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ָרא"ש רְמֹוה  פֵּ ס  ְמ 
ֵאר  ֹעֶמר ֵאין ְלתָּ עֹוֵצם ַמֲעַלת יֹום ַל"ג בָּ

א ּלּולָּ י הּוא ַההִּ ל, כִּ ה ֶשל  ְוֵאין ְלַשֵער ְכלָּ ַרבָּ
ב ְכיֹום  ְמעֹון ַבר יֹוַחאי, ְויֹום ֶזה ֶנְחשָּ י שִּ ַרבִּ
ְמעֹון ַבר  י שִּ תֹו, ְוַרבִּ ְמחָּ תֹו ְויֹום שִּ ֲחֻתנָּ
ל  רֹות ְלכָּ יקָּ אֹות וִּ ְפלָּ נֹות נִּ יֹוַחאי ְמַחֵּלק ַמתָּ
ים  נִּ תֹו, ּוְכֶדֶרְך ְמֻחתָּ ְמחָּ ים ְבשִּ ְשַתְתפִּ ַהמִּ

ים, ֶשְמחַ  ירִּ ל ֲעשִּ רֹות ְלכָּ נֹות ְיקָּ ים ַמתָּ ְּלקִּ
ם.  תָּ ְמחָּ ים ְבשִּ ְשַתְתפִּ  ַהמִּ

ילּו ם י מִּ   ֲאפִּ יַע ְלשָּ כֹול ְלַהגִּ ֶשֵאינֹו יָּ
כֹול ְלַקֵשר ַעְצמֹו  י ֵכן יָּ ש, ַאף ַעל פִּ ְבֹפַעל ַממָּ
קֹום ֶשהּוא,  ל מָּ כָּ ְמעֹון ַבר יֹוַחאי מִּ י שִּ ֶאל ַרבִּ

ב  ְהֶיה ֶנְחשָּ ש, כִּ ְויִּ א ֶאְצלֹו ַממָּ ְמצָּ ילּו נִּ י ְכאִּ
ְמצָּ א הּוב חֹושֵ ם ֶשָאדָּ ן ֵהיכָּ  ין א, נִּ יכֹולִּ וִּ

ְזכּותֹו  רּוְך הּוא בִּ דֹוש בָּ ְלַבֵקש ֶאת ַהקָּ
ל  ַשע ְבכָּ ּוָּ ְזֶכה ְלהִּ ְמעֹון, ֶשיִּ י שִּ ּוְבכֹוחֹו ֶשל ַרבִּ

י כֹ  יּות, כִּ יּות ּוְבַגְשמִּ נִּ ן ְברּוחָּ ְניָּ חֹו ּוְזכּותֹו עִּ
ֵמינּו  ים ְמֹאד, ּוְכמֹו ֶשָאְמרּו ֲחכָּ ְגדֹולִּ

ים כוֹ )  ַהְקדֹושִּ ְמעֹון   ת ט.(ְברָּ י שִּ ְכַדאי הּוא ַרבִּ
ים,  יקִּ ְשַעת ַהְדַחק, ּוֵפְרשּו ַצדִּ יו בִּ לָּ ְסֹמְך עָּ לִּ

 
 

ְכְתבּו ימ   תִּ כ  ה ְרשִּ הֹוֵלְךה מ  ל מִּ כֶׁ  שֶׁ ם ל 
ְכְתבּוב, טֹו יל כ  ת אֶׁ  תִּ רִּ ְדב  ים ה  ּטֹובִּ ם ה 

רּוְך הּוא דֹוש ב  ק  ה  ְתכֶׁ ה עֹושֶׁ  שֶׁ  ְותֹודּום אִּ
שֵ  ְךם ְלה  ר  ְתב  ימ  ם עִּ  יִּ ְרשִּ ֹּאה ה  ז ת; ה 

ְרטּו אֶׁ  ּטֹול כ  ת ְתפ  רּוְך ב ה  דֹוש ב  ק  ה  שֶׁ
ְתכֶׁ ה עֹושֶׁ  הּוא ְךם אִּ ילּו ְוכ  ְתחִּ ְראֹו ת  ת לִּ
רֶׁ ה ְתמּונ   חֶׁ ית א  יִּ ח  תֶׁ ם, ב  ילּום א  ְתחִּ  ת 
ְראֹו מ  ת לִּ שֵ ב טֹוה כ  מ  ם, ה  יֵ ב טֹוה כ  ת ְלצ 
שֵ   ם.ְלה 

מֹודֶׁ י מִּ  רּוְך הּואה שֶׁ דֹוש ב  ק  י ְלה  י ח  יִּ ם ח 
י א  י ְבלִּ ם; ֲאֵחרִּ ד  ה הֹוד  א  ם אִּ ל, ֻאְמל  ם ה 

 ֹּ יא ל רּוְך הּואם מֹודִּ דֹוש ב  ק  ים  ְלה  ילִּ ְתחִּ מ 
ְחשֹּב יֹוק ר   ל  ְבע  מֶׁ ת. מִּ ס  ה ְך"ה   ֵמם רֹוצֶׁ
ֲעקֹו ד  ת אֶׁ ר ל  א  ֹּ א הּום, ה  ְרגֵ א ל ד  ן ְמפ  ם ְלא 
הּו יא שֶׁ י ח  יִּ ים ח  כֵ ם, ְמתּוקִּ א הּון ל 
י ְגדִּ יֹות אֶׁ ל מ  ְבע  ְמקֹות; ה  ְראּום בִּ יִּ ת אֶׁ  שֶׁ
י סִּ נִּ ית אֶׁ ם, ה  דִּ ֲחס  ֲהב  ת ְואֶׁ ם ה  א  ֵישה ה   שֶׁ

רּוְך הּוא דֹוש ב  ק  הּוה מ  , ֵאֵלינּו ְלה  א שֶׁ
יֵלנּוה עֹושֶׁ  ְשבִּ ְזמ  ל כ   בִּ י –ן ה  ק ר  ם חֹוְשבִּ
תֹו)                                 ע.ֵמר   ֳהר  ה ֱאמּונ   ֲעצ   "א(תשפה ט 
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לֹום, ְכַדאי הּו  ה, ַחס ְושָּ רָּ ם ֵיש ֵאיזֹו ְשַעת ַהְדַחק ְוֵעת צָּ א ְזכּותֹו ֶשל ֶשאִּ
ל  ן ַהֵמַצר ְוַהֹדַחק, ַעל ֵכן ְבכָּ יא אֹותֹו מִּ יו, ְלהֹוצִּ לָּ ְסֹמְך עָּ ְמעֹון לִּ י שִּ ַרבִּ
רּוְך הּוא ְישּועֹות  דֹוש בָּ כֹול ְלַבֵקש ֵמֵאת ַהקָּ א, יָּ ְמצָּ ם נִּ קֹום ֶשָאדָּ מָּ

ְמעֹון. י שִּ ְזכּותֹו ֶשל ַרבִּ מֹות ְבכֹוחֹו ּובִּ  ְוֶנחָּ

ַדַעת,  ין לָּ יכִּ ֹעֶמר, ְצרִּ ירֹון ְבַל"ג בָּ ם ְבַהר מִּ ְהיֹות שָּ ים לִּ ַגם ֵאּלּו ֶשּזֹוכִּ
ר, ְוֵאין  הָּ ל הָּ ה ּוְבכָּ יבָּ דֹול ֶשַבְסבִּ קֹום ַהגָּ ל ַהמָּ א ְבכָּ ְמצָּ ְמעֹון נִּ י שִּ ֶשַרבִּ

א ֶאל תֹוְך ֵנס ַדְיקָּ כָּ ְמֹסר ַנְפשֹו לִּ ין לִּ יכִּ ם  ְצרִּ ה, ְוַלְחֹשב ֶשַרק שָּ רָּ ַהְמעָּ
ְמעֹון,  י שִּ ְקֻדַשת ַרבִּ דֹוש בִּ ירֹון קָּ ל ַהר מִּ י כָּ ְפֹעל ְישּועֹות, כִּ ים לִּ ְיכֹולִּ
י  ם ֶאל ַרבִּ שָּ ה, ּוְלַקֵשר ַעְצמֹו מִּ ה ְצנּועָּ נָּ ל ְמֹאד ְלַיֵחד ְלַעְצמֹו ֵאיזֹו פִּ ּוְמֻסגָּ

ְמעֹון ַבר יֹוַחאי, ּוְלפָּ  ים שִּ יקִּ ְפֵני ַהַצדִּ ַרְך ְולִּ ְתבָּ ְפֵני ַהֵשם יִּ תֹו לִּ יחָּ ל שִּ ֵרש כָּ
בֹו  ְשֲאלֹות לִּ ל מִּ ַרְך כָּ ְתבָּ ח ֶשְיַמֵּלא ַהֵשם יִּ ְהֶיה ֻמְבטָּ ם, ְויִּ ים שָּ ַהְגנּוזִּ

ְמעֹון ַבר יוֹ  י שִּ א ַרבִּ ּלּולָּ ְזכּות ַבַעל ַההִּ ים ּובִּ יקִּ ְזכּות ַהַצדִּ ה בִּ ַחאי, ְלטֹובָּ
ֵאל ָאֵמן. ְשרָּ ל יִּ ֵלינּו ְוַעל כָּ ֵגן עָּ  ְזכּותֹו יָּ

ים  ן ַהְגדֹולִּ ֵאל, מִּ ְשרָּ ְשמֹות יִּ ל נִּ ירֹון, ֶשכָּ ים ְבמִּ ֶפֶלא רֹואִּ ר ַהְפֵלא וָּ בָּ דָּ
ים  ים, ַאְשְכַנּזִּ ְתַנְגדִּ ים ּומִּ ידִּ י"ם, ֲחסִּ ים ְוַאְדמֹורִּ נִּ ים, ַרבָּ ַעד ַהְקַטנִּ

ים,  ַרדִּ ירֹון, כִּ ּוְספָּ ים ְלמִּ אִּ ם בָּ יי כּולָּ יקִּ ים ַלַצדִּ פָּ  ֵישם ַהְגדֹולִּ ל ְלכָּ ה שָּ
י דֶאחָּ  דֹוש ַרבִּ ַרב ַהקָּ דֹוש "ֵבית ַאֲהֹרן" ְלהָּ א ְבֵסֶפר ַהקָּ שֹון נֹורָּ א לָּ , ְוַכמּובָּ

ין זי"ע ַקאְרלִּ מְ   ַאֲהֹרן מִּ י שִּ ְך ַרבִּ ַרְך ַלֹכל, כָּ ְתבָּ עֹון ַבר "ְכמֹו ֶשַהֵשם יִּ
ים" ְפחּותִּ ילּו לִּ י .יֹוַחאי ַלֹכל, ֲאפִּ ּזֶ ם רֹואִּ כוֹ י ְיהּודִּ ל ֶשכָּ ה מִּ ת ַחיּול ְלַקבֵ ל יָּ

ְמעוֹ י ֵמַרבִּ  כֵ י, יֹוַחא ַברן שִּ ין ְולָּ ְךל כָּ ם נֹוְסעִּ יה ַהְרבֵ  כָּ יּום ְיהּודִּ , ֶשּלוֹ ן ַלצִּ
י  ב.טּול כָּ ם שָּ ם ּופֹוֲעלִּ

כֹול ְלַקֵשר ַעְצמֹו  ה, יָּ בָּ ירֹון ֵמֵאיזֹו סִּ יַע ְלמִּ כֹול ְלַהגִּ י ֶשֵאינֹו יָּ ַגם מִּ
בֹו  ְשֲאלֹות לִּ ל מִּ ְפֹעל כָּ ְמעֹון ַבר יֹוַחאי, ְולִּ י שִּ קֹום ֶשהּוא ֶאל ַרבִּ מָּ מִּ

ה ּוְלַקֵשר ַעצְ  ה ְצנּועָּ נָּ ר ְלַיֵשב ַעְצמֹו ְבֵאיֶזה פִּ קָּ עִּ ה, הָּ י ְלטֹובָּ מֹו ֶאל ַרבִּ
ְמקֹום  ם כּולֹו, ּובִּ עֹולָּ ל הָּ יק ְבכָּ ְתַפְשטּות ַהַצדִּ י הִּ ְמעֹון ַבר יֹוַחאי, כִּ שִּ
ד  ים ַעל ַיד ֶאחָּ ם יֹוְשבִּ ט אִּ ְפרָּ א, ּובִּ ְמצָּ ם הּוא נִּ ו, שָּ ים תֹוֹרתָּ ֶשּלֹוְמדִּ

ה ְלַיד ַהֵסֶפר  יבָּ דֹוש, ֲהֵרי ַהְישִּ ְפֵרי ַהזֹוַהר ַהקָּ סִּ ְשַתְטחּות ַעל מִּ ב ְכהִּ ֶנְחשָּ
ם" א ַבסֹוף ֵסֶפר "ֵמאֹור ֵעיַניִּ ְברֹו, ְוַכמּובָּ קּוטֵ )  קִּ ְשמַ י "ְבלִּ דַ ל עַ ב" לֵ ח יִּ ת ַאגָּ

ים ֶשּלוֹ ת(ַשבָּ ת ַמֶסכֶ "ס ַהשַ  בּורִּ מּון ְבתֹוְך ַהדִּ בֹור ְוטָּ יק קָּ ְוֵכן אֹוֵמר  ., ֶשַהַצדִּ
יקּוטֵ )  ַרֵבינּו ןק א' ֵחלֶ "ן ֹמוֲהרַ י לִּ ימָּ יק קצ"ב( סִּ תֹו ֶשל ַהַצדִּ ְשמָּ ְכלֹו ְונִּ יו ְושִּ נָּ , פָּ

ש. ְברֹו ַממָּ ְשַתֵטַח ַעל קִּ ילּו מִּ ב ְכאִּ ְהֶיה ֶנְחשָּ ְפרֹו, ְויִּ א ְבתֹוְך סִּ ְמצָּ  נִּ

ן ס"ג(ר אֹומֵ  ַרֵבינּו ימָּ ים סִּ נִּ דֹות אֹות בָּ ירוֹ  )ֵסֶפר ַהמִּ "ג ְבלַ ת ְוֶקשֶ ץ ְבחֵ ת ֶשּלִּ
ֹעמֶ  יל ְמֻסגָּ ר, בָּ דִּ ילָּ נָּ ם, לִּ יה ַהַכּוָּ יה ְסגּולָּ ם גַ ה ֶשּזֶ א הִּ יד ְלהֹולִּ דִּ ם ְוגַ ם, ְילָּ
ְראוֹ ה ְסגּולָּ  ית ַנחַ ת לִּ דִּ  ְשלֹוֵמינּוי ַאְנשֵ ת, ְבַקּלּום אֹותָּ ל ּוְלַגדֵ ם, ֵמַהְילָּ
י יר, אֹומֵ  ֶשַרֵבינּוה מַ ם ְלַקֵיים נֹוֲהגִּ ֹעמֶ "ג ְבלַ ת ְוֶקשֶ ץ ְבחֵ ם ְויֹורִּ  ר.בָּ

יר ֶאְפשָּ  בִּ פּוי ְלפִּ ה זֶ ת אֶ ן ְלהָּ שר ַהסִּ ְדרָּ יעּום ֶשַפעַ ר ְמַספֵ  ֶשַהמִּ גִּ י ְבנֵ  הִּ
ְמעוֹ י ְלַרבִּ ג זּו ים ֶשהֵ י יֹוַחאר בַ ן שִּ ֵרשם רֹוצִּ ְתגָּ בַ ר ְכבָּ י כִּ  ְלהִּ ה ַהְרבֵ ר עָּ
ְתַחְתנּום ֶשהֵ ז ֵמָאן ְזמַ  ים ְוהֵ  הִּ כּוא ֹלן ֲעַדיִּ י זָּ דִּ ילָּ הֶ ר ָאמַ ם, לִּ י ַרבִּ ם לָּ

ְמעוֹ  ים ֶשהֵ ן שִּ ְתגֵָּרשם ְיכֹולִּ הֶ ה ֶשַבֲחֻתנָּ  ְכמוֹ ל ֲאבָּ  ְלהִּ שּום הֵ ם ֶשּלָּ  עָּ
ים גַ  ֶשַיֲעשּוה, ְגדֹולָּ ה ְסעּודָּ  יו ַעְכשָּ שּום הֵ ה, ְגדֹולָּ ה ְסעּודָּ ן ַבֵגרּושִּ ְך עָּ , כָּ

שּום הֵ  ְשַתכֵ ל ַהַבעַ ת, ַבַביִּ ם ֶאְצלָּ ה ְגדֹולָּ ה ְסעּודָּ  עָּ י ְוַאֲחרֵ ה, ַבְסעּודָּ ר הִּ
ְשתוֹ ר ָאמַ א הּוה ַהְסעּודָּ  תֹוְך ְלאִּ ְכרּו מִּ ית הֹוֶלכֶ  ְכֶשַאְת ת: "שִּ ת ְלֵביו ַעְכשָּ

יְך ְבחֹ ה ְיכֹולָּ  ַאתְ  ָאבִּ רה ֵאיזֶ ר לִּ בָּ יכָּ  ֶשַאתְ ת ֵמַהַביִּ ב טוֹ  דָּ ַקחַ ה ְצרִּ ת אֶ ת ְולָּ
ְךה זֶ  תָּ ְך", אִּ ְרדַ א הּו ְוכָּ תֹוְךם נִּ ְכרּו מִּ שָּ ב, טוֹ ן יָּשַ ר ְכבָּ  ְכֶשַהַבַעלת, שִּ אִּ ה הָּ

יה ָאְמרָּ  ְרתִּ ּהם ַלְמשָּ ימּו ֶשּלָּ טָּ ם עִּ ד ְבַיחַ ל ַהַבעַ ת אֶ  ֶשיָּרִּ ירּוה ַהמִּ  ַוַיֲעבִּ
ית ְלֵבי אֹותוֹ  שּום הֵ , הָּ ָאבִּ ְך עָּ ירּום הֵ , כָּ יהָּ ת ְלֵבי אֹותוֹ  ֶהֱעבִּ ם עִּ ד ְבַיחַ  ָאבִּ
טָּ  ְתעֹורֵ ל ְכֶשַהַבעַ . ֶשּלוֹ ה ַהמִּ ָאא ְוהּור הִּ ְמצָּ א הּוה ֵאיפֹ ה רָּ ַאא הּוא, נִּ ל: שָּ

ְמצָּ י ֲאנִּ ה ֵאיפֹ " יא?" נִּ ְנתָּ א ְוהִּ ַקחַ ה ְיכֹולָּ י ֶשֲאנִּ י לִּ  ָאַמְרתָּ ה ַאתָּ ה: "עָּ ת לָּ
בָּ ה ֵאיזֶ  י, ֶשְּלָךת ֵמַהַביִּ ה רֹוצָּ י ֶשֲאנִּ ב טוֹ ר דָּ בִּ י, ָאבִּ ת ְלֵביה זֶ ת אֶ א ּוְלהָּ
כֵ  ַקְחתִּ ן ְולָּ בָּ ה זֶ , אֹוְתָךי לָּ ַחְרתִּ ב טוֹ י ֲהכִּ ר ַהדָּ  י"..ֶשבָּ

ְזרּום הֵ  ְמעוֹ י ְלַרבִּ  חָּ ְפרּון, שִּ פּות אֶ  לוֹ  ְוסִּ ֲאלּור, ַהסִּ ת ַלֲעשוֹ ה מַ  ְושָּ
ְלָא מַ א ְכֶשהּוה. הָּ פּות אֶ ע שָּ הֶ ר ָאמַ א הּור ַהסִּ ְךם אִּ ם: לָּ ל כָּ ם ַאתֶ ם אִּ ,  כָּ

ְך י כָּ ֲארּוי, ַהֵשנִּ ת אֶ ד ֶאחָּ ם אֹוֲהבִּ שָּ ֵרְךי ַוֲאנִּ ד, ְבַיחַ  תִּ ם ֶאְתכֶ  ְמבָּ
וְשעּו יוָּ י ֶשתִּ דִּ ילָּ ְךם". בִּ יָּ ן ָאכֵ  ְוכָּ ים עִּ  נֹוְשעּום הֵ ה הָּ דִּ ים ְילָּ ירִּ ם ְמאִּ

י יאִּ ים. ּוְברִּ ּזֶ ם רֹואִּ ְמעוֹ י ֶשַרבִּ  ֵאיְךה מִּ זַ ן שִּ יר עָּ יהּודִּ שַ ם לִּ ּוָּ י עְלהִּ דִּ ילָּ ם, בִּ
כֵ  ֹעמֶ "ג לַ ם יוֹ ן לָּ אא ַהיֹומָּ א הּוז ֶשָאר, בָּ ילּולָּ יל ְמֻסגָּ , ְדהִּ דִּ ילָּ  ם.לִּ

עֹוֶמר( א"ש ֶעֶרְך ַל"ג בָּ יחֹות מֹוַהרָּ  )שִּ
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 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 

 הגליון נתנדב על ידי 
 הי"ו משה בלנדער ר'

 לכבוד התנא האלקי רשב"י
  שיצליח בכל דרכיו ה' יעזור 

ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות של 
 "היכל הקודש ירושלים" נדרים פלוס על שם

 

ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות של נדרים 

 פלוס על שם היכל הקודש ירושלים

 

 מוסדותינו הק'מ חדשות
שליט"א אי"ה ישהה בחג ראש ישיבה 

 בקרית ברסלב ליבערטי שבועותה
תושבי העיירה קרית ברסלב ליברטי מקבלים 
בשמחה רבה את החדשות שראש הישיבה 
שליט"א מתכנן בעזרת השם לשהות במחיצתם 

 בעיירה בחג השבועות הבעל"ט.
המוני אנשי שלומנו שמעולם לא החמיצו 

הישיבה בוויליאמסבורג רוצים שבועות עם ראש 
גם השנה לא לוותר על החג המרומם הנעים 
והיפה במחיצת ראש הישיבה, והם מבקשים 
להתארח אצל התושבים שמוכרים היטב 

 בהכנסת אורחים החמה שלהם.
מידי שבוע בשבוע מתמלאת העיירה באורחים 
שבאים לבקר במקום היפה וחווים שבת בקרית 

פסיקים להתפעל ברסלב ליברטי, והם לא מ
מהעיירה היפה והטהורה, בה כולם חיים חיי 
פשטות ושמחה, חיים עם העצות של רבינו 
הקדוש. הם רואים ומשתוממים מהאחדות 
הנפלאה שבין התושבים, כל אחד מחזק את 
השני, כולם עוזרים אחד לשני, מנצלים את הזמן 
בדיבור אל השם יתברך ובלימוד התורה, 

 רב.בשמחה ובחיות ובחשק 
 אנשי המוני של אדירה נהירה שצפויה היות

 החג את לחגוג שיבואו מקום מכל שלומנו

 קרית לתושבי בקריאה הישיבה ראש יצא בעיירה,

 יותר עוד לרווחה דלתותיהם את לפתוח ברסלב

 אפשר. שרק כמה לחג אורחים ולהכניס ויותר
הוקם "ועד האש"ל" בעיירה, שמטפל בכל 

את האורחים ולספק הנצרך כדי לאפשר לקבל 
להם את כל צורכיהם, כגון מיטות, חדרים, אוכל 
וכן הלאה. עובדים בשיתוף פעולה עם בית 
התבשיל, עם הנהלת העיירה, עם הבזאר בעיירה, 

 להעמיד לרשותם כל מה שרק נצרך.
כמו כן לקחו הם על עצמם את המשימה לעזור 
לכל אנשי שלומנו שרוצים לבוא לחג, ומחפשים 

להשיג להם בעז"ה דירות מצוינות לכל  אכסניה,
 משפחה ומשפחה.

השם יתברך יעזור שנזכה לקבל את התורה 
הקדושה מחדש, להתחדש ולהתחזק ללמוד 

 ולקיים את התורה הקדושה.
עליונים ששו ותחתונים עלזו, בקבלת תורה 

 מסיני!
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 ל"ג בעומר
אבל איפה  ,א במירוןייפה ההחתונה ה

רבינו הקדוש אצל  !פה ?נמצא החתן
 .י"רשב את הלימודים שלמקבלים 

 ?למצוא אותו חירוצים 

 9000909900 :וחייג 
7,2,2 :שוהקיו  

 

 

 

mailto:breslevcenter@gmail.com

