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. ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ִּכֵּנס ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהֲעִביר �א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת 
ַהֵּׁשם   ִצּוּוי  ֶאת  קֹודֵ ָלֶהם  ֲאָבל  ַהִּמְׁשָּכן,  ֶאת  ִלְבנֹות  ָלֶהם    לּכָ ם  ִיְתָּבַר�  ָאַמר  הּוא 

ֶׁשְּצִריִכים ִלְׁשֹמר ֶאת ַהַּׁשָּבת, ָאסּור ְלַהְבִעיר ֵאׁש ְּבַׁשָּבת. ַמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשֵני ַהְּדָבִרים,  
ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל   , ִלְפֵני ֶׁשִּדְּברּו ֶאל ַּבַהְקָּדָמה ֶׁש�א ְלַהְבִעיר ֵאׁש ְּבַׁשָּבת  ָלָּמה ָהָיה ֹצֶר�
 ?ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן

ַז"ל אֹוֵמר   י"ז)ַרֵּבנּו  ִסיָמן  ֵחֶלק ב',  ִלְהיוֹ   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן,   ְּבַׁשָּבת ד  ְמאֹ   םְׂשֵמִחית  ֶׁשְּצִריִכים 
ָׁשַמִים ֲאִמִּתית ִּבְׁשֵלמּות, ְלַפֵחד קֹוֶדׁש, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשְּׂשֵמִחים ְּבַׁשָּבת, ְמַקְּבִלים ִיְרַאת  

. ִּכי ִּבימֹות ַהחֹול ָהָאָדם ָטרּוד ְוָלחּוץ, ָהֹראׁש ֶׁשּלֹו �א תַרק ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְּבִלי ְּכִסילּו
, ְלַפֵחד ִמְדָבִרים ֲאֵחִרים, ֲאָבל ַּכֲאֶׁשר ְׂשֵמִחים ְּבַׁשָּבת ֹקֶדׁש  ל ַּבָּמקֹום, ְוָלֵכן הּוא ָעלּו

, (ְיַׁשְעָיה נ"ה, י"ב)ֲאַזי יֹוְצִאים ִמִּׁשְעּבּוד ַהָּגלּות, ְּכִפי ֶׁשַהָּפסּוק אֹוֵמר "ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו" 
, ְוָאז ְּכָבר �א ְמַפֲחִדים ִמּׁשּום ָּדָבר, ַרק ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו�  תַהִּׂשְמָחה יֹוְצִאים ְלֵחרּו  יַעל ְידֵ 

 הּוא ִּבְלַבד. 
ְלַבּדֹו, ֵיׁש לֹו ֱאמּוָנה   ְׁשֵלמּות ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  ַרק  ְמַפֵחד  ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ִהיא  ָׁשַמִים  ִּיְרַאת 

ֲחָזָקה ּוְברּוָרה ֶׁשַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמְנִהיג ַהֹּכל, ַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם �א ָיכֹול ְלָהַרע  
ָּדָבר �א ָיכֹול ִלְקרֹות ְּבִלי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ּוְכֶׁשֵּיׁש   לֹו ְּבִלי ְרׁשּות ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ׁשּום

"ה' ִלי �א ִאיָרא   (ְּתִהִלים קי"ח, ו')ִליהּוִדי ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהֲחָזָקה ַהּזֹו, ִמְתַקֵּים ֶאְצלֹו ַהָּפסּוק  
 . םְּכלּוי לִ ת ַלֲעׂשוֹ ל ָיכוֹ א � ד ֶאחָ ף ַאי ִאּתִ ם ַהּׁשֵ , ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם"

ַּפְרָנָסה,   גָעסּוק ָלרּוץ ּוְלַהִּׂשי  דזֹוִהי ַהַּמֲעֶלה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַׁשָּבת ֹקֶדׁש, ָּכל ַהָּׁשבּוַע ָטרּו
הּוא ֻמָּקף ְּבחֹובֹות, ְטָרדֹות ּוִבְלּבּוִלים, ּוְמֹאד ָקֶׁשה לֹו ְלַהִּגיַע ְלִיּׁשּוב ַהַּדַעת ּוְלִהְתּבֹוֵנן 
ֶׁשֶּבֱאֶמת ַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו ְמַנֵהל ַהֹּכל, ִנְדֶמה לֹו ֶׁשֲאָנִׁשים רֹוִצים ְלַהְפִריַע 

ַׁשָּבת,   הַפְרָנָסה ֶׁשּלֹו, הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשֶאְפָׁשר ָלַקַחת לֹו ַמֶּׁשהּו. ֲאָבל ְּכֶׁשַּמִּגיעָ ּולְ   ַלֲעבֹוָדה
ָנִחים, ְׂשֵמִחים ִעם ַׁשָּבת ֹקֶדׁש, ָאז רֹוִאים ֶׁשָּכל ַהְּפָחִדים ַהְּצָדִדִּיים ָהיּו ַרק ֲהָבִלים, ַרק  

 ַרק ִמֶּמּנּו ְצִריִכים ִלְפֹחד. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם, וְ 
ְוֶזה ֲהֵרי ָהָיה ָעָקר ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן, ְלהֹוִריד ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ָּכאן ְלעֹוָלם ַהֶּזה, ְּכִפי  

אֹוְמִרים ְּתרּוָמה)   ֶׁשֲחַז"ל  ִדיָרה    (ַּתְנחּוָמא  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  הּוא  ָּברּו�  ַהָקדֹוׁש  "ִנְתַאָּוה 
ְּכלֹוַמר ֶׁשָּכל ֶאָחד ַיִּכיר ְוַיְרִּגיׁש ֶׁשֵאין ׁשּום ָּדָבר  , ֵּביֵנינּור ָלגּו ה רֹוצֶ ם ּתֹוִנים", ַהּׁשֵ ַּבַּתחְ 

, ְּכֵדי ֶׁשַעם  תַהַּׁשּבָ   ִיְתָּבַר�, ְוָלֵכן ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִצָּוה ֹקֶדם ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל  ִמַּבְלֲעֵדי ַהֵּׁשם
יְ  ַעל  ִיְזּכּו  ְטהֹורָ ִיְׂשָרֵאל  ֶלֱאמּוָנה  ַׁשָּבת  ֶׁשל  ַהִּׂשְמָחה  ְיֵדי  הֵדי  ֶׁשַעל  ָלֶהם  ַיֲעֹזר  ְוֶזה   ,

 ַהִּמְׁשָּכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָאֵכן ִיְׁשֶרה ֵּביֵניֶהם.
,"�א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְשֹבֵתיֶכם ְּביֹום  הּוא ָאַמר ָלֶהם �א ְלַהְבִעיר ֵאׁש ְּבַׁשָּבת טִּבְפרָ 
ַהָקדֹוׁש    ָּבת", ַהׁשַ  ַדף קכה)ַהזֹוַהר  ֹזַהר,  ִמָּלה ַאַחת    (ִּתקּוֵני  ְתַבֲערּו ֵאׁש  מֹוִסיף עֹוד    - �א 

. ְצִריִכים ְלִהָּזֵהר ִמַּכַעס ְּבַׁשָּבת עֹוד יֹוֵתר ִמֶּׁשִּנְזָהִרים ֵמֵאׁש. ַּכַעס ַמִּגיַע ְּכֶׁשְּיהּוִדי  ַהַּכַעס 
ּוא ׁשֹוֵכַח ֶׁש�א ִאְׁשּתֹו ְוַהְּיָלִדים ֲאֵׁשִמים, ָּכל ַמה ֶׁשּקֹוֶרה ֶזה  ׁשֹוֵכַח ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ה

ָהָאָדם ְּכֵדי ִלְראֹות ֵאי� הּוא ַיֲחִזיק ַמֲעָמד  ר  ַרק ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְלַבּדֹו ְּבתֹור ִנָּסיֹון ֲעבּו
ּכֹוֲעִסים,   ֹוְכִחים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ָאזֶאָּלא ְּכֶׁשְּמַאְּבִדים ֶאת ַהֵּׂשֶכל, ׁש  ֶּבֱאמּוָנה ֲחָזָקה. 

 "ִּכי ַכַעס ְּבֵחיק ְּכִסיִלים ָינּוַח".  (ֹקֶהֶלת ז', ט')ְּכִפי ֶׁשַהָּפסּוק אֹוֵמר 
ִלְדאֹ  ְּבָכל ַהּכֹוחֹות  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ַׁשָּבת    ת ְמִריבוֹ   ִיְהיּו א  ֶׁש� ג  ְצִריִכים  ְּבֶעֶרב  ְיהּוִדי  ְּבַבִית 

ֶאת   ְלַקֵּבל  ֶאְפָׁשר  ּכֹוֲעִסים,  ְו�א  ִמְתַוְּכִחים  �א  ְלַוֵּתר,  ֵׂשֶכל  ֵיׁש  ִאם  ֹקֶדׁש,  ּוְבַׁשָּבת 
, ַמְרִּגיִׁשים ֶאת אֹורֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ְוֶזה ַטַעם ָּכל ָּכ�  ה ַהַּׁשָּבת ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹולָ 

ְּבַׁשָּבת, ֶזה  ָנעִ  ּכֹוֲעִסים  ְוָׁשלֹום, ִאם  ַחס  ּוְלֵהֶפ�  ְּבָכל ָהעֹוָלם.  ָּכמֹוהּו  ֶׁשֵאין  ְוֶעֶרב  ים 
לֹו    ם ֲעִנּיּות ְלָכל ַהָּׁשבּוַע, ָהָאָדם ְמַאֵּבד ֶאת ַמָּזלֹו ַהּטֹוב, ְוֶזה ּגֹורֵ   ר ַהַּצעַ ה  ֵמִביא ְלַמְרּבֵ 

ְּבַׁשָּבת, ָּכ� ִנְזֶּכה  א.  ַהְרֵּבה ֵסֶבל ְוָצרֹות ַלָּׁשבּוַע ַהּבָ  ָהָבה ִנְתַחֵּזק ִלְהיֹות ַרק ְּבִׂשְמָחה 
ְועַ  ְלַבד  הּוא  ָּברּו�  ֵמַהָּקדֹוׁש  ַרק  ְלַפֵחד  ּוְטהֹוָרה,  ֲחָזָקה  ַנֲעֶׂשה    לֶלֱאמּוָנה  ֶזה  ְיֵדי 

 כֹות ְוַהְּיׁשּועֹות ַהּטֹובֹות. ָּכל ַהְּברָ ת ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ִּתְׁשֶרה ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית, ְוֶזה ָיִביא ָלנּו אֶ 
 (ּתֹו� ַהַּנַחל ַוַיְקֵהל תש"ס) 

 

ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ַהִּׂשְמָחה ָּבֲאִויר ְּכָבר עֹוְמִדים ְלָבֵר� ֹחֶדׁש  
ָּפָרִׁשּיֹות',   'ַאְרַּבע  ֶׁשל  ַהַּׁשָּבתֹות  ַמִּגיִעים  ְּכָבר  ֵׁשִני,  ֲאָדר 

צּוָמה ַעל ֶׁשַּמִּגיַע  ֶׁשּבֹו ַעל ָּכל ָאָדם ְלִהְתעֹוֵרר ְּבִׂשְמָחה עֲ 
ַהְּזַמן ֶׁשָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלִהְתָקְרבּות ְמיֶֻחֶדת  
ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ּוְכמֹו ֶׁשַּפַעם ִהְתַּבֵּטא ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי  

זי"ע:   ִמָקִריץ  ט  ֶגעָוואלְ ן  ׁשֹוי ן  ֶגעְר ט  ָוואלְ   ִאי�"ִּפְנָחס 
ד'  דִ   צּון  קּוֶמע 'ן ִמיטְ ן  ֶזע  ִזי�ל  ָזא  ִאי�ת,  ַּפְרִׁשיוֹ י 

(ָהִייִתי ְּכָבר רֹוֶצה ְלַהִּגיַע ֶאל הד' ָּפָרִׁשּיֹות    ן",ֵאייֶּבעְרְׁשטְ 
ְיֵדי   ְוַעל  ִיְתָּבַר�),  ַהֵּׁשם  ִעם  ְלִהְתָראֹות  ֶׁשאּוַכל  ְּכֵדי 

ּוְמַכְּוִנים ְלַמה ֶׁשָּכתּוב  ֶׁשּׁשֹוְמִעים ְקִריַאת ד' ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו,  
ַהֵּׁשם   ֶאל  ְיֵתָרה  ְלִהְתָקְרבּות  זֹוִכים  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָּבֶהם, 

 ִיְתָּבַר�, ַהְּמיֶֻחֶדת ְלַׁשָּבתֹות ְמרֹוְממֹות ֵאּלּו. 
ד' ָּפָרִׁשּיֹות הּוא ָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים, ֶׁשהּוא  הַ ָהִראׁשֹון ֶׁשל   

ֶקל ִלְצָדָקה, ִּכי ָהֲעבֹוָדה ָהִראׁשֹוָנה  ִעְנַין ְנִתיַנת ַמֲחִצית ַהּׁשֶ 
ִמָּכל ָהֲעבֹודֹות ִהיא ִמְצַות ְצָדָקה, ְוַעל ְיֵדי ְצָדָקה ַנֲעָׂשה  

,  ד')  ן (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסימָ ֶּפַתח ְוַׁשַער ְלָכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 
ְיֵדי ַהְּצָדָקה זֹוִכים ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני  ִיְתָּבַר�,    ְוַגם ַעל  ַהֵּׁשם 

ֶׁשָּכתּוב   י"ז)ּוְכמֹו  ָפֶני�"  (ְּתִהִּלים  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ְוָלֵכן "ֲאִני   ,
ַהְּצָדָקה   ֶׁשִּבְזכּות  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה,  ִלְפֵני  ְצָדָקה  נֹוְתִנים 

(יֹוֶרה ֵּדָעה  ִּתְתַעֶּליָנה ַהְּתִפּלֹות, ּוְכמֹו ֶׁשִּנְפַסק ְּבֻׁשְלָחן ָערּו�  
  (ָּבָבא ָּבְתָרא י.) , ְוהּוא ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא  רמ"ט ְסִעיף י"ד)  ןימָ סִ 

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְיִהיב ְּפרּוָטה ְלַעִּמי ְוָהָדר ִמָּצִלי (ַרִּבי ֶאְלָעָזר  
ָנַתן ְּפרּוָטה ְלָעִני ְוַאַחר ָּכ� ִהְתַּפֵּלל), ֶׁשֶּנֱאַמר ֲאִני ְּבֶצֶדק  

וְ  ָפֶני�,  ָּפָרִׁשּיֹות  ֶאֱחֶזה  ְלַהְתִחיל ֶאת הד'  ְמֹאד  ָלֵכן ָראּוי 
ְלָכל   ְלַהִּגיַע  ַהֶּפַתח  ִנְפַּתח  ָיָדן  ַעל  ִּכי  ְצָדָקה,  ִמְצַות  ִעם 
ְּבד'   ְּביֹוֵתר  ַהִּמְתַּגֶּלה  ה'  ְּפֵני  ּוְלַקֵּבל  ַהְּקדּוָׁשה,  ַׁשַער 

 ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו. 
<<<< 

 
 מילה של התחזקות

ע≈  ּפַ ¿̇ ƒמ  „…‡ י מ¿ ƒם    לֲ‡נ ל∆ ∆ּ̂ ‰ַ ם  ƒָחָז˜ ע  ‰ ָּ̇ ‡ַ ָך,  ּמ¿ ƒמ

 ‰ ּב≈ ָך ַ‰ר¿ ׁ̆ ל¿ ˙. י≈ ‡ו… ן ּופ≈ ָ̃ ָך ָז ׁ̆ ל¿ ָך, י≈ ּל¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒ̃ ל… ¡‡

  ˙ ∆‡ ים  ƒ̂ ּפ¿ ַ ׁ̆ מ¿ ן,  ָ̃ ַ‰ּזָ  ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ָ‚ר¿ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒר ֲחב≈

ָך.  ּל¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒ̃ ל… ם ‡¡ ל∆ ∆ּ̂ ם ַ‰ ƒָחָז˜ ע ‰ ָּ̇ ן, ֲ‡ָבל ַ‡ ָ̃  ַ‰ּזָ

  ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ י˜ ַמֲעָמ„,  ƒֲחז ַ̇ ז ו¿ ַ‡ח≈ ¿̇ ƒּ̇  ר ≈ּ̇ ַו ¿ ּ̇ ָחָז˜, ַ‡ל 

ים   ƒר מ¿ ים ‡ו… ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ינּו ַ‰ ָך. ֲחָכמ≈ ּל¿ ∆ ׁ̆  ‰ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿ּ̃ ַעל ַ‰
˙ י‡.) ָרכו… ָך    (ּב¿ נ¿ ָ̃ ן, "ז¿ ָ̃ ׁ̆ לו… ָז ּי≈ ∆ ׁ̆ ָ‡ָ„ם  ים ל¿ ƒל‡ֲ ו… ׁ̆

‰ּו‡  ‰? ו¿ ך¿ ָיפ∆ ל ּכָ ן ּכָ ָ̃ יך¿ ָז ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ‰ ‚ּוָ„ל", ָלּמָ מ¿

מ≈  ו… ׁ̆  ‰ ים", ז∆ ƒ̇ י ƒח ¿ ׁ̆ „ ַ‰ּמַ ∆‚ נ∆ ‰: "ּכ¿ נ∆ ל  עו… ּכָ ƒר ָעַלי מ

 .˙ ּפו… ƒל ¿ּ̃ ‰ַ ים ו¿ ƒ̃ י ƒּז ל ַ‰ּמַ ּכָ ƒַרע, מ 
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ¡‡ ‰ ƒי ּכ ָׂ̆ ƒ̇ ‡ב) ˙˘פ" 
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יֹום ד' ַּפְרַׁשת ַוַיְקֵהל, כ"ב ַאָּדר   -  ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�
 א', ְׁשַנת תשע"ט  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.  
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב�. 

� ֶׁשִהיא  ַלֲאחֹוְת�  ַלֲעֹזר  רֹוֶצה  ַאָּתה  א  ִאם 
ת ֶׁשִהיא  ַלַּביִ ִּתְקָרא ָלּה ֵאֶלי�    תֵמַהַּיֲהדּור  ִּתַּדְרּדֵ 

ִאְּת�, ִעם ִאְׁשְּת� ִויָלֶדי�; ְּכֶׁשִהיא ִּתְרֶאה  ְּתַבֶּלה  
ַהְּיָלִדים ַהְּמתּוִקים   ַהַּבִית ַהַחם ֶׁשְּל�, ֶאת  ֶאת 

ֵאי� ַאָּתה ְמַדֵּבר   - ֶׁשְּל� ְוַהִהְתַנֲהגּות ַהָּיָפה ֶׁשְּל�  
ֶאל ִאְׁשְּת� ְוַהְּיָלִדים, ָאז ִהיא ַּתְחִליט ַלֲעֹזב ֶאת  

 יֹות ּוְלִהְתַנֵהג ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים.ָּכל ַהְּׁשטּו
ַהְּנעּוִרים   ִמְּבֵני  ַהְרֵּבה  ַהּיֹום  ֵיׁש  ְלַצֲעֵרנּו 
חֹוְׁשִבים   ֵהם  ִּכי  ַהּתֹוָרה  ֶּדֶר�  ֶאת  ֶׁשעֹוְזִבים 
ֶׁשַה'�א ְיהּוִדי' לֹו ֵיׁש ַחִּיים טֹוִבים; ַעל ִּפי ֹרב 

ָּבִאים ם  הֵ י  ּכִ   םֵאּלּו ְיָלִדים ֶׁשְמֻמְרָמִרים ּוְׁשבּוִרי
ֶׁשְּמִציִקי ְיָלִדים  ְׁשבּוִרים,  אֹו  םָלהֶ ם  ִמָּבִּתים   ,

ַּבַּבִית,   ְמקֹוָמם  ֶאת  מֹוְצִאים  ֶׁש�א  ְיָלִדים 
ְסַמאְרְטֹפון  ֶאל  ּבֹוְרִחים  ֵהם  ִמֶּזה  ּוְכתֹוָצָאה 
ְיַרֵחם.   ַהֵּׁשם  ָהָרִעים  ַהְּדָבִרים  ְלָכל  ּוַמִּגיִעים 

ְּכֶׁשַּמְרִאי ְוֵהם  ָלֵכן,  ַחם  ְיהּוִדי  ַּבִית  ָלֶהם  ם 
ַהַחִּיים ֶׁשל ְיהּוִדי ָּכֵׁשר, ֵאי�    תרֹוִאים ֶאת צּורַ 

הּוא ְמַדֵּבר ָיֶפה ּוַבֲעִדינּות ְלִאְׁשּתֹו ִויָלָדיו, ַּכָּמה  
ֻּכָּלם    אִהי  הְמתּוקָ  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַׁשָּבת,  ְסעּוַדת 

 רֹוִצים ְלִהָּׁשֵאר ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים.
ֶׁשַהָּנִביא ֲעזֹ  ַמה  ְזכֹור  ְוכּו',  ֵמַעְסָקִנים  ב אֹוְת� 

: "ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאֶׁשר (ְיַׁשְעָיהּו ב, כב)אֹוֵמר  
ִּבְמקֹום   הּוא";  ֶנְחָׁשב  ַבֶּמה  ִּכי  ְּבַאּפֹו  ְנָׁשָמה 

ְיכֹוִלים    אַלֲחֹׁשב ּוְלַחֵּפׂש ַעְסָקִנים ֶׁשְּלַעְצָמם �
ׁשֶ  ָעִדיף  הּוא, ַלֲעֹזר,  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ִּתְפֶנה 

ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשַּיְכִניס ַּבֲאחֹוְת� ּוְבָכל ַהְּיהּוִדים  
, ֶׁשְּכָבר ִנְזֶּכה ְלִביַאת ָמִׁשיַח הרּוַח ָטֳהָרה ּוְקֻדּׁשָ 

ִצְדֵקנּו ֶׁשָאז ִּתְסַּתֵּלק רּוַח ַהֻּטְמָאה ְוֵתַרד ְקֻדָּׁשה  
ׁשֶ  ְּכמֹו  ב)ָּכתּוב  ָלעֹוָלם,  יג,  רּוַח  (ְזַכְרָיה  "ְוֶאת   :

 ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ". 
 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ְּדָרֶכי�.

 (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַוַיְקֵהל תשע"ט) 

 

"ַעל ְיֵדי ְנִתיַנת ְׁשָקִלים ִנּצֹול ִמֵּיֶצר ָהָרע"    ַהִמדֹות אֹות ְצָדָקה, ֵחֶלק ב', ִסיָמן י"ט)(ֵסֶפר  ַרֵּבנּו אֹוֵמר  
  ת ֶזה ֵהן ְׁשִמיַעת ָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים, ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ֹזאת ֶזה ְּכמֹו ֶׁשָּנְתנּו ֶאת ַהְּׁשָקִלים. ְוֵהן ֶּבֱאמֶ 

 ִנּצֹוִלים ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶׁש�א ִלֹּפל ְּבִרְׁשּתֹו.  ָלֵתת ְצָדָקה, ְּכֶׁשּנֹוְתִנים ְצָדָקה
ִּבְמיָֻחד ְּכֶׁשּנֹוְתִנים ְצָדָקה ְלַהְדָּפַסת ְסָפִרים ֶׁשְּמָקְרִבים ְיהּוִדים ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְוָאז ֶזה  

ָהַרע, ִּבְזכּות ֶזה עֹוֵזר ַהֵּׁשם    ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה, ִאם עֹוְזִרים ִליהּוִדים ֲאֵחִרים ְלִהָּנֵצל ֵמַהֵּיֶצר
 ִיְתָּבַר� ֶׁשַּגם ִנּצֹוִלים ִמֶּזה.

 ַרק ֲחִצי 
ִּמְצַות ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ָׂשְגָבה ַמֲעָלָתּה ָּכל ָּכ�, ְוָאָדם ִנֹּצל ִמן ַהֵּיֶצר ָהַרע ַעל ָיָדּה, ֵמֲחַמת  

ְוָצִרי� ְלֶעְזָרתֹו ִיְתָּבַר� ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים    "ַמֲחִצית "  ָּתִמיד ַרקֶׁשִּמְצָוה ֹזאת קֹוַבַעת ְּבַדְעּתֹו ֶׁשהּוא  
ִאְלָמֵלא ַהָּקדֹוׁש    )ִקּדּוִׁשין ל' ע"ב(ַהַּמֲחִצית ַהֵּׁשִנית ִּכי ְּבִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  

ְוָצִרי� ְלֶעְזָרתֹו ִיְתָּבַר�    "ַמֲחִצית" ַמִּכיר ֶׁשהּוא ַרק  ָּברּו� הּוא עֹוְזרו ֵאין ָיכֹול לֹו ּוִמַּיד ֶׁשָאָדם
ּוְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַר� ַעל ֶזה ַעל ְיֵדי ֶזה ְמַקֵּבל ִסַּייְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ְמיֶֻחֶדת  ם" ָׁשלֵ " ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה

 .ְמֵרי אֹותֹו ְלגַ   ְוִלְכֹּבׁשְוזֹוֶכה ְלִהָּנֵצל ִמן ַהֵּיֶצר ָהַרע  
 ִעַּקר ַהְּׁשֵלמּות ָלַדַעת ֶׁשהּוא ַרק ַמֲחִצית 

  ָהעֹוֵבר   ָּכל  ִיְּתנּו  ֶזה,  ')ג  ֲהָלָכה '  א  ֶּפֶרק  ְׁשָקִלים   ְירּוַׁשְלִמי (  ַהִּפְלִאי   ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאָמר  ֵּבאּורֶזהּו  
ִיֵּתן), ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָעַבר ְּבַים סּוף, ָצִרי�    –ֶׁשָעַבר ַּבָּים    ָּכל(  ִיֵּתן   –  ְּבַיָמא  ְּדָעַבר  ָּכל,  ַהְּפקּוִדים  ַעל

ְלִמְצַות   סּוף  ַים  ִלְקִריַעת  ֵיׁש  ְוַׁשָּיכּות  ֶקֶׁשר  ֵאיֶזה  ִיָּפֵלא,  ְוִלְכאֹוָרה  ַהֶּׁשֶקל,  ַמֲחִצית  ָלֵתת 
ַעת ְקִריַאת ַים סּוף? ֲאָבל ִּבְׁשַעת  ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל? ְוֵכן ַמה ִעם ּדֹורֹות ָהֲעִתיִדים ֶׁש�א ָהיּו ִּבׁשְ 

ְקִריַעת ַים סּוף ֻּכָּלם ָּבאּו ַלַהָּכָרה ְּברּוָרה ְוֶנֱאָמָנה, ֶׁשֵהם ַרק ַמֲחִצית ְלַבד, ּוִבְלִּתי ֶעְזָרתֹו  
ְּצָדִדים ִעם ַהִּמְדָּבר  ִיְתָּבַר� ֵאין ָלֶהם ְּכלּום, ִּכי ָהיּו ִנְרָּדִפים ִמן ַהִּמְצִרִּיים, ְוָהיּו ְמסֹוָבִבים ִמן הַ 

ָמֵלא ַחּיֹות ָרעֹות, ְוַהָּים ָעַמד ִלְפֵניֶהם, ְו�א ָהְיָתה ָלֶהם ׁשּום ֵעָצה ְּכָלל ִּבְלָעדֹו ֶעְזָרתֹו ִיְתָּבַר�,  
ְּבַים סּוף   ְוָלֵכן ְּבַוַּדאי ָּכל ִמי ֶׁשָעַברּוִמַּיד ֶׁשָּבִאים ֶאל ַהָּכָרה ֹזאת, נֹוָׁשִעים ִּביׁשּוָעה ְׁשֵלָמה,  

ּוִבְלָעדֹו ִיְתָּבַר� ֵאין לֹו ׁשּום  ד,  ְלבַ "  ַמֲחִצית "  ִּכי ִהִּכיר ֵהיֵטב ֶׁשהּוא ַרק",  ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל "  ִיֵּתן 
 . ְיׁשּוָעה ְּכָלל

לֹו ִנִּסים ֶׁשל  ְוִעְנָין ֶזה ַׁשָּי� ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ִּכי ְּבָכל ֶמֶׁש� ַחֵּיי ָאָדם ֵיׁש  
ָקֶׁשה ִזּוּוגֹו ֶׁשל ָאָדם ִּכְקִריַעת    (סֹוָטה ב' ע"א)ְקִריַעת ַים סּוף, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  

ֶׁשּזֹוֶכה  ִריַעת ַים סּוף, ִנְמָצא ְּבָׁשָעה ִּכקְ  ָאָדם  ֶׁשל  ַּפְרָנָסתוֹ  ָקָׁשה  )א"ע  קיח  (ְּפָסִחיםַים סּוף, ְוֵכן  
ְוָׁשלֹום   ְוַאְחָוה  ְּבַאֲהָבה  ְּבַיַחד  ְוִלְחיֹות  ִזּוּוגֹו,  ִלְמצֹוא  ֶׁשּזֹוֶכה  ְּבָׁשָעה  ְוֵכן  ַּפְרָנָסתֹו,  ְלַהִּׂשיג 

 .ְוֵרעּות, ֶזה ִנִּסים ֶׁשל ְקִריַעת ַים סּוף ַמָּמׁש
ֶׁשל ַהִּמְצָוה  ֶאת  ָלנּו  ַמְזִּכיר  ֶזה  ַהֶּׁשֶקל" ְוָכל  ַרק ׁשֶ   "ַמֲחִצית  ָּתִמיד  ",  ַמֲחִצית " ָאָדם 

ּוְכֶׁשּזֹוֶכה ְלַהִּכיר טֹוָבה ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַעל ָּכל ֶזה, ּוְלִהְתַאֵחד ְּבַיַחד ִעם עֹוד ִנְׁשמֹות  
ִּתי, ּוַמְׁשֶרה  ִיְׂשָרֵאל ְּכֵדי ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתָּבַר�, ְוֵכן ָלגּור ְּבַיַחד ִעם ִאְׁשּתֹו ִּבְׁשלֹום ַּבִית ֲאמִ 

לְ  זֹוֶכה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַּבַּבִית,  ַהְּׁשִכיָנה  ָׁשֵלם"ֶאת  ּבֹו    ם",ָׁשלֵ   ָאָדם" ְוִלְהיֹות "ֶׁשֶקל  ְלִהְתַּדֵּבק 
 .ִיְתָּבַר� ֶּבֱאֶמת 

ׁשֹון ָהַרע  הּוא ִּדֵּבר לָ   –"ֶיְׁשנֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד"    (ֶאְסֵּתר ג', ח') ָהָמן ָאַמר ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש  
ָּכל ַהָּצרֹות.   ֲאֵליֶהם  ַמִּגיִעים  ָלֵכן  ֵּביֵניֶהם,  ָרִבים  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם �א ְּבַאְחדּות, ֵהם  ַעל ַעם 

ָאְמָרה   ַהַמְלָּכה  ֶאְסֵּתר  ֶזה  ֶאת  ְלַתֵּקן  ט"ז)ּוְכַדאי  ד',  ַהְּיהּוִדים"    (ָׁשם  ָּכל  ֶאת  ְּכנֹוס    – "ֵל� 
ּבִ  ַיְחְזרּו  ָּכל  ֶׁשַהְּיהּוִדים  ֶאת  ָיִביא  ְוֶזה  ְּבַאְחדּות,  ְּבָׁשלֹום,  ַעְצָמם  ַיֲחִזיקּו  ֶׁשֵהם  ְתׁשּוָבה, 

 ַהְּיׁשּועֹות. 
ֶאת ָהִאָּׁשה ְוַהְּיָלִדים,    ב ְּבַיַחד ִעם ָהִאָּׁשה ְוַהְּיָלִדים, ֶלֱאהֹ   תֶזה ַמְתִחיל ַּבַּבִית, ְצִריִכים ִלְהיוֹ 

ָדם ְׁשלֹום ַּבִית הּוא �א ָאָדם ַהָּׁשֵלם, ַהֹּמַח ֶׁשּלֹו ְמֻבְלָּבל, ְוהּוא  �א ָלִריב ַּבַּבִית. ְּכֶׁשֵאין ָלָא
�א ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַחִּיים ְׂשֵמִחים. ֲאָבל ְּכֶׁשְּמכֹוְפִפים ֶאת ָהֹראׁש, ָהָאָדם יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ַרק ֲחִצי 

ֲעִׂשים "ָאָדם ַהָּׁשֵלם", ֲאַזי ְיכֹוִלים ִלְזּכֹות  ְּבַיַחד ִעם ָהִאָּׁשה ְוַרק ָּכ� נַ   תָאָדם, ְצִריִכים ִלְהיוֹ 
 ְלַחִּיים ְׂשֵמִחים. 

, ְּכֶׁשְּיהּוִדי  "ְואֹותֹו ָּדָבר ֶזה ִעם ָהָאָדם ַעְצמֹו. ַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ִהיא "ֵחֶלק ֱאלֹוַקי ִמַּמַעל
�, הּוא ִנְכַׁשל ַּבֲעֵברֹות, הּוא ִנְׁשַאר ַרק ִעם  ּפֹוֵרׂש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, הּוא ׁשֹוֵכַח ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּברַ 

ֲחִצי ְנָׁשָמה. ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ִהיא ַלֲחֹזר ַּבֲחָזָרה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְלַחֵּבר ֶאת ַהְּנָׁשָמה  
 ַהְּיִחיָדה ִלְזּכֹות ָלֶזה ִהיא ַרק ֶׁשּלֹו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ַוֲאַזי הּוא ִיְהֶיה ָאָדם ַהָּׁשֵלם, ְוַהֶּדֶר�

 ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.
ְּבַאְחדּות ִעם   תְקרֹוִבים ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ִלְחיוֹ   תיוֹ ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים, ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשִּיְזּכּו ִלְהיֹות ָאָדם ַהָּׁשֵלם, ִלהְ 

 ִלְׁשלֹום ַּבִית טֹוב.  תָּכל ַהְּיהּוִדים, ְוִלְזּכוֹ 
 ְסגּולֹות ִמָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים 

לֹות ִלּבֹו ְלטֹוָבה, ְוֵכן ְלִהְתַּפֵּלל ָאז ִּבְמיָֻחד ַעל ִהְתָקְרבּות  ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים ְּבִצּבּור הּוא ֵעת ָרצֹון ָּגדֹול ְונֹוָרא ְמֹאד ִלְפֹעל ָּכל ִמְׁשאֲ 
ִיְׂשָרֵאל ְוֶאָחד,    ַלַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים, ִּכי ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו עֹוֵמד ָאז ֵּבין ְנָׁשמֹות  ּוְכמֹו  ּוֵמִרים ּוַמְגִּביַּה ֹראׁשֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד 

ָאַמר ֹמֶׁשה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  (ַּתְנחּוָמא ִּכי ִּתָּׂשא)ִּכי ִתָּׂשא ֶאת ֹראׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֵגו', ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  (ְׁשמֹות ל') ֶׁשָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ְׁשָקִלים 
ִלים, ְוַאָּתה זֹוֵקף ֶאת  ֲאִני ִנְזָּכר, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ַחֶּי�, ְּכֵׁשם ֶׁשַאָּתה עֹוֵמד ַעְכָׁשו ְונֹוֵתן ָלֶהם ָּפָרַׁשת ְׁשקָ   ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִמֶּׁשֲאִני ֵמת ֵאין 

ָתּה ָׁשָעה ְוזֹוֵקף ֶאת ֹראָׁשן, ִמַּנִין? ִמָּמה ֶׁשָּקְראּו ְּבִעְנָין, ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹראָׁשן, ָּכ� ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ֶׁשּקֹוְרִאין אֹוָתּה ְלָפַני, ְּכִאּלּו ַאָּתה עֹוֵמד ָׁשם ְּבאוֹ 
ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשַעת    נּו עֹוֵמד ָאז ַמָּמׁש ֵּבין ְנָׁשמֹותֹמֶׁשה ֵּלאֹמר ִּכי ִתָּׂשא ֶאת ֹראׁש, ָׂשא ֶאת ֹראׁש �א ֶנֱאַמר ֶאָּלא ִּכי ִּתָּׂשא, ַעֵּין ָׁשם, ִנְמָצא ֶׁשֹּמֶׁשה ַרּבֵ 

דֹוָלה, ְוִלְׁשֹמַע ָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים ִמִּפי ַהּקֹוֵרא, ּוְלַבֵּקׁש  ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים, ְוזֹוֵקף ֹראׁשֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוָלֵכן ְצִריִכים ַלֲעֹמד ָאז ְּבֵאיָמה ְוִיְרֶאה ּגְ 
יִקים ֲאִמִּתִּיים, ֶׁשִּיְזֶּכה  ָאז ִלְנִׂשיאּות ּוְזִקיפּות ָהֹראׁש ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְוהּוא ִעְנָין ֶׁשל ִהְתָקְרבּות ֶאל ַצּדִ   ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶׁשִּיְזֶּכה

, ַרִּב"י ָראֵׁשי ֵּתבֹות ִּכי ִּתָּׂשא ֶאת ָר'אׁש ְּב'ֵני ִי'ְׂשָרֵאל, ִּכי ַרק ַרִּבי ַר"ן ֵחֶלק א' ִסי' קי"ב)(ִלּקּוֵטי מֹוהֲ ַז"ל    ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַרִּבי ּוַמְנִהיג ֲאִמִּתי, ְוַכְּמֹבָאר ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו
ת ַהּטֹובֹות ֶׁשּלֹו, ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ֹראׁש  ֹוחֹות ְוַהַּמֲעלוֹ ַמְנִהיג ֲאִמִּתי יֹוֵדַע ֵאי� ְלָהִרים ּוְלִהָּנֵׂשא ֹראׁש ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ּוְלַהְראֹות לֹו ֶאת ַהּכ

ְר'ָׁשִעים ְּב'ֹחֶׁש� ִי'ְדמּו, ִּכי ָהֲאָנִׁשים ַהִּמְסּתֹוְבִבים ְסִביבֹו ִנְׁשָאִרים ְּבִרְׁשעּות   א ב, ט)- (ְׁשמּוֵאל ּוַמְנִהיג ֶׁשל ֶׁשֶקר ַּגם ֵּכן ִנְקָרא ַרִּבי, ֲאָבל הּוא ָראֵׁשי ֵּתבֹות  
 . ָּלֶהם, ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים ִמֶּמּנּו ׁשּום ַּתְכִלית ְותֹוֶעֶלת ְּכָללַהֹחֶׁש� ׁשֶ 

ר  ֶׁשִּנְזּכֹ ם,  ִני ַהְּנכוֹ ת  ַלְּמקֹומוֹ   ְצָדָקהן  ֶּׁשִּנּתֵ ,  ָהֵאּלּום  ַהָּיִפי ם  ַהְּדָבִרי ל  ְלכָ ה  ֶׁשִּנְזּכֶ   ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ   ְנַבֵּקׁשה  ָהבָ ,  ְוָלֵכן ָאז ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים
ה,  ַהִּמְׁשָּפחָ ם  עִ ת  ַּבַּביִ ם  ְּבָׁשלוֹ ת  ִלְחיוֹ ם,  ֲאֵחִרי ם  ְיהּוִדי ם  עִ ם  ְּבָׁשלוֹ ת  ִלְחיוֹ ם  ַחָּיִבי   ַוֲאַנְחנּו,  ִיְתָּבַר�  ְלֶעְזָרתוֹ   ְלַהִּגיעַ ם  ַחָּיִבי   ֲאַנְחנּוי,  ֲחצִ ק  רַ   ֶׁשֲאַנְחנּו

ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ְמֹקָרִבים ֶאל ַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים ֶׁשַּבּדֹור, ּוְלַקֵּבל ֵמֶהם  ן,  ְוָרצוֹ ם  ְלַרֲחִמי   ִיְתַקְּבלּו  ֶׁשְּתִפּלֹוֵתינּו,  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ ק  רַ ל  ַהּכֹ   ְלַבֵּקׁשת  ִלְזּכוֹ 
 . ְנִׂשיאּות ֹראׁש ֶּבֱאֶמת

 .)ם ְׁשָקִלית ְוַׁשּבָ ת ַּפְרִׁשיוֹ ע  (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ַאְרּבַ 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

םחַ ת ּבִַי  

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 



 

 
 

 ג
 

  

 

  

> BreslevCenter.com
 \answ

ers  <    

 

   
 

      
  

      
         

 

 
 

 

 

 

ה ֵיׁש ֶאְצִלי זֶ  ָלּמָ   ח ֶמּתַ ה ּכָ
ל ּפּוִרים?  ֵמַח ׁשֶ ָ ּיֹום ַהׂשּ  ּבַ

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 
ּוְמאֹד    ְרִציִתי ְקַטִּנים  ְיָלִדים  ֲחִמָּׁשה  ָהָרע  ַעִין  ְּבִלי  ִלי  ֵיׁש  ּפּוִרים,  ְלַגֵּבי  ִלְׁשאֹול 

ְּבפּוִרים ִמַּסְבָּתא ַאַחת ַלְּׁשִנָּיה, ֲאִני חֹוֵׁשב ִׁשּפּוִרים ָהָיה ַהִהְתרֹוְצצּות  ם  ָקֶׁשה ִלי עִ 
ָּכ ָׂשֵמַח, ֶׁשֶאְפָׁש  ָּכל  ִלְהיֹות יֹום  ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה  ר  ָאמּור  ִלְהיֹות ְּבָמקֹום ֶאָחד, 

ָעָׂש  ָּברּו הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהִּנִּסים  ָּכל  ַעל  ְוִלְׂשמַֹח  ְוִלְרקֹד  ַוֲעַדיִ ְׂשֵמָחה,  ִאָּתנּו    ן ה 
ֶׁשְּצִריִכים ְלִהְתרֹוֵצץ  ץ  עֹוֶׂשה ִאָּתנּו, ֲאָבל ְלַמֲעֶׂשה ֶזה ִּבְׁשִביִלי יֹום ָעמּוס ְוָלחּו

ְלָכל ַהָּסִבים ְוַהַּסְבּתֹות, ּוְבָכל ַּבִית ְצִריִכים עֹוד ַּפַעם ְלהֹוִריד ֶאת ַהְמִעיִלים ְּכֵדי  
ַהְּיָלִדים ִהְתַחְּפׂשּו, ְוַהְּיָלִדים ְּבַעְצָמם ְמֻסְחָרִרים ְלַגְמֵרי,   ייֹפִ   הִיְראּו ֵאיזֶ   םֶׁשּכּוּלָ 

 ְוָכ א ִנְׁשָאר ִמיַדי ַהְרֵּבה ּכַֹח ּומַֹח ִלְׂשמַֹח.

ִלְרקֹ ַהּקֶֹדׁש  ְלֵהיַכל  ְּבפּוִרים  ְלַהִּגיַע  ָּגדֹול  ֵחֶׁשק  ִלי  ֵיׁש  ִמֶּזה  ִעם    דחּוץ  ְוִלְׂשמַֹח 
ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל  ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמ  ַיִין ָּכל ַהּיֹום  ַהְרֵּבה  ִלְׁשּתֹות  ֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ְמאֹד א  נּו, 

ַלֲעזֹר ְלִאְׁשִּתי ְועֹוד אּוַכל ְלַהִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֲאָבל ַאֲחֵרי יֹום ָּכל ָּכ ָקֶׁשה ֲאִני 
ִּכיב ֶאת ַהְּיָלִדים ִליׁשֹן ְוַאַחר ָּכ ֲאִני  ַלֲעזֹר ְלִאְׁשִּתי ְלַהְׁש  העֹוד ָצִרי ַלְחזֹר ַהַּבְיָת 

ְלֵבית   ִהַּגְעִּתי  ָלָּמה א  ִמְתָחֵרט   ָּכ ָּכל  ֲאִני  ַלִּמָּטה ּוְבׁשּוַׁשן ּפּוִרים  ֻמָּתׁש  נֹוֵפל 
יבּו ַהְּכֶנֶסת. ְּבָכל ָׁשָנה ְּכֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְמַסֵּפר ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשל "ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִח 

ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני", ֵאי ַהְּיהּוִדי נֹוַׁשע ָּבִרּקּוִדים ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֵאֶצל ַרִּבי  
ִלְהיֹות ְּבפּוִרים ִעם   יִלי ָּכל ָּכ ֶׁשא ִהְסַּפְקִּת   קֵמִאיר ִמֶּטְעְּפִליק ַז"ל, ֶזה ׁשּוב ֵמִצי

 ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו.

י ִּבְקָצָרה ִהיא ְׁשֵני ְּדָבִרים: ֵראִׁשית ֶׁשֶּזה יֹום ָּכל ָּכ ָקֶׁשה, ְוֵׁשִנית  ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשּלִ 
ֶׁשֲאִני א ַמִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ִלְכּתֹב ִחּזּוק אֹו ֵעצֹות ַעל  

 ַהְמִׁשי ַּבֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש. ֶזה? ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִיֵּתן ּכַֹח ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה לְ 

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

 תשפ"ב  ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל, י"ט ֲאָדר א', ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

  - אֹוָתם    םהֹוִרים, ְמַיְּקִרי  הְמִביִנים ַמה זֶ ַהּכֹל ָּתלּוי ֵאי ִמְסַּתְּכִלים ַעל ֶזה; ִאם  
  ם ִּבְכָלל א ָקֶׁשה ָלֶלֶכת ֲאֵליֶהם; ַאְּדַרָּבה, ְׂשֵמִחים ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַחג ְוַכּדֹוֶמה, ְמַצִּפי

ְלַסְבָּתא   ְלַסָּבא,  ָלֶלֶכת  ֵאֶצל    -ַלִהְזַּדְּמנּות  ֵמֶהם.   ּוְלִהְתָּבֵר אֹוָתם  ְלַהֲחיֹות 
ֶזה ַהִּׂשְמָחה ֲהִכי ְּגדֹוָלה, ֶׁשְּיכֹוִלים    -ֶׁשּיֹוְדִעים ֶאת ַהֲחִׁשיבּות ֶׁשל הֹוִרים    םיָהֲאָנִׁש 

ִלְהיֹו ְּבפּוִרים  ֶאת  ת  ָלֶלֶכת  ּוְלהֹוִריד  ְלַהְלִּביׁש  ָקֶׁשה  א  ִּבְכָלל  ַהִּמְׁשָּפָחה;  ִעם 
 .רְואֹׁשֶ  ֶׂשת, ֶזה ִׂשְמָחהַהְּמִעיִלים, ְלַהְראֹות ְלָכל ַסָּבא ְוַסְבָּתא ֶאת ַהַּתְחּפֹ

ָלֶלֶכת ֶאל ַההֹוִרים, ַהְרֵּבה ִמְׁשָּפחֹות ָהיּו רֹוצֹות ָלֶלֶכת    תא ֻּכָּלם זֹוִכים ָלֶאְפָׁשרּו
ֵאין ְלַצֲעֵרנּו  ֲאָבל  ְוָסְבתֹות  ְלָסִבים  ְוָסִבים    ְּבפּוִרים  ָסְבתֹות   ְל ֵיׁש  ִאם  ָּלֶהם; 

ְילָ   לָיכֹו ה  ֶׁשַאָּת  ִעם  ְּגדֹוָלה,    -ֶדי  ָלֶלֶכת  ִמְצָוה  ַּגם  זּו  ֲעצּוָמה.  ְּבִׂשְמָחה   ֵּתֵל
 ְלַהֲחיֹות הֹוִרים; ֶזה ֵמַהִּמְצוֹות ֲהִכי ְּגדֹולֹות ַּבּתֹוָרה. 

ִיְתָּבַר ֶׁשִּתְזֶּכה ְלפּוִרים ָׂשֵמַח, ֶׁשּתּוַכל ְלַנֵּצל ֶאת ַהּיֹום ִּבְדָבִרים   ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם 
ֵּים ֶאת ִמְצַות ַהִּׂשְמָחה. ּפּוִרים הּוא יֹום ְמאֹד ָּגדֹול, ַמִּגיִעים ִלְבִחיָנה טֹוִבים ּוְלַק 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
ר  ְמַסּפֵ ס, ֶלע'ַחָיהב דֹון, ר' ַלאִדיִזיב ִמ ָהַר  :רַּתְקִצי 

 ת. ַהִמדֹו ר ֵספֶ ה ִנְתַגלֶ ה  זֶ י  ְיֵד ל ֶׁשעַ "ל, זַ  ְלַרֵּבנּור ִסּפּו
ִּבּתֹו   ֶאת  ֶׁשִהִּׂשיא  ֶאָחד,  ְיִׁשיָבה  רֹאׁש  ָהָיה  ַאַחת  ַּפַעם 

ֵמַהְּיִׁשיָבה, ֶׁשָהָיה ַלְמָדן ֻמְפָלג ְוָעַסק יֹוָמם  ְלָבחּור ֶאָחד  
ְּבֵבית־ַהִּמְדָרׁש   ֵלֵׁשב  ָהְיָתה  ְוַדְרּכֹו  ַּבּתֹוָרה.  ְוַלְיָלה 

 ִלְלמֹד ִּבְפָרִטּיּות ַּבֵּלילֹות.
ְוִהְתִחיל ָלבֹוא ֵאָליו ַמִּגיד ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָהָיה לֹוֵמד ִעּמֹו  

ַהַּמִּגיד ָהָיה ִמן ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא ְוא  ְּבָכל ַלְיָלה. ַא ֶזה  
ִמן ַהְּקֻדָּׁשה, (ִּכי ִמְּסָתָמא ִנְכַׁשל ְּבֵאיֶזה ָּדָבר, ֲאֶׁשר ַעל־ 
ּבֹו).   ְלִהְתַאֵחז  ַאֲחָרא  ְלַהִּסְטָרא  ּכַֹח  ָהָיה  ְיֵדי־ֶזה 
ָיַדע   ְוא  ָאָדם.  ְלׁשּום  זֹאת  ִּגָּלה  א  ַהֶּזה   ְוָהַאְבֵר

,ֶׁשַהַּמִּגיד הּוא ִמן ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא. ָהַאְבֵר 
ֶׁשַּיֲעֶׂש  אֹותֹו,  ְלַפּתֹות  ַהַּמִּגיד  ִהְתִחיל  ַאַחת  ה  ַּפַעם 

. ְוהֹוִכיַח לֹו, ִּכי ִמן  ןִליְצלָ א ַרֲחָמנָ ד ְמאֹה ֲחמּוָר ה ֲעֵביָר 
ִיָּולֵ  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  הּוא,  ָמִׁשיַח.  ד  ַהָּׁשַמִים  ִנְׁשַמת  ֶאְצלֹו 

 ֶהֱאִמין לֹו ְוִהְתִחיל ְלַדֵּבר ִעם ִאְׁשּתֹו, ֶׁשִּתְׁשַמע  ְוָהַאְבֵר 
ַהָּׁשַמִים   ִמן  ַמִּגיד  ֵאָליו  ָּבא  ִּכי  ָלּה,  ְוָאַמר  ָלֶזה.  ֵאָליו 

 ְוִצָּוה ָעָליו, ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֵּכן, ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים הּוא ֶזה. 
ְוָאְמָרה ְמאֹד  ָׁשַמִים  ְיֵרַאת  ָהְיָתה  ִאְׁשּתֹו   לֹו,    ַא

זֹאת   ּוְתַסֵּפר  ֵּכן  ְוָעְׂשָתה  ָאִביָה,  ֶאת  ִמּקֶֹדם  ֶׁשִּתְׁשַאל 
ֶּתֶכף,   ֵהִבין  ִּכי  ִמֶּזה,  ְמאֹד  ָאִביָה  ְוִנְבַהל  ְלָאִביָה. 
ַלֲחָתנֹו   ֶּתֶכף  ַוִּיְקָרא  ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא.  ִמן  ֶׁשַהַּמִּגיד הּוא 

ֵאָליו:     ַהִּסְטָרא   ִמן  אהּו  ַהַּמִּגיד   ֶׁשֶּזה,  "ֵּתַדעַוּיֹאֶמר 
  ִנְרָׁשִמים   הִּדְקֻדָּׁש   ַמִּגיד   ֵאֶצל  ִּכי,  הּוא  ְוַהִּסיָמן.  ַאֲחָרא

  ָּברּו ,  ה"הוי  ֵׁשם  ֶׁשל  ְוָהאֹוִתּיֹות,  ִמְצחֹו  ַעל  א"ב  ָּכל
ַהִּסְטָרא  עַ   ְמִאירֹות,  הּוא ִמן  ַמִּגיד  ְוֵאֶצל  ִמְצחֹו,  ל 

ִנְרָׁשִמים ַּגם־ֵּכן     ַא ,  ִמְצחֹו  ַעל  "באֹוִתּיֹות האַאֲחָרא, 
  ְוַעל־ֵּכן .  ְמִאירֹות  ֵאיָנן  הוי"ה   ֵׁשם   ֶׁשל   ָהאֹוִתּיֹות
  ֵׁשם   ֶׁשל  ָהאֹוִתּיֹות  ִּכי ,  ְוִתְרֶאה,  ַהַּמִּגיד  ֵאֶלי  ְּכֶׁשָּיבֹוא

ֵּתַדע,  ה  ָּברּו,  הוי"ה ִמְצחֹו,  ַעל  ְמִאירֹות  ֵאיָנן  ּוא, 
ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִתָּזֵהר ְמאֹד ְלִהָּׁשֵמר ִמֶּמּנּו.  ֶׁשהּוא ִמן  

ֵׁשמֹות    ְל מֹוֵסר  ֲאִני  ַעל־ֵּכן   ,ְלֶהֵּזְק ִיְרֶצה  ּוֶבַטח 
!א יּוַכל ְלֶהֵּזְק ּוְקֵמיעֹות, ְוָאז " 

ַוְיִהי ַּבַּלְיָלה, ָּבא ֵאָליו ַהַּמִּגיד. ְוָהַאְבֵר, ְּכֶׁשָרָאה, ֶׁשֵאין  
ת ֶאְצלֹו אֹוִתּיֹות ֶׁשל ֵׁשם הוי"ה, ָּברּו הּוא, ָיַדע,  ְמִאירֹו

ֶׁשהּוא ִמן ַהִּסְטָרא ַאֲחָרא, ְוָעָׂשה ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ָעָליו  
 חֹוְתנֹו, ְוִנּצֹול ִמֶּמּנּו.  

.  ְמאֹד  ִנְתַלֵהב,  ֶזה  ִסּפּור   "לְוֶתֶכף־ּוִמָּיד ְּכֶׁשָּׁשַמע ַרֵּבנּו זַ 
י  ַּביר  ָאֶּבע":  ַהָּלׁשֹון   ְּבזֹו  "לַהּנַ   ּדֹב  ִּביַר   בְלָהַר   רַוּיֹאֶמ 

ף  ַאלֶ י  ִד ן  פּו ת  אֹוִתיֹוע  ַאלֶ ן  ַלייְכְט ה',    ָּברּוז,  אּונְ 
  אֹוִתּיֹות   ָּכל  ְמִאירֹות',  ה  ָּברּו  ֶאְצֵלנּו  ֲאָבל(  ת!"ֵּבי

 ."בָנָתן ּוָמַסר לֹו ֶאת ֵסֶפר הא לַרִּבי  ָקָרא  ְוָאז) ב"הא
  ַרֵּבנּו   לֹו  ְוִצָּוה,  "בָּכתּוב ֶאְצלֹו ְּבֶכֶר ָקָטן ָּכל הא ְוָהָיה  

  ָנָתן   וַרִּבי, ְלָפָניו ָקָרא  ַז"ל ְוַרֵּבנּו. ּוְדיֹו רְניָ   ְלָהִביא ַז"ל
.  ְוִנְפַסק),  ִּגָּליֹון(ּבֹוְיִגין    ֲחִצי  ְּבֵעֶר  ָאז  ַהֵּסֶפר   ַעל  ָּכַתב

ַאְרּבָ  ה אֹו  ְּבֶמֶׁש עֹוד ְׁשׁשָ ָּכַתב עֹוד  ַעד  ָעה ֲחָדִׁשים 
ְמַעט, ַעד ֶׁשִּנְפַסק ְלַגְמֵרי ְלֵעֶר ְׁשֵּתי ָׁשִנים, ֶׁשָאז ְּגַמר  

 .  ִראׁשֹון ֵחֶלק "ב ַרִּבי ָנָתן ְלַהְעִּתיק ֶאת ָּכל ֵסֶפר הא
,  ְוָרָצה .  "לֵּבנּו זַ ַר   ְּבֵעיֵני  ְמאֹד   ְמאֹד   ָיָקר   ָהָיה  ַהֶּזה   ְוַהֵּסֶפר 

 . ֵֹתנּוִמּדו    ְלַתֵּקן ְּכֵדי ַהְרֵּבה ְּבֶזה ֶׁשַּנְתִמיד 
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק") - (ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 

 

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )גקל( ִסּפּור ַחּיָ
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 מסיבת הכרת הטוב "קמפיין השכירות" מוצש"ק פקודי  
השכירות" מתנהל כבר רבות בשנים במסירות גדולה על ידי מו"ה שבתי דוד מארקוס    "קמפיין

הי"ו ומו"ה אשר בער אינדורסקי הי"ו שנושאים את העול של תשלום השכירות החודשית של 
אנשי   ידי  על  חודש  מידי  בחום  מתקבלים  החשובים  האברכים  שני  הקדושים.  המוסדות  בניני 

עבורם להטות שכם ולסייע בתשלום השכירות החודשית, שבכך שלומינו, שמרגישים שזו זכות  
שראש   כך  שליט"א,  הישיבה  ראש  של  כתפיו  על  מונח  שהיה  הפיננסי  העול  את  מורידים  הם 
רבינו  של  והחיזוק  העצות  את  בנו  להחדיר  הדעת,  בישוב  עימנו  לעסוק  יוכל  שליט"א  הישיבה 

 תפילה ולתת חיזוק להמשיך בחיים. הקדוש, לקרב אותנו להשם יתברך ולחזק אותנו בתורה ו
ניכר שליבם של אנשי שלומינו חם מאד ל"קמפיין השכירות" כולם מתאמצים מידי חודש מעבר  
כולל בתוכו כמה   וזאת מכיוון ש"קמפיין השכירות"  לכוחותיהם לקחת חלק בצדקה החשובה, 

השכירות, נוטלים חלק שוה  וכמה צדקות קדושות וחשובות בבת אחת. על ידי העזרה בתשלום  
בכל עבודות הקודש הרבות שמתקיימות בבנינים אלו; שזה כולל את בית המדרש, ישיבה גדולה,  
ישיבה קטנה, תלמוד תורה, בית ספר לבנות, כולל אברכים, ה"באזאר" בו ניתן לקבל ביגוד מעולה  

בחינם, משרדי חתונות  נערכות  בו  "עטרת אפל"  החתונות  הזול, אולם  הדפסה היכל    בזול  קרן 
והשיעורים,  הדרשות  יוצאים  משם  כן  כמו  כולו,  העולם  פני  על  אמונה  שמפיצים  הקודש 
המכתבים והקונטרסים, שמאירים את כל העולם ומחזירים כל כך הרבה יהודים להשם יתברך,  
ועוד רבות. ואכן ניכר הלב החם שיש לאנשי שלומינו ל"קמפיין השכירות", נדיר למצוא מטרה  

 שובה שאוגדת בתוכה זכויות רבות כל כך. כה ח
במוצש"ק הקרובה פרשת פקודי יתאספו אנשי שלומינו לסעודת מלוה מלכה עשירה ומסיבת  
"הכרת הטוב" שנערכת מידי שנה בשנה בבנין הישיבה בוויליאמסבורג לכבוד כל אותם האברכים 

שים לאורך כל השנה.  היקרים שנוטלים חלק ועוזרים בתשלום השכירות לבניני המוסדות הקדו
צפויה תוכניה עשירה ומעניינת בסעודת מלוה מלכה להנאתו המרובה של הציבור, כמו כן יחולקו  

 מתנות לכל הנדבנים.
בסעודת מלוה מלכה  ולהשתתף  להגיע  כדי שיוכלו  ליבערטי,  ברסלב  יצאו מקרית  אוטובוסים 

 המיוחדת, עקבו אחר העדכונים.
 חלק כחלק יאכלו! 

*** 
שבועיים בלבד לשבת ההתועדות הגדולה במלון "ארמון"  

 סטמפורד קונטיקוט 
בהתרגשות רבה מתכוננים אנשי שלומינו לשבת הגדולה, שבת סיום סדר מועד על סדר הש"ס,  
שבת קודש פרשת ויקרא שבת זכור הבעל"ט, שתיערך ברוב פאר והדר במלון "ארמון" המפואר  

 והמלכתי שבסטמפורד קונטיקוט. 
ש לא כפי  ידענו  לא  תגידו  על  חדרים,  ועוד  עוד  נתפסים  שעובר  יום  כל  עם  מהעסקנים,  נמסר 

שמענו, הזמינו כבר עכשיו חדר, כי בקצב העכשווי יתמלאו החדרים במהירות רבה ועם כל הרצון 
 הטוב לא תהיה אפשרות לספק חדר. 

ל "קראון פלאזה" שינה  בשם  היה מכונה  קונטיקוט, שעד עתה  בסטמפורד  אחרונה את  המלון 
שמו ל"מלון ארמון", נערך על ידי העסקנים הנמרצים בכל טוב לכבוד שבת קודש, מכינים את  
הספרים   קודש,  ומוצאי שבת  קודש  הסעודות של ערב שבת, שבת  לכל  העשירים  התפריטים 
והסידורים עבור השבת כבר נדפסים, וכמו כן מתכוננים במלוא המרץ לתוכניה הנפלאה שבעזרת 

את כל המשתתפים בהנאה גשמית ורוחנית ערבה ביותר לאורך כל השהות, ותלווה  השם תמלא  
 את כולם לביתם מצוידים במטענים עמוסים בעצות ושכל מראש הישיבה לכל השנה. 

ההתוועדות,  הוא מגיע לשבת  האם  חבר  הוא מספר ששאל  בשיחה עם אחד מאנשי שלומינו 
לו   אמר  הכספית  ההוצאה  עקב  מתלבט  שהוא  אשקיע  בשומעו  אני  עסקה,  איתך  עושה  "אני 

לך   מהשבת  מקבל  שאתה  מהרווחים  שמחצית  בתנאי  השבת,  עלות  של  הכסף  את  עבורך 
 ולמשפחתך, אקבל אני..." 

ובכך רצה להביע, ששבת ההתוועדות עם ראש הישיבה שליט"א היא בגשמיות ההשקעה הטובה  
השק אלא  הוצאה,  לא  בכלל  והיא  אלף,  פי  רווחים  שמניבה  פירות ביותר,  שתניב  מעולה  עה 

 ברוחניות ובגשמיות פי כמה וכמה. נותרו עוד חדרים ספורים, הזדרזו והבטיחו מקומכם:  
 ! מעין עולם הבא יום שבת מנוחה

 

 
 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 בעירך  תהגיליונולהיות שותף בהפצת 
 אפשר לתרום דרך נדרים פלוס על שם

 היכל הקודש קרן הדפסה "
 .ש.ג.ב"מ ירושלים/בני ברק/בית שמש/צפת

 העתירו בתפילה!
 בלרפואה שלמה בקרו פייגלא בןיצחק על ר'        

 בתוך שאר חולי ישראל

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 

  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה
 21:15 בשעה יום שלישי 

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 20:00שיחת חברים: יום שני 
15רח' רבי נחמן מברסלב   

 בני ברק  דקות לאחר הדה"נ  15 ברכות  9:15 בזמן הדה"נ 21:00יום רביעי בשעה   
  7בעל שם טוב רח' 

 שמיעת שיעור  
 19ליל שישי רח' נחל דולב  

 שלישית בזמן הדה"נ סעודה 
 דקות לפני השקיעה  10 --- 4  קומה 9רמה ד' רח' ריש לקיש  גם בו

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  בקרוב  בקרוב  סעודה שלישית בשקיעה  21:30יום רביעי בשעה   
3קומה  5רשב"י   

 שמיעת שיעור  
 צפת  דקות לפני השקיעה  10 ברכות  9:00 דק' לפני השקיעה  20 21:00יום ראשון בשעה  

 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל 

  

ז:)ֶׁשל   ָיַדע  (ְמִגָּלה  ְדא  ָהָמן  ּוָאר  יןּבֵ : "ַעד  ר 
ַמִּגיִעי  ּוְלָבר ֶזה    הַלַהָּכָר ם  ָמְרְדַכי",  ֶׁשַהּכֹל 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֵהן ְּכֶׁשעֹוְבִרים ַעל ָהָאָדם  
"ָארּור   ִּבְבִחיַנת  ּוָמִרים,  ָקִׁשים  ִנְסיֹונֹות 
ִּבְבִחיַנת  טֹוב,   הֹוֵל ְּכֶׁשַהּכֹל  ְוֵהן  ַהָּמן", 
"ָּברּו ָמְרְּדַכי"; ַהּכֹל ֶזה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, 

, א רֹוִצים ְּכלּום הַלַּדְרָּגה ֲהִכי ְּגבֹוָה   יםַמִּגיעִ 
 א. ַרק ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּו -

ִיְתָּבַר,   ְּכֶׁשָאָדם ְמַבֵּטל ֶאת ַעְצמֹו ֶאל ַהֵּׁשם 
הּוא א רֹוֶצה ְּכלּום; הּוא יֹוֵדַע ְּבתֹוכֹו 'ֲאִני 
ְּכלּום', הּוא ָצִרי ַרק ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

ִנְמָצא.    - ֶׁשהּוא  ֵאיפֹה  ָׂשֵמַח  ַהֶּזה  ָהָאָדם 
ִלְצעֹק   יז)(ְּתִהִּלים  ֶאְפָׁשר  ְלָבבִ כה,  "ָצרֹות    י : 

ְּבָכל ָמקֹום    -ִהְרִחיבּו, ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני",  
ֶׁשַרק ִנְמָצִאים, א ְצִריִכים ִלְהיֹות ַּדְוָקא ֵּבין 

  ב ַהּלֵ ת  ֶא   ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו ְלָהִׂשיַח 
ֵׂש  ָּכֶזה  ָלנּו  נֹוֵתן  ַרֵּבנּו   ;ִיְתָּבַר ֶכל,  ַהֵּׁשם 

ְלַהְרּגִ  ַמְתִחיל  ִיְתָּבַר    יׁשֶׁשָאָדם  ַהֵּׁשם  ֶאת 
ִמְתַעּנֵ  הּוא  ָמקֹום,  ֵאיפֹה   גְּבָכל  ֱאמּוָנה  ִעם 

 ֶׁשהּוא ַרק ִנְמָצא.

ֶׁשָּנִעים ִלְהיֹות ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּביֹום    ְּבַוַּדאי
ְּבַיַחד,   ְׂשֵמִחים  ְּבַיַחד,  רֹוְקִדים  ָקדֹוׁש,  ּכֹה 

ֲאָבל ּבֹוכִ  ְוכּו';  ְוכּו'  ְּבַיַחד  ְּבַיַחד, מֹוִדים  ים 
ֶׁשָהיּו  ַאֲחֵרי  ַהִּמְׁשָּפָחה,  ִעם  ֶׁשָהיּו  ַאֲחֵרי  ֶזה 

הֹוִרי ַההֹוִרים,  ָלֶלֶכת  םִראׁשֹוִנים  ֵה   םֵאֶצל   ;
ַנְפָׁשם   ֶאת  ְלַהֲחיֹות  הֹוִרים,  ַהָּדָבר   -ֶאל  ֶזה 

 ֲהִכי ָּגבֹוַּה. 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. ַהֵּׁשם
 "ב) תשפל  ַוַיְקֵה ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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	לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת. מֹשֶׁה רַבֵּינוּ כִּנֵּס אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְהַעֲבִיר לָהֶם אֶת צִוּוּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לִבְנוֹת אֶת הַמִּשְׁכָּן, אֲבָל קוֹדֵם כָּל הוּא אָמַר לָהֶם שֶׁצְּרִיכִים לִשְׁמֹר אֶת הַשַּׁ...
	רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק ב', סִימָן י"ז) שֶׁצְּרִיכִים לִהְיוֹת שְׂמֵחִים מְאֹד בְּשַׁבָּת קוֹדֶשׁ, וְעַל יְדֵי זֶה שֶׁשְּׂמֵחִים בְּשַׁבָּת, מְקַבְּלִים יִרְאַת שָׁמַיִם אֲמִתִּית בִּשְׁלֵמוּת, לְפַחֵד רַק מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַך...
	שְׁלֵמוּת יִּרְאַת שָׁמַיִם הִיא כְּשֶׁיְּהוּדִי מְפַחֵד רַק מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְבַדּוֹ, יֵשׁ לוֹ אֱמוּנָה חֲזָקָה וּבְרוּרָה שֶׁרַק הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַנְהִיג הַכֹּל, אַף אֶחָד בָּעוֹלָם לֹא יָכוֹל לְהָרַע לוֹ בְּלִי רְשׁוּת מֵהַשֵּׁם יִתְ...
	זוֹהִי הַמַּעֲלֶה הַגְּדוֹלָה שֶׁל שַׁבָּת קֹדֶשׁ, כָּל הַשָּׁבוּעַ טָרוּד עָסוּק לָרוּץ וּלְהַשִּׂיג פַּרְנָסָה, הוּא מֻקָּף בְּחוֹבוֹת, טְרָדוֹת וּבִלְבּוּלִים, וּמְאֹד קָשֶׁה לוֹ לְהַגִּיעַ לְיִשּׁוּב הַדַּעַת וּלְהִתְבּוֹנֵן שֶׁבֶּאֱמֶת רַק הַקָּד...
	וְזֶה הֲרֵי הָיָה עָקָר הַמַּטָּרָה שֶׁל הַמִּשְׁכָּן, לְהוֹרִיד אֶת הַשְּׁכִינָה כָּאן לְעוֹלָם הַזֶּה, כְּפִי שֶׁחֲזַ"ל אוֹמְרִים (תַּנְחוּמָא תְּרוּמָה) "נִתְאַוָּה הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּהְיֶה לוֹ דִירָה בַּתַּחְתּוֹנִים", הַשֵּׁם רוֹצֶה לָ...
	וְזֶה הֲרֵי הָיָה עָקָר הַמַּטָּרָה שֶׁל הַמִּשְׁכָּן, לְהוֹרִיד אֶת הַשְּׁכִינָה כָּאן לְעוֹלָם הַזֶּה, כְּפִי שֶׁחֲזַ"ל אוֹמְרִים (תַּנְחוּמָא תְּרוּמָה) "נִתְאַוָּה הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּהְיֶה לוֹ דִירָה בַּתַּחְתּוֹנִים", הַשֵּׁם רוֹצֶה לָ...
	וְזֶה הֲרֵי הָיָה עָקָר הַמַּטָּרָה שֶׁל הַמִּשְׁכָּן, לְהוֹרִיד אֶת הַשְּׁכִינָה כָּאן לְעוֹלָם הַזֶּה, כְּפִי שֶׁחֲזַ"ל אוֹמְרִים (תַּנְחוּמָא תְּרוּמָה) "נִתְאַוָּה הַקָדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּהְיֶה לוֹ דִירָה בַּתַּחְתּוֹנִים", הַשֵּׁם רוֹצֶה לָ...
	בִּפְרָט הוּא אָמַר לָהֶם לֹא לְהַבְעִיר אֵשׁ בְּשַׁבָּת,"לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַׁבָּת", הַזוֹהַר הַקָדוֹשׁ (תִּקוּנֵי זֹהַר, דַף קכה) מוֹסִיף עוֹד מִלָּה אַחַת לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ - הַכַּעַס. צְרִיכִים לְהִזָּהֵר מִכַּעַס ב...
	צְרִיכִים לְהִשְׁתַּדֵּל בְּכָל הַכּוֹחוֹת לִדְאֹג שֶׁלֹּא יִהְיוּ מְרִיבוֹת בְּבַיִת יְהוּדִי בְּעֶרֶב שַׁבָּת וּבְשַׁבָּת קֹדֶשׁ, אִם יֵשׁ שֵׂכֶל לְוַתֵּר, לֹא מִתְוַכְּחִים וְלֹא כּוֹעֲסִים, אֶפְשָׁר לְקַבֵּל אֶת הַשַּׁבָּת בְּשִׂמְחָה גְּדוֹלָה, מ...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל וַיַקְהֵל תש"ס)
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת וַיַקְהֵל, כ"ב אַדָּר א', שְׁנַת תשע"ט
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר.
	קִבַּלְתִּי אֶת מִכְתָּבְךָ.
	אִם אַתָּה רוֹצֶה לַעֲזֹר לַאֲחוֹתְךָ שֶׁהִיא לֹּא תִּדַּרְדֵּר מֵהַיַּהֲדוּת תִּקְרָא לָהּ אֵלֶיךָ לַבַּיִת שֶׁהִיא תְּבַלֶּה אִתְּךָ, עִם אִשְׁתְּךָ וִילָדֶיךָ; כְּשֶׁהִיא תִּרְאֶה אֶת הַבַּיִת הַחַם שֶׁלְּךָ, אֶת הַיְּלָדִים הַמְּתוּקִים שֶׁלְּךָ ו...
	אִם אַתָּה רוֹצֶה לַעֲזֹר לַאֲחוֹתְךָ שֶׁהִיא לֹּא תִּדַּרְדֵּר מֵהַיַּהֲדוּת תִּקְרָא לָהּ אֵלֶיךָ לַבַּיִת שֶׁהִיא תְּבַלֶּה אִתְּךָ, עִם אִשְׁתְּךָ וִילָדֶיךָ; כְּשֶׁהִיא תִּרְאֶה אֶת הַבַּיִת הַחַם שֶׁלְּךָ, אֶת הַיְּלָדִים הַמְּתוּקִים שֶׁלְּךָ ו...
	אִם אַתָּה רוֹצֶה לַעֲזֹר לַאֲחוֹתְךָ שֶׁהִיא לֹּא תִּדַּרְדֵּר מֵהַיַּהֲדוּת תִּקְרָא לָהּ אֵלֶיךָ לַבַּיִת שֶׁהִיא תְּבַלֶּה אִתְּךָ, עִם אִשְׁתְּךָ וִילָדֶיךָ; כְּשֶׁהִיא תִּרְאֶה אֶת הַבַּיִת הַחַם שֶׁלְּךָ, אֶת הַיְּלָדִים הַמְּתוּקִים שֶׁלְּךָ ו...
	לְצַעֲרֵנוּ יֵשׁ הַיּוֹם הַרְבֵּה מִבְּנֵי הַנְּעוּרִים שֶׁעוֹזְבִים אֶת דֶּרֶךְ הַתּוֹרָה כִּי הֵם חוֹשְׁבִים שֶׁהַ'לֹא יְהוּדִי' לוֹ יֵשׁ חַיִּים טוֹבִים; עַל פִּי רֹב אֵלּוּ יְלָדִים שֶׁמְמֻרְמָרִים וּשְׁבוּרִים כִּי הֵם בָּאִים מִבָּתִּים שְׁבוּרִ...
	לְצַעֲרֵנוּ יֵשׁ הַיּוֹם הַרְבֵּה מִבְּנֵי הַנְּעוּרִים שֶׁעוֹזְבִים אֶת דֶּרֶךְ הַתּוֹרָה כִּי הֵם חוֹשְׁבִים שֶׁהַ'לֹא יְהוּדִי' לוֹ יֵשׁ חַיִּים טוֹבִים; עַל פִּי רֹב אֵלּוּ יְלָדִים שֶׁמְמֻרְמָרִים וּשְׁבוּרִים כִּי הֵם בָּאִים מִבָּתִּים שְׁבוּרִ...
	לְצַעֲרֵנוּ יֵשׁ הַיּוֹם הַרְבֵּה מִבְּנֵי הַנְּעוּרִים שֶׁעוֹזְבִים אֶת דֶּרֶךְ הַתּוֹרָה כִּי הֵם חוֹשְׁבִים שֶׁהַ'לֹא יְהוּדִי' לוֹ יֵשׁ חַיִּים טוֹבִים; עַל פִּי רֹב אֵלּוּ יְלָדִים שֶׁמְמֻרְמָרִים וּשְׁבוּרִים כִּי הֵם בָּאִים מִבָּתִּים שְׁבוּרִ...
	עֲזֹב אוֹתְךָ מֵעַסְקָנִים וְכוּ', זְכוֹר מַה שֶׁהַנָּבִיא אוֹמֵר (יְשַׁעְיָהוּ ב, כב): "חִדְלוּ לָכֶם מִן הָאָדָם אֲשֶׁר נְשָׁמָה בְּאַפּוֹ כִּי בַמֶּה נֶחְשָׁב הוּא"; בִּמְקוֹם לַחֲשֹׁב וּלְחַפֵּשׂ עַסְקָנִים שֶׁלְּעַצְמָם לֹּא יְכוֹלִים לַעֲזֹר, עָ...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל דְּרָכֶיךָ.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה וַיַקְהֵל תשע"ט)
	מסיבת הכרת הטוב "קמפיין השכירות" מוצש"ק פקודי
	"קמפיין השכירות" מתנהל כבר רבות בשנים במסירות גדולה על ידי מו"ה שבתי דוד מארקוס הי"ו ומו"ה אשר בער אינדורסקי הי"ו שנושאים את העול של תשלום השכירות החודשית של בניני המוסדות הקדושים. שני האברכים החשובים מתקבלים בחום מידי חודש על ידי אנשי שלומינו, שמרגיש...
	ניכר שליבם של אנשי שלומינו חם מאד ל"קמפיין השכירות" כולם מתאמצים מידי חודש מעבר לכוחותיהם לקחת חלק בצדקה החשובה, וזאת מכיוון ש"קמפיין השכירות" כולל בתוכו כמה וכמה צדקות קדושות וחשובות בבת אחת. על ידי העזרה בתשלום השכירות, נוטלים חלק שוה בכל עבודות הקו...
	במוצש"ק הקרובה פרשת פקודי יתאספו אנשי שלומינו לסעודת מלוה מלכה עשירה ומסיבת "הכרת הטוב" שנערכת מידי שנה בשנה בבנין הישיבה בוויליאמסבורג לכבוד כל אותם האברכים היקרים שנוטלים חלק ועוזרים בתשלום השכירות לבניני המוסדות הקדושים לאורך כל השנה. צפויה תוכניה ...
	אוטובוסים יצאו מקרית ברסלב ליבערטי, כדי שיוכלו להגיע ולהשתתף בסעודת מלוה מלכה המיוחדת, עקבו אחר העדכונים.
	אוטובוסים יצאו מקרית ברסלב ליבערטי, כדי שיוכלו להגיע ולהשתתף בסעודת מלוה מלכה המיוחדת, עקבו אחר העדכונים.
	אוטובוסים יצאו מקרית ברסלב ליבערטי, כדי שיוכלו להגיע ולהשתתף בסעודת מלוה מלכה המיוחדת, עקבו אחר העדכונים.
	שבועיים בלבד לשבת ההתועדות הגדולה במלון "ארמון" סטמפורד קונטיקוט
	בהתרגשות רבה מתכוננים אנשי שלומינו לשבת הגדולה, שבת סיום סדר מועד על סדר הש"ס, שבת קודש פרשת ויקרא שבת זכור הבעל"ט, שתיערך ברוב פאר והדר במלון "ארמון" המפואר והמלכתי שבסטמפורד קונטיקוט.
	בהתרגשות רבה מתכוננים אנשי שלומינו לשבת הגדולה, שבת סיום סדר מועד על סדר הש"ס, שבת קודש פרשת ויקרא שבת זכור הבעל"ט, שתיערך ברוב פאר והדר במלון "ארמון" המפואר והמלכתי שבסטמפורד קונטיקוט.
	בהתרגשות רבה מתכוננים אנשי שלומינו לשבת הגדולה, שבת סיום סדר מועד על סדר הש"ס, שבת קודש פרשת ויקרא שבת זכור הבעל"ט, שתיערך ברוב פאר והדר במלון "ארמון" המפואר והמלכתי שבסטמפורד קונטיקוט.
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