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ר  מוֹ  ּפֵׂ א"ש ְמס   ֲהרָּ

ָצָרה,   מֹו בְּ ת ַעצְּ ָעָיה, הּוא מֹוֵצא אֶׁ ָאָדם נֹוֵפל ִלבְּ שֶׁ כְּ
ְך ָלֵצאת, הּוא ָצִריְך ָתִמיד  רֶׁ ה שּום דֶׁ הּוא ֹלא רֹואֶׁ ֹקִשי, וְּ בְּ
ָעָיה, ָכְך ֵיש ַגם   ִהָכֵנס ַלבְּ ְך לְּ רֶׁ ָהָיה דֶׁ מֹו שֶׁ כְּ ֹכר שֶׁ ִלזְּ ָלַדַעת וְּ

ָעָיה. ָהִעקָ  ְך ָלֵצאת ֵמַהבְּ רֶׁ ָיֵאש דֶׁ ִהתְּ ַאף ַפַעם ָאסּור לְּ ר הּוא שֶׁ
ְך ָלֵצאת.  רֶׁ ַבר סֹוף ָהעֹוָלם. ָתִמיד ֵיש דֶׁ זֶׁה כְּ ֹשב שֶׁ ַלחְּ  וְּ

ִניעֹות    יּו לֹו מְּ ִכים ַהַחִיים, ִיהְּ ָכְך הֹולְּ ִריִכים ָלַדַעת שֶׁ צְּ
הֹוִציא ֵמַהכֹ  ה לְּ צֶׁ ִירְּ בּוִלים ַרִבים ַעל ָכל ָדָבר טֹוב שֶׁ ַח ּוִבלְּ

ל  דֹו, ַהֹפעַ אֶׁ ַמת ַהַחִיים ִהיא ַלֲעֹמד ָחָזק ַעל ָעמְּ ִעָקר ָחכְּ ל, וְּ
ִניעֹות,  תֹוְך ַהמְּ ַתֵתר בְּ ָבַרְך, ַהִמסְּ ת ֱאֹלקּותֹו ִיתְּ ֹצא אֶׁ ִלמְּ וְּ
יֹוִעילּו לֹו ַלֲעֹבר ַעל ָכל  ָרִכים שֶׁ ַהדְּ ת ָהֵעצֹות וְּ נּו אֶׁ ַהיְּ

הֹוִציא ֵמַהֹכחַ  ִניעֹות ּולְּ ֻדָשה  ַהמְּ ִבקְּ ת ַהָדָבר שֶׁ ל ַהֹפַעל אֶׁ אֶׁ
ה ַלֲעׂשֹות רֹוצֶׁ  .שֶׁ

ֵאין ַהֵשם   ֲהַר"ן ֵחלֶׁק א' ִסיָמן מ"ֹו()ִלקּוֵטי מוֹ ַרֵבנּו אֹוֵמר  שֶׁ
ָיכֹול  ִפי ַמה שֶׁ ִפי ֹכחֹו, כְּ ִניעֹות, ַרק כְּ ָאָדם מְּ ָבַרְך שֹוֵלַח לְּ ִיתְּ

ם   ַלֲעֹמד ָבהֶׁ ַנע   –ָלֵׂשאת וְּ ִימְּ ֵאין ָדָבר ָבעֹוָלם, שֶׁ ה, וְּ צֶׁ ִאם ִירְּ
ת, ִכי כָ  ֱאמֶׁ ה בֶׁ צֶׁ ִירְּ שֶׁ ָבַרְך כְּ ָקֵרב ֵאָליו ִיתְּ ִהתְּ ת ָהָאָדם ִמלְּ ל אֶׁ

 
 

יע  י ְיהּוד   ג  ע   ה  נּום פ  בֵּ פֵּ  ְלר  י לֹור ְוס  יע  צ  מ  ּדּוְך לֹום שֶׁ , ש 
ְצמֹו ְךּויּדש  ה  ְש  ע  ְכשֶׁ יָנין חֵּ א מֹוצֵּ  ל  א הּות וְ ֱהיֹול ֲאבָ ו, ְבעֵּ

ְך ְצָטרֵּ כֶׁ  י  יר ָלגּות ָללֶׁ רֶׁ ר ְבע  חֶׁ ְשמֹוע  ה רֹוצֶׁ א ל  א הּוז אָ  תא   ל 
ישא הּוי כ  ך, ּויּדש  ה  ְמ  ְרג  הּו מ  ְמצָ א ל  א שֶׁ  ְמקֹומֹות אֶׁ א י 

ָמקֹו הּום ב  נּו לֹוה ָענָ א, ה  בֵּ ּקּוטֵּ ) לֹור ְוָאמ   ר  לֶׁ "ן מֹוֲהר  י ל  ימָ '  בק חֵּ ן  ס 

יחֹו ;נו ימָ "ן ָהר  ת ש  יְךם ָאדָ ן בֶׁ ""ט( קלן ס  ְחיֹו ָצר  שֵּ ם ע  ת ל  ם, ה 
ְמצָ  י  יפ   ְמקֹומֹות אֶׁ א שֶׁ הּוה אֵּ ְמצָ ק ר  א שֶׁ  א".נ 

ּזּול   יד ל  ג  ְפָשר ְלה  יְך אֶׁ ק   תאֵּ ּזֵּ ק ְלח  י ָיכֹול ר  יָכן ָלגּור ְוכּו'? ֲאנ  הֵּ
ֲעשֹות,  ה ל  ע מ  ד  תֵּ ְך שֶׁ ְתָבר  ם י  שֵּ ה  ש ְבָכל יֹום מֵּ ּקֵּ ְתב  אֹוְתָך שֶׁ

יָך  ְמקֹום ְמגּורֶׁ ם ְלָך ב  ְנע  י  ּנּו שֶׁ מֶׁ ש מ  ּקֵּ ָצה  –ּוְלב  ת ָהעֵּ ּז את אֶׁ ה 
ָצה. ְכמֹו  ין לֹו עֵּ אֵּ י שֶׁ ָצה ֲעבּור מ  י ָהעֵּ ת ְלָך, זֹוה  י ָיכֹול ָלתֵּ ֲאנ 

יא ב  י ָנָתן מֵּ ב  ר  יָמן רלח(  שֶׁ "ן, ס  יחֹות ָהר  הּו )ש  ישֶׁ ם מ  ע  ע פ  נּו ָשמ  בֵּ ר 
ים:  ל  מ  ת ה  ירּות אֶׁ ְמה  ף ב  ית ְוחֹוטֵּ ְרב  ת ע  יל  ל ְתפ  לֵּ ְתפ  מ 

נּו בְ  ְּקנֵּ ת "ְות  ר: "אֶׁ נּו ְוָאמ  בֵּ יָך", ָעָנה ר  ְלָפנֶׁ ָצה טֹוָבה מ  עֵּ
ר  ים לֹומ  יכ  י ְצר  יָך', ֲהרֵּ ְלָפנֶׁ ָצה טֹוָבה מ  נּו ְבעֵּ ְּקנֵּ ים 'ְות  ל  מ  ה 
ל  ְבָעָיה שֶׁ ר ה  ּק  י ע  ָלה ֲחשּוָבה ְמא ד"; כ  ָּוָנה ְגדֹוָלה, זּו ְתפ  ְבכ 

ה   ע  מ  ינֹו יֹודֵּ אֵּ יא שֶׁ ְנָין ָהָאָדם ה  ק ְבָכל ע  פֵּ ְסת  ֲעשֹות, ְוהּוא מ  ל 
ם  שֵּ ה  ה מֵּ ְרבֵּ ש ה  ּקֵּ ים ְלב  יכ  ן ְצר  ֲעשֹות ָכְך אֹו ָכְך, ְוָלכֵּ ם ל  א  ה 
ן  ל עֹוָלם תֵּ בֹונֹו שֶׁ יָך, ר  ְלָפנֶׁ ָצה טֹוָבה מ  נּו ְבעֵּ ְּקנֵּ ְך: "ְות  ְתָבר  י 

ג", כֵּ  הֵּ ְתנ  יְך ְלה  ע אֵּ ד  אֵּ ָצה טֹוָבה שֶׁ י עֵּ יְנָך ל  ם אֵּ ה; א  ֲעשֶׁ ן ת 
ְתבֹוְדדּות ה  ת ה  ת ֲעצ  יֵּם אֶׁ ְפְשָך ְתק  ָצה ְבנ  ית עֵּ ע  ָלש    יֹודֵּ
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ק  ת ַהֵחשֶׁ ִביר אֶׁ ַהגְּ ֵדי לְּ ִניעֹות ֵהן ַרק כְּ ה   –ַהמְּ צֶׁ ִירְּ שֶׁ
ֵיש  ֻדָשה שֶׁ ִבקְּ ל ַהָדָבר שֶׁ ַהִגיַע אֶׁ ת לְּ ֱאמֶׁ ָהָאָדם בֶׁ

ָפָניו  ִלקּוֵטי מוֹ לְּ ִאיָתא בְּ ק א' ִסיָמן ס"ו()ִכדְּ ַמת   ֲהַר"ן ֵחלֶׁ ֻדגְּ ּוכְּ
ִאים לֹו ֵאיזֶׁה ָדָבר ַמרְּ ַאַחר ַהִתינֹוק, שֶׁ ָכְך   –, וְּ

ֹסף ַאֲחָריו   ִיכְּ ה וְּ צֶׁ ִירְּ ֵדי שֶׁ ּנּו, כְּ ִתיִרים אֹותֹו ִממֶׁ ַמסְּ
ת, ֲאַזי   ֱאמֶׁ ה ָהָאָדם בֶׁ צֶׁ ִירְּ שֶׁ ף ּוִמַיד כְּ יֹוֵתר, ֲאָבל ֵתכֶׁ

כּו לֹו  שּוֵאין   ַהפְּ ִיתְּ ָפָניו, וְּ ַתֲעֹמד בְּ ִניָעה ָבעֹוָלם שֶׁ ם מְּ
'ִנ'י'ע'ֹו'ת' ִלנְּ   'ִע'י'מ'ֹו'ת'.ָכל ַהמְּ

מוֹ  אֹול אֹותֹו  ַפַעם ִהִגיַע לְּ הּוִדי ִלשְּ ַהָרא"ש יְּ
ִניעֹות   ָהיּו לֹו ַכָמה מְּ ַין, שֶׁ ֵאיזֶׁה ִענְּ ַבֵקש ֵעָצה בְּ ּולְּ
ב ַשָבת  רֶׁ ָהָיה ָאז עֶׁ ל ַהפֹוֵעל, וְּ הֹוִציאֹו ֵמַהֹכַח אֶׁ - לְּ

ָהָיה מוֹ  ש ָפָרַשת ַוֵיָרא, וְּ ַבֲחָזַרת   ַהָרא"ש עֹוֵסקֹקדֶׁ
ִדיּוק   ָאַחז בְּ גּום, וְּ ָחד ַתרְּ אֶׁ ָרא וְּ ַנִים ִמקְּ ַהָפָרָשה שְּ

ֵראִשית כ"ד(ק ַבָפסּו ת ַהָמקֹום ֵמָרחֹוק",   :)בְּ א אֶׁ "ַוַירְּ
 ָרָאה ָעָנן ָקשּור ַעל ָהָהר. –ּוֵפֵרש ַרִש"י 

ָאַמר לֹו מוֹ   ַרִש"י ַהָקדֹוש  ֲהָראָעָנה וְּ ֵאה שֶׁ "ש : רְּ
ִניעֹות   ָכל ָדָבר טֹוב ֵיש מְּ ָעָנן, ִכי בְּ ָך סֹוד הֶׁ ה לְּ ַגלֶׁ מְּ
ָהָיה   ָעָנן שֶׁ ִחיַנת הֶׁ זֶׁה בְּ ִביבֹו, שֶׁ כּות ַרָבה סְּ ַחשְּ וְּ

ק א' ִסיָמן קט"ו( ר ַעל ָהָהרָקשּו ֲאָבל   )ַעֵין ִלקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן ֵחלֶׁ
הַ  כֹוִלים לְּ יְּ ִביל שֶׁ ְך ּושְּ רֶׁ ַוַדאי ֵיש דֶׁ ל  בְּ ִגיַע ַעל ָידֹו אֶׁ

ל   –ָהָהר  ָהָיה ָשם ֵאצֶׁ מֹו שֶׁ ת, ּוכְּ ֱאמֶׁ רֹוִצים בֶׁ שֶׁ כְּ
ל ַהר ַהמֹוִרָיה,   ַהִגיַע אֶׁ ָהָיה ָצִריְך לְּ ָרָהם ָאִבינּו שֶׁ ַאבְּ

ָכל ִמיֵני  עֹו בְּ ָמנְּ ִניעוֹ ָבא ַהָשָטן לְּ ִעכּוִבים  מְּ ת וְּ
ִאיָתא ַאף ַעל ִפי ֵכן )ִכדְּ ָרש( וְּ ָרָהם ַעל   ַבִמדְּ ָעַבר ַאבְּ

ִאם   ָינֶׁיָך שֶׁ ִענְּ ֵכן הּוא בְּ ָשלֹום, וְּ ָשם בְּ ִהִגיַע לְּ ֻכָלם וְּ
ָשלֹום,   ִניעֹות בְּ ת, ַתֲעבֹור ַעל ָכל ַהמְּ ֱאמֶׁ ה בֶׁ צֶׁ ִתרְּ

ה.  צֶׁ ִתרְּ ַעל ָכל ַמה שֶׁ ִתפְּ  וְּ

דֹוָשה, ַעל ִפי   ִנַקח ַין ִלמּוד ַהתֹוָרה ַהקְּ ָמָשל ִענְּ לְּ
ִניעֹות ַרבֹות   ם מְּ ֵיש ָלהֶׁ ִבים שֶׁ ֵני ָאָדם חֹושְּ ֹרב בְּ
דֹוָשה, זֶׁה אֹוֵמר   עֹות אֹוָתם ִמִלמּוד ַהתֹוָרה ַהקְּ מֹונְּ שֶׁ
ָנָסה מֹוֵנַע אֹותֹו, זֶׁה אֹוֵמר   דֹות ַהַפרְּ ִרבּוי ִטרְּ שֶׁ

ָהֲענִ  ר ָהַרע שֶׁ ַהֵיצֶׁ זֶׁה אֹוֵמר שֶׁ ת אֹותֹו, וְּ לֶׁ בֶׁ ַבלְּ   יּות מְּ
ַעֵכב אֹותֹו ִמַלֲעֹסק ַבתֹוָרה, ּוֵמֲחַמת ָכל ֵאלּו   מְּ

ִחים   ַהִסבֹות, ָכל ֵאלּו ָהֲאָנִשים ֵאיָנם פֹותְּ ָעִמים וְּ ַהטְּ
ת ַלֲאִמתֹו   ֱאמֶׁ בֶׁ ר, ֲאָבל ִאם ָהָיה ָהָאָדם יֹוֵדַע, שֶׁ ֵספֶׁ

ְך  ֵאין   רֶׁ ַוַדאי דֶׁ ֵיש בְּ דֹוָשה, וְּ ִניָעה ֵמַהתֹוָרה ַהקְּ שּום מְּ
ֵעָצה ִמתֹוְך ָכל ִמיֵני   דוֹ וְּ ֹבַע ִעִתים  ִטרְּ בּוִלים ִלקְּ ת ּוִבלְּ
ק א' ִסיָמן רפ"ד(ַלתֹוָרה. ַרֵבנּו אֹוֵמר  ַעל  )ִלקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן ֵחלֶׁ

ת ָהָאָדם ָבעֹוָלם ַהבָ  שֹוֲאִלים אֶׁ ָת  זֶׁה שֶׁ א, "ָקַבעְּ
טּות זֶׁה אֹוֵמר ַפשְּ ת   ִעִתים ַלתֹוָרה" בְּ שֹוֲאִלים אֶׁ שֶׁ

ֹמד תֹוָרה, ֲאָבל  ַמן ִללְּ ָהָאָדם ַהִאם הּוא ָקַבע זְּ
ִביר   ֵנָבה", ַמסְּ ֵהָחֵשב "גְּ ַהִמיָלה "ָקַבע" ָיכֹול ַגם לְּ

ַמן ִללְּ   ַרֵבנּו ת ָהָאָדם ִאם הּוא ָגַנב זְּ שֹוֲאִלים אֶׁ ֹמד, שֶׁ
יָֻתר ֲאָבל   ַמן מְּ ָך זְּ ֹּלא ָהָיה לְּ ָפחֹות    ִנִסיתָ ֲאִני יֹוֵדַע שֶׁ לְּ

ֹמד תֹוָרה?  ַמן ִללְּ ָצת זְּ ֹנב קְּ  ִלגְּ

ת  רֶׁ ָמָרא אֹומֶׁ ת  )יֹוָמא ל"ה(ַהגְּ ַחֵיב אֶׁ : ִהֵלל מְּ
ת   ַחֵיב אֶׁ סּום מְּ ן ַחרְּ ָעָזר בֶׁ לְּ ָהֲעִנִיים, ַרִבי אֶׁ

ַחֵיב  ַהֵפרּוש  ָהֲעִשיִרים, יֹוֵסף מְּ ָשִעים. וְּ ת ָהרְּ אֶׁ
ָהָיה ָעִני ָגדֹול ָכל   ִהֵלל ַאף שֶׁ ַהָפשּוט הּוא, ֵמַאַחר שֶׁ
ַמן   ִּנטְּ ֹמד תֹוָרה )ַעד שֶׁ שֹו ִללְּ ָכְך, ַאף ַעל ִפי ֵכן ָמַסר ַנפְּ
מֹוַע  ֵדי ִלשְּ ף, כְּ ַצע ַהֹחרֶׁ מְּ אֶׁ ָרש בְּ ַעל ַגג ֵבית ַהִמדְּ

ַמעְּ  יֹון, ַעֵין ָשם( ִאם ֵכן ֵיש תֹוָרה ִמִפי שְּ ַטלְּ ַאבְּ ָיה וְּ
קּו   ֹּלא ָעסְּ בּות ַעל ָכל ָהֲעִנִיים שֶׁ ַחיְּ ִהתְּ רּוג וְּ ָבר ִקטְּ כְּ
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 "עצתו אמונה". השבועי קונטרסב  בכל הנושאים,ישיבה שליט"א הראש עוד מכתבים רבים מ
 052-7644-664 כדי לקבל התקשרו

 
 

ֲהֹלא ֹלא ָהיּו ֲעִנִיים יֹוֵתר   ַבתֹוָרה, שֶׁ
בּו  ַחיְּ ֵכן ָהֲעִשיִרים ִיתְּ ת ִדין  ָלתֵ ֵמִהֵלל, וְּ

קּו ַבת בֹון ָלָמה ֹלא ָעסְּ שְּ חֶׁ ֹוָרה ֵמֲחַמת  וְּ
ם, ֲהֹלא ֹלא ָהיּו ֲעִשיִרים יֹוֵתר   דֹוֵתיהֶׁ ִטרְּ
סּום, ַוֲאִפילּו  ן ַחרְּ ָעָזר בֶׁ לְּ   ֵמַרִבי אֶׁ
יֹונֹות   ם ַהִּנסְּ ָשִעים, ֲהֹלא ֹלא ָהיּו ָלהֶׁ ָהרְּ
דֹו,   ָעַמד ָחָזק ַעל ָעמְּ ל יֹוֵסף ַהַצִדיק, שֶׁ שֶׁ

דֹוָשה  ַרֵשל ִמן ַהתֹוָרה ַהקְּ ֹלא ִיתְּ ָלל, וְּ כְּ
רּוג ָגדֹול ַעל ֻכָלם. ִקטְּ  ִאם ֵכן ֵיש ִדין וְּ

אֹוָרה זֶׁה  ִכי ִהֵלל אֹו ָקשֶׁ ִלכְּ ה, וְּ
סּום אֹו יֹוֵסף ַהַצִדיק   ן ַחרְּ ָעָזר בֶׁ לְּ אֶׁ

ֵני ָאָדם,  ִניחָ  ֵרג ַעל בְּ ַקטְּ ַחֵיב ּולְּ ם לְּ א ָלהֶׁ
ִתיב ) ֵלי י"ז(ֲהֹלא כְּ ַלַצִדיק ַגם ֲענֹוש " ִמשְּ

ִביָלם, ֹלא טוֹ  ַוַדאי ֵאין זֶׁה טֹוב ִבשְּ ב" ּובְּ
בּות ַעל   ַחיְּ ִהתְּ רּוג וְּ ם ֵיֵצא ֵאיזֶׁה ִקטְּ ֵמהֶׁ שֶׁ

ֵני ָאָדם?!   בְּ

ַהֵפרּוש  ת זֶׁה ָכְך שֶׁ ִשים אֶׁ ָפרְּ מְּ ָלא שֶׁ אֶׁ
ל ִהֵלל: ַחֵיב"  שֶׁ ת ָהֲעִנִיים  "מְּ כּו' הּוא   אֶׁ   וְּ

ִהֵלל ִחֵדש ּוָפתַ  - ִביל ָחָדש, שֶׁ ְך ּושְּ רֶׁ ח דֶׁ
יֶׁה ִיהְּ יֹוֵתר   שֶׁ ָעִני ַהָגדֹול בְּ ָיכֹול ֲאִפילּו הֶׁ

ן   ָעָזר בֶׁ לְּ ֵכן ַרִבי אֶׁ ַלֲעֹסק ַבתֹוָרה, וְּ
ָעִשיר  ֲאִפילּו הֶׁ ְך, שֶׁ רֶׁ ָאה ַהדֶׁ רְּ סּום הֶׁ ַחרְּ
יֶׁה ָיכֹול ַלֲעֹסק ַבתֹוָרה,   יֹוֵתר ִיהְּ ַהָגדֹול בְּ

ָא רְּ ֵכן יֹוֵסף הֶׁ נּו  וְּ ָשִעים, ַהיְּ ְך ָלרְּ רֶׁ ה דֶׁ
תֹוְך   ת ַהָדָבר ַהזֶׁה לְּ ִניסּו אֶׁ ֵהם ִהכְּ שֶׁ

ֵפֵרש ַרֵבנּו ַז" מֹו שֶׁ ִציאּות, כְּ   ל ִחיּוב ַהמְּ
ק א' ִסיָמן ֹנ"ב יֶׁה  )ִלקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן ֵחלֶׁ ִתהְּ ( שֶׁ

יּו   ֲאִפילּו ִיהְּ ָשרּות ָכזֹו, שֶׁ פְּ אֶׁ ִציאּות וְּ מְּ
ָאָדם ָכל ַהמְּ  ַהטִ לְּ דֹות  רְּ ִניעֹות וְּ

ָבעֹוָלם, ַאף ַעל ִפי ֵכן  בּוִלים שֶׁ ַהִבלְּ וְּ
ַלֲעֹסק   יֶׁה ַלֲעבֹור ַעל ֻכָלם, וְּ ָיכֹול ִיהְּ

יֶׁה לֹו ָהָרצֹון   –ַבתֹוָרה  ִאם ַרק ִיהְּ
ָלל. מֹו ִלֹפל כְּ ת ַעצְּ ֹלא ָיִניַח אֶׁ ק, וְּ ַהֵחשֶׁ  וְּ

ָלל זֶׁה ֵהיטֵ  ֹכר כְּ ב  ָהָאָדם ָצִריְך ִלזְּ
ָכל לְּ יּו לֹו   ֵהיֵטב, שֶׁ ַמן ִיהְּ ָכל זְּ ָאָדם בְּ

ָתִמיד ֵיֵלְך   בּוִלים ֲאֵחִרים, וְּ ִניעֹות ּוִבלְּ מְּ
יּו לֹו   צֹונֹו, ָבחּור ִיהְּ גֶׁד רְּ נֶׁ לֹו ַהֹכל כְּ
יּו לֹו   ֵרְך ִיהְּ ָהַאבְּ לֹו, וְּ ִניעֹות שֶׁ ַהמְּ
ִניעֹות   יּו לֹו ַהמְּ ָזֵקן ִיהְּ לֹו, וְּ ִניעֹות שֶׁ ַהמְּ

ַעל ִפי ֹרב ָבחּור חֹוֵשב, שֶׁ  לֹו, וְּ
ֵיֵלְך לֹו   ִניעֹות, וְּ לּו ָכל ַהמְּ ַחֵתן ִיפְּ ִיתְּ שֶׁ כְּ
ַוַדע לֹו,   ַחֵתן ִנתְּ ִמתְּ שֶׁ ָאז כְּ ר, וְּ ֵסדֶׁ ַהֹכל כְּ
ֵלי   ִכפְּ בּוִלים בְּ ַהִבלְּ ִניעֹות וְּ לּו ַהמְּ פְּ ִּנכְּ שֶׁ

ֵרְך חֹוֵשב ֵכן ַאבְּ ַלִים, וְּ שֶׁ  ִכפְּ כְּ לּו שֶׁ דְּ ִיגְּ
ָלִדים יֶׁה יֹוֵתר ַהיְּ ַאַחר ָכְך  , טֹוב ִיהְּ וְּ

ָעיֹות ִפי  מֹו בְּ ַעצְּ ַנִים ִמַמה   –מֹוֵצא לְּ שְּ
ָלל   ֵכן הּוא ָתִמיד, ַהכְּ ם, וְּ ָהיּו לֹו ִמֹקדֶׁ שֶׁ

ָהִעָקר יֶׁה ָתִמיד ִעם    –הּוא    וְּ ָהָאָדם ִיחְּ שֶׁ
ִציאּות  ָעָיה   –ַהמְּ אֹות ַמִהי ַהבְּ ִלרְּ

ָאָדם  שֶׁ ָשו, ּוכְּ ָפָניו ַעכְּ ֵיש לְּ ִניָעה שֶׁ ַהמְּ וְּ
ָצא   ְך ָכֹזאת, ָאז ָתִמיד ִימְּ רֶׁ דֶׁ ַחי בְּ

יֶׁה  בּוחְּ ָהרַ  ָתִמיד ִיהְּ תֹוְך ַהָצרֹות, וְּ ת בְּ
שֹו, ָלתֵ ָיכֹול  ַנפְּ ֹפץ ַעל ת ֵעָצה לְּ ִלקְּ וְּ

ת ֱאמֶׁ יֹות ַחִיים טֹוִבים בֶׁ ִלחְּ    .ַהֹכל, וְּ

ִניעֹות(   ְך מְּ רֶׁ ק ג' עֶׁ  )ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחלֶׁ
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 חדשות בין כותלי המוסדות הק' 
אלף דולר( בימי  250מיליון פרוטה'לעך" ) 25"-קמפיין ה

 ראשון ושני הקרובים  
אלף דולר( שייערך במרוץ  250) פרוטה'לעך" מיליון 25בעמדנו אך יום או יומים לקראת הקמפיין האדיר "

ל' סיון, עולה הכוננות אצל אנשי שלומינו בפרט ואצל עם -שעות בלבד, בימי ראשון ושני הקרובים, כ"ט  36של  
ישראל בכלל להכניס כמה שיותר כסף לקמפיין, ובכך לעזור לראש הישיבה שליט"א שיוכל להמשיך בעבודתו 

 בקדושה.
יהודים שרוצים לתמוך במוסדות הקדושים, מתוך שיודעים כמה ראש מכל קצווי תבל מתקבלות שיחות מ

הישיבה שליט"א עשה עבורם ולמען יהודים כה רבים, הכניס בהם אהבה ליהדות, הראה להם דרך איך גם הם 
 יכולים להיות יהודים כשרים, ואיך הם יכולים להצליח הן ברוחניות והן בגשמיות.

ות קטנות בכל ריכוזי אנשי שלומנו, להביע הכרת הטוב לכל האברכים במשך השבוע התקיימו מידי ערב מסיב
 החשובים שלקחו על עצמם יעד להכניס סכומים נאים לקמפיין הנוכחי.

ניתן לשמוע את כל העדכונים לגבי הקמפיין, ראיונות, שיעורים, חדשות ועוד, על ידי חיוג לקו "קול ברסלב" 
שם ניתן לעבור למשרד הקמפיין לתרומות או לעזרה בקמפיין. ניתן , כמו כן 8לאידיש ואחר כך  1והקשה על 

או בכל עמדות נדרים פלוס על שם  CHARIDY.COM/BRESLEV  כבר לתרום לקמפיין באמצעות הלינק
 "היכל הקודש קמפיין".

בעזרת השם יתברך אנו מקווים שהקמפיין יוכתר בהצלחה, שנוכל להקל במעט על העול הכבד שמונח על 
 ראש הישיבה שליט"א לכסות את ההוצאות הרבות.

 פרוטה לפרוטה מצטרפת! 
 *** 

 שמחת פדיון הבן אצל ראש הישיבה שליט"א 
בשבוע שעבר התקיימה שמחת פדיון הבן ברוב הדר, לבנו בכורו של מו"ה שלמה ראטה הי"ו, בנו של ראש 

 הישיבה שליט"א.
דקארלסבורג שליט"א, בהשתתפות כל קרובי   השמחה התקיימה בבית מדרשו של הסבא הגדול הגה"צ רב

 המשפחה ואנשי שלומינו. סעודה נאה הוגשה, והפדיון התקיים בהתרוממות רבה.
מאות המשתתפים האזינו לדברות קודשו של הסבא הגה"צ רב דקארלסבורג שליט"א, שבתוך הדברים 

ה יהודים לאביהם הביע את התרגשותו להשתתף בשמחה שכזו אצל נכד כה חשוב שמקרב כל כך הרב
 שבשמים.

 השם יתברך יעזור שראש הישיבה שליט"א ירווה רוב נחת יהודית מכל בניו ונכדיו מתוך בריאות.
 שמחה ונחת לרוב!

 *** 

 אוקראינה פותחת את גבולותיה לאמריקה 
הם כבר מאפשרים  ,בולותיה לאמריקהברינה התקבלו החדשות הטובות שהשבוע פתחה אוקראינה את ג

 ם שם למשך שבועים.ילהיכנס למדינתם מאמריקה, אך בינתים רק בתנאי שמסתגר
אלו חדשות טובות ביותר לכל כך הרבה יהודים אמריקאיים שרוצים לנסוע לציונו של רבינו הקדוש לראש 

 השנה, ובעזרת השם יתברך בקרוב ירדו כל ההגבלות.
 איש בל יעדר!

 *** 

סיום מסכת שבת -)יהודי של ש"ס( מעמד "ש"ס איד"   
אחד הדברים החזקים ביותר אצל אנשי שלומנו, הוא לימוד דף גמרא מידי יום חוק ולא יעבור, אין מושג כזה 

 שיעבור יום בלי לימוד דף הקהילה היומי.
כעת אוחזים באמצע מסכת שבת, אותה עומדים לסיים אי"ה בקיץ הזה, ומתכוננים לסיום יפה ביותר, מעמד 

על שפותחים בו יתכנסו כל אנשי שלומינו לשמוח על שזוכים להיות "ש"ס איד",  "ש"ס איד" )יהודי של ש"ס(,  
 .הכל יום את הגמרא הקדוש

 המעמד יתקיים ביום ראשון פרשת ראה, פרטים נוספים אודות המעמד יבואו בהמשך אי"ה.
 !נגיל ונשיש בזאת התורה

 
 

 

 פרוטה'לעך קמפיין
,  ראיונות, שיעורים,  עדכונים, חדשות

 . ועוד, יומי חיזוק 
ישיבה שליט"א  הראש ל ועזרו, חיו את עצמכםוה שמעו,

 משיך עם עבודת הקודש שלו.השיוכל ל

 קול ברסלב
0797040066  8  

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו גדלי' דוד בלום מו"ה
 להולדת הבן למזל טוב 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 נשמת מיכל בת רחל ע"ה  ינתרם לעילו
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתכונים; ועודלה; יתפ סיפורישיעורים;  - (לנשיםקוואל פון חיזוק )

 845-351-9060/  212-444-9169  ארה"ב  0797040069ארץ ישראל  
    438-300-9090ה  ד / קנ 03303502363אנגליה    

 058-637-7799  תא קולי  / rabbirothhebrew@gmail.com  במייל יומי  חיזוק  
 
 

 סיפורי תפילה; ועודשיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
 845-351-0910/    212-444-9191  ארה"ב  0797040066ארץ ישראל    

 438-300-8080  ה / קנד   03303502361  אנגליה   
 rabbirothhebrew@gmail.com במיילגליון לקבלת ה

 

 

 


