
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

יאו  ֶאל ַאֲהרֹןַוי   " ב  ְזֵניֶהם ַוי ָּ אָּ ר ב ְ ֶ ב ֲאש  הָּ ְזֵמי ַהז ָּ ם ֶאת נ  עָּ ל הָּ ְרקו  כ ָּ ָּ מֹות  ...ְתפ  ְ  " (ג', ל"ב )ש 
יראת ה' היא תתהלל

שיונוס וימברוס הבנים של    -  קצב' ע"א(אומר הזוהר הקדוש על חטא העגל )
בלעם הרשע שהיו מהערב רב, ויצאו יחד עם ישראל ממצרים, התחילו לשכנע  

ולכן צריכים לעשות עגל, ,  אם הוא עלה  את עם ישראל שמשה וודאי לא יחזור
הם אמרו עם העגל הזה נכבוש מדינות, וככה נכבוש גם את ארץ ישראל. מיד 
הלכו לאהרון הכהן ואמרו לו בוא נעשה עגל, מה עשה אהרון? אמר להם תלכו 
לנשים, תביאו לי את הנזמים של הנשים ותגידו שאהרון ציווה לעשות עגל.  

ידע   שאם אשה שמעה  אהרון ידע שהנשים לא תסכמנה לעשות עגל, הוא 
פעם אחת "לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני" לא יעזור שום דבר! אף אחד 
לא יכול להזיז אותה מזה, זה הטבע של האישה, אם היא שמעה איזה דיבור, 

 איזה דבר תורה, שום דבר בעולם לא יכול להזיז אותה מזה. 
 יראת שמים של הנשים 

האשה יש לה את היראה, האישה היא    – תתהלל"  "אישה יראת ה' היא  
יראה יותר מהאיש, כי הנשים לא היו בחטא העגל, הנשים לא 
עשרת  את  קיבלו  שהנשים  ברגע  כי  המרגלים,  בחטא  היו 
דבר  שום  ומצוות,  תורה  עול  עליהם  שקיבלו  ברגע  הדיברות, 

ום שכנוע, כי האמונה  שום טענה, שבעולם לא יכול להזיז אותם,  
כשהגיעו אל    של האישה היא הרבה יותר חזקה משל האיש.

הנשים כל בעל שכנע את אשתו, מה? את לא מאמינה לאהרון  
הכהן, אין לך אמונת צדיקים? את לא מאמינה בצדיק? אהרן  

הכהן אמר לעשות עגל, איפה האמונה שלך? כל אשה אמרה לבעלה "בוא,  
ווכח עם אהרן, מה פירוש הוא אמר לעשות עגל? נלך לאהרון הכהן, בוא נת

אחרי ששמענו כזו דיברה "לא יהיה לך .." מסוף העולם ועד סופו בשבעים לשון,  
דיברה?   נשנה כזאת  געה, עכשיו  צייץ שור לא  עוף לא  אומר הזוהר אפילו 

העם כל  "ויתפרקו  הזוהר   –"  הקדוש  מסביר  אלא  'ויתפרקו'?  הלשון  זה  מה 
שהנשים לא הורידו את הנזמים בשום אופן! הם תפסו את האזניים והידקו  
את הידיים לאוזניים, אז כתוב "ויתפרקו" כמו "מפרק הרים שובר סלעים", הם 
פשוט לקחו את זה בכח, "חבילו ותבירו אוזנייהו" כלשון הזוהר, כי כשהבעלים 

איזה נשארו    קיבלו  הנשים  אבל  ירחם,  ה'  אז  עגל  לעשות  ורצו  ח"ו,  שיגעון 
בתמימותם בכשרותם בצניעותם ובאמונתם הזכה ושום דבר לא הזיז אותם,  

 שום דבר בעולם!. 
גם אישה יכולה להיות נביאה, יכולה להיות דבורה הנביאה, מרים הנביאה,  

יכול  כמו שאומר התנא דבי אליהו שהוא נשבע בשמים ובארץ שכל אחד  
לראות את השכינה הקדושה, בלי יוצא מן הכלל. אומר הזוהר הקדוש שיש  

בת    בשמים היכלות יש היכל שנקרא בתיה  שזוכים להם הנשים הצדקניות, 
יום, יש שם אלפי נשים   פרעה, אלפי נשים מחדשות שם חידושי תורה כל 

הייתה   שעזבו את הבתים שלהם, עזבו את העושר עזבו את הקריירה, בתיה
פשוטה. אז כל אישה שהייתה    היהודיבת מלך ועזבה את הכל בשביל להיות  

את  ולגדל  בבית,  להיות  בשביל  הכל  את  ועזבה  גדולה  מנהלת  להיות  יכולה 
ילדיה לתלמוד תורה, ששולחת את בעלה ללמוד תורה, ואומרת תהילים והולכת  

ה לעלות,  לכותל, אז היא עולה למדרגות כאלה ששום אישה אחרת לא יכול
 ואז זוכה למדרגות של בתיה בת פרעה שעלתה עם הגוף לגן עדן.  

 מעלת הכיסופים והגעגועים לדבר מצווה 
יש היכל של שרח בת אשר שעלתה עם הגוף לגן עדן, ויש היכל של יוכבד,  
והיכל של דבורה הנביאה, כל הנשים הצדקניות שבדור עולות לאותם היכלות,  

היכלות מסווגים לכל אחת את ההיכל שמתאים לה, לפי המעשים שלה וכן עוד  
 בלי סוף, רבבות רבבות של נשים צדקניות בכל הדורות שכל אחת בנתה היכל  
והגעגועים שלה לדבר מצווה, כמו דבורה הנביאה   למעלה מהכיסופים שלה 
שכל הכיסופים שלה והכוונות שלה היו איך להגדיל תורה ולהאדירה, דבורה 

חכמים ישבו   , את הנרות הגדולים, רק כדי שתלמידיעשתה את הלפידים שלה
עד הבוקר וילמדו תורה, שהנר לא יכבה באמצע הלילה בגלל 
שהפתילה לא טובה, או שהשעווה לא טובה, או שהשמן  

טוב כיוונת  .  לא  את  לדבורה,  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  אז 
ירבה את   אני  גם  אז  וירושלים  ביהודה  אורי  להרבות את 
אורך ביהודה וירושלים, הוא נתן לה נבואה, נתן לה כאלה 
שאומר  כמו  שופטת  שהייתה  עד  מוחין  וכאלה  השגות 

( בשלח(  החיד"א  פ'  דוד  כל ראש  החידושים,  כל  לה  שהתגלו 
 . הלכות דיינים נתגלו לה

 האישה בונה את המשכן 
בית? זה  זה ראשי תיבות מיטה שולחן כסא    -מה  זה משכן, מ'ש'כ'נ'  בית 

נורה, האשה מנקה את הבית, מחנכת את הילדים, זה כמו שבבית יש ספרי 
כשהאשה  תורה,  ללמוד  לשבת  יכול  הבעל  תורה,  לומדים  הילדים  כי  תורה 

אז היא בונה את המשכן,    רוחצת כלים ומדליקה נרות, מבשלת ועורכת שולחן,
 השליחות שלה היא יכולה לקבל מזה נבואה. ואם היא עושה את העבודה 

לפניהם" תשים  אשר  המשפטים  הדינים   -"אלה  לכל  לאיש  אשה  הושוו 
אשה היא כמו איש והיא חייבת בכל מצוות לא תעשה, גם   )רש"י(,שבתורה  

לדבר לשון הרע, ואם היא לה יש איסור "לא תגנוב" "לא תרצח", גם לה אסור 
סעודות ומלווה מלכה, לא    3תחליט לקיים את המצוות כמו שצריך , לעשות  

יותר   נביאה  להיות  תוכל  היא  אז  וכו'  שטויות  לדבר  לא  הרע,  לשון  לדבר 
מלהיות  פטורה  לא  היא  אבל  גמרא  מללמוד  אמנם  פטורה  אשה  מהאיש. 

בוקה בה' כשהיא מנקה את הבית, מבשלת,  היא יכולה להיות ד דבוקה בה',  
 . רוחצת כלים
הא שלה  יאם  התפקיד  את  תעשה  שלה,  בדברים  שצריך  מה  תעשה  שה 

אז מדברים פשוטים   ה',  ורחימו, לשם  בדחילו  במסירות, בשמחה,  בנאמנות, 
 ביותר היא יכולה לקבל נבוא 

למעלה   רבבות   בשמים    יש 
סוף,   בלי  רבבות    של    היכלות 

בכל   צדקניות  הדורות   נשים 
  היכל        בנתה      אחת      שכל

שלה   מהכיסופים  למעלה 
 מצווה    לדבר        שלה      והגעגועים

 ט י"גליון 
 תשפ"ג כי תשאפרשת 

 A3181480@GMAIL.COMלקבלת הגיליון מידי שבוע במייל שלחו בקשה ל:  



 

     
 מלוקט משיעורי מורינו הרב שליט"א                                   

 ניסן  שדהתשובה של חו                                                
את האבא והאמא שלו, "אשרי אנוש יעשה זאת    בין הזמנים זה זמן שכל אחד צריך לרוץ לכבד

ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו". על ידי 'מחללו' 'מחול לו', שילד מכבד את אבא ואמא 
 בזמנים האלה.  

אנחנו   ועכשיו  כיפור.  יום  כמו  השנה,  ראש  כמו  זה  ניסן  התשובה',  חודש  זה  ש'ניסן  כתוב  כי 
צריכה? אמא אני יהיה ראשון, אם אין מי שיעשה   בתשובה של חודש ניסן. כשילד רץ אמא מה את

אני יעשה, יש הרבה עבודות אמא, אני רוצה לשרת אותך אפילו שאת לא אומרת. זה התשובה של  
 חודש ניסן!  

כל אחד הפגמים שלו, כל העברות שלו, עכשיו זה נמחל לו על ידי שהוא רץ ומכבד את אבא ואמא.  
 שנה לקיים כיבוד אב ואם ממש בכל אבר  ם בשנה, זה הזדמנות יחידה בי זה שבועי 

 , עם כל הלב ועם כל הנשמה.תצוניו י וחבכל הלב, בכל הנפש בפנימיות בגוף,  

  
  המסוגל לכל הישועות 'פדיון נפש'              

 הדירה שהושכרה!                                   
דירה שבבעלותנו, וזה ממש לא הולך.  את המזה חצי שנה אנחנו מנסים להשכיר או למכור  

כל פעם מסיבה אחרת, כל אחד שמגיע והסיבה שלו. השקענו הרבה כסף בפרסום וכלום לא 
ל מזה. החלטנו  נפש  תתיצא  בנים'למוסדות  "  ״פדיון  ציוןנחמ   -  שובו  הרב   ' ת  של מורינו 

אבל באותו יום כבר הגיע מישהו שרצה לקנות,  עבור השכרה או מכירת הדירה.    שליט"א
את הדירה, עשינו זכרון דברים והיום יום   נוסף ורצה לקנותהגיע מישהו  לא קנה. למחרת  

בשעה טובה.  חמישי, חוזה  טובות, שחתמנו  בשורות  בפחות    התקשרתי לבשר  והכל קרה 
נפש"  ״הפדיון  את  לעשות  עדיף  שהיה  חשבתי  לאחור  במחשבה  היום  מדהים!  משבוע, 

  (א.י.צ בית שמש)                                                                   במקום הפרסום... תודה לבורא עולם!
 ? זרע של קיימא? רפואה?זקוק לישועה? זיווג? פרנסה? הצלחה

 הישועה שלך תופיע כאן  -'פדיון נפש' המסוגל לכל הישועות 
 ותיוושעו.   2שלוחה  03-7148148חייגו: 

 

 
 

 

י ו ֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיכֶ " ינ  ֵ וא ב  י אֹות ה  מֹרו  כ   ְ ש  תַֹתי ת   ב ְ ַ ֵאל ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ש  רָּ ש ְ ֵני י  ְ ר ֶאל ב  ֵ ב  ה ד ַ ָּ י  ְוַאת  י ֲאנ  ַדַעת כ   ֶכם 'ה ם לָּ ְ ש  מֹות) ְמַקד   ְ  " (ג י" ל"א,  ש 
יד העיר דז'יקוב, ונודע  -י נעם" לברית מילה, עלפעם אחת נסע בעל ה"אמר

ה"נעם  של  ביתו  בחצר  זקן, שהיה משרת  איש  חי  הסמוך  שם, שבכפר  לו 
אלימלך" הקדוש. ומיד לאחר הברית נסע לאותו הכפר, כדי לראות את אותו 
המשרת. בבואו לשם מצא את אותו זקן שוכב במיטתו, חולה וחלש ובאפיסת  

שאל אותו בעל ה"אמרי נעם", האם הוא זוכר יו מאד.  כוחות, וחושיו כבדים על
 את הרבי אלימלך, ה"נעם אלימלך". 

כששמע הזקן את שאלתו, נפלה עליו חרדה גדולה, התיישב על המיטה,  
ומעיניו החלו לזלוג דמעות, ופתח ואמר: אני איש פשוט, ומשרת הייתי שנים  

ם רבים היו שם, מבקר  בליז'ענסק,  בבית הרבי ה"נעם אלימלך", ודע לך שמופתי
בכל יום שישי, עד ערב, ושכחתי הכל מחולשת הזקנה, ורק את זאת אני זוכר:  

זרועותיו,   ידיו, מגלה את  פושט הוא את  היה  חוזר מהמקוה,  היה  כשהרבי 

ומניחם על העצים והאש שעל הכירה. וכלם ראו זאת, ותמהו איך שהלהב  
נכוו   לא  וכך  ושמאלה,  ימינה  להם  נתפזרו  ה"נעם והאש  וזרועותיו של  ידיו 

אלימלך". ולפתע הרים הרבי קולו בבכי, ובאנחה גדולה אמר: "מיילך, מיילך 
ראה והבט איזה רשע אתה...! אפילו הלהב   -)כך קרא לעצמו ה"נעם אלימלך"(  

 והאש בורחים ממך, ולא רוצים לשרוף אותך". 
, עד שקולו  וכך עמד הרבי על יד הכירה, כשידיו בתוכה, כשהוא בוכה וצועק

נשמע בכל הבתים מסביב, ונפל פחד גדול על כלם, וכלם התעוררו בתשובה 
שלמה, וכל המשרתים והמשרתות בקשו מחילה זה מזה, ממש כמו בערב יום 
וכשהדליקו את   הנרות של שבת קדש.  זמן הדלקת  עד  היה  וכך  הכיפורים, 

ואחד מא כל אחד  ועל  ה"נעם אלימלך"  על  רבה  נפלה שמחה  יתנו,  הנרות, 
וכלנו טעמנו שמחת שבת גדולה מאד מאוד...

 
ֵלְך מ  " ְ ש  ר ַוי ַ הָּ ַחת הָּ ַ ם ת  ר אֹתָּ ֵ ב  ַ חֹת ַוְיש  ֻּ יו ֶאת ַהל  דָּ מֹות ל"ב, י"ט(י ָּ ְ ")ש 

ה  ֵאלָּ ְ  : ש 
רּו   ּבְ ּדִּ ְמֻסּיָם  ת  נֶׂסֶׂ ּכְ ֵבית  ּבְ ָהָיה:  ְך  ּכָ ָהָיה  ֶׂ ש  ה  ַמֲעש ֶׂ
יַאת  ּוְקרִּ ה  ּלָ פִּ ַהּתְ ַמֲהַלְך  ּבְ ַהְפָסָקה  ְללֹא  ים  לִּ ּלְ ְתּפַ ַהּמִּ

לְּ  ְתּפַ ּמִּ ּבַ ָמָחה  ת  נֶׂסֶׂ ַהּכְ ית  ּבֵ ַרב  ים ַהּתֹוָרה.  ָעמִּ ּפְ ים  לִּ
ר ַעל  ה ְלַדּבֵ ּסָ ט. ָהַרב נִּ יכּו ְלַפְטּפֵ ִּ ְמש  ַרּבֹות, ַאְך ֵהם הִּ
ְללֹא  ַאְך  ּסּור,  ָהאִּ ל  ּגֹדֶׂ ת  אֶׂ ם  ְפֵניהֶׂ ּבִּ יר  ּוְלַהְסּבִּ ם  ּבָ לִּ
ר  ָ ְפש  אֶׂ י  ְואִּ ם,  הֶׂ ּלָ ֶׂ ש  ּבְ יכּו  ִּ ְמש  הִּ ים  לִּ ּלְ ְתּפַ ַהּמִּ יל,  הֹועִּ

יָקם.  ָהָיה ְלַהְפסִּ
בָּ  ַ ש  י ּבְ ר ַהּתֹוָרה, ְוֵהֵחל  ַוְיהִּ ת ֵספֶׂ יאּו אֶׂ ת ַאַחת, הֹוצִּ

ים,  לִּ ּלְ ְתּפַ ַהּמִּ עֹוד  ּבְ ה,  ָ ָרש  ַהּפָ יַאת  ְקרִּ ּבִּ ּבּור  צִּ יַח  לִּ ְ ּ ַהש 
ים. ּבּורִּ דִּ ְרּגֵָלם, ָעְסקּו ּבְ הֶׂ ַאְתָרא   ּכְ ָרא ּדְ ל ַהּמָ ֶׂ ֲחָמתֹו ש 

ה. ֹות ַמֲעש ֶׂ יט ָלקּום ְוַלֲעש  ְחלִּ ֲעָרה ּבֹו, ְוהּוא הֶׂ  ּבָ
ה עָ  ּוָ ְוצִּ ּבּור  ַהּצִּ יַח  לִּ ְ ש  לִּ ּגַש   נִּ יָמה,  ַלּבִּ ָהַרב  ָלה 

ם  ְלֵעיֵניהֶׂ ַהּתֹוָרה!  יַאת  ְקרִּ ת  אֶׂ ּיָד  מִּ יק  ְלַהְפסִּ
ר ַהּתֹוָרה  ת ֵספֶׂ ּבּור, ּגַָלל ָהַרב אֶׂ ל ַהּצִּ ֶׂ אֹות ש  ּתָ ְ ש  ַהּמִּ

!!! ש  ירֹו ַלֲארֹון ַהּקֹדֶׂ ֱחזִּ  ְוהֶׂ

צִּ  יַח  לִּ ְ ּ ַהש  ַעל  ַקד  ּפָ ן  ּכֵ מִּ יל  ְלַאַחר  ְלַהְתחִּ ּבּור 
ת מּוָסף... ּלַ ְתפִּ  ּבִּ

ת ֻחְמַרת   ינּו אֶׂ ם. ֵהם ֵהבִּ ּבָ ים ָראּו ַוּיָָפג לִּ לִּ ּלְ ְתּפַ ַהּמִּ
ט ֻמְחָלט! ֵאין  קֶׂ ֶׂ ת ש  נֶׂסֶׂ ֵבית ַהּכְ ַרר ּבְ ם, ּוֵמָאז ש ָ יהֶׂ ַמֲעש ֵ

יַאת ַהּתֹוָרה.  ה ּוְקרִּ ּלָ פִּ ֵעת ַהּתְ ה ּוְמַצְפֵצף ּבְ ה ּפֶׂ  ּפֹוצֶׂ
'יִּ  ה.  ָעש ָ ר  ֶׂ ַעל ֲאש  ְנָקפֹו  ָהַרב  ל  ֶׂ ּבֹו ש  לִּ ֵכן  אּוָלם,  ּתָ

י   ְלּתִּ ּטַ ּבִּ ְוַאף  ּתֹוָרה,  ר  פֶׂ ַהּסֵ ּזּוי  ְלבִּ יָלה,  ָחלִּ י,  ּגַָרְמּתִּ ֶׂ ש 
ב ָהַרב  ַ יַאת ַהּתֹוָרה', ָחש  ְצַות ְקרִּ ת מִּ ֵלם אֶׂ ָ ּבּור ש  ּצִּ מִּ

ּבֹו.  לִּ  ּבְ
ָהָיה  א  ּמָ ֶׂ ש  אֹו  ין  ּדִּ ּכַ ָנַהג  ם  ַהאִּ ַאל,  ָ ְוש  ָהַרב  א  ּבָ

ן? ְנהֹג ּכֵ  ָאסּור לֹו לִּ
ה:  ו בָּ ש  ְ  ת 

ת ַהּגָאֹון ַרּבִּ  יַע אֶׂ ּצִּ יָט"א הִּ לִּ ְ ֵטיין ש  ְ ְרש  יְלּבֶׂ ְצָחק זִּ י יִּ
לֹום  ָ ש  יֹוֵסף  י  ַרּבִּ ַהּגָאֹון  ָמָרן  יו,  ָחמִּ ְפֵני  לִּ ֵאָלה  ְ ּ ַהש 
ְגָלל  יָאה ּבִּ רִּ ַהְפָסַקת ַהּקְ ֶׂ יב ָמָרן, ש  ִּ יב ַזַצ"ל, ְוֵהש  ִּ ְלָיש  אֶׂ

י בִּ ְ ש  ת  ַ ָרש  ּפָ יא  ְוהִּ ת,  קֶׂ ֻמְצּדֶׂ ים  לִּ ּלְ ְתּפַ ַהּמִּ ְטּפּוֵטי  ַרת ּפִּ

נּו   ַרּבֵ ה  ֶׂ ֹמש  ְיֵדי  ַעל  י"ט(: ַהּלּוחֹות  ל"ב,  מֹות  ְ י   )ש  "ַוְיהִּ
ּוְמחֹלֹת,   ָהֵעגֶׂל  ת  אֶׂ ַוּיְַרא  ֲחנֶׂה  ַהּמַ ל  אֶׂ ָקַרב  ר  ֶׂ ֲאש  ּכַ
ר אָֹתם  ּבֵ ַ חֹת ַוְיש  ת ַהּלֻ ָדו אֶׂ ּיָ ֵלְך מִּ ְ ה ַוּיַש  ֶׂ ַחר ַאף ֹמש  ַוּיִּ

ַחת ָהָהר";    ּתַ
י ְלַגּבֵ ַאף  אן  ּכָ מִּ ְלֹמד  לִּ ן  ּתָ ים    נִּ ָעמִּ ּפְ ֶׂ ש  ֵאָלֵתנּו,  ְ ש 

ל ּתֹוָרה   ֶׂ ּטּוָלּה ש  ּיּוָמּה )  -ּבִּ הּו ְיסֹוָדּה ְוקִּ ְמָנחֹות  זֶׂ ְמבָֹאר ּבִּ ּכַ
 צ"ט:(.

 , ש  יָרּה ַלֲארֹון ַהּקֹדֶׂ ל ַהּתֹוָרה ְלַהֲחזִּ ֶׂ בֹוָדּה ש  הּו ּכְ ְוזֶׂ
ים  רִּ ֵ ש  ְוַהּכְ ּה.  ּבָ ְלזּול  ּזִּ מִּ ּבּור  ַהּצִּ ת  אֶׂ יל  ְלַהּצִּ ֵדי  ּכְ

בַּ  ֶׂ יַאת ש  ְקרִּ ֹמַע  ְ ש  לִּ ַאֵחר  ת  נֶׂסֶׂ ּכְ ְלֵבית  ֵיְלכּו  ָהל  ּקָ
 ַהּתֹוָרה. 

ְקרֹא ּגַם  ה ָהַרב לִּ ָאה יֹורֶׂ ת ַהּבָ ּבָ ַ ּ ש  ּבַ ֶׂ כֹון הּוא, ש  ְוַהּנָ
ְקְראּו  ּיִּ ֶׂ ש  ן  אֹפֶׂ ּבְ לּוָה,  ּטְ ּבִּ ֶׂ ש  ת  מֶׂ ַהּקֹודֶׂ יָאה  רִּ ַהּקְ ת  אֶׂ

ָעַבר ) ֶׂ בּוַע ש  ָ ּ ל ַהש  ֶׂ ה ש  ָ ָרש  ת ַהּפָ ה אֶׂ ּלָ חִּ ָתּה(, ּתְ ּלָ חִּ ּתְ מִּ
בּוַע.  ָ ּ ת ַהש  ַ ָרש  ת ּפָ ן אֶׂ ּכֵ  ּוְלַאַחר מִּ

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

  

 

 
 

 
 
 

 

  

 מזל טוב 
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 מזל טוב 
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מורינו הרב שליט"א עודד ודרבן את אנ"ש במשך ימי  ● חסידי ברסלב צעקו בקול גדול נעשה ונשמע למעננו ולמען דורותינו
הצעקה הדהדה והביאה קהלים נוספים  ● הצדקה  

בימים האחרונים בעת מסע ההתרמה האדיר    אנ"שימי התעלות ומסירות נפש עברו על  
נראה. כפי שמסרו חברת המצ'ינג, האש בעיניים שהיה בין מתנדבי הקמפיין,  כמותו לא  ש

 זה היה סוג נדיר של מצינג' כלשונם. לא זכור להם מאז הקמת החברה '
רבינו  היה זה אש שיצא מלב טהור שמבקש להילחם למען דורות ישרים ומבורכים בדרך  

 ולהמשיך את השלהבת של מורינו הרב שליט"א שלא תיכבה אלא תהא עולה ועולה. הק'
  דו רהמסע החל ביום שלישי ראש חודש אדר בכנס נשים מפואר שהתקיים במלון לאונ

בו קיבלו נשות הקהילה סיקור מהנעשה במוסדות ואודות ההתפתחות המרשימה    בירושלים
לאין ערוך בשנים האחרונות, ההתרגשות לראות על גבי המסכים את הנחת מהצאצאים  
בשלל המוסדות, הביאה בכנפיה הירתמות ונטילת עול מאותן נשים צדקניות, זאת ועוד, אחר  

ל תוכניות שונות עתידיות למען עתיד צאצאינו שזכו נשות הקהילה לשמוע לראשונה גם ע
 לא היה ספק כי כוחות עילאיים יירתמו למשימה הקדושה.

אדר   ח'  רביעי  וסקירת  ביום  העבר  על  סיקור  קיבלו  בו  ייחודי  לכנס  אנ"ש  ובאו  נאספו 
ובפרט   לעתיד,  הקניגהכוונות  על  להיות י ולת הכותרת  בנין הכולל שחזר אל מקומו  ן של 

ור של תורה בראשות מורינו הרב שליט"א. אנ"ש שמעו את קריאתו של מורינו הרב  מגדל
המצ למען  יכולתו  מכפי  יותר  אחד  כל  ולהירתם  המוסדות  את  להציל  לבוא  וה ושליט"א 

 , וענו ואמרו כולם בפה אחד נעשה ונשמע! רצוננו לעשות רצונך!  ושזה רגע 'קריטי'  החשובה
עד קטן, נשים וטף בקול אחד נתנו א אדר החל הקמפיין, אנ"ש מגדול ו"אכן ביום ראשון י

את נפשם בעבור המטרה הקדושה ולא נחו לרגע עד הגיעם אל המטרה, כל אחד והיעד  
יתה יהאישי שלו, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוונו לבם לאביהם שבשמים. כזו ה

 התחושה בקרב אנ"ש הפעילים, להחשיב כל שקל וכל תרומה שבידה ניתן להכריע את הכף 
 עתיד ילדינו.של 

ים מידי ערב לאחר תפילת ערבית נשמע קולו בקודש של מורינו הרב שליט"א מתחנן ומבקש מקהל אנ"ש להירתם ולעבוד בכל הכח עבור המוסדות הקדוש 
אותו קול חוצב להבות אש חולל מהפכה כל ערב מחדש ונתן זריקת עידוד של    אשר בנפשו הדבר למען יאריכו ימים ויהיו ערוכים לקבל עוד ועוד תלמידים.

 קדושה להמשיך בכל הכח ואף מעבר לכוחות אנושיים לקיים את רצונו של מורינו הרב שליט"א.
לו. רק אבינו שבשמים  אי אפשר לתאר על גיליון את המאמצים הכבירים בהם יגע וטרח כל אחד ואחת מאנ"ש, מי יכול לשער גודל מעלת המאמצים הא 

 יודע אל לב אנ"ש את הרגשותיהם שעברו עליהם בעת הכשלונות המניעות ושאר הקשיים במגבית האדירה ועל אף הכל התחזקו וקמו שוב ושוב לפעול
 ולהפעיל ובזכות זו הגענו אל המטרה האדירה, בשורות הבאות נספר קצת מעט מן הים על אותם מאמצים. 

עובדי העמותה בכלל   240  -כ  הוראות קבע!   -חסד:  עמותת ברסלב חינוך ו 
את   ולהתרים  המוסדות  למען  הו"ק  לחתום  נרתמו  והמשרדים  המוסדות 

 ידידיהם ומקורביהם למען המוסדות. 
הבחורים היקרים אשר    ישיבת חכמה ודעת: חפ"ק מיוחד במבנה החדש!

 מרגישים את הצורך להוקיר את הנהלת המוסדות על הבנין המרווח והחדש
לו זכו הבחורים בתחילת שנת הלימודים האחרון, פתחו חפ"ק בישיבה וניצלו  
כל רגע בין השיעורים והסדרים להתרים את עם ישראל, ואכן העבודה במרץ  

 נעורים ובלהט חסידי הניבו הישגים גדולים.
היטו    גם בנות הסמינר  סמינר נתיבות בית יעקב: להביא את עם ישראל!

ית והתאמצו מאמצים כבירים במשך יומיים רצופים להביא שכם למען המגב 
תרומות ולגייס את עמך בית ישראל עבור המוסדות הקדושים, לזכות עוד 

 התורה והחסד. יהודיות כשרות ליטול חלק בהחזקת
התרגשות שיא במהלך ימי    !תלמוד תורה נחמת ציון: תרומה לתורה בטהרה 
לרגע וחוץ מחתימת הו"ק עוד  הקמפיין כאשר צוות התלמוד תורה לא נח  

קיבלו על עצמם להרבות פעלים ולהתרים את כל מכריהם, המלמדים היקרים 
תרומות  לאותן  זקוק  כה  אשר  קדשים  הצאן  קול  את  ליבם  מנהמת  זעקו 

 . 'ש'ילדי אנמרבה פעלים לטובת    קדושהדחופות ביודעם שכל תרומה למוסד  

יר במושגי עולם הצדקה דבר נד  !חפ"ק נשים: כלביאה הנלחמת על גוריה 
לא נחו לרגע ובעבודה מסביב לשעון כפשוטו עבדו   היהודי: נשות הקהילה

ללא ליאות למען מגבית ההצלה למוסדות, היה זה כמו לביאה שנלחמת על 
 ילדיה, כך מסרו את נפשם נשים צדקניות למען עתיד צאצאיהן. 

הקודש עבודת  גברים:  אב  !חפ"ק  חביבים  אחרון  עתיקהאחרון  כולל   'רכי 
הוראה צעירים  'כולל  הפרו   וכולל  לה'  לעשות  עת  שקיימו  הוראה',  'שערי 

ישבו שעות על גבי שעות ובמאמץ עילאי הביאו מעל המצופה, היה  ו  תורתיך!
בפיהם  היה  התורה  כוח  כי  בחוש  וניכר  הטבע  מדרך  למעלה  הצלחה  זה 
להביא עוד ועוד תרומות והוא אשר עמד להם בעבודתם הקדושה להגדיל 

 תורה ולהאדירה.
תיע כל כמה שעות אחד מרבני הקהילה לדרבן  במשך ימי הקמפיין באו במפ

ולעקוב מקרוב אחר הפעילות בכל אותם מוקדים של צדקה שעבדו בהם  
ככל  הם  אף  עזרו  הקהילה  ורבני  ממש,  הבית  על  ובקרב  במלחמה  כמו 
יכולתם כאשר הם מסבירים לאנ"ש את גודל חובת השעה ואת הפעילות 

   מת ציון עבור דור העתיד. הברוכה שיוצאת מבין כותלי מוסדות הקהילה נח
לכל מי שלא הספיק להעביר תרומתו או לעמוד ביעד הקמפיין חייגו כעת  

  דים!ברסלבע חסיאשרינו  - *5192
 .  



 
 

 

 תשפ"ג  ערב שבת קודש פרשת כי תשא                                                                               בס"ד בר"ה

 ִמְזמֹור ְלתֹוָדה 

 בשם 
 נחמת ציון - שובו בנים 'ברסלב' הנהלת מוסדות 

 בנשיאות מורנו הרב שליט"א

 בשם  
 תלמידי המוסדות  1230- כ

 בשם  
 אברכי הכולל 330- כ

 בשם ו 
 קהל אנ"ש שובו בנים 

 אנו מודים בזאת  
 התורמים הנכבדים   2663  - ל כ 

 ₪   2,963,609בסכום של  
נו הרב  ישתרמו לרכישת מבנה כולל הוראה והצלת המוסדות של מור

 שליט"א  
 רכו, ותזכו לכל הברכות הכתובות בתורה, אמן.ומשמים תב

 

 בברכה
  ציוןשובו בנים נחמת  'ברסלב'מוסדות  

 


