
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ִביִעי " ְׁ ׁשּ ּיֹום הַּ קֹמֹו ּבַּ ל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְׁ יו אַּ ּתָּ חְׁ בּו ִאיׁש ּתַּ מֹותׁשְׁ  "(ט"ז, כ"ח )ׁשְׁ
המבחן האמיתי

יכולה לבוא, אם אנחנו נעשה מה שצריך הגאולה וכל יום הגאולה צריכה 
תבוא ברגע הזה!. אבל במה זה תלוי? רק אם אדם יהיה בשפלות אמתית, רק 
אם הוא יאמין שהוא הכי פחות מכולם, שכולם יותר צדיקים, יותר קדושים, 

"כי צריך האדם להקטין את ( 'ה ,ד")ליקוטי מוהר"ן ייותר טהורים ממנו. רבינו אומר 
 ד.לפני קטנים ממנו,  ג.לפני בני אדם כערכו,  ב.לפני גדולים ממנו,  א.עצמו 

צריך להקטין את עצמו כנגד מדרגת עצמו,  –ולפעמים שהוא קטן שבקטנים 
. 'שבו איש תחתיו': ז("שמות טוידמה בעיניו שהוא למטה ממדרגתו, בבחינת )

: שיש ארבע תקופות בשנה, כל תקופה בת ו'( ,לה ה')הלכות ערומסביר ר' נתן 
שלושה חודשים, ובכל תקופה אדם עובד על סוג שפלות אחר "והנה ארבע 
תקופות הם מתחילים מניסן, נמצא שתקופות טבת היא התקופה הרביעית 
ששם עיקר הבירור והתקופה היא שלושה חודשים שהם, טבת שבט אדר, 

 של דת האמצעיתנמצא שחמישה עשר בשבט הוא נקו
התקופה... שהם בחינת המדרגה הרביעית של שפלות הנ"ל, 

   שהוא שיהיה שפל ועניו למטה ממדרגת עצמו.."

 החובה לכבד את כל הצדיקים
רבי נתן מסביר שארבעת התקופות באים לשבור את ארבע 

 )בתורה י"ד(,המידות של הגאווה, עליהם מדבר רבינו הק' 
מדריגת השפלות הראשונה אומר הרב'ה, זה שדבר ראשון 

שיטת ברסלב זה להאמין בכל אחד, להאמין בכל , צריך להאמין בכל הצדיקים
ועוד מעיז  ,יהודי, בכל אדמו"ר, בכל צדיק. אדם חושב שהוא הכי צדיק מכולם

הרב הזה, איך אתה יכול לדבר על רבנים, על ו, על האדמו"ר אחריםלדבר 
 קדושים וטהורים בתכלית הקדושה והטהרה?.  אדמורי"ם

זה לעשות חשבון שאתה פחות מכל הצדיקים, מכל הראשונה העבודה 
ראשי ישיבות, מכל הרבנים שמרביצים תורה יומם ולילה, וגם אם והאדמורי"ם, 

ם תפיסה, אף אחד לא צריך וזכית לדעת מהצדיק שאין בו שום השגה וש
קים לכבד, ולדעת שהם עושים נפלאות לדעת מזה, אתה צריך את כל הצדי

שהם באמת צדיקים! אתה לא יכול לסבול שיש עוד צדיקים, זה בעיה שלך 
שאתה קנאי, אתה כזה טמא שאתה לא יכול לסבול שום צדיק בעולם, כי אתה 

הדבר הראשון זה תפסיק לדבר על  –נמצא באין סוף טומאות, אז אומר רבינו 
 תפסיק לחשוב שאתה הכי צדיק בעולם. צדיקים! תפסיק לבזות רבנים!, 

 

 מעלות של כולם ולא להתגאות עליהם.ההאדם צריך לראות את 
היא כנגד הבינוניים, לדעת שאני פחות מבינוניים, וכי לדרגה  השניההעבודה 

של יהודי תמים שאומר תהילים בבכיות אתה יכול להגיע? אתה פעם בכית 
ראשי  אוהם בינוניים, הם לא אדמורי"ם  –בפרק תהילים?! יש יהודים תמימים 

ישיבות, אבל הם בוכים בתהילים, וכי אתה יכול להגיע למדרגות שלהם? אתה 
לא מגיע לאבק רגליהם! תדע שיש יהודים בינוניים שכל היום הם דבוקים בה' 

מה נשאר לך עוד להתגאות? אתה עוד רוצה להתגאות על ואתה פחות מהם. 
מישהו? אולי על רשעים מחללי שבתות אתה יכול להתגאות? כי אתה מרגיש 

 שאתה יותר צדיק מהם? 
 

"ולפני קטנים ממנו"... וכי  'שפלות' שלישיתעל זה אומר רבינו שיש מדריגת 
הוא עושה  אתה יודע מה זה יהודי רשע, יש לך השגה ביהודי? עוד שניה

תשובה והוא ישיג אותך במיליוני מדרגות במיליוני שנות אור, אתה לא תוכל 
אף פעם להדביק את קצב שלו, אתה יודע כמה מחללי שבתות עשו תשובה, 
כמה אנשים שאכלו ביום כיפור עשו תשובה, היום הם כבר ראשי ישיבות הם 

ק רגליהם. רבי כבר בעצמם צדיקים גדולים, היום אתה לא יכול להגיע לאב
עקיבא היה אומר "מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור" ובסוף הוא נהיה 
 רבי עקיבא ראש כל ישראל, תדע שאתה יכול להיות שפל גם כלפי הרשעים.

 

 מה להתנשאות ולהתגאות על אנשיםלו המסתכל בשכל האמת אין 
הכי גבוהה של שפלות היא "שצריך  הרביעיתוהמדריגה  

להקטין את עצמו ממדרגת עצמו וידמה בעיניו שהוא למטה 
ממדרגתו" כמה שאדם מקטין את עצמו ויודע שהוא קטן, הוא 

 צריך לדעת ולהאמין שהוא יותר קטן ממה שהוא חושב!
 

ואלו ארבע דרגות השפלות הם כנגד ארבע תקופות השנה 
הצדיקים, שזה כנגד תקופת שצריך להאמין שאתה פחות מכל 

ניסן, אייר, סיוון. ואחרי זה להאמין שאתה פחות מהבינוניים שזה כנגד תקופת 
תמוז, אב, אלול. אחרי זה צריך להאמין שגם הרשעים כולם יעשו תשובה וזה 
כנגד תקופת תשרי, חשוון, כסליו. וכשמגיע תקופת טבת שבט אדר, אפשר 

שהיא הנקודה האמצעית של  בשבטט"ו לזכות לשיא שיא השפלות, וזה 
התקופה הרביעית שבה אפשר לזכות להגיע לשפלות של משה רבינו, כזאת 
שפלות שהוא יודע שהוא גרוע עד אין סוף ואין חקר, והוא מרגיש למטה 
 ממדרגת עצמו למטה למטה, ואין לו שום התנשאות על שום יהודי שבעולם. 

 

שרואים את אליהו הנביא אמר הבעל שם טוב, כמה צריכים לעבוד עד 
בחלום, וכמה צריכים לעבוד עד שזוכים להגיד שלום לאליהו הנביא, וכמה 
צריך לעבוד שאליהו הנביא יחזיר לך שלום, וכמה צריכים לעבוד על שפלות 
וענווה כדי ללמוד עם אליהו הנביא, וכמה צריך לעבוד כדי שאליהו הנביא 

וא יותר טוב מאיזה יהודי בעולם יחכה לך בפתח, ועם הרהור גאווה אחד, שה
   אפשר לאבד את הכל. 

ויחד עם עבודת השפלות, אדם חייב לעבוד את ה' בכל המרץ, בשיא המרץ, 
לעבוד את ה', בשיא השמחה בשיא ההתלהבות, כי כשאדם יזכה להרגיש 

שלו, פתאום הכל נהיה שפלות פתאום הוא ירגיש שדם אחר זורם בעורקים 
.קל, אדם יתחיל להרגיש חיים טובים, חיים נצחיים, מעין עולם הבא

 

הבעל שם טוב: כמה  אמר
צריכים לעבוד כדי שאליהו 
הנביא יחכה לך בפתח, ועם 
הרהור גאווה אחד שאתה 
יותר טוב מאיזה יהודי בעולם 

 ממש  הכל את  לאבד   אפשר

 ד''יגליון 
 שלחבפרשת 

 תשפ"ג ט"ו בשבט
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ים " ּתִ ִלׁשְׁ ֶרךְׁ ֶאֶרץ ּפְׁ ם ֱאלִֹהים ּדֶ חָּ לֹא נָּ ם וְׁ עָּ עֹה ֶאת הָּ רְׁ ח ּפַּ ּלַּ ׁשַּ ִהי ּבְׁ יְׁ מֹות)וַּ  "(זי" ,גי" ׁשְׁ
מסופר על עשיר אחד שהיה בור ועם הארץ, אבל היה אוהב מאוד את 
התורה ולומדיה. ולאדם זה היתה בת צדקת ומוכשרת, שרצה הוא בכל לבו 

השדכן של העיר הציע לו בחור מצוין ומופלג להשיאה לבן תורה. פעם אחת, 
, אמר העשיר בלבו: לא אתן לו את בתי לאשה, עד בתורה ויראת שמים

יזכה לקחת את בתי לו  -"שאבחן" אותו בתורה תחילה, ואם יצליח במבחן 
 לאשה. 

מיד נגש העשיר לבחור, ואמר לו: "יש לי קושיה עצומה במשניות "במה 
מדליקין", שאומרים בכל ערב שבת, והרי שם נאמר: "אין מדליקין לא בלכש 

לא באליה ולא בחלב נחום". ונתקשה לי הדבר: "ולא בחלב נחום". ולא בחוסן...ו
"השיב לו הבחור: "אדוני  וכי איזה חטא עשה נחום, שלא מדליקים בחלב שלו?

הנכבד! טעות היא בידך כשאתה קורא "ולא בחלב נחום". צריך לומר ולא 
כך לקרוא את המשך הפסוק "נחום המדי" אומר: "מדליקין וכו". -בחלב; ואחר

אמר לו העשיר: "אני רואה שאתה מתחמק מלענות לי, כיון שאין לך תירוץ...! 

לכן אין אתה ראוי להיות חתני...", וכך שלח העשיר את הבחור מביתו. לאחר 
בחור אחר כדי להשתדך עם בתו, וגם אותו "בחן" העשיר, השדכן הציע מכן 

 וכך היה עם עוד כמה בחורים.  וגם הוא לא עמד במבחן...
המבחן על , ולאחר ששמע תלמיד חכם מופלג בחור פקח ונבון הובאלבסוף 

שעתיד הוא להיבחן אצל העשיר, אמר בלבו: אני, בעזרת ה', אצליח לפרק את 
קושיתו העצומה... ומיד כשהעשיר הקשה לו את קושיתו, השיב לו הבחור 
בביטחה: "ודאי שנחום אשם בכך שלא מדליקים בחלב שלו, שהרי כתוב 

רה: "ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחום" )במקום "ולא נחם", אמר לעשיר בתו
  ."ולא נחום"(

כלומר שנחום לא רצה לצאת ממצרים יחד עם כל ישראל, ולכן קנסו אותו, 
שלא .ידליקו מהחלב שלו..." כששמע העשיר "תירוץ גאוני" זה, אורו עיניו, 

ו: ״אתה ראוי להיות חתני, כיון שהנחת את דעתי, ותרצת תירוץ אמיתי ואמר ל
המתקבל על הלב..."

 
 

ִביאּו " ר יָּ ֵהִכינּו ֵאת ֲאׁשֶ י וְׁ ִ ׁשּ ִ ׁשּ ּיֹום הַּ ה ּבַּ יָּ הָּ מֹות וְׁ "ה'( ,ט"ז)ׁשְׁ
ים, ְוָאַמר 'ְוֵהִכינּו',  ַמְטַעּמִ ת ּבְ ּבָ ַ ּ ת ַהש  ג אֶׁ ְרזּו ְלַעּנֵ ְזּדָ ּיִ ֶׁ ְלעֹוֵרר ש 

ת )ְספֹוְרנֹו(. ּבָ ַ ב ש  רֶׁ ה ֵמעֶׁ ְהיֶׁ ה ּתִ זֶׁ ל ְזִריזּוָתם ּבָ ּכָ ֶׁ  ְוש 
ה ֵאלָּ  :ׁשְׁ

ה  חָּ ַלק ְּ ת ִהתְּ ָּ ב  ַ ל ש  כָּ ב ְּ ֶׂ ה ַאַחת, ש  חָּ ָּ פ  ְּ ִמש  ה ב ְּ ַמֲעש ֶׂ
ה?  ָּ מ  לָּ ה וְּ ת. ַעל מָּ ֲחלֹקֶׂ ַ ם ַהמ  ֵביתָּ ִית  -ב ְּ ַ ל ב  כָּ בְּ ִהנ ֵה כ ִ

ַנת  ֲהכָּ ַ ת ב  ָּ ב  ַ ב ש  רֶׂ עֶׂ רַֹח ב ְּ ִית ִלטְּ ַ ֲעַלת ַהב  ַ גֶׂת ב  הו ִדי, נֹוהֶׂ יְּ
ֱאכֹל ב ְּ  ט(, אֹותֹו ֲאמו ִרים לֶׂ נְּ ו לֶׂ ש  ין )טְּ ִ ת ַהַחמ  ָּ ב  ַ ש 
ל ָּ ח כ  לָּ ה  ֻמצְּ ל ָּ ֶׂ ין ש  ִ ַהַחמ  ֶׂ א ש  ל ָּ ר. אֶׂ ֹקֶׂ ת ַהב  ֻעד ַ סְּ , -ב ִ ךְּ ָּ כ 

ךְּ  ֶׂ ש  מֶׂ ו  ב ְּ נ  ֶׂ עֹם" ִממ  יהָּ נֹוֲהִגים "ִלטְּ דֶׂ ה  ִוילָּ ֲעלָּ ַ ב  ֶׂ ַעד ש 
ֹוַתַחת  ר פ  ֶׂ ֲאש  ַ ר, כ  ֹקֶׂ ב  ַ ת ב  ָּ ב  ַ ש  ִמים, ב ְּ עָּ ְּ פ  ֶׂ ה, ַעד ש  לָּ יְּ ַהל ַ

ַגל ָּ  ה, ִהיא מְּ ֵדרָּ ת ַהק ְּ ה אֶׂ ָּ ִאש   ַעט הָּ מְּ ה כ ִ רָּ ֹותְּ נ  ֶׂ ה ש 
ה...  ֵריקָּ

 

ִמיֵדי לְּ ַ ה ֵאינָּם ת  אֶׂ רְּ נ ִ ַ כ  ֶׂ ה, ש  חָּ ָּ פ  ְּ ש  ֵני ַהמ ִ ִמים -ב ְּ ֲחכָּ
ל  ֶׂ יהָּ ש  רֹותֶׂ הָּ ַאזְּ נֶׂיהָּ וְּ ַתֲחנו  עו  לְּ מְּ ְּ ִגים, לֹא ִנש  לָּ ֻמפְּ
ת  ָּ ב  ַ י ֵליל ש  ם ִמד ֵ ֵרסָּ ֹאות כ ְּ ַמל  יכו  לְּ ִ ש  ִהמְּ ִית, וְּ ַ ֲעַלת ַהב  ַ ב 

 ֻ ש  ין ַהמְּ ִ ַחמ  ַ ןב  ַ ֻדש   ח, מְּ ָּ ד, -ב  חָּ ת אֶׂ ָּ ב  ַ ֵליל ש  ב ְּ ֶׂ ג. ַעד ש  עֹנֶׂ הָּ
אן  כָּ ה, וְּ ֵדרָּ ת ַהק ְּ ַֹח אֶׂ ת  דו  ִלפְּ מְּ ח, עָּ ָּ ב  טְּ סו  ַלמ ִ נְּ ֵהם ִנכְּ

י  ו  ס  י כ ִ ֵ ִקים ַעל ג ַב  ֹולְּ ה ד  ֲעוָּ ַ ֵני ֵנרֹות ש  ְּ ש   ֶׂ ֹות, ש  ַגל  ֲהמו  לְּ ִנדְּ
ה! ֵדרָּ  ַהק ְּ

 

ֵאם,  ה הָּ רָּ מְּ יַרי", אָּ ֵעת ַיק ִ ָּ ת "כ  ֱאכֹל אֶׂ לו  לֶׂ כְּ ו  "לֹא ת 
קו  ַעד  ל ְּ דְּ י ִ ֶׂ יק ש  ִ פ  ים ַמסְּ י ֵנרו  ת ֲארו כ ִ ת ִ ין. ִהנ ַחְּ ִ ַהַחמ 

ה!..." לָּ יְּ ל ַ ַ ר ב  ֻאחָּ  מְּ
 

ֵני  דו  ב ְּ מְּ בו , עָּ ָּ ר כ  בָּ ַהנ ֵרֹות כ ְּ ֶׂ ש  ר, כ ְּ ֹקֶׂ ב  ַ ת ב  ָּ ב  ַ ש  ב ְּ
ַמד ַאַחד  ַתע עָּ פֶׂ ין, ו לְּ ִ ֱאכֹול ֵמַהַחמ  ה לֶׂ חָּ ָּ פ  ְּ ש  ַהמ ִ

לָּ  י ַהיְּ ֵ ִקים ַעל ג ַב  ֹולְּ יו  ד  ֵהִעיר: "ֲהלֹא ַהנ ֵרֹות הָּ ִדים וְּ
ן,  ֵ ִאם כ  ֹות(, וְּ ש  מָּ ְּ ֵבין ַהש   ת )ב ְּ ָּ ב  ַ ִניַסת ַהש   כְּ ו י ב ִ ס  ַהכ ִ
סו ר  אָּ ֶׂ סו ר', ש  אָּ ר הָּ בָּ דָּ ִסיס לְּ ָּ 'ב  ו י לְּ ס  ב ַהכ ִ ָּ ש  או ַלי נֶׂחְּ

ת, ֲאִפילו  ִאם ַהמ ֻ  ָּ ב  ַ ל ַהש   ָּ ךְּ כ  ֶׂ ש  מֶׂ לֹו לְּ טְּ ַטלְּ ר לְּ בָּ ה כ ְּ צֶׂ קְּ
סו ר'  אָּ ר הָּ בָּ דָּ ִסיס לְּ ָּ יו", )'ב  לָּ ר  -ֵאינֹו ֻמנ ָּח עָּ בָּ ד ָּ

ר  בָּ דָּ ִסיס לְּ ָּ ש  ב  ֵ מ  ַ ש  ה, ַהמְּ צֶׂ מֹו ֵאינֹו ֻמקְּ ַעצְּ ל ְּ ֶׂ ש  כ ְּ ֶׂ ש 
טו ל  ִטלְּ סו ר ב ְּ אָּ ר הָּ בָּ יו ד ָּ לָּ נ ָּח עָּ ֻ מ  ֶׂ לֹוַמר ש  ה, כ ְּ צֶׂ ֻמקְּ

ת.  ָּ ב  ַ ש   ב ְּ
דֻ  יחו  ולְּ ִהנ ִ ֶׂ ן ש  חָּ לְּ ֻ ֵגַרת ש  א: מְּ מָּ ה, גְּ ֹומֶׂ ַכד  ף וְּ סֶׂ ֶׂ ה  כ  ָּ  ב 

סו ר  אָּ סו ר, וְּ אָּ ר הָּ בָּ דָּ ִסיס לְּ ָּ ית ב  ה ַנֲעש ֵ ֵגרָּ ְּ ֲהֵרי ַהמ 

ה  ֵגרָּ ְּ ה ֵמַהמ  צֶׂ ו קְּ ר הו ַסר ַהמ  ֶׂ ֲאש  ַ . ג ַם כ  ה  לָּ טְּ ַטלְּ לְּ
ן 'ִמיג ֹו  ֵ כ  ֶׂ טו ל, ש  ִטלְּ ה ב ְּ ת, ֲעַדִין ִהיא ֲאסו רָּ ָּ ב  ַ ש  ב ְּ

קְּ  ֹות ִאתְּ ש  מָּ ְּ ֵבין ַהש   ַצאי לְּ קְּ ִאתְּ א'(.ד ְּ א יֹומָּ כו ל ָּ  ַצאי לְּ
 

ַרב:  ת הָּ ֲאלו  אֶׂ ָּ ש  ה וְּ חָּ ָּ פ  ְּ ש  ֵני ַהמ ִ ֵכן, ִמֲהרו  ב ְּ ו בְּ
ה? ַהִאם נו ַכל  ה זֶׂ רֶׂ ִמקְּ ין ב ְּ ינו , ַמהו  ַהד ִ ֵ ֵדנו  ַרב  ְּ ַלמ  "יְּ

ת?" ָּ ב  ַ ש  ין ב ְּ ִ ֱאכֹל ֵמַהַחמ   לֶׂ

ה ׁשּובָּ  :ּתְׁ
ֲהֵרי   ֶׂ ה, ש  ֵדרָּ ֵסה ַהק ְּ ת ִמכְּ ִסיר אֶׂ הָּ ר לְּ ָּ ת  ֻ מ  ֶׂ ה ש  אֶׂ ִנרְּ

י  ֵ ה ַעל ג ַב  צֶׂ ר ֻמקְּ בָּ יַח ד ָּ ם ִהנ ִ דָּ ִאם אָּ ֶׂ ִקים ש  ֹוסְּ בו  ַהפ  תְּ ָּ כ 
סו ר,  אָּ ר הָּ בָּ דָּ ִסיס לְּ ָּ ין ב  ה ד ִ זֶׂ ָּ ל ֲחֵברֹו, ֵאין ב  ֶׂ ץ ש  ֵחפֶׂ

ֹא ִמד ַ  ל  ֶׂ ל ֲחֵברֹו ש  ֶׂ ת ש  ם אֹוֵסר אֶׂ דָּ ֵאין אָּ ֶׂ ו ם ש  ֹו ִמש   ת  עְּ
"א( ַרמָּ ִעיף ד' ב ְּ "ט סָּ ֹון )סי' ש  ד  נ ִ ַ ין ב  ךְּ ג ַם ַהד ִ ָּ ה כ  אֹורָּ ִלכְּ . וְּ

ה, ַאךְּ  ָּ ִאש   ו ש  הָּ מ  ִ ש  ת לְּ דֶׂ ֻיחֶׂ ה מְּ ֵדרָּ נָּם ַהק ְּ מְּ אָּ ן. וְּ נָּ ד ְּ
 , ה  ת לָּ דֶׂ יֹעֶׂ ו ל מְּ ש   ֵכי ב ִ רְּ צָּ א לְּ קָּ וְּ ד ַ ֶׂ ה ש  אֶׂ קֹום ִנרְּ ל מָּ ָּ ִמכ 

ַקת ֵנרֹות עַ  לָּ ךְּ ַהדְּ צֹרֶׂ ֱאסֹר ַאךְּ לֹא לְּ ֶׂ ת  ֶׂ ן ש  אֹפֶׂ יהָּ ב ְּ ֶׂ ל ג ַב 
. ה  ָּ ו ש  ב  מ  ִ ת ַהש    אֶׂ

 (הסיפור מתוך הספר "אחת שאלתי", מאוצרו של הגאון ר' יצחק זילברשטיין) 

 

 

 
 

 

 שליט"אנחמן האס הרה"ח מאת: 
 ראש החבורות בחברת 'בני הנעורים'

 ויהי בשלח...ולא נחם אלוקים...
למתן בפרשה זו עם ישראל מתחיל את דרכו כעם הנבחר ונערך 

 תורה, ומיד הקב"ה מסובב את העם דרך...
הקב"ה שומר שעם ישראל לא יוכל לשוב מצרימה, זו אחת 

למנוע את הניסיון מההתחלה, ככל  מההנהגות הראשונות בחינוך
 שנרחיק מהילדים את הניסיון כך נמנע עימותים מיותרים,

 כך גם רואים אצל חז"ל שעשו סייגים רבים כדי להרחיק את הניסיון
 .מהאדם

ולמעשה כמה חשוב לשמור על מרחב נקי וסטרילי בסביבתו של 
הבחור אם זה מפגעי הטכנולוגיה או בשאר דברים שלא תורמים 

  ברך.לעבודתו ית
לא די למנוע מהבחור ניסיונות אלו עד כמה שניתן זה ברור וידוע, 
אך המדובר זה לעשות "ויסב" לפעמים נדרשים מאתנו ההורים 

כדי לוותר על חידושים כאלו ואחרים כדי למנוע להתאמץ יותר 
 מהבחור את הניסיון שהוא שואל לעצמו למה לאבא מותר ולי...

 

 
 

 

 
  

 
לא לאבד את  בשביל ישיפטרו אות ייתחיכו שלי תקופה לא קלה בעבודה תיעבר

החלטתי לתת התעכב הרבה זמן. לא הגיע ו םהפיטורימכתב אבל , הכספיותי הזכויות של
באופן  'פדיון נפש' למוסדות הקדושים של מורינו הרב שליט"א, ימים ספורים לאחר מכן

 המיוחל.  הפטוריםאת המכתב מפתיע וללא התרעה מראש קיבלתי 
 

וזה לא יצא, חדש עם מקום עבודה  תיעבודה אחר וכמעט סגר אך כעת חיפשתי מקום
 . שוב פעם עשיתי את הסגולה המיוחדת לתת 'פדיון נפש' למוסדות הקדושים של הרב

 

המתנתי בינתיים עד שקיבלתי הזמנה לראיון עבודה במקום שמאוד רציתי להתקבל 
 לאחר הפדיוןורשום שם ברשימת המתנה הרבה זמן ולא ראו את זה.  יתימסתבר שהילשם, 

כמובן השבתי להם ? אם אני עדיין מחפש עבודהבפליאה, ״ יפתאום שאלו אות נפש שנתתי
 חוזה ישר.  יחתמו אית בחיוב, איך שהגעתי למשרדי החברה

 

הרבה זמן. עם יחס שונה  יתיעם העבודה החדשה, עם התפקיד שרצ תיהתחלבס"ד 
 .בעבר יממה שהיה ל

 

 פדיון נפשאני נרגש להתקשר ולפרסם את חסדי ה' אשר בזכות המצווה הרבה למסור 
תקופה  יכי היה ל למוסדות הקדושים של מורינו הרב שליט"א ניתן לשדד מערכות הטבע.
 (ןמהצפו רא.)            לא קלה, ועכשיו, הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. אין מילים להודות! 

 

 הצלחה? זרע של קיימא? רפואה?זקוק לישועה? זיווג? פרנסה? 
 כאן  תופיעהישועה שלך  -המסוגל לכל הישועות  'פדיון נפש'

   2 שלוחה 03-7148148 :וחייג
 ותיוושעו.

 

 2שלוחה  037.148.148להשתתפות בהוצאות העלון לעילוי נשמת, לרפואה, להצלחה חייגו 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 מבצע ללמוד על מנת לקיים

בכיתות ג' בת"ת נחמת ציון מחדירים לתלמידים שמתחילים בשנה זו 
 לשמור ולעשות. –ללמוד משניות את המושג 'ללמוד על מנת לקיים. 

כחלק מהפרויקט למדו התלמידים במשניות על זמני קריאת שמע שחרית 
החלו להקפיד ולשמור וערבית, היה זה לא רק לימוד בעלמא אלא התלמידים 

על קריאת שמע בזמנה, כשעול על גביהם לקבל עול מלכות שמים בוקר 
 וערב. אשרי העם שככה לו.
בהשכמת הבוקר,  נטילת ידים מייד על הלכותכמו"כ למדו התלמידים 

ובשבועות של למידת חומר זה התקיים בכיתה מבצע על שמירת זמן קריאת 
שמע והכנת קערה ונטלה ליד המיטה לנטילת ידים בהשכמת הבוקר. תגובות 
נלהבות הגיעו מההורים שלא גמרו לשבח את הזריזות והחריצות של בניהם 

ן קונם בקימה של שחרית בהתגברות כאריה וריצה כצבי לעשות רצו
 לאחר המבצע חולקו לתלמידים היקרים קערה ונטלה במתנה.. שבשמים

 
 

נחמת ציון-ישיבת שלהבת התורה   

 ''נחמת ציוןבמוסדות ברסלב התרחבות נוספת בממלכת התורה והחסד 
כידוע הנהלת המוסדות שוקדים יומם  עם הקמת ישיבה חדשה לצעירים.

אנ"ש מסגרת חינוכית שתהיה ולילה למען לא יחסר לאף ילד מילדי 
מותאמת עבורו מכל הבחינות, רמת לימוד מתאימה, דפוס התנהגות תואם, 

 רגישות ושאר צרכים אישיים לכל אחד ואחד.
מן העבודות הקשות שבמקדש הוא הוא שיבוץ התלמידים, שיבוץ תלמיד 
במוסד כלשהוא מצריך חשיבה של כלל הגורמים בשלל המוסדות עם אנשי 

מכירים את התלמיד וצרכיו כישוריו ויכולותיו להתפתח ולהתעלות החינוך ש
 עוד ועוד. 

בתקופה האחרונה לאחר עבודת שטח רחבה והתייעצויות רבות של אנשי 
חינוך ידועים עם אנשי מקצוע בתחום תוך מיפוי מדוקדק של כלל תלמידי 
מוסדות נחמת ציון הוחלט על הקמת מסגרת ישיבה לבחורים צעירים בשם 

 להבת התורה.ש
כשמה כן היא 'שלהבת התורה' שלא נכבית לעולם והיא בעודה עומדת 

ידבק בשלהבת ההחשק והרצון ל דבכל מצב שהוא ובכל ילד יהודי בעו
להיותה עולה מאליה ומאירה באור יקרות את האדם ונפשו הכמהה 

ולזה קמה הישיבה לתת את הכלים  והכוספת לחיבור עם התורה הקדושה.
המדויקים תוך שימת דגש על חינוך פרטני ויחס אישי חם ואוהב הנכונים ו

 ללוות אותו למצוא לו את השלהבת הבוערת בקרבו. ,לכל תלמיד
בשבוע שעבר זכו צוות הישיבה התלמידים והוריהם להיכנס בקודש פנימה 
למעמד פתיחת הישיבה בביתו נאוה קודש של מורינו הרב שליט"א אשר 

מורנו הרב התמלא  בכל צעד ושעל עד להקמתה. ליווה את הנהלת המוסדות
שמחה לשמוע שאכן העמל נשא פרי והוקמה המסגרת המיוחדת לטובת 

נשא תחילה דברים לצוות הישיבה בהדרכה וענייני  נו הרביבחורי אנ"ש, מור
 החינוך.

 שליט"א נו הרביכאשר לאחר מכן נכנסו בחורי הישיבה והוריהם ומור
ומו מסר מורינו הרב בפני הבחורים את תקנון נשא בפניהם שיעור, כשבסי

הישיבה. מדהים היה לראות את פני הבחורים שזכו להגיע למחוז חפצם 
במסגרת ישיבתית המותאמת להם וזוכים ללמוד ולהתעצם בכוחות מיוחדים, 
מורנו הרב חיזק את הנהלת המוסדות על העשיה הברוכה לטובת ילדי אנ"ש, 

 ות ברוכה זו ללמוד וללמד לשמור ולעשות.ובבקשה וברכה להמשיך בפעיל

 

 

 איך לדעת את הש"ס בעל פה

במסגרת שיעורי דף היומי הנערכים מידי יום בכולל הוראה התאספו 
אברכי הכולל לסיום מסכת נדרים בהשתתפות הרב יהושע כהן שליט"א 

בעל פה שלימד וחיזק את האברכים בעניין שינון הגפ"ת  הידוע בידיעת הש"ס
 שיהיו מחודדים בפיך.

ואף במשאו נתן כלים מנסיונו האישי היאך לחזור על החומר הנלמד 
 ולקנות בו קנין נצחי למען יעמוד בזכרון קדוש.

 
 

 

 

חכמה ודעת  לצעיריםת ברסלב ישיב  

כידוע עברה הישיבה בתחילת שנת הלימודים למבנה חדש ומורחב, כאשר מעת לעת 
את המקום לטובת הבחורים, בהוספת שיפורים ושיפוצים שונים מעמידים ומכשירים 

 לרווחת התלמידים היקרים לבל יחסר המזג.
כעת עמלו בצוות הישיבה להעמיד לטובת הבחורים בתקופת החורף הקר שתיה חמה בכל 

 להבדיל לעילוי נשמתבהנהלת הישיבה פונים לאנ"ש העומדים בעת שמחה ו שעות היום.
  חדר קפה לטובת בחורי החמדרכישת לתרום עבור 

2שלוחה  7148148-03לתרומות חייגו   
 

 

 



 

 כולל שערי הוראה לאברכים הצעירים

האברכים הצעירים השוקדים על תלמודם בכולל שערי הוראה זכו 
עם הראש  בסדר אחה"צללמוד ולסיים מסכת עבודה זרה שנלמד בעיון 

, השבוע נערך שליט"א מו"ץ בירושלים כולל החשוב הרה"ג ר' דוד ויינשטוק
 לכבודה של תורה. מעמד הסיום לכבודה של תורה ברוב פאר והדר

היה השתתפותו של הרה"ג הרב סיימון  הסיום גולת הכותרת של מעמד 
שליט"א נכד רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן מברסלב 

לידיעת התורה זיע"א אשר דיבר וחיזק את האברכים היקרים לחתור 
ולסכם את הלימוד כמו אמירת שמע ישראל שבכל עת יוכלו לשנן את 

 .הלימוד
להרחיב גבולות  בהיכל הכולל הלימודמצב המעמד חיזק בהחלט את 

הקדושה בתוספת אברכים ללימוד זה וכן בהקפדה על הזמנים לבל יחסר 
 חלילה יום אחד בלי הסדר. 

 
 

 מוסדות החינוך 'נחמת ציון' שבנשיאות מורינו הרב שליט"א

השבוע חולק במוסדות 
החינוך שובו בנים נחמת ציון 
 בנשיאות מורינו הרב שליט"א 

שבו מפורט ופרוספקט מיוחד 
דרכי הרישום לכלל מופיע כל 

המוסדות השונים, ניתן לקבל 
את החוברת במשרדי המוסדות 
גני הבנות, גני בנים, ת"ת, בית 

באולם והספר, סמינר, ובישיבה. 
 התפילות.

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

חכמה ודעת ה לצעיריםישיב  

בישיבת חכמה ודעת החלו בשבועות האחרונים להוציא לאור מידי שבוע 
אשר מובא כל שבוע מאמר הנכתב  קודש שבתכבוד מיוחד לגליון בשבוע 

מתוך  במיוחד ע"י מורנו הרב שליט"א ולאחר מכן מובא חידושים על הפרשה
ועל החומר הנלמד בישיבה פרי עטם של צוות הישיבה שיעורי מורינו הרב 

ובחורי החמד. בצוות הישיבה יודעים להגיד שהתחרות בכתיבת החידושים 
 ש ולסכם את החומר הנלמד.לעלון נושא פרי בעמלם של הבחורים לחד

 
 

 

 במזל טו
 הי"ו שי אמיר להר"ר

 חולון
 בןלהולדת ה

 מזל טוב
 הי"ו ינון שמש אריס להר"ר

 מן יוסףחתן הרה"ח ר' 
 שליט"א
 תבלהולדת ה

 מזל טוב
 הי"ו שלמה נחמיאס להר"ר

 בני ברק
 בןלהולדת ה

 מזל טוב
 הי"ו נפתלי קליגר להר"ר

 תבלהולדת ה

 מזל טוב
 הי"ו וביץננפתלי גרש להר"ר
 שליט"א משה "ח ר'הרבה
 שליט"א ישראל ועקנין ה"חחתן הר

 בתלהולדת ה

 מזל טוב
 הי"ו  אריאל רכללהר"ר 

 כנס בנו ילה
 ני"ו  נחמןהבה"ח 

 לעול תורה ומצוות
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שיווק והפצת ספרי 
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