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ָהֵעֻדת.  ֲאֹרן  ֵאת  ְוִכּסּו ָבּה  ַהָּמָס�  ָּפֹרֶכת  ֵאת  ְוהֹוִרדּו  ַהַּמֲחֶנה  ִּבְנֹסַע  ּוָבָניו    ּוָבא ַאֲהֹרן 
ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשַהִּמְׁשָּכן נֹוֵסַע    ה הּוא ִצּוָ   ְּבסֹוף ֶׁשל ַהָּפָרָׁשה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ַמה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו�

ָהיּו ְצִריִכים ְלַכּסֹות ֶאת ַהֵּכִלים ֶׁשל ַהִּמְׁשָּכן, ְוַאַחר ָּכ� ָהיּו   םִמָּמקֹום ְלָמקֹום, ַהֹּכֲהִני 
ְו�א ָיֹבאּו ִלְראֹות  ,  םֶאת ַהֵּכִלים ַהְּמֻכִּסים, ְוַהָּפסּוק ְמַסּיֵ   תַהְלִוִּים ְיכֹוִלים ְלִהָּכֵנס ְוָלֵׂשא 

, ֶׁשְּצִריִכים ִלְׁשמֹור ְמֹאד ֶּׁשַהְּלִוִּיים �א ִיְראּו ֵאי� ֶׁשְּמַכִּסים ֶאת  ְּכַבַּלע ֶאת ַהֹּקֶדׁש ָוֵמתּו 
 ַהֵּכִלים, ִּכי ֵהם ְיכֹוִלים ַחס ְוָׁשלֹום ָלמּות.

ם ִיְהיּו ְמֻכִּסים, ְוֶׁשַאף ֶאָחד �א ִיְרֶאה ֶאת  ָּכל ָּכ� ִהְקִּפיד ֶּׁשַהֵּכִלי   ָלָּמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא
 ַהֵּכִלים ְמגִֻּלים? 

ַוַּיֲעֹמד ָהָעם    (ְׁשמֹות כ', י"ז)ַעל ַהָּפסּוק    (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קט"ו)ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  
, ֶׁשָאָדם ֶׁשָּכל ַהְּזַמן ָעסּוק ִּבְׁשטּויֹות,  ֵמָרֹחק ּוֹמֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱא�ִקים 

ל  ַיְתִחי א  �א  הּוז  ָא,  ְוהּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר  תִהְתעֹוְררּו   אֹותוֹ   תּתֹוֶפסֶ ד  יֹום ֶאחָ 
 ְלַהִּגיעַ ד  ִמּיַ   וֹ לת  נֹוֶתנֶ א  ְו�ו,  ָעָלי ת  ְמַקְטֶרגֶ ן  ַהִּדי ת  ִמּדַ י  ּכִ ,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ   ְלַהְרִּגיׁשד  ִמּיַ 
ת  ְּבַקּלּול  יּוכַ א  �א  ֶׁשהּות,  ְוַהְפָרעוֹ ם  ִמְכׁשֹוִלי ם  ָלָאדָ ם  ָׂשִמי ן  ְוָלכֵ ם,  ַהּטֹוִבי ם  ַהְּדָבִרי ל  ְלכָ 

  ְּבתֹו�ר  ִמְסַּתּתֵ א  הּון  ָלכֵ ם,  ָהָאדָ ל  עַ ם  ְמַרחֵ י  ֲהרֵ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואל  ֲאבָ ם,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ַלְחזוֹ 
 ת. ַהְּמִניעוֹ 

ת,  ַהְּמִניעוֹ   ְּבתֹו�  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ א  ִלְמצוֹ ל  ָיכוֹ א  הּוז  ָאן,  ַהָּנכוֹ ל  ַהֵּׂשכֶ ת  אֶ ם  ָלָאדָ   ֵיׁשם  אִ 
,  םַלָּיַדיִ   ַעְצמוֹ ת  אֶ ח  ִיּקַ ק  רַ א  ֶׁשהּו  ֶׁשֵאי�ב  ָחׁשַ א  הּול,  ִנְבהָ א  הּול,  ֵׂשכֶ ם  ָלָאדָ ן  ֵאי ם  אִ ל  ֲאבָ 
ב עֹוזֵ ן  ִמְסּכֵ א  ְוהּוי,  ְוָכבּו  לוֹ   ָחׁשּו�ל  ֶׁשַהּכֹ ה  רֹואֶ א  הּוו  ְוַעְכָׁשי ת,  ּוְבַקּלּו ב  טוֹ   לוֹ   ֵיֵל�ל  ַהּכֹ 
 .ֶׁשּלוֹ ת  ַהּטֹובוֹ ם  ַהְּדָרִכי ת  אֶ 

  ר הַ   תאֶ   בֶׁשְּמסֹובֵ   לְוָהֲעָרפֶ   ֶהָחׁשּו�  ן ֶהָענָ   תאֶ   ָראּו  םְּכֶׁשַהְיהּוִדי   ק,ַהָּפסּו  ָלנּו  ראֹומֵ   ְוֶזה
  לֲאבָ   ת,ָלֶגׁשֶ   ָּפֲחדּו  םהֵ   ק,ֵמָרחוֹ   ָעְמדּו   םַהְּפׁשּוִטי   םַהְיהּוִדי   זָא  ," ֵמָרֹחק   ָהָעם   ַוַּיֲעֹמד "   י,ִסינַ 

  ִנַּגׁש   ן ּכֵ   א ַדְווקָ   אהּו  ", ָהֲעָרֶפל   ֶאל   ִנַּגׁש "   ל,ִיְׂשָראֵ   םעַ   לּכָ   ל ׁשֶ   לְוַהֵּׂשכֶ   ת ַהַּדעַ   הזֶ   ", ה ּוֹמׁשֶ "
 . ְּבַעְצמוֹ  הּוא ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש רִמְסַּתּתֵ  םֶׁשּׁשָ  ", ים קִ ָהֱא�   ָׁשם   ֲאֶׁשר "   ָיַדע אהּו י ּכִ   ל,ַלֲעָרפֶ 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ת  ָלַדעַ ה,  ַהּתֹורָ ל  ְלכָ ב  ָחׁשּוד  ְיסוֹ ה  זֶ י  ּכִ ה,  ַהּתֹורָ ת  ְּבַקָּבלַ ב  ָּכתּוה  ַהּזֶ ק  ַהָּפסּו

  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ם  ָלָאדָ ה  ֶׁשִּנְראֶ   ֲאִפילּוי,  ַהְּיהּודִ ת  אֶ ם  ַּפעַ ף  ַאב  עֹוזֵ א  �  ָּברּו� הּוא
, ֶׁשּלוֹ   ןַהִּנָּסיוֹ ק  רַ ה  ֶׁשּזֶ ת  ָלַדעַ   ָצִרי�א  הּוז  ָא,  ּבוֹ ן  ְמעּוְניָ א  �ם  ְוַהּׁשֵ ,  ְלִכּוּונוֹ ל  ִמְסַּתּכֵ א  �

ק  ַיֲחִזי   ָהָאָדם  ֵאי�ת  ִלְראוֹ ה  רֹוצֶ ק  רַ א  ְוהּום,  ַהְּקָׁשִיי ל  ּוְבכָ ת  ַהְּמִניעוֹ ל  ְּבכָ א  ִמְתַחּבֵ ם  ַהּׁשֵ 
  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואז  ְוָא ם,  ָּבעֹולָ ר  ְמִחי ם  ְּבׁשּו   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ב  ַיֲעזוֹ א  �א  הּוד,  ַמֲעמָ 
 ם.ַהּטֹוִבי ם  ַהְּדָבִרי ל  ּכָ ת  אֶ   לוֹ   ן ְוִיּתֵ ו  ֵאָלי   אֹותוֹ ב  ְיָקרֵ 

ה  ְּבצּורָ ם  ַהֵּכִלי ת  אֶ ה  ִיְראֶ א  � ד  ֶאחָ ף  ֶׁשַא  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ד  ִהְקִּפי ן  ָלכֵ ק,  ַּבָּפסּוט  ַהְּפׁשָ ה  זֶ 
ם,  ַהְּקדֹוִׁשי ם  ַהְּדָבִרי ל  ְלכָ   ְלַהִּגיעַ ה  ַהְּנכֹונָ   ַהֶּדֶר� ,  ִיְתָּבַר� ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ   ְלַהִּגיעַ   ַהֶּדֶר� י  ּכִ ה,  ְּגלּויָ 

ל  ַהּכֹ ה,  ְמֻכּסֶ   ֶאְצלוֹ ל  ֶׁשַהּכֹ   ַמְרִּגיׁש ם  ְּכֶׁשָאדָ א  ְמֻכֶּסה ּוֻמְסֶּתֶרת, ַדְווקָ   � ְּבֶדרֶ א  ַדְווקָ א  ִהי 
ם  טֹוִבי ם  ַמֲעִׂשי ד  ְועוֹ ת  ִמְצווֹ ד  עוֹ   ַלְחֹטף ק  ִמְתַחּזֵ א  הּו ת  ֹזא ל  ּוְבכָ ,  ָחׁשּו� ל  ַהּכֹ י,  ָּכבּו 
 ת. ָיפוֹ י  ֲהכִ ת  ַלַּדְרּגוֹ   ַיִּגיעַ א  הּו ה  זֶ י  ְידֵ ל  עַ א  ַדְווקָ ה,  ּוְתִפּלָ ה  ּתֹורָ 

ו,  ֵאָלי ה  ִקְרבָ   ַמְרִּגיׁשא  ְּכֶׁשהּוק  רַ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ   ְלַהִּגיעַ ל  ָיכוֹ א  ֶׁשהּוב  חֹוׁשֵ ם  ָאדָ ם  אִ 
א  ֶׁשהּו  ְּכמוֹ   ֵיְלכּוא  �ם  ֶׁשְּדָבִרי ע  ְּבֶרגַ י  ּכִ ה,  ְּגדֹולָ ה  ְּבַסָּכנָ א  הּוז  ָא.  לוֹ ם  ְוָנִעי ר  ֵמִאי ל  ְּכֶׁשַהּכֹ 

 ל.ַהּכֹ ת  אֶ ב  ַיֲעזוֹ א  ְוהּוי  ְלַגְמרֵ ר  ִיָּׁשבֵ א  הּוה,  רֹוצֶ 
ָיֹבאּו ִלְראֹות ְּכַבַּלע ֶאת ַהֹּקֶדׁש "  אֹוָתנּור  ַמְזִהי ק  ַהָּפסּוה  זֶ  ד  ְמאֹ   ִיָּזֲהרּום  ַהְּלִוִּיי ",  ְו�א 

ם  הֵ ",  ָוֵמתּות, "ִלְהיוֹ ם  ְוָׁשלוֹ ס  חַ ם  ְיכֹוִלי ם  הֵ ן  ּכֵ ם  אִ י  ּכִ ם,  ְמגִֻּלי ם  ַהֵּכִלי ת  אֶ   ִיְראּוא  ֶׁש�
 . ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ב  ְוַלֲעזֹ י  ְלַגְמרֵ ל  ִלּפוֹ ם  ְיכֹוִלי 

ה  ְמֻכּסֶ ה  ִנְראֶ ל  ְּכֶׁשַהּכֹ ם,  רֹוִצי   ֶׁשֲאַנְחנּו   ְּכמוֹ ם  הֹוְלִכי א  �ם  ְּכֶׁשַהְּדָבִרי א  ַדְווקָ ק  ִנְתַחּזֵ ה  ָהבָ 
ם  ְּכֵׁשִרי ם ְיהּוִדי ה  ִנְהיֶ  ְוָכ�ת, ְוַהִּמְצווֹ ה ַהּתֹורָ ל עֹ ת אֶ  ַעְצֵמנּו ל עַ א ּׂשָ נִ ז ָאא ְוַדְוקָ י, ְוָכבּו

 .ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ם  ְקרֹוִבי ד  ָּתִמי ה  ְוִנְהיֶ ם,  ֲאִמִּתִּיי 
 "א) תשסר  ַּבִּמְדּבָ ל ַהַּנחַ  ּתֹו�(

 
 
 

"ַא   אֹוֵהב  הּוא  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר:  ַרֵּבנּו 
ִמי    ֶגעְּפֶרעִגיְלֶטע ַהְינּו  ְמֻטָּגן),  (ָחִסיד  ָחִסיד" 

ּוַמֲחִזיק   ְוָצרֹות,  ִיּסּוִרין  ַהְרֵּבה  ָעָליו  ֶׁשעֹוְבִרים 
 ַמֲעָמד ְּבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו.  

ֶּבן ֵאי�  ָּדָבר -ְּכֶׁשרֹוִאים  ֵאיֶזה  ְמַטֵּגן  ָאָדם 
ָׂשם  ְּבַמֲחָבת ַעל ָהֵאׁש, ְּכגֹון ָּדג ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו, הּוא  

ֶאת ַהָּדג ְּבתֹו� ֶׁשֶמן רֹוֵתַח, ּוְמַהֵּפ� אֹותֹו ִמַּצד ֶאל  
ַצד, ַעד ֶּׁשַּנֲעֶׂשה ְמֻטָּגן ֵהיֵטב ִמָּכל ַהְּצָדִדים, ְוַאף 
ַהֶּזה   ַהָּדג  ַמה  ְלַעְצמֹו  ְלַצֵּיר  ַמְתִחיל  ֵאינֹו  ֶאָחד 

ם, ִּכי ַמְרִּגיׁש ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַטְּגִנים אֹותֹו ִמָּכל ַהְּצָדִדי
ֲהֵרי ֵאין ֶזה נֹוֵגַע לֹו ְּכָלל, ֲאָבל ִאם ִיְסַּתֵּכל ָהָאָדם  
ֵהיֵטב ַעל ֶמֶׁש� ְיֵמי ַחָּייו, ִיְרֶאה ֶׁשֵּכן ַהָּדָבר ַנֲעֶׂשה  
ִעּמֹו, ֶׁשָּׂשִמים אֹותֹו ְּבתֹו� ֶׁשֶמן רֹוֵתַח ּוְמַטְּגִנים 

 אֹותֹו ִמָּכל ַהְּצָדִדים.
ָליו ָצָרה ְּגדֹוָלה ְּבתֹו� ֵּביתֹו,  ִּכי ִהֵּנה עֹוֶבֶרת עָ  

ִיּסּוִרים   ָעָליו  עֹוְבִרים  ְוִהֵּנה  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
לֹו   ֵיׁש  ְוִהֵּנה  ִיְׁשֹמר,  ַהֵּׁשם  ֵמַעְצמֹו,  ְּגדֹוִלים 
ְוהּוא   ְוכּו',  ְוכּו'  ּוִמְּׁשֵכָניו  ִמָּבָניו  ָּכזֹו  ְמִרירּות 

 ַעל ָהֵאׁש ַמָּמׁש.ִנְדֶמה ְּכַדג ֶׁשְּמַטְּגִנים אֹותֹו 
<<<< 

 מילה של התחזקות 
ם   ƒע  ı ƒי ַּ̃ ּבַ  ‰ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆  „…‡ מ¿ ַח  מ≈ ָׂ̆ י  ƒי ֲ‡נ ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿

י  ≈ ׁ̆ ין ַ‡נ¿ ב ּב≈ ב≈ ו… ּ̇ ס¿ ƒ‰ ּוב ל¿ ׁ̆ ‡…„ ָח נּו, מ¿ מ≈ לו… ¿ ׁ̆

ע  ּפָ ¿ ׁ̆ ֻמ ָ‡ָ„ם  י  ƒּכ ב;  ל∆ ס¿ ר∆ ּב¿ י  י„≈ ƒֲחס נּו  מ≈ לו… ¿ ׁ̆

. ˙ו… ים ‡ו… ƒב ב¿ ַ‰ּסו…  מ≈
ים  ƒכ ר≈ ַ‡ב¿  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל ל  ָיכו…  ‰ ָּ̇ י  ַ‡ ƒב ׁ̆   םטו… ּי≈ ∆ ׁ̆

ּפַ  ƒן ט ƒם ֲעַ„י ים   ˙ָל‰∆ ƒכ ל¿ ם ‰ו… ם, ‰≈ ƒַמי ָ ׁ̆  ˙‡ַ ר¿ ƒי

ָב‰ טו… ל…‡  יָב‰  ƒב ס¿ ם  ƒע י  ƒר ט¿ נ¿ ‰    , ַל˜ו… ז∆

ם, י‰∆ ֲעל≈ יַע  ƒּפ ¿ ׁ̆ ˙   ַמ ∆‡ ים  ƒ„ ַ‡ּב¿ מ¿ ם  ≈‰ ∆ ׁ̆ ַע„ 

ם.  ƒַמי ָ ׁ̆  ˙‡ַ ר¿ ƒּי‰ַ ˙ ּפַ ƒט 

ינּו   ƒ̂ ˜יב:)ָמ ים  ƒָסח ָ‡ַמר (ּפ¿  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ נּו  ַרּב≈  ,

ַ‡ל   יָלָ„יו:  ƒׁש¿  ּורּו„ּתָלƒיבּב ƒ̂ נ¿ ָ‡ז  כ∆ ָ‰ָי‰   ,"

י   ƒר ט¿ ‡ּו לו… "˜…ונ¿ ר¿ ָּ̃ ∆ ׁ̆ י  ƒר ט¿ יבׁש¿˜…ונ¿ ƒ̂ נ¿ ", ַמ‰  כ∆

ים   ƒ‡ ים; רו… ƒ̂ ם ל≈ ָ ׁ̆ ם? ָ‰יּו  ָ ׁ̆ ָעָי‰  ‰ ַ‰ּב¿ ָ̇ ָ‰י¿

ים ּכ¿  ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃ ך¿  ל ּכָ ים ּכָ ƒ ׁ̆ ּלּו ֲ‡ָנ ƒפ‡ֲ ∆ ׁ̆ ‡ן  ּכָ ƒמו… מ  

 ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ָל ים  ַ‰ּי¿ ƒיכ ƒר ¿̂ ם ָ‰יּו   ַ‚ּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ נּו ַ‰ ל ַרּב≈

ים. ƒב ב¿ ו… ּ̇ ס¿ ƒם מ י ‰≈ ƒם מ ƒר ע ≈‰ ּזָ ƒ‰  ל¿
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ¡‡ ‰ ‰ַ  "ב)˙˘פר ּב¿
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ִיְתָּבַר�    ְּבֶעְזַרת ִאָּיר,    -ה'  ט"ז  ְּבַהר,  ג'  יֹום 
 תשפ"ב  ה'ל"א ָלֹעֶמר, ְׁשַנת  

ְּבֶרְסֶלב,    ִלְכבֹוד ָיִאיר  ֵנרֹו   ... ַיִּקיִרי  ֲאהּוִבי 
 ִליֶּבעְרִטי

ַּבֲחָסִדים    ֲאִני ֶׁשִּתָּזֵכר  אֹוְת�  ְלַחֵּזק  רֹוֶצה 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֶׂשה ִאְּת�, ַהֶחֶסד ִחָּנם  

ִתָּזֵכר ָהִייָת    ל ִּתְסַּתּכֵ ,  ֶׁשִהְתַחַּתְנָּת.  ְלָאחֹור, 
  םְלׁשָ ה  ֶׁשֶבר ְּכִלי, ָּבחּור ִמְסֵּכן, ִהְתַּגְלַּגְלָּת ִמּפֹ 

ִקּבַ  ַעְכָׁשו  ִיְתָּבַר�, ְוכּו';  ֵמַהֵּׁשם  ַמָּתָנה  ְלָּת 
 ְיָקָרה.  הִאּׁשָ 

  (ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות, ַמֲעֶׂשה יג) ַרֵּבנּו ַז"ל ְמַסֵּפר ָלנּו  
ַאֲחֵרי   ַּבַּיַער,  ְלִאּבּוד  ֶׁשָהְלכּו  ַהְּיָלִדים  ְׁשֵני 

ַּבֲחָסִדים ֶׁשל   םִנְזָּכִרי   ַהֲחֻתָּנה ֵהם ָּתִמיד ָהיּו
ָּבר ָּבאּו  ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּבעְטֶלעְרס  ֵאי�  הּוא,  ּו� 

ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ׁשֶ  ֶזה  ָלֶהם;    סִנְתַיחֵ   �אַלֲעֹזר 
, ֶׁשָּתִמיד  וֵמֵאָלין  ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו ֶׁשֶּזה מּובָ ל אֶ 

 ַהֵּלל ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. נְ ּו הנֹודֶ 
ׁשֹוֵאל אֹוִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ָמה עֹוד ַאָּתה    ַאָּתה
ִלי,  ָיכֹול ְלָהֵקל    ַלֲעֹזר  ָיכֹול  ַאָּתה  ְּבָמה עֹוד 

ְלָהֵקל   רֹוֶצה  ַאָּתה  ִאם  ָהֲעבֹוָדה;  ֶאת  ָעַלי 
ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ְּתַדֵּבר ַרק    - ָעַלי ֶאת ָהֲעבֹוָדה  

ַר� ְוָעִדין. ִאְׁשְּת�  ן  ָיֶפה ַּבַּבִית, ְּתַדֵּבר ַרק ְּבֹאפֶ 
ִנבְ  ִהיא  ֲעִדיָנה,  ְמֹאד  ִאָּׁשה  ֶהֶלת  ִהיא 

ּוַבֲחִריפּו ְּבקֹול  ַמֵהר,  ֵאֶליָה  .  תְּכֶׁשְּמַדְּבִרים 
ִּבְכָלל   ְל�  ֵאין  טֹוב,  ָאָדם  ֶׁשַאָּתה  יֹוֵדַע  ֲאִני 

ֶּבֱאמֶ  ַאָּתה  ַהְּפָעִמים  ְּבֹרב  ָרָעה,  ת  ַּכָּוָנה 
  ְּפָעִמיםַר�, ָיֶפה ְוָעִדין, ֶאָּלא ֶׁשּבַ   ןְּבֹאפֶ   ְמַדֵּבר

ַמֵהר,    ַהּבֹוְדדֹות ֶׁשַאָּתה ְמַדֵּבר  ְוַאָּתה  ַלחּוץ 
ּוַבֲחִריפּו ִמֶּזה,  תְּבקֹול  ִנְבֶהֶלת  ָּפׁשּוט  ִהיא   ,

ִהיא �א ְיכֹוָלה ְלִהְתַרֵּכז ְּבַמה ֶׁשַאָּתה אֹוֵמר,  
ָאז ַאָּתה ִנְהֶיה עֹוד יֹוֵתר ְּבַלַחץ, ְוַאָּתה ְמַדֵּבר  

ּתִ ד  עוֹ  ְוכּו';  ְוכּו'  ַמֵהר    ְּבָכל  ְׁשַּתֵּדליֹוֵתר 
ְּבֹאפֶ  ְלַדֵּבר  ֶׁשְּל�  ְוָיֶפה,  ן  ַהּכֹוחֹות  ָעִדין  ַר�, 

 ָּבֶזה ַּתֲעֹזר ִלי ְוָתֵקל ֵמָעַלי ֶאת ָהֲעבֹוָדה. 
ֵּתרּו  הזֶ  ׁשֶ ץ�א  ְזַמִּנים  'ֵיׁש  ְלַהִּגיד  ָלַחץ  ל  , 

ַּבֲעבֹוָדה, ְוִאְׁשִּתי ְצִריָכה ְלָהִבין ֶׁשֵּיׁש ַלַחץ';  
ֶאת   ָצִרי�  ֶאת  ִמי  ָצִרי�  ִמי  ָהֲעבֹוָדה? 

ָּכֶזה   ָּדָבר  ֵאין  ֶּכֶסף?  ָצִרי�  ִמי  ָהֲעָסִקים? 
 . תְלַדֵּבר ַמֵהר, ְּבקֹול ּוַבֲחִריפּו

מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִסֵּפר ָלנּו, ַהַּצִּדיק  
ַהָּגדֹול ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ַרִּבי ַנְחָמן ָׁשַמע ַּפַעם  

ִאְׁשּתֹו,    ר ְּבקֹול, הּוא צֹוֵעק ֶאלֶאָחד ֶׁשְּמַדּבֵ 
ְוהֹוִכיַח   ַהִּציָדה  ַהְּיהּוִדי  ֶאת  ָלַקח  ַהַּצִּדיק 
ְלִאָּׁשה   צֹוֲעִקים?!  ָהִאָּׁשה  "ַעל  אֹותֹו: 

ה  ָיפֶ ט  ְּבֶׁשקֶ ה,  ֶחְמָא   ְּכמוֹ   ַר�ר  ְלַדּבֵ ם  ְצִריִכי
 ת". ּוַבֲעִדינּו

 .ֲעבּוְר�ל ֶאְתַּפּלֵ ן, ְלִמירוֹ  ַּבֶּדֶר� ַעְכָׁשוי ֲאנִ 
 "ב) תשפר ְּבהַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 

 

 

ָּברּו� הּואה  מַ ה  זֶ  ָּברּו� הּואב,  אֹוהֵ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ם ָהָאדָ   ֵאי�ת  ִלְראוֹ ה  רֹוצֶ   ַהָּקדֹוׁש 
ם  ַהּׁשֵ ל  עַ ת  ּוְטָענוֹ ת  ֻקְׁשיוֹ   לוֹ   ֶׁשִּיְהיּום  ִּבְמקוֹ ו.  ֵאָלי  ֵיֵל�א  ְוהּום,  ָלעֹולָ א  ּבֹורֵ   ֶׁשֵּיׁשר  ִיָּזכֵ 

ם,  ַהְּקָׁשִייל  ּכָ ת  ַלְמרוֹ ק  ִיְתַחּזֵ ם  ָהָאדָ ,  ָהֵאּלּות  ַהָּצרוֹ ל  ּכָ ת  אֶ   לוֹ ן  נֹותֵ א  הּו  ַמּדּועַ   ִיְתָּבַר�
  ת ָּצרוֹ הַ ל  ִמּכָ א  ֵיצֵ א  ֶׁשהּור  ַיֲעזֹ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ז  ְוָא,  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ב  ַיֲעזוֹ א  �ן  ֲעַדִייא  הּו

 . ֶׁשּלוֹ ת ְוַהְּבָעיוֹ 
  ת אֶ ה  ָרצָ א  ַיֲעֹקב ָאִבינּו ִמָּלָבן ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה רֹוֵעה ֶאת ֹצאנֹו, הּוֶזה ַהָּׂשָכר ֶׁשִּבֵּקׁש  

ם  ְּכָתִמים,  ְקַטִּנים  ְּכָתִמים  ֲעֵליהֶ   ֶׁשֵּיׁשם  ַהְּכָבִׂשיל  ּכָ   ָּכל ַהֹּצאן ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְטֻלִאים.
 ם. ֲאִזיִקיּבַ ם ֲאסּוִרים הֵ  ְּכִאילּום ָהַרְגַליִ ל עַ ם ּוְכָתִמים, ְּגדֹוִלי

ִּכי ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָלַמד ֵהיֵטב ֵהיֵטב ֶאת ַהִּלּמּוד ַהַּנ"ל ַעל ְּבָׂשרֹו, ֵאי� ָהָאָדם ָצִרי�   
ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ַּבֲחִסידּותֹו ֲאִפּלּו ִאם ַנֲעֶׂשה ְמֻטָּגן ִמָּכל ַהְּצָדִדים; ִּכי ִמי ָסַבל ָּכֹמהּו,  

תֹו ָאִחיו ּוִבֵּקׁש ְלָהְרגֹו, ְוֻהְצַר� ִלְבֹרַח, ּוְכֶׁשָּבא ֶאל ֵּבית ָלָבן ֶׁשעֹוד ִמַּיְלדּותֹו ָׂשָנא אוֹ 
ֶהֱעִרים ָעָליו ָלָבן ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים ְּבָכל ִמיֵני ַרָּמאּות ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוָלֵכן ַיֲעֹקב ָרָצה ְלַרֵּמז  

, ֲחִׁשיבּותֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי הּוא ֶׁשהּוא  ֶׁשהּוא לֹוֵקַח ַּדְוָקא ֶאת ַהְּכָבִׂשים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ְּכָתִמים
ְּבָעיֹות ְקַטּנֹות, ֵהן ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו  -ָיכֹול ְלַהְחִזיק ֶאת ַעְצמֹו ֵהן ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ְּכָתִמים ְקַטִּנים  

ָהַרְגַלִים, הּוא    –ְּכָתִמים ְּגדֹוִלים   ְוֵהן ְּכֶׁשֵּיׁש לֹו ְּכָתִמים ַעל  ַמְרִּגיׁש  ְּבָעיֹות ְּגדֹולֹות, 
ָיכֹול ִלְראֹות ֶּדֶר� ַהחּוָצה ֵמַהְּבָעיֹות ָהַרּבֹות ֶׁשּלֹו,   ַּבֲאִזיִקים ְוהּוא �א  ֶׁשהּוא ָאסּור 

עֹוֶׂשה ַהֹּכל    ם ְוִעם ָּכל ֶזה הּוא ַמֲאִמין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ַמְנִהיג ֶאת ָהעֹוָלם, ֶׁשַהּׁשֵ 
 ֵזר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ָאָדם ָּכֶזה ְמֹאד ָחׁשּוב ְוָיָקר.ְוהּוא ָּתִמיד חוֹ  ,ַרק ְלטֹוָבתוֹ 

 ִמי ַמֶּכה? 
ַּבזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָּכתּוב ֶׁשִּטֵּפׁש ְמַפֵחד ֵמַהַּמֵּקל ֶּׁשַּמֶּכה אֹותֹו, ָחָכם יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש ִמיֶׁשהּו  

 .ֶׁשַּמְחִזיק ֶאת ַהַּמֵּקל, ּוִמֶּמּנּו הּוא ָצִרי� ְלַפֵחד
ְּכֶׁשָּבאֹות ָצרֹות ַעל ָאָדם, הּוא �א ָּבִריא ָרֵח"ל, ֵיׁש לֹו ָצרֹות ִמיָלָדיו, ֵיׁש לֹו ָצרֹות  
ֵמֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים, הּוא ָנַפל ְלחֹובֹות ְּכֵבִדים ְוַּבֲעֵלי ַהחֹובֹות רֹוְדִפים ַאֲחָריו, אֹו ָּכל  

, ַהֵּׁשם ִיְׁשֹמר ֶאת ָּכל ַהְיהּוִדים, ְצִריִכים ָּתִמיד  סּוֵגי ַהָּצרֹות ְוַהְּקָׁשִיים ֶׁשָאָדם ַרק עֹוֵבר
ִעְנַין ְלַפֵחד ֵמַהַּמֵּקל, ן  ִלְזֹּכר ֶׁשֶּזה �א ַהַּמֵּקל ֶּׁשַּמֶּכה, ֶאָּלא ִמיֶׁשהּו ַמֲחִזיק ֶאת ַהַּמֵּקל, ֵאי

ָלֶלֶכת ֶאל ִמי   א ַהְּנכֹוָנה ִהיִאם ָהָאָדם ְיַנֶּסה ְלִהְתּגֹוֵנן ֵמַהַּמֵּקל, הּוא ִטֵּפׁש ָּגדֹול, ַהֶּדֶר�
ֶׁשַּמְחִזיק ֶאת ַהַּמֵּקל ּוְלׂשֹוֵחַח ִאּתֹו ְוִלְׁשֹאל אֹותֹו ָלָּמה הּוא ַמֶּכה אֹותֹו, ְוַרק ָּכ� הּוא  

 ִיָּנֵצל ֵמַהַּמֵּקל.
ַרק ָלֶלֶכת ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ּוְלׂשֹוֵחַח   אְּכֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ְקָׁשִיים ָהֵעָצה ֲעבּורֹו ִהי

ַהִּמְדָרׁש אֹוֵמר   ְלִהָּנֵצל ִמָּכל ַהָּצרֹות.  ָיכֹול  ְוַרק ָּכ� הּוא  ֶׁשָאָדם    (ַּתְנחּוָמא ֵתֵצא ב) ִאּתֹו, 
ּכִ  ְוִיּסּוִרים,  ָצרֹות  ָעָליו  ְּכֶׁשָּבִאים  הּוא  ָּברּו�  ְלַהָּקדֹוׁש  ְלהֹודֹות  ַהִּיּסּוִרים  ָצִרי�  י 

ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ַהָּצרֹות ַמְזִּכירֹות לֹו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ם  ָהָאדָ ת  מֹוְׁשִכים אֶ 
ָּכאן, ְוָאז ָהָאָדם הֹוֵל� ֵאָליו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא עֹוֵזר לֹו ֶׁשהּוא ֵיָחֵלץ ִמָּכל ַהָּצרֹות 

 ֶׁשּלֹו.
ָאָדם ֵׂשֶכל, הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשָּכל ַהְּבָעיֹות ָהֵאּלּו ָקרּו ְּבִמְקֶרה, ּוְבִדּיּוק  ֲאָבל ִאם ֵאין לָ 

(ַּתָּנא ְדֵבי  ָהָיה לֹו ַמַּזל ַרע ְוהּוא ָנַפל ְלתֹו� ְּבָעָיה, ָאז ַהְּבָעָיה ַרק ַּתְחִמיר. ַחַז"ל אֹוְמִרים  
הּוא    ,ְּכֶׁשָאָדם ּבֹוֵעט ְּבִיּסּוִרים  –ן אֹוָתם ָעָליו"  "ַהְמַבֵעט ְּבִיּסּוִרין, ּכֹוְפִלי  ֵאִלָיהּו ֵּפֶרק ב')

ִסָּבה טֹוָבה, ָאז ַהִּיּסּוִרים יְֻכְּפלּו.  ם  �א ַמֲאִמין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָׁשַלח לֹו ֶאת ֶזה עִ 
ַהִּיּסּוִרים, הּוא    ֲאָבל ְּכֶׁשָאָדם קֹוֵלט ֶאת ַההֹוָדָעה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ָׁשַלח לֹו ַעל ְיֵדי

 חֹוֵזר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְוחֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה, ָאז ַהִּייּסּוִרים ְוַהָּצרֹות ִיְסַּתְּלקּו ִמֶּמּנּו.
ֶׁשַהְּכֹתֶבת  יֹוֵדַע  ֶׁשּלֹו, הּוא  ַהְּבָעיֹות  ָּכל  ַלְמרֹות  ַמֲעָמד  ְלַהֲחִזיק  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ַאְׁשֵרי 

ָיכֹול ִלְפנֹות ֵאֶליָה ֶזה ַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ָאז הּוא ִיָּנֵצל ִמָּכל ַהָּצרֹות  ַהְּיִחיָדה ֶׁשהּוא  
ְמֻאָּׁשִרים  ַחִּיים  לֹו  ִיְהיּו  ֶׁשּלֹו,  ַהָּקׁשֹות  ַהְּבָעיֹות  ִמָּכל  ְלֵהָחֵלץ  יּוַכל  ְוַהִּיּסּוִרים, הּוא 

 ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. 
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"א ֶעֶר� ְגבּוָרה ְוֶעֶר� ִיּסּוִרין) 

 

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

ֹ ן ֲעַדִייץ, ְלחּוה אַָּת ם ִא  א ל
 תּבַּבִַיק ִלְצעֹו ְלר ֻמָּת 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

ושתיה  אוכל  יוחאי  בר  שמעון  לרבי  היה  איך  הילדים  אחד  את  הישיבה  ראש  כששאל 
במערה? ענה הילד שהוא ביקש מהשם והשם עזר לו שגדל עץ חרובים ונהיה מעיין מים, 
ואז הדגיש ראש הישיבה לנוכחים, "ככה לומדים בהיכל הקודש, לא סתם שקרה נס, אלא  

ה דבר שאנחנו גם יכולים לחקות, לבקש מהשם כל מה שאנו  שביקשו מהשם וכך נושעו, וז
 צריכים, והשם יעזור לנו". 

וקיבל את אנשי שלומינו שבאו לשוחח  ישב ראש הישיבה בבית המדרש  במהלך היום 
ולהתייעץ, ובצהרים שוב מסר ראש הישיבה שיעור התחזקות, שנפתח בסיום הש"ס נוסף,  

"ו, בנו של הגבאי החשוב של בית המדרש מו"ה והפעם של הבחור שמואל אייזיק פערל ני
זמן  הישיבה  ראש  דיבר  כך  ואחר  הסיום,  לכבוד  בשמחה  שרו  הי"ו,  פערל  עוזר  שמעון 

 יפים שרבינו ז"ל מלמד אותנו.  ם ממושך, ושוחח על הרבה ענייני
 לאחר ערבית יצא ראש הישיבה לשדה התעופה, בדרכו חזרה לניו יורק.

והשיחות בירושלים עיה"ק ניתן לשמוע בקו הטלפון "קול ברסלב", ראו  את כל השיעורים  
 את המספרים בסוף הגיליון. 

הביקור בודאי יזכר עוד זמן רב, אנשי שלומינו בארץ ישראל התמלאו בכוחות מחודשים 
 להמשיך לחיות עם עצותיו של רבינו ז"ל, ולהמשיך להפיצם בעם ישראל. 

 אי! זיכה רבים וזכה, אדונינו בר יוח
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ִלי ֲחָזָרה ֶאת   םֵאיְך ְמַקּבְ ּבַ
ַעם?  לָהֱאמּוָנה ַהֲחָזָקה ׁשֶ   ּפַ

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,     

ֶׁשִהְתַווַדְעִת  ִעם    יֵמָאז  ִמְתַחְּזִקים  ֲאַנְחנּו  ֲחָדִׁשים,  ַחִּיים  ִקַּבְלִּתי  ֶׁשָּלֶכם  ַלִׁשעּוִרים 
  ה' ִעם ֱאמּוָנה ֲחָזָקה, ֲאַנְחנּו ַחִּיים ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַוֲאַנְחנּו ַחִּיים ָּברּו ַהִּׁשעּוִרים, 

 הּוא ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית. 

ֶׁשַּבְּתק ֶזה  ַעל  ִלְׁשאֹל  ַהִּׁשעּוִרים  ָרִציִתי  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ְּכֶׁשִהְתַחְלִּתי  ָהִראׁשֹוָנה  ּוָפה 
ִהְרַּגְׁשִּתי ַמָּמׁש ְּבחּוׁש ֶׁשַהּכֹל  ִאִּתי,  ִהְרַּגְׁשִּתי ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  ְוַהִּׁשיִרים ַמָּמׁש 

ַהְּזַמן  ַמִּגיעַ  ְנִפילֹות ָּכל  ִלי  ַעְכָׁשו ֵיׁש  ִמְּלַמְעָלה, ֲאָבל  ְּדָבִרים ְּפׁשּוִטיםַרק  ם  ַמְרִּגיִזי  , 
א ָׁשֶוה ְּכלּום, ְוֶזה  ׁשֹוֵבר אֹוִתי ְמאֹד. ֶאְׂשַמח י  ֶׁשֲאנִ ה  ַהַהְרָּגָׁש ת  ֶא י  לִ ן  נֹוֵת ה  , ְוזֶ יאֹוִת 

 ְלַקֵּבל ִחּזּוק ְּבנֹוֵׂשא ַהֶּזה, ְוׁשּוב ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ַעל ַהּכֹל.

 

 יֹום ד' ַּפְרַׁשת ְּבֵראִׁשית, ִאְסרּו ַחג סּוּכֹות, כ"ד ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת תשע"ט   -  ִיְתָּבַרְּבֶעְזַרת ה' 

 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב.

  ַֹהַּמִּגיד ִמֶמעְזִריְטׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהָיה נֹוֵהג ְּבָכל ָׁשָנה ְּבמֹוָצֵאי רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלֲער
ּוְלַסּפֵ  ַאַחת ְסעּוָדה  ָׁשָנה  ָּפֲעלּו.  ֵהם  ּוַמה  ַהָּׁשָנה  ְּברֹאׁש  ִּבְּקׁשּו  ֵהם  ַמה  ְלַתְלִמיָדיו  ר 

ִּבְׁשַעת ַהְּסעּוָדה ָיַׁשב ָׁשם ְיהּוִדי ׁשֹוֵאב ַהַּמִים ֶׁשל ָהִעיר, הּוא ַּגם ָרָצה ָלַדַעת ָמה ָּכְתבּו  
ִמֶמעְזִריְטׁש ַהַּמִּגיד  ֶאת  ָׁשַאל  הּוא  ַּבָּׁשַמִים,  ִּבַּקְׁשִּתילֹו  ָמה  "ַרִּבי,  ִלי?"   :  ָענּו  ּוַמה 

 אַהַּמִּגיד ִמֶמעְזִריְטׁש ָאַמר לֹו: "ָּבִכיָת ַּבְּתִפָּלה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָלָּמה ַהַּפְרָנָסה ֶׁשְּל הּו
ַמִים ּוְכֶׁשַאָּתה ָנח ַאָּתה חֹוֵטף ּכַ  ַמִים, ָּכל ַהּיֹום ַאָּתה סֹוֵחב  ִּפְרֵקי ִלְהיֹות ׁשֹוֵאב  ָּמה 

ְלָהִביא   ְלִהְתַיֵּגַע  ְוא  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ַהּיֹום  ָּכל  ָלֶׁשֶבת  רֹוֶצה  ַאָּתה  ַהָּׁשָנה  ְּתִהִּלים, 
ֶזה ַהַּמִים ָׁשַמע ֶאת  ִיְתָּבַר ְּבַקּלּות". ְּכֶׁשּׁשֹוֵאב    אֹורּו   ַּפְרָנָסה, ֶאָּלא ַלֲעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם 

ְוָאַמ  ָעָנה  הּוא  ׁשֹוֵאל  ָּפָניו,  ְוהּוא  ֶׁשִּבַּקְׁשִּתי",  ַמה  ֶזה  "ָאֵכן  ִמֶמעְזִריְטׁש:  ַלַּמִּגיד  ר 
ע: "ַּבָּׁשַמִים ָצֲחקּו  " ְּבַסְקָרנּות ְלַמֲעֶׂשה ַמה ִנְכַּתב ִלי, ָעָנה לֹו ַהַּמִּגיד ִמֶמעְזִריְטׁש זי

ִּבַּקְׁשִּתי ָּגרּוַע   ָּכ "ָּכל  ַהַּמִים:  לֹו  ִמְּמ", ׁשֹוֵאל ׁשֹוֵאב  אֹוֵמר  ִמֶּמִּני?"  ָצֲחקּו  ָלָּמה   ,
ַהַּמִּגיד ִמֶמעְזִריְטׁש ָּכ: "ַּבָּׁשַמִים ָאְמרּו ֶׁשִאם ֵּתֵׁשב ָּכל ַהּיֹום ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְׁשִביל 

ַמְלָאִכים ֶׁשעֹוְבִדים אֹו ִּבְליֹוֵני  ִּביֵלי  ְצִריִכים אֹוְת... ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵיׁש  תֹו  ַמה 
ִטְרדֹו ִּפְרֵקי    תְּבִלי  ֶאת  ַּדְוָקא  ִלְׁשמַֹע  רֹוֶצה   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ָהַרע,  ֵיֶצר  ּוְבִלי  ַּפְרָנָסה 

ַהְּתִהִּלים ֶׁשַאָּתה חֹוֵטף ְּבֶאְמַצע ָהֲעבֹוָדה ֶׁשְּל, הּוא רֹוֶצה ִלְׁשמַֹע ֶׁשַאָּתה ְמַׁשֵּבַח אֹותֹו  
 ."ְּכֶׁשָּקֶׁשה ְל 

אֹוְמִרים ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַּבְּתִפָּלה: "ְוָאִביָת ְתִהיָלה ִמּגּוֵׁשי ָעָפר, ִמְּקרּוֵצי חֶֹמר  ֲאַנְחנּו  
", ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא רֹוֶצה ַּדְוָקא ֶאת ַהְּׁשָבִחים  (ַעֵיין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ד', אֹות ט)

ְׂשָרִפים, ַחּיֹות ְואֹוַפֵּני ַהּקֶֹדׁש, ֶׁשהֹוְלִכים ְועֹוְמִדים ְוֵאיָנם  ֶׁשָּלנּו; ַּבָּׁשַמִים ֵיׁש ַמְלָאִכים,  
זֹאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ִּכי הּוא רֹוֶצה ַנַחת רּוַח ֵמִאָּתנּו    לנֹוְפִלים, ְּבכָ 

 ֲאָנִׁשים ֶׁשהֹוְלִכים, נֹוְפִלים ְוָקִמים.

ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ְנִפילֹות, ֶזה ַרק ְּכֵדי ְלָקֵרב ֶאְתֶכם ֶׁשַּתְתִחילּו ֵמָחָדׁש ָלֵכן ֶׁשא ִיְכַאב ָלֶכם  
אֹוֵמר   ַז"ל  ַרֵּבנּו  ַהֵּׁשם;  ֶאת  כה)ַלֲעבֹד  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  טֹוִעין  (ִליקּוֵטי  "ּוָבֶזה   :

ם  טֹוִעים  ְּכֵׁשִרים  ְיהּוִדי  ,"'ַהֲחִסיִדים ַהְרֵּבה, ֶׁשִּפְתאֹם ִנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשָּנְפלּו ֵמֲעבֹוַדת ה
ק ַהֵחֶׁש ת  ֶא   ִאְּבדּום  ֶׁשֵה ם  ַמְרִּגיִׁשים  ֵה ה,  ְיִריָד ם  ִּפְתאֹום  ַמְרִּגיִׁשים  ְּכֶׁשֵה ה  ְּבזֶ 

ּוֶבֱאֶמת ֵאין ֶזה ְנִפיָלה ְּכָלל, ַרק  "  ,ָנְפלּום  ֶׁשֵה ם  ָלֶה ה  ְוִנְדֶמ ם  ָלֶה ה  ֶׁשָהיָ ת  ְוַהִהְתַלֲהבּו
ֵמָחָדׁש  ֵמֲחַמת   ּוִמְתַּגְּבִרין  ִמְתעֹוְרִרין  ְוָאז  ְלַמְדֵרָגה,  ִמַּמְדֵרָגה  ַלֲעלֹות  ֶׁשְּצִריִכין 

ְוַהְּמִניעֹות ַּכַּנ"ל, ַעל   ְוַהִּדְמיֹונֹות ְוַהַּמֲחָׁשבֹות  ַהְּקִליּפֹות, ֶׁשֵהם ַהַּתֲאוֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים 
ֵמָח  ַּפַעם  ְּבָכל  ְלִהְתַּגֵּבר  ְצִריִכין  ם ָּבָאָד ס  ַמְכִניע  ָהַר ר  ֶּׁשַהֵּיצֶ ן  ִּדְמיֹוק  ַר ה  זֶ   ָדׁש",ֵּכן 

ם  ְלָאָד ה  ֶׁשִּיְהיֶ ם  ּגֹוֵר א  הּוז  ְוָא ה,  ִּבְקדּוָׁש ה  ָהְלָא   ְלַהְמִׁשיל  ָיכֹור  ּוְכבָ   ַמְצִליַח א  ְּכֶׁשהּו
ֶאָּלא ְלַהְמִׁשי ַלֲעבֹד  ַעל ָּכל ֶזה    לָאסּור ְלִהְסַּתּכֵ   ',ְוכּות  ּוְמִניעֹות  ְסֵפקֹות  ַהַּדעַ ת  ֲחִליׁשּו

 ֶאת ַהֵּׁשם.

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )אמ-קמִסּפּור ַחּיָ

 .תקיב
ְּכֶׁשִּסֵּפר   ַאַחת  זַ (ַּפַעם  ָעָליו    ל"ַרֵּבנּו  ֶׁשָהיּו  ְוַהַּסָּכנֹות,  ַהְּמִניעֹות  ֵמעֶֹצם 

  -'  ְּבִאיְנְסַטְנּבּול, ְוֵאי ֶׁשָהָיה ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה, קֹוֶדם ֶׁשָּבא ְלֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל ְוכּו
",  ְּבָנֵקל ַאֶּתם ְיכֹוִלים ָלבֹוא ְלֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל"ָאז ָעָנה ְוָאַמר ְלַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו: 

ְוִאם   ָעָליו.  ֶׁשָהיּו  ְּכמֹו  ָּכֵאּלּו,  ְמִניעּות  ִּתְתַגֵּבְרָנה  א  ֶׁשָעֵלינּו  ְּכאֹוֵמר,  ַהְינּו 
ִנְרֶצה, נּוַכל ָלבֹוא ְלֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל ְּבָנֵקל. ַא ַאף־ַעל־ִּפי־ֵּכן ְּבַוַּדאי ַּגם ֲאַנְחנּו  

ּוִרים ּוְלַׁשֵּבר ְמִניעּות, קֹוֶדם ֶׁשָּבִאין ְלָׁשם,  ְצִריִכים ִלְהיֹות ְמֻרִּצים ִלְסּבֹל ִיּס
ה ְּדָבִרים, ֶׁשִּנְּתנּו ַעל־ְיֵדי ִיּסּוִרים, ְוַכּמּוָבא   ִּכי ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל ִהיא ֶאָחד ִמְּׁשׁשָ

ַהּנַ  זַ ל"ַּבּתֹוָרה  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ַאַחת  ּוַפַעם  "ל ".  ֶׁשרֹוִצין  :  ָלֶהם,  ֶׁשִּנְדֶמה  ֵיׁש, 
ְּבַהְרָחָבה  ְונִ  ְלָׁשם  ִלַּסע  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ִאם  ְלֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל,  ָלבֹוא  ְמאֹד  ְכָסִפין 

ָלבֹוא   ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ִּכי  ָׁשֵלם,  ָרצֹון  ֶזה  ֵאין  ּוֶבֱאֶמת  ּוְבדַֹחק.  ְּבַצַער  א  ֲאָבל 
ר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו:  ֶּבֱאֶמת ְלֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל, ָצִרי ֵליֵל ַּגם ַרְגִלי, ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמ 

'ֶל-ַרְגִלי). ,'ְּל ֶׁשֵּיֵל 
 תקיג.

ר זַ   'ְוִסֵּפר  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ְּבֵעת  ִּכי  ַהּנַ   ל"ָנָתן,  ַהּתֹוָרה  ִּתְׁשָעה    ל"ֶאת  ַעל־ִּפי 
 ן, ֶׁשִהְרִּגיׁש קֹולֹות ּוְבָרִקים ְּבמֹחֹו.יִּתּקּונִ 

 תקיד. 
ַא  ַיַחד  ָיְׁשבּו  ׁשּוָבה  זַ ַׁשָּבת  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַּבַּבִית־ִמְדָרׁשֹו  ְוָהיּו   ל"ְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו 

ְמֻסָּפִקים ִאם ִיְזּכּו, ֶׁשִּיָּכֵנס ֲאֵליֶהם ַרֵּבנּו ַז"ל ֵמַחְדרֹו ֵליֵׁשב ִּבְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית  
ֻעָּדה ְׁשִליִׁשית,  ְלַגּלֹות ּתֹוָרה, ִּכי א ָהְיָתה ַּדְרּכֹו ְלַיֵּׁשב ִעם ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו ִּבְס 

ִּכי ִאם ְּבִעִּתים ְידּוִעים. ְוָהיּו ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו עֹוְמִדים ּוְמַצִּפים ָסמּו ְלַחְדרֹו.  
ְוָכל   ְּגדֹוָלה.  ְּבֶבָהָלה  ֵמֶחְדרֹו  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ִּפְתאֹם  ָּפַתח   ָּכ  ּוְבתֹו

מּו, ָנַפל ֲעֵליֶהם ַּפַחד ָּגדֹול, ְוִנְבֲהלּו ְוִנְׁשּתֹוְממּו  ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָעָמדּו ָׁשם ְּבָס 
ְלַחְדרֹו,   ֵּתֶכף  ְוִנְכְנָסה  ַהְּגדֹוָלה.  ִּבּתֹו  ֶאְצלֹו  ֶׁשָּתבֹוא  ִּבְתִחָּלה,  ְוָקָרא  ְמאֹד. 

ְוִהְתִחיָלה    ְּבִסיָמן תקז)  ל"(ַּכּנַ ְוִהְתִחיל ְלַדֵּבר ִעָּמּה ֵמִעְנַין ְּפִטיַרת ִּבּתֹו ַהְּקַטָּנה ַז"ל  
ַז"ל:   ַרֵּבנּו  ָלּה  ְוָאַמר  ָעָנה  ּוְלַהֲעִלים.  ְלַהְכִחיׁש  יֹוֵדַע  "ׁשּוב  ֲאִני  ְּכָבר  ַהא 

ְוֻהְכְרָחה ִּבּתֹו ְלַהִּגיד לֹו ְּבֵפרּוׁש. ּוֵמֲחַמת ֶזה א ִנְכַנס ְּכָבר ַרֵּבנּו    !" ָהֱאֶמת
 ג ָׁשָעה ַאַחת ֲאֵבלּות ְּבמֹוָצֵאי־ַׁשָּבת.ַז"ל ִלְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ְוָנַה 

 תקטו.
יֹוְׁשִבים   ֶׁשָהיּו  ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו,  ֶאל  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ִנְכַנס  ַאַחר־ָּכ ְּבמֹוָצֵאי־ַׁשָּבת 

ַּכּנַ  (ּכִ "לְּבֵבית־ִמְדָרׁשֹו  ַהְּמֻיָח   י,  ְלֵבית־ִמְדָרׁשֹו,    הָהיָ   ד ַחְדרֹו  ַמָּמׁש   ָסמּו
ּו  ְוַרֵּבנּו ְקֻדָּׁשה  ְוָׁשַמע  ְּבַחְדרֹו  ְּבַעְצמֹו  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ֶּדֶר   "ָבְרכּו"ַז"ל  ְוכּו' 

ֶׁשָּיָצא ַרֵּבנּו ַז"ל, ָיַׁשב ֵאֶצל    ֵמַחְדרֹו ְלֵבית־ִמְדָרׁשֹו). ְוֵתֶכף־ּוִמַּיד  ה , ֶׁשָהיָ ןַחּלֹו
ָׁשַאל ֶאת ֶאָחד, ִאם ָּבָכה ְּברֹאׁש   ְוָאז  ַהֻּׁשְלָחן, ֶׁשָּיְׁשבּו ָׁשם ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו. 
ַהָּׁשָנה. ְוָאַמר ָאז, ֶׁשִעַּקר ַהְּבִכָּיה ְּכֶׁשִהיא ַמֲחַמת ִׂשְמָחה. ְוִגיָלּה ָאז ֶאת ָהִעְנָין  

  תֵּתבֹוי־ ָראֵׁש   ",םּיֹו'ַה   'לּכָ   ןִגילּו' ִׁשְמ יְ ': ּבְ (ְּתִהִּלים פט, יז)ָּפסּוק  ַהִּנְפָלא ַעל ַה 
,  "ןְּבִלּקּוֵטי־מֹוֲהַר (ִּבְׁשמֹו ִיְתָּבַר  הִׂשְמָח  ת ַמֲחַמ  הֶׁשִּתְהיֶ  הַהְּבִכּיָ  ר. ֶׁשִעַּק 'ה ּיָ 'כִ 'ּבְ 

  ן ִּבְלׁשֹו  אֶׁשִּנְקָר   הַמ   תְׁשִליִׁשי  הלֹו ִּבְסעּוָד   ה, ֶׁשָהְיָת זָא  ר. ְוָאַמ )הקע  ן , ִסיָמ א'  קֵחלֶ 
ִּבּתֹו   תלֹו ִמְּפִטיַר  עֶׁשִּנְתַוַּד  ת, ַא ַמֲחַמ הּתֹוָר  רלֹוַמ  ה"ְּגדֹולָ  הֶהָאָר " תֲחִסידּו

ֵאָליו    — ָּבָאה  ֶׁשִּנְפְטָרה  ֵפיָגא  ַהְּקַטָּנה  ֶׁשִּבּתֹו  ְוִסֵּפר,  ִנְתַּבְלֵּבל.  ַעל־ְיֵדי־ֶזה 
ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ְּבקֹוְבָלָנא ַרָּבה, ִּכי ְּבֵני ֵּביתֹו ָהיּו עֹוְסִקים ִּבְרפּוָאָתּה ִעם  ּבִ 

, ֶׁשַאף־ַעל־ִּפי  "לָנְכִרי ֶאָחד, ֶׁשָהָיה עֹוֵסק ִּבְלָחִׁשים ּוִבְסֻגּלֹות. ְוָאַמר ַרֵּבנּו זַ 
ְמַכְּׁשִפים, ֲאָבל ַהָּנְכִרי ְוֶזה    ֶׁשַעְכָׁשו ֵאיָנם ְׁשִכיִחים  ָּגמּור,  ְמַכֵּׁשף  ַהֶּזה ָהָיה 

ָהָיה ְּפַגם ָּגדֹול ִלְנָׁשָמה ְקדֹוָׁשה ִויָקָרה ָּכזֹאת. ַעל־ֵּכן ָּבָאה ֵאָליו ְּבקֹוְבָלָנא  
ַּכּנַ  לֹו  ֶּׁשהֹוִדיעּו  ַעד  ִלְׁשאֹל,  ֻהְכַרח  ְוָאז  ַעל־ֶזה.  ִּתֵּקן "לַרָּבה  ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה   ,

ְתַּבְלֵּבל ַהָּדָבר ְוא ָאַמר ָאז ַהּתֹוָרה ַהְּגדֹוָלה, ֶׁשָהָיה  ּוֵמֲחַמת ֶזה נִ   — אֹוָתה  
 ."למּוָכן לֹוַמר ִּבְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַּכּנַ 

 תקטז.
זַ   א ָיצָ   םַהּיֹו  עְּבֶאְמצַ   יְּבִתְׁשֵר   ה' ,  'יֹום ב ֶא   "לַרֵּבנּו  ,  ֵּבית־ִמְדָרׁשֹו  לֵמַחְדרֹו 

ְלׂשֹוֵחַח   לְוִהְתִחי םְלָיָד  "לְוָׁשם ָיְׁשבּו ֲאָחִדים ֵמַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו. ְוָיַׁשב ַרֵּבנּו זַ 
. ְוִצָּוה ְלִאיׁש ֶאָחד ְלָהִביא לֹו ֶׁשֶמן ּוְפִתיָלה ְלַתֵּקן לֹו ֵנר ֶׁשל ֶׁשֶמן־ַזִית.  םִעָּמֶה 

ּו ֶׁשֶמן  ֵּתֶכף־ּוִמַּיד  לֹו  ֶׁשֵהִביא  ָהָיה;  זַ ְוֵכן  ְוַרֵּבנּו  ְּבַעְצמֹו    "לְפִתיָלה,  ִּתְּקנֹו 
(ִּכי־ֵּכן ָהְיָתה ַּדְרּכֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים, ֶׁשָהָיה ִּפְתאֹם ַמְדִליק ְוַאַחר־ָּכ ִהְדִליק ֶאת ַהֵּנר ְּבַעְצמֹו,  

ֵתֶכף־ּוִמַּיד ֶׁשִהְדִליק ַרֵּבנּו  . וְ ֵנר ֶׁשל ֶׁשֶמן ַזִית. ְוַהָּדָבר ָהָיה מּוָבן, ֶׁשָהָיה ַמְמִּתיק ְּבֶזה ִּדיִנים) 
  ל ְוִהְתִחי  ד ְמאֹ  ד ְמאֹ  "לַרֵּבנּו זַ   בֻׁשְלָחנֹו, ִנְתַלֵה   לעַ   ח ֻמּנָ   ה, ְוָהיָ רַהּנֵ   תֶא   "לזַ 

, ְוֵהִביאּו ְלָפָניו  ה ְסִליָח   וְלָפָני  אְלָהִבי   ה . ּוְבתֹו ָּכ ִצּוָ הְּגדֹולָ   הְּבֵאיָמ   רְלַדּבֵ 
ְוָאַמ  ְסִליָח   תְקצָ   רּוָפְתָחה  ְוזֶ םַהִּכּפּוִרי  םיֹו   לֶׁש   ה ֵמֵאיזֹו    לּכָ   יִּבְפנֵ   הָהיָ   ה. 

  ןֵעֶד   ן , ֶׁשַהּגַ םְוַהֵּגיִהּנֹ  ןֵעֶד   ןַהּגַ   ןֵמִעְניַ   רְלַדּבֵ   ל. ּוְבתֹו ָּכ ִהְתִחיםָׁש   םַהִּנָּצִבי
ֵהם ָּבֶזה ָהעֹוָלם ְוכּו', ְוִנְכַנס ֵמִעְנָין ְלִעְנָין, ַעד ֶׁשָאַמר ֶאת ַהּתֹוָרה:    ְוַהֵּגיִהּנֹם

  ה ַהּתֹוָר  ת ֲאִמיַר  ה . ְוִנְמְׁשכָ ) כב ן' ִסיָמ א ק, ֵחלֶ "ןמֹוֲהַר י־ְּבִלּקּוֵט ( ם"ְּבתֹו חֹוָת  םחֹוָת "
י־ ֵמַאְנֵׁש   דֶאָח   א, ָיצָ הּתֹוָר   ל"ַרֵּבנּו זַ   ר. ּוְבתֹו ָּכ ֶׁשָאַמ ת ָׁשעֹו  עְּבֵעֶר ַאְרּבַ 

 ראֹוֵמ  "לְׁשלֹוֵמנּו, ֶׁשַרֵּבנּו זַ י־ֵמַאְנֵׁש  הְוהֹוִדיַע ְלַכָּמ  קַהּׁשּו לֶא  ץְׁשלֹוֵמנּו ַּבחּו
ֵמַאְנֵׁשי־הּתֹוָר  ּוַמַּתן  ַהַּמָּׂשא  ַאְנֵׁשי  ָּכל  ְוָסְגרּו  ְּגדֹוָלה,  ֶּבָהָלה  ְוֶנֶעְׂשָתה   .

 .הַהּתֹוָר  ת ִלְׁשמַֹע ֶא  "לְׁשלֹוֵמנּו ֶאת ֲחֻנּיֹוֵתיֶהם ְוָרצּו ֵּתֶכף־ּוִמַּיד ֵאֶצל ַרֵּבנּו זַ 
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 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  

 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  דקות לאחר הדה"נ  10 ברכות  9:30 דקות לפני השקיעה  20 21:30יום רביעי בשעה   
19רשב"י   

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

 

 הגבאים לפני שבת נא לברר אצל 
 

 צפת 
  

 לִּתיּפֹול ַא 
ַחָּטִאים, ַאל ּתֵֹבא",    ְיַפּתּו י) "ְּבִני, ִאם  ִאם   (ִמְׁשֵלי א, 

 ֲאָנִׁשים חֹוְטִאים ָיִסיתּו אֹוְת ַלֲעׂשֹות ַרע, ַאל ֵּתֵל ִאָּתם.
ֲאָנִׁשים חֹוְטִאים,   -ַרִׁש"י ְמָפֵרׁש "ַחָּטִאים, חֹוְטִאים"  

ֵאּלּו   -ִעם ַהַהְקָּדמֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש "ַחָּטִאים"  
 ְיַפּתּו "ִאם  אֹוֵמר:   ַהֶּמֶל ְׁשמֹה  ְּבַעְצָמם;  ַהֲחָטִאים 

ּכְ  ֶׁשַאָּתה   אֹוְת ַיִּסיתּו   ֲחָטֶאי ִאם  ָאבּוד, ַחָּטִאים",  ָבר 
"ַאל ּתֵֹבא", ַאל ֵּתֵל ִאָּתם, ִּכי ַאף ַּפַעם א ְמֻאָחר, ָּתִמיד  
ֶאְפָׁשר ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה, ֲאִפּלּו ֶׁשָהָאָדם ִמְסֵּכן ָנַפל ִלְׁשאֹל 

ַהְרֵּבה   ָחָטא  הּוא  ַלֲחזֹר    -ַּתְחִּתית,  ָיכֹול  ֲעַדִין  הּוא 
 ִּבְתׁשּוָבה.

ָא  ֶׁשַרֵּבנּו  תנג) ַמר  ְּכִפי  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  ֶׁשַאֶּתם (ַחֵיי  "ְּכמֹו   :
רֹוִאים אֹוִתי, ִאם ָהִייִתי עֹוֵבר ַחס ְוָׁשלֹום ֲעֵבָרה ְּגדֹוָלה 
ַמְׁשֶלֶכת אֹוִתי  ָהֲעֵבָרה  ָהְיָתה  ֵכן א  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּביֹוֵתר, 
ַרק   קֶדם  ְּכמֹו  ָּכֵׁשר  ִאיׁש  ָהֲעֵבָרה  ַאַחר  ָהִייִתי  ַרק  ְּכָלל, 
ַהְּקדֹוָׁשה   ַהּתֹוָרה  ֶזה  ְּתׁשּוָבה";  עֹוֶׂשה  ָהִייִתי   ָּכ ַאַחר 
  ַחָּטִאים", ִאם ֲחָטֶאי ְמַבֶּקֶׁשת ֵמִאָּתנּו, "ְּבִני ִאם ְיַפּתּו
ַיִּסיתּו אֹוְת 'ַאָּתה ְּכָבר ִמֵּמיָלא ָאבּוד', ְּכמֹו ַאֵחר ֶׁשָּטָעה  

ִריד ַההּוא ַּגְבָרא ֵמַההּוא  : "הֹוִאיל ְוִאיְט (ֲחִגיָגה טו.) ְוָאַמר  
ָעְלָמא", ִּבְגַלל ֶׁשֲאִני ְּכָבר ִמֵּמיָלא ָאבּוד, "ֵליּפּוק ִליְתְהִני  

ִּבְׁשִרירּו ָעְלָמא", ַהְרׁשּו ִלי ָלֶלֶכת  ְוַלֲעׂשֹות    יִלּבִ ת  ְּבַהאי 
ּתֵֹבא", "ַאל  ָיכֹול    ֲעֵבירֹות,  ָּתִמיד  ַאָּתה   ,ָּכ ּתֹאַמר  ַאל 

ִּבְת  ְוִלְהיֹות ַלְחזֹר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ַלֲחזֹר  ׁשּוָבה, 
 ַצִדיק ָּגדֹול, ְוָהֵבן ְלַמֲעֶׂשה. 

 "ב) תשפם ְקדֹוִׁשיה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
 

 ביקור מרומם של ראש הישיבה שליט"א בארץ ישראל 
ביקורו של ראש הישיבה שליט"א בארץ ישראל בשבוע שעבר, הותיר את רישומו הנפלא על  
להמשיך  מחודשים  כוחות  ושאבו  נפשם,  את  והחיו  שהתחזקו  המקומיים,  שלומינו  אנשי 

 ביתר שאת וביתר עוז.בעבודת ה' 
ביום שלישי בערב פרשת בחוקותי (בחו"ל בהר) נסע ראש הישיבה שליט"א לארץ ישראל, 
ומיד פנה משדה התעופה לעבר מירון, שם חגג את היום הגדול ל"ג בעומר עם אביר הגה"צ  
הרב דקארלסבורג שליט"א. במשך זמן שהיותו של ראש הישיבה שליט"א במירון, הוא עדכן 

הזמ ראש כל  שכותב  היומיים  המכתבים  באמצעות  המתרחש,  בכל  שלומינו  אנשי  את  ן 
הישיבה שליט"א לכלל הציבור. ראש הישיבה סיפר על התפילות והתחנונים הרבים שביקש 
ההתרוממות   רגשות  את  ותיאר  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  של  הקדוש  בציונו 

ה אמר את כל התהילים על יד הציון,  שחשים במקום הקדוש ביום קדוש שכזה, ראש הישיב
ופעל ישועות לעם ישראל, יחד עם זאת מספר ראש הישיבה על השמחה האדירה ששוררת  
במקום, ריקודי השמחה בהילולא דבר יוחאי, באחדות עצומה, כל סוגי היהודים רקדו בצוותא  

 בשמחה רבה מאד. 
, בסעודת שבת בבוקר בשבת קודש שהה ראש הישיבה שליט"א במירון אצל אביו שליט"א

כיבדו אביו לשאת דברים, וראש הישיבה שליט"א דיבר אודות דברי חז"ל "הרבה עשו כרבי  
שמעון ולא עלתה בידם", אם רוצים לעשות הרבה כמו רבי שמעון, אזי לא מצליחים, צריכים  
להתחיל בדברים טובים קטנים שאפשר לחטוף, וכך לאט לאט להמשיך להתחזק הלאה, ואז 

ויפות. כמו כן דיבר ראש הישיבה על המנהג לירות בחץ  יכול ים להגיע לדרגות הכי גבוהות 
וקשת בל"ג בעומר, מה שאפשר ללמוד מכך לעובדא ולמעשה, איך להתחזק ולהמשיך בחיים 

 ברוחניות ובגשמיות, בכמה אופנים נאים.
מלכה במוצאי שבת קודש נסע ראש הישיבה שליט"א ליבנאל, שם השתתף בסעודת מלוה  

שהתקיימה בביתו של הרה"ג ר' יצחק לעזער שליט"א. ראש הישיבה שליט"א נשא דברים 
קצרים אודות יום ההולדת של מוהרא"ש זי"ע, שחלה באותו לילה, כ"א אייר, בספירת "חסד  
שביסוד", שזאת היתה עבודתו של מוהרא"ש, לחפש את חסדיו של השם יתברך אפילו עבור  

 ת לכל אחד ללא יוצא מן הכלל שגם לו יש דרך אל השם יתברך. אנשים שכבר נפלו, להראו
לאחר מכן עלה ראש הישיבה לציונו הקודש של מוהרא"ש, שם שהה גם באותו זמן הרה"ג ר' 

 נחמן שיק שליט"א, ושם אמר תהילים וביקש ופעל דבר ישועה ורחמים זמן ממושך.
חרית כותיקין, ומאוחר יותר  לפנות בוקר חזר ראש הישיבה שליט"א למירון, שם התפלל ש 

במהלך היום יצא בנסיעה לירושלים עיה"ק, שם ציפו אנשי שלומינו המקומיים בכליון עיניים  
היה מלא עד אפס מקום,  ירושלים  לפגוש את ראש הישיבה. בית המדרש "היכל הקדוש" 

 בזמן שראש הישיבה שליט"א מסר את שיעורו. 
כל כך הרבה שכל לחיים, אם רק יקשיבו ויצייתו  הציבור בלע בשקיקה את המילים היקרות,  

 לשיעור היחיד הזה, אזי יצליחו כל חייהם בכל התחומים.
בסוף השיעור התקיימו שני סיומי הש"ס, הבחור דוד שמעון לווינזון ני"ו והילד יהודה בריל  
ני"ו, ששניהם זכו לסיים את כל הש"ס בסדר דרך הלימוד. אחר כך דיבר מספר מילים אביו  
של הילד המסיים מו"ה מרדכי בריל הי"ו, הוא תיאר ברגש כיצד עצותיו של רבינו ז"ל שמלמדו 
ראש הישיבה הקימו לתחייה את כל משפחתו, החדירו התמדת התורה בילדים, ועוד הרבה 
כעת  שמתחילים  תורה  ספר  כתיבת  התחלת  מעמד  התקיים  השיעור  אחרי  טובים.  דברים 

 לכתוב לקהילה. 
מאוחרת ישב ראש הישיבה שליט"א עם גבאי היכל הקודש ירושלים ועבר  בשעות הלילה ה

 על פרטים חשובים הנוגעים לקהילה, בית המדרש והמוסדות. 
 לאחר מכן המשיך לכתוב עוד מכתבים ותשובות לאנשי שלומינו. 

הקודש  היכל  המדרש  בבית  שחרית  שליט"א  הישיבה  ראש  התפלל  בבוקר  שני  ביום 
התקיים עוד סיום הש"ס, על ידי הבחור שמואל פולק ני"ו, ראש   בירושלים, לאחר התפילה

 הישיבה דיבר בסיום דברי התחזקות יפים.
לפני הצהרים פנה ראש הישיבה לבקר את הילדים בתלמוד תורה היכל הקודש ירושלים, ראש 
הישיבה ביקש מהילדים לספר סיפורי תפילה יפים שהיו להם, וראש הישיבה סיפר סיפורים  

 רבינו ז"ל.יפים מ

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו עזרא בוים מו"ה 
 למזל טוב  של בנושמחה ל 
 הי"ו עב"ג בת משה בוים מו"ה 

 הי"ו אליעזר אדלשטיין מו"ה 
*** 

 הי"ו ישראל שלום זעליקאוויטש מו"ה 
 לשמחה של בנו למזל טוב 

 הי"ו עב"ג בת אברהם אלי' מו"ה 

 הי"ו ישראל חיים ברוין מו"ה 
*** 

 הי"ו ליפא לעווי החתן מו"ה 
 עב"ג למזל טוב לרגל אירוסיו

*** 

 הי"ו  יעקב גוטמאןהחתן מו"ה 
 לרגל אירוסיו עב"ג למזל טוב

*** 

 הי"ו יצחק אייזיק ראטה מו"ה 
 נ"י למזל טובעמרם  לרגל החלאקה של בנו
 

*** 

 הי"ו ברוך נוסבוים מו"ה 
 נ"י למז"טיעקב נחמן לרגל החלאקה של בנו 

*** 

 הי"ו  יצחק ראטהמו"ה 
 למזל טוב   הנכדלהולדת 

*** 

 הי"ו אלי' קנאלל מו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבן
*** 

 הי"ו מאיר רייניץ מו"ה 
 למזל טוב  להולדת הבן
*** 

 הי"ו  חיים שלום קרויסמו"ה 
 להולדת הבן למזל טוב
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	וּבָא אַהֲרֹן וּבָנָיו בִּנְסֹעַ הַמַּחֲנֶה וְהוֹרִדוּ אֵת פָּרֹכֶת הַמָּסָךְ וְכִסּוּ בָהּ אֵת אֲרֹן הָעֵדֻת. בְּסוֹף שֶׁל הַפָּרָשָׁה אֲנַחְנוּ לוֹמְדִים מַה שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא צִוָּה שֶׁלִּפְנֵי שֶׁהַמִּשְׁכָּן נוֹסֵעַ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, ...
	לָמָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כָּל כָּךְ הִקְפִּיד שֶּׁהַכֵּלִים יִהְיוּ מְכֻסִּים, וְשֶׁאַף אֶחָד לֹא יִרְאֶה אֶת הַכֵּלִים מְגֻלִּים?
	רַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן קט"ו) עַל הַפָּסוּק (שְׁמוֹת כ', י"ז) וַיַּעֲמֹד הָעָם מֵרָחֹק וּמֹשֶׁה נִגַּשׁ אֶל הָעֲרָפֶל אֲשֶׁר שָׁם הָאֱלֹקִים, שֶׁאָדָם שֶׁכָּל הַזְּמַן עָסוּק בִּשְׁטוּיוֹת, יוֹם אֶחָד תּוֹפֶס...
	אִם יֵשׁ לָאָדָם אֶת הַשֵּׂכֶל הַנָּכוֹן, אָז הוּא יָכוֹל לִמְצוֹא אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בְּתוֹךְ הַמְּנִיעוֹת, אֲבָל אִם אֵין לָאָדָם שֵׂכֶל, הוּא נִבְהָל, הוּא חָשַׁב שֶׁאֵיךְ שֶׁהוּא רַק יִקַּח אֶת עַצְמוֹ לַיָּדַיִם, הַכֹּל יֵלֵךְ לוֹ טוֹב וּבְק...
	וְזֶה אוֹמֵר לָנוּ הַפָּסוּק, כְּשֶׁהַיְהוּדִים רָאוּ אֶת הֶעָנָן הֶחָשׁוּךְ וְהָעֲרָפֶל שֶׁמְּסוֹבֵב אֶת הַר סִינַי, "וַיַּעֲמֹד הָעָם מֵרָחֹק", אָז הַיְהוּדִים הַפְּשׁוּטִים עָמְדוּ מֵרָחוֹק, הֵם פָּחֲדוּ לָגֶשֶׁת, אֲבָל "וּמֹשֶׁה", זֶה הַדַּעַת וְה...
	וְזֶה אוֹמֵר לָנוּ הַפָּסוּק, כְּשֶׁהַיְהוּדִים רָאוּ אֶת הֶעָנָן הֶחָשׁוּךְ וְהָעֲרָפֶל שֶׁמְּסוֹבֵב אֶת הַר סִינַי, "וַיַּעֲמֹד הָעָם מֵרָחֹק", אָז הַיְהוּדִים הַפְּשׁוּטִים עָמְדוּ מֵרָחוֹק, הֵם פָּחֲדוּ לָגֶשֶׁת, אֲבָל "וּמֹשֶׁה", זֶה הַדַּעַת וְה...
	הַפָּסוּק הַזֶּה כָּתוּב בְּקַבָּלַת הַתּוֹרָה, כִּי זֶה יְסוֹד חָשׁוּב לְכָל הַתּוֹרָה, לָדַעַת שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא עוֹזֵב אַף פַּעַם אֶת הַיְּהוּדִי, אֲפִילוּ שֶׁנִּרְאֶה לָאָדָם שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא מִסְתַּכֵּל לְכִוּוּנוֹ, ו...
	זֶה הַפְּשָׁט בַּפָּסוּק, לָכֵן הִקְפִּיד הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁאַף אֶחָד לֹא יִרְאֶה אֶת הַכֵּלִים בְּצוּרָה גְּלוּיָה, כִּי הַדֶּרֶךְ לְהַגִּיעַ אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, הַדֶּרֶךְ הַנְּכוֹנָה לְהַגִּיעַ לְכָל הַדְּבָרִים הַקְּדוֹשִׁים, הִיא דַוְוקָ...
	אִם אָדָם חוֹשֵׁב שֶׁהוּא יָכוֹל לְהַגִּיעַ אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ רַק כְּשֶׁהוּא מַרְגִּישׁ קִרְבָה אֵלָיו, כְּשֶׁהַכֹּל מֵאִיר וְנָעִים לוֹ. אָז הוּא בְּסַכָּנָה גְּדוֹלָה, כִּי בְּרֶגַע שֶׁדְּבָרִים לֹא יֵלְכוּ כְּמוֹ שֶׁהוּא רוֹצֶה, הוּא יִשָּׁבֵ...
	זֶה הַפָּסוּק מַזְהִיר אוֹתָנוּ "וְלֹא יָבֹאוּ לִרְאוֹת כְּבַלַּע אֶת הַקֹּדֶשׁ", הַלְּוִיִּים יִזָּהֲרוּ מְאֹד שֶׁלֹּא יִרְאוּ אֶת הַכֵּלִים מְגֻלִּים, כִּי אִם כֵּן הֵם יְכוֹלִים חַס וְשָׁלוֹם לִהְיוֹת, "וָמֵתוּ", הֵם יְכוֹלִים לִפּוֹל לְגַמְרֵי וְל...
	הָבָה נִתְחַזֵּק דַוְוקָא כְּשֶׁהַדְּבָרִים לֹא הוֹלְכִים כְּמוֹ שֶׁאֲנַחְנוּ רוֹצִים, כְּשֶׁהַכֹּל נִרְאֶה מְכֻסֶּה וְכָבוּי, וְדַוְקָא אָז נִשָּׂא עַל עַצְמֵנוּ אֶת עֹל הַתּוֹרָה וְהַמִּצְווֹת, וְכָךְ נִהְיֶה יְהוּדִים כְּשֵׁרִים אֲמִתִּיִּים, וְנִה...
	(תּוֹךְ הַנַּחַל בַּמִּדְבָּר תשס"א)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' בְּהַר, ט"ז אִיָּר, ל"א לָעֹמֶר, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד אֲהוּבִי יַקִּירִי ... נֵרוֹ יָאִיר בְּרֶסְלֶב, לִיבֶּערְטִי
	אֲנִי רוֹצֶה לְחַזֵּק אוֹתְךָ שֶׁתִּזָּכֵר בַּחֲסָדִים שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה אִתְּךָ, הַחֶסֶד חִנָּם שֶׁהִתְחַתַּנְתָּ. תִזָּכֵר, תִּסְתַּכֵּל לְאָחוֹר, הָיִיתָ שֶׁבֶר כְּלִי, בָּחוּר מִסְכֵּן, הִתְגַּלְגַּלְתָּ מִפֹּה לְשָׁם וְכוּ'; עַכ...
	רַבֵּנוּ זַ"ל מְסַפֵּר לָנוּ (סִפּוּרֵי מַעֲשִׂיּוֹת, מַעֲשֶׂה יג) שְׁנֵי הַיְּלָדִים שֶׁהָלְכוּ לְאִבּוּד בַּיַּעַר, אַחֲרֵי הַחֲתֻנָּה הֵם תָּמִיד הָיוּ נִזְכָּרִים בַּחֲסָדִים שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אֵיךְ הַבֶּעטְלֶערְס בָּאוּ לַעֲזֹר לָהֶ...
	אַתָּה שׁוֹאֵל אוֹתִי יוֹמָם וָלַיְלָה מָה עוֹד אַתָּה יָכוֹל לַעֲזֹר לִי, בְּמָה עוֹד אַתָּה יָכוֹל לְהָקֵל עָלַי אֶת הָעֲבוֹדָה; אִם אַתָּה רוֹצֶה לְהָקֵל עָלַי אֶת הָעֲבוֹדָה - מֵהַיּוֹם וָהָלְאָה תְּדַבֵּר רַק יָפֶה בַּבַּיִת, תְּדַבֵּר רַק בְּאֹפ...
	זֶה לֹא תֵּרוּץ, לְהַגִּיד 'יֵשׁ זְמַנִּים שֶׁל לָחַץ בַּעֲבוֹדָה, וְאִשְׁתִּי צְרִיכָה לְהָבִין שֶׁיֵּשׁ לַחַץ'; מִי צָרִיךְ אֶת הָעֲבוֹדָה? מִי צָרִיךְ אֶת הָעֲסָקִים? מִי צָרִיךְ כֶּסֶף? אֵין דָּבָר כָּזֶה לְדַבֵּר מַהֵר, בְּקוֹל וּבַחֲרִיפוּת.
	מוֹהֲרָא"שׁ זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ סִפֵּר לָנוּ, הַצַּדִּיק הַגָּדוֹל רַבִּי אַבְרָהָם בֶּן רַבִּי נַחְמָן שָׁמַע פַּעַם אֶחָד שֶׁמְּדַבֵּר בְּקוֹל, הוּא צוֹעֵק אֶל אִשְׁתּוֹ, הַצַּדִּיק לָקַח אֶת הַיְּהוּדִי הַצִּידָה וְהוֹכִיחַ אוֹתוֹ: "עַל הָאִשּׁ...
	אֲנִי עַכְשָׁו בַּדֶּרֶךְ לְמִירוֹן, אֶתְפַּלֵּל עֲבוּרְךָ.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה בְּהַר תשפ"ב)
	כששאל ראש הישיבה את אחד הילדים איך היה לרבי שמעון בר יוחאי אוכל ושתיה במערה? ענה הילד שהוא ביקש מהשם והשם עזר לו שגדל עץ חרובים ונהיה מעיין מים, ואז הדגיש ראש הישיבה לנוכחים, "ככה לומדים בהיכל הקודש, לא סתם שקרה נס, אלא שביקשו מהשם וכך נושעו, וזה דבר ...
	במהלך היום ישב ראש הישיבה בבית המדרש וקיבל את אנשי שלומינו שבאו לשוחח ולהתייעץ, ובצהרים שוב מסר ראש הישיבה שיעור התחזקות, שנפתח בסיום הש"ס נוסף, והפעם של הבחור שמואל אייזיק פערל ני"ו, בנו של הגבאי החשוב של בית המדרש מו"ה שמעון עוזר פערל הי"ו, שרו בשמח...
	לאחר ערבית יצא ראש הישיבה לשדה התעופה, בדרכו חזרה לניו יורק.
	את כל השיעורים והשיחות בירושלים עיה"ק ניתן לשמוע בקו הטלפון "קול ברסלב", ראו את המספרים בסוף הגיליון.
	הביקור בודאי יזכר עוד זמן רב, אנשי שלומינו בארץ ישראל התמלאו בכוחות מחודשים להמשיך לחיות עם עצותיו של רבינו ז"ל, ולהמשיך להפיצם בעם ישראל.
	הביקור בודאי יזכר עוד זמן רב, אנשי שלומינו בארץ ישראל התמלאו בכוחות מחודשים להמשיך לחיות עם עצותיו של רבינו ז"ל, ולהמשיך להפיצם בעם ישראל.
	הביקור בודאי יזכר עוד זמן רב, אנשי שלומינו בארץ ישראל התמלאו בכוחות מחודשים להמשיך לחיות עם עצותיו של רבינו ז"ל, ולהמשיך להפיצם בעם ישראל.
	זיכה רבים וזכה, אדונינו בר יוחאי!
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	ביום שלישי בערב פרשת בחוקותי (בחו"ל בהר) נסע ראש הישיבה שליט"א לארץ ישראל, ומיד פנה משדה התעופה לעבר מירון, שם חגג את היום הגדול ל"ג בעומר עם אביר הגה"צ הרב דקארלסבורג שליט"א. במשך זמן שהיותו של ראש הישיבה שליט"א במירון, הוא עדכן כל הזמן את אנשי שלומי...
	בשבת קודש שהה ראש הישיבה שליט"א במירון אצל אביו שליט"א, בסעודת שבת בבוקר כיבדו אביו לשאת דברים, וראש הישיבה שליט"א דיבר אודות דברי חז"ל "הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם", אם רוצים לעשות הרבה כמו רבי שמעון, אזי לא מצליחים, צריכים להתחיל בדברים טובים ...
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	במוצאי שבת קודש נסע ראש הישיבה שליט"א ליבנאל, שם השתתף בסעודת מלוה מלכה שהתקיימה בביתו של הרה"ג ר' יצחק לעזער שליט"א. ראש הישיבה שליט"א נשא דברים קצרים אודות יום ההולדת של מוהרא"ש זי"ע, שחלה באותו לילה, כ"א אייר, בספירת "חסד שביסוד", שזאת היתה עבודתו ...
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	לאחר מכן עלה ראש הישיבה לציונו הקודש של מוהרא"ש, שם שהה גם באותו זמן הרה"ג ר' נחמן שיק שליט"א, ושם אמר תהילים וביקש ופעל דבר ישועה ורחמים זמן ממושך.
	לפנות בוקר חזר ראש הישיבה שליט"א למירון, שם התפלל שחרית כותיקין, ומאוחר יותר במהלך היום יצא בנסיעה לירושלים עיה"ק, שם ציפו אנשי שלומינו המקומיים בכליון עיניים לפגוש את ראש הישיבה. בית המדרש "היכל הקדוש" ירושלים היה מלא עד אפס מקום, בזמן שראש הישיבה של...
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	הציבור בלע בשקיקה את המילים היקרות, כל כך הרבה שכל לחיים, אם רק יקשיבו ויצייתו לשיעור היחיד הזה, אזי יצליחו כל חייהם בכל התחומים.
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	בסוף השיעור התקיימו שני סיומי הש"ס, הבחור דוד שמעון לווינזון ני"ו והילד יהודה בריל ני"ו, ששניהם זכו לסיים את כל הש"ס בסדר דרך הלימוד. אחר כך דיבר מספר מילים אביו של הילד המסיים מו"ה מרדכי בריל הי"ו, הוא תיאר ברגש כיצד עצותיו של רבינו ז"ל שמלמדו ראש הי...
	בשעות הלילה המאוחרת ישב ראש הישיבה שליט"א עם גבאי היכל הקודש ירושלים ועבר על פרטים חשובים הנוגעים לקהילה, בית המדרש והמוסדות.
	בשעות הלילה המאוחרת ישב ראש הישיבה שליט"א עם גבאי היכל הקודש ירושלים ועבר על פרטים חשובים הנוגעים לקהילה, בית המדרש והמוסדות.
	בשעות הלילה המאוחרת ישב ראש הישיבה שליט"א עם גבאי היכל הקודש ירושלים ועבר על פרטים חשובים הנוגעים לקהילה, בית המדרש והמוסדות.
	לאחר מכן המשיך לכתוב עוד מכתבים ותשובות לאנשי שלומינו.
	ביום שני בבוקר התפלל ראש הישיבה שליט"א שחרית בבית המדרש היכל הקודש בירושלים, לאחר התפילה התקיים עוד סיום הש"ס, על ידי הבחור שמואל פולק ני"ו, ראש הישיבה דיבר בסיום דברי התחזקות יפים.
	לפני הצהרים פנה ראש הישיבה לבקר את הילדים בתלמוד תורה היכל הקודש ירושלים, ראש הישיבה ביקש מהילדים לספר סיפורי תפילה יפים שהיו להם, וראש הישיבה סיפר סיפורים יפים מרבינו ז"ל.

