחיַנת ָאה שֶׁ

ֵרי ַרֵבנּו  ִספְּ ָחה וְּ ֵדי ִשמְּ ָרֵאל, הּוא ַעל־יְּ ת ִישְּ נֶׁסֶׁ ַרֹפאות אֹוָתּה(. -כְּ ִגיָנה' לְּ ִחיַנת 'ֲעָשָרה ִמיֵני נְּ ֵהם בְּ  שֶׁ

 :ֵרי ַרֵבנּו, ִכי ֵהם ָאַמר ִקָּיּום ַהתֹוָרה  "ָהִעָקר הּוא ִלמּוד ִספְּ ִביִאים לְּ ּזֶׁה ָהִעָקר". -מְּ  שֶׁ

 ָחד ל ַהִלקּוֵטי ֲהָלכֹות י א  ק ג' שֶׁ ֵחלֶׁ ָרֵאל שֶׁ ַתֵפק ִאם ָשַמע ֵמר' ִישְּ ֹוֵתר ָגבֹוַּה ֵמַהֲחֵבִרים ִהסְּ

ָרֵאל ַעל זֶׁה, ֵהִשיב: "ַאָתה עֹוֵסק בְּ  ת ר' ִישְּ ָשַאל אֶׁ שֶׁ ָאר ַהֲחָלִקים, ּוכְּ ֵהִשיב ִמשְּ שֶׁ ק ג'?" ּוכְּ ֵחלֶׁ

דוֹ  ִלי גְּ ֹמד, בְּ ִריִכים ִללְּ ָכתּוב ָשָמה? ָכָכה צְּ הֹוִסיף: "ַאָתה ֵמִבין ַמה שֶׁ ִחָּיּוב, ָעָנה: "טֹוב", וְּ לֹות בְּ

ָכתּוב". ַקֵָּים ַמה שֶׁ ִשיטּות, לְּ ָּלא ִבפְּ כּו', אֶׁ  וְּ

 ְבֵרי ּדִּ דֹונֶׁר ַעל מִּ ָרֵאל ַקרְּ ֵדי 'ַהתֹוָרה' ִפי הַ -ר' ִישְּ תֹוָרה ִלקּוֵטי מֹוֲהַר"ן א': "ַדע, ִכי ַעל־יְּ

ִפּלֹות ִלק ִפּלֹות ִלקּוֵטי תְּ ַהַבָקשֹות", ַמה ּזֶׁה ַהתֹוָרה? זֶׁה ִלקּוֵטי תְּ ִפּלֹות וְּ ִלין ָכל ַהתְּ ַקבְּ ּוֵטי ִנתְּ

ִפּלֹות... ִלקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ָרֵאל בִ  תְּ מֹו()ָכךְּ ִסֵפר ר' ִישְּ  .שְּ

 ָחד ַלֵהב ר א  ּלֹוֵמד, ִהתְּ שֶׁ כֹוֵאב לֹו ָהֹראש כְּ ָפָניו שֶׁ ָקַבל לְּ ָרֵאל וְּ ר' ִישְּ ָרֵאל ִהִגיַע ַפַעם לְּ ' ִישְּ

ֹראשֹו ַיֲעֹסק ַבתֹוָרה!', ֲאָבל ַמה ּזֶׁה הַ  רּו ֲחַז"ל 'ָחש בְּ ַלֲהבּות: "ֲהֹלא ָאמְּ ִהתְּ ָצַעק בְּ ֹאד וְּ 'תֹוָרה'? מְּ

ָמָרא ַהֹּזאתָכל הַ  ִדים ַהגְּ ָדִנים לֹומְּ כּו'( ַּלמְּ ֹראשֹו' וְּ ִרים )'ָחש בְּ אֹומְּ ִביִנים ַמה שֶׁ ֹלא מְּ ! )ָמה ַהֵפרּוש( וְּ

ִחי –ַה'תֹוָרה' זֶׁה  ִהתְּ ָפִרים". וְּ ַלֲעֹסק ַבסְּ ַחֵּזק וְּ ִהתְּ ִפּלֹות, ִלקּוֵטי מֹוֲהַר"ן! ַאָתה ָצִריךְּ לְּ ל ִלקּוֵטי תְּ

ַסֵפר סֵ  ָלִאים ּובְּ לְּ ָמִזים ִנפְּ ָחד ִברְּ אֶׁ ָרַמז לְּ ש, וְּ ִסירּות נֶׁפֶׁ ָיה ִלירּוָשַלִים ִבמְּ רְּ בֶׁ ִסיעֹוָתיו ִמטְּ ר נְּ ָמה דֶׁ ָחכְּ

הַ  אֹודֹות ַהַסָכָנה וְּ ַרֵבנּו. וְּ ָבם לְּ ָקרְּ ַרֵחם ַעל ָהעֹוָלם ּולְּ ֵדי לְּ ָקא ִבירּוָשַלִים כְּ ל ֲעֻמָקה ָלגּור ַדוְּ ֹקִשי שֶׁ

ִלקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן נ"ט, ַעֵָּין ָשם.ֵקרּוב  בֹוֵדד, ַכמּוָבא בְּ ִהתְּ חֹוִקים ָאַמר לְּ  ביתר( -)סיון תשנ"ב  רְּ

 הֹוִסיף: "ֵאין לָ  ַפַעם ֻיָחד ָבעֹוָלם!... ", וְּ ָאַמר: "זֶׁה ָמקֹום מְּ ִשיָבה וְּ ם ִדֵבר ַבֲחִביבּות ֵמֵאיזֹו יְּ הֶׁ

ם ֵשכֶׁ  ל. ִאם ָהָיה ָלהֶׁ ָלה, ֲאָבל ַהֵשם ַיֲעֹזר"... ֵשכֶׁ ֵרי ַרֵבנּו יֹוָמם ָוַליְּ ִדים ִספְּ  ל, ָהיּו לֹומְּ

 שֻ  ַפַעם' ָמָרא' וְּ ֹמד ַגם ֵכן 'גְּ ָשר ִללְּ פְּ ֵרי ַרֵבנּו. אֶׁ ִספְּ ', ָאַמר: "ָצִריךְּ ָלִשים ָכל ַהֹכחֹות בְּ ָחן ָערּוךְּ לְּ

ֵרי ַרֵבנּו".   ֲאָבל ָהִעָקר הּוא ִספְּ

  ַחּות:  ַעםפ ַנצְּ ִהתְּ ָאלֹו בְּ ָרֵאל ּושְּ ר' ִישְּ ַנס לְּ ִשיָבה ִנכְּ  ָבחּור יְּ

ָרֵאל:  ָמָרא?" ָצַעק לֹו ר' ִישְּ ֹמד גְּ  "ֹלא ָצִריךְּ ִללְּ

ַדֵבר". ֹמַע ּולְּ  "ֵאין ִלי ֹכַח ִלשְּ


