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ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהֹּקֶדׁש ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת ֶאל ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל  
ַהַּכֹּפֶרת.  ַעל  ֵאָרֶאה  ֶּבָעָנן  ִּכי  ָימּות  ְו�א  אֹוֵמר    ָהָאֹרן  (ִליקּוֵטי  ַרֵּבנּו 

ָאָדם ֶׁשָהָיה ָרחֹוק ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְויֹום ֶאָחד  ,  מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קט"ו)
ִיְתָּבַר�   ַהֵּׁשם  ֶאל  ַלֲחֹזר  ִּבְתׁשּוָבה,  ַלְחֹזר  רֹוֶצה  ַמֲחִליט ֶׁשהּוא  הּוא 

ַמִּגיעָ  ֲאַזי  ָּכָראּוי,  ֶאְפָׁשר    ה ּוְלִהְתַנֵהג  ֶׁשִאי  ְואֹוֶמֶרת  ַהִּדין  ִמַּדת 
ְלַהְרׁשֹות לֹו   ר ֶאְפׁשָ י  ֶׁשֶּזה ִיְקֶרה, ַחָּיִבים ְלַהְפִריַע ָלָאָדם, אִ   ם ְלַהְסִּכי

ַלֲהֹפ� ְּבַפַעם ֶאָחד ִליהּוִדי ָּכֵׁשר; ִאם ַעד ַעְכָׁשו הּוא �א ִהְתַנֵהג טֹוב, 
  לוֹ   באֹותֹו ְּבָיַדִים ְּפתּוחֹות, ַחָּיִבים ְלַהִּצי  לֶאָחד ְלַקּבֵ   עִאי ֶאְפָׁשר ְּבֶרגַ 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  ל ֵיֵל� לֹו ָּכל ָּכ� ְּבַקּלּות, ֲאבָ  א�  ִניעֹות ּוְקָׁשִיים, ֶׁשֶּזה מְ 
הּוא הּוא ֲהֵרי ַּבַעל ָהַרֲחִמים, הּוא ְמַרֵחם ַעל ָהָאָדם, הּוא ֵּכן רֹוֶצה 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ָלֵכן  ַיֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, ֶׁשָהָאָדם �א ָימּות ָּכ�;  �  ֶׁשָהָאָדם 
ְקָׁשִיים,   םָלָאדָ ם הּוא ִמְסַּתֵּתר ְּבתֹו� ַהְּמִניעֹות, ַוֲאִפּלּו ֶׁשָאֵכן ַמִּציִבי

ְוִאם  ָׁשם,  ִמְסַּתֵּתר  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל  ְּבַקּלּות,  לֹו  הֹוֵל�  �א 
 ִליַח. , ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַיֲעֹזר לֹו ְוהּוא ַיצְ תָהָאָדם ִמְתַּכֵּון ְּבֵכנּו

ִאם ְלָאָדם ֵאין ֵׂשֶכל, הּוא ִיְתָיֵאׁש ִמָּיד ְּכֶׁשהּוא ִיְרֶאה ֶׁשְּדָבִרים �א  
ֶׁשהֹוֵל� ִלי ָּכל ָּכ�   ה זֶ ה , "מַ סֶׁשהּוא ִּתְכֵנן, הּוא ִיְכעַ  הֹוְלִכים ְלִפי ֵאי� 

ְּבִדּיּוק   ָלָּמה  ָּכָראּוי,  ְלִהְתַנֵהג  רֹוָצה  ְּכָבר  ֲאִני  ֲהֵרי  ַעְכָׁשו  ָקֶׁשה?! 
ַמִּגיִעים ָּכל ַהְּקָׁשִיים? ַּכִּנְרֶאה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא �א ָצִרי� אֹוִתי,  

ְוַיֲחֹזר ַלְּׁשטּויֹות    וַלֲאחֹוָריב  הּוא ִּבְכָלל �א ְמֻעְנָין ִּבי", ְוהּוא ִיְסּתֹובֵ 
�א  הּוא  ַהָּיָׁשר,  ַהֵּׂשֶכל  ֶאת  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָחד  ֲאָבל  ִיָּבֵהל ִמּׁשּום   ֶׁשּלֹו. 

ָּדָבר, הּוא ֵיַדע ֶׁשָאִביו ֶהָאהּוב ַרק רֹוֶצה ְלַנּסֹות אֹותֹו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  
ַהֶּזה הּוא  ַהֹּכַח  ְוִעם  ַהִּנְסיֹונֹות,  ָּכל  ֵמֲאחֹוֵרי  ִמְסַּתֵּתר  ְּבַעְצמֹו  הּוא 

 ִיְתַחֵּזק ְוַיְמִׁשי� ָהְלָאה.
ַוַּיֲעֹמד    (ְׁשמֹות כ', י"ז)ָלנּו ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני,    ֶזה ַמה ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת

ָהֲאָנִׁשים ַהְּפׁשּוִטים ְּכֶׁשֵהם רֹוִאים ְמִניעֹות, ֵהם רֹוִאים    -  ָהָעם ֵמָרֹחק 
ֶׁש�א ָּכל ָּכ� ַקל ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ֵהם ִנְׁשָאִרים ַלֲעֹמד ֵמָרחֹוק, ֲאָבל,   

מֶׁשה ַרֵּבינּו, ַהַּצִּדיק, ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשֲאִפּלּו  - ֲעָרֶפל ּוֹמֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל הָ 
ֲעָרֶפל  ה ְּכֶׁשִּנְדמֶ  ָלֶלֶכת    , ֶׁשֵּיׁש  ְלַהְמִׁשי�  ֶאָּלא  ְלִהָּבֵהל  ְצִריִכים  �א 

ָהֲעָרֶפל ַהָּכֵבד ִמְסַּתֵּתר    ָׁשם ְּבתֹו�  ִּכי ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱא�ִקים,ְּבָעְצָמה.  
 רּו� הּוא.ַהָּקדֹוׁש ּבָ 

ֵהם   "ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ה'",   (ַוִיְקָרא ט"ז, א') ַהְּפָגם ֶׁשל ָנָדב ַוֲאִביהּוא ָהָיה 
ֶאת   עֹוְבִרים  �א  ְוִאם  ְמִניעֹות,  ּוְבִלי  ִצְמצּום  ְּבִלי  ַלְּקֻדָּׁשה  ִנְכְנסּו 

  ", ַוָּיֻמתּו ",  ה ִמיתָ ְּבַקּלּות ִלֹּפל, ֶׁשֶּזה ְּכמֹו    ם ַהְּקָׁשִיים ְוַהְּמִניעֹות, ֲעלּוִלי
 ָלֵכן ֵהם ֵמתּו. 

ְוַאל ָיֹבא  ִמֵּכן,    רָלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִצָּוה ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִמָּיד ְלַאחַ 
ַהֹּקֶדׁש,  ֶאל  ֵעת  ֶזה    א �  ְבָכל  ְּבַקּלּות,  ַלְּקֻדָּׁשה  ְלַהִּגיַע  ֶאְפָׁשר  ָּתִמיד 

ְלִהָּבֵהל ִּכי    אָקֶׁשה, ֵיׁש ַּבֶּדֶר� ַהְרֵּבה ִמְכׁשֹוִלים, ֲאָבל ְצִריִכים ִלְזֹּכר �
הֹוֵל�,   ֶזה  ַהַּכֹּפֶרת, ָּכ�  ַעל  ֵאָרֶאה  ֶּבָעָנן  הּוא   ִּכי  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת 

ּבְ  ִלְמֹצא  ָקֶׁשה ֶאְפָׁשר  ִנְרֶאה  ָאֵכן  ֶזה  ָהֲעָרֶפל.  ְּבתֹו�  ֶהָעָנן,  תֹו� 
ַּבַהְתָחָלה, ֲאָבל ִאם ִמְתַחְּזִקים ּוַמְמִׁשיִכים ָהְלָאה, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

 ַיֲעֹזר ְוסֹוף ָּכל סֹוף ַיַהְפכּו ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר. 
 (ֹזאת ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ב) 

 

ַעם   ֶאת  הֹוִציא  ִיְתָּבַר�  ְּבַחג  ַהֵּׁשם  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל 
ַהֶּפַסח, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְׁשקּוִעים ָאז ְּבמ"ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה, 

ִמִּמְצַרִים,   ןָהַאֲחרוֹ ע  ּוָבֶרגַ  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  אֹוָתם  הֹוִציא 
קֹוֵדם  ֵהם  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָיְכלּו  �א  עֹוד  ֵהם  ֲאָבל 

ׁשָ  ִׁשְבָעה  ַהּתֹוָרה ָסְפרּו  ֶאת  ִקְּבלּו  ָּכ�  ְוַאַחר  בּועֹות 
 ַהְּקדֹוָׁשה.

ֶזה ִחיזּוק נֹוָרא ּומֹוֶרה ֶּדֶר� ְלָכל ְיהּוִדי, ֵאי� ְלִהְתַנֵהל  
ֶאת  ְוַלֲעבֹוד  טֹוב  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֲהֵרי  ְיהּוִדי  ָּכל  ַּבַחִּיים, 

ם ַלֲעׂשֹות ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ַרק ַהֵּיֶצר ָהַרע ְמַפֶּתה ֶאת ָהָאדָ 
ְוׁשֹוֵבר   ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ַמִּגיַע  ִנְכָׁשל,  ּוְכֶׁשָהָאָדם  ֲעֵבירֹות, 
אֹותֹו "ַאָּתה ְּכָבר �א ָׁשֶוה ְּכלּום, ַאָּתה ְּכָבר �א ַּתְצִליַח 
ַאַחר  ַּפַעם  חֹוֵזר  ְוהּוא  ִמְתַחֵּזק  ּוְכֶׁשָהָאָדם  ַּפַעם".  ַאף 

ה ַהֵּיֶצר ָהַרע ׁשּוב ְוׁשּוב ִלְׁשֹּבר ַּפַעם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְמַנּסֶ 
ֶאת ָהָאָדם, ַעד ֶׁשהּוא ְלַצֲעֵרנּו ַמְצִליַח ְלַיֵאׁש ֶאת ָהָאָדם 

 ֶׁשַּיֲעזֹוב ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.
<<<< 

 

 מילה של התחזקות

ר   מ≈ נּו ַז"ל ‡ו… ָח‰  ַרּב≈ פ¿ ƒ ּׁ̆ ‰ַ ן  ּוב∆ ך¿  ל∆ ן מ∆ ּב∆ ƒי‡, מ ‰ ∆ׂ̆ ˙ ַמֲע ּיו… ƒׂ̆ י ַמֲע ּפּור≈ ƒס)

פּו) ַחּל¿ ¿̇ ƒּנ ∆ ̃∆ ל  ‡∆   ָסמּוך¿   ׁ̆ ַמ ר  ַ‰ּב… ¿ ׁ̆ ƒחו… ל  ˜ו… ע  נ ז∆ ˜  ̂¿ ּכָ ∆ „  ַע ‰,  ׁ̆

לָ  י¿ ּלַ ּלַ ∆ י ‰  ׁ̆ ≈ ן  ‡≈ ָבר ל…‡  ם ׁ̆ ‰ , ּכ¿ ָל‰; ז∆ ַעם ַלי¿ ָ‰ָי‰ ּפַ ∆ ׁ̆ ים  ƒר כ¿  זו…

ַרּמ≈  י    זמ¿ מ≈ ּי¿ ƒמ חּו  כ¿ ָ ּׁ̆ ƒּי ∆ ׁ̆ יָ„‰,  ƒ̇ ָ‰ֲע  ‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ּ‰ַ ַעל  ּיּו˙  ƒָלל כ¿ ƒּב

ָח„.  ל ‡∆ ל ּכָ ∆̂ ּיּו˙ ‡≈ ƒָרט פ¿ ƒם ּב‚ַ ָל‰, ו¿ ַלי¿ ים ל¿ ƒּול ׁ̆ ּמ¿ ∆ ׁ̆ לּו˙  ָ‚ּ‰ַ 

 ƒֲעַ„י ∆ ׁ̆ ,ן  ּכ¿ ּ„ּוך¿ ƒ ׁ̆ ל¿ ים  ƒינ ƒּ̇ מ¿ ּמַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ָל‰,  י¿ ך¿ ַ‡   י ֲ‡זַ   ּלַ ּכָ ַחר 

ים   ƒנ ¿ּ̇ ַח ¿̇ ƒמ  ,‰ ל∆ עו… ַחר  ַ ּׁ̆ ‰ַ ∆ ׁ̆ ַעם    -ּכ¿ ּפַ ∆ ׁ̆ ים  ƒר כ¿ זו… ל…‡  ָבר  ּכ¿

י  ƒּכ ח¿ ּמַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ן  ּכ≈ ƒמ ַ‡ַחר  ל¿  . ּ„ּוך¿ ƒ ׁ̆ ל¿ ּפּו  ƒ̂ים,  ם ƒ„יָל ƒזָ‡   ל   ׁ̆ ַמּמָ

י  ƒ ׁ̆ י ƒ‚ּ לָ ם  ַמר¿ ָבר ‰ַלי¿ ּכ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒב ¿ ׁ̆ חו… ים,  ƒינ ƒּ̇ ַממ¿ ים,  ƒכ ּבו…  ;

ים ƒּפ ַ̂ ָח   מ¿ מ¿ ƒׂ̆ ֲ‡ָב ‰ל¿ ̇¿   ל,  ƒמ  , ׁ̆ ח…„∆ ַ‡ַחר   ׁ̆ ח…„∆ ים,  ƒב ז¿ ַ‡כ¿

י  ƒ‡ ם מ≈ ‡ו… ¿̇ ƒָל‰; ּפ ׁ̆ ַלי¿ ַלל  םַ‰ּיו…   רַמּמָ כ¿ ƒָי‰ ּב‰ָ ∆ ׁ̆ ים  ƒח כ¿ ו… ׁ̆ , ו¿

ָל‰.   ַלי¿

ֲ‡‚וּ ז  ָ‡  ¿„ ƒּ̇ ַ‡ל  ם  ּכ∆ ƒמ  ׁ̆ ≈ּ̃ ָח„    ,ֲ‡ַב ∆‡ ָבר  ָ„ּ ים.  ƒ„ָל י¿ ם  ָלכ∆ יּו  ¿‰ ƒי

וּ  ׂ̆ ֲע ַּ̇  , ‰ַ ˙ ל¿ „ו… ‰ו… ם ל¿ יכ∆ לּו ֲעל≈ ּב¿ ַ̃ ָב‰ ַ‡ַח˙,  ָל‰ טו… ּבָ ם  ַ̃ ≈ ּׁ̆

ים   ƒב טו… ים  ƒָבר ¿„ּ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ל¿ טּו  ָפר¿ ¿ּ̇ ם.  יו… ל  ּכָ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי

ַח  ≈̇ ‰ ּפו… ; ז∆ „ּו לו… ˙ו… ם ו¿ כ∆ ּלָ ∆ ׁ̆ ים  ƒַחּי‰ַ ם   ̇ ‡∆   מ≈ ƒַמי ָ ּׁ̆ ים ּבַ ƒָער ¿ ּׁ̆ ‰ַ

 .˙ ּועו… ׁ̆ י ƒל 
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע  "ב)˙˘פב' -יַ‡ֲחר≈ ‰ ‡¡
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ִיְתָּבַר�   ה'  ָּפָרַׁשת    -ְּבֶעְזַרת  א'  יֹום 
 תשפ"ב ה'ְמֹצָרע, ב' ִניָסן, ְׁשַנת 

 ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 
 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב�

ְמֹאד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ�, ִּתְתַחֵּזק ּוְתַחֵּזק ֶאת  
ִאְׁשְּת� ִּתְחֶי'; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַיֲעֶׂשה  
ְלַהֲחִזיק  ָהִעָּקר  ְּגדֹוִלים,  ִנִּסים  ִאְּת� 

ֶׁשּקֹוִרין  ַמֲעָמד  .  ן"טְ אלְ עְרהַ דֶ   ִזי� "  ַמה 
ֶׁשעֹוְבִרים  ֲאִפּלּו  ְיהּוִדי,  ֶׁשל  ַהֹּיִפי  ֶזה 
ָצרֹות  ּוָמִרים,  ָקִׁשים  ִנְסיֹונֹות  ָעָליו 

ְּבָכל ֹזאת הּוא ַמֲחִזיק ַמֲעָמד,    -  ְוִיּסּוִרים
 .ֵאין לֹו ֻקְׁשיֹות ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ג) ַרָּבה לב,  יא,  ַעל ַהָּפסּוק    (ְּבֵראִׁשית  (ְּתִהִּלים 

ֵאינֹו  ה) ַהֶּזה  ַהּיֹוֵצר  ִיְבָחן',  ַצִּדיק  "'ה'   :
הּוא ּבֹוֵדק   ּוִמי  ְמרֹוָעִעים,  ַקְנַקִּנים 

ֵמִקיׁש   ֲאִפּלּו  ָיִפים,  ְּבַקְנַקִּנים  ּבֹוֵדק, 
ֲעֵליֶהם ַּכָּמה ְפָעִמים ֵאיָנם ִנְׁשָּבִרים, ָּכ�  
ֶאת   ְמַנֶּסה  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֵאין 

ֶׁשֶּנֱאמַ  ַהַּצִּדיִקים,  ֶאָּלא ֶאת   ר ָהְרָׁשִעים 
 ". ה' ַצִּדיק ִיְבָחן

ַהֶּזה   עֹוד "ַהִּפְׁשָּתִני  אֹוְמִרים:  ֵהם 
ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶׁשַהִּפְׁשָּתן ֶׁשּלֹו ָיָפה  
ָּכל ֶׁשהּוא ּכֹוְתָׁשּה ִהיא ִמְׁשַּתַּבַחת, ְוָכל  
ְזַמן ֶׁשהּוא ַמִּקיׁש ָעֶליָה ִהיא ִמְׁשַּתֶּמֶנת,  
ֶׁשּלֹו   ֶׁשַהִּפְׁשָּתן  יֹוֵדַע  ֶׁשהּוא  ּוְבָׁשָעה 

ַאַחת    ָרָעה, ָעֶליָה  ָלקּוׁש  ַמְסִּפיק  ֵאינֹו 
ַעד ֶׁשִהיא ּפֹוַקַעת, ָּכ� ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  
ֶאת   ֶאָּלא  ָהְרָׁשִעים  ֶאת  ְמַנֶּסה  הּוא 

 ". : ה' ַצִּדיק ִיְבָחןרַהַּצִּדיִקים, ֶׁשֶּנֱאמַ 
ַהַּבִית  ְלַבַעל  "ָמָׁשל  אֹוְמִרים:  ֵהם  עֹוד 

ְׁשֵּתי   לֹו  ָיֶפה ֶׁשָהָיה  ֹּכָחּה  ָּפרֹות, ַאַחת 
ְוַאַחת ֹּכָחּה ַרע, ַעל ִמי הּוא נֹוֵתן ֶאת  
ָּכ�   ָיֶפה,  ֶׁשֹּכָחּה  ֹזאת  ַעל  �א  ָהֹעל, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַנֶּסה ֶאת ַהַּצִּדיִקים,  
עֹוֶׂשה  ָּכ�  ִיְבָחן",  ַצִּדיק  ה'  ֶׁשֶּנֱאַמר, 

ה ַרק ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, הּוא ְמַנּסֶ 
ַהַּצִּדיִקים. הּוא יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ּכֹוחֹות,  
 .ֵהם �א ִיְתמֹוְטטּו, ֵהם ִיָּׁשֲארּו ָּבֱאמּוָנה

ְלטֹוָבה,   ִיְתַהֵּפ�  ַהֹּכל  ְל�,  ַיֲעֹזר  ַהֵּׁשם 
ֶׁשְּל�   ַהְּיָלִדים  ֵאֶצל  ַנַחת  ִּתְרֶאה  עֹוד 

 .ִמּתֹו� ְּבִריאּות 
"ב)תשפע ְמצֹורָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (  

 

 

ָיְצאּו ר  ָלֵכן ֶאְפָׁשר ָלַקַחת ִחיזּוק ָּגדֹול ִמְּיֵמי ַהְּסִפיָרה, ֶׁשֲאִפילּו ְּכֶׁשַהְיהּוִדים ְּכבָ 
ִּמְצַרִים, ֵהם �א ִקְּבלּו ִמַּיד ֶאת ַהּתֹוָרה, ֵהם ָהיּו ְצִריִכים קֹוֵדם ַלֲעבֹור ֶאת מִ 

ְיֵמי ַהְּסִפיָרה. ְואֹותֹו ָּדָבר ֶזה ֵאֶצל ָּכל ְיהּוִדי, ֲאִפילּו ְּכֶׁשהּוא ְּכָבר רֹוֶצה ָלֵצאת  
ֵמעַ  ֶזה,  "ֶזהּו  ַמְחִליט:  ֶׁשּלֹו, הּוא  ַהְּפָרִטית  ָּכֵׁשר".  ִמִּמְצַרִים  ְיהּוִדי  ֶאְהֶיה  ְכָׁשיו 

ֲעַדִיין �א ַמִּגיִעים ָלֶזה ִמַּיד, הּוא ָצִרי� קֹוֵדם ַלֲעבֹור ֶאת ְיֵמי ַהְּסִפיָרה, יֹום ֶאָחד  
"ֶחֶסד ֶׁשִּבְגבּוָרה", עֹוד יֹום "ְּגבּוָרה ֶׁשִּבְגבּוָרה", ְּכלֹוַמר ֶׁשְּבָכל יֹום עֹוְבִרים ַעל 

י ַמָּצִבים ּוְקָׁשִיים ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות, ּוְכֶׁשְּלָאָדם ֵיׁש ֵׂשֶכל ְוהּוא  ָהָאָדם ָּכל ִמינֵ 
ַלְחטֹ  ִמְׁשַּתֵּדל  ִיְתָּבַר�, הּוא  ְלַהֵּׁשם  ְוחֹוֵזר  ַעְצמֹו,  ֶאת  ּוִמְצוֹות    ףַמְחִזיק  ּתֹוָרה 

ָּׁשבּועֹות ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה,  ַּכָּמה ֶׁשהּוא ַרק ָיכֹול, הּוא ַיִּגיַע סֹוף ָּכל סֹוף ְלַחג הַ 
 הּוא ְיַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְוהּוא ִיְהֶיה ְיהּוִדי ָּכֵׁשר.

 (קּוְנְטֵרס ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר) 
 יֹום ָמנּוי ְוָספּור 

ֶׁשהֹוְלִכים ְלַקֵּבל ֶאת  עֹוד ָּדָבר ָחׁשּוב ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים ִמְּיֵמי ַהְּסִפיָרה, ֶׁשִּלְפֵני  
ַהּתֹוָרה ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות, ְצִריִכים קֹוֵדם ִלְסֹּפר ֶאת ַהָּיִמים, ֶזה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשָּכל 

 ִעם ְּדָבִרים טֹוִבים. ביֹום הּוא יֹום ָמנּוי, יֹום ָחׁשּוב, ָּכל יֹום ֶאְפָׁשר ְלַנֵּצל ֵהיטֵ 
"ִמְקָצת ַהּיֹום ְּכֻּכּלֹו", ֵחֶלק ֶׁשל ַהּיֹום הּוא ְּכמֹו יֹום    )(ְּפָסִחים דַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת  

ַעְצמֹו ֵאי� ַהּיֹום  ל  עַ ל  ִמְסַּתּכֵ ם  ָׁשֵלם, ִמֵּמיָלא ֲאִפילּו ֶׁשְּכָבר ָעַבר רֹוב ַהּיֹום, ְוָאדָ 
ל ר ֶאְׁשַּתּדֵ , ָמחָ דָעַבר ִעם ְּכלּום, ָאסּור ְלִהְתָיֵאׁש ְוַלְחֹׁשב "ַהּיֹום ַהֶּזה ְּכָבר ָאבּו

ְּדָבִרים טֹוִבים, ָמָחר ֶאְלַמד, ָמָחר ֶאְתַּפֵּלל", ִּכי ֲאִפילּו ֶׁשִּנְׁשֲארּו ַרק עֹוד    ףַלְחטֹ 
ַהַּדּקֹות  ֶאת  ְיַנְּצלּו  ִאם  ַהּיֹום,  ָּכל  ֶאת  ְלַתֵּקן  עֹוד  ֶאְפָׁשר  ֵמַהּיֹום,  ַּדּקֹות  ַּכָּמה 

ּתֹוָרה, ְוַלֲעׂשֹות ְמַעט ִמְצֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים,   ַהּמּוָעטֹות ֶׁשִּנְׁשֲארּו ִלְלמֹוד ְקָצת
 ֶאת ָּכל ַהּיֹום. ָּבֶזה ְירֹוְממּו

ֶאת ֶזה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ִמְּיֵמי ַהְּסִפיָרה, ָּכל יֹום הּוא יֹום ָמנּוי ְוָספּור, ְוִאם  
ְלקַ  נּוַכל  ֶׁשָּצִרי�,  ְּכמֹו  יֹום  ָּכל  ְלַנֵּצל  ֵמַעְכָׁשיו  ֵמַהֵּׁשם  ַנְתִחיל  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֵּבל 

 ִיְתָּבַר� ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות.
 (קּוְנְטֵרס ְיֵמי ַהְּסִפיָרה)

 ְלַעְצמוֹ ר  סֹופֵ ד  ֶאחָ ל  ּכָ 
  ִלְסֹּפר  ָצִרי�  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ְלַעְצֵמיֶכם.  'ָלֶכם'-ָלֶכם"  "ּוְסַפְרֶּתם   םאֹוְמִרי  ז"לחֲ 

  ְו�א   ֶּׁשהּוא  ַמה  ְּכִפי  ְלַעְצמוֹ   ַהַּנ"ל  ִהְתַחְּזקּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָהֹעֶמר,  ְסִפיַרת
  ַאף   ִּכי   ַהְרֵּבה,  ִמֶּמּנּו  טֹוִבים  ִּגילוֹ   ְּבֵני   ֶׁשֲחֵבָריו  לוֹ   ֶׁשִּנְדֶמה   ֵמֲחַמת  ְּבַדְעּתוֹ   ִיֹּפל

 ִאם   ֲאָבל  ּנּו,ִמּמֶ   טֹוב  ָאָדם  ָּכל  ּוְלַהֲחִזיק  ָעָנו  ִלְהיֹות  טֹוָבה  ִמָּדה  ֶׁשהּוא  ִּפי-ַעל-
  ָּגדֹול   ַּגְדלּות  ֶזהּו  ַאְּדַרָּבא,  ֲעָנָוה,  ֶזה  ֵאין  ְוָׁשלֹום,  ַחס   ֶזה  ְיֵדי-ַעל  ְּבַדְעּתוֹ   ִיֹּפל

 ָּכ�   ָּכל  ָרחֹוק  הּוא  ַוֲעַדִין  ִיְתָּבַר�  ְלַהֵּׁשם  ֲעבֹוָדה  ֵאיֶזה  ֶׁשַּיֲעֹבד  לוֹ   ָנֶאה  ֶׁשֵאין
  ֵמֵאיֶזה   יֹוֵדעַ   ּוִמי  ַהָּמקֹום  ַאֲחֵרי  ְלַהְרֵהר   ָאסּור  ִּכי  ֶּׁשָּזכּו,  ְלַמה   ָזכּו  ְּכָבר  ַוֲחֵבָריו
  ַלֲחֵברוֹ   ּדֹוֶמה   ָאָדם  ֵאין  ִּכי   ַמֲעָׂשיו,   ְיֵדי-ַעל  ִנְמָׁש�  ְמקֹומֹות  ּוְבֵאיֶזה  הּוא  ָמקֹום

 .ְּכָלל
אֹומֵ   ַאְבָרָהם   רַרֵּבנּו  ִהְתָקְרבּות  ֶׁשִעַּקר  ַאְבָרָהם",  ָהָיה  "ֶאָחד  ָּפסּוק,  ַעל 

ְיֵדי ֶׁשָחַׁשב ָּתִמיד ֶׁשהּוא ַרק ֶאָחד  -ָאִבינּו, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ָהָיה ַעל
ק רַ ל  ּוְלִהְסַּתּכֵ ת  ְלַחּקוֹ י  ְיהּודִ ל  ּכָ   ָצִרי�ה  ְוזֶ ד.  ֶאחָ ף  ָּבעֹוָלם ְו�א ִהְסַּתֵּכל ַעל ַא

 ר.יֹותֵ  ַמְצִליחַ י ֶׁשַהֵּׁשנִ ם ְּכֶׁשרֹוִאיר ְלִהָּׁשבֵ א ְו�, ַעְצמוֹ ל עַ 
ּוְכמֹו ֶׁשּמּוָבא ְּבַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל ֶהָחָכם ְוַהָּתם. ְמֹבָאר ָׁשם ֶׁשַהָּתם ָהָיה ַרְצָען ְוכּו'  

ָיה ִּבְׁש�ָׁשה ְקָצוֹות ְוכּו' ְוהּוא ָהָיה ְו�א ָהָיה ָיֹכל ַהְּמָלאָכה ָּכָראּוי ּוִמְנָעל ֶׁשּלֹו הָ 
ִמְתָּפֵאר ּבֹו ְמֹאד ַּכָּמה ָנֶאה ְוָיֶפה ַהִּמְנָעל ַהֶּזה ְוכּו'. ְוָהְיָתה ׁשֹוֶאֶלת לֹו ִאְׁשּתֹו, 
ִמְנָעִלים  ְּבַעד זּוג  נֹוְטִלים ג' ְזהּוִבים  ַּבֲעֵלי ְמָלאכֹות  ִמְּפֵני ָמה ְׁשָאֵרי  ֵּכן,  ִאם 

ה ֵאיְנ� לֹוֵקַח ִּכי ִאם ֶאָחד ָזָהב ָוֵחִצי? ֵהִׁשיב ָלּה, ַמה ִלי ָּבֶזה? ֶזה ַמֲעֶׂשה ְוַאּתָ 
ֶׁשּלֹו ְוֶזה ַמֲעֶׂשה ֶׁשִּלי. ְועֹוד, ָלָּמה ָלנּו ְלַדֵּבר ֵמֲאֵחִרים, ֲה�א ַנְתִחיל ַלֲחֹׁשב ַּכָּמה 

 .ֹור הּוא ְּבָכ� ְוכּו'ְוַכָּמה ֲאִני ַמְרִויַח ְּבַהִּמְנָעל ֶזה ִמָּיד ְלַיד ָהע
ְוַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָרַמז ְּבַעְצמֹו ַאַחר ֶׁשִּסֵּפר ַמֲעֶׂשה ֹזאת ֶׁשַּכָּוָנתֹו ְלִעְנַין  

ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוִאם  ְּתִפָּלה ַוֲעבֹוַדת ה', ְּכמֹו ֶׁשּמּוָבא ָׁשם ְּבסֹוף ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו 
ָּכרָ  ֵאינֹו  ְלִהְתַנֵהג  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשְּצִריִכין  ְוָהֵבן,  ְקָצוֹות  ִּבְׁש�ָׁשה  ִמְנָעל  ִהיא  אּוי 

ִּבְתִמימּות ָּגדֹול ְּכַדְרֵכי ַהָּתם ַהַּנ"ל ּוְצִריִכין ְלַדְקֵּדק ְּבָכל ַהַּמֲעֶׂשה ִלַּקח ְלַעְצמֹו 
ְוִלְהיֹות ִּבְדָרָכיו  ְוֵליֵל�  ַהַּנ"ל  ַהָּתם  ִמִּדְבֵרי  ְוֵעצֹות  ְוַאל   מּוָסר  ָּתִמיד  ְּבִׂשְמָחה 

יֹוֵתר   ַהְרֵּבה  ַוֲעבֹוָדה  ִלְתִפָּלה  ֶׁשּזֹוִכין  ֲחֵבָריו  ַוֲאִפּלּו  ְּכָלל  ְיַבְלֵּבל אֹותֹו ָהעֹוָלם 
ְּבָכל  -ִּפי-ַעל-ִמֶּמּנּו, ַאף ָּתִמיד  ְּבִׂשְמָחה  ִיְהֶיה  ַרק  ְּכָלל  ִמֶּזה  ְּבַדְעּתֹו  ִיֹּפל  ֵכן ַאל 

 .ֹוָבה ֶׁשַּמְרִויַח ִּבְתִפָּלתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו ֵאי� ֶׁשהּואְנֻקָּדה ּוְנֻקָּדה ט
ת ַּבֲעבֹודַ ק  ְלִהְתַחּזֵ ה  ַהְּסִפירָ ל  ׁשֶ ם  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהָּיִמית  אֶ ל  ֶׁשְּמַנּצֵ י  מִ י  ַאְׁשרֵ 

 א.ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ב טוֹ  לוֹ ה ִיְהיֶ ם, ַהּׁשֵ 
 (ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ֶּפַסח, ה"ט אֹות כ"ב)

 
 
 
 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 הֹוֵלי ִּבְׁשִבילִ ק ְּבִדּיּוה ָלָּמ 
 הָקֶׁש  ָּכל ּכָ 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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ה ַר  רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ק  ַהּקָ
ׁש?בטוֹ  ר ְלַבּקֵ  , ֵאיְך ֶאְפׁשָ

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִלְׁשאֹל   ִנְקּבָ ָרִציִתי  ֶׁשַהּכֹל  ִּדְּברּו  ֶׁשִּלי  ַהְּמַלְּמִדים  ֶׁשַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה  זֹוֵכר  ֲעַדִין  ֲאִני  ִלי.  ֶׁשַּמְפִריַע  ע ַמֶּׁשהּו 
ּו ַהֵּׁשם . ָּברקְמֻדּיָ   ְוַהּכֹל ִמְתַנֵהל ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַנֵהל ָּכל ָּדָבר ְּבֶחְׁשּבֹון   ה ִמְלַמְעלָ 

ַמן ֲאִני  ּוָפה ָהַאֲחרֹוָנה ִהְתַחְלִּתי ְלַצֵּית ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְוִהְתַחְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֲאָבל ָּכל ַהּזְ קַּבְּת 
ִביִלי ָאז ַמה ֲאִני עֹוֶׂשה ֶׁשֲהִכי טֹוב ִּבְׁש ה  חֹוֵׁשב ֶׁשִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם ְועֹוֶׂשה ָּכל ַמ 

ֶׁשַאִּגיַע ַהַּבְיָתה ַמֵהר, ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכָבר   ָּכאן? ְלֻדְגָמא ִאם ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
 ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַאֶחֶרת ִמַּמה ֶׁשֲהִכי טֹוב ִּבְׁשִביִלי? ִּתְכֵנן ְּבִדּיּוק ָמַתי ַאִּגיַע ַהַּבְיָתה, ָלָּמה ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

 ֲאִני ְמאֹד ְמֻבְלָּבל ָּבֶזה.

 ֲאִני ַּגם רֹוֶצה ְלהֹודֹות ַעל ַהִּׁשעּוִרים ַהִּנְפָלִאים, ַיֲעזֹר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּתְהֶיה ָלֶכם ַהְצָלָחה ַרָּבה. 

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 , כ"ג ִניָסן, ִאְסרּו ַחג, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  ם)ְקדֹוִׁשי(באר"י  יֹום א' ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי ב' -ִיְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת ה' 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ה ִיְהֶיה, ְוֵאי ִיְהֶיה; ֵאין ׁשּום ָּדָבר ָמַתי ִיְהֶיה, ַמ   קֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְמֻדּיָ   עְּכמֹו ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר, ַהּכֹל ִנְקּבָ 
 ָּבעֹוָלם ֶׁשּקֹוֶרה ֵמַעְצמֹו; ַאָּתה חֹוֵׁשב ְמאֹד טֹוב, ָּכ ְצִריִכים ַלֲחׁשֹב. 

ל ּוְלַבֵּקׁש ָלנּו ְלִהְתַּפּלֵ   רהּוא אֹוֵמ   -ַאָּתה ָצִרי ָלַדַעת ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשעֹוֶׂשה ַהּכֹל ּופֹוֵעל ַהּכֹל    תִעם זֹא
נּו  ָלנּו טֹוב. ֵיׁש ָלנּו ִמְצָוה ְלִהְתַּפֵּלל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיֲעזֹר ָלנּו ְּבָכל ַמה ֶׁשֲאַנְח ה ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְהיֶ 

ׁש ַעל ְרפּוָאה, ַעל ַּפְרָנָסה ְוֵכן ָהְלָאה, ִּכי  ְלַבֵּק   ַהְּגדֹוָלה ִּתְקנּו ֶאת ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה ְוִסְּדרּו   תְצִריִכים. ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶס 
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא רֹוֶצה ֶׁשְּנַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו, ּוְכֶׁשְּמַבְּקִׁשים הּוא הֹוֵפ ַהּכֹל ּוֵמִביא ָלנּו ְיׁשּועֹות.

הּוא ַיְרִּגיׁש ֶאת ַטַעם ַהַּגן ֵעֶדן   - ָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשְּמַבֵּקׁש ָּכל ָּדָבר ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, הּוא ַחי ִעם ַה 
 "ב)תשפב' -יַאֲחֵר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(                                                                                                ְּבֶזה ָהעֹוָלם.

 

 
 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

 מציינים שתים עשרה שנה לפתיחת תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב 
בימים אלו, לפני שתים עשרה שנה, מיד לאחר פסח תש"ע, עזר השם יתברך שראש הישיבה יחד עם קבוצה קטנה  

לתוך המים, ובס"ד פתחו את שעריו של התלמוד תורה החדש "היכל הקודש", שנפתח  של אנשי שלומינו קפצו  
 באותה עת בוויליאמסבורג עם ילדים ספורים בלבד.

לא עברו יותר משנים ספורות, ומשם זה התרחב להרבה מוסדות "היכל הקודש" ענפים, תלמודי תורה, בתי ספר 
 קריית יואל, בברסלב ליבערטי ובירושלים.  לבנות, כוללים ועוד, שנפתחו מאז בוויליאמסבורג,

ויראת  תפילה  הילדים מתחנכים לתורה  בו  כמקום  נודעים  הם  רבים,  הדים  כבר  יש  הקודש  היכל  וכיום למוסדות 
שמים על דרך ישראל סבא, עם כל עצותיו הקדושות של רבינו ז"ל, בדרך שלימדו מוהרא"ש, וראש הישיבה שליט"א 

 ממשיך הלאה. 
נתה בם, כפי שמעידים כלל ההורים, נסוך על התלמידים והתלמידות חן עצום, עדינות, יראת שמים  הכרת פניהם ע

ותמימות נדירים, זה נובע רק מהתורה הקדושה אותה לומדים הילדים בהתמדה, אשר התורה היא אילת אהבים 
 . ויעלת חן, ומשום שהילדים מדברים אל השם יתברך בשפה שלהם, שזה מקדש ומעדן את האדם

שפתותיהם של הילדים נעות תמיד, מדברות ומשוחחות עם השם יתברך, תמיד מסופרים בפיהם ניסים ונפלאות 
 שהשם יתברך עשה עימם, הם מספרים "סיפורי תפילה" שהשם יתברך עזר להם והקשיב לתפילות שביקשו.

השם יתברך כל ימי חייהם,   מוהרא"ש לימד אותנו שכאשר האמונה מושרשת בלבבות הצעירים, אזי הם כבר יחיו עם
האמונה הטהורה תגדל יחד איתם כל השנים, הם כבר לעולם לא יעזבו את השם יתברך, בכל מצב שרק יימצאו בו,  

 הם ידעו שיש להם לאן לפנות, השם יתברך עימם תמיד, והוא לעולם לא יעזוב אותם.
אצל מוהרא"ש באותו חול המועד פסח  נציין מה שסיפר מוהרא"ש לראש הישיבה לפני שתים עשרה שנה כשישב  

ועבר על כל הפרטים אודות הלמוד תורה החדש, סיפר אז מוהרא"ש על מה שהתרחש בוויליאמסבורג בעת ייסודו  
 של בית המדרש הראשון של חסידי ברסלב למעלה מחמישים שנה קודם לכן. 

לב התקשו מאד במציאת מנין.  באותם שנים היתה ברסלב מושג שרק מעטים שמעו ממנו, ובבית המדרש של ברס
על הקשיים הרבים    –שעוד היה אז אברך צעיר    –באחת ההזדמנויות השיח גבאי בית מהדרש את ליבו אל מוהרא"ש  

לאסוף מנין מידי שבת. התחייך מוהרא"ש ונענה ואמר לו, "אל תדאג, כאן בוויליאמסבורג עוד יהיה תלמוד תורה של 
וטובוסים של תלמודי תורה שונים, ענה ואמר לו מוהרא"ש, "אתה רואה את ברסלב!", וכשבאותה שעה חלפו שם א

 האוטובוסים האלו? ככה יסתובבו אוטובוסים שיהיה כתוב עליהם "תלמוד תורה ברסלב וויליאמסבורג".
  – לגבאי ששמע זאת זה היה נראה כהגזמה מופרזת, והוא נענה ואמר למוהרא"ש, "אתם חולמים בהקיץ!", "כעת"  

 "רואים ברוך השם שהחלום התגשם"!  –סיים מוהרא"ש ואמר לראש הישיבה 
חלק מהילדים של  תורה,  הנפלאים שיצאו מהתלמוד  הפירות  רואים את  בעומדנו שתים עשרה שנה לאחר מכן, 
התלמוד תורה כבר משמשים כיום כמלמדים מומחים במוסדות, כולם גדלו להשם ולתפארת עם לב בוער אל השם  

 יתברך. 
 ודעתם לבניך ולבני בניך!   וה

 
 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )זקלִסּפּור ַחּיָ

 תקא.
ָׁשבּועֹות ַהָּקדֹוׁש   קֶֹדם  ָהַרב  ִּבֵּקר 

זַ ק  ִמְחֶמעְלִני ַרֵּבנּו    ָהָיה  הּוא(  "ל ֶאת 
  ַרֵּבנּו  ְוִצָּוה).  שכג  ִסיָמן  ַּכָּנ"לְמֻחָּתנֹו,  

 ּוֵביְנַתִים.  ַּבֲעבּורֹו  ְסעּוָדה  ַלֲעׂשֹות  ַז"ל
  ָעָנה.  ִנְפָלא  ִסּפּור   ַז"ל  ַרֵּבנּו  רִסּפֵ 

ֶׁשָרִאיִתי, ָמ   ָלֶכם  "ֲאַסֵּפר:  ְוָאַמר ה 
 ".ּוְתַסְּפרּו ִלְבֵניֶכם

ּוְסִביבֹו   ָהָאֶרץ,  ַעל  ׁשֹוֵכב  ָהָיה  ֶאָחד 
ָהיּו יֹוְׁשִבים ִעּגּול. ּוְסִביב ָהִעּגּול עֹוד  
ְוֵכן   ִעּגּול,  עֹוד  ָהִעּגּול  ְוָסִביב  ִעּגּול, 

ִעּגּוִלי ַּכָּמה  ָהיּו  עֹוד  ּוְסִביָבם  ם, 
 יֹוְׁשִבים עֹוד ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ְּבִלי ֵסֶדר.

ְואֹותֹו ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ָּבֶאְמַצע, (ַהְינּו ֶזה   
ָהָיה  ִצּדֹו),  ַעל  ֻמֶּטה  יֹוֵׁשב  ֶׁשָהָיה 
ָהיּו  ְסִביבֹו  ְוֻכָּלם  ִּבְׂשָפָתיו.  עֹוֶׂשה 

 עֹוִׂשים ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם ַאֲחָריו.
ֵאיֶנּנּוְוַאַחר־ּכָ   ְוִהֵּנה  ָרִאיִתי,      אֹותֹו)

ְסִביבֹו  ַהּיֹוְׁשִבים  ְוֻכָּלם  ָהֶאְמָצִעי), 
ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם.  ַלֲעׂשֹות  ִהְפִסיקּו 

,  ִלי  ֵהִׁשיבּו  ' ?ֶזה  הַמ 'ְוָׁשַאְלִּתי:  
, ִמְּלַדֵּבר  ּוָפַסק  ע ְוִנְגוַ   ֶׁשִּנְתָקֵרר
 . ִמְּלַדֵּבר ְוִהְפִסיקֹו
ְוַרְצִּתי.  ָלרּוץ  ֻּכָּלם  ִהְתִחילּו  ְוַאַחר־ָּכ 
 ַּפאַלאִצין  ְׁשֵני  ְוָרִאיִתי  ַאֲחֵריֶהם

ְוָיִפים  ָנִאים  ִּבְנָיִנים  ַהְינּו  (ַאְרמֹונֹות), 
ְׂשָררֹות,  ְׁשֵני  יֹוְׁשבֹות  ָהיּו  ְוָׁשם  ְמאֹד, 
ְוִהְתִחילּו  ְלַהְּׂשָררֹות  ְלָׁשם  ָרצּו  ְוֵהם 

ִעָּמֶהם  ִהְטִעיֶתם  'ָלָּמה:  ִלְטעֹן 
 .  ְלָהְרָגם ְוָרצּו '?אֹוָתנּו
יִתים, ּוְרִא .  ַלחּוץ  ַהְּׂשָררֹות  ּוָבְרחּו

ֶׁשָּלֶהם,  ַמהּות  ְמאֹד  ְּבֵעיַני  ְוהּוַטב 
אֶֹהל   ֵמָרחֹוק  ְוָרִאיִתי  ַאֲחֵריֶהם  ְוַרְצִּתי 

ְלַהְּׂשָררֹות: ִמָּׁשם  ְוָצֲעקּו  ִחְזרּו '  ָיֶפה. 
ּובִ ַלֲאחֹוֵריֶכם , תַהְּזֻכּיֹו  ָּכל  םַּקְׁשֶּת ! 

 ְוֵתְלכּו  ְּבֶיְדֶכם  ּוְנַטְלֶּתם ,  ָלֶכם  ֶׁשֵּיׁש
לּוי ָׁשם, ְוָׁשם ִּתְפֲעלּו ָּכל ַמה ַהָּת  רְלַהּנֵ 

  'ֶׁשִּתְרצּו!
  ְוָהיּו.  תְוִקְּבלּו ַהְּזֻכּיֹו  ַלֲאחֹוֵריֶהם  ְוָחְזרּו

 ְוַרְצִּתי,  ְלַהֵּנר  ְוָרצּו,  תְזֻכּיֹו  ֲחִבילֹות  ָׁשם
. ָּבֲאִויר  ָּתלּוי  ָּדלּוק   ֵנר   ְוָרִאיִתי  ַאֲחֵריֶהם

ֶאל   ְוִהְׁשִליכּו  ַהְּׂשָררֹות  ּוָבאּו ַהְּזֻכּיֹות 
 ְלתֹו ִניצֹוצֹות  ֵמַהֵּנר  ְוָנְפלּו  ַהֵּנר. 

 ִּפיֶהם, ְוֶהֱחִזיר ַעְצמֹו ַהֵּנר.  
ְוַנֲעָׂשה ֵמַהֵּנר ָנָהר, ְוָׁשתּו ֻּכָּלם ֵמַהָּנָהר, 

ּוְכֶׁשָּפְתחּו וְ  ְּבִקְרָּבם.  ְּבִרּיֹות  ַנֲעׂשּו 
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 חג הפסח מרומם עם ראש הישיבה שליט"א  
ראש   של  במחיצתו  להימצא  ליבערטי  ברסלב  קרית  תושבי  זכו  לטובה  עלינו  העבר  הפסח  בחג 

 בקריה במשך כל ימי החג. הישיבה שליט"א ששהה 
תושבי הקריה החשובים מוסרים, חג הפסח עבר בהתרוממות נפלאה, כל רגע היה תענוג והנאה, 

 וישאר חקוק בעצמותיהם עוד זמן רב.
ראש הישיבה שליט"א כבר יצא אל הקריה כמה ימים לפני החג, כדי להכין את החג כראוי, ובמהלך 

 ת בכל עניני הקהילה הנצרכים בקריה. ימים אלו עסק ראש הישיבה שליט"א רבו
בבוקרו של ערב פסח, אחרי שריפת חמץ התקיים מעמד זיכוי הפת לעירוב בקריה בביתו של ראש  
הישיבה, בהשתתפות בודקי העירוב החשובים, שמוסרים את נפשם לאורך כל השנה לבדוק את  

מכן   לאחר  כשר,  שהעירוב  לוודא  שבת  ערב  מידי  סיבוב  ועורכים  הישיבה העירוב  ראש  העניק 
 שליט"א לכל הבודקים מצה מהעירוב של לפני שנה, לאות זיכרון על מסירותם לשבת קודש.

התחילו  בחצות  בקריה, מיד  החדשה  המצות  במאפית  "מצות ערב פסח"  השנה  נאפו  לראשונה 
 לאפות את המצות בשמחה גדולה, ראש הישיבה שליט"א אמר את ההלל.

 ת והשיעורים בין כל בתי המדרשים בעיר. במשך ימי החג התחלקו התפילו
בענין   בעיקר  יהודים,  וחיזק  שיעורים  מסר  בשיחות,  שליט"א  הישיבה  ראש  הרבה  החג  במהלך 

סח", עם ישראל היו המצרים, עבדו בפרך וסבלו צרות קשות ומרות, עד שהגיע משה רבינו    –ה"פה  
דה לצאת מכל הצרות, וכך הוא ולימד אותם לדבר ולצעוק אל השם יתברך, כי רק זו הדרך היחי

הוציא אותם ממצרים. ואת זאת עלינו לעשות גם בימינו אנו, בכל צרה שהיא שאדם נפל אליה, יש  
לו רק כתובת אחת, לפנות אל השם יתברך, להשיח אליו את כל ליבו, וכך הוא ייגאל מכל צרותיו 

 וקשייו.
הרבה להשם יתברך על כל הדברים    כמו כן דובר שצריכים לחפש את הנקודות הטובות, ולהודות

הטובים שהוא נותן לנו, וכך הלב נפתח וקל יותר לדבר ולבקש מהשם יתברך. כשיהודי מרגיל את 
עצמו לדבר עם השם יתברך הוא זוכה לחיים מאושרים ונעימים ברוחניות ובגשמיות. במכתב כותב  

בל צריכים להזהר; פעמים ראש הישיבה שליט"א, "בודאי שצריכים לבקש ולבקש מהשם יתברך, א 
עלולים לפעמים ליפול לדחיקת השעה, עלולים לפעמים כמו    – רבות כל כך שקועים רק בלבקש  

לבוא בטענות 'אני מבקש ומבקש ושום דבר, אני לא מקבל תשובה'; לכן חשוב כשמבקשים מהשם  
טי מוהר"ן ח"א  להודות ולשבח אותו, לחפש טוב, לחפש נקודות טובות. רבינו אומר (ליקו  –יתברך  

"היה   יתברך,  השם  כשהולך טוב, אתה מרגיש את  "ביום טובה",  יד):  ז,  (קהלת  הפסוק  על  ל"ג) 
בטוב", זה טוב, תחיה עם ההרגשה הזאת, אבל דע לך "וביום רעה", וכשאתה לא מרגיש כלום, הכל 

שם תחפש אלוקות, תחפש בחושך את השם יתברך, תודה לה  –כבוי, אתה רואה רק רע, "ראה"  
יתברך. זה מה שהתכוונתי לומר לך שלא תעסוק רק בלבקש מהשם יתברך, אתה צריך גם בשעת  

 להודות, כך תראה את רחמנותו של השם יתברך, ולא תיפול לעצבות".  –הבקשה 
בימי חול המועד מסר ראש הישיבה כל ערב שיעור התחזקות, ביום הראשון של חול המועד היה 

ינו בירושלים עיה"ק, ניתן לשמוע את כל השיעורים (באידיש) בקו  גם שיעור מיוחד לאנשי שלומ
 "קול ברסלב".

 המשך תיאור נרחב אודות החג הנפלא בקריה, תוכלו לקרוא בעיתון "קרית ברסלב".
גם בכל בתי המדרשים של "היכל הקודש" בכל האזורים, התאספו יהודי האזור והתפללו בצוותא  

 לימודים של רבינו ז"ל, שמחיים ומחזקים כל יהודי בכל מצב. במשך ימי החג, והתחזקו בעצות וב
 חסל סידור פסח כהלכתו! 

*** 

ְלַדֵּבר, ָיְצאּו ֵמֶהם ַהְּבִרּיֹות. ּוְרִאיִתים ָרִצים ְוָׁשִבים,  
 ְוֵאיָנם ִמין ָאָדם ְוא ִמין ַחָּיה ַרק ְּבִרּיֹות.  

ְוָאְמרּו:   ִלְמקֹוָמם.  ַלְחזֹר  ִהְתַיֲעצּו   ְוַאַחר־ָּכ' ֵאי
  ד ְלָהֶאָח   'ִנְׁשַלח:  ֶאָחד  ָעָנה   ' ?קֹוֵמנּוִלְמ   רַלְחזֹ   נּוַכל

רּו:  ְוָאְמ   '!ָלָאֶרץ  ִמָּׁשַמִים  ֶחֶרב   ְואֹוֵחז   ָׁשם  ָהעֹוֵמד
 . תִלְׁשַח ְלַהְּבִרּיֹו ְוִהְתַיֲעצּו '?ִנְׁשַלח ִמי 'ֶאת

  אֹותֹו   ְוָרִאיִתי  ַאֲחֵריֶהם  ְוַרְצִּתי .  ְלָׁשם  ַהְּבִרּיֹות  ְוָהְלכּו
  ִמָּׁשַמִים  ְּבָידֹו  ְוַחְרּבֹו,  ָלָאֶרץ  ִמָּׁשַמִים  עֹוֵמד,  םְמֻאּיָ 

(ֶׁשּקֹוִרין  ֶאָחד  ֶּפה  ִהּנֹו ,  ִּפּיֹות  ַּכָּמה   ְוָלּה,  ָלָאֶרץ  ,
(חֹד)) ְלִמיָתה ּוֶפה ֶאָחד ַעל ֲעִנּיּות ּוֶפה ֶאָחד   ַׁשאְרף

 ַעל ֻחְלׁשֹות, ְוֵכן ַּכָּמה ִּפּיֹות ַעל ְׁשָאר ֳעָנִׁשים.
ְלַבֵּקׁש:  ְוִהְתִח    ִיּסּוִרים  ָלנּו  ָהָיה  ַרב  ְזַמן  'ֶׁשֶּזהילּו 

ֶאל   אֹוָתנּו   ְוָהֵבא  ְלֵעֶזר   ָלנּו  ָהָיה   ַעָּתה,  ִמְּמ  
ּוִבְקׁשּו:    '!ֶאְתֶכם  רַלְעזֹ   ָיכֹול   'ֵאיִני :  ְוָאַמר  'ְמקֹוֵמנּו!

ְוַנֲהרֹ ִמיָתה  ֶׁשל   ַהֶּפה   ָלנּו  'ֵּתן .  ָרָצה  ְוא   '!אֹוָתם  ג , 
. ֶּפה  ׁשּום  ָלֶהם  ִלֵּתן  ָרָצה  ְוא,  ַאֵחר  הּפֶ   ּוִבְּקׁשּו
 . ְוָחְזרּו
ּוְבתֹו  רֹות, ְוֵהִסירּו ַהְּׂשָר   ֶאת  גַלֲהרֹ   הְּפֻקָּד   ָּבָאה  ָּכ

ֶאת רֹאָׁשם. ְּבתֹו ָּכ ָחַזר ַהַּמֲעֶׂשה ְּכמֹו ֶׁשָהָיה, ֶאָחד  
ְוכּו ָהָאֶרץ  ַעל   ְוָרצּו,  ְוכּו'  םִליִעּגּו  ּוְסִביבֹו ,  'ׁשֹוֵכב 

,  ָרִאיִתי  ַעָּתה  ַרק).  "לַּכּנַ   ַהּכֹל(  ְוכּו'  תְלַהְּׂשָררֹו
 .ַהְּזֻכּיֹות ֶאל ַהֵּנר ִהְׁשִליכּו א ֶׁשַהְּׂשָררֹות

 "האיא ַהּבָ  ְּבָׁשבּועַ  ִקְראּון? ּכֵ ה ַמ 
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")  -(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 
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  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה
 21:15 בשעה יום שלישי 

 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  

 ד' לפני השקיעה  10סעודה שלישית 
 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  נא לברר אצל הגבאים לפני שבת  21:00יום ראשון בשעה  

 ) ביהכ"נ חב"ד ( 9רחוב צה"ל 

  

<<<< 

 

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  >>>> המשךִסּפּור ַחּיָ
 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"וושע וועבערמאן האברהם ימו"ה 
 נ"י חיים יחזקאל  של בנו  לחלאקה

 *** 
 הי"ו משה ווייזער החתן 

 טוב לאירוסו למזל 
 הי"ו   נפתלי זאבעלמו"ה  בת עב"ג

 *** 

 הי"ויואל מאשקאוויטש מו"ה 
 למזל טוב  להולדת בתו
 *** 

 הי"ו אהרן אפעלדארפער  מו"ה 
 למזל טוב  להולדת בתו
 *** 

 הי"וזעליג ווייס מו"ה 
 למזל טוב  להולדת בתו
 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 תהגיליונולהיות שותף בהפצת 
 בעירך 

אפשר לתרום דרך נדרים פלוס על 
 "היכל הקודש  שם

 ירושלים/בני ברק/בית שמש/צפת
 .ש.ג.ב"מ

  ירו˘ליםב˘ור‰ מ˘מח˙ לכל ˙ו˘בי 
בע"ה נפתח "פינת הפצה" שע"י בית המדרש 

ם-י15ר' נחמן מברסלב היכל הקודש ברסלב ברח'   
ז"ל, מוהרא"ש ז"ל, במקום ניתן להשיג: ספרי רבינו ז"ל, רבי נתן 

וראש הישיבה שליט"א, קמיעות ממוהרא"ש, משניות לח"י 
  CD, USB, SD פרקים, כל שירי ראש הישיבה שליט"א בפורמט

5615084-054 לפרטים נוספים:  

                 ֲהָפָצה ִויְנְקל

 

mailto:breslevcenter@gmail.com

	וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ מִבֵּית לַפָּרֹכֶת אֶל פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל הָאָרֹן וְלֹא יָמוּת כִּי בֶּעָנָן אֵרָאֶה עַל הַכַּפֹּרֶת. רַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן קט"ו), אָדָם שֶׁהָיָה רָחוֹק מֵהַשֵּׁם יִתְבָּר...
	וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ מִבֵּית לַפָּרֹכֶת אֶל פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל הָאָרֹן וְלֹא יָמוּת כִּי בֶּעָנָן אֵרָאֶה עַל הַכַּפֹּרֶת. רַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן קט"ו), אָדָם שֶׁהָיָה רָחוֹק מֵהַשֵּׁם יִתְבָּר...
	וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ מִבֵּית לַפָּרֹכֶת אֶל פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל הָאָרֹן וְלֹא יָמוּת כִּי בֶּעָנָן אֵרָאֶה עַל הַכַּפֹּרֶת. רַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן קט"ו), אָדָם שֶׁהָיָה רָחוֹק מֵהַשֵּׁם יִתְבָּר...
	אִם לְאָדָם אֵין שֵׂכֶל, הוּא יִתְיָאֵשׁ מִיָּד כְּשֶׁהוּא יִרְאֶה שֶׁדְּבָרִים לֹא הוֹלְכִים לְפִי אֵיךְ שֶׁהוּא תִּכְנֵן, הוּא יִכְעַס, "מַה זֶה שֶׁהוֹלֵךְ לִי כָּל כָּךְ קָשֶׁה?! הֲרֵי אֲנִי כְּבָר רוֹצָה לְהִתְנַהֵג כָּרָאוּי, לָמָּה בְּדִיּוּק עַ...
	אִם לְאָדָם אֵין שֵׂכֶל, הוּא יִתְיָאֵשׁ מִיָּד כְּשֶׁהוּא יִרְאֶה שֶׁדְּבָרִים לֹא הוֹלְכִים לְפִי אֵיךְ שֶׁהוּא תִּכְנֵן, הוּא יִכְעַס, "מַה זֶה שֶׁהוֹלֵךְ לִי כָּל כָּךְ קָשֶׁה?! הֲרֵי אֲנִי כְּבָר רוֹצָה לְהִתְנַהֵג כָּרָאוּי, לָמָּה בְּדִיּוּק עַ...
	אִם לְאָדָם אֵין שֵׂכֶל, הוּא יִתְיָאֵשׁ מִיָּד כְּשֶׁהוּא יִרְאֶה שֶׁדְּבָרִים לֹא הוֹלְכִים לְפִי אֵיךְ שֶׁהוּא תִּכְנֵן, הוּא יִכְעַס, "מַה זֶה שֶׁהוֹלֵךְ לִי כָּל כָּךְ קָשֶׁה?! הֲרֵי אֲנִי כְּבָר רוֹצָה לְהִתְנַהֵג כָּרָאוּי, לָמָּה בְּדִיּוּק עַ...
	זֶה מַה שֶׁהַתּוֹרָה מְסַפֶּרֶת לָנוּ בְּמַעֲמַד הַר סִינַי, (שְׁמוֹת כ', י"ז) וַיַּעֲמֹד הָעָם מֵרָחֹק - הָאֲנָשִׁים הַפְּשׁוּטִים כְּשֶׁהֵם רוֹאִים מְנִיעוֹת, הֵם רוֹאִים שֶׁלֹּא כָּל כָּךְ קַל לִהְיוֹת יְהוּדִי כָּשֵׁר, הֵם נִשְׁאָרִים לַעֲמֹד מֵרָ...
	הַפְּגָם שֶׁל נָדָב וַאֲבִיהוּא הָיָה (וַיִקְרָא ט"ז, א') "בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי ה'", הֵם נִכְנְסוּ לַקְּדֻשָּׁה בְּלִי צִמְצוּם וּבְלִי מְנִיעוֹת, וְאִם לֹא עוֹבְרִים אֶת הַקְּשָׁיִים וְהַמְּנִיעוֹת, עֲלוּלִים בְּקַלּוּת לִפֹּל, שֶׁזֶּה כְּמוֹ מִיתָה,...
	לָכֵן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא צִוָּה לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ מִיָּד לְאַחַר מִכֵּן, וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ, לֹא תָּמִיד אֶפְשָׁר לְהַגִּיעַ לַקְּדֻשָּׁה בְּקַלּוּת, זֶה קָשֶׁה, יֵשׁ בַּדֶּרֶךְ הַרְבֵּה מִכְשׁוֹלִים, אֲבָל צְרִיכִים לִזְכֹּר לּ...
	(זֹאת הַתּוֹרָה אַחֲרֵי ב)
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת מְצֹרָע, ב' נִיסָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד אֲהוּבִי יַקִּירִי ... נֵרוֹ יָאִיר
	קִבַּלְתִּי אֶת מִכְתָּבְךָ.
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, תִּתְחַזֵּק וּתְחַזֵּק אֶת אִשְׁתְּךָ תִּחְיֶ'; הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַעֲשֶׂה אִתְּךָ נִסִּים גְּדוֹלִים, הָעִקָּר לְהַחֲזִיק מַעֲמָד מַה שֶׁקּוֹרִין "זִיךְ דֶערְהַאלְטְן". זֶה הַיֹּפִי שֶׁל יְהוּדִי, אֲפִלּוּ שֶׁעוֹבְרִים...
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, תִּתְחַזֵּק וּתְחַזֵּק אֶת אִשְׁתְּךָ תִּחְיֶ'; הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַעֲשֶׂה אִתְּךָ נִסִּים גְּדוֹלִים, הָעִקָּר לְהַחֲזִיק מַעֲמָד מַה שֶׁקּוֹרִין "זִיךְ דֶערְהַאלְטְן". זֶה הַיֹּפִי שֶׁל יְהוּדִי, אֲפִלּוּ שֶׁעוֹבְרִים...
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, תִּתְחַזֵּק וּתְחַזֵּק אֶת אִשְׁתְּךָ תִּחְיֶ'; הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַעֲשֶׂה אִתְּךָ נִסִּים גְּדוֹלִים, הָעִקָּר לְהַחֲזִיק מַעֲמָד מַה שֶׁקּוֹרִין "זִיךְ דֶערְהַאלְטְן". זֶה הַיֹּפִי שֶׁל יְהוּדִי, אֲפִלּוּ שֶׁעוֹבְרִים...
	חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (בְּרֵאשִׁית רַבָּה לב, ג) עַל הַפָּסוּק (תְּהִלִּים יא, ה): "'ה' צַדִּיק יִבְחָן', הַיּוֹצֵר הַזֶּה אֵינוֹ בּוֹדֵק קַנְקַנִּים מְרוֹעָעִים, וּמִי הוּא בּוֹדֵק, בְּקַנְקַנִּים יָפִים, אֲפִלּוּ מֵקִישׁ עֲלֵיהֶם...
	עוֹד הֵם אוֹמְרִים: "הַפִּשְׁתָּנִי הַזֶּה בְּשָׁעָה שֶׁהוּא יוֹדֵעַ שֶׁהַפִּשְׁתָּן שֶׁלּוֹ יָפָה כָּל שֶׁהוּא כּוֹתְשָׁהּ הִיא מִשְׁתַּבַּחַת, וְכָל זְמַן שֶׁהוּא מַקִּישׁ עָלֶיהָ הִיא מִשְׁתַּמֶּנֶת, וּבְשָׁעָה שֶׁהוּא יוֹדֵעַ שֶׁהַפִּשְׁתָּן שֶׁלּ...
	עוֹד הֵם אוֹמְרִים: "מָשָׁל לְבַעַל הַבַּיִת שֶׁהָיָה לוֹ שְׁתֵּי פָּרוֹת, אַחַת כֹּחָהּ יָפֶה וְאַחַת כֹּחָהּ רַע, עַל מִי הוּא נוֹתֵן אֶת הָעֹל, לֹא עַל זֹאת שֶׁכֹּחָהּ יָפֶה, כָּךְ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְנַסֶּה אֶת הַצַּדִּיקִים, שֶׁנֶּאֱמַר, ה...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר לְךָ, הַכֹּל יִתְהַפֵּךְ לְטוֹבָה, עוֹד תִּרְאֶה נַחַת אֵצֶל הַיְּלָדִים שֶׁלְּךָ מִתּוֹךְ בְּרִיאוּת.
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר לְךָ, הַכֹּל יִתְהַפֵּךְ לְטוֹבָה, עוֹד תִּרְאֶה נַחַת אֵצֶל הַיְּלָדִים שֶׁלְּךָ מִתּוֹךְ בְּרִיאוּת.
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר לְךָ, הַכֹּל יִתְהַפֵּךְ לְטוֹבָה, עוֹד תִּרְאֶה נַחַת אֵצֶל הַיְּלָדִים שֶׁלְּךָ מִתּוֹךְ בְּרִיאוּת.
	מציינים שתים עשרה שנה לפתיחת תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב
	בימים אלו, לפני שתים עשרה שנה, מיד לאחר פסח תש"ע, עזר השם יתברך שראש הישיבה יחד עם קבוצה קטנה של אנשי שלומינו קפצו לתוך המים, ובס"ד פתחו את שעריו של התלמוד תורה החדש "היכל הקודש", שנפתח באותה עת בוויליאמסבורג עם ילדים ספורים בלבד.
	לא עברו יותר משנים ספורות, ומשם זה התרחב להרבה מוסדות "היכל הקודש" ענפים, תלמודי תורה, בתי ספר לבנות, כוללים ועוד, שנפתחו מאז בוויליאמסבורג, קריית יואל, בברסלב ליבערטי ובירושלים.
	לא עברו יותר משנים ספורות, ומשם זה התרחב להרבה מוסדות "היכל הקודש" ענפים, תלמודי תורה, בתי ספר לבנות, כוללים ועוד, שנפתחו מאז בוויליאמסבורג, קריית יואל, בברסלב ליבערטי ובירושלים.
	לא עברו יותר משנים ספורות, ומשם זה התרחב להרבה מוסדות "היכל הקודש" ענפים, תלמודי תורה, בתי ספר לבנות, כוללים ועוד, שנפתחו מאז בוויליאמסבורג, קריית יואל, בברסלב ליבערטי ובירושלים.
	וכיום למוסדות היכל הקודש יש כבר הדים רבים, הם נודעים כמקום בו הילדים מתחנכים לתורה תפילה ויראת שמים על דרך ישראל סבא, עם כל עצותיו הקדושות של רבינו ז"ל, בדרך שלימדו מוהרא"ש, וראש הישיבה שליט"א ממשיך הלאה.
	הכרת פניהם ענתה בם, כפי שמעידים כלל ההורים, נסוך על התלמידים והתלמידות חן עצום, עדינות, יראת שמים ותמימות נדירים, זה נובע רק מהתורה הקדושה אותה לומדים הילדים בהתמדה, אשר התורה היא אילת אהבים ויעלת חן, ומשום שהילדים מדברים אל השם יתברך בשפה שלהם, שזה מ...
	שפתותיהם של הילדים נעות תמיד, מדברות ומשוחחות עם השם יתברך, תמיד מסופרים בפיהם ניסים ונפלאות שהשם יתברך עשה עימם, הם מספרים "סיפורי תפילה" שהשם יתברך עזר להם והקשיב לתפילות שביקשו.
	שפתותיהם של הילדים נעות תמיד, מדברות ומשוחחות עם השם יתברך, תמיד מסופרים בפיהם ניסים ונפלאות שהשם יתברך עשה עימם, הם מספרים "סיפורי תפילה" שהשם יתברך עזר להם והקשיב לתפילות שביקשו.
	שפתותיהם של הילדים נעות תמיד, מדברות ומשוחחות עם השם יתברך, תמיד מסופרים בפיהם ניסים ונפלאות שהשם יתברך עשה עימם, הם מספרים "סיפורי תפילה" שהשם יתברך עזר להם והקשיב לתפילות שביקשו.
	מוהרא"ש לימד אותנו שכאשר האמונה מושרשת בלבבות הצעירים, אזי הם כבר יחיו עם השם יתברך כל ימי חייהם, האמונה הטהורה תגדל יחד איתם כל השנים, הם כבר לעולם לא יעזבו את השם יתברך, בכל מצב שרק יימצאו בו, הם ידעו שיש להם לאן לפנות, השם יתברך עימם תמיד, והוא לעו...
	נציין מה שסיפר מוהרא"ש לראש הישיבה לפני שתים עשרה שנה כשישב אצל מוהרא"ש באותו חול המועד פסח ועבר על כל הפרטים אודות הלמוד תורה החדש, סיפר אז מוהרא"ש על מה שהתרחש בוויליאמסבורג בעת ייסודו של בית המדרש הראשון של חסידי ברסלב למעלה מחמישים שנה קודם לכן.
	באותם שנים היתה ברסלב מושג שרק מעטים שמעו ממנו, ובבית המדרש של ברסלב התקשו מאד במציאת מנין. באחת ההזדמנויות השיח גבאי בית מהדרש את ליבו אל מוהרא"ש – שעוד היה אז אברך צעיר – על הקשיים הרבים לאסוף מנין מידי שבת. התחייך מוהרא"ש ונענה ואמר לו, "אל תדאג, כ...
	לגבאי ששמע זאת זה היה נראה כהגזמה מופרזת, והוא נענה ואמר למוהרא"ש, "אתם חולמים בהקיץ!", "כעת" – סיים מוהרא"ש ואמר לראש הישיבה – "רואים ברוך השם שהחלום התגשם"!
	בעומדנו שתים עשרה שנה לאחר מכן, רואים את הפירות הנפלאים שיצאו מהתלמוד תורה, חלק מהילדים של התלמוד תורה כבר משמשים כיום כמלמדים מומחים במוסדות, כולם גדלו להשם ולתפארת עם לב בוער אל השם יתברך.
	והודעתם לבניך ולבני בניך!
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	חג הפסח מרומם עם ראש הישיבה שליט"א
	בחג הפסח העבר עלינו לטובה זכו תושבי קרית ברסלב ליבערטי להימצא במחיצתו של ראש הישיבה שליט"א ששהה בקריה במשך כל ימי החג.
	תושבי הקריה החשובים מוסרים, חג הפסח עבר בהתרוממות נפלאה, כל רגע היה תענוג והנאה, וישאר חקוק בעצמותיהם עוד זמן רב.
	ראש הישיבה שליט"א כבר יצא אל הקריה כמה ימים לפני החג, כדי להכין את החג כראוי, ובמהלך ימים אלו עסק ראש הישיבה שליט"א רבות בכל עניני הקהילה הנצרכים בקריה.
	בבוקרו של ערב פסח, אחרי שריפת חמץ התקיים מעמד זיכוי הפת לעירוב בקריה בביתו של ראש הישיבה, בהשתתפות בודקי העירוב החשובים, שמוסרים את נפשם לאורך כל השנה לבדוק את העירוב ועורכים סיבוב מידי ערב שבת לוודא שהעירוב כשר, לאחר מכן העניק ראש הישיבה שליט"א לכל ה...
	לראשונה נאפו השנה "מצות ערב פסח" במאפית המצות החדשה בקריה, מיד בחצות התחילו לאפות את המצות בשמחה גדולה, ראש הישיבה שליט"א אמר את ההלל.
	במשך ימי החג התחלקו התפילות והשיעורים בין כל בתי המדרשים בעיר.
	במהלך החג הרבה ראש הישיבה שליט"א בשיחות, מסר שיעורים וחיזק יהודים, בעיקר בענין ה"פה – סח", עם ישראל היו המצרים, עבדו בפרך וסבלו צרות קשות ומרות, עד שהגיע משה רבינו ולימד אותם לדבר ולצעוק אל השם יתברך, כי רק זו הדרך היחידה לצאת מכל הצרות, וכך הוא הוציא...
	כמו כן דובר שצריכים לחפש את הנקודות הטובות, ולהודות הרבה להשם יתברך על כל הדברים הטובים שהוא נותן לנו, וכך הלב נפתח וקל יותר לדבר ולבקש מהשם יתברך. כשיהודי מרגיל את עצמו לדבר עם השם יתברך הוא זוכה לחיים מאושרים ונעימים ברוחניות ובגשמיות. במכתב כותב רא...
	בימי חול המועד מסר ראש הישיבה כל ערב שיעור התחזקות, ביום הראשון של חול המועד היה גם שיעור מיוחד לאנשי שלומינו בירושלים עיה"ק, ניתן לשמוע את כל השיעורים (באידיש) בקו "קול ברסלב".
	המשך תיאור נרחב אודות החג הנפלא בקריה, תוכלו לקרוא בעיתון "קרית ברסלב".
	גם בכל בתי המדרשים של "היכל הקודש" בכל האזורים, התאספו יהודי האזור והתפללו בצוותא במשך ימי החג, והתחזקו בעצות ובלימודים של רבינו ז"ל, שמחיים ומחזקים כל יהודי בכל מצב.
	חסל סידור פסח כהלכתו!

