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ָהרּוֹחת  ֱא�ֵקי  ִלְפֵניֶהם    ִיְפֹקד ה'  ֵיֵצא  ֲאֶׁשר  ָהֵעָדה,  ַעל  ִאיׁש  ָּבָׂשר  ְלָכל 
",  ַוֲאֶׁשר ָיֹבא ִלְפֵניֶהםְמסֹוָרה, "א  ַּבַעל ַהּטּוִרים ֵמִבי  ַוֲאֶׁשר ָיֹבא ִלְפֵניֶהם.

 תאֶ ן ְלָהִבי ", ָצִרי�ַוֲאֶׁשר ָיֹבא ֶאת ֵרֵעהּו ַבַּיַער ַלְחֹטב ֵעִציםָּפסּוק " דְועוֹ 
 .הָהֵאּלֶ  ַהְּפסּוִקים ינֵ ְׁש ל ׁשֶ  רַהֶּקׁשֶ 
א הּוק  ַהַּצִּדית  ְׁשֵלמּור  ִעיקַ   ִסיָמן ס"ח)  ,ֵחֶלק ב'  ,(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ראֹומֵ ז"ל    ַרֵּבינּו
ר,  יֹותֵ ד  עוֹ ר  ְלִהְׁשַּתּפֵ ל  ָיכוֹ א  ֶׁשהּול  ָּגדוֹ י  ֲהכִ   ָלָאָדםת  ְלַהְראוֹ ל  ָיכוֹ א  ְּכֶׁשהּו
ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ב  ָקרוֹ א  ֶׁשהּול  ָׁשפֵ י  ֲהכִ ם  ָלָאדָ ת  ְלַהְראוֹ ל  ָיכוֹ ם  ּגַ א  הּו  ּוְלֵהֶפ�
 .אֹותוֹ ב אֹוהֵ  ִיְתָּבַר�ם ְוַהּׁשֵ , ִיְתָּבַר�

ם ְצִריִכיד  ְלֶאחָ ,  ַּדְרָּגתוֹ י  ְלפִ ם  ָאדָ ל  ְלכָ ת  ְמיֶֻחדֶ ה  ָׂשפָ ק  ַלַּצִּדיה  ֶׁשִּתְהיֶ   ָצִרי�
א ֶׁשהּור  ְלעֹורֵ ם  ְצִריִכיד  ּוְלֶאחָ ,  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ד  ְמאֹ ב  ָקרוֹ א  ֶׁשהּוק  ְלַחּזֵ 
ן ְוָלכֵ י,  ֲאִמּתִ ק  ַצִּדיק  רַ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ ה  זֶ ת  אֶ .  ָּגבֹוּהַ ר  יֹותֵ ד  עוֹ ת  ַלֲעלוֹ ל  ָיכוֹ 

י  ִּדְברֵ ר  לֹומַ ה  ְּגדֹולָ ה  ַסָּכנָ   ֶׁשּזוֹ   ִסיָמן י"ח)  ,ֵחֶלק ב'  ,(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ַרֵּבינּור  אֹומֵ 
ם אִ ר  ְּכלֹומַ ם.  ֶׁשאֹוְמִריה  ַהּתֹורָ ם  עִ ם  ֲאָנִׁשיג  ַלֲהרוֹ ם  ֲעלּוִליי  ּכִ ה,  ּתֹורָ 

 ם.ָהָאדָ ת אֶ  ָהְרגּון, ָנכוֹ א ַה�ם ָלָאדָ ן ָנכוֹ א ַה�ר ַהָּדבָ ת אֶ ם אֹוְמִרי
ְלָכל,  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ   ִּבֵּקׁש  ַרֵּבינּוה  ֹמׁשֶ ה  זֶ ת  אֶ    ִיְפֹקד ה' ֱא�ֵקי ָהרּוֹחת 

ֲאֶׁשר ֵיֵצא  ה, ָּכזֶ ג  ַמְנִהיד ַיֲעִמי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּבָׂשר ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה, 
ה  ְּפִנימָ ס  ְלַהְכִניק,  ְלַחּזֵ   ָצִרי�א  הּום  ִלְפָעִמי  ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיֹבא ִלְפֵניֶהם,

ר ְלעֹורֵ ם  ְצִריִכים  ְוִלְפָעִמיץ,  ַּבחּור  ְּכבָ ם  ֶׁשהֵ ם  ֶׁשחֹוְׁשִבים  ַהְיהּוִדית  אֶ 
 ר.יֹותֵ ה ַהְרּבֵ ת ַלֲעׂשוֹ ל ְמֻסּגָ א ֶׁשהּו ְלִמיֶׁשהּו

ַלְחֹטב  ק,  ַהָּפסּות  אֶ א  ֵמִביה  ַהְמסֹורָ ה  ּוְלזֶ  ַבַּיַער  ֵרֵעהּו  ֶאת  ָיֹבא  ַוֲאֶׁשר 
ל עַ ל  ְיַקּבֵ א  �ם  ֶׁשָהָאדָ ג,  ְּבׁשֹוגֵ ג  ֶׁשהֹורֵ ד  ֵמֶאחָ ר  ְמַדּבֵ ק  ֶׁשַהָּפסּו  ֵעִצים,
  ְוַרק ם,  ֲאָנִׁשיג  ַלֲהרוֹ ה  זֶ י  ְידֵ ל  עַ ם  ֲעלּוִליי  ּכִ ם,  ַלֲאֵחִריר  מּוסָ ר  לֹומַ   ַעְצמוֹ 

 ת.ֹזאת ַלֲעׂשוֹ ל ָיכוֹ י ֲאִמּתִ ק ַצִּדי
ה זֶ ם  ְּפָעִמיה  ַהְרּבֵ י  ּכִ י,  ַלֵּׁשנִ ר  מּוסָ ם  אֹוְמִרי  ֵאי�ר  ְלִהָּזהֵ ד  ְמאֹ ם  ְצִריִכי
ת אֶ ח  ִיּקַ   ַהּׁשֹוֵמעַ   ויֶׁשַעְכׁשָ ם  ִּבְמקוֹ ל,  ְלהֹוִעי  רֵמֲאׁשֶ ר  יֹותֵ ק  ְלַהִּזי  ָיכֹול

ת ִלְהיוֹ ד  ְמאֹ ל  ָיכוֹ י,  ָראּו  רְויֹותֵ ב  טוֹ ר  יֹותֵ ת  ִלְהיוֹ ל  ְוַיְתִחים  ַּבָּיַדיִ   ַעְצמוֹ 
 ו. ַעְכָׁשיד  עַ ה  ָעׂשָ ן  ּכֵ א  ֶׁשהּוה  ִמּמַ ת  ָּפחוֹ ה  ַיֲעׂשֶ א  ְוהּור,  ְוִיָּׁשבֵ ז  ִיְתַרּגֵ א  ֶׁשהּו

א הּוה,  ַהְּנכֹונָ   ַּבֶּדֶר�ת  ֹזאה  עֹוׂשֶ א  הּום,  ָלָאדָ ר  מּוסָ ר  אֹומֵ ק  ְּכֶׁשַהַּצִּדי
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואל  ֵאצֶ ם  ֲחׁשּוִבים  ֶׁשהֵ ל  ִיְׂשָראֵ י  ְּבנֵ ת  אֶ ק  ְמַחּזֵ 

ם, עֹוִׂשים  ֶׁשהֵ ב  טוֹ ר  ָּדבָ ל  ְלכָ ה  ְמַצּפֶ ד  ְמאֹ א  ְוהּו ם  אֹותָ ב  אֹוהֵ   ָּברּו� הּוא
ם  ְיהּוִדי  ְוִיְהיּום  ַהִּדּבּוִרי ת  אֶ   ְיַקְּבלּות  ֶּבֱאמֶ ם  ֶׁשהֵ   ָהֵאּלּום  ַלֲאָנִׁשיר  עֹוזֵ ה  ְוזֶ 

 ם.ֲאִמִּתִּיים ְּכֵׁשִרי
  ֵאי�   ֶׁשּיֹוֵדעַ י,  ָהֲאִמּתִ ק  ַהַּצִּדית  אֶ א  ֶּׁשִּנְמצָ   ִיְתָּבַר� ם  ֵמַהּׁשֵ   ְנַבֵּקׁשה  ָהבָ 

 אֹוָתנּור  ּוְלַהְחִזי  אֹוָתנּוק  ְלַחּזֵ ל  ֶׁשָּיכוֹ ה,  ַהְּנכֹונָ   ַּבֶּדֶר�  רמּוסָ   ָלנּור  לֹומַ 
ָּברּו� הּוא ם ַחִּיי  ָלנּו  ְוִיְהיּום,  ְּכֵׁשִרים  ְיהּוִדיה  ִנְהיֶ י  ְּבַוַּדאז  ָא,  ְלַהָּקדֹוׁש 

 א.       ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ם טֹוִבי
 "ה)תשסס  ִּפְנחָ ל ַהַּנחַ  ּתֹו�(

. 
  

 

ַהְּמָצִרים"ִליֵמי  ת  ָּכעֵ ם  ִנְכָנִסי  ֲאַנְחנּו "  ֵּבין 
ְּבַּתמּוז ן  ֵּבית  ַהָּׁשבּועוֹ ת  ְׁש�ׁשֶ  ָעָׂשר  ִׁשְבָעה 

ה  ַהְּתקּופָ ל  עַ ם  ִמְסַּתְּכִלים  ְוִּתְׁשָעה ְּבָאב, ֲאָנִׁשי
ְוִנְדֶמה    ַהּזוֹ  ְׁשחֹוָרה,  ּוָמָרה  ַעְצבּות  ְיֵמי  ְּכַעל 

ּוְנִפיָלה ְיִריָדה  ְיֵמי  ֶׁשֵהם  ם ְּכֶׁשְרחֹוִקי  ,ָלֶהם 
ַחס ְוָׁשלֹום, ְוָקִׁשים ְמֹאד   ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ ד  ְמאֹ 

 .ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�
ֶׁשּיְ  ַהֵהֶפ�,  ַּתְכִלית  ִהיא  ֵּבין ּוֶבֱאֶמת  ֵמי 

ַהְּמָצִרים ְמֹאד ְמֻסָּגִלים ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, 
ִויכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ָּבֶהם ְמֹאד ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�,  

ַהָּׁשָנה ְימֹות  ִמְּבָכל  ְלַרּבִ   .יֹוֵתר  ִסְּפרּו  י  ּוַפַעם 
ַז"ל, ֶׁשֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים אֹוְמִרים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם   ןָנתָ 

י  ְיִריָדה ּוְנִפיָלה ִּביֵמי ֵּבין ַהְּמָצִרים, ְוָאַמר ַרּבִ 
ַז"ל, ֶׁשֵאיָנּה ֱאֶמת, ַרק ָיִמים ֵאּלּו ְמֻסָּגִלים    ןָנתָ 

ְמֹאד ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ִויכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב 
ֵאּלּו   ְּבָיִמים  ִּכי  ִיְתָּבַר�,  ְלַהֵּׁשם  ְּביֹוֵתר  ָּבֶהם 

ְוִהיא ְקרֹוָבה ּוְסמּוָכה ַהְּׁשִכינָ  ְּבָגלּות,  ִעָּמנּו  ה 
<<<< 

 
 מילה של התחזקות

ַ‡ּפ",   ט¿ "ַו‡ס¿ ל…‡  י‡  ƒ‰ ָעָי‰  י‡  ַ‰ּב¿ ƒ‰ ָעָי‰  ַ‰ּב¿

  ˙ ָ„עו… ‰ו…  . ּלו… ∆ ׁ̆ ים  ƒַחּי‰ַ מ≈ ַח  ר≈ ּבו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ∆ ׁ̆

י˜ו…  ƒם ַמּז ט ּ‚ַ ס¿ ¿̃ י   ˙ט∆ ≈„ ‰ ּכ¿ ז∆ ים ּב¿ ƒ ׁ̆ ּמ¿ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒם מ ƒ‡

ים,  ƒחּור ּבַ ל  ∆̂ ≈‡  ‰ ∆‡ רו… י  ƒנ‡ֲ ים;  ƒַחּי‰ַ מ≈ ר…ַח  ב¿ ƒל

ר∆  ן    ע‚ּבָ פו… ל∆ ט∆ ים  ƒל ּב¿ ַ̃ מ¿ ַר˜  ם  ≈‰ ∆ ם    -ׁ̆ ≈‰

 ‡ַ מ¿ ם  ≈‰  ,˙ בּוˆו… ¿̃ ƒל ים  ƒמ ָ ׁ̆ ר¿ ƒםנ ַ‰ּיו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ„  ,ּב¿

יו…  ¿‰ ƒים ל ƒכ פ¿ ַ‰ּמ…ַח, ‰ו… ׁ̆ ו¿ ן. ˙ ָ‰ר…‡ פו… ל∆ „ ַלט∆ ב∆  ע∆

ָנָס‰,   ַפר¿ ַ‡ּפ ל¿ ט¿ יך¿ ַו‡ס¿ ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ם ַ‡ ƒ‡ ו… ּמ ַל ƒו… יּ נ ˙

-    ,‰ ז∆ ׁ̆ ּבָ ּמ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ל ל¿ ‰ ָיכו… ָּ̇ ָעָי‰, ַ‡ ‰ ּב¿ ז∆ ין ּבָ ≈‡

 ‰ י„ ַ‰ּז∆ ƒח ר ַ‰ּיָ ∆ ׁ̆ ∆ּ̃ ָך ַר˜ ַ‰ ‰ ל¿ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆  ‰ ≈‡ ,  ֲ‡ָבל ר¿

ָך   ‰ ל¿ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ם  ƒ‡ .ר ≈̇ ל…‡ יו… ‰ ַ‰ּז…‡˙ ו¿ ָ̂ בּו ¿ּ̃ ‰ַ ַר˜ 

מּוָנ‰ ַ‡ַח˙,   ¿ּ̇ ָך ַר˜  ַלח ל¿ ¿ ׁ̆ ƒים; ‰ּו‡ י ƒר ָ ׁ̆ ¿̃  „ עו…

‰ּו˜   ƒ ׁ̆ י  ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ ‰ּו˜,  ƒּפ ָך  ל¿ ַלח  ¿ ׁ̆ ƒי י  ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ -  

י‡  ƒ‰ ָך  ¿ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡  ,„ ּבָ ע¿ ֻ ׁ̆ מ¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ מּור,  ָ‚ּ  ‰ ָּ̇ ‡ַ

ים.  ƒמ ˙ו… יָך י¿ יָל„∆ ƒָמָנ‰ ו  ַ‡ל¿
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ¡‡ ‰ ַּ̃  "ב)˙˘פ˙ ֻח

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 ֵּבין ַהְּמָצִרים

 

ָרׁשָ ל ַע  הִמיָל    הַהּפָ
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מוצאי  
 ר"ת שב"ק

 

הדלקת  
 הנרות

 
 

03:9  10:7  ירושלים 
00:9  277:  בני ברק 
01:9  19:7  בית שמש  

01:9  197:  מודיעין עילית 

00:9  187:  צפת  

59:8  06:7  יבנאל 
00:9  267:  אשדוד 

14:10  328:  אומאן 

 

 לרפואת הילד שמעון אלעזר בן פרומט נחמה בתושח"יהשבוע הוא  תזכות הפצת הגיליונו
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, ּוְכֶדֶר� ַהֶּמֶל� ְּבָׁשָעה ֶׁשּיֹוֵׁשב ְּבתֹו� ָהַאְרמֹון ֶׁשּלֹו, דְמאֹ   ֵאֵלינּו
ְוהּו ַלֶּדֶר�,  ֶׁשּיֹוֵצא  ְּבָׁשָעה  ֲאָבל  ֵאָליו,  ְלַהִּגיַע  ְמֹאד  א  ָקֶׁשה 

ְמֹאד ְלַהִּגיַע ֵאָליו, ְוָלֵכן ַּדְיָקא   ִמְסּתֹוֵבב ֵּבין ַאְנֵׁשי ְמִדיָנתֹו, ַקל
ְלִהְתָקֵרב  ְמֹאד  ְמֻסָּגל  ְּבָגלּות,  ִעָּמנּו  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ֵאּלּו  ְּבָיִמים 
ֵאֶליָה ְוַלֲעׂשֹות ָלּה ֵקן ְוַאְכַסְנָיא ֶׁשִּתְׁשֶרה ֶאְצֵלנּו, ְוהּוא ַעל ְיֵדי 

 , ְוָאז ִיְזֶּכה ַלֲעִלָּיה ְּגדֹוָלה.ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ת ַוֲעבֹודַ  ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה
ַהֵּׁשם  ְּכֶנֶגד  ְמֻכָּוִנים  ְוֵהם  יֹום,  כ"א  ֵהם  ַהְּמָצִרים  ֵּבין  ְּיֵמי 

ֶׁשעֹולֶ קיא ִּכי ה  "ה  ֶׁשל ְּתׁשּוָבה,  ַהֵּׁשם  ְוהּוא  ְּבִגיַמְטִרָּיא כ"א, 
ו ַלֲעׂשֹות "ֲאָנא ָזִמין ְלִמיְהֵוי", ֲאִני מּוָכן ֵמַעְכׁשָ   :ֵּפרּוׁשוֹ   'יהקא'

(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן  הּוא  -ָּברּו�- ְּתׁשּוָבה ְוַלֲחֹזר ֶאל ַהָּקדֹוׁש
 . , ִּכי ָיִמים ֵאּלּו ְמֻסָּגִלים ְמֹאד ִלְתׁשּוָבהו')

ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֵהם ָיִמים ְּגבֹוִהים ְמֹאד, ָלֵכן ַהַּבַעל ָּדָבר ְמַסֵּבב 
ִּדְמיֹונֹות ׁשֶ  ּוְכֶדֶר� אֹוַצר אֹוָתם ִעם  ל ַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחֹוָרה, 

ְוחֹוָתמֹות, ֶׁש�א  םָּגדֹול ְוָעצּום ְמֹאד ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ַהְרֵּבה ַמְנעּוִלי
ֶׁשֵאינָ  ֵאּלּו  ִמֶּמּנּו  ַמְטֶעה אֶ םְראּוִיי  םֵיָהנּו  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ֲאָבל  ת , 

ּוְמַדּלֵ   -  ַעְצמוֹ  ְּתִפּלֹות   גקֹוֵפץ  ּוַמְרֶּבה  ַהְּמִניעֹות,  ָּכל  ַעל 
ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשִּיְזֶּכה  ֵאּלּו  ְּבָיִמים  ְוִהְתּבֹוְדדּות 
ֶּבֱאֶמת, ְוִלְמֹצא אֹותֹו ִיְתָּבַר� ְּבתֹו� ָּכל ַהַהְסָּתרֹות ְוַהִּכּסּוִיים, 

 .ְוָאז ִיְזֶּכה ִלְמֹצא אֹוַצר ִנְפָלא ְמֹאד
ְּבׁשֵ   ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבְּסָפִרים   ַהָּקדֹוׁשד  ַהַּמִּגים  ְוַכּמּוָבא 

א,  (ֵאיָכה ַעל ַהָּפסּוק  )יַמְסעֵ ת  ָּפָרׁשַ  "ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל"(זי"ע  ִמֶּמעְזִריְטׁש
ָּכל ִמי   -   ָּכל רֹוְדֵפי ָיּה  ";ָּכל ֹרְדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִרים"  :)ג

אֹותֹו    ג ְלַהִּׂשית  ִלְזּכוֹ ל  יּוכַ   –  ר ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ִהִּׂשיגּוהָ ֶׁשרֹוֵדף ַאחַ 
  .ֵּבין ַהְּמָצִרים ַּדְיָקא - ִּביֵמי ִיְתָּבַר�

ְׁש�ׁשֶ  ֶׁשל  ְּגבֹוהֹות  תַהַּׁשָּבתֹות  ֵאּלּו   ת ּוְמרֹוְממוֹ   ַהָּׁשבּועֹות 
 ת ְמֻכָּונוֹ   ןָּׁשָנה, ִּכי הֵ הַ ת  ְּבָכל ַׁשְּבתוֹ   ןְמֹאד, ְוִכְמַעט ֶׁשֵאין ֻּדְגָמתָ 

ְּכֶנֶגד ַהָּׁש�ׁש ְרָגִלים ֶּפַסח, ָׁשבּועֹות, ְוֻסּכֹות, ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס ְּכֶנֶגד 
ַמּטֹות ָּפָרַׁשת  ְּדָבִרים   ֶּפַסח,  ּוָפָרַׁשת  ָׁשבּועֹות,  ְּכֶנֶגד  ַמְסֵעי 

 הָּבת ֲהִכי ְּגבֹוהָ ְוַׁשָּבת ֲחזֹון ְּכֶנֶגד ֻסּכֹות, ְוַׁשָּבת ֲחזֹון ִהיא ַהּׁשַ 
ַעל ֵׁשם ִּגּלּוי ַהְּנבּוָאה, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב א  ְּבָכל ַהָּׁשָנה, ִּכי ֲחזֹון ִנְקרָ 

, ְוהּוא ֻּדְגַמת ַחג ַהֻּסּכֹות, ֶׁשִּנְקָרא "ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו"  :), א(ְיַׁשְעָיה א
,  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כא)ַעל ֵׁשם ֶׁשסֹוִכין ָאז ְּברּוַח ַהֹּקֶדׁש  
ַהְּקדֹוִׁשים   ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ע"בֻסָּכה  י  (ְירּוַׁשְלמִ ּוְכמֹו  ָלָּמה '  :)כב 

 '.ָּׁשם ׁשֹוֲאִבים רּוַח ַהֹּקֶדׁשֶׁשּמִ   ?ִנְקָרא ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה
 ִמֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ה  ַמְראֶ   ,ְוַזֵּכי ָהְראּות ְיכֹוִלים ִלְראֹות ְּבַׁשָּבת ֲחזֹון

  .ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו
 ק ָמתוֹ ה ַנֲעׂשֶ ר  ִמּמַ 

ת ֵּבין  ֻחְרּבָ ל  עַ א  ִנּבֵ א  ַהָּנִבי  ִיְרְמָיהּו  ')א  ִיְרְמָיהּו(ר  אֹומֵ ק  ַהָּפסּו
רֹוֶאה".  ַהִּמְקָּדׁש ֲאִני  ָׁשֵקד  ל ַּמקֵ "ֶׁשהַ   ְּכמוֹ "י  ַרִׁש ר  אֹומֵ   "ַמֵּקל 

ם ֶעְׂשִרי  לֹוֵקחַ י  ַהְּפִר   ֶׁשּצֹוֵמחַ ד  עַ א  יֹוצֵ ח  ֶׁשַהֶּפרַ ז  ֵמָאד"  ָׁשקֵ 
ת חֹומַ ת  אֶ   ֶהֱחִריבּו ם  ֶׁשַהּגֹוִייי  ִמָּמתַ ן  ּכֵ   ְּכמוֹ ם,  יוֹ ד  ְוֶאחָ 
ם ֶעְׂשִריח  ָלקַ   ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבית  אֶ   ֶהֱחִריבּום  ֶׁשהֵ ד  עַ ם,  ָׁשַליִ ְירּו

 ם.יוֹ ד ְוֶאחָ 
"ל ֲחזַ ת,  ַאֶחרֶ ה  ְּתכּונָ ם  ּגַ   ֵיׁשד  ֶׁשַלָׁשקֵ ת  ָלַדעַ ם  ְצִריִכיל  ֲאבָ 

ֵּפֶרק א')ם  אֹוְמִרי ה זֶ י  ְוַאֲחרֵ ר  מַ ם  קֹודֵ א  הּוד  ֶׁשַהָּׁשקֵ    (ַמַעְׂשרֹות 
י ּכִ ם  ִלְׁשֵקִדי  ִנְמְׁשלּות  ַהָּׁשֻבעוֹ ת  ֶׁשְּׁש�ׁשֶ   ְּכמוֹ ן  ְוָלכֵ ק.  ָמתוֹ ה  ִנְהיֶ 

ה ָהֲעבֹודָ ת  ֶּבֱאמֶ   ֶׁשּזוֹ ק.  ְלָמתוֹ ר  ִמּמַ   ַלֲהֹפ�ר  ֶׁשֶאְפׁשָ ן  ַהְּזמַ ו  ַעְכָׁשי
(ַהְקָּדַמת ְּבֵראִׁשית  ר  אֹומֵ   ַהָּקדֹוׁשר  ֶׁשַהזֹוהַ   ְּכמוֹ ם  ָּבעֹולָ ם  ָאדָ ל  ׁשֶ 
ר ּוִממָ ר  אוֹ ה  ֶׁשִּיְהיֶ   ֵמֹחֶׁש�ת  ְוַלֲעׂשוֹ   ַלֲהֹפ�ל  ָיכוֹ ם  ִמּכֶ י  מִ " ד.)

 ק?"ָמתוֹ ה ֶׁשִּיְהיֶ 
ם, ּוְקָׁשִיי  םְוִיּסּוִרית  ָצרוֹ ם  ָאדָ ל  עַ ם  ֶׁשעֹוְבִרי  ֶׁשֲאִפילּור,  ְּכלֹומַ 
ל ֲאבָ ם.  ָּבֵעיַניִ   לוֹ   ָחׁשּו�  ְוַמָּמׁש,  לוֹ ם  ָמִריד  ְמאֹ ם  ְוַהַחִּיי

 ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ם,  ֵמַעְצמָ   ָקרּוא  �  ָהֵאּלּום  ַהְּדָבִריל  ֶׁשּכָ ם  ְּכֶׁשּיֹוְדִעי
ו, ֵאָליר  ַיֲחזֹ א  ֶׁשהּום  ָהָאדָ ת  אֶ ר  ְלָהִעיה  ְּבַמָּטרָ ה  זֶ ת  אֶ ה  ָעׂשָ 

, ֶׁשּלוֹ ת  ַהְּבָעיוֹ ת  אֶ א  הּו  ָּברּו�  ְלַהָּקדֹוׁשר  ּוְמַסּפֵ   הֹוֵל�ם  ְוָהָאדָ 
ר ַיֲעזֹ י  ְּבַוַּדא  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ י  ּכִ ק,  ְלָמתוֹ ר  ִמּמַ ה  ְוָעׂשָ   ָהַפ�א  הּוז  ָא
 . ֶׁשּלוֹ ת ְוַהָּצרוֹ ת ַהְּבָעיוֹ ל ִמּכָ א ֵיצֵ א ְוהּו, לוֹ 

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶר� ֵּבין ַהְמָצִרים) 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,     

ץ ִלְכּתֹב ֶאת ַהִּמְכָּתב ַהֶּזה, ַלְמרֹות ֶׁשאּוַלי א ָיֶפה ָהאֶֹמ ת  ֶא   לֹוֵקַח ֲאִני  
ְלַהִּגיד ַמה ֶׁשֲאִני   ְּבֵסֶדר  ָהָיה ַהּגֹוֵרם ֶׁשִּבְגָלָלּה ְוא  ֶזה  חֹוֵׁשב, ֲאָבל 

ִהַּגְעִּתי ֶאל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ְוָלָּמה ָלַקְחִּתי ֶאת רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה 
ַמה   ִלי,  ּכֹוֵאב  ֶּבֱאֶמת  ַמה  ּוְלַסֵּפר  ְלַדֵּבר  ֶׁשאּוַכל  ְּכֵדי  ַּדְרִּכי,  ְלמֹוֶרה 

 רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה יּוַכל ְלַחֵּזק אֹוִתי ִעם ָהֵעצֹות  ַמְפִריַע ִלי ַּבַחִּיים, ְוכָ 
ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל. ֶזה ַמה ֶׁשָהָיה ָחֵסר ִלי, ַוֲעַדִין ָחֵסר ִלי, ֵאין ִלי ַאָּבא אֹו  
ַרב ֶׁשִאּתֹו אּוַכל ְלׂשֹוֵחַח ָּכל ַמה ֶׁשֻּמָּנח ַעל ִלִּבי ְוֶׁשהּוא יּוַכל ַלֲעזֹר 

 יר ַהּכֹל ּוְלַהֲעִמיד ָּפִנים ֶׁשַהּכֹל טֹוב ְוָיֶפה. ִלי, ְוא ְלַהְסִּת 

ֶׁשֵאין ִלי ַמְסִּפיק ֶּכֶסף ּוַפְרָנָסה,   הזֶ   ְוַעְכָׁשו ְלִעְנָיֵננּו; ַהחֹובֹות, ָהֲעִנּיּות,
 ַמָּמׁש מֹוִציִאים אֹוִתי ִמַּדְעִּתי.

ַהִּמְדָרׁש ָיִביא ִלי ַּפְרָנָסה; ֲאִני  ֲאִני א רֹוֶאה ֶׁשְּלִהְתַּפֵּלל ְּבִמְנָין ְּבֵבית 
ֲאִני א רֹוֶאה  ַּפְרָנָסה;  ִלי  ָיִביא  ְוַעְרִבית  ִמְנָחה  א רֹוֶאה ֶׁשַּׁשֲחִרית 
ַעל  עֹוֵבר  ֶׁשֲאִני  ַּבָּׁשבּוַע  ַּגם  ַּפְרָנָסה,  ִלי  ָּתִביא  ַהָּפָרָׁשה  ַעל  ֶׁשַּלֲעבֹר 

 א עֹוֵבר ַעל ַהָּפָרָׁשה ֵיׁש ִלי ִמֵּמיָלא ָּכל ַהָּפָרָׁשה ְוַגם ְּבָׁשבּוַע ֶׁשֲאִני
ַהְּזַמן ְנָזִקים ְוחֹובֹות; ֲאִני א רֹוֶאה ֶׁשְּלִהְתַאֵּמץ ְוִלְׁשמֹר ֶאל ָהֵעיַנִים,  
ְקֻדַּׁשת  ַעל  ַלֲעבֹד  ַּפְרָנָסה;  ִלי  ָּתִביא  ִּבְקֻדָּׁשה,  ַרק  ִלְהיֹות  ְלִהָּזֵהר 

ֶׁשֶּזה ֵמִביא   ה ְׁשמֹר ַעל ַהֶּפה, ֲאִני א רֹוֶא ַהְּבִרית, ַלֲעבֹד א ִלְכעֹס, לִ 
ִלי ַּפְרָנָסה; א ְלהֹוִריד ּוְלַׁשֵּפץ ֶאת ַהָּזָקן, ַּגם א ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה 
ְלִהְתַאֵּמץ  אֹוָתּה,  ְלַכֵּבד  ָלִאָּׁשה,  ָיֶפה  ְלַדֵּבר  ַּפְרָנָסה;  ֶׁשל  ַהִּצּנֹורֹות 

 ם א ֵמִביא ִלי ַּפְרָנָסה ַוֲעִׁשירּות.ְלַׂשֵּמַח אֹוָתּה, ּגַ 

ְוָאז ֲאִני   ֶאְצִלי ֶזה קֹוֶרה ַרק ִאם ֲאִני יֹוֵצא ַלֲעבֹד ֵּתַׁשע ָׁשעֹות ַּבּיֹום, 
ֲעַדיִ  ָאז  ַוֲאִפּלּו  ֶׁשִּלי,  ַהֵּׁשם  ֲעבֹוַדת  ֶאת  עֹוֵזב  ִלי   ןְלַגְמֵרי  ִיְהֶיה  א 

ַהּיֹוְמיֹוִמ  ַלהֹוָצאֹות  ֶּכֶסף  אֹו  ַמְסִּפיק  חֹובֹות;  ְלַׁשֵּלם  ּוְכֵדי  ּיֹות 
ֶׁשַאְמִׁשי ְלַהִּגיד ְּתִהִּלים, ַלֲעׂשֹות ִהְתּבֹוְדדּות, ִלְלמֹד ִׁשעּוִרים ְּכִסְדָרן 

ַהְּתִפּלֹו ְׁשלֹוׁש  ֶאת  ְלִהָּׁשֵאר   ת ּוְלִהְתַּפֵּלל  ַּגם  ֲאָבל   ,ֶׁשָּצִרי ְּכמֹו 
ְלַהְמִׁשי ִלְחיֹות ְבִלי ֶּכֶסף; ַחִּיים ֶׁשִּבְכָלל ְּבִדָּכאֹון, ְלִהְׁשַּתֵּגַע ְלַגְמֵרי, ּו

 א ָׁשִוים ִלי.

ֶׁשָּיכֹול  ָּדָבר  ֵאין ׁשּום  ַּפְרָנָסה,  ַלְסָבך ֶׁשל חֹובֹות ֶּכֶסף  נֹוֵפל  ְּכֶׁשֲאִני 
ָלּה  ְמַצִּפים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַהִּׂשְמָחה  ַעל  חֹוֵׁשב  ַרק  ְּכֶׁשֲאִני  אֹוִתי.  ְלַׂשֵּמַח 

ַרת ַהֵּׁשם ְּבָׁשָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת, ַרק ִנְהֶיה ִלי ַמר ַעל ַהֵּלב, ִנְהָיה  ְּבֶעזְ 
ֲאִני   ִמְׁשַּתֵּגַע,  ַמָּמׁש  ֶׁשֲאִני  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  ְּבַפְרָנָסה.  ָקָׁשה  יֹוֵתר  ַרק  ִלי 

 יֹוֵצא ִמַּדְעִּתי, ְוִאי ִלי ֶּדֶר ְלֵהָרֵגַע ְוִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה. 

ַע ֶׁשְּלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֵאין ְזַמן ִּבְׁשִביִלי, ַוֲאִני ֵמִבין ֶאת ֶזה; ְּכָכל ֲאִני יֹוֵד 
ַּפְרָנָסה  ָלֵתת  ִּכְבָיכֹול,  ִּבְׁשִביִלי  ְזַמן  ֵאין   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַּגם  ַהִּנְרֶאה 

 ְלֵאיֶזה ַאְבֵר ִנָּדח; ַהִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָׁשַכח ִמֶּמִּני? 

י ְמַקֶּוה ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה יּוַכל ַלֲעזֹר ִלי, ְלַחֵּזק אֹוִתי, ּוְלַהְראֹות ִלי ֲאנִ 
 ֶּדֶר ַהחּוָצה ֵמַהְּסַב ֶׁשִּלי.

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
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דֹוׁש ( ְּתׁשּוָבה: נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )קמדִסּפּור ַחּיָ

ר,  ִקילֹוֶמֶט   130ל  ֶׁש   ֶּדֶר ק,  ָוואְלְטִׁשיְס לְ   ַלֶּדֶרם  יֹוְצִאי  ִמְׁשַּפְחּתֹום  עִ "ל  זַ   ַרֵּבינּור:  ַּתְקִצי
 ם. ִמְריָ  ִּבּתֹול ֶׁש ה ַלֲחתּונָ 

 תקכו. 
ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶר ַאַחר ְנִסיָעה ֶׁשל יֹום ָׁשֵלם ִהִּגיעּו ְלֵאיזֹו ַאְכַסְנָיה ְלֵעת  

 ֶעֶרב ְוָנחּו ָׁשם.  
זַ  ַרֵּבנּו  ִצָּוה   ָּכ   ָאז   ֶׁשָּנַסע,  ןְטֶׁשעִרי ִמ   ִיְצָחק  ְׁשמּוֵאל  ְלָהַרב  "לּוֵבין 

ֲעָגָלה ִעם ֶהָעֵרל ַהַּבַעל־ ָה   ֶאת  ֶׁשָּיִכין ,  הַלֲחֻתּנָ   ַז"ל   ַרֵּבנּו   ִעם   ַּגם־ֵּכן 
 ֲעָגָלה, ִּכי ְרצֹונֹו ָלֵצאת ְקָצת ְלַטֵּיל ְוֵכן ָעָׂשה.

ְוֶתֶכף־ּוִמַּיד ִנְזָּדֵרז ּוָבא ַהַּבַעל־ֲעָגָלה, ְוָיְׁשבּו ַיַחד ַעל ָהֲעָגָלה ַרֵּבנּו   
ה ְלֵהָעֵרל  ֶׁשְּיַצּוֶ ,  לֹו  ְוָאַמר.  ןְטֶׁשעִריִמ   ִיְצָחק  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ָהַרב  ִעם  "לזַ 

ְּבַעְצָמּה,   ָלֲעָגָלה  ֵמַהּסּוִסים  ַהֲחָבִלים  ֶאת  ֶׁשִּיְקׁשֹר  ֲעָגָלה,  ַהַּבַעל־ 
ֶׁשֵּיְלכּו   ַהּסּוִסים,  ֶאת  ְוֶׁשַּיִּניַח  ָידֹו),   ְּבתֹו אֹוָתם  ֶׁשֵּיָאֵחז  (ְוא 

 ֵמַעְצָמם.
ֲעֵליֶהם ֲאֵפלֹות ְוֶחְׁשַכת ַהַּלְיָלה ְּבֶכֶפל ִמֶּכֶפל ָּכֶזה, ַעד    ּוִמָּיד ִנְתַּכְּפָלה 

  ֶאת   ִלְראֹות  ָיכֹול  ָהָיה   א  ָהֲעָגָלה  ַעל   "לֶׁשִּביִׁשיָבתֹו ָסמּו ְלַרֵּבנּו זַ 
  תָעְביּו  ֵמרֹב  ַז"ל  ַרֵּבנּו    ַעד ,  ַהָּדָבר  ְוִנְתַעֵּכב.  אֹוָתם  ֶׁשָּסַבב,  ַהחֹׁשֶ

 ָלִעיר,  ַהּס   ִעם  ְוָהֲעָגָלה.  םְׁשָעַתיִ   אֹו  ה ָׁשעָ   ְּבֵעֶר ּוָבאּו  ִהִּגיעּו  ּוִסים 
ֲאֶׁשר ִּבְתִחָּלה א ָיַדע ָהַרב ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִיְצָחק ֵׁשם ָהִעיר. ְוַהּסּוִסים  
ָעְמדּו ֵמַעְצָמם ֵאֶצל ֵּבית ַאְכַסְנָיה ַאַחת, ֶׁשא ָהָיה ַּגג ָעֶליָה. ְוֶתֶכף־ 

מּוֵאל ִיְצָחק ֵמָהֲעָגָלה ְוִנְכְנסּו ֶאל  ְׁש   ַרִּבי  ָהַרב  ִעם   "ל ּו ַרֵּבנּו זַ ּוִמָּיד ָיְרד
 ַהַּבִית.

,  ְמֻיָחד  ֶחֶדר  "ל ְוָׁשם ַּבַּבִית ָהָיה ִאיׁש ְמָׁשֵרת, ֲאֶׁשר ֵהִכין ִמָּיד ְלַרֵּבנּו זַ  
  ִעם   ַהָּגדֹול  ַּבַּבִית  ָׁשם  ָיַׁשב  ִיְצָחק  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ְוָהַרב.  ִליׁשֹן  ָׁשם  ְוָׁשַכב

זַ ְּבַיַחד  ַהְּמָׁשֵרת ַרֵּבנּו  ֶׁשָּׁשַכב  ְוקֶֹדם    ִצָּוה ,  ַהְּמֻיָחד  ְּבֶחֶדר  ִליׁשֹן  "ל. 
,  "לַהּנַ   ַּבֶחֶדר  ָׁשַכב   ַז"ל  ְוַרֵּבנּו.  ַהַּלְיָלה  ִלְסֻעַּדת  ַּתְבִׁשיל  ַּבֲעבּורֹו  ְלָהִכין

 . "ל ּנַ ַה  ֵמַהַּתְבִׁשיל לַהִּבּׁשּו  ֶׁשִּנְגַמר ַעד
ִּבּׁשּול    ָאְמָרה,  ַהַּתְבִׁשיל  ּוְכֶׁשִּנְגַמר ֶׁשִּנְגַמר  ְלַהְמָׁשֵרת,  ַהְּמָׁשֶרֶתת 

ֶאת   ֶׁשָּיִקיץ  ִיְצָחק,  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ְלָהַרב  ַהְּמָׁשֵרת  ְוָאַמר  ַהַּתְבִׁשיל. 
ְוָהַרב ַרִּבי ְׁשמּוֵאל  ָהִאיׁש ֵמַהֵּׁשָנה, (ִּכי ַהְּמָׁשֵרת א ָיַדע ְּכָלל ִמי הּוא.  

  ְוא ),  הּוא  ִמי  ְיַגֶּלה  ֶׁשא,  "לִיְצָחק ֵהִבין ֵמַעְצמֹו, ֶׁשֵּכן ְרצֹון ַרֵּבנּו זַ 
  ְוָעָנה   ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶאת  ְּבַעְצמֹו  ְלָהִקיץ  ִיְצָחק  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ָהַרב  ָרָצה

  ֵאי ״:  ַהְּמָׁשֵרת  ַאלְוָׁש   ״!ְֹוֵהִקיצו  , ֵל  רֹוֶצה  ַאָּתה  "ִאם:  ְלַהְמָׁשַרת
ִּבי ְׁשמּוֵאל ִיְצָחק, ֶׁשִּיְקָרא ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:  ַר   ָהַרב  ְוֵהִׁשיב?"  אֹוִתי   ֶאְקָרא

יּו דיּו" ְׁשֵטייד,  ֶוועְטֶׁשעֶר   ף אֹוי  ט,    ָּתקּום ,  ְיהּוִדי  ְיהּוִדי ("  !ע ֶעְסן 
 !)  ַהַּתְבִׁשיל  ֶאת ֶלֱאכֹל

  ַרִּבי  ֶׁשָהַרב, ִּכֵּון  ַרק. ֶלֱאכֹל ָרָצה  א ַא, הֵמַהֵּׁשנָ  ַז"ל  ַרֵּבנּו ְוִנְתעֹוֵרר
ֵאל ִיְצָחק ְיַׁשֵּלם ְּבַעד ַהַּתְבִׁשיל ַּכָּנהּוג. ְוֵתֶכף  ּוִמָּיד ָיָצא ִמָּׁשם  ְׁשמּו

  ְוִצָּוה   ִיְצָחק  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ָהַרב  ִעם  ָהֲעָגָלה  ַעל  ְוָעָלה  ְוָחַזר  "לַרֵּבנּו זַ 
,  ְלַהֲעָגָלה  ַהּסּוִסים  ֵמַעל  ַהֲחָבִלים  ֶאת  ִיָּקֵׁשר  ֶׁשֶהָעֵרל,  ַעםַהּפַ   עֹוד

 ֵּיְלכּו ְוָירּוצּו ֵמַעְצָמם, ַעד ֶׁשָחְזרּו ֶאל ָהַאְכַסְנָיא, ֶׁשִּמָּׁשם ָיְצאּו.  ֶׁש 
,  ְלַהְמָׁשַרת  טֹוָבה  ַמֲחִזיק  ֶׁשהּוא,  "לּוְבֶאְמַצע ַהֶּדֶר ָׁשַמע ִמִּפי ַרֵּבנּו זַ 

[ אֹותֹו  ץֶׁשֵהִקי ַאַּגב,  ֶּדֶר  ִיְצָחק  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  בְלָהַר   ִנְתַוֵּדעַ   ְוֵכן.   
זַ  ַרֵּבנּו  ָׁשם  ֶׁשָּיַׁשן    ֵמאֹות   ַּכָּמה  ֶׁשל  ַרב  ֶמְרָחק  ָהָיה  "לֶׁשַהָּמקֹום 

 ]. ִקילֹוֶמְטִרים
 תקכז. 

זַ  ַרֵּבנּו  ִהִּגיַע   ָלִעיר   ְוַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ִעם   "ל ַאַחר־ָּכ  
ִלְפֵני  אוָ ִמ   ָהַרב   ַעְצמֹו  ִהְזִּכיר  הַהֻחּפָ   ְוקֶֹדם.  וָואְלְטִׁשיְסק ְלְטִׁשיְסק 

  י ִד   ַּביי  ןִזיֶנע  ןִאי  רִמי  טָהא  ןאּו" :  ָרעֹות  ֵעיַנִים  לֹו  ֶׁשֵּיׁש,  "לַרֵּבנּו זַ 
ֵווי ״:  ַז"ל  ַרֵּבנּו  לֹו  ְוֵהִׁשיב!)  ה ַּבֻחּפָ   יָעלַ   ב(ְוַתְחׁשֹ "  ֻחָּפה!  סִאי  ,

ֵווי   ָהאְס סִאי דּו  ָזאְלְס ןאֹויגְ   עְׁשֶלעְכֶט   ט,  אֹויְגן    ט,  גּוֶטע  ָהאְּב'ן 
(ֲאִני    ָוואְלְסטּו צּו ִמיר ִגיָפאְרן אֹויף ִדי ֲחֻתָּנה, ִניְׁשט ִאי צּו ִּדיר!" 

ת. ְוִאּלּו ָהיּו ְל ֵעיַנִים טֹובֹות,  יֹוֵדַע! ֲאִני יֹוֵדַע! ֶׁשֵּיׁש ְל ֵעיַנִים ָרעֹו
 (!א ֲאִני ֵאֶליָהִייָת ָּבא ֵאַלי ַאָּתה ַלֲחֻתָּנה, ְו 

. 
 

 תשפ"ב  ה'יֹום ד' ָּפָרַׁשת ֻחַּקת, ז' ַּתּמּוז, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 רֹו ָיִאיר ְלָכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... נֵ 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

... ַאל ְּתַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹות, ... ֵּתָרֵגַע; ָאסּור ִליהּוִדי ִלְכּתֹב ָּכ, ַחס ְוָׁשלֹום ְלַהִּגיד 
 ֶׁשִּמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים א ְמִביִאים טֹוב. 

; ְלִהְתַּפֵּלל  םטֹוִבי   םְּדָבִרי  א נֹוֵתן לֹוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּו  - ְּכֶׁשְּיהּוִדי עֹוֶׂשה ִמְצוֹות  
ֵמִבי ֵּכן  ִלְלמֹד   א ְּבִמְנָין  ַּפְרָנָסה,  ְמִביִאים  ֵּכן  ְוַעְרִבית  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית  ַּפְרָנָסה, 

ְּגָמָרא ּוִמְׁשָניֹות ֵּכן ֵמִביא ַּפְרָנָסה, ַלֲעבֹר ַעל ַהָּפָרָׁשה ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום  
ְמַקְּבִלים ַחִּיים טֹוִבים. ִלְׁשמֹר ַעל   ֶאָּלא ַהּכֹל,  - ָנָסה, א ַרק ַּפְרָנָסה  ֵּכן ֵמִביא ַּפְר 

ָהאֹות ְּבִרית קֶֹדׁש ֵּכן ֵמִביא ַּפְרָנָסה, ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום ּפֹוְגִמים ַּבְּבִרית ְמַאְּבִדים  
ְתִכים ֶאת ַהָּזָקן ְוַהֵּפאֹות  ֶאת ַהַּפְרָנָסה. ֵּפאֹות ְוָזָקן ֵּכן ְמִביִאים ַּפְרָנָסה, ְוִאם חֹו

ֵמִביא   ֶזה  ַּפְרָנָסה,  ֵמִביא  ֵּכן  ָהִאָּׁשה  ֶאל  ָיֶפה  ְלַדֵּבר  ַהַּפְרָנָסה.  ֶאת  חֹוְתִכים 
: "אֹוִקירּו ִלְנַׁשְיכּו", (ָּבָבא ְמִציָעא, נט.)ֲעִׁשירּות. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

 ִּכי ֵהיִכי ְּדִתְתַעְתרּו", ָּכ ִּתְתַעְּׁשרּו. ְּתַכְּבדּו ֶאת ָהִאָּׁשה, "

  ַהּטֹוִבים, ָעִדיף ֶׁשַּתִּגיד    -ִאם ַמר ְל (ְּתִהִּלים כה, יח)ַאל ִּתְתֶלה ֶאת ֶזה ְּבַמֲעֶׂשי  :
ה ֶאת ֲעָמִלי 'ְוָׂשא ְלָכל ַחּטֹאוָתי', ְוִתְסַלח ִלי ְרֵא "'ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי', ַאָּבא ָיָקר 

ִמַּצִּדיִקים    ַעל ָהָאָדם ָצָרה   א, אֹות קכד)ְדִּפְרָק א  ַאְגָר (ֲחָטַאי"; מּוָבא  ְּכֶׁשעֹוֵבר ַעל 
ָעָליו ְלַהִּגיד: "ַאָּבא ָיָקר, ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי, ֲאִני ָּכל ָּכ ָּדחּוק, ֲאִני ָּכל ָּכ ְּבַצַער,  

ַחָּטאֹוַתי ְלָכל  ָּכל    , ָוָׂשא  ַעל  ִלי  ְלַמְעָלה ֲחָטַא ִּתְסַלח  ַלֲעבֹר   ֶאְצָטֵר ֶׁשא  י, 
 ַּבָּׁשַמִים ִיּסּוֵרי ֵּגיִהּנֹום". 

מֹוֲהָרא"ׁש ִסֵּפר ָלנּו ִסּפּור, ְוַעד ַהּיֹום ֲאִני ַחי ִעם ַהִּסּפּור ַהֶּזה; ֶזה ְמַלֶּוה אֹוִתי  
 ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל, ֲאִני ָּתִמיד חֹוֵׁשב ֵמַהִּסּפּור ַהֶּזה.

ָהְיָתה ַּדֲחקּות ְּגדֹוָלה, א ָהָיה לֹו    - ַלַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש, ַרִּבי זּוָׁשא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו  
ַלֶּפה; ְּבנֹוָסף ְלֶזה ָהָיה לֹו ִאָּׁשה ְקַׁשת רּוַח,  סַמה ֶלֱאכֹל, א ָהָיה לֹו ַמה ְלַהְכִני 

יו ְּבִמִּלים ָרעֹות; יֹוָמם ְוַלְיָלה ִהיא  ִהיא ֵהִציָקה לֹו, ִהיא א ִהְפִסיָקה ְלַדֵּבר ֵאלָ 
ִהְרִּגיׁש  ָהָיה ָּכל ָּכ ָׁשבּור ְּבתֹוכֹו, הּוא  ַהַּצִּדיק  ִמִּלים ָרעֹות. יֹום ֶאָחד  ָאְמָרה 

 ,א ָיכֹול יֹוֵתר, הּוא ָּבָכה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר הּוֶׁשהּוא ְּכָבר א ִּבֵּקׁש ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
 ֹו ְקָצת חֹם, ְקָצת ַאֲהָבה, הּוא ְּכָבר א ְמֻסָּגל ְלַהְמִׁשי ָּכ ְלַבד.ִיֵּתן ל

הּוא ִנְרַּדם, ְוָחַלם ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֶׁשּלֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה ַלָּׁשַמִים ָלעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים,  
ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשל ָהְרָׁשִעים ּנֹום ַהּבֹוֵער ְוהּוא רֹוֶאה ֵאי  יַהֵּגִה ד  ַמֲעִביִרים אֹוִתי ְליַ 

ִמְתַיְּסִרים, ׁשֹוְמִעים ָׁשם קֹולֹות, ְצָעקֹות. ַהַּצִּדיק, ַרִּבי זּוָׁשא ִנְבַהל ְמאֹד, הּוא 
 ,א ִּבְׁשִביְל ְואֹוֵמר לֹו: "זּוָׁשא ֶזה א ָיכֹל ִלְראֹות ֶאת ֶזה, ִּפְתאֹום ַמִּגיַע ַמְלָא

ָמקֹום ְּבַגן ֵעֶדן    ןַח ַוֲעִנּיּות, ֶזה ְּכָבר ַמְסִּפיק; ִּבְׁשִביְל מּוכָ ְל ֵיׁש ִאָּׁשה ְקַׁשת רּו
'ִקים זּוָלְתא ָרָאָתה ֱא ד, ג)(ְיַׁשְעָיה ס" ֶׁש'ַעִין . 

ְּכֶׁשַרִּבי זּוָׁשא ִהְתעֹוֵרר הּוא ִהְתִחיל ִלְרקֹד, הּוא ָחַׁשב ְלַעְצמֹו: 'ֶׁשִאְׁשִּתי ְּתַבֵּיׁש 
  ףְּבָכל זֹאת ֲאִני א רֹוֶצה ְלַהְחִלי  - ָּמה ֶׁשִהיא רֹוָצה, ֶׁשַהּכֹל ִיְהֶיה ִלי ָקֶׁשה  אֹוִתי ּכַ 

 . 'ּנֹוםיֶאת ֶזה ִעם ַצַער ַהֵּגִה 

 ַאל ַּתֲעזֹב ֶאת ַהְּתִפָּלה, ַהִּלּמּוד ְוַהַּמֲעִׂשים טֹוִבים   - ָאח ָיָקר, ִאם ְמאֹד ָקֶׁשה ְל
  ם ְּכֶׁשעֹוְבִרים ַעל ָהָאָדם ָיִמי  (ְּבָרכֹות ה:)ם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  ֶׁשְּל. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹונָ 

ַּכָּפָרה.    ִמְזֵּבַח ֶזה ִיּסּוִרים ֵמַאֲהָבה, ֶזה    - ָקִׁשים ּוָמִרים ֶׁשא ְיַבֵּטל ִמּתֹוָרה ּוְתִפָּלה  
, ִהְתַקְלְקלּו לֹו ַאְרַּבע  ָלַרב הּוָנא ָהָיה ֶנֶזק ָּגדֹול  (ָׁשם)ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ְמַסְּפִרים  

ַהְּקדֹוִׁשים ָהְלכּו ְלַבֵּקר אֹותֹו ְּכֵדי ְלַחֵּזק אֹותֹו, ֵהם   ם ֵמאֹות ָחִבּיֹות ַיִין, ְוַהֲחָכִמי
ַּבֲחָזָרה ֶאת   ְיַקֵּבל  ְוָכ הּוא  ְּבִמֶּליָה", ֶׁשַּיֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה,  ָאְמרּו לֹו: "ְלַעֵּין ַמר 

ֶא   ָהֲעִׁשירּות ֶׁשּלֹו, ְּבֵעיַנְיכּו", ַאֶּתם ת  ַרב הּוָנא ָׁשַאל  ַהֲחָכִמים: "ִמי ֲחִׁשיְדָנא 
 א טֹוִבים? ְוַהֲחָכִמים ָענּו לֹו: "ּוִמי ֲחִׁשיד ֻקְדָׁשא ְּבִרי חֹוְׁשִדים ִּבי ְּבַמֲעִׂשים

הּוא ֵמִביא ַעל  ְוִכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָחׁשּוד ֶׁש   הּוא ְּדָעֵביד ִּדיָנא ְּבָלא ִּדיָנא",
 ָהָאָדם ַרע ְּבִחָּנם?

ְוִלְלמֹד  ַהָּפָרָׁשה  ַעל  ַלֲעבֹר  ָחָזק  ִּתְהֶיה  ְּבִמְנָין,  ְלִהְתַּפֵּלל  ָחָזק  ִלְהיֹות   ַּתְמִׁשי
ְּתַדֵּבר   ,ִאְׁשְּת ִּבְכבֹוד  ְוִתָּזֵהר  ַהְּבִרית  ִּבְׁשִמיַרת  ָחָזק  ִלְהיֹות   ַּתְמִׁשי ִמְׁשָניֹות, 

 ְוִתְזֶּכה ְלַפְרָנָסה ָּבֶרַוח. -ֶפה ֵאֶליָה יָ 
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 נא לברר אצל הגבאים לפני שבת 
 

 צפת 
  

 בקריהקול תורה נשמע בין כותלי הישיבה 
ולומדים   מתפללים  הבחורים  מאוד,  גדול  מידה  בקנה  הישיבה  כותלי  בין  התחיל   בחשקהקיץ 

בדרשות   ממשיך  שליט"א  הישיבה  ראש  רבה,  מחיים הבחורים    שאיתם,  הנפלאותובהתמדה 
הדרשות   וגם  עצמם,  את  עידוד    מופצותומחזקים  מחפשים  יהודים  של  רבים  שרבבות  לעולם 

בחיים,   המצבים,    להתחזקוהכוונה  להםבכל  הנכונה    שיהיה  הדרך  ה  לעבוד את  בעולם   שםאת 
 . הן בגשמיותרוחנית ובנסיונות, הן   ,המלא בכל כך הרבה קשיים ימינו הקשה של 

רטי, למדו התלמידים בבית עקיץ בברסלב ליבהייתה ב שיבה  במהלך השנתיים האחרונות, כאשר הי
ה  הכנסת  ברחוב  וה אהגדול  היומיים  התורה  שיעורי  גם  התקיימו  בו  ראש השקי,  של  תחזקות 

משמש כל    הכנסתהתרחבה מאוד, ובית    הקריה, שכן  עשו אחרתהישיבה שליט"א. אולם השנה,  
כולל היכל הקודש, ולכן לא ה צא שםנמ, שיעורי תורה, וכן וערביתשחרית מנחה של    למנינים היום  

מיוחד לבחורים,   כנסתשנה, ולכן הוקם בית  ה  כלשל    הכנסת הרגיל בבית  סדר היום רצו לשבש את  
ובערב גם  יום,  ה  כל  הבחורים יחד עם ראש הישיבה שליט"א במשך   מתפללים ולומדים אשר שם  

שם שאליו  השיעור  ה  מתקיים  התחזקות,  של  הן  אברכיםהרבה  באים  גם  יומי  והן   מהקריה , 
 . נו ז"לשל רבי והלימודיםעם עצות   להתחזקממקומות אחרים, 

בבית הכנסת    הזה כן נלמד, השיעור  לאברכיםראש הישיבה שליט"א שיעור    מוסרבליל חמישי  
ב לאחרהאהגדול  נדחה  והשיעור  שלא    ערבית  תפילת  שקי,  בבית  לפריע  להכדי  התפילות  סדר 
 הכנסת. 

החשובים שזוכים ללמוד ולסיים שוב ושוב, כמו דג במים   הבחוריםשל    ם חדשיםסיומיבכל יום יש  
טריים,   מים  טיפת  אחרי  פרקי מעוד    םישבעלא    הבחוריםשנמשך  משניות,  פרקי  גמרא,  דפי 

זוכים   ושיעוריו, הם  וכן הלאה, כל אחד  שזו ההכנה    לחטוףתהילים,  ותפילה,  הרבה מאוד תורה 
אומן בראש השנה, וע אל רבינו ז"ל לסלנהמתקרבים, בהם נזכה  המתאימה ביותר לימים הנוראים  

 במהלך שבועות הקיץ.   שנלמדו, את התורה והתפילות הרבות יפותהביא מתנות לו
 ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה!

 *** 

 הגיע הזמן לבדוק את הדרכונים אומן ראש השנה:ל תזכורת 
 1845-678-3555פלען איט רייט  -הי"ו   ל קרעדיט: מו"ה אלי קנאל

קף לחצי שנה נוספת בכניסה למדינה. לכן, ותבעל פי החוק של רוב המדינות, הדרכון חייב להיות   
, זה הזמן המתאים להגיש בקשה  2023דרכונים ואם תוקפו יפוג לפני אפריל  ה  לבדוק את זה הזמן  
   .רבינו ז"ל, שכן מתקרבים יותר ויותר לראש השנה של חדשלדרכון 

ה שזמן  אומר  האמריקאי  החוץ  "בין  משרד  הוא  הנוכחיים  בימים  דרכון  לקבלת    11- ל  8המתנה 
להגיע בדיוק בזמן. תמורת שישים דולר  בעזרת השם ולכוישבועות". זה אומר שאם פונים עכשיו, 

שבועות. אז אם מתעוררת   7- ל  5נוספים מוסיפים "שירות דרכונים מזורז", שצפוי להימשך בין  
 ש השנה. בעיה, עדיין ניתן לפתור אותה לפני רא

שהעלינו   ה', התכניות  ואנשי מברוך  לתהודה עצומה,  זכו  שבועות  רייט" לפני מספר  איט  "פלען 
. כרגע אין ב ובאמה אפשר לצפות או לא לראש השנה הקרלשלומי שמחו מאוד לקבל קצת בירור  

  עדכונים אחרונים על הצ'רטר, או על התחבורה ברכבת וכו'. צוות "פלען איט רייט" עסוקים מאוד
 בימים אלה באישור ועיבוד הפרטים הרבים של כל התוכניות. 

לא נראה כפי הבימים האחרונים פורסמה הודעת שגריר אוקראינה בארץ ישראל, בה הוא כותב כי 
, והוא מבקש מחסידי ברסלב להתפלל שהמלחמה  הקרב ובאראש השנה    יוכלו לנסוע לאומן על 

 . לנסועתסתיים לפני ראש השנה, וכך יהיה ניתן 
לאוקראינה   להיכנס  ניתן  לא  עדיין  לעכשיו,  נכון  זה.  בעניין  כעת  השתנה  לא  דבר  שום  למעשה, 

 השםבמטוס אזרחי, וכרגע ניתן להיכנס ברכב, אוטובוס או רכבת, דרך מדינות אחרות, ובעזרת  
 מבורכת. טובה ושנה  לפעול , ונו ז"לרבי אצלאומן לראש השנה  על   יוכלו לנסעו 

  שיוכלו לנסוע ,  על צד היותר טובלהמשיך להתפלל להקב"ה שהכל יסתדר    אנשי שלומנו צריכים
 . כל טוב  שראלעם י לעצמם, למשפחה ולכל   , ולפעולבריאותמתוך ולהגיע 

 תפילה, תראה ניסים! ב תפילה, ב
 
 

ְוַתְמִּתי  ֶׁשְּל ַלְּׁשֵאָלה  ַלְּיׁשּוָעה   ן ַּתִּניַח 
ֶׁשַאְבָרָהם  ַמה  ַלֲעׂשֹות  ּתּוַכל   ָּכ  ,ֶׁשְּל
ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ִּגָּלה  ְּכֶׁשהּוא  ָעָׂשה  ָאִבינּו 
ִעם  "ַרק  ְלֻכָּלם:  ָצַעק  הּוא  הּוא,   ָּברּו

רּו הּוא ֵיׁש ַּפְרָנָסה", "ַרק ִעם ַהָּקדֹוׁש ּבָ 
ְוָצֲחקּו   ַחִּיים",  ֵיׁש  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ַהֶּכֶסף  "ֵאיפֹה  אֹותֹו:  ָׁשֲאלּו  ִמֶּמּנּו, 
ִמָּכל   ִלְלוֹת   ָצִרי ָהָיה  הּוא   "?...ֶׁשְּל
ִעם  ִלְהיֹות   ִהְמִׁשי הּוא  ֲאָבל  ֶאָחד, 

הּוא    ָּברּו לג)(ְּבֵראִׁש ַהָּקדֹוׁש  יח,  : ית 
"ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמקֹמֹו", ַאְבָרָהם ָאִבינּו  

 א ָעַזב ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

: "ַוֵּיֶל (ְּבֵראִׁשית יג, ג)ְלַאַחר ִמֵּכן ָּכתּוב  
ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  אֹוְמִרים  ְלַמָּסָעיו", 

ג) מא,  ַרָּבה  ִלְפרַֹע (ְּבֵראִׁשית   ָהַל"  :
ְלֻכָּלם; ַהָּק  ְלַׁשֵּלם   ָהַל הּוא  פֹוָתיו", 

ָעֵלינּו   ָיֵגן  ְזכּותֹו  סֹוֵפר  ַהֲחַתם  אֹוֵמר 
ִּדּבּור    ,ְל  ֵל ָּפָרַׁשת  ַהּתֹוָרה  ַעל  סֹוֵפר  (ֲחַתם 

(ַוֵּיֶל ָּכאן,    ַהַּמְתִחיל  ָלנּו  אֹוְמִרים  ֲחַז"ל 
ֶאת   ְלַׁשֵּלם   ָהַל ֶׁשהּוא  ַרק  ֶׁשא 

ֶׁשּל ָמקֹום  ַהחֹובֹות  ְּבָכל  ֶאָּלא  ֹו, 
ם ָאִבינּו ָהָיה הּוא ִּדֵּבר ָׁשם ְלָכל ֶׁשַאְבָרָה 

ֶׁשעֹוֵבד  ּוִמי  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ֶאָחד 
ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֵיׁש לֹו ֶּכֶסף, ֻּכָּלם ָצֲחקּו  
ַאָּתה   ָמה   ?ֶׁשְּל ַהֶּכֶסף  "ֵאיפֹה  ִמֶּמּנּו: 

ֶדֶר ַהַּבְיָתה הּוא  ְסָתם ְמַדֵּבר ְוכּו'?!" ּבְ 
ָראּו   ֻּכָּלם  ֲעִׁשירּותֹו,  ֶאת  ְלֻכָּלם  ֶהְרָאה 
ֶׁשַרק ִמי ֶׁשעֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר לֹו ֵיׁש  

 ַחִּיים.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ב) תשפת ֻחַּק ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

 

 

 
 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו מנחם שטיינבערגמו"ה 
 חבר הנהלת הקהלה 

 למזל טוב  להולדת בנו
*** 

 הי"ו  ישראל גרומןמו"ה 
 למזל טוב  להולדת בנו

*** 

מנחם מענדל  מו"ה 
 הי"ו שימשאוויטש

 למזל טוב  להולדת בתו
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	יִפְקֹד ה' אֱלֹקֵי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר אִישׁ עַל הָעֵדָה, אֲשֶׁר יֵצֵא לִפְנֵיהֶם וַאֲשֶׁר יָבֹא לִפְנֵיהֶם. בַּעַל הַטּוּרִים מֵבִיא מְסוֹרָה, "וַאֲשֶׁר יָבֹא לִפְנֵיהֶם", וְעוֹד פָּסוּק "וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַיַּעַר לַחְטֹב עֵצִים", צָרִיך...
	רַבֵּינוּ ז"ל אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק ב', סִימָן ס"ח) עִיקַר שְׁלֵמוּת הַצַּדִּיק הוּא כְּשֶׁהוּא יָכוֹל לְהַרְאוֹת לָאָדָם הֲכִי גָּדוֹל שֶׁהוּא יָכוֹל לְהִשְׁתַּפֵּר עוֹד יוֹתֵר, וּלְהֵפֶךְ הוּא גַּם יָכוֹל לְהַרְאוֹת לָאָדָם הֲכִי שָׁפֵל...
	צָרִיךְ שֶׁתִּהְיֶה לַצַּדִּיק שָׂפָה מְיֻחֶדֶת לְכָל אָדָם לְפִי דַּרְגָּתוֹ, לְאֶחָד צְרִיכִים לְחַזֵּק שֶׁהוּא קָרוֹב מְאֹד לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, וּלְאֶחָד צְרִיכִים לְעוֹרֵר שֶׁהוּא יָכוֹל לַעֲלוֹת עוֹד יוֹתֵר גָּבוֹהַּ. אֶת זֶה יָכוֹל לַעֲשׂוֹת ...
	אֶת זֶה מֹשֶׁה רַבֵּינוּ בִּקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, יִפְקֹד ה' אֱלֹקֵי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר אִישׁ עַל הָעֵדָה, שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַעֲמִיד מַנְהִיג כָּזֶה, אֲשֶׁר יֵצֵא לִפְנֵיהֶם וַאֲשֶׁר יָבֹא לִפְנֵיהֶם, לִפְעָמִים הוּא צָרִיךְ לְחַ...
	וּלְזֶה הַמְסוֹרָה מֵבִיא אֶת הַפָּסוּק, וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַיַּעַר לַחְטֹב עֵצִים, שֶׁהַפָּסוּק מְדַבֵּר מֵאֶחָד שֶׁהוֹרֵג בְּשׁוֹגֵג, שֶׁהָאָדָם לֹא יְקַבֵּל עַל עַצְמוֹ לוֹמַר מוּסָר לַאֲחֵרִים, כִּי עֲלוּלִים עַל יְדֵי זֶה לַהֲרוֹג אֲנָשׁ...
	צְרִיכִים מְאֹד לְהִזָּהֵר אֵיךְ אוֹמְרִים מוּסָר לַשֵּׁנִי, כִּי הַרְבֵּה פְּעָמִים זֶה יָכוֹל לְהַזִּיק יוֹתֵר מֵאֲשֶׁר לְהוֹעִיל, בִּמְקוֹם שֶׁעַכְשָׁיו הַשּׁוֹמֵעַ יִקַּח אֶת עַצְמוֹ בַּיָּדַיִם וְיַתְחִיל לִהְיוֹת יוֹתֵר טוֹב וְיוֹתֵר רָאוּי, יָכ...
	כְּשֶׁהַצַּדִּיק אוֹמֵר מוּסָר לָאָדָם, הוּא עוֹשֶׂה זֹאת בַּדֶּרֶךְ הַנְּכוֹנָה, הוּא מְחַזֵּק אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁהֵם חֲשׁוּבִים אֵצֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אוֹהֵב אוֹתָם וְהוּא מְאֹד מְצַפֶּה לְכָל דָּבָר טוֹב ש...
	הָבָה נְבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶּׁנִּמְצָא אֶת הַצַּדִּיק הָאֲמִתִּי, שֶׁיּוֹדֵעַ אֵיךְ לוֹמַר לָנוּ מוּסָר בַּדֶּרֶךְ הַנְּכוֹנָה, שֶׁיָּכוֹל לְחַזֵּק אוֹתָנוּ וּלְהַחְזִיר אוֹתָנוּ לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אָז בְּוַדַּאי נִהְיֶה יְהוּדִים...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל פִּנְחָס תשס"ה)
	.
	קול תורה נשמע בין כותלי הישיבה בקריה
	הקיץ התחיל בין כותלי הישיבה בקנה מידה גדול מאוד, הבחורים מתפללים ולומדים בחשק ובהתמדה רבה, ראש הישיבה שליט"א ממשיך בדרשות הנפלאות, שאיתם הבחורים מחיים ומחזקים את עצמם, וגם הדרשות מופצות לעולם שרבבות רבים של יהודים מחפשים עידוד והכוונה בחיים, להתחזק בכ...
	במהלך השנתיים האחרונות, כאשר הישיבה הייתה בקיץ בברסלב ליבערטי, למדו התלמידים בבית הכנסת הגדול ברחוב האשקי, בו התקיימו גם שיעורי התורה היומיים וההתחזקות של ראש הישיבה שליט"א. אולם השנה, עשו אחרת, שכן הקריה התרחבה מאוד, ובית הכנסת משמש כל היום למנינים ש...
	בליל חמישי מוסר ראש הישיבה שליט"א שיעור לאברכים, השיעור הזה כן נלמד בבית הכנסת הגדול בהאשקי, והשיעור נדחה לאחר תפילת ערבית כדי שלא להפריע לסדר התפילות בבית הכנסת.
	בכל יום יש סיומים חדשים של הבחורים החשובים שזוכים ללמוד ולסיים שוב ושוב, כמו דג במים שנמשך אחרי טיפת מים טריים, הבחורים לא שבעים מעוד דפי גמרא, פרקי משניות, פרקי תהילים, וכן הלאה, כל אחד ושיעוריו, הם זוכים לחטוף הרבה מאוד תורה ותפילה, שזו ההכנה המתאימ...
	ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה!
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	תזכורת לאומן ראש השנה: הגיע הזמן לבדוק את הדרכונים
	קרעדיט: מו"ה אלי קנאלל הי"ו - פלען איט רייט 1845-678-3555
	על פי החוק של רוב המדינות, הדרכון חייב להיות בתוקף לחצי שנה נוספת בכניסה למדינה. לכן, זה הזמן לבדוק את הדרכונים ואם תוקפו יפוג לפני אפריל 2023, זה הזמן המתאים להגיש בקשה לדרכון חדש, שכן מתקרבים יותר ויותר לראש השנה של רבינו ז"ל.
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