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ִּכי ֲעַנן ה' ַעל ַהִּמְׁשָּכן יֹוָמם ְוֵאׁש ִּתְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו ְלֵעיֵני ָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  
 ָעָנן ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָהָיה ׁשֹוֶרה ַעל ַהִּמְׁשָּכן. ְּבָכל ַמְסֵעיֶהם, 

  (ְׁשמֹות כ', י"ז) ָּפסּוק  ַעל הַ   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קט"ו)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  
, ִאם ָאָדם  ַוַּיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרֹחק ּוֹמֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱא�ִקים 

  ת ָעסּוק ָּכל ַהּיֹום ִּבְׁשטּויֹות, הּוא �א ִמְתַנֵהג ָּכָראּוי, ְויֹום ֶאָחד ּתֹוֶפסֶ 
ָּכֵׁשר, הּוא �א ַיְתִחיל ִמָּיד    אֹותֹו ִהְתעֹוְררּות ְוהּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי

ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ִּכי ִמַּדת ַהִּדין ְמַקְטֶרֶגת ָעָליו, ְו�א נֹוֶתֶנת לֹו  
לֹו ְמִניעֹות ּוִמְכׁשֹוִלים,   םְלַהִּגיַע ִמָּיד ְלָכל ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים, ְוָלֵכן ָׂשִמי

ִּגיַע ָּכל ָּכ� ְּבַקּלּות ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֲאָבל ַהֵּׁשם �א יּוַכל ְלהַ   ְּכֵדי ֶׁשהּוא
ִיְתָּבַר� ְמַרֵחם ַעל ָהָאָדם, ְוָלֵכן הּוא ִמְסַּתֵּתר ְּבתֹו� ַהְּמִניעֹות. ִאם ֵיׁש  
ְּבתֹו�   ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ֶאת  ִלְמֹצא  ָיכֹול  הּוא  ַהָּנכֹון,  ַהֵּׂשֶכל  ֶאת  ָלָאָדם 

. ֲאָבל ִאם ֵאין ְלָאָדם ֵׂשֶכל, ָאז הּוא ִנְבָהל, הּוא ָחַׁשב ֶׁשִּמָּיד ַהְּמִניעֹות
ְּכֶׁשהּוא ִיַּקח ֶאת ַעְצמֹו ַלָּיַדִים, ַהֹּכל ֵיֵל� לֹו טֹוב ּוְבַקּלּות, ּוֵבְנַתִים הּוא  

 . תַהּטֹובוֹ   ורֹוֶאה ֶׁשַהֹּכל ָחׁשּו� ְוָכבּוי, ְוהּוא עֹוֵזב ֶאת ְּדָרָכי
ַהֹחֶׁש�   ֶהָעָנן  ֶאת  ָראּו  ְּכֶׁשַהְּיהּוִדים  ַהָּפסּוק,  ֶאת  ַרֵּבנּו  ְמָפֵרׁש  ְּבֶזה 

ַהְּיהּוִדים ַהְּפׁשּוִטים    ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹוק, ְוָהֲעָרֶפל ֶׁשְּמסֹוֵבב ֶאת ַהר ִסיַני,  
ֵּׂשֶכל ֶׁשל  , ֶׁשֶּזה ַהַּדַעת ְוהַ ּוֹמֶׁשה ָעְמדּו ֵמָרחֹוק, ֵהם ָּפֲחדּו ָלֶגֶׁשת, ֲאָבל  

, הּוא  ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפלַהַּצִּדיק, ַּכֲאֶׁשר ְיהּוִדי לֹוֵקַח ֶאת ַהֵּׂשֶכל ֵמַהַּצִּדיק, 
יֹוֵדַע,   הּוא  ִּכי  ַלֲעָרֶפל,  ִנְכַנס  ֵּכן  ָהֱאלֹוִקיםַּדְוָקא  ָׁשם  ֶׁשָּׁשם  ֲאֶׁשר   ,

 ִמְסַּתֵּתר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְּבַעְצמֹו.
ִּדיר ֶׁשַרֵּבנּו ִּגָּלה ָלנּו, ֶׁשִעם ֶזה ַהְּיהּוִדי ָיכֹול ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ָּכל ֶזהּו סֹוד אַ 

הּוא,  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ִמְּלִהְתָקֵרב  ְלִהְתָיֵאׁש  �א  ַּפַעם  ְוַאף  ַהְּקָׁשִיים, 
ַהְּקָׁשִיים, ָעָליו ָּכל סּוֵגי  ֲאִפּלּו ֶׁשָעְברּו  ָּכֵׁשר.  ְיהּוִדי  ָנַפל   ִמִלְהיֹות  הּוא 

ִלְדָבִרים ָרִעים, הּוא ָעסּוק ַרק ִּבְׁשטּויֹות, הּוא ָּתִמיד ָיכֹול ָלַקַחת ֶאת 
הּוא   ָקֶׁשה,  לֹו  ֵיֵל�  ֶׁשַּבַהְתָחָלה  ַוֲאִפּלּו  ִּבְתׁשּוָבה,  ְוַלֲחֹזר  ַּבָּיַדִים  ַעְצמֹו 

ת ִהיא ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָצִרי� ָלַדַעת ֶׁשֶּזה ַרק ִנָּסיֹון, ֶזה ַרק ֲעָרֶפל, ֲאָבל ָהֱאמֶ 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא רֹוֶצה ְלָקֵרב אֹותֹו, ְוִאם הּוא ִיְתַּגֵּבר   ָּברּו� הּוא ִאּתֹו,

ַלֲעֹבר ָּבֲעָרֶפל ֶהָחׁשּו�, הּוא ַיְצִליַח ְמֹאד ָיֶפה ְוהּוא ַיֲהֹפ� ִלְהיֹות ְיהּוִדי  
 ָּכֵׁשר.
ַהִּמְׁשָּכן    ִּכי ֲעַנן ה' ַעל ַהִּמְׁשָּכן,ָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע,  ְמֻרָּמז ַּבָּפסּוק ּבְ   ה ֶׁשּזֶ ן  ִיָּתכֵ 

אֹורֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�    חּבֹו, ִמָּׁשם ָזרַ   ֲהֵרי ָהָיה ַהָּמקֹום ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה
  , ִּכי ָּכ� ֶזה ָּתִמיד הֹוֵל�, ִלְפֵני וָּכל ָהעֹוָלם, ֲאָבל ָהָיה ָעָנן ֵמָעָלי   הּוא ַעל 

ָעָנן  ַלֲעֹבר  ֹקֶדם  ְצִריִכים  ְוטֹוִבים,  ְקדֹוִׁשים  ִלְדָבִרים  ְלַהִּגיַע  ֶׁשרֹוִצים 
  , ֲאִפּלּו ְּכֶׁשַּלְיָלה ְוָחׁשּו�, ְוֵאׁש ִּתְהֶיה ַלְיָלה ּבוֹ ָחׁשּו�, ֲאָבל ְצִריִכים ִלְזֹּכר 

ּבֹוֶערֶ  ָּתִמיד  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ָהֵאׁש  ְצִריִכיִּבְפִני  תֲאָבל  ַרק    םם, 
ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַהְּמִניעֹות, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּתִמיד ִנְמָצא ִעם ָּכל ְיהּוִדי,  

ל ְלָכל ָמקֹום ֶׁשַהְּיהּוִדי נֹוֵסַע, ְּבכָ   ְלֵעיֵני ָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַמְסֵעיֶהם,
 ֲעבּורֹו ֶּדֶר� ַלֲחֹזר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.  ֶּדֶר� ֶׁשהּוא ָהַל� ַעד ַעְכָׁשו, ָּתִמיד ֵיׁש

 "ה) תשסי ְּפקּודֵ ל ַהַּנחַ  ּתֹו�(
 

ַּכֲאֶׁשר ַמִּגיַע ֹחֶדׁש ֲאָדר, ַמְתִחיִלים ְּכָבר ְלַהְרִּגיׁש ֶאת 
ִּבירּוַׁשְלִמי   ַהּפּוִרים,  ַחג  ֶׁשל  ְמִגָּלה) ָהאֹוֹרת  ַמֶּסֶכת    (ֵריׁש 

ַהְּמִגָּלה, ְוֵכן ִּנְפַסק    מּוָבא, ָּכל חֹוֶדׁש ַאָּדר ָּכֵׁשר ִלְקִריַאת
ֶׁשַהּיֹוֵצא ַלֶּדֶר�    (ֹאַרח ַחִּיים ִסיָמן תרפ"ח ְסִעיף ז')ְּבֻׁשְלָחן ָערּו�  

ֲארּוָּכה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַחּכֹות ַעד ּפּוִרים, ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִלי�  
רֹוִאים  ַאָּדר,  ֹחֶדׁש  ַמְתִחיַלת  ִלְקרֹות  ָיכֹול  ִעּמֹו,  ְמִגָּלה 

 ֶׁשִּמָּיד ְּכֶׁשִּנְכַנס ַאָּדר, ֵיׁש ְּכָבר ֶאת ָהאֹורֹות ֶׁשל ּפּוִרים. 
: 'ִמֶּׁשִּנְכַנס ֲאָדר ַמְרִּבין (ַּתֲעִנית ּכו ע"ב)ִרים ֲחַז"ל  ְוָלֵכן אֹומְ 

ֶּבֱאֶמת   ִּכי  ְּבִׂשְמָחה,  "ַמְרִּבין"  ֲחז"ל  ְוִדְקְּדקּו  ְּבִׂשְמָחה', 
ַרֵּבנּו   אֹוָתנּו  כ"ד)לֵּמד  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  'ִמְצָוה  (ִלּקּוֵטי   :

"ָּתִמיד"',   ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ָצִרי� ְּגדֹוָלה  ַהָּׁשָנה  ֶׁשְּבָכל 
ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ַרק בֹחֶדׁש ֲאָדר ְצִריִכים "ְלַהְרּבֹות" עֹוד  
ִלְהיֹות   ְּכֵדי  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַמה  ָּכל  ֶאת  ְוַלֲעׂשֹות  ְּבִׂשְמָחה, 

 ְּבִׂשְמָחה.
ְּכָרזֹות   ּתֹוִלים  ֲאָדר  ֹחֶדׁש  ֶׁשְּכֶׁשַּמִּגיַע  נֹוֲהִגים  ָלֵכן 

ְלַהְזִּכיר ְּגדֹולֹות   ְּכֵדי  ְּבִׂשְמָחה",  ַמְרִּבין  ֲאָדר  "ִמֶּׁשִּנְכַנס 
ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשָּצִרי� ִלְהיֹות ְמֹאד ְּבִׂשְמָחה, וֶׁשָּצִרי�  
ְיֵדי   ְוַעל  ְּבִׂשְמָחה,  ִלְהיֹות  ַהְּפֻעּלֹות  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ל ַהַהְׁשָּפעֹות  ֶׁשְּׂשֵמִחים ְּבֹחֶדׁש ֶזה ַמְמִׁשיכים ָּבֶזה ֶאת ּכָ 
 ַהּטֹובֹות ַהּיֹוְרדֹות ְּבָיִמים ֵאּלּו. 
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 מילה של התחזקות 

ַ‰ּז∆  ּון  ּ̃ ƒ ּ̇ ‰ַ ן,  י≈ ַענ¿ ַמר  ‰ּו‡  ‰  מ¿ לו…  ‰ ∆ ׁ̆ ָ̃ ל…‡  ל,  ַ̃ ָבר  ָ„ּ

ַמ  ז¿  ‰ ּב≈ ַ‰ר¿ ַח  ≈̃ לו… ל…‡   ‰ ז∆ ים,  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ י  ר≈ מו… ז¿ ƒמ ָר‰  ָׂ̆ ן  ֲע

ים   ƒר מו… ז¿ ƒּמ‰ַ  ˙ ∆‡ ˙   -ל…‡ַמר  ו… ׂ̆ ַלֲע  ‰ ∆ ׁ̆ ָ̃ ז…‡˙  ָכל  ּוב¿

ׁ̆ ַמ  ‰ ַמּמָ נּו ָ‡ַמר  ‰ז…‡˙; ז∆ ַרּב≈ ∆ מ‡)  ׁ̆ יָמן̃  ƒַר"ן, ס‰ָ ˙ יחו… ƒׂ̆ )  :

י   ר≈ מו… ז¿ ƒמ ָר‰  ָׂ̆ יָו "ֲע ּכ≈ ֲ‡ָבל  ַמר,  לו… ל  ַ̃ ים  ƒּל ƒ‰   ן ּ̇¿

˙ ז…‡ ו… ׂ̆ י ַלֲע ƒּ̇ ָ‡ַמר¿ ∆ יָע‰".  - ˙ׁ̆ ƒנ ‰ מ¿ ‰ ַעל ז∆ י∆ ¿‰ ƒָבר י  ּכ¿

מ∆  י ַס‡ט¿ י„≈ ƒין ֲחס י  עָי„ּוַע ּב≈ ƒַרּב‰ָ ׁ̆ „ו… ָּ̃ י˜ ַ‰ ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ∆ ׁ̆ ר 

יסּו  ƒּפ ¿„ ּיַ ∆ ׁ̆ ָ‡ַמר  ינּו  ָעל≈ ן  ָי‚≈ כּו˙ו…  ז¿ ער  מ∆ ‡ט¿ ּסַ ƒמ

י ƒ̂ ‰ּו‡ ‰ו… ∆ ׁ̆ ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ ‰  ּבַ ֻ‚ּלָ ן: "ס¿ ו… ׁ̆ ‡ ƒף ָ‰ר ַ„ּ ר, ּבַ ‡ ָל‡ו…

ל  יט¿ ƒּפ‡ ַ̃ ָר‰  ָׂ̆ ֲע ּלּו  ≈‡ ַמר  לו… י˙  ƒר ַ‰ּב¿ ּון  ּ̃ ƒ̇ ו¿ ָל‰  „ו… ¿‚ּ

  ,‰"˜  ,'ˆ ע"ז,  נ"ט,  מ"ב,  מ"‡,  ל"ב,  ט"ז,  ים  ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇

 ˜ל"ז, ˜"נ".

  ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ם,  ָכל יו… ּב¿ י  ƒָלל ּון ַ‰ּכ¿ ּ̃ ƒ ּ̇ ר  מ≈ ‡ו… ∆ ׁ̆ י ָ‰ָ‡ָ„ם  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ

 ∆ ׁ̆ ָנָס‰ ּב¿ ר¿ ן ַ‰ּכ…ל.לו… ּפַ ≈ּ̃ ַ̇ ‰ּו‡ י¿  ַפע ו¿
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יֹום ג' ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי, כ"ח ֲאָדר    -   ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�
 תשפ"ב  ה'א', ְׁשַנת  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
ַמִּגיַע ִלי ַמָּזל טֹוב, ִלְבֵני ָהַרב ְׁש�ֹמה נֹוְלָדה ַּבת,  

ֲעבּוִר  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ֶׁשַּגם  י זּו  ְל�  ְמַאֵחל  ֲאִני   ;
 ָּבִנים ְּבִׂשְמָחה ְוַנַחת.ַאָּתה ִּתְזֶּכה ְלָבִנים ּוְבֵני 

  ֵּבין  ַּבִּמְלָחָמה  ָּכ�  לּכָ   ע ִּתְׁשקַ   ַאל  ִמְּמ�,  ֲאַבֵּקׁש  ְמֹאד

 ה ַאּתָ   ְמַעט  עֹוד  ; םּדָ   תַהְּׁשטּופוֹ   ַהְּמִדינֹות  ְׁשֵּתי
  ִּבְמקֹום  ֶׁשְּל�.  ַהְּפָרִטית  ֵמַהִּמְלָחָמה  ִּתְׁשַּכח  דעוֹ 

  –   ָׁשם  ִּמְתַרֲחׁשֹותהַ   ַּבֲחָדׁשֹות  ּוְלַחֵּטט  ְלַחֵּפׂש
  ַהֵּיֶצר.  ְּבִמְלֶחֶמת  ֶׁשְּל�,  ַּבִּמְלָחָמה  ָחָזק  ַּתֲעֹמד

  ֶאת  ִּתְפַּתח  ִלירֹות;  ַּתְתִחיל  ֶׁשְּל�,   ַהֶחֶרב  ֶאת  ףָּתִני

 ִיְתָּבַר�.  ַהֵּׁשם ֶאל ְלַדֵּבר ַּתְתִחיל ֶׁשְּל�,  ַהֶּפה
ְּכִלי ַהֶּנֶׁשק    א', ִסיָמן ב)(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק  ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

ֶאת    לׁשֶ   ַהְּיהּוִדי ִיְכֹּבׁש  ָמִׁשיַח  ְּתִפָּלה,  הּוא 
ֵאי�   ָלַדַעת  ְצִריִכים  ֲאָבל  ַּבְּתִפָּלה,  ָהעֹוָלם 
ַהֶחֶרב  ֶאת  ְלַהֲחִזיק  ְלִהָּזֵהר  ְצִריִכים  ְלִהָּלֵחם, 

ה,  : "ּוִמי ֶׁשָּזָכה ַלֶחֶרב ַהּזֶ (ָׁשם) ָיָׁשר. ַרֵּבנּו אֹוֵמר  
ַיֶּטה   ֶׁשּלא  ַהֶחֶרב,  ִעם  ִלְלֹחם  ֵאי�  ֵליַדע  ָצִרי� 

  האֹותָ ק  ְלַהֲחִזי   אֹוָתּה ְלָיִמין אֹו ִלְׂשמֹאל", ָצִרי�
ְּכמֹו  ַמְסִּביר,  מֹוֲהָרא"ׁש  ָּבֶאְמַצע;  ָיָׁשר 

אֹוחֵ  ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו  הּוא    ז ֶׁשְּבִמְלָחָמה  ְּבָידֹו  ֶנֶׁשק 
ָּלֵחם ּבֹו, ְּכמֹו ֵכן ְּכֶׁשֶּזה ַמִּגיַע  ָצִרי� ָלַדַעת ֵאי� ְלהִ 

ֶזה   ְצִריִכים ָלַדַעת ֵאי� ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה,  ִלְתִפָּלה 
ַהִּכּוּוִני ִמְּׁשֵני  ִלְהיֹות  ְצִריִכים  ם ָצִרי�  ֹקֶדם   ;

ְלַהֵּׁשם   ְּכֶׁשּמֹוִדים  ִיְתָּבַר�,  ְלַהֵּׁשם  ְלהֹודֹות 
 ְמַקְּבִלים ִּתְקָוה.ּו םִיְתָּבַר� ַנֲעִׂשים ְׂשֵמִחי

ַמה   ׁשֹוֲאִלים  ֻּכָּלם  ַּבִּמְלָחָמה;  ְּיַנֵּצַח  ִמי  ְּבִעְנַין 
ְּככָ  ִלְהיֹות?  ִאם   הַהִּנְראֶ ל  הֹוֵל�  ְנַנֵּצַח,  ֲאַנְחנּו 

 ֲאַנְחנּו ְנַנֵּצַח. –ְנַצֵּית ָלֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו  
 י תשפ"ב) ְּפקּודֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 
 

 

 

 

 

ֶׁשֶּנֱאַמר  (ֵּביָצה ט"ו ע"ב)הְּגָמָרא אֹוֶמֶרת   ֲאָדר,  ָּבֶהן  ִיַּטע  ְנָכָסיו  ֶׁשִּיְתַקְּימּו  'ָהרֹוֶצה   :
ְמחּו טֹוב, ָאז ִיַּטע  "ַאִּדיר ַּבָמרֹום ה'", ְּבַפְׁשטּות ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ֶׁשְּׂשדֹוָתיו ִיצְ 

ֶזה ַּגם ְמַרֵּמז ַעל ַמה ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר   (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות  סּוג ֵעֶׂשב ֶׁשִּנְקָרא "ֲאָדר", ֲאָבל 
: 'ִמי ֶׁשהּוא ָׂשֵמַח ָּתִמיד ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמְצִליַח'. ְוָלֵכן אֹוְמִרים ִׂשְמָחה ֵחֶלק ֵׁשִני ִסיָמן א') 

"ָהרוֹ  ּוְבַגְׁשִמּיּות,  ֲחַז"ל  ְּברּוָחִנּיּות  ְלַהְצִליַח  רֹוֶצה  ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו  ְנָכָסיו"  ֶׁשִּיְתַקְּימּו  ֶצה 
"ִיַּטע ָּבֶהן ֲאָדר", ֶׁשִּיַּטע ְּבַעְצמֹו ֶאת ַהִּׂשְמָחה ֶׁשל ֹחֶדׁש ֲאָדר, ְוַהִּׂשְמָחה ַהּזֹו ְּתַלֶּוה  

 אֹותֹו ְוַתֲעֹזר ֶׁשַּיְצִליַח ָּתִמיד.
 ם ֲאִני ֶּבֱאֶמת ָׂשֵמַח? ַהאִ 

ֵאי� ָאָדם ָיכֹול ָלַדַעת ִאם הּוא ֶּבֱאֶמת ְּבִׂשְמָחה? ְּכֶׁשַהִּׂשְמָחה עֹוֶלה ַעל ְּגדֹוֶתיָה  
 ְוִנְׁשֶּפֶכת ַלחּוץ, ְוהּוא ְמַׂשֵּמַח ַּגם ְיהּוִדים ֲאֵחִרים, ָאז יֹוְדִעים ֶׁשֶּבֱאֶמת הּוא ָׂשֵמַח.

ת חֹוֶדׁש ַאָּדר ְמֵלאֹות בְצָדָקה ְוֶחֶסד ִּכי ְּכֶׁשָאָדם ָׂשֵמַח הּוא  ְוָלֵכן רֹוִאים ֶׁשִּמְצווֹ 
 ַיֲעֶׂשה ְצָדָקה ְוֶחֶסד ִעם ֲאֵחִרים, ְּכֵדי ְלַׂשֵּמַח ַּגם ְיהּוִדים ֲאֵחִרים.

ְוַאַחר ָּכ� ֶזה ַמְתִחיל ִמַּׁשַּבת ְׁשָקִלים, ֶׁשַּמְכִריִזים ְּכָבר ָלֵתת ְׁשָקִלים, ָלֵתת ְצָדָקה, 
ְּבֶעֶרב ּפּוִרים נֹוֲהִגים ָלֵתת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ִלְצָדָקה, ְוַאַחר ָּכ� ּפּוִרים ַעְצמֹו ֲהֵרי ָמֵלא 
ִעם  ְּבַיַחד  ּפּוִרים  ְסעּוַדת  ָלֶאְביֹוִנים,  מָּתנֹות  ָמנֹות,  ִמְׁשלֹוַח  ְוֶחֶסד,  ִּבְצָדָקה  ַרק 

ְּבפ  ְוַגם  ַוֲחֵבִרים,  ַמְתִחיִלים  ַהִּמְׁשָּפָחה  ַהֶּפַסח,  ַחג  ִלְפֵני  יֹום  ְׁש�ִׁשים  ֶׁשהּוא  ּוִרים 
ֶלֱאֹסף ִקְמָחא ְדִּפְסָחא ַלֲעִנִּיים ְלֶפַסח, ִנְמָצא ֶׁשָּכל ֹחֶדׁש ֲאָדר ָקׁשּור ְּבְצָדָקה ְוֶחֶסד,  

 ִּכי ְּכֶׁשָאָדם ְּבִׂשְמָחה, הּוא רֹוֶצה ְלַׂשֵּמַח ַּגם ֲאֵחִרים ִּבְצָדָקה ְוֶחֶסד. 
 ְּתׁשּוָבה ִעם ִׂשְמָחה 

ְּכמֹו ֶׁשֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ֶׁשעֹוִׂשים ּבֹו ְּתׁשּוָבה ִמִּיְרָאה, ְמַפֲחִדים ִמּיֹום ַהִּדין  
ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ּוִמְתּכֹוְנִנים חֹוֶדׁש ָׁשֵלם ִעם ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ְּכֵדי ִלְזּכֹות ַּבִּדין,  

 רּו� הּוא ִיְכֹּתב ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמֹבֶרֶכת.ֶׁשַהָּקדֹוׁש ּבָ 
ָּכ� הּוא ַּגם ֹחֶדׁש ֲאָדר ֹחֶדׁש ֶׁשעֹוִׂשים ּבֹו ְּתׁשּוָבה, ֲאָבל ַעְכָׁשיו ֶזה ְּתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה  

ְּבִניָסן ִנְגֲאלּו ּוְבִניָסן   ְוִעם ִּׂשְמָחה, ּוָבֶזה ִמְתּכֹוְנִנים ִלֹחֶדׁש ִניָסן ֶׁשהּוא חֹוֶדׁש ַהְּגֻאָּלה,
ָהיּו   ֶׁש�א  ַמה  ָּכל  ְלַתֵּקן  ְיכֹוִלים  ַהֶּזה  הֹחֶדׁש  ֶׁשל  ַהִּׂשְמָחה  ְוִעם  ְלִהָּגֵאל,  ֲעִתיִדים 

 ַמְסִּפיק ְּבִׂשְמָחה ָּכל ַהָּׁשָנה.  
אֹוֵמר   מֹוֲהַר"ן)ַרֵּבנּו  ְלַחֵּיי  ֹר'א(ַהְׁשָמטֹות  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  הּוא  שֲאָד"ר  ֱא'ֶמת,  ,  ְּד'ָבְר�  ׁש 

ַעל ַהָּפסּוק ר'אׁש ְּד'ָבְר� ֱא'ֶמת,   (ִקּדּוִׁשין לא) ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ְלִפי ַמה ֶׁשַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת  
ַהּסֹוף?  ְו�א  ֱאֶמת  ַהַהְתָחָלה  ַרק  ְּדָבְר�'?  'סֹוף  ְו�א  ְּדָבְר�'  'ֹראׁש  ַהְּגָמָרא  ׁשֹוֶאֶלת 

 ִמּסֹוף ְּדָבְר� ִנָּכר ֶׁשֹראׁש ְּדָבְר� ֱאֶמת. אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא ֶאָּלא  
ִיָּתֵכן ֶׁשֶאת ֶזה ְמַרֵּמז ַרֵּבנּו, ַאָּדר ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ֹר'אׁש ְּד'ָבְר� ֱא'ֶמת, ֶׁשְּבֹחֶדׁש ַאָּדר  

אֶ  ְמַּתְּקִנים  ֶזה,  ְּבֹחֶדׁש  ְּכֶׁשְּׂשֵמִחים  ַהֳחָדִׁשים,  ְלֵסֶדר  ָהַאֲחרֹון  ַהֹחֶדׁש  ָּכל  ֶׁשהּוא  ת 
ַהֳחָדִׁשים ֶׁש�א ָהיּו ְׂשֵמִחים, ִּכי ַעל ְיֵדי ַהֹחֶדׁש ָהַאֲחרֹון, ִּכְׂשֵמִחים ָאז ַּמְרִאים ָּבֶזה 
ֶׁשֶּבֱאֶמת ָהיּו רֹוִצים ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ַּגם ָּכל ַהָּׁשָנה, ְוֶזה ֶנְחָׁשב ְּכִאילּו ָהיּו ְׂשֵמִחים 

 ָּכל ַהָּׁשָנה.  
ַהְּגָמָרא  ּוְכֶׁשעֹוִׂשים   אֹוֶמֶרת  ֵמַאֲהָבה  ע"ב)ְּתׁשּוָבה  פ"ו  ָּכל    (יֹוָמא  ֶנֱהָפִכין  ֶׁשָאז 

ָהֲעֵבירֹות ְלִמְצוֹות, ָלֵכן ְּכֶׁשַּמִּגיַע חֹוֶדׁש ַאָּדר ְועֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה ְּבִׂשְמָחה מְתַקֵּים ֹר'אׁש  
סֹוף ַהָּׁשָנה ֶנְהֶּפֶכת ָּכל ַהָּׁשָנה ְלטֹוָבה, ְּד'ָבְר� ֱא'ֶמת, ְּכמֹו ֶׁשַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת, ֶׁשַעל ְיֵדי  

 ָּכל ָהֲעֵבירֹות ֶנֱהָפכֹות ְלִמְצוֹות. 
 ֵאי� ִנְהִיים ְּבִׂשְמָחה? 

ר ָצרֹות ּוְקָׁשִיים, ְמִרירּות ָאָדם עֹובֵ   ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ַמִּגיַע ְּבֹקִׁשי ַרב, ָּכל ְׁשַאר ֲעבֹודֹות ַהְרֵּבה יֹוֵתר ַקּלֹות ָלֲעִׂשָּיה ִמִּׂשְמָחה, ִּכי ָּכל
 ה.ַוֲחִליׁשּות ַהַּדַעת, ְוֶזה ׁשֹוֵבר ֶאת ָהָאָדם ְמֹאד, הּוא ְמַאֵּבד ֶאת ַהַּמָּצב רּוַח, ְו�א ְמֻסָּגל ִלְהיֹות ְּבִׂשְמחָ 

ִיְהֶיה ְּבִׂשְמָחה, ְּכֶׁשהֹוֵל� טֹוב  ָלֵכן ִעיָקר ַהַּגְדלּות ֶׁשל ָאָדם ִהיא ְּכֶׁשָּיכֹול ְלִהְתַחֵּזק, ֶׁשַּלְמרֹות ָּכל ַהְּקׁשָ  ִיים ֶׁשהּוא עֹוֵבר, הּוא ֲעַדִיין 
ּוא ִמְתַחֵּזק ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ָאז ִנֶּכֶרת ְלָאָדם ְוָאז הּוא ָׂשֵמַח ֶזה ִּבְכָלל �א ָחְכָמה, ֶאָּלא ְלֵהֶפ� ְּכֶׁש�א הֹוֵל� לֹו ָּכל ָּכ� טֹוב, ְוִעם ָּכל ֶזה ה 

 ָּלתֹו ֶׁשל ְיהּוִדי. ְּגדּו
ָּדָבר ֶּׁשּקֹוֶרה ֶזה �א ְּבִדּיּוק ָקָרה ְּבֶדֶר�  ִׂשְמָחה ַמִּגיָעה ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה, ְּכֶׁשְּיהּוִדי ַמֲאִמין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָּתִמיד ִאּתֹו, עֹוֵזר לֹו, ְוָכל

 � הּוא ְּבַעְצמֹו ְּבֹרב ַרְחָמנּותֹו, ָאז הּוא ְמֹאד ָׂשֵמַח. ַהֶּטַבע, ֶאָּלא ָּכל ָּדָבר עֹוֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו 
ֹאד ָּבֶזה, ַּכָּמה ָׁשִנים ְּכָבר ַחי ָהָאָדם ּוְבנֹוָסף ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָנָתן ָלנּו ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֶׁשָאנּו זֹוִכין ְלַקֵיים, ְצִריִכים ָאנּו ִלְׂשמֹוַח מְ 

ַהָּׁשנִ ָּבעֹוָלם? "ְיֵמי ׁשְ  ים ָהֵאּלּו, ְיכֹוִלים  נֹוֵתינּו ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְוִאם ִּבְגבּורֹות ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה", ְוִאם עֹוד חֹוְטִפים ְּדָבִרים טֹוִבים ִּבְמַעט 
 ִלְׂשמֹוַח ָּבֶזה ְמֹאד. 

ָּכֵׁשר? ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִצָּוה, ָלָּמה ֵיׁש ָלנּו ְמזּוָזה ַעל ַהֶּדֶלת? ָלָּמה ָלָּמה ׁשֹוְמִרים ַׁשָּבת? ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִצָּוה. ָלָּמה אֹוְכִלים  
ְוֵכן ּוִדי עֹוֶׂשה,  ָהְלָאה ָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשָּכל ְיה   ָאנּו ְמַנְּׁשִקין ֶאת ַהְּמזּוָזה? ִּכי ַּבְּמזּוָזה ָּכתּוב ַקָּבַלת ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים, ְוָאנּו ְׂשֵמִחים ָּבֶזה. 

 ְיכֹוִלים ִלְׂשמֹוַח ְמֹאד ָּבֶזה, ְוֶזה ַמְרֶאה ֶׁשָאנּו ַמֲאִמיִנים ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.
ֵתיֶהם ׁשֹונֹות ִמָּכל ָעם, ָהָמן ָאַמר  ֶׁשֶּזה ָהָיה ָהִרְׁשעּות ֶׁשל ָהָמן ְּכֶׁשָאַמר ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש, ְודָ   ִהְלכֹות, ְנִפיַלת ַאָּפִים, ֲהָלָכה ד')-(ִליקּוֵטיַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר  

ְּכֶׁשֵהם עֹוִׂשים ִמְצוֹות ֵהם ְמֹאד   ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשָּכל ַעם ְוָכל ְמִדיָנה ֵיׁש ָלּה ֻחִּקים, ֲאָבל ֵהם �א ְׂשֵמִחים ְלַקֵיים ֶאת ֶזה, ֲאָבל ֵאֶצל ַהְיהּוִדים,
 ה הּוא �א ָהָיה ָיכֹול ִלְסֹּבל, ִּכי ִאם ְׂשֵמִחים ִעם ַהִּמְצוֹות, ִסיָמן ֶׁשָּטמּון ָּבֶזה ֹּכַח ַנֲעֶלה.ְׂשֵמִחים, ְוֶזה ִהְרִּתיַח ְמֹאד ֶאת ָהָמן, ֶאת זֶ 

רוֹ  ַלֲעֹקף, ְּכֶׁשַאף ֶאָחד �א  ְיכֹוִלים  ֵאי�  ְמַחְּפִׂשים ַרק  ַהְּמִדיָנה  ֻחֵּקי  ֶׁשֶאת  ִלְראֹות  ְיכֹוִלים  ֶזה ָאֵכן  ִיְתַחְּמקּו, אֲ ְוֶאת  ְיהּוִדים ֶאה  ָבל 
 ְמַצְּיִתים ַלּתֹוָרה ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִצָּוה, ּוְׂשֵמִחים ְמֹאד ָּבֶזה. 

 ֶזה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו.  ַרִּבי ָנָתן ָאַמר ַּפַעם ְלֶאָחד: "ִאם ִּתְהֶיה ְּבִׂשְמָחה �א ִּתְרֶאה ְּפֵני ֵּגיִהּנֹום. ְואֹותֹו ֶאָחד ָאֵכן ִקֵּים ֶאת
 ר ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָהִעּקָ 

ֵּכן ָהָיה ִּבְמִרירּות, ִּכי ֵמֹרב ֲעבֹוָדתֹו  -ְוַעלְלַרִּבי ָנָתן ָהָיה ַּתְלִמיד ֶׁשָּקרּו לֹו ר' עֹוֵזר, ֶׁשָהָיה עֹוֵבד ַהֵּׁשם ָּגדֹול, ְוָעַסק ַהְרֵּבה ְּבִהְתּבֹוְדדּות, 
ה ַעל ָּפָניו. ְוָעָנה ְוָאַמר לֹו ַרִּבי ָנָתן ַז"ל: "ָׁשַמְעִּתי אֹוְמִרים ָעֶלי� : עֹוֵזר 'ֵער ִאיז ְפרּום', ֲאִני �א ּוְדֵבקּותֹו ּבֹו ִיְתָּבַר� �א ִנְרֲאָתה ַהִּׂשְמחָ 

ְפֵרייִלי�, ִאין ְפרּום אֹוי�", ַהְינּו  ר ִאיז  ָּכ� ִקַּבְלִּתי ֵמַרֵּבנּו ַז"ל, ָהִעָּקר ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ְוַגם ִלְהיֹות ָיֵרא". ּוְבזֹו ַהָּלׁשֹון ָאַמר: "ֶדער ִעיקָ 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 ?ְינֵַּצחַ י ִמ ה אּוְקַראְינָ  -ה רּוְסיָ 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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מוֹ ר ֵאיְך ֶאְפׁשָ  ל ַע ר ִלׁשְ
ֵע ע רֹוגַ  ִמְלָחָמה?  תּבְ  

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ּכָ  ְמַיֵחל  ל  ֲאִני   ְמֻסּגָ לְ ָּכ ֲאִני א  ִמַּפַחד,  ֲאִני רֹוֵעד  ַּבֲחָרדֹו  ל ַהְרָּגָעה,  ֲאִני  ֲאִני    תֶלֱאכֹל,  נֹוָרִאּיֹות, 
ָּפְלָׁש  ֶׁשרּוְסָיה  ָׁשְמעּו  ַהּיֹום  ְואּוְקַראְיָנה,  ֵמרּוְסָיה  נֹוָרִאּיֹות  ְוָעפֹו  הׁשֹוֵמַע ְׁשמּועֹות    תְלאּוְקַראְיָנה 

 אּוְקַראְיָנה.ל ְּפָצצֹות ַעל ּכָ 

מַֹע ֲחָדׁשֹות, ֲאָבל ֶזה ַמֶּׁשהּו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ? ְּכָבר ִמְּזַמן ִהְפַסְקִּתי ִלְׁש דְלַפַח ס  ֵאי ַמְצִליִחים א ְלִהָּכנֵ 
ָׁשם    ִלְמנַֹע ְלַגְמֵרי, ֲאִני ַמִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַוֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהֲחָדׁשֹות, ֲאִני הֹוֵל ַלִּמְקֶוה ּוְמַדְּבִרים

 ֶאת ַהַחִּיים.  יֵמַהֲחָדׁשֹות, ַהְּפָחִדים ּגֹוְזִלים ִמֶּמּנִ 

 ת ר ׁשֹוֵמַע ַהְרֵּבה ָׁשִנים ֶאת ַהְּדָרׁשֹות ְוַהִּׁשעּוִרים ַוֲאִני ְמַצֵּית ְלַהּכֹל, ֲאָבל ִעם ָּכל ֶזה ְּכֶׁשַּמִּגיעֹוֲאִני ְּכבָ 
זֶ  ַמְפִחידֹות  ִלְצעֹודְמאֹי  אֹוִת ר  ַמְסִעיה  ֲחָדׁשֹות  ָרץ  ֲאִני  ַהּמַֹח   ק,  "ַהֵּׁשם,   :ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  י  ֶׁשּלִ   ֶאל 

, ֲאִני א רֹוֶצה ְלהֹוִציא ַּבֶּפה  דְמאֹ ר  ְמַפְרּפֵ י  ִני ְמַפֵחד, ְׁשמֹור ָעַלי, ֲאִני ְּבָצָרה נֹוָרָאה, ֲאנִ , ֲא בּכֹוֵא 
 ".םְוָׁשלֹוס ַח  ַמה ֶׁשֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשהֹוֵל ִלְקרֹות

ְּכלּום, הּוא א    הִּבְזַמּנֹו ֶׁשּזֶ ן  ֲעֵליֶה   ֲחחּוַהְּגֵזרֹות ֶׁשּׂשֹול  ֲאִני ִנְזָּכר ַּבִּסּפּור ֶׁשַרֵּבנּו ָּכַעס ְּכֶׁשָאְמרּו לֹו עַ 
? ֵאי  םָהָיה ְמֻרֶּצה ֵמֵאּלּו ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַוַּדאי א ַיֲעֶׂשה ָלנּו ֶאת ֶזה. ַמה עֹוִׂשי

ֶזה הֹוֵלםִמְתמֹוְדִדי ֲאִני    הְוַנֲעֶׂש   ?  ַעְכָׁשו  ְליֹום,  ִמּיֹום  ִמָּמה  ָּגרּוַע  ָּגרּוַע  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ֶׁשֶּזה  ׁשֹוֵמַע 
סַֹע ֶׁשָחַׁשְבִּתי, ִנְרַּגְעִּתי ְקָצת ְּכֶׁשָרִאיִתי ֶאת ַהִּמְכָּתב ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָּכַתב ֶׁשא ְצִריִכים ְלַפֵחד ִלנְ 

ֲאבָ   ,ַּתְמִׁשי א  ַהִּמְלָחָמה  ֶׁשַּכִּנְרֶאה  ְוָחַׁשְבִּתי  ַרֵּבנּו,  ְועֹוֶאל   ַמְמִׁשי ֵּכן  ֶזה  ְלַמֲעֶׂשה  ה  ַהְרּבֵ ד  ל 
 . רֵמֵעבֶ 

, ֲאָבל ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשָּכל תִלְכּתֹב ְּתִפָּלה ַעל ֶזה? ַּגם ַּבקֹורֹוָנה ָהִייִתי ְּבֲחָרדֹול  אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹו
. ֲאִני א ָיכֹול ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה ִּבְׁשִביל רְּביֹוֵת   ֲהָכָנה ַלָּגרּועַ ַהְּדָבִרים ֶׁשָּקרּו ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ָהיּו ַרק  

 רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ַּתִּציל אֹוִתי, ֲאִני ֵמת.  .ָּכל ָהעֹוָלם

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

יֹום ג' ַּפְרַׁשת ְּפקּוֵדי, כ"ח ָאָדר א', ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר לִ 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָּכ ִּתְתַּפֵּטר    -ְּבתֹוְכ ֶׁשֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו, ַהּכֹל ֶזה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ֵל ִעם ַהַּמֲחָׁשָבה ַהּזֹאת    רַּתְחִּדי
ִיְת .  ִמָּכל ַהְּפָחִדים ָהֵאּלּו ִיְתָּבַר  ְּכֶׁשְּיהּוִדי חֹוֵׁשב ַרק ֵמַהֵּׁשם   זָא   - ָּבַר, הּוא ְמַדֵּבק ַעְצמֹו ְלַהֵּׁשם 
 הּוא ִנּצֹול ִמָּכל ַרע. 

ִמִּדְמיֹונֹות ֶׁשָהָאָדם ְּבַעְצמֹו חֹוֵׁשב, ָהָאָדם רֹוֵדף ֶאת ַעְצמֹו.    םַּדע ְל, ָּכל ַהְּפָחִדים ְוַהֲחָרדֹות ַמִּגיִעי
: "ְוֵהִסיר (ְדָבִרים ז, טו)ַעל ַהָּפסּוק    (ְירּוַׁשְלִמי ַׁשָּבת ֵּפֶרק יד, ֲהָלָכה ג)ְמִרים  ְּכִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹו 

(ְּדָבִרים ַעל ַהַּמְחָׁשבֹות, ְּכִפי ֶׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ַעל הָּפסּוק    ר", ֶזה ְמֻדּבָ ןֹוֶזה ַרֲעי  - ה' ִמְּמ ָּכל חִֹלי  

", ַמהּו ַהָּדָבר ֲהִכי ָקֶׁשה ָלָאָדם, ָהעֹל ֲהִכי ָקֶׁשה?  ןֹוֶזה ָהַרֲעי  -ַּבְרֶזל ַעל ַצָּואֶר  : "ְוָנַתן עֹל  כח, מח)
ְלַעְצמֹו; ִּבְפָרט ְּכֶׁשחֹוְטִאים ַּבֲעֵברֹות ְמֻגּנֹות ַרֲחָמָנא    אַמְמִציד  ַהִּדְמיֹונֹות, ַהַּמֲחָׁשבֹות ֶׁשָהָאָדם ְלבַ 

ָא  'ֲאִני הֹוֵל  יְּתִמיִד   חְּבֶמַת   םיְׁשרּויִ ז  ִלְצָלן  'ַיַהְרגּו אֹוִתי',  ְוכּו'  ַמְפִחיִדים  ְּדָבִרים  ָהָאָדם חֹוֵׁשב   ,
ִלירֹות ִּבי'; ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשָהָאָדם הּוא ַהּׂשֹוֵנא ֲהִכי ָּגדֹול ֶׁשל ַעְצמֹו, ַאף ֶאָחד א    םָלמּות', 'הֹוְלִכי

ַהַּמֲחָׁשבֹות ֶׁשּלֹו ַרק  ֶזה  ַאֲחָריו,  ִיְתָּבַר, הּוא ִמְׁשַּתֵּדל   רֹוֵדף  ֵמַהֵּׁשם  ַרק  ִמי ֶׁשחֹוֵׁשב  ִּכי  ְּבַעְצמֹו; 
 ַהַּמֲחָׁשבֹות ָהָרעֹות ָהֵאּלּו.  לִמְתַּפֵּטר ִמּכָ  -ַלֲחׁשֹב ֵמֱאמּוָנה 

: "ְּכֶׁשּׁשֹוְכִחים ֶאת  ה)(ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ַּפַחד, ִסיָמן כָּכ א ְּתַפֵחד ִמְּכלּום. ַרֵּבנּו אֹוֵמר    - ֱאמּוָנה    ןְּתַׁשנֵ 
 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְוֵאיָנם ִנְׁשָעִנים ָעָליו, ַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתַּפֲחִדים ֵמֻאּמֹות". 

ָהָאָדם ֶׁשחֹוֵׁשב ַרק ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, הּוא יֹוֵדַע ֶׁשַהּכֹל ֶזה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר; ֲאַזי הּוא א ִנְבָהל    ַאְׁשֵרי
 . רָּדבָ ם ִמּׁשּו

 י תשפ"ב) ְּפקּוֵד ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

הכנות אחרונות לשבת ההתוועדות  
 "סיום סדר מועד", בשבוע הבא 

הכנות קדחתניות נערכות לקראת השבת הגדולה,  
שבת סיום סדר מועד על סדר הש"ס, בשבוע הבא  

ר, שתיערך ברוב פאר והדר שב"ק ויקרא, שבת זכו
בסטמפורד   והמלכותי  המפואר  הוטל"  ב"ארמון 

 קונטיקוט. 
כפי שנמסר מהעסקנים, עם כל יום שעובר נתפסים  
שמענו,   לא  ידענו  לא  תגידו  על  חדרים,  ועוד  עוד 
הזמינו כבר עכשיו חדר, כי בקצב העכשווי יתמלאו  
לא   הטוב  הרצון  כל  ועם  רבה  במהירות  החדרים 

 לספק חדר.  תהיה אפשרות
יחד עם זאת מבקשים מכל אנשי שלומינו, אפילו  
שלהם,  החדרים  על  ושילמו  הזמינו  שכבר  אלו 
שלהם  שההזמנות  לוודא  שוב  שיתקשרו 
מההזמנות   חלק  כי  ילדיהם,  של  וכן  מעודכנות, 

 –   415  –  2888נשמטו מהמערכת. חייגו עכשיו ל  
 השנה ינתן מחיר מוזל במיוחד לילדים.   347

שרק בשבוע   הכניסה,  כרטיסי  חלוקת  תחל  הבא 
בהצגתם יוכלו להיכנס למלון, ניתן יהיה להשיג את 
שווארץ,   ליפא  ר'  אצל  בברוקלין  הכרטיסים 
בברסלב ליבערטי אצל ר' משולם פינטער, במונסי  
יואל   ר'  אצל  יואל  בקרית  קנול,  אלי  ר'  אצל 
 טייטלבוים, או ניתן להתקשר למספר הנזכר לעיל. 

חדרים   שיגמר,  נותרו  לפני  לתפוס  מהרו  ספורים, 
 כדי לשריין מקום . 347 – 415 – 2888בתקשרו 

 מעין עולם הבא יום שבת מנוחה! 
 

 
 

 

ִׂשְמָחה  ַעל  ִלְהיֹות  ָצִרי�  ֶׁשַהָּדֵגׁש 
 ְוִהְתַחְּזקּות. 

(ִליקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן, ֵחֶלק א',  ַרֵּבנּו ַז"ל ֵמִביא  
נב) ִהְתּבֹוְדדּות ִסיָמן  ִּבְׁשַעת  ֶּׁשְּצִריִכין   ,

ַעד  ַאַחת,  ְנֻקָּדה  ַעל  קֹוֵדם  ַלֲעבֹוד 
ה ְלַהִּגיַע ֶאל ַהְּנֻקָּדה ַהֹּזאת, ַהְינּו  ֶׁשּזֹוכֶ 

ֶׁשּלֹו   ָהָרעֹות  ַהִּמּדֹות  ֶאת  ִלְׁשֹּבר  ִּכי 
ְלִהְתַיֵּגַע  ָצִרי�  טֹובֹות,  ְלִמּדֹות  ְוָלבֹוא 
ָיִמים ְוָׁשִנים, ִּכי ָצִרי� ְלַהְתִחיל קֹוֵדם  
- ִעם ִמָּדה ַאַחת ְוִעם ִעְנַין ֶאָחד, ְוַאַחר

ְּכֶׁשּזֹוכֶ  ַהִּמָּדה  ָּכ�  ֶאל  ְלַהִּגיַע  ְּכָבר  ה 
ִלְׁשֹּבר ֶאת ַהִּמָּדה   –ַהֹּזאת ְוָהִעְנָין ַהֶּזה  

ָהָרָעה ַהֹּזאת, ְוָלֹבא ֶאל ַהִּמָּדה ַהּטֹוָבה  
ְוִעְנָין   ִמָּדה  ָלַקַחת  ָצִרי�  ָאז  ַהֹּזאת, 
ַהִּמּדֹות   ָּכל  ַעל  ֶׁשַּיֲעֹבר  ַעד  ְוֵכן  ַאַחר, 

ֶאת   ִלְׁשֹּבר  ְוָהִעְנָיִנים  ְוִיְזֶּכה  ַהִּמּדֹות 
ְוִעְנָיִנים   ִמּדֹות  ֶאל  ּוְלַהִּגיַע  ָהָרִעים, 

 טֹוִבים.
ׁשֹוֲאִלים   ּכּוָלם  ְּבֵאיזֹו    –ּוֶבֱאֶמת 

ַלֲעבֹוד   ְלַהְתִחיל?  ְצִריִכין  ִמָּדה 
 ְוִלְׁשֹּבר? 

ִמַּדת   ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּמָּדה 
ַהְרֵּבה ַלֲעבֹוד  ֶּׁשְּצִריִכין  ַעל    ַהִּׂשְמָחה, 

ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ְוָתִמיד  ַהִּׂשְמָחה,  ְנֻקַּדת 
ָּתִמיד   ֶׁשִּיְהֶיה  ִׂשְמָחה,  ַעל  ַרק  ִיְתָּבַר� 
ָׂשֵמַח, ְוַיְרִחיק ִמֶּמּנּו ֶאת ָהַעְצבּות, ֲאַזי  
ָּכל   ֶאל  ְלַהִּגיַע  יּוַכל  ִמֵּמיָלא  ְּכָבר 
ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוִלְׁשֹּבר ֶאת 

ִּכי  ּכָ  ֶׁשָּבעֹוָלם;  ָהָרעֹות  ַהִּמּדֹות  ל 
ַרק   הּוא  ָהָאָדם  ְּבַחֵּיי  ְוָהִעָּקר  ַהְּיסֹוד 
ִׂשְמָחה, ִּכי ְּכִפי ֶׁשָאָדם ָׂשֵמַח, ֵּכן ׁשֹוֵבר  

 ֵמַעְצמֹו ָּכל ָהַרע ֶׁשּלֹו. 
ֶׁשּזֹוֶכה  -ְוַעל ִמי  ְוַאְׁשֵרי  ַאְׁשֵרי  ֵּכן 

ֶׁשֵּכן   ְוָכל  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ְּבִׂשְמָחה,  ִלְהיֹות 
ְּכֶׁשּזֹוֶכה ְלַׂשֵּמַח ַּגם ֲאֵחִרים, ֲאֶׁשר ֵאין  

 ְלַמְעָלה ִמֶּזה. 
ָאָדר   ֹחֶדׁש  ֶעֶר�  ט"ז  ֵחֶלק  מֹוַהָרא"ׁש  (ִׂשיחֹות 

 "ג) ְוֶעֶר� ִׂשְמָחה ֵחֶלק ז' ח' י' י
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 משננים אמונה, בזמן המלחמה באוקראינה  
לאור המלחמה שמתחוללת בין רוסיה לאוקראינה, בעת שהמוני יהודים ברחבי העולם מודאגים  
ביותר שעכשיו  ראש הישיבה  כזאת, מעורר  להיות למלחמה  ומבוהלים מההשלכות שעלולות 

רה מעצמו, הכל וכולם רק בידי הקדוש הזמן לשנן הרבה אמונה, לדעת ולהאמין ששום דבר לא קו
האמונה   את  בראש  היטב  כשמחדירים  והחרדות.  הפחדים  כל  מסתלקים  ובכך  הוא,  ברוך 
הקדושה, אזי יודעים שהכתובת היחידה לפנות אליה היא הקדוש ברוך הוא לבדו, אנו צריכים 

ד מבקשים  לבקש הרבה מהשם יתברך ששום יהודי לא יינזק, שיהיה רק שלום בעולם, ובד בב 
 אנו מהשם יתברך שנוכל לנסוע על ראש השנה לאומן לרבינו הקדוש, בלי שום הפרעה.

ראש הישיבה שליט"א הוציא השבוע ניגון מיוחד על המלחמה לשנן ולזכור שהעצה היחידה לכל  
דבר היא רק אמונה ותפילה, ניתן לשמוע את הניגון בקו קול ברסלב (המספר מופיע במשבצת  

 לניגונים בודדים.  5להיכל הנגינה ושוב  – 5לאידיש,  1) בהקשת בשולי הגליון
פצצות נופלות, רואים חורבנות, מלחמות, ויריות, באוקראינה;   להלן מלות השיר (תרגום מאידיש):

 אנשים בחרדות, משפחות נמלטות, כל הלילה אני ער, אני מתחיל לבכות. 
הכל חשכה, אני יושב לי בפינה, במחשבות קודרניות, משבר עומד לקרות; מגיע פצצת אטום, אני  

 מפסיק לנשום, מתעצבן מתרתח, מתפוצץ ממתח.
כות, מתקפות חזקות, אני דואג, מה קורה בקייב, בשדה התעופה; אין לי מנוחה, מתכנן פוטין נותן מ

 בריחה, למערה מבודדת מכל העולם. 
החדשות מרות, מאבקי דעות, מה עושים, עם הרוסים, כולם על זה יודעים; וודקה לא קונים, יותר 

 לא מייבאים, את את הייצור הרוסי להקפיא עומדים.
וך הוא פה, הקדוש ברוך הוא פה, תאמר לפניו את כל הפחדים, וכולם מסתלקים;  פזמון:  הקדוש בר

 אין לאן לפנות, רק אליו לבדו, תאמר לפניו את כל הפחדים, וכולם מסתלקים. 
ל  כע  אבקש מאד ממך, אל תשקבמכתב לאנשי שלומינו השבוע כותב ראש הישיבה שליט"א, "

תשכח מהמלחמה הפרטית  ד  עוה  מעט את  ; עודםדת  כך במלחמה בין שתי המדינות השטופו
ד חזק במלחמה שלך, במלחמת ותעמ –שלך. במקום לחפש ולחטט בחדשות המתרחשות שם 

  את החרב שלך, תתחיל לירות; תפתח את הפה שלך, תתחיל לדבר אל השם יתברך.  ףהיצר. תני
ל יות? ככבענין מי ינצח במלחמה; כלם שואלים מה הולך להוראש הישיבה מסיים את המכתב. "

 ."אנחנו ננצח –אנחנו ננצח, אם נצית לעצות של רבנו   ההנרא
 אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלקינו נזכיר!

*** 
 מסיבת מכרת הטוב של "קמפיין השכירות" במוצש"ק בקרובה  

כפי שפורסים בשבוע שעבר, תתקיים אי"ה במוצש"ק הקרובה פרשת פקודי מסיבת הכרת הטוב 
השנתית של "קמפיין השכירות" להביע את הכרת הטוב לאנשי שלומינו שנושאים את העול של  

 תשלום השכירות החודשית של בניני המוסדות הקדושים
ניכר שליבם של אנשי שלומינו חם מאד ל"קמפיין השכירות" כולם מתאמצים מידי חודש מעבר  

וזאת מכיוון ש"קמפ כולל בתוכו כמה  לכוחותיהם לקחת חלק בצדקה החשובה,  יין השכירות" 
וכמה צדקות קדושות וחשובות בבת אחת. על ידי העזרה בתשלום השכירות, נוטלים חלק שוה  
בכל עבודות הקודש הרבות שמתקיימות בבנינים אלו; שזה כולל את בית המדרש, ישיבה גדולה,  

ן לקבל ביגוד מעולה  ישיבה קטנה, תלמוד תורה, בית ספר לבנות, כולל אברכים, ה"באזאר" בו נית
הדפסה היכל   קרן  בחינם, משרדי  חתונות  נערכות  בו  "עטרת אפל"  החתונות  הזול, אולם  בזול 
והשיעורים,  הדרשות  יוצאים  משם  כן  כמו  כולו,  העולם  פני  על  אמונה  שמפיצים  הקודש 
המכתבים והקונטרסים, שמאירים את כל העולם ומחזירים כל כך הרבה יהודים להשם יתברך,  

ד רבות. ואכן ניכר הלב החם שיש לאנשי שלומינו ל"קמפיין השכירות", נדיר למצוא מטרה  ועו
 כה חשובה שאוגדת בתוכה זכויות רבות כל כך. 

צפויה תוכניה עשירה ומעניינת בסעודת מלוה מלכה להנאתו המרובה של הציבור, כמו כן יחולקו  
 מתנות לכל הנדבנים.

ברסלב   יצאו מקרית  בסעודת מלוה מלכה אוטובוסים  ולהשתתף  להגיע  כדי שיוכלו  ליבערטי, 
 המיוחדת, עקבו אחר העדכונים.

 חלק כחלק יאכלו! 
*** 

ַאָּתה ִּתְׁשַּתֵּדל ְלִהְתַנֵהג ְּכמֹו ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן; ְּכֶׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ִעם 
רֹוִצי ַּכָּמה  ַעד  ָלּה  ַּתִּגיד   ְמַדְּבִרים    ם ִאְׁשְּת ָיֶפה  ַּכָּמה  אֹוָתּה, 

ָלֶהם ַּכָּמה   דִמֶּמָּנה, ְוֵכן ָהְלָאה, ּוְכֶׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ִעם הֹוֶריָה ַּתִּגי
ִלְהיֹות  ָלבֹוא,  רֹוִצים  ַאֶּתם  ְוַכָּמה  ֲאֵליֶהם  ִמְתַּגְעַּגַעת  ִהיא 

 ַהָּׁשלֹום. רַעד ֶׁשַּיְחזֹ  - םְקרֹוִבי
ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן   (ָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן יב, ג)ְבָרָכה אֹוְמִרים  ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם לִ 

ּוְׁשסּועֹו ְקרּועֹות  ִמְׁשָּפחֹות  ָלַקח  הּוא  ְּבָׁשלֹום,  ַרק    ת ָעַסק 
ּוְבָחְכָמה ִהְׁשִּכין ָׁשלֹום. הּוא ָאַמר ְלָכל ֶאָחד: "ַההּוא ִמְתָחֵרט  

ְלַהְתִחי רֹוֶצה  ָעָׂשה, הּוא  ַמה ֶׁשהּוא  ִאְּת,    לַעל  ְלַדֵּבר  ׁשּוב 
ַלֵּׁשִני   ָאַמר  הּוא  ַהִּמִּלים  ְואֹוָתם   ,"אֹוְת אֹוֵהב    ד עַ   -הּוא 

ַהֵּׁשִני, ִהְתַחְּבקּו,   יֶׁשַהְּׁשַנִים ִנְפְּגׁשּו, ֵהם ָנְפלּו ֶאָחד ַעל ַצָּואֵר 
 ְוִנְהָיה ָׁשלֹום. 

  ַּבֲעָלּה  ְלהֹוֵרי  ָהִאָּׁשה   ֵּבין  אֹו   הֹוֶריָה, לְ   ה ָהִאָּׁש   ֵּבין   ִסְכסּו  ְּכֶׁשֵּיׁש

  ָׁשלֹום.   ְהֶיהּיִ ֶׁש   ָהִעָּקר  ַׁשְקָרן,  ִלְהיֹות   ִהיא  ַהַּבַעל  ֶׁשל   ָהֲעבֹוָדה  -

  ֶׁשִּלי  "ַאָּבא  אֹוָת",  אֹוֶהֶבת  ְמאֹד  ֶׁשִּלי  א"ִאָּמ   ָלִאָּׁשה:  אֹוְמִרים

  ִהיא   ֶׁשָּל  "ִאָּמא  אֹו  ַאְּת",  זּו  טֹוָבה  ֲהִכי  ֶׁשַהַּכָּלה  ִלי  ָאַמר  ְּבִדּיּוק

  ַאַחר   נֹוְרָמִלי";  ָּכ  לּכָ   ָאָדם   הּוא  ֶׁשָּל  "ַאָּבא  ֲחָכָמה",  ִאָּׁשה

ָׁשלֹום.  ֶּׁשַּנֲעֶׂשה דעַ  ַּבֲחָזָרה, ַלהֹוִרים אֹוְמִרים ָּכ 
ְּבִלי   ַהַחִּיים  ֶאת  ִלְחיֹות  ֶאְפָׁשר  ֵׂשֶכל  ְמַעט  ִעם  ִלי,  ַּתֲאִמין 

ֵאּלּו ַמְחלֹוקֹו ַעל  ַרְחָמנּות  ֵלב;  ְּכֵאֵבי  ְּבִלי  ְמִריבֹות,  ְּבִלי  ת, 
ֶׁשא יֹוְדִעים ֵמַרֵּבנּו, ֵהם ָרִבים יֹוָמם ְוַלְיָלה, ַּכּמּוָבן ֶׁשָּכל ֶאָחד 

ָמתֹוק, ִעם    ל צֹוֵדק, ְוַהַחִּיים עֹוְבִרים ְּבַמֲחלֹוקֹות; ִעם ַרֵּבנּו ַהּכֹ
 טֹוב. לַהּכֹ ַרֵּבנּו

"ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקינּו, ּוַמה ָנִעים ּגֹוָרֵלנּו, ַּכָּמה   ִׁשירנָ   אּבֹו
 ְּבִלי ְּכֵאב". ה  ָּבעֹוָלם ַהּזֶ   ריֹוְדִעים ֵאי ְלִהְסַּתֵּד   ָלנּו ֶׁשָאנּו  ָמתֹוק

 ַהֵּׁשם ִיְׁשמֹר אֹוָתנּו ִמָּכל ָרע.
 ל תשפ"ב) ַוַיְקֵה ה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

י ִל ם ַחּיִ  תַמֲחלֹוקוֹ י ּבְ
 

 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 20:00שיחת חברים: יום שני 
15רח' רבי נחמן מברסלב   

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

 שמיעת שיעור  
 19ליל שישי רח' נחל דולב  

 סעודה שלישית בזמן הדה"נ 
  ק"א 20 דבורה הנביאה' רח' ג רמה גם בו
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 לפני השקיעה דקות   10 ---

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  בקרוב  בקרוב  סעודה שלישית בשקיעה  21:30יום רביעי בשעה   
3קומה  5רשב"י   

 שמיעת שיעור  
 צפת  דקות לפני השקיעה  10 ברכות  9:00 דק' לפני השקיעה  20 21:00יום ראשון בשעה  

 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל 

  

 הקודש ברסלבמוסדות היכל 
 בנשיאות ראש הישיבה שליט"א  - נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

  

 אנו מאחלים ברכת מזל טוב לבבית קדם
 

 ראש ישיבה שליט"א
 

 נכדה   להולדת
 בנו בכורול בתלמזל טוב,  

 שליט"אטה שלמה רו מו"ה
 שליט"א  ויםבייטל יואל ט  חתן מו"ה

 גבאי היכל הקודש קרית יואל, שכונת עצי תמרים 
 

  נחתהרבה הקב"ה יעזור שראש הישיבה שליט"א יראה 
מתוך בריאות,   ומהתלמידים מכל הילדים ומהנכדים יהודית

ויוכל להמשיך הלאה בעבודת הקודש לחזק בני ישראל על  
פני העולם כולו, להחדיר עצותיו של רבינו הקדוש בעם  

 אריכי ברוכי חיי ראל, כפי שלימדנו מוהרא"ש,עם בנייש
 ומזוני רויחי וסייעתא דשמיא 
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	כִּי עֲנַן ה' עַל הַמִּשְׁכָּן יוֹמָם וְאֵשׁ תִּהְיֶה לַיְלָה בּוֹ לְעֵינֵי כָל בֵּית יִשְׂרָאֵל בְּכָל מַסְעֵיהֶם, עָנָן שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָיָה שׁוֹרֶה עַל הַמִּשְׁכָּן.
	כִּי עֲנַן ה' עַל הַמִּשְׁכָּן יוֹמָם וְאֵשׁ תִּהְיֶה לַיְלָה בּוֹ לְעֵינֵי כָל בֵּית יִשְׂרָאֵל בְּכָל מַסְעֵיהֶם, עָנָן שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָיָה שׁוֹרֶה עַל הַמִּשְׁכָּן.
	כִּי עֲנַן ה' עַל הַמִּשְׁכָּן יוֹמָם וְאֵשׁ תִּהְיֶה לַיְלָה בּוֹ לְעֵינֵי כָל בֵּית יִשְׂרָאֵל בְּכָל מַסְעֵיהֶם, עָנָן שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָיָה שׁוֹרֶה עַל הַמִּשְׁכָּן.
	רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן קט"ו) עַל הַפָּסוּק (שְׁמוֹת כ', י"ז) וַיַּעֲמֹד הָעָם מֵרָחֹק וּמֹשֶׁה נִגַּשׁ אֶל הָעֲרָפֶל אֲשֶׁר שָׁם הָאֱלֹקִים, אִם אָדָם עָסוּק כָּל הַיּוֹם בִּשְׁטוּיוֹת, הוּא לֹא מִתְנַהֵג כָּרָאוּי...
	בְּזֶה מְפָרֵשׁ רַבֵּנוּ אֶת הַפָּסוּק, כְּשֶׁהַיְּהוּדִים רָאוּ אֶת הֶעָנָן הַחֹשֶׁךְ וְהָעֲרָפֶל שֶׁמְּסוֹבֵב אֶת הַר סִינַי, וַיַּעַמְדוּ מֵרָחוֹק, הַיְּהוּדִים הַפְּשׁוּטִים עָמְדוּ מֵרָחוֹק, הֵם פָּחֲדוּ לָגֶשֶׁת, אֲבָל וּמֹשֶׁה, שֶׁזֶּה הַדַּעַת...
	בְּזֶה מְפָרֵשׁ רַבֵּנוּ אֶת הַפָּסוּק, כְּשֶׁהַיְּהוּדִים רָאוּ אֶת הֶעָנָן הַחֹשֶׁךְ וְהָעֲרָפֶל שֶׁמְּסוֹבֵב אֶת הַר סִינַי, וַיַּעַמְדוּ מֵרָחוֹק, הַיְּהוּדִים הַפְּשׁוּטִים עָמְדוּ מֵרָחוֹק, הֵם פָּחֲדוּ לָגֶשֶׁת, אֲבָל וּמֹשֶׁה, שֶׁזֶּה הַדַּעַת...
	בְּזֶה מְפָרֵשׁ רַבֵּנוּ אֶת הַפָּסוּק, כְּשֶׁהַיְּהוּדִים רָאוּ אֶת הֶעָנָן הַחֹשֶׁךְ וְהָעֲרָפֶל שֶׁמְּסוֹבֵב אֶת הַר סִינַי, וַיַּעַמְדוּ מֵרָחוֹק, הַיְּהוּדִים הַפְּשׁוּטִים עָמְדוּ מֵרָחוֹק, הֵם פָּחֲדוּ לָגֶשֶׁת, אֲבָל וּמֹשֶׁה, שֶׁזֶּה הַדַּעַת...
	זֶהוּ סוֹד אַדִּיר שֶׁרַבֵּנוּ גִּלָּה לָנוּ, שֶׁעִם זֶה הַיְּהוּדִי יָכוֹל לְהִתְגַּבֵּר עַל כָּל הַקְּשָׁיִים, וְאַף פַּעַם לֹא לְהִתְיָאֵשׁ מִלְּהִתְקָרֵב אֶל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, מִלִהְיוֹת יְהוּדִי כָּשֵׁר. אֲפִלּוּ שֶׁעָבְרוּ עָלָיו כָּל סו...
	יִתָּכֵן שֶׁזֶּה מְרֻמָּז בַּפָּסוּק בְּפָרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ, כִּי עֲנַן ה' עַל הַמִּשְׁכָּן, הַמִּשְׁכָּן הֲרֵי הָיָה הַמָּקוֹם שֶׁהַשְּׁכִינָה שׁוֹרָה בּוֹ, מִשָּׁם זָרַח אוֹרוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל כָּל הָעוֹלָם, אֲבָל הָיָה עָנָן מֵעָ...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל פְּקוּדֵי תשס"ה)
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת פְּקוּדֵי, כ"ח אֲדָר א', שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	מַגִּיעַ לִי מַזָּל טוֹב, לִבְנֵי הָרַב שְׁלֹמֹה נוֹלְדָה בַּת, זוּ שִׂמְחָה גְּדוֹלָה עֲבוּרִי; אֲנִי מְאַחֵל לְךָ שֶׁגַּם אַתָּה תִּזְכֶּה לְבָנִים וּבְנֵי בָּנִים בְּשִׂמְחָה וְנַחַת.
	מַגִּיעַ לִי מַזָּל טוֹב, לִבְנֵי הָרַב שְׁלֹמֹה נוֹלְדָה בַּת, זוּ שִׂמְחָה גְּדוֹלָה עֲבוּרִי; אֲנִי מְאַחֵל לְךָ שֶׁגַּם אַתָּה תִּזְכֶּה לְבָנִים וּבְנֵי בָּנִים בְּשִׂמְחָה וְנַחַת.
	מַגִּיעַ לִי מַזָּל טוֹב, לִבְנֵי הָרַב שְׁלֹמֹה נוֹלְדָה בַּת, זוּ שִׂמְחָה גְּדוֹלָה עֲבוּרִי; אֲנִי מְאַחֵל לְךָ שֶׁגַּם אַתָּה תִּזְכֶּה לְבָנִים וּבְנֵי בָּנִים בְּשִׂמְחָה וְנַחַת.
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, אַל תִּשְׁקַע כָּל כָּךְ בַּמִּלְחָמָה בֵּין שְׁתֵּי הַמְּדִינוֹת הַשְּׁטוּפוֹת דָּם; עוֹד מְעַט אַתָּה עוֹד תִּשְׁכַּח מֵהַמִּלְחָמָה הַפְּרָטִית שֶׁלְּךָ. בִּמְקוֹם לְחַפֵּשׂ וּלְחַטֵּט בַּחֲדָשׁוֹת הַמִּתְרַחֲשׁוֹת שָׁם – ת...
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, אַל תִּשְׁקַע כָּל כָּךְ בַּמִּלְחָמָה בֵּין שְׁתֵּי הַמְּדִינוֹת הַשְּׁטוּפוֹת דָּם; עוֹד מְעַט אַתָּה עוֹד תִּשְׁכַּח מֵהַמִּלְחָמָה הַפְּרָטִית שֶׁלְּךָ. בִּמְקוֹם לְחַפֵּשׂ וּלְחַטֵּט בַּחֲדָשׁוֹת הַמִּתְרַחֲשׁוֹת שָׁם – ת...
	רַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק א', סִימָן ב) כְּלִי הַנֶּשֶׁק הַיְּהוּדִי שֶׁל הוּא תְּפִלָּה, מָשִׁיחַ יִכְבֹּשׁ אֶת הָעוֹלָם בַּתְּפִלָּה, אֲבָל צְרִיכִים לָדַעַת אֵיךְ לְהִלָּחֵם, צְרִיכִים לְהִזָּהֵר לְהַחֲזִיק אֶת הַחֶרֶב יָשָׁר. רַבּ...
	בְּעִנְיַן מִי יְּנַצֵּחַ בַּמִּלְחָמָה; כֻּלָּם שׁוֹאֲלִים מַה הוֹלֵךְ לִהְיוֹת? כְּכָל הַנִּרְאֶה אֲנַחְנוּ נְנַצֵּחַ, אִם נְצַיֵּת לָעֵצוֹת שֶׁל רַבֵּנוּ – אֲנַחְנוּ נְנַצֵּחַ.
	בְּעִנְיַן מִי יְּנַצֵּחַ בַּמִּלְחָמָה; כֻּלָּם שׁוֹאֲלִים מַה הוֹלֵךְ לִהְיוֹת? כְּכָל הַנִּרְאֶה אֲנַחְנוּ נְנַצֵּחַ, אִם נְצַיֵּת לָעֵצוֹת שֶׁל רַבֵּנוּ – אֲנַחְנוּ נְנַצֵּחַ.
	בְּעִנְיַן מִי יְּנַצֵּחַ בַּמִּלְחָמָה; כֻּלָּם שׁוֹאֲלִים מַה הוֹלֵךְ לִהְיוֹת? כְּכָל הַנִּרְאֶה אֲנַחְנוּ נְנַצֵּחַ, אִם נְצַיֵּת לָעֵצוֹת שֶׁל רַבֵּנוּ – אֲנַחְנוּ נְנַצֵּחַ.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה פְּקוּדֵי תשפ"ב)
	הכנות אחרונות לשבת ההתוועדות "סיום סדר מועד", בשבוע הבא
	הכנות קדחתניות נערכות לקראת השבת הגדולה, שבת סיום סדר מועד על סדר הש"ס, בשבוע הבא שב"ק ויקרא, שבת זכור, שתיערך ברוב פאר והדר ב"ארמון הוטל" המפואר והמלכותי בסטמפורד קונטיקוט.
	כפי שנמסר מהעסקנים, עם כל יום שעובר נתפסים עוד ועוד חדרים, על תגידו לא ידענו לא שמענו, הזמינו כבר עכשיו חדר, כי בקצב העכשווי יתמלאו החדרים במהירות רבה ועם כל הרצון הטוב לא תהיה אפשרות לספק חדר.
	יחד עם זאת מבקשים מכל אנשי שלומינו, אפילו אלו שכבר הזמינו ושילמו על החדרים שלהם, שיתקשרו שוב לוודא שההזמנות שלהם מעודכנות, וכן של ילדיהם, כי חלק מההזמנות נשמטו מהמערכת. חייגו עכשיו ל 2888 – 415 – 347 השנה ינתן מחיר מוזל במיוחד לילדים.
	בשבוע הבא תחל חלוקת כרטיסי הכניסה, שרק בהצגתם יוכלו להיכנס למלון, ניתן יהיה להשיג את הכרטיסים בברוקלין אצל ר' ליפא שווארץ, בברסלב ליבערטי אצל ר' משולם פינטער, במונסי אצל ר' אלי קנול, בקרית יואל אצל ר' יואל טייטלבוים, או ניתן להתקשר למספר הנזכר לעיל.
	בשבוע הבא תחל חלוקת כרטיסי הכניסה, שרק בהצגתם יוכלו להיכנס למלון, ניתן יהיה להשיג את הכרטיסים בברוקלין אצל ר' ליפא שווארץ, בברסלב ליבערטי אצל ר' משולם פינטער, במונסי אצל ר' אלי קנול, בקרית יואל אצל ר' יואל טייטלבוים, או ניתן להתקשר למספר הנזכר לעיל.
	בשבוע הבא תחל חלוקת כרטיסי הכניסה, שרק בהצגתם יוכלו להיכנס למלון, ניתן יהיה להשיג את הכרטיסים בברוקלין אצל ר' ליפא שווארץ, בברסלב ליבערטי אצל ר' משולם פינטער, במונסי אצל ר' אלי קנול, בקרית יואל אצל ר' יואל טייטלבוים, או ניתן להתקשר למספר הנזכר לעיל.
	נותרו חדרים ספורים, מהרו לתפוס לפני שיגמר, בתקשרו 2888 – 415 – 347 כדי לשריין מקום .
	נותרו חדרים ספורים, מהרו לתפוס לפני שיגמר, בתקשרו 2888 – 415 – 347 כדי לשריין מקום .
	נותרו חדרים ספורים, מהרו לתפוס לפני שיגמר, בתקשרו 2888 – 415 – 347 כדי לשריין מקום .
	מעין עולם הבא יום שבת מנוחה!
	.
	משננים אמונה, בזמן המלחמה באוקראינה
	לאור המלחמה שמתחוללת בין רוסיה לאוקראינה, בעת שהמוני יהודים ברחבי העולם מודאגים ומבוהלים מההשלכות שעלולות להיות למלחמה כזאת, מעורר ראש הישיבה ביותר שעכשיו הזמן לשנן הרבה אמונה, לדעת ולהאמין ששום דבר לא קורה מעצמו, הכל וכולם רק בידי הקדוש ברוך הוא, ובכ...
	ראש הישיבה שליט"א הוציא השבוע ניגון מיוחד על המלחמה לשנן ולזכור שהעצה היחידה לכל דבר היא רק אמונה ותפילה, ניתן לשמוע את הניגון בקו קול ברסלב (המספר מופיע במשבצת בשולי הגליון) בהקשת 1 לאידיש, 5 – להיכל הנגינה ושוב 5 לניגונים בודדים.
	להלן מלות השיר (תרגום מאידיש): פצצות נופלות, רואים חורבנות, מלחמות, ויריות, באוקראינה; אנשים בחרדות, משפחות נמלטות, כל הלילה אני ער, אני מתחיל לבכות.
	הכל חשכה, אני יושב לי בפינה, במחשבות קודרניות, משבר עומד לקרות; מגיע פצצת אטום, אני מפסיק לנשום, מתעצבן מתרתח, מתפוצץ ממתח.
	פוטין נותן מכות, מתקפות חזקות, אני דואג, מה קורה בקייב, בשדה התעופה; אין לי מנוחה, מתכנן בריחה, למערה מבודדת מכל העולם.
	פוטין נותן מכות, מתקפות חזקות, אני דואג, מה קורה בקייב, בשדה התעופה; אין לי מנוחה, מתכנן בריחה, למערה מבודדת מכל העולם.
	פוטין נותן מכות, מתקפות חזקות, אני דואג, מה קורה בקייב, בשדה התעופה; אין לי מנוחה, מתכנן בריחה, למערה מבודדת מכל העולם.
	החדשות מרות, מאבקי דעות, מה עושים, עם הרוסים, כולם על זה יודעים; וודקה לא קונים, יותר לא מייבאים, את את הייצור הרוסי להקפיא עומדים.
	פזמון:  הקדוש ברוך הוא פה, הקדוש ברוך הוא פה, תאמר לפניו את כל הפחדים, וכולם מסתלקים; אין לאן לפנות, רק אליו לבדו, תאמר לפניו את כל הפחדים, וכולם מסתלקים.
	פזמון:  הקדוש ברוך הוא פה, הקדוש ברוך הוא פה, תאמר לפניו את כל הפחדים, וכולם מסתלקים; אין לאן לפנות, רק אליו לבדו, תאמר לפניו את כל הפחדים, וכולם מסתלקים.
	פזמון:  הקדוש ברוך הוא פה, הקדוש ברוך הוא פה, תאמר לפניו את כל הפחדים, וכולם מסתלקים; אין לאן לפנות, רק אליו לבדו, תאמר לפניו את כל הפחדים, וכולם מסתלקים.
	במכתב לאנשי שלומינו השבוע כותב ראש הישיבה שליט"א, "אבקש מאד ממך, אל תשקע כל כך במלחמה בין שתי המדינות השטופות דם; עוד מעט אתה עוד תשכח מהמלחמה הפרטית שלך. במקום לחפש ולחטט בחדשות המתרחשות שם – תעמוד חזק במלחמה שלך, במלחמת היצר. תניף את החרב שלך, תתחיל...
	אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלקינו נזכיר!
	מסיבת מכרת הטוב של "קמפיין השכירות" במוצש"ק בקרובה
	כפי שפורסים בשבוע שעבר, תתקיים אי"ה במוצש"ק הקרובה פרשת פקודי מסיבת הכרת הטוב השנתית של "קמפיין השכירות" להביע את הכרת הטוב לאנשי שלומינו שנושאים את העול של תשלום השכירות החודשית של בניני המוסדות הקדושים
	ניכר שליבם של אנשי שלומינו חם מאד ל"קמפיין השכירות" כולם מתאמצים מידי חודש מעבר לכוחותיהם לקחת חלק בצדקה החשובה, וזאת מכיוון ש"קמפיין השכירות" כולל בתוכו כמה וכמה צדקות קדושות וחשובות בבת אחת. על ידי העזרה בתשלום השכירות, נוטלים חלק שוה בכל עבודות הקו...
	צפויה תוכניה עשירה ומעניינת בסעודת מלוה מלכה להנאתו המרובה של הציבור, כמו כן יחולקו מתנות לכל הנדבנים.
	אוטובוסים יצאו מקרית ברסלב ליבערטי, כדי שיוכלו להגיע ולהשתתף בסעודת מלוה מלכה המיוחדת, עקבו אחר העדכונים.
	אוטובוסים יצאו מקרית ברסלב ליבערטי, כדי שיוכלו להגיע ולהשתתף בסעודת מלוה מלכה המיוחדת, עקבו אחר העדכונים.
	אוטובוסים יצאו מקרית ברסלב ליבערטי, כדי שיוכלו להגיע ולהשתתף בסעודת מלוה מלכה המיוחדת, עקבו אחר העדכונים.
	חלק כחלק יאכלו!

