
 

 

 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 

 

  

 )563(  48, גליון 11שנה                                                 פרשת מסעי, ב׳ אב, אבות פרק ב׳, שנת תשפ״ב לפ״ק                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ר ָּדבָ ל  ֶׁשּכָ ת  ָלַדעַ   ָצִרי�ם  ָאדָ   ה'. ַוִּיְכֹּתב ֹמֶׁשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי  
ט, ְּפרָ ל  ּכָ ל  עַ ם  ְרָמִזי  ׁשֹוֵלחַ א  ְוהּו,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואא  הּול  ְוַהּכֹ ת,  ֱא�קּוא  הּו
ד  ְיסוֹ ד  ֶהֱעִמי  ַהָּקדֹוׁשב  ֵׁשם טוֹ ל  ַהַּבעַ ה  זֶ ת  ְואֶ ה.  זֶ ת  אֶ   ִלְׁשמֹועַ   ָצִרי�   קרַ י  ֲאנִ 

 ר. מּוסָ  לוֹ ם אֹוְמִריה, רֹואֶ א ְוהּו, ׁשֹוֵמעַ א  ֶׁשהּור ָּדבָ ל ֶׁשּכָ ע ֵידָ ם ֶׁשָאדָ ם, ַּבַחִּיי
י  ָׁשַמְעּתִ : "לוֹ ר  ְוָאמַ ל  ָּגדוֹ ן  ָּגאוֹ   ַהָּקדֹוׁש ב  טוֹ ם  ׁשֵ ל  ַלַּבעַ   ִהִּגיעַ ה:  ַהַּמֲעׂשֶ   ָידּועַ 
ה  ְמַקּוֶ י  ַוֲאנִ ת,  ֻקְׁשיוֹ ה  זֶ ל  עַ ם  ָלכֶ ל  ִלְׁשאוֹ ה  רֹוצֶ י  ַוֲאנִ ה!  ֲחָדׁשָ   ֶּדֶר�ם  ָלכֶ   ֶׁשֵּיׁש
ם  ַאּתֶ ס,  ּכֹועֵ א  �י  ֲאנִ : "ַהָּקדֹוׁשב  ֵׁשם טוֹ ל  ַהַּבעַ   לוֹ ר  אֹומֵ י".  ָעלַ   סּוִּתְכעַ א  ֶׁש�

 ל!"ִלְׁשאוֹ ם ְיכֹוִלי
ל  ַהַּבעַ   לוֹ ר  ִסּפֵ ה,  ַהֲחָדׁשָ   ַהֶּדֶר�ת  אֶ   לֹוֵקחַ א  הּוה  ֵמֵאיפֹ ל,  ִלְׁשאוֹ ל  ַמְתִחיא  הּו

יק!  לִ רּור: ׂשְ ְוָאמַ ה,  ַצָּוָא  לוֹ ר  ִהְׁשִאיו  ְוֶׁשָאִביד  נֹולָ א  הּו  ֵאי�  ַהָּקדֹושב  ֵׁשם טוֹ 
, ְוֶאְצְל�,  ִעְּמ�,  ִאְּת�ה  ּפֹ א  הּו  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואע  ֵּתדַ ד,  ֶאחָ ף  ֵמַאד  ְּתַפחֵ ל  ַא

ר ָעבַ   ְוָכ�ל.  ַהּכֹ   ְל�ן  ִיּתֵ א  ְוהּו,  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ְּתַבֵּקׁשק  רַ   ָצִרי�ה  ָׁשַאּתָ ה  ּומַ 
ר,  אֹומֵ י  ֶׁשּגוֹ ה  מַ   ֶׁשֲאִפילּוה  ִּתְראֶ ,  לוֹ ר  ֶׁשָאמַ ד  עַ ה,  ַלְּׁשִנּיָ ת  ַאחַ ה  ְמִׁשיחָ   ִאּתוֹ 
 .ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואר אֹומֵ 

  לוֹ ר  אֹומֵ ן?"  ְלַתּקֵ   ַמֶּׁשהּום  ָלכֶ   ֵיׁש ל: "ְוׁשֹואֵ יק  נִ צְ ּו יּפי שִ ּגוֹ ת  ַּבֶּדלֶ ק  ּדֹופֵ ם  ִּפְתאוֹ 
ה  רֹוצֶ א  ֶׁשהּול  ִּבְגלַ ל  ֲאבָ ן".  ְמֻתּקָ ל  ַהּכֹ י  ֶאְצלִ ,  ֵל�,  ֵל�: "ַהָּקדֹוׁשב  ֵׁשם טוֹ ל  ַהַּבעַ 

 אוֹ ר  ִנְׁשּבַ ן  ַּבֻּׁשְלחָ  ַמֶּׁשהּוי  אּולַ ל: "ְוׁשֹואֵ ה  ַמְרּפֵ א  �א  הּום  ְּגרּוִׁשיה  ַּכּמָ   ְלַהְרִויחַ 
א הּוז  ָאר!  ְּבֵסדֶ ל  ַהּכֹ י  ֶׁשּלִ ן  ַּבֻּׁשְלחָ   ֹוׁש ַהָּקדב  ֵׁשם טוֹ ל  ַהַּבעַ   לוֹ   עֹוֶנהל?"  ִהְתַקְלקֵ 

:  ַהָּקדֹוׁשב  ֵׁשם טוֹ ל  ַהַּבעַ   לוֹ   עֹוֶנהן?"  ְלַתּקֵ ם  ְצִריִכיה  ַהִּמּטָ ת  אֶ י  אּולַ ל: "ׁשֹואֵ 
  לוֹ ר  ָאמַ ,  ָהַל�א  ֶׁשהּוד  עַ ת,  ַּבַּביִ ר  ָּדבָ ל  ּכָ ל  עַ ל  ָׁשַאא  הּו  ָּכ�ר".  ְּבֵסדֶ י  ֶׁשּלִ ה  ַהִּמּטָ "

י, לִ ר  אֹומֵ א  הּוי!  ֶׁשּלִ   רּמּוסָ ר  ֵספֶ א  הּוה: "רֹואֶ ה  ַאּתָ ,  ַהָּקדֹוׁשב  ֵׁשם טוֹ ל  ַהַּבעַ 
י  ֲאנִ ז  ָאם?  ְּכֵׁשִריא  �ם  ְּדָבִריה  ָחִלילָ ל  אֹוכֵ י  ֶׁשֲאנִ ר  ְּבֵסדֶ א  �י  ֶׁשּלִ ן  ַהֻׁשְלחָ י  אּולַ 
א �  ַמֶּׁשהּו  ֵיׁש ה  ַּבִּמּטָ י  אּולַ ל,  ׁשֹואֵ א  הּו  זָאר,  ְּבֵסדֶ י  ֶׁשּלִ ן  ַהֻׁשְלחָ ,  לוֹ ר  אֹומֶ 
 ר". ָּדבָ ל ּכָ ם עִ  ְוָכ�ר, ְּבֵסדֶ ה ַהִּמּטָ י ֶאְצלִ , לוֹ י ְוָעִניתִ ר? ְּבֵסדֶ 
ה,  זֶ ת  אֶ א  �ל  ֲאבָ ל,  ְלַקּבֵ ל  ָיכוֹ י  ֲאנִ ל  ַהּכֹ :  ַהָּקדֹוׁש ב  ֵׁשם טוֹ ל  ַלַּבעַ ן  ַהָּגאוֹ ר  אֹומֵ 
ֵׁשם  ל  ַהַּבעַ   לוֹ ר  אֹומֵ ם.  ֵמַהּׁשֵ   ָׁשִליחַ א  הּור,  ְמַדּבֵ י  ּוְכֶׁשַהּגוֹ ר,  מּוסָ י  לִ ר  ֹיאמַ י  ֶׁשּגוֹ 
ה  רֹוצֶ א  �ה  ֶׁשַאּתָ ד  ַּתִּגיה,  זֶ ת  אֶ ל  ְלַקּבֵ ל  ָיכוֹ א  �ה  ֶׁשַאּתָ ד  ַּתִּגיל  ַא: "ַהָּקדֹוׁש ב  טוֹ 

ל  ֵמַהַּבעַ ס ְבַכעַ  ָהַל�א  הּו ָהֵאּלּום  ַהִּמִּלים ְועִ ל!" ּתּוכַ ה ִּתְרצֶ ם אִ ה, זֶ ת אֶ ל ְלַקּבֵ 
טוֹ  ה,  ּפֹ ם  לֹוְמִדיה  זֶ ת  אֶ ן,  ּבֵ צְ עַ ּתְ הִ לְ   ִהְמִׁשי�ד  עוֹ א  הּו  ַּבֶּדֶר�.  ַהָּקדֹוׁשב  ֵׁשם 
ל  ָיכוֹ א  �י  ֲאנִ ה  זֶ ת  ֶּׁשאֶ ר 'אֹומֵ י  ֲאנִ ם  ְואִ ם?!  ַהּׁשֵ ה  זֶ ר,  אֹומֵ י  ֶׁשּגוֹ ה  מַ   ֶׁשֲאִפילּו

 ה'.רֹוצֶ א �ה ָׁשַאּתָ א ֶאּלָ ל ָיכוֹ ה ַאּתָ ר: 'אֹומֵ א הּול', ְלַקּבֵ 
ם  ֶלָהִריל  ָיכַ א  �י  ְוַהּגוֹ ת,  ְּבֵפרוֹ ה  ְמֵלָאה  ֲעָגלָ ה  ִהְתַהְּפכָ ,  ַהֶּדֶר�ע  ְּבֶאְמצַ   ִּבְנִסיָעתוֹ 

"לוֹ   עֹוֶנהא  הּוי,  לִ ר  ְוַתֲעזֹ א  ּבֹ ב,  ָלרַ ן  ִהְתַחּנֵ י  ְוַהּגוֹ ד,  ְלבַ ס  ַהּסּות  אֶ  א �י  ֲאנִ : 
ה  ִּתְרצֶ ם  אִ ה;  רֹוצֶ א  �י  ֲאנִ ד  ַּתִּגיל,  ָיכוֹ א  �י  ֲאנִ ד  ַּתִּגיל  ַאי: "ַהּגוֹ   לוֹ ר  אֹומֵ ל!"  ָיכוֹ 

  ָהַל�א  הּוה  זֶ ת  אֶ   ָׁשַמעק  רַ א  ֶׁשהּו  ֵאי�ס!"...  ַהּסּות  אֶ ם  ֶלָהִריי  לִ ר  ַלְעזוֹ ל  ּתּוכַ 
ב  ֵׁשם טוֹ ל  ַלַּבעַ ר  ָחזַ ד  ִמּיַ א  ְוהּו,  לוֹ ר  ַנֲעזֹ וְ   ֹּבאּום  ֵמהֶ   ּוִבֵּקׁשם ֲאָנִׁשיד  עוֹ   ְוִחֵּפׂש

ר ְּכבָ   ַהָּקדֹוׁש ב  ֵׁשם טוֹ ל  ַהַּבעַ ה,  זֶ ל  עַ ת  ּוְלהֹודוֹ ה  זֶ ת  אֶ   לוֹ ר  ְלַסּפֵ י  ְּכדֵ ,  ַהָּקדֹוׁש
ה ִּתְרצֶ ם  אִ י?  ֶׁשּלִ ם  ָהֲאֵחִרים  ַהַּתְלִמיִדי  ְּכמוֹ   ָלַמְדּתָ ר  ְּכבָ :  לוֹ ר  ְוָאמַ   ִלְקָראתוֹ א  ָיצָ 

 ל. ּתּוכַ 
   ב) טוֹ ה ִיְהיֶ ס קּוְנְטרֶ (

 

  ֹחֶדׁש ב,  ָא  ְלֹחֶדׁשו  ַעְכָׁשים  ִנְכָנִסי  ָאנּו
ם  ּוְמַבְּקִׁשיב,  ֶׁשָחרַ   ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּביל  עַ   ּבוֹ ם  ֶׁשִּמְתַאְּבִלי

 ה.ַּבֲחָזרָ  אֹותוֹ ה ֶׁשִּיְבנֶ ם ֵמַהּׁשֵ 
  ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבי ן  ֻחְרּבָ ל  עַ ק  רַ א  �א  ִהית  ָהֲאֵבלּו

ם  ּגַ ם  ִמְתַאְּבִלי   ָאנּו א  ֶאּלָ ה,  ָׁשנָ ם  ַאְלַּפיִ י  ִלְפנֵ ה  ֶׁשָּקרָ 
ל  ׁשֶ   ַהֹּמחַ ,  ֶׁשָּלנּוי  ַהְּפָרטִ   ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבין  ֻחְרּבָ ל  עַ 

ב  ַלְחׁשֹ  ָצִרי�א הּו, ַהִּמְקָּדׁשת ֵּבית ִלְהיוֹ   ָצִרי�י ְיהּודִ 
ּוַהּׁשֵ ם  עִ ת  ְוִלְחיוֹ ם  ֵמַהּׁשֵ ד  ָּתִמי ם  ׁשֹוְכִחיׁשֶ כְ ם, 

ם  ִמְתַאְּבִלי   ָאנּוה  זֶ ל  ְועַ ל,  ָּגדוֹ ן  ֻחְרּבָ ה  זֶ י  ֲהרֵ ם  ֵמַהּׁשֵ 
י  ַהְּפָרטִ   ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבית  אֶ ה  ֶּׁשִּנְבנֶ ם  ֵמַהּׁשֵ ם  ּוְמַבְּקִׁשי

ל  אֶ ר  ְּנַדּבֵ ,  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ ד  ָּתִמי ב  ֶׁשַּנְחׁשֹ ,  ֶׁשָּלנּו
 ם.ַהּׁשֵ ם עִ ה ְוִנְחיֶ ם ַהּׁשֵ 
ח  ֶׁשִּנּקַ ב,  ָא  ֹחֶדׁשי  ִּבימֵ ו  ַעְכָׁשי  ֶׁשָּלנּוה  ָהֲעבֹודָ   זוֹ 

  ֵאי� .  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְוַנְחזֹ ם,  ַּבָּיַדיִ   ַעְצֵמנּות  אֶ 
י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ה,  ַהּתֹורָ י  ְידֵ ל  עַ ה  זֶ ם?  ַהּׁשֵ ל  אֶ ם  חֹוְזִרי
א  הּוז  ָאה,  ּתֹורָ ם  יוֹ ל  ּכָ ד  ִלְלמֹ ת  ְקִביעּו  ְלַעְצמוֹ ה  עֹוׂשֶ 

ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ק  ָּדבּוד  ָּתִמיה  ְוִיְהיֶ   ֶׁשּלוֹ   ָהַרעל  ִמּכָ א  ֵיצֵ 
 . ִיְתָּבַר�

<<<< 

 מילה של התחזקות 

סוּ  נ¿ ּכָ ƒּ̇ ַלַח   ַ‡ל  לּום,    ıל¿ ּכ¿ ƒב  ַּ̇ מ טו… בּו  ¿ ׁ̆ ח¿

ּלּו˙. ַ̃ ּב¿ ים  ƒַחּי‰ַ  ˙ ∆‡ חּו  ¿ּ̃ ƒ̇ ם    ו¿ ƒע ן  כ≈ מו…  ּכ¿

סוּ  נ¿ ּכָ ƒּ̇ ַ‡ל   ;‰„ָ ַלַח   ָ‰ֲעבו… סוּ ıל¿ נ¿ ּכָ ƒּ̇ ַ‡ל   ,  

יָ  ר¿ ט∆ יס¿ ƒ‰ י   ‰ל¿ ƒפ ל¿ „ּו  ַעב¿ ַּ̇ ָבר,  ָ„ּ ּום  ּׁ̆ ƒמ

ם ָלכ∆  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ּכ…ַח   ‰ ּמָ ּכַ ם;  כ∆ ּלָ ∆ ׁ̆  ˙ חו… ך¿   -   ַ‰ּכו… ּכָ

„ּו.  ַעב¿ ַּ̇ 

ר   מ≈ נּו ַז"ל ‡ו… יָמן פב)ַרּב≈ ƒב', ס ˜ ל∆ ֲ‰ַר"ן ח≈ י מו… ּוט≈ ּ̃ ƒל) 

  ?‰ ∆̂ ‰ּו‡ רו… ∆ ׁ̆  ‰ ּמַ ƒך¿ ָלָ‡ָ„ם ָ‰פּוך¿ מ ל≈ ‰ ‰ו… ָלּמָ

ם ‰  ƒ‡ ;ּו‰ ∆ ּׁ̆ ‰ ַמ ∆̂ י ‰ּו‡ רו… ƒּכ  ‰ ∆̂ ּו‡ ל…‡ ָ‰ָי‰ רו…

ם ָ‰יָ  ƒ‡ ,לּום ̂∆   ‰ּכ¿ ˙ ַר˜ ‡∆   ‰רו… ו… ׂ̆ ן  ˙  ַלֲע ˆו… ר¿

ם   ≈ ּׁ̆ ‰ַ-   ̇ ‰ ַ‰ּז…‡ ָ̂ ר; ָ‰ע≈ ∆„ ס≈ ך¿ ּכ¿ ל≈   ַ‰ּכ…ל ָ‰ָי‰ ‰ו…

י ƒ‰‡   ָ̃ „ּו ים   ‰ּב¿ ƒָנח ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ּלּו  ≈‡ ָכל  ל¿ נּוָס‰  ּומ¿

ן לו… ָ ּׁ̆ ƒּכ ם  ≈‰ ים  ƒַחּי‰ַ ל  ּכָ ם,  ָל‰∆ ך¿  ל≈ ‰ו… ּל…‡  ∆ ׁ̆ 

ָח  „ו… „  ‡∆ ‰  לּ‚ָ ז∆ ַל ,  ¿‚ ƒלּב   ƒע ים  ƒַחּי ל…‡  ם  ≈‰ ∆ ם  ׁ̆

ל ∆‡  ׁ̆ ָ‰ר…‡  ˙ ∆‡ ים  ƒפ פ¿ כו… מ¿ ָ‰יּו  ם  ƒ‡ מּוָנ‰;  ¡‡ 

ר.  ∆„ ס≈ ך¿ ּכ¿ ל≈ , ַ‰ּכ…ל ָ‰ָי‰ ‰ו… ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ 
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ם,  אֹוַפִּניר  ָעׂשָ ם  ִּבְׁשֵני ף  ְלָצרֵ ר  ֶאְפׁשָ   – "ה  הוים  ׁשֵ   –ם  ַהּׁשֵ ם  ׁשֵ ת  אֶ 
ם  ׁשֵ ל  ׁשֶ ר  ַאחֵ ף  ֵצרּור  ֵמִאי   ֹחֶדׁשל  ּכָ ם,  ַהחֹוָדִׁשי ר  ָעׂשָ ם  ְׁשֵני ד  ֶנגֶ ם  ֶׁשהֵ 
י  ָראׁשֵ ה  ֶׁשּזֶ "ה",  הוי"  –ה  ַהּזֶ ן  ְּבֹאפֶ ף  ַהֵּצרּור  ֵמִאיב  ָא  ְּבֹחֶדׁשם.  ַהּׁשֵ 
  ִנְהֵייתָ ה  ַהּזֶ ם  ּיוֹ 'הַ ל  ְׂשָראֵ 'יִ ע  ְׁשמַ 'ּות  ְסּכֵ ' הַ   ם כז ט)ְּדָבִרי(ק  ַהָּפסּול  ׁשֶ ת  ֵּתבוֹ 
 . ֱא�ֶקי�' ַלה ם ְלעָ 

ר  ָּדבָ ם  ְורֹוִאיב? ָא ְּבֹחֶדׁש ר ֵמִאיה, ַהּזֶ ק ַהָּפסּול ׁשֶ ם ַהּׁשֵ ק ְּבִדּיּוה ָלּמָ 
  ְׁשמוֹ ת  אֶ   -ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ר  לֹומַ ם  רֹוִציר  ֶׁשַּכֲאׁשֶ ם  ְיהּוִדיל  ֵאצֶ ל  ְמֻקּבָ ן,  ְמַעְניֵ 

ת  אֶ ם  אֹוְמִריז  ָאם,  ַהּׁשֵ ת  אֶ א  ְלַבּטֵ ר  ָאסּוי  ַוֲהרֵ א,  הּו  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁשל  ׁשֶ 
 ה?ַהּזֶ ן  ְּבֹאפֶ ק  ְּבִדּיּוה  ָלּמָ ".  "ה יָ וַ הַ ם  ׁשֵ ב "ָא  ְּבֹחֶדׁשר  ֶׁשֵּמִאי  ְּכמוֹ ן  ְּבֹאפֶ ה  זֶ 

ק ֶׁשֵמַהָּפסּו  "ג:) סת  ְּבָרכוֹ (א  ַהְּגָמרָ י  ִּדְברֵ י  ְלפִ ת  ֹזאר  ַמְסִּבי  "ׁשֹמוֲהָרא
'  ַלה ם  ְלעָ   ִנְהֵייתָ ה  ַהּזֶ ם  ּיוֹ 'הַ ל  ְׂשָראֵ 'יִ ע  ְׁשמַ 'ּו ת  ְסּכֵ 'הַ ל,  ְלֵעי ר  ַהִּנְזּכָ 

ם הֵ   ָהֵאּלּום  ַהְּדָבִרית  ְוַאְרַּבעַ ם,  ְּדָבִריה  ַאְרָּבעָ ם  לֹוְמִדי,  ֱא�ֶקי�
ן  ָאכֵ ה  זֶ ן  ְוָלכֵ ,  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ת  ְּבַקּלּור  ַלְחזֹ ר  ֶאְפׁשָ   ֵאי� י  ַלְּיהּודִ ת  ַהְיסֹודוֹ 
ת  ֵּבית  אֶ ה  ַּבֲחָזרָ ת  ִלְבנוֹ ה  רֹוצֶ ד  ֶאחָ ל  ְּכֶׁשּכָ ב  ָא  ְּבֹחֶדׁשו  ְלַעְכָׁשים  ַמְתִאי

ם  ְרִגיִלין  ְוָלכֵ ב,  ַמּצָ ל  ְּבכָ י  ְיהּודִ ל  ְלכָ ב  ָחׁשּום  ּגַ ה  ְוזֶ ,  ֶׁשּלוֹ י  ַהְּפָרטִ   ַהִּמְקָּדׁש
 ה.ַהּזֶ ן ָּבֹאפֶ ם ַהּׁשֵ ם ׁשֵ ת אֶ ר לֹומַ 

'  ַלה ם  ְלעָ   ִנְהֵייתָ ה"  ַהּזֶ ם  ַהּיוֹ ק, "ֵמַהָּפסּוא  ַהְּגָמרָ ת  לֹוֶמדֶ ן  ִראׁשוֹ ר  ָּדבָ 
ם  ְלעַ ה  ַהּתֹורָ ת  אֶ ן  ָנתַ ם  ַהּׁשֵ ם  ֶּׁשַהּיוֹ ב  ַלְחׁשֹ ם  ָאדָ   ָצִרי� ם  יוֹ ל  ֶׁשּכָ ,  ֱא�ֶקי�
 ה.ָהִראׁשֹונָ ם ַּבַּפעַ ל ִיְׂשָראֵ 
ה, ּתֹורָ ד  ִלְלמֹ ל  ַאְתִחים  ַהּיוֹ ר, "ָמחָ ה  ִיְהיֶ ה  מַ ב  ַלְחׁשֹ ר  ָאסּון  ּכֵ   ְּכמוֹ 

ד  עֹומֵ ה  מַ ה  ְמַׁשּנֶ א  �ד? ",  ָמֳעמָ ק  ַיֲחִזין  ֲעַדיִ ה  זֶ ר  ֶׁשָּמחָ ר  ָאמַ י  מִ ל  ֲאבָ 
ה ְוַהּתֹורָ ה,  ּתֹורָ ד  ִלּמּוף  ַלֲחטוֹ ת  ְלַנּסוֹ י  ְיהּודִ   י�ָצִר ם  יוֹ ל  ּכָ ר,  ָמחָ ת  ִלְהיוֹ 

 .ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ל אֶ  אֹותוֹ ר ְוַתְחִזים, ָהָאדָ ת אֶ ר ְוֵתָּטהֵ  ְּתַקֵּדׁש
י  מִ ה "ַמֲחָׁשבָ   ּבוֹ ת  ִנְכֶנסֶ ד  ִמּיַ ד,  ִלְלמֹ ל  ְלַהְתִחיה  רֹוצֶ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ל  ֲאבָ 

ם  ְיהּוִדים,  ֻמְפָלִגים  ַלְמָדִנים  ָאְמנָ   ֵיׁשה?  ּתֹורָ ד  ִלְלמֹ ל  ֶׁשאּוכַ י  ֲאנִ 
ל  ֲאבָ ה,  ַּבּתֹורָ ם  ּוַמְצִליִחים  ּוִמְתַיְּגִעים  ְויֹוְׁשִבי ם  ַחֵּייהֶ ת  אֶ ם  ֶׁשַּמְקִּדיִׁשי

ת ְלִהָּדמוֹ ל  ָיכוֹ י  ֲאנִ   ֵאי�ם,  ַקְרסּוֵליהֶ ה  ִלְקצֵ ף  ַא   ַמִּגיעַ א  �י  ֲהרֵ י  ֲאנִ 
 ד? ִלְלמֹ ת ִלְזּכוֹ ל ָיכוֹ י  ֲאנִ ם ּגַ   ֵאי�ם? ֲאֵליהֶ 
ע  ּוְׁשמַ ת  ַהְסּכֵ ק  ֵמַהָּפסּות  לֹוֶמדֶ א  ֶׁשַהְּגָמרָ י  ַהֵּׁשנִ ר  ַהָּדבָ   ַמִּגיעַ   ָּכ�ל  עַ 

ה ַהּתֹורָ ד  ְּבִלּמּוה,  ַּבּתֹורָ   ְוִעְסקּות  ִּכּתוֹ ת  ִּכּתוֹ   ֲעׂשוֹ   - '  ְוכּום  ַהּיוֹ ל  ִיְׂשָראֵ 
ן  ְּבִעּיּוד  ְוִלְלמֹ   ְלַהְׁשִקיעַ ם  ֶׁשְּיכֹוִלי ם  ְיהּוִדים  ָאְמנָ   ֵיׁש ת,  ִּכּתוֹ ה  ַהְרּבֵ   ֵיׁש
ד  ִלְלמֹ ל  ָיכוֹ א  �ה  ַאּתָ ת,  ַאֶחרֶ ה  ִמִּכּתָ ה  ַאּתָ ם  אִ ל  ֲאבָ  ם;ּוְבִפְלּפּוִליב  רַ 
ה  ְלִּכּתָ   ַּׁשָּי�ת  ַהּזּולַ י  ּכִ ת,  ַהּזּולַ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ   ָצִרי�  ֵאיְנ� זָאן,  ְּבִעּיּו  ָּכ� ל  ּכָ 

  ֲאִפילּוה  ּתֹורָ ד  ִלְלמֹ ם  ֶׁשְּיכֹוִלי   ן ע"ו) ִסימָ "ן  ָהרָ ת  ִׂשיחוֹ ( ר  אֹומֵ   ַרֵּבנּות,  ַאֶחרֶ 
ם,  ְּכלּום  זֹוְכִריא  �ם  אִ   ַוֲאִפילּו ם,  ֶׁשאֹוְמִריה  מַ ל  ְּכלָ ם  ְמִביִניא  �ם  אִ 

ר ְמַטהֵ ה  ְוזֶ ה,  ַהּתֹורָ ד  ִלּמּות  ִמְצוַ ת  אֶ ם  ְּמַקְּיִמי ד  ִּבְלבַ ם  ַהִּמִּלי ת  ַּבֲאִמירַ 
 .ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ל אֶ  אֹותוֹ ר ּוַמֲחִזי ם ָהָאדָ ת אֶ 

ר  ָׁשבּו  ָּכ�ל  ּכָ י  ֲאנִ ל  ֲאבָ ה,  ּתֹורָ ד  ִלְלמֹ ה  רֹוצֶ ן  ָאכֵ י  ֲאנִ ם, "ָאדָ ר  ֹיאמַ ם  אִ 
ל  ָיכוֹ א  �ט  ָּפׁשּוי  ֶׁשֲאנִ ד  עַ י,  ָעלַ ם  ֶׁשעֹוְבִרים  ְוַהִּיּסּוִרית  ֵמַהָּצרוֹ ץ  ְוָרצּו

 ה".  ּתֹורָ ד  ְוִלְלּמֹ ז ְלִהְתַרּכֵ 
"ֵמַהָּפסּום  לֹוְמִדי"ל  ֶׁשֲחזַ י  ַהְּׁשִליׁשִ ר  ַהָּדבָ   ַמִּגיעַ   ָּכ�ל  עַ  ת  ַהְסּכֵ ק, 
ה  ּתֹורָ י  ִּדְברֵ ן  ֶּׁשֵאיה,  ּתֹורָ י  ִּדְברֵ ל  עַ ם  ַעְצְמכֶ   ַּכְּתתּו  -ל  ִיְׂשָראֵ ע  ּוְׁשמַ 

ד  לֹומֵ ם  ֶׁשָאדָ ה  ַהּתֹורָ   –"  ָעֶליהָ   ַעְצמוֹ ת  ֶׁשֵּמִמיי  ְּבמִ א  ֶאּלָ ם  ִמְתַקְּיִמי
א  ַּדְוקָ ן  ְוָלכֵ ם,  ָהָאדָ ל  ֵאצֶ ת  ַהִּמְתַקֶּימֶ א  ִהיק,  ָּדחּוא  ְּכֶׁשהּו,  לוֹ ה  ְּכֶׁשָּקׁשֶ 

ל  אֶ ץ  ָלרּוא  ִהי  ִּבְׁשִבילוֹ ה  ַהְּיִחידָ ה  ָהֵעצָ ז  ָאת  ָצרוֹ ם  ְלָאדָ   ְּכֶׁשֵּיׁשז  ָא
ם  ֶׁשָּבִאיה רֹואֶ ם  ָאדָ ר  ֶׁשַּכֲאׁשֶ   ')וק  ֶּפרֶ (ר  ֶנֱאמַ   ֵאִלָּיהּוי  ְדבֵ א  ְּבַתּנָ ה.  ַהּתֹורָ 

 ם. ַהִּיּסּוִריל ּכָ   ִמֶּמּנּו ִיְסַּתְּלקּוז ְוָאה, ַלּתֹורָ ץ ֶׁשָּירּום, ְוִיּסּוִרית ָצרוֹ ו ָעָלי
י  ְּבֹקׁשִ א  הּוד,  לֹומֵ א  ֶׁשהּוה  ִמּמַ ה  ִמילָ ף  ַאן  ֵמִבי א  �ם  ְּכֶׁשָאדָ   ֲאִפילּו

י  ָהְרִביעִ ר  ַהָּדבָ   ַמִּגיעַ   ָּכ�ל  עַ ם,  ַהִּמִּלית  אֶ א  ְלַבּטֵ י  ְּכדֵ   ם ייִ ינַ ׁשִ ת הַ אֶ ר  ׁשֹובֵ 
ר  ְּדָאמַ ת, ִּכּתֵ ר  ְוַאחַ ס  הָ   –ל  ִיְׂשָראֵ ע  ּוְׁשמַ ת  ַהְסּכֵ ק, "ֵמַהָּפסּום  ֶׁשּלֹוְמִדי

ה  ִּבְתִחּלָ   ָצִרי� ם  ָאדָ   – ה"  ֶיְהּגֶ   ָּכ� ר  ְוַאחַ ה  ּתֹורָ ם  ָאדָ ד  ִיְלמַ ם  ְלעֹולָ א  ָרבָ 
ה  ַהְרּבֵ ר  אֹומֵ ם  ְּכֶׁשָאדָ ם.  ְּכלּון  ֵמִבי   ֶׁשֵאינוֹ   ֲאִפילּו ה,  ּתֹורָ ה  ַהְרּבֵ ר  לֹומַ 
 ד.ֶׁשָּלמַ ה ַהּתֹורָ ל ּכָ ת  אֶ ע ְוֵידַ ן ָיִבי א ְוהּוח, ִיָּפתַ   ֹמחוֹ ף ְלַבּסוֹ ה, ּתֹורָ 

א  יֹוצֵ   ֶׁשִּמֶּמּנּום,  ּיוֹ הַ ל  ִיְׂשָראֵ ע  ּוְׁשמַ ת  ַהְסּכֵ ק  ֶׁשֵמַהָּפסּו  ִמָּכ�א  יֹוצֵ 
י,  ְיהּודִ ל  ְלכָ ם  ָעצּוק  ִחּזּוא  יֹוצֵ ה  ַהּזֶ ק  ֵמַהָּפסּוב,  ָא  ְּבֹחֶדׁשר  ֶׁשֵּמִאים  ַהּׁשֵ 

ם  ֶׁשּגַ ן ֵמִבי א �ם ֶׁשָאדָ  ַוֲאִפילּוה ּתֹורָ ד ִלְלמֹ ד  ָּתִמי  ְלִהְתַחֵּדׁשם  ֶׁשְּצִריִכי 
ץ  ָלרּוק  רַ א  ִהיה  ַהְּיִחידָ ה  ָהֵעצָ ז  ָאם  ּגַ ת  ָצרוֹ   לוֹ   ְּכֶׁשֵּיׁש  ַוֲאִפילּוד,  ִיְלמַ ז  ָא
 ה.ַהּתֹורָ ל אֶ 

ר  ְּכבָ ב ָא  ְּכֶׁשֹחֶדׁשו  ַעְכָׁשיר  ִלְזּכֹ ד  ְמאֹ ב  ָחׁשּו  ָהֵאּלּום  ַהִּלּמּוִדיל  ּכָ ת  אֶ 
ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ק  ָּדבּוה  ְוַנֲעׂשֶ ל  ֵׂשכֶ ל  ְמַקּבֵ ם  ָאדָ ה  ּתֹורָ י הַ ְידֵ ל  עַ י  ּכִ א,  ּובָ ב  ָקרֵ 

א  הּו,  ֶׁשּלוֹ י  ַהְּפָרטִ   ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבין  ֻחְרּבָ ת  אֶ ן  ְמַתּקֵ א  הּוה  ּוָבזֶ ,  ִיְתָּבַר�
ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ   ֹמחוֹ ת  אֶ ק  ֶׁשֶמַּדּבֵ י  ְידֵ ל  עַ ,  ַהִּמְקָּדׁשת  ֵּבית  אֶ   ְּבמֹוחוֹ ה  ּבֹונֶ 

 ה.ַהּתֹורָ י ְידֵ ל עַ   ִיְתָּבַר�
"ה", הוי ם  ׁשֵ ה "ַהּזֶ ן  ְּבֹאפֶ ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ר  לֹומַ ם  ְיהּוִדי ל  ֵאצֶ ל  ְמֻקּבָ ן  ָלכֵ 

 ב. ַמּצָ ל ְּבכָ י ְיהּודִ   ְלַׁשֵּמׁשל  ָיכוֹ ה ַהּזֶ ק ֵמַהָּפסּוא ֶׁשּיֹוצֵ ק ַהִחּזּוי ּכִ 
 י.  ָּכָראּו   ֵאּלּום ָיִמי ת  אֶ ל ְלַנּצֵ ה ֶׁשּזֹוכֶ י מִ י ַאְׁשרֵ 

 ב) ָאם ְמַנחֵ   ֹחֶדׁש ֶעֶר� "ׁשֹמוֲהָראת ִׂשיחוֹ (
 
  
 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַרק ַעד   לִלי, ֶזה הֹוִעיל  מֹוִעיִחּזּוק ְּכָבר א    ֵאיפֹה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא?
 ִחּזּוק.  לְּכָבר א מֹוִעי 30, ַעְכָׁשו ְּכֶׁשֲאִני ְּכָבר ִּכְמַעט ֶּבן 28ִּגיל 

ֶחְלָקה ְּבֵבית ַהַחִּיים ֶׁשל   יאּולַ   , ֲאִני ְמַחֵּפׂשדָאבּוק  ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשָהֵעֶס 
 ֵיׁש יֹוֵתר ִחּזּוק ִּבְׁשִביִלי. ְּבֶרְסֶלב, "ֵּבית ַהַחִּיים ָהֲאִמִּתי", אּוַלי ָׁשם

ֲאִני ָּכל ָּכ ּבֹוֵדד, ֲאִני א יֹוֵדַע ִאם ֵיׁש עֹוד ִמיֶׁשהּו ֶׁשָּכל ָּכ ּבֹוֵדד 
ָסגּור ִמֶּכֶלא  ָּפחֹות  ַמָּמׁש א  ֶאת   ָּכמֹוִני,  ְלַזּכֹות  רֹוֶצה  ֲאִני  ְוָקׁשּוַח. 

 . יִיים, ִאם ֶזה ִּבְכָלל ֶאְפָׁשִר רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְּבִמְצַות ִּפְדיֹון ְׁשבּו

ֻמְפנָ   ָּכ ָּכל  ֶׁשֲאִני  ֶׁשִּבְגַלל  ְמַפֵחד  ִּבְגלַ   רַוֲחַס   םֲאִני  ַעְצִמי   לִּבָּטחֹון 
מּוָכן י  ִּבְכָלל א ָהִייִת   ןֶׁשַאף ַּפַעם א ָהיּו ִלי הֹוִרים נֹוְרָמִלִּיים, ָלכֵ 

ף ַּפַעם א ָהְיָתה ִלי ְּבִחיָרה ִּבְכָלל ְלִהְתַחֵּתן. ֲאָבל ַהִאם זּו ַאְׁשָמִתי? ַא 
ִלְחיֹות ְּכמֹו ָאָדם נֹוְרָמִלי ִויהּוִדי ָּכֵׁשר, ַעְכָׁשו ֲאִני א ָיכֹול ְלִהְתַחֵּתן  

ְּבַוַּדא  ָאז ַעְכָׁשו  ַחִּיים",  ִלי  ָלָּמה  י  "ָלָּמה  ַחִּיים,  ֵאיָנם  ֶׁשִּלי  ֶׁשַהַחִּיים 
 ? ֲאִני ָצִרי ֶאת ֶזה

ֶׁשִּלי  ִאָּמא  זּו  ְּבַאְׁשָמִתי,  א  ֶׁשֶּזה  ִלי  אֹוְמִרים  ְמֻסָּיִמים  ְמֻקָּבִלים 
ֵאי ָמתּוַח,  ְמאֹד  ַּבִית  ָלנּו  ָהָיה  ַהַחִּיים,  ֶאת  ִלי  ֵעצָ   ןֶׁשָהְרָסה   הָלֶהם 

  א ְלָהִבין  ֶאת ָהֱאֶמת ַּבַפְרצּוף. ֲאִני ַרק ִמְתַּכּוֵ   םַרק אֹוְמִרים  ִּבְׁשִביִלי, ֵה 
ֶׁשֵהם רֹוִאים ֶאת    ֶאת ַעְצִמי, ֵאי  יִהְסַּבְרִּת   קַמְסִּפי  ָיה, ִאם ֲאִני אְרָא 

 ַהְּמִציאּות.

ּכַֹח ָלֶזה. ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו   רַהְּתִפִּלין ֶׁשִּלי, ֵאין ִלי ְּכבָ   תֶא   ב ֲאִני עֹוזֵ 
ה, ָאז ֲאִני חֹוֵׁשב הּוא א ַמְרֶׁשה ִלי ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ָהִראׁשֹוָנה ַּבּתֹוָר 

 ֶׁשהּוא ַּגם א ָצִרי ֶאת ַהִּמְצָוה ֶׁשל ְּתִפִּלין ִמֶּמִּני.

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ִּפְנָחס, י"ט ַּתּמּוז, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

קֹוֵרא ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשְּל ֲאִני ִנְזָּכר ַּבִּמִּלים ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר:   יְּכֶׁשֲאנִ 
ַאף ֶאָחד ָּבעֹוָלם א יֹוֵדַע ַמה ָּבחּור   "ֵאין ַצַער ְּכַצֲערֹו ֶׁשל ָּבחּור",

ְּכִפי  ַהּטֹוִבים.  ַהְּדָבִרים  ָּכל  לֹו  ֲחֵסִרים  לֹו,  ָׁשִוים  א  ַהַחִּיים  עֹוֵבר. 
ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  ֶׁשֲחכָ  ִזְכרֹוָנם   ֹו ל  ֵאיןֶׁש ָאָדם    לּכָ : "(ְיָבמֹות סב:)ֵמינּו 

ְמָחה,    אּבְ   יּורָׁש ,  הָׁש ִא   א ּבְ ,  ָרהּתֹו  א ּבְ ,  ָבהֹוט  אּבְ ,  ָרָכהּבְ   א ּבְ שִֹ
ַהֲחֻתָּנה. םֹולָׁש   אּבְ ,  ָמהֹוח ִלְפֵני  ֵאין  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֶאת   ,"

ב)ַהִּמְדָרׁש   יז,  ַרָּבה  ִלְפֵני    (ְּבֵראִׁשית  ֶׁשֲחֵסִרים  ְּדָבִרים  עֹוד  מֹוִסיף 
 ".יםּיִ ַח  אּבְ , ָרהַּכּפָ  אּבְ ֵעֶזר,  אּבְ ֶׁשִּמְתַחְּתִנים: "

ַּכָּמה ָקֶׁשה לֹו; ֲאָבל ֶזה  ,  ֶאָחד ָּבעֹוָלם א ֵמִבין ַמה ָּבחּור עֹוֵבר  ַאף
, ל'א אֹוֵמר ֶׁשֻּמָּתר ִלּפֹל ְלֵיאּוׁש, ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה 'ִחּזּוק ְּכָבר א מֹוִעי

ֱאֶמ  א  מֹוִעי  ת ֶזה  א  ְּכָבר  "ִחּזּוק  ּכֹוֵתב:  ֶׁשַאָּתה  ְוִכי ל  ַמה  ִלי"; 
: "ַאל ַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן עח)(ִלּקּוֵטי מֹוֲה ָמה ַרֵּבנּו ָצַעק ְּבָכל ּכֹחֹו    ַכְחָּת ָׁש 

ֵיאּוׁש   ֶׁשֵאין  ָאַמר  ַרֵּבנּו  ִאם  ְּכָלל!"  ָּבעֹוָלם  ֵיאּוׁש  ֵאין    -ִּתְתָיֲאׁשּו! 
 .ֶליְלֻכָּלם, ַרֵּבנּו ָאַמר ֶאת ֶזה ַּגם ְל, ַרֵּבנּו ִהְתַּכֵּון ַּגם ֵא א ַהַּכָּוָנה ִהי

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

רּוְך  יְוכִ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ין  ִפּלִ ָצִריְך ֶאת ַהּתְ

י? ּלִ  ׁשֶ
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דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )וקמִסּפּור ַחּיָ

ַּתְקִציר: ַרֵּבינּו ַז"ל ָהָיה ָּבִעיר ָוואְלְטִׁשיְסק ַלֲחתּוָנה ֶׁשל  
 ִּבּתֹו ִמְרָים 

 תקל.
ְּבֶרְסֶלב.   ִעיר  ֶאל  ְלֵביתֹו  "לַאַחר־ָּכ ָחַזר ַרֵּבנּו זַ 
ֲחֻנָּכה   ַׁשָּבת  ֵמִעְנָין  ְוקֶֹדם  ַרּבֹות  ִנְפָלאֹות  ִּגָּלה 

ַהְּבִרּיֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם, ֶׁשָּכל ַהְּתמּונֹות ְוַהּצּורֹות  
ֻּכָּלם ִנְכָלִלים ְּבֵתַבת ָאָדם   —ֶׁשל ָּכל ְּבֵני ָאָדם  
  ַהֵּתָבה  ְּבֶזה  ִּכי ,  "ַנֲעֶׂשה ָאָדם"ַהֶּנֱאַמר ַּבּתֹוָרה  

,  "ַנֲעֶׂשה ָאָדם":  ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר  ֶׁשָאַמר,  "ָאָדם"
  ַהְּתמּונֹות   ִמיֵני  ָּכל   ִנְכָלִלים   ְּבַעְצָמּה  זֹו  ְּבֵתָבה

ְּבֵהָמה  ֶׁשּבָ   ָאָדם   ְּבֵני  ָּכל   ֶׁשל ֵּתַבת  ְוֵכן  עֹוָלם. 
ְוכּו  ְּבֶזה,  ְּבֵראִׁשית  ְּבַמֲעֵׂשה    רַהֶּנֱאַמ   'ְוַחָּיה 

  ְּבֵהָמה  ָּכל  ֶׁשל  ַהְּתמּוָנה   ָּכל  ִנְכַלל  ַּגם־ֵּכן  ַהֵּתָבה
  זֹו   ְּבִׂשיָחה  ְוֶהֱאִרי.  ַהִּנְבָרִאים  ְׁשָאר  ְוֵכן  ְוַחָּיה
ָהעֹוָלם,    ָאְפלּו  ָחְכמֹות   ֶׁשֵּיׁש,  ָאז  ְוָאַמר ְּבֶזה 

ֲאִכיָלה   ׁשּום  ְּבִלי  ְלַבד  ָּבֶהם  ִלְחיֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים 
ְוָחְכמֹות   ִנְפָלִאים  ְּדָבִרים  ֵיׁש  ִּכי  ּוְׁשִתָּיה, 
ֶעְליֹונֹות ְונֹוָראֹות ֲאִפּלּו ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ֶׁשְּיכֹוִלים  
ּוְׁשִתָּיה.   ֲאִכיָלה  ׁשּום  ְּבִלי  ְלַבד  ָּבֶהם  ִלְחיֹות 

 ֱאִרי ְּבִׂשיָחה זֹו ַהְרֵּבה, ְוא ָזִכינּו ְלָכְתָבּה.ְוֶה 
 תקלא.

  "ֲאִני ְוֵכן ָּדָבר ָאז ִמַּמֲעָלתֹו ְוָאַמר ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:  
  ְמַעט   ְלַגּלֹות  ַמְתִחיל  ָהִייִתי   ֶׁשִאם,  ָחְכמֹות  יֹוֵדעַ 

ַעל־   ִלְחיֹות   ְיכֹוִלים   ָהיּו,  יֹוֵדעַ   ֶׁשֲאִני,  ֵמַהָחְכמֹות
ְלַבד    ְיֵדי ָהֵאּלּו  ַהָחְכמֹות  ַהָּׂשַגת  ֶׁשל  ַהַּתֲענּוג 

ָּכל  ְוָהיּו  ּוְׁשִתָּיה.  ֲאִכיָלה  ׁשּום  ָהעֹוָלם    ְּבִלי 
ְּבֵטִלים ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש ְלֶׁשַמע ָחְכָמִתי. ְוָהיּו ְּבֵני  
ָאָדם יֹוְצִאים ֵמַחּיּוָתם ֵמֶעֶצם ַהְפָלַגת, ְמִתיַקת, 

ֲעֵר  ַא  ְנִעיַמת,  ְמַגֶּלה.  ֶׁשָהִייִתי  ַהָחְכמֹות,  ַבת 
ֵאיִני ָיכֹול ְלַגּלֹוָתם ִלְבֵני ָאָדם, ִּכי ָּתִמיד ְּכֶׁשֲאִני  
ִלְׁשמַֹע   ָחֵפץ  ֲאִני  ֶאָחד,  ִעם  ְלַדֵּבר  ַמְתִחיל 

  הּוא   ֶזה  ּוֵמֲחַמת.  "ּוְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו ְּדָבִרים ֶעְליֹוִנים 
ְוַהֻּמְפֶלֶגת  ַהְּגדֹו   ָחְכָמתֹו  ְלַגּלֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו ָלה 

 ְמאֹד. 
 תקלב.

 ִנְתַקְּבצּו   ִמֵּקץ  ָּפָרַׁשת  ,הֲחֻנּכָ ַׁשָּבת־,  ְּבִכְסֵלו  "חכ
 ָּפסּוק  ַעל  ּתֹוָרה  ְוָאַמר.  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ַרִּבים

  ָיִמים"   ְׁשָנַתִים  ִמֵּקץ  "ַוְיִהי:  )א,  מא  ְּבֵראִׁשית(
ַהְמַדֵּבר  נד  ִסיָמן ,  א'  ֵחֶלק,  "ןמֹוֲהַר ִלּקּוֵטי־[  [

ַהְרֵּבה ִמֵּברּור ּוִמִּזּכּו ַהְּמַדֶּמה. ְוָאז ָאַמר ַרֵּבנּו  
,  הְוִזּכּו ַהְּמַדֶּמ   רֵּברּו   ְל  "ָנַתִּתי :  ָנָתן  י ְלַרּבִ   "ל זַ 

  ֵמָאז,  ָהָיה  ְוֵכן.  ַהְרֵּבה"  ְלַחֵּדׁש  ַּתְתִחיל  ּוִמָּכאן
  ְוֵהם ֶּׁשִחֵּדׁש,    ִחּדּוָׁשיו  ְלַעְצמֹו  םִלְרׁשֹ  ִהְתִחיל

ַהָּקדֹוׁש  ִס  ֶׁשַהְתָחלַ "ִלּקּוֵטי־ֲהָלכֹות"ְפרֹו    ת, 
  ָאז   ָאַמר   ְוֵכן .  זֹו  ּתֹוָרה   ַעל־ִּפי  ָהָיה   ִחּדּוָׁשיו 

  ָּכֵׁשר   ַהְּמַדֶּמה  ּכַֹח   ָלֶכם  "ָנַתִּתי:  ְלַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו
:  ְוָאַמר.  ַּבּתֹוָרה"  ְלַחֵּדׁש  ַרָּׁשִאים  ְוַאֶּתם,  ְוטֹוב

ַהִּׂשיג ְּבכַֹח ַהְּמַדֶּמה ֶׁשָּלֶכם ַמה  לְ   ְיכֹוִלים   "ַאֶּתם
 . "ֶׁשֲאִני ָיכֹול ְלַהִּׂשיג ַּבֵּׂשֶכל 

 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק") - (ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 
 
   
 

ַּכָּמה   טֹוב יֹוֵתר; ַהַּצַער ְוַהְּכֵאב ַּבֶּקֶבר ֵהם נֹוָרִאים ָּכל ָּכ,  ַלְחׁשֹב ֶׁשַּבֶּקֶבר ִיְהֶיה לְ ה  ַתְטעֶ   ַאל
ַעְכָׁשו    ְל ַּבֶּקֶבר  -ֶׁשָּקֶׁשה  ֶׁשֵּיׁש  ַלַּצַער  ָמָׁשל  ַרק  אֹוֵמר  ֶזה  ַרֵּבנּו  ִסיָמן פד).  ָהַר"ן,  ל  עַ   (ִׂשיחֹות 

ה  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ י  ֶׁשַהְּׁשאֹול ְוַהֶּקֶבר ֵּבית ָמנֹוס ְל", ּכִ   : "ְוַאל ַיְבִטיֲח ִיְצְר,(ָאבֹות ד, כב)ַהִּמְׁשָנה  
אֹותֹוץ  ֶׁשָּיקּות  ִלְהיֹו ל  ָיכֹות,  ְטָרדֹום  ָלָאָד   ֶׁשֵּיׁש  ֹא  ְוהּו  ַּפְרעֹוׁש  ְוִיְנׁש  ת  ַמֲחַמ   ַיְרִּגיׁשא

ֲאֵחִרים, ֲאָבל ַּבֶּקֶבר ֵאין ׁשּום ְטָרדֹות ּוַמֲחָׁשבֹות ֶׁשָּיִסיחּו ֶאת    ִּבְדָבִריםְטרּוָדה  ו  ֶׁשַּמְחְׁשבֹוָתי
ֶׁשּזֹוֲחלֹו ַהּתֹוָלִעים  ֶאת  ִמִּלְׁשמַֹע  ֶׁש תְונֹוְׁשכֹו  תַּדְעּתֹו  ְּתזּוָזה  ָּכל  ָׁשם ׁשֹוְמִעים  ַהּתֹוָלִעים ל  , 

ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ָּכל ְנִׁשיָכה ֶׁשל ַהּתֹוָלִעים    רַּבֶּקבֶ   ; ִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ֶאת ַהַּצַערתְונֹוְׁשכֹו  תֶׁשּזֹוֲחלֹו
 .תזֹוֲחלֹו ןְוַהַּצַער ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ֵאי ֵה 

ֵמֲאָנִׁשים, ָׁשם ָּתִׂשיַח ֶאת ִלְּב ְלַהֵּׁשם    יֶׁשְּתַחֵּפׂש ָמקֹום ֵריק ֶׁשָּפנּו  - ָהֵעָצה ִהיא    ֵּכן ָהֵעָצה?  הַמ 
ל ּוְתַסֵּפר   ִיְתָּבַר  ָעֶלי ֶׁשעֹוֵבר  ַמה  ָּכל  ְלַדֵּבר  - ֹו  ָרִגיל  ֶׁשַאָּתה   ֶׁשְּל ָהִאיִׁשית  ָּבּה;    ַּבָּׂשָפה 

  ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְּבַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ֶׁשְּיַרֵחם ָעֶלי, ֶׁשִּתְמָצא ֶאת ִזּוּוְג, ַאל ִּתְתַעֵּיף; ַּתֲעֶׂשה ּכָ 
ֲאִפּלּו ֶׁשַּיַעְברּו ָעֶלי ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ּוָמִרים, ֲאִפּלּו ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ּבֹוֵער  יֹום ַאַחר יֹום ְּבַסְבָלנּות,  

נֹופֵ  ְוַאָּתה   ִּבְתִמימּות לְּב ַהּכֹל  לֹו  ּוְלַסֵּפר   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְלַבֵּקׁש  ְּבַעְקָׁשנּות   ַּתְמִׁשי  ,
ַרֵּבנּו הּוא ִּתְקָוה, ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו, ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות ּוְתִפָּלה    ּוִבְפִׁשיטּות. ַהֶּקֶבר הּוא א ִּתְקָוה,

 .וִלְברַֹח ֵאָלי ְפָׁשרֵּבית ָמנֹוס, ָמקֹום ֶׁשֶא  אִהי -

ת  ֵּכן ָאִחי ַהָּיָקר, ְּתַקֵּבל ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב ְל, ֵל ְּכָבר ַעְכָׁשו ְלָמקֹום ֵריק ְוָתִׂשיַח ֶא   ַעל
ת  ִלְּב. ִּתְבֶּכה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיַרֵחם ָעֶלי. ַאָּתה א ָיכֹול ְלָתֵאר ְלַעְצְמ ֶא 

ִיְתָּבַר. ְרֵאה ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשַהזֹוַהר  ם  ַהֵּׁש י  ִלְפנֵ ן  ִלְטעֹול  ֶׁש ,  ֶׁשל ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר  הַהַּמֲעלָ 
ְּכֶׁשָאָדם ּבֹוֶכה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא:   (ָּפָרַׁשת ָּבָלק, קצה.)ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  

ֲאִני    -ִעם ַהְּטָענֹות ֶׁשּלֹו    יָּבא ֵאלַ   הַהּזֶ   ", ְּכֶׁשָהָאָדםיָנָנאּבֵ   ןּו נּוִדיָנא ִדְיד  יּבֵ ָהָכא    ִעיָנאּבָ "א  
", ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ְלַבד ִעם  ָדָנאֹוְלחּבִ   א ּוא רֹוֶצה ֶׁשֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ִיְתָעְרבּו, "ַאָנא ְוה 

", ֵאין  ּהיֵּמ ַק   ּודֹוְׁש ְוא  ןֹול  לּבֵ ְמַק   דּכַ   אּלָ ֶא   אּוה  ִריּבְ   אָׁש ְד ּוְלק   אָּת בְ ּויאֵּת , "ְוֵלית  הַהּזֶ   ָהָאָדם
 ְרִעיןַּת   ֵריּוִנט  לּכָ   ָהאְּד ְלָפָניו "  ִלּבֹות  ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּכמֹו ְּכֶׁשָאָדם ּבֹוֶכה ֶא   רָּגדֹול יֹוֵת ַּתֲענּוג  

ְלֵמְיַעל    ְבִקיןַׁש א   ָׁשבּוִניןּכְ ְלִמְס   ְבִקיןַׁש ְד   ָמהּכַ ָהִכי  ְלָאָדם  ְּפתּוִחים  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ָּכל  ר ", 
"ִלּבֹו  ת  ֶא   ֶׁשּבֹוֶכה  ,ִיְתָּבַר ְּבִלי  ןָעֳאִלי  ָתאׁשּוְר   אּבְ   ָהאְּד ְלַהֵּׁשם  עֹולֹות  ֶׁשּלֹו  ַהְּתִפּלֹות   ,"

ְּכלֹוַמ  ַהֵּׁשם  רְרׁשּות;  ֶאל  ַהֵּלב  ֶאת  ֵמִׂשיַח  ֶאָחד, הּוא  ַאף  ָׁשם  ֶׁשֵאין  ְלִפָּנה   הֹוֵל ְּכֶׁשָאָדם   ,
ִיְתָּבַר, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ַהְּתִפּלֹות ָהֵאּל  - ִיְתָּבַר ּוְמַסֵּפר לֹו ַהּכֹל   ּו עֹולֹות ִמָּיד ֶאל ַהֵּׁשם 

 ְלֵלב ָׁשבּור יֹוֵתר ַמֵהר ֵמֲאֶׁשר ַלַּצִּדיק ֲהִכי ָּגדֹול. עֹוֶנה

ֲעֵליֶהם ַיֲעזֹר    סֵליֶהם; ֲאִני א יֹוֵדַע ִאם ִלְכעֹועֲ   סַעל ַההֹוִרים ֶׁשְּל, ַאָּתה ּכֹועֵ   ז ִמְתַרּגֵ   ַאָּתה
ן , ִעם ּבֶ (ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ַמֲעֶׂשה יא)ְּבַמֶּׁשהּו ַּבַחִּיים. ַאָּתה ְּבַוַּדאי זֹוֵכר ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשַרֵּבנּו ִסֵּפר    ְל 

הּוא ָצִרי ִלְברַֹח, הּוא א ָיכֹול ִלְהיֹות   הָלָּמ 'ַהֶּמֶל ֶׁשִּנְתַחֵּלף ְוֵגְרׁשּו אֹותֹו; הּוא ָּכַעס ְמאֹד  
ַמִּגיַע   -א ַמִּגיַע ִלי ַחִּיים ָּכל ָּכ ָקִׁשים; ִאם ֲאִני ֶּבן ַהֶּמֶל  ,ִית', הּוא ָטַען: "ִמָּמה ַנְפָׁשַּבּבַ 

ִלְהיֹו ַהִּׁשְפָחה  ַהֶּמֶל  תִלי  ֶּבן  ֲאִני  ִאם   ,-    ָהַל הּוא  ָאז  ְמֹגָרׁש";  ִלְהיֹות  ִלי  ַמִּגיַע  א  ַּגם 
קֹומֹות ְמֻלְכָלִכים ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות, ַאַחר ָּכ הּוא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה; הּוא ָחַׁשב  ְלִהְׂשַּתֵּכר ְוָהַל ִלְמ 

  ֶמֶל ֶּבן  ְלַהֲחִליף  ָיכֹול  ָּברּו הּוא  ָּכ, ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָאֵכן  ֶזה  ָּכ,    יְוכִ   - 'ִאם  ְלִהְתַנֵהג  ִלי  ֻמָּתר 
ֶזה א ֵּתרּוץ    -ְלִהְׂשַּתֵּכר ְוַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות?! ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָנַתן ִלי ַחִּיים ָּכל ָּכ ָקִׁשים  

ְמַקְּבִלים  ִמָּכאן ֶׁשִאם יםֶׁשִהִּגיַע ִלְהיֹות ַהֶּמֶל. רֹוִא ד הּוא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה עַ  ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות';
ַההֹוִרים,    ַהּכֹל ְּבַאֲהָבה, ְמַקְּבִלים ַמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה; ִּבְמקֹום ָלבֹוא ִּבְטָענֹות ַעל

ֲאַזי זֹוִכים ְלַהִּגיַע ַלַּמְדֵרָגה    -ִּבְמקֹום ָלבֹוא ִּבְטָענֹות ַעל ָּכל ָהעֹוָלם, ְמַקְּבִלים ַהּכֹל ְּבַאֲהָבה  
 . ֹוָההבֲהִכי ּגְ 

ֲעזֹב ֶאת ָּכל ֵאּלּו ֶׁשּקֹוְרִאים ְלַעְצָמם ְמֻקָּבִלים; מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר: ִמיהּו ְמֻקָּבל? ֵאי ֶאְפָׁשר  
  ר מֹוֲהָרא"ׁש ַמְסִּבי  ִמי אֹוֵמר ֶׁשאֹותֹו ֶאָחד הּוא ַצִּדיק, אּוַלי הּוא ַרַּמאי?ָלַדַעת ִמיהּו ְמֻקָּבל?  

ָׁשֲאלּו ֶאת ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן    (ְּבָרכֹות לד:)ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  ַהִּמִּלים  י  ּפִ ל  ֶאת ֶזה עַ 
ּדֹוָסא: "ִמַּנִין ַאָּתה יֹוֵדַע", ֵאי ֶאְפָׁשר ָלַדַעת ַעל ִמיֶׁשהּו ִאם הּוא ְמֻקָּבל ֲאִמִּתי אֹו א? "ָאַמר 

יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא ְמטָֹרף",   ַע ֲאִני ֶׁשהּוא ְמֻקָּבל, ְוִאם ָלאו יֹוֵד   ָלֶהם, ִאם ְׁשגּוָרה ְּתִפָּלִתי ְּבִפי,
ז  ָא   הּוא ָעָנה ָלֶהם: ִאם הּוא ַמְכִניס ִּבי ְּתִפָּלה, הּוא ְמַדֵּבר ִמְּתִפָּלה ּוְמַחֵּזק אֹוִתי ְלִהְתַּפֵּלל,

  ק הּוא ָרחֹו  ,ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ְמטָֹרף  זִאם הּוא א ְמַדֵּבר ִמְּתִפָּלה, ָא   ,ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשהּוא ְמֻקָּבל
  :ֲאֵׁשָמה!" ִּבְׁשִבילִמִּלְהיֹות ְמֻקָּבל; ִאם ְמֻקָּבִלים אֹוְמִרים ְל ָאֵׁשם, ִאָּמא ֶׁשְּל ַאָּבא ֶׁשְּל" 

ַיִּגיד ְל  ֶזה ָּכל ְמַטּפֵ ת  ֶא   – ָהַאְׁשָמה ַעל ַההֹוִרים  ת  ִלְזרֹק ֶא   ֶזה א ְצִריִכים ִלְהיֹות ְמֻקָּבל, ל 
ָלֵכן    .ֶׁשּקֹוֵרא ְלַעְצמֹו 'ְמֻקָּבל' ַּגם לֹו ֵיׁש ְטָענֹות ַעל הֹוָריו  הְּבֵעיַנִים ֲעצּומֹות; ִּתְהֶיה ָּבטּוַח ֶׁשּזֶ 

ֶׁשּמֹוִסיִפי ֵאּלּו  ָּכל  ֶאת  ֲעזֹב   ,ִמְּמ ְּפלֹונִ   םֲאַבֵּקׁש   ,אֹוְת ַמְרִּתיִחים  ַלְּמדּוָרה,  ָאֵׁשם,   י ֶׁשֶמן 
 ָאֵׁשם; ֶזה א עֹוֵזר ְּכלּום, ֶזה ַרק עֹוֶׂשה יֹוֵתר ָּגרּוַע. יְלמֹונִ ַא 
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'
 

  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 21:15 בשעה יום שלישי 
15רח' רבי נחמן מברסלב   

 בני ברק  דקות לאחר הדה"נ  50 ברכות  9:15 בזמן הדה"נ 21:00יום רביעי בשעה   
  7בעל שם טוב רח' 

 שמיעת שיעור  
 19ליל שישי רח' נחל דולב  

 ד' לפני השקיעה  10סעודה שלישית 
 דקות לפני השקיעה  10 ---   ק"א 20 הנביאה מרים' רח'  ג רמה גם בו

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  דקות לאחר הדה"נ  10 ברכות  9:30 דקות לפני השקיעה  20 21:30יום רביעי בשעה   
19רשב"י   

  21:00יום ראשון בשעה  : שיעור 
 ) ביהכ"נ חב"ד ( 9רחוב צה"ל 

 

 נא לברר אצל הגבאים לפני שבת 
 

 צפת 
  

 תשפ"גאומן ראש השנה י בלג חדשותההתפתחויות 
 845-678-3555פלען איט רייט  -הי"ו  לקרעדיט: מו"ה אלי קנאל

, השנה הבעל"טראש  על  ומן  אעל תוכניות המטוסים להגיע ל"פלען איט רייט",  הקודם שלנו של    הדיווח
הציבור   בקרב  רבה  להיענות  של  של  החשובזכה  פניות  ינומואנשי  היו  הזמן .  של  כל  אנשי   ומינו של 

 הכרטיסים. של  תוכניות של הצ'רטר, וכמו כן כל שאר אפשרויות  עם הרה  ומה ק   שנודיע להםשביקשו  
הנסיעות החשובה   רייט"  סוכנות  איט  מאמצים  "פלען  להע  רביםמשקיעה  את הטוב ומשתדלת  ניק 

. מנוחת הנפש שרק שייךראש השנה, בכמה שיותר  על    ז"ל  נויסעו לרביש, כדי  ומינוביותר לאנשי של
   כעת כשיש עדכונים מאושרים חדשים, אנו שמחים לחלוק אותם עם הציבור.

ומן אולאחר מכן נסיעה ברכבת ל  אישיקודם כל, עלינו לדווח לצערנו הרב שתוכנית הצ'רטר ישירות לר
 ו לה. זאת בשל העובדה שחברת התעופה לא הייתה מוכנה להחזיר את הכסף במקרה שלא תוכלבוט

ש" תנאי  רייט"לנסוע,  איט  רצו    פלען  להלא  אבל  להסכים  השם.  אפשרויות   ברוך  הרבה  עוד  שיש 
 . שאפשר לקחת

מגיעה המלצה חזקה לנסוע דרך פולין. ניתן לקחת    פלען איט רייט   -מ   ראשית, הכרטיסים האישיים:
 שעות).   9.5( שאשעות) וריי 11ומן), קרקוב (אשעות ל 12טיסה לוורשה (

ל הדרך  רומניה;  ביאס,  התעופה  שדה  את  יש  אורכת  אואז  מולדובה,   7.5ומן  רומניה,  (דרך  שעות 
 שעות. 10.5אוקראינה), כלומר חוצים שני גבולות, הדרך שנמנעת ממולדובה אורכת 

שעות   6.5שם) היא קישינב, מולדובה. זה לוקח    המוזנח  מצבהאפשרות נוספת (לא מומלצת, עקב  
 ומן. אל

החזר עד קבל  שניתן ל  האישיים" למידע נוסף על הכרטיסים  פלען איט רייטניתן להתקשר למשרד "
רייטיומיים לפני הנסיעה. בדומה " ים האישיים  " ממליצה בחום למי שלוקח את הכרטיספלען איט 

 לקחת כרטיס הביתה ביום חמישי שאחרי ראש השנה. 
האופציה הבאה היא הכרטיסים הקבוצתיים, היתרון בכרטיסים הקבוצתיים הוא שזה כבר מגיע עם 

דולר, לאחר מכן ניתן    1,365, פולין עולה  אדולר; רייש  925מחירים ברורים מראש. קרקוב, פולין הוא  
 דולר. 1,199ומניה, וחזרה מקישינב, מולדובה תמורת לקחת כרטיס שעובר דרך יאס, ר

בעת ההזמנה, ואת כל היתרה יש לשלם עד   350$עבור הכרטיסים הקבוצתיים יש לתת פיקדון של  
שנותרו בחברת   250$יום לפני היציאה (למעט    30החזר רק עד  קבל  שלושים יום לפני היציאה. ניתן ל

 . ילו במקרה שח"ו לא יוכלו לנסועאפ, יקבלו שום החזרלא  ואחר כךהתעופה). 
ומן הוא רק בערך, זה גם לא כולל את זמן  אוח, משך הזמן שלוקח להגיע ליוכל הדרכים שרשמנו בד

 רק אם אתה נוסע עם "מכונית", כי עם אוטובוס לוקח יותר זמן. גם זהוההמתנה בגבול, 
קישינב, שאורגנה על ידי   בחדשות אחרות דווח על פגישה שהתקיימה בשבוע שעבר בבירת מולדובה,

רב מקומי, בה נכח בין היתר גם סגן שגריר אוקראינה במולדובה. השגריר הבהיר לנוכחים כי לאוקראינה 
ומן, וכן הבטיח  אראש השנה ואין לה כל שינוי מדיניות לגבי  על  אין תוכניות למנוע מיהודים להגיע לשם  

 ות במולדובה. קשור לשגרירשברסלב בכל עניין  חסידילעמוד לעזרת 
וכיהודים   באמצעות בוודאי  שרים  רק  להשיג  אפשר  רוצים  שאנחנו  מה  שכל  יודעים  ברסלב  חסידי 

 יםיכול מנסה להפריע מכל הצדדים, םמ" מ"ךראש השנה, שהסעל  נו ז"ללרבי הנסיעהתפילה, ובפרט 
 רק על ידי הרבה תפילה.  עליו להתגבר
 נצליח! נעשה ובשם ה' 

*** 

 ברסלב מעם האחים  הצצה -קול ברסלב 
 ברסלב".מעם האחים    הצצהנפתח מדור חדש ומעניין מאוד בקו הטלפון המפורסם של קול ברסלב בשם "

טובות מאוד   דרישות שלוםהחדש וכבר אנו שומעים    המדורהשבוע הוא השבוע השלישי מאז פתיחת  
 שישי.  לילהיא תימשך בכל   שםמיהודים רבים שנהנים ממנה ובעזרת ה

האחים   מו"החשוביםשני  ומו"  ה,  הי"ו  ה  היואל  ווברמן,  עאברהם  הי"ו  להתפתחויות   נותניםרש  הצצה 
חדשות   יהודיות,  חדשות  השבוע;  במהלך  הם מברסלבוחדשות    עולמיות שהתרחשו  במקביל  כאשר   ,

 שים שונים לשמוע פרטים על החדשות ממקור ראשון.מעלים מדי שבוע אנ
לשיחת    8לפינת המשפחה ולאחר מכן    7ידיש,  אל  1את השיחות ניתן לשמוע בקול ברסלב על ידי לחיצה על  

 ליל שישי. 
 שמעו ותחי נפשכם!

 
 
 

ַּתֲעֶׂשה ַמה ֶׁשֶּבן ַהֶּמֶל ָעָׂשה, ַּתִּגיד ֶאת  
 ַהִּמִּלים ֶׁשהּוא ָאַמר: "ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ֶזה א    -הּוא ָנַתן ִלי ֶאת ַההֹוִרים ָהֵאֶּלה  
ֶאֱחזֹר  י  ִלְהיֹות ְמֻמְרָמר ּוְמֻדָּכא, ֲאנִ   ץֵּתרּו

ִּבְתׁשּוָבה, ַאִּניַח ְּתִפִּלין ְוֶאֱעֶׂשה ֶאת ָּכל 
 ַהִּמְצוֹות ְּבִׂשְמָחה.

  ;ַאל ִּתְזרֹק ֶאת ַהְּתִפִּלין ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשְּל
ַהְּקדֹוׁשֹו ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ְלֵבית  תַקח   ֵל  ,

ְּתִפִּלין ַהְּקדֹוׁשֹות, לַ ְנִׁשיָקה  ן  ְוֵת   תַהְּכֶנֶס 
ֶׁשָּכַתְבָּת   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְסִליָחה  ְּתַבֵּקׁש 
ָּכֵאֶּלה ִמִּלים, ֲאִפּלּו ְּבֶדֶר ֵליָצנּות. ַרֵּבנּו  

: "ִּכי  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן מד)(אֹוֵמר  
ָאסּור   הּוא,   ָּברּו  ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ַעל 

ִּדְבֵר  ְּבֶדֶר לֹוַמר  ֲאִפּלּו  ֲהָלצֹות  י 
ר  לֹוַמ ר  ָאסּו  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  עַ   ְׂשחֹוק",

ַּגם    ת,ְּבִדיחֹו ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהְּתִפִּלין  ְוַעל 
 ָאסּור לֹוַמר ְּבִדיחֹות.

ַהֶּזה   ְּבִמְכָּתב  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ַּתֲעֶׂשה    - ִאם 
 ִּתְרֶאה ֶׁשְּבָקרֹוב ַּתֲעמֹד ַּתַחת ַהֻחָּפה.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 ס תשפ"ב) ִּפְנָח ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

 
 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 א"שליט   ישעי' איידליס מו"ה
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים 

 למזל טוב  להולדת הבן
*** 

 הי"ו סערשרגא שטרא מו"ה
 למזל טוב  להולדת הבת
*** 

 הי"ו שמעון פריעדלאנד מו"ה
 למזל טוב  להולדת הבת
*** 

 הי"ו  נחמן מימוני מו"ה
 למזל טוב  להולדת הבת
*** 

 הי"ו נפתלי אפלדארפער  מו"ה
 למזל טוב  להולדת הבת
*** 

 הי"ו  אלי קנאלל מו"ה
 ישראל נ"י   של בנו   לרגל שמחת החלאקה 

*** 

 הי"ו ןרממשה זילב החתן
 למזל טוב לרגל אירוסיו עב"ג
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	וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה אֶת מוֹצָאֵיהֶם לְמַסְעֵיהֶם עַל פִּי ה'. אָדָם צָרִיךְ לָדַעַת שֶׁכָּל דָּבָר הוּא אֱלֹקוּת, וְהַכֹּל הוּא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וְהוּא שׁוֹלֵחַ רְמָזִים עַל כָּל פְּרָט, אֲנִי רַק צָרִיךְ לִשְׁמוֹעַ אֶת זֶה. וְאֶת זֶה הַבַּעַל...
	יָדוּעַ הַמַּעֲשֶׂה: הִגִּיעַ לַבַּעַל שֵׁם טוֹב הַקָּדוֹשׁ גָּאוֹן גָּדוֹל וְאָמַר לוֹ: "שָׁמַעְתִּי שֶׁיֵּשׁ לָכֶם דֶּרֶךְ חֲדָשָׁה! וַאֲנִי רוֹצֶה לִשְׁאוֹל לָכֶם עַל זֶה קֻשְׁיוֹת, וַאֲנִי מְקַוֶּה שֶׁלֹּא תִּכְעַסוּ עָלַי". אוֹמֵר לוֹ הַבַּעַל שׁ...
	הוּא מַתְחִיל לִשְׁאוֹל, מֵאֵיפֹה הוּא לוֹקֵחַ אֶת הַדֶּרֶךְ הַחֲדָשָׁה, סִפֵּר לוֹ הַבַּעַל שֵׁם טוֹב הַקָּדוֹש אֵיךְ הוּא נוֹלָד וְשֶׁאָבִיו הִשְׁאִיר לוֹ צַוָּאָה, וְאָמַר: שְׂרוּלִיק! אַל תְּפַחֵד מֵאַף אֶחָד, תֵּדַע שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הו...
	פִּתְאוֹם דּוֹפֵק בַּדֶּלֶת גּוֹי שִיפּוּצְנִיק וְשׁוֹאֵל: "יֵשׁ לָכֶם מַשֶּׁהוּ לְתַקֵּן?" אוֹמֵר לוֹ הַבַּעַל שֵׁם טוֹב הַקָּדוֹשׁ: "לֵךְ, לֵךְ, אֶצְלִי הַכֹּל מְתֻקָּן". אֲבָל בִּגְלַל שֶׁהוּא רוֹצֶה לְהַרְוִיחַ כַּמָּה גְּרוּשִׁים הוּא לֹא מַרְפֵּ...
	אוֹמֵר הַגָּאוֹן לַבַּעַל שֵׁם טוֹב הַקָּדוֹשׁ: הַכֹּל אֲנִי יָכוֹל לְקַבֵּל, אֲבָל לֹא אֶת זֶה, שֶׁגּוֹי יֹאמַר לִי מוּסָר, וּכְשֶׁהַגּוֹי מְדַבֵּר, הוּא שָׁלִיחַ מֵהַשֵּׁם. אוֹמֵר לוֹ הַבַּעַל שֵׁם טוֹב הַקָּדוֹשׁ: "אַל תַּגִּיד שֶׁאַתָּה לֹא יָכוֹל...
	בִּנְסִיעָתוֹ בְּאֶמְצַע הַדֶּרֶךְ, הִתְהַפְּכָה עֲגָלָה מְלֵאָה בְּפֵרוֹת, וְהַגּוֹי לֹא יָכַל לֶהָרִים אֶת הַסּוּס לְבַד, וְהַגּוֹי הִתְחַנֵּן לָרַב, בֹּא וְתַעֲזֹר לִי, הוּא עוֹנֶה לוֹ: "אֲנִי לֹא יָכוֹל!" אוֹמֵר לוֹ הַגּוֹי: "אַל תַּגִּיד אֲנִי לֹ...
	(קוּנְטְרֶס יִהְיֶה טוֹב)
	.
	ההתפתחויות חדשות לגבי אומן ראש השנה תשפ"ג
	קרעדיט: מו"ה אלי קנאלל הי"ו - פלען איט רייט 845-678-3555
	הדיווח הקודם שלנו של "פלען איט רייט", על תוכניות המטוסים להגיע לאומן על ראש השנה הבעל"ט, זכה להיענות רבה בקרב הציבור החשוב של אנשי שלומינו. היו פניות כל הזמן של אנשי שלומינו שביקשו שנודיע להם מה קורה עם התוכניות של הצ'רטר, וכמו כן כל שאר אפשרויות של ה...
	סוכנות הנסיעות החשובה "פלען איט רייט" משקיעה מאמצים רבים ומשתדלת להעניק את הטוב ביותר לאנשי שלומינו, כדי שיסעו לרבינו ז"ל על ראש השנה, בכמה שיותר מנוחת הנפש שרק שייך. כעת כשיש עדכונים מאושרים חדשים, אנו שמחים לחלוק אותם עם הציבור.
	קודם כל, עלינו לדווח לצערנו הרב שתוכנית הצ'רטר ישירות לריישא ולאחר מכן נסיעה ברכבת לאומן בוטלה. זאת בשל העובדה שחברת התעופה לא הייתה מוכנה להחזיר את הכסף במקרה שלא תוכלו לנסוע, תנאי ש"פלען איט רייט" לא רצו להסכים לה. אבל ברוך השם שיש עוד הרבה אפשרויות...
	ראשית, הכרטיסים האישיים: מ- פלען איט רייט מגיעה המלצה חזקה לנסוע דרך פולין. ניתן לקחת טיסה לוורשה (12 שעות לאומן), קרקוב (11 שעות) וריישא (9.5 שעות).
	ואז יש את שדה התעופה ביאס, רומניה; הדרך לאומן אורכת 7.5 שעות (דרך רומניה, מולדובה, אוקראינה), כלומר חוצים שני גבולות, הדרך שנמנעת ממולדובה אורכת 10.5 שעות.
	אפשרות נוספת (לא מומלצת, עקב המצב המוזנח שם) היא קישינב, מולדובה. זה לוקח 6.5 שעות לאומן.
	ניתן להתקשר למשרד "פלען איט רייט" למידע נוסף על הכרטיסים האישיים שניתן לקבל החזר עד יומיים לפני הנסיעה. בדומה "פלען איט רייט" ממליצה בחום למי שלוקח את הכרטיסים האישיים לקחת כרטיס הביתה ביום חמישי שאחרי ראש השנה.
	האופציה הבאה היא הכרטיסים הקבוצתיים, היתרון בכרטיסים הקבוצתיים הוא שזה כבר מגיע עם מחירים ברורים מראש. קרקוב, פולין הוא 925 דולר; ריישא, פולין עולה 1,365 דולר, לאחר מכן ניתן לקחת כרטיס שעובר דרך יאס, רומניה, וחזרה מקישינב, מולדובה תמורת 1,199 דולר.
	עבור הכרטיסים הקבוצתיים יש לתת פיקדון של 350$ בעת ההזמנה, ואת כל היתרה יש לשלם עד שלושים יום לפני היציאה. ניתן לקבל החזר רק עד 30 יום לפני היציאה (למעט 250$ שנותרו בחברת התעופה). ואחר כך לא יקבלו שום החזר, אפילו במקרה שח"ו לא יוכלו לנסוע.
	כל הדרכים שרשמנו בדיווח, משך הזמן שלוקח להגיע לאומן הוא רק בערך, זה גם לא כולל את זמן ההמתנה בגבול, וזה גם רק אם אתה נוסע עם "מכונית", כי עם אוטובוס לוקח יותר זמן.
	בחדשות אחרות דווח על פגישה שהתקיימה בשבוע שעבר בבירת מולדובה, קישינב, שאורגנה על ידי רב מקומי, בה נכח בין היתר גם סגן שגריר אוקראינה במולדובה. השגריר הבהיר לנוכחים כי לאוקראינה אין תוכניות למנוע מיהודים להגיע לשם על ראש השנה ואין לה כל שינוי מדיניות ל...
	יהודים כשרים ובוודאי חסידי ברסלב יודעים שכל מה שאנחנו רוצים אפשר להשיג רק באמצעות תפילה, ובפרט הנסיעה לרבינו ז"ל על ראש השנה, שהסמ"ך מ"ם מנסה להפריע מכל הצדדים, יכולים להתגבר עליו רק על ידי הרבה תפילה.
	בשם ה' נעשה ונצליח!
	***
	קול ברסלב - הצצה עם האחים מברסלב
	נפתח מדור חדש ומעניין מאוד בקו הטלפון המפורסם של קול ברסלב בשם "הצצה עם האחים מברסלב".
	השבוע הוא השבוע השלישי מאז פתיחת המדור החדש וכבר אנו שומעים דרישות שלום טובות מאוד מיהודים רבים שנהנים ממנה ובעזרת השם היא תימשך בכל ליל שישי.
	שני האחים החשובים, מו"ה יואל הי"ו ומו"ה אברהם הערש הי"ו ווברמן, נותנים הצצה להתפתחויות שהתרחשו במהלך השבוע; חדשות יהודיות, חדשות עולמיות וחדשות מברסלב, כאשר במקביל הם מעלים מדי שבוע אנשים שונים לשמוע פרטים על החדשות ממקור ראשון.
	את השיחות ניתן לשמוע בקול ברסלב על ידי לחיצה על 1 לאידיש, 7 לפינת המשפחה ולאחר מכן 8 לשיחת ליל שישי.
	שמעו ותחי נפשכם!

