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  נייד: 053-3155799
פקס: 02-5605818
luachbr@gmail.com

שאלה:
ב"ה על עצם הנסיעה לרבינו על ר"ה אין 
טיסה  כרטיס  כבר  קניתי  ספק.  שום  לי 
מתפלל  אני  יום  ובכל  מוקדם,  לתאריך 
ומייחל שאכן אזכה להגיע לאומן על ראש 

השנה. 

השאלה שלי היא אחרת:

צפוי,  והבלתי  המורכב  המצב  לאור 
הספיקות הן גדולות כיצד ייראה ה'קיבוץ' 
הקדוש  לציון  להגיע  יוכלו  האם  עצמו: 
בערב  בתפילות  שם  ולבלות  בחופשיות, 
ראש השנה כבכל שנה, או שמא לא; האם 
יוכלו להתפלל בר"ה ברוב עם, כמה אלפים 
או  שנה,  כבכל  יחד  מאות  כמה  עכ"פ  או 

שמא לא. וכן הלאה. 

לחבריי  גם  ומסתמא   – לי  גורם  זה  מצב 
שגם  מצב  ייווצר  שמא  גדול,  בלבול   –
לקיים  נצליח  לא  נפש  המסירות  כל  אחר 
כמדומני  לכך,  אי  רבינו.  ציוונו  אשר  את 
החיובים  הם  מה  היטב  לברר  כדאי  שהיה 
ברסלב  חסיד  של  והבסיסיים  העיקריים 
מעלה  רק  מהו  באומן;  הקיבוץ  לגבי 
וכן  הדין,  מעיקר  חיוב  ומהו  ולוקסוס, 

הלאה. למען נדע את אשר לפנינו. 

תשובה:
מצריכה  המורכבת  המציאות  צדקת.  אכן, 
השורש  מהו  ולברר  אחורה  לחזור  אותנו 

ומהו הענף, מהו העיקר ומהו התוספת.  

חולי  עם  אירע  אשר  את  לי  מזכיר  אתה 
שכבו  הם  הסדר':  'ליל  לפני  הקורונה, 
היה  ולא  במיטותיהם,  וחלושים  חולים 
באפשרותם לקיים את ה'סדר' כמתכונתו 
מתחילתו ועד סופו. מצב זה הצריך אותם 
בליל  עיקר  מהו  ולשאול:  לרב  להתקשר 

הסדר, ומהו תוספת. על מה יש להתאמץ 
מחוסר  לוותר  אפשר  מה  ועל  מאד,  עד 

ברירה.  

בשנה כתיקונה, זוכים ב'ליל הסדר' לשפע 
נפלאים  דברים  עשרות  מתנות,  של 
ל"נרצה",  ועד  מ"קדש"  החל  ומיוחדים, 
ואין לנו צל של מחשבה – ואף לא צל של 
היתר – לוותר על אחד מהם. אך בשנה של 
חולי רח"ל, חייבים לדעת היכן מקומה של 
החרוסת, והיכן מקומן של הארבע כוסות... 
רם'...  בקול  'הגדה  ומהי  מצה',  'כזית  מהו 
א"א  אם  וגם  זה,  כראי  זה  ראי  לא  שהרי 
לצעוק את ההגדה ואפילו לא לומר אותה, 

חייבים לאכול כזית מצה... 

וכך גם לגבי "אומן" של השנה: מצבי חירום 
מכריחים אותנו לברר את סדר העדיפויות, 
עיקר  בבחי'  מהו  מעלה,  ומהי  חיוב  מהו 

הדין ומהו בבחי' מנהג, וכן הלאה. 

ה"אומן ראש השנה" המקורי, כולל בתוכו 
מופלאות:  מתנות  עשרות  של  חבילה 
משך  הקדוש  בציון  שעות  ע"ג  שעות 
מאות  עם  מפגש  בערך;  ימים  שבוע 
אשר  ואחווה,  באהבה  מאנ"ש  ואלפים 
הקיבוץ  של  זה  שענין  מעיד  "החוש 
לאומן,  ר"ה  על  אנ"ש  כלל  שמתקבצין 
זהו עיקר הכלליות וקשר האחדות של כל 
מקיימין  אנו  בזה  ורק  אחד,  בקשר  אנ"ש 
עצמם  את  מחזיקים  להיות  ז"ל  רצונו 
ואחדות"  באהבה  אחד  בקשר  אנ"ש  כלל 
יממה  יד(;  אות  סא,  תורה  לחכמה,  )פרפראות 

מופלא,  השנה'  ראש  'ערב  של  שלימה 
אשר  ותפילות,  תשובה  בהרהורי  מלא 
"אנשים  בעצמו:  רבינו  אמר  שכבר  כפי 
ראש  להם  שיהיה  מרוצים  היו  אחרים 
לכם"  שהיה  השנה  ראש  ערב  כמו  השנה 
)חיי מוהר"ן, שה(; תפילות ראש השנה יחד עם 

זהו  אשר  נפלאה,  בהתעוררות  אנ"ש  כלל 

מעיקרי חיוב ה'קיבוץ' כידוע; סעודות החג 
שמחה  של  ריקודים  וחיות;  בהתרוממות 

במוצאי החג; וכן הלאה.  

מה  לבדוק:  עלינו  שלנו,  כמו  בשנה  אך 
מתוך כל החבילה הזאת היא מוכרחת, ויש 
ומה מתוכה היא  למסור את הנפש עליה, 
הלוואי  אשר   – נוספת  ומעלה  מתנה  רק 
שנזכה אליה גם השנה, אך גם אם ח"ו לא, 
לא הפסדנו את ה"ראש השנה של רבינו" 

בעצמו.  

    
בכוונה תחילה הקדמתי את הדוגמא מליל 
הסדר, כדי לוודא ולהבהיר שאין בכוונתנו 
ביהדות  ח"ו  סלקציה  או  רפורמה  לערוך 
להשאיר  חייבים  מה  ו'לדרג'  ובחסידות, 
שברור  וכשם  ח"ו...  להשליך  אפשר  ומה 
יערוך את  לנו שאם אותו חולה שהבריא, 
'ליל הסדר' תשפ"א כפי שערך אותו בשנת 
מטעמי  ודילוגים,  וויתורים  עם  תש"פ, 
נוחות ופינוק – הרי הוא עוקר את התורה 
ראש  'אומן  לגבי  גם  כך  רח"ל.  ומנהגיה 
פתח  לפתוח  ח"ו  בכוונתנו  אין  השנה', 
לשעות  רק  שנועדו  וקיצוצים,  לוויתורים 
חירום ואונס גמור, ובשופו"א לא למצבים 
בהם ניתן לקיים את הדבר בשלימותו. ודי 

בהערה זו.  

    
ובכן:

ה'קיבוץ'  של  הגדול  המייסד   – מוהרנ"ת 
המצבים  את  בחשבון  לקח  כבר   – באומן 
כיצד  מראש  אותנו  והכין  ביותר,  הקשים 

להתנהג בהם, וכך מסופר:

השנה  ראש  בימי  אסיפתנו  אודות  "על 
יצחק  ר'  לבנו  אחת  פעם  אמר  הקדושים 
ז"ל הנ"ל בזה הלשון: אני מקוה שיתקיים 
הדבר עד ביאת הגואל צדק, אבל אף על פי 
המשך בעמ׳ 12

קורא יקר! אנא המנע בשבת מלעיין בפרסומים שאין לקוראם בשבת קודש

שיחת חברים
 דיבורים פשוטים מלב אל לב

ֶטעְלן ֲאִפּלוּ ִאין ַמאְרק... ָזאְלְסט ִזיְך ׁשְ

 שיחת חברים
מהו המינימום הנדרש באומן ר"ה 
במצב זה?

 מידע אנ"ש
מה צריך בשביל להגיע לאומן בלי בעיות?

 מאמר לבית
מה אפשר לזכות ע"י תפילה?

 בחצרות אנ"ש 
מהנעשה והנשמע בעולמה של ברסלב.

 הלכה
האם מותר לישון בבית לבד?

 לוח שיעורים
הלוח עם כל הלימודים הקבועים 
של אנ"ש.

הלוח של

הגליון של כלל חסידי ברסלב בארץ ובעולם

 אין לעיין בפרסומות בשבת ובחג    אין המערכת אחראית לתוכן המודעות        ©  כל הזכויות שמורות

אלול
מופץ ב-7,000 עותקים
גליון מספר 33
חודש אלול תש״פ
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 נתקעת באומן בלי שיחות?
מה עושים?

מחייגים מכל מכשיר: 00972-2-3011142
 וברגע אחד המכשיר שלך מוטען!

הכל בעברית, בקלות, ובמהירות. )מתאים לכל סוגי החברות הסלולר האוקראינים( 

הטענת שיחות ברגע
פיתוח מיוחד לנוסעים לאומן:

טעינת כסף לכל סים של אוקראינה ברגע.  תשלום באשראי. 
מערכת טלפונית אוטומטית.  הוראות ברורות בעברית!

 התקשרו עכשיו:

00972-2-3011142
אם ברשותכם סים אוקראיני ישן

תוכלו לבדוק אם הוא פעיל ובתוקף
 בשלוחה 3

וודה פוןלייף סל אומן סטור סלנט 25 ירושלים צמוד ל'שול' ברסלב מא'''שקייב סטאר
פתוח א' עד ה' 12:00 עד 20:00 יום ו' 11:00 עד 12:00

uman2000148@gmail.com :05331-40-9-40 אימייל

 עם מה אתה עוד לא  מסודר?

מיטה, וילה לקבוצה, סעודות חג,  מקוה,  מקום תפילה  
לילד, נוטריוני  אישור  טלפון,  סים,  כרטיס  הק',  בקיבוץ 

לרכישת כרטיסי סים אוקראינים בארץ בכל ימות השנה עם 
תוכניות הכי משתלמות פנו אלינו 0723-184-500

אומן סטור, הרב שמואל סלנט 25 ירושלים

התשלום מתבצע בצורה מאובטחת ע"י

הטענת
שיחות 

ברגע

הטענת
שיחות 

ברגע
4

בס"ד

הטרקלינים פתוחים בשבילך:
ירושלים: רבינו גרשום 1 | בני ברק: הרב יעקב לנדא 4 )פינת חזו"א(

שעות פתיחה: לפנה"צ 11:00-14:00 | אחה"צ 17:00-22:00 | שישי וערבי חג: 10:00-12:30

אשדוד: אביי 3 )פינת רבינא( | בית שמש: רשב"י 17 
שעות פתיחה: 17:30-21:30 | שישי וערבי חג: 10:00-12:30

רויאל - מלכות ההלבשה החסידית | 1-599-500-513

 מוזמנים לבקר בטרקליני 
'מלכות ההלבשה החסידית - רויאל' 
ולמשש את האיכות בעצמכם.

בעקיטשעס חלק / פרחוני / משי / צמר / קשמיר < מחלקת רבנים, אדמורים, V.I.P < חולצות < טליתות < הלבשה אישית < חידוש כובעים

יוזמתיות

חדשנות

מובי_לות

VIP < חולצות < טליתות < הלבשה אישית < חידוש כובעים < מחלקת רבנים, אדמור”ים,  , מעילים/ צמר/ קשמיר  חלק/פרחוני/ משי חליפות: בטנה מלאה/חצי בטנה < בעקיטשעס: 

טרקליני רויאל מציגים:
יוזמתיות  חדשנות  מובילות

בעקיטשע בש_לושה מימדים
Black3D
בעקיטשע פרחוני הדור החדש וב_לעדיחדש

מיטב קולקציית 2022 בטרקליני רויאל ברוכים הבאים ברוכים המתחדשים

הנכם מוזמנים להתחדש עם מיטב היצירות החדשות מבית רויאל

שבת טיש חלאט לבית עם נגיעות

כסף זהב ותכלת

וב_לעדיחדש
חליפות חצי בטנה מוקפדות

במגע צמרי רך

וב_לעדיחדש
 Jet Black בעקיטשע חלק 

עם השחור הבוהק

וב_לעדיחדש

הטרקלינים פתוחים בשבילך:
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רויאל - מלכות ההלבשה החסידית | 1-599-500-513
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'מלכות ההלבשה החסידית - רויאל' 
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בעקיטשעס חלק / פרחוני / משי / צמר / קשמיר < מחלקת רבנים, אדמורים, V.I.P < חולצות < טליתות < הלבשה אישית < חידוש כובעים

הטרקלינים פתוחים בשבילך:
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שעות פתיחה: לפנה"צ 11:00-14:00 | אחה"צ 17:00-22:00 | שישי וערבי חג: 10:00-12:30

אשדוד: אביי 3 )פינת רבינא( | בית שמש: רשב"י 17 
שעות פתיחה: 17:30-21:30 | שישי וערבי חג: 10:00-12:30

רויאל - מלכות ההלבשה החסידית | 1-599-500-513

 מוזמנים לבקר בטרקליני 
'מלכות ההלבשה החסידית - רויאל' 
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שעות פתיחה לחודש ניסן בכל הסניפים:
11.00 - 14.00 לפני הצהריים < 17.00 - 22.00 בערב < יום שישי 10.00 - 12.30

25%
הנחה

ברסלבלחסידי

קודם שיברך יאמר 
בקשה זו שהובאה בספר 

לשון חכמים ח"א:
ורחימו,  בדחילו  ליקבה"ו 
אותיות  ליחדא  ודחילו,  ורחימו 
)יקוק(  שלים  ביחודא  ו"ק  באותיות  י"ק 
רוחות  הנפשות  כל  ובשם  ישראל  כל  בשם 
נפשנו  שורשי  אל  המתיחסים  ונשמות 
רוחנו ונשמתנו ומלבושיהם והקרובים להם 
עשיה  יצירה  בריאה  אצילות  שמכללות 
ומכל פרטי אצילות בריאה יצירה עשיה הרי 
אנחנו מוכנים ומזומנים לקיים מצות הברכה 
שתקנו חכמים ז"ל על ראיית אילני דמלבלבי 
ויעלה לפניך ה' או"א כאלו כיוננו בכל הכונות 
וסודותיה  הזאת  בברכה  לכוין  הראויות 
ותהיה חשובה ומקובלת ורצויה לפניך ברכה 
זו לברר ולהעלות על ידה כל ניצוצי הקדושה 
רוחות  נפשות  וכל  בצומח  המעורבים 
במדת  האל  ואתה  בו  המגולגלים  ונשמות 
פניך  באור  להם  תאיר  הגדול  ובחסדך  טובך 
ותשלים ברורם ותקונם ברכם טהרם רחמי 

צדקתך תמיד גמלם )יכוין ר"ת בט"ר צת"ג(
הזאת  הברכה  שבזכות  או"א  ה'  ויהר"מ 
בני  ריח  ראה  מאמר  בנו  יקוים  נברך  אשר 
שפע  ונקבל  ה'  ברכו  אשר  שדה  כריח 
האלקים  לך  ויתן  ככתוב  הברכות  עשרת 
)יכוין להמשיך מן אור א"ס מוחין ושפע( מטל השמים 

גביר  הוה  )תפארת(  לאומים  ומשמני  )חכמה( 

)יסוד(  )הוד( וישתחוו לך בני אמך  )נצח( לאחיך 

אורריך ארור ומברכיך ברוך )מלכות( יהיו לרצון 
וגו' ויהי נועם וגו'.

טוב להרהר בתשובה ואח"כ יברך בשמחה 
ובכונת הלב:

ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שלא 
חסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות 

ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם.
לבו  נדבת  כפי  צדקה  יפריש  הברכה  אחר 
ה  אותיות  ד'  כנגד  פרוטות  מד'  יפחות  ואל 

–ו-י-ה ב"ה. 

ואחר הברכה יאמר בקשה זו: )המובא בספר 
לשון חכמים ח"א(

לארצנו  בשמחה  שתעלינו  או"א  ה'  יהר"מ 
תרומות  מצות  נקיים  ושם  בגבולנו  ותטענו 
בארץ  התלויות  מצות  וכל  ומעשרות 
אשר הנחלת לאבותינו היא ארץ זבת 
עינות  מים  נחלי  ארץ  ודבש  חלב 
ותהומות יוצאים בבקעה ובהר 
וגפן  ושעורה  חטה  ארץ 

כאשר  ודבש  שמן  זית  ארץ  ורמון  ותאנה 
צויתנו בתורתך ע"י משה עבדיך.

חסדך  הגדל  הגדול,  שמך  למען  ה'  אנא 
הבטחתנו  אשר  הדבר  את  לנו  וקיים  עמנו 
בעתם  גשמיכם  ונתתי  עבדך,  משה  ע"י 
פריו.  יתן  השדה  ועץ  יבולה  הארץ  ונתנה 
את  ישיג  ובציר  בציר  את  דיש  לכם  והשיג 
וישבתם  לשובע  לחכמם  ואכלתם  זרע 
אשר  הדבר  את  בנו  וקיים  בארצכם,  לבטח 
ההוא  ביום  )ד(  נביאך  ישעיה  ע"י  הבטחתנו 
ובנו בתים וישבו ונטעו כרמים ואכלו פרים, 
נביאך  עמוס  ע"י  הבטחתנו  אשר  בנו  וקיים 
חורש  ונגש  ה'  נאם  באים  ימים  הנה  )ט( 

והטיפו  הזרע  במושך  ענבים  ודורך  בקוצר 
תתמוגגנה.  הגבעות  וכל  עסיס  ההרים 
ערים  ובנו  ישראל  עמי  שבות  את  ושבתי 
יינם  ושתו את  כרמים  ונטעו  וישבו  נשמות 
ועשו גנות ואכלו את פריהם. וקיים בנו אשר 
והרביתי  )ל"ו(  נביאך  יחזקאל  ע"י  הבטחתנו 
אשר  למען  השדה  ותנובת  העץ  פרי  את 
ונאמר  בגוים.  רעב  חרפת  עוד  תקחו  לא 
ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ 
מאכל לא יבול עלהו ולא יתום פריו לחדשיו 
יבכר כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיה 

פריו למאכל ועלהו לתרופה:
לך:  נתן  אשר  עד  וכו'  רחמן  מלך  או"א 

ותמלוך וכו' עד הללוי':

ואח"כ יאמר שיר המעלות לדוד שמחתי 
וכו' )תהלים קכ"ב( מזמור לדוד וכו' )תהלים כ"ט( 

ואח"כ יאמר תפלה זו לעילוי הנשמות 
)המובא בס' לשון חכמים(

רוחות  קול  וברצון  באהבה  קבל  רבש"ע 
של  חומות  שלש  גבי  על  הנראין  הצדיקים 
גן עדן המצפצים בקולם כצפרים בכל בוקר 
מלכנו  שמך  את  ומפארים  ומשבחים  ובוקר 
גם  כדכתיב  ישראל  בית  עלינו  ומעתירים 
עתירתם  ענה  ה'  אנא  בית.  מצאה  צפור 
ותהיינה אזנך קשבת אליהם ותפלתם שעה 
ברחמים. ותפרוש עלינו סוכת שלומך ותקננו 
בעצה טובה מלפניך ותרחמינו ותחיינו חיים 
שלום,  של  חיים  ומתוקנים  טובים  ארוכים 
של  חיים  טובה.  של  חיים  ברכה,  של  חיים 
חיים  עצמות.  חלוץ  של  חיים  טובה.  פרנסה 
בהם  שאין  חיים  חטא.  יראת  בהם  שיש 
חיים  וכבוד.  עושר  של  חיים  וכלימה.  בושה 
שתהא בנו אהבת התורה ויראת שמים. חיים 
שתמלא כל משאלות לבנו לטובה לעבודתך.

נפשות  על  חסדך  הגדל  רחמים  מלא  קל 
ויעלה  הצדיקים.  של  ונשמות  ורוחות 

וירצה  ויראה  ויגיע  ויבא 
ויזכר זכרונם  ויפקד  וישמע 

לחן  ולברכה  לטובה  לפניך 
לחסד ולרחמים ולשלום וברחמיך 

הרבים תגדיל חסדך עליהם ותמתיק 
גבורתך עליהם ותפאר תפארתך עליהם 

ותנעים נצחך עליהם ותפרוס הודך והדרך 
עליהם. ותאיר ברית שלומך עליהם. ותגלה 
עליון  בסתר  ותושיבם  עליהם.  מלכותך 
תעמידם  הימין  ולקץ  יתלוננו  שקי  ובצל 
ומנחל עדניך תשקם. ובצרור החיים תצרור 
ותלוה  מנוחתם.  כבוד  ותשים  נשמתם 
אור  שערי  להם  ותפתח  השלום.  אליהם 
שבעת הימים. שערי באר מים חיים. שערי 
שערי  דרור   שערי  טובים.  חסדים  גמילות 
שערי  טוב,  ועד  שערי  עליונים,  היכלות 
הון  כל  מלאים  חדרים  שערי  הרקיע,  זוהר 
ירושלים  שערי  טובה.  שערי  ונעים.  יקר 
העליונה. שערי כבוד ויקר. שערי לקח טוב. 
שערי מצח הרצון. שערי נועם העליון. שערי 
שערי  חיים.  עץ  שערי  האצילות.  סודות 
שערי  החיים.  צרור  שערי  מאירות.  פנים 
קירון פנים. שערי רצון. שערי שביל העליון. 

שערי תקוה טובה:
וחסדיך  ברחמיך  ורחם  וחמול  חוס  ה'  אנא 
ישראל  של  ונשמות  ורוחות  נפשות  כל  על 
שנפטרו מעוה"ז ברכם טהרם רחמם צדקתך 
תמיד גמלם )יכוין ר"ת בט"ר צת"ג( ותהיה מנוחתם 
ותקיים  ובטח,  השקט  שלום  מנוחת  כבוד 
והשביע  תמיד  ה'  ונחך  שכתוב  מקרא  בהם 
בצחצחות נפשיך ועצמותיך יחליץ והיית כגן 

רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו:
תורתך  למען  עשה  הרחמן  אב  אבינו 
הקדושים  שמותך  ולמען  הקדושה. 
זכות  ולמען  בה.  והרמוזים  בה  הכתובים 
ויוסף  ואהרן  ומשה  ויעקב  ויצחק  אברהם 
רחמיך  ברוב  ותרחם  ותחמול  ותחוס  ודוד 
ונשמות  ורוחות  הנפשות  כל  על  וחסדיך 
בלתי  חי  ובבעל  וצומח  בדומם  המגולגלים 
הנוצר  הקל  ואתה  מדבר.  חי  ובעל  מדבר 
חסד לאלפים בטובך הגדול תשפיע שפע רב 
להם לאור באור החיים ותתן להם כוח ועזר 
ואומץ שיתבררו ויתוקנו כראוי. ובאור פניך 

תשלים בירורם ותיקונם במהרה. ותצילם 
מכל צר ואויב ומקטרג. ויעמדו מליצי 

יושר להמליץ טוב עליהם. ותעשה 
עמהם חסד כי כן דרכך לעשות 

חסד חנם בכל דור ודור.

סדר ברכת האילנות

מובא כאן אחרי עבודה מרובה )ללא הזכרות ה'( לטובת הציבור הק'. 
כשירות חינם. וכן ניתן להדפיס ולהפיץ ללא רשות.


