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  , (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןר  אֹומֵ ז"ל    . ַרֵּבינּו ְּבָרָכה ּוְקָלָלה   " ַהּיֹום " ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם  

ו  ּוְבָיָדיר,  אוֹ ם  ָלָאדָ ם  יוֹ ל  ְּבכָ ם  ַהָּׁשַמיִ ן  מִ   ׁשֹוֵלחַ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ,)ו"לֵחֶלק א' ִסיָמן  
ם,  ְוָנִעיב  טוֹ ה  ִיְהיֶ ה  זֶ ם  אִ ה,  רֹוצֶ א  ֶׁשהּו  ְּכמוֹ ר  ָהאוֹ ת  אֶ   ְלַעְצמוֹ ר  ְלַצּיֵ ם  ָהָאדָ ל  ׁשֶ 
 . ְלֶהֶפ�ה ָחִלילָ  אוֹ 

  ּוְבָידוֹ ר,  ִצּיּום  ִעּמָ ר  ֶׁשְּיַצּיֵ ם  ְואֹוְמִריע,  ֶצבַ ם  עִ   ִמְכחֹוִליםם  ְלָאדָ ם  ְּכֶׁשּנֹוְתִני  ְּכמוֹ 
ה  ַרּבָ ה  ְּבִׂשְמחָ ם  ַהֵּכִלית  אֶ ח  ִיּקַ א  הּול,  ֵׂשכֶ   לוֹ   ֵיׁשם  אִ ה.  רֹוצֶ א  ֶׁשהּוה  מַ ר  ְלַצּיֵ 
  לוֹ ן  ֵאים  אִ ל  ֲאבָ .  ָעֶליהָ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ה  ֶיֱהנֶ ד  ֶאחָ ל  ֶׁשּכָ ה,  ּוְמִאירָ ה  ָיפָ ה  ְּתמּונָ ר  ִויַצּיֵ 
ה,  ּוְׁשחֹורָ ה  ֲחׁשּוכָ ה ְּתמּונָ ר ְמַצּיֵ א הּוה,  ָקׁשֶ ד  ְמאֹ ה  ָהֲעבֹודָ ת אֶ   לֹוֵקחַ א  הּול,  ֵׂשכֶ 

 . ָעֶליהָ ל ְלִהְסַּתּכֵ  ַּפַחד ֶׁשַּמָּמׁש
ר  ְלַצּיֵ ד  ֵּכיצַ ת  ִהְזַּדְּמנּום  יוֹ ל  ְּבכָ ם  ָאדָ ל  ְלכָ ן  נֹותֵ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ר  ָּדבָ   אֹותוֹ 

ה  ַּכּמָ ף  ַיְחטֹ א  הּוה,  ַרּבָ ה  ְּבִׂשְמחָ ם  ַהּיוֹ ת  אֶ ח  ִיּקַ ל  ֵׂשכֶ ם  עִ ם  ָאדָ ה;  ַהּזֶ ם  ַהּיוֹ ת  אֶ 
ה  ְוַהְּתמּונָ ם,  טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשיה  ְּתִפילָ ה,  ּתֹורָ ט  ְמעַ ה,  ַהּזֶ ם  ַּבּיוֹ ם  טֹוִבים  ְּדָבִריר  ֶׁשּיֹותֵ 
ה  ָּבזֶ ד  עוֹ ן  ֵעדֶ ן  ּגַ ם  ַטעַ   ַיְרִּגיׁשא  הּו ם,  ַהְּטָעִמיל  ּכָ ם  עִ ר  ְּביֹותֵ א  ִנְפלָ א  צֵ ּתֵ   ֶׁשּלוֹ 

ה,  ְׁשחֹורָ ה  ּוָמרָ ן  ְּבִדָּכאוֹ ח  ֻמּנָ ה  ִיְהיֶ ן,  ַהָּנכוֹ ל  ַהֵּׂשכֶ ת  אֶ   לוֹ ן  ֶּׁשֵאיד  ֶאחָ ל  ֲאבָ ם.  ָהעֹולָ 
 ם. ָהעֹולָ ה ָּבזֶ  ַהֵּגִהיֹנם ת אֶ  לוֹ ה ְוִיְהיֶ ר, ָּדבָ ם  ְלׁשּות ַסְבָלנּו  לוֹ ה ִיְהיֶ א �

ַעל  א  הּום, ַהּיוֹ   ְלתֹו�ה  ְּבָרכָ ס  ְלַהְכִני ה  ְלַהְצָלחָ י  ָהִעָּקִר ד  ֶׁשַהּסוֹ ת  ָלַדעַ ם  ְצִריִכי
ד  ֶאחָ ם  ְּביוֹ ר.  ָמחָ ל  עַ א  ְו�ל  ֶאְתמוֹ ל  עַ א  �ה,  ַהּזֶ ם  ַהּיוֹ ל  עַ ק  רַ ם  ֶׁשִּמְסַּתְּכִלי  ְיֵדי
ת  ַהְּבָעיוֹ ל  ֲאבָ ם,  טֹוִבים  ְּדָבִריה  ַהְרּבֵ   ָּכ�ל  ּכָ ף  ַלֲחטוֹ ל,  ַהּכֹ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ ם  ָאדָ 

א  הּול,  ּכֹוׁשֵ ם  יוֹ ה  ָהיָ ל  ֶׁשֶאְתמוֹ ר  ִנְׁשּבַ ם  ָאדָ ל,  ֶאְתמוֹ ל  עַ ם  ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלית  ַמְתִחילוֹ 
  ַעְצמוֹ ת  אֶ ת  ָלַקחַ   ֹּכחַ ם  ַהּיוֹ   לוֹ ן  ֵאין  ְוָלכֵ ם,  ְּכלּו  ָּפַעלא  ְו�ן  ַהְּזמַ ת  אֶ   ִּבְזֵּבזם  ְסתָ 

ם  ַמְתִחיִלי ז  ָאר,  ָמחָ ל  עַ   ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִליםר  ָּדבָ   ְואֹותוֹ ה.  ַהּזֶ ם  ַהּיוֹ ת  אֶ ל  ְלַנּצֵ ן  ּכֵ ם  ַּבָּיַדיִ 
  ילִ   ְלַהְבִטיחַ ל  ָיכוֹ י  מִ ר?  ָמחָ ה  ִיְהיֶ ה  מַ ל  ֲאבָ י,  ִהְצַלְחּתִ ן  ּכֵ ם  ֶּׁשַהּיוֹ   ֲאִפילּו ב, "ַלְחׁשֹ 
ה  ַהַהְצָלחָ ת  אֶ ת  ָלַקחַ ת  ֲעלּולוֹ   ַהָּללּות  ַהַּמְחָׁשבוֹ ל  ּכָ ח?",  ֻמְצלָ ם  יוֹ ה  ִיְהיֶ ר  ֶׁשָּמחָ 

 ם. ֵמָהָאדָ 
ִסיָמן רע"ב)  ,(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןר  אֹומֵ ז"ל    ַרֵּבינּו   ) 'ה, ז"(ְּתִהִלים צַהָּפסּוק    ל, עַ ֵחֶלק א' 

א  ֶׁשהּון  ּוֵמַהְּזמַ ם  ֵמַהּיוֹ ק  רַ ד  ָּתִמיב  ַלְחׁשֹ ם  ָהָאדָ ל  עַ ,  "ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו "
 ד. ְמאֹ  ַיְצִליחַ א הּוז ְוָא,  ְוֵהן ְּבַגְׁשִמּיּותת ְּברּוָחִנּיּו ן הֵ ו, ַעְכָׁשי  ּבוֹ א ִנְמצָ 
  ר, אֹומֵ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  –   ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם 'ַהּיֹום' ק,  ַּבָּפסּוט  ַהְּפׁשָ ה  זֶ 
ל  עַ   ִמְסַּתֵּכלא  � א  ְוהּול  ֵׂשכֶ ם  ְלָאדָ   ֵיׁש ם  אִ ה,  ַהּזֶ ם  ַהּיוֹ ת  אֶ ה  ַמָּתנָ   ְל�ן  נֹותֵ י  ֲאנִ 

  –  ה ְּבָרכָ ה, ִיְהיֶ א הּו ז ָא י, ָּכָראּום ַהּיוֹ ת  אֶ ל ְלַנּצֵ  ִמְׁשַּתֵּדלא הּור,  ָמחָ ל  ְועַ ל ֶאְתמוֹ 
ל  ַאְתִחיר  ָמחָ ד,  ָאבּור  ְּכבָ ה  ַהּזֶ ם  ַהּיוֹ ר, "ְלָמחָ ה  זֶ ת  אֶ ה  ִיְדחֶ ם  אִ   ּוְלֵהֶפ�,  ְמבֹוָר�ם  יוֹ 

 ל. ְמֻקּלָ ם יוֹ ה ִיְהיֶ ה זֶ  –  הּוְקָללָ ז,  ָא",  ַמֶּׁשהּות ַלֲעׂשוֹ 
  לוֹ ר  ִיָּׁשאֵ ה  זֶ ם,  טֹוִבים  ִּבְדָבִרים  אֹותָ א  ּוְמַמּלֵ ם  ַהָּיִמי ת  אֶ ל  ֶׁשְּמַנּצֵ י  מִ י  ַאְׁשרֵ 

 א. ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ  אֹותוֹ ה ְיַלּוֶ ה זֶ ח, ָלֶנצַ 
 ְרֵאה)  תְלַּפְרַׁש   ׁש"מֹוֲהָרא ת  (ִׂשיחֹו

 

ם ָאדָ ל  ׁשֶ ת  ְוַהֲחִׁשיבּוה  ַהַּמֲעלֶ ל  ֹּגדֶ 
י  ּכִ ם,  ָאדָ י  ְּבנֵ ם  עִ ת  טֹובוֹ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ָהָרִגי

ת,  ָהעֹוָלמוֹ ל  ְּבכָ ה  ָּכזֶ   ִאיׁשם  עִ ם  ִמְתָּפֲאִרי
ל  ּכָ י  ּכִ ,  ְׂשָכרוֹ ן  ְלַמּתַ ל  ּוְגבּוץ  קֵ ן  ְוֵאי

 . ִּבְזכּותוֹ ת ָּבאוֹ ם ָּבעֹולָ ת ַהְּבָרכוֹ 
ב ָהרַ ל  ֵאצֶ   ַרֵחׁש ִהתְ א  ִנְפלָ ר  ִסּפּו

,  ע"זיל  ִמְּטֶׁשעְרנֹוְּבים  ָנחּוי  ַרּבִ   ַהָּקדֹוׁש
ר  ֵמאוֹ "  ַהָּקדֹוׁשר  ַהֵּספֶ ר  ְמַחּבֵ ל  ַּבעַ 

ת ַהֲחִׁשיבּות  אֶ ם  רֹוִאיה  ֶׁשִּמּזֶ ם",  ֵעיַניִ 
ה ֶׁשּזֹוכֶ י  ִמיהּודִ ם  ַּבָּׁשַמיִ   ֶׁשֵּיׁשה  ַהְּגדֹולָ 
 >>>> . ַלֲחֵברוֹ ה טֹובָ ת ַלֲעׂשוֹ 

 
 מילה של התחזקות

י   ַ‡ֲחר≈ ו  ָ ׁ̆ ַעכ¿ ∆ ׁ̆ ָנח  ¡‡ נ∆  ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ‰ ַמ‰  ּנָ ֻ̇ ַ‰ֲח

 ׁ̆ ךָ   י≈ חּור;    ל¿ ר ּבָ ˙ו… ר ּב¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ˙ מ≈ נו… יו… ס¿ ƒר ַ‰ּנ ≈̇ יו…

ו ָ ׁ̆ ַעכ¿ ∆ ׁ̆ ַלל  ¿‚ ƒּב  ‰ ל    ז∆ „ו… ָ‚ּ ן  פו… ל∆ ט∆ ָך  ל¿  ׁ̆ י≈

ר  ˙ו… ּוב¿  ˙ ֲ‰מו… ַ‰ּזֻ ו¿  ˙ ‡ו… מ¿ ַ‰ּטֻ ָכל  ל¿ ר  ֻחּבָ ּמ¿ ∆ ׁ̆

ר.  ≈ ׁ̆ ן ּכָ פו… ל∆ ָך ט∆ יָב‰ ָ‰ָי‰ ל¿ ƒ ׁ̆ ּי¿ חּור ּבַ  ּבָ

ָרָכ  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ים  ֲחָכמ≈ ƒר מ¿ ˙ ס‚:)‰ ‡ו… ָבמו… :  (י¿

יו  ָ̇ ֲעו…נו…  ,‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡ ָ‡ָ„ם   ‡ ָ ׁ̆ ּנָ ∆ ׁ̆ יָון  "ּכ≈

ין", ƒ̃ ¿ּ̃ ּפַ ¿̇ ƒי  מ ƒנ ¿ּ̇ ַח ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ ירו… ל  ּכָ ם  ּכ¿ ˙ ָ‰ֲעב≈

לו…  ּט¿ ּבַ ¿̇ ƒמ˙   „ָ‡ָ ∆ ׁ̆ ּכ¿ חּור  ּבָ ר  ˙ו… ַל‚   ‡‰וּ ם  ּוב¿ ּפ¿

 ƒ̂ ֲח י‡  ל… ז  ָ‡   –ם  ָ‡ָ„ י  ּ‚ּוף,  ƒמּור ¿ י  םׁ̆ ƒל ּב¿  ‰ ז∆  ,

ן,   פו… ל∆ ˙  ט∆ רו… ˙ּוַח ַלֲעב≈ ּפָ ∆ ׁ̆ ן  פו… ל∆ ם ט∆ ƒָבל ע‡ֲ- 

ן  ≈‰ ו¿  ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡ ם  ƒע ן  ≈‰ י˙,  ƒּ̇ ח¿ ַּ̇ ‡…ל  ¿ ׁ̆ ƒל ים  ƒל פ¿ נו…

.‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡ י ƒל  ּב¿

ל   ּלָ ֻ̃ ַ‰ּמ¿ ט  ל∆ ‡ּב¿ ַ‰ּטַ ן,  פו… ל∆ ַ‰ּט∆  ˙ ∆‡ ר̃…  ז¿ ƒּ̇

ָך   ּל¿ ∆ י  -ׁ̆ ƒב ‰ טו… ּמָ ‰ ּכַ ∆‡ ר¿ ƒ̇ יּו  ם  ו¿ ¿‰ ƒים י ƒ̃ ˙ּו ּומ¿

ל∆  ‡ּב¿ ַ‰ּטַ ן ו¿ פו… ל∆ ים, ַ‰ּט∆ ƒָך  ַ‰ַחּי ים ל¿ ƒנ ¿̇ ט ל…‡ נו…

‰ ל…‡  ָּ̇ ‡ַ ַ‰ּמ…ַח,   ˙ ָך ‡∆ ּמ¿ ƒַח מ ≈̃ ‰ לו… ˙, ז∆ יו… ח¿ ƒל

ן  פו… ל∆ ˙ ַ‰ּט∆ ֲחָזָר‰ ‡∆ ח ּבַ ַּ̃ ƒ ּ̇ ם  ƒ‡ .˙ יו… ח¿ ƒל ל ָיכו…

חּור  ר ּבָ ˙ו… ָך ּב¿ ָ‰ָי‰ ל¿ ∆ ים    -ׁ̆ ƒב ‰ טו… ּמָ ‰ ּכַ ∆‡ ר¿ ƒּ̇

ךָ  יּו ל¿ ¿‰ ƒים י ƒַחּי‰ַ . 
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ¡‡ ‰ ∆̃  "ב) ˙˘פב ע≈
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 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  
 , ְׁשַנת ה'תשפ"ב ָאב-יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֵעֶקב, כ"א ְמַנֵחם 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַוֲאִני  ַהַּבַעל  ַעל  ָלֶכם  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּטָענֹות  ָּכל  ֶאת  ֲאִני ׁשֹוֵמַע 
ַאִּגיד לֹו  י  ְּבֵמָאה ָאחּוז, ֲאנִ ַמְצִּדיק ֶאְתֶכם; ַאֶּתם צֹוְדִקים  

ִמָּכל   ִּתְתמֹוְטטּו  ֶׁש�א  ְּכֵדי  ֶּכֶסף  ְוָיִביא  ֲעבֹוָדה  ֶׁשִּיַּקח 
 ַהחֹובֹות. 

ֶׁשֲאנִ  ְּכֵדי  ַּבְּזַמן   ַאְצִליחַ י  ֲאָבל  ָלקּום  יּוַכל  ֶׁשהּוא  ִאּתֹו, 
ִבים ַאֶּתם ְצִריִכים ַלֲעֹזר ִלי. ַאֶּתם ּכֹותְ   -ַּפְרָנָסה  א  ּוְלָהִבי

ְּפָעִמי ֵמֶעֶׂשר  יֹוֵתר  ַהַּבְטָלן",  "ַּבֲעִלי  ַאֶּתם   םַּבִּמְכָּתב: 
ַהֶּזה ַּבֵּׁשם  אֹותֹו  ְמֻאָחר",    ; ְמַכִּנים  ָקם  ַהַּבְטָלן  "ַּבֲעִלי 

ֵיׁש   ַהַּבְטָלן  "ְלַבְעִלי  ַּפְרָנָסה",  ֵמִביא  �א  ַהַּבְטָלן  "ַּבֲעִלי 
ּתְ  ִאם  ָּבחּור";  ִמְהיֹותֹו  עֹוד  ַּבִּכּנּוי חֹובֹות  אֹותֹו  ַכּנּו 

�  -"ַּבְטָלן"   ְלַבְטָלן,  ַיֲהֹפ�  אֹו  ַּבְטָלן  ִיָּׁשֵאר    ַׁשָּי� א  הּוא 
ֶאת ַעְצמֹו ְּבָיַדִים ְוָיקּום ַּבֹּבֶקר, ָלֶלֶכת ְלָהִביא   חִיּקַ ם  ֶׁשָאדָ 

ְּבֶזה ֶׁשִהיא   וְלַחָּיית  ְויֹוֶרדֶ   אֹותוֹ ה  ְּכֶׁשִאְׁשּתֹו ְמַבּזֶ   -ַּפְרָנָסה  
 ְמַכָּנה אֹותֹו: "ַּבֲעִלי ַהַּבְטָלן".

ֶאְכֹּתב לֹו ִמְכָּתב ֶׁשהּוא ָיקּום ִּבְזַמן י  ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמֶּכם, ֲאנִ 
ְוֵיֵל� ְלָהִביא ַּפְרָנָסה, ֲאָבל ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ְּבֵפרּוׁש ֵמֹראׁש 

ָעָליו ִּתְסַּתְּכלּו  ִאם  ַרק  ַיְצִליַח  ַאֶּתם   טַמּבַ ּבְ   ֶׁשֶּזה  טֹוב, 
ָחָדׁש,  ְּבֵׁשם  אֹותֹו  ְלַכּנֹות  ְוַתְתִחילּו  אֹותֹו  ַּתֲעִריכּו 
ְלֻדְגָמא: "ַּבֲעִלי ַהֻּמְכָׁשר", "ַּבְעִלי ֶהָחָכם", ַּבְעִלי ַהַּצִּדיק"  

"; ַרק ָּכ� הּוא יּוַכל ָלַקַחת    ַהַחִּיים ֶׁשִּליל  ּכָ א  "ַּבְעִלי ֶׁשהּו
 ַּפְרָנָסה.  אם, ָלקּום ַּבְּזַמן ּוְלָהִביֶאת ַעְצמֹו ְּבָיַדיִ 

 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ְּכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה, ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמֹבֶרֶכת. 

 ב תשפ"ב)ֵעקֶ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (
 

  

 

ם ֵמעֹולָ א  ָלבוֹ ,  ִהְסַּתְּלקּותוֹ י  ַאֲחרֵ ם  ּגַ ל  ָרִגיה  ָהיָ ק  ַהַּצִּדי
י  ָמְרְּדכַ י  ַרּבִ   ַהָּקדֹוׁשב  ָהרַ :    ְּבנוֹ ם  עִ ד  ִלְלמֹ ן  ָהֶעְליוֹ 

א  ּבָ א  � ר  ֲאׁשֶ ב  רָ ן  ְזמַ ר  ָעבַ ם  ּוַפעַ ,  ע"זיל  ִמְּטֶׁשעְרנֹוְּבי
ה  ִנְגלָ ם  יוֹ ה  ֶׁשְּבֵאיזֶ ד  עַ ה,  ִמּזֶ ל  ָּגדוֹ ר  ַצעַ   ִלְבנוֹ ה  ְוָהיָ ו,  ֵאָלי
ה ְוָענָ י?  ֵאלַ א  ָלבוֹ ם  ִהְפַסְקּתֶ ה  ָלּמָ א,  ַאּבָ :  ּוְׁשָאלוֹ ו  ֵאָלי
י ָעִליתִ ר  ֶׁשְּכבָ ע  ֵּתדַ :  ע"זים  ָנחּוי  ַרּבִ   ַהָּקדֹוׁשב  ָהרַ   לוֹ ר  ְוָאמַ 

ב ֵמרֹ ת  ָלֶרדֶ ר  ְּכבָ י  לִ ר  ֶאְפׁשָ י  ֶׁשאִ ד,  ְמאֹ   ְוֹגַבּהן  ֶעְליוֹ ם  ְלָמקוֹ 
א ָלבֹ ד  ְמאֹ י  לִ ה  ָקׁשֶ ר  ְּכבָ ן  ְוָלכֵ ם,  ׁשָ   ֶׁשֵּיׁשת  ְוִחּיּוו  ְוִזיג  ֹענֶ 

י ֵאלַ ם  ָּבאתֶ ה  ָלּמָ ן  ּכֵ ם  אִ א,  ַאּבָ :  ְּבנוֹ   אֹותוֹ ל  ְוָׁשַא.  ֵאֶלי�
ב ַּבְרִּדיְטׁשוֹ ר  ְּבִעיר:  ִסּפּו ה  ָּבזֶ   ֵיׁש,  לוֹ ר  ְוָאמַ ה  ָענָ ו?  ַעְכָׁשי

ה  ְוָהיָ ,  ְיהֹוֻׁשעַ ר  ֱאִליֶעזֶ   'רם  ְּבׁשֵ ם  ָׁשַמיִ א  ְירֵ ט  ׁשֹוחֵ ה  ָהיָ 
ל  ּוְבכָ ם,  ָאדָ י  ִלְבנֵ ת  טֹובוֹ ת  ַלֲעׂשוֹ ד  ְמאֹ ב  ֶׁשָאהַ ר  ָּכׁשֵ   ִאיׁש

 ל.ָיכוֹ ה ֶׁשָהיָ ה ְּבמַ ם ַלֲאֵחִריר  ַלְעזוֹ ל ִהְׁשַּתּדֵ א ְמצֹ ת עֵ 
ר ֱאִליֶעזֶ '  רר  ְוָעבַ ב,  ַּבְרִּדיְטׁשוֹ ר  ָּבִעיד  ָיִריה  ָהיָ ם  ַּפעַ 

ם ָרִצים  ָאדָ י  ְּבנֵ ל  ׁשֶ ר  ּתוֹ ה  ְוָרָאד,  ַהָּיִריד  יָ ל  עַ   ְיהֹוֻׁשעַ 
ם  ַמיִ ד  עוֹ ן  ּוְמִביִאי,  ִמיֶׁשהּול  עַ ן  ְוׁשֹוְפִכים,  ַמיִ ם  ּוְמִביִאי
  ְוָאְמרּו ה?  זֶ ה  מַ ל  ְועַ ה  זֶ ה  מַ ל:  ְוָׁשַאד,  ְועוֹ ד  עוֹ ן  ְוׁשֹוְפִכי

ף,  ֶּכסֶ ל ׁשֶ ל  ָּגדוֹ ם  ְסכּו  ְלַעְצמוֹ   ֶׁשָחַס�י,  ְיהּודִ ן  ָּכא  ֶׁשֵּיׁש  לוֹ 
רֻ ָמאַתיִ   ְלַעְצמוֹ ץ  ִקּבֵ י  ּכִ  ד  ְועוֹ ר,  ִמְסחָ   ּבוֹ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ּבָ ם 

ד  ְועוֹ ה,  ַהְׁשָקעָ ר  ְּבתוֹ ם  ֲאֵחִרים  ֲאָנִׁשי  לוֹ   ָנְתנּו  םָמאַתיִ 
ת  ֵמאוֹ   –  ֵׁשׁש ל  ׁשֶ ם  ְסכּו  לוֹ ה  ֶׁשִּיְהיֶ י  ְּכדֵ ה,  ָלוָ ם  ָמאַתיִ 
ב ֵמרֹ ף  ְוִהְתַעּלֵ ל,  ַהּכֹ ת  אֶ   לוֹ   ָּגְנבּו  ְוַעְכָׁשור,  ִמְסחָ ת  ַלֲעׂשוֹ 

ב  ׁשּוף  ִמְתַעּלֵ א  הּו,  אֹותוֹ ם  ֶׁשְּמעֹוְרִרים  ַּפעַ ל  ּוְבכָ ר,  ַצעַ 
ה מַ ם  יֹוְדִעיא  ְו�ם,  ַמיִ ו  ָעָלים  ְוׁשֹוְפִכים  חֹוְזִרין  ְוָלכֵ ב,  ָוׁשּו

 . ִעּמוֹ ת ַלֲעׂשוֹ 
ה  ְּבִׂשְמחָ   לוֹ ר  ְוָאמַ י,  ַלְּיהּודִ   ְיהֹוֻׁשעַ ר  ֱאִליֶעזֶ '  ר  ְוִנַּגׁש

י ָמָצאתִ י  ֲאנִ ,  ָּכ�-לּכָ ר  ּוִמְצַטעֵ ף  ִמְתַעּלֵ ה  ַאּתָ ה  מַ ה:  ְּגדֹולָ 
י  ְוַהְּיהּודִ .  ְל�  ְוַאֲחִזירוֹ ן,  ִסימָ ה  ֵאיזֶ ק  רַ י  לִ ן  ּתֵ ף!  ַהֶּכסֶ ת  אֶ 

ה  ֶׁשָהיָ ם,  ִסיָמִניה  ַּכּמָ   לוֹ ן  ְוָנתַ ה,  ְּגדֹולָ ת  ְּבִחּיּום  קָ ם  ִּפְתאוֹ 
, ָהיּות  ּוַמְטְּבעוֹ ת  ְׁשָטרוֹ   ְוָכ�  ְוָכ�ה,  ֲאֻדּמָ ת  ְּבִמְטַּפחַ ף  ַהֶּכסֶ 
י ְלֵביתִ   הֹוֵל�י ֲאנִ ק! ְּבִדּיּו  ֶזהּו, ְיהֹוֻׁשעַ ר ֱאִליֶעזֶ ' ר  לוֹ ר ָאמַ 

ץ ֶּׁשִּקּבֵ ף  ֶּכסֶ ם  ְסכּו  לוֹ ה  ְוָהיָ ,  ְלֵביתוֹ   ְוָהָל�.  ְל�ם  ּוְמִביָא
ק  ְּבִדּיּו  ְוִהִּגיעַ ו,  ְיָלָדין  ְלַחּתֵ ל  ִּבְׁשִביה  ִלְפרּוטָ ה  ְּפרּוטָ 
 .ָלִאיׁשם ַהְּסכּול ּכָ א ְוֵהִבי  ְוָהָל�"ל, ַהּנַ ם  ִלְסכּו
ב, ַהַּגּנָ ם  ּגַ ה  ָהיָ   ְסִביבוֹ   ֶׁשָעְמדּום  ָהֲאָנִׁשין  ֵּביה  ְוִהּנֵ 

ר ֱאִליֶעזֶ ר'  ׁשֶ   ּוִבְראֹותוֹ ף,  ַהֶּכסֶ ת  אֶ   ִמֶּמּנּוב  ָּגנַ ת  ֶׁשֶּבֱאמֶ 
ר  ִהְרהּו   ּבוֹ ס  ִנְכנַ ת,  ַהָּמעוֹ ת  אֶ א  ְוֵהִבי  ְלֵביתוֹ   ָהַל�  ְיהֹוֻׁשעַ 
"ְוֵעדָ ל  ָקהָ י  ִלְפנֵ   ְוהֹוָדהד  ְוָעמַ י,  ֲאִמּתִ ה  ְּתׁשּובָ  י ֲאנִ ה: 
א �  ְיהֹוֻׁשעַ ר  ֱאִליֶעזֶ '  רל  ֲאבָ   א",הּו ה  ְוִהּנֵ ף  ַהֶּכסֶ ת  אֶ י  ָּגַנְבּתִ 

   ףַהֶּכסֶ   תאֶ   יָמָצאתִ  יֲאנִ  א, � א,�  ר:ְוָאמַ  ל,ְּכלָ  וֵאָלי הָּפנָ 
  ה ָרצָ   ד ֶאחָ   לְוכָ   ,יהּוּתִ בְ נַ ּגְ   יֲאנִ   ר:אֹומֵ   ה ְוזֶ   ,ְמָצאִתיהּו  יֲאנִ   ראֹומֵ   הזֶ   ם;ֵּביֵניהֶ   ל ָּגדוֹ   בִרי  ץּוָפרַ   , ֶׁשּלוֹ   ףַהֶּכסֶ   הזֶ   הְוִהּנֵ 

  , ע "זי  בִמַּבְרִּדיְטׁשוֹ   קִיְצחָ   יֵלוִ   יַרּבִ   ַהָּקדֹוׁש  בָהרַ   ר,ָהִעי  ברַ   לאֶ   תָלֶלכֶ   ְוֶהְחִליטּו  ,ִמֶּמּנּו  ף ַהֶּכסֶ   תאֶ   חִיּקַ   יֶּׁשַהְּיהּודִ 
  ל ְוִהְתִחי   , הנֹוָרָא  תְּבִהְתַלֲהבּו  י ָהַרּבִ   רִנְתעֹורֵ   ם, ַטֲענֹוֵתיהֶ   ת אֶ   וְלָפָני  ְוִהִּציעּו  י, ָהַרּבִ   יִלְפנֵ   ם ְּבֹבָא  ן,ַהִּדי  ת אֶ   קֶׁשִּיְפסֹ 

  ם עֹולָ  לׁשֶ  ִרּבֹונוֹ " ר:ְוָאמַ  הְוָענָ  ,ַּבֹּקֶדׁש ְּכַדְרּכוֹ  םֶׁשַּבָּׁשַמיִ  םֲאִביהֶ  יִלְפנֵ  לִיְׂשָראֵ  תִנְׁשמוֹ  לעַ  ת ַהְּקדֹוׁשוֹ  יוֹתָ צו  לָ מְ הַ  םעִ 
  הֹונּו   לּכָ   דֶׁשָאבַ   יָענִ   יְיהּודִ   ל ׁשֶ   ֶחְסרֹונוֹ   א ְלַמּלֵ   הִּיְזּכֶ   ימִ   םֵּביֵניהֶ   םָרִבי   םְיהּוִדי  יֵׁשנִ   ץ,ָּבָארֶ   ד ֶאחָ   יּגוֹ   לִיְׂשָראֵ   ְּכַעְּמ�  ימִ 

  ל ָּגדוֹ   ַרַעׁש  הָעׂשָ   םֶׁשָּלכֶ   הּתֹורָ   ןֶׁשַהִּדי  ,ֵּתְדעּו   ם:ָלהֶ   רְוָאמַ   ?!"ֻּכּלוֹ   םָהעֹולָ   לְּבכָ   ָּכזוֹ   ןְוָלׁשוֹ   הֻאּמָ   דעוֹ   ֲהֵיׁש  ,ּוְרכּוׁשוֹ 
  ם ָנחּו  יַרּבִ   ַהָּקדֹוׁש  בָהרַ   םִסּיֵ   זְוָא  ם,ְלֻכְּלכֶ   תְזכּו  הְוִתְהיֶ   ם,ֵּביֵניכֶ   רּוּׁשְ ּפַ תְ תִ וְ   ְלכּו  ןְוָלכֵ   ם,ָהֶעְליֹוִני  תָהעֹוָלמוֹ   לְּבכָ 

  , ְלעֹוָלמוֹ   ְיהֹוֻׁשעַ   רִליֶעזֶ אֱ   'ר  רִנְפטַ   וַעְכָׁשי  הִהּנֵ   :ע"זי  יָמְרְּדכַ   יַרּבִ   ַהָּקדֹוׁש  בָהרַ   ִלְבנוֹ   רְלַסּפֵ   ,ע"זי  לִמְּטֶׁשעְרנֹוְּבי
  ל ְוִלְגמֹ   י,ְיהּודִ   ל ְלַהִּצי  –  הֶׁשָעׂשָ   הַהּנֹוָרָא   הַהִּמְצוָ   לִּבְׁשִבי  וָּפָני  לְלַקּבֵ   תָלֶלכֶ   ןֵעדֶ -ןִמּגַ   םַהַּצִּדיִקי  לּכָ   תאֶ   ֵּגְרׁשּו  ְוִלְכבֹודוֹ 

  ת ַאֶחרֶ   םַּפעַ   לֲאבָ   י,ִמְּמקֹומִ   יָיָצאתִ   רְּכבָ   יֶׁשֲהרֵ   , אֹוְת�  רּוְלַבּקֵ   ֶאְצְל�  הְלַמּטָ   םּגַ   א ָלבוֹ   יָיֹכְלּתִ   הזֶ   ת ּוֵמֲחמַ   ה,טֹובָ   לוֹ 
 .... ֵאֶלי�  אָלבוֹ  ילִ  הָקׁשָ  רְּכבָ 

א  ּוַבּבָ ה  ָּבזֶ ד  ְמאֹ א  ּנֹורָ ר  ְׂשכַ ה  זֶ ל  עַ ל  ְמַקּבֵ י  ּכִ ,  ֲחֵברוֹ ם  עִ ה  טֹובָ ל  ִלְגמֹ ה  ֶׁשּזֹוכֶ ם  ָהָאדָ ת  ַמֲעלַ ם  ֹעצֶ ת  אֶ ם  רֹוִאיי  ֲהרֵ 
 ת!עֵ ל ְּבכָ ם ִליהּוִדיה טֹובָ ת ַלֲעׂשוֹ ה ַהּזֹוכָ י ַאְׁשרֵ ח, ָלֶנצַ 

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶר� טֹובֹות)
 
 

 

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

י ּבְַעלִ  אֹו ןַהּבְַטלָ י ּבְַעלִ 
 ?רַהֻּמְכָׁש 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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ה ַלֲעׂשֹות ֲחֻתּנֹות ּכָ  ְך ל ָלּמָ   ּכָ
ֶנֶסת? ֵבית ַהּכְ  זֹולֹות ּבְ

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

 ִיֵּׁשר ּכַֹח ַעל ַהִּׁשעּוִרים ַהָּיִפים ֶׁשָּכל ָּכ עֹוְזִרים ְּבַחֵּיי ַהּיֹום יֹום.

ֵמֶהם   ְוֶאָחד  ְּבֵביֵתנּו,  ָהיּו  ִמְׁשָּפָחה  רֹאׁש ְקרֹוֵבי  ֶׁשל  ָחִסיד  ֲאִני  ַהִאם  אֹוִתי  ָׁשַאל 
ַהְּיִׁשיָבה. ַּבַהְתָחָלה ִהְתַחַּמְקִּתי ֲאָבל ַאָּבא ֶׁשִּלי אֹוֵמר ִלי, "ָמה ַהְּבָעָיה? ַּתִּגיד ֵּכן!  
ֶעְׁשּתֹונֹות ִמֶּזה ֶׁשַעְכָׁשו ֵהם הֹוְלִכים ִלְׁשאֹל אֹוִתי   ִאַּבְדִּתי  ֲאִני ָחִסיד ֶׁשּלֹו", ְקָצת 

ִהְתִחילּו ָאֵכן  ְוֵהם  ְועַ   לעַ   לִלְׁשאֹו  ְׁשֵאלֹות,  ִיְתָּבַר   לֶזה  ְלַהֵּׁשם  מֹוֶדה  ַוֲאִני  ֶזה, 
 ַהִּׁשעּוִרים א ָעִניִתי ְּכלּום. תֶׁשִּבְזכּו

ִלי, "ֵּכן ַּבְּקִהָּלה ַהִהיא,    םּגַ א  ֶׁשהּו  ָּלנּו ְקרֹוב ִמְׁשָּפָחה  יֶׁש   ,ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהם ָאְמרּו 
ם  ֵה   ֶׁשל קּוְגל, ְוָכ  ת ַאַח   ה  ְוֵהם ָעׂשּו ֲחֻתָּנה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְונֹוְתִנים ָׁשם ַרק ֲחִתיכָ 

ל  ֵמַהֲחֻתּנֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ָׁשַתְקִּתי, ֲאָבל ִנְׁשַּבְרִּתי ִמֶּזה, ַמה ָיכֹו  ץְלִהְתלֹוצֵ   ִהְמִׁשיכּו
 ? ְלַחֵּזק אֹוִתירֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה 

 ִייַׁשר ּכַֹח  

 

 ָאב, ְׁשַנת ה'תשפ"ב -יֹום ג' ָּפָרַׁשת ֵעֶקב, י"ט ְמַנֵחם -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב.

  תַאַח   הֶׁשּנֹוְתִנים ַרק ֲחִתיכָ   ק ֶׁשעֹוִׂשים ֲחֻתּנֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת? ַמה ַהְּצחֹו  קַמה ַהְּצחֹו
, ְצחֹוק ֶזה  תְלָׁשעֹות ְספּורֹו  -לֹו    ֶּכֶסף ֶׁשֵאין  זְמַבְזּבֵ ם  ֶזה ֶׁשָאָד   קֶׁשל קּוְגל? ַהְּצחֹו

 ִלְלוֹות ֶּכֶסף ְוא ְלַׁשֵּלם. 

ְּכֶׁשּלֹוֲעִגים ֵמֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש, ַאל ִּתַּקח ֶאת ֶזה ַלֵּלב. ַמה ֲאִני ָהִייִתי עֹוֶׂשה ַאל ֵּתָעֵלב  
ַלַחִּיי ִלי  ְּכֶׁשָּיְרדּו  ִהְתָקְרבּוִתי  ֵליָצנּות ַעל מֹוֲהָרא"ׁש? ָׁשַתְקִּתי, א   םִּבְתִחַּלת  ִעם 

ֹות ָהַלְכִּתי ַהִּצָּדה ּוָבִכיִתי ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר: ִהְתַוַּכְחִּתי. ְוַאֲחֵרי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֶאת ָּכל ַהְּטָענ
, ָּכל ָּכ  ק"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַמה ֶאֱעֶׂשה, ִמַּצד ֶאָחד ֲאִני ׁשֹוֵמַע ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְצחֹו

ִמַּצד    ַעל מֹוֲהָרא"ׁש,  - ָהַרע ְוהֹוָצַאת ֵׁשם ַרע    ןַהְרֵּבה ֵליָצנּות, ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ָלׁשֹו
ֲאִני ְמַדֵּבר ֵאֶלי ַוֲאִני ַחי ִאְּת; ֲאִני חֹוֵׁשב    - ֵׁשִני, ֵמָאז ֶׁשָּמָצאִתי ֶאת מֹוֲהָרא"ׁש  

  ְּכמֹו ַּפַעם, ַהּכֹל ִהְׁשַּתָּנה ֶאְצִלי ְלטֹוָבה";   ז, ֲאִני א ִמְתַרּגֵ יְלַגְמֵר ת  ִמְּמ, ַהּכֹל ַאֶחֶר 
 ִלִּבי ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. תָּכ ָהִייִתי ֵמִׂשיַח ֵהיֵטב ֶא 

ֲאִני    -ָּכ ָהִייִתי עֹוֶׂשה ָּכל ַּפַעם, ְוַעד ַהּיֹום, ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ֵאיֶזה ֵליָצנּות ַעל ַהַּצִּדיק  
.עֹוֶׂשה ְלַעְצִמי ֶחְׁשּבֹון ַוֲאִני ְמׂשֹוֵחַח ַעל ֶזה ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ֲחֻתּנֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָּפׁשּוט   ןׁש ִהְנִהיג ְּבִעְניַ "ה מֹוֲהָראָאָדם ָחָכם ְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע ַמ 
ִיְׂשָרֵאל ֲחֻתּנֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ַעל ֶזה    םְּבָכל ַהְּזַמִּנים ְּבעַ   ְּבֶדֶר ַהָּמסֶֹרת, ְּכִפי ֶׁשָעׂשּו 

ֶׁשהּוא ַׁשָּי ִלְקִהּלֹות ֲאֵחרֹות   ְּבַעְצמֹו הּוא ָהָיה ָצִרי ָלֵתת ָּכבֹוד ְלמֹוֲהָרא"ׁש, ֲאִפּלּו
ָהעֹוָלם,  י  ַעל ֶׁשהּוא ַמִּציל ְיהּוִדים ֵמחֹובֹות, ֶׁשהּוא ָהָיה מּוָכן ִלְהיֹות ִלְצחֹוק ְּבֵעינֵ   -

 ְּבֵעת ִׂשְמָחָתם.  ןָהִעָּקר ְלַהִּציל ְיהּוִדים ֵמֲאַבּדֹו

ֵאּל ָּכל  ֶאָחד;  ַאף  ִעם  ִּתְתַוֵּכַח  ַאל  ֶוֱאָמץ,  ֶׁשִּמְתַוְּכִחים  ֲחַזק  נֹוְפִלים   -ּו  ֵהם  ַּבּסֹוף 
 הֹוְפִכים ְלחֹוְלִקים.ם ֵה ם ְלֵלָצנּות ְוגַ 

ָעִדיף ֶׁשְּתַבֶּלה ֶאת ָיֶמי ּוְׁשנֹוֶתי ְּבִלּמּוד עֹוד ַּדף ְּגָמָרא, עֹוד ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות, עֹוד  
 ִּתָּׁשֵאר ְמֻקָּׁש  -ִּדּבּור ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ר ְלַרֵּבנּו ַז"ל ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.ָּכ 

 ְּכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה, ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת.
 ב תשפ"ב) ֵעֶק ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
ַּתְקִציר: ַרִּבי ָנָתן ּכֹוֵתב ֶאת ַהּתֹורֹות ֶׁשל ַרֵּבינּו   

 ַז"ל 
 תקלז. 

זַ  ַרֵּבנּו  ִצָּוה  ָהֵעת    ַלְחזֹר   ָנָתן  ַרִּבי  ֶאת  ל "ְּבאֹוָתּה 
  ְּכתֹובֹות   ֶׁשָהיּו,  ֶׁשּלֹו  ַהּתֹורֹות  ָּכל  ְּכֵסֶדר  ּוְלַהְעִּתיק

  ֶׁשִּנְכְּתבּו   ְּכמֹו ,  ְמֻפָּזִרים   ְּבקּוְנְטֵרִסים   ָנָתן   ַרִּבי  ֵאֶצל
 . ֶׁשֲאָמָרן  ַּפַעם ָּכל ַאַחר ְּכִתיָבָתן ְּבֵעת

ְוֵכן ָעָׂשה ַרִּבי ָנָתן ְוֶהְעִּתיָקן ְּכֵסֶדר ַעל ְנָיר טֹוב   
ִּכי   ַהְרֵּבה,  ָּבֶזה  ֲעָזרֹו  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ַוֲחֵברֹו  ְוָיֶפה. 
ְּבִמָּלה   ִמָּלה  ָנָתן  ַרִּבי  ִלְפֵני  ָקָרא  הּוא 

  ַהֵּסֶפר   ַעל  ְּכָתָבם  ָנָתן  ְוַרִּבי,  ל "ֵמַהקּוְנְטֵרִסים ַהּנַ 
 . ַעְכָׁשו ִּנְדְּפסּוֶׁש  ְּכֵסֶדר

[ְוִנְמְׁשָכה ְּכִתיַבת ַהֵּסֶפר ְּכמֹו ֶרַבע ָׁשָנה ַעד ַאַחר   
 ֶּפַסח ָסמּו ְלָׁשבּועֹות].  

ַרֵּבנּו   ִּגָּלה  א  ָהֵעת  אֹוָתּה  ְּבָכל  ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן 
  ּוְלַגּלֹוָתם   ְלַהְדִּפיָסם  ֶׁשרֹוָצה,  ַהְּקדֹוָׁשה   ַּדְעּתֹו  ל"זַ 

ַּדְרּכֹו  ָהִעִּת   אֹוָתן  ְּבָכל  ִּכי,  ָּבעֹוָלם ָהְיָתה  ים 
ְלַהְזִהיר ַהְרֵּבה ִלְבִלי ְלַגּלֹות ּתֹוָרתֹו ְלָזִרים ֲאֶׁשר  
ַעל   ְטָעִמים  ְקָצת  ְוִגָּלה  ֵמַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו.  ֵאיָנם 
ֵמַאְנֵׁשי־  ַּכָּמה  ְועֹוד  ָנָתן  ֶׁשַרִּבי  ָהָיה,  (ְוֵכן  ֶזה. 
ּוְלַהֲעִלים   ְלַהְסִּתיר  ְמאֹד  ִנְזָהִרים  ָהיּו  ְׁשלֹוֵמנּו 

 ). ִמּתֹוָרתֹו  ֶׁשִּנְכְּתבּו, ל"ַהּקּוְנְטֵרִסים ַהּנַ 
 תקלח. 

  עֹוֵמד   ָהִייִתי":  ֶׁשָחַלם  ֲחלֹום  ל"ְוָאז ִסֵּפר ַרֵּבנּו זַ 
ְוָכל   ָהֻאּמֹות  ְוָכל,  ַּבָּים  ְוׂשֹוֶחה  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ָסמּו  

ַחן ֻׁשלְ   ַהְינּו,  ְוָתְמהּו  ְוִהְסַּתְּכלּו  ָעְמדּו  ַהְּמָלִכים
ְׁשמֹה   ֶׁשֲאִפּלּו  ֶׁשֲאַגֶּלה,  ַהָחְכָמה,  ַים  ְמָלִכים, 

 ."ַהֶּמֶל א ִּגָּלה
 תקלט. 

 . ֵּבן  ל"ָסמּו ְלרֹאׁש־חֶֹדׁש ִניָסן נֹוַלד ְלַרֵּבנּו זַ 
ֶׁשָהְיָתה  ַהִּׂשְמָחה,  ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו,    ְוֹגֶדל  ֵאֶצל 

ְוֶתֶכף־ּוִמָּיד ָּבאּו   ּוְלַסֵּפר ְּכָלל.  ִאי־ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵער 
רֹב ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמָּכל ְמקֹומֹות מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם ֶאל 

  ַרֵּבנּו   ֶאל  ֶּתֶכף־ּוִמָּיד  ָּבא   ָנָתן   ַרִּבי  ְוֵכן,  ל"ַרֵּבנּו זַ 
 . ל"זַ 

זַ  ִּדּבּוִרים   ַהְרֵּבה  ַהָּׁשבּועַ   לּכָ   ִּדֵּבר  ל"ְוַרֵּבנּו 
ֵמִעְנָין   ָאז  ְוִגָּלה   ַּבֲעבֹוַדת־ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ְוִׂשיחֹות 
ַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ְּבִחינֹות ְּבֵיֶצר ָהַרע ְוכּו',  
ְוַכָּמה ְוַכָּמה ְצִריִכים ְּבָכל ַּפַעם ְלִהְתַחֵּזק ֵמָחָדׁש 

וְ  ְלַהְכִניעֹו  ,  'א  ֵחֶלק,  ן "כּו' [ְּבִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר ֶנְגּדֹו 
 ִסיָמן עב]. 

 )"ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק "ִנְלָקח ִמֵּסֶפר   -ה "(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי
 
 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )טקמִסּפּור ַחּיָ
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'
 

  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 21:15 בשעה יום שלישי 
15רח' רבי נחמן מברסלב   

 בני ברק  דקות לאחר הדה"נ  50 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  דקות לאחר הדה"נ  10 ברכות  9:30 דקות לפני השקיעה  20 21:30יום רביעי בשעה   
19רשב"י   

  21:00יום ראשון בשעה  : שיעור 
 ) ביהכ"נ חב"ד ( 9רחוב צה"ל 

 

 לפני שבת נא לברר אצל הגבאים 
 

 צפת 
  

 רוטה ני"ו סיום מפואר של נחמן נתן 
 בנו של ראש הישיבה שליט"א 

של   הש"ס מאד יפהבליל חמישי האחרון, בשיעור ליל שישי השבועי, התקיים גם סיום  
הגיעו לשיעור    ראש הישיבה שליט"א. לכבוד הסיום  נו שלו, ב"החשוב נחמן נתן ני  הילד
 של חברם.  הש"ס, לשמוח בשמחה הגדולה של סיום הבנים  מפעקם של ילדיגם ה

הסיום,    ראשית את  החשוב עשו  את  המסיים    והילד  יפה  יפים  השר  ניגונים  ועוד  הדרן 
  והודאה מהתורה. אחר כך שמענו את שיעורו של ראש הישיבה שליט"א שפתח בשבח  

על   להשם יתברךבנו, הוא הודה  הש"ס של  סיוםבעל כך שהוא זוכה לשבת  ם יתברךלהש
"ש בתלמוד  אבר מצווה, כפי שהנהיג מוהרפני הש"ס ל  עכשיו זכו לסיים  כך שכל ילדיו עד  

אמר ששמחתו עכשיו  הוא  ,  מהסיוםבנאל. ראש הישיבה שליט"א התרגש מאוד  י תורה ב
יל מחתן  כשהוא  מאשר  יותר  אפילו  ר' ד.  גדולה  את  שמעו  שפעם  סיפר  הישיבה  ראש 

רבינו, של  תלמידו  בציון    חייקל  מדבר  [  רבינו כשהוא  ממך  "שמעתי  ז"לואומר  ] רבינו 
 שכשמסיימים את ש"ס מקבלים צלם אלקים". 

אותנו   לימד  שבה  רבות על סדר דרך הלימוד, הדרך  דיבר  שליט"א    רבינו ראש הישיבה 
ע"  שיחות( סימן  הזו ,  )והר"ן  י  בדרך  יכול  כל  ללמוד תורה בכל מצב, אומרים את    לזכותהודי 

זוכרים מה למדו.    ולאאומרים  שמבינים מה    המילים הקדושים של התורה, אפילו שלא
למנהל הודה  שליט"א  הישיבה  הרגילים  ,  החשוביםמלמדים  ול  ראש  הלימודים  שמלבד 

ויגידו    הפנוייםבילדים שינצלו גם את הזמנים    שלומדים בתלמוד תורה, הם מחדירים חשק
 , וכך הם יישארו קשורים לתורה הקדושה לאורך כל חייהם. ך משלהםתורה בדר

הקהל   ניגש  השיעור  טובלאחר  מזל  ול  לאחל  שליט"א  הישיבה  ורקדו לראש  נתן,  נחמן 
 תורה. של  הושמחו לכבוד 

ים המקומיים בסוף הגיליון), ניתן להאזין לכל השיעור ב"קול ברסלב" (ראה את כל המספר
ו  7לשיעורים שבועיים,    2לשיעורים מראש הישיבה,    2ידיש,  אל  1ללחוץ     43- לתשפ"ב 
 לסיום.

 ימינו!   ואורךכי הם חיינו  
 *** 

ג  "לראש השנה תשפמכינים את בנין היכל הקודש 
 ט"הבעל

ומן לקראת ראש השנה הקרב ובא,  אב  היכל הקודשבבניין    רבותנערכות הכנות    אלובימים  
 . כראוי להכין את הבניין המובניםכל בפועלים 

  יפגעו  כדי שחס ושלום לאבמדרגות העולות לכל הקומות מותקנים מעקות טובים וחזקים,  
הכנת    והירידהבעלייה   גם  נערכת  אלו  בימים  ובחזרה.  המדרש  לבית  השינה  מחדרי 

 בהגעה לבניין ובחזרה הביתה.  קל מאוד על העלייה והירידהיהמעלית, מה ש
יותקנו על החלונות  לכן  אור בלילה,    להשאיר  אסורעקב מצב המלחמה הנוכחי באוקראינה,  

כדי  המים    מכליאת    יםכבר ממלא  כמו כןבלילה.    יאירוילונות בכל החדרים כדי שהאור לא  
 שם.  שנמצאיםמספיק מים לכל הזמן  שיהיה

על    יםעובד  ניםהנאמו  יםהמסור  האברכים יסתדר  שהכל  כדי  קשה מאוד בכל החזיתות 
את    להכין  משתדליםהצד הטוב ביותר, למרות שהשנה כל כך קל להשיג הכל, בכל זאת  

 טוב ויפה שיכול להיות. הכי  וכל מה שמסביב הבניין 
  אצל הגבאי ראש השנה  לבבית המדרש    מקומות ישיבהכפי שכבר דווח כבר ניתן לשכור  

 . 347-404-8738, ניתן להתקשר אליו בטלפון  הי"ו  רבי נחמן נתן קרויס
ולכל    לנו   והרפואותאת כל הישועות    ולפעולהעיקר לבקש מהקב"ה להגיע ולחזור בשלום,  

 ישראל.עם המשפחה ולכל 
 כבני מרון!   יעברו לפניךהעולם  באי וכל 

 

 

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

   ברכפלד/ ירושלים/בני ברק/בית שמש/צפת
 

 
 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

  הי"ושמואל זיינוויל גרינבוים  החתן
 למזל טוב עב"ג   ו לרגל אירוסי

*** 

 א "טישל   יונה זינגער הרה"ג מו"ה
 דומ"ץ קרית ברסלב ליבערטי 

 למזל טוב  להולדת בתו
*** 

 הי"ו  אברהם משה שטראסער מו"ה
 מנהל מוסדותינו הקדושים

 למזל טוב  להולדת בנו
*** 

 תחי'  וזוגתו הי"ו שמעון עוזר פערל מו"ה
 גבאי ביהמ"ד היכל הקודש ירושלים 

 למזל טוב   ההנכדלהולדת 
*** 

 הי"ו ישראל יאראוויטש מו"ה
 למזל טוב  להולדת בתו

*** 

 הי"ו  שמואל בלעדי מו"ה
 למזל טוב  להולדת בנו

*** 

 הי"ו  יואל אפנהיים מו"ה
 למזל טוב  להולדת בתו

*** 

 הי"ו  יודא פריינד מו"ה
 למזל טוב  להולדת בתו

*** 

 הי"ו נחמן שמואל יאקאבאוויטש מו"ה
 למזל טוב  להולדת בנו

*** 

 הי"ו שויט ויוסף חיים סאלמענא מו"ה
 למזל טוב  להולדת בתו

*** 

 הי"ו שמואל גליקמאן מו"ה
 למזל טוב  להולדת בנו

*** 

 הי"ו בוים הערשי מו"ה
 נ"י   אליעזר שלמה   לרגל החלאקה של בנו 

*** 

 הי"ו  שלמה וויינבערגער מו"ה
 למזל טוב  לרגל הבר מצוה של בנו

 י"ו נ אפרים הבחור
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	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ
	יוֹם ה' פָּרָשַׁת עֵקֶב, כ"א מְנַחֵם-אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	מָרַת ... תִּחְיֶ'
	קִבַּלְתִּי אֶת הַמִּכְתָּב.
	אֲנִי שׁוֹמֵעַ אֶת כָּל הַטְּעָנוֹת שֶׁיֵּשׁ לָכֶם עַל הַבַּעַל וַאֲנִי מַצְדִּיק אֶתְכֶם; אַתֶּם צוֹדְקִים בְּמֵאָה אָחוּז, אֲנִי אַגִּיד לוֹ שֶׁיִּקַּח עֲבוֹדָה וְיָבִיא כֶּסֶף כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְמוֹטְטוּ מִכָּל הַחוֹבוֹת.
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	אֲנִי שׁוֹמֵעַ אֶת כָּל הַטְּעָנוֹת שֶׁיֵּשׁ לָכֶם עַל הַבַּעַל וַאֲנִי מַצְדִּיק אֶתְכֶם; אַתֶּם צוֹדְקִים בְּמֵאָה אָחוּז, אֲנִי אַגִּיד לוֹ שֶׁיִּקַּח עֲבוֹדָה וְיָבִיא כֶּסֶף כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְמוֹטְטוּ מִכָּל הַחוֹבוֹת.
	אֲבָל כְּדֵי שֶׁאֲנִי אַצְלִיחַ אִתּוֹ, שֶׁהוּא יוּכַל לָקוּם בַּזְּמַן וּלְהָבִיא פַּרְנָסָה - אַתֶּם צְרִיכִים לַעֲזֹר לִי. אַתֶּם כּוֹתְבִים בַּמִּכְתָּב: "בַּעֲלִי הַבַּטְלָן", יוֹתֵר מֵעֶשֶׂר פְּעָמִים אַתֶּם מְכַנִּים אוֹתוֹ בַּשֵּׁם הַזֶּה; "בּ...
	לָכֵן אֲבַקֵּשׁ מִכֶּם, אֲנִי אֶכְתֹּב לוֹ מִכְתָּב שֶׁהוּא יָקוּם בִּזְמַן וְיֵלֵךְ לְהָבִיא פַּרְנָסָה, אֲבָל אֲנִי אוֹמֵר לָכֶם בְּפֵרוּשׁ מֵרֹאשׁ שֶׁזֶּה יַצְלִיחַ רַק אִם תִּסְתַּכְּלוּ עָלָיו בְּמַבַּט טוֹב, אַתֶּם תַּעֲרִיכוּ אוֹתוֹ וְתַתְחִילו...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחוּ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	כְּתִיבָה וַחֲתִימָה טוֹבָה, שָׁנָה טוֹבָה וּמְבֹרֶכֶת.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה עֵקֶב תשפ"ב)
	.
	סיום מפואר של נחמן נתן רוטה ני"ו
	בנו של ראש הישיבה שליט"א
	בליל חמישי האחרון, בשיעור ליל שישי השבועי, התקיים גם סיום הש"ס מאד יפה של הילד החשוב נחמן נתן ני"ו, בנו של ראש הישיבה שליט"א. לכבוד הסיום הגיעו לשיעור גם הילדים של קעמפ הבנים, לשמוח בשמחה הגדולה של סיום הש"ס של חברם.
	ראשית עשו את הסיום, והילד החשוב המסיים שר יפה את ההדרן ועוד ניגונים יפים מהתורה. אחר כך שמענו את שיעורו של ראש הישיבה שליט"א שפתח בשבח והודאה להשם יתברך על כך שהוא זוכה לשבת בסיום הש"ס של בנו, הוא הודה להשם יתברך על כך שכל ילדיו עד עכשיו זכו לסיים  ש"...
	ראש הישיבה שליט"א דיבר רבות על סדר דרך הלימוד, הדרך שבה לימד אותנו רבינו (שיחות הר"ן סימן ע"ו), בדרך הזו כל יהודי יכול לזכות ללמוד תורה בכל מצב, אומרים את המילים הקדושים של התורה, אפילו שלא מבינים מה שאומרים ולא זוכרים מה למדו. ראש הישיבה שליט"א הודה ...
	לאחר השיעור ניגש הקהל לאחל מזל טוב לראש הישיבה שליט"א ולנחמן נתן, ורקדו ושמחו לכבודה של תורה.
	ניתן להאזין לכל השיעור ב"קול ברסלב" (ראה את כל המספרים המקומיים בסוף הגיליון), ללחוץ 1 לאידיש, 2 לשיעורים מראש הישיבה, 2 לשיעורים שבועיים, 7 לתשפ"ב ו-43 לסיום.
	כי הם חיינו ואורך ימינו!
	***
	מכינים את בנין היכל הקודש לראש השנה תשפ"ג הבעל"ט
	בימים אלו נערכות הכנות רבות בבניין היכל הקודש באומן לקראת ראש השנה הקרב ובא, פועלים בכל המובנים להכין את הבניין כראוי.
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