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 ת ִלְבנוֹ ִצָּוה    ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם
 .לִיְׂשָראֵ ם ְּבעַ ה ִיְׁשרֶ  ָּברּו� הּוא ְוַהָּקדֹוׁשִמְׁשָּכן ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש, 

ְו�א    ְלַצֲעֵרנּוַהּיֹום   ִמְׁשָּכן  �א  ָלנּו  ֲאָבל   תֵּביֵאין  ַהִּמְקָּדׁש, 
ם ְּבעַ ה ָּתִמיד  ׁשֹורָ ה  ְוַהְּׁשִכינָ ח,  ָלֶנצַ ת  ִנְׁשֶארֶ ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה  

ְיהּוִדי,  לִיְׂשָראֵ  ַּבִית  ְּבָכל  ָׁשַמִים ִּמְתַנֲהגִ   ֶׁשּבוֹ .  ְּבִיְרַאת  ים 
ַהְּקדֹוָׁשה,   ַהּתֹוָרה  ְּבֶדֶר�  ְוהֹוְלִכים  ם ׁשָ ה  ׁשֹורָ ּוִבְקֻדָּׁשה 

ְּכִפי   אֹוְמִרים    ֶׁשֲחָכֵמינּוַהְּׁשִכיָנה,  ִלְבָרָכה  י"ז.) ִזְכרֹוָנם    (סֹוָטה 
 ". ִאיׁש ְוִאָׁשה ָזכּו, ְׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהם"

ַהְּקדֹוָׁשה   ַהּתֹוָרה   תאֶ   תטֶ ְמָפרֶ ְּכֶׁשַהּתֹוָרה  ַהִּמְׁשָּכן,  ְּכֵלי 
 ן, ֶזה ַהְּיסֹוד ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַּבִית ְיהּוִדי, ִלְבנֹותָהָארוֹ ַמְתִחיָלה ִעם  

ה ְלתֹו� ַהְּׁשִכינָ ת ְלִפי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוֶזה ֵמִביא ֶאת  ַהַּביִ   תאֶ 
 ַהַּבִית.

ם ֶׁשּלֹוְמִדים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת,  ֵמַהִׁשיעּוִרי   ד ִמְּלבַ   לָּגדוֹ ָלֵכן ֵיׁש ִעְנָין  
ְּכֶׁשְּיהּוִדי לֹוֵמד   ַּבַּבִית,ם  ּגַ ִלְלֹמד ִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה    ְלַעְצמוֹ   ִלְקֹּבעַ 

ְמיָֻחד ֵחן  ְמַקֵּבל  הּוא  ַּבַּבִית  ְלַהֲעִרי� ּתֹוָרה  ַמְתִחיָלה  ִאְׁשּתֹו   ,
אֹותֹו ּוְלַכֵּבד אֹותֹו, ִהיא רֹוָאה ֶׁשַּבֲעָלּה הּוא ְיֵרא ָׁשַמִים ְולֹוֵמד 

ל ֲאבָ   ּתֹוָרה, ֲאִפּלּו ֶׁשִהיא יֹוַדַעת ֶׁשַּבֲעָלּה לֹוֵמד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש,
ֶניָה ַּבַּבִית, ְוֶזה ֹזאת ְּבֵעי  הרֹוָאֶזה �א אֹותֹו ָּדָבר ְּכמֹו ְּכֶׁשִהיא  

ִיְחיּו ְּבַאֲהָבה ְׁשלוֹ ּגֹוֵרם ֶׁשִּיְהֶיה   ם ַּבִית טֹוב, ֶׁשַהַּבַעל ְוָהִאָּׁשה 
 ְוַאְחָוה ָׁשלֹום ְוֵרעּות.

ֵהם רֹוִאים ֶׁשָהַאָּבא לֹוֵמד  ,  ברַ ם  רֹוׁשֵ ה  עֹוׂשֶ ה  זֶ ַּגם ַעל ַהְּיָלִדים  
ה ַּבֲאִוירָ   א ִמְתַמּלֵ ל ַהַּבִית  ְוכָ   ּתֹוָרה, ְוֵהם ִיְרצּו ַּגם ַלֲעׂשֹות ָּכ�, 

ה ָׁשם ְנִעימּות ְוָהַאֲהָבה, ֶׁשַּתֲענּוג ִלְהיֹות ָׁשם, ׁשֹורָ ֶׁשל ּתֹוָרה,  
 ה ִמְׁשָּכן ַלְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה.ַנֲעׂשֶ ֶזה 

ְּכֶׁשּזֹוִכים   ָטהֹור   ן ְלִהְתַחּתֵ ִּבְמיָֻחד  ֲעַדִין  ְּכֶׁשַהֹּמַח  ָצִעיר,  ְּבִגיל 
ְּכִפי  ְוָקד ָּגדֹול.  ֲהִכי  ַהָּדָבר  ֶזה  ִלְבָרָכה   ֶׁשֲחָכֵמינּוֹוׁש,  ִזְכרֹוָנם 

ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְּבָטֳהָרה, נֹוֵׂשא ִאָׁשה ְוַאַחר  "  (ְמָנחֹות ק"י.)אֹוְמִרים  
(ַרִׁש"י ְׁשמֹות    קִּתינוֹ ל  ׁשֶ ם ָּפִנים  ַלְּכרּוִבי  ָהיּו". ָלֵכן  ַּכ� לֹוֵמד ּתֹוָרה

ן ֶאת ַהְּיָלִדים ְּבִגיל ָצִעיר,  ְלַחּתֵ ְלַהְראֹות ֶׁשְּצִריִכים  י  דֵ ּכְ ,  כ"ה, י"ח)
 ְּבַבִית ֹּכה ָקדֹוׁש ְוָטהֹור. הִּתְׁשרֶ ְוָכ� ַהְּׁשִכיָנה ְּבַוַּדאי 

ִלְבָרָכה אֹוְמִרים   ִזְכרֹוָנם  ֶׁשּלֹוְמִדים  ַּביִ ,  (ֵעירּוִבין י"ח:)ֲחָכֵמינּו  ת 
, קְוָדחּוַּגם ְּכֶׁשָּקֶׁשה    הַהַּכָּונָ ַּבַּלְיָלה    ּבֹו ּתֹוָרה ַּבַּלְיָלה, �א ֵיָחֵרב.

ּוְבָכל ֹזאת ִמְתַאְּמִצים ִלְלֹמד ּתֹוָרה ַּבַּבִית; ֲאִפּלּו ְּכֶׁשהֹוֵל� ָקֶׁשה 
ה �א ֵיָחֵרב. ם, הּוא �א עֹוֵזב ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה; ַּבִית ָּכזֶ ָלָאדָ 

ַהְּׁשִכיָנה  ְלֶהֶפ� ַהֶּזה,  ִּתְׁשרֶ ,  ַּבַּבִית   םְׂשֵמִחי  ִיְהיּו   םּכּולָ ה 
 ּוְבַגְׁשִמּיּות. תְּברּוָחִנּיּו, ְוִיְהֶיה ָׁשם ַרק טֹוב ְוָנִעים םּוְמֻאָּׁשִרי

 (ִׂשיחֹות מֹוֲהָרא"ׁש ְלָפָרַׁשת ְּתרּוָמה) 
 

 

ת ֶזה אֶ ָהיּו ַּפַעם ֵׁשִני ַאִחים ְּתאֹוִמים, ֶׁשָאֲהבּו ֶזה 
ַעד ְמֹאד, ְוָלְמדּו ַהְרֵּבה ּתֹוָרה ְּבַצְוָּתא, ְוָהְלכּו ָּתִמיד 

  ֵמֶהם  ֶאָחד  לְוכָ ,  ָּגְדלּו  ְלָיִמים.  'ְוכּו  'ְוכּוְּבַצְוָּתא  
ַאף  וְ ,  ְּבַיַחד  ַעְצָמם  ֶהֱחִזיקּו  ןכֵ ְוַאף־ַעל־ִּפי־,  ִהְתַחֵּתן
 .ר ְּבַיַחדְּבִמְסחָ ק ַלֲעסֹ ָהְלכּו 
ר ַרב,  ְּבִהּדּוה ָלֶהם ִמְצָוה ַאַחת ֶׁשִּקְּימּוָה ְּבַיַחד  ָהְיתָ 

ַמְלָּכה,  ְמַלּוֶ ת  ִמְצוַ ְוִהיא:   ָנְטלּו  ַׁשּבָ י־מֹוָצאֵ ל  ּכָ ה  ת 
ְוָעְרכּו   ְּבַיַחד  ָּדִגים,  ְסֻעּדָ ְיֵדיֶהם  ר,  ּוָבׂשָ ק  ָמרָ ה: 

י־ַׁשָּבת,  ת ְזִמירֹות מֹוָצאֵ אֶ ִּכְסֻעַּדת ַׁשָּבת ַמָּמׁש, ְוָׁשרּו  
ל ַהָּׁשבּוַע ָהיּו נֹוְסִעים ְלִמְסָחר  ְוכָ ְוָכ� ִנְמַׁש� ְזַמן ַרב.  

 ְוִהְצִליחּו ְמֹאד.
ֵאיֶזה  ֻהּצַ ְלָיִמים,   ָלֶהם  ְרחֹוָקה,  ֵעסֶ ע  ְּבִעיר  ק 
ַּבַעל  ְּבמֹוָצֵאי־ַׁשּבָ   ִלְנֹסעַ ְוֶהְחִליטּו   ִהְזִמינּו  ַעל־ֵּכן  ת, 

ְוִיָּקֵחם, ִּכי  עִ ֲעָגָלה    ֻהְצְרכּום סּוִסים ֶׁשַּיְמִּתין ָלֶהם 
ְלָמקֹום ּכָ   ִלְנֹסעַ  ְּביֹום ִראׁשֹון  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  ַהַּלְיָלה,  ל 

 ַהִּמְסָחר. 
ת  אֶ   ָאְרזּור ֵצאת ַהַּׁשָּבת  ַאחַ ְוֵכן ָהָיה, ֶׁשֶּתֶכף־ּוִמַּיד  

ֶאְמַצע ְוָנְסעּור,  ְוַהָּבׂשָ ַהָּמָרק    ַהָּדִגים, ָאז  ְוָהָיה   .
<<<< 

 מילה של התחזקות 

עּו„ו…  ָכל    ˙ֲעלּולו… ˙  ּ̇¿ ל¿  „ ל∆ י∆ ּב…ר  ¿ ׁ̆ ƒל ים  ƒָעמ פ¿ ƒל

י ƒר‡ֲ ָ̇ ם מ¿ לו… ָ ׁ̆ ו¿ ם ַחס  ƒ‡ ;ים ƒםַ‰ַחּי    „ ל∆ י∆ ּכ¿  „ ל∆ ַ‰ּי∆  ˙ ∆‡

נּו   ר≈ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒם י ≈ ּׁ̆ ים.   -ַרע ַ‰ ƒָכל ַ‰ַחּי יַע ל¿ ƒר ַ‰פ¿ ל ל¿ ‰ ָיכו…  ז∆

י ƒ‚‰ֲ נו… נּו  ֲ‡ַנח¿ ָס„  מו… ּבַ נּו  ל≈ ¿̂ ים   ם‡∆ ƒ̃ ַחּל¿ מ¿ ָמ‰;  ָחכ¿ ּב¿

עּו„ו…  ָר„ ˙ּ̇¿ ¿ׂ̆ ƒּמ‰ַ מ≈ ב.  טו… ַר˜  …ב  ּ̇ כ¿ ƒל ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ֲ‡ָבל   ,

י ƒ‚‡ֲ עּוָ„  םּ„ו… ¿ּ̇ ל  ּב≈ ַ̃ „ י¿ ל∆ ל י∆ ּכָ ∆ ָב  ‰ׁ̆ ַח ‰ טו… ּבַ ַ ׁ̆ ּמ¿ ∆ ׁ̆  ,˙ 

 .„ ל∆ ˙ ַ‰ּי∆ ∆‡ 

ּמּוָב  ים  ּכַ ƒב ¿̇ ּכו… ל…‡   ,˙ מ∆ ¡‡‰ָ  ˙ ∆‡ ַר˜  ים  ƒב ¿̇ ּכו… ∆ ׁ̆ ן 

  ‰ ַ‰ּז∆ ָרט  ּפ¿ ּבַ ∆ ׁ̆  ‰ ָ„ּ ֻ̃ נ¿  „ ל∆ י∆ ָכל  ּב¿ ים  ƒׂ̆ ַחּפ¿ מ¿ ר;  ∆̃ ∆ ׁ̆

ן.  ַטּי≈ ¿̂ ƒמ „ ל∆  ַ‰ּי∆

 „ ל∆ י∆ ָכל  ל¿  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ָך;  ּל¿ ∆ ׁ̆  ‰ ָּ̇ ƒּכ‰ַ ם  ƒם ע ַ‚ּ  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ך¿  ּכָ

עּוָ„  ¿ּ̇‰  ˙ ָיפו… ים  ƒּל ƒמ …ב  ּ̇ כ¿ ƒּ̇ יו…   ָיָפ‰,  ƒָבב ; ˙ּול¿

ים  ּכ¿  ƒָבר ¿„ּ‰ַ ˙ ‡ּו ‡∆ ר¿ ¿̃ ƒם י ≈‰ ,‰ ָ̇ י¿ ‡ּו ַ‰ּבַ ים ָיבו… ƒר ַ‰‰ו… ∆ ׁ̆

מּו,   מ¿ רו… י¿  ,„ ל∆ ַ‰ּי∆  ˙ ∆‡ חּו  ּב¿ ַ ׁ̆ י¿ ם  ≈‰  ,„ ל∆ ַ‰ּי∆ ַעל  ים  ƒפ ַ‰ּיָ

נּו  ב¿ ƒר.  -י ≈̇ ב יו… טו… ר ו¿ ≈̇ ‰ יו… ַרח ָיפ∆ פ¿ ƒי ל ו¿ ַ„ּ ¿‚ ƒי „ ל∆ ך¿ ַ‰ּי∆  ּכָ
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע י ‰ ‡¡ ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒב)˙˘פ ם מ" 

 

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 ה ַמְלָּכהְמַלּוֶ  

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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ִיְתָּבַר�   ה'  כ"ח    -ְּבֶעְזַרת  ְּתרּוָמה,  ָּפָרַׁשת  א'  יֹום 
 ְׁשָבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  
 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ֶׁשְּצִריִכים   ֲאָנִׁשים  ֵיׁש  ְוכּו';  ַהִּקיָמה  ְלַגֵּבי 
יֹוֵתר ֵׁשָנה, ַאל ִּתָּׁשֵבר ִמֶּזה. ֵאֶצל ַרֵּבנּו ָהָיה 
ִזְכרֹונֹו  ֶּבער  ר'  ַּתְלִמיד  ָהָיה  ְלַרֵּבנּו  ִסּפּור, 

, ָהָיה לֹו ָקֶׁשה ְמֹאד  עִמֶּמְדֶווִדיְווקֶ ִלְבָרָכה   
 -הּוא ִנְׁשַאר ִליֹׁשן    ָלקּום ַּבֲחצֹות, ָּכל ַלְיָלה

ָּכל ַּפַעם ְּבֵתרּוִצים ֲאֵחִרים, ֲאָבל ְמֹאד ָּכַאב  
 לֹו ֶׁשהּוא ָיֵׁשן ֶאת ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו.

ֶׁשָּיבֹוא  ּגֹוי  ָׂשַכר  הּוא  ַרֲעיֹון,  ְּבַדְעּתֹו  ָעָלה 
ָהָיה  ַהּגֹוי  ַּבֲחצֹות,  ַלְיָלה  ָּכל  אֹותֹו  ְלָהִעיר 

ְׁש  ְּבָׁשָעה  ַעל ַמִּגיַע  ְודֹוֵפק  ֶעְׂשֵרה  ֵּתים 
ֶּבער   ְׁשר'  ַעד  ְוָדַפק  ָּדַפק  הּוא  ַחּלֹונֹו, 
ָחלּוׁש   ָהָיה  ְוהּוא  ֱהיֹות  ֲאָבל  ִהְתעֹוֵרר, 
ַאֲחֵרי  ְמֹאד,  ָעֵיף  ֲעַדִין  ָהָיה  ְוהּוא  ְּבִטְבעֹו, 
ֶׁשַהּגֹוי ֵהִעיר אֹותֹו הּוא ָחַׁשב ְלַעְצמֹו 'ֲאִני  

ַּדּקֹות'; ַּכּמּוָבן ֶׁשהּוא   חֹוֵזר ִליֹׁשן ַרק ְלַכָּמה
ִהְמִׁשי� ִליֹׁשן ַעד ַהֹּבֶקר, ָּכ� ָהָיה ַלְיָלה ַאֲחֵרי  
�א  ַהֹּזאת  ֶׁשָהֵעָצה  ָרָאה  ְּכֶׁשהּוא  ַלְיָלה, 
הּוא   ַלְיָלה  ָּכל  ִליֹׁשן  ִנְׁשָאר  ְוהּוא  מֹוִעיָלה 
ֵעָצה  ַעל  ָחַׁשב  הּוא  ָאז  ִמֶּזה,  ִנְׁשַּבר  ְמֹאד 

הּוא ֶאת   ַאֶחֶרת,  ַיֲעֹזב  ֶׁש�א  ֵמַהּגֹוי  ִּבֵּקׁש 
ֵּביתֹו ַעד ֶׁשהּוא יֹוֵצא ַהחּוָצה. ִמָּכאן ָוֵאיָל�  
ֶּבער   ְור'  אֹותֹו  ְלָהִעיר  ְּכֵדי  ִהִּגיַע  ְּכֶׁשַהּגֹוי 

ָיכֹול   ְוהּוא  ֵער  ְּכָבר  ֶׁשהּוא  לֹו  ת ָלֶלכֶ ָאַמר 
ַעד   הֹוֵל�  "ֲאִני �א  ַהּגֹוי:  לֹו  ַהַּבְיָתה, ָאַמר 

ְויֹוֵצא  ׁשֶ  ְּבָגֶדי�  ֶאת  לֹוֵבׁש  ְּכִפי    -ַאָּתה 
�א   ִּכי  ָקם  ָהָיה  ָאֵכן  ֶּבער  ְור'  ֶׁשִּסַּכְמנּו"; 
ָהְיָתה לֹו ְּבֵרָרה ַאֶחֶרת, ַהּגֹוי �א ָהַל� ִמָּׁשם 
ֹראׁש   ְּכֵאֵבי  לֹו  ָהיּו  ֲאָבל  ָיָצא,  ֶׁשהּוא  ַעד 

 נֹוָרִאים, ַעד ֶׁשהּוא ִּכְמַעט ִהְׁשַּתֵּגַע.
ְּכֶׁשהּוא ִהִּגיַע ֶאל ַרֵּבנּו הּוא ָׁשַפ� ֶאת ִלּבֹו,  
הּוא ִסֵּפר ְלַרֵּבנּו ֶׁשהּוא ְמֹאד ָעֵיף ְוכּו'; ָאַמר 
ֶאת  ִּתְׁשמֹור  ַרק  ְוֹתאַכל,  "ִּתיַׁשן  ַרֵּבנּו:  לֹו 
ַהְּזַמן", ְמֻאָחר יֹוֵתר ַרֵּבנּו ָאַמר לֹו: "ַהֲחצֹות  

 ֹוׁש".ֶׁשְּל� ִיְהֶיה ְּבָׁשָעה ָׁשל
רֹוִאים ִמֶּזה, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַחּקֹות ֶאת ַהֵּׁשִני; 
ִליׁשֹון   ָיכֹול  ְוֶאָחד  יֹוֵתר  ִליֹׁשן  ָצִרי�  ֶאָחד 
ָהְלכּו   ְזַמִּנים  ְּבאֹוָתם  ִּתְׁשַּכח,  ַאל  ָּפחֹות. 
ֶׁשִּנְׁשָאִרים  ְּבָיֵמינּו  ְּכמֹו  �א  ֻמְקָּדם,  ִליֹׁשן 

 ֵעִרים ַעד ְמֻאָחר.
ָעֶלי� ְלַנֵּצל ֶאת ַהְּזַמן ְּכֶׁשַאָּתה ֵּכן ֵער;  ָהִעָּקר  

ַּכָּמה   ְוֹתאַכל  ָצִרי�  ֶׁשַאָּתה  ַּכָּמה  ִּתיַׁשן 
ֶׁשַאָּתה ָצִרי�, ָהִעָּקר ְּכֶׁשַאָּתה ֵער ַאל ָּתִסיַח  
ַּדְעְּת� ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ִּתְלַמד אֹו ִּתְתַּפֵּלל אֹו 

 ת ֲחָסִדים.ַּתֲעֶׂשה ִמְצוֹות ּוְגִמילּו
 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 "ב) תשפה ְּתרּומָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 

 

ּוְבֵעת  ַהֹחרֶ  ָּכֵבד,  ְנִסיָעתָ ף,  ֶׁשֶלג  ָלֶרֶדת  ֵהֵחל  ַהַּיַער,  ְּבתֹו�  ת ַעּזוֹ ת  ְורּוחוֹ ם 
  ל ְוַהַּבעַ ם �א ָיְכלּו ֵליֵל� ְּבֵעֶמק ַהֶּׁשֶלג, ֲאַזי ָעְצרּו ָּבֶאְמַצע ַהַּיַער.  ְוַהּסּוִסי,  ָנְׁשבּו
 ם.ַהּסּוִסי ְוֶנֶעְצרּול, הֹוִעי, ַא� ְל�א ְּבׁשֹוטוֹ ם ֲעֵליהֶ ף ִהְצִליה ֲעָגלָ 
, ִמַּטְלְטֵליֶהםת אֶ ץ ֵמֵאיֶזה ַּבִית, ֲאַזי ָנְטלּו ְמַנְצנֵ ֵמָרחֹוק ָראּו ָהַאִחים אֹור  

ּבֹו,   ֶׁשָּׁשְכנּום ַהּגֹוִייְּתָפסּום ַלַּבִית,  ְּכֶׁשִהִּגיעּוף ְוֵתכֶ  ן ַהַּבִית.ְלִכּוּוֵליֵל�  ְוֵהֵחּלּו
ם ְלֵאיֶזה ִהְכִניסּום  ּוֵבְנַתיִ ם,  ְלָהְרגָ י ְיהּוִדים ְוָרצּו  ְׁשנֵ ם  ִליֵדיהֶ   ֶׁשָּנְפלּו  ְוָׂשְמחּו

 ת ַהֶּדֶלת.אֶ ַאֲחֵריֶהם  ְוָסְגרּוֶחֶדר 
  ֹעֶנׁש ם: ַמּדּוַע ַמִּגיַע ָלֶהם  ֲעֵׂשיהֶ מַ   ּוְלַפְׁשֵּפׁשַהְּיהּוִדים ְלַדֵּבר ֵּביֵניֶהם    ְוֵהֵחּלּו 

ָלָּמה   -ה  ֲעֻמּקָ ה  ַּכָּונָ י ֵיׁש ָּבֶזה  ּוְבַוַּדאן,  ָהַרֲחמָ ֶזה, ֲהֵרי ַהָּקדֹוׁש־ָּברּו�־הּוא ָאב  
 ם.ְלָהְרגָ ם, ְורֹוִצים ַהּגֹוִיית ְלֵבי ֶׁשִּנְכְנסּוַּבַּפח ָּכֶזה,  ְוָנְפלּוָטעּו ָּבֶאְמַצע ַהֶּדֶר� 

ת ְסֻעּדַ ֶטֶרם ָאַכְלנּו    ֶׁשָּנַסְענּוּוֵבין ָּכ� ּוֵבין ָּכ� ָאְמרּו ֶאָחד ַלֵּׁשִני: "אּוַלי ִמְּפֵני   
ת  ֶוֱהיוֹ ".  זּוה  ְסֻעּדָ ל  ֶלֱאכֹ ם ְמֹאד  ִנְזָהִריה ַמְלָּכה? ַיַען ִּכי ְּבָכל ָׁשבּוַע ָאנּו  ְמַלּוֶ 

ם ֵּביֵניֶהם ְוָאְמרּו ֶזה ְלֶזה: "ַאָּתה יֹוֵדַע  ִנְסכָ י  ת ֶזה, ֲאזַ אֶ ֶׁשָאֲהבּו ָהַאִחים ֶזה  
ת, ַהָּדִגים, ַהַחּלוֹ ל:  ָהֹאכֶ ְּבַׂשִּקּיֹוֵתינּו  , ִהֵּנה ֵיׁש  ְלָהְרֵגנּום  הֹוְלִכיָמה, ֲאִחי ַהָּיָקר,  

ה, ְּבֶטֶרם ה ַמְלּכָ ְמַלּוֶ ת  ִמְצוַ ם  ְנַקּיֵ ת  ַהָּפחוֹ ל ָּכאן ָיַדִים, ּוְלָכל  ִנּטֹ ר, ָהָבה  ְוַהָּבׂשָ 
 ת".ָנמּו
ָׁשם    ַּבֶחֶדר,  ּדּוְוָהָיה  ַמִים  ַעל    ּוֵבְרכּוְיֵדיֶהם    ְוָנְטלּוד  ה, ַהַחּלָ "ַהּמֹוִציא" 

 ְּכִאּלּו ה ַמְלָּכה,  ְמַלּוֶ ה, ְוַאף ֵהֵחּלּו ָלִׁשיר ְזִמירֹות  ַהְּסֻעּדָ ת  אֶ ְוָאְכלּו ְּבִׂשְמָחה  
 �א ֵאַרע ָּדָבר. 

ו  ַאֲחָרי  ְוָסְגרּוָׁשם ְיהּוִדי נֹוָסף,    ְוִהְׁשִליכּו, ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת  ֶׁשָּׁשרּוְותֹו� ְּכֵדי  
ם, ֲאַזי ַּגם הּוא  ְוָׁשִרים  ְואֹוְכִליי ְיהּוִדים יֹוְׁשִבים ְׁשנֵ ת ַהֶּדֶלת. ַהְּיהּוִדי ָרָאה  אֶ 

 ף ֲאֵליֶהם. ִהְצָטרֵ 
ַרַעׁש    ְוָׁשְמעּו ַלֶּדֶלת  ֶׁשָּכל  ֵמחּוץ  ְּגדֹוָלה.  ְּבהֹוֵללּות  ם  ָׁשִרים  ַהּגֹוִייָּגדֹול, 

ה ֶׁשֶקט. ָאַמר ָלֶהם ַהְּיהּוִדי ַהְּׁשִליִׁשי: "ַאל ִּתיְראּו, ֲאִני ַנֲעׂשֶ ע ִּפְתֹאם  ּוְבֶפתַ 
ת אֶ   ִלְפֹּתחַ ". ֲאַזי ְּתַנּסּו  ִהְׁשַּתְּכרּו  ם  ַהּגֹוִייל  ּכָ א  ּוִמְּסָתמָ ֵהֵבאִתי ַיִין ָחָזק ְמֹאד,  

 ַהֶּדֶלת, אּוַלי נּוַכל ָלֵצאת. 
ּוָפְתחּו   ָעׂשּו,  ְוָראּו  אֶ ְוֵכן  ַהֶּדֶלת,  ַעל  ִׁשּכֹוִרים  ִמְתּגֹוְלִלים  ַהּגֹוִיית  אֶ ת  ם 

י ַהְּׁשִליִׁשי ָאַמר ָלֶהם: ָּבאּו  ְוַהְּיהּודִ ם ָּבְרחּו.  ֶׁשַהְּיהּוִדי  ִהְבִחינּוַהַּקְרַקע, ְו�א  
ל ָהִעיר, ְוֶנֱעַלם ָׁשם. אֶ ם  ֶוֱהִביָאר, ְוָכ� ָּבְרחּו ִעּמֹו,  ֵמָהֵאזוֹ ְואֹוִציֲאֶכם  י  ְלֶעְגָלתִ 

ִמי   ָיְדעּו  ָהִאיׁש.ָהיָ ְו�א  ִהְמִׁשיכּו  ְּכֶׁשֵהִאי  ה  ַהַּׁשַחר,  ַעּמּוד  ק  ַלֲעסֹ ם  ָהַאִחיר 
 ם. ְּבִמְסָחרָ 

ם  ֶׁשִהִּצילָ ְׁשֵניֶהם, ְוִהֵּנה ַהְּיהּוִדי    ָחְלמּום,  ִמְׁשָּכבָ ל  עַ ם  ֲעלֹותָ ֶעֶרב, ֵעת  י ּבָ ַוְיהִ 
ם,  ְלַהִּציְלכֶ י ִמן ַהָּׁשַמִים  ֶׁשִּנְׁשַלְחּתִ הֹוִפיַע ַּבֲחלֹום ְוָאַמר: "ֲאִני הּוא ָּדִוד ַהֶּמֶל�,  

ה ַמְלָּכה, ַעל־ֵּכן ָּבאִתי ְמַלּוֶ ת  ֻעּדַ סְ ל ְּבָכל ָׁשבּוַע  ֶלֱאכֹ ם  ִנְזָהִריִּבְזכּות ֶׁשֱהִייֶתם  
ם  ֹקדֶ ׁשּום ְנִסיָעה,    ִּתְסעּו, ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ַאל  ַמְזִהיְרֶכםם, ֲאָבל ֲאִני  ְלַהִּציְלכֶ 

ה  ַהִּמְצוָ ת  ְּגֻדּלַ ם ִמָּכאן ַמִהי  ְלֵמִדיה ַמְלָּכה.  ְמַלּוֶ ת  ְסֻעּדַ ת  ַוֲאִכילַ ְנִטיַלת ָיַדִים  
ַמְלָּכה.ְמַלּוֶ ת  ְסֻעּדַ ֶׁשל     ָּכ� י  ּכִ ה,  זֶ ל  עַ ד  ְמאֹ   ִהְקִּפידּו   ְׁשלֹוֵמינּוי  ַאְנׁשֵ ל  ֵאצֶ   ה 

 ה.ַמְלּכָ ה ְמַלּוֶ ת ְסֻעּדַ ת ִמְצוַ ל עַ ד ְמאֹ ר ְלִהָּזהֵ ן, ָנתָ י ּוֵמַרּבִ "ל זַ  ֵמַרֵּבנּו ִקַּבְלנּו
 ְוִאּמוֹ ,  ָיתֹום  ִּבְצִעירּותוֹ   ֶׁשָהָיה,  ל"זַ ר  ִמְּקֶרעְסִטיַרִּבי ְיַׁשְעָיה    ָהַרב ַהָּקדֹוׁש 

ן ָיגֵ , ְזכּותֹו  ִמִּליְסָקאל ָהַרִּבי  אֶ ְׁשַלְחָּתהּו  , ַעל ֵּכן  ּוְלַגְּדלוֹ   ְלַהְחִזיקוֹ �א ָיְכָלה  
רּוַח־ ּוַבַעל  ָקדֹוׁש  ַצִּדיק  ֶׁשָהָיה  ֶזה  ַהֹּקֶדׁשָעֵלינּו,  ְוֶיֶלד  ָהַרִּבי  אֶ   ִׁשֵּמׁש.  ת 

 .ִּבְמִחָּצתוֹ ן ָעֵלינּו, ָּגַדל ְּבֵביתֹו, ְוָתִמיד ָהָיה ָיגֵ , ְזכּותֹו ִמִּליְסָקא
ה ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ְמֹאד, ַא� ָהְיָתה לֹו ִמְצָוה  ָהיָ ה  ֶׁשִּבְתִחּלָ ַאף    -י ְיַׁשְעָיה  ְוַרּבִ 

ר־ ַמְלָּכה, ּוִבְזכּות ֶזה ָזָכה ַאחַ ה  ְמַלּוֶ ת  ִמְצוַ ַאַחת, ֶׁשָהָיה ִנְזָהר ָּבּה ְמֹאד, ְוִהיא:  
ל  ּוָפעַ ם,  ְוָנִׁשיא ֵאָליו ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים  ָלבֹ   ֶּׁשֵהֵחּלּוא ִנְפַטר,  ִמִּליְסקָ י  ְּכֶׁשָהַרּבִ   -ָּכ�  

ִנִּסים  ַּבֲעבּורָ  ֶאְצלֹו  ְוָראּו  ְיׁשּועֹות,  ַהְרֵּבה  ַרּבֹות,  ְוִנְפָלאוֹ ם  ת, ֲעָקרוֹ ד  ָפקַ ת 
 .ַמְלָּכה הְמַלּוֶ  לׁשֶ  ַהּזוֹ  הַהִּמְצוָ  ִּבְזכּות ְוַהֹּכל, 'ְוכּו םחֹוִליא ְוִרּפֵ 

מֹוָצאֵ  ֶׁשְּבָכל  ָהְיָתה,  ִהְזִמין  ַּדְרּכֹו  ַרִּבים ַּתְרְנגֹוִליט  ְוָׁשחַ ט,  ׁשֹוחֵ י־ַׁשָּבת  ם 
 ן ֶּׁשֵהִכי  דעַ   רִמְסּפַ   ָׁשעֹות  ְוָאַר�  'ְוכּום, ְוֵכן ֵהִביא ָּדִגים  ּוִבְּׁשלָ ם  ִהְכִׁשירָ ת,  ְועֹופוֹ 

 .ַמְלָּכה הְמַלּוֶ  תְסֻעּדַ  תאֶ 
 עֹוֵמד   ְוָהָיה,  םְוֶהֱאִכילָ ,  ָנִׁשים  ְוֵהן  ְּגָבִרים  ֵהן  -  ֲעִנִּיים  ֵמאֹות  ִהְזִמין  ְוַאַחר־ָּכ� 
  ְׁשָאפּו ת  ְטִרּיוֹ ת  ַחּלוֹ ר,  ּוָבׂשָ   קָמרָ וְ   ָּדִגים  ֶאָחד  לְלכָ   ְוָנַתן,  ּוְמַׁשְּמָׁשם  ָהֲעִנִּיים  ַעל

 .ַמְלָּכה הְמַלּוֶ  תְסֻעּדַ  דִלְכבוֹ  ַהֹּכל ְוָעָׂשה; 'ְוכּו 'ְוכּוה ַלְּסֻעּדָ ד ִּבְמיֻחָ 
 ְוזּו ,  ַלֵח�  בְוָערֵ   ָטִרי  לָהֹאכֶ   ֶׁשִּיְהֶיה,  ְּבמֹוָצֵאי־ַׁשָּבת  אַּדְיקָ   ֶׁשְּיַבְּׁשלּו  דְוִהְקִּפי 

ם  ַלֲאָנִׁשי  תְוִנְפָלאוֹ   ִנִּסים  ָּפַעל  ֶזה  ּוִבְזכּות,  ֶאְצלוֹ   ֲחִביָבה  ֲהִכי  הַהִּמְצוָ   ָהְיָתה
ה ִנְזּכֶ ר ָּבֶזה, ַּגם ָאנּו  ִנָּזהֵ ם ַרִּבים; ְוַעל ֵּכן ִאם  מֹוְפִתיי ֶנֶפׁש, ְוָראּו ֶאְצלֹו  ָמרֵ 

 ִלְראֹות ִנִּסים.
 ה)ַמְלּכָ ה ְמַלוֶ   ֶעֶר�ב, יק ֵחלֶ , ׁש"מֹוֲהָראת ִׂשיחוֹ (

 
 

 

ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה 
 

 ִּתיַׁשן ְותֹאכַל, ַרק ִּתְׁשמֹור ֶאת הְַּזַמן

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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יִ  ּלִ ת ַהּבַ ם  ִא ס, ֶנֱהַר ה ָהיָ י ׁשֶ
ינוּ ל ׁשֶ ת ָהֵעצוֹ א לֹ    ַרּבֵ

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,         

 .ַהֵּׁשם ָעָׂשה ִאִּתי ֵנס ֶׁשֵּקֵרב אֹוִתי ְלֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש

ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר  ַּבַּלְיָלה  ְּבַׁשָּבת  ַהַּבְיָתה  ְמֻבְלָּגןה  רֹוֶא י  ְוֲאנִ   ,ָּבאִתי  ַהַּׁשָּבת  ִעם   ,ֶׁשֻׁשְלַחן 
ְוִאְׁשִּתי ְיֵׁשָנה ְלַאַחר ָׁשבּוַע ֶׁשל    ,ֵמַהְּׁשִטיָפה  םִּדְבֵרי ֻמְקֶצה, ַהִּכְסאֹות ֲעַדִין מּוָרִמי  ןֲהמֹו

 .ֲעבֹוָדה ָקָׁשה

ָהָיה ִנְרֶאה ִאם א ָהִייִתי ְמקָֹרב ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ָהָיה יֹוֵצא    בחֹוֵׁשב ְלַעְצִמי ֵאי ַהַּמּצָ ֲאִני   
ֵמַהַּבִית ָעַלי  .ָעָׁשן  ִרֵחם  ַהֵּׁשם  ֶאְכַעס"  :ִהְתַּפַּלְלִּתי  ד ּוִמּיַ ,  ֲאָבל  ֶׁשא  ִלי  ַּתֲעזֹר    , ַהֵּׁשם 

  ,ּוָברּו ַהֵּׁשם ִסַּדְרִּתי ֶאת ַהֻּׁשְלָחן  "ֲאִפּלּו ֶׁשַהַּבִית ָּכָכה ִנְרֶאה  ,ְוֶׁשִּתְהֶיה ָלנּו ַׁשָּבת ְׂשֵמָחה
 ְסעּוָדה ְׂשֵמָחה.  ְוָהְיָתה ָלנּו

ֵמַהְּסעּוָדה    סעֹוד ָעמּו  ןְוַהֻּׁשְלָח   ,ֲאִני ַמִּגיַע ַהַּבְיָתה  ,ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר  ַעְצמֹול  עַ ר  אֹותֹו ָּדָבר ָחזַ 
ֲאִני עֹוד ִלְפֵני ִקּדּוׁש    ַעְכָׁשו  . ְּכֶׁשָהִיינּו ֲעֵיִפים ְוִנְרַּדְמנּו ְּבִלי ְלהֹוִריד ֵמַהֻּׁשְלָחן  ֶׁשל ֶאְתמֹול,

ַאֲחֵרי ָׁשבּוַע ָעמּוס ְוָקֶׁשה ֶׁשָּכל ַלְיָלה    ,ְוִאְׁשִּתי ְּכָבר ָעְׂשָתה ִקּדּוׁש ַלְּיָלִדים ְוָהְלָכה ִליׁשֹן
  י ַעְצִמ ת  ֶא א  מֹוצָ   ָּכל ָׁשָעה ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ּבֹוֶכה ּוֵמִעיר אֹוָתנּו. ַוֲאִני   ת, ַהְּיָלִדים עֹוִׂשים ּתֹוָרנּו

  ִיְתָּבַר  ְמַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ב  ׁשּו י  ַוֲאנִ ם,  ְּכלּום  ַהּיֹוי  ָאַכְלִּת א  ד  עֹו  , ְּבֶאָחד ַּבָּצֳהַרִים ִלְפֵני ִקּדּוׁש
ל  ְלַהְתִחי  ְּבִׂשְמָחה, ָּברּו ַהֵּׁשם ְּבָׁשָעה ָׁשלֹוׁש ָיכְֹלנּו   רְוֶאָּׁשֵא   ,ֶׁשא ֶאְכַעס  ,ֶׁשְּיַרֵחם ָעַלי

 .ְסעּוַדת ַהַּׁשָּבת תֶא 

ֲאִני א ָיכֹול ַלֲחׁשֹב ְלַעְצִמי ֵאי ָהִייִתי ַחי  "א,  ּתֹוָדה ַהֵּׁשם, ּתֹוָדה רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט 
, ְוֶׁשִאְׁשִּתי  "לזַ   ַרֵּבנּו ל  ֶׁש   ַׁשָּבת ְּבִלי ָלַדַעת ֵמָהֵעצֹות   תְוֵאי ָהִייִתי עֹוֵבר ָּכזֹא  ,ְּבִלי ַהִחּזּוִקים
י  ְוֶׁשִחִּכיִתי ָלּה ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְזַמן ְּכֵד   ,ֵאי ַהַּבִית ָהָיה ִנְרֶאה ְּכֶׁשִהַּגְעִּתיב  לֵ ה  ֲאִפּלּו א ָׂשָמ 
,  ַּכָּמה ָהִייִתי ָצִרי ַלֲעבֹד ַעל ַעְצִמי א ִלְכעֹס ְוִלְהיֹות ָׂשֵמַח   ה א ָיְדעָ ְוִהיא   ,ֶׁשּתּוַכל ָלנּוַח 

 ִּבְזכּות ַהְּתִפָּלה. הְּבזֶ י ְוִהְצַלְחִּת 

 ּתֹוָדה ַעל ָהֵעצֹות ְוַהִחּזּוִקים ֵאי ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ְּבָכל ַמָּצב. 

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים, כ"ב ְׁשָבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ִדים ֶׁשל  ַּבַחִּיים ְּבִלי ַהִּלּמּו  ם ֲאִני א יֹוֵדַע ֵאי ֲאָנִׁשים ַחִּיים ְּבִלי ַרֵּבנּו, ֵאי ֲאָנִׁשים ׂשֹוְרִדי
 ַרֵּבנּו; ֵאי ִמְסַּתְּדִרים ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל? ֵאי ִנְׁשָאִרים ְרגּוִעים, א ְמַאְּבִדים ֶעְׁשּתֹונֹות?

ִלְחיֹות ַחִּיים ְמתּוִקים, ַרק ְּכֶׁשֵּיׁש ֶאת ָהֵעצֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיק,  ם  ָׁש   – ְלַדֵּבר ַּבַּבִית    אֶׁש א ַׁשָּי
ֶׁשל ַהַּצִּדיק; ִעם ַהַּצִּדיק ֲהֵרי ָּכל ָּכ טֹוב, ָּכל ָּכ ָנִעים; ָּכל ַהַּבִית, ָהִאָּׁשה, ַהְּיָלִדים    ַהִחּזּוק

 ַהּכֹל ָּכל ָּכ טֹוב.  -

ֶׁשִּמְסַּתֵּכל  ִמי  ַאְׁשֵרי  ָיָפה;  ְסעּוָדה   ְל ְוָהְיָתה   ְּבַעְצְמ ַהּכֹל  ֶׁשֵהַכְנָּת  ָעִׂשיִתי  ְמאֹד  טֹוב 
ֲחִמים ַעל ָהִאָּׁשה, הּוא ֵמִבין ֶׁשִהיא ְצִריָכה ָלנּוַח ְקָצת ִמָּכל ַהָּׁשבּוַע, הּוא א ְמַחֵּפׂש  ְּבַר 

 ִלְהיֹות צֹוֵדק, ֶאָּלא ְלַהִּציל ֶאת ַהַּמָּצב.

  ר ר ְלַהְחִּדיַעְכָׁשו ְּכֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ֶאת ַעְצְמ ַאֲחֵרי ִסּפּור ָּכֶזה ִנְׁשָאר ָּדָבר ֶאָחד: 'ֵאי ֶאְפָׁש 
ֲהֵרי קֹוִרים ֵאֶצל   ִּכי ַהִּסּפּוִרים ָהֵאּלּו  ַּבֲאֵחִרים?'  ַרֵּבנּו  ְוַהֵּׂשֶכל ֶׁשל  ֶאת ָהֵעצֹות, ַהִחּזּוק, 

קֹוִרים ִסּפּוִרים ּדֹוִמים, ְוֵאי ִנְרֶאה ַּבִית ֶׁשֵאין ָלֶהם  ז  ָא   –ֻּכָּלם; ִאם א ַהִּסּפּור ַהֶּזה ְּבִדּיּוק  
מֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו? ֵאי ַהִּסּפּור ִנְגָמר ֶאְצָלם...? ָלֵכן ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר  ֶאת ַהַהְקָּד 

 ְלָהִפיץ ֶאת ַהְּסָפִרים ְוַהּקּוְנְטֵרִסים ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש, ְלָהִאיר ָּבִּתים ֲאֵחִרים.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ב) תשפם ִמְׁשָּפִטיה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

חודש לפתיחתו של תלמוד 
תורה היכל הקודש  

 בירושלים עיה"ק 
של  פתיחתו  מאז  שלם  חודש  מציינים  השבוע 
בירושלים  ברסלב  הקודש  היכל  תורה  תלמוד 

בקרב   השמחה  רבה  מה  היכל עיה"ק.  תלמידי 
 הקודש על שהגענו לזו השעה. 

מזהים על הילדים את השינוי האדיר לטובה אחרי  
תורה   בתלמוד  בלבד  אחד  חודש  רק  שלומדים 
וברורה,  חזקה  אמונה  חיים עם  היכל הקודש; הם 
הטובות,   המידות  תפילה.  סביב  מסתובב  הכל 
ניכרים   הורים,  וכיבוד  ארץ  דרך  למצוות,  האהבה 

 ז"להעצות המתוקות של רבנו    על כל צעד ושעל.
 מיועדות לכל אחד, מגדול ועד קטן.

אמר "לבניכם הודיעו מה שנעשה כאן",   ז"לרבינו  
היפים   החיים  את  בנינו  ולבני  לבנינו  מוסרים  אנו 

 והמתוקים שקיבלנו מרבינו הקדוש. 
 כי ידעתי למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו! 

 >>>> המשך חדשות

ת  ִלְקנֹו  נֹוֵסעַ א  ֶׁשהּוי  ִלְפנֵ ,  ַרֵּבנּול  ֶא   הֹוֵלן  ָנָת י  ַרּבִ   ר:ַּתְקִצי
 .בְּבַּבאְרִדיְטׁשּו ה  ְסחֹוָר 

 תפא.
  ְוָכל  ִלּבֹו  ָּכל   ֶאת ְלָפָניו ְלַסֵּפר  ִהְתִחיל  ל" ֶאל ַרֵּבנּו זַ  ְּכבֹואֹו ַוְיִהי 

  ּוְלַחְּזקֹו  ְלַנֲחמֹו  ִהְתִחיל  ל" זַ   ְוַרֵּבנּו,  ָעָליו  ֶׁשָּׁשַבר  ָמה  ָצרֹוָתיו
  הֹוֵל  ְוָהָיה  ץ ַלחּו  ִעּמֹו  ָיָצא  ַהְּקדֹוָׁשה   ִׂשיָחתֹו   ּוְבתֹו.  ְּכַדְרּכֹו 
ר ִעּמֹו, ַעד ֶׁשָּבאּו ֶאל ָהָהר, ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ְלַנַחל ָהעֹוֵבר ָׁשם  ּוְמַדּבֵ 

 . ָסמּו ְלֵביתֹו
ה לֹו ָהִעְנָין  ְוִגּלָ ר ִעּמֹו  ִּדּבֵ ה ְמאֹד. ְוָאז  ֲאֻרּכָ ְוִנְכַנס ִעּמֹו ְּבִׂשיָחה  

ְּבִלּקּוֵטי־   אֹודֹות  ַעל ,  ב"נ   ִסיָמן,  'א   ֵחֶלק,  ן "מֹוֲהַר ַהּמּוָבא 
ֶׁשָהעֹוָלם הּוא  ָה   ַהּטֹוִעים ְוכּו ְמֻחּיָ אֹוְמִרים,  ַהְּמִציאּות  ס  ַח   ,'ב 

ת  ַהֵּדעֹוי  ּוְלפִ א,  ְלִהָּבֵר ח  ֻמְכָר ה  ָהיָ ם  ָהעֹולָ ֶׁש ר  ְּכלֹוַמ ם,  ְוָׁשלֹו
י  ְּבַוַּדאה  ֶׁשּזֶ ת,  ְוהֹוָכחֹו   ת ְרָאיֹוה  ָלזֶ ם  ָלֶה   ֵיׁש ם  ֶׁשָּלֶה ת  ַהְמֻטָּפׁשֹו

י  ֶאְפָׁשִר "א  הּו ה  ַהּזֶ ם  ֶׁשָהעֹולָ א  ִהית  ָהֱאֶמ ר,  לֹוַמ ה  ְּגדֹולָ ת  ִטְּפׁשּו
הּואַהָּקדֹוׁש  ק  ַר   ת",ַהְּמִציאּו  הּו  ְּבַעְצמֹו  ָּברּו "   ְמֻחָּיבא 
ל  ּכָ ם  עִ ה  ַהּזֶ ם  ָהעֹולָ ל  ֲאבָ   ה", ְוִיְהיֶ ה  הֹווֶ ה  ָהיָ "א  הּות"  ַהְּמִציאּו
ן  ִּבְרצֹוי  ָּתלּוה  זֶ א,  ְלִהָּבֵר ם  ְצִריִכי  ָהיּוא  ב,  ִמָּסִבית  ָהעֹוָלמֹו 

 א.   אֹום אֹוָת א  ִלְברֹ ה  רֹוצֶ א הּום ִא ,  ִיְתָּבַרם ַהֵּׁש 
 ֵמַאִין,  ַּדע  ַא  ֶׁשֶּזה,  ַּדע,  'ְוכּו   ַהָּטעּות  ִנְמָׁש   ֵמֲחַמת,  ִנְמָׁש  

  ַעָּתה  —   ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ְוִנְמְׁשכּו  ֶנֶאְצלּו  ֶׁשְּכָבר, ַעָּתה  ֶׁשֶּבֱאֶמת
  ִנְׁשמֹות  ַא ,  'ב ַהְּמִציאּות ְוכּו ְמֻחּיָ יַנת  ִּבְבִח   הּוא   ָהעֹוָלם  ְּבַוַּדאי

  ָהעֹוָלמֹות   ָּכל  ִעם  ְּבַעְצָמן  ֵהם  ָהיּו,  ְּכֶׁשֶּנֶאְצלּו   ְּבַעְצָמן  ִיְׂשָרֵאל
  ָהָיה  ִּכי,  ַהְּמִציאּות   ֶאְפָׁשרּות   ָהָיה  ַהּכֹל   —  ָּבֶהם   ַהְּתלּוִיים

ֶּתֶכף    ֶׁשא  אֹו  ּוְלָבְרָאן  ְלַהֲאִציָלן  ְּבֶאְפָׁשרּות  ַא ְלָבְרָאן, 
ֲאַזי  ְּכֶׁשִּנְתַרּצָ  ִיְׂשָרֵאל,  ִנְׁשמֹות  ְלַהֲאִציל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ה 

ב ַהְּמִציאּות, ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשֶּנֶאְצלּו  ְמֻחּיָ ָהָיה ָּכל ָהעֹוָלם ִּבְבִחיַנת  
ִּכי   ְלַהְמִציא ָהעֹוָלם.  ְמַחֵּיב  ִּכְבָיכֹול הּוא  ֲאַזי  ִיְׂשָרֵאל,  ִנְׁשמֹות 

ִנְׁש  ֶנֶאְצלּו  ֵּכן  ְמָנת  ִּבְׁשִביָלם,  ַעל  ִיְבְראּו  ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשָּכל  ָמָתן, 
ְוִנְמַׁש ַהְּׁשטּות ְוכּו ִיְמְׁשלּו ַּבּכֹל. ּוִמֶּזה ִנְׁשַּתְלֵׁשל    ֲאָבל,  ' ְוֵהם 

 . ' ְוכּו תַהְּמִציאּו  בְמֻחּיָ  הּוא ְלַבד ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר  ַרק ֶּבֱאֶמת
ְּכֵדי  ַהַּכָּונָ ר  ְוִעָּק   ָהְיָתה  ִיְׂשָרֵאל,  ִּבְׁשִביל  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶׁשָּבָרא  ה, 

ן, ְּדַהְינּו ֶׁשַּיְחְזרּו  ְּבָׁשְרָׁש ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַיֲעׂשּו ְרצֹונֹו ְוֶׁשַּיְחְזרּו ְוִיָּדְבקּו  
ְׁשִביל ֶזה  ּבִ   ְוַרק.  ' ב ַהְּמִציאּות ְוכּוְמֻחּיָ ּבֹו ִיְתָּבַר, ֶׁשהּוא    ְוִיָּכְללּו

ם ָּכל ָהעֹוָלמֹות ִּבְׁשִביל  ּוְלַקּיֵ א  ִלְברֹ ב ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ִּכְבָיכֹול  ְמֻחּיָ 
  אַּדְיָק   ָאז  ְוַעל־ֵּכן,  ל" ַּכּנַ   ְרצֹונֹו  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ְּכֵדי,  ל" נּכַ ִיְׂשָרֵאל  

ְוכּו',    ַהְּמִציאּות  בְמֻחּיָ   ִּבְבִחיַנת  ָהעֹוָלם  ִנְכַלל,  ְרצֹונֹו  ְּכֶׁשעֹוִׂשין
ֵהם    ,ִיְתָּבַר ְרצֹונֹו  ֶׁשעֹוִׂשין  ַעל־ְיֵדי  ּבֹו  ְוִנְכָלִלי  ןחֹוְזִריִּכי  ן 

ֶׁשהּוא    ,ְוָאז  ְמֻחּיָ ִיְתָּבַר ַהְּמִציאּות,  ָּכל  ִנְכָלִליב  ִעָּמֶהם  ן 

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )לק( ִסּפּור ַחּיָ
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מתכוננים לסיים את רכישת הבניין של "קרן הדפסה  
 היכל הקודש" 

חדשות משמחות מאד מגיעות ממשרדי "קרן הדפסה היכל הקודש" שבעוד שבועות מספר  
הב רכישת  את  לסיים  עומדים  השנה  כבר  בחצי  כך  כל  לו  מצפים  שכבר  שלב  החדש,  נין 

 האחרונה, כדי שנוכל להרחיב את גבולי הקדושה ביתר שאת וביתר עוז.
לעסקני "קרן הדפסה"    תכעת שברוך השם כבר עומדים כאן, מבקשים מאנשי שלומינו להיענו

 ולתת למען הצדקה הגדולה, כי עדיין חסרים עוד כמאה אלף דולר כדי להשלים את העסקה. 
הספרים  והפצת  הדפסת  של  הקודש  עבודת  את  יותר  הרבה  ירחיבו  השם  בעזרת  זה  בבנין 
פעילויות ההפצה  וכל  בבנין,  זכות  לקנות  נדירה  פעמית  חד  ניתנת הזדמנות  כעת  הקדושים, 

 מבנין זה יזקפו לזכותכם. שיצאו 
לפני זמן מה כתב ראש הישיבה שליט"א מכתב בו הוא מבקש מאנשי שלומינו לקחת חלק 

 ברכישת הבנין, לפניכם ציטוט מהמכתב: 
יפיצו   שבו  קרן הדפסה היכל הקודש,  רעבול  בנין גדו  תקניל  עה חוז  הודו לה' כי טוב שחתמנו"
ם תפיוש  היות;  הזא  במצוהק  חל  קחום,  לכומכ  אבקש  ם.העולל  לכ  "לז  רבינול  שר  האות  א

ק  חל  קחוה,  הגדולה  בירושק  חל  קחו,  הקודשל  היכי  תלמידם  יקרים  חברי  .הקודשת  בעבוד
  לפני ם  ספורים  ימיב  כות  ש" מוהרא .  לנור  השאי  ש"שמוהראה  ההדפסן  לקר  החדשן  בבני

בר כ  שמסתכם"  בנחלר  ש"א  שאלות ותשובותוהם    גדולה  ירושהי אחרי  תארהשהסתלקותו: "
לי    ועזרת  ומינולשי  של אנכאת   קשולכן אני מב,  ביםתבעים אלף מכשמעלה מל  הזונה  שעד ה

רכים כה  כמ  וח על עצמשיקל אחד  כ,  לםור עוחל' לאבנר  ש'א  ותשובות  שאלותל חלקי  כצא  שי
ם  לכה  ויהיל,  בנחר  אשס  להדפי  תעזרו  ",מניי מתארשהשה היחידית  ושוזה היר,  להדפיס את זה

 ה". בירושק חל
   103שלוחה  1-718-387-2691התקשרו ותזכו לשותפות בבנין: 

 פתח לנו שער בעת נעילת שער! 
 *** 

ֶזה  ְּבִחּיּוב ַהְּמִציאּות. ַא ִלְזּכֹות לָ   ָהעֹוָלמֹות ַהְּתלּוִיים ְּבַנְפׁשֹו
ל ְּבַאְחדּות ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר,  ּוְלִהָּכלֵ ר  ַלְחזֹ ל ְּבָׁשְרׁשֹו, ְּדַהְינּו  ְלִהָּכלֵ 

 . ב ַהְּמִציאּותְמֻחּיָ ֶׁשהּוא  
ַעְצמֹו    ֶׁשְּיַבֵּטל  ִּבּטּול,  ַעל־ְיֵדי  ִּכי־ִאם  ִלְזּכֹות  ִאי־ֶאְפָׁשר  ֶזה 

 ָּבַר.  ְלַגְמֵרי, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ִנְכַלל ְּבַאְחדּותֹו ִיְת 
ִּכי   ִהְתּבֹוְדדּות,  ַעל־ְיֵדי  ִאם  ִּכי  ִּבּטּול  ִליֵדי  ָלבֹוא  ְוִאי־ֶאְפָׁשר 
ַעל־ְיֵדי ֶׁשִּמְתּבֹוֵדד ּוְמָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה  
הּוא זֹוֶכה ְלַבֵּטל ָּכל ַהַּתֲאוֹות ְוַהִּמּדֹות ָרעֹות, ַעד ֶׁשּזֹוֶכה ְלַבֵּטל  

ַּגְׁשִמּיּותֹו   ַא  ּוְלִהָּכלֵ ָּכל  ְּבָׁשְרׁשֹו.  הּוא    ִעַקרל  ַהִהְתּבֹוְדדּות 
ם ְוכּו'.  ַּבּיֹוַּבַּלְיָלה, ְּבֵעת ֶׁשָהעֹוָלם ָּפנּוי ִמִּטְרַּדת ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ִּכי  
ַאף־ַעל־ִּפי־ ָטרּוד,  ֵאינֹו  ְּבַעְצמֹו  הּוא  ִאם  ֵמַאַחר    ןכֵ ַוֲאִפּלּו 

ְוכּו',   ָאז  ְטרּוִדים,  ָלבֹוא    —ֶׁשָהעֹוָלם  ָאז  ָקֶׁשה  ֶזה  ַעל־ְיֵדי־ 
ִליֵדי ִּבּטּול. ְוַגם ְצִריִכים, ֶׁשִּתְהֶיה ַהִהְתּבֹוְדדּות ְּבָמקֹום ְמֻיָחד,  
ְּדַהְינּו חּוץ ֵמָהִעיר ְּבֶדֶר ְיִחיִדי ְוכּו', ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשהֹוְלִכים ָׁשם  

ם ַּבּיֹום ָהרֹוְדִפים ַאַחר ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשָּכֵעת  ְּבֵני ָאָד 
ֵאיָנם הֹוְלִכים ָׁשם, הּוא ְמַבְלֵּבל ַּגם־ֵּכן ַהִהְתּבֹוְדדּות, ְוֵאינֹו ָיכֹל  

ל ּבֹו ִיְתָּבַר. ַעל־ֵּכן ָצִרי, ֶׁשֵּיֵל ְלַבּדֹו ַּבַּלְיָלה  ּוְלִהָּכלֵ ְלִהְתַּבֵּטל  
 ְוִיְתּבֹוֵדד ְוִיְפֶנה   ְּבֶדֶר ְיִחיִדי ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ָׁשם ָאָדם, ְוָׁשם ֵיֵל

ֶׁשִּיְזֶּכה   ַעד  ַהּכֹל,  ִויַבֵּטל  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ִעְסֵקי  ִמָּכל  ְוַדְעּתֹו  ִלּבֹו 
ְלִבּטּול ֶּבֱאֶמת,    ְּכֶׁשּזֹוֶכהִלְבִחיַנת ִּבּטּול ֶּבֱאֶמת ְוכּו' ְוכּו'. ַוֲאַזי  

ֶׁשהּוא  ִנְכלָ ַוֲאַזי    ,ִיְתָּבַר ּבֹו  ְּדַהְינּו  ְּבָׁשְרׁשֹו,  ַנְפׁשֹו  ב  ְמֻחּיָ ל 
  ָידֹו   ַעל  ָהעֹוָלם  ָּכל   ַנֲעָׂשה  ַוֲאַזי,  ל ַּכּנַ ַהְּמִציאּות, ִּכי ַהּכֹל ָּתלּוי ּבֹו  

 .  ל" ַּכּנַ  ַהְּמִציאּות  בְמֻחּיָ  ִּבְבִחיַנת
ַּלְיָלה  ּבַ  ַהֵּנעֹור: )'ג  ֶּפֶרק ָאבֹות (   ָנהַהִּמְׁש   ֵּפרּוׁש   ֶזה": ל"זַ   ַרֵּבנּו  םְוִסּיֵ 

ּו ְיִחיִדי   ְּבֶדֶר  ִלּבֹו  ְמַפּנֶ ְוַהְּמַהֵּל ַהֶּזה)  ה  ָהעֹוָלם  ִעְסֵקי  (ִמָּכל 
,  ְּבַנְפׁשֹו  ִמְתַחֵּיב   ֶזה  ֲהֵרי )  ל" ַהּנַ ל  ְלַהִּבּטּו(ִלְזּכֹות    ְלַבָּטָלה 
  ַהְּתלּוִיים   ָהעֹוָלמֹות  ָּכל   ִעם  ַהְּמִציאּות  בְמֻחּיָ   הְוַנֲעֶׂש   הֶׁשִּנְתַהוֶ 

ָנַתן  ּוֵמעֶֹצ ַנְפׁשֹו.  ּבְ  ַרִּבי  ָאז  ֶׁשִהְרִּגיׁש  ַהַהְרָּגָׁשה,  ְמִתיקּות  ם 
ִּבְדָבָריו ַהְּנִעיִמים ָהֵאֶּלה, ִנְתַּבֵּטל ִמַּגְׁשִמּיּותֹו ֵמֲחַמת ֶזה ְּבַעְצמֹו  

ְּבקֹולֹו     םַּבְּׁשָוִקי  הָארּוצָ !  דאלְ וִּגיוַ !  ֲאָהּה״ר:  ַוּיֹאֶמ ְוִיְזַעק 
ָמ ְוֶאצְ   תּוָבְרחֹובֹו ֲאָהּה!  ְלַנְפָׁשם?!ַעק,  חֹוְׁשִבים  ֵהם    ״ ה 

  ָרָצה ,  ֱאנֹוִׁשי   ִמֶּגֶדר  ָיָצא   ֶׁשַּמָּמׁש  ַעד,  ְלָבבֹו  ַּתְבֵעַרת  לּוִמֹּגֶד 
  ְוָאַמר   ְּבִבְגדֹו  ל״זַ   ַרֵּבנּו  אֹותֹו  ָחַטף  ּוִמָּיד.  ק ְוִלְצעֹ  ָלרּוץ  ֶּבֱאֶמת

 ל!). ִּתְפעָ א ד!  ֲעמֹו" ( ! ן'לְ ּפֹועֶ  טִניְׁש  טֶוועְס  דּו , ְׁשֵטיי״: לֹו
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")  -(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 
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 לרפואה שלמה בקרוב בתוך שאר חולי ישראלפייגלא   בןיצחק על ר' 

 בעירך  תלהיות שותף בהפצת הגליונו
 אפשר לתרום דרך נדרים פלוס על שם "היכל הקודש

 " מ.ש.ג.ב    ירושלים/בני ברק/ בית שמש/צפת

 

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

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 ולבבית  חמה ברכת מזל טובאנו מאחלים 

אברהם משה  מו"ה ל
 שליט"אשטראססער 

 מנהל כללי דמוסדותינו הקדושים 

 למזל טוב של בנו בר מצוה השמחת ל

 ני"וישעי' הבחור החשוב 
ר' אברהם משה הינו בריח התיכון של מוסדותינו הקדושים,  
רק הודות מסירתו הנפלאה זה כל השנים, מיום הווסדה עד  

 עתה, הוקמו המוסדות לשם, לתהלה ולתפארת. 
ה' יתברך יעזור שכל אלו הזכותים אדירים יעמוד לו ולזרעו  
אחריו, שירוה אידיש נחת בלי שיעור מכל צאצאיו בבריאות  

 ויזכה להמשיך הלאה עם פעולותיו הקדושות.  השלימות,
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	וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא צִוָּה לִבְנוֹת מִשְׁכָּן וּבֵית הַמִּקְדָּשׁ, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִשְׁרֶה בְּעַם יִשְׂרָאֵל.
	הַיּוֹם לְצַעֲרֵנוּ אֵין לָנוּ לֹא מִשְׁכָּן וְלֹא בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, אֲבָל הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה נִשְׁאֶרֶת לָנֶצַח, וְהַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה תָּמִיד בְּעַם יִשְׂרָאֵל. בְּכָל בַּיִת יְהוּדִי, שֶׁבּוֹ מִּתְנַהֲגִים בְּיִרְאַת שָׁמַיִם וּבִקְדֻשָּׁה ו...
	כְּשֶׁהַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה מְפָרֶטֶת אֶת כְּלֵי הַמִּשְׁכָּן, הַתּוֹרָה מַתְחִילָה עִם הָאָרוֹן, זֶה הַיְּסוֹד הָרִאשׁוֹן שֶׁל בַּיִת יְהוּדִי, לִבְנוֹת אֶת הַבַּיִת לְפִי הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, וְזֶה מֵבִיא אֶת הַשְּׁכִינָה לְתוֹךְ הַבַּיִת.
	לָכֵן יֵשׁ עִנְיָן גָּדוֹל מִלְּבַד מֵהַשִׁיעוּרִים שֶׁלּוֹמְדִים בְּבֵית הַכְּנֶסֶת, לִקְבֹּעַ לְעַצְמוֹ לִלְמֹד שִׁעוּרֵי תּוֹרָה גַּם בַּבַּיִת, כְּשֶׁיְּהוּדִי לוֹמֵד תּוֹרָה בַּבַּיִת הוּא מְקַבֵּל חֵן מְיֻחָד, אִשְׁתּוֹ מַתְחִילָה לְהַעֲרִיךְ או...
	גַּם עַל הַיְּלָדִים זֶה עוֹשֶׂה רוֹשֵׁם רַב, הֵם רוֹאִים שֶׁהָאַבָּא לוֹמֵד תּוֹרָה, וְהֵם יִרְצוּ גַּם לַעֲשׂוֹת כָּךְ, וְכָל הַבַּיִת מִתְמַלֵּא בַּאֲוִירָה שֶׁל תּוֹרָה, שׁוֹרָה שָׁם נְעִימוּת וְהָאַהֲבָה, שֶׁתַּעֲנוּג לִהְיוֹת שָׁם, זֶה נַעֲשֶׂה ...
	בִּמְיֻחָד כְּשֶׁזּוֹכִים לְהִתְחַתֵּן בְּגִיל צָעִיר, כְּשֶׁהַמֹּחַ עֲדַיִן טָהוֹר וְקָדוֹשׁ, זֶה הַדָּבָר הֲכִי גָּדוֹל. כְּפִי שֶׁחֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (מְנָחוֹת ק"י.) "הַלּוֹמֵד תּוֹרָה בְּטָהֳרָה, נוֹשֵׂא אִשָׁה וְאַחַר כַּךְ ...
	חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (עֵירוּבִין י"ח:), בַּיִת שֶׁלּוֹמְדִים בּוֹ תּוֹרָה בַּלַּיְלָה, לֹא יֵחָרֵב. בַּלַּיְלָה הַכַּוָּנָה גַּם כְּשֶׁקָּשֶׁה וְדָחוּק, וּבְכָל זֹאת מִתְאַמְּצִים לִלְמֹד תּוֹרָה בַּבַּיִת; אֲפִלּוּ כְּשֶׁהוֹלֵךְ ...
	(שִׂיחוֹת מוֹהֲרָא"שׁ לְפָרָשַׁת תְּרוּמָה)
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, כ"ח שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	לְגַבֵּי הַקִּימָה וְכוּ'; יֵשׁ אֲנָשִׁים שֶׁצְּרִיכִים יוֹתֵר שֵׁנָה, אַל תִּשָּׁבֵר מִזֶּה. אֵצֶל רַבֵּנוּ הָיָה סִפּוּר, לְרַבֵּנוּ הָיָה תַּלְמִיד ר' בֶּער זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה  מִמֶּדְוֶודִיוְוקֶע, הָיָה לוֹ קָשֶׁה מְאֹד לָקוּם בַּחֲצוֹת, כָּל לַ...
	לְגַבֵּי הַקִּימָה וְכוּ'; יֵשׁ אֲנָשִׁים שֶׁצְּרִיכִים יוֹתֵר שֵׁנָה, אַל תִּשָּׁבֵר מִזֶּה. אֵצֶל רַבֵּנוּ הָיָה סִפּוּר, לְרַבֵּנוּ הָיָה תַּלְמִיד ר' בֶּער זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה  מִמֶּדְוֶודִיוְוקֶע, הָיָה לוֹ קָשֶׁה מְאֹד לָקוּם בַּחֲצוֹת, כָּל לַ...
	לְגַבֵּי הַקִּימָה וְכוּ'; יֵשׁ אֲנָשִׁים שֶׁצְּרִיכִים יוֹתֵר שֵׁנָה, אַל תִּשָּׁבֵר מִזֶּה. אֵצֶל רַבֵּנוּ הָיָה סִפּוּר, לְרַבֵּנוּ הָיָה תַּלְמִיד ר' בֶּער זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה  מִמֶּדְוֶודִיוְוקֶע, הָיָה לוֹ קָשֶׁה מְאֹד לָקוּם בַּחֲצוֹת, כָּל לַ...
	עָלָה בְּדַעְתּוֹ רַעֲיוֹן, הוּא שָׂכַר גּוֹי שֶׁיָּבוֹא לְהָעִיר אוֹתוֹ כָּל לַיְלָה בַּחֲצוֹת, הַגּוֹי הָיָה מַגִּיעַ בְּשָׁעָה שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה וְדוֹפֵק עַל חַלּוֹנוֹ, הוּא דָּפַק וְדָפַק עַד שְׁר' בֶּער הִתְעוֹרֵר, אֲבָל הֱיוֹת וְהוּא הָיָה חָלוּ...
	עָלָה בְּדַעְתּוֹ רַעֲיוֹן, הוּא שָׂכַר גּוֹי שֶׁיָּבוֹא לְהָעִיר אוֹתוֹ כָּל לַיְלָה בַּחֲצוֹת, הַגּוֹי הָיָה מַגִּיעַ בְּשָׁעָה שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה וְדוֹפֵק עַל חַלּוֹנוֹ, הוּא דָּפַק וְדָפַק עַד שְׁר' בֶּער הִתְעוֹרֵר, אֲבָל הֱיוֹת וְהוּא הָיָה חָלוּ...
	עָלָה בְּדַעְתּוֹ רַעֲיוֹן, הוּא שָׂכַר גּוֹי שֶׁיָּבוֹא לְהָעִיר אוֹתוֹ כָּל לַיְלָה בַּחֲצוֹת, הַגּוֹי הָיָה מַגִּיעַ בְּשָׁעָה שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה וְדוֹפֵק עַל חַלּוֹנוֹ, הוּא דָּפַק וְדָפַק עַד שְׁר' בֶּער הִתְעוֹרֵר, אֲבָל הֱיוֹת וְהוּא הָיָה חָלוּ...
	כְּשֶׁהוּא הִגִּיעַ אֶל רַבֵּנוּ הוּא שָׁפַךְ אֶת לִבּוֹ, הוּא סִפֵּר לְרַבֵּנוּ שֶׁהוּא מְאֹד עָיֵף וְכוּ'; אָמַר לוֹ רַבֵּנוּ: "תִּישַׁן וְתֹאכַל, רַק תִּשְׁמוֹר אֶת הַזְּמַן", מְאֻחָר יוֹתֵר רַבֵּנוּ אָמַר לוֹ: "הַחֲצוֹת שֶׁלְּךָ יִהְיֶה בְּשָׁעָה ...
	רוֹאִים מִזֶּה, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְחַקּוֹת אֶת הַשֵּׁנִי; אֶחָד צָרִיךְ לִישֹׁן יוֹתֵר וְאֶחָד יָכוֹל לִישׁוֹן פָּחוֹת. אַל תִּשְׁכַּח, בְּאוֹתָם זְמַנִּים הָלְכוּ לִישֹׁן מֻקְדָּם, לֹא כְּמוֹ בְּיָמֵינוּ שֶׁנִּשְׁאָרִים עֵרִים עַד מְאֻחָר.
	רוֹאִים מִזֶּה, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְחַקּוֹת אֶת הַשֵּׁנִי; אֶחָד צָרִיךְ לִישֹׁן יוֹתֵר וְאֶחָד יָכוֹל לִישׁוֹן פָּחוֹת. אַל תִּשְׁכַּח, בְּאוֹתָם זְמַנִּים הָלְכוּ לִישֹׁן מֻקְדָּם, לֹא כְּמוֹ בְּיָמֵינוּ שֶׁנִּשְׁאָרִים עֵרִים עַד מְאֻחָר.
	רוֹאִים מִזֶּה, שֶׁאִי אֶפְשָׁר לְחַקּוֹת אֶת הַשֵּׁנִי; אֶחָד צָרִיךְ לִישֹׁן יוֹתֵר וְאֶחָד יָכוֹל לִישׁוֹן פָּחוֹת. אַל תִּשְׁכַּח, בְּאוֹתָם זְמַנִּים הָלְכוּ לִישֹׁן מֻקְדָּם, לֹא כְּמוֹ בְּיָמֵינוּ שֶׁנִּשְׁאָרִים עֵרִים עַד מְאֻחָר.
	הָעִקָּר עָלֶיךָ לְנַצֵּל אֶת הַזְּמַן כְּשֶׁאַתָּה כֵּן עֵר; תִּישַׁן כַּמָּה שֶׁאַתָּה צָרִיךְ וְתֹאכַל כַּמָּה שֶׁאַתָּה צָרִיךְ, הָעִקָּר כְּשֶׁאַתָּה עֵר אַל תָּסִיחַ דַּעְתְּךָ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, תִּלְמַד אוֹ תִּתְפַּלֵּל אוֹ תַּעֲשֶׂה מִצְו...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה תְּרוּמָה תשפ"ב)
	חודש לפתיחתו של תלמוד תורה היכל הקודש בירושלים עיה"ק
	השבוע מציינים חודש שלם מאז פתיחתו של תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב בירושלים עיה"ק. מה רבה השמחה בקרב תלמידי היכל הקודש על שהגענו לזו השעה.
	מזהים על הילדים את השינוי האדיר לטובה אחרי שלומדים רק חודש אחד בלבד בתלמוד תורה היכל הקודש; הם חיים עם אמונה חזקה וברורה, הכל מסתובב סביב תפילה. המידות הטובות, האהבה למצוות, דרך ארץ וכיבוד הורים, ניכרים על כל צעד ושעל. העצות המתוקות של רבנו ז"ל מיועדו...
	רבינו ז"ל אמר "לבניכם הודיעו מה שנעשה כאן", אנו מוסרים לבנינו ולבני בנינו את החיים היפים והמתוקים שקיבלנו מרבינו הקדוש.
	כי ידעתי למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו!
	מתכוננים לסיים את רכישת הבניין של "קרן הדפסה היכל הקודש"
	חדשות משמחות מאד מגיעות ממשרדי "קרן הדפסה היכל הקודש" שבעוד שבועות מספר כבר עומדים לסיים את רכישת הבנין החדש, שלב שכבר מצפים לו כל כך בחצי השנה האחרונה, כדי שנוכל להרחיב את גבולי הקדושה ביתר שאת וביתר עוז.
	כעת שברוך השם כבר עומדים כאן, מבקשים מאנשי שלומינו להיענות לעסקני "קרן הדפסה" ולתת למען הצדקה הגדולה, כי עדיין חסרים עוד כמאה אלף דולר כדי להשלים את העסקה.
	בבנין זה בעזרת השם ירחיבו הרבה יותר את עבודת הקודש של הדפסת והפצת הספרים הקדושים, כעת ניתנת הזדמנות חד פעמית נדירה לקנות זכות בבנין, וכל פעילויות ההפצה שיצאו מבנין זה יזקפו לזכותכם.
	לפני זמן מה כתב ראש הישיבה שליט"א מכתב בו הוא מבקש מאנשי שלומינו לקחת חלק ברכישת הבנין, לפניכם ציטוט מהמכתב:
	"הודו לה' כי טוב שחתמנו חוזה על קנית בנין גדול עבור קרן הדפסה היכל הקודש, שבו יפיצו את האור של רבינו ז"ל לכל העולם. אבקש מכולכם, קחו חלק במצוה הזאת; היו שותפים בעבודת הקודש. חברים יקרים תלמידי היכל הקודש, קחו חלק בירושה הגדולה, קחו חלק בבנין החדש לקרן...
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	פתח לנו שער בעת נעילת שער!
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