
 א

 

 

 

 

  

 גליון היכל הקודש
 שבועי יוצא לאור ע"י  גליון  

 ירושלים   מוסדות היכל הקודש ברסלב 
 נתייסדו ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע 

 
 

 זמנים )ירושלים( 
 6:40הדלקת הנרות................... 

 8:31.. ....... שב"ק לר"ת . מוצאי  
 

 שיעורים כסדרן 

ב'נ"ך    ג' -.............................יונה 
 ........................עירובין י"ג בבלי

י"ג ירושלמי    ...................תענית 
י' תוספתא     .....................יבמות 

 ................עבודה זרה ח' רמב"ם
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שָּ ל ע  ר ִסּפּו רָּ ּפָּ  הה 
ִשיע  ֶאְתֶכם ק  ֱאל   ה'ִכי  יֶכם ְלהו  ְיב  ֶכם ִעם א  ם לָּ ח  ֶכם ְלִהלָּ ְך ִעמָּ ל  ה   יֶכם ה 

 ( 462) 48, גליון 9שנה                                                                     לפ"ק פרשת שופטים, ב' אלול, אבות פרק ו', שנת תש"פ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א"ש ֲהרָּ ר  מו  ּפ   ְמס 

ָבר   כְּ ִהנֵּה  ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  ֹראׁש  בְּ ָבר  כְּ אֹוֲחִזים  ָאנּו 
ַהָשָנה   ַהנֹוָרִאים ֶׁשל ֹראׁש  וְּ דֹוִׁשים  ַהקְּ ַהָיִמים  ַמִגיִעים 
רּות ַרָבה   עֹורְּ ִהתְּ ֹעק בְּ ִכים ִלזְּ ָבר ָאנּו הֹולְּ יֹום ִכּפּור, כְּ וְּ

ף" ֶאת ַהִמִלים "ּותְּ  ַתֶנה ּתֹוקֵּ ִפַלת "ּונְּ ִפָלה  ִבתְּ ׁשּוָבה ּותְּ
ִּתין   זֵָּרה!" ּוִמי ֶׁשָחָכם ֹלא ַממְּ ָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהגְּ ּוצְּ

בּו ָעָליו ח" ּתְּ רֹועַ   וַעד ֶׁשִיכְּ ְך ִלקְּ ָטרֵּ ָאז ִיצְּ זֵּרֹות ָרעֹות וְּ   גְּ
ֹחֶדׁש ֱאלּול   ָבר מֵּ ִחיל כְּ ֹראׁש ַהָשָנה, ֶאָלא הּוא ַמתְּ ֹזאת בְּ

ֹל ִבׁשְּ ַחזֵּק  ִהתְּ ִפָלה לְּ ּתְּ ׁשּוָבה,  ּתְּ לּו,  ָהאֵּ ָבִרים  ַהדְּ ֶׁשת 
זֵּרֹות   גְּ ָעָליו  ֹזר  ִלגְּ ִחילּו  ַיתְּ ֹלא  ָלל  ֶׁשכְּ י  דֵּ ִבכְּ ָדָקה,  ּוצְּ

 ָרעֹות. 
יָנה   ַהשֵּ מֵּ ר  עֹורֵּ ִהתְּ לְּ ַמן  ַהזְּ ֶזה  ֱאלּול  ֹחֶדׁש  בְּ ָׁשיו  ַעכְּ

ִחי ַהתְּ ּולְּ ַהָשָנה,  ָכל  ֶמֶׁשְך  בְּ נּו  ֶׁשָיׁשְּ ַלֲעֹרְך  ָהֲעמּוָקה  ל 
י   דֵּ ִבכְּ ַהֶזה,  ָבעֹוָלם  אֹוֲחִזים  ָאנּו  יֹפה  אֵּ ֶנֶפׁש  בֹון  ֶחׁשְּ

ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא. ֹזר לְּ ַלחְּ ׁשּוָבה וְּ  ַלֲעׂשֹות ּתְּ
ַכת ַהֹחֶדׁש ֶׁשל   ִברְּ ֻסָּפר ַעל ַצִדיִקים ֶׁשַכֲאֶׁשר ִהִגיעּו לְּ מְּ

ָהָיה   ַהַחָזן  ַכֲאֶׁשר  ֲאַזי  ֱאלּול,  ַהִמִלים  ֹחֶדׁש  ֶאת  ר  אֹומֵּ
יֹום..." ָהיָ  ֶיה בְּ ִחיל  ם  אֹותָ ז  אֹוחֵּ ה  "ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ִיהְּ

ָבר ַמִגיַע ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֶזה   ִכירּו ֶׁשכְּ ָעָדה. ֶעֶצם ֶזה ֶשִהזְּ ּורְּ
ָנָתם,   ָרם ִמשְּ עֹורְּ י לְּ דֵּ ֶפר מּוָסר ֲהִכי טֹוב ִבכְּ ָבר ָהָיה ַהסֵּ כְּ

כ ִהתְּ ִחיל לְּ ַהתְּ  ֹונֵּן ַלָשָנה ַהֲחָדָׁשה ֶׁשַמִגיָעה.ּולְּ

 
 

בֹוי  ְלַגב   כֶׁ ת  ַהַמְחשָׁ לָׁ בֹום  ע  ';  ְוכּום  שֶׁ ְפשָׁ י  א  ת  ַמֲחשָׁ ר אֶׁ
ח   לָׁ נּום.  ְלה  ק  ר  אֹומ  "ל  זַ   ַרב  לֶׁ י מֹוֲהַר"ן, ח  יקּוט  ן עב(א )ל  ימָׁ   : ', ס 

בַ ה  זֶׁ  בֹול  שֶׁ ע  ַהטֶׁ עֹו ת  ַהַמְחשָׁ רָׁ יה  ַכמָׁ ת,  הָׁ ְמַנס  ר  יֹות  ם  שֶׁ
יחַ  יר  יֹות  ם  ה  ם  אֹותָׁ   ְלַהְבר  ְתַגְבר  ְמקֹום,  מ  ים  ב  ר  ם ע  ב  לָׁ
בָׁ  יה  ַהַמְחשָׁ יכ  ַהש  ב  ַלְחש  ם  ְצר  ים,  מ  ַהכ  ם  ְלַהְפנ  ה זֶׁ ל  שֶׁ
דֹוש רּוְך  ַהקָׁ ְמל  א,  הּו  בָׁ רֶׁ ל  כָׁ א  ְושֶׁ אָׁ י ְיד  ל  ְועַ ,  ְכבֹודֹוץ  הָׁ

בֹול  כָׁ ה  זֶׁ  יהֶׁ ת  קֹולְ תַ ְס ת מ  ַהַמְחשָׁ ֲאל  ישֶׁ ן. כְ מ  ת  אֶׁ ם  ְמַשְננ 
ֱאמּונָׁ  יה  הָׁ יר  עֹולָׁ ת  אֶׁ ם  ְמא  תּו  ְכמֹום,  הָׁ כָׁ אל מג,  ב  שֶׁ ְזק  )ְיחֶׁ

ים, ב( ד  ַהקָׁ ְך  רֶׁ דֶׁ מ  א  בָׁ ל  א  ְשרָׁ י  י  ֱאֹלק  ְכבֹוד  ה  נ  "ְוה   :
ים",ְוקֹולֹו ְכקֹול ַמי   א  ם ַרב  ְזק  יל  ְיחֶׁ ב  הּור  ְמַספ  א  ַהנָׁ א שֶׁ

אָׁ  ְביָׁכֹוה  רָׁ דֹוש ת  אֶׁ ל  כ  רּוְך   ַהקָׁ יעַ א  הּו  בָׁ רָׁ ל  אֶׁ   ַמג  ֲעזָׁ ה, הָׁ
ְשמָׁ  ים  ַמי  ל ְכקֹו ַרַעשם שָׁ ע ְונ  ה  ם, שֹוְטפ  ירָׁ א  ץ ה  רֶׁ אָׁ "ְוהָׁ

ְכב דֹו", י  מ  ַחי  ים  ַהש  ם  ע  ם  ְכשֶׁ ים  ַהַחי  יר  ה  ֱאמּונָׁ ם,  ְמא 
ירָׁ   ה. ְמא 

סֶׁ ם  א   ְכנֶׁ בָׁ ת  נ  עָׁ ה  ַמֲחשָׁ יה  רָׁ ְךן  א  יא  ל  ד,  ְלַפח    צ רֶׁ יכ  ם  ְצר 
ְשתֹונֹוד  ְלַאב   ילּות;  עֶׁ ים  א    ַוֲאפ  בָׁ ם  חֹוְשב  עָׁ ה  ַמְחשָׁ ה  רָׁ
עֹולָׁ ה  ַהֻחפָׁ ת  ַתחַ  ְחַר א  ל  ן  ֲעַדי  ם  הָׁ א ל  ה  ְוַהְקֻדשָׁ ב,  נֶׁ
דֶׁ  דָׁ ן  מ  ת  יֹורֶׁ אָׁ ים,  הָׁ ְסלַ ם,  ַהש  : "ְבַלַחשם  אֹוְמר  י  ל  ח  ת 

ְסַתַכְלת  ל  עַ  ה  ים  ַהש  י,  שֶׁ נ  א  תֹוצ  מֶׁ י ל  כָׁ ת  אֶׁ י  מ  ר  ם  ַהְדבָׁ
י ע  רָׁ הּום";  הָׁ זֶׁ ר  יֹות  ,  ְוזֶׁ יא  ל  ה  מ  יכ  ם, ְכלּות  ַלֲעשֹום  ְצר 

י ר  ְשאָׁ י ם ְונ  י  י ם ְנק  תֹו)                       םּוְקדֹוש   ה תש"פ(ְרא  ה ֱאמּונָׁ  ֲעצָׁ
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ָהָיה   זי"ע  ִרין  ִמָקאבְּ ֹמֶׁשה  ַרִבי  ַהַצִדיק 
ַסּפֵּ  ָׁשִנים    רמְּ ׁש  ׁשֵּ ֶבן  יֹותֹו  ִבהְּ ַאַחת  ֶׁשַּפַעם 

ָחק  ַהִמׂשְּ ַצע  ֶאמְּ בְּ ָריו,  ֲחבֵּ ִעם  ק  ִׂשחֵּ ַבד,  ִבלְּ
ָרה לֹו: "ֹמֶׁשה'ֶלע,   ָאמְּ ָאה ֲאחֹותֹו ַהחּוָצה וְּ ָיצְּ
ַהָדִגים   ֲאִפילּו  ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  ֶאת  כּו  רְּ בֵּ ָבר  כְּ
ק?!" ַכֲאֶׁשר   ַׂשחֵּ ַאָּתה ֲעַדִין מְּ ֶשַבָים רֹוֲעִדים, וְּ
ִחיל   ִהתְּ ָּפׁשּוט  הּוא  ֲאחֹותֹו  מֵּ ֹזאת  ָׁשַמע 
ֲעַדִין   הּוא  ַהיֹום  ֶׁשַעד  ָכְך  י  דֵּ כְּ ַעד  ֹעד,  ִלרְּ

וַ  ֱהיֹות  ָהַרַעד,  אֹותֹו  ֶאת  ִגיׁש  ֲאחֹותֹו ַמרְּ
ִעם   ֹזאת  ָרה  ָאמְּ ִמימּוַהַצֶדֶקת  ֶזה  ּתְּ וְּ ָנה  כֵּ ת 

ִחיל ַלֲעבֹוד   ָאז הּוא ִהתְּ ַנס לֹו ָלֲעָצמֹות, ּומֵּ ִנכְּ
ָבַרְך.  ם ִיתְּ  ֶאת ַהשֵּ

ֹכר ֶׁשִהנֵּה ַמִגיַע ֹראׁש ַהָשָנה ֶׁשֶזהּו  ָצִריְך ִלזְּ
ִדי בְּ ָאָדם  ָכל  לְּ ֹּתב  ִלכְּ ִכים  הֹולְּ ַהִדין,  ּוק  יֹום 

ַהָשָנה,   ָכל  ֶמֶׁשְך  בְּ ִאּתֹו  רֹות  ִלקְּ ְך  הֹולֵּ ַמה 
ּתֹוָרה,   ִעם  ב  יטֵּ הֵּ ן  כֹונֵּ ִהתְּ לְּ ָצִריְך  ֶזה  ַלל  ּוִבגְּ
ֶפר   סֵּ בְּ ב  ִהָכתֵּ לְּ ֶׁשנּוַכל  י  דֵּ ִבכְּ ֻכיֹות,  ּוזְּ ִפָלה  ּתְּ

ֹבֶרכֶ  ֶיה ָלנּו ָׁשָנה טֹוָבה ּומְּ ֶׁשִּתהְּ  . תַהַחִיים, וְּ

ָהֲאָנִׁשים   מֵּ יֹות  ִלהְּ ֹלא  ר  ִהָזהֵּ לְּ ֲאָבל  ָצִריְך 
ֹחֶדׁש  ט  קּומְּ "ֶעס  ָאַמר:  ָנָתן  ַרִבי  יֶהם  ֶשֲעלֵּ
ט.. אּון ֶמען   ֶרענְּ ט אּון ֶמען בְּ ֶרענְּ ֱאלּול, ֶמען בְּ

ט"... ]ַמִגיַע ֹחֶדׁש ֱאלּול, בֹוֲעִרי ִניׁשְּ ם  טּוט ָגארְּ
בֹוֲעִרי פֹ םוְּ בְּ ֲאָבל  לּום"...[  ..  כְּ עֹוִׂשים  ַעל ֹלא 

עֹוד ָאַמר: "ַמִגיִעים ַהָיִמים ֶׁשל ֹחֶדׁש ֱאלּול,  
וֶ מֶ  פְּ וערְּ ען  פְּ רּוט  פְּ רּום  )רּו ם  ִליִטים  ם  ַמחְּ

ַחזֵּק  ִהתְּ ַחזֵּק   ,לְּ ִהתְּ ׁשּוב לְּ ַחזֵּק וְּ ִהתְּ , ֲאָבל ֹלא  (לְּ
ִלים".  ַּפלְּ ֹלא ִמתְּ ִדים וְּ  לֹומְּ

מִ  ִרים  ַדבְּ ֶׁשמְּ ִּפיק  ַמסְּ ֹחֶדׁש  ֹלא  לּות  ַגדְּ
ַמן ִעם   ֹפַעל ֶאת ַהזְּ ל בְּ ַנצֵּ אֹות לְּ ֱאלּול, ָצִריְך ִלרְּ
ָברּוְך  ַהָקדֹוׁש  לְּ ר  ַדבֵּ ּולְּ ִפָלה  ּתְּ ַהּתֹוָרה,  ִלמּוד 

 הּוא. 
אֶ  אֹות  ִלרְּ ָׁשר  קֹומוֹ ה  זֶ ת  ֶאפְּ ת ַבמְּ

ֶאת   ִבים  ֶׁשעֹוזְּ ֲאָנִׁשים  ָנם  ֶׁשֶיׁשְּ דֹוִׁשים,  ַהקְּ
י   רֵּ ִקבְּ בְּ ִבים  ַישְּ ּוִמתְּ ֱאלּול  ֹחֶדׁש  ָכל  לְּ ַהַבִית 
ל ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהָקדֹוׁש ַהֶזה.  ַנצֵּ י לְּ דֵּ ַצִדיִקים ִבכְּ
אֹות ַמָמׁש ֶאת ַהִשיָחה ֶׁשל ַרִבי   ָׁשר ִלרְּ ָׁשם ֶאפְּ

בַ  ִבים  ַישְּ ִמתְּ י  ָנָתן.  קֵּ ִּפרְּ ַכָמה  ִרים  אֹומְּ ִציּון 
ַלָמקֹום,   ִרים  ַבקְּ מְּ ַמִגיִעים  ַצע  ֶאמְּ בְּ ִהִלים,  ּתְּ
ִמי   אֹות  ִלרְּ י  דֵּ ִבכְּ ִהִלים  ַהּתְּ ֶאת  ִבים  עֹוזְּ ִמַיד 
ָדָקה  ָצת צְּ ִׁשים ַגם קְּ ַבקְּ ָבר מְּ י כְּ דֵּ ִהִגיַע, ּתֹוְך כְּ

ִהִלי ִרים לֹוַמר ׁשּוב ּתְּ ֶהם, ָאז חֹוזְּ ֶפַתע  מֵּ ם, לְּ
ִחיִלים ָלתּור   ָאז ַמתְּ ִגיׁש ָרָעב וְּ ַהרְּ ִחיִלים לְּ ַמתְּ
ָצת   קְּ ִכים  הֹולְּ וְּ ִפים  ַעיְּ ִמתְּ ָאז  ָמזֹון,  ַאַחר 
ִלי ַלֲעׂשֹות   ר ַהיֹום ִמבְּ ִדיּוק ָכְך עֹובֵּ ִליׁשֹון, ּובְּ

ַבד ִמלְּ לּום.  ִחידֵּ   ה ַכמָ   כְּ יְּ גּולָ י  ֲאָנִׁשים  ה  סְּ
ִלים ַנצְּ מְּ ִסיִקים    ֶׁשֶבֱאֶמת  ַמפְּ ֹלא  וְּ ַמן  ַהזְּ ֶאת 

ָכל   ֶמֶׁשְך  בְּ ם  ַהשֵּ לְּ ר  ַדבֵּ ּולְּ ל  ַּפלֵּ ִהתְּ לְּ ֹמד,  ִללְּ
 ַהֹחֶדׁש.

ַהָקדֹוׁש   ָהֲאִר"י  מֵּ ָבִעימּוָבא  ַארְּ יֹום  ֶׁשבְּ ם 
י יֹום ִכּפּור יֵּׁש   ַעד ַאֲחרֵּ ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול וְּ ֶׁשמֵּ

ת ָרצֹון  ָלָאעֵּ ִדיּו ה ִנפְּ ַעת  ַבָשַמִים, בְּ מֹו ִבׁשְּ ק כְּ
ּתֹוָרה,   ֶפר  סֵּ ֶׁשמֹוִציִאים  כְּ יָכל  ַההֵּ ִתיַחת  ּפְּ
ֹעל בֹו   ָׁשר ִלפְּ ת ָרצֹון ָידּוַע ֶׁשֶאפְּ ַמן עֵּ ֶׁשָאז ֶזה זְּ

ִמיּות,  ל  כָ  ַגׁשְּ רּוָחִניּות ּובְּ   אֹוָתה ַמה ֶׁשָצִריְך בְּ
כָ  ת ָרצֹון יֵּׁש בְּ ָבִעים ָיִמים ל עֵּ לּוָהַארְּ  . ָהאֵּ

לּו    לוֹ   יֵּׁשּוִמי ׁשֶ  ל ֶאת ַהָיִמים ָהאֵּ ַנצֵּ ֶכל מְּ ׂשֵּ
ַהשֵּ  מֵּ ה  בֵּ ַהרְּ ׁש  ַבקֵּ הּוא  ם  לְּ ַוַדאי  ּובְּ ָבַרְך,  ִיתְּ

ֹאד.  דֹולֹות מְּ ׁשּועֹות גְּ ַעל יְּ  ִיפְּ

ִישּוב   בְּ ִבים  ַחשְּ מְּ ֶׁשַכֲאֶׁשר  ִהיא  ָהֱאֶמת 

<<<<<< 

 

>>>>>> 

 

<<<<<< 

 



 ג
 

מי   כיבוי אש,  בתחנת  מי  בטוח,  במקום  רגלם  שרק דרכה  איך 
בתחנת דלק, מי בקעמפים סמוכים התיישבו מיד הבחורים לסיים  

 גם באותו יום את מסכת תענית על אף כל הטלטולים והקשיים.
  ור לקעמפ, עדיין לא היכשהסתיימה הסופה ויכלו סוף סוף לחזו

התיישבו הבחורים ללמוד את המסכת  אז  תאורה וחשמל במקום,  
עליה הם לא וויתרו אפילו יום אחד לאור הנרות, בסוף הבחורים  

 ניצחו וזכו לסיים כל יום את מסכת תענית עד לראש השנה.
התחילו  השנה  ראש  לאחר  מיד  מקיים,  והקב"ה  גוזר  צדיק 

במשך זמן חורף תשע"ב, התארסו כל  להתארס בחורים בישיבה, ו
הבחורים, הם ב"ה התחתנו יפה והקימו בתים יהודיים כשרים לשם  

 ולתפארת.
ומאז מידי שנה מסיימים הבחורים החדשים את מסכת תענית  

פע הרבה    ם ארבעים  וב"ה  השנה,  ראש  ועד  באב  עשר  מחמשה 
זה    נעשושידוכים   בחורים    במשךבזכות  הרבה  כן  כמו  השנים, 

ישיבה  מישיבו הראש  של  לשיעורים  המקשיבים  אחרות  ת 
שליט"א, זכו גם הם לסיים מסכת תענית ארבעים פעמים, וגם הם  

 נושעו והתארסו ב"ה.
"גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן", צדיק בעולם הבא יש  
כל   עבור  יפעל  בוודאי  ומוהרא"ש  הזה,  מבעולם  כח  יותר  לו 

 וב ובניקל.הבחורים שימצאו את זיווגם ההגון בקר
  !אין שמחה כשמחת התורה

 

 ו  מכת י  ר י  מראש הישי ה ש י "א  כ  ה ושאי ,   
   ו  ר  הש ו י "  תו אמו ה".

 052-7644-664כ י      הת שרו 
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לּו ֶׁשל   ם  ַהַדַעת ֶאת ַהָיִמים ָהאֵּ ֹחֶדׁש ֱאלּול, רֹוִאים ֶׁשהֵּ
מֹ  ִלגְּ י  דֵּ ִבכְּ ִּפיִקים  ַמסְּ ֶׁשָהיּו    רֹלא  ַהִׁשיעּוִרים  ָכל  ֶאת 

מֹו   ֶעה ֶאת ַעצְּ נּו ַבֹחֶדׁש ַהֶזה. ִמי ֶׁשֹּלא ַמטְּ לֹומֵּ י ׁשְּ ׁשֵּ ַאנְּ לְּ
י   רֵּ ֹמר ֶאת ַהַּתַנ"ְך, ָכל ִספְּ ִלגְּ ֹטף ַבֹחֶדׁש ַהֶזה וְּ ַנֶסה ַלחְּ מְּ

ִּתק  נּו,  ֶׁשל  ַרבֵּ ַהֲהָלכֹות  ָנה,  ִמׁשְּ י  רֵּ ִסדְּ ִׁשָשה  ֹזַהר,  י  ּונֵּ
ַהִׁשיעּוִרים   ָכל ֶזה חּוץ מֵּ עֹוד,  וְּ עֹוד  וְּ ַהנֹוָרִאים,  ַהָיִמים 
ַאר   ִנׁשְּ יְך  אֵּ ָאז  ַהָשָנה,  ָכל  ֶמֶׁשְך  בְּ ִדים  ֶׁשלֹומְּ בּוִעים  ַהקְּ

ל ַבֹחֶדׁש ַהֶזה?  ַבטֵּ ִהתְּ ַמן לְּ  עֹוד זְּ
ִהלֹות ֶׁשֹּלא ָנהּוג לֹוַמר "יֹום ִכּפּור   רֹוִאים ֶׁשֲאִפילּו ַבקְּ
ֱאלּול   ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ֶעֶרב  בְּ ֹחֶדׁש,  ֹראׁש  ֶעֶרב  ָכל  בְּ ָקָטן" 
ֱאלּול   ֹחֶדׁש  ֶׁשַמִגיַע  כְּ ִכי  ִהלֹות,  ַהקְּ ָכל  בְּ ֹזאת  ִרים  אֹומְּ

ׁשּוָבה, ָכל יְּ  הּור ּתְּ הּוִדי ִהרְּ ל ָכל יְּ ַקבֵּ ֹזר  מְּ הּוִדי רֹוֶצה ַלחְּ
ָאִביו ֶׁשַבָשַמִים ָלׁשּוב לְּ ׁשּוָבה וְּ ִבתְּ

רּוׁש  יֵּׁש ֶאל    ל עַ ר  ָאמַ   ֶׁשִמיֶׁשהּו   ּפֵּ נּו  ִּתפְּ "ַאל  ַהָּפסּוק 
ׁשוֹ ) ָהֱאִליִלים"  ֹחֶדׁש    ַיֲעׂשּוֶׁשֹּלא   ל( ֱאלּון ִמלְּ ֶסק ָגדֹול מֵּ עֵּ

ין  רּוׁש ֶׁשָכֶזה, ֹחֶדׁש ָכֶזה ָיָקר ֶׁשָהָיה    ֱאלּול, ַאְך אֵּ לֹוַמר ּפֵּ
ׁשּוָבה   ּתְּ ֶׁשל  ַמן  ִלזְּ ל  ָראֵּ ִיׂשְּ פּוצֹות  ּתְּ ָכל  בְּ ֻקָבל  מְּ ָּתִמיד 

ַח  ַבדֵּ ִהתְּ זֵּל בֹו ּולְּ ַזלְּ ָׁשר לְּ ִתקּון ַהַמֲעִׂשים, ִאי ֶאפְּ  . וָעָליוְּ
רּו ֶׁשָאמְּ ֶׁשֹּלא    יֵּׁש  רּוׁש  ֶזה,    ַיֲעׂשּוֶׁשַהּפֵּ ֹחֶדׁש  מֵּ ֶסק  עֵּ

ִעקָ ר  ֶנֱאמַ  ִחילָ ה  ַהֲחָדׁשָ ה  ַהִשיטָ ד  ֶנגֶ ר  בְּ ַכמָ ה  ֶׁשִהתְּ ה  בְּ
קֹומוֹ  ית,  מְּ ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאַזי ָלֶהם  ם  עֹוִׂשין  ֶשאֵּ ֲחֻתנֹות בְּ

ֶזה ָיכוֹ  ֹחֶדׁש ֱאלּול. וְּ ר ִמַדי מֵּ ֶסק יֹותֵּ רּו ַאל ַּתֲעׂשּו עֵּ   ל ָאמְּ
ָנכֹון,  יֹות  הּוא   ִלהְּ וְּ ׁשּום ָמקֹום  ָכֶזה ֹלא מֹוִפיַע בְּ ָהג  ִמנְּ

ק  ׁשּום ּפֹוסֵּ ָכר בְּ ָחן ָערּוְך, ֹלא ֻמזְּ ֶנֶגד ַהֲהָלָכה, ֶנֶגד ַהֻׁשלְּ
ֻסָגל   ֶהֶפְך ֹחֶדׁש ֶזה מְּ ֹחֶדׁש ֱאלּול, לְּ ֶׁשֹּלא ַלֲעֹרְך ֲחֻתנֹות בְּ

ַהכֹ  ַגם ַלֲחֻתנֹות. לְּ  ל וְּ
נַ  ֻאָשר ִמי ֶׁשזֹוֶכה לְּ ׁש  מְּ ַבקֵּ מֹו ֶׁשָצִריְך, ִבלְּ ל ֹחֶדׁש ֶזה כְּ צֵּ

ָבַרְך,   ִיתְּ ם  ַהשֵּ מֵּ ה  בֵּ בֵּ ַהרְּ ַהרְּ ַוַדאי  בְּ בְּ ַהּתֹוָרה.  ִלמּוד  ה 
ל   ַקבֵּ ָעִמים ָאָדם מְּ ה ּפְּ בֵּ קּות ַגם ַעל ֶזה, ִכי ַהרְּ ַחזְּ ָצִריְך ִהתְּ

ֱאלּול,ל  עַ  ֹחֶדׁש  בְּ ִׁשעּוִרים  ה  בֵּ ַהרְּ ֹמר  ִלגְּ מֹו  ֹפַעל    ַעצְּ ּובְּ
ַעל   ל  ֶׁשִקבֵּ ַהִׁשיעּוִרים  ָכל  ֶאת  ַסיֵּם  לְּ ִליַח  ַמצְּ ֹלא  הּוא 

הּו ֶׁשִאם  ָלַדַעת  ָצִריְך  מֹו,  ִסיֵּ א  ַעצְּ ֱאלּול    ם ֹלא  ֹחֶדׁש  בְּ
ׁשָ  ִליר  ֶאפְּ ַהׁשְּ ִסיֵּ   ם לְּ ֹלא  ִאם  וְּ ּתֹוָרה,  ַחת  ִׂשמְּ ַעד    ם ַעד 

ִלי ַהׁשְּ ָׁשר לְּ ַחת ּתֹוָרה ֶאפְּ ָכה ֶׁשֶזה ֲעַדִין  ַעד ֹזאת ֲחנֻ   ם ִׂשמְּ
ָפִרים   ִבסְּ ֶׁשמּוָבא  ִפי  כְּ ַהנֹוָרִאים,  ַהָיִמים  ֶׁשל  ְך  ׁשֵּ ֶהמְּ

ר ִמשּום ָדָבר ָבעֹוָלם.  ִהָשבֵּ דֹוִׁשים, ָהִעָקר ָאסּור לְּ  ַהקְּ
ֹלא   לּו, וְּ ב ֶאת ַהָיִמים ָהאֵּ יטֵּ ל הֵּ ַנצֵּ ֹכר לְּ ָהִעָקר ָצִריְך ִלזְּ

ַמן  ַהזְּ ֶאת  ז  בֵּ ַבזְּ טוֹ   לְּ ַהָשָנה  ֹראׁש  לְּ ֶכה  ִנזְּ ָאז  וְּ ,  בָלִריק, 
ִאם ֹראׁש ַהָשָנה טוֹ  ֹבֶרכֶ ה  טֹובָ ה  ָׁשנָ   ַּתִגיעַ ֲאַזי    בוְּ , ת  ּומְּ

ִמיּות ּוָברּוָחִניֹות.טּוָׁשָנה ֶׁשל ָכל  ַגׁשְּ  ב בְּ
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 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק' 
  ית המ רש הח ש "היכ  ה ו ש"  ירוש י  

הקודש, מתאספים מידי שבת קודש  זה זמן רב שאנשי שלומינו בירושלים, תלמידי היכל  
להתחזק יחדיו עם העצות של רבינו הקדוש כפי שהראש ישיבה שליט"א מלמד אותנו. עד 
עתה היו מתאספים בבית אחד מהחברים החשובים, שהתמסר כל כולו בלב ונפש עבור כל  

 החבורה.
התחילו   עם הזמן צר המקום מלהכיל את כולם, הגיעו עוד ועוד מקורבים חדשים, בשלב זה

לחפש מקום מתאים לפתוח בית המדרש מסודר כמתבקש למקום קודש זה, אבל היו קשיים  
 למצוא מקום מתאים.

אנשי שלומינו לא הפסיקו להתפלל ולבקש מהשם יתברך שיהיה לנו מקום מנוחה בדמות  
על   שלקח  חשוב  אברך  והתקרב לחבורה  עזר  הוא  ברוך  שהקדוש  משלנו, עד  המדרש  בית 

 את הוצאות בית המדרש החדש בירושלים.עצמו לשלם 
נחמן   רבי  ברחוב  הנמצא  החדש,  המדרש  לבית  השם  ברוך  להיכנס  זכינו  שבועיים  לפני 

שכונת גאולה, ומיד פרץ החוצה הצמא האדיר של עמך בית ישראל  -, ירושלים12מברסלב  
יהודים  מגיעים  העיר  קצוות  מכל  כאשר  הקדוש,  רבינו  של  המתוקות  העצות  עם    להתחזק 

 להתפלל ולהתחזק בבית המדרש, הן בימות החול והן בשבת קודש.
מידי יום מתקיימת תפילת מנחה כרבע שעה לפני השקיעה, כשלאחריה מוקרן שיעור דף  
ולסיום  מעריב,  תפילת  מתפללים  מכן  לאחר  שליט"א,  ישיבה  הראש  ידי  על  הנמסר  היומי 

 מתחזקים עם שיעור שמסר הראש ישיבה שליט"א.
קודש  ושלש    בשבת  השקיעה,  לפני  שעה  כרבע  שבת  קבלת  ולאחמ"כ  מנחה  מתפללים 

סעודות בשעת השקיעה. אנו מקווים ומתפללים להשיג בקרוב ספר תורה מהודר בכדי שנוכל  
 להתפלל גם בשבת בבוקר בבית מדרשינו.

ספרים   הקרן  במחיר  להשיג  אפשר  שם  להפצה,  מיוחד  מקום  במקום  הוקצה  כן  כמו 
הקדוש, רבי נתן, מוהרא"ש ומהראש ישיבה שליט"א, כמו כן ניתן להשיג  וקונטרסים מרבינו  

 דרשות והניגונים של הראש ישיבה שליט"א.האת כל הדיסקים, 
היהודים  לכל  שיאיר  גדול  אור  יצא  ומשם  יצליח,  החדש  המדרש  שבית  יעזור  השם 

 בירושלים עיה"ק ובכל ארץ ישראל.
  ו י  היכ   ה' א  י ישרא ! 

 *** 
 

 

  ומ י  אר  י  פ   מ כת ת  ית     ראש הש ה    חורי 
מסכת   של  המהומה  תחת  הישיבה  כל  השנה,  באב לראש  עשר  חמשה  שבין  אלו  בימים 

קים לכיסאות, העיניים דבוקות בגמרא מסכת תענית, ולומדים  ותענית, הבחורים יושבים רת
 בחשק ובהתמדה, וכך מסיימים מידי יום את כל מסכת תענית.

מתע שהוא  ישיבה  לראש  אמר  מוהרא"ש  באב  ט"ו  לפני  תשע"א  ביום  תבשנת  להגיע  ד 
לקעמפ )מחנה קיץ(, והוא יפעל שידוכים עבור   –יום המסוגל לזיווגים    –חמשה עשר באב  

 הבחורים.
בקעמפ כמובן מוהרא"ש  הופיע  באב  חמשה עשר  גדולה, ביום  הכינו סעודה  , כשלכבודו 

מוהרא"ש דיבר באריכות לבחורים, כשבסיום הדברים אמר לבחורים שכל בחור מגיל שבע  
מסכת    העשר יום  מידי  שבין חמשה עשר באב לראש השנה  יום  ומעלה שיגמור בארבעים 

 תענית, ימצא את זיווגו מיד אחרי ראש השנה.
בקעמפ, כל הבחורים התחילו ללמוד בהתמדה  מיד למחרת כבר לא יכלו לדבר עם אף בחור  

 מסכת תענית עם השאיפה לסיים את המסכת כולה מידי יום.
כולם  ה תיכף  ושהנה  בהתמדה,  ולומדים  היושבים  הבחורים  את  לסבול  יכל  לא  הרע  יצר 

הופע והנה  זמן  הרבה  לקח  לא  חתנים,  ונהיים  בכל    ה מתארסים  "איירין"  ההוריקן  סופת 
הבחורים לחרדתם שהנהר העובר בסמיכות לקעמפ עולה על גדותיו   עוצמתה, ובבוקר גילו
 ומציף את כל הקעמפ.

האזור   וכל  המים,  אספקת  הופסקה  גם  כמו  האזור  בכל  החשמל  נפל  כך  בעקבות  כמובן 
צף במים עד כדי כך שלא יכלו לנוע בדרכים עם רכבים רגילים, מהר מאוד  היות מוהתחיל ל

חלץ את הבחורים מהקעמפ המוצף, חלקם פונו עקב המצב  הגיעו כוחות כיבוי אש ומשטרה ל
הסופה לא הכתה כל כך חזק והם היו    הםלתחנת כיבוי האש הקרובה, וחלקם הגיעו לאזורים ב

 יבשים יחסית.
כולם נמלטו עם הנשמה ביד, רגע לפני שהקעמפ כולו הוצף לחלוטין במים, ביד אחת החזיקו  

מרא מסכת תענית, בכדי לא לפספס אפילו יום אחד  בגאון את שקית התפילין ובידם השניה ג
 מלסיים את המסכת.

 
 שיעורים אין נ"ך 

  "ך?     מו  ו   תחש   תמי  היה  כ  
 : בשפת האידיש נ"ךה נעימים וקלים בכלשיעורים 

  ו   ר    
0797040066  1, 2,  8  
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 סיפורי תפילה; ועוד שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;    -   קול ברסלב 
 845-351-0910/    212-444-9191  ארה"ב   0797040066ישראל  ארץ    

 438-300-8080  ה / קנד   03303502361  אנגליה   
 rabbirothhebrew@gmail.com במיילגליון לקבלת ה

 

 

 

 מתכונים; ועוד לה;  י תפ   סיפורי שיעורים;    -   ( לנשים קוואל פון חיזוק ) 

 845-351-9060/  212-444-9169  ארה"ב   0797040069ארץ ישראל  
    438-300-9090ה  ד / קנ 03303502363אנגליה    

 rabbirothhebrew@gmail.com /  058-637-7799  במייל יומי  חיזוק  
 
 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 תחי', צפתוזוגתו  הי"ו  יג יו ף    מו"ה
  הו  ת ה ן  מז   ו  

מכ  הי  י  מתוך  ריאות רו  שמחה ו חת   
ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות של נדרים  

 פלוס על שם היכל הקודש ירושלים

 


