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ַהָּפסּוק   ַוְיָמְרֻרהּו ָוֹרּבּו ַוִּיְׂשְטֻמהּו ַּבֲעֵלי ִחִּצים. ,  ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף ֵּבן ֹּפָרת ֲעֵלי ָעִין ְוגֹו'
ֶׁשְּליֹוֵסף ָהָיה ֵחן ָּבֵעיַנִים,   ֲעֵלי ָעִין", ַמְתִחיל ִעם ָּבֵעיַנִים, ְּכִפי ֶׁשַרִש"י אֹוֵמר ַעל " 

ַמה   ַחָּייו;  ְּבֶמֶׁש�  ָסַבל  ֶּׁשּיֹוֵסף  ְוַהְּקָׁשִיים  ַהָּצרֹות  ַעל  ּוְמַסֵּפר  ַמְמִׁשי�  ְוַהָּפסּוק 
 ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשֵני ַהְּדָבִרים? 

ַהַּתְכִלית ִהיא ּכּולֹו טֹוב, ַּכָּמה    (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ס"ה) ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  
ַהַּתְכִלית,   ִיְסַּתֵּכל ַעל  ְּבַחָּייו, ִאם הּוא  ְוָצרֹות ֶׁשָאָדם ַרק עֹוֵבר ְוסֹוֵבל  ִיּסּוִרים 

ְּגדֹולֹות טֹובֹות  ַרק  ֶׁשַהֹּכל  ִיְרֶאה  ַהֹּכל    הּוא  ֶׁשֶאת  ֲהֵרי  ִהיא  ָהֱאֶמת  ִּכי  ֲעבּורֹו, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה ַרק   ַהֹּכל  ְוֶאת  ְּבַעְצמֹו,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ַמְנִהיג ַרק 
ַרק   ְּבַוַּדאי  ֵהם  סֹוֵבל  ֶׁשָאָדם  ְוַהִּיּסּוִרים  ַהָּצרֹות  ֲאִפילּו  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ְלטֹוָבתֹו 

אֹו ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר לֹו ַלְחזֹור ִּבְתׁשּוָבה, אֹו ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתַּכְּפרּו ֲעוֹונֹוָתיו,  ְלטֹוָבתֹו,  
ֶׁשֵּתֵצא לֹו   ְּכֵדי  ַרק  ִהיא  ְקָׁשִיים ָלָאָדם,  ָּברּו� הּוא ׁשֹוֵלַח  ַהָּקדֹוׁש  ָלָּמה  ַהִּסָּבה 

ל ַהַּתְכִלית, �א ִיְהיּו לֹו ִיּסּוִרים ַאף  טֹוָבה ִמֶּזה, ְוִאם ֵיׁש ָלָאָדם ֵׂשֶכל ְלִהְסַּתֵּכל עַ 
ַּפַעם. ַהִּסָּבה ָלָּמה ָהָאָדם ֵּכן סֹוֵבל, ִהיא ַרק ִּכי ְמַסְּלִקים ִמֶּמּנּו ֶאת ַהַּדַעת ְוֶאת  
ַהֵּׂשֶכל, ְוָאז הּוא �א ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית, הּוא �א ָיכֹול ְלִהְתּבֹוֵנן ּוְלָהִבין  

 ת ָהֱאֶמת ָלָּמה ָּבִאים ֵאָליו ָּכל ַהְּקָׁשִיים, ּוִמֶּזה הּוא סֹוֵבל ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה.אֶ 
ַמְרִּגיׁש   ְּכֶׁשהּוא  הּוא  ָהָאָדם  ֶׁשל  ִטְבעֹו  ֶׁשָּלֵכן  ְמַעְנֵין,  ָּדָבר  ָׁשם  אֹוֵמר  ְוַרֵּבינּו 

ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה ִלְראֹות ַמֶּׁשהּו  ִיּסּוִרים ָקִׁשים, הּוא עֹוֵצם ֶאת ָהֵעיַנִים; ִּכי רֹוִאים ׁשֶ 
ַהְמֻסָּים,   ַהָּדָבר  ֶאת  ִלְראֹות  לֹו  ֶּׁשַּמְפִריִעים  ְּדָבִרים  ִמָּסִביב  ְוֵיׁש  ִמֶּמּנּו,  ֶׁשָרחֹוק 
ַהָּדָבר   ַעל  ַרק  ְלִהְסַּתֵּכל  ֵעיָניו  ֶאת  ְיַצְמֵצם  הּוא  ָהֵעיַנִים,  ֶאת  ְקָצת  ִיְסֹּגר  הּוא 

ִיְרֶאה טֹוב יֹוֵתר; ָלֵכן, ְּכֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִיּסּוִרים, ֶׁשָאז ָהֵעָצה ִהיא   ַההּוא, ְוָכ� הּוא
ְלִהְסַּתֵּכל ַרק ַעל ַהַּתְכִלית, ִלְראֹות ּוְלָהִבין ֶׁשֶּזה ְּבַוַּדאי ְלטֹוָבתֹו, ָאז ָהָאָדם ָצִרי�  

ֶאְצַּבע, ְּכֵדי ֶׁשָּכל ְׁשָאר  ַלֲעֹצם ֶאת ָהֵעיַנִים ָחָזק ְמֹאד, ַוֲאִפילּו ִלְלֹחץ ֲעֵליֶהן ִעם הָ 
ָהעֹוָלם �א ַיְפִריעּו לֹו ְלִהְסַּתֵּכל ְלֶמְרָחק, ַעד ַלַּתְכִלית, ְוִלְראֹות ֶׁשֶּבֱאֶמת    ַהְבֵלי

 ַהֹּכל ֵהם ַרק טֹובֹות ַוֲחָסִדים ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְוָכ� �א ִיְהיּו לֹו ִיּסּוִרים.
ַעְצמֹו   ֶאת  מֹוֵסר  הּוא  ַּכָּמה  ַעד  ַהְּיהּוִדי,  ֶׁשל  ְוַהֲחִׁשיבּות  ַהַּגְדלּות  ִנְמֶּדֶדת  ָּבֶזה 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ַעד ַּכָּמה הּוא ּבֹוֵרַח ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֲאִפילּו ֶׁשעֹוְבִרים ָעָליו  

רּוָחִנּיּות ְוֵהן ְּבַגְׁשִמּיּות, ִאם הּוא זֹוֶכה ְלַהֲחִזיק ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ְקָׁשִיים ַּבַחִּיים, ֵהן ּבְ 
ֶאת ַעְצמֹו ָחָזק, �א ְלִהָּׁשֵבר ִמּׁשּום ָּדָבר, ִּביִדיָעה ֶׁשַהֹּכל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה  

ֶזה ַמְרֶאה ֶאת  ַרק ְלטֹוָבתֹו, ַלְּיהּוִדי ַהֶּזה ֵאין ׁשּום ֻקְׁשיֹות ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  
 ַהַּגְדלּות ֶׁשּלֹו, ָאָדם ָּכֶזה ָחׁשּוב ְמֹאד ְלַמְעָלה ַּבָּׁשַמִים.

ֶאת ֶזה ַיֲעֹקב ָאִבינּו ְמַרֵּמז ָלנּו ַּבְּפסּוִקים ָהֵאּלּו, יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ָעַבר ַהְרֵּבה ְקָׁשִיים  
ְּבַחָּייו,   ַוִּיְׂשְטמֻ ְוִיּסּוִרים  ָוֹרּבּו  ִחִּצים", "ַוְיָמְרֻרהּו  ַּבֲעֵלי  ָהָיה   הּו  הּוא  ָיכֹול    ֵאי� 

הּוא ִהְתַחֵּזק ְלִהְסַּתֵּכל ִעם ָהֵעיַנִים   ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד? ַעל ְיֵדי ֶׁשָהָיה לֹו "ֲעֵלי ָעִין"
ֶׁשּלֹו ַרק ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ִלְראֹות ֶאת ַהַּתְכִלית, ֶׁשֶאת ַהָּצרֹות ׁשֹוֵלַח לֹו  

 ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו ְּבַאֲהָבה ְוַרֲחִמים ְלַמַען ַהַּתְכִלית ֶׁשּלֹו, ְוֶזה ָנַתן לֹו ֶאת  ַהָּקדֹוׁש
ַהֹחֶזק ְלַהְמִׁשי� ָהְלָאה, ַעד ֶׁשהּוא ֶנֱחַלץ ִמָּכל ַהְּקָׁשִיים ֶׁשּלֹו, ְוהּוא ִנְהָיה ִּמְׁשֶנה  

 ַלֶּמֶל� ְּבִמְצַרִים.
ְּבדַ  ָלֶלֶכת  ִנְתַחֵּזק  ַהְּקדֹוִׁשים,  ָהָבה  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ָעֵלינּו  ְרָּכם  ֶׁשעֹוְבִרים  ֲאִפילּו 

ְקָׁשִיים ַּבַחִּיים, ָּכל ֶאָחד ִעם ֲחִביַלת ַהָּצרֹות ַהְּמיֶֻחֶדת ֶׁשּלֹו, ִנְתַחֵּזק ְוִנְסַּתֵּכל ַרק  
ְוָאז ִיְהֶיה ָלנּו    טֹוָבֵתנּו, ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ִנְזֹּכר ֶׁשָּכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ֵהם ַרק לְ 

 ַהְרֵּבה יֹוֵתר ַקל ִלְסּבֹול ַהֹּכל, ּוִבְמֵהָרה ֵנָחֵלץ ִמָּכל ַהָּצרֹות ְוַהְּקָׁשִיים. 
"ב) תשסי  ַוְיחִ ל ַהַּנחַ  ּתֹו�(  

 

 

אֹוְמִרים    ֲחָכֵמינּו נ"ח:)ַהְּקדֹוִׁשים  ְּכֵׁשם    (ְּבָרכֹות 
ֵּכן ִאי  - ֶׁשַּפְרצּוֵפיֶהם ׁשֹוִנים ָּכ� ֵּדעֹוֵתיֶהם ׁשֹונֹות, ְוַעל

ֶאְפָׁשר ְלַהְׁשוֹות ֶאת ַהֵּדעֹות, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵיׁש לֹו ֶאת  
 ַהְּנקּוָדה ֶׁשּלֹו, ְוֵיׁש לֹו ֵּדָעה ַאֶחֶרת ֵמַהֵּׁשִני. 
ֶאָחד ֵּבין  ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ֵּדעֹות  ְוֵאין    ִחּלּוֵקי  ַלֵּׁשִני, 

ְלַוֵּתר ַלֵּׁשִני, ְוֶׁש�א ִּתְהֶיה לֹו ׁשּום ַמֲח�ֶקת    חֶאָחד ֻמְכרָ 
ְלַדְעּתֹו   ַמְסִּכים  �א  ֶׁשהּוא  ַוֲאִפילּו  זּוָלתֹו,  ִעם 
ְוִלְדָרָכיו, ֲאָבל ַאֲהָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ֶאָחד   ּוְלַהְנָהָגתֹו 

אֶ  ֶזה  סֹוֵתר  �א  ְוֶזה  ַהֵּׁשִני,  ְצִריִכים  ִעם  ֲאָבל  ֶזה,  ת 
 ְמֹאד ֶׁשֶאָחד �א ִיְכֶּפה ֶאת ַּדְעּתֹו ַעל ַהֵּׁשִני.  רְלִהָּזהֵ 

ה ָׁשְלחּו ְּבַפַעם ָהִראׁשֹוָנה ַאֶמִריקָ ר  ֶׁשַּכֲאׁשֶ ְמַסְּפִרים  
, ָּכל ַמה ֶׁשהּוא ָרָאה  ַּבֲחָזָרתוֹ אֹותֹו    ַׁשֲאלּו ָאָדם ַלָּיֵרַח,  

ִרים ֶּׁשָּׁשֲאלּו אֹותֹו ָהָיה ֵאי� הּוא ָׁשם, ֶאָחד ַהְּדבָ   ְוִחָּוה 
 ה ֵמַהָּיֵרַח.ַמּטָ ט ְּכֶׁשִהִּבי ָרָאה ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשָּלנּו 

ְוָאַמר:   ָצַחק  הּוא  ַהְּׁשֵאָלה  ֶאת  ָׁשַמע  ְּכֶׁשהּוא 
ָרִאיתִ  ִמְלַמְעָלה,  ֶׁשָּלנּו    י"ְּכֶׁשִהְסַּתַּכְלִּתי  ָהעֹוָלם  ֶאת 

וְ   ַּכּדּורֹון ְּכמֹו   ֶׁשַעל  ָקָטן.  ְלַעְצִמי    ַהַּכּדּורֹון ָחַׁשְבִּתי 
<<<< 

 
 מילה של התחזקות

 ≈ּ̃ ַמ ¿̇ ƒ ּ̇  „ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒם,    י ּב לו… ָ ׁ̆ ‰ ַר˜  י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ּלּו:  ≈‡‰ָ ˙ ּ„ו… ֻ̃ ַ‰ּנ¿

רּו   ַ„ּב¿ ּי¿ ∆ ׁ̆ ו¿  ,˙ ∆̃ ַמֲחל… י  ֲעל≈ ּבַ ם  יכ∆ ינ≈ ּב≈ יּו  ¿‰ ƒי ּל…‡  ∆ ׁ̆

 ƒפ ּכ¿ נּו  ַרּב≈ רּו    י מ≈ ַ„ּב¿ ּי¿ ∆ ׁ̆  . ׁ̆ ֲ‰ָר‡" ּמו… ƒמ נּו  ל¿ ּבַ ƒּ̃ ∆ ׁ̆

ימוּ  ƒל  :˙ ּ„ו… ֻ̃ נ¿  § ל̆… ָ ּׁ̆ ƒך¿   „מ ר∆ ∆„ּ ר  ∆„ ס≈ י  ƒּפ ַעל  ָר‰  ו… ּ̇

ַר  ל  ∆ ׁ̆ ּמּו„  ƒנּו  ַ‰ּל עו)ּב≈ יָמן  ƒס ָ‰ַר"ן,   ˙ יחו… ƒׂ̆ ּב¿ ב…ָ‡ר  ּמ¿ , (ּכַ

„ּו˙,   ¿„ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ‰ ו¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ƒּבוּ ˙  ַמֲעלַ על  מ ƒ„ּ‰ַ  ל  ‡∆ ר ≈ ּׁ̆ ם  ַ‰

ם   לו… ¿ ּׁ̆ ƒּומ ָבר,  ָ„ּ ל  ּכָ ר  ַסּפ≈ ל¿  , ו… ּ̇ ƒ‡ ַח  ח≈ ו… ׂ̆ ל¿  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי

.˙ ƒי  ּבַ

ר   מ≈ נּו ‡ו… יָמן ב)ַרּב≈ ƒב', ס ˜ ל∆ י מ…וֲ‰ַר"ן ח≈ ּוט≈ ּ̃ ƒסּו˜    (ל ַעל ַ‰ּפָ
ים נ, ‡) ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ )  ‰ ָ ׁ̆ ל ¿ ׁ̆ ּלּו  י ‡≈ ƒר', ּכ ּב∆ ƒ„ּ '‰ ים ƒ̃ ל… ל ‡¡ ≈‡'" :

  ˙ מ∆ ¡‡‰ָ יר  ƒ‡ ָיָ„ם מ≈ ַעל  ו¿  ,˙ מ∆ ר ָ‰‡¡ ˜ו… ם מ¿ ≈‰ ˙ מו… ≈ ׁ̆

ּבּור", ƒ„ּ‰ַ ָ   ּב¿ ׁ̆ לו… ¿ ׁ̆ ּלּו  ≈‡‰   ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ל  ∆ ׁ̆  ˙ מו… ≈ ּׁ̆ ‰ַ

‰ּו‡   רּוך¿  ∆   -ּבָ ׁ̆ לו… ¿ ּׁ̆ ƒמ ים  ƒר ַ„ּב¿ מ¿ ם  ƒ‡  ,˙ מ∆ ¡‡ ם  ≈‰ ̇ 

ּלּו   ≈‡‰ָ ים  ƒָבר י   -ַ‰ּ„¿ ƒפ ּכ¿  .˙ מ∆ ¡‡‰ָ ל  ∆̂ ≈‡ ים  ƒ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

 ≈ ּׁ̆ ל' ‰ּו‡ ַ‰ יכּו˙, '‡≈ ƒר‡ֲ ם ּבַ ָ ׁ̆ ר  ַ„ּב≈ נּו מ¿ ַרּב≈ ∆ ל    םׁ̆ ∆ ׁ̆

 ≈ ּׁ̆ ‰ַ ‰ּו‡  ים'  ƒ̃ ל… ¡‡'  ,‰ ּלָ ƒפ ‰ּו‡    םּ̇¿  '‰ ו¿ ָר‰,  ו… ּ̇ ל  ∆ ׁ̆

 ≈ ּׁ̆ ∆   םַ‰ ׁ̆ לו… ¿ ׁ̆  ;˙ ƒי ּבַ ם  לו… ¿ ׁ̆ ּו ים  ƒּוכ„ּ ƒ ׁ̆ ל  ∆ ׁ̆ ̇ 

ּלּו ‰≈  ים ָ‰‡≈ ƒָבר נּו. ַ‰ּ„¿ ל ַרּב≈ ∆̂ ≈‡ ˙ „ו… סו…  ם י¿
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ¡‡‰  ≈̃ ƒמ ıב)˙˘פ" 
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 ָלָּמה ָלִריב?

  

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
 



 

 
 

 ב
 

 
 
 
 
 

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר� 
 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ִמֵקץ, כ"ז ִּכְסֵליו, ג' ְדַחנּוָּכה, ְׁשַנת תשפ"ב  
ָיִאיר ְמַלֵּמד ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה   ֵנרֹו   ... ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי  ִלְכבֹוד 

 ֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 
דּות  ַאל ְּתַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות ִמּׁשּום ָּדָבר. ְזכֹור ֶאת ְׁשנֹות ַהַּילְ 

ֵהם   ֶׁשְּיָלִדים  ִאָּתנּו;  לֹוֵמד  מֹוֲהָרא"ׁש  ַמה  ְזכֹור  ֶׁשְּל�, 
ִלְלֹמד,   רֹוִצים  �א  ְיָלִדים  ׁשֹוָבִבים,  ֵהם  ְיָלִדים  ְיָלִדים, 
ְיָלִדים ַרק רֹוִצים ְלַׂשֵחק, ְוָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ִהיא ִלְגֹרם ָלֶהם  

 ֶהם ְלַצֵּית. ִלְלֹמד, ָהֲעבֹוָדה ֶׁשָּלנּו ִהיא ִלְגֹרם לָ 
ַאל ִּתָּבֵהל ְּכֶׁשַאָּבא אֹוֵמר ְל� ֶׁשַהְּיָלִדים אֹוְמִרים: "ַהָּׁשָנה  

ַקְּפדָ  ַהְּמַלֵּמד �א  ִּכי  ְמַפֲחִדים,  ַהְּמַלֵּמד �א  ןֲאַנְחנּו �א   ,
ֶעְׁשּתֹונֹות   ְּתַאֵּבד  ַאל  ְּכלּום";  עֹוֶׂשה  �א  ַהְּמַלֵּמד  ַמֶּכה, 

א ֶׁשַהְּיָלִדים  ֶׁשהֹוִרים  ִמַּמה  ִמַּמה  ֶׁש�א  ּוְבַוַּדאי  ֹוְמִרים, 
 אֹוְמִרים ְל�.

ַּתְקִׁשיב ְלַמה ֶׁשֵהם   -ְּכֶׁשהֹוִרים ִמְתַקְּׁשִרים ֵאֶלי� ִּבְטָענֹות  
אֹוְמִרים; ְׁשַמע ֵמֶהם ֵמיַדע, ַּתְקִׁשיב ְלָכל ִמָּלה, ְוַאַחר ָּכ�  

אֶ  ַקח  ַלֲעׂשֹות;  ֶׁשָעֶלי�  ַמה  ֶאת  ַהִּלּמּוִדים  ַּתֲעֶׂשה  ת 
ֶׁשָּלַמְדָּת ַּבְּיִׁשיָבה, ַהִּלּמּוִדים ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש ְוַתְמִׁשי� ְלַחֵּנ�  

 ִעם ַהְרֵּבה ַסְבָלנּות ְוַאֲהָבה. 
ֲאִני ִנְמָצא ָּכֵעת ַּבִּקְרָיה. ַעְכָׁשו ֶאְמַצע ַהַּלְיָלה, ֲאִני ּכֹוֵתב  

ְמַקּוֶ  ֲאִני  ֲאֻרָּכה;  ְנִסיָעה  ַאֲחֵרי  ִּבּקּור  ְל�  ַלֲעֹר�  ָמָחר  ה 
 ֶאְצְל� ַּבִּכָּתה, ְלַחֵּזק אֹוְת�. 

ס  ְלַגֵּבי ַהֶּיֶלד .. ֵנרֹו ָיִאיר ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשהּוא �א ִמְתַיחֵ 
ֵאֶלי�, הּוא ַקר, ָיֵבׁש ְוכּו' ְוכּו'; ֲאִני רֹוֶצה ִלְׁשֹאל אֹוְת�,  

�? ַמה ָהִייָת עֹוֶׂשה  ַמה ָהִייָת עֹוֶׂשה ִאם הּוא ָהָיה ַהֵּבן ֶׁשּלְ 
ְיהּוִדי   ֶיֶלד  ַעל  ְלַהִּגיד  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָהָיה ָאִחי�?  הּוא  ִאם 
ֶׁשהּוא ַקר, ָיֵבׁש ְוכּו' ְוכּו', ָּכל ַהֵּׁשמֹות ָהֵאּלּו; ַאָּתה ְמַדֵּבר  
ֶׁשָהָאבֹות   ַהְּבֵארֹות  ָּכל  ֶאת  ֶׁשָאְטמּו  ַהְּפִלְׁשִּתים  ְּכמֹו 

ָחְפר ָּכל  ַהְּקדֹוִׁשים  ֵאֶצל  ַלְחֹּפר  ִהיא  ֶׁשָּלנּו  ָהֲעבֹוָדה  ּו, 
ְוִלְמצֹ  ַחס  א  ְיהּוִדי  ֶלֱאֹטם  �א  ַחִּיים;  ַמִים  ַמִים,  ְּבֵאר 

 ְוָׁשלֹום.
ִסיָמן ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ֵאיֶזה ֹקִׁשי    -  ר, ָסגּוםֻמְפנָ   אהּו  ִאם ֶיֶלד 

יֹוֵדעַ  ֲאִני  ְּבִמְקֶרה  ּבַ   ה מַ   ַּבַחִּיים.  ֶאְצלֹו  הּוא  ּקֹוֶרה  ַּבִית, 
ָמקֹום ַאֵחר,  ה ְּבֵאיזֶ  ם ַמִּגיַע ִמַּבִית ָׁשבּור, ַההֹוִרים ִנְמָצִאי

; ָּכל ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות  תַהְּיָלִדים עֹוְבִרים ָׁשִנים ְמֹאד ָקׁשוֹ 
 . ָהיּו ָּכ�, ָעַבְדִּתי ַהְרֵּבה ִעם ָהַאִחים ְוָהֲאָחיֹות

ִדי ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי, ָּבַחְרִּתי ְּב�  ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ� ְמֹאד, ַּתְלִמי 
ְוַאל   ה ִּתְהֶיה ַחָּיל טֹוב, ֶּגֶנָרל ְמֻעּלֶ  -ִלְהיֹות ֵמַהָּצָבא ֶׁשָּלנּו  

ְלִהָּׁשאֵ  ֶיֶלד  ְלַאף  ְוָׁשלֹום  ַחס  ּבֹור    רִּתֵּתן  ְּתַחֵּפׂש  ָאטּום. 
ְּבׂשֹוָרה  ָקָטן ֶאְצלֹו ַּבֵּלב, ַחֵּפׂש ַמִים. ָּתבֹוא ְלַסֵּפר ִלי ֶאת הַ 

ִסְּפרּו   ָהָאבֹות  ֶׁשַעְבֵדי  לב)ַהּטֹוָבה  כו,  "ָמָצאנּו  (ְּבֵראִׁשית   :
ָמִים!" ְּתַחֵּפׂש ּבֹו ָמקֹום, ַּתֲעֶׂשה ִמֶּמּנּו ִּגּבֹור, ַּתֲעֶׂשה ִמָּכל  

ִּגּבֹור, ֹּתאַהב ָּכל ֶיֶלד, ּוִבְפָרט ֶאת ַהְּיָלִדים ֶׁשעֹוד ָצִרי�    דֶילֶ 
 אֹוָתם ֹּתאַהב עֹוד יֹוֵתר.  - ְלַהְׁשִקיַע ָּבֶהם ַהְרֵּבה ֲעבֹוָדה 

ִׂשים ַהֹּכל ַּבַּצד, ֲעֹזב ֶאת ָּכל ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשְּל�, ֲעֹזב ַהֹּכל;  
ת ַהֵּׁשם ֶׁשְּל�. ִּתְהֶיה ָחָזק  ַעְכָׁשו ַקח ֶאת ַהְמַלְּמדּות ַלֲעבֹודַ 

ְּכֶסַלע, ַאל ִּתָּׁשֵבר ֵמַאף ֶאָחד, ַאל ִּתיָרא ְוַאל ֵּתָחת ֵמַאף  
ֶאָחד ֶׁשָּבעֹוָלם! ְּתַלֵּמד ֶאת ַהְּיָלִדים ֶׁש�א ִיְּגעּו ֶאָחד ַּבֵּׁשִני,  

 ְּתַלֵּמד אֹוָתם ִלְהיֹות ְקדֹוִׁשים. 
ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה; ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה מֹוֶרה  ַעל ִׁשעּור ֶאָחד ַאל ְּתַוֵּתר,  

ַּדְרְּכ�, ַהִחּזּוק ֶׁשְּל�, ֵסֶפר ַהּמּוָסר ֶׁשְּל�, ַהִּׁשעּוִרים ְּכִסְדָרן  
 ֶׁשְּל�.

 ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ִּבְׁשִביְל� ָּתִמיד. 
 "ב) תשפ ץִמֵּק ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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, ֵהם ְמַנֲהִלים ִמְלָחמֹות  םם ָרִבים ֵּביֵניהֶ הֵ ה ִנְמָצִאים ִּביְליֹוֵני ֲאָנִׁשים,  ַהּזֶ ַהָּקָטן   
ם ִנְמָצִאים ְּבַיַחד ַעל ַּכּדּור  ֶׁשּכּוּלָ ם  קֹוְלִטיְוהֹוְרִגים ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני, ְוֵהם �א  

 ֶאָחד ָקָטן". 
א. ְּכֶׁשָאָדם ָׁשקּוַע ְּבִמְלָחמֹוָתיו, הּוא ָצִרי� ָלִריב ִעם ַההּוא ְוִעם  ּנֹורָ ֶזה ִלימּוד  

ַההּוא, ָאז הּוא ֲאִפילּו �א ָיכֹול ַלְחֹׁשב ָיָׁשר, ָּכל ַהֹּמַח ֶׁשּלֹו ֻמָּנח ַרק ָּבֶזה ֵאי�  
ָיכֹול   ֲאִני  ְוֵאי�  ַההּוא  ִעם  ָלִריב  ָיכֹול  ִמְתרֹוֵמם  יְלַהְחִר ֲאִני  ְּכֶׁשָאָדם  ב אֹותֹו. 

ִּבְכָלל �א   ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה, ָאז הּוא  ְלַמְעָלה, הּוא ִמְסַּתֵּכל ַעל ָהעֹוָלם  ְקָצת 
 ֵמִבין ַמה ַמְרִויִחים ִמָּלִריב ָּכל ָּכ�.

ק ַרק ִעם  ְּכֶׁשְּלָאָדם ֵיׁש ֵׂשֶכל, ָאז הּוא ִּבְכָלל �א ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהֵּׁשִני, הּוא ָעסּו
ַעְצמֹו, הּוא �א ְמַחֵּפׂש ֵאי� ְלַׁשֵּפר ֶאת ַהֵּׁשִני, הּוא �א ְמַחֵּפׂש ָלִריב ִאם ַאף  

 ְּבָׁשלֹום ּוְבַׁשְלָוה.  ְּבעֹוָלמוֹ ֶאָחד, הּוא ַחי 
ד  ָּתִמי ם  ְמַסְּבִבים  ַהָּׁשַמיִ ן  מִ י  ֲאזַ ,  ַלֲחֵברוֹ ע  רַ ת  ַלֲעׂשוֹ   ּוְמַבֵּקׁש  ְמַחֵּפׂשד  ְּכֶׁשֶאחָ 

ה  ָצרָ   אוֹ ל  ִּבְלּבּוה  ֵאיזֶ   לוֹ   ֶׁשַּמִּגיעַ   ְּדַהְינּו,  ַעְצמוֹ ם  עִ ק  ָעסּום  ִּפְתאוֹ ה  ַנֲעׂשֶ ה  ֶׁשִּיְהיֶ 
ת  ָלֵצא   ֵאי� ת  ֵעצוֹ   ּוְלַבֵּקׁשי  ְלַגְמרֵ   ֵמֲחֵברוֹ   ִלְׁשֹּכחַ   חֻמְכרָ ר  ְּכבָ א  ְוהּות,  ִּפְתאֹוִמי

 .ַעְצמוֹ ל  ׁשֶ ה ַהָּצרָ ן מִ 
ְמַסֵּפר ל  עַ ק  ַהַּצִּדיף  יֹוסֵ   ֶאת   ר ְּבַמֲאסַ   הֹוִׁשיבר  ֶׁשּפֹוִטיפַ ה  ֶׁשְּבָׁשעָ ,  ַהִּמְדָרׁש 

ם  ֻּכּלָ   ַנֲעׂשּום  ִּפְתאוֹ ם,  ִמְצַריִ ץ  ֶארֶ ל  ְּבכָ ד  ְמאֹ ע  רַ ם  ׁשֵ ו  ָעָליא  ְוָיצָ ,  ִאְׁשּתוֹ ק  ֵעסֶ 
ה, ַּפְרעֹ ת אֶ ג ַלֲהרֹ   ֶׁשָרצּום ָהאֹוִפיר ְוׂשַ ם ַהַּמְׁשִקיר ׂשַ ל ׁשֶ ה ַהַּמֲעׂשֶ ם עִ ם ֲעסּוִקי
ם  ַהְּקדֹוִׁשי  ֲחָכֵמינּוי  ְּבִדְברֵ ה  זֶ ל  ּכָ א  ַּכּמּובָ ק,  ַהַּצִּדיף  יֹוסֵ ן  ֵמִעְניַ י  ְלַגְמרֵ   ְוָׁשְכחּו

ם  ָאדָ ה  ְלֵאיזֶ ע  ְלָהרַ ם  ֶׁשרֹוִצי ה  ֶׁשְּבָׁשעָ ד,  ָּתִמי א  הּון  ּכֵ י  ּכִ ,  ה פח, א)ַרּבָ ת  ִּבְבֵראִׁשי(
  ם ּוֻמְכָרִחי ם  ַעְצמָ ם  עִ ם  ֲעסּוִקים  ַנֲעִׂשיד  ּוִמּיַ ף  ֵּתכֶ י  ֲאזַ ע,  ִמֶּפׁשַ י  ְוָנקִ ף  חַ ת  ֶׁשֶּבֱאמֶ 

 י.ְלַגְמרֵ   ִמֶּמּנּו ִלְׁשֹּכחַ ר  ְּכבָ 
  י ְּבִבְגדֵ  םְלבּוִׁשי ם ׁשֹוְטִרי ה ַּכּמָ  ֶׁשָּבאּו ,ׁש״מֹוֲהָרא לֵאצֶ  אֶּפלֶ  ה ַמֲעׂשֵ  ה ָהיָ  םּוַפעַ 
  ִאיׁש   י ּכִ   ה,ַהְּקדֹוׁשָ   ה ַהְּיִׁשיבָ   ְּבִבְנַין   תַוֲחִקירוֹ   תְּדִריׁשוֹ  ַלֲעֹר� ה ֵמַהֶּמְמָׁשלָ   םֶאְזָרִחי
  ּוְכֶׁשִהִּגיעּו   "ל,זַ   ׁש ״מֹוֲהָרא  ל עַ   רֶׁשקֶ   ל ׁשֶ   ְמִסירֹות  ה ְלֶמְמָׁשלָ   רָמסַ   דֶאחָ   לְּבִלַּיעַ 

  ת ְׁשֵאלוֹ   י ִמינֵ   ה ַּכּמָ   "ל זַ   ׁש ״מֹוֲהָרא  ת אֶ   לִלְׁשאֹ   ְוִהְתִחילּו  ה,ַהְּיִׁשיבָ   ןְלִבְניַ   םַהּׁשֹוְטִרי
  ת ַאֶחרֶ   תְמכֹוִני   ה ֶׁשִהִּגיעָ   ה ְוָרָא  ץ,ַלחּו  םֵמהֶ   דֶאחָ   ל ִהְסַּתּכֵ   םִּפְתאוֹ   ְוכּו',   תַוֲחִקירוֹ 

  ס ּוְקנָ   דו״ח  םֶׁשָּלהֶ   תִלְמכֹוִני  בְוָכתַ   םֵמַהּׁשֹוְטִרי ד ֶאחָ   ם ִמּׁשָ   אְוָיצָ   ה,ַהִּמְׁשָטרָ   לׁשֶ 
 ה ָהְיתָ   םֶׁשָּלהֶ   תְוַהְמכֹוִני  ק,ַהחֹ   יְלפִ   ָחנּו  אֶׁש�  תַמֲחמַ   ר,ּדֹולָ   ה ַוֲחִמּׁשָ   םְׁשלֹוִׁשי  לׁשֶ 

  ָרצּו   דּוִמּיַ   ףְוֵתכֶ   ׳],ְוכּו  םֶׁשִּמְתַחִּזי   םַהַּבָּלִׁשי  םעֹוִׂשי  ןּכֵ [  ת,ֶאְזָרִחי  תְמכֹוִני
  א � לֲאבָ  דו״ח, ם ָלהֶ   ןִמִּלּתֵ  ה ַהִּמְׁשָטרָ  תאֶ  ִלְמֹנעַ  ץַלחּו ״לַהּנַ  םַהחֹוְקִרי םָהֲאָנִׁשי

  ל ִּבְׁשִבי  םעֹוְבִדי  ָאנּו  אֲה�  :ָצֲעקּו  יּפִ   לעַ   ףְוַא  ל,ְּכלָ   רָּדבָ   םׁשּו  םָלהֶ   להֹוִעי
  ל ּכָ   ה ְמאּומָ   הֹוִעילּו  א�  ְוכּו',  דו״ח  ָלנּו  ןִלּתֵ   ָּתֵעזּו  ְוֵאי�  ם,ְּכמֹוכֶ   ה ַהֶּמְמָׁשלָ 

 ה.ָהְלָא ְוָנְסעּו הדו״ח תאֶ  םַהּׁשֹוְטִרי םָלהֶ  ְוָכְתבּו ,ַצֲעקֹוֵתיֶהם
ל  עַ י  ְלַגְמרֵ   ָׁשְכחּור  ּוְכבָ ן,  ָהִעְניָ ל  ּכָ ל עַ ד  ְמַרְּגִזים ְמאֹ   ָהיּום  ָהֲאָנִׁשי  ֵאּלּוה  ְוִהּנֵ 

"ל,  זַ   ׁש״מֹוֲהָראם  ֲאֵליהֶ   ִנַּגׁשי  ַוֲאזַ ה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהְּיִׁשיבָ ן  ְלִבְניַ   ָּבאּוה  ְוָלּמָ ה  מַ 
ם דו״ח  ָלכֶ ן  ִלּתֵ   ּוְתעּוָזה ה  ֻחְצּפָ ה  ַלִּמְׁשָטרָ   ֵיׁש  ֵאי� ק,  ַהֶּצדֶ ם  ָלהֶ ן  ִלּתֵ ל  ְוִהְתִחי

ם  ֲחׁשּוִבים  ְוַאּתֶ ה,  ַהֶּמְמָׁשלָ ל  ִּבְׁשִבי ם  עֹוְבִדין  ּכֵ ם  ּגַ ם  ַאּתֶ א  ֲה�״ל...  ַּכּנַ ס  ּוְקנָ 
ק  רַ ר,  ֶהְפקֵ ר  ַהָּדבָ ת  אֶ   ַיַעְזבּוא  ֶׁש�"ל,  זַ   ׁש״מֹוֲהָראם  ָלהֶ ר  ְוָאמַ ..  ְוכּו'.ם  ֵמהֶ ר  יֹותֵ 

ל  עַ ד  ְמאֹ ד  ְמאֹ   "לזַ   ׁש״ְועֹוְרָרם מֹוֲהָראם ְלִדין,  אֹותָ   ְוִיְתְּבעּוט  ַהִּמְׁשּפָ ת  ְלֵבי   ֵיְלכּו
ת  אֶ   ְוִקְּבלּום,  ַהחֹוְקִרי   ִמֶּמּנּו  ֶׁשֵּיְרדּוי  ְּכדֵ ל  ְוַהּכֹ ה...  ֲעצּומָ ה  ְּבָחְכמָ ם  ַהּׁשֹוְטִרי

ל  ְוָׁשַאר  ָחזַ ם  ּוֵביְנַתיִ ט,  ַהִּמְׁשּפָ ת  ְלֵבי ד  ּוִמּיַ ף  ֵּתכֶ ם  הֹוְלִכים  ֶׁשהֵ   ְוָאְמרּוו  ְּדָבָרי
  ָענּו י  ֲאזַ ן?  ָנכוֹ ל  אֶ ל  ַהּכֹ ם  ַהאִ ,  ֶׁשָּלנּון  ָהִעְניָ ם  עִ ה  ּומַ "ל:  זַ   ׁש״מֹוֲהָראם  אֹותָ 

ל  ּכָ ל  עַ ד  ּוִמּיַ ף  ֵּתכֶ   ְוָחְתמּול,  ְּכלָ ה  ְּבָעיָ ם  ׁשּוא  ְל�ן  ָנכוֹ ל  אֶ ל  ַהּכֹ י  ְּבַוַּדא:  ְוָאְמרּו
ד  עוֹ   ָרצּוי  ּכִ ה,  ְּגדֹולָ ה  ְּבֶבָהלָ ה  ַהְּיִׁשיבָ ן  ִמִּבְניַ   ּוָבְרחּו ה,  ַּכּׁשּורָ ל  ֶׁשַהּכֹ ת  ַהְּנָירוֹ 
ת  ַהְּזהּור  ִמְסּפַ ת  אֶ ת  ְוָלַקחַ ם דו״ח,  ָלהֶ ה  ֶּׁשָּנְתנָ ה  ַהִּמְׁשָטרָ ת  ְמכֹוִני ת  אֶ ג  ְלַהִּׂשי
ם  ַלּׁשֹוְטִריה  ֻחְצּפָ ה  ֶׁשִּתְהיֶ ן  ֲהִיָּתכֵ   — ה  זֶ ל  עֹוְרָרם עַ   "ל זַ   ׁש ״מֹוֲהָראי  ּכִ ם,  ֶׁשָּלהֶ 

 ם?! ְלחֹוְקִרין דו״ח  ִלּתֵ 
  ְּבמוֹ   ִּתְראּו י  ֲהרֵ :  ׁש ״מֹוֲהָרא  ָלנּור  ְוָאמַ ה  ָענָ י  ֲאזַ ״ל,  ַהּנַ ם  ַהחֹוְקִרי   ּוְכֶׁשָהְלכּו

 ְלֵאּלּוק  ֶהּזֵ   אוֹ ע  רַ ם  ִלְגרֹ ם  ֶׁשרֹוִצים  ַּפעַ ל  ֶׁשּכָ ד,  ָּתִמי ר  אֹומֵ י  ֶׁשֲאנִ ה  מַ ם  ֵעיֵניכֶ 
ל  ֹּגדֶ ת  אֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ   ְוִתְראּו,  ַעְצמוֹ ם  עִ ק  ָעסּום  ָהָאדָ ה  ַנֲעׂשֶ ם  ִּפְתאוֹ ם,  ָאדָ י  ְּבנֵ 

ת,  ְּפָרִטיה  ְּבַהְׁשָּגחָ ח  ֻמְׁשּגָ ר  בָ ּדָ ל  ֶׁשּכָ   ֵאי�,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  ׁשֶ ה  ַהַהְׁשָּגחָ ת  ִנְפָלאוֹ 
ם  ָלהֶ ה  ִהִּגיעָ ר  ּוְכבָ ת,  ְּבָעיוֹ   ֵאילּו  ָלנּו ת  ַלֲעׂשוֹ ם  ָהֲאָנִׁשי   ֵאּלּו  ְּכֶׁשִּנְכְנסּוף  ְוֵתכֶ 
י  מִ י  ַאְׁשרֵ ל;  ְּכלָ ם  ָּבעֹולָ ר  ֶהְפקֵ ר  ָּדבָ ם  ׁשּון  ְוֵאים,  ֲאֵחִרים  ִמּׁשֹוְטִריה  ְוָצרָ ה  ְּבָעיָ 
 ל. ְּכלָ ם ֲאֵחִרים עִ ק  ֵעסֶ  לוֹ ן  ֶּׁשֵאי
, ְּבַעְצמוֹ ק  ָעסּוד  ָּתִמיה  ִיְהיֶ א  ֶׁשהּו,  ָלֹראׁשב  ֵהיטֵ ס  ְלַהְכִניי  ַהְּיהּודִ   ָצִרי�ה  זֶ ת  אֶ 

ק  רַ ד  ָּתִמי  ֶׁשִּיְסַּתֵּכל י, ַלֵּׁשנִ   ַמִּגיעַ ה ְּכֶׁשּזֶ ל ֲאבָ . ַעְצמוֹ ת  אֶ ר ְלַׁשּפֵ ד ָּתִמיל ֶׁשִּיְׁשַּתּדֵ 
ם  עִ ק  ְלִהְתַעּסֵ א  ְו� י,  ַהֵּׁשנִ ל  ֵאצֶ ע  ָהרַ ת  אֶ   ְלַחֵּפׂשא  �,  ֶׁשּלוֹ ת  ַהּטֹובוֹ ת  ַהְּנקּודוֹ ל  עַ 

 י.ַהֵּׁשנִ 
ָהָיה ַצִּדיק ָקדֹוׁש ְּבֵׁשם ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל ִמִליּוַּבאִוויְטׁש זי"ע, ַּבַעל ַה'ֶּצַמח  

ַהְּכֶנֶסת, ּוַמּדּוַע? ִּכי  -ִני ָיכֹול ֵליֵל� ְלֵבית ֵאי  – ֶצֶדק'. ַּפַעם ָּבא ֵאָליו ְיהּוִדי ְוָאַמר  
ַהְּכֶנֶסת ֻּכָּלם ּדֹוְרִכים ָעַלי. ָעָנה לֹו ַהַּצִּדיק: ִמי אֹוֵמר  -ֵּתֶכף ְּכֶׁשֲאִני ִנְכַנס ְלֵבית 

  ה ֹמד ַּבִּפּנָ ַהְּכֶנֶסת ֶׁשִּיְדְרכּו ָעֶלי�, ַּתעֲ -ֶׁשַאָּתה ָצִרי� ְלִהְתַּפֵּׁשט ְלֹאֶר� ְוָלֹרַחב ֵּבית
ֶׁשְּל�, ְוָאז ִיְהֶיה ָמקֹום ְלֻּכָּלם, ְוַאף ֶאָחד �א ִיְדֹר� ָעֶלי�. ִנְמָצא ִמֶּזה, ִאם ָאָדם  

ָזִוי  הּוא, ְוֵאין  -ָּברּו�- , ּוִמְתַּפֵּלל ִמּתֹו� ִסּדּורֹו, ְועֹוֵבד ֶאת ַהָּקדֹוׁשתיֹוֵׁשב ְּבֶקֶרן 
 ַחי ַחִּיים טֹוִבים ּוְנִעיִמים. לֹו ֵעֶסק ִעם ַאף ֶאָחד, ָאז הּוא 

 ַאֶׁשר ַּבַּנַחל ֵחֶלק מ"ח ִמְכָּתב ח'תתי"א)   ין ָאָדם ַלַחֵברֹו,ֶעֶר� ּבֵ   ח"זו ֶעֶר� ִחּלּוֵקי ֵדעֹות, ו"(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ח
 

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

דֶילֶ ל ּכָ ב ּתֹאהַ, ַּתֲעֶׂשה ִמָּכל ֶיֶלד ִגּבֹור  
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אותו מכל רע, ויוביל אותו   יחלץבתורה הקדושה, ילמד תורה כל יום, וזה בוודאי  שייאחזאדם נפל, 
הקדוש נותן לנו   נוורבי.  ובגשמיות ת  ורוחניבבדרך הנכונה, זה יביא לו את ההצלחה הגדולה ביותר,  

התורה    המילים של  את  , לומרהלימודסדר דרך  עם  ,  שכל אחד יוכל לזכות לכתרה של תורהדרך  
 הקדושה.

ש  "רא בימינו שיש לנו את ספרי מוה  ובפרטהקדוש ורבי נתן,    נוללמוד את ספריהם של רבי  עלינו
עלינו ללמוד זאת  ים אותן,  בצורה כל כך קלה, שכולם יוכלו להבין ולקי  עצותיהםזי"ע, שכתב את  

כמו כן עלינו ללכת בעקבותיו של רבי נתן שבער  נצליח בעולם הזה ובעולם הבא.  כך  ,  ן ולקייםנלש
הפצה ולדאוג שכל יהודי בעולם  ב   לעסוק  עלינויהודים,    לעודהקדוש    נורבישל  ת  ועצהלהפיץ את    לו

, ולהצליח בחיים  השם יתברךר אל  לחזו  עבורוגם    שיש לו דרך  רבי  ,שיכול לעזור לוי  יידע שיש רב
 ברוחניות ובגשמיות.

שמהם אפשר  לפני הסתלקותו,  הקדוש  ראש הישיבה שליט"א סיפר על ימיו האחרונים של רבי נתן  
 .להוציא הרבה חיזוק והתעוררות מה צריכה להיות שאיפתו של יהודי

  בינו רמלנו רבי נתן    שמסר בעצותלהתחזק בעבודת ה'   מחודשיםבכוחות    יצאו לאחר ברכת המזון,  
 , כל אחד בדרכו.בהפצהיותר  לעסוקקבלה טובה וב הקדוש, 

בשילוב סיום   התאספו אנשי שלומינו בבית מדרשנו. הציבור נטלו ידים לסעודת ההילולא  בירושלים
  .במסגרת הדף  מסכת תענית שנלמדת 

הי"ו   שמואל פרענקל  יצחק  ר'  הרה"ח  מדרשינו,    -נשאו דברים  בחיזוק  מגבאי בית  האריך  אשר 
ההתקשרות לצדיקים וכן סיפר על השתלשלות הדברים בתחילת כתיבת ספרי אשר בנחל על ידי  

 .מוהרא"ש זיע"א
כמו כן נשא דברים ידידינו הרה"ח ר' אהרן וועבערמאן הי"ו מוויליאמסבורג אשר התלווה לראש  

ל התקרבותו אל מוהרא"ש  ישיבה במסעו הנוכחי לחיזוק וביסוס הקהילות בארץ. ר' אהרן סיפר ע
ואל הראש ישיבה שליט"א, כמו כן האריך ר' אהרן בעניין קושיות על הצדיקים והדרך להינצל מהן,  

 .לאחר דבריו ברכו ברכת המזון ופצחו בריקודי שמחה של מצווה על אשר בנחל שם גורלינו
ר' משה    הרב  החשוב   חהאור התאספו בבית ידידנו הרב יענק'ל הורביץ נרו יאיר, שם דיבר  בבני ברק

  ותרמו   החברים  כל  בחום  נרתמו  אליה   מיוחדת  מגבית  במקום  התקיימה   כן  כמו.  יאיר  נרו  קלייןיצחק  
בעש"ט  ה  ברחוב '  הקודש היכל   המדרש  בית ' ופתיחת  השכירות חוזה חתימת לרגל  הגונים  סכומים

 .בבני ברק 7
 ציבור.ל נאםהתאספו בבית הגבאי ר' שלמה מינצברג והאורח הר"ר מנחם שטיינברג  בבית שמש 

התאספו באולם שע"י מלון בוטיק בעיה"ק    טבריה -צפתבעיה"ק   חבורת א"ש אנשי שלומינו חברי
סיומי מסכת תענית של בני   ולרגל טבריה, שם נתלו ידיים לסעודה כיד המלך לרגל יומא דהילולא

כל אחד מחברי   בכל חלקי התורה, במהלך הסעודה סיפר   החבורה ועוד סיומים של בני החבורה
ולקראת ברכהמ"ז פתח הר"ר     את סיפור התקרבותו, ולאחמ"כ עשו הדרן ואמרו קדיש  החבורה

לטובת בית הדפוס, שמנוהל ע"י משפחת קעניג   את המגבית השנתית   נחמן יעקובוביץ שליט"א 
שיחי'ו בעיה"ק צפת, שמשם יוצא דבר רבינו על כל הרי הגליל, הציבור נטלו חלק יפה כל אחד לפי  

 .דרגתו, והוסיפו עוד כוחו להפצת אורו של רבינו בעולם
בליל עשרה בטבת התאספו יחד בבית אחד מבני החבורה שערך סיום על מסכת    תמודיעין עילי 

במהלך הערב המשתתפים סיפורי התקרבות ומעשה    הייתה סעודה עשירה לכבוד היא"צ. תענית.
ני החבורה הזכיר  באחד מ  פון תפילה ומעשה פון הפצה אשר ריגשו את כולם ללא יוצא מן הכלל.

זי רבינו  דברי  שידועים  כך  אחד  על  דף  לא  אף  ממנו  נשאר  היה  לא  זיע"א  נתן  ר'  שללא  ע"א 
שללא הראש ישיבה שליט"א הוא לא היה לומד אף  והוסיף  א' מבני החבורה    המשיך    מהתורות...

א דף  גמ'..  חד לא  סיומים.  .של  וכמה  כמה  נערכו  ברכה  במקום  שיעורים    ז "מלאחר  הוקרנו 
 רא"ש זיע"א ומהר"י שליט"א.הממו

 .לביתם חולק שי לכל משתתף מהדורת כיס של הספר 'עלים לתרופה' לפני שכולם חזרו
 תורתו מגן לנו! 

 *** 

 ם להתכונן לראש השנה של רבינו ימתחיל
אנחנו אמנם עומדים אחרי חנוכה, אבל אצל חסידי ברסלב חיים כל השנה עם רבינו הקדוש, וזוכרים  

יבוא אליו על ראש השנה,   גדולים מאד "כל  את רצון רבינו שכל אחד  ורבינו אמר על כך דברים 
העולם תלוי בראש השנה שלי", "אפילו אנשים שאיני יכול לתקנם כל השנה, בראש השנה אני יכול  
לעזור לכל אחד", "כולם צריכים לבוא אלי על ראש השנה, אל יחסר איש!" וכן הלאה נתן רבינו  

השנה ראש  על  אליו  הבאים  לכל  מאד  חזקות  הבטחות  טובה  הקדוש  שנה  עבורם  יפעל  שהוא   ,
 ומתוקה.

ואכן בגלל שראש השנה של רבינו כל כך גדול, זה לעומת זה יש מניעות וקשיים חזקים מאד, לכל  
אחד באופן שלו, שמונעים מלהגיע לרבינו הקדוש ראש השנה, ובפרט בשנתים האחרונות שעקב  

אבל חסידי ברסלב ידעו תמיד  המצב בעולם היה קשה מאד לנסוע ממדינה למדינה ברחבי העולם. 
שהדרך היחידה להגיע לרבינו הקדוש היא רק עם הרבה תפלה, לבקש ולבקש ושוב לבקש מהשם  

 יתברך שיזכו להיות אצל רבינו הקדוש על ראש השנה.
בל לחכות לרגע האחרון, כבר מתחילת השנה אפשר להתחיל לצבור תפילות שנזכה להגיע  חאך  

כמו שרבינו בעצמו התבטא, "מיד אחרי ראש השנה אני כבר מטה    לרבינו הקדוש על ראש השנה,
את אוזני לשמוע את השמש דופק על החלונות ומעיר לסליחות", מידי יום מבקשים מהשם יתברך  
שנזכה להגיע לרבינו על ראש השנה, כדי שבהגיע ראש השנה כבר הכל יזרום ללא הפרעה בעזרת  

 השם יתברך.
ים בצד מידי  כלהתחיל להתכונן לראש השנה, המוני אנשי שלומינו חוסגם בגשמיות כבר אפשר  

כסף, כדי שלקראת ראש השנה כבר יהיו בידם הוצאות הדרך לנסיעה    ם שבוע לאורך השנה סכו
 הקדושה.

סוכנות הנסיעות המפורסמת "פלען איט רייט" פתחה כעת בשרות חדש לציבור הרחב, שאפשר  
פין טיפין סכומים קטנים, אותם יישמרו אצלם עד לקראת  כבר מעכשיו להתחיל למסור להם טי

 ראש השנה, שאז יוכלו לבחור בכל טיסה פנויה לנסוע לאומן לראש השנה.
זמן רב ציפו לשירות מסוג כזה, שיקל   החדשות התקבלו ברינה אצל אנשי שלומינו רבים שכבר 

 עליהם מאד שלא יצטרכו להשיג את מלוא הסכות קרוב לחג.
 1-845-678-3555ר ל: "פלען איט רייט" במספר ניתן להתקש

 , שמיועדת במיוחד עבור השירות החדש.109ולבחור בשלוחה 
 פרוטה ופרוטה מצטרפת! 
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ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ן   ּוֵ ֱאֶמת ִמְתּכַ ַהִאם ֲאִני ּבֶ
ְרִצינוּ  ֲאִני רֹוֶצה   תּבִ ׁשֶ

ר?  ׁשֵ  ִלְהיֹות ְיהּוִדי ּכָ

 

  
 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 
אֹוֵמר   ְּכֶׁשֲאִני  ְּפָעִמים  רֹוֶצה  ַהְרֵּבה  "ֲאִני   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם 

ֶּבֱאֶמת   ֶׁשֲאִני  ָאַמר  'ִמי  חֹוֵׁשב  ֲאִני  ָּכֵׁשר",  ְיהּוִדי  ִלְהיֹות 
ה  רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר? אּוַלי ֲאִני אֹוֵמר זֹאת ַרק ִּכי ָּככָ 

 הֹוֵל, ַרק ִּכי ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ֶזה ַּבִּׁשעּוִרים?'ה זֶ 

ְּכֶׁשֲאִני אֹוֵמר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשֲאִני רֹוֶצה    בַּגם חֹוֵׁש   ָּכ ֲאִני
ָאדּו ָּדָבר  ֶׁשֶּזה  ָאז  חֹוֵׁשב  ֲאִני  טֹוב,  חֹוֵׁשב  קִלְהיֹות  ֲאִני   ,

ָאדּות  ֶא ה  ַּתֲעֶׂש ל  ַא '  ָּכ ָּכל   ִטְּפִׁשי  קַעְצְמ ְסָתם  ֶזה   ,
 . 'ְוַיְלדּוִתי

 ב ַעל ֶזה? ַמה ַהֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה ַלֲחׁשֹ

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

  ִיְתָּבַר ה'  זֹאת    -ְּבֶעְזַרת  ֵטֵבת,  ב'  ַוִּיַּגׁש,  ָּפָרַׁשת  ב'  יֹום 
 תשפ"ב ה'ֲחֻנָּכה, ְׁשַנת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

טֹוב, ִּכי  ַּתְמִׁשי לֹוַמר ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשַאָּתה רֹוֶצה ִלְהיֹות  
ֶזה ַמה ֶׁשַאָּתה ֶּבֱאֶמת רֹוֶצה, ָּכל ְיהּוִדי רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב,  

ָהָאָדם   ֶאת   ָּכ ָּכל  ּוְמַבְלֵּבל  ְמַׁשֵּגַע  ָהַרע  ֶּׁשַהֵּיֶצר    - ֶאָּלא 
ֶׁשָהָאָדם ְּבַעְצמֹו ְּכָבר א יֹוֵדַע ַמה הּוא רֹוֶצה; חֹוְׁשִבים  

ָבל ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשָּכל ְיהּוִדי רֹוֶצה  ֶׁשרֹוִצים ַמֶּׁשהּו ַאֵחר, ֲא 
 ְרצֹון ַהּבֹוֵרא.  תֶא  ַרק ָּדָבר ֶאָחד, ִלְהיֹות ָּכֵׁשר ְוַלֲעׂשֹות

ַעְכָׁשו ֶׁשִהְתַחְלָּת ָלֶלֶכת ַּבֶּדֶר ֶׁשל ַרֵּבנּו, ָלַקְחָּת ֶאת ָהֵעָצה  
ְל ֶאת  ַאל ִּתֵּתן ַלָּׂשָטן ְלַבְלֵּבל    -ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות ּוְתִפָּלה  

.  תַהּזֹא  ַּתֲעזֹב ַחס ְוָׁשלֹום ֶאת ַהַהְנָהָגה ַהְּקדֹוָׁשהל  ַהּמַֹח ְוַא 
ִמַּפַח  רֹוֵעד  ֶׁשָהָאָדם  ד  ַהָּׂשָטן  ְמַפֵחד  הּוא  ֶאָחד,  ִמָּדָבר 

הּוא ָּגמּור, הּוא ַנֲעֶׂשה    י ַיְתִחיל ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֲאזַ 
"ִרּבֹונֹו ֶׁשל  ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְואֹוֵמר:  ְּכא, ְּכֶׁשְּיהּוִדי ָּבא  

עֹוָלם, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָּכֵׁשר, ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב; ַמה  
ִלי   ֲעזֹר  ַּפַעם,  עֹוד  ָּפַגְמִּתי  ַלֲעֵברֹות,  נֹוֵפל  ֶׁשֲאִני  ֶאֱעֶׂשה 

ַהִּנְסיֹונ  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ֶׁשאּוַכל  ּכַֹח  ִלי  ֵּתן   ֹות";ַהֵּׁשם, 
  - ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר    תְּכֶׁשָהָאָדם ְמַדֵּבר ַּכָּמה ִמִּלים ֲאִמִּתּיֹו

ָלֵכן   ְוַהַּמְׁשִחיִתים.  ַהְּקִלּפֹות  ָּכל  ָהֲעֵברֹות,  ָּכל  ִנְמָחִקים 
ֶאָחד   ִמַּצד  ִהיא   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ְלַדֵּבר  ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה 

ְוָלֵכן ָּגבֹוַּה,  ֲהִכי  ַהַסֶמ"    ַהָּדָבר  ָקֶׁשה;  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ִהיא 
ַהִּמִּלים    תֶאת ַהֶּפה ֶׁשא יּוְכלּו ְלַדֵּבר ֶא   םֵמ"ם סֹוֵגר ְואֹוֵט 

 ַהְּספּורֹות ָהֵאֶּלה. 

  ה ָהֵאּלֶ   חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר ֶאת ַהִּמִּלים   ֶזה ָנכֹון ָמה ֶׁשַאָּתה 
טֹו ַּבִּׁשעּוִרים,  ֶזה  ֶאת  ׁשֹוֵמַע  ַאָּתה  ַּתְמִׁשי  ִּכי  ְמאֹד;  ב 

ֶׁש  ַלִּׁשעּוִרים  ַחֶּיי    ְוָכ  –ַהְּיִׁשיָבה  ל  ְלַהְקִׁשיב  ְיֵמי  ָּכל 
טֹוב   ִלְהיֹות  ִּתְרֶצה  ַאָּתה  הּוא,   ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש   ִּתָּמֵׁש

 ְוָכֵׁשר. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ב) תשפ ַוִיַגׁש  הֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 ְּתׁשּוָבה:
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 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב 
 845-351-0910/  212-444-9191/ ארה"ב  0797040066ארץ ישראל 

 438-300-8080/ קנדה  03303502361אנגליה  
  rabbirothhebrew@gmail.comלקבלת הגליון במייל  

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד סיפורי שיעורים;  - קוואל פון חיזוק (לנשים)
 845-351-9060/  212-444-9169ארה"ב   0797040069ארץ ישראל  
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי  
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 
 ראש הישיבה שליט"א מבקר בארץ ישראל

ראש הישיבה שליט"א  ומתגעגעים ש  מצפים,  היכל הקודשבארץ ישראל, תלמידי    נושאנשי שלומי  רב  כבר זמן
את    לומדיםהספרים,    על אף שגרים רחוק, משתתפים בכל השיעורים, לומדים את חזק אותם.ליבוא לבקר ו

חיים  ים המכתב ומתחזקים    עם ,  האדירים,  והלימודים    ציפו   אתז  בכלוההתעוררות,    החיזוק  בדבריהעצות 
 שראש הישיבה שליט"א יבוא פעם באופן אישי ויחזק את יהודי המקום. וייחלו
ראש הישיבה  ש, אך עם הרבה תפילות ורצונות עזר הקב"ה  זאת  בצעלעולם, היה קשה מאוד  במצב  הבשל  

  שהצטרףאחד    מלוה . עם  לנסיעהבל אישור נסיעה לארץ ישראל, והוא יצא ביום רביעי האחרון  ישליט"א ק
 .אליו

 לעצה ותושייה בכל עניין. שמחכיםכתב ראש הישיבה שליט"א מכתבים רבים ליהודים   הנסיעהבמהלך 
  זמן שהותו , וכל  פרשת ויחי  עד יום ראשון  פרשת ויגש  שהה בארץ ישראל מיום חמישי  ראש הישיבה שליט"א

 היכל הקודש בארץ ישראל. לחבורות ובתי המדרשים הרבים שלק ו וחיז נסיעותשרשרת ארוכה של  היה
ראש הישיבה שליט"א ביקור בבית המדרש החדש של היכל הקודש בעיר, לאחר    ערךבבני ברק, שם    תחילה"

שיעור וחיזק מאוד  מסר  יחד. ראש הישיבה שליט"א    ומתחזקים  בחבורותתקופה ארוכה  שמתאספים כבר  
 את יהודי המקום.

ם  יהודיהמוני  ליל שישי,  של    לאחר מכן נסע ראש הישיבה שליט"א לבית שמש שם מסר את השיעור השבועי
 הקדוש. רבינו ם שלריוביבד והחיו את נפשםהתאספו מקרוב ומרחוק, 

מכן   מו"  הגיעלאחר  בן  חיים  החתן  של  ברכות  שבע  לשמחת  שליט"א  הישיבה  יקובוביץ    ה ראש  נפתלי 
 .קצרים  דבריםראש הישיבה שליט"א  נשא שליט"א, שם גם 

  מירושלים ינודש. אנשי שלומבשבת קו שהה שם  ש  עיר הקודש, משם נסע ראש הישיבה שליט"א לירושלים
מוסרים שבת היפה,  ב  להשתתף ארץ ישראל שהגיעו  רחבי  מכל    נורבים מאנשי שלומייחד עם עוד  ,  עיה"ק

בבית    שנערכה , התפילות, השיעורים, הניגונים וכן הלאה כל השבת,  ששבת כה יפה עוד לא היתה להם מעודם
שילוו אותם עוד זמן  כוחות רעננים א נסכה להם  הי  ;המדרש היכל הקודש בירושלים, הייתה ממש עולם הבא

 .רב
אולם   היה צורך לשכור   לכןלהגיע בשבת,    התאפשר להם נו שלא  שלומי  שבת הגיעו עוד רבים מאנשי  במוצאי

  ועוד   סעודה יפה נערכה לכבוד מלווה מלכה, שרו את הזמירות  גדול יותר שיוכל להכיל את מאות יהודים.
חמים,   כךניגונים  את    ותדבר  ושמע  ואחר  וחיזק  רב  זמן  שדיבר  שליט"א  מפי ראש הישיבה  הציבור  קודש 

 הקדוש. רבינו בעצותיו של
ראש הישיבה שליט"א את שיעור הגמרא בבית המדרש בירושלים, וסיים מסכת    מסרביום ראשון בבוקר  

נו  מספרי תורה שאנשי שלובכמה    כמו כן כתב ראש ישיבה אות  .הקהילהבמסגרת דף    כעתנית הנלמדת  תע
 כעת. מתחילים לכתוב 

בציון  . נושלומי אנשי רשב"י, יחד עם קבוצה גדולה של הלאחר מכן נסע ראש הישיבה שליט"א למירון, לציון 
על גג המערה שם שרו יחד ניגונים חמים    ולאחר מכן עלו,  הקדוש התחננו וביקשו על כל הישועות הטובות 

מנחה    התפללולציון הקדוש של רבי מאיר בעל הנס בטבריה, שם    נסעו. משם  ואחר כך פצחו בריקודי שמחה
 כל טוב. לפעול שם הובקשו מואחר כך התפללו 

כך   לציול  נסעואחר  זי"ע "אמוהר  של  הקדושנו  יבנאל,  הישיבה  אמרו  .  ש  וראש  רבה,  תהילים בהתעוררות 
לומר  חיזקשליט"א   הבחורים  כל  את  את  כה  שם  הפסק,  ללא  שכל    ש"אשמוהר  מו תהילים  בחור  הבטיח 

 נקל.וב בקרוב זיויגם שימצאו את  עבורם הוא ישתדל ;תהילים על קברואת כל ה  שיאמרו ובחורה
החיו מארץ ישראל  נוהביתה לניו יורק. אנשי שלומי בדרכומשם נסע ראש הישיבה שליט"א לשדה התעופה 

 בעצמותיהם עוד זמן רב.חקוק , והוא יישאר את נפשם מהביקור
בקו הטלפון של "קול ברסלב",    , ניתן לשמועאת כל הדרשות ושיעורי ראש הישיבה שליט"א בארץ ישראל

 בסוף הגיליון. ראו את המספרים
 .של השבוע ניתן לקרוא בעיתון "קריית ברסלב" הנסיעה היפה והמרוממתפרטים נוספים על 

 חזק ונתחזק בעד עמינו! 
 *** 

 רבי נתן זי"עשל סעודת הילולא  
בבית המדרש היכל הקודש בוויליאמסבורג לרגל   שלישי השבועבליל    והתכנסשלומינו    אנשיקהל רב של  

 .רבינו הקדושרבי נתן, תלמידו הגדול של  הילולת
  טה הגאון רבי אלחנן רו  החשוב  לכבוד סיום מסכת תענית. המגיד שיעור  נערכה, שגם  לסעודהנטל ידיו    הציבור

את ההדרןשליט"א אמר  מכן  ,  ולאחר  דברי    נשא,  קודש,  שליט"א דברות  הישיבה  מרבינו ראש    התחזקות 
  ביחד עם   היא  ההילולא  תשסעודיפה מאוד   שהשנה יצאהקדוש ומרבי נתן זי"ע. ראש הישיבה שליט"א ציין  

הקדוש לימד אותנו שלא משנה כמה    רבינוהקדוש,    רבינושל    ביותר  , כי זו אחת העצות הגדולותמסכת  סיום

 העתירו בתפילה! 
 

 פייגלא  בןיצחק ר'  על

לרפואה שלמה בקרוב בתוך 

 ישראל שאר חולי  

 

יו  דֹוׁש ִסּפּור ַחּיָ נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ  ׁשֶ
 

ד ֶאָח ר,  ֵמִאיי ַרּבִ ל ֶׁש  ְּבנֹור:  ַּתְקִצי
ר  ָּבִעי ַרֵּבינּול ֶׁש ם ֵמֲאָנִׁשי
  ְוָהִאָּמא,  ְלַצֲעֵרנּור ִנְפַט ע, ֶמעְדֶוועִדיְווֶק 

 םְלִהְתַנֵח ה ְיכֹולָ א . 
ְזַמן   ִניָסן,  חֶֹדׁש  ְלרֹאׁש   ָסמּו ָהָיה  ְוֶזה 
ִנְכַנס   ְוָאז  ַז"ל.  ַרֵּבנּו  ַּבת  ֶׁשל  ַהִּנּׂשּוִאין 

ְּכֶׁשָּׁשְמעָ  ְוִהיא  ְּבֵביָתם.  ַז"ל  , הַרֵּבנּו 
ֵּתֶכף־ּוִמַּיד   ֲאֵליֶהם,  ָּבא  ַז"ל  ֶׁשַרֵּבנּו 
ָיְצָאה ֵמַחְדָרּה ּוָבְכָתה ַהְרֵּבה. ְוַרֵּבנּו ַז"ל  

ַמר ָלּה, ֶׁשהּוא לֹוֵקַח ֵמֶהם ָהֲאֵבלּות, ִּכי ָא 
ִּתְהֶיה   ְוִהיא  ֶאְצָלם,  ִּתְהֶיה  ַהֲחתּוָנה 

 . ַהְּמֻחֶּתֶנת
ַהֲחתּוָנה    ָצְרֵכי  ָּכל  ְוָעְׂשָתה  ִקְּיָמה  ְוֵכן 

ְּכמֹו ֶאָחד ַהְּגִביִרים ְוַהְּנִגיִדים ַהְּגדֹוִלים.  
ְוָנְסעּו   ַהַּכָּלה,  ֶאת  ִלְקַראת  ְוִהְלִּביָׁשה 

ָמאְהל"  ֶה"ָחָתן  ְסעּוַדת  ְוָעְׂשָתה    ֶהָחָתן, 
(ֲארּוַחת ָחָתן, ֶׁשָהיּו נֹוֲהִגים ְלָעְרָכּה יֹום  
ְּברֹב   ַהֲחתּוָנה  ּוִבְפָרט  ַהֲחתּוָנה).  קֹוֶדם 

 . ְּפֵאר ְויִֹפי
ְּכמֹו    ָזָהב  ַּבֲעָדֵיי  ְמֻלֶּבֶׁשת  ָהְיָתה  ְוִהיא 

(ּדֹורֹון    ִּגיַׁשאְנק"  ְמֻחֶּתֶנת. ּוְנָתָנּה "ְּדָרָׁשה
ָזָהב   ְמנֹוַרת  ִנּׂשּוִאין).  ַמְּתַנת  ְּדָרָׁשה 

   ְּגדֹוָלה.
ְוָאַמר   ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָקְרָאה  ַהֲחתּוָנה  [ַאַחר 
ָלּה, ֶׁשֵּתֵלד ֶּבן ְוִתְקָרא ְׁשמֹו ַנְחָמן, "ַוֲאִני  

פֵ  ֶּבן  ַנְחָמן  (ִּכי יְׁשִמי  ַּגם־ֵּכן  ְוהּוא  יָגא, 
פֵ  ָהָיה  ִחידּוׁש  ָׁשָּמה  ֶׁשֲאִני  ּוְכמֹו  ְייָגא). 

ַּבָּדָבר ֶׁשִּלי, ֵּכן הּוא ִיְהֶיה ִחידּוׁש ַּבָּדָבר  
'  ְוכּו   ֶׁשּלֹו" ּוִבְלַבד ֶׁשְּתַקֵּים ֵאּלּו ַהְּתָנִאים

   ם.ְלַקֵיי ִּתְצָטֵרא ֶׁשִהי
ְוֵכן ָהָיה, ֶׁשָּיְלָדה ֵּבן. ֲאָבל א ִקְיָמה ֶאת  

ְוכּו  ְלַרֵּבנּו   הְסעָ ְונָ   '.ַהְּתָנִאים   ַאַחר־ָּכ
ַמ  ִלְׁשאֹל  .  ת ָּכעֵ ת  ַלֲעׂשֹו  ָעֶליָה ה  ַז"ל 

א   ְּכָבר  ַעְכָׁשו  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ָלּה  ְוָאַמר 
ִאְכַּפת עֹוד ְּכָלל ֵּכיָון ֶׁשא ִקְּימּו ְּדָבָריו,  

ִחידּוׁש  רְּכבָ   ְוַעל־ֵּכן ִיְהֶיה  ְוֵכן    -  א 
 ֲהָוה]. 

 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")  -(ֶהְמֵׁש� ָיֹבא אי"ה 
 

 

 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב 
 בנשיאות ראש הישיבה שליט"א  - נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 

 מאחלים ברכת מזל טוב חמה ולבבית אנו

 תחי' וזוגתו הי"ו  יעקב לעזער מו"הל 
 למזל טוב לרגל החלקאה של התאומים

 נ"יהערש אלימלך ונ"י נחמן נתן 
 
 

היא  , גאיבית פי של  החשובה מנהלתה, מרת לעזער תחי'
מסורה היא , הספר של ברסלב עמוד השדרה של בית

צליח לכל בת ובת כדי לה התבהתייחסו, מאד לבית הספר
יעזור השם יתברך שהזכותים הגדולים . באופן הכי טוב

 להם לרוות הרבה נחת יהודית מכל הילדים.  יעמדו 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 על ידי םנתר הגליון

 ‰י"ו לוינזון מר„כי ר 
 לבני חיי ומזוני רוויחי סייעתא דשמיא

 והצלחה בכל הענינים
 בכל העמדות שלניתן לתרום עבור הוצאת הגליון 

  'נדרים פלוס'
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	וְרַבֵּינוּ אוֹמֵר שָׁם דָּבָר מְעַנְיֵן, שֶׁלָּכֵן טִבְעוֹ שֶׁל הָאָדָם הוּא כְּשֶׁהוּא מַרְגִּישׁ יִסּוּרִים קָשִׁים, הוּא עוֹצֵם אֶת הָעֵינַיִם; כִּי רוֹאִים שֶׁכְּשֶׁאָדָם רוֹצֶה לִרְאוֹת מַשֶּׁהוּ שֶׁרָחוֹק מִמֶּנּוּ, וְיֵשׁ מִסָּבִיב דְּבָרִים ש...
	בָּזֶה נִמְדֶּדֶת הַגַּדְלוּת וְהַחֲשִׁיבוּת שֶׁל הַיְּהוּדִי, עַד כַּמָּה הוּא מוֹסֵר אֶת עַצְמוֹ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, עַד כַּמָּה הוּא בּוֹרֵחַ אֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אֲפִילוּ שֶׁעוֹבְרִים עָלָיו כָּל כָּךְ הַרְבֵּה קְשָׁיִים בַּחַיִּים, הֵ...
	אֶת זֶה יַעֲקֹב אָבִינוּ מְרַמֵּז לָנוּ בַּפְּסוּקִים הָאֵלּוּ, יוֹסֵף הַצַּדִּיק עָבַר הַרְבֵּה קְשָׁיִים וְיִסּוּרִים בְּחַיָּיו, "וַיְמָרְרֻהוּ וָרֹבּוּ וַיִּשְׂטְמֻהוּ בַּעֲלֵי חִצִּים", אֵיךְ הוּא הָיָה יָכוֹל לְהַחֲזִיק מַעֲמָד? עַל יְדֵי שֶׁהָי...
	אֶת זֶה יַעֲקֹב אָבִינוּ מְרַמֵּז לָנוּ בַּפְּסוּקִים הָאֵלּוּ, יוֹסֵף הַצַּדִּיק עָבַר הַרְבֵּה קְשָׁיִים וְיִסּוּרִים בְּחַיָּיו, "וַיְמָרְרֻהוּ וָרֹבּוּ וַיִּשְׂטְמֻהוּ בַּעֲלֵי חִצִּים", אֵיךְ הוּא הָיָה יָכוֹל לְהַחֲזִיק מַעֲמָד? עַל יְדֵי שֶׁהָי...
	אֶת זֶה יַעֲקֹב אָבִינוּ מְרַמֵּז לָנוּ בַּפְּסוּקִים הָאֵלּוּ, יוֹסֵף הַצַּדִּיק עָבַר הַרְבֵּה קְשָׁיִים וְיִסּוּרִים בְּחַיָּיו, "וַיְמָרְרֻהוּ וָרֹבּוּ וַיִּשְׂטְמֻהוּ בַּעֲלֵי חִצִּים", אֵיךְ הוּא הָיָה יָכוֹל לְהַחֲזִיק מַעֲמָד? עַל יְדֵי שֶׁהָי...
	הָבָה נִתְחַזֵּק לָלֶכֶת בְּדַרְכָּם שֶׁל הַצַּדִּיקִים הַקְּדוֹשִׁים, אֲפִילוּ שֶׁעוֹבְרִים עָלֵינוּ קְשָׁיִים בַּחַיִּים, כָּל אֶחָד עִם חֲבִילַת הַצָּרוֹת הַמְּיֻחֶדֶת שֶׁלּוֹ, נִתְחַזֵּק וְנִסְתַּכֵּל רַק עַל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, נִזְכֹּר שֶׁ...
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ
	יוֹם ד' פָּרָשַׁת מִקֵץ, כ"ז כִּסְלֵיו, ג' דְחַנוּכָּה, שְׁנַת תשפ"ב
	לִכְבוֹד יַקִּירִי אֲהוּבִי ... נֵרוֹ יָאִיר מְלַמֵּד בְּתַלְמוּד תּוֹרָה הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ בְּרֶסְלֶב, לִיבֶּערְטִי
	לִכְבוֹד יַקִּירִי אֲהוּבִי ... נֵרוֹ יָאִיר מְלַמֵּד בְּתַלְמוּד תּוֹרָה הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ בְּרֶסְלֶב, לִיבֶּערְטִי
	לִכְבוֹד יַקִּירִי אֲהוּבִי ... נֵרוֹ יָאִיר מְלַמֵּד בְּתַלְמוּד תּוֹרָה הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ בְּרֶסְלֶב, לִיבֶּערְטִי
	אַל תְּאַבֵּד עֶשְׁתּוֹנוֹת מִשּׁוּם דָּבָר. זְכוֹר אֶת שְׁנוֹת הַיַּלְדוּת שֶׁלְּךָ, זְכוֹר מַה מוֹהֲרָא"שׁ לוֹמֵד אִתָּנוּ; שֶׁיְּלָדִים הֵם יְלָדִים, יְלָדִים הֵם שׁוֹבָבִים, יְלָדִים לֹא רוֹצִים לִלְמֹד, יְלָדִים רַק רוֹצִים לְשַׂחֵק, וְהָעֲבוֹדָה...
	אַל תִּבָּהֵל כְּשֶׁאַבָּא אוֹמֵר לְךָ שֶׁהַיְּלָדִים אוֹמְרִים: "הַשָּׁנָה אֲנַחְנוּ לֹא מְפַחֲדִים, כִּי הַמְּלַמֵּד לֹא קַפְּדָן, הַמְּלַמֵּד לֹא מַכֶּה, הַמְּלַמֵּד לֹא עוֹשֶׂה כְּלוּם"; אַל תְּאַבֵּד עֶשְׁתּוֹנוֹת מִמַּה שֶׁהַיְּלָדִים אוֹמְרִים,...
	אַל תִּבָּהֵל כְּשֶׁאַבָּא אוֹמֵר לְךָ שֶׁהַיְּלָדִים אוֹמְרִים: "הַשָּׁנָה אֲנַחְנוּ לֹא מְפַחֲדִים, כִּי הַמְּלַמֵּד לֹא קַפְּדָן, הַמְּלַמֵּד לֹא מַכֶּה, הַמְּלַמֵּד לֹא עוֹשֶׂה כְּלוּם"; אַל תְּאַבֵּד עֶשְׁתּוֹנוֹת מִמַּה שֶׁהַיְּלָדִים אוֹמְרִים,...
	אַל תִּבָּהֵל כְּשֶׁאַבָּא אוֹמֵר לְךָ שֶׁהַיְּלָדִים אוֹמְרִים: "הַשָּׁנָה אֲנַחְנוּ לֹא מְפַחֲדִים, כִּי הַמְּלַמֵּד לֹא קַפְּדָן, הַמְּלַמֵּד לֹא מַכֶּה, הַמְּלַמֵּד לֹא עוֹשֶׂה כְּלוּם"; אַל תְּאַבֵּד עֶשְׁתּוֹנוֹת מִמַּה שֶׁהַיְּלָדִים אוֹמְרִים,...
	כְּשֶׁהוֹרִים מִתְקַשְּׁרִים אֵלֶיךָ בִּטְעָנוֹת - תַּקְשִׁיב לְמַה שֶׁהֵם אוֹמְרִים; שְׁמַע מֵהֶם מֵידַע, תַּקְשִׁיב לְכָל מִלָּה, וְאַחַר כָּךְ תַּעֲשֶׂה אֶת מַה שֶׁעָלֶיךָ לַעֲשׂוֹת; קַח אֶת הַלִּמּוּדִים שֶׁלָּמַדְתָּ בַּיְּשִׁיבָה, הַלִּמּוּדִים ...
	אֲנִי נִמְצָא כָּעֵת בַּקִּרְיָה. עַכְשָׁו אֶמְצַע הַלַּיְלָה, אֲנִי כּוֹתֵב לְךָ אַחֲרֵי נְסִיעָה אֲרֻכָּה; אֲנִי מְקַוֶּה מָחָר לַעֲרֹךְ בִּקּוּר אֶצְלְךָ בַּכִּתָּה, לְחַזֵּק אוֹתְךָ.
	אֲנִי נִמְצָא כָּעֵת בַּקִּרְיָה. עַכְשָׁו אֶמְצַע הַלַּיְלָה, אֲנִי כּוֹתֵב לְךָ אַחֲרֵי נְסִיעָה אֲרֻכָּה; אֲנִי מְקַוֶּה מָחָר לַעֲרֹךְ בִּקּוּר אֶצְלְךָ בַּכִּתָּה, לְחַזֵּק אוֹתְךָ.
	אֲנִי נִמְצָא כָּעֵת בַּקִּרְיָה. עַכְשָׁו אֶמְצַע הַלַּיְלָה, אֲנִי כּוֹתֵב לְךָ אַחֲרֵי נְסִיעָה אֲרֻכָּה; אֲנִי מְקַוֶּה מָחָר לַעֲרֹךְ בִּקּוּר אֶצְלְךָ בַּכִּתָּה, לְחַזֵּק אוֹתְךָ.
	לְגַבֵּי הַיֶּלֶד .. נֵרוֹ יָאִיר שֶׁאַתָּה אוֹמֵר שֶׁהוּא לֹא מִתְיַחֵס אֵלֶיךָ, הוּא קַר, יָבֵשׁ וְכוּ' וְכוּ'; אֲנִי רוֹצֶה לִשְׁאֹל אוֹתְךָ, מַה הָיִיתָ עוֹשֶׂה אִם הוּא הָיָה הַבֵּן שֶׁלְּךָ? מַה הָיִיתָ עוֹשֶׂה אִם הוּא הָיָה אָחִיךָ? חַס וְשָׁל...
	אִם יֶלֶד הוּא מֻפְנָם, סָגוּר - סִימָן שֶׁעוֹבֵר עָלָיו אֵיזֶה קֹשִׁי בַּחַיִּים. בְּמִקְרֶה אֲנִי יוֹדֵעַ מַה קּוֹרֶה אֶצְלוֹ בַּבַּיִת, הוּא מַגִּיעַ מִבַּיִת שָׁבוּר, הַהוֹרִים נִמְצָאִים בְּאֵיזֶה מָקוֹם אַחֵר, הַיְּלָדִים עוֹבְרִים שָׁנִים מְאֹד...
	לָכֵן אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ מְאֹד, תַּלְמִידִי יַקִּירִי אֲהוּבִי, בָּחַרְתִּי בְּךָ לִהְיוֹת מֵהַצָּבָא שֶׁלָּנוּ - תִּהְיֶה חַיָּל טוֹב, גֶּנֶרָל מְעֻלֶּה וְאַל תִּתֵּן חַס וְשָׁלוֹם לְאַף יֶלֶד לְהִשָּׁאֵר אָטוּם. תְּחַפֵּשׂ בּוֹר קָטָן אֶצְלוֹ בַּלֵּב...
	שִׂים הַכֹּל בַּצַּד, עֲזֹב אֶת כָּל הַשִּׁעוּרִים שֶׁלְּךָ, עֲזֹב הַכֹּל; עַכְשָׁו קַח אֶת הַמְלַמְּדוּת לַעֲבוֹדַת הַשֵּׁם שֶׁלְּךָ. תִּהְיֶה חָזָק כְּסֶלַע, אַל תִּשָּׁבֵר מֵאַף אֶחָד, אַל תִּירָא וְאַל תֵּחָת מֵאַף אֶחָד שֶׁבָּעוֹלָם! תְּלַמֵּד אֶ...
	עַל שִׁעוּר אֶחָד אַל תְּוַתֵּר, עֲצָתוֹ אֱמוּנָה; שֶׁזֶּה יִהְיֶה מוֹרֶה דַּרְכְּךָ, הַחִזּוּק שֶׁלְּךָ, סֵפֶר הַמּוּסָר שֶׁלְּךָ, הַשִּׁעוּרִים כְּסִדְרָן שֶׁלְּךָ.
	אֲנִי מִתְפַּלֵּל בִּשְׁבִילְךָ תָּמִיד.
	עלינו ללמוד את ספריהם של רבינו הקדוש ורבי נתן, ובפרט בימינו שיש לנו את ספרי מוהרא"ש זי"ע, שכתב את עצותיהם בצורה כל כך קלה, שכולם יוכלו להבין ולקיים אותן, עלינו ללמוד זאת לשנן ולקיים, כך נצליח בעולם הזה ובעולם הבא. כמו כן עלינו ללכת בעקבותיו של רבי נתן...
	ראש הישיבה שליט"א סיפר על ימיו האחרונים של רבי נתן הקדוש לפני הסתלקותו, שמהם אפשר להוציא הרבה חיזוק והתעוררות מה צריכה להיות שאיפתו של יהודי.
	לאחר ברכת המזון, יצאו בכוחות מחודשים להתחזק בעבודת ה' בעצות שמסר לנו רבי נתן מרבינו הקדוש, ובקבלה טובה לעסוק יותר בהפצה, כל אחד בדרכו.
	בירושלים התאספו אנשי שלומינו בבית מדרשנו. הציבור נטלו ידים לסעודת ההילולא בשילוב סיום מסכת תענית שנלמדת במסגרת הדף.
	נשאו דברים הרה"ח ר' יצחק שמואל פרענקל הי"ו - מגבאי בית מדרשינו, אשר האריך בחיזוק ההתקשרות לצדיקים וכן סיפר על השתלשלות הדברים בתחילת כתיבת ספרי אשר בנחל על ידי מוהרא"ש זיע"א.
	כמו כן נשא דברים ידידינו הרה"ח ר' אהרן וועבערמאן הי"ו מוויליאמסבורג אשר התלווה לראש ישיבה במסעו הנוכחי לחיזוק וביסוס הקהילות בארץ. ר' אהרן סיפר על התקרבותו אל מוהרא"ש ואל הראש ישיבה שליט"א, כמו כן האריך ר' אהרן בעניין קושיות על הצדיקים והדרך להינצל מה...
	כמו כן נשא דברים ידידינו הרה"ח ר' אהרן וועבערמאן הי"ו מוויליאמסבורג אשר התלווה לראש ישיבה במסעו הנוכחי לחיזוק וביסוס הקהילות בארץ. ר' אהרן סיפר על התקרבותו אל מוהרא"ש ואל הראש ישיבה שליט"א, כמו כן האריך ר' אהרן בעניין קושיות על הצדיקים והדרך להינצל מה...
	כמו כן נשא דברים ידידינו הרה"ח ר' אהרן וועבערמאן הי"ו מוויליאמסבורג אשר התלווה לראש ישיבה במסעו הנוכחי לחיזוק וביסוס הקהילות בארץ. ר' אהרן סיפר על התקרבותו אל מוהרא"ש ואל הראש ישיבה שליט"א, כמו כן האריך ר' אהרן בעניין קושיות על הצדיקים והדרך להינצל מה...
	בבני ברק התאספו בבית ידידנו הרב יענק'ל הורביץ נרו יאיר, שם דיבר האורח החשוב הרב ר' משה יצחק קליין נרו יאיר. כמו כן התקיימה במקום מגבית מיוחדת אליה נרתמו בחום כל החברים ותרמו סכומים הגונים לרגל חתימת חוזה השכירות ופתיחת 'בית המדרש היכל הקודש' ברחוב הבע...
	בבית שמש התאספו בבית הגבאי ר' שלמה מינצברג והאורח הר"ר מנחם שטיינברג נאם לציבור.
	אנשי שלומינו חברי חבורת א"ש בעיה"ק צפת-טבריה התאספו באולם שע"י מלון בוטיק בעיה"ק טבריה, שם נתלו ידיים לסעודה כיד המלך לרגל יומא דהילולא ולרגל סיומי מסכת תענית של בני החבורה ועוד סיומים של בני החבורה  בכל חלקי התורה, במהלך הסעודה סיפר כל אחד מחברי החבו...
	מודיעין עילית בליל עשרה בטבת התאספו יחד בבית אחד מבני החבורה שערך סיום על מסכת תענית. הייתה סעודה עשירה לכבוד היא"צ. במהלך הערב המשתתפים סיפורי התקרבות ומעשה פון תפילה ומעשה פון הפצה אשר ריגשו את כולם ללא יוצא מן הכלל. אחד מבני החבורה הזכיר על כך שידו...
	לפני שכולם חזרו לביתם חולק שי לכל משתתף מהדורת כיס של הספר 'עלים לתרופה'.
	תורתו מגן לנו!
	***
	מתחילים להתכונן לראש השנה של רבינו
	אנחנו אמנם עומדים אחרי חנוכה, אבל אצל חסידי ברסלב חיים כל השנה עם רבינו הקדוש, וזוכרים את רצון רבינו שכל אחד יבוא אליו על ראש השנה, ורבינו אמר על כך דברים גדולים מאד "כל העולם תלוי בראש השנה שלי", "אפילו אנשים שאיני יכול לתקנם כל השנה, בראש השנה אני י...
	אנחנו אמנם עומדים אחרי חנוכה, אבל אצל חסידי ברסלב חיים כל השנה עם רבינו הקדוש, וזוכרים את רצון רבינו שכל אחד יבוא אליו על ראש השנה, ורבינו אמר על כך דברים גדולים מאד "כל העולם תלוי בראש השנה שלי", "אפילו אנשים שאיני יכול לתקנם כל השנה, בראש השנה אני י...
	אנחנו אמנם עומדים אחרי חנוכה, אבל אצל חסידי ברסלב חיים כל השנה עם רבינו הקדוש, וזוכרים את רצון רבינו שכל אחד יבוא אליו על ראש השנה, ורבינו אמר על כך דברים גדולים מאד "כל העולם תלוי בראש השנה שלי", "אפילו אנשים שאיני יכול לתקנם כל השנה, בראש השנה אני י...
	ואכן בגלל שראש השנה של רבינו כל כך גדול, זה לעומת זה יש מניעות וקשיים חזקים מאד, לכל אחד באופן שלו, שמונעים מלהגיע לרבינו הקדוש ראש השנה, ובפרט בשנתים האחרונות שעקב המצב בעולם היה קשה מאד לנסוע ממדינה למדינה ברחבי העולם. אבל חסידי ברסלב ידעו תמיד שהדר...
	אך חבל לחכות לרגע האחרון, כבר מתחילת השנה אפשר להתחיל לצבור תפילות שנזכה להגיע לרבינו הקדוש על ראש השנה, כמו שרבינו בעצמו התבטא, "מיד אחרי ראש השנה אני כבר מטה את אוזני לשמוע את השמש דופק על החלונות ומעיר לסליחות", מידי יום מבקשים מהשם יתברך שנזכה להג...
	גם בגשמיות כבר אפשר להתחיל להתכונן לראש השנה, המוני אנשי שלומינו חוסכים בצד מידי שבוע לאורך השנה סכום כסף, כדי שלקראת ראש השנה כבר יהיו בידם הוצאות הדרך לנסיעה הקדושה.
	סוכנות הנסיעות המפורסמת "פלען איט רייט" פתחה כעת בשרות חדש לציבור הרחב, שאפשר כבר מעכשיו להתחיל למסור להם טיפין טיפין סכומים קטנים, אותם יישמרו אצלם עד לקראת ראש השנה, שאז יוכלו לבחור בכל טיסה פנויה לנסוע לאומן לראש השנה.
	סוכנות הנסיעות המפורסמת "פלען איט רייט" פתחה כעת בשרות חדש לציבור הרחב, שאפשר כבר מעכשיו להתחיל למסור להם טיפין טיפין סכומים קטנים, אותם יישמרו אצלם עד לקראת ראש השנה, שאז יוכלו לבחור בכל טיסה פנויה לנסוע לאומן לראש השנה.
	סוכנות הנסיעות המפורסמת "פלען איט רייט" פתחה כעת בשרות חדש לציבור הרחב, שאפשר כבר מעכשיו להתחיל למסור להם טיפין טיפין סכומים קטנים, אותם יישמרו אצלם עד לקראת ראש השנה, שאז יוכלו לבחור בכל טיסה פנויה לנסוע לאומן לראש השנה.
	החדשות התקבלו ברינה אצל אנשי שלומינו רבים שכבר זמן רב ציפו לשירות מסוג כזה, שיקל עליהם מאד שלא יצטרכו להשיג את מלוא הסכות קרוב לחג.
	ניתן להתקשר ל: "פלען איט רייט" במספר 1-845-678-3555
	ולבחור בשלוחה 109, שמיועדת במיוחד עבור השירות החדש.
	פרוטה ופרוטה מצטרפת!
	!
	.
	ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים!
	ראש הישיבה שליט"א מבקר בארץ ישראל
	כבר זמן רב שאנשי שלומינו בארץ ישראל, תלמידי היכל הקודש, מצפים ומתגעגעים שראש הישיבה שליט"א יבוא לבקר ולחזק אותם. על אף שגרים רחוק, משתתפים בכל השיעורים, לומדים את הספרים, לומדים את המכתבים, חיים עם העצות והלימודים האדירים, ומתחזקים בדברי החיזוק וההתעו...
	בשל המצב בעולם, היה קשה מאוד לבצע זאת, אך עם הרבה תפילות ורצונות עזר הקב"ה שראש הישיבה שליט"א קיבל אישור נסיעה לארץ ישראל, והוא יצא ביום רביעי האחרון לנסיעה. עם מלוה אחד שהצטרף אליו.
	במהלך הנסיעה כתב ראש הישיבה שליט"א מכתבים רבים ליהודים שמחכים לעצה ותושייה בכל עניין.
	ראש הישיבה שליט"א שהה בארץ ישראל מיום חמישי פרשת ויגש עד יום ראשון פרשת ויחי, וכל זמן שהותו היה שרשרת ארוכה של נסיעות וחיזוק לחבורות ובתי המדרשים הרבים של היכל הקודש בארץ ישראל.
	"תחילה בבני ברק, שם ערך ראש הישיבה שליט"א ביקור בבית המדרש החדש של היכל הקודש בעיר, לאחר שמתאספים כבר תקופה ארוכה בחבורות ומתחזקים יחד. ראש הישיבה שליט"א מסר שיעור וחיזק מאוד את יהודי המקום.
	לאחר מכן נסע ראש הישיבה שליט"א לבית שמש שם מסר את השיעור השבועי של ליל שישי, המוני יהודים התאספו מקרוב ומרחוק, והחיו את נפשם בדיבורים של רבינו הקדוש.
	לאחר מכן הגיע ראש הישיבה שליט"א לשמחת שבע ברכות של החתן חיים בן מו"ה נפתלי יקובוביץ שליט"א, שם גם נשא ראש הישיבה שליט"א דברים קצרים.
	משם נסע ראש הישיבה שליט"א לירושלים עיר הקודש, ששם שהה בשבת קודש. אנשי שלומינו מירושלים עיה"ק, יחד עם עוד רבים מאנשי שלומינו מכל רחבי ארץ ישראל שהגיעו להשתתף בשבת היפה, מוסרים ששבת כה יפה עוד לא היתה להם מעודם, התפילות, השיעורים, הניגונים וכן הלאה כל ה...
	במוצאי שבת הגיעו עוד רבים מאנשי שלומינו שלא התאפשר להם להגיע בשבת, לכן היה צורך לשכור אולם גדול יותר שיוכל להכיל את מאות יהודים. סעודה יפה נערכה לכבוד מלווה מלכה, שרו את הזמירות ועוד ניגונים חמים, ואחר כך שמעו דברות קודש מפי ראש הישיבה שליט"א שדיבר זמ...
	ביום ראשון בבוקר מסר ראש הישיבה שליט"א את שיעור הגמרא בבית המדרש בירושלים, וסיים מסכת תענית הנלמדת כעת במסגרת דף הקהילה. כמו כן כתב ראש ישיבה אות בכמה ספרי תורה שאנשי שלומנו מתחילים לכתוב כעת.
	לאחר מכן נסע ראש הישיבה שליט"א למירון, לציון הרשב"י, יחד עם קבוצה גדולה של אנשי שלומינו. בציון הקדוש התחננו וביקשו על כל הישועות הטובות, ולאחר מכן עלו על גג המערה שם שרו יחד ניגונים חמים ואחר כך פצחו בריקודי שמחה. משם נסעו לציון הקדוש של רבי מאיר בעל ...
	אחר כך נסעו ליבנאל, לציונו הקדוש של מוהרא"ש זי"ע. אמרו תהילים בהתעוררות רבה, וראש הישיבה שליט"א חיזק את הבחורים לומר שם את כל התהילים ללא הפסק, כמו שמוהרא"ש הבטיח שכל בחור ובחורה שיאמרו את כל התהילים על קברו; הוא ישתדל עבורם שימצאו את זיויגם בקרוב ובנקל.
	משם נסע ראש הישיבה שליט"א לשדה התעופה בדרכו הביתה לניו יורק. אנשי שלומינו מארץ ישראל החיו את נפשם מהביקור, והוא יישאר חקוק בעצמותיהם עוד זמן רב.
	את כל הדרשות ושיעורי ראש הישיבה שליט"א בארץ ישראל, ניתן לשמוע בקו הטלפון של "קול ברסלב", ראו את המספרים בסוף הגיליון.
	פרטים נוספים על הנסיעה היפה והמרוממת ניתן לקרוא בעיתון "קריית ברסלב" של השבוע.
	חזק ונתחזק בעד עמינו!
	***
	סעודת הילולא של רבי נתן זי"ע
	קהל רב של אנשי שלומינו התכנסו בליל שלישי השבוע בבית המדרש היכל הקודש בוויליאמסבורג לרגל הילולת רבי נתן, תלמידו הגדול של רבינו הקדוש.
	הציבור נטל ידיו לסעודה, שגם נערכה לכבוד סיום מסכת תענית. המגיד שיעור החשוב הגאון רבי אלחנן רוטה שליט"א, אמר את ההדרן, ולאחר מכן נשא ראש הישיבה שליט"א דברות קודש, דברי התחזקות מרבינו הקדוש ומרבי נתן זי"ע. ראש הישיבה שליט"א ציין שהשנה יצא יפה מאוד שסעוד...
	תַּקְצִיר: בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי מֵאִיר, אֶחָד מֵאֲנָשִׁים שֶׁל רַבֵּינוּ בָּעִיר מֶעדְוֶועדִיוְוקֶע, נִפְטַר לְצַעֲרֵנוּ, וְהָאִמָּא לֹא יְכוֹלָה לְהִתְנַחֵם.
	וְזֶה הָיָה סָמוּךְ לְרֹאשׁ חֹדֶשׁ נִיסָן, זְמַן הַנִּשּׂוּאִין שֶׁל בַּת רַבֵּנוּ זַ"ל. וְאָז נִכְנַס רַבֵּנוּ זַ"ל בְּבֵיתָם. וְהִיא כְּשֶׁשָּׁמְעָה, שֶׁרַבֵּנוּ זַ"ל בָּא אֲלֵיהֶם, תֵּכֶף־וּמִיַּד יָצְאָה מֵחַדְרָהּ וּבָכְתָה הַרְבֵּה. וְרַבֵּנוּ ז...
	וְזֶה הָיָה סָמוּךְ לְרֹאשׁ חֹדֶשׁ נִיסָן, זְמַן הַנִּשּׂוּאִין שֶׁל בַּת רַבֵּנוּ זַ"ל. וְאָז נִכְנַס רַבֵּנוּ זַ"ל בְּבֵיתָם. וְהִיא כְּשֶׁשָּׁמְעָה, שֶׁרַבֵּנוּ זַ"ל בָּא אֲלֵיהֶם, תֵּכֶף־וּמִיַּד יָצְאָה מֵחַדְרָהּ וּבָכְתָה הַרְבֵּה. וְרַבֵּנוּ ז...
	וְזֶה הָיָה סָמוּךְ לְרֹאשׁ חֹדֶשׁ נִיסָן, זְמַן הַנִּשּׂוּאִין שֶׁל בַּת רַבֵּנוּ זַ"ל. וְאָז נִכְנַס רַבֵּנוּ זַ"ל בְּבֵיתָם. וְהִיא כְּשֶׁשָּׁמְעָה, שֶׁרַבֵּנוּ זַ"ל בָּא אֲלֵיהֶם, תֵּכֶף־וּמִיַּד יָצְאָה מֵחַדְרָהּ וּבָכְתָה הַרְבֵּה. וְרַבֵּנוּ ז...
	וְכֵן קִיְּמָה וְעָשְׂתָה כָּל צָרְכֵי הַחֲתוּנָה כְּמוֹ אֶחָד הַגְּבִירִים וְהַנְּגִידִים הַגְּדוֹלִים. וְהִלְבִּישָׁה אֶת הַכַּלָּה, וְנָסְעוּ לִקְרַאת הֶחָתָן, וְעָשְׂתָה סְעוּדַת הֶ"חָתָן מָאהְל" (אֲרוּחַת חָתָן, שֶׁהָיוּ נוֹהֲגִים לְעָרְכָהּ יוֹ...
	וְהִיא הָיְתָה מְלֻבֶּשֶׁת בַּעֲדָיֵי זָהָב כְּמוֹ מְחֻתֶּנֶת. וּנְתָנָהּ "דְּרָשָׁה גִּישַׁאנְק" (דּוֹרוֹן דְּרָשָׁה מַתְּנַת נִשּׂוּאִין). מְנוֹרַת זָהָב גְּדוֹלָה.
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