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ִסיָמן קי"א). ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  ִּכי ִתָּׂשא ֶאת ֹראׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א',    , (ִליקּוֵטי 
א  -(ְׁשמּוֵאלָראֵׁשי ֵּתיבֹות "ַרִּבי", ּוְלֶהֶפ� אֹוֵמר ַהָּפסּוק    ַהִּמִּלים ֹר'אׁש ְּב'ֵני ִי'ְׂשָרֵאל

 ַּגם ָראֵׁשי ֵּתיבֹות "ַרִּבי". הֶׁשּזֶ ְר'ָׁשִעים ַּב'ֹחֶׁש� ִי'ָּדּמּו,  ב', ט')
  ָלָּמה  הַהַּמָּטרָ   ֶאת  ִלְזֹּכר   ָצִרי�  הּוא  ֶּדֶר�,  מֹוֶרה  ַרִּבי,  ַצִּדיק,  ֶאל  הֹוֵל�  ְּכֶׁשְּיהּוִדי 

 ַהְרֵּבה   ֶיְׁשָנם  ִיְתָּבַר�.  ַהֵּׁשם  ֶאל  אֹותוֹ   ְיָקֵרב  ֶׁשָהַרִּבי  ְּכֵדי  ְלָׁשם,  הֹוֵל�  הּוא
  ִמְסַּתְּכִלים  �א  יַרּבִ   ֶאל   ְּכֶׁשהֹוְלִכים  ֲאָבל  ָׁשַמִים,  ְיֵרֵאי  ְיהּוִדים  ַהְרֵּבה  ַצִּדיִקים,

 ֶאת  ְלרֹוֵמם  ָיכֹול  ַּגם  ָהַרִּבי  ִאם  ֶאָּלא  ,ַעְצמוֹ   יִּבְפנֵ   ָּגדֹול  ַצִּדיק   הּוא  ָהַרִּבי  ִאם
 ַמְתִחיִלים  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ֶאל  יֹוֵתר  ִמְתָקְרִבים  ָהַרִּבי  ֶאל  ְּכֶׁשהֹוְלִכים  ַהִאם  ֲאָנָׁשיו,

  ֵמָהַרע  ֲאָנָׁשיו  ֶאת  ְלהֹוִציא  ָיכֹול  ָהַרִּבי  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  ּוְביֹוֵתר  יֹוֵתר  טֹוב  ְלִהְתַנֵהג
 ָלֶלֶכת.  ְּכַדאי ָּכֶזה ְלַרִּבי ְּכֵׁשִרים, ִליהּוִדים אֹוָתם  ְוַלֲהֹפ� ֻמָּנִחים ֵהם  ֶׁשּבוֹ 

ָלנּו   אֹוֵמר  ַהָּפסּוק  ֶזה  ִיְׂשָרֵאל, ֶאת  ְּבֵני  ֹראׁש  ֶאת  ִתָּׂשא  ָהָיה    ִּכי  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה 
ִיׂשְ  ְּבֵני  ֶאת  ֵהִרים  ֲאִמִּתי, הּוא  ְלָכל ַמְנִהיג  ָּדַאג  ְיהּוִדי,  ְלָכל  ִהְתַיֵחס  ָרֵאל, הּוא 

אֹוָתם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָנְפלּו ְלֵחְטא ָהֵעֶגל,   בַהְּיהּוִדים, ְוֵקרֵ 
ֲעבּוָרם,  ְלִהְתַּפֵּלל  ִהְרָּבה  הּוא  ֶאָּלא  ֵמָעָליו,  אֹוָתם  ֵּגֵרׁש  ְו�א  ִרֵחק  �א  הּוא 

אֹוָתם  ֶהֱחזִ  ַמְנִהיג ִּבְתׁשּובָ יר  ֶׁשל  ִסיָמן  ֶזהּו  ִיְתָּבַר�.  ְלַהֵּׁשם  אֹוָתם  ְוֶהֱחִזיר  ה, 
ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ַיֲחֹזר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, הּוא מּוָכן ִלְמֹסר   לוֹ ר  ֶׁשּבֹועֵ ִיְׂשָרֵאל ֲאִמִּתי,  

 ֶאת ַנְפׁשֹו ְּכֵדי ֶׁשָּכל ְיהּוִדי ִיְהֶיה ֶּבֱאֶמת ָּדבּוק ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.
א  ְוֵיׁש ַּגם ַמְנִהיג ִמּסּוג ַאֵחר, ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ְיהּוִדי ְיֵרא ָׁשַמִים ִויהּוִדי ָקדֹוׁש, הּו

ִיְתָּבַר� ְועֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש, ֲאָבל ֵאין לֹו ֹּכַח ְלָהִביא  ָּדבּוק ְּבַהֵּׁשם 
ַהָּפסּוק   אֹוֵמר  ֶזה  ַעל  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ֶאל  ְמֹקָרָביו  ֶאת  ִיָּדּמּוַּגם  ַּבֹחֶׁש�  ,  ְרָׁשִעים 

יג ְּבַעְצמֹו ֶאָּלא ַעל ְמֹקָרָביו, ֵהם ִנְׁשָאִרים  ְּבָלׁשֹון ַרִּבים, �א ְמַדְּבִרים ַעל ַהַּמְנהִ 
ְרחֹוִקי ִנְׁשָאִרים  ֵהם  ֶׁשָּלֶהם,  ְוַהִּדְמיֹונֹות  ַהֲחְׁשכּות  ָהִרְׁשעּות,  ֵמַהֵּׁשם    םִעם 

 ִיְתָּבַר�, ַלַּמְנִהיג ֵאין ֶאת ַהֹּכַח ְלַהֲחִזיר אֹוָתם ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.
ַז"ל אֹוֵמר   ל')(ִליַרֵּבנּו  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  ֶיְׁשָנם ֲאָנִׁשים ֲחׁשּוִבים ָהאֹוְמִרים  קּוֵטי   ,

ֶאל ָלֶלֶכת  ְצִריִכים  �א  ֶאל  ֶׁשֵהם  ָלֶלֶכת  ָלֶהם  ַמְסִּפיק  ָּגדֹול,  ְמֹאד  ְיהּוִדי    ַּצִּדיק 
ָּכמוֹ  ְלָפחֹות  ֶאְהֶיה  ֶׁשֹּקֶדם  "ַהְּלַואי  ַּבֵּתרּוץ,  ָׁשַמִים,  ְיֵרא  ְּכמֹו  ָחׁשּוב,  ֶזה  הּו"; 

ֶׁשָאָדם ַיִּגיד, "ֲאִני ָּכל ָּכ� חֹוֶלה, ֲאִני �א ָצִרי� ָלֶלֶכת ָלרֹוֵפא ֲהִכי ָּגדֹול, ֵאֵל� ֶאל 
ָּכמֹוהּו"... ָּכל ֶאָחד ֵמִבין ֶׁשְּמֹאד ִטְּפִׁשי    ָאָדם ָּבִריא, ַהְּלַואי ֶׁשֶאְהֶיה ָּבִריא ְלָפחֹות

ַּכּמָ  ְלֶהֶפ�,  ָּכ�,  רֹופֵ לֹוַמר  ְלַחֵּפׂש  ָצִרי�  ָעֵלינּו, הּוא  יֹוֵתר, �א    א ה ֶׁשָאָדם חֹוֶלה 
 ָּגדֹול יֹוֵתר ֶׁשָּיכֹול ְלַרֵּפא אֹותֹו. 

ֶאת   גַמְנִהי ְלַרֵּפא  ַהַּמְנִהיג  ָצִרי�  ַמְנִהיג  ֶאל  הֹוֵל�  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  רּוָחִני,  רֹוֵפא  הּוא 
ָצִר  ֶׁשּלֹו,  ָהרּוָחִנּיֹות  ַהֶּזה ַהַּמֲחלֹות  ָהָאָדם  ֶאת  ְלהֹוִציא  ֶּדֶר�  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  י� 

ּוְלָקֵרב אֹותֹו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�,    ֻמָּנח ָּבֶהם,  ֵמַהִּמּדֹות ָהָרעֹות ְוַהַּתֲאוֹות ֶׁשָהָאָדם
ר ְלַחֵּפׂש  ָצִרי�  הּוא  ָּכ�  ְּברּוָחִנּיּות,  חֹוֶלה  ֶׁשהּוא  יֹוֵתר  יֹוֵדַע  ֶׁשָאָדם  ֹוֵפא  ְוַכָּמה 

 רּוָחִני יֹוֵתר ָּגדֹול, ֶׁשֶּבֱאֶמת ָיכֹול ְלַרְּפאֹות אֹותֹו.
ְּברּוָחִנּיּות, ֵהם ָהיּו ְׁשקּוִעים    ְּכֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ְּבִמְצַרִים, ֵהם ָהיּו חֹוִלים ְמֹאד

ֶזה    א אֹוָתם,ָהיּו ְצִריִכים רֹוֵפא ְמֹאד ָּגדֹול ֶׁשְּיַרּפֵ   םְּבמ"ט ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה, ְוָלֶכם הֵ 
ֲהִכי  ֵמַהְּמקֹומֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ְלַחֵּלץ  ַהֶּדֶר�  ֶאת  לֹו  ֶׁשָהָיה  ַרֵּבנּו,  ֹמֶׁשה  ָהָיה 
ַהּתֹוָרה   ֶאת  ִקְּבלּו  ֶׁשֵהם  ַעד  ְּגבֹוָהה,  ֹּכה  ְלַדְרָּגה  אֹוָתם  ּוְלָהִביא  ְנמּוִכים, 

 ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו. 
ֲאַנחְ  ְצִריִכים  ָלֵכן  ֶׁשּלֹו    ִלְׂשמֹוחַ נּו  ַהַּמָּטָרה  ֶׁשָּכל  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ֶאל  ְמֹקָרִבים  ֶׁשָאנּו 

ַעל  ֶׁשָעבַ ַּבָּׁשבּוַע   ָּכַתְבנּו  ֶׁשל   רַהֶּׁשקֶ ר 
ְּכֶׁשָאָדם   ָיכֹול  ןְמַדִּמיֲחֵבִרים.  ִלְסֹמ�   ֶׁשהּוא 

ִּכי   ָּכ�,  ַאַחר  ִמְתַאְכֵזב  ְמֹאד  הּוא  ֲחֵברֹו,  ַעל 
ִּבְמיָֻחד  ַעְצמֹו.  ְלטֹוַבת  ַרק  ִמְתַּכֵּון  ֶאָחד  ָּכל 
ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע ְלִעְנְיֵני ְּכָסִפים, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְסֹמ� 

 ַעל ׁשּום ָאָדם.
ֲאָבל  ּכָ  ְּבַגְׁשִמּיּות.  ְּכֶׁשְּמֻדָּבר  הּוא  ֶזה  ל 

ַמִּגיַע   ף ַאל  עַ   ָּכ�א  �ה  זֶ ת  ְלרּוָחִנּיּוְּכֶׁשֶּזה 
ֶׁש�א  ֶׁשְּצִריִכי ֶׁשֲאָנִׁשים  ְלִהָּזֵהר  ְמֹאד  ם 

ֶאל   אֹותֹו  ְלָקֵרב  ְיכֹוִלים  ְו�א  ַלֲעֹזר  ְיכֹוִלים 
ְיַרּמּו אֹותוֹ  ִיְתָּבַר� �א  ְצִריִכים  ּכֵ   לעַ   ,ַהֵּׁשם  ן 

ְלִהְתַחֵּזק טֹוִבים  ֲחֵבִרים    םִאּתָ   ְלַחֵּפׂש 
אֹוֵמר   ֶׁשַהָּפסּוק  ְּכִפי  ַהֵּׁשם,  (ְיַׁשְעָיהּו  ַּבֲעבֹוַדת 

ו) ֹיאַמר    מא,  ּוְלָאִחיו  ַיְעֹזרּו  ֵרֵעהּו  ֶאת  "ִאיׁש 
ִעם  ּכֵ   -ָחָזק"   ְּבַיַחד  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכים  ן 

ְיַחּזֵ  ֶׁשֶאָחד  ִיָּׁשֵבר ֲחֵבִרים,  ֶׁש�א  ַהֵּׁשִני  ֶאת  ק 
ּכֹוחֹוָתיו   ְּברּוחוֹ ל  ִיּפוֹ ְו�א   ְּבָכל  ַיְמִׁשי�  ֶאָּלא 

 ַלֲעֹבד ֶאת ַהֵּׁשם ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי�.
ֵיׁש ֵּפרּוׁש ִנְפָלא ְּבֵׁשם ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו 

: ָּכל ַהָּגדֹול ֵמֲחֵברֹו (סּוָּכה נ"ב.)"ל  ֲחזַ   רַעל ַמֲאמַ 
ַהְינּו ָּכל   -ִיְצרֹו ָּגדֹול ֵהיֶמּנּו, ְוֶזהּו "ָּכל ַהָּגדֹול"  

ִמי ֶׁשַּנֲעָׂשה ָּגדֹול ְמֹאד ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�,  
"ֵמֲחֵברֹו"   ֶׁשֶּזה  לֹו    -ֵּתַדע  ֶׁשָהָיה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 

ּוְמַאְּמצֹו   ֶׁשַּמְחְזקֹו  טֹוב,  ָידֹו  יָּתמִ ָחֵבר  ַעל  ד 
ִמי ֶׁשַהֵּיֶצר  -הּוא ָּגדֹול, ֲאָבל ִאם "ִיְצרֹו ָּגדֹול" 

<<<< 

 
 מילה של התחזקות

 
ָנָס‰  ר¿ ַ‰ּפַ  ˙ חו… ¿ּ̇ פ¿ ּמַ ∆ ׁ̆ ַע  ≈„ יו… ‡י  ַוּ„ַ ּב¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ

רּוך¿ ‰ּו‡,    ם‰≈  ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ י ַ‰ י„≈ ƒי˙ ב.)ַר˜ ּב ƒֲענ ַּ̇ ) ,

ּנּו   ּמ∆ ƒמ  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ל¿  ,˙ נו… פ¿ ƒל ים  ƒיכ ƒר ¿̂ ָליו  ≈‡ ַר˜ 

ַעם,   ָ‡‰ ּפַ מ≈ ים,  ƒָעמ ּפ¿ ר  ∆ׂ̆ ע∆ ם,  ƒֲעַמי ּפַ

ָפ‰  ָ ּׂ̆ ּבַ ַעם,  ַ‰ּפַ  „ עו… ו¿ ַעם  ּפַ ים,  ƒָעמ ּפ¿

נּו. ּלָ ∆ ׁ̆ י˙  ƒ ׁ̆ י ƒ‡‰ָ 
ָב  ּכ¿ ∆ ׁ̆ ּכ¿  ‡ ָ̃ י¿ יך¿  ר  ּ„ַ ≈‡ ך¿  ר∆ ∆„ּ ים  ƒ‡ רו… ל…‡ 

ים  ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב מ¿ ַב„,  ל¿ ים  ƒ ׁ̆ י ƒ‚ּ ר¿ ּמַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ר,  ≈„ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ל¿

ב   ַ‰ּל≈ ל  ּכָ ƒמ ַרך¿  ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ יָע ֲ‡ַזי    -מ≈ ƒ‚ַּמ‰ 

ּוָע‰. ׁ̆ ˙ו… (               ַ‰ּי¿ ָ̂ מּונָ  ֲע ו∆ ‰ ‡¡ ַ̂ ¿  "ב) ˙˘פ‰ ּ̇
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ה   ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה, ה' ֲאָדר    -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  
 תשפ"ב  ה'א', ְׁשַנת  

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 
ְּבַׁשָּבת ַּבְּסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ָלַמְדנּו ִׂשיחֹות ָהַר"ן,  
ָהֲאָנִׁשים  אֹוָתן  "ֲאִפיּלּו  ָאַמר:  ַרֵּבנּו  יט;  ִסיָמן 

ן ַהְּקֻדָּׁשה ְמֹאד, ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָהְרחֹוִקים מִ 
ָרָעה ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא  
ִלְצָלן, ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַהֹּכַח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל  
ָהֲעֵברֹות   ִמן  אֹוָתם  ְלהֹוִציא  ֶׁשְּיכֹוָלה  ַעד  ָּכ�, 

ְוׁשָ  ַחס  ָּבֶהם  ָלֶהם  ֶׁשְרִגיִלין  ַיֲעׂשּו  ְוִאם  לֹום. 
ֹחק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלֹמד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ�  
ָלֵצאת   ִיְזּכּו  ְּבַוַּדאי  ֶׁשִּיְהֶיה,  ֵאי�  ִיְהֶיה  ְוָכ�, 
ֹּכַח   ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ְיֵדי  ַעל  ָהָרָעה  ִמְּמצּוָדָתם 

 ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמֹאד". 
ֶאְפָׁשר   ֶׁשל  ִאי  ַהַּמֲעָלה  ֶאת  ּוְלַׁשֵער  ְלָתֵאר 

אֹוֵמר   דִלימּו הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ַהּתֹוָרה. 
ַרֵּבנּו   ח) ְלֹמֶׁשה  ֹּכה,  ִמְקָּדׁש  (ְׁשמֹות  ִלי  "ְוָעׂשּו   :

ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם", ָּדָבר ִראׁשֹון ַּתֲעׂשּו ִלי ָארֹון,  
 ה.ָהָארֹון ַּתְכִניסּו ֶאת ַהּתֹורָ  ְּבתֹו�

ָהָארֹון, ְּבָכל ַהְּצָדִדים ֵיׁש לֹו ִמּדֹות ל  ָמִצינּו ֵאצֶ 
אֹוְמִרים   ָוֵחִצי;  ַאָּמה  ָוֵחִצי,  ַאָּמַתִים  ְׁשבּורֹות, 

, ֶזה ָּבא ְלַהְראֹות ָלנּו (ַעֵּין ַּבַעל ַהּטּוִרים)ַהְּמָפְרִׁשים 
 ַרק ְּבָמקֹום ָנמּו�, ְּבָעָניו.  תֶׁשַהּתֹוָרה ִמְתַקֶּימֶ 

עֹוד ִעם   לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהַהְקָּדמֹות 
יֹוֵתר, ֲאִפּלּו ָאָדם ֶׁשָּׁשבּור ִמָּכל ַהְּצָדִדים, ָאָדם 
ִמָּכל   ֵסֶדר,  ִעם  ְמֻסָּדר  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶׁש�א 

ִנְׁשָּבר;   םַהִּכּוּוִני ְּכִלי  ְמֻסָּדר,  �א  ָׁשבּור,  הּוא 
ַהְּכִלי ַהָּׁשבּור    �ִאם ַמְכִניִסים ֶאת ַהּתֹוָרה ְּבתוֹ 

ֲארֹון ַהֹּקֶדׁש, ֶזה ַמִּגיַע    תִלְהיוֹ   ֶזה הֹוֵפ�  -ה  ַהּזֶ 
ָקדֹוׁש   ֲהִכי  �א   -ַלָּמקֹום  ַהָּקָדִׁשים!  ְלֹקֶדׁש 

ָהֲאָנִׁשים    הְמַׁשּנֶ  אֹוָתן  "ֲאִפיּלּו  הּוא,  ִמי 
ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמֹאד", ֲאִפּלּו ִמי ֶׁשָרחֹוק  

ַהְּקדֹוָׁשה  ֵמַהְּקדֻ  ַהּתֹוָרה  ֶאת  לֹוְמִדים  ִאם  ָּׁשה, 
ְלָכל   - ְוזֹוִכים  ָהָרעֹות  ִמָּכל  ָלֵצאת  זֹוִכים 

 "ב) תשפה ְּתַצוֶ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (                    ַהְּקֻדּׁשֹות.
 
 

 

ָּגדֹול, ַנֲעָׂשה  ֶׁשּלֹו  ֶׁשֶּזה   ָהַרע  ֵּתַדע  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ִהְצִליַח  ְו�א 
ְלַדֵּבר    ֵמֲחַמת ַעְצמֹו, ֶׁש�א ָהיּו לֹו ֲחֵבִרים טֹוִבים ְיֵרִאים ּוְׁשֵלִמים  -"ֵהיֶמּנּו"  

  . ִעָּמֶהם ֵמֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְוָלֵכן �א ִהְצִליַח ְלִהָּנֵצל ֵמֲעַצת ַהֵּיֶצר ָהַרע
ה: "ַאל ַּתֲאִמין ְּבַעְצְמ� ַעד יֹום מֹוְת�",  ַהִּמְׁשנָ ַז"ל ֶאת    ן ָנתָ י  ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרּבִ 

ֶׁשַאּתָ  ֶזה  ָּכל  ַהְיינּו  ַּדְוָקא,  ֶׁש�א  ְּבַעְצְמ�  ָּבטּוַח  ַאָּתה  ֵאין  ּוְבַעְצְמ�,  ְלַבד  ה 
ָאז  ַהַּצִּדיק,  ַאְנֵׁשי  ֲאִמִּתִּיים  ַלֲחֵבִרים  ְּכֶׁשִּתְתַחֵּבר  ֲאָבל  ֵמֲעבֹוָדְת�,  ִּתֹּפל 

 ִּתְהֶיה ָּבטּוַח ֶׁשְּלעֹוָלם �א ִּתֹּפל, ִּכי ִאם ִיֹּפל ָהֶאָחד, ֲחֵברֹו ָיִקים אֹותֹו.
חֹוב   םַּבֲחֵבִריר  ּבָ ֶׁשְּמדֻ   ּוִבְפָרט ֵיׁש  ֶׁשֲעֵליֶהם  ַהַּצִּדיק,  ֵאֶצל  ֶׁשִּמְסּתֹוְבִבים 

ִּכי ַאֶחֶרת  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ְּגדֹוָלה  ְּבַאֲהָבה  ְוִלְהיֹות  ַיְחָּדיו,  ְלִהָּדֵבק  ְּביֹוֵתר  ָּגדֹול 
אי ְלַתְלִמיָדיו  �א ְיַקְּבלּו ֵמַרָּבם ִּבְׁשֵלמּות, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוחַ 

קכ"ח)ָנׂשֹ (ִאְּדָרא   ַּדף  ַּתְלָיא  א,  ַּבֲחִביבּוָתא  ֲאַנן  ְּתלּוָיה  :  ֶׁשָּלנּו  (ַהַהְצָלָחה 
ׁשֶ ְּבַאֲהָבה) אֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ְׁשלֹוֵמנּו  ְוַאְנֵׁשי   ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  הּוא  ן"ֲאנַ ", 

ָהֲאִמִּתִּיים  ּתַ   ֻמְכָרִחים   ל"זַ   ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְּבַחְדרוֹ   ִּכי,  נ'ֹוֵבעַ   ַנ'ַחל  יְנׁשֵ 'ַא ְלִמיָדיו 
ְלִהְתַחֵּבר ַיְחָּדיו, ְוִלְהיֹות ְּבַאֲהָבה ֶזה ִעם ֶזה, ְוַרק ָּכָכה ָיִאיר אֹורֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו 

 .ַז"ל ְּבאֹור ָּגדֹול ְונֹוָרא, ֵהן ֶאְצָלם ְוֵהן ְלָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלוֹ 
ּוְלַסֵּפר   ְלַׁשֵער  ֵאין  ָהֲאִמִּתִּיים  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ֵּבין  ֶׁשָהְיָתה  ָהַאֲהָבה  ְוֹגֶדל 
ָחֵבר   לֹו  ָהָיה  ַז"ל  ְׁשֶטֶרְנַהאְרץ  ַאְבָרָהם  ֶׁשַרִּבי  ַז"ל,  מֹוֲהָרא"ׁש  ְוִסֵּפר  ְּכָלל, 

ָמְרְּדַכי   ַרִּבי  ָהָיה  ְוָהְיָתה ָלֶהם ָׁשעָ ׁשֹוחֵ טֹוב, ּוְׁשמֹו  ְּבָכל ט,  ה ּוָמקֹום ָקבּוַע 
ּוַפַעם ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים (ֶׁשַעל    .יֹום, ֶׁשִהְתַוֲעדּו ַיְחָּדו ְלַדֵּבר ֵמֵעצֹות ַרֵּבנּו ַז"ל

ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ִהְתַיֵּׁשב  ְּכָלל),  ֲאֵחִרים  ִעם  ְלַדֵּבר  ּוְפַנאי  ְזַמן  ֵאין  ֹרב  ִּפי 
ַלָּמק ֶׁשֵּיֵל�  ַז"ל,  ַעְצמֹו  ְׁשֶטֶרְנַהאְרץ  ְלַהְזִּכיר  ֶׁשָּלֶהם  ַהָּקבּוַע  ם  ֵמַהִּדּבּוִריֹום 

  -ֶּׁשִּדְּברּו ָׁשם ָּכל ַהָּׁשָנה, ְוֵכן ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַהַּנ"ל ָנַפל ְּבַדְעּתֹו אֹוָתּה ַמֲחָׁשָבה  
ׁשָ  ֲחֵברֹו  ֶאת  ֶאָחד  ְּכֶׁשָּמְצאּו  ְׁשֵניֶהם  ִנְתַרְּגׁשּו  ְמֹאד  ּוָמה  ְלָׁשם,  ם,  ֶׁשֵּיֵל� 

 ְוָנְפלּו ֶאָחד ַעל ַצָּואֵרי ַהֵּׁשִני ּוָבכּו ַהְרֵּבה ְמֹאד.
  ת ַהֲחִׁשיבּו   לעַ   אֹוָתנּו  רְמעֹורֵ   ה ְוָהיָ   ה ִמּזֶ   דְמאֹ   ה ַהְרּבֵ   ר ְמַדּבֵ   הָהיָ   ׁש"מֹוֲהָרא

 ה. ְלַהְצָלחָ  ַהֶּדֶר� י זֹוהִ  קרַ  יּכִ  ד,ְּבַיחַ  דָּתִמי םַעְצמָ  ַיֲחִזיקּו ְׁשלֹוֵמינּו יֶׁשַאְנׁשֵ 
 ֶׁשָאַמר  ֲאִמִּתי  ִמַּצִּדיק  ְוָׁשַמְענּו  מ"ח)  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָאַמר  ַרֵּבנּו
  ַהֵּׁשם   ַּבֲעבֹוַדת  ֶׁשָעַסק  ְּבֵעת   ֶׁשִּיְהֶיה   ִמי   ִיְהֶיה  ֶאָחד,   לוֹ   אֹוֵמר   ָהָיה  ֶׁשִאּלּו

  ִיְתָּבַר�   ַּבֲעבֹוָדתוֹ   ְמֹאד  ּוִמְזָּדֵרז   ָרץ  ָהִייִתי  ",ְמ�ַעצְ  ֶוֱאֹחז  ֲחַזק  ָאִחי,"  ִּבְתִחָּלתוֹ 
 ָאָדם. ִמּׁשּום ִהְתַחְּזקּות ׁשּום ׁשֹוֵמעַ  ָהָיה ְולא ַהַּנ"ל  ָּכל ָעַבר ָעָליו ַּגם ִּכי

ֶזה ַעְצמֹו.  ַעל  ֹזאת  ָאַמר  ֶׁשַרֵּבנּו  ָאַמר  ָנָתן  ַחָּיב   ַרִּבי  ֶׁשָאָדם  ָלנּו  ַמְרֶאה 
 לֹו ֲחֵבִרים טֹוִבים ֶׁשְּיַחְּזקּו אֹותֹו, ַוֲאִפּלּו ַצִּדיק ָּגדֹול ַּגם ָצִרי� ִחּזּוק.  ֶׁשִּיְהיּו

ְלֶהֶפ�, ַהֵּיֶצר ָהַרע ַמִּניַח ַעְצמֹו עֹוד יֹוֵתר ַעל ְיהּוִדי ָּכֵׁשר. ַּכָּמה ֶׁשָאָדם ָּגדֹול 
 ן הּוא ָצִרי� ִחּזּוק ָּגדֹול.יֹוֵתר, ַהֵּיֶצר ָהַרע רֹוֶצה ִלְׁשֹּבר אֹותֹו יֹוֵתר, ְוָלכֵ 

א  ְו�,  ָּכתּוב ְּבִמְדָרׁש ְּפִליָאה "ָמה ָרָאה ָאָדם ַלְחֹטא? ְלִפי ֶׁשָרָאה ִּבְׁשַּתִים
ַז"ל   תֹזא  ְמָפֵרׁשה  ָהיָ   ׁש"מֹוֲהָראְּבָׁשלֹוׁש  ה  ָרָא ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ָמה  ִּפי  ַעל 

ְנֻקַּדת  " –ָאָדם ְצִריכֹות ִלְהיֹות ָׁש�ׁש ְנֻקּדֹות ֶׁשּלְ   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ל"ד)
ָנָתן   ַרִּבי  ּוֵפֵרׁש  ַעְצמֹו".  ּו"ְנֻקַּדת  ֶהָחֵבר",  "ְנֻקַּדת  ִּבְרַכת ָהַרב",  ֲהָלכֹות  (ִליקּוֵטי 

ה"ג) ָהַרב",  ַהָמזֹון  "ְנֻקַּדת  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְצִריִכים  ד ֶׁשְּיַלּמֵ ק  ַלַּצִּדית  ָלֶלכֶ   ֶׁשֹּקֶדם 
עַ   ה,ַהְּנכֹונָ   ַהֶּדֶר�ת  אֶ   אֹותוֹ  ַלֲחֹזר  ְצִריִכים  ָּכ�  ָחֵבר   ל ְוַאַחר  ִעם  ַהִּדּבּוִרים 
ַעְצמֹו"  ְּבַיחַ ק  ּוְלִהְתַחּזֵ טֹוב   "ְנֻקַּדת  ָּבָאה  ָּכ�  ְוַאַחר  ַלֲעֹבד    -ד,  ָצִרי�  ֶׁשהּוא 

ָּדבּו ִלְהיֹות  ַעְצמֹו  יִ ק  ַעל  ּבֹו  ַהַחִּיים  ִיְתָּבַר�  ּוְלַבֵּקׁשְתָּבַר�,  ְּבַחי   ֵמַהֵּׁשם 
 . ֶׁשַּיְצִליחַ  ְּבַעְצמוֹ 

"ְנֻקַּדת  ַרק  לֹו  ָהָיה  ִּכי  ָחָטא?  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ָלָּמה  ַּבִּמְדָרׁש,  ַהְּפָׁשט  ֶזה 
ָהַרב" ְו"ְנֻקַּדת ַעְצמֹו", ְו�א ָהְיָתה לֹו "ְנֻקַּדת ָחֵבר", ִּכי �א ָהָיה ָּבעֹוָלם ַרק 

ָנַפל ַּבֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ַעד ֶׁשָחָטא ֵמָאה ּוְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה, ִּכי    אהּוא ְלַבּדֹו.  הּו
�א ָהָיה לֹו ָחֵבר טֹוב ֶׁשְּיַחֵּזק אֹותֹו "ָמה ִאְּת� ָאָדם? ָנַפְלָּת? ָּתקּום!" ָלֵכן 

  ֵראִׁשית ַרָּבה כ"ב, י"ג) ּבְ (ֶאת ְּבנֹו ַקִין    ָּפַגׁשהּוא �א ָהָיה ָיכֹול ָלקּום. ַעד ֶׁשהּוא  
ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא ָהַרג ֶאת ֶהֶבל, ָעָנה לֹו ַקִין  ַהֵחְטא ןְּבִעְניַ ה ַנֲעׂשֶ ְוָׁשַאל אֹותֹו ָמה 

ֶזה   "ָּכ�  ְוָאַמר:  ָּפָניו  ַעל  ִהָּכה  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ְוָאז  ִּבְתׁשּוָבה,  ָחַזר  ֶׁשהּוא 
�א   ַוֲאִני  טֹוב?  ְלִהְתַנֵהג  ֵמַעְכָׁשו  ּוְלַהְתִחיל  ִּבְתׁשּוָבה  ַלְחֹזר  ֶאְפָׁשר  הֹוֵל�? 

 .ִאּתוֹ  ל ֶזה ָקָרה ִּכי �א ָהָיה לֹו ָחֵבר ְלׂשֹוֵחַח ּוְלִהְתַחֵּזקָיַדְעִּתי ִמֶּזה?!" ּכָ 
אֹוְמִרים   ז'.)ֲחַז"ל  ֵמַרּבֹוַתי  (ַּתֲעִנית  ָלַמְדִּתי  "ַהְרֵּבה  ָאַמר:  ֲחִניָנא   , ַרִּבי 

ֲעלּולִ  ֵמֶהָחֵבר,  ֶׁשְּמַקְּבִלים  ַהִהְתַחְּזקּות  ְּבִלי  ִּכי  ֵמַרּבֹוַתי",  יֹוֵתר  ים  ּוֵמֲחֵבַרי 
ּכֹוֵתב ָהַרְמַּב"ם  ַהַּצִּדיק.  ֶאת  ו')  ַלֲעֹזב  ֵּפֶרק  ֵדעֹות  ִנְגָרר   (ִהְלכֹות  ָּתִמיד  ֶׁשָאָדם 

ִּכי  וְסִביֹבתָ ַאֲחֵרי   ָרִעים  ֲחֵבִרים  ִעם  ְלִהְסּתֹוֵבב  �א  ְלִהָּזֵהר  ְצִריִכים  ְוָלֵכן   ,
ֵׂשֶכל, הּוא ָּתִמיד ִמְסּתֹוֵבב ֲעלּוִלים ְלִהָּגֵרר ַאֲחֵריֶהם. ּוְלֶהֶפ� ְּכֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם  

י ָּכֵׁשר. ִליהּודִ ר ַאֲחֵריֶהם ְוַיֲהֹפ�  ִיָּגרֵ ז הּוא ְּבַוַּדאי  ְוָאַרק ֵּבין ֲחֵבִרים טֹוִבים,  
 ַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.

ל   ל           
 
   

ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה  
  

םַהְּצָדִדיל ִמּכָ  ָׁשבּור   

 

 

  

  

  

 

  

 
 

 
 

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

ַרֵּבנּו  ִיְתָּבַר�.  ַהֵּׁשם  ֶאל  אֹוָתנּו  ְלַהֲחִזיר  ִהיא 
ָאַמר   של"ה)ַז"ל  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  �א (ַחֵיי  "ַהִאם   ,

ֶׁשּק ּוַמְנִהיג  ְמֻפְרָסם  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֹוִרין  ָהִייִתי 
ֶׁשּנֹוְסִעים   ַהַּמְנִהיִגים,  ָּכל  ְּכמֹו  [ַאְדמֹו"ר] 
ָמה   ַעל  יֹוְדִעים  ְוֵאיָנם  ֲאֵליֶהם  ַהֲחִסיִדים 
ְוֵאיָנם   ּוָבִאים  ְוָׁשִבים  ְוחֹוְזִרים  נֹוְסִעים, 

ָּבִאים ַמה  ְּבָכל    ?יֹוְדִעים  ָרִציִתי  �א  ֲאִני  ֲאָבל 
ָּבֶזה ַלֲעֹסק  ַעְצִמי  ָלַקְחִּתי  ַרק  ת  ַלֲעׂשוֹ   , ֶזה 

ְוָכל    םְּכֵׁשִרים  ְיהּוִדים  אֹותָ  ִיְׁשִעי  ָּכל  ֶזה  ִּכי 
 ֶחְפִצי".

ַהְּיהּוִדי   ֶׁשל  ַהֹּמַח  ֶאת  לֹוֵקַח   רּוְמַסּדֵ ַרֵּבנּו 
ַּבָּמקֹום, ַמְחִּדי  אֹותֹו  ַהֵּׁשם    ְּבתֹוכוֹ   רהּוא  ֶאת 

ִלְחיֹות ִעם    ףְוִיְׁשַאִיְתָּבַר�, ֶׁשַהְּיהּוִדי ַרק ִיְרֶצה  
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְוִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר.

 (עפ"י ּתֹו� ַהַּנַחל ִּכי ִתָׂשא תש"ס) 
 

ה  ָרׁשָ  >>>> המשךָוואְרט ַעל ַהּפָ
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ים  ׁש ַמה עֹוׂשִ ּיֵ ׁשֶ ַע ּכְ ל  ַלּבַ
?ן ְסַמאְרְטפוֹ   

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,         

ֶׁשֵּיׁש   ְלָנִׁשים  ִחּזּוק  ָלֵתת  ָיכֹול  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִאם  ְלַבֵּקׁש  ְלַבֲעֵליֶהן  ָרִציִתי 
 .ןְסַמאְרְטפֹו

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

 תשפ"בה'יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּתַצֶּוה, ו' ֲאָדר א', ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב.

ֶׁשל   ַהֵּׂשֶכל  ִעם  ַהֵּׁשם,  ּוְבֶעְזַרת  ַהֶּזה,  ַהְּפָרט  ַעל  ִחּזּוק  ְצִריכֹות  ָנִׁשים  ַהְרֵּבה 
 ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ַלַּבִית ָּכֵׁשר, ַּבִית ָטהֹור. -ַרֵּבנּו, ְוִעם ַהְרֵּבה ַסְבָלנּות 

" ְוַהָּנִׁשים,  ַהָּבנֹות  ָּכל  ִעם  לֹוְמִדים  ַמה  יֹוְדִעים  ְּבַוַּדאי    ים ִׁש נָ   תּוְזכּבִ ַאֶּתם 
יא.)"  ְצַרִיםִּמ ִמ   ּוֵתינֹוֲאב  ּוִנְגֲאל  תּיֹוִצְדָקנִ  ּגָ (סֹוָטה  ָּדָבר  ֵאיֶזה  ַהָּנִׁשים  .  ָעׂשּו  דֹול 

ֶׁשֵה  ֲחכָ   ןַהִּצְדָקִנּיֹות  ְמַסְּפִרים  ַהְּגֻאָּלה?  ֶאת   , (ָׁשם)ַהְּקדֹוִׁשים    ֵמינּוֵהִביאּו 
, ֵהם ִּבְכָלל  רָּדבָ ם  ַהְּיהּוִדים ְּבִמְצַרִים ָעְבדּו ְמאֹד ָקֶׁשה ְוא ָהָיה ָלֶהם ּכַֹח ְלׁשּו

א ָרצּו ַלְחזֹר ַהַּבְיָתה, ֶׁשְלַדֵּבר ַעל ְלָהִביא ְיָלִדים ְוכּו' ְוכּו', ָהרֹאׁש ֶׁשָּלֶהם  א 
ֶטֶלפֹון    ףָׂשרּו  הָהיָ  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֵאּלּו  ָאנּו,  ְּבָיֵמינּו  ְּכמֹו  ַהָּקָׁשה;  ֵמָהֲעבֹוָדה 

ַּבֲחָדׁשֹות, מַֹח ַהַּמֲחָׁשָבה  ם  ֻמָּנִחי  ַּבֶּטֶלפֹון, ַהֵּלב ְוַהּמַֹח   ם ְוֻרּבָ   םּוְׁשקּוִעים רֹאָׁש 
ָהֲעבֹוָדה ַּבָּׂשֶדה, ֵהם א  ָׁשקּוַע ַּבְׁשטּויֹות; ַהְּיהּוִדים ְּבִמְצַרִים ָהיּו ְמֻלְכָלִכים ֵמ 

 ָחְׁשבּו ַלְחזֹר ַהַּבְיָתה.

 ִאָּתן  ֵהִביאּו  ֵהן  ,ןְלַבְעֵליֶה   ַלָּׂשֶדה  ָיְצאּו  -  ַהִּצְדָקִנּיֹות  ַהָּנִׁשים  ַהְּכֵׁשרֹות,  ַהָּנִׁשים

  ָהְלכּו  ֶׁשֵהן  הְּבָׁשעָ   ֵנס,   ָעָׂשה  הּוא  ָּברּו  ְוַהָּקדֹוׁש  ְלַבֲעָלּה,  ָרֲחָצה  ִאָּׁשה  ָּכל  ַמִים,

  ִאָּׁשה  ְוָכל  ,ןְלַבְעֵליֶה   ֶזה  ֶאת   ָנְתנּו  ֵהן  ְקַטִּנים,  ָּדִגים   תַלָחִבי  ִנְכְנסּו  ַמִים  ִלְׁשאֹב

  ֶׁשַהַּבַעל ַעד ְוכּו', ִּבְׁשִבילֹו הְוִהְתַקְּׁשָט  ְוִהְתַיְּפָתה ְּבַאֲהָבה, ַּבֲעָלּה, ֶאל ָיֶפה ִּדְּבָרה

 ִיְׂשָרֵאל. ַעם  אָיצָ  ְוָכ ְוכּו', ְוכּו' ְּבַיַחד ָהיּו ֵהם ָּכ ּתֹו,ְלִאְׁש  הֲחָזָק  ַאֲהָבה ִקֵּבל

 ֲעִתיִדין   תּיֹוִצְדָקנִ   יםִׁש נָ   תּוְזכּבִ "  :ד')  רּות,  (ַיְלקּוט  אֹוְמִרים  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו

 ַהָּנִׁשים   ֶׁשָעׂשּו  ְּכמֹו   ָּדָבר  אֹותֹו  ֶׁשעֹוׂשֹות  ַהְּכֵׁשרֹות  ַהָּנִׁשים  ִּבְזכּות  ",ֵאלּגָ ְלִה 

 א   ֵהן  ַהַּבַעל,  ִלְקַראת  תיֹוְצאֹו  ֵהן  ַלַּבַעל,  ַמְמִּתינֹות  ֵהן  ְּבִמְצַרִים,  ַהִּצְדָקִנּיֹות

 ֵהן  ַהַּבַעל,  ֶאל  ָיֶפה  ְמַדְּברֹות  ֵהן  ְּבָחְכָמה,  תּפֹוֲעלֹו  ֵהן  ָּדָבר,  ׁשּום  ַעל  ִמְסַּתְּכלֹות

 ַהְּׁשטּויֹות  ָּכל  ֶאת  הרֹוצֶ   א  ְּכָבר  ֵמַעְצמֹו  ַעלֶׁשַהּבַ   ַעד  -  ַהַּבַעל  ֶאת  אֹוֲהבֹות

 ָהֵאּלּו.

ֲחָזָקה   ֶאָחד  ִמַּצד  ֶׁשִהיא  ֲחָכָמה,  ְּכֵׁשָרה,  ִאָּׁשה  טֹוָבה,  ְלִאָּׁשה  ְּכֶׁשּזֹוִכים 
,  ְּבַעְצָמּה א ְלַהֲחִזיק ֵּכִלים ֶׁשָהַרָּבִנים אֹוְסִרים, ּוִמַּצד ֵׁשִני ִהיא טֹוָבה ְלַבְעָלּה

 ִּבְזכּוָתן ִנָּגֵאל.  -ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ֲעַדִין א אֹוֵחז ָׁשם 

ְּגדֹולֹות.   ִּבְׁשַעת ְיׁשּועֹות  ִלְפעֹל  ְיכֹולֹות  ֶׁשָּנִׁשים  ְזַמן  ֶזהּו  ַׁשָּבת  ֵנרֹות  ַהְדָלַקת 
  -ת  ַהֵּנרֹו  דיַ ל  מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר, ִאם ָנִׁשים ָהיּו יֹוְדעֹות ַמה ֵהן ְיכֹולֹות ִלְפעֹל עַ 

 ָּכל ַמה ֶׁשֵהן ְצִריכֹות. תֵהן ְּבַוַּדאי ָהיּו ּפֹוֲעלֹו

מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּפר, ַרִּבי ָנָתן ִּבֵּקׁש ֵמִאְׁשּתֹו ּוְבנֹוָתיו, ְּכֶׁשֵהן ַמְדִליקֹות ֵנרֹות ַׁשָּבת 
  :ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּכֵׁש ֶׁשְּיַבְּקׁשּו  ַהֵּנרֹות,    ם "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם  ֶאת  ַמְדִליָקה  ֶׁשֲאִני 

ת  ְצִריכֹוה  זֶ ת  ֶא   ַעם ִיְׂשָרֵאל";  ָבבֹותאֹורֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבָכל לְ   תֶא ר  ָּכ ַּתְבִעי
ֶׁשֲאִני ַמְדִליָקה ָּכֵעת ֵנרֹות    ם "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְּכֵׁש :  תַהֵּנרֹול  מּו  ְלַבֵּקׁשם  ַהָּנִׁשי

ָלנּו ָּתִאיר  עַ ַׁשָּבת,  ְלָכל  ְוָתִאיר  ַחֵּיינּו  ֶאת  ְוֻכָּלם    ם   ִמְּמ ֵיְדעּו  ֶׁשֻּכָּלם  ִיְׂשָרֵאל; 
ֵמַרֵּבנ ַּתְבִעי  ּוֵיְדעּו  ְוַתְבִעית  ֶא ר  ַז"ל.  ְּבַאֲהָבה   אֹוְת ֶׁשַּיֲעבֹד  ַּבֲעִלי  ֶאת   רֵלב 

 ְלָבבֹות ְיָלַדי".

 יעזֹר ׁשּתצליחּו ּבכל הענינים הּׁשם

 ְּתׁשּוָבה:

 

ֶרְסֶלב  ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

 

ת  ְלַׁשּבָ   ַרֵּבינּול  ֵאצֶ ד  ְּבַיַח ם  ִמְתַאְּסִפי  ְׁשלֹוֵמינּוי  ַאְנֵׁש ר:  ַּתְקִצי
 סִּפְנָח ת ָּפָרַׁש  קֹוֶדׁש

 תפד.
ֶׁשרֹוִצים  ִּדּבֵ ְוָאז   ָהָרָעה,  ַהְּגֵזָרה  ַעל  ַהְרֵּבה  ִיְׂשָרֵאל  ִלְגזֹ ר  ַעל  ר 

ַלָּצָבא  ְּבנֵ ת  ֶא ָלַקְחָּת   ִיְׂשָרֵאל  ְוִהְצַטֵער  ִמינֵ ר  ּוְׁשָא י  ְּגֵזרֹות,  י 
ָּדָבר   ְוָאַמר, ִּכי א  ְוִהְקִּפיד ְמאֹד  ֵריַעל־ֶזה ְמאֹד ְמאֹד  ק הּוא, 

  ֵאי ִּכי  ַהְּגֵזרֹות,  ִּתְתַקֵּיְמָנה  א  ֶׁשְּבַוַּדאי  ָהאֹוְמִרים,  ַעל  ְמאֹד 
ָאַמר  ַיֲעֶׂשה ַחס ְוָׁשלֹום זֹאת ְלִיְׂשָרֵאל. וְ   ִיְתָּבַרם־ֶׁשַהֵּׁש ֶאְפָׁשר  
  ֶׁשְּכָבר ,  ָמִצינּו  ַהא   ִּכי,  ֶזה  ָּדָבר  לֹוַמר   ְׁשטּות   ֶׁשִהיא ,  ל"ַרֵּבנּו זַ 

ַרֲחָמָנא  עַ   ָקׁשֹות   ְּגֵזרֹות   ַּכָּמה   ָהיּו ִיְׂשָרֵאל  ְוָאַמר,  ִלְצלָ ל  ן. 
ַרֲחָמָנא   ַהִּנְׁשָמעֹות,  ַהְּגֵזרֹות  ֵמֵאּלּו  ְמאֹד  ְלִהְתַּפֵחד  ֶׁשְּצִריִכים 

ְוֶׁש ִלְצלָ  אֹוָתן  ן,  ְלַהֲחִזיק  ַקל.  ְלָדבָ א  ְלַהְעִּתיר    ָעֵלינּור  ַרק 
  .ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ִלְפֵני  ַהְרֵּבה  ַהְרֵּבה  ּוְלִהְתַחֵּנן  ְוִלְצעֹק  ּוְלִהְתַּפֵּלל 

 ת ָּתִמיד!  מֹוֶעלֶ ה  ְּתִפּלָ ס ְואּוַלי ְיַרֵחם, ִּכי ָיחּואּוַלי 
ָאז:     ֶׁשַּיֲעֶׂשה ,  ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר  תֶא   ַמִּניִחין   ֶׁשָאנּו   ִהָּתֵכן "ְוָאַמר 

  ת ֶא   ִלְקרֹא  ְצִריִכים  ָאנּו  ִּכי?  ָּבעֹוָלם  ְּגֵזרֹות   ר ִלְגזֹ   בְוַיֲחׁשֹ
ה ְוַכּיֹוֵצא  ְּגֵזָר ֵּׁשם־ִיְתָּבַר ֵמֲעָסָקיו, ֶׁשהּוא עֹוֵסק ָּבֶהם ְּבֵאיזֹו  ַה 

אֹותֹו   ִלְקרֹא  ְוָׁשלֹום,  ֶׁשַּיְׁשלִ ִמָּׁש ַחס  ֵאֵלינּו  ם,  ְוִיְפֶנה  זֹאת   י
אֹוָתנּו  ְלָמ  ֶׁשְּיָקֵרב  ִמֶּמּנּו,  ְלַבֵּקׁש  ַעּמֹו,  ְלַדֵּבר  רֹוִצים  ֶׁשָאנּו  ה 

ַעם   ְלַדֵּבר  רֹוָצה  ִמִּיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשֶאָחד  ִּכי   .ִיְתָּבֵר ַלֲעבֹוָדתֹו 
ֲאַזי   ,ִיְתָּבֵר ְלָפָניו  ּוְלָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו   ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר    ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר

ר, ַחס ְוָׁשלֹום, ָוכֹל  ִלְגזֹ ל ַהְּגֵזרֹות, ֶׁשרֹוָצה  ְוכָ   ִעְנָינֹוַמְׁשִלי ּכֹל  
ְוהּוא   ִּכְבָיכֹול.  ָּבֶהם  עֹוֵסק   ִיְתָּבֵר ֶׁשהּוא  ֶׁשּלֹו,  ָהֲעָסִקים 
ְלַדֵּבר ַעּמֹו   ַמְׁשִלי ַהּכֹל ּופֹוֶנה ַעְצמֹו ַרק ְלֶזה ָהִאיׁש, ֶׁשרֹוָצה 

ְלִהְתָקֵרב   ֶׁשַּיַעְזֵרהּו  ְלַבֵּקׁש ֵמִאּתֹו,  ְלָפָניו  ֵאָליו  ּוְלָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו 
ִיְתָּבַר" . 

ב)ק  ַהָּפסּו  ָאַמר   ְוָאז  פג,    —  ״ ְל  ָּדִמי  ַאל   םֱאִקי״:  (ְּתִהִּלים 
  ְלַהְפִציר   ל" ְוַכּנַ ),  ַלֲחׁשֹב(  ןְטַראְכְט   רּוִסית  ְּבָלׁשֹון  הּוא  ָּדִמי

  ְּגֵזרֹות   בַיֲחׁשֹ  א  לְוִכְבָיכֹו,  ֵאֵלינּו  ִיְתָּבַר  ֹכו  ִׁש ְמ ַה לְ ּו  הִּבְתִפּלָ 
 . ָעֵלינּו

 תפה. 
  ְּגדֹוָלה   ְּבִיְרָאה  ָאַמר  ל "ַהּנַ א"  ְּדָעְלָמ   אָת עּוָצ ְמ ֶא ״ת ַהּתֹוָרה  ֶא  

  ָיְכלּו   ֶׁשא   ַעד ,  ּכֹל־ָּכ  ְוִנְׂשֶּגֶבת  ֲעצּוָמה   ּוְבִהְתַלֲהבּות
  ר־ָּכ ַאַח   ִנְכָּתב  ַרק,  אֹוֵמר  ֶׁשהּוא   ָמה  ָּכַלל  ְלָהִבין  ַהּׁשֹוְמִעים

 .הַהְּקדֹוָׁש  ּוִבְלׁשֹונֹו  ָידֹו ִּבְכִתיַבת
 .תפו

זַ  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ֶׁשָהָיה  ַּפַעם,  ֵאַרע  ַהֶּזה  ַּבַּקִיץ    ן ָרצֹו   ֵעת  ל "ְוָאז 
  ְלַרִּבי ,  ַהִּמּדֹות  ֵסֶפר  ַעְכָׁשו   ַהִּנְקָרא,  ב"הא   ֵסֶפר  ת ֶא   ּוָמַסר,  ְמאֹד

  א   ִּבְרָיה  ְוׁשּום,  ַיְלדּותֹו  יִמיֵמ   ֶאְצלֹו  חֻמּנָ   ֶׁשָהָיה,  ְלַהְעִּתיק  ןָנָת 
 .  ִמֶּזה ָיְדָעה
ַעל־ְיֵדי  ֶׁשִּגּלָ ּות,  ַהִהְתַּגּל  ְוִסַּבת ָהְיָתה  ְּכֶזה,  ֵסֶפר  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ה 

ַח  ּדֹב  ַרִּבי    ְוָהָיה   יןיזִ אִד לַ   ָהִעיר  ַרב  ָהָיה  הּוא.  יסלִ "יּיָ ָהַרב 
 .  ָׁשִנים ַּכָּמה  ַּכָּמה  ל" זַ  ַרֵּבנּו ַאל ְמאֹד בִמָּקרֹ 

ֲחַמת ֶׁשָהָיה  ּוֵמ .  ל" זַ   ַרֵּבנּו   לֶא   ַלַּפַעם  ִמַּפַעם  ִלְנסֹעַ   ַּדְרּכֹו  ְוָהְיָתה
ִנְפָלא   ּוָבִקי  ְוַיְדָען  ָּגדֹול  ְוִסּפּוֵרי ַּבֲהמֹוַלְמָדן  ְיֵׁשִנים  ְסָפִרים    ן 

זַ  ַרֵּבנּו  ַהְרֵּבה ַעם  ְלַדֵּבר  ָרִגיל  ָהָיה    ְלָפָניו   ּוְלַסֵּפר  ל "ַמֲעִׂשּיֹות, 
 .  ִמְּיִדיָעתֹו

י ַרב ִמַּצד ִרּבּוי  ְּבקֹׁשִ   לֹו   ָּבָאה  ָהְיָתה   ל" זַ   ַרֵּבנּו  לֶא   ְנִסיָעתֹו  ַא
,  ֶּטַבעלַ   חּוץ   ָהְיָתה   ל "זַ ל ַרֵּבנּו ֶא ַהְּמִניעֹות ְוָהִעּכּוִבים, ְוַאֲהָבתֹו  

  ִלּבֹו   ִנְתַלֵהב  ַעל־ֵּכן.  ְמאֹד  ל " זַ   ְּבַרֵּבנּו   ְוָדבּוק  ָאדּוק  ָהָיה  ִּכי

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  ) בקל( ִסּפּור ַחּיָ
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 ה˜'   ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו 
 

 את השובבי"ם בכיסים מלאים םבחורי הישיבה מסיימי
אומר:   היה  שמוהרא"ש  בדיבורים  השובבי"ם  ימי  לפני  הבחורים  את  עורר  שליט"א  הישיבה  ראש 
עלינו   השובבי"ם,  לימי  ונכנסים  הקדושים  החנוכה  נרות  את  שהדלקנו  אחרי  החנוכה,  מימי  "כשיוצאים 

ודש אדר ופורים בשמחה כפי  להשלים את עצמנו בתשובה, תורה, תפילה, ומעשים טובים, כך ניכנס לח 
 שחז"ל אומרים "משנכנס אדר מרבים בשמחה", ושמחים אפשר להיות רק כשעושים תשובה".

מידי יום בשיעור החיזוק ביקש ודרש ראש הישיבה מהתלמידים, לקחת את עצמם בידים ולא לתת לימים  
הישיבה עורר שצריכים לנצל את  לעבור בלא כלום, אלא לנצל את הזמן במקסימום, בתורה ותפילה, ראש 

המתנה שרבינו נתן לנו, את "סדר דרך הלימוד", שנלמד תמיד לא משנה אם יש ריכוז או לא, אם זוכרים  
 או לא.

ואכן הבחורים מילאו את ימי השובבי"ם הקדושים באופן הזה, הבחורים ניצלו את הזמן כראוי, בתשובה  
 ובמעשים טובים.

י מידי  סיימו  כולם  דפי  הבחורים  אלף  מ"חמישים  בלמעלה  מסתכם  לבד  שזה  תענית,  מסכת  כל  את  ום 
זכה ללמוד   ועוד שיעורים שכל בחור  גמרא", זאת מלבד לכל אלפי פרקים משניות, אלפי פרקי תהלים, 

 ולסיים לעצמו, בנוסף לשיעורים שמסר ראש הישיבה שליט"א, שיעור עיון בגמרא ומשניות.
כשאמתחתם מלאה בתשובה, תורה ותפילה, שרק כך זוכים לשמחה  וכך ניגשים הבחורים לחודש אדר,  

 אמיתית.
 משנכנס אדר מרבין בשמחה! 

 *** 
 הבחורים נערכים לפורים

הגדולות של    תישיבת ברסלב הקדושה כיום כבר מוכרת מאד, כבר נודע בשערים לשם ולתהילה הפעולו
פניהם ענתה בם, התורה והתפילה,    הישיבה הקדושה, הן מה שיכולים לראות על הבחורים היקרים, הכרת

והן השיעורים האדירים שראש הישיבה מוסר   בין כותלי הישיבה;  היראת שמים ומידות טובות שרכשו 
מידי יום בישיבה, להם מאזינים עשרות אלפי יהודים מרחבי העולם, שמתענגים מהדרשות, כמו גם עם  

היומי"   הדרשות,  –ה"חיזוק  מתוך  יומיומיים  קצרים  שדרשות    קטעים  מעידים  מאד  רבים  יהודים  אשר 
והן בגשמיות. המונים מחיים את נפשם בניגוני  אלו שינו את חייהם לטובה בכל התחומים, הן ברוחניות 
חייהם   וכל  יהדותם  כל  את  רבים  יהודים  שואבים  גם  כמו  העולם,  את  שכבשו  הנפלאים  האמונה 

 ונחטפים על ידי אלפי יהודים מידי שבוע. מהמכתבים הקדושים מהחוברות "עצתו אמונה", אשר מופצים
מאד בולט ההבדל הגדול בין שנים עברו עם פתיחת הישיבה, לבין המצב כיום. בתחילה היו מגרשים את  
שמביאה הישיבה   העצומה  התועלת  את  הבינו  שלא  מתוך  על הישיבה,  רצו לשמוע  לא   וכלל  הבחורים 

פך, שורר כזה צימאון לדבר הישיבה, לא רעב ללחם  הקדושה לבחורים ולכל אחד ואחד, ועתה בדיוק להי
זכיה עצומה לזכות לקחת חלק בפעולת האדירות של הישיבה הקדושה,   יהודים חשים  ולא צמא למים, 

 שמשמיעה את דבר ה'.
מכל   הביקוש,  את  אופן למלא  בשום  הצליחו  שעברה לא  שבשנה  עד  ומתגברת  הולכת  כך  כל  הדרישה 

שהב  יהודים  ביקשו  לישיבה  הכיוונים  מאד  נכבדת  הכנסה  שנתן  מה  הפורים,  ביום  אליהם  יעלו  חורים 
 הקדושה.

 917-232-90-70, הבחורים לא יוכלו לעלות לאף בית בלי תור שנקבע מראש, חייגומאדהזמן מוגבל  הואיל ו
 כדי להזמין את הבחורים לבוא לשמח ביום הפורים.

 ! ליהודים היתה אורה ושמחה

  ְוִלְתקֹעַ   ָהַרָּבנּות  ֶׁשל   ַהִּמְׂשָרה  תֶא   ַלֲעזֹב  ַאַחת  ַּפַעם
ְלַרֵּבנּו    ָאֳהלֹו   ַמֲעֶׂשה   ָעָׂשה  ְוֶתֶכף־ּוִמַּיד .  ל"זַ ָסמּו  

  ָהַרָּבנּות   תֶא   עֹוֵזב  ֶׁשהּוא ,  ִעירֹו  ְלַאְנֵׁשי   ְוהֹוִדיעַ 
  ֲאֶׁשר,  בְּבֶרְסלֶ   רָלִעי  ֵּביתֹו  יְּבנֵ   לּכָ   םעִ   ַּדְרּכֹו  םּוֵמִׂשי

 .  ל" זַ  ַרֵּבנּו  ד ְּכבֹו  ןִמְׁשּכַ  ָׁשם
ָׁשם.  ְוִנְכנַ ב  ְּבֶרְסלֶ   רָלִעי  ְוָנַסע ָלגּור  ָמָצא  ְוָׁש ס  ם 

ִלְראֹות   ֶׁשָּזָכה  ְלַנְפׁשֹו,  ַרֵּבנּו  ֶא ַמְרּגֹוַע    ְּבָכל   ל "זַ ת 
  ל "זַ   ַרֵּבנּו  םעִ   יֹום  ְּבָכל  ְלַדֵּבר  ַּדְרּכֹו  ְוָהְיָתה.  יֹום

,  ּתֹוָרה  ְוִחּדּוֵׁשי   ַמֲעִׂשּיֹות   ִסּפּוֵרי  ְלָפָניו   ּוְלַסֵּפר
ְוִלְפָעִמים    ְּבֵאּלּו  ֶׁשִּנְמָצִאים ִמַּקְדמֹוִנים.  ְסָפִרים 

ַרֵּבנּו     ֵאּלּו   ַעל   ְוָאַמר  הַהְּקדֹוָׁש   ָידֹו  תֶא   ל" זַ ִהְגִּביַּה 
  ֶּבֱאֶמת   ֶׁשהּוא ,  ְוָאַמר,  ֵמָהַרב  ֶׁשָּׁשַמע  ּתֹוָרה   ִחּדּוֵׁשי 

 ֶנֶפׁש  תִלְמִׁשיבַ   ָלַרב   זֹאת  ְוָהְיָתה.  ַהקֹוֶדׁשרּוַח־
 .ַהקֹוֶדׁשי ּתֹוָרה ֵהם רּוַח ִּדּבּוֵר   ֵאּלּו, עֵליַד 

,  ַּבּקֶֹדׁש  ְּכַדְרּכֹו  ן ֶׁשִּכּוֵ   ה ַמ   ָּבֶזה   ִּכֵּון  ל " זַ   ְוַרֵּבנּו  
  ל "ַהּנַ   ָהַרב  ְוָהָיה,  ֲחָדׁשֹות  ִלְׁשמֹעַ   רֹוָצה  ֶׁשָהָיה(

  ָהָיה   ל" זַ   ַרֵּבנּו  ְוֵאֶצל.  ִנְפָלִאים  ִעְנָיִנים  ְלָפָניו  ְמַסֵּפר
ּוַמְדֵרגֹות    הַמ   ִמֶּזה  ַנֲעָׂשה ַהָּׂשגֹות    ' ְוכּוֶׁשַּנֲעֶׂשה, 

 םִסּפּוִרי  ַהְרֵּבה  ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו   ֵּבין  ְוֵיׁש.  'ְוכּו
 ). ְמאֹד ָּבֶהם  ִהְפִליג ל "זַ  ֶׁשַרֵּבנּו, ּתֹוָרה ְוִחּדּוֵׁשי 

  ר ְוִסּפֵ   ל" ַהּנַ   ָהַרב  סִנְכנַ   ֶאָחד   יֹום ,  ל" ַּכּנַ   ַּבַּקִיץ  ְוָאז 
  ָּכ ר  ַאַח ה  ִהְתַּגּלָ ה  זֶ י  ְיֵד ל  ֶׁשעַ   , רִסּפּו  ל" זַ   ַרֵּבנּו   ִלְפֵני

   ת.ַהִמידֹור ֵספֶ 
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק") -(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 
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	כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן קי"א), הַמִּלִּים רֹ'אשׁ בְּ'נֵי יִ'שְׂרָאֵל רָאשֵׁי תֵּיבוֹת "רַבִּי", וּלְהֶפֶךְ אוֹמֵר הַפָּסוּק (שְׁמוּאֵל-א ב', ט') רְ'שָׁעִים בַּ'חֹשֶׁךְ יִ'דּ...
	כְּשֶׁיְּהוּדִי הוֹלֵךְ אֶל צַדִּיק, רַבִּי, מוֹרֶה דֶּרֶךְ, הוּא צָרִיךְ לִזְכֹּר אֶת הַמַּטָּרָה לָמָּה הוּא הוֹלֵךְ לְשָׁם, כְּדֵי שֶׁהָרַבִּי יְקָרֵב אוֹתוֹ אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. יֶשְׁנָם הַרְבֵּה צַדִּיקִים, הַרְבֵּה יְהוּדִים יְרֵאֵי שָׁמַיִם...
	אֶת זֶה הַפָּסוּק אוֹמֵר לָנוּ כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, מֹשֶׁה רַבֵּנוּ הָיָה מַנְהִיג אֲמִתִּי, הוּא הֵרִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, הוּא הִתְיַחֵס לְכָל יְהוּדִי, דָּאַג לְכָל הַיְּהוּדִים, וְקֵרֵב אוֹתָם לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וַאֲפִ...
	וְיֵשׁ גַּם מַנְהִיג מִסּוּג אַחֵר, שֶׁהוּא בֶּאֱמֶת יְהוּדִי יְרֵא שָׁמַיִם וִיהוּדִי קָדוֹשׁ, הוּא דָּבוּק בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְעוֹבֵד אֶת הַשֵּׁם בִּמְסִירוּת נֶפֶשׁ, אֲבָל אֵין לוֹ כֹּחַ לְהָבִיא גַּם אֶת מְקֹרָבָיו אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, עַ...
	וְיֵשׁ גַּם מַנְהִיג מִסּוּג אַחֵר, שֶׁהוּא בֶּאֱמֶת יְהוּדִי יְרֵא שָׁמַיִם וִיהוּדִי קָדוֹשׁ, הוּא דָּבוּק בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְעוֹבֵד אֶת הַשֵּׁם בִּמְסִירוּת נֶפֶשׁ, אֲבָל אֵין לוֹ כֹּחַ לְהָבִיא גַּם אֶת מְקֹרָבָיו אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, עַ...
	וְיֵשׁ גַּם מַנְהִיג מִסּוּג אַחֵר, שֶׁהוּא בֶּאֱמֶת יְהוּדִי יְרֵא שָׁמַיִם וִיהוּדִי קָדוֹשׁ, הוּא דָּבוּק בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְעוֹבֵד אֶת הַשֵּׁם בִּמְסִירוּת נֶפֶשׁ, אֲבָל אֵין לוֹ כֹּחַ לְהָבִיא גַּם אֶת מְקֹרָבָיו אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, עַ...
	רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן ל'), יֶשְׁנָם אֲנָשִׁים חֲשׁוּבִים הָאוֹמְרִים שֶׁהֵם לֹא צְרִיכִים לָלֶכֶת אֶל צַּדִּיק מְאֹד גָּדוֹל, מַסְפִּיק לָהֶם לָלֶכֶת אֶל יְהוּדִי חָשׁוּב, יְרֵא שָׁמַיִם, בַּתֵּרוּץ, "הַלְּוַאי שׁ...
	מַנְהִיג הוּא רוֹפֵא רוּחָנִי, כְּשֶׁיְּהוּדִי הוֹלֵךְ אֶל מַנְהִיג צָרִיךְ הַמַּנְהִיג לְרַפֵּא אֶת הַמַּחֲלוֹת הָרוּחָנִיּוֹת שֶׁלּוֹ, צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה לוֹ דֶּרֶךְ לְהוֹצִיא אֶת הָאָדָם הַזֶּה מֵהַמִּדּוֹת הָרָעוֹת וְהַתַּאֲווֹת שֶׁהָאָדָם מֻנָּח...
	כְּשֶׁעַם יִשְׂרָאֵל הָיוּ בְּמִצְרַיִם, הֵם הָיוּ חוֹלִים מְאֹד בְּרוּחָנִיּוּת, הֵם הָיוּ שְׁקוּעִים בְּמ"ט שַׁעֲרֵי טֻמְאָה, וְלָכֶם הֵם הָיוּ צְרִיכִים רוֹפֵא מְאֹד גָּדוֹל שֶׁיְּרַפֵּא אוֹתָם, זֶה הָיָה מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, שֶׁהָיָה לוֹ אֶת הַדֶּרֶךְ...
	לָכֵן אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לִשְׂמוֹחַ שֶׁאָנוּ מְקֹרָבִים אֶל רַבֵּנוּ זַ"ל, שֶׁכָּל הַמַּטָּרָה שֶׁלּוֹ הִיא לְהַחֲזִיר אוֹתָנוּ אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. רַבֵּנוּ זַ"ל אָמַר (חַיֵי מוֹהֲרַ"ן, סִימָן של"ה), "הַאִם לֹא הָיִיתִי יָכוֹל לִהְיוֹת מְפֻרְסָם...
	רַבֵּנוּ לוֹקֵחַ אֶת הַמֹּחַ שֶׁל הַיְּהוּדִי וּמְסַדֵּר אוֹתוֹ בַּמָּקוֹם, הוּא מַחְדִּיר בְּתוֹכוֹ אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, שֶׁהַיְּהוּדִי רַק יִרְצֶה וְיִשְׁאַף לִחְיוֹת עִם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְלִהְיוֹת יְהוּדִי כָּשֵׁר.
	(עפ"י תּוֹךְ הַנַּחַל כִּי תִשָׂא תש"ס)
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת תְּצַוֶּה, ה' אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד יַקִּירִי ... נֵרוֹ יָאִיר
	בְּשַׁבָּת בַּסְּעוּדָה שְׁלִישִׁית לָמַדְנוּ שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן יט; רַבֵּנוּ אָמַר: "אֲפִילּוּ אוֹתָן הָאֲנָשִׁים הָרְחוֹקִים מִן הַקְּדֻשָּׁה מְאֹד, שֶׁנִּלְכְּדוּ בִּמְצוּדָה רָעָה עַד שֶׁרְגִילִין בַּעֲבֵרוֹת חַס וְשָׁלוֹם רַחֲמָנָא לִצְלָן, ...
	אִי אֶפְשָׁר לְתָאֵר וּלְשַׁעֵר אֶת הַמַּעֲלָה שֶׁל לִימוּד הַתּוֹרָה. הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אוֹמֵר לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ (שְׁמוֹת כֹּה, ח): "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם", דָּבָר רִאשׁוֹן תַּעֲשׂוּ לִי אָרוֹן, בְּתוֹךְ הָאָרוֹן תַּכְ...
	אִי אֶפְשָׁר לְתָאֵר וּלְשַׁעֵר אֶת הַמַּעֲלָה שֶׁל לִימוּד הַתּוֹרָה. הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אוֹמֵר לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ (שְׁמוֹת כֹּה, ח): "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם", דָּבָר רִאשׁוֹן תַּעֲשׂוּ לִי אָרוֹן, בְּתוֹךְ הָאָרוֹן תַּכְ...
	אִי אֶפְשָׁר לְתָאֵר וּלְשַׁעֵר אֶת הַמַּעֲלָה שֶׁל לִימוּד הַתּוֹרָה. הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אוֹמֵר לְמֹשֶׁה רַבֵּנוּ (שְׁמוֹת כֹּה, ח): "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם", דָּבָר רִאשׁוֹן תַּעֲשׂוּ לִי אָרוֹן, בְּתוֹךְ הָאָרוֹן תַּכְ...
	מָצִינוּ אֵצֶל הָאָרוֹן, בְּכָל הַצְּדָדִים יֵשׁ לוֹ מִדּוֹת שְׁבוּרוֹת, אַמָּתַיִם וָחֵצִי, אַמָּה וָחֵצִי; אוֹמְרִים הַמְּפָרְשִׁים (עַיֵּן בַּעַל הַטּוּרִים), זֶה בָּא לְהַרְאוֹת לָנוּ שֶׁהַתּוֹרָה מִתְקַיֶּמֶת רַק בְּמָקוֹם נָמוּךְ, בְּעָנָיו.
	עִם הַהַקְדָּמוֹת שֶׁל רַבֵּנוּ אֶפְשָׁר לוֹמַר עוֹד יוֹתֵר, אֲפִלּוּ אָדָם שֶׁשָּׁבוּר מִכָּל הַצְּדָדִים, אָדָם שֶׁלֹּא יָכוֹל לִהְיוֹת מְסֻדָּר עִם סֵדֶר, מִכָּל הַכִּוּוּנִים הוּא שָׁבוּר, לֹא מְסֻדָּר, כְּלִי נִשְׁבָּר; אִם מַכְנִיסִים אֶת הַתּוֹ...
	עִם הַהַקְדָּמוֹת שֶׁל רַבֵּנוּ אֶפְשָׁר לוֹמַר עוֹד יוֹתֵר, אֲפִלּוּ אָדָם שֶׁשָּׁבוּר מִכָּל הַצְּדָדִים, אָדָם שֶׁלֹּא יָכוֹל לִהְיוֹת מְסֻדָּר עִם סֵדֶר, מִכָּל הַכִּוּוּנִים הוּא שָׁבוּר, לֹא מְסֻדָּר, כְּלִי נִשְׁבָּר; אִם מַכְנִיסִים אֶת הַתּוֹ...
	עִם הַהַקְדָּמוֹת שֶׁל רַבֵּנוּ אֶפְשָׁר לוֹמַר עוֹד יוֹתֵר, אֲפִלּוּ אָדָם שֶׁשָּׁבוּר מִכָּל הַצְּדָדִים, אָדָם שֶׁלֹּא יָכוֹל לִהְיוֹת מְסֻדָּר עִם סֵדֶר, מִכָּל הַכִּוּוּנִים הוּא שָׁבוּר, לֹא מְסֻדָּר, כְּלִי נִשְׁבָּר; אִם מַכְנִיסִים אֶת הַתּוֹ...

	בחורי הישיבה מסיימים את השובבי"ם בכיסים מלאים
	ראש הישיבה שליט"א עורר את הבחורים לפני ימי השובבי"ם בדיבורים שמוהרא"ש היה אומר: "כשיוצאים מימי החנוכה, אחרי שהדלקנו את נרות החנוכה הקדושים ונכנסים לימי השובבי"ם, עלינו להשלים את עצמנו בתשובה, תורה, תפילה, ומעשים טובים, כך ניכנס לחודש אדר ופורים בשמחה ...
	מידי יום בשיעור החיזוק ביקש ודרש ראש הישיבה מהתלמידים, לקחת את עצמם בידים ולא לתת לימים לעבור בלא כלום, אלא לנצל את הזמן במקסימום, בתורה ותפילה, ראש הישיבה עורר שצריכים לנצל את המתנה שרבינו נתן לנו, את "סדר דרך הלימוד", שנלמד תמיד לא משנה אם יש ריכוז ...
	ואכן הבחורים מילאו את ימי השובבי"ם הקדושים באופן הזה, הבחורים ניצלו את הזמן כראוי, בתשובה ובמעשים טובים.
	הבחורים כולם סיימו מידי יום את כל מסכת תענית, שזה לבד מסתכם בלמעלה מ"חמישים אלף דפי גמרא", זאת מלבד לכל אלפי פרקים משניות, אלפי פרקי תהלים, ועוד שיעורים שכל בחור זכה ללמוד ולסיים לעצמו, בנוסף לשיעורים שמסר ראש הישיבה שליט"א, שיעור עיון בגמרא ומשניות.
	הבחורים כולם סיימו מידי יום את כל מסכת תענית, שזה לבד מסתכם בלמעלה מ"חמישים אלף דפי גמרא", זאת מלבד לכל אלפי פרקים משניות, אלפי פרקי תהלים, ועוד שיעורים שכל בחור זכה ללמוד ולסיים לעצמו, בנוסף לשיעורים שמסר ראש הישיבה שליט"א, שיעור עיון בגמרא ומשניות.
	הבחורים כולם סיימו מידי יום את כל מסכת תענית, שזה לבד מסתכם בלמעלה מ"חמישים אלף דפי גמרא", זאת מלבד לכל אלפי פרקים משניות, אלפי פרקי תהלים, ועוד שיעורים שכל בחור זכה ללמוד ולסיים לעצמו, בנוסף לשיעורים שמסר ראש הישיבה שליט"א, שיעור עיון בגמרא ומשניות.
	וכך ניגשים הבחורים לחודש אדר, כשאמתחתם מלאה בתשובה, תורה ותפילה, שרק כך זוכים לשמחה אמיתית.
	וכך ניגשים הבחורים לחודש אדר, כשאמתחתם מלאה בתשובה, תורה ותפילה, שרק כך זוכים לשמחה אמיתית.
	וכך ניגשים הבחורים לחודש אדר, כשאמתחתם מלאה בתשובה, תורה ותפילה, שרק כך זוכים לשמחה אמיתית.
	משנכנס אדר מרבין בשמחה!
	הבחורים נערכים לפורים
	ישיבת ברסלב הקדושה כיום כבר מוכרת מאד, כבר נודע בשערים לשם ולתהילה הפעולות הגדולות של הישיבה הקדושה, הן מה שיכולים לראות על הבחורים היקרים, הכרת פניהם ענתה בם, התורה והתפילה, היראת שמים ומידות טובות שרכשו בין כותלי הישיבה; והן השיעורים האדירים שראש הי...
	מאד בולט ההבדל הגדול בין שנים עברו עם פתיחת הישיבה, לבין המצב כיום. בתחילה היו מגרשים את הבחורים וכלל לא  רצו לשמוע על הישיבה, מתוך שלא הבינו את התועלת העצומה שמביאה הישיבה הקדושה לבחורים ולכל אחד ואחד, ועתה בדיוק להיפך, שורר כזה צימאון לדבר הישיבה, ל...
	הדרישה כל כך הולכת ומתגברת עד שבשנה שעברה לא הצליחו בשום אופן למלא את הביקוש, מכל הכיוונים ביקשו יהודים שהבחורים יעלו אליהם ביום הפורים, מה שנתן הכנסה נכבדת מאד לישיבה הקדושה.
	הואיל והזמן מוגבל מאד, הבחורים לא יוכלו לעלות לאף בית בלי תור שנקבע מראש, חייגו917-232-90-70 כדי להזמין את הבחורים לבוא לשמח ביום הפורים.
	ליהודים היתה אורה ושמחה!

