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 ַהָּפָרָׁשה לעַ  טָווארְ 
  ַהָּקדֹוׁש   ַרֵּבינּו  .ַהַּמֲחֶנה  ִמן  ְּבָנְסָעם  יֹוָמם   ֲעֵליֶהם  ה'  ַוֲעַנן

  ֶאל   צֹוֵעק   ְּכֶׁשָאָדם   ,קצ"ח)  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  (ִליקּוֵטי  אֹוֵמר
 (ְׁשמֹות  אֹוֵמר  ֶׁשַהָּפסּוק   ְּכִפי   ִלְנסַֹע,   לֹו   אֹוְמִרים   ִיְתָּבַר,   ַהֵּׁשם

 ִּבְקִריַעת   . ְוִיָּסעּו  ִיְׂשָרֵאל   ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵאָלי   ִּתְצַעק  ַמה  ט"ו)  י"ד,
  ַּפַחד,  ּוְמֵלֵאי  ֵעצֹות אֹוְבֵדי  ַהָּים ִלְפֵני ָעְמדּו  ַהְיהּוִדים   סֹוף   ַים

 ָנֲהמּו  ָרעֹות  ַחּיֹות  ,םֵמֲאחֹוֵריֶה   ַאֲחֵריֶהם  ָרְדפּו  ַהִּמְצִרִּיים
 ָראּו   א   םֵה   ,ָּגדֹול   ַים  םּוִמִּלְפֵניֶה   ַּבִּמְדָּבר,  םַהְּצָדִדי  ִמְּׁשֵני
 ַהָּקדֹוׁש   ל ֲאבָ   ת, ֵמַהִּתְסּבֹוכֶ   ת ָלֵצא  ֶּדֶר   ם ָלהֶ   ה ִצּוָ   הּוא   ָּברּו 

 ָּברּו   ַהָּקדֹוׁש   זְוָא   ם, ַהַּמיִ   ְלתֹו  ס ְלִהָּכנֵ   ה, ָהְלָא   ם ְלִהְתַקֵּד 
 . ִנְּצלּו םְוֵה  ה, ַּבַּיָּבָׁש  ָעְברּו םֵה   ם,ַהּיָ   תֶא  ם ָלֶה   עָקַר  הּוא
א הּוה,  ָקֶׁש ב  ְּבַמּצַ א  ִנְמצָ א  ְּכֶׁשהּום,  ָהָאָד ל  ֵאצֶ ם  ּגַ ה  זֶ   ָּכ

 ֶּדֶר ם  ׁשּוה  רֹוֶא א  א  ְוהּות  ִּתְסּבֹכֶ   ְּבתֹו  ַעְצמֹוא  מֹוצֵ 
 לֹו ם  אֹוְמִרי,  לֹור  ֶׁשַּיֲעזֹ ם  ַהֵּׁש ל  ֶא ק  צֹועֵ א  הּוה,  ִמּזֶ ת  ָלֵצא

"ל  ִּתְׁשַּתֵּד ,  ִּתְתָיֵאׁשל  ְוַא ר  ִּתָּׁשבֵ ל  ַא ה",  ָהְלָא   ַּתְמִׁשי
ם  ַּבַחִּיי  ְלַהְמִׁשיה  ַּכָּמ ה  ְּתַנֶּס ,  ֶׁשְּלל, ָיכֹוה  ֶׁשַאָּת   ְוֵאי

הּוא  ֵאיה  ְוִּתְרֶא   ָּברּו ל ִמּכָ ץ  ְלֵהָחלֵ   ְלר  ַיֲעזֹ   ַהָּקדֹוׁש 
 . ֶׁשְּלת ְוַהָּצרֹות ַהְּבָעיֹו

ר ְלִהָּׁשבֵ ר  ָאסּו,  תְוַהְּבָעיֹות  ַּבָּצרֹו   ָּתקּועַ ר  ְלִהָּׁשֵא ר  ָאסּו
א ְּכֶׁש   ֲאִפילּות,  ָלֵצא  ֶּדֶר  ֵיׁשד  ָּתִמים,  ֵמַהַחִּיי  ּוְלִהְתָיֵאׁש

ת ָלֶלכֶ   ְלַהְמִׁשיק  ְלִהְתַחּזֵ ם  ְצִריִכי ם,  ָּבֵעיַניִ ת  זֹאם  רֹוִאי
 ׁש "ַמֲהַר   ַהָּקדֹוׁשק  ַהַּצִּדי ר.  ָּדבָ   ִמּׁשּוםר  ַלֲעצֹא  ה,  ָהְלָא 

"אֹוֵמ ה  ָהיָ זי"ע    ִליּוַּבאִוויְטׁשִמ  ם אֹוְמִרים  ֶׁשָהעֹולָ ר: 
א  ם  ְוִא ד,  ּוֵמַהּצַ ה  ְמֻכֶּס   ְּבֶדֶרה  ַּבַהְתָחלָ ת  ָלֶלכֶ ם  ֶׁשְּצִריִכי

ר אֹוֵמ י  ַוֲאנִ ה,  ּוִמְלַמְעלָ   ָּפתּוַח   ְּבֶדֶרם  הֹוְלִכיי  ֲאזַ ל,  מֹוִעי
 ְּבֵריׁש ת  ָלֶלכֶ ם  ְצִריִכי ה  ַּבַהְתָחלָ ר  ֶׁשְּכבָ   ,ר'ַאִריֶּבעה  ְלַכְּתִחּלָ '

ם ִמּׁשּור  ַלֲעצֹר  ֶאְפָׁש י  ֶׁשִא ר  ְּכלֹוַמ   ל",ָּגדֹו   ּוְבכַֹח י  ַּגּלֵ 
ל ּכָ ל  עַ ם  ּוִמְתַּגְּבִרי,  ְּבכַֹח ם  הֹוְלִכי,  ַּבֶּדֶרת  ִמְכׁשֹולֹו

 ת. ַהִּמְכׁשֹולֹו
יֹוָמםק,  ַּבָּפסּוז  ְמֻרָּמ ה  זֶ  ֲעֵליֶהם  ה'  ה זֹוכֶ י  ְיהּוִד י  ָמַת ,  ַוֲעַנן 

ָּברּו ת  ֶא   ַיְרִּגיׁשא  ֶׁשהּוו,  ָעָליה  ִּתְׁשֶר ה  ֶׁשַהְּׁשִכינָ  ַהָּקדֹוׁש 
ן מּוכָ א  ְּכֶׁשהּו,  הַהַּמֲחנֶ ְּבָנְסָעם ִמן    ב,טֹו  לֹו  ֵיֵלל  ְוַהּכֹ  הּוא

ר  ָּדבָ ם  ׁשּוה,  ָהְלָא   ְלַהְמִׁשי  ִמַּדְרּכֹו  אֹותֹור  ַלֲעצֹל  ָיכֹוא ,
 ְוָכ ל,  ָיכֹוא  ֶׁשהּו  ְוֵאיה  ַּכָּמ   ַהּכַֹח ל  ְּבכָ ה  ָקִדיָמ   הֹוֵלא  הּו
 םַּבַחִּיים ַהָּיִפי ם ַהְּדָבִריל ְלכָ  ַמִּגיעַ א הּו

)ל ַהַּנַח  ּתֹותשס"ג) ְּבַהֲעלֹוְת 
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש
 ָלׁשֹון ָהַרע

ָלׁשֹון ָהַרע הּוא ֶהָעֹון ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ִמָּכל ָהֲעוֹונֹות   ר ְלַדּבֵ ר  ָהִאּסּו
 ִמָּׁש�ׁש ר  יֹותֵ ר  ֶׁשָּלׁשֹון ָהַרע ָחמּו  :) (ֲעָרִכין ט״ו ָאְמרּו    "לֲחזַ   .ֶׁשָּבעֹוָלם
קי"ח)ֲחַז"ל  ם  אֹוְמִריד  עוֹ ת.  ַהֲחמּורוֹ ת  ָהֲעֵבירוֹ  י  ֶׁשּמִ   (ְּפָסִחים 
י  ּכִ ם.  ַלְּכָלִבי ְלַהְׁשִליכוֹ י ָראּו ע, ָהרַ ן ָלׁשוֹ ל  ּוְמַקּבֵ  ׁשֹוֵמעַ  אוֹ ר ֶׁשְּמַדּבֵ 

י  מִ ר  ָּדבָ   ְואֹותוֹ ם,  נֹוְבִחיד  ָּתִמים  ֶׁשהֵ ם  ַהְּכָלִביל  ׁשֶ   ַהֶּדֶר�ה  זֶ 
ם, ֲאָנִׁשי ל  עַ   ְּבִלְנֹבחַ ק  ָעסּוד  ָּתִמיא  הּוע,  רַ הָ ן  ְּבָלׁשוֹ ק  ֶׁשִּמְתַעּסֵ 

 .עֹוְנׁשוֹ ה זֶ ן ְוָלכֵ 
ֲחָכֵמינּו    ת.ָּפחוֹ ד  ְוֶאחָ ר  יֹותֵ ד  ֶאחָ ה,  ָּבזֶ ל  ִנְכׁשַ ד  ֶאחָ ל  ּכָ   ְלַצֲעֵרנּו

: ְּבָלׁשֹון ָהַרע ֻּכָּלם ִנְכָׁשִלים, ִּכי  ).(ָּבָבא ַּבְתָרא קס״הַהְּקדֹוִׁשים ָאְמרּו  
ֵאין ְל� ָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה ָנִקי ֵמֲעֹון ָלׁשֹון ָהַרע, ְוַעל ֵּכן ְצִריִכים ְלַבֵּקׁש 
ִנּצֹול   ִיְהֶיה  ַהֶּזה  ֶׁשַּבּיֹום  ַיֲעֹבר,  ְו�א  ֹחק  יֹום  ְּבָכל  ִיְתָּבַר�  ִמֶּמּנּו 

ר ָלׁשֹון ָהַרע ַעל זּוָלתֹו, ְוֵהן ֶׁש�א ְיַקֵּבל  ִמָּלׁשֹון ָהַרע, ֵהן ֶׁש�א ְיַדּבֵ 
 ה.ִמּזֶ ל ְלִהָּנצֵ ם  ְיכֹוִלי ִיְתָּבַר� ְּבֶעְזָרתוֹ ק ְורַ  ָלׁשֹון ָהַרע ֵמֲאֵחִרים,

ַאַחר    ְּכֶׁשָּקִמים  יֹום  ְּבָכל  ְקִביעּות  ְלַעְצמֹו  ַלֲעׂשֹות  ְוָצִרי� 
ּתְ  ַּגם  לֹוַמר  ַהּתֹוָרה  ִּבְרַּכת  ֶׁשִּיְׁשֹמר  ֲאִמיַרת  ִיְתָּבַר�,  ְלָפָניו  ִפָּלה 

אֹותֹו ֶׁשַּבּיֹום ַהֶּזה �א ִיָּכֵׁשל ְּבׁשּום ַקָּבַלת ָלׁשֹון ָהַרע, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן  
 . ִמּׁשּום ִּדּבּור ֶׁשל ָלׁשֹון ָהַרע

א  ֶאּלָ   , עָהרַ ן  ָלׁשוֹ ם  עִ   ִנְכְׁשלּון  ֶׁשּכֵ ם  ְּכֶׁשרֹוִאיר  ְלִהָּׁשבֵ ר  ְוָאסּו 
ֶׁשִּיְזֶּכה  ע.  ָהרַ ן  ָלׁשוֹ ר  ְלַדּבֵ א  �  ָוֵאיָל�ן  ִמָּכאק  ְלִהְתַחּזֵ  ֲאִפילּו  ִּכי 

לֹוַמר ָלׁשֹון ָהַרע ֶאָחד ָּפחֹות ְּביֹום, ַּגם ֵּכן ְׂשָכרֹו ָּגדֹול ְמֹאד, ְוֹגֶדל  
ְוָלכֵ  ְּכָלל,  ְלַׁשֵער  ְוֵאין  ְלָּתֵאר  ֵאין  ַּבָּׁשַמִים  ם  ְצִריִכין  ַמֲעָלתֹו 

ה ַהֲחִבילָ ת  אֶ   ֶׁשִּתְסֹחב ל  ֲחבָ 
 ב ּגַ   םעִ  דַלֲעמֹו לֲחבָ  ,ִאְּת� ֶׁשְּל�

ן  ָיגֵ   ְזכּותֹו   ַהָּקדֹוׁשם  ַחִּייץ  ֵמֶהָחפֵ ר  ְמַסּפֵ   ׁש"מֹוֲהָרא  ף.ָּכפּו
ד ָּכבֵ ק  ׂשַ ם  עִ ה  ָּבֲעָגלָ ד  ֶׁשעֹומֵ י  ְיהּוִד   תַאחַ ם  ַּפעַ ה  ָראָ א  הּו,  ָעֵלינּו

ֹ ה  ַאּתָ ה  ָלּמָ י,  ְיהּוִד : "ר'  אֹותֹו  ׁשֹוֵאל  הּואז  אָ ב,  ַהּגַ ל  עַ    ֵמִניחַ א  ל
ם הֵ ם,  ַהּסּוִסיל  עַ ם  ְמַרחֵ י  ֲאנִ י: "ַהְּיהּוִד ה  ָענָ ?"  ִמָּיְד�ק  ַהּׂשַ ת  אֶ 

ת אֶ ם  ּגַ   ֶׁשִּיְסֲחבּו ו  ַעְכָׁשים,  ָהֲאָנִׁשיל  ּכָ ם  עִ ה  ָהֲעָגלָ ת  אֶ ם  סֹוֲחִבי
"לֹור  ְואֹומֵ   ְמַחֵּי�ם  ַחִּיי ץ  ֶהָחפֵ ד?"  ַהָּכבֵ ק  ַהּׂשַ  ה  ׁשֹוטֶ : 

ם  ַהַּׂשִּקיל  ּכָ ת  אֶ ם  סֹוֲחִביא  ְּבֵמילָ ם  ַהּסּוִסי!  ֶׁשְּכמֹוְת�
ה ָּככָ ?!"  ֶׁשְּל�ב  ַהּגַ ת  אֶ ר  ִלְׁשּבֹ   ָצִרי� ה  ַאּתָ ה  ָלּמָ ת,  ְוַהֲחִבילֹו

, ַוֲחִבילֹותם  ַׂשִּקיל  ׁשֶ ד  ָּכבֵ א  ַמּׂשָ   סֹוֲחִבים   ֲאַנְחנּו ם,  ִנְרִאי  ֲאַנְחנּו
ֹ ה  ּומַ ת,  ְּדָאגֹו ם ַהַּׂשִּקית  אֶ   ְלָהִניחַ ר  ֶׁשֶאְפׁשָ ן  ִּבְזמַ א,  ל

 ת...  ְוַהֲחִבילֹו
ת, ְספּורֹו ם  ְּבִמִּלי  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ה  זֶ ת  אֶ ם  ְמַסְּפִרים  ִא 

ה, ַהּזֶ ה  ַהָּקׁשֶ ר  ַהָּדבָ ת  אֶ ר  עֹובֵ י  ֲאנִ ם  עֹולָ ל  ׁשֶ   ִרּבֹונֹו ם: "אֹוְמִרי
ל  עַ   –'"  ְוכּו'  ְוכּוי  ָעלַ ם  ְּתַרחֵ י,  ָעלַ ר  ִּתְׁשמֹוי,  לִ ר  ַּתֲעזֹ י,  ָעלַ ם  ְּתַרחֵ 

 "א)תשפי ְּבֻחקֹותַ ר ְּבהַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(     ת.ַהְּכֵבדֹות  ַהֲחִבילֹול  ּכָ ת יֹוְרדֹוה  זֶ י ְידֵ 
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 ם. ְצִריִכיא ֶׁש�ה מַ ר ְלַדּבֵ א  �ד ְּבִנְפרָ ם ַּפעַ ל ְּבכָ ל ַּתּדֵ ְלִהׁשְ  
ְמֹאד   ֶּפֶלא  ְּדַבר  ַעל    —ֶזה  ִמְתַקֵּבל  ָּכ�  ָּכל  ָהַרע  ָלׁשֹון  ָלָּמה 

ַהֵּלב? רֹוִאים ֶׁשָאָדם ֶׁשהּוא ָּכל ָּכ� ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ּוְבִיְרָאה, ְועֹוֶׂשה 
ַהְּבִרּיֹות,   ִעם  ָהַרע,  טֹובֹות  ָלׁשֹון  ָעָליו  ְואֹוֵמר  ֶאָחד  ּוְכֶׁשָּבא 

 . ַהָּלׁשֹון ָהַרע ְּכָבר ִמְתַקֵּבל
ע,  ָהרַ ן  ָלׁשוֹ   ִלְׁשמֹועַ   ָנִעים   ֶׁשִּיְהֶיה   ְלָכ�ם  ּגֹורֵ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ 
א � ק  ְלִהְתַחּזֵ ם  ְצִריִכי,  לוֹ   ְלַהְקִׁשיבר  ָאסּול  ֲאבָ ד.  ִמּיַ ת  ֹזא  ִויַקְּבלּו

ה ָלזֶ   ה ְוָהֵעצָ ר,  ַאחֵ י  ְיהּודִ ל  עַ ם  ֶׁשּׁשֹוְמִעיע  רַ ר  ִּדּבּום  ׁשּול  ְלַקּבֵ 
 . ְלִהְתַּפֵּלל ַהְרֵּבה ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ה,  ְּתִפילָ ק רַ א ִהי

ַמה    ַעְצמוֹ ת  אֶ   ְלַהְרִּגיל  ָצִרי�י  ְיהּודִ  ָאְזָניו  ִּתְׁשַמְעָנה  ֶׁש�א 
ִלְׁשֹמַע, ִּכי ֵמַאַחר  ָצִרי�  ִּדּבּוִרים ְּפגּוִמים    ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּנְכְנסּו ְּבָאְזָניו 

ַיֲעׂשּו ֹרֶׁשם ָעָליו ְלָרָעה, ְוֶׁש�א    ָּכֵאּלּו, הּוא ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה, ֶׁש�א
 . ֹּכַח ָּגדֹול ְמֹאד ְיַבְלְּבלּו ֶאת ֹמחֹו, ִּכי ַהִּדּבּור ֵיׁש לוֹ 

ַּבזֹוַהר   עה:)(ְוַכּמּוָבא  ִטְּפָׁשא   ִיְתרֹו  ַרְבְרִבין,  ְדָאְדנֹוי  "ַמאן 
ְּבִלּבוֹ   ִמי   –ְּבִליֵּביּה"   ֵיׁש  ִטְּפׁשּות  ְּגדֹולֹות,  ה ַהַּכָּונָ .  ֶׁשָאְזָניו 

ָלהֶ   םְלֲאָנִׁשי ֶּׁשֲאֵחִרים    ָאְזַנִים  םֶׁשֵּיׁש  ַמה  ָּכל  ִלְׁשֹמַע  ְּגדֹולֹות 
זֶ  ׁשֶ   ֵאינוֹ   ה ְמַדְּבִרים,  ָחָכם    ,תִטְּפׁשּול  ׁשֶ א  ֶאּלָ ה  ָחְכמָ ל  ִסיָמן  ִּכי 

ָזִוית  ְּבֶקֶרן  יֹוֵׁשב  ַמה   ֲאִמִּתי  ִעם  ַעְצמֹו  ְמַבְלֵּבל  ְוֵאינֹו  ֶׁשּלֹו, 
 –  ִלְׁשמֹועַ   ָצִרי�א  ֶׁשהּוה  ֶׁשּמַ   יֹוֵדעַ א  ֶּׁשֲאֵחִרים ְמַדְּבִרים ְּכָלל, הּו

א  ֶׁש�ף  ָעִדי  –  ִלְׁשמֹועַ   ָצִרי�   ֶׁשֵאינוֹ ה  ּומַ ,  ִיְׁשַמעא  ִמֵּמילָ א  הּו
 .ִיְׁשַמע

י-(ִסּפּוֵריר  ִסּפֵ   ַרֵּבינּו  ַמֲעֵׂשה  ַהֵחֵרׁשג)"ַמֲעִׂשּיֹות,  ֵמַהֶּבעְטֶלער   ,  ,
ָהעֹוָלם ְּכָלל, ֲאָבל    ֶׁש�א ָהיּו ִנְכָנִסים ְּבָאְזָניו ַהִּדּבּוִרים ֶׁשל ַאְנֵׁשי

 .ַּדְיָקא הּוא ָהָיה ַחי ַחִּיים טֹוִבים ֶּבֱאֶמת
ַהַּתְניָ  זי"ע ַהַּבַעל  ָהָיה   א  ִזְקנּותוֹ   �א  ְלֵעת  טֹוב  א ְוהּו  ׁשֹוֵמַע 

"ָאמַ    –ר  לֹומַ ה  רֹוצֶ י  ֶׁשֲאנִ ה  מַ א  ַה�?  ִלְׁשמֹועַ   ָצִרי� י  ֲאנִ ה  ָלּמָ ר: 
י  ֲאנִ ה  ָלּמָ ן,  ְוָלכֵ ,  ִאְכַּפת ִליא  �  –ר  אֹומֵ י  ֶׁשַהֵּׁשנִ ה  ּומַ ר,  אֹומֵ י  ֲאנִ 

   ?"ִלְׁשמֹועַ  ָצִרי� 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ְזֵקנֹו ֶׁשל   ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַנְחָמן ֵמהֹוְרַדְנָקא,

ִיְתָּבַר� ַהֵּׁשם  ֶאל  ָּתִמיד  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁש�א    ַרֵּבנּו,  ֶזה,  ָּדָבר  ַעל 
 ֶאְצלֹו.  ם ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָניו ַמה ֶׁשֵאינֹו ָצִרי� ִלְׁשֹמַע, ְוֵכן ִנְתַקּיֵ 

  טֹוב ַהָּקדֹוׁש, ְזכּותוֹ -ֵׁשם-ְהיֹותֹו יֹוֵׁשב ִלְפֵני ַרּבֹו ַהַּבַעלּוַפַעם ּבִ 
ַהְּׁשָבִחים   ִלְמנֹות  ָהַרִּבי  ִהְתִחיל  ַהַּתְלִמיִדים,  ָּכל  ִעם  ָעֵלינּו,  ָיֵגן 

ְׁשֵּתי    ֶׁשּלוֹ  ּכֹוֵפף  ֶׁשהּוא  ֵאי�  ֻּכָּלם  ְוָראּו  ַהַּתְלִמיִדים,  ָּכל  ִלְפֵני 
ָיָדי ִעם  ַהַּתְלִמיִדים    ו ָאְזָניו  ְּבֵעיֵני  ֶּפֶלא  ְוָהָיה  ַרּבֹו,  ִּדְבֵרי  ִלְׁשֹמַע 

טֹוב, ְזכּותֹו -ֵׁשם -ָּכֹזאת, ּוִבְפָרט ְּבָׁשָעה ֶׁשַהַּבַעל   ָלָּמה הּוא עֹוֶׂשה 
ְמַדֵּבר ָעֵלינּו  ַּתְקׁשּו   ָיֵגן  ַאל  ָהַרִּבי:  ָלֶהם  ְוָאַמר  ְוָעָנה  ְּבִׁשְבחֹו, 
ַרִּבי ַנְחָמן ׁשֹוֵמַע ְּכָלל ַמה ֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר    , ִּכי ֵאיןְּבֵעיֵניֶכם ָּדָבר ֶזה 

ֵאֶצל ָּפַעל  ְּכָבר  הּוא  ִּכי  ִּתְׁשַמְעָנה   ַעְכָׁשיו,  ֶׁש�א  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם 
ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְּכלּום, ַרק הּוא   ָאְזָניו ַמה ֶׁשֵאינֹו ָצִרי� ִלְׁשֹמַע, ְוָלֵכן 

אּוַלי ָיכֹול ִלְׁשֹמַע, ֲאָבל    עֹות, ְוהּוא ַמֶּטה ֹאֶזןרֹוֶאה ֶאת ְׂשָפַתי ּנָ 
 ֶּבֱאֶמת ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְּכלּום. 

א  הּוי  ּכִ ק  רַ ה  זֶ ת  ְׁשֻטּיוֹ ר  ּוְלַדּבֵ   ִלְׁשמֹועַ ק  ָעסּום  ֶׁשָהָאדָ ה  ַהִּסּבָ 
א � א  הּום,  ְּכלּוה  עֹוׂשֶ א  �א  הּול,  ָּבטֵ   הֹוֵל�ם  ְּכֶׁשָאדָ ל.  ָּבטֵ   הֹוֵל�

א הּות,  ִּבְׁשטּויוֹ ק  ִיְתַעּסֵ א  ֶׁשהּום  ּגֹורֵ ה  ְוזֶ ם,  ַּבַחִּייק  ִסּפּו  ַמְרִּגיׁש
ה ֶׁשּזֶ א  ִהית  ָהֱאמֶ ל  ֲאבָ .  ֶׁשּלוֹ ק  ַהִּסּפּות  אֶ ל  ְיַקּבֵ א  הּו  ֶׁשָּכ�ה  ְמַקּוֶ 

 ֶׁשִּיְתַעְּסקּו  ִיְתָּבַר� ם  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁשק  רַ ם  ְצִריִכיק,  ְלִסּפּוא  ֵמִביא  �
ן  ּכֵ ה  זֶ ת,  ִמְצוֹ ם  ְועִ ה,  ְּתִפילָ ם  עִ ד,  ִלימּום  עִ ם,  טֹוִבים  ְּדָבִרים  עִ 

ר  ְּכבָ ם  טֹוִבים  ִמְּדָבִריק  ִסּפּום  ְמַקְּבִלים  ְואִ ם,  ָלָאדָ ק  ִסּפּוא  ֵמִבי
 ת.ְׁשֻטּיוֹ ם  עִ ק ּוְלִהְתַעּסֵ ר ְלַדּבֵ ר ָחסֵ א �

א  ְו�ר  ְיַדּבֵ א  �א  ֶׁשהּו  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ ה  ַהְרּבֵ   ֶׁשְּמַבֵּקׁשי  ַאְׁשֵרי מִ 
ם  ִּבְּדָבִריד  ָּתִמיק  ֶׁשִּיְתַעּסֵ א  ֶאּלָ ,  ָצִרי�א  �א  ֶׁשהּוה  מַ   ִיְׁשַמע
 א.ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ב טוֹ  לוֹ ה ִיְהיֶ ז ְוָאם. טֹוִבי

 

 ְוֵחֶלק ט"ו ֶעֶר� ְׁשִמיָעה) (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ה' ְוֵחֶלק י"ב ֶעֶר� ָלׁשֹון ָהַרע, 

 

 ה ְׁשִליָט"א  ַהְּיִׁשיבָ  ֵמרֹאׁש ִמְכָּתב

ם  רֹוִאי א  ֶׁש   ֲאִפילּו ה  ֶּבֱאמּונָ ק  ְלִהְתַחּזֵ 
 ב ַהּטֹו ף  ַהּסֹו ת  ֶא 

 

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 לפ"קְׁשַנת תשפ"א ת, ָׁשבּועֹוג ַח  , ִאְסרּוןִסיוָ ח' , אָנׂש ' ַּפְרַׁשתדיֹום 

 ר ָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו

ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו ה  זֶ ם  ָהָאָד ם  עִ ה  ֶּׁשּקֹוֶר ה  ַמ ל  ּכָ ,  ְלע  ַּד 
ָּברּו  ה  זֶ ל  ַהּכֹה.  ִמְקֶר א  א  הּור  ָּדבָ ם  ׁשּו,  הּוא ַהָּקדֹוׁש 
ּוִמַּדֵּבר    ,צֹוֵמַח   ,ּדֹוֵמם  ;הּוא ה  זֶ ל  ְוַהּכֹא.  הּוה  זֶ ל  ַהּכֹ  –ַחי 

ל ָיכֹוה  זֶ ה,  ּקֹוֶר ה  ַמ ם  ְמִביִניא    ֲאַנְחנּו,  ְלטֹוָבֵתנּוק  ַר 
 ב. טֹוק ַר ל ַהּכֹע, ַר א  ׁשּום ָּדָברת ֶּבֱאֶמ ל ֲאבָ  עְּכַר ת ְלֵהָראֹו

לא.)ם  ְמַסְּפִרים  ַהְּקדֹוִׁשי  ֲחָכֵמינּו ָאָדם   :(ִנָּדה  ְּבֵני  "ְׁשֵני 
ִלְסחֹוָרה ְׁשנֵ   ,ֶׁשָּיְצאּו  ֵמֶהן",  ְלַאַחד  קֹוץ  לֹו  ם ֲאָנִׁשיי  ָיַׁשב 

ְּבֶלְכָּת תַאֶחֶר ה  ִּבְמִדינָ ת  זֹאר  ִלְמּכֹו י  ְּכֵד ה  ְסחֹוָר   ָקנּו ם , 
ל ָיכַ א  א  ְוהּו  ֵמַהֻּׁשָּתִפיםד  ֶאָח ל  ֶׁש ל  ָהֶרגֶ ה  ִנְׁשְּבָר ה  ַלְּסִפינָ 

י, ַהֵּׁשנִ   ַהֻּׁשָּתף ם  עִ   ִהְפִליָגהה  ְוַהְּסִפינָ ה,  ַלְּסִפינָ ף  ְלִהְצָטֵר 
ר  ִנְׁשַא ה  ַהְּׁשבּוָר ל  ָהֶרגֶ ם  עִ ם  ְוָהָאָד ה,  ַהְּסחֹוָר ל  ּכָ   ְּבַיַחד ִעם

 דֶנגֶ ר  ְלַדּבֵ ל  ִהְתִחיא  "ִהְתִחיל ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף", ְוהּו  , ֵמָאחֹור
ָהיּו ַעל  ָהֱאמּוָנה,  ְטָענֹות  "ְלָיִמים   לֹו  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

ְס  ֶׁשָטְבָעה  מֹוֶד ָׁשַמע  ִהְתִחיל  ַּבָּים  ֲחֵבירֹו  ֶׁשל   הִפיָנתֹו 
ה  מֹוֶד י  : "אֹוְד ה' ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי", ֲאנִ (ְיַׁשְעָיה יב, א)ּוְמַׁשֵּבַח",  

יַרְגלִ ת  ֶא   ְוָׁשַבְרָּת י  ָעלַ   ֶׁשָּכַעְסָּת ם  ַהֵּׁש   ְל ַאְּפ "ָיׁשֹב   ,
ז ְמֻרָּמ ה  ַהּזֶ ק  ַּבָּפסּוה;  ִמְּטִביעָ י  ִנַּצְלִּת   ָּכי  ּכִ   ּוְת'ַנֲחֵמִנ'י",

ה ֶׁשּיֹוֶד ם  ָהָאָד ת  ֶא ד  ְמַלֵּמ   ַרֵּבינּו,  ַהָּקדֹוׁש   ַרֵּבינּול  ֶׁש   ְׁשמֹו
ה  ֶׁשּזֶ   ֲאִפילּו,  ִאּתֹוה  עֹוֶׂש א  ֶׁשהּוה  ַמ ל  ּכָ ל  עַ   ִיְתָּבַרם  ְלַהֵּׁש 
 ע. ְּכַר ה ִנְרֶא 

ם  ִמְסַּתְּיִמים  ּפּוִריַהִּס ב  רֹ ,  ָּכם  ִנְגָמִריא  ם  ַהִּסּפּוִריב  רֹ 
ל ָהֶרגֶ ם  עִ ם  ִנְׁשָאִרי,  ָטְבָעהה  ֶׁשַהְּסִפינָ ם  ֶׁשּׁשֹוְמִעיי  ְּבלִ 

ם ֲאָנִׁשיה  ַהְרּבֵ ן  ְוָלכֵ ה;  ַלְּסִפינָ ר  ְּבִאחּום  ִנְׁשָאִריה,  ַהְּׁשבּוָר 
ל  ֲאבָ ת,  ֻקְׁשיֹום  ָלֶה   ֵיׁשה,  ָהֱאמּונָ ת  ֶא ם  ְמַאְּבִדים  ֵה ם,  ְׁשבּוִרי

 ֲאִפילּו  ִיְתָּבַר ם  ְלַהֵּׁש ם  מֹוִדיז  ָא ,  ַרֵּבינּול  ֶא ם  ְמקּוָרִבים  ִא 
הּואה  ָלָּמ ,  ףַהּסֹות  ֶא ם  יֹוְדִעיא  ֶׁש  ָּברּו ה  ָעָׂש   ַהָּקדֹוׁש 

ַלְּסִפינָ ה  ָלָּמ ם  יֹוְדִעיא  ר,  ִּתָּׁשבֵ ל  ֶׁשָהֶרגֶ  ה  ָלָּמ ה,  ֵאֲחרּו 
 ם.ֶנֱאָמִנים ִנְׁשָאִרים; ָהֲעָסִקית  ֶא  ִאְּבדּו

, ְׁשלֹוֵמנּוי  ַאְנֵׁש ם  עִ ת  ַׁשָייכּום  ָלָאָד   ֶׁשֵּיׁשד  ְמאֹב  טֹו
ם  ֲחָזִקים  ִנְהִיי  ָּכ;  ְּבָׁשבּועַ ם  ַּפעַ ת  ְלָפחֹום  ֶׁשִּמְתַּכְּנִסי

 ם. ַּבַחִּיי ְלַהְמִׁשית ּכֹוחֹום ְמַקְּבִליה, ֶּבֱאמּונָ 
 ם.ָהִעְנָיִניל  ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 "א) תשפא ָנׂשה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
 



 ג
 

 
  

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב
 

,  ְלִהְתָּגֵרׁשם עֹוְמִדיי הֹוַר 
ד? ַמֲעָמ ק  ַמֲחִזיי  ֲאנִ  ֵאי 

 

 ְׁשֵאָלה: 
 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו

א י  ֲאנִ ת  ְּברּוָחִנּיּון  ֵה ד,  ְמאֹה  ָקֶׁש   ְּבַמַּצב י  ַוֲאנִ ד  ְמאֹר  ָׁשבּוי  ֲאנִ 
ה ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁשת,  ַּבַּביִ י  ָעלַ ר  ֶׁשעֹובֵ ה  ִמַּמ ן  ְוֵה ת,  ַלֲעֵברֹול  ִלּפֹוק  ַמְפִסי

  ם ִמְתּכֹוְנִניר  ְּכבָ ו  ֶׁשהֹוָריד  ֶאָח ל  עַ ר  עֹובֵ ה  ַמ   ְלַעְצמֹו ר  ְלָּתֵא ל  ָיכֹוא
ם ְמבּוָגִריר  יֹוֵת ה  ֶׁשַהְרּבֵ ם  ֶׁשֲאָנִׁשיב  חֹוֵׁש י  ֲאנִ .  ָּגֵרׁשְלִהְת   ָׁשִניםה  ַּכָּמ 

 י. ָעַבְרִּת י ֶׁשֲאנִ י ְּכפִ ם ַּבַחִּיית ָצרֹוה ַהְרּבֵ  ָּכ ל ּכָ  ָעְברּוא י ִמֶּמּנִ 
י לִ ל  ְוִהִּציי,  לִ ן  ָנַת ה  ַהְּיִׁשיבָ   ֶׁשרֹאׁשה  ַמ ל  ּכָ ל  עַ ל  ָּגדֹו  ּכַֹח ר  ִייַׁש 

 י.ַחּיַ ת ֶא 
ה  זֶ ק,  ִחיזּוב  ִמְכָּת י  לִ ב  ִלְכּתֹה  ְּבַבָּקָׁש ל  ָיכֹוה  ַהְּיִׁשיבָ   רֹאׁשם  ִא 

 י. אֹוִת ק ִויַחּזֵ י לִ ר ַיֲעזֹ ד ְמאֹ
 ּכַֹח ר ִייַׁש 

 ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 תשפ"א  ה'ְׁשַנת ת, ָׁשבּועֹוג  ַח  , ִאְסרּוןִסיוָ ח' , א' ָנׂשדיֹום 
 ר ָיִאי ֵנרֹוד ... ִלְכבֹו

 .ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 
ם ְיָלִדיל  ֶׁש ר  ַהַּצעַ ת  ֶא ן  ְלָהִביל  ָיכֹוא  ם  ָּבעֹולָ ד  ֶאָח ף  ַא 
ם ַהְיָלִדיה  ַמ   יֹוֵדעַ א  ד  ֶאָח ף  ַא ם,  ָרִבים  ַההֹוִרי  ֵאים  ֶּׁשרֹוִאי
 .ִיְׁשְמֵרנּום ַהֵּׁש ם יֹום יֹום ַלְּיָלִדי ֶׁשֵּיׁשם  ְוַהִּיּסּוִריר ַהַּצעַ ת ֶא ם; סֹוְבִלי

ה ְּתקּופָ   ְּבֶמֶׁשם  ִמְתּכֹוְנִניר  ְּכבָ   ְּכֶׁשהֹוֶרי,  ֶׁשְּלה  ַּבִּמְקֶר 
ת  ֶא ,  ַרֵּבינּול  ֶׁש ה  ָהֵעצָ ת  ֶא ח  ַק ;  ֲעבּוְרת  ַאַח ה  ֵעצָ י  לִ   ֵיׁש,  ְלִהְתָּגֵרׁש

 ְלַהְמִׁשי ל  ֶׁשּתּוכַ   ּכַֹח   ְלן  ִּתֵּת ת  ַהּזֹאה  ָהֵעצָ ת;  ִהְתּבֹוְדדּול  ֶׁש ה  ָהֵעצָ 
 ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא   ּוְתַדֵּברם  ֵמֲאָנִׁשיי  ֶׁשָּפנּוה  ְלִפּנָ   ֵל.  ֶׁשְּלב  ַּבַּמּצָ 
  לֹו  ּתֹאַמרר,  עֹובֵ ה  ַאָּת ה  ַמ   לֹו ר  ַסּפֵ .  ֶׁשְּל ם  ָהֵא ת  ִּבְׂשפַ ,  ֶׁשְּלה  ַּבָּׂשפָ 

ת  ֶא ר ְּתַסּפֵ  ִיְתָּבַר ם ְלַהֵּׁש , ִּתְתַּבֵּייׁשל ַא , הֹוֶרין ֵּבית ַּבַּביִ ה ֶּׁשּקֹוֶר ה ַמ 
  ּכַֹח   ְלן  ִיֵּת ה  זֶ ,  ֶׁשְּלם  ַהְּכֵאִביל  ּכָ ת  ֶא   לֹור  ּתֹאַמ ם,  ַהְּפָרִטיל  ּכָ 

ת  ַּביִ ם  ְוָתִקין  ֶׁשִּתְתַחֵּת   ַעדת  ְוַנְפִׁשית  ִפיִזיק  ָחזָ ר  ְלִהָּׁשֵא ל  ֶׁשּתּוכַ 
 א.ָּבִרי

ת,  ִהְתּבֹוְדדּול  ֶׁש ה  ָהֵעצָ ב;  ָהָאהּוי  ֲחֵבִר ב,  ְוֶהָאהּור  ַהָּיָק י  ָאִח 
א  הּו  ַהּזֹו ה  ָהֵעצָ ם  עִ ם,  ָּבעֹולָ   ַיְכִניס  ֶאת ֶזה ָמִׁשיַח   –  ַרֵּבינּול  ֶׁש ה  ָהֵעצָ 

ם ָהעֹולָ ת  ֶא   ִיְכּבֹׁש   ָמִׁשיַח : "ִּבְמפָֹרׁשר  ָאַמ   ַרֵּבינּום.  ָהעֹולָ ת  ֶא   ִיְכּבֹׁש 
ם ָּבֶה ם  ִיָּלֵח א  הּום,  ָהעֹולָ ת  ֻאּמֹול  עַ ה  ִיֶר א  א  הּות";  ַאַח ה  ְיִרּיָ י  ְּבלִ 

ל  ְלכָ ד  ְיַלֵּמ א  הּו,  ְוִהְתּבֹוְדדּותה  ְּתִפילָ ת  ֶא ר  ַיְחִּדיא  הּוה,  ְּתִפילָ ם  עִ 
ת ְּכתֹבֶ ק  ַר   ֵיׁש ,  ֵאֶליָה ת  ִלְפנֹות  ְּכתֹבֶ ם  ׁשּו ן  ֶּׁשֵאי  ֵיְדעּו ם  ֶׁשּכּוּלָ ם,  ָהעֹולָ 

 .ִמֶּמּנּו ּוְלַבֵּקׁש ִיְתָּבַרם ַהֵּׁש ל ֶא ת ָלֶלכֶ ת; ַאַח 
ת; ִלְחיֹו  ּכַֹח   ְלה  ִיְהיֶ   ָּכ  –ה  ָהֵעצָ ת  ֶא ח  ַק ,  ִמְּמ  ֲאַבֵּקׁשן  ָלכֵ 

ר ְלִהְתַּגּבֵ ל  ֶׁשּתּוכַ   ּכַֹח   ְל ן  ֶׁשִּיֵּת ,  ָעֶלים  ֶׁשְּיַרֵח   ִיְתָּבַר ם  ֵמַהֵּׁש   ְּתַבֵּקׁש
 ם.טֹוִביא ם ְּדָבִריה ַּתֲעֶׂש א ֶׁש, ִּתְתָיֵאׁשא ֶׁש, ֶׁשְּלת ַהִּנְסיֹונֹול עַ 

ם, יֹול  ְּבכָ   ִיְתָּבַרם  ֵמַהֵּׁש   ֶּׁשְּתַבֵּקׁשה  ְקַטּנָ ה  ְּתִפילָ   ְלה  ִהּנֵ  
 ם: ְּביֹום ְּפָעִמיה ַּכָּמ  ַוֲאִפילּו
א י  ֲאנִ ם,  ָקִׁשים  ְזַמִּניר  עֹובֵ י  ֲאנִ י,  ָעלַ ם  ְּתַרֵח ם  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו"

ם עֹוְמִדים  ֵה ,  ְלִהְתָּגֵרׁשם  הֹוְלִכים  ֵה ם,  ָרִביי  ֶׁשהֹוַר ל  ִלְסּבֹול  ָיכֹו Br
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 )קו( ִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש
ם ַּבַפעַ   ַהָּקדֹוׁש ְלַרֵּבינּו ַמִּגיִעיםו ֲחֵבָרים עִ ן ָנָת י ַרּבִ ר: ַּתְקִצי 

 ם.ִסּפּוִריה ְׁשׁשָ ם ָלֶה ר ְמַסּפֵ  ַרֵּבינּוה, ָהִראׁשֹונָ 
 תג.

ל, ְוָׁשְמעּו ֵמֲאָנָׁשיו, ֶׁשִעְנָין ַרֵּבנּו  "ַאַחר־ָּכ ָיְצאּו ֵמַרֵּבנּו זַ 
ֶׁשִאי־ֶאְפָׁשר"זַ  ְוֵהִבינּו,  רֹאׁש־ַהָּׁשָנה.  ַרק  הּוא  ָׁשם    ל  ִלְהיֹות 

ַעל־ֵּכן   ַעד רֹאׁש־ַהָּׁשָנה,  ּוְלִהְתַמְהֵמַּה  ְרצּוִפים  ָיִמים  ְׁשמֹוָנה 
 ָנְסעּו ֲחָזָרה ְלֵביָתם ְׁשֶּבֶנִמירֹוב.

 תד.
זַ  ַרֵּבנּו  ֶאל  ָנָתן  ַרִּבי  ֶׁשִּנְתָקֵרב  ַּכָּמה "קֹוֵדם  ִלְפֵני  ָאַמר  ל, 

ֶׁשִּיְתָקֵרב"ֲאָנִׁשים:   ִמְׁשּתֹוֵקק,  ּוַבַעל   ֲאִני  ַלְמָּדן  ִאיׁש  ֵאַלי 
ָהֲאִריזַ  ִּכְתֵבי  ְלָבֵאר  ָיכֹול  ָהִייִתי  ְוָאז  ִנְפָלא,  ַעד "ָלׁשֹון  ל, 

ָּכל   ּוְלָהִבין  ִלְלמֹד  ְיכֹוִלין  ָהיּו  ֵסֶפר  יֹוְדֵעי  ְנָעִרים  ֶׁשֲאִפילּו 
ָהֲאִריזַ  זַ   "!ל"ִּכְתֵבי  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ֶׁשִּנְתָקֵרב,  ִלְפֵני "ְוַאַחר  ל 

ֲאָנִׁשים:   ה"ַּכָּמה   ֶאָחד,  'ָּברּו ְּבָׁשִנים   ַר ִלי  ֶּׁשִהְזִמין   ,
 " ֶׁשֲאִפילּו ִּדּבּור ֶאָחד ִמִּדּבּוַרי א ִיְהֶיה ֶנֱאַבד עֹוד

 תה.
ל "ֵּבר ַרֵּבנּו זַ ל, ָאז ִּד "ל ַּכּנַ "ַאַחר ֶׁשָּנַסע ַרִּבי ָנָתן ֵמַרֵּבנּו זַ 

ְּבֵׁשם  ִאיׁש  ַעְכָׁשו  ֵאָליו  ֶׁשִּנְתָקֵרב  ָלּה,  ְוִסֵּפר  ָאְדל  ִּבּתֹו  ִעם 
זַ  ַרֵּבנּו  ָלּה  ְוָאַמר  ְמאֹד  ְּבִׁשְבחֹו  ְוִהְפִליג  ָנָתן  ַמה "ל:  "ַרִּבי 

(ְוֶהְרָאה  ֶזה  ֵּבית־ַהְּכֶנֶסת  ַעל  ְּכֶׁשַּיִּביט  ֵמָחְכָמתֹו,   ָל אַֹמר 
ְּבִהְסַּתְּכלּות  "זַ ַרֵּבנּו   ַהְּכֶנֶסת)  ַהֵּבית־  ַעל  ַהְּקדֹוָׁשה  ְּבָידֹו  ל 

 . "ְּבָעְלָמא, יֹאַמר ְל ַּכָּמה ַאּמֹות ָּגְבהֹו
 תו.

זַ  ַרֵּבנּו  ִּדֵּבר   ַאַחר־ָּכ ֲחַתן  "ְוֵכן  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָהַרב  ִעם  ל 
ַר  ַמֲעַלת  ְּבֶׁשַבח  ְוִהְפִליג  ִמִּטיְרָהִוויֶצע  ְוָאַמר ַהַּמִּגיד  ָנָתן.  ִּבי 

זַ  ַרֵּבנּו  ְׁשַפל  "ל:  "לֹו  ֶׁשהּוא  ּבֹו,  ִּתְרֶאה  ָעָליו,  ִּתְסַּתֵּכל  ִאם 
ַמָּמׁש ּוְכִטיט  ְּכָעָפר  הּוא  ֲאֶׁשר  ַעד   ָּכל־ָּכ  ּוְבזֹו  "ֶּבֶר  .

ְגַלאט   ןּדּו ָזאְלְסט ִאים ָאְנקּוְק "ַהָּלׁשֹון ָאַמר לֹו:   ַא  ִאיז ֶער 
(ִאם ִּתְסַּתֵּכל ָעָליו, ִּתְרֶאה, ֶׁשהּוא ֲחִתיַכת   "ְּבָלאֶטעְׁשִטיְקל  

 ּבֹוץ ֲחָלָקה). 
ֶׁשהּוא  ָנָתן,  ְּבַרִּבי  ֶׁשָּפַגע  ְּכֶׁשֵאַרע,   ,ַאַחר־ָּכ ָהָיה  (ְוֵכן 
עֹוֵבר ַּבּׁשּוק ִּבְזִריזּות ְּגדֹוָלה ְּכַדְרּכֹו ּוְמֻלָּבׁש ְּבַמְלּבּוֵׁשי ָּכבֹוד 

ּבְ   ַּפַעם, ְּכֶדֶר ַאף  ָרָאה אֹותֹו  א  ֶׁשֲעַדִין  ְוַאף  ָהֲעִׁשיִרים,  ֵני 
לֹו  ֶׁשָאַמר  ָהִאיׁש,  ֶזה הּוא  ִּכי  ִמַּיד,  ּבֹו  ִהִּכיר  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן 

 ל ִׁשְבחֹו, ֶׁשהּוא ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו ְּכָעָפר ּוְכִטיט ַמָּמׁש). "ַרֵּבנּו זַ 
 תז.

זַ  ַרֵּבנּו  ִהְפִליג  ְּבֶׁשבַ "ְוֵכן  ַהְרֵּבה ל  עֹוד  ִלְפֵני  ָנָתן  ַרִּבי  ח 
 ְוָעָנו ְמאֹד. ּוְכֶׁשָּבא ַאַחר־ָּכ ֶׁשהּוא ְׁשַפל ֶּבֶר ֵמֲאָנָׁשיו, ֵאי

אּוַלי ִּתְקֶנה ִלי "ל, ָּבֲחנּו אֹותֹו. ֶאָחד ָאַמר ַלֵּׁשִני:  "ֶאל ַרֵּבנּו זַ 
ָרֵעב! עֵּביגֶ  ֲאִני  ִּכי  ֲחֵברֹו:    "ל,  ַעְכָׁשו  א  "ְוֵהִׁשיב לֹו  אּוַכל 

ּכַֹח! ִלי  ֵאין  ִּכי  ֶׁשֵהם    "ָלֶלֶכת,  ַמה  ָנָתן  ַרִּבי  זֹאת  ּוְכֶׁשָּׁשַמע 
ְוָאַמר:   ֵּתֶכף  ִנְתעֹוֵרר  ֵאֶל "ְמַדְּבִרים,  ַוֲאִני  ַהָּמעֹות,  ִלי  ֵּתן 

!ֶׁשהּוא ְּבֵעיֵני    "ִלְקנֹות ְל ְוָאז ָראּו ֶאת ֹּגֶדל ַעְנְוָתנּותֹו, ְוֵאי
 ְּכא ַמָּמׁש.ַעְצמֹו 

 ) "ַהַצִדיק  ְּפֻעַּלת" ִנְלָקח ִמֵּסֶפר   -ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה (
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 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק' 
 " עשרות אלפי יהודים מחיים את עצמם עם "קול ברסלב 

אלפי   עשרות  עם  יום  מידי  מוצפים  ברסלב"  "קול  של  הטלפון  מסביב  קווי  יהודים  של  נכנסות  שיחות 
שיעורי   הרבות,  הדרשות  בקו,  הרבות  השלוחות  הקדוש.  מרבינו  עצות  לשאוב  שרוצים  מיהודים  לגלובוס, 

, ניגונים, הווי החיים, סיפורים של תפילה, ועוד הרבה יותר, הם מים חיים עבור כל  תורה, שיעורי התחזקות
בח וחמימות  אור  קצת  המחפשים  יהודים  הרבה  ברוחניות  כך  בחיים  ולהצליח  יתברך  להשם  להתקרב  יים, 

 ובגשמיות. 
את כל    0לשלוחת האידיש, ולאחר מכן אפשר לשמוע בשלוחה    1בכניסה למערכת באפשרותכם להקיש  

 המתחדש בקו מידי יום.
יום   –  1שלוחה   ליום  יומי  זהו המקש הכי חיזוק  זי"ע,  יומי מראש הישיבה שליט"א וממוהרא"ש  חיזוק   .

בקו, לא לכל אחד יש זמן להקשיב לשיעורים ארוכים, אבל אלפי יהודים מחיים את עצמם עם שתי  מבוקש  
 הדקות של החיזוק יומי, זה נותן להם כח להתחיל כל יום בכוחות רעננים מחדש. 

בתוך שלוחה זו תמצאו גם את השלוחות הבאות המקצרות את הגישה לשיעורים האחרונים, גם תמצאו  
יני דיומא", שם אפשר לשמוע מבחר רחב של שיעורים, דרשות, סיפורים, ועוד. מחולק  שם את שלוחת "עני

 לפי זמני השנה, חגים ושאר יומי דפגרא.
מבחר מאוד עשיר של שיעורים מראש הישיבה שליט"א,    , שיעורים של ראש הישיבה שליט"א,2שלוחה  

בים מוקראים, שיחות חיזוק, שיעורים  מחולק לפי שנים, שיעורים קבועים ומזדמנים, מועדים וזמנים, מכת
זקפו את   יותר. השיעורים  ועוד הרבה  וירושלמי, שיעורים בכל הנ"ך, משנה תורה להרמב"ם,  בגמרא בבלי 
עם   לחיים  מהלך  לחייהם,  הסיפוק  את  בו  שמצאו  העולם,  לכל  מסביב  יהודים  הרבה  כך  כל  של  קומתם 

 תחומי החיים.   הקדוש ברוך הוא המתאים לכולם מקטן ועד גדול, בכל
זי"ע.3שלוחה   ממוהרא"ש  שיעורים  פרשיות    ,  לפי  מחולק  זי"ע,  ממוהרא"ש  שיעורים  של  עצום  מבחר 

צימאונ את  המשקה  נובע  נחל  וזמנים,  ומועדים  מחיים   םהשבוע  הדיבורים  ה',  לדבר  הצמאים  יהודים  של 
 ומחזקים בכל המצבים. 

שונים 4שלוחה   שיעורים  מוה"ר  ,  הרה"צ  מפי  שיעורים  אלפי  .  עצמם  מחיים  איתם  שליט"א,  לזר  יצחק 
גם   כמו  החינוךיהודים.  גם  פינת  כמו  חינוך,  בענייני  וקצרים  ארוכים  שיעורים  מלמדים ,  מלמדים  חדר  שם   ,

כשרים   יהודים  שיהיו  אותם  לגדל  הנכונה,  בדרך  הילדים  את  ללמד  איך  וטיפים  מעצות  ביניהם  משוחחים 
 באמת. 

ות של ניגונים באידיש, שירים איטיים ושמחים, נוסח וחרוזים, עם או בלי  . מאות רב, היכל הנגינה5שלוחה  
תזמורת, מותאם לכל אחד. ניגונים של אמונה ותשובה, הערבים כל כך לאוזן, המדברים ללב של כל יהודי,  

 לחזור להשם יתברך מכל מקום שרק נמצאים בו.
שלוחה זו להגיד על פי שמיעה מבחר ענק  . בהיותך בדרכים, אפשר לנצל , שיעורים ובלכתך בדרך6שלוחה 

יומי   נצחי  בי"ת  משנה, חומש,  סדרי  ששה  תהילים,  ספר  כסדרן.  תוספתא,    –של שיעורים  ירושלמי  בבלי 
יהודים  תיקון הכללי, תפילת הדרך, פרשת המן. השלוחה מתעדכנת באופן קבוע עם שיעורים מעודכנים. 

 את שיעוריהם בהיותם בדרכים.רבים משתמשים בשלוחה זו בו הם יכולים ללמוד 
יהודים מספרים את הווי חייהם איך הם נעזרו על ידי זה   , פינת המשפחה. סיפורים של תפילה,7שלוחה  

צריכים.   היו  שהם  מה  כל  שלהם  האם  בשפת  יתברך  מהשם  ביקשו  הישיבה    מעשיות,  י סיפורשהם  ראש 
שלוחה  במוזיקה,  מלווה  הקדוש,  רבינו  סיפורי  את  מספר  להאזין.    שליט"א  הילדים  כל  נהנים  סיפורי  בה 

סיפורים מעניינים סביב הווי החיים של   מבזקי הפצה,, מבחר ענק של סיפורי צדיקים מסופר לילדים. צדיקים 
הקדוש.   רבינו  של  הטהור  מהנחל  לטעום  יהודים  לעוד  לתת  ראיונות  ראיונותהמפיצים,  של  עשיר  מבחר   ,

, שיחות קצרות להתאווררות, עם החן של  הפסקת צהריים כל כל.  מעיינים עם הרבה יהודים, על הכל בכל מ
 , החברים החשובים מדברים דנים ומתחזקים יחדיו. שיחות חברים ברסלב. 

לפניכם רוב התוכן של הקו, בנוסף לעוד דברים המתעדכנים באופן קבוע בקו. עולים באופן קבוע מבזקי  
מהמבחר העצום והמעניין של כל כך הרבה תוכן שבקו, בו כל  תודה מיהודים שחייהם השתנו אודות לקו זה.  

אחד יכול למצוא פינה עבורו ממנה הוא הכי נהנה, בה הוא הכי מתחזק וממנה הוא חוזר אל השם יתברך בכל  
 מצב שרק לא יהיה. 

אם עדיין לא ניסיתם להאזין לקו, כעת זה הזמן לעשות זאת, אתם תחיו את עצמכם עם כל שלוחה בנפרד,  
 זה ילווה אתכם בכל שלב בחיים. ו

 מספרי הטלפון של קול ברסלב לפי אזור מגוריכם אפשר למצוא במשבצת נפרדת בסוף הגליון.
 לשלוחת לשון הקודש.  2לתשומת ליבכם בכניסה למערכת אפשר להקיש 

 ישמע חכם ויוסף לקח! 
 

 

 

  ָּכ ל  ּכָ י  לִ   ֵיׁש ה,  ִמּזֶ ר  ָׁשבּו  ָּכ ל  ּכָ י  ֲאנִ ד;  ְלִהָּפֵר 
ל  ָיכֹוא  י  ֲאנִ י,  לִ ב  ֶנְחַר י  ֶׁשּלִ ת  ֶׁשַהַּביִ ר  ַצעַ ה  ַהְרּבֵ 
  ם ִלְפגָ ת,  ַלֲעֵברֹול  נֹופֵ י  ֶׁשֲאנִ ד  עַ ה,  ְּבִׂשְמָח ת  ִלְהיֹו
י,  אֹוִת ב  עֹוזֵ א  ע  ָהַר ר  ַהֵּיצֶ ן;  ִלְצלָ   אַרֲחָמנָ   תַהְּבִרי

ל  ָיכֹוא  י  ֲאנִ ,  ּכַֹח ר  ְּכבָ י  לִ ן  ֵאיי,  אֹוִת ל  ַמְכִׁשיא  הּו
 ר. ְלִהְתַּגּבֵ 

ף  ַא י,  אֹוִת ן  ֵמִביא  ד  ֶאָח   ַאףם,  ָהעֹוָלִמין  ִרּבֹו
א  ַאּבָ י  לִ ם  ֲחֵסִריר;  עֹובֵ י  ֲאנִ ה  ַמ   יֹוֵדעַ א  ד  ֶאָח 

ם  ֶׁשאֹוֲהִבים  הֹוִריי  לִ ם  ֲחֵסִרים,  ְּבָׁשלֹום  ֶׁשַחִּייא  ְוִאָּמ 
  ִרּבֹונֹו ה  ַאָּת ק  ַר א;  ָּבִרי  ַּבִית י  לִ ר  ָחֵס י,  ַהֵּׁשנִ ת  ֶא ד  ֶאָח 
ת  ִלְקצָ ה  ְמַצּפֶ י  ֲאנִ ה  ַּכָּמ י  ִלּבִ ת  ֶא ה  רֹוֶא ם  עֹולָ ל  ֶׁש 

ת  ִלְהיֹוה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ה  ַּכָּמ ד  עַ ה  רֹוֶא ם  ַהֵּׁש ה  ַאָּת ה,  ַאֲהבָ 
ת  ַלֲעׂשֹול, ּוְלִהְתַּפּלֵ ד ִלְלמֹוה רֹוצֶ י ֲאנִ ה ַּכָּמ ד עַ ב, טֹו

 י. לִ ה ָקֶׁש  ָּכל ּכָ ל ֲאבָ ם, טֹוִבים ּוַמֲעִׂשית ִמְצוֹו
ת ִלְהיֹול  ֶׁשאּוכַ   ּכַֹח י  לִ ן  ֵּת ר,  ָיָק א  ַאּבָ י  לִ ר  ַּתֲעזֹ 

ע,  ָהַר ר  ַהֵּיצֶ ל  עַ ר  ְלִהְתַּגּבֵ ל  ֶׁשאּוכַ   ּכַֹח י  לִ ן  ֵּת ;  ָׂשֵמַח 
ד  עַ י,  ֶׁשּלִ ה  ַהֲחתּונָ   ַעדד  ַמֲעָמ ק  ְלַהֲחִזיל  ֶׁשאּוכַ 
 ה".ָיפֶ ת ַּביִ ם ֶׁשָאִקי

ת  ַהְּתִפּלֹות  ֶא ף  ְותֹוִסיר  ּתֹאַמ   ַהּזֹוה  ַהְּתִפיּלָ ת  ֶא 
;  ָחָדׁשם  עֹולָ   ְל ח  ֶׁשִּיָּפַת ה  ְוִּתְרֶא ,  ֶׁשְּלת  ָהִאיִׁשּיֹו

ת,  ֵעצֹוד  אֹובֵ ה  ִּתְהיֶ א  ה  ַאָּת ,  ָּבטּוַח   ַּתְרִּגיׁשה  ַאָּת 
הּואת  ֶא   ַּתְרִּגיׁשה  ַאָּת   ָּברּו   ִעְּמ   ִאְּת  ַהָּקדֹוׁש 

ן  ִיֵּת ה  זֶ ,  ְוֶאְצְל ר  ַהֵּיצֶ ל  עַ ר  ְלִהְתַּגּבֵ ל  ֶׁשּתּוכַ   ּכַֹח   ְל
 ע.ָהַר 

 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 
 "א) תשפ א ָנׂשה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 עצתו אמונה עד לדלת ביתכם 
לחודש  18₪"עצתו אמונה" בדואר בסכום של קבלו את 

תהיו גם אתם מהמאושרים שמחיים את עצמם כל  בלבד
 שבוע עם העיצות והחיזוקים לחיים 

0775309648   
ae.148.148@gmail.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  
   breslevcenter@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  

 

 על ‰טוב יזכרו ‰מנ„בים ל‰פˆ˙ ‰‚ליון  

 הגליון נתנדב על ידי  
 הי"ו נתנאל לב ר'

  סיעתא דשמיא חייבני חיי ומזוני רוול
 והצלחה בכל הענינים

בכל העמדות של  ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון
 נדרים פלוס על שם 

 " "היכל הקודש ירושלים 
 

 ! לך הביתה
 

ולחיות בשלום   עבודת השם זה להיות בבית
 ובשמחה

 קול ברסלב 
0797040066 2, 2,  36 
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