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ְוָרֵחל ָהְיָתה  ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר ַעל ַהָּפסּוק    ְיַפת ֹּתַאר ִויַפת ַמְרֶאה",   "ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות 
ַהָלָכה ה, אֹות כט) ַחִיים, ֹראׁש חֹוֶדׁש,  ֲהָלכֹות, אֹוַרח  ִליקּוֵטי  ַעֵיין  יב;  ִסיָמן  ֵחֶלק א,    – 'ָרֵחל'    (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 

, ְּכֶׁשָאָדם לֹוֵמד  ַהר ֵחֶלק א', ַּדף קנח)וֹ (ַעֵּין זְמַרֵּמז ַעל 'ַהּתֹוָרה', ִּבְבִחיַנת 'ָעְלָמא ְּדִאְתַּגְּלָיא'  
ּתֹוָרה, ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות, ְּכֶׁשּלֹוְמִדים ַּדף ְּגָמָרא, ֶזה 'ְיַפת ֹּתַאר ִויַפת ַמְרֶאה',  

ים ֶאת ַהֹּיִפי ֶׁשל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוֶנֱהִנים ֵמַהִּלּמּוד, ְׂשֵמִחים: "ָּברּו� ַהֵּׁשם ָלַמְדִּתי  ֻּכָּלם רֹואִ 
ְמַרֵּמז ַעל 'ְּתִפָּלה', ִּבְבִחיַנת 'ָעְלָמא ְּדִאְתַּכְּסָיא', ֶׁשִהיא �א    –ּתֹוָרה", ְלֻעַּמת ֹזאת 'ֵלָאה'  

ַהֲחִׁשיבּות ֶׁשל ְּתִפָּלה ְמֻכֶּסה ֵמֵעיֵני ֱאנֹוׁש, ְּכֶׁשָאָדם ְמַדֵּבר    ָהְיָתה ָיָפה ְּבֵעיֵני ֲאָנִׁשים, ִּכי 
ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� הּוא �א ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא ָעָׂשה ֹּפה ַמֶּׁשהּו, הּוא �א ַמְרִּגיׁש ֶׁשֹּזאת ֲעבֹוָדה  

י, ָאַמְרִּתי ַרק ַּכָּמה ִמִּלים ְלַהֵּׁשם  ִלְפֵני ַהָּמקֹום ָּברּו� הּוא, הּוא חֹוֵׁשב: "ָמה ְּכָבר ָעִׂשיתִ 
ִיְתָּבַר�", ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשְּתִפָּלה ִהיא ַהָּדָבר ֲהִכי ָּגבֹוַּה, ַהִּמִּלים ַהְּפׁשּוטֹות ֶׁשְּיהּוִדי מֹוִציא 

ק ָיכֹול ַלֲעׂשֹות,  ֵמַהֶּפה ֶׁשּלֹו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָּגדֹול ַוֲהִכי ַנֲעֶלה ֶׁשהּוא רַ 
 ְוֶזה ָיִביא אֹותֹו ְלָכל טּוב ְּברּוָחִנּיּות ּוַבַּגְׁשִמּיּות, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.

ֶׁשַרֵּבנּו ִּדֵּבר ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעל ַהַּמֲעָלה ְוַהֲחִׁשיבּות    (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן ס"ח)ַרִּבי ָנָתן ְמַסֵּפר  
ְיׂשֹוֵחַח ִויַדֵּבר ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַּבָּׂשָפה ָהִאיִׁשית, ֶׁשְּיׂשֹוֵחַח ִעם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�    ֶׁשָּכל ְיהּוִדי 

ַעל ָּכל ַמה ֶׁשֻּמָּנח ַעל ַהֵּלב, ָּכל ַמה ֶׁשַּמְפִריַע לֹו, ַעד ַּכָּמה הּוא רֹוֶצה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר  
ל הֹוֵל�  ֶזה  ָּתִמיד  ְו�א  ַהְּטָענֹות  ְוטֹוב  סּוֵגי  ְּבָכל  ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם  ִויַבֵּקׁש  ְּבַקּלּות,  ֹו 

ְוַהַּבָּקׁשֹות ֶׁשְּכָבר ִיְזֶּכה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכֵׁשר ְוַיְצִליַח ְּבָכל ָמה ֶׁשהּוא ָצִרי�. ַרֵּבנּו ִהְבִטיַח 
ה ָהִאיִׁשית, ְּבַוַּדאי ַּבּסֹוף ִיְזֶּכה ִלְהיֹות ְיהּוִדי ֶׁשִּמי ֶׁשְּיַדֵּבר ָּכל יֹום ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַּבָּׂשפָ 

ָּכֵׁשר, ֲאִפּלּו ֶׁשִּנְדֶמה לֹו ֶׁשּׁשּום ָּדָבר �א ָזז, ַהֹּכל ִנְׁשַאר ְּכמֹו ֶׁשָהָיה, ִאם הּוא ִיְתַּגֵּבר ְו�א  
 ּסֹוף הּוא ְּבַוַּדאי ִיָּוַׁשע.ַעל ֶזה, ֶאָּלא ַיְמִׁשי� ְלַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ּבַ   לִיְסַּתּכֵ 

ׁשֶ  ַהְּיסֹוד  ֶזה  ַהּזֹו  ָרָצה  ל  ַהִּׂשיָחה  ַרֵּבנּו  ֶזה,  ַעל  ְלַדֵּבר  ִהְרָּבה  ַרֵּבנּו  ְּבֶרְסֶלב;  ֲחִסידּות 
ָהֵעָצה    ֶׁשְּנַדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ֶׁשְּנַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ְו�א ַנֲעֹזב ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.

ַהּזֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ֶזה ֲהֵרי ָּדָבר ָּכל ָּכ� ַקל, �א ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ְּכלּום, ֵאיֹפה ֶׁשַאָּתה ִנְמָצא  
 " ַּתִּגיד:  ִיְתָּבַר�,  ַהֵּׁשם  ֶאל  ְּתַדֵּבר  ֶׁשְּל�,  ַהֶּפה  ֶאת  רֹוֶצה  ִּתְפַּתח  ֲאִני  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 

ר", ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְתַּפֵּלל", "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני רֹוֶצה  ִלְהיֹות ְיהּוִדי ָּכׁשֵ 
ִלְהיֹות    ה ִלְלֹמד", ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָׂשֵמַח", ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני רֹוצֶ 

הּוא ָצִרי� ִחּזּוק, ַּבְּדָבִרים ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא  ם  ָּבהֶ ָּכל ֶאָחד ְמַבֵּקׁש ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשּלֹו ׁשֶ   ָׁשמּור",
 ַמְרִּגיׁש ֶׁש�א הֹוֵל� לֹו.

ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא: " ִלְהיֹות  ִאם ָאָדם אֹוֵמר  ֲאִני רֹוֶצה  ִלי,  ַּתֲעֹזר  ֶׁשל עֹוָלם  ִרּבֹונֹו 
ָבל ַהֵּיֶצר ָהַרע ַמְכִניס ָלָאָדם ִּבְלּבּוִלים  ֶזה ְיַחֵּלץ אֹותֹו ֵמַהְּסַב� ֵאָליו הּוא ָנַפל. אֲ   טֹוב",

ְּכֵדי ֶׁשַּיֲחֹׁשב: "ֲאִני ֲהֵרי �א ִמְתַּכֵּון ְלָכ� ֶּבֱאֶמת, ִּכי ֲאִני אֹוֵמר ֶאת ֶזה יֹום ַאֲחֵרי יֹום 
ֹות ָהֵאּלּו,  ַוֲאִני ַמְמִׁשי� ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה", ֲאָבל ָאסּור ְלִהָּׁשֵבר ִמָּכל ַהַּמֲחָׁשב

אֹוֵמר ָּכל יֹום ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות    י ֶׁשֲאנִ ן  "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָנכוֹ ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�:    ַּתִּגיד
טֹוב, ֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה ֶּבֱאֶמת ִלְהיֹות טֹוב, ַאף ֶאָחד �א ַמֲאִמין ִלי ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות  

ם ְּכָבר �א ַמֲאִמין ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב, ֲאָבל ַהֵּׁשם ֲאִני ֶּבֱאֶמת  טֹוב, ַוֲאִני ְּבַעְצִמי ּגַ 
רֹוֶצה ִלְהיֹות טֹוב, ַמה ֶאֱעֶׂשה ֶׁשֲאִני �א ַמְצִליַח ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשִּלי, ֵיׁש ִלי  

 ְתַחֵּנן ֵאֶלי� ֶׁשְּתָקֵרב אֹוִתי ֵאֶלי�". ַרק ֵעָצה ַאַחת, ֶאת ָהֵעָצה ֶׁשל ַרֵּבנּו, ְלַדֵּבר ֵאֶלי� ּוְלהִ 
ִנַּקח ַאחַ   ָהָבה  ְּתַכּוֵ   תַּדָּקה  ָׁשעֹון  ַקח  ִיְתָּבַר�;  ַהֵּׁשם  ֶאל  ְלַדֵּבר    םְלִׁשִּׁשי   אֹותוֹ ן  ַּבּיֹום 

ֶאת ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשְּל�, ַלֲאָנִׁשים ֵאין ַּדָּקה ְמנּוָחה,  ְׁשִנּיֹות, ַּתֲעֹזב ֶאת ַהֲחֵבִרים ֶׁשְּל�, ַּתֲעֹזב
ָיכֹול   ָּכל ָהעֹוָלם ֻמָּנח לֹו ַּבִּכיס, ַּבֶּטֶלפֹון ֶׁשּלֹו, ָּכל ֶרַגע הּוא ָעסּוק ַּבֶּטֶלפֹון, הּוא �א 

"ִרּבֹונֹו  � ְלַכָּמה ְׁשִנּיֹות ְוַתִּגיד:  ְלִהְתַיֵּׁשב ְּבַדְעּתֹו. ַּתִּניַח ַהֹּכל ַּבַּצד, ְתַכֶּבה ֶאת ַהֶּטֶלפֹון ֶׁשּלְ 
ֶׁשל עֹוָלם ַמה ֲאִני עֹוֶׂשה ֹּפה?!", "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְתַּפֵּלל", "ִרּבֹונֹו ֶׁשל  

 עֹוָלם ֲאִני רֹוֶצה ִלְלֹמד", "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ָׁשמּור". 
ֶׁשהּוא ֵיֵצא ִמָּכל ַהְּקָׁשִיים ֶׁשּלֹו, ְוהּוא  –ַרֵּבנּו ַמְבִטיַח   – ת ַהַהְנָהָגה ַהּזֹו ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו אֶ 

 "ב) תשפא ַוֵיצֵ ל, יֹואֵ ל אֶ ה ָהיָ ר ֲאׁשֶ (                                                                                      ַיְצִליַח.
  

 

ת  ָהֶאְפָׁשרּות  ְואֶ ת  ַהּכֹוחוֹ ת  אֶ   ֵיׁשם  ָאדָ ל  ְלכָ 
ל  ָיכוֹ   ְּבַדְרּכוֹ ד  ֶאחָ   ָּכלה.  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ ד  ְמאֹ   ְלַהְצִליחַ 

ה  ָלּמָ ה  ַהִּסּבָ ם.  טֹוִביי  ַוֲהכִ ם  ַנֲעִליי  ֲהכִ ם  ִלְדָבִרי  ְלַהִּגיעַ 
 ִמְתָיֵאׁש א  הּוי  ּכִ ק  רַ ה  זֶ ,  ַמְצִליחַ א  �ם  ָהָאדָ 

  הֹוֵל� א  ֶׁש�  ַמְרִּגיׁשא  ְּכֶׁשהּום.  ִייְקׁשָ ו  ָעָלים  ְּכֶׁשעֹוְבִרי
ק ִיְתַחּזֵ א  ְו�י,  ְלַגְמרֵ   ִיְתָיֵאׁשא  הּון,  ִּתְכנֵ א  ֶׁשהּוי  ְּכפִ   לוֹ 

ם  ְויֹוְדִעיל  ַהֵּׂשכֶ ת  אֶ   ְּכֶׁשֵּיׁש ל  ֲאבָ ת.  ָלֶלכֶ   ְלַהְמִׁשי�
ם  ְקָׁשִיי   ֵיׁשד  ָּתִמי,  ָּכ�ם  הֹוְלִכיד  ָּתִמים  ֶׁשַהַחִּיי

ק ְלִהְתַחּזֵ ם  ְצִריִכיק  רַ ,  ַהֶּדֶר�ל  עַ ת  ּוִמְכׁשֹולוֹ 
ף ַאר  ְמַווּתֵ ה  ָהיָ א  �ם  ָהָאדָ ז  ָאה,  זֶ ל  עַ ר  ּוְלִהְתַּגּבֵ 

 ה. ְּגדֹולָ י ֲהכִ ה ַלַהְצָלחָ  אֹותוֹ א ֵמִביה ָהיָ ה ְוזֶ ם, ַּפעַ 
ה ַאְרצָ ב  ֻמּצָ ם", ׁשֶ ֻסּלָ ם "ַּבֲחלוֹ ה  ָרָא  ָאִבינּוב  ַיֲעקֹ 
ם  ַהֲחלוֹ ק  רַ ה  ָהיָ א  �  ֶזה ם.  ַהָּׁשַמיִ ד  עַ   ַמִּגיעַ   ְוֹראׁשוֹ 

ה  מַ ל  ּכָ .  ֶׁשָּלנּו  ֶּדֶר�ה  ַהּמֹורֶ ם  ּגַ ה  זֶ א  ֶאּלָ ב,  ַיֲעקֹ ל  ׁשֶ 
,  ִּבְׁשִביֵלנּון  ִסימָ ה  זֶ ם,  ַהְּקדֹוִׁשית  ָהָאבוֹ ם  עִ ה  ֶׁשָּקרָ 
ם  ְיכֹוִלי  ֲאַנְחנּום  ּגַ   ֵאי�  ַהֶּדֶר�ת  אֶ   אֹוָתנּוד  ּוְמַלּמֵ 

ֱאִליֶמֶל�   ַהָּקדֹוׁשב  ֶׁשָהרַ   ְּכמוֹ ,  ְלַהְצִליחַ  ַרִּבי 
אֹומֵ  זי"ע  "ּוִמַמְדֵרָגה   ַּבְּתִפָּלהר  ִמִליֶזעְנְסק  ֶׁשּלֹו: 

<<<< 

 

ם  כ∆ ּמ¿ ƒ‡ ל¿ ים  ƒר ז¿ עו… ם  ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ם  כ∆ ¿̃ ל¿ ח∆ י  ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ ו¿ ם  יכ∆ ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ

ָל‰. „ו… י ּ‚¿ ƒָו‰ ֲ‰כ ¿̂ ƒי ַ‰ּמ ', זו… ֲ‰ר≈ י∆ ח¿ ƒּ̇ 
ָלנּו   ים  ƒר מ¿ ‡ו… ים  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ‰ַ ינּו  ‡)ֲחָכמ≈  ,‡  ‰‡ָ ּפ≈ י  ƒמ ל¿ ַ ׁ̆ רּו   (י¿

  ˙ ֲחמּורו… י‡  ƒ‰ ם  ָו‡≈ ָ‡ב  ּבּו„  ƒּכ ל  ∆ ׁ̆ ָו‰  ¿̂ ƒּמ‰ַ ∆ ׁ̆

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ֲחָכמ≈ ָלנּו  ים  ƒר מ¿ ‡ו…  „ עו…  ,˙ ֲחמּורו… ּבַ ∆ ׁ̆

ָרָכ‰  ב¿ ƒין ל:)ל ƒ ׁ̆ ּ„ּו ƒ̃ ) " :ƒַמןּב ַכ  ָ‡ָ„םׁש∆ ז¿ ˙   „ּב≈מ¿ ∆‡ יו ו¿ ƒב‡ָ ˙ ∆‡

 ƒ‡ּמֹו„ ָ̃ ‰ַ ר  ‡…מ≈ ם  ‡ ּו‰  ך¿ ּורּבָ  ֹוׁש,  י‰∆ ֲעל≈ י  ƒנ‡ֲ  ‰ ַמֲעל∆  ,

ילּכ¿ ƒ‡ר¿   ּו„ַƒם ּב≈  יּת י‰∆ כƒ   ינ≈ י ּו„ּב¿ו¿ ƒּו‡  נ‰ רּוך¿  ּבָ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ,"

ים   ƒר ַ‰‰ו…  ˙ ∆‡ ים  ƒ„ ַכּב¿ מ¿ ם  ∆ּ̇ ‡ַ ם  ƒ‡ ר,  מ≈ ּלּו    -‡ו… ƒ‡ ּכ¿  ‰ ז∆

י.  ƒ̇ ים ‡ו… ƒ„ ַכּב¿ ם מ¿ ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ 
י מƒ   ‡ו… ים  ƒע ¿„ יו… ל…‡  ים  ƒ„ָל י¿  ‰ ּמָ ּכַ  ,„ עַו‡ל¿ ּבּו„  ּ‚∆ ƒּכ ַו˙  ¿̂ ƒּמ

ָל„ו…  ‰ י¿ ּמָ ם, ּכַ ים    ˙ֲעסּו˜ו…   ̇ ָ‡ב ָו‡≈ ƒח ר¿ ˙, ּבו… רו… ם ֲחב≈ ƒע

ם   ƒע  ‡ ּמָ ƒ‡‰ָ  ˙ ∆‡ ים  ƒיר ƒ‡ ¿ ׁ̆ ַמ  ,˙ רו… ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ƒי ַ‰ּבַ מ≈

  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע יָכ‰  ƒר ¿̂  ˙ ∆ ׁ̆ ∆ ּ̇ ַ‰ּמּו  ‡ ּמָ ƒ‡‰ָ  .˙ ƒי ַ‰ּבַ  ˙ „ו… ֲעבו…

 ¿ ׁ̆ ƒּב ילַ‰ּכ…ל  ƒַמ   ב ים  ƒ„ָל ַלּי¿ „ּו  ָלמ¿ ל…‡  ו¿ ים  ƒ„ָל ‰  ַ‰ּי¿ ז∆  ‰

ן  ּכ≈ ƒַחר מ‡ַ ‡, ל¿ ּמָ ƒ‡ ים ּבָ ƒל ז¿ ַזל¿ ים", מ¿ ƒַחּי" ‰ ‡"', ַמ‰ ז∆ ּמָ ƒ‡"

…ם  ׁ̆ נ¿ ƒים ל ƒל כו… י י¿ ƒ§ …̆˜ ‡ ּוב¿ ּמָ ƒ‡ ˙ יו… ¿‰ ƒים ל ƒכ פ¿ ‰ו… ∆ ׁ̆ ָ‡ז   -ּכ¿

ים.  ƒט ָחר¿ ¿̇ ƒים, מ ƒט ל¿  ˜ו…
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע ך¿ ‰ ‡¡  "‚)˙˘פ ל∆
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- יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׁשָרה, כ"ב ַמר  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר�  
 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ג 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב�. 

ְמֹאד   ֶׁשִּתְתַחֵּזק  ִמְּמ�  ְלַבֵּקׁש  רֹוֶצה  ֲאִני  ֵראִׁשית 
ֶׁשל   ְלִתינֹוקֹות  ְמַלֵּמד  ִלְהיֹות  ֶׁשְּל�  ַהֹּקֶדׁש  ַּבֲעבֹוַדת 
ֵּבית ַרָּבן ֶׁש�א ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא, ַאל ִּתְׁשַּכח ֶׁשָעֶלי� 

ַׁשָּבת (ָהעֹוָלם עֹוֵמד. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  

ֶהֶבל קיט:) ִּבְׁשִביל  ֶאָּלא  ִמְתַקֵּים  ָהעֹוָלם  "ֵאין   :
ְלַאַּבֵּיי,  ַּפָּפא  ַרב  ֵלּה  ָאַמר  ַרָּבן,  ֵּבית  ֶׁשל  ִּתינֹוקֹות 

ְוִדְּד� ַמאי ַרב ַּפָּפא ָׁשַאל ֶאת ַאַּבֵּיי, ַמה ִעם    ",ִּדיִדי 
ל ׁשֶ ה  רָ ַהּתוֹ ל  עַ ק  רַ ד  עֹומֵ ם  ָהעֹולָ י  ְוכִ   ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו?

ָאַמר ֵלּה: ֵאינֹו ּדֹוֶמה ֶהֶבל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֵחְטא "  ם?ַהְיָלִדי
ֵחְטא" ּבֹו  ֶׁשֵאין  ַאַּבֵּיי    ְלֶהֶבל  לֹו  ֶאְפָׁשר   -ָאַמר  ִאי 

יֹוְדִעים   �א  ֶׁשֲעַדִין  ְיָלִדים  ֶׁשל  ַלּתֹוָרה  ְלַהְׁשוֹות 
 ֵמֵחְטא, ֶׁשֵהם ֲעַדִין ְמֹאד ְטהֹוִרים.

ַהְּקדֹוָׁשה   ֵמָהֲעבֹוָדה  ִּתְׁשַּכח  ִמְּמ�, ַאל  ֲאַבֵּקׁש  ְמֹאד 
ֵל�   ָּבעֹוָלם.  ָּגבֹוַּה  ֲהִכי  ַּבָּדָבר  עֹוֵסק  ַאָּתה  ְל�,  ֶׁשֵּיׁש 

ְלמּוד ּתֹוָרה ְּבִׂשְמָחה, ֵל� ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּבִרּקּוד;  ַלּתַ 
 ֶׁשֵּיׁש ְל�.  הְּבִרּקּוד ַעל ַהְּזכּות ַהְּגדֹולָ ד ִּתְצעַ 

ַעְכָׁשו ְלַגֵּבי ְוכּו'; ָּתלּוי ַעד ַּכָּמה ִאְׁשְּת� רֹוָצה ֶאת ֶזה,  
ֶכת, ְּכַדאי ָללֶ   -ִאם ִהיא ְמֹאד רֹוָצה ָלֶלֶכת ְלֻחְפָׁשה  

ְוָלֶלֶכת ַהַּכָּוָנה ִעם ָּכל ַהֵחֶׁשק, ְּבִלי ְלַהִּגיד ַאף ִמָּלה, 
ַהְּזַמן   ְוָכל  ְּבִלי ְלֵהָאַנח; ִּכי ִאם ֵּתֵל� ִאָּתּה ְלֻחְפָׁשה 

ָחֵסר?"   ֶזה  "ַמה  ַהִּנּגּון:  ֶאת  ָעִדיף    -ָּתִׁשיר  ְּכָבר 
 ְלִהָּׁשֵאר ַּבַּבִית.

ֶאת   ִלְׁשֹאל  ִהִּגיַע  ְלֵאיֶזה  ְיהּוִדי  ִלְנֹסַע  ַהִאם  ַרֵּבנּו 
: "ְּכֶׁשרֹוֶאה  (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן פה)ָמקֹום, ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו  

ִמֶּזה,  ִלְמֹנַע  ְלִהְתַעֵּקׁש  לֹו  ֵאין  ְלָפָניו,  ְנִסיָעה  ָאָדם 
נֹוֵסַע   ֶׁשָאָדם  ָמקֹום  ְּבָכל  ִּכי  ַּדְוָקא,  ְּבֵביתֹו  ֵליֵׁשב 

ם ֵאיֶזה ָּדָבר, ֲאִפּלּו ִאיׁש ָּפׁשּוט  ְלָׁשם הּוא ְמַתֵּקן ׁשָ 
ֶאת  לֹוְקִחים  ָהיּו  ָּתִמיד  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ְלַגְמֵרי", 

ַהּזֶ  ֵּכן  ה  ַהִּדּבּור  ְׁשֵאָלה,  ָלֶהם  ְּכֶׁשָהְיָתה  ַרֵּבנּו.  ֶׁשל 
ָהיּו לֹוְקִחים ֶאת ַהִּדּבּור ַהֶּזה   -ִלְנֹסַע אֹו �א ִלְנֹסַע  

 ".םנֹוְסִעי ְנִסיָעהת ֶׁשִּמְזַּדֶּמנֶ ֶׁשל ַרֵּבנּו: "ּכְ 
ֶׁשהּוא   ֵאיֹפה  אֹותֹו,  ֶׁשָּתִׂשים  ֵאיֹפה  ְּבֶרְסֶלב,  ֲחִסיד 

ִיְהֶיה   הּוא ְמֻסָּדר ְוֵיׁש לֹו ַמה ַלֲעׂשֹות; ַּבַּבִית,    -ַרק 
ְלִׂשְמָחה   ְּכֶׁשּנֹוְסִעים  ַהֻחָּמׁש    - ְּבֻחְפָׁשה,  ֶאת  לֹו  ֵיׁש 

ַהִּמְׁשָניוֹ  ֶאת  ְוהּוֶׁשּלֹו,  ֶׁשּלֹו  ַהְּגָמָרא  ֶאת  ֶׁשּלֹו,  א  ת 
ֶׁשָּכתּוב   ְּכמֹו  ִנְמָצא.  ֶׁשהּוא  ֵאיֹפה  ַהֵּׁשם  ֶאת  עֹוֵבד 

: "ִּכי ָׁשם ֵּביתֹו",  (ְׁשמּוֵאל א' ז, יז)ֵאֶצל ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא  
ַהְּקדֹוִׁשי  םאֹוְמִרי י:)ם  ֲחָכֵמינּו  ָמקֹום  (ְּבָרכֹות  "ְּבָכל   :

ָהָיה לֹו    - ָהַל�    איתֹו ִעּמֹו", ְלָאן ֶׁשהּוֶׁשָהַל� ָׁשם, ּבֵ 
ִאּתֹו ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשּלֹו, ֶאת ֲעבֹודֹות ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו; ִּכי  

ַהִּלּמּוד   ֶּדֶר�  ֵסֶדר  ִּפי  ַעל  ְּבִׂשיחֹות  ְּכֶׁשּלֹוְמִדים  (ַּכְּמֹבָאר 

ֹמד, ְיכֹוִלים ִללְ   -ֵאיֹפה ֶׁשִּנְמָצִאים    זָא  -  ָהַר"ן, ִסיָמן עו)
ְונֹוְסִעים   לֲאבָ  ְוכּו'  ִמְסֶּגֶרת  ֵיׁש  ַחְברּוָתא,    -   ְּכֶׁשֵּיׁש 
 ָׁשם ֵּביתֹו.   ןֵאיי ֲאזַ 

 ֵּתן ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְלהֹוִביל אֹוְת�.
 ַהֵּׁשם ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. 

 "ג) תשפה ָׂשרָ י ַחיֵ ה  ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 

ִיְצָחק   ַאְבָרָהם  ַהְקדֹוִׁשים,  ֲאבֹוֵתינּו  ְלַמֲעַלת  ָלבֹוא  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַּתֲעֵלנּו,  ְלַמְדֵרָגה 
ה  ֶׁשִּיְזּכֶ ד  עַ ה,  ַמְעלָ ה  ַמְעלָ ה  ַיֲעלֶ א  ֶׁשהּו  ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ   ְמַבֵּקׁש א  הּו  –  ְוַיֲעֹקב"
 ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב.  ם,ַהְּקדֹוִׁשית ָהָאבוֹ ל ׁשֶ ת ַלַּדְרּגוֹ 

ה  ָׁשוֶ א  �   ַמָּמׁשא  ֶׁשהּו   ַמְרִּגיׁשא  הּוץ,  ָהָארֶ   ְּבּתֹו�  ַמָּמׁשב  ׁשֹוכֵ י  ֶׁשְּיהּודִ   ֲאִפילּו 
ר  ְוִלְזּכֹ ת  ָלַדעַ ל  ֲאבָ   ָצִרי� א  הּום,  ָּבעֹולָ ל  ָׁשפֵ י  ֲהכִ ם  ָהָאדָ א  ֶׁשהּו  ַמְרִּגיׁשא  הּום,  ְּכלּו
  ַעְצמוֹ ת  אֶ ת  ָלַקחַ   ָצִרי�ק  רַ א  הּום,  ַהָּׁשַמיִ ד  עַ ל  ָּגדוֹ ם  ֻסּלָ ד  עֹומֵ ץ  ָהָארֶ ל  עַ ם  ֶׁשּׁשָ 
 ם.ַהָּׁשַמיִ ד עַ  ַיִּגיעַ א הּוז ְוָאם, ַהֻּסּלָ ל עַ ס ְלַטּפֵ ל ּוְלַהְתִחים ַּבָּיַדיִ 

ע"א)  ַהָּקדֹוׁשר  ַּבזֹוהַ ב  ָּכתּום?  ַהֻּסּלָ ל  עַ ם  ְמַטְּפִסי  ֵאי� רס"ז  ֶׁש"ֻּסָּלם"   (ח"ג 
ס  ְלַטּפֵ ר  ֶאְפׁשָ ד,  ִּבְלבַ ל  ַהּקוֹ ם  עִ ק  רַ ם.  ַהֻּסּלָ ה  זֶ ם,  ָהָאדָ ל  ׁשֶ   קֹולוֹ   ְּבִגיַמְטִרָּיא "קֹול".

 ם.ַּבַחִּיי טֹוִבים י ַוֲהכִ   ְּגבֹוִהיםי ֲהכִ ם  ַלְּׁשַלִּבי ּוְלַהִּגיעַ 
 ל ִּתּפוֹ ל  ְוַא ק  ָחזָ ק  ַּתֲחִזי 

ם  ַּפעַ י זי"ע.  ֵלוִ   ַהְקֻדַּׁשתל  ֵאצֶ ה  ָהיָ א  הּו"ל,  זַ   ַרֵּבינּו  ֶאלב  ִהְתָקרֵ ן  ָנתָ י  ֶׁשַרּבִ י  ִלְפנֵ  
  ֵיֵל� י  מִ ל  ּגֹורָ   ָעׂשּו,  ַמְלָּכהה  ְמַלּוֶ ת  ִּבְסעּודַ ם  ַהֲחִסיִדים  עִ ד  ְּבַיחַ ב  ָיׁשַ א  הּות  ַאחַ 

ל ֲאבָ ה,  ָלאֹופֶ   ָהַל�ן  ָנתָ י  ַרּבִ ן.  ָנתָ י  ַרּבִ ל  עַ ל  ָנפַ ל  ְוַהּגֹורָ ה,  ַלְּסעּודָ ת  ַחּלוֹ ת  ִלְקנוֹ 
ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ב  ָקרֹ ת  ִלְהיוֹ   ְמאֹודוֹ ל  ְּבכָ ה  ָרצָ א  הּור,  ְמֻמְרמָ ד  ְמאֹ ה  ִנְהיָ א  הּו  ַּבֶּדֶר�
"ִּבְמִרירּוב  ַלְחׁשֹ ל  ִהְתִחיא  ְוהּור,  ְוָכׁשֵ י  ֲאִמּתִ י  ְיהּודִ ת  ְוִלְהיוֹ  י? ִנְבֵראתִ ה  ְלזֶ ת: 
ס ִנְכנַ א  הּו.  ַהַחּלֹותת  אֶ ת  ִלְקנוֹ ת  ָלֶלכֶ   ְלַהְמִׁשי�ל  ָיכַ א  �א  הּות?!"  ַחּלוֹ ת  ִלְקנוֹ 
ם  ְּתִהִּליד  ְלַהִּגיל  ְוִהְתִחים  ְּתִהִּליח  ָלקַ א  הּום,  ָנִׁשית  ְלֶעְזרַ ק  ֵרי  ִמְדָרׁשת  ֵּביה  ְלֵאיזֶ 

נ'  ִמְזמוֹ ד  עַ   ִהִּגיעַ א  הּור.  ָּכׁשֵ י  ְיהּודִ ת  ִלְהיוֹ ה  ָרצָ ת  ֶּבֱאמֶ א  הּוד,  ְמאֹ   תְוִלְבּכוֹ  ר 
 ם.ִנְרּדַ א הּו  ְיִגיָעהב ּוֵמרֹ ת, נֹוָראוֹ ת ִּבְבִכּיוֹ 
ם.  ַהֻּסּלָ ל  עַ ס  ְלַטּפֵ ה  ְמַנּסֶ א  ְוהּום  ַהָּׁשַמיִ ד  עַ ל  ָּגדֹ ם  ֻסּלָ ה  רֹואֶ א  ֶׁשהּום  ָחלַ א  הּו

ל ּכָ א  הּול  ֲאבָ ס,  ְלַטּפֵ ם  ַּפעַ ד  עוֹ ה  ִניסָ א  הּוה,  ַּבֲחָזרָ ל  ְוָנפַ ם  ְׁשַלִּביה ַּכּמָ ה  ָעלָ א  הּו
ם, ַהֻּסּלָ ל  עַ   ָּגבֹוּהַ ר  יֹותֵ ס  ְלַטּפֵ ר  יֹותֵ ם  ֲחָזִקית  ְּבכֹוחוֹ ה  ִניסָ א  הּוה,  ַּבֲחָזרָ ל  ָנפַ ן  ַהְּזמַ 
ה  ֲחָזקָ ר  יֹותֵ ה  ָהְיתָ ה  ַהַּמּכָ   ָּכ�  ָּגבֹוּהַ ר  יֹותֵ ס  ִטּפֵ א  ֶׁשהּוה  ַּכּמָ ל,  ָנפַ ב  ׁשּוא  הּול  ֲאבָ 

  ... ִהְתָיֵאׁשא  ְוהּוה,  ֲחָזקָ ה  ְּבַמּכָ ל  ָנפַ א  הּוז  ְוָא,  ָּגבֹוּהַ ד  ְמאֹ ס  ִטּפֵ א  ֶׁשהּוד  עַ ל.  ְּכֶׁשָנפַ 
 .יֹוֵתר לָיכוֹ  הּוא �א

ְדַראֶּפע ִזי�, אּון ַהאְלט    : "לוֹ ק  ְוצֹועֵ ה  ִמְלַמְעלָ ד  עֹומֵ   ֶׁשִּמיֶׁשהּוה  ָרָאא  הּוז  ְוָא
 ק! ָחזָ ק ְוַתְחִזיס, ְּתַטּפֵ  -!" ִזי�
"ל  זַ   ַרֵּבינּו   ֶאל  ִהִּגיעַ א  ְּכֶׁשהּו.  ַרֵּבינּו  ֶאל  ִהִּגיעַ א  ֶׁשהּו י  ִלְפנֵ ה  ָׁשנָ   ְּבֵעֶר� ה  ָהיָ ה  זֶ 
ס ֶׁשְּיַטּפֵ ק  רַ ם,  ַּפעַ ף  ַא   ִיְתָיֵאׁשא  ֶׁש�  אֹותוֹ ק  ֶׁשִחּזֵ ד  ֶאחָ   ֹאתוֹ ה  ָהיָ   ֶׁשַרֵּבנּו ה  ִזהָ א  הּו

 ת. ַהּכֹוחוֹ  ְּבָכל ְוַיְחִזיק
ח  ֶׁשֻּמּנָ ה  מַ ל  ּכָ   ְלַרֵּבינּו  ִהִּׂשיחַ ן  ָנתָ י  ַרּבִ ל,  ְלַטּיֵ ה  ַהחּוצָ   אֹותוֹ ח  ָלקַ   ַרֵּבינּו  ָּכ�ר  ַאחַ 

"לוֹ ר  ְוָאמַ ו  ְּכֵתָפיל  עַ   ָידוֹ ת  אֶ   ֵהִניחַ   ַרֵּבינּו,  ִלּבוֹ ל  עַ  ד ְמאֹ ב  טוֹ ל  ַהּכֹ י  ַאֲחרֵ : 
ת  אֶ ן  ֵהִבין  ָנתָ י  ַרּבִ ז  ָאב".  טוֹ ר  ֶלָחבֵ ם  ֶׁשְּמַדְּבִרי  ְּכמוֹ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ם  ֶׁשְּמַדְּבִרי

ם  יַהַחּיִ   –ם  ַהֻּסּלָ ל  עַ ס  ּוְלַטּפֵ ד  ַמֲעמָ ק  ְלַהְחִזי  ֶׁשֶאְפָׁשר   ַהֶּדֶר�י  ַמהִ ם,  ַהֲחלוֹ 
ם  ַלַהּׁשֵ   ְלָהִׂשיחַ ת,  ָהִאיִׁשיה  ַּבָּׂשפָ ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ם  ֶׁשִּמְתַרְּגִליי  ְידֵ ל  עַ ם.  ַהָּקִׁשי

ק  ְוַהֹחזֶ   ַהֹּכחַ ת  אֶ ן  נֹותֵ ה  זֶ ת,  ּוְבַגְׁשִמּיּות  ְּברּוָחִנּיּום  ֶׁשעֹוְבִרים  ַהְּקָׁשִייל  ּכָ ת  אֶ 
ם  ֶׁשַּמִּגיִעיד  עַ ב  ָׁשלָ ר  ַאחַ ב  ָׁשלָ ס  ּוְלַטּפֵ ם  ַהְּקָׁשִייי  סּוגֵ ל  ּכָ ל  עַ ר  ְלִהְתַּגּבֵ ם  ָלָאדָ 
 ה.ַהַהְצָלחָ ל ׁשֶ   ָּגבֹוּהַ י ֲהכִ ב ַלָּׁשלָ 

ם.  ַּפעַ ל  ְּבכָ ד  ֶאחָ ב  ָׁשלָ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ל  ֲאבָ   ָצִרי�,  ְוָגבֹוּהַ ה  ָקׁשֶ ד  ְמאֹ ן  ָאכֵ ם  ַהֻּסּלָ 
ס,  ְלַטּפֵ ה  ַהְרּבֵ   ָּכ�ל  ּכָ ד  עוֹ   ֶׁשֵּיׁשר  ְלִהָּׁשבֵ ר  ֶאְפׁשָ ה,  ְלַמְעלָ ד  עַ ד  ִמּיַ ם  ִמְסַּתְּכִלים  אִ 

ם  ְואִ ל.  קַ ר  יֹותֵ ה  ַהְרּבֵ ה  זֶ ם  ַּפעַ ל  ְּבכָ ד  ֶאחָ ב  ָׁשלָ ל  עַ ק  רַ ם  ִמְסַּתְּכִלים  אִ ל  ֲאבָ 
ס.  ְלַטּפֵ ל  ְלַהְתִחים  ַּפעַ ד  ְועוֹ ק  ְלִהְתַחּזֵ ל  ֲאבָ ם  ְצִריִכין,  ַהְּזמַ ל  ּכָ ה  ְלַמּטָ ם  ַמְחִליִקי

ת ְלַנּסוֹ ם  ְצִריִכיק  רַ ת,  ִּכְׁשלֹונוֹ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ם.  ָהָאדָ ל  ׁשֶ ם  ַהַחִּייה  זֶ 
 . ַיְצִליחּוי  ְּבוַוַּדא, ִיְתָיֲאׁשּוא �ם ְואִ ם, ַּפעַ ר ַאחַ ם ַּפעַ 

  – ה  ַאִּדירָ ה  ָּתנָ מַ   ָלנּון  ָנתַ   ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּואם.  ַהֻּסּלָ ל  ׁשֶ ם  ַהְׁשַלִּביה  זֶ ל  ַהּקוֹ 
י סּוגֵ ל  ּכָ ל  ֵמעַ ס  ְנַטּפֵ ה  ַהּפֶ ם  ְועִ ,  ָּגבֹוּהַ י  ֲהכִ ב  ַלָּׁשלָ ס  ְנַטּפֵ ה  ַהּפֶ ם  עִ ה.  ַהּפֶ ת  אֶ 

 ם.  ַהְּקָׁשִיי
א ִהים.  ֻסּלָ   ְּכמוֹ א  ִהיל  קוֹ ה  ֶׁשַהִּמילָ   (ַעֵיין ֶזַרע קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ַוֵיֵצא)  םַצִדיִקים אֹוְמִרי

ם עִ ת  ּוִמְסַּתֶּימֶ ה,  ָלֲאָדמָ ת  ִמַּתחַ ק  ָעמוֹ ת  עֹוֶמדֶ   ֶׁשָּלּהל  ֶׁשָהֶרגֶ ם "ק"  עִ ה  ַמְתִחילָ 
י  ֲהכִ ת  ֵמַהְּמקֹומוֹ ם  ָהָאדָ ת  אֶ   לֹוֵקחַ ל  ַהּקוֹ .  ַלֹּגַבּהר  ִמְזַּדּקֵ   ֶׁשָּלּהל  ֶׁשַהִּמְגּדָ "ל"  

 .ָּגבֹוּהַ י ֲהכִ ם  ַהָּמקוֹ ד  עַ ם, ֲעמּוִקי
 םַחַז"ל אֹוְמִריה.  ּתֹורָ ל  ׁשֶ ל"  קוֹ ם "ּגַ א  ֶאּלָ ה,  ְּתִפּלָ ל  ׁשֶ ל"  קוֹ ק "רַ א  �א  הּום  ַהֻּסּלָ  

  "ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו"   (ְּבֵראִׁשית כז, כב) ַהָּפסּוק    לעַ   (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה סה, כ)
ת, ִמְדָרׁשוֹ י ּוְבָבּתֵ ת ְּכֵנִסּיוֹ י ְּבָבּתֵ ע ִנְׁשמָ ל, ִיְׂשָראֵ ם עַ ב, ַיֲעקֹ ל  ׁשֶ  ֶׁשּקֹולוֹ ן  ְזמַ ל  ּכָ  –

ל"  קוֹ ל ַהּקוֹ ר "אֹומֵ ק  ַהָּפסּו ר.  ָּדבָ ם  ְּבׁשּום  ָלהֶ ע  ְלָהרַ ת  ְיכֹולוֹ א  �ו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ם  ַהָיַדיִ 
ה". ְּתִפּלָ ל  קוֹ "וְ ה"  ּתֹורָ ל  קוֹ "  ֶזהּום,  ָלָאדָ ם  ֶׁשעֹוְזִרית  קֹולוֹ י  סּוגֵ י  ְׁשנֵ ם  ֶיְׁשנָ   -

ו,  ֵעׂשָ ל ׁשֶ ע  ָּברַ ק  ָעמוֹ   ָׁשקּועַ א  הּו,  אֹותוֹ   ָּתְפסּוו  ֵעׂשָ ל  ׁשֶ ם ֶׁשַהָּיַדיִ ה  אֶ רוֹ ם  ְּכֶׁשָאדָ 
ה  ִיְהיֶ א  �ז  ְוָאה,  ּוְתִפּלָ ה  ּתֹורָ ל  ׁשֶ ת  ַהּקֹולוֹ ם  עִ   ְלִהְׁשַּתֵּמׁשל  ְלַהְתִחי  ָצִרי�א  הּו
 ו.ָעָלי ה ְׁשִליטָ ם  ׁשּום ָלהֶ 

 ם הֹוְלִכי ק  ֶׁשרַ ה  ְלֵאיפֹ 
ה  ְּבַקָּבלָ   "ֵאם ַהָּבִנים".א  ִנְקרָ ר  ֶׁשַהִּדּבּו  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ע"ח)  רַרֵּבינּו אֹומֵ 

ת  עֹוֶזבֶ א  �א  ֶׁשָהִאּמָ   ֶׁשְּכמוֹ   אֹוָתנּוד  ְמַלּמֵ ה  זֶ א.  ִאּמָ   ְּכמוֹ ם  ָהָאדָ ל  ׁשֶ ר  ַהִּדּבּוא  ִנְקרָ 
א  ָהִאּמָ ת  ַמּכוֹ ל  ִויַקּבֵ   ִיְתַלְכֵל�ק  רַ ק  ֶׁשַהִּתינוֹ ה  ַּכּמָ ,  ֶׁשָּלּהק  ַהִּתינוֹ ת  אֶ ם  ַּפעַ ף  ַא

 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 ה?ְלֻחְפָׁש ת ָלֶלכֶ י ְּכַדאם ַהִא 

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו        

ֲאֻיּמֹו ָחִויִתי ּבּוׁשֹות  ִאְׁשִּתי ת  ֶאְתמֹול  ִּבְזיֹונֹות,  ָּכֵאֶּלה  ִלי  ָהיּו  ַּבַחִּיים עֹוד א  נֹוָראֹות, 
ֶלֶחם. ָּברּו ַהֵּׁשם ֶׁשָהָיה   רֶלֶחם ּוָפׁשּוט א ָהָיה ִלי ֶּכֶסף ִלְקנֹות ִּכּכַ   תִּבְּקָׁשה ִמֶּמִּני ִלְקנֹו

 ִּנְׁשַאר ִמַּמה ֶׁשָּקנּו ְּבָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר, ֲאָבל א ָהָיה ִלי ֶּכֶסף ִלְקנֹות ֶלֶחם.אֶֹכל ַאֵחר ַּבַּבִית, ֶׁש 

ָיָצאִתי ַלַּפאְרק ְלִהְתַאְווֵרר ְקָצת, ְוִנִּסיִתי ִלְׁשּכַֹח ְקָצת ִמַּמָּצִבי ַהָּקֶׁשה, ַאַחר ָּכ ָהַלְכִּתי  
 ְלִהְתַּפֵּלל ַעְרִבית.

 א ָיכְֹלִּתי ִלְסּבֹל ֶאת ַהּבּוׁשֹות, ְוָנַתִּתי ְלִאְׁשִּתי ַּכְרִטיס ַאְׁשַראי ְוָאַמְרִּתי  ִלְפֵני חֶֹדׁש ְּכָבר
ֶׁשִהיא רֹוָצה, ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַהַּבְנק ְּכָבר ְיַוֵּתר ִלי, ֲאָבל   הָלּה ֶׁשִהיא ְיכֹוָלה ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶזה ַּכָּמ 

ֶאת ַהַּכְרִטיס, ִּבַּקְׁשִּתי ֵמֶחְבַרת ָהַאְׁשַראי ֶׁשַּיְמִּתינּו   םָחַס ְלַמֲעֶׂשה ֶזה א ָהָיה ָּכ, ַהַּבְנק  
ָיִמים, ֲאָבל ַהּיֹום ַהּזֶ ה  זֶ ם  עִ  ֲאִני  ה  ַּכָּמה  ִלי ֵמֵאיפֹה ְלַׁשֵּלם ֶאת ֶזה.  ְוֵאין  ְּכָבר ִמְתָקֵרב, 

ַהֶּטבַ   ְּבֶדֶר ִּכי  ִלי,  ַיֲעזֹר  ֶׁשהּוא   ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ָלֵצאת ְמַקֶּוה   ֶּדֶר רֹוֶאה  א  ֲאִני  ע 
 ֵמַהִּתְסּבֶֹכת ַהּזֹו.

ְקצָ   תְּבַׁשָּבתֹו ֶזה  ַההֹוִרים,  ֵאֶצל  אֹוְכִלים  ֶלֱאכֹל    ת ֲאַנְחנּו  רֹוָצה  ִאְׁשִּתי  ֲאָבל  ָעַלי,  ֵמֵקל 
 ְוֵאין ִלי ֻמָּׂשג ֵאי אּוַכל ְלַׁשֵּלם ֶאת ֶזה.  ת,ַׁשָּבתֹות ֶאְצֵלנּו ַּבַּביִ 

 ְמאֹד ְלַקֵּבל ַעל ֶזה ְקָצת ִחּזּוק ְוֵעצֹות.ֶאְׂשַמח 

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

 תשפ"ג ה'ֶחְׁשָון, ְׁשַנת  -יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַחֵּיי ָׂשָרה, כ' ַמר -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

  ת ַּבֲהָפצַ   ַנֲעסֹק   ֶׁשִאם  ָלנּו,  ָאַמר  מֹוֲהָרא"ׁש   ָלנּו,   ָאַמר  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ַמה   ְל  ְלַהִּגיד   ָיכֹול  ֲאִני
  ִיְקֶרה   א   ַּבִּכיס,   ֶּכֶסף  ָלנּו  ִיְהֶיה   ָּתִמיד   -  ל "זַ   ַרֵּבינּו   ֶׁשל  ְוַהִּגְליֹונֹות  ם ַהּקּוְנְטֵרִסי  ַהְּסָפִרים,

 ֶלֶחם.   ִלְקנֹות  ַהּבֹוְדִדים  ַהְּׁשָקִלים  ֶאת  ְוֵאין  -  ֶלֶחם"  ִּתְקֶנה  "ֵל  אֹוֶמֶרת:  ֶׁשָהִאָּׁשה  ָּכֶזה  ָּדָבר

ָּדָבר ָּבזּו  ַלֲהָפָצה ֶזה א  ְּבַכְרִטיֵסי ַאְׁשַראי ְוא    א הּו  י ; ָּדָבר ָּבזּויָלֶלֶכת  ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים 
ֵאצֶ  ָהֵאמּון  ֶאת  ֶׁשְּמַאְּבִדים  ַעד  ָללֶ   לְמַׁשְּלִמים,  ֲאָבל  ִעם ֻּכָּלם,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלַזּכֹות  ֶכת 

 ֶזה ַהָּדָבר ֲהִכי ָיֶפה. -ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון 

ַאָּתה עֹוֵבד אֹו ַאָּתה לֹוֵמד ַּבּכֹוֵלל, ֶזה    םֲאִני א יֹוֵדַע ַמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ְּבֶמֶׁש ַהּיֹום, ִא 
ֶלֶכת ַּבֲעִדינּות ַּבָּבִּתים ְלַחֵּלק ַחִּיים  ָּכל ַמה ֶׁשעֹוִׂשים ֶאְפָׁשר ַאַחר ָּכ לָ   ם עִ   א ְמַׁשֶּנה;

 ַלֲאָנִׁשים ּוְלַבֵּקׁש ְצָדָקה, ָּכ ֵיׁש ָּתִמיד ֶּכֶסף ַּבִּכיס.

ַאל ִּתְׁשַּתֵּמׁש ְּבַכְרִטיֵסי ַאְׁשַראי ִאם ַאָּתה א יֹוֵדַע ֵאי ַאָּתה הֹוֵל ְלַׁשֵּלם ֶאת ֶזה. יֹוֵתר 
ֵמֲאֶׁשר ֶׁשא ִיְהֶיה ֶלֶחם ְלַהְכִניס ַלֶּפה;    - ְּבַכְרִטיס ַאְׁשַראי ְוא ְלַׁשֵּלם  ָּגרּוַע ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  

  (ְׁשָקִלים א, א)ָעִדיף ֶׁשֵּתֵל ֶלֱאסֹף ֶּכֶסף ֵאֶצל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  
ֵהם נֹוְתִנים; ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהם ַעם ָקדֹוׁש,   -ְּקִׁשים ֵמֶהם  , ְּכֶׁשְּמבַ "ִיְׂשָרֵאל ִנְתָּבִעים ְונֹוְתִנים"

 ֵהם נֹוְתִנים ְצָדָקה; ַרק ָצִרי ָלֶלֶכת ֶלֱאסֹף.

ְל ֶׁשֵאין   ְלִאְׁשְּת ְלַסֵּפר   ָצִרי א  ִּתּפֹ  ף ַא   ַאָּתה  ִהיא  ִּתָּבֵהל,  ִהיא  ַּבִּכיס,    לְּפרּוָטה 
ָלּה ַּתִּגיד  ְקָצת    "ֲאִני  :ְלִמְרמּור,   ֵל ּוֵבְנַתִים  ִלְקנֹות",   הֹוֵל ְּכָבר  "ֲאִני  ֵמִביא",  ְּכָבר 

ֶלֱאסֹף    הֹוֵל ּוְכֶׁשַאָּתה  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  אֹו  ִיְתָּבַר    -ַּבָּבִּתים  ֵמַהֵּׁשם  ּוְתַבֵּקׁש  ִּתְתּבֹוֵדד 
 ֶׁשְּיַרֵחם ָעֶלי ְוִיֵּתן ְל ֶׁשַפע. 

ֶעְׁשּתֹונֹות, ְוֶׁשא ִיְהיּו ְל ֻקְׁשיֹות ַעל ָהֱאמּוָנה. ִּתָּׁשֵאר ָחָזק ֶּבֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון, ַאל ְּתַאֵּבד  
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעזֹר ְל, עֹוד ִיְהֶיה ְל ֶׁשַפע ָּגדֹול. 

  ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ג) תשפה ָר ָׂש י ַחיֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

        

 ְּתׁשּוָבה:

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

 

ֵאין ֶלֶחםַמה  ׁשֶ ים ּכְ א  ְלָהִבי  עֹוׂשִ
ְיָת   ? הַהּבַ
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  אֹותוֹ ץ  ִלְרחֹ ,  לוֹ ר  ַלְעזוֹ   ְלִצּדוֹ ה  ִּתְהיֶ ד  ָּתִמי
 ה.ָיפֶ   אֹותוֹ  ּוְלַהְלִּביׁש, אֹותוֹ ם ֶלָהִרי

ל  אֶ ד  ָּתִמי  ְמַדֵּברם  ְּכֶׁשָאדָ ר.  ַהִּדּבּוה  זֶ ר  ָּדבָ   אֹותוֹ 
ֶזה ֲאִפילּול  ְּבכָ   ִאּתוֹ   ֵיֵל�   ַהֵּׁשם  ם  ֶׁשָהָאדָ   ָמקֹום 
ם ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ַהִּדּבּום,  ְּגרּוִעיי  ֲהכִ ם  ַּבְּדָבִרי  ִיְתַלְכֵל�

 ה.ְּבָעיָ ל ִמּכָ   אֹותוֹ ץ ִויָחלֵ , ִאּתוֹ ד ְּבַיחַ  ֵיֵל�
ם ְּבַפעַ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ ת.  ַסְבָלנּוה  ַהְרּבֵ ל  ֲאבָ   ָצִרי�

ם. ַהֻּסּלָ ל  עַ   ָּגבֹוּהַ י  ֲהכִ ב  ְלָׁשלָ ה  ִמְּלַמּטָ ץ  ִלְקּפֹ ת  ַאחַ 
ל ִמּכָ ם,  ַהְּקָׁשִייל  ִמּכָ ת  ָלֵצאד  ֶאחָ ע  ְּבֶרגַ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ 

ר ַאחַ ב  ָׁשלָ ט  ְלַאת  ָלֶלכֶ ם  ְצִריִכית.  ְוַהְּבָעיוֹ ת  ַהָּצרוֹ 
ל עַ ם  ַּפעַ ר  ַאחַ ם  ַּפעַ ם  ּוְמַבְּקִׁשים  ְמַבְקִׁשיב.  ָׁשלָ 

ם  אִ ר.  ְויֹותֵ ר  יֹותֵ ם  נֹוָׁשִעי ט  ְלַא ט  ְלַא  ְוָכ�ר,  ָּדבָ ל  ּכָ 
ר ֶאְפׁשָ ת,  ַאחַ ם  ְּבַפעַ ם  ְׁשַלִּביה  ַּכּמָ ג  ְלַדּלֵ ם  רֹוִצי
ז  ְוָאד,  ְמאֹ ה  ֲחָזקָ   ַמָּכהל  ּוְלַקּבֵ ל  ִלּפוֹ ת  ְּבַקּלּו
ד עוֹ ל  ְלַהְתִחי  רּוחַ ב  ַהַּמּצָ ת  אֶ ד  ְלַאּבֵ ם  ֲעלּוִלי

 ק.ְּבֵחׁשֶ ם ַּפעַ 
ת  ַוֲאִריכַ ת  ַסְבָלנּוה  ַהְרּבֵ ם  ְצִריִכיה  ַּבְּתִפּלָ 

אֹומֵ ם.  ַאַּפיִ  ט)  רַהָּפסּוק  מה,  ּוְתִהָלִתי    (ְיַׁשְעָיהּו 
(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק   ַרֵּבינּוה  זֶ ל  עַ ר  אֹומֵ   ֶאְחָטם ְל�",

ב') ִסיָמן  ף  ָהַאף,  ַא   -ם  ֹחטֶ ת  ִנְקֵראה  ֶׁשְּתִפּלָ   א' 
"עַ ה  ַמְראֶ  ר ְלִהְתַאּזֵ ם  ְצִריִכים",  ַאַּפיִ ת  ֲאִריכַ ל 

ף סוֹ ל  ּכָ ף  סוֹ ל  ֲאבָ ה,  ַלְּיׁשּועָ   ּוְלַחּכֹותת  ְּבַסְבָלנּו
 א. ָּתבוֹ  ָּבטּוחַ  ַהְיׁשּוָעה
א  �א  הּוד.  ָּתִמי  ַעְצמוֹ ת  אֶ ק  ֶׁשַּמְחִזיי  מִ י  ַאְׁשרֵ 

ף  ַּבּסוֹ ה  ִיְראֶ י  ְּבוַוַּדאא  הּום,  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁשק  ַמְפִסי
א  ֶׁשהּוה  ְלמַ   ַיִּגיעַ א  הּוה,  ַהְּגדֹולָ ה  ַהְיׁשּועָ ת  אֶ 

ם  ּגַ ב  טוֹ   לוֹ ה  ְוִיְהיֶ ה,  ַהּזֶ ם  ָּבעֹולָ   ְלַהִּגיעַ   ָצִרי�
 א. ַהּבָ ם ָּבעֹולָ 

 ַׁשת ַוֵיֵצא) ְר (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ְלּפַ 

וגם   הי"ו,  פיש  יענקי  ומו"ה  הי"ו  וועבערמאן  אהרן  מו"ה 
שבוע, באותו  חל  שלהם  ההילולה  שיום  צדיקים    סיפורי 
מסופר על ידי מו"ה מנשה איצקאוויטש הי"ו, שיחות בנושא  
ביקורים בכלא וכן בכל שבוע חידושים וראיונות חדשים. וכן  
אהרן   מו"ה  ידי  על  שנמסר  ולמעשה"  "לעובדא  יש  גם 
וועבערמאן הי"ו שעובר על כל הדברים שנעשו בכלל בתי  
עם   שבוע  בכל  העולם,  בכל  הקודש"  "היכל  המדרשים 

ם מה שמאוד מעניין. התוכנית של ליל שישי  אורחים חדשי
האחים   עם  (הצצה  ברידער"  ברסלב'ע  די  מיט  בליק  "א 
הערש   אברהם  ומו"ה  יואל  מו"ה  האחים  עם  מברסלב), 
השבוע,   חדשות  בעניין  שמשוחחים  שיחיו,  וועבערמאן 
הקודש,   בהיכל  חדשות  יהודיים,  חדשות  בעולם,  חדשות 

,  תוכן מדי שבוע  ימלאעם הרבה ראיונות  וחדשות בקריה,  
שממש מחיה את המאזינים. וכן גם ניתן להאזין ל"סיפורים  
ידי   על  נושעו  שהם  איך  שמספרים  מאנשים  אישיים" 
גם   וכן  שלך,  בשפה  יתברך  מהשם  בקשה  ידי  על  תפילה, 
מעניינות   שיחות  הרבה  עוד  וכן  אישיים,  הפצה  סיפורי 

 במיוחד.
יע הפתעות  הינה "פינת הילדים", שם עומדים להג  5ספרה  

יפות לילדים החשובים, שמטרתם להעשיר את הילדים עם  
 תוכניות וסיפורים נפלאים.

ניגונים,   6בספרה   של  עשיר  אוסף  הנגינה",  "היכל  יושמע 
הלב   את  שמעוררים  וארוכים,  קצרים  ושמחים,  רגשיים 
של   והעצות  אמונה  עם  האדם  את  ומחיים  יתברך,  להשם 

 רבינו הקדוש.
, את הוראות השימוש  2ולאחר מכן    9  כדאי להאזין בספרה

במערכת, בכדי להפיק את מירב הנוחות לשימוש במערכת,  
 היות והרבה דברים השתנו מהמערכת הישנה.

כבר   החדשה  שהמערכת  מקווים  אנו  יתברך  השם  בעזרת 
המקשים   שכל  האפשרי,  בהקדם  במלואה  פעילה  תהיה 
יועברו   העולם  מכל  המספרים  וכל  שצריך,  כמו  יפעלו 

וכל בה שלומינו,  אנשי  עזרת  את  מבקשים  אנו  צלחה. 
ולבקש   תפילות,  יוסיף  אחד  שכל  החשובים,  המאזינים 
בהחלט   יהיה  שזה  מה  במשימה,  שנצליח  יתברך  מהשם 
הצלחה עבורכם, בכדי שתוכלו ליהנות מהמערכת החדשה  

 והרעננה.
 שמעו ותחי נפשכם!
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  ַרֵּבינּו ל  ֶא ם  ַּפעַ ד  עֹו ע  ָנַס ן  ָנָת י  ַרּבִ ת  ַהָּׁשבּועֹוג  ַח י  ַאֲחֵר ר:  ַּתְקִצי
  ַרֵּבינּו ל ֶׁש ם ַהּקּוְנְטֵרִסית ֶא  ִלְכרֹ הֹוֵל א ֶׁשהּוץ ַּבֵּתרּוב, ִלְבֶרְסלֶ 

 ם.ַהְּסָפִרי ּכֹוֵרל  ֵאֶצ ם ָׁש ב ָיַׁש א ְוהּו"ל, זַ 

  ּוִבְׂשמֹאל.  ִׁשעּור  ְּבִלי   ָהיּו  ל" ֲאָבל טּובֹו ְוַרֲחָמיו ֶׁשל ַרֵּבנּו זַ 
ַהְּדִחָּיה  ּו  ְמַעט  ּדֹוֶחה  ָהָיה ְוַגם  ַהְרֵּבה,  ְמָקֵרב  ָהָיה  ִבָּיִמין 

ֶׁשָחֵפץ  ְלִמי  ִנְפָלָאה  ִהְתָקְרבּות  ְּבַעְצָמן  ָהיּו  ְוַהִהְתַרֲחקּות 
ּוְבַרֲחָמיו   .[ָּכ נֹוֵהג  הּוא  ֲעַדִין  [ְוַגם  ֶּבֱאֶמת  ְוחֹוֵׁשק 

ֵמַאְנֵׁשי־ְׁשל ֶאָחד  ִאיׁש  ֶאְצלֹו  ִּפְתאֹם  ָׁשַלח  ֹוֵמנּו  ַהִּנְפָלִאים 
ֵיֵׁשב    ֶׁשהּוא ,  ָעָליו  ִצָּוה  ל"ְלֵבית ַהּכֹוֵר ְוָאַמר לֹו, ֶׁשַרֵּבנּו זַ 

.ִּבְמקֹומֹו ֵאֶצל ַהּכֹוֵר 
ָהָיה ָאז ְּבַחְדרֹו    ל"זַ ְוֶתֶכף־ּוִמָּיד ָרץ ֵאָליו ַרִּבי ָנָתן. ְוַרֵּבנּו   

ד, ְוִנְכַנס ַרִּבי  ַהָּקָטן, ֶׁשָהָיה לֹו ְּכֶנֶגד ַהֵּבית־ַהִּמְדָרׁש ִמן ַהּצַ 
ְוִהְתִחיל   ִמָּטתֹו  ַעל  ָׁשַכב  ַז"ל  ְוַרֵּבנּו  ַז"ל.  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ָנָתן 
אֹותֹו  ְוִׂשֵּמַח  ְוִנֵחם  ְמאֹד  אֹותֹו  ְוֵקֵרב  ָנָתן  ַרִּבי  ִעם  ְלַדֵּבר 
ְוָחָזק אֹותֹו ְּבִדּבּוִרים ֲעֵרִבים ּוְנִעיִמים. ְוא ָיָׁשן ְּכָלל, ַרק  

 תֹו ְוִנְכַנס ְלֵביתֹו ַהָּגדֹול.ָעַמד ִמִּמָּט 
ַהִּנְפָלא   ַהּסֹוד  ֶאת  ְלַגּלֹות  ְלַהְתִחיל  ָהֵעת,  ָהְיָתה  ְוָאז 

ְוָהֲעצּום ֶׁשל ַהֲעָׁשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים ְלָאְמָרם, ַּבּיֹום ֶׁשָּקָרה  
ַרֲחָמָנא ַלְיָלה,  ִמְקֵרה  ְוָׁשלֹום  ָחס  (ְּכִנְדַּפס   ְלָאָדם  ִלְּצַלן 

 .ָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים)ִּבְס 
  ל״ִּכי ְּבאֹוָתּה ָהֵעת קֶֹדם ֶׁשָּבא ַרִּבי ָנָתן ֵאָליו, ָאַמר ַרֵּבנּו זַ  

,  'א  ֵחֶלק  ן"מֹוֲהַר   ְּבִלּקּוֵטי[  ַהְּכָלִלי   ִּתּקּון  ֵמִעְנָין  ַהּתֹוָרה
  ֲעָׂשָרה  לֹוַמר   ַלְיָלה  ְלִמְקֵוה  ִּתּקּון :  ַהַּמְתֶחֶלת]  רה  ִסיָמן

ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים. ּוְכֶׁשָּבא ַרִּבי ָנָתן ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל, ִּגָּלה לֹו ַרִּבי  
יֹוְסֶקא, ֲחַתן ַרֵּבנּו ַז"ל, ְמַעט ֵמַהּתֹוָרה ְּכִפי ֲהָבָנתֹו. ְוַאַחר־ 

זַ  ַרֵּבנּו  ְּכֶׁשִּדֵּבר   ָחַזר ּוֵבֵאר לֹו ֶאת ָּכל    ל "ָּכ ָנָתן,  ַרִּבי  ִעם 
 .ה"בֹו ַרִּבי ָנָתן ִמַּיד, ְּכמֹו ֶׁשִּנְדַּפס ַעָּתה ְּבִסיָמן רָהִעְנָין, ְוִכְּת 

ֵאּלּו   ִּבְפָרִטּיּות,  ְּתִהִּלים  ַהַּקִּפיְטִליך  ֲעַדִין  ִּגָּלה  א  ְוָאז 
ְלָבֵרר,   ָראּוי  ֶׁשָהָיה  ֶׁשָאַמר,  ַרק  לֹוַמר,  ְצִריִכים  ַקִּפיְטִליך 

ד ֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה, ַא ָּכל  ֵאּלּו ֲעָׂשָרה ַקִּפיְטִליך ֵהם ְּכֶנגֶ 
ִמְּבִחיַנת  ְּכלּוִלים  ֶׁשַּבְּתִהִּלים  ַקִּפיְטִליך  ַוֲעָׂשָרה  ֲעָׂשָרה 

 ֲעָׂשָרה ִמיִני ְנִגיָנה.
 תקס.

ֲעַדִין   ָלֶזה, ַרק  ּוָבֵעת ֶׁשִּגָּלה, ֶׁשֲעָׂשָרה ִמְזמֹוִרים ֵהם ִּתּקּון 
ִמזְ  ֲעָׂשָרה  ֵאּלּו  ְלָבֵרר  ֶׁשַהִּתּקּון  ְצִריִכים  ָאז,  ָאַמר  מֹוִרים, 

ֶעְרְׁשֶטע    ָּדאס "ָהִראׁשֹון הּוא ַהִּמְקֶוה. ּוְבזֹו ַהָּלׁשֹון ָאַמר:  
 .(ָהִראׁשֹון הּוא ִמְקֶוה) ִאיז ִמְקֶוה"

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

נּו  ל ַרּבֵ יו ׁשֶ דֹוׁש (ִסּפּור ַחּיָ  ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜' )חנ"קַהּקָ

 "קול ברסלב" מתחדש 
"קול   כפי שעשרות אלפי מאזיני הקו מכל קצוות העולם כבר בטח שמעו והבחינו, קו הטלפון 

 ברסלב" וכן הקו לנשים "קוואל פון חיזוק" (מעיין של חיזוק), מתחדש בימים אלו.
ניהול הקו לחברה חדשה, לכן כבר נוצלה ההזדמנות  היות ונאלצנו ברצות השם יתברך להעביר את  

 לבצע שינויים בחידוש וריענון הקו לנוחות רבבות המאזינים.
כמובן מאליו שזה לא משהו שקורה ברגע, מושקע בזה הרבה מאוד זמן, כח, והשקעה, ובנוסף  

יה  הקושי העיקרי של המאזינים החשובים הלוקח גם זמן עד שכל דבר בא על מקומו בשלום.  
לעמוד בקצב של כל השיעורים    הספיקועדיין מובילים למערכת הישנה ולא כולם      שהמספרים

והנהלת    העברת המספרים ארך זמן מעבר למצופה,  מערכת החדשה.ב והשיחות החדשות שעלו  
שזה גרם לכל כך הרבה יהודים שמחכים בצמא לשמוע    עגמות הנפשקול ברסלב מתנצלת על  

את החיזוק והלימודים של רבינו ז"ל, שמחיים נפשות, ונופחים קצת    ים,חיל  שכלעוד ועוד עצות ו
 אויר לנשימה.

נכון לעת כתיבת שורות אלו, המספרים הקנדיים כבר הועברו למערכת החדשה, וכולנו תקווה  
ותפילה להשם יתברך, כי בעת קריאתכם את מאמר זה, יהיו כבר כלל המספרים מכל האזורים  

דרנו מספרים זמניים לתושבי אמריקה וארץ ישראל, שככל הנראה יפסיקו  מועברים. לבינתיים סי
באמריקה   ברסלב"  ל"קול  החדשה.  למערכת  כבר  יובילו  המקוריים  שהמספרים  ברגע  לעבוד 

חייגו:    845-299-2224חייגו:   ישראל  בארץ  ברסלב"  חיזוק"  0723701948ל"קול  פון  ל"קוואל   .
 .0723701916בארץ ישראל חייגו:   718-705-5382(מעיין של חיזוק) באמריקה חייגו:  

ונוחויות   "קול ברסלב" עוצבה מחדש, ומגיעה עם תפריט בחירה שונה,  המערכת החדשה של 
 שונות. להלן בקצרה חלק מהתפריט החדש.

, יושמעו כל התוכן החדש שעלה בקו, וחלק מהדברים ניתן גם  0לאידיש, ולאחר מכן    1בהקשת  
ושם ניתן תמיד לעבור בהקשת # להשמעה הבאה, וחזרה להשמעה  בלבד,    0לשמוע שם בהקשת  

 .0הקודמת בהקשת 
יושמע חיזוק יומי, בכל יום כמה דקות קצרות מלאות בשכל וחיזוק לאותו יום. בנוסף   1בספרה   

קיימת שם אפשרות להגיע במהירות לשיעורי התחזקות החדשים ביותר, ועוד חידוש נוסף שם,  
וגם  "שיעורי תורה של היום"  יום, גם ללימוד  יום את השיעורים של אותו  , שניתן לשמוע בכל 

נ"ך    - לגרוס בעת ההשמעה    -לגירסא   וכן שתי פרקים  ירושלמי, ופרק תוספתא,  דף בבלי, דף 
נמצא גם לשונית    1שנלמד על ידי ראש הישיבה שליט"א בדרך שמחיה נפשות. תחת הספרה  

 מערכת, מסודר על פי מועדי וזמני השנה."עניני דיומא", אוסף של כל החומר שקיים ב
השיעורים    2ספרה   ההתחזקות,  שיעורי  לכל  להאזין  ניתן  שם  התחזקות,  לשיעורי  השתנתה 

היומיים, והשיעורים הקבועים מאת ראש הישיבה שליט"א, שכידוע שיש בהם את הכח לקחת  
אחד לפי דרגתו.  כל יהודי באשר הוא, ובכל מצב שהוא, ולהביאו קרוב יותר להשם יתברך כל  

בנוסף ניתן להאזין שם לקטעים יפים של חיזוק, שלוקטו משיעורי הגמרא, ועוד הרבה שיעורי  
 התחזקות שנמסרו בהזדמנויות שונות.

 079.70.400.69    שיעורים; סיפורי תפילה; מתכונים; ועוד -  (לנשים)קוואל פון חיזוק  
 

 
   451-152-354380  ארגנטינה |    212-444-9169   ארה"ב 

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

 

 079.70.400.66    שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד -קול ברסלב  

 
 541-152-354370 ארגנטינה|  212-444-9191  ארה"ב

 323-500-3461 בלגיה|   438-300-8080 קנדה|  03303502361 אנגליה| 
 rabbirothhebrew@gmail.com  לקבלת הגליון במייל

 סימן טוב ומזל טוב  
 

 הי"ו  יאקאבאוויטש נפתלימו"ה 

 עב"ג   למזל טובשמחת האירוסין של בתו  לרגל 
*** 

 הי"ו  נפתלי גולדמו"ה 

 עב"ג  למזל טובשמחת החתונה לרגל 
*** 

 הי"ו יוסף יצחק צוקער מו"ה 

 עב"ג   למזל טוב ואירוסילרגל  
*** 

 הי"ו משה ווינברגער מו"ה 

 עב"ג  למזל טובשמחת החתונה לרגל 
*** 

 הי"ו  דוד וויילדי מו"הבן  בנימיןהחתן 
 עב"ג   למזל טוב ואירוסילרגל  

*** 

 הי"ו יודל דעפריסמו"ה 
 מצוה של בנולרגל שמחת הבר 
 למזל טוב  הי"ואברהם מנחם 

 

של   3ספרה   עשיר  מגוון  תורה,  שיעורי  הינה 
הקדושה,   התורה  מחלקי  ברבים  שיעורים, 
שנמסרו כולם בטוב טעם ודעת, לא ארוך מידי, 

מי עמוק  אחד  ולא  שכל  כזו  נעימה  בצורה  די, 
יוכל לחוש את מתיקות התורה הקדושה. רבים  
התבטאו על כך שבעבר הם כבר היו בטוחים  
שהם כבר אף פעם לא יזכו להבין קטע גמרא,  
המתוקים   לשיעורים  נחשפו  שהם  עד 
היומי,   הדף  על  הישיבה  ראש  של  והנפלאים 
שם   קיים  בנוסף  וקל.  יפה  כך  כל  שנמסר 

כס של  "שיעורים  עצום  מבחר  לגירסא",  דרן 
שיעורי תורה, שניתן להאזין ולומר את המילים  
בדרכים,   כשנמצאים  השמיעה  בעת  יחדיו 
משניות,   תוספתא,  ירושלמי,  בבלי,  תלמוד 
חומש, שלחן ערוך ועוד ועוד, חומר שיהודים 
רבים מאוד נהנים, בנוסף ניתן לקרוא בדרך זו 

 עוד.גם תהלים, תיקון הכללי, תפילת הדרך ו
הינה שיחות ודיבורים, שם ניתן לעקוב    4ספרה  

מו"ה   ידי  על  נפלאות  ושיחות  ראיונות  אחרי 
התוכנית   ואת  שליט"א.  טייטלבוים  יואל 
החדשה בשם "חמין במוצאי שבת" שיחות בין  
<<<< 

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

 לאחר זמן הדה"נ  'ד 20 --- 
 3:00מנחה ימי חול  

 ברכות 9:15
 8:30שחרית ימי חול  

 לאחר הדה"נ  'ד 20
 15רח' רבי נחמן מברסלב |  ירושלים  7:30מעריב בימי חול  

  7בעל שם טוב רח' |   בני ברק לאחר הדה"נ  'ד 50 ברכות 9:15 לאחר זמן הדה"נ  'ד 10 21:00יום רביעי בשעה 
 שמיעת שיעור

 19ליל שישי רח' נחל דולב 
 ד' לפני השקיעה  10סעודה שלישית 

 לפני השקיעה  'ד 10 ---  ק"א   20 הנביאה וגם ברמה ג' רח' מרים
 

  6ריב"ל רח' |  שמש  תבי

 19רשב"י |  מודיעין עילית  לאחר הדה"נ  'ד 10 ברכות 9:30 לפני השקיעה  'ד 30 21:30יום רביעי בשעה 
רחוב  21:30יום ראשון בשעה שיעור:  

 ) ביהכ"נ חב"ד( 9צה"ל 
 

 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל |    צפת לפני השקיעה  'ד 10 ברכות 9:00 דק' לפני השקיעה 45

 2רחוב משה שפירא |    טבריה לפני השקיעה  'ד 15 ברכות 10:00 לפני השקיעה 'דק 20 --- 
 12רחוב הרב הרצוג |   חיפה ---  ---  דק' לפני השקיעה 5 --- 

 


	"וְעֵינֵי לֵאָה רַכּוֹת וְרָחֵל הָיְתָה יְפַת תֹּאַר וִיפַת מַרְאֶה", רַבֵּנוּ זַ"ל אוֹמֵר עַל הַפָּסוּק (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק א, סִימָן יב; עַיֵין לִיקוּטֵי הֲלָכוֹת, אוֹרַח חַיִים, רֹאשׁ חוֹדֶשׁ, הַלָכָה ה, אוֹת כט) 'רָחֵל' – מְרַמֵּז עַל 'הַתּ...
	רַבִּי נָתָן מְסַפֵּר (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן ס"ח) שֶׁרַבֵּנוּ דִּבֵּר הַרְבֵּה מְאֹד עַל הַמַּעֲלָה וְהַחֲשִׁיבוּת שֶׁכָּל יְהוּדִי יְשׂוֹחֵחַ וִידַבֵּר עִם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בַּשָּׂפָה הָאִישִׁית, שֶׁיְּשׂוֹחֵחַ עִם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ עַל כָּל מ...
	הַשִּׂיחָה הַזּוֹ זֶה הַיְּסוֹד שֶׁל חֲסִידוּת בְּרֶסְלֶב; רַבֵּנוּ הִרְבָּה לְדַבֵּר עַל זֶה, רַבֵּנוּ רָצָה שֶׁנְּדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, שֶׁנְּבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ וְלֹא נַעֲזֹב אֶת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ. הָעֵצָה הַזּוֹ שֶׁל רַבֵּנוּ...
	אִם אָדָם אוֹמֵר לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: "רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם תַּעֲזֹר לִי, אֲנִי רוֹצֶה לִהְיוֹת טוֹב", זֶה יְחַלֵּץ אוֹתוֹ מֵהַסְּבַךְ אֵלָיו הוּא נָפַל. אֲבָל הַיֵּצֶר הָרַע מַכְנִיס לָאָדָם בִּלְבּוּלִים כְּדֵי שֶׁיַּחֲשֹׁב: "אֲנִי הֲרֵי לֹא...
	הָבָה נִקַּח דַּקָּה אַחַת בַּיּוֹם לְדַבֵּר אֶל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ; קַח שָׁעוֹן תְּכַוֵּן אוֹתוֹ לְשִׁשִּׁים שְׁנִיּוֹת, תַּעֲזֹב אֶת הַחֲבֵרִים שֶׁלְּךָ, תַּעֲזֹב אֶת הַטֶּלֶפוֹן שֶׁלְּךָ, לַאֲנָשִׁים אֵין דַּקָּה מְנוּחָה, כָּל הָעוֹלָם מֻנָּח לוֹ...
	מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֶת הַהַנְהָגָה הַזּוֹ – רַבֵּנוּ מַבְטִיחַ – שֶׁהוּא יֵצֵא מִכָּל הַקְּשָׁיִים שֶׁלּוֹ, וְהוּא יַצְלִיחַ.                                                                                     (אֲשֶׁר הָיָה אֶל יוֹאֵל, וַיֵצֵא תשפ"ב)
	,
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת חַיֵּי שָׁרָה, כ"ב מַר-חֶשְׁוָן, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	קִבַּלְתִּי אֶת מִכְתָּבְךָ.
	רֵאשִׁית אֲנִי רוֹצֶה לְבַקֵּשׁ מִמְּךָ שֶׁתִּתְחַזֵּק מְאֹד בַּעֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ שֶׁלְּךָ לִהְיוֹת מְלַמֵּד לְתִינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן שֶׁלֹּא טָעֲמוּ טַעַם חֵטְא, אַל תִּשְׁכַּח שֶׁעָלֶיךָ הָעוֹלָם עוֹמֵד. חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְר...
	רֵאשִׁית אֲנִי רוֹצֶה לְבַקֵּשׁ מִמְּךָ שֶׁתִּתְחַזֵּק מְאֹד בַּעֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ שֶׁלְּךָ לִהְיוֹת מְלַמֵּד לְתִינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן שֶׁלֹּא טָעֲמוּ טַעַם חֵטְא, אַל תִּשְׁכַּח שֶׁעָלֶיךָ הָעוֹלָם עוֹמֵד. חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְר...
	רֵאשִׁית אֲנִי רוֹצֶה לְבַקֵּשׁ מִמְּךָ שֶׁתִּתְחַזֵּק מְאֹד בַּעֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ שֶׁלְּךָ לִהְיוֹת מְלַמֵּד לְתִינוֹקוֹת שֶׁל בֵּית רַבָּן שֶׁלֹּא טָעֲמוּ טַעַם חֵטְא, אַל תִּשְׁכַּח שֶׁעָלֶיךָ הָעוֹלָם עוֹמֵד. חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְר...
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, אַל תִּשְׁכַּח מֵהָעֲבוֹדָה הַקְּדוֹשָׁה שֶׁיֵּשׁ לְךָ, אַתָּה עוֹסֵק בַּדָּבָר הֲכִי גָּבוֹהַּ בָּעוֹלָם. לֵךְ לַתַּלְמוּד תּוֹרָה בְּשִׂמְחָה, לֵךְ לַתַּלְמוּד תּוֹרָה בְּרִקּוּד; תִּצְעַד בְּרִקּוּד עַל הַזְּכוּת הַגְּדוֹלָ...
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, אַל תִּשְׁכַּח מֵהָעֲבוֹדָה הַקְּדוֹשָׁה שֶׁיֵּשׁ לְךָ, אַתָּה עוֹסֵק בַּדָּבָר הֲכִי גָּבוֹהַּ בָּעוֹלָם. לֵךְ לַתַּלְמוּד תּוֹרָה בְּשִׂמְחָה, לֵךְ לַתַּלְמוּד תּוֹרָה בְּרִקּוּד; תִּצְעַד בְּרִקּוּד עַל הַזְּכוּת הַגְּדוֹלָ...
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, אַל תִּשְׁכַּח מֵהָעֲבוֹדָה הַקְּדוֹשָׁה שֶׁיֵּשׁ לְךָ, אַתָּה עוֹסֵק בַּדָּבָר הֲכִי גָּבוֹהַּ בָּעוֹלָם. לֵךְ לַתַּלְמוּד תּוֹרָה בְּשִׂמְחָה, לֵךְ לַתַּלְמוּד תּוֹרָה בְּרִקּוּד; תִּצְעַד בְּרִקּוּד עַל הַזְּכוּת הַגְּדוֹלָ...
	עַכְשָׁו לְגַבֵּי וְכוּ'; תָּלוּי עַד כַּמָּה אִשְׁתְּךָ רוֹצָה אֶת זֶה, אִם הִיא מְאֹד רוֹצָה לָלֶכֶת לְחֻפְשָׁה - כְּדַאי לָלֶכֶת, וְלָלֶכֶת הַכַּוָּנָה עִם כָּל הַחֵשֶׁק, בְּלִי לְהַגִּיד אַף מִלָּה, בְּלִי לְהֵאָנַח; כִּי אִם תֵּלֵךְ אִתָּהּ לְחֻפ...
	יְהוּדִי הִגִּיעַ לִשְׁאֹל אֶת רַבֵּנוּ הַאִם לִנְסֹעַ לְאֵיזֶה מָקוֹם, אָמַר לוֹ רַבֵּנוּ (שִׂיחוֹת הָרַ"ן, סִימָן פה): "כְּשֶׁרוֹאֶה אָדָם נְסִיעָה לְפָנָיו, אֵין לוֹ לְהִתְעַקֵּשׁ לִמְנֹעַ מִזֶּה, לֵישֵׁב בְּבֵיתוֹ דַּוְקָא, כִּי בְּכָל מָקוֹם שֶׁא...
	חֲסִיד בְּרֶסְלֶב, אֵיפֹה שֶׁתָּשִׂים אוֹתוֹ, אֵיפֹה שֶׁהוּא רַק יִהְיֶה - הוּא מְסֻדָּר וְיֵשׁ לוֹ מַה לַעֲשׂוֹת; בַּבַּיִת, בְּחֻפְשָׁה, כְּשֶׁנּוֹסְעִים לְשִׂמְחָה - יֵשׁ לוֹ אֶת הַחֻמָּשׁ שֶׁלּוֹ, אֶת הַמִּשְׁנָיוֹת שֶׁלּוֹ, אֶת הַגְּמָרָא שֶׁלּוֹ...
	חֲסִיד בְּרֶסְלֶב, אֵיפֹה שֶׁתָּשִׂים אוֹתוֹ, אֵיפֹה שֶׁהוּא רַק יִהְיֶה - הוּא מְסֻדָּר וְיֵשׁ לוֹ מַה לַעֲשׂוֹת; בַּבַּיִת, בְּחֻפְשָׁה, כְּשֶׁנּוֹסְעִים לְשִׂמְחָה - יֵשׁ לוֹ אֶת הַחֻמָּשׁ שֶׁלּוֹ, אֶת הַמִּשְׁנָיוֹת שֶׁלּוֹ, אֶת הַגְּמָרָא שֶׁלּוֹ...
	חֲסִיד בְּרֶסְלֶב, אֵיפֹה שֶׁתָּשִׂים אוֹתוֹ, אֵיפֹה שֶׁהוּא רַק יִהְיֶה - הוּא מְסֻדָּר וְיֵשׁ לוֹ מַה לַעֲשׂוֹת; בַּבַּיִת, בְּחֻפְשָׁה, כְּשֶׁנּוֹסְעִים לְשִׂמְחָה - יֵשׁ לוֹ אֶת הַחֻמָּשׁ שֶׁלּוֹ, אֶת הַמִּשְׁנָיוֹת שֶׁלּוֹ, אֶת הַגְּמָרָא שֶׁלּוֹ...
	תֵּן לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהוֹבִיל אוֹתְךָ.
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה חַיֵי שָׂרָה תשפ"ג)
	ספרה 5 הינה "פינת הילדים", שם עומדים להגיע הפתעות יפות לילדים החשובים, שמטרתם להעשיר את הילדים עם תוכניות וסיפורים נפלאים.
	בספרה 6 יושמע "היכל הנגינה", אוסף עשיר של ניגונים, רגשיים ושמחים, קצרים וארוכים, שמעוררים את הלב להשם יתברך, ומחיים את האדם עם אמונה והעצות של רבינו הקדוש.
	כדאי להאזין בספרה 9 ולאחר מכן 2, את הוראות השימוש במערכת, בכדי להפיק את מירב הנוחות לשימוש במערכת, היות והרבה דברים השתנו מהמערכת הישנה.
	בעזרת השם יתברך אנו מקווים שהמערכת החדשה כבר תהיה פעילה במלואה בהקדם האפשרי, שכל המקשים יפעלו כמו שצריך, וכל המספרים מכל העולם יועברו בהצלחה. אנו מבקשים את עזרת אנשי שלומינו, וכל המאזינים החשובים, שכל אחד יוסיף תפילות, ולבקש מהשם יתברך שנצליח במשימה, ...
	שמעו ותחי נפשכם!
	.
	כפי שעשרות אלפי מאזיני הקו מכל קצוות העולם כבר בטח שמעו והבחינו, קו הטלפון "קול ברסלב" וכן הקו לנשים "קוואל פון חיזוק" (מעיין של חיזוק), מתחדש בימים אלו.
	היות ונאלצנו ברצות השם יתברך להעביר את ניהול הקו לחברה חדשה, לכן כבר נוצלה ההזדמנות לבצע שינויים בחידוש וריענון הקו לנוחות רבבות המאזינים.
	היות ונאלצנו ברצות השם יתברך להעביר את ניהול הקו לחברה חדשה, לכן כבר נוצלה ההזדמנות לבצע שינויים בחידוש וריענון הקו לנוחות רבבות המאזינים.
	היות ונאלצנו ברצות השם יתברך להעביר את ניהול הקו לחברה חדשה, לכן כבר נוצלה ההזדמנות לבצע שינויים בחידוש וריענון הקו לנוחות רבבות המאזינים.
	כמובן מאליו שזה לא משהו שקורה ברגע, מושקע בזה הרבה מאוד זמן, כח, והשקעה, ובנוסף לוקח גם זמן עד שכל דבר בא על מקומו בשלום. הקושי העיקרי של המאזינים החשובים היה שהמספרים  עדיין מובילים למערכת הישנה ולא כולם הספיקו לעמוד בקצב של כל השיעורים והשיחות החדשו...
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