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, ְכֶשְבֵני ִיְשָרֵאל ָעְמדּו  ּוַפְרֹעה ִהְקִריב, ַוִיְצֲעקּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאל ה' 
ִהְתָקְרבּו ֵמֲאחֹוֵריֶהם, ְבֵני ִיְשָרֵאל   וְלַיד ַים סּוף, ּוַפְרֹעה ִעם ַחָיָלי

 ָפֲחדּו ְמֹאד ְוִהְתִחילּו ִלְצֹעק ֶאל ַהֵשם. 
ּוק  ַעל ַהָפס  )ְשמֹות ַרָבה, ַפְרָשה כ"א, ה'( ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

"ַהְשִמיִעִני ֶאת קֹוֵלְך" ְוגֹו', ֶשַהִסָבה ָלָמה ַהָקדֹוש   )ִשיר ַהִשיִרים ב', י"ד(
ִכי  ָהָיה  ְבַים סּוף  ִיְשָרֵאל  ַעם  ַעל  ַהָצָרה  ֶאת  ֵהִביא  הּוא  ָברּוְך 
ַהְגדֹוִלים  ַהִנִסים  ֶאת  ָראּו  ֵהם  ִמִמְצַרִים,  ָיְצאּו  ְכֶשַהְיהּוִדים 

ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָעָשה ִאָתם, ֵאיְך הּוא ִהָכה ֶאת ַהִמְצִרים ִעם שֶ 
ֲעָשָרה ַמכֹות ָקשֹות, הּוא ָהַרג ֶאת ְבכֹוֵריֶהם, ְוָכֵעת ְכֶשֵהם ְכָבר  
ַהֵשם  ֶאל  ִלְצֹעק  ַמה  ַעל  ָלֶהם  ָהָיה  ֹלא  ְכָבר  ִמִמְצַרִים,  ָיְצאּו 

 ְתַפְטרּו ִמָכל ַהָצרֹות. ִיְתָבַרְך, ֵהם ְכָבר הִ 
ְבֵני  ֶשל  ַהקֹול  ֶאת  ִלְשֹמַע  אֹוֵהב  ֲהֵרי  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדֹוש  ֲאָבל 
ִיְשָרֵאל, ֶזה ַהַתֲענּוג ֲהִכי ָגדֹול ְלַהֵשם ִיְתָבַרְך ִלְשֹמַע ֶשַהְיהּוִדים 

ָבר ַהָקדֹוש  ְוַכֲאֶשר  ָתִמיד,  ֵאָליו  רֹוֶאה  ִמְתַפְלִלים  הּוא  ּוְך 
ֵמִביא  הּוא  טֹוב,  ָלֶהם  ְכֶשהֹוֵלְך  ֵאָליו  ְמַדְבִרים  ֹלא  ֶשַהְיהּוִדים 
ָלֶהם ָצָרה ֲחָדָשה, ְוָכְך ֹלא ִתְהֶיה ָלֶהם ְבֵרָרה ֶאָלא שּוב ִלְפֹתַח  

 ֶאת ַהֶפה ּוְלַדֵבר ְוִלְצֹעק ֵאָליו. 
ֶחְשבֹון ַהֶזה ִכי ַהָקדֹוש ָברּוְך ַהָצָרה ֶשָבָאה ַעל ָהָאָדם הּוא ַרק בַ 

הּוא רֹוֶצה ִלְשֹמַע ֶאת ַהקֹול ֶשל ָהָאָדם. ֲאָבל ִמי ֶשֵיש לֹו ֵשֶכל,  
ֹלא ַמְמִתין ַעד ֶשָבָאה ָעָליו ָצָרה ָחס ְוָשלֹום, ֶאָלא הּוא ָתִמיד 

ּוְכמֹו    ,ֶשעֹוֵבר ָעָליוְמַדֵבר ֶאל ַהֵשם ִיְתָבַרְך, הּוא ְמַסֵפר ָכל ָמה  
ְוָהַרֲחִמים   ַהֲחָסִדים  ַעל  ִיְתָבַרְך  ְלַהֵשם  ּוְמַהֵלל  מֹוֶדה  הּוא  ֵכן 
ֶשהּוא עֹוֶשה ִאתֹו ָתִמיד, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא עֹוֶשה ַנַחת רּוַח ַאִדיר  

ָצרָ  ְלשּום  ְלַהִגיַע  ָצִריְך  ֹלא  ְכָבר  ְוהּוא  ִיְתָבַרְך,  ַחס ְלַהֵשם  ה 
 ְוָשלֹום, ֶשְיעֹוֵרר אֹותֹו ְוַיֲחִזיר אֹותֹו ֶאל ַהֵשם ִיְתָבַרְך.

מּוָבא ַעל ֶזה ָמָשל ָיֶפה, ָהָיה ֶמֶלְך   )ִשיר ַהִשיִרים ַרָבה, ב', ל"ה(ַבִמְדָרש  
ֶשָהְיָתה לֹו ַבת ְיִחיָדה, ְוהּוא ְמֹאד ָאַהב ִלְשֹמַע ֶאת קֹוָלּה, ְוהּוא  

ִלְמָשְרָתיו  ִצָּוה   ָאַמר  הּוא  ְוָאז  ַבָשֶדה,  ְלַטֵיל  ֵיְצאּו  ֶשכָֻּלם 
 ֶשִיְתַנְפלּו ְכמֹו שֹוְדִדים ַעל ִבתֹו, ְוָאז ִהיא ִהְתִחיָלה ִלְצֹעק "ַאָבא, 

אֹוִתי!", ָאַמר ָלּה ַהֶמֶלְך "ִאם ֹלא ָהִייִתי ְמַתְכֵנן ֶאת   לַאָבא, ַתִצי
 ֶזה, ֹלא ָהִיית צֹוֶעֶקת ֵאַלי". ָכל ַהִמְשָחק הַ 

ֶזה ִהְתַחְזקּות ְגדֹוָלה ִבְשִביֵלנּו, ֶשִנְתַחֵזק ָתִמיד ְלַדֵבר ֶאל ַהֵשם  
ִיְתָבַרְך, ֵהן ְכֶשהֹוֵלְך ָלנּו טֹוב ְוֵהן ְכֶשֹּלא, ָכְך ַנֲחֹסְך ַהְרֵבה ָצרֹות  

 ַלח ָלנּו, ָתִמיד  ַרק ְדָבִרים טֹוִבים. ּוְקָשִיים, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִישְ 
 )ִשיחֹות מֹוֲהָרא"ש ְלַפְרַשת ְבַשַלח( 

ָלִאיָלנֹות.   ַהָשָנה  ֹראש  הּוא  ִבְשָבט  ָעָשר  ֲחִמָשה 
ַהָפסּוק אֹוֵמר, )ְדָבִרים כ, יט(: "ִכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה"  

ָהָאָדם ִנְדֶמה ְלֵעץ ַהָשֶדה, אֹוֵמר מֹוֲהָרא"ש ֶבן ָאָדם   -
 ָיכֹול ִלְלֹמד ַהְרֵבה ֵמָהִאיָלן ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ַבַחִיים. 

 ְלַהֲחִזיק ַמֲעַמד 
מּוָסר   ַעְצְמֶכם  ְלַלֵמד  ְראּו  מֹוֲהָרא"ש:  אֹוֵמר 
ְוֹחֶרף,   ַקִיץ  ֲעֵליֶהם  ֶשעֹוֵבר  ַאף  ָהֵאלּו,  ֵמָהִאיָלנֹות 

ְושָ  ּוְכפֹור, ַחם  ַקר  ּוְגָשִמים,  ָכל ֹזאת  רָ רּוחֹות  ַעל  ב, 
ְגֵדִלים   ְוַאְדַרָבה  ַמֲעַמד,  ַמְחִזיִקים  ְוצֹוְמִחים  ֵהם 

 ְועֹוִשים ֵפרֹות ֲעֵרִבים ּוְמתּוִקים.
ָצרֹות    -ְכמֹו   ִמיֵני  ָכל  ֲעֵליֶכם  ֶשעֹוְבִרים  ַאף  ֵכן 

סֹוְבִלים   ְוַאֶתם  ַדִמים,  ּוְשִפיכּות  ְמִרירּות  ְוִיסּוִרים 
ְשִמיּות, ְועֹוְבִרים ֲעֵליֶכם ָכל ִמיֵני ַצַער  גַ בְ ּו  ְברּוָחִניּות 

ָלֶכם ְכִאלּו ָאַבד ָמנֹוס  ּוַמְכא ִנְדֶמה  ֹוִבים, ּוְבָכל ַפַעם 
ְוִתְקָוה ִמֶכם, ְוְכִאלּו ְכָבר ַאף ַפַעם ֹלא ִיְהֶיה ִמֶכם שּום  
ָדָבר, ִתְלְמדּו ַעְצְמֶכם ֵמָהִאיָלן ַהֶזה, ֶשִביֵמי ַהֹחֶרף ֵאין  

ְכִאלּו ְכָבר   ָעָליו שּום ָעִלים, ְוהּוא ָקפּוא ְוָיֵבש, ִנְדֶמה 
ל, ִעם ָכל  ֹו  ַאף ַפַעם ֹלא יֹוִציא ֵפרֹות, ֶאָלא ִיְתַיֵבש ַוִיפ

ְבָשָעה   ַהֹחֶרף  ָכל  ַמֲעַמד  ַמֲחִזיק  ַהֶזה  ָהִאיָלן  ֹזאת 
ַעל    - ֶשעֹוְבִרים ָעָליו ְגָשִמים ְורּוחֹות, ַקר ּוְכפֹור, ַאף  

ָכְך    -נֹו ִמְתַבֵטל, ְוַאַחר  ָתן, ְוֵאייֵכן הּוא עֹוֵמד אֵ  - ִפי  -
ֶנְחָמִדים   ּוֵפרֹות  ָיִפים  ָעִלים  מֹוִציא  ַהַקִיץ,  ִבימֹות 

 ְלַמְרֶאה ּוְטִעיִמים ְלַמֲאָכל. 
ַדע, ַאף ֶשֵיש לֹו ַמָצִבים  י ֵכן ָצִריְך ָכל ָאָדם לֵ   -ְכמֹו  

 מילה של התחזקות 
ר   אֹומֵּ ַז"ל  נּו  מט(ַרּבֵּ ִסיָמן  א',  ֶלק  חֵּ מֹוֲהַר"ן  י    )ִלּקּוטֵּ
ָרעֹות   בֹות  ָ ֶצר'    -ַמֲחש  'יֵּ ָהַרע,  ֶצר  ַהּיֵּ ם  הֵּ
ָאָד  ר,  ְלַצּיֵּ ֹו  רּוש  ְלַעְצמֹו,ם  ּפֵּ ר    א הוּ   ְמַצּיֵּ

ֹו,  -'ָהַרע'  ן  ְמַדְמיֵּ  רּוש  ּפֵּ טֹוב  ֶצר  יֵּ ַרע.   ֲאִני 
ָאָד  ֶ ר ְלַעְצמֹו טֹוב, ֲאִני    םש  ב טֹוב, ְמַצּיֵּ ֵּ חֹוש 

 .םטֹוִבי  םטֹוב, ּכּולָ 
ִמ  ש   ֲאַבּקֵּ ְמאֹד  ן  ְלָך  ָלכֵּ ש   יֵּ ו  ָ ַעְכש  מֵּ ָך,  ּמְ

ָך   ּלְ ֶ ש  ם  ֵּ ַהש ּ ֲעבֹוַדת  ה,  ָ ֲחָדש  ם  ֵּ ַהש ּ ֲעבֹוַדת 
ֹב  ת הֹוֶלֶכ  ְך ַלֲחש  ה הֹולֵּ ַהּיֹום ַאּתָ ּמֵּ ֶ ִלְהיֹות, ש 

ֶנֱאַמר   ָעַלי  אֹוִתי,  ב  אֹוהֵּ ם  ֵּ ַהש ּ טֹוב,  'ֲאִני 
סּוק   ג(ַהּפָ מט,  ְעָיה  ַ ָך    )ְיש  ּבְ ר  ֶ ֲאש  ל  ָראֵּ 'ִיש ְ
ָאר',  ר ּבִ ֶאְתּפָ אֵּ רּוְך הּוא ִמְתּפָ דֹוש  ּבָ  .יַהּקָ

ָר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ )  "ב(תשפא ָואֵּ

 

ר ֵּ ה  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַספ  ָרׁשָ ָ  ָוואְרט ַעל ַהפ 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

יֹום א' ָפָרַשת ָבא, כ"ט    -  ְבֶעְזַרת ה' ִיְתָבַרְך
 תשפ"בה' ֵטֵבת, ְשַנת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
 ִקַבְלִתי ֶאת ִמְכָתְבך 

ָהֱאמּוָנה   ֶאת  ְלַחֵזק  טֹוִבים  ֲהִכי  ַהְסָפִרים 
 ְוַהִבָטחֹון ֵהם ִסְפֵרי ַרֵבנּו. 

ֱאמּוָנה   ַעל  ֶשְמיָֻּסִדים  ְסָפִרים  עֹוד  ֵיש 
ּוִבָטחֹון ִמַצִדיִקים ֵמַהדֹורֹות ַהקֹוְדִמים, ְבָכל  

ְמיָֻּחד;   ֹכַח  ַרֵבנּו  ְלִסְפֵרי  ֵיש  ל ֶשכָ ם  גַ ֹזאת 
ִבְשִבילֹו, ד  ַמְרִגיש ֶשַהֵסֶפר ִנְכַתב ִבְמיֻּחָ ד  ֶאחָ 

ֶשַהסֵ  ַמְרִגיש  ֶאָחד  ְוֵהן  ָכל  ֵאָליו,  ְמַדֵבר  ֶפר 
ַחִיים, ֵהם  ם  , ַהִמְכָתִבים הֵ יחַ א  ֶשַהֵסֶפר הּו

ְכִפי  םַמֲעִשִיי ָהָאָדם.  ֶאת  ְמַשִנים  ֵהם   ,
שנח(:   ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  )ַחֵיי  ָאַמר  ֶשַרֵבנּו 
"ֶשְבָכל ִשיָחה ְוִשיָחה ֶשָהָיה ֵמִשיַח ּוְמַדֵבר 

ְיכֹוִלי  ָכֵשר ִעָמנּו  ִאיש  ָיָדּה  ַעל  ִלְהיֹות  ם 
ַוֲאִפילּו ַצִדיק ָגמּור ָכל ְיֵמי ַחָייו, ְכמֹו ֶשֲאִני  
ֲאִפלּו   "ְוַגם  )ָשם(:  אֹוֵמר  ָנָתן  ַרִבי  רֹוֶצה"; 
ַעְכָשו ְכֶשלֹוְמִדין ְדָבָריו ַהְקדֹוִשים ֵיש ָלֶהם  

ִיְתָבַרְך ִלְזכֹות   ַגם ֵכן ֹכַח ָגדֹול ְלעֹוֵרר ְלַהֵשם 
ֵהיֵטב   ִלבֹו  ֶשָיִשים  ְלִמי  ֶבֱאֶמת,  ה'  ְלַדְרֵכי 
ַהֶנֱאָמִרים   ַהְקדֹוִשים  ּוְלִשיחֹוָתיו  ִלְדָבָריו 

 ְבֶזה ַהֵסֶפר, ּוִבְשָאר ְסָפָריו ַהְקדֹוִשים". 
ִבְפָרט ֶשָזִכינּו ְבדֹוֵרנּו, ֶשמֹוֲהָרא"ש ָלַקח ֶאת  

אֹותָ ַהְסָפִר  ְוהֹוִריד  ַרֵבנּו  ֶשל  ַלֹמחֹות    ם ים 
ֶשָלנּו, ֶשֲאַנְחנּו ָנִבין ֶאת ֶזה, ֶשִיְהֶיה ָלנּו ֶרֶגש 

ִקְטעֵ  ֶשלֹוֵקַח  ְמַלֵמד  ְכמֹו    אְגָמרָ י  ָבֶזה; 
ִקי אֹותָ   םְוָקִשי   םֲעמֻּ ְבִמִלים    םּוַמְסִביר 

מֹ  ִעם  ְקַטִנים  ְיָלִדים  ֶשֲאִפלּו  חֹות  ַקלֹות 
ָלהֶ  ִיְהֶיה  ֶזה    ה ַהָשגָ ם  ַחָלִשים  ֶאת  ְבֶזה, 

מֹוֲהָרא"ש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָעָשה ִעם ִסְפֵרי  
ַרֵבנּו; ְכֶשלֹוְמִדים ֶאת ַהִמְכָתִבים ֶשל ַהֵסֶפר  
ְנְטֵרִסים   ַהקֻּ ְוֶאת  ַבַנַחל,  ֲאֶשר    - ַהָקדֹוש 

נִ  ֲחָזָקה,  ֱאמּוָנה  ְלַהֵשם    םְדָבִקיְמַקְבִלים 
 ִיְתָבַרְך.
ַאל    םֲעַבְרתֶ  ַבַחִיים,  ּוָמִרים  ָקִשים  ְזַמִנים 

ְתַאְבדּו ֶעְשתֹונֹות, ַאל ְתַאְבדּו ֶאת ָהֱאמּוָנה;  
ָאֵשם',   'ְפלֹוִני  ֶאָחד  ְלֶרַגע  ַתְחְשבּו  ַאל 

ַעְצְמכֶ  ֶאת  ַתְכִניסּו  ָאֵשם';    ם 'ַאְלמֹוִני 
ֶאת    ָבֱאמּוָנה. ְבתֹוכֹו  ַמְכִניס  ְכֶשָאָדם 

ָהֱאמּוָנה, הּוא ְמַשֵנן ְלַעְצמֹו: 'ַאף ֶאָחד ֹלא  
ִשיֵרי   ָשר  הּוא  ְכלּום';  ִלי  ַלֲעשֹות  ָיכֹול 
ֱאמּוָנה: "ַהֵשם ָכאן, ַהֵשם ָשם, ַהֵשם ִנְמָצא  

ַהֹכל    - ְבָכל ָמקֹום; דֹוֵמם, צֹוֵמַח, ַחי, ְמַדֵבר  
ַהֵשם"  ֶזה הּו ֶזה  ַהֹכל  ֶשִיְהיּו    -א,  גֹוֵרם  ֶזה 

 ְרגּוִעים ּוְשֵמִחים. 
 ַהֵשם ַיֲעֹזר ֶשַתְצִליַח ְבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 "ב( תשפא בֹ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ )
 

 

ר ֵּ מֹוֲהָרא"ׁש ְמַספ 
ּוָמִר   ְבַחָייו,  ָקִשים  ְוֹחשֶ יְמֹאד  ְמֹאד,  ַהַחִיים  לֹו  לֹו  ם  ֶשִנְדֶמה  ַעד  ַחָייו,  ְיֵמי  ָכל  לֹו  ְך 

ְיַחֵזק ֶאת ַעְצמֹו, ְוֹלא ִיְתַבֵטל ְבֵעיֵני  ם  ּו ָאַבד ָמנֹוס ְוִתְקָוה ִמֶמנּו, ִעם ָכל ֹזאת, אִ ילְכאִ 
ַדְעתֹו, ָאז סֹוף  ַעְצמֹו ְכָלל, ֶאָלא ִיְהֶיה ָחָזק ְוַאִמיץ ְבָכל ַמה ֶשעֹוֵבר ָעָליו, ְוִיְהֶיה ָחָזק בְ 

ְוִיְגַדל   ְלטֹוָבה,  ַמָצבֹו  ֶשִיְשַתֶנה  ְוִיְזֶכה  ְלטֹוָבה,  ַהֹכל  ֶשִיְתַהֵפְך  ַהיֹום  ָיבֹוא  סֹוף  ָכל 
 ְוַיְצִליַח.

 ֹלא ְלִהָבֵהל 
ּובֹוֲעִטים ֶשיֹוְרִקים  ַאף  ָהֵאלּו,  ָהִאיָלנֹות  ְכמֹו  ִלְהיֹות  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ָבֶהם,    ַהְרִגילּו 

ֵכן ֵהם ְגֵדִלים    -ִפי    - ַעל    - ְוזֹוְרִקים ּוַמְשִליִכים ֲעֵליֶהם ֶזֶבל, ְושֹוְפִכים ֲעֵליֶהם ַמִים, ַאף  
ְוצֹוְמִחים ּומֹוִציִאים ֵפרֹות ֲעֵרִבים ּוְמתּוִקים, ֲאֶשר ָכל ֶאָחד ַהטֹוֵעם ֵמֶהם ַמְרִגיש ָבֶהם  

 ְמתּוִקים.ָכל ִמיֵני ְטָעִמים ֲעֵרִבים ּו
ֵכן ְראּו ַאֶתם, ַאף ֶשְמָחְרִפים ּוְמַבִזים ּוְמַגְדִפים ֶאְתֶכם, ְועֹוִשים ָלֶכם ָצרֹות    -ְכמֹו  

ּוַמְשִפיִלים ֶאְתֶכם, ַאל ִתְתַפֲעלּו ִמשּום ְבִרָיה ֶשָבעֹוָלם, ֶאָלא ַאֶתם ַתְמִשיכּו ִלְהיֹות  
 ּו טֹוב ְוֶחֶסד ִעם ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ֲאָנִשים טֹוִבים, ְוַתֲעש

ּוִבְישּו   ְוִגְדפּו  ֶשֵחְרפּו  ַהֶזה,  ַהְשִביל  ַעל  ָעְברּו  ָהֲאִמִתִיים  ַהַצִדיִקים  ֶשָכל  רֹוִאים 
ְיֵדי    - ל  ָהֶעְליֹון, ְועַ   ְוִהְשִפילּו אֹוָתם, ְוִעם ָכל ֹזאת ֶהֱחִזיקּו ַמֲעַמד, ּוָבֶזה ִנְשְרשּו ְבֹשֶרש

ֶזה ָגְדלּו ְוָצְמחּו ְוֵהִאירּו אֹורֹות נֹוָרִאים ְוִנְשָגִבים ָבעֹוָלם, ֶשֶזה ָכַלל ִחדּוֵשי ַהתֹוָרה    -
ֶשל ָכל ַהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִיים, ֶשָהיּו ָבֶזה ָהעֹוָלם, ְוֶהֱחִזיקּו ַמֲעַמד, ַעל ַאף ֶשִהְשִפילּו  

 ְלקּו ֲעֵליֶהם. ְוִהְשִליכּו ְוחָ 
 ֹלא ְלִהְתָגאֹות 

עֹוד ָדָבר רֹוִאים ֵאֶצל ָהִאיָלנֹות, ּוְכמֹו ֶשָהִאיָלן ָשָרָשיו ְמכִֻּסים ַתַחת ָהֲאָדָמה, ְוָכל  
ַמה ֶשַהָשָרִשים ִנְשָרִשים יֹוֵתר ָבֲאָדָמה, ָהִאיָלן ָגֵדל ְוצֹוֵמַח יֹוֵתר ָיֶפה, ּומֹוִציא ֵפרֹות  

 ם ּוְמתּוִקים. ֲעֵרִבי
  - ֵכן ִאם ָהִאיָלן ַעל ָהָאֶרץ ְוַהָשָרִשים ֵאיָנם ִנְשָרִשים ְבתֹוְך ָהֲאָדָמה, ֲאַזי ֵתֶכף  - ֹלא 

אֹותֹו   ּוַמְפִריִחים  אֹותֹו,  ְושֹוְטִפים  לֹוְקִחים  ֵהם  ַמִים,  אֹו  רּוַח  ֵאיזֹו  ְכֶשָבָאה  ּוִמַיד 
 שּום ִקיּום.ְלֵמָרחֹוק, ַעד ֶשֵאין ְלִאיָלן  

ְכֶשְמַגֶלה ּוְמַפְרֵסם ֶאת ַמֲעָשיו ַהטֹוִבים, ּוַמֲחִזיק ֶאת ַעְצמֹו ַלֵיש,    -ֵכן ָהָאָדם   - ְכמֹו 
ְוהּוא ָמֵלא ֵגאּות, ָאז ְלַבסֹוף ֶנֱעַקר ְלַגְמֵרי, ְוֹלא ִנְשַאר ִמֶמנּו שּום ָדָבר, ּוָבָאה ָהרּוַח  

 קֹומֹו, ְועֹוֵבר ָעָליו ָמה ֶשעֹוֵבר. ּוְמִעיָפה אֹותֹו ִממְ 
ֲאָבל ָהָאָדם, ֶשְמַכֶסה ּוַמְסִתיר ֶאת ַעְצמֹו ִמֶזה ָהעֹוָלם, ּוַמֲחִזיק ֶאת ַעְצמֹו ְלֹלא ְכלּום  

ֹות  רפֵ   ֵכן הּוא ָגֵדל ְברּוָחִניּות ּוַבַגְשִמיּות, ְויֹוִציא  -ָכֲאָדָמה ֶשַהֹכל דֹוְרִכים ָעֶליָה, ְכמֹו  
ַמֲעָשיו   ְוֶאת  ַעְצמֹו  ְלַהְסִתיר ֶאת  זֹוֶכה  ְכֶשָהָאָדם  ִכי  ֹיאֲהבּו אֹותֹו,  ְוכּוָלם  ְמתּוִקים, 
ַהטֹוִבים, ְוָתִמיד ַמֲחִזיק ַעְצמֹו ְלֹלא ְכלּום, ְוהּוא ָעָנו ֲאִמִתי, ֶשְמַבֵטל ֶאת ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי,  

ֵדל ְוצֹוֵמַח ּומֹוִציא ֵפרֹות ֲעֵרִבים ּוְמתּוִקים ֶשַהֹכל ֶנֱהִנים ֵמֶהם,  ֶזה ַדְיָקא הּוא גָ -ְיֵדי- ַעל
ַדע ֶשָכל ְזַמן ֶשִתְהיּו  י ֵכן ֲעֵליֶכם ָלַדַעת ּוְלִהְתבֹוֵנן ְוָלַקַחת מּוָסר ֵמָהִאיָלן ַהֶזה, ְולֵ - ְוַעל

ים ִעם ָהֲאָדָמה, ַהְיינּו ֶשִתְקנּו  סִ ְהיּו ְמכֻּ ְשָרִשים ְבתֹוְך ָהֲאָדָמה, ְוַהָשָרִשים ֶשָלֶכם יִ ּומ
ֶזה -ְיֵדי -ְלַעְצְמֶכם ֶאת ִמַדת ָהֲעָנָוה ְוַהִשְפלֹות ְוַהִבטּול, ְלַבֵטל ֶאת ַעְצְמֶכם ְלַגְמֵרי, ַעל 

ְוִתְצְמחּו ְותֹוִציאּו ֵפרֹות ְמתּוִקים, הַ  ֲחָזִקים, ּוְתַגְדלּו  ְרשּו ְבָשָרִשים  שֻּ ינּו ֶשכּוָלם  יְ תֻּ
 ָאָדם אֹוֲהִבים ְמֹאד ָאָדם ַהזֹוֶכה ַלֲעָנָוה ּוְלִשְפלּות. -ֹיאֲהבּו ֶאְתֶכם, ִכי ְבֵני

 )קּוְנְטֵרס ט"ו ִבְשַבט(

"א ה ְׁשִליטָּ ב ֵמרֹאׁש ַהְיִׁשיבָּ  ִמְכתָּ

 

 חתן עוד  עםשמחה בישיבה 
ני"ו בן  בישיבה.    חדשהבחורים בישיבה שמחים בשמחת חתן   מו"ה אהרן  הבה"ח שמעון פארטוגאל 

 אלעזר הי"ו, שהתארס למזל טוב עב"ג בת מו"ה אלי' קורץ הי"ו.
  הרבים ים כסדרן  עבודה, בנוסף לשיעורעל התורה וההעביר את שנות נעוריו בישיבה על    החשובהחתן  

 . דלכל אח  במידותיו הטובותידוע  הוא  , והמשנ  ה סדריפעמים שש  32למד גם    הוא  ,שהוא הספיק ללמוד
אמר   כל ספר  הוא  הקדושאת  בציון  ברציפות  מוהרא"ש  תהילים  מוהר  של  שכתב  כמו    ש "אביבנאל, 

שכל בחור רווק וכל בחורה רווקה שיבואו כאן לקברי ויגמרו את כל  על מצבתו וציוה לכתוב זאת בצוואה, 
בשעה   במהרה ספר תהלים מהתחלה עד גמירה לזכותי, אזי אשתדל בכל מה רק אוכל שימצאו את זיווגם 

 טובה ומוצלחת. 
כן החתן למד   בין    40כמו  הבטיח    ש" אלראש השנה, שמוהר  חמשה עשר באב פעמים מסכת תענית 

וכעת הוא אכן זכה למצוא את זיווגו הנכון.  את השידוך שלהם בקרוב.    ימצאולבחורים שמי שיעשה כן,  
 דורות ישרים ומבורכים.עם    בנין עדי עד,  א,ימיק  שלשיהיה קשר  שהזיווג יעלה יפה,    ולנו נשאר רק לאחל

 שמח תשמח רעים האהובים! 
*** 

 הבעל"ט שבת ויקרא בסדר מועד,  סיוםשבת התוועדות  
לשבוע   נדחתה  מועד  סדר  בסיום  התוועדות  השבת  שדווח,  ויקרא    כפי  פרשת  בשבת  מכן,  לאחר 

לשבת  טל"עהב יחדיו  יתכנסו  בה  באופןמאוד,    נפלאה,  פלאזא  קראון    במלוןעים,  נו  נפלא  הנערך 
דיווחו  נסטמפורד המפואר. העסק יחד,  ב  יתפללו,  ישהו ביחד בשבת אחים,  נפלאהשבת    שמחכהים 

סעודת את  ה'  יקבלומהן  ש  , התחזקות דרשות    ישמעושבת,    זמירות  וישירוהשבת    יאכלו    בעזרת 
 זמן רב.  לאורך להמשיךו ולכל המשפחה  נלעצמ התחזקות וכח

המבצע המיוחד למזמינים    .נתפסועם כל החדרים, שרבים מהם כבר  ים השכירו את המלון כולו  נהעסק
  $   1,085-, ולאחר מכן המחיר יעלה לן פרשת משפטיםיום ראשובנסגר  $ לזוג,    985מוקדם במחיר של  

 .347-417-3900למספר  ו. להזמנת חדר, התקשרלזוג
! גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים

 *** 
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בס"ד הודפס מחדש הסטים של  
 התוספתא 

 לרגל תחילת המחזור החדש השבוע 
 ₪    100המחיר לסט המהודר:  

 

664-7644-052  
 

 

 

 

יְך  ַע י ֲאנ   אֵּ ְכנֵּ י ָאב  ת א   ְמׁשַ
 ֹ ל  יַע א ׁש  פוֹ  לוֹ  ַיְפר  ל  ן ַהט  

ל    י? ׁש   
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 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב 
 845-351-0910/  212-444-9191/ ארה"ב  0797040066ארץ ישראל 
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 חדשות בין כותלי 
 מוסדותינו הק'

 
 ראש הישיבה שליט"א   יפה אצל שבת שבע ברכות

ראש הישיבה    אצל  השמחהרטי לרגל  עהתקיימה השבוע בקרית ברסלב ליב  נפלאהשבת שבע ברכות  
המקומיים החשובים, ועוד הרבה אנשי שלומינו וקרובי משפחה, השתתפו בשבת  התושבים  שליט"א.  

 היפה, שמחו עם השמחה, ומאד נהנו.
בלטו הנכבדים,  בהשתתפותם    במיוחד  הרבהסבים  ראש  אקמ   הגה"צ  של  אביו  שליט"א,  רלסבורג 

"א,  מרדכי אהרן מייזליש שליט"א, חותנו של ראש הישיבה שליט  והגה"צ מוה"ר הישיבה שליט"א,  
 מקומית. ה קהילה ה שמחה, ובמקביל חיזקו את לקחת חלק בשהגיעו 
 השבת הנעלה יפורסמו בעיתון קרית ברסלב.  ם עליפה מאוד, פרטי עברה באופןהשבת 
ברכות    התקיימההשבת    במוצאי מלווהשבע  וסעודת  ידימלכה    גדול  על  בבניין    שנערכה  הקהילה 
כדי    חדשות כיתות    הרבהבניין, והוסיפו  ה  לשפץ אתכעת    על שסיימובית  ה, יחד עם חנוכת  ותהמוסד
 הצורך הגדול.  את לספקשיוכלו 

אתמלכה    הוובמל על    שרו  יפה  שדיבר  שליט"א  הישיבה  ראש  מפי  קודש  דברי  ושמעו  הזמירות 
מי    החכמה היא על השני,    חד א   וטענותשיש תלונות    חכמה שלום בית, זה לא    ועורר הרבה על   ,השמחה

א  שיכול ראש  להרכין  הכוח  על   ולשמורת  בכל  וותביתו  בשמחה  יצאו ,  המזון  ברכת  אחרי  בחשק. 
 בריקודים שמחים למשך זמן ארוך. 

 שבת נועם הנשמות! ה
*** 

 ע "זי ש"אמוהרשל יומא דהילולא קדישא  
שב י"ז  הקרוב,  רביעי  השביעיטביום  קדישא  דהילולא  יומא  יחול  זי"ע  של  ,  כל.  מוהרא"ש  יום    עם 

יהודים    ואצלאנשי שלומי בפרט,    אצל ההתעוררות וההתרגשות    ניכרים  ליומא דהילולא שמתקרבים  
  ים אונהג לומר "ביומא דהילולא של צדיק ר  ש" איום הגדול הזה. מוהרקראת הברחבי העולם בכלל, ל

רואים שהלימודים והעצות שהוא למד עם יהודים בחיי חיותו, ממשיכים    עולם".למה הצדיק השאיר 
וק חיים  לה יימים,  והם  אותם  ומקרבים  העולם,  ברחבי  יהודים  ועוד  עוד  ומעוררים  מחזקים  שם  הם 

 מאשר במהלך חייו הקדושים.  ביתר שאת וביתר עוז, יתברך
חיזק אותנו בכל מצב וחיזק אותנו הוא  כל שנותיו, איך  ב  אתנועשה  ש  "אאנו זוכרים היטב מה מוהר

על דבריו    יםביחד וחוזר  כשמתכנסים  ,גדול כל כךזה  ההיום    ולכן  כמו שצריך. שם יתבך  לעבוד את ה 
 ללכת בדרכיו. כיםוממשי

,  ם אלו סביב היומא דהילולאבציון הקדוש ביבנאל בימי  טחובארץ ישראל ישת  מאנשי שלומינורבים  
לציון הקדוש יתכנסו בבתי    שאין להם את ההזדמנות לנסועיהודים נוספים בכל מקומות מושבותיהם  

את העצות הקדושות   ולמדילימד אותנו כל השנים, ושמוהרא"ש על מה  וחזריוהמקומיים  יםהמדרש
 .בירושהמספריו הרבים שהוא הותיר לנו 

בשעה   בערב  שלישי  ביום  המרכזית תתקיים  ההילולא  וויליאמסבורג  ב  הישיבהבהיכל    8:00סעודת 
  .27ברחוב סקילמן 

כל חייו,   ש "איים את מה שעשה מוהרגם ינצלו את היום המרומם הזה כדי להתאמץ לק נואנשי שלומי
  נו של רבי  יםהקדוש  הלימודיםולהפיץ אותם בכל העולם, ובכך להכניס את    רבינולהדפיס את ספרי  

המדפיס  "קרן הדפסה היכל הקודש"  בית הדפוס  ל  כדי לעזורסכומים נאים  ישתתפו בלכל בית יהודי.  
יום אלפי ספרים   ליהודים בכל  ו,  וקונטרסיםמדי    מחדש   ר אותם להתחילורמקום ומעמחלק אותם 

 לחיות עם הקב"ה. 
ולציית למה שמוהרא"ש לימד  חברים    להחזיק עצמינו בדיבוקלהמשיך  השם יתברך שנוכל  יעזור לנו  

 אותנו.
 ! בעדינו הוא ימליץ טוב 

*** 

 מוהרא"ש זי"ע לע"נ לכתוב ספר תורה  והתחיל
יו  בעומדנו קדישא  ה  םבימי  זי"עהילולא  מוהרא"ש  תורה  של  ספר  לכתוב  הקהילה  החלה  לע"נ  , 

. ויש  אנ"ש  ם שלאזוריההמדרשים "היכל הקודש" בכל    י בת  כל הזמן  יםמתרבש   היות   ,מוהרא"ש זי"ע 
 צורך בספרי תורה נוספים. 

במצוות כתיבת    לקחת חלק  אנשי שלומינולכל    ואפשרשיראש הישיבה שליט"א ביקש  
בימים   רבינו כותב ספר המדות )ממון לו( "לכתוב ספר תורה מסוגל לפרנסה",  ספר תורה.

 הזכויות שניתן לרכוש בספר התורה החדש.  פרטים עלהקרובים יפורסמו 
 ועתה כתבו לכם את השירה הזאת! 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

אנשי שלומינו היקרים די בכל אתר ואתר נקראים 
ומוזמנים להשתתף בסעודות הילולא שיתקיימו 

 אי"ה לרגל יומא דהילולא של

 כ"ק מרן מוהרא"ש זצוק"ל
מזיו תורתו אשר  לשבת בדיבוק חברים ולהנות

 הנחיל לנו לדעת את הדרך אשר נלך בה
 ביום שלישי הסעודות יתקיימו בכל בתי מדרשינו בארץ

 8:00בירושלים בשעה 
 5:30 בבני ברק בשעה

 5:00בבית שמש בשעה 
 ( 19נחל דולב  )ברחוב 

 9:00במודיעין עילית ביום ראשון בשעה 
  בחניה( 19)ברחוב רשב"י 

הסעות לציונו הקדוש ביבנאל ייצאו מהמקומות הנ"ל 
  לאחר הסעודות

 
 תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו

 

 עתא דשמיא ייבס
 הננו להודיע לקהל הרחב 

 שבעז"ה לקראת יומא דהילולא קדישא של כ"ק מוהרא"ש זי"ע 
 שיחול ביום רביעי פרשת יתרו י"ז שבט תשפ"ב, יתקיים 

 לציון מוהרא"ש ביבנאל   ות הסע 
 בליל ההילולא יום שלישי פרשת יתרו ט"ז שבט 

   "היכל הקודש"תצא מביהמ"ד   ותההסע
 : בטלפוןהרישום 

 054-8460743  –ירושלים 
   054-8480941|   058-3211941|   054-846559 בני ברק 

 0533763397 -מודיעין עילית  
 

האזינו לשיעור בלשון הקודש 
על החדשות שמסעירות את 

 הציבור 
 חייגו לקול ברסלב 

51.2.2.0066-079.7047  

 הגליון מוקדש לרפואת 
 

 הי"ו אייל בן ורדה רייזע הר"ר 

 הקב"ה ישלח לו רפואה שלמה במהרה

בכל העמדות  ניתן לתרום עבור הוצאת הגליון 
   'היכל הקודש'של 'נדרים פלוס' על שם 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 ברכת מזל טוב מיוחדת משוגרת לידידנו החשוב 
 תחי', צפתוזוגתו הי"ו יוסף קעניג  מו"ה

אשר משקיעים כוחם ומרצם במסירות מופלאה למען  
., בכוח ובדמיםדושרבינו הקהפצת מעיינות   

 למזל טוב תהולדת הברגל ל
ות הרבה  ויעזור השי"ת שהזכיות הגדולות יעמדו להם לר

 . אמן נחת יהודית מכל יוצ"ח
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