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רֹוִאים ְּבָּפָרַׁשת    ְּבָכל ָהָאֶרץ,ְוָכל ָהָאֶרץ ָּבאּו ִמְצַרְיָמה ִלְׁשֹּבר ֶאל יֹוֵסף ִּכי ָחַזק ָהָרָעב  
ַהַצִדיק   ְויֹוֵסף  "ֶׁשֶבר",  ְּבֵׁשם  ָהֹאֶכל  ְקִנַּית  ֶאת  ְמַכָּנה  ַהְּקדֹוָׁשה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַהָּׁשבּוַע 

 ִנְקָרא "הּוא 'ַהַּמְׁשִּביר' ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ", ָלָּמה ַהּתֹוָרה ְמַכָּנה ֶאת ֶזה ְּבָלׁשֹון ַהֶּזה? 
, יֹוֵצא  םְמֻסּיָ ר  ְּכֶׁשָאָדם ִמְסַּתֵּכל ַעל ָּדבָ   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ע"ו) אֹוֵמר    ל "ַרֵּבנּו זַ 

, ְוָאז ֵיׁש "אֹור חֹוֵזר",  םַהְמֻסּיָ   ֵמֵעיָניו "אֹור ָיָׁשר", ֶקֶרן אֹור ֵמָהַעִין ֶׁשּלֹו ַעד ַלָּדָבר 
,  רַהָּדבָ ת  אֶ ם  . ִלְפֵני ֶּׁשרֹוִאיה זֶ ת  � הּוא רֹוֶאה אֶ ַהְּתמּוָנה ֶׁשל ַהָּדָבר חֹוֵזר ְלֵעינֹו, ְוכָ 

ֵאין לֹו ְּגבּול ֶׁשל ְזַמן, ּוְכֶׁשָהַעִין רֹוָאה ֹזאת, הּוא ְמַקֵּבל ְּגבּול ּוְזַמן; ַמה ַהָּדָבר ַהֶּזה,  
 ַמה ַהֹּגֶדל ֶׁשּלֹו, ָמַתי ֶזה ְוֵכן ָהְלָאה. 

זַ  ֶׁשֶּזה   "לַרֵּבנּו  ְואֹוֵמר  ָּברּו� הּוא ׁשֹוֵלַח    ה ַהְּגדּוּלָ   ַמְמִׁשי�  ַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ִּבָּטחֹון,  ֶׁשל 
ָּתִמיד ֶאת ָּכל ַהַהְׁשָּפעֹות ַהּטֹובֹות ֲעבּור ָהָאָדם, ֲאָבל ֵאין ָלֶזה ְּגבּול ּוְזַמן, ִלְפָעִמים  

ַיִּגיַע ֵאָליו רַ יָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַּמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא ָצִרי�  ְּכָבר ַעְכׁשָ  ם אֹו  יק ְּבעֹוד ְׁשָנַתיִ ו, 
ָׁש�ׁש; ֲאָבל ְּכֶׁשֵּיׁש ִליהּוִדי ִּבָּטחֹון, הּוא ִמְסַּתֵּכל ַרק ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ַעל ְיֵדי  
  ֶזה הּוא עֹוֶׂשה ְּגבּול ּוְזַמן ַלַהְׁשָּפָעה, ֶׁשֶּזה ַיִּגיַע ֵאָליו ַּבְּזַמן ַהָּנכֹון ֶׁשהּוא ָזקּוק ְלֶזה.

ַהָּפסּוק   ָּבזֶ  ְמָפֵרׁש ֶאת  ַרֵּבנּו  ְיֵדי    (ְּתִהִלים קמ"ה, ט"ו) ה  ַעל  ְיַׂשֵּברּו",  ֵאֶלי�  ֹכל  "ֵעיֵני 
ַיֲעֹזר לֹו, ָּכ� הּוא   ֶׁשָהָאָדם ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבִבָּטחֹון ֶׁשהּוא ְּבַוַּדאי 

ִעּתֹו", ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִיֵּתן לֹו ֶאת ָהֹאֶכל  ּגֹוֵרם, "ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ 
 ֶׁשּלֹו "ְּבִעּתֹו", ַּבְּזַמן ֶׁשהּוא ָזקּוק ְלֶזה.

אֹוְמִרים   י"ז)ֲחַז"ל  ב',  ַרָּבה  ֵיׁש    (ְדָבִרים  ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים  ַאֲחֵרי  ֶׁשַּנֲעִנים  ְּתִפּלֹות  ֶׁשֵּיׁש 
ְּבִחָּנם.    אְּתִפָּלה ֶׁשִהי  ן ְּתִפּלֹות ֶׁשַּנֲעִנים ַאֲחֵרי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ְוֵכן ָהְלָאה. ְּכלֹוַמר ֵאי

ה, ֲאָבל ִלְפָעִמים  ָּכל ְּתִפָּלה עֹוָלה ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  ׁשֹוְמִעים ֹזאת ְוֶזה ַנֲענָ 
ָיכֹול ָלַקַחת יֹוֵתר ְזַמן ַעד ֶׁשַהְּיׁשּוָעה ַמִּגיָעה ֶאל ָהָאָדם, ֲאָבל ְּכֶׁשּזֹוִכים ְלִהְסַּתֵּכל  
ֵאֶלי�   'ֹכל'  "ֵעיֵני  אֹוֵמר  ֶׁשַהָּפסּוק  ְּכִפי  'ְׁשֵלמֹות',  ְּבֵעיַנִים  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ַעל 

ַּתֵּכל ַעל ֲאֵחִרים ִמָּזִוית ָהַעִין, ֶאָּלא ָּכל ָהַעִין ֶׁשּלֹו ֻמְפֵנית ֶאל  ְיַׂשֵּברּו", הּוא �א ִמסְ 
ַהָּנכֹון,   ַּבְּזַמן  ַהַּפְרָנָסה ֶׁשּלֹו  ְּבִבָּטחֹון ָחָזק, ָאז הּוא ְמַקֵּבל ֶאת  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

 ַמֵהר ּוְבָנֵקל.
ִּמָּלה "ְיַׂשֵּברּו" ְיכֹוִלים ִלְקֹרא ַּגם ִעם "ׁש", ִעם  עֹוד ְסֻגָּלה רֹוִאים ַּבָּפסּוק ַהֶּזה, ִּכי הַ 

ַהֵּיֶצר   ֶאת  ִלְׁשֹּבר  זֹוֶכה  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  "ִלְׁשֹּבר",  ְּכלֹוַמר  "ְיַׁשֵּברּו",  ַהְּיָמִנית,  ַּבַּצד  ְנֻקָּדה 
ָּכל ַהְּבָעיֹות,    תִחילוֹ ָהַרע ֶׁשּלֹו ֶׁשֵּמִסית אֹותֹו ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ְּדָבִרים ָרִעים, ֶׁשִּמָּׁשם ַמתְ 

"ֵאין ֵיֶצר ָהָרע ׁשֹוֵלט ֶאָלא ַּבֶמה ֶׁשֵעיָניו רֹואֹות",    (ַסְנֶהְדִרין מ"ה.)ְּכִפי ֶׁשֲחַז"ל אֹוְמִרים  
ְסַּתֵּכל ַעל ְּדָבִרים ֲאסּוִרים,  מִ ַהֵּיֶצר ָהַרע ָיכֹול ַלֲעֹבד ַעל ָהָאָדם ַרק ַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם  

ׁש ַלֵּיֶצר ָהַרע ַעל ָהָאָדם, הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ֶׁשהּוא ַמְכִׁשיל אֹותֹו ְלִהְסַּתֵּכל  ִעַּקר ַהֹּכַח ֶׁשּיֵ 
ֵאֶלי�   ֹכל  "ֵעיֵני  ֵעיָניו,  ֶאת  ִלְׁשֹּבר  ַמְצִליַח  ְיהּוִדי  ַּכֲאֶׁשר  ֲאָבל  ָרִעים.  ְּדָבִרים  ַעל 

, ָאז "ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם  'ְיַׁשֵּברּו'", הּוא ׁשֹוֵבר ֶאת ַהַּתֲאָוה ֶׁשל ָהֵעיַנִים ֶׁשּלוֹ 
 ְּבִעּתֹו", ִיְהֶיה לֹו ַּפְרָנָסה ַּבְּזַמן ַהָּנכֹון. 

ָּבֶזה ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ָלָּמה ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְמַכָּנה ֶאת ְקִנַּית ָהֹאֶכל ְּבֵׁשם "ֶׁשֶבר", ֶׁשֶּזה  
ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְוֵהן ִלְׁשֹּבר,    לּוֹות ּוְלִהְסַּתּכֵ ְמַרֵּמז ַעל ְׁשֵני ַהֵּפרּוִׁשים, ֵהן ַעל ְלקַ 

 ִּכי ֶזה ַהֶּדֶר� ֵאי� ְמַקְּבִלים ַּפְרָנָסה ְּבֶרַוח.
ָהָבה ִנְתַּגֵּבר ַעל ַהֵּיֶצר ָהַרע, ְנַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְׁשֹמר ַעל ָהֵעיַנִים ְּכמֹו  

ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא �א ַמְרֶׁשה, ּוְבאֹותֹו ַהְּזַמן ִנְסַּתֵּכל    ֶׁשָּצִרי�, �א
אֶ  ְנַקֵּבל  ָאז  ָלנּו,  ַיֲעֹזר  ֶׁשהּוא  ֵאָליו  ּוְנַקֶּוה  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ָּכל  ת  ַרק 

ֶׁשֲאַנחְ   ֶׁשָּלנּו  תַהִהְצַטְרכּוֹיו ֵאי�  ַהָּנכֹון  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  ַּבֶּדֶר�  ַהָּנכֹון  ּוַבְּזַמן  ְצִריִכים,  נּו 
                                                          .ְזקּוִקים ְלֶזה 

 "ה) תשסץ ִמקֵ ל ַהַּנחַ  ּתֹו�(

 
  
 

ם  ְוַהְּׂשֵמִחים  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבָּיִמי ת  ָּכעֵ ם  עֹוְמִדי  ָאנּו
ת  אֶ   ִנְּצחּום  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּכֶׁשַהַחְׁשמֹוָנִאי ה,  ֲחנּוּכָ ל  ׁשֶ 

ל  עַ   ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבי ת  אֶ   ְוֶהֱחִזירּום,  ָהְרָׁשִעים  ַהְּיָוִני
 ל.ִיְׂשָראֵ י ְּבנֵ ל ׁשֶ ם  ֵעיֵניהֶ ת אֶ  ְוֵהִאירּו, ְמכֹונוֹ 
ד)  ם אֹוְמִרי"ל  ֲחזַ  ב,  ַרָּבה  ם  ֶׁשַהְּיָוִני  (ְּבֵראִׁשית 

ם  ִּבְגֵזרֹוֵתיהֶ ל  ִיְׂשָראֵ ל  ׁשֶ ם  ֵעיֵניהֶ ת  אֶ   ֶהְחִׁשיכּו
ר  ַהּׁשוֹ ן  ֶקרֶ ל  עַ ב  ִלְכּתֹ ם  ֶׁשַחָּיִבי  ָּגְזרּום  הֵ ת,  ָהָרעוֹ 
  ָהָבה ל.  ִיְׂשָראֵ י  ֶּבֱא�קֵ ק ֵחלֶ  ַחס ְוָׁשלֹוםם  ָלהֶ ן  ֶּׁשֵאי

"ָלזֶ ם  קֹוְרִאי "ל  ֲחזַ   ַמּדּועַ ן,  ִנְתּבֹונֵ  ת  אֶ   ֶהְחִׁשיכּוה 
 ם"?ֵעיֵניהֶ 
ת  ִלְהיוֹ ל  ָיכוֹ א  �ם  ֶׁשָאדָ א  ִהית  ֶׁשָהֱאמֶ א  ֶאּלָ 

ה,  ֱאמּונָ   לוֹ   ֵיׁשם  אִ ק  רַ ב  טוֹ   רּוחַ ב  ּוְבַמּצַ ה  ְּבִׂשְמחָ 
ה.  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ל  ַהּכֹ ת  אֶ ל  ְמַנהֵ ם  ֶׁשַהּׁשֵ ן  ַמֲאִמיא  הּו
ד  ֶאחָ ף  ַאם,  ּוְקָׁשִיי ת  ָצרוֹ ם  יוֹ ל  ְּבכָ ר  עֹובֵ ם  ָאדָ ל  ּכָ 
ם  ְּדָבִרים  ֶיְׁשנָ ם  ַּפעַ ל  ּכָ ה,  ִמּזֶ ק  ְלִהְתַחּמֵ ל  ָיכוֹ א  �

ם  ַּפעַ ה,  ָרצָ א  ֶׁשהּו  ְּכמוֹ ם  הֹוְלִכיא  ֶׁש�ם,  ָהָאדָ י  ְּבַחּיֵ 
 ת. ָּפחוֹ ם ּוַפעַ ר יֹותֵ 

 לוֹ ק  ָחקּוא  �,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ם  עִ י  חַ א  �ם  ְּכֶׁשָאדָ 
ק  רַ ה  ַמִּגיעָ ם  ָהעֹולָ ה  ָּבזֶ ה  ְּתנּועָ ל  ֶׁשּכָ ו  ְּבַעְצמֹוָתי

ל  ִמּכָ ב  ָעצּוד  ְמאֹ ה  ִנְהיֶ א  הּוז  ָא,  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ 
 . ֶׁשּלוֹ ם ַּבַחִּיי ה ֲהָנָא ַמְרִּגיׁשא  �א ְוהּום, ַהְּקָׁשִיי
ן  ּוַמֲאִמי   יֹוֵדעַ א הּוה, ֶּבֱאמּונָ ק ָחזָ י ְּכֶׁשְּיהּודִ ל ֲאבָ 
  ֵיׁש ר   ָּדבָ ל  ְלכָ ,  ֵמַעְצמוֹ ה  ּקֹורֶ א  �ר  ָּדבָ ם  ֶׁשּׁשּו

ם  ַחִּיי  לוֹ   ֵיׁשז  ָא,  ָּכ�ה  ָעׂשָ ם  ַהּׁשֵ ה  ָלּמָ ק  ְמֻדּיָ ן  ֶחְׁשּבוֹ 
ם  ַהְּקָׁשִיים  ֶׁשּגַ   יֹוֵדעַ א  הּו ם,  ּוְמֻאָּׁשִרים  ְׂשֵמִחי
ד  ָּתִמיא  ְוהּו,  ְלטֹוָבתוֹ י  ְּבַוַּדאם  ְוהֵ ם  ֵמַהּׁשֵ ם  ַמִּגיִעי
ל  ָיכוֹ א  הּו  ְוָכ�ה,  יָ ְּבעָ ל  ְּבכָ   לוֹ ר  ֶׁשַּיֲעזֹ ם  ֵמַהּׁשֵ   ְמַבֵּקׁש
 >>>> ם.ַהְּקָׁשִייל ּכָ ת אֶ ר ְוַלֲעבוֹ ק  ְלִהְתַחּזֵ 

 

  ;˙ ∆„ ם ַ‰ֻ‰ּל∆ ל יו… ∆‚ ר∆ ם ל¿ כ∆ מ¿ ¿̂ ל ַעל ַע ּב≈ ַ̃ ַין ַמ‰ ל¿ נ¿ ƒע ּב¿

  ˙ ƒי ַ‰ּבַ מ≈ ים  ƒ‡ ¿̂ יו… ם  ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ם,  כ∆ מ¿ ¿̂ ַע ַעל  לּו  ּב¿ ַ̃ ¿ ּ̇

ם   ≈ ּׁ̆ ‰ַ מ≈ ּו  ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ¿̇ ּו זּוָז‰  ַ‰ּמ¿ ַעל   „ ַ‰ּיָ  ˙ ∆‡ יחּו  ƒּנ ַּ̇

ל   ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר"  : ַ‰ּזו… ָר‰  ָ̂ ¿ּ̃ ‰ַ  ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ  ˙ ∆‡ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי

ל≈  ָ ׁ̆ ו¿ י‡  ƒר ּבָ  ‰ ָ̇ י¿ ַ‰ּבַ ז…ר  ח¿ ∆‡ ∆ ׁ̆ י  ƒל ֲעז…ר  ָלם,  ,  ם עו…

ַעל   „ ַ‰ּיָ  ˙ ∆‡ יחּו  ƒּנ ַּ̇  ‰ ָ̇ י¿ ַ‰ּבַ ים  ƒר ז¿ חו… ם  ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ּוכ¿

  ‰ ָ̇ י¿ י ַ‰ּבַ ƒּ̇ ָחַזר¿ ∆ ׁ̆ ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ‰„ָ ו… ּ̇ רּו: " ˙…‡מ¿ זּוָז‰ ו¿ ַ‰ּמ¿

י‡   ƒר ל≈ ּבָ ָ ׁ̆ ך¿ םו¿ ם, ּכָ כ∆ מ¿ ¿̂ ל ַעל ַע ּב≈ ַ̃ ב ל¿ ָבר טו… ָ„ּ ‰ "; ז∆

ם. יכ∆ ל ַחּי≈ ים ּכָ ƒמּור ¿ ׁ̆ יּו  ¿‰ ƒּ̇                           

˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ¡‡ ‰ ≈̂  ‡ ˙˘פ"‚)ַוי≈
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 תשפ"ג  ה' ֶחְׁשָון, ְׁשַנת -יֹום ה' ָּפָרַׁשת ֶל� ְל�, ט' ַמר - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר� 
 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר ְּבֶרְסֶלב, ִליֶּבעְרִטי 

: "ֵאין ֵּגיִהּנֹום ְלעֹוָלם (ְנָדִרים ח:)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  
ֹוׁש ָּברּו� הּוא מֹוִציא ַחָּמה ִמַּנְרִּתיָקּה, ַצִּדיִקים ַהָּבא, ֶאָּלא ַהָּקד

 ִמְתַרְּפִאין ָּבּה, ּוְרָׁשִעים ִנּדֹוִנים ָּבּה".
"ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא", ְוֶׁשֶמׁש ַהַּכָּוָנה   אֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ָּכ�, "ַׁשָּבת" ִהי 

רֹוֶאה ֶאת ַהָּקדֹוׁש   הּוא  ֶׁשָהָאָדם ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,
(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן  ָּברּו� הּוא ְּבָכל ָּדָבר, ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר 

 : "ְּבִחיַנת ֶׁשֶמׁש", ְוכּו', "ְּבִחיַנת 'ְוֹאַרח ַצִּדיִקים'", ְוכּו'.א)
ִלְהיֹות ְלֶאָחד ַּגן ֵעֶדן, יֹוְׁשִבים ִעם ַהִּמְׁשָּפָחה, ִעם   הַׁשָּבת ְיכֹולָ 

ָהִאָּׁשה ְוַהְּיָלִדים, אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, ָׁשִרים ְזִמירֹות, 
ִסּפּוֵרי  ֶוֱאמּוָנה,  ְּתִפָּלה  ִסּפּוֵרי  ַעל  ַהָּפָרָׁשה,  ַעל  ְמַדְּבִרים 

 ָלם ַהָּבא.ַצִּדיִקים; ֶזה ַמָּמׁש ֵמֵעין עוֹ 
ם, , ִמְתַרְּגִזיםם, ָרִביוֹ ִהניֲאָבל ֵאֶצל ָהְרָׁשִעים ַׁשָּבת ִהיא ַמָּמׁש גֵ 

(ִּתּקּון ַמְדִליִקים ֶאת ֵאׁש ַהֵּגיִהּנֹום, ְּכִפי ֶׁשַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  

ַּדף פה.) ִמי מח,  ְדֵגיִהָּנם",  נּוָרא  אֹוִקיד  ְּכִאּלּו  ְּדָכִעיס  ָמאן  "ָּכל   :
 ֵאׁש ַהֵגִהינֹום. ַמְדִליק ֶאת -ִּמְתקֹוֵטט ְּבַׁשָּבת ְוכֹוֵעס ׁשֶ 

 ְמַצֶּפה  הּוא  ַצִּדיִקים,  ֱאמּוַנת  ִעם  ֱאמּוָנה,  ִעם  ֶׁשַחי  ָאָדם  ַאְׁשֵרי
 ה זֶ  םָאדָ  ַהַּׁשָּבת. ִעם ַהָּׁשבּועַ  ָּכל ַחי ְוהּוא ְלַׁשָּבת, ַהָּׁשבּועַ  ָּכל

 ַלַּצִּדיִקים,   ָלבֹוא  ְלָעִתיד  ֶׁשִּתְזַרח  ַהֶּׁשֶמׁש   לוֹ   הֶׁשְּמִאירָ   זֹוֶכה,
 ְוָהֵבן   ְוגֹו'",  ְׁשִמי  ִיְרֵאי  ָלֶכם  "ְוָזְרָחה  :כ)  ג,  (ַמְלָאִכי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמוֹ 

 ְלַמֲעֶׂשה.
 תשפ"ג) ֶל� ְל�ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 

 ָּבֶזה ם,  ֵמַהְּיהּוִדיה  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ָהֱאמּונָ ת  אֶ ר  ַלֲעקוֹ   ָרצּום  ְּכֶׁשַהְּיָוִני
ב ַהַּמּצָ ל  ּכָ ת  אֶ   ִאְּבדּום  הֵ ל.  ִיְׂשָראֵ ל  ׁשֶ ם  ֵעיֵניהֶ ת  אֶ   ֶהְחִׁשיכּום  הֵ 

ד עַ ם.  ַּבַחִּיים  ֶׁשָּלהֶ ן  ָהִעְניָ ל  ּכָ ת  אֶ ם,  ֶׁשָּלהֶ ק  ְוַהֵחׁשֶ   רּוחַ 
ה  ֲחָזרָ   ְוֶהְחִּדירּום  ַהְּיָוִנית  אֶ   ִנְּצחּום  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשַהַחְׁשמֹוָנִאי 

 ל.ִיְׂשָראֵ י ְּבנֵ   ְּבֵלבה ַהְּקדֹוׁשָ ה  ָהֱאמּונָ ת אֶ 
 ֹוֶדׁש ' יָלה ְוח ' ָּבת מִ ' ׁשַ 

 לְועַ   ה, ִמילָ   ת ְּבִרי  ל עַ   ת,ַׁשּבָ   ל עַ   ת,ִמְצוֹ   ָׁש�ׁש  לעַ   ִהְתַמְּקדּו   ם ַהְּיָוִני
 יָלה'מִ   ָּבת '"ׁשַ   ַהִּמְצֹות   ָׁש�ׁש  לׁשֶ   ַהֵּתיבֹות   ָראֵׁשי  .ַהֹחֶדׁש  ִקּדּוׁש

 לעַ   ר ׁשֹומֵ   אְוהּו   םַּבַהּׁשֵ   ןַמֲאִמי  יֶׁשְּיהּודִ   הָּבזֶ   "ָׂשֵמַח".  ןהֵ   ֹוֶדׁש",'ח
  ד ִּבְמיֻחָ  לֲאבָ  ה,ִמְצוָ  לְּבכָ  הזֶ  .ָׂשֵמחַ   םָאדָ   הִנְהיֶ   אהּו  ת,ַהִּמְצווֹ  לּכָ 

 ם. ָהָאדָ  תאֶ  ְלַׂשֵּמחַ  ריֹותֵ   תְמֻסָּגלוֹ  ַהָּללּו  ַהִּמְצוֹות ָׁש�ׁש
אֹוְמִרי  לעַ  תשכ"ה) ַחַז"ל    םַׁשָּבת  ֶרֶמז  ְּבַהֲעלֹוְת�  ִׁשְמעֹוִני    (ַיְלקּוט 

ת ַהַּׁשּבָ ת  אֶ ן  ָנתַ ם  ַהּׁשֵ   –ֵאלּו ַהַּׁשָּבתֹות"    -"ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם  
 .קֹוֶדׁשת ִמַּׁשּבָ  ְוֶיֱהנּו ֶׁשִּיְׂשְמחּוה,  טֹובָ ה ְּכַמָּתנָ ל ִיְׂשָראֵ ם ְלעַ 
  ְּבִרית  תִמְצוַ   תֶׁשאֶ   ק"ל.)  (ַׁשָּבת  ְגָמָראה  ת אֹוֶמרֶ   ִמיָלה  ְּבִרית  לעַ 

  ם ַהּיוֹ   דעַ   הזֶ   תאֶ   םעֹוִׂשי  םְוהֵ   ה,ְּבִׂשְמחָ   ִקְּבלּו  םַהְיהּוִדי   ִמיָלה
 ת ַלֲעׂשוֹ   ֶׁשָּזכּו  םּוְׂשֵמִחי  הְּגדֹולָ   הְסעּודָ   םעֹוִׂשי  ה,ְּגדֹולָ   הְּבִׂשְמחָ 

 ת.ְּבִרי
ם  יוֹ א  ִנְקרָ א  ֶׁשהּו  (ְּפָסִחים ע"ז.)ְגָמָרא  הַ   תֹראׁש חֹוֶדׁש אֹוֶמרֶ   לעַ 

ל ֶׁשחָ י  ָמתַ י  ּכִ ,  חֹוֶדׁש  ְּבֹראׁשם  ְּתלּוִיים  טֹוִבים  ַהָּיִמיל  ּכָ י  ּכִ ב,  טוֹ 
ם.  טֹוִבים  ַהָּיִמיל  ּכָ   ָיחּולּוי  ָמתַ ם  יֹוְדִעיה  זֶ י  ְלפִ ,  חֹוֶדׁש  ֹראׁש

ה"  ְלָבנָ   ִקּדּוׁש"ם ּבְ ּוְׂשֵמִחי ם  רֹוְקִדיל  ִיְׂשָראֵ ם  ֶׁשעַ ם  רֹוִאי   ַוֲאַנְחנּו
 .חֹוֶדׁשל ּכָ 

ד ִּבְמיּוחָ ת  ְמֻסָּגלוֹ   ַהָּללּו  ַהִּמְצוֹות  ֶּׁשָּׁשלֹוׁשה  ִמּזֶ ם  רֹוִאי  ֲאַנְחנּו
א  ַדְווקָ   ִהְתַמְּקדּום  ַהְּיָוִניה  זֶ ל  ּוִבְגלַ ל,  ִיְׂשָראֵ ם  עַ ת  אֶ   ְלַׂשֵּמחַ 

ת  אֶ   ְיַאְּבדּום  ֶׁשַהְּיהּוִדי  ָרצּוק  רַ ם  הֵ .  ַהָּללּו  ַהִּמְצוֹות  ְּבָׁשלֹוׁש
ה ַהְּקדֹוׁשָ ה  ָהֱאמּונָ ת  אֶ   ֶׁשְיַאְּבדּו,  רּוחַ ב  ַהַּמּצָ ת  ְואֶ ה  ַהִּׂשְמחָ 

ם.  ַּבַחִּיים  ֶׁשָּלהֶ ק  ַהֵחׁשֶ ל  ּכָ ת  אֶ   ְיַאְּבדּום  הֵ ה  זֶ י  ְידֵ ל  ְועַ ם  ֶׁשָּלהֶ 
י ַוֲהכִ ר  ְמֻאּׁשָ י  ֲהכִ ם  ָהָאדָ א  הּוז  ָא ם  ַהּׁשֵ ם  עִ י  חַ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ י  ּכִ 

 ם. ָּבעֹולָ  ָׂשֵמחַ 
ָערּו�ן  ָהִראׁשוֹ ף  ַהְּסִעית  אֶ ל  ַמְתִחי  ַהָּקדֹוׁש"א  ָהַרמָ   ְּבֻׁשְלָחן 
ד  ְלֶנגֶ ק  ְלַהְחִזי  ָצִרי�י  ְיהּודִ ל  ה' ְלֶנְגִּדי ָּתִמיד" ֶׁשּכָ   י"ִׁשִּויתִ ם  ְּבִמִּלי
ן ַהֻׁשְלחָ ת אֶ ם ְמַסּיֵ  ַהָּקדֹוׁש"א ְוָהַרמָ , ִאּתוֹ  דָּתִמים ֶׁשַהּׁשֵ ו ֵעיָני
ד ָּתִמי  ָצִרי�י  ֵלב ִמְׁשֶּתה ָּתִמיד" ֶׁשְּיהּודִ "ְוטֹוב    םַהִּמִּלי ם  עִ   ָערּו�
 ה. ְּבִׂשְמחָ ת ִלְהיוֹ 

י ֲהרֵ  לוֹ  ֵיׁשה, רֹוצֶ א ֶׁשהּו ְּכמוֹ ד ָּתִמי לוֹ  הֹוֵל�א �י ֲהרֵ ה? ְּבִׂשְמחָ ד ָּתִמית ִלְהיוֹ י ְיהּודִ ל ָיכוֹ  ֵאי�ד, ְּבַיחַ ם הֹוְלִכי ַהָּללּום ַהְּדָבִריי ֵׁשנִ 
  לוֹ ן  ֶּׁשֵאיר  זֹוכֵ א  הּום,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ד  ָּתִמיר  ְלַדּבֵ ל  ִמְתַרּגֵ א  הּו,  ִאּתוֹ   דָּתִמי  ִיְתָּבַר�ם  ֶׁשַהּׁשֵ ר  זֹוכֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ל  ֲאבָ ?  םּוִיּסּוִרי ת  ָצרוֹ ה  ַהְרּבֵ 

 ד. ָּתִמי הְּבִׂשְמחָ ת ִלְהיוֹ ל ָיכוֹ א הּוז ָאם, ֵמַהּׁשֵ ץ חּוד  ֶאחָ ף ַאם ָּבעֹולָ 
 ָׂשֵמַח?   אוֹ ב  ָעצּו 

ל  ִמּכָ ר  ֶׁשִּיָּפטֵ ם  ֵמַהּׁשֵ   ְמַבֵּקׁשא  הּום,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְמַדּבֵ א  הּות,  ִהְתּבֹוְדדּו ה  עֹוׂשֶ ם  ְּכֶׁשָאדָ   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן נ"ב)  ראֹומֵ   ַרֵּבינּו
א  ֶׁשהּו ד  עַ ת  ַהֹּזאה  ַהִּמּדָ ל  עַ ק  רַ ד  ְוַלֲעבוֹ   ַאַחתה  ִמּדָ ל  עַ   ְלַבֵּקׁשם  קֹודֵ   ָצִרי�א  הּות,  טֹובוֹ ת  ִמּדוֹ ק  רַ   לוֹ ה  ְוֶׁשִּיְהיֶ ,  ֶׁשּלוֹ ת  ָהָרעוֹ ת  ַהִמידוֹ 

 ה. ָהְלָא ְוֵכןת ּוְׁשִליִׁשיה ְׁשִנּיָ ה ְלִמּדָ  ֶׁשֵּיֵל� ְוַאַחר ָּכ�י, ְלַגְמרֵ ה ַהִּמּדָ ת אֶ ן ְיַתּקֵ 
 ן?ִראׁשוֹ ר ָּדבָ  ְיַבְקׁשּו ִמָּדהה ֵאיזֶ ל עַ ת,  ָהָרעוֹ ת ַהִמידוֹ ל ְּבכָ ם ְּכֶׁשְּמֵלִאים? ַמְתִחיִליה ֵמֵאיפֹ ה, ַהְּׁשֵאלָ ת ִנְׁשֶאלֶ 

  ה ִנְהיֶ א  �ם  ַּפעַ ף  ְוֶׁשַאד,  ָּתִמיה  ְּבִׂשְמחָ   ֶׁשִּנְהֶיהם  ֵמַהּׁשֵ ה  ַהְרּבֵ   ְלַבֵּקׁשם  ְצִריִכיה,  ִׂשְמחָ ה  זֶ   ָעֶליהָ   ְלַבֵּקׁשם  ֶׁשְּצִריִכי ה  ָהִראׁשֹונָ ה  ַהִּמּדָ  
ת  אֶ ם ּוְמַקְּבִליה,  ְׁשחֹורָ ה  ּוָמרָ ת  ֵמַעְצבּות  ֶׁשַּמִּגיעוֹ ת,  ָהָרעוֹ ת  ַהִמידוֹ ל  ּכָ ת  ִמְתַּבְּטלוֹ ר  ְּכבָ א  ִמֵּמילָ ם ְּכֶׁשְּׂשֵמִחיי  ּכִ ם,  ַוֲעצּוִבי ם  ְמֻדְכָּדִכי

 ת. ַהּטֹובוֹ ת ַהִמידוֹ ל ּכָ 
ה  ַהְּגדֹולָ ה  ָהֲעבֹודָ ב ּוֵמרוֹ ת,  ְוָהְרִצינּו  ַהִהְתַלֲהבּותא  ִּבְמ�ל,  ָּגדוֹ ם  ַהּׁשֵ ד  עֹובֵ ה  ָהיָ א  ַרִּבי עֹוֵזר, הּו לֹו    ַּתְלִמיד ֶּׁשָּקְראּוה ְלַרִּבי ָנָתן ָהיָ 

ה  ֶׁשַאּתָ ר  עֹוזֵ   ָעֶלי� ם  ֶׁשאֹוְמִריי  ָׁשַמְעּתִ , "לוֹ ר  ָאמַ ן  ָנתָ י  ַרּבִ ז  ָא,  ְמֻדְכָּד�ד  ָּתִמיה  ָהיָ א  ְוהּו ם,  ַהָּפִניל  עַ   ִחּיּו�ם  ַּפעַ ף  ַא  לוֹ ה  ָהיָ א  �  ֶׁשּלוֹ 
ה,  ַהִּׂשְמחָ ל  עַ   ָּדֵגׁש ם  ָלִׂשים  ְצִריִכיר  ֶׁשָהִעּקָ ה  ַהַּכָּונָ ן".  ּכֵ ם  ּגַ ק  ְוָאדּוה  ְּבִׂשְמחָ ת  ִלְהיוֹ ר  ָהִעּקָ ,  ֵמַרֵּבינּו  ָּכ�י  ִקַּבְלּתִ א  �י  ֲאנִ   י)ְרִצינִ (א  ָירֵ 

 ה.ְּבִׂשְמחָ ת ְוִלְהיוֹ ק ְלִהְתַחּזֵ ד ָּתִמי
"ֵאין    (ַּתְנחּוָמא, ְׁשִמיִני)  םֲחַז"ל אֹוְמִרים?  יוֹ   ְּבאֹותוֹ ה  ְּבִׂשְמחָ ת  ִלְהיוֹ א  �ה  ָלּמָ ז  ָאר,  ַיֲעבוֹ א  ִמֵּמילָ ם  ַהּיוֹ ע,  רַ ם  אִ ן  ּוֵביב  טוֹ   ְּכֶׁשהֹוֵל�ן  ֵּבי

ה,  ָקׁשֶ ם  יוֹ   ְּכֶׁשַּמִּגיעַ ל  ְּכלָ   ְּבֶדֶר�י  ּכִ ר,  ִלְזּכוֹ ד  ְמאֹ ב  ָחׁשּור  ָּדבָ   ַהִׂשְמָחה ַמְמֶּתֶנת ָלָאָדם, �א ָּכל ִמי ֶׁשָּׂשֵמַח ַהיֹום ָׂשֵמַח ְלָמָחר", ְוֶזה
ן  ָלכֵ ה". ְּבִׂשְמחָ ה ֶאְהיֶ ר ָמחָ ב, טוֹ ר  יֹותֵ ם יוֹ ה ִיְהיֶ ר ָמחָ ם "ְוחֹוְׁשִבי , ְּבִׂשְמָחהת ִלְהיוֹ ד ְמאֹ ה ָקׁשֶ ז ָאם, ֶׁשרֹוִצי ְּכמוֹ ם הֹוְלִכי א �ם ְּדָבִרי

ה  ְמַׁשּנֶ א  �,  ָׂשֵמחַ ת  ִלְהיוֹ ם  ַהּיוֹ ל  ִּתְׁשַּתּדֵ ר?  ָמחָ ה  ִיְהיֶ ה  מַ   יֹוֵדעַ ה  ַאּתָ   ֵאי�י  ּכִ ,  ְּבִׂשְמָחהת  ִלְהיוֹ ר  ְלָמחָ ה  ְּתַחּכֶ ל  ַא"ל:  ֲחזַ   ָלנּום  אֹוְמִרי
 . ַמְצִליחַ א הּוז ָאה ְּבִׂשְמחָ ם ְּכֶׁשָאדָ י ּכִ ל, ְּבַהּכֹ  ֶׁשַּתְצִליחַ ה ַיֲעׂשֶ ה ְוזֶ ב, ַהַּמּצָ  ֵאי�

  ' ַהיֹום 'ְרֵאה ָאֹנִכי נֹוֵתן ִלְפֵניֶכם  ר "אֹומֵ ק  ֶׁשַהָּפסּו  ְּכמוֹ ,  ֶׁשּלוֹ ם  ַהַחִּיי ת  אֶ ל  ְיַקּבֵ א  ֶׁשהּו  ֵאי�ם,  ָהָאדָ ל  ׁשֶ   םַּבָּיַדיִ ת  ִנְמֵצא ה  ַהְּבִחירָ 
ל ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ב,  ָעצּו   אוֹ   ָׂשֵמחַ ה,  ְקָללָ   אוֹ ה  ְּבָרכָ ה  זֶ ם  עִ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ א  ְוהּום',  ּיוֹ 'הַ ת  אֶ ם  ְלָאדָ ה  ַמָּתנָ ן  נֹותֵ ם  ַהּׁשֵ   – "  ְּבָרָכה ּוְקָלָלה

ר:  אֹומֵ ם  ַהּׁשֵ ב, וְ ָעצּות  ְוִלְהיוֹ ע,  ְּברַ ל  ַהּכֹ ל  ְלַקּבֵ ר  ְוֶאְפׁשָ ה,  זֶ ם  עִ   ְוִלְׂשמֹוחַ   לוֹ   ֶׁשֵּיׁשם  ַהּטֹוִבי ם  ַהֲחָלִקיל  עַ ק  רַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ב,  טוֹ ם  ַהּיוֹ ת  אֶ 
 ב. טּול ּכָ  ְל�ה ִיְהיֶ ז ָאר, ּוְמֻאּׁשָ  ָׂשֵמחַ ת ִלְהיוֹ ם, ַהַחִּיית  אֶ  "ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים", ִּתְבַחר

ה,  ְּבִׂשְמחָ ד  ָּתִמיה  ִיְהיֶ א  הּוז  ְוָאל,  ַהּכֹ ל  ְמַנהֵ   םַהּׁשֵ ק  ֶׁשרַ ר  ִלְזּכוֹ ד  ָּתִמיה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ָהֱאמּונָ ת  אֶ   ְּבִקְרּבוֹ ס  ְלַהְכִניה  ֶׁשּזֹוכֶ י  מִ י  ַאְׁשרֵ 
 א.ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ם ְמֻאָּׁשִרים  ַחִּיי  לוֹ ה ְוִיְהיֶ 

 ְמָחה) ֶעֶר� ְוטֹוב ֵלב ִמְׁשֶּתה ָּתִמיד, ְוֵחֶלק י' ֶעֶרּך ִׂש  יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"ג(ּתֹו� ַהַּנַחל ִמֵּקץ תשנ"ט, ִׂש 
 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

, ִלְהיֹות ְלֶאָחד ּגַן ֵעֶדן הְיכֹולָ ַׁשָּבת 
 ֵגיִהנֹוםי ְולֵַּׁשנִ 

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו        

   ִּבְמבּוָכה  אִנְמצָ  ֲאִני א ָאָדם ָצִעיר, ֵיׁש ִלי ַּבִית ִעם ְיָלִדים, ֲאָבל ֲאִני

 ָּבֱאמּוָנה. םְּגדֹוָלה ִעם ְסֵפקֹות ֲחָזִקי

ִסְפֵרי ֲחִקיָרה, ְּכמֹו מֹוֵרה ְנבֹוִכים ְועֹוד, ְוֵהם ָּגְרמּו ִלי ִלְסֵפקֹות ִאם ֵיׁש    ןָקָראִתי ַרֲחָמָנא ִלְצלָ 
 ִנִּסים ֶׁשְּמַׁשִּנים ֶאת ֶטַבע ָהעֹוָלם. ,ִנִּסים ְלַמְעָלה ִמֶּדֶר ַהֶּטַבע לִּבְכָלל ֻמָּׂשג ֶׁש 

ִהְתּבֹוְדדּות, ְּבִסְפֵרי ְּבֶרְסֶלב, ֲאָבל ֶזה א ָעַזר  ְלִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה, ּבְ   דְמאֹ  ִנִּסיִתי ַהְרֵּבה
 ִלי.

ָּכל ַהְּסֵפקֹות ֶּבֱאמּוָנה. ֲאִני ְמַבֶּלה ת  ֶא י  לִ   ץֲאִני ָּפׁשּוט ְמַחֵּפׂש ִלְראֹות ֵאיֶזה ֵנס, מֹוֵפת, ְוֶזה ְיָתֵר 
ֵהם ּפֹוֲעֵלי ְיׁשּועֹות, ְּכֵדי ִלְראֹות אּוַלי,  ַהְרֵּבה ְזַמן ְּבִחּפּוׂש ֵאֶצל ַצִּדיִקים ֶׁשאֹוְמִרים ֲעֵליֶהם ֶׁש 

ַמֶּׁשהּו ִּדְמיֹון,  ַּבַעל  ֶׁשֵאינֹו  ֶנֱאָמן  ִראׁשֹון  ִמְּכִלי  ִלְׁשמַֹע  ְלָפחֹות  ָּגלּו  אֶׁשהּו  אֹו  ֶׁשַּמְרֶאה  יֵנס   ,
הּוא ְמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם, ְלָמָׁשל ֵנס ֶׁשל ְקִפיַצת ַהֶּדֶר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו    ֶׁשֶּזה ַמָּמׁש ְלַמְעָלה ִמֶּדֶר

ַוֲאִני א יֹוֵדַע ַמה ַלֲעׂשֹות ִעם  ְלַמֲעֶׂשה עֹוד א ָמָצאִתי ֶאת ֶזה,  ַהְּזַמן.  ַהֶּטַבע ּוְלַמְעָלה ִמן 
 ַעְצִמי.

ם ֶנֱאָמן, ֶׁשְּיַסֵּפר  , ִאם ַאֶּתם ְיכֹוִלים ִלְמצֹא ִלי ָאָד יֲאִני ְמַבֵּקׁש ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִמָּכל ִלּבִ 
 ִלי ֵנס ָּגלּוי ֶׁשהּוא ָרָאה ֵאֶצל ַצִּדיק, ֶזה ַיְרִּגיַע אֹוִתי. 

ּוְבַוַּדאי ִאם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְּבַעְצמֹו ַמִּכיר ַצִּדיק ָּכֶזה ֶׁשֶאְצלֹו ֲאִני ָיכֹול ִלְראֹות ֵנס, אֹו ֶׁשִּיְרֶאה 
 ֶאת ַחַּיי.  םִּלי, ֶׁשֶּזה יֹוִציא אֹוִתי ֵמַהְּסֵפקֹות ֶׁשִּלי ֶׁשַּמְחִׁשיִכיַהִּמְצוֹות ֶׁש ת ָעַלי ֶאת ָהֲעֵברֹות ְוֶא 

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

 תשפ"ב ה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ִמֵּקץ, כ"ה ִּכְסֵלו, א' ַּדֲחֻנָּכה, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְוִתְנׁשֹף   הִניָמ ּפְ  ֵנס? ִּתְסַּתֵּכל ַעל ַעְצְמ! ִּתְׁשַאף ֲאִויר תַאָּתה ְמַחֵּפׂש ָמקֹום ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ִלְראֹו
: "ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה  (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ָיד, ט)ֶזה ַהֵּנס ֲהִכי ָּגדֹול. ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים    -  הַהחּוצָ 

ּה, ָּכל  ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל יָ   (ְּתִהִּלים קנ, ו)ּוְנִׁשיָמה ֶׁשָאָדם נֹוֵׁשם ָצִרי ְלַקֵּלס ַלּבֹוֵרא, ַמה ַּטַעם  
ְּבִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו   ,ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואת ְלהֹודֹום ְצִריִכיה ְנִׁשיָמ ל ּכָ ל עַ  ַהְּנִׁשיָמה ְּתַהֵּלל ָיּה",

 הּוא ִאי ֶאְפָׁשר ִלְנׁשֹם ֲאִפּלּו ְנִׁשיָמה ַאַחת.

לְ  ִנְכְנסּו  ְּכֶׁשֵהם  ַהְּיָוִנים,  ֶאת  ִנְּצחּו  ַהָּגדֹול  ְּכֶׁשַהַחְׁשמֹוָנִאים  ַהֻחְרָּבן  ֶאת  ְוָראּו  ַהִּמְקָּדׁש  ֵבית 
, ּוִפְתאֹום  םְטֵמִאי  ָהיּו  םֶׁשַהְּיָוִנים ָעׂשּו, א ָיְכלּו ְלַהְדִליק ֶאת ַהְּמנֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ָּכל ַהְּׁשָמִני

דֹוִׁשים ִּתְקנּו ֶאת ַחג ַהֲחֻנָּכה ֵהם ָמְצאּו ַּכד ֶׁשֶמן, ָהָיה ֵנס ְוֶזה ָּדַלק ְׁשמֹוָנה ָיִמים, ַוֲחָכֵמינּו ַהְּק 
ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהְּידּוָעה, ָלָּמה    (ֵּבית יֹוֵסף אַֹרח ַחִּיים, ִסיָמן תר"ע)ַהָּקדֹוׁש. ׁשֹוֵאל ַהֵּבית יֹוֵסף ַהָּקדֹוׁש  

ה ַמְסִּפיק ֶׁשֶמן,  יֹום ֶאָחד ָהיָ ל  ֶׁש ה  ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים ְׁשמֹוָנה ָיִמים ֶאת ַחג ַהֲחֻנָּכה? ֲהֵרי ְלַהְדָלָק 
 ! ַהֵּנס ָהָיה ַרק ִׁשְבָעה ָיִמים

ּדֹוֵלק   ֶׁשֶּׁשֶמן  ֶזה  ַצִּדיִקים,  ְּבֵׁשם  מֹוֲהָרא"ׁש  ַהַחְׁשמֹוָנִאים    - אֹוֵמר  ָּגדֹול!  ֲהִכי  ַהֵּנס  ֲהֵרי  ֶזה 
ְּכִפי ַהְּקדֹוִׁשים ָראּו ֶׁשַהֶּטַבע הּוא ֵנס, ֵאין ֶטַבע, ִמְקֶרה ּוַמָּזל, ַהּכֹל ֶזה ַהָּקד ֹוׁש ָּברּו הּוא! 

, ִּבּתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסה  .)ה(ַּתֲעִנית כֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַסְּפִרים  
ה חֶֹמץ ְוִהיא  ָּבְכָתה ְלָאִביָה, ִהיא ִהְדִליָקה ֵנרֹות ַׁשָּבת, ִהיא ָחְׁשָבה ֶׁשֶּזה ֶׁשֶמן, ְלַמֲעֶׂשה ֶזה ָהיָ 

", ָאַמר ָלּה ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש:    ְלִהָּכבֹות ַוֲאַנְחנּו  ד ְלָאִביָה: "ֶזה עֹוֵמ   תאֹוֶמֶר  ֵנֵׁשב ְּבַׁשָּבת ַּבחֹׁשֶ
, ָהָבה  קָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֶׁשחֶֹמץ ִיְד  ֶׁשִּיְדק ן  "ַמה ַאְּת ּבֹוָכה? ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשָאַמר ְלֶׁשֶמ 

יֹוֵתר ְזַמן ֵמַהֶּׁשֶמן,  ד ! ֶזה ָּדַלק עֹוקְנַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר", ֵהם ִהְתַּפְּללּו ְוָקָרה ֵנס, ַהחֶֹמץ ָּדלַ 
 ֶזה ָּדַלק ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת; ֻּכָּלם ָראּו ֶׁשֵאין ֶטַבע, ַהֶּטַבע ְּבַעְצמֹו ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

ִסְפֵרי ַהֲחִקיָרה. ַרֵּבנּו ִהְקִּפיד ְמאֹד א ִלְלמֹד ַּבְּסָפִרים  ת  ר ִּבְתׁשּוָבה ֶׁשָּלַמְדָּת ֶא ַאָּתה ָצִרי ַלֲחזֹ 
ַרֵּבנּו ְמאֹד ִהְקִּפיד א ִלְלֹמד. ַאָּתה ָצִרי ַלֲחזֹר   -ָהֵאֶּלה, ֲאִפּלּו ֶאת ַהְּסָפִרים ֶׁשל ָהִראׁשֹוִנים  

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

י ּלִ ק ֶאת ָהֱאמּוָנה ׁשֶ   ,ֲאִני רֹוֶצה ְלַחּזֵ
 ? םֵאיֹפה ֲאִני ָיכֹול ִלְראֹות מֹוְפִתי

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מיוחדת   התוועדות  שבת  עושים  תקופה  מידי 
כספים,   ואספו  שטרחו  בשבת  לבחורים  ואכן 

מיוחדת    האחרונה התווועדות  שבת  התקיימה 
 ישיבה שליט"א.הלבחורים יחד עם ראש 

הייתה ז השתתפו    ו  הבחורים  במינה,  מיוחדת  שבת 
ראש   עם  יחד  המרוממות  שבת  ישיבה  הבתפילות 

עם   קודש  שבת  סעודות  וכן  ישיבה  הראש  שליט"א 
ישיבה הרבה  הראש  שוחח  שליט"א, במהלך השבת  

המרוממת   השבת  מן  יצאו  והבחורים  הבחורים,  עם 
מלאים וגדושים עם חיזוק ועצות לחיים, ונהנו עד  הזו  

 מאוד.
 השבת נועם הנשמות! 

 *** 

 עדכון מ"קול ברסלב"
המקומיים   המספרים  פעילים  כבר  השם  בחסדי 

ן חיזוק  ובארצות הברית של "קול ברסלב" ו"קוואל פ
במערכת החדשה, את המספרים    ") מעיין של חיזוק(

 של הקו ניתן לראות בתחתית הגליון מידי שבוע.
וביקשו    מודיםאנו   שהתפללו  שלומינו  אנשי  לכל 

בתהליך   טוב  היותר  הצד  על  יסתדר  שהכל  מהשם 
 רה.ההעב

שגם   להתפלל  להמשיך  מהציבור  מבקשים  אנו 
על  לעבוד  יתחילו  ישראל  בארץ  הישנים  המספרים 

לב החדשה,  למערכת  יהמערכת  לחייג  ניתן  נתיים 
"קול   הזמניים:  מהמספרים  החדשה 

(0723701948 ברסלב" חיזוק  פון  "קוואל  של .  מעיין 
 .0723701916 )"חיזוק

 שמעו ותחי נפשכם!
 
 
   

ר ָטהֹוד ֶאָח ן ֶׁשֶמ  ַּפ 
ל  ּכָ ת  ֶא ר,  עֹובֵ א  ֶׁשהּוה  ַמ ר  עֹובֵ ד  ֶאָח ל  ּכָ 

ם  ִא ל  ֲאבָ ם,  ָקִׁשי ת  ְּבִנְסיֹונֹום  ְמַנִּסיד  ֶאָח 

ל ֶׁש ם  ַהֲחָסִדית  ֶא ם  ְמַחְּפִׂשיב,  טֹום  ִמְסַּתְּכִלי

  ְּבתֹוא  ִלְמצֹור  ֶאְפָׁש   –  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש    ַהחֹׁשֶ

 ר.אֹון ֶקֶר 

ל  ַהּכֹה;  ֵמֲחנּוּכָ ם  לֹוְמִדי  ֲאַנְחנּו ה  זֶ ת  ֶא 

ר,  ָטהֹור  ִנְׁשַא ד  ֶאָח ן  ֶׁשֶמ   ַּפ ק  ַר א,  ָטֵמ ה  ָהיָ 

 ג. ַח ת ֶא  ָעׂשּוה ּוִמּזֶ 

ם  ִא ה  ּקֹוֶר ה  ָהיָ ה  ַמ ן,  ִנְתּבֹונֵ ם  ִא 

  ָהיּום ֵה ב, ְּבֶרְסלֶ י ֲחִסיֵד  ָהיּוא ם ַהַחְׁשמֹוָנִאי

ם  רֹוִאית,  ַּתֲעִני  – ג  ַח ם  ִּבְמקֹום  עֹוִׂשי

  ָחיּו ם  ֵה ב,  ְּבֶרְסלֶ י  ֲחִסיֵד   ָהיּום  ֶׁשַהַחְׁשמֹוָנִאי

רפב)'ַאַזְמָרה'  ם  עִ  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן    (ִליקּוֵטי 

ה  ִמּזֶ   ְוָעׂשּו ה  ַהּטֹובָ ה  ַהְּנקּוָד ת  ֶא   ִחְּפׂשּום  ֵה 

 ק.ֵעֶס 

ם  עִ ק  ִנְתַחּזֵ   ּבֹואּו ם,  ְיָקִרים  ֲחֵבִרי

: רָנִׁשי  ּבֹואּו,  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁשם  ַהּטֹוִבים  ַהְּדָבִרי

ַקְנַקִּנים...", ה זֶ ל  עַ ל  ִנְסַּתּכֵ א    "ּוִמנֹוַתר 

א  ִטֵּמ   –ע  ָהַר ר  ַהֵּיצֶ ם,  ֶׁשַהְּיָוִני  ֲאִפילּו .  ֶּׁשָּנַפְלנּו

א ַרֲחָמנָ ת  ַהְּבִרים  ִּבְפגָ י  אֹוִת ל  ִהִּפיא  הּוי,  אֹוִת 

ת  ֶא ר  ׁשֹוֵמ א   י  ֲאנִ ה,  ֻטְמָא י  ֻּכּלִ י  ֲאנִ ן,  ִליְצלָ 

ה  זֶ ל  ּכָ ם  עִ   –ת  ְמֻלְכָלכֹות  ַמְחָׁשבֹוי  לִ   ֵיׁש,  ֵעיַני

י  ֲאנִ ה  ּוִמּזֶ ה,  טֹובָ ה  ְנקּוָד י  ְּבתֹוכִ   ְמַחֵּפׂשי  ֲאנִ 

 ק.ֵעֶס ה עֹוֶׂש 
 "א)תשפב ַוֵיֶׁש ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'

לילדים בספרון  מעשה'לעך  
 לצביעה 

הספר לאור  יצא  ה  וןמאז  סדרת  של    לילדים,  מעשה'לעך הראשון 
מהמפיצים,   שומעים  בפרט  טובות.  תגובות  מאוד  הרבה  שומעים 

שהספרון   להפצה.  שמאז  טובים  הכי  מהספרונים  הוא  לאור,  יצא 
יהודים מספרים כמה נפלא לקחת את הספרון לידיים ולספר מתוכו  
את   להבין  לילדים  שמסייע  מה  מאוד,  נעימה  שפה  מתוך  לילדים, 
המעשיות, ובפרט מלמד את הילדים באמונה, תמימות, חסד, אהבת  

 ה' ויראת ה'.
החדשות מהמדפיסים, שלאחר דרישה מרבים, הספרון    ותכעת מגיע

בווריאצי מחדש  צביעה   העובד  "חוברת  בתור  והפעם    נוספת, 
וכעת יוכלו לקבל את הספרון  ".  ילדים אוהבים לצבוע ולצייר,  לילדים

טוב,   כך  כל  מכירים  כבר  שהם  המעשיות  של  התמונות  עם  הזה 
שמים,   ויראת  טובות  מידות  על  מהשם,  לבקש  על  להם  שמזכירים 

ולבלות את הזמן בלשחק בדברי ולצבוע  יוכלו לשבת  זה  ם  ובספרון 
 של יראת שמים.

כל העבודה מודרכת בביקורתו ובהדרכתו הקבועה של ראש הישיבה  
שהשקיעו   והמסורים,  הנאמנים  אמונה"  עצתו  "מכון  דרך  שליט"א 
ימים ושבועות על מנת שיצא לאור בעזרת השם יתברך ספרון מושלם  

 ומוצלח.
 והודעתם לבניך ולבני בניך! 

 *** 

התלמוד  לבנייןחנוכת הבית 
קרית ברסלב החדש ב תורה

 ליבערטי
בימים אלו הושלמו בעזרת השם יתברך עבודות הבניה בבניין החדש  
עבור התלמוד תורה בקרית ברסלב ליבערטי, כמה וכמה כיתות כבר  

 הועברו לבניין החדש.
החדר   בבניין  מזוזה"  קביעת  ה"מעמד  נערך  האחרון  ראשון  ביום 

בליבערטי,   שנסהחדש  הישיבה  ראש  למעמד,  בראשות  במיוחד  ע 
את קניית הבניין    שאפשרושהיה מיועד במיוחד לנדבנים החשובים  

 המפואר.
שליט"א   הישיבה  ראש  דיבר  להשקיע  במעמד  של  הזכות  גודל  על 

בחינוך, ובמיוחד כשמדובר על חדר היכל הקודש, מקום שמלמדים  
ראש   והמצוות.  התורה  את  לאהוב  השם,  עם  לחיות  הילדים  את 
הישיבה גם דיבר על המהלכים היפים של המוסדות שהתחיל בבניין  
הראשון, וגדל כל כך מהר, עד כדי כך שכעת מתכננים כבר לקנות בניין  

י. וכן גם שיבח ראש הישיבה את המלמדים והמחנכים היקרים  שליש
 שמכניסים כוחות עצומים בכדי לגדל ילדים בריאים גם בנפש.

יערך אי"ה סעודת מלוה מלכה בשילוב   במוצאי שב"ק פרשת מקץ 
"חנוכת הבית", שם נודה יחדיו להשם יתברך, על כך שאנחנו  מסיבת 

הקדוש   מרבינו  תיערך  יודעים  מלכה  המלוה  המתוקות.  ומעיצותיו 
טשעסטנאט   ברחוב  הראשון  החדר  בבניין  השי"ת  ,  39בעזרת 

לבוא  מוזמנים  שלומינו  אנשי  שליט"א,  הישיבה  ראש  בהשתתפות 
 להשתתף וליטול חלק במעמד המפואר.

 בואו שעריו בתודה, חצירותיו בתהלה! 
 *** 

 שבת התוועדות עם בחורי הישיבה 
ה ראש  מעורר  ה כידוע  את  שליט"א  לאסוף  בחישיבה  ללכת  ורים 

, שבחורים ילכו לאסוף  השםצדקה כפי שהנהיגו צדיקים ויהודים יראי  
מקבלים   גם  ובכך  קבוע,  באופן  וצדקה  יהודים  לחמלה  רגש  אותם 

 שנאלצים לאסוף כספי צדקה.
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  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 מריםוגם ברמה ג' רח'  

 
  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 צה"ל  21:30בשעה  שנייום שיעור:  

 ) ביהכ"נ חב"ד( 9
 

 (בנין יד עזרה)  1רחוב צה"ל |    צפת לפני השקיעה  'ד 10 ברכות 9:00 דק' לפני השקיעה 20

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

 

: "ְּיכֹוִלין  (ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תז)ֵּׁשם ִיְתָּבַר. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  ִּבְתׁשּוָבה, ְלַבֵּקׁש ְסִליָחה ֵמַה 
ְלַהִּכיר ְּבַהָּפִנים ֶׁשל ָהָאָדם ִאם ָלַמד מֹוֵרה ְנבּוִכים, ִּכי ְּבַוַּדאי הּוא אֹוֵבד ֶצֶלם  

ֶׁשֻרּבָ  ְּבחּוׁש  ֶׁשרֹוִאין  ּוְכמֹו  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ִּדְקֻדָּׁשה  ָּפִנים  ֶׁשָעְסקּו  ֱאִקים  ְּכֻכָּלם  ם 
ְּבֵאּלּו ַהְּסָפִרים ַּבּדֹורֹות ַהָּללּו, ַנֲעׂשּו ֶאִּפיקֹוְרִסים ְּגמּוִרים, ְוֵהם ֲחׁשּוִדים ַעל ָּכל  
ָהָאָדם   ֶאת  עֹוְקִרים  ַהְמַחְּקִרים  ִסְפֵרי  ְׁשָאר  ְוֵכן  ַהֵּסֶפר  ֶזה  ִּכי  ֶׁשַּבּתֹוָרה.  ֲעֵברֹות 

ִיְׂש  ֵמֱאמּוַנת  ֲעֵדי ְלַגְמֵרי  ְוַאֲחִריתֹו   ִיְתָּבַר ּוֵמַהֵּׁשם  ַהְּקדֹוָׁשה,  ּוִמּתֹוָרֵתנּו  ָרֵאל, 
אֹוֵבד. ַּגם ֲאִני ִּדַּבְרִּתי ִעם ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֶׁשֵהם ְּכֵׁשִרים ְקָצת, ֶׁשָּלְמדּו ִמְּכָבר ִסְפֵרי  

אֹד ַעל ֶזה ֶׁשָּלְמדּו, ְוַהְלַואי  ַהְמַחְּקִרים, ְוֻכָּלם ָאְמרּו ְּבֶפה ָמֵלא ֶׁשֵהם ִמְתָחְרִטים ְמ 
ְמאֹד   ְמאֹד  ֵמֶהם  ְלִהְתַרֵחק  ֶׁשָראּוי  ְּבַעְצָמן  ְוֵהִעידּו  ֵמֶהם.  יֹוְדִעים  ָהיּו  ֶׁשּלא 
ְּבַתְכִלית ָהִרחּוק. ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּבֹוֵרַח ֵמֶהם ּוְמַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְלַבד, 

ּו ֵמֲאבֹוֵתינּו ְּכמֹו ֶׁשְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ַמֲאִמיִנים ְּבִלי ׁשּום ֲחִקירֹות ֶׁשל  ְּכִפי ַמה ֶּׁשִּקַּבְלנ
 ְׁשטּות ָוֶהֶבל ֶׁשָּלֶהם".

ָהיָ   א  ַּפַעם  ַאף  ְּכֶׁשָאָד ה  מֹוֲהָרא"ׁש  ָהֱאמּוָנה,  ַעל  אֹותֹו א  ּבָ   םִמְתַוֵּכַח  ִלְׁשאֹל 
ָהיָ "מֹוֲהָרא  ֻקְׁשיֹות הּואסּוְלֶקלֶ ג  ְלַלעַ   אֹותֹום  ָׂש ה  ׁש  "ָּתקּום,    ה ָהיָ   ;  לֹו:  ָאַמר 

ׁשֹוֵאל: "ּתֹאַמר ִלי,   הָהיָ   ֵל ְלָׁשם", ּומֹוֲהָרא"ׁש  הֵל ְלפֹ,  ׁשּובם  ֵּתֵׁשב, ִּתְתרֹוֵמ 
ֶזה ַרק ַהֵחֶלק ֱאלֹוַק    ה זֶ ל  ִמי צֹוֵעד ְּבתֹוְכ? ִמי הֹוֵל ְּבתֹוְכ? ִמי ָזז ְּבתֹוְכ? ּכָ 

ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא הּוא ּגּוׁש ָּבָׂשר ֶׁשא ָיכֹול ָלזּוז, ְוא ָיכֹול  ִמַּמַעל, ָאָדם ּבְ 
 "; ַעד ֶׁשָּכל ֵאּלּו ֶׁשָּבאּו ְלִהְתַוֵּכַח ִעם מֹוֲהָרא"ׁש ָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה. םְלָׁש ה  ִמּפֹ  ָלֶלֶכת

ֶׁשּׁשֹוֲאִלי ֵאּלּו  ְלָכל  אֹוֵמר  ָהָיה  ַהָּק   םמֹוֲהָרא"ׁש  ֵהם 'ֵאיפֹה  הּוא?'   ָּברּו דֹוׁש 
י לִ ר  ַּתְסִּבי  ?הִנְרֶא   רֹוִצים ִלְראֹות ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ָמה ֶזה ֲאִויר, ֵאי ֶזה

" מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה אֹוֵמר: "ֲאִויר ִאי  ת זה?ֶא ת  ִלְראֹור  ֶאְפָׁש ה  ֵאיפֹר,  ֲאִויה  זֶ ה  ַמ 
ֶזה   ֲאִויר  ִלְראֹות,  ַחּיּות  ֶאְפָׁשר  נֹוֵתן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  הּוא;   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

 ָלָאָדם".

  ֻקְׁשיֹות  ְל   ֵיׁש  ְלַהִּגיַע,  ָיכֹול  ַרק   ֶׁשָאָדם  ָּגרּועַ   ֲהִכי  ם ְלָמקֹו  ָּכ  י ְּכֵד   דעַ   ָנַפְלָּת   ִאם

 ַהֵּׁשם   ֶאל  ִּתְבֶּכה  ֵל  ִהְתּבֹוְדדּות.  ֶׁשל  ָהֵעָצה  ִּבְׁשִביְל,  ַאַחת  ֵעָצה  ֵיׁש  -  ּוְסֵפקֹות

,א   ֲאִני  ֱאמּוָנה,  ִלי   ֵאין  עֹוָלם,  ֶׁשל   "ִרּבֹונֹו  ַּתִּגיד:  ִיְתָּבַר  ַמֲאִמין  ;ָעִׂשיִתי  ְּב  

  ֲעזֹר  ְמֻׁשָּבׁש,  ֶׁשִּלי  ָהרֹאׁש  ַעְכָׁשו  ,םָּבֶה   ְלִהְסַּתֵּכל  ֶׁשָאסּור  ִּבְסָפִרים  ִהְסַּתַּכְלִּתי  ְׁשטּות,

 ַאָּבא   אֹוְת,  ֶׁשֶאְרֶאה  דעַ   ֲחָזָקה  ָּכ  ָּכל  ֱאמּוָנה  ִלי  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּב,  ַאֲאִמיןֶׁש   ַהֵּׁשם  ִלי

 ֲחָזָקה". ֱאמּוָנה ִלי ֵּתן ַּפַעם, ְּכמֹו ְּב ְלַהֲאִמין  ֶׁשַאְתִחיל ֵנס ַּתֲעֶׂשה ִלי, ֲעזֹר ָיָקר

ִחּפּוׂש מֹוְפִתים ְוכּו', ֵל ֶאל ַהָּקדֹוׁש  ֶזה ַיֲעזֹר ְל, ַאל ִּתְׁשַּתֵּגַע ּבְ   -ִלְצעֹק ֶאל ַהֵּׁשם  
:  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן מו)א  ִהיה  זֶ ל  עַ ה  ָּברּו הּוא. ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר ֶׁשָהֵעצָ 

ה "ַאָּבא ָיָקר, ָמ ":  "ַוֲאַזי ָצִרי ִלְצעֹק ְלָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ְּבקֹול ָחָזק ֵמִעְמֵקי ַהֵּלב
,  י! ֲאִני א יֹוֵדַע ָמה ָקָרה לִ יֶאְצלִ   ?! ֲאִני ְּבַסָּכָנה, ָהֱאמּוָנה ְּכבּוָיההּפֹי  ָקָרה לִ 

 ֲעזֹר ִלי ֶׁשִּתְהֶיה ִלי ֱאמּוָנה". 

: "ֻקְׁשָיא" ָראֵׁשי ֵּתבֹות: "ְׁש'ַמע י'י ק'וִֹלי ֶא'ְקָרא, ֶׁשָּצִרי ַרק  ָׁשם)(ַרֵּבנּו אֹוֵמר  
 ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ָעָליו ַהֻּקְׁשָיא ְוַהְּכִפיָרה".ִלְקרֹות ַלה', ּכְ 

ִׁשעּור ַּבֵּסֶפר ָיד ַהֲחָזָקה ֶׁשל ָהַרְמַּב"ם ַהָּקדֹוׁש; ַרֵּבנּו ָאַמר: "ְּכֶׁשָּמִׁשיַח   ִּתְקַּבע ְל
ֲחִזיק  ַאל ִּתְלַמד, ְוַאל ַּת   -ַהְּסָפִרים ָהֲאֵחִרים  ת  ָהַרְמַּב"ם", ֲאָבל ֶא   ְּכמֹו  ָיבֹוא ִיָּפְסקּו

 אֹוָתם ַּבַּבִית.

 ֲחֻנָּכה ֵמִאיר.
 ץ תשפ"ב) ִמֵק ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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	בָּזֶה אֶפְשָׁר לְהָבִין לָמָּה הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה מְכַנָּה אֶת קְנִיַּת הָאֹכֶל בְּשֵׁם "שֶׁבֶר", שֶׁזֶּה מְרַמֵּז עַל שְׁנֵי הַפֵּרוּשִׁים, הֵן עַל לְקַוּוֹת וּלְהִסְתַּכֵּל עַל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְהֵן לִשְׁבֹּר, כִּי זֶה הַדֶּרֶךְ אֵיךְ ...
	בָּזֶה אֶפְשָׁר לְהָבִין לָמָּה הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה מְכַנָּה אֶת קְנִיַּת הָאֹכֶל בְּשֵׁם "שֶׁבֶר", שֶׁזֶּה מְרַמֵּז עַל שְׁנֵי הַפֵּרוּשִׁים, הֵן עַל לְקַוּוֹת וּלְהִסְתַּכֵּל עַל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְהֵן לִשְׁבֹּר, כִּי זֶה הַדֶּרֶךְ אֵיךְ ...
	הָבָה נִתְגַּבֵּר עַל הַיֵּצֶר הָרַע, נְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁנִּזְכֶּה לִשְׁמֹר עַל הָעֵינַיִם כְּמוֹ שֶׁצָּרִיךְ, לֹא לְהִסְתַּכֵּל עַל מַה שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא מַרְשֶׁה, וּבְאוֹתוֹ הַזְּמַן נִסְתַּכֵּל רַק עַל הַקָּדוֹשׁ בָּרו...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל מִקֵץ תשס"ה)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת לֶךְ לְךָ, ט' מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	לִכְבוֹד יַקִּירִי ... נֵרוֹ יָאִיר בְּרֶסְלֶב, לִיבֶּערְטִי
	חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (נְדָרִים ח:): "אֵין גֵּיהִנּוֹם לְעוֹלָם הַבָּא, אֶלָּא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מוֹצִיא חַמָּה מִנַּרְתִּיקָהּ, צַדִּיקִים מִתְרַפְּאִין בָּהּ, וּרְשָׁעִים נִדּוֹנִים בָּהּ".
	אֶפְשָׁר לְפָרֵשׁ כָּךְ, "שַׁבָּת" הִיא "מֵעֵין עוֹלָם הַבָּא", וְשֶׁמֶשׁ הַכַּוָּנָה שֶׁהָאָדָם מַרְגִּישׁ אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, הוּא רוֹאֶה אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּכָל דָּבָר, כְּפִי שֶׁרַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק א', ...
	שַׁבָּת יְכוֹלָה לִהְיוֹת לְאֶחָד גַּן עֵדֶן, יוֹשְׁבִים עִם הַמִּשְׁפָּחָה, עִם הָאִשָּׁה וְהַיְּלָדִים, אוֹכְלִים וְשׁוֹתִים לִכְבוֹד שַׁבָּת, שָׁרִים זְמִירוֹת, מְדַבְּרִים עַל הַפָּרָשָׁה, עַל סִפּוּרֵי תְּפִלָּה וֶאֱמוּנָה, סִפּוּרֵי צַדִּיקִים; ...
	אֲבָל אֵצֶל הָרְשָׁעִים שַׁבָּת הִיא מַמָּשׁ גֵיהִנוֹם, רָבִים, מִתְרַגְּזִים, מַדְלִיקִים אֶת אֵשׁ הַגֵּיהִנּוֹם, כְּפִי שֶׁהַזוֹהַר הַקָּדוֹשׁ אוֹמֵר (תִּקּוּן מח, דַּף פה.): "כָּל מָאן דְּכָעִיס כְּאִלּוּ אוֹקִיד נוּרָא דְגֵיהִנָּם", מִי שֶׁמִּתְקו...
	אַשְׁרֵי אָדָם שֶׁחַי עִם אֱמוּנָה, עִם אֱמוּנַת צַדִּיקִים, הוּא מְצַפֶּה כָּל הַשָּׁבוּעַ לְשַׁבָּת, וְהוּא חַי כָּל הַשָּׁבוּעַ עִם הַשַּׁבָּת. אָדָם זֶה זוֹכֶה, שֶׁמְּאִירָה לוֹ הַשֶּׁמֶשׁ שֶׁתִּזְרַח לְעָתִיד לָבוֹא לַצַּדִּיקִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתו...
	אַשְׁרֵי אָדָם שֶׁחַי עִם אֱמוּנָה, עִם אֱמוּנַת צַדִּיקִים, הוּא מְצַפֶּה כָּל הַשָּׁבוּעַ לְשַׁבָּת, וְהוּא חַי כָּל הַשָּׁבוּעַ עִם הַשַּׁבָּת. אָדָם זֶה זוֹכֶה, שֶׁמְּאִירָה לוֹ הַשֶּׁמֶשׁ שֶׁתִּזְרַח לְעָתִיד לָבוֹא לַצַּדִּיקִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתו...
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה לֶךְ לְךָ תשפ"ג)
	מידי תקופה עושים שבת התוועדות מיוחדת לבחורים שטרחו ואספו כספים, ואכן בשבת האחרונה התקיימה שבת התווועדות מיוחדת לבחורים יחד עם ראש הישיבה שליט"א.
	זו הייתה שבת מיוחדת במינה, הבחורים השתתפו בתפילות שבת המרוממות יחד עם ראש הישיבה שליט"א וכן סעודות שבת קודש עם ראש הישיבה שליט"א, במהלך השבת שוחח ראש הישיבה הרבה עם הבחורים, והבחורים יצאו מן השבת המרוממת הזו מלאים וגדושים עם חיזוק ועצות לחיים, ונהנו ע...
	השבת נועם הנשמות!
	***
	בחסדי השם כבר פעילים המספרים המקומיים בארצות הברית של "קול ברסלב" ו"קוואל פון חיזוק (מעיין של חיזוק)" במערכת החדשה, את המספרים של הקו ניתן לראות בתחתית הגליון מידי שבוע.
	אנו מודים לכל אנשי שלומינו שהתפללו וביקשו מהשם שהכל יסתדר על הצד היותר טוב בתהליך ההעברה.
	אנו מבקשים מהציבור להמשיך להתפלל שגם המספרים הישנים בארץ ישראל יתחילו לעבוד על המערכת החדשה, לבינתיים ניתן לחייג למערכת החדשה מהמספרים הזמניים: "קול ברסלב" 0723701948. "קוואל פון חיזוק (מעיין של חיזוק)" 0723701916.
	שמעו ותחי נפשכם!
	,
	.
	מאז יצא לאור הספרון הראשון של סדרת המעשה'לעך לילדים, שומעים הרבה מאוד תגובות טובות. בפרט שומעים מהמפיצים, שמאז שהספרון יצא לאור, הוא מהספרונים הכי טובים להפצה. יהודים מספרים כמה נפלא לקחת את הספרון לידיים ולספר מתוכו לילדים, מתוך שפה נעימה מאוד, מה שמ...
	כעת מגיעות החדשות מהמדפיסים, שלאחר דרישה מרבים, הספרון עובד מחדש בווריאציה נוספת, והפעם בתור "חוברת צביעה לילדים".  ילדים אוהבים לצבוע ולצייר, וכעת יוכלו לקבל את הספרון הזה עם התמונות של המעשיות שהם כבר מכירים כל כך טוב, שמזכירים להם על לבקש מהשם, על ...
	כל העבודה מודרכת בביקורתו ובהדרכתו הקבועה של ראש הישיבה שליט"א דרך "מכון עצתו אמונה" הנאמנים והמסורים, שהשקיעו ימים ושבועות על מנת שיצא לאור בעזרת השם יתברך ספרון מושלם ומוצלח.
	והודעתם לבניך ולבני בניך!
	***
	בימים אלו הושלמו בעזרת השם יתברך עבודות הבניה בבניין החדש עבור התלמוד תורה בקרית ברסלב ליבערטי, כמה וכמה כיתות כבר הועברו לבניין החדש.
	ביום ראשון האחרון נערך ה"מעמד קביעת מזוזה" בבניין החדר החדש בליבערטי, בראשות ראש הישיבה שנסע במיוחד למעמד, שהיה מיועד במיוחד לנדבנים החשובים שאפשרו את קניית הבניין המפואר.
	במעמד דיבר ראש הישיבה שליט"א על גודל הזכות של להשקיע בחינוך, ובמיוחד כשמדובר על חדר היכל הקודש, מקום שמלמדים את הילדים לחיות עם השם, לאהוב את התורה והמצוות. ראש הישיבה גם דיבר על המהלכים היפים של המוסדות שהתחיל בבניין הראשון, וגדל כל כך מהר, עד כדי כך...
	במעמד דיבר ראש הישיבה שליט"א על גודל הזכות של להשקיע בחינוך, ובמיוחד כשמדובר על חדר היכל הקודש, מקום שמלמדים את הילדים לחיות עם השם, לאהוב את התורה והמצוות. ראש הישיבה גם דיבר על המהלכים היפים של המוסדות שהתחיל בבניין הראשון, וגדל כל כך מהר, עד כדי כך...
	במעמד דיבר ראש הישיבה שליט"א על גודל הזכות של להשקיע בחינוך, ובמיוחד כשמדובר על חדר היכל הקודש, מקום שמלמדים את הילדים לחיות עם השם, לאהוב את התורה והמצוות. ראש הישיבה גם דיבר על המהלכים היפים של המוסדות שהתחיל בבניין הראשון, וגדל כל כך מהר, עד כדי כך...
	במוצאי שב"ק פרשת מקץ יערך אי"ה סעודת מלוה מלכה בשילוב מסיבת "חנוכת הבית", שם נודה יחדיו להשם יתברך, על כך שאנחנו יודעים מרבינו הקדוש ומעיצותיו המתוקות. המלוה מלכה תיערך בעזרת השי"ת בבניין החדר הראשון ברחוב טשעסטנאט 39, בהשתתפות ראש הישיבה שליט"א, אנשי...
	בואו שעריו בתודה, חצירותיו בתהלה!
	***
	כידוע מעורר ראש הישיבה שליט"א את הבחורים ללכת לאסוף צדקה כפי שהנהיגו צדיקים ויהודים יראי השם, שבחורים ילכו לאסוף צדקה באופן קבוע, ובכך גם מקבלים רגש וחמלה לאותם יהודים שנאלצים לאסוף כספי צדקה.

