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ה שָּ רָּ  ִסּפּור ַעל ַהּפָּ

ה ְקֹטֶרת ב ְמֵלאָּ ה זָּהָּ רָּ  ַכף ַאַחת ֲעשָּ

 (קונטרס אתה חידוש)

 (451) 37, גליון 9נה ש                                              לפ"ק ', שנת תש"פב, י"ד סיון, אבות פרק )בחו"ל נשא(בהעלותך פרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ְמַסֵּפר מֹוַהרָּא"ש

נּו  ַבלְּ קִּ יֹוֵתר שֶׁ ה בְּ רָּ קָּ ַהיְּ יֹוֵתר וְּ ה בְּ ה ַהיָּפָּ נָּ ַהַמתָּ
ֵבין  ה ֵבינֹו לְּ יחָּ ַהשִּ דּות וְּ בֹודְּ תְּ ַין ַההִּ נְּ יא עִּ ֵמַרֵבנּו ַז"ל הִּ

"ה  בָּ ם ַהקָּ ַדֵבר עִּ י יְּ הּודִּ יְּ ַסֵפר קֹונֹו, שֶׁ יְּ ּלֹו שֶׁ ה שֶׁ פָּ שָּ בְּ
מֹו  יּות כְּ מִּ ַגשְּ יּות וְּ נִּ רּוחָּ יו בְּ לָּ עֹוֵבר עָּ ל ַמה שֶׁ "ה כָּ בָּ ַלַהקָּ

ֵבר טֹוב. חָּ ים לֶׁ רִּ ַדבְּ מְּ  שֶׁ
דֹול  י גָּ ר ֲהכִּ בָּ ַרְך זֶׁה ַהדָּ בָּ תְּ ַדֵבר לה' יִּ ּלְּ ַרֵבנּו אֹוֵמר שֶׁ

ם יָּכֹול ַלֲעשֹות, זֶׁה יֹוֵתר גָּ  ן ָאדָּ בֶׁ שּוב ֵמַהֹכל שֶׁ חָּ דֹול וְּ
ל  כָּ ה בְּ ַנסֶׁ יַע לֹו הּוא מְּ רִּ ַרע ַמפְּ ר הָּ ַלל זֶׁה ַהֵיצֶׁ גְּ ּובִּ
"ה הּוא  בָּ ם ַהקָּ ַדֵבר עִּ י שֹלא יְּ הּודִּ יַע ַליְּ רִּ ַהפְּ ים לְּ כִּ רָּ ַהדְּ
"ה  בָּ ַהקָּ ֹשב שֶׁ ַיחְּ ישּות ַהַדַעת, שֶׁ ֹרם לֹו ַלֲחלִּ גְּ ה לִּ ַנסֶׁ מְּ

ֹלא צָּ  יְך אֹותֹו.ֹלא שֹוֵמַע אֹותֹו וְּ  רִּ

ֵבה  ַדֵבר ַהרְּ יָּה מְּ נּותֹו הָּ יֵמי ַקטְּ בִּ ֵפר שֶׁ ַרֵבנּו סִּ
"ה  בָּ ַסֵפר ַלַהקָּ יָּה מְּ יש הּוא הָּ ידִּ אִּ ַפת הָּ שְּ "ה בִּ בָּ ַלַהקָּ

 
 

ה שָׁ ה ֲחדָׁ שָׁ רָׁ ו ִהְתִחיל פָׁ ל , ַעְכשָׁ אֹות ארה"בְבכָׁ ; ֵיש ְמהּומֹות נֹורָׁ

ִשים , שה' ּובֹוְזִזים ֲחנֻּיֹותרֹוְצִחים ִמְסּתֹוְבִבים ְושֹוְדִדים , ֲאנָׁ

 .ִיְשֹמר ֶאת ַהְיהּוִדים ֶשֶזה לֹא ַיִזיק ְלַאף ְיהּוִדי

ה נּו ֵמַהֵשינָׁ ִעיר אֹותָׁ ַמִים רֹוִצים ְלהָׁ ֶשֲאַנְחנּו , רֹוִאים ְבחּוש ֶשֵמַהשָׁ

םשה' ִנְזֹכר  עֹולָׁ נּו ַבֲאֶמִריקָׁ , ַמְנִהיג ֶאת הָׁ ח לָׁ ; הֶשלֹא ַנְחֹשב ֶשנָׁ

ֵלינּו ה שֹוֵמר עָׁ ה, ַאֶמִריקָׁ קָׁ ה ֲחזָׁ ה ֲעִשיִרים, ַאֶמִריקָׁ ְבֹקִשי ,ַאֶמִריקָׁ

ה  שָׁ ה ֲחדָׁ שָׁ רָׁ ה ִנְכַנְסנּו ְלפָׁ ה ֶשל ַהקֹורֹונָׁ שָׁ רָׁ ַמְתִחיִלים ְלֵצאת ֵמַהפָׁ

נֹות ת ֶשהֹוְלִכים ְועֹוִשים ֻחְרבָׁ ִיינּו ְצִריִכים , ֶשל ֲהמֹון ֻמסָׁ קֹוֵדם הָׁ

ה ִּתים ִבְגַלל ַהקֹורֹונָׁ ֵגר ַבבָׁ סּור , ְלִהסָׁ ש ֶשאָׁ דָׁ ו ֵיש ֹחק חָׁ ְוַעְכשָׁ

ה ִבְגַלל  ן ֵאֵלינּו; ְמהּומֹותהַ ִלְהיֹות ִבְרחֹוב ַבַלְילָׁ , ה' ֶזה ַהֹכל ְמֻכּוָׁ

יו נּו ֶשַנֲחֹזר ֵאלָׁ ִעיר אֹותָׁ  .רֹוֶצה ְלהָׁ

ה וְ , ַאל ִּתְפַחד ִדים ֵיְלכּוַּתְכִניס ֶאְצְלָך ֱאמּונָׁ ל ַהְפחָׁ ז כָׁ ; אָׁ

ם ִלְפֵני  הה', ְכֶשַמְכִניִעים ֶאת ַעְצמָׁ ל -ְכֶשַחִּיים ִעם ֱאמּונָׁ נֹוְפִלים כָׁ

ד ִדים ְולֹא ְמַפֲחִדים ֵמַאף ֶאחָׁ ְך אֹוֵמר ַרֵבנּו, ַהְפחָׁ )ֵסֶפר ַהִמּדֹות, אֹות  כָׁ

ן כא( ה, ִסימָׁ ה, ַעלְמִריבָׁ עָׁ ה -יְידֵ -: "ְכֶשֵּיש ַהְכנָׁ מָׁ א ַבִמְלחָׁ ֶזה ֵאין מֹורָׁ

ם ֶשלֹא ְיַפֵחד  דָׁ אָׁ ה ְמַחֵזק ֶאת הָׁ צֹור",ֱאמּונָׁ ְכִאלּו הּוא יֹוֵשב ְבמָׁ

ד ה                                       .ֵמַאף ֶאחָׁ תֹו ֱאמּונָׁ ש)ֲעצָׁ  "פ(תש ב'-אנָׁ
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יּות נִּ רּוחָּ יו בְּ לָּ ַבר עָּ עָּ ל  ַהֹכל ַמה שֶׁ כָּ ה וְּ יָּה רֹוצֶׁ הּוא הָּ ל ַמה שֶׁ כָּ יּות וְּ מִּ ַגשְּ ּובְּ
סֵ ַמה  יָּה חָּ הָּ ים שֶׁ רִּ ַדבְּ מְּ מֹו שֶׁ יש כְּ ידִּ ַפת אִּ שְּ "ה בִּ בָּ ַבֵקש ֵמַהקָּ יָּה מְּ ר לֹו הּוא הָּ

ֵבר טֹוב. חָּ  לְּ

ים  לִּ ַתכְּ סְּ ֵאין מִּ ד ֹלא שֹוֵמַע אֹותֹו וְּ חָּ ַאף אֶׁ ה לֹו שֶׁ מֶׁ דְּ יָּה נִּ הָּ ים שֶׁ מִּ עָּ פְּ ה לִּ רָּ קָּ
ָאה הַ  י הּוא רָּ תֹו, כִּ חָּ רְּ טִּ יעֹו וְּ גִּ יק יְּ רִּ ּלּו לָּ אִּ יו, ּוכְּ לָּ יםעָּ מִּ עָּ ֵבה פְּ ַבֵקש  רְּ הּוא מְּ שֶׁ

ה  "ה ֹלא רֹוצֶׁ בָּ ם ַהקָּ תָּ ן ַהסְּ הּו, ּומִּ יג ַמשֶׁ הּוא ַמשִּ ה שֶׁ אֶׁ רְּ ֹלא נִּ "ה וְּ בָּ ֵמַהקָּ
יְך אֹותוֹ  רִּ הּוא ֹלא צָּ מֹוַע אֹותֹו וְּ שְּ  .לִּ

יש שֶׁ  גִּ רְּ י הּוא הִּ "ה, כִּ בָּ ַדֵבר ַלַהקָּ יק לְּ סִּ פְּ ַרֵבנּו הִּ ְך שֶׁ ֵדי כָּ יעֹו ַעד כְּ גִּ יק יְּ רִּ ּלָּ
ל  א ֹלא שֹוֵמַע אֹותֹו, ֲאבָּ ֵמילָּ יְך אֹותֹו הּוא מִּ רִּ א ֹלא צָּ ֵמילָּ "ה מִּ בָּ חֹו, ַהקָּ רְּ טִּ וְּ
יְך אֹותֹו,  רִּ "ה ֹלא צָּ בָּ ַהקָּ יֹות שֶׁ הְּ ֹּלא יָּכֹול לִּ ַשב שֶׁ ים ַרֵבנּו חָּ ה יָּמִּ ַאֲחֵרי ַכמָּ

טּוַח שֹוֵמעַ  ן הּוא בָּ ַרֲחמָּ "ה הּוא ָאב הָּ בָּ ַחֵזק ַהקָּ תְּ ְך הּוא הִּ כָּ ּלֹו וְּ ּלֹות שֶׁ פִּ  ַלתְּ
"ה. בָּ ַדֵבר ַלַהקָּ יְך לְּ שִּ מְּ הִּ  וְּ

דֹול,  יק גָּ זֶׁה ַצדִּ ה כָּ ַנֲעשֶׁ יג, וְּ שִּ הּוא הִּ ֵרגֹות שֶׁ ל ַהַמדְּ כָּ ְך שֶׁ ַרֵבנּו ָאַמר ַאַחר כָּ
יָּה יֹוֵדַע בִּ  ם הָּ אִּ יש, וְּ ידִּ אִּ ֵבר לה' בְּ הּוא דִּ ַמה זֶׁה ַרק ע"י זֶׁה שֶׁ נּותֹו לְּ יֵמי ַקטְּ

ת גּופֹו  ְך אֶׁ ל כָּ ַסֵגף כָּ יָּה מְּ דּות ֹלא הָּ בֹודְּ תְּ הִּ ה וְּ ּלָּ פִּ יַע ע"י תְּ ַהגִּ ים לְּ כֹולִּ יְּ
יָּה  הָּ ל ַהיֹום, וְּ ַרְך כָּ בָּ תְּ מֹו יִּ בֹוֵדד עִּ תְּ יָּה ַרק מִּ א הָּ ּלָּ ים, אֶׁ גּופִּ סִּ יֹות וְּ ַתֲענִּ בְּ

דֹושָּ  ה ַהקְּ ֲעבֹודָּ ְך בָּ ל כָּ יד כָּ מִּ ה ַמתְּ יָּה עֹושֶׁ ה הָּ נָּ שָּ ה בְּ שָּ עָּ ַמה שֶׁ ה ַהזֹו, ַעד שֶׁ
ד. חָּ יֹום אֶׁ  בְּ

יֹונֹות סְּ רּו אֹותֹו נִּ בְּ ַגם ַעל ַרֵבנּו עָּ ים שֶׁ רֹואִּ דֹול שֶׁ זּוק גָּ יש  זֶׁה חִּ גִּ רְּ הּוא הִּ וְּ
ת  ֵזק אֶׁ ל ֹזאת חִּ ם כָּ ד ֹלא שֹוֵמַע אֹותֹו עִּ חָּ ַאף אֶׁ יְך אֹותֹו וְּ רִּ ד ֹלא צָּ חָּ ַאף אֶׁ שֶׁ
ל  כָּ ה ַאח"ַכ לְּ כָּ ם ה' ָאז הּוא זָּ ַדֵבר עִּ יְך לְּ שִּ מְּ הִּ ה וְּ דֹולָּ נּות גְּ שָּ ַעקְּ מֹו בְּ ַעצְּ

הּודִּ  ל יְּ יְך כָּ רִּ ת זֶׁה צָּ אֶׁ דֹולֹות וְּ יו ַהגְּ גֹותָּ רְּ ַחקֹות.ַמדְּ  י לְּ

 

 

דּות,  בֹודְּ תְּ ל ַהיֹום כֻּּלֹו הִּ נּו כָּ יֶׁה לָּ הְּ יִּ צֹונֹו שֶׁ רְּ ַרֵבנּו ָאַמר שֶׁ יא שֶׁ ת הִּ ֱאמֶׁ הָּ
ֱאכֹול  יְך לֶׁ רִּ צָּ ם וְּ עֹולָּ זֶׁה הָּ ם הּוא בָּ ָאדָּ ַקֵיים ֹזאת ֲהֹלא הָּ ים לְּ כֹולִּ ֵאיְך יְּ וְּ

א ּוַמתָּ  ַמשָּ ַגם ַלֲעֹסק בְּ ַפֵּלל וְּ תְּ הִּ ֹמד ּולְּ לְּ לִּ תֹות וְּ שְּ לִּ ים וְּ כֹולִּ ֵאיְך יְּ ן וכו', וְּ
ל ַהיֹום כֻּּלֹו ? בֹוֵדד כָּ תְּ הִּ  לְּ

ים  שִּ ק ֵמֲאנָּ נֻּתָּ ל ַהיֹום מְּ ת כָּ בֶׁ שֶׁ ים לָּ יכִּ רִּ צְּ זֶׁה ֹלא אֹוֵמר שֶׁ יא שֶׁ ת הִּ ֱאמֶׁ הָּ
ים  עֹושִּ יל, ַרק ַמה שֶׁ גִּ רָּ ת ַהֹכל כָּ יְך ַלֲעשֹות אֶׁ שִּ ַהמְּ ר לְּ שָּ פְּ ַדֵבר לה', אֶׁ ּולְּ

ַיֲעשּו עִּ  שּו ֵמה' : ה' שֶׁ ַבקְּ ַיד יְּ י" מִּ ה ֲאנִּ ים "מֹודֶׁ רִּ אֹומְּ ר וְּ ים ַבֹבקֶׁ מִּ קָּ שֶׁ ם ה' כְּ
ל  כָּ ֵדי מִּ ַילְּ י וְּ תִּ שְּ ת אִּ אֶׁ י וְּ יל אֹותִּ טֹוב, ַתצִּ ים וָּ עִּ י ַהיֹום יֹום נָּ יֶׁה לִּ הְּ יִּ י שֶׁ ַתֲעֹזר לִּ

ים  רִּ בָּ ֵבה דְּ יק ַהיֹום ַהרְּ פִּ י ַיסְּ ֲאנִּ י שֶׁ וֹות ַרע, ַתֲעֹזר לִּ צְּ ֵבה מִּ ים, ַהרְּ טֹובִּ
ה. ַכדֹומֶׁ ים וְּ ים טֹובִּ  ּוַמֲעשִּ

ים  עֹושִּ ר שֶׁ בָּ ל דָּ ם ה', כָּ ַיֲעשּו ַרק עִּ ים שֶׁ עֹושִּ ל ַמה שֶׁ ל ַהיֹום, כָּ ְך כָּ שֶׁ מֶׁ ְך בְּ כָּ וְּ

כּו ֵילְּ ים ֵמה' שֶׁ שִּ ַבקְּ ישֹון, מְּ ים לִּ כִּ הֹולְּ זֶׁה. ַעד שֶׁ יחּו בָּ לִּ ַיצְּ ים ֵמה' שֶׁ שִּ ַבקְּ  מְּ
רּו  ַדבְּ יְּ ַרֵבנּו ָאַמר שֶׁ ים ַמה שֶׁ ַקֵיימִּ ְך מְּ כָּ ים וכו'. וְּ יאִּ רִּ יָּקּומּו בְּ ים וְּ יאִּ רִּ ישֹון בְּ לִּ

ל ַהיֹום לה'.  כָּ

ה  י רֹוצֶׁ אֹוֵמר לֹו: "ֲאנִּ ם הֹוֵלְך ַלֲחֵברֹו וְּ ן ָאדָּ בֶׁ ַחֵיי ַהיֹום יֹום שֶׁ ים בְּ רֹואִּ
ָך שָּ  תְּ ַדֵבר אִּ ילּו לְּ חִּ ם ַיתְּ ל אִּ ה", ֲאבָּ עָּ ַדֵבר שָּ ַמן לְּ י זְּ יד לֹו "ֵאין לִּ ֵבר ַיגִּ חָּ ה", הֶׁ עָּ

עֹות. ה שָּ ילּו ַכמָּ ֵשְך ֲאפִּ מָּ הִּ צּוב, ָאז זֶׁה יָּכֹול לְּ ַמן קָּ ֹלא זְּ ַדֵבר לְּ ם לְּ תָּ  סְּ
ם  ן ָאדָּ בֶׁ שֶׁ ַדֵבר לה', כְּ ים לְּ יעִּ ַמגִּ שֶׁ יֵלנּו כְּ בִּ שְּ יר בִּ מּוד ַאדִּ מֹו זֶׁה לִּ ַעצְּ ַבע לְּ קְּ יִּ

יֶׁה לֹו  הְּ סֹוף ֹלא יִּ ה, ָאז בְּ עָּ ְך שָּ שֶׁ מֶׁ ַרְך בְּ בָּ תְּ ם ה' יִּ ַדֵבר עִּ הּוא הֹוֵלְך לְּ ַמן שֶׁ זְּ
ים לה' זֶׁה יָּכֹול  בּורִּ ה דִּ ַדֵבר ַכמָּ ים לְּ ילִּ חִּ ַמתְּ שֶׁ ל כְּ ל, ֲאבָּ לָּ כְּ ַדֵבר בִּ נּות לְּ לָּ ַסבְּ

ַמן,  ֵבה זְּ ֵשְך ַהרְּ מָּ הִּ ילּו שֶׁ לְּ שּוב ַוֲאפִּ ַבד זֶׁה ַגם חָּ לְּ ים בִּ בּורִּ ה דִּ ַכמָּ ַאר בְּ שְּ זֶׁה נִּ
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בכל ראש ישיבה שליט"א עוד הרבה מכתבים מה
 "עצתו אמונה". השבועי קונטרסו  ,הנושאים

 052-7644-664 לקבל התקשרו
 
 

ֹאד ר  מְּ שָּ פְּ י אֶׁ אִּ ה שֶׁ ירָּ ה ַאדִּ חָּ לָּ ים לה' זֶׁה ַהצְּ רִּ ַדבְּ מְּ ה שֶׁ ילָּ ל מִּ ַרְך כָּ בָּ תְּ ל ה' יִּ ֵאצֶׁ
ֵאר. תָּ  לְּ

ע ַשַעל שֶׁ ל ַצד וְּ ַבֵקש ֵמה' ַעל כָּ ַדֵבר ּולְּ ים  לְּ לִּ ַרגְּ תְּ מִּ שֶׁ יא כְּ ת הִּ ֱאמֶׁ ים, הָּ ֹושִּ

ילּו  ה ַוֲאפִּ עָּ ְך ַהיֹום שָּ שֶׁ מֶׁ ַאֵסף בְּ תְּ ם יִּ שָּ ים ֹפה וְּ רִּ ַדבְּ מְּ ים שֶׁ רִּ צָּ ים ַהקְּ בּורִּ ֲאַזי ֵמַהדִּ
ַרְך. בָּ תְּ ים לה' יִּ בּורִּ ל דִּ  יֹוֵתר שֶׁ

ר, ֲאַזי  בָּ ל דָּ כָּ ם ה' בְּ ַדֵבר עִּ ים לְּ לִּ ַרגְּ תְּ מִּ שֶׁ יַכת כְּ ים ֲחתִּ יִּ הְּ ים נִּ ל ַהַחיִּ כָּ
ל  י ַעל כָּ ית כִּ נִּ רּוחָּ ת לְּ כֶׁ ַהפֶׁ תְּ ּלֹו מִּ יֹות שֶׁ מִּ ילּו ַהַגשְּ י ֲאפִּ בּוק בה' כִּ יּות, דָּ נִּ רּוחָּ

ם ה'. ַייֵעץ עִּ תְּ יו, הּוא מִּ ט ֵמַחיָּ רָּ  פְּ
מָּ  הּוא ֹלא בְּ ַבד אֹו שֶׁ הּוא לְּ יש שֶׁ גִּ זֶׁה ַאף ַפַעם ֹלא ַירְּ ם כָּ ן ָאדָּ י ֵאיֹפה בֶׁ קֹום, כִּ

ַסֵפר ַהֹכל לה'. הּוא יְּ תֹו,  וְּ הּוא, הּוא ֵיַדע שה' אִּ ב שֶׁ ֵאיזֶׁה ַמצָּ הּוא ּובְּ  שֶׁ
דּות,  בֹודְּ תְּ הִּ ה ּובְּ ּלָּ פִּ תְּ קּו בִּ סְּ ה ֹלא עָּ מָּ ֹאד לָּ טּו מְּ רְּ חָּ תְּ א יִּ ם ַהבָּ עֹולָּ עּו לְּ ַיגִּ שֶׁ כְּ

נּוי ַמן פָּ ֵבה זְּ ְך ַהרְּ ל כָּ י כָּ יָּה לִּ אן  ,הָּ יָּה כָּ הּו, הָּ ישֶׁ מִּ י לְּ יתִּ כִּ אן חִּ חֹוב, כָּ רְּ י בִּ תִּ ַלכְּ הָּ

ים לה' בּורִּ ה דִּ ֹפס ַכמָּ תְּ ַמן לִּ י זְּ ה ,לִּ ַטנָּ ה קְּ ּלָּ פִּ ל תְּ ה  כָּ חָּ לָּ ים לה' זֶׁה ַהצְּ רִּ ַדבְּ מְּ שֶׁ
ָאה ַרק ֵמֲחַמת  לּות בָּ ַרשְּ תְּ ר ַההִּ קָּ עִּ ֵאר, וְּ תָּ ר לְּ שָּ פְּ י אֶׁ אִּ ם שֶׁ ן ָאדָּ בֶׁ ית לְּ חִּ צְּ נִּ

ָא הָּ כֹות.שֶׁ עֹות ֲארֻּ שָּ בֹוֵדד לְּ תְּ הִּ יְך לְּ רִּ צָּ ם חֹוֵשב שֶׁ  דָּ
חֹות  פָּ ל יֹום לְּ ַדֵבר כָּ ַמן, ּומְּ ת ַהזְּ ַנֵצל אֶׁ ל ּומְּ ֵיש לֹו ֵשכֶׁ ם שֶׁ ן ָאדָּ בֶׁ ֵרי לְּ ַאשְּ

א.  ם ַהבָּ עֹולָּ ם ַהזֶׁה ּובָּ עֹולָּ יֶׁה לֹו טֹוב בָּ הְּ וַוַדאי יִּ ם ה' בְּ ים עִּ ּלִּ ה מִּ  ַכמָּ

 
יחֹות  דּות()שִּ בֹודְּ תְּ ְך הִּ רֶׁ א"ש ח"ב וח"ד עֶׁ  מֹוַהרָּ
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ל' סיון הבעל"ט-"טמיליון פרוטה'לעך קמפיין כ 25  
מיליון פרוטה'לעך", להתכנס ביחד ולעזור לראש ישיבה  25בימים אלו מתחילים להתכונן לקמפיין "

 שליט"א  שיוכל להמשיך בעבודת הקודש שלו.
כולנו יודעים מה שהראש ישיבה שליט"א עושה בשבילנו, ולכל כך הרבה יהודים מסביב לעולם, 

מהראש ישיבה שליט"א מגיעים לכל מקום נידח בעולם היהודי, כל כך השיעורים, הניגונים, והמכתבים, 
הרבה יהודים מגיעים להקדוש ברוך הוא, מתחזקים ביהדות, כל אחד לפי דרגתו, אם הדברי חיזוק 
שמחממים כל לב, של הראש ישיבה שליט"א, בנוסף לרשת הגדולה של מוסדות התורה שהראש ישיבה 

חורים והאברכים, יחיו עם העצות של רבינו הקדוש ויוכלו להיות "ערליכע שליט"א הקים, כדי שהילדים, הב
 אידן" יהודים נאמנים לה' ולתורתו.

כמובן שזה מכניס להוצאות כבירות שמאוד קשה לעמוד בזה. ועכשיו הראש ישיבה שליט"א צריך את 
 העזרה שלנו כדי שהוא יוכל להמשיך בעבודת הקודש שלו.

" למוסדות מיליון פרוטה'לעך 25"ל הקמפיין  החדש עם המטרה להגיע לבגלל זה הכריזו עכשיו ע
כל את רף הקדושות, פרוטה ופרוטה מצטרפת, אם כל אחד יוסיף יד להביא כמה שהוא רק יכול, זה יצ

 הפרוטות לחשבון גדול. 
שעות, בימים הבאים כ"ט ול' סיון ימי ראשון ושני פרשת חוקת,  36הקמפיין ירוץ בזמן הקצר של רק 

כשכל היהודים שיש להם רגש לפעולות  הגדולות של הראש ישיבה שליט"א, יתאמצו ויעשו הכל שנגיע 
 ליעד.

קשר למשרדי כל מי שרוצה לעזור עם הקמפיין, לקחת יעד כמה פרוטות הוא רוצה להביא, יכול להת
 .8הקמפיין, על ידי הקו קול ברסלב ולהקיש מספר 

בעזרת ה' אנו מקווים שהקמפיין יחל הצלחה, כדי לעזור ולו במעט בעול הכבד שמכביד על הראש ישיבה 
 שליט"א לכסות את ההוצאות הרבות.

 !פרוטה לפרוטה מצטרפת
*** 

 מספרים חדשים בקנדה ל"קול ברסלב"
הרבה בקשות הגיעו מיהודים מקנדה שהם  מחיים את עצמם ומתחזקים עם הקו "קול ברסלב", עם 
השלוחות הרבות ועשירות בתוכן שיש בקו, השיעורי חיזוק, שיעורי תורה, סיפורים אישיים של תפילה, 

תוכן ראיונות, השלוחה לילדים, ועוד הרבה, וגם עם הקו לנשים, שמלא בהרבה שלוחות מענינות מלאי 
לנשים יהודיות, אבל זה עלה להם הרבה כסף להתקשר למספרים באמריקה והם בקשו שנכין להם גם, 

 מספרים יעודים  שיוכלו להתקשר מקנדה כמו שיש כבר עכשיו בארץ ישראל ואנגליה.
פתחו עכשיו ברוך ה' את הקווים בקנדה המספר של "קול ברסלב" בקנדה  זה     חשוב עסקן  בעזרת 

 .438-320-9090, ולנשים 438-300-8080
 בעזרת ה' זה מאוד יעזור ליהודים שם להחיות את עצמם עם הנהר הטהור  של רבינו הקדוש.

 !שמעו ותחי נפשכם
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 ועוד ;רשמיםמשיעורים; מעשיות פון תפלה;  - (נשיםלקוואל פון חיזוק )

 845-351-9060 /212-444-9169 ב"ארה 0797040069ארץ ישראל 
   438-300-8080הדנק /03303502363 נגליהא 

  347-630-2876 א קולית /chizikyomi@gmail.com מיילביומי חיזוק 

 

 

 עודומעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
 845-351-0910/  212-444-9191 ב"ארה 0797040066ארץ ישראל  

 438-300-8080 הדנ/ ק 03303502361 נגליהא 
 breslevcenter@gmail.com מיילבגליון ה קבלתל

 

 מוסדותינו הק' חדשות בתוך

אוקראינה כבר מתחילים לפתוח את שדות 
 התעופה שלהם ברוך ה'

ר מאז שהתחיל הבלאגנים של הקורונה, כשהמדינות מסביב לעולם התחילו לסגו
גיע את הגבולות, זה הביא דאגות ליהודים שזה יכול לעשות בעיות שלא יוכלו לה

 לציון הקדוש של רבינו באומן לראש השנה חס ושלום.
ר את בתחילת חודש ניסן אוקראינה סגרה את גבולותיה לאנשים מבחוץ, כדי לעצו

התפשטות הווירוס אצלם בארץ, לא היה אפשרות להיכנס לשם לא מהאוויר ולא 
הם נתנו מהיבשה, רק אזרחי אוקראינה יכלו לחזור הביתה, או במקרים יוצאי דופן כש

 רשות להיכנס.
שארו יש הרבה שמתפללים לה' יתברך בתקופה האחרונה, שיהודים יהיו בריאים, י

קוואות ומוסדות התורה, שיהודים יקבלו בריאים, שיפתחו את בתי הכנסת, המ
כות בחזרה את הפרנסה שלהם וכו', אבל אנשי שלומינו גם הרבו להתפלל שנוכל לז

א להיות אצל רבינו הקדוש בראש השנה, שרבינו אמר על זה, "יותר גדול מזה ל
בנמצא, כל אחד צריך להיות אצלי בראש השנה" בפרט שראינו בשנה הזאת שאי 

ם בראש השנה שעבר מה שהשנה הזאת תש"פ יביא לנו, ורבינו אפשר היה לחלו
הקדוש הבטיח לקרוע  ולפעול שנה טובה ומבורכת לכל אלו שבאים אליו לראש 

 השנה.
ו הבשורה הטובה, שהרשויות באוקראינה מסראת בגלל זה קבלנו בשמחה גדולה 

השבוע שהם מתחילים לאט לאט לפתוח את הגבולות ועד שבוע שבועיים השדות 
תעופה יתחילו להכניס מטוסים מרשימה של מדינות שיש להם את שתי התנאים 

ים האלה, אחד שהם מכניסים אצלם אזרחי אוקראינה, ושתיים שאין להם כבר מספר
 גבוהים של נדבקי הווירוס.

רמניה, הרשימה מכילה בינתיים את המדינות האלו בלרוס, פולין, דנמרק, יון, ג 
בולות ועוד. יהודים ממשיכים להתפלל שיפתחו גם את הג אוסטריה, ליטא, פורטוגל,

 של ארצות הברית, ארץ ישראל, בריטניה, ועוד מדינות שמשם מגיעים בכל שנה
הרבה יהודים לאומן לראש השנה. כמו שזה נראה עכשיו, שהמספרים של אלו 

וב שו בקרשנדבקו בווירוס יורדים בצורה דרסטית בכל מקום ברוך ה', אז אוקראינה יר
 למטוסים מעוד מדינות להיכנס. 

בה והעיקר צריכים לזכור כי להגיע לרבינו הקדוש לראש השנה אפשר רק אם הר
דוש, תפילות. בואו נתחזק ונבקש מה' יתברך שנזכה גם השנה להיות אצל רבינו הק

 ולפעול שנה טובה ומבורכת. 
 !ראש השנה שלי עולה על הכל

*** 
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 כאובהכמה ח
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  חלק בהפצת הגליוןחו ק
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


