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ובתנאי שהתעוררות זו לא מביאה לידי עצבות, דכאון, 
ומשתפר  מתחזק  לאחריו  מיד  אלא  ושיתוק,  תסכול 

במשהו בכיוון הרצוי של רצון ה', ועיסוק עבודתו, הן בקום 

עשה, הן בשב ואל תעשה. 

שאר  עם  הנ"ל  הנפלא  לכרוז  אוזן  להטות  שנזכה  רצון  ויהי 
הכרוזים ונזכה להתעורר ולהתחזק בעבודת ה'.

בברכת התורה וכטו"ס 

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

"הצילני מקליפת המן – עמלק" 

ידידי ר"י צינג'ל  )כן הדפיס  ז"ל אמר "כשצועקים  מוהרנ"ת 
ברסלב  בישיבת  שיצא  בעלון  וכן   .12 גליון  השבת"  ב"נחלי 

ב"ב. אמנם דומני ששמעתי מרלו"י ז"ל מ' יום )40 יום( ולא 

ל'. וכנ"ל עיקר. ומ"מ בכתבי תפסתי המועט, שהוא לכו"ע( 

שלושים יום קודם פורים "הצילני 

אפשר  עמלק"   – המן  מקליפת 

לראות את מרדכי הצדיק בקריאת 

המגילה.

דף  )מגילה  מאחז"ל  ידוע  והנה 
עבודה  א"ע  עשה  שהמן  ע"ב(  י, 

"גימטריא  שעמלק  וידוע  זרה, 

דבר  בכל  והשקפות  דעות  בילבולי  קליפת  דהיינו  ספק", 

הנוגע לאמונתינו הקדושה והשקפת התורה, שעל זה נאמר 

זו   – לבבכם  אחרי  תתורו  ולא  לט(  טו,  )במדבר  בתוה"ק 

מינות כמ"ש חז"ל )ברכות דף יב, ע"ב(. היינו כנ"ל השקפות 

הנוגדות להשקפת התורה. וכל זה בא ע"י פגם המוח שהוא 

פגם הברית הגורם לכך כנודע. שזה בחי' עמלק, בחי' )דברים 

כה, יח( אשר קרך בדרך, לשון קרי ופגם הברית

ט"ו  היינו(  פורים,  לפני  יום  שלושים  זו  שיטה  )לפי  והנה 
גאון  הגדול  המאור  לידת  יום  הוא  ובא,  הממשמש  בשבט, 

עוזינו מוהרנ"ת ז"ל אשר נשמתו הדגולה ירדה ביום דקיימא 

סיהרא בשלימותה, בראש השנה לאילנות באמצע תקופת 

טבת ממש שהוא מרמז ביותר על בחינת 'בת עין', וכמבואר 

היטב בליקוטי הלכות )הלכות ערלה, הלכה ה, אות ו, ע"ש, 

מוהרנ"ת  על  נפלאים  רמזים  מרמז  זה  שכל  לך(,  וינעם 

ושליחותו בעוה"ז, כי הוא זכה להתבטל בתכלית השלימות 

זכה  וע"כ  הימים,  שבעת  כאור  החמה  אור  הקדוש  לרבינו 

א.  תורה  ח"א  בליקו"מ  )ע'  החמה  כאור  הלבנה  אור  לבחי' 

בכמה  הזדמנויות  בכמה  הסמיכו  ז"ל  ורבינו  ועוד(, 

רבינו  לדעת  שנוגע  מה  לכל  יחיד  סמכא  כבר  אופנים 

ז"ל ועניניו.

והוא הוא אשר זכה "להשקות אילנות" לדורו ולדורי דורות 
כי  נצחים,  לנצח  לתפארת  פרי  ויעשו  עושים  עשו  אשר 

האדם עץ השדה )דברים כ, יט(, וכדאיתא בסיפורי מעשיות, 

אילנות.  להשקות  יהי'  העיסוק  שעיקר  ציוה  שהמלך 

וכנודע  שם.  בליקו"ה  כמבואר  ענוה  לבחי'  מרמז  עין  והבת 

הבת  בחי'  שזה  מאד,  וענותן  בכך  שפל  הי'  ז"ל  שמוהרנ"ת 

עין, בחי' השחרות, בחי' ענוה כמ"ש חז"ל )סנהדרין יד.( הוו 

אונקלוס  וכדמתרגם  ושחרות,  ענוה  בחי'  שזה  וקיים,  קבל 

בכל מקום. )ע' שמות י, כ"ב, ויהי חושך אפילה ות"א חשוך 

קֵבל, וכן בכ"מ(.

והנה כל דבר שבקדושה צריך הכנה כנודע, ואזי הדבר נעשה 
בהידור וביישוב הדעת ובכוונה שלימה, משא"כ דבר שנעשה 

ולפעמים  הנ"ל,  הקדושות  הבחינות  כל  בו  חסרים  בחטף 

ג"כ ח"ו יתכן שיזלזל לגמרי וישכח את עשייתו וקיומו ע"פ 

התוה"ק ורצון ה'.

והכל הוא מפלאות בעל הנפלאות 
מאת  הוא  הכל  כי  דעים,  תמים 

היא  זאת  היתה  ה'  ומאת  ה', 

כי לאדם מערכי  בעינינו,  נפלאת 

טז,  )משלי  לשון  מענה  ומה'  לב 

הי' בדעתי לכתוב  זה  אני כשהתחלתי לכתוב מכתב  כי  א(, 

יש  וז"ל  תתשכח(  )סי  חסידים  בספר  דאיתא  מה  בענין  לך 

טובה שהיא מביאה רעה, כגון המשתכר בשבת, שמא יעשה 

וכן מי שמכה בני אדם בשיכרותו,  מלאכה מתוך שיכרותו, 

מוטב שלא ישתה יותר מידאי כדי שלא ישתכר.

ומתוך זה נזכרתי מבעל תשובה שהתפרסם בעולם שעשה 
תשובה ע"י עורב שרדף אחריו והי' מתנפל תמיד עליו, והנ"ל 

חזר בתשובה וראיתיו פעם בשבת קודש בבית מו"ח ר' יצחק 

]והוא  כדת  לא  אשר  יין  כוסות  כמה  שותה  והיה  ז"ל,  גלבך 

נזכרתי  כך  ומתוך  קודש[,  שבת  לכבוד  שזה  טען  בטעותו 

לעילוי נשמת
דורית בת חוה ז"ל 

י' בשבט

ת.נ.צ.ב.ה

 שליו יעקב בן רוחמה

יעקב יעקב בן רינה

אהוד יאיר בן רונית

סיון גנון בת שלמה

מזל מורן בת גאולה ו- ירון בן חווה
לברכה והצלחה וחזרה בתשובה, פרנסה בשפע, 

וכל הטוב לחיים רוחנים,  ושמחת ברסלב!



מאזהרת רבינו ז"ל לא לשתות הרבה אפי' בשבת ויו"ט 

וכו' כ"א מעט ממש להרמת המוחין, וכנודע מדעת רבינו 

מצוה,  בסעודת  אפי'  המשכר  ממשקה  מאד  להתרחק  ז"ל 

הנפלאים  ותיקוניו  הקדוש  הפורים  מיום  נזכרתי  כך  ומתוך 

שתיה  ע"י  דייקא  שנעשים 

ההוא  הקדוש  ביום  ושיכרות 

]ושגם גם אז לא לכל אחד מותר 

להשתכר, ומי שיוצא תקלה תחת 

יוד אפילו בפורים, יזהר בכפליים 

אפי'  המשכרת  משתיה  בעתיד 

בפורים[, ומתוך כך  נזכרתי שאכן 

הנה הנה ט"ו בשבט בשער בעוד 

שבוע ממש, ועי"ז התגלגל מכתב 

זה כמו שהוא.

ולהנצל  לצעוק  שנזכה  רצון  ויהי 
דבר  ומכל  המן-עמלק  מקליפת 

נכונות  להשקפות  ונזכה  רע, 

ה'  לעבודת  ישראל  בני  לקרב  ונזכה  תוה"ק,  ע"פ  וקדושות 

וצרכיהם,  טובתם  כפי  אילנות  ולהשקות  ולעוררם  ולחזקם 

ולהתבטל לצדיקים האמיתיים, ולענוה, ונזכה לעשות תמיד 

נחת רוח לבורא יתברך שמו.

 בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

ליקוטי תפילות

אלקי  יי  לפניך  באתי 

להפיל  אבותי  ואלקי 

מקצה  לפניך.  תחנתי 

אקרא,  אליך  הארץ 

כמוני,  ומגרש  מרחק  על  הרבים,  ברחמיך  עלי  שתרחם 

ותקרב אותי ברחמיך וחסדיך העצומים, ותאמר לצרותי די 

! ותתחיל מעתה לקרבני ברחמיך הרבים, כי זה עקר גדלתך 

כאשר  באמת,  לעבודתך  מתקרבים  ביותר  כשהמרחקים 

מאד  רחוק  אני  אמנם  ואם  הקדושים.  חכמיך  ע"י  לנו  גלית 

תדינני  ואל  כחטאי  עמי  תעשה  אל  הרחוק,  בתכלית  ממך 

כמפעלי כי קרוב אתה לרחוקים. כי הלא ממני דיקא יתעלה 

וישתבח ויתגדל שמך יתברך לעד ולנצח נצחים, ע"י שתקרב 

מרחק כמוני לשמך הגדול, כי זה עקר גדלתך כשהמרחקים 

ביותר מתקרבים אליך באמת. 

צח  בלשון  כראוי  לפניך  תפלתי  לסדר  למדני  יי,  אנא 

ונקי, בלשון רחמים ותחנונים, ותשלח ותזמין לי דבורים 

שאוכל  באפן  בפי,  שגורה  תפלתי  ותהיה  ויפים.  כשרים 

לקרבני  עלי  הגנוזים  רחמיך  שתעורר  אותך,  ולפיס  לרצות 

בכמה  שנתרחקתי  ממקום  אליך 

שעור  בלי  הרחקות  מיני  וכמה 

תקרבני  ההרחקות  ומכל  וערך. 

אליך ברחמיך העצומים, ברחמיך 

הרבים ברחמיך הגדולים, ברחמים 

נוראים שיש לך גנוזים באוצרותיך 

שאין בהם שום אחיזת דין וקטרוג 

כח  להם  שיש  ברחמים  כלל, 

בתכלית  המרחקים  אפלו  לקרב 

מהם.  יותר  רחוק  שאין  הרחוק 

עשה  למעננו,  ולא  למענך  ועשה 

אליך,  קרבנו  והושיענו.  למענך 

אמצנו בעבודתך, חזקנו ביראתך. 

המדות  ומכל  רעות  התאוות  מכל  אותנו  והוצא  בידינו  אחז 

רעות הקשורים בגופנו, המרחיקים אותנו ממך בכל עת. 

רעות  המדות  ומכל  התאוות  מכל  נפשי"  מלטה  יי  "אנא 

בי  שיש  רעות  והמדות  התאוות  הן  עדין,  בגופי  הקשורים 

והן  אמי",  יחמתני  ובחטא  חוללתי  בעון  "כי  ההולדה,  מצד 

התאוות והמדות רעות שמשכתי עלי בעצמי, מחמת שלא 

התאוות  כל  ולבטל  ולשבר  להכניע  ומתחזק  מתגבר  הייתי 

רעות ומדות רעות, מכלם תציל אותי ברחמיך הרבים מעתה 

ועד עולם. 

וכח  דקדשה  ועצות  ושכל  חכמה  לי  ותתן  מעתה  ותזכני 

וגבורה מאתך, באפן שאזכה למלט נפשי מני שחת, למשך 

המדות  ומכל  התאוות  מכל  עצמי  את  ולהרחיק  עצמי  את 

רעות עד שאזכה לגרש ולבטל ממני כל מיני תאוות ומדות 

רעות, עד שיהיה גופי זך וצח ונקי מכל מיני תאוות ומכל מיני 

מדות רעות, ואזכה להיות קדוש וטהור באמת כראוי לאיש 

ישראלי: 

וזכני שאוכל לתקן בחיי את כל מיני קלקולים ופגמים שפגמתי 

עד הנה, מנעורי עד היום הזה. ואזכה ברחמיך להעביר ולבטל 

ע"י  בנפשי  שהטלתי  ובזיונות  חרפות  מיני  כל  את  מנפשי 

ובשתי  חרפתי  ידעת  אתה  המרבים.  ופשעי  ועוונותי  חטאי 

ואקוה  ואנושה,  לבי  שברה  "חרפה  צררי.  כל  נגדך  וכלמתי 

לנוד ואין, ולמנחמים ולא מצאתי, העבר חרפתי אשר יגרתי 

רחמיך  יגוללו  בעיניך,  נפשי  נא  תיקר  טובים".  משפטיך  כי 

על מדותיך. "הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך". 

ואלו יבואו על הברכה
לחיים ארוכים מלאי שמחה

ויקי ויקטוריה תחי' 
בת מרסל ז"ל ובני ביתה

הגב' שוש ויין )הבית של רוז(, 
והנכדים  שושנה  בני  ושמואל  אושרה 

שיחיו
שושנה בת מרים - 

 לזיווג הגון - עומרי עמרם בן שושנה
לרפוא"ש 

אלון והדר )אדר( בני צופיה



כי "מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, היודך עפר, היגיד 

אמתך. קומה יי חלצה נפשי", מכל מיני חרפות ובזיונות, 

מכל מיני תאוות ומדות רעות, מכל מיני פגמים וקלקולים, 

וסלח ומחל לי על כל מה שפגמתי עד הנה, ואסף את חרפתי 

ותשליך במצולות ים כל חטאתי, במקום אשר לא יזכרו ולא 

יפקדו ולא יעלו על לב לעולם, ועזר לי מעתה לנקות ולטהר 

שאזכה  באפן  רעות,  ומדות  תאוות  מיני  מכל  וגופי  נפשי 

מעתה להיות קדוש וטהור באמת כרצונך הטוב: 

בקדשה  העמר  ספירת  מצות  לקים  הרבים  ברחמיך  וזכני 

ובטהרה, ובלב טוב ובשמחה גדולה, עם כל פרטיה ודקדוקיה 

להכניע  נזכה  זה  וע"י  בה.  התלויים  מצוות  ותרי"ג  וכונותיה 

ולשבר ולעקר ולבטל קלפת המן עמלק מן העולם. 

ותעזרני ברחמיך לקים ולקבל את 

ימי הפורים בשמחה גדולה, ונזכה 

פורים,  הארת  קדושת  שימשך 

ועל  עלינו  ואסתר  מרדכי  קדשת 

ישראל.  בית  עמך  כל  ועל  זרענו 

הנוהגות  המצוות  כל  לקים  ונזכה 

ובלב  ובטהרה  בקדשה  בפורים 

טוב ובשמחה גדולה. ותתן שמחה 

השמחה  שתתפשט  עד  בלבנו 

בידינו ורגלינו, ונזכה אז להמחאת 

בשמחה  דקדשה  ורקודין  כף 

גדולה לשמך באמת. 

ועזרנו ברחמיך הרבים שנקבל על 

דברי  כל  את  לקים  מחדש  עצמנו 

תורתך באהבה, ונזכה ללמוד וללמד לשמר ולעשות ולקים. 

ותאיר עינינו בתורתך. ונזכה ללמוד ולהבין ולהשכיל בנגלה 

ולא  פעם,  בכל  יי  נסתרות  להשיג  ותזכנו  באמת,  ובנסתר 

ניעול בכסופא קמך: 

וזכני ברחמיך הרבים להאמין בצדיקי אמת ואזכה להתקרב 

תמיד  רחמים  לעורר  שאוכל  בעזרי  ותהיה  באמת.  אליהם 

ויעוררו  בעדי  ויעתירו  עלי  שיתפללו  אמת,  הצדיקי  אצל 

זרעי  ועל  עלי  וימשיכו  באמת,  אליך  לקרבני  אצלך  רחמים 

הן  לנו  שחסר  מה  וכל  טוב.  כל  ישראל  בית  עמך  כל  ועל 

תפלות  ע"י  לטובה  יתמלא  הכל  ברוחניות  והן  בגשמיות 

הצדיקים האמתיים שיתפללו עלי ועל כל עמך בית ישראל. 

כי אתה ידעת, כי אין לנו כח לסדר תפלותינו לפניך כראוי, 

ודברנו מגמגם מאד, ולשוננו מלא פגם. 

תפלת  על  אם  כי  ותקוה,  סמיכה  שום  לנו  אין  כן  על 

הם  אשר  האמתיים  הצדיקים  הן  האמתיים,  הצדיקים 

בחיים חיותם לארך ימים ושנים, הן הצדיקים אמתיים 

לבד  עליהם  יתדותי,  תמכתי  לבד  עליהם  עפר  שוכני 

באתי  הגדול  וכחם  ובזכותם  אשען.  עליהם  תקותי,  אשים 

לפניך יי אלקי ואלקי אבותי, חוס וחמל עלינו, שיגנו תפלתם 

ונזכה  באמת,  אליך  להתקרב  תפלתם  ע"י  שנזכה  בעדינו, 

ועד  מעתה  תמיד  בעיניך  הטוב  ולעשות  באמת  מרע  לסור 

עולם אמן סלה: 

ליקוטי תפילות חלק א, י. 

בעצה  תקנני  העליליה",  ורב  העצה  "גדל  עולם,  של  רבונו 

שאזכה  באפן  שמך,  למען  מהרה  והושיעני  מלפניך,  טובה 

מעתה לתשובה שלמה באמת כל ימי חיי, ולא אסור מעתה 

מרצונך ימין ושמאל. ואזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות 

]תלמוד[  דברי  כל  את  ולקים 

המצות  כל  ולקים  באהבה,  תורתך 

ולעשות  שבקדשה,  הדברים  וכל 

ובזמנו,  במועדו  ודבר  דבר  כל 

בקדשה  בעתו  יפה  אעשה  והכל 

בשמחה  ותחזקני  גדולה,  ובטהרה 

ואזכה בכח הצדיקים  וחדוה תמיד. 

האמתיים לגרש ולבטל ממני ומכל 

ישראל קלפת המן עמלק ימח שמו, 

ולהמשיך עלי קדשת הנס והישועה 

דור  בכל  עלינו  ותרחם  פורים.  של 

ודור ובכל שנה ושנה, שנזכה לשמח 

בשמחה  הפורים  בימי  מאד  מאד 

גדולה וחדוה רבה ועצומה. 

ואזכה להיות שמח בכל לב, ולשמח גם אחרים, לשמח כל 

ישראל עמך בשמחת פורים בחדוה רבה ועצומה מאד מאד, 

שיהיה  באפן  אמתיית  בשמחה  בישועתך  ונשמחה  נגילה 

משתיתינו  גדולים  שעשועים  ותקבל  ולרצון,  לנחת  לך 

ונזכה גם עתה בכל שנה ושנה  ושמחותינו בפורים הקדוש. 

ולגרש  להכניע  פורים,  של  הנפלאה  והישועה  הגדול  להנס 

הגדולה  וזהמתו  עמלק  המן  קלפת  מאתנו  ולבטל  ולעקור 

מזהמתו  עצמנו  ולטהר  העולם,  מן  וזכרו  שמו  ולמחות 

מרדכי  קדשת  עלינו  ולהמשיך  גדולה,  ובטהרה  בקדשה 

כלה,  השנה  כל  על  פורים  שמחת  להמשיך  ונזכה  ואסתר. 

נזכה  זה  וע"י  וחדוה רבה באמת.  לשמח תמיד בך בשמחה 

לקדשת וטהרת הפרה אדמה, ולקדשת פסח באמת. ונזכה 

להיות בשמחה תמיד, ויקים בנו מקרא שכתוב: "כי בו ישמח 

לבי  והגיון  פי  אמרי  לרצון  יהיו  בטחנו,  קדשו  בשם  כי  לבנו 

לפניך יי צורי וגואלי":                ליקוטי תפילות חלק ב, לז
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