
 

 

 א
 

 בארה"קגליון שבועי יוצא לאור ע"י מוסדות היכל הקודש ברסלב 
 נתייסדו ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 בנשיאות מורינו ראש הישיבה שליט"א 

 

  

 )560(  45, גליון 11חקת, י׳ תמוז, אבות פרק ה׳, שנת תשפ״ב לפ״ק                                                 שנה  בלק בחו״ל פרשת
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ק ב',  ֵחלֶ "ן ֹמוֲהרַ י ִליקּוטֵ (ר אֹומֵ  ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבנּו ַהְּׂשָרִפים    ם ָּבָעם ֵאת ַהְּנָחִׁשי   ה'   ַוְיַׁשַּלח 

"ט,  יא  ַוִּיְקרָ (ה  ַּבּתֹורָ ב  ֶׁשָּכתּו   ְּכמוֹ ה,  ְּגדֹולָ ה  ִמְצוָ א  ִהיה'  ּתֹוָכחָ 'ׁשֶ י  ּפִ ל  עַ ף  ַא:    ')חן  ִסימָ 

  ְּכמוֹ ,  ְלהֹוִכיחַ י  ָראּוד  ֶאחָ ל  ּכָ א  �ן  ּכֵ י  ּפִ ל  עַ ף  ַא;  ֲעִמיֶת�  תהֹוֵכַח ּתֹוִכיַח אֶ :    י"ז)
 ֵיׁש ם  אִ י  ֲאנִ   ָּתֵמּהַ :    "ב)ען ט"ז  ֲעָרִכי(  ִּבְזַמּנוֹ ר  ְּכבָ א  ֲעִקיבָ י  ַרּבִ   ַהָּקדֹוׁשא  ַהַּתּנָ ר  ֶׁשָאמַ 
ל  ְוכָ ן  ֶׁשּכֵ ל  ּכָ ,  ְּבדֹורוֹ ת  ֹזאר  ָאמַ א  ֲעִקיבָ י  ַרּבִ ם  ְואִ ;  ְלהֹוִכיחַ ל  ֶׁשָּיכוֹ י  מִ ה  ַהּזֶ ר  ַּבּדוֹ 
ק  רַ א  �י  ֲאזַ ם,  ַלֲאֵחִריר  מּוסָ ר  אֹומֵ ן  ּכֵ ם  ָאדָ ם  ְואִ ו.  ַעְכָׁשי ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ר  ַּבּדוֹ ן  ֶׁשּכֵ 

ת  ֲאִמירַ י  ּכִ ן;  ִלְּצלָ א  ַרֲחָמנָ ר  יֹותֵ   אֹותוֹ ל  ַמִּפיא  הּוא  ֶאּלָ ,  ְּבּתֹוַכְחּתוֹ ל  ּמֹוִעי  ֶׁשֵאינוֹ 
?!    ְוָכ�  ָּכ�   ָעִׂשיתָ ה'  ָלּמָ ם: 'ְלָאדָ ת  ִּבְטָענוֹ א  ָלבוֹ   ַּׁשָּי�א  ְו�,  ַהֶּדֶר�א  �א  ִהיר  מּוסָ 

 י".אֹותִ ר ׁשֹובֵ א הּור ֲאׁשֶ ל וֹ ָּגד ָהַרער ֵיצֶ י לִ  ֵיׁשי ּכִ ה ?! ָלּמָ "
י  ַּבֲעלֵ ת  אֶ ר  ַלֲעקוֹ י  ְּכדֵ ם  ָלעֹולָ א  ּבָ   ָעֵלינּון  ָיגֵ   ְזכּותוֹ   ַהָּקדֹוׁש ב  טוֹ ם  ׁשֵ ל  ַהַּבעַ   ַּכָּידּועַ 
ר מּוסָ ת  ְּדָרׁשוֹ ם  ְואֹוְמִריה  ַלֲעָירָ ה  ֵמֲעָירָ ם  נֹוְסִעי  ֶׁשָהיּום,  ְוַהַּמִגיִדיר  ַהּמּוסָ 
  ֵאׁש ה,  ֲאדּומָ   ְּבֵאׁש  ִּתָׂשְרפּום  ַאּתֶ ר:  ַהִּצּבּות  אֶ ן  ַּכֹהגֶ   ְוָׁשְברּו ',  ְוכּון  ִנּגּום  עִ ֹת  ֲחִריפו  
  ֶּׁשָּסְבלּות  ֵמַהָּצרוֹ ם  ְׁשבּוִרי   ָּכ�ל  ּכָ   ָהיּום  ֶׁשְּיהּוִדיה  ְּבָׁשעָ '.  ְוכּוה  ְיֻרּקָ   ֵאׁשה  ְצֻהּבָ 

ל  ִמּכָ   ְוָׁשְדדּו  ְוָגְזלּור,  ְספֹ י  ְּבלִ ם  ְיהּוִדי  ָרְצחּום  ַהקֹוַזִקיר  ַּכֲאׁשֶ ם,  ְׁשמָ ח  ִיּמַ ם  ֵמַהּגֹויִ 
ם  ַהּלֹוְמִדי  ָרצּוא  �ם  ַעְצמָ ם  ַהְיהּוִדין  ֵּביף  ַא',  ְוכּום  ָידָ ת  ַּתחַ ל  ָנפַ ק  ֶׁשרַ י  ְיהּודִ 

 ב.ַהַּמּצָ ל  ְׁשפַ ּבִ ז ָא ָהיּום  ְיהּוִדיר, ְּבִקּצּום. ַהְּפׁשּוִטים  ַהְיהּוִדיל עַ ל ִּבְכלָ ל ְלִהְסַּתּכֵ 
- םׁשֵ -לְוַלַבעַ ר,  ַלִּצּבּור  מּוסָ   ָאְמרּוק  ְורַ ת  ָהֲעָירוֹ ן  ֵּבים  ַהַּמִּגיִדי  ָנְסעּו ת  ֹזאל  ּכָ ר  ְוַאחַ 
  ַהָּקדֹוׁש   ֹותַהּתֹוְלּד  ר  ֶּׁשאֹומֵ   ְּכמוֹ ,  ָּכ�ל  עַ ס  ָּכעַ ד  ְמאֹ א  הּוב,  ָּכַאה  זֶ   ַהָּקדֹוׁש ב  טוֹ 

ן  ָיגֵ   ְזכּותוֹ   ַהָּקדֹוׁשב  טוֹ   -םׁשֵ - לַהַּבעַ י  ִמּמֹוִר י  ָׁשַמְעּתִ :  ם)ְקדֹוִׁשית  ָּפָרׁשַ ף  יֹוסֵ ב  ַיֲעקֹ ת  ּתֹוְלּדוֹ (
כ"א,  ַּבִּמְדּבָ (ק  ַהָּפסּור  ֶּׁשאֹומֵ ה  ֶׁשּמַ ,  ָעֵלינּו )ור   '" ַהְּנָחִׁשים  :  ֵאת  ָּבָעם  ה'  ַוְיַׁשַּלח 

ר  ִּצּבּו  ְוָהְרגּום  ָהעָ ת  אֶ   ֶׁשִהִּכיׁשּו ם  ְוַהְּׂשָרִפים  ַהְּנָחִׁשית  אֶ ח  ָׁשלַ '  ה  –'  ְוגוֹ   םַהְּׂשָרִפי
 ם.ָהעָ ת  אֶ ם  ֶׁשּנֹוְׁשִכים  ְנָחִׁשי  ְּכמוֹ ן  ֶׁשהֵ ר  מּוסָ י  ּוַבֲעלֵ ם  ַהַּמִּגיִדיל  עַ ר  ְמַדּבֵ ה  זֶ ק;  ֲענָ 

- לֶׁשַהַּבעַ   ם) ְקדֹוִׁשית  ַּפְרׁשַ ה  ַהּתֹורָ ל  עַ ב  טוֹ ם  ׁשֵ ל  ַּבעַ ן  ַעּיֵ (  ָּכ�ל  עַ ם  ָהַרִּבים  ַהִּסּפּוִריד  ֶאחָ   ָידּועַ 
י ֵמָראׁשֵ ד  ֶאחָ ל  ֵאצֶ ן  ְוִהְתַאְכסֵ ק,  ַאִליר  ָהִעיל  אֶ ם  ַּפעַ   ִהִּגיעַ   ַהָּקדֹוׁשב  טוֹ -םׁשֵ 

ב  טוֹ -םׁשֵ -לַהַּבעַ ם,  ַּמִגיִדיהַ ד מֵ ֶאחָ ם  ּגַ ם  ׁשָ ה  ָׁשהָ ת  ַׁשּבָ   ְּבאֹוָתּה ק  ְּבִדּיּו ה,  ַהְּקִהּלָ 
י  ּכִ ל  ַהָגדוֹ ת  ַהְּכֶנסֶ ת  ְלֵבי  ָהַל� א  ְו�,  ֶׁשּלוֹ ה  ָּבַאְכַסְניָ ד  ִנְפרָ ן  ְּבִמְניָ ל  ִהְתַּפּלֵ   ַהָּקדֹוׁש 

  ֶׁשֶאְצלוֹ   – ל  ַהָּקהָ   ֹראׁש ל  ֲאבָ ה,  ַהּזֶ ד  ַהַּמִּגיי  ִּבְפנֵ ט  ְלַהִּביה  ָרצָ א  �  ֲאִפילּוא  הּו
ה  ֶׁשִהְתַקְּימָ ה  ָרׁשָ דְ לַ   ְוָהַל�ק  ּפֵ ְלִהְתאַ ל  ָיכַ א  �  -ַהָּקדֹוׁש-בטוֹ -םׁשֵ -לַהַּבעַ ן  ִהְתַאְכסֵ 
ע  רַ ר  ְמַדּבֵ ן  ֶׁשַהַּדְרׁשָ   ַהָּקדֹוׁש-ב טוֹ -םׁשֵ -לַהַּבעַ   ָׁשַמעע  ְּבֶאְמצַ ת,  ַהְּׁשִליִׁשיה  ַּבְּסעּודָ 
, ְמָׁשְרתוֹ ת  אֶ ח  ָׁשלַ א  ְוהּו,  לוֹ ב  ְוָּכַאד  ְמאֹ   לוֹ ה  ָחרָ ה  זֶ ם,  ַהְיהּוִדיל  עַ ג  ּוְמַקְטרֵ 
ם ּגַ ר  ַהָּדבָ ת  אֶ ת  ַהְּמָׁשרֵ ץ  ֵהִפים  ֵּביְנַתיִ ,  ְלֵביתוֹ ר  ַלְחזֹ ל  ַהָּקהָ   ְלֹראׁשד  ִמּיַ א  ֶׁשִּיְקרָ 

  ָיְצאּוט  ַאט  ַא  ְוָכ� ד,  ַהַּמִּגיל  עַ ד  ְמאֹ ס  ּכֹועֵ   ַהָּקדֹוׁש -בטוֹ -םׁשֵ -לֶׁשַהַּבעַ ם,  ַלֲאֵחִרי
א  הּו,  ְּבָכ�ן  ִהְבִחיד  ַהַּמִּגיר  ַּכֲאׁשֶ ן  ּמּובָ ְוכַ י,  ַהֵּׁשנִ ר  ַאחַ ד  ֶאחָ ל  ַהָּגדוֹ ת  ַהְּכֶנסֶ ת  ִמֵּבי
 .ְּדָרָׁשתוֹ ת אֶ ד ִמּיַ ים ִסּיֵ 

- לַהַּבעַ   אֹותוֹ ל  ׁשֹואֵ ,  ַהָּקדֹוׁש-בטוֹ -םׁשֵ -לַלַּבעַ ם  ָׁשלוֹ ת  ָלתֵ ן  ַהַּדְרׁשָ   ִהִּגיעַ ת  ְלָמֳחרָ 
ה!  ְּדָרׁשָ ל  ֶאְתמוֹ י  ֶׁשָּנָׂשאּתִ ן  ַהַּדְרׁשָ י  ֲאנִ :  לוֹ ר  אֹומֵ ם?  ַאּתֶ י  מִ :  ַהָּקדֹוׁש-בטוֹ -םׁשֵ 

ק  ִזּנֵ ב  טוֹ -םׁשֵ -לַהַּבעַ י?  ָעלַ ם  ּכֹוֲעִסי  ָּכ�ל  ּכָ ם  ַאּתֶ   ַמּדּועַ ם:  ֶאְתכֶ ל  ִלְׁשאוֹ ה  רֹוצֶ י  ַוֲאנִ 
ע  רַ ר  ְלַדּבֵ ז  ֵמעֵ ה  ַאּתָ   ֵאי� א:  ְוָקרָ ו,  ֵמֵעיָני ג  ִלְזלוֹ ת  ַמְתִחילוֹ ת  ְּכֶׁשְּדָמעוֹ   ִמְּמקֹומוֹ 

ס  ּתֹופֵ א  הּוב  ּוָבֶערֶ ק,  ַּבּׁשּום  ַהּיוֹ ל  ּכָ א  ִנְמצָ י  ְיהּודִ ר  ֶׁשַּכֲאׁשֶ   ְל�ע  ּדַ ם?!  ְיהּוִדיל  עַ 
"ַעְצמוֹ ת  אֶ  א  ְוהּוה!"  ִמְנחָ ל  ְלִהְתַּפּלֵ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ר  ְּכבָ ט  ְמעַ ד  עוֹ ד,  ֶגעַוואלְ י  אוֹ : 

ְּכֶׁשְּיהּוִדי נֹוֵפל ְלתֹו� ְּבָעָיה, הּוא מֹוֵצא ֶאת  
רֹוֶאה   �א  ְוהּוא  ִּבְקָׁשִיים,  ָצָרה,  ְּבתֹו�  ַעְצמֹו 
ְוִלְזֹּכר   ָלַדַעת  ָּתִמיד  ָצִרי�  הּוא  ַהחּוָצה,  ֶּדֶר� 
ֶׁשְּכמֹו ֶׁשָהָיה ֶּדֶר� ְלִהָּכֵנס ְלתֹו� ַהְּבָעָיה, ֵיׁש ַּגם  

ֵמַהְּבָעָיה. ָהִעָּקר הּוא ֶׁשָאסּור ַאף  ֶּדרֶ  � ָלֵצאת 
סֹוף   ֶׁשֶּזה  ְוַלְחֹׁשב  ֶעְׁשּתֹונֹות  ְלַאֵּבד  ַּפַעם 

 ָהעֹוָלם, ָּתִמיד ֵיׁש ֶּדֶר� ַהחּוָצה.
ְצִריִכים ָלַדַעת ֶׁשָּכ� ֵהם ַהַחִּיים, ָּכל ַמה ֶׁשַרק 

ְקָׁשיִ  ִיְהיּו  ָּתִמיד  ְוִלְפֹעל  ַלֲעׂשֹות  ים  ִיְרצּו 
ּוְּבָעיֹות, ַהַחִּיים �א הֹוְלִכים ָּתִמיד ָחָלק, ֵיׁש ָּכל  

<<<< 

 התחזקותמילה של  

יס   ƒנ ַ‰כ¿ ים ל¿ ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ∆ ׁ̆ ר  ָּ̃ ƒי‡ ָ‰ע ƒ‰ ‰מּוָנ י‡¡ ƒ„יָל ƒםּב ,

 ָ ׁ̆ לו… ¿ ׁ̆ ƒל ˙ ∆̃ ל∆ ח¡ מּוָנ‰ נ∆ ים:  ‰‡¡ ƒ̃  ֲחָל

ָב  ּוב  ר  ַ‰ּ„ָ ׁ̆ ָח י  ƒַוֲ‰כ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒם    ‡ ‰וּ   - ָ‰ר ƒע מ…„  ל¿ ƒל

י ƒ„ָל ׁ̆    םַ‰י¿ ָלם י≈ רּוך¿ ‰ּו‡, ָלעו… ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ‰ַ ַ‰ּכ…ל מ≈ ∆ ׁ̆

י ƒ‰ נ¿ ּמַ ∆ ּׁ̆ ָח„  ∆‡  ,˙ ƒי ַ‰ּבַ ַעל  רּוך¿   ‚ּבַ ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ַ‰ּכ…ל; 

ַ‰ּכ…ל  ‰ ∆ׂ̆ עו… ל…‡  ‰ּו‡  ָבר  ָ„ּ ּום  ׁ̆ ַ‰ּכ…ל,  ל  ע≈ ּופו…  ,

  ‰ ר∆ לָּ   -˜ו… ∆‡‡   . ָי„ו… ָנ‰    ַעל  רו… ˜ו… יַע  ƒ‚ַּמ ם  ƒ‡ -    ‰ ז∆

ים  ƒל ים עו… ƒיר ƒח ם ַ‰ּמ¿ ƒ‡ ,‡רּוך¿ ‰ּו ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ‰ַ ‰   -מ≈ ז∆

ים  ƒים ַחּמ ƒים ָימ ƒיע ƒ‚ּם ַמ ƒ‡ ,‡רּוך¿ ‰ּו ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ‰ַ   - מ≈

יעו…  ƒ‚ַּמ ם  ƒ‡ ‰ּו‡,  רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ מ≈  ‰ , ˙סּופו…   ˙ז∆

  ˙ ָחמו… ל¿ ƒי, מ ƒרּוך¿   -ˆּוָנ‡מ ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ַ‰ּכ…ל מ≈ ַ‰ּכ…ל 

 ‰ּו‡.

רוּ  ַ„ּב¿ ¿ּ̇ י,  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ  ˜ ל∆ י    ַ‰ח≈ ƒ„ָל ַ‰י¿ ל  ים;   ם‡∆ ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ƒמ

ָל‰∆  רּו  ַסּפ¿ ים,   םּ̇¿ ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ ַעל  ים  ƒּפּור ƒס

ן  ָי‚≈ כּו˙ו…  ז¿  ˜ ס¿ ענ¿ יז∆ ƒל מ¿ ך¿  ל∆ ימ∆ ƒל ¡‡ י  ƒַרּב י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ מ≈

ינּו   ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּו˙ו…  ז¿  ‡ ָ ׁ̆ זּו י  ƒַרּב י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ מ≈ ינּו,  ָעל≈

ים.  ƒ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ּכָ ƒּומ 

 ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ˜ ל∆ מּו  ‡‰וּ  יַ‰ח≈ מ¿ רו… ¿ּ̇ נּו;  מ≈ ¿̂ ַע מּוָנ‰ ּב¿ ¡‡

י ƒ„ָל ַ‰י¿  ˙ ים‡∆ ƒ„ָל ַ‰י¿  ˙ ∆‡ חּו  ¿̃ ן,  ָ̇ ‡ו… נּו  ב¿ ƒּ̇   ם, 

י ƒבּור ¿ ּׁ̆ ∆ ּבָ   םׁ̆ ר¿ ƒ̃ ָ̇   םּב¿ ‡ו… נּו  ב¿ ƒ̇ י¿ םו¿ ַ∆ ׁ̆ ּכ¿ י.  ƒ„םָל 

י ƒר מ¿ י„ּו ָל‰∆ ם‡ו… ƒ‚ּ ַּ̇ ל",  י ל…‡ ָיכו… ƒל, ם: "ֲ‡נ ּכ≈ ַּ̇ ס¿ ƒּ̇ " :

 ָּ̇ ָ‰ָב   ‰ַ‡ ל;  ָיכו… ן  ‡…„    ‰ּכ≈ מ¿ ּוב  ׁ̆ ָח  ‰ ז∆  ;"‰ ַנּס∆ נ¿

י ƒ„יָל ƒםל ∆ ׁ̆  , ƒּ̇ ∆‰ָל ‰ י∆ ָ̇  ם‰¿ ‰ ‡ו… נ∆ ּבו… ∆ ׁ̆ ך¿  ַחּנ≈  .םמ¿
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ךָ ‰ ‡¡ ¿̇ ַ‰ֲעלו…  "ב) ˙˘פ ּב¿

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 ֵיׁש ֶּדֶר ַהחּוָצה
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 תשפ"ב ה'יֹום א' ָּפָרַׁשת ֹקַרח, כ"ז ִסיָון, ְׁשַנת    - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב�.

 ריֹותֵ   ֵיׁש ְּכֵאב ָּגדֹול  יאֹוי ַוֲאבֹוי, ַּכָּמה נֹוָרא ַהְּכֵאב ֶׁשְּל�; ְוכִ 
ֶלד ֶׁשִּמְתָקֵרר ִמֶּדֶר� ַהַּיֲהדּות? ִּלְראֹות יֶ ר  ְלַאָּבא ְוִאָּמא ֵמֲאׁשֶ 

 ֶזה ֲהֵרי ַהַּצַער ְוַהְּכֵאב ֲהִכי ָּגדֹול ֶׁשֵּיׁש.
ְּבָכל ֹזאת ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ�, ַּדע ְל�, ַּבִּמְקֶרה ֶׁשְּל� ֶזה 
ְּב�  ֶזה, ֶזה ָּתלּוי  ְלַהִּציל ֶאת  ֶאְפָׁשר עֹוד  ָּגדֹול,  ְּבֶחֶסד  עֹוד 

 ְׁשְּת�.ּוְבאִ 
ִּבְמקֹום  ֶׁשְּל�,  ַהַּבת  ֵאֶצל  טֹוִבים  ְּדָבִרים  ְּתַחֵּפׂש  ֵראִׁשית 

ְּתַחֵּפׂש טֹוב. ַרֵּבנּו   -ִאם ִהיא ׁשֹוֶמֶרת ַׁשָּבת    טְלַחֵּפׂש ּוְלַחּטֵ 
, ְּכֶׁשְּמַחְּפִׂשים (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן רפב)ַז"ל ִלֵּמד אֹוָתנּו  

אֹותֹו ֶאָחד הּוא ָרָׁשע, יּוְכלּו ַלֲהֹפ� ם  ים, ֲאִפּלּו אִ ְּדָבִרים טֹובִ 
ַהּטֹוב ֶׁשּבֹו; ְּכַדאי ל  ֶׁשִּיְסַּתְּכלּו עַ   י ְידֵ ל  עַ   –אֹותֹו ִלְהיֹות ַצִּדיק  

 ֶׁשל ַרֵּבנּו ְּבִסיָמן רפב. תֶׁשְּתַעֵּין ַּבִּמִּלים ַהְּקדֹוׁשוֹ 
ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ַּבֶּטֶלפֹון ֶׁשְּל� ִאם ִהיא ָׁשְלָחה   קָלָּמה ֶׁשִּתְבּדֹ 

ְּבַׁשָּבת הֹוָדעֹות ְוכּו'? ָעִדיף ֶׁשְּתַחֵּפׂש ָּבּה טֹוב, ֶׁשִהיא ַּתְרִּגיׁש 
 ֶׁשַּמֲעִריִכים אֹוָתּה, ֶׁשִהיא ֲחׁשּוָבה.

ֵמרוֹ  ּפִ ב  ִּתְרֹקד  ַעל  ְּבָגלּוי;  ַׁשָּבת  ׁשֹוֶמֶרת  ֶׁשִהיא  י ִּׂשְמָחה 
ֶאּלָ  ַׁשָּבת  ְמַחֵּלל  ֶׁשל  ִּדין  ֵאין  ַׁשָּבת   אֲהָלָכה  ְמַחְּלִלים  ִאם 

? ִהיא עְּבַפְרֶהְסָיא, ָלָּמה ֶׁשְּתַחֵּפׂש ּוְתַחֵּטט ִלְמֹצא ַמֶּׁשהּו רַ 
ְויֹוֵדעַ  ַמְרִּגיׁש  ֶיֶלד  ָרגּוַע ִאָּתּה,  ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשַאָּתה �א   ְּבַוַּדאי 

ַההֹוִרים ָעָליו אֹו ָעֶליָה; ֶזה ָחׁשּוב ל  ׁשֶ   םַּדְעּתָ   ַמה  הּפֶ ל  ַּבעַ 
 ְמֹאד, ֶׁשִהיא ַּתְרִּגיׁש ֶׁשִהיא ֲחׁשּוָבה.

ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֵנס ֶׁשִּתָּכנֵ  ִיְתָּבַר�  ָּבּה רּוַח ס  ֵׁשִנית ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם 
ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ַּתֲחֹזר  ֶׁשִהיא  ִּבְתׁשּוָבה,  ַּתֲחֹזר  ֶׁשִהיא  ָטֳהָרה, 

ִמּכָ ָּברּו יֹוֵתר  ֲחָזָקה  ְּתִפָּלה  ַהּתֹוָרה;  ְּבֶדֶר�  ֶׁשֵּתֵל�  ל � הּוא, 
ְמַׁשָּנה אֶ רָּדבָ  ְּתִפָּלה  ִמֶּדֶר� עַהֶּטבַ   ת,  ְלַמְעָלה  ִהיא  ְּתִפָּלה   ,

ִאי ֶאְפָׁשר ִלְפֹעל ְּבׁשּום ֶּדֶר�   -ִּבְתִפָּלה    םַהֶּטַבע, ַמה ֶׁשּפֹוֲעִלי
 ְוִתְרֶאה ְיׁשּוָעה ְּבָקרֹוב. -ם ִיְתָּבַר� ַאֶחֶרת; ְּתַבֵּקׁש ֵמַהּׁשֵ 

 ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.   ר ַהֵּׁשם ַיֲעזֹ 
 "ב) תשפח ֹקרַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 

 

ִלְזּכֹור  הּוא  ַּבַחִּיים  ַהָחְכָמה  ִעיַקר  ַּבֶּדֶר�,  ִמְכׁשֹוִלים  ַהְּזַמן 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם, ְוָכל ַהְּקָׁשִיים ְוַהְּבָעיֹות  

, ְּכֵדי ִלְראֹות ֵאי� ָהָאָדם ִיְתַנֵהג, ְוִעם ָהָרצֹון  ֵהם ַגם ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�
 ַהָּנכֹון ְוָהֲאִמִּתי, ֶאְפָׁשר ַלֲעבֹור ֶאת ַהֹּכל. 

ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� �א  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן מ"ו)ַרֵּבינּו אֹוֵמר   
נֹוֵתן ְקָׁשִיים ָלָאָדם, ַרק ְּכִפי ֶׁשַהֹּכחֹות ֶׁשּלֹו ְיכֹוִלים ָלֵׂשאת, ִאם  
ָאָדם עֹוֵבר ֵאיֶזה ֹקִׁשי ִסיָמן ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהּכֹוחֹות ְלִהְתַּגֵּבר ַעל 

ִכים ַהְרֵּבה ֶזה, ְּכֶׁשַּמְכִניִסים ֶאת ֶזה טֹוב ָלֹראׁש, ַהַחִּיים ְּכָבר הֹולְ 
 יֹוֵתר ְּבַקּלּות. 

ַרֵּבינּו ֵמִביא ַעל ֶזה ֻּדְגָמא ִמֶּיֶלד, ְּכֶׁשרֹוִצים ְלָגרֹות ֶיֶלד ֶׁשהּוא  
ַיְחִּביאּו ֶאת ֶזה   ַיְראּו לֹו ֶאת ֶזה ְוַאַחר ָּכ�  ִיְרֶצה ְלַקֵּבל ַמְמָּתק, 

ל ֶאת ַהָּדָבר ֶׁשֻהְחָּבא.  ִמֶּמּנּו, ֶזה ִיְגֹרם ֶׁשַהֶּיֶלד ִיְרֶצה עֹוד יֹוֵתר ְלַקּבֵ 
 אֹותֹו ָּדָבר ַּגם ִעם ָאָדם ְמֻבָּגר ְּכֶׁשהּוא

ְלָדָבר טֹוב, ָאז ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַיְחִּביא ֶאת ֶזה ִמֶּמּנּו,    רֹוֶצה ְלַהִּגיעַ  
הּוא ָיִׂשים לֹו ִמְכׁשֹוִלים ַּבֶּדֶר�, ְוֶזה ְיַחֵּזק עֹוד יֹוֵתר ֶאת ַהֵחֶׁשק  

ָדם ֶׁשַּדְוָקא ִיְרֶצה ְלַקֵּבל ֶאת ֶזה. ְוִאם הּוא �א ְיַוֵּתר ַעל  ֶׁשל ָהָא
ְרצֹונֹו, הּוא ַיְמִׁשי� ְלַנּסֹות ְּבָכל ַהּכֹוחֹות, ֲאַזי הּוא ִיְׁשּבֹור ַוַּיֲעֹבר 
ֵיָהְפכּו   ַה"ְּמִניעֹות",  ְלַיֲעדֹו.  ְוַיִּגיַע  ַהְּקָׁשִיים  סּוֵגי  ָּכל  ֶאת 

 ִל"ְנִעימּות". 
ִהִּגיַע ְיהּוִדי ְלמֹוֲהָרא"ׁש ְלִהְתַיֵעץ ַעל ָּדָבר ֶמסּוָיים ֶׁשהּוא    ַּפַעם

ְקָׁשִיים   ַהְרֵּבה  ֶזה  ַעל  ָהיּו  ֲאָבל  ַלֹּפַעל,  ְלהֹוִציא  ָרָצה  ְמֹאד 
ָהָיה  מֹוֲהָרא"ׁש  ַוֵּיָרא,  ָּפָרַׁשת  ִׁשִּׁשי  ְּביֹום  ָהָיה  ֶזה  ּוִמְכׁשֹולֹות. 

(ְּבֵראִׁשית  ָׁשה, ְוהּוא ָאַחז ְּבִדּיּוק ַּבָּפסּוק  ְּבֶאְמַצע ַלֲעבֹור ַעל ַהָּפרָ 
ָׁשם   כד) ְמַסֶּפֶרת  ַהּתֹוָרה  ֵמָרחֹוק",  ַהָמקֹום  ֶאת  "ַוַיְרא 

ֶׁשְּכֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהַל� ִעם ְּבנֹו ִיְצָחק ַלֲעֵקָדה, הּוא ָרָאה ֶאת  
ֵאיֹפה  ָיַדע  הּוא  ֵאי�  ַרִׁש"י  ֵמָרחֹוק, אֹוֵמר  ִּכי    ַהָּמקֹום  ַהָּמקֹום? 

 הּוא ָרָאה ָעָנן ַעל ָהָהר.
מֹוֲהָרא"ׁש ֶהְרָאה ַלְּיהּוִדי ֵאיֹפה הּוא אֹוֵחז, ְוהּוא ָאַמר לֹו ֶׁשֶּזה 
ֵאי�   אֹוָתנּו,  ְמַלֶּמֶדת  ַהּתֹוָרה  ֶׁשּלֹו.  ַהְּבָעָיה  ַעל  ְּתׁשּוָבה  ַמָּמׁש 

ָלֶלכֶ  ְצִריִכים  ְלָאן  ַהָּנכֹון  ַהָּמקֹום  ֶאת  ָׁשם  רֹוִאים  ְּכֶׁשרֹוִאים  ת? 
ְיָׁשָרה  �א  ַהֶּדֶר�  ּוְמֻעְרֶּפֶלת,  ְמֻעֶּנֶנת  ְלָׁשם  ֶׁשַהֶּדֶר�  רֹוִאים  ָעָנן, 
ֶאת   ְצִריִכים  ַרק  ַהְּנכֹוָנה,  ַּבֶּדֶר�  ֶׁשִּנְמָצִאים  ִסיָמן  ֶזה  ַוֲחָלָקה, 

ַמְצִליִחים   ְוָאז  ֵמֶהָעָנן,  ְלִהָּבֵהל  ְו�א  ְלַהְמִׁשי�  ְלַהִּגיַע  ָהעֹוְצָמה 
 ַלַּיַעד.

 ָיכֹול ְלַהְצִליחַ   ֶאָחד ָּכל 
ַהְּקדֹוָׁשה.  ַהּתֹוָרה  ִלימּוד  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ֶאת  ְלֻדְגָמא  ִנַּקח  ּבֹואֹו 
ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים �א לֹוְמִדים, ִּכי ֵהם חֹוְׁשִבים ֶׁשֶּזה ָקֶׁשה ִמַּדי, ֵיׁש 

ְוהֵ  ְוַהְפָרעֹות,  ְקָׁשִיים  ִמַּדי  יֹוֵתר  ִלְלמֹוד, ָלֶהם  ַמְצִליִחים  �א  ם 
ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה ֶאת ֶזה ֶּבֱאֶמת, הּוא ִיְמָצא ְּדָרִכים 

(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן  ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָּכל ַהְּקָׁשִיים, ַרֵּבינּו אֹוֵמר  
ַמִים "ָקַבְעָּת ִעִּתים  ַעל ַמה ֶׁשּׁשֹוֲאִלים ֶאת ָהָאָדם ְלַמְעָלה ַּבּׁשָ   רפ"ו)

ַלּתֹוָרה", ְּבַּפְׁשטּות ַהַּכָּוָנה ִהיא ֶּׁשִּיְׁשֲאלּו ֶאת ָהָאָדם ִאם הּוא ָקַבע  
ִמָּלׁשֹון  ַּגם  ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה  "ָקַבע"  ַהִּמיָלה  ֲאָבל  ַלּתֹוָרה,  ִעִּתים 

הּוא ִעם  ָהָאָדם  ֶאת  ֶּׁשִּיְׁשֲאלּו  ַרֵּבינּו  ְמָפֵרׁש  ְזַמן    "ְּגֵנָבה",  ָּגַנב 
ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁש�א ָהָיה ְל� ְזַמן ְמיָֻּתר, ֲאָבל ְלָפחֹות  

 ִנִּסיָת ִלְגֹנב ְקָצת ְזַמן ִלְלמֹוד ּתֹוָרה? 
"ִהֵלל ְמַחֵייב ֶאת ָהֲעִנִּיים, ַרִּבי ֶאְלָעָזר   (יּוָמא לה:)ֲחַז"ל אֹוְמִרים   

  – ֲעִׁשיִרים, יֹוֵסף ְמַחֵייב ֶאת ָהְרָׁשִעים"  ֶּבן ַחְרסּום ְמַחֵייב ֶאת הָ 
ַהַּכָּוָנה ִהיא ְּכֶׁשָאָדם ַמִּגיַע ָלעֹוָלם ַהָּבא ְוהּוא ְמָתֵרץ ֶאת ַעְצמֹו  
ָלָּמה הּוא �א ָלַמד ּתֹוָרה, ִּכי הּוא ָהָיה ָעִני, אֹו ֶׁשהּוא ָהָיה ָעִׁשיר 

 ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים, אֹוְמִרים  ְוהּוא ָהָיה ָטרּוד ַּבֲעָסִקים, אֹו ֶׁשָהיּו לוֹ 
 לֹו ֶׁשִּיְסַּתֵּכל ַעל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּלְמדּו ּתֹוָרה ַלְמרֹות ָּכל ַהְּקָׁשִיים. 

ִהֵלל ָהָיה ָעִני ָּגדֹול ְוהּוא ִהְתַאֵּמץ ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ְּכמֹו ַהִּסּפּור 
ָּגדוֹ  ֶׁשֶלג  ְּכֶׁשָהָיה  ַלַּגג  ָעָלה  ֶׁשהּוא  יּוַכל  ַהָּידּוַע  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי  ל 

ְלִהְצָטֵרף ַלִּלּמּוד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְּכֶׁש�א ָהָיה לֹו ֶּכֶסף ָלֵתת ַלּׁשֹוֵמר 
ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַחְרסּום ָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול, ּוְבָכל 

ה, ְואֹותֹו ָּדָבר ִעם  ֹזאת ָהֲעָסִקים ֶׁשּלֹו �א ִהְפִריעּו לֹו ִלְלמֹוד ּתֹורָ 
יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֶׁשָהיּו לֹו ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים, ְוהּוא ִהְתַחֵּזק ִלְהיֹות ְיֵרא  
ָׁשַמִים ְוַלֲעבֹוד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. יֹוֵצא ִמֶּזה ֶׁשַהַּצִּדיִקים ְמַחְּיִבים  

ָרה ִעם ַהֵּתרּוִצים  ֶאת ָּכל ֶאָחד, ִּכי ִמי ֶׁשֵּכן ִהְתַחֵּמק ִמִּלְלמֹוד ּתוֹ 
 ָהֵאּלּו, ְיַקֵּבל עֹוֵנׁש.

 ְׁשִליָט"אִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה 
 

 ָּכ, ֶׁשְּלת ַהּבַ ל ֵאֶצ ב טֹו ְּתַחֵּפׂש
 בְלמּוָט ר ַּתְחזֹא ִהי

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

ר, אֹומֵ א  הּוה  מַ   יֹוֵדעַ א  �א  ֶׁשהּו  ֲאִפילּו ל,  ְלִהְתַּפּלֵ ה  ַּבִּפּנָ ד  ֶנֱעמַ 
 ! ! ! ִמְּתִפָּלתוֹ ם  רֹוֲעִדים ְוַהְּׂשָרִפים ַהַּמְלָאִכי

ר ֶׁשַאחַ ם,  ֲאָנִׁשיר  ִלְׁשּבֹ ה  ָחְכמָ א  �  ֶׁשּזוֹ ז  ָאחַ   ַהָּקדֹוׁש- בטוֹ -םׁשֵ -לַהַּבעַ 
ה  מֹוִעילָ א  �ם  ּגַ ת  ַהַּתֲאווֹ ד  ֶנגֶ ף  ְוַאם,  ְלִהְתרֹומֵ ת  ָלַדעַ ם  ְצִריִכי  ָּכ�

 ִמֶּמּנּו ה  ִנְהיֶ ל  ַמּקֵ ם  ׁשֹוְבִרים  אִ ר:  אֹומֵ ם  ֶׁשָהעֹולָ   ְּכמוֹ ,  ַהּזוֹ   �ַהֶּדרֶ 
 ת!ַּתֲאווֹ י  ְׁשּתֵ ה  ִמּזֶ ה  ַנֲעׂשָ ה  ַּתֲאוָ ר  ׁשֹובֵ ה  ַאּתָ ם  אִ ר,  ָּדבָ   אֹותוֹ ם;  ְׁשַניִ 
ר, אוֹ   ָׁשַפ� ק  רַ א  ְוהּו  ִהִּגיעַ   ָעֵלינּו ן  ָיגֵ   ְזכּותוֹ   ַהָּקדֹוׁש- בטוֹ -םׁשֵ -לַהַּבעַ 

א  ִמֵּמילָ ר  ְּכבָ ה  זֶ י  ְידֵ ל  ֶׁשעַ ם,  ָעצּוי  ְּבִגּלּו  ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ   ְוִגיָלה
  ַהָּקדֹוׁש "י  ָהֲאִר ר  ֶּׁשאֹומֵ   ְּכמוֹ ם.  ְוַהַּמְׁשִחיתִ ת  ַהְּקִלּפוֹ ל  ּכָ ם  ִנְׂשָרִפי

ל  עַ   מֹוֵׁש�ם  ָאדָ ר  ַּכֲאׁשֶ :  )הק  ֶּפרֶ ה,  ַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ   ְׁשַמעת  ְקִריַאר  ַׁשעַ ם  ַחִּייץ  עֵ י  ְּפִר (
ל ּכָ ם  ִנְׂשָרִפיר  ָהאוֹ ב  ֵמרֹ י  ֲאזַ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ר  אוֹ ת  אֶ   ַעְצמוֹ 

 ם.ַהַּמְׁשִחיִתי
 ד") ָאבּוא �ה ַאּתָ ס "קּוְנְטרֵ (
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ל א"ו   ָעיֹות ׁשֶ , ִס"י,  ֵֹאיְך יֹוְצִאים ֵמַהּבְ
ִתּיּות)?  ִפּיָ  ִד"י (ּכְ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,      

יֹוֵתר   ְלֵהָרֵדם   ֵאי ֶׁשִּלי  ַהְּׁשֵאָלה  ַעל  ֶּׁשֲעִניֶתם  ָּגדֹול  ּכַֹח  ֵמָאז  ִייַׁשר  ָרגּוַע  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ַמְרִּגיׁש  ָאֵכן  ֲאִני  ְּבַקּלּות, 
 ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה ִלְכּתֹב ַעל עֹוד ַמֶּׁשהּו ֶׁשְּמאֹד ְמַיֵּסר אֹוִתי. 

נֹוָרִאי, ֲאִני ָעסּוק ִלְבּדֹק ֶאת ָּכל ַהַּבִית ֶׁשַהּכֹל ְּבֵסֶדר, ִלְבּדֹק ֶׁשַהְּיָלִדים    חָּכל ַלְיָלה ְּכֶׁשֲאִני הֹוֵל ִליׁשֹן ֵיׁש ִלי ֶמַת 
, ֲאִני ִמְסַּתֵּכל  ְיֵׁשִנים ְוֵהם ְּבטּוִחים, ִלְבּדֹק ֶאת ַהַחּלֹונֹות ֶׁשֵהם ְסגּוִרים ֵהיֵטב, ִּבְמֻיָחד ֶאת ַהַּגז, ָׁשם ֶזה ַמָּמׁש נֹוָרא

 ִאם ֶזה א ָּדלּוק.  םעַ ּפַ ד  ְועֹום  ַּפעַ 

ה זֶ ת  ָּכ ֲאִני ַמְרִּגיׁש ָרגּוַע יֹוֵתר ֶׁשִהיא ִּתְבּדֹק ֶא   ּׁשֹון ִלְפֵני ִאְׁשִּתי, ִּכילִ ָלֶלֶכת    ב ֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה ְמאֹד ַלַחץ ֶׁשֲאִני ַחָיי 
ַלִּמְטָּבח, ְּכֵדי ֶׁשא ֶאְצָטֵר    ס ֶאְמַצע ַהַּלְיָלה, ֲאִני א ִנְכנַ יֹוֵצא ֵמַהִּמָּטה ּבְ   ןׁשּוב ִלְפֵני ֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת ִליׁשֹן. ְוִאם ֲאִני ּכֵ 

 .בׁשּו   ִלְבּדֹק ֶאת ֶזה

ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשֶּזה  רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה אֹוֵמר ָּתִמיד ֶׁשִאם ַמְכִניִסים ְּבתֹוֵכנּו ֶאת ָהֱאמּוָנה ָּכל ַהְּבָעיֹות ִמְסַּתְּלקֹות, ֲאָבל ָּכאן  
 . אּוַלי ֵיׁש ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֵעָצה ִּבְׁשִביִלי? תַנְפִׁשיה , ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשֲאִני סֹוֵבל ִמַּמֲחלָ דִּבְלבַ  ר ֵמֶחְסרֹון ֱאמּוָנהיֹוֵת 

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

 

  תשפ"ב  ה'ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ח ִסיָון, ְׁשַנת  יֹום ב'                                                                    -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָהָרעֹו ַהַּמֲחָׁשבֹות  ִעם  ְלִהָּלֵחם  ֶאְפָׁשר  ֶׁשּיֹוֵת ג  ֵמַהּסּות  ִאי  ַּכָּמה  ָהֵאּלּו    רַהֶּזה;  ַהַּמֲחָׁשבֹות  ִעם  ַרק    ןֵה   -ִּנְלָחִמים 
 . תִמְתַּגְּברֹו

ִּכי ֶזה ֶטַבע ּוְסֻגַּלת ֶׁשל ֵאּלּו ַהְיָצִרין ָהָרִעים ַהְמזָֹהִמים, ָּכל ַמה ֶּׁשרֹוִצים  ":  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן עב)ַרֵּבנּו אֹוֵמר  
ַהַּמֲחָׁשבֹו ֵאּלּו  ַעל  ַהַּצד  ְלִהְתַּגֵּבר  ִמן  ּוִמְסַּתֵּכל  ִמָּדָבר,  ּבֹוֵרַח  ֶׁשָאָדם  ְּכמֹו  הּוא  ִּכי  ִמְתַּגְּבִרים,  ֵהם  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ת, 

ַאְּדַרָּבא,  ַּדְעּתֹו ִמֶּזה, ַרקִּכְלַאַחר ָיד ַעל ֶזה ַהָּדָבר ֶׁשָּבַרח ִמֶּמּנּו, ַוֲאַזי ַהָּדָבר ַהֶּזה ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּביֹוֵתר, ִּכי א ִהִּסיַח 
ַהַּמֲחָׁשבֹות ָהָרעֹות, ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר רֹוִצים ְלִהְתַּגֵּבר    ת, ָּכ עֹוְבדֹו"ֶׁשִּמְסַּתֵּכל ְּבָכל ַּפַעם ְלַאֲחָריו ַעל זֹאת ַהַּמֲחָׁשָבה

 .תִמְתַּגְּברֹו  ןָּכ ֵה  -  ןֲעֵליֶה 

ַרְחָמנּות ְּגדֹוָלה ֲעֵליֶהם, ַאף ֶאָחד א    -ת)  ְּכִפָּיִתּיּו (ִס"י ִד"י    ֵֹמַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשִּנְקָרא א"ו  ָּכל ֵאּלּו ֶׁשִּמְסֵּכִנים סֹוְבִלים  
ִעם    ְּכלֹוַמר ִאָּׁשה ֶׁשְּנׂשּוָאה ְלַבַעל ֶׁשִּמְתַיֵּסר  . ְמאֹד  ם ָלֶה   ָקֶׁשה  –יֹוֵדַע ַּכָּמה ָקֶׁשה ָלֶהם, ַּגם ֵאּלּו ֶׁשַחִּיים ִעם ֶאָחד ָּכֶזה  

, ִּכי םּוָמִרי   ָקִׁשים  דָלֶהם ַהַחִּיים ְמאֹ  -ִעם ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהֶּזה    תָהֵאּלּו, אֹו ְלֶהֶפ, ַּבַעל ֶׁשִאְׁשּתֹו ִמְתַיֶּסֶר   ַהַּמֲחָׁשבֹות
ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר, ֶׁשָאסּור ְלִהָּלֵחם ִעם ַהַּמֲחָׁשבֹות    רֶׁשא יֹוְדִעים ֵמַהָּדבָ   ן, ּוִמֵּכיוָ דֶאָח   ִמָּכל   ת ַהַּמֲחָׁשבֹות ָהֵאּלּו ֲחָזקֹו

, תחֹוְזרֹו ןְוֵה  ן קֹוֶרה ֶׁשִּמְתַיְּסִרים ְוסֹוְבִלים ִיּסּוִרים נֹוָרִאִּיים, ִּכי ּדֹוִחים אֹוָת ן  ָלכֵ  –יֹוֵתר ָּגרּוַע  הַרק ִנְהיֶ  הָהֵאּלּו, ִּכי זֶ 
 ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו.  - ן כֵ י ִמִּלְפנֵ ת  יֹוֵתר ֲחָזקֹו הַהְרּבֵ ן ֵה  ת חֹוְזרֹו ן, ּוְכֶׁשֵה תחֹוְזרֹו ןְוֵה   ןִחים אֹוָת ְוׁשּוב ּדֹו

ָהַר   ן ַהִּפְתרֹו ִהיא    עַלֵּיֶצר  ַהּיָ ם;  ְלִהְתַעּלֵ 'ַהֶּזה  ָאִחי   ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ָלֵכן  ָהֵאּלּו'.  ַלַּמֲחָׁשבֹות  ַלֲענֹות  ְלַחֵּפׂש  ָקר,  א 
ֵּתן ָלּה ָלרּוץ, ַּתֲחׁשֹב   א, ֶאּלָ רִאם ַהּכֹל ְּבֵסֶד  ל ֵּתן ָלּה ָלרּוץ, ַאל ֵּתֵל ְלִהְסַּתּכֵ  - ְל ַמְחָׁשָבה ְׁשִליִלית ֶׁשָּכזֹו  הְּכֶׁשעֹולָ 

 ָזק. יֹוֵתר ָח ת  חֹוֶזֶר  אִהי -'א ִאְכַּפת ִלי'; ִּכי ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר עֹוִנים ַלַּמֲחָׁשָבה ַהּזֹאת  

ְוָתִׁשיר, ַּת  ַעִּליִזים, ִׁשיִרים ְׂשֵמִחים, ִּתְרקֹד  ֲעֶׂשה ָּכל ַמה ְּכמֹו ֵכן ַּתֲעבֹד ַעל ִׂשְמָחה; ִּתְהֶיה ָׂשֵמַח, ִּתְׁשַמע ִׁשיִרים 
  ן ְוִדָּכאֹור , ִמְרמּו"ָהָעב ַהַּגְׁשִמיַּגם ַעְצבּות הּוא ַמִּזיק ְמאֹד ְונֹוֵתן ּכַֹח ְלֶזה ַהֵּיֶצר ָהָרע  " ֶׁשְּמַׂשֵּמַח. ַרֵּבנּו אֹוֵמר ָׁשם:  

  ת ׁשֹוֶבֶר   אְמַסֶּלֶקת ֶאת ָּכל ַהַּמְחָׁשבֹות ָהֵאּלּו, ִהי  -ְמֻסָּכן ְמאֹד ַלָּדָבר ַהֶּזה, ֶזה ְמַחֵּזק ֶאת ַהַּמֲחָׁשבֹות, ּוְלֵהֶפ, ִׂשְמָחה  
 ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ַהֶּזה. 

ָּכ    -ְותֹאַמר ֶאת ַהְּתִפָּלה ֶׁשל ַרִּבי ָנָתן ַז"ל    (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן עב)  תה ַהּזֹאְּכַדאי ֶׁשִּתְלַמד ַהְרֵּבה ֶאת ַהּתֹוָר 
 ִּתְתַרֵּפא ֵמַהַּמֲחָׁשבֹות ָהָרעֹות.

ָוֵלב ָטהֹור    רָטהֹו  ְהֶיה ְל מַֹח ּיִ ֶׁשְּיַרֵחם ָעֶלי, ֶׁש ְוַעל ֻּכָּלם ִּתְתּבֹוֵדד; ָּתִׂשיַח ֶאת ִלְּב ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו  
 ֶׁשחֹוְׁשִבים ַרק ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

ֵיֵל ֵאֶצל ֲחַכם ָהֱאֶמת, ְויֹוֶרה לֹו  ":  (ָׁשם). ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  ת)ְּכִפָּיִתּיּו(  ִס"י ִד"י  ִֹהְתּבֹוְדדּות ִהיא ָהְרפּוָאה ְלא"ו  
ק,  ְלַצִּדי  ֶׁשֵּיֵל ",  ְרֵכי ַהְּתׁשּוָבה, ַּדְרֵכי ַהָחְכָמה, ֵעצֹות ְנכֹונֹות, ַעל ָּכל ָּדָבר, ָאז ִיָּכַנע ְלָבבֹו ֶהָעֵרל, ְוָׁשב ְוָרָפא לֹוַּד 

ַרֵּבנּו הּוא ֲחַכם    א;ִיְתַרּפֵ א  הּו  ָּכר,  ָּדבָ ל  ּכָ ל  עַ ת  טֹובֹות  ֵעצֹו  אֹותֹוד  ְיַלֵּמ   הּואה,  ִמּזֶ ץ  ְלֵהָחלֵ   ֵאי  אֹותֹוד  ְיַלֵּמ ק  ַהַּצִּדי
ֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַעל  ָהֱאֶמת ֶׁשְּמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות, ָהֵעָצה ֶׁשל ְלָהִׂשיַח ֶאת ַהֵּלב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְלבַ 

 ַרע ַהֶּזה.ֵמַהֵּיֶצר ָה  תַמֲחָׁשבֹות טֹובֹות, ַעל ֱאמּוָנה; ִהְתּבֹוְדדּות ְמַטֶהֶר 

 ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש ִעם ָהֵעצֹות ֶׁשל ֲחַכם ָהֱאֶמת, ָאז ִיָּכַנע ְלָבבֹו ֶהָעֵרל, ְוָׁשב ְוָרָפא לֹו. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

  

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ֲאָבל ִלְכאֹוָרה ְצִריִכים ְלָהִבין, 
אֹוֵמר   יז)ַהָּפסּוק  "ַּגם    (ִמְׁשֵלי 

ַהַּצִּדיק  טֹוב",  ַלַצִּדיק �א  ָענֹוׁש 
�א ְמַחֵּפׂש ְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהָאָדם, 
הּוא �א ְמַחֵּפׂש ֶׁשֲאָנִׁשים ְיַקְּבלּו 

עַ  אֹוְמִרים  עֹוֵנׁש  ְוָכאן  ָידֹו.  ל 
עֹוֵנׁש  ָיִביאּו  ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ֲחַז"ל 

 ַעל ֵאּלּו ֶׁש�א ָלְמדּו ּתֹוָרה. 
ֶאָּלא ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד ָּכאן ֵּפרּוׁש 
ְמַדְּבִרים   �א  ׁשֹוֶנה,  ְקָצת 
ְמַדְּבִרים   ֶאָּלא  ַהָּבא,  ֵמָהעֹוָלם 

ָהעֹוָלם.   ָּבֶזה  עֹוד  ַהִּמיָלה ָּכאן 
"ְמַחֵּיב" ְיכֹוָלה ְלִהְתָּפֵרׁש ִלְהיֹות  
"ְמחּוָיב  ִמֶּזה  עֹוִׂשים  ֶׁשֵהם 

(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ַהְמִציאּות"  
נ"ב) ְוהּוא    ִסיָמן  ֶּדֶר�  ָּפַתח  ִהֵלל 

ֶהְרָאה ְלָכל ֶאָחד ֶׁשַּגם ָלָעִני ֵיׁש 
ּתֹוָרה.  ִלְלמֹוד  ָהֶאְפָׁשרּות  ֶאת 

ֶאלְ  ָהָיה  ַרִּבי  ַחְרסּום  ֶּבן  ָעָזר 
ֻּדְגָמא ְלַהְראֹות ֶׁשֲאִפילּו ְלָעִׁשיר 
ּתֹוָרה,  ִלְלמֹוד  ֶּדֶר�  ֵיׁש  ָטרּוד 
ְלָהִבין  ָלנּו  ָנַתן  ַהַּצִּדיק  ְויֹוֵסף 
ֶׁשֲאִפילּו ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ִנְסיֹונֹות  

 ָקִׁשים ָיכֹול ַּגם ִלְלמֹוד ּתֹוָרה. 
ֶאָחד   ָּכל  ָצִרי�  ִלְלמֹוד ּוֵמֶהם 

ֶׁשֲאִפילּו ִעם ָּכל ַהְּקָׁשִיים, ָּתִמיד 
ֵיׁש ֶּדֶר� ַהחּוָצה, ֵיׁש ָּתִמיד ֶּדֶר� 

 ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָּכל סּוֵגי ַהְּבָעיֹות.
ֶׁשַרק  ַלְחֹׁשב  ִלְפָעִמים  ֶאְפָׁשר 
ַעְכָׁשיו ֵיׁש ְּבָעיֹות, ַאַחר ָּכ� ַהֹּכל 

� טֹוב  ְּכָבר ִיְהֶיה ְמסּוָדר, ַהֹּכל ֵילֵ 
ֶאת   ִיַּקח  ָהָאָדם  ְוָאז  ְוָחָלק, 

 ַעְצמֹו ַלָּיַדִים. 
ֶׁשַעְכָׁשו  ֶׁשָּנכֹון  חֹוֵׁשב  ָּבחּור 
ֵיׁש לֹו ַהְרֵּבה ַהְפָרעֹות ּוְקָׁשִיים,  
ִיְהֶיה   ִיְתַחֵּתן הּוא  ֲאָבל ְּכֶׁשהּוא 
ְמסּוָדר, ְוָאז הּוא ִיַּקח ֶאת ַעְצמֹו  

ִמתְ  ְּכֶׁשהּוא  ֲאָבל  ַחֵּתן  ַלָּיַדִים. 
הּוא רֹוֶאה ֶׁשַּדְוָקא ָאז ַמְתִחיִלים  
ַהְּקָׁשִיים, ְוָאז הּוא רֹוֶצה ִלְדחֹות  
ְּכֶׁשַהְּיָלִדים   ָּכ�  ְלַאַחר  ֶזה  ֶאת 
ְוָאז ֵיׁש  ְּגדֹוִלים,  ִיְהיּו  ְּכָבר  ֶׁשּלֹו 
ְוַדְוָקא   ְקָׁשִיים  ׁשּוב  לֹו 
ֶׁשַאֲחֵרי  חֹוֵׁשב  ְוהּוא  ֵמַהְּיָלִדים, 

יְ  ַהְיָלִדים,  ֶׁשהּוא  ָּכל  ֶאת  ַחֵּתן 
ָאז   ֲאָבל  רֹוַגע  לֹו  ִיְהֶיה  ְּכָבר 

 ַמִּגיִעים ְקָׁשִיים ֲאֵחִרים. 
ַהְּכָלל הּוא: ֶׁשָאָדם ָיכֹול ָּתִמיד 
הּוא   ַלָּיַדִים,  ַעְצמֹו  ֶאת  ָלַקַחת 
ֶׁשהּוא   ְלַמה  ְלַהִּגיַע  ָּתִמיד  ָיכֹול 
ֵהן   ַלֲעׂשֹות,  רֹוֶצה  ֶּבֱאֶמת 

ֲאָבל ְּברּוָחִנּיּו ְּבַגְׁשִמּיּות,  ְוֵהן  ת 
ְקָׁשִיים   ַיִּגיעּו  ַּגם  ָּתִמיד 
ְּבָעָיה   ּוְבָכל  ַּבֶּדֶר�,  ּוִמְכׁשֹוִלים 
ְוֶאְפָׁשר  ַהחּוָצה,  ֶּדֶר�  ֵיׁש 
ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ֶזה, ָהִעָּקר ְלַהְכִניס  
ֶׁשָּכל  ַלַחִּיים,  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ֶאת 

ַהּׁשֵ  ִעם  ְיׂשֹוֲחחּו  ִיְתָּבַר� ָּדָבר  ם 
ִויַבְקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְוָאז ַהֹּכל 

 ִיְהֶיה טֹוב. 
(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ג' ֶעֶר�  

 ְמִניעֹות) 
 
 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 לפני שבת נא לברר אצל הגבאים 
 

 צפת 
  

 "קול ברסלב" עם מספרים מיוחדים לבלגיה וארגנטינה
של   הטלפון  קו  של  ברסלב"הקווים  העולם,   "קול  מכל  שיחות  אלפי  בעשרות  יום  מדי  מוצפים 

המדורים הרבים בקו, הדרשות הרבות, שיעורי   נו ז"ל. מיהודים המבקשים לבקש עידוד ועצות מרבי
ילדים,  מדור  מעניינים,  ראיונות  תפילה,  סיפורי  אישיים,  סיפורים  ניגונים,  חיזוק,  שיעורי  תורה, 

בדרךשיעורים   ובלכתך  וכן  לאמירה  "ה  הקו ,  פון  מיוחד  שמלא קוואל  ולבנות  לנשים  חיזוק" 
מאוד מעניינים, ועוד הרבה יותר; הם מקור חיים לכל כך הרבה יהודים שמחפשים מעט    במדורים

 אור וחום, להתקרב אל הקב"ה ולהצליח בחיים הרוחניים והגשמיים.
י הטלפון, עם קוו  המחיים עצמם כל הזמן מגיעות בקשות רבות מיהודים במדינות שונות בעולם  

והם מבקשים   באמריקה,  למספרים  להתקשר  כדי  להם הרבה כסף  עולה  זה  להם    וספקשיאבל 
 קו. ב ישש הנפלאיםשיהיה להם קל יותר להגיע לדברים   כדי ,מקומי מיוחדמספר 

בבלגיה ובארגנטינה, משם   חדשיםמקומיים    םשילם עבור אספקת מספרי  חשובבעזרת ה', תורם  
ל"קול   שיחות  הרבה  כה  היו  עד  זמינים  שהיו  המקומיים  למספרים  בנוסף  לאחרונה,  ברסלב" 

 מיוחד לצפון מדינת ניו יורק, ארץ ישראל, אנגליה וקנדה.  מספרבאמריקה, 
.  3235003462חיזוק"  קוואל פון  , "3235003461המספרים המקומיים בבלגיה הם "קול ברסלב"  

ברסלב"   "קול  הם  בארגנטינה  "541152354370המספרים  פון  קוו,  .  451152354380  חיזוק"אל 
 . ז"ל נושל רבילהנות מהנחל הנובע הטהור  מייםהמקו  ליהודיםבעזרת ה' יהיה הרבה יותר קל 

 הרחב  המבחר  הטלפון.  קווי  בזכות  באור  התמלאו  שחייהם  יהודיםמ  תודה  הודעות  מגיעות  הזמן  כל

 שהוא   ממה  שלו   הפינה  את   ימצאש  אחד   כל ל  יםמספיק  הקו,  על  מעניינים  מדורים   הרבה  כך  כל  של

 ניסיתם  לא   עדיין  אם  הנסיבות.  בכל  הקב"ה  אל  לחזור   החיזוק  את  לו  ונותן   אותו  מחזק  ומה  נהנה  הכי

  נפלא   שימוש  מזה  לכם  ותהיה  בנפרד,  מדור  מכל  תהנו  אתם  זאת,  לעשות  הזמן  זה  עכשיו  הזה,  הקו  את

 הגיליון. בסוף שבוע בכל לראות ניתן האזורים כל של המקומיים המספרים את החיים. היבטי בכל
 שמעו ותחי נפשכם! 

 *** 

 חומש סעודה בתלמוד תורה היכל הקוש ברסלב ליבערטי  
, לאחר יפה"סעודת חומש"    ליבערטי  ברסלבקרית    של  בתלמוד תורה  מהביום שני האחרון התקיי

בוויליאמסבורג. תלמידי   שמסיבת ביום ראשון, בתלמוד תורה  יום קודם לכן,  החומש התקיימה 
הקדוש,   הקריאה כיתות א' חגגו את מסיבת "חומש סעודה" השמחה, כאשר זכו לסיים את לימוד  

 וכבר החלו ללמוד בחומש הקדוש.
לא בחום ליבם של ההורים, הסבים והסבים הרבים שהגיעו להשתתף בסעודת החומש היפה, התמ

במתיקות   כך  כל  שרים  ראשיהן  על  הכתרים  עם  המתוקות  הטהורות  הנשמות  למראה  ושמחה 
במעמד  אומרים כמנהג    , אותםות את ניגוני הקודש, ואת פסוקי הקודש של פרשת ויקראיובלבב

 הר"ר החשוב הגאון    למלמד יוסף שניצלער שליט"א הודה בשם המוסדות    הר"רחומש.  ה  התחלת
שלעב שניצלער  כוחות יט"א  רל  הרבה  כל    שהקדיש  כיצד  לראות  שניתן  כפי  השנה,  כל  לאורך 

 יפה מאוד.  הקריאה  יודעים את כלליהכיתה 
רבי אהרן    לאחר מכן הילדים, הגאון  של אחד  שליט"א,  וזומן סבא  האמונה    שהדגיש וברמן  את 

הם יקיימו ילווה אותם כל חייהם, כשתמיד  בעזרת השם    שזהבילדים,   שמכניסיםהטהורה והחזקה  
לנגדי  וכל מה שצריך  ואצלם  עמם איתם,  נמצא    שהקב"ה יידעו  הם  תמיד, תמיד    את ושויתי ה'   ,

 . ממנו לבקש וצריךאפשר 
, השו הקד  קריהל  כל הזמן משפחות רבות עוברות    , קרית ברסלב התרחבה מאוד בזמן הקצר לקיומה

על כולם מקטן   יםשרוא  ,שמביאה אוטומטית שלווה ונחתאמונה,    מיםעם הקב"ה ונוש  יםבה חיש
 . ועד גדול

, גם המוסדות המקומיים גדלים בקצב מהיר מאוד, כשהילדים הקריה  לצד צמיחתה הפורחת של 
, צוות המחנכים החשובים והמיוחדים מאוד מתמסרים שם יתברךלומדים ומתפללים וחיים עם ה 

ילד בנפרד,   יגדלו לכל  יתברך .  ה'ראי  יכשרים  יהודים    שהם  ימשיך לעזור לילדים לגדול    שהשם 
 ולצמוח בתורה ויראת שמים. 

 אין העולם מתקיים אל בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן! 
 

   
 

בשם עשרות אלפי יהודים מכל 
העולם השואבים חיזוק והתעוררות  

  משיעורי החיזוק, הדרשות והמכתבים
  ם ברכת מזל טוב ימאחל ו ; אנהנפלאים

 חמה ולבבית  
 

ישיבה  הראש ל
 שליט"א

 

 לרגל החלאקה של בנו 
 למזל טובמענדל נ"י 

 

יעזור השם יתברך שראש הישיבה יראה  
הרבה נחת דקדושה מהילד הזה ומכל 

הילדים מתוך בריאות. יעזור השם יתברך  
שראש הישיבה שליט"א יוכל להמשיך 
בעבודת הקודש לחזק את עם ישראל 

להכניס את העצות של בכל רחבי העולם, 
רבינו ז"ל בבני ישראל, כפי שמוהרא"ש 

לימד אותנו, עם בני ברוכי חיי אריכי 
 ומזוני רויחי וסייעתא דשמייא 

 
 סימן טוב ומזל טוב  

 

שמעון עוזר פערל מו"ה 
 תחי'וזוגתו שליט"א 

 של בתם שמחת החתונה  לרגל
החתן מרדכי ווברמן נרו יאיר עב"ג 

 למזל טוב 
עוזר   שמעון  עמוד    חתו,משפ   עםר'  הם 

בירושלים הקודש  היכל  של  הם  השדרה   ,
ובפרט הדרוש,  בכל  להכין,    עוזרים  להדפיס, 

והקונטרסים   הספרים  את  לעמד,  לתרגם, 
המתורגמים  השבועיים,  הגליונות  הקדושים, 

 ללשון הקודש, להחיות בהם נפש כל חי.
הרבות   הזכיות  את  ולמנות  לספור  אפשר  אי 
כבר   הם  יהודיים  אלפי  עשרות  כמה  שלהם, 

ברוחניות    והעמידוהצילו   הרגליים  על 
הזכיות   שכל  יתברך  השם  יעזור  ובגשמיות. 

נחת  לזכותם,  פו  יזדקהאלו   הרבה  לראות 
בריאות,  מדקדושה   יפה,   שהזיווגתוך  יעלה 

רויחי שהם יתברכו בבני ברוכי חיי אריכי ומזוני  
   וסייעתא דשמייא

 
 

 סימן טוב ומזל טוב   
 

 הי"ו יצחק יונה זאבעלמו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבת
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	וַיְשַׁלַּח ה' בָּעָם אֵת הַנְּחָשִׁים הַשְּׂרָפִים  רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מֹוהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן ח') : אַף עַל פִּי שֶׁ'תּוֹכָחָה' הִיא מִצְוָה גְּדוֹלָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה (וַיִּקְרָא י"ט, י"ז) : הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת ...
	וַיְשַׁלַּח ה' בָּעָם אֵת הַנְּחָשִׁים הַשְּׂרָפִים  רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מֹוהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן ח') : אַף עַל פִּי שֶׁ'תּוֹכָחָה' הִיא מִצְוָה גְּדוֹלָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה (וַיִּקְרָא י"ט, י"ז) : הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת ...
	כַּיָּדוּעַ הַבַּעַל שֵׁם טוֹב הַקָּדוֹשׁ זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ בָּא לָעוֹלָם כְּדֵי לַעֲקוֹר אֶת בַּעֲלֵי הַמּוּסָר וְהַמַּגִידִים, שֶׁהָיוּ נוֹסְעִים מֵעֲיָרָה לַעֲיָרָה וְאוֹמְרִים דְּרָשׁוֹת מוּסָר חֲרִיפוֹת עִם נִגּוּן וְכוּ', וְשָׁבְרוּ כַּהֹ...
	וְאַחַר כָּל זֹאת נָסְעוּ הַמַּגִּידִים בֵּין הָעֲיָרוֹת וְרַק אָמְרוּ מוּסָר לַצִּבּוּר, וְלַבַעַל-שֵׁם-טוֹב הַקָּדוֹשׁ זֶה כָּאַב, הוּא מְאֹד כָּעַס עַל כָּךְ, כְּמוֹ שֶּׁאוֹמֵר הַתּוֹלְדֹּות הַקָּדוֹשׁ (תּוֹלְדּוֹת יַעֲקֹב יוֹסֵף פָּרָשַׁת קְדוֹשׁ...
	יָדוּעַ אֶחָד הַסִּפּוּרִים הָרַבִּים עַל כָּךְ (עַיֵּן בַּעַל שֵׁם טוֹב עַל הַתּוֹרָה פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים) שֶׁהַבַּעַל-שֵׁם-טוֹב הַקָּדוֹשׁ הִגִּיעַ פַּעַם אֶל הָעִיר אַלִיק, וְהִתְאַכְסֵן אֵצֶל אֶחָד מֵרָאשֵׁי הַקְּהִלָּה, בְּדִיּוּק בְּאוֹתָהּ שַׁ...
	לְמָחֳרָת הִגִּיעַ הַדַּרְשָׁן לָתֵת שָׁלוֹם לַבַּעַל-שֵׁם-טוֹב-הַקָּדוֹשׁ, שׁוֹאֵל אוֹתוֹ הַבַּעַל-שֵׁם-טוֹב-הַקָּדוֹשׁ: מִי אַתֶּם? אוֹמֵר לוֹ: אֲנִי הַדַּרְשָׁן שֶׁנָּשָׂאתִּי אֶתְמוֹל דְּרָשָׁה! וַאֲנִי רוֹצֶה לִשְׁאוֹל אֶתְכֶם: מַדּוּעַ אַתֶּם כּ...
	הַבַּעַל-שֵׁם-טוֹב-הַקָּדוֹשׁ אָחַז שֶׁזּוֹ לֹא חָכְמָה לִשְׁבֹּר אֲנָשִׁים, שֶׁאַחַר כָּךְ צְרִיכִים לָדַעַת לְהִתְרוֹמֵם, וְאַף נֶגֶד הַתַּאֲווֹת גַּם לֹא מוֹעִילָה הַדֶּרֶךְ הַזּוֹ, כְּמוֹ שֶׁהָעוֹלָם אוֹמֵר: אִם שׁוֹבְרִים מַקֵּל נִהְיֶה מִמֶּנּוּ...
	הַבַּעַל-שֵׁם-טוֹב-הַקָּדוֹשׁ זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ הִגִּיעַ וְהוּא רַק שָׁפַךְ אוֹר, וְגִילָה אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּגִלּוּי עָצוּם, שֶׁעַל יְדֵי זֶה כְּבָר מִמֵּילָא נִשְׂרָפִים כָּל הַקְּלִפּוֹת וְהַמַּשְׁחִיתִם. כְּמוֹ שֶּׁאוֹמֵר הָאֲרִ"י הַ...
	(קוּנְטְרֵס "אַתָּה לֹא אָבוּד")
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת קֹרַח, כ"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	קִבַּלְתִּי אֶת מִכְתָּבְךָ.
	אוֹי וַאֲבוֹי, כַּמָּה נוֹרָא הַכְּאֵב שֶׁלְּךָ; וְכִי יֵשׁ כְּאֵב גָּדוֹל יוֹתֵר לְאַבָּא וְאִמָּא מֵאֲשֶׁר לִּרְאוֹת יֶלֶד שֶׁמִּתְקָרֵר מִדֶּרֶךְ הַיַּהֲדוּת? זֶה הֲרֵי הַצַּעַר וְהַכְּאֵב הֲכִי גָּדוֹל שֶׁיֵּשׁ.
	בְּכָל זֹאת אֲנִי רוֹצֶה לְבַקֵּשׁ מִמְּךָ, דַּע לְךָ, בַּמִּקְרֶה שֶׁלְּךָ זֶה עוֹד בְּחֶסֶד גָּדוֹל, אֶפְשָׁר עוֹד לְהַצִּיל אֶת זֶה, זֶה תָּלוּי בְּךָ וּבְאִשְׁתְּךָ.
	רֵאשִׁית תְּחַפֵּשׂ דְּבָרִים טוֹבִים אֵצֶל הַבַּת שֶׁלְּךָ, בִּמְקוֹם לְחַפֵּשׂ וּלְחַטֵּט אִם הִיא שׁוֹמֶרֶת שַׁבָּת - תְּחַפֵּשׂ טוֹב. רַבֵּנוּ זַ"ל לִמֵּד אוֹתָנוּ (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק א, סִימָן רפב), כְּשֶׁמְּחַפְּשִׂים דְּבָרִים טוֹבִים, א...
	לָמָּה שֶׁתִּבְדֹּק בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת בַּטֶּלֶפוֹן שֶׁלְּךָ אִם הִיא שָׁלְחָה בְּשַׁבָּת הוֹדָעוֹת וְכוּ'? עָדִיף שֶׁתְּחַפֵּשׂ בָּהּ טוֹב, שֶׁהִיא תַּרְגִּישׁ שֶׁמַּעֲרִיכִים אוֹתָהּ, שֶׁהִיא חֲשׁוּבָה.
	תִּרְקֹד מֵרוֹב שִּׂמְחָה שֶׁהִיא שׁוֹמֶרֶת שַׁבָּת בְּגָלוּי; עַל פִּי הֲלָכָה אֵין דִּין שֶׁל מְחַלֵּל שַׁבָּת אֶלָּא אִם מְחַלְּלִים שַׁבָּת בְּפַרְהֶסְיָא, לָמָּה שֶׁתְּחַפֵּשׂ וּתְחַטֵּט לִמְצֹא מַשֶּׁהוּ רַע? הִיא בְּוַדַּאי מַרְגִּישָׁה שֶׁאַתּ...
	שֵׁנִית תְּבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁיַּעֲשֶׂה נֵס שֶׁתִּכָּנֵס בָּהּ רוּחַ טָהֳרָה, שֶׁהִיא תַּחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה, שֶׁהִיא תַּחֲזֹר אֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁתֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ הַתּוֹרָה; תְּפִלָּה חֲזָקָה יוֹתֵר מִכָּל דָּבָר, תְּפִלָּה...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה קֹרַח תשפ"ב)

	"קול ברסלב" עם מספרים מיוחדים לבלגיה וארגנטינה
	הקווים של קו הטלפון של "קול ברסלב" מוצפים מדי יום בעשרות אלפי שיחות מכל העולם, מיהודים המבקשים לבקש עידוד ועצות מרבינו ז"ל. המדורים הרבים בקו, הדרשות הרבות, שיעורי תורה, שיעורי חיזוק, ניגונים, סיפורים אישיים, סיפורי תפילה, ראיונות מעניינים, מדור ילדים...
	כל הזמן מגיעות בקשות רבות מיהודים במדינות שונות בעולם המחיים עצמם עם קווי הטלפון, אבל זה עולה להם הרבה כסף כדי להתקשר למספרים באמריקה, והם מבקשים שיספקו להם מספר מקומי מיוחד, כדי שיהיה להם קל יותר להגיע לדברים הנפלאים שיש בקו.
	בעזרת ה', תורם חשוב שילם עבור אספקת מספרים מקומיים חדשים בבלגיה ובארגנטינה, משם היו הרבה שיחות ל"קול ברסלב" לאחרונה, בנוסף למספרים המקומיים שהיו זמינים עד כה באמריקה, מספר מיוחד לצפון מדינת ניו יורק, ארץ ישראל, אנגליה וקנדה.
	המספרים המקומיים בבלגיה הם "קול ברסלב" 3235003461, "קוואל פון חיזוק" 3235003462. המספרים בארגנטינה הם "קול ברסלב" 541152354370, "קוואל פון חיזוק" 451152354380. בעזרת ה' יהיה הרבה יותר קל ליהודים המקומיים להנות מהנחל הנובע הטהור של רבינו ז"ל.
	כל הזמן מגיעות הודעות תודה מיהודים שחייהם התמלאו באור בזכות קווי הטלפון. המבחר הרחב של כל כך הרבה מדורים מעניינים על הקו, מספיקים לכל אחד שימצא את הפינה שלו ממה שהוא הכי נהנה ומה מחזק אותו ונותן לו את החיזוק לחזור אל הקב"ה בכל הנסיבות. אם עדיין לא ניס...
	כל הזמן מגיעות הודעות תודה מיהודים שחייהם התמלאו באור בזכות קווי הטלפון. המבחר הרחב של כל כך הרבה מדורים מעניינים על הקו, מספיקים לכל אחד שימצא את הפינה שלו ממה שהוא הכי נהנה ומה מחזק אותו ונותן לו את החיזוק לחזור אל הקב"ה בכל הנסיבות. אם עדיין לא ניס...
	שמעו ותחי נפשכם!
	***
	חומש סעודה בתלמוד תורה היכל הקוש ברסלב ליבערטי
	ביום שני האחרון התקיימה בתלמוד תורה של קרית ברסלב ליבערטי "סעודת חומש" יפה, לאחר שמסיבת החומש התקיימה יום קודם לכן, ביום ראשון, בתלמוד תורה בוויליאמסבורג. תלמידי כיתות א' חגגו את מסיבת "חומש סעודה" השמחה, כאשר זכו לסיים את לימוד הקריאה הקדוש, וכבר החל...
	ליבם של ההורים, הסבים והסבים הרבים שהגיעו להשתתף בסעודת החומש היפה, התמלא בחום ושמחה למראה הנשמות הטהורות המתוקות עם הכתרים על ראשיהן שרים כל כך במתיקות ובלבביות את ניגוני הקודש, ואת פסוקי הקודש של פרשת ויקרא, אותם אומרים כמנהג במעמד התחלת החומש. הר"ר...
	ליבם של ההורים, הסבים והסבים הרבים שהגיעו להשתתף בסעודת החומש היפה, התמלא בחום ושמחה למראה הנשמות הטהורות המתוקות עם הכתרים על ראשיהן שרים כל כך במתיקות ובלבביות את ניגוני הקודש, ואת פסוקי הקודש של פרשת ויקרא, אותם אומרים כמנהג במעמד התחלת החומש. הר"ר...
	ליבם של ההורים, הסבים והסבים הרבים שהגיעו להשתתף בסעודת החומש היפה, התמלא בחום ושמחה למראה הנשמות הטהורות המתוקות עם הכתרים על ראשיהן שרים כל כך במתיקות ובלבביות את ניגוני הקודש, ואת פסוקי הקודש של פרשת ויקרא, אותם אומרים כמנהג במעמד התחלת החומש. הר"ר...
	לאחר מכן זומן סבא של אחד הילדים, הגאון רבי אהרן ווברמן שליט"א, שהדגיש את האמונה הטהורה והחזקה שמכניסים בילדים, שזה בעזרת השם ילווה אותם כל חייהם, כשתמיד הם יקיימו את ושויתי ה' לנגדי תמיד, תמיד הם יידעו שהקב"ה נמצא איתם, עמם ואצלם, וכל מה שצריך אפשר וצ...
	קרית ברסלב התרחבה מאוד בזמן הקצר לקיומה, משפחות רבות עוברות כל הזמן לקריה הקדושה, שבה חיים עם הקב"ה ונושמים אמונה, שמביאה אוטומטית שלווה ונחת, שרואים על כולם מקטן ועד גדול.
	לצד צמיחתה הפורחת של הקריה, גם המוסדות המקומיים גדלים בקצב מהיר מאוד, כשהילדים לומדים ומתפללים וחיים עם השם יתברך, צוות המחנכים החשובים והמיוחדים מאוד מתמסרים לכל ילד בנפרד, שהם יגדלו יהודים כשרים יראי ה'. שהשם יתברך ימשיך לעזור לילדים לגדול ולצמוח בת...
	אין העולם מתקיים אל בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן!

