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ַרֵּבנּו   ְלֹמֶׁשה  אֹוֵמר  ָּברּו� הּוא  ְּתַצֶּוה ַהָּקדֹוׁש  ִיְׂשָרֵאל    ְוַאָּתה  ְּבֵני  ֶאת 
 ְוִיְקחּו ֵאֶלי� ֶׁשֶמן ַזִית ָז� ָּכִתית ַלָּמאֹור ְלַהֲע�ת ֵנר ָּתִמיד. 

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר,  ת ֲאֵחרֹות ַהּתֹוָרה ְּבֶדֶר� ְּכָלל ּכֹוֶתֶבת "ְּבָּפָרׁשוֹ 
"ְוַאָּתה  ה ְּבָלׁשֹון ַאֵחר  ָלָּמה ָּכאן אֹוֶמֶרת ַהּתֹורָ   ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל",

ה  ָלּמָ   "ְוִיְקחּו ֵאֶלי�",ְלָהִבין ֶאת ַהִּמִּלים    ֵיׁשם  ּגַ   ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"? 
ֶזה ִּבְׁשִביי  ֲהרֵ   ֵאֶלי� ְצִריִכים ָלַקַחת ֶאת  ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ל  ָהיּו    ַעְצָמם, 

 ָּבֶזה ַּבִּמְׁשָּכן? 
ַעל ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשּׁשֹוָרה ַעל ָּכל ָהעֹוָלם,    םַהְּמנֹוָרה ְמַרְּמִזיֵנרֹות  

אֹוְמִרים   ֶׁשֲחַז"ל  כ"ב:)ְּכִפי  ָהעֹוָלם    (ַׁשָּבת  ְלָכל  ֵעדּות  ָהְיָתה  ַהְּמנֹוָרה 
ֲחַז"ל   עֹוד אֹוְמִרים  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבַעם  ַרָּבה טֶׁשַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה  ב') (ַּבִּמְדָּבר    "ו, 

ִּכי ל  ׁשֶ   תַהַחּלֹונוֹ  ִמַּבחּוץ,  ּוְרָחִבים  ִמִּבְפִנים  ָצִרים  ָהיּו  ַהִּמְקָּדׁש  ַּבִית 
 ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָיָצא ָהאֹור ְלָכל ָהעֹוָלם. 

ַהּתֹוָרה   ֲאָבל  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ְו�א  ִמְׁשָּכן  �א  ָלנּו  ֵאין  ְלַצֲעֵרנּו  ַהּיֹום 
ִנְׁשֶארֶ  ֶזה  ַהְּקדֹוָׁשה  ִיְׂשָרֵאל;  ְּבַעם  ָּתִמיד  ׁשֹוָרה  ְוַהְּׁשִכיָנה  ָלֶנַצח,  ת 

ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי, ְלַהְדִליק ֶאת ַהְּמנֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ָלַדַעת ְוִלְזֹּכר 
ָּתִמיד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ׁשֹוֶרה ֶאְצֵלנּו, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִנְמָצא 

 .ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ד ִמְּלבַ  קֹום, ֵאין ׁשּום ָּדָבר ָּבעֹוָלםְּבָכל מָ 
ֶׁשל ָּכל ָאָדם הּוא   ָהֹראׁש  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן כ"א)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  

ְיהּוִדי   ְוַהֶּפה.  ַהֹחֶטם  ָהָאְזַנִים,  ָהֵעיַנִים,  ֵנרֹות;  ִׁשְבָעה  לֹו  ֵיׁש  ְמנֹוָרה, 
ַהֵּנרֹות ֶׁשל ֹראׁשֹו, ּוְבֶזה הּוא ַמְדִליק   תַטֵהר ּוְלַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְבעַ ָצִרי� לְ 

ְמַקְּבִלים   - ַהֵּנרֹות    תֶאת ַהְּמנֹוָרה, ֶׁשֶּזה ַהֹּמַח; ְּכֶׁשּזֹוִכים ְלַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְבעַ 
ַר�, ֶׁשֶּזה  ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, חֹוְׁשִבים ַרק ֵמַהֵּׁשם ִיְתּבָ ם  ֹמַח ָטהֹור, ִנְדָּבִקי

 ַהָּדָבר ֲהִכי ָּגדֹול ַוֲהִכי טֹוב ֶׁשָאָדם ָיכֹול ְלַהִּגיַע ֵאָליו; ְּכֶׁשֵּיׁש ֹמַח ָטהֹור,
ִיְרַאת ָׁשַמִים, �א ָיכֹול ִלְהיֹות יֹוֵתר    לְלַחִּיים טֹוִבים, ַחִּיים ׁשֶ   םזֹוִכיי  ֲאזַ 

 טֹוב ִמֶּזה.
ֶׁשַהַּזיִ תְלַזיִ ל  ִנְמׁשַ   ָרֵאלַעם ִיׂשְ   (ְמָנחֹות נ"ג:)ֲחַז"ל אֹוְמִרים   ן נֹותֵ   ת, ְּכמֹו 

ָעָלי לֹוֲחִצים  אֹותֹו,  ְּכֶׁשּכֹוְתִׁשים  ַרק  עַ וֶׁשֶמן  ַהָּדָבר  אֹותֹו  ל ִיְׂשָראֵ ם  , 
ַהִּיּסּוִרים ֶׁשֵהם עֹוְבִרים. ְּכֶׁשעֹוֵבר    יחֹוְזִרים ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל ְידֵ 

הּוא ְמַחֵּפׂש ִחּזּוק, ְוהּוא מֹוֵצא ַצִּדיק ֶׁשֵּמִאיר   זָא  ַעל ְיהּוִדי ְזַמן ָקֶׁשה,
אֹוֵהב   הּוא  ָּברּו�  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִאּתֹו,  ָּתִמיד  הּוא  ָּברּו�  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְּבתֹוכֹו 

ֶׁשעַ  ֲחָזָקה  ָּכ�  ָּכל  ֱאמּוָנה  לֹו  נֹוֵתן  ְוהּוא  ָיכֹול    ָיָדּה ל  אֹותֹו,  ַהְּיהּוִדי 
 ִלְמתּוִקים ּוְמִאיִרים.  םֶנֱהָפִכי ָּכל ַהְּקָׁשִיים, ְוַהַחִּיים ֶׁשּלוֹ ְלִהְתַּגֵּבר ַעל 

ְּתַצֶּוה  , ַּדְוָקא ַאָּתה, ַהַּצִּדיק ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ְוַאָּתה ֶזה ַמה ֶׁשַהָּפסּוק אֹוֵמר,  
ֵאֶלי� ְוִיְקחּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְיֵדי  ֶאת  ַעל  ַּדְוָקא  ִּכי  ֵאֶלי�,  ֶׁשָּיִביאּו   ,

ּוְמַצְּיִתים   ָהֲאִמִּתי  ַהַּצִּדיק  ֶאל  ִלְזּכֹות  י ַלֲעצֹותָ ֶׁשִּמְתָקְרִבים  ֶאְפָׁשר  ו, 
ַלָּמאֹור ָּכִתית  ָז�  ַזִית  ִנְמַחץְלֶׁשֶמן  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ֶׁשּיֹוֵצא  ַהַּצִּדיק    ק,ְוִנְדחַ   , 

ַהְּיהּוִדי   ֶאת  ֶׁשל  ֵמִביא  ַהְּמנֹוָרה  ֶאת  ַמְדִליק  הּוא  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ֶאל 
  ְלַהֲעלֹות ֵנר ָּתִמיד, ָהָאָדם, ֶׁשַהֹּמַח ֶׁשּלֹו ַיְתִחיל ַלֲחֹׁשב ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�,  
 ְּבָכל ָמקֹום.  אֶׁשַהְּיהּוִדי ָּתִמיד ֵיַדע ְוִיְזֹּכר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִנְמצָ 

 ַהַּנַחל ְּתַצֶוה תשנ"ט)  (עפ"י ּתֹו�
.   

 

ֹוֵהב ִלְהיֹות  ֶאָחד �א א  ף ָּכל ָאָדם אֹוֵהב ֲחֵבִרים, ַא
ְלַעְצבּות   ִנְכָנס  הּוא  ְלַבד,  ִמְסּתֹוֵבב  ְּכֶׁשָאָדם  ְלַבד. 
ֶזה ַעל  אֹוְמִרים  ֶׁשֲחַז"ל  ָּכ�  ְּכֵדי  ַעד  ְׁשֹחָרה,    ּוָמָרה 

: אֹו ַחְברּוָתא אֹו ִמיתּוָתא, ֶזה ַמְרֶאה ֶאת  (ַּתֲעִנית כ"ג.)
ַּבֲחֵבִרים, ִּכי ְּבִלי ֶזה ֵאין  ַהֹּצֶר� ַהָּגדֹול ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם  

 ַטַעם ַּבַחִּיים.
ִעם ֲחֵבִרים, ִעם    גהֵ ָלַדַעת ֵאי� ְלִהְתנַ   םֲאָבל ְצִריִכי

ֶזה   ֲאָבל  ְלַבּלֹות,  ְוָנִעים  ְמֹאד  ִויִדיִדים טֹוב  ֲחֵבִרים 
ְּבֵעיַנִים  ֶהָחֵבר  ַעל  ִלְסֹמ�  ֶׁשֶאְפָׁשר  אֹוֵמר  �א 

ַעְצמֹו, ָּכל  ת ֲעצּומֹות. ָּכל ָאָדם ָּבעֹוָלם ִמְתַּכֵּון ְלטֹובַ 
ָחֵבר ֲהִכי ֶאָחד ְמַחֵּפׂש ַרק ֶאת טֹוַבת ַעְצמֹו, ַוֲאִפּלּו הֶ 

ַעְצמֹו. ָּכל ְזַמן ֶׁשָּנִעים    ַרק ְּבטֹוַבת  ןטֹוב ֶׁשְּל� ְמעּוְניָ 
לֹו   ֶׁשֵּיׁש  ָּבֶרַגע  ֲאָבל  ֶׁשְּל�,  ֶהָחֵבר  ִיְהֶיה  הּוא  ְּבַיַחד 
הּוא   ַמה  ָלַדַעת  ָיכֹול  �א  ַאָּתה  יֹוֵתר,  טֹוב  ַמֶּׁשהּו 

אׁש ְוִלְזֹּכר ֶׁשִאי  רֹ   זֶלֱאחֹ   ַיֲעֶׂשה ָאז. ָלֵכן ְצִריִכים ָּתִמיד 
  ֶאְפָׁשר ִלְסֹמ� ַעל ׁשּום ָאָדם ָּבעֹוָלם, ְצִריִכים ִלְפֹקחַ 

ְּבֵעיַנִים  ם  ֵעיַניִ  ֶאָחד  ַאף  ַעל  ִלְסֹמ�  �א  ַּפַעם  ְוַאף 
 ֲעצּומֹות.

ֶזהּו ְּכָלל ְמֹאד ָחׁשּוב ֶׁשָאָדם ַחָּיב ָלַדַעת ְּכֵדי ַלֲעֹבר  
  ֹות ְלַחִּיים ְׂשֵמִחים ָּבעֹוָלם ֶאת ַהַחִּיים ְּבָׁשלֹום ְוִלְזּכ

ְּבֵעיַנִים  הַהּזֶ  ֲחֵבִרים  ַעל  ֶׁשּסֹוְמִכים  ֲאָנִׁשים   .
ֹרב   ִּפי  ְוַעל  ָּכ�.  ַאַחר  ְמֹאד  ִמְתַאְכְזִבים  ֲעצּומֹות, 
ָהָאָדם ּבֹוֵטַח ְוסֹוֵמ� ַעל טֹוַבת ֲחֵברֹו, ּוְלַבּסֹוף ַמִּגיָעה  

,  'ם ִהְבִטיַח ְל� ָּכ� ְוָכ� ְוכּוַאְכָזָבה ְּגדֹוָלה, ִּכי ַהּיוֹ   לוֹ 
 ְוהּוא,  ְוכּו'  ִּפיהָ   ַעל  ַהְּקָעָרה  ֶאתְמַהֵּפ�    הּוא  ּוָמָחר

 ִלְקֹּבר אֹוְת�. ְוָהִראׁשֹון ָהֹראׁש
<<<< 

 מילה של התחזקות 

ָלם;  עו… ם ּבָ ּום ָמ˜ו… ׁ̆ ם ּב¿ ָ̂ מ¿ ֻ̂ " ל…‡ מ¿ ׁ̆ ∆„… ּ̃ יַכל ַ‰ ≈‰"

 " ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ יַכל  ≈‰" ָי‰,  ר¿ ƒּ̃ ּבַ ל…‡  ו¿  ‚ ּבּור¿ ס¿ ַי‡מ¿ ויל¿ ƒו ּב¿ ל…‡ 

ל,  כ∆ ≈ׂ̆  ‰ ּזּו˜. ז∆ ƒח ˙ ו¿ ˆו…  ע≈

ם  ƒר ָל‚ּור ע ≈‡ ָ ּׁ̆ ƒ‰ ‰ ל¿ ָ̂ י‡ רו… ƒ‰ ,ָך ¿ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ם ƒיב ע ƒר ָּ̇ ַ‡ל 

ס…ף   ¡‡ ∆ּ̇  ;" ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ יַכל  ≈‰" ם  ָ ׁ̆  ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ יָ‰.  ר∆ ‰ו…

ַחּבּוָר‰   ‰ ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇ ם.  ָּ̇ ƒ‡  ˜ ַחּז≈ ¿̇ ƒ̇ ו¿ ים  ƒכ ר≈ ַ‡ב¿ ים,  ƒר ֲחב≈

י˙ ּכ¿  ˙ ּב≈ ו… ׂ̆ יל ַלֲע ƒח ¿̇ ַּ̇ ן  מו… כ≈ בּוַע, ּכ¿ ָ ׁ̆ ַעם ּב¿ ˙; ּפַ ס∆ נ∆

ר  ≈̇ יו… ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ל…‡  י˙;  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ̆ עּוָ„‰  ס¿ ם  ƒע יל  ƒח ¿̇ ַּ̇

˙ו…   ָ̂ ֲע ב מ≈ ָּ̇ כ¿ ƒַמ„ מ ל¿ ƒ̇ ו¿ ים,  ƒכ ר≈ ‰ ַ‡ב¿ ָ ׁ̆ לו… ¿ ׁ̆ ם  ƒַני ¿ ּׁ̆ ƒמ

מּוָנ‰. ˙ו… (                                    ‡¡ ָ̂ מּונָ  ֲע רּוָמ ‰ ‡¡  "ב) ˙˘פ ‰ ּ̇¿

 

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
םֲחֵבִרי   

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
 



 

 
 

 ב
 

 
 
 
 

יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, ב' ֲאָדר א',    -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  
 תשפ"ב  ה'ְׁשַנת 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 
ְּכלּום   קֹוֶרה  מֹוֵצץ; �א  ְלֶיֶלד  ָלֵתת  ְּבָעָיה  ֵאין 

 ַלִּׁשַּנִים, ֶזה ִסּפּוֵרי ַסְבָּתא. 
ַרָּבהַאל   ֶׁשַהַּסְבָּתא  הֹוִציָאּה    םֶׁשָּלכֶ   ֵּתָעְלבּו 

ּכִ  ִמֵּביָתּה  ַלֶּיֶלד    יֶאְתֶכם  מֹוֵצץ  נֹוְתִנים  ַאֶּתם 
ֶׁשַאֶּתם  ַהָּבָאה  ַּבַּפַעם  ֵּתָעְלבּו;  ַאל  ֶׁשָּלֶכם, 
ֶאת   ַּבַּצד  ָלִׂשים  ִּתְזְּכרּו  אֹוָתּה  ְלַבֵּקר  הֹוְלִכים 

 .םָלכֶ  ַהּמֹוֵצץ, ָּכ� �א ַיִּציקּו 
 -  מֹוֵצץ"  ָלֵתת  "�א  צֹוֶעֶקת:  ַרָּבה  ַהַּסְבָּתא  ִאם

 ַּכָּמה   ָרִבים  ְּכָבר  ֵהם  זּוג,  ֶאְצִלי  ֵיׁש  נֹוָרא;  �א  הזֶ 
 ֶזה  ָּבִריא,   �א   הזֶ   ֶׁשּמֹוֵצץ  צֹוֵעק  ַהַּבַעל  ָׁשִנים;
 ר ְלַוּתֵ  המּוָכנָ  ָהְיָתה ָהִאָּׁשה ַהִּׁשַּנִים, ֶאת ְמַעֵּקם

 מֹוֵצץ,  ָלֵתת  ֵּכן  ַּדְוָקא  ְמַחֶּפֶׂשת  �א  ִהיא  ְלַבֲעָלּה,
  ַּתֲעֶׂשה  אִהי  ַמה  ֲאָבל  ַמֲח�ֶקת,  ְמַחֶּפֶׂשת  �א  ִהיא

  ַּכָּמה  ְקָצת,  ִליֹׁשן  רֹוָצה  ִהיא  , תִמְתמֹוֶטטֶ   ֶׁשִהיא
  ִהיא  ָאז  -  תַהְיֵגעוֹ   ֵעיֶניהָ   ֶאת  םַלֲעצֹ   ַּדּקֹות
 ֶאת   אּומֹוִצי  ַהַּבַעל  יעַ ַמּגִ   ַלֶּיֶלד,   מֹוֵצץ  נֹוֶתֶנת

  ָעקּום.  ל ִלְגדוֹ   תהֹוֶלכֶ   ֶׁשַהִּׁשַּנִים  ִּבְטָעָנה  ַהּמֹוֵצץ,
 ּובֹוֶכה  ָהִאָּמא,  ִמְתעֹוֶרֶרת  ִלְבּכֹות,  ַהֶּיֶלד  ַמְתִחיל
 ִלי   ֵּתן  ְקָצת,  ןִליׁשוֹ   ִלי  "ֵּתן  ַלַּבַעל:  ָהִאָּמא

 הּוא  ָהַאְבֵר�,   ִעם  ְלַדֵּבר   ְמַנֶּסה  ֲאִני   ִלְנֹׁשם", 
 ֹראׁש   ֵמִבין,  �א  ַהְּיִׁשיָבה  "ֹראׁש  ִלי:  אֹוֵמר

 ַמִּזיק".   ַהּמֹוֵצץ  ַּכָּמה  ַעד  -  יֹוֵדעַ   �א  ַהְּיִׁשיָבה
ִּבְגַלל    תֹזא ֵּביֵניֶהם  ָרִבים  ְוִאָּׁשה  ֶׁשַּבַעל  ָצָרה; 

ֶׁשַהַּבַעל  הְּבָעיָ   זּו   –מֹוֵצץ   ֶׁשָּלֶכם  ַּבִּמְקֶרה   .
ַרק   ָּכ�,  עֹוִׂשים  ֶׁשַאֶּתם  ְּבָעָיה  לֹו  ֵאין  ִאְּתֶכם, 

ָאְמָרה ָלֶכם ָלֶלֶכת ַהַּבְיָתה   אִהי,  ַהַּסְבָּתא ַרָּבה
 ם ְלֵהָעֵלב.ַאֶּתם �א ְצִריִכי -ְוכּו' 

 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 "ב) תשפה ְּתרּומָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 

 

ֶאְפָׁשר ִלְבֹטַח ְוִלְסֹמ� ַרק ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. ַעל ֲאָנִׁשים ִאי ֶאְפָׁשר ִלְסֹמ�, 
ל  עַ   ִלְסֹמ� ר  ֶאְפׁשָ י  אִ   "ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדם",   (ְּתִהִלים ס, יג)  סּוק אֹוֵמר ְּכִפי ֶׁשַהּפָ 

  ָראֵׁשי   ְּכמוֹ   ְּבִדּיּוק  ֵהם  ָא'ָדם   תׁשּועַ 'ּתְ   אוְ 'ְוָלֵכן ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ׁשָ ם,  ֲאָנִׁשי
ׁשּוַעת ֶּבן ָאָדם  ֶׁשּתְ   ַמִּכיר  ֶׁשָהָאָדם  המַ   ָּכל  ִּכי,  ִּת'ְפַּתח  יָפתַ 'ְׂש   'א  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות

ִהיא ַרק ָׁשְוא ְוֶׁשֶקר, ֵּכן ִיְפַּתח ֶאת ִּפיו ּוְׂשָפָתיו ְלַדֵּבר ִעּמֹו ִיְתָּבַר�, ּוְלַבֵּקׁש ַרק  
 ִמֶּמּנּו ָּכל ְצָרָכיו ְוֶחְסרֹונֹוָתיו.

הַ  ְּבִעְנָיִנים  ּוִבְפָרט  ָהִעְנָיִנים,  ְּבָכל  ַהְּכָלל  ַלָּממֹון  ְוהּוא  ֶׁשָהָאָדם    -ּנֹוְגִעים 
ָצִרי�  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ַהָּממֹון  ִּכי  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ֶׁשל  ְּבִבָּטחֹון  ָממֹונֹו  ָלִׂשים  לֹו  ָאסּור 

  ְׁשלֹוֵמינּו י  ַאְנׁשֵ ת  אֶ   ַרֵּבנּו ַז"ל  רְׁשִמיָרה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ְּכמֹו ָּבַבת ֵעינֹו, ְּכמֹו ֶׁשִהְזִהי
  ְל�  ּוַמְבִטיחַ ד  ֶאחָ   ְּכֶׁשַּמִּגיעַ ה,  ְּבזֶ ם  ִנְזָהִריא  �ם  ֲאָנִׁשיל  ֲאבָ   ,ףַהֶּכסֶ ל  עַ   ֶׁשִּיְׁשְמרּו

ף ַהֶּכסֶ   ֶׁשֶאְצלוֹ   ַּמְבִטיחַ א  הּוף,  ַהֶּכסֶ ת  אֶ   ֶאְצלוֹ ם  ַמְׁשִקיִעים  אִ ת  ּוְגָבעוֹ ם  ָהִרי
ה  זֶ ל  עַ   ֶׁשָעְבדּוף  ַהֶּכסֶ ל  ּכָ ת  אֶ   לוֹ ם  ּומֹוְסִרים  ַּפֲעַמיִ ם  חֹוְׁשִביא  ְו�,  ְויְֻׁשַלׁשל  יְֻכּפַ 
ְוֵאי� ְיַׂשֵחק   ףַהֶּכסֶ א  ְל�ם  ְוִנְׁשָאִריד,  ֶנֱאבָ ף  ַהֶּכסֶ ל  ְוכָ ן  ְזמַ ה  ַהְרּבֵ ר  ֹעבֵ א  ְו�ה,  ָקׁשֶ 

ָהָאָדם ִעם ָּכל ָממֹונֹו ָלִׂשים אֹותֹו ְּבִבָּטחֹון ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם, ֶׁשִּבן יֹום ּוִבן ַלְיָלה 
א  ֶׁשהּוי  ֵמַהֵּׁשנִ ל  ַאַחר ָּכ� ְלַקּבֵ ר  ֶׁשֶאְפׁשָ ד  ַהָּיִחיר  ְוַהָּדבָ   � ֶאת ַהֹּכל,ָיכֹול ְלַאֵּבד לְ 

 ְיַבֵּקׁש ִמְּמ� ְמִחיָלה...
  ָלֵצאת  ַּדְרּכוֹ   ֶׁשָהְיָתה  ִיְׂשָרֵאל,  ֵמֶאֶרץ  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ִעם  ִסּפּור  ָאז  ְוָהָיה

 ַּכָּמה  ַאֲחֵרי  ּוְלַבּסֹוף  ֵּביתֹו,  ַּפְרָנַסת  ַעל  ֶּכֶסף  ְקָצת  ֶלֱאֹסף  ָׁשָנה  ְּבָכל  ָלָאֶרץ  ְלחּוץ
  ִנַּגׁש   ְלֵביתוֹ   ַּבֲחָזָרתוֹ   ּוַפַעם  ּדֹוָלר,  ֲאָלִפים  ֲחֵמֶׁשת  ֶׁשל  ֶּכֶסף  ְסכּום  ָחַס�  ַּגם  ָׁשִנים
  ְסכּום   לוֹ   ְיַׁשֵּלם  ְוהּוא  ְרכּוׁשֹו,   ָּכל   ֶאְצלוֹ   ֶׁשַּיְפִקיד   לֹו,   ְוִהִּציעַ   ֶאָחד,   ִאיׁש  ֵאָליו
  ְרָוִחים   לוֹ   ְוִהְבִטיחַ   ֹחֶדׁש,  ְּבָכל  ַּכּמּוָבן]  ִעְסָקא  ֶהֵּתר  [ְּבֶדֶר�  ִרִּבית  ֶׁשל  ָהגּון

  ּוִמָּיד   ְוֶתֶכף  ָּכזֹו,   ְמִציָאה  ִלְמֹצא   הֹון   ָּכל  ְּכַעל   ָׂשַמח  ַהָּנ"ל   ְוָהִאיׁש   ְמֹאד,  ֲהגּוִנים
  ֶהֳחָדִׁשים   ִּבְׁשֵני  ְּכֶׁשִּקֵּבל  ְּביֹוֵתר,  ִׂשְמָחתוֹ   ִהְגִּדיל  ְוֵכן  ֶחְסכֹונֹו,  ָּכל  ֶאְצלוֹ   ִהְפִקיד

  ָּפַׁשט   ְוַהַּנ"ל  ַהְּׁשִליִׁשי, ַהֹחֶדׁש   ָעַבר  �א  ֲאָבל  ִרִּבית, ֶׁשל  ָהגּון  ְסכּום  ָהִראׁשֹוִנים
 ְוֹכל.  ִמָּכל ַוֲחַסר ֵריק ַהָּנ"ל ְׁשלֹוֵמנּו ֵמַאְנֵׁשי ָהִאיׁש ְוִנְׁשָאר ָהֶרֶגל, ֶאת
ְׁשלֹוֵמינּו: ֶזהּו ְּבִדּיּוק ַמה  י  ְלַאְנׁשֵ ר  ָאמַ א  הּור  ַהִּסּפּות  אֶ ע  ָׁשמַ   ׁש"ְּכֶׁשּמֹוֲהָרא 

ֶׁשֲאִני ָּתִמיד ַמְזִהיר ֶאְתֶכם, ֶׁשָאסּור ִלְבֹטַח ְּבׁשּום ָּבָׂשר ָוָדם, ּוִבְפָרט ְּבִעְנְיֵני  
ִיְהֶיה ָהָאדָ  ְוֵאי�  ְוָיַגע ָעָליו  ָממֹון,  ם ִטֵּפׁש ָּכל ָּכ� ָלַקַחת ֶאת ָּכל הֹונֹו ֶׁשָעַבד 

 ְּבָכל ֹּכחֹוָתיו, ְוָלִׁשים אֹותֹו ְּבִבּטּוַח ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם, ֶׁשרֹוֶצה ְלַׂשֵחק ִעּמֹו?!
יֹום    לּובַ  ְּבָכל  ַמֲעִׂשים  ֶזהּו  ַרק  ּבֹוֵדד,  ִמְקֶרה  ֶׁשֶּזהּו  ָאדָ   -ַנְחֹׁשב,  ם ֶׁשְּבֵני 

לֹוְקִחים ָּכל ְרכּוָׁשם, ּוַמְכִניִסים אֹותֹו ְּבִבּטּוַח ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם ִעם ַהְבָטָחה ֶׁשל 
ֲאחּוִזים ְּגדֹוִלים ֶׁשל ִרִּבית, ּוְכֶׁשֶהָחָכם ְּכָבר ָמָצא ַהְרֵּבה ִטְּפִׁשים ָּכֵאּלּו... ְלַצֵּית  

ׁשֶ  ּוַמְכִריז  ַהֹּכל,  ִעם  ּבֹוֵרַח  הּוא  ָאז  ָעָליו  אֹותֹו,  ָלֶהם  ְוֵאין  ָהֶרֶגל,  ֶאת  ָּפַׁשט 
 ְּכלּום.

ָלָּמה ִיְהֶיה ָהָאָדם יֹוֵתר ָחָכם ֵמַהַּבְנק? ִאם ַהַּבְנק נֹוֵתן ָּכ� ְוָכ� ֲאחּוִזים, ֵאי�  
ֵמֲעָסִקים  ֵמִריַח  ְּכָבר  ֶזה  ֲה�א  ִמֶּזה,  ֲאחּוִזים  יֹוֵתר  ָלֵתת  ְּפָרִטי  ִאיׁש  ַיְרִהיב 

 ָּמה ַיְכִניס ָהָאָדם ֶאת ַעְצמֹו ַּבַּסָּכנֹות ָּכֵאּלּו?! ִּביִׁשין, ְולָ 
ִנים ָלָאָדם ְלַהְרִויַח ַּכָּמה ְרָוִחים ַוֲעָסִקים ָּכֵאּלּו ֵהם ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֵעֶסק ַהּגֹוָרלֹות ּוִמְׂשֲחֵקי ַהְּקָלִפים, ֶׁשִּבְתִחָּלה ַּבֲעֵלי ָהֵעֶסק נֹותְ 

ל ַּפַעם ֶּכֶסף,  ַמְגִּדיִלים ֶאת ַהִּבָּטחֹון ֶׁשּלֹו, ְואֹוְמִרים לֹו: ִּתְרֶאה ֵאי� ֵיׁש ְל� ַמָּזל ְוַהְצָלָחה, ְוַאָּתה ַמְרִויַח ְּבכָ ְקַטִּנים, ְוָכ� ּבֹוִנים ּו
, ְמֹאד ָּגדֹול ְסכּום ּוַמְׁשִקיעַ , םאֹותָ  תְמַצּיֵ ,  לִטֵּפׁש ּוְכִסי ֶׁשהּוא ּוִמי, 'ּבֹוא ְוַתְׁשִקיַע ְסכּום ָהגּון ְּביֹוֵתר, ְוַתְרִויַח ֶּכֶפל ִּכְפַלִים ְוכּו

 ...ַהֹּכל ֶאת דְמַאּבֵ  ּוִמָּיד ְוֶתֶכף
 ְּכָלל, ִּכי ָּכ� הּוא ִמְנָהג ָהעֹוָלם, ַּפַעם ַמְרִויִחים ּוַפַעם ְמַאְּבִדים, ּבֹוא ְוַעל ִּפי ֹרב �א ַּדי ְּבֶזה, ַרק אֹוְמִרים לֹו: ַאל ִּתְתָיֵאׁש

לֹו ְּפרּוָטה ֵמָהֲאַבּדֹון ַהַּנ"ל),   ּוְתַנֶּסה עֹוד ַּפַעם, ְוִתְרֶאה ִאם ֵאין ַהָּדָבר ָּכ�, ְוַהָּלה הֹוֵל� ְּבִטְּפׁשּותֹו ִלְלוֹות ֶּכֶסף (ִּכי ְּכָבר ֵאין
ְגֵנָבה ּוְבָעְרָמה ַּכָּידּוַע ְלִמי ֶׁשָּבִקי ַמְתִחיל עֹוד ַּפַעם ִעם ַהְׁשָקעֹות ְקַטּנֹות, ְונֹוְתִנין לֹו ַּפַעם ְׁשִנָּיה ְלַהְרִויַח ַּכַּנ"ל (ִּכי ַהֹּכל הֹוֵל� ּבִ ּו

ֶרף ַעִין ְמַאֵּבד ֶאת ַהֹּכל, ְוַעְכָׁשו נֹוָסף ְלָכל ָצרֹוָתיו הּוא ַּבַעל  ְּבֶזה), ַעד ֶׁשהּוא ָּבא ִעם ַהְלָוָאה ֲעצּוָמה, ּוַמְׁשִקיַע אֹוָתּה ָׁשם, ּוְכהֶ 
 חֹוב ָּגדֹול, ְוָצִרי� ִלְבֹרַח ִמֵּביתֹו ִמַּפַחד ַּבֲעֵלי ַהחֹובֹות.

(ִּתּקּון  ַּבִית ַהַחִּיים, ְוִכְדִאיָתא ְּבִתּקּוֵני זֹוַהר  ְוִסֵּים מֹוֲהָרא"ׁש ַז"ל ְוָאַמר: ּוֵביְנַתִים ְּכָבר ִהִּגיַע ַמְלָא� ַהָּמֶות. ְוהּוא ְּכָבר ׁשֹוֵכב ּבַ 
ְפׁשֹו ִיְתַרֵחק ִמְּדָבִרים  נַ   ׁשֹוֵמר  ְוָלֵכן ,  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם   אֹוָתם  ג הֹורֵ   ָּכ�  ְוַאַחר,  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם   ָּבֶהם  קְמַׂשחֵ   ַהֶּכֶסף,  )רֹוִניםָהַאחֲ   םֵמַהִּתּקּוִני  'ג

 א ָּבֶהם, ְוָיִׂשים ָּכל ִׂשְברֹו ּוִבְטחֹונֹו ַרק ָעָליו ִיְתָּבַר�, ְוָאז טֹוב לֹו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים.ָּכֵאּלּו ּוִמַּכיֹוצֵ 
 א ֵמַהְּגָמרָ ם ֲחֵבִרי 

  ק ִלְצעֹ   —  ָצָרה   ֵאיזוֹ   ָעָליו  ֶׁשָעְבָרה  ְּבָׁשָעה  ַּדְרּכוֹ   ֶׁשָהְיָתה,  ןאּומַ   ֵמִעיר  ַז"ל   ַמִּתְתָיהּו  ַרִּבי  ּוְׁשמוֹ   ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ָהָיה
ִלּמּודֹו   ָּכל ָהָיה ִּכי , ְוכּו' יִמִּיּסּורַ  אֹוִתי ַהֵּצל, ַאַּבֵּיי, ַאַּבֵּיי, ַאַּבֵּיי ָאַמר, ִמָּצרּוִתי  אֹוִתי ַהֵּצל, ָרָבא, ָרָבא, ָרָבא ָאַמרִלּמּודֹו:  ִמּתֹו�

  רְלַצּיֵ   ָצִרי�  ֶׁשַהּלֹוֵמד,  ַּבְּירּוַׁשְלִמי  ְוַכּמּוָבא,  ַמָּמׁש   ְלָפָניו  עֹוֵמד  ַהְּׁשמּוָעה  ַּבַעל ְּכִאּלּו    ִהְרִּגיׁשּו  ְסִביבוֹ   ְמדּו ֶׁשעָ   ְוֵאּלּו,  "לְּבֹאֶפן ַהּנַ 
ִלְלֹמד ֶאת ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְּבֹאֶפן ָּכֶזה, ִּכי ָאז ִיְהֶיה ָּתִמיד ְמֻסָּבב ִעם ֲחֵבִרים    ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ַאְׁשֵרי;  ְלָפָניו  עֹוֵמד  ַהְּׁשמּוָעה  ַּבַעלְּכִאּלּו  

 .ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר, ְוֵהם ְּבַוַּדאי ַיְׁשִּפיעּו ָעָליו ַהְׁשָּפעֹות טֹובֹות, ִויַדְּבקּו אֹותֹו ּבֹו ִיְתָּבַר� ֶּבֱאֶמת
,  ַהִּמּדֹות ֵסֶפר ן (ַעּיֵ  ְמֹאד  ֶזה ְּבָדָבר ַז"ל ַרֵּבנּו  ֶׁשַּמְפִליג, ַהַּצִּדיִקים ְׁשמֹות ַהְזָּכַרת  ֶׁשל ָהִעְנָין ָּכל ֵּכן ַּגם  הּוֶׁשּזֶ , ל"זַ ׁש "ְוָאַמר מֹוֲהָרא

ֵעת ַהֹּצֶר�, , ְוִעַּקר ַהְּׁשֵלמּות הּוא ְּכֶׁשָאָדם ַמְזִּכיר אֹוָתם ִמּתֹו� ִלּמּודֹו, ְוָאז ָּכל ַהַּצִּדיִקים ָּבִאים ְלֶעְזָרתֹו לְ )כ'  ִסיָמן,  ב'   ֵחֶלק,  ַצִּדיק  אֹות
זַ  ַרֵּבנּו  ּוְכִדְבֵרי  ַמָּמׁש,  ְּבֵראִׁשית  ְּבַמֲעֵׂשה  ִׁשּנּוי  ִלְפֹעל  ָיכֹול  ַהַּצִּדיִקים   ֶׁשַעל,  ַהִּמּדֹות  ְּבֵסֶפר   ָׁשם  "לְוהּוא  ְׁשמֹות  ַהְזָּכַרת  ְיֵדי 

 ְיכֹוִלים ְלָהִביא ִׁשּנּוי ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, ַעֵּין ָׁשם.

ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה 
 

 ֵאין ְּבָעָיה ָלֵתת ְלֶיֶלד מֹוֵצץ

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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ַההֹוִרים ַמה  ׁשֶ ים ּכְ עֹוׂשִ
? לְלֵנֶט ם הֹוְפִכי  

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,         

ָצִעיר, ֲאַנְחנּו ָּגִרים ְלַיד הֹוֵרינּו, ְוָלַאֲחרֹוָנה ֵהם ִהְתִחילּו ְלַבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו ֶׁשֵהם ֲאַנְחנּו זּוג 
, ְוִלְפָעִמים ֵהם ְיכֹוִלים ִלְׁשַח ֶיֶלד ִליׁשֹן ֶאְצֵלנּו ְּבִלי  הרֹוִצים ָלבֹוא ֶלֱאכֹול ֶאְצֵלנּו ֲארּוָח 

 ת.ִלְׁשאֹל ֵמרֹאׁש, ְוֶזה ַמְפִריַע ָלנּו ְקצָ 

, ֲאָבל א ְּכֶׁשֶּזה קֹוֶרה ְלִעִּתים ְקרֹובֹות  םְלַּפעַ ם  ֲאַנְחנּו ְׂשֵמִחים ַלֲעזֹר ּוְלָאֵרַח אֹוָתם ִמַּפעַ 
.תְּגדֹולֹות  ְקִנּיֹוה  ֶזה ַּגם ַמְפִריַע ָלנּו ְקָצת ַלָּׁשלֹום ַּבִית, ִּכי ַּבְעִלי ִמְתרֹוֵצץ ְועֹוֶׂש   ָּכל ָּכ 

י ֶׁשִּיְהֶיה ַמְסִּפיק ַּבַּבִית ְלַהְרֵּבה ְזַמן, ֲאָבל ֶזה ִנְגָמר ַהְרֵּבה יֹוֵתר ַמֵהר ִּכי  ְּבַפַעם ַאַחת, ְּכֵד 
ֵּביֵתנּו   ֶאת  ִלְבנֹות  רֹוִצים  ָאנּו  ּוִבְכָלל  ַההֹוִרים.  ֶאת  ְלָאֵרַח  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ַהְּזַמן  ָּכל 

 ִּבְפָרִטּיּות.

ְמֻנָּצִלים, ּפָ  ַמְרִּגיִׁשים  ְּכֶׁשֵה ֲאַנְחנּו  ֲארּוָח   םׁשּוט  ְלָהִכין  ָּבִאיםהִמְתַעְּצִלים  ֵהם  ֶלֱאכֹל    , 
 ֵהם ַמְזִמיִנים ֶאת ַעְצָמם ֵאֵלינּו, ְּבִלי ֶׁשֲאַנְחנּו ַנְזִמין אֹוָתם קֶֹדם. ֶאְצֵלנּו.

ַעל ֶזה ְּבַמָּבט    ? אֹו ֶׁשאּוַלי ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהְסַּתֵּכלןַמה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ְּבִעְניַ 
 ַאֵחר?

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה, א' ְּדרֹאׁש חֶֹדׁש ֲאָדר א', ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב.

ֵמַהִּמְצוֹות ֲהִכי ְּגדֹולֹות. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ֶזה    -ְלַכֵּבד הֹוִרים, ְלַהְכִניס ַהַּבְיָתה ֶאת ַההֹוִרים  
ִלְבָרָכה אֹוְמִרים (ְירּוַׁשְלִמי ִקּדּוִׁשין ֶּפֶרק א, ֲהָלָכה ז): "ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי אֹוֵמר,  
  הּוא יֹוֵתר ִמְּכבֹודֹו", ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ָגדֹול ִהיא ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם, ֶׁשֶהֱעִדיפֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

הּוא הּו  ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ֶׁשְּמַכְּבִדים  ִמַּמה  יֹוֵתר  ַההֹוִרים  ֶאת  ְלַכֵּבד  אֹוָתנּו  ִצָּוה  א 
ָאיֹו יֹוְדִעים ַמה הֹוֵלאְונֹוָר ם  ְּבַעְצמֹו;  ֲאָנִׁשים א  ָאב  הּפֹ  ,  ִּכּבּוד  ְּבִמְצַות  ְמַזְלְזִלים   ,

 ָוֵאם.

נּו ְצִריִכים ִלְסּבֹל ֵמַההֹוִרים?" ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה  ֲאַנְח   הֲאָנִׁשים ׁשֹוֲאִלים: "ַעד ַּכָּמ 
ְמַסְּפִרים (ְירּוַׁשְלִמי ֵּפָאה ג.) ָׁשֲאלּו ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהּזֹאת ַלַּתָּנא ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: "ַעד ֵהיָכן 

ְלכ ַאֶּתם ׁשֹוֲאִלין,  "ְוִלי  ֱאִליֶעֶזר:  ַרִּבי  ָעָנה  ָוֵאם?"  ָאב  ִּכיּבּוד  ֶּבן  הּוא  ְלָּדָמה  ַׁשֲאלּו  ּו 
ְנִתיָנה, רֹאׁש ְּפַטְרּבֹוֵלי ָהָיה, ַּפַעם ַאַחת ָהְיָתה ִאּמֹו ְמֲסַטְרּתֹו, ִּבְפֵני ָּכל ּבּוֵלי ֶׁשּלֹו, ְוָנַפל  

ַהֵּגֵנָרִלים י  קֹוְרְדקֹון ֶׁשָּלּה ִמָיָדּה, ְוהֹוִׁשיט ָלּה ֶּׁשּלֹא ִּתְצַטֵער", ָּדָמה ֶּבן ְנִתיָנה ָהָיה ִמְּגדֹולֵ 
ַהַּנַעל   הת ִאּמֹו ָסְטָרה לֹו ִעם ַנַעל, ִּבְפֵני ָּכל ַהַחָּיִלים ֶׁשָהיּו ַּתְחָּתיו, ְוָנְפלָ ַּבָּצָבא, ַּפַעם ַאַח 

אֹוָתּה ְלִאּמֹו ְּכֵדי ֶׁשִהיא א ִּתְצָטֵר  ט  ִמָּיֶדיָה, ְוהּוא ִהְתּכֹוֵפף ְלָהִרים ֶאת ַהַּנַעל ְוהֹוִׁשי
ֱאלִ  ַרִּבי  ְּבֶזה  ּוְלִהְצַטֵער.  "ֵא ְלִהְתּכֹוֵפף  ָלֶהם,  ָעָנה  ֶאת  ייֶעֶזר  ְלַכֵּבד  ְמֻחָּיִבים  ִׁשעּור,  ן 

 ַההֹוִרים ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֶּזה ָקֶׁשה".

ָהִאָּׁשה ַהְּזֵקָנה; ִמי ִיְסַּתֵּכל ֲעֵליֶכם? ִמי ַיֲחׁשֹב    אִהי  עֹוד ְמַעט ַאָּתה ָהַאָּבא ַהָּזֵקן ְוִאְׁשְּת
ְּגרּו ֶאת ַהֶּדֶלת ְויֹאְמרּו: "ֲאַנְחנּו רֹוִצים ִלְחיֹות ִּבְפָרִטּיּות, ִמְּמֶכם? ַהְּיָלִדים ֶׁשָּלֶכם ַּגם ִיְס 

 ֲאַנְחנּו א ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ָּכ ְוכּו' ְוכּו'".

ַּתֲעׂשּו   ְּגדֹוָלה.  ֲהִכי  ַּבִּׂשְמָחה  זֹאת  ֲעׂשּו  ְלהֹוֵריֶכם;  ַּדְלְּתֶכם  ֶאת  ִּפְתחּו  ִּתְׁשַּתּטּו,  ַאל 
ַחּיֵ  ְּפָרִטּיּוְלַעְצְמֶכם  ּגֹוְזִלי  תי  א  ַההֹוִרים  ֶׁשּלֹו;  ְוַההֹוִרים   ַּבֲעֵל ַאְּת,  ת  ֶא   םָיִפים, 

ִלְנִעיִמים יֹוֵתר,  ִלְמתּוִקים  ַהַחִּיים  ֶאת  ַלַּבַעל    ַהְּפָרִטּיֹות, הֹוִרים הֹוְפִכים  ַּתִּגידּו  יֹוֵתר; 
 , ּוִבְׁשִביל ַההֹוִרים.ַהְּיָלִדיםל ֶּׁשִּיְקֶנה אֶֹכל ִּבְׁשִביְלֶכם ּוִבְׁשִבי

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ת ִלְקנֹו  נֹוֵסעַ א  ֶׁשהּוי  ִלְפנֵ ,  ַרֵּבנּול  ֶא   הֹוֵלן  ָנָת י  ַרּבִ ר:  ַּתְקִצי 
 .אֹותֹוק ְמַחּזֵ ד ְמאֹ ְוַרֵּבנּוב, ְּבַּבאְרִדיְטׁשּוה ְסחֹוָר 

 תפב. 
זַ  ֵמַרֵּבנּו  ְרׁשּות  ִקֵּבל   לַאַחר־ָּכ") ), טִגיֶזעִגינְ   ֶׁשּקֹוִרין, 

 ת ְקִנּיַ   ַּבֲעבּור  בְרִּדיְטׁשֹוְלּבֶ   ָנַסע  ּוִמָּׁשם  ְלֵביתֹו  ְוָחַזר
 ַעל ,  ְלָבבֹו  ְמִרירּות  בֵמרֹ   ְּבתֹוכֹו  ָנְקָטה  ְוַנְפׁשֹו.  ַהְּסחֹוָרה
ִמָּיד  ִיְת   ֵמֲעבֹוָדתֹו  ְקָצת  ַעְצמֹו  ֶׁשְּמַבֵּטל ַעל־ֵּכן   ,ָּבַר

ִהְסִּפיק   ַעד ֶׁשא  ְלֶנעִמירֹוב,  ַהְּסחֹוָרה  ִעם  ִמָּׁשם  ְּבׁשּובֹו 
ְלזּוָגתֹו   ּוְלהֹוִדיַע  ָהַל  ַהֶּמַק ְלָפֵרׁש  ּוִמין,  ִמין  ִמָּכל  ח 

 ב ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר. ָלׁשּוִּבְמרּוָצה ְלֵבית־ַהִּמְדָרׁש 
ה  ִמָּיָּמ ְיָתה ַּבת ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָּדִוד ְצִבי, ֲאֶׁשר  ְוִהיא ָה 

ה ְּכָלל ֲאִפּלּו ֵלֵׁשב ַּבֲחנּות ָּכל ַהּיֹום, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן  ִנְּסָת א  
ֵמְרִׁשיַמת   ַהְּסחֹוָרה    ַהֶּצעְטֶלע ֵליַדע  ֶמַקח  ִּפְרֵטי  ָּכל 

ִּנְכַנס ֶאְצָלּה ֵאיֶזה קֹוֶנה, ְּבַוַּדאי א ָהָיה ְּבֶאְפָׁשרּוָתּה. ּוְכֶׁש 
ֵּבית־ַהִּמְדָרׁש  ֻהְכְרָח  ֶאל  ֵאָליו  ָלרּוץ  ֵמִאּתֹו  ִלְׁשאֹוה  ל 
ח, ַעד ֶׁשָראּו ָּכל ְּבֵני ֵּביתֹו, ֶׁשַּגם זֹו ֵאיָנּה ֵעָצה טֹוָבה. ַהֶּמַק 

ּוֵמָאז ָמֲחלּו לֹו ַּגם ַעל ֶזה ְוִהְׁשַּתְּדלּו ַאַחר־ָּכ, ֶׁשִּתְהֶיה ַּגם  
ַעל  ִקְּבָלּה  ְוזּוָגתֹו  ַאֵחר,  ִאיׁש  ַעל־ְיֵדי  ַהְּסחֹוָרה  ְקִנַּית 
ָׁשַקד   ּוֵמָאז  ֶעֶרב.  ְוַעד  ִמּבֶֹקר  ַהֲחנּות  ִטְרַּדת  ָּכל  ַעְצָמּה 
ִמן   יֹוֵצא  ְּבאֶֹפן  ּוְתִפָּלה  ּתֹוָרה   ַּבֲעבֹוַדת־ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר

 ַהְּכָלל.
 תפג. 

ִּפְנָח  ָּפָרַׁשת  יַׁשַּבת־קֶֹדׁש  זֹו    —  ּמּוזְּבַת   "טס,  ַׁשָּבת  ַעל 
ֵאֶצל  ָּגדֹול  ָקָהל  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ַהְרֵּבה  ִּפְתאֹם  ִנְתַקְּבצּו 

 ."לַרֵּבנּו זַ 
 עֹוִׂשים   ֶׁשָאנּו,  ְוָאַמר  ְקָצת  "לזַ   ַרֵּבנּו  ִהְקִּפיד   ּוִבְתִחָּלה 

י  ּכִ ,  ְּכָלל  ִקּבּוץ  ְזַמן  ָאז  ָהָיה   א  ִּכי   ַהְינּו,  ַׁשָּבתֹות  ְלַעְצֵמנּו
ָאז   ֶאְצלֹו  ָלבֹוא  ַׁשָּבתֹות  ָלנּו  ְוָקַבע  ָעָׂשה  ְּבַעְצמֹו  הּוא 

(ְזַמן ְוַעְכָׁש ַּדְיָקא,   ִקּבּוץ.  ַעל  ַׁשָּבת  ְלַעְצֵמנּו  ָעִׂשינּו  ו 
ַהִּקּבּוץ ְוַהְּקִהָּלה ְלָכל ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו ָהָיה ְּכִפי ְרצֹונֹו ֶׁשל 

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

ַהְּקדֹוִׁשים זֶ   ֵׁשם  לְועַ  ֲחָכֵמינּו  ָקְראּו  ה 
ִּכי   ָחֵבר,  ִּבְלׁשֹון  ָמקֹום  ְּבָכל  ָחָכם  ְלַתְלִמיד 

ֶׁשל ֲחֵברֹו  ִעַּקר  ָחָכם הּוא  ָהָאָדם,   ַהַּתְלִמיד 
ַּתְלִמיֵדי  ֶאל  ִמְתַחֵּבר  ֶׁשָאָדם  ְיֵדי  ְוַעל 
ִּתְקָוה   לֹו  ֵיׁש  ָּתִמיד,  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהֲחָכִמים 

 טֹוָבה ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶּבֱאֶמת.
ִיְלַמד   ֶׁש�א  ִהְקִּפידּו,  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו 

ֶׁשָאְמרּו   ּוְכמֹו  ְלַבד,  ס(ּבְ ָהָאָדם   ַעל  :)"גָרכֹות 
  —   ״: "ֶחֶרב ֶאל ַהַּבִּדים)ל"ו  נ'  ִיְרְמָיהּו(  ַהָּפסּוק

  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשל   ׂשֹוְנֵאיֶהם  ַעל  ֶחֶרב
;  ַּבּתֹוָרה  ְועֹוְסִקים  ְּבַבד  ַּבד  ֶׁשּיֹוְׁשִבים
 ַהְרֵּבה  ָמִצינּו  ַה�א  ִּכי,  ָקֶׁשה  ְוִלְכאֹוָרה
, ְּבַחְדָרם  םּוְמֻסָּגִרי  ְסגּוִרים  ֶׁשָּיְׁשבּו  ַצִּדיִקים

ׁשּום לִ   ּתֹוָרה  ְוָלְמדּו ִעם  ָלְמדּו  ְו�א  ְׁשָמּה, 
ִמַּמֲאַמר   ִנְׁשָמִרים  ָהיּו  ְוֵאי�  ְּכָלל,  ָחֵבר 

  "ל ַהּנַ   ִּפי  ַעל  ֲאָבל?  "לֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ַהּנַ 
 ֶהםֶׁשּלָ   ַהַחְברּוָתא  ִּכי ,  ְמֹאד  ָהִעְנָין  מּוָבן

 ְוָלְמדּו,  ְּבַעְצָמם  ְוָהָאמֹוָרִאים  םַהַּתָּנִאי  ָהְיָתה
 ֶהם ְּבַיַחד, ְוֵאין עֹוד ֲחֵבִרים טֹוִבים ֵמֵאּלּו.ִעּמָ 

ם ַהַּצִּדיִקי  ֶאלק  רַ ר  ֶׁשִּמְתַחּבֵ י  מִ י  ַאְׁשרֵ 
א  ְוהּום,  ַלֲחֵבִרים  אֹותָ   ְולֹוֵקחַ ם  ַהְּקדֹוִׁשי

ם  ֲחֵבִרים  ְסתָ ל  עַ   ְוִלְבֹטחַ   ִלְסֹמ�א  �ר  ִנְזהָ 
 ד.ְמאֹ  אֹותוֹ ב ְלַאְכזֵ ם ֶׁשְּיכֹוִלי

(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ה' ֶעֶר� ֲחֵבִרים ְוֵחֶלק ג' ֶעֶר�  
 ִּבָטחֹון) 
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 ה˜' ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו
 

 חבורת "עצתו אמונה" בוויליאמסבורג
האש של רבינו הקדוש מתגברת מיום ליום על פני העולם כולו, הלימודים והעצות של רבינו הקדוש מתפשטים יותר  

מקבלים מבט אחר לגמרי על  וויותר, יהודים כה רבים בכל רחבי תבל מחיים את נפשם בספרים, הקונטרסים והגיליונות,  
מות והמתיקות של השם  יגם יחד, כשזוכים להרגיש את הנעהחיים, והכל משתנה כל כך יפה לטובה, ברוחניות ובגשמיות  

 יתברך, שרבינו מחדיר בנו. 
במיוחד השיעורים והמכתבים של ראש הישיבה שליט"א, שכובשים לבבות ומבוקשים אצל כל בני ישראל, העצות של  

בהתאמה מיוחדת    רבינו הקדוש, כפי שמוהרא"ש לימד אותנו, מוסברות באופן כל כך יפה וקל בשיעורים ובמכתבים,
לדורנו אנו, עם הנסיונות והקשיים של ימינו; הם סוללים דרך לכל יהודי בכל מצב שיוכל להחזיק מעמד בעוז, להתגבר  

 על כל המעברים, ולחזור אל השם יתברך.
כולו נפתחים כל הזמן עוד ועוד בתי מדרשים של "היכל הקודש" שם מתאספים חברים  בערים רבות ברחבי העולם 

ם שותים מאותו מעיין זך וטהור, ומתחזקים יחד בעצות והחיזוקים המתוקים של רבינו הקדוש, כפי שמלמדנו ראש  שכול
 הישיבה שליט"א.

ואותו דבר גם בחבורות היכל הקודש; אמנם בריחוק המקום, אך בקירוב הלבבות, מתאספים בערים רבות תלמידי היכל  
מספרים אמונה,  נגוני  שרים  לשבוע,  אחת  לרבינו    הקודש  להתקרב  זכו  כיצד  מספרים  הפצה,  סיפורי  תפילה,  סיפורי 

 הקדוש, וכיצד השתנו כל חייהם לטובה, וכך מתחזקים בצותא בעבודת ה'. 
בד בבד עורכים בחבורות הרבה סיומים, שזוכים ללמוד ולסיים על ידי סדר דרך הלימוד של רבינו הקדוש. קנאת סופרים  

 להתחזק בתורה ובתפילה, באמונה וביראת שמים, ובכל הדברים הטובים.  תרבה חכמה, לומדים זה מזה כיצד
מתקיימות היום חבורות שבועיות בכל ריכוזי אנ"ש, וכך גם באנגליה ובקנדה, ובעוד מקומות רבים    רבארץ ישראל כב

 בכל העולם. 
שהתחילו להתאסף בחבורות גם  אמנם עד היום לא היה דבר כזה באמריקה, ולכן מה רבה השמחה בקרב אנשי שלומינו  

 באמריקה.
אנשי   של  נכבד  ציבור  בווליאמסבורג,  החברים  אחד  של  בביתו  הראשונה  אמונה"  עצתו  "חבורת  התקיימה  השבוע 
שלומינו התאסף בליל שלישי האחרון לשוחח ביחד למשך שעה, שרו נגוני אמונה, הניגונים באידיש שמושכים יהודי  

ו על סיפורים יפים של תפילה והפצה, וחלקו יחד את הירושה היקרה והטהורה מרבינו  בחזרה להקדוש ברוך הוא, שוחח
 הקדוש.

כו  וישאבו  ויתחזקו,  יחד  יתאספו  החברים  בשבוע,  שבוע  מידי  להתקיים  החבורות  ימשיכו  יתברך  השם  ות  חבעזרת 
 מחודשים להמשיך בעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב. 

 איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק! 

 *** 
 מדור חדש בקול ברסלב "נוסח שבת וחג" 

חוליה נוספת בשרשרת הנפלאה של דברי חיזוק שיעורים, ניגונים, סיפורים, שיחות ועוד הניתנים לשמועה בקו "קול  
ברסלב", כמפורט בהרחבה בגיליון של לפני שבועים (משפטים), וכעת נוסף המדור החדש "נוסח שבת וחג" ממנו כבר  

 ים רבים. נהנו ויהנו יהוד
נוסח הימים    –  4להיכל הנגינה,    5לאידיש,    1הקישו   נוסף על  נוסח לשבת וחג,  נוסח, ולפניכם מבחר נפלא של קטעי 

 הנוראים שכבר היה עד עכשיו בקו. 
בינתים כבר ניתן לשמוע את נוסח התפילה של קבלת שבת, קידוש, שוכן עד, שחרית, ממקומך, ברכות ההפטרה, ברכת  

 ליום טוב אפשר לשמוע ערבית וקידוש; ובעזרת השם בקרוב יתווספו עוד. החודש; ובנוסח 
כמו כן אפשר לשמוע במדור זה זמירות לשבת קודש ומוצאי שבת, כפי ששרים בברסלב, ועוד ניגונים יפים שאפשר  

 לשיר לכבוד שבת קודש.  
 תגובות רבות כבר הגיעו מיהודים שנהנו ביותר מהמדור החדש.

 כבד את ה' מגרונך!
 

  ַהְינּו ְּפָעִמים ֶׁשָּבאּו ֵאָליו,    ָׁשׁש :  ְּפָעִמים  ֵׁשׁש  ל"ַרֵּבנּו זַ 
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְוַׁשָּבת ֲחֻנָּכה ְוָׁשבּועֹות, ְוָׁשׁש ְּפָעִמים ָנַסע 

  א   ַׁשָּבת  ְועֹוד  ְוַׁשַּבת־ַנֲחמּו  ַׁשַּבת־ִׁשיָרה :  ַּבֶּדֶר  "לַרֵּבנּו זַ 
 ).ְקבּוָעה

ָאַמר:    ִעְנָין  ַלֲעׂש  רֹוֶצה  ָהִייִתי  "ֲאִניְוַאַחר־ָּכ ֵאיֶזה  ֹות 
ּפּוְנְקְט  ֶׁשּקֹוִרין  ַהְּגֵזרֹות,  ָּבעֹוָלם, ןאֹודֹות  ֶׁשִּנְׁשַמע   ,

  רֹוֶצה   ֶׁשָהָיה  ַהְינּו,  " ֶׁשרֹוִצים ִלְגזֹר ַעל ִיְׂשָרֵאל ַחס ְוָׁשלֹום
 ָמה,  ְּבַעְצִמי  ְּכֶׁשֲאִני  ַא".  ּוְלַבְּטָלם  ְלַהְמִּתיָקם  קַלֲעסֹ
ִנְתַקְּבצּו ְּבעַ   ֲאִני  ִּכי?!  ֲאִני ַעל־ֵּכן  ָּפׁשּוט,  ִאיׁש  ְצִמי 

ָצִרי  עֹולָ 'ָה  ֶׁשֲאִני  ָמה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשאּוַכל  ְּכֵדי  ִּפְתאֹם,  ם' 
  ֵחֶלק   ן"מֹוֲהַר   ְּבִלּקּוֵטי[  ַהּתֹוָרה  ָאז  ְוָאַמר.  "ַלֲעׂשֹות ָּבֶזה

  לֹו   ֵיׁש  ָאז,  ַהַּצִּדיק  ֵאֶצל'  םעֹולָ 'ְּכֶׁשָה "]  קסו  ִסיָמן,  'א
 .  "ֶמְמָׁשָלה

  ְּבֵליל ;  ּתֹוָרה  ְּפָעִמים  ְׁשֵּתי  ל"ְוָאז ְּבַׁשָּבת זֹו ָאַמר ַרֵּבנּו זַ 
  ְּדָעְלָמא   ֶאְמָצעּוָתא"   ַהּתֹוָרה  ל"זַ   ַרֵּבנּו  ָאַמר  ַׁשָּבת־קֶֹדׁש

[ֵהיָכא ּוְבַׁשָּבת־ ],  כד  ןִסיָמ ,  'א  ֵחֶלק  "ןמֹוֲהַר ְּבִלּקּוֵטי־, 
  ַרִּבי "  ַהּתֹוָרה  ל"ַרֵּבנּו זַ   ָאַמר  ַׁשֲחִרית  תִּבְסעּוַד   רַּבּבֶֹק   קֶֹדׁש
 .]טז ִסיָמן, 'א ֵחֶלק, ן"מֹוֲהַר ְּבִלּקּוֵטי־[ "יִמְׁשָּתעֵ  יֹוָחָנן

  ְּבֵעָׂשו   ְּכלּוִלים  ְוֵהם,  ֻאּמֹות  ִׁשְבִעים  ֶׁשֵּיׁש,  ָאז  ְוָאַמר 
י  ָּכלּול  ֶזה,  לְוִיְׁשָמֵעא   ָּכלּול   ְוֶזה,  תֻאּמֹו  ְוָחֵמׁש  םִמְּׁשׁשִ
י ְׁשֵני  ֻאּמֹוׁש  ְוָחֵמ   םִמְּׁשׁשִ אֹוָתם  ִיְכְּבׁשּו  ְוֶלָעִתיד  ת. 
ן: ָמִׁשיַח ֶּבן יֹוֵסף ּוָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד. ְוֵיׁש ַצִּדיק ֶאָחד, ְמִׁשיִחי
 ין ְמִׁשיִחין ַיְחָּדו.ֵר ְּת ל ִמ ֶׁשָּכלּו

ִנְׁשַּבר ְוִדּבֵ   ְוָאז  ֶׁשִּנְדַּפס,  ִמָּמה  יֹוֵתר  ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה  ָאז  ר 
ֵמרֹב    ְוִהְקִּפיד,  ָעָליו  ַעְצָמן  ֶׁשָּדֲחקּו,  םָהעֹולָ ַהֻּׁשְלָחן 

  ַעְכָׁשו   ְוִכי,  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ֶאְצִלי  יֹוְׁשִבים  ּגֹוִים  יְוכִ ":  ְוָאַמר
  ֶׁשֶּנֱאַמר   ְּכמֹו,  ַצִּדיִקים  ֶאל  ֹוִיםּג  ֶׁשִּיְתָקְרבּו,  ַהָּמִׁשיַח   ְימֹות

 ַׁשָּי  ַהָּפסּוק  ְוֶזה  '"!ֹוִיםַהּג  ָּכל  ֵאָליו  ְוָנֲהרּו: ')ב ,  ב  ְיַׁשְעָיה(
 ִׂשיָחתֹו  ֶׁשָּכל,  ַּדְרּכֹו  ָהְיָתה   ִּכי־ָּכ.  ָׁשם  ןַעּיֵ ,  ל"ַהּנַ   ְלַהּתֹוָרה
  ת ַׁשֶּיכֶ   ָהְיָתה,  ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה  ֵמִׂשיַח   ֶׁשָהָיה,  ַהְּקדֹוָׁשה

 . ָּבּה ֶׁשָעַסק ַלּתֹוָרה
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")   -(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 

 
 

 :מנחה וקבלת שבת
 לקת הנרותדק' לאחר זמן הד 15

 9:15שחרית שב"ק: 
 :סעודה שלישיתמנחה ו

 לקת הנרותבזמן הד

 העתירו בתפילה! 
 

 לרפואה שלמה בקרוב בתוך שאר חולי ישראלפייגלא   בןיצחק על ר' 

 

 "שמיעת שיעור מראש הישיבה שליט"א
 " 19בליל שישי ברחוב נחל דולב  

 הד"נדק' לאחר זמן  15 :מנחה וקבלת שבת
 לקת הנרותבזמן הד :סעודה שלישית

 6ברחוב ריב"ל 
 לקת הנרותבזמן הד :סעודה שלישית

 4קומה  9ברמה ד' רחוב ריש לקיש 

 היכל הקודש ברסלב 
 מודיעין עילית   3קומה   5רשב"י 

 9:30בשעה   'יום ד  חבורה:

 השקיעה בזמן   :סעודה שלישית

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו שמואל יעקב קאהאןמו"ה 

   םיהיכל הקודש ירושל

 להולדת בנו למזל טוב 
 *** 

 הי"ו  נוסבוים ברוךמו"ה 

 היכל הקודש בני ברק 
 להולדת בתו למזל טוב 

 *** 

 

 מראש הישיבה שליט"א חזקות לאברכיםהת "שמיעת שיעור
  9:00ביום ראשון בערב בשעה  

 לפני השקיעהדק'  10 :מנחה וקבלת שבת

   9:00בשעה  :תפלת שחרית שב"ק

 :סעודה שלישיתמנחה ו
 לפני השקיעה מעריב בזמן ר"תדק'  20

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
החשוב שנטל חלק  אברךיעמוד על הברכה ה

 ידידינו  נות והעצתו אמונהבהפצת הגליו

 הי"ו שמואל יעקב קאהאןמו"ה 
  הולדת בנו למזל טוברגל ל

 .ית עימנוש'כח אייבישטער על כל החסדים שעש
 שיזכה להכניסו בריתו של א"א בעתו ובזמנו השי"תיעזור 

 אמן .דקדושה מכל יוצ"ח נחתהרבה  והוירו

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

 ירושלים/בני ברק/ בית שמש/צפת  מ.ש.ג.ב"
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	הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אוֹמֵר לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד.
	בְּפָּרָשׁוֹת אֲחֵרוֹת הַתּוֹרָה בְּדֶרֶךְ כְּלָל כּוֹתֶבֶת "וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר, דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל", לָמָּה כָּאן אוֹמֶרֶת הַתּוֹרָה בְּלָשׁוֹן אַחֵר "וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל"? גַּם יֵשׁ לְהָבִין אֶת הַמִּלִּ...
	נֵרוֹת הַמְּנוֹרָה מְרַמְּזִים עַל הַשְּׁכִינָה הַקְּדוֹשָׁה שֶׁשּׁוֹרָה עַל כָּל הָעוֹלָם, כְּפִי שֶׁחֲזַ"ל אוֹמְרִים (שַׁבָּת כ"ב:) הַמְּנוֹרָה הָיְתָה עֵדוּת לְכָל הָעוֹלָם שֶׁהַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה בְּעַם יִשְׂרָאֵל, עוֹד אוֹמְרִים חֲזַ"ל (בַּמִּדְב...
	הַיּוֹם לְצַעֲרֵנוּ אֵין לָנוּ לֹא מִשְׁכָּן וְלֹא בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, אֲבָל הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה נִשְׁאֶרֶת לָנֶצַח, וְהַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה תָּמִיד בְּעַם יִשְׂרָאֵל; זֶה הָעֲבוֹדָה שֶׁל כָּל יְהוּדִי, לְהַדְלִיק אֶת הַמְּנוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, לָדַע...
	הַיּוֹם לְצַעֲרֵנוּ אֵין לָנוּ לֹא מִשְׁכָּן וְלֹא בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, אֲבָל הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה נִשְׁאֶרֶת לָנֶצַח, וְהַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה תָּמִיד בְּעַם יִשְׂרָאֵל; זֶה הָעֲבוֹדָה שֶׁל כָּל יְהוּדִי, לְהַדְלִיק אֶת הַמְּנוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, לָדַע...
	הַיּוֹם לְצַעֲרֵנוּ אֵין לָנוּ לֹא מִשְׁכָּן וְלֹא בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, אֲבָל הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה נִשְׁאֶרֶת לָנֶצַח, וְהַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה תָּמִיד בְּעַם יִשְׂרָאֵל; זֶה הָעֲבוֹדָה שֶׁל כָּל יְהוּדִי, לְהַדְלִיק אֶת הַמְּנוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה, לָדַע...
	רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן כ"א) הָרֹאשׁ שֶׁל כָּל אָדָם הוּא מְנוֹרָה, יֵשׁ לוֹ שִׁבְעָה נֵרוֹת; הָעֵינַיִם, הָאָזְנַיִם, הַחֹטֶם וְהַפֶּה. יְהוּדִי צָרִיךְ לְטַהֵר וּלְקַדֵּשׁ אֶת שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת שֶׁל רֹאשׁוֹ, וּבְ...
	חֲזַ"ל אוֹמְרִים (מְנָחוֹת נ"ג:) עַם יִשְׂרָאֵל נִמְשַׁל לְזַיִת, כְּמוֹ שֶׁהַזַּיִת נוֹתֵן שֶׁמֶן רַק כְּשֶׁכּוֹתְשִׁים אוֹתוֹ, לוֹחֲצִים עָלָיו, אוֹתוֹ הַדָּבָר עַם יִשְׂרָאֵל חוֹזְרִים אֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל יְדֵי הַיִּסּוּרִים שֶׁהֵם עוֹ...
	זֶה מַה שֶׁהַפָּסוּק אוֹמֵר, וְאַתָּה, דַּוְקָא אַתָּה, הַצַּדִּיק מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ, שֶׁיָּבִיאוּ אֵלֶיךָ, כִּי דַּוְקָא עַל יְדֵי שֶׁמִּתְקָרְבִים אֶל הַצַּדִּיק הָאֲמִתִּי וּמְצַיְּתִים לַעֲצוֹתָיו, ...
	(עפ"י תּוֹךְ הַנַּחַל תְּצַוֶה תשנ"ט)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת תְּרוּמָה, ב' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב
	קִבַּלְתִּי אֶת הַמִּכְתָּב.
	אֵין בְּעָיָה לָתֵת לְיֶלֶד מוֹצֵץ; לֹא קוֹרֶה כְּלוּם לַשִּׁנַּיִם, זֶה סִפּוּרֵי סַבְתָּא.
	אֵין בְּעָיָה לָתֵת לְיֶלֶד מוֹצֵץ; לֹא קוֹרֶה כְּלוּם לַשִּׁנַּיִם, זֶה סִפּוּרֵי סַבְתָּא.
	אֵין בְּעָיָה לָתֵת לְיֶלֶד מוֹצֵץ; לֹא קוֹרֶה כְּלוּם לַשִּׁנַּיִם, זֶה סִפּוּרֵי סַבְתָּא.
	אַל תֵּעָלְבוּ שֶׁהַסַּבְתָּא רַבָּה שֶׁלָּכֶם הוֹצִיאָהּ אֶתְכֶם מִבֵּיתָהּ כִּי אַתֶּם נוֹתְנִים מוֹצֵץ לַיֶּלֶד שֶׁלָּכֶם, אַל תֵּעָלְבוּ; בַּפַּעַם הַבָּאָה שֶׁאַתֶּם הוֹלְכִים לְבַקֵּר אוֹתָהּ תִּזְכְּרוּ לָשִׂים בַּצַּד אֶת הַמּוֹצֵץ, כָּךְ לֹא ...
	אִם הַסַּבְתָּא רַבָּה צוֹעֶקֶת: "לֹא לָתֵת מוֹצֵץ" - זֶה לֹא נוֹרָא; יֵשׁ אֶצְלִי זוּג, הֵם כְּבָר רָבִים כַּמָּה שָׁנִים; הַבַּעַל צוֹעֵק שֶׁמּוֹצֵץ זֶה לֹא בָּרִיא, זֶה מְעַקֵּם אֶת הַשִּׁנַּיִם, הָאִשָּׁה הָיְתָה מוּכָנָה לְוַתֵּר לְבַעֲלָהּ, הִיא...
	אִם הַסַּבְתָּא רַבָּה צוֹעֶקֶת: "לֹא לָתֵת מוֹצֵץ" - זֶה לֹא נוֹרָא; יֵשׁ אֶצְלִי זוּג, הֵם כְּבָר רָבִים כַּמָּה שָׁנִים; הַבַּעַל צוֹעֵק שֶׁמּוֹצֵץ זֶה לֹא בָּרִיא, זֶה מְעַקֵּם אֶת הַשִּׁנַּיִם, הָאִשָּׁה הָיְתָה מוּכָנָה לְוַתֵּר לְבַעֲלָהּ, הִיא...
	זֹאת צָרָה; שֶׁבַּעַל וְאִשָּׁה רָבִים בֵּינֵיהֶם בִּגְלַל מוֹצֵץ – זוּ בְּעָיָה. בַּמִּקְרֶה שֶׁלָּכֶם שֶׁהַבַּעַל אִתְּכֶם, אֵין לוֹ בְּעָיָה שֶׁאַתֶּם עוֹשִׂים כָּךְ, רַק הַסַּבְתָּא רַבָּה, הִיא אָמְרָה לָכֶם לָלֶכֶת הַבַּיְתָה וְכוּ' - אַתֶּם לֹא...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחוּ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה תְּרוּמָה תשפ"ב)
	חבורת "עצתו אמונה" בוויליאמסבורג
	האש של רבינו הקדוש מתגברת מיום ליום על פני העולם כולו, הלימודים והעצות של רבינו הקדוש מתפשטים יותר ויותר, יהודים כה רבים בכל רחבי תבל מחיים את נפשם בספרים, הקונטרסים והגיליונות, ומקבלים מבט אחר לגמרי על החיים, והכל משתנה כל כך יפה לטובה, ברוחניות ובגש...
	במיוחד השיעורים והמכתבים של ראש הישיבה שליט"א, שכובשים לבבות ומבוקשים אצל כל בני ישראל, העצות של רבינו הקדוש, כפי שמוהרא"ש לימד אותנו, מוסברות באופן כל כך יפה וקל בשיעורים ובמכתבים, בהתאמה מיוחדת לדורנו אנו, עם הנסיונות והקשיים של ימינו; הם סוללים דרך...
	בערים רבות ברחבי העולם כולו נפתחים כל הזמן עוד ועוד בתי מדרשים של "היכל הקודש" שם מתאספים חברים שכולם שותים מאותו מעיין זך וטהור, ומתחזקים יחד בעצות והחיזוקים המתוקים של רבינו הקדוש, כפי שמלמדנו ראש הישיבה שליט"א.
	ואותו דבר גם בחבורות היכל הקודש; אמנם בריחוק המקום, אך בקירוב הלבבות, מתאספים בערים רבות תלמידי היכל הקודש אחת לשבוע, שרים נגוני אמונה, מספרים סיפורי תפילה, סיפורי הפצה, מספרים כיצד זכו להתקרב לרבינו הקדוש, וכיצד השתנו כל חייהם לטובה, וכך מתחזקים בצות...
	בד בבד עורכים בחבורות הרבה סיומים, שזוכים ללמוד ולסיים על ידי סדר דרך הלימוד של רבינו הקדוש. קנאת סופרים תרבה חכמה, לומדים זה מזה כיצד להתחזק בתורה ובתפילה, באמונה וביראת שמים, ובכל הדברים הטובים.
	בארץ ישראל כבר מתקיימות היום חבורות שבועיות בכל ריכוזי אנ"ש, וכך גם באנגליה ובקנדה, ובעוד מקומות רבים בכל העולם.
	אמנם עד היום לא היה דבר כזה באמריקה, ולכן מה רבה השמחה בקרב אנשי שלומינו שהתחילו להתאסף בחבורות גם באמריקה.
	אמנם עד היום לא היה דבר כזה באמריקה, ולכן מה רבה השמחה בקרב אנשי שלומינו שהתחילו להתאסף בחבורות גם באמריקה.
	אמנם עד היום לא היה דבר כזה באמריקה, ולכן מה רבה השמחה בקרב אנשי שלומינו שהתחילו להתאסף בחבורות גם באמריקה.
	השבוע התקיימה "חבורת עצתו אמונה" הראשונה בביתו של אחד החברים בווליאמסבורג, ציבור נכבד של אנשי שלומינו התאסף בליל שלישי האחרון לשוחח ביחד למשך שעה, שרו נגוני אמונה, הניגונים באידיש שמושכים יהודי בחזרה להקדוש ברוך הוא, שוחחו על סיפורים יפים של תפילה והפ...
	בעזרת השם יתברך ימשיכו החבורות להתקיים מידי שבוע בשבוע, החברים יתאספו יחד ויתחזקו, וישאבו כוחות מחודשים להמשיך בעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.
	איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק!
	מדור חדש בקול ברסלב "נוסח שבת וחג"
	חוליה נוספת בשרשרת הנפלאה של דברי חיזוק שיעורים, ניגונים, סיפורים, שיחות ועוד הניתנים לשמועה בקו "קול ברסלב", כמפורט בהרחבה בגיליון של לפני שבועים (משפטים), וכעת נוסף המדור החדש "נוסח שבת וחג" ממנו כבר נהנו ויהנו יהודים רבים.
	הקישו 1 לאידיש, 5 להיכל הנגינה, 4 – נוסח, ולפניכם מבחר נפלא של קטעי נוסח לשבת וחג, נוסף על נוסח הימים הנוראים שכבר היה עד עכשיו בקו.
	בינתים כבר ניתן לשמוע את נוסח התפילה של קבלת שבת, קידוש, שוכן עד, שחרית, ממקומך, ברכות ההפטרה, ברכת החודש; ובנוסח ליום טוב אפשר לשמוע ערבית וקידוש; ובעזרת השם בקרוב יתווספו עוד.
	כמו כן אפשר לשמוע במדור זה זמירות לשבת קודש ומוצאי שבת, כפי ששרים בברסלב, ועוד ניגונים יפים שאפשר לשיר לכבוד שבת קודש.
	תגובות רבות כבר הגיעו מיהודים שנהנו ביותר מהמדור החדש.
	כבד את ה' מגרונך!

