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תשע"ג לסליחõת אâְְִִָָר Łה

תשע"ג  לסליחõת  âרŁה üõôְְִִִָָמ
Łליט"א  מהאלמין אדמõ"ר  מרן ְְְִִֵַָָָָמכ"ק 

,היּ וֹ ם ו ׁש מע וּ  לר בּ יהסכּ יתוּ  הּמ ׁש יח אמר   ּכ תׁש מע וּ : בּ ק וֹ לוֹ  אם  
לוי בּ ן  א)יה וֹ ׁש ע צח, דּ ף מחדּ ׁש ת (סנהדרין להׁש ּת וֹ קקוּ ת דּ וֹ רנוּ  זכה . 

הגּ א וּ לה, ּפ עמי את הּמ ב רים וזיו ּה  להוֹ דּה  אלוֹ קי וּ לצמאוֹ ן  ה נּ ס ּת ר  לתוֹ רת
דּ איהוּ  דּ חיּ י מאילני למטעם ישׂ ראל דעתידין "וּ בגין בּ זוֹ הר : ׁש כּ ת וּ ב  כּ מוֹ 

וּ ב ּת ּק וּ נים בּ רחמי", גלוּ תא מן יפקוּ ן ה זּ וֹ הר ספר  מ')האי  וּ בדרא (דּ ף  איתא: 
ּפ רׁש ת  הּק דוֹ ׁש  וּ ב זּ הר וכ וּ '. בּ ארץ  דּ רוֹ ר וּ קראתם בּ גיניה יוֹ מ יּ א בּ ס וֹ ף בּ תראי

ע"ב )נשׂ א  קכ "ד בּ יּה (דּ ף  יפקוּ ן כו' הזּ וֹ הר  ספר דּ איהוּ  דּ יל חבּ וּ רא "בּ האי 
בּ רחמי". גלוּ תא מן

בּ ני יצאוּ  הּק דוֹ ׁש  הזּ וֹ הר ספר  ׁש ה וּ א  ּׁש ל הח בּ וּ ר בּ זכוּ ת הדּ ברים : 
חבלי צער וּ ללא ויּס וּ רים צרוֹ ת ללא בּ רחמים הגּ לוּ ת  מן  ישׂ ראל

לכמׁש יח הס כּ ימוּ  ממים ואף ׁש בּ ׁש עה ! מבאר  הזּ וֹ הר ּת ּק וּ ני בּ ספר ! 
ק דּ יׁש א  וּ לחבריא י וֹ חאי בּ ר ׁש מעוֹ ן לר בּ י  נגלה לּט וֹ ב  זכוּ ר  הנּ ביא ׁש אליּ הוּ 
ממים  ק וֹ ל בּ ת יצאה  נ ׁש מ וֹ ת, ּת ּק וּ ני בּ ענין ּת וֹ רה סתרי ע ּמ הם ולמד ׁש עּמ וֹ 
בּ עוֹ לם, יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן ר בּ י  ׁש ל וּ קדתוֹ  כּ חוֹ  רב  כּ ּמ ה  להם: ואמרה
לתּת א  נ ׁש א בּ ני וכ ּמ ה הלּ ׁש וֹ ן: בּ זוֹ  נבוּ אה ואמרה הוֹ סיפה   ּכ ואחר
יוֹ מיּ א, בּ סוֹ ף  בּ תראה  בּ דרא לתּת א  יתגּ לּ וּ  כּ ד דּ יל חבּ וּ רא מהאי יתּפ רנסוּ ן

בּ ארץ". דּ רוֹ ר "וּ קראתם וּ בגנּה ,

כּ א ׁש רהדּ בר  ּׁש ל החבּ וּ ר מזּ ה ית ּפ רנס וּ ן למּט ה אדם בּ ני כּ ּמ ה ים: 
הּפ סוּ ק יתקיּ ם וּ בזכוּ תוֹ  היּ מים , בּ ס וֹ ף  האחרוֹ ן  בּ דּ וֹ ר למּט ה  יּ ת גּ לּ ה
ה ּק נה  בּ ספר  וכתב  הלמה. הגּ א וּ לה על הּמ ר ּמ ז - בּ ארץ " דּ רוֹ ר "וּ קראתם

וכו  וּ ראיתם "וׁש בּת ם הּפ ס וּ ק  עבדוֹ על לא  דּ וקא לא ׁש ר  ׁש ע וֹ סק מי כּ י ," 
הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר ולא עבדוֹ בּ נּ גלה לא רקנקרא חכם, ּת למיד נקרא אינוֹ  גּ ם , 

ּת למיד, הּפ נימיתבּ ׁש ם חכמה  על רק אינ וֹ  חכם  ׁש ם  וּ בספרכּ י ׁש ם... יעיּ ן 
כו'... האמת חכמת לּמ וּ ד מעלת  גּ דוֹ לה  כּ ּמ ה יּ דע ּת  וכיון כּ תב : מל כּ ּס א 

הזּ וֹ הר לּמ וּ ד כּ י  ה ּק בּ לה, ׁש לּ וֹ מד למי  ה כר  וגדל הח יּ וּ ב גּ דל [א]יוּ דע  
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תשע"ג לסליחõת âְְִִָָר Łה ב 

מאמר ּפ ר וּ ׁש  וּ להבין ללמד יּ ז כּ ה אם ׁש כּ ן וכל עלמין, בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא
ה ּפ ׁש טאחד, בּ לּמ וּ ד  יעשׂ ה  ׁש לּ א  מה  אחת בּ ׁש עה  למעלה ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יע שׂ ה  

ּת מימה מ"ג)ׁש נה  תקו"ז  מל (כּ ּס א 

,דּ מ ׁש יחא עקבתא דּ וֹ ר  אנוּ  כּ יּ דוּ ע  מבּק ׁש , אנכי אחי את יקרים, 
לנוּ  היא  זכוּ ת כּ ן על אתואׁש ר וּ להביא  לזרז  קדוֹ ׁש ה וחוֹ בה  

מהר ׁש יּ וֹ תר כּ ּמ ה צדקנ וּ  -!!מׁש יח הּמ ׁש יח! בּ יאת את  נקרב  ?כּ יצד 
מּט לת  עלינוּ  – ולילה" יוֹ מם נהגּ ה וּ בהם ימינוּ  ואר ח יּ ינוּ  הם "כּ י
ּפ נוּ יה  דּ ּק ה כּ ל בּ יממה, ׁש ע וֹ ת 24 ולילה יוֹ מם הּת וֹ רה לּמ וּ ד ׁש ל החוֹ בה 
בּ אבוֹ ת: הּת נּ א כּ מאמר  מתק יּ ם, העוֹ לם  ּכ התוה"ק , ללּמ וּ ד להקדּ י ׁש 
היסוֹ דוֹ ת  יסוֹ ד – הּת וֹ רה ..." על עוֹ מד העוֹ לם דּ ברים ׁש לוֹ ׁש ה "על

ּת וֹ רה  הוּ א  עליו, ונׁש ענים בּ וֹ  נתמכים  וּ מלוֹ אוֹ  ּת בל אנוּ [ב ]!אׁש ר אין - 
דּ בּ וּ ר לּמ וּ ד ידי על העלי וֹ נים בּ עוֹ למוֹ ת הנעשׂ ה ה ּפ וֹ על מה  מבינים

ה  את לשׂ בּ ר זאת בּ כל  א אחת, לעצמנוּ ּת וֹ רה נציּ ר  מ ׁש ל: נאמר אזן 
רוֹ אה  אנ וֹ ׁש  ׁש בּ ן מה  לראוֹ ת  יכוֹ לה אינּה  היא קטנוּ תּה  מרב  נמלה,
מּס ביבה, החוֹ ל אדמוֹ ת ואת ׁש לּ ּה  הּק ן את מכּ ירה היא למ ּט ה, מלמעלה
בּ ודּ אי מרחבים, עם מזדּ הה ולא חדׁש ים מח וֹ זוֹ ת ראתה  לא ּפ עם אף
מרב מעלה  כּ לּפ י אנוּ   ּכ מבין, אנוֹ ׁש  ׁש כל מה להבין מסגּ לת ׁש לּ א
כּ הוּ א  להבין מס גּ לים  אינ נּ וּ  בּ מים, מתרחׁש  מה מבינים  איננּ וּ  קטנוּ תינוּ 
עוֹ שׂ ה  כּ ׁש יּ הוּ די  לארץ, ה מים מן למ ּט ה, מלמעלה ר וֹ אים מּמ ה זה
י וֹ ׁש בים  מלאכים כּ ּמ ה הּק דוֹ ׁש ה, הּת וֹ רה ללמד וּ מתיב מק וֹ ם  ׁש ל רצוֹ נוֹ 
למל מסב הוּ א ענג  איזה הלּ ּמ וּ ד, למתיק וּ ת  הערב לק וֹ לוֹ  וּ מק ׁש יבים

הקב "ה. הּמ לכים מלכי

:יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן  ר בּ י ׁש ל כּ חוֹ  הּק דוֹ ׁש גּ דוֹ ל הרׁש בּ "י ׁש אמר  כּ מוֹ  
ר בּ י אמר  חזק יּ ה "ואמר לׁש וֹ נוֹ : וזה ע"ב, מ"ה דּ ף סכּ ה בּ מ ּס כת
מן  כּ לּ וֹ  הע וֹ לם  כּ ל את לפטוֹ ר אני יכוֹ ל יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן  ר בּ י מ וּ ם ירמיה
הע וֹ לם  ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ע ּמ י בּ ני  אלעזר  ואלמלי ע ּת ה  עד ׁש נּ בראתי מ יּ וֹ ם הדּ ין
סוֹ פ וֹ ". עד העוֹ לם ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם עּמ נ וּ  עזיּ הוּ  בּ ן י וֹ תם ואלמלי עכׁש ו ועד

    

      
     
      
     

        
     

 

     
   

תשע"ג לסליחõת ג âְְִִָָר Łה

 קבּ לה לוֹ מד ׁש לּ א למי וּ בפרט  ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד מעלת כּ ּמ ה וּ ראוּ 
החיּ ים  [כּ ף  הּק בּ לה. כּ לּמ וּ ד ל וֹ  נח ׁש ב  בּ גירסא אפילוּ  הּק דוֹ ׁש  ׁש הזּ הר

קנ"ה] סימן 

רבּ וֹ תי י שׂ ראל !!ורעי , עם ׁש ל האמּת ית הּמ גן ער כּ ת  מהי הנּ ׁש ק! מהוּ  ? 
א וֹ יבינוּ  את להׁש בּ ית ׁש לּ נ וּ  ׁש ל [ג]?הּס וֹ די בּ יוֹ תר  הּט וֹ בה הגנה מהוּ  - 

ה זּ מ נּ ים  בּ כל ישׂ ראל יעם מכרה  מצאנוּ  יקרים יהוּ דים נדירהלוֹ מים ? ! 
הזּ וֹ ל ואדּ יר בּ זיל מ ּמ ׁש  אחד ! כּ ל ׁש ל יד בּ הי שׂ ג  וּ להאמין ! לרצוֹ ת רק  !!!! 

: ק וֹ דׁש בּ ׁש בּ ת ה ּת וֹ רה  ל ּמ וּ ד ׁש ל  העצ וּ ם  חיכּ חוֹ  איׁש  הבּ ן מרן 
וז"ל: כּ וֹ תב , ׁש נ יּ ה ׁש נה  ׁש מוֹ ת זכרוֹ נםּפ רׁש ת ה ּמ קבּ לים כּ תבוּ  

יוֹ תר ּפ עמים אלף ׁש בּ ת בּ יוֹ ם  ה ּת וֹ רה  בּ עסק הנעשׂ ה  הּפ וֹ על  דּ גד וֹ ל לברכה
החוֹ ל  ימי ׁש ל  הּת וֹ רה בּ עסק  הנעשׂ ה  עכ "ל.מן ׁש ל , אחת ׁש עה אוֹ מרת זאת 

בּ יוֹ ם הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר לּמ וּ ד ׁש ל אחת וׁש עה  חוֹ ל  בּ יוֹ ם  ׁש עוֹ ת אלף ׁש וה  ׁש בּ ת 
לּמ וּ ד  ׁש ל  אחת ׁש עה מ זּ ה : יוֹ צא  ּפ ׁש ט. לּמ וּ ד  ׁש ל ׁש למה  מנה  יוֹ תר חוֹ ל
יאמר וּ  כּ ן "על  חוֹ ל. בּ יוֹ ם  ּפ ׁש ט ׁש נים מאלף י וֹ תר  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ה ּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר 

ח ׁש בּ וֹ ן". בּ וֹ א וֹ  הּמ וֹ ׁש לים 

 מתּק ן ק וֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת ׁש ע וֹ ת  6 ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לוֹ מדים כּ א ׁש ר  ונתבּ וֹ נן: 
העוֹ לם. ׁש ל ׁש נה אלפים  6

: ׁש למה הגּ אוּ לה  להביא  אפׁש ר  קוֹ ד ׁש  בּ ׁש בּ ת  זוֹ הר אחת  ׁש עה ל ּמ וּ ד ידי 
יׁש עיה מ ּס פר בּ הפטרה  היּ וֹ ם כ"ב )אמרנוּ  ּפ סוּ ק  ס ' "(ּפ רק יהיה: הּק טן 

אחיׁש נּ ה בּ עּת ּה  ה ' אני עצוּ ם  לג וֹ י וה צּ עיר כּ וּ נת לאלף מה בּ יאוּ ר, צרי ." 
להיוֹ ת  יּ זכּ ה קטן אדם ׁש בּ ן להיוֹ ת  יכוֹ ל אי לאלף, יהיה ׁש הּק טן הּפ ס וּ ק

עצ וּ ם  לגוֹ י והצּ עיר ׁש אמר:לאלף  כ"א , ּפ סוּ ק  בּ הקדּ ם לפר ׁש  נראה  - ? 
להתּפ אר ידי מעשׂ ה מּט עי נצר  ארץ יירׁש וּ  לעוֹ לם צדּ יקים  כ לּ ם   ועּמ"," 

נתן  ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הלא וכוּ ', צ דּ יקים כלּ ם  ועּמ להיוֹ ת יכוֹ ל אי דּ הנּ ה 
לנצּ ח מאד וקׁש ה כּ בדה, מלחמה אּת וֹ  לנהל וצרי גּ ד וֹ ל, דּ י הרע  יצר  לנוּ 

צ דּ יק דּ הוי  יימר וּ מי ה אוֹ תוֹ , דּ ברי נקדּ ים זאת וּ לפרׁש  - בּ תרגּ וּ ם ? ּמ פר ׁש ים : 
י ׁש עיה על כב )יוֹ נתן ּפ סוּ ק ס לעם (ּפ רק וּ דחלׁש  לאלפא יהי  בּ ה וֹ ן "דזעיר  : 

- לאלף " יהיה "הּק טן  ׁש ם : וּ במלבּ י"ם איתינּה ". בּ זמנּ ּה  ה' אנא ּת קיף

     
      

       

        

      
      
    

  



תשע"ג לסליחõת âְְִִָָר Łה ב 

מאמר ּפ ר וּ ׁש  וּ להבין ללמד יּ ז כּ ה אם ׁש כּ ן וכל עלמין, בּ וֹ נה בּ עלמא בּ גירסא
ה ּפ ׁש טאחד, בּ לּמ וּ ד  יעשׂ ה  ׁש לּ א  מה  אחת בּ ׁש עה  למעלה ּת ּק וּ ן בּ וֹ  יע שׂ ה  

ּת מימה מ"ג)ׁש נה  תקו"ז  מל (כּ ּס א 

,דּ מ ׁש יחא עקבתא דּ וֹ ר  אנוּ  כּ יּ דוּ ע  מבּק ׁש , אנכי אחי את יקרים, 
לנוּ  היא  זכוּ ת כּ ן על אתואׁש ר וּ להביא  לזרז  קדוֹ ׁש ה וחוֹ בה  

מהר ׁש יּ וֹ תר כּ ּמ ה צדקנ וּ  -!!מׁש יח הּמ ׁש יח! בּ יאת את  נקרב  ?כּ יצד 
מּט לת  עלינוּ  – ולילה" יוֹ מם נהגּ ה וּ בהם ימינוּ  ואר ח יּ ינוּ  הם "כּ י
ּפ נוּ יה  דּ ּק ה כּ ל בּ יממה, ׁש ע וֹ ת 24 ולילה יוֹ מם הּת וֹ רה לּמ וּ ד ׁש ל החוֹ בה 
בּ אבוֹ ת: הּת נּ א כּ מאמר  מתק יּ ם, העוֹ לם  ּכ התוה"ק , ללּמ וּ ד להקדּ י ׁש 
היסוֹ דוֹ ת  יסוֹ ד – הּת וֹ רה ..." על עוֹ מד העוֹ לם דּ ברים ׁש לוֹ ׁש ה "על

ּת וֹ רה  הוּ א  עליו, ונׁש ענים בּ וֹ  נתמכים  וּ מלוֹ אוֹ  ּת בל אנוּ [ב ]!אׁש ר אין - 
דּ בּ וּ ר לּמ וּ ד ידי על העלי וֹ נים בּ עוֹ למוֹ ת הנעשׂ ה ה ּפ וֹ על מה  מבינים

ה  את לשׂ בּ ר זאת בּ כל  א אחת, לעצמנוּ ּת וֹ רה נציּ ר  מ ׁש ל: נאמר אזן 
רוֹ אה  אנ וֹ ׁש  ׁש בּ ן מה  לראוֹ ת  יכוֹ לה אינּה  היא קטנוּ תּה  מרב  נמלה,
מּס ביבה, החוֹ ל אדמוֹ ת ואת ׁש לּ ּה  הּק ן את מכּ ירה היא למ ּט ה, מלמעלה
בּ ודּ אי מרחבים, עם מזדּ הה ולא חדׁש ים מח וֹ זוֹ ת ראתה  לא ּפ עם אף
מרב מעלה  כּ לּפ י אנוּ   ּכ מבין, אנוֹ ׁש  ׁש כל מה להבין מסגּ לת ׁש לּ א
כּ הוּ א  להבין מס גּ לים  אינ נּ וּ  בּ מים, מתרחׁש  מה מבינים  איננּ וּ  קטנוּ תינוּ 
עוֹ שׂ ה  כּ ׁש יּ הוּ די  לארץ, ה מים מן למ ּט ה, מלמעלה ר וֹ אים מּמ ה זה
י וֹ ׁש בים  מלאכים כּ ּמ ה הּק דוֹ ׁש ה, הּת וֹ רה ללמד וּ מתיב מק וֹ ם  ׁש ל רצוֹ נוֹ 
למל מסב הוּ א ענג  איזה הלּ ּמ וּ ד, למתיק וּ ת  הערב לק וֹ לוֹ  וּ מק ׁש יבים

הקב "ה. הּמ לכים מלכי

:יוֹ חאי בּ ר ׁש מע וֹ ן  ר בּ י ׁש ל כּ חוֹ  הּק דוֹ ׁש גּ דוֹ ל הרׁש בּ "י ׁש אמר  כּ מוֹ  
ר בּ י אמר  חזק יּ ה "ואמר לׁש וֹ נוֹ : וזה ע"ב, מ"ה דּ ף סכּ ה בּ מ ּס כת
מן  כּ לּ וֹ  הע וֹ לם  כּ ל את לפטוֹ ר אני יכוֹ ל יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן  ר בּ י מ וּ ם ירמיה
הע וֹ לם  ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ע ּמ י בּ ני  אלעזר  ואלמלי ע ּת ה  עד ׁש נּ בראתי מ יּ וֹ ם הדּ ין
סוֹ פ וֹ ". עד העוֹ לם ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם עּמ נ וּ  עזיּ הוּ  בּ ן י וֹ תם ואלמלי עכׁש ו ועד

    

      
     
      
     

        
     

 

     
   

תשע"ג לסליחõת ג âְְִִָָר Łה

 קבּ לה לוֹ מד ׁש לּ א למי וּ בפרט  ה ּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר  לּמ וּ ד מעלת כּ ּמ ה וּ ראוּ 
החיּ ים  [כּ ף  הּק בּ לה. כּ לּמ וּ ד ל וֹ  נח ׁש ב  בּ גירסא אפילוּ  הּק דוֹ ׁש  ׁש הזּ הר

קנ"ה] סימן 

רבּ וֹ תי י שׂ ראל !!ורעי , עם ׁש ל האמּת ית הּמ גן ער כּ ת  מהי הנּ ׁש ק! מהוּ  ? 
א וֹ יבינוּ  את להׁש בּ ית ׁש לּ נ וּ  ׁש ל [ג]?הּס וֹ די בּ יוֹ תר  הּט וֹ בה הגנה מהוּ  - 

ה זּ מ נּ ים  בּ כל ישׂ ראל יעם מכרה  מצאנוּ  יקרים יהוּ דים נדירהלוֹ מים ? ! 
הזּ וֹ ל ואדּ יר בּ זיל מ ּמ ׁש  אחד ! כּ ל ׁש ל יד בּ הי שׂ ג  וּ להאמין ! לרצוֹ ת רק  !!!! 

: ק וֹ דׁש בּ ׁש בּ ת ה ּת וֹ רה  ל ּמ וּ ד ׁש ל  העצ וּ ם  חיכּ חוֹ  איׁש  הבּ ן מרן 
וז"ל: כּ וֹ תב , ׁש נ יּ ה ׁש נה  ׁש מוֹ ת זכרוֹ נםּפ רׁש ת ה ּמ קבּ לים כּ תבוּ  

יוֹ תר ּפ עמים אלף ׁש בּ ת בּ יוֹ ם  ה ּת וֹ רה  בּ עסק הנעשׂ ה  הּפ וֹ על  דּ גד וֹ ל לברכה
החוֹ ל  ימי ׁש ל  הּת וֹ רה בּ עסק  הנעשׂ ה  עכ "ל.מן ׁש ל , אחת ׁש עה אוֹ מרת זאת 

בּ יוֹ ם הּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר לּמ וּ ד ׁש ל אחת וׁש עה  חוֹ ל  בּ יוֹ ם  ׁש עוֹ ת אלף ׁש וה  ׁש בּ ת 
לּמ וּ ד  ׁש ל  אחת ׁש עה מ זּ ה : יוֹ צא  ּפ ׁש ט. לּמ וּ ד  ׁש ל ׁש למה  מנה  יוֹ תר חוֹ ל
יאמר וּ  כּ ן "על  חוֹ ל. בּ יוֹ ם  ּפ ׁש ט ׁש נים מאלף י וֹ תר  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ה ּק דוֹ ׁש  ז וֹ הר 

ח ׁש בּ וֹ ן". בּ וֹ א וֹ  הּמ וֹ ׁש לים 

 מתּק ן ק וֹ דׁש , בּ ׁש בּ ת ׁש ע וֹ ת  6 ה ּק דוֹ ׁש  זוֹ הר לוֹ מדים כּ א ׁש ר  ונתבּ וֹ נן: 
העוֹ לם. ׁש ל ׁש נה אלפים  6

: ׁש למה הגּ אוּ לה  להביא  אפׁש ר  קוֹ ד ׁש  בּ ׁש בּ ת  זוֹ הר אחת  ׁש עה ל ּמ וּ ד ידי 
יׁש עיה מ ּס פר בּ הפטרה  היּ וֹ ם כ"ב )אמרנוּ  ּפ סוּ ק  ס ' "(ּפ רק יהיה: הּק טן 

אחיׁש נּ ה בּ עּת ּה  ה ' אני עצוּ ם  לג וֹ י וה צּ עיר כּ וּ נת לאלף מה בּ יאוּ ר, צרי ." 
להיוֹ ת  יּ זכּ ה קטן אדם ׁש בּ ן להיוֹ ת  יכוֹ ל אי לאלף, יהיה ׁש הּק טן הּפ ס וּ ק

עצ וּ ם  לגוֹ י והצּ עיר ׁש אמר:לאלף  כ"א , ּפ סוּ ק  בּ הקדּ ם לפר ׁש  נראה  - ? 
להתּפ אר ידי מעשׂ ה מּט עי נצר  ארץ יירׁש וּ  לעוֹ לם צדּ יקים  כ לּ ם   ועּמ"," 

נתן  ה וּ א  ּבּ ר ו הּק דוֹ ׁש  הלא וכוּ ', צ דּ יקים כלּ ם  ועּמ להיוֹ ת יכוֹ ל אי דּ הנּ ה 
לנצּ ח מאד וקׁש ה כּ בדה, מלחמה אּת וֹ  לנהל וצרי גּ ד וֹ ל, דּ י הרע  יצר  לנוּ 

צ דּ יק דּ הוי  יימר וּ מי ה אוֹ תוֹ , דּ ברי נקדּ ים זאת וּ לפרׁש  - בּ תרגּ וּ ם ? ּמ פר ׁש ים : 
י ׁש עיה על כב )יוֹ נתן ּפ סוּ ק ס לעם (ּפ רק וּ דחלׁש  לאלפא יהי  בּ ה וֹ ן "דזעיר  : 

- לאלף " יהיה "הּק טן  ׁש ם : וּ במלבּ י"ם איתינּה ". בּ זמנּ ּה  ה' אנא ּת קיף

     
      

       

        

      
      
    

  



תשע"ג לסליחõת âְְִִָָר Łה ד

בּ כח האיכוּ ת בּ ר בּ וּ י - עצ וּ ם " לג וֹ י "יהיה בּ כח  - "והצּ עיר " ה כּ ּמ וּ ת, בּ רבּ וּ י
ה' אני הנּ ה וּ מע ּט ים, חלּ ׁש ים והעם עּת ה מתמהמּה  ׁש אני והגם ועצמה,

בּ זריזוּ ת הדּ בר אעשׂ ה הּמ יעד העת בּ בא - אחיׁש נּ ה ּפ עלבּ ע ּת ּה  גּ דר  זה (כּ י 
עכ "ל.חיׁש ) הבטחתי, את ואמלּ א 

, קוֹ דׁש בּ ׁש בּ ת לּמ וּ ד בּ ענין הנ"ל חי איׁש  הבּ ן דּ ברי ּפ י על הוּ א, 
ׁש לּ מד  כּ מוֹ  זה זוֹ הר  אחד ׁש עה קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת ׁש יּ למד ידי ׁש על
ׁש נה  אלפים  ׁש ׁש ת  ׁש לּ מד כּ מוֹ  נח ׁש ב  בּ ׁש בּ ת ׁש ע וֹ ת  6 לוֹ מד ואם  ׁש נים, אלף
בּ בא  - אחיׁש נּ ה" בּ ע ּת ּה  ה' "אני נז כּ ה  ּכ ידי ועל הע וֹ לם . בּ ריאת ימי כּ נגד
יבאר וּ בזה הּמ לבּ י"ם. ׁש כּ תב כּ מוֹ  בּ זריזוּ ת הדּ בר אע שׂ ה המיעד העת
בּ זוֹ הר ולגרוֹ ס ללמד נתחיל כּ לּ נוּ  ׁש אם צ דּ יקים ", כּ לּ ם  וע ּמ" הּפ ס וּ קים
"נצר הארץ, לירוּ ׁש ת  ונז כּ ה ארץ" ייר ׁש וּ  "לע וֹ לם  צדּ יקים, להיוֹ ת נזכּ ה 
ׁש זּ כינוּ  בּ מה אּת נוּ  להתּפ אר יוּ כל שהקב"ה להתּפ אר ", ידי מע שׂ ה מ ּט עי 
ידי ועל ׁש נה , אלפים ׁש ׁש ת הבּ ריאה  כּ ל את לקיּ ם ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  ׁש ל בּ לּמ וּ ד
אני עצ וּ ם  לג וֹ י  והצּ עיר  לאלף יהיה "הּק טן  הבּ א בּ פסוּ ק  ׁש אמר  למה נזכּ ה 
קטן  ילד אפילוּ  ׁש ה ּק טן להיוֹ ת יכוֹ ל אי ו ׁש אלנוּ  אחיׁש נּ ה", בּ עּת ּה  ה'

עצ וּ ם  לגוֹ י והצּ עיר  לאלף, יהיה כּ מ ׁש מעוֹ  ידיּפ ׁש וּ ט וֹ  ׁש על לפר ׁש , אפ ׁש ר ? 
ע וֹ ד  - אלף . כּ פ וּ ל ׁש נּ ח ׁש ב  ק וֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת  הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר  אחת ׁש עה ׁש יּ למד

ה  לּמ וּ ד ענין הּק דוֹ ׁש מצאנוּ  וּ סג וּ לת וֹ ,זוֹ הר ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש   אגּ רתבּ מ ׁש (בּ ספר  
מּת למידיו  אחד יד  כּ תב הּק דוֹ ׁש , החיּ ים אוֹ ר  וז"ל,)מּס ע ׁש ע וֹ ת ,, ׁש ה עד  ולמדנוּ  

נהיה לא  כּ מ וֹ ה וּ  א ׁש ר  טוֹ ב  ריח ה בּ ית  נתמלּ א ׁש עוֹ ת ו' כּ אן.,[ד]וּ בס וֹ ף  עד  

ׁש עוֹ ת ׁש ׁש  לּמ וּ ד ענין הּק דוֹ ׁש מצאנוּ  בּ אסאן זוֹ הר ר "י והגּ אוֹ ן ... : 
רבּ ינ  ׁש ל כּ זה ר בּ וֹ  כּ ח ׁש יּ היה הענין ס וֹ ד לוֹ  לבאר  ר בּ ינוּ  את ׁש אל וּ  

הענין, כּ ל סוֹ ד מסּפ יק  בּ בא וּ ר  לוֹ  הׁש יב  ורבּ ינוּ  הּת וֹ רה , נגד אחרא  להּס טרא
ותּק ן  לּמ כּ ה רפ וּ אה והק דּ ים מּק דם זאת ראה  הוּ א כּ י  רבּ ינוּ  לוֹ  כּ וֹ תב  וכן
החר מעלוֹ ת הפסק בּ לי חדׁש  וזהר  ותּק וּ נים זהר  ׁש יּ למדוּ  ׁש לּ וֹ  בּ הי ׁש יבה

הכּ וֹ כבים. צאת עד

     
    

     
    
     
      

     
      
      

      

      

 

תשע"ג לסליחõת ה âְְִִָָר Łה

 ועוֹ ד כּ לּ וֹ  ה יּ וֹ ם  כּ ל ללמד ה ּק דוֹ ׁש  הזּ הר  ׁש ל הּת מידי בּ לּ ּמ וּ ד  ה וֹ סיפוּ  
כּ ּפ וּ ר יוֹ ם מּמ וֹ צאי ה לּ ילוֹ ת מן  חוּ ץ בּ לּ ילה ׁש עוֹ ת וכןוכוּ ',ׁש ׁש  

ׁש ל  הכּ ללי הלּ ּמ וּ ד בּ זמן  אפלּ וּ  הזּ הר ׁש ל הלּ ּמ וּ ד מן  לפסק ׁש לּ א ה וֹ סיפוּ 
מ"ח ר בּ י הרב  מוֹ רנ וּ  יד )כּ בוֹ ד אוֹ ת הבה"ת מׁש ּפ ט מׁש ה  .(ירים 

: הלּ וֹ קחּפ לא וֹ ת ּפ ׁש וּ ט יהוּ די  ׁש ל ה כּ ח  גּ דל את להבין יכוֹ לים מכּ אן 
את  מחזיק ׁש ע וֹ ת  ׁש ׁש  קוֹ דׁש  בּ ׁש בּ ת  הּק דוֹ ׁש  זוֹ הר  ללמד עצמ וֹ  על
בב "א. ׁש יּ ת גּ לּ ה הּמ ׁש יח  בּ יאת  עד העוֹ לם בּ ריאת מיּ וֹ ם כּ לּ ּה , הבּ ריאה  כּ ל
כּ ל  את ׁש ּמ תקן הּק דוֹ ׁש  בּ זוֹ הר יׁש  גּ דוֹ ל כּ וֹ ח  איזה להבין יכוֹ לים מכּ אן

כזה  לּמ וּ ד ׁש ל העצמה גּ דל לׁש ער נוּ כל האם כּ לּ וֹ , נוּ כל ?הע וֹ לם  האם  ! 
הרב כּ חוֹ  את  הזּ וֹ הר?לאמד לּמ וּ ד בּ עת בּ רקיע  ּק וֹ רה מה לדמין נ וּ כל האם ! 

!?הּק דוֹ ׁש  

 ׁש להבת להבת אׁש  כּ לּ וֹ [ה]זה  הע וֹ לם  כּ ל עם האדם את  ּוּ מזכ ׁש ּמ נּק ה  
בּ כּ ל. דּ ׁש מ יּ א וסיּ עתא עליוֹ נוֹ ת לדר גּ וֹ ת אוֹ תוֹ  וּ מביא 

רגע כּ ל לנצּ ל יראה אחד וכל ה ּק דוֹ ׁש ים , הנּ וֹ ראים היּ מים בּ אים  
ולגּ אלּ ה  וכּפ רה סליחה למחילה ונזכּ ה  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד

בּ מהרה. ׁש למה

 וּ בכל כּ חנ וּ  בּ כל ליוֹ צרנוּ  לעבוֹ ד לבבנ וּ  לטהר  ׁש נּ זכּ ה יעזר   יתבּ ר 
מהימנא  הרעיא הבטחת  ויק וּ ים מאוֹ דנוּ , וּ בכל ספרנפ ׁש נ וּ  "בּ האי  

בּ רחמי" גל וּ תא  מן  בּ יּה  יפק וּ ן  אמן.ה זּ הר, בּ ימינ וּ  בּ מהרה  צדק גּ וֹ אל בּ ביאת  



              
 



תשע"ג לסליחõת âְְִִָָר Łה ד
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עכ "ל.חיׁש ) הבטחתי, את ואמלּ א 

, קוֹ דׁש בּ ׁש בּ ת לּמ וּ ד בּ ענין הנ"ל חי איׁש  הבּ ן דּ ברי ּפ י על הוּ א, 
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תשע"ג לסליחõת ה âְְִִָָר Łה
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!?הּק דוֹ ׁש  

 ׁש להבת להבת אׁש  כּ לּ וֹ [ה]זה  הע וֹ לם  כּ ל עם האדם את  ּוּ מזכ ׁש ּמ נּק ה  
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ולגּ אלּ ה  וכּפ רה סליחה למחילה ונזכּ ה  הּק דוֹ ׁש , הזּ וֹ הר בּ לּמ וּ ד
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