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יחַ ה  רֹוצ  ה  ַאת  ם  א   ְקבַ   ְלַהְצל  ְלמ    ְלָךע  ת  ְפנֹוד  ל  ת ל 

ׁשת  ְלֵביא  ב  ר;  ב ק   ְדר  ְלמ    ַהמ  ְך  –ד  ל  ת א  ה  ְתַחי    כ 
ְרי   יד  ְועֹוה  ַהק  ְקְבעו ם  ַאְבֵרכ  בֹום  ְלַעְצמ    י  א ל 
ְלמ    ד. ל 

ְׁשאַ ה  ז  ק  ַר  ד  ר  נ  א  ְתבֹונֵ   .םֵמה  נו   ֵיׁשה  מַ   ,ןת   ל 
י יל  כ  ם;  ֵמַהַחי  יכ  ם  הֵ ם   ַהַחי  יל  ׁש  ה  ֲחת  י  ם, ְקׁש 
י מ    –ם  ַהיֹול  כ  ם  עֹוְבד  ּנוכַ י   ְכדֵ י?  ְלמ  ה?  ל  ל  ׁש 
יד  עַ   ַעְצֵמנות  א  ל  ְלַכְלכֵ  יע  ַמג  ְקנ    תְלעֵ ם  ׁש  ה ז 
הו יא  ל  ר  ְכב  ז  א  .  ְוז  יז  א  ד,  ַלֲעבֹו  םְיכֹול  ם  יֹוְׁשב 

י ַהיֹום  וְמַחכ  ג מֵ ם  ש  י ר,  י  ַיְתח  ג מֵ ל  ׁש  ל ֲאב  ר.  ְוי 
ים  א   יז  א  ה  תֹור  ם  לֹוְמד  ים  הֵ ם  ַהַחי  ם; ַחי 
ְזַדְק ׁש  כְ  יים  נ  מ  ְהי  יר  יֹותֵ   קַר ם  נ  יר  ים  ְצע  ם, וְשֵמח 

יה מַ  ֵיׁש ב  עֹול  ה ַהַבְית  א ְלה   א.ַהב  ם ל 
בֹוה  ַבַלְיל  ם  גַ  ְלמ  א  ת  ֵמינוד,  ל  י  ֲחכ  ם ַהְקדֹוׁש 

י כֹו)ם  אֹוְמר  ח.(ְבר  ֲאלו  ת  נ  י  ַרב  ת  א    ׁש  ן: יֹוח 
ץי  ְלַאְנׁשֵ   ֵיׁשת  ְזכוה  ְבֵאיז  " ר  א  ל  יכו  חוץ  ת ֲאר 

י נ  א  הום?"  י מ  "ע  יְד ְמקַ ה:  יְש ְמחַ ו  מ  ְלֵבי    כ 
ים  הֵ י  כ  ",  אְׁשת  ְכנ   ים  קֹוְבע  יעור  ם ַביֹום  ׁש 

אֹומֵ ה  מַ ה  ְוז  ה;  וַבַלְיל   ידֹור  ֵספ  )  ַרֵבינור  ש  ת  אֹות,  ַהמ 

י נ  ימ  ם,  ב  "ב(נן  ס  ְלֵבית:  יְך  ְוַיְחׁש  ים  ת  ַיְקד  ס    -  ַהְכנ 
יְך ְיֵמי    ְיֵדי  ַעל ה ַיֲאר  יוז  נ  ד  ".  ב  א  ת  ְלֵבי  אי בֹום  ׁש 

ס   יה  ז  י  ְידֵ ל  ְועַ ה,  וַבַלְיל  ר  ַבב ק  ת  ַהְכנ  נ  יכו ו  ב    ַיֲאר 
י תֹו)                                 ם.י מ   "א(תשפא ַוֵיר  ה ֱאמונ    ֲעצ 
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ר א"ש רָָמֹוה  פֵּ ְָמס 
 

ָבת)  םאֹוְמִרי  ִלְבָרָכה   ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו   : ק״כ.(  שַׁ
ְכֵשלָ  מַׁ ֹזאת  ה ְוהַׁ ת  הַׁ חַׁ ְבֵני־   ֶשֵאין  ְדָבִרים  ָיֶדָך,  תַׁ

 ָבֶהם,  ִנְכָשִלים  ִאם־ֵכן  ֶאָלא  ֲעֵליֶהם,  עֹוְמִדים  ָאָדם
ְיָקא  ִכי ל־ְיֵדי  דַׁ ל־   ְתִחָלה,  ִכָשלֹון  ָלָאָדם  ֶשֵיש  עַׁ עַׁ

ֵקן  ָיכֹול  הּוא  ְיֵדי־ֶזה  ְצמֹו,  ֶאת  ְלתַׁ   ִגִטין)  ָאְמרּו  ְוֵכן  עַׁ

ל  עֹוֵמד  ָאָדם   ֵאין  :מ״ג.(    ִאם־ֵכן   ֶאָלא  תֹוָרה,  ִדְבֵרי  עַׁ
מֵ   אֹותוֹ  אֵמִבי ה זֶ  יכִ  ָבֶהם, ִנְכָשל  ר. יֹותֵ  ץְלִהְתאַׁ

ל  ֶשָכל  ְבחּוש,  ְורֹוִאים עַׁ  ֶשלֹוֵמד   ִלְפֵני  ְמָלאָכה   בַׁ
אְכתֹו,  ֶאת  ְכגֹון  ִכְשלֹונֹות,  לוֹ   ֶשִיְהיּו  ְבֶהְכֵרחַׁ   ְמלַׁ

ָגר, נַׁ ד  הַׁ ְסֵמִרים  דֹוֵפק  ֶשהּוא  עַׁ ֶקֶרש,  מַׁ   הּוא   בַׁ
ְרֵבה   נֹוֵקף אי,  ְוֵכן  ֶאְצָבעֹו...  ֶאת  ְפָעִמים  הַׁ לַׁ ְשמַׁ חַׁ  הַׁ

ד אְכתוֹ   ֶאת  יֹוֵדעַׁ   ֶשהּוא  עַׁ  הּוא  ִבְשֵלמּות  ְמלַׁ
ְשֵמל בֹות...  ְפָעִמים  ִמְתחַׁ ר  ֹזאת,  ָכל  ִעם  רַׁ   ִעקַׁ
ְצָלָחָתם ְכִלים  ְכֶשֵאיָנם  —  הַׁ ל  ִמְסתַׁ   ֲאֵחִרים,   עַׁ

ּסֹוף ֲעִשים ּוְלבַׁ  . ִבְתחּוָמם ְגדֹוִלים  ֻמְמִחים נַׁ
ְצִליחַׁ   ְלהַׁ ָהרֹוֶצה  ִיְשָרֵאל  ר  בַׁ ָכל  ְכמֹו־ֵכן 

ָעלָ  ְך,  ִיְתָברַׁ ֵשם  הַׁ ת  ֲעבֹודַׁ ְצמֹו  בַׁ עַׁ ֶאת  ְרִגיל  ְלהַׁ יו 
ְוַאף   ֶשָבעֹוָלם,  ְבִרָיה  שּום  ל  עַׁ ֵכל  ְלִהְסתַׁ ֹלא 
ת לֹו   ֶשִיְהיּו לֹו ָכל ִמיֵני ִכְשלֹונֹות, ֹלא ִיְהֶיה ִאְכפַׁ
ְצמֹו,   ְלעַׁ ל  ָסלַׁ ֲאֶשר  ְרכֹו,  ְבדַׁ ְבֻתמֹו  ֵיֵלְך  ק  רַׁ ְכָלל, 

ִגיעַׁ ִלְמחוֹ  י ִיְזֶכה ְלהַׁ ֲאזַׁ  <<<<<< .ז ֶחְפצֹו ְבָשלֹוםוַׁ
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ל ֲאֵחִרים, ֵאיְך ֲאֵחִרים ָיִגיבּו   ֵכל עַׁ ת ֶשָתִמיד ִמְסתַׁ ק ֵמֲחמַׁ ִכָשלֹון ֶשל ָהָאָדם הּוא רַׁ ִעיָקר הַׁ
אֹותֹו   ֵמִביא  ְוֶזה  ר,  ִנְשבַׁ הּוא  ֵתֶכף־ּוִמיַׁד  ֶשָרָצה,  ְכמֹו  לֹו  הֹוֵלְך  ְכֶשֹּלא  ל־ֵכן  ְועַׁ ֲעָשיו,  מַׁ ל  עַׁ

כִ  ל ֲאֵחִרים,  לַׁ ֵכל עַׁ ְלִהְסתַׁ ת ָהָאָדם ִהיא ֹלא  ְצָלחַׁ ר הַׁ ת, ֲאֶשר ִעקַׁ עַׁ ְצִריִכין ָלדַׁ ָשלֹון, ּוֶבֱאֶמת 
ל ֶזה ְכָלל, ּוִמָכל ֶשכֵ  ֵכל עַׁ ְרכֹו, ְוַאף ֶשִיָכֵשל ְבֵאיֶזה ָדָבר, ַאל ִיְסתַׁ ן ֹלא  ֶאָלא ֵיֵלְך ִבְתִמימּות ְבדַׁ

ת ִאְכפַׁ ָדָבר    ִיְהֶיה  ָכל  ְתִחָלה  ֶשבַׁ ת  עַׁ ָלדַׁ ָעָליו  ָבה,  ְדרַׁ אַׁ ָעָליו,  ָיִגיבּו  ֶשֲאֵחִרים  ה  מַׁ ל,  ְכלַׁ לֹו 
ִכָשלֹון לֹו  ֶשִיְהֶיה  ּוְמִגיִבים  ,  ְבֶהְכֵרחַׁ  אֹוְמִרים  ֶשֲאֵחִרים  ה  מַׁ ל  עַׁ ָתִמיד  ֵכל  ִיְסתַׁ ִאם  ֹלא־ֵכן 

י ִיָשֵאר  . ְבִכְשלֹונוֹ  ָעָליו, ֲאזַׁ
ָתם    ״ל ִּסֵפר ָלנּו ֵמֶהָחָכם ְוהַׁ ֵבנּו זַׁ ה ֶשרַׁ ְבִספּורֵ )ְוִהְלִביש ֶאת ֶזה ְבמַׁ ֵין  ט׳(  יעַׁ ֲעֵשה  מַׁ ֲעִשיֹות,  :  מַׁ

ל־  ה ֶשֲאֵחִרים ְמִגיִבים ָעָליו, ְועַׁ ה ֶשֲאֵחִרים אֹוְמִרים, ּומַׁ ל זּוָלתֹו מַׁ ֵכל ָתִמיד עַׁ ֶהָחָכם ִהְסתַׁ
ל ְלתֹוְך   ְוָנפַׁ ִהְתָיֵאש  ּסֹוף  ֶשְלבַׁ ד  עַׁ ְמֵרי,  ְלגַׁ ר  ִנְשבַׁ ִכָשלֹון,  ֵאיֶזה  לֹו  ְכֶשָהָיה  ָעָבה ִבצָ ְיֵדי־ֶזה    ה 

ְרֵבה ִכְשלֹונֹות, ְוֹלא הֹוִציא ְמָלאָכה ִבְשֵלמּות, ִעם ָכל  ֹלא־   ה,ּוְסִמיכָ  ָתם, ַאף ֶשָהיּו לֹו הַׁ ֵכן הַׁ
ְוָהָיה   ִמֶמנּו,  ִמְתלֹוְצִצים  ֶשֵהם  ה  מַׁ ל,  ְכלַׁ ֲאֵחִרים  ל  עַׁ ֵכל  ִהְסתַׁ ְוֹלא   , ָשֵמחַׁ ָתִמיד  ָהָיה  ֹזאת 

ֲעשֵ  ה ִלי ְוָלֶהם, ֶשֶזה מַׁ ר: מַׁ ל  ָרִגיל לֹומַׁ ֲעֵשה ֶשָלֶהם, ְוָהָיה ָתִמיד ָשש ְוָשֵמחַׁ עַׁ ה ֶשִלי, ְוֶזה מַׁ
ר   שַׁ ֲעֶשה  נַׁ ְוִלְהיֹות  ִלָיה,  ָהעַׁ ְכִלית  ְבתַׁ לֹות  ְלִהְתעַׁ ר־ָכְך  ַאחַׁ ָזָכה  ֶבֱאֶמת  ל־ְיֵדי־ֶזה  ְועַׁ ֲעבֹוָדתֹו, 

ִמיִניְסָטִרים. ָשִרים ְוהַׁ ל ָכל הַׁ  ּוִמיִניְסֶטר עַׁ

ְשִמיּום  רֹוִאי בֵ ל  נֹופֵ ם  ְכֶשָאדָ ת  ְבגַׁ כָ ל  ּוְמקַׁ ְרִגיש א  ְוהּוה,  מַׁ ם  ְלִהְתרֹומֵ ל  ָיכוֹ א  ֹלא  ֶשהּו  מַׁ
ֵפש א הּוד, ְלבַׁ  ֵקש ְיחַׁ ְזרּו ד יָ   לוֹ   ֶשִיְתנּום ֵמֲאֵחִריה  ֶעְזרָ  ִוְיבַׁ  ם.ָלקּו לוֹ  ְויַׁעַׁ

ל  נֹופֵ א  ֶשהּוה  רֹואֶ א  הּוד,  ְלבַׁ ם  ְלִהְתרֹומֵ ל  ָיכוֹ א  ֹלם  ְכֶשָהָאדָ ר,  ָדבָ   אֹותוֹ ה  זֶ ת  ְברּוָחִניּו
ִדית  ָלֶלכֶ  ָצִריְך א הּוז ָאל, ְונֹופֵ  ֲעמוֹ ל ֶשיּוכַׁ ד יָ  לוֹ ת ָלתֵ ל  ֶשָיכוֹ ק ְלצַׁ ְגָליל  עַׁ ד לַׁ  ו.רַׁ

אֹומֵ  ֵבנּו  אֹות    )ֵסֶפרר  רַׁ ִמדֹות,  טהַׁ ִסיָמן  לז( "ְנִפיָלה,  עַׁ ִיפֹול  :  ֹלא  ִדיִקים,  צַׁ לַׁ ְשרּות  ִהְתקַׁ   ְיֵדי 
ל עַׁ ִכי  ְדֵרָגתֹו;  ם ֹלא  ִממַׁ עַׁ פַׁ ִדיק, ַאף  צַׁ ֶאל  ֵהיֵטב  ְמֻקָשר  ֶשָאָדם  ד    ְיֵדי  ִיְלמַׁ ִדיק  צַׁ הַׁ ִכי  ִיֹפל, 

ֲעָמד ְבָכל  ְחִזיק מַׁ ְלהַׁ ִנְפָלִאים ֵאיְך  ְיִריָדה,  ֲאשֶ   ִעמֹו ִלמּוִדים  ְוֵהן בַׁ ֲעִלָיה  ְוֵהן בַׁ ר עֹוֵבר ָעָליו, 
ֵחק ִמֶמנּו  ם ֹלא ִיְתרַׁ עַׁ ְך. רַׁ   ַאף פַׁ לֵ ם  ְצִריִכיק  ִיְתָברַׁ ְרבֵ ל  ְלִהְתפַׁ שֵ ה  הַׁ ְךם  ְלהַׁ ִדיא ֶשִיְמצָ   ִיְתָברַׁ ק  צַׁ

ְראוֹ ל  ֶשיּוכַׁ י  ָהֲאִמתִ  ְטעוֹ   ְוֹלאה,  זֶ ת  אֶ   לוֹ ת  ְלהַׁ ְצמוֹ ת  אֶ ת  ְלהַׁ ל  יּוכַׁ א  ֶשֹּלם  ְלָאדָ ת  ְוָלֶלכֶ   עַׁ
ְעזוֹ   .לוֹ ר  לַׁ

ִמזֶ ר  ִספֵ מֹוֲהָרא״ש   ִנְפָלא  ֵפש  ָצִריְךי  ֶשְיהּודִ ה  ִספּור  בִ ת  אֶ   ְלחַׁ ְעזוֹ ל  ֶשיּוכַׁ י  ָהֲאִמתִ י  ָהרַׁ ר  לַׁ
ִבְבִכיָ   לֹו:  ְלָפָניו  ְוִסֵפר  בֹו,  ְלרַׁ ֶאָחד  ְיהּוִדי  ִנְכנַׁס  ם  עַׁ ֶשהּוא    ה פַׁ ְוִנְדָכא,  ִנְשָבר  ּוְבֵלב  ֲעצּוָמה 

ל   ָקָנה עַׁ ְכָשיו ְתשּוָבה ְותַׁ ֵקש עַׁ ִלְצָלן, ְוהּוא ְמבַׁ ֲחָמָנא  רַׁ ֲעֵבָרה ֲחמּוָרה,  ְבֵאיזֹו  ס  ְוִנְתפַׁ ד  ִנְלכַׁ
ָגדֹול  .ֶחְטאֹו הַׁ

ֶשְמֹבָאר   ּוְלִפי  ְמֹאד,  ָחמּור  ָעֹון  הּוא  ֶשֶבֱאֶמת  לֹו,  ר  ְוָאמַׁ ָעָנה  בֹו  ְּסָפִריְורַׁ ְקדֹוִשים  בַׁ הַׁ ם 
ְמֹאד ּוְכֵבָדה  ָקָשה  ְתשּוָבה  ִהיא  ֶזה  ְלֵחְטא  ְתשּוָבה  ֵים    הַׁ ְלקַׁ לֹו  ֶאְפָשר  ִאי  ט  ְוִכְמעַׁ ְמֹאד, 

ֲעָצתֹו   ְוָלֵכן  ָכֹזאת,  ִאיש",ְתשּוָבה  ״ֲחזֹון  הַׁ ֶאל  ְוִיָכֵנס  ֶשֵיֵלְך  ָעָליו    ץ ְוִיְתיַׁעֵ   ִהיא  ה  מַׁ ִעמֹו 
ר ֶשִאי ֶאְפָשר לֹו   בֹו ְמֹאד, ְוָאמַׁ ֶזה ִהְתִחיל ִלְבכֹות ִלְפֵני רַׁ ָקָנתֹו, ְוָהִאיש הַׁ ֲעבּור תַׁ ֲעשֹות בַׁ לַׁ

ִלְפֵני   ְלָבבֹו  ר  מַׁ ֶאת  ֵפר  ְלסַׁ ְוֹאֶפן  ָפִנים  ה  ְבשּום  ּומַׁ ְמֹאד,  ִמֶזה  ֵיש  ִמְתבַׁ הּוא  ִכי  ֶאָחד,  עֹוד 
ָהְיתָ   ֶשִּסֵפר זּו  ִבי,  ָהרַׁ ֶשִיתֵ   ה ִלְפֵני  ְמֹאד,  ִמֶמנּו  ֵקש  ְמבַׁ הּוא  ְוָלֵכן  ָמש,  מַׁ ֶנֶפש  לֹו    ן ְמִסירּות 

ר לֹו ֵשנִ   ןֵאיֶזה ִתיקּו ז ְבֶשלֹו, ְוָאמַׁ ִבי ָאחַׁ ִתקּוּוְתשּוָבה, ֲאָבל ָהרַׁ ְמבֹוָאר    ןית, ֶשהַׁ ְּסָפִריהַׁ   ם בַׁ
ָיכֹול  ִיְהֶיה  ֹלא  ְקדֹוִשים  ָגאֹון    הַׁ הַׁ ֶאל  ֶשֵיֵלְך  ק  רַׁ לֹו,  ִגיד  ְלהַׁ ה  מַׁ לֹו  ֵאין  ְוָלֵכן  ְכָלל,  ְימֹו  ְלקַׁ

ֲחזוֹ  הַׁ ִדיק  צַׁ גּוָפא  ן  הַׁ ֶזה  ְמֹאד  ֵיש  ִמְתבַׁ ֶשהּוא  ה  ּומַׁ ֲעָצתֹו,  ֶאת  ֵקש  ִויבַׁ ֵחֶלק  ִאיש,  ִיְהֶיה 
ָדָבר, ְוִהְסִכים ְבִשְברֹון ִלבֹו ֵליֵלְך ָפָרה ֶשלֹו, ְוָהִאיש ָרָאה ֶשֵאין לֹו ְבֵריָרה בַׁ כַׁ ִתקּון ְוהַׁ ֶאל    ֵמהַׁ

״ֲחזֹון  ת הַׁ ִגיד לֹו ֶאת ְתשּובַׁ בֹו ֶשיְַׁחֹזר ְויַׁ ֵקש ֶאת ֲעָצתֹו, ְוִהְבִטיחַׁ ְלרַׁ "ֲחזֹון ִאיש" ְלבַׁ  ִאיש".הַׁ
ְלִהָכנֵ  הֹוִאיל  ֶזה  הַׁ ָהִאיש  ָעָליו    סְוִהֵנה  ל  ָנפַׁ ֵאָליו  ְכֶשִנְכנַׁס  ְוֵתֶכף־ּוִמיַׁד  ִאיש",  ״ֲחזֹון  הַׁ ֶאל 

ר לֹו ֵאיֶזה ִדבּור ְבָעְלָמא, ְוֵהֵחלּו ְלִהָכנֵ  ד ָאיֹום ְונֹוָרא ְמֹאד, ֲאִפילּו ִלְפֵני ֶשִהְסִפיק לֹומַׁ חַׁ   ס פַׁ
בְ  ְחשַׁ ָכֵשר  ְבמַׁ ִאיש  ִיְהֶיה  אי  דַׁ ְבוַׁ ָוָהְלָאה  יֹום  ֶשֵמהַׁ ֲאִמִתִיים,  ְתשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  ִמיֵני  ָכל  תֹו 

ְכָשו ֵמעַׁ ֲאָבל  ִמֹקֶדם  ֶשָעָשה  ה  מַׁ ֶשָעָשה  ל־ִפי  ְוַאף־עַׁ ְמֵרי,    ֶבֱאֶמת,  ְלגַׁ ֵמָחָדש  ְתִחיל  ְלהַׁ ָיכֹול 
אי ֵיש ִתְקוָ  דַׁ קֵ   ה ּוְבוַׁ ְבתֹו, ְוהּוא ְלתַׁ ְחשַׁ ֹכל ְוכּו׳ ְוכּו׳, ָכֵאלּו ִהְרהּוֵרי ְתשּוָבה ִנְכְנסּו ָאז ְבמַׁ ן הַׁ

ְכִאלּו   ָאז  ְוִהְרִגיש  ָעָליו,  ֵכל  ִהְסתַׁ ִאיש"  ״ֲחזֹון  הַׁ ְוֵכן  ִאיש",  ״ֲחזֹון  הַׁ ְפֵני  ל  עַׁ ֵכל  ְוִהְסתַׁ ד  ָעמַׁ
ְונוֹ  ָמש,  מַׁ ִנְשָמתֹו  ֶאת  ְבִסים  ל־ְיֵדי  ְמכַׁ עַׁ ק  רַׁ ָהָיה  ֶזה  ְוָכל  ְמֵרי,  ְלגַׁ ֲחָדָשה  ְנָשָמה  לֹו  ְתִנים 

״ֲחזֹון ִאיש״ ֵכל ִבְפֵני הַׁ ד ֶשִהְסתַׁ ְכלּות ְלבַׁ ִהְסתַׁ  . הַׁ
״ֲחזֹון ִאיש״: "נּו, ִתְלמַׁ  ר לֹו הַׁ ּסֹוף ָעָנה ְוָאמַׁ א ִמְלָפָניו, ְוִדבּוִרים  ְוָיצָ ה ְברּוָרה",  ִמְשנָ   דּוְלבַׁ

ְינּו ֶשִיְרֶאה ְלִהָזהֵ ֵאל ָמש, הַׁ ע אֹוָתם ֵמָהאּוִרים ְותּוִמים מַׁ יֹום    רּו ִנְכְנסּו ְבִלבֹו ְכִאלּו ָשמַׁ ֵמהַׁ
ֵפרּוש   ִעם  ִיים  חַׁ ח  ֹארַׁ ָערּוְך  ֻשְלָחן  ְרֵבה  הַׁ ִלְלֹמד  ְבָכל  ִמְשנָ ״הַׁ ָוָהְלָאה  ְקֵדק  ּוְלדַׁ ְברּוָרה",  ה 

ָלה ְכבַׁ   .ֲחמּוָרה ֲהָלָכה קַׁ
ִביֹכְלתֹו   ֶשֵאין  לֹו,  ר  ְוָאמַׁ ְגדֹוָלה,  ְגשּות  ְבִהְתרַׁ ָידֹו  ֶאת  ק  ְוָנשַׁ בֹו,  ְלרַׁ ּוִמיַׁד  ֵתֶכף  ר  ְוָחזַׁ

ץ לֹו   ֹזאת ֶשָיעַׁ ִנְפָלָאה הַׁ ל ָהֵעָצה הַׁ ״ֲחזֹון ִאיש", ִכי ִהְרִגיש    —ְלהֹודֹות לֹו ְכָלל עַׁ ֵליֵלְך ֶאל הַׁ
ֶאְצלֹו   ַאֵחר  בַׁ ָשם  ִאיש  ְכָבר  ְוהּוא  ָמש,  מַׁ ֲחָדָשה  ְנָשָמה  ִקֵבל  ְכִאלּו  ד  ְלבַׁ ָעָליו  ְכלּות  ִהְסתַׁ

אי  דַׁ ְמֵרי, ּוְבוַׁ ֲעשֹות ְתשּוָבה  ְלגַׁ ְכָשיו ִיְזֶכה לַׁ  ְשֵלָמה ֶבֱאֶמת... עַׁ
ְנִפילוֹ ל  כָ  ֵמש   ָצִריְך א  הּום,  ָהָאדָ ל  עַׁ ת  ֶשעֹוְברוֹ ת  הַׁ ְמִשיְך ם  ְלִהְתרֹומֵ ה  זֶ ם  עִ   ְלִהְשתַׁ   ּוְלהַׁ
ְוָשלֹום א  ְוֹלה,  ָהְלָא ס  חַׁ יִ ם  ּוְלָהִרי ר  ְלִהָשבֵ   ְלֵהֶפְך  ֲעשוֹ ל  ָיכוֹ א  ֹלא  הּום  ְואִ   .םָידַׁ ה  זֶ ת  אֶ ת  לַׁ

ֵפש  ָצִריְך א  הּוד,  ְלבַׁ  ִדיר  ָכשֵ י  ְיהּודִ   ְלחַׁ מֵ ק,  ְוצַׁ ֲעשוֹ   ֵאיְך  אֹותוֹ ד  ֶשְילַׁ י  ְכֶשְיהּודִ   .ה זֶ ת  אֶ ת  לַׁ
הֵ  אא הּו ָכְך ג ִיְתנַׁ דַׁ ְצִליחַׁ י  ְבוַׁ זֶ ם ָבעֹולָ ד ְמאֹ  יַׁ בָ ם ּוָבעֹולָ ה הַׁ                                                                                                  א.הַׁ

ִדיק(                                                                                                                      ָרא"ש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך ְנִפיָלה, ְוֵחֶלק ד' ֶעֶרְך ִכָשלֹון ְוֶעֶרְך צַׁ  )ִשיחֹות מֹוהַׁ
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 עוד מכתבים רבים מראש הישיבה שליט"א בכל 
 בקונטרס השבועי "עצתו אמונה" הנושאים,

 052-7644-664לקבלו התקשרו כדי 
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 סיפורי תפילה; ועוד שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;    -  קול ברסלב 
 845-351-0910/    212-444-9191  ארה"ב   0797040066ארץ ישראל    

 438-300-8080  ה / קנד   03303502361  אנגליה   
 rabbirothhebrew@gmail.com במיילגליון לקבלת ה

 

 

 

 מתכונים; ועוד לה;  י תפ   סיפורי שיעורים;    -  ( לנשים קוואל פון חיזוק ) 

 845-351-9060/  212-444-9169  ארה"ב   0797040069ארץ ישראל  
    438-300-9090ה  ד / קנ 03303502363אנגליה    

 rabbirothhebrew@gmail.com /  058-637-7799  במייל יומי  חיזוק  
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 היכל נגינה 
 , השמח , ניגונימעוררי לב ניגונים

 :ועוד, נוסח, חרוזים עשירים בתוכן-גראמען

 קול ברסלב 
0797040066  1, 5  
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 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק'   
 ה רבבית דפוס חדש הולך ונבנה בעזרת ה' במהירות 

 עכשיו   שמוקם  החדש  המבנה  על  המרנינה  הבשורה  ההתקבל  גדולה  בשמחה
  שיוכל   ,לתהילה  הנודע  הקודש"  היכל  הדפוס  "בית  לצורכי  ליברטי  ברסלב  בקרית
  מאד   ולשפר  להרחיב  לאפשר  כדי  הנלוה  והציוד   המכונות  כל   את   להכיל   השם   בעזרת

 קונטרסים   ספרים,  אלפי  פצוווי  יודפסו  השם  בעזרת  ממנוש  הדפוס,  בית  את
 יום.  בכל חיות  ושואבים עצמם, את  מחיים העולם  בכל יהודים מהם ש וגליונות,

לפני עשור,   בוויליאמסבורג בבנין  במקורובית הדפוס הוקם   המוסדות הקדושים 
בוהתרחב   ומשוכללות,  בהתמדה  יקרות  מכונות  הביקוש  הרבה  את  לספק  במאמץ 

 הרב.
השם   לא    היותוברוך  התרחבו,  מאד  הדפוס  בית  וגם  עוד    התאפשרשהמוסדות 

גם   המוסדות,  של  בבנין  הדפוס  בית  את  צר    מהסיבהלהחזיק  היה  כבר  שהמקום 
 כל סנטימטר בבנין.קוק לזלהכיל וגם התלמוד תורה היה מ

שליט"א   הישיבה  ראש  שבועות    נכנסלכן  כמה  לפני  החדש  והתחיל  לפרויקט 
גדולה    בבנית לבנות במהירות  התחילו  וכבר  הדפוס,  בנין ענק שמתאים לצרכי בית 
 והעבודה מתקדמת בכל יום בצעדי ענק.  ,בקריה

  צתוהפ  תדש של הדפסוהק  תלהרחיב ולשפר את עבוד  בבנין החדש יוכלו בעז"ה
יוכלו בעז"ה לקרב הרבה יהודים להשם יתברך, ע"י החיזוק    כךהספרים הקדושים, ו

 והעצות של רבינו הקדוש. 
 במכירת הוצאות של הפרויקט הגדול, בית הדפוס יוצא בקמפיין  לממן את הכדי  

החדשיוזכו בבנין  נדירה  במיוחדעכשיו    .ת  הזדמנות  ש  יש  את  של לקנות  בית    מו 
זכות גדולה לנדיב לעד ולנצח נצחים, שבזכותו בית הדפוס יוכל    אשר יהווההדפוס,  

 להמשיך בעבודת הקודש. 
אפשר כן  וקטנות  ת  יוזכו  רכושל  כמו  בבנין,  שונות  קטנים  זיכוי יותר  זהו    אשר 

ב   , 1,000$, אבני כסף  5,000$, אבני זהב  10,000$הרבים אדיר לדורות, אבני היסוד 
 בבנין בית הדפוס.  וטבעו. ושמותיהם י500$אבני נחושת 

לכתובת  ת  יוזכולרכישת   מייל  לשלוח  אפשר  החדש,  בבנין 
donate@kerenhadfusa.org      

 ות! וחכם לב יקח מצ
*** 

 שבת התוועדות לתלמידות "בית פיגא" ברסלב
תקיים אי"ה לראשונה שבת התוועדות לכל תלמידות "בית  ת בעוד כמה שבועות  

, שיתקבצו ביחד לשבת יפה, להתחזק ביחד עם העצות המקומותפיגא" ברסלב מכל 
 של רבינו הקדוש, כמו שראש הישיבה שליט"א מלמד אותנו. 

  עם   תהילהל  שנודעת  תחי',   לעזער  מרת  החשובה  המנהלת  ע"י  תנהלת  השבת

   מאד  הבנות שכל ונעימה יפהת מאד  שב להיות צפויה בנפרד, תלמידה לכל  התמסירוב

   יהנו.
 השבת נועם הנשמות! 
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