
ב"ה

ה: ּכִּתָ

ת ְמָבְרכִים ִהּלִים ּבְׁשַּבַ י ּתְ ָאַמְרּתִ

ֲחִתיָמה:

ְמִאיִרים
ֶאת ַהַּׁשָּבת

ּמוּז  ת ְמָבְרכִים חֶֹדׁש ַתּ ׁשַּבַ

"ִאּלּו ְיַדְעֶּתם ּכֹוָחם ֶׁשל 
ְּפסּוֵקי ְּתִהִּלים ּוְפֻעָּלָתם 

ִּבְׁשֵמי רֹום, ֲהִייֶתם אֹוְמִרים 
אֹוָתם ְּבָכל ֵעת. ֵּתְדעּו 

ֶׁשִּמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים ׁשֹוְבִרים 
ָּכל ַהְּמִחיצֹות, ְועֹוִלים ְּבִעּלּוי 
ַאַחר ִעּלּוי ְּבִלי ׁשּום ַהְפָרָעה, 

ּוִמְׁשַּתְּטִחים ִלְפֵני ֲאדֹון 
עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ְּפֻעָּלָתם 

ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים". 
)ָהַרִּבי ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק'(

"...ַוֲאִני ְמַקֶוּה ֶׁשּתּוַכל ְלַהְׁשִּפיַע 
ֲעֵליֶהם ַּגם אֹודֹות ְׁשַאר ַהְּסָדִרים 

ֶׁשל ַׁשַּבת ְמָבְרִכין – ֲאִמיַרת 
ְּתִהִּלים ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה". 

)ִּתְרּגּום ִמִּמְכַּתב ָהַרִּבי, ְׁשַנת תשי"א(

ׁשֵם:



בְִּרכַּת ַהחֶֹדׁש
ֵיׁש ֶיֶלד ֶׁשְּמַמֵהר יֹוֵתר ִלְסֹלַח 

ַלֲחֵבִרים, ִּכי הּוא ְמַנֶּסה ְלַחּקֹות 

ֶאת ה"ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל" ֶׁשל 

ָהַרִּבי...

ֵיׁש ֶיֶלד ֶׁשַּמְקִּפיד ְּבָכל יֹום ִלְלמֹד 

ֶאת ַהִּׁשעּור ַהְּמֻיָחד ְּב"ֵסֶפר 

ַהִּמְצוֹות", ִּכי זֹו הֹוָרָאה ֶׁשל 

ָהַרִּבי...

ֵיׁש ֶיֶלד ֶׁשְּמַנֶּסה ְלַנֵּצל ֵחֶלק 

ִמְּזַמּנֹו ַהָּפנּוי ְלִלּמּוד ּתֹוָרה, ְּכֵדי 

ִלְהיֹות ְקָצת ּדֹוֶמה ְלַרִּבי...

ְוֵיׁש ֶיֶלד ֶׁשַחי ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו 

ִּבְסִביָבה ָזָרה ּוְמֻנֶּכֶרת ּוְמַנֶּסה 

ְלַהְׁשִּפיַע ָׁשם ַעל ֲחֵבָריו, ִּכי הּוא 

'ָׁשִליַח' ִמְּׁשלּוָחיו ֶׁשל ָהַרִּבי.

חֶֹדׁש ַּתּמּוז ַהָּקֵרב ּוָבא ְמַזֵּמן ָלנּו 

ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ְלִהְתּבֹוֵנן ְוִלְׁשאֹל 

ֶאת ַעְצֵמנּו: ָמה ֲאִני עֹוֶׂשה ְּכֵדי 

ְלַהֲעִמיק ּוְלַחֵּזק ֶאת ַהֶּקֶׁשר ִעם 

ָהַרִּבי? ֲהֵרי ַהִהְתַקְּׁשרּות ִלְנִׂשיא 

ַהּדֹור, ִהיא ְיסֹוד ּכֹה ָחׁשּוב 

ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם!

ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֵיׁש ֶאת ַהְּנֻקָּדה 

ֶׁשָּבּה הּוא ָחִסיד ּוְמֻקָּׁשר. ִעם 

ִהְתָקֵרב ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש ג' ְּבַתּמּוז, 

ִנְתּבֹוֵנן ֵהיֵטב ִּבְנֻקָּדה זֹו, ַנְרִחיב 

ְוַנֲעִמיק ָּבּה ְוִנְרֶאה ֵאּלּו ְּפֻעּלֹות 

טֹובֹות נֹוָספֹות, ָאנּו ְיכֹוִלים 

ַלֲעׂשֹות ַעל ְמָנת ִלְגרֹם ְלַרִּבי 

ָנַחת.

ְּכַדאי ֶׁשְנַּגֵיס ְלַעְצֵמנּו, ַּגם ְמַעט 

ִמְּמִסירּות ַהֶּנֶפׁש, ָעֶליָה ֲאַנְחנּו 

קֹוְרִאים ְולֹוְמִדים ְסִביבֹות ַחג 

ַהְּגֻאָּלה י"ב ַּתּמּוז. ְמִסירּות 

ַהֶּנֶפׁש ֶׁשִאְפְיָנה ֶאת ָהַרִּבי ֲהָרָי"צ 

ְוֶאת ֲחִסיָדיו, ְּבִמְלַחְמָּתם ַעל 

ַהַּיֲהדּות ְּברּוְסָיה ַהּסֹוְבֵיִטית, 

ְיכֹוָלה ָלֵתת ָלנּו ּכֹוַח, ְלַהְתִמיד 

ַּבְּפֻעּלֹות ַהּטֹובֹות אֹוָתן ְנַקֵּבל ַעל 

ַעְצֵמנּו.

ּוִבְזכּות ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים 

ְוַהַהְחָלטֹות ַהּטֹובֹות ָהַרּבֹות 

אֹוָתן ָאנּו ְמַבְּצִעים ַיַחד ִמֵּדי יֹום 

ָּכל ַאְלֵפי ַיְלֵדי ֶרֶׁשת ָאֳהִלי יֹוֵסף 

ִיְצָחק ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוְכַלל ַיְלֵדי 

ִיְׂשָרֵאל, ִנְזֶּכה ְּבַוַּדאי ִּבְמֵהָרה 

ִלְראֹות ֶאת ָהַרִּבי ַּבְּגֻאָּלה 

ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה ֵּתֶכף ּוִמָּיד 

ַמָּמׁש.

ּמוּז: מוַֹלד חֶֹדׁש ַתּ
ָעה 15:38 וְ-2 ֲחָלִקים י, ְבָּשׁ לִיִשׁ יֹום ְשׁ

ִמי ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו, ְוָגַאל 
אֹוָתם ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, הּוא ִיְגַאל 

אֹוָתנּו ְּבָקרֹוב, ִויַקֵּבץ ִנָּדֵחינּו 
ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ, ֲחֵבִרים ָּכל 

ִיְׂשָרֵאל, ְונֹאַמר ָאֵמן:

רֹאׁש חֶֹדׁש ַתּּמּוז
ְּביֹום ָהְרִביִעי ּוְלָמֳחָרתֹו ַּבּיֹום ַהֲחִמיִשׁי

 ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.

ְיַחְּדֵׁשהּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ָעֵלינּו, ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, 
ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום, ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה, 

ִליׁשּוָעה ּוְלֶנָחָמה, ְונֹאַמר ָאֵמן:

ּמוּז חֶֹדׁש ַתּ


