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לֹוְמִדים    ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ָאנּו  ִלְפֵניֶהם. ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים  
ַעל ַהְרֵּבה ֲהָלכֹות ּוִמְקִרים ֶׁשֲעלּוִלים ִלְהיֹות ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ָּכל ִמיֵני  
ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְקרֹות ִעם ָאָדם, ְּכֶׁשַּמֶּׁשהּו ִנְפַּגע ְּבָכל סּוֵגי  

ּו ְרצֹון ַהֵּׁשם ַלֲעׂשֹות ְּבָכל ַהִּמְקִרים ָהֵאּלּו. ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש  ָהאֹוַפִּנים, ַמה
ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה ֶׁשָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה סּוֵגי ְּדָבִרים ַיַעְברּו ַעל ָאָדם ְּבַחָּייו?  

 ?ָלָּמה ְצִריִכים ְלִהְתַעֵּסק ִעם ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ּוְדָבִרים ֹּכה ַרִּבים
(ְּתִהִלים ס"ב,  ַעל ַהָּפסּוק    (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קפ"ז)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  

  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא   "ּוְל� ה' ָחֶסד ִּכי ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו",  י"ג)
מִ ה  עֹוׂשֶ  ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ָלָאָדם  ְמַׁשֵּלם  ֶׁשהּוא  ָּגדֹול  ָיכֹול  ֶחֶסד  ָּכ�  ִּכי  ָּדה, 

ַלֲחֹזר   ָצִרי�  הּוא  ַמה  ְוַעל  ְלַתֵּקן,  ָעָליו  ָמה  ְוָלַדַעת  ְלָהִבין  ָהָאָדם 
 ִּבְתׁשּוָבה.

ַמָּצִבים, הּוא עֹוֵבר   ֵמִביא ַעל ָהָאָדם ָּכל סּוֵגי  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ָלֵכן 
ְּבחֶ  ָערּו�  ַהֹּכל  ַּבַחִּיים,  ְמֻסָּיִמים  ָהָאָדם,  ְקָׁשִיים  ֲעבּור  ְמיָֻחד  ְׁשּבֹון 

ְוִלְראֹות   ּוְכֶׁשָאָדם מֹוֵצא ֶאת ַעְצמֹו ְּבַמָּצב ָקֶׁשה, הּוא ָצִרי� ְלִהְתּבֹוֵנן 
ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִהְכִניס אֹותֹו ְלָׁשם, ֶזה ְּבַוַּדאי ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה  

ְלָאָדם ֵׂשֶכל, הּוא ּתֹוֵפס ַמְסִּפיק ֻמְקָּדם    ַעל ַמֶּׁשהּו ֶׁשהּוא ָעָׂשה, ְוִאם ֵיׁש
ָיכֹול ְּבַקּלּות ְלַתֵּקן ַהֹּכל עֹוד   ַעל ַמה הּוא ָצִרי� ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה, הּוא 
ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ְוָכ� ַלֲחֹס� ֵמַעְצמֹו ֳעָנִׁשים ָקִׁשים ּוָמִרים ֶׁשהּוא ָיכֹול ַחס  

ָאָדם �א ְמַתֵּקן ֶאת ַמֲעָׂשיו    ָרה ֶׁשהּוא ָעָׂשה; ִאםְוָׁשלֹום ִלְסֹּבל ַעל ָּכל ֲעבֵ 
ֶאת   ַיֲעֹזב  ֶׁשהּוא  ַאֲחֵרי  ָּכ�,  ַאַחר  ְלַתְּקָנם  ִיְצָטֵר�  הּוא  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם 

  ְוִלְפָעִמים הּוא ִיְצָטֵר� ָלֶרֶדת ׁשּוב ְּבִגְלּגּול ַאֵחר ְּכֵדי ְלַתֵּקן   ָהעֹוָלם ַהֶּזה,
ֶנׁש ָקֶׁשה ְמֹאד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ָלֵכן טֹוב ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבָכל ַּפַעם  , ֶׁשֶּזה עֹ לַהּכֹ 

ְּכֶׁשעֹוְבִרים ֵאיֶזה ָצָרה, ִלְראֹות ָלָּמה ֶזה ִהִּגיַע, ִאם ָּפְגמּו ְּבַמֶּׁשהּו ֶׁשּדֹוֶמה  
ּוְלַתֵּקןתַהֹּזא  ַלָּצָרה ַהּצָ   הזֶ ת  אֶ   ,  ְוָאז  ְּבֶהְקֵּדם,  ִּבְתׁשּוָבה  ָרה  ְוַלֲחֹזר 

 ְוַהִּיּסּוִרים ִיְהיּו ְלַכָּפַרת ֲעוֹונֹות.
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ְוָהֱא�ִקים ִאָּנה ְלָידֹו, ַהָּפסּוק אֹוֵמר ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע 

ַרִׁש"י   אֹוֵמר  ִלְצָלן;  ַרֲחָמָנא  ְּבׁשֹוֵגג  ַהֵּׁשִני  ֶאת  ַיֲהֹרג  ֶׁשֶאָחד  הֹוִביל 
א �א ָעָׂשה ֹזאת ְסָתם, ַחָּיב ִלְהיֹות ֶׁשְּׁשֵניֶהם ָעׂשּו  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּו

ֶׁשֶּנֱהַרג, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  יֶׁשָהַרג ְוֵהן ַאְלמֹונִ  יַרע, ֵהן ְּפלֹונִ  רֹקֶדם ָּדבָ 
  ֶׁשִּיְקֶרה ַמה ֶׁשָּקָרה, ִּכי ְלָכל ָּדָבר ֵיׁש ֶחְׁשּבֹון ְמֻדָּיק ָלָּמה ֶזה   לְּכָבר הֹוִבי
 ָקָרה ָּכ�.

ַהָּפסּוק   ַעל  אֹוֵמר  ַהּטּוִרים  ַהִּמְׁשָּפִטים ַהַּבַעל  ַהִּמָּלה  ְוֵאֶּלה    ְוֵאֶּלה , 
ר,  ִסּפּול  ּכָ ב  ֵהיטֵ ר  ַלְחקוֹ   ָצִרי�ם  , ָאדָ ִדין' ַחָּיב ָא'ָדם ַל'ְחקֹור הַ ' וְ נֹוָטִריקֹון  

ַהַּכָּוָנה ִהיא ַּגם ְלָכל ָאָדם ָּפׁשּוט;  ֶזה �א ֶנֱאַמר ַרק ִּבְׁשִביל ַּדָּיִנים, ֶאָּלא  
ַמה ֶׁשהּוא עֹוֵבר ַּבַחִּיים, הּוא ָצִרי� ַלֲחֹקר ֹזאת    לָּכל ָּדָבר ֶׁשּקֹוֶרה לֹו, ּכָ 

ֵהיֵטב, ַלֲעׂשֹות ֶחְׁשּבֹון ַהֶּנֶפׁש ָלָּמה ֶזה ָקָרה לֹו, אּוַלי הּוא ָחָטא ְּבַמֶּׁשהּו,  
ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְוָכ� הּוא ְיַתֵּקן ַהֹּכל עֹוד ְּבֶזה    ן ֵּבין ֵהן ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ְוהֵ 

ְנִקּיָ  ִיְתָּבַר�  ְלַהֵּׁשם  ֶׁשּלֹו  ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ְוַיֲחִזיר  ָׁשִנים  הָהעֹוָלם,  ַאֲחֵרי   ,
 ֲאֻרּכֹות. 

 "ה)תשסם  ִמְׁשָּפִטיל ַהַּנחַ  ּתֹו�(
 

ַמֲעָלתֹו   ִעַּקר  הּוא  ְלָאָדם,  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּדּבּור  ֹּכַח 
ַחִּיים,   ַּבֲעֵלי  ִמְּׁשָאר  ִנְבָּדל  הּוא  ּוְבֶזה  ַוֲחִׁשיבּותֹו, 

: "ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש  (ְּבֵראִׁשית ב, ז)ִּבְבִחיַנת ַמה ֶׁשָּכתּוב  
ַהְינּו ְלרּוַח מְ  ְוַתְרּגּומֹו: ָלרּוַח ַמְמְלָלא,  ַדֶּבֶרת,  ַחָּיה", 

ְוָלֵכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִדּבּורֹו ִּבְׁשִביל ַּתְכִליתֹו  
ַהִּנְצִחית, ַהְינּו ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ָּתִמיד, ְוֵכן ְלָקֵרב  
ִּדּבּורֹו   ַעל־ְיֵדי  ַּדְיָקא  ִּכי  ִיְתָּבַר�,  ְלַהֵּׁשם  ַהְּבִרּיֹות  ָּכל 

ְׁשֵלמּותֹו, ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה ְוִלְגֹמל ֶחֶסד  ָיכֹול ְלַהִּגיַע לִ 
לֹו   ַיַעְזרּו  ִּפיו  ְוִדּבּוֵרי  ֲעבֹודֹוָתיו,  ָּכל  ְׁשָאר  ְוַלֲעׂשֹות 
ֶׁשִּיְזֶּכה   ַעד  ְוִגָּדיו,  ֵאיָבָריו  ָּכל  ְׁשָאר  ּוְלַטֵהר  ְלַקֵּדׁש 

ְוגִ  ֵאיְבֵרי  ַה�א  ִּכי  ֶּבֱאֶמת,  ִיְתָּבַר�  ּבֹו  יֵדי  ְלִהְתַּדֵּבק 
ָהָאָדם ַרִּבים ֵהם, ְוָקֶׁשה ְוָכֵבד ְמֹאד ָלֵעֶסק ְּבִתּקּון ָּכל  
ֶאָחד ְוֶאָחד ִּבְפָרִטּיּות, ֲאָבל ַעל־ְיֵדי ֶׁשְּמַקֵּדׁש ּוְמַטֵהר  
ִּדּבּוֵרי ִּפיו, ְועֹוֵסק ָּתִמיד ִּבְתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות ְלַהֵּׁשם  

ל ַהְּבִרּיֹות ְּבִדּבּוֵרי ִּפיו,  ִיְתָּבַר�, ְוַגם ּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם ּכָ 
ָהֵאָבִרים   ְׁשָאר  ִלְקֻדַּׁשת  ְלַהִּגיַע  זֹוֶכה  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 

 ְוַהִּגיִדים, ְוהּוא ִנְכַלל ּבֹו ִיְתָּבַר� ֶּבֱאֶמת. 
  ִׁשְבַעת   ְקֻדַּׁשת   ְּבִעְנַין,  ַז"ל  ַרֵּבנּו  יְּבִדְברֵ   זְמֻרּמָ   ה ְוזֶ 

,  ) כא ִסיָמן, א'  ֵחֶלק, "ןמֹוֲהרַ ִלּקּוֵטי־(  ָדםָהָא ְּבֹמחַ   ֶׁשֵּיׁש  ַהֵּנרֹות
ֶׁשָאָדם ֶׁשַעל,  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ָׁשם  ְמָבֵאר  ִּכי ־ְיֵדי 

ִׁשְבַעת   ֶׁשֵהם  ּוִפיו,  ָחְטמּו  ָאְזָניו,  ֵעיָניו,  ֶאת  ְמַקֵּדׁש 
ַהֵּנרֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּבֹראׁשֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ֵמִאיר ֹמחֹו ְּבאֹור 

 . תֹו ִיְתָּבַר�, ְוַׁשְלֶהֶבת ִלּבֹו עֹוֶלה ָּתִמיד ֵמֵאֶליהָ ֱא�קּו
ַהְּמנֹוָרה  (ַּבִּמְדָּבר ח, ב)   ראֹומֵ ק  ַהָּפסּו ְּפֵני  "ֶאל מּול   :

(מּוָבא  ָיִאירּו ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות", ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  
ָרׁשִ  ְּבֵפרּוׁש    ֶאל   ּפֹוִנים   ִיְהיּו   ָקִנים  ַהִּׁשָּׁשה  ֶׁשָּכל,  )"יָׁשם 

ְּכִפי  ּפְ   ֶׁשִּנְקָרא  ָהֶאְמָצִעי  ַהָּקֶנה ְוִהֵּנה  ַהְּמנֹוָרה.  ֵני 
זַ  ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי   הּוא  ַהְּמנֹוָרה  ְּפֵני,  "לַהּנַ   "לַהְּמָבֵאר 

 ֶאָחד   ָּכל  ִּכי ,  )'ה' : ּפֶ ָראֵׁשי  ה'◌ְַמנֹוָרה  ְּפ'ֵני(  אַּדְיקָ   ַהֶּפה   ְקֻדַּׁשת
, ְׁשֵּתי  ֵעיַנִים  ְׁשֵּתי: זּוג  ֶּבן   לוֹ   ֵיׁש  "לַהּנַ   חּוִׁשים  ִמְּׁשַאר

ָקָנה   ַרק  ַהֶּפה הּוא  ֲאָבל  ַהֹחֶטם,  ִנְקֵבי  ּוְׁשֵני  ָאְזַנִים, 
<<<< 

 מילה של התחזקות 

 ָּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡‰   ַח ל¿ ƒנ ı   ָב ָ ׁ̆ ֲח ַ‰ּמַ ים   ‰מ≈ ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ∆ ׁ̆

לָ  כ¿ ƒּב ∆ ׁ̆ ם  ר≈ ּ‚ו…  ‰ ז∆ ו¿ ָבר  ָ„ּ ל  ּכָ ַעל   ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ּל…‡  ל  ל¿

 ∆ׂ̆ ֲע ַּ̇  , ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ¿ּ̇‰    ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ¿ּ̇  ,‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ מו…  ¿̂ ַע ּב¿  ‰ ּז∆ ƒמ

  : ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ּל…‡ מ≈ ∆ ׁ̆ י  ƒל ֲעז…ר  ר  ָ̃ ָי  ‡ "ַ‡ּבָ

נ≈  ּכָ ַלַח ס  ‡∆ פı ƒ ל¿ ¿ּ̇ ƒמ  ıַלַח י  ƒל  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ּל…‡  ∆ ׁ̆  ,  ‰ ּלָ

ַע˙,   ּוב ַ‰ּ„ַ ּׁ̆ ƒי י ƒל ‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ י  ƒּו˙; ֲעז…ר ל„ ¿„ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ו¿

 „ַ ≈‡ ∆ ׁ̆ ָך ו¿ ¿ּ̇ ƒ‡ ַח ח≈ ו… ׂ̆ ‡ּוַכל ל¿ ∆ ׁ̆ ַעל    עׁ̆ ≈ּ̃ ַב יך¿ ל¿ ≈‡

ָבר". ל ּ„ָ ˙ו… (                              ּכָ ָ̂ מּונָ  ֲע רו… ‰  ‡¡ ¿̇ ƒפ"ב) י˘˙ 
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 ִיְתרֹו, י"ט ְׁשָבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ב ֶעֶרב ַׁשָּבת ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר� 
, ה' ֲעֵליֶהם  ר ַוֲאתַ ר  ֲאתַ ל  ְּבכָ י  ִלְכבֹוד ֲחֵבַרי ַהְּיָקִרים, ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש דִ 

 ִיְחיּו 
ֶזה ְזַמן ֶׁשֲאַנְחנּו    -ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה    לׁשֶ ה  ַהָּפָרׁשָ ת  ַהָּׁשבּוַע ְּבָפָרַׁשת ִיְתרֹו, ְּכֶׁשָאנּו קֹוְרִאים אֶ 

(ְׁשָל"ה ַהָּקדֹוׁש ְמַקְּבִלים ּכֹוחֹות ְמֻחָּדִׁשים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמָחָדׁש, ְּכִפי ֶׁשַּצִּדיִקים אֹוְמִרים  

ַּבּתֹוָרה ֶאת ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע : "ְקִריָאה ְמעֹוֵרר ֶאת ַהְּזַמן", ְּכֶׁשּקֹוְרִאים  ִּבְתִחַּלת ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים; ְועֹוד)
 ִמְתעֹוְרִרים ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּקרּו ָאז, ְוֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלַהִּגיַע ָלֶזה.  -

,  ה ּתֹורָ ד  ַרֵּבנּו ָנַתן ָלנּו ֶּדֶר� ִלְלמוֹ   ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמֶכם ֶׁשִּתְתַחְּזקּו ֵמָחָדׁש ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה.
  ֶׁשל ַרֵּבנּו םֲאִפּלּו ֶׁש�א ְמִביִנים ַמה ֶׁשּלֹוְמִדים. ַעֵּין ַּבִּמִּלי -אְמרּו ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשּיֹ 

לֹוַמר ַהְּדָבִרים ַּכֵּסֶדר", ֲאִפּלּו   -"ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד    :ן ע"ו)ִסימָ "ן,  ָהרַ ת  ִׂשיחוֹ (
ְּכלּום ְמִביִנים  אֶ   -  ְּכֶׁש�א  ִּבְתִחַּלת  םַהִּמִּלית  ֶׁשֹּיאְמרּו  ַּדְעּתֹו  ְיַבְלֵּבל  ְו�א  ָיִבין,  "ּוִמֵּמיָלא   ,

ְּכָלל. ַרק ַיְכִניס מֹוחֹו  ִלּמּודֹו ֶׁשִּיְרֶצה ְלָהִבין ֶּתֶכף, ּוֵמֲחַמת ֶזה ַיְקֶׁשה לֹו ַהְרֵּבה ֶּתֶכף ְו�א ָיִבין  
ְּבִלּמּוד ְוֹיאַמר ַּכֵּסֶדר ִּבְזִריזּות ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", ַאל ִיֹּפל ְּבַדְעּתֹו ְּכֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶׁשהּוא �א ֵמִבין  

ַהְּדָבִרים ַמְקֶׁשה ַעל ֲהָבַנת ַהִּלּמּוד, ַרק ֹיאַמר    -ֶׁשרֹוִצים ְלָהִבין ִמָּיד    -  ֶאת ִלּמּודֹו, ֶׁשֶּזה ְלַבד
ְּכִסְדָרן ּוִמֵּמיָלא ָיִבין, "ְוִאם �א ָיִבין ֶּתֶכף, ָיִבין ַאַחר ָּכ�, ְוִאם ִיָּׁשֲארּו ֵאיֶזה ְּדָבִרים ֶׁשַאף ַעל 

ַּכָּוָנתֹו   ַמה ְּבָכ�? ִּכי ַמֲעַלת ִרּבּוי ַהִּלּמּוד עֹוָלה ַעל ַהֹּכל, ּוְכמֹו   -ִּפי ֵכן �א יּוַכל ַלֲעֹמד ַעל 
ָיַדע ַמאי ָקָאַמר' ׁשֶ  ְּדָלא  ַּגב  ַעל  ְוַאף  ִלְסֹּבר,  ַוֲהַדר  'ִלְגֹמר,  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו 

ִלְלּמֹוד ְוִיְזֶּכה  ִּבְמִהירּות,  ַהִּלּמּוד, ֶׁשִּיְלַמד  ְיֵדי ִרּבּוי  ַעל  ִּכי  ְלַתֲאָבה',  ַנְפִׁשי  'ָּגְרָסה   ֶׁשֶּנֱאַמר: 
י ֶזה ִיְזֶּכה ַלֲעֹבר ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵאּלּו ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹוֵמד, ְלָגְמָרם, ְוַלֲחֹזר ְלַהְתִחיל, ַהְרֵּבה, ַעל ְידֵ 

 ּוְלָגְמָרם ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא ָיִבין ְוכּו'". 
ְתַחֵּדׁש ְּבִלּמּוד ִמְׁשַניֹות, ַּתְלִמיד ֲאַבֵּקׁש ִמְּמֶכם ַאַחי ָהֲאהּוִבים ְוַהְּיָקִרים, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלהִ 

ְּפָרִקי ֶׁשאֹוֵמר  ִמי  ַרק  הּוא  ַהֹּקֶדׁש  רֹוחֵ   דִלימּו  ִמְׁשָניֹות;  םֵהיַכל  ָהֲעֵברֹות    ץִמְׁשָניֹות  ִמָּכל 
 ּומֹוִציא ִמְּׁשאֹול ַּתְחִּתית. 

ר  אֹומֵ   ָּוָנָתּה ַעל ִלּמּוד ִמְׁשָניֹות. ַרֵּבינּו ֵמַרֵּבנּו ַז"ל ּכַ   " ָּכ� ְוָכ�"מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר, ַהִּׂשיָחה ֶׁשל  
ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה    ,: "ֶׁשֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמֹאד(ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן יט)

י ֵכן, ַהֹּכַח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ַאף ַעל ּפִ ,  ָרָעה, ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן
ָּכל ָּכ�, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום, ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם  

ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת  ִיְהֶיה ֵאי� ֶׁשִּיְהֶיה,    -  'ָּכ� ְוָכ�'ֹחק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלֹמד ְּבָכל יֹום ָויֹום  
 .ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ִּכי ֹּכַח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמֹאד"

ִסיָמן תקער  ָאמַ ן  ָנתָ י  ַרּבִ  ם  ַהאִ   ַרֵּבינּות  אֶ י  ָׁשַאְלּתִ ת,  ֹזאת  אֶ ר  ָאמַ   ְּכֶׁשַרֵּבינּו"  :ג)"(ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, 
ל  ׁשֶ ה  ַלֲעֵברָ ל  ָנפַ א  הּון,  ִליְצלָ א  ַרֲחָמנָ   ַמָּמׁשה  ֲעֵבירָ ל  ַּבעַ א  ֶׁשהּוד  ְלֶאחָ ר  ַלְעזוֹ ה  ְיכֹולָ ה  ַהּתֹורָ 

  יֹוֵדעַ ה  ַאּתָ י  ְוכִ ר: "ְוָאמַ י  ָעלַ ק  ָצעַ   ַרֵּבינּו   הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָטָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן?"  -ְּפַגם ַהְּבִרית  
ן  ֶׁשִמְסּכֵ ם  ָאדָ   ֲאִפילּול";  ֵמַהּכֹ ל  ָּגדוֹ א  הּוה  ַהּתֹורָ ק  ֵעסֶ א  ַה�ה?  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהּתֹורָ   ַמֲעַלת ל  ֹּגדֶ 

ד ִיְלמַ א  הּום  אִ   הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָטָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  -ְּפַגם ַהְּבִרית  ל  ׁשֶ ה  ַהְּמגֻּנָ ה  ָּבֲעֵברָ ל  ִנְכׁשָ 
 ר.ָּכׁשֵ י ְיהּודִ ה ִיְהיֶ א הּו' ְוָכ� ָּכ�ם 'יוֹ ל ּכָ 

מֹוֲהָרא"ׁש ֵמִביא ַאְלֵפי ְּפָעִמים ֶאת ַהִּדּבּוִרים ֶׁשֲחָכֵמינּו    .ְצִריִכים ָלצּום ְוַלֲעׂשֹות ִסיגּוִפים�א  
: "ֵּכיָון ֶׁשִּקַּבְלֶּתם ֲעֵליֶכם ֹעל ּתֹוָרה, ַמֲעֶלה (ְירּוַׁשְלִמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה ד, ח)ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

 ּו �א ֲחָטאֶתם ִמְיֵמיֶכם". ֲאִני ֲעֵליֶכם ְּכִאּל
ִּתְתַּבְלְּבלּו  ְוַאל  ֵמֲאֵחִרים  ִּתָׁשְברּו  ַאל  ֲאֵחִרים;  ַעל  ִּתְסַּתְּכלּו  ַאל  ֲאהּוִבים,  ְיָקִרים  ַאִחים 

ְּכתּוִבי ַהִּדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  אֹוֵמר,  מֹוֲהָרא"ׁש  ָיִחיד    םֵמֲאֵחִרים.  ב)ִּבְלׁשֹון  כ,  ה' (ְׁשמֹות  "ָאֹנִכי   :
ְל�; ֶזה ַמְרֶאה ָלנּו    -י�", �א ָּכתּוב "ֱא�ֵקיֶכם"; "�א ִיְהֶיה ְל�", ַהֹּכל ָּכתּוב ִּבְלׁשֹון ָיִחיד  ֱא�קֶ 

 ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ַרק ִאם לֹוְקִחים ֶאת ַהּתֹוָרה ְלַעְצֵמנּו, �א ִמְסַּתְּכִלים ַעל ֲאֵחִרים. 
  - ֵבִרים ְקרֹוִבים, ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש; ִאם ֵאין ֶאת ַהַהְקָּדָמה ַהֹּזאת  ִּבְפָרט ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע ַלחֲ 

ֲעלּוִלים ְלַקֵּבל ֲחִליׁשּות ַהַּדַעת. 'ַההּוא ְמַקֵּבל ִחּיּו�, ַהֵּׁשִני ְמַקֵּבל ִמְכָּתב ָיֶפה, ַהְּׁשִליִׁשי ָּכל 
ְצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ְו�א ז  ָּתב, �א ִחּיּו�, �א ְּכלּום'; ָאָּכ� ָקרֹוב ַוֲאִני �א ְמַקֵּבל ְּכלּום; �א ִמכְ 

 ְלִהָּׁשֵבר.
ֵיׁש ִלי עֹוד ַהְרֵּבה ַמה ִלְכֹּתב, ֲאָבל ֲאִני ָצִרי� ְלִהָּכֵנס ַלַּבחּוִרים; ֵהם ָּכל ָּכ� ְׁשבּוִרים, ַאף ֶאָחד  

 ֹסר ִׁשעּור, ִּתָּׁשֲארּו ִלי ְּבִריִאים. ָּבעֹוָלם �א ֵמִבין ָּבחּור; ֲאִני ָצִרי� ָלֶלֶכת ִלמְ 
 ַׁשָּבת ְׂשֵמָחה ּוְמִאיָרה. 

 "ב) תשפ  ִיְתרוֹ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (
 
 
  

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

ְּפֵני   ְּבִחיַנת  הּוא  ְוָלֵכן  ְיִחיִדי, 
ַהֵּנרֹות  ָּכל  ֶׁשְּׁשָאר  ַהְּמנֹוָרה 

ֵׂשכֶ  ָּבֶזה,  ְוָהֶרֶמז  ֵאָליו,  ל ּפֹוִנים 
ְקַדְׁשֶּתן  ְמַקְּבִלים  ַהֵּנרֹות  ְׁשָאר 
ִּכי  ַדְיָקא,  ַהֶּפה  ֹּכַח  ַעל־ְיֵדי 
ַהֵּׁשם  ֶאל  ְלַדֵּבר  ַמְרֶּבה  ְּכֶׁשָאָדם 
ְּתִפָּלה   ִּדּבּוֵרי  ִיְתָּבַר� 
ְלַדֵּבר  ַמְרֶּבה  ְוֵכן  ְוִהְתּבֹוְדדּות, 
ִּדּבּוֵרי ֲאמּוָנה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ִעם 

ּו ַמָּכָריו  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  וְמיָֻּדָעיָּכל   ,
ְלֵעיַנִים  ַאֵחר־ָּכ�  ִמֵּמיָלא  זֹוֶכה 
ְקדֹוׁשֹות  ְוָלָאְזַנִים  ְקדֹוׁשֹות 
ּוְלֹחֶטם ָקדֹוׁש, ּוְׁשָאר ָּכל ֵאיְבֵרי 
ּבֹו   ְמֻקָּׁשִרים  ַנֲעִׂשים  ֻּכָּלם  ּגּופֹו 
ַהּזֹוֶכה   ַאְׁשֵרי  ְוָלֵכן  ִיְתָּבַר�, 

ּכֹוחֹותָ  ִעַּקר  ְּבִדּבּוֵרי ְלַהְכִניס  יו 
ִיְזֶּכה   ָידֹו  ַעל  ִּכי  ַּדְיָקא,  ִּפיו 
ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ְמֹאד  ְלִהְתַעּלֹות 
ַּתְכִליתֹו   ֶאל  ּוְלַהִּגיַע  ִיְתָּבַר�, 

 ַהִּנְצִחית.
אֹוֵמר     ֵחֶלק,  "ן(ִלּקּוֵטי־מֹוֲהרַ ַרֵּבנּו 

ִסימָ ב'   ֶחְלִקי  ַאְרָּבָעה  ֶׁשֵּיׁש,  )ב'  ן , 
"רַהִּדּבּו ַהְינּו:   ֶׁשל  ִּדּבּור, 

"ְּתׁשּוָבה  , ֲעִׁשירּות"  ֶׁשל  ִּדּבּור", 
 ֶׁשל  ר"ְוִדּבּו,  "ִּדּבּור ֶׁשל ַמְלכּות"

ַעל ַאְרָּבָעה  ְצָדָקה ַנֲעֹבר  ", ָהָבה 
סּוֵגי ַהִּדּבּוִרים ְוִלְראֹות ֵאי� ָאנּו 

 ְיכֹוִלים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם. 
ְּתׁש ֶׁשל  הּוא    -  ּוָבהִּדּבּור 

ַהִּדּבּור ְוַהִּׂשיָחה ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו,  
ִהְתּבֹוְדדּות   ְוָאְמרּו  .ַהִּנְקָרא 

,  לח  ַרָּבה  ת(ְׁשמוֹ   ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו
ג) ק  ַהָּפסּול  עַ   )ד יד,  "ְקחּו (הֹוֵׁשַע   :

ה ֶאל  ְוׁשּובּו  ְּדָבִרים  ", ' ַעְּמֶכם 
, ָבִריםּדְ   ֶאָּלא  ִמְּמֶכם  ְמַבֵּקׁש  ֵאיִני

 ַהֵּׁשם   ֶאל  ם ַהִּדּבּוִרי  ִרּבּוי   ִּכי
 ְוַהִהְׁשּתֹוְקקּות ,  ִיְתָּבַר�

 ֵהם ,  ִמִּפיו  ֶׁשּמֹוִציא  ן ְוַהִּכּסּוִפי
ִלְתׁשּוָבה    אֹותוֹ   ַהְּמִביִאים  ֵהם

ּבֹו   ֲאִמִּתית  ְוִלְדֵבקּות  ְׁשֵלָמה 
ִיְתָּבַר�; ַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה ַלֲעֹסק ָּבֶזה  

 ָּתִמיד. 
ֲעִׁשירּות   ֶׁשל  הּוא    - ִּדּבּור 

ִׂשְמָחה,   ֶׁשל  ִּדּבּור  ְּבִחיַנת 
א)ִּבְבִחיַנת   ד,  "ֵאיֶזהּו  (ָאבֹות   :

ַהְינּו  ְּבֶחְלקֹו",  ַהָּׂשֵמַח  ָעִׁשיר 
ִּדּבּוֵרי ֶׁשָּתמִ  ִמִּפיו  יֹוִציא  יד 

ְׂשִביעּות  ֶׁשל  ְוִדּבּוִרים  ִׂשְמָחה 
טֹוב  ַהֹּכל  ָלֵאל,  ֶׁשְּתִהָּלּה  ְרצֹון, 
ְּדָעִביד  ָמאן  ְוָכל  טֹוב,  ְוִיְהֶיה 

ְוכּו ָעִביד  ַלָּטב    ְּבָרכֹות(  'ַרֲחָמָנא 
 יִּדּבּורֵ   ָּתִמיד  ֶׁשְּיַדֵּבר  ְוַעל־ְיֵדי,  :)ס

ְּבַעְצמֹו ְוִיְדמֶ ּו,  ְּכִאּל  תֲעִׁשירּו ה 
ַהֻּמְפָלג  ֶהָעִׁשיר  הּוא  ָּכֵאּלּו 
ַעל־  ְּכלּום,  לֹו  ָחֵסר  ְו�א  ְּביֹוֵתר 

ַהֹּכל  ִּכי  ֵּכן,  ִיְהֶיה  ֶּבֱאֶמת  ְיֵדי־ֶזה 
ָּתלּוי ְּכִפי ַהִּדּבּור, ְוַהִּדּבּור ִיְקַּבע  
ִיְהֶיה   ְוָאז  ְּבִלּבֹו,  ֵאּלּו  ְרָגׁשֹות 

 ֹול ֶּבֱאֶמת.ֶהָעִׁשיר ֲהִכי ָּגד
ַמְלכּות   ֶׁשל  הּוא    -ִּדּבּור 

ּוְקִריַאת  ּתֹוָרה  ִּדּבּוֵרי  ְּבִחיַנת 
ַהִּמְצוֹות  ּוְׁשָאר  ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע 
ָיָדן  ֶׁשַעל  ְּבִדּבּור,  ַהְּתלּויֹות 
ַמְלכּותֹו   ַעל  ַעְצמֹו  ַעל  ְמַקֵּבל 

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 ערַ ל ִמּכָ ת הַּתֹוָרה ְמחֶַּלֶצ 
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ְך ם ְצִריִכים ַהִא  ת ֶא  ְלַחּנֵ
ל ַרק ַעל  אוֹ ם, ַהְיָלִדי ּכֵ ְלִהְסּתַ

ֻקּדֹות ַהּטֹובֹות  ַהּנְ

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,         

ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ּתֹוָרה רפב, ֶׁשְּצִריִכים ְלִהְסַּתֵּכל ַרק ַעל ַהּטֹוב ַרֵּבנּו ּכֹוֵתב  
 ֶׁשַּבֵּׁשִני, ְוא ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ָהַרע, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָּכל ָהַרע נֹוֵפל ֵמֵאָליו.

יִכים ְלַחֵּנ אֹוָתם ְלִתּקּון  ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי ַמה עֹוִׂשים ְּבנֹוֵגַע ְלִחּנּו ַהְיָלִדים, ֲהֵרי ְצִר 
ַהִּמּדֹות, ַּכְׁשרּות, ְצִניעּות, ְוכּו', ַהִאם ַּגם ָּכאן ָאמּור ָהִעְנָין ַהֶּזה ֶׁשא ְלִהְסַּתֵּכל ַעל  
ַהֲחָלִקים ָהָרִעים ֶׁשֵּיׁש ַּבֶּיֶלד ַרק ַעל ַהְּנֻקּדֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשּבֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָּכל ַהְּדָבִרים  
 א ַמְסִּפיק ֶאָּלא ְצִריִכים ְלַחֵּנ ֶזה ָהָרִעים ֶׁשּבֹו ִיְּפלּו ְוֵיָעְלמּו ֵמֵאָליו, אֹו ֶׁשְּבִחּנּו

 ְּבפַֹעל ּוְלָהִעיר ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשְּצִריִכים ְלַתֵּקן?

 ּתֹוָדה ַרָּבה ַעל ַהּכֹל. 
 

 ב, כ"ג ִניָסן, ִאְסרּו ַחג ֶּפַסח, ְׁשַנת ה'תשע"ח  -יֹום א' ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָתְב 

ים; ֲאָבל  ֲאָנִׁשים טֹוִעים ְוחֹוְׁשִבים ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַחֵּנ ֶאת ַהְיָלִדים ַּגם ְּכֶׁשֵהם ִמְתַּבְּגִר 
ֶזהּו ָטעּות, ִחּנּו ַמְתִחיל ְּכֶׁשַהְּיָלִדים עֹוד ְקַטִּנים. הֹוִרים ֶׁשּׁשֹוְמִרים ַעל ַיְלֵדיֶהם  
ִיְגְּדלּו   ֵהם  ָאז  ִמְצוֹות,  ּוְלַקֵּים  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִלְלמֹד  אֹוָתם  ְמַחְּנִכים  ְּבַקְטנּוָתם,  עֹוד 

ָּבנֹות   ִּבְפָרט  ְּכֵׁשִרים.  אֹוְמִרים ְיהּוִדים  ֶׁשֲחַז"ל  ְּכמֹו  ְמֻיֶחֶדת,  ְׁשִמיָרה  ֶׁשְּצִריכֹות 
ְּבָבִנים',   -: "ְיָבֶרְכ ה' ְוִיְׁשְמֶר", 'ְיָבֶרְכ (ַּבִּמְדָּבר ו, כד): ַעל ַהָּפסּוק (ַּתְנחּוָמא ָנׂשֹא, י)

  יֹו  -'ְוִיְׁשְמֶר ְמֻיֶחֶדת  ְׁשִמיָרה  ְצִריכֹות  ַהָּבנֹות  ִּכי  ִאם א  ְּבָבנֹות';  ֵמַהָּבִנים;  ֵתר 
 ִנְזָהִרים ֲעֵליֶהם ְּכֶׁשֵהם עֹוד ְקַטּנֹות ֶׁשֵּיְלכּו ִּבְצִניעּות, אח"כ ִיְהֶיה ְקָצת ִמַּדי ְמֻאָחר. 

ֶאל ָהַרִּבי ִמַסאְטַמאר זי"ע ִנְכְנָסה ַּפַעם ַיְלָּדה ְקַטָּנה ְּכֶׁשִהיא ְלבּוָׁשה ִעם ַׁשְרוּוִלים  
י ָרָאה אֹוָתּה, הּוא ָׁשַאל: "ַּבת ִמי זֹאת?" ִהיא ָהְיָתה ִּבּתֹו ֶׁשל ַאַחד ְקָצִרים, ְּכֶׁשָהַרּבִ 

  ַהַּגָּבִאים, ָהַרִּבי הֹוָרה ִלְקרֹא לֹו ֵּתֶכף ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ֲהִיָּתֵכן ֶׁשַאָּתה ַמְרֶׁשה ְלִבְּת
ְקָצִרים? ֶזה א ָצנּוַע!", הּוא ִהְתִחיל   ְוָאַמר: "ַרִּבי,  ָלֶלֶכת ִעם ַׁשְרוּוִלים  ַלֲענֹות 

ִהיא ֲעַדִין א ַּבת ָׁשלֹוׁש", ָעָנה לֹו ָהַרִּבי: "ֲאִני א רֹוֶצה ִלְׁשמֹוַע ֵּתרּוִצים, ְצִריִכים 
ִלְׁשמֹור ַעל ְצִניעּות"; ִאם ׁשֹוְמִרים ַעל ַהְיָלִדים ְּכֶׁשֵהם עֹוד ְצִעיִרים ּוְקַטִּנים, ָאז 

ַמִים, ֲאָבל ִאם נֹוְתִנים ָלֶהם ָלֶלֶכת ְּכמֹו ֶׁשֵהם הֹוְלִכים, ְוא  ֵהם ְּגֵדִלים ִעם ִיְרַאת ָׁש 
אֹוְמִרים ָלֶהם ְּכלּום, ִעם ָּכל ִמיֵני ֵּתרּוִצים ֶׁשֵהם עֹוד ְצִעיִרים ּוְקַטִּנים, ַאֲחֵרי ֶזה  

 א יּוְכלּו ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר. 

 ֶאת ַהְיָלִדים, ִּכי ִאם ַהּתֹוָרה, ְּכמֹו  ְצִריִכים ְלַחֵּנ א ְמַחְּנִכים אֹוָתם ֵהם ִיְסטּו ִמֶּדֶר
אֹוֵמר    ַהֶּמֶל כד)ֶּׁשְּׁשמֹה  יג,  ִׁשֲחרֹו  :(ִמְׁשֵלי  ְואֹוֲהבֹו  ְּבנֹו,  ׂשֹוֵנא  ִׁשְבטֹו   חֹוֵׂש"

ִלְבנֹו ּוִמי ֶׁשא אֹוֵמר מּוָסר  ְּבנֹו אֹוֵמר לֹו מּוָסר,  ֶאת  ֶאָחד ֶׁשאֹוֵהב  ֶזה  מּוָסר",   ,
 ִסיָמן ֶׁשהּוא ׂשֹוֵנא ֶאת ְּבנֹו. 

ֶּדֶר  (ְׁשמֹות ַרָּבה א, א)ֲחַז"ל אֹוְמִרים   ַיֲעזֹוב ֶאת  ַהֶּיֶלד  ָאָדם ֶׁשא ְמַחֵּנ ֶאת ְּבנֹו,   :
ַמִּגיַע   ִיְׁשָמֵעל  ֶאת  ֶׁשָרָאה  ַלְמרֹות  ָאִבינּו;  ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ֶּׁשרֹוִאים  ְּכמֹו  ַהּתֹוָרה, 

ִעם ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְמַׂשֵחק ִעם ֱאִליִלים, הּוא א ָאַמר לֹו ְּכלּום, ִּכי הּוא ִרֵחם   ַהַּבְיָתה
ָעָליו, ַעד ֶׁשהּוא ֶנֱאָלץ ְלָגְרׁשֹו ַהחּוָצה, ְּכֵדי ֶׁשא ְיַקְלֵקל ֶאת ָאִחיו ִיְצָחק. ָּכ ַּגם 

ַּבּתֹוָרה   ָּכתּוב  ו;  ֵעֹשָ ִעם  כה, כח)ָהָיה  ַצִיד "וַ  :(ְּבֵראִׁשית  ִּכי  ֵעָׂשו,  ֶאת  ִיְצָחק  ֶּיֱאַהב 
ְּבִפיו", ִיְצָחק ָאַהב ֶאת ֵעָׂשו ְוא ָאַמר לֹו ְּכלּום, ַּבּסֹוף הּוא ָיָצא ְלַתְרּבּות ָרָעה;  
.א אֹוֵמר מּוָסר ְלָבָניו ְּבַקְטנּוָתם, ַּבּסֹוף הּוא ִיְתָחֵרט ַעל ָּכרֹוִאים ִמֶּזה, ֶׁשָאָדם ֶׁש 

 ִסּפּוִרים   עֹוד  ְוִתְרֶאה  א)  ַּתְנחּוָמא  א;  א,  ַרָּבה  -  (ֵׁשמֹות  ַּבִּמְדָרִׁשים  ְּבַעְצְמ  ֶׁשִּתְסַּתֵּכל  ֻמְמָלץ

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

. מאות רבות של ניגונים באידיש, שירים  , היכל הנגינה5שלוחה  
או בלי תזמורת, מותאם לכל    איטיים ושמחים, נוסח וחרוזים, עם

לאוזן,   כך  כל  הערבים  ותשובה,  אמונה  של  ניגונים  אחד. 
מקום   מכל  יתברך  להשם  לחזור  יהודי,  כל  של  ללב  המדברים 
של  ברסלב  נוסח  את  לשמוע  גם  אפשר  בו.  נמצאים  שרק 
ללמוד  כדי  אסתר,  מגילת  כן  כמו  הנוראים,  הימים  תפילות 

 לקרוא במגילה. 
. בהיותך בדרכים, אפשר לנצל  שיעורים ובלכתך בדרך ,  6שלוחה  

שלוחה זו להגיד על פי שמיעה מבחר ענק של שיעורים כסדרן. 
בבלי   –ספר תהילים, ששה סדרי משנה, חומש, בי"ת נצחי יומי 

המן.  פרשת  הדרך,  תפילת  הכללי,  תיקון  תוספתא,  ירושלמי 
דים  השלוחה מתעדכנת באופן קבוע עם שיעורים מעודכנים. יהו

את   ללמוד  יכולים  הם  בו  זו  בשלוחה  משתמשים  רבים 
 שיעוריהם בהיותם בדרכים. 

יהודים מספרים   , פינת המשפחה. סיפורים של תפילה,7שלוחה 
מהשם   ביקשו  שהם  זה  ידי  על  נעזרו  הם  איך  חייהם  הווי  את 

צריכים.   היו  שהם  מה  כל  שלהם  האם  בשפת   י סיפוריתברך 
פר את סיפורי רבינו הקדוש,  ראש הישיבה שליט"א מס   מעשיות,

להאזין.   הילדים  כל  נהנים  בה  שלוחה  במוזיקה,  סיפורי  מלווה 
ידי  צדיקים , מבחר ענק של סיפורי צדיקים מסופר לילדים על 

סיפורים מעניינים סביב הווי    מבזקי הפצה,מלמדים עתירי נסיון.  
החיים של המפיצים, לתת לעוד יהודים לטעום מהנחל הטהור  

ראיונות  200, מבחר עשיר של יותר מראיונות קדוש. של רבינו ה
כל.   מכל  בכל  הכל  על  יהודים,  הרבה  עם  הפסקת  מעיינים 

ברסלב.  צהריים של  החן  עם  להתאווררות,  קצרות  שיחות   ,
חברים ומתחזקים שיחות  דנים  מדברים  החשובים  החברים   ,

 יחדיו. 
המתעדכנים  דברים  לעוד  בנוסף  הקו,  של  התוכן  רוב  לפניכם 

מיהודים  באופ תודה  מבזקי  קבוע  באופן  עולים  בקו.  קבוע  ן 
זה. מהמבחר העצום והמעניין של  שחייהם השתנו אודות לקו 
עבורו   פינה  למצוא  יכול  אחד  כל  בו  שבקו,  תוכן  הרבה  כך  כל 
ממנה הוא הכי נהנה, בה הוא הכי מתחזק וממנה הוא חוזר אל 

 השם יתברך בכל מצב שרק לא יהיה. 
ניסית לא  עדיין  זאת, אם  לעשות  הזמן  זה  כעת  לקו,  להאזין  ם 

אתם תחיו את עצמכם עם כל שלוחה בנפרד, וזה ילווה אתכם  
     בכל שלב בחיים. 

מספרי הטלפון של קול ברסלב לפי אזור מגוריכם אפשר למצוא 
 במשבצת נפרדת בסוף הגליון. 

להקיש   אפשר  למערכת  בכניסה  ליבכם   לשלוחת    2לתשומת 
 לשון הקודש.    
 שמעו ותחי נפשכם!            

 >>>> המשך חדשות

ע לֹו יֹוֵתר  ִיְתָּבַר�, ִּכי ָּכל ַמה ֶׁשּלֹוֵמד יֹוֵתר ּתֹוָרה, נֹודָ 
ַמְלכּותֹו  ַעְצמֹו  ַעל  ְלַקֵּבל  ְוֵאי�  ִיְתָּבַר�,  ֵמְרצֹונֹו 

 .ִיְתָּבַרך
ְצָדָקה   ְוִיְרַאת   -ִּדּבּוֵרי  ָהֱאמּוָנה  ִּדּבּוֵרי  ֵהם  ֵאּלּו 

ּוְמַחֵּזק   ּוְמעֹוֵרר  ֲחֵברֹו,  ִעם  ְמַדֵּבר  ֶׁשָאָדם  ָׁשַמִים 
ּכִ  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ַלֲעבֹוַדת  ְּבֵני־ָאָדם אֹותֹו  י 

ִמי   ְוֵאין  ְמֹאד,  ּוְרצּוִצים  ְׁשבּוִרים  ִמְסּתֹוְבִבים 
ָּבא  ּוְכֶׁשָאָדם  ִמְּנִפיָלָתם,  אֹוָתם  ְוָיִקים  ֶׁשְּיַחְּזֵקם 
ֵלב  ַעל  ֶׁשְּמַדֵּבר  ַהְינּו  ְּבִדּבּורֹו,  ְוֶחֶסד  ְצָדָקה  ְוגֹוֵמל 

ְוִהְתַחְּזקּות, ֱאמּוָנה  ִּדּבּוֵרי  ַּכָּמה  ָיכֹול    ֲחֵברֹו  הּוא 
ְלַהִּציל ֶאת ַחָּייו ַמָּמׁש, ִּכי ִלְפָעִמים ַמְסִּפיק לֹו ִלְׁשֹמַע  
ַרק ִּדּבּור ָקָצר ֶאָחד, ְוֶזה ְּכָבר ְמַׁשֶּנה ֶאת ַּדְעּתֹו ְורּוחֹו  
ְלַגְמֵרי, ְוָלֵכן ָצִרי� ָּכל ֶאָחד ִלְקנֹות ְלַעְצמֹו ִּדּבּור ֶׁשל  

ִעם   ֶחֶסד  ְוִלְגֹמל  ְוזֹוִהי  ְצָדָקה,  ְּבִדּבּורֹו,  ַהְּבִרּיֹות 
ַהְצָּדָקה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַקֵּים, ִּכי ִלְפָעִמים  
ְצָדָקה זֹו ּפֹוֶעֶלת ִּפי ַּכָּמה יֹוֵתר ִמְּצָדָקה ֶׁשל ָממֹון, ִּכי 
ַּכָּמה ָממֹון ְּכָבר ָיכֹול ִלֵּתן ַלֲחֵברֹו? ַה�א סֹוף ָּכל סֹוף  

ּוֻמְגָּבל ְּבָממֹונֹו, ֲאָבל ִעם ִמָּלּה ַאַחת  הּוא ְמצֻ  ְמָצם 
ְלַגְמֵרי,  ַחָּייו  ְיֵמי  ּוְלַׁשּנֹות  ְלַהְחיֹותֹו  ָיכֹול  ִלְפָעִמים 
ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵּלם ַעל ֶזה ָּכל הֹון ְּדָעְלָמא, ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי  

 ַהּזֹוֶכה ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ָוֶחֶסד ִעם ִּדּבּורֹו ָּתִמיד.
ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְּבַעְצמֹו ְלַקֵּדׁש ִּדּבּוֵרי ִּפיו ְּבָכל  וְ 

ְוַהָּצפֹון   ִמיֵני ְקֻדּׁשֹות, ִּכי ֲאַזי ִיְזֶּכה ְלַרב טּוב ַהָּגנּוז 
 ָּבֶזה ּוַבָּבא ָלֶנַצח. 

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט' ֶעֶר� ִדיּבּור)
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עשרות אלפי יהודים מחיים את עצמם עם "קול  

 "ברסלב
קווי הטלפון של "קול ברסלב" מוצפים מידי יום עם עשרות אלפי שיחות נכנסות של יהודים מסביב  

לשאוב   שרוצים  מיהודים  הרבות,  לגלובוס,  הדרשות  בקו,  הרבות  השלוחות  הקדוש.  מרבינו  עצות 
, ניגונים, הווי החיים, סיפורים של תפילה, ועוד הרבה יותר, הם מים שיעורי תורה, שיעורי התחזקות

חיים עבור כל כך הרבה יהודים המחפשים קצת אור וחמימות בחיים, להתקרב להשם יתברך ולהצליח 
 בחיים ברוחניות ובגשמיות.

את   0לשלוחת האידיש, ולאחר מכן אפשר לשמוע בשלוחה    1יסה למערכת באפשרותכם להקיש  בכנ
 כל המתחדש בקו מידי יום.

. חיזוק יומי מראש הישיבה שליט"א וממוהרא"ש זי"ע, זהו המקש הכי חיזוק יומי ליום יום – 1שלוחה 
דים מחיים את עצמם עם  מבוקש בקו, לא לכל אחד יש זמן להקשיב לשיעורים ארוכים, אבל אלפי יהו

 שתי הדקות של החיזוק יומי, זה נותן להם כח להתחיל כל יום בכוחות רעננים מחדש.
גם   האחרונים,  לשיעורים  הגישה  את  המקצרות  הבאות  השלוחות  את  גם  תמצאו  זו  שלוחה  בתוך 

ים,  תמצאו שם את שלוחת "ענייני דיומא", שם אפשר לשמוע מבחר רחב של שיעורים, דרשות, סיפור
 ועוד. מחולק לפי זמני השנה, חגים ושאר יומי דפגרא.

שליט"א,2שלוחה   הישיבה  ראש  של  שיעורים  הישיבה   ,  מראש  שיעורים  של  עשיר  מאוד  מבחר 
שליט"א, מחולק לפי שנים, שיעורים קבועים ומזדמנים, מועדים וזמנים, מכתבים מוקראים, שיחות  

רים בכל הנ"ך, משנה תורה להרמב"ם, ועוד הרבה יותר.  חיזוק, שיעורים בגמרא בבלי וירושלמי, שיעו
הסיפוק   את  בו  שמצאו  העולם,  לכל  מסביב  יהודים  הרבה  כך  כל  של  קומתם  את  זקפו  השיעורים 

 לחייהם, מהלך לחיים עם הקדוש ברוך הוא המתאים לכולם מקטן ועד גדול, בכל תחומי החיים.
שיעורים ממוהרא"ש זי"ע, מחולק לפי פרשיות  מבחר עצום של    , שיעורים ממוהרא"ש זי"ע. 3שלוחה  

צימאונ את  המשקה  נובע  נחל  וזמנים,  ומועדים  הדיבורים    םהשבוע  ה',  לדבר  הצמאים  יהודים  של 
 מחיים ומחזקים בכל המצבים. 

. שיעורים מפי הרה"צ מוה"ר יצחק לזר שליט"א, איתם מחיים עצמם אלפי  , שיעורים שונים 4שלוחה  
גם   כמו  היהודים.  גם  חינוך פינת  כמו  חינוך,  בענייני  וקצרים  ארוכים  שיעורים  מלמדים,  שם  חדר   ,

וטיפים איך ללמד את הילדים בדרך הנכונה, לגדל אותם שיהיו   ביניהם מעצות  מלמדים משוחחים 
 יהודים כשרים באמת.

ְמַסְּפִרים    ֲחַז"ל  ְמַסְּפִרים.  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשֲחַז"ל 
  ֵמַאְבָׁשלֹום ְוָאִחיו ֲאדֹוִנָּיה ֶׁשֲאִביֶהם ָּדִוד ַהֶּמֶל

מּוָסר, ְוַהּסֹוף ֲהא טֹוב    א ָאַמר ָלֶהם ַאף ַּפַעם 
ַמה ֶׁשָּקָרה ִאָּתם. ֲאָבל ַהְיָלִדים ֶׁשְּמַחְּנִכים אֹוָתם 
  ֵהם ְּגֵדִלים ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים; ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִחֵּנ
ֶאת ִיְצָחק, ִיְצָחק ִחֵּנ ֶאת ַיֲעקֹב ְוֵכן ָהְלָאה, ְוַעל 

ְּגדֹו  ַצִּדיִקים  ִנְהיּו  ֵהם  ֶזה  ֵמֶהם  ְיֵדי  ְוָרוּו  ִלים, 
 ַהְרֵּבה ַנַחת.

ִּתְסַלח ִלי ֲאָבל ֲאִני ָּפׁשּוט א ֵמִבין ַמה ֶׁשַאָּתה 
ׁשֹוֵאל; ַמה ַהֶּקֶׁשר ִחּנּו ַהְיָלִדים ָלִעְנָין ֶׁשל ָלדּון 
ְלַכף ְזכּות? ַהֵהֶפ, ִאם ָּדִנים ָּכל ֶאָחד ְלַכף ְזכּות,  

ְּכָרָׁש  ָעָליו  ִמְסַּתְּכִלים  ְלַהְחִזיר  א  ֶאְפָׁשר  ָאז  ע, 
אֹותֹו ְלמּוָטב ּוְלָקֵרב אֹותֹו ַלה'. ֶזה ַמה ֶׁשַרֵּבנּו  

רפב)אֹוֵמר   ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  ִּכי   :(ִלּקּוֵטי  "ַּדע 
ָצִרי ָלדּון ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות, ַוֲאִפּלּו ִמי  

ְמֹצא ּבֹו ֵאיֶזה  ֶׁשהּוא ָרָׁשע ָּגמּור, ָצִרי ְלַחֵּפׂש ְולִ 
ְמַעט טֹוב, ֶׁשְּבאֹותֹו ַהְמַעט ֵאינֹו ָרָׁשע, ְוַעל ְיֵדי  
ֶזה ֶׁשּמֹוֵצא ּבֹו ְמַעט טֹוב, ְוָדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות,  
ַעל ְיֵדי ֶזה ַמֲעֶלה אֹותֹו ֶּבֱאֶמת ְלַכף ְזכּות, ְויּוַכל 

ִהִּלים  (ְּת ַלֲהִׁשיבֹו ִּבְתׁשּוָבה" ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבָּפסּוק  

י) ַעל   :לז,  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע,  ְוֵאין  ְמַעט  "ְועֹוד 
ְוֵאין   ְמַעט  'עֹוד  ּבֹו  ִּתְמָצא  ִאם  ְוֵאיֶנּנּו"  ְמקֹומֹו 

ָאז:    -ָרָׁשע'   ָרָׁשע,  א  הּוא  ֶׁשָּבֶזה  טֹוב,  ְמַעט 
הּוא ְּכָבר ַיֲעזֹוב  -'ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו'  

 ֲעִׂשים ָהָרִעים ֶׁשּלֹו ְוַיְחזֹר ֶאל ה'.ֶאת ַהַּמ 

ֶזה ִעם ָהָאָדם ְּבַעְצמֹו;   -אֹוֵמר ַרֵּבנּו    -אֹותֹו ָּדָבר  
ִּכי ַהָּדָבר ֶׁשּגֹוֵרם ָלָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּדָבִרים ָרִעים, ֶזה  
ִּכי הּוא חֹוֵׁשב: 'ֲאִני ְּכָבר ִמֵּמיָלא ָרָׁשע, ֲאִני ְּכָבר  

ְלִהְתָקֵרב ַלה'', ֲאָבל ְּכֶׁשּמֹוְצִאים  א ָיכֹול ַלְחזֹר ּו
ְּבַעְצמֹו ְמַעט טֹוב, ָאז ְיכֹוִלים ַלְחזֹר ֶאל ה'. ָלֵכן 
ֲאִני א ֵמִבין ַמה ֶזה סֹוֵתר ִעם ִחּנּו ָהִעְנָין ֶׁשל  
ָלדּון ְלַכף ְזכּות; ַהֵהֶפ ִאם ִמְסַּתְּכִלים טֹוב ַעל  

ָאז ֲעֵליֶהם,  ְמַרֲחִמים  ְלַדֵּבר    ַהְיָלִדים,  ֶאְפָׁשר 
ְלָכל   אֹוָתם  ְלעֹוֵרר  ְיכֹוִלים  ְוָאז  ָיֶפה,  ֲאֵליֶהם 
ְוָלֶלֶכת  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִלְלמֹד  ַהּטֹוִבים,  ַהְּדָבִרים 

 ִּבְצִניעּות ְוכּו'.
 ה' ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 "ח) תשעב -יְׁשִמינִ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 שמש – ביתהיכל הקודש  
 מיסודו של כ"ק מוהרא"ש זיע"א

 הישיבה שליט"אבנשיאות מורינו ראש 

ז"ה נתאסף אנ"ש בעיר בית שמש כאיש אחד, בדיבוק בע

 חברים מקשיבים, 

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

  ל"סעודה שלישית"
6ברחוב ריב"ל   

4קומה  9וברמה ד ברחוב ריש לקיש   
        

 העתירו בתפילה! 
 

 פייגלא  בןיצחק על ר' 
 לרפואה שלמה בקרוב בתוך שאר חולי ישראל 

 

 הפצת הגליונות השבוע נתרמו 
 מנדי גולדברגער  בירושלים על ידי

 נתי לב  בבני ברק על ידי
 אברהם דוב אנשין בבית שמש על ידי

   יאקאבאוויטש יוסף ברוך  נחמן בצפת על ידי
 יעזור השם לכל העוזרים בכל מילי דמיטב 

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

 "מ.ש.ג.ב -ירושלים/בני ברק/ בית שמש/צפת
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	וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם. בְּפָרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ אָנוּ לוֹמְדִים עַל הַרְבֵּה הֲלָכוֹת וּמִקְרִים שֶׁעֲלוּלִים לִהְיוֹת בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ, כָּל מִינֵי דְּבָרִים מְעַנְיְנִים שֶׁיְּכוֹלִים לִקְרוֹת עִם אָדָם, כְּשֶׁמַּשּ...
	רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן קפ"ז) עַל הַפָּסוּק (תְּהִלִים ס"ב, י"ג) "וּלְךָ ה' חָסֶד כִּי אַתָּה תְשַׁלֵּם לְאִישׁ כְּמַעֲשֵׂהוּ", הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה חֶסֶד גָּדוֹל שֶׁהוּא מְשַׁלֵּם לָאָדָם מִדָּה כְּנֶגֶ...
	רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן קפ"ז) עַל הַפָּסוּק (תְּהִלִים ס"ב, י"ג) "וּלְךָ ה' חָסֶד כִּי אַתָּה תְשַׁלֵּם לְאִישׁ כְּמַעֲשֵׂהוּ", הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה חֶסֶד גָּדוֹל שֶׁהוּא מְשַׁלֵּם לָאָדָם מִדָּה כְּנֶגֶ...
	לָכֵן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֵבִיא עַל הָאָדָם כָּל סוּגֵי מַצָּבִים, הוּא עוֹבֵר קְשָׁיִים מְסֻיָּמִים בַּחַיִּים, הַכֹּל עָרוּךְ בְּחֶשְׁבּוֹן מְיֻחָד עֲבוּר הָאָדָם, וּכְשֶׁאָדָם מוֹצֵא אֶת עַצְמוֹ בְּמַצָּב קָשֶׁה, הוּא צָרִיךְ לְהִתְבּוֹנֵן וְ...
	הַפָּסוּק אוֹמֵר בְּפָרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ וְהָאֱלֹקִים אִנָּה לְיָדוֹ, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הוֹבִיל שֶׁאֶחָד יַהֲרֹג אֶת הַשֵּׁנִי בְּשׁוֹגֵג רַחֲמָנָא לִצְלָן; אוֹמֵר רַשִׁ"י שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא עָשָׂה זֹאת סְתָם, חַיָּב לִהְיוֹת שֶׁשּ...
	הַבַּעַל הַטּוּרִים אוֹמֵר עַל הַפָּסוּק וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים, הַמִּלָּה וְאֵלֶּה נוֹטָרִיקוֹן וְ'חַיָּב אָ'דָם לַ'חְקוֹר הַ'דִין, אָדָם צָרִיךְ לַחְקוֹר הֵיטֵב כָּל סִפּוּר, זֶה לֹא נֶאֱמַר רַק בִּשְׁבִיל דַּיָּנִים, אֶלָּא הַכַּוָּנָה הִיא גַּם ...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל מִשְׁפָּטִים תשס"ה)
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת יִתְרוֹ, י"ט שְׁבָט, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד חֲבֵרַי הַיְּקָרִים, אַנְשֵׁי שְׁלוֹמֵנוּ, תַּלְמִידֵי הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ דִי בְּכָל אֲתַר וַאֲתַר, ה' עֲלֵיהֶם יִחְיוּ
	הַשָּׁבוּעַ בְּפָרָשַׁת יִתְרוֹ, כְּשֶׁאָנוּ קוֹרְאִים אֶת הַפָּרָשָׁה שֶׁל קַבָּלַת הַתּוֹרָה - זֶה זְמַן שֶׁאֲנַחְנוּ מְקַבְּלִים כּוֹחוֹת מְחֻדָּשִׁים לְקַבֵּל אֶת הַתּוֹרָה מֵחָדָשׁ, כְּפִי שֶׁצַּדִּיקִים אוֹמְרִים (שְׁלָ"ה הַקָּדוֹשׁ בִּתְחִלַּת ...
	אֲנִי רוֹצֶה לְבַקֵּשׁ מִמְּכֶם שֶׁתִּתְחַזְּקוּ מֵחָדָשׁ בְּלִמּוּד הַתּוֹרָה. רַבֵּנוּ נָתַן לָנוּ דֶּרֶךְ לִלְמוֹד תּוֹרָה, שֶׁיֹּאמְרוּ אֶת הַמִּלִּים שֶׁל הַתּוֹרָה - אֲפִלּוּ שֶׁלֹּא מְבִינִים מַה שֶׁלּוֹמְדִים. עַיֵּן בַּמִּלִּים שֶׁל רַבֵּנוּ ...
	אֲבַקֵּשׁ מִמְּכֶם אַחַי הָאֲהוּבִים וְהַיְּקָרִים, אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לְהִתְחַדֵּשׁ בְּלִמּוּד מִשְׁנַיוֹת, תַּלְמִיד הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ הוּא רַק מִי שֶׁאוֹמֵר פְּרָקִים מִשְׁנָיוֹת; לִימוּד מִשְׁנָיוֹת רוֹחֵץ מִכָּל הָעֲבֵרוֹת וּמוֹצִיא מִשְּׁאוֹל תּ...
	מוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר, הַשִּׂיחָה שֶׁל "כָּךְ וְכָךְ" מֵרַבֵּנוּ זַ"ל כַּוָּנָתָהּ עַל לִמּוּד מִשְׁנָיוֹת. רַבֵּינוּ אוֹמֵר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן יט): "שֶׁאֲפִילּוּ אוֹתָן הָאֲנָשִׁים הָרְחוֹקִים מִן הַקְּדֻשָּׁה מְאֹד, שֶׁנִּלְכְּדוּ בִּמְצוּדָה רָע...
	רַבִּי נָתָן אָמַר (חַיֵי מוֹהֲרַ"ן, סִימָן תקע"ג): "כְּשֶׁרַבֵּינוּ אָמַר אֶת זֹאת, שָׁאַלְתִּי אֶת רַבֵּינוּ הַאִם הַתּוֹרָה יְכוֹלָה לַעְזוֹר לְאֶחָד שֶׁהוּא בַּעַל עֲבֵירָה מַמָּשׁ רַחֲמָנָא לִיצְלָן, הוּא נָפַל לַעֲבֵרָה שֶׁל פְּגַם הַבְּרִית - ה...
	לֹא צְרִיכִים לָצוּם וְלַעֲשׂוֹת סִיגוּפִים. מוֹהֲרָא"שׁ מֵבִיא אַלְפֵי פְּעָמִים אֶת הַדִּבּוּרִים שֶׁחֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (יְרוּשַׁלְמִי רֹאשׁ הַשָּׁנָה ד, ח): "כֵּיוָן שֶׁקִּבַּלְתֶּם עֲלֵיכֶם עֹל תּוֹרָה, מַעֲלֶה אֲנִי עֲלֵיכֶ...
	אַחִים יְקָרִים אֲהוּבִים, אַל תִּסְתַּכְּלוּ עַל אֲחֵרִים; אַל תִּשָׁבְרוּ מֵאֲחֵרִים וְאַל תִּתְבַּלְבְּלוּ מֵאֲחֵרִים. מוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר, עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת כְּתוּבִים בִּלְשׁוֹן יָחִיד (שְׁמוֹת כ, ב): "אָנֹכִי ה' אֱלֹקֶיךָ", לֹא כָּתוּב "אֱלֹק...
	אַחִים יְקָרִים אֲהוּבִים, אַל תִּסְתַּכְּלוּ עַל אֲחֵרִים; אַל תִּשָׁבְרוּ מֵאֲחֵרִים וְאַל תִּתְבַּלְבְּלוּ מֵאֲחֵרִים. מוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר, עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת כְּתוּבִים בִּלְשׁוֹן יָחִיד (שְׁמוֹת כ, ב): "אָנֹכִי ה' אֱלֹקֶיךָ", לֹא כָּתוּב "אֱלֹק...
	אַחִים יְקָרִים אֲהוּבִים, אַל תִּסְתַּכְּלוּ עַל אֲחֵרִים; אַל תִּשָׁבְרוּ מֵאֲחֵרִים וְאַל תִּתְבַּלְבְּלוּ מֵאֲחֵרִים. מוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר, עֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת כְּתוּבִים בִּלְשׁוֹן יָחִיד (שְׁמוֹת כ, ב): "אָנֹכִי ה' אֱלֹקֶיךָ", לֹא כָּתוּב "אֱלֹק...
	בִּפְרָט כְּשֶׁזֶּה מַגִּיעַ לַחֲבֵרִים קְרוֹבִים, תַּלְמִידֵי הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ; אִם אֵין אֶת הַהַקְדָּמָה הַזֹּאת - עֲלוּלִים לְקַבֵּל חֲלִישׁוּת הַדַּעַת. 'הַהוּא מְקַבֵּל חִיּוּךְ, הַשֵּׁנִי מְקַבֵּל מִכְתָּב יָפֶה, הַשְּׁלִישִׁי כָּל כָּךְ קָרוֹב ...
	יֵשׁ לִי עוֹד הַרְבֵּה מַה לִכְתֹּב, אֲבָל אֲנִי צָרִיךְ לְהִכָּנֵס לַבַּחוּרִים; הֵם כָּל כָּךְ שְׁבוּרִים, אַף אֶחָד בָּעוֹלָם לֹא מֵבִין בָּחוּר; אֲנִי צָרִיךְ לָלֶכֶת לִמְסֹר שִׁעוּר, תִּשָּׁאֲרוּ לִי בְּרִיאִים.
	שַׁבָּת שְׂמֵחָה וּמְאִירָה.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה יִתְרוֹ תשפ"ב)
	.
	שלוחה 5, היכל הנגינה. מאות רבות של ניגונים באידיש, שירים איטיים ושמחים, נוסח וחרוזים, עם או בלי תזמורת, מותאם לכל אחד. ניגונים של אמונה ותשובה, הערבים כל כך לאוזן, המדברים ללב של כל יהודי, לחזור להשם יתברך מכל מקום שרק נמצאים בו. אפשר גם לשמוע את נוסח...
	שלוחה 6, שיעורים ובלכתך בדרך. בהיותך בדרכים, אפשר לנצל שלוחה זו להגיד על פי שמיעה מבחר ענק של שיעורים כסדרן. ספר תהילים, ששה סדרי משנה, חומש, בי"ת נצחי יומי – בבלי ירושלמי תוספתא, תיקון הכללי, תפילת הדרך, פרשת המן. השלוחה מתעדכנת באופן קבוע עם שיעורים...
	שלוחה 7, פינת המשפחה. סיפורים של תפילה, יהודים מספרים את הווי חייהם איך הם נעזרו על ידי זה שהם ביקשו מהשם יתברך בשפת האם שלהם כל מה שהם היו צריכים. סיפורי מעשיות, ראש הישיבה שליט"א מספר את סיפורי רבינו הקדוש, מלווה במוזיקה, שלוחה בה נהנים כל הילדים לה...
	לפניכם רוב התוכן של הקו, בנוסף לעוד דברים המתעדכנים באופן קבוע בקו. עולים באופן קבוע מבזקי תודה מיהודים שחייהם השתנו אודות לקו זה. מהמבחר העצום והמעניין של כל כך הרבה תוכן שבקו, בו כל אחד יכול למצוא פינה עבורו ממנה הוא הכי נהנה, בה הוא הכי מתחזק וממנה...
	אם עדיין לא ניסיתם להאזין לקו, כעת זה הזמן לעשות זאת, אתם תחיו את עצמכם עם כל שלוחה בנפרד, וזה ילווה אתכם בכל שלב בחיים.
	אם עדיין לא ניסיתם להאזין לקו, כעת זה הזמן לעשות זאת, אתם תחיו את עצמכם עם כל שלוחה בנפרד, וזה ילווה אתכם בכל שלב בחיים.
	אם עדיין לא ניסיתם להאזין לקו, כעת זה הזמן לעשות זאת, אתם תחיו את עצמכם עם כל שלוחה בנפרד, וזה ילווה אתכם בכל שלב בחיים.
	מספרי הטלפון של קול ברסלב לפי אזור מגוריכם אפשר למצוא במשבצת נפרדת בסוף הגליון.
	לתשומת ליבכם בכניסה למערכת אפשר להקיש 2 לשלוחת      לשון הקודש.
	שמעו ותחי נפשכם!
	עשרות אלפי יהודים מחיים את עצמם עם "קול ברסלב"
	קווי הטלפון של "קול ברסלב" מוצפים מידי יום עם עשרות אלפי שיחות נכנסות של יהודים מסביב לגלובוס, מיהודים שרוצים לשאוב עצות מרבינו הקדוש. השלוחות הרבות בקו, הדרשות הרבות, שיעורי תורה, שיעורי התחזקות, ניגונים, הווי החיים, סיפורים של תפילה, ועוד הרבה יותר,...
	בכניסה למערכת באפשרותכם להקיש 1 לשלוחת האידיש, ולאחר מכן אפשר לשמוע בשלוחה 0 את כל המתחדש בקו מידי יום.
	שלוחה 1 – חיזוק יומי ליום יום. חיזוק יומי מראש הישיבה שליט"א וממוהרא"ש זי"ע, זהו המקש הכי מבוקש בקו, לא לכל אחד יש זמן להקשיב לשיעורים ארוכים, אבל אלפי יהודים מחיים את עצמם עם שתי הדקות של החיזוק יומי, זה נותן להם כח להתחיל כל יום בכוחות רעננים מחדש.
	בתוך שלוחה זו תמצאו גם את השלוחות הבאות המקצרות את הגישה לשיעורים האחרונים, גם תמצאו שם את שלוחת "ענייני דיומא", שם אפשר לשמוע מבחר רחב של שיעורים, דרשות, סיפורים, ועוד. מחולק לפי זמני השנה, חגים ושאר יומי דפגרא.
	שלוחה 2, שיעורים של ראש הישיבה שליט"א, מבחר מאוד עשיר של שיעורים מראש הישיבה שליט"א, מחולק לפי שנים, שיעורים קבועים ומזדמנים, מועדים וזמנים, מכתבים מוקראים, שיחות חיזוק, שיעורים בגמרא בבלי וירושלמי, שיעורים בכל הנ"ך, משנה תורה להרמב"ם, ועוד הרבה יותר....
	שלוחה 3, שיעורים ממוהרא"ש זי"ע. מבחר עצום של שיעורים ממוהרא"ש זי"ע, מחולק לפי פרשיות השבוע ומועדים וזמנים, נחל נובע המשקה את צימאונם של יהודים הצמאים לדבר ה', הדיבורים מחיים ומחזקים בכל המצבים.
	שלוחה 4, שיעורים שונים. שיעורים מפי הרה"צ מוה"ר יצחק לזר שליט"א, איתם מחיים עצמם אלפי יהודים. כמו גם פינת החינוך, שיעורים ארוכים וקצרים בענייני חינוך, כמו גם חדר מלמדים, שם מלמדים משוחחים ביניהם מעצות וטיפים איך ללמד את הילדים בדרך הנכונה, לגדל אותם ש...

