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 א   |  ה'תשפ"ב ַוִּיַּגׁשל ִיְׂשָרֵא ץ  ְלֶאֶר ה ַהְּנִסיעָ ר ֵסֶד 

 
 בס"ד 

ִצּיֹון!"   יֹוֶׁשֶבת  ָורִֹּני  יִ "ַצֲהִלי  ֶאֶרץ  ּתֹוָׁשֵבי  ֶׁשל  ַהְּלָבבֹות    ְכַלל ּבִ   ָרֵאל ְׂש ִהְזַּדֲעקּו 

ַהקֹוֶדׁש    ְלִמיֵדיַּת   ּוֵמינֹול ְׁש   יֵׁש וַאנְ  ָּפָני  -  ְפַרטּבִ ֵהיַכל  ָהאֹוֵרַח   וְּבַקָּבַלת  ֶׁשל 

רֹא ְּבַׁשָּבת  ִליָט ְׁש   יָבה ִׁש היְ   ׁש ֶהָחׁשּוב,    ְוַהָּיִמים,  הָהַאֲחרֹונָ ִּיַּגׁש  וַ   תַׁש ְר ּפַ "א, 

 ְוַאֲחֶריָה.  ֶׁשְּלָפֶניָה 

ַאנְ   רַהִּבּקּו  ְּבַמֲהַל ֶאת  ִחֵּזק  ְׁשִליָט"א  ַהְּיִׁשיָבה  ֶאֶרץ    ֵביּתֹוְׁש   ּוֵמינ ֹולְׁש   יֵׁש רֹאׁש 

  , ּוִמיָנּה קְּבַר   יּוִבְבנֵ   םִּבירּוָׁשַליִ   ׁשֶד ּקֹוֵהיַכל ַה   יםִׁש הִמְדָר   יָּבֵּת ֶאת    ס, ִּבֵּס ָרֵאלְׂש יִ 

ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשי   תֶא  ָּבֵּתי ַהִּמְדָרִׁשים  ָוַטף    םַהַּגָּבִאים,  ָנִׁשים  ֲאָנִׁשים,  ְּכִמְגָּדלֹור ֲעבּור 

ְּבַדְרּכֹו   ְוַהחּוִגים ֶׁשרֹוִצים ִלְחיֹות ִעם ָהֵעצֹות ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש  ַהִּמְגָזִרים  ִמָּכל 

ָאִבינֶׁש  ָעֵלינ  ֹותּוְזכ  ׁש"ֲהָראֹומ  ּוֵענ ֹור  ּול  ְׁשִליָט"א  ּוָיֵגן  ַהְּיִׁשיָבה  ֶׁשרֹאׁש  ְּכִפי   ,

 . ִאָּתנּולֹוֵמד זֹאת 

ֶאְפָׁשר ְלַהִּביַע ְּבִמִּלים ֶאת ַהָּׁשעֹות ַהִּנְפָלאֹות ֶׁשל קֹוַרת רּוַח ִעם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה    ִאי

ַּבָּיִמי ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ָהַאֲחרֹוִניֶׁשָחוּו  ְסעּודֹות, םם  ַּבְּתִפּלֹות,  ְּבִהְׁשַּתְּתפּוָתם   ;

 .תַהִנְפָלאֹו ִׁשעּוִרים, ְּדָרׁשֹות ְוִׂשיחֹות

ְוֶהֱעלָ   רֹאׁש ִהְתַיֵּׁשב  ְׁשִליָט"א  ְּבִמְכָּתב    בַהְּכָת ל  עַ ה  ַהְּיִׁשיָבה  ַהְּנִסיָעה  ָּכל  ֶאת 

 .'ִיְחיֶ ֶׁש ְלֶאָחד ֵמַהַּתְלִמיִדים 

 ! ֶכםְׁש ַנפְ  ְתִחיּו ּוִקְרא

 ֲעֶרֶכת ַּמ ַה 

 

 

 

 



 ה'תשפ"ב  ַוִּיַּגׁשל  ִיְׂשָרֵא ץ ְלֶאֶר ה ַהְּנִסיעָ ר  ֵסֶד  |   ב

דּות  ִסיָעה ְוִהְתַיּסְ י ֵסֶדר ַהּנְ ַלִים  ּבֵ ירּוׁשָ ְדָרׁש ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ּבִ ת ַהּמִ
ׁש, ה'תשפ"ב ּגַ ת ַוּיִ ְרׁשַ ַרק, ּפַ  ּוְבֵני ּבְ

  

יֹום ב' ַּפְרַׁשת ַוְיִחי, ט' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 

 ְלָכבֹוד ַיִּקיִרי ֲאהּוִבי ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי, ְניּו יֹוְרק

ָזִכי  ִיְׂשָרֵאל;  ְּבֶאֶרץ  ִלְהיֹות  ָזִכיִתי   ִיְתָּבַר ַהֵׁשם  ַהְקֻדּׁשֹות  ַחְסֵדי  ְלָכל  ִתי 

 .(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן קנה; ְועֹוד)ֶׁשַרֵּבינּו אֹוֵמר ֶׁשּזֹוִכים ְלַקֵּבל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ָאהּוב   ְמאֹד  ַאָּתה  ְוַהְּיָלִדים;   ִאְׁשְּת ֲעבּור   ,ֲעבּוְר ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ִּבַּקְׁשִּתי 

ֵמָאז ִהָּוְסָדה ֶׁשל ַהְּיִׁשיָבה, ַאָּתה עֹוֵמד ִליִמיִני ַעל ָּכל ַצַעד ֶאְצִלי. ְּבָכל ַהָּׁשִנים  

ַהָּקדֹוׁש,   ַרֵּבנּו  ֶאת  ְלַׁשֵּמׁש  ַחֵּיינּו  ְיֵמי  ָּכל   ֶׁשַּנְמִׁשי  ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ַיֲעזֹר  ְוַׁשַעל. 

 ֶׁשִּנְזּכֹר ָּכל ַהַחִּיים ַמה ַרֵּבנּו ָעָׂשה ִאָּתנּו. 

 ְקָצת ֵמַהְּנִסיָעה ֶׁשִּלי. ֵמַאֲהָבְת ֶאְכּתֹב ְל 

ָהְיָתה    ַהֶּדֶר ַהֵּׁשם   ָּברּו ַוִּיַּגׁש,  ָּפָרַׁשת  ַּבַּלְיָלה  ְרִביִעי  ְּביֹום   ַלֶּדֶר ָיָצאִתי 

נֹוָחה ְמאֹד, ִהַּגְענּו ְּבֵליל ִׁשִּׁשי, ָנַסְענּו ִלְבֵני ְּבַרק, ָׁשם ִהְמִּתין ִלי ְמקָֹרב ָחׁשּוב,  

א ִחָייא ַרייְזַמאן ֵנרֹו ָיִאיר, ְוהּוא ִמָּיד ִסֵּדר ֶׁשאּוַכל ָלֶלֶכת ַלִּמְקֶוה, הּוא ָּדַאג  ַאּבָ 

 ְלַמֶּגֶבת, ֶׁשַהּכֹל ִיְהֶיה ַעל ַהַּצד ַהּיֹוֵתר טֹוב.

הּוא ׁשֹוֵאג: "ָּברּו ַאָּתה    -ֵאי ֶׁשֲאִני ַמִּגיַע, ֲאִני ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֶּדֶלת ֶׁשל ָהֶרֶכב  

ה ֶרעְכִניֶצער ֵנרֹו ה ' ... ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו", ְוגֹו'. עֹוד ַּכָּמה ַאְבֵרִכים, ֵּביֵניֶהם מֹׁשֶ

ָיִאיר, ַּגם ָאְמרּו ֶאת ַהְּבָרָכה ְּבִהְתַרְּגׁשּות, ֵהם ָּכל ָּכ ָׂשְמחּו, ְּכמֹו ֶאָחד ֶׁשְּמַקֵּבל  

 ָּכל הֹון ְּדַעְלָמא. 

ֵיׁש ָּכזֹו    -י ְׁשלֹוֵמנּו ִנְפָּגִׁשים ַאֲחֵרי ְזַמן ָארֹ ֶׁשא ִהְתָראּו  ָּכָכה ֶזה; ְּכֶׁשַאְנֵׁש 

ּיֹות, ַמֲעֶׂשה יב)ִׂשְמָחה, ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ִסֵּפר   , ְּכֶׁשַהַּבַעל ְּתִפָּלה ָּפַגׁש ֶאת ַאְנֵׁשי  (ִסּפּוֵרי ַמֲעשִֹ

ְמחּו ֶׁשֵהם ִנְפְּגׁשּו ּוָבכּו ֵאי ֶאְפָׁשר  ָהיּו ְׂשָמחֹות ּוְבִכּיֹות, ֵהם ָׂש   -ַהֶּמֶל ָהֲאֵחִרים  

 ִלְמצֹא ֶאת ָּכל ַהְּׁשָאר. 



 ג   |  ה'תשפ"ב ַוִּיַּגׁשל ִיְׂשָרֵא ץ  ְלֶאֶר ה ַהְּנִסיעָ ר ֵסֶד 

ַאֲחֵרי ַהִּמְקֶוה ָהַלְכִּתי ָּבֶרֶגל ְלִמְׁשָּפָחה ֲחׁשּוָבה, ִמְׁשַּפַחת ֵלב, ֵהם ִהְכִניסּו  

ּבְ  ָׁשבּוַע  ִמיֵדי  ַמְדִּפיִסים  ֵהם  ְּגדֹוָלה;  ְּדפּוס  ְמכֹוַנת  ֶׁשָּלֶהם  ַאְלֵפי  ַלָּסלֹון  ָׁשבּוַע 

ִּגְליֹונֹות. ָּבִאים ֲחבּוָרה ֶׁשל ַּבחּוִרים ְוַאְבֵרִכים ְמִפיִצים ְּכֵדי ְלָהִפיץ ֶאת ֶזה ְּבָכל  

 ַרֲחֵבי ְּבֵני ְּבַרק. 

ִהְתַאְּספּו ָׁשם ַעְׂשרֹות ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ַאְבֵרִכים ּוַבחּוִרים ְיָקִרים; ֶאת ֻרָּבם  

ִמְּכִתיַבת ַהִּמְכָּתִבים ּוִמִּלְהיֹות ְּבַיַחד ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּבאּוָמן ֵאֶצל  ֲאִני ְּכָבר ַמִּכיר  

 ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש. 

ֶׁשָּלנּו,   ָהַרִּבי  ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל  ַעְכָׁשו הּוא יֹוָמא  ִהְתַחְּזקּות ַעל ֲהָפָצה,  ִּדַּבְרנּו 

ִלְפנֵ  ֶׁשָאַמר  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ָנָתן  ִמְסַּתֵּלק ַרִּבי  ַהּסֹוֵפר  "ֶעְזָרא  ִהְסַּתְּלקּותֹו:  י 

ֲאָלִפים   ַהּיֹום  ֶׁשֵּיׁש  ְּכמֹו  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ִמְתַּגְּבִרים,  ְוַהָּפסּול  ְוַהָטֵרף  ֵמָהעֹוָלם 

";  ּוְרָבבֹות ָטֵרף ּוָפסּול, ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַּדף ֶאָחד ִמִּסְפֵרי ַרֵּבינּו ִיְהֶיה ִּתיקּון ְלַהּכֹל

ֵהם ַמִּציִלים ֶאת    -ַהַּדף ַהֶּזה, ַהִּגְליֹונֹות, ַהִּמְכָּתִבים, ַהְּסָפִרים ְוַהֻּקְנְטֵרִסים ָהֵאּלּו  

ַהָּקדֹוׁש:   ָנָתן  ַרִּבי  ָאַמר  עֹוד  ֲאָנִׁשים.  ַהְרֵּבה   ָּכ ָּכל  ְמַחִּיים  ֵהם  ָהעֹוָלם,  ָּכל 

 "ָהֻעְבָּדה ֶׁשָּלֶכם ִּתְהֶיה ֲהָפָצה".

א ִהַּגְעָּת ִאִּתי, ָהִייָת ָצִרי ִלְראֹות ֶאת ַהִּצָּמאֹון, ֶאת ַהִּׂשְמָחה ֶׁשל  ֲחָבל ֶׁש 

ַהְּמקָֹרִבים. ֶזהּו ֶזה, ֲאִני ֻמְכָרח לֹוַמר ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיׁש יֹוֵתר ְּבנַֹח ָׁשם ִעם ַהְּמִפיִצים 

ֹוֲעִרים ְולֹוֲהִטים ָּכל ָּכ, ּוְבִעָּקר  ַהּבֹוֲעִרים ְּכֵאׁש ֶלָהָבה; ֵהם ָּכל ָּכ ַרֲעַנִּנים, ֵהם ּב

 ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵניֶהם, ֶזה ַמֶּׁשהּו א ָרִגיל. 

ִּתְׁשַאל ֶאת ָהַאְבֵר ְמַנֵחם ְׁשֵטייְנֶּבעְרג ֵנרֹו ָיִאיר; הּוא ִהְצָטֵרף ֵאַלי, ֲאִני א  

י ְלַאף ֶאָחד, א ִהְזַמְנִּתי ַאף ֶאָחד,  יֹוֵדַע ִמי ָאַמר לֹו ֶׁשֲאִני נֹוֵסַע, ֲאִני א ָאַמְרִּת 

 ֲאִני א יֹוֵדַע, הּוא ְיַסֵּפר ְל ַמה הּוא ָרָאה.  -ֵאי נֹוַדע לֹו 

ִמְּבֵני ְּבַרק ָנַסְענּו ְלֵבית ֶׁשֶמׁש, ֶאל ָהַאְבֵר ַהֵּמִפיץ ִיְצָחק ָראְטה ֵנרֹו ָיִאיר,  

ָּסלֹון, ֵיׁש לֹו ְמכֹוָנה ְּגדֹוָלה, הּוא ַמְדִּפיס ְּבָכל הּוא ַּגם ָעָׂשה ֵּבית ַהְּדפּוס ֶאְצלֹו ּבַ 

ְוַאְבֵרִכים ֲחׁשּוִבים  ּוָבִאים ַּבחּוִרים  ְועֹוד,  ִּגְליֹונֹות, ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה  ַאְלֵפי  ָׁשבּוַע 

 ֶׁשְּמַחְּלִקים ֶאת ֶזה ְּבָכל ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת. 
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ִהִּגיעּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמְּירּוָׁשַלִים, ְטֶבְרָיה ָׁשם ִהְתַאְּספּו ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֲאָנִׁשים,  

 ּוֵמעֹוד ְמקֹומֹות. 

, ַרֵּבנּו אֹוֵמר ָׁשם: "ַעְצבּות הּוא ִמָּדה  (ֵחֶלק א', ִסיָמן קנה)ָלַמְדנּו ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  

ִּדיק, ַמה ֶׁשא  ָרָעה ְמאֹד", ָּכל ַהְּבָעיֹות ָּבאֹות ֵמַעְצבּות, ַמה ֶׁשא הֹוְלִכים ֶאל ַצ 

ָלָאָדם    -ִמְתַּפְּלִלים   ָהָיה  ִאם  ִּכי  ֱאמּוָנה;  ֵמֶחְסרֹון  ָּבא  ֶזה  ִמִּדָּכאֹון,  ַמִּגיַע  ַהּכֹל 

הּוא    - ֱאמּוָנה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֵמד ְלָידֹו ּוַמְקִׁשיב ְלָכל ִמָּלה ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש  

א ָהָיה ְמֻדָּכא. ְּכמֹו ַּגְרִּגיר ִחָּטה, ִאם ַמְכִניִסים אֹותֹו  ְּבַוַּדאי ָהָיה ִמְתַּפֵּלל, הּוא  

ֲאָבל ִאם  -ַּבֲאָדָמה טֹוָבה   ָיפֹות,  ִׁשֳּבִלים  ַהֵּזְרעֹוִנים    ָאז צֹוְמחֹות  ַמְכִניִסים ֶאת 

טֹוָבה,  ַהַּגְרִעין ִנְרָקב; אֹוֵמר ַרֵּבנּו ֶׁשֱאמּוָנה ִהיא ְּכמֹו ֲאָדָמה    -ָּבֲאָדָמה א טֹוָבה  

ְּבִלי   ְוָׁשלֹום  ַחס  ִלְחיֹות,  ּכַֹח  ֵיׁש  ֱאמּוָנה  ִעם  ְוִלְפרַֹח,  ִלְצמַֹח  נֹוֶתֶנת ּכַֹח  ֱאמּוָנה 

 ֱאמּוָנה ָהָאָדם ִנְרָקב. 

רֹוִאים זֹאת ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק, ַהּכֹל ָהָיה ְמֻתְכָנן ֵמרֹאׁש ֶׁשּיֹוֵסף ַיִּגיַע 

ּיּוַכל ְלַכְלֵּכל ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם; ָהָיה ִנְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ָצרֹות, ֲאָבל ְּבתֹו  ְלִמְצַרִים ְּכֵדי ֶׁש 

 ַהָּצָרה ִמְסַּתֵּתר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. 

ִהְתַּפַּלְלנּו ְּתִפַּלת ַעְרִבית ָׁשם ֵאֶצל ַהֵּמִפיץ, ַאַחר ָּכ ָהַלְכִּתי ְלֶׁשַבע ְּבָרכֹות 

ַהְּיִׁשיבָ  ַּתְלִמיד  ַמה  ֶׁשל  ִּדַּבְרנּו  ָיִאיר,  ֵנרֹו  ַנְפָּתִלי  ֶּבן  ַיאקֹוּבִֹוויְטש  ַחִיים  ה, 

: "ַעל ֵּכן (ְּבֵראִׁשית ב, כד)ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָהָיה ָּתִמיד אֹוֵמר ְלָחָתן ְוַכָּלה, ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה  

ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו", ִלְכאֹוָרה, ֵאי ֶאְפָׁשר אַמר ְלָחָתן  

: "ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת  (ְׁשמֹות כ, יא)ְוַכָּלה ַלֲעזֹב ֶאת ַההֹוִרים? ֶזה ֲהֵרי ַהִּמְצָוה ֶׁשל  

!"ָלַדעַ   ִאֶּמ ְצִריִכים  ְוַכָּלה  ָחָתן  ִמְסַּתְּדִרים,  ֶאָּלא  ֲעַדִין א  ַּבַהְתָחָלה  ת, ֶׁשִאם 

ֶׁשא ְיָעְרבּו ֶאת ַההֹוִרים; ֶזה אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה : "ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת  

ִאּמֹו", ֲעזֹב ֶאת הֹוֶרי, ַאל ְּתָעֵרב אֹוָתם ְּבַחֶּיי, ַאל ְּתַסֵּפר ָלֶהם ְּבָעיֹות, ֵּתן ָלֶהם  

 ֹות ַנַחת, ְּתַסֵּפר ָלֶהם ַרק טֹוב.ִלְרו

ְּכַדאי ֶׁשִּתְׁשַמע ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ַהָּיִפים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל; ִהְקִליטּו ַהּכֹל, ַאָּתה  

 ָיכֹול ִלְׁשמַֹע ֶאת ֶזה ַּבַּקו. 
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ֶוועֶּבעְרַמאן ֵנרֹו ָיִאיר  ַאֲחֵרי ַהֶּׁשַבע ְּבָרכֹות ָנַסְענּו ִלירּוָׁשַלִים, ָהַאְבֵר ַאֲהרֹן  

ְוִנְׁשַאר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלִׂשְמָחה   ָהָיה ַהֶּנָהג, הּוא ִהְצָטֵרף ֵאַלי, הּוא ִהִּגיַע ְלָפַני 

 ִמְׁשַּפְחִּתית. ֵהִכינּו ָלנּו ִּדיָרה ִּבירּוָׁשַלִים. 

ה ֶׁשַּׁשֶּיֶכת ָלֵעָדה ַהֲחֵרִדית, ְּביֹום ִׁשִּׁשי ַּבּבֶֹקר ָהַלְכִּתי ְלִמְקֵוה זּוְּפִניק, ַהִּמְקוֶ 

  ָּכ ָּכל  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ִנְכַנְסִּתי  ַהִּמְדָרׁש.  ְּבֵבית  ֶאְצֵלנּו  ִהְתַּפַּלְלנּו   ָּכ ְוַאַחר 

ָׂשַמְחִּתי, ָרִציִתי ְלָבֵר ִּבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָינּו! ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּכָבר ַקָּים ְלַמְעָלה ִמְׁשָנה ְוזּו  

ַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֲאִני זֹוֶכה ִלְהיֹות ָׁשם. ַאֲחֵרי ַׁשֲחִרית ָלַמְדנּו ֶאת ַּדף ַהְּגָמָרא,  ַהּפַ 

ָאַמְרִּתי ַלֲחֵבִרים ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ְמאֹד ָרָצה ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵּבית ַהִּמְדָרׁש "ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש" 

 א"ׁש. ִּבירּוָׁשַלִים, ָּכֵעת ִהְתַקֵּים ְרצֹונֹו ֶׁשל מֹוֲהָר 

ִיְׂשָרֵאל   ְּבֶאֶרץ  ִלְהיֹות   ְל ִהְזַּדֵּמן  ִאם   ,ְל אֹוֵמר  ֲאִני  ַהָּיָקר,  ִּתָּכֵנס    -ָאִחי 

נֹוְרָמִלית    ָּכ ָּכל  ִּפָּנה  ֵחן,  ָמֵלא   ָּכ ָּכל  ָמקֹום  ֶזה  ִּבירּוָׁשַלִים.  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית 

ֶלא ֶאְצִלי ֵאי ֵהם ֵהִריחּו ְוָקְלטּו ָּכל  ּוְנִעיָמה. ַהַּגָּבִאים ֵהם ֲאָנִׁשים ִעם ֵׂשֶכל, ּפֶ 

ַמְרִּגיִׁשים   ְּבָחְכָמה,  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ֶאת  ְמַנֲהִלים  ֵהם  ֶׁשָּלנּו,  ָהִעְנָין  ֶאת  טֹוב   ָּכ

 ֲאִויָרה ְנִעיָמה, ֲאִויר ַהַּז ְוַהָּנח.

ַהַּגָּבִאים  ֶׁשִּיְהיּו  ֲחׁשּוִבים  ַאְבֵרִכים  ְׁשלֹוָׁשה  ֵּבית  ִמִּניִתי  ֶאת  ֶׁשְּיַנֲהלּו   ,

ַהִּמְדָרׁש. ָהַאְבֵר ִיְצָחק ְׁשמּוֵאל ְפֶרעְנְקל ֵנרֹו ָיִאיר, הּוא מֹוֵסר ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות 

ַהֵּׁשִני הּוא   ַהַּגַּבאי  ִעְנַין.  ֵמִבין  ָעִדין ְמאֹד, הּוא  ָאָדם  ְׁשִליִׁשית, הּוא  ּוִבְסעּוָדה 

הּוא ַּגם ְמאֹד ָעִדין, הּוא ֵמִבין ֵאי ְלַנֵהל; ֵיׁש לֹו ֶאְצלֹו    ִׁשְמעֹון עֹוֵזר ֵנרֹו ָיִאיר, 

ֶאת ַהַהְדָּפָסה, הּוא ַמְדִּפיס ַאְלֵפי ִּגְליֹונֹות ְּבָכל ָׁשבּוַע, ֶאְצלֹו ַּבַּבִית ַהּכֹל   ַּבַּבִית

ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ִיְצָחק   ִהְתִחיל; ַהַהְדָּפָסה, ְוֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהיּו ֶאְצלֹו ַּבָּסלֹון. ְוַהַּגַּבאי

ָּפְּפְנֵהיים ֵנרֹו ָיִאיר, הּוא ְמאֹד ָעִדין, הּוא ְמַנֵהל ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת; ֶאת ַהִּנָּקיֹון,  

 ַהֵּסֶדר ֶׁשל ַּבֲעֵלי ַהְּתִפּלֹות ְוָהֲעִלּיֹות ְוכּו'. 

ֶנֱהֵניִתי  ִנְׁשַאְרִּתי ְקָצת ִלְלמֹד ֶאת ַהִּׁשעּוִרים ֶׁשִּלי ָׁשם ְּבֵבית ַהּכְ  ֶנֶסת, ְמאֹד 

 ִלְהיֹות ָׁשם ָּכל ֶרַגע. 

ַאַחר ָּכ ָהַלְכִּתי ְלֵביתֹו ֶׁשל ַהַּגַּבאי ִׁשְמעֹון עֹוֵזר ֵנרֹו ָיִאיר, הּוא ִּכֵּבד אֹוָתנּו  
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ַהְּכֶנֶסת,   ֵּבית  ִהְתִחילּו  ֶׁשָּׁשם  ַּבַּבִית,  ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ִלי  ָהָיה  ָּכבֹוד  ְּבטֹוֲעֶמיָה. 

 ּבּורֹות; ַהּכֹל. ַהֲח 

ֵהם ֶהְראּו ִלי ֵאי ֵהם ְמַתְרְּגִמים. ִאְׁשּתֹו ִּתְחֶי' ְמַתְרֶּגֶמת ֶאת ָהֲעָצתֹו ֱאמּוָנה,  

ֶאת   ְלַתְרֵּגם  ְּכֵדי  ָׁשעֹות  ְׁשלֹוִׁשים  ָׁשבּוַע  ְּבָכל  ַמְׁשִקיָעה  ֶׁשִהיא  ִלי  אֹוֵמר  הּוא 

ָּכא קֹוֶרה  ַמה  ׁשֹוֵמַע  ַאָּתה  ִאָּמא ַהִּמְכָּתִבים;  ָׁשבּוַע,  ְּבָכל  ָׁשעֹות  ְׁשלֹוִׁשים  ן? 

ַּבַחִּיים; ַהּכֹל    1ִליָלִדים! ְּבָכזֹו ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֵהם ַחִּיים, ֶאְצָלם ֲהָפָצה ִהיא ִמְסַּפר  

 סֹוֵבב ְסִביב ַהֲהָפָצה.

ּתֹו ֵסֶפר  ָּכֵעת  ֶׁשּכֹוֵתב  ַהּסֹוֵפר  ֵאַלי  ִהִּגיַע  ַּבָּצֳהַרִים  ִׁשִּׁשי  ְלֵבית ְּביֹום  ָרה 

ַהְּכֶנֶסת ִּבירּוָׁשַלִים. ָּכַתְבִּתי ֶאת ָהאֹות ב ֶׁשל ְּבֵראִׁשית ְוֶאת ָהאֹות ר. ֶאת ַהֵּסֶפר 

ֶאת   ֶׁשֶאְכּתֹב  רֹוֶצה  ַהִּמְדָרׁש, הּוא א  ֵּבית  ִמְּמַיְּסֵדי  ָחׁשּוב  ְיהּוִדי  ּכֹוֵתב  ּתֹוָרה 

א ֵיְדעּו, ְּכֵדי ֶׁשא ִּתְהֶיה לֹו ַמֲחֶקת ְוכּו'  ְׁשמֹו, הּוא רֹוֶצה ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ֻמְסָּתר, ֶׁש 

 ְוכּו'. 

ַׁשִּפיָרא   ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַהָחִסיד  ָהַרב  ֵאַלי  ִהִּגיַע  ַהְפָּתָעה,  ִלי  ָהְיָתה   ָּכ ַאַחר 

ֵמֶהָחָתן,  ִמְתַּפֵעל  ְמאֹד  הּוא  ְלִבּתֹו,   ַהִּׁשּדּו ַעל  ְמאֹד  הֹוָדה  הּוא  ְׁשִליָט"א, 

ִּמּדֹות ֶׁשּלֹו. ְּבתֹו ַהְּדָבִרים הּוא ׁשֹוֵאל אֹוִתי ַּכָּמה הּוא ָצִרי ָלֵתת ִלי ֲעבּור ֵמַה 

ְּדֵמי ַׁשְדָכנּות, ָאַמְרִּתי לֹו ֶׁשַרֵּבנּו ָהָיה ַהַּׁשְדָכן, ִהְתַּפַּלְלִּתי ְּבאּוַמן ֶׁשאּוַכל ְלַהִּציַע 

ָתה ִלי ַהַּמֲחָׁשָבה ֶׁשל ַהִּׁשּדּו. ָאַמְרִּתי לֹו ֶׁשהּוא  ִׁשּדּו טֹוב ְלִבּתֹו ְוָׁשם ְּבאּוַמן ָעלְ 

ָיכֹול ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ְּדֵמי ַהַּׁשְדָכנּות ִעם ַח"י ּדֹוָלר, הּוא ִׁשֵּלם ִלי ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר  

 ּדֹוָלר ְוִאֵחל ִלי ְּבָרכֹות ָיפֹות.

ִּתְחֶי',   ְלִאְׁשִּתי  ִהיא הֹודֹות  ַהְּנִסיָעה  ַקל;  ָּכל  ָּדָבר  ִּבְכָלל א  ֶזה  ִּבְׁשִביָלּה 

ִאָּמא ִליָלִדים ְקַטִּנים, ְׁשלֹוָׁשה ָׁשבּועֹות ִלְפֵני ִנּׂשּוֵאי ַהַּבת, ַּגם ְּבִני ַהָּקָטן ְיֶחְזֵקאל 

ֵנרֹו ָיִאיר א ַמְרִּגיׁש ָּכל ָּכ טֹוב, הּוא קֹוֵדַח ֵמחֹם ָּגבֹוַּה; ְּבָכל זֹאת ִהיא ָנְתָנה  

 ִלְנסַֹע, ִהיא א ִהְסַּתְּכָלה ַעל נֹוחּות, ָהִעָּקר ְלַחֵּזק ֶאת ְיהּוֵדי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ִלי 

ֲאִני זֹוֵכר ִּבְׁשָעתֹו ְּכֶׁשִּלִּוינּו ֶאת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 

ה ְמאֹד, ָׁשַאְלִּתי אֹוָתּה: "ַמה  ָרִאיִתי ֶאת ִאְׁשִּתי עֹוֶמֶדת ִלְפֵני ָהָארֹון ְוִהיא ּבֹוכָ 
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ַאְּת ּבֹוָכה? ַמה ַאְּת אֹוֶמֶרת?" ְוִהיא ָאְמָרה ִלי: "ַעְכָׁשו ִהְבַטְחִּתי ְלמֹוֲהָרא"ׁש,  

ֶׁשֶּזה   ְיהּוִדים, ֲאִפּלּו  ְלַחֵּזק   ְל ַאְפִריַע  ֶׁשַאף ַּפַעם א  ַעְצִמי  ִקַּבְלִּתי ַעל  ַעְכָׁשו 

י"; ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ֻמָּׂשִגים ֶׁשל ִאָּׁשה? ַאָּתה ֲהֵרי ֵּכן יֹוֵדַע ְקָצת ַמה  ִיְהֶיה ַעל ֶחְׁשּבֹונִ 

ֵמַהַּתְלִמיִדים   ָהִייָת  ֲהֵרי  ַאָּתה  ַהְּיִׁשיָבה,  ֶׁשָּפַתְחנּו ֶאת  ֵמָאז  ַהָּׁשִנים  ְּבָכל  ֶׁשָעַבר 

ְלִאְׁשִּתי, הֹודֹות  ַהּכֹל  ִנְפְּתָחה;  ְּכֶׁשַהְּיִׁשיָבה  ָּכל    ָהִראׁשֹוִנים  ְלִצִּדי  ָעְמָדה  ִהיא 

 ַהָּׁשִנים, ָּכל ַהַּבִית ֶנֱהַפ ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ֲעבּור ַּבחּוִרים ְוַאְבֵרִכים, ַהּכֹל ִּבְזכּוָתּה.

ֵיׁש ַּגם ְמקָֹרב ָחָדׁש, ָהַאְבֵר ַאְבָרָהם רֹוְטַמן ֵנרֹו ָיִאיר, ְקרֹוב ִמְׁשַּפְחִּתי, הּוא 

ה; הּוא ָּדַאג ַלַּכְרִטיִסים, ָלֶרֶכב, ַלִּדיָרה, ָלאֶֹכל, ַהּכֹל; הּוא ַחם  ָּדַאג ְלָכל ַהְּנִסיעָ 

 ְמאֹד ִלְבנֹות ֶאת ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש. 

הּוא א רֹוֶצה ֶאת ַהּתַֹאר ַּגַּבאי, ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשהּוא עֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי ָּכל 

 ַמה ֶׁשְּסִביב ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.

ׁשֹו ְּבָׁשָנה ֶׁשָעְבָרה ְּכֶׁשָהְיָתה ַהַּפְרִׁשָּיה, ִּדְּברּו ָלׁשֹון ָהַרע  הּוא ָמַסר ֶאת ַנפְ 

ְוָרצּו ָלֵצאת ֶנְגִּדי, הּוא ָיַׁשב ֵאֶצל ָּכל ָהַרָּבִנים, ָׁשבּועֹות ְׁשָלִמים הּוא א ָיַׁשן,  

ְוִלְׁש  ָּדִמי  ַעל  ִלְׁשמֹור  ֶאָחד,  ָּדָבר  ַרק  ְּכלּום,  ָעָׂשה  א  ָאַכל,  ֵהיַכל  א  ַעל  מֹר 

ַהּקֶֹדׁש, ֶׁשא ַיֲעֶלה ְּבָיָדם ֶׁשל ְמַחְרְחֵרי ָהִריב ִלְראֹות ַמה ֶׁשֵהם רֹוִצים ִלְראֹות,  

 ָהיֹה א ִתְהֶיה. 

ֲאִני רֹוֶצה ִלְכּתֹב ְל ַעל ַהַּׁשָּבת ִּבירּוָׁשַלִים. ֲאִני א יֹוֵדַע ִאם ַאָּתה ִּתְקט 

ַהַּׁשָּבת ָּכאן,  ָהָיה  ְּבֵבית   ַמה  ִהְתַּפַּלְלנּו  ַהְּתִפּלֹות  ֶאת  ּוְלֵעיָלא.  ְלֵעיָלא  ָהְיָתה 

ִמְּדָרֵׁשינּו ֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש ִּבְרחֹוב ַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסֶלב. ִהְתַאְּספּו ֵמאֹות ְיהּוִדים, ָהיּו  

ֲאָנִׁש  ְלִהָּכֵנס  ַלֲאָנִׁשים  ִיְּתנּו  ֶׁשא  ׁשֹוְמִרים  ְלַהֲעִמיד  ַסָּכָנה,  ַחָּיִבים  ִמּׁשּום  ים 

 ִהְׁשַּתְּמׁשּו ַּגם ְּבֶעְזַרת ַהָּנִׁשים ֲעבּור ַהְּגָבִרים, ָנִׁשים א ִהִּגיעּו ַלְּתִפּלֹות. 

ִמְנָחה ִהְתַּפֵּלל ְמַנֵחם ֵנרֹו ָיִאיר, ַקָּבַלת ַׁשָּבת ֲאִני ִהְתַּפַּלְלִּתי, ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה 

ָרִגיל ָלֶזה, ָׁשם ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵהם ָּכל ָּכ ְּבַגֲעגּוִעים, ֵהם  ִהְתַנְּפלּו ָעַלי; ֲאִני א  

ְּכָבר ְמַצִּפים ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ְזַמן ְלִהָּפֵגׁש, ִהְתַחַּנְנִּתי: "ִעְזבּו אֹוִתי, ְּתנּו ִלי ָלֶלֶכת";  

א   -ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  יֹוֵתר    ֶאָחד ֵמַהַּבחּוִרים אֹוֵמר ִלי: "ִאם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ָיבֹוא
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 ָנרּוץ ָּכל ָּכ ַאֲחֵריֶכם".  

ַהְּסעּוָדה   ֶאת  יֹאְכלּו  ַּבחּוִרים  ֶׁשַּכָּמה  ִסְּדרּו  ַּבִּדיָרה;  ָאַכְלִּתי  ַהְּסעּוָדה  ֶאת 

ֵמֶעְׂשִרים  ְלַמְעָלה  ַּבַּלְיָלה  ִהְצטֹוְפפּו  ְלַמֲעֶׂשה  ַּבּיֹום,  ַּבחּוִרים  ְוַכָּמה  ַּבַּלְיָלה, 

ּוַבּיֹום  ּבַ  ֵהם   -חּוִרים,  ְמֻיָּׁשִבים,  ַּבחּוִרים  ָּכֵאֶּלה  ַּבחּוִרים.  ִמְּׁשלֹוִׁשים  ְלַמְעָלה 

ִמָּכל   ַהַּבחּוִרים  ֶׁשָּכל  ֶאָחד  ֶּפה  ֻּכָּלם  אֹוְמִרים  ֵהם  ַהְּיִׁשיבֹות;  סּוֵגי  ִמָּכל  ָּבִאים 

 ַרֵּבנּו, ַהִחּזּוק ֶׁשל ַרֵּבנּו.  ַהְּמקֹומֹות ָּפׁשּוט ְמַחִּיים ֶאת ַעְצָמם ִעם ָהֵעצֹות ֶׁשל

ַאֲחֵרי ַהְּסעּוָדה ִהְתַאְּספּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ְּבאּוָלם ְלַיד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ָׁשם ָהָיה  

ִנּגּוִנים   ָׁשרּו  ְזִמירֹות,  ָׁשרּו  ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי  ֵמאֹות  ִהְתַּכְּנסּו  ְלָנִׁשים,  ַּגם  ָמקֹום 

ָׁשם   ַהְּכָלל.  ְּבִאיִדיׁש.  ִמן  יֹוֵצא  ְּבִלי  ְּבַיַחד,  ָׁשִרים  ֻּכָּלם  ֵמַאֶמִריָקה;  ׁשֹוֶנה  ֶזה 

ַּבֲאֶמִריָקה ֲאִני ָצִרי ְלִהְתַחֵּנן ֶׁשָּיִׁשירּו ְּבַיַחד; ֵהם ָּכל ָּכ ַרֲעַנִּנים, ָּכל ָּכ ְּתִמיִמים  

 ַמָּמׁש ַּתֲענּוג.  -

ַהַּמ  ֹּגֶדל  ַעל  ִּדַּבְרנּו   ָּכ ֶהֱחִזיק ַאַחר  ַהַּצִּדיק  יֹוֵסף  ִהְתּבֹוְדדּות,  ֶׁשל  ֲעָלה 

ַרק    -ַמֲעָמד ְּבֶעְרַות ָהָאֶרץ ִעם ַהִּנְסיֹונֹות ֲהִכי ְּגדֹוִלים, הּוא ִנְׁשַאר יֹוֵסף ַהַּצִּדיק  

ַרָּבה פו,  (ְּבֵראִׁשיתִּכי הּוא ִּדֵּבר ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר. ְּכִפי ֶׁשֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים אֹוְמִרים 

: "ַוַּיְרא ֲאדָֹניו ִּכי ה' ִאּתֹו", ֵאי ַהּגֹוי  (ְּבֵראִׁשית לט, ב)ַעל ַהָּפסּוק    ה; ַּתְנחּוָמא ַוֵּיֶׁשב, ח)

ֶׁשָּתִמיד   ָרָאה  הּוא  ִּכי  יֹוֵסף?  ִעם  ִנְמָצא   ִיְתָּבַר ֶׁשַהֵּׁשם  ָיַדע  ּפֹוִטיַפר  ַהָּטֵמא 

א ָׁשַאל אֹותֹו, ָלָּמה ַהְּׂשָפַתִים ֶׁשְּל ִמְתַנְעְנעֹות ָּכל  ַהְּׂשָפַתִים ֶׁשּלֹו מתנענעות, הּו

ַהֵּׁשם   ֶאל  ְמַדֵּבר  "ֲאִני  ְוָאַמר:  לֹו  ִּגָּלה  ֶׁשּיֹוֵסף  ַעד  ְּבִכּׁשּוף?  ַאָּתה עֹוֵסק  ַהְּזַמן, 

 ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוַאי  ִיְתָּבַר, ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 'ְּתֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְּבֵעיֶני

 ּוְבֵעיֵני פֹוִטיַפר ֲאדֹוִני', ַרק ָּכ הּוא ָיַכל ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ַּבִּנְסיֹונֹות ַהָּקִׁשים. 

הּוא   ְלאּוַמן,  ֶׁשִהִּגיַע  ָצִעיר  ָּבחּור  ֵמאּוַמן,  ָנַטע  ֶׁשל  ַהִּסּפּור  ֶאת  ִסַּפְרנּו 

ָׁשם הּוא ָׁשַמע ַעל ָהִעְנָין ֶׁשל ִהְתּבֹוְדדּות, ְלַדֵּבר  ִהְסּתֹוֵבב ֵּבין ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, וְ 

אֹותֹו   ָׁשְלחּו  ְׁשָמם  ִיַּמח  ָהרּוִסים   ָּכ ַאַחר  ָהִאיִׁשית.  ַּבָּׂשָפה   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל 

ם,  ְלַמֲאָסר ְּבִסִּביר, הּוא ִקֵּבל ָׁשם ֲעבֹוָדה ַּבִּמְׂשָרד, ְלָׁשֵרת ֶאת ַהֶגֶנָרִלים ָהרּוִסי

ָׁשם ַּגם ָהְיָתה ְּבַמֲאָסר ַנֲעָרה ּגֹוָיה, ִּבּתֹו ֶׁשל ּכֶֹמר, ְוִהיא ֵהִציָקה לֹו יֹום ַאַחר יֹום,  
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ַהַּיֲהדּות; ָּכאן ְּבִסיִּביר ַאף   ּבֹא ַלֲעׂשֹות ִאִּתי ֲעֵבָרה, ִהיא ָאְמָרה לֹו: "ֲעזֹב ֶאת 

 ָחד א הֹוֵל ַהַּבְיָתה". ֶאָחד א ֵיַדע ַמה ֲאַנְחנּו עֹוִׂשים, ִמָּכאן ַאף ֶא 

ַהָּבחּור ָנַטע א ָיַדע ָמה ַלֲעׂשֹות, הּוא ִהְרִּגיׁש ֶׁשַחָּייו ָּבִאים ֶאל ִקָּצם, הּוא  

עֹוֵמד ִלְפֵני ִנָּסיֹון נֹוָרִאי, הּוא הֹוֵל ִלּפֹל ִלְתהֹום ֲעֻמָּקה. הּוא ִנְזַּכר ָּבֵעָצה ֶׁשל 

ְׂשָרד, הּוא ִהְתַחֵּבא ַּבָּׂשֶדה ְוָזַעק ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר: ִהְתּבֹוְדדּות, הּוא ָיָצא ֵמַהִּמ 

ֲאִני   ְלֶזה,  ַהּכֹוחֹות  ֶאת  ִלי  ֶּׁשֵאין  ַמְרִּגיׁש  ֲאִני  אֹוִתי!  ַּתִּציל  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו 

ַּת  אֹו  ֶׁשִּלי,  ַהְנָׁשָמה  ֶאת  ֶׁשּתֹוִציא  אֹו   ,ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ְמאֹד  ֲאִני  ֵנס ִנְׂשַרף!  ֲעֶׂשה 

 ֶׁשֶאֱעמֹד ַּבִּנָּסיֹון".

ָּכ ָהָיה יֹום ַאַחר יֹום, ִהיא ִהְפִציָרה ּבֹו ְוהּוא ָהַל ְלִהְתּבֹוְדדּות, ִלְצעֹק ֶאל  

 :ַאָּבא, ַּתִּציל אֹוִתי!ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר"" 

ָהרּוִסים   ֵנס,  ָעָׂשה  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַעד   ִהְמִׁשי ֶזה   ְׁשָמם  ָּכ ִיַּמח 

ִׁשְחְררּו אֹותֹו, ִלְפֵני ֶׁשהּוא ָהַל ִמָּׁשם ֵהם ָעׂשּו לֹו ְמִסַּבת ְּפֵרָדה, ְוַהַּנֲעָרה ַהּגֹוָיה.  

ִּבְּקָׁשה ֶׁשִהיא רֹוָצה לֹוַמר ַּכָּמה ִמִּלים ִלְכבֹוד ַהְּפֵרָדה, ְוִהיא ָאְמָרה:    -ַהְּקִלָּפה  

ִּדיק, ֶזה ַהָּבחּור ַהֶּזה! הפצרתי ּבֹו יֹום יֹום, ְוהּוא  "ִאם ֵיׁש ָּכאן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַצ 

 א ִהְקִׁשיב ִלי".

ָנַטע ָחַזר ְלאּוַמן ְוִסֵּפר ַמה ָעַבר ָעָליו, הּוא ִסֵּפר ֵאיֶזה ִנָּסיֹון ָהָיה לֹו ָׁשם.  

ָּלם ָּבכּו ְּכֶׁשהּוא  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסֵּפר, ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ָׁשַמע ִמִּזְקֵני ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב ֶׁשּכֻ 

ִסֵּפר ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשּלֹו. ֵהם ָׁשֲאלּו אֹותֹו ֵמֵאיפֹה ָהָיה לֹו ֶאת ַהּכֹוחֹות? הּוא ָעָנה  

ִהְתּבֹוְדדּות   ֵמָהֵעָצה ֶׁשל  יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ֵמִהְתּבֹוְדדּות; ִאם א    -ְוָאַמר: "ִמְּמֶכם, 

ַהַּצ  יֹוֵסף  ְּכמֹו  ִנְכָׁשל";  ִהְתּבֹוְדדּות,  ָהִייִתי  ֶׁשל  ָהֵעָצה  ִעם  ַּבִּנָּסיֹון  ֶׁשָעַמד  ִּדיק 

 ְׂשָפָתיו א ִהְפִסיקּו ִלְלחֹׁש ְּתִפּלֹות, ְּתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹות. 

ַמְקִׁשיִבים  ַהֲחָדִׁשים  ַהְּמקָֹרִבים   ֵאי ִלְראֹות  ָיֶפה   ָּכ ָּכל  ָהָיה  ַהְיָקר,  ָאִחי 

  ָׁשרּו ָקּה ֶאְכסֹף.ְּבָכזֹו ַרֲעַנּנּות, ַאַחר ּכָ 

 ַּבֶּדֶר ַהַּבְיָתה ָהִייִתי ָצִרי ְלִהְתַחֵּנן "ִעְזבּו אֹוִתי", א ָרצּו ָלֶלֶכת ִמָּׁשם. 

ֵיׁש מֹוָדָעה   ַׁשָּבת,  ִּבְׁשִביל  ַּגם  ְלַׁשֵּלם  ְצִריִכים  ָׁשם  ַלִּמְקֶוה;  ָהַלְכנּו  ַּבּבֶֹקר 
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ּבְ  ַמֶּגֶבת  ָלַקַחת  ֶׁשָאסּור  ִׁשִּׁשי,ֲחמּוָרה  ְּביֹום  ֶזה  ַעל  ְמַׁשְּלִמים  ִאם  ַרק    ַׁשָּבת 

 ִּבְׁשִביִלי ֶזה ָהָיה ְמַעְנֵין, ִׁשַּלְמִּתי ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ַּגם ַעל ַׁשָּבת. 

ְּפֻעַּלת  ְּבֵסֶפר  ִׁשעּור  ָהָיה   ָּכ ַאַחר  ַהְּתִפָּלה,  ִלְפֵני  ִּתּקּוִנים  ְקָצת  ָלַמְדִּתי 

ַעל ַהַהְתָחָלה, ַהַהְקָּדָמה; ָׁשם מֹוֲהָרא"ׁש ֵמִביא ֶאת ַהִּדּבּור ֶׁשל  ַהַּצִּדיק, ׂשֹוַחְחנּו  

כט)ַרֵּבנּו   ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ִנְתרֹוֵמם   (ִלּקּוֵטי  ַהַּצִּדיִקים  ְּבֶׁשַבח  ְמַדְּבִרים  ֶׁשִאם 

ל ַהִּדּבּוִרים ֶׁשל ַׁשָּבת  ַהַּדַעת; ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשִּיְהֶיה ֶאָחד ֵמָהַאְבֵרִכים ֶׁשִּיְכּתֹב ֶאת ּכָ 

 ַּבֲאִריכּות.  -

ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ִהְתַּפֵּלל ַהַּגַּבאי ִיְצָחק ְׁשמּוֵאל ֵנרֹו ָיִאיר, ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֵהם 

ִּכְּבדּו אֹוִתי, ַנְקִּדיָׁש ֵהם אֹוְמִרים ְמאֹד ָיֶפה ַּבֲחִמימּות, ִעם ַהֻּנָּסח. ִמְּמקֹוְמ ֲאִני  

 –ְתַגֵדל ְוִתְתַקֵּדׁש ְּבתֹו ְירּוָׁשַלִים ִעיְר"  ַׁשְרִּתי, ִהיא ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי ַהְּתִפָּלה "ִּת 

ָּבִעיר ְירּוָׁשַלִים, ָחַׁשְבִּתי 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָלָּמה ֲאִני ָּכאן? ֲהֵרי ֵיׁש ִלי ִמְׁשָּפָחה,  

מֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּיְגַּדל ְׁש  -ִאָּׁשה ִויָלִדים, ָלָּמה ִהַּגְעִּתי? ַרק ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִּתְתַּגֵּדל  

ְוֶׁשֶּזה ִיְתַקֵּדׁש, ְּבתֹו ְירּוָׁשַלִים ִעיְר; ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם,    -ָּברּו הּוא, ְוִתְתַקֵּדׁש  

ָמה ַהַּמָּטָרה ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת? ַרק ָּדָבר ֶאָחד ֲאַנְחנּו רֹוִצים, ְלַהְחִּדיר ֶאת ָהֵעצֹות  

ַרֵּבנּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו  ַהְמתּוקֹות ֶׁשל  ְלַהֲאִמין  ְלַמֲעֶׂשה,  ָהֱאמּוָנה; ֱאמּוָנה  , ֶאת 

הּוא עֹוֶׂשה ַהּכֹל, הּוא ּפֹוֵעל ַהּכֹל; ֶׁשא ִיְתַחְּנפּו ְלַאף ֶאָחד ְוא ִיְסְמכּו ַעל ַאף  

 ֶאָחד'.  

רֹן ֶוועֶּבעְרַמאן ַהַּבַעל קֹוֵרא ָקָרא ְמאֹד ָיֶפה, ָּברּור ּוְבקֹול, מּוָסף ִהְתַּפֵּלל ַאֲה 

 ֵנרֹו ָיִאיר.

ָהָיה   ְלָכל ֶאָחד,  ְּבַׂשִּקּיֹות  ֵהִכינּו עּוגֹות  ָחָזק, ֵהם  ֵסֶדר  ָעְבדּו ִעם  ַהַּגָּבִאים 

 ִצּבּור ֲעָנק, ִעם ֵסֶדר ָחָזק, א ָהיּו ֲחִטיפֹות; ָּכל ֶאָחד ִקֵּבל ַׂשִּקית ִעם עּוגֹות. 

ָׁשם    ,(ִסיּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה ט)ֶאת ַהִּסּפּור ֶׁשל ַהָּתם  ְּבִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ָלַמְדנּו  

ַרֵּבנּו ְמַגֶּלה ָלנּו ֶאת סֹוד ַהַהְצָלָחה. ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַעל ַהֵּׁשִני ְוַאל ְּתַחֵּפׂש ְׁשֵלמּות,  

ְקָצוֹות   ְׁשלֹוָׁשה  ִעם  ַנַעל  ְּכמֹו  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ְוִא   -ִאם  ִמֶּזה,  ֲאֵחִרים ֶּתֱהֶנה  ם 

ַאל ִּתָּׁשֵבר, ַאל ְּתַקֵּנא ַּבֲאֵחִרים, ְּתַחֶּיה ֶאת ַעְצְמ ִעם ַהְּנֻקָּדה    -ַמְצִליִחים יֹוֵתר  
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 .ֶׁשְּל 

ֲאִני ּכֹוֵתב ְל ְּבִקּצּור ַהִּקּצּוִרים, ֲאִני ַעְכָׁשו ַאֲחֵרי ְנִסיָעה, ֲאִני ֻמָּתׁש; ִמָּכל  

 ֵרס ָׁשֵלם. ִׁשעּור ֶאְפָׁשר ִלְכּתֹב קּוְנְט 

ֶאָחד ֵמַהֲחֵבִרים, ֵמִפיץ ָּגדֹול, ַאֲהרֹן ָגאְלְדְׁשֵטיין ֵנרֹו ָיִאיר, ָעַר ְּבִרית, ָהיּו 

ְצִריִכים ְלַהְמִּתין ַלִּתינֹוק ּוַלָסִבים, ָאז ָהַלְכִּתי ֵּביְנַתִים ְלִגיִסי ר' ִאיָתָמר ַלייֶפער  

ד ְלַיד ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ׂשֹוַחְחִּתי ְקָצת ִעם ֲאחֹוִתי, ֵנרֹו ָיִאיר, הּוא ָּגר ַמָּמׁש ִּבְנָין ֶאָח 

 ִּגיִסי ְוַהְּיָלִדים. 

 ַּבְּבִרית ִּכְּבדּו אֹוִתי ַּבְּבָרכֹות.

ַּבְּסעּוָדה ַּבּבֶֹקר ָהיּו יֹוֵתר אֹוְרִחים, ְּבֵעֶר ְׁשלֹוִׁשים ִמְׁשַּתְּתִפים, ִסְּפרּו ִסּפּוֵרי  

ֲהָפָצ  ִסּפּוֵרי  ֲאִני  ְּתִפָּלה,  ֶׁשּלֹו.  ַהִּסּפּוִרים  ֶאָחד ֶאת  ִמָּכל  ִלְׁשמַֹע  ָיֶפה   ָּכ ָּכל  ה; 

ֶזה   ֶאת  ְוִיְׁשַלח  ַהְּיִׁשיָבה"  רֹאׁש  ִעם  "ְסעּוָדה  ִיְכּתֹב  ֵמָהאֹוְרִחים  ֶׁשֶאָחד  ְמַקֶּוה 

ְמֻסּיֶ  ְּבִמָּדה  ֶזה  ָיפֹות,  ְמאֹד  ַּבְּסעּוָדה  ַהִּׂשיחֹות  ַהִּקְרָיה.  ֶׁשל  יֹוֵתר ַלֲעלֹון  ֶמת 

 ִמְּדָרָׁשה, יֹוֵתר ִמִּׁשעּור. 

 ִמְנָחה ּוְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַּגם ָהיּו ֶאְצֵלנּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. 

ָהיּו אֹוְרִחים ִמָּכל ַרֲחֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַעְׂשרֹות ִמְׁשָּפחֹות ִהִּגיעּו ְלִהְׁשַּתֵּתף 

ְּבַר  ִמְּבֵני  ִהִּגיעּו  ַהּזֹו.  ַּגם  ַּבַּׁשָּבת  ְועֹוד,  מֹוִדיִעין  ֵחיָפה,  ְצַפת,  ֶׁשֶמׁש,  ֵּבית  ק, 

ה קּוְרץ ְׁשִליָט"א ִהִּגיַע  ִמַּיְבְנֵאל ִהִּגיעּו אֹוְרִחים, ַּגם ַהַּדָּין ָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי מֹׁשֶ

 ִעם ָּכל ַהְּיָלִדים. 

ִנּגּוִנים  ַהַּגָּבִאים ֵהִכינּו ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ִעם ֵסֶדר טֹוב, ַׁשְרנּו ְזִמ  ירֹות, ַּגם 

 ְּבִאיִדיׁש, ָהָיה ַּתֲענּוג ָלִׁשיר ְּבַיַחד ֶאת ַהִּנּגּוִנים ְּבִאיִדיׁש. 

ֶאת   ְלַרֵּבנּו,  ָאַמר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִמַדאׁשּוב  יּוְדל  ֶׁשַרִּבי  ֵמָהִאְמָרה  ִּדַּבְרנּו 

ִּפְנָחס ַרִּבי  ַהָקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  ַרּבֹו,  ֶׁשל  ָלָּמה    ַהִּדּבּור  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמָקאִריץ 

ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים "ָאַׁשְמנּו", ִּבְלׁשֹון ַרִּבים, ָהיּו ְצִריִכים לֹוַמר זֹאת ְּבָלׁשֹון ָיִחיד! 

ֶׁשל   "ִרּבֹונֹו  אֹוְמִרים:  ֲאַנְחנּו  הּוא,   ָּברּו ְלַהָּקדֹוׁש  ְּבַטֲעָנה  ָּבִאים  ֲאַנְחנּו  ֶאָּלא 

ֲאנִ  ַהּכַֹח ֶׁשְּל  עֹוָלם,  ָהִייָת מֹוִציא ֶאת  ִּכְבָיכֹול ָחָטאנּו, ִאם   ִאְּת ְּבַיַחד  א    -י 



 ה'תשפ"ב  ַוִּיַּגׁשל ִיְׂשָרֵא ץ ְלֶאֶר ה ַהְּנִסיעָ ר  ֵסֶד  |   יב

 ָהִייִתי חֹוֵטא".

ֶאת   ֵּפֵרׁש  ַרֵּבנּו   ,ָּכ אֹוְמִרים  ַּגם  ֲאַנְחנּו  ָאַמר:  הּוא  זֹאת,  ָׁשַמע  ְּכֶׁשַרֵּבנּו 

ֵאָליו ְיהּוָדה", ְיהּוִדי ַמִּגיַע ֶאל ַהָּקדֹוׁש    : "ַוִּיַּגׁש(ְּבֵראִׁשית מד, יח)ַהָּפסּוק ַּבָּפָרָׁשה  

ְּבתֹוִכי,   "ִּבי",  ִּכי  ֶׁשָחָטאִתי,  ָעַלי  ִּתְכַעס  ַאל  ֲאדֹוִני",  ִּבי  "ַוּיֹאֶמר  הּוא,   ָּברּו

 .  (ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תרי)"ֲאדֹוִני", ַאָּתה ִנְמָצא 

ֶאת   ָלדּון  ֵמֲאֶׁשר  יֹוֵתר  ָּגדֹול  ָּדָבר  ִלְבָרָכה  ֵאין  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַעְצֵמנּו, 

ִמְׁשָּפִטים, ה)אֹוְמִרים   ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  (ַּתְנחּוָמא  ְלַמְעָלה",  ִּדין  ֵאין  ְלַמָּטה,  ִּדין  "ְּכֶׁשֵּיׁש   :

 ָּדִנים ֶאת ַעְצֵמנּו, ֲאַנְחנּו מֹוִריִדים ֵמַעְצֵמנּו ֶאת ָּכל ַהִּדיִנים. 

 ּו ִקידּוׁש ְלָבָנה ְוַהְבָּדָלה. ַאֲחֵרי ַהְּתִפָּלה ָעִׂשינ

ָיִאיר ֵנרֹו  ֵווייס  ֱאְלי'  ַּבַּבִית.  ַּכָּמה ִמְׁשָּפחֹות  ִהִּגיעּו,    ִקַּבְלִּתי  ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו 

ַהּיֹוִמי   ַהִחּזּוק  ֶאת  ְמַתְרֵּגם  ִאּתֹו, הּוא  ִנְפָּגׁש  ֶׁשֲאִני  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּפַעם  ֶזה  ַעְכָׁשו 

 ֵפי ֲאָנִׁשים ְמַחִּיים ֶאת ַעְצָמם ִעם ֶזה. ְלַאְנְּגִלית; ַאלְ 

ֲאִני    ַעָּתה  ְלֵעת  ֶזה  ְוכּו', ֶאת  ָׁשלֹום  ְלַהְׁשִּכין  ְּכֵדי  ָלֶׁשֶבת  ַּגם   ָצִרי ָהִייִתי 

ֲעַדִין א רֹוֶצה ִלְכּתֹב, ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשא ֶאְצָטֵר ִלְכּתֹב, ֲאִני ְמאֹד ְמַבֵּקׁש ֶׁשא 

 ֶקת ַעל ְׁשִמי. ִּתְהֶיה ַמֲח 

ִהְתִחיָלה    ֵאי ַאָּתה חֹוֵׁשב,  ָמה  ַרֵּבנּו;  ֵאֶצל  ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  ָּדָבר  ַמָּמׁש אֹותֹו 

 ַהַּמֲחֶקת ַעל ַרֵּבנּו? ֵמַעּמּוד! ֵּכן, ַאָּתה ׁשֹוֵמַע טֹוב, ִמַּבַעל ְּתִפָּלה.

  -ִטיָּפאֶלע; ָלָּמה ְּבִדּיּוק ָׁשם  ְּכֶׁשַרֵּבנּו ָחַזר ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל הּוא ִהִּגיַע ִלְזַלא

ַהַּגָּבִאים ִּכְּבדּו   ָהְיָתה סֹודֹות ַהּתֹוָרה.  ֲאַנְחנּו א יֹוְדִעים, ָּכל ְּפִסיָעה ֶׁשל ַרֵּבנּו 

ֶאת ַרֵּבנּו ְּבָכל ַהְּתִפּלֹות, ֲאָבל ָהָיה ָׁשם ֶאָחד ֶׁשא ָרָצה ָלֵתת ֶאת ָהַעּמּוד ְלַרֵּבנּו,  

ִחיָלה ַהַּמֲחֶקת; ׁשֹּמּו ָׁשַמִים! ַמְחֶקת ֶׁשְּכָבר ִנְמֶׁשֶכת ָקרֹוב ְלָמאַתִים  ּוִמֶּזה ִהְת 

ָׁשָנה! ַעל ַמה ְוָלָּמה? ַעּמּוד! ַאי ִטֵּפׁש ֶׁשְּכמֹוְת, ִּבְגַלל ַעּמּוד ַאָּתה רֹוֶצה ְלַאֵּבד  

 ַהּכֹל?!

ֶאְצָטֵר ִלְכּתֹב יֹוֵתר. ָּדָבר ֶאָחד   ֲאִני א רֹוֶצה ִלְכּתֹב יֹוֵתר, ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשא 

ֲאִני ָיכֹול לֹוַמר ְל ,א ָהָיה ָחֵסר ַהְרֵּבה ֶׁשֶאָּׁשֵאר ַּבַּבִית ְוא ֵאֵל ִלְסעּוַדת ְמַלֶּוה  
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ם  ַמְלָּכה. ָּכל ָּכ ֶנְחַלְׁשִּתי א ָיכְֹלִּתי ָלזּוז; א ֶׁשֲאִני ְמַפֵחד ִמִּמיֶׁשהּו, ָּברּו ַהֵּׁש 

ֲאִני א רֹוֶצה ַאף  ֶאָחד,  ָצִרי ַאף  ֲאִני א  ָּכזֹו ֱאמּוָנה,  ָּבנּו  ִהְכִניס  מֹוֲהָרא"ׁש 

ַרק ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֲאָבל ֶנְחָלִׁשים ְּכֶׁשַאָּתה ְמַנֶּסה    -ֶאָחד, ֵאין ִלי ַאף ֶאָחד  

ָלֶהם ַלֲעזֹר  ַרק  רֹוֶצה  ַאָּתה  ֲאָנִׁשים,  ִעם  ְלַלֵּמד   ְלַדֵּבר  ְורֹוִצים  ִמְתַעְּקִׁשים  ְוֵהם 

 אֹוְת ֵאי ְלִהְתַנֵהג, ַעל ַהְּפָרט ַהֶּזה ֲאַדֵּבר ִאְּת ִּבְפָרִטּיּות. 

ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶאה ִמיֵהם ַאָּתה ְוִאְׁשְּת, ַאֶּתם עֹוְזִרים ַלּמֹוָסד ְלַמְעָלה ֵמֶעֶׂשר 

ְצִריִכים א  ְׁשֵניֶכם  ַאֶּתם  ַאֶּתם    ָׁשִנים,  ָּדָבר;  ׁשּום  ֶּבֱאֶמת  ְּכלּום,  ֲאָבל  ְּכלּום, 

 רֹוִצים ַרק ָּדָבר ֶאָחד, ֶׁשַּגם ַלֲאֵחִרים ִיְהֶיה ֶאת ַהַחִּיים ַהּטֹוִבים ָלֶהם ְזִכיֶתם. 

ְמַלֶּוה ַמְלָּכה ָהָיה ְּבאּוָלם, ִצּבּור ְמאֹד ָּגדֹול ִהְתַאֵּסף, ַהְרֵּבה ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשא  

ּבְ  טֹוב,    -ַׁשָּבת  ָהיּו  א  ְמאֹד  ִהְרַּגְׁשִּתי  ְזִמירֹות,  ָׁשרּו  ֵראִׁשית  ְוִהִּגיעּו.  ָנְסעּו 

ֶאת   ָלִׁשיר  ֶׁשִהְתִחילּו  ַעד  ֻמָּתׁש,  ְמאֹד  ָהִייִתי  ְמֻסְחָרר,  ֶׁשִּלי  ֶׁשָהרֹאׁש  ִהְרַּגְׁשִּתי 

ָּגִנים טֹוִבים, ְקָלִריֵנט; ֶזה ֶהֱחָיה  ָהִרּקּוִדים ַהְירּוַׁשְלִמִּיים, ַהִּנּגּוִנים ַהָּיִפים. ָהיּו נַ 

 . (ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רעג)אֹוִתי, ַרֵּבנּו אֹוֵמר ֶׁשְּלִנּגּון ֵיׁש ּכַֹח ְלַהֲחיֹות ֶאת ָהָאָדם 

הּוא    ֵאי ַהֲחלֹום,  ֶׁשל  ַהִּסּפּור  ַעל  ָנָתן,  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהִהְתָקְרבּות  ַעל  ִּדַּבְרנּו 

וְ  ֻסָּלם  ַעל  "ְמאֹד  ְמַטֵּפס  לֹו:  ֶׁשאֹוֶמֶרת  ְּדמּות  ַּבֲחלֹום  רֹוֶאה  ְוהּוא  נֹוֵפל,  הּוא 

ַהִלימּוד    ֶדֶר ֵסֶדר  ִּדַּבְרנּו ַעל  ֵכן  ְוַתֲחִזיק ַמֲעָמד!" ְּכמֹו  ִּתְתַאֵחז   ,ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ

ִקים ִמְׁשָניֹות; ֶזה נֹוֵתן  , ַעל ֹּגֶדל ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ִלְגרֹס ְּפָר (ַּכְמבֹוָאר ְּבִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו)

ַלֲהָפָצה  ֶׁשֵּיְלכּו  ֶאָחד,  ַאף  ִעם  ָלִריב  א  ַּבֲהָפָצה,  ִהְתַחַּזְקנּו  ָלָאָדם.  ָחָדׁש  מַֹח 

 ְּבֶדֶר ֶאֶרץ. 

ְספֹר   ֵאין  ָאַמְרִּתי  ְּכָבר  ְסִטיֶקִרים;  ֶׁשַּמְדִּביִקים  ֵאּלּו  ַעל  ּכֹוֵעס  ְמאֹד  ֲאִני 

ַיֲעׂש ֶׁשא  ֶׁשֻּכָּלם ְּפָעִמים  ְּבָמקֹום  ַרק  ְמֻבֶּזה;  ָּדָבר  ָּפרּוַע,  ָּדָבר  ֶזה  ֶזה,  ֶאת  ּו 

ַרק ָׁשם ֶאְפָׁשר ָלִׂשים. ַעְכָׁשו ֲאִני רֹוֶאה    -ַמְדִּביִקים ָׁשם, ֻּכָּלם ָׂשִמים ְסִטיֶקִרים  

ָהֵאּל ַהְּפרּוִעים  ַהְּדָבִרים  ֶאת  אֹוֵהב  א  ֲאִני  ְסִטיֶקִרים,  ְׁשָעִרים  ּו,  ְּבֵמָאה 

 מֹוֲהָרא"ׁש א ָרָצה ֶׁשֵּיְלכּו ַּבֶּדֶר ַהּזֹאת ַלֲהָפָצה.  

ִהִּגיעּו ָאבֹות ִעם ְיָלִדים ַלֲעׂשֹות ֲחָלאֶקה, ָהיּו ִסּיּוִמים, ָהָיה ְמאֹד ָׂשֵמַח, ֶאת  
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 ַהִּׁשעּור ִהְקִליטּו, ַאָּתה ָיכֹול ִלְׁשמַֹע ֶאת ֶזה ּוְלִהְתַחֵּזק. 

ֶקר ָהַלְכִּתי ַלִּמְקֶוה, ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי ַהְּמכֹוָנה א ִקְּבָלּה ַהֶּכֶסף, ְּביֹום ִראׁשֹון ַּבּבֹ 

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּכל ַּפַעם ְּכָבר ִּבַּקְׁשִּתי ִלְפֵני ֵכן ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּבֶּדֶר ַלִּמְקֶוה:  

 ֶׁשֵאין ִלי ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשל אֹותֹו ֶׁשֲאִני ְּבָמקֹום ָזר ֵיׁש ִסּפּור ַאֵחר ִעם ַהִּמְקֶוה, אֹו

ָיָקר, ֶּבעִריׁש   ְּבִקּצּור, ִסּפּור ֶׁשל ָמקֹום".   ְיהּוִדי  ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו,  ֶאָחד  ְּתִפָּלה, 

ְקרֹויס ֵנרֹו ָיִאיר, ִהִּׂשיג ִלי ֶּדֶר ְלִהָּכֵנס. ָהִייִתי ֶאְצלֹו ַּבַּבִית ְּבאּוַמן ְּבֶעֶרב רֹאׁש 

ַהַּבחּוִרים   ַהָּׁשָנה  ֶאת  ְמַכֵּנס  הּוא  ְמקָֹרִבים,  ְיָקִרים  ַּבחּוִרים  ְׁשֵני  ְלַנֵחם  ְּכֵדי 

ִּבירּוָׁשַלִים ְּבָכל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, הּוא עֹוֶׂשה ָלֶהם ְסעּוַדת ְמַלֶּוה ַמְלָּכה; הּוא ֵלב 

 טֹוב.

ַהְּתִפּלָ  ַאֲחֵרי  ִּבירּוָׁשַלִים.  ִהְתַּפַּלְלִּתי  עֹוד  ַּתֲעִנית.  ַׁשֲחִרית  ַמֶּסֶכת  ִסַּיְמנּו  ה 

: "ְמכָֹערֹות ֶׁשָּבֶהם, ַמה ָהיּו אֹוְמרֹות, ְקחּו ִמְקֲחֶכם ְלׁשּום  (לא.)ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת  

ַעל יִֹפי,  ַעל  ִּתְסַּתְּכלּו  ַאל  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם  ִּתְתַחְּתנּו  "ּוִבְלַבד    ָׁשַמִים",  ִיחּוס, 

ק ִּבְתַנאי ֶׁשִּתְּתנּו ָלנּו ְּבָגִדים ִמָּזָהב; מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר,  ֶׁשַּתַעְטרּונּו ִּבְזהּוִבים", ַר 

 ְּכֶׁשָהרֹאׁש ֻמָּנח ַּבֶּכֶסף. -ֶזה ְמכָֹערֹות, ֲאָנִׁשים ְמכָֹעִרים 

ַלַּצִּדיִקים",   ָמחֹול  ַלֲעׂשֹות  הּוא   ָּברּו ַהָקדֹוׁש  "ָעִתיד  ְמַסֶּיֶמת:  ַהְּגָמָרא 

 ְרְקדּו, ִיְׂשְמחּו.ְּכֶׁשָּמִׁשיַח ָיבֹוא יִ 

ִמָּיד ַאַחר ָּכ ָהָיה ְּכִתיַבת ָהאֹוִתּיֹות, ָהַאְבֵר ַׁשְּבַתי ִמְזָרִחי ֵנרֹו ָיִאיר ִהְתִחיל  

ִלְכּתֹב ֵסֶפר ּתֹוָרה ָקָטן. הּוא ָלַקח ֶאת ַהּסֹוֵפר, ַּגַּבאי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ִיְצָחק ְׁשמּוֵאל 

 ָּכַתְבִּתי ֶאת ָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה, ֶאת ַהב' ֶׁשל ְּבֵראִׁשית. ְפֶרעְנְקל ֵנרֹו ָיִאיר; 

ִאי   ֲחלֹום,  ֶזה   ְל אֹוֵמר  ֲאִני  ַּגְעּגּוִעים;  ְּבָכֵאּלּו  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ִנְפַרְדִּתי 

ָּכל   ִּבְזַמן  ִהְצִליחּו  ַהֲחָדִׁשים  ַהְּמקָֹרִבים   ֵאי ּוְלַׁשֵער  ְלָּתֵאר  ָקָצר ֶאְפָׁשר   ָּכ

 ְלָהִקים ָמקֹום ָּכל ָּכ ָיֶפה ִעם ָּכזּו ֶּדֶר ֶאֶרץ.

ַהַּגָּבִאים ְמִביִנים ִעְנַין, ֵהם ָּתלּו ֶׁשֶלט ָיֶפה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש: "ֵּבית ַהִּמְדָרׁש 

ה ָּכתּוב  ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש, ִמיסּודֹו ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש, ִּבְנִׂשיאּות ָהרֹאׁש ְיִׁשיָבה", ּוְלַמָּט 

ְּבִאיִדיׁש: "פּון ֶגעְלט ָזאְלט ִאיר ִניְׁשט ֶרעְדן צּוּ  ִמיר"; ִמֶּכֶסף ַעל ְּתַדְּברּו ִאִּתי, 
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ֶאת ֶזה מֹוֲהָרא"ׁש ָּתָלה ֵמַעל ַהֶּדֶלת ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְּבַיְבְנֵאל, ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשל  

ְּתִפָלה   ַמֲעֶׂש ַהַּבַעל  ַמֲעִׂשיֹות,  יב)(ִסיּפּוֵרי  ֶזה  ה  ֶאת  ָלִׂשים  מֹוֲהָרא"ׁש  ֶׁשל  ַרְעיֹון  ֶזה   .

ַּבְּכִניָסה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ָלנּו ֶׁשֲאַנְחנּו ָּכאן ֵאֶצל ַהַּבַעל ְּתִפָּלה, ֶׁשא 

.ִנְׁשַּכח ֵמַהַּתְכִלית, ִמְּתִפָּלה, ֵמהֹוָדָאה ְוֶׁשַבח ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר 

ֶּדֶר ְלִמירֹון, ֶאל ַהַּתָּנא ָהֱאִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי, ַּבֶּדֶר ָנַסְענּו  ָיָצאנּו לַ 

ַאֲהרֹן ֶוועֶּבעְרַמאן ֵנרֹו ָיִאיר ָהָיה ַהֶּנָהג, ְמַנֵחם ַּגם ִהִּגיַע, ַּגם ָהַאְבֵר מֹויִׁשי ֵנרֹו    -

ֵהבֵ  ֶלֱאכֹל,  ָעַצְרנּו  ָיִאיר.  ֵנרֹו  ְוָדִוד  ַלֲחנֹות;  ָיִאיר  ִנְכַנְסנּו  א  אֶֹכל,  ִאָּתנּו  אנּו 

ַהְּכֶנֶסת,   ֵּבית  ֶׁשל  ַהַּגָּבִאים  ֶאת  ָּפַגְׁשנּו  ָׁשם  ָׁשֵקט,  ְּבָמקֹום  ֶלֱאכֹל  ִהְתַיַּׁשְבנּו 

ִהְתַחַּזְקנּו; ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר ִאָּתם ֲאִני ִמְתַמֵּלא ְּבִׂשְמָחה, ֵהם ְמָפֲאִרים ֶאת  

 ָין ֶׁשל ַרֵּבנּו. ָהִענְ 

ְּבִמירֹון ָאַמְרנּו ְּתִהִּלים, ָאַמְרִּתי ֶאת ַהְּתִפָּלה קֹוַרַעת ַהֵּלב ִמִּלּקּוֵטי ְּתִפילֹות  

ִלְבָרָכה   ִזְכרֹונֹו  ָנָתן  ַרִּבי  מז)ֶׁשל  ְּתִפָלה  ב',  ַהּתֹוָרה,  (ֵחֶלק  ַעל  ְּבנּוָיה  ַהְּתִפָּלה   ,

 מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', "ְלכּו ֲחזּו".  ַהַהְׁשָמָטה, ִּבְתִחַּלת ִלּקּוֵטי

ָהְיָתה   ָׁשם  ַהְּמָעָרה,  ַגג  ַעל  ָעִלינּו   .ֶׁשְּל ְוַהִּמְׁשָּפָחה   ֲעבּוְר ִהְתַּפַּלְלִּתי 

ַרִּבי  ֶלָחי", "ָאַמר  ּכֹה  "ַוֲאַמְרֶּתם  יֹוָחִאי",  ְוַׁשְרנּו: "ַּבר  ָרַקְדנּו  ִּתְזמֶֹרת,  מּוָכָנה 

 ּוֵני ִמירֹון ָיִפים.ֲעִקיָבא", ְועֹוד ִניּג

ֲאַנְחנּו   ַהֶּזה  הּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֵאת  ְׁשִליִׁשית.  אֹוִתּיֹות  ְּכִתיַבת  ִהְתַקְּיָמה  ָׁשם 

ּכֹוְתִבים ִלְזכּותֹו ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַרֵּבנּו מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ָהַאְבֵר ַׁשְּבַתי 

ְּבָכל ַהָּׁשִנים, ְּבֶלֱאסֹף ֶאת ְּדֵמי ַהְּׂשִכירּות ִמיֵדי    יָבהַמאְרקּוס ֵנרֹו ָיִאיר ֶׁשעֹוֵזר ַלְּיִׁש 

ִיְׂשָרֵאל    ָהַאְבֵר ְׁשלֹוֵמינּו,  ֵמַאְנֵׁשי  סֹוֵפר  ָלַקְחנּו  ַהִּמְצָוה.   ְלתֹו ָקַפץ  חֹוֶדׁש, 

ית ִמְדָרֵׁשינּו ַֹמן ֵנרֹו ָיִאיר, ַאְבֵר ָחׁשּוב, הּוא ֵקֵרב ֶאת ַהּסֹוֵפר ַהֵּׁשִני, ַּגַּבאי ּבֵ ְגרו

 ִּבירּוָׁשַלִים.

ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשָּכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִיְּקחּו ֵחֶלק ְּבִמְצַות ְּכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה, ַרֵּבנּו  

: "ִלְכּתֹב ֵסֶפר ּתֹוָרה ְמֻסָּגל ְלַפְרָנָסה", א ָּכל  (ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ָממֹון, ִסיָמן לו)אֹוֵמר  

ל ִלְכּתֹב ְּבַעְצמֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה, ָלֵכן ְמַחְּלִקים ֶאת ַהְּזכּות, ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיַּקח  ֶאָחד ְמֻסּגָ 
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 ֵחֶלק ַּבִּמְצָוה ַהּזֹאת. 

ְּבַס ַהּכֹל ָּכַתְבִּתי ַהְתָחַלת ָהאֹוִתּיֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְׁשלֹוָׁשה ִסְפֵרי ּתֹוָרה;  

ִלְזכּות ִאְׁשִּתי ִּתְחֶי'. ַהְּקִהָּלה צֹוַמַחת ְּבָכזֹו ְמִהירּות, חּוץ ֵמָהְרִביִעית ֶׁשֲאִני ּכֹוֵתב  

 ְצִריִכים עֹוד ְסָפִרים. ֲאַנְחנּו

ְּבַרק   ְּבֵני  ֶׁשל  ֶׁשַהֲחבּוָרה  טֹובֹות,  ְמאֹד  ֲחָדׁשֹות  ִקַּבְלִּתי  ַהְּנִסיָעה  ְּבֶאְמַצע 

 ֶאת ַהִּׂשְמָחה ֶׁשִּלי, ִּכי מֹוֲהָרא"ׁש  ָמְצאּו ֵּבית ְּכֶנֶסת. ַאָּתה א ָיכֹול ְלָתֵאר ְלַעְצְמ 

ְּכֶנֶסת   ֵּבית  ָלֶכם  ֶׁשֵאין  ְזַמן  "ָּכל  ִלי:  ַרֵּבנּו";   -ָאַמר  ֲעבּור  ְּכלּום  ְּפַעְלֶּתם  א 

ַעְׂשרֹות ָׁשִנים ֵהִפיצּו ֶאת ַהְּסָפִרים ִּבְניּו יֹוְרק, ַעד ֶׁשא ָעִׂשינּו ְלַמֲעֶׂשה, ְוִהְתַחְלנּו  

ְּכֶנֶסת  ִלְפּתֹ ָּבֵּתי  ֵמַהְּסָפִרים   - ַח  ִחּזּוק  ָהָיה  ֶׁשַּלהֹוִרים  ֲאִפּלּו  ְּכלּום,  ָהָיה  א 

 ַהְּקדֹוִׁשים, ֲאָבל ַהְּיָלִדים א ִנְׁשֲארּו ֵאֶצל ַרֵּבנּו. 

ִמִּניִתי ַאְבֵר ָיָקר ְמאֹד ְלַּגַּבאי ִּבְבֵני ְּבַרק ָהַאְבֵר ַאָּבא ִחָייא ַרייְזַמאן ֵנרֹו  

ָיִאיר. ְּכֶׁשֶאֱחזֹר ְלּכֹחֹוַתי ֵמַהְּנִסיָעה ֲאַמֶנה עֹוד ַּגַּבאי, ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ְצִריִכים ִלְהיֹות 

 ְלָכל ַהָּפחֹות ְׁשֵני ַּגָּבִאים. 

ִאם ֵיֵצא ְל ִלְהיֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֲאִני רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ֶׁשֵּתֵל ְלַחֵּזק ֶאת  

ְּכֶנֶסת ּוְתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַהַּגָּבִאים. ַּגָּבִאים ְצִריִכים ַהְרֵּבה ְמאֹד ִחּזּוק, ִמַּצד ָּכל ָּבֵּתי ַה 

ֶאָחד ֵהם רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות, ָלֶׁשֶבת ֵמַהַּצד, ִמַּתַחת ַלַּטִּלית,  

ּוק ֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני, א ִלְראֹות  ְלִהְתּבֹוֵדד, ִלְלמֹד ִׁשעּוִרים ְּכִסְדָרן, ְלַדֵּבר ַרק ִחּז

ֵׁשִני   ִמַּצד  ִלְראֹות,  ְצִריִכים  ֶׁשא  ְּדָבִרים  ַהֵּׁשִני  ֶאת    - ֵאֶצל  ַלֲעׂשֹות  רֹוִצים  ֵהם 

  ְרצֹוִני, ְּכִפי ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ֶאת ְרצֹונֹו ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש, ֶׁשִּיְהֶיה ֵסֶדר, ֶׁשִּתְהֶיה ֶּדֶר

י ֶׁשעֹוֵזר ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ְּכִפי ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש ָרָצה ֶׁשֶּזה  ֶאֶרץ; ַאְׁשֵרי ִמ 

 ִיְהֶיה. 

ָיֵגן   ְזכּותֹו  ַהַּסְנְּדָלר  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהֶּקֶבר  ֵמַעל  ָהָהר,  ַעל  ְלַמְעָלה  ָעִלינּו 

ם ְּתִהִּלים ּוְקָצת ָיכְֹלִּתי ִלְפּתַֹח ָעֵלינּו, ַלִצּיּוִנים ֶׁשל ַסָּבא ְוַסְבָּתא ֶׁשִּלי. ָאַמְרִּתי ָׁש 

ֶאת ַהֵּלב ֶׁשִּלי. ֲאִני ְמאֹד אֹוֵהב ֶאת ַסָּבא ְוַסְבָּתא ֶׁשִּלי ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ֵהם ְמאֹד  

ִחְּזקּו אֹוִתי. ָסִבי ָלַקח אֹוִתי ְלִצּיּונֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה,  
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 ְּבתֹור ָּבחּור ִלְהיֹות ַּפֲעַמִים ִאּתֹו, ַּפַעם ַאַחת ַּגם ָאִבי ְׁשִליָט"א ִהְצָטֵרף.  יִתיָזכִ 

 ְּכֶׁשָּיַרְדנּו ַּבֲחזֹור ִהְתַּפַּלְלנּו ַּבֶּקֶבר ֶׁשל ַרִּבי יֹוָחָנן ַהַּסְנְּדָלר.

ס, ִלְתִפַּלת ִמְנָחה, ַאַחר ִמָּׁשם ָנַסְענּו ִלְטֶבְרָיה ְלִקְברֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר ַּבַעל ַהּנֵ 

ָּכ ִהְתַּפַּלְלנּו. ָׁשם ְּכָבר ָהָיה ִלי יֹוֵתר ִהְתּבֹוְדדּות, ִהְתַּפַּלְלִּתי ַהְרֵּבה ֲעבּור ֻּכָּלם, 

 ִהְתַּפַּלְלנּו ְּתִפַּלת ַעְרִבית.

י ֵהיֵטב, ָׁשם ֶזה  ִמָּׁשם ָנַסְענּו ְלַיְבְנֵאל, ּתֹוָדה ַלַהֵּׁשם, ָיכְֹלִּתי ִלְׁשּפֹ ֶאת ִלּבִ 

ָאַמר   ֶׁשּמֹוֲהָרא"ׁש  ְּכִפי  ה)ַמָּמׁש  אֹות  מֹוֲהָרא"ׁש,  ִחּיּוִתי  (ַצָווַאת  ֶׁשַּבַחִּיים  "ְּכמֹו   :

ְלֵעיָלא,  ֲאָנִׁשים ִּבְתׁשּוָבה, ְּכמֹו ֵכן ַעְכָׁשיו ְלַאַחר ִהְסַּתְלקּוִתי  ָיִדי  ִנְתעֹוְררּו ַעל 

ִיְתעֹו ִקְבִרי  ֶאל  ַּבִּצּיּון, ְּכֶׁשָיבֹוִאי  ְמאֹד  ַהְרֵּבה  ָּבִכיִתי  ְׁשֵלָמה",  ִּבְתׁשּוָבה  ְררּו 

ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֲאִני ְּבַחְדרֹו ֶׁשל מֹוֲהָרא"ׁש, ְּבֵעֶר ְׁשָעַתִים ָעַמְדִּתי ַּבִּצּיּון ְוִהְתַּפַּלְלִּתי  

 ַעל ָּכל ֶאָחד. 

 ִמַּיְבְנֵאל ָנַסְעִּתי ַהַּבְיָתה. 

ְרִּגיׁש טֹוב, ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ּכַֹח ָלבֹוא ִלְסעּוַדת ַהִהּלּוָלא  ַהּיֹום ֲאִני א ַמ 

 ַרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה.  -  ֶׁשל ָהַרִּבי ֶׁשָּלנּו

ָנָתן   ַרִּבי  ִהּלּוַלת  ִלְכבֹוד  ַּבַּלְיָלה  ַהּיֹום  ִיְתַאְּספּו  ַּגם  ֶׁשַּבִקְרָיה  ְמַקֶּוה  ֲאִני 

 ַּגְדלּות ַהֲהָפָצה. ִויַדְּברּו ִמ 

מֹוֲהָרא"ׁש אֹוֵמר, ָנֲהגּו ַלֲעׂשֹות ַמְגִּבית ֵאֶצל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְּבִהּלּוַלת ַרִּבי  

ִהְתִחיל   ָנָתן  ֵמַרִּבי  ִּכי  ַרֵּבינּו,  ִסְפֵרי  ַהְדָּפַסת  ֲעבּור  ָקרֹוב    –ָנָתן  ְּכָבר   ּוַמְמִׁשי

ה. ַרִּבי ָנָתן ָאַמר: "ִהְתּבֹוַנְנִּתי ַהְרֵּבה, ַמה ֶאְפָׁשר  ְלָמאַתִים ָׁשָנה ָהִעְנָין ֶׁשל ֲהָפָצ 

ַלֲעׂשֹות ְּכֵדי ֶׁשָהִעְנָין ֶׁשל ַרֵּבינּו ִיָּכֵנס ָּבעֹוָלם? ַעד ֶׁשָרִאיִתי ֶׁשַרק ַעל ְיֵדי ַהְדָּפַסת 

 ַהְּסָפִרים ַוֲהָפָצָתם ָּבעֹוָלם ֶאְפָׁשר ְלַהְמִׁשי זֹאת ָהְלָאה".

ד ַהְרֵּבה ַמה ִלְכּתֹב, ֲאָבל ֵאין ִלי ּכַֹח. ַהּיֹום א ָהַלְכִּתי ַלְּיִׁשיָבה,  ֵיׁש ִלי עֹו

 ֲאִני יֹוֵׁשב ַּבַּבִית ְּבִלי ִטַּפת ּכַֹח.

ְּתַבֵּקׁש ֲעבּוִרי, יֹוֵאל ֶּבן ֵריֶצא ֶרעִכיל, ֶׁשֶאֱחזֹר ְלּכֹחֹוַתי, ְואּוַכל ְלַׁשֵּמׁש ֶאת  

 ַרֵּבינּו.
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	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת שְׁמִינִי, כ"ה נִיסָן, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	מְכַבֵּד זַיין אֵיינֶער דֶעם צְוֵוייטְן, וֶועט זַיין נַָאר שָׁלוֹם אוּן הַשְׁרָאַת הַשְׁכִינָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת שְׁמִינִי, כ"ה נִיסָן, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	דִי קִינְדֶער אוּן דִי בָּחוּרִים דַארְפְן זַיין צַייטְלִיךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת שְׁמִינִי, כ"ה נִיסָן, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	זֶען וִוי עֶרְלִיכֶע אִידְן פִירְן אַ שַׁבָּת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת שְׁמִינִי, כ"ה נִיסָן, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	אִיךְ וִויל דִיר נָאכְאַמָאל בֶּעטְן זָאלְסְט לֶערְנֶען דֶעם בְּלַאט גְמָרָא
	אִיךְ וִויל דִיר נָאכְאַמָאל בֶּעטְן זָאלְסְט לֶערְנֶען דֶעם בְּלַאט גְמָרָא
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת שְׁמִינִי, כ"ה נִיסָן, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	אָנְגְרֵייטְן דִי לוּחַ בְּרֶסְלֶב לִשְׁנַת תשפ"ב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת שְׁמִינִי, כ"ה נִיסָן, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	לֶערְן מִיט דִי קִינְדֶער אַסַאךְ חוּמָשׁ רַשִׁ"י
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת שְׁמִינִי, כ"ה נִיסָן, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	מִשְׁנַיוֹת הָאט אִין זִיךְ גְרוֹיסֶע סְגוּלוֹת פַארְ'ן גוּף אוּן פַאר דִי נְשָׁמָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת שְׁמִינִי, כ"ה נִיסָן, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	אַ קְהִילָה וָואס אַלֶע זֶענֶען פְרֵיילִיךְ, יֶעדֶער לֶעבְּט פַאר זִיךְ מִיטְ'ן הֵיילִיגְן בַּאשֶׁעפֶער
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פַּרְשַׁת שְׁמִינִי, כ"ו נִיסָן, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	דִי גְמָרָא וֶועט דִיר פְרֵיילִיךְ מַאכְן, עֶס וֶועט אַרָאפְּנֶעמֶען פוּן דִיר אַלֶע דִינִים.
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת שְׁמִינִי, כ"ו נִיסָן, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	עֶס טוּט זִי אַ פְרִישְׁקֵייט אִין אַלֶע הִינְזִיכְטְן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פַּרְשַׁת שְׁמִינִי, כ"ז נִיסָן, מְבָרְכִין הַחוֹדֶשׁ, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן

	אַ אִידִישֶׁע הוֹיז דַארְף זַיין רֵיין אוּן זוֹיבֶּער
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פַּרְשַׁת שְׁמִינִי, כ"ז נִיסָן, מְבָרְכִין הַחוֹדֶשׁ, שְׁנַת תשפ"א לִפְרָט קָטָן
	[דִי בְּרִיוו צוּ וֶועלְכֶע דִי אוֹיבְנְדֶערְמַאנְטֶע בְּרִיוו בַּאצִיט זִיךְ:

	פָארְן זֵייעֶר פָארְזִיכְטִיג אִין שְׁטֶעטְל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת מַטּוֹת-מַסְעֵי, כ"ב תַּמוּז, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן

	נִישְׁט פָארְן מֶער וִוי צְוָואנְצִיג מַייל אַ שָׁעָה אִין שְׁטֶעטְל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת וָאֶתְחַנַּן, ט' בְּאָב, שְׁנַת תש"פ לִפְרָט קָטָן
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	יִישַׁר כֹּחַ עַל הַחִזּוּק לְהַגִּיד תְּהִלִּים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ו כִּסְלֵו, ב' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	יִישַׁר כֹּחַ עַל הָאוֹר שֶׁמִּלֵּא אֶת כָּל הַבַּיִת שֶׁלָּנוּ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ז כִּסְלֵו, ג' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם אֲנִי בֶּאֱמֶת מִתְכַּוֵּן בִּרְצִינוּת שֶׁאֲנִי רוֹצֶה לִהְיוֹת יְהוּדִי כָּשֵׁר?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ב' טֵבֵת, זֹאת חֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַאִם מֻתָּר לְהִסְתַּכֵּל עַל גִּיסָה?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ב' טֵבֵת, זֹאת חֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אִתְּךָ, עִמְּךָ וְאֶצְלְךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ו כִּסְלֵו, ב' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	עֲזֹב אֶת הַיַּיִן וְאֶת הַמַּשְׁקָאוֹת הַחֲרִיפִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ו כִּסְלֵו, ב' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הַשִּׁדּוּכִים שֶׁיּוֹרְדִים, מְקָרְבִים אֶת הַשִּׁדּוּךְ הַנָּכוֹן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת מִקֵץ, כ"ז כִּסְלֵיו, ג' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אִם יוֹדְעִים מַה לַעֲשׂוֹת, זֶה לֹא אוֹמֵר שֶׁאֵין אֱמוּנַת חֲכָמִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ז כִּסְלֵו, ג' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	מִסְכֵּנִים הָאֲנָשִׁים הַצּוֹדְקִים שֶׁהַכֹּל אֶצְלָם צָרִיךְ לִהְיוֹת מְסוּדָר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ז כִּסְלֵו, ג' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּפְסִיק לְהִתְלוֹנֵן, תַּתְחִיל לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ז כִּסְלֵו, ג' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תְּסַפֵּר סִפּוּרִים יָפִים לַיְּלָדִים, תַּעֲשֶׂה שֶׁיִּהְיֶה מְעַנְיֵן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ח כִּסְלֵו, ד' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי מוֹדֶה לְךָ שֶׁאַתָּה נוֹהֵג בַּשַׁאטֶל בַּקִרְיָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ח כִּסְלֵו, ד' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי רוֹצֶה לִהְיוֹת שֻׁתָּף בְּכָל מַה שֶׁקּוֹרֶה בַּתַּלְמוּד תּוֹרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ח כִּסְלֵו, ד' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּעֲשֶׂה מִכָּל יֶלֶד גִבּוֹר, תֹּאהַב כָּל יֶלֶד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ח כִּסְלֵו, ד' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב
	לִכְבוֹד יַקִּירִי אֲהוּבִי ... נֵרוֹ יָאִיר מְלַמֵּד בְּתַלְמוּד תּוֹרָה הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ בְּרֶסְלֶב, לִיבֶּערְטִי
	לִכְבוֹד יַקִּירִי אֲהוּבִי ... נֵרוֹ יָאִיר מְלַמֵּד בְּתַלְמוּד תּוֹרָה הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ בְּרֶסְלֶב, לִיבֶּערְטִי
	לִכְבוֹד יַקִּירִי אֲהוּבִי ... נֵרוֹ יָאִיר מְלַמֵּד בְּתַלְמוּד תּוֹרָה הֵיכַל הַקֹּדֶשׁ בְּרֶסְלֶב, לִיבֶּערְטִי

	שִׁבְעִים שָׁנָה פָּעַלְתָּ בִּשְׁבִיל יְהוּדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ח כִּסְלֵו, ד' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי מְקַוֶּה שֶׁאַתָּה מִסְתַּדֵּר עִם הַיְּלָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ח כִּסְלֵו, ד' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּכְרִיז בְּקוֹל אֶת שְׁמוֹ שֶׁל כָּל יֶלֶד עִם בִּרְכַּת בֹּקֶר טוֹב
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ח כִּסְלֵו, ד' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנִי רוֹצֶה לְחַזֵּק אֶת הָאַבְרֵכִים שֶׁיִּקְבְּעוּ לְעַצְמָם לִלְמֹד לִפְנוֹת בֹּקֶר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ח כִּסְלֵו, ד' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	בִּמְקוֹם לָרִיב עִם הַיְּלָדִים, קַח אוֹתָם לָעוֹזְרִים שֶׁלְּךָ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ח כִּסְלֵו, ד' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תַּכְנִיס שִׂמְחָה וֶאֱמוּנָה בַּיְּלָדִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ח כִּסְלֵו, ד' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנַחְנוּ צְרִיכִים לְהִתְחַזֵּק בְּכָל הַכּוֹחוֹת בֶּאֱמוּנָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ח כִּסְלֵו, ד' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	הוֹפְכִים אֶת הַיְּלָדִים לִבְעָיָתִיִּים, כְּדֵי לַעֲשׂוֹת מִזֶּה כֶּסֶף
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - ד' פָּרָשַׁת מִקֵּץ, כ"ח כִּסְלֵו, ד' דַּחֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֲנַחְנוּ מְחַפְּשִׂים מְלַמְּדִים שֶׁמֻּצְלָחִים לִילָדִים, וְלֹא לַהוֹרִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - מוֹצָאֵי שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, א' טֵבֵת, ז' דְחַנוּכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	עֲזֹר לִי בְּמַה שֶׁאַתָּה יָכוֹל בַּתַּלְמוּד תּוֹרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - מוֹצָאֵי שַׁבָּת קֹדֶשׁ פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, א' טֵבֵת, ז' דְחַנוּכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	לִדְאֹג שֶׁהַיֶּלֶד לֹא יִתְבַּזֶּה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ב' טֵבֵת, זֹאת חֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, עֲזֹר לִי שֶׁאַפְסִיק לִצְפּוֹת בִּסְרָטִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ב' טֵבֵת, זֹאת חֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	אֵינוֹ דּוֹמֶה סֵפֶר בְּלִי מַפְתְּחוֹת לְסֵפֶר עִם מַפְתְּחוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ב' טֵבֵת, זֹאת חֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב

	תְּבַקְשׁוּ מֵהַשֵּׁם כָּל דָּבָר, וְתִרְאוּ נִסִּים גְּדוֹלִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פָּרָשַׁת וַיִּגַּשׁ, ב' טֵבֵת, זֹאת חֲנֻכָּה, שְׁנַת ה'תשפ"ב





