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 ם. ֵמֲאָנִׁשי ד  ּוְמֻבּדָ ד  ּבֹודֵ ת  ָלָׁשבֶ   ָצִרי�ע  ַהְּמצֹורָ   .ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבוֹ 
ם  ָאדָ ם  אִ   ִסיָמן י"ד)  ,ֵחֶלק א'  ,(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן   אֹוֵמר  ֶׁשַרֵּבינּו  ה מַ י  ְלפִ ת  ֹזאר  ַמְסִּבי   ׁש" מֹוֲהָרא

ן ּוֵבי ,  ִמְׁשַּפְחּתוֹ ם  עִ   ם,ֲאֵחִרי ם  ֲאָנִׁשי ם  עִ ם  ְּבָׁשלוֹ ת  ִלְחיוֹ ה  רֹוצֶ א  הּום,  ָׁשלוֹ ה  רֹוצֶ 
ד  ָּתִמי ת  ְוָלַדעַ ר  ִלְזּכוֹ   ָצִרי�א  הּום  ָׁשַמיִ ת  ִיְרַא ם  ְלָאדָ   ֶׁשִּיְהֶיה  םְצִריִכי ,  ְלַעְצמוֹ ם  ָאדָ 
א הּוז  ָא  ְּבמֹוחוֹ ת  ֹזאר  ַמְחִּדי א  ֶׁשהּוע  ּוְבֶרגַ ם,  ָהעֹולָ ת  אֶ ג  ַמְנִהי   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ק  ֶׁשרַ 
ג  ִהְנִהי ל  ַהּכֹ ת  אֶ ל,  ְּכלָ ם  ָאׁשֵ   ֵאינוֹ ד  ֶאחָ ף  ֶׁשַא  יֹוֵדעַ א  הּוי  ּכִ ד,  ֶאחָ ף  ַאם  עִ ב  רָ א  �ר  ְּכבָ 
 ה.  ְלטֹובָ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ק  רַ 

ם  ְוָׁשלוֹ ת,  ַּבַּביִ ם  ָׁשלוֹ ם,  ֲאֵחִרי ם  עִ ם  ָׁשלוֹ ר,  ַמְזִּכי   ֶׁשַרֵּבנּו ם  ַהָּׁשלוֹ י  סּוגֵ ה  ְׁשלֹוׁשָ ן  ֵּבי 
ם ָהָאדָ י  ֲהרֵ י  ּכִ ם,  ֲאֵחִרי ם  ֲאָנִׁשי ם  עִ ם  ְּבָׁשלוֹ ת  ִלְחיוֹ ה  זֶ ל  קַ י  ֶׁשֲהכִ י  ְּבַוַּדא;  ַעְצֵמנּום  עִ 
י,  נִ ַהּׁשֵ ד  ַלּצַ ת  ָלֶלכֶ ר  ֶאְפׁשָ ,  ִמיֶׁשהּום  עִ ר  ִמְסַּתּדֵ א  �א  הּום  ְואִ ד,  ֶאחָ ף  ְלַאד  ְמֻׁשְעּבָ א  �

ת  ְקצָ ק  ְלִהְתַרחֵ ם  ַהָּׁשלוֹ ן  ְלַמעַ ר  יֹותֵ ב  טוֹ ם  ִלְפָעִמי ,  ִאּתוֹ ר  ֶקׁשֶ ם  ׁשּו  לוֹ ה  ִיְהיֶ א  ֶׁש�
ל  ִמּכָ ק  ִמְתַחּמֵ א  ֶׁשהּו ם,  ָׁשַמיִ ת  ִיְרַא ם  ְלָאדָ   ֶׁשֵּיׁשן  ִסימָ ה  ְוזֶ ,  ָיִריבּוא  �  ָּכ�י,  ֵמַהֵּׁשנִ 

 ת. ַהַּמֲחלֹוקוֹ י  סּוגֵ 
ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ה,  ָקׁשֶ ר  יֹותֵ ת  ְקצָ ה  זֶ ת,  ַּביִ ם  ְׁשלוֹ ם  ְצִריִכי ת,  ַלַּביִ   ַמִּגיעַ ה  ְּכֶׁשּזֶ ל  ֲאבָ 

ד ְיסוֹ   ֶזהּו ת,  ַּבַּביִ ם  ָׁשלוֹ ה  ֶׁשִּתְהיֶ א  ּוְלַוּדֵ ה  ְּבָחְכמָ ג  ְלִהְתַנהֵ ם  ְצִריִכי ה,  ִמּזֶ ק  ְלִהְתַחּמֵ 
י,  ָּכָראּום  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ַלֲעבוֹ ל  ָיכוֹ א  �ת  ַּביִ ם  ָׁשלוֹ   לוֹ ן  ֶּׁשֵאי ם  ָאדָ ם,  ַהּׁשֵ ת  ַּבֲעבֹודַ ל  ָּגדוֹ 
ת  ַלֲעׂשוֹ ה,  זֶ ל  עַ   ְלַבֵּקׁשה  ַהְרּבֵ ם  ְצִריִכי ן  ְוָלכֵ ל,  ּוְלִהְתַּפּלֵ ד  ִלְלמוֹ ת  ַהַּדעַ ב  ִיׁשּו  לוֹ ן  ֵאי 
ת  ִיְרַא ם  ְלָאדָ ן  כֵ ָא  ֶׁשֵּיׁשן  ַהִּסימָ ה  זֶ ת,  ַּבַּביִ ם  ָׁשלוֹ ה  ֶׁשִּתְהיֶ ם  ֶׁשָּבעֹולָ ת  ַהְּפֻעּלוֹ ל  ּכָ ת  אֶ 

 ם. ָׁשַמיִ 
"הּות  ַּביִ ם  ִּבְׁשלוֹ ב  ָחׁשּוי  ֲהכִ ל  ַהְּכלָ  ר  ֶׁשִּנְׁשָא י  מִ ק",  צֹודֵ ה  ִּתְהיֶ ל  ַאם  ָחכָ ה  ִּתְהיֶ א 
  ְּבַעְצמוֹ   ָּבטּוחַ ם  ֶׁשָהָאדָ   ֲאִפילּו ל...  ִּבְכלָ ת  ַּביִ י  ְּבלִ   ָּכ�ר  ַאחַ ר  ִנְׁשָאת,  ַּבַּביִ ק  צֹודֵ ת  ִלְהיוֹ 
ק  רַ ז  ָאא  � ם  אִ י  ּכִ ת,  צֹוֶדקֶ ת  ִלְהיוֹ   ְלִאְׁשּתוֹ ת  ְוָלתֵ ר  ְלַוּתֵ ד  ָּתִמי ו  ָעָלי ק,  צֹודֵ א  ֶׁשהּו

 ת.ַּבַּביִ ם  ָנִעי ם  ָׁשלוֹ   ְוֵיׁשם,  ְמַוְּתִרי ל  ֵׂשכֶ ט  ְמעַ ם  עִ ה,  ִמּזֶ ל  ִיְסּבֹ   ְּבַעְצמוֹ א  הּו
ס  חַ א  חֹוטֵ ם  ְּכֶׁשָאדָ י  ּכִ ,  ֲעָצֵמינּום  עִ ם  ְּבָׁשלוֹ ת  ִלְהיוֹ ה  זֶ ה  ָקׁשֶ י  ֲהכִ ם  ַהָּׁשלוֹ ג  סּול  ֲאבָ 

ב  חֹוׁשֵ א  הּות,  ַהַּדעַ ת  ַוֲחִליׁשּו  ֵיאּוׁשל  ׁשֶ ת  ַמֲחָׁשבוֹ י  סּוגֵ ל  ּכָ   ַלֹּמחַ   לוֹ ם  ִנְכָנִסי ם,  ְוָׁשלוֹ 
  לוֹ ד  עֹומֵ   ִמיֶׁשהּו  ְּכִאילּוה  זֶ ם,  ַּפעַ ף  ַא  ַיְצִליחַ א  �ר  ְּכבָ א  הּום,  ְּכלּוה  ָׁשוֶ א  �א  ֶׁשהּו

י ֲהרֵ ה  זֶ י  ּכִ א,  ַההּות  אֶ ב  ַלֲעזֹ ל  ָיכוֹ א  �א  הּול  ֲאבָ ן,  ַהְּזמַ ל  ּכָ   אֹותוֹ ל  ּוַמְׁשִּפי   ָהֹראׁשל  עַ 
ן ּכֵ י  ֲאנִ ב,  טוֹ ן  ּכֵ י  ֲאנִ : "ְלַעְצֵמנּוד  ְלַהִּגי ה,  זֶ ל  עַ ם  ּגַ ר  ְלִהְתַּגּבֵ ם  ּוְצִריִכי .  ְּבַעְצמוֹ א  הּו
ת  ַהַּדְרּגוֹ ל  ְלכָ ת  ִלְזּכוֹ ל  ָיכוֹ ם  ּגַ י  ֲאנִ ר,  ָּכׁשֵ י  ְיהּודִ ת  ִלְהיוֹ ל  ָיכוֹ ם  ּגַ י  ֲאנִ ק,  ַצִּדי ת  ִלְהיוֹ ל  ָיכוֹ 

ם  ַהּטֹוִבי ם  ַהְּדָבִרי ל  ְלכָ ף  ַּבּסוֹ   ַיִּגיעּוי  ְּבַוַּדאר,  ְויֹותֵ ר  יֹותֵ ם  ִמְתַּגְּבִרי ם  ְואִ ה"  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ 
 . ְלַהִּגיעַ ר  ֶאְפׁשָ ק  ֶׁשרַ 
ַהָּקדֹוׁש  ם  עִ ם  ְּכֶׁשַחִּיי ה,  ֲחָזקָ ה  ֱאמּונָ ם  ְצִריִכי   ָהֵאּלּום  ַהְּדָבִרי ל  ְלכָ   ְלַהִּגיעַ י  ְּכדֵ ל  ֲאבָ 

  ְלַהִּגיעַ ם  ְיכֹוִלי ם  ַהּׁשֵ ת  ּוְבֶעְזרַ ,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואי  ִּבידֵ ל  ֶׁשַהּכֹ ם  זֹוְכִרי ,  ָּברּו� הּוא
 ל. ְלַהּכֹ 
,  ַלֲחֵברוֹ ם  ָאדָ ן  ֵּבי ת  ּוְמִריבוֹ ת  ַמֲח�קֶ ה  ְוָעׂשָ ע,  ָהרַ ן  ָלׁשוֹ ר  ֶׁשִּדּבֵ ל  עַ   ֶנֱעַנׁשע  ַהְּמצֹורָ   י ֲהרֵ 
ל,  ַהּכֹ ג  ַמְנִהי   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ק  ֶׁשרַ ר  ָזכַ א  �א  הּו,  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ   ָׁשַכחא  הּוי  ּכִ   נֹוֵבעַ ה  ְוזֶ 

ל  ָיכוֹ א  �א  הּום,  ָאדָ י  ִמְּבנֵ ד  ּוְמֻבּדָ ד  ֻמְפרָ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ה,  ַלַּמֲחנֶ ץ  ִמחּוא  ֶׁשֵּיצֵ   ִּתּקּונוֹ ן  ְוָלכֵ 
ת,  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ א  הּו ד  ֶאחָ ר  ָּדבָ ק  רַ ת,  ַמֲח�קֶ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ א  �א  הּוד,  ֶאחָ ף  ַאם  עִ ר  ְלַדּבֵ 
 ר.  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ו  ֵאָלי ק  ְורַ ם  ָלעֹולָ א  ּבֹורֵ   ֶׁשֵּיׁש ת  ְוִלְראוֹ ן  ְלִהְתּבֹונֵ ל  ָיכוֹ א  הּו
א  הּוד,  ְלבַ א  ֵיצֵ ע  ְּכֶׁשַהְּמצֹורָ ז  ָא  . מֹוָׁשבוֹ ה  ַלַּמֲחנֶ ץ  ִמחּו ד ֵיֵׁשב  ָּבדָ ק,  ַהָּפסּור  מֵ אוֹ ן  ָלכֵ 

ת  ֶּבֱאמֶ ה  ִּבְתׁשּובָ ר  ַיְחזֹ א  הּום,  ָׁשַמיִ ת  ִיְרַאל  ְיַקּבֵ א  הּו  ְוָכ�ם,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ל  ַיְתִחי 
ה  ִׂשְמחָ   ִמּתֹו�ם,  טֹוִבי ם  ַחִּיי   לוֹ ה  ִיְהיֶ ת,  ַמֲח�קֶ ת  ְוַלֲעׂשוֹ ע  ָהרַ ן  ָלׁשוֹ ר  ְלַדּבֵ ק  ְוַיְפִסי 
 ם.ָׁשַמיִ ת  ְוִיְרַא

 ְמֹצָרע תשס"א) -(ּתֹו� ַהַּנַחל ַתְזִריעַ 
 
 

ת  ְלִמּדַ ד  ְמאֹ ר  ְלִהְתעֹורֵ ם  ָלָאדָ י  ָראּו ן  ִניסָ   ֹחֶדׁש  ְּבַהִּגיעַ 
,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  ַּבֲעבֹודַ ד  ְמאֹ   ְלִהְתַחֵּדׁש  –ת  ַהִהְתַחְּדׁשּו

  ֶׁשּלוֹ ר  ָהֳעבַ ל  ּכָ   ִלְׁשֹּכחַ   ַהְינּו,  ַמָּמׁשה  ֲחָדׁשָ ה  ִּכְבִרּיָ ת  ְוִלְהיוֹ 
ן  ִניסָ   ֹחֶדׁשל  ׁשֶ ן  ָהִעְניָ ל  ּכָ י  ּכִ ה,  ֲחָדׁשָ ה  ַהְתָחלָ ת  ְוַלֲעׂשוֹ 

ב)יבת  ְׁשמוֹ ( ב  ֶׁשָּכתּו  ּוְכמוֹ ת,  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ִמּדַ א  ִהי  ,  :
ם  ָלכֶ א  הּון  ִראׁשוֹ ם  ֳחָדִׁשי  ֹראׁשם  ָלכֶ ה  ַהּזֶ   ַהֹחֶדׁש"

"ֵּתבַ ם  ְּפָעִמי  ָׁש�ׁש   ְוִנְזֶּכֶרת ה",  ַהָּׁשנָ י  ְלָחְדׁשֵ  "  ֹחֶדׁשת 
ר  ָּדבָ י  ּכִ ת,  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ִמּדַ ל  עַ   ְלהֹורֹותד,  ֶאחָ ק  ְּבָפסּו
 ה'.ֲחָזקָ א 'הּום ְּפָעִמי  ָׁש�ׁש ר ַהֻּמְזּכָ 

  ְוֵאיָנּה ם,  ָויוֹ ם  יוֹ ל  ְּבכָ ת  ַׁשֶּיכֶ ת  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ִמּדַ  
י  ִליקּוטֵ (  ַרֵּבנּור  ֶׁשָאמַ   ּוְכמוֹ ם,  ְמֻסּיָ ן  ְזמַ ם  ְלׁשּות  ְמֻצְמֶצמֶ 

א'  ֵחלֶ "ן  ֹמוֲהרַ  "א)רסן  ִסימָ ק    ָהָאָדם י  ַחּיֵ ל  ְּבכָ ל  ָּגדוֹ ל  ְּכלַ : 
  ִּפי ל  עַ ף  ַא",  ֵמָחָדׁשל  ְלַהְתִחים  יוֹ ל  ְּבכָ   ַמָּמׁשם  ֶׁשְּצִריִכי 

  ְלַחֵּדׁשם  ְלָאדָ   ַהֹּכחַ   ִנְמָׁש�א,  ַּדְיקָ   ַהֹחֶדׁשת  ִמָּפָרׁשַ ן  כֵ 
,  ֶׁשּלוֹ ר  ֶהָעבָ ן  מִ   ַעְצמוֹ ל  ְלַבְלּבֵ א  ְו�ם,  ָויוֹ ם  יוֹ ל  ְּבכָ   ַעְצמוֹ 

ה, ַהּזֶ ם  ַהּיוֹ ם  עִ ק  רַ ת  ִלְחיוֹ ק  רַ ד,  ֶהָעִתיל  עַ   ִלְדֹאגא  ְו�
 ה.ֲחָדׁשָ ה ִּכְבִרּיָ ו ְּבֵעיָניד ָּתִמי ת ְוִלְהיוֹ 
ם  ָאדָ ל  ְלכָ י  ָראּו  –   ַהֹחֶדׁשת  ָּפָרׁשַ ת  ְקִריַאת  ִּבְׁשעַ ן  ְוָלכֵ 

<<<< 

 מילה של התחזקות 

ַס ‚  ַח  יַע ח  ַ‰ּפ∆ ƒ‚ּו… ,  ַמ ׁ̆ ָר‡≈ ˙  נ¿ ¿ׂ̆ ƒיכו… ל  י ƒר רו… ˙  ̂¿ ז¿ יו… ˙  עו… ָּ̃ ƒן  נ

רוּ  ַעז¿ ּיַ ∆ ָ„ ן  ָל‰∆   ׁ̆ ֲעבו… ָ ‰  ּבָ ׁ̆ ¿̃ ƒ‰  ‰ …ו ּ̃ ַנ ַס ˙  ל¿ פ∆ ׁ̆ ח,  ל¿ י≈ י  ו¿ ƒָבר ם  ּ‚¿

י ƒמ ֻסּיָ ּל… ם  מ¿ ∆ י‡  ׁ̆ ƒל כו… ּבו… ם  י¿ ס¿ ƒל∆ ‰  ז∆ ‰,  ז∆ ˙  ‡∆ ל  ל יַ„ ‰  עו… ƒי  מ

ּב≈  ס∆ ‰  ַ‰ר¿ " ּכ∆ ּ̇¿ ף,  ַח   ַ‡ ַ̃ ס∆ ל  ּכָ ˙  ‡∆ י  לƒ ˙  לו… יף  ַ‰ּכ∆ ƒב ¿ ׁ̆ ƒל  ּב

רו…  ז¿  ˙".ָ‰עו…

ַע ל  ֲ‡ָב  יך¿ ל  ַ‰ּבַ ƒר נ≈   ָ̂ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ‡ו… ן  ל¿ ר¿ ƒל ך¿ י  מƒ ˙  ו¿ ל≈ יַח   ‰ו… ƒו ַ‰ר¿   ל¿

ּז∆  ƒי  ֲ‰ר≈ ‰,  מ ָ ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ ָ̃ ˜ּו ָב˙ו… ‰  ָלז∆ ‰  ז¿ טו… י  ל¿ ƒ ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ˙ ∆ ל  ׁ̆

ַע  „≈ ל,  ַ‰ּבַ ‰וּ י  ּכ¿ ∆ ז… ל  יּוַכ ‡  ׁ̆ ַביƒ ר  ַלח¿ סּוָ„ ‰  ָיפ∆ ˙  ל¿ ר,  ּומ¿

י∆  ¿‰ ƒּי ∆ יƒ   לו… ‰  ׁ̆ ƒ̃ ˙ ּבַ ַס י  ָנ פ∆  ח.  ל¿

ׁ̆ ‡  ‰וּ ‰  ָלּמָ  ר≈ ו…   ּ„ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ∆ ָרָח   ׁ̆ ו… ‰  ֻמכ¿ ׂ̆ ל  ַ‰ּכ… ˙  ַלֲע

ָמּ‰  ¿̂ ַע ̂∆ ‡  ‰וּ ?  ּב¿ י‰  רו… ƒ‰ ∆ ַ‡ּמ≈ ‡  ׁ̆ ¿̇ ƒ ּ̇  ı ∆̇ ּ„ָ ל  ַע ר  י∆ ƒּמ‰ַ  ‰

ּב≈  ַ̃ ¿̇ טוּ ל  ּו ט¿ מו… ¿̇ ƒ‰  ˙י ƒּב ַ̂ לָ ‡  ַרֲחָמנָ ם  ֲע ¿̂ י ƒוּ ‰  ַמ ן?  ל‰  ‡

 ∆ׂ̆ נוּ ז?  ָ‡ ‰  ַיֲע ֲער≈ ַ̂ י  ל¿ ƒע מ¿ ו… ּב≈ ם  ׁ̆ י‰  ַ‰ר¿ ƒּפּור ƒּלוּ ם  ס ≈‡ '  ‰  ּכָ

נוּ  ר≈ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒו… ,  י‰ ּמָ ƒ‡ ∆ ּיו… ˙  ׁ̆ ƒ„ּו‰ לוּ ‡  ל… ˙  י¿ ּבו…   ָיכ¿ ס¿ ƒל  ל ∆‡  ˙ ָ ּׂ̆ ‡  ַ‰ּמַ

ב≈  יƒ „ ַ‰ּכָ ּבַ י˙ ּבַ ƒּב ַ̂ ָ‰ֲע טוּ ם ו¿ ט¿ מו… ¿̇ ƒ‰ , …ינוּ ‡ ל  .ָעל≈

˜ו…  מ¿ ƒזו… ם  ּב חו… ר  ַלע¿ ר¿ ˜ו… ב,  ּבָ מ¿ ƒכ∆ ם  ּב זו… ˙  ָלל∆ יר  ַלע¿ ƒר ם,  ַלֲחב≈

˜ו…  מ¿ ƒם  ּב ≈̇ ס∆ ˙  ָל רו… ף  ּכ∆ ַמּט¿ ָ̃ ˙  ל¿ „ָ רו… ‰  ̂¿ ָ̃ ˙,  ֲ‡ח≈ „ָ ¿ּ̂ ‰ַ  ‰

נָ  ו… ׁ̆ ‡ ƒיָכ ‰  ָ‰ר ƒר יו… ‰  ̂¿ ¿‰ ƒל  ˙ ƒי ּבַ ̇≈ ˙,  ּבַ ס∆ ˙  ‡∆ ˙  ָל ף  ַ‰ּכ∆

 ָ ׁ̆ י ƒ‡י ‰  ָל ƒ‰ ∆ ּוַכ ‡  ׁ̆ ַח ל  ּ̇ ַ̃ ָר ˙  ָל ז¿ ָ„ ‰  ע∆ ֲעבו… ל… ‰  ּבָ ‡  ו¿

ט≈  מו… ¿̇ ƒּ̇ .ָך! ט מו… ֲעָך ּכָ ר≈ ָּ̇ ל¿ ָ‡ַ‰ב¿  ו¿

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 תשפ"א  'ַאָּדר, ְׁשַנת ה "ו, כיְּפקּודֵ -לַוַּיְקהֵ   יֹום ד' ָּפָרַׁשת - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�
ם  ֲעֵליהֶ ' ה ל, ִיְׂשָראֵ ץ  ֶארֶ י  ּתֹוְׁשבֵ ,  ַהקֹוֶדׁש ל ֵהיכַ י ִלְכבֹוד ַּתְלִמידֵ 

 ִיְחיּו 
ן ִּבְזמַ ו  ַעְכָׁשי ם  עֹוְמִדי   ָאנּום,  ְיָקִרים  ֲחֵבִרי ם  ִמְּמכֶ   ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ 

ם  יוֹ ב  ֶערֶ ן,  ִניסָ ם  ְמָבְרִכי ת  ַׁשּבָ   ַהֹחֶדׁשת  ַׁשּבָ ב  ֶערֶ ,  ָקדֹוׁש
ן,  ִניסָ   חֹוֶדׁש  ְּבֹראׁשד  נֹולַ   ַרֵּבינּו;  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּול  ׁשֶ ת  ַההּוֶלדֶ 

ם  אֹוְמִרי ה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּון.  ַהִּמְׁשּכָ ת  אֶ   ֶׁשֵהִקימּום  ַּבּיוֹ 
ה  זֶ : "ֹראׁש חֹוֶדׁש ִניָסן ָנַטל ֶעֶׂשר ֲעָטרֹות";  )זק ֶּפרֶ ם,  עֹולָ ר ֵסדֶ  ִמְדָרׁש (

ם  ָלעֹולָ   ֶׁשָּיְרדּום,  ַהְּתִהִּלי י  ִמְזמֹורֵ ת  ֲעֶׂשרֶ ל  ׁשֶ ה  ַהַּמָּתנָ ל  עַ ן  ִמְתַּכּוֵ 
ר  ַלְחזֹ ,  ְלִהְתַחֵּדׁשם  ֶׁשְּצִריִכי   ְזַמן ה  זֶ ו  ַעְכָׁשי ן;  ִניסָ   חֹוֶדׁש  ְּבֹראׁש
 . ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואל  אֶ   ֵמָחָדׁש

ת  ָהֵעצוֹ ם  עִ ת  ִלְחיוֹ ל  ַנְתִחי   ֹּבאּום;  ְיָקִרי ם  ֲחֵבִרי ם,  ְיָקִרי ם  ַאִחי 
ה  ִׁשְכחָ ם  ָהעֹולָ ל  ֵאצֶ : "ו)כן  ִסימָ "ן,  ָהרַ ת  ִׂשיחוֹ (ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּו.  ַרֵּבינּול  ׁשֶ 
י  ּכִ ה.  ְּגדֹולָ ה  ַמְעלָ ה  ְּבַהִּׁשְכחָ   ֵיׁשי  ְּבֵעינַ ל  ֲאבָ ל,  דוֹ ּגָ ן  ִחָּסרוֹ א  ִהי 
ר  ָּדבָ ם  ׁשּו ת  ַלֲעׂשוֹ ר  ֶאְפׁשָ ה  ָהיָ א  �ה,  ִׁשְכחָ ה  ָהְיתָ א  �ם  אִ 

  לוֹ ר  ֶאְפׁשָ ה  ָהיָ א  ְו�ר,  ֶׁשָעבַ ה  מַ ל  ּכָ ר  זֹוכֵ ה  ָהיָ ם  אִ ',  הֵ ת  ַּבֲעבֹודַ 
  ָהיּום  ּגַ ן.  ֹאפֶ ם  ְּבׁשּו  ִיְתָּבַר�  ַלֲעבֹוָדתוֹ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ם  ְלָהִרי 

ל  ֲאבָ ו,  ָעָלי ם  ֶׁשעֹוְבִרי ם  ַהְּדָבִרי ל  ּכָ ד,  ְמאֹ ם  ָהָאדָ ת  אֶ ם  ְמַבְלְּבִלי 
  ַרֵּבינּול  ֵאצֶ ה  ָהיָ ה  זֶ ר";  ֶׁשָעבַ ה  מַ ח  ִנְׁשּכַ ה,  ַהִּׁשְכחָ י  ְידֵ ל  עַ ו  ַעְכָׁשי 

א  ֶאּלָ ר  ֵמֶהָעבָ ר  ְלִהָּׁשבֵ א  �ה,  ֵמַהְתָחלָ ל  ְלַהְתִחי ד  ָּתִמי ל,  ָּגדוֹ ד  ְיסוֹ 
 ת.ָלֶלכֶ   ְלַהְמִׁשי�

ם  אִ ל;  ִיְׂשָראֵ ץ  ֵמֶארֶ ם  ַהְּיָקִרי י  ֲחֵברַ י,  ְוֵרעַ   ַאַחי ם  ִמְּמכֶ   ֲאַבֵּקׁש
.  ַהָּקדֹוׁש  ְלַרֵּבינּות  ְלַצּיֵ   ָעֵלינּו  ַהָּקדֹוׁש   ְלַרֵּבינּום  ְמקּוָרִבי   ֲאַנְחנּו

  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ל  ְלַהְתִחי ם  ְצִריִכי   ֲאַנְחנּו,  ְלִהְתַחֵּדׁש  ְצִריִכים  ָאנּו
ף  ֶׁשַאם  ְלָמקוֹ ה,  ְלִפּנָ ת  ָלֶלכֶ ת;  ִהְתּבֹוְדדּול  ׁשֶ ה  ָּבֵעצָ ת.  ָּבֵעצוֹ 

ם  ָּגִרי ם  ַאּתֶ .  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ב  ַהּלֵ ת  אֶ   ּוְלַהִּׂשיחַ   ׁשֹוֵמעַ א  �ד  ֶאחָ 
ה ֵאיפֹ ם,  ְקדֹוִׁשי ם  ַצִּדיִקי ה  ְּבָכֵאּלֶ ם  ֻמָּקִפי   םַאּתֶ ל,  ִיְׂשָראֵ ץ  ְּבֶארֶ 
ם  ָהעֹולָ ם  ֶּׁשֲעֵליהֶ ם  ַהְּקדֹוִׁשי ם  ַהַּצִּדיִקי ם  ְטמּוִני ם  הֹוְלִכי ק  ֶׁשרַ 
ה ַּבַּלְילָ ם, ַהּיוֹ ע ְּבֶאְמצַ ק ַצִּדי ל ׁשֶ ן ְלִצּיּו ְלכּול, ְלִטּיּו ְּצאּוד; עֹומֵ 
 ם. ְוִתְתּבֹוְדדּו ׁשָ ר  ֹּבקֶ ת  ִלְפנוֹ   אוֹ 

ם  ְצִריִכי ר  ְּכבָ ,  ַהָּקדֹוׁשח  ַהֶּפסַ ג  ְלחַ ב  ָקרוֹ ו  ַעְכָׁשי ם  עֹוְמִדי   ָאנּו
ת  ָלֵצא ם,  ִמִּמְצַריִ ת  ָלֵצאה  ֶׁשִּנְזּכֶ   ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁשל  ְלַהְתִחי 

א הּוח  ֶּפסַ ח.  ַהֶּפסַ ג  חַ ל  ׁשֶ ה  ַלְּקֻדּׁשָ   ּוְלַהִּגיעַ   ַהֻּטְמאֹותל  ִמּכָ 
ם  ַמְתִחיִלי ;  ד)ְועוֹ ;  זַ ק  ֶּפרֶ ת,  ַהַּמּצוֹ ג  חַ ר  ַׁשעַ ם  ַחִּיי ץ  עֵ י  ְּפִר (ָסח    הת ּפֶ אֹוִתּיוֹ 

ם  ׁשּון  ֶּׁשֵאי ן  ּוְלָהִבי ת  ִלְראוֹ ם  ַמְתִחיִלי ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ 
ה  ַּפְרעֹ ה;  ִמַּפְרעֹ ם  יֹוְצִאי   ָּכ�.  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואק  רַ ם  ָּבעֹולָ ר  ָּדבָ 

,  ד")ַהֶּילֶ ל  ַוִּיְגּדַ ל "ַהַּמְתִחי ר  ִּדּבּות, ְׁשמוֹ ת  ָּפָרׁשַ ם  ַהִליקּוִטיר  ֵספֶ (ַרע    הת ּפֶ אֹוִתּיוֹ 
ל  עַ ר  ֶׁשְּמַדּבֵ ה  ּפֶ ת,  ְטָענוֹ   לוֹ   ֶׁשֵּיׁשה  ּפֶ ,  ֶׁשּפֹוֵגעַ ה  ּפֶ ל,  ֶׁשְּמַקּלֵ ה  ּפֶ 

ם  יֹוְצִאי   –ח  סָ ה  ּפֶ ח,  ֶּפסַ י  ְידֵ ל  עַ ם;  ַלֲאֵחִרי ב  ּוַמְכִאי ם  ֲאֵחִרי 
 .ָהֵאּלּות  ֵמַהְּקִליּפוֹ 

ם  ֶׁשַהִּדּבּוִרי ם  ִמְתַאְּסִפי ם  ְּכֶׁשַאּתֶ ו.  ְוַתְלִמיָדי   ֵמַרֵּבינּוק  רַ   ְּתַדְּברּו
,  ֵמַרֵּבינּום  ָיִפי ם  ְּדָבִרי י  ֵמַהֵּׁשנִ ד  ֶאחָ   ְּתַקְּבלּו,  ֵמַרֵּבינּוק  רַ   ִיְהיּו

א,  ִנְמצָ   ַרֵּבינּום  ׁשָ   –  ֵמַרֵּבינּום  ֶׁשְּמַדְּבִרי ה  ֵאיפֹ ת.  ָיפוֹ ת  ִׂשיחוֹ 
"ָּגדוֹ ט  ֶׁשלֶ ת  ִלְהיוֹ ל  ָיכוֹ ,  ֵמַרֵּבינּום  ְמַדְּבִרי א  ֶׁש�ה  ֵאיפֹ  ת  ֵּבי ל 

א  �   ַרֵּבינּו  –  ֵמַרֵּבינּום  ְמַדְּבִרי א  �ם  אִ ל  ֲאבָ ב",  ְּבֶרְסלֶ   ַהִּמְדָרׁש
 ם. ׁשָ 
ם  ִסּפּוִרי ,  ֵמַרֵּבינּום  ִסּפּוִרי   ְּתַסְּפרּו;  ֵמַרֵּבינּוק  רַ   ְּתַדְּברּון  ָלכֵ 

ה  ַלֲהָפצָ   ֶׁשהֹוֵל�י  מִ ה.  ֲהָפצָ ל  ׁשֶ ם  ִסּפּוִרי ר  ּוְבִעּקָ   ְׁשלֹוֵמנּוי  ֵמַאְנׁשֵ 
ק  ֵחׁשֶ ן  נֹותֵ ה  זֶ ה,  ֲהָפצָ ל  ׁשֶ ט  ְּפרַ ל  ּכָ   ְׁשלֹוֵמנּוי  ְלַאְנׁשֵ ר  ְלַסּפֵ   ְמחּוָּיב
ם  ֲאָנִׁשי   ֵאי�ם  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעי ה.  ַלֲהָפצָ ת  ָלֶלכֶ   לּוַיְתִחי ם  ֶׁשּגַ ם  ַלֲאֵחִרי 

,  ִהְתַהְּפכּום  ַחֵּייהֶ   ֵאי�ם  ְמַסְּפִרי ם  ֲאָנִׁשי ם,  ַעְצמָ ת  אֶ ם  ְמַחִּיי 
א  �ם,  ֲחָדִׁשי ם  ְמקּוָרִבי ר  ֶׁשִּנָּׁשאֵ ם  ּגֹורֵ ה  זֶ   – ק  ָמתוֹ ם  ָלהֶ ה  ִנְהיָ 

ם ַהְּמִפיִצי ן,  ְמַעְניֵ ר  ָּדבָ   ְוִתְראּוב  טוֹ   ִּתְסַּתְּכלּום.  ְונֹוָׁשִני ם  ְיָׁשִני 
 ם. ֵמִתי 'ה  ְמַחיֶ   ַרֵּבינּו  ֵאי�ע  ֶרגַ ל  ְּבכָ ם  רֹוִאי ם  הֵ י  ּכִ ם,  ַרֲעַנִּני ד  ָּתִמי 
 ם.ָהִעְנָיִני ל  ְּבכָ   ֶׁשַּתְצִליחַ ר  ַיֲעזֹ ם  ַהּׁשֵ 

 "א) תשפי ְּפקּודֵ ל  ַוַיְקהֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (
 
  

 

 

  ָּברּו�  ֵמַהָּקדֹוׁשה  ַהְרּבֵ   ּוְלַבֵּקׁשת,  ַהֹּזאת  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ְלִמּדַ ד  ְמאֹ ר  ְלִהְתעֹורֵ 
  ְלַחֵּדׁש   ְּבָידוֹ   ַהֹּכחַ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ד  עַ ת,  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ִמּדַ ת  אֶ   ְּבִלּבוֹ   ִלְקֹּבעַ ה  ֶׁשִּיְזּכֶ א  הּו

י  ְידֵ א  ֵיצֵ ז  ְוָאו,  ָעָליר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ל  ִמּכָ ל  ְּכלָ ל  ִיְתַּבְלּבֵ א  ְו�,  ַמָּמׁשת  עֵ ל  ְּבכָ   ַעְצמוֹ 
 י. ָּכָראּו' ַהֹחֶדׁשת ָּפָרׁשַ ת 'ְקִריַא
" ִנְקרָ   ַלֹחֶדׁשן  ִראׁשוֹ ל  ְוכָ  י  ּכִ ת,  ִהְתַחְּדׁשּות  ִמּדַ ם  ׁשֵ ל  עַ "  ֹחֶדׁש  ֹראׁשא 

ת  ְימוֹ ם  ָּבהֶ ת  ִלְמנוֹ ל,  ִיְׂשָראֵ   ְלַעּמוֹ ם  ֳחָדִׁשיי  ָראׁשֵ ן  ָנתַ א  הּו  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש
ע  ֶטבַ   ְּכמוֹ ת  עֵ ל  ְּבכָ ל  ִיְׂשָראֵ ת  ִנְׁשמוֹ   ֶׁשִּיְתַחְּדׁשּו י  ְּכדֵ ה,  ַהְּלָבנָ י  ָחְדׁשִ י  ְּכפִ ה  ָּׁשנָ הַ 

ר  ְוַאחַ ,  ַהֹחֶדׁשע  ֶאְמצַ ד  עַ ת  ּוִמְתַּגֶּדלֶ ת  ְוהֹוֶלכֶ ,  ֹחֶדׁשל  ְּבכָ ת  ַהִּמְתַחֶּדׁשֶ ה,  ַהְּלָבנָ 
ד  עוֹ ת  נֹוֶלדֶ א  ַּדְיקָ ז  ְוָאט,  ַהִּמעּות  ְלַתְכִלי ה  ֶׁשָּבָאד  עַ ת,  ּוִמְתַמֶעטֶ ת  הֹוֶלכֶ   ָּכ�

 .ָחָדׁש ֹחֶדׁשל ּוַמְתִחי , ֵמָחָדׁשם ַהַּפעַ 
 ֵמָחָדׁש ל  ְלַהְתִחי ד  ָּתִמי 

  ִעְנָינוֹ ל  ּכָ י  ּכִ ן,  ִניסָ   ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש  ַרֵּבנּות  הּוֶּלדֶ ם  יוֹ ת  אֶ ם  חֹוְגִגי   ֲאַנְחנּון  ּכֵ   ַעל
ה  ֲחָדׁשָ ה  ִּכְבִרּיָ ת  ִלְהיוֹ ו"  ֵמַעְכׁשָ ל "ְלַהְתִחי ת,  ִהְתַחְּדׁשּון  ִעְניַ א  הּו"ל  זַ   ַרֵּבנּול  ׁשֶ 

 .ַמָּמׁש
ה ַהְרּבֵ ה  עֹוׂשֶ ה  ֶׁשָהיָ ,  ְצִעירּותוֹ י  ִמימֵ ד  עוֹ ת  ַלֲעׂשוֹ   ַרֵּבנּו  ָרִגילה  ֶׁשָהיָ   ּוְכמוֹ 
ן  ִסימָ "ן  ֹמוֲהרַ י  ַחּיֵ (ר  ָאמַ ם  ַּפעַ   ְוַרֵּבנּו.  ן ו')ִסימָ "ן  ָהרַ י  ִׁשְבחֵ (   ַמָּמׁשד  ֶאחָ ם  ְּביוֹ ת  ַהְתָחלוֹ 

"רמז) י  ַאְנׁשֵ   ֶׁשָאְמרּום  ַהֵּפרּוִׁשי ן  מִ ד  ְוֶאחָ ם,  ָּבעֹולָ ה  ָהיָ א  �י  ָּכמֹונִ "  ִחּדּוׁש: 
א  � י,  ָּכמֹונִ ת,  עֵ ל  ְּבכָ ד  ָּתִמי  ְלִהְתַחֵּדׁש ,  ָכמֹוִני"  ִחּדּוׁשא, "הּוה  זֶ ל  עַ   ְׁשלֹוֵמינּו

ת  ַהַהָּׂשגוֹ ל  ּכָ ר  ְוַאחַ ה,  זֶ ן  ְּבִעְניַ א  ּנֹורָ   ִחּדּוׁשה  ָהיָ "ל  זַ   ַרֵּבנּוי  ּכִ ם,  ָּבעֹולָ ה  ָהיָ 
ם  זֹוִכי   ֵאי� ר, "ְואֹומֵ   ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ י  ִלְפנֵ ה  ּבֹוכֶ ה  ָהיָ ,  ְלַהִּׂשיגה  ֶׁשָּזכָ ת  ַהְּגבֹוהוֹ 

ת ֹזאה  ּוִמּדָ ל,  ְּכלָ ר  ָּדבָ ם  ׁשּוג  ְלַהִּׂשיל  ִהְתִחיא  �ן  ֲעַדיִ   ְּכִאּלּוי..."  ְיהּודִ ת  ִלְהיוֹ 
ם  יוֹ ד  ְמאֹ ם  ַמְתִאי ן  ְוָלכֵ ת,  עֵ ל  ְּבכָ ד  ָּתִמי  ְלִהְתַחֵּדׁש"ל,  זַ   ַרֵּבנּו  ָלנּו  הֹוִריׁש
ת  ִמּדַ ד  ְמאֹ ה  ְמִאירָ ז  ָאי  ּכִ ,  ִניָסן  ֹחֶדׁש  ֹראׁש ם  ְליוֹ "ל  זַ   ַרֵּבנּות  הּוֶּלדֶ 

 ת.ַהִהְתַחְּדׁשּו
ן  ְּבִעְניַ א  ִהין,  ִניסָ   ֹחֶדׁש  ֹראׁשם  ְּביוֹ ם  ֶׁשְּצִריִכית  ַהִהְתַחְּדּׁשוֹיון  מִ   ַאַחת

,  ח)צן  ְוִסימָ ן עב  ִסימָ "ן  ָהרַ ת  ִׂשיחוֹ (  ְּבֵפרּוׁש   ַרֵּבנּור  ֶׁשָאמַ   ּוְכמוֹ ת,  ְוִהְתּבֹוְדדּוה  ְּתִפּלָ 
ם  ְוהֵ ף,  ַּבֹחרֶ ם  ֹּכחָ ל  ָּבטֵ י  ּכִ ם,  ֵמִתים  ֻּכּלָ ם  ַהְּצָמִחיל  ְוכָ ם  ָהֲעָׂשִבי ל  ּכָ ף  ֶׁשַּבֹחרֶ 

ה  ְוָיפֶ ב  טוֹ ז  ְוָאם,  ְוַחִּיים  ִמְתעֹוְרִרים  ֻּכּלָ ץ  ַהַּקיִ א  ּוְכֶׁשּבָ ה,  ִמיתָ ת  ִּבְבִחינַ ז  ָא
'ַּבָּׂשדֶ   ָלׂשּוחַ ם  ְּכֶׁשּיֹוְצִאי  ע"ב)כת  ְּבָרכוֹ (ה'  ְּתִפּלָ   זוֹ   –ה  ִׂשיחָ ה,  ם ְועֹוְסִקי,  ו 

 .ְוִׂשיָחתוֹ  ְּתִפָּלתוֹ  ְּבתֹו�ם ְוִנְכָלִלים ִנְכָסִפי ם ֻּכּלָ ,  חַ ְוִלְצמֹ ז ָאת ִלְחיוֹ ה ִּבְתִחּנָ 
 ְוָהיּות,  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ִמּדַ ם  ְּבַעְצמָ   ִלְקֹּבעַ   ֶׁשָּזכּו  ְׁשלֹוֵמנּוי  ֵמַאְנׁשֵ   ֵאּלּו  ָּכל

ל  ְלַקּבֵ   ְוָזכּוד,  ְמאֹ ם  ְּבַחֵּייהֶ   ְלַהְצִליחַ   ָזכּום,  יוֹ ל  ְּבכָ ה  ֲחָדׁשָ ה  ִּכְבִרּיָ ם  ְּבֵעיֵניהֶ 
ה  ִמּדָ א  ִהית  ִהְתַחְּדׁשּו ל  ׁשֶ ה  ַהִּמּדָ י  ּכִ י,  ְלַגְמרֵ ר  ַאחֵ ן  ְּבֹאפֶ    ַרֵּבנּוי  ִלּמּודֵ ת  אֶ 

,  ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ ת  ַּבֲעבֹודַ ה  עֹוׂשֶ ם  ֶׁשָאדָ ה  ַוֲעבֹודָ ה  ֲעבֹודָ ל  ּכָ ת  ּוְמעֹוֶדדֶ ת  ַהְמַחֶּזקֶ 
ל  ְּבכָ ד  ְולֹומֵ ת,  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ְלִמּדַ ה  זֹוכֶ ם  ְּכֶׁשָאדָ ה,  ַהְּקדֹוׁשָ   ּתֹוָרה ד  ִלּמּון  ְּכגוֹ 
ד  ִלְלמֹ ם  ָעצּו  ֹּכחַ   ּבוֹ ן  נֹותֵ ה  זֶ ם,  ֵמעֹולָ ל  ְּכלָ ד  ָלמַ א  �  ְּכִאּלּו  ָחָדׁשק  ְּבֵחׁשֶ ם  יוֹ 

ד  ָלמַ א  ֶׁש�ה  ּמַ מִ ל  ִמְּלִהְתַּבְלּבֵ   אֹותוֹ ר  ְוׁשֹומֵ ן,  ְוַהְּזמַ ת  ָהעֵ י  ְּכפִ ם  יוֹ ל  ְּבכָ ה  ַהְרּבֵ 
  אֹותוֹ ה  עֹוׂשֶ ת  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ִמּדַ י  ּכִ ר,  ְלָמחָ ד  ִלְלמֹ   ֶׁשָּצִרי�ה  ִמּמַ   אוֹ ו,  ַעְכָׁשיד  עַ 

ם  ַהּיוֹ ד  ִלְלמֹ ה  ֶׁשּזֹוכֶ ה  מַ ל  ְּבכָ   ַעְצמוֹ ת  ְלַהֲחיוֹ   לוֹ ת  ְוגֹוֶרמֶ ה,  ֲחָדׁשָ ה  ִּכְבִרּיָ 
 ב. רַ ל  ָׁשלָ א ְּכמֹוצֵ 
ל  ְמַבְלּבֵ   ֵאינוֹ י  ֲאזַ ת,  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ְלִמּדַ ה  זֹוכֶ ם  ְּכֶׁשָאדָ ה,  ַהְּתִפּלָ ת  ַּבֲעבֹודַ ן  ְוכֵ 

ה  ְּתִפּלָ ל  ִיְתַּפּלֵ א  ֶׁש�ה  ִמְּדָאגָ   אוֹ י,  ָּכָראּום  ִמֹּקדֶ   ִהְתַּפֵּללא  ֶׁש�ה  ִמּמַ   ַעְצמֹו ְּכָלל
ל  ּוִמְׁשַּתּדֵ ו,  ַעְכׁשָ   ּבוֹ ק  עֹוסֵ א  ֶׁשהּוה  ַהְּתִפּלָ ם  עִ   ַעְצמוֹ ה  ְמַחּיֶ ק  רַ י,  ָּכָראּוה  ַהָּבָא

י  ְּבִדּבּורֵ ת  ּוְמִתיקּות  ְנִעימּו  ּוְלַהְרִּגיׁש ו,  ִּפיי  ִּדּבּורֵ ל  אֶ   ֹמחוֹ ר  ְלַקּׁשֵ ת  ַהֹּכחוֹ ל  ְּבכָ 
ל  וֹ ָּגדר  ִעּקַ א  הּות  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ִמּדַ ת,  ַהִהְתּבֹוְדדּות  ִּבְתִפּלַ ר  ּוְביֹותֵ ה,  ַהְּתִפּלָ 

ל  ַמְתִחי י ֲאנִ ם,  עֹולָ ל ׁשֶ  ִרּבֹונוֹ ת: " ִהְתּבֹוְדדּות ִּבְׁשעַ א ָמלֵ ה ְּבפֶ ר ֶּׁשֹּיאמַ ד, ְמאֹ 
ד  ֶׁשִּמְתּבֹודֵ ם  ַּפעַ ל  ְּבכָ ה  ֲחָדׁשָ ה  ַהְתָחלָ ת  ַלֲעׂשוֹ ן  ְוכֵ ר",  ָּכׁשֵ   ִאיׁשת  ִלְהיוֹ   ֵמַעְכָׁשו

ם  ָהָאדָ ר  ֶּׁשֹּיאמַ ב  ֶׁשּטוֹ ,  )ִּתּלּון  ִסימָ "ן  ֹמוֲהרַ י  ַחּיֵ (    ַרֵּבנּו ר  ֶׁשָאמַ   ּוְכמוֹ ,  ִיְתָּבַר�  ִעּמוֹ 
ק  ִלָּדבֵ ל ַמְתִחיי ֲאנִ ם ַהּיוֹ : "קֹונוֹ ן ְלֵבי  ֵּבינוֹ ד ְּכֶׁשִּמְתּבֹודֵ ת,  ַהִהְתּבֹוְדדּות ִּבְׁשעַ 

ס  חַ ם  ְואִ ר,  יֹותֵ ב  טוֹ ה  ִיְהיֶ ו  ַעְכׁשָ   –ב  טוֹ ם  ִמֹּקדֶ ה  ָהיָ ם  אִ ,  ַּנְפָׁש�-ה ִמּמָ י  ּכִ ",  ְּב�
 ה.ֲחָדׁשָ ה ַהְתָחלָ ת ַלֲעׂשוֹ ח  ּוֻמְכרָ  ָצִרי�י  ְּבַוַּדאב, טוֹ ה ָהיָ א �ם  ִמֹּקדֶ ם, ְוָׁשלוֹ 
ת  ִמּדַ ,  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשםת  ַּבֲעבֹודַ ה  ַוֲעבֹודָ ה  ֲעבֹודָ ל  ּכָ י  ְלַגּבֵ א  הּון  ְוכֵ 

ת,  ְמיֶֻחדֶ ה  ְּבַהְצָלחָ ה  ֲעבֹודָ הָ   ְּבאֹוָתּה   ְלַהְצִליחַ ם ָעצּו ֹּכחַ ת נֹוֶתנֶ ת  ַהִהְתַחְּדׁשּו
  ַרֵּבנּו ד  ֶּׁשֵהִעי  ּוְכמוֹ ם,  ַהּיוֹ   ְּבאֹותוֹ ם  ְּפָעִמיה  ַּכּמָ   ֲאִפּלּו   ְלִהְתַחֵּדׁש י  ָראּון  ְוָלכֵ 

  ַוֲאִפילּו ,  ֵמָחָדׁשם  ַּפעַ ל  ְּבכָ ל  ְלַהְתִחיל  ָרִגיה  ֶׁשָהיָ ,  )ּו ן  ִסימָ "ן  ָהרַ י  ִׁשְבחֵ (   ַעְצמוֹ ל  עַ 
ר  ָאמַ ק  רַ ה,  זֶ ל  ִּבְׁשִבי  ַעְצמוֹ   ְמָיֵאׁשה  ָהיָ א  � ם,  ִלְפָעִמי   ִמַּמְדֵרָגתוֹ ל  ְּכֶׁשָּנפַ 

ק  רַ ,  ִיְתָּבַר�  ַּבֲעבֹוָדתוֹ ס  ְלִהָּכנֵ ל  ְּכלָ ן  ֲעַדיִ ל  ִהְתִחיא  �  ְּכִאּלּו  ֵמָחָדׁש ל  ֶׁשַּיְתִחי 
ל  ְלַהְתִחיל  ָרִגיה  ָהיָ ד  ָּתִמי ם  ּוַפעַ ם  ַּפעַ ל  ְּבכָ ן  ְוכֵ ,  ֵמָחָדׁשל  ַמְתִחי א  הּוה  ַעּתָ 

ל  ָנפַ ם  ִלְפָעִמיד  ֶאחָ ם  ְּביוֹ ם  ֶׁשּגַ ד,  ֶאחָ ם  ְּביוֹ ת  ַהְתָחלוֹ ה  ַּכּמָ   לוֹ   ְוָהיּו,  ֵמָחָדׁש
 ד. ֶאחָ ם ְּביוֹ ם ְּפָעִמיה ַּכּמָ ן ְוכֵ  ֵמָחָדׁש ל ַמְתִחיה ְוָהיָ , ֵמֲעבֹוָדתוֹ 

ם  ְּבַנְפׁשָ   ְוָקְבעּו,  זוֹ "ל  זַ   ַרֵּבנּות  ֲעצַ ת  אֶ ה  ְלַמֲעׂשֶ ה  ֲהָלכָ ,  ֶׁשִּקְּימּו  ֵאּלּול  ְוכָ 
  ָעׂשּו   ְוַגם  ִהְצִליחּו,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  ַּבֲעבֹודַ ד  ְמאֹ   ָּגְדלּו  –ת  ַהִהְתַחְּדׁשּות  ִמּדַ 
ה  ִּכְבִרּיָ ד  ָּתִמים  ְּבֵעיֵניהֶ   ָהיּו י  ּכִ ,  ִיְתָּבַר�  ֲעבֹוָדתוֹ ל  אֶ ם  ֲאֵחִריב  ְלָקרֵ   – י  ְּפִר 

  ְלַחֵּדׁש   – '  ַהֹחֶדׁשת  ָּפָרׁשַ 'מִ ה  ֲחָדׁשָ ת  ִהְתעֹוְררּו  ַהּלֹוֵקחַ י  ַאְׁשרֵ ,  ַמָּמׁשה  ֲחָדׁשָ 
 . ֻּכָּלּה ה ַהָּׁשנָ ל ְלכָ   ְּבִלּבוֹ ת ֹזאה ִמּדָ ע ִּתָּקבַ ז  ָאי ּכִ ת, עֵ ל ְּבכָ  ַעְצמוֹ 

 חֹוֶדׁש ִניָסן)  - ֶעֶר� ַּפְרַׁשת ַהחֹוֶדׁש  (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש
 
  

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 ֵמָחָדׁשל ְלַהְתִחי

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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ׁש ל אּוַכ ֵאיְך  ב  ׁשוּ  ְלִהְתַחּדֵ
מוֹ  ַע  ּכְ  ם? ּפַ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ם  ַהִּנְפָלִאים  ַהִׁשיעּוִרים  עִ ם  ְמַחִּיים  ַאֶּת ם  ְיהּוִדיה  ַּכָּמ ג  ֻמָּׂש ם  ָלכֶ ן  ֵאי
 ה.ָהְלָא  ְלַהְמִׁשי ּכַֹח ם ָלכֶ ן  ִיֵּת א הּו ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁשם, ֶׁשָּלכֶ 

ן ְוכֵ ה  ְקַטּנָ ה  ִּביִׁשיבָ ר  ָצִעיר  ָּבחּוי  ְּכֶׁשָהִייִת ה,  ֶעְׂשֵר ה  ְׁשמֹונֶ ן  ּבֶ ר  ָּבחּוי  ֲאנִ 
ד ְמאֹי  ִהְצַלְחִּת ה,  ְּגדֹולָ ה  ְּבַהְתָמָד י  ָלַמְדִּת י,  ַאֲחֵר ֶׁש ם  ְׁשָנַתיִ ה  ָׁשנָ 

ה  ָהיָ ד,  ְולֹוֵמ ל  ִמְתַּפּלֵ ה,  ַלִּמְקוֶ ץ  ָר ר,  ַּבּבֶֹק ם  ֻמְקָּד ם  ָק י  ָהִייִת ה,  ַּבְּיִׁשיבָ 
 ג. ַּתֲענּו

ר יֹוֵת י  לִ ן  ֵאיד,  ְמאֹה  ָקֶׁש י  לִ ה  ִנְהיָ ת  ָהַאֲחרֹונֹום  ְׁשָנַתיִ ה  ַּבָּׁשנָ ל  ֲאבָ 
י.  ִּת פְ ֹפַ רו  ְת ִה ד  ּוְמאֹד,  ֵמַהִּלּמּו  רֹאׁשי  ְּכֵאבֵ ל  ְמַקּבֵ י  ֲאנִ ד,  ִלְלמֹת  ַסְבָלנּו

ן ְוכֵ ר,  ָּבחּול  עַ ט  ּוִבְפָר ד  ְוֶאָח ד  ֶאָח ל  ּכָ ל  עַ ם  ָהעֹוְבִרים  ַלְּקָׁשִייף  ְּבנֹוָס ה  זֶ 
ה ֶּׁשָּנְפלָ ת  ַאַח ת  ֲאחֹוי  לִ   ֵיׁש,  ְוַאְחיֹוַתיי  ֲאַח ם  עִ ה  ַּבִּמְׁשָּפָח ם  ְקָׁשִייי  לִ   ֵיׁש

ד ְמאֹה  ְוזֶ ם,  טֹוִביא  ם  ְוִלְדָבִרים  ְלַּסִּמיה  ָנְפלָ א  ִהיד,  ְמאֹ  ְלַצֲעֵרנּו
 .ְּכַלֶּפיָה ג ְלִהְתַנֵה י ָעלַ  ֵאי יֹוֵדעַ א  י ֲאנִ ת, ַּבַּביִ ב ַהַּמּצָ ל עַ ה ַמְקֶׁש 

ג  ַח ה  ָהיָ ה  ָלַאֲחרֹונָ ג.  ַח   ֶׁשַּמִּגיעַ ם  ַּפעַ ל  ְּבכָ ד  ְמאֹי  לִ ה  ָקֶׁש ף  ְּבנֹוָס 
ט ְמעַ ד  ְועֹוג.  ַהַח ל  ֵלי  ְּבֶמֶׁשה  ִיְהיֶ ה  ַמ י  ָּפַחְדִּת   ָּכל  ְוכָ ת,  ַהָּׁשבּועֹו

  ַאְצִליַח   ֵאי ב  ַלְחׁשֹל  ְמֻסּגָ א    ֲאִפילּוי  ֲאנִ ם,  ַהּנֹוָרִאים  ַהָּיִמים  ַמִּגיִעי
 ת.ָהֲאֻרּכֹות ַהְּתִפּלֹות ֶא ד ִלְׂשרֹ 

 י. אֹוִת ק ּוְלַחּזֵ י לִ ר ַלְעזֹול יּוכַ "א ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  ֶׁשרֹאׁשה ְמַקּוֶ י נִ ֲא 

 ל.ָּגדֹו ּכַֹח ר ִייַׁש 

 

תש"פ ה'ּו ַּתמּוז, ְׁשַנת "יֹום ג' ַּפְרַׁשת ִּפְנָחס, ט - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ְמ ָׁשאּוי  ַרּבִ ם  ְּבֵׁש ד  ַּתְלִמיה  ָהיָ ה  ִלְבָרכָ   ִזְכרֹונֹון  ָנָת י  ְלַרּבִ  יק לִ עּפְ ֶט ל 
ד ְולֹוֵמ ל  ִמְתַּפּלֵ ה  ָהיָ א  הּוג,  ֻמְפלָ ם  ַהֵּׁש ד  עֹובֵ ה  ָהיָ א  הּוה,  ִלְבָרכָ   ִזְכרֹונֹו

  –   ֶאְצְלה  ֶׁשָהיָ   ה ַמ ב,  ּכֹוֵת ה  ָׁשַאָּת   ְּכמֹו ק  ְּבִדּיּוה;  ֲעצּוָמ ת  ְּבִהְתַלֲהבּו
ן  ָנָת י ַרּבִ ה ָׁשָה ם ַּפעַ ד. ְולֹוֵמ ל ִמְתַּפּלֵ ה,  ַלִּמְקוֶ ץ ָר ם, ֻמְקָּד ם ָק ה ָהיָ א הּו
ד עֹובֵ א הּו ֵאיל, ָׁשאּוי ַרּבִ ל ֶׁש ם ַהֵּׁש ת ֲעבֹוַד ת ֶא  ּוִבְראֹותֹויק לִ עּפְ ֶט ּבְ 
ל, ָׁשאּול  ָׁשאּון: "ָנָת י  ַרּבִ   לֹור  ָאַמ ת,  ִהְתַלֲהבּוה  ָּכזֶ ם  עִ   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ת  ֶא 

ה ַּבֲחָזָר ם  ָק ה  ְוַאָּת ל  נֹופֵ ה  ֶׁשַאָּת ה  ְּכֶׁשֶאְרֶא ;  ִמְּמה  ֶנֱהנֶ י  ֵאינִ ן  ֲעַדיִ 
ם ַהֵּׁש ת ֶא ד ַלֲעבֹו ּוַמְמִׁשיה ֶאֱהנֱ י ֲאזַ , ִיְתָּבַרִמְּמ." 

א',  ר  אֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  ו)(ִליּקּוֵטי  "ִסיָמן  ָאָדם ּכְ :  ֶׁשרֹוֶצה 
, "ָצִרי ִלְהיֹות  הִּבְתׁשּובָ ב  ָלׁשּוה  ֶׁשרֹוצֶ י  ֵליֵל ְּבַדְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה", ִמ 

ַּבֲהָלָכה", ,  ֲעִלָּיהל  ֶׁש ב  ְּבַמּצָ ם  ִנְמָצִאיד  ָּתִמיא  ֶׁשת  ָלַדעַ ו  ָעָלי  ָּבִקי 
 ָּבִקית  ִלְהיֹוו  ְוָעָליר  ְויֹוֵת ר  ֵת יֹות  ְוַלֲעלֹות  ָלֶלכֶ   ֵאי   ָּבִקית  ִלְהיֹוו  ָעָלי
ָּבִקי ְּבׁשֹוב".ה  ָלזֶ א  קֹוֵר   ַרֵּבנּוה;  ֲאחֹוָר ת  ָלֶלכֶ   ֵאי י ּכִ   "ָּבִקי ְּבָרצֹוא, 

י  ֲאזַ ה,  ַמְעלָ ה  ַמְעלָ ת  ַלֲעלֹוה  ְמַצּפֶ א  הּו ת,  ַאַח   ֶּדֶרק  ַר   יֹוֵדעַ א  הּום  ִא 
 ר.ִנְׁשּבַ א הּוה ַמְעלָ ה ַמְעלָ ת ַלֲעלֹוי  ְּבלִ  ַעְצמֹות ֶא א ְּכֶׁשּמֹוצֵ  ָּכר ַאַח 

ת ַהּכֹחֹו י  ְלפִ ם  ַהֵּׁש ת  ֶא ד  ַלֲעבֹו  ַּתְמִׁשים,  ַהֵּׁש ת  ַּבֲעבֹוַד ק  ִּתְתַחּזֵ ן  ְוָלכֵ 
ם  ְזַמִּני  ְלע  ְוִתְקּבַ ם  יֹול  ְּבכָ ת  ְּתִפּלֹו  ָׁשלֹוׁשל  ְלִהְתַּפּלֵ ד  ַּתְקִּפי;  ְל  ֶׁשֵּיׁש
ם  יֹול  ְּבכָ   –ם  ְוַתְרּגּו"י  ַרִׁש   ְּבֻחָּמׁשר  ִׁשעּו  ְלע  ִּתְקּבַ ה.  ּתֹוָר ת  ְקצָ ד  ִלְלמֹ

, ְל  ֶׁשהֹוֵל  ֵאיד  ִּתְלַמ א,  ּוְגָמָר ת  ִמְׁשָניֹות  ְקצָ ד  ִּתְלַמ   ָּכר  ַאַח ת,  ְקצָ 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

אחר כך יצאו לטיול ארוך, עברו בציונו של התנא רבי יוחנן הסנדלר, ראש הישיבה  
המילים "כסא של אליהו", וגם אפשר לראות על  גם הראה ההר היכן רואים את  

יפים   צדיקים  סיפורי  הרבה  סיפר  הישיבה  ראש  הזקן,  שמאי  מערת  את  ההר 
בדרך, וגם אמר לבחורים שבעזרת השם יתברך בל"ג בעומר יחזור לכאן ויעשה  
סיום כל הזוהר הקדוש, ראש הישיבה אמר לבחורים שלא יגשו לקברי צדיקים,  

 לקברים.כי בשבת לא הולכים 
אחר כך עלו לבית הכנסת הרשב"י הישן שם התיישבו על האבנים, ושרו ניגוני 
רגש לבביים של געגועים להשם יתברך, וגם התפתחה שיחת חיזוק יפה מראש 
הישיבה שליט"א. דיברו סיפורי תפילה יפים, עד שכבר הגיע זמן תפילת מנחה,  

 וראש הישיבה שליט"א חזר לבית אביו במירון.
אנשי במוצא של  גדול  ציבור  התאסף  שם  לצפת,  הישיבה  ראש  נסע  שב"ק  י 

 שלומינו לסעודת מלוה מלכה ושמיעת דברי חיזוק מראש הישיבה.  
רבי   הקדוש  התנא  במערת  שחרית  הישיבה  ראש  התפלל  בבוקר  ראשון  ביום 
למקומות   הבחורים  עם  הישיבה  ראש  פנה  כך  אחר  במירון.  יוחאי  בר  שמעון 

ללו בציון רבי יהודה בר עילאי, אחר כך טיפסו לציונו של  הקדושים באזור. התפ
 רב כרוספדאי, ורב יוסי סרגוסי, ו"באידרא" של רבי שמעון.

והגאון   הפוסק  של ראש הישיבה  המצבה" של סבו  בצהרים התקיימה "הקמת 
הגדול גאב"ד קארלסבורג זצ"ל, בציונו במירון, ראש הישיבה התכבד לומר את  

 הנחות את כל המעמד.התפלות והפסוקים, ול
אחרי הקמת המצבה יצא ראש הישיבה עם הבחורים לעבר העיר יבנאל, שם ניגש  
ראש הישיבה מיד לציונו של מוהרא"ש זיע"א, ואמר את כל התהלים בהתעוררות 

  –גדולה, התפללו בציונו של הצדיק הגדול של דורנו שהבטיח ישועות גדולות  
 ויאמר שם את כל ספר התהילים.בפרט על שידוכים, למי שיבוא לציונו 

מוהרא"ש זי"ע הבטיח, וציווה לחרוט על מצבתו, שכל מי שצריך שידוך, ויאמר 
הכוחות,   בכל  עבורו  ישתדל  בציונו, הוא  גמירה  ועד  כל התהילים מתחילה  את 
שיוושע בזיווג בקרוב ובנקל. לאחר מכן הראה ראש הישיבה לבחורים את בית  

מ שבנה  ביבנאל  הגדול  הראה  המדרש  הישיבה  ראש  נפש,  במסירות  והרא"ש 
לציבור את כל הפרטים, את מבנה בית המדרש, את אולם החתונות שמוהרא"ש  

 הקים כדי לערוך חתונות בחינם וכן הלאה.
אחר הצהריים הלך ראש הישיבה לקביעת מזוזות בבית הדפוס "עצתו אמונה"  

הדפו בית  של  פתיחתו  לרגל  לחיים  מעמד  התקיים  שם  החדש  ביבנאל,  ס 
 שמדפיס ומפיץ אמונה.

בלילה התפלל ראש הישיבה ערבית בביתו של מוה"ר יצחק לעזער שליט"א, שם  
הי"ו,   דעפריס  ישעי'  חיים  מו"ה  של  לבנו  יצחק)  (ברית  הוואכנאכט  התקיים 

 מחשובי תלמידי הישיבה, ונכדו של מו"ה ר' יצחק שליט"א.
ושם חזק על יהודי ארץ  ובזאת נחתמה הנסיעה הגדולה והמרוממת, שהותירה ר

ישראל, שהתחדשו בעצות והלימודים של רבינו הקדוש, וזה בודאי ימשיך ללוות 
 ויתן חיזוק להמשיך עוד זמן רב.

בשלוחת   ברסלב"  "קול  בקו  לשמוע  אפשר  ישראל  בארץ  השיעורים  כל  את 
 האידיש.

 חזקו ונתחזקה! 
 *** 

 המיטות אוזלות בבנין היכל הקודש באומן 
כל   הקדוש במשך  לרבינו  להגיע  היחידה  שהדרך  ברסלב  חסידי  ידעו  השנים 

לאומן על ראש השנה, היא רק על ידי תפילות רבות. להיות אצל רבינו על ראש 
השנה זה הדבר הכי גדול, רבינו אמר (חיי מוהר"ן, סימן תג): "הראש השנה שלי  

א הוא ראש עולה על הכל", "כל הענין שלי הוא ראש השנה, איש לא יעדר, מה נור
השנה כשכותבים למעלה בשמים לכל אדם כל מה שיקרה לו במשך כל השנה,  
ורבינו לקח על עצמו להיות עורך דין לכל הבאים אליו על ראש השנה, והוא ידאג 

 שיכתבו להם שנה טובה ומבורכת.
ואכן מכיוון שלהיות באומן על ראש השנה זה הדבר הגדול והגבוה מכל, לכן היצר  

משתטח   שנה  הרע  מידי  יש  אחד  וכל  בקלות,  לו  ילך  שלא  ואחד  אחד  כל  על 
מניעות וקשיים משלו שעליו להתגבר עליהם ולזכות להיות אצל רבינו על ראש 

 השנה.
היחידה   שהדרך  בחוש  רואים  לאוקראינה,  רוסיה  בין  המלחמה  בפרוץ  השנה, 

יא  להגיע לאומן על ראש השנה היא רק על ידי תפילה, בתפילה נצליח, תפלה ה
מעל הטבע, למרות שבעינינו לא רואים איך זה יתאפשר, אבל אנחנו נפעל זאת  
לרבינו  להגיע  שזכו  יתברך  מהשם  יום  כל  מבקשים  ברסלב  חסידי  בתפילה, 

 הקדוש על ראש השנה בבריאות ובקלות, ולפעול כל טוב.
ברצוננו להזכיר על המועד האחרון להזמנת מיטה בבנין היכל הקודש באומן, חג  

שגמר  הפס מי  קודמות,  משנים  מיטות  לשמור  האחרון  המועד  הוא  הקרב  ח 
יותר   אין  פסח  אחרי  בבנין.  השמורה  המיטה  את  אי"ה  יקבל  פסח,  עד  לשלם 

דולר למיטה    1,000מקומות שמורים, כל הקודם זוכה, וכמו כן עולה המחיר ל  
אחרי פסח. אם חס ושלום לא נזכה להיות השנה באומן על ראש השנה, הכסף  

ישמר לשנה אחר כך. כמובן עלויות התחזוקה של הבנין הן גבוהות גם במשך  י
 השנה, לא רק בראש השנה, ולכן ירד אחוז קטן מהתשלום.

   347  –  452  –   1936התקשרו בהקדשם האפשרי כדי להבטיח את מקומכם בבנין,  
 (ליקוטי מוהר"ן ח"א, ז')כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע! 

 >>>> המשך חדשות
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אנשי שלומינו בארץ ישראל בתנופת התחדשות עם ביקורו של   
 ראש הישיבה שליט"א 

ביקורו של ראש הישיבה שליט"א בארץ ישראל למשך כמה ימים במהלך שבוע האחרון, הותיר רושם  
 ישראל, תלמידי היכל הקודש, שהתחדשו והתחזקו עם האורח הרם.חזק על אנשי שלומינו תושבי ארץ  

ראש הישיבה שליט"א יצא לדרך לארץ ישראל בליל רביעי פרשת שמיני, על אף שהיה בתוכניתו של  
ראש הישיבה שליט"א לנסוע לבד, אך מספר גדול של בחורים, תלמידי הישיבה ביקשו להצטרף, כמו  

הצטרפו שלושים בחורים יחד עם מנהל הישיבה מו"ה אברהם  שכותב ראש הישיבה במכתב: "למעשה  
לקברי   לנסוע  הבעל"ט  ראשון  ביום  הבא  שבוע  עד  הספורים  הימים  את  ינצלו  הי"ו,  שטראסר  משה 

 צדיקים בארץ ישראל עם הבחורים, ולפעול ישועות לכל עם ישראל".
פו מאות אנשי שלומינו ראש הישיבה נחת בארץ ישראל בליל חמישי, ומיד נסע לבני ברק, שם התאס

באחד האולמות הגדולים בעיר, ונערך מעמד גדול של קבלת פנים לראש הישיבה שליט"א, יחד עם  
 סעודה לרגל יומא דהילולא של הצדיק הקדוש רבי אלימלך מליזענסק זיע"א.

יצחק שמואל פרענקל הי"ו, מגבאי ביהמ"ד היכל   בן מו"ה  נ"י  לפני הדרשה עלה לבמה הילד שמעון 
קדוש ירושלים, שציית לרבינו הקדוש ובמשך כמה שנים עבר על כל הש"ס, וערך ברבים את סיום  ה

 הש"ס, במעמד ראש הישיבה שליט"א.
שיתחלו   ובפרט  הקדוש,  לרבינו  לציית  וחיזק  לציבור,  חמים  בדברים  הישיבה  ראש  פתח  מכן  לאחר 

"אין צריכים בלימוד רק האמירה    הר"ן סימן ע"ו)(שיחות  ללמוד על סדר דרך הלימוד, שיאמינו לרבינו שאומר  
 בלבד", ורבינו מסיים "וממילא יבין".

הישיבה   הגיע ראש  כך  שליט"א. אחר  הישיבה  יד לראש  שלומינו ללחוץ  אנשי  ניגשו  השיעור  לאחר 
וראש    רלביקו בעיר,  והבחורים  האברכים  חבורת  התאספו  שם  ברק,  בני  הקודש  היכל  המדרש  בבית 

 ם שיחת חיזוק נאה.הישיבה מסר ש
משם פנה ראש הישיבה לחתונה של קרוב משפחה בבני ברק, ולאחר מכן יצא ראש הישיבה לירושלים,  
מכתבים,   והתיישב לכתוב  הקבועים,  את שיעוריו  סיים  הגיע לאכסניה ראש הישיבה  בלילה  ומאוחר 

 לענות לשואלים, ולחזק יהודים.
שחרית בבית המדרש היכל הקדוש ירושלים, אחרי   ביום חמישי בבוקר התפלל ראש הישיבה שליט"א 

 תפילת שחרית מסר ראש הישיבה שיעור התחזקות יפה לאנשי שלומינו בירושלים.
משם הלך ראש הישיבה לבקר את התלמוד תורה החדש "היכל הקודש" בירושלים, וחיזק את הילדים 

סיפור של תפילה, אחר כך    ואת המלמד, ראש הישיבה קרא לכל ילד וילד לגשת ונתן הזדמנות לספר
דיבר ראש הישיבה עם הילדים, והסביר כיצד הפך רבינו הקדוש להיות צדיק. "רבינו נהיה כל כך גדול"  

 "רק בגלל שהוא דיבר אל הקדוש ברוך הוא"!  –אמר ראש הישיבה לילדים היקרים   –
ושים. ראשית  אחר כך יצא ראש הישיבה עם קבוצת תלמידים נכבדת לתפילה בקברי הצדיקים הקד

זי"א, "איך דארף נישט   הלכו לקבר שמואל הנביא ושם שרו ביחד את הניגון של בעל התניא הקדוש 
קיינעם, נאר דיר באשעפער אליין" (תרגום: "אני לא צריך אף אחד, רק אותך השם לבד") בהתעוררות  

 רבה.
קיבל מ"קמפיין השכירות"  אחר כך נסעו לציון רחל אמנו, לפעול ישועות, שם הוציא ראש הישיבה דף ש

עם שמותיהם של כל התומכים במשך כל השנה, ראש הישבה ביקש על כל אחד בנפרד. אחר כך נסעו 
הקדושים, התפללו ושרו הרבה ניגוני געגועים    ת למערת המכפלה מקום משכבם של האבות והאימהו

הקדוש זי"ע בהר הזיתים,  אל השם יתברך, לאחר מכן נסעו לציונו של האור החיים הקדוש זי"ע והרש"ש  
משם הלכו לציונו של שמעון הצדיק, ושם התפלל ערבית. אחרי התפילה בציון נכנסו למערת הסנהדרין  

 הנמצאת בסמוך, ושם במשך זמן ארוך שרו ניגוני רגש באידיש.
היתה   מכן  ולאחר  ירושלים  הקדוש  היכל  המדרש  התפלל ראש הישיבה בבית  שבת  של ערב  בבוקר 

 אנשי שלומינו לאחר התפילה. שיחה יפה עם
ואז יצא ראש הישיבה עם הבחורים לעבר מירון, בדרך עצרו בטבריה בציון התנא רבי מאיר בעל הנס.  

 כמו כן טבלו בצפת במקוה של האר"י הקדוש.
בשבת קודש שהה ראש הישיבה אצל אביו הגדול הגה"צ אב"ד קארלסבורג שליט"א במירון. בסעודת  

לסבורג שליט"א היסה את הציבור, וכיבד את בנו בכורו ראש הישיבה שליט"א  שבת קודש הגה"צ מקאר
לשאת דרשה. ראש הישיבה האריך בדבריו, הציבור האזין בפה פעור לדבריו של ראש הישיבה שליט"א  

  כיו ולעבוד את השם יתברך ר ללכת בד  אודות סביו הגדול, על מעלותו, וכיצד אנו יכולים לחקות אותו,
 הל משום דבר.בעוז ולא להיב

אחרי הסעודה עלה ראש הישיבה למקום האכסניה של הבחורים, ויחד שרו ניגונים לכבוד שבת. אחר  
 כך ניגשו לציונו של התנא הקדוש הרשב"י, ושם אמרו תהילים.

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 

  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה
 21:15 בשעה שלישי יום 

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 20:00יום שני  שיחת חברים: 
15רח' רבי נחמן מברסלב   

 בני ברק  דקות לאחר הדה"נ  15 ברכות  9:15 בזמן הדה"נ 21:00יום רביעי בשעה   
  7בעל שם טוב רח' 

 שמיעת שיעור  
 19ליל שישי רח' נחל דולב  

 סעודה שלישית בזמן הדה"נ 
 דקות לפני השקיעה  10 ---   ק"א 20 הנביאה מרים' רח'  ג רמה גם בו

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  אי"ה  בקרוב    אי"ה בקרוב  סעודה שלישית בשקיעה  21:30יום רביעי בשעה   
3קומה  5רשב"י   

 שמיעת שיעור  
 צפת  דקות לפני השקיעה  10 ברכות  9:00 השקיעהדק' לפני   20 21:00יום ראשון בשעה  

 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל 
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 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו משה רכניצערמו"ה 
 למזל טוב להולדת בנו 
 
 

  ֵאיְנן,  ֵמִביא  ה  ַאָּת ם  ְוִא ב  טֹוי  ֲהֵר ן  ֵמִביה  ַאָּת ם  ִא 
ל ּכָ ל  ִּבְגלַ   ּוַמְחַׁשְבְּת  מֲֹחת  ֶא ם  ְלַצְמצֵ ל  ְמֻסּגָ 

ל  ֶׁש ם  ַהִּמִּלית  ֶא ד  ַּתִּגי  –  ָעֶלים  ָהעֹוְבִרים  ַהְּקָׁשִיי
א הּו  ָּברּו  ְלַהָּקדֹוׁש  לֹוה  ִיְהיֶ ז  ְוָא ה,  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר 
ן ָנָת י  ֶׁשַרּבִ י  ְּכפִ .  ֵמֲעבֹוָדְת ה  ְּגדֹולָ ה  ְוִׂשְמָח ג  ַּתֲענּו

"ֹוְלַתְלִמידר  ָאַמ    ָעֶלי ם  ֶׁשעֹוְבִריה  ְּכֶׁשֶאְרֶא : 
ה  ֲהָנָא י  לִ ה  ִיְהיֶ י  ֲאזַ ק,  ָחזָ ר  ִנְׁשַא ה  ְוַאָּת ם  ְקָׁשִיי

ֵמֲעבֹוָדְת ." 

  ֶׁשַרֵּבנּוה  ַמ ה  ַּתֲעֶׂש ם;  ֵמַהַחִּגי  ְל  ֶׁשֵּיׁשץ  ַהַּלַח י  ְלַגּבֵ 
ִּב)ר  אֹוֵמ   ַרֵּבנּוה.  עֹוֶׂש ה  ָהיָ  ִסיָמן  ָהַר"ן,  :  (ִׂשיחֹות 

"ְוַדְרִּכי, ְּכֶׁשָּבא ַהּיֹום ֲאִני מֹוֵסר ָּכל ַהְּתנּועֹות ֶׁשִּלי,  
ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶׁשִּיְהֶיה  - ְוֶׁשל ָּבַני, ְוַהְּתלּוִיים ִּבי 

ְמאֹד", טֹוב  ְוֶזה   ,ִיְתָּבַר ִּכְרצֹונֹו  ג  נֹוֵה י  ֲאנִ   ַהּכֹל 
ה ַמ ל  ּכָ ת  ֶא   אהּו  ָּברּו  ְלַהָּקדֹוׁשם  יֹול  ְּבכָ ר  ִלְמסֹ
ת  ֶא ם  ְוגַ י  ֶׁשּלִ ם  ָהִעְנָיִנית  ֶא ם  ּגַ   –ר  ְלַסֵּד   ָצִריי  ֶׁשֲאנִ 

ה  ַמ ה  ַיֲעֶׂש א  הּו  ָּברּו   ֶׁשַהָּקדֹוׁשי,  ֵּביִת י  ְּבנֵ ל  ֶׁש 
 ן.ֵמִביא ֶׁשהּו

"ְוֵכן ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַׁשָּבת אֹו יֹום טֹוב, ֲאַזי ֲאִני מֹוֵסר ָּכל  
אֹותֹו   ֶׁשל  ְוַהְּתנּועֹות  ָהִעְנָיִנים  ְוָכל  ַהִהְתַנֲהגּות 
ַהַּׁשָּבת אֹו ַהּיֹום טֹוב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכֹל 

ֲאנִ   ,"ִיְתָּבַר י  ְלַגְמֵר י  ַעְצִמ ת  ֶא ר  מֹוֵס י  ִּכְרצֹונֹו 
תֹו  , "ַוֲאַזי, ֵאי ֶׁשִּמְתַנֵהג ְּבאֹואהּו  ָּברּו  ְלַהָּקדֹוׁש

ְּכָלל  ְוחֹוֵׁשׁש  ֵאינֹו חֹוֵׁשב  ְויֹום טֹוב, ׁשּוב  ַהַּׁשָּבת 
אֹותֹו  ְקֻדַּׁשת  ְּבַהְנָהַגת  חֹוָבה  ְיֵדי  ָיָצא  א  ֶׁשָּמא 
  ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַהּכֹל  ָמַסר  ֶׁשְּכָבר  ֵמַאַחר  ַהּיֹום, 

ְלַבד",  ִיְתָּבַר ָעָליו   ְוָסַמ  ְוָרגּועַ   ָׂשֵמַח י  ֲאנִ   ְוָכ  
י  ְוֵאינִ ם,  ִמְתַנֲהִליג  ְוֶהָח ת  ֶׁשַהַּׁשּבָ   ֵאיב  ַלְחׁשֹ  ָצִרי

 א. אֹון ָנכֹוי ָעִׂשיִת ם ַהִא ת ְוִלְתהֹו

  ְּתַחֵּפׂש ל  ַא ר;  ִּתָּׁשבֵ ל  ְוֶא ק  ִּתְתַחּזֵ ,  ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁשב  ׁשּו
ת ֶא ד  ַתֲעבֹ ת,  קֹוְדמֹום  ָׁשִניל  ֶׁש ת  ַלֲעבֹודֹו  ְלַהִּגיעַ 

 י. ַהּנֹוְכִח ב ַהַּמּצָ י ְלפִ ם ַהֵּׁש 

 ם. ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ א הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁש
 "פ) תשס  ּפנח ה אמּונ  עצתֹו(
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	בָּדָד יֵשֵׁב מִחוּץ לַמַּחֲנֶה מוֹשָׁבוֹ. הַמְּצוֹרָע צָרִיךְ לָשָׁבֶת בּוֹדֵד וּמְבֻדָּד מֵאֲנָשִׁים.
	מוֹהֲרָא"שׁ מַסְבִּיר זֹאת לְפִי מַה שֶׁרַבֵּינוּ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן י"ד) אִם אָדָם רוֹצֶה שָׁלוֹם, הוּא רוֹצֶה לִחְיוֹת בְּשָׁלוֹם עִם אֲנָשִׁים אֲחֵרִים, עִם מִשְׁפַּחְתּוֹ, וּבֵין אָדָם לְעַצְמוֹ, צְרִיכִים שֶׁיִּהְיֶה לְ...
	בֵּין שְׁלוֹשָׁה סוּגֵי הַשָּׁלוֹם שֶׁרַבֵּנוּ מַזְכִּיר, שָׁלוֹם עִם אֲחֵרִים, שָׁלוֹם בַּבַּיִת, וְשָׁלוֹם עִם עַצְמֵנוּ; בְּוַדַּאי שֶׁהֲכִי קַל זֶה לִחְיוֹת בְּשָׁלוֹם עִם אֲנָשִׁים אֲחֵרִים, כִּי הֲרֵי הָאָדָם לֹא מְשֻׁעְבָּד לְאַף אֶחָד, וְאִם ה...
	אֲבָל כְּשֶׁזֶּה מַגִּיעַ לַבַּיִת, צְרִיכִים שְׁלוֹם בַּיִת, זֶה קְצָת יוֹתֵר קָשֶׁה, אִי אֶפְשָׁר לְהִתְחַמֵּק מִזֶּה, צְרִיכִים לְהִתְנַהֵג בְּחָכְמָה וּלְוַדֵּא שֶׁתִּהְיֶה שָׁלוֹם בַּבַּיִת, זֶהוּ יְסוֹד גָּדוֹל בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם, אָדָם שֶּׁאֵי...
	הַכְּלָל הֲכִי חָשׁוּב בִּשְׁלוֹם בַּיִת הוּא "תִּהְיֶה חָכָם אַל תִּהְיֶה צוֹדֵק", מִי שֶׁנִּשְׁאָר לִהְיוֹת צוֹדֵק בַּבַּיִת, נִשְׁאָר אַחַר כָּךְ בְּלִי בַּיִת בִּכְלָל... אֲפִילוּ שֶׁהָאָדָם בָּטוּחַ בְּעַצְמוֹ שֶׁהוּא צוֹדֵק, עָלָיו תָּמִיד לְוַת...
	אֲבָל סוּג הַשָּׁלוֹם הֲכִי קָשֶׁה זֶה לִהְיוֹת בְּשָׁלוֹם עִם עֲצָמֵינוּ, כִּי כְּשֶׁאָדָם חוֹטֵא חַס וְשָׁלוֹם, נִכְנָסִים לוֹ לַמֹּחַ כָּל סוּגֵי מַחֲשָׁבוֹת שֶׁל יֵאוּשׁ וַחֲלִישׁוּת הַדַּעַת, הוּא חוֹשֵׁב שֶׁהוּא לֹא שָׁוֶה כְּלוּם, הוּא כְּבָר ל...
	אֲבָל כְּדֵי לְהַגִּיעַ לְכָל הַדְּבָרִים הָאֵלּוּ צְרִיכִים אֱמוּנָה חֲזָקָה, כְּשֶׁחַיִּים עִם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, זוֹכְרִים שֶׁהַכֹּל בִּידֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וּבְעֶזְרַת הַשֵּׁם יְכוֹלִים לְהַגִּיעַ לְהַכֹּל.
	הֲרֵי הַמְּצוֹרָע נֶעֱנַשׁ עַל שֶׁדִּבֵּר לָשׁוֹן הָרַע, וְעָשָׂה מַחֲלֹקֶת וּמְרִיבוֹת בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ, וְזֶה נוֹבֵעַ כִּי הוּא שָׁכַח מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, הוּא לֹא זָכַר שֶׁרַק הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מַנְהִיג הַכֹּל, וְלָכֵן תִּקּוּנוֹ שֶׁיֵּצֵ...
	לָכֵן אוֹמֵר הַפָּסוּק, בָּדָד יֵשֵׁב מִחוּץ לַמַּחֲנֶה מוֹשָׁבוֹ. אָז כְּשֶׁהַמְּצוֹרָע יֵצֵא לְבַד, הוּא יַתְחִיל לְדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם, וְכָךְ הוּא יְקַבֵּל יִרְאַת שָׁמַיִם, הוּא יַחְזֹר בִּתְשׁוּבָה בֶּאֱמֶת וְיַפְסִיק לְדַבֵּר לָשׁוֹן הָרַע וְלַע...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל תַזְרִיעַ-מְצֹרָע תשס"א)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת וַיַּקְהֵל-פְּקוּדֵי, כ"ו אַדָּר, שְׁנַת ה'תשפ"א
	לִכְבוֹד תַּלְמִידֵי הֵיכַל הַקוֹדֶשׁ, תּוֹשְׁבֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, ה' עֲלֵיהֶם יִחְיוּ
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּכֶם חֲבֵרִים יְקָרִים, אָנוּ עוֹמְדִים עַכְשָׁיו בִּזְמַן קָדוֹשׁ, עֶרֶב שַׁבָּת הַחֹדֶשׁ שַׁבָּת מְבָרְכִים נִיסָן, עֶרֶב יוֹם הַהוּלֶדֶת שֶׁל רַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ; רַבֵּינוּ נוֹלַד בְּרֹאשׁ חוֹדֶשׁ נִיסָן, בַּיּוֹם שֶׁהֵקִימוּ א...
	אַחִים יְקָרִים, חֲבֵרִים יְקָרִים; בֹּאוּ נַתְחִיל לִחְיוֹת עִם הָעֵצוֹת שֶׁל רַבֵּינוּ. רַבֵּינוּ אוֹמֵר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן כו): "אֵצֶל הָעוֹלָם שִׁכְחָה הִיא חִסָּרוֹן גָּדוֹל, אֲבָל בְּעֵינַי יֵשׁ בְּהַשִּׁכְחָה מַעְלָה גְּדוֹלָה. כִּי אִם ל...
	אֲבַקֵּשׁ מִמְּכֶם אַחַי וְרֵעַי, חֲבֵרַי הַיְּקָרִים מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל; אִם אֲנַחְנוּ מְקוּרָבִים לְרַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ עָלֵינוּ לְצַיֵּת לְרַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ. אָנוּ צְרִיכִים לְהִתְחַדֵּשׁ, אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לְהַתְחִיל לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּעֵצוֹ...
	אָנוּ עוֹמְדִים עַכְשָׁיו קָרוֹב לְחַג הַפֶּסַח הַקָּדוֹשׁ, כְּבָר צְרִיכִים לְהַתְחִיל לְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁנִּזְכֶּה לָצֵאת מִמִּצְרַיִם, לָצֵאת מִכָּל הַטֻּמְאוֹת וּלְהַגִּיעַ לַקְּדֻשָּׁה שֶׁל חַג הַפֶּסַח. פֶּסַח הוּא אוֹתִיּוֹת פֶּה...
	תְּדַבְּרוּ רַק מֵרַבֵּינוּ וְתַלְמִידָיו. כְּשֶׁאַתֶּם מִתְאַסְּפִים שֶׁהַדִּבּוּרִים יִהְיוּ רַק מֵרַבֵּינוּ, תְּקַבְּלוּ אֶחָד מֵהַשֵּׁנִי דְּבָרִים יָפִים מֵרַבֵּינוּ, שִׂיחוֹת יָפוֹת. אֵיפֹה שֶׁמְּדַבְּרִים מֵרַבֵּינוּ – שָׁם רַבֵּינוּ נִמְצָא, א...
	לָכֵן תְּדַבְּרוּ רַק מֵרַבֵּינוּ; תְּסַפְּרוּ סִפּוּרִים מֵרַבֵּינוּ, סִפּוּרִים מֵאַנְשֵׁי שְׁלוֹמֵנוּ וּבְעִקָּר סִפּוּרִים שֶׁל הֲפָצָה. מִי שֶׁהוֹלֵךְ לַהֲפָצָה מְחוּיָּב לְסַפֵּר לְאַנְשֵׁי שְׁלוֹמֵנוּ כָּל פְּרַט שֶׁל הֲפָצָה, זֶה נוֹתֵן חֵשֶׁק...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה וַיַקְהֵל פְּקוּדֵי תשפ"א)
	.
	אחר כך יצאו לטיול ארוך, עברו בציונו של התנא רבי יוחנן הסנדלר, ראש הישיבה גם הראה ההר היכן רואים את המילים "כסא של אליהו", וגם אפשר לראות על ההר את מערת שמאי הזקן, ראש הישיבה סיפר הרבה סיפורי צדיקים יפים בדרך, וגם אמר לבחורים שבעזרת השם יתברך בל"ג בעומ...
	אחר כך יצאו לטיול ארוך, עברו בציונו של התנא רבי יוחנן הסנדלר, ראש הישיבה גם הראה ההר היכן רואים את המילים "כסא של אליהו", וגם אפשר לראות על ההר את מערת שמאי הזקן, ראש הישיבה סיפר הרבה סיפורי צדיקים יפים בדרך, וגם אמר לבחורים שבעזרת השם יתברך בל"ג בעומ...
	אחר כך יצאו לטיול ארוך, עברו בציונו של התנא רבי יוחנן הסנדלר, ראש הישיבה גם הראה ההר היכן רואים את המילים "כסא של אליהו", וגם אפשר לראות על ההר את מערת שמאי הזקן, ראש הישיבה סיפר הרבה סיפורי צדיקים יפים בדרך, וגם אמר לבחורים שבעזרת השם יתברך בל"ג בעומ...
	אחר כך עלו לבית הכנסת הרשב"י הישן שם התיישבו על האבנים, ושרו ניגוני רגש לבביים של געגועים להשם יתברך, וגם התפתחה שיחת חיזוק יפה מראש הישיבה שליט"א. דיברו סיפורי תפילה יפים, עד שכבר הגיע זמן תפילת מנחה, וראש הישיבה שליט"א חזר לבית אביו במירון.
	אחר כך עלו לבית הכנסת הרשב"י הישן שם התיישבו על האבנים, ושרו ניגוני רגש לבביים של געגועים להשם יתברך, וגם התפתחה שיחת חיזוק יפה מראש הישיבה שליט"א. דיברו סיפורי תפילה יפים, עד שכבר הגיע זמן תפילת מנחה, וראש הישיבה שליט"א חזר לבית אביו במירון.
	אחר כך עלו לבית הכנסת הרשב"י הישן שם התיישבו על האבנים, ושרו ניגוני רגש לבביים של געגועים להשם יתברך, וגם התפתחה שיחת חיזוק יפה מראש הישיבה שליט"א. דיברו סיפורי תפילה יפים, עד שכבר הגיע זמן תפילת מנחה, וראש הישיבה שליט"א חזר לבית אביו במירון.
	במוצאי שב"ק נסע ראש הישיבה לצפת, שם התאסף ציבור גדול של אנשי שלומינו לסעודת מלוה מלכה ושמיעת דברי חיזוק מראש הישיבה.
	במוצאי שב"ק נסע ראש הישיבה לצפת, שם התאסף ציבור גדול של אנשי שלומינו לסעודת מלוה מלכה ושמיעת דברי חיזוק מראש הישיבה.
	במוצאי שב"ק נסע ראש הישיבה לצפת, שם התאסף ציבור גדול של אנשי שלומינו לסעודת מלוה מלכה ושמיעת דברי חיזוק מראש הישיבה.
	ביום ראשון בבוקר התפלל ראש הישיבה שחרית במערת התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי במירון. אחר כך פנה ראש הישיבה עם הבחורים למקומות הקדושים באזור. התפללו בציון רבי יהודה בר עילאי, אחר כך טיפסו לציונו של רב כרוספדאי, ורב יוסי סרגוסי, ו"באידרא" של רבי שמעון.
	בצהרים התקיימה "הקמת המצבה" של סבו של ראש הישיבה הפוסק והגאון הגדול גאב"ד קארלסבורג זצ"ל, בציונו במירון, ראש הישיבה התכבד לומר את התפלות והפסוקים, ולהנחות את כל המעמד.
	אחרי הקמת המצבה יצא ראש הישיבה עם הבחורים לעבר העיר יבנאל, שם ניגש ראש הישיבה מיד לציונו של מוהרא"ש זיע"א, ואמר את כל התהלים בהתעוררות גדולה, התפללו בציונו של הצדיק הגדול של דורנו שהבטיח ישועות גדולות – בפרט על שידוכים, למי שיבוא לציונו ויאמר שם את כל...
	אחרי הקמת המצבה יצא ראש הישיבה עם הבחורים לעבר העיר יבנאל, שם ניגש ראש הישיבה מיד לציונו של מוהרא"ש זיע"א, ואמר את כל התהלים בהתעוררות גדולה, התפללו בציונו של הצדיק הגדול של דורנו שהבטיח ישועות גדולות – בפרט על שידוכים, למי שיבוא לציונו ויאמר שם את כל...
	אחרי הקמת המצבה יצא ראש הישיבה עם הבחורים לעבר העיר יבנאל, שם ניגש ראש הישיבה מיד לציונו של מוהרא"ש זיע"א, ואמר את כל התהלים בהתעוררות גדולה, התפללו בציונו של הצדיק הגדול של דורנו שהבטיח ישועות גדולות – בפרט על שידוכים, למי שיבוא לציונו ויאמר שם את כל...
	מוהרא"ש זי"ע הבטיח, וציווה לחרוט על מצבתו, שכל מי שצריך שידוך, ויאמר את כל התהילים מתחילה ועד גמירה בציונו, הוא ישתדל עבורו בכל הכוחות, שיוושע בזיווג בקרוב ובנקל. לאחר מכן הראה ראש הישיבה לבחורים את בית המדרש הגדול ביבנאל שבנה מוהרא"ש במסירות נפש, ראש...
	מוהרא"ש זי"ע הבטיח, וציווה לחרוט על מצבתו, שכל מי שצריך שידוך, ויאמר את כל התהילים מתחילה ועד גמירה בציונו, הוא ישתדל עבורו בכל הכוחות, שיוושע בזיווג בקרוב ובנקל. לאחר מכן הראה ראש הישיבה לבחורים את בית המדרש הגדול ביבנאל שבנה מוהרא"ש במסירות נפש, ראש...
	מוהרא"ש זי"ע הבטיח, וציווה לחרוט על מצבתו, שכל מי שצריך שידוך, ויאמר את כל התהילים מתחילה ועד גמירה בציונו, הוא ישתדל עבורו בכל הכוחות, שיוושע בזיווג בקרוב ובנקל. לאחר מכן הראה ראש הישיבה לבחורים את בית המדרש הגדול ביבנאל שבנה מוהרא"ש במסירות נפש, ראש...
	אחר הצהריים הלך ראש הישיבה לקביעת מזוזות בבית הדפוס "עצתו אמונה" ביבנאל, שם התקיים מעמד לחיים לרגל פתיחתו של בית הדפוס החדש שמדפיס ומפיץ אמונה.
	בלילה התפלל ראש הישיבה ערבית בביתו של מוה"ר יצחק לעזער שליט"א, שם התקיים הוואכנאכט (ברית יצחק) לבנו של מו"ה חיים ישעי' דעפריס הי"ו, מחשובי תלמידי הישיבה, ונכדו של מו"ה ר' יצחק שליט"א.
	בלילה התפלל ראש הישיבה ערבית בביתו של מוה"ר יצחק לעזער שליט"א, שם התקיים הוואכנאכט (ברית יצחק) לבנו של מו"ה חיים ישעי' דעפריס הי"ו, מחשובי תלמידי הישיבה, ונכדו של מו"ה ר' יצחק שליט"א.
	בלילה התפלל ראש הישיבה ערבית בביתו של מוה"ר יצחק לעזער שליט"א, שם התקיים הוואכנאכט (ברית יצחק) לבנו של מו"ה חיים ישעי' דעפריס הי"ו, מחשובי תלמידי הישיבה, ונכדו של מו"ה ר' יצחק שליט"א.
	ובזאת נחתמה הנסיעה הגדולה והמרוממת, שהותירה רושם חזק על יהודי ארץ ישראל, שהתחדשו בעצות והלימודים של רבינו הקדוש, וזה בודאי ימשיך ללוות ויתן חיזוק להמשיך עוד זמן רב.
	את כל השיעורים בארץ ישראל אפשר לשמוע בקו "קול ברסלב" בשלוחת האידיש.
	חזקו ונתחזקה!
	המיטות אוזלות בבנין היכל הקודש באומן
	במשך כל השנים ידעו חסידי ברסלב שהדרך היחידה להגיע לרבינו הקדוש לאומן על ראש השנה, היא רק על ידי תפילות רבות. להיות אצל רבינו על ראש השנה זה הדבר הכי גדול, רבינו אמר (חיי מוהר"ן, סימן תג): "הראש השנה שלי עולה על הכל", "כל הענין שלי הוא ראש השנה, איש לא...
	במשך כל השנים ידעו חסידי ברסלב שהדרך היחידה להגיע לרבינו הקדוש לאומן על ראש השנה, היא רק על ידי תפילות רבות. להיות אצל רבינו על ראש השנה זה הדבר הכי גדול, רבינו אמר (חיי מוהר"ן, סימן תג): "הראש השנה שלי עולה על הכל", "כל הענין שלי הוא ראש השנה, איש לא...
	במשך כל השנים ידעו חסידי ברסלב שהדרך היחידה להגיע לרבינו הקדוש לאומן על ראש השנה, היא רק על ידי תפילות רבות. להיות אצל רבינו על ראש השנה זה הדבר הכי גדול, רבינו אמר (חיי מוהר"ן, סימן תג): "הראש השנה שלי עולה על הכל", "כל הענין שלי הוא ראש השנה, איש לא...
	ואכן מכיוון שלהיות באומן על ראש השנה זה הדבר הגדול והגבוה מכל, לכן היצר הרע משתטח על כל אחד ואחד שלא ילך לו בקלות, וכל אחד יש מידי שנה מניעות וקשיים משלו שעליו להתגבר עליהם ולזכות להיות אצל רבינו על ראש השנה.
	ואכן מכיוון שלהיות באומן על ראש השנה זה הדבר הגדול והגבוה מכל, לכן היצר הרע משתטח על כל אחד ואחד שלא ילך לו בקלות, וכל אחד יש מידי שנה מניעות וקשיים משלו שעליו להתגבר עליהם ולזכות להיות אצל רבינו על ראש השנה.
	ואכן מכיוון שלהיות באומן על ראש השנה זה הדבר הגדול והגבוה מכל, לכן היצר הרע משתטח על כל אחד ואחד שלא ילך לו בקלות, וכל אחד יש מידי שנה מניעות וקשיים משלו שעליו להתגבר עליהם ולזכות להיות אצל רבינו על ראש השנה.
	השנה, בפרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, רואים בחוש שהדרך היחידה להגיע לאומן על ראש השנה היא רק על ידי תפילה, בתפילה נצליח, תפלה היא מעל הטבע, למרות שבעינינו לא רואים איך זה יתאפשר, אבל אנחנו נפעל זאת בתפילה, חסידי ברסלב מבקשים כל יום מהשם יתברך שזכו ל...
	ברצוננו להזכיר על המועד האחרון להזמנת מיטה בבנין היכל הקודש באומן, חג הפסח הקרב הוא המועד האחרון לשמור מיטות משנים קודמות, מי שגמר לשלם עד פסח, יקבל אי"ה את המיטה השמורה בבנין. אחרי פסח אין יותר מקומות שמורים, כל הקודם זוכה, וכמו כן עולה המחיר ל 1,000...
	ברצוננו להזכיר על המועד האחרון להזמנת מיטה בבנין היכל הקודש באומן, חג הפסח הקרב הוא המועד האחרון לשמור מיטות משנים קודמות, מי שגמר לשלם עד פסח, יקבל אי"ה את המיטה השמורה בבנין. אחרי פסח אין יותר מקומות שמורים, כל הקודם זוכה, וכמו כן עולה המחיר ל 1,000...
	ברצוננו להזכיר על המועד האחרון להזמנת מיטה בבנין היכל הקודש באומן, חג הפסח הקרב הוא המועד האחרון לשמור מיטות משנים קודמות, מי שגמר לשלם עד פסח, יקבל אי"ה את המיטה השמורה בבנין. אחרי פסח אין יותר מקומות שמורים, כל הקודם זוכה, וכמו כן עולה המחיר ל 1,000...
	התקשרו בהקדשם האפשרי כדי להבטיח את מקומכם בבנין, 1936 – 452 – 347
	כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע! (ליקוטי מוהר"ן ח"א, ז')
	אנשי שלומינו בארץ ישראל בתנופת התחדשות עם ביקורו של ראש הישיבה שליט"א
	ביקורו של ראש הישיבה שליט"א בארץ ישראל למשך כמה ימים במהלך שבוע האחרון, הותיר רושם חזק על אנשי שלומינו תושבי ארץ ישראל, תלמידי היכל הקודש, שהתחדשו והתחזקו עם האורח הרם.
	ראש הישיבה שליט"א יצא לדרך לארץ ישראל בליל רביעי פרשת שמיני, על אף שהיה בתוכניתו של ראש הישיבה שליט"א לנסוע לבד, אך מספר גדול של בחורים, תלמידי הישיבה ביקשו להצטרף, כמו שכותב ראש הישיבה במכתב: "למעשה הצטרפו שלושים בחורים יחד עם מנהל הישיבה מו"ה אברהם ...
	ראש הישיבה נחת בארץ ישראל בליל חמישי, ומיד נסע לבני ברק, שם התאספו מאות אנשי שלומינו באחד האולמות הגדולים בעיר, ונערך מעמד גדול של קבלת פנים לראש הישיבה שליט"א, יחד עם סעודה לרגל יומא דהילולא של הצדיק הקדוש רבי אלימלך מליזענסק זיע"א.
	ראש הישיבה נחת בארץ ישראל בליל חמישי, ומיד נסע לבני ברק, שם התאספו מאות אנשי שלומינו באחד האולמות הגדולים בעיר, ונערך מעמד גדול של קבלת פנים לראש הישיבה שליט"א, יחד עם סעודה לרגל יומא דהילולא של הצדיק הקדוש רבי אלימלך מליזענסק זיע"א.
	ראש הישיבה נחת בארץ ישראל בליל חמישי, ומיד נסע לבני ברק, שם התאספו מאות אנשי שלומינו באחד האולמות הגדולים בעיר, ונערך מעמד גדול של קבלת פנים לראש הישיבה שליט"א, יחד עם סעודה לרגל יומא דהילולא של הצדיק הקדוש רבי אלימלך מליזענסק זיע"א.
	לפני הדרשה עלה לבמה הילד שמעון נ"י בן מו"ה יצחק שמואל פרענקל הי"ו, מגבאי ביהמ"ד היכל הקדוש ירושלים, שציית לרבינו הקדוש ובמשך כמה שנים עבר על כל הש"ס, וערך ברבים את סיום הש"ס, במעמד ראש הישיבה שליט"א.
	לאחר מכן פתח ראש הישיבה בדברים חמים לציבור, וחיזק לציית לרבינו הקדוש, ובפרט שיתחלו ללמוד על סדר דרך הלימוד, שיאמינו לרבינו שאומר (שיחות הר"ן סימן ע"ו) "אין צריכים בלימוד רק האמירה בלבד", ורבינו מסיים "וממילא יבין".
	לאחר השיעור ניגשו אנשי שלומינו ללחוץ יד לראש הישיבה שליט"א. אחר כך הגיע ראש הישיבה לביקור בבית המדרש היכל הקודש בני ברק, שם התאספו חבורת האברכים והבחורים בעיר, וראש הישיבה מסר שם שיחת חיזוק נאה.
	משם פנה ראש הישיבה לחתונה של קרוב משפחה בבני ברק, ולאחר מכן יצא ראש הישיבה לירושלים, ומאוחר בלילה הגיע לאכסניה ראש הישיבה סיים את שיעוריו הקבועים, והתיישב לכתוב מכתבים, לענות לשואלים, ולחזק יהודים.
	ביום חמישי בבוקר התפלל ראש הישיבה שליט"א שחרית בבית המדרש היכל הקדוש ירושלים, אחרי תפילת שחרית מסר ראש הישיבה שיעור התחזקות יפה לאנשי שלומינו בירושלים.
	משם הלך ראש הישיבה לבקר את התלמוד תורה החדש "היכל הקודש" בירושלים, וחיזק את הילדים ואת המלמד, ראש הישיבה קרא לכל ילד וילד לגשת ונתן הזדמנות לספר סיפור של תפילה, אחר כך דיבר ראש הישיבה עם הילדים, והסביר כיצד הפך רבינו הקדוש להיות צדיק. "רבינו נהיה כל כ...
	אחר כך יצא ראש הישיבה עם קבוצת תלמידים נכבדת לתפילה בקברי הצדיקים הקדושים. ראשית הלכו לקבר שמואל הנביא ושם שרו ביחד את הניגון של בעל התניא הקדוש זי"א, "איך דארף נישט קיינעם, נאר דיר באשעפער אליין" (תרגום: "אני לא צריך אף אחד, רק אותך השם לבד") בהתעורר...
	אחר כך יצא ראש הישיבה עם קבוצת תלמידים נכבדת לתפילה בקברי הצדיקים הקדושים. ראשית הלכו לקבר שמואל הנביא ושם שרו ביחד את הניגון של בעל התניא הקדוש זי"א, "איך דארף נישט קיינעם, נאר דיר באשעפער אליין" (תרגום: "אני לא צריך אף אחד, רק אותך השם לבד") בהתעורר...
	אחר כך יצא ראש הישיבה עם קבוצת תלמידים נכבדת לתפילה בקברי הצדיקים הקדושים. ראשית הלכו לקבר שמואל הנביא ושם שרו ביחד את הניגון של בעל התניא הקדוש זי"א, "איך דארף נישט קיינעם, נאר דיר באשעפער אליין" (תרגום: "אני לא צריך אף אחד, רק אותך השם לבד") בהתעורר...
	אחר כך נסעו לציון רחל אמנו, לפעול ישועות, שם הוציא ראש הישיבה דף שקיבל מ"קמפיין השכירות" עם שמותיהם של כל התומכים במשך כל השנה, ראש הישבה ביקש על כל אחד בנפרד. אחר כך נסעו למערת המכפלה מקום משכבם של האבות והאימהות הקדושים, התפללו ושרו הרבה ניגוני געגו...
	אחר כך נסעו לציון רחל אמנו, לפעול ישועות, שם הוציא ראש הישיבה דף שקיבל מ"קמפיין השכירות" עם שמותיהם של כל התומכים במשך כל השנה, ראש הישבה ביקש על כל אחד בנפרד. אחר כך נסעו למערת המכפלה מקום משכבם של האבות והאימהות הקדושים, התפללו ושרו הרבה ניגוני געגו...
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