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לסֹוף ְךְסֹוףכ ָּ ֵּ ֹלִיְתַהפ  הַהכ  .ְלטֹובָּ
ל לָּ י,ְוַהכ ְ םכ ִ ֵּ ַרְךְַהש   דֹולִיְתב ָּ ג ָּ
ין,ְמֹאד נוְ ְואֵּ ליֹוְדִעיםאָּ לָּ כ ְ

אֹות ְפלָּ יןַהנ ִ ִ ש  ו  יןְוַהִחד  ֲעש ִ נ ַ ֶׁ ש 
ם עֹולָּ לב ָּ כָּ ליֹוםב ְ ְבכָּ תו  י,עֵּ ְלאֵּ ִ פ 
אֹות לָּ ְ ה,פ  וְ מָּ יַרב  .'ְוכוְ 'הַמֲעש ֵּ

י םכ ִ ֵּ ַרְךְַהש   הִיְתב ָּ ֹותעֹוש ֶׁ ש  ֲחדָּ
ל כָּ תב ְ ְ,עֵּ ש  ןְויֵּ ְךְִעְניָּ ֵּ ְתַהפ  ִ מ  ֶׁ ש 
ֹל הַהכ  יןְוִאם.ְלטֹובָּ האֵּ כֹולַאת ָּ יָּ

ִבין לֹזאתְלהָּ כ ֵּ ְלִהְסת ַ הַעלו  ַעל,זֶׁ
ל ִניםכ ָּ ָּ ֲאִמיןפ  הת ַ זֶׁ .ַוֲחַזקֲחַזק.ב ָּ

(יבמכתבְ)

תאמיןְשסוףְכלְסוףְ
!לטובההכליתהפךְ

…אויְמהְהיהְלנו
?כשחרבְהבית,ְמהְבעצםְאיבדנו

מהְראויְְעלְ?מהְאנחנוְמתאבליםְכברְאלפיְשניםעלְ
אחדְְאףְ?איךְמתקנים…ְלנוְלהתאבלְהיוםְובעיקר

לפחותְלאְבעיניְ,ְלאְראהְאתְביתְהמקדש,ְבדורנו
עלְהניסיםְְ,ְל"אנחנוְמכיריםְקצתְמאמריְחז.בשר

,ְְאבלְעםְידְעלְהלב,עלְהפארְוההדר,ְשהיוְשם
אוְְ,ְשוםְתחושהְשלְאובדן,לרובנוְאיןְשוםְהרגשְבזה

כיְאנחנוְְ,ְאנחנוְמקיימיםְאתְמנהגיְהאבל.אבלְאמיתי
ואשרינוְְ)אתְדבריְהחכמיםְוהנביאיםְרוציםְלקיים

נשארְפעמיםְרבותְְ,ְאבלְהאבלְהזה,!(שאנחנוְרוצים
נוכלְללמודְְ,ְומזהְבעצמו.בשכלְולאְיורדְאלְהלב

.עלְהחורבןְהגדול
ראוְְ"ְ)צוואר"הקדושיםְמכניםְאתְביתְהמקדשְלְ"חז

עלְהנשיכהְְ,ְוכןְכתבוְהמפרשים(.'רבאְדש"שירה
ועלְיוסףְובנימיןְְשנתןְעשיוְהרשעְליעקבְבצווארו

עלְחורבןְבתיְהמקדש-שבכוְזהְעלְצווארוְשלְזהְ
כמהְְ-'ְבנימןְאחיוצואריעלְויפל':ומשכןְשילהְכתיב

בכהְעלְְְ:אמרְרביְאלעזר-?ְהווְליהְלבנימיןצוארין
שלְלהיותְבחלקוְשעתידיןשניְמקדשיםְ

בכהְ-'ְצואריוובנימןְבכהְעלְ'.ְליחרבועתידין,בנימין
ועתידְְ,ְעלְמשכןְשילהְשעתידְלהיותְבחלקוְשלְיוסף

?ְעושהְהצווארְאצלְהאדםמהְ:(ז"מגילהְט"ְ)ליחרב
מחברְביןְְ:אתְאותוְהדברְשעושהְהמקדשְבעולם

.ביןְהגוףְלראשְוביןְהשכלְללב,ְעליוניםְלתחתונים
,ְמאזְחורבןְהמקדש

החלְמהרמהְהאישיתְשנוגעתְלכלְְ,ְשאבדְלנומהְ
זהְהחיבורְְ,ְכלליותְישראלְוהבריאהְכולהדרךְ,אדם

יוכלְלראותְאתְְ,ְמיְשיתבונןְבזה.ביןְהשכלְללב
ישְ,ְכלְמחלוקתְשישְהיוםְבעולם:הניתוקְהזהְבנקל

,ְְוגםְבתוכנוְאנו.שלְמחלוקתְביןְהשכלְללבמימדבהְ
איךְהלבְמשתוקקְלדברְאחדְְ,ְניתןְלראותְבנקל

.מושךְלמקוםְאחרוהשכל
אםְ,ְברמהְהאישית,ְמהְהיהְקורהְלכם,ְדמיינוְלרגע

אםְהלבְוהשכלְהיוְ,המחלוקתְהזוְהייתהְנגמרת
ופועליםְביחדְלמעןְהשגתְְמאוחדיםְבשלמותְאחתְ

אלאְמשלימיםְְ,ְלאְנלחמיםְזהְבזה?תכליתְנשמתכם
מהְהיהְקורהְְ?איךְהחייםְשלכםְהיוְנראים.זהְאתְזה

,ְלעםְישראלְהקדוש

מהְהיהְְ?כולנוְהיינוְבאחדותְהפנימיתְהזואםְ
מהְהיהְקורהְלמעמדְְ?קורהְלאחדותְבינינו

ישְלנוְשםְלדברְהזהְואנחנוְְ?ישראלְבעמים
,ְְוכולנו!גאולה:מייחליםְלוְכברְאלפיְשנים

.חייםְבגעגועְלדברְהזה,ְאוְשלאְבמודע,ְבמודע
המאבקיםְהפנימייםְבתוכנוְְ,ְאיןְלוְחיותְבליְזה

מייצריםְמצבְשבוְאיןְשלוםְוכשאיןְוביניינו
.איןְברכה,ְשלום
כמוְ.אנחנוְכלְהזמןְבתחושהְשמשהוְחסרלכןְ

הלבְשלנוְְ,במעשהְהקדושְמהשבעהְקבצנים
מתגעגעְוכוסףְלחיבורְמחדשְאלְמעייןְהחכמה
.ואיןְלנוְשוםְיכולתְלגשרְעלְהמרחקְשבינינו

אנחנוְנשרפיםְמאשְהתאוותְְ,ְהלבְשבמעשיהכמוְ
וחוויםְאתְשברוןְהלבְְ,והאהבותְהנפולותְמחד

ישְלנוְְ,ְובכלְזאת.שבמרחקְממקורְחיינוְמאידך
לעשותְאתְְ:מהְלעשותְוישְלנוְחלקְענקְבתיקון

הוי  ? איזו היא עבודה שהיא בלב".עבודתְהלב
מהְקורהְלנוְכשאנחנוְ.(.תענית ב" )אומר זו תפלה

הריְהרגשותְְ?מתפלליםְתפילהְעםְכוונתְהלב
הלבְאינוְ.הםְדבריםְמופשטים-והתחושותְשבלבְ

כדיְלהפוךְאתְאותםְרגשותְלמיליםְְ.מדברְבמילים
אנחנוְשואביםְאותםְממעמקיְְ,שלְבקשהְוהודיה

שםְהופכתְהמחשבהְְ,הלבְומעליםְאותםְאלְהשכל
אלְכליְהדיבורְ,אתְההרגשהְלמיליםְושולחתְאותן

ועלְכןְ.צוואר.…שנמצאְבתוךְה,ְשנמצאיםְבגרון
שעלְידיְחיבורְְ-ביתְתפילהְ,ְנקראְביתְהמקדש

,ְְכלְתפילה.ְנעשיתְתפילה,ְהתחתוניםְוהעליונים
מחזקְומשמישְְ,כלְדיבורְשאנחנוְמעליםְמהלב
ובונהְלמעשהְעודְְמחדשְאתְתפקידוְשלְהצוואר

.לבנהְבביתְהמקדש
היהְעוסקְתמידְבתפילות,ְהלבְשבמעשיהלכןְ

עלְידיְ.וקריאותְודיבוריםְשלְכיסופיםְאלְהמעיין
,ְְה"נזכהְבע,קישורְהלבְאלְהמחשבהְוהדיבור

ולהרבותְבבקשותְְלהרגישְאתְחסרוננוְהאמיתי
שיבנהְביתְהבחירהְבמהרהְְ,ותחינותְלפניוְיתברך

ענייןְְוכלְ.ונזכהְלשלוםְולשלמותְהתפילהבימינו
עלייתְהתפילותְובנייתְהבנייניםְשנעשיםְמהםְ

יְהצדיקְיסודְעולםְומכווןְהיטבְְ"ענעשהְ,בשמיים
:בפסוק

"ְ יְִפיְִאיש  ְברֵּ יםְד ִ ה,ְַמִיםְֲעֻמק ִ ְכמָּ ַעְְמקֹורְחָּ "ְַנַחלְֹנבֵּ
מיְשזוכהְלקשרְאתְעצמוְְאשריְ(.'ד'ְמשליְיח)

.בתפילתוְלצדיקְהזה



כפרְיונה19:00
ישורוןכ"ביה

10אחיְאילתְְ

צ"ראשל22:30
שבזיכ"ביה

פינתְהאגוז20החצבְ

חולון21:00
עץְחייםכ"ביה

7הרבְקוקְ(ְבניןְהרבנות)

ביתרְעילית19:00
נזרְהנחלכ"ביה
רביְיוסףְקארו'ְרח

הכיסופיםלעורר

םְ הֶׁ ְלָּ ש  םְיֵּ דָּ יְאָּ נֵּ ַֹחְב ְ ְִלְמֹנַעְְכ 
ֲעבֹוַדתְ םְְלַרֲחקֹוְמֵּ דָּ אָּ תְהָּ ִסיתְאֶׁ ְלהָּ ו 
רְְ תְיֹותֵּ יְֱאמֶׁ יקֵּ ד ִ ִמצ ַ ַרְךְו  םְִיְתב ָּ ֵּ ַהש  

ע רָּ רְהָּ צֶׁ הְְ.ְִמןְַהי ֵּ רֹוצֶׁ ֶׁ ןְִמיְש  ַעל־כ ֵּ
ת ֱאמֶׁ לְהָּ בְאֶׁ רֵּ תְְלִהְתקָּ ֱאמֶׁ ִריְךְְ,ְב ֶׁ צָּ

דְ גֶׁ נֶׁ דֹולְכ ְ תְג ָּ קו  הְלֹוְִהְתַחז ְ ְהיֶׁ י ִ ֶׁ ש 
ֹוְנִעיםְְוַאלְְ ִסיִתיםְְוַהמ  ְ ִניםְְוַהמ  יצָּ ַהל ֵּ

ְ ש  י ֵּ לִיְתב ַ לָּ ְלִעיִגיםְכ ְ ַ יְַהמ  נֵּ ְ ְִמפ 

בשבועְשעברְהגענוְלנקודתְאורְיקרה
שמואלקרית-בית רבנו 

אתְאורְְביתְהמדרשְהמפוארְשמזריח
.רבנוְהקדושְעלְחיפהְוהקריות

עשרותְמקורביםְהגיעוְוזכוְלהתעוררותְְ
.גודלבסקיהלבְמשיעורוְשלְהרבְ

בקרובְנוכלְלהגיעְגםְלביתְהמדרשְשלכם
לתיאוםְצרוְקשרְעםְהמשרד

יבנה19:30
מיםְעמוקיםכ"ביה
(במקלט)1החבצלתְ'ְרח

–הציוןְהקדושְבמשנתְברסלבְ
הליכותְְ,ְאוצרְבלוםְשלְהנהגות

והשקפהְהשופךְאורְשלְבהירותְ
עלְכלְמהלךְהנסיעהְלרבינוְְ

עא"זינחמןְמברסלבְ'ְהקדושְר
הקדושְעםְְציונווההשתטחותְעלְ

ציוניםְוהערותְמתוךְְ,ְמקורות
ר"הרהי "נכתב ע.ְספריְברסלב

.אנשיןיעקב נתן ' ר
.עמודים407,ְכריכהְקשה

לציון הקדוש

('ליקוטיְעצותְמניעותְיא)

בארְשבע19:45
יעקבאהליכ"ביה

6אבנרְבןְנרְ

אופקים21:30
זהרְישראלכ"ביה

נתניה20:30
ביתְהמדרשְביתְרבקה

1סטמפר'ְרח

הודְהשרון22:00
ישיבתְאפיקיְהנחל

7מעייניְ'ְרח

"ולירושלים עירך ברחמים תשוב" 


