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 א   |  ה'תשפ"ב  יְׁשִמינִ ל ִיְׂשָרֵא ץ  ֵסֶדר ַהְּנִסיָעה ְלֶאֶר 

 בס"ד 

 

 ) ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן חלק א, ִסיָמן מז( "ַעל ֵּכן ִנְקֵראת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ַהַחִּיים"

 

ְּבַרֲחֵבי ָהעֹוָלם ְותֹוָׁשֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְפָרט    ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ִקְּבלּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו

ְלַבֵּקר   הֶׁשָהיָ ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ַהְּמַׂשַּמַחת   ַהְּיִׁשיָבה ָיבֹוא ׁשּוב  ָלֶהם ַהְּזכּות ֶׁשרֹאׁש 

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִלְפעֹל ְיׁשּועֹות ְרפּואֹות ת  ֶא 

 ִׁשּדּוִכים ְוִזּוּוִגים. 

ַהּיְ  רֹאׁש  "ּתֹוָדה  ַעד  ְוִקְּיָמנּו"  ָׁשְמעּו  ִמ"ֶׁשֶהֱחָינּו  ַחַּיי!"  ַעל  ָמקֹום  ְּבכָ ִׁשיָבה  ל 

 ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָּפַסע ֶאת ְּפִסיעֹוָתיו, ִמִּמירֹון ַעד ְּבֵני ְּבַרק ּוִמְּצַפת ַעד ְירּוָׁשַלִים. 

ֶׁשל   ׁשֹוִנים  ְּפָרִטים  ַהְּכָתב  ַעל  ֶהֱעָלה  ְׁשִליָט"א  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש   ָֹאר ְּבִמְכָּתב 

, ְוַהּתֶֹכן ֶׁשל ֵחֶלק ֵמַהְּדָרׁשֹות ֶׁשהּוא ָמַסר ְּכֶׁשהּוא ָׁשָהה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  ַהְּנִסיָעה

ְׁשִמיִני   ָּפָרַׁשת  ּוַמֲעַמד   - ְּבַׁשָּבת  ָהִראׁשֹון  ַהָּׁשָנה  יֹום  ַּגם  ְּכֶׁשָחל  ָּפָרה תשע"ב, 

ְיֶחְזֵקאל רֹו ַרִּבי  ַהָּגדֹול הגה"צ  ַהַּמֵּצָבה ֶׁשל ָסבֹו  ְוָקדֹוׁש  ֲהָקַמת  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ָטה 

 ִלְבָרָכה.

ְּבַהָּכַרת ַהּטֹוב ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶׁשִהְקִּדיׁש ֶאת ְזַמּנֹו ַלֲעלֹות ֶאת ָּכל ֶזה 

ֶׁשִּמָּׁשם ִּתְׁשֲאבּו ַחּיּות   ַעל ַהְּכָתב ֲאַנְחנּו ַמִּציִגים ַלּקֹוְרִאים ַהֲחׁשּוִבים ֶאת ַהִּמְכָּתב

ת ֲחָדִׁשים ְלַקֵּים ֶאת ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות ּוְלָהִפיץ ֶאת  ְוכֹוחֹו

 ֶזה ַלֲאֵחִרים.

 

 ! ֶכםְׁש ַנפְ  ְתִחיּו ּוִקְרא

 ֲעֶרֶכת ַּמ ַה 

 

 

 



 ב   |  ה'תשפ"ב  יְׁשִמינִ ל ִיְׂשָרֵא ץ  ֵסֶדר ַהְּנִסיָעה ְלֶאֶר 

ִסיָעה ָרֵא ץ ְלֶאֶר  ֵסֶדר ַהּנְ ת ל ִיׂשְ ְרׁשַ ִמינִ , ּפַ  , ה'תשפ"ב י ׁשְ
  

 ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע, כ"ה ֲאָדר ב', ְׁשַנת תשפ"ביֹום ב'   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 

 ִלְכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ֶחְמַּדת ְלָבִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ְּבַחְסֵדי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ָזִכיִתי ִלְהיֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

ָנַסְעִּתי ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְהיֹות ַּבֲהָקַמת ַהַּמֵּצָבה ֶׁשל ָסִבי ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי 

ְיֶחְזֵקאל ֶּבן ר' ִיְצָחק ַאְיִזיק ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ַהּיֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ָהָיה ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש  

 . ַהָּׁשבּועַ   ִראׁשֹון ְּביֹום ִהְתַקְּיָמה  ַהַּמֵּצָבה תֲהָקַמ  (כ"ג ֲאָדר ב')ָּפָרה -ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני

ִהְצָטְרפּו ְׁשלֹוִׁשים ַּבחּוִרים. ָיָצאנּו ַלֶּדֶר ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַּבַּלְיָלה ְּבָׁשָעה ְׁשֵּתים  

ַהְּנִסיעָ  ַהְּתעּוָפה.  ִּבְׂשֵדה  ַעְרִבית  ִהְתַּפַּלְלִּתי  ְמאֹד טֹובָ   הֶעְׂשֵרה,  קֶֹדם  ,  הָהְיָתה 

ָיַׁשְנִּתי ְקָצת, ַאַחר ָּכ ָּכַתְבִּתי ְקָצת ִמְכָּתִבים ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָלַמְדִּתי ֶאת ַהִּׁשעּוִרים  

 ֶׁשִּלי. ִהְתַּפַּלְלִּתי ַׁשֲחִרית ַּבָּמטֹוס.

ִּבְׂש  ִמְנָחה  ִהְתַּפַּלְלנּו  ּוְׁשלֹוִׁשים.  ַאְרַּבע  ְּבָׁשָעה  ַהָּצֳהַרִים  ַאֲחֵרי  ֵדה  ִהַּגְענּו 

ֵמַהֲחבּוָרה   ַאְבֵרִכים  ַּכָּמה  ַלִּמְקֶוה.  ָהַלְכִּתי  ְּבַרק.  ִלְבֵני  ָנַסְענּו  ִמָּׁשם  ַהְּתעּוָפה, 

"ֶׁשֶהֱחָינּו   ּוַמְלכּות  ְּבֵׁשם  ֵּבְרכּו  ֵהם  ָׂשְמחּו,   ָּכ ָּכל  ֵהם  ִלי,  ִהְמִּתינּו  ְּבַרק  ִּבְבֵני 

, ְּכֶׁשּפֹוְגִׁשים ָחֵבר ָחן ָערּו אַֹרח ַחִּיים ִסיָמן רכה, ְסִעיף א)(ֻׁשלְ ְוִקְּיָמנּו ְוגֹו'", ְּכִפי ַהֲהָלָכה  

 עֹוִׂשים "ֶׁשֶהֱחָינּו".  -ֶׁשְּכָבר א ָראּו ַהְרֵּבה ְזַמן, ִמְתַּגְעְּגִעים ּוְׂשֵמִחים 

ְיה ֵמאֹות  ִהְתַּכְּנסּו,  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ְּבַרק,  ִּבְבֵני  ְלאּוָלם  ָנַסְעִּתי  ּוִדים,  ִמָּׁשם 

ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֱאִליֶמֶל ִמִליֶזעְנְסק ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו;  ַהִהּלּוָלא  ִלְסעּוַדת  

 ְסֻעַּדת ִהּלּוָלא ַּבּיֹום ַהֶּזה.  ה עֹוֶׂש מֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה 

. דיָ ת  ְׁשלֹוֵמנּו ָעְברּו ִלְלִחיַצ ִהְתַּפַּלְלנּו ַעְרִבית ְוָנְטלּו ָיַדִים ִלְסעּוָדה, ַאְנֵׁשי  

ַאָּתה א ָיכֹול ְלָתֵאר ְלַעְצְמ ָמה ָהַל ָׁשם, ֲאָנִׁשים ָהיּו ֲאִסיֵרי ּתֹוָדה ַעל ַהַחִּיים  

ִּתְׁשַאל ֶאת    .ָּכ ָאֵכן  ֶׁשֶּזה   ְלַעְצְמ ְלָתֵאר  ֶׁשֶאְכּתֹב ְל א ּתּוַכל  ַּכָּמה  ֶׁשָּלֶהם; 

ְיַסְּפרּו ְל, אֹו ִּתְׁשַאל ֶאת ַאְיִזיק ָראְטה, הּוא ַּגם ִהִּגיַע, ַּגם ַהְּמַנֵהל    ַהַּבחּוִרים, ֵהם



 ג   |  ה'תשפ"ב  יְׁשִמינִ ל ִיְׂשָרֵא ץ  ֵסֶדר ַהְּנִסיָעה ְלֶאֶר 

ִהְצָטֵר  ה  מֹׁשֶ ַׁשָּי    ףַאְבָרָהם  ָהָיה  א  ִמֶּזה  יֹוֵתר  ַחָּלה,  ָאַכְלִּתי  ֶווֶּבְרָמן.  ְוַאִרי 

 ָלַקח ְׁשָעַתִים.  -"  ָׁשלֹום"ֶהם  ָיד ְלָכל ָּכ ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ְוַרק לֹוַמר לָ   ץֶלֱאכֹל, ִלְלחֹ

  ְסעּוָדה   ִהִּגיׁשּו  ֲחֻתָּנה,  ְּכמֹו  ַמָּמׁש  ֲעִׁשיָרה,  ְסעּוָדה  ִאְרְּגנּו  ִמְּירּוָׁשַלִים  ַהַּגָּבִאים

 ְוָׁשרּו.  ִנְּגנּו  ְׁשלֹוֵמנּו   ַאְנֵׁשי  ְלַׁשֵער; ֵאין  ַעד ָהְיָתה  ַהִּׂשְמָחה ַהֶּמֶל. ְּכַיד הְראּויָ 

ֵנרֹו    ִהְתִחילּו ַהֶּנְחָמד ִׁשְמעֹון ְפֶרְנֶקל  ֶאת ַהְּדָרָׁשה ִעם ִסּיּום ַהַּׁש"ס; ַהֶּיֶלד 

ָּכל ַׁש"ס ַּתְלמּוד ַּבְבִלי.    ת ֶא   ִסֵּים  – ָיִאיר, ְּבנֹו ֶׁשל ַהַּגַּבאי ִּבירּוָׁשַלִים ִיְצָחק ְׁשמּוֵאל  

ָּכל ַהַּׁש"ס! ת  ָצִעיר ְמַסֵּים ֶא   ַמְרֶאה ֵעיֵניֶהם, ֶיֶלדת  ֶא  ל ֲאָנִׁשים א ִהְצִליחּו ְלַעּכֵ 

ַהָּפִנים ֶׁשּלֹו ָזְרחּו, ָראּו ָמה ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר: "ִמי ֶׁשְּמַסֵּים ַׁש"ס ַמְמִׁשי ָעָליו ֶצֶלם  

 ֱאִקים".

  ִּדַּבְרנּו ִמַּגְדלּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה. הּוא ָזָכה ְלַהִּגיעַ 

ַרֵּבנּו   ֶׁשל  ַהִּלּמּוד   ֶּדֶר ֵסֶדר  ִּפי  ַעל  ָלַמד  ֶׁשהּוא  ִּבְזכּות  ַרק  ָּכזֹו  (ַּכְּמבָֹאר  ְלַדְרָּגה 

"ּוִמֵּמיָלא ָיִבין".   ם, הּוא ִהְתִחיל ִלְלמֹד ְּבִגְרָסא ַעד ֶׁשִהְתַקּיֵ "ן, ִסיָמן עו)ְּבִׂשיחֹות ָהַר 

: "ֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד, לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר, (ָׁשם)ַרֵּבנּו אֹוֵמר 

 ּוִמֵּמיָלא ָיִבין".

ִּדַּבְרנּו ַעל ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ֶלֱאהֹב ֶאָחד ֶאת ַהֵּׁשִני. מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּפר, ַהַּצִּדיק   

י זּוָׁשא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָׁשַאל ֶאת ָאִחיו, ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֱאִליֶמֶל  ַהָּקדֹוׁש ַרּבִ 

ִלי ֶאת ַהּסֹוד, ַמהּו ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּמֹוְפִתים ֶׁשְּל?    הְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו: "ָאִחי, ְּתַגּלֶ 

הּוא ָאַמר: "ָאִחי, ִהְכַנְסִּתי  ז  ", ָא םיְּדָבִר   ְּכֵאּלּום  ֶאְצְל מֹוְפִתים, ִמְתחֹוְלִלי  םקֹוִרי

ֶזה   ַהֵּׁשִני,  ֶאת  ֶאָחד  אֹוֲהִבים  ְמאֹד  ֻּכָּלם  ֶׁשִּלי,  ַהַּתְלִמיִדים  ֵּבין  ֲחָזָקה  ַאֲהָבה 

ֵיׁש ִנִּסים    -ַהּסֹוד"; ָאַמר ַרִּבי זּוָׁשא: "ִאם ָּכ ֲאִני ְּכָבר ֵמִבין ַהּכֹל, ִאם ֵיׁש ַאֲהָבה  

 . "ִויׁשּועֹות

 ּכּולֹו ַאָּתה ָיכֹול ִלְׁשמַֹע ַּבַּקו.  ִני ּכֹוֵתב ְל ַרק ָראֵׁשי ְּפָרִקים, ֶאת ַהִּׁשעּורֲא 

ּכִ  ַהֹּקֶדׁש  ְלֵהיַכל  ֶׁשָּבִאים  ֲאָנִׁשים  ֶׁשֵּיׁש  ִּדַּבְרנּו  ִלְברַֹח  י  עֹוד  ְמַחְּפִׂשים  ֵהם 

ֲאָבל ְּכֶׁשָּבִאים    .ם רֹוִאים ְּבָעיֹותֵמַהְּבָעיֹות ֶׁשָּלֶהם, ַאַחר ָּכ ֵהם ִמְתַאְכְזִבים ְּכֶׁשֵה 

ֶאת   ַרק  ְמַחְּפִׂשים  ֶאָחד,  ֵמַאף  ּבֹוְרִחים  א  ְלִהְתַרְּפאֹות,  ְּכֵדי  ַהּקֶֹדׁש  ְלֵהיַכל 
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ָאז א ּכֹוֲעִסים ַעל   -  הִלְנִׁשיָמ   ןָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל, ְמַחְּפִׂשים ְקָצת ֲאִויר ַרֲענָ 

ְלַתֵּקן ֵאֶצל ה  ְּפִׂשים ֶחְסרֹונֹות ֵאֶצל ֲאֵחִרים, ִּבְמקֹום ְלַחֵּפׂש ַמ ׁשּום ָּדָבר, א ְמַח 

ָהָאָדם ְמַתֵּקן ֶאת ַעְצמֹו; ֵאֶּלה א עֹוְזִבים, ֵאֶּלה ִנְׁשָאִרים ְּבֶמֶׁש ָּכל    -ֲאֵחִרים  

ֶׁשָּבא ִמי  ַהָּבא.  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַהַּצִּדיק,  ֵאֶצל  ִלְברַֹח ִמּתֹו  ַהַחִּיים  ַּכָּוָנה   

הּוא ַיְמִׁשי ִלְברַֹח ֵמֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ִּכי ְּבָכל ָמקֹום    - ֵמַהְּקִהָּלה ֶׁשּלֹו, ֵמַהְּבָעיֹות  

ְמַחֵּפׂש   םָאָד   ֵיׁש ְּבָעיֹות; ָּכל ְזַמן ֶׁשֲאַנְחנּו ַּבָּגלּות ָּכל ֶאָחד ָמֵלא ְּבֶחְסרֹונֹות, ְוִאם

סֹוֵבל  א  ּבֹוֵרַח ֵמַעְצמֹו, ִהי  אמֹוָצא ֶאת ְמקֹומֹו, ַעד ֶׁשהּו א  א  הּו   – ַרק ְׁשֵלמּות  

 ַרק ;  ֵמַהַחִּיים  הְמֻנֶּד א  הּו  ,(ְּבֵראִׁשית ד, יב)ֵמַהְּקָלָלה ֶׁשל ַקִין "ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ"  

,  ִיְתָּבַר  ַהֵּׁשם  ֶאל  בְלִהְתָקֵר ַעְצמֹו'  ר  'ֲעבּו  ֶּדֶר,  ִלְחיֹות'  ְלַעְצמֹו'  ֶּדֶר  ֶׁשְּמַחֵּפׂש  ִמי

ָלַדַעתַעְצמֹו'  ר  'ֲעבּו  ֶּדֶר  ִויָלִדים  ִאָּׁשה  ִעם  ִלְחיֹות  ֵאי  ,ַעְצמֹו' ִלְלמֹד ר  'ֲעבּו  ֶּדֶר

 הּוא ִנְׁשַאר ָקׁשּור ֶאל ַהַּצִּדיק. -

ת ַהִּׂשְמָחה ֶׁשל  ָרְקדּו ְוא ָנְתנּו ִלי ִלְנׁשֹם; ַאָּתה א ָיכֹול ְלָּתֵאר ְלַעְצְמ ֶא 

ֵהם   ַהִּמְכָּתִבים;  ֶאת  נֹוְׁשִמים  ַהְּדָרׁשֹות,  ֶאת  ֶׁשּנֹוְׁשִמים  ַהֲחָדִׁשים  ַהְּמקָֹרִבים 

ם  ּתֹוָדה ַעל ַהַחִּיי"ַהִּמָּלה ַהְּיִחיָדה:    תֶא   ְמַצִּפים ְלִהְתָראֹות ְוֶׁשּיּוְכלּו ְלַהִּגיד ַרק

 "י!ֶׁשּלִ 

ִמְתַקֶּׁשֶרת ֵאַלי, ִהיא אֹוֶמֶרת ִלי: "ֲאִני ׁשֹוַמַעת ֶׁשַאָּתה ִּבְבֵני ְּבַרק, ֲאִני  ִאִּמי  

רֹוָצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשִּתַּגׁש ַלֲחֻתָּנה" ֲחֻתָּנה ֶׁשל ֶּבן ּדֹוִדי, ֶנֶכד ֶׁשל ַאח ִאִּמי, ָהַרב 

ְסֶלב, הּוא ְמאֹד ִחֵּזק אֹוִתי ְּבָכל  ר' ְׁשמּוֵאל ַטְיֶטְלּבֹוְים ֵנרֹו ָיִאיר, הּוא ֲחִסיד ְּבֶר 

 "!ַהָּׁשִנים. ַּבְּתקּוָפה ֶׁשל ָהְרִדיפֹות הּוא ָּתִמיד ָאַמר ִלי: "ָאִחי ֲחַזק ֶוֱאחֹז ַעְצְמ 

: "ָׁשַמְענּו ִמַּצִּדיק ֲאִמִּתי ֶׁשָאַמר, (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיַמן מח)ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר  

ה אֹוֵמר לֹו ֶאָחד, ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבֵעת ֶׁשָעַסק ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִּבְתִחָּלתֹו  ֶׁשִאּלּו ָהיָ 

."ָהִייִתי ָרץ ּוִמְזָּדֵרז ְמאֹד ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר ,'ָאִחי, ֲחַזק ֶוֱאחֹז ַעְצְמ' 

ּדֹוִדי ֶּבן  ַהְּמֻחָּתן,  ַּפַעםק  ְוָחזֵ   ד ְמאֹאֹוִתי    ִנֵּצַח   ַּגם  ַּבָּׁשָנה  דְמאֹ  אֹוִתי   .

ָהיּו ָעַלי ְרִדיפֹות נֹוָראֹות, ַאָּתה    -ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּפַתְחנּו ֶאת ַהְּיִׁשיָבה, ְׁשַנת תשס"ט  

ְּבַוַּדאי זֹוֵכר ֶאת ֶזה, ַּגם אֹוְת ָרְדפּו ָאז. ָאז הּוא ָעָלה ִליִׁשיָבה ְּבָחְכָמה; ְצִריִכים  
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א ׁשֹוֵאל אֹוִתי ְּבָפִנים ְרִציִנּיֹות: "ַאָּתה יֹוֵדַע ָמה קֹוֶרה?"  ָלַדַעת ֵאי ְלַחֵּזק... הּו

ׁשּוב   ְוהּוא  ִלְׁשאֹל?"  ִמְתַּכֵּון  ַאָּתה  "ָמה  אֹותֹו:  ׁשֹוֵאל  ֲאִני  ָעָליו,  ִמְסַּתֵּכל  ֲאִני 

נֶ  ַהִּמְלָחָמה  ִמי ְמַנֵהל ֶאת  יֹוֵדַע  ַאָּתה  יֹוֵדַע ָמה קֹוֶרה?  ֶגד  ׁשֹוֵאל אֹוִתי: "ַאָּתה 

ְו ...    ... ַוֲאִני ַמְתִחיל ְלָפֵרט לֹו ַּכָּמה ֵׁשמֹות,  ֲאִני אֹוֵמר לֹו: "ֵּכן",  ַהְּיִׁשיָבה?" 

ָא  ֵמֲאחֹוֵריֶהם?"  עֹוֵמד  ִמי  יֹוֵדַע  "ַאָּתה  ִלי:  אֹוֵמר  ְוהּוא  לֹו ז  ְועֹוד;  אֵֹמר  ֲאִני 

ַאָּתה א יֹוֵדַע ָמה קֹוֶרה",    ַהְּבָעָיה ֶׁשְּל!  ת: "א!" ְוהּוא אֹוֵמר ִלי: "זֹא הְּבֶבָהלָ 

 ְואֹוֵמר ִלי ְּבֶׁשֶקטהּוא מֹוֵתַח אֹוִתי, ֲאִני ִנְהֶיה ְמֻסְקָרן יֹוֵתר ְויֹוֵתר... הּוא ִמְתּכֹוֵפף  

 : "ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא..." הּוא ָּכל ָּכ ִחֵּזק אֹוִתי, ַעד ַהּיֹום ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ֶזה.ןָּבאֹזֶ 

, ִמי ֶׁשָּכַתב ֶאת ִחּדּוֵׁשי ַהּתֹוָרה ֶׁשל ָהַרִּבי ִמַּסאְטֶמער  ץיּבֹוִבייַנְפָּתִלי לֵ   ַּגם ר'

ִהִּגיַע ֵאַלי, הּוא ְמאֹד ִחֵּזק אֹוִתי, הּוא ָאַמר ִלי ָאז: "ֵיׁש ִלי ִמְנָהג, ֵאיפֹה ֶׁשֵּיׁש    -

ִנְרָּדף   ֶׁשהּוא  ְלַחֵּזק אֹותֹו"; הּוא    -ְיהּוִדי   נֹוָרִאּיֹות  ֲאִני הֹוֵל ְרִדיפֹות  ָעַבר  ַּגם 

 ְּכֶׁשָאח ֶׁשּלֹו ִהְתִחיל ְלַחֵּזק ְיהּוִדים. 

  םְּכֶׁשָעַבְרנּו ֶאת ַהַּפְרִׁשָּיה עִ   -ְּבִדּיּוק ִלְפֵני ָׁשָנה    - ְמַעְנֵין, ֶׁשַּבָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה  

ֵאַלי ָאח ֶׁשּלֹו ָה  ִמִניְקְׁשְלּבּוְרג   "רַאְדמֹוַהֲחֻתּנֹות, ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח, ִמְתַקֵּׁשר 

ְׁשִליָט"א, הּוא ְמֹאד ִחֵּזק אֹוִתי, א ְסָתם ָאַמר "ִּתְתַחֵּזק", ֶאָּלא ְּבָחְכָמה. הּוא  

ִּבְתִמימּות ִאם ֲאִני יֹוֵדַע ֶאת ַהַּמְרֶאה ָמקֹום ֶׁשל ֵאיזֹו ִׂשיָחה ֶׁשל    הָּככָ   ׁשֹוֵאל אֹוִתי

ם  ְרֶאה ָמקֹום ֶׁשל ַהִּׂשיָחה ַהָּנ"ל, ָמה ֶׁשַרֵּבנּו ָאַמר, ֶׁשִא ַרֵּבנּו, הּוא ְמַחֵּפׂש ֶאת ַהַּמ 

ֶזה ָהָיה עֹוֵזר לֹו ְמאֹד, ֲאִני ִמָּיד עֹוֶנה לֹו: "ֶזה  '  קַחּזֵ ִמיֶׁשהּו ָהָיה אֹוֵמר לֹו 'ָאִחי 

"ַאָּתה  ּתֹוָרה ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן מ"ח", ְוהּוא ׁשֹוֵאל אֹוִתי ְּבָחְכָמה:  

ֲאִני   ֶׁשֶּזה ָּכתּוב ָׁשם?"  ּוְלַוֵּדא  ִלְפּתַֹח ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ָיכֹול  ַאָּתה  ָּבטּוַח? אּוַלי 

ִמִּניֶקְלְׁשּבּוְרג ִמּמֹוְנִסי: "ֵּכן", ְוהּוא    "רּפֹוֵתַח ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ַוֲאִני אֹוֵמר ַלַאְדמֹו

ְזַמִּנים ָקִׁשים,   ָּכֵעת  ֶׁשַאָּתה עֹוֵבר  יֹוֵדַע  ֲאִני   ,ֵאֶלי ִהְתַקַּׁשְרִּתי  ִלי: "ָלֵכן  אֹוֵמר 

  ְל לֹוַמר  רֹוֶצה  ֶוֱאחֹ'ַוֲאִני  ֲחַזק  ְל'ַעְצְמ  ז ָאִחי,  לֹוַמר  ַחָּיב  ֲאִני   ;,    ָּכ ָּכל 

 ְקִּתי, הּוא ְמאֹד ִחֵּזק אֹוִתי. ִהְתַחּזַ 

ָהַאְדמֹו ֶּפַסח  ְּבֶעֶרב  ֶׁשָעְבָרה  ַּבָּׁשָנה  ֵאַלי  ִהְתַקֵּׁשר  ִמּבֹורֹו ִמ   "רַּגם  ֶלעלֹוב 

ַּפאְרק, ָיְצָאה ָאז ְׁשמּוָעה ֶׁשִהְכִניסּו אֹוִתי ַלֶּכֶלא ִּבְגַלל ַהֲחֻתּנֹות. הּוא ִמְתַקֵּׁשר  



 ו   |  ה'תשפ"ב  יְׁשִמינִ ל ִיְׂשָרֵא ץ  ֵסֶדר ַהְּנִסיָעה ְלֶאֶר 

ְוׁשֹוֵאל אֹוִתי ְׁשלֹו"ָמ :  ֵאַלי  "ֲאִני א  אֹוֵמר  ֲאִני    ?"ְפֵרייִלי ְּפרֹוֶפסֹור    םה  לֹו: 

אֹותֹו" ֶאת    ַמִּכיר  ַמִּכיר  א  ַאָּתה  אֹוֶמֶרת,  זֹאת  "ָמה  אֹוִתי:  ׁשֹוֵאל  ְוהּוא 

"ְּפרֹוֶפסֹור   ִלי:  אֹוֵמר  הּוא   "?ֶׁשְּל ַּבַּפְרִׁשָּיה  ְמַטֵּפל  ִמי  ַהָּגדֹול?  ַהְּפרֹוֶפסֹור 

ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה', ִאם ָהָאָדם ָׂשֵמַח הּוא יֹוֵצא ִמָּכל ַהְּקָׁשִיים"; הּוא  ֶזה '  ְפֵרייִלי

 ְמאֹד ִחֵּזק אֹוִתי. 

ָּפַגְׁשִּתי ֶאת ִאָּמא ֶׁשִּלי ַּבֲחֻתָּנה, ַּגם ָרִאיִתי ֶאת ַאָּבא ֶׁשְּל ַּבֲחֻתָּנה ּוֵבַרְכִּתי 

ֵה  ְוִהְתּבֹוַדְדִּתי  ָרַקְדִּתי  ְלָׁשלֹום.  ַרֵּבנּו אֹוֵמר  אֹותֹו  ִסיָמן יֵטב,  ֵחֶלק א',  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 

 . ן ִּבְׁשַעת ֲחֻתָּנה יֹוֵצא ָּכל ָהַרע, ֶאְפָׁשר ְלִהְתַוּדֹות ְּכהֹוגֵ  קע"ח)

ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶהָחָדׁש "ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש" ִּבְבֵני ְּבַרק; ָמה ֶׁשּקֹוֶרה   יָהַלְכִּת ִמָּׁשם  

ַהְּכָתב ַעל ֶזה... ֵאׁש! ִּדַּבְרִּתי ִאָּתם, ַמְרִּגיִׁשים  י  ַּגּבֵ ל  עַ ת  ַלֲעלֹו  ִאי ֶאְפָׁשר  - ָׁשם  

ָּכזֹא  תָּכזֹא  ת,ַרֲעָננּו  ָׁשם ַּבֲהָפָצה,   תֵאׁש,  עֹוְסִקים  ֻּכָּלם  ַרֵּבנּו;  ֶאל  ִהְתַלֲהבּות 

ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו  ַהִּגְליֹונֹות,  ֶאת  ְמִפיִצים  ֻּכָּלם  ָּגדֹול,  ְוַעד  ְּבִהְתַחְּדׁשּות,    - ִמָּקטֹן 

 ְּבִׂשְמָחה.

ִּבי ִּדיָרה  ָהְיָתה  ִלי  ִּבירּוָׁשַלִים,  ְּבָּמלֹון  ְּבִנְפָרד  ָיְׁשנּו  רּוָׁשַלִים.  ַהַּבחּוִרים 

 . ִמְּירּוָׁשַלִים ָּדֲאגּו ָּכל ָּכ ָיֶפה ְלַהּכֹל, ְּבָכזֹו ְלָבִבּיּות ְוַרֲחבּות םַהַּגָּבִאים ַהְּמסּוִרי

ַיַחד  ֻּכָּלנּו  ִהְתַּפַּלְלנּו  זּוְּפִניק,  ְּבִמְקֵוה  ָטַבְלִּתי  ַּבּבֶֹקר  ֲחִמיִׁשי   ְּבֵבית  ְּביֹום 

ַהַּז    ִּבירּוָׁשַלִים,ׁש  ַהּקֶֹד   ֵהיַכל  ַהִּמְדָרׁש ֲאִויר  ָּכֶזה  ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב,  ִּבְרחֹוב ַרִּבי 

ַרֵּבנּו ֶׁשל  ַהִּדּבּוִרים  ֶאת  ַמְרִּגיִׁשים  ָׁשם    ָהעֹוָלם : ")רצ"ב  ִסיָמן,  ןמֹוֲהַר"  ַחֵּיי(  ְוַהַּנח... 

ֵלִצים;  ַאֲה   ם ָׁש   ֵיׁש ",  ֶׁשֵּביֵנינּו  ָהַאֲהָבה  ַעל  ַעְצָמןֶׁשִּיְתְמהּו    ָראּוי ָׁשם  ֵאין  ָבה, 

ֶׁשְּכתּובֹו "רֹאׁש   תַהִּמִּלים  "מֹוֲהָרא"ׁש",  ַהֹּקֶדׁש",  "ֵהיַכל  ַהִּמְדָרׁש:  ֵּבית  ַעל 

 . ְוַהְּקִלּפֹות ֶאת ָּכל ַהֵּלִצים  תְמָגְרׁשֹו –ַהְּיִׁשיָבה" 

ַּבַּדף ַהְּגָמָרא. ֲאַנְחנּו    רַהִׁשיעּו  ֶאת  יִׂשיָחה, א ָמַסְרִּת   יַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה ָמַסְרִּת 

אֹוֲחִזים ָּכֵעת ְּבַמֶּסֶכת ְיָבמֹות, יֹוֵתר ַקל ִלי ְלַלֵּמד ֶאת ֶזה ִעם לּוַח, ְּכֶׁשֲאִני נֹוֵתן  

ֻּדְגָמאֹות ֶׁשל ְראּוֵבן, ִׁשְמעֹון ְוכּו'; ָלַמְדנּו "ַהְנָהגֹות ָהָאָדם" ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש  

 כּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, אֹות א. ַרִּבי ֱאִליֶמֶל זְ 
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ָהַלְכִּתי ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶהָחָדׁש, "ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְירּוָׁשַלִים", ָאה  

ֵאיֶזה אֹור ֵיׁש ָׁשם! ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִנְמָצא ְּבֵמָאה ְׁשָעִרים, ַּבַּבִית ֶׁשל ִׁשְמעֹון עֹוֵזר  

ָלם ַּבַּבִית ִהְתִחיל ַהֵּבית ִמְדָרׁש, ַּגם ַהַהְדָּפָסה ִנְמֵצאת ֶאְצָלם  ֶּפעְרל ֵנרֹו ָיִאיר, ֶאְצ 

ֶאת   ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ַמְדִּפיִסים  ֵהם  ַּבַּבִית,  ְּגדֹוָלה  ְּדפּוס  ְמכֹוַנת  ָלֶהם  ֵיׁש  ַּבַּבִית; 

ְוֶא  ֱאמּוָנה  ֲעָצתֹו  ְמ ת  ַהֻּקְנְטֵרִסים  ַּגם  ֵהם  ָלֲאָלִפים,  ַהִּגְליֹונֹות  ֶאת  ָּכל  ַתְרְּגִמים 

ֶׁשַּתֲעֶׂשה   רֹוֶצה  ֲאִני  ִּבירּוָׁשַלִים  ִלְהיֹות   ְל ֵיֵצא  ִאם  ַהּקֶֹדׁש,  ִלְלׁשֹון  ַהִּמְכָּתִבים 

 ִאָּתם ֶהֵּכרּות, ֵהם ֲאָנִׁשים ְיָקִרים, ֲאָנִׁשים טֹוִבים. 

ָּכל   ֶזה  ֶאת  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני   ,ִמְּמ ַרק  ֶזה  ֶאת  ְמַבֵּקׁש  א  ִמָּכל  ֲאִני  ַהְּזַמן 

ַהֵּׁשִני. ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש    םֶקֶׁשר ָקרֹוב, ֶׁשִּיְתַיְּדדּו ֶאָחד עִ   לעַ   ַהַּתְלִמיִדים; ֶׁשִּיְׁשְמרּו

ֶקֶׁשר ָקרֹוב ל  עַ   רֶזה א ֶחְבָרה, ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ֶזה ִמְׁשָּפָחה ְּגדֹוָלה, ְצִריִכים ִלְׁשמֹו

 ֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני. 

ֵננּו, ַּבֲחָזָרה ַלַּתְלמּוד ּתֹוָרה; ַהְּמַלֵּמד הּוא ְיהֹוֻׁשַע ַרִּבינֹוִביץ ֵנרֹו  ַנֲחזֹר ְלִעְניָ 

  ָיִאיר, ַּתְלִמיד ַהְּיִׁשיָבה, הּוא ָלַמד ָּכאן א ַּבָּׁשִנים ֶׁשְּל, ְּבָׁשִנים יֹוֵתר ְמֻאָחרֹות.

ְרַאת ָׁשַמִים, ַהְּיָלִדים ַחִּיים ִעם , הּוא ַמְכִניס ַּבְּיָלִדים ֱאמּוָנה ְויִ ןיֹוֵצא ּדֹפֶ   דְמַלֵּמ 

ֱאמּוָנה, ֵהם ַחִּיים ִעם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ַהְּיָלִדים ַחִּיים ִעם ְּתִפָּלה; ָׁשַאְלִּתי ֶאת  

ַהְּיָלִדים: "ְלִמי ֵיׁש ִסּפּור ְּתִפָּלה ְלַסֵּפר?" ַהְּיָלִדים ִסְּפרּו ִסּפּוִרים ִנְפָלִאים ֵמַחֵּיי 

ם יֹום ֶׁשָּלֶהם, ֵאי ֵהם ְמַבְּקִׁשים ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַעל ָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל ְורֹוִאים  ַהּיֹו

 ְּבחּוׁש ֵאי ֵהם ַנֲעִנים ַעל ָּכל ָּדָבר.

ֶזה   ֲחָזקֹות,  ַּגם רּוחֹות  ָהיּו  ִּבירּוָׁשַלִים,  ֲחִמיִׁשי  ְּביֹום  ְמאֹד  ָחָזק  ֶּגֶׁשם  ָיַרד 

 יָעה ִעם ַהַּבחּוִרים.ִהְקָׁשה ַעל ַהְּנִס 

ִלְמקֹומֹות  ִלְנִסיָעה  ָיָצאנּו   ָּכ ַאַחר  ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵבית  ּבֶֹקר  ֲארּוַחת  ָאַכְלנּו 

ְּבַיַחד   ִלְנסַֹע  ָרִציִתי  ָּגדֹול,  ְּבאֹוטֹוּבּוס  ַהַּבחּוִרים  ִעם  ְּבַיַחד  ָנַסְעִּתי  ַהְּקדֹוִׁשים; 

 ֶּדֶר ַעל ַּגְדלּוָתם ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים.ִאָּתם ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ְלׂשֹוֵחַח ּבַ 

ִהְתַחְלנּו ַהָּנִביא,  ְׁשמּוֵאל  ְלֶקֶבר    יא  ֶּפֶרק  ַעד  ַהְּתִהִּלים  ֵסֶפר  ֶאת  ָנַסְענּו 

, ֲחָדִׁשים  ְמקָֹרִבים,  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ַּבחּוִרים  עֹוד  ִהִּגיעּו  רַמֵה   .ְוִהְתּבֹוַדְדנּו
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  ף , ִאי ַדאְר םֵקייֶנע  טִניְׁש   ף: "ִאי ַדאְר ַהִּׁשיר  ֶאת  ַהְּמָעָרה  ֵמַעל  ַׁשְרנּו  ְוַאְבֵרִכים.

ִּדי ֶוועְלט, ִאי ַדאְרף ִניְׁשט ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָנאר ִּדיר ַּבאֶׁשעֶפער ַאֵלייְנס".    טִניְׁש 

י א ָצִרי ְּבַתְרּגּום "ֲאִני א ָצִרי ַאף ֶאָחד, ֲאִני א ָצִרי ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֲאנִ 

 ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא, ַרק אֹוְת ַהֵּׁשם ְלַבד". 

ָנַסְענּו ְלֶחְברֹון ִלְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, ַהֶּדֶר ִהְתָאְרכָ  ַלְּמֻתְכָנן, ר  ַמֲעבַ ה  ִמָּׁשם 

 ָיַרד ֶּגֶׁשם ַזְלָעפֹות. 

ים ַעד ֶּפֶרק כא. ַׁשְרנּו ָׁשם  ִהְתַּפַּלְלנּו ִמְנָחה ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, ְוָאַמְרנּו ְּתִהּלִ 

ֱאִליֶמֶל ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ִמְּתִפָּלה קֶֹדם ַהְּתִפָּלה:    ר'  ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ֶׁשל

"ְוַתְׁשִּפיַע רּוַח ָקְדְׁש ָעֵלינּו, ֶׁשִּנְהֶיה ְדֵבִקים ָּב, ְוֶׁשִּנְׁשּתֹוֵקק ָּתִמיד ֵאֶלי, יֹוֵתר  

ַהְּקדֹוִׁשים  וְ  ֲאבֹוֵתינּו  ְלַמֲעַלת  ָלבֹוא  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַּתֲעֵלנּו,  ְלַמְדֵרָגה  ּוִמַּמְדֵרָגה  יֹוֵתר, 

 ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב". 

 ָּדָבר  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ה, ַהַהָּׂשגָ ִמֶּזה   ְּגדֹוָלה  ִהְתעֹוְררּות   ִלי   ָהְיָתה

 . ַהְּקדֹוִׁשים ָהָאבֹות ֶׁשל ַלְּדֵבקּות ִלְזּכֹות;  ָּגדֹול ָּכ ָּכל

ּוִמן   ְוַהֵּגאּות  ַהְּפִנּיֹות  ִמן  "ְוִתְׁשְמֵרנּו  ְמַבְּקִׁשים:  ְּתִפָּלה  ֶׁשְּבאֹוָתּה  ְמַעְנֵין, 

ִמּדֹות  ְמָפְרִטים  ָרעֹות",  ִמּדֹות  ּוְׁשָאר  ְוָהְרִכילּות  ְוָהַעְצבּות  ְוַהַּקְּפָדנּות  ַהַּכַעס 

, ְוׁשּוָרה ַאַחר ָּכ ְּכָבר ְמַבְּקִׁשים ַעל ְּדָבִרים ְּגדֹוִלים; רֹוִאים ִמֶּזה ֶׁשִאי  דְמאֹת  ָרעֹו

ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשֲאַנְחנּו ְרחֹוִקים ֵמַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו, ַוֲאַנְחנּו ְמֵלִאים ְּבִמּדֹות ָרעֹות; 

ָלבֹוא ְלַמֲעַלת   קָצִרי ְלִהְׁשּתֹוֵק   אהּו  ַּגם  –א, ֲאִפּלּו ֶׁשָהָאָדם ָרחֹוק ֵמַהְּקֻדָּׁשה  

 ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב.

ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלִׁשיר ִעם מּוִזיָקה (ַאְיִזיק    הְוָאְמָר   הַׁשְרנּו ַעד ֶׁשַהִּמְׁשָטָרה ִהִּגיעָ 

ִנֵּגן). ָעִׂשינּו ִרּקּוד, ָהיּו ָׁשם ְרָגׁשֹות  ִאּתֹו ִּכּנֹור ְוהּוא    אָראְטה ִמִּויְלַיאְמְסּבּוְרג ֵהִבי

 ָמֵלא ִׂשְמָחה. בּוְבלֵ ת ; ְּבִהְתעֹוְררּוםְמעָֹרִבי

ל ֶּפֶרק  ַעד  ְּתִהִּלים  ָאַמְרנּו  ִאֵּמנּו,  ָרֵחל  ְלֶקֶבר  ָנַסְענּו  ָיכְֹלִּתי  "ִמָּׁשם  ָׁשם  א. 

ִהְתַּפַּלְלִּת  ְּבִהְתּבֹוְדדּות,  ַהֵּלב  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ַוֲעבּוְקָצת   ֲעבּוְר ַהֲחֵבִרים ר  י  ָּכל 

 ְוַהַּתְלִמיִדים. 
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ִמָּׁשם ָנַסְענּו ְלַהר ַהֵּזיִתים ָלאֹור ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ַהַּבחּוִרים  

  ָּכ ָחָזק, ֵאין ָׁשם אֶֹהל; ְלַמֲעֶׂשה רֹבל  ּכָ   ֶּגֶׁשם  ה, ָהיָ סא ָרצּו ָלֶרֶדת ֵמָהאֹוטֹוּבּו

 ַהַּבחּוִרים ֵּכן ִהִּגיעּו. 

ַהָּיד   ֶׁשל  ַהִּסּפּור  ָלֶהם ֶאת  ִסַּפְרִּתי  ַאְבָׁשלֹום,  ַיד  ֶאת  ָרִאינּו  ַלִּצּיּון  ַּבְיִריָדה 

ַהְּׁשבּוָרה. מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּפר, ְּכֶׁשַהֶּמֶל ַנּפֹוֵלאֹון ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוהּוא ָרָאה  

ָׁשַאל ָמה ֶזה, ְּכֶׁשָאְמרּו לֹו ֶׁשַאְבָׁשלֹום ֵהִקים ֶאת ֶזה הּוא  ֶאת ַיד ַאְבָׁשלֹום הּוא  

ְלַאּבָ  ֶׁשֻהְּכָתה  "ָיד  ִצּוָ   אָאַמר:  ֶׁשִּתָּׁשֵאר", הּוא  ַהּיֹום    ה ָאסּור  ֶזה,  ֶׁשִּיְׁשְּברּו ֶאת 

 .הרֹוִאים ַרק ֶאת ַהִּבְנָין ֲאָבל ַהָּיד ְקטּועָ 

ָהִייִתי  א  ִהְתעֹוְררּות,  ָׁשם  ִלי  ֻּכָּלם    הַהְרּבֵ   ָהְיָתה  ֶּגֶׁשם,  ָיַרד  ַּבִּצּיּון,  ְזַמן 

 .ִנְרְטבּו; ִלי ֵהִביאּו ִמְטִרָּיה, ֲאָבל א ָרִציִתי ֶּׁשֲאֵחִרים ֵיָרְטבּו

ָטמּון ָׁשם ַּגם ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָׁשלֹום ַׁשְרַעִּבי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ָהַרַׁש"ׁש;  

 ָׁשם ִמְּפַאת ַהֶּגֶׁשם. ם ָהִייִתי ָצִרי ְלַקֵּצר ּגַ 

ִּלים  ִמָּׁשם ָנַסְענּו ְלֶקֶבר ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק, ִהְתַּפַּלְלנּו ָׁשם ַעְרִבית, ָאַמְרנּו ְּתִה 

  ָהַאְבֵר ַעד ֶּפֶרק מא ְוָעִׂשינּו ִהְתּבֹוְדדּות טֹוָבה. ַּגם ָׁשם ָעַבְרִּתי ַעל ָּכל ַהֵּׁשמֹות. 

ַהֵּׁשמֹות ֶׁשל    לּכָ   ִעם  לְּבָכל ַּפַעם ְקִויְט   ִלי  ִלְׁשַח   ּדֹוֵאג  ָיִאיר  ֵנרֹו  ַמְרקּוס  ַׁשְּבַתי

 ַהְּקִהָּלה. 

ְלתֹו ַהְּמָעָרה ְוַׁשְרנּו ִניּגּוֵני    ַהַּסְנֶהְדִרין, ָיַרְדנּו   ָׁשם ִמיֶׁשהּו ָּפַתח ֶאת ְמָעַרת

  .ִהְתעֹוְררּות. ָהַאְבֵר ֶׁשָּפַתח ֶאת ַהְּמָעָרה ִּכֵּבד אֹוִתי ְלַהְדִליק ָׁשם ֶאת ַהֵּנר ָּתִמיד

עַ  ַהָּתִמיד  ֵנר  ֶאת  ֶׁשִהְדַלְקִּתי  ְּבָׁשָעה  ֶׁשּיִ   םעַ ל  ִהְתַּפַּלְלִּתי  ִמְּׁשָמד.  ִיְׂשָרֵאל,  ָּנְצלּו 

: "ִּבְזכּות ֵנר ָּתִמיד ַהּדֹוְלִקים ְּבֶׁשֶמן  (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ֵנר ָּתִמיד ֵחֶלק ב', ִסיָמן א)ַרֵּבנּו אֹוֵמר  

 ַזִית, ִנּצֹוִלין ִמְּגֵזַרת ְׁשָמד". 

ֶעֶרב   ת ֲארּוַח ִמָּׁשם ְּכָבר א ָנַסְעִּתי ִעם ָהאֹוטֹוּבּוס, ַהַּבחּוִרים ָהְלכּו ֶלֱאכֹל  

 ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ִּבירּוָׁשַלִים, ִמָּׁשם ֵהם ָהְלכּו ִליׁשֹן ַּבָּמלֹון. 

ֶׁשּקֹוֶרה   ָמה  ִלְבַרְכֶפְלד,  ָנַסְעִּתי  ִמְצָטְרִפיּבִ ֲאִני  ְמקָֹרִבים    םְבַרְכֶפְלד... 

ְלַהְסִּבי ֶאְפָׁשר  ִאי  ּבְ   רֲחָדִׁשים,  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ֶׁשּקֹוֶרה  ִמְתָקְרִבים ָמה  ִעיר  ָכל 
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ֵּבית  ַעְכָׁשיו  ָּפְתחּו  ִּבְבַרְכֶפְלד  ַרֵּבנּו.  ֶאל  ִמֶּׁשָּלנּו  ֲחׁשּוִבים  ְוַאְבֵרִכים  ַּבחּוִרים 

  רְמזּוָזה, ָחַׁשְבִּתי ֶׁשַהִׁשעּו  תִמְדַרׁש ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש, ְמאֹד ָרִציִתי ָלֶלֶכת ְלָׁשם ִלְקִביעַ 

י ָהָיה    ָׁשְכרּוִיְהֶיה ַּבַּבִית ַהִּמְדָרׁש, ְלַמֲעֶׂשה ֵהם   אּוָלם, ָהִייִתי ְמאֹד ֻמָּתׁש, ְּבקֹׁשִ

 ִלי ּכַֹח, ָלֵכן ָהַלְכִּתי ַרק ָלאּוָלם. 

ִּדַּבְרנּו ִמַּׁשַּבת ָּפָרה, ֲאִפילּו ִמי ֶׁשִּנְטָמא ְּבֻטְמַאת ֵמת, ֲאִבי ֲאבֹות ַהֻּטְמָאה, 

הֹוְלִכים ַלַּצִּדיק    ִאם  הֹוְלִכים  ָּכל   -ַלּכֵֹהן,  ְלַטֵהר  ָיכֹול  ַהַּצִּדיק  ְלִהָּטֵהר.  זֹוִכים 

ִאם   ִלְּצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַהֻּזֲהמֹות  ְלָכל  ַהֻּטְמאֹות,  ְלָכל  ֶׁשָּנַפל  ָאָדם  ֲאִפילּו  ֶאָחד, 

ֶאת ַהִּׁשעּוִרים, ָּכל  ְמַצְּיִתים ָלֵעצֹות ֶׁשל ַהַּצִּדיק זֹוִכים ְלִהָּטֵהר. ְּכַדאי ֶׁשִּתְׁשַמע  

יֹוֵתר, ְּכִפי    ד ֵהם עֹו  - ַהִּׁשעּוִרים ֵמַחִּיים ּוְמַחְּזִקים, ֲאָבל ַהִּׁשעּוִרים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  

ְלִפי ַהּׁשֹוְמִעים; ָׁשם ָּבִאים ַמֲאִזיִני ָּכל ָּכ    םֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר ֶׁשַהִּדּבּוִרים יֹוְצִאים 

 ן ַהִּדּבּוִרים ׁשֹוִנים ְלַגְמֵרי.ְרֵעִבים ּוְצֵמִאים, ָלכֵ 

ְלֵבי ָהַלְכִּתי  ֲאִני    תְלַמֲעֶׂשה א  ָהִייִתי ְמאֹד ֻמָּתׁש,  ְמזּוָזה,  ִלְקּבַֹע  ַהִּמְדָרׁש 

ְמַקֶּוה ֶׁשֵהם א ּכֹוֲעִסים ָעַלי, ֵהם א יֹוְדִעים ַּכָּמה ַחָּלׁש ָהִייִתי ָאז. ַהִּׁשעּוִרים  

ָלזּוז,    י ֶׁשִּלְפֵני ַהִּׁשעּור ַמָּמׁש א ָיכֹוְלִּת   ן, ִאי ֶאְפָׁשר ְלַדְמיֵ הָמ ֶנֱאָמִרים ְּבָכזֹו עֹוְצ 

ִמּכָ  ֶחְׁשּבֹון   ְּבַעְצְמ ַעְכָׁשיו,ל  ַּתֲעֶׂשה  ַעד  ַּבִּמְכָּתב  ֶׁשָּכתּוב  ְּבִדּיּוק   לְוכָ   ָמה  ֶזה 

ר ֲאִפילּו ִלְכּתֹב; עֹוד ַאְׁשִלים,  ֶׁשִהַּגְעִּתי ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוא ֶאת ַהּכֹל ֶאְפָׁש  םְּביֹו

 ֶאְצָלם.  ה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם עֹוד ֶאְהיֶ 

ְּביֹום ִׁשִּׁשי ַּבּבֶֹקר ִהְתַּפַּלְלִּתי ְּבֵבית ִמְדָרֵׁשינּו ִּבירּוָׁשַלִים, ֻּתְכְננּו ִלְנסַֹע ִמָּיד  

ִהִּלים ִעם ַהַּבחּוִרים, ֲאָבל לֹוַמר ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהְּת   -ַאֲחֵרי ַׁשֲחִרית ַלָּגִליל, ְלַיְבְנֵאל  

ַהִּקירֹות, ֵיׁש ָׁשם  ת  ָיַרד ֶּגֶׁשם ְמאֹד ָחָזק ּוְבִצּיּונֹו ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש ְּבַיְבְנֵאל ָׁשְברּו ֶא 

ְמאֹד ָקֶׁשה ַלַּבחּוִרים לֹוַמר ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים,    ה, ִיְהיֶ תַרק ַּגג ְוֵיׁש ָׁשם רּוחֹות ַעּזֹו

ִּכי   הֶנֶהְרָס   תַהּזֹא   תַהָּתְכִני  , ֲאָבל ַּגםםסַֹע ִלְמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְסגּוִריָחַׁשְבנּו ִלנְ 

ָהיּו ְסגּוִרים; ָהאֹוטֹוּבּוס ָהָיה ְּבַצד   ם, ַהְּכִביִׁשיץֵמרֹוה  ָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים ָמָרתֹון, ָהיָ 

 ת ַעד ֶׁשָּיְכלּו ְלַהִּגיַע ֶאָחד ַלֵּׁשִני... ַּבַּצד ַהֵּׁשִני, ָעְברּו ַּכָּמה ָׁשעֹו  -ֶאָחד ְוַהַּבחּוִרים  

ֲארּוַח  ָנַסְעִּתי    תָאַכְלִּתי  ְּבַיַחד,  ָנַסְענּו   ָּכ ַאַחר  ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵבית  ּבֶֹקר 
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ְּכִביׁש    ֶּדֶר ָנַסְענּו  ַמְדִהיָמ 90ָּבאֹוטֹוּבּוס,   ֶּדֶר נֹוה ,  ֶנֱהָדִרים;    ף;  ָהִרים  ִנְפָלא, 

 ֵרא, ֲאִני ָּתִמיד נֹוֵסַע ַּבֶּדֶר ַהּזֹו. ִנְפְלאֹות ַהּבֹו

, א ָקִנינּו ַחס ְוָׁשלֹום ׁשּום ָּדָבר  םָעַצְרנּו ֶלֱאכֹל ֲארּוַחת ּבֶֹקר ִעם ַהַּבחּוִרי

.  ת ִעם ָּכל ַהֵּפרֹות ְוַהְּיָרקֹו  רַּבֶּדֶר, ַהָּׁשָנה ִהיא ְׁשַנת ְׁשִמָּטה, ּוְצִריִכים ְמאֹד ְלִהָּזֵה 

 ָלַקְחנּו ִאָּתנּו אֶֹכל ִמְּירּוָׁשַלִים ִעם ַהֶהְכֵׁשר ֲהִכי טֹוב. 

ה  ָנַסְענּו ִלְטֶבְרָיה ְלֶקֶבר ַרִּבי ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס, א ָאַמְרִּתי ָׁשם ְּתִהִּלים, ַהָּׁשעָ 

 ִהְתַּפַּלְלִּתי ְקָצת ְּבִאיִדיׁש.  ְלַהִּגיַע ְלִמירֹון, יְוִהְזָּדַרְזִּת ה ִהְתָאְרָח 

ְרִגיִלי  א  עֹוד  ַהַּבחּוִרים  ָהֲאִריָז"ל,  ְּבִמְקֶוה  ִלְטּבֹל  ִלְצַפת  ָנַסְענּו    םִמָּׁשם 

רֹב  ֶׁשִּיְטְּבלּו,  ְמאֹד  ֵמֶהם  ִּבַּקְׁשִּתי  ַמֶּגֶבת;  ְּבִלי  ַקר,  ִמְקֶוה  ָהֵאּלּו,  ַלְּדָבִרים 

ְלַכָּמה ָטְבלּו,  ַהֵּׂשֶכל   ַהַּבחּוִרים  ֶאת  ָהָיה  א  ְלִהְתַרֵּטב, ,  ַּבחּוִרים  ָרצּו  א  ֵהם 

 ִמָּׁשם ָנַסְענּו ְלִמירֹון.  .ְלִהְתַלֵּבׁש

  םָלנּו ִּדיָרה ְלָכל ַהַּבחּוִרי  ןַאְבָרָהם רֹוְטָמאן, ֶאָחד ֵמַהַּגָּבִאים ִּבירּוָׁשַלִים ֵהִכי 

ָלנּוַח ְלָׁשָעה ַאַחת ִלְכבֹוד   תָלֶלכֶ    ִּבְּׁשָלה ַהּכֹל, ָיכְֹלִּתיָטִרי, ִאְׁשּתֹו   יֵּביִת   ִעם אֶֹכל 

 ַׁשָּבת. 

ְלָבֵר ְׁשִליָט"א  ְלָאִבי  ָאז    אֹותֹו  ָהַלְכִּתי  ִהְדִליָקה  ִאִּמי  ְלִאִּמי,  ְלָׁשלֹום, ַּגם 

 ָׁשלֹום, ֵהם ְמאֹד ָׂשְמחּו.   תְּבַׁשּבָ  ּה אֹוָת י ֶאת ַהֵּנרֹות, ַאֲחֵרי ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות ֵּבַרְכִּת 

ִהְתַּפֵּלל   ְׁשִליָט"א  ָאִבי  ְלָידֹו.  ֶׁשֵאֵׁשב  ִּבֵּקׁש  ָאִבי  ַהִּׁשיִרים,  ִׁשיר  ָאַמְרִּתי 

ַלִּצּיּו ָעִלינּו  ִמְנָחה  ַאֲחֵרי  ִהְתּבֹוַדְדִּתי.  ִּבַּקְׁשִּתי   ןִמְנָחה,  ַׁשָּבת,  ַקָּבַלת  ְלִהְתַּפֵּלל 

; ָיכֹול הַעל ִׂשְמָחה, א ָהִייִתי ְּבִׂשְמָח   -ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהְּתִפָּלה    ַהְרֵּבה ְמאֹד, ִּכְמַעט

ֵמרֹו ְּבֶׁש תְּתִׁשיׁשּוב  ִלְהיֹות  ּוִבַּקְׁשִּתי:  ל  ֶׁש ה  ִׁשּנָ ר  חֶֹס ל  ,  ִּבַּקְׁשִּתי  ָיִמים,  ַּכָּמה 

 "ַהֵּׁשם ְּתַׂשֵּמַח אֹוִתי, ֵּתן ִלי מַֹח ַמֲחָׁשָבה". 

ַּכָּמה ַּדּקֹות. ָאִבי ִּדֵּבר ַעל ַהְּגדּוָּלה    ןי ָאִבי ְׁשִליָט"א ִּדֵּבר ַּבִּצּיּוִלְפֵני ְלָכה ּדֹוִד 

  ַרִּבי   ְּבֵׁשם  ֶׁשל ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַעל ַׁשָּבת ָּפָרה. ְּבתֹו ַהְּדָבִרים הּוא ָאַמר

  , ַרִּבי ָנָתן אֹוֵמר ר ְוָחָלב ֲהָלָכה ה, אֹות כד)ֵּדָעה ִהְלכֹות ָּבָׂש   יֹוֶרה(  ֲהָלכֹות  יִמִּלּקּוֵט   עֶקַט   ָנָתן

ֶׁשָהִעְנָין ֶׁשל ָּפָרה ֲאֻדָּמה ֶזה ִחּדּוׁש ָּגדֹול, ִּכי ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות ַמְקִריִבים ַּדְוָקא ְּבֵבית  
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ץ; ָּפָרה ַהִּמְקָּדׁש ִמִּבְפִנים, ּוָפָרה ֲאֻדָּמה עֹוִׂשים ַּדְוָקא ַּבחּוץ, ָּכל ַמֲעֶׂשיָה ִמַּבחּו

ֶׁשֲאַנְחנּו ִּבְכָלל א ְיכֹוִלים ְלַהִּׂשיג, ְוַרק ָּכ    -ָּכֵאּלּו ַהָּׂשגֹות ְּגבֹוהֹות    ה ֲאֻדָּמה זֶ 

ְּבֵעינֵ  ַהֻּטְמָאה;  ֲאבֹות  ֵמֲאִבי  ְלִהָּטֵהר  ְיכֹוִלים  א    יֲאַנְחנּו  עֹוד  ֶּפֶלא,  ָהָיה  ֶזה 

 ְדָרָׁשה ְּבֵׁשם ַרִּבי ָנָתן ַהָּקדֹוׁש. ָׁשַמְעִּתי ֵמָאִבי ְׁשִליָט"א ֶׁשּיֹאַמר ּבִ 

ְּכַגְוָנא ֶאת ַהִּׁשיר ַּבר יֹוָחאי ְּכִמְנַהג ִמירֹון. ְּבִמירֹון רֹוְקִדים ְּבָכל    יִלְפנֵ   ָרַקְדנּו

  ד ָהָיה ְמאֹה  ַׁשָּבת ַאֲחֵרי ַקִּדיׁש ִלְפֵני ְּכַגְוָנא "ַּבר יֹוָחאי" ְו"ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא"; זֶ 

 ָיֶפה.

 ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה ָאַמְרנּו ֶאת ַהּזַֹהר ֶׁשל ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ְסעּוַדת ֵליל ַׁשָּבת. 

ֶפלֶ  ָהָיה  ֶזה  ָסִבי.  ֶׁשל  ְלִצּיּונֹו  ָעָלה  ֲהֵרי א הֹוְלִכים  יְּבֵעינֵ א  ָאִבי  ְּבַׁשָּבת   ,

ת ֶזה ְוָכַתב ַעל ֶזה ְּתׁשּוָבה.  . ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו, ְוהּוא ָאַמר ִלי ֶׁשהּוא ֵּבֵרר ֶא םְלִצּיּוִני

 ְוָאַמר ַקִּדיׁש.  ןָהַלְכִּתי ִאּתֹו, הּוא ָאַמר ָׁשם ֶּפֶרק ַּבֶּמה ַמְדִליִקין, ָׁשר ִנּגּו 

ַּבִּדיָר  ְלַמָּטה  ָהְיָתה  אֹוְרִחים    הַהְּסעּוָדה  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ִהִּגיעּו  ָאִבי,  ֶׁשל 

 ָלא ָהִראׁשֹון. ִלְכבֹוד יֹום ַהִהּלּו גִמַקאְרְלְסּבּוְר 

ְסעּודֹות ֲעִׁשירֹות    ןַהַּבחּוִרים ָאְכלּו ְּבִנְפָרד, ַאְבָרָהם רֹוְטָמן ֵנרֹו ָיִאיר ִאְרּגֵ 

ְלַדֵּבר,  ִּכֵּבד אֹוִתי  ֶׁשִּלי  ַאָּבא  ָאִבי.  ֵאֶצל  ָאַכְלִּתי  ֲאִני  ֶׁשָּלֶהם,  ַּבִּדיָרה  ַלַּבחּוִרים 

 ָבִרים:ֶאְכּתֹב ְל ְּבִקּצּור ֶאת ּתֶֹכן ַהְּד 

עֹוִׂשין   "ֵאין  ה):  ב,  ְׁשָקִלים  (ְירּוַׁשְלִמי  אֹוְמִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ִזְכרֹוָנן",   ֵהן  ֵהן  "ִּדְבֵריֶהם  ַלַּצִּדיִקים,  ַמֵּצָבה  עֹוִׂשים  א  ַלַּצִּדיִקים",  ְנָפׁשֹות 

ַהַּכָּוָנה ֶׁשא ַיֲעׂשּו ַמֵּצָבה,  ן  אֹוָתם; ֵאיה ֶׁשּגֹוֵרם ֶׁשִּיְזְּכרּו  ֶזה ַמ   -  םֶׁשָּלֶה ם  ַהִּדּבּוִרי

ם  ֶׁשְּמַקְּיִמיה  ְּבזֶ   ֶאָּלא ַהֲחָכִמים אֹוְמִרים ֶׁשֲאַנְחנּו א ְיכֹוִלים ִלְפטֹר ֶאת ַעְצֵמנּו

ִנְפַט  ְסָתם  ֵאֶצל  ַלֲעׂשֹות,  רַמֵּצָבה.  ַאֵחר  ַמֶּׁשהּו  ֵמֲהָקַמת   ז ָא   ֵאין  ֵעֶסק  עֹוִׂשים 

ַהֵּׁשם,  ַהַּמֵּצָבה,   ֶאת  ַלֲעבֹד   ֵאי ִמְּדָרָכיו  ֶׁשִּיְלְמדּו  ָהִעָּקר הּוא  ַצִּדיק  ֵאֶצל  ֲאָבל 

 ִּדְבֵריֶהם ֵהן ֵהן ִזְכרֹוָנן.  -ֶׁשֵּיְלכּו ִּבְדָרָכיו 

ג ֲאָדר, יֹום ַהִהּלּוָלא  "מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי, ִהְתַּכַּנְסנּו ְּבִמירֹון ְּבַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ָּפָרה, כ

ְלָהִקים ֶאת ַהַּמֵּצָבה, ֶזה א ַמְסִּפיק,   ם ֹון ֶׁשל ַהַּסָּבא ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, הֹוְלִכיָהִראׁש
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ִמָּכזֶ  ָלַקַחת ַמֶּׁשהּו   ָצִרי ֶאָחד  ַקָּבָלה טֹוָבה.  ה  ָּכל  ִמְנָהג טֹוב,  ָאָדם ּכֹה ָּגדֹול; 

ְּכֶׁשֶּזה    -  עֶסלַ   ָחָזק ְּכמֹו  ֶזה ִלְהיֹותֶאָחד ֵמַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ֶׁשְּצִריִכים ִלְלמֹד ִמֶּמּנּו  

 ַמִּגיַע ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם. 

ֶאת ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו ֲאִפילּו ְּכֶׁשֻּכָּלם ָחְלקּו    בָסִבי ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה א ָעזַ 

חּוץ ְלֵבית ִמְדָרׁשֹו ָעָליו, ֻּכָּלם ִּדְּברּו ָעָליו. ָהיּו ְזַמִּנים ֶׁשָרְדפּו אֹותֹו ְמאֹד, ָעְמדּו ִמ 

ִסְּלקּו ֶאת ְיָלָדיו ֵמַהּמֹוָסדֹות ְוֵהִציקּו לֹו ַעד ֶׁשָּלְקחּו    וֵאָלי   ִעם ַמְצֵלָמה ּוִמי ֶׁשִּנְכַנס

. ָהִייִתי עֹוֵמד ַּבחּוץ ְּבָכל  ןֶאת ָּכל ַהִּמְתַּפְּלִלים, הּוא ִנְׁשַאר ְּבִלי ִמְניָ   יִמַּסָּבא ֶׁשּלִ 

  א ּוְבָכל זֹאת הּוא   - ִמְנָין  ם  ְלַהְׁשִלי  ם ְּתִפָּלה ְּבֶמֶׁש ַּכָּמה ָׁשִנים ִלְקרֹא ַלֲאָנִׁשי

 ֶׁשּלֹו, ְוַהְּדֵבקּות ַּבה'.   הְוַהְּתִפּלָ   ָעַזב ֶאת ַהּתֹוָרה

: "ֶאת ֶזה  (ַוִּיְקָרא יא, ט)ְׁשֵני ַהִּסיָמִנים ֶׁשל ָּדג ָטהֹור    תֶא   ְּבָפָרַׁשת ְׁשִמיִני  םרֹוִאי

ְסַנִּפיר   לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָּדג  ְוַקְׂשֶקֶׂשת",  ְסַנִּפיר  לֹו  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ַּבָּמִים,  ֲאֶׁשר  ִמּכֹל  ּתֹאְכלּו 

  םָהֵאּלּו הֹוְפִכי  ַהַּצִּדיק, ְׁשֵני ַהְּדָבִרים  ַעל   זהּוא ָּדג ָטהֹור; ָּדג ְמַרֵּמ   - ְוַקְׂשֶקֶׂשת  

ֵיׁש ְלַצִּדיק,  ְסַנִּפיר    אֹותֹו  ַהֶּזֶרם, הּוא ׂשֹוֶחה    -לֹו  ֶנֶגד   הֹוֵל הּוא ׂשֹוֶחה, הּוא 

 ,, הּוא א ֶנֱעַצר ְּכֶׁשּפֹוְגִעים ּבֹוןֶזה ִׁשְריֹו   -ַּבַּמִים ְּבִלי ַלֲעצֹר, ֵיׁש לֹו ַּגם ַקְׂשֶקֶׂשת  

 ֹוְדִפים אֹותֹו ּוְמַבִּזים אֹותֹו; הּוא עֹוֵבד ֶאת ַהֵּׁשם. ר

ְּדָבִרי ַהְרֵּבה  אֹותֹו    םִסַּפְרִּתי  ְלַׁשֵּמׁש  ָזִכיִתי  ֲהֵרי  ָסִבי,  ֵאֶצל  ֶׁשָרִאיִתי  ָיִפים 

ָזִכיִתי    -  ֵמֶעֶׂשר ָׁשִנים, ַּבָּׁשִנים ֶׁשַאף ֶאָחד א ִהִּגיַע, ַּבָּׁשִנים ֶׁשָּלֲעגּו ִמֶּמּנּו  הְלַמְעלָ 

 ְלַקֵּבל ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְקֻדָּׁשה, ָטֳהָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים. 

ֲאִני ֻמָּתׁש ֵמַהְּנִסיָעה, ֵאין ִלי ּכַֹח ִלְכּתֹב ִמְכָּתִבים ֲאֻרִּכים; ֲאִני ּכֹוֵתב ְל ַרק 

 ְּבִקּצּור ַמה ָהָיה ַּבְּנִסיָעה. 

א  ַהּׁשֹוְמִעים ֵהם  ֶנֱהנּו,  ְּכָלל    םיִליְרגִ   ְמאֹד   ְּבֶדֶר ָּכזֹו;  ָׂשָפה  ִלְׁשמֹוַע 

 ָיִפים ְוכּו', ָּכֵעת ֵהם ָׁשְמעּו ְקָצת ְלַמֲעֶׂשה. הּתֹוָר י אֹוְמִרים ִּדְבֵר  -ְּכֶׁשְּמַדְּבִרים 

ָּכל ַהְּתִפּלֹות ִלְפֵני    ת ֶא   ַׁשֲחִרית ִהְתַּפַּלְלנּו ֵאֶצל ָאִבי ְׁשִליָט"א, הּוא ִהְתַּפֵּלל

ֵהיֵטב ַּבְּתִפָּלה ִמַּתַחת ַלַּטִּלית   ת, יֹום ַהִהּלּוָלא ָהָיה ּבֹו ַּבּיֹום. ָיכְֹלִּתי ִלְבּכֹוָהַעּמּוד

, ַלֲעׂשֹות ִהְתּבֹוְדדּות ִמַּתַחת ַלַּטִּלית; ְּתַנֶּסה  ת ַהּזֹא  ֶׁשִּלי. ַרֵּבנּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָהֵעָצה



 יד   |  ה'תשפ"ב  יְׁשִמינִ ל ִיְׂשָרֵא ץ  ֵסֶדר ַהְּנִסיָעה ְלֶאֶר 

ְלָאן    ןֵהר ָלֲעבֹוָדה, ֲאָבל ְּבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר ֵאיֶאת ֶזה. ָּכל ַהָּׁשבּוַע ַאָּתה ַּכִּנְרֶאה ְמַמ 

 ְלֵעיֶנ ַעד ַאֲחֵרי ַהֶּפה, ְוִתְׁשּפֹ ֶאת ַהֵּלב. ר ָלרּוץ, ּתֹוִריד ֶאת ַהַּטִּלית ֵמֵעבֶ 

ֻּכָּלם"  יֹוֵצר;  תִמִּבְרּכַ   ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ַמֲאִריִכים  ַהְּתִפּלֹות  ַּבֲעֵלי   ְּכָלל  ְּבֶדֶר  

 -   ַנִּניַח   -  דעַ   ְּבַעְצְמ  ִּתְתַּפֵּלל  זָא   ...";ם"ְוָהאֹוַפִּני  ...", ֵׁשם  ֶאת"  ...",ֲאהּוִבים

  רֹוֶצה   ַאָּתה  ַּכָּמה   ַעד  לֹו  ְּתַסֵּפר  ִיְתָּבַר.  ַהֵּׁשם  ֶאל  ּוְתׂשֹוֵחַח   ֲעצֹר ַּת   ָׁשם  ,ְׁשַמע  ְקִריַאת

 ֶאָחד ַאף ִלְבּכֹות, ְּתַפֵחד ַאל ַצִּדיק, ִלְהיֹות הְמַחּכֶ  ְּכָבר ַאָּתה ןְזַמ  ְוַכָּמה טֹוב ִלְהיֹות

  ָּכ  ַאַחר  ָהעֹוָלם.  ְּבֶזה  ֵעֶדן  ַּגן  ַטַעם  ַּתְרִּגיׁש  ַאָּתה   ַלַּטִּלית,  ִמחּוץ  אֹוְת  ׁשֹוֵמעַ   א

,ְּבַנְקִּדיָׁש  ּתֹוִפיעַ   ַמְלֵּכנּו  ְּבִמְּמקֹוְמ  –  ֶֹאת  ִּתְׁשּפ  ;ָמַתי  א,"ַאּבָ   :  ִּתְצַעק  ִלְּב   ִּתְמ  

  ַהְּׁשטּויֹות   ִעם  ֶאָחד  ָּכל  ֲעסּוִקים  ִיְהיּו  א  ְּכָבר  ָהעֹוָלם?  ַעל  ִּתְמ  ְּכָבר   ָמַתי  ְּבִצּיֹון,

 ֲאִני   ָיָקר,   ַאָּבא  ִעיְר,  ְירּוָׁשַלִים  ְּבתֹו  ְוִתְתַקֵּדׁש  "ִּתְתַּגֵּדל  ְוִתְבֶּכה:  ִּתְצַעק  ֶׁשּלֹו",

 אֹוְת".  ַרק רֹוֶצה ֲאִני  ֵאֶלי, ָּדבּוק ִלְהיֹות רֹוֶצה ֲאִני ָּתִמיד, ְּמִמ  ַלֲחׁשֹב רֹוֶצה

ָּכל ָּכ    -ָאִחי, ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ְקָצת ֵמָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו, ֵמָהֵעָצה ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות  

טֹוב לֹו,  ְוטֹוב  טֹוב  ְּברּוָחִנּיּות  ִמְת לֹו    לֹו  א  ִמְּכלּום,    םַעְצֵּבִניְּבַגְׁשִמּיּות, 

 ֻסָּכר. ִלְהיֹות ְמתּוִקים ְּכמֹו םִמְתּבֹוְדִדים ָּכל ַהְּזַמן, ַהַחִּיים ֶנֱהָפִכי

 ָעִליִתי ַלּתֹוָרה. 

ֶאל  ָהַלְכִּתי  ַהְּסעּוָדה  ַאֲחֵרי  ְׁשִליָט"א.  ָאִבי  ֵאֶצל  ָאַכְלִּתי  ַהְּסעּוָדה    ֶאת 

, ַׁשְרנּו ְקָצת ִׁשיִרים, ָאַכְלנּו ְקָצת ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ְוִדַּבְרנּו  םֶׁשָּלֶה   ַהַּבחּוִרים ַלִּדיָרה

ִּדְבֵרי ִהְתַחְּזקּות. ָהיּו ָׁשם ַּבחּוִרים ְיָקִרים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶאָחד ֵמַהַּבחּוִרים  תְקָצ 

ְוא ִלּפֹל, הּוא ַמָּמׁש ָּבָכה ֶׁשֶאֵּתן לֹו ֶּדֶר  ָׁשַאל אֹוִתי ֵאי ְיכֹוִלים ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד  

 ִלְהיֹות ָחָזק. 

(ַעֵּין ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק  ִׂשיָחה ָיָפה, ִּדַּבְרנּו ֵמַהִּדּבּוִרים ֶׁשל ַרֵּבנּו    הִמֶּזה ִנְהֵייָת 

רמ  ִסיָמן  הט)"א',  ָחָזק  ָאָדם  נֹוֵפל,  ֶׁשא  ִמי  א  הּוא  ָחָזק  ֶׁשָאָדם  ֶׁשָּקם.  ,  ִמי  ּוא 

אֹותֹו   ֶׁשעֹוְבִדים  ַּבָּׁשַמִים  ַמְלָאִכים  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ֵיׁש  הּוא   ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש 

ְּבִהְתַלֲהבּות ְוֵאׁש ְּבִלי ְנִפילֹות, ְּבִלי ִלּפֹל. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבָרא אֹוָתנּו, הּוא  

 ִמְתרֹוְמִמים, זּו ַהְּגבּוָרה ֲהִכי ְּגדֹוָלה.  -ים רֹוֶצה ִלְראֹות ֶׁשֲאָנִׁשים ֶׁשּנֹוְפלִ 



 טו   |  ה'תשפ"ב  יְׁשִמינִ ל ִיְׂשָרֵא ץ  ֵסֶדר ַהְּנִסיָעה ְלֶאֶר 

  ֶאת   ַהּכֹוֵבׁש  ?ִגּבֹור  "ֵאיֶזהּו  :א)  ד,  (ָאבֹות  אֹוְמִרים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו

  נֹוֵפל,   ֶׁשא   ִמי  הּוא  ֶׁשִּגּבֹור  ָּכתּוב  א   ָהַרע;  ַלֵּיֶצר  ְמַצֵּית  ֶׁשא   ִמי  אהּו   ִּגּבֹור  ִיְצרֹו",

 ָאבּוד'.  ְּכָבר 'ַאָּתה ָהָאָדם ֶאת ֶׁשֵּמִסית ָהַרע ַלֵּיֶצר ַמְקִׁשיב ֶׁשא  ִמי הּוא  רּבֹוּגִ 

ְּבַמֲעלֵ  ֵמַהַּבחּוִרים  ֵחֶלק  ִעם  ְלַטֵּיל  יֹוָחָנן   הָהַלְכנּו  ַרִּבי  ֶקֶבר  ְלַיד  ָהָהר 

הּוא    םַהְּמָעָרה ְלַיד ַהִּצּיּון, ֶׁשָּׁש ַהַּסְנְּדָלר, א ִנַּגְׁשנּו ַלִּצּיּון, ֶהְרֵאיִתי ַלַּבחּוִרים ֶאת  

 . ָהָיה ְמַעֵּבד ֶאת ָהעֹור ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַנֲעַלִים

ִנְמָצא ֶקֶבר ַׁשַּמאי ַהָּזֵקן, ׂשֹוַחְחנּו ַעל  ם  ֶהְרֵאיִתי ָלֶהם ֶאת ָהָהר ֶׁשִּמּמּול, ָׁש 

ְּכֶׁשַרֵּבנּו ָהָיה ְּבִמירֹון הּוא ָהַל ַלֶּקֶבר   , ט)"(ִׁשְבֵחי ָהַר"ן, ִסיָמן יַמה ֶׁשַרִּבי ָנָתן ִסֵּפר  

  הּוא   ֲאָבל,  ָקָרה  ֶזה  ָלָּמה  יֹוֵדעַ   ֶׁשהּוא  ָאַמר  ַרֵּבנּו  ,ֶׁשל ַׁשַּמאי ַהָּזֵקן, ַרֵּבנּו ִהְתַעֵּצב

ִקירֹות ֵמֲאָבִנים, אֹוְמִרים ֶׁשָהָיה  , ֵיׁש ָׁשם  הְלַמְעלָ   ה. ָעִלינּוָקָר   ֶזה   ָלָּמה  ִסֵּפר  א

 ָׁשם ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָיָׁשן, ׂשֹוַחְחנּו ָׁשם ַעל ִסּפּוֵרי ְּתִפָּלה, ָהָיה ְמאֹד ָיֶפה. 

ִמְנָחה ּוְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ִהְתַקְּימּו ֵאֶצל ָאִבי ְׁשִליָט"א, ַאֲחֵרי ַהְבָּדָלה ִּדַּבְרִּתי 

ָנַסְעִּתי ִעם ָאִבי. ָה   תַּבֲאִריכּו ְיָתה ָׁשם ַהְדָלָקה ּוְסעּוַדת ְמַלֶּוה ַמְלָּכה, ֲאָבל ֲאִני 

ִהְתַקּיֵ  ּוְטֶבְרָיה.   םִלְצַפת,  ֵחיָפה  ִמְּצַפת,  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ִעם  ַמְלָּכה  ְמַלֶּוה   ָׁשם 

 םִסּיֵ   ָּבחּור  .ת ָהַר"ן, ִסיָמן עו)ר ְּבִׂשיחֹוַּכְּמבָֹא (  ַהִּלּמּוד  ֶּדֶר  ִמֵּסֶדר  ְוִדַּבְרִּתי  ְזִמירֹות  יַׁשְרִּת 

ּגַ ִמְׁשָנה   ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה ַאַח ִמְׁשָנה  ִסְדֵרי  ִׁשָּׁשה  יִסַּיְמִּת   יֲאנִ   ם,  ִּדַּבְרִּת   ר,   םעִ   יָּכ  

 . םֶׁשָּלנּו ִּבירּוָׁשַליִ   ּתֹוָרה דַּבַּתְלמּו דְיהֹוֻׁשַע, ַהְּמַלֵּמ  דַהְּמַלֵּמ 

ַּבּבֶֹקר ָהַלְכִּתי ַלִּמְקֶוה ֵאֶצל ָאִבי ְׁשִליָט"א, ַׁשֲחִרית ִהְתַּפַּלְלִּתי  ְּביֹום ִראׁשֹון  

 אֹוִתי ִעם ִרְכּבֹו, הּוא ַּגם ָהָיה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.  ח. ָמְרְּדַכי ַאֲהרֹן ַהְיְלֵּפִרין ָלַק ןַּבִּצּיּו

ִאיָלעִ  ְיהּוָדה ַּבר  ַרִּבי  ְלֶקֶבר  ָנְסעּו  ָאַמ יַהַּבחּוִרים  ְוַׁשְרנּו  ,  ְּתִהִּלים,  ְרנּו ָׁשם 

 ִׁשּדּו, ַּכָּמה ַּבחּוִרים ָּבכּו ְּבקֹול. ַעל ת ִׁשיֵרי ִהְתּבֹוְדדּות ֵחמֹו

ְּבַמֲעלֵ  ִטַּפְסנּו  ּכֹוֵתב    הִמָּׁשם  ָנָתן  ַרִּבי  ַהַּתָּנא.  ְּכרֹוְסְּפַּדאי  ַרִּבי  ְלֶקֶבר  ָהָהר 

ָהָהר   הְּבִלי ַהֲחמֹור ְּבַמֲעלֵ   סָיה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל הּוא ִטּפֵ , ְּכֶׁשַרֵּבנּו ָה (ִׁשְבֵחי ָהַר"ן, ָׁשם)

ַלֶּקֶבר. ָאַמְרנּו ָׁשם ְּתִהִּלים ְוַׁשְרנּו ִׁשיֵרי ִהְתּבֹוְדדּות, ַאַחר ָּכ ָהַלְכנּו ְלֶקֶבר ַרִּבי  

ָסָרגו   ָהָאמֹוָראֹיֹוֵסי  ְּכרֹוְסְּפַּדאי  ַרִּבי  ֶׁשל  ַלֶּקֶבר  ָהַלְכנּו  ָרִצינּו    ְוֶאל  ִסי.  ָהִאְּדָרא. 
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ַלֲעת ְלַרִּבי ַטְרפֹון, ֲאָבל ָהִייִתי ָצִרי ַלְחזֹר ְלִמירֹון ַלֲהָקַמת ַהַּמֵּצָבה, ְּכָבר ִהִּגיַע 

עֹוד א ָהיּו ַּבִּמְקֶוה, ְּכֶׁשֲאִני    םַהָּׁשָעה ַאַחת, ָחַזְרִּתי ַמֵהר ְלִמירֹון, ַהַּבחּוִרי  - ַהְּזַמן  

 ֵהם ָהְלכּו ַלִּמְקֶוה.   -ַהַּמֵּצָבה  ֲהָקַמתָהַלְכִּתי לַ 

ְּבִדּיּוק  ָיָצא  ַהְּתִהִּלים,  ִמְזמֹוֵרי  ֶאת  ֶּׁשאַֹמר  ִמֶּמִּני  ִּבֵּקׁש  ְׁשִליָט"א  ָאִבי 

ַלִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּלי. ָאַמְרִּתי ֶאת    הָהַרְמקֹול ָעְמדּו ַעל ַהֶחְלָקה ֶׁשְּׁשמּוָר וְ ֶׁשַהְּסֶטְנֶּדר  

ָאִבי ְׁשִליָט"א ָאַמר ִּדְבֵרי ֶהְסֵּפד,    ְּתִהִּלים ְּבִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה, ַאַחר ָּכִמְזמֹוֵרי ַה 

ִּדְבֵרי מּוָסר  י  ִּבְׁשַעת ַהְּדָרׁשֹות ִהְתּבֹוַדְדִּתי, ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמ   .ְועֹוד ְׁשלֹוָׁשה ַרָּבִנים

  יְלֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה?' ִהְתַּבַייְׁשִּת   'ִּתְרֶאה ֵאיפֹה ַאָּתה הֹוֵל ִלְׁשַּכב, ָמה ַּתֲעֶנה

ת ֶא   -  ְמאֹד ַעד ֶׁשָחַזְרִּתי ִּבְתׁשּוָבה. ִסַּיְמִּתי ְלַהִּגיד עֹוד ִּפְרֵקי ְּתִהִּלים; ֶּפֶרק קיט

ַאְיִזיק ִיְצָחק  ֶּבן  ְיֶחְזֵקאל  ֶאת    , ְנָׁשָמה  ,ַהֵּׁשם  ְוֵהִקימּו  ַקִּדיׁש  ָאַמר  ָאִבי  ַמֵּצָבה. 

 ל ֵקל ָמֵלא ַרֲחִמים, ִנְפַרְדִּתי ִמַּסָּבא ֶׁשִּלי ְוִיָּבֵד   תַהַּמֵּצָבה, ָאַמְרִּתי ֶאת ַהְּפסּוִקים ְוֶא 

 ְלַחִּיים ֵמַאָּבא ֶׁשִּלי. 

  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש   ַהָּגדֹול  ֶסתַהְּכנֶ   ֵּבית  ֶאת  ַלַּבחּוִרים  ֶהְרֵאיִתי  ְלַיְבְנֵאל,  ָנַסְענּו  ִמָּׁשם

 ַהְּמִדיָנה  ִמַּטַעם   ַרב  ֵיׁש  ְּבַיְבְנֵאל  ָׁשם  ֶנֶפׁש.  ִּבְמִסירּות  ,הָהַאֲחרֹונָ   ָּדמֹו  ְּבִטַּפת  ָּבָנה

  הּוא  ַרב,  ֶׁשהּוא  חֹוֵׁשב  אֹותֹו  ֶׁשרֹוֶאה  ִמי  ּוַמֲחִטיא;  חֹוֵטא   ,זּופֹוֵח   ַקל  ,תַהִּצּיֹוִני

 ָהֲעֵברֹות,  ְּבָכל  לַיְבְנֵא   יְיהּוֵד   ֶאת  ִהְכִׁשיל  הּוא  ֲאָבל  ָלָבן,  ָקןזָ   ִעם  ,הַקּפֹוָט   לֹוֵבׁש

ֻּכָּלם  ֵריק,  ָהָיה  ֶׁשָהאֹוָצר  ְּבָׁשָעה  ָטֳהָרה,  ְלִמְקֵוה  ֶהְכֵׁשר  ָנַתן  הּוא  ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁש 

  הּוא  ְלמֹוֲהָרא"ׁש,  תַהָּמוֶ   ֶאת   הָעָׂש   הּוא   ְּדָבִרים.  ֶעְׂשרֹות  ְועֹוד  ְּבַאְמַּבְטָיה,  ָטְבלּו

  ֶאת  ְלַסֵּים  ְלמֹוֲהָרא"ׁש  ָלַקח  ָׁשָנה  ֵמֶעְׂשִרים  ריֹוֵת   יֹום,  ָּכל  מֹוֲהָרא"ׁש  לעַ   ןִהְלִׁשי

  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ָּבָנה  ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ָהאּוָלם  ֶאת  ִלְראֹות   ָהַלְכנּו  ַהְּכֶנֶסת.  ֵּבית

 . ןִהְלִׁשי ס.מ. ְּכֶׁשָהַרב ֶנֱעַצר  ְוֶזה ִחָּנםּבְ  ְׁשלֹוֵמנּו ְלַאְנֵׁשי ֲחֻתּנֹות

ִמָּׁשם ָעִלינּו ְלִצּיּון, ָאַמְרנּו ְּתִהִּלים ְּבַיַחד, ָאַמְרִּתי ְלַאט ּוְבקֹול. ָהָבה ְנַקֶּוה  

 ֲחָתִנים, ֶׁשָּכל ַהַּבחּוִרים ִיְתַחְּתנּו.   ץֶׁשַעְכָׁשו ׁשּוב ַיְתִחילּו ָלרּו

ֶאת  מֹוֲהָרא"ׁש   ְויֹאְמרּו  ְלַיְבְנֵאל  ֶׁשָּיבֹואּו  ּוַבחּוָרה  ָּבחּור  "ָּכל  ִהְבִטיַח: 

 א ָינּוַח". ֶׁשהּוא ם ַּבִּצּיּון, הּוא ַמְבִטיַח ַהְּתִהִּלים ָׁש 
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 , ַּבחּוִרים ִּבְּקׁשּוםִלּבָ ת  ֶא   ָהְיָתה ִהְתעֹוְררּות ְּגדֹוָלה ָׁשם, ַּבחּוִרים ָּבכּו ֵהיֵטב

ל ֶׁש   םב. ַּגם ֲאִני ִּבַּקְׁשִּתי ְקָצת, ַּכָּמה ַּבָּקׁשֹות; ָהִעָּקר ָאַמְרִּתי ָׁשם ֻמִליּוָפֲעלּו ֵהיֵט 

ּתֹוָדה, הֹוֵדיִתי ְלמֹוֲהָרא"ׁש ַעל ֶׁשהּוא ֵהִאיר ֶאת ֵעיַני, ַעל ֶׁשהּוא ֵהִאיר ֶאת ַחַּיי.  

ּתֹוָדה ַהֵּׁשם ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע  : "ָיכֹוְלִּתי ְלַהְפִסיק לֹוַמר  ְלַבֵּקׁש ְוכּו', ֲאָבל א  יָרִציִת 

 ִמּמֹוֲהָרא"ׁש".

ְּבֵבי ִּבּקּור  ָנִעים    תָעַרְכִּתי  ָהָיה  ְּבַיְבְנֵאל.  ֱאמּוָנה"  "ֲעָצתֹו  ֶהָחָדׁש  ַהְּדפּוס 

ֶא  ִלְפֹּגׁש  ְוַהּקּוְנְטֵרִסי ת  ְמאֹד  ַהְּסָפִרים  ֶאת  ֶׁשַּמְדִּפיִסים  ִמַּיְבְנֵאל    ם ָהַאְבֵרִכים 

 ְּבָכזֹו ְמִסירּות. ַהֲחָדִׁשים 

ַנאְכט    ְלַווא ָהַלְכִּתי  ִיְצָחק)ִמָּׁשם  ְיַׁשְעיָ   (ְּבִרית  ַחִּיים  , ֶדעְפִריס  'הֶׁשל 

, ַאָּבא ֶׁשּלֹו ִהְתָקֵרב ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים. הּוא  ןַּתְלִמיד ַהְּיִׁשיָבה. הּוא ַמִּגיַע ִמּלֹוְנדֹו 

ְּבלֹוְנדֹון, ָהַאְבֵר ַהֶּזה ִּבְהיֹותֹו ָּבחּור    ִּגְליֹונֹותְוַה ַהְּסָפִרים    תֶא   ִהְתִחיל ְלַהְדִּפיס

ֵאֶצל    ָהָיה ֵמִפיץ ְּבלֹוְנדֹון ִּגְליֹונֹות, ַאַחר ָּכ הּוא ִהִּגיַע ִלְלמֹד ַּבְּיִׁשיָבה. הּוא ָחָתן

 ף ָחָתן ַרִּבי ִיְצָחק ְׁשִליָט"א.ָהַרב ֱאִליֶמֶל ַׁשאְר 

ִמְנָחה  ת  ִׂשְמַח  ִהְתַּפַּלְלנּו  קֶֹדם  ִיְצָחק.  ַרִּבי  ֵאֶצל  ִהְתַקְּיָמה  ַנאְכט   ַהַּווא

ָאַכְלִּתי    ָּכ ַאַחר  ְוִדַּבְרִּתי ִאּתֹו,  ְלַחְדרֹו  ְׁשִליָט"א  ִיְצָחק  ְלַרִּבי  ִנְכַנְסִּתי  ְוַעְרִבית, 

ְלִהְתַעּכֵ   .ַמֶּׁשהּו ָיכְֹלִּתי  א  ְמֻאָחר,  ְמאֹד  ָהָיה  א   בְּכָבר  ְּכֵדי  ַהְרֵּבה  ִמיַדי  ָׁשם 

 .הְלַהְפִסיד ֶאת ַהִּטיָס 

ִלְפֹּגׁש  ִׂשְמָחה  ָּכזֹו  ִלי  ְׁשִליָט"א  ָהְיָתה  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָׁשִנים ְּכֶׁשָהיּו  .  ֶאת  ִלְפֵני 

הּוא    -מֹוֲהָרא"ׁש ִעם ָלׁשֹון ָהַרע ָעַלי    ַמֲחלֹוקֹות ְּבֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ָעַלי, ִהִּגיעּו ֶאל 

ְלַדֵּבר ִעם מֹוֲהָרא"ׁש ֶׁשַהְּדָבִרים א  א  ה ֵמַהּבֹוְדִדים ֶׁשִחְּזקּו אֹוִתי ְוהּוָהיָ   ָהַל

ֶׁשִּנָּפֵגׁש.   ִמְּלָתא  ִאְסַּתֵיע  ְוא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ָהִייִתי  ְּכָבר  ְנכֹוִנים, 

ֲאִני אֹוֵהב    ,ַּתְלִמיֵדי מֹוֲהָרא"ׁש  תֶא   בָהְיָתה ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה, ֲאִני אֹוֵה   תִּבְׁשִביִלי זֹא

ֶׁשֶאְזֶּכה   ַהְּלַואי   ,ִיְתָּבַר ְלַהֵּׁשם  ֶׁשְּדבּוִקים  ְיהּוִדים  אֹוֵהב  ֲאִני  ְּכֵׁשִרים,  ְיהּוִדים 

 ִלְהיֹות ְּכמֹוֶהם. 

 אֹוִתי ִלְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה.  חַאְיִזיק ָראְטה ָלַק 
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ְׂשֵדה ַהְּתעּוָפה, ֵּבַרְכִּתי אֹותֹו ְלָׁשלֹום. ֵיׁש ְל ַאָּבא  ֶאת ַאָּבא ֶׁשְּל ּבִ   יָּפָגְׁשִּת 

ְיהּוִדי ָיָקר, הּוא ְמַחֵּזק ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְיהּוִדים. ַּבֲחֻתָּנה ִּבְבֵני ְּבַרק ַרק ִנְעַנְעִּתי   ,טֹוב

 לֹומֹו ָּכָראּוי. ָׁשלֹום, ַעְכָׁשו ֶנֱהֵנִתי ֶׁשָּיכְֹלִּתי ִלְדרֹוׁש ִּבְׁש ת ְלאֹו יְּברֹאִׁש 

ִיְׂשָרֵאל   ַעם  ֲעבּור  ֶׁשּפֹוֵעל  ִמי   ,ְל ּוְלרֹוֵמם   -ַּדע  אֹותֹו   ְלַהֲעִרי   ְצִריִכים 

ֲעבּור ַעם ִיְׂשָרֵאל   לאֹותֹו, זּו ָטעּות ֲאִפּלּו ֶאְצֵלנּו, ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ַעל ֶאָחד ֶּׁשּפֹועֵ 

ִעם   ק, ִּכי ַהּיֹום זּו ְׁשַעת ֵחרּום, ָּכל ֶאָחד ָצִרי ַלֲעסֹקּבֹו, ֶזה א צֹוֵד   םְמַזְלְזִלי

 ֲאֵחִרים, ְלַחֵּזק אֹוָתם. 

,  יָׁשם ֶאת ַהַּגָּבִאים ִמְּירּוָׁשַלִים, קֶֹדם ֶהֱעַבְרנּו ֶאת ַהִּמְזָודֹות, ָטִעיִת   יָּפָגְׁשִּת 

נֹוְסִעים   ֶׁשֲאַנְחנּו  אֹוְמִריםָחַׁשְבִּתי   ָּכ ַאַחר  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשֵּתים  ְּבָׁשָעה   י לִ   ַהַּבְיָתה 

א ָהִייִתי ָצִרי ְלַמֵהר. ִּדַּבְרנּו ַּכָּמה ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים   ז, ָא תֶׁשּנֹוְסִעים ְּבָׁשָעה ַאַח 

 ְלַגֵּבי ַהַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִּבירּוָׁשַלִים. 

 ַהֶּדֶר. ַּבֶּדֶר ַהַּבְיָתה ָיַׁשְנִּתי ָּכל

ַהַּבְיָתה.    יִד עלָ ּבְ ְׁשמּוִליק   אֹוִתי  ֵהִביא  הּוא  ַהְּתעּוָפה,  ִּבְׂשֵדה  ִלי  ִהְמִּתין 

 ִאְׁשִּתי ְוְיָלַדי ְוָהַלְכִּתי ַלִּמְקֶוה ְוִהַּגְעִּתי ִליִׁשיָבה.ל ֶׁש  םִּבְׁשלֹוָמ  יָּדַרְׁשִּת 

ִּבְבִריאּו ַלְּיִׁשיָבה  ָחַזְרִּתי  ַהֵּׁשם  ִנְזֶּכה  תְּבַחְסֵדי  ֶׁשֻּכָּלנּו   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ַיֲעזֹר   ,

 ִליׁשּועֹות ּוְרפּואֹות, ְוִנְזֶּכה ֶלֱאכֹל ִמָּקְרָּבן ַהֶּפַסח. 

 טֹוב ְוָיֶפה ְלַמֲעֶׂשה. קְוִחיזּו  ֵׂשֶכל הַהּזֶ  ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשּתֹוִציא ֵמַהִּמְכָּתב

... 

 ד ג ד
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