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: "ָמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּכתּוב ּבֹו (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה עז, א)אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש    ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו,
. ֵיׁש ְלָהִבין ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין (ְיַׁשְעָיה ב, יז)ְוִנְׂשַּגב ה' ְלַבּדֹו, ַאף ַיֲעֹקב ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו",  

ר  ְׁשַאר ְלַבּדֹו ֵמֵעבֶ ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא הּוא ֶאָחד ְוָיִחיד, ְוֶׁשַּיֲעֹקב ָאִבינּו נִ ה  מַ   ,םְׁשֵניהֶ 
 , ְוָהָיה ָצִרי� ְלִהָּלֵחם ִעם ַהַּמְלָא�? רַלָּנהָ 

ַז"ל אֹוֵמר   נג)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  ָהַר"ן,  ֱאמּוָנה  :  (ִׂשיחֹות  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַחִּיים,  - ִמי  ם  ַחִּיי י  חַ א  הּו  ַחָּייו 
ָּתִמיד הֹוֵל� לֹו טֹוב, ִּכי ְּכֶׁשהֹוֵל� לֹו ַהֹּכל ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי�, ְּכִפי ֶׁשהּוא רֹוֶצה, ֲהֵרי ֶזה   םטֹוִבי 

טֹוב לֹו, ִּכי   זָא  ַּגם  –, הּוא סֹוֵבל ִיּסּוִרים ַחס ְוָׁשלֹום  בטֹוב, ַוֲאִפּלּו ֶׁש�א הֹוֵל� לֹו טוֹ 
ְּיַרֵחם ָעָליו ְוַיֲעֹזר לֹו, ְוהּוא יֹוֵדַע ְוזֹוֵכר ֶׁש'ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  הּוא ּבֹוֵטַח ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ׁשֶ 

טֹוב ִּבְׁשִביִלי'; ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאין לֹו ֱאמּוָנה ַחס    הֶׁשּזֶ   הּוא ֵמִביא ִלי ֶאת ָהַרע ַהֶּזה ְּבַוַּדאי 
ע ֶׁשַּמֶּׁשהּו הֹוֵל� לֹו ַרע ֵאין לֹו ׁשּום  ַחִּיים, ִּכי ְּבֶרגַ   םֵאינָ   וֵאין לֹו ַחִּיים, ַחָּיי   - ְוָׁשלֹום  

ַחּיּות, ֵאין לֹו ַּבֶּמה ְלִהְתַנֵחם, הּוא ֲהֵרי �א ַמֲאִמין ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַרֲחָמָנא ִליְצָלן;  
ַהְיָלדִ  ַהַּפְרָנָסה ֶׁשִּלי,  ַהַחִּיים ֶׁשִּלי;  'ָּכל  יֹוֵדַע  ֶׁשַחי ִעם ֱאמּוָנה, הּוא  ִמי  ים ֶׁשִּלי,  ֲאָבל 

ַהִּבְלּבּוִלים ֶׁשִּלי, ַהְּבָעיֹות ֶׁשִּלי, ָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ָעַלי ַמִּגיַע ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ׁשּום ָּדָבר �א  
 ְּבִמְקֶרה', לֹו ֵיׁש ַחִּיים ָיִפים.

 אֹותֹו, הּוא מֹוֶדה  רֹוִאים ְּכֶׁשָאָדם הֹוֵל� ָלרֹוֵפא, ֲאִפּלּו ֶּׁשָהרֹוֵפא ּדֹוֵקר אֹותֹו אֹו חֹוֵת�
הּוא ָּדַקר אֹוְת�?    י ָלרֹוֵפא, ְוהּוא ֲאִפּלּו ׁשֹוֵלַח לֹו ַמֶּׁשהּו ָיֶפה ְּכאֹות ַהָּכַרת ַהּטֹוב, ַוֲהרֵ 

ֲאָבל ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֶּזה ְלטֹוָבִתי, ָהרֹוֵפא ְמַרֵּפא אֹוִתי, ִויָלִדים ְקַטִּנים ֶׁשֲעַדִין �א ְמִביִנים  
ֶּבאֱ  ֶזה,  ַאּבָ   ת מֶ ֶאת  ַרע,  "רֹוֵפא  צֹוֲעִקים:  ְוֵהם  ָהרֹוֵפא  ַעל  ָרִעים,    אְוִאּמָ א  ּכֹוֲעִסים 

ָקטָ  ָמָׁשל  ֶזה  אֹוִתי..."  לֹו  ן ֶׁשָּנִבי י  ְּכדֵ   ן ּדֹוְקִרים  ֶׁשֵּיׁש  ֲאִפּלּו  ֱאמּוָנה,  ִעם  ֶׁשַחי  ָאָדם   ;
ַע 'ִמי ֵמִביא ִלי ֶאת ַהִּיּסּוִרים? ִמי ִיּסּוִרים הּוא ָיכֹול ְּבַקּלּות ִלְסֹּבל ֶאת ֶזה, ִּכי הּוא יֹודֵ 

 ֵמִביא ִלי ֶאת ָהַרע? ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא! ׁשּום ָּדָבר ֵאינֹו ִמְקֶרה, ֶזה ְּבַוַּדאי ְלטֹוָבִתי'.
ֶאת ֶזה ְצִריִכים ְלַׁשֵּנן ַהְרֵּבה, ִּכי ׁשֹוְכִחים ֶאת ֶזה ַמֵהר ְמֹאד, ֲאָנִׁשים ַמֲאִׁשיִמים ֶאת  

',  ח יְֻצלָ   , ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני �א ן 'ִּבְגָלִלי', ִּבְגַלל ֶׁש�א ָהָיה ִלי ֵׂשֶכל', ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני �א ְלִעְניָ ם:  ַעְצמָ 
ַמֲאִׁשיִמים ֶאת ֻּכָּלם,  , ַהִּמְׁשָּפָחה, ַהֹּׁשְכִנים', י ִאָּמא ֶׁשִּלי, ַּבְעִלי, ִאְׁשּתִ   , ִּבְגַלל ַאָּבא ֶׁשִּלי 

 ּׁשֹוְכִחים ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא ֶׁשהּוא ַמְנִהיג ַהֹּכל ְועֹוֶׂשה ַהֹּכל. ׁשֶ   לִּבְגלַ   לַהּכֹ 
(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב',  ַהְּׁשֵאָלה ִהיא ַרק, ֵאי� ְמַקְּבִלים ֱאמּוָנה ֲחָזָקה? אֹוֵמר ָלנּו ַרֵּבנּו ַז"ל 

מד) ַהַחִּיים  ִסיָמן  ֶׁשָּכל  ֱאמּוָנה.  יֹוֵתר  ְמַקְּבִלים  ָּכ�  ֵמֱאמּוָנה,  יֹוֵתר  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ַּכָּמה   :
ַיְזִּכירּו ֶאת ֵׁשם ה', "ָּברּו� ַהֵּׁשם", הֹודּו   ֶׁשָּתִמיד  ְסִביב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא;  ִיְסּתֹוְבבּו 

קֹוֶרה?"   "ַמה  אֹוְת�  ׁשֹוֲאִלים  ִאם  "ַמה  ַלַהֵּׁשם"  ה'";  "ָּברּו�  ַהֵּׁשם:  ֵׁשם  ֶאת  ַּתְזִּכיר 
ַהּתֹוְכִניֹות ֶׁשְּל�, ַאָּתה ַמִּגיַע ְלֵארּוַע?" ַּתֲעֶנה: "ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם", ּוְתַסֵּפר ַלֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים  

 ֵאי� ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָעַזר ְל�.
"ִרּבֹונֹו  ם ִיְתָּבַר�, ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ָּכל ְּפָרט ָקָטן:  ַּכּמּוָבן ֶׁשַּגם ְצִריִכים ְלַדֵּבר ֶאל ַהּׁשֵ 

ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַהֹּכל ְלטֹוָבִתי, ֲאָבל ֵאין    ם ָאְמנָ   ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ�, ֵיׁש ִלי ִיּסּוִרים, 
ֹּכַח, ַּתֲעֹזר ִלי",  "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני   ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�:  ָּבחּור ֶׁשָּצִרי� ִׁשּדּו� ְמַבֵּקׁש  ִלי 

  יֹוֵדַע ֶׁשַהֹּכל ְלטֹוָבִתי, ֲאָבל ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני ְּכָבר �א ָיכֹול, ַּתֲעֹזר ִלי ְוֵתן ִלי ִׁשּדּו�", 
ָּוַׁשע ִּביָלִדים, ּוְבִׁשּדּוִכים  ְלהִ   םָּכל ָּדָבר, ַעל ַּפְרָנָסה, ְׁשלֹום ַּבִית, ְּכֶׁשְּזקּוִקי ל  ְוֵכן ָהְלָאה עַ 

 ִליָלִדים. 
ַיֲעֹקב    'ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו',ֵּפרּוׁש ִנְפָלא,   ֹזאת ַהּתֹוָרה, ַוִּיְׁשַלח, ִסיָמן ד)(ְּבֶזה ְמָפֵרׁש מֹוֲהָרא"ׁש  

ם ָׂשרֹו ֶׁשל ָעָׁשו, ֵאי� ַיֲעֹקב ְלִהָּלֵחם עִ   י ְּכדֵ   ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהַּיְרֵּדן   רָאִבינּו ִנְׁשַאר ְלַבּדֹו ְּבֵעבֶ 
ְלַיֲעֹקב   'ְוִנְׂשָּגב ה' ְלַבּדֹו',ָאִבינּו ָיֹכל ְלִהָּלֵחם ְלַבד ִעם ַמְלָא� ָחָזק? עֹוֶנה ָלנּו ַהִּמְדָרׁש: 

הּוא;  ָאִבינּו ָהָיה ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, הּוא ָיַדע ֶׁשֵאין ׁשּום ָּדָבר ִמַּבְלֲעֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  
ִאם ָאָדם יֹוֵדַע 'ֵאין ִלי ַאף ֶאָחד ַרק ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִנְמָצא  

 ִאִּתי', ֲאַזי ַאף ֶאָחד �א ָיכֹול ְלָהַרע לֹו, ַאף ֶאָחד �א ָיכֹול ְלַנֵּצַח אֹותֹו.
 ) ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל יֹוֵאל, ַוִיְׁשַלח תשפ"ב(      

 
 
 
  

ֲחזֹון  'הַ   לַּבעַ   ַהָּקדֹוׁש ן  ַהָּגאוֹ   ַּפַעם ָּבא ִאיׁש ֶאָחד ֶאל
ֶׁשָהָיה    'ִאיׁש ֲעצּומֹות,  ִּבְבִכּיֹות  ְלָפָניו  ּוָבָכה  ַז"ל, 

ל רֹוֵפא, ְוָאַמר לֹו ָהרֹוֵפא ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמֲחָלה ַעְכָׁשו ֵאצֶ 
ְמֻסֶּכֶנת, ְוֵאין לֹו יֹוֵתר ֵמַאְרָּבָעה ָיִמים ִלְחיֹות, ּוָבָכה  

 .ֵמַהָּמֶות דְמאֹ  ְמַפֵחדה ְלָפָניו ְמֹאד, ִּכי ָהיָ 
הַ  ִאיׁש'ְוָהַל�  ֻחָּמׁש,    'ֲחזֹון  ְלָפָניו  ּוָפַתח  ַז"ל 

ְּבֵראִׁשית  ָּפָרַׁשת  ֵמַהְתָחַלת  ְלָפָניו,  ִלְקרֹות  ְוִהְתִחיל 
ְּבֵראִׁשית ", ַהְינּו  "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹּבֶקר יֹום ְרִביִעי"ַעד  

ָּכל ַמֲעֶׂשה יֹום ִראׁשֹון, ְוַאַחר ָּכ�   -   ְוגֹו'  "ָּבָרא ֱא�ִקים
ָּכל ַמֲעֶׂשה    -   ְוגֹו' "ר ֱא�ִקים ְיִהי ָרִקיעַ ַוֹּיאמֶ " ִהְמִׁשי�  

  ְוגֹו'  "ַוֹּיאֶמר ֱא�ִקים ִיָּקוּו ַהַּמִים" יֹום ֵׁשִני, ְוַאַחר ָּכ� 
ַוֹּיאֶמר ֱא�ִקים "ָּכל ַמֲעֶׂשה יֹום ְׁשִליִׁשי, ְוַאַחר ָּכ�    -

 ְוַאַחר ָּכ�   .ָּכל ַמֲעֶׂשה יֹום ְרִביִעי -  ְוגֹו' "ְיִהי ְמאֹורֹות
ֲהֵרי  "  :ָעָנה ְוָאַמר ַה"ֲחזֹון ִאיׁש" ַז"ל ֶאל ָהִאיׁש ַהַּנ"ל

ַהָּקדֹוׁש  ֶּׁשָעָׂשה  ַמה  ְּבַאְרָּבָעה -ָּברּו�-ִּתְרֶאה  הּוא 
ְוַיָּבָׁשה,   ָיִמים  ָרִקיַע  ָוָאֶרץ,  ָׁשַמִים  ָּבָרא  ָיִמים, 

ְוֵאי�  ֲעָׂשִבים ְוֵעִצים, ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים ְוכּו',  
ַאָּתה ִמְתַּפֵעל ִמן ָהרֹוֵפא ֶׁשאֹוֵמר ְל� ֶׁשֵאין ְל� ַרק ד' 

 >>>> .ָיִמים ִלְחיֹות

 

מו…  ּכ¿ ם  ≈‰  ‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ּו „ּו˙  ¿„ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָ‡‰ּוב,  ∆‰ ו¿ ר  ָ̃ ַ‰ּיָ י  ƒח‡ָ

ָ‰ָי‰  ∆ ׁ̆ ּכ¿  , ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒּמ‰ַ י˙  ּב≈ ַמן  ז¿ ƒּב ים.  ƒּמ ֻ̇ ו¿ ים  ƒּור‡‰ָ

  ˜ ˙    -ָספ≈ ∆‡ ֲ‡לּו  ָ ׁ̆ ל,  „ו… ָ‚ּ‰ַ ן  ַלּכ…‰≈ כּו  ˜  ָ‰ל¿ פ≈ ַ‰ּסָ

יך¿   עּו ‡≈ ך¿ ָי„¿ ן; ּכָ ∆§ ˙ ַעל ַ‰ח̆… ּיו… ƒ̇ יר ‡ו… ƒ‡‰ָ ילּו ל¿ ƒח ¿̇ ƒ‰ ו¿

ים   ƒּמ ֻ̇ ו¿ ים  ƒָלנּו ‡ּור ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ינּו  ָימ≈ ּב¿  .‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ ׁ̆   -ל¿ י≈

ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ מ≈ ים  ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ּמ¿ ∆ ׁ̆ ּכ¿  ;‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ּו „ּו˙  ¿„ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ָלנּו 

ם ≈ ּׁ̆ ‰ַ ם  ƒע  ˜ פ≈ ַ‰ּסָ ַעל  ים  ƒֲחח ו… ׂ̆ מ¿  , ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒַרך¿   י ּבָ ¿̇ ƒי

ַע  ≈„ י ל…‡ יו… ƒָלם, ֲ‡נ ל עו… ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒּנּו: "ר ּמ∆ ƒים מ ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ּומ¿

ַלי,   ≈‡ ‰ ַ‚ּל∆ ¿̇ ƒ ּ̇  ,‚ ַנ‰≈ ¿̇ ƒ‰ יך¿ ל¿ ַע ‡≈ ≈„ י ל…‡ יו… ƒן, ֲ‡נ ַמ‰ ָנכו…

  "‚…‰ נ¿ ƒיך¿ ָעַלי ל ך¿ ‡≈ ר∆ ∆„ּ‰ַ  ˙ י ‡∆ ƒל ‰ ∆‡ ר¿ ַּ̇-    ‰ י ז∆ ≈„ י¿ ַעל 

 …‰ נ¿ ƒך¿ ל ר∆ יר ָלָ‡ָ„ם ַ‰ּ„∆ ƒ‡‰ָ יָל‰ ל¿ ƒח ¿̇ ּ‰. ַמ  ‚ ּבָ

ים    ƒר מ¿ ָרָכ‰ ‡ו… ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈ ∆ ׁ̆ י  ƒפ ‰ ּכ¿ ָר‡ ַרּבָ ¿̃ ƒַוּי)

(‚ ל…‡  ל,  ו¿  , ך¿ ל∆ מ∆ ל…‡  ם  ָל‰∆ ין  ≈‡ ∆ ׁ̆ לּו,  ַ‰ּלָ  ˙ רו… ּ„ו… "ּבַ  :

  ‡ ּלָ ם ‡∆ ין ָל‰∆ ≈‡ ים, ו¿ ƒּמ ֻ̇ ים ו¿ ƒל…‡ ‡ּור ן, ו¿ י‡, ל…‡ כ…‰≈ ƒָנב

 ָּ̃ י ַ‰ נ≈ פ¿ ƒל „ ƒו ָב„, ָ‡ַמר ּ„ָ ל¿ ƒזו… ּב ‰ ּלָ ƒפ רּוך¿ ‰ּו‡  ּ̇¿ ׁ̆ ּבָ „ו…

ם'".  ָ̇ ּלָ ƒפ ¿ּ̇  ˙ ∆‡ ‰ ז∆ ב¿ ƒּ̇ ָלם ַ‡ל  ל עו… ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר' 
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ¡‡ ‰ ≈̂  "‚)˙˘פ‡ ַוי≈
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 תשפ"ג  ה' יֹום א' ָּפָרַׁשת ְוִיְׁשַלח, י' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת    -  ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�
 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ָהיָ  ַּבִּקְרָיה,  ֶׁשִּלי  ַהִּמְׁשָּפָחה  ִעם  ָהִייִתי  ֶׁשָעְבָרה    ג ַּתֲענּוה  ַּבַּׁשָּבת 
 ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו. 

ֶׁשְּבָמקוֹ  אֹוֵמר,  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ַמה  ִלי,  ְׁשלֹוֵמנּו    םַּתֲאִמין  ֶׁשַאְנֵׁשי 
ָהֹראׁש  ֶאת  ִלְתֹחב  ְּכֵדי  ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  ְלַהִּגיַע  ְּכַדאי    ִמְתַּכְּנִסים 

ֶאת ֶזה ִהְרַּגְׁשִּתי ְּבַׁשָּבת. ָּכל ֶרַגע   –ְוִלְׁשֹמַע ֶאת ַהִּדּבּוִרים   םֵּביֵניהֶ 
ָּכֵאֶּלה ִּדּבּוִרים    ִחּזּוק,  הָּכזֶ   הָהיָ   –ְלׂשֹוֵחַח ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  ל  ׁשֶ 

ַעל  -ָיִפים   ָקִרים  ַׁשָּבת,  ְּכַמִים  ְּבֵליל  ֵהן  ֲעֵיָפה.  ְּבַׁשָּבת   ןהֵ   ֶנֶפׁש 
ַּבֹּבֶקר ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה, ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה, ִּבְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ּוִבְסעּוַדת  

 ְמַלֶּוה ַמְלָּכה. 
ק ַּכָּמה ִּדּבּוִרים ַמָּמׁש ַעל ְקֵצה  ֲאִני ָצִרי� ְלַקֵּצר, ֲאִני ּכֹוֵתב ְל� רַ 

 ֶׁשִּדַּבְרנּו ְּבַׁשָּבת.  ה מַ  ַהַּמְזֵלג,
ְלָאדָ  ִיְהיּו  ֶׁש�א  ִּדַּבְרנּו  ַׁשָּבת  ִיְתָּבַר�,   ם ְּבֵליל  ַהֵּׁשם  ַעל  ְטָענֹות 

ְיַדְּברּו ֶׁש�א  ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  רֹוִאים  םְּבִאּיּוִמי  ְּכֶׁשְּמַבְּקִׁשים   .
: "ָהָבה ִּלי ָבִנים, ְוִאם  (ְּבֵראִׁשית ל, א)ָּפָרָׁשה, ָרֵחל ִּבְּקָׁשה ִמַּיֲעֹקב  ּבַ 

ָּכתּוב   ָאֹנִכי",  ֵמָתה  ב)ַאִין  אֹוֵמר  (ָׁשם,  ְּבָרֵחל".  ַיֲעֹקב  ַאף  "ַוִּיַחר   :
מֹוֲהָרא"ׁש, ָלָּמה ַיֲעֹקב ָּכַעס ַעל ָרֵחל? ֵאיֶזה ָּדָבר ַרע ָרֵחל ָעְׂשָתה  

ַמה ְצִריָכה ִאָּׁשה ַלֲעׂשֹות ְּכֶׁשִהיא רֹוָאה ֶׁשֵאין ָלּה ְיָלִדים,    יָּכאן? ְוכִ 
ַמה ֶׁשִהיא ָעְׂשָתה! אֹוֵמר    יֲהרֵ   ַרק ָלֶלֶכת ְלַבֵּקׁש ִמַּצִּדיק ְּבָרָכה, ְוֶזה

ֶׁשִּבְּקָׁשה 'ָהָבה ִלי ָּבִנים' ֵּתן    המֹוֲהָרא"ׁש, טֹוב ְמֹאד ִהיא ָעְׂשָתה ְּבזֶ 
ְּבָרָכה   ָאֹנִכי'  ִלי  ֵמָתה  ַאִין  'ְוִאם  ֲאָבל  �א    –ִליָלִדים,  ֶזה  ֶאת 

 – אֹוְמִרים; ְּכֶׁשְּמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ּוְמַבְּקִׁשים ְּבָרָכה ִמַּצִּדיק  
 ְמַבְקִׁשים ַמה ֶׁשְּצִריִכים, ֲאָבל ֵאין ִאּיּוִמים, ֵאין 'ְוִאם �א'. 

ַהּפָ  ַעל  ָיָפה  ְלִׂשיָחה  ַהּקֹודֵ   לׁשֶ   ָרָׁשהִנְכַנְסנּו  , ֶׁשַהָּקדֹוׁש םַהָּׁשבּוַע 
ָּברּו� הּוא ִהְקִׁשיב ַלְּתִפּלֹות ֶׁשל ִיְצָחק ָאִבינּו, ִּכי ֵאינֹו ּדֹוֶמה ְּתִפַּלת  
ַצִּדיק ֶּבן ַצִּדיק ִלְתִפַּלת ַצִּדיק ֶּבן ָרָׁשע; ִלְכאֹוָרה ָצִרי� ִלְהיֹות ָהפּו�,  

ֶׁשל ְּבתּוֵאל    אַנְפָׁשּה, ִהיא ָעְזָבה ֶאת ַהַּבִית ַהָּטמֵ ִרְבָקה ָמְסָרה ֶאת  
ֲהִכי   ַּבֲעִדינּות  ִהְתַלְּבָׁשה  ִהיא  ַהַּצִּדיק,  ֶאל  ִהְתָקְרָבה  ִהיא  ְוָלָבן, 

 ?ְּגדֹוָלה, ֲהֵרי ֶׁשְּצִריִכים ְלַהְקִׁשיב ָלּה ְוָלֵתת ָלּה ַמה ֶׁשִהיא ְמַבֶּקֶׁשת
ִהיא, ַהֻּקְׁשיָ ִּבגְ   ן ָאכֵ   ַהְּתׁשּוָבה  ַלְּתִפּלֹות    אַלל  ִהְקִׁשיבּו  ַהֹּזאת �א 

ְּבֹאֶפן ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ְּתִפָּלה  ִּכי  ִּבְתִפָּלה   לׁשֶ   ֶׁשָּלּה,  ִחָּנם,  ַמְּתַנת 
ִלי ְּכלּום,   ַמִּגיַע  "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, �א  ִיְתָּבַר�:  ֵמַהֵּׁשם  ְמַבְּקִׁשים 

 ת ִחָּנם".ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמ� ַמְּתנַ 
: "ָאסּור ָלָאָדם  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיַמן קצו)ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  

ִּבְתִפיָּלתֹו,   ְלִהְתַעֵּקׁש  ֶׁשָאסּור  ַהְינּו  ָּדָבר,  ׁשּום  ַעל  ַעְצמֹו  ַלֲעֹמד 
'. ַרק ָצִרי� ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַיֲעֶׂשה לֹו ַּדְוָקא ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו ְוכּו

ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלִהְתַחֵּנן ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְּבַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ִאם ִיֵּתן  
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ִיֵּתן, ְוִאם ָלאו ָלאו". ְּבֶזה ַרֵּבנּו ְמָפֵרׁש ַמה ֶׁשֲחָכֵמינּו  

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  יג)ִזְכרֹוָנם  ב,  ּתַ (ָאבֹות  "ַאל  ֶקַבע",  :  ְּתִפָּלְת�  ַעׂש 
: "'ְוָקַבע ֶאת ֹקְבֵעיֶהם  (ִמְׁשֵלי כב, כג)ֶקַבע ִמְּלׁשֹון ְּגֵזָלה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב  

ָנֶפׁש', ַהְינּו ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשהּוא ְמַבֵּקׁש, ֵהן ַּפְרָנָסה אֹו ָּבִנים אֹו ְׁשָאר  
ִפיָּלתֹו, ֶׁשַּדְוָקא ַיֲעֶׂשה  ְצָרִכים, ָאסּור ְלִהְתַעֵּקׁש ְוַלֲעֹמד ַעְצמֹו ִּבתְ 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאת ְּתִפיָּלתֹו, ִּכי ֶזה הּוא ְּתִפיַּלת ֶקַבע, ֶׁשּלֹוֵקַח 
 ַהָּדָבר ְּבָחְזָקה ִּבְגֵזָלה, ַרק ִיְתַּפֵּלל ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ַּכַּנ"ל".

ּכִ א  ַדְווקָ  ִיְצָחק.  ֶׁשל  ַלְּתִפּלֹות  ִהְקִׁשיבּו  ְּכֶׁשִהיא ָלֵכן  ִרְבָקה,  י 
ֲאִני ַצֶּדֶקת ַּבת ָרָׁשע, ִּתְראּו  'ִהְתַּפְּלָלה ֶזה ָהָיה ְּתִפָּלה ֶׁשַּמִּגיַע ִלי,  

; ָּכ�  'ֲאִני ְצִריָכה ֵּבן  זַמה ֶׁשְּכָבר ָעִׂשיִתי ְלַמַען ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ָאל  ּכָ 
ּבֶ  ִיְצָחק ָאִבינּו,  ֶזה  ְלֻעַּמת  ְמַבְּקִׁשים.  �א    –ן ַאְבָרָהם ָאִבינּו  �א 

 

ְּבַהָּקדֹוׁש  ֱאמּוָנה  ָלנּו  ֵיׁש  ֶנֱאָמן -ָּברּו�-ֲהֵרי  רֹוֵפא  ְוהּוא  הּוא, 
ִלְפֵני  ַנְפְׁש�  ַעל  ּוְבֵכה  ֵל�  ְל�,  ַיֲעֹזר  ְּבַוַּדאי  הּוא  ֲאִמִּתי,  ְוַרְחָמן 

 ".הּוא, ּוְבַוַּדאי ִּתְרֶאה ְיׁשּוָעה ְוַתֲאִרי� ָיִמים- ָּברּו�-דֹוׁש ַהּקָ 
ִלְפֵני   ּוָבָכה  ָּפנּוי,  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ְלֵאיֶזה  ַההּוא  ָהִאיׁש  ְוָהַל� 

ְיׁשּוָעה  - ָּברּו�-ַהָּקדֹוׁש  ּוָפַעל  ָׁשִליׁש,  ִּבְדָמעֹות  עֹוד    -הּוא  ֶׁשַחי 
 .ת ַהּגּוףֶעֶׂשר ָׁשִנים ִּבְבִריאּו

ם ֶׁשָהָאדָ ם,  ָהָאדָ ל  ׁשֶ   רּוחַ ב  ַהַּמּצַ ת  אֶ ר  ִלְׁשּבֹ ב  אֹוהֵ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ 
י ִמיהּודִ ר  יֹותֵ א  �א  ֶׁשהּוב  ַיְחׁשֹ א  ֶׁשהּון,  ָקטָ   ַעְצמוֹ ת  אֶ   ַיְרִּגיׁש
ה ַהְּפׁשּוטָ ה  ַהְּתִפיּלָ ם  עִ ם  ְּגדֹוִלים  ְּדָבִרי ל  ִלְפעֹ ל  תּוכַ   ֵאי�ט,  ָּפׁשּו
 ?ֶׁשְּל�

ָצִרי� ָלַדַעת ֶׁשהּוא ִּגּבֹור ָּגדֹול ְמֹאד, א  ִהית  ָהֱאמֶ  ֶׁשָּכל ָאָדם 
ְוֵיׁש ְּבֹכחֹו ִלְפֹעל ְּדָבִרים ְּגדֹוִלים ְמֹאד ַּבָּׁשַמִים ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלתֹו, 

ל  ְּבָידֹו ֶחֶרב ִּפיִפּיֹות, ֶׁשִהיא ֶחֶרב ַהְּתִפָּלה, ְוָיכוֹ   זאֹוחֵ   ִּכי ָּכל ֶאָחד
ִלְפֹעל ַעל ָיָדּה ְּגבּורֹות נֹוָראֹות, ְוִלְכֹּבׁש ַהִּמְלָחמֹות ֲהִכי ֲחָזקֹות, 
ַקְטנּות   ָּבָאָדם  ְלַהְכִניס  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ְוֶדֶר�  ָּבּה,  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ַרק  ִאם 

לוֹ  ְולֹוַמר  ַהַּדַעת,  ַוֲחִליׁשּות  ִּבְכלָ "  :ַהּמֹוִחין  ַאָּתה    ֶׁשִהְּנ� ל?  ִמי 
ָמְתֶני� ְלִמְלָחמֹות ָּכֵאֶּלה, ֲה�א ַאָּתה ִאיׁש ָקָטן ְוָחלּוׁש ֹּכַח, ר  חֹוגֵ 

ִּבְדָבִרים ְּגדֹוִלים ָּכֵאֶּלה , ֲאָבל ַעל ָהָאָדם ָלַדַעת ?"ְוָלָּמה ִּתָּכֵנס 
ֲעצּוִמי ֹּכחֹות  לֹו  ֵיׁש  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ְׁשטּות,  ֶׁשל  ִּפּתּוִיים   םֶׁשֵהם 

 .י ְּגדֹוִלים ָּבעֹוָלםִלְפֹעל ַהְּדָבִרים ֲהכִ 
ֹו, ְוהּוא לֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּקְדמּו    םּוִבְפָרט ְּכֶׁשהּוא סֹוֵמ� ַעל ֹּכחָ 

ְּגדֹוָלה  ְּגבּוָרה  ְמַקֵּבל  ְּבַוַּדאי  ּוִבְזכּוָתם,  ְּבֹכָחם  ְלִהָּלֵחם  ַמְמִׁשי� 
ַמָּמׁש, ִּכי   ַוֲעצּוָמה ְמֹאד, ַעד ֶׁשָּיכֹול ְלַהְראֹות אֹותֹות ּומֹוְפִתים

ְּבֹכַח ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּקְדמּו ָלנּו, ְוֵהם ְּכָבר ִנְּצחּו ִעַּקר ַהִּמְלָחָמה, ִאם 
ִהְתַּגְּברּות    ,ֵּכן ְיֵדי  ְוַעל  ִלְגֹמר,  ְקָצת  עֹוד  ַרק  ְּבָיֵדינּו  ִנְׁשַאר  �א 

ָמה ְוִלְפֹעל ְמַעט, ִעם ַעּזּות ּוְגבּוָרה ִּדְקֻדָּׁשה, ְיכֹוִלים ִלְגֹמר ַהִּמְלחָ 
 נֹוָראֹות ָּבעֹוָלם.

ַּפַעם ָעַבר ֵאיֶזה ּגֹוי ָּפִריץ ַעל ַיד ֵּבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש  
ֶׁשָהְיָתה   ְּתִפָּלתֹו  ְוָׁשַמע  זי"ע,  ִמְּסְטֶרעִליְסק  (ַהָּׂשָרף)  אּוִרי  ַרִּבי 

ַלֲהבּות ַעד ְּכלֹות  "ָׂשָרף" ַמָּמׁש, ְּבֹכחֹות ּוְבקֹולֹות ּוְבִהתְ ל  ְּכמֹו ׁשֶ 
ִמְּתִפָּלתֹו,  ֲעצּוָמה  ִהְתַּפֲעלּות  ַהּגֹוי  ְוִהְתַמֵּלא  ַמָּמׁש,  ַהֶּנֶפׁש 

 .ְוִהְמִּתין ַעד ֶׁשָּגַמר ַהְּתִפָּלה
ְוָאַמר לוֹ  ֵאָליו  ָּכֹזאת "  :ְוִנַּגׁש  ְּתִפָּלה  ֶׁשִאם ַאַחר  ֲאִני חֹוֵׁשב, 

ּכְ  ַהָּגלּות,  ִמן  ִנְגָאִלים  ַאֶּתם  ִמן  ֵאין  ֵתְצאּו  �א  ַּפַעם  ַאף  ָבר 
ֶנֶפׁש  "ַהָּגלּות ִּבְמִסירּות  ֶׁשָּלֶכם,  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשִאם  לֹוַמר,  ְּכִאּלּו   ...

ָיכֹול  ְּכָבר  ִמי  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַעם  ְיׁשּוָעה  ּפֹוֶעֶלת  ֵאיָנּה  ֲעַדִין  ָּכֹזאת, 
אּוִרי זי"ע,   יַהָּקדֹוׁש ַרּבִ ִלְפֹעל ַּבֲעָדם ְיׁשּוָעה? ָעָנה ְוָאַמר לֹו ָהַרב  

ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ֵּכן, ְוֶאְמֹׁשל ְל� ָמָׁשל, ַּפַעם ָהָיה ֶמֶל� ֶׁשָהָיה ְּבִגָּנתֹו  
ְוָעֶבה ָּכֶזה   ְוָעֶבה ְמֹאד, ֶׁש�א ִנְמָצא ֵעץ ָּכל ָּכ� ָּגבֹוַּה  ֵעץ ָּגבֹוַּה 

ְוִלבְ  ָהֵעץ  ְלַהְכִרית  ַהֶּמֶל�  ְוָרָצה  ַּפְלְטִרין  ָּבעֹוָלם,  ִּבְמקֹומֹו  נֹות 
ְיפוֹ  ַהֶּמֶל�תְוִגּנֹות  ְוִצָּוה  ְוִיְכֹרת אֶ   ,,  ֶׁשָּיבֹוא  ִיּטֹול    ,ָהֵעץת  ֶׁשִּמי 

 . ָּכל ַמה ֶׁשְּיַבֵּקׁש - ְׂשָכרֹו ֵמאֹוַצר ַהֶּמֶל�
ְוָיִמים  ֵלילֹות  ְוִנּסּו  ַהְּגדֹוִלים ֶׁשִּבְמִדיָנתֹו,  ַהִּגּבֹוִרים  ָּכל  ּוָבאּו 

 .ָהֵעץ ְו�א ָיְכלּו, ִּכי ֲאִפּלּו ְּבָכל ֹעֶצם ְּגבּוָרָתם  תאֶ ת  בּועֹות ִלְכרֹ ְוׁשָ 
�א ָהָיה ָלֶהם ֹּכַח ְלַנֵּסר ְוַלְחֹּת� ֵעץ ָעֶבה ָּכֶזה, ְוִהֵּנה ַאַחר ָיִמים 
ְוָׁשבּועֹות ֶׁשל ֲעבֹוַדת ֶּפֶר�, ְוֻכָּלם ְּכָבר ִהְתָיֲאׁשּו ִמְּלַהְכִרית ָהֵעץ, 

 ..., ְוָאַמר ֶׁשהּוא מּוָכן ְלַהְכִרית ָהֵעץדֶאחָ ר ָּבחּור ָצִעי ָּבא
ֵאי� ָּבחּור ָצִעיר ַיְחֹׁשב ַלֲעׂשֹות ָּדָבר "  : ְוָאְמרּוו  ָעָלי  ְוֻכָּלם ִלְגְלגּו

 ?"�א ִהְצִליחּו ַלֲעׂשֹות רְּביֹותֵ ם ֶׁשַהִּגּבֹוִרים ַהְּגדֹוִלי
ּפַ  ְוָלַקח  ִהְתַּפֵעל,  �א  ְּדִפיקֹות ְוַהָּבחּור  ַּכָּמה  ְוִעם  ְּבָידֹו  ִּטיׁש 

 ... ֲחָזקֹות ַעל ָהֵעץ ִהִּפיל אֹותוֹ 
ִהְצִליַח  ֵאי�  ְוַהִּגּבֹוִרים  ַהֶּמֶל�  ְּבֵעיֵני  ְּגדֹוָלה  ְּתִמיָהה  ְוָהְיָתה 

ָּכֶזה ָּדָבר  ַהָּבחּור  ?ַלֲעׂשֹות  ְוָאַמר  ָּכל "  :ָעָנה  ֶׁשַאַחר  ִהְבַחְנִּתי 
בּועֹות ֶׁשָּטְרחּו ַהִּגּבֹוִרים ְלַהְכִרית ָהֵעץ, ְּכָבר ֶנְחָלׁש ַהָּיִמים ְוַהּׁשָ 

ֲאִפּלּו ְּבִמְקָצת, ַיִּפילּו אֹותֹו    ,ֹּכַח ָהֵעץ ְמֹאד, ְוִאם ַעְכָׁשו ִיְתַאְּמצּו
ִמָּיד, ֲאָבל ֵהם ְּכָבר ִהְתָיֲאׁשּו ֵמֹרב ִטְרָחָתם ִויִגיָעָתם, ְו�א ָרצּו  

ֲאבָ  יֹוֵתר,  ַיֲעֶלה  ְלַנּסֹות  ְואּוַלי  ֶׁשִּלי,  ֶאת  ֶאֱעֶׂשה  ָאַמְרִּתי  ֲאִני  ל 
 ".ְּבָיִדי ִלְגֹמר ַמה ֶׁשֵהם ִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות, ְוָלֵכן ִהְצַלְחִּתי

ְוִסֵּים ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ר' אּוִרי זי"ע, ֶׁשֵּכן הּוא ֵאֶצל ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ֹו ְלהֹוִריד ֶאת ֵעץ ַהָּגלּות ְּבָגלּוָתם, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד עֹוֶׂשה ֶאת ֶׁשּל 

ַהְּגדֹוִלים ְוַהִּגּבֹוִרים  ַהֶּמֶל�,  ֶׁשל  ַהִּגָּנה  ַהַּצִּדיִקים   ,ִמּתֹו�  ֶׁשֵהם 
ֶׁשְּבָכל ּדֹור ְּבַוַּדאי עֹוִׂשים ְּפֻעּלֹות ְּגדֹולֹות ְלהֹוִריד ֶאת ָהֵעץ, ֲאָבל 

ִהִּגיעָ  ֶׁש�א  ְזַמן  ַהְּגאּוָלה  הָּכל  ִלְגֹמר    ֲעַדִין  -  ֵעת  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם 
ַהְּתִפּלֹות   ִעם  ֲאִפּלּו  ֲאַזי  ַהְּגֻאָּלה,  ֵעת  ְּכֶׁשַּתִּגיַע  ֲאָבל  ָּכָראּוי, 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 םְּבִאּיּוִמיא לֹ ם, ְּבַרֲחִמי ְלבֵַּקׁש

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 



 

 
 

 ג
 

  

 

  

> BreslevCenter.com
 \answ

ers  <    

 

   
 

      
  

      
         

 

 
 

 

 

 

 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו        

ִמִּׁשיעּו ִהְתעֹוְררּות  ְלִהְתַיֵח   רִקַּבְלִּתי  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ַעל  ְׁשִליָט"א  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶא   סֶׁשל    ל יֹוֵתר 
ִמְׁשַּתֵּדל ְלַהְקִּדיׁש יֹוֵתר ְזַמן ִּבְׁשִביל    תַהְּיָלִדים ְוא ִלְהיֹות ָעסּוק ָּכל ָּכ ִעם ַהֵּטֵלפֹון, ַוֲאִני ֶּבֱאֶמ 

 ֶׁשִּלי. ַהְּיָלִדים 

'ָאבֹות ּוָבִנים' ְּבָכל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ֲאִני יֹוֵׁשב ִעם    םִמְתַקּיֵ   ֵיׁש ִלי ְׁשֵאָלה, ֶאְצֵלנּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ם  ְסָת ם  ַהִא   ְּגָמָרא, ַוֲאִני א ֵמִבין ַמה ֵהם ְמַדְּבִרים.ד  ָּכל ַהְּיָלִדים ֶׁשִּלי, ֲאָבל ֲאִני א יֹוֵדַע ִלְלמֹו

 ֵּכן יֹוֵדַע?  ' חּוָמׁש ַרִׁש"י ֶּׁשֶאת ֶזה ֲאִני ָּברּו ה לעַ  אֹוָתם ַרק  ןּוְלׂשֹוֵחַח ִאָּתם? אֹו ִלְבחֹת בֶ ָלֶׁש 

ֲאִני ַּגם רֹוֶצה ָלַדַעת ֱהיֹות ְוֵיׁש ִלי ַאְרַּבע ָּבִנים, ָּכל ֶאָחד ְּבִגיל ׁשֹוֶנה, ַּכָּמה ְזַמן ָעַלי ְלַהְקִּדיׁש  
 ָאבֹות ּוָבִנים? ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ 

 ְקָצת ֵמַהִּׁשעּוִרים ֶׁשָּלֶכם. הזֶ ת ֶא  ְּבִחּנּו,  ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ִלְלמֹד עֶיַד י לִ ן ֵאי

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

תשע"ח ה'יֹום א' ַּפְרַׁשת ִמְׁשָּפִטים, י"ט ְׁשַבט, ְׁשַנת  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַמה ֶׁשָּלְמדּו ַּבַּתְלמּוד    לעַ   ַאְׁשֶרי ֶׁשַאָּתה ַמְקִּדיׁש ְקָצת ְזַמן ִּבְׁשִביל ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל ַלֲעבֹר ִאָּתם
 ִיְתַּבְּגרּו. רּתֹוָרה ְּבֶמֶׁש ַהָּׁשבּוַע, ֶזה ָיִביא ְל ַנַחת ֵמַהְּיָלִדים ֶׁשְּל ַּכֲאֶׁש 

ֶׁש  ִּבְׁשלֹוָמם  ְלִהְתַעְנֵין  ְּבָׁשבּוַע  ַאַחת  ָׁשָעה  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ֶׁשּלֹו  ַלְּיָלִדים  ַמְקִּדיׁש  ֶׁשא  ל ַאָּבא 
ְׂשָערֹוַהּיְ  ֶאת  ִיְמרֹט  הּוא  ְוכּו',  ְקָצת  ִאָּתם  ּוְמׂשֹוֵחַח  ְוכּו'  לֹוְמִדים  ֵהם  ַמה  רֹאׁשֹו    תָלִדים, 

ִּבְצִעירּוָת  ְזַמן  ָלֶהם  ַמְקִּדיִׁשים  ִאם  ַרק  ֵמַעְצָמם,  ְּגֵדִלים  ְיָלִדים א  ִיְתַּבְּגרּו;  י  ֲאזַ   םְּכֶׁשְּיָלָדיו 
 . םִיְגְּדלּו ְלֵפרֹות ָנִאי

ְּגָמָרא ְוכּו'; ֵראִׁשית ֵיׁש ַהּיֹום ְּגָמרֹות ִעם ֵּפרּוׁש ְּבָכל   דַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשַאָּתה א יֹוֵדַע ִלְלמֹוַמה ֶׁש 
ַהָּׂשפֹות, ָּכ ֶׁשֲאִפּלּו ֶאָחד ֶׁשא ָלַמד ִּבְצִעירּותֹו ַּגם ָיכֹול ְלָהִבין ָּפחֹות יֹוֵתר ַעל ָמה ְמֻדָּבר 

א ֶׁשִּיְבֲחנּו ָאז ֶאת ַהְּיָלִדים,    א ָּתה ָצִרי ָלַדַעת, ֶׁשָהִעָּקר ְּב'ָאבֹות ּוָבִנים' הּוַּבְּגָמָרא. ֵׁשִנית ַא 
ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ָּכל  ִהי  ֶאָּלא  ּוָבִנים'  ָהַאָּבא    רִליצֹו  א 'ָאבֹות  ַהָּׁשבּוַע  ָּכל  ַלֶּיֶלד.  ָהַאָּבא  ֵּבין  ֶקֶׁשר 

ַה  ְוַעל  ַהִּמְחָיה  ַעל  ְוָיֵגַע  ִמְזַּדֵּמ ָטרּוד  ְוא  'ָאבֹות   ןַּכְלָּכָלה  ָעׂשּו  ָלֵכן  ְיָלָדיו,  ִעם  ְלׂשֹוֵחַח  לֹו 
ִסּפּוֵרי    םָלֶה   ּוָבִנים', ֶׁשְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָּכל ַאָּבא ִיְתַיֵּׁשב ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ִעם ָּבָניו, ֶׁשָהַאָּבא ְיַסֵּפר

 ְקִׁשיב ַלְּיָלִדים ַמה ֵהם עֹוִׂשים ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְוכּו'.ַצִּדיִקים ָיִפים, ִסּפּוִרים ֵמַהָּפָרָׁשה ְויַ 

ְיָלִדים ַמְתִחיִלים ֵמַהְּצִעיִרים, ִּכי ֵהם ְזקּוִקים ְלֶזה יֹוֵתר ְולֹוְמִדים    תְּברּוכַ   הִאם ֵיׁש ְל ִמְׁשָּפָח 
ְלַהְפלֹו ַּכּמּוָבן ֶׁשָאסּור  ְוכּו';  ְקָצת  ֶיֶלד  ָּכל  ֶׁשֲחָכֵמינּו    תִעם  ְּכִפי  ֵמָהֲאֵחִרים,  יֹוֵתר  ֶאָחד  ֶיֶלד 

", אלא ְצִריִכים ָלֵתת  ִניםּבָ ַה   יןּבֵ   ֹונּבְ ָאָדם    הַׁשּנֶ ַאל יְ   ָלםֹו: "ְלע(ַׁשָּבת י:)ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  
. ִאם ֵיׁש ֶיֶלד ֶׁשּיֹוֵתר ִמְתַקֶּׁשה ְוכּו', ְצִריִכים ַלֲעזֹר לֹו ְוכּו'.  הָׁשֶווה  ְלָכל ֶאָחד  ְּתׂשּוֶמת ֵלב ְּבִמָּד 

ְוַיֲעזֹר  ַמה ֵהם עֹו  םֶׁשָהַאָּבא ַיְקִׁשיב ַלְּיָלִדי  אָהִעָּקר ְּב'ָאבֹות ּוָבִנים' הּו ִׂשים ָּכל ַהָּׁשבּוַע ְוכּו' 
 ָלֶהם ְוכּו', א ְצִריִכים ִלְבחֹן אֹוָתם.

ְיָלִדים    ַאְׁשֶרי  .ֶׁשְּל ַלְּיָלִדים  ּוָבִנים'  ְּב'ָאבֹות  ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי  ְּבָכל  ָׁשָעה  ַמְקִּדיׁש  ֶׁשַאָּתה 
ִּבְפָרט ְיָלִדים ְקַטִּנים; ָלֶהם א ְמַׁשֶּנה ִאם ָהַאָּבא    ַמְקִׁשיִבים ְלָכל ִמָּלה ֶׁשָהַאָּבא ְמַדֵּבר ֲאֵליֶהם,

 ָאָדם ָּפׁשּוט, ְיָלִדים ַמְקִׁשיִבים ַלֲאִביֶהם ְלָכל ִמָּלה ֶׁשהּוא אֹוֵמר ָלֶהם.  ֹו הּוא ַּתְלִמיד ָחָכם א

ּכָ   ַּתֲעבֹר ֲאֵליֶהם,   ַעְצְמ ֶאת  ְותֹוִריד   ַהְּיָלִדים ֶׁשְּל ִעם  ַהָּפָרָׁשה  ְּכִפי  ַעל  ַנַחת.  ִּתְרֶוה ֵמֶהם   
", מֹוֲהָרא"ׁש ֹוְלַהְקִטין ַעְצמ  ִניםּבָ לַ   הּלָ : "ְסגֻ (ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ָּבִנים, ֵחֶלק ב' ִסיָמן ב)ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  

ַמְקִטי  ָּוָנהַמְסִּביר זֹאת ֶׁשַהּכַ  ַלְּיָלִד ת  ֶא ן  ִהיא ֶׁשָהָאָדם  ים, הּוא  ַעְצמֹו ְוהּוא מֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו 
 ֲאַזי הּוא ְמאֹד ַמְצִליַח ִאָּתם.   -  םְמַׂשֵחק ִאָּתם, הּוא ְמַסֵּפר ָלֶהם ִסּפּוִרים, הּוא ִמְתַעְנֵין ְּבַמֲעֵׂשיֶה 

ֻּכָּלם ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָּכל יֹום ַעל ְיָלִדים טֹוִבים, ַאְׁשֵרי ַההֹוִרים ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם  ְוַעל
  ֵהם ִיְזּכּו ִליָלִדים ְּכֵׁשִרים. , ָּבַר ָּכל יֹום ַעל ְיָלִדים טֹוִביםִיְת 

 "ח) תשעם ִמְׁשָּפִטיה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

ֲאִני   דֵאיְך ִלְלמוֹ  ׁשֶ 'ָאבֹות ּוָבִנים', ּכְ ּבְ
ָמָרא?ד לֹא יֹוֵדַע ִלְלמוֹ   ּגְ

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ְוָהֲעבֹודֹות ֶׁשל ֲחלּוֵׁשי ַהֹּכַח ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל, ִיְזּכּו  
ֶׁש�א  ִּבְתַנאי  ַרק  ָהֵעץ,  ְּכִריַתת  ִלְגֹמר 

ִמֹּכָחם ַלֲעׂשֹות אֶ ְוִיְׁשַּתְּדל,  ִיְתָיֲאׁשּו  ַמה ת  ּו 
ֶּׁשֵהם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות, ִּכי ֵיׁש ְּגבּוָרה ֲעצּוָמה  

 ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְהֶיה.  -ְּבָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל 
ר'   ַהָּקדֹוׁש  ֵמָהַרב  ָּכֶזה  ָמָׁשל  מּוָבא  ַּגם 

ַנְחָמן ַז"ל ְּבֵׁשם מֹוֲהְרַנ"ְּת ַז"ל    ר' ַאְבָרָהם ֶּבן  
, ֶׁשָּׁשֲאלּו  ֵבי אֹור" ֵחֶלק ַמֲעִׂשּיֹות ּוְמָׁשִלים)(ְּבֵסֶפר "ּכֹוכְ 

ְּבִעְנַין ִלְהיֹות    אֹותֹו  ָיכֹול  ֵאי�  ַהְּגֻאָּלה, 
ֶׁשִּבְזַמן ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים, ּוְבדֹורֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו  

ָהַאֲחרֹוִנים   הַז"ל �א ָּבָא ּוַבּדֹורֹות  ַהְּגֻאָּלה, 
 ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה?

ָּגדֹול   ְּכַר�  ֶׁשָהָיה  ָמָׁשל,  ִּפי  ַעל  ְוִהְסִּביר 
ְּבצּורָ  חֹוָמה  ִעם  ַעד  ְמֻסָּבב  ַוֲחָזָקה  ה 

ְוַהְרֵּבה ְמָלִכים ָרצּו ִלְכֹּבׁש אֹוָתּה   ְלַהְפִליא, 
ֵמַהִחִּצים  ָנְפלּו  ַהַחָּיִלים  ָּכל  ִּכי  ָיְכלּו,  ְו�א 

ַהַחָּיִלים ת  ֶׁשָּזְרקּו ִמָּׁשם, ּוֶמֶל� ֶאָחד ֵהִביא אֶ 
ְּכדֵ   רְּביֹותֵ   ַהִּגּבֹוִרים ם  ֶׁשִעּמָ י  ֶׁשִּבְצָבאֹו, 

ַהחֹוָמה, ֲאָבל ְלַבּסֹוף ַּגם   תאֶ   ְבֹקעַ לִ   ַיְצִליחַ 
ָחָכם,  ְוָהָיה  ְלַבּדֹו,  הּוא  ְוִנְׁשַאר  ָנְפלֹו,  ֵהם 
ָּפֲעלּו   ַמה  ִלְראֹות  ַהחֹוָמה  ְסִביב  ְוָהַל� 

ִמִּבְפִנים   ,ְוָרָאה  ?ֵחילֹוָתיו ַהחֹוָמה  ֶׁשַעְכָׁשו 
ק רַ   אֶאּלָ ה,  ֻּכָּלּה ְּפרּוָצה ַוֲחלּוָׁשה, ְו�א ִנְׁשֲארָ 

ְזֵקִנים   ִעם  ַוֲאִפילּו  ִמַּבחּוץ,  ְקַטָּנה  ְמִחיָצה 
ָעָׂשה   ְוֵכן  ְלָכְבָׁשּה,  ְיכֹוִלים  ִויָלִדים  ְוָנִׁשים 
ְוחֹוִלים  ִויָלִדים  ָנִׁשים  ְזֵקִנים  ֶׁשֵהִביא 
ָהִעיר,   ְוָכְבׁשּו  ַהחֹוָמה  ְוָהְרסּו  ֶׁשִּנְׁשֲארּו, 

ַלְחקֹור ְיכֹוִלים  ָּכַבׁש אֶ   : ְוִהֵּנה  ָהִעיר?  ת  ִמי 
ָהַאֲחרֹוִנים ֲה�א   ,ַהִאם  ַהֹּכַח,  ֲחלּוֵׁשי 

ְּבַעְצָמם �א ָהיּו ְיכֹוִלים ִלְכֹּבׁש ֲאִפּלּו ְּבֶאֶלף  
ֲה�א   ַהִּגּבֹוִרים,  ָהִראׁשֹוִנים  ְוִאם  ָׁשָנה, 

 . ְלַמֲעֶׂשה �א ָּגְמרּו ְוָכְבׁשּו
ְׁשֵניֶהם ַנֲעֶׂשה    ףֶׁשְּבֵצרּו  ,ֲאָבל ַהֵּתרּוץ הּוא

ֶׁשְּבַוַּדאי  הַ  ַהְּגֻאָּלה,  ְּבִעְנַין  הּוא  ְוֵכן  ִּנָּצחֹון, 
ַהּקֹוְדִמים ֶׁשַּבּדֹורֹות  ֹמֶׁשה    ,ַהַּצִּדיִקים  ְּכמֹו 

ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי,    ,ַרֵּבנּו
ְוַהַּבַעל ַהָּקדֹוׁש-ֵׁשם- ְוָהֲאִריַז"ל  ְוַרֵּבנּו    טֹוב 

ָזְרק ֻּכָּלם  עַ ַז"ל,  ִחִּצים  ַהָּסמֶ ל  ּו  � "ַהָּנָחׁש 
אֶ "מֵ  ְוֶהְחִליׁשּו  ַּבּדֹורֹות  ת  ם,  ְוַעְכָׁשו  ֹּכחֹו, 

ֶׁשִּיְהֶיה ִמי  ִיְהֶיה  ֲאִפּלּו  ָלֹבא   ,ַהָּללּו,  ָיכֹול 
ם ְלַגְמֵרי ּוְלָהִביא ֶאת  "� מֵ "ַהָּסמֶ ת  ְוִלְכֹּבׁש אֶ 

ְוזֹוהִ  ִנְפָלָא  יַהְּגֻאָּלה,  ֹוַדת ַלֲעב  הִהְתַחְּזקּות 
ְוִהְתּבֹוְדדּות,  םַהּׁשֵ  ְּתִפָּלה  ְלִעְנָין  ּוִבְפָרט   ,

ְוַהִּמּדֹות ַהַּתֲאוֹות  ְׁשִביַרת  ָהָרעֹות,    ּוְלִעְנַין 
ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּזה ַּכָּמה ְוַכָּמה ָׁשִנים ֶׁשָעָׂשה  

ֶּׁשָעָׂשה ַמה  �א    ,ָהָאָדם  ֶׁשֲעַדִין  לֹו  ְוִנְדֶמה 
ֵכן ִיְתַחֵּזק ְמֹאד ְּכִגּבֹור  -ִּפי-ַעל-ָּפַעל ְּכלּום, ַאף

ַּתִּקיף ַלֲעׂשֹות ָּכל ַמה ֶׁשָּיכֹול, ִּכי ְּבַוַּדאי סֹוף  
יַ  סֹוף  ַהָּקדֹוׁש ָּכל  ִלְגֹמר -ָּברּו�-ֲעְזרֹו  הּוא 

ֶּבֱאֶמת   ִּגּבֹור  ֶׁשהּוא  ִמי  ְוַאְׁשֵרי  ָּכָראּוי, 
 ִיְתָּבַר�.  םַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ 

א  ֶׁשהּו  ֶׁשֲאִפילּוד,  ֶאחָ ל  ְלכָ ק  ִחיזּו ם  ּגַ ה  ְוזֶ 
ם  ֵמַהּׁשֵ ה  ַהְרּבֵ   ָּכ�ל  ּכָ   ִּבֵּקׁשר  ְּכבָ א  ֶׁשהּוה  רֹואֶ 
ר ְּכבָ א  הּוה,  ַהְיׁשּועָ ת  אֶ ה  ָרָאא  �ן  ֲעַדִייא  ְוהּו
ל  ִהְתַּפּלֵ ו ַעְצמוֹ ל  עַ ד ָעבַ ה, ַהְרּבֵ  ָּכ�ל ּכָ ה ִניסָ 
א  �ן  ֲעַדִייר  ָּדבָ ם  ְוׁשּות  ָהָרעוֹ ת  ֵמַהִּמּדוֹ א  ֶׁשֵּיצֵ 

ה  ָהיָ א  �ה  ֶׁשָהֲעבֹודָ ת  ָלַדעַ   ָצִרי�א  הּוז  ָאז,  זָ 
ה,  ַהְיׁשּועָ ת  אֶ ד  ְמאֹ ב  ֵקרֵ י  ְּבַוַּדאה  ְוזֶ ק,  ָלִרי
ק  רַ ת,  ְלַהְרּפוֹ א  �ל  ֵׂשכֶ   לוֹ ה  ִיְהיֶ ם  ְואִ 

  ֶׁשּלוֹ ה  ַהְיׁשּועָ ז  ָאם,  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁש   ְלַהְמִׁשי�
ת אֶ ר  ִלְׁשּבֹ ל  יּוכַ י  ְּבַוַּדאא  ְוהּוד,  ְמאֹ ה  ְקרֹובָ 
ה ֶׁשִּנְראֶ   ֲאִפילּוץ,  ָהעֵ ת  אֶ ד  ּוְלהֹוִריה  ַהחֹומָ 

 ם. ֵמַהָּמקוֹ ז זָ א �ן ֲעַדיִ ה ֶׁשּזֶ 
(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ִגלּוי ֵאִלָיהּו, ִגיּבֹור,  
 ְרפּוָאה)
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ֶׁשָּלכֵ  ַמֶּׁשהּו  ָעָׂשה  ֶׁשהּוא  הּוא  ן  ִהְרִּגיׁש  לֹו,  ַמִּגיַע 
 ְמַבֵּקׁש: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵּתן ִלי ֵּבן". 

ֵאי� ַהֶּזה  ְּבִעְנַין  ִהְתַחַּזְקנּו  ְלַבֵּקׁש   םְצִריִכי  ְמֹאד 
ֹות ָיפֹות; ֶאְכֹּתב  ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. ָהיּו עֹוד ַהְרֵּבה ִׂשיח

 ְל� ְּבִהְזַּדְּמנּות ַאֶחֶרת. 
ַהִּׁשְבָעה   ֶׁשל  ַהִּסּפּור  ֶאת  ָלַמְדנּו  ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִסּפּוֵרי 

ֶׁשֶהָחָתן ְוַהַּכָּלה    (ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַמֲעֶׂשה יג)ֶּבעְטִליְרס.  
ִּדּבַ  ַהֶּבעְטִליְרס,  ֶאל  ַּבֲחֻתָּנה  ִהְתַּגְעְּגעּו  ְרנּו  ְמֹאד 

ִלְזּכוֹ   רֶׁשַּכֲאׁשֶ  רֹוִצים  ָיֶפה,  ת  ְלֵבית  ִמְתַחְּתִנים, 
ְצִריִכים ֶאת ַהֶּבעְטִליר    –רֹוִצים ִלְזּכֹות ִלְׁשלֹום ַּבִית  

ְּבִאיָׁשּה,   ֶחְסרֹונֹות  ְלַחֵּפׂש  ְו�א  ִלְראֹות  �א  ָהִעֵּור; 
ְצִריִכים   ָּדָבר  ְלָכל  �א  ִלְראֹות,  ְצִריִכים  ַהֹּכל  �א 

ים ֵלב. ְּכִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  ָלׂשִ 
: "ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָּנָׂשא ִאָּׁשה ִגֶּדֶמת,  (ַׁשָּבת נג:)

ֶׁשָאָדם   ִסּפּור  ָהָיה  מֹוָתּה"  יֹום  ַעד  ָּבּה  ִהִּכיר  ְו�א 
ִהְתַחֵּתן ִעם ִאָּׁשה ְּבִלי ָיַדִים, ְוהּוא �א ָיַדע ַעד יֹום  
ְוַהְּגָמָרא   ָיַדִים,  ְּבִלי  ִאָּׁשה  ָהְיָתה  ֶׁשִהיא  מֹוָתּה 

ֻמְכרָ  ֶזה"  ִאיׁש  ָצנּוַע  "ַּכָּמה  ִלְהיֹות    ח ְמַסֶּיֶמת: 
�א   ֶׁשהּוא  ְמֹאד,  ָצנּוַע  ִאיׁש  ָהָיה  ַהֶּזה  ֶׁשָהָאָדם 

 ִהְסַּתֵּכל ַעל ִאְׁשּתֹו. 
ֶׁשִּקּבַ  ְּכִפי  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהַהְקָּדמֹות  ְלנּו ִעם 

ָהְיתָ ן  ֵאי  –ִמּמֹוֲהָרא"ׁש   ַהֶּזה  ֶׁשָּלָאָדם  ה  ַהַּכָּוָנה 
ַעל ָהֵעיַנִים ְוהּוא �א ָרָאה ֶׁשָחֵסר ָלּה ָיַדִים,    הְרִטּיָ 

ֶאָּלא הּוא ָּפׁשּוט �א ִהְסַּתֵּכל ַעל ַהֶחְסרֹונֹות ֶׁשָּלּה,  
הּוא �א ָעָׂשה ִמֶּזה ֵעֶסק, הּוא ָרָאה ַרק ֶאת ַהּטֹוב  

 ָּבּה.ׁשֶ 
ִּדַּבְרנּו ֶאל ָהַאְבֵרִכים ֶׁש�א ְיַחְּפׂשּו ֶחְסרֹונֹות ַּבַּבִית,  
�א ְלַחֵּפׂש ֵאיֹפה ֲעַדִין �א ְמֻסָּדר ַוֲעַדִין �א ָעׂשּו ֶאת  
ַהֶּבעְטִליר   ִלְהיֹות  ֶאָּלא  ְוַכּדֹוֶמה,  ַהַּבִית  ֲעבֹודֹות 

ְוִאם אֹוחֵ   ןֲעַדִיי  םָאדָ   ָהִעֵּור.  ַהֹּזאת, ַּבַּדְר   ז�א    ָּגה 
רֹואֶ   אהּו ֵּכן  ְלִהְתַּגְעֵּגַע    הֲעַדִין  ְצִריִכים  ֶחְסרֹונֹות, 

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲעֹזר ִלי  ְוִלְבּכֹות ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�:  
ֶׁשֶאְזֶּכה ִלְקֻדַּׁשת ָהֵעיַנִים, ֶׁשִּיְהיּו ִלי ֵעיַנִים ְּבִריאֹות,  

, ְּבִאְׁשִּתי ּוְבָכל ֶאָחד. ִרּבֹונֹו  י ְּבַעְצמִ ֶׁשֶאְרֶאה ַרק טֹוב  
מֹוְצִאים ֶאת ַהֶּבעְטִליר ָהִעֵּור, ֵאי�    ן ֶׁשל עֹוָלם, ֵהיכָ 

זֹוִכים �א ִלְראֹות ַמה ֶׁש�א ְצִריִכים ִלְראֹות? ֵאי�  
ַהּטֹוב?" ֶאת  ַרק  ִלְראֹות  ְוַהַּכָּלה    זֹוִכים  ּוְכֶׁשֶהָחָתן 

נִ  הּוא  ִהַּגְעִּתי  ִהְתַּגְעְּגעּו  ָּכאן,  "ֲאִני  ְואֹוֵמר:  ְכַנס 
נֹותֵ  ֲאִני  ּדֹורֹון    ןֲאֵליֶכם,  ְּגמּוָרה  ְּבַמָּתָנה  ָלֶכם 

 ְוַגְעּגּוַע זֹוִכים ָלֶזה.  הְּדָרָׁשה", ִּכי ַעל ְיֵדי ַּבָּקׁשָ 
 . הֲאִני ָצִרי� ְלַקֵּצר, עֹוד ֶאְכֹּתב ְל� ֵמַהַּׁשָּבת ַהִּנְפָלָא

 . ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר    
 "ג)תשפח ַוִיְׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'

שבת קודש מיוחדת עם ראש הישיבה שליט"א   
 בקרית ברסלב ליבערטי

, יחד עם אורחים רבים נוספים בערטיזכו תושבי קרית ברסלב לי  א,יצובשבת קודש האחרונה פרשת  
 .שהגיעו לשבת, לערוך שבת יפה מאוד יחד עם ראש הישיבה שליט"א

התפילות והדרשות נערכו בבית המדרש הגדול ברח' האשקי, בליל שבת ערך ראש הישיבה שליט"א  
רו דיבורי התחזקות ועצות  באטע (שבת אחים) בביתו, שם התאספו יהודים רבים מכל העיר, ודיב

מאוד יפות מרבינו ז"ל. בשבת בבוקר התפלל ראש הישיבה שליט"א לפני העמוד בנעימות גדולה,  
ולאחר התפילה נערך הקידוש, וראש הישיבה שליט"א מסר שיעור בספר הקדוש סיפורי מעשיות,  

וכן בסעודה ש יפות לחיים ברוחניות ובגשמיות,  לישית היו דברות  והוציא למעשה עצות והדרכות 
 קודש מיוחדים עם הלימודים של רבינו הקדוש.

נקודות   המזלג,  קצה  על  מעט  שליט"א  הישיבה  ראש  כתב  השבוע,  ראשון  ביום  היומי  במכתב 
מסויימות שדיברו במשך השבת היפה הזו, באפשרותך לקרוא זאת השבוע בגליון, במדור "מכתב  

 מראש הישיבה שליט"א".
 השבת נועם הנשמות! 

 *** 

 הודפס מחדש סדר הדלקת נר חנוכה 
ה "סדר  כי  המשמחת  הבשורה  את  מקבלים  אנו  רבה  הודפס  דלקבשמחה  המפואר  חנוכה"  נר  ת 

 בלבד. 2.99$של  סמלימחדש, וזמין כעת שוב באתר במחיר  
אנשי שלומינו מצפים בכליון עיניים ל"סדר הדלקת נר חנוכה" המפואר, שבתוכו יש את הנוסח המלא  

נר חנוכה, כולל כל המזמורים הפיוטים והמנהגים כפי שמוהרא"ש הנהיג, מלווה בדיבורי  של הדלקת 
חיזוק ורעיונות יפים, מלוקטים מספרים רבים, בעניין גודל מעלת הזמן ומה שמתחולל בכל העולמות  

 בזמן שיהודי מדליק את נרות חנוכה הקדושות, וגודל העת רצון שאפשר לפעול דברים עצומים.
ש בתוכו הרבה תפילות מאוד נפלאות בעניינים שונים כמו לדוגמא על ילדים, נחת מהילדים,  וכן גם י

שידוכים, פרנסה, שמוהרא"ש כתב במיוחד, בכדי לאמרם בחנוכה בשעה שנרות החנוכה דולקות.  
 תפילות אלו פותחות את הלב להשם יתברך, ופועלות ישועות גדולות מאוד.

די שנה אצל אנשי שלומינו, והודפס כבר במהדורות רבות שוב  ה"סדר הדלקת נר חנוכה" נחטף מי
יהיה   שזה  עיניים,  מאירות  ויפות  גדולות  באותיות  והפעם  מחדש,  שוב  הודפס  אך לאחרונה  ושוב, 

 תענוג רוחני לכל הרוכשים.
 בימים ההם בזמן הזה! 

 079.70.400.69    שיעורים; סיפורי תפילה; מתכונים; ועוד -  (לנשים)קוואל פון חיזוק  
 

 
   451-152-354380  ארגנטינה |    212-444-9169   ארה"ב 

 323-500-3462  בלגיה |    438-320-9090  קנדה |    03303502363  אנגליה |  
 058-637-7799/ הודעות  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל  

 

 079.70.400.66    שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב  

 
 541-152-354370 ארגנטינה|  212-444-9191  ארה"ב

 323-500-3461 בלגיה|   438-300-8080 קנדה|  03303502361 אנגליה| 
 rabbirothhebrew@gmail.com  לקבלת הגליון במייל

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 שליט"א אברהם משה שטראססער מו"ה 
 מנהל מוסדות היכל הקודש 

 למז"טאליעזר שלמה  לרגל החלאקה של בנו
*** 

 הי"ואהרן וועבערמאן מו"ה 
 למזל טוב לרגל שמחת האירוסין של בנו 

מו"ה בת עב"ג  הי"ונחמן יואל  החתן  

 הי"ו  יצחק אביש
*** 

 הי"ו  וקסברגר יצחקמו"ה 
 למזל טוב  לרגל הולדת בנו

*** 

 הי"ואלי' מזרחי מו"ה 
 למזל טוב  לרגל הולדת בתו

*** 

 הי"ו ישראל מאיר קראסניאנסקי החתן 

 עב"ג  למזל טובשמחת החתונה לרגל 
*** 

 הי"ו נחמן שיף החתן 
 עב"ג  למזל טובשמחת החתונה לרגל 

 הי"ו מעט איוסף ס מו"ה בת עב"ג 
*** 

 הי"ו סאבאוויטש שמואל  החתן 
 עב"ג   למזל טוב ואירוסילרגל  

 

 *** 

 חדשות מ"קול ברסלב"
כפי שפורסם בשבוע שעבר, קווי הטלפון של "קול 

פון  או"קווברסלב"   חיזוק),  " חיזוק ל  של    (מעיין 
עוברים עיבוד מחדש במערכת חדשה. ואנו פועלים  
למערכת   המקומיים  המספרים  כל  את  להעביר 

 החדשה.
המספרים   כבר  הועברו  יתברך  השם  בעזרת 
המקומיים של ארצות: קנדה, בלגיה, וארגנטינה, ראו  
קשה   עובדים  אנו  וכן  הגליון,  בסוף  המספרים  את 
להמשיך להעביר את המספרים מכל שאר הארצות.  
אנו פונים ומבקשים מכל אנשי שלומינו ולכל מאזיני 
שהכל   יתברך  מהשם  ולבקש  להתפלל  הקווים, 
אלפי  עשרות  לטובת  ובקלות  במהירות  יסודר 
היהודים שמחייגים לקו מידי יום ביומו כדי להתחזק  
עם העצות של רבינו הקדוש, ולהנות מכלל המדורים 

 נפלאים והמיוחדים הקיימים בקו.ה
לעת עתה ניתן לחייג לקו על ידי המספרים הזמניים  

 כדלהלן:
באמריקה   ברסלב"  בארץ    845-299-2224"קול 

 0723701948 ישראל
באמריקה   חיזוק)  של  (מעיין  חיזוק"  פון  "קוואל 

 0723701916  בארץ ישראל 718-705-5382
 שמעו ותחי נפשכם!

 
. 
 

 

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

 לאחר זמן הדה"נ  'ד 20 --- 
 3:00מנחה ימי חול  

 ברכות 9:15
 8:30שחרית ימי חול  

 לאחר הדה"נ  'ד 20
 15רח' רבי נחמן מברסלב |  ירושלים  7:30מעריב בימי חול  

  7בעל שם טוב רח' |   בני ברק לאחר הדה"נ  'ד 50 ברכות 9:15 לאחר זמן הדה"נ  'ד 10 21:00יום רביעי בשעה 
 שמיעת שיעור

 19ליל שישי רח' נחל דולב 
 ד' לפני השקיעה  10סעודה שלישית 

 לפני השקיעה  'ד 10 ---  ק"א   20 הנביאה וגם ברמה ג' רח' מרים
 

  6ריב"ל רח' |  שמש  תבי

 19רשב"י |  מודיעין עילית  לאחר הדה"נ  'ד 10 ברכות 9:15 לפני השקיעה  'ד 30 21:30יום רביעי בשעה 
רחוב  21:30יום ראשון בשעה שיעור:  

 ) ביהכ"נ חב"ד( 9צה"ל 
 

 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל |    צפת לפני השקיעה  'ד 10 ברכות 9:00 דק' לפני השקיעה 45

 2רחוב משה שפירא |    טבריה לפני השקיעה  'ד 15 ברכות 10:00 לפני השקיעה 'דק 20 --- 
 12רחוב הרב הרצוג |   חיפה ---  ---  דק' לפני השקיעה 5 --- 

 

יָבה ׁשִ ב ֵמֹראׁש ַהּיְ  >> המשך  ִמְכּתָ

 


	וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ, אוֹמֵר הַמִּדְרָשׁ (בְּרֵאשִׁית רַבָּה עז, א): "מָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כָּתוּב בּוֹ וְנִשְׂגַּב ה' לְבַדּוֹ, אַף יַעֲקֹב וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ", (יְשַׁעְיָה ב, יז). יֵשׁ לְהָבִין מָה הַקֶּשֶׁר בֵּין שְׁנֵיהֶם...
	רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן נג): מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֱמוּנָה - חַיָּיו חַיִּים, הוּא חַי חַיִּים טוֹבִים תָּמִיד הוֹלֵךְ לוֹ טוֹב, כִּי כְּשֶׁהוֹלֵךְ לוֹ הַכֹּל כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ, כְּפִי שֶׁהוּא רוֹצֶה, הֲרֵי זֶה טוֹב, וַאֲפִלּוּ שֶׁל...
	רוֹאִים כְּשֶׁאָדָם הוֹלֵךְ לָרוֹפֵא, אֲפִלּוּ שֶּׁהָרוֹפֵא דּוֹקֵר אוֹתוֹ אוֹ חוֹתֵךְ אוֹתוֹ, הוּא מוֹדֶה לָרוֹפֵא, וְהוּא אֲפִלּוּ שׁוֹלֵחַ לוֹ מַשֶּׁהוּ יָפֶה כְּאוֹת הַכָּרַת הַטּוֹב, וַהֲרֵי הוּא דָּקַר אוֹתְךָ? אֲבָל אֲנִי יוֹדֵעַ שֶׁזֶּה לְטוֹב...
	אֶת זֶה צְרִיכִים לְשַׁנֵּן הַרְבֵּה, כִּי שׁוֹכְחִים אֶת זֶה מַהֵר מְאֹד, אֲנָשִׁים מַאֲשִׁימִים אֶת עַצְמָם: 'בִּגְלָלִי', בִּגְלַל שֶׁלֹּא הָיָה לִי שֵׂכֶל', בִּגְלַל שֶׁאֲנִי לֹא לְעִנְיָן, בִּגְלַל שֶׁאֲנִי לֹא יֻצְלָח', בִּגְלַל אַבָּא שֶׁלִּי, ...
	אֶת זֶה צְרִיכִים לְשַׁנֵּן הַרְבֵּה, כִּי שׁוֹכְחִים אֶת זֶה מַהֵר מְאֹד, אֲנָשִׁים מַאֲשִׁימִים אֶת עַצְמָם: 'בִּגְלָלִי', בִּגְלַל שֶׁלֹּא הָיָה לִי שֵׂכֶל', בִּגְלַל שֶׁאֲנִי לֹא לְעִנְיָן, בִּגְלַל שֶׁאֲנִי לֹא יֻצְלָח', בִּגְלַל אַבָּא שֶׁלִּי, ...
	אֶת זֶה צְרִיכִים לְשַׁנֵּן הַרְבֵּה, כִּי שׁוֹכְחִים אֶת זֶה מַהֵר מְאֹד, אֲנָשִׁים מַאֲשִׁימִים אֶת עַצְמָם: 'בִּגְלָלִי', בִּגְלַל שֶׁלֹּא הָיָה לִי שֵׂכֶל', בִּגְלַל שֶׁאֲנִי לֹא לְעִנְיָן, בִּגְלַל שֶׁאֲנִי לֹא יֻצְלָח', בִּגְלַל אַבָּא שֶׁלִּי, ...
	הַשְּׁאֵלָה הִיא רַק, אֵיךְ מְקַבְּלִים אֱמוּנָה חֲזָקָה? אוֹמֵר לָנוּ רַבֵּנוּ זַ"ל (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן מד): כַּמָּה שֶׁמְּדַבְּרִים יוֹתֵר מֵאֱמוּנָה, כָּךְ מְקַבְּלִים יוֹתֵר אֱמוּנָה. שֶׁכָּל הַחַיִּים יִסְתּוֹבְבוּ סְבִיב הַקָּד...
	הַשְּׁאֵלָה הִיא רַק, אֵיךְ מְקַבְּלִים אֱמוּנָה חֲזָקָה? אוֹמֵר לָנוּ רַבֵּנוּ זַ"ל (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן מד): כַּמָּה שֶׁמְּדַבְּרִים יוֹתֵר מֵאֱמוּנָה, כָּךְ מְקַבְּלִים יוֹתֵר אֱמוּנָה. שֶׁכָּל הַחַיִּים יִסְתּוֹבְבוּ סְבִיב הַקָּד...
	כַּמּוּבָן שֶׁגַּם צְרִיכִים לְדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, לְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ כָּל פְּרָט קָטָן: "רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, אֲנִי מְבַקֵּשׁ מִמְּךָ, יֵשׁ לִי יִסּוּרִים, אָמְנָם אֲנִי יוֹדֵעַ שֶׁהַכֹּל לְטוֹבָתִי, אֲבָל אֵין לִי כֹּחַ, ת...
	בְּזֶה מְפָרֵשׁ מוֹהֲרָא"שׁ (זֹאת הַתּוֹרָה, וַיִּשְׁלַח, סִימָן ד) פֵּרוּשׁ נִפְלָא, 'וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ', יַעֲקֹב אָבִינוּ נִשְׁאַר לְבַדּוֹ בְּעֵבֶר הַשֵּׁנִי שֶׁל הַיַּרְדֵּן כְּדֵי לְהִלָּחֵם עִם שָׂרוֹ שֶׁל עָשָׁו, אֵיךְ יַעֲקֹב אָבִינ...
	(אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל, וַיִשְׁלַח תשפ"ב)
	,
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וְיִשְׁלַח, י' כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	בַּשַּׁבָּת שֶׁעָבְרָה הָיִיתִי עִם הַמִּשְׁפָּחָה שֶׁלִּי בַּקִּרְיָה, הָיָה תַּעֲנוּג לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת עִם אַנְשֵׁי שְׁלוֹמֵנוּ.
	תַּאֲמִין לִי, מַה שֶׁמּוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר, שֶׁבְּמָקוֹם שֶׁאַנְשֵׁי שְׁלוֹמֵנוּ מִתְכַּנְּסִים כְּדַאי לְהַגִּיעַ מִסּוֹף הָעוֹלָם כְּדֵי לִתְחֹב אֶת הָרֹאשׁ בֵּינֵיהֶם וְלִשְׁמֹעַ אֶת הַדִּבּוּרִים – אֶת זֶה הִרְגַּשְׁתִּי בְּשַׁבָּת. כָּל רֶגַע שֶׁל...
	אֲנִי צָרִיךְ לְקַצֵּר, אֲנִי כּוֹתֵב לְךָ רַק כַּמָּה דִּבּוּרִים מַמָּשׁ עַל קְצֵה הַמַּזְלֵג, מַה שֶׁדִּבַּרְנוּ בְּשַׁבָּת.
	בְּלֵיל שַׁבָּת דִּבַּרְנוּ שֶׁלֹּא יִהְיוּ לְאָדָם טְעָנוֹת עַל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, כְּשֶׁמְּבַקְּשִׁים מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁלֹּא יְדַבְּרוּ בְּאִיּוּמִים. רוֹאִים בַּפָּרָשָׁה, רָחֵל בִּקְּשָׁה מִיַּעֲקֹב (בְּרֵאשִׁית ל, א): "הָבָה לִּי בָנִים,...
	נִכְנַסְנוּ לְשִׂיחָה יָפָה עַל הַפָּרָשָׁה שֶׁל הַשָּׁבוּעַ הַקּוֹדֵם, שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הִקְשִׁיב לַתְּפִלּוֹת שֶׁל יִצְחָק אָבִינוּ, כִּי אֵינוֹ דּוֹמֶה תְּפִלַּת צַדִּיק בֶּן צַדִּיק לִתְפִלַּת צַדִּיק בֶּן רָשָׁע; לִכְאוֹרָה צָרִיךְ לִה...
	כְּפִי שֶׁרַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק א', סִימַן קצו): "אָסוּר לָאָדָם לַעֲמֹד עַצְמוֹ עַל שׁוּם דָּבָר, הַיְנוּ שֶׁאָסוּר לְהִתְעַקֵּשׁ בִּתְפִילָּתוֹ, שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַעֲשֶׂה לוֹ דַּוְקָא אֶת בַּקָּשָׁתוֹ וְכוּ'. רַק...
	דַוְוקָא לָכֵן הִקְשִׁיבוּ לַתְּפִלּוֹת שֶׁל יִצְחָק. כִּי רִבְקָה, כְּשֶׁהִיא הִתְפַּלְּלָה זֶה הָיָה תְּפִלָּה שֶׁמַּגִּיעַ לִי, 'אֲנִי צַדֶּקֶת בַּת רָשָׁע, תִּרְאוּ כָּל מַה שֶׁכְּבָר עָשִׂיתִי לְמַעַן הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, אָז אֲנִי צְרִיכָה בֵּן'...
	מְאֹד הִתְחַזַּקְנוּ בְּעִנְיַן הַזֶּה אֵיךְ צְרִיכִים לְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. הָיוּ עוֹד הַרְבֵּה שִׂיחוֹת יָפוֹת; אֶכְתֹּב לְךָ בְּהִזְדַּמְּנוּת אַחֶרֶת.
	בְּסִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת לָמַדְנוּ אֶת הַסִּפּוּר שֶׁל הַשִּׁבְעָה בֶּעטְלִירְס. (סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת, מַעֲשֶׂה יג) שֶׁהֶחָתָן וְהַכַּלָּה מְאֹד הִתְגַּעְגְּעוּ בַּחֲתֻנָּה אֶל הַבֶּעטְלִירְס, דִּבַּרְנוּ שֶׁכַּאֲשֶׁר מִתְחַתְּנִים, רוֹצִים לִזְכּ...
	עִם הַהַקְדָּמוֹת שֶׁל רַבֵּנוּ זַ"ל, כְּפִי שֶׁקִּבַּלְנוּ מִמּוֹהֲרָא"שׁ – אֵין הַכַּוָּנָה שֶׁלָּאָדָם הַזֶּה הָיְתָה רְטִיָּה עַל הָעֵינַיִם וְהוּא לֹא רָאָה שֶׁחָסֵר לָהּ יָדַיִם, אֶלָּא הוּא פָּשׁוּט לֹא הִסְתַּכֵּל עַל הַחֶסְרוֹנוֹת שֶׁלָּהּ, ה...
	דִּבַּרְנוּ אֶל הָאַבְרֵכִים שֶׁלֹּא יְחַפְּשׂוּ חֶסְרוֹנוֹת בַּבַּיִת, לֹא לְחַפֵּשׂ אֵיפֹה עֲדַיִן לֹא מְסֻדָּר וַעֲדַיִן לֹא עָשׂוּ אֶת עֲבוֹדוֹת הַבַּיִת וְכַדּוֹמֶה, אֶלָּא לִהְיוֹת הַבֶּעטְלִיר הָעִוֵּר. וְאִם אָדָם עֲדַיִין לֹא אוֹחֵז בַּדַּרְג...
	דִּבַּרְנוּ אֶל הָאַבְרֵכִים שֶׁלֹּא יְחַפְּשׂוּ חֶסְרוֹנוֹת בַּבַּיִת, לֹא לְחַפֵּשׂ אֵיפֹה עֲדַיִן לֹא מְסֻדָּר וַעֲדַיִן לֹא עָשׂוּ אֶת עֲבוֹדוֹת הַבַּיִת וְכַדּוֹמֶה, אֶלָּא לִהְיוֹת הַבֶּעטְלִיר הָעִוֵּר. וְאִם אָדָם עֲדַיִין לֹא אוֹחֵז בַּדַּרְג...
	דִּבַּרְנוּ אֶל הָאַבְרֵכִים שֶׁלֹּא יְחַפְּשׂוּ חֶסְרוֹנוֹת בַּבַּיִת, לֹא לְחַפֵּשׂ אֵיפֹה עֲדַיִן לֹא מְסֻדָּר וַעֲדַיִן לֹא עָשׂוּ אֶת עֲבוֹדוֹת הַבַּיִת וְכַדּוֹמֶה, אֶלָּא לִהְיוֹת הַבֶּעטְלִיר הָעִוֵּר. וְאִם אָדָם עֲדַיִין לֹא אוֹחֵז בַּדַּרְג...
	אֲנִי צָרִיךְ לְקַצֵּר, עוֹד אֶכְתֹּב לְךָ מֵהַשַּׁבָּת הַנִּפְלָאָה.
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה וַיִשְׁלַח תשפ"ג)
	בשבת קודש האחרונה פרשת ויצא, זכו תושבי קרית ברסלב ליבערטי, יחד עם אורחים רבים נוספים שהגיעו לשבת, לערוך שבת יפה מאוד יחד עם ראש הישיבה שליט"א.
	התפילות והדרשות נערכו בבית המדרש הגדול ברח' האשקי, בליל שבת ערך ראש הישיבה שליט"א באטע (שבת אחים) בביתו, שם התאספו יהודים רבים מכל העיר, ודיברו דיבורי התחזקות ועצות מאוד יפות מרבינו ז"ל. בשבת בבוקר התפלל ראש הישיבה שליט"א לפני העמוד בנעימות גדולה, ולא...
	במכתב היומי ביום ראשון השבוע, כתב ראש הישיבה שליט"א מעט על קצה המזלג, נקודות מסויימות שדיברו במשך השבת היפה הזו, באפשרותך לקרוא זאת השבוע בגליון, במדור "מכתב מראש הישיבה שליט"א".
	השבת נועם הנשמות!
	***
	בשמחה רבה אנו מקבלים את הבשורה המשמחת כי "סדר הדלקת נר חנוכה" המפואר הודפס מחדש, וזמין כעת שוב באתר במחיר סמלי של 2.99$ בלבד.
	אנשי שלומינו מצפים בכליון עיניים ל"סדר הדלקת נר חנוכה" המפואר, שבתוכו יש את הנוסח המלא של הדלקת נר חנוכה, כולל כל המזמורים הפיוטים והמנהגים כפי שמוהרא"ש הנהיג, מלווה בדיבורי חיזוק ורעיונות יפים, מלוקטים מספרים רבים, בעניין גודל מעלת הזמן ומה שמתחולל ב...
	וכן גם יש בתוכו הרבה תפילות מאוד נפלאות בעניינים שונים כמו לדוגמא על ילדים, נחת מהילדים, שידוכים, פרנסה, שמוהרא"ש כתב במיוחד, בכדי לאמרם בחנוכה בשעה שנרות החנוכה דולקות. תפילות אלו פותחות את הלב להשם יתברך, ופועלות ישועות גדולות מאוד.
	וכן גם יש בתוכו הרבה תפילות מאוד נפלאות בעניינים שונים כמו לדוגמא על ילדים, נחת מהילדים, שידוכים, פרנסה, שמוהרא"ש כתב במיוחד, בכדי לאמרם בחנוכה בשעה שנרות החנוכה דולקות. תפילות אלו פותחות את הלב להשם יתברך, ופועלות ישועות גדולות מאוד.
	וכן גם יש בתוכו הרבה תפילות מאוד נפלאות בעניינים שונים כמו לדוגמא על ילדים, נחת מהילדים, שידוכים, פרנסה, שמוהרא"ש כתב במיוחד, בכדי לאמרם בחנוכה בשעה שנרות החנוכה דולקות. תפילות אלו פותחות את הלב להשם יתברך, ופועלות ישועות גדולות מאוד.
	ה"סדר הדלקת נר חנוכה" נחטף מידי שנה אצל אנשי שלומינו, והודפס כבר במהדורות רבות שוב ושוב, אך לאחרונה הודפס שוב מחדש, והפעם באותיות גדולות ויפות מאירות עיניים, שזה יהיה תענוג רוחני לכל הרוכשים.
	ה"סדר הדלקת נר חנוכה" נחטף מידי שנה אצל אנשי שלומינו, והודפס כבר במהדורות רבות שוב ושוב, אך לאחרונה הודפס שוב מחדש, והפעם באותיות גדולות ויפות מאירות עיניים, שזה יהיה תענוג רוחני לכל הרוכשים.
	ה"סדר הדלקת נר חנוכה" נחטף מידי שנה אצל אנשי שלומינו, והודפס כבר במהדורות רבות שוב ושוב, אך לאחרונה הודפס שוב מחדש, והפעם באותיות גדולות ויפות מאירות עיניים, שזה יהיה תענוג רוחני לכל הרוכשים.
	בימים ההם בזמן הזה!
	***
	כפי שפורסם בשבוע שעבר, קווי הטלפון של "קול ברסלב" ו"קוואל פון חיזוק" (מעיין של חיזוק), עוברים עיבוד מחדש במערכת חדשה. ואנו פועלים להעביר את כל המספרים המקומיים למערכת החדשה.
	בעזרת השם יתברך הועברו כבר המספרים המקומיים של ארצות: קנדה, בלגיה, וארגנטינה, ראו את המספרים בסוף הגליון, וכן אנו עובדים קשה להמשיך להעביר את המספרים מכל שאר הארצות. אנו פונים ומבקשים מכל אנשי שלומינו ולכל מאזיני הקווים, להתפלל ולבקש מהשם יתברך שהכל י...
	לעת עתה ניתן לחייג לקו על ידי המספרים הזמניים כדלהלן:
	"קול ברסלב" באמריקה 845-299-2224 בארץ ישראל 0723701948
	"קוואל פון חיזוק" (מעיין של חיזוק) באמריקה 718-705-5382 בארץ ישראל 0723701916
	שמעו ותחי נפשכם!
	.

