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  ַהִּמְדָרׁש ,  ה ֵהּנָ י  אֹותִ ם  ְמַכְרּתֶ י  ּכִ ם  ְּבֵעיֵניכֶ ר  ִיחַ ל  ְוַא   ֵּתָעְצבּו ל  ַא ה  ְוַעּתָ 
ו) ַרּבָ ת  ְּבֵראִׁשי(ר  אֹומֵ  ה  ְוַעּתָ ה  ַהִּמילָ ה,  ְּתׁשּובָ ן  ָלׁשוֹ א  ֶאּלָ ה  ְוַעּתָ ן  ֵאי   ה כא, 

 ה? ְּתׁשּובָ ם  עִ ה  ְוַעּתָ ה ַלִּמּלָ   ֵיׁשה מַ ן ְלָהִבי  ָצִרי�ה. ְּתׁשּובָ  ַּכָּוָנָתּה 
ה  מַ ל  ּכָ ת  אֶ   ֶׁשִּיְׁשְּכחּוא,  ִהיה  ַהְּתׁשּובָ ר  ֶׁשִעּקַ ת,  ְמקֹומוֹ ה  ְּבַהְרּבֵ ב  ּכֹותֵ   ַרֵּבינּו 
ם  ַמְתִחיִלי ו,  ַעְכָׁשי  נֹוְלדּו   ְּכִאילּו  ֵמָחָדׁש ד  ָּתִמיל  ּוְלַהְתִחי ו  ַעְכָׁשיד  עַ   ֶׁשָעׂשּו
 . ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת אֶ ד ַלֲעבוֹ ה  ָהִראׁשֹונָ ם ְּבַפעַ ו ַעְכָׁשי

ס,  ְּבַכעַ ם  ִנְהִיים,  ֲעצּוִביד  ְמאֹ ם  ִנְהִיי,  ֶׁשָהיּות  ַהִּכְׁשלֹונוֹ ל  ּכָ ת  אֶ ם  זֹוְכִרי ם  אִ 
ר  ֶאְפׁשָ   ְוָכ�ה,  ֶׁשָהיָ ה  מַ   ִלְׁשֹּכחַ ד  ָּתִמי  ָצִרי�ן  ָלכֵ ה,  ְּתׁשּובָ ת  ַלֲעׂשוֹ ר  ֶאְפׁשָ י  ְואִ 

ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ַלֲעבוֹ ת  ְּבַחיּו  ֵמָחָדׁשם  ַהַּפעַ ד  עוֹ ל  ּוְלַהְתִחיה  ְמחָ ְּבׂשִ ת  ִלְהיוֹ 
ד,  ְמאֹ   תְּגדֹולוֹ ת  טֹובוֹ   ָהיּו,  ֶׁשָהיּות  ַהִּכְׁשלֹונוֹ ל  ֶׁשּכָ ם  רֹוִאיז  ְוָא,  ִיְתָּבַר�
 ה. ְלטֹובָ   ָּכ� ב ִסּבֵ י ְּבַוַּדא ִיְתָּבַר� ם ֶׁשַהּׁשֵ 
ל  ָּגדוֹ ן  ִחָּסרוֹ א  ִהיה  ִׁשְכחָ ם  ָהעֹולָ ל  ֵאצֶ , ""ו)כן  ִסימָ "ן,  ָהרַ ת  ִׂשיחוֹ ( ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּו

ה  ָהְיתָ א  �ם  אִ י  ּכִ ה.  ְּגדֹולָ ה  ַמְעלָ ה  ְּבַהִּׁשְכחָ   ֵיׁשי  ְּבֵעינַ ל  ֲאבָ ם,  ְּבֵעיֵניהֶ 
ר  זֹוכֵ ה  ָהיָ ם  אִ ם,  ַהּׁשֵ ת  ַּבֲעבֹודַ ר  ָּדבָ ם  ׁשּות  ַלֲעׂשוֹ ר  ֶאְפׁשָ ה  ָהיָ א  �ה,  ִׁשְכחָ 

  ִיְתָּבַר�   ַלֲעבֹוָדתוֹ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ם  ְלָהִרי  לוֹ ר  ֶאְפׁשָ ה  ָהיָ א  ְו�ר,  ֶׁשָעבַ ה  מַ ל  ּכָ 
ו.  ָעָלים  ֶׁשעֹוְבִרים  ַהְּדָבִריל  ּכָ ם  ָהָאדָ ת  אֶ ם  ְמַבְלְּבִלי  ָהיּום  ּגַ ן,  ֹאפֶ ם  ְּבׁשּו
ד  ָּתִמי ל  ָיכוֹ א  הּור",  ֶׁשָעבַ ה  מַ ח  ִנְׁשּכַ ה,  ַהִּׁשְכחָ י  ְידֵ ל  עַ ו  ַעְכָׁשיל  ֲאבָ 

 . ֵמָחָדׁשל ּוְלַהְתִחין ְלִהְתַרֲענֵ 
ה ְּבמַ ר  ְלָאחוֹ ם  ַּפעַ ף  ַאב  חֹוׁשֵ א  �א  ֶׁשהּו  ם)ׁשָ (   ַעְצמוֹ ל  עַ ר  ָאמַ   ְּבַעְצמוֹ   ַרֵּבינּו
  ְוֵאינוֹ ,  ִמַּדְעּתוֹ י  ְלַגְמרֵ   לוֹ ר  עֹובֵ ה  זֶ ,  חֹוֵלףר  ֶׁשַהָּדבָ ע  ְּבֶרגַ ר,  ֶּבָעבָ ה  ֶׁשָהיָ 

 .ְוָהַל�ר ָעבַ ר  ֶׁשְּכבָ ה ְּבמַ ד עוֹ  ַעְצמוֹ ל  ְּכלָ ל  ְמַבְלּבֵ 
ָהָיה ָחִסיד ְּבֶרְסֶלב, ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ֶׁשָהָיה ְמַבֵּקׁש ֵמֲחֵבָריו עֹוְבֵדי ה' ֶׁשָּיבֹואּו   

ְּכֶׁשֵהם ָהְלכּו לֹוַמר ִּתּקּון ֲחצֹות ְוַאַחר ָּכ�    ,ְלָהִעיר אֹותֹו  ַּבֲחצֹות ַהַלְיָלה 
ִהְתּבֹוְדדּו ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ָוִתיִקין. ְּבָכל ַלְיָלה ָהיּו ְמִעיִרים אֹותֹו, הּוא ם  הֵ 

ְוָאַמר ָלֶהם: "ֲאִני ֵער, ֲאִני ְּכָבר ָּבא", ְוָחַזר ִליֹׁשן ַעד ֶאְמַצע ַהּיֹום,    םקָ ה  ָהיָ 
ְיָלה ַאַחר ַלְיָלה, ְּכֶׁשהּוא ִהִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת הּוא ָאַמר ְּבִחּיּו�:  ָּכ� ָהָיה לַ 

"ֶאְהֶיה 'ֵמַעְכָׁשו' ְיהּוִדי ָּכֵׁשר", "ֵמַעְכָׁשו ֶאֱעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם". ֶזה ַהִּלּמּוד ֶׁשל  
 ַרֵּבנּו, �א ְלִהְסַּתֵּכל ְלָאחֹור ֶאָּלא ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש. 

ָרע ַעְרמּוִמי ְמֹאד, הּוא ַמִּגיַע ְלָכל ָאָדם ְּבֶדֶר� ַאֶחֶרת ְּכֵדי ִלְׁשֹּבר  ַהֵּיֶצר הָ  
אֹותֹו. ַרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָאַמר: "ְּכֶׁשֲאִני ְּכָבר יֹוֵדַע ֶאת ָּכל ָהֶאְמָצִעים  

ְּבֶדֶר� ֲחָדָׁשה ְּכֵדי    ֵאי� ְלִהְסַּתֵּדר ִעם ַהֵּיֶצר ָהָרע, הּוא ַמִּגיַע ְּבֶאְמָצִעי ָחָדׁש, 
  ם ִלְׁשֹּבר אֹוִתי"; ֲאָבל ַּכָּמה ֶׁשהּוא ָּגדֹול ָחָכם ְוַעְרמּוִמי, עֹוד יֹוֵתר ְּגדֹוִלי

ָּכל   ְלִהְתַחֵּדׁש  ְצִריִכים  ָלֵכן  ֶׁשָּלֶהם,  ְוָהֵעצֹות  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּצִּדיִקים  ֵהם 
ֵּכל ַרק ָקִדיָמה, ָּכ� ִניצֹולים ֵמַהֵּיֶצר  ַהְּזַמן, ָּתִמיד ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש, ְלִהְסּתַ 

 ָהָרע.
ם  אִ ו,  ַעְכָׁשי  –   ה ְוַעּתָ ה;  ְּתׁשּובָ ן  ָלׁשוֹ א  ֶאּלָ ה  ְוַעּתָ ן  ֵאי   ַהִּמְדָרׁש ר  אֹומֵ ן  ָלכֵ 
ן  ְלׁשוֹ ה זֶ ז ָא ו, ַעְכָׁשיד עַ ה ֶׁשָהיָ ה מַ ל ִמּכָ  ׁשֹוֵכחַ י ֲאנִ ו, ֵמַעְכָׁשיל ַמְתִחי י ֲאנִ 

 ה.ַהְּתׁשּובָ ר ִעיקַ ה זֶ ה, ְּתׁשּובָ 
ל  ַא ז, ָא",  ֵמַעְכָׁשיול "ַמְתִחיה  ַאּתָ ם  אִ ו,  ְוַעְכָשיה,  ְוַעּתָ ק.  ַּבָּפסּוט  ַהְּפׁשָ ה  זֶ 

,  ְלֵהֶפ�ק רַ ס,  ִּתְכעַ א ְו� –  ם ְּבֵעיֵניכֶ ר  ִיחַ ל  ְוַא ב,  ָעצּוה ֵּתָעׂשֶ א �  – ֵּתָעְצבּו 
 ַהָּקדֹוׁש ב  ִסּבֵ ל  ֶׁשַהּכֹ ה  ִּתְראֶ ה  ַאּתָ   –  ם ִלְפֵניכֶ ם  ֱא�ִקי י  ְׁשָלַחנִ ה  ְלִמְחיָ י  ּכִ 

ל  יּוכַ א  ֶׁשהּו  ְּכֵדי ף,  יֹוסֵ ת  אֶ   ֶׁשִּיְמְּכרּוב  ִסּבֵ   ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ ה,  ְלטֹובָ א  הּו  ָּברּו�
 .ל.ִיְׂשָראֵ י  ְּבנֵ ת אֶ ן ָלזּו ָּכ� ר ַאחַ 

 ) ח תש"פַוִיְׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ  -  (ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ג
 
 

י  ַרּבִ  מֹוֵרנּול ׁשֶ ט ַהָּיאְרַציי ל חָ ת, ְּבֵטבֵ ה ֲעָׂשרָ א ַהּבָ י ְׁשִליׁשִ ם ְּביוֹ 
ַנְפָּתִלי  ְלָאִבי "מ לפ"ק,  תקת  ִּבְׁשנַ ד  נֹולַ ן  ָנתָ   ַרִּבין זי"ע.  ָנתָ  ֶרִּבי  ו 

ה  ָהיָ ו ָאִבי ֶנעִמירֹוב, ְּבִעיר ל ָּגדַ א הּו ַלאְנֶיע ע"ה.  ּוְלִאּמוֹ "ל זִהיְרץ 
  לוֹ ה  ָהיָ ל,  ָּגדוֹ ר  ְוָעִׁשי ר  סֹוחֵ ם  ּגַ ה  ָהיָ א  הּול  ֲאבָ ל,  ָּגדוֹ ם  ָחכָ ד  ַּתְלִמי 
  ַהִּמְדָרׁש ל  עַ   ָׁשבּועַ ל  ּכָ ר  ְוַלֲעבוֹ א,  ְּגָמרָ ף  ּדַ ם  יוֹ ל  ְּבכָ ד  ִלְלמוֹ ת  ְקִביעּו

 ה. ַהָּפָרׁשָ ל  ׁשֶ 
ְּבִגיל ְׁשָלׁש־ֶעְׂשֵרה ְלָקחֹו ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְּמֻפְרָסם ָהַרב ַרִּבי ָּדִוד  

  ַׁשאִריְגַראד, ָמֳאהלּוב וְקֶרעְמִניץ ְצִבי אֹוֶיְרָּב�, ַאב־ֵּבית־ִּדין ְקִהּלֹות,  
ְלִבּתוֹ  ע"הֶאְסּתֵ ת  ָמרַ   ְלָחָתן  ֵׁשייְנְדל  ם  ָאדָ ה  ָהיָ י  ְצבִ ד  ָּדוִ י  ַרּבִ   .ר 

ו שֵאִלָיהּו ַהָנִביא  ָעָלי ר  ָאמַ זי"ע    ַרִּבי ָּברּו� ִמֶּמעְז'ּבּוז'ק  ַהַּצִּדי ל,  וֹ ָּגד
 ד. ָּתִמי   אֹותוֹ ה  ְמַלּוֶ 

"ס  ׁשַ ע  ָידַ א  הּום,  ָעצּו ן  ְוַלְמּדָ ל  ָּגדוֹ ד  ַמְתִמי ז  ָאה  ָהיָ ר  ְּכבָ ן  ָנתָ י  ַרּבִ 
ל  ּכָ ל  עַ ה  ּפֶ ל  ְּבעַ ר  ַלֲעבוֹ ל  ָיכוֹ ה  ָהיָ א  ֶׁשהּו  ָּכ�י  ְּכדֵ ד  עַ ם,  ּופֹוְסִקי 

 ר. ַהֵסדֶ י  ְלפִ "ס  ַּבׁשַ   ּתֹוְספֹות
ְמקֹומֹו  ז  ָאחַ ד  ְמאֹ ו  ָחִמי    ְמַמֵּלא  ִיְהֶיה  ֶׁשֲחָתנֹו  ְוִקָּוה,  ִמֶּמּנּו 

 ְּבַרָּבנּות. 
ּוֵמֲחַמת ֶׁשחֹוְתנֹו ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּדִוד ְצִבי ָהָיה ִמְתַנֵּגד ָּגדֹול ַעל ַּדְרֵכי    

ַהֲחִסיִדים ְוַהֲחִסידּות ְוָהָיה ָרִגיל ְלַדֵּבר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ָּבָניו ַוֲחָתָניו,  
ְּבִעירֹו  ַעל־ֵּכן ָהָיה ַרִּבי ָנָתן ִנְזָהר �א ְלִהְתַחֵּבר ִעם ַּכת ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ 

ְּבֵבית־ַהִּמְדָרׁש   יֹוֵׁשב  ָנָתן  ַרִּבי  ְּכֶׁשָהָיה  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  ַא�  ֶנעִמירֹוב. 
ֵאָליו ִנָּגִׁשים  ָהיּו  ִעּמֹו    ְולֹוֵמד,  ִמְתַוְּכִחים  ְוָהיּו  ֲחִסיִדים  ַאְבֵרִכים 

ַהַּמּגִ  ַּתְלִמיֵדי  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ֵאי�  לֹו,  ֵהם  ּומֹוִכיִחים  יד 
 ֶּבֱאֶמת ַצִּדיִקים נֹוָרִאים ְמֹאד.  

ֶׁשָהָיה    ּוֵמֹרב ִּדּבּוָרם ָּפֲעלּו ֶאְצלֹו, ּוִבְפָרִטּיּות ֲחֵברֹו ַרִּבי ַנְפָּתִלי,
ַצִּדיֵקי  ֶאל  ִלְנֹסַע  ִהְתִחיל  ְוַעל־ֵּכן  ַהֲחִסיִדים.  ֵּבין  ְמגָֻּדל  ִמְּנעּוָריו 

ַהָּקדֹוׁש   ָהַרב  ֶאל  ְוָנַסע  ָהַרב  ַהּדֹור.  ְוֶאל  ִמֶּמעְז'ּבּוז'  ָּברּו�  ַרִּבי 
<<<< 

 

‰ ל…‡  ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ּלּו  ƒָך; ֲ‡פ ּל¿ ∆ ׁ̆ ָרן  ¿„ ƒס ים ּכ¿ ƒעּור ƒ ּׁ̆ ם ַ‰ ƒע ıָמ ¡‡ ֲחַז˜ ו∆

ם   יו… ל  ּכָ יָב‰  ƒ ׁ̆ ַלּי¿  ‡ ‰    -ּבָ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ יפ…‰  ≈‡ יָב‰  ƒ ׁ̆ י¿ ָך  ל¿  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇

ל  מּו‡≈ ¿ ׁ̆ ַעל  ים  ƒר מ¿ ‡ו… ָרָכ‰  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ֲחָכמ≈  .‡ ָ̂ מ¿ ƒנ

י‡   ƒב לח.)ַ‰ּנָ ים  ƒר„ָ ָ‰ (נ¿ ∆ ׁ̆ ם  ָמ˜ו… ל  "ּכָ ָנ‰ :  ּוָ ַ‰ּכַ  " ּמו… ƒע י˙ו…  ּב≈  , ַלך¿

‰ּו‡  ∆ ׁ̆ יפ…‰  ≈‡ .‰ מ∆ ַכּ„ו… ˙ ו¿ ָניו… ¿ ׁ̆ ƒמ , ׁ̆ ו… חּוָמ ּ̇ ƒ‡ ‰י„ ָ‰ָי ƒמ ָּ̇ ∆ ׁ̆

יפ…‰   -ָ‰ָי‰   ≈‡  ;‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ך¿  ּכָ  .˙ ƒי ּבַ ּבַ מו…  ּכ¿ ָר‰,  ו… ּ̇ ָלַמ„  ‰ּו‡ 

  ‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ י˙  -ׁ̆ ƒּ̃ ַׂ̆ ָך  ל¿ ¿̂ ∆‡ ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆   ∆ ,    לׁ̆ ׁ̆ ים, חּוָמ ƒָפר ס¿

 ¿ ׁ̆ ƒים. מ ƒּל ƒ‰ ¿̇ ָמָר‡ ּו ¿‚ּ ,˙  ָניו…

ּנוּ  ּמ∆ ƒמ ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ¿ּ̇ ָך,  ּל¿ ∆ ׁ̆ ָפ‰  ָ ּׂ̆ ַרך¿ ּבַ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ל ַ‰ ר ‡∆ ַ„ּב≈ ¿ּ̇ ן  מו… כ≈  ּכ¿

י„:    לַע  ƒ‚ּ ַּ̇ ב,  טו… ּ„ּוך¿  ƒ ׁ̆  ‰ ∆̂ רו… י  ƒנ‡ֲ ָלם,  עו… ל  ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒר"

˙ יו… ¿‰ ƒל ‰ ∆̂ י רו… ƒן, ֲ‡נ ≈ּ̇ ַח ¿̇ ƒ‰ ‰ּו„ƒ   ל¿ ‰¿   י י¿ ƒל ‰ ∆̂ י רו… ƒר, ֲ‡נ ≈ ׁ̆ ˙  ּכָ יו…

ר". ָך   ָט‰ו… מ¿ ¿̂ ַע ר ל¿ ≈‡ ָ̇ ל ל¿ ‰ ל…‡ ָיכו… ָּ̇ ּבּור; ַ‡ ƒ„ּ‰ַ ˙ יב ‡∆ ƒח ר¿ ַּ̇

עו…  ¿̃ ּלּו ּבו… ≈‡‰ָ ˙ פּורו… ים ַ‰ּס¿ ƒּל ƒיך¿ ַ‰ּמ ים.  ˙‡≈ ƒיע ƒ̃  ר¿
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ַל ‰ ‡¡ ¿ ׁ̆ ƒח ˙˘פ"‚)ַוּי 
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ה'  ָּפָרַׁשת    -ִיְתָּבַר�    ְּבֶעְזַרת  ֹקֶדׁש  ַׁשָּבת  ֶעֶרב 
 ַוֵּיֶׁשב, ְמָבְרִכים ַהֹחֶדׁש, כ"ב ִּכְסֵלו, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב�. 

 –ם ָהֶרֶכב ֶׁשְּל� ְּבֶרֶכב ַאֵחר  עִ ִאם ִנְכַנְסָּת  
ְלַהְפִסיק  א  �  זּו ָיכֹול  ָהֵעָצה  ַאָּתה  ִלְנֹהג; 

ְלַהְמִׁשי� ִלְנֹהג ְוֶׁשַּתְמִׁשי� ִלְנֹהג, ְוִאם ַאָּתה 
ִלְהיוֹ  עֹוד  ת  רֹוֶצה  ִיְקֶרה  �א  ֶׁשֶּזה  ָּבטּוַח 

ֶׁשַאָּתה   -ַּפַעם   ִלְפֵני  ְּדָבִרים  ְׁשֵני  ַּתֲעֶׂשה 
 נֹוֵסַע.

ֶׁשְּל�  ָּבֶרֶכב  ה  ְנִסיעָ   יֵראִׁשית, ְּבָכל ַּפַעם ִלְפנֵ 
ִזְכרֹוָנם    - ֲחָכֵמינּו  ַהֶּדֶר�.   ְּתִפַּלת  ַּתִּגיד 

ַהָּנִביא    (ְּבָרכֹות כט:)ִלְבָרָכה אֹוְמִרים   ֵאִלָּיהּו 
ַלֶּדֶר�,   רָאמַ  יֹוֵצא  "ְּכֶׁשַאָּתה  ְיהּוָדה:  ְלַרב 

יֹוֵצא   ֶׁשַאָּתה  ִלְפֵני  ָוֵצא"  ְּבקֹוְנ�,  ִהָּמֵל� 
ְּתַבֵּקׁש ְרׁשּו ִיְתָּבַר�ַלֶּדֶר�  ֵמַהֵּׁשם  ַּתִּגיד   ,ת 

ַלֶּדֶר�;  ֵצא  ָּכ�  ְוַאַחר  ַהֶּדֶר�  ְּתִפַּלת 
ַהֶּדֶר�  ְּתִפַּלת  ֶׁשֹּיאְמרּו  אֹוֵמר  מֹוֲהָרא"ׁש 

ָּבֶרֶכב, ֲאִפּלּו ֶׁש�א    ם ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּמְתַיְּׁשִבי
ְּפָעִמים   םיֹוְצִאי ֶעְׂשִרים  ַוֲאִפּלּו  ֵמָהִעיר, 
ַהֶּדֶר�,   - ְּביֹום   ְּתִפַּלת  ַּפַעם  ְּבָכל  ֶׁשֹּיאְמרּו 

ַהֵּׁשם,  ם  ׁשֵ ם  עִ   ֲאָבל �א ְלַסֵּים ֶאת ַהְּבָרָכה  
ׁשֹוֵמַע   ַאָּתה  "ָּברּו�  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ֶׁשֹּיאְמרּו 

 ; ָּכ� ַּתֲעֶׂשה. םַהּׁשֵ   ְּבִלי ֵׁשם -ְּתִפָּלה" 
אֹוֵמר   ַרֵּבנּו  ְצָדָקה.  ֵּתן  ַהּמִ ֵׁשִנית,  ּדֹות  (ֵסֶפר 

: "ְּכֶׁשֵּתֵל� ַּבֶּדֶר�, ִּתֵּתן ֹקֶדם אֹות ֶּדֶר�, ִסיָמן ח)
ָּבֶרֶכב   ַמֲחִזיִקים  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ִלְצָדָקה", 

  -   םֻקָּפה, ּוְבָכל ַּפַעם ֵמָחָדׁש ִלְפֵני ֶׁשּנֹוְסִעי
ַמְכִניִסים ְּפרּוָטה ַלֻּקָּפה ּוְמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם  

 . ְחְזרּו ְּבָׁשלֹוםִיְתָּבַר� ֶׁשּיַ 
אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ז:) ֲחָכֵמינּו  :  (ֻחִּלין 

ִאם    אּלָ , אֶ הּטָ מַ ּלְ מִ   ֹועּבָ ֶאצְ   ֵקףֹו"ֵאין ָאָדם נ
מִ   ַמְכִריִזין  ןּכֵ  א  �ם  ָאדָ   ,"ַמְעָלהּלְ ָעָליו 

ם  אִ ק  רַ ע,  ָּבֶאְצּבַ ה  ְקַטּנָ ה  ַמּכָ ל  ְמַקּבֵ 
ָאז ְּבַוַּדאי ֶׁשַאָּבא ֶׁשְּל�, ם;  ַּבָּׁשַמיִ ם  ַמְכִריִזי

ַהָּצרֹות   ֶׁשְּל�,  ַהִּמְׁשָּפָחה  ֶׁשְּל�,  ִאָּמא 
ֶׁשְּל�   זֶ   -ְוַהִּיּסּוִרים  ָּברּו�    הַהֹּכל  ַהָּקדֹוׁש 

 הּוא.
ְוָהִייָת    ֲאִמיןּתַ  ְלַרֵּבנּו  ְמַצֵּית  ָהִייָת  ִלי, ִאם 

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַרֵחם  הֹוֵל� ִלְצֹעק ַּבָּׂשֶדה:  
ַה�א טֹוב,  י  ִּבידֵ ד  ָעַלי, ַּתִּציל אֹוִתי, ֲאִני ָלכּו 

ֵיׁש ִלי ֶחְׁשּבֹון ִעם ָּכל ֶאָחד, ָּכל ֶאָחד ַחָּיב  
ִּבְתׁשּוָבה?    ְחֹזר ִלי; ַמה ִאִּתי? ָמַתי ְּכָבר אֶ 

ֵאַדע ְוֶאְזֹּכר ֶׁשֵאין ׁשּום ָּדָבר ַרק ַאָּתה ַהֵּׁשם  
 ִיְתָּבַר�". 

עֹוׂשֶ   ִאם ְּכָבר   -ִהְתּבֹוְדדּות    הָהִייָת  ָהִייָת 
 ִמְּזַמן ָׂשֵמַח, ְוַהֹּכל ָהָיה ְל� ַקל יֹוֵתר.

ֶזה  ָאִחי ֶאת  עֹוֶׂשה  ֲאִני  ֵמָחָדׁש;  ַּתְתִחיל   ,
 ְוַהֹּכל טֹוב ִלי. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ב)תשפק ָּבלָ "ג, תשפב ַוֵיׁשֶ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 

 

ְוֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי  ְקֶרעְמִניץ  מִ ְוֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי    ,ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי זּוָׁשא ֵמַהאִניֹּפוִלי 
ַרִּבי ִמִליִניץ  ְּגַדְלָיה   ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  הָ ִמְּפָראִּביְטׁש,  ָׁשלֹום    ְוֶאל  ֹּדב ְוֶאל  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַרב 

 . ְוָכל ַהַּצִּדיִקים ָהיּו ִמְׁשַּתְעְׁשִעים ִעּמֹו ּוְמָקְרִבים אֹותֹו ְמֹאד ְמֹאד.  ִמַחֶמעְלִניק
ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב ְוָנַסע ַהְרֵּבה ֵאָליו.   ַא�  ּוְלַבּסֹוף ִנְתַחֵּבר ִעם ֲחִסיֵדי ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵלִוי 

א  ֵמרֹוב ִצְמאֹונֹו ְוִהְׁשּתֹוְקקּותֹו ַאֲחָריו ִיְתָּבַר�, ּוִבְפָרט ַאֲחֵרי ֶׁשִּבֵּקר ֵאֶצל ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים, � 
א ָהָיה לֹו ְּבַמה ְלַהְׁשִקיט ִצְמאֹונֹו ְוַרֲעבֹונֹו, ּוִבְפָרִטּיּות ֻעְבַּדת ֱהיֹותֹו ַּבַעל ֹמַח ָּגדֹול ְוֵלב ָרָחב, �

יֹוֵתר   ְמֹאד  ְמֹאד  ֵקְרבֹו  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ֵלִוי־ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָהַרב  ְוַאף  ְּכֻדְגָמתֹו  ֲחֵבִרים  ָמָצא 
, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ַהֲחִסיִדים �א ָהיּו ְלִפי  (ָנָתן'ֶלה ֶׁשִּלי!)  ״  ָנָתְנ'ֶלעִמֻּכָּלם ְוָקָרא אֹותֹו ִּבְלׁשֹון ִחָּבה: ״ַמיין  

יו חֹו, ִּכי הּוא ָהָיה ַמְתִמיד ָעצּום ְוַלְמָּדן ָּגדֹול ְו�א ָהָיה ָיכֹול ִלְסֹּבל ֶאת ַהְּסֻעּדֹות ֶׁשָּלֶהם, ִּכי ְּבֵעינָ רּו
ֹוָרה  ּתָהָיה ִנְרָאה ְּכִבּטּול ְזַמן, ּוִבְזַמן ַהֶּזה ֶׁשְּמַבִּלים ִּבְמִסָּבה ְוִדּבּוִרים ְוכּו', ְּכַדאי יֹוֵתר ְלַהְתִמיד ּבַ 

 ְוַלֲעֹבד אֹותֹו ִיְתָּבַר�.  
ְוַעל־ֵּכן ִמָּכל ֶזה �א ָהָיה לֹו ׁשּום ִסּפּוק ֵמַהֲחִסידּות. ְוָהיּו לֹו ֲעִלּיֹות ִויִרידֹות, ְסֵפקֹות ּוִבְלּבּוִלים 

ֵלי ַהַּצִּדיִקים הנ״ל, ֶׁשָרָאה  ַמה ַלֲעׂשֹות, ְוֵאי� זֹוִכים ִלְהיֹות ִאיׁש ָּכֵׁשר ְוַלֲעֹבד אֹותֹו ִיְתָּבַר� ְּכמֹו ְּגדוֹ 
 ֶאת ֲעבֹוַדת ָּכל ֶאָחד ְו�א ָמָצא ְּתׁשּוָבה ְוֵתרּוץ ַעל ְסֵפקֹוָתיו. 

ַּפַעם ַאַחת ָיַׁשב ִעם ַהֲחִסיִדים ַּתְלִמיֵדי ָהַרב ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב ִּבְסֻעַּדת ְמַלֶּוה־ַמְלָּכּה, ְוִהִּפילּו ּגֹוָרל    
, ְוָנַפל ַהּגֹוָרל ַעל ַרִּבי ָנָתן, ְוָהַל� ִלְקנֹות. ּוְבֶאְמַצע ַהֶּדֶר� ָנְפָלה  (ַּכַע�)  ת ֵּבייִגילֶאת ִמי ִלְׁש�ַח ִלְקנוֹ 

ְבָרא  ָעָליו ְמִרירּות ֵמִעְנַין ָהֲעִלּיֹות ְוַהְיִרידֹות ֶׁשּלֹו ְוכּו', ְוִנְכְנסּו ּבֹו ִהְרהּוֵרי־ְּתׁשּוָבה; ְוִכי ַעל־ֶזה נִ 
 ְוִהְתַמְרֵמר ַעל ֶזה ְמֹאד.    - ֵּבייִגיל    ֵליֵל� ִלְקנֹות

ְוִהְתִחיל   ְלֶעְזַרת ָנִׁשים  ְוָעָלה  ְוִנְכַנס ְלֵבית־ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול, ֶׁשָהָיה ְּכָבר ָסגּור, ֶּדֶר� ֵאיֶזה ַחּלֹון 
ִּתְהיֶ  ּוָבָכה ַמה  ִמְזמֹור,  ִמְזמֹור ַאַחר  ְוָאַמר  ַרָּבה.  ִּבְבִכָּיה  ְּתִהִּלים  ָּבֶזה ָהעֹוָלם.  לֹוַמר  ַּתְכִליתֹו  ה 

ְלָבבֹו ָנַפל ְּבָכל ַּפַעם ַעל ָהָאֶרץ ְוִהְׁשַּתֵּטַח ְּבִפּׁשּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים ּוָבָכה ּוָבָכה ְּבִלי   ּוֵמֹרב ְמִרירּות
ִהְתַיֵּגַע ְמֹאד. ּוְבֶאְמַצע ְּבִכָּיתֹו  ַמֲעצֹור ְו�א ָהָיה ָיכֹול ְלָקֵרר ֶאת ַצַער ִלּבֹו, ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלִמְזמֹור נ',  

 ִנְרַּדם ָּכ� ַעל ָהָאֶרץ ְוָיָׁשן.
ַוַּיֲח�ם ֲחלֹום: ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה, ְוֹראׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשַמְיָמה. ְוִהְתִחיל ַלֲעלֹות ְוָעָלה ְקָצת    

ַהַּפַעם. ּוְבָכל ַּפַעם ָּכל ַמה ֶׁשָעָלה יֹוֵתר, ַהְּנִפיָלה ָהְיָתה ְוָנַפל. ְוָעָלה עֹוד ְקָצת ְוָחַזר ְוָנַפל, ְוֵכן עֹוד  
יֹוֵתר ְּגדֹוָלה. ְוׁשּוב ָעָלה ַעד ְלרּום ַהַּמְדֵרגֹות ְוָאז ָנַפל ְו�א ָיכֹול ַלֲעלֹות עֹוד. ּוָבא ֶאָחד ְוָאַמר לֹו  

 . ַחֵזק ַעְצְמ� ְוִתְתַאֵחז!)(ּתְ   "ְדַראֶּפע ִזי� אּון ֶדעְרַהאְלט ִזי�!"ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:  
ֶעֶרב־ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ִּכי ָּתֹבא ָּבא ַעל ַׁשָּבת ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל ִאיׁש ֶאָחד ִמֶּנעִמירֹוב, ּוְׁשמֹו ַרִּבי  

  15(ֶׁשִהיא ְּבֵעֶר�  ב,  ִליָּפא. הּוא ָהָיה ִאיׁש ָחִסיד ְוָנַסע ְלַהְרֵּבה ַצִּדיֵקי ַהּדֹור. ּוְכֶׁשָּׁשַמע ְּבִעירֹו ֶנעִמירוֹ 
, ֶׁשִּנְכַנס ַצִּדיק ָּגדֹול ֶאל ָהִעיר, ִנְתעֹוְרָרה ּבֹו ְּתׁשּוָקה ֲעצּוָמה ִלְנֹסַע ֵאָליו. ְוָנַסע  ִקילֹוֶמֶטר ֵמִעיר ְּבֶרְסֶלב)

יחֹות ִנְפָלאֹות, ְוִנְתעֹוֵרר  ְוִהִּגיַע ְּבֶעֶרב־ַׁשָּבת־קֹוֶדׁש ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל. ְוָכל ַהַּׁשָּבת ָׁשַמע ֵמַרֵּבנּו ז״ל ׂשִ 
ִיְתָּבַר� ֵאָליו  ֲעצּוָמה  ִּבְתׁשּוָקה  ְלָבבֹו  ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל  .  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ִׂשיחֹוָתיו  זּו ְּבּתֹו�  ְּבַׁשָּבת־ֹקֶדׁש 

  . יֶנע ָנאְנט צּו ְּבֶרְסֶלב""ִאי� ֶזע ַא ֵנייֶע ְנָׁשָמה ִאין אּוְקַרי ַרֵּבנּו ז״ל ִהְזִּכיר ַרֵּבנּו ז״ל ַּכָּמה ְּפָעִמים:  
ְוִהְפִליג ְמֹאד ְמֹאד ְּבַמֲעַלת ַהְּנָׁשָמה ַהֲחָדָׁשה ַהּזֹו. ְו�א    (ֲאִני רֹוֶאה ְנָׁשָמה ֲחָדָׁשה ְּבאּוְקַראְיָנה ָסמּו� ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב)

 ָיְדעּו ַהּׁשֹוְמִעים, ֶאל ִמי ַרֵּבנּו ז״ל ְמַכֵּון.
ָהָיה ָאז ֵליל ְסִליחֹות, ֶהְחִליט ַרִּבי ִליָּפא הנ״ל, ֶׁשַּיֲחֹזר ְלִעירֹו ֶנעִמירֹוב, ְוָכ�  מֹוָצֵאי־ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש ׁשֶ 

ֲהָוה, ֶׁשְּבאֹותֹו ַלְיָלה ָחַזר. ְוִהִּגיַע ֶאל ַהִּמְנָין ְוָאַמר ִעָּמֶהם ְסִליחֹות. ְוהּוא ָעַמד ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּתּנּור,  
ֲהבּות ּוְבַחיּות ּוִבְדֵבקּות נֹוָרָאה ְוִנְפָלָאה ְמֹאד, ִּכי ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתַלֵהב ְלָבבֹו  ְוָאַמר ִמָּלה ְּבִמָּלה ְּבִהְתלַ 

ְּבסֹוף   ַמִּגיִעים  ְּכֶׁש׳ָהעֹוָלם׳  ְּכַלל  ּוְבֶדֶר�  ְּגדֹוָלה.  ְּבִהְתַלֲהבּות  ז״ל  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ִיְתָּבַר�  ַלֲעבֹוָדתֹו 
ירּות, ַא� ַרִּבי ִליָּפא ֵמרֹוב ִהְתַלֲהבּותֹו ּוְדֵבקּותֹו ָאַמר ִמָּלה ְּבִמָּלה  ַהְּסִליחֹות, אֹוְמִרים ֹזאת ִּבְמהִ 

ְּגדֹוָלה ּוְבֹכַח   ְלַאט ְלַאט ֶאת ַהְּסִליחֹות ֶׁשל ״ֲעֵננּו״ ְוֶׁשל ״ִמי ֶׁשָעָנה ְלַאְבָרָהם״ ְוכּו׳ ְוכּו׳ ְּבַכָּוָנה 
 ּוְבקֹול ָּגדֹול. 

ֵרִכים ְּבֵבית־ַהִּמְדָרׁש ִּבְׁשַעת ְסִליחֹות כנ״ל ֶאת ֶעֶצם ִהְתַלֲהבּות ַרִּבי ִליָּפא  ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָראּו ָהַאבְ   
ַּבֲאִמיַרת ְסִליחֹות, ִויִהי ָלֶהם ָּדָבר ֶזה ְלֶפֶלא, ִּכי ַמה יֹום ִמּיֹוַמִים, ֲה�א ַּגם ֵהם ְּבַחּבּוָרה ֲחִסיִדית  

 ִּבי ִליָּפא ְּבִהְתַלֲהבּות יֹוֵצאת ִמן ַהְּכָלל.ַאַחת ִעּמֹו, ּוַמה ִּפְתֹאם ִנְתַלֵהב ֵלב רַ 
ס  ְוַיְחְקרּו ֶאְצלֹו ַּכָּמה ַאְבֵרִכים ַאַחר ַהְּסִליחֹות, ַמה ִנְׁשַּתָּנה ַרִּבי ִליָּפא. ְוֵהִׁשיב ָלֶהם, ֱהיֹות ֶׁשִּנְכנַ 

ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב   ֶנֶכד  ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ְּבֶרְסֶלב  ְּבִעיר  ִהְתעֹוְררּות  ָלגּור  ִקֵּבל  ְוָׁשם  ַהָּקדֹוׁש, 
ְוִהְתַחְּזקּות יֹוֵצאת ִמן ַהְּכָלל. ַוְיִהי ִּכְׁשֹמַע ַרִּבי ָנָתן ֹזאת, ִנְתַלֵהב ִלּבֹו ְמֹאד ְמֹאד ִלְנֹסַע ַּגם הּוא 

ְסִליחֹות ִנְתַחְּברּו ַרִּבי ָנָתן  יֹום א׳ לִ   ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל, אּוַלי ִּיְזֶּכה ַּגם הּוא ְלִהְתעֹוֵרר ּוְלִהְתַלֵהב ֵמָחָדׁש.
 ַזְלָמן ַהָּקָטן ְוָנְסעּו ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל.    'וַרִּבי ַנְפָּתִלי וַרִּבי ִליָּפא ְור

  ַאַחר־ָּכ� ִנְכְנסּו ְּבַיַחד ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל. ּוִמַּיד ִהִּכיר ַרִּבי ָנָתן ֶאת ַרֵּבנּו ז״ל ְוָאַמר ְלַעְצמֹו: ַה�א ֶזה 
 ְוָנְתנּו ָׁשלֹום ְלַרֵּבנּו ז״ל ַּכָּנהּוג.   "ְדַראֶּפע ִזי� אּון ֶדעְרַהאְלט ִזי�!"ִאיׁש, ֶׁשָאַמר ִלי:  ֹּתַאר הָ 

ִאי־ ַאַחר־ָּכ� ָיְצאּו ֵמַרֵּבנּו ז״ל, ְוָׁשְמעּו ֵמֲאָנָׁשיו, ֶׁשִעְנַין ַרֵּבנּו ז״ל הּוא ַרק ֹראׁש־ַהָּׁשָנה. ְוֵהִבינּו, ׁשֶ 
ָׁשם ְׁשמֹוֶנה ָיִמים ְרצּוִפים ּוְלִהְתַמְהֵמַּה ַעד ֹראׁש־ַהָּׁשָנה, ַעל־ֵּכן ָנְסעּו ֲחָזָרה ְלֵביָתם  ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות  

 ֶׁשְּבֶנעִמירֹוב.
ִלְנֹסַע   ֲעָגָלה  ְוָׂשַכר  ַלחּוץ  ְוָיָצא  ָנָתן  ַרִּבי  ִנְזָּדֵרז  ֱאלּול  כ״ז  ִנָצִבים,  ָּפָרַׁשת  ֶעֶרב־ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש 

ְונָ  ְוֵכן ַעל  ִלְבֶרְסֶלב.  ָיַחד ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל ְּבַדְעָּתם ְלִהָּׁשֵאר ָׁשם ַעל ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ִנָצִבים  ְסעּו 
 ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֶׁשָחל ָאז ְּביֹום ֵׁשִני ּוְׁשִליִׁשי. 

 ִעּמֹו ְקָצת. ְוָאַמר ָלֶהם  ְּכֶׁשִהִּגיעּו ֶאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב ַאַחר־ַהָּצֳהַרִים, ִנְכְנסּו ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל ְוִדְּברּו
,  (ֲאִני ַאְנִהיג ֶאְתֶכם ַעל ֶּדֶר� ֲחָדָׁשה ְלַגְמֵרי!)"ִאי� ֶוועל ַאיי� ִפיְרן אֹויף ַא ֵנייֶעם ֶוועג".  ַרֵּבנּו ז״ל ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:  

 ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו.
ְור ָנָתן  ַרִּבי  ָאְכלּו  ִנָצִבים  ָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש  ְּבַפַעם    'ֵליל  ָׁשְמעּו  ְוָאז  ז״ל,  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ַנְפָּתִלי 

ְוַהְּדֵבקּות ֶׁשל   ְוַהְּקֻדָּׁשה  ְוִנְתַּפֲעלּו ְמֹאד ְמֹאד ֵמֹעֶצם ַהִּיְרָאה  ָהִראׁשֹוָנה ַהְּזִמירֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ז״ל 
 ֹות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש.  ַרֵּבנּו ז״ל ְוִנְתעֹוְררּו ִּבְתׁשּוָקה ֲעצּוָמה ֵאָליו ִיְתָּבַר� ִּבְכל

ן ֵמרֹוב  ַאַחר ִּבְרַּכת־ַהָּמזֹון, ֶׁשִּנְפְרדּו ָּכל ַהְּמֻסִּבין ִמֻּׁשְלָחן ַרֵּבנּו ז״ל ְוָהְלכּו ָּכל־ֶאָחד ְלֵביתֹו, ַרִּבי ָנתָ 
ָׁשם ָּכל ַהַּלְיָלה ְוָצַעק    ִהְתַרְּגׁשּותֹו ְוִהְתעֹוְררּותֹו ְּכָבר �א ָהָיה ָיכֹול ִליֹׁשן ְוָיָצא ִמחּוץ ָלִעיר ְוָיַׁשב

ַא ֵפייֶער, ֵפייֶער ִמיר ַאַריין ָדאס ֵפייֶער ִאין ְּבקֹול ָּגדֹול: ״ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִאין ְּבֶרְסֶלב ְּבֶרעְנט  
ּוָבָכה ָּכל ַהַּלְיָלה    ְּבִלִּבי ְּפִניָמה!")  ("ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ִּבְבֶרְסֶלב ּבֹוֶעֶרת ֵאׁש ְּגדֹוָלה, ַהְבֵער ֶאת ָהֵאׁש ַהּזוֹ   ַהאְרְצן ַאַריין!"
 ֵמרֹוב ְּתׁשּוָקה. 

 ֲעֶׂשֶרת־ְיֵמי־ְּתׁשּוָבה ְּבֶאָחד ַהָּיִמים ִנְכַנס ַרִּבי ָנָתן ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל ְוָהָיה ִעּמֹו ִּביִחידּות. ְוָאז ִהְתִחיל 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א

 

ם ָהֶרֶכב ֶׁשְּל ִע ִנְכנְַסָּת 
 ְּבֶרֶכב אֵַחר 

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו        

ְלַגֵּבי    תַלֲעזֹר ִלי. ְוזֹא  לרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה יּוכַ   יֵּקׁש אּולַ ֲאִני ָזקּוק ְלֶעְזָרה ִּבְדִחיפּות, ַוֲאִני ְמאֹד ְמבַ 
 ִּדּבּור ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְלָהִׂשיַח ֶאת ַהֵּלב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּכַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו. ל  ֶׁש  ןָהִעְניָ 

מּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמְקִׁשיב ְלָכל ִמָּלה ֶׁשֲאִני  ְּכָבר ַהְרֵּבה ָׁשִנים ֶׁשֲאִני ִמְתּבֹוֵדד, ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱא 
ִלי   ָקֶׁשה   ָּכ ָּכל  ֲאָבל  ִהְתּבֹוְדדּות,  ַלֲעׂשֹות  ַוֲאִני אֹוֵהב  ֵאָליו,  נֹוְרָמִליְמַדֵּבר  ִׂשיָחה  ַהֵּׁשם    ת ְלַהְתִחיל  ִעם 

 . וַהֵּלב ְלָפָני  ִיְתָּבַר, ִלְפּתַֹח ֶאת ַהֵּלב ְוִלְׁשּפֹו ֶאת 

ַּבּגּו  ְּבָעָיה  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָצָרה  ְקָצ ףְּכֶׁשֲאִני עֹוֵבר  ֲאַזי  ַּבַחִּיים,  ְמאֹד  ָּגדֹול  י  קֹׁשִ ְלׂשֹוֵחַח  ת  , אֹו  ִלי  ַקל  יֹוֵתר 
ֶזה ָּפׁשּוט א הֹוֵל ִלי, ֲאִני יֹוֵׁשב  ְוִלְׁשּפֹו ֶאת ַהֵּלב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ָהִעְנָין ַהֶּזה, ֲאָבל ְסָתם ָּכ ַּבּיֹום יֹום  

ֵאיזֹו ִמָּלה, ֲאָבל א    ת, ֲאִני ִמְסַּתֵּכל ּוְמַחֵּפׂש, ֲאָבל ֶזה ַמָּמׁש א הֹוֵל. ָּברּו ה' ֶׁשּפֹה ְוָׁשם יֹוֵצאהּוְמַחּכֶ 
ֵאַלי ַּבֲחָזָרה,    לְתָּבַר, ַוֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ִמְסַּתּכֵ ַהֵּׁשם יִ ל  ֶא   יְּבֵעינֵ ל . ֲאִני ֲאִפּלּו ָיכֹול ְלִהְסַּתּכֵ תִׂשיָחה זֹוֶרֶמ 

 ֲאָבל ָּכל ָּכ ָקֶׁשה ִלי ְלַדֵּבר ּוְלׂשֹוֵחַח ִאּתֹו.

, ֲאִני ֲאִפּלּו  ַקל ִלי יֹוֵתר  -  ְלהֹודֹות ַעל ָּדָבר טֹוב ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ַעל ָּדָבר ְמֻסָּים ֶׁשֲאִני ָצִרי, אֹוְלַבֵּקׁש  ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע  
, ֲאָבל ַּגם ֶזה ַרק  יָיכֹול ָלֵתת ַמְחָמָאה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּכְבָיכֹול, ְלהֹודֹות לֹו ּוְלַהִּגיד ַּכָּמה טֹוב הּוא ֵאלַ 

 נֹוֵׂשא ֶׁשָחׁשּוב ִלי ּוֶבֱאֶמת  ִמֶּזה ִׂשיָחה. ְּכֶׁשֵּיׁש   תּוַמְמִׁשי ָהְלָאה, א ִמְתַּפַּתַח ר  ְמאֹד ְּבִקּצּור, ֲאִני אֹוֵמר ְוגֹוֵמ 
, ָּפׁשּוט ְּכמֹו ֶׁשָהִייִתי ְמׂשֹוֵחַח  ןָּכל ַהְּצָדִדים ֶׁשל ָהִעְניָ   תֶא ן  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְלַלּבֵ   םָהִייִתי רֹוֶצה ְלׂשֹוֵחַח ַעל ֶזה עִ 

 ֶׁשֲאִני ַמָּמׁש ִמְתּפֹוֵצץ ִמֶּזה. ד ץ עַ ֶזה א הֹוֵל, ֲאִני ָּכל ָּכ ִמְתַאֵּמ ֲאַזי   - ַעל ֶזה ִעם ְיהּוִדי ָחָכם

ְׁשֵלָמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִנְמָצא ְלָיִדי, הּוא ַמְקִׁשיב ִלי, הּוא    הֵיׁש ִלי ָּברּו ה' ֱאמּוָנה, ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּונָ 
ל  ֵּבר ַּבַּבִית אֹו ִעם ָחֵבר, ְּכֶׁשֲאִני ְמׂשֹוֵחַח ִעם ּכָ רֹוֶאה אֹוִתי, ֲאָבל ֲאִני ִמְתַּפֵּלא ַעל ַעְצִמי ָלָּמה ְּכֶׁשֲאִני ְמַד 

ם  ּוְבַוַּדאי ְּכֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר ִעם ַרב אֹו ַמְׁשִּפיַע, ֲאַזי ָּכל ָּכ ַקל ִלי ְלַדֵּבר ּוְלׂשֹוֵחַח, ֶזה ַמָּמׁש זֹוֵר   אֶׁשהּום  ָאָד 
 ֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְמקֹור ַהּטֹוב ְוָהַרֲחִמים, ַהּכֹל ִנְתַקע? , ָלָּמה ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע ְלִדּבּור ִעם ַה אְלַהְפִלי

  ף ַא ה ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ,א ִיְהיֶ  תְמֻסֶּדֶר ה ְלַדֵּבר ּוְלׂשֹוֵחַח ְּבצּוָר  םַהָּיִמין  ִמ ם ְּביֹו  ֲאִני ַמֲאִמין ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֶאְזֶּכה
 ְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו.  ָּדָבר ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ְוא אּוַכל

י, ֵאיפֹה ֶזה ִמְסַּתֵּב. ּוְבַמְחָׁשבָ  ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֶּזה ָקׁשּור ְלֶזה    הִראׁשֹונָ ה  ֲאִני ְמַנֶּסה ַלֲחׁשֹב ֵמֵאיפֹה ַמִּגיַע ַהּקֹׁשִ
ֹוב ִמֶּמִּני ַמה ַמְפִריַע ִלי, ָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ָעַלי, ְוהּוא ְּכָבר יֹוֵדַע  ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵדַע יֹוֵתר ט

   ַמה ֲאִני הֹוֵל ְלַהִּגיד לֹו ַעְכָׁשו, ֲאִני א ְמַחֵּדׁש לֹו ׁשּום ָּדָבר.

ְוֵהִבין ֶאת ַהְּבָעָיה ֶׁשִּלי,   טהּוא ָקלַ ְּכמֹו ְּכֶׁשֵאֵל ְלָהִׂשיַח ֶאת ַהֵּלב ִליהּוִדי ְיֵרא ָׁשַמִים, ְּבֶרַגע ֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֶׁש 
ד  עֹו י ֶׁשהּוא ְּכָבר ָׁשַמע ִמֶּמִּני ִלְפֵני ֶרַגע, ַוֲאנִ   ה ַמ ל  עַ ב  ַלֲחזֹר ׁשּו קַאְרִּגיׁש ִּכְּצחֹו י  א ֶאֱחזֹר ַעל ֶזה ׁשּוב, ֲאנִ 

ְּכֶׁשֲאִני ְמׂשֹוֵחַח ַעל ֵאיֶזה ִעְנָין ִעם    קִּגיׁש ִּכְּצחֹו ַעל ֶזה ְּבאֹותֹו טֹון ּוְבאֹותֹו ִנּגּון; אֹותֹו ָּדָבר ֲאִני ַמְר   ר חֹוזֵ 
 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, הּוא ֲהֵרי יֹוֵדַע ֵמרֹאׁש ַמה ְוֵאי ֲאִני עֹוֵמד ְלַהִּגיד ַעְכָׁשו ַמה ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ְלַהִּגיד. 

  ת ְלַדֵּבר יֹוֵתר ַּבֲאִריכּות, יֹוֵתר ְלָפֵרט, ֲאָבל ֶזה ֶּבֱאֶמ   לְּכֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר ִעם ָחֵבר ָקרֹוב ֲאִני ֵּכן ְמֻסּגָ ה  ְלַמֲעֶׂש 
הּוא א   , ְוִאם א אֹוַמר לֹו ֶאת ֶזהןכֵ י  ֶׁשֲאִני ְמַחֵּדׁש לֹו ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא א ָיַדע ִלְפנֵ   הִּבְגַלל ֶׁשֵּיׁש ִלי ַהְרָּגָׁש 

 ִּגיׁש ֶׁשֲאִני ּפֹוֵעל ַמֶּׁשהּו. , ֲאִני ַמְר הַהִּׂשיָחה ֶנְחָמָד  ןֵיַדע ִמָּכ, ְוָלכֵ 

ֶׁשְּיהּוִדי ַמֲאִמין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו    יּפִ ל  עַ ף  יִדיָעה ּוְבִחיָרה, ֶׁשַא ל  ֶׁש ן  ָׁשַמְעִּתי ִמַּמְׁשִּפיַע ְמֻסָּים ֶׁשֶּזה ָקׁשּור ָלִעְניָ 
ַלֲעׂשֹות, ְּבָכל זֹאת הּוא ָצִרי ְלַהֲאִמין ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהְּבִחיָרה ַלֲעׂשֹות ַרק  הּוא יֹוֵדַע ָּכל ַמה ֶׁשהּוא הֹוֵל 

דֹוׁש ָּברּו  טֹוב ְוא ַרע ַחס ְוָׁשלֹום; ְואֹותֹו ָּדָבר ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּכֶׁשַּמִּגיִעים ְלׂשֹוֵחַח ִעם ַהָּק 
ְלַעְצֵמנּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּכְבָיכֹול ֲעַדִיי א  הּוא א ְצִריִכים ֶאת ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ְּבִחיָרה, ֶאּלָ  א    ןְלָתֵאר 

ּו ֶׁשֶּבֱאֶמת  יֹוֵדַע ַמה ֲאִני הֹוֵל ְלַסֵּפר לֹו, ְוָכ ֶאְפָׁשר יֹוֵתר ְּבַקּלּות ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּכַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו, ֲאִפּל 
 ַמר ְוָקֶׁשה ְלַקֵּים. הּוא ֵּכן יֹוֵדַע ַהּכֹל. ֲאָבל ֶזה ַקל לֹו 

ַהְדָרָכה  ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשִהְסַּבְרִּתי טֹוב ֶאת ַעְצִמי, ַוֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א יּוַכל ָלֵתת ִלי ֵעצֹות וְ 
 ָּכ.  ל עַ 

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

  תשפ"ג  ה'יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י"ד ִּכְסֵלו, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַהְּקד  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ַלֲעזֹב  ָּגדֹול, א  ַעְקָׁשן  ִלְהיֹות  ְצִריִכים  ְוִהְתּבֹוְדדּות,  ִּבְתִפָּלה  ְּתִפָּלה  ִּתְתַחֵּזק  ֶׁשל  ֹוָׁשה 
 ְוִהְתּבֹוְדדּות. 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ב   יַח ֶאת ַהּלֵ ה ִלי ְלָהׂשִ ְך ָקׁשֶ ל ּכָ ה ּכָ ָלּמָ
ַרְך?  ם ִיְתּבָ ֵ  ְלַהׁשּ

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ִּבְפָרֵטי־ ִלּבֹו  ָּכל  ֶאת  ז״ל  ַרֵּבנּו  ִלְפֵני  ְלַסֵּפר 
ּיּות ְוָכל ַמה ֶׁשָעַבר ְועֹוֵבר ָעָליו. ְוָאז ִצָּוה ְּפָרטִ 

ְּכמֹו   ְּפָרִטּיֹות  ַהְנָהגֹות  ַּכָּמה  ז״ל  ַרֵּבנּו  ָעָליו 
ִלְלֹמד ְׁשמֹוָנה־ֲעַׂשר ִּפְרֵקי ִמְׁשַניֹות ְּבָכל יֹום,  

ֵמַהַּבִית,  דְועוֹ  ִעּמֹו  ז״ל  ַרֵּבנּו  ָיָצא  ְוַאַחר־ָּכ�   .
ַּבחּו ָיַחד  ַהֵּבית־ְוָהְלכּו  ֵאֶצל  ְוָאָנה  ָאָנה  ץ 

ַהְרֵּבה   ז״ל  ַרֵּבנּו  ִעּמֹו  ְוִדֵּבר  ַהָּגדֹול,  ַהְּכֶנֶסת 
אֹותֹו  ְוֶהֱחָיה  ַהֶּנֶפׁש  ֶאת  ַהְמִׁשיִבים  ְּדָבִרים 
ִהְתַחְּזקּות   ז״ל  ַרֵּבנּו  לֹו  ְוִגָּלה  ְמֹאד.  ְמֹאד 

ר  ִנְפָלָאה, ֵאי� ֶׁשָאסּור ִלֹּפל ְּבַדְעּתֹו ִמּׁשּום ָּדבָ 
ֶׁשִּיְהֶיה.  ֵאי�  ִיְהֶיה  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ְּבִרָּיה  ּוִמּׁשּום 
ְּבָידֹו   ז״ל  ַרֵּבנּו  ְלָקחֹו  ַהִּׂשיָחה  ּוְבֶאְמַצע 
ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:  ַהְּקדֹוָׁשה ְסִביב ְּכֵתפֹו ְוָאַמר לֹו 
ֵזייֶער גּוט ַאז ֶמען ֶרעְדט   ״אּון ַווייֶטער ִאיז 

ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר�, ַאזֹוי    ִזי� אֹויס ָדאס ַהאְרץ ַפאר
ֱאֶמְת׳ן  ֵאיין  ַפאר  אֹויס  ִזי�  ֶרעְדט  ֶמען  ִווי 

(ְוָהְלָאה ֶזה טֹוב ְמֹאד, ֶׁשְּמִׂשיִחים ֶאת    גּוֶטען ְפַרייְנד״.
  ַהֵּלב ִלְפֵני ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר�, ְּכמֹו ֶׁשְּמִׂשיִחים ִלְפֵני ְיִדיד טֹוב ֲאִמִּתי) 

ַעם ָהִראׁשֹוָנה ִעְנַין ִהְתּבֹוְדדּות  ְוָאז ִּגָּלה לֹו ַּבּפַ 
ְוִׂשיָחה ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ְוֵאי� ֶּׁשֵאין ׁשּום ֵעָצה 
ַאֶחֶרת ָּבעֹוָלם ַרק ִלְבֹרַח ֵאָליו ִיְתָּבַר� ּוְלַסֵּפר  
ֶׁשעֹוֵבר   ַמה  ְוָכל  ִלּבֹו  ָּכל  ֶאת  ִיְתָּבַר�  ְלָפָניו 

ַּכאֲ  ִּבְפָרֵטי־ְּפָרִטּיּות  ֶאל  ָעָליו  ִאיׁש  ְיַדֵּבר  ֶׁשר 
 ֵרֵעהּו ְּבָלׁשֹון ֶׁשָרִגיל ָּבּה.

ְּכֵאׁש   ִּבְלָבבֹו  ַהִּדּבּוִרים  ֵאּלּו  ִנְכְנסּו  ּוִמַּיד 
ּבֹוֶעֶרת ַמָּמׁש, ְוֵהִבין ֵּתֶכף, שַעל־ְיֵדי ֵעָצה ֹזאת 
ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ַנֲעֶׂשה ִאיׁש ָּכֵׁשר ָּכָראּוי, ִּכי ָּכל 

ַמֲחָׁשבוֹ  ְּבַדְעּתֹו  ִמיֵני  ַהַּבַעל־ָּדָבר  ֶּׁשְּיַסֵּבב  ת 
ֻכָּלם ְיַסֵּפר ִלְפֵני   - ְוָכל ִמיֵני ְמִניעֹות ֶׁשִּיְמָנֵעהּו  

ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר� ִויַבֵּקׁש ֵמִאּתֹו ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים  
ָלִאיׁש   ָּכָראּוי  ִלְהיֹות  ֶׁשַּיַעְזרּו  ָּדָבר,  ָּכל  ַעל 

  ַהִּיְׂשְרֵאִלי.
ֶׁשל    ְוַעל־ְיֵדי  ְוַהִּגּלּוי  ַהִּדּבּוִרים  ֵאּלּו 

ָנָתן  ַרִּבי  ֶאת  ז״ל  ַרֵּבנּו  ֵקֵרב  ִהְתּבֹוְדדּות 
ִּכי  ְמֹאד,  ְּגדֹוָלה  ְּבִהְתָקְרבּות  ְלַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר� 
ׁשּום ָּדָבר �א ְלָקחֹו ְוֵקְרבֹו ָּכל־ָּכ� ֵאָליו ִיְתָּבַר�  

ִהְתּב ֶׁשל  ַהִּגּלּוי  ַרֵּבנּו  ְּכמֹו  לֹו  ֶׁשִּגָּלה  ֹוְדדּות, 
ִעְנָין   ִנְפְלאֹות  ָׁשַמע  ֶׁשַרק  ֵּתֶכף־ּוִמָּיד  ִּכי  ז״ל. 
ַהֶּזה ְלַדֵּבר ֵאָליו ִיְתָּבַר� ְּבָלׁשֹון ֶׁשְרִגיִלים ָּבּה,  
ִיְתָּבַר�. ּוִמָּיד   ִנְתַלֵהב ְלָבבֹו ְמֹאד ְמֹאד ֵאָליו 

ית־ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול,  ֶׁשָהַל� ֵמַרֵּבנּו ז״ל, ִנְכַנס ְּבבֵ 
ְלַקֵּים   ְוִהְתִחיל  ָאָדם,  ׁשּום  ָׁשם  ָהָיה  ֶׁש�א 
ֹזאת, ְוִלּבֹו ִנְמַׁש� ָאז ְמֹאד ְמֹאד ַאֲחָריו ִיְתָּבַר�  

 ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש.
ם,  ַּתְלִמיִדי ה  ַהְרּבֵ ה  ָהיָ   ֶׁשְּלַרֵּבינּום  ֲהגַ 

ה ָעלָ ן  ָנתָ י  ַרּבִ ל  ֲאבָ ם,  ְּגדֹוִלי ד  ְמאֹ ם  ַּתְלִמיִדי 
  ַרֵּבינּו ל  ׁשֶ   ֶׁשַהִּלּמּוִדיםן  ֵהִבי א  הּום.  ּכּולָ ל  עַ 
ר  ְּכבָ ה  ֶׁשּזֶ א  ֶאּלָ ם,  ָההֵ ם  ַלְּזַמִּני ק  רַ א  �ם  הֵ 

"ַמיין :  רָאמַ   ֶׁשַרֵּבינּו  ְּכמוֹ ד,  ְלָתִמי ר  ִיָּׁשאֵ 
ֶוועט   ָמִׁשיַח  ִּביז  ְטִליֶען  ׁשֹוין  ֶוועט  ֵפייֶער 

ֶׁשִּלי ּתֻ קּוֶמען"   ִּביַא(ָהֵאׁש  ַעד  ן  ָנתָ י  ַרּבִ   .ָמִׁשיַח)  ת ָּקד 
  ָּכל ם,  ַהְּסָפִרי ל  ּכָ ת  אֶ ב  ַהְּכתַ ל  עַ ה  ֶהֱעלָ 

ם  ַהְּסָפִרי ד  ִמְּלבַ ,  ַרֵּבינּול  ׁשֶ ת  ְוַהִּׂשיחוֹ ת  ַהּתֹורוֹ 
ם,  ּוְמַחְּזִקי ם  ֶׁשְּמַחִּיי   ְּבַעְצמוֹ ר  ִחּבֵ ן  ָנתָ י  ֶׁשַרּבִ 

ם,  אֹותָ ם  ַהּלֹוְמִדי ל  ְּבכָ ק  ְוֹחזֶ ה  ִּתְקוָ ם  נֹוְפִחי 
עִ ם  ָהעֹולָ ל  ּכָ ם  ַהּיוֹ ד  עַ  ו  ְסָפָרי ם  ִמְתַחֶּיה 

  ָלנּו ר  ִהְׁשִאי א  ֶׁשהּוה  ַהְּירּוׁשָ ם  עִ ם,  ַהְּקדֹוִׁשי 
 . ֵמַרֵּבנּו
זי"ע,  ַרּבִ  טּוְלְטִׁשיֶנער  ַנְחָמן  ד  ַהַּתְלִמי י 

ל  ַמְתִחי ה  ָהיָ ן,  ָנתָ י  ַרּבִ ת  אֶ   ֶׁשִהְמִׁשי�מּוְבָהק  
ל ֶרִּבי  ׁשֶ ת ִהילּוָלא  ִּבְסעּודַ   ֶׁשּלוֹ ה  ַהְּדָרׁשָ ת  אֶ 

  ָלנּו ר  ִהְׁשִאי ן  ָנתָ י  ַרּבִ   מֹוֵרנּום: "ַהִּמִּלי ם  עִ ָנָתן  
,  ַהָּקדֹוׁש  ֵמַרֵּבינּול  ִקּבֵ א  ֶׁשהּוה  ְּגדֹולָ ה  ְירּוׁשָ 

ס  ִנְכנָ א  הּו  ְוָכ�ה",  ִּבירּוׁשָ ד  ְּבַיחַ ק  ִנְתַחּלֵ ה  ָהבָ 
ל  ׁשֶ ם  ְוַהַחִּמי ם  ַהְּקדֹוִׁשי ם  ֵמַהִּדּבּוִרי ה  ְלִׂשיחָ 

 ד.ֶאחָ ל  ּכָ ם  ֶׁשְּמַחִּיי ן  ָנתָ י  ַרּבִ 
ה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהְּירּוׁשָ ם  עִ   ָאנּום  ּגַ ק  ִנְתַחּזֵ   ֹּבאּו

ת  ָהֵעצוֹ ל  ּכָ ת  אֶ ם  ּוְנַקּיֵ ע  ִנְׁשמַ ד,  ִנְלמַ   ֹּבאּו
,  ֵמַרֵּבינּו  ָלנּור  ִהְׁשִאי ן  ָנתָ י  ֶׁשַרּבִ ם  ְוַהִּלּמּוִדי 

ח  ְלֶנצַ א  ַהּבָ ם  ּוָבעֹולָ ה  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ   ַנְצִליחַ   ְוָכ�
 ם. ְנָצִחי 

 (ֵסֶפר ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק) 
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עם ראש הישיבה  מתשבת חנוכה מרומ  
 שליט"א 

הישיבה   ראש  עם  יחד  העל"ט,  חנוכה  בשבת  שלומינו  אנשי  חוו  מיוחדת  מאוד  שבת 
לקריה ביום שני    קדים לבוא שליט"א בקרית ברסלב לבערטי. ראש הישיבה שליט"א כבר ה 

הקבוע שישי  ליל  של  השיעור  ואת  בקריה,    מסר  בערב,  גם  כבר  שליט"א  הישיבה  ראש 
מהרגיל וארוך  מיוחד  מאוד  יפות    שיעור  מאוד  ועצות  חיזוק  עם  וחצי,  לכשעה  שנמשך 

 לחיים, ניתן לשמוע את השיעור במלואו בקו הטלפון "קול ברסלב".
, ת את שבת חנוכה בקרב אנשי שלומינו. כידועגדול במיוחד הגיע לשבת, כדי לשבו  ציבור

בחיי חיותו של רבינו הק', התאספו אנשי שלומינו שלש פעמים בשנה אצל רבינו הק', ראש  
אותנו   הזהיר  הק', הוא  רבינו  של  הסתלקותו  בטרם  השבועות.  ובחג  שבת חנוכה,  השנה, 

יהודים לרבינו הק'    שנמשיך להגיע אליו על ראש השנה, ולכן בכל שנה נוסעים עשרות אלפי
שלומינו   אנשי  נוהגים  האחרים  בשני הזמנים  אך  על ראש השנה,  ברסלב  באומאן  חסידי 

 ק'.הלהתאסף יחדיו לתפילות, ובכך נמצאים אצל רבינו 
, אך בפנים היה מאוד חמים  בימים שישי שבת וראשון  ותכבד מאוד שרר ברחוב  שלגכפור ו

כל   את  התפלל  שליט"א  הישיבה  ראש  בקבלת  ונעים.  בהאשקי,  הכנסת  בבית  התפילות 
לשמוע את ראש הישיבה מתפלל לפני העמוד, אשר חימם את לבבות כולם, וכן    זכינושבת  

הישיבה לעמוד ניגש ראש  בבוקר  בשבת  והתפלל  גם  שחרית,  תפילת  לתפילת  הלל   את 
לשמוע דברות קודש מפי ראש   ינו. בהמשך השבת זכאת לב כולםבחמימות כזו שחימם  

חיות  הישיב הבעיר  אשר  הק',  רבינו  של  והחיזוק  העצות  על  וחזר  ששנה  שליט"א  ה 
אפשר לחיות חיים טובים ונעימים   בדרך זוווהתלהבות מחדש לעבוד רק את השם יתברך, 

, על ידי שנציית לרבינו הק'. השבת המרוממת הזו בטוח  כל כך, הן ברוחניות והן בגשמיות
 .זמן ממושך תישאר חרוטה בעצמות כל המשתתפים למשך

 השבת נועם הנשמות! 
 *** 

 סעודה הודאה וחנוכת הבית במוצש"ק בקריה 
יבה שליט"א יחד עם האורחים הרבים  שלאחר השבת המרוממת בקריה בראשות ראש הי

במוצאי שבת קודש בקריה. למרות  התקיימה סעודת מלווה מלכה מפוארת  אנשי שלומינו,  
שבת קודש אורחים נוספים רבים מערים אחרות,  הקור העז ששרר ברחוב, הגיעו במוצאי  

ב ולהשתתף  לבוא  ושמחו  בשבת,  בקריה  להיות  להם  התאפשר  מלכה  שלא  מלווה 
מלווה ת  לסעודהציבור נטל את ידיו  המיוחדת, ולחמם את הלב עם הדיבורים של רבינו הק'.  

 ולכבוד חנוכה ושרו יחדיו את הזמירות למוצאי שבת.עשירה מלכה 
הפתיח דברי  שהרחיב  את  הי"ו,  וועבערמאן  הערש  אברהם  מו"ה  ראש  היושב  פתח  ה 

בארבעת העניינים החשובים שמטרתה של המסיבה, סעודת ראש חודש, סעודת מלווה  
מלכה, סעודת חנוכה, ובעיקר סעודת חנוכת הבית לבניין התלמוד תורה השני כאן בקריה.  

ממנהל המוסדות    יפה  לאחר מכן שמעו דיווחוכן המשיך והרחיב בהשתלשלות הקריה,  
האהוב מו"ה רפאל פורסט הי"ו, שמסר קצת ממה שקורה במוסדות, כמה יפה המלמדים  
המוסדות,   של  הגדול  התקציב  בנושא  ובמקביל  היקרים,  לילדים  מתמסרים  והמחנכים 
אלו  שכל  מלא",  לימוד  "שכר  האחד,  חדשות,  תוכניות  שתי  פתיחת  על  והכריז 

אה של ילדיהם. והשני "כאילו ילדו" לתת חסות לילד  שבאפשרותם ישלמו את העלות המל
 שמסיבה כלשהיא שכר הלימוד שלו אינו מכוסה.

לבוא לעשות את הסיומים שלהם  ראש הישיבה קרא לעשרות ילדים, בחורים, ואברכים  
בחורים   מכן  ולאחר  ומשניות,  הש"ס  מסכתות  על  סיומים  עשו  צעירים  ילדים  ברבים, 

ות הש"ס, ששה סדרי משנה, זוהר הקדוש, ליקוטי מוהר"ן,  שסיימו ספרים שונים, מסכת
שבהתרגשות    וכןועוד.   הי"ו  פריעדריך  אלי'  אברהם  למו"ה  קראו  מכן  ולאחר  אברכים. 

דיבר   הוא  שלו  הסיום  שלו, לאחר  הש"ס הראשון  סיום  את  עשה  , מילים ספורותגדולה 
הש"ס שלו, זה נתן    וסיפר שכאשר הוא ראה את מו"ה שבתאי מזרחי הי"ו עושה את הסיום

גם עבורו". לאחר מכן שמעו דיבורים מראש הישיבה    מיועדלו השראה ודחיפה ש"ש"ס  
שליט"א, שדיבר על כך שהתאספו פה להודות ולהלל להשם יתברך שאנו מקורבים לרבינו  

וכמה אנו צריכים להודות על כך  הק', הוא דיבר חזק על כל מה שאנו מקבלים מרבינו הק',  
מדים במוסדות שבו מחנכים את הילדים עם הלימודים של רבינו הק'. ודיבר על  שילדינו לו

כך שעשרות הסיומים שראו פה קודם, צריכים לחזק ולעודד כל יהודי שהתורה מיועדת גם  
להמשיך   והתעוררות,  בהנאה  מלא  התפזר  הקהל  המזון  ברכת  לאחר  להתחזק  ועבורו. 

 בעבודת ה'.
  להודות ולהלל לשמך הגדול! 

 
 
  

 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

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

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

 ברכות 9:15
 10:00שחרית 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 רח' מריםוגם ברמה ג' 
 

  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  --- 

 

: "ָצִרי ֵליַדע ֵאי ִלְלחֹם,  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ב)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר 
  ֶׁשא ַיֶּטה אֹוָתּה ְלָיִמין אֹו ִלְׂשמֹאל". "ִהְתּבֹוְדדּות,  ל  ֶׁש "  ִעם ַהֶחֶרב

ְצִריִכים    -ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִעם ֶחֶרב ַהְּתִפָּלה    ְּכֶׁשהֹוְלִכים ְלִהְתַּפֵּלל, עֹוְמִדים
ַהְרֵּבה ִחּזּוק; ִּכי ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה ְלִהְתַּפֵּלל, הּוא רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם  

  א ִיְתַּפֵּלל, ְקִלָּפה ְיָמִנית    תָּבאֹו  -ִיְתָּבַרְׁשֵּתי ְקִלּפֹות ְלַהְפִריַע לֹו ֶׁש
ְלַבֵּקׁש  ּוְקִלָּפה ְׂשָמאִלית  ָצִרי ַאָּתה  'ַמה  ַהְּיָמִנית אֹוֶמֶרת:  ַהְּקִלָּפה   .

עֹוֶׂשה   הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַמה  ָּכל   ?ִיְתָּבַר ַרק    -ֵמַהֵּׁשם  ֲהֵרי  ֶזה 
ַּגם אֹוֶמֶרת: 'ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֲהֵרי יֹוֵדַע ַהּכֹל,    תַהּזֹא  טֹוב!' ַהְּקִלָּפה 

ִרי ְלַדֵּבר ֵאָליו?' ֶזה ָנכֹון, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה  ָלָּמה ַאָּתה ָצ 
ַהּכֹל ְלטֹוָבה ְוהּוא יֹוֵדַע ַהּכֹל, ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא רֹוֶצה ֶׁשִּנְתַּפֵּלל  

ְּכֶׁשעֹולֹו ִמֶּמּנּו.  ַּבְּתִפָּלה    תּוְנַבֵּקׁש  ָהֵאּלּו  ְקִלַּפת    - ַהַּמֲחָׁשבֹות  ֶזה 
 ְׁשָמֵעאל. יִ 

ְּכִפירּו ֶׁשל  ְקִלָּפה  ֵיׁש   ָּכ ְּבַהּכֹל;    תַאַחר  ֶׁשּכֹוֶפֶרת  ְוֶאִּפיקֹוְרסּות, 
ַהְּקִלָּפה ְמִסיָתה ֶאת ָהָאָדם: 'ַמה ֵיׁש ְל ְלִהְתַּפֵּלל? ֲהֵרי ֵאין ְּכלּום',  

 ַחס ְוָׁשלֹום. 

ֶאת ַהֶחֶרב ָחָזק, א    ָלֵכן, ִמי ֶׁשּלֹוֵקַח ֶאת ֶחֶרב ַהְּתִפָּלה ָצִרי ֶלֱאחֹז
ְלָיִמין ְוא ִלְׂשמֹאל, "ְוֶׁשְּיֵהא קֹוֵלַע ֶאל ַהַּׂשֲעָרה" ִלְדקֹר  א    תִלְנטֹו

ְּדִקיָרה, ְּבִלי ַלֲעצֹר. "ְוא ַיֲחִטא" ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא    רִעם ַהֶחֶרב ְּדִקיָרה ַאַח 
וְ  ְוָׁשִנים  ָיִמים  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ֶׁשעֹוְבִרים  ַנֲעָנה,  רֹוֶאה  א  ֲעַדִין  הּוא 

ַהְּתִפָּלה, ְלַבֵּקׁש ּוְלַבֵּקׁש  ֶחֶרב  ִלְדקֹר ִעם   ַהְפָסָק   ֶׁשַּיְמִׁשי , ֶזה  הְלא 
ַהַּׂשֲעָרה',  תִלְהיֹו  ַהַּכָּוָנה ִמְתָיֲאִׁשיה,  ַלְּנֻקָּד   םְמַכְּוִני  'קֹוֵלַע ֶאל  ,  םא 

 ִיְהֶיה ַמה ֶׁשִּיְהֶיה. 

ִיְתָּבַר  ַּכּמּוָבן,   ֵמַהֵּׁשם  ְּבַרֲחִמי  - ְּכֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ִלְהיֹות   ָצִרי   ם ֶזה 
ֶאָּלא   ִלי',  'ַמִּגיַע  ֶׁשחֹוְׁשִבים  א  ִחָּנם,  ַמְּתַנת  ְמַבְּקִׁשים  ּוְבַתֲחנּוִנים. 

  "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵּתן ִלי ַמְּתַנת ִחָּנם; א ַמִּגיַע ִלי ַּתֲחנּוִנים:    ןִּבְלׁשֹו
ְּתַרֵחם ָעַלי    ,ָלֵכן ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ְּכלּום, ֲאָבל ַאָּתה ֲהֵרי ַּבַעל ָהַרֲחִמים, 

ְיׁשּוָעה"; ִלי  ְמַכְּוִני  ְוֵתן  ִמְתַעְּקִׁשים,  א    םִאם  ַלַּמָּטָרה,  ַהֶחֶרב  ֶאת 
 ְמַקְּבִלים ֶאת ַהְּיׁשּוָעה.  -  םִמְתָיֲאִׁשי

ה ְּבַעְצמֹו ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות, ְּתׂשֹוֵחַח  , ֶׁשַּתֲעֶׂשה ַעל זֶ הִיְהיֶ   ֲהִכי טֹוב 
רֹוֶצה  ַעל ֶזה ְּבַעְצמֹו ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני ָּכל ָּכ" :

ת  ִּבי ַמֲחָׁשבֹות ָרעֹו  תְלַדֵּבר ִאְּת, ֲאִני רֹוֶצה ְלַסֵּפר ְל ַהּכֹל, ֲאָבל ִנְכָנסֹו
ֲאנִ לִ   תֶׁשַּמְפִריעֹו  'ַמה  חֹוֵׁשב  ֲאִני   ,ִאְּת ְלַדֵּבר  ִאְּת    ָצִרי   יי  ְלַדֵּבר 

ָּכ ְּתׂשֹוֵחַח ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. ִּכי    יֹוֵדַע ַהּכֹל ְּבַעְצְמ?'" ר  ְּכֶׁשַאָּתה ְּכבָ 
ֶׁשֵהם  (ָׁשם)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר   ֶׁשַּבְּתִפָּלה,  ָזרֹות  ְּבִחיַנת ַמֲחָׁשבֹות  : "ֶזה 

ַעְיִניןֲע  ַעל  ִּדְמַכִּסין  ם  ָהָאָד ל  ֶא ת  ֶׁשַּמִּגיעֹות  ָהָרעֹות  ַהַּמְחָׁשבֹו  ,"ָנִנין 
:  (ֵאיָכה ג, ַמד)ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב    ם,ָהֵעיַניִ ת  ֶא ם  ֶׁשְּמַכִּסים  ֲעָנִנין  ֵה ה,  ַּבְּתִפּלָ 

ֵה  ָהָרעֹות  ַהַּמֲחָׁשבֹות  ְּתִפָּלה',  ָל ֵמֲעבֹור  ֶבָעָנן  ֲעָנִנים  ְּכמֹו   ן'ַסּכָֹתה   
ַהֻּקְׁשיֹות ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא    ם ּגַ   ֶאת אֹור ַהֶּׁשֶמׁש, ָּכ   ם ֶׁשַּמְסִּתיִרי

 ִלְראֹות ֱאקּות.  ל ֶׁש  ֶאת ָהאֹור תַמְסִּתירֹו

ְׁשֵּתי ַהְּקִלּפֹות ָהֵאּלּו, ֵעָׂשו ְוִיְׁשָמֵעאל; ַהְּקִלָּפה ֶׁשל ֵעָׂשו ִהיא ְּכִפיָרה,  
ֶׁש   הֶׁשַּמְטעֶ  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָרעֹות  ַּדָּין,  ל  ְּבַמְחָׁשבֹות  ְוֵלית  ִּדין  ֵלית 

ְּבַמְחָׁשבֹות ָרעֹות, ֶׁשל 'ָׁשַמע    הֶׁשל ִיְׁשָמֵעאל, ֶׁשַּמְטעֶ   הְוַהְּקִלָּפה ַהְּׁשִנּיָ 
'ְּתִפָּלְת ְוֵאי,  ה'  ָּברּו הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ֶזה  ְלִהְתַּפֵּלל;  ןַהּכֹל   ְׁשֵּתי    צֶֹר

ִיְלַחם ִעם ֶחֶרב    תַהְּקִליּפֹות ָהֵאּלּו ַמְפִריעֹו ִצְדֵקנּו  ְלִהְתַּפֵּלל, ּוְמִׁשיַח 
 ַהְּתִפָּלה ְוַיְכִניַע אֹוָתם ְלַגְמֵרי. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 ח תשפ"ג) ַוִּיְׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

  

 


	וְעַתָּה אַל תֵּעָצְבוּ וְאַל יִחַר בְּעֵינֵיכֶם כִּי מְכַרְתֶּם אוֹתִי הֵנָּה, הַמִּדְרָשׁ אוֹמֵר (בְּרֵאשִׁית רַבָּה כא, ו) אֵין וְעַתָּה אֶלָּא לָשׁוֹן תְּשׁוּבָה, הַמִּילָה וְעַתָּה כַּוָּנָתָהּ תְּשׁוּבָה. צָרִיךְ לְהָבִין מַה יֵשׁ לַמִּלָּה וְעַ...
	רַבֵּינוּ כּוֹתֵב בְּהַרְבֵּה מְקוֹמוֹת, שֶׁעִקַּר הַתְּשׁוּבָה הִיא, שֶׁיִּשְׁכְּחוּ אֶת כָּל מַה שֶׁעָשׂוּ עַד עַכְשָׁיו וּלְהַתְחִיל תָּמִיד מֵחָדָשׁ כְּאִילוּ נוֹלְדוּ עַכְשָׁיו, מַתְחִילִים עַכְשָׁיו בְּפַעַם הָרִאשׁוֹנָה לַעֲבוֹד אֶת הַשֵּׁם יִת...
	אִם זוֹכְרִים אֶת כָּל הַכִּשְׁלוֹנוֹת שֶׁהָיוּ, נִהְיִים מְאֹד עֲצוּבִים, נִהְיִים בְּכַעַס, וְאִי אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת תְּשׁוּבָה, לָכֵן צָרִיךְ תָּמִיד לִשְׁכֹּחַ מַה שֶׁהָיָה, וְכָךְ אֶפְשָׁר לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה וּלְהַתְחִיל עוֹד הַפַּעַם מֵחָדָשׁ ...
	רַבֵּינוּ אוֹמֵר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן כ"ו), "אֵצֶל הָעוֹלָם שִׁכְחָה הִיא חִסָּרוֹן גָּדוֹל בְּעֵינֵיהֶם, אֲבָל בְּעֵינַי יֵשׁ בְּהַשִּׁכְחָה מַעְלָה גְּדוֹלָה. כִּי אִם לֹא הָיְתָה שִׁכְחָה, לֹא הָיָה אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת שׁוּם דָּבָר בַּעֲבוֹדַת ה...
	רַבֵּינוּ בְּעַצְמוֹ אָמַר עַל עַצְמוֹ (שָׁם) שֶׁהוּא לֹא חוֹשֵׁב אַף פַּעַם לְאָחוֹר בְּמַה שֶׁהָיָה בֶּעָבָר, בְּרֶגַע שֶׁהַדָּבָר חוֹלֵף, זֶה עוֹבֵר לוֹ לְגַמְרֵי מִדַּעְתּוֹ, וְאֵינוֹ מְבַלְבֵּל כְּלָל עַצְמוֹ עוֹד בְּמַה שֶׁכְּבָר עָבַר וְהָלַךְ.
	הָיָה חָסִיד בְּרֶסְלֶב, יְהוּדִי כָּשֵׁר, שֶׁהָיָה מְבַקֵּשׁ מֵחֲבֵרָיו עוֹבְדֵי ה' שֶׁיָּבוֹאוּ לְהָעִיר אוֹתוֹ  בַּחֲצוֹת הַלַיְלָה, כְּשֶׁהֵם הָלְכוּ לוֹמַר תִּקּוּן חֲצוֹת וְאַחַר כָּךְ הֵם הִתְבּוֹדְדוּ כָּל הַלַּיְלָה עַד וָתִיקִין. בְּכָל לַי...
	הַיֵּצֶר הָרָע עַרְמוּמִי מְאֹד, הוּא מַגִּיעַ לְכָל אָדָם בְּדֶרֶךְ אַחֶרֶת כְּדֵי לִשְׁבֹּר אוֹתוֹ. רַבִּי נָתָן זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה אָמַר: "כְּשֶׁאֲנִי כְּבָר יוֹדֵעַ אֶת כָּל הָאֶמְצָעִים אֵיךְ לְהִסְתַּדֵּר עִם הַיֵּצֶר הָרָע, הוּא מַגִּיעַ בְּ...
	לָכֵן אוֹמֵר הַמִּדְרָשׁ אֵין וְעַתָּה אֶלָּא לָשׁוֹן תְּשׁוּבָה; וְעַתָּה – עַכְשָׁיו, אִם אֲנִי מַתְחִיל מֵעַכְשָׁיו, אֲנִי שׁוֹכֵחַ מִכָּל מַה שֶׁהָיָה עַד עַכְשָׁיו, אָז זֶה לְשׁוֹן תְּשׁוּבָה, זֶה עִיקַר הַתְּשׁוּבָה.
	זֶה הַפְּשָׁט בַּפָּסוּק. וְעַתָּה, וְעַכְשָיו, אִם אַתָּה מַתְחִיל "מֵעַכְשָׁיו", אָז, אַל תֵּעָצְבוּ – לֹא תֵּעָשֶׂה עָצוּב, וְאַל יִחַר בְּעֵינֵיכֶם – וְלֹא תִּכְעַס, רַק לְהֵפֶךְ, כִּי לְמִחְיָה שְׁלָחַנִי אֱלֹקִים לִפְנֵיכֶם – אַתָּה תִּרְאֶה שֶׁ...
	(זֹאת הַתּוֹרָה וַיִּגַּשׁ ג - עֲצָתוֹ אֱמוּנָה וַיִשְׁלַח תש"פ)
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, מְבָרְכִים הַחֹדֶשׁ, כ"ב כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיֵּשֶׁב, מְבָרְכִים הַחֹדֶשׁ, כ"ב כִּסְלֵו, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	קִבַּלְתִּי אֶת מִכְתָּבְךָ.
	אִם נִכְנַסְתָּ עִם הָרֶכֶב שֶׁלְּךָ בְּרֶכֶב אַחֵר – זוּ לֹא הָעֵצָה לְהַפְסִיק לִנְהֹג; אַתָּה יָכוֹל לְהַמְשִׁיךְ לִנְהֹג וְשֶׁתַּמְשִׁיךְ לִנְהֹג, וְאִם אַתָּה רוֹצֶה לִהְיוֹת בָּטוּחַ שֶׁזֶּה לֹא יִקְרֶה עוֹד פַּעַם - תַּעֲשֶׂה שְׁנֵי דְּבָרִים ל...
	רֵאשִׁית, בְּכָל פַּעַם לִפְנֵי נְסִיעָה בָּרֶכֶב שֶׁלְּךָ - תַּגִּיד תְּפִלַּת הַדֶּרֶךְ.  חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (בְּרָכוֹת כט:) אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא אָמַר לְרַב יְהוּדָה: "כְּשֶׁאַתָּה יוֹצֵא לַדֶּרֶךְ, הִמָּלֵךְ בְּקוֹנְךָ, וָצֵ...
	שֵׁנִית, תֵּן צְדָקָה. רַבֵּנוּ אוֹמֵר (סֵפֶר הַמִּדּוֹת אוֹת דֶּרֶךְ, סִימָן ח): "כְּשֶׁתֵּלֵךְ בַּדֶּרֶךְ, תִּתֵּן קֹדֶם לִצְדָקָה", אַנְשֵׁי שְׁלוֹמֵנוּ מַחֲזִיקִים בָּרֶכֶב קֻפָּה, וּבְכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ לִפְנֵי שֶׁנּוֹסְעִים - מַכְנִיסִים פְּרוּ...
	שֵׁנִית, תֵּן צְדָקָה. רַבֵּנוּ אוֹמֵר (סֵפֶר הַמִּדּוֹת אוֹת דֶּרֶךְ, סִימָן ח): "כְּשֶׁתֵּלֵךְ בַּדֶּרֶךְ, תִּתֵּן קֹדֶם לִצְדָקָה", אַנְשֵׁי שְׁלוֹמֵנוּ מַחֲזִיקִים בָּרֶכֶב קֻפָּה, וּבְכָל פַּעַם מֵחָדָשׁ לִפְנֵי שֶׁנּוֹסְעִים - מַכְנִיסִים פְּרוּ...
	חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (חֻלִּין ז:): "אֵין אָדָם נוֹקֵף אֶצְבָּעוֹ מִלְּמַטָּה, אֶלָּא אִם כֵּן מַכְרִיזִין עָלָיו מִלְּמַעְלָה", אָדָם לֹא מְקַבֵּל מַכָּה קְטַנָּה בָּאֶצְבַּע, רַק אִם מַכְרִיזִים בַּשָּׁמַיִם; אָז בְּוַדַּאי שֶׁאַבָּא שֶׁ...
	תַּאֲמִין לִי, אִם הָיִיתָ מְצַיֵּת לְרַבֵּנוּ וְהָיִיתָ הוֹלֵךְ לִצְעֹק בַּשָּׂדֶה: "רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם רַחֵם עָלַי, תַּצִּיל אוֹתִי, אֲנִי לָכוּד בִּידֵי הַלֹּא טוֹב, יֵשׁ לִי חֶשְׁבּוֹן עִם כָּל אֶחָד, כָּל אֶחָד חַיָּב לִי; מַה אִתִּי? מָתַי כּ...
	אִם הָיִיתָ עוֹשֶׂה הִתְבּוֹדְדוּת - הָיִיתָ כְּבָר מִזְּמַן שָׂמֵחַ, וְהַכֹּל הָיָה לְךָ קַל יוֹתֵר.
	אָחִי, תַּתְחִיל מֵחָדָשׁ; אֲנִי עוֹשֶׂה אֶת זֶה וְהַכֹּל טוֹב לִי.
	אָחִי, תַּתְחִיל מֵחָדָשׁ; אֲנִי עוֹשֶׂה אֶת זֶה וְהַכֹּל טוֹב לִי.
	אָחִי, תַּתְחִיל מֵחָדָשׁ; אֲנִי עוֹשֶׂה אֶת זֶה וְהַכֹּל טוֹב לִי.
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה וַיֵשֶׁב תשפ"ג, בָּלָק תשפ"ב)
	.
	שבת מאוד מיוחדת חוו אנשי שלומינו בשבת חנוכה העל"ט, יחד עם ראש הישיבה שליט"א בקרית ברסלב לבערטי. ראש הישיבה שליט"א כבר הקדים לבוא לקריה ביום שני בערב, ואת השיעור של ליל שישי הקבוע מסר ראש הישיבה שליט"א כבר גם בקריה, שיעור מאוד מיוחד וארוך מהרגיל שנמשך ...
	ציבור גדול במיוחד הגיע לשבת, כדי לשבות את שבת חנוכה בקרב אנשי שלומינו. כידוע, בחיי חיותו של רבינו הק', התאספו אנשי שלומינו שלש פעמים בשנה אצל רבינו הק', ראש השנה, שבת חנוכה, ובחג השבועות. בטרם הסתלקותו של רבינו הק', הוא הזהיר אותנו שנמשיך להגיע אליו ע...
	כפור ושלג כבד מאוד שרר ברחובות בימים שישי שבת וראשון, אך בפנים היה מאוד חמים ונעים. ראש הישיבה שליט"א התפלל את כל התפילות בבית הכנסת בהאשקי, בקבלת שבת זכינו לשמוע את ראש הישיבה מתפלל לפני העמוד, אשר חימם את לבבות כולם, וכן גם בשבת בבוקר ניגש ראש הישיב...
	השבת נועם הנשמות!
	***
	לאחר השבת המרוממת בקריה בראשות ראש הישיבה שליט"א יחד עם האורחים הרבים אנשי שלומינו, התקיימה סעודת מלווה מלכה מפוארת במוצאי שבת קודש בקריה. למרות הקור העז ששרר ברחוב, הגיעו במוצאי שבת קודש אורחים נוספים רבים מערים אחרות, שלא התאפשר להם להיות בקריה בשבת...
	את דברי הפתיחה פתח היושב ראש מו"ה אברהם הערש וועבערמאן הי"ו, שהרחיב בארבעת העניינים החשובים שמטרתה של המסיבה, סעודת ראש חודש, סעודת מלווה מלכה, סעודת חנוכה, ובעיקר סעודת חנוכת הבית לבניין התלמוד תורה השני כאן בקריה. וכן המשיך והרחיב בהשתלשלות הקריה, ל...
	את דברי הפתיחה פתח היושב ראש מו"ה אברהם הערש וועבערמאן הי"ו, שהרחיב בארבעת העניינים החשובים שמטרתה של המסיבה, סעודת ראש חודש, סעודת מלווה מלכה, סעודת חנוכה, ובעיקר סעודת חנוכת הבית לבניין התלמוד תורה השני כאן בקריה. וכן המשיך והרחיב בהשתלשלות הקריה, ל...
	את דברי הפתיחה פתח היושב ראש מו"ה אברהם הערש וועבערמאן הי"ו, שהרחיב בארבעת העניינים החשובים שמטרתה של המסיבה, סעודת ראש חודש, סעודת מלווה מלכה, סעודת חנוכה, ובעיקר סעודת חנוכת הבית לבניין התלמוד תורה השני כאן בקריה. וכן המשיך והרחיב בהשתלשלות הקריה, ל...
	ראש הישיבה קרא לעשרות ילדים, בחורים, ואברכים לבוא לעשות את הסיומים שלהם ברבים, ילדים צעירים עשו סיומים על מסכתות הש"ס ומשניות, ולאחר מכן בחורים שסיימו ספרים שונים, מסכתות הש"ס, ששה סדרי משנה, זוהר הקדוש, ליקוטי מוהר"ן, ועוד. וכן אברכים. ולאחר מכן קראו...
	ראש הישיבה קרא לעשרות ילדים, בחורים, ואברכים לבוא לעשות את הסיומים שלהם ברבים, ילדים צעירים עשו סיומים על מסכתות הש"ס ומשניות, ולאחר מכן בחורים שסיימו ספרים שונים, מסכתות הש"ס, ששה סדרי משנה, זוהר הקדוש, ליקוטי מוהר"ן, ועוד. וכן אברכים. ולאחר מכן קראו...
	ראש הישיבה קרא לעשרות ילדים, בחורים, ואברכים לבוא לעשות את הסיומים שלהם ברבים, ילדים צעירים עשו סיומים על מסכתות הש"ס ומשניות, ולאחר מכן בחורים שסיימו ספרים שונים, מסכתות הש"ס, ששה סדרי משנה, זוהר הקדוש, ליקוטי מוהר"ן, ועוד. וכן אברכים. ולאחר מכן קראו...
	להודות ולהלל לשמך הגדול!
	.

