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ְוגֹו'.  ְל�  ֱא�ֶקי�  ה'  ְוָׁשַמר  ְוגֹו'  ָהֵאֶּלה  ַהִּמְׁשָּפִטים  ֵאת  ִּתְׁשְמעּון  ֵעֶקב    ְוָהָיה 
, הּוא ִיֵּתן ָלֶהם ֶאת הַּכּׁשּורָ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא אֹוֵמר: ִאם ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְתַנֲהגּו

אֹוֵמר,   ַרִׁש"י  ַהּטֹוִבים,  ַהְּדָבִרים  ַהִּמְצֹות ָּכל  ְּבַעֵקָביו    ִאם  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם  ַקּלֹות 
 ם ִאם ְיַצְּיתּו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִעם ַהִּמְצוֹות ַהַּקּלֹות ֶׁשֲאָנִׁשים ּדֹוְרִכי  ִּתְׁשְמעּון, 

 ן , ָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ָּכל טּוב. ֵיׁש ְלָהִבין, ַמה הֵ םְּבִעְּקֵביהֶ ם  ֲעֵליהֶ 
 ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו? םַהִּמְצֹות ַהַּקּלֹות ֶׁשָאדָ 

ְלׁשֹונֹות,   ֶׁשַהָּפסּוק אֹוֵמר ָׁש�ׁש  ַהָּפסּוק,  ַעל  ַהּטּוִרים אֹוֵמר  ִּתְׁשְמעּון,  ַּבַעל 
ַוֲעִׂשיֶתם,  ּוְגָמָרא, ְּכֶנֶגד    ם ֶׁשהֵ   ּוְׁשַמְרֶּתם,  ִמְׁשָנה   ַהִּלּמּוִדים   ִמְקָרא,  ְׁש�ָׁשה 

, ֶׁשְּיהּוִדי ָצִרי� ִלְלמֹוד. ְּכֶׁשְּיהּוִדי זֹוֶכה ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ַהַחִּיים ִנְהִיים לֹו  םָהִעָּקִרִּיי
ְּבָכל  ְמַנֶּסה  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֲאָבל  ְּבַגְׁשִמּיּות.  ְוֵהן  ְּברּוָחִנּיּות  ֵהן  ּוְמתּוִקים,  טֹוִבים 

  ל ית ֶאת ָהָאָדם ֶּׁשֵאין לֹו ֹמַח ָצלּוַהְּדָרִכים ְלַוֵּדא  ֶׁש�א ִיְלְמדּו ּתֹוָרה, הּוא ֵמסִ 
ִלְלמֹוד ּוְלָהִבין ֶאת ַהּתֹוָרה, הּוא �א מֹוֵצא ְזַמן ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ֵאין לֹו ַחְברּוָתא 

 (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו) , ְוֵכן ָהְלָאה. ֲאָבל ַרֵּבינּו ָנַתן ָלנּו "ֵסֶדר ֶּדֶר� ַהִּלּמּוד"  הטֹובָ 
ֶזה ָּכל ֶאָחד ָיכֹול ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ְּבֶדֶר� ַקָּלה, קֹוְבִעים ִׁשיעּור ְּבָכל ֵסֶפר, י ְידֵ  לֶׁשעַ 

אֹוְמִרים ַרק ֶאת   , טֹוב, ְוִאם �א  ה זֶ   ְולֹוְמִדים ֶאת ֶזה ְּכִסְדָרן; ִאם ְמִביִנים ֲהֵרי
 ֹוף ָיִבינּו ֶאת ֶזה. , ּוְכֶׁשאֹוְמִרים ַהְרֵּבה ּתֹוָרה, ַּבּסהֲהָבנָ  יַהִּמִּלים ֲאִפילּו ְּבלִ 

ְמַעט   חּוָמׁש,  ְמַעט  יֹום  ָּכל  ִלְלמֹוד  ּתֹוָרה,  ִלְלמֹוד  ְמֹאד  ֶׁשַּקל  ִמֶּזה  יֹוֵצא 
ִמְׁשַניֹות, ְמַעט ְּגָמָרא, ֲאָבל ֲאָנִׁשים ְמַזְלְזִלים ָּבֶזה "ֶזה �א ִנְקָרא ִלְלמֹוד, ִלְלמֹוד 

, ְּבִעּיּון ָּגדֹול, ְלָהִבין ִּבְבִהירּות ָּכל ָּדָבר". תֶזה ַרק ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ַהְרֵּבה ְּבַפַעם ַאחַ 
�א לֹוְמִדים ִּבְכָלל, ִּכי �א ְיכֹוִלים ָּתִמיד ִלְלמֹוד ְּבִעּיּון,   םְזַמִּניה  ְוָכ� יֹוֵצא ֶׁשְּבַהְרּבֵ 

ְולֹוְמִדים ֲאִפילּו ְלַרֵּבינּו  ְּכֶׁשְּמַצְּיִתים  וַ   ֲאָבל  ַּפַעם,  ְּבָכל  ֲאִפילּו ְּכֶׁש�א ַרק ְמַעט 
 ְמִביִנים, ָאז ַמִּגיִעים ְלַהְרֵּבה ְמֹאד. 

ָּבֶזה   ה, ַהַּכָּונָ ִאם ַהִּמְצֹות ַקּלֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ְּבַעֵקָביו ִּתְׁשְמעּון  , ֶזה אֹוֵמר ַרִׁש"י
ָּכל ַהּתֹוָרה ַעל "ֵסֶדר ֶּדֶר� ַהִּלּמּוד" ֶׁשֹּזאת ֶּדֶר� ַקָּלה ּוְנִעיָמה ִלְלמֹוד ְוַלֲעֹבר ַעל  

  ָאְמָנם ִנְרֶאה ִּכְּצחֹוק ֵאֶצל ֵחֶלק ֵמָהֲאָנִׁשים; ֲאָבל ִאם ֵּכן ֵיְלכּו   הּכּוָלּה, ֶׁשַהֶּדֶר� ַהּזֶ 
ָּבּה, ַיִּגיעּו ַעל ְיֵדי ֶזה ִלְלמֹוד ַהְרֵּבה ּתֹוָרה, ְוָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִיֵּתן ָלנּו ֶאת 

 ָּכל ַהְּבָרכֹות ַהּטֹובֹות ְוַהַהְׁשָּפעֹות. 

, ִהיא ִׂשְמָחה, ִלְהיֹות ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה.  םעֹוד ִמְצָוה ֶׁשֲאָנִׁשים ָּדִׁשים ְּבִעְּקֵביהֶ 
ִמְּלׁשֹון   ְוָהָיהֶאת ַהָּפסּוק,    (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קס"ט) ַהָּקדֹוׁש ְמָפֵרׁש  ַרֵּבינּו

ָּכ� ְּבִׂשְמָחה, ָאז, ֵעֶקב   יְּכדֵ ד  ִאם ִּתְהֶיה עַ   –  ְוָהָיה.  (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה פי"ג ס"ה)ִׂשְמָחה  
ֶׁשָהַרְגַלִים ד  ָּוָנה ֶׁשִּתְהֶיה ָּכל ָּכ� ָׂשֵמַח עַ ֲאִפילּו ָהַרְגַלִים ִיְׁשְמעּו, ַהּכַ   -ִּתְׁשְמעּון  

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו   –  ּוָׁשַמר ה' ֱא�ֶקי� ְל� ֶאת ַהְּבִריתִיְרְקדּו ִמִּׂשְמָחה,  
ָאָדם  ֶׁשִּיְהיּו ְׁשמּוִרים ִּבְׁשִמיַרת ַהְּבִרית, ִּכי ָהֲעֵבירֹות ָהֵאּלּו ָּבאֹות ַרק ְּכׁשֶ   גִיְדַא

(ִליקּוֵטי  ְּכֶׁשָאָדם ְּבִׂשְמָחה הּוא ִנּצֹול ֵמֲעֵבירֹות. ָלֵכן אֹוֵמר ַרֵּבינּו  ל  ְּבַעְצבּות, ֲאבָ 

", ִּכי ֶזה ׁשֹוֵמר ַעל  "ִמְצָוה ְגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן כ"ד)
 ָהָאָדם ִמָּכל ָרע. 

ִלְׁשמֹור ֶאת ַהִּמְצוֹות ֶׁשֲאָנִׁשים ָּדִׁשים   הֵמר ָלנּו, ֶׁשִּנְראֶ ֶזה ַמה ֶׁשַהָּפסּוק אוֹ 
ַהִּׂשְמָחה,  ִמְצַות  ֶׁשּזֹו  ִלְהיֹות   ְּבַעַקֵביֶהם,  ִנְתַחֵּזק  ִאם  ָּבּה;  ְמַזְלְזִלים  ֶׁשֲאָנִׁשים 

 ְּבִׂשְמָחה ִיְהֶיה ָלנּו ָּכל טּוב. 
 ַהּתֹוָרה ֵעֶקב א')זֹאת , (ּתֹו ַהַּנַחל ֵעֶקב תשס"ח

 

 

 

 ַמֲעַלת   ֶאת  ְּכָלל  ְלָתֵאר  ֶׁשֵאין  ָאַמר,  מֹוֲהָרא"ׁש
 ִיְתָּבַר�,   ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ְלַבֲעָלּה  ַלֲעֹזר  ֶׁשּזֹוָכה  ִאָּׁשה

 ִיְתָּבַר�,   ִמְצוֹוָתיו   ּוְבִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ְּבִלּמּוד  לוֹ   ּוְלַסֵּיעַ 
  ְוִתְזֶּכה   ַּבֲעבֹוָדתֹו,  ְּבָׁשֶוה  ָׁשֶוה  ֵחֶלק  ָלּה  ֵיׁש  ָאז   ִּכי

 ַאְׁשֵרי   ֶנַצח, לָ   ּוַבָּבא  ָּבֶזה  ּוְגבֹוִהים  ְּגדֹוִלים  ִלְדָבִרים
 ְׂשָכָרּה   ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו   ִּדְבֵרי  ְלִפי  !ְוַאְדַרָּבה  !ָלּה

  : ) ע"א  יז  (ְּבָרכֹות  ַז"ל  ְּכַמֲאָמָרם  ִמַּבֲעָלה  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה
  הּוא -ָּברּו�-ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהְבִטיָחן  ַהְבָטָחה  ְּגדֹוָלה'

  ? ַזְכָיין  ְּבַמאי  ָנִׁשים  ,ְוכּו'   ָהֲאָנִׁשים  ִמן  יֹוֵתר  ְלָנִׁשים
  ַּגְבַרייהּו  ּוְבַאְתנּוֵיי  ְּכִניְׁשָתא  ְלֵבי  ְּבַנְיהּו   ְּבַאְקרּוֵיי

  'ַרָּבָנן  ִמֵּבי  ְּדָאתּו   ַעד  ְלַגְבַרייהּו   יןִר טְ נָ וְ   ַרָּבָנן  ֵּבי
  תְּבֵבי  ן ְּבֵניהֶ   תִּבְקִריַא  ת?זֹוכוֹ   ה ַּבּמֶ   םָנִׁשי[

 ּוְבָכ�   , ַהִּמְדָרׁש  תְּבֵבי  ןַּבֲעֵליהֶ   דּוְבִלּמּו   ת,ַהְּכֶנסֶ 
 ;]ַהִּמְדָרׁש  תִמֵּבי  םֶׁשָּבִאי  דעַ   ןְלַבְעֵליהֶ   תֶׁשַּמְמִּתינוֹ 

  ֶאת  ְלָהִכין  ַנְפָׁשּה  ֶאת  מֹוֶסֶרת  ֶׁשָהִאָּׁשה  ָּבֶזה  ִּכי
  ֶאת   ּוְמָזֶרֶזת  ּתֹוָרה  ַּבַּתְלמּוד  ִלְלֹמד   ֶׁשֵּיְלכּו  ַהְיָלִדים

 ְוֵאיָנּה  ֶׁשַּיְחֹזר,  ַעד  לוֹ   ּוְמַחָּכה  ּתֹוָרה,  ֶׁשִּיְלַמד  ַּבְעָלּה
  ְׂשֵמָחה   ִהיא   !ַאְּדַרָּבה   ּתֹוָרה,  ֶׁשּלֹוֵמד  ִמְתַרֶעֶמת 

 ְמֹאד.  ַרב ְׂשָכָרּה - ָּכ� לּכָ  ְוַעִּליָזה
ֶזה,   ְּבָדָבר  טֹוִעים  ָאָדם  ֶׁשְּבֵני  מֹוֲהָרא"ׁש,  ְוָאַמר 
ְוחֹוְׁשִבים ֶׁשִאם ָהִאָּׁשה ְמַקֶּבֶלת ֵחֶלק ְוָׂשָכר ָׁשֶוה  

אֶ  ַהַּבַעל  ִמְּׂשַכר  ִנְגָרע  ֲאַזי  ַהַּבַעל,  ְּכמֹו  ת ְוָׁשֶוה 
 <<<< 

 מילה של התחזקות 

י˙  ‡∆ ח  ַ̃  ƒ„ָל ךָ ם  ַ‰י¿ ּל¿ ∆ ׁ̆   …˜ ר¿ ƒ̇ ָּ̇ „  ו¿ ƒ‡  עּוָ„ ם ּס¿ ‰; ּבַ
י ƒ„ָל ‡… ם  י¿ י„  מ¿ ƒב‰ֲ ים  ‡ו… ƒ„ ¿̃ רו… ∆ ׁ̆ י ם,  ּכ¿ ƒ„ָל י ם  י¿ ƒב‰ֲ ם ‡ו…

ָח  מ¿ ƒׂ̆  ;‰ ƒ‡  י ם ƒ‡ ר¿ י ם  ּמַ ƒ„ָל ָר ם  ַלי¿ ו… ָח ‰  ּ̇ מ≈ ּבָ ‰,  ׂ̆¿ ַ ׁ̆ ˙
ָח  מ≈ וו… ‰,  ׂ̆¿ ¿̂ ƒחו… ˙  מ מ≈ לָ ם  ‰≈   –˙  ׂ̆¿ עו… בוּ ‡  ל… ם  ל¿  ַיַעז¿

ָר ˙ ‡∆  ו… ּ̇ ‰ַ .‰ 
 ƒּ̇ ַמע¿ ָ ≈ י  ׁ̆ ׁ̆ ַ‡נ¿ נוּ י  מ≈ מ≈ לו… ¿ ינוּ ‰  ַמ ל  ַע ,  ׁ̆ ַרּב≈ ∆ מ≈   ׁ̆ ר  ‡ו…

י( י˜ּוט≈ ן  ַעי≈ ƒיַל ˙  ֲ‰ָלכו… י  ל ƒפ יƒ ˙  נ¿ „'  ֲ‰ָלָכ ם,  ַ‡ּפַ ‰)‡ו… ‰   ˙"  : ƒ‡  י
 ָ ׁ̆ פ¿ יו… ר  ‡∆ ¿‰ ƒָח ˙  ל מ¿ ƒׂ̆ „≈ ל  ַע ם  ‡ƒ י  ּכƒ ‰,  ּב¿ ּל≈ י  י¿ ƒי  מ

 ָ̇ טּו ¿ ׁ̆ ƒ„ּ  ‡ ָ̃ י¿ י‡,  ּ„ַ ƒׂ̆ עו… ∆ ָמ ן  ׁ̆ ¿̂ ט∆ ן  ַע ו… ׁ̆ ‰ ּכ¿
י ƒח ּמ¿ ַׂ̆ ָמ ˙  ‡∆ ן  ּומ¿ ¿̂ ּל≈ ן  ַע ƒמ ָ̇ י  ּב¿ טּו ¿ ׁ̆ ƒ„ּ  ;"‡ ָר ‡ו… כ¿ ƒל  ,‰

יך¿  ך¿   ‡≈ ּיָ ַ ּטו…   ׁ̆ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ נוּ י  ֲ‰ר≈ ˙?  ל¿ י  ֲ‡ַנח¿ ƒיכ ƒר ַנ‰≈ ם  ̂¿ ¿̇ ƒ‰ ‚  ל¿
‡…פ∆  ֻכּבָ ן  ּב¿ „≈ „  מ¿ … י  ּכ¿ ּל ∆ רוּ ‡  ׁ̆ ַ„ּב¿ ל∆ ל  ַע ע  ַר   י¿ ס¿ ר∆ ם  ‡ƒ ב,  ּב¿

ּכּולָ   ‰ ּט∆ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒרוּ ם  נ ָב ‰  ַמ   י…‡מ¿ ּכ¿ ∆ יר  ׁ̆ ƒר מ¿ כוּ ם  ‡ו… ';  ו¿
לָּ  נָ ‡  ‡∆ ּוָ י‰  ַ‰ּכַ ƒ‰  ‡ ƒי ּבַ ים  עƒ ˙  ּבַ ƒ„ָל י ם,  ַ‰י¿ ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ∆ ם ׁ̆

ּטו…  ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ י ם  עƒ ˙  ל¿ ƒ„ָל ַח ם,  ַ‰י¿ ּמ≈ ַׂ̆ נוּ ˙  ‡∆   ל¿ מ≈ ¿̂ ,  ַע
ו…  ׂ̆ י ˙ ַלֲע ƒָבר ים ּ„¿ ƒח מ≈ ים ׂ̆¿ ƒ„ָל ּי¿ ∆ ים ׁ̆ ƒב‰ֲ  ם.‡ו…

 תשפ"א)  ןָוֶאְתַחנַּ  (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
ַיַח            גַ ד ּבְ  ןֵעֶד ן ּבְ

 

ה ָרׁשָ   ָוואְרט ַעל ַהּפָ
 



 

 
 

 ב
 

 

 
 
 

 ְׁשִליָט"א, ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה 

ל  ְלַטּפֵ ת  ָהַאֲחָריּות ֻמֶּטלֶ י  ֶּׁשָעלַ י  ָחַׁשְבִּת   ֶאת ֲחָטַאי ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום, 
י לִ   ִהְפִריעַ ם,  ָׁשַמיִ ם  ְלֵׁש ת  זֹאה  עֹוֶׂש י  ֶׁשֲאנִ   יָחַׁשְבִּת ד  ְועֹו,  םְּבִעְנָיִני

ת ֶא   קֹוֵרעַ י  ָהִייִת ן ְוָלכֵ , ֶׁשָּלנּוה  ַלְּקִהּלָ ב  ְּבֶרְסלֶ ל  ֶׁש ם  ְּדָבִרי ם  ֶׁשְּמִביִאי
י ֶׁשֲאנִ י  ָסַבְרִּת ם,  ַהּקּוְנְטֵרִסית  ֶא ם  ֶׁשְּמִביִאי   ֵאּלּות  ֶא ה  ּוְמַבּזֶ ת  ַהִּגְליֹונֹו

 ב. טֹור ָּדבָ ה עֹוֶׂש 

א ִהיד,  ְמאֹה  ֶנֶחְלָת י  ִאְׁשִּת י,  ּבִ ה  ָהְיָת ם  ַהֵּׁש ד  ְּכֶׁשּיַ ר,  ֶׁשָעבַ   ְלָׁשבּועַ ד  עַ 
י  ֶׁשּלִ   ַהָּגדֹול ם,  ְיָלִדית  ְּברּוכַ ה  ִמְׁשָּפָח י  לִ   ֵיׁש ה,  ְּגדֹולָ ה  ִלְרפּוָא ה  ְזקּוָק 

ם  ְיהּוִדיי  ָרַדְפִּת י  ּכִ ה,  ָּבזֶ ם  ָאֵׁש י  ֶׁשֲאנִ   ַמְרִּגיׁש י  ֲאנִ ר,  ֶעֶׂש ן  ּבֶ א  ד  עֹו
י  ֲאנִ י,  ּבִ לִ ל  ִמּכָ ט  ִמְתָחֵר י  ֲאנִ ת.  ַהִּגְליֹונֹות  ֶא י  ְוָקַרְעִּת ע,  ִמֶּפַׁש ם  ַחִּפי
  ֵאי ל  ִלְׁשאֹוה  רֹוֶצ י  ֲאנִ ד,  ֶאָח ל  ְלכָ ר  ַלְעזֹו ר  ֶאְפָׁש ב  ֶׁשִּבְבֶרְסלֶ   יֹוֵדעַ 

 ה. זֶ ל עַ ה ִּבְתׁשּובָ ר ַלְחזֹ ל ָיכֹוי ֲאנִ 

 ּכַֹח ר ִייַׁש 
 

ָאב, ְׁשַנת  -יֹום א' ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ט' ְמַנֵחם - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 תשפ"א  'ה

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ּכָ ם  ַהְּמִפיִציל  ּכָ ת  ֶא   ְּתַחֵּפׂש  ֵל  ּוְתַבֵּקׁש ם  ָּבַרִּבים  ַהָּׁשִניל  ֶׁשִּבִּזיָת 
  ְּתַבֵּקׁש ,  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּול  ֶׁש   ְלִצּיּונֹו   ְלאּוַמן ם  ּגַ ע  ַס ה.  ְסִליָח ם  ֵמֶה 

 ו.ְסָפָרית ֶא  ֶׁשָּקַרְעָּת  ֵמַרֵּבינּוה ְסִליָח 

 ל. ִיְׂשָרֵא י חֹולֵ ר ְׁשָא  ְּבתֹו ְלִאְׁשְּתה ְׁשֵלָמ ה ְרפּוָא ח ִיְׁשלַ ם ַהֵּׁש 
תשפ"א)  ןָוֶאְתַחּנַ (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה   

 
ל ַהּכֹ ם  עֹוִׂשיה,  ְמִניעָ א  �א  הּוף  ֶּכסֶ ה  ְיׁשּועָ ם  ְּכֶׁשְּצִריִכי

ת  אֶ ם   ֶׁשְּמַקְּבִליד  עַ   – ת  ַלֲעׂשוֹ ר  ֶאְפׁשָ ק  ֶׁשרַ ה  מַ ם  ָּבעֹולָ 
 ה.  ַהְיׁשּועָ 

ן  כֵ   ּוְכמוֹ ל  ּוְלַיְבְנאֵ ן  ְלאּומַ   ִמִּלְנֹסעַ ה  ְמִניעָ ה  ִיְהיֶ ף  ֶׁשֶּכסֶ ר  ָאסּו
ה, ִתְלוֶ ף  ֶּכסֶ   ְל�ן  ֵאי ם  אִ ם;  ֲאֵחִרי ם  ַהְּקדֹוִׁשית  ִלְמקֹומוֹ 
ן. ְלאּומַ   ִלְנֹסעַ י  ְּכדֵ ף  ֶּכסֶ ת  ִלְלווֹ ר  ֶׁשֻּמּתָ ר  אֹומֵ   ׁש"מֹוֲהָרא
 ִלְלוֹותא  �ה  ַרּבָ ה  ְּבֻחְמרָ   אֹוָתנּור  ִהְזִהי  ׁש"ֶׁשּמֹוֲהָרא  ֲאִפילּו

ן  ְוֶׁשָאכֵ ף  ֶּכסֶ   ִלְלוֹותר  ֶׁשֻּמּתָ   ׁש"מֹוֲהָראר  אֹומֵ ת  ֹזאל  ְּבכָ ף,  ֶּכסֶ 
ֶּכסֶ  ,  ׁשַהָּקדוֹ   ַרֵּבינּול  ׁשֶ   ְלִצּיּונוֹ   ִלְנֹסעַ   ֶׁשּיּוְכלּוי  ְּכדֵ ף  ִיְלוּו 

י  ֲאנִ : "ִּבְמֹפָרׁשר  ָאמַ   ַרֵּבינּו ה,  ַהְּנִסיעָ ת  ְלהֹוָצאוֹ ג  ּדֹואֵ   ַרֵּבינּו
ר". ֲחזוֹ   ְוַהֶּדֶר�י  ֵאלַ   ַהֶּדֶר�ל  ׁשֶ ם,  ֶׁשָּלכֶ   ַהֶּדֶר�ת  ְלהֹוָצאוֹ ג  ּדֹואֵ 

  

ן ֵאים,  ְסגּוִרית  ַהְּגבּולוֹ ל,  ִיְׂשָראֵ ץ  ְלֶארֶ   ִלְנֹסעַ   ַׁשָּי�א  �ו  ַעְכָׁשי
ל  אֶ ן  ְלאּומַ ק  רַ   ִלְנֹסעַ ר  ֶאְפׁשָ   ַעְכָׁשיוץ,  חּוי  ְלֶאְזְרחֵ ה  ְּכִניסָ 
ץ ְלֶארֶ ע  ֶׁשִּתּסַ   –ד  ַלּמֹועֵ ן   ֲחזוֹ ד  ְועוֹ ן  ְלאּומַ ם  קֹודֵ ע  סַ ;  ַרֵּבינּו
 ל.ִיְׂשָראֵ 

ם  ּגַ ת;  ֶעְׁשּתֹונוֹ ד  ְּתַאּבֵ ל  ַאק,  ִּתְתַחּזֵ ,  ִמְּמ�  ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ 
; ֶׁשּנֹוַצְרּתָ י  ִּלְפנֵ ד  עוֹ ג  זּות  ּבַ   ְל�ה  מּוָכנָ ,  ִׁשידּו�  ֵיׁש  ֲעבּוְר�
  ְּתַבֵּקׁש,  ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ֶׁשְּל�  ָהֱאמּוָנהם  עִ ק  ָחזָ ר  ִּתָּׁשאֵ 
ף  ְוֶאלֶ ת  ְרִביִעים  ּוַפעַ   ְׁשִליִׁשית ם  ּוַפעַ ם  ַּפעַ ב  ְוׁשּו ם  ַּפעַ   ִמֶּמּנּו
 . ֶׁשְּל�  ַהִׁשידּו�ת אֶ ל ֶּׁשְּתַקּבֵ ד  עַ  –ם ְּפָעִמי

) "אשפת ןָוֶאְתַחּנַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (  

 
 

 

 

 

 

  

ל  עַ ה ִּבְתׁשּוָב ר חֹוזֵ י ֲאנִ  ֵאי
 ם?יִתי ְמִפיִציּוִבּזִ ת ִּגְליֹונֹוי ֶׁשָּקַרְעִּת 

 
 

  
 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 
ִּכי   קֵחלֶ  ְמֹאד,  ְּגדֹוָלה  ָטעּות  ְוִהיא  ָלּה,  ַהַּמִּגיַע  ַהָּׂשָכר 
, ' ִאְׁשּתֹו ְּכגּופוֹ '  : (ְּבָרכֹות כד ע"א)ָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים  חֲ 

ְּבִדְבֵרי  ַּכּמּוָבא  ַמָּמׁש  ַאַחת  ִהיא  ְוָהִאָּׁשה  ַהַּבַעל  ְוִנְׁשמֹות 
ֶׁשְּלַמְעָלה ַּבָּׁשַמִים   (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רסה) ַרֵּבנּו ַז"ל  

וְ  ֵהם  ַאַחת  ֶׁשָהִאָּׁשה ִנְׁשָמָתן  ַמה  ָּכל  ְוָלֵכן  ָׁשם.  ַעֵּין  כּו', 
ֲהֵרי ִהיא ּפֹוֶעֶלת  ִיְתָּבַר�,  ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם  ְלַבֲעָלּה  ְמַסַּיַעת 
ְוִהיא זֹוָכה ַלֲעלֹות ְּבאֹוָתן ַמֲעלֹות   ְּבַיַחד,  ִּבְׁשִביל ְׁשֵניֶהם 

לָ  ּוַבָּבא  ָּבֶזה  ְׂשָכָרּה  ַעל  ְוָתבֹוא  עֹוֶלה,  ּוְכמֹו ֶׁשהּוא  ֶנַצח, 
ֶׁשָרָאה   (ַּתֲעִנית כה ע"א) ֶּׁשִּסֵּפר ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא ְלִאְׁשּתֹו  

ֶׁשֵהם אֹוְכִלים ְּבַיַחד ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַעל ֻׁשְלָחן ֶׁשל   ,ַּבֲחלֹום
ְׁשֵני ַרְגַלִים, ַוֲאֵחִרים אֹוְכִלים ַעל ֻׁשְלָחן ֶׁשל ָׁש�ׁש ַרְגַלִים, 

 ;ָתּה ִאם ִהיא ְמֻרָּצה ָלֶזה, ְוָעְנָתה ֶׁשֵאיָנּה ְמֻרָּצהְוָׁשַאל אוֹ 
ְּבַיַחד ָּבעֹוָלם ַהָּבא,  ְוִאְׁשּתֹו ָׁשִוים  ַעֵּין ָׁשם. ֲהֵרי ֶׁשַהַּבַעל 
ֵעֶזר לֹו ָּבעֹוָלם  ֵּכן ִּתְהֶיה  ַהֶּזה,  ּוְכֵׁשם ֶׁשָעְזָרה לֹו ָּבעֹוָלם 

ֹזַהר   ְּבִתּקּוֵני  ְוִכְדִאיָתא  יד)(ַהָּבא,  ְּבָעְלָמא '  :ִּתּקּון  לֹו  ֵעֶזר 
, ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי ָהִאָּׁשה ֶׁשעֹוֶזֶרת ' ָהֵדין ְוֵעֶזר לֹו ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי

ְלַבֲעָלּה ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּוְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות, ִּכי ָּבֶזה ַּגם ִהיא 
 ח.ַּתִּגיַע ְלִתּקּוָנּה ְוִלְׁשֵלמּוָתּה, ָּבֶזה ּוַבָּבא ָלֶנצַ 

ֶׁשִּסּפּוִרים ָּכֵאּלּו ָהיּו ֵאֶצל ֲהמֹון ַצִּדיִקים,   ,ְוִסֵּפר מֹוֲהָרא"ׁש
ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  יּוַכל  ֶׁשַּבֲעָלּה  ַנְפָׁשּה  ֶאת  ָמְסָרה  ֶׁשָהִאָּׁשה 
ְּבַהְתָמָדה ְוַלֲעֹסק ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְּבִלי ׁשּום ִטְרָּדה 

ַעל ת  ַהִּצְדָקִנּיוֹ ם  ּו ֶאת ַעְצָמן ְנׁשֹוֵתיהֶ ְּכָלל, ּוַמָּמׁש ִהְקִריב
  .ָּדָבר ֶזה 

ְוִסֵּפר ָאז ִסּפּור ִנְפָלא ַמה ֶּׁשֵאַרע ְלָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְמַנֵחם 
ֶמעְנִדיל ֵמִריַמנֹוב זי"ע, ִּבְהיֹותֹו ַאְבֵר� ָצִעיר ָיַׁשב ָּכל ַהּיֹום 

ְולָ  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ַהַּלְיָלה  ִאְׁשּתֹו ְוָכל  ִּבְרׁשּות  ּתֹוָרה  ַמד 
ְלֵבית  ְּביֹום  ַּפַעם  ֹאֶכל  לֹו  ְמִביָאה  ָהְיָתה  ְוִהיא  ַהַּצֶּדֶקת, 
ַהִּמְדָרׁש ֶׁשֹּיאַכל, ּוְכֵדי ֶׁש�א ִיְצָטֵר� ְלַבֵּטל ִמּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת 

, ְוַיַען  ָהְלָכה ִלְקנֹות ֶלֶחם ְּכַדְרָּכּה ,ַוְיִהי ַהּיֹום  .ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�
ֶׁשָהְיָתה ַחֶּיֶבת ְּכָבר ַהְרֵּבה חֹובֹות ְּבָכל ַהֲחנֻיֹות, �א ָרצּו 

, ּוֵבין  "ַאְּת ַחֶּיֶבת ְּכָבר ַהְרֵּבה ֶּכֶסף"  :ִלְמּכֹור ָלּה, ִּכי ָאְמרּו 
ָעַבר יֹום ַאַחר יֹום ְו�א ָהָיה ָלּה ַמה ְלָהִביא ְלַבֲעָלּה   ,ָּכ�

ֶלֱאכֹול ַהְּׁשִליִׁשיַויְ   .ַהָּקדֹוׁש  ַּבּיֹום  ְוָהְלָכה   ,ִהי  ַחִיל  ָאְזָרה 
ַלַּמֲאִפָּיה ּוִבְּקָׁשה ֵמָהאֹוֶפה ֶׁשִּיֵּתן ָלּה ֶלֶחם ֶאָחד, ִּכי ַּבְעָלּה 
ַהָּקדֹוׁש ְּכָבר יֹום ַהְּׁשִליִׁשי �א ָאַכל, ְו�א ָרָצה ָהאֹוֶפה ִלֵּתן 

ּבָ  ֲאִני  ַּבֶּמה  ָאַמר,  ִּכי  ַהָּקָפה,  ַעל  ִלי? ָלּה  ֶׁשְּתַׁשְלִמי  טּוַח 
ִויַרֵחם  ֶׁשָּיחּוס  ֵאָליו  ְוִהְתַחְּנָנה  ְמֹאד,  ִלְבּכֹות  ְוִהְתִחיָלה 
ָעֶליָה ְוַעל ַּבְעָלּה, ִּכי ִהיא �א ְיכֹוָלה ִלְסֹּבל ִּכי ַּבְעָלּה ְּכָבר 

ְוָהאֹוֶפה ָאַמר ָלּה ָיִמים,  ָל� "  :�א ָאַכל ְׁש�ָׁשה  נֹוֵתן  ֲאִני 
ִלי ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם   תמֹוֶכרֶ   ִּבְתַנאי ֶׁשַאּתְ   ד,ַמָּתָנה ֶלֶחם ֶאחָ 

ֶׁשָּל� ָיְרָא   "!ַהָּבא  ּוְלַבּסֹוף תָּכֹזא   ְלַהְבִטיחַ ה  ּוַבְּתִחָּלה   ,
ָׁשלֵ  ְּבֵלב  ְוַכֲאֶׁשר םִהְסִּכיָמה  ְׁשַטר,  ֶזה  ַעל  לֹו  ְוָחְתָמה   ,

ִמֲהרָ  ַהֶּלֶחם  ֶאת  ע  ץָלרּו ה  ִקְּבָלה  ְּבַאָּפּה ָּכל  ַנְפָׁשּה  ֹוד 
ְמֹאד,   הְוִהִּגיעָ  ַחָּלׁש  ַּבְעָלּה  ֶאת  ּוָמְצָאה  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית 

ָהַרב  ָיָדיו  ֶאת  ָנַטל  ַהֶּלֶחם  ֶאת  ְּכֶׁשֵהִביָאה  ּוִמַּיד  ְוֵתֶכף 
ַהָּקדֹוׁש ֵמִריַמנֹוב זי"ע ְוָאַכל ֶאת ַהֶּלֶחם ֶׁשֵהִביָאה ִאְׁשּתֹו, 

ָל� ִאם �א ָהִיית ְמִביָאה ִלי ַעְכָׁשו ָהִייִתי   ְּדִעי"  :ְוָאַמר ָלּה
ת ָיְׁשָבה ִמּמּולֹו ְּבעֵ   םּוֵביְנַתיִ   "...ַרֲחָמָנא ִליְצָלן  ,ּגֹוֵוַע ֵמָרָעב

ָלָּמה "   :ּוָבְכָתה ְמֹאד, ְוָׁשַאל אֹוָתּה ַּבְעָלּה ַהָּקדֹוׁש  ,ֲאִכיָלתוֹ 
ּבֹוָכה ַהּקָ "ַאְּת  ְלַבֲעָלּה  ְוָאְמָרה  ָעְנָתה  ְל�"  :דֹוׁש?   !ַּדע 

ַהֶּזה,  ַהֶּלֶחם  ִּבְׁשִביל  ֶׁשִּלי  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶׁשָּמַכְרִּתי ֶאת 
ַאל  "   :? ָעָנה ְוָאַמר ָלּה ָהַרב ַהָּקדֹוׁש"ְוַעְכָׁשו ַמה ִיְהֶיה ִאִּתי

ַנְפֵׁש�  ֶאת  ֶׁשָּמַסְרְּת  ֶנֶפׁש  ַהְמִסירּות  ִּבְׁשִביל  ְּכָלל,  ִּתְדֲאִגי 
ן ְוכֵ ן".  ֵעדֶ ן  ִּתְהִיי ְּבַיַחד ִּבְמִחיָצִתי ְּבגַ   ,ֶיה ִלי ַמה ֶלֱאכֹולֶׁשִּיהְ 
ל ְּבֹאהֶ   ַּבְעָלּהד  יַ ל  עַ ה  ִנְטְמנָ א  ִהי  ִהְסַּתְּלקּוָתּה ר  ֶׁשַאחַ ה  ָזְכתָ 
ת ָהַרָּבִני ת  אֶ ר  ִלְקּבוֹ ם  ָההֵ ם  ַּבָּיִמיג  ָנהּו ה  ָהיָ א  ֶׁש� ה  מַ ד,  ֶאחָ 

 ִאּתוֹ ת  ִלְהיוֹ ה  ָזְכתָ א  ֶׁשִהין  ָנכוֹ ז  ֶרמֶ ה  ָהיָ ה  ְוזֶ ק,  ַהַּצִּדיד  יַ ל  עַ 
 ת.ַאחַ ה ִּבְמִחיצָ ן ֵעדֶ ן ְּבגַ  ִעּמוֹ 

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ִאָׁשה) 
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דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )דקי( ִסּפּור ַחּיָ

, ַהָּקדֹוׁש  ְלַרֵּבינּות  ַהֻּסּכֹוג  ַח י  ְּבמֹוָצֵא   נֹוֵסעַ ן  ָנָת י  ַרּבִ ר:  ַּתְקִצי
 . ם ָׁש ר  ֶׁשִּיָּׁשֵא ה  רֹוֶצ   ַרֵּבינּו  ֲאָבלד,  ִמּיַ ה  ַהַּבְיָת ע  ֶׁשִּיַּס   ְּבָחְׁשבֹו

 תלו.
יֹום ד', ִאְסרּו־ַחג קֹוֵדם אֹור ַהּיֹום ָהַל� ַרִּבי ָנָתן  

זַ  ַרֵּבנּו  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוַאַחר־ּכָ ,  ַלִּמְקֶוה  ״ל ִעם  ָהְלכּו   �
זַ  ּוְלַרֵּבנּו  ְּדָׁשם.    זּוגֹות   ְׁשֵני   ָהיּו   ״לְּבֵבית־ַהְּכֶנֶסת 

 ִעם   ָנָתן  לַרִּבי  ֶאָחד  זּוג   ְוָנַתן,  ַרִׁש״י  ֶׁשל  ְּתִפִּלין
ְּבֵבית־   ָׁשם   ְוִהְתַּפְללּו ,  ֶׁשּלוֹ   חֹול  ֶׁשל  ַהַּטִּלית
ָנָתן ַּפת־ַׁשֲחִרית   ַרִּבי  ָאַכל  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר.  ַהְּכֶנֶסת

  ַרֵּבנּו  לוֹ   ָאַמר  ִּבְרַּכת־ַהָּמזֹון  ְוַאַחר.  ״ל ֵאֶצל ַרֵּבנּו זַ 
 ַלחּוץ   ַוֵּיְצאּו  ״!ְקָצת  ּוְנׂשֹוֵחחַ   ְוֵנֵל�  ״ּבֹוא  ַז״ל

  ַהּקֹורֹות   ָּכל  ֶאת  ָנָתן  ַרִּבי  ְוִסֵּפר.  ְוָאָנה  ָאָנה  ְוָהְלכּו 
ְּבֹכַח    ֵאי�,  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ְיֵמי   ָּכל  אֹותוֹ  ֶׁשִהְתַּפֵּלל 

ַהְּתִפָּלה   ְוִהְתַּפֵּלל  ְּבֹראׁש־ַהָּׁשָנה,  ֶׁשָּׁשַמע  ַהּתֹוָרה 
ִנְתלַ  ְוָאז  ְוכּו'.  ַּכף  ְמִחיאֹות  ִעם  ּוְבֹכַח  ֵהב ַּבֻּסָּכה 

  ְּדָבִרים (  ָּפסּוק  ַעל  ִנְפָלָאה  ּתֹוָרה  לוֹ   ְוִגָּלה   ״לַרֵּבנּו זַ 
  ֵחֶלק,  ְּבִלּקּוֵטי־ֹמוֲהַר״ן(  ״יּבִ   ְמַעְלֶּתם  ֲאֶׁשר  ״ַעל:  ) נא,  לב
 ּוְתִפָּלה   ֶׁשֻּסָּכה,  ַז״ל  ַרֵּבנּו   ְמַגֶּלה  ְוָׁשם  ) מח  ִסיָמן   א׳

 �א  ֲעַדִין  ָנָתן  ֶׁשְּלַרִּבי  ּוֵמֲחַמת.  ְלָבִנים  ְסגָֻּלה  ְּבֹכחַ 
  ֶהֱחִזיקּוא  �  ֶׁשּלוֹ ַהְיָלִדים  ,  ַקָּיָמא  ֶׁשל   ֶזַרע  ָהָיה

ָׁשַמע דַמֲעמָ  ְוַעְכָׁשו  ִמֶּזה,  ָּגדֹול  ַצַער  לֹו  ְוָהָיה   ,
זַ    ְוֶׁשֻּסָּכה   ה ָלזֶ ְמֻסָּגל    ֶׁשְּׁשִמיִני־ֲעֶצֶרת,  ״לֵמַרֵּבנּו 

ִנְתעֹוֵרר    ם,ִליָלִדים  ְמֻסָּגִלי  ְּבֹכחַ ה  ּוְתִפּלָ  ְוַעל־ֵּכן 
  ָסְבלּור  ְּכבָ ם  הֵ ַּכָּמה  ,  ַצֲערוֹ   ֶאת  ״לְוִסֵּפר ְלַרֵּבנּו זַ 

ב  ׁשּות  ִלְזּכוֹ ם  ְורֹוִציְוַעְכָׁשו ֵהם ְיֵרִאים ְמֹאד,    ה,ִמּזֶ 
  א.ַקָּימָ ל  ׁשֶ ע ְלֶזרַ 

  ִלֵּתן  ָצִרי�  ַאָּתה  ֶזה  ״ַּבֲעבּור:  ״לָעָנה ְוָאַמר ַרֵּבנּו זַ 
  ֶזה   ״ְּב�א:  ָנָתן  ַרִּבי  ֵהִׁשיב  ְוֵתֶכף  ״!ִּפְדיֹון  ַעל

ֵּבנּו  רַ   לוֹ   ְוָאַמר  ָעָנה  ״ !ִּפְדיֹון  ַעל  ָלֶכם  ִלֵּתן  ָחַׁשְבִּתי
 ְלֵביִתי  ְלָהִכין  ִּתְרֶאה  ַרק,  ָצִרי�  ֵאיִני  ״ָמעֹות:  ״לזַ 

, ְלִכֵּסא״  ַמֲעלֹות  ״ֵׁשׁש  ְּבִחיַנת  ִכְסאֹות   ִׁשָּׁשה
  ֶׁשִהְזַּכְרִּתי ,  ָהָאֶל״ף  ֶׁשְּבתֹו�   ״וֹ ַהְּוא  ְּכֶנֶגד  ֶׁשהּוא

י ַרּבִ ;  ָהָיה  ְוֵכן(  ״!ְּבַׁשָּבת־ְּתׁשּוָבה   ֶׁשָאַמְרִּתי  ַּבּתֹוָרה
זַ  ְלַרֵּבנּו  ַהֶּזה  ַּבֹחֶרף  ָעָׂשה   ִּכְסאֹות   ִׁשָּׁשה  ״לָנָתן 

 ).ַאַחת ּוַבת םָּבִני  ֲחִמָּׁשה, ְיָלִדים ְלִׁשָּׁשה ְוָזָכה
זַ  ַרֵּבנּו  ִעּמֹו  ָהַל�  ַהּתֹוָרה  ְּגַמר  ,  ְלֵביתוֹ   ״לַאַחר 

 ֶאת   ָּתַפס  ַז״ל  ְוַרֵּבנּו .  ַהָּצֳהַרִים  ְסֻעַּדת   ְוָאְכלּו 
ַעד  ַמְחׁשַ  ָּכל־ָּכ�,  ְוִנְתַלֵהב  ֶׁשִּנְתעֹוֵרר  ֵאי�  ְבּתֹו, 

ַהַּבְיָתה, ָעָנה ְוָאַמר לֹו  ֶּׁשֵאין לֹו ֵחֶׁשק ְּכָבר ַלְחֹזר  
  ְל�  ִנְצָר�,  ְּבָרצֹוא  ָּבִקי  ַעְכָׁשו   ַעד  ״ִקַּיְמּתָ :  ״לַרֵּבנּו זַ 
ִּבי רַ   ָחַזר  ֶעֶרב  ְלֵעת  ְוָאז .  ְּבׁשֹוב״  ָּבִקי  ְלַקֵיים  ַעְכָׁשו 

 ָנָתן ְלֵביתֹו ְלֶנעִמירֹוב. 
 )"יקְּפֻעַּלת ַהַצִד "ִנְלָקח ִמֵּסֶפר  -ה  "(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי

 

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

י  ֵאיְך  ָמחוֹ ם עֹוׂשִ ת  ׂשְ
ִל  ֵאבי ּבְ  ת?ְוחֹובוֹ ב ֵל   ּכְ
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 ְׁשֵאָלה:

 
 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו

 ם. ִמְּמכֶ ל ְמַקּבֵ י  ֶׁשֲאנִ ק ַהִחיזּול ּכָ ל עַ  ּכַֹח ר ִייַׁש 
ם  ִליהּוִדי ר  ַלְעזֹו ם  ְמַנִּסים  ַעְסָקִני ה  ַהְרּבֵ   ָּכל  ּכָ ן;  ְמַעְניֵ ר  ָּדבָ ה  רֹוֶא י  ֲאנִ 

ת  ְלחֹובֹו ל  ִלּפֹו   ִיְצָטְרכּו א  ֶׁש ה,  ִׂשְמָח   ִמּתֹות  ְׂשָמחֹות  ַלֲעׂשֹו   ֶׁשיּוְכלּו
ל  ֲאבָ ת,  ְוַתָּקנֹות  ֵעצֹוי  סּוגֵ ה  ַהְרּבֵ   ָּכ ל  ּכָ ם  ְמַנִּסים,  ְיָלִדים  ְּכֶׁשְּמַחְּתִנים  ְּכֵבִדי

ם  ְּבַעְצָמ ם  ָלקּו   ָרצּו  ְיִחיִדיםן  ִמְּזַמ א  .  ֶׁשָּצִרי  ְּכמֹוי  ְלַגְמֵר   ַמְצִליַח א  ה  זֶ 
א   ם  ֲאָנִׁשי,  ִהְצִליַח א  ה  זֶ ל  ֲאבָ ר,  ָיָׁש ל  ֵׂשכֶ ם  עִ ת  ְׂשָמחֹות  ַלֲעׂשֹו ל  ְלַהְתִחי

  ֶׁשּלֹו   ַּבְּקִהָּלה  ַמְצִליַח ן   ּכֵ ה  ַהְּיִׁשיבָ   ֶׁשרֹאׁשה  רֹוֶא י  ֲאנִ ל  ֲאבָ ה.  ָלזֶ   ַנֲענּו
ַהָּגבֹוַּה ת  ֶא ד  ְלהֹוִרי ֶׁשָּלכֶ ם  ַמְצִליִחין  ּכֵ ם  ַאֶּת ,  ַהְּסַטְנַּדְרט  ם,  ַּבַּתָּקנֹות 

ז, ְּבעֹה  ָּבזֶ ם  עֹוְמִדים  ַאֶּת ת,  ַהַּתָּקנֹות  ֶא ף  ַלֲעקֹם  ְמַחְּפִׂשיא  ם  ַהְמחּוָּתִני
ן  ֶׁשָּטמּוה  ַהַהְצָלָח ד  סֹו  ַמהּוה?  זֶ ת  ֶא ם  עֹוִׂשי   ֵאיא  ִהיי  ֶׁשּלִ ה  ַהְּׁשֵאלָ 
  ָּכ ל  ּכָ י  ַאֲחֵר ת  זֹאת  ְלַחּקֹו  יּוְכלּום  ֲאֵחִרים  ֶׁשּגַ ה  ִּתְקוָ   ֵיׁשם  ַהִא ה?  זֶ י  ֵמֲאחֹוֵר 

ת  ַּבֲחֻתּנֹו ר  ְלִהְסַּתֵּד ל  אּוכַ   ֵאיב  חֹוֵׁש ט  ָּפׁשּוי  ֲאנִ ם?  ּכֹוְׁשִלי  תִנְסיֹונֹוה  ַהְרּבֵ 
 ת.ֵמחֹובֹו דִמַּפַח  דרֹועֵ י ֲאנִ י, ְיָלַד ל ֶׁש 

 ּכַֹח ר ִייַׁש 
 

תשפ"א  'ָאב, ְׁשַנת ה-ְמַנֵחם ז, ט"בֵעֶק  ' ָּפָרַׁשתאיֹום  -  ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו
 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 

ְּבנֹוֵׂש  ל  ִּבְׁשִבי ם  ֶׁשּמֹוִציִאים  ְּכָסִפיל  עַ ר  ְלַדּבֵ ם  ְּכֶׁשַּמִּגיִעיב;  ָּכאּוא  ָנַגְעָּת 
 ב. ּכֹוֵא ד ְמאֹ ה זֶ ת ְׂשָמחֹו
א  ל  ַהֵּׂשכֶ ת,  ַהַּדעַ ל  עַ ל  ִמְתַקּבֵ א  ֶׁש  ַמֶּׁשהּוה  זֶ ת  ְׂשָמחֹול  עַ ף  ֶּכֶס א  ְלהֹוִצי

ת ַהְּגדֹולֹות  ַההֹוָצאֹו;  ְּבָיֵמינּוה  ֶּׁשּקֹוֶר ה  ַמ ם  ָׁשַמיִ   ּמּוֹוׁשה,  זֶ ת  ֶא ל  ֵמִכי
,  ַהִׁשידּו ת  ִּבְסִגיַר ה  ַּבַהְתָחלָ ד  ִמּיַ ה,  ִׂשְמָח ם  ְּכֶׁשעֹוְרִכים  עֹוְבִרים  ֶׁשַההֹוִרי

ם  ּדֹוָלִריי  ַאְלפֵ ל  ֶׁש ב  חֹול  ַּבעַ ם  ַנֲעִׂשיר  ְּכבָ   – הָהִראׁשֹונָ ה   ַהְּפִסיעָ י  ִלְפנֵ ד  עֹו
 . ִיְׁשְמֵרנּום ַהֵּׁש 

ם  ִּבְמקֹו ם;  ְּכֵבִדית  חֹובֹוי  ְלַבֲעלֵ ם  ִכיהֹופְ ם  ְמֻחָּתִנים,  ַהְּמֻחָּתִנית  ֶא ס  הֹוֵר ה  זֶ 
ת  ֶא ג  ְלַהִּׂשים  ְיכֹוִלים  ֵה ה  ֵמֵאיפֹה  ִּבְדָאגָ ם  ִמְתַהְּלִכים  ֵה   –ם  ְּבִׂשְמָחָת   ִלְׂשמֹוַח 
ֶנְחִלים  ם  ֵה ה,  ַלֻחּפָ ת  ִמַּתַח ד  ַהֶּילֶ ת  ֶא ל  ְלהֹוִביה  ֶׁשעֹולֶ ם  ַהְּגדֹוִלים  ַהְּסכּוִמי

ם;  ִלְפעֹק  ַמְפִסיא  הּות,  זֹאל  ִלְסּבֹול  ָיכֹוא  י  ָהֱאנֹוִׁש ב  ַהּלֵ ,  ִיְׁשְמֵרינּו ם  ַהֵּׁש 
ת  ְּבעֵ ם  ֶׁשִּמְתמֹוְטִטי  ְמֻחָּתִנים  לעַ ם  ִסּפּוִריה  ַהְרּבֵ   ָּכל  ּכָ ם   ׁשֹוְמִעי  ְלַצֲעֵרנּו
 . ִיְׁשְמֵרינּום  ַהֵּׁש ם ִׂשְמָחָת 

ת,  ַהָּבנֹות  ֶא ם  ַמְפִקיִרים  הֹוִרים;  ַלְּיָלִדים  ִׁשּדּוִכי  ַיֲעׂשּוא  ֶׁשם  ּגֹוֵר ם  ּגַ ה  זֶ 
  ִּבְׁשִביל ף  ֶּכֶס   ַהַּבְיָתה   ָיִביאּון  ֶׁשֵה י  ְּכֵד   ְּבִמְׂשַרדד  ַלֲעבֹון  אֹוָת ם  ׁשֹוְלִחי
א  ְו ת  ְלַחּכֹום  ַמֲעִדיִפיה;  ְמֻדֶּמ ד  ְוָּכבֹות  ִדְמיֹונֹו   ִּבְׁשִבילת,  ְיָקרֹות  ְׂשָמחֹו
ה  ַמ   ֵמֲאֶׁשר ַּלֲעׂשֹותר,  ָעִׁשים  ָאָד   ְּכמֹון  ְלַחֵּת   ֶׁשּיּוְכלּוי  ְּכֵד ם  ּוִכי ִׁשּדת  ַלֲעׂשֹו
 ם. ַהֵּׁש ן ְרצֹו ת ֶא ת ַלֲעׂשֹום,  ַלְּיָלִדיב ֶׁשּטֹו

 ְיָלֵדינּו ת  ֶא ם  ְמַחְּתִני  ֲאַנְחנּות,  ָהַאֲחרֹונֹום  ַּבָּׁשִנים  עֹוִׂשי  ֶׁשֲאַנְחנּוה  ַמ ה  זֶ 
ל  ַּבּכֹל  ַהּכֹה,  ַהֲחתּונָ י  ַאֲחֵר ד  עַ   ַהִׁשידּות  ִמְּתִחּלַ ף  ֶּכֶס ה  עֹולֶ א  ה  זֶ ם,  ְּבִחּנָ 
  ׁש "מֹוֲהָרא,  ָחָדׁשר  ָּדבָ א  ה  זֶ ר;  ּדֹולָ ף  ֶאלֶ ה  ְׁשמֹונֶ   ֶׁשַבעא  יֹוֵצ ל  ּכֹל  ִמּכֹ

ל,  ִיְׂשָרֵא ץ  ְּבֶאֶר ב  ְּבֶרְסלֶ ר  ִעי  – ל  ְּבַיְבְנֵא ם  ָׁשִני ת  ַעְׂשרֹוי  ִלְפנֵ   ָּכג  ִהְנִהי
  ִּבְׁשִביל   ַחָּייות  ֶא   ִהְקִּדיׁש,  ַנְפׁשֹות  ֶא ר  ָמַס   ׁש" מֹוֲהָראם.  ְּבִחּנָ ן  ְלַחֵּת   ֶׁשּיּוְכלּו

ל  ַהָּגדֹו  ַהִּמְדָרׁשת  ְלֵבית  ִמַּתַח ם  אּולָ ה  ָּבנָ א  הּוה;  זֶ ל  ִּבְגלַ ה  ֶנְחלָ א  הּוה,  זֶ 
ל  עַ ף  ֶּכֶס ם  ְמַבְקִׁשי א  ם.  ְּבִחּנָ ן  ְלַחֵּת   יּוְכלּו  ְׁשלֹוֵמנּוי  ֶׁשַאְנֵׁש י  ְּכֵד ל  ְּבַיְבְנֵא 

 ְּתׁשּוָבה:

 

  
 

     
  

     
      

 

 
 

 

 

 
החשובים  רבנים   ההוראה  מורי  ובפרט  חשובים,  וגאונים 

שאצלם עשה שימוש המו"צ שליט"א. תיערך סעודה עשירה,  
רבנים ומורי ההוראה החשובים שליט"א,  ה מפי    דרשות יישמעו  

שליט"א,   הישיבה  ראש  מפי   קודש  דברות  ישמעו  כן  כמו 
המפורס "הלווים"  תוכנייה    מתמקהלת  ועוד  בשירה,  תנעים 

 של המשתתפים.  םוחמיוחדת לקורת ר 
אנו תפילה להקדוש ברוך הוא שהמו"צ שליט"א יצליח בעבודת  
הקודש, להורות וללמד את הדרך הנכונה להתנהג על פי ההלכה  

 הצרופה, לאורך ימים ושנים בבריאות שלימה.
 *** 

 בנין היכל הקודש באומן 
ת בבנין,  ו הננו להודיע שעבור ראש השנה הבעל"ט כבר אין מיטות פנוי

 כבר אי אפשר לשכור מיטות.
ושים מתנדבים נוספים שמוכנים לסייע בעבודה באומן בימי  רעדיין ד 

להתקשר   נא  הגדולה  במצוה  חלק  ליטול  הרוצה  כל  השנה.  ראש 
 .  1-347-452-1936למספר 
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 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב 
 845-351-0910/  212-444-9191/ ארה"ב  0797040066ארץ ישראל 

 438-300-8080/ קנדה  03303502361  אנגליה
  rabbirothhebrew@gmail.com  לקבלת הגליון במייל

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד סיפורי שיעורים;  - קוואל פון חיזוק (לנשים)
 845-351-9060/  212-444-9169  ארה"ב 0797040069ארץ ישראל  

 438-320-9090/ קנדה 03303502363אנגליה  
  058-637-7799הודעות /  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל 

 

ְיֵדית  ֶנֱעֶרכֶ ה  ַהְּסעּוָד ם;  ָהאּולָ  , ְׁשלֹוֵמנּוי  ַאְנֵׁש ל  ֶׁש ת  ִמְׁשָּפחֹו  ַעל 
ר; ַאֵח   ַמֶּׁשהּו ד  ֶאָח ל  ּכָ ל,  ָהאֹוכֵ ת  ֶא ם  ְמִביִאים  ְוַהַּמָּכִרים  ַהְּקרֹוִבי

ה זֶ ת,  ְועּוגֹות  ִאְטִרּיֹוט  ְמעַ י  ִליִׁש ְׁש ז,  אֶֹר ת  ְקָצ י  ַהֵּׁשנִ ל,  קּוגֶ ד  ֶאָח 
ם ָׁשִני  ְּבֶמֶׁש ם  ָׁש   ִחיְּתנּו   ְׁשלֹוֵמנּוי  ַאְנֵׁש ת  ַעְׂשרֹוי,  ְלַגְמֵר ם  ְּבִחּנָ 

י ְּבלִ ת,  חֹובֹוי  ְּבלִ ם  ַהְיָלִדי ת  ֶא ן  ְלַחֵּת   ָיְכלּו  ְׁשלֹוֵמנּוי  ַאְנֵׁש   ,תֲאֻרּכֹו
ת ֶא ם  לֹוְבִׁשי,  ִלְדאֹג  ָצִריא  ת,  ִלְלוֹ   ָצִריא  ם;  ְּכלּוי  ְּבלִ ת,  ְּדָאגֹו

 ה. ַלִּׂשְמָח  ָׂשֵמַח ב ְּבלֵ ם ְוהֹוְלִכיה, ַהַּקּפֹוָט ת ְוֶא ל ַהְּׁשְטַרְייְמ 
א הּול,  ַהִּצּיֹוִנית ְּבַיְבְנֵא ה  ַהְּמִדינָ ם  ִמַּטעַ ה  ַהְּמֻמּנֶ ב  ָהַר   ֶׁשִהִּגיעַ ד  עַ 

ה ַהּזֶ ב  ָהַר ר,  ֶנְעָצ ל  ַהּכֹז  ְוָא   –  ְׁשלֹוֵמנּוי  ַאְנֵׁש ל  עַ ן  ְלַהְלִׁשי ל  ִהְתִחי
א הּו  -ה  ָעָׂש   ׁש"ֶׁשּמֹוֲהָרא ה  ַמ ;  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשהר  ָּדבָ ל  ְלכָ   ִהְפִריעַ 
ל ֶׁש ב  ַר א  הּו;  ּבֹו  ִהְפִריעַ א  א  ֶׁשהּול  ְּבַיְבְנֵא ר  ָּדבָ ה  ָהיָ א  ב,  ֶהֱחִרי

 ֶׁשְּכפּוִפיםם  ְוֶהָעִרים  ַהְּכָפִרי ל  ְּבכָ ם"  ַרָּבִניה "ְמַמּנָ ה  ַהְּמִדינָ ף,  ֶּכֶס 
ל; ִיְׂשָרֵא י  ִמְּבנֵ ת  ְוַהִּמְצוֹוה  ַהּתֹוָר ת  ֶא ר  ַלֲעקֹו  יְּכֵד   תַהִּצּיֹונּו ה  ַלְּמִדינָ 

ב ׁשּו ם  ַמְתִחיִליה  ָלַאֲחרֹונָ ל,  ְּבַיְבְנֵא ת  ְׂשָמחֹו  ַלֲערֹ  ִהְפִסיקּוז  ֵמָא 
ֹם.ְּבִחּנָ ת  ְׂשָמחֹו ַלֲער 

ת ּוָבנֹו ם  ָּבִנים  עִ ם  ַעְצָמ ת  ֶא   ָמְצאּוה  ְּבַאֶמִריָק   ְׁשלֹוֵמנּוי  ְּכֶׁשַאְנֵׁש 
ט ְמעַ ד  ֶׁשעֹו  ִהְרַּגְׁשנּו,  ָלנּוה  ְמַצּפֶ ה  ַמ   ָרִאינּום,  ַהִׁשידּוִכיל  ְּבִגי

 ֲאַנְחנּו ן,  ְלַחֵּת ל  ְלַהְתִחים  עֹוְמִדי  ֲאַנְחנּוה,  ַלְּׁשִחיָט ם  מּוָבִלי  ֲאַנְחנּו
  ת ַלֲעׂשֹום  הֹוְלִכי  ֶׁשֲאַנְחנּו  ֶהְחַלְטנּוז  ָא ה;  זֶ ת  ֶא ל  ִלְסּבֹו ל  נּוכַ א
 ׁש" ֶׁשּמֹוֲהָראה  ינּו ַמ ִחִּק ם,  ַהָּׁשִניל  ּכָ   אֹוָתנּו ד  ִלֵּמ   ׁש" ֶׁשּמֹוֲהָראה  ַמ 

 י. ְלַגְמֵר ם ְּבִחּנָ ה  ַּבְּיִׁשיבָ ת ֲחֻתּנֹום עֹוְרִכי ַוֲאַנְחנּול ְּבַיְבְנֵא ן ִּתֵּק 
א: ָמלֵ ה  ְּבפֶ ם  אֹוְמִריה  ַּבְּיִׁשיבָ ת  ִּבְׂשָמחֹו  ֶׁשִּמְׁשַּתְּתִפים  ֵאּלּול  ּכָ 
ה  ָלָּמ ?  ָּכה  עֹוֶׂש א   י  ֶׁשּלִ ב  ָהַר ה  ָלָּמ ?  ַהּזֹוה  ַּבִּׂשְמָח ר  ָחֵס ה  ַמ "

ל ֶׁש ת  ַּבְׂשָמחֹוח  ִנְׂשַמ א  ֶׁשה  ָלָּמ ?  ָּכה  עֹוָׂש א   י  ֶׁשּלִ ה  ַהְּקִהּלָ 
ה,  ְּגדֹולָ ה  ֻקְׁשיָ ת  ֶּבֱאֶמ   ְוזּום  ׁשֹוֲאִלים  ֶׁשּכּוּלָ ה  ֻקְׁשיָ   זּו?"  ְיָלֵדינּו

ם ְּכֶׁשעֹוְרִכי ה  ִויִגיעָ ל  ֶסבֶ ה  ַהְרּבֵ   ָּכ ל  ּכָ   ִיְסְּבלּום  ֶׁשֲאָנִׁשי ה  ָלָּמ 
 ת?! ְׂשָמחֹו
ם ֶׁשֵה ה  ַמ ת  ַלֲעׂשֹור  ָאסּום  ָלֶה ם  ּגַ ף  ֶּכֶס ם  ָלֶה   ֵיׁשן  ֶׁשּכֵ ם  הֹוִרי  ֲאִפילּו

ת. ַלֲעׂשֹו ה  ַמ   ָלנּות  ֶׁשאֹוֶמֶר ה  ּתֹוָר   ָלנּו  ֵיׁש ם,  ְיהּוִדי  ֲאַנְחנּו ם;  רֹוִצי
ל עַ ף  ַהֶּכֶס ת  ֶא ז  ְלַבְזּבֵ ק  ֻמְצָּד א    ֲעַדִייןה  זֶ ף  ֶּכֶס   ְלִמיֶׁשהּו  ֵיׁשם  ִא 

ת ֶא ת  ָלַקַח ף  ָעִדיה,  ִלְצָדָק ף  ַהֶּכֶס ת  ֶא   ֶׁשִּיְּתנּו  ָעִדיףד,  ָּכבֹוט  ְמעַ 
ת ִּבְמנּוַח ת   ִלְחיֹו  ֶׁשיּוְכלּו י  ְּכֵד ג  ַלּזּו   אֹותֹו ת  ְוָלֵת   ֶׁשָחְסכּו ף  ַהֶּכֶס 

ל ֶׁש ץ  ַלֵּמרֹול  ִלּפֹה  ַהֲחתּונָ י  ַאֲחֵר ם  יֹו  ִיְצָטְרכּוא   ם  ֶׁשֵה ,  ַהֶּנֶפׁש
 '.  ְוכּום ֶׁשָּלֶה ה ַהִּדיָר ר ְׂשכַ ת ֶא ת ְלַכּסֹו
ת ִּבְׂשָמחֹום  ִמְׁשַּתִטיא  ם  ֵה ת,  ַהַּדעַ ב  ִיּׁשּום  ָלֶה   ֶׁשֵּיׁש  ֵאּלּוי  ַאְׁשֵר 

ֵהם  ם מֹוִדים  ֵה ;  ַהּמֹוִחיןת  ְּבַגְדלּוה  ַלִּׂשְמָח ם  ִנָּגִׁשי  ְיָקרֹות, 
ָּברּו הּוא ם  ּוְמַׁשְּבִחי ל ִּבְׁשִבי ם  ַחִּיים  ֵה ם,  ַהֲחָסִדיל  עַ   ְלַהָּקדֹוׁש 

ם ְוַהְּנָכִדי ם  ַהְיָלִדיל  ֵאֶצ ת  ַנַח ת  ִלְראֹו  ִיְזּכּום  ֵה ;  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא
 ם. ֶׁשָּלֶה 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 תשפ"א)  בֵעֶק (ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 

 

 הבנים שהתחלפו 
דרמטית ומרתקת (באידיש) לנשים ובנות בשבוע הקרוב פרשת ראה הופעה 

 בימי ראשון, שני, שלישי
יערך בשבוע יהדרמטי והמרתק, "הבנים שהתחלפו" ש  ע הידיעה על המופ

הקרוב אי"ה על ידי תלמידות "בית פיגא ברסלב", התפשטה במהירות רבה  
פעמי  שלש  להתקיים  אמור  שהמופע  אף  ועל  והבנות,  הנשים  ם, בקרב 

 הכרטיסים הולכים ואוזלים במהירות. 
במהלך השנים כבר הפיק בית הספר הופעות מיוחדות ביותר על המעשיות 
שסיפר רבינו הקדוש, אך הפעם צפויה להיות הופעה מקצועית ואיכותית 

יה, היא תרתק את הנוכחות למשך ותמאד, שתעלה ברמתה על כל קודמ 
 חר כך.שעות ארוכות, ותמשיך ללות אותן זמן רב א

הקדוש  בספר  י"א  במעשה  הקדוש  רבינו  שסיפר  הסיפור  יוצג  בהופעה 
על   ביותר,  ומטלטל  מסעיר  הוא  כשלעצמו  הסיפור  מעשיות",  "סיפורי 
המלך והשפחה שנולדו להם ילדים באותו זמן והילדים התחלפו, בן המלך  
כס   על  שישב  והעבד  למלוכה,  נמשך  באופיו  אך  השפחה  אצל  שגדל 

נמשך לחיים הכפריים. בהמשך התגוללו שניהם ביערות   המלכות אך ליבו 
לסוף המרתק עוצר  ועברו בדרכם חוויות מסעירות ביותר, עד  אימתניים, 
ועצובים,   שמחים  רגעים  בחי  לחוות  תוכלו  המערכות  במהלך  הנשימה. 
מצבי מתח וגם רוגע, ותיווכחו איך המצבים הכי קשים וגרועים בחיים, הם 

 שם יתברך.החסדים הכי גדולים מה
  39המופע ייערך בעז"ה באודיטוריום המפואר של בנין המוסד בליבערטי,  

אחר הצהריים, ביום   2:00צ'סטנאט, ביום ראשון הקרוב פרשת ראה בשעה  
בערב. לרכישת כרטיסים:    8:00בערב, וביום שלישי בשעה    8:00שני בשעה  

 . 1-929-722-6863או:  1-845-422-5305
 מספיק כרטיסים בכניסה לאולם.  ומראש, כי לא יהיממולץ לקנות כרטיסים  

 *** 

מתכוננים ל"מעמד ההכתרה" הגדול  
 בקרית ברסלב ליבערטי

ההכתרה"  ל"מעמד  הקודש  היכל  בקהילת  מתכוננים  רבה  בשמחה 
ההיסטורי  הגדול, בו יכתירו את המו"צ החשוב וראש הכולל הרה"ג ר' יונה  

 זינגער שליט"א, לדיין ומורה צדק בקהילה הגדולה בקרית ברסלב ליברטי.
חלפו שנתיים מאז שהחלו אנשי שלומנו לעבור לגור בקריה, ובזמן הקצר 

מונה קרוב למאה משפחות   -התפתחה והתרחבה מאד, וכיום    הזה הקריה
 בלע"ה, והצורך במורה צדק במקום גובר מיום ליום. 

מרבני הוראה  היתר  קיבל  שליט"א  החשוב  צדק  הוראה    םהמורה  ומורי 
וגדולים,   וידועי שם, הוא עשה שימוש אצל מורי הוראה מומחים  גדולים 

הברורה מרבותינו, והוא   תורשיש להם את הפרקטיקה בכל ענין ובידם המס
כבר משמש בנאמנות כראש כולל ומורה צדק לקהילה בעיר מזה תקופה,  

בה יקח על    ,וכעת בעזרת השם יעבור לגור בעיירה, קרית ברסלב ליבערטי
עצמו את המשרה של דיין ומו"צ בקריה, ויעמוד לעזרתם של בני הקהילה  

 לכה.בפסיקת שאלות ומענה לכל השואלים בדבר ה' זו ה 
המעמד ההיסטורי הגדול, בו יתאספו כלל אנשי שלומנו, לתת כבוד לתורה 
הקודש   היכל  מוסדות  של  הגדול  באולם  ה'  בעזרת  יתקיים  וכיאות,  כיאה 

צ'סטנאט   רח'  ליבערטי,  אלול 39ברסלב  ז'  תצא  כי  פרשת  ראשון  ביום   ,
יתברך צפוי מעמד נפלא מאד, בהשתתפות של    םהבעל"ט. בעזרת השם 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 לע"נ נתרםהגליון 

 מ˘‰בן ‰רב ר'  ˘מעון עוזר‰רב ר' 
  זˆ"ל   ˘מו‡ל

 ת.נ.צ.ב.ה 
נדרים 'בכל העמדות של ניתן לתרום עבור הוצאת הגליון 

 'ירושליםהיכל הקודש ' על שם 'פלוס

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'
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