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ֶׁשָעַבר ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת   ַּבָּׁשבּועַ   ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ְוגֹו',  ָוֵאָרא 
,  לִיְׂשָראֵ ם  ְלעַ   הָקׁשֶ   ָלנּו ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָׁשַאל ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ָלָּמה ָּכל ָּכ�

ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב,    ָהםַאְברָ   ָוֵאָרא ֶאל  ,ְוַעל ֶזה ָעָנה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא
 ַעל ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו?  הְּתׁשּובָ ִלְכאֹוָרה ְצִריִכים ְלָהִבין ֵאי� ֶזה 

ְוַגם ֲהִקֹמִתי ֶאת ְּבִריִתי ִאָּתם ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ  ְּבֶהְמֵׁש� ַהָּפסּוק ָּכתּוב  
ְוגֹו',  ָחה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִהְבִטיַח ָלָאבֹות  ָּכאן ַהַהְבטָ   תַׁשֶּיכֶ ֵאי�    ְּכָנַען 

 ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל? 
ַמה ִחֵּדׁש ָּכאן ַרִׁש"י ַהְּמָפְרִׁשים  ַמְקִׁשים    "ָוֵאָרא ֶאל ָהָאבֹות",ַרִׁש"י אֹוֵמר  

 יֹוֵתר ִמַּמה ֶׁשָּכתּוב ַּבָּפסּוק? 
ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ַמָּפָלה ָלְרָׁשִעים    מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן נ"ה)(ִליקּוֵטי    ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר

"ֵׁשב ִליִמיִני    (ְּתִהִלים ק"י, א') ֶׁשָּכתּוב    ְצִריִכים ְלַהִּגיַע ִלְבִחיַנת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּכמוֹ 
ְּכִפי ֶׁשַרִש"י   ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל,  לעַ   זְמַרּמֵ ן  ָיִמיַעד ָאִׁשית ֹאְיֶבי� ֲהֹדם ְלַרְגֶלי�",  

ֶּבן ָיִמין, ִּכי הּוא נֹוַלד ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל;   -ַעל ִּבְנָיִמין    (ְּבֵראִׁשית ל"ה, י"ח) אֹוֵמר  
"ֵׁשב ִליִמיִני", ַעל ְיֵדי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל זֹוִכים "ַעד ָאִׁשית ֹאְיֶבי� ֲהֹדם ְלַרְגֶלי�", 

  י ְידֵ ִנְמֵצאת ַּתַחת  י  ֲהרֵ ְכָׁשו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  ַמָּפָלה. ֲאָבל עַ   ֶׁשָּלְרָׁשִעים ִּתְהֶיה
א ַאְחָרא, �א רֹוִאים ֶאת ְקֻדָּׁשָתּה, ְּבָכל ֹזאת ֶאְפָׁשר ַּגם ָּכֵעת ִלְזּכֹות ַהִּסְטרָ 

"ְוַאף ַּגם ֹזאת ִּבְהיֹוָתם    (ַוִיְקָרא כ"ו, מ"ד) ב  ֶׁשָּכתּו  ְּכמוֹ ַלְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל,  
ֹאְיֵביֶהם",  ְּבֶארֶ  ַּבזֹוַהר  ְוָלזֶ ץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָאבֹות,  ְזכּות  ְיֵדי  ַעל  זֹוִכים  ה 

ּוְכִפי   (ְׁשַלח קע"ד.) ַהָקדֹוׁש   ְׁשִכיְנָּתא",  ַּתָּמן  ִאית  ַּתָּמן ָאבֹות,  ְּדִאית  "ַּבֲאַתר 
ב ְוגֹו' ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר",  "ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקוֹ   (ַוִיְקָרא כ"ו, מ"ב) ֶׁשַהָּפסּוק אֹוֵמר  

ְּכֶׁשֵּיׁש ְזכּות ָאבֹות, ִמְתַּגָּלה ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְכִניִעים  
 ֶאת ָּכל ָהְרָׁשִעים.

 ם ְּבַמַּפְלּתָ ִלְראֹות    תַהֹּזא  הַלַּדְרּגָ   מֹוֲהָרא"ׁש ַמְסִּביר ֶׁשָּכל ָאָדם ָצִרי� ְלַהִּגיעַ 
ָּבעֹוָלם ָהְרָׁשִעים  ָּכל  ֶׁשל  ֵהן  ָהְרָׁשִעים,  ְצִריִכים  לִּבְכלָ   ֶׁשל  ְּבִעָּקר  ֲאָבל   ,

ְלַהְכִניַע ֶאת ָהָרָׁשע ַהְּפָרִטי, ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשּבֹוֵער ָּבָאָדם, ֶׁשֶּזה ְמָמֵרר ְמֹאד  
ּוְכֵדי   ָהָאָדם.  ֶׁשל  ַהַחִּיים  ָהְר ִלְזּכוֹ ֶאת  ֶאת  ְלַהְכִניַע  ֶאת ת  ְצִריִכים  ָׁשִעים 

"ְׁשָכן    (ְּתִהִלים ל"ז, ג')ֶׁשָּכתּוב    ֱאמּוָנה, ְּכמוֹ   לעַ ז  ְמַרּמֵ ה  ֶׁשּזֶ ְּבִחיַנת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל,  
ב ֶׁשָּכתּו  ְּכמוֹ ֱאמּוָנה ֲחָזָקה,    הְמִאירָ ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה", ִּכי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  

 י ה' ֱא�ֶקי� ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה", "ָּתִמיד ֵעינֵ  (ְדָבִרים י"א, י"ב)
ֶׁשָּכל   ַמֲאִמין  הּוא  ָּבֱאמּוָנה,  ִמְתַחֵּזק  ֶׁשַהְּיהּוִדי  ַרק    ה עֹוׂשֶ   הְּתנּועָ ּוָבֶזה 

ָּכל ָהְרָׁשִעים, ְוהּוא  ת  אֶ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמְכִניַע  
 ל.ַהָּגדוֹ  ָיכֹול ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרוֹ ַּגם 

ְּכֶׁשִּנְזָּכִרים  ָאבֹות,  ְזכּות  ְיֵדי  ַעל  ִלְזּכֹות  ֶאְפָׁשר  ַהֹּזאת  ַהֲחָזָקה  ָלֱאמּוָנה 
ד  ָּתִמיֶׁשָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים ָעְברּו, ּוְבָכל ֹזאת ֵהם    םְוַהָּמִרים  ַהָּקִׁשיַּבִּנְסיֹונֹות  

ְוהּוא    ֶּבֱאמּוָנה,  ִהְתַאֲחזּו ָקִׁשים  ִנְסיֹונֹות  ַּבֲעָׂשָרה  ִנְתַנָּסה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ָעַמד ְּבֻכָּלם, ַּגם ִיְצָחק ָעַבר ַהְרֵּבה ְקָׁשִיים ִעם ָאִחיו ִיְׁשָמֵעאל, ִעם ְּבנֹו ֵעָׂשו,  

ָנה ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�,  ָחָזק ֶּבֱאמּו  רִנְׁשָאֲאִביֶמֶל� ְוַהְּפִלְׁשִּתים, ְוֵכן ָהְלָאה, ְוהּוא  
ְּבַחָּייו, ָצַרת ָרֵחל, ָצַרת ִדיָנה, ָצַרת   םעִ ם  ּגַ ה  ָהיָ   ְוָכ� ַהְרֵּבה  ַיֲעֹקב ֶׁשָּסַבל 

ז  ְּבעֹ   ִהְתַחְּזקּו יֹוֵסף, ָצַרת ִׁשְמעֹון, ָצַרת ִּבְנָיִמין, ֲאָבל ָּכל ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים  
ֻקְׁשיֹות ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֵהם  ה, �א  ָּבֱאמּונָ   ַחָּלִמיׁשר  ְּכצּו ָהיּו ָלֶהם 

ֶׁשֲאִפּלּו ְּכֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְבִרים  ֵהם ֶהֱעִבירּו ַּגם ָלנּו,    הזֶ ת  ִקְּבלּו ַהֹּכל ְּבַאֲהָבה; ְואֶ 

ִסיָמן פ"ו)ַרֵּבנּו אֹוֵמר   ֹמוֲהַר"ן ֵחֶלק ב'  "ְו�א   (ִלּקּוֵטי 
ָקָׁשה"   ַוֲעבֹוָדה  רּוַח  ִמֹּקֶצר  ֹמֶׁשה  ֶאל  ָׁשְמעּו 
ֶׁשַהִּסָּבה ָלָּמה ֲאָנִׁשים �א ַמְקִׁשיִבים ַלַּצִּדיק, ִהיא  
ִאם   ֲאִפּלּו  ּוְטהֹוָרה.  ְנכֹוָנה  ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֵאין  ִּכי 

ֶּבֱאמֶ  הּוא, הּוא ָהָאָדם  ָּברּו�  ְּבַהָּקדֹוׁש  ַמֲאִמין  ת 
ַמֲאִמין ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� הּוא ַהָּגדֹול ְוֶהָחָזק ִמֻּכָּלם  
�א   ָהָאָדם  ֲאָבל  ָהעֹוָלם,  ֶאת  ְמַנֵהל  הּוא  ְוַרק 
ַמֲאִמין ֶׁשהּוא ַּגם ָחׁשּוב ֵאֶצל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְוֶׁשָּכל 

ה ְלַמַען ִיְתָּבַר� ְׁשמֹו ָחׁשּוב  ָּדָבר ָקָטן ֶׁשהּוא עֹוׂשֶ 
 ְלֵאין ֲעֹר�, ְוֶזה ְמָקֵרב אֹותֹו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. 

ִמְסַּתֵּתר   הּוא  ָּברּו�  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  חֹוֵׁשב  ָהָאָדם 
רֹוִצים   ְוִאם  ַּבָּׁשַמִים,  ְלַמְעָלה  ָרחֹוק  ְמֹאד 

ְּדָבִרים ַלֲעׂשֹות  ַחָּיִבים  ֵאָליו,  ְמֹאד    ְלִהְתָקֵרב 
ְמיָֻחִדים, ַחָּיִבים ְלַיֵּסר ֶאת ַהּגּוף, ָלצּום, ְוַלֲעׂשֹות  
ֲעבֹודֹות ָקׁשֹות ְוַרק ָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶיֱהֶנה  
ִמֶּמּנּו. ֲאָבל ִאם הּוא ַיֲעֶׂשה ַרק ְּדָבִרים ְּפׁשּוִטים,  

 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּבְכָלל �א ִיְסַּתֵּכל ָעָליו. 
ֲאָבל זּו ָטעּות ְּגדֹוָלה, ַוֲאִפּלּו ֶׁשִּנְרֶאה ֶׁשֶּזה ֵעָצה  
ַהֵּׁשם   ֶאת  ַלֲעֹבד  ִיְתַאֵּמץ  ֶׁשָהָאָדם  ַהּטֹוב  ֵמַהֵּיֶצר 
ִּבְדָבִרים ָקִׁשים, ֶזה ֶּבֱאֶמת ֵעָצה ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע.  
ֲעבֹודֹות   ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  �א  ָהֲאָנִׁשים  ֹרב  ִּכי 

 ׁשֹות, ּוִמֵּכיָון ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ַמְטֶעה אֹותוֹ ְּגדֹולֹות ְוקָ 
<<<< 
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ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 ָּכל ָּדָבר ָקָטן הּוא ְמאֹד ָחׁשּוב

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות,   -  ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�
  תשפ"בה'ט"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְירּוָׁשַלִים. 
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב�. 

ְּכֶׁשִּנְכַנְסנּו  ַעְכָׁשו  ִמְּמ�,  ֲאַבֵּקׁש  ְמֹאד 
ַלָׁשבּועֹות ֶׁשל ׁשֹוָבִבי"ם ַּתְתִמיד ְּבִלּמּוד 

(ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן  ִמְׁשָניֹות. ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  

: "ֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן  יט)
ִּבְמצּו  ֶׁשִּנְלְּכדּו  ְמֹאד,  ָרָעה,  ַהְּקֻדָּׁשה  ָדה 

ְוָׁשלֹום   ַחס  ַּבֲעֵברֹות  ֶׁשְרִגיִלין  ַעד 
ֶׁשל   ַהֹּכַח  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ִלְצָלן, ַאף  ַרֲחָמָנא 
ֶׁשְּיכֹוָלה   ַעד  ָּכ�,  ָּכל  ָּגדֹול  ַהּתֹוָרה 
ֶׁשְרִגיִלין   ָהֲעֵברֹות  ִמן  אֹוָתם  ְלהֹוִציא 
ֹחק  ָלֶהם  ַיֲעׂשּו  ְוִאם  ְוָׁשלֹום.  ַחס  ָּבֶהם 

ְוחִ  ָויֹום  ָקבּוַע  יֹום  ְּבָכל  ִלְלֹמד  ָחָזק  ּיּוב 
ִיְזּכּו   ְּבַוַּדאי  ֶׁשִּיְהֶיה,  ֵאי�  ִיְהֶיה  ְוָכ�,  ָּכ� 
ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה,  
מֹוֲהָרא"ׁש  ְמֹאד".  ָּגדֹול  ַהּתֹוָרה  ֹּכַח  ִּכי 

ְּבָידוֹ  ֶׁשַקָּבָלה  ְׁשלֹוֵמנּו    אֹוֵמר,  ֵמַאְנֵׁשי 
 ת ַהַּנ"ל ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ַעל ַמֲעלַ   הִּׂשיחָ ֶׁשהַ 

ַהַּכָּוָנה    – ֵמֲעֵברֹות    אמֹוִציה  ַהִּלּמּוד, ֶׁשּזֶ 
ִמְׁשָניֹות;   ְּפָרִקים  ַח"י  ִלּמּוד  ַעל  ִהיא 

ָהָאָדם   אמֹוִצי  –ִמְׁשָניֹות  ד  ִלימּו ֶאת 
 ִמָּכל ָהֲעֵברֹות.

ֶׁשַּתְתִחיל  ְמֹאד  ִמְּמ�  ֲאַבֵּקׁש  ָלֵכן 
יֹום;  ְּבִהתְ  ְּבָכל  ִמְׁשָניֹות  ִלְלֹמד  ַחְּדׁשּות 

ם ַאָּתה ֵמִבין ֶאת ַהִּלּמּוד אִ ַאל ִּתְסַּתֵּכל  
ְוָכ�    –אֹו �א, ַאָּתה ֹּתאַמר ֶאת ַהִּמִּלים  

ִּתְזֶּכה ְלִהְתָקֵרב יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶאל ַהָּקדֹוׁש  
 ָּברּו� הּוא, ַאָּתה ְּתַתֵּקן ַהֹּכל. 

 ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.ַהֵּׁשם 
 "ב) תשפ ת  ְׁשמוֹ ה  ֱאמּונָ   ֲעָצתוֹ ( 

 

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

ְּפׁשּוטֹות �א ָׁשוֹות ְּכלּום, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא �א ָצִרי� ֶאת ֶזה; ּוִמֶּזה ָהָאָדם    ֶׁשִּמְצוֹות  
 א ִמְתָיֵאׁש.  ִנְׁשַּבר, ּוַמֲחִליט ֶׁשֵאין לֹו ֶּבֱאֶמת ֶּדֶר� ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְוהּו

ֶׁשִּנְרֶאה   ָמה  ַהְּפׁשּוִטים,  ַהְּדָבִרים  ֶׁשַּדְוָקא  ַהֶהֶפ�,  ְּבִדּיּוק  אֹוָתנּו  ְמַלֵּמד  ַהַּצִּדיק  ֲאָבל 
ְּבֵעיֵני ָהָאָדם ִּכְדָבִרים ְּפׁשּוִטים, ַּדְוָקא ֶזה ָמה ֶׁשְּמָקֵרב ֶאת ַהְּיהּוִדי ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.  

י ִיְתַחֵּזק ִעם ַהִּמְצוֹות ַהְּפׁשּוטֹות ֶׁשהּוא ִמֵּמיָלא עֹוֶׂשה ָּכל יֹום, ֶזה ְיָקֵרב אֹותֹו ּוְכֶׁשְּיהּודִ 
ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. ַהְּיהּוִדי �א קֹוֵלט ֶׁשִאם הּוא ַיֲעֶׂשה ַרק ֶאת ַהֲהָלכֹות ַהְּפׁשּוטֹות ֶׁשל  

ל ֶאת ָיָדיו, הּוא ִיְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבִמְנָין, הּוא ַהֻּׁשְלָחן ָערּו�, הּוא ָיקּום ַּבֹּבֶקר ְוִיּטֹ 
ִיְלַמד ָּכל יֹום ְקָצת ּתֹוָרה, הּוא ְיַנֵהל ַמָּׂשא ּוַמָּתן ֶּבֱאמּוָנה ְו�א ְיַרֶּמה ֲאָנִׁשים; ָּכל ַהְּדָבִרים  

ֶזה ְמֹאד ָחׁשּוב ַּדְוָקא  ְיהּוִדי ָּפׁשּוט עֹוֶׂשה,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,   ָהֵאּלּו ֶׁשָּכל  ֵאֶצל  ְוָיָקר 
ָיכֹול  ֶׁשהּוא  ְּדָבִרים  ֵהם  ִּכי  ְלעֹוָלם,  ֶאְצלֹו  ַמֲעָמד  ַיֲחִזיקּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּפׁשּוִטים  ְוַהְּדָבִרים 

ים ְלַקֵּים ָּתִמיד. ֲאָבל ַהְּדָבִרים ַהְּגדֹוִלים ְוַהָּקִׁשים, ֵהם �א ַיֲחִזיקּו ַמֲעָמד, ִּכי ֵהם ְּדָבִר 
 ֶׁש�א ְיכֹוִלים ְלִהְתַקֵּים ִלְזַמן ָאֹר�. 

ֶׁשִּמי ֶׁשּצֹוֵעק ְּבקֹול ָּגדֹול ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ֶזה ִסיָמן    (ְּבָרכֹות כ"ד:)ֲחַז"ל אֹוְמִרים  
� הּוא ָּכל ָּכ� ָרחֹוק ֶׁשָהֱאמּוָנה ֶׁשּלֹו ַחָּלָׁשה. ִּכי ָהָאָדם ֶׁשּצֹוֵעק ְּבקֹול, חֹוֵׁשב ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ְלַמְעָלה ַּבָּׁשַמִים, ְוַרק ִאם הּוא ִיְצַעק ְּבקֹול ָּגדֹול הּוא ִיְׁשַמע. הּוא �א ּתֹוֵפס ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ְלָידֹו, ְוׁשֹוֵמַע ָּכל ִמָּלה ֶׁשּיֹוֵצאת ִמִּפיו, ֲאִפּלּו ֶׁשֶּזה ֶנֱאַמר ְמֹאד   ָּברּו� הּוא עֹוֵמד ַמָּמׁש 
ט. ֲחַז"ל אֹוְמִרים ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֶנה "ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא" ְּבקֹול ָּגדֹול קֹוְרִעים לֹו ְּגַזר ְּבֶׁשקֶ 

ְיֵהא ְׁשֵמיּה  ֲעִנַּית "ָאֵמן  ָקָטן ְּכמֹו  ָּכ�  ָּכל  ֶׁשְּלָדָבר  ִמָּכאן  ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה. רֹוִאים 
 ְלַהִּציל ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשל ָהָאָדם ִמָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות.ַרָּבא" ֵיׁש ֹּכַח ָּכל ָּכ� ַאִּדיר 

ֵיׁש ַהּיֹום ָּברּו� ַהֵּׁשם ֶאְפָׁשרּות ְלַהִּׂשיג ֶאת ָּכל ִמיֵני    ,אֹותֹו ָּדָבר ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע ְלַכְׁשרּות
 ר. ֲאָבל ְּכֶׁשְּיהּוִדי ִנְזָהר ַהַּמֲאָכִלים ִעם ֶהְכֵׁשִרים טֹוִבים, ִּבְכָלל �א ָקֶׁשה ֶלֱאֹכל ַרק ָּכׁשֵ 

ְּבָכל ָמה ֶׁשהּוא ַמְכִניס ַלֶּפה, הּוא ַמְקִּפיד ֶׁשִּיְהֶיה ַעל ֶזה ֶהְכֵׁשר ְוֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ַרק ָּכֵׁשר, ֶזה 
  ְמֹאד ָחׁשּוב ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְוֶזה ֵמִביא אֹותֹו ָלֱאמּוָנה. ָהַרְמַּב"ם ַהָּקדֹוׁש ּכֹוֵתב 

ַלֲאָנִׁשים ֶׁשִהְתלֹוְננּו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֻקְׁשיֹות ֶּבֱאמּוָנה,    ִמְנָחה ֶאְפַרִים ָּפָרַׁשת ֵעֶקב)  ל(ַעֵּין ֶּדגֶ ַּבִּמְכָּתב  
ָּכַתב ָלֶהם ָהַרְמַּב"ם ֶׁשֶּזה ַמִּגיַע ִמֶּזה ֶׁשֵהם ָאְכלּו ַמֲאָכִלים �א ְּכֵׁשִרים, ְוֶזה ִנְכַנס ַּבָּדם 

ה ָסַתם ָלֶהם ֶאת ַהֹּמַח ֵמָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה. רֹוִאים ֶׁשֶעֶצם ֶזה ֶׁשָהָאָדם ִנְזָהר  ֶׁשָּלֶהם ְוזֶ 
ֶלֱאֹכל ַרק ָּכֵׁשר, ָּדָבר ֶׁשהּוא ַקל ַלֲעׂשֹות, ֶזה ְמָקֵרב ֶאת ָהָאָדם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. מֹוֲהָרא"ׁש 

ים ִהִּגיעּו ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית, ֵהם ָמְצאּו ֶׁשַהַּמָּצב ֶׁשל ִסֵּפר ֶׁשַאֲחֵרי ַהּׁשֹוָאה ַהָּמָרה ְּכֶׁשְּיהּודִ 
ַהַּכְׁשרּות ְמֹאד ַחָּלׁש. �א ָהָיה ְׁשִחיָטה ְּכֵׁשָרה ּוְראּוָיה, �א ָהָיה ִנַּתן ְלַהִּׂשיג ָחָלב ִיְׂשָרֵאל. 

ִהְכִניסּו ֶאת ַעְצָמם ְּבֶזה, ְּכמֹו ָהרַ  ב ִמֶצעהִלים זי"ע ֶׁשָּמַסר  ַרק ִמְסַּפר ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים 
ֶאת ַנְפׁשֹו ְלָהִקים ְׁשִחיָטה ְּכֵׁשָרה, ְוַגם ִמְפָעל ֶׁשל ָחָלב ָּכֵׁשר ּומּוְצֵרי ָחָלב ְּכֵׁשִרים, ְוַעל 

 ְיֵדי ֶזה הּוא ִהִּציל ַהְרֵּבה ְיהּוִדים ֵמֲאִכיַלת ְטֵרפֹות ח"ו. 
דֹוׁש ִמַּסאְטֶמר זי"ע ְוָׁשַאל ִאם הּוא ָיכֹול ְלָהֵקל  ַּבָּיִמים ַהֵהם ִהִּגיַע ְיהּוִדי ָלַרִּבי ַהּקָ  

ָלֵתת ִליָלָדיו ֶחְמָאה ֶׁשל ּגֹוִים, ִּכי ְּבֻׁשְלָחן ָערּו� ֶאְפָׁשר ִלְמֹצא ֶהֵּתִרים ְמֻסָּיִמים ְלֶחְמָאה 
ַהּיְ  ָּבָׂשר ְּבָחָלב?"  "ֲאָבל אּוַלי ֶזה  ִחּיּו�:  ָהַרִּבי ָעָנה לֹו ִעם  ּגֹוִים.  ַעל ֶׁשל  הּוִדי ִהְתַּפֵּלא 

, ֵאי� ָקׁשּור ָּבָׂשר ְוָחָלב ְלֶחְמָאה ֶׁשל ּגֹוִים? ֲאָבל הּוא ִצֵּית ְו�א ִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם םַהִּדּבּוִרי
ַהֶחְמָאה. �א ָעַבר ְזַמן ַרב ְוִהְתַּגָּלה ֶׁשָהַרִּבי ֶּבֱאֶמת ָצַדק. ִּכי ַהִּמְפָעל ָהָיה ְמָעֵרב ְרִכיִבים 

 ִּיים ְּבתֹו� ַהֶחְמָאה ְּכֵדי ָלֵתת ָלֶזה ַטַעם טֹוב.  ְּבָׂשִר 
  ֲאָנִׁשים   ָּבֶזה   ַּגם  ְצָדָקה.  ֶׁשל  ַהִּמְצָוה  ֶזה  ְלַקֵּים,  ָיכֹול  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ְקַטָּנה  ִמְצָוה  עֹוד  ֶיְׁשָנּה

 ִלְצָדָקה.  ְּגדֹוִלים  ֶּכֶסף  ְסכּוֵמי  נֹוְתִנים  ִאם  ַרק  חֹוָבה  ְיֵדי  ָלֵצאת  ֶאְפָׁשר   ֶׁשִאי  חֹוְׁשִבים
 ֶׁשְּיהּוִדי   ְּפרּוָטה  ָּכל  ְּפרּוָטה.  ַרק  נֹוְתִנים  ִאם  ַּגם  ְמֻרֶּצה  הּוא  ָּברּו�  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ּתֹוְפִסים  ְו�א

ַהִּמְצָוה ֶׁשל ְצָדָקה ְּבִלי ְּפרּוָטה ַאַחת,  נֹוֵתן ִלְצָדָקה ְמָקֶרֶבת אֹותֹו ְלַהֵּׁשם. ְוָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשֶּזה עֹוד ֵמֵעֶבר ָלֶזה, ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ֶאת   
"ְוָלָבן   (ְּבֵראִׁשית מט, יב)ַעל ַהָּפסּוק    (ְּכֻתּבֹות קי"א:)ַרק ְּבָלֵתת ִחּיּו� ּוִמָּלה טֹוָבה ַלְּיהּוִדי, ְּכָבר ָעׂשּו ְצָדָקה ְּגדֹוָלה. ְּכִפי ֶׁשֲחַז"ל אֹוְמִרים  

 ִׁשַּנִים ַלֲחֵברֹו, ְּכלֹוַמר ִמי ֶׁשְּמַׂשֵּמַח ֶאת ַהֵּׁשִני יֹוֵתר ִמַּמְׁשֵקהּו ָחָלב. ָׁשִנים ֵמָחָלב" טֹוב ַהַּמְלִּבין
ַעל ָּכל ָהעֹוָלם, ֵהם ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשַאף ֶאָחד �א ָצִרי� אֹוָתם ְוַאף ֶאָחד �א   םֲאָנִׁשים ִמְסּתֹוְבִבים ְׁשבּוִרים ּוְרצּוִצים, ֵהם ּכֹוֲעִסי

 יׁש ֶׁשהּוא ֲעַדִין ֵּכן ָׁשֶוה. ִכּוּוָנם; ּוָבֶזה ֶׁשְּמַחְּיִכים ְונֹוְתִנים ִמָּלה טֹוָבה ְלָאָדם ָּכֶזה, ֶאְפָׁשר ַמָּמׁש ְלַהִּציל אֹותֹו. ַההּוא ַמְרּגִ ִמְסַּתֵּכל לְ 
ר �א ְמַדֵּבר ֵאָליו, ַאָּתה ָיכֹול ְלַהִּציַע לֹו ֶׁשִּתֵּתן לֹו ַהְרֵּבה  ְוִלְפָעִמים ֵיׁש ַמָּצב ֶׁשָהָאָדם ְּכָבר ָּכל ָּכ� ָׁשבּור ּוְמֻדָּכא ֶׁשֲאִפּלּו ֶּכֶסף ְּכבָ 

ִעם ִמָּלה טֹוָבה, ְּכֶׁשאֹוְמִרים    ֶּכֶסף, ֲאָבל הּוא �א ָצִרי� ֶאת ֶזה, הּוא �א ַמְרִּגיׁש ַטַעם ַּבַחִּיים, ֲאָבל ֲאִפּלּו ָאָדם ָּכֶזה ֶאְפָׁשר ְלַהֲחיֹות
 ַדִין ִּתְקָוה ַּבַחִּיים, הּוא עֹוד ַיְצִליַח ַּפַעם. לֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו עֲ 

ָעִני ַהֵּׁשִני ֶנֱאַנח ְמֹאד ֶׁשֵאין  ָהיּו ַּפַעם ְׁשֵני ֲעִנִּיים ֶׁשָהְלכּו ְּבַיַחד ֶלֱאֹסף ֶּכֶסף. ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ָחִסיד ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן. ַּפַעם ַאַחת הֶ 
ְל�  לֹו ֶהָחִסיד ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן: "ֲאִני �א ֵמִבין אֹוְת�, ַאֲחֵרי ַחג ַהֻּסּכֹות ִנְכַנְסָּת ְלַרִּבי ֶׁשְּל� ְוהּוא ָנַתן  לֹו ֹּכַח ְלַחָּייו ַהָּקִׁשים. ָאַמר  

י ֶׁשִּלי ַרִּבי ָנָתן, ְוהּוא �א ָיכֹול  ִניׁש, ָקִנית ִעם ֶזה ֵעִצים ַלֹחֶרף, ַוֲעַדִין ִנְׁשַאר ְל� עֹוד, ְוֵאּלּו ֲאִני, ָהִייִתי ַּבַחג ֵאֶצל ָהַרּבִ יָמאַתִים ַרי
 ָלֵתת ִלי ֶּכֶסף ִּכי ַּגם ְלַעְצמֹו ֵאין לֹו. ְוַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשֲאִני עֹוד יֹוֵתר ָׂשֵמַח ִמְּמ�"... 

ָהַרִּבי ֶׁשְּל� ָנַתן ְל� ִהְתַחְּזקּות, ְוֶזה ַאף ַּפַעם �א ָעָנה לֹו ַהֵּׁשִני: "ֶזה ֶּבֱאֶמת ַהֶהְבֵּדל. ָהַרִּבי ֶׁשִּלי ָנַתן ִלי ֶּכֶסף, ֲאָבל ֶזה ִנְגַמר. וְ 
 ֵחר.ִנְגַמר"... רֹוִאים ִמֶּזה ָמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִעם ָּדָבר ָּכל ָּכ� ָקָטן ְּכמֹו ַרק ָלֵתת ִחּיּו� ְוִחּזּוק ִליהּוִדי ַא 

ֶׁשָאָדם �א ֵיֵל� ְלַבֵּקר חֹוֶלה? ִּכי הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשִאם הּוא הֹוֵל� ֲאַזי הּוא ַחָּיב  ְורֹוִאים ֶאת ֶזה ַּגם ְּבִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים. ָלָּמה  
ְמִרים  ְכָנִסים ֵאָליו ְלַכָּמה ַּדּקֹות ְואוֹ ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים ְּגדֹוִלים ְמֹאד ֲעבּור ַהֵּׁשִני. ְוהּוא �א קֹוֵלט ֶׁשַהחֹוֶלה ְיַחֶּיה ֶאת ַנְפׁשֹו ֲאִפילּו ְּכֶׁשּנִ 

 לֹו ִמָּלה טֹוָבה. 
 הּוא. ְוַדְוָקא ַהִּמְצוֹות ַהְּקַטּנֹות  ָלֵכן ָאנּו ְצִריִכים ִלְזֹּכר ִּכי ָּכל ַהְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים ְמֹאד ֲחׁשּוִבים ֵאֶצל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�

 ם, ֶזה ְיָקֵרב אֹוָתנּו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְוַיֲעֶׂשה אֹוָתנּו ִליהּוִדים ְּכֵׁשִרים. ְוַהְּפׁשּוטֹות, ָיִביאּו אֹוָתנּו ִלְדָבִרים ֲהִכי ְּגדֹוִלי 
 (ּתֹו� ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַּפְרַׁשת ָוֵאָרא תשע"ה לפ"ק)

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
 

 ּבַָּׁשבּועֹות ֶׁשל ׁשֹוָבִבי"ם
 ַּתְתִמיד ְּבִלּמּוד ִמְׁשָניֹות
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ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ַלֲעֹזר 
י?  ּתִ  ְלִאׁשְ

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ְׁשִליָט"א,ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה  

ְמאֹד ִעם ִאְׁשִּתי, ִהיא טֹוֶעֶנת ֶׁשֲאִני א עֹוֵזר   בְזַמן ַר   הִמְתַקֶּׁש   רְּכבָ   ֲאִני
ָלּה ַמְסִּפיק, ֲאִפּלּו ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ֵמֵעֶבר ְלכֹוחֹוַתי ַלֲעזֹר ָלּה, ְוֵכן ָהְלָאה 

 ְּבעֹוד ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ִהיא א ַמְפִסיָקה ְלִהְתלֹוֵנן ָעַלי.

ת ְלִטּפּול ִרְגִׁשי, ְורֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָאַמר ָלַאֲחרֹוָנה ִאְׁשִּתי ְמאֹד ָרְצָתה ָלֶלכֶ 
ִלי ֶׁשִאְׁשִּת   דֶאָח   ִלי ֶׁשֵאֵל ִאָּתּה, אֹותֹו  ַמֲעִריכָ   יִהְסִּביר  ִּכי    הא  אֹוִתי 

ִמַּדי ַוֲאִני ַאף ַּפַעם א ּדֹוֵרׁש ִמֶּמָּנה ׁשּום ָּדָבר, ְוֵאי ֶׁשִהיא  יֲאִני ַרְכרּוכִ 
א עֹוָׂשה ֲאִני ָּתִמיד ְמֻרֶּצה, ְוֶזה ּגֹוֵרם ֶׁשִהיא ְּתַזְלֵזל ִּבי, הֹוֶלֶכת ּוַמה ֶׁשִהי

 ִּכי ִאָּׁשה ְצִריָכה ַּבַעל ָחָזק. 

ָהָיה ִלי ְמאֹד ְמַעְנֵין ִלְׁשמַֹע ֶאת ֶזה, ִּכי ָלָּמה ֶׁשִאָּׁשה ְּתַזְלֵזל ְּבַבֲעָלּה ַרק 
  ַעל ָּכל ָּדָבר ְוַאֲחִמיר ָעֶליָה   ִּכי הּוא ָאָדם טֹוב ְוַר, ְוִאם ֶאְצַעק ְוֶאְכַעס

 ַעל ָּכל חּוְמָרא ְקַטָּנה, ָאז ִהיא ַּתְתִחיל ְלַהֲעִרי אֹוִתי? דְמאֹ

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, ט"ו ֵטֵבת, ְׁשַנת ה'תשפ"ב -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתבְ 

ְלַבְזּבֵ  ֲחָבל  ַּפְרעֹה;  ַהֲחלֹומֹות ֶׁשל  ְלפֹוְתֵרי  ִּתְתַיֵחס    לַהְּזַמן עַ   תֶא ז  ַאל 
 ַהְּׁשטּויֹות ָהֵאּלּו, ַרק ְּבִעְקבֹות ֵעצֹות ֶׁשל ַצִּדיִקים טֹוב ָלֶלֶכת. 

ֶזה א אֹוֵמר ֶׁשַּתְקִׁשיב ְלַמה    - ְל ָלֶלֶכת ִעם ִאְׁשְּת ְוכּו'    יַמה ֶׁשָאַמְרִּת 
ִלְמּכֹר, ֵהם א  ַמה  ָלֶהם  ֵאין  לֹוַמר,  ַמה  ָלֶהם  ֵאין   ,ְל ֶׁשֵהם אֹוְמִרים 
ְיכֹוִלים ַלֲעזֹר ְלַעְצָמם; ֵאי ֵהם ְיכֹוִלים ַלֲעזֹר ַלֵּׁשִני? ֶאָּלא ֶׁשִאם ָהִאָּׁשה 

הֹוְלִכים ְלַמַען ַהָּׁשלֹום ּוְמַכְּוִנים ָלֵצאת    - ת ְלִטּפּוִלים ִרְגִׁשִּיים  רֹוָצה ָלֶלכֶ 
 ְיֵדי חֹוָבה.

 ַצִּדיִקים  לֶׁש   ֵעצֹות  טֹוִבים;  ַחִּיים  ְל  ִיְהיּו  ָּכ  -  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ָלֵעצֹות  ְּתַצֵּית

  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי אֹוֵמר ַרֵּבנּו טֹוִבים. ַחִּיים םָיָד  לעַ  ְלַקֵּבל רֶׁשֶאְפָׁש  ַהֶּדֶר ןֵה 

 ֵעצֹותָה   ִעם  ֱאֶמת";  ֶזַרע  ֹולּכּו  ֵהם  יקַּצִּד ַה   לֶׁש   תֹו"ָהֵעצ  :ז)  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק

 ָהפּו   אִהי  ַרֵּבנּו   ֶׁשל  ָהֵעָצה  טֹוִבים,  ְלַחִּיים  ִלְזּכֹות  ָיכֹול  ָאָדם  ָּכל  ָהֵאּלּו

 לֹו  ַלֲחק  "ָצִרי  :רב)  ִסיָמן  (ָׁשם,  אֹוֵמר  ַרֵּבנּו  ְל;  ָאַמר  דֶאָח   ֶׁשאֹותֹו  ִמַּמה

 ְלַהְרֵּבה   תְזקּוקֹו  ָנִׁשים  ִּכי  ְלִאָּׁשה,  ָּכבֹוד  ָלֵתת  ֶׁשָּצִרי  ְּביֹוֵתר",  ָּכבֹוד

  ְוַרק   ּוִבְלָבִבּיּות,  ְּבַרּכּות  ָיֶפה,   ְּתַדֵּבר  ;ןְּכבֹוָד   ַעל   ַמְקִּפידֹות  ְמאֹד   ְוֵהן  ָּכבֹוד

 ּכַֹח. ָלּה ְוִיְהֶיה ִּתְתַחֵּזק ִהיא ַהְּזַמן ְּבֶמֶׁש ְוָכ - םְּתרֹוֵמ  ַרק אֹוָתּה, הִּתְבנֶ 

ָלִאָּׁשה    ַהִּטּפּול ִאְׁשּתֹו   -ֲהִכי טֹוב  ֶאת  ִלְבנֹות  ְמֻסָּגל  ַּבַעל  ַהַּבַעל,  הּוא 
ָׁשר ְלהֹוִציא ִמֶּמָּנה ִּתְהֶיה ְּבִריָאה ַוֲחָזָקה, ְוִעם ַהְרֵּבה ַסְבָלנּות ֶאפְ א  ֶׁשִהי

ַהֵּספֶ  ּוִמֵּבית  ֵמַהַּבִית  ִמַּיְלדּוָתּה,  ַהְּיָׁשִנים  ַהְּכֵאִבים  ְצִריִכים רָּכל   ,
ְלַדֵּבר ָלּה  ְוָלֵתת  א   -  ףַהּסֹוד  עַ   ְלַהְקִׁשיב  ַלֲענֹות,  ַמה  ֶׁשֵאין  ֲאִפּלּו 

 יֹוְדִעים ַמה ַלֲענֹות.

 ְדָרן ֶׁשְּל ְוִתְהֶיה ָחָזק ְּבִהְתּבֹוְדדּות.ִלְלמֹד ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ְּכִס  הְרֵא 

  ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם
 "ב) תשפת ְׁשמֹוה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 
 

 ְּתׁשּוָבה:

ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�   ן ִנְתלֹונֵ ְקָׁשִיים ְוִנְסיֹונֹות ַּבַחִּיים, ֶׁש�א  
ִנׁשְ  ָּברּו� הּוא, ֶאָּלא  הּוא, ֶׁש�א  ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ֻקְׁשיֹות  ַאל 

ן ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַנֵהל ַהֹּכל  ַנֲאִמי 
 ַרק ְלטֹוָבה. 

  ָּברּו�   ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ַמֲאִמיִנים   ִאם   ְּתִפָּלה.  ַמִּגיָעה  ֱאמּוָנה,  ִעם

  ִלְפנֹות   רֶׁשֶאְפׁשָ   ַהְּכֹתֶבת   ֶאת   יֹוְדִעים   ַהֹּכל,   ל ְמַנהֵ   הּוא 

  ָמה   ל ְּבכָ   ע ֶׁשִּנָּוׁשַ   ִיְתָּבַר�   ֵמַהֵּׁשם   ְלַבֵּקׁש   ֶׁשָּצִרי�   , ֵאֶליהָ 

  ָׁש�ׁש   ֶאת  ִּתְקנּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות  ְוָלֵכן  ֶׁשְּצִריִכים,

  ִמְתַּפְּלִלים   ֶׁשֲאַנְחנּו  ְוַעְרִבית,  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית  ַהְּתִפּלֹות,

  ִיְתָּבַר� ֵמַהֵּׁשם ְלַבֵּקׁש ְּצִריִכים ֵאי� ָלנּו ְלַהְראֹות יֹום, ְּבָכל

 ִמְתַּפְּלִלים   ַׁשֲחִרית  ִנְמָצִאים.  ֶׁשַרק  ַמָּצב  ְּבָכל  ָּתִמיד,

 ְצִריִכים   זָא  ַּגם  ָלָאָדם  טֹוב  ְוהֹוֵל�   זֹוַרַחת  ְּכֶׁשַהֶּׁשֶמׁש  ,רַּבֹּבקֶ 

  ָּכל   ַעל  לוֹ   ְלהֹודֹות  הּוא,  ָּברּו�   ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  תִלְפנוֹ   ִלְזֹּכר

  ִמְנָחה   טֹוב,  ִיְהֶיה   ְלַהָּבא  ֶׁשַּגם  ִמֶּמּנּו  ּוְלַבֵּקׁש  ַהֲחָסִדים

  ַהְרֵּבה   ָּכ�  ְּבָכל  ףֻמּקָ   ְּכֶׁשָהָאָדם  ַהּיֹום,  ְּבֶאְמַצע  ִמְתַּפְּלִלים

 ֶאל  ָלרּוץ  ֶׁשְּצִריִכים  ִנְזָּכִרים  םּוִפְתאוֹ   ּוִבְלּבּוִלים,  תְטָרדוֹ 

 ַהְּדָבִרים  ְּבָכל  ֶעְזָרתוֹ   ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש   הּוא  ָּברּו�   ַהָּקדֹוׁש 

  ָלָאָדם,   ְּכֶׁשָחׁשּו�  ַעְרִבית,  ִמְתַּפְּלִלים  ּוַבַּלְיָלה  ֶׁשעֹוִׂשים,

  ֶאת   ַמְרִּגיׁש  �א  הּוא  ָצרֹות,  ַרק  רֹוֶאה  הּוא  ֶאְצלֹו,  ָּכבּוי  ַהֹּכל

  ִּכי   ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ֶאל  ִלְפנֹות  ָצִרי�  ַּגם  אהּו  ָאז   ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם

 ָלאֹור. ֵמַהֹחֶׁש� ָלֵצאת לְויּוכַ  עִיָּוׁשַ   אהּו ָּכ� ַרק
ָלֵכן, ְּכֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ִהְתלֹוֵנן ֶׁשַהְּיהּוִדים עֹוְבִרים ְקָׁשִיים  

"ָוֵאָרא    , ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָאַמר לוֹ םִעיִמְתַיּגְ ְוֵהם ְמֹאד  
ַיֲעֹקב", ְוֶאל  ִיְצָחק   ץְלֵהָחלֵ ִאם רֹוִצים    ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל 

ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ִלְזֹּכר  ְצִריִכים  ּוֵמַהָּצרֹות,  ֵמָהְרָׁשִעים 
ַהֲחָזָקה ֶׁשָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים ִלְּמדּו אֹוָתנּו, ֲאָבל  ה  ְוַהְּתִפּלָ 

ְצִריִכים ַּגם ִלְזֹּכר    ַמְסִּפיק ָלַדַעת ָמה ֵהם ָעׂשּו, ֶאָּלא�א  
ֶאל   "ָוֵאָרא  אֹוֵמר  ֶׁשַרִׁש"י  ְּכִפי  ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ֶׁשֵהם 

ַהַחִּיים    ֶׁשֲאַנְחנּו ָהָאבֹות",   ֶׁשָּלֶהם,  ַהְּיֻרָּׁשה  ֶאת  ְּנַקֵּבל 
ֶׁשַּגם  ה  מֹורֶ   ם הֵ ֶׁשָּלֶהם   ,  ם ֶׁשָּלהֶ   ם ָּבִני הַ   , ֲאַנְחנּו ַּדְרֵּכנּו, 

  ִנְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ּוְתִפָּלה ְּכֶׁשֲאַנְחנּו עֹוְבִרים ֶאת ַהְּקָׁשִיים 
ַעל    ת ְוַהְּמִרירּו  ֻקְׁשיֹות  ָלנּו  ִיְהיּו  ֶׁש�א  ַּבַחִּיים,  ֶׁשָּלנּו 

ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְּבַרֲחִמים    ְנַבֵּקׁש   א ֶאּלָ ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  
 ים. ְוַתֲחנּונִ 

ַהַהְבָטָחה   ֶאת  ַרֵּבנּו  ְלֹמֶׁשה  ִהְזִּכיר  הּוא  ָּברּו�  ְוַהָּקדֹוׁש 
ִיְׂשָרֵאל,   ֶאֶרץ  ֶאת  ַלְּיהּוִדים  ָלֵתת  ִהְבִטיַח  ה ֶׁשּזֶ ֶׁשהּוא 

ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ִּכי ַרק זֹו ַהֶּדֶר� ְלִהְתַחֵּזק    לעַ ז  ְמַרּמֵ 
 ְּכֶׁשִּמְתַקִּׁשים ַּבַחִּיים.

ִמְצַרִים  ְלָכל אֶ  ֵמִאָּתנּו ֵיׁש ֶאת ָּגלּות  ֶׁשּלֹו,    ת ַהְּפָרִטי ָחד 
ִמְתַקּׁשֶ  ֶאָחד  ִנְתַחֵּזק   ה ָּכל  ִאם  ֲאָבל  ַּבַחִּיים,  ָצרֹות    ִעם 

ָלנּו ַחִּיים   ִיְהיּו ֶּבֱאמּוָנה ּוְתִפָּלה, נּוַכל ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהֹּכל, 
 ַהָּבא. ם  ַהֶּזה ּוָבעֹולָ ם  ְמֻאָּׁשִרים ָּבעֹולָ 

   "ב)תשעא ָוֵארָ ל ַהַּנחַ  ּתֹו�(
 

ה  ָרׁשָ  >>>> המשךָוואְרט ַעל ַהּפָ

 
ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ

 

 תעו.
ַהָּׁשבּועֹות  זַ   ַחג  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ּוְבֵליל  ל"ִהְתַקְּבצּו   .

ַרֵּבנּו   ָאַמר  ָׁשבּועֹות  ֶׁשל  ֲח ז"ל  ִראׁשֹון  ַמֲאָמר  ַעל־ִּפי  ז"ל  ּתֹוָרה 
  ר ֲעִקיָבא, ְּכֶׁשַאֶּתם ַמִּגיִעים ְלַאְבֵני ַׁשִיׁש ָטהֹו: ָאַמר ַרִּבי  (ֲחִגיָגה יד)

]. ּוְבֵליל ֵׁשִני ֶׁשל ָׁשבּועֹות  א", ִסיָמן נ'ֵחֶלק א  ן " [ְּבִלּקּוֵטי־ מֹוֲהַר 
  " , הּוא ְׁשִמי'ֲאִני ה":  (ְיַׁשְעָיה מב, ח)ּתֹוָרה ַעל־ָּפסּוק  ז"ל  ָאַמר ַרֵּבנּו  

 ].א" ָמן י, ִסי'ֵחֶלק א ן "[ִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר 
 תעז.

ָחַזר ְלָפָניו  ז"ל  . ְוַרֵּבנּו  ל"ָּבא ַרִּבי ָנָתן ֶאל ַרֵּבנּו זַ   ְּבִסיָון   ' יֹום א', ח
, ְוַרִּבי ָנָתן ָּכְתָבה "ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא"ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשָאַמר ַעל־ִּפי:  
 . ל"ַעל ַהֵּסֶפר ִּבְדיֹו ִלְפֵני ַרֵּבנּו זַ 

 )"ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק "ִנְלָקח ִמֵּסֶפר  -ה "(ֶהְמֵׁש� יָבֹא אי
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 

 מתכוננים כבר לראש השנה תשפ"ג 
זה היה הדבר הכי גדול אצל   אצל חסידי ברסלב כל השנה מסתובבת סביב ראש השנה, 
רבינו, כפי שהתבטא, "מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה". רבינו אמר פעם, "מיד לאחר 

החלו על  דופק  השמש  את  שומע  וכבר  אוזני  את  מטה  כבר  אני  השנה  להעיר ראש  ן 
 לסליחות". 

  אומן   על  לחשוב  להתחיל  הזמן   הגיע  שכבר  שליט"א   הישיבה  ראש  חיזק  בשיעורים  השבוע

  היתה   שלומינו  שלאנשי  סיפר  שליט"   הישיבה  ראש  שנצרך,  מה  בכל  להתכונן  השנה,  ראש

 יום   כל  שלשלו  השנה  כל  במשך  לאומן,  ייעדו  זה  ואת  קודשים"  "קודש  עליה  כתבו   בבית,  קופה

 הנסיעה.  הוצאות את  לשלם יוכלו הם השנה ראש שבהתקרב כך לקופה, כלשהו כסף סכום

ידעו    –   תפילה • תמיד  ברסלב  חסידי  בתפילה.  להתכונן  צריכים  כל  ראשית 
שהדרך היחידה להגיע לרבינו הקדוש היא רק עם הרבה תפילה, לבקש ולבקש 
כבר  השנה,  ראש  על  הקדוש  רבינו  אצל  להיות  שנזכה  מהשם  לבקש  ושוב 

 מתחילת השנה מתחילים לצבור תפלות שנזכה להגיע לרבינו על ראש השנה. 

היו   –  דרכון • דרכונים  הנפקת  שמשרדי  שמכיוון  עורר  שליט"א  הישיבה  ראש 
סגורים תקופה ארוכה עקב המצב בעולם, אין לחכות לרגע האחרון, אלא לוודא  

עדיין בתוקף לראש השנה,  –שלו עצמו ושל הילדים  –כבר עכשיו שהדרכונים  
ואם לא, צריכים לטפל בזה כבר עכשיו, לחדש או להנפיק חדש, כדי שזה לא  

 יהיה מניעה על הנסיעה. 

השנה נוספה עוד קומה של מיטות בבניין היכל הקודש באומן, אבל   –  מיטות •
ככל שמוסיפים מיטות אי אפשר לספק את הביקוש הגובר מצד הציבור. כפי 

אי השנה  כבר  שפורסם  יתחילו  שבט"ה  חודש  בבניין   מראש  מיטות  להשכיר 
לאחר    לראש חודש ניסן,לראש השנה הבא עלינו לטובה תשפ"ג, וזאת רק עד  

באמריקה התקשרו  מיטה  לשכור  כדי  למיטה.  דולר  לאלף  המחיר  יעלה       מכן 
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שנה בלע"ה, כבר לא יערכו לציבור את   היות שהציבור הולך וגדל מידי – חדרים •
על כך  ויודיעו  ידאג לשבץ את עצמו בחדרים  השיבוץ בחדרים, אלא כל אחד 

מיטות, אנשי שלומינו יסכמו ביניהם עם מי הם רוצים   8לממונים, בכל חדר יש  
את  למסור  יוכלו  התשלום,  את  ביצע  שלם  חדר  ואם  אחד,  בחדר  להשתבץ 

לאחר מכן ילכו לפי הסדר  ראש חודש אדר ב'.עד   הרשימה לוועד הבנין, אך ורק
 וישבצו בחדרים לפי סדר האנשים ששוכרים מיטות.

ידי    –  כרטיסי טיסה • להזכיר על השירות החדש שמתבצע על  בד בבד ברצוננו 
סוכנות הנסיעות הידועה "פלען איט רייט", שכבר ניתן עכשיו להתחיל להכניס 

שתו כדי  טיסה  כרטיס  עבור  בהדרגה  ראש כסף  על  הקדוש  לרבינו  לנסוע  כלו 
 .  109והקישו שלוחה  3555 - 678 - 845השנה התקשרו 

 הזריז נשכר!    
 
 

 

 

 העתירו בתפילה! 
 

 פייגלא  בןיצחק על ר' 
לרפואה שלמה בקרוב בתוך שאר 

 ישראל חולי 
 

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

ר  ָּבִעי ל  "זַ   ַרֵּבינּו ל  ֵאֶצ ח  ַהֶּפַס ג  ְּבַח ה  ָהיָ ן  ָנָת י  ַרּבִ ר:  ַּתְקִצי
 עֶמעְדֶוועִדיְווֶק 

 תעב.
ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב, ְוַרִּבי ָנָתן ִׁשְמׁשֹו  ל  " זַאַחר ַהֶּפַסח ָחַזר ַרֵּבנּו  

ֵמַרֵּבנּו   ְוָׁשַמע   ַהֶּדֶר ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְוִׁשיחֹות  ז"ל  ָּכל  ַהְרֵּבה 
ִנְפָלאֹות, ּוִבְפָרט ָהִעְנָין ַהִּנְפָלא ֶׁשל ִהְתַחְּזקּות [ְּבִלּקּוֵטי־ 

, ִסיָמן מח], ֵאי ֶׁשְּצִריִכים ִלְהיֹות ַעְקָׁשן  ', ֵחֶלק בן"וֲהַר מֹ
ָּגדֹול ַּבֲעבֹוַדת־ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר. ְוַאף ֶׁשִּנְדֶמה לֹו, ֶׁשְּמַרֲחִקים  

ְוכּו ַהְּקֻדָּׁשה,  'אֹותֹו  ֶאל  יֹוֵתר  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשרֹוֶצה  ַמה  ְוָכל   ,
יֹו אֹותֹו  ֶׁשְּמַרֲחִקים  לֹו,  ְוכּוִנְדֶמה  ַעל־ֶזה  'ֵתר  ְצִריִכים   ,

 ִחּזּוק ָעצּום, ַעֵּין ָׁשם. 
ַא  "ְוָאז ְּבֶאְמַצע ִׂשיָחתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ָאַמר לֹו ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:   

  ֶמעְנְטׁש ֵגייט אֹויף ַא ְׁשָמאל ְּבִריְקל, ָנאר ֶדער ִעיָקר ִזי
ר ְמאֹד ְמאֹד,  (ָהָאָדם ָצִרי ַלֲעבֹר ַעל ֶּגֶׁשר ַצ " ִניט ְׁשֶרעְקן

 . ל "ז ְוַהְּכָלל ְוָהִעָּקר, ֶׁשא ִיְתַּפֵחד ְּכָלל) 
 תעג. 

ּוְבֶאְמַצע ַדְרָּכם ֲחָזָרה ָעְמדּו ָּבִעיר ִליִניץ ְוִנְכְנסּו ֶאל ֵּבית  
ַאְנֵׁשי־  ְוִהְתַּפְללּו  ִמִּליִניץ  ְּגַדְלָיה  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב 

ַרֵּבנ  ִעם  ֶׁשָּנְסעּו  ּוְבִהְתעֹוְררּות  ז"ל  ּו  ְׁשלֹוֵמנּו,  ָרם  ְּבקֹול 
 ַרָּבה, ּוִבְפָרט ַרִּבי ָנָתן.  

זַ  ַרֵּבנּו  ֶאת  ִמִּליִניץ  ְּגַדְלָיה  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  :  ל"ְוָׁשַאל 
ַּדָּקה" ְּדָמָמה  ְּבקֹול  ִנְכָנִסים   ,ְלֶמֶל ְּכֶׁשִּנְכָנִסים    "!ַהא 

זַ  ַרֵּבנּו  לֹו  ַאָמאִליֶגע  ":  ל"ְוֵהִׁשיב  פּון  ַהאְלט   ִאי
ֲחִסיִדים, ָוואס ֶזעֶנען ַאַריין ֶגעְׁשּפרּוְנֶגען ִמיט ֶּדעם ַפאר־ 

ַאַריין  ַהֶּמֶל ֵהיַכל  ֵאין  ַאְרְּבל  (ֲאִני אֹוֵחז    "ְׁשָמאְלִציֶנעם 
ִעם   ְּפִניָמה  קֹוְפִצים  ֶׁשָהיּו  ַהַּקְדמֹוִנים,  ֵמַהֲחִסיִדים 

 ֶאל ֵהיַכל ַהֶּמֶל ְּפִניָמה.)  ַהַּׁשְרוּול ַהְמֻּׁשָּמן 
ְוַרֵּבנּו   ָׁשם,  ִיְתָּבַר  ז"ל  ְוָאְכלּו  ִמְּגֻדָּלתֹו  ַהְרֵּבה  ָאז  ִּדֵּבר 

ַעל־ָּפסּוק   ּתֹוָרה  ָאז  ְוָאַמר  ַהַּצִּדיק.  יח) ּוְגֻדַּלת  ד,    (ִמְׁשֵלי 
ַהּיֹום" ָנכֹון  ַעד  ְואֹור   הֹוֵל נַֹגּה  ָּכאֹור  ַצִּדיִקים    " ְואַֹרח 

 , ֵחֶלק א' ִסיָמן קלג].ן"ּקּוֵטי־מֹוֲהַר [לִ 
 תעד.

ָאַמר ָאז, ֵיׁש ַצִּדיק, ֶׁשהּוא  ז"ל  ְוַרֵּבנּו    ַאַחר־ָּכ ָנְסעּו ִמָּׁשם, 
ַהְּסמּוָכה  ְמֻפְרָסם ָּגדֹול  ּוַבְּמִדיָנה  ַאַחת  ִּבְמִדיָנה 

'  ֵאינֹו ָחׁשּוב ְּכָלל, ְוׁשּוב ִּבְמִדיָנה ַאֶחֶרת הּוא ְמֻפְרָסם ְוכּו
 , ִסיָמן קלב].', ֵחֶלק אן"[ִליקּוֵטי־מֹוֲהַר 

ְוִהִּגיעּו ְּבָׁשלֹום ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב, ְוַרִּבי ָנָתן ָנַסע ְלֵביתֹו ָלִעיר   
ַעל   ֶלֱאכֹל  ִהְתִחיל  ּוֵמָאז  ִמֵּביתֹו,  ָאִביו  ְוֵגְרׁשּו  ֶנעִמרֹוב, 

 ֻׁשְלָחנֹו. 
 תעה. 

ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב.  ז"ל  ֵּבנּו  קֹוֵדם ָׁשבּועֹות ָחַזר ַרִּבי ָנָתן ֶאל ַר 
ְלַרֵּבנּו   ֶׁשֵּיׁש  ז"ל  ְוִנְתַוַּדע  ְוַהְּמִרירּות,  ַהְּמִניעֹות  ֹּגֶדל  ֶאת 

ַרֵּבנּו   ָקָרא  ָאז  ָנָתן.  לֹו:  ז"ל  ְלַרִּבי  ְוָאַמר  ָנָתן  ַרִּבי  ֶאת 
ְוכּו" ַאַחת  ַׁשָּבת  ֶׁשִּיְתַחֵּלל  ָלִעיר    ',מּוָטב,  ֲחזֹר  ַעל־ֵּכן 

 ְוָחַזר ַרִּבי ָנָתן.  !"ֶאל ִּתְהֶיה ֶאְצִלי ְּבָׁשבּועֹותֶנעִמרֹוב וְ 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 שליט"א יואל פארקאש מו"ה 
 גבאי ביהמ"ד היכל הקודש קרית יואל 

 נ"י למז"טיוסף  של בנו הלקא לרגל שמחת הח
 *** 

 הי"ו אשר לעמל זוסמאן מו"ה 

 של בנו בר מצוה למז"ט  ה שמחת   לרגל
 ני"ו בנימין זאב הבחור החשוב  

 *** 

 הי"וברוך מרדכי פעקעטע מו"ה 

 למזל טוב   הבן להולדת 

 
 

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

 

 

 ברכת מזל טוב חמה ולבבית קדם 

   הי"ו ליפא שווארץ מו"ה
 למזל טוב הבת להולדת 

 
 

אנשי מ סדות בכלל ולכל אחדמסור ביותר למו ר' ליפא
תמיד עומד הכן לעזור בכל מה שנצרך,  שלומינו בפרט,

יעזור השם יתברך שכל הזכויות הגדולות יעמדו לו, 
הזה ומכל יוצאי חלציו   תשירווה רוב נחת יהודית מהב

 מתוך בריאות ודורות ישרים ומבורכים. 

 
 

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

 

 

 ברכת מזל טוב חמה ולבבית קדם 

 הי"ו   יעקב לעזער מו"ה
 למזל טוב הבן להולדת 

 
 

היא  ,  בית פיגא המסורה שלמנהלת ה, תחי'החשובה מרת לעזער 
עמוד השדרה של בית החינוך של ברסלב, מתמסרת בכל מאודה 
לבית החינוך ודואגת לכל אחת ואחת שתצליח על הצד הכי טוב.  

יעמדו להם לראות רוב נחת  הגדולותיעזור השם יתברך שהזכיות 
  יהודית מהבן הזה ומכל יוצאי חלציהם מתוך בריאות.
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	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת שְׁמוֹת, ט"ז טֵבֵת, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר, יְרוּשָׁלַיִם.
	קִבַּלְתִּי אֶת מִכְתָּבְךָ.
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, עַכְשָׁו כְּשֶׁנִּכְנַסְנוּ לַשָׁבוּעוֹת שֶׁל שׁוֹבָבִי"ם תַּתְמִיד בְּלִמּוּד מִשְׁנָיוֹת. רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן יט): "אֲפִילּוּ אוֹתָן הָאֲנָשִׁים הָרְחוֹקִים מִן הַקְּדֻשָּׁה מְאֹד, שֶׁנִּלְכְּדוּ בּ...
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, עַכְשָׁו כְּשֶׁנִּכְנַסְנוּ לַשָׁבוּעוֹת שֶׁל שׁוֹבָבִי"ם תַּתְמִיד בְּלִמּוּד מִשְׁנָיוֹת. רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן יט): "אֲפִילּוּ אוֹתָן הָאֲנָשִׁים הָרְחוֹקִים מִן הַקְּדֻשָּׁה מְאֹד, שֶׁנִּלְכְּדוּ בּ...
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, עַכְשָׁו כְּשֶׁנִּכְנַסְנוּ לַשָׁבוּעוֹת שֶׁל שׁוֹבָבִי"ם תַּתְמִיד בְּלִמּוּד מִשְׁנָיוֹת. רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן יט): "אֲפִילּוּ אוֹתָן הָאֲנָשִׁים הָרְחוֹקִים מִן הַקְּדֻשָּׁה מְאֹד, שֶׁנִּלְכְּדוּ בּ...
	לָכֵן אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ מְאֹד שֶׁתַּתְחִיל בְּהִתְחַדְּשׁוּת לִלְמֹד מִשְׁנָיוֹת בְּכָל יוֹם; אַל תִּסְתַּכֵּל אִם אַתָּה מֵבִין אֶת הַלִּמּוּד אוֹ לֹא, אַתָּה תֹּאמַר אֶת הַמִּלִּים – וְכָךְ תִּזְכֶּה לְהִתְקָרֵב יוֹתֵר וְיוֹתֵר אֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּ...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	עִם אֱמוּנָה, מַגִּיעָה תְּפִלָּה. אִם מַאֲמִינִים שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְנַהֵל הַכֹּל, יוֹדְעִים אֶת הַכְּתֹבֶת שֶׁאֶפְשָׁר לִפְנוֹת אֵלֶיהָ, שֶׁצָּרִיךְ לְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁנִּוָּשַׁע בְּכָל מָה שֶׁצְּרִיכִים, וְלָכֵן הָאָבוֹת ...
	עִם אֱמוּנָה, מַגִּיעָה תְּפִלָּה. אִם מַאֲמִינִים שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְנַהֵל הַכֹּל, יוֹדְעִים אֶת הַכְּתֹבֶת שֶׁאֶפְשָׁר לִפְנוֹת אֵלֶיהָ, שֶׁצָּרִיךְ לְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁנִּוָּשַׁע בְּכָל מָה שֶׁצְּרִיכִים, וְלָכֵן הָאָבוֹת ...
	לָכֵן, כְּשֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּנוּ הִתְלוֹנֵן שֶׁהַיְּהוּדִים עוֹבְרִים קְשָׁיִים וְהֵם מְאֹד מִתְיַגְּעִים, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אָמַר לוֹ "וָאֵרָא אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב", אִם רוֹצִים לְהֵחָלֵץ מֵהָרְשָׁעִים וּמֵהַצָּרוֹת, צְרִיכִים ...
	לָכֵן, כְּשֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּנוּ הִתְלוֹנֵן שֶׁהַיְּהוּדִים עוֹבְרִים קְשָׁיִים וְהֵם מְאֹד מִתְיַגְּעִים, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אָמַר לוֹ "וָאֵרָא אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב", אִם רוֹצִים לְהֵחָלֵץ מֵהָרְשָׁעִים וּמֵהַצָּרוֹת, צְרִיכִים ...
	לָכֵן, כְּשֶׁמֹּשֶׁה רַבֵּנוּ הִתְלוֹנֵן שֶׁהַיְּהוּדִים עוֹבְרִים קְשָׁיִים וְהֵם מְאֹד מִתְיַגְּעִים, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אָמַר לוֹ "וָאֵרָא אֶל אַבְרָהָם אֶל יִצְחָק וְאֶל יַעֲקֹב", אִם רוֹצִים לְהֵחָלֵץ מֵהָרְשָׁעִים וּמֵהַצָּרוֹת, צְרִיכִים ...
	וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִזְכִּיר לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ אֶת הַהַבְטָחָה שֶׁהוּא הִבְטִיחַ לָתֵת לַיְּהוּדִים אֶת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שֶׁזֶּה מְרַמֵּז עַל הָאֱמוּנָה הַקְּדוֹשָׁה, כִּי רַק זוֹ הַדֶּרֶךְ לְהִתְחַזֵּק כְּשֶׁמִּתְקַשִּׁים בַּחַיִּים.
	וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִזְכִּיר לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ אֶת הַהַבְטָחָה שֶׁהוּא הִבְטִיחַ לָתֵת לַיְּהוּדִים אֶת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שֶׁזֶּה מְרַמֵּז עַל הָאֱמוּנָה הַקְּדוֹשָׁה, כִּי רַק זוֹ הַדֶּרֶךְ לְהִתְחַזֵּק כְּשֶׁמִּתְקַשִּׁים בַּחַיִּים.
	וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִזְכִּיר לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ אֶת הַהַבְטָחָה שֶׁהוּא הִבְטִיחַ לָתֵת לַיְּהוּדִים אֶת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שֶׁזֶּה מְרַמֵּז עַל הָאֱמוּנָה הַקְּדוֹשָׁה, כִּי רַק זוֹ הַדֶּרֶךְ לְהִתְחַזֵּק כְּשֶׁמִּתְקַשִּׁים בַּחַיִּים.
	לְכָל אֶחָד מֵאִתָּנוּ יֵשׁ אֶת גָּלוּת מִצְרַיִם הַפְּרָטִית שֶׁלּוֹ, כָּל אֶחָד מִתְקַשֶּׁה עִם צָרוֹת בַּחַיִּים, אֲבָל אִם נִתְחַזֵּק בֶּאֱמוּנָה וּתְפִלָּה, נוּכַל לְהִתְגַּבֵּר עַל הַכֹּל, יִהְיוּ לָנוּ חַיִּים מְאֻשָּׁרִים בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָ...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל וָאֵרָא תשע"ב)
	תעו.
	חַג הַשָּׁבוּעוֹת הִתְקַבְּצוּ הַרְבֵּה אֲנָשִׁים אֵצֶל רַבֵּנוּ זַ"ל. וּבְלֵיל רִאשׁוֹן שֶׁל שָׁבוּעוֹת אָמַר רַבֵּנוּ ז"ל תּוֹרָה עַל־פִּי מַאֲמָר חֲז"ל (חֲגִיגָה יד): אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, כְּשֶׁאַתֶּם מַגִּיעִים לְאַבְנֵי שַׁיִשׁ טָהוֹר [בְּלִקּו...
	תעז.
	יוֹם א', ח' בְּסִיוָן בָּא רַבִּי נָתָן אֶל רַבֵּנוּ זַ"ל. וְרַבֵּנוּ ז"ל חָזַר לְפָנָיו אֶת הַתּוֹרָה שֶׁאָמַר עַל־פִּי: "אָמַר רַבִּי עֲקִיבָא", וְרַבִּי נָתָן כָּתְבָה עַל הַסֵּפֶר בִּדְיוֹ לִפְנֵי רַבֵּנוּ זַ"ל.

	מתכוננים כבר לראש השנה תשפ"ג
	אצל חסידי ברסלב כל השנה מסתובבת סביב ראש השנה, זה היה הדבר הכי גדול אצל רבינו, כפי שהתבטא, "מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה". רבינו אמר פעם, "מיד לאחר ראש השנה אני כבר מטה את אוזני וכבר שומע את השמש דופק על החלון להעיר לסליחות".
	השבוע בשיעורים חיזק ראש הישיבה שליט"א שכבר הגיע הזמן להתחיל לחשוב על אומן ראש השנה, להתכונן בכל מה שנצרך, ראש הישיבה שליט" סיפר שלאנשי שלומינו היתה קופה בבית, כתבו עליה "קודש קודשים" ואת זה ייעדו לאומן, במשך כל השנה שלשלו כל יום סכום כסף כלשהו לקופה, ...
	השבוע בשיעורים חיזק ראש הישיבה שליט"א שכבר הגיע הזמן להתחיל לחשוב על אומן ראש השנה, להתכונן בכל מה שנצרך, ראש הישיבה שליט" סיפר שלאנשי שלומינו היתה קופה בבית, כתבו עליה "קודש קודשים" ואת זה ייעדו לאומן, במשך כל השנה שלשלו כל יום סכום כסף כלשהו לקופה, ...
	 תפילה – ראשית כל צריכים להתכונן בתפילה. חסידי ברסלב תמיד ידעו שהדרך היחידה להגיע לרבינו הקדוש היא רק עם הרבה תפילה, לבקש ולבקש ושוב לבקש מהשם שנזכה להיות אצל רבינו הקדוש על ראש השנה, כבר מתחילת השנה מתחילים לצבור תפלות שנזכה להגיע לרבינו על ראש השנה.
	 דרכון – ראש הישיבה שליט"א עורר שמכיוון שמשרדי הנפקת דרכונים היו סגורים תקופה ארוכה עקב המצב בעולם, אין לחכות לרגע האחרון, אלא לוודא כבר עכשיו שהדרכונים – שלו עצמו ושל הילדים – עדיין בתוקף לראש השנה, ואם לא, צריכים לטפל בזה כבר עכשיו, לחדש או להנפיק ...
	 מיטות – השנה נוספה עוד קומה של מיטות בבניין היכל הקודש באומן, אבל ככל שמוסיפים מיטות אי אפשר לספק את הביקוש הגובר מצד הציבור. כפי שפורסם השנה אי"ה יתחילו כבר מראש חודש שבט להשכיר מיטות בבניין לראש השנה הבא עלינו לטובה תשפ"ג, וזאת רק עד לראש חודש ניס...
	 חדרים – היות שהציבור הולך וגדל מידי שנה בלע"ה, כבר לא יערכו לציבור את השיבוץ בחדרים, אלא כל אחד ידאג לשבץ את עצמו בחדרים ויודיעו על כך לממונים, בכל חדר יש 8 מיטות, אנשי שלומינו יסכמו ביניהם עם מי הם רוצים להשתבץ בחדר אחד, ואם חדר שלם ביצע את התשלום,...
	 כרטיסי טיסה – בד בבד ברצוננו להזכיר על השירות החדש שמתבצע על ידי סוכנות הנסיעות הידועה "פלען איט רייט", שכבר ניתן עכשיו להתחיל להכניס כסף בהדרגה עבור כרטיס טיסה כדי שתוכלו לנסוע לרבינו הקדוש על ראש השנה התקשרו 845 - 678 - 3555 והקישו שלוחה 109.
	הזריז נשכר!
	תַּקְצִיר: רַבִּי נָתָן הָיָה בְּחַג הַפֶּסַח אֵצֶל רַבֵּינוּ זַ"ל בָּעִיר מֶעדְוֶועדִיוְוקֶע
	תעב.
	אַחַר הַפֶּסַח חָזַר רַבֵּנוּ ז"ל לָעִיר בְּרֶסְלֶב, וְרַבִּי נָתָן שִׁמְשׁוֹ כָּל הַדֶּרֶךְ וְשָׁמַע מֵרַבֵּנוּ ז"ל הַרְבֵּה דִּבְרֵי תּוֹרָה וְשִׁיחוֹת נִפְלָאוֹת, וּבִפְרָט הָעִנְיָן הַנִּפְלָא שֶׁל הִתְחַזְּקוּת [בְּלִקּוּטֵי־מֹוהֲרַ"ן, חֵלֶק ב', ...
	וְאָז בְּאֶמְצַע שִׂיחָתוֹ הַקְּדוֹשָׁה אָמַר לוֹ בְּזוֹ הַלָּשׁוֹן: "אַ מֶענְטְשׁ גֵייט אוֹיף אַ שְׁמָאל בְּרִיקְל, נָאר דֶער עִיקָר זִיךְ נִיט שְׁרֶעקְן" (הָאָדָם צָרִיךְ לַעֲבֹר עַל גֶּשֶׁר צַר מְאֹד מְאֹד, וְהַכְּלָל וְהָעִקָּר, שֶׁלֹּא יִתְפַּחֵ...
	תעג.
	וּבְאֶמְצַע דַרְכָּם חֲזָרָה עָמְדוּ בָּעִיר לִינִיץ וְנִכְנְסוּ אֶל בֵּית הָרַב הַקָּדוֹשׁ רַבִּי גְּדַלְיָה מִלִּינִיץ וְהִתְפַּלְלוּ אַנְשֵׁי־שְׁלוֹמֵנוּ, שֶׁנָּסְעוּ עִם רַבֵּנוּ ז"ל בְּקוֹל רָם וּבְהִתְעוֹרְרוּת רַבָּה, וּבִפְרָט רַבִּי נָתָן.
	וְשָׁאַל הָרַב הַקָּדוֹשׁ רַבִּי גְּדַלְיָה מִלִּינִיץ אֶת רַבֵּנוּ זַ"ל: "הַלֹּא כְּשֶׁנִּכְנָסִים לְמֶלֶךְ, נִכְנָסִים בְּקוֹל דְּמָמָה דַּקָּה!" וְהֵשִׁיב לוֹ רַבֵּנוּ זַ"ל: "אִיךְ הַאלְט פוּן אַמָאלִיגֶע חֲסִידִים, וָואס זֶענֶען אַרַיין גֶעשְׁפּרו...
	וְאָכְלוּ שָׁם, וְרַבֵּנוּ ז"ל דִּבֵּר אָז הַרְבֵּה מִגְּדֻלָּתוֹ יִתְבָּרַךְ וּגְדֻלַּת הַצַּדִּיק. וְאָמַר אָז תּוֹרָה עַל־פָּסוּק (מִשְׁלֵי ד, יח) "וְאֹרַח צַדִּיקִים כָּאוֹר נֹגַהּ הוֹלֵךְ וְאוֹר עַד נָכוֹן הַיּוֹם" [לִקּוּטֵי־מֹוהֲרַ"ן, חֵלֶק א' ...
	תעד.
	אַחַר־כָּךְ נָסְעוּ מִשָּׁם, וְרַבֵּנוּ ז"ל אָמַר אָז, יֵשׁ צַדִּיק, שֶׁהוּא מְפֻרְסָם גָּדוֹל בִּמְדִינָה אַחַת וּבַמְּדִינָה הַסְּמוּכָה אֵינוֹ חָשׁוּב כְּלָל, וְשׁוּב בִּמְדִינָה אַחֶרֶת הוּא מְפֻרְסָם וְכוּ' [לִיקוּטֵי־מֹוהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן ...
	וְהִגִּיעוּ בְּשָׁלוֹם לָעִיר בְּרֶסְלֶב, וְרַבִּי נָתָן נָסַע לְבֵיתוֹ לָעִיר נֶעמִרוֹב, וְגֵרְשׁוּ אָבִיו מִבֵּיתוֹ, וּמֵאָז הִתְחִיל לֶאֱכֹל עַל שֻׁלְחָנוֹ.
	וְהִגִּיעוּ בְּשָׁלוֹם לָעִיר בְּרֶסְלֶב, וְרַבִּי נָתָן נָסַע לְבֵיתוֹ לָעִיר נֶעמִרוֹב, וְגֵרְשׁוּ אָבִיו מִבֵּיתוֹ, וּמֵאָז הִתְחִיל לֶאֱכֹל עַל שֻׁלְחָנוֹ.
	וְהִגִּיעוּ בְּשָׁלוֹם לָעִיר בְּרֶסְלֶב, וְרַבִּי נָתָן נָסַע לְבֵיתוֹ לָעִיר נֶעמִרוֹב, וְגֵרְשׁוּ אָבִיו מִבֵּיתוֹ, וּמֵאָז הִתְחִיל לֶאֱכֹל עַל שֻׁלְחָנוֹ.
	תעה.
	קוֹדֵם שָׁבוּעוֹת חָזַר רַבִּי נָתָן אֶל רַבֵּנוּ ז"ל לָעִיר בְּרֶסְלֶב. וְנִתְוַדַּע לְרַבֵּנוּ ז"ל אֶת גֹּדֶל הַמְּנִיעוֹת וְהַמְּרִירוּת, שֶׁיֵּשׁ לְרַבִּי נָתָן. אָז קָרָא רַבֵּנוּ ז"ל אֶת רַבִּי נָתָן וְאָמַר לוֹ: "מוּטָב, שֶׁיִּתְחַלֵּל שַׁבָּת ...

