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 ֶמעִז'יּבּוז
ַהָּקדֹוׁש   ,ָידּועַ   טֹוב  ֵׁשם  ֶׁשַהַּבַעל 

ְּבִעיר   ִהְתַיֵּׁשב  ֶׁשָהְיָתה זי"ע  ֶמעִז'יּבּוז, 
ָאְמָנם ֲעָיָרה ְקַטָּנה ְּבאּוְקָרִאיָנה, ַא ֵמאֹוָתּה 

 ֲעָיָרה ְקַטָּנה ֵהִאיר אֹור ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו
טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֶׁשל  ֶׁשִּלּמּודֹו  ְוָידּוַע 

ֶׁשאֹותֹו ִלֵּמד ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם    ,ַהָּקדֹוׁש זי"ע
ֲאֶׁשר ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ִּבְלָעָדיו   :הּוא ,ֻּכּלֹו

ְוַהּכֹל ַלּכֹל ֱאקּות ָּגמּור הּוא   ,ִיְתָּבַר ְּכָלל
ּוְבָכל ְּתנּוָעה ּוְתנּוָעה ָׁשם ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם,  

ַהָּידּועַ י  ּוְכפִ    ,ֱאקּות  –  "ַהּכֹל   :ִּפְתָגמֹו 
ִיְהֶיה    ְוֵאין ׁשּום ָּדָבר ֶׁשא  ;ַהּכֹל"  -  ֶוֱאקּות

עֹוָלם ֶׁשל  ַאּלּופֹו  ָּגנּוז  ָצִרי    ,ָׁשם  ְוָהָאָדם 
  ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ְוִלְמצֹא  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפׂש 

 .הּוא ְּבָכל ָּדָבר
זֹו   ְּבֶדֶר  הֹוֵל ְּכֶׁשָאָדם  ַחָּייו    -  ְוָאז  ָּכל 

 .ִמְׁשַּתִּנים ְוֵהם ְמִאיִרים לֹו ִמַּבִית ּוִמַּבחּוץ
ֲהמֹון  ְוַעל   ִלְנֹהר  ִהְתִחילּו  ְּבִחָּנם  א  ֵּכן 

ְלִהְסּתֹופֵ  ֶמעִז'יּבּוז'  ַהְּקַטָּנה  ַלֲעָיָרה  ף ַעם 
ִּכי   ,ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע  לֶׁש   ְּבִצּלֹו

ּתֶֹקף  ְיֵדי  ְוַעל  ַחִּיים,  ֱאִקים  ִנְגלּו  ָׁשם 
ָזכָ   ִיְתָּבַר ּבֹו  ְוִהְתַּכְללּותֹו  ה ְּדֵבקּותֹו 

ּכֹל, ּוְׁשמֹו  ְלֵעיֵני  ַלֲעׂשֹות אֹותֹות ּומֹוְפִתים 
ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ָּכל  ֵּבין  ִנְתַּפְרֵסם  ַהּטֹוב 
ֵמרֹב   ִּכי  ַהּגֹוִיים,  ֵּבין  ַּגם  ּוְלַהְבִּדיל 
ְוִגּלּויֹו   הּוא   ָּברּו סֹוף  ָּבֵאין  ִהְתַּכְללּותֹו 

ַהְנָהגֹוָתיו   ְּבַדְרֵכי  ֶׁשִּגָּלה  ִיְתָּבַר, ַהְּמֻרִּבים 
ַעל ְיֵדי ֶזה ָזָכה ְלַׁשֵּדד ֶאת ַהֶּטַבע ְוַהַּמֲעָרָכה  

ּומֹוְפִתים אֹותֹות  ָידֹו  ַעל  ִׁשּדּוד   -  ְוַנֲעׂשּו 
 ַהֶּטַבע ַמָּמׁש, ֲהמֹון ָהָעם ָּבאּו ֵאָליו ְלַבֵּקׁש

 
 
 
 
 
 

ִעם    ָּבא  ֶאָחד  ָּכל  ְוִנְפָלאֹות,  ִנִּסים  ְיׁשּועֹות 
ַהָּצרֹות ָעָליו,   ֲחִביַלת  ֶׁשָעְבָרה  ְוַהִּיּסּוִרים 

ָּבאּו ִלְׁשּפֹ ֶאת ִלָּבם ִלְפֵני ַהַּבַעל ֵׁשם    ֻּכָּלם
טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע, ֶאְצלֹו ָמְצאּו ִּדְבֵרי ִחּזּוק 
נֹוְׁשעּו   ַּגם  ָּדָבר  ֶׁשל  ּוְבסֹופֹו  ְוִנחּוִמים 

ְּגלּוִיים מֹוְפִתים  ְיֵדי  ַעל  ַּגם   .ִּביׁשּוָעה 
ְּכֵדי  ָהֲאָנִׁש  ֵאָליו  ִהִּגיעּו  ֵמָעם  ַהּמּוָרִמים  ים 

ֶּבֱאמּוַנת   ֶׁשִּגָּלה  ַהֲחָדָׁשה   ַהֶּדֶר ֶאת  ִלְלמֹד 
ֶׁשֶּמעִז'יּבּוז'  ַעד  ְׁשמֹו,   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא 
ֶנֶהְפָכה ִלְהיֹות ֶאֶבן ׁשֹוֶאֶבת ֶׁשָּמְׁשָכה ֵאֶליָה  

ְנְדָלִרים,  ַס  -:  לֹוְמִדים ּוְגדֹוִלים, ּוְסָתם ַעְּמ
ְוַכּדֹוֶמה, ְוֻכָּלם ָמְצאּו    , ִאָּכִרים, ַּבֲעֵלי ֲעָגלֹות

 ֵאֶצל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע ָמקֹום.  
 ם  ַהִּמְתַנְּגִדי

א ָחְסרּו ַּגם ִמְתַנְּגִדים   ,ֵמִאיָדַּכּמּוָבן ֶׁש
ֶׁשַעל ָּכל ,  , ְוַכָּידּועַ הַהְּקדֹוָׁש   ְלַדְרּכֹו ְוִׁשיָטתֹו

  ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ֲחָדָׁשה   ֶּדֶר
ָּבעֹוָלם ִמְתַנְּגִדים    -  ַהִּמְתַּגָּלה  עֹוְמִדים 

ָצאנּו ֵאֶצל ָהרֹוִצים ְלַבְּטָלּה ְלַגְמֵרי, ְּכמֹו ֶׁשָּמ 
ָאִבינּו ֲחָדָׁשה    ,ַאְבָרָהם   ֶּדֶר ֶׁשִּגָּלה  ְּבֵעת 

  ְוָחַפר ְּבֵארֹות  , ֶּבֱאמּוַנת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו
-    קּותֹו ִיְתָּבַרְּבֵאר ַמִים ַחִּיים, ְלִגּלּוי ֱא -  

ַהְּקדֹוִׁשים  ָהָאבֹות  ֵאֶצל  ֲאִפּלּו  ְּדַהְינּו 
וְ  ִיְצָחק  ֲאִמַּתת   ,ַיֲעקֹבַאְבָרָהם  ֶאת  ֶׁשִּגּלּו 

ֲחָדׁשֹות,   ְּבֵארֹות  ְוָחְפרּו   ִיְתָּבַר ְמִציאּותֹו 
ְּבַדְרֵכי  ֲחָדִׁשים  ִּגּלּוִיים  ַחִּיים,  ַמִים  ְּבֵאר 
 ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְּכָבר ָהיּו ָלֶהם ִמְתַנְּגִדים

ֶזה"  – ְלֻעַּמת  ְּכָלל  "ֶזה  ֶׁשֵהם  ַהְּפִלְׁשִּתים   ,
יָצִנים ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַעל ַהַּצִּדיִקים  ַהּלֵ 

ְמִציאּותֹו  ֲאִמַּתת  ֶאת  ַהְמַגִּלים   ָהֲאִמִּתִּיים 

 
 
 
 
 
 

ַהָּסֶמ   ְׁשִליֵחי  ֶׁשֵהם   ֵמ "ִיְתָּבַר  " ְוָדָבר ם, 
ֶׁשִּגָּלה  ֵמָאז  ָודֹור,  ּדֹור  ְּבָכל  סֹוֵבב  ֶזה 

ָּבר ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ָאִבינּו  הּוא  ַאְבָרָהם   ּו
ֵאֶּלה  ,ָּבעֹוָלם ּדֹורֹוֵתינּו  ַעל    , ְוַעד  ֶׁשָּקִמים 

ֲאִמַּתת    ַהַּצִּדיִקים ֶאת  ַהְמַגִּלים  ַהְּקדֹוִׁשים 
 - ְמִציאּותֹו ִיְתָּבַר ְּבִגּלּוי נֹוָרא ְוִנְפָלא ְמאֹד

  ,ֶׁשֵהם ַהְּפִלְׁשִּתים ,ִמְתַנְּגִדים ְוֵליָצִנים
ם ְרָמִזין ְּבִעְניַ ב טֹום ֵׁש ל  ַהַּבעַ ת ִׁשיַט 

  םֱאִקִּיי
  -ה  ַהְּגדֹולָ   ַהִהְתַנְּגדּות  לּכָ ת  ַלְמרֹוה  ְוִהּנֵ 

ַהָּקדֹוׁש  ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ְוִלּמּודֹו ֶׁשל  ַּדְרּכֹו 
ֻּכּלֹו,  ָהעֹוָלם  ְּבָכל  ְוִהְתַּפְּׁשטּו  ִהְתַּגּלּו  זי"ע 

ֶעְליֹוִנים ְקדֹוִׁשים  ַּגם  ֶׁשָהיּו  ֱאֶמת    ,ֵהן 
ֵּכן  ֶׁש  ְוַעל  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ֵהִבינּו  א  ַּבְּתִחָּלה 

ָעָליו נֹוָרא   ,ִהְתַנְּגדּו  ָהֱאִקי  ָהִאיׁש  ְּכמֹו 
ְוַתְלִמיָדיו  ַהְּגָר"א   -ְמאֹד     ַהָּקדֹוׁש 
ָהְיָתה םַהְּקדֹוִׁשי ַמְחֻלְקָּתם  ְּבַוַּדאי  ֲאָבל   ,

ָׁשַמִים ְלֵׁשם  ְוָׁשלֹום  ,ַמֲחֶקת  ַחס    ,ְוא 
ֶׁשַּכָּוָנָתם  ִהְתנַ  ָהָעם  ֲהמֹון  ֶׁשל  ְסָתם  ְּגדּות 

לֹוְמִדים   ֲהמֹון  ָהיּו  ִּכי  ּוְלַהְקִניט,  ְלַקְנֵטר 
ֶאת  ֵהִבינּו  ֶׁשַּבְּתִחָּלה א  ֲעצּוִמים  ּוְגאֹוִנים 

ְוַעל   ,ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע
 . ֵּכן ָחְלקּו ָעָליו

ַח ִעּמֹו ְּבָכל ַּפַעם, ְוהּוא  ְוָלֵכן ָּבאּו ְלִהְתַוּכֵ 
ִנַּצַחת ְּתׁשּוָבה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל   ,ֵהִׁשיב 

ְוִגָּלה ָלֶהם ֶאת ַּדְרֵכי ֲעבֹוָדתֹו ְוִגּלּויֹו ְּבִגּלּוי  
הּוא  ָּברּו סֹוף  ׁשּום    ,ָהֵאין  ֶׁשֵאין   ֵאי

ְּכָלל  ִיְתָּבַר ִּבְלָעָדיו  ַלּכֹל    ,ְמִציאּות  ְוַהּכֹל 
ְמַחֶּיה   ִיְתָּבַר ְוהּוא  הּוא,  ָּגמּור  ֱאקּות 
ּוְמַהֶּוה ֶאת ָּכל ַהְּבִריָאה ֻּכָּלּה, ְודֹוֵמם צֹוֵמַח 
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 ְסעּוַדת ָמִׁשיחַ 
 

הּוא ִסּפּור נֹוָרא ְוִנְפָלא ְמאֹד, ִּכי   ,ֶׁשָּנַסע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  ,ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו  ,ִּסּפּור ְנִסיָעתֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש 
  ְּבַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ּוְבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל   -  ֶּזה ְּבחּוץ ָלָאֶרץְלַסֵּפר ֶאת ַהִּסּפּור ַה   וֲחָלָציי  ָהיּו לֹו ַּבֶּדֶר ִנִּסים ְּגדֹוִלים, ְונֹוֲהִגים ָּכל יֹוְצֵא 

ִּכי ָאז    .ִלְפנֹות ֶעֶרב ַהִּנְקֵראת "ְסֻעַּדת ַהָּמִׁשיַח", אֹו "ְסֻעַּדת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב"  םִּבְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח ִּבְׁשַעת ַהְּסֻעָּדה ֶׁשעֹוְרִכי  -
ְוַיַען ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל, ֶנֶכד ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש    .ַסח ִנַּצל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע ִמָּמֶות ְלַחִּייםַּבָּיִמים ַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ּפֶ 

ֵּכן ַּגם  ַהִּסּפּור  ֶאת  ְלַסֵּפר  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ְרִגיִלים  ָלֵכן  ם,  ְמׁשֹוְרִריד  ַיַח ם  ְׁשִבייֹור  ַּכֲאֶׁש ם,  ְמֵרִעי  ֲאֵסַפתל  ֶׁש   ְּבִעּצּוָמּה,  זי"ע, 
 ם. יֹול ֶׁש  ְקֻדָּׁשתֹות אֹודֹו ם ְוָׂשִחים, ּוְמַזְּמִרי
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ַחי ְמַדֵּבר ֵהם ֶעֶצם ַעְצִמּיּות ִחּיּות ֱאקּותֹו  
ַמ   ָׁשם  ִיְתָּבַר ּוְתנּוָעה  ְּתנּוָעה  ּוְבָכל  ָּמׁש, 

   .ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם
ָּגאֹון    ,ּוְמֻסָּפר ֵאָליו  ָּבא  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם 

ִעּמֹו ְלִהְתַוֵּכַח  ְּכֵדי  ֶאָחד,  ְוָׁשַאל   ,ָּגדֹול 
ַהּזֹאת  "  :אֹותֹו  ַהֶּדֶר ֶאת  ָלֶכם  ִּגָּלה  ִמי 

ֲהֵרי   ,ִאם ָּכֶׁשִהיא ֶּדֶר ֲחָדָׁשה ֶּבֱאמּוָנה, וְ 
ִהיא ֶּדֶר ְמֻסֶּכֶנת, ִּכי ָּכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַחֵּדׁש 
ִלְבּדֹק   ְצִריִכים  ָהֱאמּוָנה  ְּבִלּמּוֵדי  ַמֶּׁשהּו 

 "...ְוַלְחקֹר ַאֲחָריו
  : ָעָנה לֹו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע 

ַרק  " ָּבאִתי  ָּדָבר,  ׁשּום  ְלַחֵּדׁש  ָּבאִתי  א 
ָהֱאמּוָנה  ְלַחֵּדׁש ַּדְרֵכי  ֶאת  ּוְלעֹוֵרר   

ִנְׁשְּכָחה   ,ַהְּפׁשּוָטה ַהָּגלּות  ָצרֹות  ֶׁשֵּמרֹב 
ִיְׂשָרֵאל ְוִיּסּוִרים  ,  ֵמַעם  ָצרֹות  ֵמרֹב  ִּכי 

ִנְדֶמה ָלֶהם ֶׁשַהָּקדֹוׁש    , ֶׁשעֹוְבִרים ַעל ֲאָנִׁשים
ִּכְבָיכֹול, ְוהּוא    ,ָּברּו הּוא ָעַזב ֶאת ָהעֹוָלם

ְוָׁשלֹום  ,ִמְסַּתֵּכלֵאינֹו   ֶאָחד,    ,ַחס  ַאף  ַעל 
ַהַּמֲאִמיִנים ֵאּלּו  ֶׁשהּוא   ,ַוֲאִפּלּו  חֹוְׁשִבים 

ְלַגּלֹות   ָּבאִתי  ַוֲאִני  ַּבָּׁשַמִים,  ִנְמָצא   ִיְתָּבַר
ְּכָלל  ִיְתָּבַר ִּבְלָעָדיו  ְמִציאּות  ׁשּום    ,ֶׁשֵאין 

ַהִּנְמָצא ָּברּו הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ְלַמְעָלה   ְואֹותֹו 
ָהעֹוָלמֹות ָּבָאֶרץ   ,ְּבָכל  ַּגם  ְלַמָּטה  ִנְמָצא 

ֶאְפָׁשר   ֶׁשָּבעֹוָלם  ָּדָבר  ּוִמָּכל  ַהַּגְׁשִמית, 
ָּכל   ִּכי  ִנְסָּתרֹות,  ְוִסְתֵרי  ָרִזין  ַמֶּׁשהּו,  ִלְלמֹד 
ֱאקּותֹו  ֶאת  ְמַגֶּלה  ָּבעֹוָלם  ֶּׁשֵּיׁש  ַמה 

ִיְתָּבַר,    ִיְתָּבַר הּוא  ְּבדֹוֵמם  ִּכי  ְמֻלָּבׁש 
ָטֵמא,  ָעֵרל  ּגֹוי  ַוֲאִפּלּו  ְמַדֵּבר,  ַחי  צֹוֵמַח 
ְלקֹולֹו  ַקֶּׁשֶבת  אֶֹזן  ַיּטּו  ַרק  ִאם  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר, 

ִיְתָּבַר ּבֹו  ָאז  ְּדבּוִקים  ָיִבינּו    -  ְוִיְהיּו 
ַהָּקדֹוׁש   ֵמֵאת  ָׁשִליַח  הּוא  ֶׁשַּגם  ְוַיְׂשִּכילּו 

ֹות ָלָאָדם ֲאִמַּתת ְמִציאּותֹו ְלַגּל  ,ָּברּו הּוא
ִיְתָּבַר.  

ֶא  ַהָּגאֹון  ִּכְׁשמַֹע  ָהֵאֶּלה  ת  ַוְיִהי  ַהְּדָבִרים 
ִמְּמקֹומֹו ְּגדֹוָלה  ,ָקַפץ  ְּבִהְתַרְּגׁשּות   :ְוָאַמר 

ְוָׁשלֹום" ְוָׁשלֹום  !ַחס  ּתֹאְמרּו    ! ַחס   ֵאי
ם ֵּכן  ֶׁשֲאִפּלּו ָעֵרל ּגֹוי ָטֵמא הּוא ּגַ   ,ָּדָבר ָּכֶזה

 ...?ָׁשִליַח ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו 
ֶׁשָהָיה    ָעֵרל  ָּדַפק  ָהֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ּוְבִדּיּוק 

ְלַתֵּקן,  ְּדָבִרים  ּוְמַחֵּפׂש  ְלַבִית  ִמַּבִית  עֹוֵבר 
ַעל ַּדְלּתֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע  

ְוִהְכִריז ּכָ   :ְוָצַעק  ֵיׁש  ְּלַתֵּקן? "אּוַלי  ַמה  אן 
אּוַלי ֵיׁש ָּכאן ַמה ְּלַתֵּקן?" ְוֵהִׁשיב לֹו ַהַּבַעל  

ְּבִחּיּו טֹוב  ַהֹּכל    :ֵׁשם  ֶאְצִלי   ,ֵל  ,ֵל"
ְוָחַזר  ֶאְצִלי..."  ְּלַתֵּקן  ַמה   ְל ֵאין  ְמֻתָּקן, 

ֶהָעֵרל ְּתַחְּפׂשּו,   -:  ְוָׁשַאל  אֶֹפן  ְּבָכל  "אּוַלי 
ּוְצִריִכים  ְּבֵסֶדר,  א  ֶׁשָּלֶכם  ַהֻּׁשְלָחן  אּוַלי 

ַמֶּׁשהּו" ָׁשם  טֹוב    ...ְלַתֵּקן  ֵׁשם  ַהַּבַעל   ַא

 ,ְּתִהָּלה ָלֵאל  !"א, א  ת:ְּבֶהְחֵלִטּיּו  ָעָנהּו
 ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשִּלי ְמֻתָּקן ְּבַתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות ְוא

ִהְתַעֵּקׁש   ֶהָעֵרל   ַא ְלַתְּקנֹו...",  ְצִריִכים 
ִלְׁשאֹל  ְוִהְמִׁשי:   ָצִרי אֶֹפן  ְּבָכל  "אּוַלי 

  ְוָצִרי ְׁשבּוָרה  ַהִּמָּטה  אּוַלי  ַמֶּׁשהּו,  ְלַתֵּקן 
ְּבֶׁשּלֹו  ...ְלַתְּקָנּה" טֹוב  ֵׁשם  "א,    :ְוַהַּבַעל 

ְׁש  ֶׁשִּלי  ַהִּמָּטה  ָלֵאל  ְּתִהָּלה  ֵלָמה  א, 
ִּתּקּון   ְצִריָכה  ְוֵאיָנּה  ְּבַתְכִלית  ּוְמֻתֶּקֶנת 

  ת, ַהּגֹוי ִהְמִׁשי ְלִהְתַעֵּקׁש ְּבָכל זֹא  .ְּכָלל..."
"אּוַלי ְּבָכל אֶֹפן ָצִרי ְלַתֵּקן ַמֶּׁשהּו,   :ְוָׁשַאל

 ...ְּתַחְּפׂשּו אּוַלי ִּתְמְצאּו ָּדָבר ַהָּטעּון ִּתּקּון"
ֵׁש  ַהַּבַעל   ְוָאַמרַא  ְּבִחּיּו ְּפָטרֹו  טֹוב   :ם 

"ֵל, ֵל, ְּכָבר ִחַּפְׂשִּתי ּוָבַדְקִּתי ּוִפְׁשַּפְׁשִּתי  
ָמקֹום ָלֵאל  ,ְּבָכל  ַעל   ,ּוְתִהָּלה  ְמֻתָּקן  ַהּכֹל 

   .ְוָהַל ֶהָעֵרל ְּבַפֵחי ֶנֶפׁש  ;ַהַּצד ַהּיֹוֵתר טֹוב"
ַהָּקדֹוׁש טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְוָאַמר    ָעָנה 

ַנְפִׁשי"  ן:ַהָּגאֹו  ְלאֹוְרחֹו נֹוֵתן   ,ֵחי  ֶׁשֲאִני 
ִמֶּקֶרב   ָּברּו הּוא  ְלַהָּקדֹוׁש  ְוהֹוָדָאה  ּתֹוָדה 
ְוֶזה   ֵאַלי,  ַהֶּזה  ֶהָעֵרל  ֶאת  ִלי  ֶׁשָּׁשַלח  ִלִּבי 

  ,ַמָּמׁש ַהֵּסֶפר מּוָסר ֶׁשִּלי ֶׁשָאַמר ִלי ְּבֵפרּוׁש
ֵאינֹו ֶאְצִלי  ַהֻּׁשְלָחן  ַהְינּו    ֶׁשאּוַלי  ִּבְׁשֵלמּות 

ִּכי   ,ָהֲאִכיָלה ְוכּו', ְוָׁשַלְחִּתי אֹותֹו ֵמַעל ָּפַני
ָלֵאל ֶאת   ,ְּתִהָּלה  ִּבְׁשֵלמּות  ִּתַּקְנִּתי 

אֹוִתי ָעַזב  א  ְוהּוא   :ְוָׁשַאל  ,ַהֻּׁשְלָחן... 
ְׁשבּוָרה" ֶאְצְלֶכם  ַהִּמָּטה  ... "?אּוַלי 

ַּגם    ,ִּכי ְּתִהָּלה ָלֵאל  ,ְוָׁשַלְחִּתי אֹותֹו ֵמַעל ָּפַני
ַהְּׁשֵלמּות...  ְּבַתְכִלית  ִּבְׁשֵלמּות,  ֶאְצִלי  ֶזה 

ַרק ִהְמִׁשי ְלִהְתַעֵּקׁש אּוַלי   ,ְוהּוא א ָעַזב
ִּתּקּון,   ָצִרי ֶׁשֲעַדִין  ָּדָבר  ֵאיֶזה  ֶאְצִלי  ֵיׁש 
ַהּכֹל   לֹו  ְוֵהַׁשְבִּתי  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ֶׁשֶאְבּדֹק 

ְמֻתָּק  ּוְלַפְׁשֵּפׁש  ֶאְצִלי  ְלַחֵּפׂש  ַמה  ְוֵאין  ן... 
 ..."ַמה ְלַתֵּקן

ם ֵעיֵניכֶ י  ֲהֵר "  :ְוִהְפִטיר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ַעְצמֹו    ת!רֹואֹו ֶאת  ְלַדֵּבק  זֹוֶכה  ָהָאָדם  ִאם 

ִיְתָּבַר ּבֹו  ַהַחִּיים  ׁשּום   ,ְּבַחי  ֶׁשֵאין  ְויֹוֵדַע 
ְּכָלל  ִיְתָּבַר ִּבְלָעָדיו  ֲאִפּלּו  י  ֲאזַ   ,ְמִציאּות 

ְמַגֶּלה ֶאת ֲאִמַּתת ְמִציאּותֹו  -ָעֵרל ּגֹוי ָטֵמא 
  ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ֵמֵאת  ָׁשִליַח  ְוהּוא   ִיְתָּבַר

ִּבְתׁשּוָבה    ,ְׁשמֹו ָלׁשּוב  ָהָאָדם  ֶאת  ְלעֹוֵרר 
 .  "ו ִיְתָּבַרְׁשֵלָמה ֵאָלי

,  ַהָּקדֹוׁשד ַהִּלּמּות ֶא ל ְלַקּבֵ  ִהְּנל ָיכֹו"
 " ה רֹוצֶ  ֶּׁשֵאיְנא ֶאּלָ 

ַוְיִהי ִּכְׁשמַֹע ַהָּגאֹון ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּבַעל ֵׁשם 
זי"ע ַהָּקדֹוׁש  ִמְּמקֹומֹו  ,טֹוב  ְּבֶׁשֶצף    ָקם 

ְוָאַמר ְלַקֵּבל "  :ֶקֶצף  ָיכֹול  ֲאִני  ַהּכֹל  ֶאת 
ִּדְבֵריכֶ   ,ִמֶּכם ָּכל  ָּבֱאמּוָנה    םִּכי  ֶׁשִּגִּליֶתם 

ֶּבֱאֶמת   ִּכי  ַטַעם,  ֶׁשל  ְּדָבִרים  ֵהם  ַהְּקדֹוָׁשה 
הּוא  ְּכָלל  ,ָּכ  ִיְתָּבַר ִּבְלָעָדיו  ֵאין   ,ֲאֶׁשר 

ְוהּוא ִיְתָּבַר ְמַחֶּיה ּוְמַהֶּוה ֶאת ָּכל ַהְּבִריָאה 
ְּתנּוָעה  ,ֻּכָּלּה ְּבָכל  ַאּלּופֹו   ִּכי  ָׁשם  ּוְתנּוָעה 

ֲאָבל ָּבֶזה ֶׁשֲאַמְרֶּתם ֶׁשֲאִפּלּו ּגֹוי   ,ֶׁשל עֹוָלם
ָעֵרל ָטֵמא ָיכֹול ִלְהיֹות ָׁשִליַח ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא  

 ָיכֹול ְלַקֵּבל...  יֵאינִ  - ִיְתָּבַר ְׁשמֹו
טֹוב ֵׁשם  ַהַּבַעל  לֹו  ְוָאַמר  ָיכֹול,  "  : ָעָנה 

ֶאָּלא ֵאיְנ רֹוֶצה ְלַקֵּבל...   ָיכֹול ַאָּתה ְלַקֵּבל,
 ... "ִּתְרֶצה ְותּוַכל

ְּבֶדֶר ְנִסיָעתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ִהִּגיַע ְלָפָרַׁשת 
ֶאָחד    ,ְּדָרִכים ּגֹוי  ָהֲעָגָלה  ֶאת  ָעַצר  ְוָׁשם 

ֶׁשָהֲעָגָלה ְוַהּסּוס ֶׁשּלֹו   :ְוִסֵּפר  ,ֶׁשָּבָכה ְמאֹד
ֶׁשָה   ,ִהְתַהְּפכּו ַהֵּפרֹות  ָהֲעָגָלה  ְוָכל  ַעל  יּו 

ִנְׁשְּפכּו, ּוִבֵּקׁש ֵמַהָּגאֹון ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִעּמֹו ֶחֶסד  
ַהּסּוס   ,ּוִמְצָוה ֶאת  ְלָהִרים  לֹו  ְוַיֲעזֹר 

 ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְמִׁשי ָהְלָאה,  ,ְוָהֲעָגָלה
ַהָּגאֹון ַחָּלׁש "  :ָעָנה  ָזֵקן  ִאיׁש  ְּכָבר  ֲאִני 

...!!! ַא ַהּגֹוי ִהְתִחיל  "לְוחֹוֶלה, ֵאיֶנִּני ָיכֹו
ֶׁשֵאיְנ "  :ִלְצעֹק  ַא ַאָּתה,  ָיכֹול  ָיכֹול, 

ְותּוַכל ִּתְרֶצה  ִּכְׁשמַֹע "רֹוֶצה...  ַוְיִהי   !!!...
ִמִּפי   יֹוְצִאים  ָהֵאֶּלה  ַהִּדּבּוִרים  ֶאת  ַהָּגאֹון 

ְּבִדּיּו  -  ַהּגֹוי ֲהא  ִּכי  ְמאֹד,  ק  ִהְתַרֵּגׁש 
ֵאּלֶ  טֹוב ְּבִדּבּוִרים  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ִמן  ִנְפָרד  ה 

ַעד   ָׁשם  ְלִהָּׁשֵאר  ְוֶהְחִליט  זי"ע,  ַהָּקדֹוׁש 
ֲעָגָלה עֹוד  ֲאָנִׁשים   ,ֶׁשַּתֲעבֹר  ֶׁשעֹוד  ְּכֵדי 

ַיַעְזרּו ַלּגֹוי ְלָהִרים ֶאת ָהֲעָגָלה ְוַהּסּוס, ְוהּוא 
ֲהא ָּדָבר "  :ַהָּגאֹון, ִהְתַיֵּׁשב ְוָחַׁשב ְלַעְצמֹו

טֹוב   הּוא, ֵׁשם  ַהַּבַעל  ִּדְבֵרי  ֵהם  ֵהם  ֲהא 
ְּבגֹו ְּדָבִרים  ֵיׁש  ּוְבַוַּדאי  זי"ע,    ,ַהָּקדֹוׁש 

ּוְבַוַּדאי ֲאִני ָיכֹול ְלַקֵּבל ֶאת ִלּמּודֹו ַהָּקדֹוׁש 
ְוִלְרצֹות   ֵאָליו  ַלֲחזֹר  ָעַלי  רֹוֶצה,  ֵאיִני   ַא

ֶׂשה,  ... אֹוֵמר ְועֹו"ְלַקֵּבל ֶאת ִלּמּודֹו ַהָּקדֹוׁש
ַלֲחזֹר   ָהֲעָגָלה  ְלַבַעל  ַהָּגאֹון  הֹוָרה 

ַהָּקדֹוׁש    זיּבּו'ְלֶמעזִ  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֶאל 
ַוְיִה  ְלֵהיכַ י  זי"ע,    ְּפָגׁשֹו  ,ָקְדׁשֹול  ְּבַהִּגיעֹו 

ֵּביתֹו, ּוְכֶׁשָּיַרד ִמן ָהֲעָגָלה ח  ְּבֶפַת   לֹון  ַמְמִּתי
אּוַלי ְּכָבר ִנְתַּגָּלה  "  : ָּפָנה ֵאָליו ְּבִחּיּו ְוָאַמר

  ,ָלֶכם ֶׁשַאֶּתם ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל ֶאת ַהִּלּמּוד ֶׁשִּלי
ְלַרִּבים   ֵאַרע  ֶׁשְּכָבר  ְּכִפי  רֹוִצים  ֵאיְנֶכם   ַא

ַּבְּתִחּלָ  ָרצּו  ֶׁשא  ֶאת ה  ִמַּתְלִמיַדי  ְלַקֵּבל 
ַמֲעִׂשים  ָלֶהם  ֶׁשֵאְרעּו  ַעד  ִלּמּוִדי 

ִנְׁשַאר ַהָּגאֹון ֵאֶצל ַהַּבַעל ן,  כֵ ... ְוָא "ֶׁשָּכֵאֶּלה
ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע ְוָלַמד ֶאְצלֹו ֲאֶׁשר ָּכל  
ׁשּום  ְוֵאין  ֱאקּות,  הּוא  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם 

ְּכָלל ַעד ֶׁשַּנֲעָׂשה   ,ְמִציאּות ִּבְלָעָדיו ִיְתָּבַר
ַּתְלִמיָדיו ָעַסק    ,ִמְּגדֹוֵלי  ַּגם הּוא   ָּכ ְוַאַחר 

ְּכמֹו ֶׁשָעׂשּו    , ֲהָפַצת ִלּמּודֹו ַהָּקדֹוׁש ָּבעֹוָלםּבַ 
 .  זי"ע ְׁשָאר ַּתְלִמיָדיו ַהְּקדֹוִׁשים
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ץ ְלֶאֶר  ִלְנסֹעַ ן ָמָר ל ֶׁש  ְרצֹונֹות ְּתִחּלַ 
  לִיְׂשָרֵא 

ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע ָרָאה  ה ְוִהּנֵ 
ֶאת    ,יגְוִהִּׂשיג ְּבָמקֹום ֶׁשִהִּׂש   ,ְּבָמקֹום ֶׁשָרָאה

ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ִאיׁש ָהֱאִקי ַרִּבי ַחִּיים ֶּבן  
ָה  ַּבַעל  ַהַחִּיים'ֲעַטר  זי"ע  ' אֹור    , ַהָּקדֹוׁש 

ַעד  ְוַהָּׂשָגתֹו  ַמְדֵרָגתֹו  ֶאל  ְלַהִּגיַע  ֶׁשָּזָכה 
ְוָזָכה ִלְׁשמַֹע ְּבָכל    ,ֶׁשָהָיה ִמּיֹוְרֵדי ַהֶּמְרָּכָבה

ְוָהיּו  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפי  ּתֹוָרה  ַלְיָלה 
ְוָהָיה ְּבַמְדֵרַגת רּוַח    ,ִמְתַּגּלֹות ֵאָליו ְנָׁשמֹות

ְוֶאל ָּכל ֶזה ָזָכה ַעל    ,ְמאֹד  ַעד  הַהּקֶֹדׁש ְּברּוָר 
ֶׁשָּסַבל   ְוִגּדּוִפין  ֵחרּוִפין  ַהִּבְזיֹונֹות  ְיֵדי 

  "ֶׁשֵהִקים ָעָליו ַהָּסֶמ   ,ֵמִאיְנֵׁשי ְּדא ַמֲעֵלי
ְוַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע ִהְפִליג    .ם"ֵמ 

ְּבַמֲעָלתֹו ְמאֹד  ְוִגָּלה   ,ְמאֹד 
ָה  ַהַחּיִ 'ֶׁשִּנְׁשַמת  ַהָּקדֹוׁש   'יםאֹור 

ַּדֲאִצילּות, ְוהּוא  ָּדִוד  ִהיא ֵמרּוַח 
ַּדֲאִצילּות  ָּדִוד  ִמֶּנֶפׁש   ,ְּבַעְצמֹו 

ִעּמֹו  ְלִהְתַוֵעד  ְמֹאד  רֹוֶצה  ְוָהָיה 
ָּפִנים ֶאל  ֶזה   ,ָּפִנים  ְיֵדי  ְוַעל 

ַּדֲאִצילּות  ְורּוַח  ֶנֶפׁש   ,ִיְתַאֲחדּו 
ֶאת  ֲאֵליֶהם   ְלַהְמִׁשי ְויּוְכלּו 

ַּדֲאִצילּותַה  ַּגם ,  ְּנָׁשָמה  ּוְלַיֵחד 
ַּדֲאִצילּות ְיִחיָדה  ְיֵדי   ,ַחָּיה  ְוַעל 

ְוִתְהֶיה  ַהְּקִלּפֹות  ָּכל  ִיְכלּו  ֶזה 
  .ְוַהְּׁשֵלָמהת ָהֲאִמִּתי ַהְּגֻאָּלה

ִלְנֹסַע   ְּבַדְעּתֹו  ִנְסַּכם  ְוָלֵכן 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַוֵעד ִעם ַרֵּבנּו 

ַהַח 'ָה  ְוָהיָ   'ִּייםאֹור  ה ַהָּקדֹוׁש, 
ַהָּקדֹוׁש   לָרִגי טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל 

לֹוַמר ֶׁשֲאִני "  :זי"ע  ָמקֹום  ְּבָכל 
ֲאִני  ָהֶעְליֹוִנים  ָּבעֹוָלמֹות  ָּבא 

(ַּכָּוָנתֹו ַעל  מֹוֵצא ֶׁשַהְּסָפַרִּדי ַהֶּזה...  

ַהָּקדֹוׁש) ַהַחִּיים"  ָה"אֹור  ָׁשם   ַרֵּבנּו  ָהָיה  ְּכָבר 
  ..."ְלָפַני

ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ק  ְוָׁשַלח ִמְכַּתב ְלִגיסֹו ַהַּצִּדי
זי"ע ִמִּקיטֹוב  י  ִמּתֹוָׁשבֵ ה  ָהיָ ר  ֲאֶׁש ,  ֵּגְרׁשֹון 

ָה   ה,ַהְּקדֹוָׁש ץ  ָהָאֶר  ַרֵּבנּו  ֶאת  אֹור 'ֶׁשִּיְׁשַאל 
ִיַּסע  'ַהַחִּיים ִאם  ִיְׂשָרֵאל,   ַהָּקדֹוׁש  ְלֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל   הְּתׁשּוָק ב  ּוֵמרֹ  ְלֶאֶרץ  ִלְנֹסַע 
 רִמֵה   -ַהָּקדֹוׁש    'אֹור ַהַחִּיים'ּוְלִהְתַוֵעד ִעם ָה 

ִלְפנֵ  ם ְוָאְמנָ   ה...ַהְּתׁשּובָ ה  ֶׁשִהִּגיעָ י  ִלְנסַֹע 
"ְּתׁשּובָ ה  ִהִּגיעָ    ַנְפׁשֹון  ְלַסּכֵ י  ְּכַדאא  ה: 

ב,  ַהִּמְכָּת   ְּבַהִּגיעַ ר,  ָאמּוּכָ ,  ַא"...  ְוִלְנסֹעַ 
  ַהֶּדֶרם  ֵא ל  עַ ב  טֹום  ֵׁש ל  ַהַּבעַ ה  ָהיָ ר  ְּכבָ 

  ִנְסַּכם ְּבַדְעּתֹו י  ּכִ ...  ַהּקֶֹדׁשץ  ְלֶאֶר   ִּבְנִסיָעתֹו
ְּבָכל    הַהְּקדֹוָׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  נֹוֵסַע  ֶׁשהּוא 

 ה. ֶּׁשִּיְהיֶ ה ַמ ה ִיְהיֶ  - ְמִחיר

  ִּבּתֹו  וֵאָלי  ִהְתַלּוּו ,  ַהּזֹוה  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַלְּנִסיעָ 
  יַרּבִ   קַהַּצִּדי  ְוסֹוְפרֹו   ,ָאְדל  תָמַר ת  ַהִּצְדָקִני

ִלְכָפר   ִמְּכָפר  ִלְנסַֹע  ְוִהְתִחילּו  ַז"ל,  ְצִבי 
ְלִעיר ַהחֹוף    ,ּוֵמִעיר  ְלִעיר  ֶׁשִהִּגיעּו    – ַעד 

רּו  ְוָׂשכְ   ,רוַהָּים ַהָּׁשחֹ  ל עַ ת  ַהּׁשֹוֶכנֶ   ה,אֹוֵדָס 
  ֶׁשָעְּגנּוד  עַ ם  ַּבּיָ   ְוִהְפִליגּו  ,ְסִפיָנה

ֶׁשְּבטּוְרִקָּיה ל ַלָּנָמ   ְוָיְרדּו  ,ְּבִאיְסַטְנּבּול 
ַהֶּפַסח ְלַחג   ָהְיָתה    , ָסמּו ַהְכָנַסת  'ְוָׁשם 

קֹומֹות,   'אֹוְרִחים ְׁשֵּתי  ַּבת  ְמאֹד  ְּגדֹוָלה 
ֲעִנִּיים  ַּבּקֹוָמה ַהַּתְחּתֹוָנה ָהיּו ִמְתַאְכְסִנים ָה 

ּוַבּקֹוָמה    -  ְוָהֶאְביֹוִנים ָּפְרֵחי,  ָאְרֵחי 
צּוָרה ַּבֲעֵלי  ֲאָנִׁשים  ִהְתַאְכְסנּו   -  ָהֶעְליֹוָנה 

ָּבֶזהם,  ּוְמֻכָּבִדים  ֲעִׁשיִרי ּוֵמֲחַמת    .ְוַכּיֹוֵצא 
ּוִבּתֹו ַהָּקדֹוׁש  טֹוב  ֵׁשם   ְוַתְלִמידֹו  ֶׁשַהַּבַעל 

  ָהיּון  , ְוכֵ םָלֶה ע  ּומֹוָד ר  ַמִּכין  ְוֵאים  ְלָׁש   ָּבאּו
ִּכי ֵמרֹב ְּתׁשּוַקת ְנִסיָעתֹו, ּוֵמרֹב  ל,ּכָ ם ֲחֵסִרי

  ִיְתָּבַר ּבֹו  ׁשּום   -ִּבְטחֹונֹו  ִעּמֹו  ָלַקח  א 
ִׁשְּכנּו ְוָלֵכן  ָהִראׁשֹוָנה   םאֹוָת   ָּדָבר,  ַּבּקֹוָמה 

  .יֶׁשְּבַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים, ְמקֹום ָהָאְרֵחי ָּפְרֵח 
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע ָהָיה ָּדבּוק  
ּבֹו ִיְתָּבַר ְּכַדְרּכֹו ְוׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם א  
ְוָעַסק   ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית   ָהַל ַרק  ִּבְלְּבלֹו, 

ְּכִאּלּו א ָקָרה ׁשּום ָּדָבר,    ,ַּבֲעבֹוָדתֹו ְּכַדְרּכֹו
ִהְתָקֵרב ֶהָחג    ְּבָיָדם ְלפֹוְרָטה ּוֵבין ָּכ ְוֵאין 

א א  ְוהּו  ,ֲאִפּלּו ְּפרּוָטה ִּבְׁשִביל ָצְרֵכי ֶהָחג
, ַא ְלִבּתֹו ַהַּצֶּדֶקת ָאְדל  לְּכלָ ה  ִמּזֶ ל  ִהְתַּבְלּבֵ 

ֶׁשא ַרק   ,ָהָיה ַצַער ָּגדֹול ַוֲחִליׁשּות ַהַּדַעת
ֶׁשא ָהָיה ָלֶהם ׁשּום ָצְרֵכי ֶהָחג ֶאָּלא ֲאִפּלּו 

 ָגִדים ַלַחג א ָהיּו ָלֶהם, ּבְ 

ֶעֶר  ִלְפֵני  יֹום  ְּכָבר  ִהִּגיַע   ח,ֶּפַס ב  ְוִהֵּנה 
ָאִביָה  ֶׁשל  ַאַחת  ְּכתֶֹנת  ָלּה  ְוָהְלָכה    ,ְוָהְיָתה 

ַהֻּכּתֶֹנת ס  ְלַכּבֵ   ם,ַהּיָ ת  ִלְׂשפַ  ָּכל    ,ֶאת  ֶׁשַעל 
ְנִקָּיה  ְּכתֶֹנת  ַהָּקדֹוׁש  ְלָאִביָה  ִיְהֶיה  ָּפִנים 

  הְוָיְׁשָבה ָׁשם ְּבחֹוף ַהָּים ְוִכְּבָס   .ֶהָחג  דִלְכבֹו
ַהֻּכּתֶֹנת ַמָּצָבּה  ,ֶאת  ַעל  , םֶהָעגּו  ּוָבְכָתה 

ְוֵהִעיפָ  ֲחָזָקה  רּוַח  ָּבָאה   ָּכ  ֶאת    הּוְבתֹו
ִמָּיָדּה, ְוִהְתִחיָלה    ה, ִמֶּמּנָ ה  ְוֶנֶעְלָמ   ַהֻּכּתֶֹנת 

ֵאי ֶׁשָּבאּו ְלִעיר ְרחֹוָקה   ,ִלְבּכֹות ְמאֹד ְמאֹד
ַהָּקדֹוׁש ָאִביָה  ֶאת  ַמִּכיר  ֵאינֹו  ֶאָחד   ,ְוַאף 

ֵלי ְּכָבר  ַרק    ,ֶהָחג  ִהְתַקֵּדׁשל  ּוְלָמָחר  ְוא 
ָלֶה  א   םֶׁשֵאין  ֶהָחג,  ָצְרֵכי  ַעל  ָּדָבר  ׁשּום 

ֶאָּלא   ְוכּו',  ַיִין  ְוא  ַהֻּכּתֶֹנת ַמּצֹות  ֲאִפּלּו 
  .ָּפְרָחה ִמָּיָדּה... ְוָכ ָיְׁשָבה ּוָבְכָתה

ְּבתֹו  ם  ִלְמקֹוה  ִהְתָקְרבָ ,  ָּכ
ל  ֶׁש   הִּכְרָּכָר   ל,ָאְד ל  ֶׁש   ְיִׁשיָבָתּה

ה ְוִאָּׁש ל  ַּבעַ   ּוְבתֹוָכּהם,  נֹוְסִעי
  ָּבּה  ּוְכֶׁשִהְבִחינּו  ם,ְיהּוִדי

ַאְּת? "  :ָׁשֲאלּוָה ,  ּוִבְבִכָיָתּה ִמי 
ּבֹוָכה ַאְּת  ְוָעְנָת "ְוָלָּמה   ה: ? 

,  ִּבּתֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹובי  ֲאנִ "
ן  ְוֵכיוָ ת,  ָּכעֵ ן  ְלָכא  ּוָבאנּו

ם  ִמְּמקֹוק  ָרחֹום  ֶׁשַהָּמקֹו
 , אֹוָתנּור  ַמִּכין  ֵאי  –  מֹוָׁשֵבנּו

ָלנּו ְלָצְרֵכי   ם,ְּכלּו  ְוֵאין  ֲאִפּלּו 
  "...ֶהָחג

ִׂשְמָחה  ג,  ַהּזּוי  ְּבנֵ  ִהְתַמְּלאּו 
ַּבת    ,ְּגדֹוָלה ֶאת  ֶׁשָּפְגׁשּו  ַעל 

טֹוב ֵׁשם  ְוִהְזִמינּוָה   ,ַהַּבַעל 
ֶעְגָלָת   תַלֲעלֹו ִלְנסַֹע    םַעל 

ְוִהְסִּכיָמה,    ָּכ   ְּבתֹוִעָּמֶהם, 
ַאל ִּתְדֲאִגי ֵיׁש ָלנּו  "  :ָאְמרּו ָלּה

ָּבָׂשר   ְוַיִין  ַמּצֹות  טּוב,  ִמָּכל 
ֶהָחג ָצְרֵכי  ְוָכל  ְליֹום   ,ְוָדִגים  ְּבָגִדים  ְוֵכן 

ִעָּמנּו ּבֹוִאי  ְוֵהם    "...טֹוב,  ְמאֹד,  ְוָׂשְמָחה 
ֶׁשְּבַהְכָנַסת ם  ַהְּמֻכָּבִדית  ְלַמְחֶלֶק   ָה הֹוִליכּו

ִמַּטְלְטֵליֶה   ,ָהאֹוְרִחים ֶאת    לֶׁש ם  ְוָנְׂשאּו 
ּוְמַלָּויו טֹוב  ֵׁשם  ְלתֹו  ם  ְוִהְכִניסּו  , ַהַּבַעל 

ְּכַיד  דַהְמֻכּבָ   ַחְדָרם  ָערּו ֻׁשְלַחן  ְוֵהִכינּו   ,
חֶּפַס ל ֶׁש ר ַהֵּסֶד ל ֵליד ִלְכבֹו ַהֶּמֶל   . 
ל  ְּבכָ ם ַּפְרֵס ִמְת ב טֹום ֵׁש ל ַהַּבעַ ל ֶׁש  ְׁשמֹו

  םָהעֹולָ 
ה  ָהְיָת ם,  ְלָׁש   ֶׁשִּנְקְלעּו ג  ַהּזּוי  ֶׁשְּבנֵ ה  ַהִּסּבָ 
  , ִּבְהיֹות ַהַּבַעל ֵׁשם טֹובי  ּכִ   ר,ְּביֹוֵת ה  ֻמְפָלָא 

ֵאָליו    החֹונֶ  ּוָבאּו  ֶמעִז'יּבּוז',  ְּבִעיר 
ֶׁשִּגָּלה    -  ַּתְלִמיִדים ְקדֹוִׁשים ִלְלמֹד ֶאת ַּדְרּכֹו

ְּבַהְׁשָּגָחה   ַהְּקדֹוָׁשה  ֶּבֱאמּוָנה  ֲחָדָׁשה   ֶּדֶר
ְּפָרִטית ְלַאט 'ְוכּו  ְּפָרֵטי  ְלַאט  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל   ,

   ~ ה ּוַפְרָנסָ ִׁשידּוִכים, ָׁשלֹום ַּבִית,   ~
 

ל  ְּבכָ ת  ַרּבוֹ ת  ְיׁשּועוֹ   ּבוֹ ל  ִלְפעֹ ד  ְמאֹ ל  ְמֻסּגָ ם  יוֹ א  הּוח,  ֶּפסַ ל  ׁשֶ י  ְׁשִביעִ ם  יוֹ 
ם ַהְּקדֹוִׁשי  ֲחָכֵמינּוי  ּכִ ה,  ּוַפְרָנסָ ת  ַּביִ -םְׁשלוֹ ם,  ִׁשּדּוִכיי  ְּבִעְנְינֵ ט  ּוִבְפרָ ן,  ִעְניָ 

:  ה ב׳ ע״א)סֹוטָ (  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמוֹ ף,  סּום  יַ ת  ִלְקִריעַ ם  ָאדָ ל  ׁשֶ   ּוַפְרָנָסתוֹ   ִזּוּוגוֹ   ִהְׁשוּו
׳ע״א)  חקים  ְּפָסִחי(  ָאְמרּון  ְוכֵ ף׳.  סּום  יַ ת  ִּכְקִריעַ ם  ָאדָ ל  ׁשֶ   ִזּוּוגוֹ ה  ָקׁשֶ ׳ ה ָקׁשָ : 

ע ֶׁשִּנְקרַ ח,  ֶּפסַ ל  ׁשֶ י  ְׁשִביעִ ם  ֶׁשְּביוֹ א,  ִנְמצָ ף׳.  סּום  יַ ת  ִּכְקִריעַ ם  ָאדָ ל  ׁשֶ   ַּפְרָנָסתוֹ 
ם  ִׁשּדּוִכיל  ִלְפעֹ ד  ְמאֹ ל  ְמֻסּגָ י  ֲאזַ ל,  קַ ת  ִלְבִחינַ י  ַהֹּקִׁש ת  ִמְּבִחינַ   ְוָיְצאּום,  ַהּיָ 

ה, טֹובָ ה  ַּפְרָנסָ ן  ְוכֵ ג,  ַהִּזּוּות  ְמִציאַ ל  ִּבְכלָ ם  ּגַ א  ֶׁשהּות,  ַּביִ ם  ּוְׁשלוֹ ם  טֹוִבי
ח  ֶּפסַ ל  ׁשֶ י  ְׁשִביעִ ם  ְּביוֹ   הּוא-ָּברּוךְ - ֵמַהָּקדֹוׁשה  ַהְרּבֵ   ְלַבֵּקׁשם  ָאדָ ל  ְלכָ י  ְוָראּו

ן ֶהָהגּו  ִזּוּוגוֹ ת  אֶ א  ִלְמצוֹ ה  ֶׁשִּיְזּכֶ ל  ִיְתַּפּלֵ א,  הּור  ָּבחּום  ְואִ ה.  ָהֵאּלֶ ם  ַהְּדָבִריל  עַ 
י, ֲאִמּתִ ת  ַּביִ ם  ְלָׁשלוֹ ה  ֶׁשִּיְזּכֶ ל  ִיְתַּפּלֵ   -ן  ְלִהְתַחּתֵ ה  ָזכָ ר  ְּכבָ ם  ְואִ ם,  ַהָּׁשַמיִ ן  מִ   וֹ ל
ן  ְלִהְתַחּתֵ ה  ָזכָ   ַעְכָׁשוק  ֶׁשרַ ד  ָּתִמיב  ֶׁשַּיְחֹׁש ה  ָּבזֶ י  ָּתלּות  ַּביִ ם  ָׁשלוֹ ר  ִעּקַ י  ּכִ 

ל  ְלִהְתַּפּלֵ ה  ַיְרּבֶ ן  ְוכֵ ה,  ֲחָדׁשָ ה  ִּכְבִרּיָ ו  ְּבֵעיָנים  יוֹ ל  ְּבכָ ה  ְוִיְהיֶ ,  ִזּוּוגוֹ ת  אֶ א  ְוִלְמצֹ 
א ְולֹ   ְּבֶהֵּתרר,  ְּבַצעַ א  ְולֹ ת  ְּבַנחַ ם,  ְּבִצְמצּוא  ְולֹ   ְּבֶרַוחה,  ְלַפְרָנסָ ה  ֶׁשִּיְזּכֶ 
ר, ְּביֹותֵ ת  ְמֻסָּגלוֹ ח  ֶּפסַ ל  ׁשֶ ם  ַאֲחרֹוִנים  ְּבָיִמים  ֶׁשִּמְתַּפְּלִלית  ְוַהְּתִפּלוֹ ר,  ְּבִאּסּו
 ה.ְלטֹובָ  ִלּבוֹ ת ִמְׁשֲאלוֹ ל ּכָ ל ִלְפעֹ ה ִיְזּכֶ י ּוְבַוַּדא

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא״ׁש ֵחֶלק ט״ז ֶעֶרְך ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח) 
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ֻּכּלֹו,  ענֹוַד  ָהעֹוָלם  ְּבָכל  ַהָּקדֹוׁש   ְׁשמֹו 
ִלְראֹות   ם,ְוִהְתַּפְרֵס  ְיכֹוִלים  ֶאְצלֹו  ֲאֶׁשר 

 ַמָּמׁש, ֵהֵחּלּו  ַבעאֹותֹות ּומֹוְפִתים ִׁשּדּוד ַהֶּט 
ֲחָלִאים  רִלְנהֹ סֹוְבֵלי  ִמיֵני  ָּכל  ָמֵרי    ,ֵאָליו 
ִנְתַרְּפאּו,    ,ֶנֶפׁש ְוֶאְצלֹו  ּוְׁשבּוִרים  ְמֻדָּכִאים 

ָצרֹות  ַּבֲעֵלי  חֹובֹות,  ּוַבֲעֵלי  ֲעִנִּיים  ְוִהִּגיעּו 
ּגַ  נֹוְׁשעּו,  ְוֶאְצלֹו  ָּבִנים  ם  ְוִיּסּוִרים  ֲחׂשּוֵכי 

עַ   -ם  ִלְכֵאבָ ר  ֹוָמזא  ְל ת ַּדְלתֹול  ִהְתַּדְּפקּו 
ֶׁשל ל  ֵהיכַ  ְּבֶזַרע  ִנְפְקדּו  ְוֶאְצלֹו  ָקְדׁשֹו, 

 ְקָיָמא.
ֲעִׁשיִרים ,  ַהָּללּו  ַהּזּוג  יְּבנֵ ם  ּגַ  ֶׁשָהיּו 

  –  ְּגדֹוִלים ְוִהְתּגֹוְררּו ְּבֶבְרִלין ִּביַרת ֶּגְרַמְנָיה
טּוֵבי    תֶא ר  ְּכבָ   ָּפְקדּו,  םָּבִניי  ֲחׂשּוכֵ   ָהיּו

אֹוָתם  ַא,  ָהרֹוְפִאים ִיֲאׁשּו    ְוִאְבְחנּו  ,ֵאּלּו 
ל... ְּכלָ ת  ָלֶלֶד י  ִסּכּוא  ְלם  ַּכֲעָקִרים  אֹוָת 

ם  ְמֻׁשָּפִעי  ֶׁשָהיּוב  ַהּטֹול  ְוכָ ,  ֶנֶהְרסּום  ַחֵּייֶה 
  ,םָלֶה ה  ָׁשוָ א    -ת  ַהֻּמְפֶלגֶ ם  ַּבֲעִׁשירּוָת   ּבֹו

ל  ֶׁש ע  ֶזַר א  ְל ם  ֲעִריִרי  ָּימּותּוֶׁש ם  ְּביֹוְדעָ 
   ן.ִליְצלָ א ַרֲחָמנָ א, ַקָּיָמ 

ָנַקׁש ַאַחת  ְׁשלּוָח   תְּבֶדלֶ   ַּפַעם  א ֵּביָתם 
ף  ֶּכֶס ף  ֶלֱאסֹם  ַהְּפָתִחיל  עַ ב  ֶׁשִּסּבֵ ן  ְּדַרָּבנָ 
ַּכֲאֶׁש הִלְצָדָק    א,ִהְתַּפּלֵ   ,םְּבַעְּצבּוָת   ם ָרָא ר  , 

ל  ּכָ ה  ַמה ָׁשוָ "  : לֹו  ָענּו   , ַהָּדָבר  תְלִסּבַ ר  ּוֵבַר 
ר ֶׁשִּנָּׁשֵא   ָאנּום  יֹוְדִעיר  ַּכֲאֶׁש ֲעִׁשירּוֵתנּו  

ַהָּׁשַד"ר  ם"...ְלעֹולָ ת  ַּבֲעִרירּו ָלֶהם   :ָאַמר 
ְּדעּו ָלֶכם ֶׁשָּבִעיר ֶמעִז'יּבּוז' ֶׁשְּבאּוְקָרִאיָנה "

ַצִּדיק ָקדֹוׁש ְוַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם   רִמְתּגֹוֵר 
טֹוב ְׁשמֹו, ְוהּוא עֹוֶׂשה מֹוְפִתים, הּוא ּפֹוֵקד 
ֲעָקרֹות, רֹוֵפא חֹוִלים, ּוְמַחֶּיה ֵמִתים ַמָּמׁש, 

ִּכי   ,ְקֻדָּׁשתֹו ֵאין ְלָתֵאר ְוֵאין ְלַׁשֵער ְּכָללת  ְוֶא 
 ִיְתָּבַר ּבֹו  ִהְתַּכְללּותֹו  ֶּטַבע ַה   -  ֵמרֹב 

לֹו ֵאָליוי  ִמ ל  ְוכָ   ,ְמֻׁשְעָּבד    נֹוָׁשע   –  ֶׁשָּבא 
אֹוָתם    ְוָכ   "...ֶׁשָּצִרין  ְּבִעְניַ  ְוִאֵּמץ  ִחֵּזק 

טֹוב ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֶאל  ְוָאַמר   ִלְנסַֹע  ַהָּקדֹוׁש, 
ל  ֲהא ּכָ   ,ַמה ֵּיׁש ָלֶכם ְּכָבר ְלַהְפִסיד"  :ָלֶהם

ֶאְתֶכם, ִיֲאׁשּו    ם?ָלכֶ ת  ִאְכּפַ   הַמ   ָהרֹוְפִאים 
   ".ְוִתְראּו ֶׁשִּתְהֶיה ָלֶכם ְיׁשּוָעה !ְסעּו ֵאָליו

ף ְוַא ב,  ַהּכֹוֵא ם  ְלִלּבָ   ָחְדרּו"ר  ַהַּׁשַד י  ִּדְבֵר 
ַהֶּפַסח ֶהְחִליטּו ג  ְלַח ם  ְקרֹוִבי  םַהָּיִמי  ֶׁשָהיּו
ל  ּכָ ת  ֶא ם  ִעָּמ   ְוָנְטלּו   ד,ּוִמּיַ ף  ֵּתכֶ   ַלֶּדֶרת  ְלֵצא
ְוָדִגים   ה:ְּבַהְרָחבָ ח  ַהֶּפַס י  ָצְרכֵ  ָּבָׂשר  ַיִין 

ָלרֹב ֶׁשִּתְהיֶ   ,ּוַמּצֹות  ת  ֶא ם  ָלֶה ה  ְּכֵדי 
  י, ָּכָראּו  ַהָּקדֹוׁשג  ֶהָח ת  ֶא ג  ָלחּות  ָהֶאְפָׁשרּו

ִיְזַּדְּקקּו ְועֹוד  םֲאֵחִריל  ֶׁש ן  ְלֻׁשְלָח   ְוא   ,
  לֹו, ְוָכ ן  ֶׁשֵאיי  ְלִמ ם  ִמּטּובָ   יּוְכלּו ְלַהְׁשִּפיעַ 

ְלַדְרָּכם ֶמע'ִזיּבּוז'  הָהֲאֻרּכָ   ָיְצאּו    -  ְלִעיר 
טֹוב ֵׁשם  ַהַּבַעל  ֶׁשל  ְּכֶׁשִהִּגיעּו    . ִעירֹו 

ָהֲאֻרָּכה ַהְּנִסיָעה  ְלַאַחר  ֵּבְררּו    ,ְלֶמעִז'יּבּוז' 

ִלְמקֹום ְמגּוָריו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש,  
ָלֶהם ִהְתָּבֵרר  ם ֵׁש ל  ַּבעַ ַה י  ַאְנֵׁש י  ִמּפִ   ְוָׁשם 

ָיצָ   ב,טֹו ָׁשבּוַע  ְלֶאֶרץ   הַלְּנִסיעָ א  ֶׁשְּבאֹותֹו 
ְוַא    .ְנִסיָעתֹוי  ְנִתיבֵ ת  ֶא ם  ָלֶה   ִּגּלּוף  ִיְׂשָרֵאל, 

  ִלְנסֹעַ   ְיַמֲהרּום  ֵה ם  ֶׁשּגַ ר,  אֶֹמ   ָּגְמרּום  ֵה 
ה  ֶׁשּזֶ ן  ֵּכיוָ ם: "ְלַעְצָמ   ָחְׁשבּוי  ּכִ ו,  ְּבִעְּקבֹוָתי

ג  ְלַהִּׂשי  ַנְצִליַח י  ְּבַוַּדא,  ְנִסיָעתֹוה  ֵהֵחּלָ ה  ַעָּת 
ת  ֶא ג  ּוְלַהִּׂשים,  ַּבְּדָרִכיה  ׁשֹוֶה   ִּבְהיֹותֹו  אֹותֹו

ה  ִנְזּכֶ י  אּולַ ר  ְלַמֵה ל  ִנְׁשַּתֵּד ן  ָלכֵ ,  ִּבְרָכתֹו
  ".אֹותֹו ִלְפֹּגׁש 

ּוִמְּכַפר  ְלִעיר  ֵמִעיר  ִלְנֹסַע  ִהְמִׁשיכּו   ְוָכ
ְמקֹום  ּוְבָכל    : ְוָדְרׁשּו  ָׁשֲאלּו  ם ֹוָא ּב  ִלְכָפר, 

  "?ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁשל  ִיְׂשָרֵא י  ֵהיָכן ַרּבִ "
ָלֶהםם  ַּפעַ ל  ּוְבכָ  ַעָּתה"  :ָענּו  ר ִּבֵּק   ֶזה 

ָנַסע קַהַּצִּדי  ִּבְמקֹוֵמנּו ָקָצר  ְזַמן  ִלְפֵני   ַא  ,
ע,  ָנַס ן  ְלָא   ֵּבְררּו ם  ָמקֹול  ּוְבכָ   "...ְלַדְרּכֹו

ִלְנֹסעַ  ֶׁשִהִּגיעּו וַאֲחָרי  ְוִהְמִׁשיכּו  ַעד   ,
ֶׁשַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ם  ָלֶה ע  ְוָׁשם נֹוַד ה,  ְלאֹוֵדָס 

ָּבֳאִנָּיה ְלטּוְרִקָּיה, ְוֶהְחִליטּו ג  ַהָּקדֹוׁש ִהְפִלי
ָלֶהם    ק ּוְבִדּיּו  ם...ֵה ף  ַא   גְלַהְפִלי ִהְזַּדְּמָנה 

ָּכל ַהֲחִבילֹות    ִעם   ם ַלּנֹוְסִעי  ִהְצָטְרפּו  ,ֳאִנָּיה
ֶּפַסח ת  מּוָעדֹום  ְּכֶׁשְּפֵניֶה ,  ְלָצְרֵכי 

ַהִּביָרה   ה...ְלטּוְרִקּיָ  ְלִעיר  ּוְכֶׁשִהִּגיעּו 
ֶׁש   ףֵּתכֶ   ָּפנּו  ,ִאיְסַטְנּבּול  לָלַאְכַסְנָיה 

ם  ַמַעְיֵניֶה ל  , ַא ּכָ םָׁש   ָהֲעִׁשיִרים, ְוִהְסַּתְּדרּו
ם  ֵׁש ל  ַהַּבעַ ק  ַהַּצִּדיא  ִנְמצָ ן  ֵהיכָ "  –ה  ָהיָ 
א  ם,  ָׁש י  ּכִ ה,  ִנְכָזבָ ם  ּתֹוֲחְלָּת   ַא  ב"...טֹו
א ְוב,  טֹום  ֵׁש ל  ַהַּבעַ ת  אֹודֹוע  ֶׁשָּׁשַמ י  ִמ ה  ָהיָ 

  ְּבִחּפּוׂשם  ָלֶה ר  ַלְעזֹום  ַהּתֹוָׁשִבי  ָיְכלּו
ֶהָעִׁשיר  ו...ַאֲחָרי  ֵּבין    בְוִהְסּתֹובֵ ,  ְוָהַל

ד: ֶאָח ל  ּכָ ת  ֶא   ָּפְרֵחי, ְוָׁשַאל  ָהָאְרֵחי  ,ָהֲעִנִּיים
ַאְׁשְּכַנִּזי ָּגדֹול  םַהִא "  "?ֵיׁש ֹּפה ֵאיֶזה ָחָכם 

ְוִהֵּנה ְּכָבר   . ְוַאף ֶאָחד א ָיַדע ַמה ּלֹוַמר לֹו
ַלַחג  ָסמּו ֶּפַסח  ֶעֶרב  ַחְדָרם   ,ִהִּגיַע  ֵהִכינּו 

ְוָדִגים   ָּבָׂשר  ּוַמּצֹות,  ַיִין  ִעם  ֶהָחג,  ִלְכבֹוד 
ְקָצת ְלַטֵּיל ְּבחּוצֹות    תָלֵצא  ְוֶהְחִליטּו  ,ֵנרֹותוְ 

ַמֶּׁשהּו, ִּכי  ם  ָלֶה   ִיָּוַדע ת  זֹאל  אּוַלי ְּבכָ   ,ָהִעיר
ֵמַהַּצִּדי ֵיַדע  א  ֶאָחד  ֶׁשַאף  ִיָּתֵכן  ק  א 

ִנְקְלעּו  ם  ְּבַדְרּכָ   ב, טֹום  ֵׁש ל  ַהַּבעַ   ַהָּקדֹוׁש
ַהָּים ִאָּׁשה  ,ְלחֹוף  ָׁשם   הְיהּוִדּיָ   ּוָמְצאּו 

ר ֵּפֶׁש ל  עַ ר  ְלָבֵר   ֵאֶליָה   ְּכֶׁשִּנְּגׁשּוה.  ּבֹוִכּיָ 
ם  ָלֶה ר  ִהְתָּבֵר ם  ּוְלִׂשְמָחָת ם  ְלַתְדֵהָמָת   י,ַהְּבכִ 
ב טֹום  ֵׁש ל  ַהַּבעַ ל  ֶׁש   ְּבִבּתֹו  ָּפְגׁשּום  ֶׁשֵה 

, אֹוָתּה  ֶהֱעלּון,  ּוְבכֵ ,  ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו
 . רָּכָאמּום, ְלַחְדָר  ִליכּוָה ְוהֹו

ף ֶׁשַּבּסֹו ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואן ִּבָּטחֹו
   רִיְסַּתֵּד 

ִּבּתֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש  

ִעם  ,זי"ע, ָאְדל, ַעל ַאף ֶׁשָּבְכָתה ַעל ַמָּצָבּה
זֹאת ָחָזק  ,ָּכל  ְּבִבָּטחֹון  ֶׁשְּבַוַּדאי    ,ָּבְטָחה 

ִּכי    ,ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא א ַיֲעזֹב ֶאת ָאִביָה 
אֹותֹות ת  ִלְראֹוה  ְרִגילָ ה  ָהְיָת  ֶאְצלֹו 

ּומֹוְפִתים ְוִנִּסים ִנְגִלים ֶׁשָעָׂשה ְּכָבר ִעָּמֶהם  
ְוַעל ֵּכן ָיְדָעה ְּבִבָּטחֹון   ,ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

ָׁשו ִיְהיּו ָלֶהם ָּכל ָצְרֵכי  ֶׁשְּבַוַּדאי ַּגם ַעכְ   ,ָחָזק
ְוֵאיָמַתי   ְוֵהיָכן,  ַמה,  ְיָדָעּה  א   ַא ֶהָחג, 

   .ְוכּו', ּוְבתֹו ָּכ ִנְפְּגָׁשה ִעם ַהּזּוג ַהַּנ"ל
ַהַּבַעל    הָׁשָה ה,  ַהּזֶ ן  ַהְּזַמ ל  ּכָ   ְּבֶמֶׁש  ְוִהֵּנה

  דְוָעבַ   ,ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש  זי"ע   ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש
ֲעבֹוָדתֹו  ֶאת  ָאָנה    ה, ַהְּקדֹוָׁש   ָׁשם   ְוִהְתַהֵּל

ְּגדֹולָ  ִּבְדֵבקּות  ָּכל   הְוָאָנה  ְּבִבּטּול 
ַהְרָּגׁשֹוָתיו, ְוִיֵחד ִיחּוִדים ְקדֹוִׁשים ְונֹוָרִאים  

ְּכַדְרּכֹו ִּבְלְּבלֹו  ,ְמאֹד  א  ָּדָבר  ף ְוַא   ,ְוׁשּום 
ּולְ  ְלַבֵּקׁש  ָלֶלֶכת  ִלּבֹו  ָנָׂשא  ֶאת א  ַחֵּפׂש 

ִּבּתֹו, ַמה ִהיא עֹוָׂשה? ְוֵאי ִהיא ְמִכיָנה ֶאת 
ּבֹו   ָחָזק  ִּבָּטחֹון  לֹו  ָהָיה  ִּכי  ֶהָחג?  ָצְרֵכי 

אֹותֹו ַיֲעזֹב  א  ֶׁשְּבַוַּדאי   ֵּכן    !ִיְתָּבַר ְוַעל 
ֶׁשל   ִמְנָחה  ִלְתִפַּלת  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ִנְׁשַאר 

 . ִפָּלה זֹוְוֶהֱאִרי ִּבְת  ,קֶֹדם ֶהָחג
 ְוֶהֱאִרי ַעְרִבית  ִהְתַּפְּללּו   ָּכ ַאַחר  ְוֵכן 

ְמאֹד ְמאֹד  זֹו  ִסּיּו   ,ִּבְתִפָּלה    ,ַהְּתִפָּלה  םַעד 
ַּבחּוץ  הְוִהְמִּתינָ  ִּבּתֹו  ּוִמָּיד    ,לֹו  ְוֵתֶכף 

ְלַמְעָלה,  ַהֶחֶדר  ֶאל  ָאִביָה  ֶאת  הֹוִליָכה 
ָיה ֶחֶדר ָרָחב  ְוָה   ,ִלְמקֹום ַאְכַסְנַית ָהֲעִׁשיִרים

ְוָהָיה ַעל ַהֻּׁשְלָחן ִמָּכל טּוב, ְוַהַּבַעל   ,ּוֵמִאיר
ַהֻּׁשְלָחן ְּברֹאׁש  ָיַׁשב  ַהָּקדֹוׁש  טֹוב   ,ֵׁשם 

ֶאל  ֵלב  ָׂשם  ֵאינֹו  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ֶאת  ְוָעָׂשה 
ְוא ָׁשַאל ִמי ֵהִכין לֹו ֶאת ַהָּדָבר    ,ׁשּום ָּדָבר

ֶאָּלא ִהְתִחיל ַלֲערֹ   ?ּזּוגַהֶּזה, ּוִמי ֵהם ְּבֵני ַה 
ְוָכל   ְּכַדְרּכֹו,  ָּגדֹול  ִּבְדֵבקּות  ַהֵּסֶדר  ֶאת 

לֹו ְזַמן ַרב ְמאֹד ֵמרֹב   הִּפְסָקא ּוִפְסָקא ָלְקָח 
ְוִגּלּוי  ּתֹוָרה  ַוֲאִמיַרת  ְוִיחּוִדים  ְּדֵבקּות 

ּוְלַתְלִמידֹו  ,סֹודֹות ְלִבּתֹו  ְוָעָׂשה    ,ֶׁשִּגָּלה 
 ,ַחר ָּכ ִהְמִׁשי ַּבֲאִמיַרת ַהַהָּגָדהְוַא  ,ִקּדּוׁש

עֹוֵר ְלֻׁשְלָחן  ֶׁשִהִּגיַע  ִהְרּפָ   , ַעד    הֶׁשָאז 
,  תְוצֹוֲהלֹו  תְׂשֵמחֹו   ם ָּפִני  הְוֶהְרָא   ,ִמְּדֵבקּותֹו

ַּבָּצֳהַרִים,   תקֹוְרנֹו ַּכֶׁשֶמׁש  ְוֹנַגּה  ִזיו  אֹור 
ְוָאַמר ַהּזּוג  ֶאל  ְוַגם    : ּוָפָנה  ָיַדְעִּתי  "ָיַדְעִּתי 

ָּבִנים,   ֲחׂשּוֵכי  ִהְּנֶכם  ִּכי  ֵאַלי,  ָּבאֶתם  ָלָּמה 
ְלִהָּפֵקד  ֶׁשִּתְזּכּו  ֶאְתֶכם   ְמָבֵר ֲאִני  ְוִהֵּנה 

ִּבְזכּות ֶׁשֵהַכְנֶּתם ִלי ֶאת ָּכל    ,ְּבֶזַרע ֶׁשל ַקָּיָמא
  ...ָצְרֵכי ַהֵּסֶדר ּוְמַסְרֶּתם ַנְפְׁשֶכם ֲעבּוִרי"

ֵאּלּו    ְּבָרָכה  י ִּדְבֵר   ָיְצאּו ר  ַּכֲאֶׁש ף  ְוֵתכֶ 
  ָקְדׁשֹו ד הֹות צּוַר י ְּגִוילֵ  ַהָּקדֹוׁש, ָחְורּו ִמִּפיו

רֹאׁשֹו    ןְוִהְרִּכי  ,ַהָּקדֹוׁשב  טֹום  ֵׁש ל  ַהַּבעַ ל  ֶׁש 
ְׁשֵּת   ְוִהִּניחֹו ָּכ ל  מּוָט ה  ְוָהיָ   ,ָיָדיוי  ַעל 



 

 
 

 ה
 

ֶׁשִּפְתאֹם ָקַפץ ְזַמן ַרב ַעד    ה,נֹוָרָא   ִּבְדֵבקּות
ַהָּלׁשֹון ְּבֶזה  ְוִהְכִריז  ִאי    :ִמְּמקֹומֹו  "ֶוועל 

ַהָּבא"   עֹוָלם  ָאן  אֹויֶּבעְרְׁשְטין  ֶדעם  ִדיֶנען 
ַהָּבא) עֹוָלם  ְּבִלי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ֶאֱעבֹד    , (ֲאַזי 

ָאז  ְוָהָיה  ִׂשְמָחה  ֵמרֹב  ִלְרקֹד  ְוִהְתִחיל 
 . ה ַעד ְמאֹדִּבְדֵבקּות ְּגדֹולָ 

ַּכֲאֶׁשר ִסְּפָרה   א,הּו  ַהָּללּום  ַהְּדָבִריר  ּוֵפֶׁש 
ַאַחר ָּכ ִּבּתֹו, ָאְדל, ֶׁשַהּזּוג ַהֶּזה ָהיּו ְׁשֵניֶהם  

ְלַגְמֵרי ְלהֹוִליד,  ,ֲעָקִרים  ָיְכלּו  י  ּפִ ל  עַ   ְוא 
ְוֵכיָון ֶׁשַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש   ע,ַהֶּטבַ   ֶּדֶר

ה  זֹו ְּפֻעּלָ   ְוָהְיָתה  ,ִּיְהיּו ָלֶהם ְיָלִדיםֵּבְרָכם ֶׁש 
ְּכרּוז    , ַמָּמׁש  ַהֶּטַבע   לִּבּטּו  לֶׁש  ָיָצא  ֵּכן  ַעל 

ֵמַהָּׁשַמִים ֶׁשִּבְׁשִביל ֶזה ִאֵּבד ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם  
ַהַּדַעת  ַּבֲחִליׁשּות  ָנַפל  ְוָלֵכן  ֶׁשּלֹו,  ַהָּבא 

ַהְּקדֹוָׁשה   ה,ְּגדֹולָ  ְּבַדְעּתֹו  ֶׁשִּנְסָּכם  ַעד 
עֹוָלם  ְּבִלי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶאת  ֶׁשַּיֲעבֹד 

ִחיל ִלְרקֹד ֵמרֹב ִׂשְמָחה ֶׁשַעְכָׁשו  ְוִהְת   ,ַהָּבא
ַיֲעבֹד ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבִלי ׁשּום ְׂשַכר 
ַהּבֹוֵרא   ְּדֵבקּות  ֵמֲחַמת  ַרק  ַהָּבא,  עֹוָלם 

ֶהְחִזירּו לֹו ֶאת    ה,זֶ ר  ּוַבֲעבּו  ,ִיְתָּבַר ְּבַעְצָמּה
ֶּׁשָּזָכה ְלַמה  ְוָזָכה  ַהָּבא  ָהעֹוָלם   ּוֵבַר   .ָּכל 

 ,ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון
נֹוָרָאה   ִּבְדֵבקּות  ַהֵּסֶדר  ֶאת   ְוִהְמִׁשי

ַהֵּלל   ,ְוִנְפָלָאה ֶאל  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ְמאֹד  ַעד 
 ַהָּגדֹול.

 ְלַבּדֹו ת ְּגדֹולֹות  ִנְפָלאֹוה ְלעֵֹׂש 
ַהָּקדֹור  ְוַכֲאֶׁש  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ׁש ִהִּגיַע 

ַהָּפסּוק ֶאל  ַהָּגדֹול  ַהֵּלל  ַּבֲאִמיַרת   זי"ע 
קלְּתִהִּלי( ד)ום  ְּגדֹלֹות   :,  ִנְפָלאֹות  "ְלעֵֹׂשה 

ַהָּפסּוק   ר,ֶנְעצָ ,  ְלַבּדֹו" ַעל  ַלֲחזֹר  ְוִהְתִחיל 
ְּבִנּגּון    ,ְּפָעִמים ֵאין ִמְסָּפר  -ב  ְוׁשּוב  ׁשּו,  ַהֶּזה

ּוְבקֹול ּוְצָעָקה ֶׁשל ֵלב ִנְׁשָּבר,   ,ְמֻאָּים ְמאֹד
"ְלעֵֹׂשה    :ַעל ַהָּפסּוק  תְוָכ ָחַזר ְּפָעִמים ַרּבֹו

  ,ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו"  -  ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹו
ַהּזּוג,  י  ְּבנֵ   ּוְלַאט ְלַאט ִנְרְּדמּו ְּבֵׁשָנה ֲעֻמָּקה
ר ְוַאַחר ָּכ  ְוַאַחר ָּכ ַּתְלִמידֹו ר' ְצִבי ַהּסֹופֵ 

ָחַד  א  ְּבַאַחת,  ְוהּוא  ָאְדל,  ַהַּצֶּדֶקת  ל ִּבּתֹו 
ַהֶּזהת  ֶא   קִמִּלְזעֹ ְּבקֹול    ,ַהָּפסּוק  ָׁשר  ַרק 

ֵלב   ֶׁשל  ְצָעָקה  ּוְבקֹול  ְמאֹד  ְמאֹד  ְמֻאָּים 
ִּכי    :ִנְׁשָּבר ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  "ְלעֵֹׂשה 

 ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו". 
 י ְוָהֲעָמִמ ב ַהּלֵ ב טֹוי ַהּטּוְרִק ן ַהּׂשּוְלָט 

ַהּׂשּוְלָטן ֶׁשל  ֶמֶל    -  ַּדְרּכֹו  ֶׁשהּוא 
ְלַפַעם  ,ָהְיָתה  ,טּוְרִקָּיה ִמַּפַעם  ,  ְלִהְתַחֵּפׂש 

ֵמַאְרמֹונֹו ְוָלֵצאת  ְּפׁשּוִטים  ְּבָגִדים   ְוִלְלּבֹׁש 
ָהָיה ֶמֶל   ר.ִעיל  ֶׁש   ִּבְרחֹוָבּהל  ְלַטּיֵ   יְּכֵד  ִּכי 

ר   טֹוב ְוָלֵכן ָרָצה    ,ְמאֹד ְמאֹד ְוָרַדף ֶצֶדק ְויֹׁשֶ
ּוַמה    ,ְוָלַדַעת ַמה ָחֵסר ָלֶהם  ,ַעּמֹו  לֶא ת  ָלֶרֶד 

ְצִריִכים ִמֵּכן  .ֵהם  חֹוֵזר   ,ּוְלַאַחר  ְּכֶׁשָהָיה 
ְוָׁש  ל ִהְׁשַּתֵּד   -  ַמְלכּותֹו י  ְלִבְגֵד ב  ְלַאְרמֹונֹו 

ג ֶׁשִּתְהֶיה ַהִּנְצָרִכים, ָלֶזה ָּדַא   תְלֶעְזַר ד  ַלֲעמֹו
, ְוָהֲאָנִׁשים ' ָׁשַלח רֹוֵפא ְוכּו  אַּפְרָנָסה, ְוַלהּו

ַלֶּמֶל ֶׁשֵהם   ַאף ַּפַעם א ָיְדעּו ֵמֵהיָכן נֹוַדע 
ֶׁשל   ַּדְרּכֹו  ָהְיָתה   ְוָכ ֶעְזָרה,  ְצִריִכים 
ַהּׂשּוְלָטן ָׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשָהָיה ִמְתַחֵּפׂש ְויֹוֵצא 
ְוַאף ֶאָחד א ִהִּכירֹו,  ָלִעיר ִּבְלבּוׁש ָּפׁשּוט 

 ְוָכ ָּדַאג ְלַרְוַחת ּתֹוָׁשֵבי ַהַּמְמָלָכה. 
ַאַחת ֵמַאְרמֹונֹו ְּכֶׁשָּיָצא    ,ַּפַעם  ַהּׂשּוְלָטן 

ִהִּכירּו   ֶׁשא  ׁשֹוְדִדים,  ְּתָפסּוהּו  ְמֻחָּפׂש, 
ַהֶּמֶל ַּכְסּפֹו,   ,ֶׁשהּוא  ֶאת  ֶׁשָּׁשְדדּו  ּוְלַאַחר 
 ָרצּו ְלָהְרגֹו,  

  :ְוָאַמר ָלֶהם  ,ְוָאז ָּפָנה ֲאֵליֶהם ַהּׂשּוְלָטן
י  ֲהֵר   "א ְּכַדאי ָלֶכם ַלֲהרֹג אֹוִתי, ֲחָבל ָלֶכם,

ֶּכֶסף,   ַהְרֵּבה  ָיִדי  ַעל  ְלַהְרִויַח  ְיכֹוִלים  ַאֶּתם 
ַמְחָצלֹות   ַּבֲעִׂשַּית  ֻמְמֶחה  ֻאָּמן  ֲאִני  ִּכי 
ֶאֱארֹג  ֶׁשֲאִני  ַהַּמְחָצלֹות  ֶאת  ִלְמּכֹר  ְותּוְכלּו 

ְלַנּס ָלֶכם  ִאְכַּפת  ַמה  ֵאין    ?ֹותִּבְׁשִביְלֶכם, 
ְּלַהְפִסיד ַמה  ֵחן !ָלֶכם  ָמָצא  ָהַרְעיֹון   ,"

ַהּׁשֹוְדִדים ְלַהְׁשִאירֹו   ,ְּבֵעיֵני  ֶהְחִליטּו  ְוֵהם 
ַּבַחִּיים, ֵהם ֵהִביאּו ֶאת ַהּׂשּוְלָטן ֶאל ְמקֹום  

ֶׁשָּלֶהם ְּכֵדי   ,ַהַּמֲחבֹוא  ֳחָמִרים  לֹו  ְוֵהִביאּו 
 ֶׁשּיּוַכל ֶלֱארֹג ַמְחָצלֹות,  

ָּבִעיר, ֵּבנְ  ַרַעׁש  ַּכּמּוָבן  ַנֲעָׂשה  ַתִים 
ַהָּצָבא   ֹּכחֹות  ֵמָהַאְרמֹון,  ֶנְעָלם  ַהּׂשּוְלָטן 
ְוַהִּמְׁשָטָרה ֵהֵחּלּו ְלַחֵּפׂש ַאֲחָריו, ְוא ָיְדעּו 
ָּפְצָתה  ְּכִאּלּו  ָהָיה  ּדֹוֶמה  ֶנְעָלם,  ְלֵהיָכן 

 א ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה אֹותֹו, ַאף ֶאָחד
ֵהיָכן ָׁשַמע  אֹו  ַהּׂשּוְלָטן,   אִנְמצָ   ָרָאה 

 ְוַהִּמְׁשָטָרה א ָיְדָעה ַמה ַּלֲעׂשֹות.
ֶׁשִּסּיֵ   ֶאת    ם ְלַאַחר  ֶלֱארֹג  ַהּׂשּוְלָטן 

ָהִראׁשֹוָנה ֶאת    -  ַהַּמְחֶצֶלת  ְּבִצָּדּה  ָחַתם 
ַלּׁשֹוְדִדים  ְוָקָרא  ִמְּׁשמֹו,  ָהִראׁשֹוָנה  ָהאֹות 

ֶא   :ְוָאַמר ֶאת "ְלכּו  ְוִתְמְּכרּו  ָהִעיר  ל 
ַיִין   , ַהַּמְחֶצֶלת ַהּזֹאת ִלְפלֹוִני, ֶׁשהּוא סֹוֵחר 

ַאל   ֶזה,  ַעל  ַרב  ֶּכֶסף  ָלֶכם  ְיַׁשֵּלם  ְוהּוא 
אֹוָתּה   ִלְמּכֹר  ָואֶֹפן  ָּפִנים  ְּבׁשּום  ַּתְסִּכימּו 
רֹוִצים   ֶׁשַאֶּתם  ִּתְתַעְּקׁשּו  מּוָעט,  ְּבֶכֶסף 

  .י ָּבטּוַח ֶׁשהּוא ִיֵּתן ָלֶכם"ַהְרֵּבה ֶּכֶסף ַוֲאנִ 
ַהַּיִין ַהַּיִין  ה  ָהיָ   ,סֹוֵחר  ֶאת  ְיהּוִדי ֶׁשִּסֵּפק 

ְקרֹוִבים   ְיִדידּות  ְּבִקְׁשֵרי  ְוָהָיה  ַלּׂשּוְלָטן, 
 ,ְמאֹד ֶאל ַהּׂשּוְלָטן

ְוֶהְחִליטּו   ְלַדְרָּכם,  ָיְצאּו  ַהּׁשֹוְדִדים 
ַהַּמ  ֶאת  ִלְמּכֹר  ַמָּזָלם  ֶאת  ְחֶצֶלת  ְלַנּסֹות 

ֶׁשָּבאּו  ָמקֹום  ְּבָכל   ַא ֲאֵחִרים,  ִּבְמקֹומֹות 
ָּגבֹוַּה  ֶּכֶסף  ְסכּום  ְוָדְרׁשּו  ָצֲחקּו   -  ֵאָליו 

ֲעֵליֶהם ָהֲאָנִׁשים ְוא ִהְסִּכימּו ִלְקנֹות ֵמֶהם,  

ֶׁשרֹוֶצה  ֶאָחד  ַאף  ֶׁשֵאין  ַהּׁשֹוְדִדים  ָראּו 
ַהַּמְחֶצֶלת ֶאת  ֶאל    ְוֶהְחִליטּו   ,ִלְקנֹות  ָלֶלֶכת 

הּוא ּיֹאַמר  ַמה  ְוִלְראֹות  ַהַּיִין    ...סֹוֵחר 
ֵהם  ַמּדּוַע  ַהַּיִין  סֹוֵחר  ֵהִבין  א  ַּבְּתִחָּלה 

ַהַּמְחֶצֶלת ֲעבּור   ָּכ ָּכל  ָיָקר  ְמִחיר   ,רֹוִצים 
ֶׁשל   ַהִּפָּנה  ַעל  ֵעינֹו  ָנְפָלה  ְלֶפַתע   ַא

ָאְמָנם ַהַּמְחֶצֶלת ְוָׁשם ָרָאה אֹות ַאַחת, הּוא  
ַהְמֻדָּבר ַּבֶּמה  ְּבִדּיּוק  ֵהִבין  א  ַא   ,ֲעַדִין 

 ָּכ ַעל  ָּבִעיר  ָּגדֹול  ַרַעׁש  ֶׁשָהָיה  ֵּכיָון 
ָהְיָתה  ַהּזֹאת  ְוָהאֹות  ֶנְעָלם,  ֶׁשַהּׂשּוְלָטן 
סֹוֵחר   ֶהְחִליט  ְׁשמֹו,  ֶׁשל  ָהִראׁשֹוָנה  ָהאֹות 

ְּבָדִמים ַהַּמְחֶצֶלת  ֶאת  ִלְקנֹות   ,ְיָקִרים  ַהַּיִין 
ִּכי    ,ַלְמרֹות ֶׁשא ָהְיָתה ָׁשָוה ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה

ֵהִבין ֶׁשֲהא ָּדָבר הּוא, ְוא ְלִחָּנם ִנְכְּתָבה  
  ָהאֹות, הּוא ַּגם ִּבֵּקׁש ֵמַהּׁשֹוְדִדים ְלַהְמִׁשי
ֵהן  ִּכי  נֹוָספֹות,  ַמְחָצלֹות  לֹו  ּוְלָהִביא 

ְוהּוא ְיַׁשֵּלם ָלֶהם ַמְחָצלֹות ְמֻׁשָּבחֹות ְמאֹד  
 ֶּכֶסף ַרב ֲעבּוָרם. 

ֶׁשָּלֶהם,   ַהָּׁשבּוי  ֶאל  ַהּׁשֹוְדִדים  ָחְזרּו 
ִלְמּכֹר   ִהְצִליחּו  ֶׁשָאֵכן  לֹו  ְוִסְּפרּו  ַהּׂשּוְלָטן, 
ֶאת ַהַּמְחֶצֶלת ְוסֹוֵחר ַהַּיִין ַהַּנ"ל ַמְזִמין עֹוד  
עֹוד   ְוָאַרג  ַהּׂשּוְלָטן  ָׂשַמח  ַמְחָצלֹות, 

ָצלֹות ּוְבָכל ַּפַעם ָחַתם ָׁשם אֹות ַאֶחֶרת ַמְח 
ֶאת   ַהּׁשֹוְדִדים  ָמְכרּו  ַּפַעם  ּוְבָכל  ִמְּׁשמֹו, 
ָלֶהם   ִׁשֵּלם  ְוהּוא  ַהַּיִין  ְלסֹוֵחר  ַהַּמְחָצלֹות 
ְּבַעִין ָיָפה ֲעבּור ַהְּסחֹוָרה. א ָלַקח ְזַמן ַרב  

ָׁשבּוי   ֶׁשַהּׂשּוְלָטן  ֵהִבין  ַהַּיִין  ִּביֵדי  ְוסֹוֵחר 
ֶאת   לֹו  ַהְּמִביִאים  ָהֵאֶּלה  ָהֲאָנִׁשים 
ֶּׁשַּנֲעָׂשה  ַמה  ָּכל  ַעל  ִּדֵּוח  הּוא  ַהַּמְחָצלֹות, 
לֹו   ְוהֹוָרה  ַהִּמְׁשָטָרה,  ֶׁשל  ָהָראִׁשי  ַלְּמַפֵּקד 
ַהּׁשֹוְדִדים   ַאַחר  ְוַלֲעקֹב  ַחָּיִלים  ִלְׁשַח 

ם ַמְחֶצֶלת  ְּכֶׁשֵהִביאּו ַהּׁשֹוְדִדי  ,ָהֵאֶּלה, ְוָאֵכן
ֶׁשָעְקבּו   ׁשֹוְטִרים  ָלֶהם  ָאְרבּו  נֹוֶסֶפת, 
ַאֲחֵריֶהם ַעד ֶׁשָחְזרּו ִלְמקֹום ַמְחּבֹוָאם, ְוָׁשם  

 ָמְצאּו ֶאת ַהּׂשּוְלָטן ְוִׁשְחְררּו אֹותֹו. 
ַהּׂשּוְלָטן  ָקָרא  ֶׁשֻּׁשְחַרר,  ְלַאַחר  ִמַּיד 

ְוהֹוָדה ְלַאְרמֹונֹו,  ַהַּיִין  סֹוֵחר  לֹו    ִליהּוִדי 
"ָמה  אֹותֹו,  ֶׁשִהִּציל   ָּכ ַעל  ִלּבֹו  ֵמעֶֹמק 
ֲאַׁשֵּלם ְל ַעל ָּכ ֶׁשִהַּצְלָּת ֶאת ַחַּיי?" ָׁשַאל  
 ְל ָלֵתת  ֶׁשאּוַכל  ָּדָבר  ֵאין  "ֲהֵרי  ַהּׂשּוְלָטן, 

ָעָנה    .ַעל ָּכ ֶׁשִהַּצְלָּת אֹוִתי ִמָּמֶות ְלַחִּיים"
ַהַּיִין ָּדָבר, ָּברּו    :סֹוֵחר  "ֵאיֶנִּני ָצִרי ׁשּום 

ֶא  ִלי  ֵיׁש  ֲאַבֵּקׁש  ת  ַהֵּׁשם  זֹאת   ַא ַהּכֹל, 
ֶׁשִּיֵּתן ִלי ִאּׁשּור ְלִגיָׁשה ָחְפִׁשית   ,ּׂשּוְלָטןֵמַה 

ֶׁשֶאְרֶצה ֵעת  ְּבָכל  ָצִרי   ,ֵאָליו  ֶאְהֶיה  ְוא 
  !ְלַבֵּקׁש ְרׁשּות ְּכִניָסה ְּבָכל ַּפַעם" 

ַהּׂשּוְלָטןִהְסּכִ  ְּכָתב  ,ים  לֹו  ֶׁשּבֹו   ,ְוָנַתן 
ְּבָכל   ָהַאְרמֹון  ֶאל  ְלִהָּכֵנס  לֹו  ְמַאֵּׁשר  הּוא 
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לֹו    -  ְׁשעֹות ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה ְּבִלי ִאּׁשּור נֹוָסף
ְלִהָּכֵנס   יּוְכלּו  ְוֵהם  ַהּדֹורֹות,  ְלָכל  ּוְלָבָניו 

 י מֹותֹו.ָּתִמיד ֶאל ַאְרמֹון ַהֶּמֶל ֲאִפּלּו ַאֲחֵר 
ֵמת ַהּׂשּוְלָטן ּוְבנֹו ָיַרׁש ֶאת    ,ְלַאַחר ָׁשִנים 

ַהַּיִין ָהַל ְלֵבית עֹוָלמֹו  ְוַגם סֹוֵחר  ְמקֹומֹו, 
ֶאת   ְוַגם  ֶׁשּלֹו,  ַהַּיִין  ֲחנּות  ֶאת  ָיַרׁש  ּוְבנֹו 
ֶׁשַהּׂשּוְלָטן  ְוַלְמרֹות  ַהַּמְלכּוִתי,  ָהִאּׁשּור 

ְיִדיד טֹוב ָהָיה  ַהַּיִין,   ֶהָחָדׁש א  ֶׁשל סֹוֵחר 
ַהּׂשּוְלָטן  ֶׁשל  ִאְׁשּתֹו  ֶׁשָהְיָתה  ִאּמֹו,   ַא
ִמְׁשַּפַחת   ִעם  ְיִדידּות  ְּבִקְׁשֵרי  ָהְיָתה  ַהּקֶֹדם 

 סֹוֵחר ַהַּיִין ֶׁשִהִּציל ֶאת ַּבְעָלּה.  
ם ַהְיהּוִדי  ֵּגרּוׁשת ְּגֵזַר 

 ת  ָהַאְכָזִרי
יֹוֵעץ   ָהָיה  ֶהָחָדׁש  ַלּׂשּוְלָטן 

ָּגדֹול ֶׁשָה  ְיהּוִדים  ׂשֹוֵנא  ָיה 
  ְמאֹד, יֹוֵעץ ֶזה ָהָיה נֹוְצִרי, ַא
ָהיּו  א  ֶׁשְּבטּוְרִקָּיה  ִמֵּכיָון 
ִּכי  נֹוְצִרים,  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה 
ֶאת  ְמאֹד  ׂשֹוְנִאים  ַהֻּמְסְלִמים 
ַהּיֹוֵעץ   ִהְתַחֵּפׂש  ַהּנֹוְצִרים, 
ָיַדע   א  ֶאָחד  ְוַאף  ְלֻמְסְלִמי, 

ּכָ  נֹוְצִריַעל  ֶׁשהּוא    .    אֹותֹו
ִלְפֵני   ַרע  ִּדֵּבר  ָּתִמיד  יֹוֵעץ 
ַהּׂשּוְלָטן ַעל ַהְיהּוִדים ְוֶהֱעִליל 
ּוְלַאט  ָׁשְוא,  ֲעִלילֹות  ֲעֵליֶהם 
ִׂשְנָאה  ַּבּׂשּוְלָטן  ִנְכְנָסה  ְלַאט 
ַעד  ַהְיהּוִדים,  ַעל  ְּגדֹוָלה 
ַהּיֹוֵעץ  ִעם  ְּבַיַחד  ֶׁשֶהְחִליט 

ּוַבּיֹום ְלַהְפִּתיעַ  ַהְיהּוִדים,  ֶאת   
ַהֶּפַסח,  ַחג  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון 
ָהִעיר   ִמָּכל  ֵּגרּוׁש  ַעל  ְלַהְכִריז 

ּכָ   י ּכִ ז  ְויּוְכָר   ִאיְסַטְנּבּול, ל  ַעל 
ֶאת ָהִעיר   ַהְיהּוִדים ִיְהֶיה ַלֲעזֹב

ִמָּיד ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ְלא ְרכּוָׁשם, 
ַהְּפֻקָּדה  ֶאת  ֶׁשָּיֵפר  ִמי    -   ְוָכל 

ַהְּדַבר   ֶאת  ִּתֲאמּו  ְוַהֻּׂשְלָטן  ַהּיֹוֵעץ  יּוַמת, 
ֵּביֵניֶהם ְּבסֹוד, ְוַאף ֶאָחד חּוץ ֵמֶהם א ָיַדע 

 ַעל ְּדַבר ַהְּגֵזָרה.  
ה ְוָהֵעצָ ר ֶד ַהֵּס ל ְּבֵליא ַהֻּמְפלָ ם ַהֲחלֹו

 ה  ְלַהָּצלָ ה ַהְּגדֹולָ 
ִלְפֵני   ַלְיָלה  ַהֵּסֶדר,  ֵליל  ְּבאֹותֹו 

ְלִהְתַּבֵּצַע,  ֲאמּוָרה  ָהְיָתה  ַהֵּגרּוׁש  ֶׁשְּגֵזַרת 
ָהַל ְּבנֹו ֶׁשל סֹוֵחר ַהַּיִין ַהַּנ"ל ִליׁשֹן, ְלַאַחר  

ֵאָליו    הִנְגלָ   , ִּבְהיֹותֹו ָיֵׁשן  .ֶׁשָעַר ֶאת ַהֵּסֶדר
לֹוָא  ְוָאַמר  ַּבֲחלֹום  ֶׁשִּנְגְזָרה   :ִביו   ְל "ַּדע 

רּוץ  ֶׁשָּבִעיר,  ַהְיהּוִדים  ָּכל  ַעל  ֵּגרּוׁש  ְּגֵזַרת 
קֶֹדם   ְוֵל ַהַּמְלכּוִתי,  ָהִאּׁשּור  ֶאת  ַמֵהר ַקח 
ָּכל ֶאל ִאּמֹו ֶׁשל ַהּׂשּוְלָטן, ּוְתַסֵּפר ָלּה ַהּכֹל,  

ַהּׂשּוְלָט  ֶאל  ֵּתְלכּו  ִמֶּמּנּו  ּוְבַיַחד  ּוְתַבְּקׁשּו  ן 
ַרֲחִמים ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה, ְותֹאַמר ַלּׂשּוְלָטן,  

ַׁשְקָרן הּוא  ֶׁשּלֹו  ָחֵפץ    ,ֶׁשַהּיֹוֵעץ  ְוֵאינֹו 
ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא נֹוְצִרי ִיְׁשַלח   !ְּבטֹוָבתֹו,  ְוִאם 

ר  ַחָּיִלים ִמַּיד ְלֵביתֹו ִיְרֶאה ֶׁשהּוא ָיֵׁשן ַּכֲאֶׁש 
 דֹול ַעל ִמָּטתֹו",  ְצָלב ּגָ 

ְּבנֹו ֶׁשל סֹוֵחר ַהַּיִין א ָׂשם ַּבְּתִחָּלה ֵלב  
ְוָלֵכן  הּוא,  ֲחלֹום  ֶׁשְּסָתם  ְוָחַׁשב  ַלֲחלֹום, 
ַּכָּמה  ַהֲחלֹום  ְּכֶׁשִּנְׁשָנה   ַא ִליׁשֹן,  ָחַזר 
ְוֶהְחִליט  ְּבגֹו,  ְּדָבִרים  ֶׁשֵּיׁש  ֵהִבין  ְּפָעִמים, 

 ּׂשּוְלָטן, ִמָּיד ָלֶלֶכת ֶאל ַה 

ָהִאּׁשּור   ֶאת  ָלַקח  ְועֹוֶׂשה,  אֹוֵמר 
ְּבָׁשעָ  ְוָרץ  ַּבַּלְיָלה  ַהַּמְלכּוִתי  ְמֻאֶחֶרת  ה 

  ַהֶּדֶר ּוְבֶאְמַצע  ַהּׂשּוְלָטן  ֶׁשל  ְלַאְרמֹונֹו 
ְלַיד   ָהאֹוְרִחים'ְּכֶׁשָעַבר  ָׁשַמע 'ַהְכָנַסת   ,

ֵמַהּקֹוָמה ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשְּיהּוִדי ֶאָחד אֹוֵמר ְּבקֹול  
ֶאת   ְמֻאָּים ִנְׁשָּבר  ְוֵלב  ְּגדֹוָלה  ּוִבְדֵבקּות 

ִּכי    :ַהָּפסּוק ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹו  "ְלעֵֹׂשה 
ַחְסּדֹו" ָעָלי  ,ְלעֹוָלם  ְוַכָּמה   וְוחֹוֵזר  ַּכָּמה 

ֵאיֶזה   יֹוֵדַע  ַהֶּזה  ַהְּיהּוִדי  ָהָיה  "לּו  ְּפָעִמים, 
ָיה ָׁשר ֵנס ָאנּו ְצִריִכים ַעְכָׁשו, ְּבַוַּדאי א ָה 

"ָחַׁשב ְּבנֹו ֶׁשל סֹוֵחר ַהַּיִין    ...ְלַעְצמֹו ָּכל ָּכ
ֶׁשל    ,ְּבִלּבֹו ְלַאְרמֹונֹו  ְּבַדְרּכֹו   ְוִהְמִׁשי

  .ַהּׂשּוְלָטן
ָלַאְרמֹו ָהִאּׁשּור   ן,ְּכֶׁשִהִּגיַע  ְּבָפָניו  ָּפַתח 

ַּכֲעַצת    ,ַהַּמְלכּוִתי ֶאת ָּכל ַהְּדָלתֹות, ֵראִׁשית
ְוֵהִעיר   ,ָאִביו ַהּׂשּוְלָטן  ֶׁשל  ִאּמֹו  ֶאל  ָּפָנה 

ִלְבּכֹות   ִהְתִחיל  הּוא  ַהֵּׁשָנה,  ִמן  אֹוָתּה 
ֶׁשּנֹוַדע לֹו ַּבֲחלֹום ַעל ְיֵדי    ,ְוִסֵּפר ָלּה  ,ְלָפֶניָה 

ְּבָנּה ֶׁשָּגַזר  ַהּנֹוָרָאה  ַהְּגֵזָרה  ַעל   ָאִביו, 
ֹוָלה לֹו טֹוָבה ְּגד  הַהּׂשּוְלָטן, ְוָהֵאם ֶׁשִהִּכיָר 

ַּבְעָלּה ֶאת  ֶׁשִהִּציל   ָּכ לֹו  ,ַעל   ,ִהְבִטיָחה 
ְוִתְתַחֵּנן   ּוְתַבֵּקׁש  ַהּׂשּוְלָטן  ֶאל  ִעּמֹו   ֶׁשֵּתֵל

 . ְלָפָניו ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה
ַהּׂשּוְלָטן ם,  ְוָאְמנָ  ֶאל  ָהְלכּו  ְּבַיַחד 

 ְוֵהִעירּו אֹותֹו ִמְּׁשָנתֹו, ִאּמֹו ִהְתַחְּנָנה ְלָפָניו
ַהְּגֵזָרה ֶאת  ֶׁשֶקר    ,ֶׁשְּיַבֵּטל  ִּכי 

ַהְיהּוִדים   ַעל  לֹו  ִסְּפרּו 
ֲעִלילֹות  ֲעֵליֶהם  ְוֶהֱעִלילּו 
סֹוֵחר   ֶׁשל  ְּבנֹו  ְוַהְּיהּוִדי  ָׁשְוא, 

לֹו ָאַמר  ֶׁשּלֹו    ,ַהַּיִין  ֶׁשַהּיֹוֵעץ 
נֹוְצִרי ֵאָליו    ,הּוא  ִיְׁשַלח  ְוִאם 

אֹותֹו    ִיְמְצאּו  -  ַחָּיִלים ְּבֶרַגע ֶזה
   . ָיֵׁשן ִעם ְצָלב ָּגדֹול ְּבִמָּטתֹו

ֲחָמתֹו   ֶאת  ֶהֱעָלה  ֶזה  ָּדָבר 
ִהְרִּגיׁש   ְוהּוא  ַהּׂשּוְלָטן,  ֶׁשל 
ִנְבַּגד, ַהּיֹוֵעץ ֶׁשָּסַמ ָעָליו ָּכל  

ַהְּזַמן  -  ָּכ ָּכל  אֹותֹו   , ְמַרֶּמה 
ֲאִמִּתי ֻמְסְלִמי  ֵאינֹו    !ְוהּוא 
ִמ  ִלְׁשַח  ֶהְחִליט  ָּיד  הּוא 

ַהּיֹוֵעץ   ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ַחָּיִלים 
ַהָּדָבר,   ֱאֶמת  ָאֵכן  ִאם  ְלָבֵרר 
ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ַהַחָּיִלים ְלֵביתֹו ֶׁשל  
ִעם   ָיֵׁשן  ֶׁשָהיּו  ָראּו  ַהּיֹוֵעץ, 
ְצָלב ָּגדֹול ְּבִמָּטתֹו, ּוֵמרֹב ַּכַעס  
ַהֻּמְסְלִמים  ֶׁשּׂשֹוְנִאים  ְוִׂשְנָאה 

ְרתּו ֶאת רֹאׁשֹו ּכָ   -  ֶאת ַהּנֹוְצִרים
 ַּבָּמקֹום, ְוִנְתַּבְּטָלה ַהְּגֵזָרה.  

ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ָחַזר ְּבנֹו ֶׁשל  
ּוְכֶׁשָעַבר   ְלֵביתֹו,  ַהַּיִין  סֹוֵחר 
ָהאֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ִּבְנָין  ְלַיד  ַהַּפַעם  עֹוד 
ְּבקֹול   ִׁשיר  קֹול  ַהְּׁשִנָּיה  ֵמַהּקֹוָמה  ָׁשַמע 

ָׁשְמעֹו  ר  אֹותֹו ְיהּוִדי ֲאֶׁש   ֶזהּוה  ִׂשְמָחה, ְוִהּנֵ 
ְמֻאָּים ְּבקֹול  ַהָּפסּוק  ֶאת  ָׁשר  ָׁשר   ,ִמּקֶֹדם 

ִׂשְמָחה ֶׁשל  ְּבקֹול  ַעְכָׁשו   ה:ְּגדֹולָ   אֹותֹו 
ְלעֹוָלם   ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  "ְלעֵֹׂשה 

ְוהּוא    -  ַחְסּדֹו" ְּבֵעיָניו  ַהָּדָבר  ָהָיה  ֶּפֶלא 
ְּבַדְרּכֹו ְלֵביתֹו.   ִהְמִׁשי 

ְּכֶׁשָּבא ֶאל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָעָלה ַעל   ,ְלָמֳחָרת
ְוִסֵּפר ְלָכל   , ַהִּביָמה ִּבֵּקׁש ֶאת ְרׁשּות ַהִּדּבּור

ַּבַּלְיָלה   ֶׁשֵאַרע  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ֶאת  ַהּנֹוְכִחים 
ַּגם ָלֶהם  ִסֵּפר  הּוא  ְלַיד    , ַהֶּזה,  ֶׁשְּכֶׁשָעַבר 

ָׁשַמע ַּבְּתִחָּלה קֹול    'ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים'ִּבְנָין  

    ~ קֹוְלךָ ת אֶ   ִלְׁשמֹועַ ה רֹוצֶ י ֲאנִ   ~
  ְוָהיּו ם  ְּבִמְצַריִ ל  ִיְׂשָראֵ   ְּכֶׁשָהיּו: ׳ה׳)  ִסיָמןה כא  ָּפָרׁשָ ה  ַרּבָ ת  ְׁשמוֹ (ם  ַהְּקדֹוִׁשי  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו 

ת ְׁשמוֹ (ר  ֶׁשֶּנֱאמַ ,  הּוא-ָּברּוךְ -ְלַהָּקדֹוׁשם  ֵעיֵניהֶ ן  ְותֹוִלים  צֹוֲעִקי  ִהְתִחילּום,  ָּבהֶ ם  ְמַׁשְעְּבִדי

ל״,  ִיְׂשָראֵ י  ְּבנֵ ת  אֶ ם  ֱאֹלִהיא  ַוַּירְ ד ״ִמּיַ ״,  ַוִּיְזָעקּו׳  ְוגוֹ ם  ָההֵ ם  ָהַרִּבי ם  ַּבָּיִמיי  ַוְיהִ : ״ב, כג)
-ַהָּקדֹוׁשה  ְוָהָיה,  ְנטּויָ   ּוִבְזרֹועַ ה  ֲחָזקָ ד  ְּביָ ם  ִמּׁשָ ן  מֹוִציאָ   הּוא-ָּברּוךְ -ַהָּקדֹוׁשל  ִהְתִחי
  ֵּגָרה ה?  ָעׂשָ ה  מַ ם,  רֹוִצי  ָהיּוא  ְולֹ ת,  ַאֶחרֶ ם  ַּפעַ ם  קֹולָ ת  אֶ   ִלְׁשמֹועַ   ְמַבֵּקׁש  הּוא-ָּברּוךְ 
ל ה׳״,  אֶ ל  ִיְׂשָראֵ י  ְּבנֵ   ַוִּיְצֲעקּוד ״ ִמּיָ ב״.  ִהְקִריה  ּוַפְרעֹ ר: ״ֶׁשֶּנֱאמַ ם,  ַאֲחֵריהֶ ף  ִלְרּדֹ ה  ְלַפְרעֹ 

ר  ֶׁשֶּנֱאמַ ם,  קֹוְלכֶ   ִלְׁשמֹועַ   ְמַבֵּקׁשי  ָהִייתִ   ְלָכךְ ,  הּוא-ָּברּוךְ -ַהָּקדֹוׁשר  ָאמַ ה  ָׁשעָ   ְּבאֹוָתּה
ה  ַהָּצרָ ל  ֶׁשּכָ י  ֲהרֵ ם,  ׁשָ ן  ַעּיֵ ״׳;  קֹוֵלךְ ת  אֶ י  ַהְׁשִמיִענִ ע  ַהֶּסלַ י  ְּבַחְגוֵ י  יֹוָנתִ : ״ם ב, יד)ַהִּׁשיִריר  ִׁשי(

 ם.ּוְבַתֲחנּוִניה ִּבְתִפּלָ ם קֹולָ ת  אֶ   ִלְׁשמֹועַ י ְּכדֵ ק  רַ ה ָהְיתָ 
ף,  סּום  יַ ת  ְקִריעַ ל  ׁשֶ ד  ַהּסוֹ ן  מִ ה  ֲעצּומָ ת  ְוִהְתַחְּזקּול  ָּגדוֹ ד  ִלּמּו  ָלנּוא  ֶׁשּיֹוצֵ א,  ִנְמצָ 

א  ֶׁשּלֹ י  ּוְכדֵ ,  קֹולוֹ ת  אֶ   ִלְׁשמֹועַ י  ְּכדֵ ק  רַ ם  הֵ ם  ָהָאדָ ל  עַ ם  ֶׁשעֹוְבִרין  ְוַהִּיּסּוִרי ת  ֶׁשַהָּצרוֹ 
ו  ָעָליא  ֶׁשָּתבוֹ ה  ְמַחּכֶ   ֵאינוֹ ת,  ַהַּדעַ ב  ְוִיּׁשּול  ֵׂשכֶ   לוֹ   ֶׁשֵּיׁשי  ּומִ ה,  ַהְּתִפּלָ ת  ֵמֲעבֹודַ ח  ִיְׁשּכַ 
ק  ַמְמִּתיה  זֶ י  ְידֵ ל  ְועַ ה,  ַלָּצרָ ה  ְּתִפּלָ ם  ַמְקִּדי ק  רַ ,  ִיְתָּבַרךְ ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ל  ְלִהְתַּפּלֵ י  ְּכדֵ ה  ָצרָ 
א  ִהיף  סּום  יַ ת  ֶׁשְּקִריעַ א,  ִנְמצָ ם.  ְוָׁשלוֹ ס  חַ ם,  ּוָמִרים  ָקִׁשים  ִיּסּוִריי  ִמינֵ ל  ּכָ   ַעְצמוֹ ל  ֵמעַ 

ם  ַּפעַ ף  אַ   ִלְׁשֹּכחַ ר  ֶׁשָאסּו,  ָראּוז  אָ י  ּכִ ם,  ִמְצָריִ ת  ְיִציאַ ל  ׁשֶ ס  ַלּנֵ ה  ְוַהַהְׁשָלמָ ר  ַהְּגמַ 
ח  ָהֶרַו  ִמּתֹוךְ ה!  ַאְּדַרּבָ ק  רַ ה,  ְוַהָּצלָ   ֶרַוח  הֵאיזֶ ה  ְּכֶׁשרֹואֶ   ֲאִפּלּוה,  ַהְּתִפּלָ ת  ֵמֲעבֹודַ 
ל  ּכָ ל  עַ   ִיְתָּבַרךְ ם  ְלַהּׁשֵ ל  ּוְלַהּלֵ ת  ְלהֹודוֹ ה,  ִּבְתִפּלָ ר  יֹותֵ ד  עוֹ ק  ְלִהְתַחּזֵ   לוֹ   ֵיׁשה  ְוַהַהָּצלָ 

-ַהָּקדֹוׁשף  ֶׁשּיֹוִסיא,  ָלבֹ ד  ֶהָעִתיל  עַ ל  ְלִהְתַּפּלֵ   ּוְלַהְמִׁשיךְ ,  ַעְכָׁשוד  עַ   ִעּמוֹ ה  ֶׁשָעׂשָ ם  ַהִּנִּסי
 ח. ָלֶנצַ ת ְוִנְפָלאוֹ ם ִנִּסי ִעּמוֹ ת  ַלֲעׂשוֹ  הּוא-ָּברּוךְ 
ם,  ַהַחִּייי  ַמָּצבֵ ל  ְּבכָ ם  ָאדָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ   ִהְתַחְזקּותוֹ ד  סוֹ א  הּוף  סּום  יַ ת  ְקִריעַ ד  ֶׁשּסוֹ א,  ִנְמצָ 
י  ִמְּׁשִביעִ ה  ַהֶּז  ַהָּקדֹוׁשד  ַהִּלּמּות  אֶ   ְּבַעְצמוֹ ס  ַהַּמְכִניי  ְוַאְׁשרֵ ו,  ָעָליר  ֶּׁשַּיֲעבֹ ה  מַ ל  ּוְבכָ 

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא״ׁש ֵחֶלק ט״ז ֶעֶרְך ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח)                .ֻּכָּלּהה ַהָּׁשנָ ל ּכָ ל  עַ ח ֶּפסַ ל ׁשֶ 
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ַהָּפסּוק ֶאת  ַהָּׁשר  ְוָׁשבּור  "ְלעֵֹׂשה   :ְמֻאָּים 
לְ  ְּגדֹלֹות  ַחְסּדֹו", ִנְפָלאֹות  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַבּדֹו 

ֶאת   ָׁשר  ְיהּוִדי  ֶׁשאֹותֹו  ָׁשַמע  ּוְכֶׁשָחַזר 
 . ַהָּפסּוק ְּבקֹול ָׂשֵמַח 

ֶהֱעָלה  ָקָצר  ַרֵּבנּו   , ֵּברּור  ֶזה    ֶׁשָהָיה 
ְוָכ ל  ִיְׂשָרֵא  זי"ע  ַהָּקדֹוׁש  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל 

ּכָ  ֵאֶצל  ְּבִאיְסַטְנּבּול  ַּגם  ְׁשמֹו  ל  ִהְתַּפְרֵסם 
 ַהְיהּוִדים. 

ִנְפְרדּו י  ְּבנֵ   ְּבמֹוָצֵאי ַהּיֹום טֹוב ָהִראׁשֹון 
ַהָּקדֹוׁש  גַהּזּו טֹוב  ֵׁשם  ְוָׁשֲאלּו   ,ֵמַהַּבַעל 

ַהְּבָרָכה    ,אֹותֹו ַעל  לֹו  ְלַׁשֵּלם  ֶאְפָׁשר  ַּבֶּמה 
ַהַּבַעל ֵׁשם    ?ֶׁשֶהֱעִניק ָלֶהם, ֶׁשִּיְזּכּו ִליָלִדים

ָאַמר ַהָּקדֹוׁש  ֵאינֹו ָצִרי ׁשּום   ,טֹוב  ֶׁשהּוא 
ה ְמקֹומֹות   ֶׁשִּיְּׂשְּכרּו ֲעבּורֹו ְׁשׁשָ ַרק  ָּדָבר, 
ַּבְּסִפיָנה ַהּיֹוֵצאת ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַהּזּוג ָׂשַמח  

ְוָאֵכן ִנְזַּדְּמָנה ָלֶהם   ,ְמאֹד ְלַמֵּלא ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו
ֶׁשִהְפִליגָ  ָהִעי  הְסִפיָנה  ד  עֹו  ,ָיפֹור  ְלִכּוּון 

ְוֵהם ָׂשְכרּו ֲעבּור ַהַּבַעל ֵׁשם   ,ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד
ה ְמקֹומֹות ַּבְּסִפיָנה ְּכִפי   ,טֹוב ַהָּקדֹוׁש ְׁשׁשָ

ֶׁשִּבֵּקׁש. ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ָעלּו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב  
ְצִבי  ר'  ְוַתְלִמידֹו  ָאְדל,  ִּבּתֹו  זי"ע  ַהָּקדֹוׁש 

ְוָנְס  ַהְּסִפיָנה  ַעל  ֶאֶרץ ַהּסֹוֵפר,  ְלִכּוּון  עּו 
 .ִיְׂשָרֵאל

ְלֶפַתע ֵהֵחל ַהָּים ִלְרעֹוׁש ְוִלְגעֹׁש   ,ּוַבֶּדֶר  
ְתהֹומֹות"  – ֵיְרדּו  ָׁשַמִים  ָהֳאִנָּיה "ַיֲעלּו   ,

ְוַהּנֹוְסִעים ֵהֵחּלּו ִלְזרֹק ַעל    ,ִחְּׁשָבּה ְלִהָּׁשֵבר
ָּכל  ֶאת  ְוַהַּמָלִחים  ַהחֹוֵבל  ַרב  ְּפֻקַּדת  ִּפי 

ֶהם ַלָּים ְּכֵדי ְלָהֵקל ֵמַעל ַהְּסִפיָנה, ַא  ֶחְפֵצי
א  ַהֲחָפִצים  ָּכל  ֶאת  ֶׁשָּזְרקּו  ְלַאַחר  ַּגם 

 הֹוִעיל ָּדָבר ְוַהְּסִפיָנה ִחְּׁשָבה ְלִהָּׁשֵבר,
נֹוַדע   זי"ע  ַהָּקדֹוׁש  טֹוב  ֵׁשם  ּוַלַּבַעל 

ְּבֵרָרה   לֹו  ְוָהְיָתה  ַהָּדָבר,   אֹו  –ֶׁשִּבְׁשִבילֹו 
ַהְּכָתִביֶׁשּיַ  ֶאת  ַלָּים   םַהְּקדֹוִׁשים  ְׁשִלי 

ִעּמֹו   אֹוְמִרים[ֶׁשָּנָׂשא  ֵסֶפר   ,ֵיׁש  ֶזה  ֶׁשָהָיה 
ְוֵיׁש    ,ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשל  ָידֹו  ִּבְכָתב  ְּתִהִּלים 
ַהַּבַעל   ֶׁשִּקֵּבל  ְּכָתִבים  ֵאֶּלה  ֶׁשָהיּו  אֹוְמִרים 

ַעל ֵׁשם  ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע ֵמַרִּבי ָאָדם ּבַ 
אֹו ֶאת ִּבּתֹו ָאְדל, ְוָאז    זי"ע]   ַהַּצִּדיק ַהִּנְסָּתר

טֹוב    ...ְּתֻׁשַּכה  ַהְּסָעָר ת  ֲחַמ  ֵׁשם  ַהַּבַעל 
ֶאת   ַהָּים  ֶאל   ְלַהְׁשִלי ָרָצה  זי"ע  ַהָּקדֹוׁש 
ְוִהיא   ְּגדֹוָלה,  ֶׁשְּזכּוָתּה  ָיַדע  הּוא  ִּבּתֹו, 

ַּבָּים ִּתְטַּבע  ְוא  ְלִהָּנֵצל  ָלּה  ְוָכ    ,ַּתֲעמֹד 
  .אּוַלי ִיְזֶּכה ְלַהִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

 ְזרֹק"  ה:ְוָאְמָר ו  ֵאָלי  ַא ִּבּתֹו ָאְדל, ָּפְנָתה
ַהָּללּו   יָאבִ א  נָ  ַהְּכָתִבים  ִמֶּמִּני    יּכִ ם,  ַלּיָ   ֶאת 

ֵּבן   ֵיֵצא  יֹוֵתר ֶׁשִּיְכּתֹעֹוד  ַהְרֵּבה  ְּכָתִבים  ב 
ֵמֵאֶּלה" ָּדָבר  ...ָיִפים  ֶׁשל  ְּבסֹופֹו   ,ְוָלֵכן 

ַלָּים ְּכָתָביו  ֶאת  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל   ִהְׁשִלי   -  

, ָּדָבר  ם"ַּגֵּליֶה   ַוֶּיֱחׁשּו ה  ִלְדָמָמ ה  ָר ְסעָ ם  ַוָּיָק "
ְּבַח  ָהָיה  ִנַּצל  ג  ֶזה  ְוָאז  ֶּפַסח,  ֶׁשל  ְׁשִביִעי 

ּוְמַלָּויו  זי"ע  ַהָּקדֹוׁש  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל 
ַּבָּים ֶׁשל   .ִמְּטִביָעה  ִּבּתֹו  ֶׁשָאְדל  ֵּבן  אֹותֹו 

, ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע ִהְתַּכְּוָנה ֵאָליו
ִמְּבֶרְסֶלב    -  ִּבָּתּהן  ּבֶ   ֲהא הּוא ַנְחָמן  ַרֵּבנּו 

ֶׁשָהיּו  ...זי"ע ּוַבת,   ָידּוַע  ָּבִנים  ְׁשֵני  ְלָאְדל 
 ,ְׁשֵני ַהָּבִנים ָהיּו ַרִּבי ָּברּו ִמֶּמעִז'יּבּוז' זי"ע

מֹׁשֶ  ַּבַעל ם  ַחִּייה  ְוַרִּבי  ִמַסִדיְלקֹוב  ֶאְפַרִים 
ֶאְפַריִ  ַמֲחֵנה  א   ,ם"ַה"ֶּדֶגל  ֶׁשְּׁשֵניֶהם 

ֵפייֶגא   ִמִּבָּתּה   ַא ְּכָתִבים,  ַהְרֵּבה  ִהְׁשִאירּו 
זי"ע ִמְּבֶרְסֶלב  ַנְחָמן  ַרִּבי  ֶׁשִהְׁשִאיר   , ָיָצא 

ִנְפָלִאים ְּכָתִבים  ָלרֹב,  ַהּיֹום   ,ְּכָתִבים  ֶׁשַעד 
ְמַחִּיים ֲאָנִׁשים ֶאת ַעְצָמם ָּבֶהם, ְוַכָּוָנָתּה ֶׁשל 
ַאְנֵׁשי   נֹוֲהִגים  ְוָלֵכן  ָעָליו,  ָהְיָתה  ָאְדל 
ְׁשלֹוֵמנּו ַלֲעׂשֹות ְסֻעָּדה ְּגדֹוָלה ְּבַאֲחרֹון ֶׁשל  
ֶּפַסח, ִּכי ִּבּתֹו ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש  

ָסָבתֹו ָאְדל,  ַרֵּבנּוזי"ע  ֶׁשל  ַרִּבי   ַהָּקדֹוׁש   
ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב זי"ע ִנְצָלה ַּגם ִהיא ְוַעל ְיֵדי 

 ֶזה נֹוָלד ַרֵּבנּו ַז"ל. 
ָאְמָנם ָׁשָכָכה  ַהְּסִפיָנה   , ַהְּסָעָרה   ַא

ָיְצָאה ְוָנְטָתה ִמן ַהֶּדֶר, ְוָעְלָתה ַעל ִׂשְרטֹון 
ָּבֵאזֹור, ְּבאֹותֹו  ְלַיד חֹופֹו ֶׁשל ֶאָחד ָהִאִּיים ֶׁש 

ִאי ָׁשְכנּו ָאז ְּפָרִאים אֹוְכֵלי ָאָדם, ּוִבְראֹוָתם  
ַהחֹוף ְלַיד  ֶׁשִּנְתְקָעה  ַהְּסִפיָנה  ָעלּו    ,ֶאת 

ֵהם הֹוִרידּו   ַהּנֹוְסִעים,  ָּכל  ֶאת  ְוָׁשבּו  ָעֶליָה 
אֹוָתם  ָקְׁשרּו  ָהִאי,  ַעל  ַהּנֹוְסִעים  ָּכל  ֶאת 

א ִלְׁשחֹט  ְּבעֹוד  ְוִהְתַּכְּונּו  ּוְלָאְכָלם,  ֹוָתם 
ַהַּסִּכיִנים  ְּבַהְׁשָחַזת  עֹוְסִקים  ַהְּפָרִאים 
ְונֹוְסֵעי ָהֳאִנָּיה ׁשֹוְכִבים ְקׁשּוִרים ּוְמַפֲחִדים  
ַּפַחד ָמֶות, ָּפָנה ֶאל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש  

ַהּסֹוֵפר ְצִבי  ַרִּבי  ַּתְלִמידֹו   :ּוְׁשָאלֹו  ,זי"ע 
ע ַמה  עֹוִׂשים  "ַרִּבי,  ֵאיְנֶכם  ַמּדּוַע  ֹוִׂשים? 

ָעָנה טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל   ַא ָּדָבר?"    :ׁשּום 
ְוֵאיִני   ַהּכֹל,  ָׁשַכְחִּתי  ְּכלּום,  יֹוֵדַע  "ֵאיֶנִּני 

 ".  יֹוֵדַע ַמה ַּלֲעׂשֹות
ּכֵ   םַהִא " ַמֶּׁשהּון  ַאָּתה  עֹוד  ?" "זֹוֵכר 

טֹוב ֵׁשם  ַהַּבַעל    ֹוסֹוְפרת  ֶא   ַהָּקדֹוׁש   ָׁשַאל 
ָעָנה  ן.ַהֶּנֱאָמ  ְצִבי  ָׁשַכְחִּתי    : ְוַרִּבי  ֲאִני  "ַּגם 

"ף ָהָאלֶ ת  ַהּכֹל, ַא ֲאִני עֹוד זֹוֵכר ֶאת אֹוִתּיֹו
ָעָנה ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע   "ת"...ֵּבי

ְמאֹד  :ְוָאַמר ֶאת    !"טֹוב  לֹוַמר  ַּתְתִחיל 
ּסֹוֵפר ְוָכ ִהְתִחיל ר' ְצִבי ַה   "ת"!ֵּבי"ף  ָהָאלֶ 

ַהָּקדֹוׁש   ֵׁשם טֹוב  ְוַהַּבַעל  ָהא"ב  ֶאת  לֹוַמר 
   .זי"ע חֹוֵזר ַאֲחָריו אֹות ְּבאֹות

ם ֶעְׂשִריל  ּכָ ת  ֶא ר  לֹוַמ   ִסְּימּור  ַּכֲאֶׁש י  ַוְיִה 
 ְּבזֹו  "ת,ֵּבי"ף  ָהָאלֶ ל  ֶׁש ת  ָהאֹוִתּיֹום  ּוְׁשַּתיִ 

ָחְזרּו ֶאל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש  ,  זֹור  ַאַח 

ְוָאז ָקָרה    .זי"ע ָּכל ַהּמֹוִחין ֶׁשִּנְתַעְּלמּו ִמֶּמּנּו
ַהֵּנס, ֵמָרחֹוק ִנְׁשְמעּו ִּפְתאֹם קֹולֹות ְצִפיָרה  

ֳאִנּיֹות  [ְּגדֹוִלים   ֵאֶּלה  ֶׁשָהיּו  אֹוְמִרים  ֵיׁש 
ֶׁשָהיּו   אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ָלִאי,  ֵאֶּלה  ֶׁשִהִּגיעּו 

ְוָצְפרּו   ַּבָּמקֹום  ֶׁשָעְברּו  רֹוְכִבים 
ֶאת   ].ַּבֲחצֹוְצרֹות ַהְּפָרִאים  ִּכְׁשמַֹע  ַוְיִהי 

ַהְּגדֹוִלים ַהְּצִפיָרה  ּוָבְרחּו   -  קֹולֹות  ִנְבֲהלּו 
ָהֳאִנָּיה  נֹוְסֵעי  ִהְׁשַּתְחְררּו   ְוָכ ַהָּמקֹום,  ִמן 

   ֵמַהְּׁשִבי ְוִנְּצלּו ִמָּמֶות ְלַחִּיים.
 ל ַהּכֹת ֶא ת  ֶׁשּכֹוְללֹות ָהאֹוִתּיֹול ֶׁש ן סֹוָד 

מֹוֲהָרא ֶׁשַהּמִֹחין   ל,"זַ   ׁש"ְוִהְסִּביר 
ַהְּקדֹוִׁשים ָחְזרּו ֶאל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש  

 "ת,ֵּבי"ף  ְלַאַחר ֶׁשָאַמר ֶאת ָהָאלֶ   אַּדְיָק   זי"ע
"ף ָהָאלֶ ת  ֵּכיָון ֶׁשְּבאֹוִתּיֹו  ,ְּבַיַחד ִעם ַּתְלִמידֹו

ֶׁשָּבעֹוָלם  "תֵּבי ַהְּדָבִרים  ָּכל   .ְּכלּוִלים 
ָהָאלֶ  ְּבִעְנַין  ִּבְׁשֵלמּות  אֹוֵחז  "ף  ּוְכֶׁשָאָדם 

 ,הּוא זֹוֶכה ַלֲעבֹר ֶאת ָהעֹוָלם ְּבָׁשלֹום "תֵּבי
ְוׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְפִריַע לֹו 

 ּוְלַהְפִחידֹו ְּכָלל.
ָהָאלֶ   ִעְנַין  ּוַמְסִּביר   "ת?ֵּבי"ף  ּוַמהּו 

ַז"ל ָהָאלֶ   ,מֹוַהְרַנ"ְּת  הּוא    "תֵּבי"ף  ֶׁשִעְנָין 
ּכֹוֵלל ֶאת ַהּכֹל, ְּדַהְינּו ִּכי ָהִעָּקר ָּבֶזה ָהעֹוָלם  
ַעְצמֹו   ֶאת  ַמְרִּגיל  ֶׁשָהָאָדם  ַהְּתִפָּלה,  ִהיא 

ְלָפֵרׁש ְלָפָניו ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַדֵּבר ֵאָליו ִיְתָּבַר ּו
ָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ת  ְוֶא   ,ִיְתָּבַר ֶאת ָּכל ִׂשיָחתֹו

ָעָליו, ְוׁשֹוֵפ ְלָפָניו ִיְתָּבַר ֶאת ִלּבֹו, ְוָדָבר 
ָהָאלֶ  ְּכָלִלּיּות  ְיֵדי  ַעל  ַנֲעֶׂשה   "תֵּבי"ף  ֶזה 

ַהִּמִּלים  ןֶׁשֵּמֶה    ת ַנֲעׂשֹו  ןּוֵמֶה   , ִמְצָטְרפֹות 
  "תֵּבי"ף  ָהָאלֶ ת  ֶׁשאֹוִתּיֹו  ,ָצאִנְמ   ,ְּתִפּלֹות
ַהּכֹל, ּוִמי ֶׁשאֹוֵחז ִּבְׁשֵלמּות ְּבִעְנַין   תּכֹוְללֹו

ֶאת   ,ֶזה אֹוֵמר  ְוֵכן  ַהְּתִפָּלה,  ְּבִעְנַין  ְּדַהְינּו 
ַעל    :ַהָּפסּוק ַהְּמַרֵּמז   "ָיֶד ֶאת  "ּפֹוֵתַח 

ֶׁשַּפְרָנָסתֹו   ,ַהַּפְרָנָסה ֵהיֵטב  יֹוֵדַע  ְוהּוא 
ָּברּו הּואָּתב ֵמַהָּקדֹוׁש  ַרק  ְיֵדי   ,ֹוא לֹו  ַעל 

ְלָהַרע   ֶׁשָּיכֹול  ָּבעֹוָלם  ֶאָחד  ַאף  ֵאין  ֶזה 
ֵאָליו  ָּתִמיד  ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ִמי  ִּכי  לֹו,  ּוְלַהִּזיק 

ְוַנְפׁשֹו ִלּבֹו  ֶאת  ְלָפָניו   ְוׁשֹוֵפ  ִיְתָּבַר, 
ּכָ  ֶאת  ֶׁשּלֹו  ָהֵאם  ִּבְׂשַפת  לֹו  ַמה  ּוְמַגֶּלה  ל 

ְּתלּוָיה   ֶׁשַּפְרָנָסתֹו  יֹוֵדַע  ְוֵכן  ָעָליו,  ֶּׁשעֹוֵבר 
ַרק ְּבָיָדיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוא ִּביֵדי  
ָּבָׂשר ָוָדם ְּכָלל, ָאָדם ָּכֶזה ֵאינֹו ְמַפֵחד ְוֵאינֹו 

ּוְבַוַּדאי ֻמְבָטח    ,ִנְבָהל ֵמַאף ֶאָחד ֶׁשָּבעֹוָלם
 ֹוָלם ַהָּבא.  לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן ָהע

מֹוֲהָרא"ׁש   ְוִהְסִּביר,   ל"זַ ְוהֹוִסיף 
ָהָאלֶ  ִעְנַין  ִהיא  ֵּבי"ֶׁשַהְּתִפָּלה  ְלַרֵּמז   ,ת"ף 

ָלָאָדם ֶאת ֶּדֶר ַהְּתִפָּלה ָהֲאִמִּתית, ִּכי ַהְרֵּבה 
ְלִהְתַּפֵּלל   רֹוֶצה  ֶׁשָהָאָדם  ְּבֵעת    -ְּפָעִמים 

לֹו   ֵאין  ְּלִהְתַּפֵּלל,  ַמה  ַעל  יֹוֵדַע  ֵאינֹו 
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ִּדּבּוִרים, ְוהּוא ִנְׁשַּבר ְּבִקְרּבֹו ַעל ָּכ ֶׁשֵאינֹו  
  ַא ְּלִהְתַּפֵּלל,  ַמה  ְוַעל  ְּלַבֵּקׁש  ַמה  יֹוֵדַע 

ְּדַהְינּו הּוא   , ת"ף ֵּבי"ְּכֶׁשָאָדם יֹוֵדַע ֶאת ָהָאלֶ 
ף "י ֵסֶדר ָהָאלֶ ַמְתִחיל ְלַבֵּקׁש ַעל ַהּכֹל, ְלפִ 

ת ַאף ַּפַעם א ֶיְחְסרּו לֹו ִּדּבּוִרים ְּכָלל  "ֵּבי
ְוִעָּקר, ִּכי ְּכֶׁשַּיְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 
ִיְתָּבַר ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּצִרי ְלִפי ַהֵּסֶדר, 
ֶאֶרץ   ַעל  ֲאִכיָלה,  ַעל  ֱאמּוָנה  ַעל  ְּדַהְינּו 

א'  ִיְׂשָרֵאל ְּבאֹות  ֻּכָּלם  ֶׁשֵהם  אֹוְרִחים   ,ַעל 
ְוַאַחר ָּכ ַיְמִׁשי ְלאֹות ב' ִויַבֵּקׁש ַעל ָּבִנים  

ְוָכ ַיֲעבֹר ֶאת ָּכל    ...ְוַעל ְּבִרית, ּוִביָנה ְוכּו'
ַאף ַּפַעם א יֹאַמר ֶׁשֵאין לֹו    -  ָהאֹוִתּיֹות ֻּכָּלן

  ,ה ְּלִהְתַּפֵּללְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ַעל ַמ  ,ִּדּבּוִרים
ָהָאלֶ י  ּכִ  סֹוד  ֶאת  יֹוֵדַע  ֵּבי"ַּכֲאֶׁשר    - ת  "ף 

ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּלַבֵּקׁש  ַמה  ַעל  לֹו  ֵיׁש   ,ָּתִמיד 
 ַאְׁשֵרי לֹו ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו.  

ם ָהָאָד ת ֶא ת ְמִביאֹו"ת ֵּבי"ף ָהָאלֶ 
 ת  ֻמְחֶלֶט ת ִלְדֵבקּו

ָּכֶזה  ה  ְוִהּנֵ  ַעְצמֹו  ָאָדם  ֶאת  ַהַּמְרִּגיל 
ְלַבֵּקׁש ּוְלִהְתַּפֵּלל ְלָפָניו ִיְתָּבַר ַעל ָּכל ַמה  

ָהָאלֶ  ֵסֶדר  ְלִפי   ָצִרי ֵּבי"ֶּׁשהּוא  ִאי   ,ת"ף 
ִּכי הּוא ָּדבּוק ּבֹו    , ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות לֹו ְּכלּום

  ֵאי ה  ִיְהיֶ ד,  ָּתִמי,  ִיְתָּבַר ְּבַתְכִלית ַהְּדֵבקּות
ָּכל  י  ּכִ   ה, ֶׁשִּיְהיֶ ב  ַמּצָ ה  ּוְבֵאיזֶ ה,  ְהיֶ ֶׁשּיִ  ַעל 

ִמָּיד הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ִּפיו    ,ָּדָבר ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו
ּוְמַסֵּפר ֶאת ַהּכֹל ְלָפָניו ִיְתָּבַר ִּבְלׁשֹון ָהֵאם 

טֹוב  ,ֶׁשּלֹו ָחֵבר  ֶאל  ְמַדֵּבר  ֶׁשהּוא   ,ְּכמֹו 
ַהָּקדֹוׁש   לֹו  עֹוֵזר  ָּכֶזה  הּואּוְבאֶֹפן   ָּברּו  ,

לֹו  ַאְׁשֵרי  ַהּכֹל,  ֶאת  ְלַהִּׂשיג  זֹוֶכה  ְוהּוא 
  .ְוַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו

ם ַהָּׁשַמיִ ן ֶׁשִּמ ה ָרָא ב טֹום ֵׁש ל ַהַּבעַ 
 ת ַהָּתְכִניל עַ ר ִוֵּת ם ְמַעְּכִבי

טֹוב  ן  ָמָר ן  ִהְתּבֹונֵ ר  ַּכֲאֶׁש  ֵׁשם  ַהַּבַעל 
ַּבְמאֹוָרעֹו זי"ע   ו,ָעָלי  ֶׁשָעְברּות  ַהָּקדֹוׁש 

ֶהְחִליט    ה,ַהּזֶ ר  ְוֵהִבין ֶׁשִּבְׁשִבילֹו ָהָיה ַהַּסעַ 
ְלֶאֶרץ   ִלְנסַֹע  ְוא  ִמָּיד,  ְלטּוְרִקָּיה  ַלֲחזֹר 
ְמַעְּכִבים  ַהָּׁשַמִים  ֶׁשִּמן  ָרָאה  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל, 
אֹותֹו, ְוֵאין לֹו ִלְדחֹק ֶאת ַהָּׁשָעה ּוְלִהְתַעֵּקׁש 

ְלֶאֶר  ִיְׂשָרֵאלִלְנסַֹע  ְּכֶׁשֵהֵחָלה    , ץ  ִמָּיד  ְוָאֵכן 

ִלְנֹסעַ  ּוְבתֹו   ,ַהְּסִפיָנה  ֲחָזָקה  רּוַח  ָּבָאה 
ְלטּוְרִקָּיה ַהְּסִפיָנה  ִהִּגיָעה  ִמְסָּפר    ,ָׁשעֹות 

ַהָּקדֹוׁש   טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ָחַזר    זי"עּוִמָּׁשם 
  ְוא ָנַסע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.  ,קֶֹדׁשה  ָנאוָ   ְלֵביתֹו
"ף  ָהָאלֶ י  ְיֵד ל ֶׁשעַ ע  ָיַד ב טֹום ֵׁש ל ַהַּבעַ 

 ן ַהּמֹוִחים חֹוְזִרי"ת ֵּבי
ם  ֶׁשַהֵּנס ַהָּגדֹול ַהֶּזה ִהְתַרֵחׁש ְּביֹות  ֶוֱהיֹו

ְלֵזֶכר ן  ַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ָלכֵ   -  ַהָּקדֹוׁשב  טֹו
ֶׁשֵהם  ָמקֹום  ְּבָכל  ַהֲחִסיִדים  עֹוִׂשים  ֶזה 
ּוֵמַאַחר  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ְלֵזֶכר  ְּגדֹוָלה  ְסֻעָּדה 
ֶׁשַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע ָזָכה ְלִהָּנֵצל  

 "תֵּבי"ף  ָהָאלֶ ת  ָהאֹוִתּיֹוכ"ב  ִּבְזכּות  
ֶׁשֵהן ְּכָלִלּיּות ַהְּתִפָּלה ְוַהַּבָּקָׁשה,   תַהְּקדֹוׁשֹו

ָהָאלֶ  אֹוִתּיֹות   ְּבתֹו   "תֵּבי"ף  ַהְּכלּוִלים 
ִלְׁשּפֹ ֶאת ַנְפׁשֹו ֵאָליו    ןֶׁשָהָאָדם ָיכֹול ַעל ָיָד 

ָלנּו    "לזַ   ְוַרֵּבנּו  .ִיְתָּבַר מֹוֲהַר"ן  ִּגָּלה  (ִלּקּוֵטי 

ֶׁשִעַּקר ּכֹחֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח הּוא    , ֵחֶלק א' ִסיָמן ב')
ַהְּתִפָּלה ְוַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה ִיְכּבֹׁש ֶאת ָהעֹוָלם  
ִויַנַּצח ֶאת ָּכל ַהִּמְלָחמֹות ְוכּו', ָלֵכן ִנְקֵראת 

ְסֻעַּדת ַהָּמִׁשיַח, ִּכי ָמִׁשיַח ְיַגֶּלה   -  ְסֻעָּדה זֹו
ָכל ָהעֹוָלם  ֶאת ִעְנַין ַהְּתִפָּלה ְוַהִהְתּבֹוְדדּות לְ 

ִּבְלָעָדיו   ְמִציאּות  ׁשּום  ֶׁשֵאין   ְוֵאי ֻּכּלֹו, 
ְּכָלל  ַעְצמֹו    .ִיְתָּבַר ֶאת  ַמְרִּגיל  ּוְכֶׁשָאָדם 

ֵליֵל ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח עֹוד ַעָּתה, ְּדַהְינּו 
ְלִהְתַּפֵּלל  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְרִּגיל  ֶׁשהּוא 

ַר ְוִלְׁשּפֹ ֶאת ַנְפׁשֹו  ּוְלִהְתּבֹוֵדד ְלָפָניו ִיְתּבָ 
ּוְלַסֵּפר לֹו ִיְתָּבַר ַהּכֹל,   ,זֹו ְּתִפָּלה  -  ְּבִׂשיָחה

ְוִׁשּדּוד   ִנְגִלים  ִנִּסים  ִלְראֹות  זֹוֶכה  הּוא 
 .ַהֶּטַבע ַמָּמׁש, ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ָּבֶזה 

ה  ְּגדֹולָ ה ְּבַסָּכנָ א ִנְמצָ ם ָהעֹולָ ה ְּבזֶ ם ָהָאָד 
 ד ְמאֹ

ִנְמָצא    ,ֶּבֱאֶמת  ִּכי ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ָהָאָדם 
ְׁשנֵ  ֶאת  ְיַאֵּבד  ֶׁשא  ְּגדֹוָלה  ְּבַסָּכָנה    י ָּתִמיד 

ַהָּסֶמ   ,ָהעֹוָלמֹות ֵמ "ִּכי   "  ָּכל ַעל  אֹוֵרב  ם 
ֶאָחד ְוֶאָחד ְורֹוֶצה ַרק ְלַהְטִּביַע אֹותֹו ִּביֵון 

ַוֲהָבָליו,   -  ְמצּוָלה ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ַּתֲאַות 
ְּבֶטַבע,ּו ְלַהְכִניסֹו  ו  ָעָלי  ּוְלַהְמִׁשי  ִבְפָרט 
יז)ְּדָבִרי(ת  ְקִלּפַ ת  ֶא  ח,  ָיִדי "  :ם  ְועֶֹצם  ּכִֹחי 

ַהֶּזה ַהַחִיל  ֶאת  ִלי  ְקִלַּפת  "ָעָׂשה  ֶׁשּזֹו   ,

ֵמ "ַהָּסֶמ   "ַהּמֹוֵׁשל   -  ם ֶׁשהּוא  ֶׁשחֹוֵׁשב 
ּוְמַכֶּסה ּוַמְעִלים  ְוכּו',  ֶטַבע  ְוַהּכֹל    ְוכּו', 

א    ,ִיְתָּבַר ְמִציאּותֹו  ֲאִמַּתת  ֶאת  ּוַמְסִּתיר 
 ַּבֶּדֶר  ֵליֵל ַעְצמֹו  ֶאת  ֶׁשַּמְרִּגיל  ִמי  ֵכן 

ַרֵּבנּו ָלנּו  ֶׁשִּגָּלה  ְוַהִּנְפָלָאה    "ל, זַ   ַהּנֹוָרָאה 
ֶּדֶר ֶׁשַּיְרִּגיל    ְוִהיא  ְוַהִהְתּבֹוְדדּות  ַהְּתִפָּלה 

ֵאל ֵליֵל ְּבָמקֹום ָּפנּוי ֶאת ַעְצמֹו ָּכל ַּבר ִיְׂשָר 
ָאָדם ְּבֵני  ָׁשם  ְלָפָניו   ,ֶׁשֵאין  ִויַסֵּפר  ְוָיִׂשיַח 

ִויַדֵּבר ִעּמֹו    ,ִיְתָּבַר ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִעם ְלָבבֹו
ִיְתָּבַר ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוַהֵּבן ֶאל  

ְּגמּוָרה ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות    ָאז  ,ָאִביו 
ִנִּסים  ֶׁשִּיְרֶאה  ַעד  ִמָּׁשם  ָיזּוז  א  ְּבַוַּדאי 

ַעל    ,ִּכי ָּבֶזה ֶׁשְּמַדְּבִרים ִעּמֹו ִיְתָּבַר  .ִנְגִלים
ַהַהְׁשָּגָחה ִּגּלּוי  ָעָליו   ִנְמָׁש ֶזה  ְוזֹוֶכה    ,ְיֵדי 

ִלְראֹות ְּבֵעיָניו ַהַּגְׁשִמּיֹות ֵעיֵני ַהָּבָׂשר ֶׁשּלֹו  
אּותֹו ִיְתָּבַר, ְוזֹוֶכה ְלִהָּכֵלל ֶאת ֲאִמַּתת ְמִצי

ּבֹו ִיְתָּבַר. 
  ֶּדֶרת ְוִהְתּבֹוְדדּוה ִמְּתִפּלָ ה ַיֲעֶׂש  ָמִׁשיַח 

 ם  ָלַרִּביה ְּכבּוָׁש 
ָמִׁשיַח  ַיֲעֶׂשה  ַהּזֹו  ַהִּנְפָלָאה   ַהֶּדֶר ְוֶאת 
ִצְדֵקנּו ְּכֶדֶר ְּכבּוָׁשה ָלַרִּבים, ַעד ֶׁשָּכל ֶאָחד  

ְוֵיֵל ְלָׁשם   , ְוֶאָחד ִיְבַחר ְלַעְצמֹו ָמקֹום ָּפנּוי
ַמה  ָּכל  ְוֶאת  ַנְפׁשֹו  ְוֶאת  ִׂשיחֹו  ֶאת   ִֹלְׁשּפ
ֶׁשהּוא   ְּבָלׁשֹון   ִיְתָּבַר ֵאָליו  ָעָליו,  ֶּׁשעֹוֵבר 

ְוָדָבר ֶזה    .ָרִגיל ָּבּה ֶׁשִהיא ְׂשַפת ָהֵאם ֶׁשּלֹו
ְּכֶׁשָּיבֹוא   ,ְוֶאָחד  ִיְהֶיה ָּפׁשּוט ֵאֶצל ָּכל ֶאָחד

ְּכמֹו ֶׁשַהּיֹום ֵאֶצל ֻּכָּלם הּוא   ,ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו
ִּכי ֵמרֹב  ְלָהִניַח ַטִּלית ּוְתִפִּלין,  ָּדָבר ָּפׁשּוט 

ִצְדֵקנּו   ָמִׁשיַח  ֶׁשְּיַגֶּלה  ֱאקּות  ִיְזֶּכה   -ִּגּלּוי 
ֲאִמַּתת  ֶאת  ְלַהְרִּגיׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל 

נֹוָרא    ְמִציאּותֹו ְּבִגּלּוי  ָּפָניו  ַעל   ִיְתָּבַר
ִּפיו ְלַדֵּבר ֵאָליו ת  ּוִמֵּמיָלא ִיְפַּתח ֶא   ,ְוִנְפָלא

ָּכל ֶאת   ִיְתָּבַר לֹו  ּוְלַסֵּפר   הַמ   ִיְתָּבַר 
ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו ְוֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשהּוא ָצִרי.   

ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשַּמֶּטה אֶֹזן ַקֶּׁשֶבת ּוְמַקֵּים ֶאת ָּכל  
ִּפי   ַעל  ִלְחיֹות  ִיְזֶּכה  ְוָאז  ַעְכָׁשו,  עֹוד  זֹאת 

ַעָּתה ְּכָבר  ִצְדֵקנּו  ָמִׁשיַח  ֶׁשְּיַגֶּלה    ;ַהִּגּלּוי 
ֶחְלקֹו ְוַאְׁשֵרי  לֹו  ָּכל    , ַאְׁשֵרי  לֹו  טֹוב  ְוָאז 

ן. ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹו ,ַהָּיִמים
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  מנחה וקבלת שבת  ק "שב שחרית ס "ושל מנחה חבורה
 21:15יום שלישי בשעה 

 ירושלים דקות לאחר הדה"נ  20 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  20 20:00יום שני  שיחת חברים: 
15רח' רבי נחמן מברסלב   

 בני ברק  דקות לאחר הדה"נ  15 ברכות  9:15 דקות לאחר זמן הדה"נ  10 21:00יום רביעי בשעה   
  7בעל שם טוב רח' 

 שמיעת שיעור  
 19ליל שישי רח' נחל דולב  

 סעודה שלישית בזמן הדה"נ 
 דקות לפני השקיעה  10 ---   ק"א 20 הנביאה מרים' רח'  ג גם ברמה ו

 

 שמש תבי
   6ריב"ל רח' 

 מודיעין עילית  אי"ה בקרוב  בקרוב אי"ה   סעודה שלישית בשקיעה  21:30יום רביעי בשעה   
3קומה  5רשב"י   

 שמיעת שיעור  
 צפת  דקות לפני השקיעה  10 ברכות  9:00 דק' לפני השקיעה  20 21:00יום ראשון בשעה  

 ) 1-(בנין יד עזרה  1רחוב צה"ל 
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