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ַהָּקדֹוׁש    ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ְוגֹו' ְוָׁשַמר ה' ֱא�ֶקי� ְל� ְוגֹו'.
, הּוא ִיֵּתן ָלֶהם ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים הַּכּׁשּורָ   ָּברּו� הּוא אֹוֵמר: ִאם ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְתַנֲהגּו

ִאם ְיַצְּיתּו    ַקּלֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ְּבַעֵקָביו ִּתְׁשְמעּון,   ִאם ַהִּמְצֹות ַהּטֹוִבים, ַרִׁש"י אֹוֵמר,  
,  םְּבִעְּקֵביהֶ ם  ֲעֵליהֶ   םְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִעם ַהִּמְצוֹות ַהַּקּלֹות ֶׁשֲאָנִׁשים ּדֹוְרִכי

הֵ  ַמה  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ָּכל טּוב.  ָלנּו  ִיְׁשַלח  ָּברּו� הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּקּלֹות    ןָאז  ַהִּמְצֹות 
 ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו?  םֶׁשָאדָ 

ְלׁשֹונֹות,   ָׁש�ׁש  אֹוֵמר  ֶׁשַהָּפסּוק  ַהָּפסּוק,  ַעל  אֹוֵמר  ַהּטּוִרים  ִּתְׁשְמעּון,  ַּבַעל 
ַוֲעִׂשיֶתם, ּוְגָמָרא, ְּכֶנֶגד    םֶׁשהֵ   ּוְׁשַמְרֶּתם,  ִמְׁשָנה   ַהִּלּמּוִדים    ִמְקָרא,  ְׁש�ָׁשה 

, ֶׁשְּיהּוִדי ָצִרי� ִלְלמֹוד. ְּכֶׁשְּיהּוִדי זֹוֶכה ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ַהַחִּיים ִנְהִיים לֹו  םָהִעָּקִרִּיי
ְּבָכל  ְמַנֶּסה  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֲאָבל  ְּבַגְׁשִמּיּות.  ְוֵהן  ְּברּוָחִנּיּות  ֵהן  ּוְמתּוִקים,  טֹוִבים 

ִיְלְמדּו ּתֹוָרה, הּוא ֵמסִ    ל ית ֶאת ָהָאָדם ֶּׁשֵאין לֹו ֹמַח ָצלּוַהְּדָרִכים ְלַוֵּדא  ֶׁש�א 
ִלְלמֹוד ּוְלָהִבין ֶאת ַהּתֹוָרה, הּוא �א מֹוֵצא ְזַמן ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ֵאין לֹו ַחְברּוָתא 

  ל ֶׁשעַ   (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו), ְוֵכן ָהְלָאה. ֲאָבל ַרֵּבינּו ָנַתן ָלנּו "ֵסֶדר ֶּדֶר� ַהִּלּמּוד"  הטֹובָ 
ֵסֶפר, י  ְידֵ  ְּבָכל  ִׁשיעּור  קֹוְבִעים  ַקָּלה,  ְּבֶדֶר�  ּתֹוָרה  ִלְלמֹוד  ָיכֹול  ֶאָחד  ָּכל  ֶזה 

אֹוְמִרים ַרק ֶאת    ,טֹוב, ְוִאם �א  הזֶ   ְולֹוְמִדים ֶאת ֶזה ְּכִסְדָרן; ִאם ְמִביִנים ֲהֵרי
 ֹוף ָיִבינּו ֶאת ֶזה. , ּוְכֶׁשאֹוְמִרים ַהְרֵּבה ּתֹוָרה, ַּבּסהֲהָבנָ  יַהִּמִּלים ֲאִפילּו ְּבלִ 

יֹוֵצא ִמֶּזה ֶׁשַּקל ְמֹאד ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ִלְלמֹוד ָּכל יֹום ְמַעט חּוָמׁש, ְמַעט ִמְׁשַניֹות,  
ֶזה ַרק   ִלְלמֹוד  ִלְלמֹוד,  ִנְקָרא  ָּבֶזה "ֶזה �א  ְמַזְלְזִלים  ֲאָנִׁשים  ֲאָבל  ְּגָמָרא,  ְמַעט 

, ְּבִעּיּון ָּגדֹול, ְלָהִבין ִּבְבִהירּות ָּכל ָּדָבר". ְוָכ� יֹוֵצא  תְּכֶׁשּלֹוְמִדים ַהְרֵּבה ְּבַפַעם ַאחַ 
ֲאָבל   םְזַמִּניה  ֶׁשְּבַהְרּבֵ  ְּבִעּיּון,  ִלְלמֹוד  ָּתִמיד  ְיכֹוִלים  �א  ִּכי  ִּבְכָלל,  לֹוְמִדים  �א 

ֲאִפילּו ְּכֶׁש�א ְמִביִנים, ַרק ְמַעט ְּבָכל ַּפַעם, וַ   ְּכֶׁשְּמַצְּיִתים ְלַרֵּבינּו ְולֹוְמִדים ֲאִפילּו
 ָאז ַמִּגיִעים ְלַהְרֵּבה ְמֹאד.

ָּבֶזה ַעל    ה, ַהַּכָּונָ ִאם ַהִּמְצֹות ַקּלֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ְּבַעֵקָביו ִּתְׁשְמעּון   ,ֶזה אֹוֵמר ַרִׁש"י
ָּכל ַהּתֹוָרה ּכּוָלּה,  "ֵסֶדר ֶּדֶר� ַהִּלּמּוד" ֶׁשֹּזאת ֶּדֶר� ַקָּלה ּוְנִעיָמה ִלְלמֹוד ְוַלֲעֹבר ַעל  

ָּבּה,   ָאְמָנם ִנְרֶאה ִּכְּצחֹוק ֵאֶצל ֵחֶלק ֵמָהֲאָנִׁשים; ֲאָבל ִאם ֵּכן ֵיְלכּו  הֶׁשַהֶּדֶר� ַהּזֶ 
ָּכל   ָלנּו ֶאת  ִיֵּתן  ָּברּו� הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ְוָאז  ַהְרֵּבה ּתֹוָרה,  ִלְלמֹוד  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַיִּגיעּו 

 ְוַהַהְׁשָּפעֹות. ַהְּבָרכֹות ַהּטֹובֹות  
, ִהיא ִׂשְמָחה, ִלְהיֹות ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה. ַרֵּבינּו  םעֹוד ִמְצָוה ֶׁשֲאָנִׁשים ָּדִׁשים ְּבִעְּקֵביהֶ 

ִמְּלׁשֹון ִׂשְמָחה    ְוָהָיה ֶאת ַהָּפסּוק,    (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קס"ט) ַהָּקדֹוׁש ְמָפֵרׁש  
  - ָּכ� ְּבִׂשְמָחה, ָאז, ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון    יְּכדֵ ד  ִאם ִּתְהֶיה עַ   –   ְוָהָיה .  "ה)(ַּבִמְדָּבר ַרָּבה פי"ג ס

עַ  ָׂשֵמַח  ָּכ�  ָּכל  ֶׁשִּתְהֶיה  ַהַּכָּוָנה  ִיְׁשְמעּו,  ָהַרְגַלִים  ִיְרְקדּו  ד  ֲאִפילּו  ֶׁשָהַרְגַלִים 
ַהְּבִריתִמִּׂשְמָחה,   ֶאת  ְל�  ֱא�ֶקי�  ה'  ִיְדַא  –  ּוָׁשַמר  ְּבַעְצמֹו  ָּברּו� הּוא    ג ַהָּקדֹוׁש 

ְּכֶׁשָאָדם   ַרק  ָּבאֹות  ָהֵאּלּו  ָהֲעֵבירֹות  ִּכי  ַהְּבִרית,  ִּבְׁשִמיַרת  ְׁשמּוִרים  ֶׁשִּיְהיּו 
(ִליקּוֵטי  ְּכֶׁשָאָדם ְּבִׂשְמָחה הּוא ִנּצֹול ֵמֲעֵבירֹות. ָלֵכן אֹוֵמר ַרֵּבינּו  ל  ְּבַעְצבּות, ֲאבָ 

כ"ד)  מֹוֲהַר"ן ִסיָמן  ב'  ָּתִמיד   ֵחֶלק  ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְגדֹוָלה  ַעל  "ִמְצָוה  ׁשֹוֵמר  ֶזה  ִּכי   ,"
 ָהָאָדם ִמָּכל ָרע. 

ֶׁשִּנְראֶ  ָלנּו,  אֹוֵמר  ֶׁשַהָּפסּוק  ַמה  ָּדִׁשים    הֶזה  ֶׁשֲאָנִׁשים  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ִלְׁשמֹור 
ַהִּׂשְמָחה, ִמְצַות  ֶׁשּזֹו  ִלְהיֹות  ֶׁשאֲ   ְּבַעַקֵביֶהם,  ִנְתַחֵּזק  ִאם  ָּבּה;  ְמַזְלְזִלים  ָנִׁשים 

 ְּבִׂשְמָחה ִיְהֶיה ָלנּו ָּכל טּוב. 
 ֹזאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב א'), (ּתֹו� ַהַּנַחל ֵעֶקב תשס"ח

 
  

ָאַמר, ֶׁשֵאין ְלָתֵאר ְּכָלל ֶאת ַמֲעַלת    מֹוֲהָרא"ׁש
ַהֵּׁשם   ַּבֲעבֹוַדת  ְלַבֲעָלּה  ַלֲעֹזר  ֶׁשּזֹוָכה  ִאָּׁשה 
ּוְבִקּיּום   ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  לֹו  ּוְלַסֵּיַע  ִיְתָּבַר�, 
ִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַר�, ִּכי ָאז ֵיׁש ָלּה ֵחֶלק ָׁשֶוה ְּבָׁשֶוה  

לִ  ְוִתְזֶּכה  ּוְגבֹוִהים  ַּבֲעבֹוָדתֹו,  ְּגדֹוִלים  ְדָבִרים 
ָלּה ַאְׁשֵרי  ָלֶנַצח,  ּוַבָּבא  ְלִפי    !ְוַאְדַרָּבה  !ָּבֶזה 

יֹוֵתר   ַהְרֵּבה  ְׂשָכָרּה  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ִּדְבֵרי 
ַז"ל   ְּכַמֲאָמָרם  יזִמַּבֲעָלה  ְּגדֹוָלה '  :)ע"א  (ְּבָרכֹות 

ַהָּקדֹוׁש ֶׁשִהְבִטיָחן  ְלָנִׁשים  -ָּברּו�- ַהְבָטָחה  הּוא 
ְוכּו' ָהֲאָנִׁשים  ִמן  ַזְכָיין  ,יֹוֵתר  ְּבַמאי    ? ָנִׁשים 

ּוְבַאְתנּוֵיי   ְּכִניְׁשָתא  ְלֵבי  ְּבַנְיהּו  ְּבַאְקרּוֵיי 
וְ  ַרָּבָנן  ֵּבי  ְּדָאתּו  ִר טְ נָ ַּגְבַרייהּו  ַעד  ְלַגְבַרייהּו  ין 

ן  ֵניהֶ ּבְ ת  ִּבְקִריַאת?  זֹוכוֹ ה  ַּבּמֶ ם  ָנִׁשי[   'ִמֵּבי ַרָּבָנן
,  ַהִּמְדָרׁשת  ְּבֵבין  ַּבֲעֵליהֶ ד  ּוְבִלּמּות,  ַהְּכֶנסֶ ת  ְּבֵבי

ת  ִמֵּבים  ֶׁשָּבִאיד  עַ ן  ְלַבְעֵליהֶ ת  ֶׁשַּמְמִּתינוֹ   ּוְבָכ�
<<<< 

 מילה של התחזקות 

ס   נ≈ ּכָ ƒּ̇ ˙, ַ‡ל  נו… ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ „ ע∆ ַ‡ּב≈ ¿ּ̇ נּו˙  ַ‡ל  ט¿ ַ̃ ל¿

ּבו…  ּבַ ר  ≈‡ ָ ּׁ̆ ƒ ּ̇ ל…‡   ‰ ָּ̇ ‡ַ ַע˙;  ל   רַ‰ּ„ַ ∆ ׁ̆

 ≈̂ ≈ ּ̇  ‰ ָּ̇ ַעט ַ‡ „ מ¿ ˙, עו… בו… ‰.  ‡ַ‰חו… ּז∆ ƒמ 

ךָ  ּמ¿ ƒמ ׁ̆ ≈ּ̃ ֲ‡ַב  „…‡ ˙;   ,מ¿ נו… ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ע∆  „ ַ‡ּב≈ ¿ּ̇ ַ‡ל 

ים   ƒל „ו… ¿‚ּ ‰ ּמָ ָל‰ ּכַ ַלי¿ ָמם ו¿ …ב יו… ׁ̆ ם ַלֲח ˜ו… מ¿ ƒּב

ָך   ל¿  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆  ˙ בו… ‚ָּ   -ַ‰חו…  ‰ ּמָ ּכַ …ב  ׁ̆ ֲח ל  ַּ̇ „ו…

 ≈̇ ָל ָבר  ּכ¿ ָך  ל¿ ר  ָּ̇ ֻמ ‰ּו‡;  רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ˙

מוּ  ים   ן ‡≈ ƒּס ƒנ  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ך¿  ּכָ ל  ּכָ  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ּב¿

ך¿   ּכָ ל  ּכָ  ָּ̇ ¿‚‡ַ ָ„ּ ָבר  ּכ¿ ים,  ƒַחּי ּבַ  ָ̇ י ƒ‡ָר ָבר  ּכ¿

ָך  ּל¿ ∆ ׁ̆  ˙ ָ‡‚ו… ל ַ‰ּ„¿ ּכָ ƒר מ‡ַ ¿ ׁ̆ ƒף נ ‰ ּוַבּסו… ּב≈  –ַ‰ר¿

לּום ָח   ּכ¿ ָ‡ז  „‡∆ ל,  „ו… יך¿    ּ‚ָ ƒ ׁ̆ מ¿ ַּ̇ ∆ ּׁ̆  ‰ ָלּמָ

ַרך¿   ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ מ≈ …ב  ׁ̆ ֲח ַּ̇  ?‚…‡ ¿„ ƒל-    ‰ ∆‡ ר¿ ƒ̇ ו¿

ים. ƒּס ƒנ 

ר   מ≈ ַז"ל ‡ו… נּו  יָמן ַרּב≈ ƒס ,'‡ ˜ ל∆ ֲ‰ַר"ן ח≈ י מו… ּוט≈ ּ̃ ƒל)

ם    כ‚) ָל‰∆  ׁ̆ י≈ ף  ס∆ ּכ∆ ƒמ ים  ƒב ¿ ׁ̆ חו… ∆ ׁ̆ ּלּו  ≈‡ ל  ּכָ

ם  ≈‰ ים,  ƒבּוי ּכ¿ ם  ≈‰ ים,  ƒנ ַ‰ּפָ ַעל  ך¿  ח…˘§∆

בּו˙ ּוָמָר  ¿̂ ַע ין. ּב¿ ƒּוכ ׁ̆ ין ֲח ƒּפ ח…ָר‰, ַ‡נ¿ ¿ ׁ̆  ‰ 
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ַחנָ ‰ ‡¡ ¿̇  "ב) ˙˘פ ן ָו‡∆

 

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  
 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ג ָאב, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   

ַהְׁשָּפלוֹ   הזֶ  ַאֲחֵרי  ְּגבּוָרה;  זֹו  ֲאִמִּתי,  ת  ַוֲהָצקוֹ ת  מֹוֵפת 
ָחְנקּו  ָלֲחצּו,  ָּכ�  ָּכל  ַהַּיְלדּות  ְׁשנֹות  ְּבָכל  ֵמָהִאָּמא, 
ְוִהְׁשִּפילּו ֶאְתֶכם, ְוַהּיֹום  ַאֲחֵרי ֶׁשִהְתָקַרְבֶּתם ְלַרֵּבנּו ַז"ל  
ַוֲהַלְכֶּתם ַּבֶּדֶר� ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות ּוְתִפָּלה, ֱאמּוָנה ְוִׂשְמָחה  

ַּבִּמָּדה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשל ֶּדֶר�  ַאֶּתם ְמַדְּבִרים ֵאֶליָה ָיֶפה,    -
(ֲעַדִין זֹוְכִרים ֶאת ֶזה ְוֶזה ּכֹוֵאב,  ֶאֶרץ. ֶהָעָבר ָיָצא ִמְּמֶכם 

 ֶזהּו מֹוֵפת ֶׁשל ַרֵּבנּו.  - ֶאת ַהִּׂשְנָאה ְוכּו') רֲאָבל ֵאין ְּכבָ 
ר ֵמאֹות ְוַאְלֵפי ָנִׁשים הֹוְלכֹות ְלִטּפּוִלים ִרְגִׁשִּיים ַעל ַהָּדבָ 

ָלֶהן ן  ַהֶּזה, הֵ  נֹוֵתן  ֶזה �א  ָלֶהן,  ִמְתַיְּסרֹות ִמַּמה ֶׁשָעׂשּו 
ֹרב ַהַחִּיים ְּבִטּפּוִלים,   תאֶ   ָמנֹוַח, ַהַחִּיים ֶנֱהָרִסים; ְמַבִּלים

 ְקבּוצֹות ְּתִמיָכה ְוַכּדֹוֶמה. 
ֱהִייֶתם ְצִריִכים ְלַסֵּפר ֶאת   -ִאם ֶזה �א ָהָיה ָּדָבר ִאיִׁשי  

ָּברַ  ְלִהְתַרֵּפא,  ֶזה  ֶּדֶר�  ֶׁשֵּיׁש  ֵיְדעּו  ֶׁשֻּכָּלם  ְלֻכָּלם,  ִּבים 
ַהִּטינָ ל  ּכָ ת  אֶ   ְלהֹוִציא   ַעל    -  תַהְּפִניִמיה  ַהְּכֵאב ֵמִאָּמא, 

 ְיֵדי ֱאמּוָנה, ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות ּוְתִפָּלה. 
ֱאמּוָנה   ְּבתֹוכֹו  ַמְכִניס  ּכָ   -ְּכֶׁשָאָדם  ָּכל  ִנְהִיים  � ַהַחִּיים 

ַאְלמֹוִני, ַהֹּכל ֶזה א  ְמתּוִקים, יֹוְדִעים ֶׁשֶּזה �א ְּפלֹוִני ְו�
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ַהֹּכל ֶזה הּוא ְּבַעְצמֹו;  ּדֹוֵמם, צֹוֵמַח,  

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� ל  ַהֹּכל ֶזה הּוא, ַהֹּכל ַּתְחֹּפֶׂשת ׁשֶ   -ַחי, ְמַדֵּבר  
ִּלי, ָחִמי, ַחּמֹוִתי, ַּבְעִלי, ַהְּיָלִדים הּוא. ַאָּבא ֶׁשִּלי, ִאָּמא ׁשֶ 

ַקִּלים,   - ֶׁשִּלי   ִנְהִיים  ַהַחִּיים  הּוא.  ָּברּו�  ֵמַהָּקדֹוׁש  ַהֹּכל 
 ַהַחִּיים ִנְהִיים ְמתּוִקים. 

ַיֲעֹזר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֶׁשִּבְזכּות ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם ִּתְרוּו  
ְיהּוִדִיים ַנַחת   ּדֹורֹות   ִמֶּכם  ֶׁשִּיָּמְׁשכּו  ֶׁשָּלֶכם,  ֵמַהּדֹורֹות 

ְלַהֵּׁשם  ֶנֱאָמִנים  ָּבִנים  ּוְבֵני  ָּבִנים  ּוְמִאיִרים,  ְּכֵׁשִרים 
ַהַּבִית ֶׁשָּלֶכם ָמקֹום ֶׁשל ָׁשלֹום,   ֶׁשִּיְהֶיה  ֵכן  ְּכמֹו  ִיְתָּבַר�. 

 הּוא. ֶׁשל ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� 
 "ב) תשפן ָוֶאְתַחנָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

  

 

ֶׁשָהִאָּׁשה]ַהִּמְדָרׁש ָּבֶזה  ִּכי  ֶאת    ;  ְלָהִכין  ַנְפָׁשּה  ֶאת  מֹוֶסֶרת 
ַּבְעָלּה  ֶאת  ּוְמָזֶרֶזת  ּתֹוָרה  ַּבַּתְלמּוד  ִלְלֹמד  ֶׁשֵּיְלכּו  ַהְיָלִדים 
ֶׁשִּיְלַמד ּתֹוָרה, ּוְמַחָּכה לֹו ַעד ֶׁשַּיְחֹזר, ְוֵאיָנּה ִמְתַרֶעֶמת ֶׁשּלֹוֵמד 

 ְמֹאד.ַרב ְׂשָכָרּה  - �ּכָ ל ּכָ  ִהיא ְׂשֵמָחה ְוַעִּליָזה  !ּתֹוָרה, ַאְּדַרָּבה
ְוחֹוְׁשִבים   ֶזה,  ְּבָדָבר  טֹוִעים  ָאָדם  ֶׁשְּבֵני  מֹוֲהָרא"ׁש,  ְוָאַמר 
ֶׁשִאם ָהִאָּׁשה ְמַקֶּבֶלת ֵחֶלק ְוָׂשָכר ָׁשֶוה ְוָׁשֶוה ְּכמֹו ַהַּבַעל, ֲאַזי  

ַהַּבַעל אֶ  ִמְּׂשַכר  ְוִהיא ָטע  ק ֵחלֶ ת  ִנְגָרע  ַהַּמִּגיַע ָלּה,  ּות  ַהָּׂשָכר 
אֹוְמִרים   ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ִּכי  ְמֹאד,  ע"א)ְּגדֹוָלה  כד    :(ְּבָרכֹות 

, ְוִנְׁשמֹות ַהַּבַעל ְוָהִאָּׁשה ִהיא ַאַחת ַמָּמׁש ַּכּמּוָבא  'ִאְׁשּתֹו ְּכגּופוֹ '
ַז"ל   ַרֵּבנּו  רסה)ְּבִדְבֵרי  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ֶׁשְּלַמְעָלה   (ִלּקּוֵטי 

ִים ִנְׁשָמָתן ַאַחת ֵהם ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם. ְוָלֵכן ָּכל ַמה ֶׁשָהִאָּׁשה ַּבָּׁשמַ 
ּפֹוֶעֶלת   ִהיא  ֲהֵרי  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ְלַבֲעָלּה  ְמַסַּיַעת 
ִּבְׁשִביל ְׁשֵניֶהם ְּבַיַחד, ְוִהיא זֹוָכה ַלֲעלֹות ְּבאֹוָתן ַמֲעלֹות ֶׁשהּוא  

ַעל ׂשְ  ְוָתבֹוא  ַרִּבי עֹוֶלה,  ֶּׁשִּסֵּפר  ּוְכמֹו  ָלֶנַצח,  ּוַבָּבא  ָּבֶזה  ָכָרּה 
ֶׁשֵהם   ,ֶׁשָרָאה ַּבֲחלֹום  (ַּתֲעִנית כה ע"א)ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא ְלִאְׁשּתֹו  

אֹוְכִלים ְּבַיַחד ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַעל ֻׁשְלָחן ֶׁשל ְׁשֵני ַרְגַלִים, ַוֲאֵחִרים  
ָׁש�  ֶׁשל  ֻׁשְלָחן  ַעל  ִהיא  אֹוְכִלים  ִאם  אֹוָתּה  ְוָׁשַאל  ַרְגַלִים,  ׁש 

ְמֻרָּצה ֶׁשֵאיָנּה  ְוָעְנָתה  ָלֶזה,  ֶׁשַהַּבַעל   ;ְמֻרָּצה  ֲהֵרי  ָׁשם.  ַעֵּין 
ָּבעֹוָלם  לֹו  ֶׁשָעְזָרה  ּוְכֵׁשם  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ְּבַיַחד  ָׁשִוים  ְוִאְׁשּתֹו 

ְוִכדְ  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  לֹו  ֵעֶזר  ִּתְהֶיה  ֵּכן  ֹזַהר ַהֶּזה,  ְּבִתּקּוֵני  ִאיָתא 
, ְוָלֵכן 'ֵעֶזר לֹו ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְוֵעֶזר לֹו ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי'  :(ִּתּקּון יד)

ֶאת   ּוְלַקֵּים  ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ְלַבֲעָלּה  ֶׁשעֹוֶזֶרת  ָהִאָּׁשה  ַאְׁשֵרי 
ְוִלְׁשֵלמּותָ  ְלִתּקּוָנּה  ַּתִּגיַע  ִהיא  ַּגם  ָּבֶזה  ִּכי  ָּבֶזה ַהִּמְצוֹות,  ּה, 

 ּוַבָּבא ָלֶנַצח. 
ֶׁשִּסּפּוִרים ָּכֵאּלּו ָהיּו ֵאֶצל ֲהמֹון ַצִּדיִקים,   ,ְוִסֵּפר מֹוֲהָרא"ׁש

ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  יּוַכל  ֶׁשַּבֲעָלּה  ַנְפָׁשּה  ֶאת  ָמְסָרה  ֶׁשָהִאָּׁשה 
ְּכָלל,   ְּבַהְתָמָדה ְוַלֲעֹסק ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְּבִלי ׁשּום ִטְרָּדה 

  .ַעל ָּדָבר ֶזהת ַהִּצְדָקִנּיוֹ ם  ּוַמָּמׁש ִהְקִריבּו ֶאת ַעְצָמן ְנׁשֹוֵתיהֶ 
ְוִסֵּפר ָאז ִסּפּור ִנְפָלא ַמה ֶּׁשֵאַרע ְלָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְמַנֵחם  
ֶמעְנִדיל ֵמִריַמנֹוב זי"ע, ִּבְהיֹותֹו ַאְבֵר� ָצִעיר ָיַׁשב ָּכל ַהּיֹום ְוָכל  

ַהַּצֶּדֶקת,  ַהַּלְילָ  ִאְׁשּתֹו  ִּבְרׁשּות  ּתֹוָרה  ְוָלַמד  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ה 
ְוִהיא ָהְיָתה ְמִביָאה לֹו ֹאֶכל ַּפַעם ְּביֹום ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשֹּיאַכל, 

ִיְתָּבַר� ַהֵּׁשם  ַוֲעבֹוַדת  ְלַבֵּטל ִמּתֹוָרה  ִיְצָטֵר�  ַוְיִהי    .ּוְכֵדי ֶׁש�א 
ְּכָבר ָהְלָכה    ,ַהּיֹום ַחֶּיֶבת  ֶׁשָהְיָתה  ְוַיַען  ְּכַדְרָּכּה,  ֶלֶחם  ִלְקנֹות 

ַאְּת  "   :ַהְרֵּבה חֹובֹות ְּבָכל ַהֲחנֻיֹות, �א ָרצּו ִלְמּכֹור ָלּה, ִּכי ָאְמרּו
ָעַבר יֹום ַאַחר יֹום ְו�א ָהָיה   ,, ּוֵבין ָּכ�"ַחֶּיֶבת ְּכָבר ַהְרֵּבה ֶּכֶסף

ְלַבֲעָלּה ְלָהִביא  ַמה  ֶלֱאכֹולָלּה  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּׁשִליִׁשי  .  ַּבּיֹום   ,ַוְיִהי 
ָאְזָרה ַחִיל ְוָהְלָכה ַלַּמֲאִפָּיה ּוִבְּקָׁשה ֵמָהאֹוֶפה ֶׁשִּיֵּתן ָלּה ֶלֶחם  
ֶאָחד, ִּכי ַּבְעָלּה ַהָּקדֹוׁש ְּכָבר יֹום ַהְּׁשִליִׁשי �א ָאַכל, ְו�א ָרָצה 

י ָאַמר, ַּבֶּמה ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשְּתַׁשְלִמי ָהאֹוֶפה ִלֵּתן ָלּה ַעל ַהָּקָפה, ּכִ 
ִויַרֵחם   ֶׁשָּיחּוס  ֵאָליו  ְוִהְתַחְּנָנה  ְמֹאד,  ִלְבּכֹות  ְוִהְתִחיָלה  ִלי? 
ָעֶליָה ְוַעל ַּבְעָלּה, ִּכי ִהיא �א ְיכֹוָלה ִלְסֹּבל ִּכי ַּבְעָלּה ְּכָבר �א 

ֲאִני נֹוֵתן ָל� ַמָּתָנה ֶלֶחם  "  :ָאַכל ְׁש�ָׁשה ָיִמים, ְוָהאֹוֶפה ָאַמר ָלּה
ֶׁשַאּתְ   ד,ֶאחָ  ֶׁשָּל�  תמֹוֶכרֶ   ִּבְתַנאי  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶאת   "!ִלי 

, ם, ּוְלַבּסֹוף ִהְסִּכיָמה ְּבֵלב ָׁשלֵ תָּכֹזא   ְלַהְבִטיחַ ה  ּוַבְּתִחָּלה ָיְרָא
 ץָלרּוה  ַהֶּלֶחם ִמֲהרָ ְוָחְתָמה לֹו ַעל ֶזה ְׁשַטר, ְוַכֲאֶׁשר ִקְּבָלה ֶאת  

ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ּוָמְצָאה ֶאת ַּבְעָלּה   ה ָּכל עֹוד ַנְפָׁשּה ְּבַאָּפּה ְוִהִּגיעָ 
ָיָדיו  ֶאת  ָנַטל  ַהֶּלֶחם  ֶאת  ְּכֶׁשֵהִביָאה  ּוִמַּיד  ְוֵתֶכף  ְמֹאד,  ַחָּלׁש 

ְׁשּתֹו, ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ֵמִריַמנֹוב זי"ע ְוָאַכל ֶאת ַהֶּלֶחם ֶׁשֵהִביָאה אִ 
ְּדִעי ָל� ִאם �א ָהִיית ְמִביָאה ִלי ַעְכָׁשו ָהִייִתי ּגֹוֵוַע  "  :ְוָאַמר ָלּה

  ,ֲאִכיָלתוֹ ת  ָיְׁשָבה ִמּמּולֹו ְּבעֵ   םּוֵביְנַתיִ   "...ַרֲחָמָנא ִליְצָלן  ,ֵמָרָעב
?  "ָלָּמה ַאְּת ּבֹוָכה"  :ּוָבְכָתה ְמֹאד, ְוָׁשַאל אֹוָתּה ַּבְעָלּה ַהָּקדֹוׁש

ַהָּקדֹוׁשעָ  ְלַבֲעָלּה  ְוָאְמָרה  ְל�"  :ְנָתה  ָּכל   !ַּדע  ֶאת  ֶׁשָּמַכְרִּתי 
?  "ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשִּלי ִּבְׁשִביל ַהֶּלֶחם ַהֶּזה, ְוַעְכָׁשו ַמה ִיְהֶיה ִאִּתי

ַהָּקדֹוׁש ָהַרב  ָלּה  ְוָאַמר  ִּבְׁשִביל "  :ָעָנה  ְּכָלל,  ִּתְדֲאִגי  ַאל 
ִּתְהִיי    ,ַסְרְּת ֶאת ַנְפֵׁש� ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ַמה ֶלֱאכֹולַהְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשּמָ 
א  ִהי ִהְסַּתְּלקּוָתּהר  ֶׁשַאחַ ה  ָזְכתָ ן  ְוכֵ ן".  ֵעדֶ ן  ְּבַיַחד ִּבְמִחיָצִתי ְּבגַ 

ם  ַּבָּיִמיג  ָנהּוה  ָהיָ א  ֶׁש�ה  מַ ד,  ֶאחָ ל  ְּבֹאהֶ   ַּבְעָלּהד  יַ ל  עַ ה  ִנְטְמנָ 
ן  ָנכוֹ ז  ֶרמֶ ה  ָהיָ ה  ְוזֶ ק,  ַהַּצִּדיד  יַ ל  עַ   תָהַרָּבִנית  אֶ ר  ִלְקּבוֹ ם  ָההֵ 

 ת. ַאחַ ה  ִּבְמִחיצָ ן ֵעדֶ ן ְּבגַ  ִעּמוֹ  ִאּתוֹ ת  ִלְהיוֹ ה ָזְכתָ א ֶׁשִהי
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ִאָׁשה)

 
 
  

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

ַהְּכֵאב ל ּכָ ת ֶא א ְלהֹוִצי ֵאי
 ?תַהְּפִניִמי

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )קמחִסּפּור ַחּיָ

 ה.ּתֹוָר ר אֹוֵמ  ְוַרֵּבנּול, "זַ   ַרֵּבינּול ֶא ה ֲחנּוּכָ ת ְלַׁשּבָ א  ּבָ ל  ָּגדֹו ר ִצּבּור: ַּתְקִצי
 תקלג.

ִלְרפּואֹות ְּכֵאב    ִלְפָעִמים :  ל"ְוִנְׁשָמע ָאז ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה ִמִּפי ַרֵּבנּו זַ 
ַמִּקיִזין  זֹו).    רֹאׁש  ּתֹוָרה  ַעל  ְלָחְכָמה  ְּבַפְרְּפָראֹות  ְּפרּוׁשֹו  (ַעֵּין  ָהֶרֶגל,  ִּגיֵדי 

ָאַמר:   ַהּזֹאת,  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָאַמר  ֵנר    ֵאי,  ַעָּתה  ָאַמְרִּתי  ֲאִני"ְוַאַחר  ַמְדִליִקין 
ְּבִחיַנת   ְּבִחיַנת      א', ּבֹוִצינָ א  ּוְלַאְדָלָק א  קּוְדָׁש ת  ְרבּוח  ְמַׁש א  ְלַאְמָׁשכָ 'ֲחֻנָּכה 
 . יֹוֵתר  ְּבֵאר  ְוא  "ַּדַעת, ַּכָּידּוַע!ַה   ֶׁשהּוא,  קֶֹדׁש   ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן׳(ְׁשמֹות ל, יא)  

 .תקלד
 ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע.    ָּבִעיר ל"ָהָיה ַרֵּבנּו ז ִׁשיָרה  ַׁשָּבת, ִּבְׁשָבט  ב"י

ְּבאֹוָתּה ָהֵעת ָהְיָתה ִּבּתֹו ַחָּיה ָׁשם ְוָהְיָתה חֹוָלה ַעל ָהֵעיַנִים, ֶׁשָּגַדל ָלּה ַעל  
  ל "ָהֵעיַנִים ַמה ֶׁשּקֹוִרין ִּביְלָמא, ְוִכְמַעט ֶׁשִּנְסֵמית ְּבֵעיֶניָה. ְוִהְצָטֵער ַרֵּבנּו זַ 
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ת? ּבָ ֶבת ְלָאֵרַח ֶאת ָחִמי ַוֲחמֹוִתי ְלׁשַ  ַהִאם ֲאִני ַחּיֶ
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש       

 ְנָגלֹו ַהָּקָטן ְוַהָּצפּוף ֶׁשָּלנּו ְלַׁשָּבת, ְּבַהְסָּכַמת ַּבֲעִלי. ָֹחִמי ַוֲחמֹוִתי ֶהֱחִליטּו ָלבֹוא ֵאֵלינּו ַּבּבו  

ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשַּגם ָחִמי ְוַגם  ַהְּבָעָיה ִהיא ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ְמאֹד א ְּבנַֹח ִעם ָּכל ָהִעְנָין ַהֶּזה, ֲאִני  
ִראׁשֹון, ְויֹום  ַהַּׁשָּבת  ָּכל   ְּבֶמֶׁש ֶׁשִּלי  ָהַאף   ְּבתֹו ִיְהֶיה  ָּכל    הזֶ   ֲחמֹוִתי  ֶאת  ִמֶּמִּני  לֹוֵקַח 

ד' ַאּמֹות  ַהְּפָרִטּיּות ֶׁשִּלי, ֶאְצָטֵר ִליׁשֹן ַּבִּמְטָּבח ִעם ִוילֹון, א אּוַכל ְלִהְסּתֹוֵבב ְּבנֹוחּות ּבְ 
  ִלְהיֹות ְּכמֹו   ת ַּבַּבִית ֶׁשִּלי, ֲאִני הֹוֶלכֶ   הָזָר   ת ְלַהְרִּגיׁש ְּכאֹוַרַח   ת ַהְּפָרִטּיֹות ֶׁשִּלי, ֲאִני הֹוֶלכֶ 

 , ַרק ִּכי ַּבֲעִלי רֹוֶצה ָלֵתת ְלהֹוָריו ַׁשָּבת ֻחְפָׁשה. לֲחִתיַכת ְזבֻ 

א  ר  ַרק ִּכי ַּבֲעִלי רֹוֶצה ָּכ? ְּכֶׁשהֹוָריו ְלָיִדי, ֲאִני ְּכבָ ַהִאם ֲאִני ֲעַדִין ְמֻחֶּיֶבת ְלַהְסִּכים ָלֶזה,  
ֶאת ַעְצִמי    סַאְכִנין  ְוָכא,  ֶׁשִּלי  " ָׁשָוה ְּכלּום; ֲאִני ָאָדם ֶׁשָּצִרי ֶאת ָהרַֹגע ֶׁשִּלי, ֶאת "ַהֶּמְרָחב

ִּבְכָלל א ַמְרִּגיָׁשה ְּבנַֹח ִאָּתם, ּוְבנֹוָסף  ? ֲאִני  הְלַמָּצב ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשֵאין ִלי ֲאִויר ִלְנִׁשיָמ 
ִּבְמפָֹרׁש ֶׁשֲאִני א ַמְסִּכיָמה?    ְנָגלֹו ָקָטן, ַמה ֲאִני ְצִריָכה ַלֲעׂשֹות? ֻמָּתר ִלי ְלהֹוִדיעַ ְֹּבּבו  

ֻבְלֶּבֶלת ַהִאם ֲאִני  ַהִאם ֶזה צֹוֵדק? ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשַּבְעִלי ִּבְכָלל א ָיכֹול ְלָהִבין אֹוִתי. ֲאִני ְמ 
 ֶזה.  לִּבְׁשִבי ֶנֶפׁשת  ְמִסירּות ְצִריָכה ַלֲעׂשֹו

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

  תשפ"ב  ה'יֹום ג' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, י"ב ָאב, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה, ַאֶּתם א ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה; ַהְּׁשֵאָלה ִהיא, ַמה    םַאֶּתם א ְמֻחָּיִבי
ַהְּזֵקנָ  ַהַּסְבָּתא  ִּתְהיּו  ְּכֶׁשַאֶּתם  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ְּבעֹוד  ְּתַחְּפׂשּו    -ּוַבֲעֵל    הִיְהֶיה  ְוַאֶּתם  ַהַּסָּבא, 

, ְיָאֵרַח  תַאַח   ְּנגּו ִאם ַהֶּיֶלד ֶׁשָּלֶכם ִיְצטֹוֵפף ַׁשָּבתַּבַּקִיץ ָמקֹום ֵאיפֹה ִלְהיֹות; ְּבַוַּדאי ִּתְתעַ 
 נַֹח. ם  ָלכֶ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ג ֶאְתֶכם ְוִיְדַא 

  ם עִ ח  ִליׁשֹן ַּבִּמְטּבָ   יֶהְגיֹונִ א  ה  ַעל ִּפי ֲהָלָכה ַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלַהִּגיד: "ֵאין ָלנּו ָמקֹום", "זֶ 
א ַמה  ֲאָבל  ְוכּו'",  ְוכּו'  ַהַחִּיים  ִוילֹון  הֹוִרים...  ִּבְׁשִביל  ִא   עֹוִׂשים  ַרק  ְמַעְנְיִנים  ם  ֲהֵרי 

ְלַעּנֵ  ֵאי    גְיכֹוִלים  ַלְּיָלִדים  ַמְרִאים  ָּגדֹול,  ֲהִכי   ַהִחּנּו ֶׁשֶּזה  ְלַדֵּבר  ֶׁשא  ַההֹוִרים;  ֶאת 
 א; ֵהם ַּגם ְיַכְּבדּו ֶאְתֶכם. ְמַכְּבִדים הֹוִרים, ֲאַזי ַהְּיָלִדים ְּגֵדִלים ָּכל ָּכ ָקדֹוׁש ּוָבִרי

ִהְכִניסּו הֹוַרי  ְׁשנֹוַתי.  ְּבָכל   ָּכ ָּגַדְלִּתי  ֵלָאה    הַהַּבְיָת   ֲאִני  ָרֵחל  ָמַרת  ֶׁשִּלי,  ַסְבָּתא  ֶאת 
ֵטייְטְלּבֹוים ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום, ִהיא ָהְיָתה ִמְתַאְכֶסֶנת ֲחִצי ֵמַהַּקִיץ ֵאֶצל הֹוַרי; ְלהֹוַרי א ָהָיה  

ַהֵּׁשָנה ֶׁשָּלֶהם, ְוֵהם ִהְצטֹוְפפּו    רֲחַד   ל עַ   ִּבְׁשִביָלּה  ְנָּגלֹו ָּפׁשּוט, ֵהם ִוְּתרּו ֹקֹום, ָהָיה ָלֶהם ּבו  ָמ 
טֹוב ָנְתנּו ָלּה, ְוָאִבי ְׁשִליָט"א ְוִאִּמי    ְּבַיַחד ִעם ַהְּיָלִדים. ָהיּו ְׁשֵני ַחְדֵרי ֵׁשָנה, ֶאת ַהֶחֶדר ֲהִכי

ִנְדֲחק ַּבֶחֶד ִּתְחֶי'  ַהְּיָלִדים  ִעם  ַהְּׁשִכיָנה    רּו  ֶאת  ִהְרִּגיׁשּו  ַּבַּבִית,  ָׂשֵמַח   ָּכ ָּכל  ָהָיה  ַהֵּׁשִני. 
ָחַׁשְבנּו   עֹוִׂשים,  א  ֶׁשֲאֵחִרים  ַמֶּׁשהּו  ֶׁשֶּזה  ְּבַדְעֵּתנּו  ֶהֱעֶלנּו  א  ַהְּיָלִדים  ֲאַנְחנּו  ַּבַּבִית; 

 .םּו ֶׁשֵאֶצל ָּכל ַהִּמְׁשָּפחֹות ַההֹוִרים ֵהם ָהִעָּקר ַּבַחִּייֶׁשֻּכָּלם עֹוִׂשים ָּכ, ָחַׁשְבנ

ָצִרי ְמִסירּות ֶנֶפׁש? ָלָּמה ֶׁשא ִיְרצּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶזה ְּבִׂשְמָחה?!  ה  ַהְּׁשֵאָלה ִהיא, ָלָּמה זֶ 
 ֶזה ָהָיה ָצִרי ִלְהיֹות ַהִּׂשְמָחה ֲהִכי ְּגדֹוָלה ֶׁשַההֹוִרים ָּבִאים. 

ָּכ   -ְּתַבְּקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשּתֹאֲהבּו ֶאת ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם, ֶׁשִּתְחיּו ִעם ַהִּמְצָוה ַהּזֹו  
ֶנֶפׁש, ַאֶּתם ֵּתָהנּו ְלַכֵּבד ֶאת ַההֹוִרים, ִיְהיּו ָלֶכם ַחִּיים  ת  ְמִסירּו ת  א ִּתְצָטְרכּו ִּבְכָלל ַלֲעׂשֹו

 "ב) תשפן ָוֶאְתַחנָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(                                                                            ְמתּוִקים.

 

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ַהָּקדֹוׁש    ַמֲאָמר  ִּפי  ַעל   ּתֹוָרה   ִׁשיָרה  ְּבַׁשָּבת  ָאז   ְוָאַמר ַהזֹוַהר 
ַּדף צ ַׁשִּפיְרָּתא  "  ה"ִמְׁשָּפִטים,  ֵעייִניןְּד עּוֵליְמָּתא  ָלּה    ,  "ֵלית 

 ְוִנְתַרְּפָאה ַעל־ְיֵדי־ֶזה ְלַגְמֵרי. 
ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב, ִסֵּפר זֹאת ְלַרִּבי ָנָתן ְוָחַזר    ל"ּוְכֶׁשָחַזר ַרֵּבנּו זַ  

ֵמַהּתֹוָר  ַהְרֵּבה  [ְּבִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר ְוָאַמר לֹו  ָאז  ַהּזֹו, ֶׁשָאַמר    ן " ה 
 ]. סב ִסיָמן, ׳א ֵחֶלק

ֶׁשָאַמר,    ּתֹוָרתֹו  שַעל־ְיֵדי  ְּגדֹוָלה,  ִׂשְמָחה  ֶאְצלֹו  ְוָהְיָתה 
 ִהְמִׁשי ָלּה ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. 

 תקלה.
זַ   ְּבֲאָדר  ט"י ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ָנָתן  ַרִּבי  זַ ל" ָהָיה  ַרֵּבנּו  ְוהֹוִציא    ל " . 

  ְוָחַת ַהְּקדֹוָׁשה  ָידֹו  ִּבְכִתיַבת  ֶאָחד  ֵסֶפר  ְּכָתָביו  ֵמַאְמַּתַחת 
ַהְינּו   ְּברֹאׁש־ַהָּׁשָנה,  ֶּׁשֲאָמָרּה  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ַּדִּפין  ַּכָּמה  ִמָּׁשם 

ֵחֶלק א', ִסיָמן כ' (ַעֵּין ְלֵעיל  ה,  ן" ַר מֹוֲה - ִּתְׁשָעה ִּתּקּוִנן ִלּקּוֵטי
 ִסיָמן תקט), ּוְנָתָנם ְלַרִּבי ָנָתן ֶׁשַּיְעִּתיֵקם. 

ּוְתִחַּלת ַהּתֹוָרה ָהְיָתה ַמְתֶחֶלת ְּבֶאְמַצע ַּדף, ֶׁשָהָיה ָּכתּוב ָעָליו  
ְוֻהְכַרח   ְלַהֲעִתיָקּה.  לֹו  אֹוָתּה  ִלֵּתן  ָרָצה  ֶׁשא  ַאֶחֶרת,  ּתֹוָרה 

ֶּפה ִמָּלה ְּבִמָּלה, ְוַרִּבי    ַּבַעל  ַהְּדָבִרים   ֵאֶּלה   לֹו   לֹוַמר   ל "נּו זַרּבֵ 
 ִּכְלׁשֹונֹו.    ל"ָנָתן ָּכַתב ָּכל ָמה ֶׁשָאַמר לֹו ַרֵּבנּו זַ 

ֵמֲאִדימו   ָהיּו  ּוָפָניו  ְמאֹד,  ִנְתַלֵהב   ָּכ  ּוְמִאירֹות,    תֹּוְבתֹו
 . ְוִהְפִסיק ָּבֶאְמַצע ְקָצת. ְוָהְיָתה ְּפִליָאה ְּגדֹוָלה ְּבֵעיֵני ַרִּבי ָנָתן

זַ   ַרֵּבנּו  ִסֵּפר   ַאַחר־ָּכ  ַהָּיאְרַצייט ל"ַא ָחל  ַהֶּזה  ֶׁשַּבַּלְיָלה   ,  
  (יֹום ַהָּׁשָנה) ֶׁשל ִאּמֹו, ְוָׁשַכח ְוא ִהְדִליק ֵנר ְוא ָאַמר ַקִּדיׁש. 
(ְוָאז ָהְיָתה ָׁשָנה ְמֻעֶּבֶרת, ֶׁשַהָּיאְרַצייט הּוא ִּבְׁשֵני ָחְדֵׁשי ַאָּדר,  

ִהְזִּכיָרּה  ַּכָּידּוַע). ּוְבתֹו ְּכִתיַבת זֹאת ַהּתֹוָרה, ָּבָאה ִאּמֹו ֵאָליו וְ 
 לֹו ַהָּיאְרַצייט.  

ְוִהְד  ַקִּדיׁש  ְוָאַמר  ִמְׁשָניֹות  ְוָלַמד  ְלִמְנָין  ָקָרא  ֵנר  ְוֵתֶכף  ִליק 
 .ִּבְׁשִביָלּה

ַּבּבֶֹקר ָקָרא ַּגם־ֵּכן ִמְנָין ְלַחְדרֹו, ֶׁשָּיַׁשב ָׁשם, ּוָפַרס ַעל ְׁשַמע 
ְוָאַמר   ֶׁשל    "ָּבְרכּו "ְּבַעְצמֹו  ַהַּקִּדיִׁשים  ָּכל   ְוַאַחר־ָּכ ּוְקֻדָּׁשה 

  —   "ּוָעִלינ "וְ  " ִפּטּום ַהְּקטֶֹרת"ּו " ְלָדִוד ְּתֵפָלה "ו  ְלִצּיֹון ּוָבא"
ֵמֶה ְּבַעְצמֹו  ֻּכָּלם   ְוָאַמר ֶאָחד  ֶנְעַּדר  א  ָלַמד    ם. ,   ְוַאַחר־ָּכ

 ִמְׁשָניֹות ְוָאַמר עֹוד קדיש ְּדַרָּבָנן.  
ְוזֹו ָהְיָתה ַּפַעם   ְוָאַמר ַאַחר־ָּכ, ֶׁשִּמָּיָמיו א ָּפַרס ַעל ְׁשַמע, 

 ְפֵני ַהֵּתָבה.ּוְקֻדָּׁשה לִ  "ָּבְרכּו"ִראׁשֹוָנה ֶאְצלֹו, ֶׁשָאַמר  
 תקלו.

זַ  ַרֵּבנּו  ִלְפֵני  ַצֲערֹו  ָנָתן  ַרִּבי  ִסֵּפר   ל"ַאֵחר־ָּכ  , ֶׁשחֹוְתנֹו    ֵאי
רֹוֶצה ְלַמּנֹות אֹותֹו ַאב־ֵּבית־ִּדין ְּבַאַחת ִמְּקִהּלֹוָתיו. ְוֵהִׁשיב לֹו  

זַ  ִניְׁשט?":  ל"ַרֵּבנּו  ַטאֶקע  א?)    ה (ָלָּמ   ַפאְרָוואס  ֶּבֱאֶמת 
ַרָּבנּות! ֵאיזֹו  ִמֶּמּנּו  ּוַבֵּקׁש   חֹוֶתְנ ֶאל  ְוַסע   ֵל   " ַאְּדַרָּבה! 

ְּמַפֵחד ְמאֹד ֵמהֹוָראֹות ִאּסּור    ֲאִני   ַהא ":  ָנָתן  ַרִּבי  לֹו   ְוֵהִׁשיב
  ֵּכיָון "  : ל"ְוֵהִׁשיב לֹו ַרֵּבנּו זַ   " ְוֶהֵּתר, ֶׁשא ֶאְטֶעה ַחס ְוָׁשלֹום!

, ֶׁשּפֹוֵסק ַהָּדָבר, ַאָּתה ָיכֹול ִלְסמֹ ָעָליו  ֶאָחד  ּפֹוֵסק  ְמָצאֶׁשִּת 
 " ְוַעל־ֵּכן ֵל ּוַבֵּקׁש ֵמחֹוֶתְנ ַרָּבנּות! —

ֶדער ַרִּבי ֵמייְנט ָדאס ִמיט ַאן  ":  ל"ְוָׁשַאל ַרִּבי ָנָתן ֶאת ַרֵּבנּו זַ  
.  ל" ְוֵהִׁשיב לֹו ַרֵּבנּו ז(ָהַרִּבי ִמְתַּכֵּון ְלֶזה ִעם ֱאֶמת?)    "ֱאֶמת?

ז  "ָיא!" ַרֵּבנּו  ֶאת  ָנָתן  ַרִּבי  ְוָׁשַאל ׁשּוב  ַאן  ":  ל" (ֵּכן!)  ִמיט 
זַ   "?ֱאֶמת  ן'ֱאֶמְת  ַרֵּבנּו  לֹו  ְוֵהִׁשיב  ַלֲאִמָּתה)  :  ל"(ֶּבֱאֶמת 

(ַאָּתה רֹוֶצה ֶאת    "ע ָּדא!ְׁש ֱאֶמְתן ֱאֶמת, ְׁשֵטייזֶ   םִוויְלְסטּו ֶּדע"
ה, ַּתֲעמֹד ָּכאן!) ַהְינּו ֶׁשָרַמז לֹו ְּבָידֹו ַהְּקדֹוָׁשה,  ָהֱאֶמת ַלֲאִמָּת 

 ֶׁשִּיָּׁשֵאר ֶאְצלֹו.  
ְוָהָיה ַרִּבי ָנָתן ָׂשֵמַח ַעל־ֶזה ָּכל ְיֵמי ַחָּיו, ֶׁשא ַנֲעָׂשה ַאב־ֵּבית־

 . ל" ִּדין ְוִנְׁשַאר ֵאֶצל ַרֵּבנּו זַ 
 )"ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ִנְלָקח ִמֵּסֶפר  -ה  "(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי
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 נא לברר אצל הגבאים לפני שבת 
 

 צפת 
  

 החכם והתם 
 ביום ראשון שני ושלישי הקרוב פרשת ראה ומרתקת לנשים ובנות  הופעה דרמטית 

שתיערך בשבוע הבא אי"ה על תם",  הידיעה אודות ההופעה הדרמטית והמרתקת, "החכם וה
ידי תלמידות "בית פיגא ברסלב", התפשטה במהירות רבה מפה לאוזן בקרב הנשים והבנות. על 

 אף שהמופע אמור להתקיים שלוש פעמים, הכרטיסים הולכים ואוזלים במהירות רבה. 
ינו ז"ל, אבל במהלך השנים כבר הציג בית הספר הופעות מיוחדות מאד של המעשיות שסיפר רב

הפעם צפויה להיות הופעה מקצועית ברמה גבוהה ביותר, שתעלה על כל קודמותיה, תרתק את 
 הצופות למשך שעות ארוכות ותמשיך ללוות אותן עוד זמן רב. 

זמן רב בקרב הנשים, ההופעה של הסוחר  בשנים הקודמות היתה ההופעה לשיחת היום עוד 
והפכה   " יצאה לאור לאחר מכן למכירה בשוק החרדי,"דער בערגער און דער ארימאן  - והעני  

 לרבת מכר, ועד עכשיו ממשיכה להמכר באלפים. 
מהלקוחות  שכפי   ההופעהשומעים  את   אחת.  ותמאזינב  עמוקרושם    ההשאיר  היא,  שרכשו 
אף   – איתי  ה  תעש  שההצגה, אבל מה  ותיותר מקצועיעוד  , ואפילו  הצגותרבה  : "ראיתי הה כתב
 השםהתחלתי לדבר עם  ו  ינכנסתי לחדר  פשוט  , ההופעה. אחרי שראיתי את  לא היה לי  פעם

פיג   -   החבר  אל  ים מדברשכמו    יתברך בית  ספר  לבית  גדולה  תודה  בחיי!!  על   אלראשונה 
 !" ההופעה
". יותשמעהתשיעי בספר הקדוש "סיפורי    סיפר במעשה  ז"ל  רבינושתהיה של הסיפור    ההופעה 
ילדים שלמדו    זה,  ת ביותרדרמטי  עלילה  הינו עצמו  לכשהסיפור   בתלמוד תורה מתחיל בשני 

חייהם    אנו את קורת  מלווים  סיפורה   במהלך. במהלך הסיפור,  תם חכם והשני  אחד היה  ,  אחד
אט  ,  אגדיעשיר    ,בעל שם עולמיפרופסור  , כיצד החכם הגדול,  תםולהתבגרשל שני הילדים עד  

ונווה  יורד  אט לקבצן  סנדלר    והתם,  העמוק   יצהבל פל  ופך  כלום,  ידע  ולא  כלום  לו  היה  שלא 
 מאוד. עד , הצליח מרוד, עני נעל יודע לייצרשבקושי 
של רוגע וגם   מצבים,  צעריםוהמרגעים השמחים  יוכלו לחוות ולחיות את ה  המערכות במהלך  

לא יודעים כלום ואין אם    אפילו,  נוכל להצליח  כיצד,  הזה  בעולם  סוד ההצלחה  ומה  ולראות,  מתח
   . לנו כלום
אי"ה    ההופעה  המוסד  המפואר   באודיטוריוםתיערך  בניין  יורק,  בליברטי,  ותשל   רחובב  ניו 

Chestnut St.   39,    22יום שני (ב,  1:30באוגוסט) בשעה    21(  פרשת ראה  הקרובביום ראשון  
כרטיס  למחיר ה 7:30בשעה באוגוסט)  23יום שלישי בערב (ב, וכן בערב  7:30באוגוסט) בשעה  

ניתן לרכוש כרטיסים בטלפון  $  25 לקבוצות   לתחבורה .  347-263-2467או    347-786-1767. 
 . 845-381-6585בטלפון   10:00עד  6:00-מלהתקשר  אפשר

 . בכניסה  הלרכיש רבים כרטיסיםכרטיסים מראש, כי לא יישארו  רכשו הביטחו את מוקמכם ו
 אלו הנשים! לבית יעקב 

 *** 

   ןאומ בביהמ"ד היכל הקודש מקומות ישיבה ב
.  ן אומבביהמ"ד היכל הקודש  מקומות ישיבה ב  למכורכבר החלו  ,  בגליוןכאן    שפורסם כברכפי  

של    במלאי מבחר, כל עוד יש  בטיחו את מוקמכם בהקדם,  ירותמה באוזלים  ו  הולכים  המקומות
 אפשר לקנותומתוקה.  שנה טובה    לפעוללהתפלל ברוגע ובהתעוררות,    כלו שתו  טובים,מקומות  

 ונחזור אליכם. ואי"ה . השאירו הודעה 347-404-8738בטלפון מקום  
שישי השבועי  ב,  בליל  שליט"א,  משיעור  הישיבה  אי"ה  יהיה ראש  ישיבהלבחור    ניתן   , מקום 
 . עלותוולשלם את 

, חסידי השנה  לאומןלנסוע    יוכלואם  ה  שם,לפה ולנשמעות כל הזמן  ש  על אף כל סוגי החדשות
רבינו  להיות אצל    גם השנה  שוב ושוב שנזכה  מהשםמבקשים  ברסלב אף פעם לא מתייאשים,  

בשלום ולחזור בשלום,    נפעל לנסועודאי  ב, ובתפילה  עלינו  וצווהשביקש    כמונה,  ראש השעל    ז"ל
 כל טוב ברוחניות ובגשמיות. ולולפע

 ם עוברין לפניך כבני מרון!וכל באי עול
 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 בן הי"ושמעון  החתן

 שליט"א נחמן ניישטיין מו"ה
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

 למזל טוב עב"ג   ו לרגל אירוסי
 שליט"א  אינדיגמרדכי  בת מו"ה

 מנהל תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב
*** 

 בן הי"ושמואל  החתן

 שליט"א  זלמן לייב אייכנשטיין מו"ה
 למזל טוב עב"ג   ו לרגל אירוסי

 שמואל לייב  בת מו"ה
 שליט"א   פעלבערבוים

*** 

  הי"ושלמה טעסלער  החתן
 למזל טוב עב"ג  חתונה  לרגל 
 שליט"א אהרן  קופמן  בת מו"ה

*** 

 הי"ו שלמה יאקאבאוויטש מו"ה
 למזל טוב  בנו להולדת

*** 

 הי"ו יוסף פריעדמאן מו"ה
 למזל טוב  להולדת בנו

*** 

 הי"ו אהרן שווארץ מו"ה
 גבאי ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב צפת 

 למזל טוב  להולדת בנו
*** 

 הי"ו שלמה טייטלבוים מו"ה
 למזל טוב  להולדת בנו

*** 

 הי"ו  יואל הלוי שעכטער מו"ה
 למזל טוב  של בנובר מצוה ה לרגל

 י"ונ יהודה הבחור
 

 
 הגליון נתרם לעילו נשמת 

 

 זצ"ל  ירוחםבן ר'  דב ר'
 ת.נ.צ.ב.ה 

 

 בעירך   ת להיות שותף בהפצת הגיליונו
 "היכל הקודש   אפשר לתרום דרך נדרים פלוס על שם

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

 

 
 

mailto:breslevcenter@gmail.com

	וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה וְגוֹ' וְשָׁמַר ה' אֱלֹקֶיךָ לְךָ וְגוֹ'. הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אוֹמֵר: אִם עַם יִשְׂרָאֵל יִתְנַהֲגוּ כַּשּׁוּרָה, הוּא יִתֵּן לָהֶם אֶת כָּל הַדְּבָרִים הַטּוֹבִים, רַשִׁ"י אוֹמֵר, אִם הַמִּ...
	בַּעַל הַטּוּרִים אוֹמֵר עַל הַפָּסוּק, שֶׁהַפָּסוּק אוֹמֵר שָׁלֹשׁ לְשׁוֹנוֹת, תִּשְׁמְעוּן, וּשְׁמַרְתֶּם, וַעֲשִׂיתֶם, שֶׁהֵם כְּנֶגֶד מִקְרָא, מִשְׁנָה  וּגְמָרָא, שְׁלֹשָׁה הַלִּמּוּדִים הָעִקָּרִיִּים, שֶׁיְּהוּדִי צָרִיךְ לִלְמוֹד. כְּשֶׁיְּהוּ...
	יוֹצֵא מִזֶּה שֶׁקַּל מְאֹד לִלְמוֹד תּוֹרָה, לִלְמוֹד כָּל יוֹם מְעַט חוּמָשׁ, מְעַט מִשְׁנַיוֹת, מְעַט גְּמָרָא, אֲבָל אֲנָשִׁים מְזַלְזְלִים בָּזֶה "זֶה לֹא נִקְרָא לִלְמוֹד, לִלְמוֹד זֶה רַק כְּשֶׁלּוֹמְדִים הַרְבֵּה בְּפַעַם אַחַת, בְּעִיּוּן גָּ...
	יוֹצֵא מִזֶּה שֶׁקַּל מְאֹד לִלְמוֹד תּוֹרָה, לִלְמוֹד כָּל יוֹם מְעַט חוּמָשׁ, מְעַט מִשְׁנַיוֹת, מְעַט גְּמָרָא, אֲבָל אֲנָשִׁים מְזַלְזְלִים בָּזֶה "זֶה לֹא נִקְרָא לִלְמוֹד, לִלְמוֹד זֶה רַק כְּשֶׁלּוֹמְדִים הַרְבֵּה בְּפַעַם אַחַת, בְּעִיּוּן גָּ...
	יוֹצֵא מִזֶּה שֶׁקַּל מְאֹד לִלְמוֹד תּוֹרָה, לִלְמוֹד כָּל יוֹם מְעַט חוּמָשׁ, מְעַט מִשְׁנַיוֹת, מְעַט גְּמָרָא, אֲבָל אֲנָשִׁים מְזַלְזְלִים בָּזֶה "זֶה לֹא נִקְרָא לִלְמוֹד, לִלְמוֹד זֶה רַק כְּשֶׁלּוֹמְדִים הַרְבֵּה בְּפַעַם אַחַת, בְּעִיּוּן גָּ...
	זֶה אוֹמֵר רַשִׁ"י, אִם הַמִּצְוֹת קַלּוֹת שֶׁאָדָם דָּשׁ בְּעַקֵבָיו תִּשְׁמְעוּן, הַכַּוָּנָה בָּזֶה עַל "סֵדֶר דֶּרֶךְ הַלִּמּוּד" שֶׁזֹּאת דֶּרֶךְ קַלָּה וּנְעִימָה לִלְמוֹד וְלַעֲבֹר עַל כָּל הַתּוֹרָה כּוּלָהּ, שֶׁהַדֶּרֶךְ הַזֶּה אָמְנָם נִרְאֶ...
	עוֹד מִצְוָה שֶׁאֲנָשִׁים דָּשִׁים בְּעִקְּבֵיהֶם, הִיא שִׂמְחָה, לִהְיוֹת תָּמִיד בְּשִׂמְחָה. רַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ מְפָרֵשׁ (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק א' סִימָן קס"ט) אֶת הַפָּסוּק, וְהָיָה מִלְּשׁוֹן שִׂמְחָה (בַּמִדְבָּר רַבָּה פי"ג ס"ה). וְהָיָה ...
	זֶה מַה שֶׁהַפָּסוּק אוֹמֵר לָנוּ, שֶׁנִּרְאֶה לִשְׁמוֹר אֶת הַמִּצְווֹת שֶׁאֲנָשִׁים דָּשִׁים בְּעַקַבֵיהֶם, שֶׁזּוֹ מִצְוַת הַשִּׂמְחָה, שֶׁאֲנָשִׁים מְזַלְזְלִים בָּהּ; אִם נִתְחַזֵּק לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה יִהְיֶה לָנוּ כָּל טוּב.
	(תּוֹךְ הַנַּחַל עֵקֶב תשס"ח, זֹאת הַתּוֹרָה עֵקֶב א')
	,
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ
	יוֹם ד' פָּרָשַׁת וָאֶתְחַנַּן, י"ג אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	זֶה מוֹפֵת אֲמִתִּי, זוֹ גְּבוּרָה; אַחֲרֵי הַשְׁפָּלוֹת וַהֲצָקוֹת מֵהָאִמָּא, בְּכָל שְׁנוֹת הַיַּלְדוּת כָּל כָּךְ לָחֲצוּ, חָנְקוּ וְהִשְׁפִּילוּ אֶתְכֶם, וְהַיּוֹם  אַחֲרֵי שֶׁהִתְקָרַבְתֶּם לְרַבֵּנוּ זַ"ל וַהֲלַכְתֶּם בַּדֶּרֶךְ שֶׁל הִתְבּוֹדְ...
	מֵאוֹת וְאַלְפֵי נָשִׁים הוֹלְכוֹת לְטִפּוּלִים רִגְשִׁיִּים עַל הַדָּבָר הַזֶּה, הֵן מִתְיַסְּרוֹת מִמַּה שֶׁעָשׂוּ לָהֶן, זֶה לֹא נוֹתֵן לָהֶן מָנוֹחַ, הַחַיִּים נֶהֱרָסִים; מְבַלִּים אֶת רֹב הַחַיִּים בְּטִפּוּלִים, קְבוּצוֹת תְּמִיכָה וְכַדּוֹמֶה.
	אִם זֶה לֹא הָיָה דָּבָר אִישִׁי - הֱיִיתֶם צְרִיכִים לְסַפֵּר אֶת זֶה בָּרַבִּים לְכֻלָּם, שֶׁכֻּלָּם יֵדְעוּ שֶׁיֵּשׁ דֶּרֶךְ לְהִתְרַפֵּא, לְהוֹצִיא  אֶת כָּל הַכְּאֵב מֵאִמָּא, הַטִּינָה הַפְּנִימִית - עַל יְדֵי אֱמוּנָה, עַל יְדֵי הִתְבּוֹדְדוּת ...
	כְּשֶׁאָדָם מַכְנִיס בְּתוֹכוֹ אֱמוּנָה - הַחַיִּים נִהְיִים כָּל כָּךְ מְתוּקִים, יוֹדְעִים שֶׁזֶּה לֹא פְּלוֹנִי וְלֹא אַלְמוֹנִי, הַכֹּל זֶה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, הַכֹּל זֶה הוּא בְּעַצְמוֹ;  דּוֹמֵם, צוֹמֵחַ, חַי, מְדַבֵּר - הַכֹּל זֶה הוּא, ה...
	יַעֲזֹר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, שֶׁבִּזְכוּת מִצְוַת כִּבּוּד אָב וָאֵם תִּרְווּ נַחַת מֵהַדּוֹרוֹת שֶׁלָּכֶם, שֶׁיִּמָּשְׁכוּ מִכֶּם דּוֹרוֹת  יְהוּדִיִים כְּשֵׁרִים וּמְאִירִים, בָּנִים וּבְנֵי בָּנִים נֶאֱמָנִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. כְּמוֹ כֵן שֶׁיּ...
	יַעֲזֹר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, שֶׁבִּזְכוּת מִצְוַת כִּבּוּד אָב וָאֵם תִּרְווּ נַחַת מֵהַדּוֹרוֹת שֶׁלָּכֶם, שֶׁיִּמָּשְׁכוּ מִכֶּם דּוֹרוֹת  יְהוּדִיִים כְּשֵׁרִים וּמְאִירִים, בָּנִים וּבְנֵי בָּנִים נֶאֱמָנִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. כְּמוֹ כֵן שֶׁיּ...
	יַעֲזֹר הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, שֶׁבִּזְכוּת מִצְוַת כִּבּוּד אָב וָאֵם תִּרְווּ נַחַת מֵהַדּוֹרוֹת שֶׁלָּכֶם, שֶׁיִּמָּשְׁכוּ מִכֶּם דּוֹרוֹת  יְהוּדִיִים כְּשֵׁרִים וּמְאִירִים, בָּנִים וּבְנֵי בָּנִים נֶאֱמָנִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. כְּמוֹ כֵן שֶׁיּ...
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה וָאֶתְחַנָן תשפ"ב)
	.
	החכם והתם
	הופעה דרמטית ומרתקת לנשים ובנות ביום ראשון שני ושלישי הקרוב פרשת ראה
	הידיעה אודות ההופעה הדרמטית והמרתקת, "החכם והתם", שתיערך בשבוע הבא אי"ה על ידי תלמידות "בית פיגא ברסלב", התפשטה במהירות רבה מפה לאוזן בקרב הנשים והבנות. על אף שהמופע אמור להתקיים שלוש פעמים, הכרטיסים הולכים ואוזלים במהירות רבה.
	במהלך השנים כבר הציג בית הספר הופעות מיוחדות מאד של המעשיות שסיפר רבינו ז"ל, אבל הפעם צפויה להיות הופעה מקצועית ברמה גבוהה ביותר, שתעלה על כל קודמותיה, תרתק את הצופות למשך שעות ארוכות ותמשיך ללוות אותן עוד זמן רב.
	במהלך השנים כבר הציג בית הספר הופעות מיוחדות מאד של המעשיות שסיפר רבינו ז"ל, אבל הפעם צפויה להיות הופעה מקצועית ברמה גבוהה ביותר, שתעלה על כל קודמותיה, תרתק את הצופות למשך שעות ארוכות ותמשיך ללוות אותן עוד זמן רב.
	במהלך השנים כבר הציג בית הספר הופעות מיוחדות מאד של המעשיות שסיפר רבינו ז"ל, אבל הפעם צפויה להיות הופעה מקצועית ברמה גבוהה ביותר, שתעלה על כל קודמותיה, תרתק את הצופות למשך שעות ארוכות ותמשיך ללוות אותן עוד זמן רב.
	בשנים הקודמות היתה ההופעה לשיחת היום עוד זמן רב בקרב הנשים, ההופעה של הסוחר והעני - "דער בערגער און דער ארימאן" יצאה לאור לאחר מכן למכירה בשוק החרדי, והפכה לרבת מכר, ועד עכשיו ממשיכה להמכר באלפים.
	כפי ששומעים מהלקוחות שרכשו את ההופעה, היא השאירה רושם עמוק במאזינות. אחת כתבה: "ראיתי הרבה הצגות, ואפילו עוד יותר מקצועיות, אבל מה שההצגה עשתה איתי – אף פעם לא היה לי. אחרי שראיתי את ההופעה, פשוט נכנסתי לחדרי והתחלתי לדבר עם השם יתברך כמו שמדברים אל ח...
	ההופעה תהיה של הסיפור שרבינו ז"ל סיפר במעשה התשיעי בספר הקדוש "סיפורי מעשיות". הסיפור לכשעצמו הינו עלילה דרמטית ביותר, זה מתחיל בשני ילדים שלמדו בתלמוד תורה אחד, אחד היה חכם והשני תם. במהלך הסיפור, במהלך הסיפור מלווים אנו את קורת חייהם של שני הילדים ע...
	במהלך המערכות יוכלו לחוות ולחיות את הרגעים השמחים והמצערים, מצבים של רוגע וגם מתח, ולראות מהו סוד ההצלחה בעולם הזה, כיצד נוכל להצליח, אפילו אם לא יודעים כלום ואין לנו כלום.
	ההופעה תיערך אי"ה באודיטוריום המפואר של בניין המוסדות בליברטי, ניו יורק, ברחוב Chestnut St.  39, ביום ראשון הקרוב פרשת ראה (21 באוגוסט) בשעה 1:30, ביום שני (22 באוגוסט) בשעה 7:30 בערב, וכן ביום שלישי בערב (23 באוגוסט) בשעה 7:30 המחיר לכרטיס 25 $. ניתן...
	הביטחו את מוקמכם ורכשו כרטיסים מראש, כי לא יישארו כרטיסים רבים לרכישה בכניסה.
	לבית יעקב אלו הנשים!
	***
	מקומות ישיבה בביהמ"ד היכל הקודש באומן
	כפי שפורסם כבר כאן בגליון, כבר החלו למכור מקומות ישיבה בביהמ"ד היכל הקודש באומן. המקומות הולכים ואוזלים במהירות, בטיחו את מוקמכם בהקדם, כל עוד יש במלאי מבחר של מקומות טובים, שתוכלו להתפלל ברוגע ובהתעוררות, לפעול שנה טובה ומתוקה. אפשר לקנות מקום בטלפון...
	בליל שישי, בשיעור השבועי מראש הישיבה שליט"א, יהיה ניתן אי"ה לבחור מקום ישיבה, ולשלם את עלותו.
	על אף כל סוגי החדשות שנשמעות כל הזמן לפה ולשם, האם יוכלו לנסוע לאומן השנה, חסידי ברסלב אף פעם לא מתייאשים, מבקשים מהשם שוב ושוב שנזכה גם השנה להיות אצל רבינו ז"ל על ראש השנה, כמו שביקש וצווה עלינו, ובתפילה בודאי נפעל לנסוע בשלום ולחזור בשלום, ולפעול כ...
	וכל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון!

