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ה ֶׁשַהּתֹורָ י  ַאֲחרֵ ד  ִמּיַ .  ם י ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפידִ   ק ַוָּיֹבא ֲעָמלֵ ן,  ֲהֵיׁש ה' ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאיִ 
ק ֲעָמלֵ   ִהִּגיעַ ,  ִאָּתנּוא  ִנְמצָ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ם  אִ   ָׁשֲאלּול  ִיְׂשָראֵ ם  ֶׁשעַ   ָלנּות  ְמַסֶּפרֶ ה  ַהְּקדֹוׁשָ 
 ל. ִיְׂשָראֵ ם עַ ם עִ ם ְלִהָּלחֵ 

 ָהַל�ם  ַּפעַ ":  ז. ח)ית  ְׁשמוֹ "י  ְּבַרִׁש א  הּובָ א,  ַּכֲהנָ ב  ְּדרַ א  ְּפִסיְקתָ (ם  ְמַסְּפִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּו
 ּוְנָׂשאוֹ ו  ָאִבי   ֵהִרימוֹ ו  ְּבַרְגָלית  ָלֶלכֶ   ְּבֹכחוֹ ה  ָהיָ א  �ר  ְּכבָ ד  ְוַהֶּילֶ ה,  ְרחֹוקָ   ְּבֶדֶר�  ְּבנוֹ ם  עִ ם  ָאדָ 
ם, ָטִעי ל ֹאכֶ ר מֹוכֵ   ִמיֶׁשהּון ַהּבֵ ה  ָרָאם ְּבַדְרּכָ , ְּכֵתפוֹ ל עַ  ְּבנוֹ ם עִ  ָהַל�א הּו ְוָכ�ו, ְּכֵתָפיל עַ 

ו ָאִבי   לוֹ   ְוָקָנה ת  ִלְׁשּתוֹ ו  ֵמָאִבין  ַהּבֵ   ִּבֵּקׁש  ָּכ�ר  ַאחַ ,  לוֹ ן  ְוָנתַ ל  אֹוכֵ   לוֹ ן  ִלּתֵ ו  ֵמָאִבי  ִּבֵּקׁש
 ָּכ�ר ַאחַ ,  לוֹ ן  ָנתַ ו ָאִבי  - ו  ֵמָאִבין ַהּבֵ   ֶׁשִּבֵּקׁשה  מַ ל  ּכָ ם  ְּפָעִמיה ַּכּמָ ה  ָהיָ   ְוָכ�ת,  ִלְׁשּתוֹ ם  ַמיִ 
י ָאבִ ה  ֵאיפֹ   יֹוֵדעַ י  ֵאינִ י?  ָאבִ ת  אֶ י  אּולַ   ָרִאיתָ ן: "ַהּבֵ   ָׁשֲאלוֹ ם  ִלְקָראתָ א  ּבָ   ִמיֶׁשהּון  ַהּבֵ ה  ָרָא

 . ּוְנָׁשכוֹ ב ֲהֶכלֶ א ּובָ ה ַאְרצָ  ְוִהְׁשִליכּוו ָעָלי ס ַּכעַ ן ַהּבֵ י ִּדְברֵ ת אֶ ב ָהָא ִּבְׁשֹמעַ א", ִנְמצָ 
ה ֶהְרָא א  הּום,  ִמִּמְצַריִ ם  הֹוִציָאא  הּו   ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁשם,  ִמִּמְצָריִ ל  ִיְׂשָראֵ י  ְּבנֵ   ְּכֶׁשָּיְצאּוה  ָהיָ   ָּכ� 

ן ָנתַ א  הּום,  ַהָּׁשַמיִ ן  מִ ן  מָ ל  ֶלֱאכוֹ ם  ָלהֶ ן  ָנתַ א  הּום,  ַהּיָ ת  אֶ ע  ָקרַ א  הּות,  ְוִנְפָלאוֹ ם  ִנִּסים  ָלהֶ 
ז)י ת  ְׁשמוֹ (ל  ִיְׂשָראֵ י  ְּבנֵ   ֶּׁשָּׁשֲאלּוד  עַ ה,  ָהְלָאן  ְוכֵ ת,  ִלְׁשּתוֹ ם  ַמיִ ר  ְּבאֵ ם  ָלהֶ  "ז,  ה'   ֲהֵיׁש: 

ק ֲעָמלֵ א  ַוָּיבֹ ד  ִמּיָ ?  אֹוָתנּוח  ָׁשכַ א  הּו  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש?  ִאָּתנּוא  הּו  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש ?"  ְּבִקְרֵּבנּו
 ל.ִיְׂשָראֵ י ְּבנֵ ת אֶ  ְוָנַׁש� –

ָּבִאים  ְוַהִּבְלּבּוִלים  ַהְּסֵפקֹות  ֶׁשָּכל  ִאָּתנּו  ְמַׁשֵּנן  ָּתִמיד  ָהָיה  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵמֲעָמֵלק; ֲעָמֵל"ק ְּבִגיַמְטִרָּיה ְסֹפ"ק, ָהִעָּקר ֶׁשל ֲעָמֵלק ֶזה ְלַהְכִניס ְסֵפקֹות ָּבָאָדם: 'עֹוד 

ָצִרי�  ןָיכֹול ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה?' 'ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֲעַדִיי ןי ֲעַדִייִיְהֶיה ִלי ַּתָּקָנה?' 'ַהִאם ֲאנִ 
ִמְתַקְּבלֹות?' ֶאת ָּכל ֶזה ְועֹוד ֲעָמֵלק ַמְכִניס ָּבָאָדם, ֶׁשָהָאָדם ַיֲחֹׁשב   י אֹוִתי?' 'ַהִאם ְּתִפּלֹותַ 

ה'   ׁשּו� הּוא �א ָצִרי� אֹותֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ֲהיֵ ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא �א ִאּתֹו ְוֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּבר
 ֲעָמֵלק".  ֹבאּיָ ִאם ָאִין"; ּוִמַּיד ַאַחר ָּכ� ָּכתּוב "וַ  ּונּבֵ ִקְר ּבְ 

נֹוִציא ֶאת ָּכל ַהְּסֵפקֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים נּוַכל ֶּבֱאֶמת ְלַקֵּים ְמִחיַאת ֲעָמֵלק; ִאם ַנֲאִמין   אם
  ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִנְמָצא ִאָּתנּו, ִעָּמנּו ְוֶאְצֵלנּו ְוהּוא ׁשֹוֵמַע ִלְתִפּלֹוֵתינּו. ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�

ֵכן ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהֲאִמין ְּבַעְצֵמנּו ְוַלֲחֹׁשב ָּתִמיד: 'ָּכל ָמה ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה, ֵיׁש ְלַהָּקדֹוׁש   ְּכמוֹ 
ְפָרט ְּכֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ֵׂשֶכל ְוהּוא ֵמִׂשיַח ֶאת ִלּבֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ָּברּו� הּוא ַנַחת רּוַח ִמֶּזה'; ּבִ 

ַמה קֹוֶרה ַּבָּׁשַמִים ְוֵאיֶזה ַרַעׁש ַנֲעֶׂשה ִמֶּזה. ָּכל ַהְּקִלּפֹות    ְלַׁשֵערֲאַזי ִאי ֶאְפָׁשר ְלָתֵאר ּו
 ְוַהְּמַקְטְרִגים ִנְׂשָרִפים ִמֶּזה. 

  ֵהם   ִאּתֹו;  ִנְלָחִמים  ֵהם  הּוא,  ָּברּו�  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ֶׁשְּמִפיִצים  ַהַּצִּדיִקים  ֲעָמֵלק?  ֶנֶגד  ִנְלַחם  ִמי
 ַאף  ַהֹּכל;  ּפֹוֵעל  הּוא  ַהֹּכל,  עֹוֶׂשה  הּוא  ָלעֹוָלם,  ּבֹוֵרא  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשִּנְזֹּכר  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ָלנּו  ַמְזִּכיִרים

 ַּבָּפָרָׁשה   רֹוִאים  ֲאַנְחנּו  אֹוֵמר.  הּוא  ָּברּו�  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַמה  ַרק  ְּכלּום  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  �א  ֶאָחד
  ֲחָכֵמינּו  ׁשֹוֲאִלים  ִנְּצחּו,   ַהְּיהּוִדים  ַלָּׁשַמִים   ָיָדיו   ֶאת   ֵהִרים  ַרֵּבנּו   ְּכֶׁשֹּמֶׁשה   ֲעָמֵלק,  ֶׁשל

  תֹו ְברׁשֹו  ֹוא   ִמְלָחָמה  תֹוׂשֹוע  ה ׁשֶ מ  לׁשֶ   ָיָדיו   "ְוִכי  :ח)  ִמְׁשָנה  ג,  ֵּפֶרק   ַהָׁשָנה   (ֹראׁש   ַהְקדֹוִׁשים
 ַלֲאִביֶהם   םּבָ לִ   ֶאת  ִדיןּבְ עְ ׁשַ מְ ּו  ַמְעָלה   יּפֵ לַ ּכְ   ִליםַּתּכְ ִמסְ   ָרֵאלׂשְ יִ   ּוָהיׁשֶ   ְזַמן  לּכָ   אּלָ אֶ   ִמְלָחָמה?

  ָיָדיו  ֶאת   ם ְוֵהִרי  ָיַׁשב  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ",ְפִלין ֹונ  ּו ָהי  ָלאו,   ְוִאם  ;ִריםַּגּבְ ִמתְ   ּו ָהי  ,ַמִיםֶׁשַּבּׁשָ 
 ֵמֲעָמֵלק";   ְּתַפֲחדּו  ַאל  ִיְתָּבַר�!  ַהֵּׁשם   ֶאל  ְלַמְעָלה   "ַהִּביטּו   ַלְּיהּוִדים:  ָאַמר   הּוא   ְלַמְעָלה,

 ָלֶהם:  ְואֹוֵמר  ַלֲעֵברֹות   ֶׁשּנֹוְפִלים  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת   ּתֹוֵפס   הּוא   אֹוָתנּו,   ְלַהְחִליׁש  רֹוֶצה   ֲעָמֵלק
 ִּתְסַּתְּכלּו "ַאל אֹוֵמר:  ַרֵּבנּו   ֶׁשהמֹ  ְלַמְעָלה,  ּוַמְצִּביעַ   ַרֵּבנּו   ֹמֶׁשה  ּוַמִּגיעַ   ָאבּוד!"  ְּכָבר  "ַאָּתה 

 ִיְתָּבַר�".   ַהֵּׁשם ֶאל ִּתְסַּתֵּכל  ַאָּתה  ָהַרע, ַלֵּיֶצר ַּתְקִׁשיבּו ַאל  אֹוֵמר, ֶׁשֲעָמֵלק  ָמה ַעל
 "פ) תשה ְּתַצוֶ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 
 

ֹראׁש  הּוא  ִּבְׁשָבט  ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה 
אֹוֵמר,  ַהָּפסּוק  ָלִאיָלנֹות.  ַהָּׁשָנה 
ֵעץ  ָהָאָדם  "ִּכי  יט):  כ,  (ְּדָבִרים 

ָהָאָדם ִנְדֶמה ְלֵעץ ַהָּׂשֶדה,   -ַהָּׂשֶדה"  
אֹוֵמר מֹוֲהָרא"ׁש ֶּבן ָאָדם ָיכֹול ִלְלֹמד 
 ַהְרֵּבה ֵמָהִאיָלן ֵאי� ְלִהְתַנֵהג ַּבַחִּיים.

 ְלַהֲחִזיק ַמֲעַמד 
ְלַלֵּמד  ְראּו  מֹוֲהָרא"ׁש:  אֹוֵמר 
ַעְצְמֶכם מּוָסר ֵמָהִאיָלנֹות ָהֵאּלּו, ַאף 
רּוחֹות  ְוֹחֶרף,  ַקִיץ  ֲעֵליֶהם  ֶׁשעֹוֵבר 
ּוְגָׁשִמים, ַקר ּוְכפֹור, ַחם ְוָׁשָרב, ַעל 
ַמֲעַמד,  ַמְחִזיִקים  ֵהם  ֹזאת  ָּכל 

ְּגֵדִלים   ְועֹוִׂשים ְוַאְדַרָּבה  ְוצֹוְמִחים 
 ֵּפרֹות ֲעֵרִבים ּוְמתּוִקים.

ֵכן ַאף ֶׁשעֹוְבִרים ֲעֵליֶכם ָּכל   -ְּכמֹו  
ְמִרירּות  ְוִיּסּוִרים  ָצרֹות  ִמיֵני 
סֹוְבִלים  ְוַאֶּתם  ַּדִּמים,  ּוְׁשִפיכּות 
ְועֹוְבִרים  ּוְבַגְׁשִמּיּות,  ְּברּוָחִנּיּות 

ּוַמְכא ַצַער  ִמיֵני  ָּכל  ֹוִבים, ֲעֵליֶכם 
ָאַבד  ְּכִאּלּו  ָלֶכם  ִנְדֶמה  ַּפַעם   >>>>ּוְבָכל 

 

ם  ≈ ּׁ̆ ‰ַ מ≈  ‰ ז∆  ‰ ר∆ ו… ּ̃ ∆ ׁ̆ ַמ‰  ל  ּכָ

ים  ƒיכ ƒר ¿̂ נּו  ; ֲ‡ַנח¿ ַרך¿ ּבָ ¿̇ ƒי ˙ ּ‚…ר ‡∆ ס¿ ƒל

‡…ל  ¿ ׁ̆ ƒל ל…‡   ,‰ ַ‰ּפ∆ ו¿ ם  ƒיַני ָ‰ע≈

ל…  ˙ ו¿ לו… ≈‡ ¿ ין. ‡ׁ̆ ƒב‰ָ  ל¿

ֲ‰רוּ  ּזָ ƒּ̇   י ƒס ָ‰ַ‡ר¿ ַלַע˙  ו… ּ̇ ‰ַ  ̇ מ≈

י ƒע ָ‰ר¿ ל ל¿ ‰ ָיכו… ָמ‰'; ז∆ ¿ ׁ̆ י ַ‡ ≈ ׁ̆ ¿‚ ƒל 'ר  

ים   ƒ ׁ̆ י ƒ‚ּ ַמר¿ ם  ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ ּכ¿ ים.  ƒַחּי‰ַ  ˙ ∆‡

ם  ∆ּ̇ ‡ַ יָכ‰,  ƒ ׁ̆ נ¿ ים  ƒל ּב¿ ַ̃ מ¿ ם  ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆

ָמ‰'   ≈ ׁ̆ י ֲ‡ ƒב 'ֲ‡נ… ׁ̆ ים ַלֲח ƒיל ƒח ¿̇  -ַמ

  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ  ‰ ז∆ "ַ‰ּכ…ל   :„ ּיָ ƒמ י„ּו  ƒ‚ּ ַּ̇

‰ ַ‰ּכ…  ∆ׂ̆ רּוך¿ ‰ּו‡, ‰ּו‡ עו… , ‰ּו‡ לּבָ

ל ַ‰ּכ…ל".  ע≈  ּפו…
˙ו… ( ָ̂ מּונָ  ֲע מו… ‰ ‡¡ ¿  "‚) ˙˘פ˙ ׁ̆

 

   

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 ֲחִמָׁשה ָעָׂשר ִּבְׁשַבט

 

 סנהדרין ד': רמב"ם
 

 י"ג סוטה :  תוספתא
 

 שיעורים כסדרן:  ב'-צפניה א' :נ"ך י"בנזיר : בבלי ט"ו פאה :  ירושלמי

 

מוצאי  
 ר"ת שב"ק

 

הדלקת  
 הנרות

 
 

 אלעד 4:45 6:28

 בית שמש  4:38 6:32 
 בני ברק 4:56 6:30

 חיפה 4:44 6:27

 טבריה  4:42 6:25
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ִיְתָּבַר� ה'  י"ז   -  ְּבֶעְזַרת  ֹּבא,  ָּפָרַׁשת  ג'  יֹום 

 ׁשֹוָבִבי"ם, ב' ֵׁשֶבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַלֲחֹזר  ָיכֹול  ֵּכן  ֶׁשַאָּתה  ַּתֲאִמין  ְלַרֵּבינּו,  ַּתֲאִמין 

ִּבְתׁשּוָבה; ֲעֹזב ֶאת ָּכל ַהָחְכמֹות ֶׁשְּל�, ֲעֹזב ֶאת  

ָבר ָאבּוד. ֲהֵרי ַרֵּבנּו  ָּכל ַהְּסָברֹות ֶׁשְּל� ֶׁשַאָּתה ּכְ 

אֹוֵמר (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן קיב): "ִאם 

ַאָּתה ַמֲאִמין, ֶׁשְּיכֹוִלין ְלַקְלֵקל, ַּתֲאִמין ֶׁשְּיכֹוִלין  

ְלַתֵּקן"; ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְמַקֵּבל ֶאת ַהְּתׁשּוָבה 

ִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו ֶׁשְּל�, הּוא ְמַחֶּכה ֶׁשַּתְחֹזר ֵאָליו. ּכְ 

ֹּכֲהִנים,  (ּתֹוַרת  אֹוְמִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

  ֵהם ּׁשֶ  דּיַ ְּבחּוקֹוַתי) ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא אֹוֵמר: "מִ 

  ְמַרֵחם ּו  ֵזרֹוֲאִני ח  דּיַ , מִ ֵתיֶהםֹונֹוַעל עֲ   יםּדִ ִמְתוַ 

 ."ֲעֵליֶהם

ֶׁשְּל�   ְּתַבֵּקׁש ְוַהְּנָכִדים  ֶׁשַהָּבִנים  ִיְתָּבַר�  ֵמַהֵּׁשם 

ה  זֶ   –ִיְהיּו ְיהּוִדים ְּכֵׁשִרים, ְּתִפּלֹות ֶׁשל הֹוִרים  

ְּכִפי    םַהּגֹורֵ  ָׁשַמִים.  ְיֵרֵאי  ִיְהיּו  ֶׁשַהְּיָלִדים 

ְּדֵבי   (ַּתָּנא  ְמַסְּפִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֶׁשֲחָכֵמינּו 

  ָהָיה ׁשֶ ֶאָחד    ֹכֵהןּבְ   הׂשֶ עֲ ה, ֶּפֶרק יח): "מַ ֵאִלָּיהּו ַרּבָ 

 הּׁשָ ֵמאִ   ִניםּבָ   ָרהׂשָ עֲ   ֹול  ּו, ְוָהיֶתרַּבּסֵ   ַמִיםׁשָ ְיֵרא  

ְוַאְר   הִׁשּׁשָ ַאַחת,     ם ֹוי  ְבָכלּו,  תֹוְנֵקב  ע ּבַ ְזָכִרים 

ִמתְ   םֹוָוי   ֵּקׁש ְמבַ ּו  ןּנֵ ִמְתחַ ּו  חַ ְׁשַּתּטֵ מִ ּו  לַּפּלֵ ָהָיה 

ֵיֵצא    �אׁשֶ   ַדיּכְ ָעָפר,    ֹונׁשֹולְ ּבִ   ְמַלֵח�ּוַרֲחִמים  

  ּו ְמֹכָער, ָאְמר  ַברּדְ ֲעֵביָרה ְוִליֵדי    יֵדיֶאָחד ֵמֶהן לִ 

, יתִׁש ִליְׁש ְו�א    ִניתׁשֵ ְו�א    ָנהׁשָ   ּהתָ ֹו�א ָיְצָתה א

יִ   אֶׁשּבָ ַעד   ֶאת  ְוֶהֱעָלה  ,  ֶבלּבָ מִ   ָרֵאלְׂש ֶעְזָרא 

ֹאת ֹאתֶהםּמָ עִ   ֵהןּכֹ   ֹוְוֶהֱעָלה  ִנְכַנס  �א    ֵהן ּכֹ   ֹו. 

  ִפְרֵחי ּו  ִליםֹודּגְ   ֲהִניםּכֹ   ָרָאהׁשֶ , ַעד  ֹוָלמֹוְלֵבית ע

ֲחמִ   ָניוּבָ   ֵניּבְ מִ ּו  ָניוּבָ מִ   ָנהּוהּכְ  ,  ָנהׁשָ   יםִּׁש ַעד 

", רֹוִאים ֹוָלמֹוְלֵבית ע ֵהןּכֹ  ֹותֹוִנְכַנס א �ּכָ ְוַאַחר 

ִליָלִדים   ִלְזּכֹות  ָהֵעָצה  ִהיא  ֶׁשְּתִפָּלה  ִמָּכאן 

 ְּכֵׁשִרים.

 ַיֲעֹזר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.   ַהֵּׁשם 

 "ג)ֹּבא תשפה ֱאמּונָ  ָצתוֹ עֲ (

 
 

 

ָּדָבר,   ׁשּום  ִמֶּכם  ִיְהֶיה  �א  ַּפַעם  ַאף  ְּכָבר  ְוְכִאּלּו  ִמֶּכם,  ְוִתְקָוה  ָמנֹוס 
ִּתְלְמדּו ַעְצְמֶכם ֵמָהִאיָלן ַהֶּזה, ֶׁשִּביֵמי ַהֹחֶרף ֵאין ָעָליו ׁשּום ָעִלים, ְוהּוא  

ְּכִאּלּו ְּכָבר ַאף ַּפַעם �א יֹוִציא ֵּפרֹות, ֶאָּלא ִיְתַיֵּבׁש    ָקפּוא ְוָיֵבׁש, ִנְדֶמה
ֹל, ִעם ָּכל ֹזאת ָהִאיָלן ַהֶּזה ַמֲחִזיק ַמֲעַמד ָּכל ַהֹחֶרף ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוְבִרים ַוִּיּפו

ֵכן הּוא עֹוֵמד ֵאיָתן,   -ִּפי    - ַעל    -ָעָליו ְּגָׁשִמים ְורּוחֹות, ַקר ּוְכפֹור, ַאף  
ְוַאַחר  ְוֵאי ִמְתַּבֵּטל,  ּוֵפרֹות   -נֹו  ָיִפים  ָעִלים  מֹוִציא  ַהַּקִיץ,  ִּבימֹות  ָּכ� 

 ֶנְחָמִדים ְלַמְרֶאה ּוְטִעיִמים ְלַמֲאָכל.
ֵכן ָצִרי� ָּכל ָאָדם ֵליַדע, ַאף ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמָּצִבים ְמֹאד ָקִׁשים ְּבַחָּייו,    -ְּכמֹו  

ְוֹחׁשֶ  ַהַחִּיים ְמֹאד,  ְּכִאילּו  ּוָמִרים לֹו  ֶׁשִּנְדֶמה לֹו  ַחָּייו, ַעד  ְיֵמי  ָּכל  � לֹו 
ָאַבד ָמנֹוס ְוִתְקָוה ִמֶּמּנּו, ִעם ָּכל ֹזאת, ִאם ְיַחֵּזק ֶאת ַעְצמֹו, ְו�א ִיְתַּבֵּטל 
ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו ְּכָלל, ֶאָּלא ִיְהֶיה ָחָזק ְוַאִּמיץ ְּבָכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו, ְוִיְהֶיה  

ַדְעּתֹו, ָאז סֹוף ָּכל סֹוף ָיבֹוא ַהּיֹום ֶׁשִּיְתַהֵּפ� ַהֹּכל ְלטֹוָבה, ְוִיְזֶּכה  ָחָזק ּבְ 
 ֶׁשִּיְׁשַּתֶּנה ַמָּצבֹו ְלטֹוָבה, ְוִיְגַּדל ְוַיְצִליַח.

 �א ְלִהָּבֵהל 
ֶׁשּיֹוְרִקים  ַאף  ָהֵאּלּו,  ָהִאיָלנֹות  ְּכמֹו  ִלְהיֹות  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ַהְרִּגילּו 

ָּבֶהם, ְוזֹוְרִקים ּוַמְׁשִליִכים ֲעֵליֶהם ֶזֶבל, ְוׁשֹוְפִכים ֲעֵליֶהם ַמִים,   ּובֹוֲעִטים
ֲעֵרִבים    -ִּפי    -ַעל    -ַאף   ֵּפרֹות  ּומֹוִציִאים  ְוצֹוְמִחים  ְּגֵדִלים  ֵהם  ֵכן 

ְטָעִמים   ִמיֵני  ַמְרִּגיׁש ָּבֶהם ָּכל  ּוְמתּוִקים, ֲאֶׁשר ָּכל ֶאָחד ַהּטֹוֵעם ֵמֶהם 
 ְמתּוִקים.ֲעֵרִבים ּו

ֵכן ְראּו ַאֶּתם, ַאף ֶׁשְּמָחְרִפים ּוְמַבִּזים ּוְמַגְּדִפים ֶאְתֶכם, ְועֹוִׂשים   -ְּכמֹו  
ָלֶכם ָצרֹות ּוַמְׁשִּפיִלים ֶאְתֶכם, ַאל ִּתְתַּפֲעלּו ִמּׁשּום ְּבִרָּיה ֶׁשָּבעֹוָלם, ֶאָּלא  

ּו טֹוב ְוֶחֶסד ִעם ָּכל ֶאָחד  ַאֶּתם ַּתְמִׁשיכּו ִלְהיֹות ֲאָנִׁשים טֹוִבים, ְוַּתֲעׂש
 ְוֶאָחד.

רֹוִאים ֶׁשָּכל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים ָעְברּו ַעל ַהְּׁשִביל ַהֶּזה, ֶׁשֵחְרפּו ְוִגְדפּו 
ִנְׁשְרׁשּו  ּוָבֶזה  ַמֲעַמד,  ֶהֱחִזיקּו  ֹזאת  ָּכל  ְוִעם  אֹוָתם,  ְוִהְׁשִּפילּו  ּוִבְּיׁשּו 

ְועַ  ָהֶעְליֹון,  נֹוָרִאים   -ְיֵדי    - ל  ְּבֹׁשֶרׁש  אֹורֹות  ְוֵהִאירּו  ְוָצְמחּו  ָּגְדלּו  ֶזה 
ְוִנְׂשָּגִבים ָּבעֹוָלם, ֶׁשֶּזה ָּכַלל ִחּדּוֵׁשי ַהּתֹוָרה ֶׁשל ָּכל ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים, 

ְלקּו ֶׁשָהיּו ָּבֶזה ָהעֹוָלם, ְוֶהֱחִזיקּו ַמֲעַמד, ַעל ַאף ֶׁשִהְׁשִּפילּו ְוִהְׁשִליכּו ְוחָ 
 ֲעֵליֶהם.

 �א ְלִהְתָּגאֹות 
עֹוד ָּדָבר רֹוִאים ֵאֶצל ָהִאיָלנֹות, ּוְכמֹו ֶׁשָהִאיָלן ָׁשָרָׁשיו ְמֻכִּסים ַּתַחת 
ָהֲאָדָמה, ְוָכל ַמה ֶׁשַהָּׁשָרִׁשים ִנְׁשָרִׁשים יֹוֵתר ָּבֲאָדָמה, ָהִאיָלן ָּגֵדל ְוצֹוֵמַח  

 ם ּוְמתּוִקים.יֹוֵתר ָיֶפה, ּומֹוִציא ֵּפרֹות ֲעֵרִבי
ְּבתֹו�   -�א   ִנְׁשָרִׁשים  ֵאיָנם  ְוַהָּׁשָרִׁשים  ָהָאֶרץ  ַעל  ָהִאיָלן  ִאם  ֵכן 

ֵּתֶכף   ֲאַזי  לֹוְקִחים   -ָהֲאָדָמה,  ֵהם  ַמִים,  אֹו  רּוַח  ֵאיזֹו  ְּכֶׁשָּבָאה  ּוִמַּיד 
 ׁשּום ִקּיּום.ְוׁשֹוְטִפים אֹותֹו, ּוַמְפִריִחים אֹותֹו ְלֵמָרחֹוק, ַעד ֶׁשֵאין ְלִאיָלן  

ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים, ּוַמֲחִזיק   -ֵּכן ָהָאָדם    -ְּכמֹו   ְּכֶׁשְּמַגֶּלה ּוְמַפְרֵסם ֶאת 
ֶאת ַעְצמֹו ַלֵיׁש, ְוהּוא ָמֵלא ֵּגאּות, ָאז ְלַבּסֹוף ֶנֱעַקר ְלַגְמֵרי, ְו�א ִנְׁשַאר  

קֹומֹו, ְועֹוֵבר ָעָליו ָמה  ִמֶּמּנּו ׁשּום ָּדָבר, ּוָבָאה ָהרּוַח ּוְמִעיָפה אֹותֹו ִמּמְ 
 ֶׁשעֹוֵבר.

ֲאָבל ָהָאָדם, ֶׁשְּמַכֶּסה ּוַמְסִּתיר ֶאת ַעְצמֹו ִמֶּזה ָהעֹוָלם, ּוַמֲחִזיק ֶאת 
ְּכמֹו   ָעֶליָה,  ּדֹוְרִכים  ֶׁשַהֹּכל  ָּכֲאָדָמה  ְּכלּום  ְל�א  ָּגֵדל    -ַעְצמֹו  הּוא  ֵכן 

ְויֹוִציא ֵּפרֹות ְמתּוִקים, ְוכּוָּלם ֹיאֲהבּו אֹותֹו, ִּכי   ְּברּוָחִנּיּות ּוַבַּגְׁשִמּיּות, 
ְּכֶׁשָהָאָדם זֹוֶכה ְלַהְסִּתיר ֶאת ַעְצמֹו ְוֶאת ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים, ְוָתִמיד ַמֲחִזיק  

- ְיֵדי-ַעְצמֹו ְל�א ְּכלּום, ְוהּוא ָעָנו ֲאִמִּתי, ֶׁשְּמַבֵּטל ֶאת ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי, ַעל
ֵדל ְוצֹוֵמַח ּומֹוִציא ֵּפרֹות ֲעֵרִבים ּוְמתּוִקים ֶׁשַהֹּכל ֶנֱהִנים ֶזה ַּדְיָקא הּוא ּגָ 

ְוַעל ַהֶּזה,  -ֵמֶהם,  ֵמָהִאיָלן  מּוָסר  ְוָלַקַחת  ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ָלַדַעת  ֲעֵליֶכם  ֵּכן 
ֶׁשָּלֶכם  ְוַהָּׁשָרִׁשים  ָהֲאָדָמה,  ְּבתֹו�  מּוְׁשָרִׁשים  ֶׁשִּתְהיּו  ְזַמן  ֶׁשָּכל  ְוֵליַדע 

ָהֲעָנָוה  יִ  ִמַּדת  ֶאת  ְלַעְצְמֶכם  ֶׁשִּתְּקנּו  ַהְיינּו  ָהֲאָדָמה,  ִעם  ְמֻכִּסים  ְהיּו 
ַעל ְלַגְמֵרי,  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ְלַבֵּטל  ְוַהִּבּטּול,  ֻּתֻׁשְרׁשּו -ְיֵדי-ְוַהִׁשְפלֹות  ֶזה 

הַ  ְמתּוִקים,  ֵּפרֹות  ְותֹוִציאּו  ְוִתְצְמחּו  ּוְתַגְּדלּו  ֲחָזִקים,  ְיינּו ְּבָׁשָרִׁשים 
ָאָדם אֹוֲהִבים ְמֹאד ָאָדם ַהּזֹוֶכה ַלֲעָנָוה -ֶׁשּכּוָּלם ֹיאֲהבּו ֶאְתֶכם, ִּכי ְּבֵני

 ּוְלִׁשְפלּות.
 (קּוְנְטֵרס ט"ו ִּבְׁשַבט)

 
 
  

 ִמְכָּתב ֵמרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א
 

 ,ֶׁשְּלת ֲעזֹב ֶאת ָּכל ַהָחְכמֹו
 אַָּתה ֵּכן ָיכֹול לֲַחזֹר ִּבְתׁשּוָבה

ר  >> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
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 ְׁשֵאָלה:

 "א,ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו        

ָהֵעצֹות   ַהְּדָרׁשֹות,  ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ּכַֹח  ִייַׁשר  ּכֹל  קֶֹדם 
ַהַחִּיים ְוֵהם הֹוְפִכים  ְוַהִּמְכָּתִבים, ֵהם ַמָּמׁש ִׁשּנּו ִלי ֶאת  

 ְליֹוֵתר ְויֹוֵתר ָיִפים.

ֲאַנְחנּו ָּגִרים ְּבֵאזֹור ֶׁשֵאין ַהְרֵּבה ְׁשֵכִנים ְיהּוִדים, ְלֶאָחד 
הֹוְלכֹות  ְוַהָּבנֹות  ִּבֵּתנּו,  ֶׁשל  ַּבִּגיל  ַּבת  ֵיׁש  ֵמַהְּׁשֵכִנים 

ֵסֶפר. אֹוָת  ֵּבית  ִהְתלַ   תּבַ ה  ְלאֹותֹו  ֶׁשָּלּה  ַעלְוִאָּמא   ְּבׁשּו 
ִּבֵּתנּו, ָהִאָּמא ְמִסיָתה ֶאת ִּבָּתּה ִלְפֹּגַע ַּבַּבת ֶׁשָּלנּו, ִהיא 

ִמֶּמָּנה   קְצחֹות  אֹוֶסֶפת ָּבנֹות ֲאֵחרֹות ֵמָהֵאזֹור ְוֵהן עֹוׂשֹו
 יֹום.ר יֹום ַאַח 

ֶאת ַההֹוִרים ִאם ַהַּבת ֶׁשָּלנּו ָעְׂשָתה ַמֶּׁשהּו   םְּכֶׁשּׁשֹוֲאִלי
ֵאין   ְלַדֵּבר    ם ָלֶה ַרע,  ַּגם  ִנִּסינּו  ַלֲענֹות.  ָהִאָּׁשה  עִ ַמה  ם 

ֶׁשל ַהֲהָצקֹות    הַהּזֶ   ַעל ָהִעְנָיןד  ֶׁשֵּבית ַהֵּסֶפר ִמָּנה ִּבְמֻיָח 
ֲאָבל ֵאין ִעם ִמי ְלַדֵּבר. ֲאַנְחנּו ְמַבְּקִׁשים ַהְרֵּבה ֵמַהֵּׁשם 
 ִיְתָּבַר ַעל ֶזה, ֶׁשּנּוַכל ִלְחיֹות ְּבָׁשלֹום ּוְבַׁשְלָוה ִעם ֻּכָּלם.

עִ  ָיֶפה  ְלַדֵּבר  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ְּכָבר  ם  ִנִּסיִתי  ֶׁשֶּזה  ַההֹוִרים 
ִים ֶזה ַרק ָעָׂשה יֹוֵתר ָּגרּוַע, ֲאַנְחנּו ְּכָבר א ִיָּפֵסק, ֵּביְנַת 

 ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל ֶאת ֶזה יֹוֵתר. 

ִעם   ְלִהְסַּתֵּדר   ֵאי ָלנּו  ְלַיֵעץ  ָיכֹול  ַהְּיִׁשיָבה  אּוַלי רֹאׁש 
 ַהְּבָעָיה?

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 

  א, י"ז ׁשֹוָבִבי"ם, ב'  ּבֹ יֹום ג' ָּפָרַׁשת    -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ֵׁשֶבט, ְׁשַנת ה'תשפ"ג  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

.ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ַהְּבָעיֹות ֵמַהּסּוג ַהֶּזה, ְּכֶׁשֵּבין   - ְלַצֲעֵרנּו ֶזה קֹוֶרה ַהְרֵּבה 
ֶׁשִּמְתנַ  ֶאָחד  ֵיׁש  ֶיֶלד   ֵּׂשאְיָלִדים  ְולֹוְקִחים  ֲאֵחִרים,  ַעל 

ַׂש  ַרֲחָמָנא  תֲחָבטֹוק  ְּבתֹור  לֹו  ּוְמִציִקים  ּבֹו  ּפֹוְגִעים   ,
 ִלְצָלן.

ְּכֶׁשַהַּבת ֶׁשְּל יֹוֶרֶדת ְלַמָּטה ְלַׂשֵחק, ִּתְׁשַלח אֹוָתּה ִעם 
ַהְיָלדֹות    ָּכ ְוַכּדֹוֶמה,  ִמְׂשָחִקים  ְוַצֲעצּוִעים,  ַמְמַּתִּקים 

ְׁשַנִים  יִ  אֹו  ֶאָחד  ִעם  ְּתַדֵּבר  ֵכן  ְּכמֹו  ִאָּתּה.  ְלַׂשֵחק  ְרצּו 
ַמֶּׁשהּו ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ָלֶהם   דְמֻיָח   ֵמַהְּׁשֵכִנים  ְּתַסֵּפר   ,ֶנְגְּד

ֶׁשָּלֶהם   ַהְּיָלִדים  ֶאת  ְיַחְּנכּו  ְוֵהם   ,ֶׁשְּל ַּבַּבת  ֶׁשּפֹוְגִעים 
 .ֶׁשְּיַׂשֲחקּו ִעם ַהַּבת ֶׁשְּל 

ֶׁשֵהם וְ  ַהְּיָלִדים,  ַעל   ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבֵּקׁש  ֻּכָּלם  ַעל 
ֶׁשא    ִיְתָּבַר ֵמַהֵּׁשם  ְּתַבֵּקׁש  ּוְכֵׁשִרים.  ְּבִריִאים  ִיְגְּדלּו 
ֲחָזָקה   ְּתִפָּלה  ַּבֲאֵחִרים;  ִיְפְּגעּו  א  ְוֶׁשֵהם  ָּבֶהם  ִיְפְּגעּו 

יֹו ֲחָזָקה  ְּתִפָּלה  ֵמַהּכֹל,  ֲחָזָק יֹוֵתר  ִמֵּׂשֶכל,  יֹוֵתר    הֵתר 
 ִמֶּטַבע; ִעם ְּתִפָּלה רֹוִאים ִנִּסים. 

 ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים.
 "ג) תשפ אּבֹ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

   

ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ת ַהֲהָצקוֹ ת ֶא ם עֹוְצִרי ֵאיְך 
נוּ   ? ְלִבּתֵ

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ְּתׁשּוָבה:
 
 
 
. 

דֹוׁש ( נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )ס"אקִסּפּור ַחּיָ

 . ַרֵּבינּול  ֶא  ַמִּגיעַ א ְוהּום, ָׁשִניה ַּכָּמ ד ָונָ ע נָ ה  ָהיָ "ל, זַ  ַרֵּבינּול  ֶׁש ד ַּתְלִמין, ִׁשְמעֹור: ר' ַּתְקִצי
ְוָאז ְּבאֹותֹו ָׁשָעה ָיַׁשב ַרֵּבנּו ַז"ל ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבֵביתֹו ִּבְבֶרְסֶלב ְוִהְפִליט ִמִּפיו ְּדָבִרים  

ַא  ִאיז  ֶעס  אֹוי!  ֵיׁש    ֵאּלּו:  ֶׁשִּלי  ִׁשְמעֹו'ִלי  ַעל  (אֹוי,  ִׁשְמעֹון'ֶלע",  ר'  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ְגרֹויס 
ְוׁשּו ְּגדֹוָלה),  ְלר'  ַרְחָמנּות  ַמְחָׁשָבה  ִנְכְנָסה  ְוָאז  ְמַכֵּון.  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָמה  ֵהִביָנה  א  ְּבִרָּיה  ם 

ִׁשְמעֹון, ֶׁשהּוא ָצִרי ַלֲחזֹר ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל, ְוֵכן ָעָׂשה. ְוִהְתִחיל ִלְנסַֹע ִמְּכָפר ִלְכָפר ּוֵמִעיר ָלִעיר  
 ל ַהֶּדֶר ָּבָכה ַהְרֵּבה ַמה ַנֲעָׂשה ִעּמֹו ְּבֵאּלּו ַהָּׁשִנים. ָלבֹוא ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל ָלִעיר ְּבֶרְסֶלב. ּוְבכָ 

ְוִהִּגיַע ֶאל ְּכָפר ֶאָחד ְוִהְתַאְכֵסן ֵאֶצל ְיהּוִדי ֶאָחד, ּוְכֶׁשהּוא ַרק ָּפַתח ֶאת ַהֶּדֶלת ִהיא ָיְלָדה ֶּבן  
ֶׁשִאיׁש ֶזה ְּבַוַּדאי ַצִּדיק ָּגדֹול, ְוִעְּכבּוהּו ַעד    ָזָכר ְלַמָּזל טֹוב, ְוִכְּבדּוהּו ְמאֹד, ִּכי ִּדּמּו ְּבַנְפָׁשם,

 יֹום ְׁשִמיִני ַלִּמָּלה ְוִכְּבדּוהּו ְּבַנְסְּדָקאּות.
  ְוַאַחר ָּכ ָחַזר ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל ְוִנְכַנס ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ּוְבִכּיֹות נֹוָראֹות. ְוַרֵּבנּו ַז"ל 

 ֶאְמַצע ַהִּׂשיָחה ַהּזֹו ֶׁשל ִׂשְמָחה ְוִעְנַין ְׁשמֹות ְּבֵני ָאָדם. ָאַחז ָאז ּבְ 
ְוָאז ְּכָבר ֵהִבינּו ֵהיֵטב ֶאת ִּדּבּוָריו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל ֶׁשָאַמר "ִׁשְמעֹון אֹוִתּיֹות 'ָעוֹן ָמׁש'", ֶׁשַהַּכָּוָנה  

 "ֶׁשָּסר ִמֶּמּנּו ֲעוֹונֹו". 
 תקסח. 

ּו ָּכל ַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו, ְוִנְׁשַאר ַרק ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ָאז ָּפַתח ִּפיו ְוִסֵּפר ִלְפֵני ַרֵּבנּו  ַאַחר־ָּכ ְּכֶׁשָהְלכ
  ְמאֹד  ָאז  ִחְזקּו  ל" זַ   ְוַרֵּבנּו.  ַהְרֵּבה  ּוָבָכה, ַהָּׁשִנים  ְּבֵאּלּו  ָעָליו  ֶׁשָעַבר  ָמה  ְוָכל   ִלּבֹו   ָּכל  ֶאת  ל "זַ 

:  ל" ֵאָליו ְוכּו'. ּוְבתֹו ְּדָבָריו ָעָנה ְוָאַמר לֹו ַרֵּבנּו זַ   ֶׁשָּבא  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ֶׁשהּוא  ֵאי,  לֹו  ְוִהְזִּכיר
ִחּלּוק ֶאְצִלי ִמּיֹום ֵליָדִתי ַעד ַהּיֹום ֶׁשָּיָצאָת ִמֶּמִּני, ְּכמֹו ֵכן ֵיׁש ִחּלּוק ַעְכָׁשו    ֶׁשָהָיה  ֶׁשְּכמֹו,  ַּדע"

ְלֵבין ַהּיֹום ַהֶּזהֵּבין ַהּיֹום ֶׁשָּיָצאָת ִמ  . (ְּכלֹוַמר ָּכל־ָּכ ָעָלה ִמַּמְדֵרָגה ַלַּמְדֵרָגה ּוִמָּׁשם  "ֶּמִּני 
  ְלַהָּלן יֹוֵתר ָּגבֹוַּה ֵמַעל ָּגבֹוַּה ְלַמְעָלה, ַעד ֶׁשֶּנְעַּתק ְּבֵאּלּו ַהָּׁשִנים ַמְדֵרגֹות ַרּבֹות ָּכל־ָּכ, ַעד 

אֹו ֵּבין  ֶאְצלֹו  ִחּלּוק  ְלאֹותֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֵלָדתֹו  יֹום  ֵּבין  ֶׁשָהָיה  ַהִחּלּוק  ְּכמֹו  ַעְכָׁשו,  ְלֵבין  ַהְּזַמן  תֹו 
 ַהְּזַמן).  

ֵמִעְנָין ֶזה, ִּכי ְּבֵעת ֶׁשָּיָצא    ל "זַ [ּוִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו מַֹח ְּבָקְדקֹדֹו, יּוַכל ְלָהִבין ְמַעט ִמְּגֻדַּלת ַרֵּבנּו  
,  ֶזה  קֶֹדם   ל" זַ ָרֵאל. ְוָכל ָמה ֶׁשָעַבר ַעל ַרֵּבנּו  ְּבֶאֶרץ־ִיְׂש   ל"זַ ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִמֶּמּנּו, ְּכָבר ָהָיה ַרֵּבנּו  

,  ְונֹוָראֹות  ֲעצּומֹות  גֹותַהָּׂש   ְלַהִּׂשיג  ֶׁשָּזָכה ,  ִּפְלֵאי־ְּפָלאֹות  ְוַהִּנְפָלאֹות  ְוַהּנֹוָראֹות   ַהְּגדֹולֹות  ְוָכל
ַהָּצרֹות  ְּבֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵא   ֶׁשָהָיה  קֶֹדם,  ָּבעֹוָלם  ִנְראּו  ְוא  ִנְׁשְמעּו  ֶׁשא ָּכל   ְוַאַחר־ָּכ ְוכּו',  ל 

ְוַלְחזֹר    ְוַהַהְרַּפְתָקאֹות ְוכּו' ֶׁשָעְברּו ָעָליו, קֶֹדם ֶׁשָהָיה ְּבֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל, ַעד ֶׁשָּזָכה ָלבֹוא ְלָׁשם
ִמָּׁשם ְּבָׁשלֹום ְוכּו', ְוִהִּׂשיג ָמה ֶׁשִהִּׂשיג ְוכּו'. ְוָאַמר, ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשָּיַדע קֶֹדם ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל, הּוא  
ֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל   ֶׁשָּיַדע קֶֹדם  ְוַהָּׂשָגתֹו,  ַּדְרֵכי ּתֹוָרתֹו  ִמְתַּבֵּיׁש ְמאֹד ְמאֹד ִעם  ְוָהָיה  ְּכא ַמָּמׁש. 

ּו', ְוַאַחר־ָּכ ָעָלה ַמְעָלה ַמְעָלה ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ָׁשָעה ְוכּו'. ּוְבֵעת ֶׁשָּנַסע ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִמֶּמּנּו,  ְוכ
ֶזה ְּכָבר ָהָיה ַּכָּמה ָׁשִנים ַאַחר ִּביָאתֹו ֵמֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל. ְרֵאה ְוָהֵבן ְוַהֵּבט ְּבֵאיזֹו ַמֲעֵלה ּוַמְדֵרָגה  

ַאַחר ָּכל ֵאֶּלה, ֶׁשִּנְתַרֵחק ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִמֶּמּנּו ָׁשׁש ָׁשִנים אֹו יֹוֵתר ְקָצת, ָאַמר, ֶׁשֵּיׁש  ָעַמד ָאז. וְ 
ָּיָצא  ִחּלּוק ֵּבין ַהָּׂשָגתֹו ְּבֵעת ֶׁשָּיָצא ִמֶּמּנּו ּוֵבין ַעְכָׁשו, ְּכמֹו ַהִחּלּוק ֶׁשֵּיׁש ֵּבין יֹום ֵלָדתֹו ַלּיֹום ֶׁש 

 עֹון ִמֶּמּנּו] ַרִּבי ִׁשְמ 
 תקסט. 

ַרֵּבנּו   ֶאל  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַּפַעם  ִנְכַנס עֹוד  ָיִמים  ַּכָּמה  ֶׁשִּיְזֶּכה    ל"זַ ְוַאַחר  לֹו,  ֶׁשַּיְבִטיַח  ּוִבְּקׁשֹו, 
  ְּבַפֵחי   לֹו  ְוָהַל,  ָּדָבר  ׁשּום   לֹו  ָעָנה  ְוא  ָׁשַתק  ל" זַ   ְלַׁשְּמׁשֹו ְּבֶזה ּוַבָּבא ְלֶנַצח ְנָצִחים. ְוַרֵּבנּו

 . ֶנֶפׁש
ֹו ָּבֶזה ּוָבָבא ְוכּו'. ְוִהְזִּכיר ָאז  ְלַׁשְּמׁש  ֶׁשִּיְזֶּכה,  ׁשּוב  ל"זַ ַאַחר עֹוד ַּכָּמה ְזַמן ָחַזר ּוִבֵּקׁש ֵמַרֵּבנּו  

  אֹוְסָיאִטין  ִמְּכַפר  ֶׁשָּנְסעּו ְּבֵעת ַהִּמיָתה  ִמן   ַאַחת ַּפַעם  אֹותֹו ֶׁשִהִּציל , ַהַּמֲעֶׂשה ֶאת ל " זַ ְלַרֵּבנּו 
ּו  ְלֶמעְדֶווִדיְווֶקע אֹו ְלֶהֶפ, ֶׁשָּנְסעּו ְּבִׁשּפּוַע ָהָהר, ְוֵהִבין ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ֶׁשָהֲעָגָלה ִּתְתַהֵּפ. ְוָהי

ץ ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֵמָהֲעָגָלה  ָאז ֻּכָּלם ְּבַסָּכַנת ָמֶות, ִּכי ַהֶּדֶר ָהְיָתה ְמֵלָאה ַּבֲאָבִנים ּוַבֲחִפירֹות. ְוָקפַ 
ַרֵּבנּו   לֹו  ְוֵהִׁשיב  ָהֲאָנִׁשים.  ָּכל  ֶאת  ְוִהִּציל  ָהֲעָגָלה  ֶאת  גּוט  ":  ל" זַ ְוִעֵּכב  ָהאְסטּו  ַוַּדאי  ַא 

ָּגדֹול    (ְּבַוַּדאי ָעִׂשיָת טֹוב), ְוָרַמז לֹו, ְּדִמּׁשּום ֶזה ְלַבד ֵאינֹו ָיכֹול ִלְזּכֹות ֲעַדִין ְלָדָבר   ״ִּגיַמאְכט
ְקִּדים לֹו  ִה   ְּכָבר   ְוָכאן.  ל ״ ָּכֶזה, ְוָהַל לֹו ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש. ַאַחר עֹוד ַּכָּמה ְזַמן ָחַזר ּוָבא ֶאל ַרֵּבנּו זַ 

ְוַעל־ ״ְוַסֵּפר לֹו, ֵאי ֶׁשִאּמֹו ָּבָאה ֵאָליו ַּבֲחלֹום ִמְּפֵני ָמה ֵאינֹו ַמְבִטיַח לֹו ַעל־ֶזה,    ל ״ַרֵּבנּו זַ 
 !" ּוָבָבא ָּבֶזה אֹוִתי  ְלַׁשֵּמׁש  ֶׁשִּתְזֶּכה, ַמְבִטיֲח ִהְנִני ֵּכן

ִקֵּנא ּבֹו ַעל ְזִכָּיה זֹו ְמאֹד]. (ִצּיֹון ְקבּוָרתֹו    ל" זַ ּת  ", ֶׁשּמֹוַהְרנַ ל" זַ [ְוִסֵּפר ַרִּבי ַנְחָמן טֹוְלְטִׁשיֶנער  
ַה  ֶׁשל  ְלִצּיּונֹו   ִּבְצַפת ָסמּו ַהַחִּיים  ְּבֵבית    ָלבֹוא   ְרִגיִלים  ְוַאְנֵׁשי־ְׁשלֹוֵמנּו ,  "יֹוֵסף  יתּבֵ "הּוא 

 ). ל" זַ  ַרֵּבנּו  ֶאל  ָׁשִליַח  ְוַלֲעׂשֹותֹו ְלָׁשם
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק") - (ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה 
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 ח„˘ו˙ בין כו˙לי מוס„ו˙ינו ה˜' 

 יומא דהילולא קדישא של מוהרא"ש זי"ע  
ביום רביעי הבעל"ט, י"ז שבט, חל יומא דהילולא קדישא השמיני של כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע. ככל שמתקרב  
יום ההילולא ניכרת ההתעוררות וההתרגשות בקרב אנשי שלומינו בפרט, ואצל יהודים בכל רחבי העולם  

מוהרא"ש נהג לומר "ביומא דהילולא של צדיק, מתגלה ורואים מה הצדיק  בכלל, לקראת יום מרומם זה.  
להתחיות   ממשיכים  בחייו,  ישראל  עם  עם  למד  שהוא  והעצות  הלימודים  איך  רואים  לעולם",  השאיר 
ולהתקיים, והם עדיין מחזקים ומעוררים יותר ויותר יהודים ברחבי העולם, ומקרבם להשם יתברך, עוד יותר,  

 זק מבחייו הקדושים.ואפילו יותר ח
אנו זוכרים היטב מה מוהרא"ש עשה עבורנו כל שנותיו, איך הוא רומם אותנו בכל מצב וחיזק אותנו לעבודת  
השם כמו שצריך, ואנחנו ממשיכים להתחזק עם ספריו והקונטרסים הקדושים שמעניקים לנו את הדרך  

השם יתברך. ולכן היום הזה כל כך גדול,  הנכונה בחיים, כיצד לעבוד את השם יתברך ולעולם לא להתנתק מ 
 כשמתאספים יחד ומשננים את דבריו, וממשיכים לצעוד בדרכיו.

ההילולא,   של  היום  סביב  שביבנאל  הקדוש  ציונו  על  וישתטחו  יעלו  ישראל  בארץ  שלומינו  אנשי  רבבות 
ישננו את מה  יהודים תושבי ארצות אחרים בכל מקומות מושבותיהם יתאספו בבתי המדרשים המקומיים ו

שמוהרא"ש לימד אותנו כל השנים, וילמדו את העצות הקדושות מרבבות ספריו הקדושים שהוא השאיר  
 לנו בירושה.

בערב,    8:00סעודת ההילולא המרכזית תתקיים אי"ה ביום שלישי פרשת יתרו, אור ליום י"ז שבט, בשעה  
 ש הישיבה שליט"א.סקילמאן, בהשתתפות רא 27בהיכל הישיבה בויליאמסבורג, ברחוב 

חייו,   ימי  כל  עסק  שמוהרא"ש  מה  את  לקיים  להתאמץ  הזה  המרומם  היום  את  ינצלו  גם  שלומינו  אנשי 
להדפיס את ספרי רבינו ז"ל ולהפיצם בכל העולם, ובכך להכניס את לימודיו הקדושים של רבינו ז"ל בכל בית  

הדפסה היכל הקודש" מקום בו מדפיסים  יהודי. כל אחד ישתתף בסכומים הגונים לסייע לבית הדפוס "קרן 
אלפי ספרים וקונטרסים מידי יום ביומו, ומפיצים את זה בקרב יהודים בכל מקום, ומעורר אותם להתחיל  

 לחיות עם השם יתברך מחדש.
 יעזור השם יתברך שנמשיך להחזיק את עצמנו בדיבוק חברים ולציית מה שמוהרא"ש לימד אותנו.

 הוא ימליץ טוב בעדינו! 
 *** 

 דוד אסקאל ני"ו  החשוב  סיום הש"ס של הבחור
בישיבת תפארת התורה ברסלב שבעיר ויליאמסבורג שוררת שמחה גדולה. אחד מהתלמידים החשובים  
הבחור החשוב דוד אסקאל ני"ו שנכנס לישיבה לפני פחות משנה, ולאחר ששמע מראש הישיבה את גודל  

ת זאת בתמימות ובפשיטות, ומלבד זאת שהוא בחור נעים  החשיבות של לומר ולסיים ש"ס, הוא הפנים וציי
הליכות עם מידות טובות, ומלבד כל השיעורים הנוספים שלו בחומש, משניות, הלכה, מדרשים וכו', הוא  

 למד מידי יום כמה שעות ש"ס כסדרן, עד שבעזרת השם יתברך הוא זכה בימים אלו לסיים את כל הש"ס.
ומשפחתו בנסיעה מארץ ישראל, לחגיגת הסיום שנערך בפאר והדר אצל קרובי ליום הגדול הזה הגיעו הוריו  

 משפחתו המתגוררים בויליאמסבורג.
ראש הישיבה שליט"א הגיע במיוחד לקחת חלק בסיום, נטלו ידים לסעודה, שרו ניגונים יפים, ושמעו כמה  

 דרשות יפות. שניתן להאזין להם בקו קול ברסלב.
הישיב הביע ראש  השאר  מארגנת  בין  שהמשפחה  מכך  גודל התפעלותו  את  שליט"א במהלך הדרשה,  ה 

נערך   זה  המקרים  ברוב  אבל  ש"ס,  סיומי  עשרות  היו  כבר  שבישיבה  בשעה  מכובד,  סיום  כזה  מיוזמתה 
בישיבה, לא כל המשפחות יודעות להכיר בגודל החשיבות של בחור שלומד את התורה הקדושה בדרך 'סדר  

רואים  פה משפחה חמה ששמחה    -אמר ראש הישיבה    -ל, אבל במקרה הזה  דרך הלימוד' של רבינו ז"
קיח:)   (שבת  מספרים  לברכה  זכרונם  שחכמנו  כפי  מכובד,  סיום  ועורכים  לתורה,  כבוד  ומגלים  ותומכת, 
האמורא הקדוש אביי אמר שצריך לתת לו שכר על זה שכאשר הוא רואה את אחד מהתלמידים מסיים  

יום חג, ורש"י מוסיף שם מילה "שגרסה", שהתלמיד סיים את המסכת בגירסה.  מסכת, הוא עושה לו מזה  
ראש הישיבה אמר שלמרות שהזמינו אותו לאותו ערב להגיע לקריה לסיום של הקהילה לחזק את האברכים  

 המקומיים שמשתתפים בשיעור היומי, הוא בכל זאת בחר להגיע להשתתף בסיום הש"ס המיוחד הזה.
שמישהו פעם אמר לאדמו"ר מצאנז זי"ע שהוא למד ש"ס, שאל אותו האדמו"ר מצאנז  ראש הישיבה סיפר 

דוד למד ש"ס, וש"ס לימד אותו, מלבד זאת שהוא    –אמר ראש הישיבה    –"ומה הש"ס לימד אותך?" כאן  
 לומד בהתמדה, הוא גם מאוד בעל מידות טובות.

הודה להשם יתברך, ולהוריו החשובים    לאחר מכן התכבד חתן התורה הבחור דוד ני"ו בכמה מילים, הוא
 שחיזקו אותו, וכן גם קרובי משפחתו מוויליאמסבורג, שהכניסו אותו לביתם בתקופה זו שהוא לומד שם.

לאחר מכן שמעו כמה מילים מהאב החשוב שליט"א שהודה להשם יתברך שהחיינו וקיימנו והגיענו, הוא  
מר שזה בבחינת "ברא מזכה אבא", ובנוסף הוא גם מאוד  לעולם לא האמין שהוא יזכה שבנו יסיים ש"ס, וא

 הודה לראש הישיבה שליט"א. לאחר מכן נשמעו עוד כמה דרשות מהמשפחה.
הציבור יצא עם חיזוק גדול, לקחת את עצמם לידיים, ולקבל את העצות היפות והמתוקות של רבינו ז"ל,  

 שאיתם ניתן לזכות לחיים מתוקים ויפים.
 תנו כבוד לתורה! 
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 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

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

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

 ברכות 9:15
 10:00שחרית ימי חול  

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

  2ירושלים 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  30

 לפני השקיעה  'ד 10 ברכות 9:15 ק"א   20 הנביאה וגם ברמה ג' רח' מרים
 

  6ריב"ל רח' |  שמש  תבי

 19רשב"י |  מודיעין עילית  לאחר הדה"נ  'ד 10 ברכות 9:15 לפני השקיעה  'ד 30 21:30יום רביעי בשעה 
רחוב צה"ל  21:30בשעה  שנייום שיעור:  

 ) ביהכ"נ חב"ד( 9
 

 (בנין יד עזרה)  1רחוב צה"ל |    צפת לפני השקיעה  'ד 10 ברכות 9:00 דק' לפני השקיעה 20

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

 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע 

 

אנשי שלומינו היקרים די בכל אתר ואתר נקראים ומוזמנים  
להשתתף בסעודות הילולא שיתקיימו אי"ה לרגל יומא  

 דהילולא של 

 כ"ק מרן מוהרא"ש זצוק"ל
מזיו תורתו אשר הנחיל לנו  לשבת בדיבוק חברים ולהנות

 לדעת את הדרך אשר נלך בה
 ביום שלישי הסעודות יתקיימו בכל בתי מדרשינו בארץ 

 8:00ירושלים בשעה  
 5:00בני ברק בשעה 

 8:45מודיעין עילית בשעה 
 9:30בשעה  טבריה

 8:30בשעה  ) 19(ברחוב נחל דולב  בית שמש

 תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו 
  הקדוש ביבנאל ייצאו מהמקומות הנ"ל לאחר הסעודות הסעות לציונו

 : בטלפון   להסעות הרישום
   054-8480941 - בני ברק    - 053-3144467  -ירושלים 

 053-4138153 -מודיעין עילית  
 
 
 

 
 

 

 

 

   
 

בשם עשרות אלפי יהודים מכל העולם  
השואבים חיזוק והתעוררות מקול ברסלב,  

קונטרסים עצתו  ה, ומיומי  השיעורים החיזוק
 ;  הנפלאים ת, והגיליונו אמונה

 חמה ולבבית   אנו מאחלים ברכת מזל טוב
 

 שליט"א מרדכי אינדיג  להרב
 

לרגל השמחה השורה במעונו בנשואי בתו  
נרו  שמעון ניישטייןלמזל טוב עב"ג החתן 

 נחמן ניישטייןיאיר בן מחותנו הרב 
שליט"א מלמד מומחה בתלמוד תורה  

 היכל הקודש וויליאמסבורג
הוא עמוד השדרה של היכל הקודש,  ר' מרדכי,

והמוציא לאור והוא מנהל את הקו קול ברסלב, 
 ודואג לכל כלל ישראל שיכלו להתחזקשל הגליון, 

אי אפשר לספור ולמנות את הזכיות הרבות שלו, 
כמה עשרות אלפי יהודיים הוא כבר הציל והעמיד 

 על הרגליים ברוחניות ובגשמיות.  
ות האלו יזדקפו יעזור השם יתברך שכל הזכי

לזכותו, לראות הרבה נחת דקדושה מתוך בריאות, 
שהזיווג יעלה יפה, שהם יתברכו בבני ברוכי חיי 

 אריכי ומזוני רויחי וסייעתא דשמייא
שר' מרדכי שליט"א יזכה  והברכה אחת היא

בעזרתו יתברך להמשיך בעבודת הקודש, להכניס 
 את העצות של רבינו ז"ל בכל עם ישראל, אמן.

  

  

 

 

 


	הֲיֵשׁ ה' בְּקִרְבֵּנוּ אִם אָיִן, וַיָּבֹא עֲמָלֵק וַיִּלָּחֶם עִם יִשְׂרָאֵל בִּרְפִידִים. מִיַּד אַחֲרֵי שֶׁהַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה מְסַפֶּרֶת לָנוּ שֶׁעַם יִשְׂרָאֵל שָׁאֲלוּ אִם הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ נִמְצָא אִתָּנוּ, הִגִּיעַ עֲמָלֵק לְהִלָּחֵם עִם...
	חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה מְסַפְּרִים (פְּסִיקְתָא דְּרַב כַּהֲנָא, הוּבָא בְּרַשִׁ"י שְׁמוֹת יז. ח): "פַּעַם הָלַךְ אָדָם עִם בְּנוֹ בְּדֶרֶךְ רְחוֹקָה, וְהַיֶּלֶד כְּבָר לֹא הָיָה בְּכֹחוֹ לָלֶכֶת בְּרַגְלָיו הֵרִימוֹ אָבִיו וּנְשָׂאוֹ עַל כְּ...
	כָּךְ הָיָה כְּשֶׁיָּצְאוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הוֹצִיאָם מִמִּצְרַיִם, הוּא הֶרְאָה לָהֶם נִסִּים וְנִפְלָאוֹת, הוּא קָרַע אֶת הַיָּם, הוּא נָתַן לָהֶם לֶאֱכוֹל מָן מִן הַשָּׁמַיִם, הוּא נָתַן לָהֶם בְּאֵר מַיִם ל...
	מוֹהֲרָא"שׁ זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ הָיָה תָּמִיד מְשַׁנֵּן אִתָּנוּ שֶׁכָּל הַסְּפֵקוֹת וְהַבִּלְבּוּלִים בָּאִים מֵעֲמָלֵק; עֲמָלֵ"ק בְּגִימַטְרִיָּה סְפֹ"ק, הָעִקָּר שֶׁל עֲמָלֵק זֶה לְהַכְנִיס סְפֵקוֹת בָּאָדָם: 'עוֹד יִהְיֶה לִי תַּקָּנָה?' 'הַאִ...
	מוֹהֲרָא"שׁ זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ הָיָה תָּמִיד מְשַׁנֵּן אִתָּנוּ שֶׁכָּל הַסְּפֵקוֹת וְהַבִּלְבּוּלִים בָּאִים מֵעֲמָלֵק; עֲמָלֵ"ק בְּגִימַטְרִיָּה סְפֹ"ק, הָעִקָּר שֶׁל עֲמָלֵק זֶה לְהַכְנִיס סְפֵקוֹת בָּאָדָם: 'עוֹד יִהְיֶה לִי תַּקָּנָה?' 'הַאִ...
	מוֹהֲרָא"שׁ זְכוּתוֹ יָגֵן עָלֵינוּ הָיָה תָּמִיד מְשַׁנֵּן אִתָּנוּ שֶׁכָּל הַסְּפֵקוֹת וְהַבִּלְבּוּלִים בָּאִים מֵעֲמָלֵק; עֲמָלֵ"ק בְּגִימַטְרִיָּה סְפֹ"ק, הָעִקָּר שֶׁל עֲמָלֵק זֶה לְהַכְנִיס סְפֵקוֹת בָּאָדָם: 'עוֹד יִהְיֶה לִי תַּקָּנָה?' 'הַאִ...
	אם נוֹצִיא אֶת כָּל הַסְּפֵקוֹת וְהַבִּלְבּוּלִים נוּכַל בֶּאֱמֶת לְקַיֵּם מְחִיאַת עֲמָלֵק; אִם נַאֲמִין בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ נִמְצָא אִתָּנוּ, עִמָּנוּ וְאֶצְלֵנוּ וְהוּא שׁוֹמֵעַ לִתְפִלּוֹתֵינוּ.
	כְּמוֹ כֵן אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לְהַאֲמִין בְּעַצְמֵנוּ וְלַחֲשֹׁב תָּמִיד: 'כָּל מָה שֶׁאֲנִי עוֹשֶׂה, יֵשׁ לְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נַחַת רוּחַ מִזֶּה'; בִּפְרָט כְּשֶׁיֵּשׁ לָאָדָם שֵׂכֶל וְהוּא מֵשִׂיחַ אֶת לִבּוֹ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, אֲזַי אִי...
	מִי נִלְחַם נֶגֶד עֲמָלֵק? הַצַּדִּיקִים שֶׁמְּפִיצִים אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, הֵם נִלְחָמִים אִתּוֹ; הֵם מַזְכִּירִים לָנוּ שׁוּב וָשׁוּב שֶׁנִּזְכֹּר שֶׁיֵּשׁ בּוֹרֵא לָעוֹלָם, הוּא עוֹשֶׂה הַכֹּל, הוּא פּוֹעֵל הַכֹּל; אַף אֶחָד לֹא יָכוֹל לַע...
	מִי נִלְחַם נֶגֶד עֲמָלֵק? הַצַּדִּיקִים שֶׁמְּפִיצִים אֶת הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, הֵם נִלְחָמִים אִתּוֹ; הֵם מַזְכִּירִים לָנוּ שׁוּב וָשׁוּב שֶׁנִּזְכֹּר שֶׁיֵּשׁ בּוֹרֵא לָעוֹלָם, הוּא עוֹשֶׂה הַכֹּל, הוּא פּוֹעֵל הַכֹּל; אַף אֶחָד לֹא יָכוֹל לַע...
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה תְּצַוֶה תש"פ)
	.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת בֹּא, י"ז שׁוֹבָבִי"ם, ב' שֵׁבֶט, שְׁנַת ה'תשפ"ג
	לִכְבוֹד ... נֵרוֹ יָאִיר
	תַּאֲמִין לְרַבֵּינוּ, תַּאֲמִין שֶׁאַתָּה כֵּן יָכוֹל לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה; עֲזֹב אֶת כָּל הַחָכְמוֹת שֶׁלְּךָ, עֲזֹב אֶת כָּל הַסְּבָרוֹת שֶׁלְּךָ שֶׁאַתָּה כְּבָר אָבוּד. הֲרֵי רַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן קיב): "אִם אַתָּה...
	תַּאֲמִין לְרַבֵּינוּ, תַּאֲמִין שֶׁאַתָּה כֵּן יָכוֹל לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה; עֲזֹב אֶת כָּל הַחָכְמוֹת שֶׁלְּךָ, עֲזֹב אֶת כָּל הַסְּבָרוֹת שֶׁלְּךָ שֶׁאַתָּה כְּבָר אָבוּד. הֲרֵי רַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן קיב): "אִם אַתָּה...
	תַּאֲמִין לְרַבֵּינוּ, תַּאֲמִין שֶׁאַתָּה כֵּן יָכוֹל לַחֲזֹר בִּתְשׁוּבָה; עֲזֹב אֶת כָּל הַחָכְמוֹת שֶׁלְּךָ, עֲזֹב אֶת כָּל הַסְּבָרוֹת שֶׁלְּךָ שֶׁאַתָּה כְּבָר אָבוּד. הֲרֵי רַבֵּנוּ אוֹמֵר (לִקּוּטֵי מוֹהֲרַ"ן חֵלֶק ב', סִימָן קיב): "אִם אַתָּה...
	תְּבַקֵּשׁ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁהַבָּנִים וְהַנְּכָדִים שֶׁלְּךָ יִהְיוּ יְהוּדִים כְּשֵׁרִים, תְּפִלּוֹת שֶׁל הוֹרִים – זֶה הַגּוֹרֵם שֶׁהַיְּלָדִים יִהְיוּ יְרֵאֵי שָׁמַיִם. כְּפִי שֶׁחֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה מְסַפְּרִים (תַּנָּא דְּבֵי א...
	הַשֵּׁם יַעֲזֹר שֶׁתַּצְלִיחַ בְּכָל הָעִנְיָנִים.
	(עֲצָתוֹ אֱמוּנָה בֹּא תשפ"ג)
	.
	.
	ביום רביעי הבעל"ט, י"ז שבט, חל יומא דהילולא קדישא השמיני של כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע. ככל שמתקרב יום ההילולא ניכרת ההתעוררות וההתרגשות בקרב אנשי שלומינו בפרט, ואצל יהודים בכל רחבי העולם בכלל, לקראת יום מרומם זה. מוהרא"ש נהג לומר "ביומא דהילולא של צדיק, מת...
	אנו זוכרים היטב מה מוהרא"ש עשה עבורנו כל שנותיו, איך הוא רומם אותנו בכל מצב וחיזק אותנו לעבודת השם כמו שצריך, ואנחנו ממשיכים להתחזק עם ספריו והקונטרסים הקדושים שמעניקים לנו את הדרך הנכונה בחיים, כיצד לעבוד את השם יתברך ולעולם לא להתנתק מהשם יתברך. ולכ...
	רבבות אנשי שלומינו בארץ ישראל יעלו וישתטחו על ציונו הקדוש שביבנאל סביב היום של ההילולא, יהודים תושבי ארצות אחרים בכל מקומות מושבותיהם יתאספו בבתי המדרשים המקומיים וישננו את מה שמוהרא"ש לימד אותנו כל השנים, וילמדו את העצות הקדושות מרבבות ספריו הקדושים ...
	סעודת ההילולא המרכזית תתקיים אי"ה ביום שלישי פרשת יתרו, אור ליום י"ז שבט, בשעה 8:00 בערב, בהיכל הישיבה בויליאמסבורג, ברחוב 27 סקילמאן, בהשתתפות ראש הישיבה שליט"א.
	אנשי שלומינו גם ינצלו את היום המרומם הזה להתאמץ לקיים את מה שמוהרא"ש עסק כל ימי חייו, להדפיס את ספרי רבינו ז"ל ולהפיצם בכל העולם, ובכך להכניס את לימודיו הקדושים של רבינו ז"ל בכל בית יהודי. כל אחד ישתתף בסכומים הגונים לסייע לבית הדפוס "קרן הדפסה היכל ה...
	יעזור השם יתברך שנמשיך להחזיק את עצמנו בדיבוק חברים ולציית מה שמוהרא"ש לימד אותנו.
	הוא ימליץ טוב בעדינו!
	***
	בישיבת תפארת התורה ברסלב שבעיר ויליאמסבורג שוררת שמחה גדולה. אחד מהתלמידים החשובים הבחור החשוב דוד אסקאל ני"ו שנכנס לישיבה לפני פחות משנה, ולאחר ששמע מראש הישיבה את גודל החשיבות של לומר ולסיים ש"ס, הוא הפנים וציית זאת בתמימות ובפשיטות, ומלבד זאת שהוא ...
	ליום הגדול הזה הגיעו הוריו ומשפחתו בנסיעה מארץ ישראל, לחגיגת הסיום שנערך בפאר והדר אצל קרובי משפחתו המתגוררים בויליאמסבורג.
	ליום הגדול הזה הגיעו הוריו ומשפחתו בנסיעה מארץ ישראל, לחגיגת הסיום שנערך בפאר והדר אצל קרובי משפחתו המתגוררים בויליאמסבורג.
	ליום הגדול הזה הגיעו הוריו ומשפחתו בנסיעה מארץ ישראל, לחגיגת הסיום שנערך בפאר והדר אצל קרובי משפחתו המתגוררים בויליאמסבורג.
	ראש הישיבה שליט"א הגיע במיוחד לקחת חלק בסיום, נטלו ידים לסעודה, שרו ניגונים יפים, ושמעו כמה דרשות יפות. שניתן להאזין להם בקו קול ברסלב.
	בין השאר הביע ראש הישיבה שליט"א במהלך הדרשה, את גודל התפעלותו מכך שהמשפחה מארגנת מיוזמתה כזה סיום מכובד, בשעה שבישיבה כבר היו עשרות סיומי ש"ס, אבל ברוב המקרים זה נערך בישיבה, לא כל המשפחות יודעות להכיר בגודל החשיבות של בחור שלומד את התורה הקדושה בדרך ...
	בין השאר הביע ראש הישיבה שליט"א במהלך הדרשה, את גודל התפעלותו מכך שהמשפחה מארגנת מיוזמתה כזה סיום מכובד, בשעה שבישיבה כבר היו עשרות סיומי ש"ס, אבל ברוב המקרים זה נערך בישיבה, לא כל המשפחות יודעות להכיר בגודל החשיבות של בחור שלומד את התורה הקדושה בדרך ...
	בין השאר הביע ראש הישיבה שליט"א במהלך הדרשה, את גודל התפעלותו מכך שהמשפחה מארגנת מיוזמתה כזה סיום מכובד, בשעה שבישיבה כבר היו עשרות סיומי ש"ס, אבל ברוב המקרים זה נערך בישיבה, לא כל המשפחות יודעות להכיר בגודל החשיבות של בחור שלומד את התורה הקדושה בדרך ...
	ראש הישיבה סיפר שמישהו פעם אמר לאדמו"ר מצאנז זי"ע שהוא למד ש"ס, שאל אותו האדמו"ר מצאנז "ומה הש"ס לימד אותך?" כאן – אמר ראש הישיבה – דוד למד ש"ס, וש"ס לימד אותו, מלבד זאת שהוא לומד בהתמדה, הוא גם מאוד בעל מידות טובות.
	ראש הישיבה סיפר שמישהו פעם אמר לאדמו"ר מצאנז זי"ע שהוא למד ש"ס, שאל אותו האדמו"ר מצאנז "ומה הש"ס לימד אותך?" כאן – אמר ראש הישיבה – דוד למד ש"ס, וש"ס לימד אותו, מלבד זאת שהוא לומד בהתמדה, הוא גם מאוד בעל מידות טובות.
	ראש הישיבה סיפר שמישהו פעם אמר לאדמו"ר מצאנז זי"ע שהוא למד ש"ס, שאל אותו האדמו"ר מצאנז "ומה הש"ס לימד אותך?" כאן – אמר ראש הישיבה – דוד למד ש"ס, וש"ס לימד אותו, מלבד זאת שהוא לומד בהתמדה, הוא גם מאוד בעל מידות טובות.
	לאחר מכן התכבד חתן התורה הבחור דוד ני"ו בכמה מילים, הוא הודה להשם יתברך, ולהוריו החשובים שחיזקו אותו, וכן גם קרובי משפחתו מוויליאמסבורג, שהכניסו אותו לביתם בתקופה זו שהוא לומד שם.
	לאחר מכן שמעו כמה מילים מהאב החשוב שליט"א שהודה להשם יתברך שהחיינו וקיימנו והגיענו, הוא לעולם לא האמין שהוא יזכה שבנו יסיים ש"ס, ואמר שזה בבחינת "ברא מזכה אבא", ובנוסף הוא גם מאוד הודה לראש הישיבה שליט"א. לאחר מכן נשמעו עוד כמה דרשות מהמשפחה.
	הציבור יצא עם חיזוק גדול, לקחת את עצמם לידיים, ולקבל את העצות היפות והמתוקות של רבינו ז"ל, שאיתם ניתן לזכות לחיים מתוקים ויפים.
	תנו כבוד לתורה!

