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ֵּגר   ּבֹו  ְוֶהֱחַזְקָּת  ִעָּמ�  ָידֹו  ּוָמָטה  ָאִחי�  ָימּו�  ְוִכי 
 ְותֹוָׁשב ָוַחי ִעָּמ�. 

ִּפי ַמה ֶׁשַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר   מֹוֲהָרא"ׁש ַמְסִּביר ֹזאת ַעל
ד') אֹות  ג'  ֲהָלָכה  ִקּדּוִׁשין,  ֲהָלכֹות,  רֹוִאים  (ִלּקּוֵטי  ֶׁשֵּיׁש : 

ֲעִׁשיִרים ֶׁש�א רֹוִצים ָלֵתת ְצָדָקה, ְּכֶׁשָּבִאים ְלַבֵּקׁש  
ְזַמִּנים ָקִׁשים,    ֵאּלּום  ֵמֶהם ְצָדָקה ֵהם אֹוְמִרים: "ַהּיוֹ 

, ַוֲאִני �א ָיכֹול ָלֵתת ְצָדָקה".  יֲאִני ִמְתַיֵּגַע ַּגם ְלַעְצמִ 
, ֶאָּלא תֲחבּוֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשָהֹעֶׁשר ַחי לֹו ֵּדי ְּברַ 

ִמֶּזה   יֹוֵצא  ִמְתַיֵּגַע.  ֶׁשּלֹו, הּוא  ַהְּסַטְנַּדְרִטים  ֶׁשְּלִפי 
�א   הּוא  ְוֶלָעִני  ֹעֶׁשר,  ַחֵּיי  ְלַעְצמֹו  ְמַפְרֵּגן  ֶׁשהּוא 

 ַרק ֶׁשהּוא �א ָימּות ֵמָרָעב. אֶאּלָ  ְמַפְרֵּגן ְּכלּום
ֶפה ָמֵלא, ֲאָבל ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשֶהָעִׁשיר �א אֹוֵמר ֶאת ֶזה ּבְ 

ְּכֶׁשהּוא רֹוֶאה ֶׁשֶהָעִני ַמְרֶׁשה ְלַעְצמֹו ִלְקנֹות ַמֶּׁשהּו 
ַהֵּלב,   ֶאת  לֹו  אֹוֵכל  ֶזה  ָצִרי�,  ֶׁשהּוא  ִמָּמה  יֹוֵתר 

ְּכֵדי    ל"ִּבְׁשִבי ְצָדָקה?!  לֹו  ָלֵתת  ָצִרי�  ָהִייִתי  ֶזה 
 ֶלָעִׁשיר ֶׁשהּוא ִיְקֶנה ְלַעְצמֹו ֶאת ֶזה ְוֶאת ֶזה?" ְּכִאּלּו

ַמָּמׁש    ַרק  א ֶאּלָ   ַמִּגיַע ָּכל טּוב ְוֶלָעִני �א ַמִּגיַע ְּכלּום
 �א ָימּות ֵמָרָעב. ֶׁשהּוא לְמַעט ִּבְׁשִבי

אֹוֵמר,    ֶׁשַהָּפסּוק  ַמה  ִעָּמ� ֶזה  ָאִחי�  ֶׁשָאִחי ְוֵחי   ,
ְקצָ  ְלַעְצְמ�  ַמְרֶׁשה  ֶׁשַאָּתה  ְּכמֹו  "ִעָּמ�",    ת ִיְחֶיה 

ָּכ�יֹוֵתר ְוִתְדַא  ,  ֶהָעִני,  ְלָאִחי�  ַּגם  ֶזה   גְּתַפְרֵּגן ֶאת 
ֶׁשַּגם הּוא ִיְהֶיה ָׂשֵמַח, ְוֶׁשִּיְהֶיה לֹו ָמה ֶׁשהּוא ָצִרי� 
ְּבַרֲחבּות, ְוָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְיַׁשֵּלם ְל� ַּבֲחָזָרה,  

ִּתְׁשרֶ  ֶיחְ   הֶׁשַהְּבָרָכה  �א  ַּפַעם  ְוַאף  ְל� ֶאְצְל�,  ַסר 
 ְּכלּום.

 (ֹזאת ַהּתֹוָרה ְּבַהר ד')
. מֹוֲהָרא"ׁש  ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם ְּגֻאָּלה ִּתְּתנּו ָלָאֶרץ  ל ּוְבכָ 

(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ַמְסִּביר ֹזאת ְלִפי ַמה ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר  

סא) ִסיָמן  ְיהּוִדי  א'  ֶׁשֵּיׁש  ְּבחּוץ םֶׁשֵאיֹפה  ֲאִפילּו   ,
הֵ  ֶאֶרץ ָלָאֶרץ,  ִּבְקֻדַּׁשת  ַהָּמקֹום  ֶאת  ְמַקְּדִׁשים  ם 

 ִיְׂשָרֵאל.
ַּבָּפסּוק,   ַהֵּפרּוׁש  ֶאֶרץ,ֶזה  ֶׁשֶּזה   ּוְבָכל  ֶאֶרץ  ְּבֵאיֶזה 

ִיְהֶיה ֲאֻחַּזְתֶכםַרק  ַהָּמקֹום    ,,  ֶׁשָּלֶכם,  ַהָּמקֹום  ֶזה 
א , ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוְּגֻאָּלהַהֶּזה ַּגם ִנְהֶיה ָקדֹוׁש.  

ִצְדֵקנּו,   ָמִׁשיַח  ְיֵדי  ַעל  ְּבָקרֹוב  אֹוָתנּו  ִּתְּתנּו  ִיְגַאל 
ֶאֶרץ    ָלָאֶרץ, ֶׁשל  ָהֲאִמִּתית  ַהְּקדּוָׁשה  ִיְתַּגֶּלה  ָאז 

 ִיְׂשָרֵאל.
  (ֹזאת ַהּתֹוָרה ְּבַהר ד')

 

הּוא   ִּכי  ְּכָלל,  ְלַׁשֵער  ְוֵאין  ְלָּתֵאר  ֵאין  ָּבֹעֶמר  ַל"ג  יֹום  ַמֲעַלת  עֹוֵצם 
ַהִהּלּוָלא ַרָּבה ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ְויֹום ֶזה ֶנְחָׁשב ְּכיֹום ֲחֻתָּנתֹו  

ִויָקרֹות    ְויֹום ִׂשְמָחתֹו, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְמַחֵּלק ַמָּתנֹות ִנְפָלאֹות
ֶׁשְּמַחְּלִקים  ֲעִׁשיִרים,  ְמֻחָּתִנים  ּוְכֶדֶר�  ְּבִׂשְמָחתֹו,  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ְלָכל 

 ַמָּתנֹות ְיָקרֹות ְלָכל ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ְּבִׂשְמָחָתם. 
ָיכֹול ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַהִּגיַע ְלָׁשם ְּבֹפַעל ַמָּמׁש, ַאף ַעל ִּפי ֵּכן  י  מִ     ֲאִפילּו

ְלַקֵּׁשר ַעְצמֹו ֶאל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ִמָּכל ָמקֹום ֶׁשהּוא, ְוִיְהֶיה ֶנְחָׁשב  
ִויכֹוִלין  א,  ִנְמצָ א  הּוב  חֹוׁשֵ ם  ֶׁשָאדָ ן  ֵהיכָ י  ְּכִאילּו ִנְמָצא ֶאְצלֹו ַמָּמׁש, ּכִ 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֶׁשִּיְזֶּכה    ְלַבֵּקׁש ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּבְזכּותֹו ּוְבכֹוחֹו ֶׁשל
ְלִהָּוַׁשע ְּבָכל ִעְנָין ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות, ִּכי ֹּכחֹו ּוְזכּותֹו ְּגדֹוִלים ְמֹאד,  

ַהְּקדֹוִׁשים ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ט.)ְּבָרכוֹ (   ּוְכמֹו  ִׁשְמעֹון     ת  ַרִּבי  הּוא  ְּכַדאי 
ַחק, ּוֵפְרׁשּו ַצִּדיִקים, ֶׁשִאם ֵיׁש ֵאיזֹו ְׁשַעת ַהְּדַחק  ִלְסֹמ� ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהּדְ 

ְוֵעת ָצָרה, ַחס ְוָׁשלֹום, ְּכַדאי הּוא ְזכּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסֹמ� ָעָליו, 
ְלהֹוִציא אֹותֹו ִמן ַהֵּמַצר ְוַהֹּדַחק, ַעל ֵּכן ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָאָדם ִנְמָצא, ָיכֹול 

ְוֶנָחמֹות ְּבכֹוחֹו ּוִבְזכּותֹו ֶׁשל  ְלַבֵּקׁש ֵמאֵ  ת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְיׁשּועֹות 
 ַרִּבי ִׁשְמעֹון. 

 ה ַּבִּפּנָ   ָרגּועַ ם  ָמקוֹ 
ַּגם ֵאּלּו ֶׁשּזֹוִכים ִלְהיֹות ָׁשם ְּבַהר ִמירֹון ְּבַל"ג ָּבֹעֶמר, ְצִריִכין ָלַדַעת, 

ַהָּמקֹום   ְּבָכל  ִנְמָצא  ִׁשְמעֹון  ְוֵאין  ֶׁשַרִּבי  ָהָהר,  ּוְבָכל  ֶׁשַּבְסִביָבה  ַהָּגדֹול 
ֶׁשַרק ָׁשם   ְוַלְחֹׁשב  ַהְּמָעָרה,  ַּדְיָקא ֶאל ּתֹו�  ִלָּכֵנס  ַנְפׁשֹו  ִלְמֹסר  ְצִריִכין 
ִׁשְמעֹון,   ַרִּבי  ִּבְקֻדַּׁשת  ָקדֹוׁש  ִמירֹון  ַהר  ָּכל  ִּכי  ְיׁשּועֹות,  ִלְפֹעל  ְיכֹוִלים 

ְלַיֵחד לְ  ַעְצמֹו ֵאיזֹו ִּפָּנה ְצנּוָעה, ּוְלַקֵּׁשר ַעְצמֹו ִמָּׁשם ֶאל ּוְמֻסָּגל ְמֹאד 
ְוִלְפֵני  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ִלְפֵני  ִׂשיָחתֹו  ָּכל  ּוְלָפֵרׁש  יֹוַחאי,  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ָּכל  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ֶּׁשְּיַמֵּלא  ֻמְבָטח  ְוִיְהֶיה  ָׁשם,  ַהְּגנּוִזים  ַהַּצִּדיִקים 

ַרִּבי ִמְׁשאֲ  ַהִהּלּוָלא  ַּבַעל  ּוִבְזכּות  ַהַּצִּדיִקים  ִּבְזכּות  ְלטֹוָבה  ִלּבֹו  לֹות 
 ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן. 

ָּדָבר ַהְפֵלא ָוֶפֶלא רֹוִאים ְּבִמירֹון, ֶׁשָּכל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ִמן ַהְּגדֹוִלים 
הַ  ַאְׁשְּכַנִּזים  ַעד  ּוִמְתַנְּגִדים,  ֲחִסיִדים  ְוַאְדמֹוִרי"ם,  ַרָּבִנים  ְּקַטִּנים, 

ּכִ  ְלִמירֹון,  ָּבִאים  ּכּוָלם  ל  ְלכָ ה  ָׂשפָ   ֵיׁש ם  ַהְּגדֹוִלים  ַלַּצִּדיִקיי  ּוְסָפַרִדים, 
ַהּקָ דֶאחָ  ְלָהַרב  ַהָּקדֹוׁש "ֵּבית ַאֲהֹרן"  ְּבֵסֶפר  ּנֹוָרא  ְוַכּמּוָבא ָלׁשֹון  דֹוׁש  , 

"ְּכמֹו ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַלֹּכל, ָּכ� ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר     ַרִּבי ַאֲהֹרן ִמַקאְרִלין זי"ע 
ת  ַחּיּול  ְלַקּבֵ ל  ָיכוֹ י  ְיהּודִ ל  ֶׁשּכָ ה  ִמּזֶ ם  רֹוִאי  .יֹוַחאי ַלֹּכל, ֲאִפילּו ִלְפחּוִתים"

,  ֶׁשּלוֹ ן  ַלִּצּיּום  ְיהּוִדיה  ַהְרּבֵ   ָּכ�ל  ּכָ ם  נֹוְסִעין  ְוָלכֵ י,  יֹוַחא  ַּברן  ִׁשְמעוֹ י  ֵמַרּבִ 
 ב.טּול ּכָ ם ׁשָ ם  ּופֹוֲעִלי
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 מילה של התחזקות
ים   ƒיכ ƒר ¿̂ ם,  ָ̇ ‡ו…  „ ַכּב≈ ¿ּ̇ ָך  ¿̇ ַוֲחמו… יָך  ƒָחמ  ˙ ∆‡  ׁ̆ ≈‚ ּפו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ּכ¿

ים.   ƒר ‰ו… מו…  ּכ¿  ˙ ַחּמו… ו¿ ָחם   „ ַכּב≈ ר  ל¿ ַ„ּב≈ מ¿ יָך  ƒָחמ ∆ ׁ̆ ‰    -ּכ¿ י∆ ¿‰ ƒּ̇

ל   ָך ‡…כ∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ ם נו… ≈‰ ∆ ׁ̆ ט, ּכ¿ ∆̃ ∆ ׁ̆ ˙    -ּב¿ ∆‡ ˜ ַחּז≈ ‰ י¿ ם; ז∆ ‰ ָל‰∆ ∆„ ו… ּ̇

יָך  ל∆ ָב‰ ‡≈ רו… ¿̃ ר  ≈̇ ‰ יו… י∆ ¿‰ ƒּ̇ ָך  ¿ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ,ר ≈̇ יו… ר ו¿ ≈̇ ם יו… כ∆ ּלָ ∆ ׁ̆ ר  ∆ ׁ̆ ∆ּ̃ ‰ַ

יָ‰. ר∆ ˙ ‰ו… ∆‡ „ ַכּב≈ ‰ מ¿ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆  ‰ ∆‡ ר¿ ƒּ̇ י‡  ƒ‰ ∆ ׁ̆  ּכ¿
˙ו… ( ָ̂ מ ֲע י‰ ּונָ ‡¡ ƒ ׁ̆ „ו…  "ב)˙˘פם ̃¿
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8:45 52:6  ירושלים  
 בני ברק  7:09 8:43
 בית שמש  6:58 8:41

 מודיעין עילית  7:11 8:44

 צפת 7:03 8:46

 יבנאל 6:48 8:41
 אומאן  8:00 9:44
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יֹום ה' ַּפְרַׁשת ְקדֹוִׁשים (באר"י    - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  
 תשפ"ב  ה'ֱאֹמר), ד' ִאָייר, י"ט ָלֹעֶמר, ְׁשַנת  

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ... ֵנרֹו ָיִאיר
ַהִּמָּלה ַהְּיִחיָדה:    הִּתְתַחֵּזק, ֲחִסידּות ְּבֶרְסֶלב זֶ 

ְלִהָּׁשֵאר ִלְׁשַּכב, א  , �ת"ְלִהְתַחֵּזק", �א ְלַהְרּפוֹ 
 ֶאָּלא ָלקּום. 

מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּפר ָלנּו, הּוא ָׁשַמע ִמיהּוִדי ְמֻבָּגר 
ֶׁשּלֹו,   ַהִהְתָקְרבּות  ִסּפּור  ֶאת  ְּבֶרְסֶלב  ֲחִסיד 

ִמנְ  ִמְנָין  ְוִחֵּפׂש  ְּבפֹוִלין  ָהָיה  ִלְפֵני הּוא  ָחה 
ְּבֶרְסֶלב   ֶׁשֲחִסיֵדי  לֹו  ָאְמרּו  ַהְּׁשִקיָעה, 
ָהַל�   הּוא  ַהְּׁשִקיָעה,  ִלְפֵני  ִמְנָחה  ִמְתַּפְּלִלים 
ַלְּׁשִטיְּבל ֶׁשל ְּבֶרְסֶלב. ְוהּוא ׁשֹוֵמַע ֶאָחד אֹוֵמר  
ָלַמד   ַרֵּבנּו  ִּתְתרֹוֵמם!  ָנַפְלָּת?  "ָאִחי,  ַלֵּׁשִני: 

ִלים ָקִמים, ִּכי ָנַפְלִּתי ַקְמִּתי";  אֹוָתנּו ֶׁשִאם נֹופְ 
ֶאת ַהִּמִּלים ָהֵאּלּו אֹותֹו ֶאָחד ָאַמר ׁשּוב ָוׁשּוב,  
ֶזה ְמֹאד ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ַהְּיהּוִדי, הּוא ֶהֱחִליט 
ַלֲהֹפ� ַלֲחִסיד ְּבֶרְסֶלב; ֲאִני ָזקּוק ְלַרִּבי ֶׁשַּיִּגיד  

 ִלי: "ָנַפְלָּת? ִּתְתרֹוֵמם!" 
ִלְׂשֹמַח  ָאִחי ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ֶׁשֲאַנְחנּו ד  ְמאֹ   , 

 ְמֹקָרִבים ְלַרִּבי ָּכֶזה.
 "ב)תשפם ְקדֹוִׁשיה  ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (
  

 

 

 

ַּגם ִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלַהִּגיַע ְלִמירֹון ֵמֵאיזֹו ִסָּבה, ָיכֹול ְלַקֵּׁשר ַעְצמֹו ִמָּמקֹום ֶׁשהּוא ֶאל  
ִמְׁשֲאלֹות ִלּבֹו ְלטֹוָבה, ָהִעָּקר ְלַיֵּׁשב ַעְצמֹו ְּבֵאיֶזה ִּפָּנה  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ְוִלְפֹעל ָּכל  

ַהַּצִּדיק ְּבָכל ָהעֹוָלם   ִהְתַּפְּׁשטּות  יֹוַחאי, ִּכי  ּוְלַקֵּׁשר ַעְצמֹו ֶאל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר  ְצנּוָעה 
ּוִבפְ  ִנְמָצא,  ָׁשם הּוא  ֶׁשּלֹוְמִדים ּתֹוֹרָתו,  ּוִבְמקֹום  ֶאָחד  ּכּולֹו,  ַיד  ַעל  יֹוְׁשִבים  ִאם  ָרט 

ִמִּסְפֵרי ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, ֲהֵרי ַהְּיִׁשיָבה ְלַיד ַהֵּסֶפר ֶנְחָׁשב ְּכִהְׁשַּתְּטחּות ַעל ִקְברֹו, ְוַכּמּוָבא 
ֵעיַנִים" ֵסֶפר "ֵמאֹור  "ְּבִלּקּוטֵ (   ַּבּסֹוף  ֶׁשַהַּצִּדיק ָקבֹור  ,  ת)ַׁשּבָ ת  ַמֶּסכֶ "ס  ַהּׁשַ ת  ַאָּגדַ ל  עַ ב"  לֵ ח  ִיְׂשמַ י 
, ָּפָניו ְוִׂשְכלֹו  קצ"ב)  ִסיָמן ק א'  ֵחלֶ "ן  ֹמוֲהרַ י  ִליקּוטֵ (   ְוֵכן אֹוֵמר ַרֵּבינּו  .ְוָטמּון ְּבתֹו� ַהִּדּבּוִרים ֶׁשּלוֹ 

 ֹו ַמָּמׁש.ְוִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק ִנְמָצא ְּבתֹו� ִסְפרֹו, ְוִיְהֶיה ֶנְחָׁשב ְּכִאילּו ִמְׁשַּתֵּטַח ַעל ִקְבר

 ת ְוֶקׁשֶ ץ  ְּבחֵ ת  ִלירוֹ 
ס"ג) ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּו ִסיָמן  ָּבִנים  אֹות  ַהִּמּדֹות  ל ְמֻסּגָ ר,  ָּבֹעמֶ "ג  ְּבלַ ת  ְוֶקׁשֶ ץ  ְּבחֵ ת  ֶׁשִּלירוֹ   (ֵסֶפר 

ם, ֵמַהְּיָלִדית  ַנחַ ת  ִלְראוֹ ה  ְסגּולָ ם  ְוגַ ם,  ְיָלִדיד  ְלהֹוִליה  ְסגּולָ ם  ּגַ ה  ֶׁשּזֶ א  ִהיה  ַהַּכָּונָ ם,  ִליָלִדי
ץ  ְּבחֵ ם  ְויֹוִריר,  אֹומֵ   ֶׁשַרֵּבינּוה  מַ ם  ְלַקֵיים  נֹוֲהִגי  ְׁשלֹוֵמינּוי  ַאְנׁשֵ ת,  ְּבַקּלּום  אֹותָ ל  ּוְלַגּדֵ 
 ר.ָּבֹעמֶ "ג ְּבלַ ת ְוֶקׁשֶ 

ן  ִׁשְמעוֹ י  ְלַרּבִ ג  זּוי  ְּבנֵ   ִהִּגיעּום  ֶׁשַּפעַ ר  ְמַסּפֵ   ֶׁשַהִּמְדָרׁשר  ַהִּסּפּוי  ְלפִ ה  זֶ ת  אֶ ן  ְלָהִביר  ֶאְפׁשָ 
ם  ְוהֵ   ִהְתַחְּתנּום  ֶׁשהֵ ז  ֵמָאן  ְזמַ ה  ַהְרּבֵ ר  ָעבַ ר  ְּכבָ י  ּכִ   ְלִהְתָּגֵרׁשם  רֹוִצים  ֶׁשהֵ י  יֹוַחאר  ּבַ 

 ְּכמוֹ ל  ֲאבָ   ְלִהְתָּגֵרׁשם  ְיכֹוִלים  ֶׁשהֵ ן  ִׁשְמעוֹ י  ַרּבִ ם  ָלהֶ ר  ָאמַ ם,  ִליָלִדי  ָזכּוא  �ן  ֲעַדִיי
ה,  ְּגדֹולָ ה  ְסעּודָ ן  ַּבֵגרּוִׁשיו  ַעְכָׁשי ם  ּגַ   ֶׁשַּיֲעׂשּוה,  ְּגדֹולָ ה  ְסעּודָ   ָעׂשּום  הֵ ם  ֶׁשָּלהֶ ה  ֶׁשַּבֲחֻתּנָ 

י ְוַאֲחרֵ ה,  ַּבְּסעּודָ ר  ִהְׁשַּתּכֵ ל  ַהַּבעַ ת,  ַּבַּביִ ם  ֶאְצלָ ה  ְּגדֹולָ ה  ְסעּודָ   ָעׂשּום  הֵ ,  ָּכ�  ָעׂשּום  הֵ 
"ִׁשְכרּו  �ִמּתוֹ   ְלִאְׁשּתוֹ ר  ָאמַ א  הּוה  ַהְּסעּודָ   ַאּתְ   ָאִבי�ת  ְלֵביו  ַעְכָׁשית  הֹוֶלכֶ   ְּכֶׁשַאּתְ ת: 

ם ִנְרּדַ א  הּו  ְוָכ�",  ִאָּת�ה  זֶ ת  אֶ ת  ְוָלַקחַ ה  ְצִריכָ   ֶׁשַאּתְ ת  ֵמַהַּביִ ב  טוֹ   ָּדָברה  ֵאיזֶ ר  ִלְבחֹ ה  ְיכֹולָ 
ת  אֶ   ֶׁשָּיִרימּו  ֶׁשָּלּהם  ַלְמָׁשְרִתיה  ָאְמרָ ה  ָהִאּׁשָ ב,  טוֹ ן  ָיׁשַ ר  ְּכבָ   ְּכֶׁשַהַּבַעלת,  ִׁשְכרּו  ִמּתֹו�
  אֹותוֹ   ֶהֱעִבירּום  הֵ ,  ָּכ�  ָעׂשּום  הֵ ,  ָאִביהָ ת  ְלֵבי  אֹותוֹ   ַוַּיֲעִבירּוה  ַהִּמּטָ ם  עִ ד  ְּבַיחַ ל  ַהַּבעַ 
א, ְמצָ נִ א  הּוה  ֵאיפֹ ה  ָרָאא  ְוהּו ר  ִהְתעֹורֵ ל  ְּכֶׁשַהַּבעַ .  ֶׁשּלוֹ ה  ַהִּמּטָ ם  עִ ד  ְּבַיחַ   ָאִביהָ ת  ְלֵבי
ה  ֵאיזֶ ת  ָלַקחַ ה  ְיכֹולָ י  ֶׁשֲאנִ י  לִ   ָאַמְרּתָ ה  ַאּתָ ה: "ָעְנתָ א  ְוִהיא?"  ִנְמצָ י  ֲאנִ ה  ֵאיפֹ ל: "ָׁשַאא  הּו
ה  זֶ ,  אֹוְת�י  ָלַקְחּתִ ן  ְוָלכֵ י,  ָאבִ ת  ְלֵביה  זֶ ת  אֶ א  ּוְלָהִבי,  ֶׁשְּל�ת  ֵמַהַּביִ ה  רֹוצָ י  ֶׁשֲאנִ ב  טוֹ ר  ָּדבָ 

 י"..ֶׁשָּבַחְרּתִ ב טוֹ י ֲהכִ ר ַהָּדבָ 
א  ְּכֶׁשהּוה.  ָהְלָאת  ַלֲעׂשוֹ ה  מַ   ְוָׁשֲאלּור,  ַהִּסּפּות  אֶ   לוֹ   ְוִסְּפרּון,  ִׁשְמעוֹ י  ְלַרּבִ   ָחְזרּו ם  הֵ 
י,  ַהֵּׁשנִ ת  אֶ ד  ֶאחָ ם  אֹוֲהִבי  ָּכ� ל  ּכָ ם  ַאּתֶ ם  אִ ,   ָּכ�ם  אִ ם:  ָלהֶ ר  ָאמַ א  הּור  ַהִּסּפּות  אֶ ע  ָׁשמַ 

ם  עִ   נֹוְׁשעּום  הֵ ה  ָהיָ ן  ָאכֵ   ְוָכ�ם".  ִּביָלִדי  ֶׁשִּתיָווְשעּום  ֶאְתכֶ   ְמָבֵר�י  ַוֲאנִ ד,  ְּבַיחַ   ִּתָּׁשֲארּו
ם, ִּביָלִדי  עְלִהָּוׁשַ ם  ִליהּוִדיר  ָעזַ ן  ִׁשְמעוֹ י  ֶׁשַרּבִ   ֵאי� ה  ִמּזֶ ם  רֹוִאי ם.  ּוְבִריִאים  ְמִאיִרים  ְיָלִדי

 ם.ִליָלִדי ל ְמֻסּגָ , ְדִהילּוָלאא ַהּיֹומָ א הּוז ֶׁשָאר, ָּבֹעמֶ "ג לַ ם יוֹ ן ָלכֵ 
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶר� ַל"ג ָּבעֹוֶמר)

ראש הישיבה שליט"א אי"ה ישהה בחג  
 השבועות בקרית ברסלב ליבערטי 

  החדשות   את  רבה  בשמחה  מקבלים  ליבערטי  ברסלב   תושבי

  חג   את   השנה   אף  יחגוג  שליט"א   הישיבה   שראש  השמחות 

 יתברך. השם בעזרת בקריה הבעל"ט השבועות
  עם   שבועות  החמיצו  לא  שמעולם  שלומינו  מאנשי  רבים

  החג   על  לוותר  לא  השנה  גם  רוצים   שליט"א  הישיבה   ראש

  אצל   להתארח  ומבקשים  הישיבה,  ראש  עם  והנעים  המרומם

 החמה. האורחים בהכנסת לתהילה שנועדים המקום תושבי
לבקר   אורחים  המוני  מגיעים  בקריה  בשבוע  שבוע  מידי 
ולא  ליבערטי  ברסלב  בקרית  שבת  חווים  היפה,  במקום 
גומרים להתפעל מהקריה היפה והטהורה, שכולם חיים חיי  
העצות   עם  חיים  יתברך,  השם  עם  חיים  ושמחה,  פשטות 

יטים בפליאה איך כל התושבים חיים  של רבינו ז"ל. הם מב
בדיבור אל השם יתברך ובלימוד התורה, בשמחה ובחיות  

 ובחשק רב.
מכל   שלומינו  אנשי  המוני  של  גדול  גל  שצפוי  מכיוון 
המקומות שיבואו להשתתף בחג בקריה, יצא ראש הישיבה  
דלתותיהם   את  לפתוח  ברסלב  קריית  לתושבי  בקריאה 

 מה שרק אפשר.לרווחה ולהכניס אורחים לחג כ
הוקם "ועד האשל" בקריה, שמטפל בכל הדרוש כדי לקבל  
חדרים,   מיטות,  כגון  צורכיהם,  לכל  ולדאוג  האורחים  את 
אוכל וכן הלאה. עובדים בשיתוף פעולה עם בית התבשיל,  

 עם הנהלת הקריה ועוד, לספק את כל הנדרש.
כמו כן נטלו הם על עצמם את המשימה שכל אנשי שלומינו  

בעז"ה    שרוצים הם  ידאגו  אכסניה,  ומחפשים  להגיע לחג, 
מחפשים   אתם  אם  המשפחות.  כל  עבור  מעולות  לדירות 
מקום להתאכסן בו בקריה לחג השבועות, תוכלו להתקשר  

 1-845-774-2426למשפחת מזרחי 
הקדושה   התורה  את  לקבל  שנזכה  יתברך  השם  יעזור 
התורה   את  ולקיים  ללמוד  ולהתחזק  להתחדש  מחדש, 

 .הקדושה
 עליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת תורה מסיני! 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 ֹ ְלִהָּׁשֵאר א לֹא ְלִהְתָיֵאׁש, ל
 ִלְׁשּכַב, ֶאָּלא ָלקּום

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'
 

 הרֹוֶצ י ֲאנִ ם ּגַ   -י ֵׁשנִ ח  ֶּפַס 
  ֶׁשָהיּו ם ֲאָנִׁשי  ָהיּו ב,  ַמָּצ ל ְּבכָ ה  ִנְפָלָא ת  ִהְתַחְּזקּוא  ְלהֹוִציי  ְיהּוִד ל ּכָ ל ָיכֹו י  ֵׁשנִ ח  ֶּפַס ל ֶׁש ה  ֵמַהִּמְצוָ 

ם ֵה ,  ִהְתָיֲאׁשּוא  ם  ֵה ל  ֲאבָ ח,  ַהֶּפַס ן  ָקְרּבָ ת  ֶא ב  ְלַהְקִרי   ָיְכלּוא  ם ְוֵה ן,  ָהִראׁשֹוח  ֶּפַס ן ַּבָּקְרּבָ ם  ְטֵמִאי
ח,  ַהֶּפַס ן  ָקְרּבָ ת  ֶא ב  ְלַהְקִרים  רֹוִצים  ּגַ   ֲאַנְחנּו  –ע?"  ִנָּגַר ה  ָלָּמ "  ְוָטֲענּו ,  ַרֵּבינּוה  ְלמֹׁשֶ ק,  ַלַּצִּדי  ִהִּגיעּו

 י. ֵׁשנִ ח ְּבֶפַס ח  ַהֶּפַס ן ָקְרּבָ ת ֶא ת ַלֲעׂשֹו ְכלּויָ ן  ּכֵ ם  ְוֵה ם אֹוָת ק ִהְצִּדי ִיְתָּבַרם ְוַהֵּׁש 
ם  ַּפעַ ף  ֶׁשַא ר  ִלְזּכֹם  ְצִריִכים,  ְּכלּום  עִ   ָוֳחָדִׁשיםם  ָיִמים  ֶׁשעֹוְבִרי  ֲאִפילּוי,  ְיהּוִד ל  ְלכָ ל  ַהְׂשּכֵ ר  מּוַס ה  זֶ 

  ן  ָקְרּבָ ת  ֶׁשִהְפִסידּו ֶא ם  ַהְיהּוִדי  ְּכמֹור,  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד ת  ִלְהיֹוה  ֵמַהְתָחלָ ל  ְלַהְתִחיד  ָּתִמיר  ֶאְפָׁש ר,  ְמאּוָח א
ה  זֶ ר  ָּדבָ   ְואֹותֹוה,  ַּתָּקנָ ם  ָלֶה ה  ָהְיָת ן  ְוֲעַדִייה,  ַהְּקדּוָׁש   ְלתֹו  ִנְכְנסּום  ַהְיהּוִדיז  ֶׁשָא ן,  ָהִראׁשֹוח  ַהֶּפַס 

 י. ְיהּוִד ל ּכָ ל ֵאֶצ 
  ִהִּגיעַ א  ֶׁשהּול  ִהְתַנּצֵ א  הּו ה,  ַּבַּלְילָ ר  ְמאּוָח ר  ְלַסְנְּדלָ ם  ַּפעַ ס  ִנְכנַ   ז"ל   ט ַהַּצִּדיק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִמַּסַּלנְ 

ן  ְלַתֵּק ד  עֹו ל  ָיכֹור  ַהַּסְנְּדלָ ם  ִא ת  ָלַדעַ ה  רֹוֶצ א  ְוהּול,  ַהַּנעַ   לֹוה  ִנְקְרעָ ו  ַעְכָׁשי  ַמָּמׁש ל  ֲאבָ ר,  ְמאּוָח   ָּכל  ּכָ 
 ן". ְלַתֵּק ר ֶאְפָׁש ק ּדֹולֵ ר ֶׁשַהּנֵ ן ְזַמ ל ּכָ ר: לֹו ַהַּסְנְּדלָ ה ָענָ ה, זֶ ת ֶא 

ן  ְזַמ ל  ּכָ ר,  ַאִּדיל  ַהְׂשּכֵ ר  מּוַס י  ֲהֵר ה  זֶ ע, "ָׁשַמ א  ֶׁשהּום  ֵמַהְּדָבִריר  ִהְתעֹוֵר ד  ְמאֹל ז"ל  ִיְׂשָרֵא י  ַרּבִ 
ם  ֶׁשָאָד ן ְזַמ ל ּכָ ו, ַחָּייל ּכָ ה זֶ ל  עַ ר חֹוזֵ ה ָהיָ א הּול", ַהּכֹן ְלַתֵּק ד עֹור ֶאְפָׁש ק, ּדֹולֵ ה, ַהְּנָׁשָמ  ֶׁשּזֹור ֶׁשַהּנֵ 

 ל". ַהּכֹן ְלַתֵּק ל ָיכֹוא הּוי, ַח   דעֹו
ר  ֶׁשֶאְפָׁש ן  ַמֲאִמיה  ַאָּת ם  ִא ל", "ְּכלָ ם  ָּבעֹולָ   ֵיאּוׁשם  ׁשּון  ֵאי  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן ח')ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּו 

 ל.ַהּכֹ ן ְלַתֵּק ל ָיכֹוא הּוי ַח ם ֶׁשָאָד ן  ְזַמ ל  ּכָ י  ּכִ  ,קי"ב) (ָׁשם,ן", ְלַתֵּק ר ֶׁשֶאְפָׁש י ַוַּדאל,  ְלַקְלֵק 
  ֶׁשָרצּו ם ֶׁשַהְּיהּוִדים רֹוִאי ֶׁשֲאַנְחנּו ְּכמֹוק, ַצִּדי י  ְיֵד ל עַ  ִלְהיֹות  ָצִריה  ֶׁשּזֶ ר  ִלְזּכֹם ְצִריִכיד  ֶאָח ר ָּדבָ 
ל  ְּבכָ ר  ָּדבָ   אֹותֹום,  ָלֶה ר  ָעזַ א  ְוהּו  ַרֵּבינּוה  מֹׁשֶ ק  ַלַּצִּדי ת  ָלֶלכֶ ם  ְצִריִכי  ָהיּו  ַהֶּפַסחן  ָקְרּבָ ת  ֶא ב  ְלַהְקִרי
א  הּוק,  ַלַּצִּדי  הֹוֵלא  ְוהּות,  ִּבְׁשטּויֹוו  ְׁשנֹוָתי ת  ֶא ה  ְמַבּלֶ א  ֶׁשהּו  ַעְצמֹות  ֶא ס  ּתֹופֵ י  ְּכֶׁשְּיהּוִד ת,  ַהּדֹורֹו

 ר.ָּכֵׁש י ְיהּוִד ה ְוִיְהיֶ ל  ַהּכֹן ְיַתֵּק א  הּוי ְּבַוַּדא, אֹותֹוד ְמַלֵּמ ק ֶׁשַהַּצִּדיה ְלַמ ת ְמַצּיֵ 
ְּבַיַחדץ  ָחֵמ ת  ַּבַּביִ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ר  ֻמָּת י  ֵׁשנִ ח  ְּבֶפַס  ו  ל ה  ֶׁשִּיְהיֶ ל  ָיכֹום  ֶׁשָאָד   אֹוָתנּוד  ְמַלֵּמ ה  זֶ ,  ּוַמָּצה 

ת  ִלְהיֹו ם  ְצִריִכיי",  ְׁשֵמיִמ ם  ָאָד ק, "ַצִּדי ת  ִלְהיֹוי  ֶׁשְּכֵד ם  ֲאָנִׁשיל  ֵאֶצ ת  ָטעּו  ֵיׁשד.  ְּבַיַח ת  ְוַגְׁשִמּיּות  רּוָחִנּיּו
(ְּבֵראִׁשית    ָלנּום  אֹוְמִרי"ל  ֲחזַ ל  ֲאבָ ד.  ֶאָח ף  ַא ם  עִ ר  ְלַדּבֵ א  ְות  ַּבַּביִ ר  ְלִהְסַּתּגֵ ם,  ֵמָהעֹולָ   ֻמְפָרׁשי  ְלַגְמֵר 

ם  ְמַכִּבים  ַמיִ ם,  ְמֻנָּגִדים  ְּדָבִרי  ִמְּׁשֵנים,  ּוַמיִ   ֵמֵאׁשב  ֻמְרּכָ ה  זֶ י  ּכִ ם"?  ָׁשַמיִ ם "ָלֶה ם  קֹוְרִאיה  ָלָּמ     ַרָּבה ד, ז)
 ם.ָׁשַמיִ ה ִנְהיֶ ה  זֶ ד ְּבַיַח ם ִמְתַחְּבִרי ַהָּללּו ם ַהְּדָבִריי ּוְכֶׁשְּׁשנֵ ם, ַהַּמיִ ת ֶא  ְמַיֵּבׁש  ְוָהֵאׁש, ָהֵאׁשת ֶא 

ם,  ֲאָנִׁשים  עִ ק  ִמְתַעֵּס א  ְוהּוו  ִויָלָדי   ִאְׁשּתֹום  עִ ם  ָּבעֹולָ   ַחיא  הּוד  ֶאָח ד  ִמַּצ י",  ְׁשֵמיִמ ם  ָאָד א "ִנְקָר ה  זֶ 
ם  יֹול  ְּבכָ ף  חֹוֵט א  הּון,  ִמְניָ ם  עִ ם  ַּבּיֹום  ְּפָעִמי  ָׁשׁש ל  ִמְתַּפּלֵ א  הּו ר,  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד א  הּוי  ֵׁשנִ ד  ִמּצַ ל  ֲאבָ 
 י.  ֲאִמִּת י ְׁשֵמיִמ ם ָאָד ה זֶ .  ָערּון ֻׁשְלָח ט ְמעַ א  ְּגָמָר ת ְקָצ ת ִמְׁשַניֹות  ְקָצ   חּוָמׁשל ֶׁש ם ְּפסּוִקיה ַּכָּמ 

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"ד ֶעֶר ֶּפַסח ֵׁשִני) 
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ה  ָחה ָיָפה, ָלּמָ ּפָ ם ֵיׁש ִמׁשְ ְלֻכּלָ
י ְמפּוֶרֶק  ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ  ? תַרק ַהּמִ

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ִייַׁשר ּכַֹח ַעל ָּכל ַהִחּזּוק ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה נֹוֵתן ִלי.

ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  ְמֻדְכָּד ְוָׁשבּור,  ֲאִני ְמאֹד  ֲאִני ָּבחּור ֶּבן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה, 
ָּבעֹוָלם, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשַאף ֶאָחד א ָצִרי אֹוִתי, ֶׁשֵאין ִלי ַאף ֶאָחד  

ַאף ֶאָחד א נֹוֵתן ִלי ִמִּלים טֹובֹות. ַהְרֵּבה ְּפָעִמים ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשאּוַלי 
יֹוֵתר,  טֹוִבים  ָהיּו  ֶׁשִּלי  ַהַחִּיים  ַאֶחֶרת  ְּבִמְׁשָּפָחה  נֹוָלד  ָהִייִתי  ִאם 

חּוץ ִמֶּמִּני, ַמה ֲאִני ָאֵׁשם ֶׁשַאָּבא ת ָפה ְונֹוְרָמִלי ְלֻכָּלם ֵיׁש ִמְׁשָּפָחה יָ 
ִאָּמא  ִלי  ְוֵאין  ַהַּבְיָתה  ַמִּגיַע  ֲאִני  ְּפָעִמים?  ַּכָּמה  ִהְתָּגֵרׁש  ְּכָבר  ֶׁשִּלי 

ַהּיֹום, ָּכל יֹום ְּכֶׁשֲאִני   יָעלַ ר  ֶׁשְּתַחֶּכה ִלי ִעם ִחּיּו ְוִתְׁשַאל ֵאי ָעבַ 
ַהּבַ  ָלַקַחת ַמִּגיַע  רֹוֶצה  ֶׁשֲאִני  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  ְלִדָּכאֹון,  ִנְכָנס  ֲאִני  ְיָתה 

ַסִּמים ִּכי ֵאין ִלי ְּכלּום ַּבַּבִית, ֲאִני ְּכָבר א ָיכֹול ִלְסּבֹל יֹוֵתר, ֵאין ִלי  
 ָׁשבּור, ַהֵּלב  דְּבִיְרַאת ָׁשַמִים, ֲאִני ְמאֹ  גֶרֶגׁש ְלַהִּניַח ְּתִפִּלין ּוְלִהְתַנֵה 

 ֶׁשִּלי ּבֹוֶכה, ְלֻכָּלם ֵיׁש ִמְׁשָּפָחה ָיָפה חּוץ ִמֶּמִּני. 

 ?אָּכְלֶׁשהּו אּוַלי רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיכֹול ִלְכּתֹב ִלי ִחּזּוק

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

  יֹום ג' ָּפָרַׁשת ְקדֹוִׁשים, ב' ִאָּיר, ְׁשַנת ה'תשפ"ב   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 יר ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִא 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּבֹוֶכה ִאְּת,   -ַאָּתה א ְלַבד; ְּכֶׁשַהֵּלב ֶׁשְּל ּבֹוֶכה  
הֹוִרים ְּפרּוִדים ל  ֻּכָּלם ּבֹוִכים ַעל ַהְיָלִדים ֶׁש   -ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוַהִּמְזֵּבַח  

 ְלִמְׁשֵנהּו.ֶׁשִּמְתּגֹוְלִלים ִמַּבִית ֶאָחד 

ְיָלִדים  ֶׁשל  ַהַּצַער  ֶאת  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָקֶׁשה,  ְמאֹד  ֶׁשֶּזה  ָנכֹון 
ַמה ֶׁשֵהם חֹוִוים, ֲאָבל ִאם ַּתֲחִזיק ַמֲעָמד   -ֶׁשָּבִאים ִמָּבִּתים ְמפָֹרִקים  

ּלּו ֶׁשָעְברּו ְוִתְרֶאה ֶׁשָּכל ֵא   בֵהיֵט ן  ְלִגּבֹור ְּבַחֶּיי. ִּתְתּבֹונֵ   לַאָּתה ִּתְגַּד   -
ֶאת  ָעְזבּו  א  ֵהם  ַמֲעָמד,  ֶהֱחִזיקּו  ְוֵהם  ָקִׁשים  ַחִּיים  ָקָׁשה,  ַיְלדּות 

ַהּתֹוָרה    ֶּדֶר ְוֶאת  הּוא   ָּברּו ֵהם   -ַהָּקדֹוׁש  ְלִגּבֹוִרים,  ָּגְדלּו  ֵהם 
ֲעָמד, ַּתֲחִזיק ַמ   זָא   עֹוְזִרים ַלֲאֵחִרים ְועֹוִׂשים ְּדָבִרים טֹוִבים ַּבַחִּיים;

 ְלִגּבֹור.  לִּתְגַּד  הַאָּת  ְוַּגם –ַאל ִּתְבַרח ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֵמַהּתֹוָרה 

ַקח ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו, ֵל ָּכל יֹום ְלִהְתּבֹוְדדּות; ֵל ְלָמקֹום ָׁשֵקט 
ַא  ָׁשם  ל  ףֶׁשֵאין  ְּתַסֵּפר   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם   ִלְּב ֶאת   ֹּוְׁשפ ֶאת ֶאָחד  ֹו 

 ֶׁשְּל ַהֵּלב  ָּכל  ֶאת  ָּתִׂשיַח   ,ְל ָקֶׁשה  ַּכָּמה  לֹו  ְּתַסֵּפר   ,ֶׁשְּל ַהְּכֵאב 
ֵאיְנ ;ַמה קֹוֶרה ַּבָּׁשַמִים, ֵאיֶזה   ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָיכֹול ְלָתֵאר ְלַעְצְמ

ּוְמַדֵּבר   ם ֶׁשּקֹוִרי  -  הְמהּוָמ ,  ַרַעׁש  ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ַמִּגיַע  ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו 
ּובֹוֶכה ֵאָליו, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר ְלָכל ַהַּמְלָאִכים: "ֲאִני רֹוֶצה 

 , ֲאִני ְּבַעְצִמי ֶאֱעזֹר לֹו".תַהּזֹא ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהַּבָּקָׁשה

ֲאִני ְמאֹד ְמַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשִּתְקּבַ  ע ְל ִׁשעּור ְּבִמְׁשָניֹות ּוִבְגָמָרא. ְוֵכן 
ִיְמנַ   םֶׁשּׁשּו א  ֶאת   ע ָּדָבר  ֵמִבין  א  ֶׁשַאָּתה  ֲאִפּלּו  ִמִּלְלמֹד,   אֹוְת

ַּתְמִׁשי ִלְלמֹד ְּבִלי ְלָהִבין, ַּתִּגיד ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהִּמְׁשָניֹות   -ַהִּלּמּוד  
ֶׁש  ִּתְזֶּכה  ַּבּסֹוף  ְלַהֲחִזיק ְוַהְּגָמָרא,  ֶׁשּתּוַכל  ּכַֹח   ְל ִיֵּתן  ֶזה  ָּתִבין, 

 ַמֲעָמד.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ב) תשפ ם ְקדֹוִׁשיה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )טקלִסּפּור ַחּיָ

 תקז. 
ר ְטֶׁשֶהִרין ְלַׁשַּבת־ ָלִעי  ְלֶנַסע  ַהֶּדֶר  ַעל  ִמֵּביתֹו  "לַאַחר רֹאׁש־ָחָדׁש ָאב ָנַסע ַרֵּבנּו זַ 

 ."לַנֲחמּו. ּוְבאֹוָתּה ָהֵעת ֵמָתה ִּבּתֹו ֵפיֶגא, ְוֶהֱעִלימּו זֹאת ֵמַרֵּבנּו זַ 
, "ןמֹוֲהַר ְּבִלּקּוֵטי־[  ִנְפָלָאה  ּתֹוָרה  ְוָאַמר  ָׁשם  ת ְוָׁשבַ   ִריןְטֶׁשֶה   ָלִעיר   ִהִּגיעַ   ַז"ל  ְוַרֵּבנּו 

 ַזר ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב.ָח  ַׁשָּבת ְוַאַחר]. כא ִסיָמן, א' ֵחֶלק
ּוַבֶּדֶר קֶֹדם ְּכִניָסתֹו ָלִעיר ֵהִבינּו ִמְּדָבָריו, ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש, ֶׁשִּנְסַּתְּלָקה  

 ִּבּתֹו.
ּוְכֶׁשִהִּגיַע ְלֵביתֹו, ָיַרד ֵמָהֲעָגָלה ְוִנְכַנס ֶאל ּתֹו ֵּביתֹו. ּוָמָצא ָׁשם ֲאָנִׁשים ֵמַאְנֵׁשי־ 

ָליו ֵמִעיר ֶנעִמירֹוב. ְוָאז ֶּתֶכף־ּוִמָּיד ִהְתִחיל לֹוַמר ִלְפֵניֶהם ּתֹוָרה ְׁשלֹוֵמנּו, ֶׁשָּבאּו ֵא 
ְיֵמי   ִׁשְבַעת  ִעְנַין  ּתֹוָרתֹו  ִּדְבֵרי   ְּבתֹו ְוִהְכִניס  ְטֶׁשֶהִרין.  ָּבִעיר  ֶׁשָאַמר  ֵמַהּתֹוָרה 

 ֲאֵבלּות (ִּכְמָבֵאר ִּבְפִנים, ַעִין ָׁשם). 
 ַקר ֶאת ְּבֵני ֵּביתֹו, ְוֶהֱעִלימּו ִמֶּמּנּו. ְוַעל־ֵּכן א ָנַהג ֲאֵבלּות ְּכָלל. ְוַאַחר־ָּכ ָׁשַאל ְוָח 

 תקח. 
  ּוְבַצַער   רֹאׁש  ְּבכֶֹבד  יֹוֵׁשבּוְפָגׁשֹו    "לִנְכַנס ַרִּבי ָנַתן ֵאֶצל ַרֵּבנּו זַ   ְּבֶאָחד ִמְּיֵמי ֱאלּול

ּו  ְלַדֵּבר  ְוִהְתִחיל.  ָּגדֹול ַחִּיים  ֵמִעְנַין  ְוָאַמר:  ֶּתֶכף  ָעָנה    ַחִּיים   ֵּבין  "ֲהאִמיָתה. 
 ׁשֹוֵכב הּוא  ְוַאַחר־ָּכ,  ָּכאן  ָהָאָדם  ֶׁשַעְכָׁשו,  ַאַחת  הְּבַאָּמ   ִאם  ִּכי,  קִחּלּו  ֵאין  ְלִמיָתה

ַאף  ֶׁשהּו  ִמי   ְּכלֹוַמר .  ןַעְלִמי  תַהֵּבי  ַעל   ַהְּקדֹוָׁשה  ְּבָידֹו  ְוִהָּטה  "!ָׁשם ַצִּדיק,  א 
ְּבִמיָתתֹו הּוא ַחי. ַרק ַמהּו ַהִחּלּוק ֶאְצלֹו ֵּבין ַחִּיים ְלִמיָתה? ִמּקֶֹדם ָהָיה ָּדר ָּכאן,  
ָהִעְנָין  ָּכל  ֶאת  לֹוַמר  ִהְתִחיל  ְוָאז  ָׁשם.  ַחי  ְוהּוא  ַּבֶּקֶבר  ָׁשם  ִּדיָרתֹו  ָקַבע  ְוַעְכָׁשו 

ִנְצִח  ַחִּיים  ְּבסֹוף ּתֹוָרה כ"א  ֶׁשִּנְדַּפס  ּוִמי ֶהָעמֹק,   ,ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ֵאֶצל  ַרק  ֵהם  ִּיים 
 ֶׁשהּוא ִנְכַלל ּבֹו ִיְתָּבַר, הּוא ַחי ַּגם־ֵּכן ַחִּיים ִנְצִחִּיים ְוכּו', ַעֵּין ָׁשם. 

 ה ״ְׁשַנת תקס
 תקט. 

ַיַחד   ְּלִליםִמְתּפַ   תָהֲעָירֹו  ִמָּכל  ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו  ֶׁשל  ָּגדֹול  ִקּבּוץ  "הרֹאׁש ַהָּׁשָנה תקס
 ).תיט ןְּבִסיָמ  "ל(ַּכּנַ  'ְוכּו "לִעם ַרֵּבנּו זַ 

  ְּדִסְפָרא   ְּתִליָתָאה  ִּפְרָקא  ַעל  ּתֹוָרה  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֵּבין־ַהְּׁשָמׁשֹות 
ְבכַֹח ּו  ֶנֶפׁש   ִּבְמִסירּות  ְוָאְמָרה].  כ'  ִסיָמן,  א'  ֵחֶלק,  "ןמֹוֲהַר ְּבִלּקּוֵטי־[  ִּדְצִניעּוָתא

 ְוִהְתַלֲהבּות ֲעצּוָמה.
ּוְבָׁשָעה ֶׁשִהְתִחיל לֹוַמר ִּתְׁשָעה ִּתּקּוִנן ַיִּקיִרין ְוכּו', ָהָיה ּכֹוֵפל ֵאּלּו ַהֵּתבֹות ִּתְׁשָעה  

ִּבְׁש  ָיָדיו  ִּבְׁשֵּתי  ִּבְזָקנֹו  ְּבכַֹח  ָּתַפס  ַּפַעם  ּוְבָכל  ְּפָעִמים.  ַּכָּמה  ְוכּו'  ַיִּקיִרין  ֵני ִּתּקּוִנן 
ֶנֶפׁש   ְוַהְּמִסירּות  ַהִּיְרָאה  ִמֹּגֶדל  ָּתְלָׁשם  ֶׁשָהָיה  ְוִכְמַעט  ַהְּלָחַיִים,  ֶׁשַעל  ְזָקנֹו  ְצָדֵדי 

 ָהֲעצּוָמה ַעד ֵאין סֹוף, ֶׁשָהְיָתה לֹו ָאז. 
 תקי. 

ֵאי ָהאּב ַהייְנט ":  ַצחּות  ְּבֶדֶר  ָנָתן  יְלַרּבִ   ָאַמר,  ַהּתֹוָרה  ֶאת  "לַאַחר ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו זַ 
) ַמִים  ּוִבְׁשִביל  ֵאׁש  ִּבְׁשִביל   ָאַמְרִּתי  ַהּיֹום("  ער אּון ַפאר ַוואֶסער!י ִּגיָזאֶגט ַפאר ַפיֶ 

  ַמִים"   ֶׁשָּיזּובּו  צּור  חָּפַת "   ןּוֵמִעְניַ   ֵאׁש   ְּכַגֲחֵלי  ַחִּמים  ם ִּדּבּוִרי  ןֵמִעְניַ   ְמַדֵּבר  ָׁשם  ִּכי
 . ָׁשם ן), ַעּיֵ מא, קה ְּתִהִּלים(

 תקיא. 
זַ  ַרֵּבנּו  . ַהּתֹוָרה  ִּבְתִחַּלת  ּוִבְפָרט  ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל  ְמַעְנֵין  ַהְרֵּבה  "לּוַבּתֹוָרה ַהּזֹו ִּדֵּבר 

ִאי־ ,  ְלַדְרָּגא  ִמַּדְרָּגא  ֵליֵל  ְּדַהְינּו,  ְיהּוִדי  ִלְהיֹות  ֶׁשרֹוֶצה  "ִמי:  ַהָּלׁשֹון  ְּבזֹו  ָאַמר
ִאיׁש ֶאֶרץ־ִיְׂש   ַעל־ְיֵדי  ִּכי־ִאם  ֶאְפָׁשר ִנְקָרִאין  ָאז  ַהִּמְלָחָמה,  ְּכֶׁשְּמַנְּצִחין  ָרֵאל. 

ִּכְמַפֵּתַח'   רחֹגֵ   ִיְתַהֵּלל  לַא '  )יא,  כ  '(ְמָלִכים אִמְלָחָמה, ִּכי קֶֹדם ֶׁשְּמַנְּצִחין ַהִּמְלָחָמה, ָאז  
 . ִמְלָחָמה" ִאיׁש הּוא ָאז, ַהִּמְלָחָמה ְּכֶׁשְּמַנְּצִחין ַרק

 ְנָׁשָמה  "ֵיׁשיל ְלַדֵּבר ֵמַהְּנָׁשָמה ְוִנְתַלֵהב ְמאֹד ְוֵהִרים קֹולֹו ְוָאַמר:  ִהְתִח   ְוַאַחר־ָּכ 
 ). ַעְכָׁשו ֶׁשִּנְדַּפס ְּכמֹו(ְוכּו'" 

, ֶׁשֲאַמְרֶּתם  ְּבָמה,  ַּכָּוַנְתֶכם  הַמ " :  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶאת  ָנַתן  ַרִּבי  ָׁשַאל  ַהּתֹוָרה  ּוִבְגַמר  
 ַז"ל  ַרֵּבנּו  ּבֹו  ְוָגַער.  "ָלה ָּכל־ָּכ, ְוֶׁשֶּזה ִנְצחֹון ַהִּמְלָחָמהְּגדֹו  ִהיא  ֶׁשֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל

  ּוְבזֹו.  ְוַהִּדירֹות"  ַהָּבִּתים  ֵאּלּו  ִעם  ִּבְפִׁשיטּות  ַהּזֹאת  ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל,  יַּכָּוָנִת ":  ְוָאַמר
ַמיי":  ָאַמר  ַהָּלׁשֹון  ִדי   ִּדי  טִמי  ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל  ָּדאס  עַטאֶק   ןֵאי ִמיט  ְׁשִטיֶּבער 

[ַהיּנּו  "יֶזעריַה   ֶׁשְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ,  ַהּזֹאת  ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ִּכְפׁשּוטֹו  ַּכַּוְנּתֹו  ֶׁשָּכל, 
 ִיְׂשָרֵאל   ִאיׁש  ִלְהיֹות  ֶצהֶׁשרֹו  ִמי  ָּכל,  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש   ֶׁשָּכל ,  ָחָזק  ֶׁשְרצֹונֹו,  ְלָׁשם  נֹוְסִעים
ֶרץ־ִיְׂשָרֵאל. וַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְמִניעֹות ַרּבֹות ַעל־ֶזה, ְיַׁשֵּבר ָּכל  ְלֶא   ִיַּסע ,  ֶּבֱאֶמת

 ַהְּמִניעֹות ְוֵיֵל ְלָׁשם, ִּכי ֶזה ִעַּקר ִנְצחֹון ַהִּמְלָחָמה, ְּכֶׁשּזֹוִכין ָלבֹוא ְלֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל].
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")   - ָיבֹא אי"ה (ֶהְמֵׁש 
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  058-637-7799הודעות /  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל 

 

 

  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  

 השקיעה ד' לפני  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 

 

 הגבאים לפני שבת נא לברר אצל 
 

 צפת 
  

 "ח„˘ו˙ טובו˙ מ‚יעו˙ עכ˘יו מהמ„פיסים ב‡רı י˘ר‡ל"
 

התרגשות רבתית בקרב אנשי שלומנו לקראת הדפסת הספר 
 תשפ"א'  -הנפלא 'איש אמונות 

הישיבה   ראש  כותב  ישראל",  בארץ  מהמדפיסים  עכשיו  מגיעות  טובות  "חדשות 
אמונות' משנת  שליט"א במכתבו השבוע, "הם מוציאים לאור עכשיו את הספר 'איש  

כך מחיים יהודים". הבשורה -תשפ"א; אשרי מי שלוקח חלק בהדפסת הספרים שכל
הזו, שבקולמוסו של ראש הישיבה שליט"א, משמחת לבבות רבים ומעוררת גל מיוחד 
של התרגשות בקרב כל הטועמים מהצוף הזך וחיים מתוך אושר והתחזקות תמידית  

 באורו הבהיר של ראש הישיבה שליט"א. 
 בכן, את הפרטים המלאים שמענו מהעוסקים במלאכת הקודש עצמם:ו

ההתרגשות היא גדולה, לקראת הדפסת הספר הראשון ממכתבי וכתבי ראש הישיבה  
שליט"א בלשון הקודש. הלא הוא הספר 'איש אמונות' שיכלול בתוכו את המכתבים 

 שנכתבו במהלך שנת תשפ"א ויתפרסו על פני כרכים אחדים ומהודרים.
ההדפסה.  הש לקראת  הנפלא  הספר  הכנת  במלאכת  הושקעו  רב  וטורח  רבה  קעה 

כאשר בכרכים אלה נכללים ממש כלל המכתבים שנבעו מקולמוסו העילאי של ראש  
הישיבה שליט"א במהלך שנת תשפ"א החולפת ותורגמו בעבודת מומחה מושקעת  

הקודש 'עצתללשון  בגיליונות  שנכתבו  המכתבים  כלל  קובצו  הכרכים  אל  אמונה',  .  ו 
כ"ק  שנהג  (כדרך  המחזקות  המענה  אגרות  רק  ונותרו  השאלות  הושמטו  כאשר 
'איש   מכתבי  צורפו  אליהם  הנפשות).  מחיי  בנחל'  'אשר  בכרכי  זצוק"ל  מוהרא"ש 
אמונות' הכוללות מכתבים ואגרות שמשגר ראש הישיבה שליט"א לאנשי שלומנו, הן  

וספו מכתבים מיוחדים אשר לא ראו במכתבים כלליים והן במכתבים פרטיים. עליהם נ
 עדיין את אור הפרסום כלל. עד שניתן להגיד בפה מלא: לא נראה כבושם הזה. 

 -  - -אכן כן, לא נראה כבושם הזה, להחיות נפשות ולהעניק טללי תחייה 
בימים אלה נמצאים בשלבי העימוד וההכנה האחרונים לקראת הורדת הספר הנפלא 

ק באה  ובזאת  הדפוס  האמור:  ריאתו  למכבש  במכתבו  שליט"א  הישיבה  ראש  של 
העוסקים במלאכת הקודש פונים בבקשה  "אשרי מי שלוקח ספר בהדפסת הספרים".  

מיוחדת אל כל אחד ואחד: "אנא, צור עימנו קשר והשתתף בהוצאות ההדפסה הגדולות  
אתכם   ותזכה  בתודה  תתקבל  ותמיכה  תרומה  כל  ממש.  נפשות  להחיות  תזכה  ובכך 

 אין סוף". בזכויות
 054-8480941לתרומות והנצחות, חייגו: 

*** 
 בעזרת השם  השיגתן לניהספרון הנפלא "מעשה'לעך לילדים" כבר 

ן הראשון בסדרת ספרוני הילדים "מעשה'לעך לילדים" ודפוס הספרמה  הגיעבימים אלו  
בליווי גדוש בסיפורים מלאי תוכן, שנכתבו בשפה בהירה, על ידי ראש הישיבה שליט"א,  

האומן   של  ממכחולו  קדשים,  צאן  ילדי  של  ליבם  את  שימשכו  עין  משובבות  תמונות 
 החסידי מארץ ישראל מו"ה יחיאל בלאיש הי"ו.

הסיפורים נכתבו מידי שבוע על ידי ראש הישיבה שליט"א, והודפסו בשחור לבן, במהלך  
ראים.  ולל הקהשנה החולפת בסוף חוברות "עצתו אמונה" השבועיות, לקורת רוחם של כ

 לאחר מכן הופיעו מידי שבוע בעיתון קרית ברסלב בתמונות צבע.
  ס דפוה  וכעת  אחד,  לפונדק  אותם  אספו  ,ספרונים  של  נכבדה  כמות   שהצטברה   לאחר

  נבדק   כולו  הספרון  לילדים.  המתאים   איכותי,  נייר  על  ומנוקדות,  נאות  גדולות,  באותיות
  על   הכל  לסדר  איך   הח ניוה  פרט  כל  על  שהצביע   הישיבה,  ראש  ידי  על  לדפוס  ירידתו  לפני
 ביותר. הטוב  הצד

ספרון זה בעזרת השם ישריש בליבם של הילדים היקרים, תינוקות של בית רבן, אמונה,  
לגדול  להם  ויעזור  תמימות,  טובות,  מידות  מצוה,  של  שמחה  תפילה,  תורה,  ארץ,  דרך 

 ם.ביראת שמים, שתלוה אותם כל ימי חייה
 עלינו  העבר  ויקרא  פרשת  ראשון  מיום  במכתב   החדש  הספר  אודות  כותב  הישיבה  ראש

  מהעבודה   מתפעל  כך  כל  אני  לילדים";   "מעשה'לעך  הילדים  ספרון  את  "קיבלתי   לטובה:
  המפיצים, עבור  חזק דבר יהיה זה יפה;  כך כל העיצוב  יפה, כך כל הגרפיקה  שעשית;  היפה

  מלאים   האלו  הסיפורים  הילדים;  בשביל  זה  את   ויקחו  זה   את   יראו  הורים  בבתים,  זה  עם  וילכ
 טהורה". ואמונה שמים  ביראת

 .םיוינקל ואצל המפיצבהפצה ו  כבר יהיה ניתן להשיג הספרון החדש
 והודעתם לבניך ולבני בניך! 

 

mailto:breslevcenter@gmail.com

	וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָטָה יָדוֹ עִמָּךְ וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ גֵּר וְתוֹשָׁב וָחַי עִמָּךְ.
	וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָטָה יָדוֹ עִמָּךְ וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ גֵּר וְתוֹשָׁב וָחַי עִמָּךְ.
	וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָטָה יָדוֹ עִמָּךְ וְהֶחֱזַקְתָּ בּוֹ גֵּר וְתוֹשָׁב וָחַי עִמָּךְ.
	מוֹהֲרָא"שׁ מַסְבִּיר זֹאת עַל פִּי מַה שֶׁרַבִּי נָתָן אוֹמֵר (לִקּוּטֵי הֲלָכוֹת, קִדּוּשִׁין, הֲלָכָה ג' אוֹת ד'): רוֹאִים שֶׁיֵּשׁ עֲשִׁירִים שֶׁלֹּא רוֹצִים לָתֵת צְדָקָה, כְּשֶׁבָּאִים לְבַקֵּשׁ מֵהֶם צְדָקָה הֵם אוֹמְרִים: "הַיּוֹם אֵלּוּ זְמַנ...
	וַאֲפִלּוּ כְּשֶׁהֶעָשִׁיר לֹא אוֹמֵר אֶת זֶה בְּפֶה מָלֵא, אֲבָל כְּשֶׁהוּא רוֹאֶה שֶׁהֶעָנִי מַרְשֶׁה לְעַצְמוֹ לִקְנוֹת מַשֶּׁהוּ יוֹתֵר מִמָּה שֶׁהוּא צָרִיךְ, זֶה אוֹכֵל לוֹ אֶת הַלֵּב, "בִּשְׁבִיל זֶה הָיִיתִי צָרִיךְ לָתֵת לוֹ צְדָקָה?! כְּדֵי ...
	זֶה מַה שֶׁהַפָּסוּק אוֹמֵר, וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ, שֶׁאָחִי יִחְיֶה "עִמָּךְ", כְּמוֹ שֶׁאַתָּה מַרְשֶׁה לְעַצְמְךָ קְצָת יוֹתֵר, כָּךְ תְּפַרְגֵּן אֶת זֶה גַּם לְאָחִיךָ הֶעָנִי, וְתִדְאַג שֶׁגַּם הוּא יִהְיֶה שָׂמֵחַ, וְשֶׁיִּהְיֶה לוֹ מָה שֶׁהוּא...
	(זֹאת הַתּוֹרָה בְּהַר ד')
	וּבְכָל אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם גְּאֻלָּה תִּתְּנוּ לָאָרֶץ. מוֹהֲרָא"שׁ מַסְבִּיר זֹאת לְפִי מַה שֶׁרַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק א' סִימָן סא) שֶׁאֵיפֹה שֶׁיֵּשׁ יְהוּדִים, אֲפִילוּ בְּחוּץ לָאָרֶץ, הֵם מְקַדְּשִׁים אֶת הַמָּקוֹם בִּקְדֻשַּׁ...
	זֶה הַפֵּרוּשׁ בַּפָּסוּק, וּבְכָל אֶרֶץ, בְּאֵיזֶה אֶרֶץ שֶׁזֶּה רַק יִהְיֶה, אֲחֻזַּתְכֶם, זֶה הַמָּקוֹם שֶׁלָּכֶם, הַמָּקוֹם הַזֶּה גַּם נִהְיֶה קָדוֹשׁ. גְּאֻלָּה, כְּשֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִגְאַל אוֹתָנוּ בְּקָרוֹב עַל יְדֵי מָשִׁיחַ צִדְקֵ...
	(זֹאת הַתּוֹרָה בְּהַר ד')
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קְדוֹשִׁים (באר"י אֱמֹר), ד' אִיָיר, י"ט לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד יַקִּירִי ... נֵרוֹ יָאִיר
	תִּתְחַזֵּק, חֲסִידוּת בְּרֶסְלֶב זֶה הַמִּלָּה הַיְּחִידָה: "לְהִתְחַזֵּק", לֹא לְהַרְפּוֹת, לֹא לְהִשָּׁאֵר לִשְׁכַּב, אֶלָּא לָקוּם.
	מוֹהֲרָא"שׁ מְסַפֵּר לָנוּ, הוּא שָׁמַע מִיהוּדִי מְבֻגָּר חֲסִיד בְּרֶסְלֶב אֶת סִפּוּר הַהִתְקָרְבוּת שֶׁלּוֹ, הוּא הָיָה בְּפוֹלִין וְחִפֵּשׂ מִנְיָן מִנְחָה לִפְנֵי הַשְּׁקִיעָה, אָמְרוּ לוֹ שֶׁחֲסִידֵי בְּרֶסְלֶב מִתְפַּלְּלִים מִנְחָה לִפְנֵי הַ...
	מוֹהֲרָא"שׁ מְסַפֵּר לָנוּ, הוּא שָׁמַע מִיהוּדִי מְבֻגָּר חֲסִיד בְּרֶסְלֶב אֶת סִפּוּר הַהִתְקָרְבוּת שֶׁלּוֹ, הוּא הָיָה בְּפוֹלִין וְחִפֵּשׂ מִנְיָן מִנְחָה לִפְנֵי הַשְּׁקִיעָה, אָמְרוּ לוֹ שֶׁחֲסִידֵי בְּרֶסְלֶב מִתְפַּלְּלִים מִנְחָה לִפְנֵי הַ...
	מוֹהֲרָא"שׁ מְסַפֵּר לָנוּ, הוּא שָׁמַע מִיהוּדִי מְבֻגָּר חֲסִיד בְּרֶסְלֶב אֶת סִפּוּר הַהִתְקָרְבוּת שֶׁלּוֹ, הוּא הָיָה בְּפוֹלִין וְחִפֵּשׂ מִנְיָן מִנְחָה לִפְנֵי הַשְּׁקִיעָה, אָמְרוּ לוֹ שֶׁחֲסִידֵי בְּרֶסְלֶב מִתְפַּלְּלִים מִנְחָה לִפְנֵי הַ...
	אָחִי, אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לִשְׂמֹחַ  מְאֹד שֶׁאֲנַחְנוּ מְקֹרָבִים לְרַבִּי כָּזֶה.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה קְדוֹשִׁים תשפ"ב)
	.
	ראש הישיבה שליט"א אי"ה ישהה בחג השבועות בקרית ברסלב ליבערטי
	תושבי ברסלב ליבערטי מקבלים בשמחה רבה את החדשות השמחות שראש הישיבה שליט"א יחגוג אף השנה את חג השבועות הבעל"ט בקריה בעזרת השם יתברך.
	תושבי ברסלב ליבערטי מקבלים בשמחה רבה את החדשות השמחות שראש הישיבה שליט"א יחגוג אף השנה את חג השבועות הבעל"ט בקריה בעזרת השם יתברך.
	רבים מאנשי שלומינו שמעולם לא החמיצו שבועות עם ראש הישיבה שליט"א רוצים גם השנה לא לוותר על החג המרומם והנעים עם ראש הישיבה, ומבקשים להתארח אצל תושבי המקום שנועדים לתהילה בהכנסת האורחים החמה.
	רבים מאנשי שלומינו שמעולם לא החמיצו שבועות עם ראש הישיבה שליט"א רוצים גם השנה לא לוותר על החג המרומם והנעים עם ראש הישיבה, ומבקשים להתארח אצל תושבי המקום שנועדים לתהילה בהכנסת האורחים החמה.
	מידי שבוע בשבוע בקריה מגיעים המוני אורחים לבקר במקום היפה, חווים שבת בקרית ברסלב ליבערטי ולא גומרים להתפעל מהקריה היפה והטהורה, שכולם חיים חיי פשטות ושמחה, חיים עם השם יתברך, חיים עם העצות של רבינו ז"ל. הם מביטים בפליאה איך כל התושבים חיים בדיבור אל ה...
	מכיוון שצפוי גל גדול של המוני אנשי שלומינו מכל המקומות שיבואו להשתתף בחג בקריה, יצא ראש הישיבה בקריאה לתושבי קריית ברסלב לפתוח את דלתותיהם לרווחה ולהכניס אורחים לחג כמה שרק אפשר.
	הוקם "ועד האשל" בקריה, שמטפל בכל הדרוש כדי לקבל את האורחים ולדאוג לכל צורכיהם, כגון מיטות, חדרים, אוכל וכן הלאה. עובדים בשיתוף פעולה עם בית התבשיל, עם הנהלת הקריה ועוד, לספק את כל הנדרש.
	כמו כן נטלו הם על עצמם את המשימה שכל אנשי שלומינו שרוצים להגיע לחג, ומחפשים אכסניה, ידאגו הם בעז"ה לדירות מעולות עבור כל המשפחות. אם אתם מחפשים מקום להתאכסן בו בקריה לחג השבועות, תוכלו להתקשר למשפחת מזרחי 1-845-774-2426
	יעזור השם יתברך שנזכה לקבל את התורה הקדושה מחדש, להתחדש ולהתחזק ללמוד ולקיים את התורה הקדושה.
	עליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת תורה מסיני!
	התרגשות רבתית בקרב אנשי שלומנו לקראת הדפסת הספר הנפלא 'איש אמונות - תשפ"א'
	"חדשות טובות מגיעות עכשיו מהמדפיסים בארץ ישראל", כותב ראש הישיבה שליט"א במכתבו השבוע, "הם מוציאים לאור עכשיו את הספר 'איש אמונות' משנת תשפ"א; אשרי מי שלוקח חלק בהדפסת הספרים שכל-כך מחיים יהודים". הבשורה הזו, שבקולמוסו של ראש הישיבה שליט"א, משמחת לבבות...
	ובכן, את הפרטים המלאים שמענו מהעוסקים במלאכת הקודש עצמם:
	ההתרגשות היא גדולה, לקראת הדפסת הספר הראשון ממכתבי וכתבי ראש הישיבה שליט"א בלשון הקודש. הלא הוא הספר 'איש אמונות' שיכלול בתוכו את המכתבים שנכתבו במהלך שנת תשפ"א ויתפרסו על פני כרכים אחדים ומהודרים.
	השקעה רבה וטורח רב הושקעו במלאכת הכנת הספר הנפלא לקראת ההדפסה. כאשר בכרכים אלה נכללים ממש כלל המכתבים שנבעו מקולמוסו העילאי של ראש הישיבה שליט"א במהלך שנת תשפ"א החולפת ותורגמו בעבודת מומחה מושקעת ללשון הקודש. אל הכרכים קובצו כלל המכתבים שנכתבו בגיליונ...
	השקעה רבה וטורח רב הושקעו במלאכת הכנת הספר הנפלא לקראת ההדפסה. כאשר בכרכים אלה נכללים ממש כלל המכתבים שנבעו מקולמוסו העילאי של ראש הישיבה שליט"א במהלך שנת תשפ"א החולפת ותורגמו בעבודת מומחה מושקעת ללשון הקודש. אל הכרכים קובצו כלל המכתבים שנכתבו בגיליונ...
	השקעה רבה וטורח רב הושקעו במלאכת הכנת הספר הנפלא לקראת ההדפסה. כאשר בכרכים אלה נכללים ממש כלל המכתבים שנבעו מקולמוסו העילאי של ראש הישיבה שליט"א במהלך שנת תשפ"א החולפת ותורגמו בעבודת מומחה מושקעת ללשון הקודש. אל הכרכים קובצו כלל המכתבים שנכתבו בגיליונ...
	אכן כן, לא נראה כבושם הזה, להחיות נפשות ולהעניק טללי תחייה - - -
	בימים אלה נמצאים בשלבי העימוד וההכנה האחרונים לקראת הורדת הספר הנפלא למכבש הדפוס ובזאת באה קריאתו של ראש הישיבה שליט"א במכתבו האמור: "אשרי מי שלוקח ספר בהדפסת הספרים". העוסקים במלאכת הקודש פונים בבקשה מיוחדת אל כל אחד ואחד: "אנא, צור עימנו קשר והשתתף ...
	לתרומות והנצחות, חייגו: 054-8480941
	***
	הספרון הנפלא "מעשה'לעך לילדים" כבר ניתן להשיג בעזרת השם
	בימים אלו הגיע מהדפוס הספרון הראשון בסדרת ספרוני הילדים "מעשה'לעך לילדים" גדוש בסיפורים מלאי תוכן, שנכתבו בשפה בהירה, על ידי ראש הישיבה שליט"א, בליווי תמונות משובבות עין שימשכו את ליבם של ילדי צאן קדשים, ממכחולו של האומן החסידי מארץ ישראל מו"ה יחיאל ב...
	הסיפורים נכתבו מידי שבוע על ידי ראש הישיבה שליט"א, והודפסו בשחור לבן, במהלך השנה החולפת בסוף חוברות "עצתו אמונה" השבועיות, לקורת רוחם של כלל הקוראים. לאחר מכן הופיעו מידי שבוע בעיתון קרית ברסלב בתמונות צבע.
	הסיפורים נכתבו מידי שבוע על ידי ראש הישיבה שליט"א, והודפסו בשחור לבן, במהלך השנה החולפת בסוף חוברות "עצתו אמונה" השבועיות, לקורת רוחם של כלל הקוראים. לאחר מכן הופיעו מידי שבוע בעיתון קרית ברסלב בתמונות צבע.
	הסיפורים נכתבו מידי שבוע על ידי ראש הישיבה שליט"א, והודפסו בשחור לבן, במהלך השנה החולפת בסוף חוברות "עצתו אמונה" השבועיות, לקורת רוחם של כלל הקוראים. לאחר מכן הופיעו מידי שבוע בעיתון קרית ברסלב בתמונות צבע.
	לאחר שהצטברה כמות נכבדה של ספרונים, אספו אותם לפונדק אחד, וכעת הודפס באותיות גדולות, נאות ומנוקדות, על נייר איכותי, המתאים לילדים. הספרון כולו נבדק לפני ירידתו לדפוס על ידי ראש הישיבה, שהצביע על כל פרט והינחה איך לסדר הכל על הצד הטוב ביותר.
	ספרון זה בעזרת השם ישריש בליבם של הילדים היקרים, תינוקות של בית רבן, אמונה, דרך ארץ, תורה, תפילה, שמחה של מצוה, מידות טובות, תמימות, ויעזור להם לגדול ביראת שמים, שתלוה אותם כל ימי חייהם.
	ספרון זה בעזרת השם ישריש בליבם של הילדים היקרים, תינוקות של בית רבן, אמונה, דרך ארץ, תורה, תפילה, שמחה של מצוה, מידות טובות, תמימות, ויעזור להם לגדול ביראת שמים, שתלוה אותם כל ימי חייהם.
	ספרון זה בעזרת השם ישריש בליבם של הילדים היקרים, תינוקות של בית רבן, אמונה, דרך ארץ, תורה, תפילה, שמחה של מצוה, מידות טובות, תמימות, ויעזור להם לגדול ביראת שמים, שתלוה אותם כל ימי חייהם.
	ראש הישיבה כותב אודות הספר החדש במכתב מיום ראשון פרשת ויקרא העבר עלינו לטובה: "קיבלתי את ספרון הילדים "מעשה'לעך לילדים"; אני כל כך מתפעל מהעבודה היפה שעשית; הגרפיקה כל כך יפה, העיצוב כל כך יפה; זה יהיה דבר חזק עבור המפיצים, ילכו עם זה בבתים, הורים ירא...
	הספרון החדש כבר יהיה ניתן להשיג בהפצה ווינקל ואצל המפיצים.
	והודעתם לבניך ולבני בניך!

