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ַנֲחמּו  ֱא�   ַנֲחמּו  ֹיאַמר  ת אֶ ם  קֹוְרִאי   ֲאַנְחנּו  ַהָּׁשבּועַ   , יֶכם קֵ ַעִּמי 
 ",  ַנֲחמּות  ַׁשּבָ ל "ׁשֶ ה  ַהַהְפָטרָ 

ה ֵאיכָ (ם  אֹוְמִרי "ל  ֶׁשֲחזַ   ְּכמוֹ ל,  ִיְׂשָראֵ ם  עַ ת  אֶ ם  ְמַנחֵ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא

ה א',  ֵאיכָ (ר  אֹומֵ ק  ֶׁשַהָּפסּו  ְּכמוֹ ם,  ְּבִכְפַליִ   ָחְטאּול  ִיְׂשָראֵ ם  עַ ,  )ז"נ',  אי  ַרָּבתִ 

ר   אֹומֵ ק  ֶׁשַהָּפסּו  ְּכמוֹ ם,  ִּכְפַליִ   ֶנֶעְנׁשּום  ְוהֵ ם",  ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָׁשַליִ "  ח')
ם ִמְתַנֲחִמים  ְוהֵ ",  ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ה' ִּכְפַלִים ְּבָכל ַחֹּטאֶתיהָ "  ה מ', ב')ְיַׁשְעיָ (

 .')אה מ',  ְיַׁשְעיָ ( "  יֶכםקֵ ֹיאַמר ֱא�  ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי ם, "ְּבִכְפַליִ 
ה זֶ ה  ּומַ ם?  ִמְתַנֲחִמי ל  ִיְׂשָראֵ ם  עַ   ֵאי� ם"?  ְּבִכְפַליִ ם "ְלִהְתַנחֵ   ֵּפרּוׁשה  מַ 

 ן? ָוֶאְתַחּנַ ת  ָּפָרׁשַ   ַהָּׁשבּועַ ת  ְלָפָרׁשַ ר  ָקׁשּו
ר  ְמַדּבֵ א  ֶׁשהּו ל  ְּככָ ק  רַ א  ִהי ,  ֶׁשּלוֹ ת  ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ ם  ָלָאדָ ה  ַהֶּנָחמָ ר  ִעיקַ 

  ְּכמוֹ ם,  ִחּנָ ת  ַמְּתנַ   ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  ְּכֶׁשְּמַבֵּקׁשא ְוַדְוקָ ,  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ל אֶ 
"ַהָּפָרׁשָ ת  ִּבְתִחיּלַ   ַהָּׁשבּועַ ר  אֹומֵ "י  ֶׁשַרׁשִ  אֶ ה,  ה'",  ָוֶאְתַחַּנן  ה ֹמׁשֶ ל 
 .לוֹ   ַמִּגיעַ י  ּכִ א  �ם, ִחּנָ ת  ַמְּתנַ   לוֹ ן   ֶׁשִּיּתֵ   ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�  ִּבֵּקׁש  ַרֵּבינּו

ת, ְּבַגְׁשִמּיּון  ְוהֵ ת  ְּברּוָחִנּיּון  הֵ ם,  ַּבַחִּיי   לוֹ   ֶׁשֵּיׁשה  מַ ל  ֶׁשּכָ ר  ַמִּכי י  ְּכֶׁשְּיהּודִ 
הּואה  ַמָּתנָ ק  רַ ה  זֶ  ָּברּו�  ו ַּבֲחָסָדי ה  זֶ ת  אֶ   לוֹ ק  ֶׁשֶהֱעִני ,  ֵמַהָּקדֹוׁש 

הּוא ן  הֵ ת  ַהַּמָּתנוֹ ל  ֶׁשּכָ ן  ִמִּכּוּו ן  כֵ ְוָא ם,  ְּגדֹוִלי  ָּברּו�  ל  ָיכוֹ ,  ֵמַהָּקדֹוׁש 
ִיְתָּבַר�   ְלַבֵּקׁש ם  ָהָאדָ  ם  ַהּׁשֵ ל  ֵאצֶ י  ּכִ ה,  רֹוצֶ א  ֶׁשהּו ה  מַ ל  ּכָ   ֵמַהֵּׁשם 

א  הּו ל,  ַהּכֹ   לוֹ ת  ָלתֵ ל  ָיכוֹ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ת ְּגבּולוֹ ן  ֵאי י  ֲהרֵ   ִיְתָּבַר� 
ר  ִׁשי (ר  אֹומֵ ק  ֶׁשַהָּפסּו  ְּכמוֹ ,  ִמֶּמּנּו  ְמַבֵּקׁשם  ֶׁשָהָאדָ   ִלְׁשמֹועַ   ְמַצֶּפהק  רַ 

; ָלנּון  ִיּתֵ א  הּו,  ֶׁשְּנַבֵּקׁשה  מַ ל  ְוכָ ",  ַהְׁשִמיִעִני ֶאת קֹוֵל�"  ם ב', י"ד)ַהִׁשיִרי 
 ת. ַהָּצרוֹ ל  ִמּכָ ם  ִמְתַנחֵ א  הּוז  ָאת,  ַהֹּזאה  ַלַהָּכרָ   ַמִּגיעַ ם  ְּכֶׁשָאדָ 

  ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ב  חֹוׁשֵ א  הּוי  ּכִ ק  רַ ת  ַמִּגיעוֹ   ָהָאָדםל  ׁשֶ ת  ַהָּצרוֹ ל  ּכָ 
ב  ְלַהְקִׁשי ה  רֹוצֶ א  �א  הּוו,  ָעָלי ס  ּכֹועֵ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא,  ִמֶּמּנּוח  ָׁשכַ 
ת ָהֱאמֶ ת  אֶ ם  ֹוְדִעי ְּכֶׁשּי ל  ֲאבָ ת,  ָצרוֹ   ִלְׁשּלֹוחַ   ְמַחֵּפׂשה  רֹוצֶ ק  רַ א  ְוהּו,  לוֹ 

 ָלנּון  נֹותֵ א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ ,  טֹוָבֵתנּות  אֶ   ְמַבֵּקׁשק  רַ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא
ֵמַהֵּׁשם    ּוְלַבֵּקׁשר  ְלַדּבֵ   ְלַהְמִׁשי�ק  ִיְתַחּזֵ ם  ָהָאדָ ז  ָאה,  ְלטֹובָ ק  רַ א  הּו

 ם. ַּבַחִּיי ב טוֹ   לוֹ ה  ִיְהיֶ ז  ְוָא,  ָצִרי�א  ֶׁשהּוה  מַ ל  ּכָ ל  עַ   ִיְתָּבַר�
ִיְתָּבַר�ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ת  ְלַחּכוֹ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ל  ֲאבָ  ה  ִיְהיֶ   ְּכֶׁשַהֹּמחַ ק   רַ   ַהֵּׁשם 

ַהֵּׁשם  ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ן  ַהְּזמַ ל  ּכָ ם  ְצִריִכי א  ֶאּלָ ת,  ַהַּדעַ ב  ִיׁשּוה  ְּכֶׁשִּיְהיֶ ,  ָרגּועַ 
י ְלַגְמרֵ   ְּכֶׁשַּמְרִּגיִׁשיםן  ְוהֵ ק,  ְּבֵחׁשֶ א  הּור  ְוַהִּדּבּו   ְּכֶׁשְמֻסָּדִריםן  הֵ   ִיְתָּבַר�

ם  ִלְפָעִמי ,  ְלֵהֶפ�.  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ם  ְצִריִכי ן  ַהְּזמַ ל  ּכָ ם,  ְמֻבְלָּבִלי 
י  ְלַגְמרֵ   ַמְרִּגיׁשם  ְּכֶׁשָאדָ א  ַדְווקָ ב  ֵמַהּלֵ ם  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהִּדּבּוִרי ם  יֹוְצִאי 
 ."ב)קי ן ִסימָ ',  אק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהרַ י  ִליקּוטֵ (י  ְוָכבּו  �ָחׁשּו

ַאְבֵר� ִהִּגיַע ַּפַעם ֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי 
ְוָקַבל ְֹרְטקו  ֹו  ָּדִוד ִמְטׁש ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ב 

ְלָפָניו ֶׁשַּלַאֲחרֹוָנה ָחִמיו ִהְפִסיק ְלִהְתַּפֵּלל, 
ְוֵאינֹו   ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  הֹוֵל�  �א  ְּכָבר  הּוא 

� ָיַדע ֶׁשָחִמיו ִמְתַּפֵּלל עֹוד. ֶוֱהיֹות ֶׁשָהַאְברֵ 
ִּבֵּקׁש  ָלֵכן  ַצִּדיק,  ֶאל אֹותֹו  ְלַהִּגיַע  ַמְרֶּבה 
ָחִמיו,  ִעם  ְלַדֵּבר  יּוַכל  ִאם  ֵמַהַּצִּדיק 

<<<< 

 מילה של התחזקות 

ם.   כ∆ ּלָ ∆ ׁ̆ ים  ƒַחּי ּבַ ב  ּו טו… ׂ̆ ַחּפ¿ ¿ּ̇ ָח‰,  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ יּו  ¿‰ ƒּ̇

ים  ƒב ים טו… ƒָבר ם ּ„¿ כ∆ מ¿ ¿̂ ַע בּו ל¿ ¿ּ̇ כ¿ ƒּ̇ ָב‰,  ‰ טו… ָ̂ ע≈

ם   יו… ָכל  ו¿ ם,  כ∆ ¿ּ̇ ƒ‡  ‰ ∆ׂ̆ עו… ‰ּו‡  רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆

  ˜ ∆̇ ַ‰ּפ∆  ˙ ∆‡ י‡ּו  ƒ̂ ו… ּ̇  ;‰ ָלז∆ ַמן  ז¿ ם  ָלכ∆ ּו  ׂ̆ ֲע ַּ̇

ָמ‡:  ¿‚„ֻ ב, ל¿ „ּו ַעל ַ‰ּטו… ˙ו…  ו¿
  : ∆ ׁ̆ ָך  ל¿  ‰ ∆„ מו… י  ƒנ‡ֲ ָלם,  עו… ל  ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒי 1"ר ƒנ‡ֲ  (

ל∆  ַ‰ּי∆ י  ƒנ‡ֲ י,  ƒ„ּו‰ ַעם    „י¿ מ≈  ˜ ל∆ ח≈ י  ƒנ‡ֲ ָך,  ּל¿ ∆ ׁ̆

ל.   ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָס"‰  2י ¿ ׁ̆ ים ּו ƒָבר ַמ"ח ‡≈ ר¿ ƒי‡ ּב ƒר י ּבָ ƒנ‡ֲ (

 ƒ‚ּ  .ים ƒ„י 3י ƒ̇ „ ‡ו… ַלּמ≈ ּמ¿ ∆ ׁ̆ נּו ַז"ל  ַרּב≈ ַע מ≈ ≈„ י יו… ƒנ‡ֲ (

יָך,   ל∆ ≈‡ ר  ַ„ּב≈ ּנ¿ ∆ ׁ̆ ים;  ƒַחּי ּבַ  ˙ ָיפו…  ˙ ˆו… ע≈  ‰ ּל∆ ≈‡ ּכָ

  .˙ וו… ¿̂ ƒם ַ‰ּמ ƒַמח ע ¿ׂ̆ ƒּנ ∆ ל  4ׁ̆ ָח‰ ּכָ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒי מ ƒל ׁ̆ ) י≈

 ƒל ע¿ ּבַ ַעל  ָך  ל¿  ‰ ∆„ מו… י  ƒנ‡ֲ ָיָפ‰;  ך¿  ƒּ̇ י/ּכָ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ַעל  י  ,

י,   ƒּל ∆ ׁ̆ ים  ƒ„ָל ל ַ‰י¿ ָ‰‡…כ∆ ַעל  י,  ƒּל ∆ ׁ̆ ים  ƒר ַ‰‰ו… ַעל 

י";   ƒּל ∆ ׁ̆ יָמ‰  ƒ ׁ̆ ַ‰ּנ¿ ַעל  י,  ƒּל ∆ ׁ̆ ים  ƒ„‚ָ ַ‰ּב¿ ַעל  י,  ƒּל ∆ ׁ̆

  ,˙ בו… ַ‰ּטו… ו¿ ים  ƒ„ֲחָס‰ַ ל  ּכָ  ˙ ∆‡ טּו  ָפר¿ ¿ּ̇ ך¿  ּכָ

ר   ≈̇ יו… ָח‰,  מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ר  ≈̇ יו… ו¿ ר  ≈̇ יו…  ˙ יו… ¿‰ ƒל כּו  ַ‰פ¿ ַ̇ ו¿

ל¿  ֲחפּו  ס¿ ƒּ̇ ר  ≈̇ יו… ו¿ ר  ≈̇ יו… ים,  ƒּי ƒּיּוב ƒח ר  ≈̇ יו… "ַ‚ן  ו¿

ל ַמ‰  ַרך¿ ּכָ ּבָ ¿̇ ƒם י ≈ ּׁ̆ ‰ַ ּו מ≈ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ¿ ּ̇ ך¿  ר ּכָ ן", ַ‡ח≈ ∆„ ע≈

ם ַעל  כ∆ ּב¿ ƒל ˙ ּכּו ‡∆ ב¿ ƒ̇ יחּו ו¿ ƒׂ̆ ָ̇ ים ו¿ ƒיכ ƒר ¿̂ ם  ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆

ם. יָע‰ ָלכ∆ ƒר פ¿ ּמַ ∆ ׁ̆  ‰ ָ„ּ ֻ̃ ל נ¿  ּכָ

ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ ל  ∆‡ ים  ƒר ַ„ּב¿ ּמ¿ ∆ ׁ̆ ּכ¿ י  ר≈ ַ‚מ¿ ל¿  ˙ ר∆ ַ‡ח∆  ‰ ז∆

ּנּו   ּמ∆ ƒים מ ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב , מ¿ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי    -י ≈‡ ל≈ ים ּומ¿ ƒח מ≈ ¿ ּׂ̆ ∆ ׁ̆ ּכ¿

בּו˙   ¿̂ ַע ך¿  ו… ּ̇ ƒמ ים  ƒ ׁ̆ ¿ּ̃ ַב ּמ¿ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ מ≈  ,‰„ָ ו… ּ̇

ָר‰.  חו… ¿ ׁ̆  ּוָמָר‰ 
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ע≈ ˙ ַמּטו… ‰ ‡¡  "ב)˙˘פי ַמס¿
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ָאב, -יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְּדָבִרים, ד' ְמַנֵחם  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  

 ְׁשַנת ה'תשפ"ב 
 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַאָּתה ְּכָבר ַמְרִּגיׁש יֹוֵתר טֹוב, ֲאִני ִמְתַּפֵּלל 
ְׁשֵלָמה   ְרפּוָאה  ְל�  ֶׁשִּתְהֶיה  ְׁשָאר ֲעבּוְר�  ְּבתֹו�  ְּבָקרֹוב 

 חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל. 
ְלַהֵּׁשם  ָקרֹוב  ָּכ�  ָּכל  ְּכֶׁשַאָּתה  ַעְכָׁשו  ַּבְטָלן;  ִּתְהֶיה  ַאל 
ִלְבָרָכה   ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַהְּזַמן.  ֶאת  ְּתַנֵּצל  ִיְתָּבַר�, 

יב:)אֹוְמִרים   ֶׁשל (ַׁשָּבת  ְמַרֲאׁשֹוָתיו  ְלַמְעָלה  "ְׁשִכיָנה   :
ָּברּו� הּוא חוֹ  ַהָּקדֹוׁש  ְוכּו',  ָעֶלי�  ְּכֶׁשעֹוֵבר  ַעְכָׁשו  ֶלה", 

ֵאָליו,  ְּתַדֵּבר  ִמֶּמּנּו,  ְּתַבֵּקׁש  ְוֶאְצְל�;  ִעְּמ�  ִאְּת�,  ִנְמָצא 
 ְוִתְרֶאה ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות.  -ָּתִׂשיַח ֶאת ַהֵּלב ֵאָליו 

ַהִּׁשיִרים. ַרֵּבנּו ָאַמר ִאם ֵיׁש ְל� ֹּכַח ַּתִּגיד ְּבָכל יֹום ִׁשיר 
רמג) ִסיָמן  ָהַר"ן,  ֻּכָּלם (ִׂשיחֹות  ֶׁשָּבעֹוָלם  ָהְרפּואֹות  "ָּכל   :

ַאָּתה    -ְּכלּוִלים ְּבִׁשיר ַהִּׁשיִרים"; ִאם ֵיׁש ְל� ַרק ְמַעט ֹּכַח  
 ָיכֹול ְלַחֵּלק ֶאת ֶזה ּוְלַהִּגיד ְּבָכל יֹום ְקָצת. 

ֹמַע ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה ֶׁשַאָּתה ֲאִני ְמַחֶּכה ּוְמַקֶּוה ִלׁשְ 
 ְּכמֹו ַּפַעם.  -ָּבִריא ְוָׁשֵלם 

 "ב)תשפ ם  ְדָבִרי ה  ֱאמּונָ   ֲעָצתוֹ (

 

 ְוִלְראֹות ֶׁשְּיַתֵּקן ֶאת ְּדָרָכיו ְוַיְתִחיל ׁשּוב ְלִהְתַּפֵּלל. 
אִ  אֹותֹו  ְוָׁשַאל  ְלָחִמיו,  ָקָרא  ַמה    םַהַּצִּדיק  ֱאֶמת 

ִרים ֶׁשהּוא ִהְפִסיק ְלִהְתַּפֵּלל. ָאַמר ַהְּיהּוִדי ֶׁשֱאֶמת ֶׁשְּמַסּפְ 
ַהָּדָבר, ְוַהִּסָּבה ָלֶזה ִּכי ִהְבִחין ֶׁשַּכֲאֶׁשר הּוא ֶנֱעַמד ְלִהְתַּפֵּלל  
ְוִהְרהּוִרים ָרִעים,  ִנְכָנִסים ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ָּכל ִמיֵני ַמֲחָׁשבֹות 

ֶהם �א ָעָלה ְּבָידֹו, הּוא �א ָיכֹול ְוַכָּמה ֶׁשִּניָסה ְלִהְתַנֵער מֵ 
ְלִהָּפֵטר ֵמַהַּמֲחָׁשבֹות ָהָרעֹות, ְוָלֵכן ָחַׁשב ֶׁשְּכָבר ָעִדיף �א 
לֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  ִּבְמקֹום  ִיְׂשָרֵאל.  ַעל  ְוָׁשלֹום  ְּכָלל  ְלִהְתַּפֵּלל 

הּו ַטַעם,  ׁשּום  ְּבִלי  ּוְמֻטֶּפֶׁשת  ְמֻקַּטַעת  ָּכ�  ָּכל  א  ְּתִפָּלה 
 ַמֲעִדיף ַלֲעֹזב ֶאת ָּכל ַהְּתִפָּלה. 

עֹוֶׂשה  ֶׁשֵאינֹו  לֹו  ִהְבִהיר  ָּכ�  ְוַאַחר  לֹו  ִהְקִׁשיב  ַהַּצִּדיק 
ִמָּכל  ְּכלּום  ְל�  ִיָּׁשֵאר  �א  ְּבַוַּדאי  ִּתְתַּפֵּלל  �א  "ִאם  ָנכֹון 
ֲאִפילּו  ְלִהְתַּפֵּלל  ִּתְתַאֵּמץ  ִאם  ֵכן  ֶּׁשֵאין  ַמה  ַיֲהדּוְת�, 

ִּתְצָטֵרְפָנה  ׁשֶ  ַהְּזַמן  ְּבֶמֶׁש�  ֶׁשִּנְרֵאית,  ְּכמֹו  ִנְרֵאית  ְּתִפָּלְת� 
ְוִתְזֶּכה   ְלִהְתַּפֵּלל,  ֶׁשִהְתַאַּמְצָּת  ְוַהִּטְרחֹות  ַהְּיִגיעֹות  ָּכל 

 ֶׁשְּתִפָּלְת� ֵּכן ֵּתָרֶאה ָּכָראּוי".
  ְּתִהִּלים פז, ו)(ֵרׁש לֹו ָיֶפה ְּבתֹו� ַהָּפסּוק. ַהָּפסּוק אֹוֵמר  יּוּפִ 

ּפִ  ַעִּמים",  ִּבְכתֹוב  ִיְסֹּפר  ַהָּפסּוק  י"ה'  ֶאת  ַהַּצִּדיק  ֵרׁש 
ָהֻאּמֹות".   ֶׁשּכֹוְתִבים  ָּבֹאֶפן  סֹוֵפר  הּוא  ָּברּו�  "ַהָּקדֹוׁש 

"ֵמָאה" ְוֵכן   ִּבְכָתב ִיְׂשָרֵאל ּכֹוְתִבים ְּבִמִּלים "ֶאָחד", "ֶעֶׂשר",
ּבִ  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה  ִמְסָּפִרים ָהְלָאה,  ּכֹוְתִבים  ָהֻאּמֹות  ְכָתב 

 " " 1ְלֻדְגָמא  ֶאת 100", "10",  ָּברּו� הּוא סֹוֵפר  ְוַהָּקדֹוׁש   ."
 ַהִּמְסָּפִרים ְּכֶדֶר� ֶׁשַהּגֹוִיים סֹוְפִרים. 

ְקטּוָעה   ְּתִפָּלה  ִמְתַּפֵּלל  ְּכֶׁשַאָּתה  ַהַּצִּדיק:  לֹו  ְוִהְסִּביר 
ֶׁשַּכָּמה ֶׁשַאָּתה ְמַנֶּסה ְלִהְתַאֵּמץ ְלִהְתַּפֵּלל ָּכָראּוי, �א   ,ֶׁשָּכזוֹ 

עֹוֶלה ְּבָיְד�. ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ֶׁשָּכל ַהְּתִפָּלה ֵאיָנּה ֶאָּלא "ֶאֶפס",  
ְוָכ�  ֵּכן.  ֲהֵרי  ֶזה  ֲאָבל "ֶאֶפס"  ִהיא ַמָּמׁש �א ָׁשָוה ְּכלּום. 

"ֲאָפִסים" ַהְרֵּבה  ְוַהֵּלב   ִמְתַאְּסִפים  ֶאָחד  יֹום  ֶׁשַּמִּגיַע  ַעד 
ְלַהּׁשֵ  ִקְרָבה  ְלַהְרִּגיׁש  ּוַמְתִחיִלים  ֲאַזי   םִמְתעֹוֵרר  ִיְתָּבַר�, 

ַהָּקדֹוׁש   ֶאת  מֹוִסיִפים  "ֶאָחד",  ִמְסַּפר  עֹוד  ַרק  מֹוִסיִפים 
ִמְסַּפר   מֹוִסיִפים  ְוַכֲאֶׁשר  ּוְמיָֻחד,  ָיִחיד  ֶׁשהּוא  הּוא  ָּברּו� 

ּוְכָכל   ""ֶאָחד ִמְליֹון!  ְּכָבר  ְל�  ֵיׁש  ֲהֵרי  "ֲאָפִסים"  ְלֵׁשׁש 
ָּכל ַּפַעם ֶׁשִּמְתַאְּמִצים ַלֲעׂשֹות   ,ֶׁשּמֹוִסיִפים יֹוֵתר "ֲאָפִסים"

ָּדָבר טֹוב, ֲאִפילּו ְּכֶׁשהּוא �א ָּכל ָּכ� ֻמְצָלח , ֲאִפילּו ְּכֶׁשֶּזה  
ּבְ   ַרק ָה"ֶאָחד"  ֶאת  ֵיׁש  ִאם  ֲאָבל  ִאם "ֶאֶפס"  ְׂשֹמאל,  ַצד 

יֹוֵתר  ֶׁשּמֹוִסיִפים  ְּכָכל  ֲאַזי  ֶאָחד,  ַהֵּׁשם  ֶאת  ֵיׁש  ְלָאָדם 
 "ֲאָפִסים" ָּכ� ְּגֵדִלים ַהִּמְסָּפִרים.

ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשֲאִפילּו  ְמֹאד,  אֹותֹו  ִחֵּזק  ַהַּצִּדיק  ֵאּלּו  ְּבִמִּלים 
מַ  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשִּיְתַאֵּמץ  ַּבַּיֲהדּות,  ַטַעם  ַרק  ַמְרִּגיׁש  ֶׁשהּוא  ה 

ְּבַוַּדאי  הּוא  סֹוף  ָּכל  ְוסֹוף  ָיכֹול,  ַרק  ֶׁשהּוא  ְוֵאי�  ָיכֹול 
 .ַיְצִליחַ 

ַמְרִּגיׁש  �א  הּוא  ֶרֶגׁש,  ְּבִלי  ַהֵּׁשם  ֶאת  עֹוֵבד  ְּכֶׁשְּיהּוִדי 
ַחּיּות ְּבִלּמּודֹו ּוִבְתִפָּלתֹו, הּוא �א ַמְרִּגיׁש ַטַעם ַּבִּמְצוֹות 

, ֲהֵרי ֶזה עֹוד ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָחׁשּוב ֵאֶצל ַהֵּׁשם ֶׁשהּוא ְמַקֵּים
ִיְתָּבַר�. ִּכי ָּבא לֹו ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּבֹקִׁשי ַלֲעׂשֹות ֹזאת ֵמֲאֶׁשר 
ְלֶאָחד ֶׁשֵּכן ַמְרִּגיׁש ַחּיּות ָּבֶזה. ְוָלֵכן ֶזה עֹוד יֹוֵתר ָחׁשּוב, 

ְּגדֹוָלה רּוַח  ַנַחת  ָּברּו�  ְלַהָּקדֹוׁש  ַהֵּׁשם   ֵיׁש  ְוַכֲאֶׁשר  ִמֶּזה. 
ְּכָכל  אֹותֹו  ְועֹוֵבד  ִמְתַאֵּמץ  ַהֶּזה  ֶּׁשַהְּיהּוִדי  רֹוֶאה  ִיְתָּבַר� 
ְיַקֵּבל ֶאת  ֵּכן  ַיֲעֹזר לֹו ֶׁשהּוא  ְּבוַוַּדאי  ְלַבּסֹוף  ֲאַזי  ְיָכְלּתֹו, 

ם  ַהַּטַעם ַהּטֹוב ְויּוַכל ַלֲעבֹוד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִּבְׁשֵלמּות עִ 
 ַטַעם ְוַחּיּות. 

אֹוְמִרים   ו':)ֲחַז"ל  ָיַגְעִּתי    (ְמִגָּלה  ָאָדם  ְל�  ֹיאַמר  "ִאם 
ַּתֲאִמין ִהְתַיֵּגַע   -  ּוָמָצאִתי,  ֶׁשהּוא  ְל�  אֹוֵמר  ָאָדם  ִאם 

ְוִהְצִליַח, ֲאַזי ַּתֲאִמין לֹו". ִנְׁשֶאֶלת ַהֻּקְׁשָיא, ִאם ָאֵכן הּוא  

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

ה אַָּת ב, טֹו ַמְרִּגיׁשא לֹ ה ְּכֶׁשאַָּת 
 ִיְתָּבַר ם ַהֵּׁש ר לֵ יֹוֵת ב ָקרֹו

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

ת אֶ   "ט) צן  ִסימָ ',  אק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהרַ י  ִליקּוטֵ (  ְמָפֵרׁש  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו
"ַּבָּפסּוה  זֶ  ה'ק,  ֶאל  ן ַהְּזמַ ל  ּכָ   ָצִרי� י  ְיהּודִ ",  ָוֶאְתַחַּנן 

,  ֶרֶגׁש  ְּבִלין  ְוהֵ   ֶרֶגׁשם  עִ ן  הֵ ,  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל  אֶ ן  ְלִהְתַחּנֵ 
ח,  ִיָּפתַ   ֶׁשּלוֹ ב  ֶׁשַהּלֵ ן  ְזמַ   ַיִּגיעַ ז  ְוָאר",  ָּבֵעת ַההּוא ֵלאמֹ "

 . ֶׁשּלוֹ ת  ַהְּתִפּלוֹ ל  ּכָ ת  אֶ ה  ַיֲעלֶ א  הּוה  ּוָבזֶ 
, אֹוָתנּום  ְמַנחֵ   ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואה  ַהְּכפּולָ ה  ַהֶּנָחמָ   זּו
י ֵׁשנִ ת  אֶ   ָצִרי�ה  ָהיָ א  ֶׁשהּוה  ִיְראֶ ם  ָהָאדָ ף  סוֹ ל  ּכָ ף  סוֹ 

ק  רַ י  ּכִ ה,  זֶ   ְּבִלי ן  ְוהֵ ק,  ְוֵחׁשֶ   ֶרֶגׁשם  עִ ן  הֵ ת,  ַהְּתִפּלוֹ   סּוֵגי 
ַהֵּׁשם  ל  אֶ ו  ִמִּפי א  הֹוִצי א  ֶׁשהּות  ַהְּפׁשּוטוֹ ם  ַהִּמִּלי י  ְידֵ ל  עַ 

א  קָ ַּדוְ ם,  ָסתּוי  ְלַגְמרֵ ה  ָהיָ   ֶׁשּלוֹ ב  ְּכֶׁשַהּלֵ ת  ֱאמֶ ם  עִ   ִיְתָּבַר�
ִיְתָּבַר� ל  אֶ ב  ְלִהְתָקרֵ   אֹותוֹ א  ֵהִבי ה  זֶ  ל ּוְלַהְתִחי   ַהֵּׁשם 

 .ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל  ׁשֶ ת ַהְּמִתיקּות  אֶ   ְלַהְרִּגיׁש
ל ְלַהְתִחי ן  ַהָּנכוֹ ן  ַהְּזמַ ה  זֶ ,  ַנֲחמּות  ְּבַׁשּבָ ו,  ַעְכָׁשי 

ה  ְמַׁשּנֶ א  �,  ִיְתָּבַר�ְלַהֵּׁשם  ם  ִמיִלי ה  ַּכּמָ ר  ְלַדּבֵ ק  ְלִהְתַחּזֵ 
ל ּכָ י  ּכִ ל,  ָנפַ ק  רַ ם  ֶׁשָהָאדָ ה  ַּכּמָ ד,  ָירּו  ָהָאָדם ַמְרִּגיׁשה  ַּכּמָ 
ִיְתָּבַר�ל  אֶ ר  ְמַדּבֵ י  ֶׁשְּיהּודִ ה  ִמילָ  ה  ַהְצָלחָ ה  זֶ   ַהֵּׁשם 

ה  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ   לוֹ ר  ְוַיֲעזֹ   אֹותוֹ ה  ְיַלּוֶ ה  ְוזֶ ם,  ָלָאדָ ה  ַאִּדירָ 
     א.           ַהּבָ ם  ּוָבעֹולָ 

 ן)ָוֶאְתַחנָ ת  ְלָפָרׁשַ   ׁש" מֹוֲהָראת  ִׂשיחוֹ (
 
 
 

ָרׁשָ ל ַע ה ִמיָל   >>>> המשך הַהּפָ
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ס ֶאת   לֵאיְך ֲאִני ָיכוֹ  ְלַפּיֵ
ַגְעּתִ  ּפָ  ּבֹו?  י ִמי ׁשֶ

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,     

ָּבחּור   ְוַגם ְּבתֹור  ֶׁשִּלי  ֵמַהֲחֵבִרים  ְלַכָּמה  ְוִהְכַאְבִּתי  ָּפַגְעִּתי  ְמאֹד 
ָלַרב ַהְּקִהָּלה, ִּבְגַלל ִסְכסּו ְּפִניִמי ַּבְּקִהָּלה. ַהּיֹום ֲאִני ֵמִבין ֶׁשא  

א ָהִייִתי ָצִרי ְלִהְתָעֵרב ַּבַּמְחֶקת, ַוֲאִני ְמאֹד  ל  ָעִׂשיִתי טֹוב, ִּבְכלָ 
  י ַעל ֶזה. ֲאָבל ַּכָּמה ֶׁשֲאִני ְמַנֶּסה ֲאִני א ָיכֹול ִלְפעֹל ְּבַעְצִמ   ִמְתָחֵרט

ָלֶלֶכת ְלַפֵּיס אֹוָתם, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשָהֲאָדָמה ִּתְבַּלע אֹוִתי ִאם ֲאַפֵּיס  
 אֹוָתם, ַהִאם ֵיׁש ֵעָצה ַקָּלה יֹוֵתר ָלֶזה? 

 ִייַׁשר ּכַֹח 

 

 תשפ"ב  ה' יֹום ב' ָּפָרַׁשת קַֹרח, כ"ח ִסיָון, ְׁשַנת    -ַר  ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ָּכאן ֵמֲאֶׁשר ְלַמְעָלה   הֵל ְּתַפֵּיס ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשָרַדְפָּת; ָעִדיף ֶׁשִּתְתַּבּזֶ 
 ַּבָּׁשַמִים.

ֶׁשּלֹוֵקַח ֵחֶלק ְּבִלְרּדֹף ְיהּוִדים ֲאֵחִרים; ְּבַמֲחֶקת  אֹוי ַוֲאבֹוי ְלִמי  
:  (ַּבִּמְדָּבר ַרָּבה יח, ד)ֻּכָּלם סֹוְבִלים. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

ֵמָהעֹוָלם   ִמְסַּתְּלִקים  ְקַטִּנים  ְיָלִדים  ֲאִפּלּו  נֹוָרא,   ָּכ ָּכל  ַמְחֶקת 
א ַמֲעִניׁש ְלָקָטן  ְּכעֶֹנׁש ַעל ַמְח ֶקת, ְוָהא ַרֲאָי', ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמָּטה

  א ִמַּתַחת ְלִגיל ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה, ַּגם ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ֵאין עֶֹנׁש ֶאּלָ 
ַהְּיָלִדים  ֲאִפּלּו  ֶנֶעְנׁשּו,  ֻּכָּלם  קַֹרח  ְוֵאֶצל  ָוַמְעָלה,  ֶעְׂשִרים  ִמִּגיל 

 ! ם יֹוָמ י נֵ ַהְּקַטִּנים ְמאֹד ּבְ 

לֹו; ָעִדיף    ַאל ַּתְמִּתין ֶרַגע ֶאָחד, ֵל ִמַּיד ְלַפֵּיס ֶאת ִמי ֶׁשִהְכַאְבָּת 
ְוַהָּמִרים  ַהָּקִׁשים  ָהֳעָנִׁשים  ֶאת  ַלֲעבֹר  ֵמֲאֶׁשר  ָּכאן  ְלִהְתַּבֵּיׁש 

 ֶׁשְּמַקְּבִלים ַעל ַמְחלֹוקֹות. 

  ַמה   ִיְהֶיה  ְּבַמֲחֶקת,   אֹוְת  בְלָעֵר   רֹוִצים   ִאם   , ָוָהְלָאה  ֵמַהּיֹום

  ת ֶא   לְלַהִּצי  ֶׁשּבֹוְרִחים  ְּכמֹו   ִּתְבַרח   -  ָׁשַמִים   ְלֵׁשם  ֲאִפּלּו   ֶׁשִּיְהֶיה,
  ָעְׂשָתה,   ֶּפֶלת   ֶּבן   אֹון   ֶׁשל  ֶׁשִאְׁשּתֹו   ַהֶחְׁשּבֹון  ֶאת   ְל  ַּתֲעֶׂשה   ַהַחִּיים.

 ַוֲחִמִּׁשים  ַהָּמאַתִים  לּוִמּכָ   ִמקַֹרח  ֻמָּסת  הַהַּבְיָת   ִהִּגיעַ   ֶּפֶלת  ֶּבן  ן אֹו

ה  ַּבַּבִית:  ָצַעק  הּוא  ַרָּבִנים,   ַעל   ָּדַפק  הּוא  צֹוֵדק!"  א  ַרֵּבנּו  "מֹׁשֶ

 י ֵמָראֵׁש   ָהָיה  הּוא  ָהֲאִמִּתי!"  ַהַּמְנִהיג  הּוא  "קַֹרח  ַהֻּׁשְלָחן:
  אֹותֹו,   הָׁשֲאלָ   ִאְׁשּתֹו   כ)  (ָׁשם,  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו  ְמַסְּפִרים  .תַהַּמֲחֶק 

  ַמה   ֵמַהַּמֲחֶקת?  ְל  ֵיׁש   ַמה   ",ְּפלּוְגֵּתיּה  ַּבֲהֵדי   ָּל  ַמה "  ִלי:  ַּתִּגיד

  ִאם  ",ַּתְלִמיָדא  ַאְּת   ,ַרָּבא ַּכֲהָנא  ַאֲהרֹן   ִאי"  צֹוֵדק?  ִמי ְל ְמַׁשֶּנה הזֶ 

ה   ַּכֲהָנא   חקַֹר   ִאי "  ַהַּתְלִמיד,  ְוַאָּתה   ַהּכֵֹהן   הּוא   ַאֲהרֹן  ֲאַזי  -   צֹוֵדק   מֹׁשֶ

  ְוַאָּתה   ַהּכֵֹהן  הּוא   קַֹרח  -   צֹוֵדק   קַֹרח  ִאם   ", ַּתְלִמיָדא  ַאְּת   , ַרָּבה

ַהַּתְלִמיד! ִלְהיֹות ַמְמִׁשי  אֹותֹו.  ִהִּציָלה ִהיא ָּכ 

 ָּתִמיד ִּתְבַרח ִמַּמֲחלֹוקֹות. 
 "ב)תשפח קַֹר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

פעמים מסכת    40 בחורים בישיבה לומדים
 תענית עד ראש השנה: 

התחילה  באב  עשר  בחמישה  ואתחנן  פרשת  השבוע  שישי  ביום 
 המהומה של מסכת תענית בישיבה. 

תענית,  מסכת  לגמרא  דבוקות  עיניים  לכיסאות,  רתוקים  הבחורים 
מסכת לו כל  את  פעם  עוד  יום  כל  ומסיימים  ובחשק  בהתמדה  מדים 

 תענית. 
בשנת תשע''א לפני חמישה עשר באב אמר מוהרא"ש לראש הישיבה 
המסוגל  יום  באב  עשר  בחמישה  בקעמפ  לביקור  להגיע  עומד  שהוא 
לשידוכים והוא יפעל שידוכים לבחורים. בסעודה לכבוד חמישה עשר 

אל   רב  זמן  מוהרא"ש  דיבר  אמר באב  הדרשה  ובסיום  הבחורים 
מגיל הבחורים  שכל  מסכת    17  מוהרא"ש  יום  מידי  שיסיימו  ומעלה 

מחמישה עשר באב עד ראש השנה אם ירצה השם הם  יום ש    40  תענית
 . יצאו את זיווגם מיד אחרי ראש השנה

עד  יום  כל  והם למדו את מסכת תענית  העניין תפס את כל הבחורים 
נה התחילו חתנים בישיבה ומהלך זמן ראש השנה ומיד אחרי ראש הש

חורף תשע"ב כל הבחורים מצאו את זיווגם, ברוך השם הם התחתנו יפה 
 והקימו בתים נאמנים בישראל לשם ולתפארת. 

מאז הדבר ממשיך מידי שנה בשנה הבחורים החדשים מסיימים מסכת 
השם    40  תענית וברוך  השנה,  ראש  עד  באב  עשר  מחמישה  פעם 

נ רבים  רבים שידוכים  בחורים  גם  השנים  במהלך  זה  בזכות  סגרו 
מישיבות אחרות ששומעים את הדרשות ושיעורים של ראש הישיבה 

תענית מסכת  ולמדו  הם  גם  לעניין  הצטרפו  וברוך    40  שליט"א  פעם 
 השם נושעו גם הם בשידוכים נאים.

בתחילת השבוע שוב עורר ראש הישיבה שליט"א את הבחורים להכין 
מסכת   את  יתחילו לעצמם  באב  עשר  חמישה  שישי  ביום  כי  תענית 

השנה, ראש  עד  ביומו  יום  מידי  תענית  מסכת  כל  את  כמובן   ללמוד 
שהבחורים כבר ציפו בכיליון עיניים ליום הזה ובעזרת השם יתברך גם 

 השנה יהיו חתנים רבים בישיבה. 
בחדשות המחזור   -   ועוד  את  השבוע  התחילו  שלומינו  אנשי  המוני 

ובנ"ך כפי שהתפרסם בשבוע שעבר. מלבד   תוספתא,  בלימודהחדש  
השיעורים הרבים שלומדים בכל יום הצטרפו רבים גם לשני לימודים 

 אלו לרגל התחלת מחזור לימוד חדש. 
 אין שמחה כשמחת התורה! 

 . 
 

ְלהַ  ַרק  ֹצֶר�  ֵאין  ִלְראֹות ִהְצִליַח,  ֶאְפָׁשר  ֲהֵרי  ֲאִמין, 
ָּבֵעיַנִים ֶאת ַהְצָלָחתֹו. ֱאמּוָנה ְצִריִכים ַרק ְּבָדָבר ֶׁשִאי  

 ֶאְפָׁשר ִלְראֹות ָּבֵעיַנִים.
ָנָתן    ַרִּבי  ה') אֹוֵמר  הלכה  ַהֵּפרֹות  ִּבְרַּכת  ֲהָלכֹות    (ִלּקּוֵטי 

ַע ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֶזה ַמִּגיַע ְלרּוָחִנּיּות, ְּכֶׁשַּמִּגי
ָׁשם ֵּכן ָצִרי� ְלַהֲאִמין, �א ָּתִמיד רֹוִאים ְּבֵעיֵני ָּבָׂשר 

ֵיׁש ִלְפָעִמים  ַהַהְצָלָחה,  ְוטֹוֵרַח ם  ָאדָ   ֶאת  ֶׁשִּמְתַיֵּגַע 
ַלֲעבֹוד ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְו�א רֹוֶאה ֶׁשהּוא ַמְצִליַח. 

ְּבוַוַּדאי ִהְצִליַח, ִּכי ֶעֶצם   ֲאָבל ְצִריִכים ְלַהֲאִמין ֶׁשהּוא
ַהְּגדֹוָלה  ַהְצָלָחתֹו  זֹו  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ְלַמַען  ְיִגיָעתֹו 
ְּביֹוֵתר. ְּכֶׁשֵּיׁש ַלְּיהּוִדי ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה, הּוא יֹוֵדַע ֶׁשָּכל 
ַהֵּׁשם  ִּבְׁשִביל  ְוהּוא ָעָׂשה  ִהְתַאֵּמץ  ָקָטן ֶׁשהּוא  ָּדָבר 

ּוא ַהְצָלָחה ְּגדֹוָלה ְמֹאד, ֲאִפילּו ַרק ַמְחָׁשָבה ִיְתָּבַר� ה
ֲאִפילּו ִלְהיֹות   טֹוָבה,  רֹוֶצה  ֶׁשהּוא  ָחַׁשב  ַרק  ֶׁשהּוא 

ְוָכ�  ִנְׁשַמר,  ָּדָבר  ָּכל  ֶנֱאַבד,  ֵאינֹו  ֶזה  ַּגם  טֹוב, 
ְוִאם  ָהָאָדם,  ֶׁשל  טֹוִבים  ְּדָבִרים  ַהְרֵּבה  ִמְתַאְּסִפים 

ּות ְוַהְמָּתָנה, ֲאַזי ְלַבּסֹוף הּוא ַּגם יּוַכל ִּתְהֶיה לֹו ַסְבָלנ 
 ִלְזּכֹות ִלְראֹות ֶאת ַהַהְצָלָחה ֶׁשּלֹו ְּבָגלּוי ְּבמֹו ֵעיָניו. 

ְלִהָּׁשֵבר   ְו�א  ַמֲעָמד  ְלַהֲחִזיק  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ַאְׁשֵרי 
ּוִמְתַיֵּגַע ִלְלֹמד ּוְלִהְתַּפֵּלל ֲאִפילּו ְּכֶׁשֵאין    ,ִמּׁשּום ָּדָבר

לֹו ֲעַדִין ֶאת ַהַּטַעם, ֲאַזי ְּבַוַּדאי ִּתְהֶיה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� 
ַהֶּזה  ְוִיְהֶיה לֹו טֹוב ָּבעֹוָלם  ִמֶּמּנּו,  ְּגדֹוָלה  ַנַחת רּוַח 

 ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. 
 (ִׂשיחֹות ֹמוֲהָרא"ש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ְיִגיעֹות) 

 
 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב 
 541-152-354370 ארגנטינה/212-444-9191/ארה"ב  0797040066ארץ ישראל 

  323-500-3461 בלגיה/438-300-8080/קנדה 03303502361אנגליה 
  rabbirothhebrew@gmail.comהגליון במייל  לקבלת 

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד סיפורי שיעורים;  - קוואל פון חיזוק (לנשים)
  451-152-354380 ארגנטינה/212-444-9169ארה"ב  /0797040069ארץ ישראל  

 323-500-3462 בלגיה/438-320-9090/קנדה 03303502363אנגליה  
  058-637-7799הודעות /  chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל 

 

 

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜'
 

  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 21:15 בשעה יום שלישי 
15רח' רבי נחמן מברסלב   

 בני ברק  דקות לאחר הדה"נ  50 ברכות  9:15 בזמן הדה"נ 21:00יום רביעי בשעה   
  7בעל שם טוב רח' 

 שמיעת שיעור  
 19ליל שישי רח' נחל דולב  

 ד' לפני השקיעה  10סעודה שלישית 
 דקות לפני השקיעה  10 ---   ק"א 20 הנביאה מרים' רח'  ג רמה גם בו

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  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 

 

 נא לברר אצל הגבאים לפני שבת 
 

 צפת 
  

 דינר לטובת בית התבשיל יום ראשון הקרוב פרשת עקב 
 שתי מילים אבל ככל שנדבר אודותיהן לא יהיה מספיק.  -בית התבשיל"

עולם של חסד, עולם של גמילות חסדים עמוד תחת שני המילים התמימות האלו טמון עולם שלם, 
 אור שזוהרו מתפשט בקהילה כולה. 

אחת החוליות הזוהרות ביותר בשרשרת הזהב של החסד שקהילתנו התברכה בו ב"ה, היא ללא ספק  
הפרויקט האדיר של "בית התבשיל" למען האמת, צמד המילים "בית התבשיל" הוא לא הביטוי 

ת תחת שתי המילים "בית התבשיל". אין זה "בית התבשיל" בלבד ההולם על הפעילויות המסתעפו 
 המספק אוכל לאנשים אלא הרבה מעבר לזה. 

"בית התבשיל" היה בעבר עניין ששייך לבודדים מתוך רבים, אבל כאן בקהילתנו הכלל כולו יצא, כל 
 אחד נהנה ממנו. 

העובדה שבשבועות    המשימה המוטלת על כתפיו של בית התבשיל בהחלט לא קלה ולו רק בשל
אלף דולר. די בכך כדי להביע את העול    50  האחרונים חילק בית התבשיל במכולת את הסכום של

 הכבד המוטל על בית התבשיל. 
 בית התבשיל הוא מטריה הכוללת בתוכה כל הקשור לחסד, כל דבר שיכול לעזור לאנשי שלומנו. 

הוצא בשבתו  שבת  מידי  שלומנו  לאנשי  חוסך  התבשיל  בית בית  שבת.  מאכלי  עבור  כבדות  ות 
 התבשיל בשנה האחרונה בלבד במעגל השנה החולף, קיים חלוקות מזון ושאר מוצרים בשווי של

אלף דולר. זהו סכום שנשמע כגוזמא אבל כן! זו עובדה, רבע מיליון דולר. הלאה, חלוקת הפסח     250
גן בית התבשיל מדי ערב אלף דולר לאנ"ש, זאת מלבד החלוקה שמאר  75-לבדה חסכה למעלה מ

 חג.
בית התבשיל מספק מידי שבת בשבתו מים קרים לשתייה לאנשי שלומנו בזמן שנסחבים בדרך 

אלף דולר לשנה. אלו עוד הצעות    10  הארוכה כדי לשפוך שיח לפני בורא עולם, מה שמסתכם ב
אפשר לתאר כמה פרוייקט שבכלל לא שייך לבית התבשיל, גם אותו כללו ברכבת החסד. אי    -נלוות

כבד העול אבל בשביל לראות את החיוכים הקורנים של אנשי שלומינו הכל כדאי. לא אחת נאלצו 
ארגון   קיומו של  את המשך  לוודא  כדי  מראש  כספים  ללוות  בעול  הנושאים  האברכים החשובים 

 קדוש כל כך!
וך המים, אם אין מובא מה"חפץ חיים" הקדוש זי"ע שגשר עומד על גבי עמודים הנעוצים עמוק בת

עמודים אין גשר. אומר ה"חפץ חיים" אותו דבר בגמילות חסדים: חסד הוא גשר, כוח האחדות הוא 
העמודים, היסוד. הדרך היחידה לקיומה של גמילות חסדים היא רק בכוח האחדות כשכל אחד עוזר 

 ומסייע. 
אנשי שלומינו   ב"ה להנאתם של  מארבע שנים  יותר  קיים  כבר  בין בית התבשיל  נהנה  אחד  שכל 

 מהחלוקות ובין מפרויקטים אחרים.
הרחבה  ליבם  נדבת  בלי  הלאה  להמשיך  אפשר  אי  שכבר  למצב  התבשיל  בבית  הגיעו  כעת  אבל 
והחמה של אנשי שלומינו. עצמו עיניים לרגע וציירו לעצמכם כיצד תיראה קהילתנו הקדושה ללא 

 בית התבשיל.
 כשנסחבים בחום לבית המדרש וכן הלאה. אין חלוקות, אין מים לשתיה 

   75 נאזור עוז כולנו יחדיו, נראה הכרת הטוב למשימת הקודש ונעזור לבית התבשיל להגיע ליעד של
 אלף דולר. 

ראש הישיבה שליט"א כתב השבוע מכתב לאנשי שלומנו לכבוד הדינר הנועד להיות ביום ראשון 
נו הי"ו כולכם יודעים על פעולותיהם הגדולות של  : "לכבוד אנשי שלומיהקרוב לטובת בית התבשיל

 "בית התבשיל" בקרית ברסלב ליברטי.  שמתנהל על ידי ר' שלמה יאקאבאוויטש ני"ו. 
עשרות משפחות מקבלות אוכל. בית התבשיל מחלק אלפי אלפים דולרים בכל שבוע, ובנוסף לזה 

טלו מכולכם  אבקש  כן  על  הקריה  לכל  אוכל  ה   מחלקים  במצווה  במסיבה  חלק  השתתפו  גדולה, 
שתתקיים ביום ראשון פרשת עקב בבית הנ"ל,  ובזכות המצווה תזכו לברכות וישועות ולשנה טובה 

 ומבורכת אמן."
אנו תקווה שכלל אנשי שלומינו יתחזקו יחדיו ולא יניחו לבית התבשיל לכרוע תחת הנטל הכבד, כל  

ו ניוושע כולנו בכל מה שצריכים ברוחניות אחד ישתתף בסכומים נכבדים ונאים ובזכויות גדולות אל
 ובגשמיות. 

 עולם חסד יבנה! 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )קמזִסּפּור ַחּיָ

 ַרֵּבינּול ֶא ה  ֲחנּוּכָ ת ְלַׁשּבָ  ַמִּגיעַ ל ָּגדֹור  ִצּבּור: ַּתְקִצי 
זַ  ַרֵּבנּו  ָאַמר  ָנָתן:    ל״ְוָאז  ר  ִּבירּו  ְל  ָנַתִּתי״ְלַרִּבי 

״ּוִמָּכאן ַּתְתִחיל ְלַחֵּדׁש ַהְרֵּבה ה,ַהְמַדֶּמ  ְוִזּכּו  . 
ִחּדּוָׁשיו  ְלַעְצמֹו  ִלְרׁשֹם  ִהְתִחיל  ֵמָאז  ָהָיה,  ְוֵכן 

ַהָּקדֹוׁש   ִסְפרֹו  ְוֵהם  , ״ִלּקּוֵטי־ֲהָלכֹות״ֶּׁשִחֵּדׁש, 
 ֶׁשַהְתָחַלת ִחּדּוָׁשיו ָהָיה ַעל־ִּפי ּתֹוָרה זֹו. 

ָאַמ  ְלַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו:  ְוֵכן  ָאז   ּכַֹח   ָלֶכם  ָנַתִּתי״ר 
 ְלַחֵּדׁש   ַרָּׁשִאים  ְוַאֶּתם ,  ְוטֹוב  ָּכֵׁשר  ַהְּמַדֶּמה
ְּבכַֹח    ְלַהִּׂשיג  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם״:  ְוָאַמר.  ״ַּבּתֹוָרה

 .״ַהְּמַדֶּמה ֶׁשָּלֶכם ָמה ֶׁשֲאִני ָיכֹול ְלַהִּׂשיג ַּבֵּׂשֶכל
ְׁשלֹוֵמנּו  [ ְלַאְנֵׁשי  מּוָסר  ְּכִׁשעּור  ְלַׁשֵּמׁש   ָצִרי ֶזה 

ִחּדּוֵׁשי  ֶׁשְּמַחְּדִׁשים  ֵאּלּו  ֶנֶגד  ֶׁשּיֹוְצִאים  ְמֻסָּיִמים 
ּתֹוָרה ְלִפי ַהַהְקָּדמֹות ֶׁשל ִסְפֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל. ַרֵּבנּו ֲהֵרי 

, ְוטֹוב  ֵׁשרּכָ   ַהְּמַדֶּמה  ּכַֹח   ָלֶכם  ָנַתִּתי״ָאַמר ְּבֵפרּוׁש  
  ִסיָמן ,  ן" מֹוֲהַר   ַחֵיי(  ״ַּבּתֹוָרה  ְלַחֵּדׁש  ַרָּׁשִאים  ְוַאֶּתם

ֲחֻנָּכה  ְּבַׁש   ָאַמר   ֶׁשַרֵּבנּו  ַהּזֹו  ּוַבּתֹוָרה,  )א"תקכ ַּבת 
ָׁשם אֹוֵמר ַרֵּבנּו   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן נ"ד)ַההּוא  

ָּתִמ  ִלְזּכֹר  זֹוֶכה  ַהָּבא, ֶׁשְּכֶׁשְּיהּוִדי  ֵמָהעֹוָלם  יד 
ַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשּלֹו ָּדבּוק ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר, ֲאַזי ֵיׁש ְלָאָדם 

ָיכֹו ְוהּוא   ,ְוַז ָּברּור  ַהְּמַדֶּמה  ַּבּתֹוָרה    לּכַֹח  ְלַחֵּדׁש 
 ַהְּקדֹוָׁשה. 

אֹוֵמר   ַז"ל  ס"א) ַרֵּבנּו  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,    (ִליקּוֵטי 
ֵיׁש  הּוא   ָּברּו ֶׁשְּלַהָּקדֹוׁש  ְלַהֲאִמין   ָצִרי ֶׁשְּיהּוִדי 
ָאסּור   , ֶׁשּלֹו  ַהּתֹוָרה  ֵמִחּדּוֵׁשי  ְוַתֲענּוג  רּוַח  ַנַחת 

עֹוד  ְלִהְתַּבֵּיׁש ֵמַאף ֶאָחד, ְּכָבר ֵיׁש ַהְרֵּבה ְסָפִרים, וְ 
 ָּבעֹוָלם.  םִיְהיּו ַהְרֵּבה ְסָפִרים, ְוָכל ֵסֶפר ְצִריִכי

ְצִריִכי ַעל   םֲאַנְחנּו  ִחּדּוִׁשים  ְלַחֵּדׁש  ְלִהְתַחֵּזק 
ְלַהְדִּפיס    ְוָצִרי ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ִסְפֵרי  ֶׁשל  ַהְּיסֹודֹות 
ְלַהֵּׁשם   ְיהּוִדים  עֹוד  ִנְקַרב  ּוָבֶזה  ֶזה,  ֶאת  ּוְלָהִפיץ 

 ַר, ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר].ִיְתּבָ 
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")   -(ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 

 
 
 
 
 
  

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו  בנציון אפנהיים החתן
 למזל טוב עב"ג ולאירוסי

*** 

 הי"ו נתן יוסף בורשטיין מו"ה
 למזל טוב  בנולהולדת 

*** 

 הי"ו  אברהם בלטי מו"ה
 למזל טוב  בנולהולדת 

*** 

 הי"ו  נתן טולידאנו מו"ה
 למזל טוב תו בלהולדת 
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	אֲבָל אִי אֶפְשָׁר לְחַכּוֹת לְדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ רַק  כְּשֶׁהַמֹּחַ יִהְיֶה רָגוּעַ, כְּשֶׁיִּהְיֶה יִשׁוּב הַדַּעַת, אֶלָּא צְרִיכִים כָּל הַזְּמַן לְדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הֵן כְּשֶׁמְסֻדָּרִים וְהַדִּבּוּר הוּא בְּחֵשֶׁק, וְהֵן...
	רַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ מְפָרֵשׁ (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק א', סִימָן צ"ט) אֶת זֶה בַּפָּסוּק, "וָאֶתְחַנַּן אֶל ה'", יְהוּדִי צָרִיךְ כָּל הַזְּמַן לְהִתְחַנֵּן אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, הֵן עִם רֶגֶשׁ וְהֵן בְּלִי רֶגֶשׁ, "בָּעֵת הַהוּא לֵאמֹר", וְאָז...
	זוּ הַנֶּחָמָה הַכְּפוּלָה שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מְנַחֵם אוֹתָנוּ, סוֹף כָּל סוֹף הָאָדָם יִרְאֶה שֶׁהוּא הָיָה צָרִיךְ אֶת שֵׁנִי סוּגֵי הַתְּפִלּוֹת, הֵן עִם רֶגֶשׁ וְחֵשֶׁק, וְהֵן בְּלִי זֶה, כִּי רַק עַל יְדֵי הַמִּלִּים הַפְּשׁוּטוֹת שֶׁהוּ...
	עַכְשָׁיו, בְּשַׁבָּת נַחֲמוּ, זֶה הַזְּמַן הַנָּכוֹן לְהַתְחִיל לְהִתְחַזֵּק לְדַבֵּר כַּמָּה מִילִים לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, לֹא מְשַׁנֶּה כַּמָּה הָאָדָם מַרְגִּישׁ יָרוּד, כַּמָּה שֶׁהָאָדָם רַק נָפַל, כִּי כָּל מִילָה שֶׁיְּהוּדִי מְדַבֵּר אֶל הַש...
	(שִׂיחוֹת מוֹהֲרָא"שׁ לְפָרָשַׁת וָאֶתְחַנָן)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת דְּבָרִים, ד' מְנַחֵם-אָב, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	אֲנִי מְקַוֶּה שֶׁאַתָּה כְּבָר מַרְגִּישׁ יוֹתֵר טוֹב, אֲנִי מִתְפַּלֵּל עֲבוּרְךָ שֶׁתִּהְיֶה לְךָ רְפוּאָה שְׁלֵמָה בְּקָרוֹב בְּתוֹךְ שְׁאָר חוֹלֵי יִשְׂרָאֵל.
	אַל תִּהְיֶה בַּטְלָן; עַכְשָׁו כְּשֶׁאַתָּה כָּל כָּךְ קָרוֹב לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, תְּנַצֵּל אֶת הַזְּמַן. חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (שַׁבָּת יב:): "שְׁכִינָה לְמַעְלָה מְרַאֲשׁוֹתָיו שֶׁל חוֹלֶה", עַכְשָׁו כְּשֶׁעוֹבֵר עָלֶיךָ וְכו...
	אִם יֵשׁ לְךָ כֹּחַ תַּגִּיד בְּכָל יוֹם שִׁיר הַשִּׁירִים. רַבֵּנוּ אָמַר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן רמג): "כָּל הָרְפוּאוֹת שֶׁבָּעוֹלָם כֻּלָּם כְּלוּלִים בְּשִׁיר הַשִּׁירִים"; אִם יֵשׁ לְךָ רַק מְעַט כֹּחַ - אַתָּה יָכוֹל לְחַלֵּק אֶת זֶה וּלְהַגִּ...
	אִם יֵשׁ לְךָ כֹּחַ תַּגִּיד בְּכָל יוֹם שִׁיר הַשִּׁירִים. רַבֵּנוּ אָמַר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן רמג): "כָּל הָרְפוּאוֹת שֶׁבָּעוֹלָם כֻּלָּם כְּלוּלִים בְּשִׁיר הַשִּׁירִים"; אִם יֵשׁ לְךָ רַק מְעַט כֹּחַ - אַתָּה יָכוֹל לְחַלֵּק אֶת זֶה וּלְהַגִּ...
	אִם יֵשׁ לְךָ כֹּחַ תַּגִּיד בְּכָל יוֹם שִׁיר הַשִּׁירִים. רַבֵּנוּ אָמַר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן רמג): "כָּל הָרְפוּאוֹת שֶׁבָּעוֹלָם כֻּלָּם כְּלוּלִים בְּשִׁיר הַשִּׁירִים"; אִם יֵשׁ לְךָ רַק מְעַט כֹּחַ - אַתָּה יָכוֹל לְחַלֵּק אֶת זֶה וּלְהַגִּ...
	אֲנִי מְחַכֶּה וּמְקַוֶּה לִשְׁמֹעַ אֶת הַבְּשׂוֹרָה הַטּוֹבָה שֶׁאַתָּה בָּרִיא וְשָׁלֵם - כְּמוֹ פַּעַם.
	אֲנִי מְחַכֶּה וּמְקַוֶּה לִשְׁמֹעַ אֶת הַבְּשׂוֹרָה הַטּוֹבָה שֶׁאַתָּה בָּרִיא וְשָׁלֵם - כְּמוֹ פַּעַם.
	אֲנִי מְחַכֶּה וּמְקַוֶּה לִשְׁמֹעַ אֶת הַבְּשׂוֹרָה הַטּוֹבָה שֶׁאַתָּה בָּרִיא וְשָׁלֵם - כְּמוֹ פַּעַם.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה דְבָרִים תשפ"ב)

	בחורים בישיבה לומדים 40  פעמים מסכת תענית עד ראש השנה:
	ביום שישי השבוע פרשת ואתחנן בחמישה עשר באב התחילה המהומה של מסכת תענית בישיבה.
	הבחורים רתוקים לכיסאות, עיניים דבוקות לגמרא מסכת תענית, לומדים בהתמדה ובחשק ומסיימים כל יום עוד פעם את כל מסכת תענית.
	בשנת תשע''א לפני חמישה עשר באב אמר מוהרא"ש לראש הישיבה שהוא עומד להגיע לביקור בקעמפ בחמישה עשר באב יום המסוגל לשידוכים והוא יפעל שידוכים לבחורים. בסעודה לכבוד חמישה עשר באב דיבר מוהרא"ש זמן רב אל הבחורים ובסיום הדרשה אמר מוהרא"ש שכל הבחורים מגיל 17  ו...
	העניין תפס את כל הבחורים והם למדו את מסכת תענית כל יום עד ראש השנה ומיד אחרי ראש השנה התחילו חתנים בישיבה ומהלך זמן חורף תשע"ב כל הבחורים מצאו את זיווגם, ברוך השם הם התחתנו יפה והקימו בתים נאמנים בישראל לשם ולתפארת.
	מאז הדבר ממשיך מידי שנה בשנה הבחורים החדשים מסיימים מסכת תענית 40  פעם מחמישה עשר באב עד ראש השנה, וברוך השם שידוכים רבים נסגרו בזכות זה במהלך השנים גם בחורים רבים מישיבות אחרות ששומעים את הדרשות ושיעורים של ראש הישיבה שליט"א הצטרפו לעניין גם הם ולמדו...
	בתחילת השבוע שוב עורר ראש הישיבה שליט"א את הבחורים להכין לעצמם את מסכת תענית כי ביום שישי חמישה עשר באב יתחילו ללמוד את כל מסכת תענית מידי יום ביומו עד ראש השנה, כמובן שהבחורים כבר ציפו בכיליון עיניים ליום הזה ובעזרת השם יתברך גם השנה יהיו חתנים רבים ...
	ועוד בחדשות - המוני אנשי שלומינו התחילו השבוע את המחזור החדש בלימוד תוספתא, ובנ"ך כפי שהתפרסם בשבוע שעבר. מלבד השיעורים הרבים שלומדים בכל יום הצטרפו רבים גם לשני לימודים אלו לרגל התחלת מחזור לימוד חדש.
	אין שמחה כשמחת התורה!
	.
	דינר לטובת בית התבשיל יום ראשון הקרוב פרשת עקב
	בית התבשיל"- שתי מילים אבל ככל שנדבר אודותיהן לא יהיה מספיק.
	תחת שני המילים התמימות האלו טמון עולם שלם, עולם של חסד, עולם של גמילות חסדים עמוד אור שזוהרו מתפשט בקהילה כולה.
	תחת שני המילים התמימות האלו טמון עולם שלם, עולם של חסד, עולם של גמילות חסדים עמוד אור שזוהרו מתפשט בקהילה כולה.
	תחת שני המילים התמימות האלו טמון עולם שלם, עולם של חסד, עולם של גמילות חסדים עמוד אור שזוהרו מתפשט בקהילה כולה.
	אחת החוליות הזוהרות ביותר בשרשרת הזהב של החסד שקהילתנו התברכה בו ב"ה, היא ללא ספק הפרויקט האדיר של "בית התבשיל" למען האמת, צמד המילים "בית התבשיל" הוא לא הביטוי ההולם על הפעילויות המסתעפות תחת שתי המילים "בית התבשיל". אין זה "בית התבשיל" בלבד המספק או...
	"בית התבשיל" היה בעבר עניין ששייך לבודדים מתוך רבים, אבל כאן בקהילתנו הכלל כולו יצא, כל אחד נהנה ממנו.
	המשימה המוטלת על כתפיו של בית התבשיל בהחלט לא קלה ולו רק בשל העובדה שבשבועות האחרונים חילק בית התבשיל במכולת את הסכום של 50  אלף דולר. די בכך כדי להביע את העול הכבד המוטל על בית התבשיל.
	בית התבשיל הוא מטריה הכוללת בתוכה כל הקשור לחסד, כל דבר שיכול לעזור לאנשי שלומנו.
	בית התבשיל חוסך לאנשי שלומנו מידי שבת בשבתו הוצאות כבדות עבור מאכלי שבת. בית התבשיל בשנה האחרונה בלבד במעגל השנה החולף, קיים חלוקות מזון ושאר מוצרים בשווי של 250  אלף דולר. זהו סכום שנשמע כגוזמא אבל כן! זו עובדה, רבע מיליון דולר. הלאה, חלוקת הפסח לבדה...
	בית התבשיל חוסך לאנשי שלומנו מידי שבת בשבתו הוצאות כבדות עבור מאכלי שבת. בית התבשיל בשנה האחרונה בלבד במעגל השנה החולף, קיים חלוקות מזון ושאר מוצרים בשווי של 250  אלף דולר. זהו סכום שנשמע כגוזמא אבל כן! זו עובדה, רבע מיליון דולר. הלאה, חלוקת הפסח לבדה...
	בית התבשיל חוסך לאנשי שלומנו מידי שבת בשבתו הוצאות כבדות עבור מאכלי שבת. בית התבשיל בשנה האחרונה בלבד במעגל השנה החולף, קיים חלוקות מזון ושאר מוצרים בשווי של 250  אלף דולר. זהו סכום שנשמע כגוזמא אבל כן! זו עובדה, רבע מיליון דולר. הלאה, חלוקת הפסח לבדה...
	בית התבשיל מספק מידי שבת בשבתו מים קרים לשתייה לאנשי שלומנו בזמן שנסחבים בדרך הארוכה כדי לשפוך שיח לפני בורא עולם, מה שמסתכם ב 10  אלף דולר לשנה. אלו עוד הצעות נלוות- פרוייקט שבכלל לא שייך לבית התבשיל, גם אותו כללו ברכבת החסד. אי אפשר לתאר כמה כבד העו...
	מובא מה"חפץ חיים" הקדוש זי"ע שגשר עומד על גבי עמודים הנעוצים עמוק בתוך המים, אם אין עמודים אין גשר. אומר ה"חפץ חיים" אותו דבר בגמילות חסדים: חסד הוא גשר, כוח האחדות הוא העמודים, היסוד. הדרך היחידה לקיומה של גמילות חסדים היא רק בכוח האחדות כשכל אחד עוז...
	מובא מה"חפץ חיים" הקדוש זי"ע שגשר עומד על גבי עמודים הנעוצים עמוק בתוך המים, אם אין עמודים אין גשר. אומר ה"חפץ חיים" אותו דבר בגמילות חסדים: חסד הוא גשר, כוח האחדות הוא העמודים, היסוד. הדרך היחידה לקיומה של גמילות חסדים היא רק בכוח האחדות כשכל אחד עוז...
	מובא מה"חפץ חיים" הקדוש זי"ע שגשר עומד על גבי עמודים הנעוצים עמוק בתוך המים, אם אין עמודים אין גשר. אומר ה"חפץ חיים" אותו דבר בגמילות חסדים: חסד הוא גשר, כוח האחדות הוא העמודים, היסוד. הדרך היחידה לקיומה של גמילות חסדים היא רק בכוח האחדות כשכל אחד עוז...
	בית התבשיל כבר קיים יותר מארבע שנים ב"ה להנאתם של אנשי שלומינו שכל אחד נהנה בין מהחלוקות ובין מפרויקטים אחרים.
	בית התבשיל כבר קיים יותר מארבע שנים ב"ה להנאתם של אנשי שלומינו שכל אחד נהנה בין מהחלוקות ובין מפרויקטים אחרים.
	בית התבשיל כבר קיים יותר מארבע שנים ב"ה להנאתם של אנשי שלומינו שכל אחד נהנה בין מהחלוקות ובין מפרויקטים אחרים.
	אבל כעת הגיעו בבית התבשיל למצב שכבר אי אפשר להמשיך הלאה בלי נדבת ליבם הרחבה והחמה של אנשי שלומינו. עצמו עיניים לרגע וציירו לעצמכם כיצד תיראה קהילתנו הקדושה ללא בית התבשיל.
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