
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חידושים נפלאים

 זמני השבת 
 לאופק מאנשעסטער יע"א

 גתשפ" תשרי ז"כ
 ןוחשו כיןשבת מבר

לפני הצהרים,  9המולד: יום שלישי, בשעה ן זמ
 חלקים 7דקות ו 44

 5:39 הדלקת הנרות:
 5:59 שקיעה ליל שב"ק:

 7:49: "קש נץ החמה
 3:50 ה:קטנמנחה 

 5:58 שקיעה:
 7:09 זמן ר"ת:

 אמרי מוסר והשקפה טהורה מ
ְתׁשּוָב ֶזה  ה ָלֶהם ְמֹאד ָלׁשּוב ּבִ ָראּוי ָקׁשֶ ַח ּכָ ּבֹוֵרי ּכֹ ֵאיָנם ּגִ ֵני ָאָדם ׁשֶ ֹרב ּבְ ּלְ ל ָאָדם ְלָהִבין ׁשֶ י ָיכֹול ּכָ ה, ּכִ

ׁש אֹותֹו, ַעל רּו ִלְכּבֹ ּבְ ר ֲעֵליֶהם ִיְצָרם ְולֹא ִהְתּגַ ּבֵ ָבר ִהְתּגַ ּכְ דּו -ֵמַאַחר ׁשֶ ָבר ִנְלּכְ ּכְ ן ֵמַאַחר ׁשֶ דּו ּכֵ ְלּכְ ּנִ ֶ ַמה ׁשּ
ְבִחיַנת ְסַחְר  ם ּבִ ּבָ ּלִ ְרדּו ְוָנְפלּו ְמֹאד ַעד ׁשֶ ּיָ ׁש ׁשֶ ּיֵ ְתׁשּוָבה, ּוִבְפָרט ׁשֶ ה ָלֶהם ָלׁשּוב ּבִ אי ָקׁשֶ ַוּדַ ַחר ַהְמֹבָאר ּבְ

ִעּק  ב ּבְ ֶבת ַהּלֵ ֶמת ּוְמַסּבֶ ֲעוֹונֹוֵתיֶהם ְמַעּקֶ ֶהם ּבַ ק ּבָ ְדּבָ ּנִ ה ׁשֶ ִלּפָ ַהּקְ ם ׁשֶ ה. ׁשָ ּוִמים ְוִסּבּוִבים ּוִבְלּבּוִלים ַהְרּבֵ
ַנז (ֶעם ַפר ְדֵרייט ָדאס ַהאְרץ). ַעל ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ֵפרּוׁש ּבִ ָאַמר ָאז ּבְ ָנָתם הּוא -ּוְכמֹו ׁשֶ ר ֲעָצָתם ְוַתּקָ ן ִעּקַ ּכֵ

ַאף קוֹ -ַעל-ׁשֶ ְפלּו ַלּמְ ּנָ י ׁשֶ בֹודֹו ְמֹאד, ַאףּפִ ם ֶנְעָלם ּכְ ָ ׁשּ ִפים ׁשֶ י-ַעל-מֹות ַהְמֻטּנָ ׁשּו ֶאת -ּפִ ׂשּו ִויַבּקְ ֵכן ְיַחּפְ
ָכל ֵעת ֲאלּו ְוִיְדְרׁשּו ּבְ ִמיד ְוִיׁשְ ַרְך ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ בֹודוֹ " ַהׁשּ ה ְמקֹום ּכְ אי סֹוף -ְוַעל  ְוכּו', "ַאּיֵ ַוּדַ ל סֹוף ְיֵדי ֶזה ּבְ ּכָ

ה ְכִלית ָהֲעִלּיָ ְבִחיַנת ְיִריָדה ּתַ ה ּבִ דֹוָלה ַלֲעִלּיָ ְך ַהְיִריָדה ַהּגְ ַרְך ְוִתְתַהּפֵ  .ִיְזּכּו ִלְמֹצא אֹותֹו ִיְתּבָ
ִריָא  ִריַאת ָהָאָדם ְוָכל ַהּבְ ְפָרט ּבְ רֹו ָהָיה ַעלה, ּבִ ִריָאה, ִעּקָ ל ַהּבְ לּול ִמּכָ ּכָ ית ַמֲאָמר -ׁשֶ ֵראׁשִ ִחיַנת ּבְ ְיֵדי ּבְ

ה ִחיַנת ַאּיֵ םָסתּום, ּבְ ּלָ ָרה ַמֲאָמרֹות ּכֻ ל ָהֲעׂשָ לּול ִמּכָ הּוא ּכָ י ִאם ַעל. , ׁשֶ ה ּכִ ּלֶ ִחיַנת ַמְלכּות ֵאין ִמְתּגַ י ּבְ -ּכִ
ָרה ַמֲאָמ  ֲעׂשָ ל ָהעֹוָלם ּבַ ֶהם ִנְבָרא ּכָ ּבָ ְנָין ׁשֶ ְבַעת ְיֵמי ַהּבִ ִחיַנת ׁשִ ֵהם ּבְ ּדֹות ֵמֶחֶסד ְוכּו', ׁשֶ רֹות ְיֵדי ַהּמִ

ַרְך,  ִביל ְלַגּלֹות ַמְלכּותֹו ִיְתּבָ ׁשְ ל ַהּדֹור ּבִ ים ַהֲחָטִאים ׁשֶ ְתַרּבִ ּמִ ׁשֶ ְפָרט ּכְ לֹום, ּבִ ָאָדם חֹוֵטא ַחס ְוׁשָ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ
ים ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ יו ּבַ מֹו ַעְכׁשָ לּות ּכְ לּות אֹו ֲאִריכּות ַהּגָ ְרמּו ַהּגָ ּגָ ִקין ּכָ  ,ַעד ׁשֶ ּלְ ֹות ֲאַזי ִמְסּתַ ֻדׁשּ ל ַהּקְ

ִחינַ  ּה ִהיא ּבְ ָאר ּבָ ׁשְ ִחיָנה ַהּנִ ר ַהּבְ ָלִאים ְוכּו'. ְוִעּקַ ה ְויֹוֶרֶדת ּפְ סֹוד ְנֻקּדָ ְלכּות ּבְ "ה ְלַמְעָלה ְוָאז ַהּמַ ת ַאּיֵ
"ל כְ  .ַהּנַ "ל ֲאַזי ְיִריָדתֹו ּתַ ּנַ "ה ְוכּו' ּכַ ׂש ַאּיֵ ּזֹוֶכה ְלַרֵחם ַעל ַעְצמֹו ּוְלַחּפֵ ֶרׁש ּוִמי ׁשֶ ה ְועֹוֶלה ַעד ׁשֹ ִלית ָהֲעִלּיָ

"ה,  ִחיַנת ַאּיֵ ֶתר ֶעְליֹון, ּבְ ִחיַנת ּכֶ הּוא ּבְ ְלכּות ׁשֶ ר ַהּמַ ל ָהֶעׂשֶ לּול ִמּכָ הּוא ּכָ ּלֹו טֹוב, ׁשֶ ּלֹו ָקדֹוׁש ּכֻ הּוא ּכֻ ׁשֶ
ם  ָ ֹות ּוִמׁשּ ה ַמְלכּותֹו ָעֵלינּו ַעל ְקֻדׁשּ יִכין ַעּתָ ׁשּוָבה ַעל-ָאנּו ַמְמׁשִ ּקָ -ְיֵדי ַהּתְ "הְיֵדי ַהּבַ ה ְוַהִחּפּוׂש ַאּיֵ  .ׁשָ

ָרא"ְוֶזה  ית ּבָ ֵראׁשִ ֵני ְתהֹום"ְוכּו'  "ֱאלִֹקים ּבְ ְך ַעל ּפְ ִחי"ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו ְוֹחׁשֶ ֵהם ּבְ ל , ׁשֶ ָלל ּכָ ַנת ּכְ
ְטָרא ָאֳחָרא ְוַהּקְ  ָלל ַהּסִ ִחיַנת ּכְ ֵהם ּבְ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ׁשֶ מֹו ׁשֶ ֻלּיֹות, ּכְ ע ּגָ ִלּפֹות ָהַאְרּבַ

ית ַמֲאָמר ָסתּום ֵראׁשִ ל ּבְ ָרה ׁשֶ ִניָקָתם ֵמַהֲעָלָמה ְוַהַהְסּתָ ּיְ יַח, , ֲאָבל 'ְורּוַח ֱאלִֹק ׁשֶ ל ָמׁשִ א רּוחֹו ׁשֶ ים', ּדָ
ּקּון ַעל ָידוֹ  ר ַהּתִ י ִעּקַ ִים'. ּכִ ֵני ַהּמַ עֹוָלם-ַעל ,'ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ ֶרְך ה' ּבָ ְכִניס ּדֶ ּמַ ה  ,ְיֵדי ׁשֶ ׂש ַאּיֵ ׁש ּוְלַחּפֵ ְלַבּקֵ

בֹודוֹ  ַעל ְמקֹום ּכְ "ל, ׁשֶ ּנַ ה-ּכַ ְך ַהְיִריָדה ַלֲעִלּיָ ַ  ,ְיֵדי ֶזה ִנְתַהּפֵ הּוא ְועֹוִלין ִלְקֻדׁשּ ֲאָמר ָסתּום ׁשֶ ת ַהּמַ
ית' ֵראׁשִ ִחיַנת 'ּבְ ִים' ּבְ ֵני ַהּמָ ְך ". ְוֶזהּו, 'ַעל ּפְ ִים ִלּבֵ ּמַ ְפִכי ּכַ ׁשּוָבה ",ׁשִ ִחיַנת ּתְ  .ּבְ

 ], זג ,' ו נההשראש [ל"ה, הל' 

 
ָרא" י˙ ּבָ ƒ ׁ̆ ֵרא ֵא˙ ָהָאֶרı" ּב¿ ם ו¿ ƒַמי ָ ּׁ̆ יםŒֵא˙ ַה ƒ̃ לֹ יד ְלַעּמֹו  (בראשית א, א). א¡ יו ִהּגִ ּום "ּכַֹח ַמֲעׂשָ ית, ִמׁשּ ְבֵראׁשִ ַתח ּבִ ִביל ֶזה ּפָ ׁשְ ּבִ "י: 'ׁשֶ ֵפֵרׁש ַרׁשִ

ּלֹא יֹאְמרּו ָהֻאּמֹות ָה  ֵדי ׁשֶ ר ֶאֶר ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת גֹוִים", ּכְ ִעּקָ ָרָאּה ְוכּו'. ִנְמָצא ׁשֶ ַרְך ּבְ י הּוא ִיְתּבָ ית, ּכִ ְבֵראׁשִ ַתח ּבִ ן ּפָ ם ְוכּו', ַעל־ּכֵ ץ־עֹוָלם: ִלְסִטים־ַאּתֶ

יו', ַעל־ְיֵדי  ָרֵאל הּוא ַעל־ְיֵדי 'ּכַֹח ַמֲעׂשָ ּיֹוְדִעיִיׂשְ ָרא ֶאת ָהעֹוָלם.  םׁשֶ ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ְבִחיָנה ְוֶלָעִתיד ְיַח ׁשֶ ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ רּוְך־הּוא ֶאת ּכָ דֹוׁש־ּבָ ׁש ַהּקָ ּדֵ

ּלֹו ּבִ  ל ָהעֹוָלם ּכֻ ׁש ּכָ ָרא ַהּכֹל, ְוָאז ְיַחּדֵ ַרְך ּבָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ה ׁשֶ ּלֶ י ָאז ִיְתּגַ ָרֵאל, ּכִ ל ֶאֶרץ־ִיׂשְ ָר זֹו ׁשֶ ת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַ ר ְקֻדׁשּ ָרֵאל. ְוִעּקָ ם ְבִחיַנת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ָ ׁשּ ֵאל הּוא, ׁשֶ

ָבִרים י"א): " ְבִחיַנת (ּדְ ִמיד, ּבִ ַרְך ּתָ ָחתֹו ִיְתּבָ ּגָ ָנההּוא ַהׁשְ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ָ ית ַהׁשּ ּה ֵמֵראׁשִ ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹקיָך ּבָ ל ָהעֹוָלם ּתָ ׁש ֶאת ּכָ ַחּדֵ ּיְ "; ְוֶלָעִתיד, ׁשֶ

ָרֵאל  ְבִחיַנת ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּלֹו ּבִ ָחה ְלַבד, ּכֻ ּגָ ּלֹו ַעל־ְיֵדי ַהׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָרֵאלָאז ִיְתַנֵהג ּכָ מֹו ֶאֶרץ־ִיׂשְ ַבע ְלַגְמֵרי, ְוִיְתַנֵהג ָהעֹוָלם ַעל־ְיֵדי ּכְ ל ַהּטֶ ּטֵ , ְוָאז ִיְתּבַ

ַבע. ְוָאז ִיְתַער ׁשִ  ֶדֶרְך ַהּטֶ ּלֹא ּכְ ִחיַנת ִנְפָלאֹות, ׁשֶ הּוא ּבְ ָחה ְלַבד, ׁשֶ ּגָ ים צ"ח): "ַהׁשְ ִהּלִ ִחיַנת (ּתְ היר ָחָדׁש, ּבְ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש, ּכִ ירּו ַלה' ׁשִ "; ַהְינּו ׁשִ

י ָאז ִיְתַנֵהג ָהעֹוָלם ַעל־ְיֵדי  ִחיַנת ִנְפָלאֹות, ּכִ ָחה, ּבְ ּגָ ל ַהׁשְ הּוא ִנּגּון ׁשֶ ְתַער ֶלָעִתיד, ׁשֶ ּיִ יר ׁשֶ ִ ָחה ְוִנְפָלאֹות. ַהׁשּ ּגָ  ַהׁשְ

י ם י"ט): " ּכִ ִחיַנת (ׁשָ ַבע, ְוֶזה ּבְ ֶרְך ַהּטֶ ִחיַנת ּדֶ ל ּבְ יד ָהָרִקיעַ ֵיׁש ִנּגּון ׁשֶ י ָיָדיו ַמּגִ בֹוד ֵאל, ּוַמֲעׂשֵ ִרים ּכְ ַמִים ְמַסּפְ ָ ל ַהׁשּ יר ׁשֶ ִ ּגּון ְוַהׁשּ ִחיַנת ַהּנִ הּוא ּבְ ", ׁשֶ

ִח  ַמִים. ַהְינּו ּבְ ָ כּונֹות ַהׁשּ ל ּתְ ַבע, ׁשֶ ֶרְך ַהּטֶ חֹות ּדֶ ּבָ יִרים ְוִתׁשְ ִ ו,יַנת ַהׁשּ ל ַעְכׁשָ ַרְך ַעל ַהַהְנָהָגה ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ִחין ְלַהׁשּ ּבְ ׁשַ ּמְ ַבע.  ׁשֶ ֶדֶרְך ַהּטֶ ְנִהיג ָהעֹוָלם ּבְ ּמַ ׁשֶ

י ָאז ִיְהֶיה ַהַהְנָהגָ  ָחה, ּכִ ּגָ ִחיַנת ַהׁשְ ִחיַנת ִנְפָלאֹות, ּבְ ל ּבְ יר ָחָדׁש ׁשֶ ְתַער ֶלָעִתיד, הּוא ֲאָבל ֶלָעִתיד ִיְתַער ׁשִ ּיִ ה ׁשֶ יר ֶהָחָדׁש ַהּזֶ ָחה ְלַבד. ְוׁשִ ּגָ ה ַעל־ְיֵדי ַהׁשְ

ִחיַנת  עּבְ ׁש, ְמֻרּבָ ּלָ פּול, ְמׁשֻ ׁשּוט, ּכָ יר ּפָ עֹוֶלה ׁשִ ִחיַנת ע"ב, ׁשֶ ִחיַנת: "ֶחֶסד, ּבְ ַעל־ָידֹו ִיְהֶיה ִחּדּוׁש ָהעֹוָלם ֶלָעִתיד, ּבְ ֶנה, ׁשֶ  ".עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ
 

 

 מרביה"˜ מהר"ן מבראסלב זˆו˜"ל

ה  ּמָ לֹום ּכַ נּו רֹוֶצה ִלְגֹזר ַחס ְוׁשָ ּלָ יָר"ה ׁשֶ ַהּקִ ַמע ׁשֶ ַעם ַאַחת ִנׁשְ ּפַ
ֵזרֹות ַעל ַמע ָאז,  ּגְ ּקֹוִרין "ּפּוְנְקְטן"). ְוִנׁשְ לֹום (ׁשֶ ָרֵאל ַחס ְוׁשָ ִיׂשְ

ָרֵאל  לֹום ִיׂשְ ְהיּו ַחס ְוׁשָ ּיִ ֵזָרה ַאַחת ֵמֶהם הּוא רֹוֶצה ׁשֶ ּגְ ׁשֶ
ֵניֶהם ָחְכמֹות ּוְלׁשֹונֹות.   ֻמְכָרִחין ִלְלֹמד ּבְ

 

ֵזָרה ֹזאת ְצִריִכין ִלְגֹזר ַעל ּגְ נּו ַז"ל ׁשֶ ֲעִנית, ְוִלְצֹעק  ְוָאַמר ַרּבֵ ּתַ
ֵזָרה ֹזאת ִהיא  י ּגְ ֵזרֹות. ּכִ ל ַהּגְ ַרְך יֹוֵתר ֵמַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ְוִלְזֹעק ְלַהׁשּ

י ַעל עֹוָלם, ּכִ ּבָ רֹות ְוָרעֹות ׁשֶ ל ַהּצָ דֹוָלה ִמּכָ ֶזה ַחס -ְיֵדי-ָצָרה ּגְ
חּוׁש  רֹוִאין ּבְ מֹו ׁשֶ ת ְלַגְמֵרי. ּכְ לֹום ַמֲעִביִרין ַעל ּדָ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ְוׁשָ ּבַ

ם  ֵ ת ְלַגְמֵרי. ַהׁשּ ה יֹוֵצא ִמן ַהּדָ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ְכָנס ּבַ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ים, ׁשֶ ָהַרּבִ
ֶאֶרת ֵמֶהם  ׁשְ ֵלָטה ַהּנִ יל ּפְ ָרֵאל ְוַיּצִ ַרְך ָיחּוס ַעל ַעּמֹו ִיׂשְ ִיְתּבָ

 ּוֵמֲהמֹוָנם.
.  

ֵא  נּו ַז"ל: אֹוי ַוֲאבֹוי ׁשֶ ַעם ַאַחת ָאַמר ַרּבֵ ָלל ּפַ ִבין ּכְ ין ָאנּו חֹוׁשְ
ידֹוִנים ָהָרִעים  ִים ַהּזֵ יָלם ִמּמַ ֵנינּו ְודֹורֹוֵתינּו ֵאיְך ְלַהּצִ ִביל ּבָ ׁשְ ּבִ
י  ְרּכֵ ֵהם ּדַ לֹום, ׁשֶ ֹטף ֶאת ָהעֹוָלם ַחס ְוׁשָ ה ָהרֹוִצים ִלׁשְ ָהֵאּלֶ
ל ָחְכמֹות ּוְלׁשֹונֹות ּוִפילֹוסֹוְפָיה  ּמּוִדים ָהָרִעים ׁשֶ ַהּלִ

ים ְוכּו': ַה  ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ו ּבַ ִטים ַעְכׁשָ ְ ׁשּ ְתּפַ  תי"זהר"ן סי' מו חיי        ּמִ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 
 ,יאף שכשהוא לומד ביחיד ,מודיעצם הל

ל כמ ורה.תלמוד של ת שהעצות מקיים מ הוא

לה מצוה להדר כל מה שיכול ילכתח קוםמ

יש כבוד שמים  הזדי יל שע ,ללמוד בחבורה

ברב "בכמה מקומות  ל"וכן אמרו חז .יותר

] 'ל [ברכות ו"וכבר אמרו חז "עם הדרת מלך

שיש נפקא מינה בין מי שלומד ביחידי דאף 

לא  קוםמכל ה קובע לו שכר על זה מ"שהקב

כ "מכתבן מליה בספר הזכרונות משא

כשלומד שלא ביחידי נאמר עליהם בכתוב 

ויכתב  'איש אל רעהו וגו 'יראי האז נדברו "

  ."ולחושבי שמו 'ה יראיספר זכרון לפניו ל

דאז קדמה  ,כשלומדים בעשרה יחד ןכשל וכ

אלהים נצב בעדת "שכינה ואתיא כדכתיב 

  ".אל

אין התורה נקנית אלא "ל "וגם אמרו חז

 (ברכות ו.). "בחבורה

ג] על הפסוק "ל [ברכות ס"עוד אמרו חז

עשו כתות כתות  'הסכת ושמע ישראל וגו

  .ועסקו בתורה

ה פנים לישראל "נושא הקב הזדי יל גם ע

תשובת  ,ג"כ רקפ ליהואבי דא נכדאיתא בת

ה למדת הדין ששואלת לפניו למה הוא "הקב

נושא פנים לישראל והלא כתיב האל הגדול 

  .הגבור והנורא אשר לא ישא פנים

איך לא  וא:הרוך בדוש והשיב הק

ולא עוד  ,'אשא פניו לישראל וכו

 ,אלא שהן מלמדים את התורה

ויושבים אגודות אגודות ועוסקים 

 ש. "בתורה עי

לות יבכל קהוכן המנהג כהיום 

ישראל שקובעים ללמוד בחבורה 

נ ואומרים "אחר התפלה בביהכ

 קדיש דרבנן. 

ואין אומרים קדיש דרבנן אלא על 

פ ולא על פסוקים וכן "תורה שבע

על דברי אגדה אומרים קדיש 

 דרבנן [אחרונים]. 

עוד כתבו דלענין אמירת הקדיש 

אין מעכב שילמדו דוקא בעשרה 

ו דאפילו אחד או שנים שלמד

יוכלו לומר קדיש רק שיהיו 

 נ. "עשרה בביהכ

 ,שלא למד ,אפילו איש אחרוגם 

 יוכל לומר הקדיש: 
 ).ביאור הלכה סימן קנ"ה(

◄

ליון לכבוד שבת קודש ניתן לבקש המעוניינים בקבלת הג כנסיותכמו כן בתי 
 על המספר הנ"ל

  
 

ַעלָידּוַע  ם-ֵמַהּבַ ֵ ִחיָט -ִזְכרֹונוֹ  טֹוב-ׁ̆ ל ׁשְ ין ׁשֶ ּכִ ַהּסַ ַבר ׁשֶ ּסָ יק ִלְבָרָכה, ׁשֶ ה ַמְסּפִ
ְהֶיה ַרק  ּיִ ִטיָרתֹו ִהְנִהיג  "ָחָלק"ׁשֶ ידְולֹא ַחד ְוָחָלק, ְלַאַחר ּפְ ƒּג ְלחּוְמָרא  ָהַרב ַהּמַ

ר ִיְהֶיה  ׁשֵ ין ַהּכָ ּכִ ַהּסַ   ."ַחד ְוָחָלק"ׁשֶ
ָבר ְלַבַעל  דֹו˙ָחָרה ַהּדָ ֹול¿ ּ̇ יַע  ַה ְוָנַסע ֵמִעירֹו ּפֹוְלָנָאה ְלֶמעְזִריְטׁש, ְוִהּגִ

ַאל ְלֶמעְזִר  ָניו, ׁשָ ל ּפָ ָצא ְלַקּבֵ ּיָ יד ׁשֶ ּגִ ָהַרב ַהּמַ ָפְגׁשֹו ּבְ ת, ְוֵתיֶכף ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ יְטׁש ּבְ
ַעל ם ַהּבַ ְנָהג ַרּבָ ה ִמּמִ ּנֶ ם-לֹו ַמּדּוַע ְמׁשַ   .טֹוב-ׁשֵ

יד ּגִ ַעל :ָעָנה לֹו ַהּמַ נּו ַהּבַ ְזַמן ַרּבֵ ם-ּבִ יק ַרק ָחָלק, כַּ -ׁשֵ ֱאֶמת ַמְסּפִ ּיֹום טֹוב ָהָיה ּבֶ
"ַחד ְוָחָלק".  ִבים ּבְ  ַחּיָ

ֶזה יֹוֵתר ׁשּוב, ְוָחֵפץ ָהָיה  ר ּבָ ּבֵ ְחֶרֶצת לֹא ּדִ ׁשּוָבתֹו ַהּנֶ ַעל ַהּתֹוְלדֹות ּתְ ַמע ּבַ ָ ׁשּ ׁשֶ ּכְ
יד ִהְפִציר ּבֹו ְמֹאד  ּגִ ָרָאה זֹאת ָהַרב ַהּמַ ת, ּוְכׁשֶ ּבָ ׁשַ ֵביתֹו ּבְ הֹות ּבְ יֶכף ַלֲחזֹור ְוִלׁשְ ּתֵ

 ָ ׁשּ ּיִ ָאר. ׁשֶ ת, ְוִנׁשְ ּבָ ׁשַ  ֵאר ֶאְצלֹו ּבְ
ֵלְך ְוִיְרֶאה ֵאיְך נֹוֵהג ָהַרב  ּיֵ ׁשֹו ׁשֶ ּמְ ַעל ַהּתֹוְלדֹות ֶאת ְמׁשַ ַלח ּבַ ת ׁשָ ּבָ ֵליל ׁשַ ּבְ
יד  ּגִ ָהַרב ַהּמַ ַעל ַהּתֹוְלדֹות ׁשֶ ר ְלַרּבֹו ּבַ ׁש ְוִסּפֵ ּמָ ַ ְלָחנֹו, ָחַזר ַהׁשּ ֲעִריַכת ׁשֻ יד ּבַ ּגִ ַהּמַ

ׁש אֹוֵמ  ְלָחנוֹ  ַהּתֹוְלדֹות ָקם .ר ּתֹוָרה "ֵאׁש ֶלָהָבה" ַמּמָ  לׁשֶ  ְוָהַלְך ִלְמקֹום ֲעִריַכת ׁשֻ
יד ּגִ ְדָרׁש ל ָב ַא  .ַהּמַ ִהְתָקֵרב ְלֵבית ַהּמִ ׁשֶ יד לֹוַמר ּתֹוָרה.  ,ּכְ ּגִ  ִהְפִסיק ָהַרב ַהּמַ

ׁשוֹ  ּמְ ַלח ׁשּוב ֶאת ְמׁשַ ֲחִרית ׁשָ ְסעּוַדת ׁשַ ֵליֵלְך ִלְראֹות ֶאת ֲעִריַכת  ,ְלָמֳחָרת ּבִ
יד לׁשֶ  ְלָחנוֹ ׁשֻ  ּגִ ר ,ַהּמַ ְזּכַ ּנִ מֹוַע ּתֹוָרתוֹ  .ְלֵעיל-ְוָחַזר ׁשּוב ְוָאַמר ּכַ  ,ְוׁשּוב ָהַלְך ִלׁשְ

ִהְתָקֵרב  ְדָרׁש ּוְכׁשֶ יד  ׁשּוב, ְלֵבית ַהּמִ ּגִ  ִמּלֹוַמר ּתֹוָרה. ִהְפִסיק ָהַרב ַהּמַ
ְלָחנוֹ  ַעל ַהּתֹוְלדֹות ְמַעְצמֹו ַלֲעִריַכת ׁשֻ ָבר ּבַ ית ָהַלְך ּכְ ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ   .ּבִ

יד  ׁש ֵק ּבִ  ּגִ ּיֹאַמר ּתֹוָרהת ֵמַהּתֹוְלדוֹ ָהַרב ַהּמַ לֹא  תַהּתֹוְלדוֹ  בלא .ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ
ׁשּום אֹוָפן ים ּבְ ִהְפִציר ּבֹו ְמֹאד ְמֹאד .ִהְסּכִ ַעל ַהּתֹוְלדֹות  ,ְוַאַחר ׁשֶ ִהְפִטיר ּבַ

ָבר ַמה ּלֹוַמר ַרק זֹאת  ˙ ָהָרˆֹון", "ְוָאַמר: "ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ּדָ ּדַ ƒמ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ י  ƒהּוד ַא "י¿
ף ָרˆֹון".  יד ְוָאַמר לֹו: יּוד ַדאר¿ ּגִ ים ֵמָרˆֹוןָעָנה ַהּמַ ƒע ם יֹוד¿ ֶּ̇ ם ַא ƒּוב ,"א ֵאין  ָברּכ¿  ׁ̆

ֹוָרה ַמה ּלֹוַמר ָלֶכם" ּ̇ ּום  ׁ̆ י  ƒב', ˘"ה). (˘י˘"˜ .ל 
 

 זˆו˜"ל מרלו"י מבארדיט˘ובליומא דהילולא ˘ל הˆיס"ע 
 · ˙˘רי ˙˜ע"א ה"כ ·

ָׁשִכין ֵמִהְתנֹוְצצּות ָמִׁשיַח ֶׁשִהְתִחיל ָהֵעצֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ַהְּתִמימֹות ַהִּנמְ ַעְכָׁשיו ָּכל ִּתְקָוֵתנּו הּוא ַרק ַעל ְיֵדי 
 םיֹוֵתר ְלִביַאת ָמִׁשיַח ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּצרֹות ַהֶּנֶפׁש ִמְתַּגְּבִרי םְלִהְתנֹוֵצץ ִמיֵמי ָהֲאִר"י ַז"ל, ְוָכל ַמה ֶּׁשִּמְתָקְרִבי

, ּוְכמֹו ֶׁשְּמַסְּפִרין ִעְנָין ֶזה ְּבֵׁשם ָהַרב ַעם יֹוֵתרִמְתנֹוֵצץ ְּבָכל ּפַ יֹוֵתר, ֲאָבל ְּבַרֲחָמיו ַּגם ִהְתנֹוְצצּות ָמִׁשיַח 
 ֵזֶכר ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה. (ליקוטי הלכות קריאת שמע ה, טו). ַּבְרִּדיְטׁשֹובמִ ַהָּקדֹוׁש 

 מספרים ה˜דו˘יםאוˆר הסגולו˙ 
ה  ֵׂ̆ ָכל יֹום ַמֲע ָרא ּב¿ ¿̃ ƒים, י ƒנ ּדּול ּבָ ƒַער ּג ַ̂ ׁ̆ לֹו  ּיֵ ֶ ׁ̆ י  ƒי˙מ ƒ ֵראׁ̆  .ב¿

ם ַעל ֵזָלה:-ּגַ ל ּג¿ ֶ ׁ̆ ילֹו˙  ƒֹול ֵמֲעל ּ̂ ƒיָאה נ ƒר ¿ּ̃ ֵדי ַה  .א'ח"ב,  בניםס"ה,  י¿

ה ַעל־ְיֵדי  ַמֲעׂשֵ ּנּוי ּבְ יִקים ְיכֹוִלין ְלָהִביא ׁשִ ּדִ מֹות ַהּצַ ַרת ׁשְ ַהְזּכָ
ית לֹוַמר  ,ְבֵראׁשִ ַבעּכְ ּנֹות ַהּטֶ ה תֹוְלדֹות . ְוִסיָמן ַלּדָ ְלׁשַ ָבר: "ֵאּלֶ

ַמִים ְוָהָאֶרץ" ָ גֹו'. , ַהׁשּ  ו¿

ֵאין לֹו  ֶ ׁ̆ י  ƒּמּודוֹ מ ƒל י˜ֲהָבָנה ּב¿ ƒּד ַ̂ ל  ֶ̂ ּבֹ˙ ֵא ¿ ׁ̆ ƒם ַעל ., י מֹד  ּגַ ל¿ ƒה ל ּכֶ ז¿ ƒֵדי ֶזה י י¿
ָמּה. ¿ ׁ̆ ƒֹוָרה ל מֹד ּ̇ ל¿ ƒָחה אֹו  אֹו י מ¿ ƒׂ̆ לּב¿ ּבֵ ַ̃ ָחה י¿ מ¿ ƒׂ̆ ˙ ּב¿ ּבָ ַּ ׁ̆  .ֶא˙ ַה
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