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ד ּבֹודֵ ת ָלָׁשבֶ   ָצִרי�ע  ַהְּמצֹורָ   .ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבוֹ 
 ם.ֵמֲאָנִׁשיד ּוְמֻבּדָ 

 ,(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  אֹוֵמר  ֶׁשַרֵּבינּו  המַ י ְלפִ ת  ֹזאר  ַמְסִּבי  ׁש"מֹוֲהָרא

א' י"ד)  ,ֵחֶלק  ת ִלְחיוֹ ה  רֹוצֶ א  הּום,  ָׁשלוֹ ה  רֹוצֶ ם  ָאדָ ם  אִ   ִסיָמן 
ם ָאדָ ן  ּוֵבי,  ִמְׁשַּפְחּתוֹ ם  עִ   ם,ֲאֵחִרים  ֲאָנִׁשים  עִ ם  ְּבָׁשלוֹ 

ר ִלְזּכוֹ   ָצִרי�א  הּום  ָׁשַמיִ ת  ִיְרַאם  ְלָאדָ   ֶׁשִּיְהֶיה ן  ְצִריִכי,  ְלַעְצמוֹ 
ע ּוְבֶרגַ ם,  ָהעֹולָ ת  אֶ ג  ַמְנִהי  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ק  ֶׁשרַ ד  ָּתִמית  ְוָלַדעַ 
ד, ֶאחָ ף  ַאם  עִ ב  רָ א  �ר  ְּכבָ א  הּוז  ָא   ְּבמֹוחוֹ ת  ֹזאר  ַמְחִּדיא  ֶׁשהּו

ק רַ ג  ְנִהי הִ ל  ַהּכֹ ת  אֶ ל,  ְּכלָ ם  ָאׁשֵ   ֵאינוֹ ד  ֶאחָ ף  ֶׁשַא  יֹוֵדעַ א  הּוי  ּכִ 
 ה. ְלטֹובָ  ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ 
ת ַמֲח�קֶ ה  ְוָעׂשָ ע,  ָהרַ ן  ָלׁשוֹ ר  ֶׁשִּדּבֵ ל  עַ   ֶנֱעַנׁשע  ַהְּמצֹורָ   יֲהרֵ 

, ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ   ָׁשַכחכי    נֹוֵבעַ ה  ְוזֶ ,  ַלֲחֵברוֹ ם  ָאדָ ן  ֵּבית  ּוְמִריבוֹ 
 ִּתּקּונוֹ ן  ְוָלכֵ ל,  ַהּכֹ ג  ַמְנִהי  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ק  ֶׁשרַ ר  ָזכַ א  �א  הּו

א הּום,  ָאדָ י  ִמְּבנֵ ד  ּוְמֻבּדָ ד  ֻמְפרָ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ה,  ַלַּמֲחנֶ ץ  ִמחּוא  ֶׁשֵּיצֵ 
ת, ַמֲח�קֶ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ א  �א  הּוד,  ֶאחָ ף  ַאם  עִ ר  ְלַדּבֵ ל  ָיכוֹ א  �
ת ְוִלְראוֹ ן  ְלִהְתּבֹונֵ ל  ָיכוֹ א  הּות,  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ א  הּוד  ֶאחָ ר  ָּדבָ ק  רַ 

 ר. ְלַדּבֵ ר ֶאְפׁשָ ו ֵאָליק ְורַ ם ָלעֹולָ א ּבֹורֵ  ֶׁשֵּיׁש
ק ַלַּצִּדי.  מֹוָׁשבוֹ ה  ַלַּמֲחנֶ ץ  ִמחּוב  ָיׁשַ ד  ָּבדָ ק,  ַהָּפסּור  אֹומֵ ן  ָלכֵ 

ם, ָאדָ י  ִמְּבנֵ ה  ְוַהְפָרׁשָ ת  ִהְתּבֹוְדדּול  ׁשֶ ן  ִעְניַ ,  ִיְתָּבַר�  ּבוֹ ק  ַהָּדבּו
י ְלַגְמרֵ   ְזַמּנוֹ   ְלַהְקִּדיׁשל  ָיכוֹ ז  ָאי  ּכִ ד,  ְמאֹ ה  ֶעְליֹונָ ה  ַמְעלָ א  הּו

ל  ֲאבָ ת,  ּוְבִהְתּבֹוְדדּוה  ִּבְתִפּלָ ד  ְמאֹ ת  ּוְלַהְרּבוֹ ,  ִיְתָּבַר�ו  ֵאָלי
ם ִּבְמקוֹ ן,  ַהָּנכוֹ ן  ְּבאֹופֶ ו  ִּפים  עִ   ִהְׁשַּתֵּמׁשא  �י  ֲהרֵ ע  ַהְּמצֹורָ 

ת, ַמֲח�קֶ ה  ְוָעׂשָ ע  ָהרַ ן  ָלׁשוֹ ר  ִּדּבֵ א  הּו,  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ ר  ְלַדּבֵ 
ד, ְמאֹ ל  ָּגדוֹ  עֹוֵנׁשא הּות ְוַהְּפִריׁשּות ַהְּבִדידּון ִעְניַ  ֶאְצלוֹ ן ְוָלכֵ 

 . ְוַצֲערוֹ  ִׂשיָחתוֹ  ּוְלָפֵרׁשר ְלַדּבֵ י מִ ם עִ  לוֹ ן ֵאיי ּכִ 
ר, ְלַדּבֵ י  מִ ל  אֶ   לוֹ ן  ֶּׁשֵאי  ַמְרִּגיׁשא  הּוה,  ַהּזֶ ב  ַלַּמּצָ ל  נֹופֵ ם  ְּכֶׁשָאדָ 
ה, ַהְּנכֹונָ   ַהֶּדֶר�ת  אֶ   לוֹ ה  ַיְראֶ א  ֶׁשהּו ק,  ְלַצִּדי  ֶׁשֵּיֵל�  ֲעָצתוֹ 
 ִּתּקּונוֹ ה  ֶׁשּזֶ ה, ּוְתִפּלָ ה ּתֹורָ י ִּדּבּורֵ ם עִ ו ִּפיי ִּדּבּורֵ ת אֶ  ְלַקֵּדׁש

י״ד)ַוִּיְקרָ (ת  ִּבְבִחינַ ,  ּוְרפּוָאתוֹ  ע  ַהְּמצֹורָ ת  ּתֹורַ ה  ִּתְהיֶ ת  ֹזא   א 
ן ַהֹּכהֵ ל  אֶ א  ֶׁשָּיבוֹ י  ְידֵ ל  ֶׁשעַ ,  ןַהֹּכהֵ ל  אֶ א  ְוהּובָ ,  ָטֳהָרתוֹ ם  ְּביוֹ 

 ְרפּוָאתוֹ ר  ֶׁשִעּקַ   אֹותוֹ ד  ִויַלּמֵ ו  ֵעיָנית  אֶ ר  ָיִאיק,  ַהַּצִּדיא  ֶׁשהּו
 ם.ַהּׁשֵ ל אֶ ר ְוִדּבּוה ְּתִפילָ ה, ּתֹורָ א ִהי
 ְוָכ� ם,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ל  ַיְתִחיא  הּוד, ְלבַ א  ֵיצֵ ע  ְּכֶׁשַהְּמצֹורָ ז  ְוָא
ק ְוַיְפִסית ֶּבֱאמֶ ה ִּבְתׁשּובָ ר ַיְחזֹ א הּו ם, ָׁשַמיִ ת ִיְרַאל ְיַקּבֵ א הּו

ת ַהָּצרוֹ   ִמָּכלא  ִיְתַרּפֵ א  הּות,  ַמֲח�קֶ ת  ְוַלֲעׂשוֹ ע  ָהרַ ן  ָלׁשוֹ ר  ְלַדּבֵ 
 ת. ּוְבַגְׁשִמּיּות ְּברּוָחִנּיּוב טוֹ ק רַ  לוֹ ה ִיְהיֶ ר ּוְכבָ ת ְוַהְּבָעיוֹ 

 ְמֹצָרע תשס"א) -(ּתֹו� ַהַּנַחל ַתְזִריעַ 
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ת;  ַמֲעִׂשיה  ַקָּבלָ ם  עִ   ֶׁשִהְׁשַּתֵּמׁשם  ָאדָ ה  ָהיָ   ַרֵּבינּול  ׁשֶ   ִּבְזַמּנוֹ 
ה. ָּבזֶ   ִיְתַעְּסקּוא  ֶׁש�ה  ְּגדֹולָ ת  ַּבֲחִריפּור  ִהְזִהי  ַהָּקדֹוׁש"ל  ָהֲאִריזַ 

ה, ֲאדּומָ ה  ָּפרָ ר  ֵאפֶ ת  אֶ   ִּבְזַמֵּננּו  ָלנּון  ֵאים,  ֵמִתיי  ְטֵמאֵ   ֻּכָּלנּוי  ּכִ 
 ַעְצמוֹ ס  ַמְכִנים  ָהָאדָ י  ּכִ ה,  זֶ ם  עִ   ְלִהְׁשַּתֵּמׁשר  ָאסּוא  ִמֵּמילָ 
  . (ַעֵיין ְּבֵסֶפר ַׁשֲעֵרי ְקדּוָׁשה ְלַרִּבי ַחִיים ִויָטאל ַזַצ"ל, ֵחֶלק ג' ַׁשַער ו')ה  ְּבַסָּכנָ 

 ִסְּפרּו ם  ְּכֶׁשֲחִסיִדיה,  זֶ ם  עִ   ִהְׁשַּתֵּמׁשן  ֶׁשּכֵ ם  ָאדָ ה  ָהיָ ה  ְלַמֲעׂשֶ 
 ֶׁשַּיַעְטפּו א',  ַמְׁשַּכְנּתָ '  לוֹ   ֶׁשַּיֲעׂשּו"ר  ָהַאְדמוֹ ר  ָאמַ ם,  ְלַרּבָ ת  ֹזא

ם ַרּבָ ל  ְּבקוֹ   ָׁשְמעּום  ַהֲחִסיִדי',  ְוכּו  אֹותוֹ   ְוַיּכּוד  ֶּבגֶ ם  עִ   אֹותוֹ 
ֵמִאְגָרא ָרָמא ְלִביָרא ה,  נֹוָרָאת  ַעְצבּו   ְלתֹו�ל  ָנפַ   ַמָּמׁשי  ְוַהְּיהּודִ 
ה  מַ   ְדָעהיָ א  �ה  ַהִּמְׁשָּפחָ ד,  ָאבּו  ִהְרִּגיׁש  ַמָּמׁשא  הּו  א,ֲעִמיְקּתָ 
ל  ָיכַ א  �ד  ֶאחָ ף  ַאל  ֲאבָ ם,  ָהַרָּבִניל  ְלכָ   ָרצּו ם  הֵ ת,  ַלֲעׂשוֹ 
  ְלַרֵּבינּו   ִהִּגיעּום  ֶׁשהֵ ד  עַ ה,  ְׁשחֹורָ ה  ֵמַהָּמרָ י  ַהְּיהּודִ ת  אֶ א  ְלהֹוִצי
"ָאמַ   ַרֵּבינּום,  ָלהֶ ר  ָעזַ   ְוַרֵּבינּו י? ְיהּודִ ל  ְלַהִּפיה  ָחְכמָ ה  זֶ ר: 

א ָיצָ א  ֶׁשהּוד  עַ   ִאּתוֹ ר  ִּדּבֵ   ְוַרֵּבינּוי",  ְיהּודִ ם  ְלרֹומֵ ה  זֶ ה  ָחְכמָ 
 .ֶׁשּלוֹ ת ַהַּדְרּגוֹ ל ּכָ ת אֶ ה ַּבֲחָזרָ ל ִקּבֵ א  ְוהּוה ְׁשחֹורָ ה ֵמַהָּמרָ 

ם  ְׁשבּוִרי  ֶׁשִּיְהיּוא  �,  ֶׁשִּיְתרֹוְממּוה  ָרצָ   ֶׁשַרֵּבינּון  ִמָּכאם  רֹוִאי
ם יֹוְדִעיה,  ֱאמּונָ ם  עִ ם  ְּכֶׁשַחִּייק  רַ ת  וֹ ִלְזּכר  ֶאְפׁשָ ה  ָלזֶ ם,  ּוְרצּוִצי

 >>>> ל.ַהּכֹ ל  ְלַקּבֵ ם ְיכֹוִליה ְּתִפילָ ם ְועִ ם ַהּׁשֵ ת ֵמאֵ ל ֶׁשַהּכֹ 

 מילה של התחזקות 

ם"  ַ‰ּיו… ל  ּכָ  '‰  ˙‡ַ ר¿ ƒי ּב¿ ם  ƒ‡ י  ƒּכ ים,  ƒ‡ ַחּטָ ּבַ ָך  ּב¿ ƒל  ‡ ּנ≈ ַ̃ י¿ "ַ‡ל 
י כ‚, יז) ל≈ ¿ ׁ̆ ƒמ… ל  ַ‡   .(מ ח¿ ךָ „  ַּ̇ ּב¿ ƒי  ל ƒ ׁ̆ ים  ַלֲ‡ָנ ƒ‡ ט¿ ּלָ ם,  חו… ˜ ַר ‡  ‡∆

י ƒ„ּו‰ ים  ַלּי¿ ƒר ≈ ׁ̆ ים  ּכ¿ ƒַחּי ∆ ≈ ם  עƒ ם  ׁ̆ ּׁ̆ ַרך¿ ם  ַ‰ ּבָ ¿̇ ƒי‰∆ ,  י ם  ֲ‡ל≈

 ≈̃ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ  ם. ַ‰ּיו… ל ּכָ ˜ ּ̇

ָ‡ַמר   ך¿  ָ̇ ּכָ ָנ י  ƒַרּב י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ָמן   ןַ‰ ַנח¿ י  ƒַרּב י„ו…  ƒמ ל¿ ַ̇ ל¿

י ƒ ׁ̆ ט¿ ּטּול¿ ƒי   ןמ ƒ„י‰ּו ƒַר˜ ּב ,‡ ּנ≈ ַ̃ י ל¿ ƒמ ין ּב¿ ָרָכ‰: "‡≈ ב¿ ƒנו… ל רו… כ¿ ƒז

  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ ים  ƒיר ƒ ׁ̆ ים ָ‰ֲע ƒ ׁ̆ ּלּו ָ‰ֲ‡ָנ ƒפ‡ֲ ;"‡ ּנ≈ ַ̃ ב ל¿ ר, ּבו… טו… ≈ ׁ̆ ּכָ

ים   ƒמ ַיֲ‰לו… ים,  ƒָיפ ים  ƒל ּכ≈ ף,  ס∆ ּכ∆  ,˙ נו… מו… ם ַ‡ר¿   - ּוַמ‰ ל…‡  ָל‰∆

ר,   ∆§ …̆‡ ם  ָל‰∆  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆  ‰ מ∆ ¿„ ƒנ  ıחּו ּבַ ƒמ ים;  ƒב ≈‡ כ¿ ƒּב ים  ƒ‡ ל≈ מ¿ ם  ≈‰

ב. ≈‡ ַער ּוכ¿ ַ̂ ים ּב¿ ƒ‡ ל≈ ם מ¿ ≈‰ ∆ ׁ̆ י‡  ƒ‰ ˙ מ∆  ֲ‡ָבל ָ‰‡¡

ָך: ּמ¿ ƒמ ׁ̆ ≈ּ̃ ן ֲ‡ַב מ…   ָלכ≈ ח¿ ַ̇ ים", ַ‡ל  ƒ‡ ַחּטָ ָך ּבַ ּב¿ ƒל ‡ ּנ≈ ַ̃  „"ַ‡ל י¿

ן  ˙  ‡∆  ָ̇ י ָנ ƒּלּו; ַרּב ים ָ‰‡≈ ƒָבר ל ַ‰ּ„¿ ‰ ‰ּו‡ ּכָ ָלם ַ‰ּז∆ ָ‡ַמר: "ָ‰עו…

י‚ו…   ,ל…‡ ƒ ּׂ̆ ‰ַ ר ל¿ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ י  ",ו¿ לוּ ן  ‡≈ ‡ƒ ם  ּכ¿ ָ י  ו¿ ׁ̆ פ¿ ּב≈ ר  ‡∆ ַ̃ ל ל¿

לוּ  ‡  ם  ּכ¿ ּנ≈ ַ̃ ¿ ּ̇ ם",  ל ַ‰ּיו… ַ‡˙ ‰' ּכָ ר¿ ƒי ם ּב¿ ƒ‡ י ƒּכ", ‰ ָלם ַ‰ּז∆ ָ‰עו… מ≈

ים,   ƒר ≈ ׁ̆ ּכ¿ ים  ƒ„י‰ּו ƒר "ּב ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ו¿ ן  ּכ≈ ם  ≈‰  ‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ּו ָר‰  ו… ּ̇

י‚ָ  ƒ ּׂ̆ ‰ַ ‰."; םל¿ ∆ׂ̆ ַמֲע ן ל¿ ָ‰ב≈       ו¿
˙ו… (    ָ̂ מּונָ  ֲע  "ב)˙˘פב' -יַ‡ֲחר≈ ‰ ‡¡

 

 

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
םְלרֹוֵמ א ִהיה ָחְכָמ    

ָרׁשָ ל ַע ָוואְרט    הַהּפָ
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8:40 47:6  ירושלים  
 בני ברק  7:04 8:38
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 ְׁשֵאָלה:
 ִלְכבֹוד ֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ִּביֵמי  ִּבְבֶרְסֶלב  ְמיָֻחִדים  ִמְנָהִגים  ֵיׁש  ַהִאם 
ֶׁשֵּכן עֹוִׂשי אֹו �א עֹוִׂשים    ם ַהְּסִפיָרה? ַמֶּׁשהּו 

 ִּביֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר?
 ִייַׁשר ֹּכחַ 

 ְּתׁשּוָבה:  
(באר"י    יֹום א' ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי ב'  - ה' ִיְתָּבַר�    ְּבֶעְזַרת

 תשפ"ב  ה', כ"ג ִניָסן, ִאְסרּו ַחג, ְׁשַנת  ם)ְקדֹוִׁשי
 ... ֵנרֹו ָיִאיר   ד ִלְכבוֹ 

 ֶאת ִמְכָּתְב�.  ִקַּבְלִּתי
ָּכ� נֹוֲהִגים ֲחִסיֵדי   -ֶׁשָּכתּוב ְּבֻׁשְלָחן ָערּו�    המַ 

 ְּבֶרְסֶלב. 
ִּביֵמי    ְּבנֹוָסף נֹוֵהג  ָהָיה  ָנָתן  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ָלֶזה, 
יֹום  ר  ָהֹעמֶ   תְסִפירַ  ֶאת  ְּביֹום  ַּפֲעַמִים  לֹוַמר 

ֶׁשל   ַהַּמֲעָלה  ֶאת  ָלנּו  ִּגָּלה  ַרֵּבנּו  ִּכי  ַהְּתִהִּלים, 
: "ִמי  (ִלּקּוֵטי ֹמוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן עג)ְּתִהִּלים  ֲאִמיַרת  

, ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ִלְתׁשּוָבהֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות  
ְּתִהִּלים, ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה", 
ַהַּׁשַער,  ֶאת  ְוִלְמֹצא  ִלְתׁשּוָבה  ְמֻסָּגל  ְּתִהִּלים 

לְ   עֶׁשֵּנדַ  ַׁשֲעֵרי ְלֵהיָכן  ֲחִמִּׁשים  ֵיׁש  ִּכי  ַהִּגיַע, 
ִלְזּכוֹ  ֶאְפָׁשר  ָלֶזה  ִּביֵמי    תְּתׁשּוָבה;  ַעְכָׁשו 

 . רָהֹעמֶ  תְסִפירַ 
ַמֶּׁשהּו ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ְמֹאד ִחֵּזק אֹוָתנּו ִּביֵמי   עֹוד

, ְלִהָּזֵהר ֶלֱאֹהב ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני.  רָהֹעמֶ   תְסִפירַ 
ִיְהיֶ  ְּבַמְחלֹוקֹות, ִּכי ַּתְלִמיֵדי    קסֶ עֵ   ָלנּוה  ֶׁש�א 

ַרק ר  ָהֹעמֶ   תַרִּבי ֲעִקיָבא ִנְסַּתְּלקּו ִּביֵמי ְסִפירַ 
; ַעְכָׁשו  (ְיָבמֹות סב:)ֵהם �א ָנֲהגּו ָּכבֹוד ֶזה ָלֶזה    יּכִ 

 ֶזה ַהְּזַמן ְלַתֵּקן ֶאת ֶזה, ֶלֱאֹהב ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני. 
 ָהִעְנָיִנים.   ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל   ַהֵּׁשם 

 "ב) תשפב' -יַאֲחרֵ ה  ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (
 

 

: "ָמאן תּוַמְכֶרזֶ ם  ַהָּׁשַמיִ ן  מִ ת  יֹוֵצאל  קוֹ ת  ּבַ ם  יוֹ ל  : ְּבכָ (ַהְקָּדָמה, ד.) ר  אֹומֵ   ַהָּקדֹוׁש ר  ַהֹּזהַ 
ם  ִמּכֶ י  מִ   ,ִמְנכֹון ִּדי ֲחׁשֹוָכא ְמַהְּפָכן ִלְנהֹוָרא, ְוָטֲעִמין ְמִריָרא ְלִמְתָקא ַעד ָלא ֵייתֹון ָהָכא"

יֹוָמא    ק?ָמתוֹ   -ר  ּוִממַ ר  אוֹ   -   ֵמֹחֶׁש�ת  ְוַלֲעׂשוֹ   ַלֲהֹפ�ל  ָיכוֹ  ְּבָכל  ִּדְמַחָּכאן  ִמְּנכֹון  "ָמאן 
ם ָּבעֹולָ ק ֵחלֶ  לוֹ ה ִיְהיֶ ה זֶ ם ָאדָ  –ר? אוֹ ה ֶׁשִּיְהיֶ ם יוֹ ל ְּבכָ ה ְמַחּכֶ י  מִ  ִלְנהֹוָרא ְדָנִהיר ְוכּו'"

  – ם ַהֲחׁשּוִכיו ַחָּיי ת ְואֶ ם ְמתּוִקים ְלַחִּיים ַהָּמִריו ַחָּיית אֶ   ְוהֹוֵפ�ה  זֹוכֶ ם ְּכֶׁשָאדָ י ּכִ א; ַהּבָ 
ת ַהְּמִרירּו  ּוְבתֹו�א  הּו  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁשר  ִמְסַּתּתֵ   ַהֹחֶׁש�  ֶׁשְּבתֹו�  יֹוֵדעַ א  הּוי  ּכִ ם,  ְמִאיִרים  ְלַחִּיי

 ק.ַצִּדי א ִנְקרָ ה זֶ ם ָאדָ  –ן ָהַרֲחמָ ב ָהָאר ִמְסַּתּתֵ 
 י ַהֵּׁשנִ ת  אֶ ד  ְלַכּבֵ 

ם  ֶעְׂשִריל  עַ ם  ִמְתַאְּבִלי  ָאנּוה  ֵאּלֶ ם  ְּבָיִמים.  ַהְּקדֹוִׁשיה  ַהְּסִפירָ י  ִּבְימֵ ו  ַעְכָׁשי ם  עֹוְמִדי  ָאנּו
ה  זֶ ד  ָּכבוֹ   ָנֲהגּו א  ֶׁש�י  ִמְּפנֵ ,  ֵאּלּום  ְּבָיִמי  ֶׁשִּנְפְטרּוא  ֲעִקיבָ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ם  ַהַּתְלִמיִדיף  ֶאלֶ ע  ְוַאְרּבַ 
 י. ַהֵּׁשנִ ם עִ ד ֶאחָ ם ְּבָׁשלוֹ  ָחיּו א ְו�, ָּבֶזה

י, ַהֵּׁשנִ ת  אֶ ד  ֶאחָ ד  ְנַכּבֵ ן  ּכֵ   ֶׁשֲאַנְחנּוה,  ָּבזֶ ר  ְלִהְׁשַּתּפֵ   ְלִהְׁשַּתֵּדלן  ַהָּנכוֹ ן  ַהְּזמַ ה  זֶ ו  ַעְכָׁשין  ָלכֵ 
 ד. ֶאחָ ל  ּכָ ם עִ ם ְּבָׁשלוֹ ה ִנְחיֶ  ֶׁשֲאַנְחנּו
ה  ֱאמּונָ   ֵיׁשי  ְּכֶׁשִּליהּודִ ה.  ְטהֹורָ ה  ֱאמּונָ ן  ֵאיי  ּכִ א  ִהיי  ַהֵּׁשנִ ת  אֶ ם  ְמַכְּבִדיא  �ה  ָלּמָ ה  ַהִּסּבָ 
ם  ָּבעֹולָ ל  ַהּכֹ ,  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואי  ְּבלִ ז  ָלזּול  ָיכוֹ א  �א  ֶׁשהּון  ּוַמֲאִמי  יֹוֵדעַ א  הּוה,  ְטהֹורָ 
ל ֶׁשּכָ ע  ֵידַ א  הּוי,  ַּבֵּׁשנִ ל  ְיַזְלזֵ א  �א  הּום,  ַּבֲאֵחִריא  ְיַקּנֵ א  �א  הּוז  ָאם,  ַהּׁשֵ ת  ֵמאֵ ק  רַ   ַמִּגיעַ 

ה.  זֶ ת  אֶ   לוֹ ת  ָלַקחַ ל  ָיכוֹ א  �ד  ֶאחָ ף  ְוַא,  לוֹ ן  ְּבַעְצמֹו ִיּתֵ   ָּברּו� הּואַהָּקדֹוׁש    ָצִרי� א  ֶׁשהּוה  מַ 
ין ָאָדם נֹוֵגַע ַּבֶמה "ְּבִׁשְמ� ִיְקָראּו� ּוִבְמקֹוְמ� יֹוִׁשיבּו�, אֵ   (יּוָמא לח:) ם  אֹוְמִרי"ל  ֶׁשֲחזַ י  ְּכפִ 

 . ת ֲחֶבְרָּתּה ֲאִפילּו ִּכְמ�א ִניָמא"ֶׁשּמּוָכן ַלַחֵברֹו, ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ְּבַמְלכּו
ר יֹותֵ   ֵיׁש י ַלֵּׁשנִ ה  ָלּמָ   בָעצּות ִלְהיוֹ ל  ַמְתִחיא  הּוז  ָאה,  רּורָ ּבְ ה  ֱאמּונָ ן  ֵאי י  ְּכֶׁשִּליהּודִ ל  בָ אֲ 

ם  ְמקוֹ ּבִ ,  ָצִרי�א  ֶׁשהּוה  מַ   ַר�ּבָ ִיתְ ם  ֵמַהּׁשֵ   ֵּקׁשבַ לְ ן,  ַהָּנכוֹ ד  ַהַּצעַ ת  אֶ ת  ַלֲעׂשוֹ ם  ְמקוֹ בִ ּו,  ִמֶּמּנּו
 . ֶׁשָּצִרי�  ְּכמוֹ י  ַהֵּׁשנִ ת  אֶ   בֶלֱאהֹ ם  ְיכֹוִליא  �ז  ְוָאי,  ַהֵּׁשנִ ל  עַ ז  רֹוגֵ ּבְ ה  ְוִנְהיֶ י,  ֵּׁשנִ ּבַ א  ְמַקּנֵ א  הּוה  זֶ 

ה  מַ   ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ   ֶׁשִּיְתַרְּגלּוה,  ֶּבֱאמּונָ ק  ְלִהְתַחּזֵ ן  ַהְּזמַ ה  זֶ ו  ַעְכָׁשין  ָלכֵ 
ז  ָא ,  ֶׁשּלוֹ ת  ָהִאיִׁשיה  ַּבָּׂשפָ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ל  ַמְרִּגיי  ְּכֶׁשְּיהּודִ ם.  ֶׁשְּצִריִכי

א  �ר  ְּכבָ א  ְוהּום,  ַּבֲאֵחִריא  ְיַקּנֵ א  �ר  ְּכבָ א  הּו  תאֹוטֹוָמִטיז  ְוָאה,  ְטהֹורָ ה  ֱאמּונָ ל  ְמַקּבֵ א  הּו
 ד.ֶאחָ ל ּכָ ם עִ ם ְּבָׁשלוֹ ת ִלְחיוֹ ל ְויּוכַ ד, ֶאחָ ף ַאם עִ ב ָלִרי ִיְצָטֵר�
ל  ּכָ ל  ֵאצֶ ב  ַהּטוֹ ת  אֶ ק  רַ ת  ְוִלְראוֹ י  ַהֵּׁשנִ ת  אֶ   ְלַהֲעִרי�ת  ְּפַרְקִטי ה  ֵעצָ ם  ּגַ ה  זֶ ה  ִמּזֶ ץ  חּו
  ָּכ� ם ֶׁשעֹוִׂשיי ְידֵ ל עַ י ּכִ ת. ְזכּוף ְלכַ  אֹותוֹ ן ָלדּוע, רַ ה ָעׂשָ י ֶׁשַהֵּׁשנִ ה ְּכֶׁשִּנְראֶ  ַוֲאִפילּוד, ֶאחָ 

 ם.  ְוָׁשלוֹ ס חַ ם ִּדיִני אוֹ ת, ָרעוֹ ת ִמְּגֵזרוֹ ם ִנְׁשָמִרי
ְוִנְפָלָאה ְמֹאד, ֵאי� ָהָאָדם ָיכֹול ִלְׁשֹמר ֶאת ַעְצמֹו ִמָּכל ִמיֵני ִּדיִנים   ֵיׁש ֵעָצה נֹוָרָאה 

, ֶׁשִּלְפֵני  (ַעֵּין ִלּקּוֵטי־ֹמוֲהַר״ן, ֵחֶלק א׳, ִסיָמן קיג)ּוְגֵזרֹות ָרעֹות, ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי ְמֹבָאר ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו  
ֵאיזֹו   ְוֵאין  ֶׁשּגֹוְזִרים  ָּכֶזה,  ַּבִּדין  ּפֹוֵסק  ָהָיה  ַמה  ַּדְעּתֹו,  ֶאת  ׁשֹוֲאִלים  ָהָאָדם,  ַעל  ְּגֵזָרה 

אֹוְמִרים לֹו ֶׁשַהִּדין ָעָליו ְּבַעְצמֹו, ַרק ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו ַעל ִאיׁש ַאֵחר, ְוַאַחר ֶׁשהּוא ּפֹוֵסק  
ֶאָחד ְמַסֵּפר לֹו, ֶׁשִאיׁש ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני ָעָׂשה  ֶאת ַהִּדין, ַהְּפַסק ַהֶּזה ּפֹוְסִקים ָעָליו, ְּכגֹון ׁשֶ 

לֹו   ַמִּגיַע  ָּכֶזה  ַמֲעֵׂשה  ַעל  ְואֹוֵמר:  ְוצֹוֵעק  ְמֹאד,  ָּגדֹול  ְּבַכַעס  ִנְכַנס  ּוְכֶׁשּׁשֹוֵמַע,  ְוָכ�,  ָּכ� 
ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִּכי ַּגם  ִמיָתה, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשְּבאֹוָתּה ָׁשָעה הּוא ּפֹוֵסק ֶאת ַהִּדין ַעל ַעְצמֹו,

הּוא ָעָׂשה ַּפַעם ַמֲעֵׂשה ָּכֶזה, ְוַעְכָׁשו רֹוִצים ָלדּון אֹותֹו ַעל ֶזה, ְוָלֵכן ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַּדְעּתֹו, 
 ְוֶׁש�א  : "ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמַּדְעּתוֹ (ָאבֹות ג)ְוִנְגַמר ַהָּדָבר ַעל ִּפיו. ְוֶזה ֵּפרּוׁש ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשֶנה  

ַמה   —ִמַּדְעּתֹו", ַהְינּו ְּכֶׁשִּנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ְורֹוִצין ְלַהֲעִניׁש אֹותֹו, ׁשֹוֲאִלין ֶאת ׳ַּדְעּתֹו׳  
ִּכי ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶׁשַעְכָׁשו   —הּוא אֹוֵמר ַעל ִּדין ָּכֶזה, ֲאָבל ַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן הּוא ׳ֶׁש�א ִמַּדְעּתֹו׳ 

 ת ַהִּדין ַעל ַעְצמֹו.הּוא ּפֹוֵסק אֶ 
ה ָּבעֹוָלם, ְוַאְדַרָּבה, ָּתִמיד ָידּון ֶאת ָּכל ִנְמָצא, ֶׁשַהֹּכל ָּתלּוי ַּבֶּפה ֶׁשל ָהָאָדם, ְוָלֵכן ָצִרי� ִלְׁשֹמר ַעְצמֹו ָּתִמיד ִמִּלְפֹסק ִּדין ַעל ׁשּום ְּבִרּיָ 

ֲעֵליֶהם ֵאיֶזה לִ  ַוִּיְלַמד  ְזכּות,  ְזכּות ַּבָּׁשַמִים,  ַהְּבִרּיֹות ְלַכף  ִיְלְמדּו ַּגם ָעָליו  ּוְבֶדֶר� זֹו  ְיָׁשָרה, ָלָּמה ָּבאּו ָלָּמה ֶׁשָּבאּו,  ְוַהְמָלָצה  ְזכּות  ּמּוד 
ָּדן ֶאת ַהְּבִרּיֹות ְלַכף ְזכּות, ָּדִנין אֹותֹו  : הַ (ַׁשָּבת קכז:)ְוִיְפְטרּו אֹותֹו ִמָּכל ִמיֵני ְּגֵזרֹות ָרעֹות, ַחס ְוָׁשלֹום, ְוֶזהּו ַמה ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  

י ׁשֹוֲאִלים אֹותֹו ַעְכָׁשו ֵאיֶזה ָּפַסק ִּדין ַעל  ְלַכף ְזכּות; ִּכי ָּבֶזה ֶׁשָּדן ֶאת ַהְּבִרּיֹות ְלַכף ְזכּות, ְּבאֹוָתּה ֵעת ָּדן ַּגם ֶאת ַעְצמֹו ְלַכף ְזכּות, ִּכי אּולַ 
מֹו ִמן ַהִּדין  ק ֶאת ַהִּדין ְלַצד ְזכּות, ְו�א ָרָצה ְלַהְרִׁשיַע ֶאת ֲאֵחִרים, ָּבֶזה ֶּבֱאֶמת ָּפַסק ַעל ַעְצמֹו ַצד ְזכּות, ּוָפַטר ַעצְ ַעְצמֹו, ּוָבֶזה ֶׁשָּפסַ 

 ַמָּמׁש, ְוָהֵבן. 
טֹוב ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע ַעל ֵאיזֹו ָצָרה אֹו ַמֲחָלה, ַחס ְוָׁשלֹום, ְּכגֹון  ֵּכן ָצִרי� ָהָאָדם ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ָּתִמיד לֹוַמר ֵאיזֹו ְּתִפָּלה אֹו ִּדּבּור    ְוַעל

ִלְהיֹות  �א ֹיאַמר, ֶׁשַּמִּגיַע ִלְפלֹוִני ְוכּו׳, ִּכי ָיכֹול ֶׁשֵּיָאֵמר: "ה׳ ִיְׁשְמֵרנּו", אֹו "ה׳ ַיִּציֵלנּו" ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ְוַאף ַּפַעם �א ִיְׁשֹּתק ָאז, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ׁשֶ 
", אֹו "ַרֲחָמָנא ִלְצָלן" ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, הּוא  ֶׁשְּבאֹוָתּה ֵעת הּוא ּפֹוֵסק ָּדָבר ָּכֶזה ַעל ַעְצמֹו, ַחס ְוָׁשלֹום, ֲאָבל ָּבֶזה ֶּׁשאֹוֵמר: "ה׳ ִיְׁשְמֵרנּו ַהִּציֵלנּו

 ל ֵאיזֹו ְּבִרָּיה, ּוָבֶזה ּפֹוֵטר ֵמָעָליו ָּכל ִמיֵני ֳעָנִׁשים ָקִׁשים ּוָמִרים, ַחס ְוָׁשלֹום.ְמַגֶּלה ַּדְעּתֹו, ֶׁשֵאינֹו ַמְסִּכים ֶׁשִּיְהֶיה ַהִּדין ַההּוא עַ 
א ֶׁשָּכל ֶאָחד  , ִנְמצָ ֶׁשִּלְפֵני ָּכל ְּגַזר ִּדין, אֹוְסִפים ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ְוַגם ֶאת ָהִאיׁש ְּבַעְצמֹו, ִאם ַמְסִּכים ָלִדין ַההּוא  ם)ׁשָ (ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּו

ֵּטל, ִאם־ֵּכן ָראּוי ְלָאָדם ִלְזֹּכר ֹזאת ָּתִמיד, ְוֶאָחד ַאֲחַראי ִּבְׁשִביל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו, ִּכי ִאם הּוא �א ַיְסִּכים ִלְגַזר ַהִּדין, ֲאַזי ַהִּדין ֻמְכָרח ְלִהְתּבַ 
 ל ִמיֵני ְּגֵזרֹות ָרעֹות, ַחס ְוָׁשלֹום, ְוָלדּון ֶאת ֻּכָּלם ְלַכף ְזכּות ָּתִמיד.ֶׁשֵּיׁש ְּבֹכחֹו ְלַהִּציל ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמּכָ 

י  ַהֵּׁשנִ ת  אֶ ן  ּדָ ם  ְּכֶׁשָאדָ   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב)ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּות.  ְזכּוף  ְלכַ ם  אֹותָ ם  ֶׁשָּדִני  ְיֵדיל  עַ ם  ַלֲאָנִׁשיר  ַלְעזוֹ ם  ְיכֹוִלית  ְּברּוָחִנּיּום  ּגַ 
ל  עַ ן  ִּתְתּבֹונֵ ם  אִ   – "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע"    (ְּתִהִלים לז, י)ר  אֹומֵ ק  ֶׁשַהָּפסּוי  ְּכפִ ב,  טוֹ ה  ִנְהיֶ ת  ֶּבֱאמֶ א  ֶׁשַההּום  ּגֹורֵ א  הּוה  זֶ י  ְידֵ ל  עַ ת,  ְזכּוף  ְלכַ 

ר ְּכבָ א הּום, ָמקוֹ  ְּבאֹותוֹ ה ִיְהיֶ א �ר ְּכבָ א הּו ָּכ�ר  ַאחַ  ּבוֹ ן ִּתְתּבֹונֵ ם אִ  –ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו"  "ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעלז ָאע. ָרׁשָ א �י ַהֵּׁשנִ ה ֶׁשָּבזֶ ט ַהְמעַ 
 ב. טוֹ ה ִנְהיֶ ת ֶּבֱאמֶ א הּוה  זֶ י ְידֵ ל עַ ה, ְלטֹובָ ק רַ ן ִהְתַּכּוֵ א  ֶׁשהּות ְזכּוף ְלכַ  אֹותוֹ  ֶׁשַּדְנּתָ ה  ָּבזֶ י ּכִ ר, יֹותֵ ה ְּגבֹוהָ ה ְּבַדְרּגָ 

י  ְּבלִ ם  ָהִאיִׁשִּיים  ַהַחִּיית  אֶ ת  ִלְחיוֹ ל  ּוְלִהְתַרּגֵ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ ה,  ֶּבֱאמּונָ ק  ְלִהְתַחּזֵ ה  ַהְּסִפירָ י  ְימֵ ת  אֶ ל  ֶׁשְּמַנּצֵ י  מִ י  ַאְׁשרֵ 
ַהָּקדֹוׁש  ,  ַיְצִליחַ א  הּוז  ָאת,  ְזכּוף  ְלכַ ד  ֶאחָ ל  ּכָ ת  אֶ ן  ְוָלדּוי  ַהֵּׁשנִ ל  ׁשֶ ב  ַהּטוֹ ל  עַ ק  רַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ י.  ַלֵּׁשנִ ק  ְלַהִּציא  ְו�א  ְלַקּנֵ א  �י,  ַהֵּׁשנִ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ 

 ם. ְּכלּו לוֹ ר ֶיְחסַ א �ם ַּפעַ ף ְוַא, ֶׁשּלוֹ ב ַהּטוֹ ל עַ ק רַ ל ִיְסַּתּכֵ  ָּברּו� הּוא
 ירֹו) (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ֶעֶר� ָדן ֶאת ֲחבֵ 

 
 
 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

ַהִּמְנָהִגים ִּבְבֶרְסֶלב  םֵמֶה 
 ִּביֵמי ְסִפיַרת ָהעֶֹמר?

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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ִוים ִלי ים לֹא ׁשָ ֵאיְך    ,ַהַחּיִ
יִכים ָהְלָאה?   ַמְמׁשִ

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ְמֻׁשָּגִעים, ֵאין ִלי ּכַֹח ִלְחיֹות יֹוֵתר, ַאף ֲאִני הֹוֵל ְלִהְתָּגֵרׁש ּוְלַאַחר ִמֵּכן ֲאִני הֹוֵל ְלֵהָרֵׁשם ְלֵבית  
ֶאָחד א ָצִרי אֹוִתי ָּכאן ָּבעֹוָלם. ַּגם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א אֹוֵהב אֹוִתי, ְּכמֹו ֶׁשַאף ֶאָחד א אֹוֵהב 

 ְלִמיֶׁשהּו ֶׁשֵּכן יֹאַהב אֹוִתי.  תאֹוִתי, ַּגם ִאְׁשִּתי א ְצִריָכה אֹוִתי. ֵאין ִלי ְּכָבר ּכַֹח ְלַחּכֹו

ֵאין ִלי ְּכָבר ּכַֹח ְלַקֵּים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ת, ּוְלַגְׁשִמּיּות ְלרּוָחִנּיּו ּכַֹח י לִ ן ֵאי ֲאִפילּו ֲאִני ָּכל ָּכ ְמֻדָּכא,  
ֻׁשָּגִעים, ָׁשם ָיִכינּו ֲעבּוִרי אֶֹכל ְלִהְתָּגֵרׁש ְוָלֶלֶכת ְלֵבית ְמ   אֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַהָּדָבר ֲהִכי טֹוב ֲעבּוִרי הּו

 , ַּגם ֵסֶפר ִלְלמֹד, ְויֹוֵתר ִמֶּזה ֲאִני א ָצִרי, ֲאִני ְּכָבר א ָצִרי ֶׁשִּמיֶׁשהּו יֹאַהב אֹוִתי.ןִליׁשֹום  ּוָמקֹו

ֶׁשִּלי, ָלָּמה הּוא ַמְׁשִאיר אֹוִתי ֶאת ַהְנָׁשָמה  י  ֲאִני א יֹוֵדַע ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א לֹוֵקַח ִמֶּמּנִ 
ָמה ַהַחִּיים עֹוד   -ִלְחיֹות ְוִלְסּבֹל ָּבעֹוָלם ַהֶּזה? ִעם ָּכֵאֶּלה הֹוִרים, ִעם ַיְלדּות ָּכזֹאת ְוִאָּׁשה ָּכזֹאת  

 ֶּזה ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַמֵהר, ָׁשִוים? ֲאִני ְמַבֵּקׁש ַרק ְּתִפָּלה ַאַחת ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשִּיַּקח אֹוִתי ֵמָהעֹוָלם ַה 
 טֹוב מֹוִתי ֵמַחַּיי.

ִלְכּתֹב   זֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א א אֹוֵהב ְּכֶׁשּכֹוְתִבים ָּכ, ֲאָבל ֵאין ִלי ֲאִפּלּו ֶאת ָהִרּכּו
ַרֵחם ָעַלי, אֹו אּוַלי ֲאִני ָּפׁשּוט ְּכפּוי טֹוָבה, ֶאת ָהְרָגׁשֹות ֶׁשִּלי ָּכָראּוי. אּוַלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵּכן יְ 

 א נֹוְתִנים ִלי ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה? אּוַלי ֲאִני ָהָרָׁשע ֲהִכי ָּגדֹול ָּבעֹוָלם, ֶׁשְּכָבר ֲאִפילּו

ּוְלַחֵּזק   תְּבִהירּות  זֹר ִלי, ָלֵת ָׁשבּור ּוְמֻבְלָּבל, ַוֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א יּוַכל ַלעֲ   דְמאֹ  ֲאִני
 אֹוִתי.

   ּכַֹח ִייַׁשר 

 

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַאֲחֵרי ב' (באר"י ְקדֹוִׁשים), כ"ה ִניָסן, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

  ?ַעְצְמ ֶאת  ָּכ ׂשֹוֵנא  ָּכל  ַאָּתה  ָלָּמה   ?ְל ָקָרה  ִאְׁשְּת  א  ִאם ַמה  ִעם  ֶזה א אֹוֵמר   -ִהְצַלְחָּת 
ָהעֹוָלם ֲעַדִין א ִנְגַמר; ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ַאָּתה עֹוֵבר ַעְכָׁשו   - ֶׁשָהעֹוָלם ִנְגַמר; ִאם ָהְיָתה ְל ַיְלדּות ָקָׁשה  

 ָאר ְל.ָּכל ֶזה ַיֲעבֹר, עֹוד יּו -ִנָּסיֹון ָקֶׁשה, ְוִאם ַאָּתה ַּתֲחִזיק ַמֲעָמד 

ָמֶות? ֶזה  ַמה  ִּבְכָלל  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ַלָּמֶות?  ְמַמֵהר  ְלַמְעָלה   ַאָּתה  ָלָאָדם  ַמְמִּתין  ַמה  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ַמה 
ַּבָּׁשַמִים ֶׁשַאָּתה ּכֹוֵתב "טֹוב מֹוִתי"! ַאָּתה יֹוֵדַע ִּבְכָלל ַמה קֹוֶרה ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר "טֹוב 

ֶזה א ַמִּגיַע ִלְכִוָּיה ַאַחת ֶׁשל ַהֵגִהינֹום ְוָלֳעָנִׁשים   - ָהעֹוָלם  ל  מֹוִתי"?! ִאם ִיָּקְבצּו ֶאת ָּכל ַהָּצרֹות ֶׁש 
 ַהָּקִׁשים ְוַהָּמִרים ֶׁשַהְּנָׁשָמה עֹוֶבֶרת.

ַהא טֹוָבה    לַא  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ִיַּק   -ִּתְתַּפֵּלל  ָּברּו הּוא  ִּתְתַּפֵּלל   חֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהֶּזה;  ֵמָהעֹוָלם   אֹוְת
 ְּתִפָּלה טֹוָבה, ִּתְתַּפֵּלל ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ְל ֶׁשִּתְתַּפֵּטר ֵמָרע ּוִמַּמְחָׁשבֹות ָרעֹות.

ֹות פ רֹוֵפא ֶׁשַּיֲעזֹר ְל ִעם ְּתרּו  ִּתְפֶנה ֶאל  - ִאם ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ֶׁשַהּמַֹח ֶׁשְּל א ָיכֹל ִלְסּבֹל ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה  
 ַלֵּסֶדר ַהּיֹום ֶׁשְּל.  רטֹובֹות; ֶזה ַיֲעזֹר ְל ֶׁשּתּוַכל ְלִהְתַחֵּזק ְוַלֲחזֹ 

ַקח ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל, ָהֵעָצה ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות; ֵל ְלָמקֹום ָׁשֵקט ֶׁשֵאין ָׁשם ַאף ֶאָחד, ְוָׁשם 
ִלְּב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ְּתַסֵּפר לֹו ֶאת ַהֵּלב ֶׁשְּל, ָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ָעֶלי ִמּיֹום ִהָּוְלְד, ָּכל   ָּתִׂשיַח ֶאת

ְּת, ַמה ֶׁשָעַבְרָּת; ְּתָפֵרט ָּכל ָּדָבר ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות, ְּתַסֵּפר לֹו ַעל ַההֹוִרים ֶׁשְּל, ְּתַסֵּפר לֹו ַעל ִאְׁש 
ֶׁשַּיֲעזֹר ֵּפר לֹו ַעל ַהַּמֲחָׁשבֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים ָהִאיִׁשִּיים ֶׁשְּל, ְּתַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ֶׁשְּיַרֵחם ָעֶלי,  ְּתַס 
.ְל 

ם ִיְתָּבַר, ִמי ֶׁשְּמַצֵּית ָלֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו, הּוא עֹוֶׂשה ִהְתּבֹוְדדּות, הּוא ְמַסֵּפר ֶאת ַהְּכֵאִבים ֶׁשּלֹו ְלַהֵּׁש 
  ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ִלּבֹו  ֶאת  ֵמִׂשיַח  ַלֲעבֹור   -הּוא  ָיכֹול  קֹוְרִסי   ת ֶא   הּוא  א  ַהָּקִׁשים,  ַהְּזַמִּנים  , םָּכל 

ם ִעם ְמַקְּבִלים ֲעַצִּבים ֲחָזִקים ֶׁשּיּוְכלּו ָלֵׂשאת ַהְרֵּבה, ַּגם הֹוְפִכים ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ְוַצִּדיק, ַחִּיי
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ב) תשפב' -יַאֲחֵר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )חקלִסּפּור ַחּיָ

  ע"זי יק  נִ עלְ ֶמ ְח ִמ   ַהָּקדֹוׁשב ָהַר ר: ַּתְקִצי
  לֹור ְמַסּפֵ   ְוַרֵּבינּור, ְלִבּקּו ַרֵּבינּול ֶא  ַמִּגיעַ 

 ד. ְמאֹא ִנְפלָ ר ִסּפּו
ְּבתֹו  ַרק ַעָּתה  ,  הֶׁשָהיָ   ְּכמֹוה  ַהַּמֲעֶׂש ר  ָחזַ   ָּכ

ַהְּזכּויֹות   ִהְׁשִליכּו  א  ֶׁשַהְּׂשָררֹות  ָרִאיִתי, 
ְלַהֵּנר   ְוָהְלכּו  ַהְּזכּויֹות  ָלְקחּו  ַרק  ַהֵּנר,  ֶאל 
ְוָׁשְברּו ֶאת ִלָּבם ְוִהְתִחילּו ְלַבֵּקׁש ְּבַתֲחנּוִנים  

 ִלְפֵני ַהֵּנר. 
ִניצֹוצֹות ֵמַהֵּנר ְלתֹו ִּפיֶהם. ּוִבְּקׁשּו    ְוָנְפלּו 

ְוכּו ָנָהר  ֵמַהֵּנר  ְוַנֲעָׂשה  עֹוד.  , 'ְּבַתֲחנּוִנים 
ֶׁשֵאּלּו  ִלי  ְוָאְמרּו,  "לַּכּנַ   ַהְּבִרּיֹות  ְוַנֲעׂשּו  ,

  ַעל ,  ֲהִריָגה  ִנְתַחְּיבּו   ָהִראׁשֹוִנים  ִּכי,  ִיְחיּו
ַלּנֵ   ֶׁשִהְׁשִליכּו   ִּבְּקׁשּו   ְוא   רַהְּזכּויֹות 

 ַתֲחנּוִנים ְּכמֹו ֵאּלּו. ּבְ 
ִלי:  ְו ְוָאְמרּו  ֶזה.  ַמה  ָיַדְעִּתי    ֶאל   'ֵלא 

  ' !ֶזה  ַעלֵּפרּוׁש    ְל  ְויֹאְמרּו,  ַהֶּזה  ַהֶחֶדר
, ֶאָחד  ָזֵקן   ָׁשם  יֹוֵׁשב  ְוָהָיה.  ְלָׁשם  ְוָהַלְכִּתי

  ְוָאַמר   ְּבָידֹו   ְזָקנֹו  ְוָתַפס .  ֶזה  ַעל   ּוְׁשַאְלִּתיו
  ְלָׁשם   ְוָהַלְכִּתי  '!ֵּפרּוׁשְזָקִני הּוא    'ֲהֵרי:  ִלי

  ְוֻכּלֹו , ֵקץ  ֵאין ַעד ְוָרָחבאֶֹר   ַהֶחֶדר ְוָרִאיִתי
 ָרִאיִתי,  ֶׁשָּפַתְחִּתי  ָמקֹום  ּוְבָכל.  ְּכָתִבים  ָמֵלא

 . ַהַּמֲעֶׂשה ַעלֵּפרּוׁש  
ְמֻחָּתנֹו,    ִּבְפֵני  ֶׁשא  ַז"ל  ַרֵּבנּו  רִסּפֵ   ֶזה  ְוָכל

 ְוִחּכּו ָעָליו. ּכֹו,  ְלַדְר   ָיָצא ִּכי
זַ  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר   "ִאם:  ַצחּות   ְּבֶדֶר  "לָעָנה 

  ַּכָּמה ,  ָּכזֹאת   ַמֲעֶׂשה   ְלַסֵּפר  ָצִרי  ָהָיה  הּוא
 "?! ִמּקֶֹדם  ַלֲעׂשֹות  ָצִרי  ָהָיה ֲהָכנֹות

 תקב. 
ד   ִנְתַקְּבצּו   ַהָּׁשבּועֹות  ַחג ,  ְּבִסיָון  ו' ,  'יֹום 

.  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי   ָּגדֹול   ִקּבּוץ  ַז"ל   ַרֵּבנּו  ֵאֶצל
  ַעל   ּתֹוָרה  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ַהְּׁשָמׁשֹות  ּוֵבין

  ַהָּנִביא   ַלֲחַבּקּוק  "ְּתִפָּלה:  )א,  ג  ֲחַבּקּוק(  ָּפסּוק
ֵחֶלק  ְּבלִ [  'ְוגֹו  ִׁשְגיֹנֹות"  ַעל מֹוֲהַר"ן  ּקּוֵטי 
 ]. יט ִסיָמן, 'א

 תקג. 
ָּבאּו ַרִּבי ָנָתן ְוַרִּבי ַנְפָּתִלי  ָׁשבּוַע ַאַחר ֶהָחג  

:  ָנָתן  יְלַרּבִ   ַז"ל  ַרֵּבנּו   ָאַמר  ְוָאז.  "לֶאל ַרֵּבנּו זַ 
  לֹוַמר   ָרִציִתי  ִּכי ,  ְלָכאן  אֹוְת  ֵהֵבאִתי  "ֲאִני

ִלְלמֹד    ֶׁשַּתְתִחיל ,  ֲחָדָׁשה  ַהְנָהָגה  ְל
 " ַקָּבָלה!
  ָיבֹוא   ָנַתן  ֶׁשַרִּבי,  ָרָצה  ַז"ל   ַרֵּבנּו   ִּכי (ַהְינּו  

ְוִסּבֵ ֵאָליו   ָרצֹון   ֶׁשִּנְכַנס,  ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר  ב. 
 .) ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶאל א, ֶׁשָּיבֹוָנָתן  ַרִּבי ְּבֵלב

 תקד. 
  ְוָקָרא .  ֲחִמיִׁשית   ַּבת   "לְוָאז נֹוְלָדה ְלַרֵּבנּו זַ 

 ַהַּצֶּדֶקת. ּוֵמֲחַמת  א ַעל ֵׁשם ִאּמֹוֵפיגֶ   ְׁשָמּה
ֻחְלַׁשת ָהַרָּבִנית ָמְסרּו אֹוָתּה ְלֵמיֶנֶקת ְּבִעיר  

 . 'יןַהְּסמּוָכה ָלֶהם ַלאִדיזִ 
 תקה. 

כ    א ֻקְׁשיָ   ִהְקׁשּו   ְּבַתּמּוז  "חַׁשַּבת־קֶֹדׁש 
  "ִּכי :  ץֵּתרּו   ַעל־ֶזה   ָאַמר   ַז"ל  ְוַרֵּבנּו ,  ְלַמְעָלה

וְ   ַמִּקיִפים  ֵיׁש ַהֵּׂשֶכל,  ַמִּקיִפים  ֵאֶצל  ֵיׁש 
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 שמחיים ומחזקים מדפיסים ומפיצים את הספרים הקדושים  
קרן הדפסה היכל הקודש המפורסמת והידועה לכל ממשיכה למלא את היעד הקדוש של הדפסת  
והפצת ספרי רבינו ז"ל, ספרים רבים נדפסים כל הזמן במלוא הקיטור, ויהודים רבים ברחבי העולם 

להצלי  בחיים  דרך  להם  נותן  וזה  נפשם,  את  ומחיים  ומתחזקים  בשקיקה  עליהם  עוטים  ח כולו 
 ברוחניות ובגשמיות.

לאחרונה נדפסו ספרים חדשים רבים שכבר זמן רב לא היה ניתן להשיגם, והייתה דרישה מוגברת 
 להדפיסם שוב. 

לקראת חג הפסח העבר עלינו לטובה, הודפסה מחדש לפני החג הגדה של פסח אור זרוע, באידיש  
יפים מ הרבה ספרים  עוד  עולם  יצאו לאור  כן  כמו  הקודש,  ועצות,  ובלשון  חיזוק  באמונה,  לאים 

לדוגמא הספרים "פארליר זיך נישט" (אל תאבד עשתונות), "א אידישע שטוב" (בית יהודי), "אוצר  
אמונה", "קדושת ישראל", "א גוטע וואך" (שבוע טוב), "א נייע וועלט" (עולם חדש)" "קלאפ זיך  

 נישט אראפ" (אל תשפיל את עצמך), ועוד ספרים רבים. 
ו כעת מכונה חדשה לשכפול דסקי און קי שמכילים בתוכם ניגונים ושיעורים רבים, כמו  כמו כן רכש

נישט קיינעם" (אני לא צריך אף אחד)   כן משכפלים כעת עותקים רבים של הדיסק "איך דארף 
 שהפך לרב מכר. 

בפרויקט הפקת האלבום השתתפו העילית שבעילית. ראש הישיבה בחר וברר את הניגונים הכי 
ומארץ  מיוחדי המוזיקה מאמריקה  גדולי אמני  צוות מקצועי של  הצליחו לקבץ  וב"ה  בישיבה,  ם 

 ישראל שליוו והנחו את כל הפרויקט, והכינו את המוזיקה בליווי מקהלה חסידית עשירה ביותר. 
המומחים  טובי  ידי  על  מיקס  ועברה  ביותר,  המשוכללים  ההקלטות  באולפני  נערכה  ההקלטה 

יעו לתוצאה של אלבום עשיר ביותר, עם מבחר ניגונים הפורטים על נימי  בתחום. הקב"ה עזר שהג
הלב העמוקים ביותר, מלהיבים את הנשמה היהודית ונופחים חיות ביהודים. הדיסקים כבר אזלו  

 מהמלאי לפני החג, ויחזרו למלאי לאחר ימי ספירת העומר. 
יכל הקודש שמשגר בכל עת כל הספרים, חדשים וישנים, זמינים אצל המפיצים ובקרן הדפסה ה

התקשרו  ז"ל.  רבינו  הנובע של  וקונטרסים מהנחל  של ספרים  כולו  העולם  ברחבי  רבות  הזמנות 
 1-718-387-2691ל"קרן הדפסה" במספר 

*** 
 אלבום ספירת העומר בקול ברסלב 

להתחזק בעומדנו בימי ספירת העומר, בו נוהגים לא לשמוע מוזיקה, אך בכל זאת רוצים יהודים  
הטלפונית   המערכת  הוסיפה  לכן  יתברך,  השם  אל  יהודי  שמקרבים  באידיש  האמונה  ניגוני  עם 
המפורסמת "קול ברסלב" שלוחה שימושית מאד,  עם ניגונים חמים ונפלאים ללא מוזיקה, במיוחד  

 לימי ספירת העומר. 
לחזור הלב  את  שמחממים  שליט"א,  הישיבה  מראש  נפלאים  ניגונים  מכילה  השם   השלוחה  אל 

 יתברך ובזאת להתכונן לקבלת התורה, לקבל על עצמינו את עול התורה לעשות רק את רצון השם. 
 לאידיש  1לשמיעת האלבום בקול ברסלב, הקישו 

 לניגונים לימי הספירה.  6להיכל הנגינה, ואז  5 
 השם יתברך.הניגונים גם מתאימים מאד להרדים את הילדים בלילה, ותוך כדי כך לעורר אותם אל  

 ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות.  
 
  

  ַהֵּתרּוץ(  " ְלַהּתֹוָרה. ּוַמה ַלֲעׂשֹות, ֶׁשִּיָּכְנסּו ַהַּמִּקיִפים ִלְפִנים?

 . )תק"ו ןִסיָמ  ןְלַקָּמ  ן, ַעּיֵ כ"א ן ִסיָמ , א' ֵחֶלק, "ןמֹוֲהַר ְּבִלּקּוֵטי־ מּוָבא
 תקו. 

א ָאב'יֹום  רֹאׁש־ָחָדׁש  ֶעֶרב  ֶׁשּפֹוְסִקין    ,  ְּבֵעת  ֶעֶרב,  ְלֵעת 
  ִמָּטתֹו   ַעל  ְוָׁשַכב  ְמאֹד  םְמֻאּיָ   ָאז  "לֶלֱאכֹל ָּבָׂשר, ְוָהָיה ַרֵּבנּו זַ 

 .ֶׁשָחַׁשב ָמה ְוָחַׁשב ַהְרֵּבה ְוָׁשַתק
  ְלָפָניו   ָאז  ְוָעַמד .  ּוִמְׁשּתֹוֵמם  ַמְרִעיד  ְלָפָניו   ָעַמד   ָנָתן  יּבִ ְוַר 

תֹו ִׂשיָחתֹו  בְ ה ִעְנָיִנים. ּוַּכָּמ   ַז"ל  נּוּבֵ ַר   לֹו  רְוִסּפֵ ,  ָׁשעֹות  ַּכָּמה
ַהֵּׁשם־   ִלְפֵני  ְמאֹד   ִכיִתיּבָ   תּבָ ַהַּׁש   זֹוּבְ " ַהְּקדֹוָׁשה ָעָנה ְוָאַמר:  

  חֻמְכָר   ֲאִני,  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ֶׁשֲאִני   רבָ ָּד   ָּכל  ַמּדּועַ ,  ַרּבָ ִיְת 
 ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָּצִרי  רבָ ָּד   ֶׁשָּכל(ַהְינּו  "  ?ֶנֶפׁש   ְמִסירּותּבִ   ַלֲעׂשֹותֹו

ְוֵאינֹו ָיכֹול    ד ָעָליו ְמאֹד,בֵ ַר, ָקֶׁשה ְוכָ ּבָ וַֹדת־ַהֵּׁשם־ִיְת ב ֲע ּבַ 
ִּכי־ִאם   ֶׁש ּבִ ַלֲעׂשֹותֹו  ְוִסֵּפר,  ַמָּמׁש).  ֶנֶפׁש  יֹום  ּבְ ְמִסירּות  ָכל 

ְלִהְתַּפֵּלל,  ַּבּבֹ ְּכֶׁשעֹוֵמד   ְורֹוֶצה  ִּפיו  ֶקר  ִלְפּתַֹח  ָיכֹול  ֵאינֹו 
לֹו   ְוֵאין  רֹוֶצה  ּבַ ְּכָלל,  הּוא  ַוֲאַזי  ַעְצמֹו.  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ֶּמה 

ְלַהֲחיֹות ֶאת   ְּכֵדי  ִנּגּון  ֵאיֶזה  ַעל־ָּכל־ָּפִנים  ְלַעְצמֹו  ְלַהְזִּכיר 
. ְוַגם ֶזה ִנְמָנע ִמֶּמּנּו, ִּכי ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְזִּכיר  ֵאיֶזה ִנּגּוןּבְ ַעְצמֹו  

ַלֲעמֹד    ֵאי ְּכָלל  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ַעד  ִנּגּון,  ׁשּום  ַעְצמֹו  ֶאת 
ְוַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן הּוא עֹוֵמד ְלִהְתַּפֵּלל. ַאַחר־  —ּוְלִהְתַּפֵּלל  

ת ַעְצמֹו ֵאיֶזה ִנּגּון,  תֹו ַהְּתִפָּלה, ָאז ַמְזִּכיר ֶא ּבְ א  ּבָ ָּכ ְּכֶׁש 
ר ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות,  בָ א ַעל ַּדְעּתֹו ִמֵּמיָלא. ַהְּכָלל: ֶׁשָּכל ָּד ּבָ ֶׁש 

 ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְוכּו'.  ּבִ ָקֶׁשה ָעָליו ְמאֹד, ּוֻמְכָרח ַלֲעׂשֹות 
ַהָּלׁשֹון:   ְּבזֹו  ְוָאַמר  ַהְּמָׁשֵרת  ִנְכַנס   ָּכ  ִּגי"ַרִּביּוְבתֹו   ט , 

  ָעָנה !)  ֵנרֹות  ַּבֲעבּור  ֶּכֶסף  ְּתנּו ,  ַרִּבי(  " !טעכְ לֶ   ף אֹוי  טעלְ ּגֶ 
?  אֹוֵמר  אֶׁשהּו  הֲהָשַמְעָּת ַמ "ָנָתן:   ַרִּבי  ֶאל  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר

  ן (ְּבִסיָמ   "ל"ַהּנַ   אַהֻּקְׁשיָ   ַעל  ץֵּתרּו  הּוא  ַּגם  ִּכי,  רִּתְזּכֹ  ֶזה  ֶאת  ַּגם

  ִּתְהֶיה  "ִאם:  ְוָאַמר.  ְלַמְעָלה  ֶׁשִהְקׁשּו ,  ַהַּמִּקיִפין  ְּבִעְנַין   )תק"ה
 " !זֹאת  ְלָהִבין ִּתְזֶּכה, ָּכֵׁשר ִאיׁש

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

 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  15 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  אי"ה  בקרוב    אי"ה בקרוב  סעודה שלישית בשקיעה  21:30יום רביעי בשעה   
3קומה  5רשב"י   

  21:00יום ראשון בשעה  : שיעור 
 ) ביהכ"נ חב"ד ( 9רחוב צה"ל 

 

 נא לברר אצל הגבאים לפני שבת 
 

 צפת 
  

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  >>>> המשךִסּפּור ַחּיָ
 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 תלהיות שותף בהפצת הגיליונו
 בעירך 

 אפשר לתרום דרך נדרים פלוס על שם
 "היכל הקודש 

ירושלים/בני ברק/בית שמש/צפת 
 מ.ש.ג.ב"

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו יחזקאל סאמעטמו"ה 
 מומחה במוסדותינו הקדושים מלמד 

 למזל טוב  להולדת בתו
 *** 

 הי"ו יוסף שניטצלערמו"ה 
 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים 

 למזל טוב  להולדת בנו
 *** 

 הי"ו אייזיק אפפעל מו"ה
 למזל טוב  לשמחת אירוסין של בנו

 הי"ו גדלי' אפפעל החתן

 הי"ויצחק יואל ג'ברא עב"ג בת מו"ה 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 זכות הפצת הגליונות השבוע 
 בעיר בית שמש ע"י

 משפחת לוריא
שיזכו לסייעתא  יעזור השי"ת

 ברכה והצלחה בכל העניניםדשמייא 
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	בָּדָד יֵשֵׁב מִחוּץ לַמַּחֲנֶה מוֹשָׁבוֹ. הַמְּצוֹרָע צָרִיךְ לָשָׁבֶת בּוֹדֵד וּמְבֻדָּד מֵאֲנָשִׁים.
	מוֹהֲרָא"שׁ מַסְבִּיר זֹאת לְפִי מַה שֶׁרַבֵּינוּ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן י"ד) אִם אָדָם רוֹצֶה שָׁלוֹם, הוּא רוֹצֶה לִחְיוֹת בְּשָׁלוֹם עִם אֲנָשִׁים אֲחֵרִים, עִם מִשְׁפַּחְתּוֹ, וּבֵין אָדָם לְעַצְמוֹ, צְרִיכִין שֶׁיִּהְיֶה לְ...
	מוֹהֲרָא"שׁ מַסְבִּיר זֹאת לְפִי מַה שֶׁרַבֵּינוּ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן י"ד) אִם אָדָם רוֹצֶה שָׁלוֹם, הוּא רוֹצֶה לִחְיוֹת בְּשָׁלוֹם עִם אֲנָשִׁים אֲחֵרִים, עִם מִשְׁפַּחְתּוֹ, וּבֵין אָדָם לְעַצְמוֹ, צְרִיכִין שֶׁיִּהְיֶה לְ...
	הֲרֵי הַמְּצוֹרָע נֶעֱנַשׁ עַל שֶׁדִּבֵּר לָשׁוֹן הָרַע, וְעָשָׂה מַחֲלֹקֶת וּמְרִיבוֹת בֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ, וְזֶה נוֹבֵעַ כי שָׁכַח מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, הוּא לֹא זָכַר שֶׁרַק הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מַנְהִיג הַכֹּל, וְלָכֵן תִּקּוּנוֹ שֶׁיֵּצֵא מִחוּ...
	לָכֵן אוֹמֵר הַפָּסוּק, בָּדָד יָשַׁב מִחוּץ לַמַּחֲנֶה מוֹשָׁבוֹ. לַצַּדִּיק הַדָּבוּק בּוֹ יִתְבָּרַךְ, עִנְיַן שֶׁל הִתְבּוֹדְדוּת וְהַפְרָשָׁה מִבְּנֵי אָדָם, הוּא מַעְלָה עֶלְיוֹנָה מְאֹד, כִּי אָז יָכוֹל לְהַקְדִּישׁ זְמַנּוֹ לְגַמְרֵי אֵלָיו יִ...
	כְּשֶׁאָדָם נוֹפֵל לַמַּצָּב הַזֶּה, הוּא מַרְגִּישׁ שֶּׁאֵין לוֹ אֶל מִי לְדַבֵּר, עֲצָתוֹ שֶׁיֵּלֵךְ לְצַדִּיק, שֶׁהוּא יַרְאֶה לוֹ אֶת הַדֶּרֶךְ הַנְּכוֹנָה, לְקַדֵּשׁ אֶת דִּבּוּרֵי פִּיו עִם דִּבּוּרֵי תּוֹרָה וּתְפִלָּה, שֶׁזֶּה  תִּקּוּנוֹ וּרְ...
	וְאָז כְּשֶׁהַמְּצוֹרָע יֵצֵא לְבַד, הוּא יַתְחִיל לְדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם, וְכָךְ הוּא יְקַבֵּל יִרְאַת שָׁמַיִם, הוּא יַחְזֹר בִּתְשׁוּבָה בֶּאֱמֶת וְיַפְסִיק לְדַבֵּר לָשׁוֹן הָרַע וְלַעֲשׂוֹת מַחֲלֹקֶת, הוּא יִתְרַפֵּא מִכָּל הַצָּרוֹת וְהַבְּעָיוֹת ...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל תַזְרִיעַ-מְצֹרָע תשס"א)
	.
	שְׁאֵלָה:
	לִכְבוֹד רֹאשׁ הַיְּשִׁיבָה שְׁלִיטָ"א,
	הַאִם יֵשׁ מִנְהָגִים מְיֻחָדִים בִּבְרֶסְלֶב בִּימֵי הַסְּפִירָה? מַשֶּׁהוּ שֶׁכֵּן עוֹשִׂים אוֹ לֹא עוֹשִׂים בִּימֵי סְפִירַת הָעֹמֶר?
	הַאִם יֵשׁ מִנְהָגִים מְיֻחָדִים בִּבְרֶסְלֶב בִּימֵי הַסְּפִירָה? מַשֶּׁהוּ שֶׁכֵּן עוֹשִׂים אוֹ לֹא עוֹשִׂים בִּימֵי סְפִירַת הָעֹמֶר?
	הַאִם יֵשׁ מִנְהָגִים מְיֻחָדִים בִּבְרֶסְלֶב בִּימֵי הַסְּפִירָה? מַשֶּׁהוּ שֶׁכֵּן עוֹשִׂים אוֹ לֹא עוֹשִׂים בִּימֵי סְפִירַת הָעֹמֶר?
	יִישַׁר כֹּחַ
	תְּשׁוּבָה:
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת אַחֲרֵי ב' (באר"י קְדוֹשִׁים), כ"ג נִיסָן, אִסְרוּ חַג, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת אַחֲרֵי ב' (באר"י קְדוֹשִׁים), כ"ג נִיסָן, אִסְרוּ חַג, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	קִבַּלְתִּי אֶת מִכְתָּבְךָ.
	מַה שֶׁכָּתוּב בְּשֻׁלְחָן עָרוּךְ - כָּךְ נוֹהֲגִים חֲסִידֵי בְּרֶסְלֶב.
	בְּנוֹסָף לָזֶה, הַצַּדִּיק רַבִּי נָתָן הָיָה נוֹהֵג בִּימֵי סְפִירַת הָעֹמֶר לוֹמַר פַּעֲמַיִם בְּיוֹם אֶת יוֹם הַתְּהִלִּים, כִּי רַבֵּנוּ גִּלָּה לָנוּ אֶת הַמַּעֲלָה שֶׁל אֲמִירַת תְּהִלִּים (לִקּוּטֵי מֹוהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן עג): "מִי שֶׁרוֹצ...
	עוֹד מַשֶּׁהוּ שֶׁמּוֹהֲרָא"שׁ מְאֹד חִזֵּק אוֹתָנוּ בִּימֵי סְפִירַת הָעֹמֶר, לְהִזָּהֵר לֶאֱהֹב אֶחָד אֶת הַשֵּׁנִי. שֶׁלֹּא יִהְיֶה לָנוּ עֵסֶק בְּמַחְלוֹקוֹת, כִּי תַּלְמִידֵי רַבִּי עֲקִיבָא נִסְתַּלְּקוּ בִּימֵי סְפִירַת הָעֹמֶר רַק כִּי הֵם לֹא...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה אַחֲרֵי-ב' תשפ"ב)
	מדפיסים ומפיצים את הספרים הקדושים שמחיים ומחזקים
	קרן הדפסה היכל הקודש המפורסמת והידועה לכל ממשיכה למלא את היעד הקדוש של הדפסת והפצת ספרי רבינו ז"ל, ספרים רבים נדפסים כל הזמן במלוא הקיטור, ויהודים רבים ברחבי העולם כולו עוטים עליהם בשקיקה ומתחזקים ומחיים את נפשם, וזה נותן להם דרך בחיים להצליח ברוחניות...
	לאחרונה נדפסו ספרים חדשים רבים שכבר זמן רב לא היה ניתן להשיגם, והייתה דרישה מוגברת להדפיסם שוב.
	לקראת חג הפסח העבר עלינו לטובה, הודפסה מחדש לפני החג הגדה של פסח אור זרוע, באידיש ובלשון הקודש, כמו כן יצאו לאור עולם עוד הרבה ספרים יפים מלאים באמונה, חיזוק ועצות, לדוגמא הספרים "פארליר זיך נישט" (אל תאבד עשתונות), "א אידישע שטוב" (בית יהודי), "אוצר ...
	לקראת חג הפסח העבר עלינו לטובה, הודפסה מחדש לפני החג הגדה של פסח אור זרוע, באידיש ובלשון הקודש, כמו כן יצאו לאור עולם עוד הרבה ספרים יפים מלאים באמונה, חיזוק ועצות, לדוגמא הספרים "פארליר זיך נישט" (אל תאבד עשתונות), "א אידישע שטוב" (בית יהודי), "אוצר ...
	לקראת חג הפסח העבר עלינו לטובה, הודפסה מחדש לפני החג הגדה של פסח אור זרוע, באידיש ובלשון הקודש, כמו כן יצאו לאור עולם עוד הרבה ספרים יפים מלאים באמונה, חיזוק ועצות, לדוגמא הספרים "פארליר זיך נישט" (אל תאבד עשתונות), "א אידישע שטוב" (בית יהודי), "אוצר ...
	כמו כן רכשו כעת מכונה חדשה לשכפול דסקי און קי שמכילים בתוכם ניגונים ושיעורים רבים, כמו כן משכפלים כעת עותקים רבים של הדיסק "איך דארף נישט קיינעם" (אני לא צריך אף אחד) שהפך לרב מכר.
	בפרויקט הפקת האלבום השתתפו העילית שבעילית. ראש הישיבה בחר וברר את הניגונים הכי מיוחדים בישיבה, וב"ה הצליחו לקבץ צוות מקצועי של גדולי אמני המוזיקה מאמריקה ומארץ ישראל שליוו והנחו את כל הפרויקט, והכינו את המוזיקה בליווי מקהלה חסידית עשירה ביותר.
	בפרויקט הפקת האלבום השתתפו העילית שבעילית. ראש הישיבה בחר וברר את הניגונים הכי מיוחדים בישיבה, וב"ה הצליחו לקבץ צוות מקצועי של גדולי אמני המוזיקה מאמריקה ומארץ ישראל שליוו והנחו את כל הפרויקט, והכינו את המוזיקה בליווי מקהלה חסידית עשירה ביותר.
	בפרויקט הפקת האלבום השתתפו העילית שבעילית. ראש הישיבה בחר וברר את הניגונים הכי מיוחדים בישיבה, וב"ה הצליחו לקבץ צוות מקצועי של גדולי אמני המוזיקה מאמריקה ומארץ ישראל שליוו והנחו את כל הפרויקט, והכינו את המוזיקה בליווי מקהלה חסידית עשירה ביותר.
	ההקלטה נערכה באולפני ההקלטות המשוכללים ביותר, ועברה מיקס על ידי טובי המומחים בתחום. הקב"ה עזר שהגיעו לתוצאה של אלבום עשיר ביותר, עם מבחר ניגונים הפורטים על נימי הלב העמוקים ביותר, מלהיבים את הנשמה היהודית ונופחים חיות ביהודים. הדיסקים כבר אזלו מהמלאי ...
	כל הספרים, חדשים וישנים, זמינים אצל המפיצים ובקרן הדפסה היכל הקודש שמשגר בכל עת הזמנות רבות ברחבי העולם כולו של ספרים וקונטרסים מהנחל הנובע של רבינו ז"ל. התקשרו ל"קרן הדפסה" במספר 1-718-387-2691
	אלבום ספירת העומר בקול ברסלב
	בעומדנו בימי ספירת העומר, בו נוהגים לא לשמוע מוזיקה, אך בכל זאת רוצים יהודים להתחזק עם ניגוני האמונה באידיש שמקרבים יהודי אל השם יתברך, לכן הוסיפה המערכת הטלפונית המפורסמת "קול ברסלב" שלוחה שימושית מאד,  עם ניגונים חמים ונפלאים ללא מוזיקה, במיוחד לימי...
	השלוחה מכילה ניגונים נפלאים מראש הישיבה שליט"א, שמחממים את הלב לחזור אל השם יתברך ובזאת להתכונן לקבלת התורה, לקבל על עצמינו את עול התורה לעשות רק את רצון השם.
	לשמיעת האלבום בקול ברסלב, הקישו 1 לאידיש
	5 להיכל הנגינה, ואז 6 לניגונים לימי הספירה.
	הניגונים גם מתאימים מאד להרדים את הילדים בלילה, ותוך כדי כך לעורר אותם אל השם יתברך.
	ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות.

