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 ַהָּפָרָׁשה לעַ  טָווארְ 
הּוא   ָחָזק  ִּכי  ָהָעם  ֶאל  ַלֲעלֹות  נּוַכל  א  ַלְּיהּוִדים,  ָאְמרּו  ַהְמַרְּגִלים 

אֹוֵמר ַרִׁש"י ֶׁשֵהם ִּדְּברּו ֶנֶגד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֶׁשֲאִפילּו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר  ִמֶּמּנּו.  
 ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. א יּוַכל ְלִהְסַּתֵּדר ִאָּתם, 

אֹוֵמר   נ"ח)ַרֵּבינּו  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ֶׁשחֹוְׁשִבים   (ִליקּוֵטי  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
ֶׁשַּצִּדיק ֶׁשְּמאֹד ָּגדֹול א ָיכֹול ְלהֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו ִלְדָבִרים ַּגְׁשִמִּיים, הּוא 

הּו ִּכי  ַהַּגְׁשִמי,  ָּבעֹוָלם  ּקֹוֶרה  ַמה  יֹוֵדַע  ֵמַהַּגְׁשִמּיּות, א  ָרחֹוק  ְמאֹד  א 
ֲאָבל ֶזה א ָנכֹון, ְלֵהֶפ, ַּכָּמה ֶׁשַהַּצִּדיק יֹוֵתר ָּגדֹול, ָּכ הּוא יֹוֵדַע יֹוֵתר  
ֲהִכי   ֲהֵרי  ִיְתָּבַר ֶׁשהּוא  ֶׁשַהֵּׁשם  ְּכמֹו ֶּׁשרֹוִאים  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה 

ֹול ְוָגבֹוַּה יֹוֵתר ִמָּכל ָהעֹוָלם, ּוְבָכל זֹאת הּוא ַמְנִהיג  ָּגדֹול ֶׁשַרק ַׁשָּי, ָּגד
 ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם, ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ִנְפָלָאה. 

ֶזה ָהָיה ַהְּפָגם ֶׁשל ַהְמַרְּגִלים, ֵהם ָחְׁשבּו ֶׁשָּכאן ְּכֶׁשִּנְמָצִאים ַּבִּמְדָּבר,  
ַמְנִהיג ֶאת   ָאֵכן   ִיְתָּבַר ַהְיהּוִדים ֶׁשא ְּכֶדֶר ַהֶּטַבע, הֹוְלִכים ִעם ַהֵּׁשם 

ָׁשם   ֲאָבל  ָהְלָאה.  ְוֵכן  ֵמָהֶאֶבן,  ׁשֹוִתים  ִמָּׁשַמִים,  ָמן  אֹוְכִלים  ֲעָנִנים, 
ַהֶּטַבע,    ְּבֶדֶר ִמְתַנֵהג  ֶׁשַהּכֹל  ֶׁשִּנְרֶאה  ְּבגֹוִיים,  ֶׁשְּמֵלָאה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ 

ֶׁשַהֵּׁשם   ָאְמרּו  ָּכֶזה,  ֵהם  ְּבַמַּצב  ָׁשם  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלהֹוִריד  ָיכֹול  ִיְתָּבַר א 
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ִמַּדי ָּגדֹול ְלהֹוִריד ֶאת ַעְצמֹו ָׁשם. 

  ָּכ ָּכל   ִיְתָּבַר ֶׁשַהֵּׁשם  ִּבְגַלל   ,ְלֵהֶפ ֶׁשָּלֶהם.  ַהָּטעּות  ָהָיה  ֶזה  ֲאָבל 
מֹוִר  הּוא  ָאז  ָּכל  ָּגדֹול,  ֶאת  ַמְנִהיג  ְוהּוא  ַהֶּזה,  ָלעֹוָלם  ַעְצמֹו  ֶאת  יד 

  ,ָהעֹוָלם, ָּכל ָּדָבר ָקָטן ֶּׁשּקֹוֶרה ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַמִּגיַע ַרק ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
  ְּכמֹו ֶּׁשרֹוִאים ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָעָׂשה ֶׁשַהּגֹוִיים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִיְהיּו ֲעסּוִקים 
ֶאת   ָהְפכּו  ַהְמַרְּגִלים  ֲאָבל  ַהְמַרְּגִלים,  ַעל  ִיְסַּתְּכלּו  ְוא  ֶׁשָּלֶהם,  ַּבְּלָויֹות 

 ַהּכֹל ְלָרע. 
ָאְמרּו ַהְּנִפיִליםַהְמַרְּגִלים  ֶאת  ָרִאינּו  ְוָׁשם  ָהיּו ,  ֶׁשֵהם  ַרִׁש"י  אֹוֵמר   ,

 ֶׁשּמּוָבא ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית ְּבֵניֶהם ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים ֶׁשָּנְפלּו ֵמַהָּׁשַמִים, ְּכמֹו
הּוא   ִּכי  ָהָאָדם  ֶאת  ִיְבָרא  ֶׁשא   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶּׁשָּטֲענּו  ַמְלָאִכים  ֶׁשָהיּו 
ֶיְחָטא, ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ְלִחָּנם ֲאִני ִנְקֵראִתי ַרחּום ְוַחּנּון?  

ְתׁשּוָבה ַוֲאִני ֲאַקֵּבל אֹוָתם ַּבֲחָזָרה", ַהָּקדֹוׁש ִאם ֵהם ֶיְחְטאּו ֵהם ַיְחְזרּו ּבִ 
ְיכֹוִלים  ֵהם  ִאם  ִלְראֹות  ַהֶּזה,  ָלעֹוָלם  ַהַּמְלָאִכים  ֶאת  ָׁשַלח  הּוא   ָּברּו

 ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד, ֲאָבל ְלַמֲעֶׂשה ֵהם א ֶהֱחִזיקּו ַמֲעָמד, ֵהם ָחְטאּו.
 ָיְכלּו   א  ַהַּמְלָאִכים  ֶׁשֲאִפילּו  ָראּו   ֵהם  ,ַהְּנִפיִלים  ֶאת  ָראּו  ַהְמַרְּגִלים

 ָׁשם   ַמֲעָמד  ְלַהֲחִזיק  יּוְכלּו  ַהְיהּוִדים  ֵאי  ָאז  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַמֲעָמד  ְלַהֲחִזיק
  ִמַּמְלָא,   יֹוֵתר ָּגדֹול  ּכַֹח   ֵיׁש  ֶׁשְּלָאָדם  ָיְדעּו  א  ֵהם ֲאָבל ַּגְׁשִמי,  ּכֹה ָּבעֹוָלם

 ַלֲחזֹר   ְיכֹוִלים  חֹוְטִאים  ְוִאם  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַמֲעָמד   ְלַהֲחִזיק  ָיכֹול  ֵּכן  הּוא
 ֶאָחד.  ָּכל ְמַקֵּבל -  ְוַחּנּון  ַרחּום ֶׁשהּוא – ִיְתָּבַר ְוַהֵּׁשם ִּבְתׁשּוָבה,

 (ּתֹו ַהַּנַחל ְׁשַלח תש"ס)  
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש 
 ֵיׁש ֶּדֶר ַהחּוָצה

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

מֵ  ָלֵצאת  ַאף  ֶּדֶר�  ֶׁשָאסּור  הּוא  ָהִעָּקר  ַהְּבָעָיה. 
סֹוף   ֶׁשֶּזה  ְוַלְחֹׁשב  ֶעְׁשּתֹונֹות  ְלַאֵּבד  ַּפַעם 

 ָהעֹוָלם, ָּתִמיד ֵיׁש ֶּדֶר� ַהחּוָצה.
ַמה   ָּכל  ַהַחִּיים,  ֵהם  ֶׁשָּכ�  ָלַדַעת  ְצִריִכים 
ְקָׁשִיים   ִיְהיּו  ָּתִמיד  ְוִלְפֹעל  ַלֲעׂשֹות  ִיְרצּו  ֶׁשַרק 
ּוְּבָעיֹות, ַהַחִּיים �א הֹוְלִכים ָּתִמיד ָחָלק, ֵיׁש ָּכל 
ַּבַחִּיים   ַהָחְכָמה  ִעיַקר  ַּבֶּדֶר�,  ִמְכׁשֹוִלים  ַהְּזַמן 
ֶאת  ַמְנִהיג  הּוא  ָּברּו�  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִלְזּכֹור  הּוא 
ָהעֹוָלם, ְוָכל ַהְּקָׁשִיים ְוַהְּבָעיֹות ֵהם ַגם ֵמַהֵּׁשם 

ּכְ  ְוִעם  ִיְתָּבַר�,  ִיְתַנֵהג,  ָהָאָדם  ֵאי�  ִלְראֹות  ֵדי 
 ָהָרצֹון ַהָּנכֹון ְוָהֲאִמִּתי, ֶאְפָׁשר ַלֲעבֹור ֶאת ַהֹּכל.

אֹוֵמר     מ"ו)ַרֵּבינּו  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן   (ִליקּוֵטי 
ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� �א נֹוֵתן ְקָׁשִיים ָלָאָדם, ַרק ְּכִפי  

יְ  ֶׁשּלֹו  עֹוֵבר  ֶׁשַהֹּכחֹות  ִאם ָאָדם  ָלֵׂשאת,  כֹוִלים 
ֵאיֶזה ֹקִׁשי ִסיָמן ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהּכֹוחֹות ְלִהְתַּגֵּבר  
ַעל ֶזה, ְּכֶׁשַּמְכִניִסים ֶאת ֶזה טֹוב ָלֹראׁש, ַהַחִּיים 

 ְּכָבר הֹוְלִכים ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּבַקּלּות.
ְּכֶׁשרֹוצִ  ִמֶּיֶלד,  ֻּדְגָמא  ֶזה  ַעל  ֵמִביא  ים ַרֵּבינּו 

ְלָגרֹות ֶיֶלד ֶׁשהּוא ִיְרֶצה ְלַקֵּבל ַמְמָּתק, ַיְראּו לֹו  
ֶזה  ִמֶּמּנּו,  ֶזה  ֶאת  ַיְחִּביאּו  ָּכ�  ְוַאַחר  ֶזה  ֶאת 
ִיְרֶצה עֹוד יֹוֵתר ְלַקֵּבל ֶאת ַהָּדָבר  ִיְגֹרם ֶׁשַהֶּיֶלד 

 אֹותֹו ָּדָבר ַּגם ִעם ָאָדם ְמֻבָּגר ְּכֶׁשהּואֶׁשֻהְחָּבא. 

  ַּכָּמה   ְקָצת  ִּתְתּבֹוֵנן
   ַּכָּמה ַהֵּׁשם, טֹוב

הּוא ָעָׂשה ִאְּת� ַעד ַעְכָׁשיו. ִהְתַחַּתְנָּת, ֵיׁש    ֲחָסִדים
ּכּוָלם   ְמִאיִרים,  ְיָלִדים  ִעם  ְיָקָרה  ִאָּׁשה  ְל� 
ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים; ַאָּתה ֲהֵרי ָּכל ָּכ� ָעִׁשיר, ַאָּתה  

 ָצִרי� ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל אֹותֹו ְּבִלי סֹוף. 
יֹומָ  ַעְצְמ�  ֶאת  ַּתְרִּגיל  ְלהֹודֹות  ִאם  ַרק  ָוַלְיָלה  ם 

ָּבֶזה   ֵעֶדן  ַהַּגן  ַטַעם  ֶאת  ְלַהְרִּגיׁש  ִּתְזֶּכה  ַאָּתה 
 ָהעֹוָלם. 

ִּכי   ָחָזק,  ְויֹוֵתר  ָּבִריא  יֹוֵתר  ִּתְהֶיה  ַּגם  ַאָּתה 
ִפיִזִּיים   ּכֹוחֹות  נֹוֶתֶנת  ִיְתָּבַר�  ְלַהֵּׁשם  הֹוָדָאה 

ָהעֲ  ֶאת  ְמַחֵּזק  ֶזה  ַנְפִׁשִּיים;  ֶזה  ְוֹכחֹות  ַצִּבים, 
 ר תשפ"א) ַּבִּמְדּבָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(                ְמַחֵּזק ֶאת ַהְּׁשִריִרים.
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ְלָדָבר טֹוב, ָאז ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַיְחִּביא ֶאת ֶזה   רֹוֶצה ְלַהִּגיעַ   
עֹוד  ְיַחֵּזק  ְוֶזה  ַּבֶּדֶר�,  ִמְכׁשֹוִלים  לֹו  ָיִׂשים  הּוא  ִמֶּמּנּו, 
יֹוֵתר ֶאת ַהֵחֶׁשק ֶׁשל ָהָאָדם ֶׁשַּדְוָקא ִיְרֶצה ְלַקֵּבל ֶאת ֶזה. 

ְרצֹונֹו,   ַעל  ְיַוֵּתר  �א  הּוא  ְּבָכל ְוִאם  ְלַנּסֹות  ַיְמִׁשי�  הּוא 
ַהְּקָׁשִיים  סּוֵגי  ָּכל  ֶאת  ַוַּיֲעֹבר  ִיְׁשּבֹור  הּוא  ֲאַזי  ַהּכֹוחֹות, 

 ְוַיִּגיַע ְלַיֲעדֹו. ַה"ְּמִניעֹות", ֵיָהְפכּו ִל"ְנִעימּות".
ֶמסּוָיים  ָּדָבר  ַעל  ְלִהְתַיֵעץ  ְלמֹוֲהָרא"ׁש  ְיהּוִדי  ִהִּגיַע  ַּפַעם 

ָרָצה ְלהֹוִציא ַלֹּפַעל, ֲאָבל ָהיּו ַעל ֶזה ַהְרֵּבה ֶׁשהּוא ְמֹאד  
ַוֵּיָרא,  ָּפָרַׁשת  ִׁשִּׁשי  ְּביֹום  ָהָיה  ֶזה  ּוִמְכׁשֹולֹות.  ְקָׁשִיים 
ָאַחז  ְוהּוא  ַהָּפָרָׁשה,  ַעל  ַלֲעבֹור  ְּבֶאְמַצע  ָהָיה  מֹוֲהָרא"ׁש 

ַּבָּפסּוק   כד)ְּבִדּיּוק  ַהָמקֹום  (ְּבֵראִׁשית  ֶאת  ֵמָרחֹוק",   "ַוַיְרא 
ְּבנֹו  ִעם  ָהַל�  ָאִבינּו  ֶׁשְּכֶׁשַאְבָרָהם  ָׁשם  ְמַסֶּפֶרת  ַהּתֹוָרה 
אֹוֵמר  ֵמָרחֹוק,  ַהָּמקֹום  ֶאת  ָרָאה  הּוא  ַלֲעֵקָדה,  ִיְצָחק 
ַרִׁש"י ֵאי� הּוא ָיַדע ֵאיֹפה ַהָּמקֹום? ִּכי הּוא ָרָאה ָעָנן ַעל 

 ָהָהר.
ֵאי ַלְּיהּוִדי  ֶהְרָאה  ָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש  ְוהּוא  אֹוֵחז,  הּוא  ֹפה 

לֹו ֶׁשֶּזה ַמָּמׁש ְּתׁשּוָבה ַעל ַהְּבָעָיה ֶׁשּלֹו. ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת 
ְצִריִכים  ְלָאן  ַהָּנכֹון  ַהָּמקֹום  ֶאת  רֹוִאים  ֵאי�  אֹוָתנּו, 
ָלֶלֶכת? ְּכֶׁשרֹוִאים ָׁשם ָעָנן, רֹוִאים ֶׁשַהֶּדֶר� ְלָׁשם ְמֻעֶּנֶנת 

ת, ַהֶּדֶר� �א ְיָׁשָרה ַוֲחָלָקה, ֶזה ִסיָמן ֶׁשִּנְמָצִאים ּוְמֻעְרֶּפלֶ 
ְו�א  ְלַהְמִׁשי�  ָהעֹוְצָמה  ֶאת  ְצִריִכים  ַרק  ַהְּנכֹוָנה,  ַּבֶּדֶר� 

 ְלִהָּבֵהל ֵמֶהָעָנן, ְוָאז ַמְצִליִחים ְלַהִּגיַע ַלַּיַעד.
 ָּכל ֶאָחד ָיכֹול ְלַהְצִליַח 

ׁש  ָהִעְנָין ֶׁשל ִלימּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים �א לֹוְמִדים, ִּכי ֵהם חֹוְׁשִבים ֶׁשֶּזה ָקֶׁשה ִמַּדי, יֵ ּבֹואֹו ִנַּקח ְלֻדְגָמא ֶאת  
ּבֶ  ֶזה  ֶאת  רֹוֶצה  ְּכֶׁשָאָדם  ִהיא  ָהֱאֶמת  ֲאָבל  ִלְלמֹוד,  ַמְצִליִחים  �א  ְוֵהם  ְוַהְפָרעֹות,  ְקָׁשִיים  ִמַּדי  יֹוֵתר  ִיְמָצא  אֱ ָלֶהם  הּוא  ֶמת, 

ַרֵּבינּו אֹוֵמר   ַהְּקָׁשִיים,  ָּכל  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  רפ"ו)ְּדָרִכים  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ַּבָּׁשַמִים   (ִליקּוֵטי  ְלַמְעָלה  ָהָאָדם  ַעל ַמה ֶׁשּׁשֹוֲאִלים ֶאת 
לּו ֶאת ָהָאָדם ִאם הּוא ָקַבע ִעִּתים ַלּתֹוָרה, ֲאָבל ַהִּמיָלה "ָקַבע" ְיכֹוָלה "ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה", ְּבַּפְׁשטּות ַהַּכָּוָנה ִהיא ֶּׁשִּיְׁשאֲ 

ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְזַמן  ָּגַנב  ֶּׁשִּיְׁשֲאלּו ֶאת ָהָאָדם ִעם הּוא  ַרֵּבינּו  ְמָפֵרׁש  "ְּגֵנָבה",  ְזַמן ִלְהיֹות ַּגם ִמָּלׁשֹון  ְל�  ָהָיה  יֹוֵדַע ֶׁש�א  ֲאִני   .
 ר, ֲאָבל ְלָפחֹות ִנִּסיָת ִלְגֹנב ְקָצת ְזַמן ִלְלמֹוד ּתֹוָרה?ְמיֻּתָ 
אֹוְמִרים    לה:)ֲחַז"ל  ַחְרסּום  (יּוָמא  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָהֲעִנִּיים,  ֶאת  ְמַחֵייב  ֶאת   "ִהֵלל  ְמַחֵייב  יֹוֵסף  ָהֲעִׁשיִרים,  ֶאת  ְמַחֵייב 

ה ָעִני, אֹו  ַהַּכָּוָנה ִהיא ְּכֶׁשָאָדם ַמִּגיַע ָלעֹוָלם ַהָּבא ְוהּוא ְמָתֵרץ ֶאת ַעְצמֹו ָלָּמה הּוא �א ָלַמד ּתֹוָרה, ִּכי הּוא ָהיָ   –ָהְרָׁשִעים"  
אֹו ֶׁשָהיּו לֹו ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים, אֹוְמִרים לֹו ֶׁשִּיְסַּתֵּכל ַעל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּלְמדּו ּתֹוָרה   ֶׁשהּוא ָהָיה ָעִׁשיר ְוהּוא ָהָיה ָטרּוד ַּבֲעָסִקים,

 ַלְמרֹות ָּכל ַהְּקָׁשִיים.
ְּכֶׁשָהיָ  ַלַּגג  ָעָלה  ַהָּידּוַע ֶׁשהּוא  ַהִּסּפּור  ְּכמֹו  ִלְלמֹוד ּתֹוָרה,  ִהְתַאֵּמץ  ְוהּוא  ָּגדֹול  ָעִני  ָהָיה  יּוַכל ִהֵלל  ְּכֵדי ֶׁשהּוא  ָּגדֹול  ֶׁשֶלג  ה 
ָזר ֶּבן ַחְרסּום ָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול, ְלִהְצָטֵרף ַלִּלּמּוד ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְּכֶׁש�א ָהָיה לֹו ֶּכֶסף ָלֵתת ַלּׁשֹוֵמר ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ַרִּבי ֶאְלעָ 

 ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ְואֹותֹו ָּדָבר ִעם יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ֶׁשָהיּו לֹו ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים, ְוהּוא ִהְתַחֵּזק  ּוְבָכל ֹזאת ָהֲעָסִקים ֶׁשּלֹו �א ִהְפִריעּו לוֹ 
ִמִּלְלמֹוד ּתֹוָרה   י ֶׁשֵּכן ִהְתַחֵּמקִלְהיֹות ְיֵרא ָׁשַמִים ְוַלֲעבֹוד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. יֹוֵצא ִמֶּזה ֶׁשַהַּצִּדיִקים ְמַחְּיִבים ֶאת ָּכל ֶאָחד, ִּכי מִ 

 ִעם ַהֵּתרּוִצים ָהֵאּלּו, ְיַקֵּבל עֹוֵנׁש.
"ַּגם ָענֹוׁש ַלַצִּדיק �א טֹוב", ַהַּצִּדיק �א ְמַחֵּפׂש ְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהָאָדם,   (ִמְׁשֵלי יז)ֲאָבל ִלְכאֹוָרה ְצִריִכים ְלָהִבין, ַהָּפסּוק אֹוֵמר  

 ּלּו ֶׁש�א ָלְמדּו ּתֹוָרה.הּוא �א ְמַחֵּפׂש ֶׁשֲאָנִׁשים ְיַקְּבלּו עֹוֵנׁש ַעל ָידֹו. ְוָכאן אֹוְמִרים ֲחַז"ל ֶׁשַהַּצִּדיִקים ָיִביאּו עֹוֵנׁש ַעל אֵ 
ֶאְפׁשָ  הַ ֶאָּלא  ָהעֹוָלם.  ָּבֶזה  עֹוד  ָּכאן  ְמַדְּבִרים  ֶאָּלא  ַהָּבא,  ֵמָהעֹוָלם  ְמַדְּבִרים  �א  ׁשֹוֶנה,  ְקָצת  ֵּפרּוׁש  ָּכאן  ְלַהִּגיד  ִּמיָלה ר 

ַהְמִציאּות"   "ְמחּוָיב  ִמֶּזה  עֹוִׂשים  ֶׁשֵהם  ִלְהיֹות  ְלִהְתָּפֵרׁש  ְיכֹוָלה  ִסי"ְמַחֵּיב"  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  נ"ב)(ִליקּוֵטי  ְוהּוא    ָמן  ֶּדֶר�  ָּפַתח  ִהֵלל 
לְ  ֻּדְגָמא  ָהָיה  ַחְרסּום  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ִלְלמֹוד ּתֹוָרה.  ָהֶאְפָׁשרּות  ֵיׁש ֶאת  ָלָעִני  ֶׁשַּגם  ֶאָחד  ְלָכל  ְלָעִׁשיר ֶהְרָאה  ֶׁשֲאִפילּו  ַהְראֹות 

 ָלנּו ְלָהִבין ֶׁשֲאִפילּו ָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים ָיכֹול ַּגם ִלְלמֹוד ּתֹוָרה. ָטרּוד ֵיׁש ֶּדֶר� ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ְויֹוֵסף ַהַּצִּדיק ָנַתן
 יֹות.ִהְתַּגֵּבר ַעל ָּכל סּוֵגי ַהְּבעָ ּוֵמֶהם ָצִרי� ָּכל ֶאָחד ִלְלמֹוד ֶׁשֲאִפילּו ִעם ָּכל ַהְּקָׁשִיים, ָּתִמיד ֵיׁש ֶּדֶר� ַהחּוָצה, ֵיׁש ָּתִמיד ֶּדֶר� לְ 

ְוָחָלק, ְוָאז ָהָאָדם ִיַּקח ֶאת ֶאְפָׁשר ִלְפָעִמים ַלְחֹׁשב ֶׁשַרק ַעְכָׁשיו ֵיׁש ְּבָעיֹות, ַאַחר ָּכ� ַהֹּכל ְּכָבר ִיְהֶיה ְמסּוָדר, ַהֹּכל ֵיֵל� טֹוב  
 ַעְצמֹו ַלָּיַדִים.

ּו ַהְפָרעֹות  ַהְרֵּבה  לֹו  ֵיׁש  ֶׁשַעְכָׁשו  ֶׁשָּנכֹון  חֹוֵׁשב  ֶאת ָּבחּור  ִיַּקח  הּוא  ְוָאז  ְמסּוָדר,  ִיְהֶיה  הּוא  ִיְתַחֵּתן  ְּכֶׁשהּוא  ֲאָבל  ְקָׁשִיים, 
ִלְדח רֹוֶצה  הּוא  ְוָאז  ַהְּקָׁשִיים,  ַמְתִחיִלים  ָאז  ֶׁשַּדְוָקא  רֹוֶאה  הּוא  ִמְתַחֵּתן  ְּכֶׁשהּוא  ֲאָבל  ַלָּיַדִים.  ָּכ� ַעְצמֹו  ְלַאַחר  ֶזה  ֶאת  ֹות 

ׁשֶ  ְיחַ ְּכֶׁשַהְּיָלִדים  ֶׁשהּוא  ֶׁשַאֲחֵרי  חֹוֵׁשב  ְוהּוא  ֵמַהְּיָלִדים,  ְוַדְוָקא  ְקָׁשִיים  ׁשּוב  לֹו  ֵיׁש  ְוָאז  ְּגדֹוִלים,  ִיְהיּו  ְּכָבר  ָּכל  ּלֹו  ֶאת  ֵּתן 
 ַהְיָלִדים, ְּכָבר ִיְהֶיה לֹו רֹוַגע ֲאָבל ָאז ַמִּגיִעים ְקָׁשִיים ֲאֵחִרים.

ָּתִמי ָיכֹול  ֶׁשָאָדם  הּוא:  ֵהן ַהְּכָלל  ַלֲעׂשֹות,  רֹוֶצה  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשהּוא  ְלַמה  ְלַהִּגיַע  ָּתִמיד  ָיכֹול  הּוא  ַלָּיַדִים,  ַעְצמֹו  ֶאת  ָלַקַחת  ד 
ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ֶזה,   ֶּדֶר� ַהחּוָצה, וְ ְּברּוָחִנּיּות ְוֵהן ְּבַגְׁשִמּיּות, ֲאָבל ָּתִמיד ַּגם ַיִּגיעּו ְקָׁשִיים ּוִמְכׁשֹוִלים ַּבֶּדֶר�, ּוְבָכל ְּבָעָיה ֵיׁש

 ם ִיְתָּבַר�, ְוָאז ַהֹּכל ִיְהֶיה טֹוב.ָהִעָּקר ְלַהְכִניס ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַלַחִּיים, ֶׁשָּכל ָּדָבר ְיׂשֹוֲחחּו ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִויַבְקׁשּו ֵמַהּׁשֵ 
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ג' ֶעֶר� ְמִניעֹות)   

 

 ה ְׁשִליָט"א ַהְּיִׁשיבָ  ֵמרֹאׁש ִמְכָּתב

 ִליָלֶדי ָּדָבר ִראׁשֹון ַאָּתה ָצִרי מֹוְסדֹות  
 

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 , ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן ןִסיוָ "ט , יחְׁשלַ  ַּפְרַׁשת 'א יֹום

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר 
ַאָּתה  ָׁשם,  ָלגּור  ַלֲעבֹור  רֹוֶצה  ַאָּתה  ִּדיָרה,  ִלְראֹות  ֶׁשָהַלְכָּת  ִלי  ִסַּפְרָּת 

 ִיְהֶיה ְל ַקל יֹוֵתר ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהְּׂשִכירּות, ָׁשם זֹול יֹוֵתר ֵמָהִעיר.ַמְרִּגיׁש ֶׁשָּׁשם 
מֹוְסדֹות    ְל ִיְהיּו  ִאם  ְלָבֵרר   ָצִרי ַאָּתה  קֹוֵדם  ֲאָבל  ַלֲעבֹור,  ָיכֹול  ַאָּתה 

 ַלְּיָלִדים. 
הּוא ָׁשַלח קֹוֵדם   ַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת, ְּכֶׁשַּיֲעקֹב ָאִבינּו ִהְתּכֹוֵנן ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים,

ְלָפָניו   ָׁשַלח  ְיהּוָדה  "ְוֶאת  ְוַהְּנָכִדים.  ַהְיָלִדים  ְלָכל  מֹוְסדֹות  ְלָהִכין  ִמָּבָניו  ֶאָחד 
כח) מו,  ַהְּקדֹוִׁשים  (ְּבֵראִׁשית  ֲחָכֵמינּו  אֹוְמִרים  ַאָגָדה)",  ֵּבית  (ִמְדָרׁש  לֹו  "ְלַתֵקן   :

ְׂשָרֵאל. ַהּתֹוָרה ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ֶאת ַהֶּדֶר ֵאי  ַּתְלמּוד"; ְלָהִכין מֹוְסדֹות ִלְבֵני יִ 
מֹוְסדֹות   ָׁשם  ִיְהיּו  ִאם  ִמְסַּתְּכִלים  ִראׁשֹון  ָּדָבר  ְלָמקֹום,  ִמָּמקֹום  עֹוֵבר  ְיהּוִדי 

 ַלְּיָלִדים.  
  –ִים  ָּדָבר ֵׁשִני ִמְסַּתְּכִלים ִאם ִיְהֶיה ָׁשם ַרב, מֹוֶרה הֹוָרָאה, ְיהּוִדי ְיֵרא ָׁשַמ 

 ֶׁשְּיַחֵּזק ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם; ֵּבית ְּכֶנֶסת, ִמְקֶוה ְוַאַחר ָּכ ִמְסַּתְּכִלים ַעל ֶּכֶסף.
ֶאת  ְלַקֵּבל  מּוָכן  ָׁשַמִים  ְיֵרא  מֹוָסד  ִאם  קֹוֵדם  ְּתָבֵרר  ַהֵּׁשם  ְלַמַען  ָלֵכן 

 ְיָלֶדי, ַאַחר ָּכ ַּתְתִחיל ְלַתְכֵנן ַלֲעבֹור ְלָׁשם. 
 "א) תשפח ְׁשלַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו( 
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 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב 

ַּבְעִלי ָעסּוק ַרק ִעם 
  ְּבֶרְסֶלב, ַהִאם ֶזה ַהֶּדֶר

 ַהְּנכֹוָנה? 
 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,
הּוא   ִלְּבֶרְסֶלב,  ִהְתָקֵרב  ֶׁשהּוא  ֶׁשֵּמָאז  טֹוֵען  ַּבְעִלי 
ֶׁשָּלנּו   ַהַחִּיים  ֶׁשֵּמָאז  חֹוֶׁשֶבת  ֲאִני  ֲאָבל  ִלְחיֹות.  ִהְתִחיל 
ָׁשעֹות    ְּבֶמֶׁש יֹום  ֶׁשָּכל  ָּבֶזה  ִהְתִחיל  ֶזה  ֶנֶהְרסּו.  ַמָּמׁש 

ֶׁשל   ַּבַּקו  ְלִׁשעּוִרים  ִהְקִׁשיב  הּוא  ְּבֶרְסֶלב,  ֲאֻרּכֹות  קֹול 
ֵיׁש   ַהִאם  ִלְראֹות  יֹום  ְּבָכל   ָצִרי ָהָיה  הּוא   ָּכ ַאַחר 
 ִמְכָּתִבים ֲחָדִׁשים ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ּוְלָאן ֶׁשהּוא הֹוֵל
ֵיׁש לֹו ָּתִמיד ִאּתֹו ִמְׁשַניֹות, ְּתִהִּלים ְּגָמָרא, אֹו ֵסֶפר ַאֵחר,  

 ֲאִפילּו ִאִּתי.ְוהּוא א ַמְסִּפיק ְלַדֵּבר 
  הּוא טֹוֵען ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה הּוא ָהַרב ְוַהּמֹוֶרה ֶּדֶר
ָיכֹול  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ִאם  ְלַבֵּקׁש  רֹוָצה  ֲאִני  ָלֵכן  ֶׁשּלֹו, 
ַלֲענֹות ָלנּו ַהִאם ֶזה ֶּבֱאֶמת ַהֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה, ְלִהְתַעֵּסק ִעם 

ָׁשעֹות ַּבּיֹום, ּוַמָּמׁש א ְלַהְסִּפיק  ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע    ְּבֶרְסֶלב
 ְלִהְתַיֵחס ָלִאָּׁשה ְוַלְּיָלִדים.

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 ְּתׁשּוָבה:

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 יֹום ב' ְּבַהֲעלֹוְת, י"ג ִסיָון, ְׁשַנת תשפ"א 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'  
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב.

מּוָזר  ְמאֹד   ִנְׁשַמע  ֶזה  ּכֹוְתִבים,  ֶׁשַאֶּתם  ַמה  ְמַעְנֵין 
ִהִּגיַע   ֶׁשַהַּבַעל  ֵמָאז  ֶנֶהְרסּו  ֶׁשָּלֶכם  ֶׁשַהַחִּיים  ְמאֹד 
ַּבִּסּפּור,   ָחֵסר  ַמֶּׁשהּו  ָּכאן,  ּתֹוֵאם  א  ַמֶּׁשהּו  ִלְבֶרְסֶלב; 

 ַאֶּתם ַמְסִּתיִרים ַמֶּׁשהּו.
ָלֶכם   ְמַיֵעץ  ַּתְקִׁשיבּו ֲאִני  ְּבַעְצְמֶכם  ֶׁשַאֶּתם 

ְּבַעְצְמֶכם  ֶׁשִּתְראּו  ַהִּמְכָּתִבים,  ֶאת  ְוִתְקְראּו  ַלִׁשיעּוִרים 
ֵאין   ַּבִמְכָּתִבים;  ֶׁשּכֹוְתִבים  ּוַמה  ַּבִׁשעּוִרים  ְמַדְּבִרים  ַמה 
עֹוד ָמקֹום ֶׁשָּכל ָּכ ְמַחֵּזק ֶאת ָהַאְבֵרִכים ַעל ְׁשלֹום ַּבִית  

ַּבִית  ְּכמֹו   ֶׁשְּׁשלֹום  ָּבעֹוָלם  ָמקֹום  עֹוד  ֵאין  ַרֵּבינּו.  ֵאֶצל 
ָהִראׁשֹון   ַּבָּמקֹום  ִלְהיֹות    –הּוא  ַחָּיב  ַרֵּבינּו;  ֵאֶצל  ְּכמֹו 

ַעל   ַרע  ְׁשַמְעֶּתם  ִּכי  ְּבֶרְסֶלב,  ַעל  ַרע  ְמַחְּפִׂשים  ֶׁשַאֶּתם 
לָ  ֵמַהֲחֵברֹות,  ִמְתַּבְּיִׁשים  ֶׁשַאֶּתם  אֹו  ַאֶּתם  ַהָּמקֹום,  ֵכן 

 ְמַחְּפִׂשים ַרע ַעל ַהַּבַעל. 
ּנֹוָרא    ָּכ ָּכל  ֶזה  ַהִאם  ֶאְתֶכם,  ִלְׁשאֹול  רֹוֶצה  ֲאִני 
ּנֹוָרא   ָּכ ָּכל  ֶזה  ַהִאם  ִמְׁשַניֹות?!  ִאּתֹו  ַמְחִזיק  ֶׁשַהַּבַעל 
ֶׁשַהַּבַעל ַמְקִׁשיב ְלִׁשעּוֵרי ּתֹוָרה?! ַמה ַהַּבַעל ָעָׂשה ִלְפֵני 

ָצא ֶאת ַרֵּבינּו? ִמן ַהְּסָתם הּוא ִׂשֵחק ִעם ֶטֶלפֹון,  ֶׁשהּוא ָמ 
ַהִאם ֶזה ָהָיה יֹוֵתר טֹוב?! ַמה ַהַּבַעל ָעָׂשה ִלְפֵני ֶׁשהּוא  
ֶׁשל  ַקִּוים  ָׁשַמע  הּוא  ַהְּסָתם  ִמן  ַרֵּבינּו?  ֶאת  ָמָצא 

 ֲחָדׁשֹות, ֶזה יֹוֵתר טֹוב?! 
ֻמְסֶּת  ִׂשְנָאה  ָּבֶכם  ֶׁשְּטמּוָנה  ֲאִני  ִנְרֶאה  ַאֶחֶרת  ֶרת, 

 ) קז( ִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש
 ַּתְקִציר: ַרִּבי ָנָתן ָהָיה ֵאֶצל ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה 

 תח
ֶׁשָּנַסע ֶאל ַרֵּבנּו ז"ל, ִּכי ְּכֶׁשָּבא ַרִּבי ָנָתן ְלֵביתֹו, ָּכַעס ָאִביו ָעָליו ְמאֹד,  

ֲחִסיֵדי   ַעל  ּוִבְפָרט  ִּבְכָלִלּיּות,  ַהֲחִסיִדים  ַעל  ַהִּמְתַנְּגִדים  ִמַּכת  ָהָיה  הּוא 
 ַרֵּבנּו ַז"ל, ֶּׁשִּנְקָרִאים "ִוידּוי'ִניֶקעס", ְוֵהם ְלַלַעג ּוְלֶקֶלס ְּבֵעיֵני ָהעֹוָלם.  

ֶאת ַּכָּלתֹו ַעל ַרִּבי ָנָתן, ֶׁשַּגם ִהיא ַּתְחק    ְוִהְקִּפיד ָעָליו ְמאֹד ְוֵהִסית ַּגם
ָנַסע  ָלָּמה  ָעָליו ְמאֹד,  ֶׁשָחְלָקה  ָהָיה,  ְוֵכן  ַז"ל.  ַרֵּבנּו  ֶאל  ָנַסע  ָלָּמה  ָעָליו, 

 ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל, ְוִהְזִהיָרה אֹותֹו א ִלְנסַֹע ׁשּוב ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל.
 תט

ְׁשֵני   ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ָסֲעדּו  ִנָּצִבים  ָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת  קֹוֵדם  ָׁשבּוַע  ְּבאֹותֹו 
ָהיּו   ִעּמֹו  ִׂשיָחָתם   ּוְבתֹו ַז"ל.  ַרֵּבנּו  ִעם  ְוִדְּברּו  ֲחׁשּוִבים  ֲחִסיִדים 

ַּכַּפִים ִּבְמִחיַאת  ְלַהְרּבֹות  ֶׁשַּדְרּכֹו  ִמֶּנעִמירֹוב,  ֵמֶאָחד  ִּבְׁשַעת    ִמְתלֹוְצִצים 
 ַהְּתִפָּלה.  

ַרֵּבנּו   ָלֶהם  ְוָאַמר  ָקׁשֹות  ִאָּתם  ְוִדֵּבר  ְמאֹד  ַעל־ֶזה  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְוִהְקִּפיד 
ָּבֶזה, ַעד   ָהִעְנָיִנים ֶׁשֵּיׁש  ְוָכל  ַּכַּפִים  ַז"ל: "ְוִכי ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמִהי ְמִחיַאת 

ֲאֶׁשר עֹו ָהִאיׁש  ִמֶּזה  ִמְתלֹוְצִצים  ְּתִפָּלתֹו?  ֶׁשַאֶּתם   ְּבתֹו ִּבְמִחיַאת ַּכף  ֵסק 
ַהִאם ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמֲעַלת ַהְּמִחיַאת ַּכַּפִים ִּבְׁשַעת ְּתִפָּלה, ַעד ֶׁשא ִנְתַקֵּבל  

 ֶאְצְלֶכם ְמִחיַאת ַּכַּפִים ֶׁשּלֹו?"
 תי

ן ְוָיָצא ְלחּוץ  ֶעֶרב־ַׁשָּבת־קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ִנָּצִבים, כ"ז ֱאלּול ִנְזָּדֵרז ַרִּבי ָנָת 
ָלִעיר   ְלחּוץ  ֶׁשִּיַּסע  ַלַּבַעל־ָהֲעָגָלה,  ְוִצָּוה  ִלְבֶרְסֶלב.  ִלְנסַֹע  ֲעָגָלה  ְוָׂשַכר 

 ְוָׁשם ַיְמִּתין ָעָליו. ְוהּוא ָהַל ְלֵביתֹו ָלַקַחת ַמְלּבּוֵׁשי יֹום־טֹוב.  
ִלבְ  ִהְתִחיָלה  ְוזּוָגתֹו  ַּבַּבִית,  ָּגדֹול  ַרַעׁש  ְמאֹד,  ְוִנְתעֹוֵרר  ּוְלקֹוֵנן  ּכֹות 

 ְוָאִביו ִמֹּגֶדל ַזֲעמֹו ַוֲחרֹון ַאּפֹו א ָיַדע ְּכָלל ַמה ַלֲעׂשֹות.  
ְוֵתֶכף־ּוִמַּיד  ֶׁשּלֹו  יֹום־טֹוב  ַמְלּבּוֵׁשי  ֶאת  ְוָלַקח  ְמאֹד  ִהְזָּדֵרז  ָנָתן  ְוַרִּבי 

וְ  ַנְפָּתִלי,  ַרִּבי  ֲחֵברֹו  ְוִהְתַוֵעד ִעם  ִּבְזִריזּות  ֶאל  ָיָצא  ּוָבאּו  ָלִעיר  ָיְצאּו חּוץ 
 ָהֲעָגָלה, ֶׁשִחְּכָתה ֲעֵליֶהם. 

ְוָנְסעּו ָיַחד ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבַדְעָּתם ְלִהָּׁשֵאר ָׁשם ַעל ַׁשָּבת־קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת   
 ִנָּצִבים ְוֵכן ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ָׁשַחל ָאז ְּביֹום ֵׁשִני ּוְׁשִליִׁשי. 

 תיא
ִנְכְנסּו ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל ְוִדְּברּו  ְּכֶׁשִהִּגיעּו ֶא  ל ִעיר ְּבֶרְסֶלב ַאַחר־ַהָּצֳהַרִים, 

ִעּמֹו ְקָצת. ְוָאַמר ָלֶהם ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון: "ִאי ֶוועל ַאְיי ִפיְרן ָגאר 
ָיְצאּו  אֹויף ַא ֵנייֶעם ֶוועג" (ֲאִני ַאְנִהיג ֶאְתֶכם ַעל ֶּדֶר ֲחָדָׁשה ְלַגְמֵרי!), וְ 

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

 
 מתנדבים לראש השנה באומן

בימים אלו נערכות עבודות בבניין היכל הקודש באומן, כדי להכשירו על הצד הטוב ביותר, כדי  
ב מרומם  השנה  ראש  לחוות  הרוצים  שלומינו  אנשי  המוני  את  הישיבה  לארח  ראש  בצל  אומן 

 שליט"א.
עם   שיעזרו  מתנדבים  מחפשים  באומן,  השנה  בראש  השנה  גדול  מאוד  ציבור  וצפוי  היות 
העבודות באומן סביב לימי ראש השנה. ישנם סוגי עבודות שונים לכל אחד, מי שרוצה לקחת  

עם    קשר  ליצור  יכול  הזה,  הגדול  בדבר  לשכו347-452-1936חלק  גם  אפשר  זה  במספר  ר  . 
 מיטות בבניין לקראת ראש השנה תשפ"ב הבעל"ט.

שרבינו   כמו  באומן,  השנה  ראש  על  הקדוש  לרבינו  לנסיעה  כבר  מתכוננים  יהודים  המוני 
 הקדוש ביקש שכל אחד יגיע אליו לראש השנה, והוא הבטיח הבטחות עצומות למי שיגיע.

 וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון! 
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 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד   -קול ברסלב  
 845-351-0910/    212-444-9191/ ארה"ב   0797040066ארץ ישראל  

 438-300-8080/ קנדה    03303502361אנגליה  
   breslevcenter@gmail.comבמייל  לקבלת הגליון

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד  סיפורי  שיעורים;    -  קוואל פון חיזוק (לנשים) 
 845-351-9060/    212-444-9169ארה"ב    0797040069ארץ ישראל    

 438-320-9090/ קנדה  03303502363אנגליה    
  058-637-7799הודעות  /    chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל  

 

 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק' 
 קמפיין "עולם של חיזוק" תשפ"א 

 בימים שני, שלישי ורביעי פרשת קרח 
ורביעי   שלישי  שני,  בימים  הבא,  סיון  כ"ז,בשבוע  כ"ט  המוסדות  כ"ח,  לטובת  השנתי  הקמפיין  יתקיים   ,

 הקדושים "היכל הקודש" ברסלב, תחת הסלוגן "עולם של חיזוק".
מסביב   יהודי  לכל  ותקווה  חיזוק  המפיצים  הקדושים,  המוסדות  לטובת  לקמפיין  הזה  השם  מתאים  כמה 

מ אנשים  אלפי  מאות  מתחילים  לעולם.  יהודים  הישיבה,  של  ולשיעורים  לדרשות  מקשיבים  לגלובוס  סביב 
 לחיות עם העצות והחיזוק של רבינו הקדוש שמוסר ראש הישיבה שליט"א.

שונה לגמרי על ברסלב, יודעים היום את האמת מה    רושםהמונים שכלל לא ידעו מברסלב, או שהיה להם  
 בזכות השיעורים והדרשות של ראש הישיבה שליט"א. זה ברסלב, ומרגישים איך חייהם השתנו לטובה

התחילו  יהודים  כמה  הוא;  הקדוש ברוך  עם  אישי  קשר  התחילו לקבל  יהודים  כמה  אפשרי לספור  בלתי 
התחילו להאיר   שלהם  והמצוות  והתפילה, התורה  יהדותם,  עם  יכול לספור   אצלםלשמוח  מי  יקרות;  באור 

ודות לחיזוק שהם קיבלו מראש הישיבה שליט"א; כמה  הרא נלמדו  כמה פסוקי חומש, פרקי משניות ודפי גמ
ידי   על  ורעות  שלום  אחוה  באהבה  לחיות  התחילו  שההורים  מאז  ולשגשג  לפרוח  התחילו  יהודיים  בתים 
השכל שהם קיבלו מהשיעורים; כמה ילדים מחיים את עצמם כעת לאחר שהוריהם קיבלו את הדרך הנכונה  

רשות; איך אפשר לשער כמה תפילות ותהילים נאמרו על ידי אין ספור גברים איך להתנהג איתם על ידי הד
נשים וילדים, מי יודע כמה נשמות ניצלו משאול תחתית ומאנשים לא הגונים, על ידי הערנות שראש הישיבה  

הרבים של    פעליההחדיר בהם; אפילו אם נכתוב ימים ושבועות שלמים לא נוכל למנות על קצה המזלג את  
 ה לכל כך הרבה יהודים בכל מקומות מושבותיהם.הישיב

זאת בנוסף לרשת מוסדות התורה והחינוך "היכל הקודש" ברסלב, שם מתחנכים כל כך הרבה ילדי ישראל 
בדרך רבינו הקדוש, עם אמונה ותפילה, עם תורה ויראת שמים, שמי שמכיר מקרוב רואה איך השכינה שורה  

חי להיות  הילדים  גדלים  איך  ולהצליח  עליהם,  ונפש,  לב  בכל  יתברך  השם  את  לעבוד  יתברך,  להשם  ילים 
 בחיים ברוחניות ובגשמיות.

  משתוקקים את הזכויות הגדולות לה זוכה מי שמסייע לישיבה הקדושה. יהודים רק    לשעראי אפשר בכלל  
יט"א  לעזור ואפילו במעט לפעולות הגדולות של הישיבה, והם יתאמצו בכל כוחם לעזור לראש הישיבה של

 כדי שיוכל להמשיך בדרכו הקדושה להפיח אוויר צלול של חיזוק ועצות להמוני בית ישראל.
מוסדות  ב ישיבה וב  לתמוךבזה שנוריד את העול הפיננסי מכתפי ראש הישיבה שליט"א, ונתרום כסף כדי  

דעת וכולנו החינוך, נעזור מאוד לראש הישיבה שליט"א שיוכל להמשיך לנהל את המוסדות עם רוגע וישוב ה
 נהנה מכל השיעורים והמכתבים, העצות והחיזוק, שיעזרו לנו לחיות חיים יפים.

תודה להשם יתברך שהקמפיינים של השנים האחרונות הוכתרו בהצלחה רבה, זה היה עזרה ענקית לראש  
ו  כמו שרבינ  הנאמנההישיבה שליט"א שיוכל להמשיך בעבודת הקודש שלו, לחנך את הדורות הבאים בדרך  

הקדוש זי"ע לימד אותנו  על היסודות שיסד מוהרא"ש זי"ע, כך גם עם העבודה של הפצת אור רבינו הקדוש  
 מסביב לעולם.

הצלחה עוד יותר גדולה, יהודים יתאמצו לעזור לישיבה הקדושה, ובכך    ינחלכפי שמסתמן השנה הקמפיין  
 הישיבה. על ידייהיה להם חלק בזכויות הרבות של יהודים רבים הנעזרים מידי יום ביומו 

גם באפשרותכם לתרום  שם  .  8יונות על הקמפיין, חייגו ל"קול ברסלב" שלוחה  אאפשר לשמוע עדכונים ור
 charidy.com/breslevאוטומטית בטלפון, או בהמערכת הכבר לקמפיין על ידי  

את העול הכבד לשלם את    כולנו תקווה להשם יתברך שהקמפיין יוכתר בהצלחה, כדי שנוכל להקל במעט
 ההוצאות הרבות המוטלות על כתפי ראש הישיבה שליט"א.

 כאילו קיים עולם מלא! 

ֶׁשַהַּבַעל  ָלֶכם  ַמְפִריַע  ַמה  ַלְחׁשֹב  ָיכֹול  א 
 ֵאי טֹובֹות  ֵעצֹות  ִעם  ּוִמְתַחֵּזק  לֹוֵמד 

 ְלִהְתַנֵהג ְּבִיְרַאת ָׁשַמִים.
ׁשּום   ָלֶכם  ֵאין  צֹוֵדק,  א  ֲאִני  ִאם 
ֶׁשַהַּבַעל  ֲעֵליֶכם  ַרְחָמנּות  ָּפׁשּוט  ֶאָּלא  ִׂשְנָאה, 

ר ָלֶכם, הּוא ָעסּוק ִעם ְּבֶרְסֶלב ֶעְׂשִרים א עֹוזֵ 
ָאז  ֲעֵליֶכם,  ִמְסַּתֵּכל  א  ְוהּוא  ָׁשעֹות  ְוַאְרַּבע 
ָהִאיִׁשית  ַהְּבָעָיה  ֶזה  ְּבֶרְסֶלב,  ַעל  ִּתְכֲעסּו  ַאל 
יֹוֵדַע  א  הּוא  ָּכזֹו,  ְּבָעָיה  לֹו  ֵיׁש  ְוִאם  ֶׁשּלֹו; 

ִאיָׁשה   ֶזה  ֶׁש   –ַמה  אֹותֹו  יֹוֵתר ְּתַחְּזקּו  ִּיְלַמד 
ֶאת   ֶׁשִּיְלַמד  אֹותֹו  ְּתַחְּזקּו  ְּבֶרְסֶלב.  ִסְפֵרי 
ֱאמּונֹות,  ְוִאיׁש  ֱאמּוָנה  ֲעָצתֹו  ֶׁשל  ַהִּמְכָּתִבים 
  ֵאי ִאיָׁשה,  ֶזה  ַמה  ִיְרֶאה  הּוא  ְלַאט  ּוְלַאט 
ָצִרי ְלַכֵּבד ֶאת ָהִאיָׁשה, ֵאי ָצִרי ְלַדֵּבר ֶאל  

ְּתנּו ל ֵאי ָהִאיָׁשה;  ַהִׁשיעּוִרים  ֶאת  ִלְׁשמֹוַע  ֹו 
ֲעֵליֶהם    ֵאי ְוַאְבֵרִכים  ְלַּבחּוִרים  ְמַדְּבִרים 
ֶׁשהּוא  ַעד  ָהִאיָׁשה,  ֶאת  ּוְלַייֵקר  ְלַהְחִׁשיב 

.ַיְתִחיל ִלְחיֹות ִאְּתֶכם ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי 
ַאֲהָבה  ֶׁשִּתְהֶיה   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבְקׁשּו 
 ֶׁשִּתְחיּו ְּבֶדֶר ֵּביֵניֶכם, ְּתַבְקׁשּו ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר
ֶאָחד  ֶׁשְּתַוְּתרּו  ֵּביֵניֶכם,  ֲהָבָנה  ֶׁשִּתְהֶיה  ַאַחת, 
ָׁשלֹום  ֶׁשִּיְהֶיה  ִּתְזּכּו  ְּתִפיָלה  ְיֵדי  ַעל  ַלֵּׁשִני; 

 ַּבַּבִית.
 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.

 "א) תשפ  ְּבַהֲעלֹוְתה ֱאמּונָ  תֹוֲעצָ (
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 על ‰טוב יזכרו ‰מנ„בים ל‰פˆ˙ ‰‚ליון  

 הגליון נתנדב על ידי  
 הי"ו  חיים שלום קרויס ר'

 לרגל הולדת בתו למזל טוב  
לחופה  תורהבן שתזכו לגדלה ל

 ולמעשים טובים 
בכל העמדות  ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון

 של נדרים פלוס על שם 
 " "היכל הקודש ירושלים 
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