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ב  ם  א   יר  כְּ ר  ַדבְּ ָךע  דַ ה  ז  ל  עַ ם  מְּ ק    לְּ ע  ה  ה  מַ ר  ש 
י יכ  ר  צְּ ַתכ  ם  ש  סְּ ה  חּול,  לְּ ַלב  י  ר  ש  הְּ ה מֹור  ה  י 

ְך ר  ח  ,  ד  ַלמ  ד  א  מְּ ַשעַ ד  ַצעַ ל  כ  ל  עַ   אֹותֹוד  ש  ל  וְּ
יְך ַנה    א  תְּ ה  ל  ג;  לְּ ְך  -  המֹור  י  בְּ ר  י  ד  ם  ַחי 

רּו ק  פְּ ה   ת.בְּ
יה  רֹוא  י  ֲאנ   ש  י ם  ֲאנ  ּׁשֹוֲאל  נ  ם  ש  פְּ דּוְךי  ל  ת  א    ש 
יל  כ   לֹו  סּוג  א  חּול  עַ ת  ַהּׁשְּ ע  ר,  ַהב  ש  ה בְּ

י יכ  ר  צְּ אֹו  םש  שְּ ל  ק  ַר ל  ל  א  ם ַהא  ת,  ַאחַ ה  שְּ
חּו הּו  י שר  ַלב  יש  הּו  מ  יא  ש  ש  א  ,  לֹוב  ַמקְּ א  ל  ז  וְּ
י יכ  ר  ב  ם צְּ לּור כְּ  ם.   כְּ

תֹו) שַ ה ֱאמּונ   ֲעצ  ית ַפרְּ ר  ב   "פ( תשם דְּ

 
 

 

רָּשָּ ל ע  ר ִסּפּו ּפָּ  הה 
ְרצּון ְוֹלא ִתיְראּון ֵמֶהם  ע  ר ֲאֵלֶכם ֹלא ת   וָֹּאמ 
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ֵּפר מֹוֲהרָּא"ש  ְמס 

ַָּהַשב ָּ ְפנ ָּתָּ לִּ ָּשֶׁ ְשע ָּיָּ ָּתִּ ְָּבָאהָּ אתבָּ ְקר  ָּנִּ תָָָּּּ "ַשב 
פֶָּׁאָָּּמּוב ַָָָּּּחזֹון". 'ְבס  ְךרַָָּּשעַָּרָּ לֶׁ אש ָּן"ֲָָּּחזוָֹּ"שֶָּׁ'ַָָּּהמֶׁ יָּר 
בוָֹּ מ ָּ'נֶָּׁיֲָָּּחצִָּּ'וַָּםָָּּעַָּ'ז ָּיָָּּצִָּּ'חֲָּתָָּּת  רּושוָֹּה.ָָּּח  ילּוָָּּפ  ֲאפִּ ָָּּשֶׁ
צַָּ מִּ ח ָּדָָּּשֶׁ לּולָָּּשֶָּׁןְָָּּזמַָּיֲָָּּהר ָּהָָּּזֶָּׁדָָּּאֶׁ ית,ֲָָּּאב  ְתַאְבלִּ םָּמִּ

יןָָֻּּחְרבַָּלָָּּעַָּ שתָָּּב  ְקד  צַָּלֲָָּּאב ָּ,ַָָּּהמִּ נִָּּדָָּּמִּ םָָּּגַָָָּּּי שיָָּּש 
מ ָּ ָּנֶׁח  יהָּ ַהי מִּ ָּשֶׁ לּוָּםָּ א  ָּה  ָּעוָָֹּּ ְתַהְפכּודָּ ָּיִּ יָּ םְָָּּלי מִּ

י חִּ יחַָּם.ְָָּּשמ  שִּ מ  רוָֹּאָָּּי בוְָָָֹּּּכשֶׁ יב,ְָָּּבק  לּוָּםַָָּּהי מִּ א  ָָּּה 
ְהיּו ימ ָָּּיִּ ָּג.חַָּיָּלִּ
י"לֲָָּּחזַָּ כ"ד(םְָָּּמַסְפרִּ יְכשֶָָָּּּׁ)ַמכֹותָּ מִּ אּוםַָָּּהֲחכ  תָּאֶָָָּּּׁר 
כּוםָָּּה ָּתַָָּּהַביִָּּרָָּּהַָּלָָּּעַָּאַָָּּהּנֹור ָּןַָָּּהֻחְרב ָּ יב ָּיַָָּּרבִָּּ.ָָּּב  אֲָָּּעקִּ

גַָָָּּּ– י ָּםָָּּשֶׁ חַָָָּּּ–םָָּּש ָּהָָּּה  יק.ָָּּצ  מִּ ֲאלּוםַָָּּהֲחכ  :ָָּּאֹותוָָָֹּּּש 
מ ָּ" נ ָּק?",ָָּּצֹוח ָּהַָָּּאת ָּהָָּּל  הֶָּׁהָָּּע  יב ָּיַָָּּרבִָּּםָָּּל  א:ֲָָּּעקִּ
ֲאנִָּּ" לֶָּׁהָָּּרֹואֶָּׁיְָָּּכשֶׁ ַהח  אשוָֹּקָָּּשֶׁ רִּ הַָָּּהְּנבּוָאלָָּּשֶָּׁןָָּּה 

ְתַקי ָּ ְךלָּכ ָּםָּהִּ ז ָָּּכ  יתק,ָּח  ב  שָּשֶׁ ְקד  יֲָּאנִָּּזָָּאב,ָָּּנְֶׁחרַַָָּּהמִּ
י לֶָּׁןַָָּּמֲאמִּ ַהח  נִָּּקָָּּשֶׁ ְתַקי ָּםָָּּגַָּהַָָּּהְּנבּוָאלָָּּשֶָּׁיַָָּּהש  ם,ָָּּיִּ
א ָּדְָּועוָֹּ ג  ַהג לּולָּנִּ א ָּםְָּועַָּת,ָּמ  ְשר  ְשעּודָּעוָֹּלָּיִּ ּו  ָּ".ָָּּיִּ

י יקִּ יםַָָּּהַצדִּ ְסַתְכלִּ יּולָָּּעַָּםָָּּמִּ ימִּ ַָּהְפנִּ לָּכ ָּלָָּּשֶָּׁתָּ
ב ָּ ילּור,ָָּּד  וֲָָּּאפִּ ַעְכש  ְראֶָּׁלַָָּּהכָָָֹּּּשֶׁ שֶָּׁהָָּּנִּ לֲָָּּאב ָּר,ָָּּּומ ָּהָָּּק 
יףַָָּּבּסוָֹּ לּוםַָָּּהי מִּ א  ְתַהְפכּוָָּּה  ימ ָָָּּּיִּ דָּעוְָָָֹּּּוָאנּוג,ָָּּחַָּיָָּּלִּ
ְשמַָּ ַהש ָּתַָּהְגדֹולוָֹּתַָָּּהְישּועוָֹּםָּעִָּּחָּנִּ נּורַָּיֲעזָֹּםָּשֶׁ ָּ.ל 
כ ָּ ָּןל  יָּ ָּפֹוְסקִּ רּוְךםָּ ע  ןָּ ָּאֹוַרח)ְָּבֻשְלח  יםָָּּ ַָּחיִּ ןָָָּּּ ימ  סִּ

ְשע ָָּּתקנ"ב( ְבתִּ ָּשֶׁ ְָּבָאהָּ ָֹּלבָּ יאָּ ָּאֹוְמרִּ ַָּתֲחנּוםָּ יָּכִָּּןָּ
ְשע ָּ ָּתִּ ְָּבָאהָּ ְקר ָּבָּ "נִּ ָּמֹוע ָּאָּ ָּ–ד"ָּ ָּחַָָּּ לֶָּׁג.ָּ ְשאֶׁ תָּנִּ
ל ָּ יּוג?ָָּּחַָּהָָּּזֶָּׁיְָָּּוכִָּּהַָָּּהְשא  ְךקְָָּּבדִּ פֶׁ ייֲָָּּהר ָּ,ְָָּּלה  ְתַאְבלִּ םָּמִּ
ְשע ָּ יב,ְָָּּבָאהְָָּּבתִּ ְלכוָֹּלָָּּכ ָּתָָּּאֶָּׁםְָָּּמַקְימִּ לּותָָּּהִּ תֲָָּּאב 
ְשע ָּ יְךב,ְָּבָאהְָּבתִּ ְפש ָָּּא  ְקרָֹּרָּאֶׁ זֶָּׁאָּלִּ ָּג?ָּחַָּהָּל 
ל ָּ ֱאמֶָּׁאָָּּאֶׁ ה  יתָָּּשֶׁ יּות ָּאָָּּהִּ ימִּ ְפנִּ בִּ יםָָּּשֶׁ לּוָּםַָָּּהי מִּ א  ָָּּה 

יםָָּּה ָּ יםָָּּי מִּ חִּ יחַָּם,ְָָּּשמ  שִּ מ  יעְַָָָּּּכשֶׁ ְקְראּוַָָּּיגִּ תָָּּאֶָָָּּּׁיִּ

 (ירושלים)זמנים 
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לַָּ יכ ָּתְָָּּמגִּ גּוםָָּּעִָּּהָָּּא  ְמח ָּןָָּּנִּ ּקוְָָָֹּּּכמוָֹּה,ְָָּּבשִּ ישֶׁ יםְָָּּראִּ לַָּתָָּּאֶָּׁםְָָּּבפּורִּ ְסת ָּתְָָּּמגִּ רָּאֶׁ
ְמח ָּ ילּוה,ְָָּּבשִּ וַָָּּוֲאפִּ ַעְכש  לּוןֲָָּּעַדיֲִָָָּּּּאַנְחנּוָָּּשֶׁ יחַָּרָָָּּאסּולֲָָּּאב ָּת,ְָָּּבג  ַהְגֻאל ָּתַָָּּדעְַָָָּּּלַהּסִּ הָּמ 
יד ָּ ֲעתִּ ַהש ָּהָָּּה  ַרְךםָָּּשֶׁ ְתב  ְגַאדָָּּעוָָֹּּיִּ נּולָּיִּ רוָָֹּּאֹות  ָּב.ְבק 
י צֶָּׁםָָּּנֹוֲהגִּ נּויַָָּּאְנש ָּלָָּּא  ְקרְָָָֹּּּשלֹומ  לַָּתָָּּאֶָּׁאָָּּלִּ יכ ָּתְָָּּמגִּ יחַָּיָָּּכִָּּם.ַָָּּביוָֹּםָָּּגַָּהָָּּא  שִּ מ  ְָָּּכשֶׁ

יעַָּ ְקְראּוָּיֲָָּּהר ַָָָּּּיגִּ לַָּתָָּּאֶָָָּּּׁיִּ יכ ָּתְָָּּמגִּ גּוהָָּּא  חַָּןְָָּּבנִּ מ  "עִָָָּּּּש  ֱחי ינּוםָּ הֶׁ ֹכְלנּו"ָָּּשֶׁ י  יָָָּּּשֶׁ קְָָּּלַהֲחזִּ
שֶָּׁתַָָּּבג לּודַָָּּמֲעמ ָּ ְקְראּויָָּּּוְבַוַדאר,ְָָּּוַהמ ָּהַָָּּהּק  ּהָָּּיִּ ְָָּּכמוָֹּםַָָּּביוָֹּםְָָּּוגַָּהַָָּּבַלְיל ָּםָָּּגַָָָּּּאֹות 
לַָּ ְסת ָּתְָּמגִּ כ ָּר,ָּאֶׁ יהָָּּזֶָּׁןָּל  ּהםָּקֹוְראִּ ָּם.ַָּביוָֹּןְָּוה ָּהַָָּּבַלְיל ָּןָּה ָּםַָּהיוָֹּםָּגַָָּּאֹות 
ְךיְָָּּכד ָּדָָּּעַָּ יּוָָָּּּכ  ה  יָָּּשֶׁ יקִּ יד ָּםַָָּּצדִּ ְיחִּ א ָּהְָָּּסגּול ָּיָָּּוִּ ְבמֹוצ  זוָֹּתַָָּּשב ָּיָָּּשֶׁ ָָּאְמרּואָָֹּּלםָָּּה ָּןָָּּח 

דוָֹּהְָָּּוַאת ָּ" י ָּיָָּּכִָּּ".ָָּּשק  הֶָּׁהָָּּה  ְךלָָּּכ ָּהֱָָּּאמּונ ָּםָָּּל  ק ָָָּּּכ  ַהש ָּהֲָָּּחז  ְגַאיְָָּּבַוַדאםָָּּשֶׁ נּוָּלָָּּיִּ ָָּּאֹות 
ַהג לּו ְשע ָּזְָָּּוָאת,ָָּּמ  ְהיֶָּׁבְָָּּבָאהָָּּתִּ יעַָּלֲָָּּאב ָּג.ָָּּחַָּהָָּּיִּ גִּ הִּ יְָָּּכשֶׁ ְשע ָּלָָּּל  אּוָּםְָָּּוה ָּבְָָּּבָאהָָּּתִּ ָָּּר 
ֲעַדיִָּּ ְגַאְלנּואָָֹּּלןָָּּשֶׁ דֹושהְָָּּוַאת ָּ"ָָָּּאְמרּוםָָּּה ָָָּּּזָא,ָָּּנִּ י",ָָּּק  ירּוָּהָָּּמַָּתָָּּאֶָּׁםְָָּּלַהְשלִּ ְחסִּ הֶׁ ָָּּשֶׁ

א ָּ ָּת.ַשב ָּיְָּבמֹוצ 

י אֹוְמרִּ לַָּםְָָּּכשֶׁ יכ ָּתְָָּּמגִּ יהָָּּא  יכִּ שםְָָּּצרִּ ר  יתָָּּאְֶָָָּּּׁלפ  נּוְָָּּכמוָֹּ.ַָָּּעְצמוָֹּלָָּּעַָּםַָָּּהְפסּוקִּ ַרב  ָָּּשֶׁ
ק"א(רָָּּאֹומ ָּ ןָּ ימ  סִּ ב'ָּ לֶׁקָּ ח  מֹוֲהַר"ןָּ יָּ יקּוט  יָָּּ)לִּ אֹוְמרִּ יםְָָּּכשֶׁ לִּ ּנוָֹּם,ְָָּּתהִּ ּקּוָָּּאוָֹּתְָָּּתחִּ יְךָּתֲָָּּחצוָֹּןָָּּתִּ רִּ ָָּּצ 
ְראוָֹּ ְמצ ָּתָָּּלִּ יִּ ְזמֹור ָּלָָּּכ ְָָָּּּבתֹוְךַָָּּעְצמוָֹּתָָּּאֶָּׁאָָּּשֶׁ ייָָּּמִּ לִּ ּנוָֹּלָָּּכ ָָָּּּּוְבתֹוְךםְָָּּתהִּ תַָּהְתחִּ

שוָֹּ מוָֹּלְָָּּוכ ָּת,ָָּּּוַבּק  ְלח  ְכתּובוָֹּתַָָּּהמִּ יתָָּּשֶׁ לִּ ילָָּּכ ָּם,ַָָּּבְתהִּ וִָּּםַָָּּהּׂשֹוְנאִּ ד  ְךדָָּּשֶׁ לֶׁ ַָָּּהמֶׁ
ְתאֹונ ָּ יהֶָּׁןָָּּמִּ יםֲָָּּעל  לִּ מוָֹּלָָּּעַָּרָָּּנֱֶׁאמַָּהָָּּזֶָּׁם,ַָָּּבְתהִּ ְלח  יוָֹּתַָָּּהמִּ טִּ י שתַָָּּהְפר  םָָּאד ָּלְָָּּלכ ָָָּּּשֶׁ

ַרערַָָּּהי צֶָּׁםָָּּעִָּּ לוָָָֹּּּה  הּו,ָָּּשֶׁ דוָֹּיֲָָּּהכִָּּאַָָּּהּׂשֹונ ָּאָָּּשֶׁ ָאד ָּלָָּּשֶָּׁלָָּּג  גַָָּּלֲהרוָֹּהָָּּרֹוצֶָּׁקָָּּרַָּאָָּּהּום,ָָּּה 
ָאד ָּתָָּּאֶָּׁ יּות,ָָּּםה  ּוְבַגְשמִּ יּותָּ נִּ יהָָּּזֶָּׁלְָָּּועְַָָָּּּברּוח  יםְָָּּמַבְקשִּ לִּ ְתהִּ ַהש ָּםָָּּבִּ יָּםָָּּשֶׁ לַָָּּיצִּ

נּו ַהי צֶָָּּׁאֹות  ַרערָּמ  כ ָָָּּּה  ילָּּומִּ רִּ יםַָּהְדב  עִּ ר  ָּם.ה 
ב ָָָּּּאֹותוָֹּ לַָּםָָּּעִָּּרָָּּד  יכ ָּתְָָּּמגִּ ּק ָּה.ָָּּא  ירְָָּּבעִּ יכִּ ְתַאב ָּםְָָּּצרִּ טִָּּןַָָּּהֻחְרב ָּלָָּּעַָּלְָָּּלהִּ יַָָּּהְפר 
ֲעַדיִָּּ כּוָּאָָֹּּלןָָּּשֶׁ ְהיוָָָֹּּּז  יד,תָָּּלִּ ערָּאִּ יכֶׁ ְרלִּ זֶָָָּּּׁעֶׁ ב  יהָָּּשֶׁ ְניַָּתָָּּאֶָּׁםְָָּּמַעְכבִּ יןָָּּבִּ שתָָּּב  ְקד  לָָּּכ ָּ,ַָָּּהמִּ
יְךיְָָּּיהּודִָּּ רִּ שָָּּצ  ַהש ְָָָּּּלַבּק  דוָֹּםָָּּמ  צִּ מִּ ְניַָּתָָּּאֶָּׁבְָָּּיַעכ ָּאָָֹּּלאָָּּהּוָָּּשֶׁ יןָָּּבִּ שתָָּּב  ְקד  ,ַָָּּהמִּ

י ַהַמֲעשִּ לוָֹּםָָּּשֶׁ ְמְנעּואָֹּלָּשֶׁ ה.הָּוַהְגאּול ָּתָּאֶָָּּׁיִּ ר  ְמה  שָּבִּ ְקד  יתַָּהמִּ ןָּב  ְני  ָּבִּ

ָּ

ְבָאב הָּ ְשע  תִּ יָּ א  יְָָּּבמֹוצ  יםָָּּנֹוֲהגִּ ְמַקְדשִּ נ ָּתָָּּאֶָּׁםָָּּשֶׁ ה ַָּהְלב  דֹושָּה.ָּ ַהק  "יָּ בָָּּכֹות ֲָָָּּּארִּ
ת"ב(ָּהָָּּזֶָּׁלָָּּעַָּ ַנתָּ ַכּו  סֹודָּ רָּ ַאח  ים,ָּ ַחיִּ ץָּ ע  יָּ ב ָּהָָּּזֶָּׁשֶָָּּׁ)ְפרִּ דוָֹּרָָּּד  שדְָָּּמאָֹּלָָּּג  יָּתָָּּאְֶָָָּּּׁלַקד  א  הְָּבמֹוצ  נ  ַהְלב 

הְָּבָאב. ְשע  ָּתִּ
ְני ָּ עִּ זֶָּׁןָָּּה  יְָָּּכמוָֹּא,ָָּּהּוהָָּּב  רֹואִּ צֶָּׁםָָּּשֶׁ נ ָּלָָּּא  ַדְוק ָּהַָָּּהְלב  יאָָּּשֶׁ הִּ יתאְָָּּכשֶׁ דְָּמאַָָָֹּּּנֲעש 

ְכב ָּדָָּּעַָּהְָָּּקַטּנ ָּ יאָָֹּּלרָָּּשֶׁ ּהםָָּּרֹואִּ ְכל ָָָּּּאֹות  יזָָָּּאאַָָּּדְוק ָּל,ָָּּבִּ שֶָּׁאָָּּהִּ ְתַחדֶׁ יל ָּתָָּּמִּ הָּּוַמְתחִּ
ְגדוָֹּ ר ָּלָּלִּ ָּה.ַבֲחז 

ב ָָָּּּאֹותוָֹּ יםָָּּגַָּרָָּּד  ְשע ָּיַָָּּאֲחר ָּאַָָּּדְוק ָּו,ַָָּּעְכש  ְתַאַבְלנּובְָָּּבָאהָָּּתִּ הִּ ְךלָָּּכ ָָָּּּשֶׁ לָּעַָָָּּּכ 
ְתרֹומ ָּןַָָּּהְזמַָּהָָּּזֶָּׁזָָָּּאן,ַָָּּהֻחְרב ָּ ר ָּםְָָּּלהִּ יהַָָּּבֲחז  שָּלָָּּּוְלַהְתחִּ ד  ח  םַָּהש ָּתָָּּאֶָּׁדַָָּּלֲעבוָָָֹּּּמ 
ְהיוָֹּ כ ָּיך,ָָּּלְִָּּרָּעֶָּׁבָּוְָּטוָֹּתְָָּּולִּ הְָּבָאבְבמוָֹּןְָָּּול  ְשע  יָּתִּ א  יןַָָּּהְזמַָּהָָּּזֶָָָּּּׁצ  שםַָָּּהַמְתאִּ תָָּּאְֶָָָּּּׁלַקד 
נ ָּ ָּה.ַהְלב 
יאָָּּמּוב ָָּּ ְפנ ָּם,ַָָּּבפֹוְסקִּ לִּ ייָָּּשֶׁ ְמַקְדשִּ נ ָּתָָּּאֶָּׁםָָּּשֶׁ יהַָָּּהְלב  יכִּ ְשבָֹּםְָָּּצרִּ ם,ֲָָּּהצוָֹּתָָּּאֶָּׁרָָּּלִּ

ֱאכוָֹּ הּולָָּּלֶׁ ְנעָֹּ,ַָָּּמשֶׁ י כוָֹּיָָּּּומִָּּם,ַָָּּנֲעַליִָּּלְָָּּולִּ ְךםָָּּגַָּלָָּּשֶׁ ְקוֶָָָּּּׁהֹול  ְךרְָָּּוַאחַָּה,ַָָּּלמִּ יָָּּכ  םְָּמַקְדשִּ
נ ָּתָָּּאֶָּׁ ְמח ָּהַָָּּהְלב  יָּה,ְָָּּבשִּ ַהש ָּםָָּּּוְמַבְּקשִּ ְכב ָּםָָּּמ  ְגַארָָּּשֶׁ נּוָּלָָּּיִּ ַהג לּוָָּּאֹות  ָאת,ָָּּמ  םְָָּּיֻקי ָּזָָּּשֶׁ

ן ינּוָָּאמ  הְָּבי מ  ר  ְמה  ה,ָּבִּ הְָּכאֹורַָּהַחמ  נ  י הָּאֹורַָּהְלב   .ְָּוה 
לֶׁקָּא'ָּ א"שָּח  יחֹותָּמֹוַהר  לֶׁקָּי'ָּ)שִּ הְָּבָאב,ְָּוח  ְשע  ְךָּתִּ רֶׁ ְךָּב ָָּּעֶׁ רֶׁ לֶׁקָּט"זָּעֶׁ ים(ְָּוח  רִּ  יןַָּהְמצ 
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  בכל הנושאים,ישיבה שליט"א הראש עוד מכתבים רבים מ
 "עצתו אמונה".  השבועי קונטרסב

 052-7644-664 כדי לקבל התקשרו
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 סיפורי תפילה; ועוד שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;    -  קול ברסלב 
 845-351-0910/    212-444-9191  ארה"ב   0797040066ארץ ישראל    

 438-300-8080  ה / קנד   03303502361  אנגליה   
 rabbirothhebrew@gmail.com במיילגליון לקבלת ה

 

 

 

 מתכונים; ועוד לה;  י תפ   סיפורי שיעורים;    -  ( לנשים קוואל פון חיזוק ) 

 845-351-9060/  212-444-9169  ארה"ב   0797040069ארץ ישראל  
    438-300-9090ה  ד / קנ 03303502363אנגליה    

 rabbirothhebrew@gmail.com /  058-637-7799  במייל יומי  חיזוק  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק'  
 התרגשות לקראת מעמד "ש"ס איד" האדיר 

מעמד   לקראת  התרגשות  עולה  שקרב  יום  כל  עם 
יהודי של ש"ס האדיר שטרם נראה כמותו,  -"ש"ס איד"  

שיתקיים אי"ה ביום ראשון פרשת ראה, י"ט אב עם סיום 
שלומנו  אנשי  יתאספו  בו  הקהילה,  דף  של  שבת  מסכת 

יעבור    אבצוות שלא  ש"ס",  של  "יהודי  להיות  להתחזק 
 אף יום בחיים בלי ללמוד דף גמרא.

המעמד.  בהכנת  רבים  כוחות  משקיעים  אלו  בימים 
תוכנית   וישאב ננערכת  יהנה  אחד  שכל  ביותר,  פלאה 

 כוחות מחודשים מן המעמד הגדול. 
ברסלב   אנ"ש;  ריכוזי  בכל  למעמד  כרטיסים  לקנות  כבר  וויליאמסבורג 347-585-8169ניתן   ,     

פארק    347-404-8738  יואל   קרית   347-374-1386מאנסי    718-506-4341בארא 
-845, לעיקוואד  347-585-3187סי סיטי  , דזשער347-831-4561, סטעטן איילענד  845-467-5299

608-7775 . 
 אין שמחה כשמחת התורה! 

 *** 

 על ההרים מהדהד קול תורה
הקעמפ את  לפתוח  התאפשר  לא  עזר   השנה  הקב"ה  אבל  המצב,  עקב  כרגיל 

בחשק  ולומדים  יושבים  הבחורים  בהרים,  ברסלב  בקרית  להתמקם  יכלו  שהבחורים 
 ובהתמדה מרובים, ומנצלים את ימי הקיץ להתעלות בתורה ובעבודה. 

מגיעים  גם  אליו  לבחורים,  גמרא  שיעור  שליט"א  הישיבה  ראש  מוסר  יום  מידי 
ומרחו מקרוב  יהודים  המוני  של  בנסיעה  בעצותיו  ולהתחזק  בשיעור,  להשתתף  כדי  ק 

 רבנו הקדוש.
התורה  עם  רק  מבלים  הקדושים,  לימים  ביותר  הטובה  ההכנה  הם  הקיץ  שבועות 
לקנות  רק  כלום,  אין  האופק  למלוא  לשמים.  עצים  בין  יתברך,  השם  ועם  הקדושה 

עם   לעצמו תורה ותפילה ויראת שמים, ועם זה לגשת לראש השנה, ליום הדין הנורא,
 כל הדברים הטובים שקנו לעצמם במשך הקיץ.

כל הבחורים בצוותא בעזרת השם יתברך לראש השנה לאומן, כמו   ואחרי הקיץ  ייסע
בשנים האחרונות שהבחורים כולם נוסעים עם ראש הישיבה, ועורכים את החג באומן  

 את התפילות ואת הסעודות בדיבוק חברים.
 *** 

לפניכם רנהההרים והגבעות יפצחו   
שיגיעו לראש השנה לאומן םשלטונות אוקראינה מעונייני  

אוקראינה  שלטונות  מאד  רוצים  זאת  בכל  הנגיף,  עקב  השנה  שקיימים  הקשיים  אף  על 
 שיהודים כן יבואו לאומן לראש השנה, דבר שמביא להם רווחים גדולים ביותר מידי שנה.

בקרב   רבות  ישיבות  התקיימו  תוכניות    גורמי השבוע  לערוך  כדי  באוקראינה,  השלטון 
 כיצד יוכלו לבצע זאת בלי בעיות מיותרות. 

הפתוחים,  המקומות  בכל  מסכות  ללבוש  חובה  שתחול  ביניהם  הועלו,  שונים  רעיונות 
בעיר,    יותושיהיה מותר להסתובב רק באזור בו נמצאים היהודים באומן, ולא בשוק או בחנ

ניקיו קורונה"   ןשיהיה  "מרפאת  יקימו  אנשים,  בהם  שמסתובבים  המקומות  בכל  רצוף 
מיוחדת באומן, יעמידו לרשות הציבור מספיק סבון  לניקוי תדיר של הידיים, וכן הלאה עוד 

 רעיונות שונים כדי שיוכלו להיות באומן ושזה לא יביא לבעיות חס ושלום.
ברוך הוא   על ההתפתחויות הטובות, וממשיכים להתפלל שנזכה יהודים מודים לקדוש 

כך   ידי  ועל  תלמידיו,  וציווה לכל  ביקש  כפי שרבנו  השנה,  בראש  הקדוש  להיות אצל רבנו 
 לזכות לשנה טובה ומבורכת עם כל הברכות והישועות.  

 וכל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון!
 
 
 

<<<<<< 

 

שמש – תהיכל הקודש בי  
 בנשיאות מורינו ראש הישיבה שליט"א

 הקרנת שיעור מרתק  בעז"ה תתקיים השבוע

 מפי ראש הישיבה שליט"א 

 לנשים באידיש 

בערב בדיוק  8:30' מנחם אב בשעה ה ראשוןביום    

 )כניסה מאחורי בדק הבית(  8דירה   5ברחוב הלל 

4332-610-04לעידכונים:   

 

צפתהיכל הקודש   
 בנשיאות מורינו ראש הישיבה שליט"א

 הקרנת שיעור מרתק  בעז"ה תתקיים השבוע

 מפי ראש הישיבה שליט"א 
 לאברכים באידיש 

בערב בדיוק  9:15ביום שלישי ז' מנחם אב בשעה   
 למטה  7פאר הנצח מאור חיים באולם  

 048876197לנשים בלשון הקודש פרטים בקו 

 ברוכים הבאים 

 זה לא עובד לי 
אבל  , ןכבר ניסיתי כמה מה,  שמעתי כל כך הרבה עצות

 . זה לא עובד בשבילי
 :לשמוע שיעור עשיר בנושא באידישכדי 

 קול ברסלב 
0797040066  1, 2,  1,  6,  2,  49  

 

 

 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון  

 העלון השבוע נתרם על ידי 
 שליט"א   מאיר בן רבקה   אשר הרב  

השם יעזור שיהיה לו ברכה והצלחה בכל  
 הענינים  

ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות של 

 היכל הקודש ירושלים על שם    נדרים פלוס

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


