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ָרא"ש פֵּרְמֹוה  ס  ְמ 

ֶטע  ֶרעִגילְּ ב "ַא ֶגעפְּ רּוְך הּוא אֹוהֵּ דֹוׁש בָּ נּו ָאַמר: ַהקָּ ַרבֵּ
ה ִיּסּוִרין  בֵּ יו ַהרְּ לָּ ִרים עָּ נּו ִמי ֶׁשעֹובְּ ן(, ַהיְּ ֻטגָּ ִסיד מְּ ִסיד" )חָּ חָּ

יו.  לָּ ר עָּ ל ַמה ֶשעֹובֵּ כָּ ד בְּ רֹות, ּוַמֲחִזיק ַמֲעמָּ צָּ  וְּ
יְך ֶבן ֶׁשרֹוִאים אֵּ יֶזה -כְּ ן אֵּ ַטגֵּ ם מְּ ׁש, ָאדָּ אֵּ ת ַעל הָּ ַמֲחבָּ ר בְּ בָּ דָּ

ַח,  תֹוְך ֶׁשֶמן רֹותֵּ ג בְּ ם ֶאת ַהדָּ א בֹו, הּוא שָּ ַכּיֹוצֵּ ג וְּ גֹון דָּ כְּ
ל  ב ִמכָּ יטֵּ ן הֵּ ֻטגָּ ְך אֹותֹו ִמַצד ֶאל ַצד, ַעד ֶשַנֲעֶשה מְּ ַהפֵּ ּומְּ

ג הַ  מֹו ַמה ַהדָּ ַעצְּ ַצּיֵּר לְּ ִחיל לְּ ינֹו ַמתְּ ד אֵּ ַאף ֶאחָּ ִדים, וְּ דָּ ֶזה ַהצְּ
ין ֶזה  י אֵּ ִדים, ִכי ֲהרֵּ דָּ ל ַהצְּ ִנים אֹותֹו ִמכָּ ַטגְּ ה ֶׁשמְּ עָּ ׁשָּ ִגיׁש בְּ ַמרְּ
יו,  י ַחּיָּ מֵּ ב ַעל ֶמֶׁשְך יְּ יטֵּ ם הֵּ ָאדָּ ל הָּ ַתכֵּ ל ִאם ִיסְּ ל, ֲאבָּ לָּ ַע לֹו כְּ נֹוגֵּ
חַ  תֹוְך ֶׁשֶמן רֹותֵּ ִמים אֹותֹו בְּ ר ַנֲעֶשה ִעמֹו, ֶׁששָּ בָּ ן ַהדָּ ֶאה ֶׁשכֵּ  ִירְּ

ִדים. דָּ ל ַהצְּ ִנים אֹותֹו ִמכָּ ַטגְּ  ּומְּ
א   נָּ יתֹו, ַרֲחמָּ תֹוְך בֵּ ה בְּ דֹולָּ ה גְּ רָּ יו צָּ לָּ ִכי ִהנֵּה עֹוֶבֶרת עָּ

ם  מֹו, ַהשֵּ ַעצְּ דֹוִלים מֵּ יו ִיּסּוִרים גְּ לָּ ִרים עָּ ִהנֵּה עֹובְּ ן, וְּ לָּ ִלצְּ
כֵּ  יו ּוִמשְּ נָּ זֹו ִמבָּ ִרירּות כָּ ִהנֵּה יֵּׁש לֹו מְּ ֹמר, וְּ כּו', ִיׁשְּ כּו' וְּ יו וְּ נָּ
ׁש. ׁש ַממָּ אֵּ ִנים אֹותֹו ַעל הָּ ַטגְּ ַדג ֶׁשמְּ ֶמה כְּ הּוא ִנדְּ  וְּ

רּוְך הּואה מַ ה זֶ  דֹוׁש בָּ רּוְך הּואב, אֹוהֵּ  ֶׁשַהקָּ דֹוׁש בָּ ה רֹוצֶ  ַהקָּ
אוֹ  יְךת ִלרְּ ָאדָּ  אֵּ כֵּ ם הָּ עֹולָּ א בֹורֵּ  ֶׁשּיֵּׁשר ִיזָּ הּום, לָּ ְךא וְּ י יֵּלֵּ לָּ ו. אֵּ
קוֹ  יּום ִבמְּ יוֹ  לוֹ  ֶׁשִּיהְּ נוֹ ת ֻקׁשְּ עָּ ַרְךם ַהשֵּ ל עַ ת ּוטְּ בָּ א הּו ַמדּועַ  ִיתְּ

רוֹ ל כָּ ת אֶ  לוֹ ן נֹותֵּ  ּלּות ַהצָּ אֵּ ָאדָּ , הָּ ַחזֵּ ם הָּ רוֹ ק ִיתְּ ל כָּ ת ַלמְּ
ִיי ׁשָּ ַרְךם ַהשֵּ ת אֶ ב ַיֲעזוֹ א ֹלן ֲעַדִייא הּום, ַהקְּ בָּ ָא, ִיתְּ ם ַהשֵּ ז וְּ
ַרְך בָּ יל ִמכָּ א יֵּצֵּ א ֶׁשהּור ַיֲעזֹ  ִיתְּ רֹותָּ  ו.ובעיתיו צָּ

ה  יָּה רֹועֵּ ה ֶׁשהָּ עָּ ׁשָּ ן בְּ בָּ ׁש ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִמּלָּ ר ֶׁשִבקֵּ כָּ ֶזה ַהשָּ
צָּ א ֶאת ֹצאנֹו, הּו ֻלִאים. תאֶ ה רָּ ֻקִדים ּוטְּ ל ַהֹצאן ֲעֻקִדים נְּ ל כָּ  כָּ

ִשי בָּ יהֶ  ֶׁשּיֵּׁשם ַהכְּ ִמים ֲעלֵּ תָּ ַטִנים כְּ ִמים, קְּ תָּ דֹוִלים כְּ ם, גְּ

ַָּאת ָּ ְךה לֵּ ְךָּתֵּ רֶּ ָךַָּבדֶּ לְּ ,ָּשֶּ
ל ָּיָּּומ ָּבָּטֹוהַָּתֲעשֶָּּ ָּהָּרֹוצֶָּּאָּשֶּ

יְךאָּל ָּהַָּאת ָָּּ– ר  זֶָּּתַָּלֲעשֹוָּצ  סֶָּּהָּמ  עַָּהַָּאת ָּק.ָּעֵּ ַרָָּּיֹודֵּ ה  בָּשֶּ
דֹוש ַצאנְַָָּּּהק  ָּמ  כּותֹוז גֵָָּּּזְּ ָּי  ינּון לֵּ יָּע  מ  ָּת  מַָּד ָּא  יר ד  יל  וָּל 
י דֹוש  כּוםַָּהקְּ לְּ יֵּ ֱאסֹוָּשֶּ סֶָּּףָּלֶּ אֹותֹוף,ָּכֶּ מַָָּּּובְּ שאָּהּוןָּזְּ קֵּ ָּב 

הֶָּּ ל ָּםָּמֵּ כּואָּשֶּ יֹוַָּיַהפְּ הְּ ָּל  אֵָּּת ָּשֹונְּ אֵָּּי ר  שְּ ָּי  שֶָּּהָּמַָּל, רַָּהקֶּ
י ָּבֵּ ח ָּן נ ָּדָּאֶּ ַָּלשֵּ ל ָּי? ְךאָּאֶּ רֶּ דֶּ בְּ ל ָָּּשֶּ ָּכְּ ָּכ ָּל, לּול יָּאֵּ עֹוש  םָּשֶּ
סֶָּּ ידָּחֶּ ס  נ  כְּ ְךלָּכ ָּםָּנ  תֹוְךָּכ  סֶָּּםָּעֹול ָָּּלְּ יםָּהֵָּּד,ַָּהחֶּ ח  םָּשֹוכְּ
יֵּש ידָּעֹוָּשֶּ ש  ים;ֲָּאנ  ח  יֵּשםָּשֹוכְּ דֹודָּעֹוָּשֶּ סֶָָּּּיֵּשת,ָּמ  ד,ָּחֶּ
בּור ָּ ָּגְּ רֶָּּה, אֶּ פְּ כּותָּת  ָּוְּ ע ָּ', ש  יהָּבְּ פ  אֹוסְּ סֶָּּםָּשֶּ יףָּכֶּ רֹוא  םָּוְּ
ח ָּ ל ָּדָּאֶּ יןָֹּותֵָּּנאָּשֶּ ז  ַרגְּ תְּ ילָּעַָּםָּמ  ש  ֲאנ  לּוםָּה  אֵּ הָּמַָּהָּזֶָּּ;ָּה 
הּו םאָּשֶּ הֶּ שָּמֵּ קֵּ יכּו,ָּב  ש  ַימְּ ֱאה ָָּּשֶּ אֵָּּםָּעַָּתָּאֶָּּבָּלֶּ ר  שְּ ָּל.י 
א ָּ שדָּמְּ ָךֲָּאַבקֵּ מְּ ַחזֵָּּ,ָּמ  תְּ ללַָּאָּק,ָּת  ַתכֵּ סְּ ח ָּףַָּאָּלָּעַָָּּת  ד,ָּאֶּ
ְך ְךָּלֵּ רֶּ ָךַָּבדֶּ לְּ ת אהַָָּּשֶּ ח ָּלָּכ ָּבָּוְּ ְךד,ָּאֶּ כ  יחַָָּּוְּ ל  א ַָָּּתצְּ ָּד.מְּ
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ִמי  תָּ ַליִ ל עַ ם ּוכְּ ַרגְּ ִאילּום הָּ ם ֲאסּוִרים הֵּ  כְּ
 ם.ַבֲאִזיִקי

ב   יטֵּ ב הֵּ יטֵּ ַמד הֵּ ִכי ַיֲעֹקב ָאִבינּו לָּ
ם  ָאדָּ יְך הָּ רֹו, אֵּ שָּ ֶאת ַהִּלמּוד ַהַנ"ל ַעל בְּ
ד ַבֲחִסידּותֹו ֲאִפּלּו  ַהֲחִזיק ַמֲעמָּ ִריְך לְּ צָּ
ִדים; ִכי ִמי  דָּ ל ַהצְּ ן ִמכָּ ֻטגָּ ִאם ַנֲעֶשה מְּ
נָּא אֹותֹו  דּותֹו שָּ ֹמהּו, ֶׁשעֹוד ִמַּילְּ ַבל כָּ סָּ

ֹרַח, ָאִחיו  ַרְך ִלבְּ ֻהצְּ גֹו, וְּ רְּ הָּ ׁש לְּ ּוִבקֵּ
ן  בָּ יו לָּ לָּ ן ֶהֱעִרים עָּ בָּ ית לָּ א ֶאל בֵּ ֶׁשבָּ ּוכְּ
אּות  י ַרמָּ ל ִמינֵּ כָּ ֲעֶשֶרת מֹוִנים בְּ
ז ֶׁשהּוא  ַרמֵּ ה לְּ צָּ ן ַיֲעֹקב רָּ כֵּ לָּ ם, וְּ עֹולָּ ֶׁשבָּ
ֶהם  ִשים ֶׁשּיֵּׁש לָּ בָּ א ֶאת ַהכְּ קָּ ַח ַדוְּ לֹוקֵּ

ִמים, ֲחִׁשיבּות תָּ הּוִדי הּוא כְּ ֹו ֶׁשל ַהּיְּ
ן  מֹו הֵּ ִזיק ֶאת ַעצְּ ַהחְּ ֶׁשהּוא יָּכֹול לְּ

ַטִנים  ִמים קְּ תָּ ֶׁשּיֵּׁש לֹו כְּ יֹות -כְּ עָּ בְּ
דֹוִלים  ִמים גְּ תָּ ֶׁשּיֵּׁש לֹו כְּ ן כְּ ַטנֹות, הֵּ  –קְּ

ִמים  תָּ ֶׁשּיֵּׁש לֹו כְּ ן כְּ הֵּ דֹולֹות, וְּ יֹות גְּ עָּ בְּ
ִגיׁש ׁשֶ  ַלִים, הּוא ַמרְּ ַרגְּ הּוא ָאסּור ַעל הָּ

אֹות ֶדֶרְך  הּוא ֹלא יָּכֹול ִלרְּ ַבֲאִזיִקים וְּ
ל  ִעם כָּ ַרבֹות ֶׁשּלֹו, וְּ יֹות הָּ עָּ ַהבְּ ה מֵּ ַהחּוצָּ
רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ֶזה הּוא ַמֲאִמין ֶׁשַהקָּ

ם, ֶׁשַהשֵּ  עֹולָּ ִהיג ֶאת הָּ עֹוֶשה ַהֹכל  םַמנְּ
תוֹ  טֹובָּ ִמיד חֹוזֵּר ֶאל  ,ַרק לְּ הּוא תָּ וְּ

ֹאד ַהקָּ  ֶזה מְּ ם כָּ רּוְך הּוא, ָאדָּ דֹוׁש בָּ
ר. יָּקָּ ׁשּוב וְּ  חָּ

ד  ַפחֵּ ׁש מְּ תּוב ֶׁשִטפֵּ דֹוׁש כָּ ַבזֹוַהר ַהקָּ
ַע ֶׁשּיֵּׁש  ם יֹודֵּ כָּ ל ֶשַמֶכה אֹותֹו, חָּ ַהַמקֵּ מֵּ
ל, ּוִמֶמנּו הּוא  ִזיק ֶאת ַהַמקֵּ ִמיֶׁשהּו ֶׁשַמחְּ

ד. ַפחֵּ ִריְך לְּ  צָּ
א ֶׁשבָּ ם, הּוא ֹלא כְּ רֹות ַעל ָאדָּ ֹות צָּ

יו, יֵּׁש לֹו  דָּ רֹות ִמילָּ "ל, יֵּׁש לֹו צָּ חֵּ ִריא רָּ בָּ
ַפל  ִרים, הּוא נָּ ִׁשים ֲאחֵּ ֲאנָּ רֹות מֵּ צָּ
ִפים  י ַהחֹובֹות רֹודְּ ַבֲעלֵּ ִדים וְּ בֵּ חֹובֹות כְּ לְּ
ִיים  ׁשָּ ַהקְּ רֹות וְּ י ַהצָּ ל סּוגֵּ יו, אֹו כָּ ַאֲחרָּ

ם יִ  ר, ַהשֵּ ם ַרק עֹובֵּ ל ֶׁשָאדָּ ֹמר ֶאת כָּ ׁשְּ
ֹכר ֶׁשֶזה ֹלא  ִמיד ִלזְּ ִריִכים תָּ הּוִדים, צְּ ַהיְּ
א ִמיֶׁשהּו ַמֲחִזיק ֶאת  ל ֶשַמֶכה, ֶאּלָּ ַהַמקֵּ

י ל, אֵּ ל, ִאם ן ַהַמקֵּ ַהַמקֵּ ד מֵּ ַפחֵּ ַין לְּ ִענְּ
ל, הּוא  ַהַמקֵּ ן מֵּ גֹונֵּ ִהתְּ ַנֶּסה לְּ ם יְּ ָאדָּ הָּ

דֹול, ַהֶדֶרְך  ׁש גָּ ה ִהיִטפֵּ כֹונָּ ֶלֶכת  אַהנְּ לָּ
ַח  שֹוחֵּ ל ּולְּ ִזיק ֶאת ַהַמקֵּ ֶאל ִמי ֶׁשַמחְּ
ה הּוא ַמֶכה  מָּ ֹאל אֹותֹו לָּ ִלׁשְּ ִאתֹו וְּ

ל. ַהַמקֵּ ל מֵּ צֵּ ְך הּוא ִינָּ ַרק כָּ  אֹותֹו, וְּ
ה ֲעבּורֹו  צָּ עֵּ ִיים הָּ ׁשָּ ם קְּ ָאדָּ ֶׁשּיֵּׁש לָּ כְּ

רּוְך הּוא אִהי דֹוׁש בָּ ֶלֶכת ֶאל ַהקָּ  ַרק לָּ
ל  צֵּ ִהנָּ ְך הּוא יָּכֹול לְּ ַרק כָּ ַח ִאתֹו, וְּ שֹוחֵּ ּולְּ

ר  ׁש אֹומֵּ רָּ רֹות. ַהִמדְּ ל ַהצָּ א ִמכָּ צֵּ א תֵּ חּומָּ )ַתנְּ

רּוְך  ב( דֹוׁש בָּ ַהקָּ הֹודֹות לְּ ִריְך לְּ ם צָּ ֶׁשָאדָּ
ִיּסּוִרים, ִכי  רֹות וְּ יו צָּ לָּ ִאים עָּ ֶׁשבָּ הּוא כְּ

ִכים אֶ  ָאדָּ ת ַהִּיּסּוִרים מֹוׁשְּ דֹוׁש לְּ ם הָּ ַהקָּ
ִכירֹות לֹו  רֹות ַמזְּ רּוְך הּוא, ַהצָּ בָּ
ם  ָאדָּ ָאז הָּ אן, וְּ רּוְך הּוא כָּ דֹוׁש בָּ ֶׁשַהקָּ
רּוְך הּוא עֹוזֵּר לֹו  דֹוׁש בָּ ַהקָּ יו, וְּ לָּ ְך אֵּ הֹולֵּ

רֹות ֶׁשּלֹו. ל ַהצָּ ץ ִמכָּ לֵּ  ֶׁשהּוא יֵּחָּ
ב  ֶכל, הּוא חֹוׁשֵּ ם שֵּ ָאדָּ ין לָּ ל ִאם אֵּ ֲאבָּ

עָּ  ל ַהבְּ ֶרה, ֶׁשכָּ ִמקְּ רּו בְּ ּלּו קָּ אֵּ יֹות הָּ
תֹוְך  ַפל לְּ הּוא נָּ יָּה לֹו ַמַזל ַרע וְּ ִדּיּוק הָּ ּובְּ
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, רבינול שר האות א, מרבינור יות קבלו אלול כי, השנת אד אח שאהבו
 תפלול אז. ער ביתם עליהר האי רבינול שר האו; רבינול של השכת א

ה כזם ביום טובים דברי תחטפוה; בשמחת להיו תמשיכוה, לפאניק
 ה.בשמחק רל, גדו

בשבת קודש שהה ראש הישיבה שליט"א במירון, במחיצת אביו 
הגדול, כ"ק גאב"ד קארלסבורג שליט"א. לאחר שבת נסע ראש 
הישיבה שליט"א ליבנאל לציון הקדוש של מוהרא"ש זי"ע. כמו כן הוא 

רות "היכל הקודש" בארץ ישראל, שם הוא חיזק את נסע לכל חבו
אנשי שלומינו עם העצות של רבינו הקדוש, את כל הדרשות 
והשיעורים אפשר לשמוע בקו "קול ברסלב". עדכון מורחב על כל 

 פרטי הנסיעה יבוא אי"ה בשבוע הבא.
יהודים מכל רחבי תבל מבכים וכואבים על האסון הנורא, 

עשרות המשפחות המבכות את ומשתתפים בצער הכבד של 
קרוביהם שנספו באופן כל כך טראגי מהעולם טרם זמנם, ומתפללים 

 על כל הנפגעים שתהיה להם רפואה שלימה בקרוב ובנקל.
השם יתברך יעזור שלא נדע עוד צער וצרות, ונזכה כבר להיגאל 

 מהגלות המרה הזאת על ידי משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.
 יבכו את השריפה אשר שרף ה'!וכל בית ישראל 

*** 

 ם מיטות לראש השנה באומןכריוש
למרות שאנו עומדים עוד לפני חג השבועות, מתכוננים כבר המוני 
אנשי שלומינו לקראת הנסיעה לרבינו הקדוש לראש השנה לאומן, 
כמו שרבינו הקדוש ביקש שכל אחד יגיע אליו לראש השנה, והבטיח 

 הבטחות עצומות על כך.
"הראש השנה שלי עולה על הכל", כל  אמר )חיי מוהר"ן, סימן תג(:רבינו 

העניין שלי הוא רק ראש השנה, איש בל יעדר. כמה נורא הוא החג 
ראש השנה כאשר כותבים בשמים לכל אחד ואחד את כל מה שיקרה 
איתו במשך כל השנה, ורבינו לקח על עצמו להיות העורך דין לכל אלו 

ש השנה, הוא יוודא שיכתבו לכולם שנה מתוקה שמגיעים אליו לרא
 ומאירה.

כאשר אדם שומע כאלו הבטחות עצומות, הוא בוודאי רוצה להגיע 
לרבינו לראש השנה, ורואים באמת איך שבכל שנה מתווספים עוד 
ועוד אלפי יהודים מכל קצוות תבל בכדי להיות אצל הראש השנה של 

 רבינו באומן.
מספר היהודים הרוצים לנסוע לרבינו השנה ניכרת עליה גדולה ב

הקדוש לראש השנה, אחרי כזאת שנה שלדאבוננו עברנו כל כך הרבה 
קשיים, וכל זה נכתב בראש השנה, רוצה כל אחד לקחת את רבינו 

 הקדוש לעורך דין טוב, שיפעל עבורו שנה מאירה ומתוקה.
ג בימים אלו אפשר כבר לשכור מיטות בבנין שלנו באומן, בכדי לחגו

את החג החג ביחד עם ראש הישיבה שליט"א באווירה חסידית עם 
 יראת שמים.

היות והרבה יהודים שכרו מיטות בשנה שעברה ולמעשה הם לא 
יכלו להגיע בגלל המצב ששרר בעולם, יכולים כל אלו לקבל השנה 

החזקה על המיטה  בלבד הכל כלול. אבל זכות $ 033מיטה במחיר של 
 ועות הבעל"ט.נשמרת רק עד לחג השב

 043-454-6301וודאו תפסידו את מקומכם, חייגו 
 וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון!
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ִרים  ִמיר. ַחַז"ל אֹומְּ יָּה ַרק ַתחְּ עָּ יָּה, ָאז ַהבְּ עָּ ִליָּהּו בְּ י אֵּ בֵּ )ַתנָּא דְּ

ֶרק ב'( יו"  פֵּ לָּ ם עָּ ִלין אֹותָּ ִיּסּוִרין, כֹופְּ ט בְּ ַבעֵּ ם  –"ַהמְּ ֶׁשָאדָּ כְּ
ט בְּ  ַלח  ,ִיּסּוִריםבֹועֵּ רּוְך הּוא ׁשָּ דֹוׁש בָּ הּוא ֹלא ַמֲאִמין ֶׁשַהקָּ

ל ם לֹו ֶאת ֶזה עִ  לּו. ֲאבָּ פְּ ה, ָאז ַהִּיּסּוִרים יֻכְּ ה טֹובָּ ִסבָּ
ַלח לֹו  רּוְך הּוא ׁשָּ דֹוׁש בָּ ה ֶׁשַהקָּ עָּ ם קֹולֵּט ֶאת ַההֹודָּ ֶׁשָאדָּ כְּ

ם יִ  י ַהִּיּסּוִרים, הּוא חֹוזֵּר ֶאל ַהשֵּ דֵּ חֹוזֵּר ַעל יְּ ַרְך וְּ בָּ תְּ
קּו ִמֶמנּו. ַתּלְּ רֹות ִיסְּ ַהצָּ ה, ָאז ַהִּייּסּוִרים וְּ ׁשּובָּ  ִבתְּ

יֹות  עָּ ל ַהבְּ רֹות כָּ ד ַלמְּ ַהֲחִזיק ַמֲעמָּ י ִמי ֶׁשזֹוֶכה לְּ רֵּ ַאׁשְּ
נֹות  ה ֶׁשהּוא יָּכֹול ִלפְּ ִחידָּ ֹתֶבת ַהּיְּ ַע ֶׁשַהכְּ ֶׁשּלֹו, הּוא יֹודֵּ

דֹוׁש ֶליהָּ ֶזה ַרק ַהקָּ רֹות  אֵּ ל ַהצָּ ל ִמכָּ צֵּ רּוְך הּוא, ָאז הּוא ִינָּ בָּ
ׁשֹות ֶׁשּלֹו,  יֹות ַהקָּ עָּ ל ַהבְּ ץ ִמכָּ לֵּ חָּ הֵּ ַהִּיּסּוִרים, הּוא יּוַכל לְּ וְּ

א. ם ַהבָּ עֹולָּ ם ַהֶזה ּובָּ עֹולָּ ִרים בָּ ֻאשָּ יּו לֹו ַחִּיים מְּ  ִיהְּ
 

ֶעֶרְך ה וְּ בּורָּ ֶלק י"א ֶעֶרְך גְּ א"ׁש חֵּ  ִיּסּוִרין( )ִשיחֹות מֹוַהרָּ
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עצתו אמונה עד לדלת 
 ביתכם

 קבלו את "עצתו אמונה" בדואר
 לחודש בלבד 61₪בסכום של 

 

 

תהיו גם אתם מהמאושרים שמחיים את עצמם כל שבוע 
 לחייםעם העיצות והחיזוקים 

 

 

3669035770  
ae.148.148@gmail.com 

 

 

 

 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה"

 #817-378-1961 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 
 
 

 

 

 

 שבועותה חג
התכוננו לקבלת התורה בשיעור נפלא 

 בלשון הקודש
 קול ברסלב

3656373377    2 ,  2,  35  

 

 

 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 

  על ידי הגליון נתנדב

 הראש ישיבה שליט"א

 לרומם את ההפצה בארץ הקודש

ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות של 
 "ירושליםהיכל הקודש " נדרים פלוס על שם
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 תפילה; ועודשיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי  -קול ברסלב 
 508-181-9019/  212-000-0101/ ארה"ב  9000909900ארץ ישראל 

 015-199-5959/ קנדה  91191892101אנגליה 
  breslevcenter@gmail.comלקבלת הגליון במייל 

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד סיפורי שיעורים;  - קוואל פון חיזוק )לנשים(
 508-181-0909/  212-000-0100ארה"ב  9000909900ארץ ישראל  

 015-129-0909/ קנדה 91191892101אנגליה  
  850-736-6677הודעות /  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל 

 

 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק'
 נוילונו נהפך לאבל מחישבת משוש לב

 אסון מחריד בהילולת הרשב"י במירון
היום השמח ל"ג בעומר, כאשר יהודים מכל רחבי תבל שמחים בהילולא דבר יוחאי, ובמיוחד 

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, נהפך לדאבונינו באתרא קדישא מירון, מקום מנוחתו של 
לאבל ויגון, לאחר האסון הנורא שקרה שם, כאשר עשרות רבות של יהודים נספו, ולמעלה 

 ממאה יהודים נפצעו, בצפיפות הנוראה.
ראש הישיבה שליט"א ששהה במירון כתב ביום חמישי בלילה מכתב לאנשי שלומינו 

ר העק שהכל מנהל הקדוש ברוך הוא עם חשבון מדויק, "להתחזק באמונה, לזכור ולדעת 
 דיליהת וכ"ם מ ך"שהסמת והספקות הקשיול כת א מעצמנוא להוציה, באמונק להתחזם צריכי

ה מקרע, טבן אית, טעויון איה, מקרן שאי בעצמנוק לחקו צריךה; באמונת ספקום, באדם מכניסי
ה המחשבם עם וחייה אמונם שנניכשמ. יתברך אלקותות חיות עצמיום עצא הול הכל; ומז

, : "כשאדם יודע)ליקוטי מוהר"ן חלק א, סימן ד(ר אומ הקדוש שרבינוי כפן, עדן ג החיים הםז את, הזא
 .זאת הבחינה היא מעין עולם הבא", הם לטובתו שכל מארעותיו

ם שמעתראש הישיבה שליט"א עורר אותנו מה אנחנו צריכים ללמוד מהאסון המחריד הזה, "
; שלנות מהדמיונו אותנור לעור צריךה ז, ישמרנום השן במירו נוראן אסוה קרת, החדשות א

ה זה מ. הבאע ברגא, הבם ביות להיו הולךה מם יודעיא כשלי, ואלמוני פלונם עם עסוקים אנשי
 להקדוש ברוך הוא ולשבח להודות אחרים? צריךל עע ר בלהסתכלת? במריבום עסוקית להיו

ם יכולין, תפלים יוד עו להניחם יכולית, שבד עור לשמום שיכולים, בריאי שאנחנום, חיי שאנו
 י?!השנת אס לרמ צריךה למב?! לרי צריךה למל; ולהתפלד ללמו

ת אג מנהי הקדוש ברוך הואה; שחורה ומרת לעצבו תפלול אוראש הישיבה סיים את מכתבו, 
ה. בשמחם השת אד לעבו להמשיךם צריכי אנחנוה, בשמחת להיום צריכי אנחנוק. בצדם העול

ה זה, הרחבה נהיר כב –ם מודים אם; החסדיל כל ע להקדוש ברוך הואת להודוק להפסיא ל
ל ע מקבליםם, משתחוים א", משתחוים" ?כשדחוקיםם עושיה מן", עומדים צפופי: "פרוש
 ".רוחיםה "נהיר כבם, שמי מלכותל ע עצמנו

לאנשי שלומינו, ועורר על כך שצריך ביום שישי בבוקר שוב כתב ראש הישיבה מכתב 
ן; במירוו עכשיי אנ להתחזק יותר באחדות ולהתרחק ממחלוקת, לא להתנשא אחד על השני:

 אנחנוה מן להתבונ צריךא נורן אסום כששומעין. ממירות הנוראות החדשות אם שמעתי בודא
 ,אלא יאמרו ,יזעקו ולא יריעואם לא : "ה ג(הלכת, תעניות מהלכוק א' פר)ר אומ"ם הרמבן. לתקם צריכי

א לם, מתבונניא לם א", הרי זו דרך אכזריות ,וצרה זו נקרה נקרית ,דבר זה ממנהג העולם ארע לנו
א לם שאנשים גורמיי כת; אכזריוה ז –ה שקרה מקרה שזם אומרין, לתק שצריךה מם מוציאי

 .ישמרנום השת צרוד עו יגיעו וכךה, בתשוב יחזרו
ן יג זכותוי יוחאר בן שמעוי רב הקדושא התנה? מזא להוצים צריכי שלומנוי אנש אנחנוה מ

ת אד אחב לאהא הו שלנון העני ליא",ּת"אנן בחביבותא  )נשא קכח.(:א האדרת אל מתחי עלינו
א לי. השנל עד מאחה השנאת אב לעזן הזמ הגיער שכבה מזד ללמום צריכי אנחנוז אי; השנ

ב הערם ער קש לנוה שיהיר אסור, בקש אסור להיותם אתם, ואפיקורסים ממינין כאם מדברי
 הגיער כבב?! לרים צריכיה למ; והמוצאיםת החסידיום, החוגיל מכם מיהודין כאם מדבריב; ר

 ר?'יות םמצטופפיה איפם?' 'אנשיר יות ישי למ?' 'יותרל גדוי מת 'הקטנות אב לעזן הזמ
 לשפוך שהגיעוע מפשם חפי אנשיםת, יקרות יהודיות נפשור, בעמ"ג בלם היוה קרה מ תראו

ת לבי נכנסום אנשיה ממאר יות; נמחצו –י יוחאר בן שמעוי רב הקדושא התנל אצב הלת א
 ישי למר? יותל גדוי מל מלהסתכם מרויחיה מן. ליצלא רחמנם הנפטרי מעשרותץ חום, חולי
 הקדושא התנל ש בדרך נלך בואוב? לרי צריךה למה? גדולר יותה הדלק ישי למל, גדור יותר צבו

ן לפרגי, השנת אד אחב לאהם צריכי אנחנו ליא",ּת"אנן בחביבותא א: באדרה, במערר שאמ
 הקדושם התם?! מאחריק צחות לעשון זמ יש איךם? אחריל עע רב לחשן זמ ישי למי. לשנד אח
 !"הטפשה תהיה אתי הרק? תצחה אתם אה יהיה מ ה ט(:מעשת, מעשיוי ספור)ר אמ

ת אד אח נעריךד, בכבום אחריל על להסתכם הולכי שאנחנוה בשמח עצמנול על נקב בואו
 שלומינוי אנשל שכה, לברכ זכרונור בנדק יצחי לוי מרבע שמא הור, אומ ש"מוהראי. השנ
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