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 ַהָּפָרָׁשה  לעַ  טָווארְ 
י אֹוִת ם ְמַכְרֶּת י ּכִ ם ְּבֵעיֵניכֶ ר ִיַח ל ְוַא  ֵּתָעְצבּול ַא ה ְוַעָּת 

ו)ַרּבָ ת  ְּבֵראִׁשי(ר  אֹוֵמ   ַהִּמְדָרׁש,  הֵהּנָ  כא,  א  ֶאּלָ ה  ְוַעָּת ן  ֵאי  ה 
  ָצִרי ה.  ְּתׁשּובָ   ַּכָּוָנָתּהה  ְוַעָּת ה  ַהִּמילָ ה,  ְּתׁשּובָ ן  ָלׁשֹו

 ה? ְּתׁשּובָ ם עִ ה ְוַעָּת ה ַלִּמּלָ  ֵיׁשה ַמ ן ְלָהִבי
ה  ַהְּתׁשּובָ ר  ֶׁשִעַּק ת,  ְמקֹומֹוה  ְּבַהְרּבֵ ב  ּכֹוֵת   ַרֵּבינּו

ל  ּוְלַהְתִחיו  ַעְכָׁשיד  עַ   ֶׁשָעׂשּוה  ַמ ל  ּכָ ת  ֶא   ֶׁשִּיְׁשְּכחּו,  אִהי
ו  ַעְכָׁשים  ַמְתִחיִליו,  ַעְכָׁשי  נֹוְלדּו  ְּכִאילּו  ֵמָחָדׁשד  ָּתִמי
 .ִיְתָּבַרם ַהֵּׁש ת ֶא ד ַלֲעבֹוה ָהִראׁשֹונָ ם ְּבַפעַ 

  דְמאֹ  םִנְהִיי  ,ֶׁשָהיּות  ַהִּכְׁשלֹונֹו  לּכָ   תֶא   םזֹוְכִרי  םִא 
 ןָלכֵ   ה,ְּתׁשּובָ   תַלֲעׂשֹו  רֶאְפָׁש   י ְוִא   ס,ְּבַכעַ   םִנְהִיי  ם,ֲעצּוִבי
ה,ֶׁשָהיָ   הַמ   ִלְׁשּכַֹח   דָּתִמי  ָצִרי  ת ִלְהיֹו  רֶאְפָׁש   ְוָכ 

 תֶא   דַלֲעבֹו  תְּבַחיּו  ֵמָחָדׁש  םַהַּפעַ   דעֹו  לּוְלַהְתִחי  הְּבִׂשְמָח 
  ָהיּו   ,ֶׁשָהיּות  ַהִּכְׁשלֹונֹו  לֶׁשּכָ   ם רֹוִאי  זְוָא   ,ִיְתָּבַר  םַהֵּׁש 

 ָּכ  בִסּבֵ י  ְּבַוַּדא  ִיְתָּבַר  םֶׁשַהֵּׁש   ד,ְמאֹ  ת ְּגדֹולֹו  תטֹובֹו
 ה.ְלטֹובָ 

""ו)ּכ ן  ִסיָמ "ן,  ָהַר ת  ִׂשיחֹו(ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּו ם ָהעֹולָ ל  ֵאצֶ , 
  ֵיׁשי  ְּבֵעינַ ל  ֲאבָ ם,  ְּבֵעיֵניֶה ל  ָּגדֹון  ִחָּסרֹוא  ִהיה  ִׁשְכָח 

א ה,  ִׁשְכָח ה  ָהְיָת א  ם  ִא י  ּכִ ה.  ְּגדֹולָ ה  ַמְעלָ ה  ְּבַהִּׁשְכָח 
ה  ָהיָ ם  ִא   ,םַהֵּׁש ת  ַּבֲעבֹוַד ר  ָּדבָ ם  ׁשּות  ַלֲעׂשֹור  ֶאְפָׁש ה  ָהיָ 

ת  ֶא ם  ְלָהִרי  לֹור  ֶאְפָׁש ה  ָהיָ א  ְור,  ֶׁשָעבַ ה  ַמ ל  ּכָ ר  זֹוכֵ 
ם ְמַבְלְּבִלי  ָהיּום  ּגַ ן,  אֹפֶ ם  ְּבׁשּו  ִיְתָּבַר   ַלֲעבֹוָדתֹו  ַעְצמֹו

ל  עַ ו  ַעְכָׁשיל  ֲאבָ ו.  ָעָלים  ֶׁשעֹוְבִרים  ַהְּדָבִריל  ּכָ ם  ָהָאָד ת  ֶא 
ד  ָּתִמיל  ָיכֹוא  הּור",  ֶׁשָעבַ ה  ַמ ח  ִנְׁשּכַ ה,  ַהִּׁשְכָח י  ְיֵד 

 .ֵמָחָדׁשל ּוְלַהְתִחין ְלִהְתַרֲענֵ 
ב חֹוֵׁש א  א  ֶׁשהּו  ם)ָׁש (  ַעְצמֹול  עַ ר  ָאַמ   ְּבַעְצמֹו  ַרֵּבינּו

ר ֶׁשַהָּדבָ   עְּבֶרגַ ר,  ֶּבָעבָ ה  ֶׁשָהיָ ה  ְּבַמ ר  ְלָאחֹום  ַּפעַ ף  ַא 
ל ְּכלָ ל  ְמַבְלּבֵ   ְוֵאינֹו,  ִמַּדְעּתֹוי  ְלַגְמֵר   לֹו  רעֹובֵ ה  זֶ ,  חֹוֵלף
 .ְוָהַלר ָעבַ ר ֶׁשְּכבָ ה ְּבַמ ד עֹו ַעְצמֹו

; הְּתׁשּובָ ן  ָלׁשֹוא  ֶאּלָ ה  ְוַעָּת ן  ֵאי  ַהִּמְדָרׁשר  אֹוֵמ ן  ָלכֵ 
  ׁשֹוֵכַח י  ֲאנִ ,  וֵמַעְכָׁשיל  ַמְתִחי י  ֲאנִ ם  ִא ו,  ַעְכָׁשי  –  הְוַעָּת 
ה  זֶ ה,  ְּתׁשּובָ ן  ְלׁשֹוה  זֶ ז  ָא ו,  ַעְכָׁשיד  עַ ה  ֶׁשָהיָ ה  ַמ ל  ִמּכָ 

 ה. ַהְּתׁשּובָ ר ִעיַק 
ל  ַמְתִחיה  ַאָּת ם  ִא ו,  ְוַעְכָשי,  הְוַעָּת ק.  ַּבָּפסּוט  ַהְּפָׁש ה  זֶ 

ר ִיַח ל  ְוַא ב,  ָעצּו  הֵּתָעֶׂש א    –  ֵּתָעְצבּול  ַא ז,  ָא ",  ֵמַעְכָׁשיו"
י  ְׁשָלַחנִ ה  ְלִמְחיָ י  ּכִ ,  ְלֵהֶפק  ַר ,  סִּתְכעַ א  ְו  –  םְּבֵעיֵניכֶ 

  ָּברּו   ַהָּקדֹוׁשב  ִסּבֵ ל  ֶׁשַהּכֹה  ִּתְרֶא ה  ַאָּת   –  םִלְפֵניכֶ ם  ֱאִקי
  ְּכֵדיף,  יֹוֵס ת  ֶא   ֶׁשִּיְמְּכרּוב  ִסּבֵ   ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ה,  ְלטֹובָ א  הּו

 ל. ִיְׂשָרֵא י ְּבנֵ ת ֶא ן ָלזּו ָּכר ַאַח ל יּוכַ א ֶׁשהּו
 (זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ג) 
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש 
 ְּתַחֵזק ַעְצְמ ְוִתְתַאֵחז 

ן  ָנתָ   ַרִּבי  .ן זי"עָנתָ י  ַרּבִ   מֹוֵרנּול  ׁשֶ ט  ַהָּיאְרַציי ל  חָ   ,תְּבֵטבֵ ה  ֲעָׂשרָ י  ִׁשיׁשִ ם  ְּביוֹ 
א  הּוַלאְנֶיע ע"ה.    ּוְלִאּמוֹ "ל  זו ֶרִּבי ַנְפָּתִלי ִהיְרץ  ְלָאִבי "מ לפ"ק,  תקת  ִּבְׁשנַ ד  נֹולַ 
ר  סֹוחֵ ם  ּגַ ה  ָהיָ א  הּול  ֲאבָ ל,  ָּגדוֹ ם  ָחכָ ד  ַּתְלִמי ה  ָהיָ ו  ָאִבי ֶנעִמירֹוב,  ְּבִעיר  ל  ָּגדַ 

ל  עַ   ָׁשבּועַ ל  ּכָ ר  ְוַלֲעבוֹ א,  ְּגָמרָ ף  ּדַ ם  יוֹ ל  ְּבכָ ד  ִלְלמוֹ ת  ְקִביעּו  לוֹ ה  ָהיָ ל,  ָּגדוֹ ר  ְוָעִׁשי 
 ה. ַהָּפָרׁשָ ל  ׁשֶ   ַהִּמְדָרׁש

ד ְצִבי אֹוֶיְרָּב�, ְּבִגיל ְׁשָלׁש־ֶעְׂשֵרה ְלָקחֹו ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְּמֻפְרָסם ָהַרב ַרִּבי ָּדוִ 
ְקִהּלֹות,   וְקֶרעְמִניץַאב־ֵּבית־ִּדין  ָמֳאהלּוב  ְלִבּתוֹ   ַׁשאִריְגַראד,  ר  ֶאְסּתֵ ת  ָמרַ   ְלָחָתן 

ע"ה ִמֶּמעְז'ּבּוז'ק  ַהַּצִּדי ל,  ָּגדוֹ ם  ָאדָ ה  ָהיָ י  ְצבִ ד  ָּדוִ י  ַרּבִ   .ֵׁשייְנְדל  ָּברּו�  זי"ע    ַרִּבי 
 ד. ָּתִמי   אֹותוֹ ה  ְמַלּוֶ ו שֵאִלָיהּו ַהָנִביא  ָעָלי ר  ָאמַ 

ם, ּופֹוְסִקי "ס  ׁשַ ע  ָידַ א  הּום,  ָעצּון  ְוַלְמּדָ ל  ָּגדוֹ ד  ַמְתִמי ז  ָאה  ָהיָ ר  ְּכבָ ן  ָנתָ י  ַרּבִ 
.  רַהֵסדֶ י  ְלפִ "ס  ׁשַ ּבַ   תּתֹוְספוֹ ל  ּכָ ל  עַ ה  ּפֶ ל  ְּבעַ ר  ַלֲעבוֹ ל  ָיכוֹ ה  ָהיָ א  ֶׁשהּו  ָּכ�י  ְּכדֵ ד  עַ 

 ִמֶּמּנּו ְוִקָּוה, ֶׁשֲחָתנֹו ִיְהֶיה ְמַמֵּלא ְמקֹומֹו ְּבַרָּבנּות. ז  ָאחַ ד  ְמאֹ ו  ָחִמי 
ּוֵמֲחַמת ֶׁשחֹוְתנֹו ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּדִוד ְצִבי ָהָיה ִמְתַנֵּגד ָּגדֹול ַעל ַּדְרֵכי ַהֲחִסיִדים    

יו, ַעל־ֵּכן ָהָיה ַרִּבי ָנָתן ִנְזָהר ְוַהֲחִסידּות ְוָהָיה ָרִגיל ְלַדֵּבר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ָּבָניו ַוֲחָתנָ 
�א ְלִהְתַחֵּבר ִעם ַּכת ַהֲחִסיִדים, ֶׁשְּבִעירֹו ֶנעִמירֹוב. ַא� ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן ְּכֶׁשָהָיה ַרִּבי 

ֵאָליו ִנָּגִׁשים  ָהיּו  ְולֹוֵמד,  ְּבֵבית־ַהִּמְדָרׁש  יֹוֵׁשב  ְוָהיּו    ָנָתן  ֲחִסיִדים  ַאְבֵרִכים 
ֵהם    ִמְתַוְּכִחים ַהַּמִּגיד  ַּתְלִמיֵדי  ַהְּקדֹוִׁשים  ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ֵאי�  לֹו,  ּומֹוִכיִחים  ִעּמֹו 

 ֶּבֱאֶמת ַצִּדיִקים נֹוָרִאים ְמֹאד.  
ל  ְמגֻּדָ ֶׁשָהָיה ִמְּנעּוָריו    ּוֵמֹרב ִּדּבּוָרם ָּפֲעלּו ֶאְצלֹו, ּוִבְפָרִטּיּות ֲחֵברֹו ַרִּבי ַנְפָּתִלי,

ֵּבין ַהֲחִסיִדים. ְוַעל־ֵּכן ִהְתִחיל ִלְנֹסַע ֶאל ַצִּדיֵקי ַהּדֹור. ְוָנַסע ֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי  
ְוֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי    ,ָּברּו� ִמֶּמעְז'ּבּוז' ְוֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי זּוָׁשא ֵמַהאִניֹּפוִלי 

ְּגַדְלָיה  ְוֶאל ָהַרב  ְקֶרעְמִניץ  מִ ָמְרְּדַכי   ַרִּבי  ַרִּביִמִליִניץ  ַהָּקדֹוׁש   ְוֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש 
ֹּדב    ,ִמְּפָראִּביְטׁשָׁשלֹום   ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ְוָכל  ִמַחֶמעְלִניקְוֶאל   .

  ַהַּצִּדיִקים ָהיּו ִמְׁשַּתְעְׁשִעים ִעּמֹו ּוְמָקְרִבים אֹותֹו ְמֹאד ְמֹאד.
ִנתְ  ְוָנַסע  ּוְלַבּסֹוף  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֲחִסיֵדי  ִעם  ַחֵּבר 

ַאֲחֵרי   ּוִבְפָרט  ִיְתָּבַר�,  ַאֲחָריו  ְוִהְׁשּתֹוְקקּותֹו  ִצְמאֹונֹו  ֵמרֹוב  ַא�  ֵאָליו.  ַהְרֵּבה 
ְלהַ  ָהָיה לֹו ְּבַמה  ַהַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים, �א  ֵאֶצל  ְוַרֲעבֹונֹו,  ֶׁשִּבֵּקר  ִצְמאֹונֹו  ְׁשִקיט 

ּוִבְפָרִטּיּות ֻעְבַּדת ֱהיֹותֹו ַּבַעל ֹמַח ָּגדֹול ְוֵלב ָרָחב, �א ָמָצא ֲחֵבִרים ְּכֻדְגָמתֹו ְוַאף  
ְוָקָרא   ִמֻּכָּלם  יֹוֵתר  ְמֹאד  ְמֹאד  ֵקְרבֹו  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ֵלִוי־ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶׁשָהַרב ַהָּקדֹוׁש 

ִּבְלׁש ״ַמיין  אֹותֹו  ִחָּבה:  ַהֲחִסיִדים �א    ״  ָנָתְנ'ֶלעֹון  ֶׁשִּלי!), ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  (ָנָתן'ֶלה 
ָהיּו ְלִפי רּוחֹו, ִּכי הּוא ָהָיה ַמְתִמיד ָעצּום ְוַלְמָּדן ָּגדֹול ְו�א ָהָיה ָיכֹול ִלְסֹּבל ֶאת  

 ת ַּביִ   לׁשֶ   דַהְּיסֹו   אִהי  רַּבֹּבקֶ   םָיַדיִ   תְנִטילַ 
  ,רַּבֹּבקֶ  םָיַדיִ  ּבֹו םֶׁשּנֹוְטִלי תַּביִ   י;ְיהּוִד 

ֹ ם  ִא ה.  ַטֲהָר   ֵיׁש ה  ָּכזֶ ת  ְּבַביִ    –ן  ָקטָ ד  ְועַ ל  ִמָּגדֹום  ְיָלִדיא,  ִאּמָ א,  ַאּבָ  א  ל
 ֵיׁש  –ם  ָיַדיִ ל  ִלּטֹוי  ְּבלִ ה  ֵמַהִּמּטָ ם  יֹוְרִדים,  ָיַדיִ ת  ְנִטילַ ל  עַ ם  ַמְקִּפיִדי

 ה.ַהְּקֻדּׁשָ  ֵהֶפ�ת אֶ ת ַּבַּביִ 
  ה; ָּבזֶ  ָּתלּו לַהּכֹ  תאֶ   ר,ַּבֹּבקֶ  םָיַדיִ  תְנִטילַ  לעַ  ִנְזֲהרּו דְמאֹ  םְּכֵׁשִרי םְיהּוִדי

 ְּכֶׁשָראּו  ם;ָיַדיִ   לָנטַ   אהּו  םִא   ֵּבְררּו  דִמּיַ   הַמּכָ   לִקּבֵ   דַהֶּילֶ   םִא   ל,ְלָמׁשָ 

ֹ  דֶׁשַהֶּילֶ   ר.ַהֹּבקֶ  םָיַדיִ  לָנטַ  אהּו םִא  ָׁשֲאלּו דִמּיַ  דַהִּלּמּו תאֶ  ןֵמִבי אל
ָעֵלינּוא  ַהַּתְניָ ל  ַהַּבעַ  ָיֵגן  ת: ֲחִסידּוד  ִלימּוע  ְּבֶאְמצַ ם  ַּפעַ ר  ָאמַ   ְזכּותֹו 

ֹ ד  ֶאחָ ף  אַ ה",  ֻטְמָא   רּוחַ ה  ֵאיזֶ ה  ּפֹ   ֵמִריחַ " ל ַהַּבעַ ה,  ּקֹוֶר ה  מַ ן  ֵהִביא  ל
ר ֶנֱעצַ א  הּום,  ֵמַהַּתְלִמיִדיד  ֶאחָ ל  ְלִכּוּונֹו ׁשֶ ת  ָלֶלכֶ ל  ְוִהְתִחים  קָ א  ַהַּתְניָ 
ר  ִנְזּכָ ד ֶׁשַהַּתְלִמיד עַ ה", ַהּטּוְמאָ  ֵמרּוחַ  ַמֶּׁשהּוה  ּפֹ  ֵמִריחַ ר: "ְוָאמַ  ְלָידֹו
ֹ א ֶׁשהּו  ץ תשפ"א)ִמקֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(                                                                   ר.ַּבֹּבקֶ ם ָיַדיִ ל ָנטַ א ל
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ה  ַהְּיִׁשיבָ  ֵמרֹאׁשם ִמְכָּתִבי
 ְׁשִליָט"א  

 

ל  ְלִהְסַּתּכֵ ר  ָאסּו 
 ה. ֲאחֹוָר 

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 
, רִאָייה' , םְקדֹוִׁשי-י ַאֲחֵר ת ַּפְרַׁש  'דיֹום 

 ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן 
 ר. ָיִאי ֵנרֹוד ...  ְלָכבֹו

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 
  ר;  ַהִּׁשעּות  ֶא ן  ָנכֹו  ֵהַבְנָּת א
 ׁש"ֶׁשּמֹוַהָרא   ִהְסַּבְרנּו,  ָהפּו  ָאַמְרנּו

ת  ַהַחּיֹו  ֶמֶלא  הּוה  ָהַאְריֵ ה  ָלָּמ ר  אֹוֵמ 
ם ָחכָ י  ֲהֵר ל  ַהּׁשּועָ ל?  ַהּׁשּועָ א  ְו

ם ָחכָ ר  יֹוֵת א  הּוד,  ְמאֹר  ּוֻמְכָׁש 
ל  ֶׁש   ֶׁשִּטְבעֹול  ִּבְגלַ א  ֶאּלָ ה!  ֵמָהַאְריֵ 
ו, ַלֲאחֹוָריד  ָּתִמי ל  ְלִהְסַּתּכֵ א  הּול  ַהּׁשּועָ 

ם אֹוְמִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ  ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכמֹו
א)ַרּבָ ת  ְׁשמֹו  ִמְדַרׁש( כב,  " ה  ה  זֶ ל  ׁשּועָ : 

ת זֹאת  ְלֻעַּמ ו",  ַלֲאחֹוָריט  ּוַמִּבי  ְמַהֵּל
ם  עִ א הּו  ָּברּו ַהָּקדֹוׁשא  ָּבָר ה  ָהַאְריֵ ת  ֶא 

ל  ְלִהְסַּתּכֵ ב  ִמְסּתֹובֵ א  א  ֶׁשהּוע  ֶטבַ 
 ָהרֹאׁשם  עִ ד  ָּתִמיד  עֹוֵמ א  ֶאּלָ ו,  ַלֲאחֹוָרי

 .ֶמֶלת ִלְהיֹול ְמֻסּגָ ה ָּכזֶ ד ֶאָח , הָקִדיָמ 
,  ֵאֵלינּות  זֹאר  אֹוֵמ   ׁש"מֹוַהָרא

ם ַּבַחִּיי  ְלַהְצִליַח ם  רֹוִצי  ָאנּום  ֶׁשִא 
ת  ִלְהיֹוד  ֶׁשָעִתיה  ַמ ל  עַ ל  ְלִהְסַּתּכֵ   ָעֵלינּו

י ּכִ ה.  ֲאחֹוָר ל  ְלִהְסַּתּכֵ א  ְו
ה ֶׁשָהיָ ה  ַמ ל  עַ ם  ְוחֹוְׁשִבים  ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלי

א   –ם  ַּבַחִּיי  ְלַהְצִליַח ר  ֶאְפָׁש י  ִא 
ץ  ֶׁשָחפֵ ם  ָאָד ת;  ְּבַגְׁשִמּיּוא  ְות  ְּברּוָחִנּיּו
  –  ְּכֶמֶל ת  ִלְהיֹו ה  רֹוֶצ א  הּו  ְלַהְצִליַח 

ל  ֶלֱאכֹו,  וַלֲאחֹוָרי ב  ְלִהְסּתֹובֵ   לֹור  ָאסּו
ר אֹוֵמ   ֶׁשַרֵּבנּו   ְּכמֹו ר.  ֶהָעבָ ם  עִ   ַעְצמֹו

כו)ִסיָמ "ן,  ָהַר ת  ִׂשיחֹו( "ן  ם ָהעֹולָ ל  ֵאֶצ : 
ם", ְּבֵעיֵניֶה ל  ָּגדֹו ן  ִחָּסרֹו א  ִהיה  ַהִּׁשְכָח 

א ִהיה  ַהִּׁשְכָח ת  ִמַּד ם  ָהעֹולָ ל  ֵאֶצ 
"ִחָּסרֹו  ה ְּבַהִּׁשְכָח   ֵיׁשי  ְּבֵעינַ ל  ֲאבָ ן, 
ה ָהְיָת א  ם  ִא י  ּכִ ה,  ְּגדֹולָ ה  ַמְעלָ 
ם  ׁשּות  ַלֲעׂשֹור  ֶאְפָׁש ה  ָהיָ א  ה,  ִׁשְכָח 

ה'",  ַּבֲעבֹוַד ר  ָּדבָ  ם ָהָאָד ה  ָהיָ ם  ִא י  ּכִ ת 
א א  הּוה  עֹוֶׂש א  ֶׁשהּוה  ַמ ל  ּכָ ת  ֶא ר  זֹוכֵ 
ו  ַמֲעָׂשיי  ּכִ ם,  ַּבַחִּיי ְלַהְמִׁשיל  ְמֻסּגָ ה  ָהיָ 

 ד.ְמאֹ  לֹום  ַמְפִריִעי ָהיּור ְּבָעבַ ה  ֶׁשָעָׂש 
ר  ַמֲאַמ ת  ֶא ר  ִלְזּכֹום  ְצִריִכי

"ֶהָחכָ  ן,  ֲעַדיִ ד  ְוֶהָעִתי ן,  ַאיִ ר  ֶהָעבָ ם: 
ה ַמ ן",  ִמַּניִ ה  ְּדָאגָ ן,  ַעיִ ף  ְּכֶהֶר ה  ְוַההֹוֶ 
ג ִלְדאֹה ָׁשוֶ א י ֲהֵר ן ּכֵ ם ִא  –ה ָהיָ ה ֶׁשָהיָ 

ל  ְלִהְסַּתּכֵ   ֵיׁשר  ְּבִעָּק ה;  ֶׁשָהיָ ה  ַמ ל  עַ 
ם  עִ ם  ָיִפים  ַחִּיית  ִלְבנֹו  ְלַחֵּפׂשה,  ָקִדיָמ 
 ם. ַהְּטהֹוִרים ְוַהְיָלִדיה ַהְיָקָר ה ָהִאָּׁש 

  ְל ר  ַאְסִּביה  ַהְּׁשִנּיָ   ְׁשֵאָלְתל  עַ 
 ם. ָּפִניל ֶא ם ָּפִני

 "פ) תשם ְקדֹוִׁשיי ַאֲחֵר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ְזַמן, ּוִבְזַמן ַהֶּזה ֶׁשְּמַבִּלים ִּבְמִסָּבה ְוִדּבּוִרים ְוכּו', ְּכַדאי יֹוֵתר  ַהְּסֻעּדֹות ֶׁשָּלֶהם, ִּכי ְּבֵעיָניו ָהָיה ִנְרָאה ְּכִבּטּול   
 ְלַהְתִמיד ַּבּתֹוָרה ְוַלֲעֹבד אֹותֹו ִיְתָּבַר�.  

ּוִבְלּבּו  ְסֵפקֹות  ִויִרידֹות,  ֲעִלּיֹות  לֹו  ְוָהיּו  ֵמַהֲחִסידּות.  ִסּפּוק  ׁשּום  לֹו  ָהָיה  �א  ֶזה  ִמָּכל  ַמה  ְוַעל־ֵּכן  ִלים 
ֶאת ֲעבֹוַדת  ַלֲעׂשֹות, ְוֵאי� זֹוִכים ִלְהיֹות ִאיׁש ָּכֵׁשר ְוַלֲעֹבד אֹותֹו ִיְתָּבַר� ְּכמֹו ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים הנ״ל, ֶׁשָרָאה  

 ָּכל ֶאָחד ְו�א ָמָצא ְּתׁשּוָבה ְוֵתרּוץ ַעל ְסֵפקֹוָתיו.
ַּתְלִמיֵדי    ַהֲחִסיִדים  ִעם  ָיַׁשב  ִמי    ַּפַעם ַאַחת  ֶאת  ּגֹוָרל  ְוִהִּפילּו  ְמַלֶּוה־ַמְלָּכּה,  ִּבְסֻעַּדת  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב  ָהַרב 

ֵּבייִגיל ִלְקנֹות  ְמִרירּות    ִלְׁש�ַח  ָעָליו  ָנְפָלה  ַהֶּדֶר�  ּוְבֶאְמַצע  ִלְקנֹות.  ְוָהַל�  ָנָתן,  ַרִּבי  ַעל  ַהּגֹוָרל  ְוָנַפל  (ַּכַע�), 
ְוַהיְ  ָהֲעִלּיֹות  ֵּבייִגיל  ֵמִעְנַין  ִלְקנֹות  ֵליֵל�  ִנְבָרא  ַעל־ֶזה  ְוִכי  ִהְרהּוֵרי־ְּתׁשּוָבה;  ּבֹו  ְוִנְכְנסּו  ְוכּו',  ֶׁשּלֹו    -ִרידֹות 

 ְוִהְתַמְרֵמר ַעל ֶזה ְמֹאד.  
ְוִהְתִחיל לֹוַמר ְּתִהִּלים   ְוִנְכַנס ְלֵבית־ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול, ֶׁשָהָיה ְּכָבר ָסגּור, ֶּדֶר� ֵאיֶזה ַחּלֹון ְוָעָלה ְלֶעְזַרת ָנִׁשים

ְלָבבֹו ָנַפל ְּבָכל    ִּבְבִכָּיה ַרָּבה. ְוָאַמר ִמְזמֹור ַאַחר ִמְזמֹור, ּוָבָכה ַמה ִּתְהֶיה ַּתְכִליתֹו ָּבֶזה ָהעֹוָלם. ּוֵמֹרב ְמִרירּות
ּוָבָכה ְּבִלי ַמֲעצֹור ְו�א ָהָיה ָיכֹול ְלָקֵרר ֶאת ַצַער ִלּבֹו, ַּפַעם ַעל ָהָאֶרץ ְוִהְׁשַּתֵּטַח ְּבִפּׁשּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים ּוָבָכה  

 ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלִמְזמֹור נ', ִהְתַיֵּגַע ְמֹאד. ּוְבֶאְמַצע ְּבִכָּיתֹו ִנְרַּדם ָּכ� ַעל ָהָאֶרץ ְוָיָׁשן. 
ַמְיָמה. ְוִהְתִחיל ַלֲעלֹות ְוָעָלה ְקָצת ְוָנַפל. ְוָעָלה  ַוַּיֲח�ם ֲחלֹום: ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה, ְוֹראׁשֹו ַמִּגיַע ַהּׁשָ   

ְּגדֹולָ  יֹוֵתר  יֹוֵתר, ַהְּנִפיָלה ָהְיָתה  ְוֵכן עֹוד ַהַּפַעם. ּוְבָכל ַּפַעם ָּכל ַמה ֶׁשָעָלה  ְוָנַפל,  ְוָחַזר  ה. ְוׁשּוב  עֹוד ְקָצת 
"ְדַראֶּפע ִזי� אּון לֹות עֹוד. ּוָבא ֶאָחד ְוָאַמר לֹו ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:  ָעָלה ַעד ְלרּום ַהַּמְדֵרגֹות ְוָאז ָנַפל ְו�א ָיכֹול ַלעֲ 

 (ְּתַחֵזק ַעְצְמ� ְוִתְתַאֵחז!).   ֶדעְרַהאְלט ִזי�!"
א. הּוא ֶעֶרב־ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ִּכי ָּתֹבא ָּבא ַעל ַׁשָּבת ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל ִאיׁש ֶאָחד ִמֶּנעִמירֹוב, ּוְׁשמֹו ַרִּבי ִליּפָ 

ְּבֵעֶר�   (ֶׁשִהיא  ֶנעִמירֹוב,  ְּבִעירֹו  ּוְכֶׁשָּׁשַמע  ַהּדֹור.  ַצִּדיֵקי  ְלַהְרֵּבה  ְוָנַסע  ָחִסיד  ִאיׁש  ֵמִעיר    15ָהָיה  ִקילֹוֶמֶטר 
ַסע ְוִהִּגיַע ְּבֶעֶרב־ַׁשָּבת־ ְּבֶרְסֶלב), ֶׁשִּנְכַנס ַצִּדיק ָּגדֹול ֶאל ָהִעיר, ִנְתעֹוְרָרה ּבֹו ְּתׁשּוָקה ֲעצּוָמה ִלְנֹסַע ֵאָליו. ְונָ 

ִּבתְ  ְלָבבֹו  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ְוִנְתעֹוֵרר  ִנְפָלאֹות,  ִׂשיחֹות  ז״ל  ֵמַרֵּבנּו  ָׁשַמע  ַהַּׁשָּבת  ְוָכל  ז״ל.  ַרֵּבנּו  ֶאל  ׁשּוָקה  קֹוֶדׁש 
ל ַרֵּבנּו ז״ל ִהְזִּכיר ַרֵּבנּו ז״ל ַּכָּמה ְּפָעִמים: ְּבַׁשָּבת־ֹקֶדׁש זּו ְּבּתֹו� ִׂשיחֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ׁשֶ .  ֲעצּוָמה ֵאָליו ִיְתָּבַר�

(ֲאִני רֹוֶאה ְנָׁשָמה ֲחָדָׁשה ְּבאּוְקַראְיָנה ָסמּו� ָלִעיר    ."ִאי� ֶזע ַא ֵנייֶע ְנָׁשָמה ִאין אּוְקַרייֶנע ָנאְנט צּו ְּבֶרְסֶלב"
 ָׁשה ַהּזֹו. ְו�א ָיְדעּו ַהּׁשֹוְמִעים, ֶאל ִמי ַרֵּבנּו ז״ל ְמַכֵּון. ְּבֶרְסֶלב) ְוִהְפִליג ְמֹאד ְמֹאד ְּבַמֲעַלת ַהְּנָׁשָמה ַהֲחדָ 

הֲ  ְוָכ�  ֶנעִמירֹוב,  ְלִעירֹו  ֶׁשַּיֲחֹזר  ִליָּפא הנ״ל,  ַרִּבי  ֶהְחִליט  ְסִליחֹות,  ֵליל  ָאז  ֶׁשָהָיה  ָוה, מֹוָצֵאי־ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש 
ן ְוָאַמר ִעָּמֶהם ְסִליחֹות. ְוהּוא ָעַמד ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּתּנּור, ְוָאַמר ִמָּלה ְּבִמָּלה  ֶׁשְּבאֹותֹו ַלְיָלה ָחַזר. ְוִהִּגיַע ֶאל ַהִּמְניָ 

� ֵאֶצל ַרֵּבנּו  ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְבַחיּות ּוִבְדֵבקּות נֹוָרָאה ְוִנְפָלָאה ְמֹאד, ִּכי ִנְתעֹוֵרר ְוִנְתַלֵהב ְלָבבֹו ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּברַ 
דֹוָלה. ּוְבֶדֶר� ְּכַלל ְּכֶׁש׳ָהעֹוָלם׳ ַמִּגיִעים ְּבסֹוף ַהְּסִליחֹות, אֹוְמִרים ֹזאת ִּבְמִהירּות, ַא� ַרִּבי  ז״ל ְּבִהְתַלֲהבּות ּגְ 

״ִמי ׁשֶ  ְוֶׁשל  ״ֲעֵננּו״  ַהְּסִליחֹות ֶׁשל  ְּבִמָּלה ְלַאט ְלַאט ֶאת  ִמָּלה  ּוְדֵבקּותֹו ָאַמר  ִהְתַלֲהבּותֹו  ָעָנה  ִליָּפא ֵמרֹוב 
 ָרָהם״ ְוכּו׳ ְוכּו׳ ְּבַכָּוָנה ְּגדֹוָלה ּוְבֹכַח ּוְבקֹול ָּגדֹול.ְלַאבְ 
ִמיַרת  ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָראּו ָהַאְבֵרִכים ְּבֵבית־ַהִּמְדָרׁש ִּבְׁשַעת ְסִליחֹות כנ״ל ֶאת ֶעֶצם ִהְתַלֲהבּות ַרִּבי ִליָּפא ַּבאֲ   

ַמה   ִּכי  ְלֶפֶלא,  ֶזה  ָּדָבר  ָלֶהם  ִויִהי  ּוַמה ְסִליחֹות,  ִעּמֹו,  ֲחִסיִדית ַאַחת  ְּבַחּבּוָרה  ַּגם ֵהם  ִמּיֹוַמִים, ֲה�א  יֹום 
ַּכָּמה ַאְבֵרִכים ַאַחר ַהּסְ  ֶאְצלֹו  ְוַיְחְקרּו  ַהְּכָלל.  ִמן  יֹוֵצאת  ְּבִהְתַלֲהבּות  ִליָּפא  ַרִּבי  ֵלב  ִנְתַלֵהב  ִליחֹות,  ִּפְתֹאם 

ֶהם, ֱהיֹות ֶׁשִּנְכַנס ָלגּור ְּבִעיר ְּבֶרְסֶלב ַצִּדיק ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ֶנֶכד ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ַמה ִנְׁשַּתָּנה ַרִּבי ִליָּפא. ְוֵהִׁשיב לָ 
ִלּבֹו ְמֹאד    ַהָּקדֹוׁש, ְוָׁשם ִקֵּבל ִהְתעֹוְררּות ְוִהְתַחְּזקּות יֹוֵצאת ִמן ַהְּכָלל. ַוְיִהי ִּכְׁשֹמַע ַרִּבי ָנָתן ֹזאת, ִנְתַלֵהב

ּגַ  ִלְנֹסַע  ֵמָחָדׁש.ְמֹאד  ּוְלִהְתַלֵהב  ְלִהְתעֹוֵרר  הּוא  ַּגם  ִּיְזֶּכה  אּוַלי  ז״ל,  ַרֵּבנּו  ֶאל  הּוא  ִלְסִליחֹות    ם  א׳  יֹום 
 ַזְלָמן ַהָּקָטן ְוָנְסעּו ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל.    'ִנְתַחְּברּו ַרִּבי ָנָתן וַרִּבי ַנְפָּתִלי וַרִּבי ִליָּפא ְור

ֶאל ְּבַיַחד  ִנְכְנסּו  ֹּתַאר    ַאַחר־ָּכ�  ֶזה  ַה�א  ְלַעְצמֹו:  ְוָאַמר  ז״ל  ַרֵּבנּו  ֶאת  ָנָתן  ַרִּבי  ִהִּכיר  ּוִמַּיד  ז״ל.  ַרֵּבנּו 
 ְוָנְתנּו ָׁשלֹום ְלַרֵּבנּו ז״ל ַּכָּנהּוג.   "ְדַראֶּפע ִזי� אּון ֶדעְרַהאְלט ִזי�!"ָהִאיׁש, ֶׁשָאַמר ִלי:  

ְוָׁשְמעּו   ז״ל,  ֵמַרֵּבנּו  ָיְצאּו  ֶׁשִאי־ֶאְפָׁשר  ַאַחר־ָּכ�  ְוֵהִבינּו,  ֹראׁש־ַהָּׁשָנה.  ַרק  ז״ל הּוא  ַרֵּבנּו  ֶׁשִעְנַין  ֵמֲאָנָׁשיו, 
 ירֹוב.ִלְהיֹות ָׁשם ְׁשמֹוֶנה ָיִמים ְרצּוִפים ּוְלִהְתַמְהֵמַּה ַעד ֹראׁש־ַהָּׁשָנה, ַעל־ֵּכן ָנְסעּו ֲחָזָרה ְלֵביָתם ֶׁשְּבֶנעמִ 

ָצִבים, כ״ז ֱאלּול ִנְזָּדֵרז ַרִּבי ָנָתן ְוָיָצא ַלחּוץ ְוָׂשַכר ֲעָגָלה ִלְנֹסַע ִלְבֶרְסֶלב. ְוָנְסעּו  ֶעֶרב־ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת נִ 
ְוֵכן ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֶׁשָחל ָא ז ְּביֹום ָיַחד ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל ְּבַדְעָּתם ְלִהָּׁשֵאר ָׁשם ַעל ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ִנָצִבים 

 יִׁשי.ֵׁשִני ּוְׁשלִ 
נּו ז״ל ְּבזֹו  ְּכֶׁשִהִּגיעּו ֶאל ִעיר ְּבֶרְסֶלב ַאַחר־ַהָּצֳהַרִים, ִנְכְנסּו ֶאל ַרֵּבנּו ז״ל ְוִדְּברּו ִעּמֹו ְקָצת. ְוָאַמר ָלֶהם ַרּבֵ 

 ה ְלַגְמֵרי!), ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו. (ֲאִני ַאְנִהיג ֶאְתֶכם ַעל ֶּדֶר� ֲחָדׁשָ "ִאי� ֶוועל ַאיי� ִפיְרן אֹויף ַא ֵנייֶעם ֶוועג".  ַהָּלׁשֹון:  
ְור ָנָתן  ַרִּבי  ָאְכלּו  ִנָצִבים  ָּפָרַׁשת  ַׁשָּבת־ֹקֶדׁש  ָהִראׁשֹוָנה    'ֵליל  ְּבַפַעם  ָׁשְמעּו  ְוָאז  ז״ל,  ַרֵּבנּו  ֵאֶצל  ַנְפָּתִלי 

ְוַהְּקדֻ  ַהִּיְרָאה  ֵמֹעֶצם  ְמֹאד  ְמֹאד  ְוִנְתַּפֲעלּו  ז״ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְוִנְתעֹוְררּו  ַהְּזִמירֹות  ז״ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ְוַהְּדֵבקּות  ָּׁשה 
 ִּבְתׁשּוָקה ֲעצּוָמה ֵאָליו ִיְתָּבַר� ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש.  

ָנתָ  ַרִּבי  ְלֵביתֹו,  ָּכל־ֶאָחד  ְוָהְלכּו  ז״ל  ַרֵּבנּו  ִמֻּׁשְלָחן  ַהְּמֻסִּבין  ָּכל  ֶׁשִּנְפְרדּו  ִּבְרַּכת־ַהָּמזֹון,  ֵמרוֹ ַאַחר  ב ן 
ק ְּבקֹול ָּגדֹול:  ִהְתַרְּגׁשּותֹו ְוִהְתעֹוְררּותֹו ְּכָבר �א ָהָיה ָיכֹול ִליֹׁשן ְוָיָצא ִמחּוץ ָלִעיר ְוָיַׁשב ָׁשם ָּכל ַהַּלְיָלה ְוָצעַ 

("ִרּבֹונֹו    ַאַריין!"  ַא ֵפייֶער, ֵפייֶער ִמיר ַאַריין ָדאס ֵפייֶער ִאין ַהאְרְצן ״ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִאין ְּבֶרְסֶלב ְּבֶרעְנט  
ַהַּלְיָלה   ָּכל  ּוָבָכה  ְּפִניָמה!")  ְּבִלִּבי  ַהּזֹו  ָהֵאׁש  ֶאת  ַהְבֵער  ְּגדֹוָלה,  ֵאׁש  ּבֹוֶעֶרת  ִּבְבֶרְסֶלב  עֹוָלם!  ֵמרֹוב ֶׁשל 

 ְּתׁשּוָקה. 
ְוָהיָ  ז״ל  ַרֵּבנּו  ֶאל  ָנָתן  ַרִּבי  ִנְכַנס  ַהָּיִמים  ְּבֶאָחד  ְלַסֵּפר  ֲעֶׂשֶרת־ְיֵמי־ְּתׁשּוָבה  ִהְתִחיל  ְוָאז  ִּביִחידּות.  ִעּמֹו  ה 

ַרֵּבנּו ָעָליו  ִצָּוה  ְוָאז  ָעָליו.  ְועֹוֵבר  ֶׁשָעַבר  ַמה  ְוָכל  ִּבְפָרֵטי־ְּפָרִטּיּות  ִלּבֹו  ָּכל  ֶאת  ז״ל  ַרֵּבנּו  ַּכָּמה    ִלְפֵני  ז״ל 
ְּכמֹו   ְּפָרִטּיֹות  ִמְׁשנַ ִלְלמֹ ַהְנָהגֹות  ִּפְרֵקי  ְׁשמֹוָנה־ֲעַׂשר  ְועוֹ ד  יֹום,  ְּבָכל  ִעּמֹו  דיֹות  ז״ל  ַרֵּבנּו  ָיָצא  ְוַאַחר־ָּכ�   .

ּדְ  ַהְרֵּבה  ז״ל  ַרֵּבנּו  ִעּמֹו  ְוִדֵּבר  ַהָּגדֹול,  ַהֵּבית־ַהְּכֶנֶסת  ֵאֶצל  ְוָאָנה  ָאָנה  ַּבחּוץ  ָיַחד  ְוָהְלכּו  ָבִרים  ֵמַהַּבִית, 
ְמֹאד. ְמֹאד  אֹותֹו  ְוֶהֱחָיה  ַהֶּנֶפׁש  ֶאת  ִלֹּפל    ַהְמִׁשיִבים  ֶׁשָאסּור  ֵאי�  ִנְפָלָאה,  ִהְתַחְּזקּות  ז״ל  ַרֵּבנּו  לֹו  ְוִגָּלה 

ַרּבֵ  ְלָקחֹו  ַהִּׂשיָחה  ּוְבֶאְמַצע  ֶׁשִּיְהֶיה.  ֵאי�  ִיְהֶיה  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ְּבִרָּיה  ּוִמּׁשּום  ָּדָבר  ִמּׁשּום  ְּבָידֹו  ְּבַדְעּתֹו  ז״ל  נּו 
ל ְוָאַמר  ְּכֵתפֹו  ְסִביב  ָדאס  ַהְּקדֹוָׁשה  אֹויס  ִזי�  ֶרעְדט  ֶמען  ַאז  גּוט  ֵזייֶער  ִאיז  ַווייֶטער  ״אּון  ַהָּלׁשֹון:  ְּבזֹו  ֹו 

(ְוָהְלָאה ֶזה טֹוב   ַהאְרץ ַפאר ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר�, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזי� אֹויס ַפאר ֵאיין ֱאֶמְת׳ן גּוֶטען ְפַרייְנד״.
ִלְפנֵ  ַהֵּלב  ֶאת  ֶׁשְּמִׂשיִחים  ַּבַּפַעם  ְמֹאד,  לֹו  ִּגָּלה  ְוָאז  ֲאִמִּתי)  טֹוב  ְיִדיד  ִלְפֵני  ֶׁשְּמִׂשיִחים  ְּכמֹו  ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר�,  י 

ִלְברֹ  ַרק  ָּבעֹוָלם  ֵעָצה ַאֶחֶרת  ֶּׁשֵאין ׁשּום  ְוֵאי�  ְלֵבין קֹונֹו,  ֵּבינֹו  ְוִׂשיָחה  ִהְתּבֹוְדדּות  ִעְנַין  ֵאָליו  ָהִראׁשֹוָנה  ַח 



 ג
 

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

ל  אּוכַ   ֵאיה,  ַהְּׁשחֹוָר ה  ַהִּכְבָׂש ד  ָּתִמי י ֲאנִ 
 ק? ְלִהְתַחּזֵ 

 ְׁשֵאָלה: 
 "א ְׁשִליָט ה ַהְּיִׁשיבָ  רֹאׁשד ִלְכבֹו

י  ְּבלִ ת,  ַּבַּביִ ה  ַהְרּבֵ ק  צֹועֵ י  ָאבִ .  ְמֻדֵּכאתד  ְמאֹי  ֲאנִ ל  ֲאבָ ת,  ְוַהְּדָרׁשֹום  ַהִׁשיעּוִרים  עִ ת  ִמְתַחֶּזֶק י  ֲאנִ 
ם  ַטעַ ה  ַמְרִּגיָׁש א  י  ֲאנִ ם,  ַּבַחִּיים  ַטעַ י  לִ ן  ֵאיל,  ִלְסּבֹו ה  ֶׁשְּצִריכָ   הַהְּׁשחֹוָר ה  ַהִּכְבָׂש י  ֲאנִ ד  ְוָתִמי ה,  ִסּבָ ם  ׁשּו

 ד. ַמֲעָמ ק ְלַהְחִזיה ְיכֹולָ א ר ְּכבָ י ַוֲאנִ ר, ַהֵּספֶ ת ְלֵבית ָלֶלכֶ 
ל  ֶׁשאּוכַ ם  ֵא ת  ִּבְׂשפַ ה  ְּתִפילָ ה  ֵאיזֶ ם  ּגַ י  ְואּולַ י,  ִּבְׁשִבילִ ק  ִחיזּוה  ֵאיזֶ ה  ַהְּיִׁשיבָ   ְלרֹאׁש  ֵיׁשי  אּולַ 

 ק? ְלִהְתַחּזֵ 
 י. אֹוִת ם ְמַחְּזִקיד ּוְמאֹ ם ָיִפיד ְמאֹ ם ֶׁשֵה  ְּבִאיִדיׁשם ַהִּׁשיִריל עַ ד  ִּבְמֻיָח ל, ַהּכֹ ל עַ ה  ַרּבָ ה ּתֹוָד 

 י.  ְּבַחּיַ ת  ַהְּׁשִליִׁשים ַּבַּפעַ  ַהְּתִהִליםר ֵספֶ ל ּכָ ת ֶא ר לֹוַמ י ִסַּיְמִּת ו ַעְכָׁשי 
 ּכַֹח ר ִייַׁש 

 ְּתׁשּוָבה: 
 יֹום א' ַּפְרַׁשת ִמֵקץ, כ"ז ִּכְסֵליו, ג' ְדַחנּוָּכה, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן                       ִיְתָּבַרְּבֶעְזַרת ה' 

 ב.ַהִּמְכָּת ת ֶא י ִקַּבְלִּת 
ק.  ִמְסַּתּלֵ ל  ַהּכֹם  ְּכֶׁשְּׂשֵמִחים;  ְׂשֵמִחיא  ְּכֶׁשת  ַמִּגיעֹות  ַהְּבָעיֹול  ְוכָ ת  ַהָּצרֹול  ּכָ ר,  אֹוֵמ   ׁש"מֹוֲהָרא

"אֹוֵמ   ׁש"מֹוֲהָרא ל  ּכָ ת  ֶא   חֹוֵסא  הּות,  ְּבֵחרּו  ַחיא  הּו  –  ָׂשֵמַח ם  ָאָד ת",  ַהֵחרּום  עֹולָ א  ִהיה  ִׂשְמָח ר: 
 .ֶנֶפׁשת  ְוָעְגַמ ת ַהְּבָעיֹו

ם,  ֵמַההֹוִריב  ְּכֵא   ָלה  ִיְהיֶ א  ר  ְּכבָ   –  ָל   ֶׁשֵּיׁש ב  ַהּטֹות  ֶא י  ְּתַחְּפִׂש ה,  ְּבִׂשְמָח ת  ִלְהיֹו  יַּתֲעְבִד ם  ִא 
 .ֵיָעְלמּום ַהְּכֵאִביל ּכָ ר, ַהֵּספֶ ת ֵּבים  עִ ת  ְּבָעיֹו ָל  ִיְהיּוא ר ְּכבָ 

'ַר א  ִהיה  ַהְּׁשֵאלָ  ה?'  ְׁשחֹוָר ה  ְוַהָּמָר ת  ָהַעְצבּות  ֶא ם  ְמָגְרִׁשי  ֵאיה;  ְּבִׂשְמָח ת  ִלְהיֹו ם  זֹוִכי  ֵאיק: 
 ה.ְּבִׂשְמָח ת ְוִלְהיֹות  ָהַעְצבּות ֶא  ְלָגֵרׁשת ִלְזּכֹו ֵאים ְּדָרִכיה ַהְרּבֵ  ֵיׁש  ְלַרֵּבינּו

א',  ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּו.  ְּבתֹוֵכנּות  ַהּטֹובֹות  ַהְּנקּודֹות  ֶא   ְלַחֵּפׂשא  הּון  ָהִראׁשֹו ר  ַהָּדבָ  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  (ִליקּוֵטי 

א  ֵהִבים  ֶׁשַהֵּׁש   ֲאִפילּום,  ְלַהֵּׁש ו  ָעָלית  ְלהֹודֹול  ָיכֹוא  ֶׁשהּוב  טֹו  ַמֶּׁשהּו  ִחֵּפׂשד  ָּתִמי  ַהֶּמֶלד  ָדוִ   :ִסיָמן קצה)
  : "ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי", (ְּתִהִלים ד, ב)ם ְלַהֵּׁש ה  מֹוֶד א  ֶׁשהּו ְּכמֹוב. טֹו  ַמֶּׁשהּוע ָהַר  ְּבתֹו  ִחֵּפׂשא  הּו –ע ַר ו ָעָלי

 י. לִ  ִהְרַחְבָּת ה ַהָּצָר  ְּבתֹו ם ֶׁשּגַ ל  עַ   ְלה מֹוֶד י ֲאנִ ם עֹולָ ל ֶׁש  ִרּבֹונֹו
מֹוֲהַר"ן,  ר  אֹוֵמ   ַרֵּבינּוה.  ְּבִׂשְמָח ת  ִלְהיֹום  ֵמַהֵּׁש ה  ַהְרּבֵ   ְלַבֵּקׁש ה,  ְּתִפילָ א  ִהיה  ַהְּׁשִנּיָ ה  ָהֵעָצ  (ִליקּוֵטי 

נב) ִסיָמן  א',  קֹוֶדם  ֵחֶלק  ְלַבֵּקׁש  "ְצִריִכים  ְצִריִכים  :  ָאז  ַהּזֹו,  ַהִּמָּדה  ֶאת  ּוְּכֶׁשׁשֹוְבִרים  ַאַחת,  ִמָדה  ַעל 
ַהִּמּדֹות   ָּכל  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ֶׁשְיַבֵּטל  ַעד  ַאֶחֶרת  ִמָדה  ַעל  ַּפַעם  ְּבָכל  ְלַבֵּקׁש  ְוֵכן  ְׁשִנָּיה,  ִמָדה  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל 

 . ְוַהַּתֲאוֹות ָרעֹות"
"עַ   ְלַבֵּקׁש ם  ְצִריִכין  ִראׁשֹור  ָּדבָ ר,  אֹוֵמ   ׁש"מֹוֲהָרא ל  ּכָ ת  ִמְתַּבְּטלֹום  ְׂשֵמִחים  ִא י  ּכִ ה";  ִׂשְמָח ל 

ב,  טֹוק  ַר   לֹו  ֵיׁשם,  ָרִעים  ְּדָבִרין  ֵאי  ַהָּׂשֵמַח ם  ָלָאָד ת,  ְּבָעיֹון  ֵאי  -ם  ְּכֶׁשְּׂשֵמִחית,  ָהָרעֹות  ְוַהַּתֲאוֹות  ַהִמידֹו
 ם. ְּכלּו  לֹון ֵאיה, ְׁשחֹוָר ה ּוְבָמָר ת ְּבַעְצבּוא ִנְמָצ ם  ְּכֶׁשָאָד ם  ְוָׁשלֹוס ַח ל ֲאבָ 

י  ָּתִׂשיִח ,  ֶׁשָּלת  ָהִאיִׁשּיֹום  ַהִּמִּלית  ֶא י  ְוַתְכִניִס   ַהּזֹוה  ַהְּתִפיּלָ ם  עִ י  ַּתְתִחילִ ה;  ְקַטּנָ ה  ְּתִפילָ   ֵיׁשן  ָּכא
 ב:  ַהּלֵ ל עַ   ָלח ֶׁשֻּמּנָ ה ַמ ם ַהֵּׁש  ֶאל

ם  ַהַחִּיי ל  ּכָ ה;  ְלחּוָצ ד  ּוְמאֹת  ְמֻמְרֶמֶר ד  ְמאֹי  ֲאנִ ת,  ַלֲעׂשֹו ה  ַמ ת  יֹוַדעַ א  י  ֲאנִ ם,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו "
ם,  ַּבַחִּיים  ַטעַ ם  ׁשּוי  לִ ן  ֵאי,  ֵיׁש ִלי ִהְּתָקלּויֹות ִעם ָאִבית,  ַאֶחֶר ה'  ַּפְרִׁשּיָ ד 'ֶאָח ל  ּכָ ם  עִ י  לִ   ֵיׁשי.  לִ ם  ֲחׁשּוִכי
י. לִ ר ְוקֹוֵד   ָחׁשּו 

ה  ַאָּת י,  ֵאלַ ב  טֹו  ָּכל  ּכָ י  ֲהֵר ה  ַאָּת י;  לִ   ֶׁשֵּיׁשב  ַהּטֹות  ֶא ת  ִלְראֹול  ֶׁשַאְתִחיי  לִ ר  ֲעזֹ ם,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו
ה,  ּוְמִריָח ת ׁשֹוַמעַ י ֲאנִ ה, רֹוָא י ֲאנִ ה, ְּבִריָא י ֲאנִ ם. טֹוִבים ְּדָבִריה ַהְרּבֵ  ָּכל ּכָ י לִ ן נֹוֵת ה ַאָּת ם, ַחִּייי לִ ן נֹוֵת 
  –ב  ַהּטֹות  ֶא ט  ְלָפֵר ה  ֲאַנֶּס ק  ֶׁשַר ה  ַּכָּמ ז.  ָלזּות  ְמֻסֶּגלֶ י  ֲאנִ ה,  ּוָבָא ת  הֹוֶלכֶ י  ֲאנִ ל,  ְוֶלֱאכֹור  ְלַדּבֵ ת  ְמֻסֶּגלֶ י  ֲאנִ 
 ל ּכָ י ֲאנִ ה זֶ ל ּכָ ם עִ ל, אּוכַ אי  ֲאנִ ע, ָהַר ת ֶא ה רֹוָא ק ַר י ֲאנִ ת, ְמֻמְרֶמֶר  ָּכ ר,  ָיָק א ַאּבָ ב; ַהּטֹות ֶא ה רֹוָא א

 . ִמְּמח  ֶאְׁשּכַ א ֶׁשי, ֵאלַ ב טֹוה  ַאָּת ה ַּכָּמ ת  ִלְראֹול ֶׁשַאְתִחיי לִ ר ֲעזֹ 
  ֶׁשַאְרִּגיׁש ל,  ַהּכֹה  עֹוֶׂש ה  ְוַאָּת ל  ַהּכֹה  ֶׁשַאָּת ן  ּוְלָהִבית  ִלְראֹול  ֶׁשַאְתִחיי  לִ ר  ֲעזֹ ם,  עֹולָ ל  ֶׁש   ִרּבֹונֹו 

ה  ַאָּת ה  זֶ ל  ַהּכֹל  ַהּכֹ   –דֹוֵמם, צֹוֵמַח, ַחי, ְּמַדֵּבר  ;  ֶׁשְּל  ְלבּוׁשק  ַר א  הּום  ָהעֹולָ ל  ֶׁשּכָ ע  ֶׁשֵאַד י,  ִאִּת ה  ֶׁשַאָּת 
ַמִּגיעַ י  ָעלַ ר  ֶׁשעֹובֵ ה  ַמ ל  ּכָ ה,  ַאָּת ה  זֶ ל  ַהּכֹ   –י  ֶׁשּלִ ה  ְוַהִּמְׁשָּפָח י  ֶׁשּלִ ר  ַהֵּספֶ ת  ֵּביי,  ִאִּמ י,  ָאבִ .  ְּבַעְצְמ   ִמְּמ  ,

 . ֵאֶליי אֹוִת ב ְלָקֵר ה רֹוֶצ ה ַאָּת 
ת  ֶא   ֶׁשָּמְסרּו  ֶׁשְּלם  ַהַּצִּדיִקית  ִּבְזכּוי  לִ ר  ֲעזֹ ה;  ְּבִׂשְמָח ד  ָּתִמיה  ֶׁשֶאֱהיֶ י  לִ ר  ֲעזֹ ,  ִמְּמת  ְמַבֶּקֶׁש י  ֲאנִ 

ַהְקדֹוִׁשים  י  לִ ר  ֲעזֹ ,  ְלַמַעְנם  ַחֵּייֶה ל  ּכָ ם  ַנְפָׁש  ָהָאבֹות  ֲעזֹ   -ִּבְזכּות  ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ת  ִּבְזכּו  ילִ ר  ַאְבָרָהם, 
ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבינּו  ִּבְזכּות  ְוֵלָאה,  ָרֵחל  ִרְבָקה,  ָׂשָרה,  ַהְּקדֹוׁשֹות  ָיֵגן  י  ַרּבִ   ָהִאָּמהֹות  ְזכּותֹו  ְמְּבֶרְסֶלב  ַנְחָמן 

      ".ִּבְזכּות מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ָאֵמן וָעֵלינּו, ִּבְזכּות ַּתְלִמידֹו ַרִּבי ָנָתן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 
      ם. ָהִעְנָיִניל ְּבכָ   יֶׁשַּתְצִליִח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 "א) תשפץ ִמֵק ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 עוד מכתבים רבים מראש הישיבה שליט"א בכל 
 בקונטרס השבועי "עצתו אמונה" הנושאים,

 052-7644-664כדי לקבלו התקשרו 
 
 
 

ַסֵּפר ְלָפָניו ִיְתָּבַר� ֶאת ָּכל ִלּבֹו ְוָכל ַמה  ִיְתָּבַר� ּולְ 
ִאיׁש   ְיַדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ִּבְפָרֵטי־ְּפָרִטּיּות  ָעָליו  ֶׁשעֹוֵבר 

 ֶאל ֵרֵעהּו ְּבָלׁשֹון ֶׁשָרִגיל ָּבּה.
ּבֹוֶעֶרת   ְּכֵאׁש  ִּבְלָבבֹו  ַהִּדּבּוִרים  ֵאּלּו  ִנְכְנסּו  ּוִמַּיד 

ֵּתֶכף, ש ְוֵהִבין  ִיְהֶיה ַמָּמׁש,  ְּבַוַּדאי  ֹזאת  ֵעָצה  ַעל־ְיֵדי 
ַמֲחָׁשבֹות  ִמיֵני  ָּכל  ִּכי  ָּכָראּוי,  ָּכֵׁשר  ִאיׁש  ַנֲעֶׂשה 
ְמִניעֹות   ִמיֵני  ְוָכל  ְּבַדְעּתֹו  ַהַּבַעל־ָּדָבר  ֶּׁשְּיַסֵּבב 

ִויַבֵּקׁש   -ֶׁשִּיְמָנֵעהּו   ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר�  ִלְפֵני  ְיַסֵּפר  ֻכָּלם 
ַרֲחמִ  ֶׁשַּיַעְזרּו ֵמִאּתֹו  ָּדָבר,  ָּכל  ַעל  ְוַתֲחנּוִנים  ים 

  ִלְהיֹות ָּכָראּוי ָלִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי. 
ִהְתּבֹוְדדּות    ְוַעל־ְיֵדי ֶׁשל  ְוַהִּגּלּוי  ַהִּדּבּוִרים  ֵאּלּו 

ְלַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר�  ָנָתן  ַרִּבי  ֶאת  ז״ל  ַרֵּבנּו  ֵקֵרב 
ְלָקחֹו  �א  ָּדָבר  ׁשּום  ִּכי  ְמֹאד,  ְּגדֹוָלה  ְּבִהְתָקְרבּות 
ֶׁשל  ַהִּגּלּוי  ְּכמֹו  ִיְתָּבַר�  ֵאָליו  ָּכל־ָּכ�  ְוֵקְרבֹו 

ִּכי ֵּתֶכף־ּוִמָּיד ֶׁשַרק  ִהְתּבֹוְדדּות, ׁשֶ  ַרֵּבנּו ז״ל.  ִּגָּלה לֹו 
ְּבָלׁשֹון  ִיְתָּבַר�  ֵאָליו  ְלַדֵּבר  ַהֶּזה  ִעְנָין  ִנְפְלאֹות  ָׁשַמע 
ֶׁשְרִגיִלים ָּבּה, ִנְתַלֵהב ְלָבבֹו ְמֹאד ְמֹאד ֵאָליו ִיְתָּבַר�. 

ְּבֵבית־ַהְּכֶנסֶ  ִנְכַנס  ֵמַרֵּבנּו ז״ל,  ת ַהָּגדֹול,  ּוִמָּיד ֶׁשָהַל� 
ֶׁש�א ָהָיה ָׁשם ׁשּום ָאָדם, ְוִהְתִחיל ְלַקֵּים ֹזאת, ְוִלּבֹו  

 ִנְמַׁש� ָאז ְמֹאד ְמֹאד ַאֲחָריו ִיְתָּבַר� ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש. 
ם  ַּתְלִמיִדים,  ַּתְלִמיִדיה  ַהְרּבֵ ה  ָהיָ   ֶׁשְּלַרֵּבינּום  ֲהגַ 

א הּום.  ּכּולָ ל  עַ ה  ָעלָ ן  ָנתָ י  ַרּבִ ל  ֲאבָ ם,  ְּגדֹוִליד  ְמאֹ 
ם ַלְּזַמִּניק  רַ א  �ם  הֵ   ַרֵּבינּול  ׁשֶ   ֶׁשַהִּלּמּוִדיםן  ֵהִבי
 ֶׁשַרֵּבינּו   ְּכמוֹ ד,  ְלָתִמיר  ִיָּׁשאֵ ר  ְּכבָ ה  ֶׁשּזֶ א  ֶאּלָ ם,  ָההֵ 
ָמִׁשיַח  :  רָאמַ  ִּביז  ְטִליֶען  ׁשֹוין  ֶוועט  ֵפייֶער  "ַמיין 

קּוֶמען"   ּבִ ֶוועט  ַעד  ֻּתָּקד  ֶׁשִּלי    ָמִׁשיַח).   תיַא(ָהֵאׁש 
 ָּכלם,  ַהְּסָפִריל  ּכָ ת  אֶ ב  ַהְּכתַ ל  עַ ה  ֶהֱעלָ ן  ָנתָ י  ַרּבִ 

י  ֶׁשַרּבִ ם  ַהְּסָפִרי  דִמְּלבַ ,  ַרֵּבינּול  ׁשֶ ת  ְוַהִּׂשיחוֹ ת  ַהּתֹורוֹ 
ה  ִּתְקוָ ם  נֹוְפִחים,  ּוְמַחְּזִקי ם  ֶׁשְּמַחִּיי  ְּבַעְצמוֹ ר  ִחּבֵ   ןָנתָ 
ם ָהעֹולָ ל  ּכָ ם  ַהּיוֹ ד  עַ ,  םאֹותָ ם  ַהּלֹוְמִדיל  ְּבכָ ק  ְוֹחזֶ 

עִ  א  ֶׁשהּו ה  ַהְּירּוׁשָ ם  עִ ם,  ַהְּקדֹוִׁשיו  ְסָפָרים  ִמְתַחֶּיה 
 . ֵמַרֵּבנּו ָלנּור ִהְׁשִאי
זי"ע,  ַרּבִ  טּוְלְטִׁשיֶנער  ַנְחָמן  מּוְבָהק  ַהַּתְלִמיי  ד 

ה  ַהְּדָרׁשָ ת  אֶ ל  ַמְתִחיה  ָהיָ ן,  ָנתָ י  ַרּבִ ת  אֶ   ֶׁשִהְמִׁשי�
ִהילּוָלא  ִּבְסעּודַ   ֶׁשּלוֹ  ָנָתן  ׁשֶ ת  ֶרִּבי  ם:  ַהִּמִּלים  עִ ל 

א ֶׁשהּו ה  ְּגדֹולָ ה  ְירּוׁשָ   ָלנּור  ִהְׁשִאין  ָנתָ י  ַרּבִ   מֹוֵרנּו"
ה",  ִּבירּוׁשָ   דְּבַיחַ ק  ִנְתַחּלֵ ה  ָהבָ ,  ַהָּקדֹוׁש  ֵמַרֵּבינּול  ִקּבֵ 
ם ַהְּקדֹוִׁשים  ֵמַהִּדּבּוִריה  ְלִׂשיחָ ס  ִנְכנָ א  הּו  ְוָכ�

 ד. ֶאחָ ל ּכָ ם ֶׁשְּמַחִּיין ָנתָ י ַרּבִ ל ׁשֶ ם ְוַהַחִּמי
  ֹּבאּו ה,  ַהְּקדֹוׁשָ ה  ַהְּירּוׁשָ ם  עִ   ָאנּום  ּגַ ק  ִנְתַחּזֵ   ֹּבאּו

ם  ְוַהִּלּמּוִדי ת  ָהֵעצוֹ ל  ּכָ ת  אֶ ם  ּוְנַקּיֵ   עִנְׁשמַ ,  דִנְלמַ 
ם ָּבעֹולָ   ַנְצִליחַ   ְוָכ�,  ֵמַרֵּבינּו  ָלנּור  ִהְׁשִאין  ָנתָ י  ֶׁשַרּבִ 

 ם. ְנָצִחיח ְלֶנצַ א ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ 
 (ֵסֶפר ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק) 

 
  300פיתרון, שלח לבקש מגיסו ינאי המלך שהיות וישנם  

קרבנו שלושה  להביא  צריך  מהם  אחד  שכל  ת,  נזירים 
המחצית   את  יתן  והוא  מחצית,  המלך  ינאי  שיביא 
מחצית   עבור  ושילם  הסכים  אכן  המלך  וינאי  האחרת, 
שטח   בן  ששמעון  לו  כשנודע  מה,  זמן  מהנזירים, לאחר 
מצא   אלא  השניה  למחצית  שילם  לא  הוא  אותו,  רימה 
עבורם פתח חרטה, הוא התמלא בכעס עליו, ואז שמעון  

שאול אותו ינאי המלך  בן שטח ברח, לאחר מכן כשחזר,  
היתלתי   בכלל לא  בן שטח:  שמעון  בו, ענה  היתל  מדוע 
להם   עזרתי  ואני  בכספך,  לנזירים  עזרת  אתה  בך, 

 בחכמתי".
הילדים,   את  לחתן  ליהודים  לעזור  דרכים  שתי  יש 
בחכמה   להם  לעזור  ואפשר  בכסף,  להם  לעזור  אפשר 
באנשים   הפשוט  ההיגיון  את  להכניס  אפשר  ובשכל, 

צריכ ולא  שלא  עצמו,  על  אלא  השני  על  להסתכל  ים 
צריכים כספים על מגדלים פורחים באוויר שאחר כך לא 

 נשאר מהם מאומה.
לחתן  יוכלו  ישראל  עם  שכל  יעזור  הוא  ברוך  הקדוש 
דאגות   בלי  ואושר,  שמחה  מתוך  ברוגע  הילדים  את 
מכל   יהודית  נחת  רוב  ולראות  מיותרות,  נפש  ועוגמת 

 ת.  יוצאי חלציהם מתוך בריאו
 ! שמחה מתוך שמחה
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 ) פט( ִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש 
 אַהּבָ ם עֹולָ י ִעְנְינֵ ל עַ ה ְּבִׂשיָח ס ִנְכנַ  ַרֵּבינּו: רַּתְקִצי

  ַהָּקדֹוׁש   ֶׁשָעִתיד  :)ג'  ֶּפֶרק   סֹוף  ן ֻעְקִצי(  ָאְמרּו   ל "ֲחזַ 

עֹוָלמֹות   י"ַׁש   ְוַצִּדיק  ַצִּדיק  ְלָכל  ְלַהְנִחיל  הּוא  ָּברּו  

  ְוַכָּמה   ְוַכָּמה  ֶאָחד,  עֹוָלם  ְּגֻדַּלת  ְּבַדְעּתֹו   רִויַׁשעֵ   ְוכּו'.

  ְוַכָּמה   ּוָמבֹואֹות   ֲחֵצרֹות   ְוַכָּמה   ְוַכָּמה  ּבֹו  ֵיׁש  ָּבִּתים

  עֹוָלם   ָּכל  ֶׁשל   ֶׁשַטח  ְוֹגֶדל  ּוְמִדינֹות  ֲעָירֹות  ְוַכָּמה

  ְוַגְלַּגִּלים   ִמְסָּפר  ֵאין  ַעד  ּוַמָּזלֹות   ּכֹוָכִבים  ְוַכָּמה  ְוַכָּמה

  ָּכל   ִּכי   —  ְועֹוָלם  עֹוָלם   ְּבָכל   ֶׁשֵּיׁש   ְונֹוָרִאים,  ִנְפָלִאים

  י "ַׁש   ּוֵמַעָּתה  ֵמָהעֹוָלמֹות.  ֶאָחד  ָּבעֹוָלם  ֵיׁש   ֵאּלּו
  ְּגֻדָּלתֹו   ְיָקָרה  ַמה  ַצִּדיק,  ְלָכל  ֶׁשֵּיׁש  עֹוָלמֹות,

 ּוְלַׁשֵער.  ְלַהֲעִרי  ֵאין ַעד  ְוַתֲענּוָגיו  ְוַׁשֲעׁשּוָעיו
 ּבֹוֶנה  הּוא  ַלַּצִּדיק,  ֶׁשֵּיׁש  עֹוָלמֹות  י"ַהַּׁש   ְוִהֵּנה

  ֶאָחד   ֶׁשָּכל  ַהַּמֲחֶקת,  ִּדְבֵרי  ָּכל  ִּכי  ִמַּמֲחֶקת,  אֹוָתם
  ִנְקָרִאים   ָהאֹוִתּיֹות  ִּכי  ֲאָבִנים,  ְּבִחיַנת  ֵהם   ְמַדֵּבר,
  ּבֹונֹות   ֲאָבִנים  ְׁשֵּתי  ְיִציָרה:  ְּבֵסֶפר  ַּכּמּוָבא  ֲאָבִנים

  ַהָּבִאים   ָהֲאָבִנים  ִּכי  ֲאָבִנים,  ִחּלּוֵקי  ְּבִחיַנת   ְוֵהם  ְוכּו'.
  ְוֵאין   ְמֻחָּלִקים,   ֵהם  ַהַּמֲחֶקת  ֶׁשל  ִּדְבֵריֶהם  ַעל־ְיֵדי

  ּוְמַחֵּבר   ,ָבִניםָהֲא   ֵאּלּו   נֹוֵטל  ְוַהַּצִּדיק   ִחּבּור.   ָלֶהם
  ָׁשלֹום   עֹוֶׂשה  הּוא  ִּכי   ָּבִּתים,  ֵמֶהם   ּובֹוֶנה   אֹוָתם

  ַעד   ֶזה,  ַעל  ֶזה  ַיַחד   ּוְמַסְּדָרם  ּוְמַחְּבָרם  ֵּביֵניֶהם
  ֶׁשעֹוֶׂשה   ַּבִית,  ְׁשלֹום  ְּבִחיַנת  ְוֶזה   ַּבִית,   ֵמֶהם  ֶׁשּבֹוֶנה

 ַּבִית. ְׁשלֹום ְּבִחיַנת ל"ַהּנַ  ָהֲאָבִנים ֵמִחּלּוֵקי
עֹוָלם   ֵמֶהם  ֶּׁשַּנֲעֶׂשה  ַעד  ִעיר,  ַנֲעֶׂשה  ּוֵמַהָּבִּתים 

 עֹוָלמֹות.  י" ָמֵלא, ְוֵכן ַׁש 
ְּבִחיַנת   כא)ְוֶזה  ח,  ֵיׁש':  (ִמְׁשֵלי  . 'ְלַהְנִחיל אֲֹהֵבי 

ַעל־ְיֵדי  ִּכי  ְוָׁשלֹום,  ַאֲהָבה  ְּבִחיַנת  ַּדְיָקא    (אֲֹהַבי 
ֲאָבִנים.   ַהִחּלּוֵקי  ֵּבין  ֶׁשעֹוֶׂשה  ְוָהַאֲהָבה  ַהָּׁשלֹום 

 ). "לעֹוָלמֹות ַּכּנַ  "יַנֲעׂשּו ַהַּׁש 
ֶׁשָחַלק   ְּבֵעת  ְלָדִוד,  ֲאִביַגִיל  ֶׁשָאְמָרה  ַמה  ְוֶזה 
לֹו   ָאְמָרה  ָׁשם,  ַּכֶּנֱאַמר  ָסָרה,  ָעָליו  ְוִדֵּבר  ָנָבל  ָעָליו 

ְוַעָּתה) כח,  כה   א' (ְׁשמּוֵאל־  :    ַיֲעֶׂשה ְל ִּכי ַּבִית  ָיַדְעִּתי 
ְל  'ה ַיֲעֶׂשה  ַהַּמֲחֶקת  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ַהְינּו  ַּבִית    ה', 

 .ל" ַּכּנַ  ל" ֵמָהֲאָבִנים ַהּנַ 
ָּכל   ֶאת  ְוָדן  ֶחֶסד  ְּכַלֵּפי  ַמֶּטה  ַהַּצִּדיק  ִּכי 
ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ֶׁשַּכָּוָנָתם  ְזכּות,  ְלַכף  ָעָליו  ַהחֹוְלִקים 

ַהַּצִּדיק,  ִּכי   ֶׁשל  ָהאֹור  ִלְסּבֹל  ָיכֹול  ָהעֹוָלם  ָהָיה  א 
ְלָסְבלֹו ְלָהעֹוָלם  ְמאֹד  ָּגדֹול  ֵמֲחַמת    ,ֶׁשאֹורֹו  ְוַגם 

ַהַּצִּדיק   ַעל  ְּגדֹוִלים  ְוִקְטרּוִגים  ִּדיִנים  ַּכָּמה  ֶׁשֵּיׁש 
ָהֱאֶמת ֵהם    ,ַהָּגדֹול  ּוָבֶזה  ָעָליו  חֹוְלִקים  ֵהם  ַעל־ֵּכן 

 ים ַהִּדיִנים ְוַהִּקְטרּוִגים. ַמְׁשִּתיִק 
  ּל ל      

 

 

 מוסדותינו הק'  חדשות בין כותלי 
 עשרה  -החתונה השבע -"כח הצדיק" 

 בישיבה בחינם                         

עשרה בישיבה, כשנכנס תחת  -השבוע ביום שני התקיימה החתונה השבע
החופה החתן קלמן ני"ו בן מו"ה אהרן ווברמן הי"ו, עב"ג בת מו"ה נחום כ"ץ  

 הי"ו.
עשרה נוכחו לראות שאפשר לחתן את הילדים ברוגע, ליל  -בפעם השבע

החתונה לא עלה אף פרוטה אחת למחותנים, וכמובן שאר ההוצאות הנלוות  
 גם הן היו באופן המינימלי ביותר.

 במכתב השבוע כתב ראש הישיבה שליט"א, "כולם מדברים על חתונות בזול,
כולם עושים אסיפות", כותבים, מדברים, אבל שום דבר לא קורה למעשה, זה עושה "כח היחיד", אחר  

 עושה "כח הרבים" ושלישי בשם אחר.
  –עשרה, לא בזול  -לברכה, אנו אוחזים בחתונה השבע  לנו יש כח הצדיק, את הכח של מוהרא"ש זכרונו

 אלא לגמרי בחינם; זה לא עולה אף פרוטה למחותנים".
טובות,   לא  מאד  לכך  התוצאות  ולדאבוננו  הילדים,  את  לחתן  שנמנעים  על  הרבה  כאב  זי"ע  מוהרא"ש 

עים מאיפה לקחת  הרב, ואחת הסיבות המרכזיות בזה, היא מכיוון שלא יוד  והרבה ילדים נושרים לדאבוננ
איזה שיגעון   מחליט להנהיג  אחד  משוגע  כשעשיר  הזמן,  כל  עולות  של חתונה  לזה, ההוצאות  הכסף  את 
שאמנם   ממוצע  שאברך  יוצא  כך  זה,  את  לחקות  חייב  כבר  אחד  כל  הזמן  במשך  שלו,  בשמחה  חדש 

 מתפרנס יפה, אך כשמגיע לחתן את הילדים הוא קורס.
ואופים עבור לכן בנה מוהרא"ש אולם ביבנאל , שם אפשר לחתן לגמרי בחינם, תושבי העיר מבשלים 

 הסעודה, והכל נערך על הצד הטוב ביותר, בלי עלויות למחותנים כלל.
"כח הצדיק" אינו נעצר, גם כאן באמריקה ראש הישיבה שליט"א נתן את בית המדרש "היכל הקודש"  

עשרה בבית  -ברוך ה' אוחזים כבר בחתונה השבעהגדול בוויליאמסבורג שיוכלו לערוך שם חתונות בחינם, ו
ויכלו  לב,  וכאב  חובות  נפש,  עגמת  הרבה  כך  כל  לעצמם  חסכו  כבר  מחותנים  וארבעה  שלושים  הכנסת, 
להוביל את צאצאיהם לחופה מתוך שמחה אמיתית, בלי שיצטרכו לחשוב כל הזמן איך יצליחו לכסות את  

 כל החובות הכבדים.
ב חתונה בישיבה, לא יכולים לתאר לעצמם כיצד זה נראה, לא יכולים להבין  אנשים שעדין לא חוו מקרו

איך חתן וכלה ומחותנים מסכימים לחתונה מסוג כזה, אבל ברגע שרואים את זה במו עיניהם, אז רואים את  
אחרות   גדולות  חתונות  להרבה  ומעבר  מעל  היא  האלו  בחתונות  הנעימה  וההרגשה  שהשמחה  האמת 

י באולמי  בחתונה  שנערכות  משתתף  מכן  ולאחר  בישיבה,  בחתונה  פעם  אי  שהשתתף  מי  להיפך,  וקרה, 
כשאפשר  לפח,  יהודי  כסף  לזרוק  חסר  מה  להתפלא,  מפסיק  לא  "נורמלית",  חתונה  שנקרא  מה  אחרת, 

 לעשות חתונה הרבה יותר שמחה ויפה, בלי שיעלה אף פרוטה.
ונה מאד שמחה ויפה, החופה היה בשעה  החתונה שהתקיימה עכשיו היתה דוגמא נוספת, זאת היתה חת

שש, הסעודה נערכה עבור המשפחה הקרובה והתבשלה ונאפתה על ידי אנשי שלומינו, בריקודים הציבור 
התרומם טפח מעל הקרקע, רקדו ושימחו בחדוה רבה, ה"מצווה טאנץ" היה כמנהג הכרזה "יעמוד" ונקראו  

 החתונה כבר הסתיימה. 10:45  -הסבים והמחותנים ולאחר מכן החתן והכלה, וב
אורחים רבים מגיעים בכל חתונה כדי לחוות ולראות איך נראית חתונה בישיבה, וכולם אומרים שכמה  
שכבר שמעו על זה, אך כשהם רואים זאת במו עיניהם, הם אחוזי התפעלות מהחתונה היפה, אברך שעלה  

ברכות כבר  -וואות מכל העיר, ימי השבעלראות את החתונה אמר בקול חנוק, "לא מזמן חיתנתי, לקחתי הל
נוהג   הייתי  בחינם,  כך  יודע שאפשר לחתן  הייתי  אם  מאיפה להתחיל לשלם,  מושג  לי  אין  ועכשיו  חלפו, 
נישואי בתי, בעוד מספר חודשים,   "אני עומד עדיין לפני  אחרת לגמרי", אולם אברך אחר ענה לו בכאב, 

תן בחינם, אני לא מסוגל להראות את זה בגלל הלחץ החברתי  אבל אפילו שאני יודע ואני רואה שיכולים לח
 להיות אדם "נורמלי".

ברוך ה' שבהיכל הקודש יש יותר שכל מזה, שאדם יראה את האמת מה הוא מסוגל להכין, ולא יסתכל  
בן   יכולים לעזור לו במאומה בחיים, חז"ל מספרים שבימי שמעון  מה החברה תגיד, בעוד שהחברים לא 

נזירים, ולא היה בידם כסף להביא את הקרבנות שלהם, חיפש שמעון בן שטח    300ירושלים  שטח עלו ל
מתוכם, כדי שיהיו פטורים מלהביע את הקרבנות, ולמחצית השניה לו היה לו    150  -ומצא פתח חרטה ל
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 רק היום 

אני לא יכול לקבל על עצמי להיות טוב  
,  אבל ליום אחד זה הרבה יותר קל, לתמיד
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 פינת ההפצה 
 מבצע!  

 -הספרים 'ונהר יוצא מעדן'  
מעשיות וליקוטים בשילוב תמונות  

   צבעוניות מחיי מוהרא"ש.
 ש"ח בלבד  25. ב' כרכים  15  -כרך אחד 

 

 

 


