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ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא   ַוַּיַען ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ְוֵהן �א ַיֲאִמינּו ִלי ְו�א ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי,
ֶאת ַעם   לִהְתַּגָּלה ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבתֹו� ַהְּסֶנה ְוָאַמר לֹו ֶׁשֵּיֵל� ְלִמְצַרִים ִלְגאֹ 

ִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו �א ָרָצה ָלֶלֶכת, הּוא ָאַמר ֶׁשַהְּיהּוִדים �א ִיְרצּו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶהְרָאה לֹו ְׁשֵני ְּדָבִרים, ז  , ָאְלַהֲאִמין לֹו ְוֵהם �א ַיְקִׁשיבּו לוֹ 

ֶנֱהַפ� ְלָנָחׁש ְוַאַחר ָּכ� הּוא ָּתַפס    אֶאָחד ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָזַרק ֶאת ַמְקלֹו ְוהּו
ְלֵחיקוֹ  ָידֹו  ֶאת  ִהְכִניס  ֶׁשֹּמֶׁשה  ְוַגם  ַמֵּקל,  ִלְהיֹות  ָחַזר  ְוהּוא  ִּבְזָנבֹו    אֹותֹו 

 .הִהְתַרְּפָאא ְוָאז הּוא ׁשּוב הֹוִציא ֶאת ַהָּיד ְוִהי הִהְצָטְרעָ  אְוִהי
ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר   ְלַרֵּמז ָּכאן ָמה  ִסיָמן רפ"ב)ֶאְפָׁשר  ַעל   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', 

  ְוֵאיֶנּנּו", "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע, ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו    (ְּתִהִלים ל"ז, י')ַהָּפסּוק  
ֶׁשְּצִריִכים ָלדּון ְלַכף ְזכּות ָּכל ְיהּוִדי, ֲאִפּלּו ֶאָחד ֶׁשהּוא ַמָּמׁש ָרָׁשע, ְצִריִכים  

הּוא �א ָרָׁשע, ְוַעל ְיֵדי    הְלַחֵּפׂש ְוִלְמֹצא ּבֹו ַמֶּׁשהּו טֹוב, ֶׁשַּבָּדָבר ַהָּקָטן ַהּזֶ 
י, ָּדִנים אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, ַעל ְיֵדי ֶזה  ֶׁשּמֹוְצִאים ֶאת ְמַעט ַהּטֹוב ֵאֶצל ַהֵּׁשנִ 

הּוא ֶּבֱאֶמת ִנְהֶיה טֹוב, ְוָכ� ֶאְפָׁשר ְלַהֲחִזיר אֹותֹו ִּבְתׁשּוָבה. ֶזה ָמה ֶׁשַהָּפסּוק  
הּוא    םְמַעט ַהּטֹוב ֶׁשּׁשָ ל  ִאם ִּתְתּבֹוֵנן עַ   "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע",אֹוֵמר ָלנּו,  
ָרָׁשע,   ְוֵאיֶנּנּו","ְוִהתְ �א  ְמקֹומֹו  ַעל  יֹוֵתר   ּבֹוַנְנָּת  ְמֻאָחר  ָעָליו  ְּכֶׁשִּתְסַּתֵּכל 

 , הּוא ְּכָבר ִהְׁשַּתֵּפר ַעְכָׁשו. ןכֵ י ִלְפנֵ  ְּכמוֹ ע ָרׁשָ  ִּתְרֶאה ֶׁשהּוא ְּכָבר �א אֹותוֹ 
ִסיָמן  (ֵסֶפר ַהִמדֹות,  ַּכּמּוָבן ֶׁשְּצִריִכים ַּגם ִלְזֹּכר ַמה ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר   אֹות ְמִריָבה, 

ַהֵּמִסית",  פ"ח) ַעל  ְזכּות  ְמַלְּמִדין  ֶׁשֵּמִסי  "ֵאין  ֶאָחד  ַעל  ְמַדֵּבר  �א   תַרֵּבנּו 
ּוֵמִדיַח ְיהּוִדים ֵמַהֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה, ַעל ָאָדם ָּכֶזה ָאסּור ְלַלֵּמד ְזכּות, ֲאָבל ְיהּוִדי  

נֹוָתיו ַהָּקִׁשים, הּוא �א ָיַכל ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו �א ָיכֹול ַלֲעֹמד ְּבִנְסיוֹ 
ֶׁשְּכָבר ָנַפל ָּכל ָּכ� ָרחֹוק, הּוא ְּכָבר ַמָּמׁש ָרָׁשע ָּגמּור,   דִיְצרֹו ָהַרע, ַוֲאִפּלּו ֶאחָ 

 טֹוב, ּוָבֶזה ְלַהֲחִזיר אֹותֹו ִּבְתׁשּוָבה.   הֲעַדִין ְצִריִכים ְלַחֵּפׂש ֶאְצלֹו ֵאיזֶ 
  ה רֹואֶ א  ָהָאָדם הּוא ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַהֵּׁשִני ְלִפי ֹרב ַמֲעָׂשיו, ְוִאם הּו לׁשֶ   ִטְבעוֹ 

הּו ָּכָראּוי,  ִמְתַנֵהג  �א  ִהיא א  ֶׁשַהֵּׁשִני  ָהֱאֶמת  ֲאָבל  ָרָׁשע,  ֶׁשהּוא  ּפֹוֵסק 
ַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְמֹצא ַמֶּׁשהּו טֹוב ֵאֶצל ָּכל ָאָדם, ְוֶזה ַהַּמֲעָלה ֶׁשל  

אֹותֹו   ְלַהֲחִזיר  ְלַגְמֵרי  ָיכֹול  הּוא  ְוָכ�  ְיהּוִדי,  ָּכל  ֵאֶצל  ַהּטֹוב  ֶאת  ְמַחֵּפׂש 
 ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.

ֹמֶׁשה  יָּבֶזה ֶאְפָׁשר ְלַהְסִּביר ַמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶהְרָאה ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ּכִ 
ַרע ִּדֵּבר  ָלכֵ   ַרֵּבנּו  לֹו,  ַיֲאִמינּו  ְו�א  לֹו  ַיְקִׁשיבּו  �א  ֶׁשֵהם  ַהְּיהּוִדים,  ן  ַעל 

ִנְקרָ  ַמה  לֹו  ְלַהְראֹות  ָרָצה  הּוא  ָּברּו�  ֲאִמִּתי,    אַהָּקדֹוׁש  ִיְׂשָרֵאל  ַמְנִהיג 
ֶאת  ִלְזֹרק  ָעָליו  ִצָּוה  ָלֵכן הּוא  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַעם  ַהּטֹוב  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ֶׁשְּצִריִכים 

(ְדָבִרים כ',  ָאָדם ִנְמָׁשל ְלֵעץ, ְּכִפי ֶׁשַהָּפסּוק אֹוֵמר     .ַּמֵּקל ְוֶזה ֶנֱהַפ� ְלָנָחׁשהַ 
ִמְתַנֵהג ַּכּׁשּוָרה, הּוא ְּכֵעץ    י"ט) "ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה", ֲאָבל ְּכֶׁשָאָדם �א 

ִעם ָאָדם ָּכֶזה, ֶאְפָׁשר   ָיֵבׁש, ַמֵּקל ָּפׁשּוט, ֲאָבל ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּדָרִכים ֵאי� ַלֲעֹבד
ּוְלהֹוִצי ְּכלּום  ָׁשֶוה  �א  ְּכָבר  ֶׁשהּוא  ְלַהְחִליט  אֹותֹו,  ִמְּכַלל   אִלְזֹרק  אֹותֹו 

ִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ֶזה ַרק ַיֲעֶׂשה אֹותֹו ָּגרּוַע יֹוֵתר, הּוא ַיֲהֹפ� ְלָנָחׁש, הּוא ַיֲהֹפ�  
ִדים ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְוָאז ְּכָבר ֶּבֱאֶמת  ְלֵמִסית ּוֵמִדיַח ֶׁשַּיִּדיַח עֹוד ְיהּו

, ַהֶּדֶר� ֶׁשַרֵּבנּו ְמַלֵּמד אֹוָתנּו, תאֹו ֶׁשֵּיׁש ֶּדֶר� ַאֶחרֶ   .�א ִיְהֶיה ִעם ִמי ְלַדֵּבר
  ְלהֹוִׁשיט ֶאת ַהָּיד ְוִלְתֹּפס אֹותֹו ִּבְזָנבֹו, ְלַנּסֹות ִלְמֹצא ּבֹו ְנֻקָּדה טֹוָבה, ֲאִפּלּו
הּו ַהּטֹוָבה  ַהְּנֻקָּדה  ֶאת  ְּכֶׁשּתֹוְפִסים  ֲאָבל  ָזָנב,  ַמָּמׁש  ְּכלּום,  ַמָּמׁש  א  ֶׁשֶּזה 

ַעְכָׁשו ַהְּקדֹוִׁשים,    ִנְכַנְסנּו  ַהשֹוְבִבי"ם  ִליֵמי 
ְמֹאד   ָהֵאּלּו  ֶׁשַהָּׁשבּועֹות  ִּגָּלה  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהֲאִר"י 
ְמֻסָּגִלים ִלְּתׁשּוָבה, ַּבָּיִמים ָהֵאּלּו יֹוֵתר ַקל ְלִהְתָקֵרב  
 ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ּוְלַתֵּקן ָּכל ָמה ֶׁשָעׂשּו ַּבַחִּיים.  

ֹוׁש ְמָפֵרט ַּכָּמה ַּתֲעִנּיֹות ָהָאָדם ָצִרי�  ָהֲאִר"י ַהָּקד
ָלצּום, ַעל ָּכל ֲעֵבָרה ַוֲעֵבָרה ֶׁשהּוא ָעַבר ַחס ְוָׁשלֹום.  
ִאם ִנְצָטֵר� ָלצּום ֶאת ָּכל ַהַּתֲעִנּיֹות ַהָּללּו ֵאין ָלנּו  
ַהַּתֲעִנּיֹות   ָּכל  ֶאת  ְלַסֵּים  ְּכֵדי  ַּבַחִּיים  ָיִמים  ַמְסִּפיק 

 . ַהָּללּו
ָעִׁשיר   ַּפַעם  ֶׁשָהָיה  ָמָׁשל  ִהְמִׁשיל  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו 
ָּגדֹול ֶׁשָהָיה לֹו ַהְרֵּבה ֶּכֶסף. ֶהָעִׁשיר ִּפְרֵסם הֹוָדָעה  
ֶׁשִּמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְלוֹות ֶּכֶסף ָיכֹול ָלבֹוא ֵאָליו ְוִלְלוֹות 

ים ֶׁשָרצּו  ַּכָּמה ֶׁשרֹוֶצה. ַּכּמּוָבן ֶׁשָהיּו ַּדי ְוהֹוֵתר ֲאָנׁשִ 
ָרָצה,   ֶׁשַרק  ַּכָּמה  ֶאָחד  ְלָכל  ִהְלָוה  ֶּבֱאֶמת  ְוֶהָעִׁשיר 

 ְוהּוא ָּכַתב ֶאת ָּכל ַהֶחְׁשּבֹונֹות ְּבִסְפרֹו.
ֶׁשהּוא   ְוָרָאה  ְסָפָריו  ַעל  ֶהָעִׁשיר  ָעַבר  ֶאָחד  יֹום 
�א   ָלֲאָנִׁשים  ֲאָבל  ֶּכֶסף,  ַהְרֵּבה  ְמֹאד  ִהְלָוה  ְּכָבר 

�א חֹוְזִרים ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהֶּכֶסף, ְוֶזה ְמֹאד   ִאְכַּפת ְוֵהם
ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּלוּו ֶּכֶסף ֵמֶהָעִׁשיר ָהָיה   ִהְפִריַע לֹו. ֵּבין 
ֶאָחד ֶׁשָּלָוה ְקָצת ֶּכֶסף ְוהּוא ִהְׁשִקיַע ֶאת ֶזה ְּבֵעֶסק,  
ָהֵעֶסק �א ִהְצִליַח, הּוא ִאֵּבד ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף, ְוָהיּו לֹו  

ְלָעִׁשיר. ִיּסּו ְלַׁשֵּלם  ָיכֹול  �א  ֶׁשהּוא  ְּגדֹוִלים  ִרים 
ֶהֱחִליט ֶׁשֲאִפּלּו ֶׁשֵאין לֹו ֶּכֶסף ְלַׁשֵּלם, הּוא   ָהָאָדם 
ַעְצמֹו  ֶאת  ּוְלָתֵרץ  ְלָעִׁשיר  ְלַהִּגיַע  ְלָפחֹות  ָצִרי� 
ְסִליָחה   ִּבֵּקׁש  ְּכֶׁשהּוא  ְסִליָחה.  ִמֶּמּנּו  ּוְלַבֵּקׁש 

הּו �א ֵמֶהָעִׁשיר  הּוא  ָלָּמה  ַהִּסָּבה  ֶאת  לֹו  ִסֵּפר  א 
ֶהָעִׁשיר: "ָמה   ָיכֹול ְלַהֲחִזיר לֹו ֶאת ַהחֹוב, ָעָנה לֹו 
ַמָּמׁש  ֶזה  ִמֶּמּנּו?  ֶׁשָּלִויָת  ֶּכֶסף  ֵמַהְּקָצת  ִלי  ִאְכַּפת 
<<<< 

 התחזקותמילה של  

נּו    ¿ּ̇ ƒ ּ̇ ַ‡ל    ;˙ נו… ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ע∆ „ּו  ַ‡ּב¿ ¿ּ̇ ַ‡ל  ˜ּו,  ַחּז¿ ¿̇ ƒ ּ̇

כ∆  ּבָ ס  נ≈ ּכָ ƒ‰ ל¿ ָר‰  חו… ¿ ׁ̆ ָר‰  ּוַלּמָ בּו˙  ¿̂ ַ‡ל  םָלַע  ,

  ‰ ז∆ י  ַ̇ ָמ  ?˙ יו… ¿‰ ƒל ך¿  ל≈ ‰ו… 'ַמ‰   :˙ ˜ו… פ≈ ס¿ ƒל רּו  ר¿ ָ‚ּ ƒּ̇

ר,  מ≈ ׁ̆ ‡ו… ֲ‰ָר‡" ‰?' מו… י∆ ¿‰ ƒי ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆ ר  מ≈ י ‡ו… ƒמ ?‰ י∆ ¿‰ ƒי

פ≈  ַ‰ּס¿ ל  יּכָ ƒיע ƒ‚ַּמ  ˙ ַ‡   ם˜ו… מ¿ ּטֻ ƒמ  ˙  ˜ ֲעָמל≈  ,˜ ֲעָמל≈

ל  ∆ ׁ̆  ˙ ˜ו… פ≈ ָכל ַ‰ּס¿ ם ל¿ ר≈ ˜, ‰ּו‡ ּ‚ו… ‰ ָספ≈ ּיָ ƒר יַמט¿ ƒ‚ ּב¿
ז) יז,   ˙ מו… ¿ ׁ̆ נּו  ( ַרּב≈ ן";  ƒי‡ָ ם  ƒ‡ נּו  ּב≈ ר¿ ƒ̃ ּב¿  '‰  ׁ̆ "ֲ‰י≈  :

ר   מ≈ נּו ‡ו… ˜, ַרּב≈ ם ֲעָמל≈ ƒם ע ח≈ ˙, לו… ּיו… ƒׂ̆ י ַמֲע ּפּור≈ ƒן ס (ַעּי≈

(‡ ‰ ∆ׂ̆ ‡יַמֲע ַוּ„ַ נו… ּב¿ ¿ ׁ̆ ן!!: " י∆ ƒף ַעי ר∆ ∆‰ ּוַע˙ ‰' ּכ¿ ׁ̆   ", י¿

!˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒנ  ֲחַז˜, ֲחַז˜, ו¿
 תשפ"ב)  ַוִיַגׁשה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 ְיֵמי ַהשֹוְבִבי"ם ַהְּקדֹוִׁשים

 

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  
יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת, ְׁשַנת 
 ה'תשפ"ב 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב�. 

  אִהי  -ֵעָצה טֹוָבה ְלִהָּפֵטר ִמָּכל ַהְּפָחִדים  
ְלַׁשֵּנן ֱאמּוָנה; ֶזה ָּבדּוק ּוְמנֶֻּסה, ֲאָנִׁשים 

ַהְּבָעיוֹ  ִמָּכל  ָיְצאּו  ֶׁשֵהם    תאֹוְמִרים 
ֵמָא ָהֵעָצה  ז  ֶׁשָּלֶהם  ֶאת  עֹוִׂשים  ֶׁשֵהם 

הּוא,  ָּברּו�  ֵמַהָּקדֹוׁש  חֹוְׁשִבים  ַהֹּזאת; 
ּוְמַבְּקִׁשים   ֱאמּוָנה  ֶׁשל  ִׁשיר  ָׁשִרים 

 ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.
ְּבַמְחָׁשבוֹ  ְוִאם   תַמְתִחיִלים  ֱאמּוָנה,  ַעל 

ְלַפּזֵ  ַמְתִחיִלים  ִמְתַּגְּבִרים   ם ַהְּפָחִדים 
ֲאָנִׁשים  ֵּבין  ִנְמָצִאים  �א  ִאם  ִׁשיר, 
ֵאיֹפה   ָּתלּוי  ְּבקֹול,  ָלִׁשיר  ֶאְפָׁשר 
ֶזה   "ַהֹּכל  ְלַעְצֵמנּו:  ָׁשִרים  ִנְמָצִאים. 

ׁשֹוֵמר ָעַלי"; ְּכִפי  ַהֵּׁשם, ַהֵּׁשם ָּכאן, ַהֵּׁשם  
(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ַּפַחד, ִסיָמן  ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  

: "ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּפָחִדים, ְיַזֵּמר ֶזֶמר ֶׁשל יא)
 ִׂשְמָחה".

�א   ֵהם  ִמְתַּגְּבִרים,  ַהְּפָחִדים  ִאם 
ִלְתִפָּלה ּוַבָּקָׁשה;    םַמְמִׁשיִכי  -ִמְסַּתְּלִקים  

ְלַדּבֵ  ִיְתָּבַר�,  ַמְתִחיִלים  ַהֵּׁשם  ֶאל  ר 
ִמֶּמּנּו:   ָעַלי,  ְמַבְּקִׁשים  ְׁשמֹור  "ַהֵּׁשם 

ִאִּתי" ֹּבא  ַהֵּׁשם  ִאִּתי,  ִּתְהֶיה  ֶזה  ַהֵּׁשם   ;
ַהְּפָחִדים  ִמָּכל  ָהָאָדם  ֶאת  ַמְרִּגיַע 

 ַהְּמיָֻּתִרים.
 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 "ב) תשפי  ַוְיחִ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (
 
 

 

 

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

ְּתקַ   ִאם  ָלֵכן,  ִלי.  ַחָּיִבים  ֲאֵחִרים  ֶׁשֲאָנִׁשים  ָהַרִּבים  ַהְּכָסִפים  ָלֶלֶכת  ְּכלּום מּול  ָעֶלי�  ֵּבל 
ּוְלעֹוֵרר ֶאת ָּכל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשְּיַׁשְּלמּו ִלי, ֶזה ֲעַדִין ֵיֵצא ַאְלֵפי ְּפָעִמים יֹוֵתר ֶּכֶסף ִמָּמה ֶׁשַאָּתה 

 ַחָּיב ִלי, ְוָאז ֶאְמַחל ְל� ְלַגְמֵרי ַעל ַהחֹוב". 
דֹוָלה ֶׁשל ְלעֹוֵרר ְיהּוִדים ֲאֵחִרים ַלֲחֹזר  ִעם ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ִהְסִּביר ַרֵּבנּו ֶאת ַהַּמֲעָלה ַהּגְ 

ִיְהיּו   �א  ֶׁשֵהם  אֹוָתם  ְמַחֵּזק  הּוא  ֲאֵחִרים,  ְיהּוִדים  ְמַחֵּזק  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ִיְתָּבַר�.  ַהֵּׁשם  ֶאל 
; ָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  ְׁשבּוִרים ְּבתֹוָכם, ֶׁשֵהם ִיְּקחּו ֶאת ַעְצָמם ַּבָּיַדִים ְוַיְחְזרּו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�

 הּוא מֹוֵחל ְלָאָדם ֶאל ָּכל ֲעֹוֹנָתיו.  
ִּבְמיָֻחד ְּכֶׁשְּיהּוִדי זֹוֶכה ָלֵתת ַלֵּׁשִני ֵסֶפר ֶׁשְּיַחֵּזק אֹותֹו ִויעֹוֵרר אֹותֹו ִלְתׁשּוָבה, ָאז ֶזה  

ְלַקֵּבל לֹו ֶאת ַהְּדָבִרים, הּוא עֹוד יֹוֵתר ָחׁשּוב, ִּכי ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ֶאל ָאָדם, �א ָּתִמיד ָנֶאה  
ֶׁשל  רּוַח  ְּבַמַּצב  ַעְכָׁשו  ִנְמָצא  �א  ֶׁשַהֵּׁשִני  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַּגם  ַהְּדָבִרים,  ֶאת  ְלַקֵּבל  ִיְתַּבֵּיׁש 

ר ָּכ� ְׁשִמיַעת ִחּזּוק אֹו מּוָסר. ֲאָבל ְּכֶׁשְּמִביִאים ַלֵּׁשִני ֵסֶפר, הּוא ַיְכִניס ֶאת ֶזה ַלִּכיס; ְוַאחַ 
ְּכֶׁשַאף ֶאָחד �א רֹוֶאה, ּוְכֶׁשהּוא ִיְהֶיה ְּבַמַּצב רּוַח ַמְתִאים, הּוא יּוַכל ִלְקֹרא ְוִלְלֹמד ֶאת 

 ֶזה, ְוֶזה ַיֲחִזיר אֹותֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. 
ָבֶזה ֶׁשּנֹוְתִנים ָלֲאָנִׁשים  ֲאָנִׁשים עֹוְבִרים ַהְרֵּבה ְקָׁשִיים ַּבַחִּיים, ְּברּוָחִנּיּות ּוַבַּגְׁשִמּיּות, ּו

ִלְטֹעם ֵמָהֵעצֹות ָהַאִּדירֹות ְוַהִהְתַחְּזקּות ֵמַרֵּבנּו, ֶאְפָׁשר ַמָּמׁש ְלַהִּציל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוַהָּׂשָכר 
 ַעל ֶזה הּוא ְלֵאין ֲעֹר�.

ֶאת ָּכל ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלֹו.  ַּכּמּוָבן ֶׁשַהַסֶמ"� ֵמ"ם �א ָיכֹול ִלְסֹּבל ֶאת ֶזה, הֹוְרִסים ִעם ֶזה  
ְּכֵדי ֶׁשְּיַאְּבדּו ֶאת ַהֵחֶׁשק ִלְהיֹות טֹוִבים   הּוא עֹוֵבד ָקֶׁשה ִלְׁשֹּבר ֶאת רּוָחם ֶׁשל ֲאָנִׁשים 
ּוְכֵׁשִרים, ְוַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ְמַחְּזִקים ּוְמעֹוְדִדים ֶׁש�א ְלִהָּׁשֵבר ִמּׁשּום ָּדָבר, ִּכי ָּכל ַמה 

ָאָדם ַרק ָעָׂשה ְּבַחָּייו, הּוא ָּתִמיד ָיכֹול ַלֲחֹזר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ְוָלֵכן ַהַסֶמ"� ֵמ"ם ׁשֶ 
 ְיַחֵּפׂש ְּבָכל ַהְּדָרִכים ְלַהְפִריַע ְלָהִפיץ ֶאת ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל ַרֵּבנּו. 

ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשִּנְׁשָמתֹו ָיְרָדה ְלעֹוָלם, ָטַען ַהַסֶמ"�   ת, ַמֲעֵׂשה ז') (ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיוֹ ַרֵּבנּו ִסֵּפר ַעל ַעְצמֹו  
ֹזאת   ְוֵהִׁשיבּו לֹו:  ְּבָראַתִני?  ְוַעל ָמה  ַלֲעׂשֹות עֹוד,  ִלי  ָלעֹוָלם, ָמה  ָיבֹוא  ֶזה  ֶׁשִאם  ֵמ"ם 

ה. ְוָהַל� לֹו, ְוָחַזר ְוֵהִביא ִעּמֹו  ַהְּנָׁשָמה ְצִריָכה ֵליֵרד ְלָהעֹוָלם ְּבַוַּדאי, ְוַאָּתה ֲחׁשֹוב ְל� ֵעצָ 
ָזֵקן ֶאָחד, ֶׁשָהָיה ָּכפּוף ְּכֶדֶר� ַהָּזֵקן, ֶׁשָהָיה ַמִּכיר ִעּמֹו ִמְּכָבר ְוָׂשַחק ְוָאַמר: ְּכָבר ָנַתִּתי ִלי 

 ֵעָצה...
ֶלב, ַיֲעׂשּו ְצחֹוק ִמֶּזה,  ְוֶזה ֶּבֱאֶמת ָהָיה ָהֵעָצה, ֶׁשִּיְצֲחקּו... ִיְצֲחקּו ַעל ַהְּסָפִרים ֶׁשל ְּבֶרסְ 

רֹוֶאה   הּוא  ֲאִמִּתי,  ְּבַמָּבט  ִמְסַּתֵּכל  ְּכֶׁשָאָדם  ֲאָבל  ְמֹאד...  טֹוב  עֹוֶבֶדת  ֶּבֱאֶמת  ְוָהֵעָצה 
ַלְּסָפִרים  ָקִׁשים,  ָהִכי  ַּבַּמָּצִבים  ַהְּיהּוִדי  ֶאת  ּוְמַחְּזִקים  ְמַחִּיים  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ֶׁשַהְּסָפִרים 

 ם ֵיׁש ֶאת ַהֹּכַח ְלַהֲחִזיר ָּכל ְיהּוִדי ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ַהְּקדֹוִׁשי
ַעל ְיֵדי ְיהּוִדי ֶׁשָּנַתן    "למֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ִהְתָקֵרב ְלַרֵּבנּו זַ 
ַהּסֵ  ֶאת  ָמָצא  ּומֹוֲהָרא"ׁש  ֶנֶפׁש".  "ְמִׁשיַבת  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ַהִּמִּלים ְלָאִביו  ֶאת  ְוָרָאה  ֶפר 

ַעְצמֹו  ת  אֶ   ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ַהִהְתַחְּזקּות, ְוֶזה ָעָׂשה אֹותֹו ִליהּוִדי ָּכֵׁשר, ָלֵכן ַּגם הּוא ִהְכִניס
ַהְּיהּוִדים   ֶזה ְלַהֲחִזיר ֶאת ָּכל  ְיֵדי  ְיהּוִדי, ְוַעל  ַהְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים ְלָכל  ָּבֶזה ְלָהִפיץ ֶאת 

 ם ִיְתָּבַר�.  ְלַהּׁשֵ 
אֹוָתם   ּוְלָּקֵרב  ְיהּוִדים  עֹוד  ְלַחֵּזק  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהשֹוְבִבי"ם  ְיֵמי  ֶאת  ֶׁשְּמַנֵּצל  ִמי  ַאְׁשֵרי 
ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַוַּדאי ִיְמַחל לֹו ַעל ָּכל ֲעֹוֹנָתיו, ְוִיְהֶיה לֹו טֹוב ָּבעֹוָלם  

 ֹוָלם ַהָּבא.ַהֶּזה ּוָבע 
 (ִׂשיחֹות מֹוֲהָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֵעֶר� ֲהָפָצה ְוֵעֶר� ִהְתַחְּזקּות. ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תמ"ז) 

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 

 

תוֲַחָרדֹום ְּפָחִדי  

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )וקכ( ִסּפּור ַחּיָ

 : ִּבּתֹוי ִנּׂשּוֵא ל ְלֶרגֶ  ֶמעְדֶוועִדיְווֶקער ָּבִעיה ׁשֹוֶה "ל זַ  ַרֵּבינּור: ַּתְקִצי
 תסט.

ה ִניָסן'יֹום  רֹאׁש־חֶֹדׁש  זַ   ,  ַרֵּבנּו  ְּבִעיר    "לָעָׂשה  ָהְיָתה  ְוַהֲחֻתָּנה  ָׂשָרה,  ְלִבּתֹו  ַהִּנּׂשּוִאין 
ִמָּמִׁשיַח. ְוֵהִבינּו   "ל זַ ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע. ַהֻחָּפה ָהְיָתה ְּבֶעֶרב אֹור ַלּיֹום ו'. ַאַחר ַהֻחָּפה ִּדֵּבר ַרֵּבנּו

 ְּבֶרֶמז, ֶׁשֵּיֵצא ִמִּבּתֹו ָׂשָרה. 
ַמה ֶׁשִּיְהֶיה ַנֲעֶׂשה ִעִּמי, ֵאיִני יֹוֵדַע. ֲאָבל זֹאת ָּפַעְלִּתי "ְוִדֵּבר ָאז ִנְפָלאֹות ַרּבֹות, ָעָנה ְוָאַמר:  

ֲחָלַצי! ִמּיֹוְצֵאי  ִיְהֶיה  ֶצֶדק  ֶׁשַהּגֹוֵאל   ,ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ּוְלַהֲחִזיק   "ֵאֶצל  ְלַכֵּבד  ְמאֹד  ְוִהְזִהיר 
ְוִיְהיּו ְּגֵדִלים ֵמֶהם ֵּפרֹות טֹוִבים ְוִנְפָלִאים  ַּבֲחִׁשיבּות ְּגדֹוָלה ֶאת ְּבנֹוָתיו, ִּכי ֵהם ִאיָלנֹות ְיָקִרים,  

 ְמאֹד. ְוָאַמר, ֶׁשְּלָקָחם ֵמעֹוָלם ָהַאִּצלֹות.
ְוָכל ַמה ֶּׁשָּמִׁשיַח ַיֲעֶׂשה טֹובֹות ְלִיְׂשָרֵאל, ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות, ַרק ֶׁשַהִחּלּוק  : "ַרֵּבינּוז  ָא ר  ָאַמ ד  עֹו

 אֶֹמר ְוָיקּום, ֲאָבל ֲאִני ..." ּוָפַסק ְוא ִּדֵּבר יֹוֵתר. ִהיא, ֶּׁשָּמִׁשיַח ִיְגזֹר 
ִיְהֶיה   [ֵיׁש אֹוְמִרים: ֲאָבל ֲאִני ֵאיִני ָיכֹול ִלְגמֹר ֲעַדִין. ְוָׁשַמְעִּתי ֵמַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו: ֵאֶצל ָמִׁשיַח 

 ַהְּבִחיָרה ֲעַדִין ְּבָיֵדנּו ְודֹו"ק].   —  "לנּו זַ ִּבּטּול ַהְּבִחיָרה, ְוִיְהֶיה ַהֶהְכֵרַח ְלִצְּיתּו. ֲאָבל ֵאֶצל ַרּבֵ 
ָה'עֹוָלם' סֹוְבִרים, ֶׁשְּכֶׁשָּיבֹוא ַהָּמִׁשיַח, א ָימּותּו, א־ֵכן הּוא, ֲאִפילּו  : "ַרֵּבינּוז  ָא ר  ָאַמ ד  עֹו

 . ְוָאַמר זֹאת ָּבַרִּבים ְּבַמֲעַמד ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים.  "ָמִׁשיַח ְּבַעְצמֹו ָימּות
ָׂשֵמַח ְמאֹד ְוָרַקד ַהְרֵּבה. ְוָהָיה ַהַּמֶּכה ַּבּתֹף ָנְכִרי, ְוִצָּוה    "לַאַחר־ָּכ ְּבֵעת ַהֲחֻתָּנה ָהָיה ַרֵּבנּו זַ 

 ְלַׁשְּלחֹו.  "לַרֵּבנּו זַ 
ְוָאַמר  ִנְפָלא.  ִנּגּון  ְלַנֵּגן  ֶאל    ְוִהְתִחיל  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות  ְלָכל  ָקָרא  ַהִּנּגּון  ֶׁשְּבֶזה   ,ַאַחר־ָּכ

ִּכי   ַהַּצֶּדֶקת,  ְוִאּמֹו  ַנְחָמן  ּוְזֵקנֹו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ר'  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ַהָּקדֹוׁש  ְזֵקנֹו  ַהְינּו  ַהֲחתּוָנה, 
 ּוְׂשֵמִחים ִעם יֹוְצֵאי ֲחָלֵציֶהם.  ִּבְׁשַעת ַהֲחֻתָּנה ִמְתַקְּבצֹות ָּכל ִנְׁשמֹות ַהֵּמִתים

ַיֲחֹזר    אַמֵּקל, ּוְלַאט ְלַאט הּו  תִלְהיוֹ ר  ַיְחזֹ 
ֶׁשּמֹוִציא ֵּפרֹות ְטִעיִמים,   ןִלְהיֹות ֵעץ ַרֲענָ 

 ְוָכל ֶאָחד ֶיֱהֶנה ִמֶּמּנּו.
ִאם ַמְכִניִסים ֶאת   ַהֵּׁשִני,  תְוֶזה ַּגם ָהאוֹ 

ַיד   ְלהֹוִׁשיט  ְמַחְּפִׂשים  �א  ְלֵחיקֹו,  ַהָּיד 
ָא לֹו,  ְוַלֲעֹזר  ַאֵחר  א  ִהיז  ִליהּוִדי 

ֶאת  מֹוִציִאים  ְּכֶׁשּׁשּוב  ֲאָבל  ִמְצָטַרַעת, 
ַלֵּׁשִני   ַלֲעֹזר  ִמְתַאְּמִצים  ֵמַהִּכיס,  ַהָּיד 

ַמְנהִ  ֶזה  ָקֶׁשה,  ְּכֶׁשֶּזה  ִיְׂשָרֵאל ֲאִפּלּו  יג 
 ֲאִמִּתי. 

ַהִּנְזֶּכרֶ  ַּבּתֹוָרה  ְמַסֵּים  ְלֵעיל   תְוַרֵּבנּו 
ֵאֶצל ָהָאָדם ַעְצמֹו, ֲאִפּלּו   םֶׁשאֹותֹו ָּדָבר ּגַ 

רֹוֶאה ֶאת ַעְצמֹו ְּכָרָׁשע ָּגמּור, הּוא   אֶׁשהּו
רֹוֶאה ֶׁשהּוא �א ִמְתַנֵהג ָּכָראּוי ּוְבִיְרַאת  

ְּבַעְצמֹו    ַנּסֹות ְלַחֵּפׂשָׁשַמִים, הּוא ָצִרי� לְ 
ְנֻקָּדה טֹוָבה, ֵאיֶזה ְּדָבִרים טֹוִבים ֶׁשהּוא  
ֵּכן עֹוֶׂשה, ּוְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּבֶזה, ְוֶזה  
ָּכֵׁשר   ִליהּוִדי  ַיֲהֹפ�  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ִיְגֹרם 

 ַוֲאִמִּתי.
 ת תשס"א) ְׁשמוֹ ל  ַהַּנחַ  ּתֹו�(

 

ה  ָרׁשָ  >>>> המשךָוואְרט ַעל ַהּפָ
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ֲחָזָרה  ל ּבַ ֲאִני ָיכֹול ְלַקּבֵ
ִהְלֵויִתי?  ֶסף ׁשֶ  ּכֶ

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַעל ַהִּגְליֹונֹות ֶׁשל ַׁשָּבת, ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, ְוָכל  ד ֵראִׁשית ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹודֹות ְמאֹ
ָּברּו ַהֵּׁשם ְוֶזה נֹוֵתן ִלי ִחּזּוק ַאִּדיר, ֶזה   לַהִחּזּוק, ֲאִני קֹוֵרא ֶאת ַהּכְֹּדָרׁשֹות  

ְמָקֵרב אֹוִתי ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְוֶזה ַּגם עֹוֵזר ִלי ַהְרֵּבה ִּבְׁשלֹום ַּבִית. ֲאִני  
ְוִסַּיְעָּת  ַהְצָלָחה  ַהְרֵּבה  ַהְּיִׁשיָבה  ְלרֹאׁש  ְלַאֵחל  ְלַהְמִׁשי רֹוֶצה  ִּדְׁשַמָּיא  א 

 ָהְלָאה ַּבֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש.

ֶׁשָּקָרה ִעם ַאְבֵר ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב ֵאֶצל   ר ִמִּסּפּו ֲאִני רֹוֶצה ִלְכּתֹב ֶאת ְּכֵאִבי ֶהָעמֹק
ַּדְדִּתי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ְואּוַלי תּוְכלּו ַלֲעזֹר ִלי. ֶזה ָהָיה ְּבֵעֶר ִלְפֵני ְׁשָנַתִים, ִהְתיַ 

ַׁשָּבת הּוא ִמְתַקֵּׁשר ֵאַלי   תִעם ָהַאְבֵר ..., ְּביֹום ִׁשִּׁשי ֶאָחד ַמָּמׁש ָקרֹוב ִלְכִניַס 
ּובֹוֶכה ַּבֶּטֶלפֹון ֶׁשהּוא ַחָּיב ְלַדֵּבר ִאִּתי ָּפִנים ֶאל ָּפִנים, ָאַמְרִּתי לֹו ֶׁשהּוא ָיכֹול  

לִ  ּוַמְתִחיל  ַמִּגיַע  הּוא  ֵאַלי,  ֵאלַ ָלבֹוא  ַּבֶּטֶלפֹון ד  ַיַח י  ְבּכֹות  ַהַּבִית  ְּבֵני  ִעם 
) ְוהּוא ָזקּוק ִּבְדִחיפּות הִּדיָר ל  ַעל ְיֵדי ַהַּבְנק (ִעּקּו  רֶׁשַהַּבִית ֶׁשּלֹו עֹוֵמד ְלִהָּמכֵ 

ְּכֵדי ְלַכּסֹות ֶאת ֶזה ִּבְמִהירּות. ֲאִני אֹוֵמר לֹו ֶׁשֶּזה ְמאֹד    $ר  ּדֹולָ ף  ֶאלֶ ר  ְלֶעֶׂש 
ַמָּמׁש  ָקֶׁשה הּוא  ֲאָבל  ַעְכָׁשו.  ָלֲאִויָר   סִהְכִני  ִלי  ְׁשָטר  האֹוִתי  מֹוִציא  הּוא   ,

 ְוחֹוֵתם ִלי ֶׁשַעד חֶֹדׁש ֲאִני ְמַקֵּבל ַּבֲחָזָרה ֶאת ַהֶּכֶסף. 

ְׁשלֹוָׁשה,   ,ְּבֵלית ְּבֵרָרה הֹוֵצאִתי ֶאת ַהֶּכֶסף ְוִהְלֵויִתי לֹו, עֹוֵבר חֶֹדׁש, ָחְדַׁשִים
ֵמִרים ִלי ֶאת ַהֶּטֶלפֹון. ַעד ֶׁשַאֲחֵרי ַּכָּמה ֳחָדִׁשים הּוא ֵמִרים ְוצֹוֵעק   ְוהּוא א

ָעַלי ָלָּמה ֲאִני רֹוֵדף ַאֲחָריו ִּבְׁשִביל ַהֶּכֶסף ְּכֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ַלחּוץ ְּבֶכֶסף.  
ְלִהָּׁשֵא  עֹוד    קָחזָ ר  ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  ָעְברּו  ֱאמּוָנה,  ִעם  ַוֲאִני ְוָרגּוַע  ֳחָדִׁשים  ַּכָּמה 

ְלַׁשֵּלם  ָּתְכִנית  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר  אּוַלי  ִמֶּמּנּו  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ֵאָליו,  ִמְתַקֵּׁשר  ׁשּוב 
ּדֹוָלר ְלחֶֹדׁש, ָאז הּוא אֹוֵמר ִלי ֶׁשֶּזה ִמַּדי ַהְרֵּבה ֶּכֶסף,    תֵמאֹו  ְלַאט ְלַאט, ֲחֵמׁש

ְלחֹ ּדֹוָלר  ַלֲחִמִּׁשים  ִנְרֶאה  ָיַרְדִּתי  לֹו,  ֵאין  ֶזה  ֶאת  ֶׁשַּגם  ִלי  אֹוֵמר  ְוהּוא  ֶדׁש, 
ּתֹוָרה, ִּכי הּוא    ן ַאְרִויַח ְּכלּום ִמָּלֶלֶכת ְלִדיא  ְלַׁשֵּלם,   בֶׁשהּוא ִּבְכָלל א חֹוֵׁש 

יֹוֵדַע ִאם אֹותֹו ָּדָבר. ֲאִני א רֹוֶצה ָלֶלֶכת ְלַעְרָּכאֹות, ֲאִני א  ם  ָׁש   רהֹוֵל לֹוַמ 
ֶׁשַּיֲעֶׂשה   גְוִלְדאֹ  ֻמָּתר. ֲאִני רֹוֶצה ָלַדַעת אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ְלַדֵּבר ִאּתֹו

ִּבְדִחיפּות   ָזקּוק  ֶּבֱאֶמת  ֲאִני  ְלַׁשֵּלם.  ְּבַהְדָרָגה  ְלַהְתִחיל  ָּתְכִנית  ֵאיֶזה  ִאִּתי 
 . קַלֶּכֶסף, ֲאִני ַּגם ָּדחּו

ְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ֶזה, ַוֲאִני ְמאֹד ְמַבֵּקׁש ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֲאִני ְמַבֵּקׁש ַה  
 ְׁשִליָט"א ִאם תּוְכלּו ַלֲעזֹר ִלי. 

 ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול  

 

 תשפ"ב ה'יֹום ד' ַּפְרַׁשת ַוְיִחי, י"א ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב.ִקּבַ 

ְלִהָּזֵהר    לעַ   ֲאִני ָאֵׁשם ֶׁשִּסּפּור ָּכֶזה ָיכֹול ִלְקרֹות ֶאְצְל, ֲאִני א ְמַדֵּבר ַמְסִּפיק
א ָהִייָת קֹוֶנה   -יֹוֵתר  הזֶ ל עַ  יֹוֵתר ְוּכֹוֵתבה זֶ ל ֵמֲאָנִׁשים; ִאם ָהִייִתי ְמַדֵּבר עַ 

 עֹוֵבד ֶאְצְל.ה  ָהיָ ֶאת ַהְּדָמעֹות ֶׁשּלֹו, ֶזה א 

ֶׁשִּיָזֲהרּו ֶאָחד,  ַאף  ַעל  ִיְסְמכּו  ֶׁשא  ֶזה,  ַעל  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ִּדֵּבר   מֹוֲהָרא"ׁש 
ַחִּפים   םְּכִמְסֵּכִנים  ַעְצָמ ם  ֶׁשעֹוִׂשי  םִמּפֹוְׁשִעי ֵמֲאָנִׁשים  ּגֹוְנִבים  ֵהם   ְוָכ
 ִמֶּפַׁשע.

 ְּתׁשּוָבה:

 תע.
ג ַוִּיְקָרא,  ָּפָרַׁשת  ְׁשִליִׁשית   ְּבִניָסן'  ַׁשַּבת־קֶֹדׁש  ִּבְסֻעָּדה 

ה):   יט,  (ְּתִהִּלים  ַהָּפסּוק  ַעל  ְמאֹד  ְּגבֹוָהה  ּתֹוָרה  ָאַמר 
, ֵחֶלק א' ִסיָמן  "ן[ִליקּוֵטי־מֹוֲהַר   "ַלֶּׁשֶמׁש ָׂשם אֶֹהל ָּבֶהם"

 .מט]
ְוהּוא  "ִבְׁשַעת ֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ִהְתִחיל ַרק ִמָּפסּוק  ּו 

, ְוָׁשם ְמֻרָּמז ִניָסן ְוָׂשָרה ְוִיְצָחק ְוַכָּלה "ְּכָחָתן יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו
ַוֲחֻתָּנה ְוכּו'. ְוָאַמר, ֶׁשּזֹאת ַהּתֹוָרה א ָאַמר ִּבְׁשִביֵלנּו, ַרק  

(ִּגּיּוס ְצִעיִרים ְיהּוִדים    יןִרין ּפּוְנְקִט ִּבְׁשִביל ַהְּגֵזרֹות, ֶׁשּקֹו
ַחס  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ִלְגזֹר  ֶׁשרֹוִצין  ָאז,  ַהִּנְׁשַמע  ַלָּצָבא) 

, ִּכי ֶאֱעֶׂשה "םְוָׁשלֹום, ִּכי ָׁשם ְמַדֵּבר ֵמִעְנַין ַהְכָנַעת ָהַעּכּו
ָּלא ְוָׁשֵצי ְּדָאְכֵלי ּכֹ", ֶׁשֶּזה ְּבִחיַנת ַּכָלה  "םָּכָלה ְּבָכל ָהַעּכּו

"ּכֹּלָ  ַהְּדֵבִקיםא",  ֵהם    "ְוַאֶּתם  ִּכי  ְמאֹד,  ָׁשם  ְוָהֵבן  ְוכּו'. 
 ְּדָבִרים ֲעֻמִּקים ּוְגבֹוִהים ְמאֹד.  
 תעא.

זַ   ַחג־ַהֶּפַסח ַרֵּבנּו  ַרִּבי    "לָהָיה  ְוַגם  ְּבִעיר ֶמעְדֶווִדיְווֶקע, 
 . "לָנָתן ִנְׁשַאר ָׁשם ִעם ַרֵּבנּו זַ 

ֶׁש   זַ ּוִמְנָהגֹו  ַרֵּבנּו  ְּבֵני    "לל  ִעם  ֵליֵׁשב  ָהָיה  ֶּפַסח  ְּבֵליֵלי 
ְלַקֵּים ַעל־ָּכל־ָּפִנים ַּפַעם ַאַחת ְּבָׁשָנה    ֵּביתֹו ֵאֶצל ַהֻּׁשְלָחן 

ַעל    "ְוָׂשַמְחָּת " ֶאְצלֹו ׁשּום אֹוֵרַח  ָיַׁשב  ְוַעל־ֵּכן א  ְוכּו', 
 ַהֵּסֶדר. 

ַהְּפִניִמי,    ַּבֶחֶדר  ַהִּמְנָין  ָּכל  ִעם  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ָנָתן  ְוַרִּבי 
זַ  ַרֵּבנּו  ַהֻּׁשְלָחן.    "ל ּוַבֶחֶדר ַהִחיצֹון ָיַׁשב  ַהֵּסֶדר ֵאֶצל  ַעל 

ת ַהַהֵּלל ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן ְוָאַמר: ֶאת ִּבְרּכַ   "לְוָאז ָׁשַמע ַרֵּבנּו זַ 
 "ַאְׁשֵרי ָהֵאם, ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֵּבן ָּכֶזה!"
ְוָאז ַאַחר ַהְּתִפָּלה, ְּכֶׁשָרָצה ַרִּבי ָנָתן ָלֵצאת, ֻהְכַרח ָלֵצאת  

ְוָרָאה    ר. ָיַׁשב ְּכָבר ַעל ַהֵּסֶד   "ל, ְוַרֵּבנּו זַ "לֶּדֶר ֶחֶדר ַרֵּבנּו זַ 
ַר  ֶאת  ָנָתן  זַ ַרִּבי  ְוֶנֱהֶנה    "לֵּבנּו  ַהֵּסֶדר,  ֻׁשְלַחן  ְלַיד  יֹוֵׁשב 

ֶאת   ִלְראֹות  ָזָכה  ֶׁשַעל־ָּכל־ָּפִנים  לֹו,  ַאְׁשֵרי  ְוָאַמר,  ְמאֹד 
זַ  ַאַחת    "לַרֵּבנּו  ַּפַעם  ַעל־ָּכל־ָּפִנים  ַהֵּסֶדר,  ַעל  יֹוֵׁשב 
 .ְּבַחָּייו

ְּבֵליל ֶּפַסח ֵאֶצל  (ִּכי ִּבְׁשָאר ַהָּׁשִנים א ָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות 
ֵמִרּבּוי ַהְּמִניעֹות, ְוַעְכָׁשו ָהָיה ִמֵּמיָלא ֵאֶצל ַרֵּבנּו    "לַרֵּבנּו זַ 

ְּבַחג ַהֶּפַסח. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ֶׁשֵּתֶכף ָחַזר ַרִּבי ָנָתן ֶאל    "לזַ 
ָהַאְכַסְנָיא ֶׁשּלֹו ְוָעַר ֶאת ַהֵּסֶדר ְוִהְזָּדֵרז ְוִחָּכה ֵאֶצל ֶּפַתח 

ְוכּו', ָאז    "ְׁשפֹ ֲחָמְת". ּוְכֶׁשָּפְתחּו ֶאת ַהֶּדֶלת לִ "לֵּבנּו זַ ַר 
 ִנְכַנס ַרִּבי ָנָתן ְוָיַׁשב ָׁשם ַעד סֹוף ַהֵּסֶדר). 

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

 

 
 
 

 
 
 

המפיצים נהנים מאד מהגליונות, ואומרים שהם מהדברים 
הקלים ביותר להפצה, כי כנזכר לעיל, גליונות בבית כנסת  
הם דבר מקובל מאד, וברוב בתי הכנסת יש גליונות ממגוון  
הם  שאם  אומרים  המפיצים  בישראל,  קדושות  קהילות 

הגלי את  מלהניח  אחד  שבוע  רק  בבתי  מחסירים  ונות 
טענות   שבת  לאחר  מיד  מקבלים  הם  הקבועים  הכנסת 
מהגבאים שהציבור חיפש בשבת את הגליון של ברסלב, אי  

 אפשר להחסיר אף שבוע. 
בהתפתחות משמחת, כעת נוספה האפשרות שגבאי בתי  
כנסת ומפיצים שרוצים לקבל מידי שבוע כמות מוגדלת של  

מינימאלי, גליונות היכל הקודש במשלוח לביתם בתשלום  
 יכולים להתקשר עכשיו לקרן הדפסה במספר

 , כדי להרשם. 102שלוחה  718-387-2961
 ae.148.148@gmail.com ניתן לפנות ל    בארץ ישראל

מידי   לביתם  הגליון  את  לקבל  שרוצים  פרטיים  אנשים 
אמונה",   עצתו  הגליונות  שאר  את  כן  וכמו  בדואר,  שבוע 

"בית (באידיש),  בלעטל"  ברסלב  "גליון   "קרית  נצחי", 
הדפסה   לקרן  להתקשר  יכולים  ועוד,  מעשיות"  סיפורי 

 במספר 
לאימייל    3שלוחה    718-387-2961 לפנות  או 

subscribe@kerenhadfusa.org . 
בכתובת  להרשם  ניתן  באימייל  הגליונות  לקבלת 

breslevcenter@gmail.com . 
 אם זה הדף מגן עליך, אין אתה צריך להתיירא משום דבר! 

 י מעשיות, מעשה ז) (סיפור
. 
  
  

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 



 

 
 

 ד
 

> BreslevC
enter. com

 <   

 

 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  

 438-320-9090/ קנדה 03303502363אנגליה  
  058-637-7799הודעות /  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל 

 

 

ְלַאף ֶאָחד ַּכָּמה    מֹוֲהָרא"ׁש ִלֵּמד אֹוָתנּו א ְלַסֵּפר 
י  ֶּכֶסף ֵיׁש ָלנּו, ֶׁשַאף ַּפַעם א ִנְתָּגֶאה ִּבְפֵני ְקרֹובֵ 

ַהְיִדיִדי אֹו  ִמְסַּתּכֵ   םַהִּמְׁשָּפָחה  ָהְרכּוׁש  ם  ְּבַכָּמה 
ֶׁשָּלנּו. ִאם ׁשֹוֲאִלים אֹוְת: "ַּכָּמה ֵיׁש ְל? ַּכָּמה  

ַלֲענֹו ָּתִמיד  ְצִריִכים  ַמְרִויַח?"  "ַחְסֵדי  ַאָּתה  ת: 
ֲאַנְחנּו ַהחֶֹדׁש"    םַמְצִליִחי  ַהֵּׁשם,  ֶאת    - ְלַכּסֹות 
ְּבאֹפֶ  ָעֶלי  רּפֹוֵׁש ן  ַלֲענֹות  ֶׁשִּיְסַּתְּכלּו  א   ,

ִמְּמ ִלְגנֹב  ֶׁשְּיַחְּפׂשּו  ְוא  , ףַהֶּכֶס ת  ֶא   ְּבַרֲחִמים 
ְצִריִכים   ֶּכֶסף  ִלְלוֹות  רֹוֶצה  ַלֲחׁשֹב ּוְכֶׁשִּמיֶׁשהּו 

ִלְצָדָקה, ְוֶזה    דֶאָח   ַּכָּמה ֶּכֶסף ָהיּו ּתֹוְרִמים ְלאֹותֹו 
 ַהְּסכּום ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְלוֹות לֹו. 

 ִמְׁשַּתֵּי ֶׁשהּוא  ֶׁשאֹוֵמר  ִמי  ֶׁשָּכל  ַּתֲחׁשֹב  ַאל 
ַהּקֶֹדׁש"   ֲאִפּלּו א    -ְל"ֵהיַכל  ָּכ; הּוא  ָאֵכן  ֶזה 

ָלְרחֹוב ֶׁשָּכאן ַהָּמקֹום    גיִמְסּתֹוֵבב ָּכאן, הּוא ַמּצִ 
ְמַפֵחד   הּוא  ָּכאן,  א  הּוא  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ֶׁשּלֹו, 
ָלבֹוא ְלָכאן. ַּבַהְתָחָלה הּוא ִהְסּתֹוֵבב ָּכאן, ֲאָבל 
ְלַצֵּית ֶׁשְּצִריִכים  ָמקֹום  ֶזה  ֶׁשָּכאן  ָרָאה   ְּכֶׁשהּוא 

 ַרֵּבנּו הּוא ִהְפִסיק ָלבֹוא.ל ֶׁש ת ָלֵעצֹו

ֶׁשל  ַהְּׁשִליחּות  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִמְׁשַּתֵּדל  ֲאִני 
ִלי   ָאַמר  מֹוֲהָרא"ׁש  ְּבֶנֱאָמנּות,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֲאִני   ֻמְפָקִרים,  ֶאְצֵלנּו  ִיְסּתֹוְבבּו  ֶׁשא  ֶׁשֶאָּזֵהר 

 ְלַקֵּים ֶאת ֶזה. יְיָכְלִּת ל ִמְׁשַּתֵּדל ְּככָ 

ְּתַבֵּק   ;ִּבְׁשִביְל ִלי  ֵיׁש  ַאַחת  ֵמַהֵּׁשם  ֵעָצה  ׁש 
ִּתְתַקֵּׁשר ֵאָליו ָּכל  ה  ִיְתָּבַר ֶׁשהּוא ְיַׁשֵּלם ְל, ְוַאָּת 

יֹום, ְׁשַלח לֹו ָּכל יֹום הֹוָדָעה ֶׁשְּיַׁשֵּלם ְל, ַוֲאִני  
 ִלְהיֹות; הּוא הֹוֵל ֶזה הֹוֵל ֵאי ְּכָבר אֹוֵמר ְל

י ְּכֵד   וָעָליז  ּגֵ ֶׁשִּתְתַר ם  ִלְגרֹ ה  ִלְצעֹק ָעֶלי, הּוא ְיַנֶּס 
, ְוַאָּתה ַּתְרִּגיׁש ָאֵׁשם ּוְתַוֵּתר ןְלִמְסּכֵ   ַיֲהפֹא  ֶׁשהּו

ָחָזק ְוַאל ְּתַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות,   רלֹו ַעל ַהחֹוב; ִּתָּׁשֵא 
ַהְּזַמן,  ָּכל  ִמֶּמּנּו  ְּתַבֵּקׁש  ֶאָּלא  ָעָליו,  ִּתְצַעק  ַאל 

  ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ַּכְסְּפ    ָּכ  - ּוְתַבֵּקׁש  ֶאת  ְּתַקֵּבל 
 ַּבֲחָזָרה. 

ִיְהֶיה ִּבְׁשִביְל ִלּמּוד עַ  יֹוֵתר א    אְלַהּבָ ל  ְוֶׁשֶּזה 
 ִלְסמֹ ַעל ֲאָנִׁשים.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ב) תשפי ַוְיִח ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 
 שוכרים מיטות לראש השנה באומן 

אנו מתקרבים כבר לחודש שבט, הזמן בו רבי נתן ז"ל היה מתחיל לנסוע ממקום למקום לחזק  
להתכונן לנסיעה לציון רבינו ז"ל באומן על ראש השנה, כמו שביקש רבינו את אנשי שלומינו  

 ז"ל שכולם יבואו אליו על ראש השנה, והבטיח הבטחות עצומות על כך.
אמר   תג)רבינו  סימן  מוהר"ן,  ראש   : (חיי  הוא  שלי  הענין  "כל  הכל",  על  עולה  שלי  השנה  "הראש 

כשכ השנה  ראש  הוא  נורא  מה  יעדר".  בל  איש  מה  השנה,  אדם  לכל  בשמים  למעלה  ותבים 
שיקרה לו במשך כל השנה, ורבינו לקח על עצמו שהוא יהיה העורך דין לכל הבאים אליו על  
ראש השנה, הוא ידאג שיכתבו עבורם שנה טובה ומבורכת. כשאדם שומע הבטחות עצומות 

תווספים עוד כל כך, הוא הרי בוודאי רוצה לבוא לרבינו על ראש השנה, ואכן רואים שכל שנה מ
 אלפי יהודים מכל העולם שבאים להשתתף בראש השנה של רבינו באומן.

בשנים האחרונות, לאחר שנבנה בנין היכל הקודש החדש באומן, הוא התמלא במהירות רבה, 
ומתרבים   הולכים  לשנה  משנה  במהירות,  נתפס  הכל  ומיטות,  קומות  שמוסיפים  ככל 

 ש הגבוה. התלמידים, ובלתי אפשרי לספק את הביקו
על כן הוחלט שהשנה אי"ה יתחילו כבר מראש חודש שבט להשכיר מיטות בבנין היכל הקודש  
לראש השנה הבעל"ט תשפ"ג, ההרשמה תעירך רק עד ראש חודש ניסן, אחר כך יעלה המחיר  

 לאלף דולר למיטה. 
עוד    היכונו בעוד מועד לראש השנה אצל רבינו, והיערכו כבר עכשיו לשכור מיטה בבנין, כל

אפשר, לא נוכל לשריין מיטה לאף אחד לאחר ראש חודש ניסן הבעל"ט. כדי לשכור מיטה 
 . 0548456150ובארץ ישראל  347-452-1936התקשר באמריקה ל: 

להזכיר מה שפורסם בשבוע שעבר על השירות החדש מטעם סוכנות  זאת ברצוננו  יחד עם 
להתח ניתן  שכבר  רייט"  איט  "פלען  המפורסמת  סכומים הנסיעות  בהדרגה  לשלם  כעת  יל 

, שלוחה  845-678-3555קטנים עבור כרטיס טיסה לנסיעה לרבינו ז"ל על ראש השנה, חייגו  
109. 

 וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון!
*** 

 בדואר  תבתי כנסת יכולים להרשם לקבל גליונו 
בסייעתא דשמיא, הוא נועד  לפני למעלה מעשר שנים, כאשר גליון היכל הקודש החל להופיע  

בעיקר רק לאנשי שלומינו, הדפיסו אותו לבתי מדרש היכל הקודש בלבד, כדי לתת לתלמידי  
 היכל הקודש דברים יפים לדבר בסעודת שבת. אף אחד לא חלם בשעתו עד היכן זה יתפשט. 

נהדר, כת גליון  להגיע תגובות, הסוד גלש מאחד לשני שיש  והתחילו  זמן רב  וב  אך לא ארך 
בשפה קלה, עם עצות פרקטיות וחיזוק לחיים, שיכול להועיל יום יום ברוחניות ובגשמיות, לא 
רק קושיא ותירוץ והפירוש בפסוק מיושב, אלא גם האדם בעצמו מתחיל להיות מיושב, והמוני 
יהודים מכל המגזרים והקהילות עטו על הגליון כאדם הצמא למים קרים, אנשים מחבבים מאד  

פשוטה בה נכתב הגליון, הם קוראים בענין רב את העצות והחיזוקים מלאי הטעם  את השפה ה
ומתכוננים לסעודת שבת עם דברי התורה היפים, עם הרעיונות והסיפורים הנפלאים , עם מוסר  

  השכל מעשי. 
הרעיון שבתי כנסיות מניחים גליונות של הרבה קהילות כבר היה אז מקובל מאד, ומיד התחילו  

 ות מקהילות קדושות רבות שיביאו את הגליון גם לבית הכנסת שלהם. להגיע בקש
כך התחילה הפצת הגליונות. הפצה שאין כדוגמתה, הפצה שממשיכה מעל עשר שנים ללא  
הפסקה. מידי שבת וחג מופיע הגליון מלא בתוכן עשיר ושפה נאה, והוא מחיה ומחזק עשרות 

 . אלפי יהודים ברחבי העולם כולו ללא שום גוזמא
כיום הגליון מודפס בעשרות אלפי עותקים, כמו כן הוא נשלח לעשרות אלפים בדואר ובדואר  
הקודש   בלשון  שבוע  מידי  ונדפס  מתורגם  הגליון  כן  כמו  כולו,  העולם  ברחבי  אלקטרוני 
ובאנגלית, ויהודים ברחבי העולם כולו מדפיסים אותו בכל מקומות מושבותיהם ומניחים בכל 

 ם, כל אחד בעירו ובאזורו. כתי הכנסת המקומיי

 העתירו בתפילה! 
 

 פייגלא  בןיצחק ר'  על

לרפואה שלמה בקרוב בתוך 

 ישראל שאר חולי  

 

 ברכת מזל טוב
משגר ברכת מזל טוב חמה ולבבית למפיץ  הפצה שטיבל

המבש"ר תקוה  לבלר *עזרת קולמוסינו בכל עת ועונה*,, הגדול
ואמונה לכל שכבות העם בנועם ומתיקות, עורך ברב כשרון 

 הלא הוא  שיחו"ת בשד"ה

 הרב יקותיאל יהודה גנזל הי"ו 
 לרגל השמחה השורה במעונו בהולדת בנו למזל טוב

יחד עם נו"ב החשובה תחי' לרוות רוב נחת דקדושה מכל  יה"ר שיזכה
 .יוצא חלציו, לגדלם ולחנכם לתורה, לחופה ולמעשים טובים, אמן
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	וַיַּעַן מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר וְהֵן לֹא יַאֲמִינוּ לִי וְלֹא יִשְׁמְעוּ בְּקֹלִי, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִתְגַּלָּה לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ בְּתוֹךְ הַסְּנֶה וְאָמַר לוֹ שֶׁיֵּלֵךְ לְמִצְרַיִם לִגְאֹל אֶת עַם יִשְׂרָאֵל, אֲבָל מֹשֶׁה רַבֵּנוּ לֹא רָצָה לָלֶכ...
	אֶפְשָׁר לְרַמֵּז כָּאן מָה שֶׁרַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן רפ"ב) עַל הַפָּסוּק (תְּהִלִים ל"ז, י') "וְעוֹד מְעַט וְאֵין רָשָׁע, וְהִתְבּוֹנַנְתָּ עַל מְקוֹמוֹ וְאֵינֶנּוּ", שֶׁצְּרִיכִים לָדוּן לְכַף זְכוּת כָּל יְהוּדִי, אֲ...
	כַּמּוּבָן שֶׁצְּרִיכִים גַּם לִזְכֹּר מַה שֶׁרַבֵּנוּ אוֹמֵר (סֵפֶר הַמִדוֹת, אוֹת מְרִיבָה, סִימָן פ"ח) "אֵין מְלַמְּדִין זְכוּת עַל הַמֵּסִית", רַבֵּנוּ לֹא מְדַבֵּר עַל אֶחָד שֶׁמֵּסִית וּמֵדִיחַ יְהוּדִים מֵהַדֶּרֶךְ הַנְּכוֹנָה, עַל אָדָם כָּזֶה...
	כַּמּוּבָן שֶׁצְּרִיכִים גַּם לִזְכֹּר מַה שֶׁרַבֵּנוּ אוֹמֵר (סֵפֶר הַמִדוֹת, אוֹת מְרִיבָה, סִימָן פ"ח) "אֵין מְלַמְּדִין זְכוּת עַל הַמֵּסִית", רַבֵּנוּ לֹא מְדַבֵּר עַל אֶחָד שֶׁמֵּסִית וּמֵדִיחַ יְהוּדִים מֵהַדֶּרֶךְ הַנְּכוֹנָה, עַל אָדָם כָּזֶה...
	טִבְעוֹ שֶׁל הָאָדָם הוּא לְהִסְתַּכֵּל עַל הַשֵּׁנִי לְפִי רֹב מַעֲשָׂיו, וְאִם הוּא רוֹאֶה שֶׁהַשֵּׁנִי לֹא מִתְנַהֵג כָּרָאוּי, הוּא פּוֹסֵק שֶׁהוּא רָשָׁע, אֲבָל הָאֱמֶת הִיא שֶׁאֶפְשָׁר לִמְצֹא מַשֶּׁהוּ טוֹב אֵצֶל כָּל אָדָם, וְזֶה הַמַּעֲלָה שׁ...
	בָּזֶה אֶפְשָׁר לְהַסְבִּיר מַה שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הֶרְאָה לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ, כִּי מֹשֶׁה רַבֵּנוּ דִּבֵּר רַע עַל הַיְּהוּדִים, שֶׁהֵם לֹא יַקְשִׁיבוּ לוֹ וְלֹא יַאֲמִינוּ לוֹ, לָכֵן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא רָצָה לְהַרְאוֹת לוֹ מַה נִקְרָא ...
	וְזֶה גַּם הָאוֹת הַשֵּׁנִי, אִם מַכְנִיסִים אֶת הַיָּד לְחֵיקוֹ, לֹא מְחַפְּשִׂים לְהוֹשִׁיט יַד לִיהוּדִי אַחֵר וְלַעֲזֹר לוֹ, אָז הִיא מִצְטָרַעַת, אֲבָל כְּשֶׁשּׁוּב מוֹצִיאִים אֶת הַיָּד מֵהַכִּיס, מִתְאַמְּצִים לַעֲזֹר לַשֵּׁנִי אֲפִלּוּ כְּשֶׁז...
	וְרַבֵּנוּ מְסַיֵּם בַּתּוֹרָה הַנִּזְכֶּרֶת לְעֵיל שֶׁאוֹתוֹ דָּבָר גַּם אֵצֶל הָאָדָם עַצְמוֹ, אֲפִלּוּ שֶׁהוּא רוֹאֶה אֶת עַצְמוֹ כְּרָשָׁע גָּמוּר, הוּא רוֹאֶה שֶׁהוּא לֹא מִתְנַהֵג כָּרָאוּי וּבְיִרְאַת שָׁמַיִם, הוּא צָרִיךְ לְנַסּוֹת לְחַפֵּשׂ ...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל שְׁמוֹת תשס"א)
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ
	יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיְחִי, עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיְחִי, עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	יוֹם ג' פָּרָשַׁת וַיְחִי, עֲשָׂרָה בְּטֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	קִבַּלְתִּי אֶת מִכְתָּבְךָ.
	עֵצָה טוֹבָה לְהִפָּטֵר מִכָּל הַפְּחָדִים - הִיא לְשַׁנֵּן אֱמוּנָה; זֶה בָּדוּק וּמְנֻסֶּה, אֲנָשִׁים אוֹמְרִים שֶׁהֵם יָצְאוּ מִכָּל הַבְּעָיוֹת שֶׁלָּהֶם מֵאָז שֶׁהֵם עוֹשִׂים אֶת הָעֵצָה הַזֹּאת; חוֹשְׁבִים מֵהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שָׁרִים שִׁ...
	מַתְחִילִים בְּמַחְשָׁבוֹת עַל אֱמוּנָה, וְאִם הַפְּחָדִים מִתְגַּבְּרִים מַתְחִילִים לְפַזֵּם שִׁיר, אִם לֹא נִמְצָאִים בֵּין אֲנָשִׁים אֶפְשָׁר לָשִׁיר בְּקוֹל, תָּלוּי אֵיפֹה נִמְצָאִים. שָׁרִים לְעַצְמֵנוּ: "הַכֹּל זֶה הַשֵּׁם, הַשֵּׁם כָּאן, הַשּ...
	אִם הַפְּחָדִים מִתְגַּבְּרִים, הֵם לֹא מִסְתַּלְּקִים - מַמְשִׁיכִים לִתְפִלָּה וּבַקָּשָׁה; מַתְחִילִים לְדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, מְבַקְּשִׁים מִמֶּנּוּ: "הַשֵּׁם שְׁמוֹר עָלַי, הַשֵּׁם תִּהְיֶה אִתִּי, הַשֵּׁם בֹּא אִתִּי"; זֶה מַרְגִּיעַ א...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה וַיְחִי תשפ"ב)
	.
	תַּקְצִיר: רַבֵּינוּ זַ"ל שׁוֹהֶה בָּעִיר מֶעדְוֶועדִיוְוקֶע לְרֶגֶל נִשּׂוּאֵי בִּתּוֹ:
	תסט.
	יוֹם ה', רֹאשׁ־חֹדֶשׁ נִיסָן עָשָׂה רַבֵּנוּ זַ"ל הַנִּשּׂוּאִין לְבִתּוֹ שָׂרָה, וְהַחֲתֻנָּה הָיְתָה בְּעִיר מֶעדְוֶועדִיוְוקֶע. הַחֻפָּה הָיְתָה בְּעֶרֶב אוֹר לַיּוֹם ו'. אַחַר הַחֻפָּה דִּבֵּר רַבֵּנוּ זַ"ל מִמָּשִׁיחַ. וְהֵבִינוּ בְּרֶמֶז, שֶׁיֵּ...
	וְדִבֵּר אָז נִפְלָאוֹת רַבּוֹת, עָנָה וְאָמַר: "מַה שֶׁיִּהְיֶה נַעֲשֶׂה עִמִּי, אֵינִי יוֹדֵעַ. אֲבָל זֹאת פָּעַלְתִּי אֵצֶל הַשֵּׁם־יִתְבָּרַךְ, שֶׁהַגּוֹאֵל צֶדֶק יִהְיֶה מִיּוֹצְאֵי חֲלָצַי!" וְהִזְהִיר מְאֹד לְכַבֵּד וּלְהַחֲזִיק בַּחֲשִׁיבוּת ג...
	עוֹד אָמַר אָז רַבֵּינוּ: "וְכָל מַה שֶּׁמָּשִׁיחַ יַעֲשֶׂה טוֹבוֹת לְיִשְׂרָאֵל, אֲנִי יָכוֹל לַעֲשׂוֹת, רַק שֶׁהַחִלּוּק הִיא, שֶּׁמָּשִׁיחַ יִגְזֹר אֹמֶר וְיָקוּם, אֲבָל אֲנִי ..." וּפָסַק וְלֹא דִּבֵּר יוֹתֵר.
	[יֵשׁ אוֹמְרִים: אֲבָל אֲנִי אֵינִי יָכוֹל לִגְמֹר עֲדַיִן. וְשָׁמַעְתִּי מֵאַנְשֵׁי־שְׁלוֹמֵנוּ: אֵצֶל מָשִׁיחַ יִהְיֶה בִּטּוּל הַבְּחִירָה, וְיִהְיֶה הַהֶכְרֵחַ לְצִיְּתוּ. אֲבָל אֵצֶל רַבֵּנוּ זַ"ל — הַבְּחִירָה עֲדַיִן בְּיָדֵנוּ וְדוֹ"ק].
	עוֹד אָמַר אָז רַבֵּינוּ: "הָ'עוֹלָם' סוֹבְרִים, שֶׁכְּשֶׁיָּבוֹא הַמָּשִׁיחַ, לֹּא יָמוּתוּ, לֹּא־כֵן הוּא, אֲפִילוּ מָשִׁיחַ בְּעַצְמוֹ יָמוּת". וְאָמַר זֹאת בָּרַבִּים בְּמַעֲמַד הַרְבֵּה אֲנָשִׁים.
	אַחַר־כָּךְ בְּעֵת הַחֲתֻנָּה הָיָה רַבֵּנוּ זַ"ל שָׂמֵחַ מְאֹד וְרָקַד הַרְבֵּה. וְהָיָה הַמַּכֶּה בַּתֹּף נָכְרִי, וְצִוָּה רַבֵּנוּ זַ"ל לְשַׁלְּחוֹ.
	וְהִתְחִיל לְנַגֵּן נִגּוּן נִפְלָא. וְאָמַר אַחַר־כָּךְ, שֶׁבְּזֶה הַנִּגּוּן קָרָא לְכָל הָאָבוֹת הַקְּדוֹשִׁים אֶל הַחֲתוּנָה, הַיְנוּ זְקֵנוֹ הַבַּעַל־שֵׁם־טוֹב הַקָּדוֹשׁ וּזְקֵנוֹ הָרַב הַקָּדוֹשׁ ר' נַחְמָן וְאִמּוֹ הַצַּדֶּקֶת, כִּי בִּשְׁעַת ...

	תע.
	שַׁבַּת־קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּקְרָא, ג' בְּנִיסָן בִּסְעֻדָּה שְׁלִישִׁית אָמַר תּוֹרָה גְּבוֹהָה מְאֹד עַל הַפָּסוּק (תְּהִלִּים יט, ה): "לַשֶּׁמֶשׁ שָׂם אֹהֶל בָּהֶם" [לִיקוּטֵי־מֹוהֲרַ"ן, חֵלֶק א' סִימָן מט].
	וּבִשְׁעַת אֲמִירַת הַתּוֹרָה הַזֹּאת הִתְחִיל רַק מִפָּסוּק "וְהוּא כְּחָתָן יֹצֵא מֵחֻפָּתוֹ", וְשָׁם מְרֻמָּז נִיסָן וְשָׂרָה וְיִצְחָק וְכַלָּה וַחֲתֻנָּה וְכוּ'. וְאָמַר, שֶׁזֹּאת הַתּוֹרָה לֹּא אָמַר בִּשְׁבִילֵנוּ, רַק בִּשְׁבִיל הַגְּזֵרוֹת, ...
	תעא.
	חַג־הַפֶּסַח הָיָה רַבֵּנוּ זַ"ל בְּעִיר מֶעדְוֶודִיוְוקֶע, וְגַם רַבִּי נָתָן נִשְׁאַר שָׁם עִם רַבֵּנוּ זַ"ל.
	וּמִנְהָגוֹ שֶׁל רַבֵּנוּ זַ"ל בְּלֵילֵי פֶּסַח הָיָה לֵישֵׁב עִם בְּנֵי בֵּיתוֹ אֵצֶל הַשֻּׁלְחָן לְקַיֵּם עַל־כָּל־פָּנִים פַּעַם אַחַת בְּשָׁנָה "וְשָׂמַחְתָּ" וְכוּ', וְעַל־כֵּן לֹּא יָשַׁב אֶצְלוֹ שׁוּם אוֹרֵחַ עַל הַסֵּדֶר.
	וְרַבִּי נָתָן הָיָה מִתְפַּלֵּל עִם כָּל הַמִּנְיָן בַּחֶדֶר הַפְּנִימִי, וּבַחֶדֶר הַחִיצוֹן יָשַׁב רַבֵּנוּ זַ"ל עַל הַסֵּדֶר אֵצֶל הַשֻּׁלְחָן. וְאָז שָׁמַע רַבֵּנוּ זַ"ל אֶת בִּרְכַּת הַהַלֵּל שֶׁל רַבִּי נָתָן וְאָמַר: "אַשְׁרֵי הָאֵם, שֶׁיֵּשׁ...
	וְאָז אַחַר הַתְּפִלָּה, כְּשֶׁרָצָה רַבִּי נָתָן לָצֵאת, הֻכְרַח לָצֵאת דֶּרֶךְ חֶדֶר רַבֵּנוּ זַ"ל, וְרַבֵּנוּ זַ"ל יָשַׁב כְּבָר עַל הַסֵּדֶר. וְרָאָה רַבִּי נָתָן אֶת רַבֵּנוּ זַ"ל יוֹשֵׁב לְיַד שֻׁלְחַן הַסֵּדֶר, וְנֶהֱנֶה מְאֹד וְאָמַר, אַשְׁרֵ...
	(כִּי בִּשְׁאָר הַשָּׁנִים לֹּא הָיָה יָכוֹל לִהְיוֹת בְּלֵיל פֶּסַח אֵצֶל רַבֵּנוּ זַ"ל מֵרִבּוּי הַמְּנִיעוֹת, וְעַכְשָׁו הָיָה מִמֵּילָא אֵצֶל רַבֵּנוּ זַ"ל בְּחַג הַפֶּסַח. וְיֵשׁ אוֹמְרִים, שֶׁתֵּכֶף חָזַר רַבִּי נָתָן אֶל הָאַכְסַנְיָא שֶׁלּוֹ ...
	המפיצים נהנים מאד מהגליונות, ואומרים שהם מהדברים הקלים ביותר להפצה, כי כנזכר לעיל, גליונות בבית כנסת הם דבר מקובל מאד, וברוב בתי הכנסת יש גליונות ממגוון קהילות קדושות בישראל, המפיצים אומרים שאם הם מחסירים רק שבוע אחד מלהניח את הגליונות בבתי הכנסת הקבו...
	בהתפתחות משמחת, כעת נוספה האפשרות שגבאי בתי כנסת ומפיצים שרוצים לקבל מידי שבוע כמות מוגדלת של גליונות היכל הקודש במשלוח לביתם בתשלום מינימאלי, יכולים להתקשר עכשיו לקרן הדפסה במספר
	718-387-2961 שלוחה 102, כדי להרשם.
	בארץ ישראל ניתן לפנות ל  ae.148.148@gmail.com
	אנשים פרטיים שרוצים לקבל את הגליון לביתם מידי שבוע בדואר, וכמו כן את שאר הגליונות עצתו אמונה", "קרית ברסלב בלעטל" (באידיש), "בית נצחי", "גליון סיפורי מעשיות" ועוד, יכולים להתקשר לקרן הדפסה במספר 718-387-2961 שלוחה 3 או לפנות לאימייל subscribe@kerenhad...
	לקבלת הגליונות באימייל ניתן להרשם בכתובת breslevcenter@gmail.com.
	אם זה הדף מגן עליך, אין אתה צריך להתיירא משום דבר!
	(סיפורי מעשיות, מעשה ז)
	.

	שוכרים מיטות לראש השנה באומן
	אנו מתקרבים כבר לחודש שבט, הזמן בו רבי נתן ז"ל היה מתחיל לנסוע ממקום למקום לחזק את אנשי שלומינו להתכונן לנסיעה לציון רבינו ז"ל באומן על ראש השנה, כמו שביקש רבינו ז"ל שכולם יבואו אליו על ראש השנה, והבטיח הבטחות עצומות על כך.
	רבינו אמר (חיי מוהר"ן, סימן תג): "הראש השנה שלי עולה על הכל", "כל הענין שלי הוא ראש השנה, איש בל יעדר". מה נורא הוא ראש השנה כשכותבים למעלה בשמים לכל אדם מה שיקרה לו במשך כל השנה, ורבינו לקח על עצמו שהוא יהיה העורך דין לכל הבאים אליו על ראש השנה, הוא ...
	בשנים האחרונות, לאחר שנבנה בנין היכל הקודש החדש באומן, הוא התמלא במהירות רבה, ככל שמוסיפים קומות ומיטות, הכל נתפס במהירות, משנה לשנה הולכים ומתרבים התלמידים, ובלתי אפשרי לספק את הביקוש הגבוה.
	על כן הוחלט שהשנה אי"ה יתחילו כבר מראש חודש שבט להשכיר מיטות בבנין היכל הקודש לראש השנה הבעל"ט תשפ"ג, ההרשמה תעירך רק עד ראש חודש ניסן, אחר כך יעלה המחיר לאלף דולר למיטה.
	היכונו בעוד מועד לראש השנה אצל רבינו, והיערכו כבר עכשיו לשכור מיטה בבנין, כל עוד אפשר, לא נוכל לשריין מיטה לאף אחד לאחר ראש חודש ניסן הבעל"ט. כדי לשכור מיטה התקשר באמריקה ל: 347-452-1936 ובארץ ישראל 0548456150.
	יחד עם זאת ברצוננו להזכיר מה שפורסם בשבוע שעבר על השירות החדש מטעם סוכנות הנסיעות המפורסמת "פלען איט רייט" שכבר ניתן להתחיל כעת לשלם בהדרגה סכומים קטנים עבור כרטיס טיסה לנסיעה לרבינו ז"ל על ראש השנה, חייגו 845-678-3555, שלוחה 109.
	וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון!
	***
	בתי כנסת יכולים להרשם לקבל גליונות בדואר
	לפני למעלה מעשר שנים, כאשר גליון היכל הקודש החל להופיע בסייעתא דשמיא, הוא נועד בעיקר רק לאנשי שלומינו, הדפיסו אותו לבתי מדרש היכל הקודש בלבד, כדי לתת לתלמידי היכל הקודש דברים יפים לדבר בסעודת שבת. אף אחד לא חלם בשעתו עד היכן זה יתפשט.
	לפני למעלה מעשר שנים, כאשר גליון היכל הקודש החל להופיע בסייעתא דשמיא, הוא נועד בעיקר רק לאנשי שלומינו, הדפיסו אותו לבתי מדרש היכל הקודש בלבד, כדי לתת לתלמידי היכל הקודש דברים יפים לדבר בסעודת שבת. אף אחד לא חלם בשעתו עד היכן זה יתפשט.
	לפני למעלה מעשר שנים, כאשר גליון היכל הקודש החל להופיע בסייעתא דשמיא, הוא נועד בעיקר רק לאנשי שלומינו, הדפיסו אותו לבתי מדרש היכל הקודש בלבד, כדי לתת לתלמידי היכל הקודש דברים יפים לדבר בסעודת שבת. אף אחד לא חלם בשעתו עד היכן זה יתפשט.
	אך לא ארך זמן רב והתחילו להגיע תגובות, הסוד גלש מאחד לשני שיש גליון נהדר, כתוב בשפה קלה, עם עצות פרקטיות וחיזוק לחיים, שיכול להועיל יום יום ברוחניות ובגשמיות, לא רק קושיא ותירוץ והפירוש בפסוק מיושב, אלא גם האדם בעצמו מתחיל להיות מיושב, והמוני יהודים מ...
	אך לא ארך זמן רב והתחילו להגיע תגובות, הסוד גלש מאחד לשני שיש גליון נהדר, כתוב בשפה קלה, עם עצות פרקטיות וחיזוק לחיים, שיכול להועיל יום יום ברוחניות ובגשמיות, לא רק קושיא ותירוץ והפירוש בפסוק מיושב, אלא גם האדם בעצמו מתחיל להיות מיושב, והמוני יהודים מ...
	אך לא ארך זמן רב והתחילו להגיע תגובות, הסוד גלש מאחד לשני שיש גליון נהדר, כתוב בשפה קלה, עם עצות פרקטיות וחיזוק לחיים, שיכול להועיל יום יום ברוחניות ובגשמיות, לא רק קושיא ותירוץ והפירוש בפסוק מיושב, אלא גם האדם בעצמו מתחיל להיות מיושב, והמוני יהודים מ...
	הרעיון שבתי כנסיות מניחים גליונות של הרבה קהילות כבר היה אז מקובל מאד, ומיד התחילו להגיע בקשות מקהילות קדושות רבות שיביאו את הגליון גם לבית הכנסת שלהם.
	כך התחילה הפצת הגליונות. הפצה שאין כדוגמתה, הפצה שממשיכה מעל עשר שנים ללא הפסקה. מידי שבת וחג מופיע הגליון מלא בתוכן עשיר ושפה נאה, והוא מחיה ומחזק עשרות אלפי יהודים ברחבי העולם כולו ללא שום גוזמא.
	כיום הגליון מודפס בעשרות אלפי עותקים, כמו כן הוא נשלח לעשרות אלפים בדואר ובדואר אלקטרוני ברחבי העולם כולו, כמו כן הגליון מתורגם ונדפס מידי שבוע בלשון הקודש ובאנגלית, ויהודים ברחבי העולם כולו מדפיסים אותו בכל מקומות מושבותיהם ומניחים בכל כתי הכנסת המקו...

