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אֹוֵמר ַרִׁש"י ַמה ָעָׂשה ֹקַרח? הּוא ָאַסף ָמאַתִים   ַוִּיַּקח ֹקַרח,
ַטִּליתוֹ  אֹוָתם  ְוִהְלִּביׁש  ַסְנֶהְדִרין,  ָראֵׁשי   ןֶׁשֻּכּלָ   תַוֲחִמִּׁשים 

ַעל  ָלִׂשים  ְצִריִכים  "ַהִאם  ֹמֶׁשה:  ֶאת  ָׁשַאל  ְוהּוא  ְּתֵכֶלת, 
ָהֵאּלּו ִציִצית?" ּוֹמֶׁשה ָעָנה: "ֵּכן", ָאז הּוא ִהְתִחיל   תַהַּטִּליתוֹ 

ֶאת ָּכל ַהַּטִּלית,   רְּתֵכֶלת ּפֹוטֵ ל  , ִאם חּוט ֶאָחד ָקָטן ׁשֶ קִלְצחוֹ 
 ?"       הטֹובָ  יְּתֵכֶלת ְּבַוַּדא הַטִּלית ְׁשכּולָ  זָא

ְוַהִּמְדָרׁש ֵמִביא ֶׁשהּוא ַּגם ָׁשַאל ֶאת ֹמֶׁשה: "ַּבִית ָמֵלא ְּבִסְפֵרי 
ָצִרי� ְוהּוא   ּתֹוָרה,  "ֵּכן",  ָעָנה:  ּוֹמֶׁשה  ַהֶּדֶלת?"  ַעל  ְמזּוָזה 

ָּפָרִׁשּיֹות  ְׁשֵּתי  ַרק  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ְמזּוָזה  "ִאם  ִלְלֹעג,  ִהְמִׁשי� 
ֹוֶטֶרת ֶאת ַהַּבִית, ָלָּמה ֶׁשֵּסֶפר ּתֹוָרה ָׁשֵלם �א יּוַכל ֵמַהּתֹוָרה ּפ

 ִלְפֹטר?"
ֶׁשַרֵּבנּו  ַמה  ְלִפי  ֹזאת,  ַמְסִּביר  ָעֵלינּו  ָּיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 

ִסיָמן י"ט)אֹוֵמר   ֹמוֲהַר"ן ֵחֶלק ב',  ֶׁשחֹוְׁשִבי  (ִלּקּוֵטי  ֲאָנִׁשים   םֶׁשֵּיׁש 
יא ִלְהיֹות ֲחָכִמים, ְלָהִבין ָּכל ָּדָבר ֵאי� ֶזה ֶׁשִעַּקר ַהַּתְכִלית הִ 

עֹוֵבד, ֲאָבל ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶאת ָהֱאֶמת ֶׁשִעַּקר ַהַּתְכִלית ְּבֶזה 
ָהעֹוָלם ִהיא ַרק ַלֲעׂשֹות ַהְרֵּבה ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְּבִלי 

 ׁשּום ָחְכמֹות, �א ְצִריִכים ְלָהִבין ְּכלּום.
 לֵׂשכֶ ם  עִ   ְרָאָיה, ִּכי ִאם ִעַּקר ַהַּתְכִלית ִהיא ַרק ְלָהִבין  אְוהָ 

ְוָחְכָמה, ֲאַזי ֹרב ָהֲאָנִׁשים �א ְיכֹוִלים  ְלַהִּגיַע ְלַתְכִלית, ִּכי ֹרב 
ֶׁשִעַּקר  ִמָּכאן  רֹוִאים  ֲחָכִמים,  ָּכ�  ָּכל  �א  ֵהם  ָהֲאָנִׁשים 

ַפְׁשטּות ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות, ַהַּתְכִלית ִהיא ַרק ַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות ּבְ 
אֹוֵמר   ַהֶּמֶל�  ֶׁשְּׁש�ֹמה  ַמה  יג)ֶזה  יב,  ַהֹּכל "  (ֹקֶהֶלת  ָּדָבר  סֹוף 

, ִעַּקר ַהַּתְכִלית "ִנְׁשָמע, ֶאת ָהֱא�ִקים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור
ֵמַהֵּׁשם  ּוְלַפֵחד  ַהִּמְצוֹות  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַרק  ִהיא  ָהעֹוָלם   ְּבֶזה 

ָיכֹול  ָאָדם  "ָּכל"  ֶזה  ֶאת  ִּכי  ָהָאָדם,  "ָּכל"  ֶזה  ִּכי  ִיְתָּבַר�, 
 ַלֲעׂשֹות.

ֶשַרִש   ָהָיה ָמה ָרָאה ִלְׁשטּות  י ֹאֵמר,  "ֶזה ַמה  ֶׁשִּפֵּקַח  ְוֹקַרח 
 ָצִרי� ה  ָהיָ ם  ָחכָ ה  ֶׁשָהיָ ח  ֹקרַ ה  ָלּמָ   ,הְּבַפְׁשטּות ֶזה ְׁשֵאלָ   ֶזה?

ֲאָבל ֶאְפָׁשר ַּגם ְלַהִּגיד ַאֶחֶרת,   ת?אַהּזֹ ת  ַהְּׁשטּות  אֶ ת  ַלֲעׂשוֹ 
ֶזה  אַדְווקָ  ָחָכם,  ָאָדם  ִּפֵּקַח,  ָהָיה  ֶׁשֹּקַרח   תאֶ א  ֵהִבי   ִּבְגַלל 

ָחְכמֹות, הּוא ָרָצה ם  ֶׁשּלֹו, ִּכי הּוא ָהַל� ְּבָכל ָּדָבר עִ   ןַהִּכָּׁשלוֹ 
ַהִּמְצָוה ֶׁשל ְּתֵכֶלת? ֵאי�   תְלָהִבין ֵהיֵטב ָּכל ָּדָבר, ֵאי� עֹוֶבדֶ 

 ַהִּמְצָוה ֶׁשל ְמזּוָזה? ְוַאַחר ָּכ� הּוא ִנְבָלע ָּבֲאָדָמה. תעֹוֶבדֶ 
ִּבְתִמימּות  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ֶאת  ֶׁשעֹוֵבד  ָהָאָדם  ַאְׁשֵרי  ָלֵכן, 
ְּכִפי  ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ֶאת  עֹוֶׂשה  הּוא  ָחְכמֹות,  ְּבִלי  ּוִבְפִׁשיטּות 
ִיְהֶיה לֹו טֹוב ָּבעֹוָלם  ְּבַוַּדאי  ֲאַזי  ִצָּוה,  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא 

 ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ּוִמי ֶׁשהֹוֵל� ִעם ָחְכמֹות, נֹוֵפל ַּבּסֹוף. הַהּזֶ 
 (ֹזאת ַהּתֹוָרה ֹקַרח ב) 

 

"טֹוב ֶאֶר� ַאַּפִים    (ט"ז, ל"ב)ְׁש�ֹמה ַהֶּמֶל� אֹוֵמר ְּבִמְׁשֵלי  
ְלִהְתַאֵּפק  ֶׁשָּיכֹול  ֶאָחד  ִעיר",  ִמ�ֵכד  ְּברּוחֹו  ּוֹמֵׁשל  ִמִּגּבֹור 

ִמִּגּבֹור; ּוִמי ֶׁשָּיכֹול ִלְׁש�ט ַעל ַעְצמֹו ְו�א   ףְו�א ִלְכֹעס, ָעִדי
 ִלּפֹול ְלַכַעס, ָחָזק יֹוֵתר ֵמֶאָחד ֶׁשּכֹוֵבׁש ִעיר.

"ֵאיֶזהּו    (ָאבֹות ד', א')ְמִרים ָלנּו ֲחַז"ל  ַעל ַהָּפסּוק ַהֶּזה אוֹ 
ֶׁשָראּו  ָהֲאִמִּתי,  ַהִּגּבֹור  ִמי  ִיְצרֹו",  ֶאת  ַהּכֹוֵבׁש    י ִגּבֹור? 

ַעְצמֹו,  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ֶׁשָּיכֹול  ִמי  ְּגבּוָרתֹו?  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח 
ֶׁשַּמְרּגִ  ֲאִפּלּו  ִלְכֹעס  ְו�א  ֶׁשּלֹו,  ַהֶּטַבע  ַעל  יִזים ְלִהְתַּגֵּבר 

 אֹותֹו. 
ֵאין ָאָדם ְּבֶזה ָהעֹוָלם ֶׁש�א עֹוֵבר ְּבָכל יֹום ֵאיֶזה ָצָרה,  

ֶׁש�א   תָעְגַמת ֶנֶפׁש, ֵאיֶזה ִיּסּוִרים; ְּבָכל יֹום קֹוִרים ְמֹאָרעוֹ 
ִמְתַעְּסִקי יֹום  ְּבָכל  ֹקֶדם,  ְוָכל   םָהיּו  ֲאֵחִרים,  ֲאָנִׁשים  ִעם 

 ת ֶׁשַּיְרִּגיזּו ֶאת ָהָאָדם. ַהְּזַמן ֵיׁש ַמְסִּפיק ִסּבוֹ 

 מילה של התחזקות
יָ  נ¿ ƒים   ןָ‰ע ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ים, מ¿ ƒ„ ¿„ ּבו… ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ ך¿ ָחָז˜; ּכ¿ ל ּכָ ‰ ּכָ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ל  ∆ ׁ̆

  ‰ ר∆ ¿̃ ƒל…‡ י ‰ ּז∆ ∆ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ƒּנ ∆ ׁ̆ ּלּו  ƒּו, ֲ‡פ‰ ∆ ּׁ̆ ַרך¿ ַעל ַמ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ מ≈

ים  ƒ̂ רו…  ,˙ מ∆ ֻסּי∆ מ¿  ‰ ָ„ּ ƒמ ַעל  ים  ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ּמ¿ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ַעם,  ּפַ ַ‡ף 

יו…  ים  ƒב טו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל ים  ƒ̂ רו…  ,˙ ּנו… ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ˙ ל¿ בו… ָ ׁ̆ ֲח ַ‰ּמַ ו¿ ר  ≈̇

רו…  מ¿ ˙   ˙‡ו… יו… ¿‰ ƒל ‰ ∆̂ ‰ ל…‡ רו… ָּ̇ ‡ַ  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ י  ƒּכ  , ׁ̆ ≈ּ̃ ַב ¿ּ̇ 'ַ‡ל 

ל…‡    ‰ ָּ̇ ‡ַ  ˙ מ∆ ¡‡ ּב∆ ֲ‡ָבל   ,‰ ז∆  ˙ ∆‡ ר  מ≈ ‡ו… ַר˜   ‰ ָּ̇ ‡ַ ב,  טו…

˙ בו… ָ ׁ̆ ֲח ים ַעל ַ‰ּמַ ƒ‚ ַ„ּל¿ ם מ¿ ƒ‡ ;'‰ ∆̂ ים   רו… ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ן מ¿ ּלּו, ּכ≈ ≈‡‰ָ

 ƒ„ּ ַ̂  ˙ יו… ¿‰ ƒים ל ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ‰, מ¿ ֲעַ„יƒ ַעל ז∆ ∆ ׁ̆ ּלּו  ƒך¿ ל  ּכָ ‡  ל… ן  י˜, ֲ‡פ  ּכָ

י ƒ̂ ּסו… םרו… ּבַ ֲ‡ָבל  ם   ף,  י‰∆ ֲעל≈ ∆ ׁ̆ ים  ƒָבר ַלּ„¿ ים  ƒכ זו… ים,  ƒֲעל ּפו…

ּו. ׁ̆ ¿ּ̃ ƒָך  ּב ‰ ל¿ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ַפע,  ∆ ׁ̆ ך¿  פ≈ ָ ּׁ̆ ƒּי ∆ ׁ̆ ַפע,  ∆ ׁ̆  ‰ ∆̂ ‰ רו… ָּ̇ ם ַ‡ ƒ‡

ˆּום   מ¿ ƒ̂ ּב¿ ל…‡  ַוח,  ר∆ ים   -ּב¿ ƒר מ¿ ו… ׁ̆ ם  ƒ‡ יָך,  ינ∆ ע≈ ַעל  מ…ר  ¿ ׁ̆ ƒ ּ̇

ם ַעל ָ‰  ƒיַני ַפע.  -ע≈ ∆ ׁ̆ יַע  ƒ‚ַּמ 

סּו˜   ר ַעל ַ‰ּפָ מ≈ ׁ̆ ‡ו… ֲ‰ָר‡" ים ˜מ‰, טו)מו… ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ י כ…ל ( ינ≈ : "ע≈

 ," ו… ּ̇ ƒע ּב¿ ָלם  ָ‡כ¿  ˙ ∆‡ ם  ָל‰∆ ן  ≈̇ נו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿ רּו,  ּב≈ ַׂ̆ י¿ יָך  ל∆ ≈‡

רּו'   ּב≈ ַׂ̆ 'י¿   –'י¿ ין  ƒ ׁ̆ ם  ƒע ר…‡  ¿̃ ƒל ר  ָ ׁ̆ פ¿ רוּ ׁשַ‡∆ ן  ּב≈ ו… ׁ̆ ּל¿ ƒמ  ,'

יָר‰, ֲ‡ַזי   ƒב ¿ ׁ̆ ƒע ָלם ּב¿ ˙ ָ‡כ¿ ם ‡∆ ן ָל‰∆ ≈̇ ‰ נו… ָּ̇ ‡ַ ו… "ו¿ יַע    –"  ּ̇ ƒ‚ַּמ

ַמן.  ּז¿ ן ּבַ  ָמזו…

‰ ‰,    ז∆ ו∆ ָ ׁ̆  ‰ ז∆ ֲ‡ָבל  ם,  ƒיַני ָ‰ע≈ ַעל  מ…ר  ¿ ׁ̆ ƒל  ‰ ∆ ׁ̆ ָ̃ ן  יו… ּסָ ƒנ

ַנַח˙,  ָח‰,  מ¿ ƒׂ̆ מּוָנ‰,  ים ‡¡ ƒל ּב¿ ַ̃ ים; מ¿ ƒַחּי ּבַ ַ‰ּכ…ל  ים  ƒל ּב¿ ַ̃ מ¿

נּוָח  ים, מ¿ ƒ„ָל ָלנּו˙ ַלּי¿ ˙, ַסב¿ ƒי ם ּבַ לו… ¿ ַע˙. ׁ̆ ּוב ַ‰ּ„ַ ּׁ̆ ƒי  ‰ ו¿
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ¡‡ ‰ ׂ̆  "ב)˙˘פ‡ ָנ

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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05:9  13:7  ירושלים 
04:9  317:  בני ברק 
01:9  19:7  בית שמש  

04:9  327:  מודיעין עילית 

08:9  257:  צפת  

02:9  09:7  יבנאל 
02:9  287:  אשדוד 

18:10  36:8  אומאן 
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 ְׁשֵאָלה:
 ִלְכבֹוד ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

, ֵהם ַמָּמׁש ִהִּצילּו ִלי  םַהִּׁשעּוִרים ַהִּנְפָלִאים ְוַהְּנחּוִציִייַׁשר ֹּכַח ָּגדֹול ַעל  
ֶאת ַהַחִּיים, ֲאָבל ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ֵאי� ִאָּמא ְיהּוִדָּיה ְצִריָכה  

ֶׁשֲאִני , ֶזה �א הֹוֵל� ִלי, ַּכָּמה  ןְוִנָּקיוֹ ר  ֵסדֶ ל  עַ ר  ְלַנֵהל ֶאת ַהַּבִית, ִלְׁשמוֹ 
ִמְׁשַּתֶּדֶלת ְלַהְׁשִליט ֵסֶדר ַּבַּבִית, ֶזה ַמֲחִזיק ַמֲעָמד ַרק ַּכָּמה ָיִמים, ְוַאַחר 

ַהַּבִית ִמְתַהֵּפ� ֶזה ִמְתּפֹוֵצץ, ָּכל  ִנְׁשֶּבֶרת ִמֶּזה, הְלַמְהֵּפכָ   ָּכ�  ַוֲאִני ְמֹאד   ,
ֵיֵצא   ָׁשוָ ֲאִני ַמְתִחיָלה ַלֲחֹׁשב ֶׁשִּמֶּמִּני ְּכָבר �א  ַוֲאִני �א  ְלׁשּום    הְּכלּום 

 ָּדָבר, ַמה ֶׁשֲאִני ַרק ְמַנָּסה ַלֲעׂשֹות, �א ַמֲחִזיק ַמֲעָמד יֹוֵתר ִמַּכָּמה ָיִמים.
ָּכל ַהַּבִית ָּכל ָּכ� ָהפּו�, ֵאין ִלי ִטַּפת ִיּׁשּוב ַהַּדַעת  ר  ֶׁשַּכֲאׁשֶ   וֵמֵאָלין  מּובָ 

ַּבֶּיֶׁשת ִמַּבֲעִלי, ֲאִני ְמַרֶחֶמת ָעָליו ֶׁשֵּיׁש לֹו ִאָּׁשה  ַלְּיָלִדים, ַוֲאִני ָּפׁשּוט ִמתְ 
 �א יּוְצָלִחית ֶׁשָּכזֹו. 

 ֶאְׂשַמח ְמֹאד ִאם ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה יּוַכל ָלֵתת ִלי ֵעָצה ּוְתִפָּלה ַעל ֶזה. 
 ִייַׁשר ֹּכחַ 

 ְּתׁשּוָבה:
 תשפ"ב ה'ְת�, י"ז ִסיָון, ְׁשַנת  וֹ יֹום ה' ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעל - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר� 

ַהִּמְכָּתב. ֶאת  אֹוְמִרים    ִקַּבְלִּתי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  לב:)ֲחָכֵמינּו  :  (ְּבָרכֹות 
ְוֶדֶר�   ְּתִפיָלה  ֵהן, ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים,  ְוֵאּלּו  ְצִריִכין ִחּזּוק,  "ַאְרָּבָעה 

ַהַּכָּוָנה ֲעבוֹ  ֶּדֶר� ֶאֶרץ  ְלֻדְגָמא, ּפֹוֵעל ֶׁשעֹוֵבדֶאֶרץ",    -  ָדה ֶׁשֵּיׁש ַלֲעׂשֹות, 
ְסחֹוָרה   ּומֹוֵכר  ֶׁשּקֹוֶנה  סֹוֵחר  ַלֲעֹבד,  ָלֶלֶכת  ִחּזּוק  ִחּזּוק    - ָצִרי�  ָצִרי� 

  - ִלְקנֹות ְוִלְמֹּכר ֶאת ַהְּסחֹוָרה ֶׁשּלֹו; ְּכמֹו ֵכן ִאָּׁשה ְיהּוִדָּיה, ִאָּמא ְיהּוִדָּיה  
 ְלַהְמִׁשי� ַּבֲעבֹודֹות ַהַּבִית. ְצִריָכה ִחּזּוק

הּוא ֲהֵרי ָהָיה ָּכל ָּכ�    -ַאל ַּתְחְׁשבּו ֶׁשַרק ַאֶּתם ְצִריִכים ִחּזּוק; ַרֵּבנּו ַז"ל  
ְלִחּזּוק. ַרֵּבנּו   ההּוא ַּגם ִצּפָ   -ָּגדֹול, ֵאין ָלנּו ַהָּׂשָגה ַּכָּמה ָּגדֹול ַרֵּבנּו ָהָיה  

ָלנּו   מוֹ ָאַמר  מח)(ִלּקּוֵטי  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  ֶׁשָאַמר, ֲהַר"ן  ֲאִמִּתי  ִמַּצִּדיק  "ָׁשַמְענּו   :
ֶׁשִאּלּו ָהָיה אֹוֵמר לֹו ֶאָחד, ִיְהֶיה    (ָׁשַמְענּו ִמּמֹוֲהָרא"ׁש ֶׁשֶּזהּו ַרֵּבנּו ְּבַעְצמֹו)

ז ַעְצְמ�, ִמי ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבֵעת ֶׁשָעַסק ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִּבְתִחָּלתֹו, ָאִחי ֲחַזק ֶוֱאחֹ 
ָהִייִתי ָרץ ּוִמְזָּדֵרז ְמֹאד ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר�, ִּכי ַּגם ָעָליו ָעַבר ָּכל ַהַּנ"ל, ְו�א 

ה ְמַׁשּנֶ א  �,  ִמיֶׁשהּו  לוֹ ה  ָהיָ ם  אִ ,  ָהָיה ׁשֹוֵמַע ׁשּום ִהְתַחְּזקּות ִמּׁשּום ָאָדם"
,  ַעְצְמ�ז  ֶוֱאחֹ ק  ֲחזַ י  ָאחִ ם,  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ַלֲעבוֹ ל  ְּכֶׁשִהְתִחי  לוֹ ר  אֹומֵ ה  ֶׁשָהיָ י,  מִ 

  ָעְברּוו  ָעָלים  ּגַ י  ּכִ ם,  ַהּׁשֵ ת  ַּבֲעבֹודַ ר  יֹותֵ ה  ַהְרּבֵ ת  ַלֲעׂשוֹ ה  זֹוכֶ י  ָהִייתִ 
ף  ְוַא,  אֹותוֹ   ָצִרי� א  �ד  ֶאחָ ף  ֶׁשַא  ִהְרִּגיׁש ם  ּגַ א  הּום,  ּוָמִרים  ָקִׁשי  תִנְסיֹונוֹ 

 . קִחיזּו י ִּדְברֵ ם ׁשּו לוֹ ן ֹותֵ נא � ד ֶאחָ 
ְלָכל ֶאָחד ִלְׁשֹמַע ִׁשעּוִרים ֶׁשל ִחּזּוק, ָּכל ֶאָחד ָצִרי� ִחּזּוק;    דְמאֹ   ָחׁשּוב

ְיהּוִדּיֹות   ָנִׁשים  ֲעסּוקֹות    -ִּבְפָרט  ֵהן  ִּכי  ִחּזּוק,  ַהְרֵּבה  ֲהִכי  ְצִריכֹות  ֵהן 
ִעם   ֲעסּוקֹות  ֵהם  ְיהּוִדּיֹות,  ָנִׁשים  ַעל  עֹוֵמד  ָהעֹוָלם  ָהעֹוָלם.  ִּבְבִנַּית 

ְיָלִדים ּוְלַגֵּדל אֹוָתם, �א  אָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה ְלָהִבי ת, ֲעֵליֶהן ֻמֶּטלֶ םַהְיָלִדי
ַעל ְּכבֹוד ָהִאָּׁשה. ַרֵּבנּו    דְּבִחָּנם ָאַמר ַרֵּבנּו ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשִּיָּזֲהרּו ְמאֹ 

רסד) ָאַמר   ִסיָמן  ָהַר"ן,  ַצעַ (ִׂשיחֹות  סֹוְבִלים  ֵהם  ַהָּנִׁשים  "ֲה�א  ְוִיּסּוִרים  :  ר 
ַּכֲאֶׁשר ָידּוַע  ל, ְּגדֹוִלים ְמֹאד ְמֹאד ִמַּיְלֵדיֶהם, ַצַער ָהִעּבּור, ְוַהֵּלָדה, ְוַהִּגּדּו

 ".ַלֹּכל ֹעֶצם ַמְכאֹוָבם ְוַצֲעָרם ְוִיּסּוֵריֶהם
ָלֶכם   ָקָׁשה  ָהֲעבֹוָדה  ַהֹּכל    -ִאם  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכים  ְקָצת, �א  ַּתֲעׂשּו 

ְׁשֵניֶהם    ,ַחת, עֹוִׂשים ְקָצת ֹּפה ְקָצת ָׁשם, ְמַבְּקִׁשים ֵמַהַּבַעל ֶׁשַּיֲעֹזרְּבַבת ַא
אֹומֵ  ַהֶּמֶל�  ְׁש�ֹמה  יֹוֵתר.  ַקל  ט)  רְּבַיַחד  ד,  ִמן  (ֹקֶהֶלת  ַהְּׁשַנִים  "טֹוִבים   :

 ר. ִיְהֶיה ָלֶכם ַקל יֹותֵ  - , ְּבַיַחד ִעם ַהַּבַעל טָהֶאָחד", ֶאָחד ְלַבּדֹו ִמְתמֹוטֵ 
ָהֲעבֹוָדה   ֶאת  עֹוִׂשים  ִיְתָּבַר�.    - ְּכֶׁשַאֶּתם  ַהֵּׁשם  ִעם  ּוְתׂשֹוֲחחּו  ְּתַדְּברּו 

ֹּכַח, ֶזה ֵמֵקל. ֱאמּוָנה נֹוֶתֶנת ֹּכַח, ֱאמּוָנה    ןַהִּדּבּור ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� נֹותֵ 
ת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  ַהֵּמִתים; ָּבֶרַגע ֶׁשַּמְכִניִסים ְּבתֹוֵכנּו אֶ  תעֹוָׂשה ְּתִחּיַ 

ֲאִפּלּו ֶׁשֵאין ִטַּפת ֹּכַח, ׁשֹוְכִבים ְּכֵמת, ִאי ֶאְפָׁשר ָלזּוז, ָּבֶרַגע ֶׁשַּמְתִחיִלים 
 ְּבַחיּות. םִמְתַמְּלִאי -ַלֲחֹׁשב ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� 

 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 
 
 

 

ְּבָכל יֹום ֵמָחָדׁש, ֶאָחד יֹוֵתר    זָאָדם ְלִהְתַרּגֵ   לׁשֶ   ִטְבעוֹ 
ַהֵּתרּוִצים   ֶאת  ָלָאָדם  ִיְהיּו  ָּתִמיד  ֲאָבל  ָּפחֹות,  ְוֶאָחד 
ָהֲאִמִּתִּיים ְוַהְּנכֹוִנים ָלָּמה ִלְכֹעס. ַּפַעם ַעל ָהִאָּׁשה, ַּפַעם  

ִלְפָעִמים ַעל ָהֲאָנִׁשים ָהֲאֵחִרים ִמָּסִביב, �א  ַעל ַהְּיָלִדים, וְ 
ְוַיְרִּגיזּו    ם ֲחֵסִרי ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשַּיְכִעיסּו  ְוִסּבֹות  ֲאָנִׁשים 

ִלְרִציָחה, הּוא    סָּכ� ֶׁשהּוא ַמָּמׁש ִיָּכנֵ   יאֹותֹו, ַעד ֶׁשהּוא ְּכדֵ 
ְוַיְבִהי ְוִיְצַרח,  , ֶׁשֲאָנִׁשים  ָהעֹוְמִדים ְלָידוֹ   ל ּכָ   ֶאת  לִיְצַעק 

 ַמָּמׁש ְיַפֲחדּו ַלֲעֹמד ְּבד' ַאּמֹות ֶׁשּלֹו.
 ְלִכָּׁשלֹון ַּבַחִּיים.  תִמן ַהְּדָרִכים ֶׁשּמֹוִבילוֹ  ת זּו ַאחַ 

ֵיׁש ַמֲאָמר ֶהָחָכם, "ִמי ֶׁשֵאינֹו מֹוֵׁשל ְּבַכְעסֹו, ָּכל ֶׁשֵּכן 
א ִיְתַרֵּגז ַעל  ֶׁשֵאינֹו מֹוֵׁשל ְּבזּוָלתֹו", ָאָדם חֹוֵׁשב ֶׁשִאם הּו

ֶאת  ְלַנֵּצַח  ָּכ�  יּוַכל  ַהֵּׁשִני, הּוא  ַעל  ְּבַכַעס  ִיְצַעק  ַהֵּׁשִני, 
ַהֵּׁשִני; ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשִעם ַּכַעס ּוְרִציָחה �א ַמִּגיִעים  
ַהֶּדֶר�   ְּבֹכַח.  ַהֵּׁשִני  ֶאת  ְלַנֵּצַח  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָמקֹום,  ְלׁשּום 

ִעם ָּכל ֶאָחד ִהיא ַרק ַעל ְיֵדי    רַח ְלִהְסַּתּדֵ ַהְּנכֹוָנה ְלַהְצִלי 
ְּכָבר  ּוִמְתַרְּגִזים,  ְלַכַעס  ֶׁשּנֹוְפִלים  ָּבֶרַגע  ִּכי  ַסְבָלנּות, 
ִהְפִסידּו ַּבִּמְלָחָמה; ַמְפִסיִדים ִמְּׁשֵני ַהְּצָדִדים, ֵהן ְלַעְצמֹו  

ים, ִּכי הּוא  הּוא ַמְפִסיד ֶׁשהּוא ְּכָבר �א יּוַכל ְלַהְצִליַח ַּבַחּיִ 
ִּבְרָגׁשֹות   ָמֵלא  הּוא  ַהֵּׁשִני,  ַעל  ִלְכֹעס  ָעסּוק  ַהְּזַמן  ָּכל 

ֵׂשֶכל ָיָׁשר,  ם  ּגֹוֲעִׁשים ְוכֹוֲעִסים ְוהּוא �א ָיכֹול ַלֲחֹׁשב עִ 
ְוֵהן ִעם ַהֵּׁשִני הּוא ַמְפִסיד ֶׁשהּוא �א ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּדר ִעם  

 ַאף ֶאָחד. 
ִניס ְּבתֹוכֹו ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה, הּוא  ְּכֶׁשְּיהּוִדי ַמכְ  

יֹוֵדַע ּוַמֲאִמין ֶׁשַהֹּכל ַמְנִהיג ַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו,  
ָּתִמיד עֹוֵמד לֹו מּול ָהֵעיַנִים ֶׁשֵאין ִמִּמי ְלַפֵחד, ַאף ֶאָחד  

דֹוׁש ָּברּו�  �א ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִלי טֹוב אֹו ַרע ְּבִלי ָרׁשּות ֵמַהּקָ 
ַמְמִּתי הּוא  ַסְבָלנּות,  ָּתִמיד  לֹו  ֵיׁש  ָּכֶזה  ָאָדם    ן הּוא, 

ְּבַסְבָלנּות, הּוא �א ּכֹוֵעס, הּוא �א צֹוֵעק, הּוא �א ְמַקֵּלל,  
הּוא ַרק ְמַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְוסֹוֵמ� ַרק ָעָליו; ְוַלְמרֹות  

ֶׁשֻּכָּלם ֲחָזִקים ִמֶּמּנּו, ָּכל ֶאָחד   ֶׁשַּבַהְתָחָלה ָיכֹול ְלֵהָראֹות 
ְּכבּולוֹ  ְּבָיַדִים  ָלֶׁשֶבת  ָצִרי�  ְוהּוא  אֹותֹו,  ַּבַּצד    ת ְמַנֵּצַח 

ִנֵּצַח ֶאת ֻּכָּלם, ָּכל  ְּבַסְבָלנּות, ֲאָבל ַּבּסֹוף רֹוִאים ֶׁשהּוא 
ַמִּגיַע   ֶזה  ָּכל  ִנֵּצַח,  ִּפְתאֹום  הּוא  ֵאי�  ִמְתַּפֵּלא  ֶאָחד 

 ֱאמּוָנה ַהֲחָזָקה ְוַהַּסְבָלנּות ֶׁשּלֹו.ֵמהָ 
ְּכִהְתַאְּפקּו ר  ָאמַ  ְּגבּוָרה  "ֵאין  ְמֹאד  תֶהָחָכם,  ָחׁשּוב   ,"

ִלְרֹּכׁש ֶאת ִמַּדת ַהַּסְבָלנּות ַּבַחִּיים, ִּכְמַעט ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי  
  ָּמה ְלַהְצִליַח ְּבִלי ֶזה, ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַסְבָלנּות ֵיׁש ָלָאָדם, ּכַ 

ַמְצִליַח    רֶׁשּיֹותֵ  יֹוֵתר  הּוא  ָּכ�  ַּכֲעסֹו,  ֶאת  עֹוֵצר  ָאָדם 
 ַּבַחִּיים. 

עֹוד ַמֲאָמר ֵיׁש ֵמֶהָחָכם, "ְּבֶאֶר� ַאַּפִים ַרּבּו ָהעֹוְזִרים",  
ַאף ֶאָחד �א ְמַחֵּפׂש ַלֲעֹזר ְלָאָדם ַּכֲעָסן, ֲאִפּלּו �א רֹוִצים  

ֲאָבל   ְלָידֹו,  ֲאִפּלּו  ַלֲעֹמד  ַאַּפִים,  ֲאִריכּות  ָלָאָדם  ְּכֶׁשֵּיׁש 
ִלְכֹעס, הּוא ִיְתַאֵּפק ְוַיְמִּתין ְּבַסְבָלנּות, ֲאַזי    םֶׁשּגֹורֵ ב  ְּבַמּצַ 

ָּכל ֶאָחד ֹיאַהב אֹותֹו, ְוָכל ֶאָחד ַיֲעֹזר לֹו, ְוָכ� הּוא ַיְצִליַח  
 ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָיֶפה. 

ַּפִים ָּתנּוַח ַהֶּנֶפׁש", ִאם ָאָדם  עֹוד ָאַמר ֶהָחָכם, "ְּבֶאֶר� אַ 
רֹוֶצה ַחִּיים ְרגּוִעים, הּוא ַחָּיב ִלְרֹּכׁש ֶאת ִמַּדת ַהַּסְבָלנּות,  
ֶזה ִיֵּתן לֹו ִיּׁשּוב ַהַּדַעת ְוַׁשְלַות ַהֶּנֶפׁש. "ִמי ֶׁשֵאינֹו מֹוֵׁשל  

ר, הּוא ְּבַכֲעסֹו, ֵאין ִׂשְכלֹו ָׁשֵלם", ֶאָחד ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵׂשֶכל ָיׁשָ 
ִלְכֹעס,   ְו�א  ְלִהְתַאֵּפק  ָיכֹול  הּוא  ִיְתָּבַר�,  ֵמַהֵּׁשם  חֹוֵׁשב 
ִנָּסיֹון   ַרק  ֵהם  אֹותֹו  ֶׁשַּמְכִעיִסים  ֶׁשַהְּדָבִרים  יֹוֵדַע  הּוא 

ם הּוא יּוַכל  אִ ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָׁשַלח לֹו ְּכֵדי ִלְראֹות  
"ַסְבָלנ ִלְכֹעס.  ְו�א  ּגֹורֵ ְלִהְתַאֵּפק  ַּכַעס    םּות  ַהַהְצָלָחה, 

 ַהֲחָרָטה".  םּגֹורֵ 
ַזָּכה,   ֱאמּוָנה  ָלנּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  ְנַבֵּקׁש  ָהָבה 
ָהָבה ְנַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשָּתִמיד ִנְזֹּכר ֶׁשַרק הּוא ַמְנִהיג  

ִנהְ  ֲאַנְחנּו  ַּפַעם,  ַאף  ִנְכַעס  �א  ְוָכ�  ֲאָנִׁשים  ַהֹּכל,  ֶיה 
ָקֶׁשה,   ָלנּו  ְּכֶׁשהֹוֵל�  ֲאִפּלּו  ָּתִמיד;  ּוְמֻרִּצים  ְרגּוִעים 

ַעְצֵמנּו    קְּכֶׁשִּנְתַעּסֵ  ֶאת  ִנְמָצא  ָקִׁשים,  ֲאָנִׁשים  ִעם 
ְּבַמָּצִבים ָקִׁשים, נּוַכל ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד, ֲאַנְחנּו �א ִנְכַעס,  

 ַּבַחִּיים.   הי ָיָפה ַוֲהִכי טֹובָ ְוֶזה ָיִביא ָלנּו ֶאת ַהַהְצָלָחה ֲהכִ 
 ה)ְלַהְצָלחָ  ַהֶּדֶר�ס קּוְנְטרֵ (

 
  

 ְיהּוִדָּיה ְיכֹוָלה ְלנֵַהל ֶאת ַהּבִַיתֵאי ִאָּמא 
? הְנכֹונָ ה ְּבצּוָר   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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ֶלב  ר ְלָהִביא ּכֶ ַהִאם ֻמּתָ
ֶנֶסת? ן ָקָט   ְלֵבית ַהּכְ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,     

ָּגר   ְּבֵבי ב...ֲאִני  ִמְתַּפֵּלל  ֲאִני  ַהַּבִית  ת,  ְלַיד  ,  יֶׁשּלִ   ְּכֶנֶסת 
, ֵּבית ְּכֶנֶסת ְמאֹד  םְמֻעִּלי  ִמְתַּפְּלִלים ָׁשם ַאְבֵרִכים ֲחִסיִדִּיים

ְלָׁשם ַהִּגְליֹונֹות ֶׁשל ְּבֶרְסֶלב ְּבָכל    םַמִּגיִעי  ןּכֵ   , ְּכמֹודֶנְחָמ 
 ָׁשבּוַע ּוְמאֹד ֶנֱהִנים ִמֶּזה. 

ְּכַלְבַלב   ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִאָּתם  ְמִביִאים  ַאְבֵרִכים  ַּכָּמה 
ִיְהיּו ְרגּוִעים, ֶׁשֵהם  ֵמַה  ַהְּקַטִּנים  ַּבִית, ְּבַמָּטָרה ֶׁשַהְּיָלִדים 

ְיַׂשֲחקּו ִעם ַהֶּכֶלב ְוא ַיְפִריעּו ַלְּתִפָּלה, ָרִציִתי ָלַדַעת ַהִאם  
ִּבְׁשִבי ַרק  ֶזה  ִלְתִפָּלה,  ַמְפִריַע  א  ֶזה  ְּבֵסֶדר.  ת  ָלֵת ל  ֶזה 

 .םַלְּיָלִדיה ַּתֲעסּוָק 

 ְנָפׁשֹות.  הַמָּמׁש ְמַחּיֵ  ה ַח ָּגדֹול ַעל ַהְּדָרׁשֹות, זֶ ִייַׁשר ּכֹ

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

  ִיְתָּבַר ה'  ְׁשַנת    - ְּבֶעְזַרת  ִסיָון,  ט'  ָנׂשֹא,  ָּפָרַׁשת  ד'  יֹום 
 תשפ"ב ה'

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

  ָעִדיף ֶׁשִּתְתַּפֵּלל ַּבַּבִית הְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ָּכזֶ ַאל ֵּתֵל ,
ְלעֹוֵרר   ְּכֵדי  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  הֹוְלִכים  ִּביִחידּות; 
ִּדיִנים.   ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי  ָּברּו הּוא, א  ַהָּקדֹוׁש  ֵאֶצל  ַרֲחִמים 

: "ִמי ֶׁשְּמַגֵּדל  ָּתַקת ִּדין, ִסיָמן צב)(ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ַהְמ ַרֵּבנּו אֹוֵמר  
 ֶּכֶלב, ְמעֹוֵרר ִּדין", ַוֲאַנְחנּו ֲהֵרי רֹוִצים ְלַסֵּלק ֶאת ַהִּדיִנים. 

ֵמַהָּקדֹוׁש  ֲחָסִדים   ְלַהְמִׁשי ְּכֵדי  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  הֹוְלִכים 
ֲחָכֵמינּו  ֵמֲחָסִדים.   ַהֶהֶפ ֶאת  ֵמִביא  ֶּכֶלב  הּוא,   ָּברּו

ִלְבָרָכה אֹוְמִרים   ַרע    ֶלב ּכֶ   ל ֵּד ַהְמגַ   לּכָ : "(ַׁשָּבת סג)ִזְכרֹוָנם 
 ים ", ַוֲאַנְחנּו ֲהֵרי רֹוצִ ֹויתּבֵ   ּתֹוֶחֶסד ִמ   ֵנעַ ֹו, מֹויתּבֵ   ֹותּבְ 

 ַרק ֲחָסִדים, ֲאַנְחנּו רֹוִצים ַרק טֹוב.

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּכֵדי   הֹוְלִכים
א  ֻטְמָאה,  ַּבעַ   י ְּכֵד   ְלַסֵּלק  ֻטְמָאה.  ַהְּמַגֶּלה  ל  ְלָהִביא 

ַז"ל   ַוִּיְׁשלַ ָהֲעֻמּקֹות  ְּבִגיַמְטִרָּיה    ) ח(ָּפָרַׁשת  ַרע  "ֶּכֶלב  אֹוֵמר: 
ַאָּתה  322 ַמה  ְטֵמָאה";  "ֶמְרָּכָבה  ְּכמֹו  ָלֶלֶכת    יָצִר , 

 ֻטְמָאה. ּבֹו םְלָמקֹום ֶׁשְּמִביִאי

ְּכָלִבי  ַאל ִעם  ְלַׂשֵחק   ִליָלֶדי ַּפַחד,  םִּתֵּתן  ָּבֶהם  ַּתְכִניס   ,
 ֶׁשֵהם ִיְפֲחדּו ְוִיָגֲעלּו ִמְּכָלִבים. 

ְּבֶכֶלב, ֲהֵרי ִנְטָמִאים ְּבָכל    םֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ְּכֶׁשּנֹוְגִעי  ֵאי
(ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ֵחֶלק כ,  ּנֹוְגִעים ְּבֶכֶלב! מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר  ַּפַעם ֶׁש 

ֶׁשַעל ִּפי ֲהָלָכה א ְצִריִכים ִלּטֹל ָיַדִים  ף  : "ַא ִמְכָּתב ב' תתקנד)
ְּבַבֲעֵלי ַחִּיים ְטֵמִאים, ְּבָכל זֹאת נֹוֲהִגים ֲאָנִׁשים   ְגִעיםְּכֶׁשּנֹו
נֹוְטִלים   -אֹו ָחתּול ְוַכּדֹוֶמה    ֶׁשִאם נֹוְגִעים ְּבֶכֶלב  םְּכֵׁשִרי

(ֵחֶלק א' ִסיָמן ד,  ָיַדִים"; מֹוֲהָרא"ׁש ֵמִביא ֵמַהֵּסֶפר ָיֶפה ְלֵלב  

כד) ָקָטן  "ִמי  ְסִעיף   ֵהם ֶׁש   ָמרּומ  ָרֵאלְׂש יִ ּבְ   ֹוא  יֹוגּבְ   ֵגעַ ֶׁשּנֹו: 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

בלבד, הדרך    אוקראינהלעבור עוד גבול, אפשר לנסוע דרך ארוכה יותר בשטח  
 שעות באוטובוס. 12-שעות ברכב, ו 11אורכת 

ששדה   היא,  ביאס, רומניה  שדה התעופה  ולא  הבעיה של  מאד,  התעופה קטן 
 מו כן קשה לארגן תחבורה משם. כמיועדת להרבה אנשים, 

שעות   8-. הדרך אורכת כב, מולדובהובקישינשדה תעופה הקרוב לאומן הוא  עוד   )2
אורכת זמן רב למרות    שעות באוטובוס, חוץ מהזמן בגבול. (הנסיעה  12ברכב, או  

 קיף את כל שטח מולדובה). שזה די קרוב לאומן, כי צריכים לנסוע מסביב ולה
בהגעה למולדובה יש גם בעיתיות, מולדובה היא מדינה פרימיטיבית הדרכים לא 

ורעועובנ ישן  המבנה  אנשים,  המוני  של  לצרכיהם  משובשים יות  הכבישים   ,
בחודשים  מולדובה  בגבול  בבעיות  יהודים  הרבה  נתקלו  כן  כמו  ושבורים, 

 ארגן תחבורה משם. האחרונים, עם כל זה אנו מקוים בעז"ה ל
, שדות התעופה  שדות התעופה בפוליןאפשרות נוספת (מומלצת על ידינו) היא   )3

מערך  שם  יש  גם  בעז"ה,  אנשים  המוני  להכיל  ביותר  המותאמים  הם  בפולין 
עמלים בימים אלו לארגן באמצעות הרכבת   אנוח להכנס לאוקראינה,  נרכבות  

 כך יבוא בהמשך אי"ה.  דרך נוחה לאומן לתועלת הציבור, מידע נוסף על
שעות ברכב,   9-הדרך אורכת כ  ריישאהוא    התעופה הקרוב מפולין לאומןשדה  

ברכבת הדרך תהיה בעז"ה הרבה    -(חוץ מהזמן בגבולות    שעות באוטובוס   16או  
 יותר מהירה).

, משניהם אורכת הדרך לובליןאו    בקרקובבמרחק שם נמצאים שדות התעופה  
 שעות באוטובוס (חוץ מהזמן בגבולות).  17שעות ברכב או  12 –

יש את שדה התע פולין  ואחר כך  הגדול בעיר הבירה של  , שהיא וורשא  –פה 
 במרחק עוד כשעה. 

 : במדינות אחרות מסביבשדות התעופה  )4
  14  . הדרך לאומן משם אורכת(עם טיסות ישירות מניו יורק)   בודפסט, הוגריה:

 מהזמן בגבול).שעות באוטובוס (חוץ  20שעות ברכב או 
  16: (גם לשם יש טיסות ישירות מניו יורק) הדרך משם אורכת  אוסטריהווינה,  

 שעות באוטובוס (חוץ מהזמן בגבול). 25שעות ברכב או 
שעות ברכב    13שממנו הנסיעה היא    קאשויבעיר    ןיש שדה תעופה קט  בסולבקיה

 שעות באוטובוס (חוץ מהזמן בגבול). 17ו
הבהיר שהם כאן כדי לארגן תחבורה ולתת מידע, אך ההחלטה  פלען איט רייט רוצה ל 

למרו האישית.  אחריותכם  על  היא  מלחמה  בזמן  למדינה  שהאזורים    תלהכנס 
ממש באזור המלחמה, אבל בכל זאת הם במדינה    שאמורים לעבור בהם לא נמצאים 

 שכעת נתונה במלחמה. 
 להלן האפשרויות שאנו נותנים השנה:

כרטיסים בודדים לשדות התעופה השונים במדינות מסביב (ולא  אנו נמכור רק   )1
 כרטיסים קבוצתיים).

איננו יכולים לארגן תחבורה להגיע לשדה התעופה; ויש לזכור שהיום רוב הכרטיסים 
הם ללא החזר, (כל הכללים להחזרי הקורונה כבר לא בתוקף, ולכן הביטוח לא ישלם  

כ הטיסה).  את  שהפסידו  במידה  חדש  לכניסה  כרטיס  שהחוקים  לזכור  יש  כן  מו 
 למדינה משתנים כל הזמן. 

ישירה לריישא עם תחבורה ציבורית    צ'רטר   תבעזרת השם השנה גם נארגן טיס  )2
וכדומה.   נוחה, עם מיטות, אוכל  משדה התעופה לעבר אומן באמצעות רכבת 

 הרכבת עדיין לא אושרה אך אנו מקוים לאשר אותה אי"ה בשבועות הקרובים.
ישתנה, יתכן שנשנה את יעד הטיסה לקישינוב, מולדובה (או אפילו   אם המצב

 לאוקראינה) עם אוטובוסים לאומן.
שסביב   )3 התעופה  משדות  לאחד  קבוצתיים  כרטיסים  נמכור  השם  בעזרת 

לאומן   משם  תחבורה  עם  תהיה  באוקראינה,  הזאת  (האופציה  מינימלי.  מחיר 
 מוכנה בעוד שבועיים). 

 ר ביום רביעי צום גדליה: חשוב לזכור לרוצים לחזו
אנו מנסים לעבוד על הדרכים הטובות ביותר לארגן את הדרכים משדה התעופה הלוך 
שהתחבורה  שלמרות  כלומר,  כך.  על  אחריות  לקחת  יכולים  אינינו  אבל  וחזור, 
ובלתי   זמן, או שהיו עיכובים בגבולות,  יותר  יתכן שהדרך תיקח  ידינו,  על  מאורגנת 

שתספיקו לבטח  כרטיסים    אפשרי  עבור  נשלם  לא  ואנו  בזמן.  המטוס  את  לתפוס 
בעז"ה   לנו  יש  שם  הצ'רטר,  טיסת  על  רק  אחריות  לקחת  באפשרותנו  חדשים. 

עבר אפשרות לעכב את הטיסה אם רואים שהנסיעה או המעבר בגבול מתארכים מ
מצופה. לכן אנו ממליצים לרכוש לכתחילה טיסה ביום חמישי אם אינכם רוכשים ל

. (שימו לב, יהיה קשה מאד למצוא כרטיס טיסה חדש, אם יסת הצ'רטרכרטיס בט
 של טיסות).  תתפסידו את הטיסה של יום רביעי, עקב הכמות המצומצמ

הפרטים   מלוא  את  בפניכם  המציע  רייט"  איט  מ"פלען  המתקבל  הדיווח  כאן  עד 
ם  והאפשרויות, מהם יוכל כל אחד לבחור באפשרות המתאימה לו ביותר. אנו מקווי 

בענין ראש השנה של רבינו   ל העדכוניםכבעז"ה להמשיך ליידע את אנשי שלומינו ב
 באומן.

באומן שלומינו  אנשי  של  בבנין  הבניה  עבודות  ממשיכות  פורסם  שכבר  ועם    ,כפי 
בראש   רבינו  של  בציונו  להיות  נזכה  השנה  שגם  יתברך  השם  יעזור  רבות  תפילות 

 השנה, ולפעול שנה טובה. 
 לי אבר כיונה, אעופה ציון הקדשו אומנה!  מי יתן

 . 
 

 חדשות <<<<<<  

 



 

 
 

 ד
 

> BreslevC
enter. com

 <   

 

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

 438-300-8080/ קנדה  03303502361אנגליה  
  rabbirothhebrew@gmail.comלקבלת הגליון במייל  

 

 

 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 

 

 

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'
 

  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה
 21:15 בשעה יום שלישי 

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 20:00יום שני  שיחת חברים: 
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 
  

 פעילות נמרצת בקמפיין "אנשי חיל" 
השבוע מתקיים הקמפיין השנתי לישיבה ולמוסדות הקדושים "היכל הקודש" בשם "אנשי חיל", המוני 
מוכתר  הקמפיין  השם  וברוך  ומכרים,  מקרובים  נאה  סכום  לגייס  יעד  עצמם  על  לקחו  שלומינו  אנשי 

יום   יום  שמקבלים  הנפלאים  הדברים  כל  על  טובה  מכירים  שלומינו  אנשי  מרובה,  ידי בהצלחה  על 
 וסדות הקדושים, ומתאמצים בכל הכוחות להגיע ליעד. המ

ימש ליעדו יהקמפיין  יגיע  הכלל  מן  יוצא  ללא  אחד  כל  יתברך  השם  ובעזרת  ראשון,  יום  עד  בעז"ה  ך 
בקמפיין. השנה, כמפורסם, התמקדו יותר שכל אחד יקח רק יעד  שיכול למלא, לא לקחת התחייבות 

 לא יוצא מן הכלל מ"אנשי החיל", יגיע ליעד שנטל על שכמו. יותר מכפי היכולת, ולכן מצפים שכל אחד ל
שהמוסדות הקדושים עומדים כרגע בעיתוי קריטי מאד, דרושים בדחיפות גדולה בנינים חדשים   יש לציין

לכל סעיפי הקהילה והמוסדות, בונים עכשיו עוד מקוואות טהרה, בתי מדרשים, תלמודי תורה, בתי חינוך 
ם רבים לקהילה הקדושה. ראש הישיבה לא מבקש שתביאו מהכסף שלכם, הוא לבנות, ועוד שאר צרכי

 מבקש שיתקשרו לקרובי משפחה ומכרים שיתנו את תמיכתם.
ונדבו סכומים נכבדים מאד, ניכר היה שרוב רובם של   תבשנים הקודמות ראו שאנשי שלומינו התמסרו

ים שיתקשרו אליהם, ובחמימות רבה יבה ולמוסדות הקדושים, ומצפעם ישראל מכירים טובה לראש היש
 קבלו את פניהם של גבאי הצדקה שביקשו שיעזרו להם להגיע לסכום שלקחו על עצמם להביא. 

בעזרת השם יתברך צפויה גם השנה הצלחה גדולה בקמפיין, גם הפעם יתנו אנשי שלומינו את ההזדמנות 
את העולם בפעולותיו הנפלאות   פעל האמונה הקדוש "היכל הקודש" שמאירמלעם ישראל ליטול חלק ב
 של הפצת אמונה וחיזוק. 

 charidy.com/breslevאו ב:  .8לתרומה לקמפיין חייגו ל"קול ברסלב" והקישו 
*** 

 אזלו כל המיטות בבנין באומן 
עקב הביקוש הרב של יהודים רבים שרוצים לשכור מיטה בבנין היכל הקודש באומן לראש השנה תשפ"ג 

 המיטות כבר הושכרו.  הבעל"ט, ברצוננו להודיע שכבר אין מיטות, כל
סכום לתשלום. השבוע ר עבר הרגע האחרון להשלמת הכב  הודעה חשובה לכל אלו שנתנו פיקדון למיטה:

 בראש חודש תמוז, אי"ה יוחזרו דמי הפדיון לכל אלו שעדיין לא שילמו את מלא הסכום. 
ן את השבת והחג באופן באופן גלכל אלו שכבר כן סיימו לשלם את הסכום, נשתדל בעזרת השם לאר

כידוע נמצאת כעת אוקראינה בזמן מלחמה, המוצרים קשים להשגה הרבה יותר משנה רגילה.   ,נעים ונח
יותר   מרוחקות  מסוימות  מביאים ומצשערים  היו  שמהם  המקומות  הינן  המלחמה,  בחזית  כעת  יות 

שתדלים ככל האפשר שהכל מומצרכים נחוצים רבים וכעת אי אפשר לקבל משם מאומה. אנו מתפללים  
 עת רצון כולם. יהיה מאורגן על הצד היותר טוב לשבי

 ראש השנה שלי עולה על הכל! 
*** 

להגיע לאומן לראש השנה תשפ"ג    האפשרויות השונות
 ,  הבעל"ט

 1-845-678-3555ידי סוכנות הנסיעות המפורסמת "פלען איט רייט"  מוגש על
 ש השנה הבא עלינו לטובה.  רבה מתכוננים אנשי שלומינו לרא בהתרגשות

אנשי שלומינו מבקשים מהשם יתברך שיזכו לקיים את בקשתו של רבינו "איש בל יעדר" ולקבל את כל 
התיקונים שרבינו הבטיח לבאים אל ציונו. וכגודל המניעות, כך זוכים לקבל יותר אצל רבינו ז"ל. בימים 

סוכנ לתמונה  נכנסים  ר  תאלו  איט  "פלען  הנודעת  שמצטהנסיעות  בכלליות, ייט"  מעולה  בשירות  יינת 
ובפרט כשזה מגיע לאומן ראש השנה, אזי הם יוצאים מגדרם ועושים כל מה שביכולתם לארגן לאנשי 

 שלומינו דרך לנסוע לרבינו. להלן הפרסום המוגש על ידי "פלען איט רייט":  
כניות לפי התנאים וגשות התלצפות אם יחולו שינויים עד ראש הנשה, להלן מו  באפשרותנו מכיוון שאין  

הת שדות  כל  שכרגע  לדעת  יש  ראשית  גבולות עוהעכשוויים.  אבל  בינתיים,  סגורים  באוקראינה  פה 
בפניכם את   םוקראינה לא סגורים, אפשר להיכנס ברכב, רכבת או אוטובוס, לכן אני פורשיהכניסה לא

 פ"ג. האפשרות שבעז"ה נספק כדי שיוכלו להגיע לאומן השנה לראש השנה תש
משם אפשר לנסוע    , רומניה,יאסשדה התעופה הקרוב ביותר לאומן מחוץ לאוקראינה (ברכב) הינו   )1

כ מולדובה,  יצטרכו   7  -דרך  שלא  כדי  מולדובה,  דרך  המעבר  את  לחסוך  רוצים  אם  ברכב.  שעות 

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו זלמן וויזלהחתן 
 למזל טוב עב"ג ולרגל אירוסי

*** 
*** 

 הי"ו אפלבויםיצחק מו"ה 
 ט"למז של בנובר מצוה השמחת ל

 י"ונ יוסף הבחור
*** 

 הי"ו יואל מענדלאוויטש מו"ה 
 אליעזר שלמה נ"י    לחלאקה של בנו 

*** 

 הי"ו דוד ראבינאוויטשמו"ה 
 למזל טוב  להולדת בנו
*** 

 הי"ו אשר יעקב בלוםמו"ה 
 קרן הדפסה היכל הקודש  מנהל 

 למזל טוב  להולדת הבן
 

  מנהל במסירות נפש נדירה את מפעל  ר' אשר יעקב
שמוציא לאור  ", קרן הדפסה היכל הקודשאמונה "ה

וכל יו עס בי,  דיסקיםקונטרסים, וספרים מידי שבוע 
 השבועית גליונותה כמו כן את כל, מה שמסביב

 קונטרסים להחיות בהם נפש ו
 .גליון היכל הקודש"כל חי, ובפרט 

יעזור השם יתברך שהזכויות הגדולות יע יעמדו לו 
פרנסה בשפע,  שיראה רוב נחת יהודית עם בריאות, 

 סייעתא דשמיא וים ומבורכים, דורות ישר

 
 

ָיַדִים,    ִרי ֶׁשּצָ ,  ֵמִתיםּכְ   יֶהםּיֵ ַח ּבְ  ְנִטיַלת 
 יםּיִ ַח   ַבֲעֵליּבְ   ַגעֶׁשּנָ   ִמיּבְ   יןִּד ַה   אּוְוה

 ְטֵמִאים".

ִלִּבי    ֲאִני ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ַעל  ְמַרֵחם   ָּכ ָּכל 
ַהְרֵּבה   יְּבנֵ   ַעל  רִנְכַמ   ָּכ ָּכל  ִיְׂשָרֵאל; 

ְּכֵׁשרֹות    םְיהּוִדי ִמִּמְׁשָּפחֹות  ֶׁשָּבִאים 
ְמַחְּפִׂשים   ֶׁשָּלֶהם,  ֵמַהִּמְׁשָּפָחה  ּבֹוְרִחים 

ֵא  ּוְכֶׁשרֹוִאים  ר,  ַח אֹׁשֶ ַהְּׁשֵכִנים   ִּייםי  ,
ִיְׁשְמֵרנּו,  ַהֵּׁשם  אֹוָתם  ְלַחּקֹות  ַמְתִחיִלים 

 .םַהָּבִאי  ְוַאַחר ָּכ ְמַאְּבִדים ֶאת ַהּדֹורֹות

ַהְּיָלִדים    ִּתָּזֵהר ַעל  ִּתָּזֵהר  ָּגר,  ַאָּתה  ֵאיפֹה 
ָלגּור ָמקֹום  ְמַחֵּפׂש  ְּכֶׁשהּוא  ְיהּוִדי   ;ֶׁשְּל  

ְסַּתֵּכל ַעל ַהְּמִחיר ְוַעל ַהַּבִית א ִמ א  ּבֹו הּו
ֵיׁש ָׁשם מֹוָסד  ם  ִא ַהָּגדֹול, קֶֹדם ִמְסַּתְּכִלים  

עִ  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְוַגם  ַלְּיָלִדים,  ת ִיְרַא ם  טֹוב 
ָּכ  םָׁשַמיִ  ַאַחר  ָׁשַמִים,  ְיֵרא  ַרב  ִעם   ,

 ִמְסַּתְּכִלים ַעל ַהְּמִחיר ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול.

ֵחם ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֻּכָּלנּו ַנֲחזֹר  ְיַר   ַהֵּׁשם
 .הִּבְתׁשּוָבה ְוִנָּגֵאל ֵמַהָּגלּות ַהְּגדֹולָ 

 א תשפ"ב) ָנׂשה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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	וַיִּקַּח קֹרַח, אוֹמֵר רַשִׁ"י מַה עָשָׂה קֹרַח? הוּא אָסַף מָאתַיִם וַחֲמִשִּׁים רָאשֵׁי סַנְהֶדְרִין, וְהִלְבִּישׁ אוֹתָם טַלִּיתוֹת שֶׁכֻּלָּן תְּכֵלֶת, וְהוּא שָׁאַל אֶת מֹשֶׁה: "הַאִם צְרִיכִים לָשִׂים עַל הַטַּלִּיתוֹת הָאֵלּוּ צִיצִית?" וּמֹשׁ...
	וְהַמִּדְרָשׁ מֵבִיא שֶׁהוּא גַּם שָׁאַל אֶת מֹשֶׁה: "בַּיִת מָלֵא בְּסִפְרֵי תּוֹרָה, צָרִיךְ מְזוּזָה עַל הַדֶּלֶת?" וּמֹשֶׁה עָנָה: "כֵּן", וְהוּא הִמְשִׁיךְ לִלְעֹג, "אִם מְזוּזָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ רַק שְׁתֵּי פָּרָשִׁיּוֹת מֵהַתּוֹרָה פּוֹטֶרֶת אֶת ...
	מוֹהֲרָא"שׁ זְכוּתוֹ יָּגֵן עָלֵינוּ מַסְבִּיר זֹאת, לְפִי מַה שֶׁרַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מֹוהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן י"ט) שֶׁיֵּשׁ אֲנָשִׁים שֶׁחוֹשְׁבִים שֶׁעִקַּר הַתַּכְלִית הִיא לִהְיוֹת חֲכָמִים, לְהָבִין כָּל דָּבָר אֵיךְ זֶה עוֹבֵד, אֲבָל אֲ...
	וְהָא רְאָיָה, כִּי אִם עִקַּר הַתַּכְלִית הִיא רַק לְהָבִין עִם שֵׂכֶל וְחָכְמָה, אֲזַי רֹב הָאֲנָשִׁים לֹא יְכוֹלִים  לְהַגִּיעַ לְתַכְלִית, כִּי רֹב הָאֲנָשִׁים הֵם לֹא כָּל כָּךְ חֲכָמִים, רוֹאִים מִכָּאן שֶׁעִקַּר הַתַּכְלִית הִיא רַק לַעֲשׂוֹת מ...
	זֶה מַה שֶרַשִ"י אֹמֵר, וְקֹרַח שֶׁפִּקֵּחַ הָיָה מָה רָאָה לִשְׁטוּת זֶה? בְּפַשְׁטוּת זֶה שְׁאֵלָה, לָמָּה קֹרַח שֶׁהָיָה חָכָם הָיָה צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת אֶת הַשְּׁטוּת הַזֹּאת? אֲבָל אֶפְשָׁר גַּם לְהַגִּיד אַחֶרֶת, דַוְוקָא בִּגְלַל שֶׁקֹּרַח הָיָה...
	לָכֵן, אַשְׁרֵי הָאָדָם שֶׁעוֹבֵד אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בִּתְמִימוּת וּבִפְשִׁיטוּת בְּלִי חָכְמוֹת, הוּא עוֹשֶׂה אֶת כָּל הַמִּצְווֹת כְּפִי שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא צִוָּה, אֲזַי בְּוַדַּאי יִהְיֶה לוֹ טוֹב בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא, ו...
	(זֹאת הַתּוֹרָה קֹרַח ב)
	.
	שְׁאֵלָה:
	לִכְבוֹד רֹאשׁ הַיְּשִׁיבָה שְׁלִיטָ"א,
	יִישַׁר כֹּחַ גָּדוֹל עַל הַשִּׁעוּרִים הַנִּפְלָאִים וְהַנְּחוּצִים, הֵם מַמָּשׁ הִצִּילוּ לִי אֶת הַחַיִּים, אֲבָל כְּשֶׁאֲנִי שׁוֹמַעַת אֶת הַשִּׁעוּרִים אֵיךְ אִמָּא יְהוּדִיָּה צְרִיכָה לְנַהֵל אֶת הַבַּיִת, לִשְׁמוֹר עַל סֵדֶר וְנִקָּיוֹן, זֶה ל...
	מוּבָן מֵאֵלָיו שֶׁכַּאֲשֶׁר כָּל הַבַּיִת כָּל כָּךְ הָפוּךְ, אֵין לִי טִפַּת יִשּׁוּב הַדַּעַת לַיְּלָדִים, וַאֲנִי פָּשׁוּט מִתְבַּיֶּשֶׁת מִבַּעֲלִי, אֲנִי מְרַחֶמֶת עָלָיו שֶׁיֵּשׁ לוֹ אִשָּׁה לֹא יוּצְלָחִית שֶׁכָּזוֹ.
	אֶשְׂמַח מְאֹד אִם רֹאשׁ הַיְּשִׁיבָה יוּכַל לָתֵת לִי עֵצָה וּתְפִלָּה עַל זֶה.
	יִישַׁר כֹּחַ
	תְּשׁוּבָה:
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פָּרָשַׁת בְּהַעֲלוֹתְךָ, י"ז סִיוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	קִבַּלְתִּי אֶת הַמִּכְתָּב. חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (בְּרָכוֹת לב:): "אַרְבָּעָה צְרִיכִין חִזּוּק, וְאֵלּוּ הֵן, תּוֹרָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים, תְּפִילָה וְדֶרֶךְ אֶרֶץ", דֶּרֶךְ אֶרֶץ הַכַּוָּנָה עֲבוֹדָה שֶׁיֵּשׁ לַעֲשׂוֹת, לְדֻגְמ...
	אַל תַּחְשְׁבוּ שֶׁרַק אַתֶּם צְרִיכִים חִזּוּק; רַבֵּנוּ זַ"ל - הוּא הֲרֵי הָיָה כָּל כָּךְ גָּדוֹל, אֵין לָנוּ הַשָּׂגָה כַּמָּה גָּדוֹל רַבֵּנוּ הָיָה - הוּא גַּם צִפָּה לְחִזּוּק. רַבֵּנוּ אָמַר לָנוּ (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן מח): "שׁ...
	חָשׁוּב מְאֹד לְכָל אֶחָד לִשְׁמֹעַ שִׁעוּרִים שֶׁל חִזּוּק, כָּל אֶחָד צָרִיךְ חִזּוּק; בִּפְרָט נָשִׁים יְהוּדִיּוֹת - הֵן צְרִיכוֹת הֲכִי הַרְבֵּה חִזּוּק, כִּי הֵן עֲסוּקוֹת בִּבְנִיַּת הָעוֹלָם. הָעוֹלָם עוֹמֵד עַל נָשִׁים יְהוּדִיּוֹת, הֵם עֲסוּ...
	אִם הָעֲבוֹדָה קָשָׁה לָכֶם - תַּעֲשׂוּ קְצָת, לֹא צְרִיכִים לַעֲשׂוֹת אֶת הַכֹּל בְּבַת אַחַת, עוֹשִׂים קְצָת פֹּה קְצָת שָׁם, מְבַקְּשִׁים מֵהַבַּעַל שֶׁיַּעֲזֹר, שְׁנֵיהֶם בְּיַחַד קַל יוֹתֵר. שְׁלֹמֹה הַמֶּלֶךְ אוֹמֵר (קֹהֶלֶת ד, ט): "טוֹבִים הַשְ...
	כְּשֶׁאַתֶּם עוֹשִׂים אֶת הָעֲבוֹדָה - תְּדַבְּרוּ וּתְשׂוֹחֲחוּ עִם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. הַדִּבּוּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ נוֹתֵן כֹּחַ, זֶה מֵקֵל. אֱמוּנָה נוֹתֶנֶת כֹּחַ, אֱמוּנָה עוֹשָׂה תְּחִיַּת הַמֵּתִים; בָּרֶגַע שֶׁמַּכְנִיסִים בְּתוֹכֵנוּ א...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחוּ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	.
	הבעיה של שדה התעופה ביאס, רומניה היא, ששדה התעופה קטן מאד, ולא מיועדת להרבה אנשים, כמו כן קשה לארגן תחבורה משם.
	הבעיה של שדה התעופה ביאס, רומניה היא, ששדה התעופה קטן מאד, ולא מיועדת להרבה אנשים, כמו כן קשה לארגן תחבורה משם.
	הבעיה של שדה התעופה ביאס, רומניה היא, ששדה התעופה קטן מאד, ולא מיועדת להרבה אנשים, כמו כן קשה לארגן תחבורה משם.
	2) עוד שדה תעופה הקרוב לאומן הוא בקישינוב, מולדובה. הדרך אורכת כ-8 שעות ברכב, או 12 שעות באוטובוס, חוץ מהזמן בגבול. (הנסיעה אורכת זמן רב למרות שזה די קרוב לאומן, כי צריכים לנסוע מסביב ולהקיף את כל שטח מולדובה).
	בהגעה למולדובה יש גם בעיתיות, מולדובה היא מדינה פרימיטיבית הדרכים לא בנויות לצרכיהם של המוני אנשים, המבנה ישן ורעוע, הכבישים משובשים ושבורים, כמו כן נתקלו הרבה יהודים בבעיות בגבול מולדובה בחודשים האחרונים, עם כל זה אנו מקוים בעז"ה לארגן תחבורה משם.
	3) אפשרות נוספת (מומלצת על ידינו) היא שדות התעופה בפולין, שדות התעופה בפולין הם המותאמים ביותר להכיל המוני אנשים בעז"ה, גם יש שם מערך רכבות נח להכנס לאוקראינה, אנו עמלים בימים אלו לארגן באמצעות הרכבת דרך נוחה לאומן לתועלת הציבור, מידע נוסף על כך יבוא ...
	שדה התעופה הקרוב מפולין לאומן הוא ריישא הדרך אורכת כ-9 שעות ברכב, או 16 שעות באוטובוס (חוץ מהזמן בגבולות - ברכבת הדרך תהיה בעז"ה הרבה יותר מהירה).
	במרחק שם נמצאים שדות התעופה בקרקוב או לובלין, משניהם אורכת הדרך – 12 שעות ברכב או 17 שעות באוטובוס (חוץ מהזמן בגבולות).
	אחר כך יש את שדה התעופה הגדול בעיר הבירה של פולין – וורשא, שהיא במרחק עוד כשעה.
	4) שדות התעופה במדינות אחרות מסביב:
	בודפסט, הוגריה: (עם טיסות ישירות מניו יורק). הדרך לאומן משם אורכת 14 שעות ברכב או 20 שעות באוטובוס (חוץ מהזמן בגבול).
	ווינה, אוסטריה: (גם לשם יש טיסות ישירות מניו יורק) הדרך משם אורכת 16 שעות ברכב או 25 שעות באוטובוס (חוץ מהזמן בגבול).
	בסולבקיה יש שדה תעופה קטן בעיר קאשוי שממנו הנסיעה היא 13 שעות ברכב ו17 שעות באוטובוס (חוץ מהזמן בגבול).
	פלען איט רייט רוצה להבהיר שהם כאן כדי לארגן תחבורה ולתת מידע, אך ההחלטה להכנס למדינה בזמן מלחמה היא על אחריותכם האישית. למרות שהאזורים שאמורים לעבור בהם לא נמצאים ממש באזור המלחמה, אבל בכל זאת הם במדינה שכעת נתונה במלחמה.
	פלען איט רייט רוצה להבהיר שהם כאן כדי לארגן תחבורה ולתת מידע, אך ההחלטה להכנס למדינה בזמן מלחמה היא על אחריותכם האישית. למרות שהאזורים שאמורים לעבור בהם לא נמצאים ממש באזור המלחמה, אבל בכל זאת הם במדינה שכעת נתונה במלחמה.
	פלען איט רייט רוצה להבהיר שהם כאן כדי לארגן תחבורה ולתת מידע, אך ההחלטה להכנס למדינה בזמן מלחמה היא על אחריותכם האישית. למרות שהאזורים שאמורים לעבור בהם לא נמצאים ממש באזור המלחמה, אבל בכל זאת הם במדינה שכעת נתונה במלחמה.
	להלן האפשרויות שאנו נותנים השנה:
	1) אנו נמכור רק כרטיסים בודדים לשדות התעופה השונים במדינות מסביב (ולא כרטיסים קבוצתיים).
	1) אנו נמכור רק כרטיסים בודדים לשדות התעופה השונים במדינות מסביב (ולא כרטיסים קבוצתיים).
	1) אנו נמכור רק כרטיסים בודדים לשדות התעופה השונים במדינות מסביב (ולא כרטיסים קבוצתיים).
	איננו יכולים לארגן תחבורה להגיע לשדה התעופה; ויש לזכור שהיום רוב הכרטיסים הם ללא החזר, (כל הכללים להחזרי הקורונה כבר לא בתוקף, ולכן הביטוח לא ישלם כרטיס חדש במידה שהפסידו את הטיסה). כמו כן יש לזכור שהחוקים לכניסה למדינה משתנים כל הזמן.
	2) בעזרת השם השנה גם נארגן טיסת צ'רטר ישירה לריישא עם תחבורה ציבורית משדה התעופה לעבר אומן באמצעות רכבת נוחה, עם מיטות, אוכל וכדומה. הרכבת עדיין לא אושרה אך אנו מקוים לאשר אותה אי"ה בשבועות הקרובים.
	אם המצב ישתנה, יתכן שנשנה את יעד הטיסה לקישינוב, מולדובה (או אפילו לאוקראינה) עם אוטובוסים לאומן.
	3)  בעזרת השם נמכור כרטיסים קבוצתיים לאחד משדות התעופה שסביב אוקראינה, עם תחבורה משם לאומן במחיר מינימלי. (האופציה הזאת תהיה מוכנה בעוד שבועיים).
	3)  בעזרת השם נמכור כרטיסים קבוצתיים לאחד משדות התעופה שסביב אוקראינה, עם תחבורה משם לאומן במחיר מינימלי. (האופציה הזאת תהיה מוכנה בעוד שבועיים).
	3)  בעזרת השם נמכור כרטיסים קבוצתיים לאחד משדות התעופה שסביב אוקראינה, עם תחבורה משם לאומן במחיר מינימלי. (האופציה הזאת תהיה מוכנה בעוד שבועיים).
	חשוב לזכור לרוצים לחזור ביום רביעי צום גדליה:
	אנו מנסים לעבוד על הדרכים הטובות ביותר לארגן את הדרכים משדה התעופה הלוך וחזור, אבל אינינו יכולים לקחת אחריות על כך. כלומר, שלמרות שהתחבורה מאורגנת על ידינו, יתכן שהדרך תיקח יותר זמן, או שהיו עיכובים בגבולות, ובלתי אפשרי לבטח שתספיקו לתפוס את המטוס בזמ...
	עד כאן הדיווח המתקבל מ"פלען איט רייט" המציע בפניכם את מלוא הפרטים והאפשרויות, מהם יוכל כל אחד לבחור באפשרות המתאימה לו ביותר. אנו מקווים בעז"ה להמשיך ליידע את אנשי שלומינו בכל העדכונים בענין ראש השנה של רבינו באומן.
	כפי שכבר פורסם ממשיכות עבודות הבניה בבנין של אנשי שלומינו באומן, ועם תפילות רבות יעזור השם יתברך שגם השנה נזכה להיות בציונו של רבינו בראש השנה, ולפעול שנה טובה.
	מי יתן לי אבר כיונה, אעופה ציון הקדשו אומנה!
	.
	פעילות נמרצת בקמפיין "אנשי חיל"
	השבוע מתקיים הקמפיין השנתי לישיבה ולמוסדות הקדושים "היכל הקודש" בשם "אנשי חיל", המוני אנשי שלומינו לקחו על עצמם יעד לגייס סכום נאה מקרובים ומכרים, וברוך השם הקמפיין מוכתר בהצלחה מרובה, אנשי שלומינו מכירים טובה על כל הדברים הנפלאים שמקבלים יום יום על י...
	הקמפיין ימשיך בעז"ה עד יום ראשון, ובעזרת השם יתברך כל אחד ללא יוצא מן הכלל יגיע ליעדו בקמפיין. השנה, כמפורסם, התמקדו יותר שכל אחד יקח רק יעד  שיכול למלא, לא לקחת התחייבות יותר מכפי היכולת, ולכן מצפים שכל אחד ללא יוצא מן הכלל מ"אנשי החיל", יגיע ליעד שנ...
	יש לציין שהמוסדות הקדושים עומדים כרגע בעיתוי קריטי מאד, דרושים בדחיפות גדולה בנינים חדשים לכל סעיפי הקהילה והמוסדות, בונים עכשיו עוד מקוואות טהרה, בתי מדרשים, תלמודי תורה, בתי חינוך לבנות, ועוד שאר צרכים רבים לקהילה הקדושה. ראש הישיבה לא מבקש שתביאו מ...
	בשנים הקודמות ראו שאנשי שלומינו התמסרות ונדבו סכומים נכבדים מאד, ניכר היה שרוב רובם של עם ישראל מכירים טובה לראש הישיבה ולמוסדות הקדושים, ומצפים שיתקשרו אליהם, ובחמימות רבה קבלו את פניהם של גבאי הצדקה שביקשו שיעזרו להם להגיע לסכום שלקחו על עצמם להביא.
	בעזרת השם יתברך צפויה גם השנה הצלחה גדולה בקמפיין, גם הפעם יתנו אנשי שלומינו את ההזדמנות לעם ישראל ליטול חלק במפעל האמונה הקדוש "היכל הקודש" שמאיר את העולם בפעולותיו הנפלאות של הפצת אמונה וחיזוק.
	לתרומה לקמפיין חייגו ל"קול ברסלב" והקישו 8. או ב: charidy.com/breslev
	***
	אזלו כל המיטות בבנין באומן
	עקב הביקוש הרב של יהודים רבים שרוצים לשכור מיטה בבנין היכל הקודש באומן לראש השנה תשפ"ג הבעל"ט, ברצוננו להודיע שכבר אין מיטות, כל המיטות כבר הושכרו.
	הודעה חשובה לכל אלו שנתנו פיקדון למיטה: כבר עבר הרגע האחרון להשלמת הסכום לתשלום. השבוע בראש חודש תמוז, אי"ה יוחזרו דמי הפדיון לכל אלו שעדיין לא שילמו את מלא הסכום.
	לכל אלו שכבר כן סיימו לשלם את הסכום, נשתדל בעזרת השם לארגן את השבת והחג באופן באופן נעים ונח, כידוע נמצאת כעת אוקראינה בזמן מלחמה, המוצרים קשים להשגה הרבה יותר משנה רגילה. ערים מסוימות מרוחקות יותר שמצויות כעת בחזית המלחמה, הינן המקומות שמהם היו מביאי...
	ראש השנה שלי עולה על הכל!
	***
	האפשרויות השונות להגיע לאומן לראש השנה תשפ"ג הבעל"ט,
	מוגש על ידי סוכנות הנסיעות המפורסמת "פלען איט רייט" 1-845-678-3555
	בהתרגשות רבה מתכוננים אנשי שלומינו לראש השנה הבא עלינו לטובה.
	אנשי שלומינו מבקשים מהשם יתברך שיזכו לקיים את בקשתו של רבינו "איש בל יעדר" ולקבל את כל התיקונים שרבינו הבטיח לבאים אל ציונו. וכגודל המניעות, כך זוכים לקבל יותר אצל רבינו ז"ל. בימים אלו נכנסים לתמונה סוכנת הנסיעות הנודעת "פלען איט רייט" שמצטיינת בשירות...
	מכיוון שאין באפשרותנו לצפות אם יחולו שינויים עד ראש הנשה, להלן מוגשות התוכניות לפי התנאים העכשוויים. ראשית יש לדעת שכרגע כל שדות התעופה באוקראינה סגורים בינתיים, אבל גבולות הכניסה לאוקראינה לא סגורים, אפשר להיכנס ברכב, רכבת או אוטובוס, לכן אני פורשים ...
	1) שדה התעופה הקרוב ביותר לאומן מחוץ לאוקראינה (ברכב) הינו יאס, רומניה, משם אפשר לנסוע דרך מולדובה, כ- 7 שעות ברכב. אם רוצים לחסוך את המעבר דרך מולדובה, כדי שלא יצטרכו לעבור עוד גבול, אפשר לנסוע דרך ארוכה יותר בשטח אוקראינה בלבד, הדרך אורכת 11 שעות בר...

