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 ַהָּפָרָׁשה  לעַ  טָווארְ 
  א הּו  ת,ֲחלֹומֹו  יְׁשנֵ   םָחלַ   הַּפְרעֹ  ,הְלַפְרעֹ  אֹוָתם  ּפֹוֵתר  ְוֵאין  ֲחמֹו  ֶאת  ָלֶהם  ַּפְרעֹה  ַוְיַסֵּפר

  . אֹותֹו  ְלַהְרִּגיעַ   ִהְצִליחּו   א   ם ֵה   לֲאבָ   ת, ַהֲחלֹומֹו  תֶא   ם ָלֶה   רְוִסּפֵ   וֲחָכָמי   לְלכָ   א ְוָקָר   דְמאֹ   לִנְבַה 
  ן ְוֵה   תָּבנֹו  ֶׁשַבע  לֹו  ֶׁשִּיְהיּו  לְלָמָׁש   ְּכמֹו  , ֶׁשּלֹו  ת ַלֲחלֹומֹו  תִּפְתרֹונֹו   םָלֶה   ה ֶׁשָהיָ   אֵמִבי  "יַרִׁש 

  , ָהֵאּלּו  תַהִּפְתרֹונֹו  לִמּכָ   הְמֻרֶּצ   הָהיָ   א  אהּו  ו,ְּבאֹוְזָני  סִנְכנַ   א   הזֶ   לֲאבָ   ת,ִּפְתרֹונֹו  דְועֹו  ,ָימּותּו
 .אֹותֹו ִהְרִּגיעַ  הְוזֶ  לִקּבֵ  אהּו הזֶ  תֶא  קַר  ם,ַהֲחלֹו תֶא   לֹו רּוָפַת  ִהִּגיעַ  קַהַּצִּדי ףְּכֶׁשּיֹוֵס  קַר 

ף  יֹוֵס ל ֶׁש ן ַהִּפְתרֹוק ַר ה  ָלָּמ , לֹו ָאְמרּוו ֶׁשֲחָכָמית ַהִּפְתרֹונֹול ִמּכָ ה ְמֻרֶּצ ה ָהיָ א ה ַּפְרעֹה ָלָּמ 
 ?ַּדְעּתֹות  ֶא  ִהִּניַח 

י  ִסּפּוֵר ר  ְלַסּפֵ ד  ְמאֹל  ָּגדֹו ר  ָּדבָ ה  ֶׁשּזֶ   "ד)רלן  ִסיָמ ',  אק  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו
  ֵאי ת  ָלַדעַ ל ֲאבָ ם  ֶׁשְּצִריִכים ָׁש   ַמֲאִרי  ְוַרֵּבינּו ם, ָהָאָד ל  ֶׁש   ַהּמַֹח ת  ֶא ה  ּוְמַנֶּק ר ְמַטֵה ה  זֶ ם,  ַצִּדיִקי

 ק.ַצִּדיל עַ ר ִסּפּור ְלַסּפֵ 
ם  ּגַ ה  ִיְרֶצ א  ֶׁשהּום  ָהָאָד ת  ֶא ר  ְמעֹוֵר ה  זֶ ם,  ָּבעֹולָ   ָּפֲעלּו ם  ֵה ה  ַמ ם,  ַצִּדיִקיי  ִסּפּוֵר ם  ְּכֶׁשְמַסְּפִרי

ת  ִׂשיחֹו (  ַעְצמֹול  עַ ר  ָאַמ   ַרֵּבינּום.  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּבַדְרֵכיֶה ת  ָלֶלכֶ ק  ֵחֶׁש ם  ּגַ   לֹו  ֶׁשִּיְהֶיהק,  ַצִּדית  ִלְהיֹו

ת  ַמֲעִׂשּיֹוי  ִסּפּוֵר י  ְיֵד ל  עַ ה  ָהיָ ת  ֶּבֱאֶמ   ִיְתָּבַר ם  ַהֵּׁש ת  ַלֲעבֹוַד   ִהְתעֹוְררּותֹור  ֶׁשִעַּק "  "ח)קלן  ִסיָמ "ן,  ָהַר 
ל  ּכָ י  ּכִ ם.  ַהַּצִּדיִקיל  ּכָ ם  ָׁש ם  ְׁשִכיִחי  ָהיּו"ל,  זַ ם  ַהַּצִּדיִקי  ְוִאּמֹוו  ָאִבית  ֶׁשְּבֵביר  ְוִסּפֵ ם.  ִמַּצִּדיִקי
ם  ְוֻרּבָ "ל,  זַ ב  טֹום  ֵׁש ל  ַהַּבעַ ם  ָמקֹוא  ֶׁשהּות  ַמֲחַמ ז'  ּבּו'ֶמעזְ ת  ִּבְקִהּלַ ם  ְמצּוִיי  ָהיּו ם  ַהַּצִּדיִקי

ר  ִעיַק ה  ָהיָ ה  זֶ י  ְיֵד ל  ְועַ ם,  ִמַּצִּדיִקית  ַמֲעִׂשּיֹוה  ַהְרּבֵ ע  ְוָׁשַמ "ל.  זַ ו  ָאִבית  ְּבֵבי  נּוִהְתַאְכְס ם  ְּכֻכּלָ 
 ה". ֶׁשָּזכָ ה ְלַמ ה ֶׁשָּזכָ ד עַ  ִיְתָּבַרם ְלַהֵּׁש   ִהְתעֹוְררּותֹו

 הזֶ  ֶהְראּו םֶׁשַּצִּדיִקי םמֹוְפִתי  רֶׁשְּלַסּפֵ  םֲהגַ  יּכִ  ם,ַהִּסּפּוִרי תֶא  רְלַסּפֵ  ֵאי תָלַדעַ  םְצִריִכי לֲאבָ 
  ם ִא  לֲאבָ  ם,ַהֵּׁש  תַּבֲעבֹוַד  בָחׁשּו  דְמאֹ רָּדבָ  הֶׁשּזֶ  םֲחָכִמי תֶלֱאמּונַ  אֵמִבי הזֶ  יּכִ  ל,ָּגדֹו רָּדבָ  יְּבַוַּדא

 תֶא   ,ְוִהְתַיְּגעּו  ִהְתַקּׁשּו  םֵה   ֵאי  םְמַסְּפִרי  א  ,םֶׁשָּלֶה   םְוַהִּנִּסי  םַהּמֹוְפִתי  תֶא   קַר   םְמַסְּפִרי
 םחֹוְׁשִבי  יּכִ   ם,ַהִּסּפּוִרי  לֶׁש  תֵמַהּתֹוֶעלֶ   הַהְרּבֵ   דמֹוִרי   הזֶ   ם,ְּבַחֵּייֶה   ָעְברּו  םֶׁשֵה   םַהָּקִׁשי  תַהִּנְסיֹונֹו

  א הּו  יּכִ   ת,ְלַחּקֹו  לָיכֹו   אֶׁשהּו  רָּדבָ   א  הֶׁשּזֶ   בחֹוֵׁש   םָהָאָד   זְוָא   ת,ְּבַקּלּו  ָהַל  לַהּכֹ  םֶׁשַּלַּצִּדיִקי
 .םְּפָעִמי הַהְרּבֵ  לְוִנְכַׁש  ,הִמְתַקֶּׁש  דְמאֹ אהּו ם,ַהֵּׁש  תַּבֲעבֹוַד  ת ְּבַקּלּו ָּכ  לּכָ   לֹו  הֹוֵל אֶׁש הרֹוֶא 

  ִהְתַיְּגעּו ם  ֶׁשֵה י  ַאֲחֵר ק  ַר ם  ֶׁשָּלֶה ת  ַהְּגדֹולֹות  ַלַּדְרּגֹו  ִהִּגיעּום  ַהַּצִּדיִקיל  ֶׁשּכָ א  ִהית  ָהֱאֶמ 
ד  עַ ם  ַּפעַ ר  ַאַח ם  ַּפעַ   ִהְתַחְּזקּום  ֵה ת  זֹאל  ּוְבכָ ם,  ּוְקָׁשִיי  ת ִּכְׁשלֹונֹוה  ַהְרּבֵ ם  ָלֶה ה  ָהיָ ד,  ְמאֹה  ַהְרּבֵ 
 .ֶׁשָזכּוה ְלַמ  ָזכּו ם ֶׁשֵה 

,  ָעְברּום  ֶׁשֵה ם  ַהְּקָׁשִייל  ּכָ ת  ַלְמרֹו  ד ַמֲעַמ   ֶהֱחִזיקּום  ֵה   ֵאים  ַצִּדיִקיי  ִסּפּוֵר ר  ְלַסּפֵ ב  ָחׁשּון  ָלכֵ 
  לֹו   הֹוֵלא  ל  ִּבְכלָ ם,  ָקִׁשית  ִנְסיֹונֹור  עֹובֵ א  ֶׁשהּו  ֶׁשֲאִפילּו  אֻּדְגָמ   ָלַקַחת י  ְיהּוִד ל  ּכָ ל  ָיכֹו ה  ּוִמּזֶ 

ם,  ַּפעַ ר  ַאַח ם  ַּפעַ ת  ְלַנּסֹוה,  ָהְלָא   ְלַהְמִׁשית  ַהּכֹוחֹול  ְּבכָ ק  ִּיְתַחּזֵ ם  ֶׁשּגַ ם,  ַהֵּׁש ת  ַּבֲעבֹוַד ת  ְּבַקּלּו
 ל. ָּגדֹו ק ַצִּדית ִלְהיֹות ִלְזּכֹול ָיכֹו ם ּגַ א הּו ְוָכ 

ע  ְוַד "  "ד)רלן  ִסיָמ ',  אק  ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט (  לְלֵעי   תַהִּנְזֶּכֶר ה  ַּבּתֹוָר ם  ְמַסּיֵ   ֶׁשַרֵּבינּוה  ַמ ם  ְמִביִניה  ָּבזֶ 
ת  ֵּתיבֹוי  ָראֵׁש   ה' קמ'א  הּום  ַהֵּׁש ם.  ַהֵּׁש ה  ָּבזֶ ן  ִמְׁשַּתְּמִׁשי  ֶמֶל ת  ַלֲעׂשֹון  ְּכֶׁשרֹוִצים  ֵׁש   ֶׁשֵּיׁש

ב)ָּדִנֵּיא(ת  ְּבִחינַ ה  ְוזֶ ,  "א)קמה  ַּפְרָׁש ה  מֹׁשֶ ל  ַוַּיְקֵה ן  ַעֵיי ("  ָקְדֶׁשן  ִמְּמעֹוה  ַהְׁשִקיפָ " ַמְלִכי "  ל    ן ְמַהְעֵּדה 
ַמְלִכין לף  ְּביֹוֵס ר  ֶנֱאַמ ה  ְוזֶ ,  "ּוְמָהֵקים  ז"(ְּבֵראִׁשית  ֲאֻלָּמִתי" )'ז,  ָקָמה  ה  ְלַמ   רָקׁשּוה  זֶ ה  ַמ .  "ְוִהֵּנה 

א  ֻּדְגָמ   ְלַׁשֵּמׁש י  ֲהֵר   ָצִרי   ֶׁשֶּמֶל א  ֶאּלָ ם?  ַצִּדיִקיי  ִסּפּוֵר ר  ְלַסּפֵ   ן ְּבִעְניַ ה  ַּבַהְתָחלָ ר  אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבינּו
ם  ֶׁשֵה ם,  ֲאִמִּתִּיים  ִּבְמָלִכי  ר ְּכֶׁשְּמֻדּבָ י  ּוְּבַוַּדאג,  ְלִהְתַנֵה   ָצִרי  ֵאי   ִיְראּו ם  ֶׁשֵה ם  ָהעָ ל  ְלכָ ת  ִאיִׁשי

",  ןַרָּבנָ י,  ַמְלכֵ ן  ַמא"   ן ס"ב.)ִגיִטי(ם  אֹוְמִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכמֹו ם,  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּצִּדיִקי
  י ֲאזַ ת.  ַהְּקדֹוׁשֹום  ְּבַדְרֵכיֶה   ֶׁשֵּיְלכּו ל  ִיְׂשָרֵא י  ִלְבנֵ ת  ִאיִׁשיא  ֻּדְגָמ   ְלַׁשֵּמׁשם  ְצִריִכים  ֶׁשֵה י  ֲהֵר 

"ַהֵּׁש ת  ֶא ם  ְצִריִכי   ָעְברּו ם  ֶׁשֵה ה  ִמּזֶ ר  ְּבִעָּק ד  ִלְלמֹום  ְצִריִכי  ָאנּום",  ָלקּו"  ֶׁשַּכָּוָנתֹוה",  ָקָמ ם 
ם  ֶׁשּגַ   אֹוָתנּוד  ְלַלֵּמ   ָצִרי ה  ְוזֶ ם.  ְּגדֹוִלים  ַצִּדיִקי  ִנְהיּום  ֵה   ְוָכ ,  דַמֲעַמ   ְוֶהֱחִזיקּות  ְוִנְסיֹונֹום  ְקָׁשִיי

 ם. ַּבַחִּיי דַמֲעַמ ק ַנְחִזי  ֲאַנְחנּו
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש
 ה ַּבּפֶ ם  ְּגדֹוִלית ּכֹוחֹו

ֶאל ֶאָחד  ִאיׁש  ָּבא   ל ַּבעַ   ַהָּקדֹוׁשן  ַהָּגאוֹ   ַּפַעם 
ִאיׁש'הַ  ֲעצּומֹות,   'ֲחזֹון  ִּבְבִכּיֹות  ְלָפָניו  ּוָבָכה  ַז"ל, 

ַעְכָׁשו לֹו   ֶׁשָהָיה  ֶׁשֵּיׁש  ָהרֹוֵפא  לֹו  ְוָאַמר  רֹוֵפא,  ֵאֶצל 
ַמֲחָלה ְמֻסֶּכֶנת, ְוֵאין לֹו יֹוֵתר ֵמַאְרָּבָעה ָיִמים ִלְחיֹות,  

 . ֵמַהָּמֶות דְמאֹ  ְמַפֵחדה ּוָבָכה ְלָפָניו ְמֹאד, ִּכי ָהיָ 
הַ   ִאיׁש'ְוָהַל�  ֻחָּמׁש,   'ֲחזֹון  ְלָפָניו  ּוָפַתח  ַז"ל 

ְּבֵראִׁשית  ָּפָרַׁשת  ֵמַהְתָחַלת  ְלָפָניו,  ִלְקרֹות  ְוִהְתִחיל 
ְּבֵראִׁשית " , ַהְינּו  "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹּבֶקר יֹום ְרִביִעי"ַעד  

ָּכל ַמֲעֶׂשה יֹום ִראׁשֹון, ְוַאַחר ָּכ�   -  ְוגֹו'  "ָּבָרא ֱא�ִקים
ָרִקיעַ ַוֹּיאמֶ "ִהְמִׁשי�   ְיִהי  ַמֲעֶׂשה    -  ְוגֹו'  "ר ֱא�ִקים  ָּכל 

  - ְוגֹו'  "ַוֹּיאֶמר ֱא�ִקים ִיָּקוּו ַהַּמִים"יֹום ֵׁשִני, ְוַאַחר ָּכ� 
ַוֹּיאֶמר ֱא�ִקים ְיִהי "ָּכל ַמֲעֶׂשה יֹום ְׁשִליִׁשי, ְוַאַחר ָּכ�  

 ָעָנה ְוַאַחר ָּכ�  . ָּכל ַמֲעֶׂשה יֹום ְרִביִעי  -  ְוגֹו'  "ְמאֹורֹות
ַהַּנ"ל ָהִאיׁש  ֶאל  ַז"ל  ִאיׁש"  ַה"ֲחזֹון  ֲהֵרי  "  :ְוָאַמר 

הּוא ְּבַאְרָּבָעה ָיִמים, -ָּברּו�-ִּתְרֶאה ַמה ֶּׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש
ֲעָׂשִבים  ְוַיָּבָׁשה,  ָיִמים  ָרִקיַע  ָוָאֶרץ,  ָׁשַמִים  ָּבָרא 

ְוכּו',   ְוַהּכֹוָכִבים  ְוַהָּיֵרַח  ַהֶּׁשֶמׁש  ַאָּתה  ְוֵעִצים,  ְוֵאי� 
ִמְתַּפֵעל ִמן ָהרֹוֵפא ֶׁשאֹוֵמר ְל� ֶׁשֵאין ְל� ַרק ד' ָיִמים  

 . ִלְחיֹות
ְּבַהָּקדֹוׁש ֱאמּוָנה  ָלנּו  ֵיׁש  ְוהּוא -ָּברּו�-ֲהֵרי  הּוא, 

ֵל�  ְל�,  ַיֲעֹזר  ְּבַוַּדאי  הּוא  ֲאִמִּתי,  ְוַרְחָמן  ֶנֱאָמן  רֹוֵפא 
ַהּקָ  ִלְפֵני  ַנְפְׁש�  ַעל  ּוְבַוַּדאי -ָּברּו�-דֹוׁשּוְבֵכה  הּוא, 
 ". ִּתְרֶאה ְיׁשּוָעה ְוַתֲאִרי� ָיִמים

ָּפנּוי,   ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ְלֵאיֶזה  ַההּוא  ָהִאיׁש  ְוָהַל� 
ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש, ּוָפַעל -ָּברּו�-ּוָבָכה  הּוא 

 . ת ַהּגּוףֶׁשַחי עֹוד ֶעֶׂשר ָׁשִנים ִּבְבִריאּו -ְיׁשּוָעה 
ל  ׁשֶ   רּוחַ ב  ַהַּמּצַ ת  אֶ ר  ִלְׁשּבֹ ב  אֹוהֵ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ 

ב ַיְחׁשֹ א  ֶׁשהּון,  ָקטָ   ַעְצמוֹ ת  אֶ   ַיְרִּגיׁשם  ֶׁשָהָאדָ ם,  ָהָאדָ 

 
 ֹ   ם ַטעַ   ְלַהְרִּגיׁש  ן"ְצִריִכי   הִמְצוָ ף  ְּבאַ ב  ָּכתּו  אל

ֹ   , ה"ְּבַהִּמְצוָ  ר  ֶׁשֶאְפׁשָ ן  ְּתִפִּלית  ְּבִהְלכֹוב  ָּכתּוא  ל
  ֲאַנְחנּו .  ֶרֶגׁש  ֵיׁש ם  ִא ק  ַר ן  ְּתִפִּלי  ְלָהִניחַ 
ֹ   –ם  ַהַּמָּצִביל  ְּבכָ ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ַלֲעבֹום  ְצִריִכי א  ל

ֹ   אֹום ַטעַ ם ַמְרִּגיִׁשים ִא  הְמַׁשּנֶ   א.ל
ֹ ת  ַיֲהדּו: " ׁשֶ   ְלרֹאׁשב  טֹו  ְל�ס  ַּתְכִני   רָקׁשּוא  ל
ת  אֶ ד  ַלֲעבֹו  ָצִרי�ם  ָהָאדָ ת";  ְלְרָגׁשֹו  לִּבְכלָ 
ֹ א  ֶׁשהּו   ֲאִפילּו ם  ַהּׁשֵ  ם  ַטעַ ם  ׁשּו  ַמְרִּגיׁשא  ל

ת  ִלְהיֹו  ָצִרי�ה  זֶ ;  ֶׁשּלֹום  ַהּׁשֵ ת  ַּבֲעבֹודַ 
ם  ַהּׁשֵ ת  אֶ ד  ַלֲעבֹוי:  ַהְּיהּוִד ל  ׁשֶ   הַהְּׁשִאיפָ 

ת  ָחְכמֹום  ׁשּוי  ְּבלִ ת  ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּו
ל  ּכָ ל  ְלִהְתַּפּלֵ ת  ָלֶלכֶ ת;  ַּיֲהדּות  ְּבַפְׁשטּו  ְוִלְׂשמֹוחַ 

ד  ִלְלמֹון,  ְּבִמְניָ ת  ְוַעְרִביה  ִמְנחָ ת  ַׁשֲחִרים  יֹו
א,  ּוְגָמָר ת  ִמְׁשַניֹות  ְקצָ א,  ִמְקָר ת  ְקצָ ם  יֹול  ְּבכָ 

ד  ַלֲעבֹום  ְוזֹוִכים  ְיהּוִדי  ֶׁשֲאַנְחנּו ה  ָּבזֶ   ְוִלְׂשמֹוחַ 
 "ט)תשעי ַוְיִח ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(                                                   םַהּׁשֵ ת אֶ 
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ר'   אֹותֹום  ְמַכִּני  ָהיּו  ,"לזַ ן  ִריּפֶ ַהּלְ ל  ִיְׂשָרֵא ר'    לֹו  ֶּׁשָּקְראּו  ְׁשלֹוֵמנּוי  ַאְנֵׁש ל  ֵאֶצ ל  ָּגדֹו ם  ָׁשַמיִ   אְיֵר י  ְיהּוִד ה  ָהיָ 
ם ָׁש ב ּכֹוֵת ן ָנָת י ֶׁשַרּבִ ה", ִלְּתרּופָ ם ָעִליר "ֵמַהֵּספֶ ף ַּד  ה ַּבְּגִניזָ א ֶׁשָּמָצ י ְיֵד ל עַ ב  ִהְתָקֵר א הּו"ל, זַ ר ַקְרדּונֶ ל ִיְׂשָרֵא 
ה  ַהִּמְׁשָטָר י  ּכִ ב  ִלְכּתֹר  ִלְּגמֹוח  ֻמְכָר א  ֶׁשהּוב  ַהִּמְכָּת ת  ֶא ם  ְמַסּיֵ ן  ָנָת י  ְוַרּבִ "ל,  זַ ק  ִיְצָח '  ר  ִלְבנֹות  ִהְתַחְּזקּוב  ִמְכָּת 
ה,  ִמּזֶ   ִהְתַרֵּגׁשד  ְמאֹא  הּות  זֹאא  ָקָר ל  ִיְׂשָרֵא ר'  ְּכֶׁש ב.  ְלֶנִמירֹוב  ְּבֶרְסלֶ   ֵמִעירֹו  אֹותֹו  ְלָגֵרׁשי  ְּכֵד ץ  ַּבחּו  לֹו  הְמַחּכֶ 
אֹותֹו   ְלָגֵרׁש  ץַּבחּו  לֹוה  ְמַחּכֶ ה  ֶׁשַהִּמְׁשָטָר ן  ִּבְזַמ   ִלְבנֹות  ִהְתַחְּזקּוב  ִלְכּתֹת  ַהַּדעַ ב  ִיּׁשּו ה  ָּכזֶ י  ִליהּוִד   ַמִּגיעַ   ֵאי  

א  ְוהּו  ְׁשלֹוֵמנּוי  ְלַאְנֵׁש   ִהִּגיעַ א  הּו  ְוָכה,  ַהּזֶ י  ַהְּיהּוִד ה  ָהיָ י  ִמ ת  ָלַדעַ ב  ַחָייא  ֶׁשהּוט  ֶהְחִלי א  הּוז  ְוָא ?  רֵמָהִעי
 . בִנְלָה ב ְּבֶרְסלֶ ד ָחִסיה ִנְהיָ 

ל  ֶׁש ו  ֲחָכָמי ל  ּכָ ה.  ַּפְרעֹל  ֶׁש ת  ַהֲחלֹומֹום  עִ   אֹוָתנּוד  ְלַלֵּמ ה  רֹוָצ ה  ַהּתֹוָר ה  ַמ ן  ְלָהִבים  ְיכֹוִלי  ֲאַנְחנּו ה  ָּבזֶ 
ד  ֶאָח ת,  ּתֹוֶעלֶ ם  ׁשּוא  ֵהִביא  ה  זֶ ם,  ַלַחִּייה  ֵעָצ ה  ִמּזֶ א  ָיָצ א  ל  ֲאבָ ם,  טֹוִבית  ִּפְתרֹונֹו  לֹו   ָאְמרּות  ֶּבֱאֶמ ה  ַּפְרעֹ
 רְלִהְתַּגּבֵ   הָהֵעָצ י  ַמִה ה?  זֶ ת  ֶא   ִמִּלְׁשמֹועַ ו  ַעְכָׁשי  ַיְרִויַח ה  ַּפְרעֹה  ַמ ,  ָימּותּון  ְוֵה ת  ָּבנֹוע  ֶׁשבַ   לֹו   ֶׁשִּיְהיּו ר  ָאַמ 

ל ֲאבָ ב,  ָרעָ ת  ְׁשנֹוע  ֶׁשבַ   ְלַהִּגיעַ   תֶׁשהֹוְלכֹור  ְוָאַמ ,  ִהִּגיעַ ק  ַהַּצִּדי  ֶּׁשּיֹוֵסףד  עַ ?  תַהּזֹא  הַהָּצָר ת  ֶא ר  ַיֲעבֹו  אְּכֶׁשהּו
ר  ְּכבָ ה  זֶ ב,  ָהָרעָ ת  ְׁשנֹוע  ֶׁשבַ ת  ֶא ד  ִלְׂשרֹ   יּוְכלּו  ְוָכ  ע,ַהּׂשֹבַ ת  ִמְּׁשנֹו  ןָמזֹו  ֶׁשִּיְׁשְמרּוה,  ֵעָצ ם  עִ ם  ּגַ   ִהִּגיעַ א  הּו

 ם. ַהָּקִׁשים ַּבְּזַמִּניק ְלִהְתַחּזֵ   ֶׁשּיּוְכלּו ֵאית טֹובֹות ֵעצֹון ָנַת ף יֹוֵס י ּכִ ה, ַּפְרעֹל ֶׁש ו ְלאֹוְזָניס  ִנְכנַ 
ְוַגם   ֲאֻלָּמִתי  'ָקָמה'ְוִהֵּנה  "  ֲחלֹומֹו  ְוִנְתַקֵּיםם,  ְּבִמְצַריִ ל  ַהּמֹוֵׁש ה  ִנְהיָ א  הּוף,  יֹוֵס ל  ֶׁש   ַקְרנֹוה  ָעָלָת ז  ָא א  ַּדְוָק 

ל"  הִנָּצבָ  ז"(ְּבֵראִׁשית  ת  ָצרֹוה  ַהְרּבֵ   ָּכ ל  ּכָ ר  ָעבַ א  ְּכֶׁשהּו  ַעְצמֹות  ֶא ק  ְלַחּזֵ ת  ַהּכֹוחֹו  ָהיּו ק  ַהַּצִּדיף  ְליֹוֵס י  ּכִ ,  )' ז, 
ל  ָיכֹוד  ֶאָח ל  ּכָ   ֵאי ה  ִמּזֶ ד  ִלְלמֹור  ֶאְפָׁש ה  ָהיָ ם,  ַלֲאֵחִרי  ם ּגַ ה  זֶ ת  ֶא ר  ִלְמסֹל  ָיכַ א  ְוהּוו,  ְּבַחָּיים  ָקִׁשית  ְוִנְסיֹונֹו
 ם.ַהָּקִׁשים ַהַּמָּצִבי לְּבכָ ד ַמֲעַמ ק ְלַהְחִזי

ם ֵה   ֵאיד  ֶׁשִּנְלַמ ת,  זֹאת  ְלַחּקֹול  ֶׁשּנּוכַ   אֹוָתנּוק  ֶׁשְּיַחּזֵ   ןְּבאֹפֶ ם,  ַצִּדיִקיי  ִסּפּוֵר ר  ְלַסּפֵ ה  ֶׁשִּנְזּכֶ ר  ַיֲעזֹ ם  ַהֵּׁש 
ם  ֶׁשעֹוְבִרים  ַהְּדָבִריל  ְּבכָ   ד ַמֲעַמ ק  ְלַהְחִזיל  ְונּוכַ ה,  ִּבְתׁשּובָ   ת ֶּבֱאֶמ ר  ַלְחזֹ ה  ִנְזּכֶ   ְוָכם,  ַעְצָמ ת  ֶא   ֶהֱחִזיקּוד  ָּתִמי

 "א)תשס ץ ִמֵק ל ַהַּנַח  ּתֹו(                                                                                     ם.ֲאִמִּתִּיים ְּכֵׁשִרים ְיהּוִדיה ִנְהיֶ  ְוָכ , ָעֵלינּו
 

>>>>>> 

 

<<<<<< 

 

ל תּוכַ   ֵאי�ט,  ָּפׁשּוי  ִמיהּודִ ר  יֹותֵ א  � א  ֶׁשהּו
ה ַהְּתִפיּלָ ם  עִ ם  ְּגדֹוִלים  ְּדָבִריל  ִלְפעֹ 

 ? ֶׁשְּל� ה ַהְּפׁשּוטָ 
  ָלַדַעת   ָצִרי�   ָאָדם  ֶׁשָּכל   א ִהי  ת ָהֱאמֶ 

  ִלְפֹעל   ְּבֹכחוֹ   ְוֵיׁש   ְמֹאד,   ָּגדֹול  ִּגּבֹור   ֶׁשהּוא 
  ְיֵדי   ַעל   ַּבָּׁשַמִים   ְמֹאד  ְּגדֹוִלים   ְּדָבִרים

  ֶחֶרב   ְּבָידוֹ   ז אֹוחֵ   ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ְּתִפָּלתֹו, 
  ִלְפֹעל   ְוָיכֹול  ַהְּתִפָּלה,   ֶחֶרב   ֶׁשִהיא  ִּפיִפּיֹות, 

  ַהִּמְלָחמֹות   ְוִלְכֹּבׁש  נֹוָראֹות,   ְּגבּורֹות  ָיָדּה   ַעל
  ְוֶדֶר�   ָּבּה,   ִיְׁשַּתֵּמׁש  ַרק  ִאם  ֲחָזקֹות,   ֲהִכי

  ַהּמֹוִחין   ַקְטנּות   ָּבָאָדם  ְלַהְכִניס  ָהַרע  ַהֵּיֶצר
  ַאָּתה   ִמי"  :לוֹ   ְולֹוַמר  ַהַּדַעת,   ַוֲחִליׁשּות

  ְלִמְלָחמֹות   ָמְתֶני�  ר חֹוגֵ   ֶׁשִהְּנ�  ל?ִּבְכלָ 
  ֹּכַח,   ְוָחלּוׁש  ָקָטן  ִאיׁש  ַאָּתה  ֲה�א  ָּכֵאֶּלה, 
  ֲאָבל   , ?"ָּכֵאֶּלה  ְּגדֹוִלים   ִּבְדָבִרים  ִּתָּכֵנס   ְוָלָּמה 

  ְׁשטּות,   ֶׁשל  ִּפּתּוִיים  ֶׁשֵהם  ָלַדַעת  ָהָאָדם  ַעל
  ִלְפֹעל   םֲעצּוִמי   ֹּכחֹות   לוֹ   ֵיׁש   ֶאָחד   ָּכל   ִּכי

 . ָּבעֹוָלם ְּגדֹוִלים ֲהִכי ַהְּדָבִרים
ֹּכחָ  ַעל  סֹוֵמ�  ְּכֶׁשהּוא  ֶׁשל    ם ּוִבְפָרט 

ֶׁשָּקְדמּו   ַמְמִׁשי�  לַהַּצִּדיִקים  ְוהּוא  ֹו, 
ְמַקֵּבל  ְּבַוַּדאי  ּוִבְזכּוָתם,  ְּבֹכָחם  ְלִהָּלֵחם 

ַעד   ְמֹאד,  ַוֲעצּוָמה  ְּגדֹוָלה  ֶׁשָּיכֹול ְּגבּוָרה 
ְּבֹכַח   ִּכי  ַמָּמׁש,  ּומֹוְפִתים  אֹותֹות  ְלַהְראֹות 
ִנְּצחּו   ְּכָבר  ְוֵהם  ָלנּו,  ֶׁשָּקְדמּו  ַהַּצִּדיִקים 

ֵּכן ִאם  ַהִּמְלָחָמה,  ְּבָיֵדינּו   , ִעַּקר  ִנְׁשַאר  �א 
ִהְתַּגְּברּות  ְיֵדי  ְוַעל  ִלְגֹמר,  ְקָצת  עֹוד  ַרק 

ּוְגבּוָרה   ַעּזּות  ִעם  ְיכֹוִלים ְמַעט,  ִּדְקֻדָּׁשה, 
 ִלְגֹמר ַהִּמְלָחָמה ְוִלְפֹעל נֹוָראֹות ָּבעֹוָלם. 

ֵּבית   ַיד  ַעל  ָּפִריץ  ּגֹוי  ֵאיֶזה  ָעַבר  ַּפַעם 
ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי אּוִרי (ַהָּׂשָרף) 
ְוָׁשַמע ְּתִפָּלתֹו ֶׁשָהְיָתה   ִמְּסְטֶרעִליְסק זי"ע, 

ׁשֶ  ּוְבקֹולֹות  "ָׂשרָ ל  ְּכמֹו  ְּבֹכחֹות  ַמָּמׁש,  ף" 
ַמָּמׁש,  ַהֶּנֶפׁש  ְּכלֹות  ַעד  ּוְבִהְתַלֲהבּות 
ֲעצּוָמה   ִהְתַּפֲעלּות  ַהּגֹוי  ְוִהְתַמֵּלא 

 . ִמְּתִפָּלתֹו, ְוִהְמִּתין ַעד ֶׁשָּגַמר ַהְּתִפָּלה
ֲאִני חֹוֵׁשב, ֶׁשִאם  "  :ְוִנַּגׁש ֵאָליו ְוָאַמר לוֹ 

ָּכֹזאת ְּתִפָּלה  ִמן   ַאַחר  ִנְגָאִלים  ַאֶּתם  ֵאין 
ִמן  ֵתְצאּו  �א  ַּפַעם  ַאף  ְּכָבר  ַהָּגלּות, 

ַהְּתִפָּלה "ַהָּגלּות ֶׁשִאם  לֹוַמר,  ְּכִאּלּו   ...
ֵאיָנּה  ֲעַדִין  ָּכֹזאת,  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ֶׁשָּלֶכם, 
ִיְׂשָרֵאל, ִמי ְּכָבר ָיכֹול   ּפֹוֶעֶלת ְיׁשּוָעה ְלַעם 

ְיׁש  ַּבֲעָדם  ָהַרב ִלְפֹעל  לֹו  ְוָאַמר  ָעָנה  ּוָעה? 
ַרּבִ  ֵּכן,    יַהָּקדֹוׁש  ַהָּדָבר  ֶׁשֵאין  זי"ע,  אּוִרי 

ֶׁשָהָיה  ֶמֶל�  ָהָיה  ַּפַעם  ָמָׁשל,  ְל�  ְוֶאְמֹׁשל 
ִנְמָצא   ֶׁש�א  ְמֹאד,  ְוָעֶבה  ָּגבֹוַּה  ֵעץ  ְּבִגָּנתֹו 
ְוָרָצה  ָּבעֹוָלם,  ָּכֶזה  ְוָעֶבה  ָּגבֹוַּה  ָּכ�  ָּכל  ֵעץ 

ִּבְמקֹומֹו  הַ  ְוִלְבנֹות  ָהֵעץ  ְלַהְכִרית  ֶּמֶל� 
ְיפוֹ  ְוִגּנֹות  ַהֶּמֶל�תַּפְלְטִרין  ְוִצָּוה  ֶׁשִּמי   , , 
אֶ  ְוִיְכֹרת  ְׂשָכרֹו    , ָהֵעץ ת  ֶׁשָּיבֹוא  ִיּטֹול 

 . ָּכל ַמה ֶׁשְּיַבֵּקׁש - ֵמאֹוַצר ַהֶּמֶל�
ַהִּגּבֹוִרים  ָּכל  ַהְּגדֹוִלים   ּוָבאּו 

ְוָׁשבּועֹות   ְוָיִמים  ֵלילֹות  ְוִנּסּו  ֶׁשִּבְמִדיָנתֹו, 
ְּבָכל    תאֶ ת  ִלְכרֹ  ֲאִפּלּו  ִּכי  ָיְכלּו,  ְו�א  ָהֵעץ 

 . ֹעֶצם ְּגבּוָרָתם
ֵעץ  ְוַלְחֹּת�  ְלַנֵּסר  ֹּכַח  ָלֶהם  ָהָיה  �א 
ֶׁשל   ְוָׁשבּועֹות  ָיִמים  ְוִהֵּנה ַאַחר  ָּכֶזה,  ָעֶבה 

ּפֶ  ִהְתָיֲאׁשּו  ֲעבֹוַדת  ְּכָבר  ְוֻכָּלם  ֶר�, 
ָצִעי  ָּבחּור  ָּבא  ָהֵעץ,  , דֶאחָ ר  ִמְּלַהְכִרית 

 ...ְוָאַמר ֶׁשהּוא מּוָכן ְלַהְכִרית ָהֵעץ 
ִלְגְלגּו   ָּבחּור  "   :ְוָאְמרּוו  ָעָלי  ְוֻכָּלם  ֵאי� 

ֶׁשַהִּגּבֹוִרים  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  ַיְחֹׁשב  ָצִעיר 
  ?"ִהְצִליחּו ַלֲעׂשֹות �א רְּביֹותֵ ם ַהְּגדֹוִלי

  ְּבָידוֹ   ַּפִּטיׁש   ְוָלַקח   ִהְתַּפֵעל,   �א   ְוַהָּבחּור 

 ִהִּפיל  ָהֵעץ   ַעל  ֲחָזקֹות  ְּדִפיקֹות  ַּכָּמה  ְוִעם

 ... אֹותוֹ 
ַהֶּמֶל�    ְּבֵעיֵני  ְּגדֹוָלה  ְּתִמיָהה  ְוָהְיָתה 

 ה ְׁשִליָט"א ַהְּיִׁשיבָ  ֵמרֹאׁש םִמְכָּתִבי

 ם ִטּפּוִלי ל  עַ ם  ֶׁשהֹוְלִכי ן  ְוַהְּזַמ ף  ַהֶּכֶס ל  עַ ל  ֲחבָ 
 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ' ְדַחנּוָּכה, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטןדיֹום א' ַּפְרַׁשת ִמֵקץ, כ"ח ִּכְסֵליו, 
  ה ְוַאֶּתם א הֹוְלִכים ִּכי ֲאִני א ַמְרֶׁש   לָלֶלֶכת ְלִטּפּו, ַאֶּתם אֹוְמִרים ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים  םְּבנֹוֵגַע ָלֶלֶכת ְלִטּפּוִלי

א   ֶאָחד  ְלַאף  ָאַמְרִּתי  א  ֲאִני  ֵׁשִני,  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות,  ַמה  ַלֵּׁשִני  אֹוֵמר  א  ֲאִני  ִראׁשֹון  ָּדָבר  ָלֶלֶכת;  ָלֶלֶכת  ָלֶכם 
ֶׁשֶקר, ֶזה א עֹוֵזר, ֲחָבל ַעל ַהְּזַמן ַוֲחָבל    םֵה   םֵּתְלכּו, ֲאִני ַרק אֹוֵמר ֶׁשִּטּפּוִלי, ִאם ַאֶּתם רֹוִצים ָלֶלֶכת  םִלְמַטְּפִלי

 ַעל ַהֶּכֶסף. 
ָלֶכם ַיַעְזרּו  ֶׁשִּטּפּוִלים  חֹוְׁשִבים  ַאֶּתם  ָלֶלֶכת,  רֹוִצים  ַאֶּתם  ;  ֶׁשֵּתָעְזרּו ֶאְׂשַמח  אני  ,  תִלְבִריאּו  ֵּתְלכּו  –  ִאם 

ַיפְ  ָּבֶזה, הּוַהַּבַעל א  ִיְתָעֵרב  ְוִהְזַהְרִּתי אֹותֹו ֶׁשהּוא א  ָאַמְרִּתי לֹו  ָלֶכם,  ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים; א   הַיֲעֶׂש א  ִריַע  ַמה 
 ַמה ַלֲעׂשֹות, ָּכל ֶאָחד ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשֲהִכי טֹוב ִּבְׁשִבילֹו.  דֶאָח  ַמְכִריִחים ַאף

ַּבִׁשעּו ְצחֹוק  עֹוֶׂשה  ָּתִמיד  ֲאָנִׁשים  םִמִּטּפּוִליִרים  ֲאִני  ַעל  ְמַרֵחם  ֲאִני  ִּכי  ְוָנִׁשים,    -ע  ִמֶּפַׁש ם  ַחִפי,  ְּגָבִרים 
ְוַּבחּורֹות   ְלתֹו  -ַּבחּוִרים  ָׁשבּועֹותהַהּזֶ   ַהֶּׁשֶקר  ֶׁשּנֹוְפִלים  ָיִמים,  ׂשֹוְרִפים  ֶזה    ,;  ְוָׁשִנים,  ם  ָּדִמי  העֹולֶ ֳחָדִׁשים 

 אֹוְמִרים ֶׁשֶּזה ְּגֵנָבה.  ָהֵאּלּו ף ָהֲאָנִׁשיםּוַבּסֹו ֵרנּו  ַהֵּׁשם ִיְׁשְמ  םְמֻרִּבי
אֹוֵמר   ַרֵּבינּו  ָמִׁשיַח;  ֶׁשל  ָהֵעָצה  ֶאת  ִּתְקחּו  ֵּכן?  ב)ַמה  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ֶאת    (ִליקּוֵטי  ִיְכּבֹׁש  ֶּׁשָּמִׁשיַח 

ִּיְהֶיה לֹו  ֶׁש ַהֵּׁשם, ָּכל ֶאָחד    ַרק ֶאל-, א ֵיְלכּו ְלַאף ֶאָחד  תָהעֹוָלם ִעם ְּתִפיָלה; ַאף ֶאָחד א ַיֲעֶׂשה ְסגּוָלה ַאֶחֶר 
 ַהֵּׁשם.  ֵּיׁשֵיְדעּו ֶׁש   - תָהֻאּמֹוָצָרה ֵיַדע ַמה ַלֲעׂשֹות, ְיַבְקׁשּו ֵמַהֵּׁשם; ֲאִפילּו ּגֹוִים, ָּכל 

ַהֵּסֶפר,  ת  ְּכֶׁשַהַּבִית ֵריק, ְּכֶׁשַהַּבַעל ָּבֲעבֹוָדה, ַהְיָלִדים ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ּוְּבֵבי  דַלַּצ ִּתְקחּו ַּכָּמה ַּדּקֹות ְוֵתְלכּו  
ֶכם, ְּתַבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיַרֵחם ֲעֵליֶכם, ְּתַסְּפרּו  ּוְתַדְּברּו ֶאל ַהֵּׁשם ַּבָּׂשָפה ֶׁשּלָ   -ַאֶּתם ְלַבד ַּבַּבִית ִעם ַהְיָלִדים ַהְּקַטִּנים  

ָּכל   ֶׁשִהְצַטּבֵ ה  ַמ לֹו  ַמה  ָּכל  ַהֵּלב,  ַעל  ָלֶכם  ִּתְתַּבּיְ   .ַהַּיְלדּותז  ֵמָא ַהָּׁשִנים  ל  ּכָ   ְּבֶמֶׁש   ר ֶׁשֻּמָּנח  ֵמַהָּקדֹוׁש  ׁשּו  יַאל 
ם ּוִמִּגְלּגּוִליַהֶּזה,    לַהּכֹל ַעל ָהָאָדם ֵמַהִּגְלּגּות  ֶא יֹוֵדַע ַהּכֹל, הּוא יֹוֵדַע  א  ילָ , ְּתַסְּפרּו לֹו ַהּכֹל, ַהֵּׁשם ִמֵּמ ָּברּו הּוא

 :  הְוכּו', ַּתִּגידּו ַלַהֵּׁשם ֶאת ַהִּמִּלים ָהֵאּלֶ   אְלַהּבָ ם ּוַמה ֶׁשִּיְהֶיה קֹוְדִמי
ַיְלדּות   ָעַבְרִּתי  ִלי,  ַּתֲעזֹר  ָיָקר  ָהיּוָקָׁש "ַאָּבא  ָעַלי...,  ,  תָקׁשֹו ת  ַיְלדּו ת  ְׁשנֹוי  לִ   ה,  ִעם    ָהיּוָעַבר  ְּבָעיֹות  ִלי 

ים, ַאָּבא ָיָקר, ֲאִני  ְוַעל ַהְיָלִד   י; ַעְכָׁשיו ֶזה יֹוֵצא ַעל ַּבְעלִ ת ֲאִני ָּכל ָּכ ֻמְפֶנֶמ   הָהַאִחים ֶׁשִּלי..., ֲאִני ָּכל ָּכ ְׁשבּוָר 
ֵאי   ז ָא  א ָיכֹול ַלְעזֹור,  ֶׁשְּלַעְצמֹוא הֹוֶלֶכת ְלַאף ֶאָחד ִּכי ַאף ֶאָחד א ָיכֹול ַלְעזֹור ִלי, ַהְמַטֵּפל הּוא ָּבָׂשר ָוָדם 

 הּוא ָיכֹול ַלְעזֹור ִלי? 
יֹוֵדַע    , ַאָּתהתִמְתַיֶּסֶר ְּב; ַאָּתה יֹוֵדַע ַּכָּמה ֲאִני  ק  ַר   ַמֲאִמיָנהי  ֲאנִ ,  , ֲאִני הֹוֶלֶכת ַרק ֵאֶליםעֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו

ֲאִני   ֶקֶׁש ְמֻדֵּכאתַּכָּמה  ִלי  ֵאין  ַּבְעלִ   ר;  ַהַּצִּדיִקים  י ִעם  ִּבְזכּות  ִלי  ַּתֲעזֹר  ִלי,  ַּתֲעזֹר  ֶׁשִּלי,  ַלְּיָלִדים  ֶרֶגׁש  ִלי  ֵאין   ,
 ֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן". יָ יְל, ִּבְזכּות ַרֵּבינּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיָגא ְזכּותֹו ִּבְׁשבִ  ֶׁשָּמְסרּו ֶאת ַנְפָׁשם

ְוכּו'   אַסְבָּת י ִסּפּוֵר עֹוד ַהַּפַעם, ִאם ַאֶּתם ֵּכן רֹוִצים ָלֶלֶכת, יֹוֵתר ַקל ָלֶכם ָלֶלֶכת ְלִאָּׁשה אֹו ַּבחּוָרה ְמֻבֶּגֶרת, 
 ַאֶּתם ְיכֹוִלים ָלֶלֶכת; ֲאִני עֹוד ַּפַעם ְיַדֵּבר ִעם ַהַּבַעל ֶׁשִּיַּקח ְוָיִביא ֶאְתֶכם ְוכּו'.  -

 ָלֶכם ַנַחת ִמָּכל ַהְיָלִדים.  הָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה, ֶׁשִּתְהיּו ְּבִריִאים ְוֶׁשִּיְהיֶ   רַוֲעבּו םֲעבּוְרכֶ ֲאִני ְמַבֵּקׁש  
 "א) ִמֵקץ תשפה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ָּכֶזה ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  ִהְצִליַח  ֵאי�  ְוָאַמר  ָעָנה    ?ְוַהִּגּבֹוִרים 
ְוַהָּׁשבּועֹות  "  :ַהָּבחּור ַהָּיִמים  ָּכל  ֶׁשַאַחר  ִהְבַחְנִּתי 

ֹּכַח ָהֵעץ  ְלַהְכִרית ָהֵעץ, ְּכָבר ֶנְחָלׁש  ֶׁשָּטְרחּו ַהִּגּבֹוִרים 
 ְּבִמְקָצת, ַיִּפילּו אֹותֹו  ֲאִפּלּו , ְמֹאד, ְוִאם ַעְכָׁשו ִיְתַאְּמצּו

ִויִגיָעָתם,  ִטְרָחָתם  ֵמֹרב  ִהְתָיֲאׁשּו  ְּכָבר  ֲאָבל ֵהם  ִמָּיד, 
ֶאת   ֶאֱעֶׂשה  ָאַמְרִּתי  ֲאִני  ֲאָבל  יֹוֵתר,  ְלַנּסֹות  ָרצּו  ְו�א 
ִהְתִחילּו   ֶׁשֵהם  ַמה  ִלְגֹמר  ְּבָיִדי  ַיֲעֶלה  ְואּוַלי  ֶׁשִּלי, 

  ". ִּתיַלֲעׂשֹות, ְוָלֵכן ִהְצַלחְ 
  ֵאֶצל   הּוא  ֶׁשֵּכן  זי"ע,   אּוִרי  ר'  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב   ְוִסֵּים

  ֶׁשּלוֹ   ֶאת  עֹוֶׂשה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְּבָגלּוָתם,   ִיְׂשָרֵאל  ַעם
  ַהֶּמֶל�,   ֶׁשל  ַהִּגָּנה  ִמּתֹו�   ַהָּגלּות   ֵעץ   ֶאת  ְלהֹוִריד

  ְּבַוַּדאי   ּדֹור  ָכלֶׁשּבְ   ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשֵהם   , ַהְּגדֹוִלים  ְוַהִּגּבֹוִרים
  ְזַמן   ָּכל  ֲאָבל  ָהֵעץ,   ֶאת  ְלהֹוִריד  ְּגדֹולֹות  ְּפֻעּלֹות  עֹוִׂשים

  ִלְגֹמר   ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ֲעַדִין  -  ַהְּגאּוָלה  ֵעת  הִהִּגיעָ   ֶׁש�א
  ִעם   ֲאִפּלּו  ֲאַזי  ַהְּגֻאָּלה,   ֵעת  ְּכֶׁשַּתִּגיעַ   ֲאָבל  ָּכָראּוי, 

  ִיְזּכּו   ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל,   ַהֹּכחַ   ֲחלּוֵׁשי  ֶׁשל  ְוָהֲעבֹודֹות  ַהְּתִפּלֹות
  , ִמֹּכָחם  ִיְתָיֲאׁשּו  ֶׁש�א  ִּבְתַנאי  ַרק  ָהֵעץ,   ְּכִריַתת  ִלְגֹמר

 ֵיׁש   ִּכי  ַלֲעׂשֹות,   ְיכֹוִלים  ֶּׁשֵהם  ַמה  תאֶ  ַלֲעׂשֹות  ְוִיְׁשַּתְּדלּו
 ֶׁשִּיְהֶיה. ִמי ִיְהֶיה -  ִמִּיְׂשָרֵאל ֶאָחד  ְּבָכל ֲעצּוָמה ְּגבּוָרה
 ר'  ֶּבן ַאְבָרָהם ר'  ַהָּקדֹוׁש ֵמָהַרב   ָּכֶזה ָמָׁשל מּוָבא ַּגם
 ֵחֶלק   אֹור"  "ּכֹוְכֵבי  (ְּבֵסֶפר  ַז"ל  מֹוֲהְרַנ"ּתְ   ְּבֵׁשם  ַז"ל  ַנְחָמן

  ָיכֹול   ֵאי�  ַהְּגֻאָּלה,   ְּבִעְנַין  אֹותוֹ   ֶׁשָּׁשֲאלּו   , ּוְמָׁשִלים)  ַמֲעִׂשּיֹות
  ַז"ל  ַרֵּבנּו ֶׁשל ּוְבדֹורוֹ  ַהּקֹוְדִמים,  ַהּדֹורֹות ֶׁשִּבְזַמן ִלְהיֹות

   ַהְּגֻאָּלה? ָּתבֹוא ָהַאֲחרֹוִנים ּוַבּדֹורֹות ַהְּגֻאָּלה,  הָּבָא �א
ִעם   ְמֻסָּבב  ָּגדֹול  ְּכַר�  ֶׁשָהָיה  ָמָׁשל,  ִּפי  ַעל  ְוִהְסִּביר 

ְּבצּוָרה ַוֲחָזָקה ַעד ְלַהְפִליא, ְוַהְרֵּבה ְמָלִכים ָרצּו  חֹוָמה  
אֹוָתּה ְו�א ָיְכלּו, ִּכי ָּכל ַהַחָּיִלים ָנְפלּו ֵמַהִחִּצים   ִלְכֹּבׁש

  ַהַחָּיִלים ַהִּגּבֹוִרים ת  ֶׁשָּזְרקּו ִמָּׁשם, ּוֶמֶל� ֶאָחד ֵהִביא אֶ 
ְּכדֵ   רְּביֹותֵ    ת אֶ   ִלְבֹקעַ   ִליחַ ַיצְ ם  ֶׁשִעּמָ י  ֶׁשִּבְצָבאֹו, 

ַהחֹוָמה, ֲאָבל ְלַבּסֹוף ַּגם ֵהם ָנְפלֹו, ְוִנְׁשַאר הּוא ְלַבּדֹו,  
ָּפֲעלּו   ַמה  ִלְראֹות  ַהחֹוָמה  ְסִביב  ְוָהַל�  ָחָכם,  ְוָהָיה 

ֻּכָּלּה    , ְוָרָאה  ?ֵחילֹוָתיו ִמִּבְפִנים  ַהחֹוָמה  ֶׁשַעְכָׁשו 
ַרק ְמִחיָצה ְקַטָּנה    אּלָ אֶ ה,  ְּפרּוָצה ַוֲחלּוָׁשה, ְו�א ִנְׁשֲארָ 

ְיכֹוִלים   ִויָלִדים  ְוָנִׁשים  ְזֵקִנים  ִעם  ַוֲאִפילּו  ִמַּבחּוץ, 
ִויָלִדים  ָנִׁשים  ְזֵקִנים  ֶׁשֵהִביא  ָעָׂשה  ְוֵכן  ְלָכְבָׁשּה, 
ְוִהֵּנה  ְוָהְרסּו ַהחֹוָמה ְוָכְבׁשּו ָהִעיר,  ְוחֹוִלים ֶׁשִּנְׁשֲארּו, 

 , ָהִעיר? ַהִאם ָהַאֲחרֹוִניםת  ַבׁש אֶ ִמי ּכָ   :ְיכֹוִלים ַלְחקֹור
ִלְכֹּבׁש  ְיכֹוִלים  ָהיּו  �א  ְּבַעְצָמם  ֲה�א  ַהֹּכַח,  ֲחלּוֵׁשי 
ֲה�א  ַהִּגּבֹוִרים,  ָהִראׁשֹוִנים  ְוִאם  ָׁשָנה,  ְּבֶאֶלף  ֲאִפּלּו 

 . ְלַמֲעֶׂשה �א ָּגְמרּו ְוָכְבׁשּו
הּוא  ַהֵּתרּוץ  ַנעֲ   ף ֶׁשְּבֵצרּו   , ֲאָבל  ֶׂשה ְׁשֵניֶהם 

ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשְּבַוַּדאי  ַהְּגֻאָּלה,  ְּבִעְנַין  הּוא  ְוֵכן  ַהִּנָּצחֹון, 
ַהּקֹוְדִמים ַרֵּבנּו  , ֶׁשַּבּדֹורֹות  ֹמֶׁשה  ַהָּׁשלֹום,   , ְּכמֹו  ָעָליו 

ְוַהַּבַעל ְוָהֲאִריַז"ל  יֹוַחאי,  ַּבר  ִׁשְמעֹון  טֹוב  -ֵׁשם-ְוַרִּבי 
� "ַהָּנָחׁש ַהָּסמֶ ל  ם ָזְרקּו ִחִּצים עַ ְוַרֵּבנּו ַז"ל, ֻּכּלָ   ַהָּקדֹוׁש

ֹּכחֹו, ְוַעְכָׁשו ַּבּדֹורֹות ַהָּללּו, ֲאִפּלּו  ת  ם, ְוֶהְחִליׁשּו אֶ "מֵ 
ֶׁשִּיְהֶיה ִמי  אֶ   ,ִיְהֶיה  ְוִלְכֹּבׁש  ָלֹבא  מֵ "ַהָּסמֶ ת  ָיכֹול  ם "� 

ְוזֹוהִ  ַהְּגֻאָּלה,  ֶאת  ּוְלָהִביא  ִנְפָלָא  י ְלַגְמֵרי   ה ִהְתַחְּזקּות 
ַהּׁשֵ  ְוִהְתּבֹוְדדּות,  םַלֲעבֹוַדת  ְּתִפָּלה  ְלִעְנָין  ּוִבְפָרט   ,

ּוְלִעְנַין ְׁשִביַרת ַהַּתֲאוֹות ְוַהִּמּדֹות ָהָרעֹות, ֶׁשַאף ַעל ִּפי 
ֶּׁשָעָׂשה ַמה  ָהָאָדם  ֶׁשָעָׂשה  ָׁשִנים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה   , ֶׁשֶּזה 

ֵכן ִיְתַחֵּזק -ִּפי-ַעל-ן �א ָּפַעל ְּכלּום, ַאףְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשֲעַדיִ 
ְּבַוַּדאי  ִּכי  ֶׁשָּיכֹול,  ַמה  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ַּתִּקיף  ְּכִגּבֹור  ְמֹאד 

ַהָּקדֹוׁש ַיֲעְזרֹו  סֹוף  ָּכל  ָּכָראּוי, -ָּברּו� -סֹוף  ִלְגֹמר  הּוא 
  ָּבַר�. ִיתְ  םְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשהּוא ִּגּבֹור ֶּבֱאֶמת ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ 

ה  רֹואֶ א  ֶׁשהּו   ֶׁשֲאִפילּוד,  ֶאחָ ל  ְלכָ ק  ִחיזּום  ּגַ ה  ְוזֶ 
א �ן  ֲעַדִייא  ְוהּום  ֵמַהּׁשֵ ה  ַהְרּבֵ   ָּכ�ל  ּכָ   ִּבֵּקׁשר  ְּכבָ א  ֶׁשהּו
ד  ָעבַ ה,  ַהְרּבֵ   ָּכ�ל  ּכָ ה  ִניסָ ר  ְּכבָ א  הּוה,  ַהְיׁשּועָ ת  אֶ ה  ָרָא
ר  ָּדבָ ם  ְוׁשּו ת  ָהָרעוֹ ת  ֵמַהִּמּדוֹ א  ֶׁשֵּיצֵ ל  ִהְתַּפּלֵ ו  ַעְצמוֹ ל  עַ 

ה ָהיָ א  �ה  ֶׁשָהֲעבֹודָ ת  ָלַדעַ   ָצִרי�א  הּוז  ָאז,  זָ א  �ן  ֲעַדִיי
ה  ִיְהיֶ ם  ְואִ ה,  ַהְיׁשּועָ ת  אֶ ד  ְמאֹ ב  ֵקרֵ י  ְּבַוַּדאה  ְוזֶ ק,  ָלִרי
ז  ָא ם,  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁש  ְלַהְמִׁשי�ק  רַ ת,  ְלַהְרּפוֹ א  � ל  ֵׂשכֶ   לוֹ 

ר ִלְׁשּבֹ ל  יּוכַ י  ְּבַוַּדאא  ְוהּו ד,  ְמאֹ ה  ְקרֹובָ   ּלוֹ ׁשֶ ה  ַהְיׁשּועָ 
ה  ֶׁשּזֶ ה  ֶׁשִּנְראֶ   ֲאִפילּוץ,  ָהעֵ ת  אֶ ד  ּוְלהֹוִריה  ַהחֹומָ ת  אֶ 

 ם. ֵמַהָּמקוֹ ז זָ א �ן ֲעַדיִ 
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ִגלּוי ֵאִלָיהּו, ִגיּבֹור, ְרפּוָאה) 
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 עוד מכתבים רבים מראש הישיבה שליט"א בכל 
 בקונטרס השבועי "עצתו אמונה" הנושאים,

 052-7644-664כדי לקבלו התקשרו 
 
 
 

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

 ? ֲחֵבָרה ֶׁשִּלי ֵאי ֲאִני ְיכֹוָלה ַלְעזֹור לַ 
 

 ְׁשֵאָלה:
 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א

ֲאִני   ִראׁשֹון  ִלי  רֹוצָ ָּדָבר  ֵיׁש  ְוַהִחיּזוִקים,  ַהִׁשיעּוִרים  ָּכל  ַעל  ָלֶכם  ְלהֹודֹות    ת ַהָּכַר ה  ַהְרּבֵ ה 
 ַהּטֹוב ַעל ַהִחיזּוִקים ְוָהֵעצֹות ֶׁשָּלֶכם, ֶזה ַמָּמׁש ִהִּציל אֹוִתי.

ַהַח ם  ַהֵּׁש   ָּברּו ֶאת  ַהֵּׁשם   ָּברּו ִלי  ֵיׁש  ְׁשָנַתִים,  ִלְפֵני   ְּבֵעֶר ֶׁשַרק  ִהְתַחַּתְנִּתי  ְמֻאָּׁשִרים  ֲהִכי  ִּיים 
 ָיכֹוְלִּתי ְלַדְמֵין.

ַוֲאַנְחנּו ְמאֹד ְקרֹובֹותַּבחּורֹור  ְּבתֹוד  ְּבַיַח ַהְרֵּבה    ֶׁשָעַבְרנּוְקרֹוָבה,    דְמאֹ  ֵיׁש ִלי ֲחֵבָרה    ה , ַהֲחֵבָר ת, 
 ְּבֶדֶר   א ָנכֹון ְוא  ,תְמֻעּוָ ְמרֹות ּוְפִריׁשּות,  ָּברּו ַהֵּׁשם ִהְתַחְּתָנה, ַּבְעָלּה  ַׁשָּי ְלֲחִסידּות ִעם ַהְרֵּבה חּו

 .הַהּתֹוָר 
ֵמַהַהְנָהגֹון  אֹפֶ ם  ְּבׁשּוא  ְוהּו  םְוָתִמיב  טֹוד  ְמאֹא  הּוַּבְעָלּה   ָלזּוז  רֹוֶצה  ַהֲחִסידּות    תא    ֶׁשּלֹוֶׁשל 

ֲחֵבָר  ְּבַמֶּׁשהּו,  ְמֻא י  ֶׁשּלִ   הֲאִפילּו  ְמאֹד  ִהיא  ְׁשבּוָרה,  ְלַגְמֵר   הִצְּפָת ִהיא    ְכֶזֶבת, ְמאֹד  ַאֵחר    י ֵמַחּיֵ י  ְלַמֶּׁשהּו 
 ַהּכֹל ּוְכלּום א ָעַזר. הִהיא ְּכָבר ִנְּסָת  .תֵעצֹות אֹוֶבֶד , ְוִהיא ַמְרִּגיָׁשה ַמָּמׁש ן ַהִּנּׂשּוִאי

  אֹוָתּה ֲאִני ְמִביָנה    .הזֶ ת  ֶא ל  ִלְסּבֹוה  ְיכֹולָ י ֶׁשַהַּמָּצב ּנֹוָרא, ִהיא ְּכָבר א  ֵאלַ ִהיא ׁשֹוֶפֶכת ֶאת ַהֵּלב  
ק ֶׁשֲאַחּזֵ ַמה ֲאִני ְצִריָכה ְלַהִּגיד ָלּה,  ק  צֹוֶדֶקת ְּבֵמָאה ָאחּוז, ַהְּׁשֵאָלה ִהיא ַר   אֶׁשִהי  תטֹוב ְמאֹד, ֲאִני אֹוֶחזֶ 

ְלִהְת  ְצִריָכה  ֲאִני   ֵאי ֶּבֱאֶמ   ָלֶזה?  סַיֵח אֹוָתּה?  ֲאִני  ְלִציָדּה  הְצִריכָ ת  ַהִאם  ְצִריָכה  ַלֲעמֹוד  ֲאִני  ַהִאם   ?
 ַיֲעִרי ִאם ֲאַקֵּבל ְּתׁשּוָבה. ד ְמאֹ ְלעֹוֵדד אֹוָתּה ְלִהְתָּגֵרׁש? ֲאִני 

 ִייַׁשר ּכַֹח 
 ְּתׁשּוָבה:

יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוֵיֶׁשב, כ' ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן                                            ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב. 

ַא  ְוָׁשלֹום  ְלִהְתָּגֵרׁשְּתַׁשְכְנעּו    לַחס  ְצִריִכים  ְלִהְתָּגֵרׁש; ִאם  ְּגדֹו  -  אֹוָתּה  ְלַרָּבִנים   ַׁשָיי ֶזה ֶזה  ִלים, 
 ְלִהְתָּגֵרׁש.ֶׁשְּמִסיָתה א ִמְׂשַחק ְיָלִדים ֶׁשֲחֵברֹות ְמַדְּברֹות,  אֹוי ַוֲאבֹוי ְלִאָּׁשה 

ַרֵּבינּו; ֵאי ָיכֹול ִלְהיֹואֲאִני ִמְתַּפּלֵ  ַעְצְמֶכם ִעם ָהֵעצֹות ֶׁשל  ְמַחִּיים ֶאת    ת , ַאֶּתם ּכֹוְתִבים ֶׁשַאֶּתם 
ְלִהְתַחֵּזק   ְצִריִכים  ַאֶּתם  ִמְּתִפיָלה?!  ְּבֶרְסֶלב ׁשֹוַכַחת  ִּבְמקֹום   הְּבֵעצָ ֶׁשֲחִסיַדת  ְוִהְתּבֹוְדדּות,  ְּתִפיָלה  ֶׁשל 

ַּבְעָלּה   ֶנֶגד  אֹוָתּה  ֶזה  הִּתְתַחֵּזְקנָ ְלָהִסית  ַעל  ֵמַהֵּׁשם  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשל    .ְּבַיַחד  ָהֵעָצה  ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  ַרֵּבינּו 
; ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות זֹוִכים ִלְראֹות  ֶׁשָּלנּוֵמַהֵּׁשם ָּכל ָּדָבר ַּבָּׂשָפה    ְנַבֵּקׁשִהְתּבֹוְדדּות, ֶׁשִנְתּבֹוֵדד,  

 ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות. 
אֹוֵמר   ַרֵּבינּו  ְמאֹד,  ָחׁשּוב  ָּדָבר  ַּבִית  ְׁשלֹום  ָהָיה  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  רסג)(ִׂשיח ֵאֶצל  ִסיָמן  ָהַר"ן,  "ֶזה ֹות   :

ֶׁשִּיָּת  ְּכֵדי  ַהְּנעּוִרים,  ְּבֵני  ֶׁשל  ַהָּׁשלֹום  ְלַקְלֵקל  ְמאֹד,  ֶזה  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶׁשַּמִּניַח  ָּדָבר  ַּבַעל  ְפסּו ַמֲעֵׂשה 
ן ַּבַעל ְוִאָּׁשה, הּוא ַרק רֹוֶצה ִּבְמצּוָדתֹו ַחס ְוָׁשלֹום ַעל ְיֵדי ֶזה", ַהֵּיֶצר ָהַרע ְמַחֵּפׂש ַלֲעׂשֹות ַמְחקֹות ֵּבי 

ְמאֹד   ֶזה  ַעל  אֹוֵרב  הּוא  "ִּכי  ַלֲעֵברֹות,  אֹוָתם  ְלַהִּפיל  ְּבַקּלּות  ָיכֹול  הּוא   ָּכ ִּכי  ְלָתְפָסם   -ֶׁשִּיְתָּפְרדּו, 
ְּבַעְרמּוִמּיּות ֶׁשּגֹוֵרם  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ַּבִית  ַהְּׁשלֹום  ִקְלקּול  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשֵּביֵניֶהם", ִּבְנעּוֵריֶהם  ַהָּׁשלֹום  ְלַקְלֵקל  ֹו 

 , ָּכ הּוא ַמִּפיל אֹוָתם ַּבֲעֵברֹות ְמֻלְכָלכֹות.םַעל זּוגֹות ְצִעיִרים ְלַהְפִריד ֵּביֵניֶה   בַהֵּיֶצר ָהַרע אֹוֵר 
ַּבִית    הֶׁשְּמצּויָ ָטעּות    זּו ְצִעיִרים, חֹוְׁשִבים ֶׁשְׁשלֹום  ְוָהִאָּׁשה    -  םְּכֶׁשְּׁשֵניֶה ה  זֶ ֵאֶצל זּוגֹות    -ַהַּבַעל 

י ִלְפנֵ ד  עֹוה  ַמְתִחילָ ת  ַהָּטעּו';  ְוכּות  ְרָגׁשֹום  אֹוָת ת,  ַמְחָׁשבֹו  ן אֹוָת ת  ֶא   ֵיׁשם  ִלְׁשֵניֶה   חֹוְׁשִבים אֹותֹו ָּדָבר,  
ד  ּוְבַיַח ג  ַהּזּון  ּבֶ ַעל ַהַחִּיים, ִמְתּכֹוְנִנים ֶׁשהֹוְלִכים ִלְמצֹוא ֶאת    הֻמְטעֶ   ט ַמּבָ ם  ַלֲחתּוָנה עִ   םִנָּגִׁשיה,  ַהֲחתּונָ 

ִמְתַאְכזְ ֶּדֶר  אֹותֹום  ָלֶה ה  ִּתְהיֶ  ַהֲחתּוָנה  ְוַאֲחֵרי  ֶּׁשֵאי,  ְּכֶׁשרֹוִאים  אֹותֹו  ם  ָלֶה   ןִבים  ַמְתִחיִלים  ֶּדֶרֶאת   ;
 ְלִהְתַוֵּכַח, ַמְתִחיִלים ָלִריב. 

ם חֹוְׁשִבים אֹותֹו ָּדָבר א ְׁשֵניֶה ם  ִא לֹום ַּבִית ֶזה א  ְּכֶׁשְּׁשֵניֶהם חֹוְׁשִבים אֹותֹו ָּדָבר,  ָטעּות; ְׁש   זּו
(ִליקּוֵטי  ְוִעם ָּכל ֶזה ֵהם ְּבָׁשלֹום. ַרֵּבינּו אֹוֵמר    םִמְתַחְּבִריְּכֶׁשְּׁשֵני ֲהָפִכים  ה  ָׁשלֹום זֶ   ,"ָׁשלֹום"  ַׁשָיי ַהִּמיָלה

ֶזה ָׁשלֹום, ְּכמֹו    -ֲהפּוִכים    םְּדָבִריְּבַיַחד ְׁשֵני    םְּכֶׁשַּמֲעִמיִדי  : "ֶׁשְּמַחֵּבר ְּתֵרי ֲהָפִכים",, ֵחֶלק א', ִסיָמן פ) מֹוֲהַר"ן
ב) ֶׁשָּכתּוב   כה,  אֹוֵמר  (ִאּיֹוב  ַמְלָאִכים.  ְׁשֵני  ֵּבין  ַּבָּׁשַמִים  ָׁשלֹום  עֹוֶׂשה  ַהֵּׁשם  ִּבְמרֹוָמיו",  ָׁשלֹום  "עֹוֶׂשה   :

ִמַּמִים(ָׁשם)ַרֵּבינּו   ְוֶזה  ֵמֵאׁש,   ַהַּמְלָא ֶזה  "ִּכי  ֵאׁש,  :  ְמַכֶּבה  ַמִים  ִּכי  ֲהָפִכים;  ְּתֵרי  ָּברּו ,  ֶׁשֵהם  ְוַהָּקדֹוׁש 
 ַעֵיין ָׁשם. ם, ֲהָפִכיי ְׁשנֵ ר  ְלַחּבֵ  ,םָׁשלֹו ַמהּוה ִמּזֶ ם ֹום ֵּביֵניֶהם ּוְמַחְּבָרם ַיַחד", רֹוִאיהּוא עֹוֶׂשה ָׁשל 

קֹוִרים ִּבְגַלל ֶׁשחֹוְלִמים ֶׁשהֹוְלִכים ְלִהְתַחֵּתן ִעם ֶאָחד ֶׁשהֹוֵל ִלְהיֹות ָּכמֹוִני, ן  ֵּגרּוִׁשיד  ַהְרֵּבה ְמאֹ 
ָּכמֹונִ  ִיְרצֶ יַיְחׁשֹב  ְוכּו,  עֹוֶׂשה  ֶׁשֲאִני  ַמה  ַיֲעֶׂשה  רֹוֶצה,  ֶׁשֲאִני  ַמה  ַאַח 'ְוכּו   'ה  ֲאָבל םִמְתַאְכְזִביָּכ  ר  ,   ;

ָּכֶזה   ִּבְכָלל  ֶּׁשֵאין  ִהיא  ֲאָנִׁשים    ג ֻמַּׂש ָהֱאֶמת  ְרָגׁשֹו  ַיְחְׁשבּוֶׁשְּׁשֵני  ָלֶהם ֶאת אֹוָתם  ְוֶׁשִּיְהֶיה  ָּדָבר,    ת; אֹותֹו 
ַּבִית   ַהֵּׁשִני,   ּוׁשֹוֵּפרְׁשלֹום  ֶאָחד ֶאת  ֶזה ֵהם אֹוֲהִבים  ָּכל  ְוִעם  ַאֵחר  ֶאָחד רֹוֶצה ַמֶּׁשהּו  ֲאָנִׁשים ֶׁשָּכל  ְׁשֵני 

 ְׁשֵניֶהם ְמַוְּתִרים ֶאָחד ַלֵּׁשִני ְוָכל ֶאָחד ְמַחֵּפׂש ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשַּבֵּׁשִני.
 .ָלֶהם ַחִּיים טֹוִבים ִיְהיּוז ה, ְוָא ַּבֲעלָ ל עַ ב טֹו טְּבַמּבַ ְּתַחְּזקּו אֹוָתּה ֶׁשִּתְסַּתֵּכל 

 ם. ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליחּו ְּבָכל ָהִעְנָיִני
 "א) ַוֵיֶׁשב תשפה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק'  
 ימי החנוכה בישיבה 

חנוכה בישיבה  המרוממים  ימי  ניצלו  תום,  כשהם עד  גדולה,  בהתמדה  כשהבחורים למדו   ,
 השפעות החג הקדוש על צד היותר טוב. מנצלים את

החיזוק שיכולים לקחת מן הניסים בענין  בשיעורי חנוכה ראש הישיבה שליט"א דיבר הרבה  
איך   הזה,  בזמן  ההם  בימים  היהודים  הקדושים  קשה' עשה עם  החשמונאים  קטנה של  בוצה 

דש, ואפילו  בית המקהריסות  ניצחו את הצבא הגדול והאדיר של היוונים, והקימו מחדש את  
קטן של שמן שהיה מספיק רק ליום    ךשהיוונים טימאו את כל השמנים עזר השי"ת ומצאו פ

 אחד והשם עשה נס וזה הספיק לשמונה ימים.
שאפילו שהיה אז הרבה צרות, כל בית המקדש היה הרוס וטמא, הרי   הסבירראש הישיבה  

היו   החשמו  יכוליםשהחשמונאים  זה  במקום  אבל,  יום  אז  על  לעשות  ושמחו  חג  עשו  נאים 
פ מצאו  שאפילו    ךשהם  אותנו  מלמד  זה  שמן,  של  שבור  שקטן  שהוא  בעצמו  מרגיש  אדם 

הפ את  ויחפש  שיתחזק   רק  יתייאש,  ולא  ידיים  ירים  שלא  טמא,  והוא  הקט  ךלגמרי  ן שמן 
יש לו עדיין, כל יהודי הוא מלא במצוות ובמעשים טובים, אפילו פושעי ישראל  כן  ש  והטהור
שישמח בזה שהוא אוכל כשר, הוא שומר שבת,    , ת כרימון, ובזה ישמח את עצמוומצומלאים  

הוא מניח תפילין, יש לו זקן ופאות וכן הלאה יש ליהודי מספיק דברים    , הוא הולך עם ציצית
שהוא יהיה   יגרוםטובים במה לשמוח, ואם הוא ישמח עם הדברים הטובים שיש בו, זה כבר  

וכן   טוב.  השילגמרי  שזה    עורים בשאר  החנוכה,  מימי  התחזקות  הרבה  הוציא  הישיבה  ראש 
 ילווה אותנו לכל השנה.

והדרשות   שליט"אב   והעשירים  המיוחדיםהשיעורים  ישיבה  הראש  של  מלאים  ש  , תוכן 
ובגשמיות   ברוחניות  בחיים  להסתדר  איך  והדרכות  כבר  ולהצליח  בעצות  טוב.  היותר  צד  על 

אפשר לשמוע את כל השיעורים בקול ברסלב [ראו בסוף הגליון    מפורסמים היום בכל העולם.
 יהודים מכל העולם. אלפי נים בכל יום  יאת כל המספרים] מאז

ערך את איפה שראש הישיבה    , בקרית ברסלב ליברטי  מה מאד התקיינפלאה  שבת חנוכה  
 שהגיעו לשבת. רבים עם אורחים ביחד  ו במקום שבת עם התושבים ה

רושם חזק    שהותירוראש הישיבה שליט"א  משיעורים ודרשות    במשך השבת שמעו הרבה
עם  ברוב  מלכה  מלווה  נערך  שבת  במוצאי  מראש    , מאד.  קודש  דברות  ושמעו  ביחד  שרו 

 [תראו את התיאור המלא מהשבת בגליון "קרית ברסלב בלעטל"]. הישיבה שליט"א
 בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים!

*** 

 "היכל הקודש" ברסלב  מדריך טלפונים של קהילות
מדריך  הוצאת  לקראת  נערכים  אלו  שבימים  שלומנו  לאנשי  פעם  עוד  להזכיר  רוצים  אנו 
מספרי   עם  כולו,  העולם  ברחבי  שלומינו  אנשי  רשימת  תופיע  בו  ברסלב,  של  הטלפונים 

, וכן הלאה, לצד מידע על העסקים של אנשי שלומינו, מה שיקל םהטלפון שלהם וכתובותיה
 אנשי שלומינו להחזיק עצמם ביחד באחדות.מאד על 

עם הופעת מדריך הטלפונים החדש "היכל הקודש" יוכלו אנשי שלומינו ברחבי העולם כולו  
זה את זה, להשתמש בשירות   כן יתאפשר ביתר קלות לתמוך ולפרנס  לשמור על קשר, כמו 

 ובעסקים של אנשי שלומינו.
שלומנו יתנו  פרנסה אחד לשני, אפילו    השבוע במכתב עורר ראש הישיבה שליט"א שאנשי

 שאפשר למצוא יותר זול במקום אחר. 
 וודאו ששמכם והעסק שלכם לא יישמט ממדריך הטלפונים.
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 ) חפ( ִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש
 שסג 

זַ  ַרֵּבנּו  ִסֵּפר  ָׁשבּועֹות  ַאַחר  ְׁשלֹוֵמנּו ״:  ל״ְוָאז  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד 
ְלַדֵּבר  רֹוֶצה  ְוָהָיה  ַהָּבא  עֹוָלם  ֶׁשל  ַמֲחָׁשָבה  ִעם  ָׁשִנים  ַּכָּמה   הֹוֵל

(ְוא ָיָצא לֹו), ּוִמי יֹוֵדַע ִמֶּזה, ִּכי ִמי    ִעִּמי ִמֶּזה ְוא ִאְסַּתְּיָעא ִמְּלָתא
 הּוא ָנִביא, ֶׁשֵּיַדע ַמֲחַׁשְבּתֹו.

ה ָהַל ִעם ַמֲחָׁשָבה זֹו ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא ַּכָּמה ָׁשִנים. ְוָהִאיׁש ַהּזֶ  
ּוְבָׁשבּועֹות ַהֶּזה ָהָיה ָּכאן ֶאְצִלי. ְוָחָלְמִּתי, ֶׁשָּבאּו ֵאַלי ְׁשֵני ֲאָנִׁשים, 

ְוַהֵּׁשִני   ִעָּקר,  הּוא  ֶׁשֶאָחד  ִנְרֶאה,  ֵמֲחַמת    —ְוָהָיה  ַרק  ִעָּקר,  ֵאינֹו 
ּבָ  ָהִעָּקר  אֹוָתם:  ָהֶאָחד  ְוָׁשַאְלִּתי  ַּגם־ֵּכן.  הּוא  עֹוִׂשים ׳א  ֵהם  ַמה 

? ְׁשלֹוֵמנּו,   ׳ָּכאן  ֵמַאְנֵׁשי  ָהִאיׁש  ֶׁשאֹותֹו  ָהִעָּקר,  אֹותֹו  ִלי  ֵהִׁשיב 
ֶׁשִּיָּׁשַבע  אֹותֹו,  ִהְכִריַח  ַהָּבא,  עֹוָלם  ֶׁשל  ַהַּמֲחָׁשָבה  ִעם   ֶׁשהֹוֵל

ַעל ִּבְזרֹועֹו  ּתֹוָרה  ַעְכָׁשו   ְּכֶׁשֵּסֶפר  ָּבא  ְוַעל־ֵּכן  ְלָכאן,  ֶׁשָּיבֹוא  ֶזה 
ְוהֹוִדיַע ִלי ֶאת ַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשל ָהִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ֶׁשהֹוֵל ִעָּמּה 

 ְוַהְּקָצִתי.  —
קֹוֵדם   ְרׁשּות  ְלַקֵּבל  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ָהִאיׁש  ָּבא   ַאַחר־ָּכ

ְרִּתי לֹו ֶאת ַמֲחַׁשְבּתֹו, ֶׁשהֹוֵל ִעָּמּה. ְוָכְלָתה  ְנִסיָעתֹו ַּכָּנהּוג, ָאז ָאַמ 
 .ַנְפׁשֹו ְמאֹד ְוִנְתַמֵּלא ִׂשְמָחה. ַעל ֶׁשִּכַּוְנִּתי ַמֲחַׁשְבּתֹו

 דשס
זַ  ַרֵּבנּו  ֶׁשִּגָּלה  ִנְתַּגְלֵּגל,  ֶזה  ֵמעֹוָלם    ל״ּוִמִּסּפּור  ִנְפָלא  ִעְנָין 

 ַהָּבא.
ְוָאַמר:   ָלָאָד ״ ָעָנה  ָּבעֹוָלם ָראּוי  ִלְהיֹות  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְרִּגיל  ם 

ַהָּבא, ְּדַהְינּו ִלְהיֹות ֻמְפָרׁש ִמַּתֲאוֹות ְּכמֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶּׁשֵאין ּבֹו א  
ַהַּכּלֹות   ַהְּבֵהִמּיֹות  ִמַּתֲאוֹות  ַּתֲאָוה  ְוׁשּום  ְׁשִתָּיה  ְוא  ֲאִכיָלה 

 ְוִנְפָסדֹות ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזה. 
מֹו ֶׁשָאנּו רֹוִאים ֶׁשַהחֹוֶלה, ֵמֲחַמת ֶׁשהּוא ָסמּו ְקָצת ָלעֹוָלם  ּוכְ 

ַהָּבא, ַעל־ֵּכן הּוא מֹוֵאס ַּבֲאִכיָלה ּוִבְׁשִתָּיה ּוְבִמְׁשָּגל, ְוֵאין לֹו ׁשּום  
ֶׁשהּוא   ֵמֲחַמת  ָעָליו,  ּוְמאּוסֹות  ָקצֹות  ַהַּתֲאוֹות  ָּכל  ַאְּדַרָּבא  ַּתֲאָוה, 

ָלעֹו  ְוכּוָסמּו ּוְׁשִתָּיה  ֲאִכיָלה  ּבֹו  ֶּׁשֵאין  ַהָּבא,  ָלָאָדם ׳ָלם  ֵיׁש  ֵּכן   .
ָיכֹול  ֶׁשִּיְהֶיה  ּוִבְבִריאּותֹו,  ַחּיּותֹו  ַּבַחִּיים  ְּבעֹודֹו  ַעְצמֹו  ְלַהְרִּגיל 

 ְלִהְתַנֵהג ְּבא ַּתֲאוֹות ְּכמֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא.
ַּת  ְּבטּוב  ִנְזַּכר  ָהָיה  ִאם  ְּבַוַּדאי א ּוְבַוַּדאי  ַהָּבא,  ָהעֹוָלם  ֲענּוֵגי 

ָהָיה ָיכֹול ִלְסּבֹל ְּכָלל ַחּיּות ְוַתֲענּוֵגי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ַעד ֶׁשִּבְׁשִביל ֶזה  
ַמֲעָלה ְּגדֹוָלה ַהִּׁשְכָחה, ַאף ֶׁשִהיא ִמָּדה א טֹוָבה ִעם ָּכל זֹאת ִהיא 

ִלְחיֹו ָלָאָדם  ֶאְפָׁשר  ָיָדּה  ֶׁשַעל  ָהָיה ַמֲעָלה,  ִאם  ִּכי  ַהֶּזה.  ָּבעֹוָלם  ת 
 ִנְזָּכר ִמַּתֲענּוֵגי ָהעֹוָלם ַהָּבא...

  —ִּכי ֵיׁש ַמְלָא ָּגדֹול ְמאֹד, ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאֶלף ָראִׁשים, ְוָכל רֹאׁש  
ָלּה ֶאֶלף קֹולֹות, ְוָכל קֹול    —ֵיׁש לֹו ֶאֶלף ְלׁשֹונֹות, ְוָכל ָלׁשֹון ֵיׁש 

ִנּגּונִ  ֶאֶלף  לֹו  ָיֶפה ֵיׁש  ְּבַוַּדאי  ִויׁשֹוֵרר,  עֹוֵמד  ַהֶּזה   ּוְכֶׁשַהַּמְלָא ים. 
ָהָאָדם  ַיְזִּכיר  ְוַעָּתה  ְּכָלל.  ּוְלַׁשֵער   ְלַהֲעִרי ֵאין  ֲאֶׁשר  ְמאֹד  ְוָנִעים 

ַחָּיי ִלְסּבֹל  יּוַכל   ְוֵאי ֶזה.  ֶנֶגד  ֶעְרּכֹו  ְוִׁשְפלּות  ְּפִחיתּות  ,  וַעְצמֹו 
 ְצמֹו ְּבַחָּייו, ַעד ֶׁשִּיְגַוע ְּבא ִעּתֹו.ְּבַוַּדאי ִיְמַאס עַ 

ֶׁשֵהם   ֲאָנִׁשים,  ַּכָּמה  ְּכמֹו  ִּבְפָרט  ְּפִחיתּותֹו  זֹוֵכר  ָהָיה  ִאם  ְוֵכן 
ְּבַוַּדאי ַּבֲעוֹונֹות.  ְמאֹד  ּוְמתָֹעִבים  ִׁשְכָחה   ְמֻלְכָלִכים  ָהְיָתה  א  ִאם 

ַעְצמֹו ְּכָלל ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר.    ְּכָלל, א ָהָיה ֶאְפָׁשר לֹו ְלָהִרים
ָראּוי  ָהָאָדם  ֲאָבל  ֶזה.  ִמַּצד  ַמֲעָלה  ִהיא  ַהִּׁשְכָחה  ֶזה  ָּכל  ּוֵמֲחַמת 

 . ַחס ְוָׁשלֹום עֹוָלמֹוִלְזּכֹר ַעְצמֹו, ְלַבל ְיַאֵּבד  
)ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ִנְלָקח ִמֵּסֶפר  - ָיבֹא אי"ה ֶהְמֵׁש (" 
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