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 ַהָּפָרָׁשה  לעַ  טָווארְ 
 ְּבָכל   "ה)קס  ןִסיָמ   "ן,ָהַר   תִׂשיחֹו(  רִסּפֵ   ןָנָת   יַרּבִ   .ּוְלַמָּׂשא  ַלֲעבֹד  יַהֵּגְרֻׁשּנִ   ִמְׁשְּפחֹת  ֲעבַֹדת  זֹאת
  ף מֹוִסי   ָהָיה   ,ְמאֹד  ְמאֹד  ַהָּגבֹוַּה   ּוַמְדֵרָגתֹו  ּוַמֲעָלתֹו  ,ְּגֻדָּלתֹו  ל עַ   ְמַסֵּפר   ָהָיה   ֶׁשַרֵּבינּו  ַּפַעם
  ִּבְׁשִביל   ָהָיה   ָּכֵאּלּו  ְּדָבִרים  ְּבָפֵנינּו   ִסּפּורֹו  ְוִעָּקר  . "ֶזה  ַעל  ָיַגְעִּתי   ְמאֹד   ֲאָבל"  ַּפַעם,  ְּבָכל

  ַנֲעֶׂשה   ֲאַנְחנּו  ֶׁשַּגם   ְּכֵדי   ַהְּגדֹוָלה  ְּבַמֲעָלתֹו   ַעְצֵמנּו   ְמַקְּנִאים  ֶׁשִּנְהֶיה  ְּכֵדי   סֹוְפִרים   ִקְנַאת
  ִעם   ִסֵּפר  ַאַחת  ּוַפַעם  ְּכמֹותֹו.  ַהֵּׁשם  ְוַלֲעבֹד  ְוכּו'  ְוִלְטרַֹח   ְלִהְתַיֵּגעַ   ִּבְדָרָכיו  ְוֵנֵל  ְּכמֹותֹו

  ְוכּו',   ָהֲעצּוָמה  ַהְּגבֹוָהה  ְוַהָּׂשָגתֹו  ַמֲעָלתֹו  ְּגֻדַּלת  ֵמֶעֶצם  ְלָפָניו  ְוִהְתָּפֵאר  ֵאּלּו  ֵמִעְנָיִנים  ֶאָחד
  לֹו:   ָאַמר  ָהִאיׁש  ְוֶזה  ֲחֵברֹו.  ּבֹו   ֶׁשִּיְתַקֵּנא  ְּכֵדי  ִּבְגדֹולֹות  ֲחֵברֹו  ִעם   ּוִמְתָּגֶרה  ֶׁשִּמְתָּפֵאר  ְּכמֹו

  " ְּבַוַּדאי  ְמאֹד   ְּגבֹוָהה   ְנָׁשָמה  ָלֶכם   ֵיׁש  ִּכי   ! ?ְלַמְדֵרַגְתֶכם  ִלְזּכֹות   ָלֶזה  ָלבֹוא  יּוַכל  ִמי"
  ָלֶכם   ֶׁשִּנְדֶמה  ֶׁשָּלֶכם,   ַהִחָּסרֹון  ֶזהּו"  ְוָאַמר:  ֶזה.   ַעל   ְמאֹד  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו  ְוִהְקִּפיד

  ִּכי   , ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש   ַהְּגבֹוָהה   ַהְּנָׁשָמה  ִמַּצד   ַרק   הּוא   ַהְּגבֹוִהים   ַהַּצִּדיִקים   ְוַהָּׂשַגת   ְּגֻדַּלת   ֶׁשִעַּקר 
  ַמָּמׁש.   ָּכמֹוִני  ִלְהיֹות  ְלַמְדֵרָגִתי  ָלבֹוא  ִלְזּכֹות  ָיכֹול   ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַרק  ַהָּדָבר,  ֵכן  א  ֶּבֱאֶמת

   . "רָּכֵׁש   יְיהּוִד  תִלְהיֹו ַוֲעבֹודֹות  ִּביִגיעֹות  ם,ֶׁשַּמְׁשִקיִעי ת ַּבּכֹוחֹו ַרק  ָּתלּוי ָהִעָּקר ִּכי
 ְלֵהֶפם,  ְוִסּגּוִפית  ְלַתֲעִנּיֹון  ִהְתַּכּוֵ א  א  הּות,  ַוֲעבֹודֹות  ְיִגיעֹוה  ַהְרּבֵ ל  עַ ר  ִּדּבֵ   ְּכֶׁשַרֵּבינּו

ת ֶא ת  ַּלֲענֹוא  ם  ְוגַ ,  ָערּון  ְּבֻׁשְלָח ת  ְּכתּובֹוא  ֶׁשת  ְמֻיָּתרֹות  ַּתֲעִנּיֹום  ֶׁשָּנצּוה  ָרצָ א    ַרֵּבינּו
ד ִלְלמֹו ץ  ְלִהְתַאֵּמ ה,  ּוִבְתִפּלָ ה  ְּבּתֹוָר ע  ֶׁשִּנְתַיּגֵ ן  ִהְתַּכּוֵ א  הּוא  ֶאּלָ ם,  ֲאֵחִרי ם  ְּבִסּגּוִפיף  ַהּגּו

ִיְתָּבַר ל  ֶא ה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ ה,  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר ת  ֶא ה  ַהְרּבֵ   ֵּפרּוׁש ת  ֶא ן  ְלַכּוֵ   ּוְלִהְתַיֵּגעַ   ַהֵּׁשם 
 ה. ַּבְּתִפּלָ ת ַהִּמילֹו
 ֶׁשּיֹאְכלּו ה  ָרצָ   ַרֵּבינּו",  ןַהְּזַמ ת  ֶא ר  ִּתְׁשמֹוק  ַר ן,  ְוִתיַׁש ל  תֹאכַ , "ְלִמיֶׁשהּום  ַּפעַ ר  ָאַמ   ַרֵּבינּו
ְּכמֹוע,  ְלׂשבַ  ת ַהּכֹוחֹול  ּכָ ת  ֶא ס  ְלַהְכִניל  ְונּוכַ ,  רָּבִהיה  ִיְהיֶ   ָהרֹאׁשז  ְוָא ,  ֶׁשָּצִרי  ֶׁשִּיְׁשנּו 

ָהַרעל  עַ ר  ְלִהְתַּגּבֵ ל  ִּבְׁשִבית  ּכֹוחֹוה  ַהְרּבֵ   ָצִרים.  ַהֵּׁש ת  ַּבֲעבֹוַד  ם ְּבָמקֹות  ְוָלֶׁשבֶ   ַהֵּיֶצר 
ת ּוְלָהִׂשיַח ֶא ה,  ַּבְּתִפּלָ ן  ְלַכּוֵ ץ  ְלִהְתַאֵּמ ל  ַק א  ל  ִּבְכלָ ה,  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר ת  ֶא ד  ִלְלמֹוד  ֶאָח 
ִיְתָּבַרב  ַהּלֵ  ה ַמְרֶׁש א   ם  ֶׁשַהֵּׁש ה  ַמ ת  ַלֲעׂשֹוא  ְום  ָהֵעיַניִ ל  עַ ר  ִלְׁשמֹול  ַק א  ,  ְלַהֵּׁשם 

א  הּוז  ָא ת  ַהּכֹוחֹול  ּכָ ם  עִ ם  ַהֵּׁש ת  ַּבֲעבֹוַד ע  ִמְתַייגֵ א  ְוהּוה  זֹוכֶ י  הּוִד ְּכֶׁשּיְ ל  ֲאבָ ת,  ַלֲעׂשֹו
 ת.ְּגבֹוהֹוי ֲהכִ ת ַלַּמְדֵרגֹוה ִּיְזּכֶ י ְּבַוַּדא

ַהֵּגְרֻׁשּנִ ק  ַהָּפסּות  ֶא ן  ְלָהִביר  ֶאְפָׁש ה  ָּבזֶ  י ַרּבִ י  ָהַרּבִ ,  ַלֲעבֹד ּוְלַמָּׂשא  י זֹאת ֲעבַֹדת ִמְׁשְּפחֹת 
ם נֹועַ (זי"ע  ֱאִליֶמֶל קַהַּצִּדיל עַ ז ְמַרֵמ  ןֶׁשֵּגְרׁשֹור אֹוֵמ  ה) ִויַׁשְּלחּו ִמן ַהַּמֲחנֶ א, ד"ה ָנׂש, ֱאִליֶמֶל ,ֵאי  

  ְוָעְבדּו   ִהְתַיְּגעּום  ֵה ,  ַלֲעבֹד ּוְלַמָּׂשאי  ְיֵד ל  עַ ת?  ְלַמְדֵרגֹו  ָזכּום,  ַהַּצִּדיִקי,  יִמְׁשְּפחֹת ַהֵּגְרֻׁשּנִ 
 . ֶׁשָּזכּוה  ְלַמ  ָזכּום ֶׁשֵה ד עַ ם, ַעְצָמ ל עַ 

ה  ֶׁשְּתִפּלָ ם  מֹוְצִאי  ֲאַנְחנּו,  ִיְתָּבַרם  ַהֵּׁש ל  ֶא ה  ַהְרּבֵ ר  ְלַדּבֵ ה  ָהיָ   ָעְבדּום  ֶׁשֵה ה  ַמ ר  ָהִעָּק 
ה  זֶ ה",  ְּתִפלָ   זּוב,  ֶׁשְּבלֵ   הֲעבֹוָד   ֵאיֶזהּו"  ת ב.) ַּתֲעִני(ם  אֹוְמִרי"ל  ֶׁשֲחזַ   ְּכמֹו"  הֲעבֹוָד ת "ִנְקֵרא

"ְּבָלׁשֹוא  ִנְקָר ם  ּגַ  ד')יב  -םְמָלִכי(ר  אֹוֵמ ק  ֶׁשַהָּפסּו  ְּכמֹו",  אַמָּׂש ן  ן ְוכֵ ה",  ְתִפּלָ   ְוָנָׂשאָת "  "ט, 
 ה". ַבֲעָדם ִרָּנה ּוְתִפּלָ  ִּתָּׂשאְוַאל " "ז)טה ז,  ִיְרִמיָ (ק ַהָּפסּור אֹוֵמ 

 ַמְרִּגיׁש א  הּום  ִא ן  ֵּביא,  ִנְמצָ א  הּוב  ַמּצָ ה  ְּבֵאיזֶ ה  ְמַׁשּנֶ א  ת,  ְלַחּקֹוי  ְיהּוִד ל  ּכָ ל  ָיכֹו  ֶאת ֶזה
ת  ְׁשִליַט ת  ַּתַח ה,  ָּבֲאָדָמ ק  ָעמֹו  ַמָּמׁשא  ֶׁשהּו  ַמְרִּגיׁשא  הּום  ִא ן  ּוֵבים,  ְלַהֵּׁש ב  ְוָקרֹום  ְמרֹוָמ 

, וָעָליר ֶׁשעֹובֵ ה ַמ ל ּכָ  ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרר ּוְלַסּפֵ ה ַהּפֶ ת ֶא  ִלְפּתֹוַח ל ָיכֹוא הּוד ָּתִמי, ַהֵּיֶצר ָהַרע
ב  ׁשּו ם  יֹול  ּכָ   ַיִּגיעַ א  הּוה,  ָּבזֶ ק  ָחזָ ה  ִיְהיֶ י  ְיהּוִד ם  ְוִא ,  ֶׁשּלֹות  ְוַהַּגְׁשִמּיּות  ָהרּוָחִנּיּול  ּכָ ת  ֶא 

 ל. ָּגדֹוק ְוַצִּדי ר ָּכֵׁש י ְיהּוִד ה ִיְהיֶ א הּוי ְּבַוַּדאו, ֵאָלי ִלּבֹות ֶא  ְוָיִׂשיַח  ִיְתָּבַרם ְלַהֵּׁש ב ְוׁשּו
)ז) תשסא ָנׂשל ַהַּנַח  ּתֹו" 
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 ְמַסֵּפר  מֹוַהָרא״ׁש
 י?לִ ם ַמְקִׁשיִבי

ה ְּגדֹולָ י  ַוֲהכִ ה  טֹובָ י  ֲהכִ ה  ַהַּמָּתנָ 
ל  ׁשֶ ה  ָהֵעצָ א  ִהי  ֵמַרֵּבינּו   ֶׁשִּקַּבְלנּו

 ִלּבוֹ ת  אֶ   ָיִׂשיחַ י  ֶׁשְּיהּודִ ת",  ִהְתּבֹוְדדּו"
,  ֶׁשּלוֹ ת  ָהִאיִׁשיה  ַּבָּׂשפָ   ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ 

ר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ ל  ּכָ   ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ר  ֶׁשְּיַסּפֵ 
 ְּכמוֹ ת  ּוְבַגְׁשִמּיּו   ְּברּוָחִנּיּותו  ָעָלי

 ב.טוֹ ר ָחבֵ ל אֶ ב ַהּלֵ ת אֶ ם ֶׁשְּמִׂשיִחי
  ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ם  עִ ר  ֶׁשְּלַדּבֵ ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּו

  ָיכֹול ם  ֶׁשָאדָ ל  ָּגדוֹ י  ֲהכִ ר  ַהָּדבָ ה  זֶ 
ל, ֵמַהּכֹ ב  ְוָחׁשּו ל  ָּגדוֹ ר  יֹותֵ ה  ְוזֶ ת,  ַלֲעׂשוֹ 

ת  ַלֲעׂשוֹ   לוֹ ן  נֹותֵ א  �ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ ן  ָלכֵ 
ם ָהֶאְמָצִעיל  ְּבכָ ה  ְמַנּסֶ א  הּות,  ֹזא

ַהֵּׁשםר  ְיַדּבֵ א  �י  ֶׁשְּיהּודִ ם  ִלְגרֹ    ֶאל 
י  ִליהּודִ ם  ִלְגרֹ ה  ְמַנּסֶ א  הּו,  ִיְתָּבַר�
ם דָ ָהָאת  אֶ ת  ְלָהִסית,  ַהַּדעַ ת  ֲחִליׁשּו

הּוא ָּברּו�    לוֹ ב  ַמְקִׁשיא  �  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
 . אֹותוֹ  ָצִרי�א ְו�

י"בר  ִסּפֵ   ַרֵּבינּו י',  אֹות  ָהַר"ן    ) (ִׁשְבֵחי 
ֶאל ר  ְלַדּבֵ ה  ִהְרּבָ א  הּו  ֶׁשִּבְצִעירּותוֹ 

ה  ָהיָ א  הּום,  אֵ ת  ִּבְׂשפַ   ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם
ר ֶׁשָעבַ ה  מַ ל  ּכָ   ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ר  ְמַסּפֵ 

 
 

ם;  ְׂשֵמִחי  ֶׁשִּיְהיּו ם  ַההֹוִרית  אֶ   ְּתַחְּזקּו
ה  ִנְהיֶ ת  ַהַּביִ ל  ּכָ ה  ְׂשֵמחָ א  ָהִאּמָ ם  ִא 

ם  ּכּולָ   –ה  ּבֹוכָ א  ָהִאּמָ ם  ְוִא ,  ָׂשֵמחַ 
א  ִאּמָ ם  ָלהֶ   ֶׁשֵּיׁשם  ַהְיָלִדים,  ּבֹוִכי

 ם.ְממּוְרָמִרי ם ְּגֵדִלי –ת ְמֻמְרֶמֶר 
ה  ִאיׁשָ ה  ֶׁשָהְיתָ י,  לִ ה  ִסְּפָר '  ִּתְחיֶ י  ִאִּמ 

ה  ּבֹוכָ ה  ָהְיתָ א  ִהים  ֶגׁשֶ ד  ֶׁשָּיַר י  ֶׁשָמתַ 
ֹ ד  ֶאחָ ף  אַ ד,  ְמאֹ  ה,  ּבֹוכָ א  ִהיה  ָלּמָ   ָיַדעא  ל

ֹ ם  ּגַ   ְּבַעְצָמּה ה  ָהִאּׁשָ  א  ִהיה  ָלּמָ ה  ָיְדעָ א  ל
  ְוֵאי� ב  טֹו  רּוחַ ב  ְּבַמּצַ ה  ָהְיתָ א  ִהיה;  ּבֹוכָ 
ה  ָהְיתָ א  ִהים  ֶגׁשֶ ת  ָלֶרדֶ ל  ִהְתִחיק  ֶׁשַר 
  ִאָּמּהד,  ַהּסֹות  אֶ   ֶׁשִּגּלּוד  עַ ד,  ְמאֹ ה  ּבֹוכָ 
ה,  ְּכִביסָ ס  ִמְּלַכּבֵ ת  ִמְתַּפְרֶנסֶ ה  ָהְיתָ 

ֹ א  ִהים  ֶגׁשֶ ד  ְּכֶׁשָּיַר  ת  אֶ   ְלַיֵּבׁשה  ָיְכלָ א  ל
ֹ ה,  ַהְּכִביסָ  ם  ְּבָיִמיה  ַּפְרָנסָ   ָלּהה  ָהְיתָ א  ל

ד  ְּכֶׁשָּיַר   ָּכ�ל  ּכָ ה  ּבֹוכָ ה  ָהְיתָ א  ִהי,  ֵאֶּלה
ה  ִנְפְטָר ר  ְּכבָ ה  ָהִאיׁשָ ,  ָעְברּום  ָׁשִנים;  ֶגׁשֶ 

ם  ּבֹוִכין  ֲעַדִיים  ְוַהְּנָכִדים  ְוַהְיָלִדין  ִמְּזמַ 
 ר תשפ"א) ַּבִּמְדּבָ ה מּונָ אֱ  ֲעָצתֹו(                 ה.ַהּזֶ ם ַהּיֹוד עַ 
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ה  ֶׁשָהיָ ה  מַ .  לוֹ ה  ֶׁשִּיְהיֶ ה  ָרצָ א  ֶׁשהּו ה  מַ ל  ְוכָ ת,  ּוְבַגְׁשִמּיּות  ְּברּוָחִנּיּוו  ָעָלי
ם  ֶׁשְּמַדְּבִרי   ְּכמוֹ ,  הַהְּפׁשּוטָ   ִּבְׂשָפתוֹ ,  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ר  ִסּפֵ א  הּו,  לוֹ ר  ָחסֵ 

 ב. טוֹ ר ָחבֵ ל אֶ 
, לוֹ ב  ַמְקִׁשיא  �  ִיְתָּבַר�  ֶׁשַהֵּׁשם  ִהְרִּגיׁשא  ֶׁשהּוה  ָקרָ ם  ְּפָעִמיה  ַהְרּבֵ ל  ֲאבָ 
הּוא  ִהְרִּגיׁשא  הּו ָּברּו�  ם  ְּפָעִמיה  ַהְרּבֵ י  ּכִ ,  אֹותוֹ   ָצִרי�א  �  ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
  ַמֶּׁשהּו ל  ּפֹועֵ א  ֶׁשהּו ה  ִנְראֶ א  ְו�   ִיְתָּבַר�ם  ֵמַהּׁשֵ   ְמַבֵּקׁשא  ֶׁשהּו ה  ָרָא א  הּו
ד   עַ .  אֹותוֹ   ָצִרי�א  �א  ְוהּו ,  לוֹ ב  ְלַהְקִׁשיה  רֹוצֶ א  �ם  ַהּׁשֵ ם  תָ ַהּסְ ן  מִ ה,  ָּבזֶ 
ֶאלק  ִהְפִסי  ַרֵּבינּום  ֶׁשִּלְפָעִמי  ָּכ�י  ְּכדֵ  ִּכים  ַהּׁשֵ   ְלַדֵּבר   ִהְרִּגיׁש   ִיְתָּבַר�, 

ַעל א  הּו,  אֹותוֹ   ָצִרי� א  �  ְּבֵמיָלא   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ם,  ַהַּמֲאַמִּצי  ֶׁשֲחָבל 
ן ִיָּתכֵ א  ֶׁש�ט  ֶהְחִלים  ָיִמי ה  ַּכּמָ י  ַאֲחרֵ ל  ֲאבָ ,  לוֹ   בַמְקִׁשיא  �א  ְּבֵמילָ 
י  ְּבַוַּדאא  הּון,  ָהַרֲחמָ ב  ָאי  ֲהרֵ א  הּו,  אֹותוֹ   ָצִרי�א  �  ִיְתָּבַר�ם  ֶׁשַהּׁשֵ 
ם  ַהּׁשֵ ם  עִ ר  ְלַדּבֵ   ְוִהְמִׁשי�ק,  ִהְתַחּזֵ ב  ׁשּוא  הּו  ְוָכ�ו,  ִלְתִפּלֹוָתיב  ַמְקִׁשי
 .ִיְתָּבַר�

ָּכ� ה  ָּכזֶ ה  ִנְהיָ א  ֶׁשהּו ג,  ִהִּׂשיא  ֶׁשהּות  ַהַּדְרּגוֹ ל  ֶׁשּכָ ר,  ָאמַ   ַרֵּבינּו  ַאַחר 
ם,  אֵ ת  ִּבְׂשפַ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ִּדּבֵ א  ֶׁשהּוי  ְידֵ ל  עַ ק  רַ ה  זֶ ל,  ָּגדוֹ ק  ַצִּדי
, ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ַהִּדּבּות  ַמֲעלַ ת  אֶ   ִּבְצִעירּותוֹ   יֹוֵדעַ ה  ָהיָ א  הּו ם  ְואִ 

ק  עֹוסֵ ה  ָהיָ א  � א  הּום,  ַהּׁשֵ ל  אֶ ם  ַהִּדּבּוִריי  ְידֵ ל  עַ   ְלַהִּגיעַ ר  ֶאְפׁשָ ה  ּוְלמַ 
ר,  ְויֹותֵ ר  יֹותֵ   ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�ל  אֶ   רָהָיה ְמַדּבֵ   קרַ א  הּום,  ְוִסּגּוִפי ת  ְּבַתֲעִנּיוֹ 

 .ְּבָׁשָנהר ֶׁשִּדּבֵ ה ְּביֹום ֶאָחד מַ ר ְמַדּבֵ ה ָהיָ א הּו
 ת?ִהְתּבֹוְדדּום ַהּיֹול ּכָ 

צ"ו)ַרֵּבנּו ָאַמר   ִסיָמן  ב׳,  ֵחֶלק  ֹמוֲהַר"ן,  ַהּיֹום עִ   רֶׁשְּנַדּבֵ , ֶׁשְרצֹונֹו,  (ִלּקּוֵטי    ם ָּכל 
ָּבֶזה ָהעֹוָלם,  ִיְתָּבַר�; ְוֵאי� ְיכֹוִלים ְלַקֵּים ֹזאת, ַה�א ָהָאָדם הּוא  ם  ַהּׁשֵ 

ּוְבַמָּתן   ְּבַמָּׂשא  ַלֲעֹסק  ְוַגם  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ְוִלְלֹמד  ְוִלְׁשּתֹות  ֶלֱאֹכל  ְוָצִרי� 
 ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו?   םַהּׁשֵ ם  עִ ר ְוכּו׳, ְוֵאי� ְיכֹוִלים ְלַדּבֵ 

ֶּׁשֵאי הּוא,  ַהֵּתרּוץ  ם,  ַהּיוֹ ל  ּכָ ם  ֵמֲאָנִׁשי ד  ְמֻבּדָ ת  ִלְהיוֹ ה  ַהַּכָּונָ ן  ֶאָּלא 
ִיְתָּבַר�ם  עִ ל  ֲאבָ   ,םֶׁשעֹוִׂשיה  מַ ל  ָּכָרִגית  ַלֲעׂשוֹ   ְלַהְמִׁשי�ר  ֶאְפׁשָ   . ַהֵּׁשם 

ִיְתָּבַר�   ֵאָליו  ְמַדֵּבר  ְּכָבר  הּוא  ַּבֹּבֶקר  ֵעיָניו  ֶאת  ּפֹוֵקַח  ֶׁשהּוא  ּוֵמָהֶרַגע 
יִ  ֵמַהֵּׁשם  ְּכָבר  ּוְמַבֵּקׁש  ְוכּו׳,  ֲאִני"  "מֹוֶדה  ָּכל ְואֹוֵמר  לֹו  ֶׁשֵּיֵל�  ְתָּבַר� 

ִמיֵני   ִמָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ּוָבָניו  ְוִאְׁשּתֹו  הּוא  ְוִיָּנֵצל  ְּכֵסֶדר,  ֻּכּלֹו  ַהּיֹום 
 .ְּפָגִעים ָרִעים, ְוִיְזֶּכה ַלֲעׂשֹות ַהְרֵּבה טֹוב ְּביֹום ַהֶּזה ְוכּו׳ ְוכּו׳

ָמקֹום ֶׁשהּוא ַרק הֹוֵל� ּוְבָכל ֵעֶסק   ְּבָכל  -ְוָכ� הּוא עֹוֶׂשה ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו  
ִיְתָּבַר�   ֵאָליו  ּוְבִהְתּבֹוְדדּות  ִּבְתִפָּלה  ָּנעֹות  ִׂשְפתֹוָתיו  עֹוֵסק,  ַרק  ֶׁשהּוא 
ִעם ָּכל ִמיֵני ְרצֹונֹות ְוִכּסּוִפין, ַעד ָהֶרַגע ֶׁשהּוא סֹוֵגר ֶאת ֵעיָניו, ַוֲאִפּלּו  

ִליׁשֹ  ִמָּטתֹו  ַעל  ַעד ֶׁשּנֹוֵפל  ְּכֶׁשּׁשֹוֵכב  ִיְתָּבַר�  ֵאָליו  ַּגם ָאז הּוא ְמַדֵּבר  ן, 
ַרֵּבנּו  ְּדַבר  ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות  ְמַקֵּים  ָהָאָדם  ַהֶּזה  ּוְבֹאֶפן  ְּבֵׁשָנה, 

 ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.ם  עִ ם ַהּיוֹ ל ּכָ ר ֶׁשְּנַדּבֵ ֶׁשָרָצה 
 ת?ִהְתּבֹוְדדּוה ָׁשעָ 

ְּכֶׁשֶאחָ םיוֹ ם  ַהּיוֹ י  ְּבַחּיֵ ם  רֹוִאי ִעְּמ�   ד,  ְלַדֵּבר  ֲאִני רֹוֶצה  ַלֲחֵברֹו:  אֹוֵמר 
ְוַיִּגיד לֹו, ֶּׁשֵאין לֹו   ִמֶּמּנּו  ִיְׁשַּתֵּמט  ֲחֵברֹו  ִּפי ֹרב  ַעל  ַעְכָׁשו ָׁשָעה ַאַחת, 

ר ִעּמֹו ָּכל ָּכ� ַעְכָׁשו ָׁשָעה ְלַדֵּבר ִעּמֹו, ְוַגם �א ִיְהֶיה לֹו ֲאִפּלּו ֵחֶׁשק ְלַדּבֵ 
ַהְרֵּבה ְזַמן, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִאם ַיִּגיד ְסָתם ַלֲחֵברֹו: ֲאִני רֹוֶצה ְלַדֵּבר ִעְּמ�, 
ְוַיְתִחיל ְלַדֵּבר ְּבִלי ִלְקֹּבַע ְזַמן, ָאז ְיכֹולֹות ַלֲעבֹור ַּכָּמה ָׁשעֹות ְּכֶהֶרף ַעִין  

 . ְו�א ַיְרִּגיׁש ֵהיָכן ָּפַרח ַהְּזַמן
ֵכן הּוא ְּבִדּיּוק ְּכֶׁשְּתַדֵּבר ִעּמֹו ִיְתָּבַר�, ִאם ִּתְקַּבע ְזַמן, ֶׁשַעְכָׁשו ְּתַדֵּבר וְ  

ָׁשָעה ְּבִדּיּוק �א ָּפחֹות ְו�א יֹוֵתר, ָאז סֹוף ָּכל סֹוף ִיָּמֵאס ָהִעְנָין ֶאְצְל�  
ִיְתָּברַ  ִעּמֹו  ְלַדֵּבר  ְּכֶׁשַּתְתִחיל  ֲאָבל  ַהֹּכל,  ַעל  ְוַתְפִסיק  ִהְסַּתְּכלּות  ְּבִלי   �

ר עֹוד ִּדּבּור ְועֹוד ִּדּבּור ָאז ְיכֹולֹות ַלֲעֹבר ַּכָּמה ָׁשעֹות ְו�א  ּוְתַדּבֵ ַהָּׁשעֹון 
ה  זֶ ם,  ִּדּבּוִריה  ַּכּמָ ה  ִיְהיֶ ק  רַ ה  ֶׁשּזֶ   ַוֲאִפילּו,  ַּתְרִּגיׁש ֲאִפּלּו ֵהיָכן ָחַלף ַהְּזַמן

ָּברּו� הּואל  ֵאצֶ ב  ָחׁשּוד  ְמאֹ ם  ּגַ  ָכל,  ַהָּקדֹוׁש  ל אֶ ם  ֶׁשְּמַדְּבִריה  ִמילָ   ִּכי 
 ר. ְלָּתאֵ ר ֶאְפׁשָ י ֶׁשאִ ה ְּגדֹולָ ה ַהְצָלחָ ה זֶ  ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ 

ד  ַצעַ ל  ּכָ ל  עַ   ִיְתָּבַר� ם  ֵמַהּׁשֵ   ּוְלַבֵּקׁשר  ְלַדּבֵ ם  ִמְתַרְּגִלים  ֶׁשאִ א  ִהית  ָהֱאמֶ 
ם  ַהּיוֹ   ְּבֶמֶׁש�ם  ְוׁשָ ה  ּפֹ ם  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ַהְּקָצִרי  םַהִּדּבּוִריל  ּכָ ז  ָאל,  ְוַׁשעַ 

 . ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ל אֶ  ֶּׁשִּדְּברּור, יֹותֵ  ַוֲאִפילּוה, ְלָׁשעָ  ִיְתַקְּבצּו
 תרּוָחִנּיּום ֵה ם ַהַחִּייל ּכָ 

ְּבכָ  ִיְתָּבַר�,  ִעּמֹו  ָּתִמיד  ְלַדֵּבר  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶׁשַּמְרִּגיל  ל ּכָ י  ֲאזַ ר,  ָּדבָ ל  ִמי 
י  ּכִ .  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא  ּכּולוֹ ל  ּכָ ת,  רּוָחִנּיּו  ּכּולוֹ ל  ּכָ ם  ִנְהִיי  ֶׁשּלוֹ ם  ַהַחִּיי

>>>>>> 

 ה ְׁשִליָט"א ַהְּיִׁשיבָ   ֵמרֹאׁש ִמְכָּתב 

 ם ַהְּצָדִדי י  ִמְּׁשנֵ ץ  ִנְלַח ל  ַהַּבעַ 
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 תשפ"א 'ִאָייר, ְׁשַנת ה גְּבחּוקֹוַתי, כ"-ָּפָרַׁשת ְּבַהר ם ד'יֹו
 ר ָיִאי ֵנרֹוי ... ַיִּקיִר  ִלְכבֹוד

ה זֶ ל  עַ ה  ַהְרּבֵ ר  ְמַדּבֵ ה  ָהיָ   ׁש"מֹוֲהָרא
ת ִמְסַּתְּדרֹוא  ב  רֹ י  ּפִ ל  עַ ה  ְוַהַּכּלָ ת  ֶׁשַהַחּמֹו

  ַּכָּלָתּה ת  ֶא ת  אֹוֶהבֶ   ָּכל  ּכָ א  ת  ַהַחּמֹון,  ֵּביֵניֶה 
י  ִמְּׁשנֵ ץ  ִנְלַח ל  ַהַּבעַ ה?  ּקֹוֶר ה  ַמ ם,  ְטָעִמיה  ִמַּכָּמ 

 ָצִרי א  הּו ז  ָא ן,  ִהְתַחֵּת א  הּוד  ֶאָח ד  ִמּצַ ם,  ַהְּצָדִדי
א  ִאָּמ ת  ֶא י  ֲהֵר   לֹו  ֵיׁשי  ֵׁשנִ ד  ִמּצַ ,  ִאְׁשּתֹום  עִ ת  ִלְחיֹו
ה  ְוָהִאָּׁש ד  ֶאָח ר  ָּדבָ   לֹות  אֹוֶמֶר א  ָהִאָּמ ,  ֶׁשּלֹו

  ֶׁשּלֹו א  ִאָּמ ל  עַ ת  ְמַדֶּבֶר ה  ָהִאָּׁש ,  ָהפּות  אֹוֶמֶר 
ץ ִנְמַח   ְוָהַאְבֵרה,  ָהִאָּׁש ל  עַ ת  ְמַדֶּבֶר א  ְוָהִאָּמ 
 ם?עֹוִׂשיה ַמ ם, ֵּביֵניֶה 

ת; ַהִּטּפֹון  ֵּבית  ָלֶלכֶ ם  ְּכֶׁשְּיכֹוִליא  ִהיה  ַהָחְכָמ 
  ם ְצִריִכי  –א  ֵמָהִאָּמ ם  ֶׁשּׁשֹוְמִעיה  ָרעָ ה  ִמילָ ל  ּכָ א

ע ַר ת  ְמַדֶּבֶר   ֶׁשָהִאָּׁשה ה  ַמ ל  ּכָ א  ְות,  ַּבַּביִ ר  ְלַסּפֵ 
  אֹוָתנּו ד  ִלֵּמ   ׁש"מֹוֲהָראא.  ָלִאָּמ ר  לֹוַמ ם  ְצִריִכי

ר  לֹוַמ ר  ֻמָּת ם,  ָׁשלֹות  ַלֲעׂשֹו  ֵאיי ִמְּפנֵ   ָהפּו
"אֹוְמִרי ה  ָלִאיָׁש ם;  ַהָּׁשלֹו ד ְמאֹי  ֶׁשּלִ א  ִאָּמ ם: 
ד ָּתִמיי  ִאְׁשִּת ם: "אֹוְמִריא  ְוָלִאָּמ ",  אֹוָתת  אֹוֶהבֶ 
 ֶׁשּיֹוֵדעַ י  ִמ י";  לִ   ֵיׁשה  טֹובָ א  ִאָּמ ה  ֵאיזֶ י  לִ ת  אֹוֶמֶר 
ץ,  ְלַלַח ס  ִנְכנַ א  א  הּו  –ק  ַהִּמְׂשָח ת  ֶא ב  טֹוק  ְלַׂשֵח 

 ל.ָּגדֹוק ְצחֹוק צֹוֵח א הּו
, ְלִאְׁשְּתן  ֶנֱאָמ ה  ִּתְהיֶ ת  ֶׁשַּבַּביִ ר  ִּתָּזֵה ן  ָלכֵ 

"ָלּהד  ַּתִּגי   ֶׁשַאְּת ה  ַמ ק  ַר ה  ֶאֱעֶׂש ,  ִאָּתי  ֲאנִ : 
  ָלּה ן  ֶּת   ֶׁשְּלא  ִאָּמ ם  עִ ר  ְמַדּבֵ ה  ּוְכֶׁשַאָּת ת",  אֹוֶמֶר 

 ץ. ְלַלַח ס  ִּתָּכנֵ א  ָּכק, ַהֶּצֶד ת ֶא 
ב; ַלּלֵ ח  ִּתַּק ל  ַא ב,  ֵהיֵט ק  ִּתְצַח ר,  ָיָק ח  ָא 

ר: ָאַמ   ָעֵלינּון  ָיגֵ   ְזכּותֹו  ַהָּקדֹוׁשב  טֹום  ֵׁש ל  ַהַּבעַ 
ר  ִּדּבּוה  זֶ ה";  ֲאָנָח ה  ָׁשוֶ א  ה  ַאָּת ם,  עֹולָ ם  עֹולָ "

ה.  ַהּזֶ ם  ָהעֹולָ י  ִעְנְינֵ ל  ְלֵהָאֵנַח עַ ל  ֲחבָ ד,  ְמאֹק  ָעמֹו
ת, ַהְּקָברֹות  ְּבֵביר  ְּכבָ א  הּו ה  ְוִהּנֵ   –ן  ָּכא ם  ָאָד ה  ִהּנֵ 
,  ַהּלֵ ת  ֶא ל  ְוֶלֱאכֹוג  ִלְדאֹל  ֲחבָ ז  ָא  ה  ַהּזֶ ן  ַּבְּזַמ ב 

ק  ֶּפֶר ד  עֹוא,  ְּגָמָר ף  ַּד ד  עֹו ף  ַלֲחטֹום  ְצִריִכי
ה  זֶ ת;  ְוַעְרִביה  ִמְנָח ד  עֹות,  ַׁשֲחִריד  עֹות,  ִמְׁשַניֹו

 ר. ִיָּׁשֵא ה זֶ ב, ָחׁשּוה זֶ ן, ּכֵ 
 "א)תשפי ְּבֻחקֹוַת ר ְּבַה ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

ֵאי ֲאִני ַמְרִּגיַע ֶאת 
ַהְּפָחִדים ַהְּגדֹוִלים 

 ֶׁשִּלי?
 ְׁשֵאָלה: 
 רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,ִלְכבֹוד 

א   ּנֹוָרא,  ַּפַחד  ָּכאן  ֵיׁש  ְוַעְכָׁשיו  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ָגר  ֲאִני 
ְלִהְסַּתֵּתר  ם ִטיִליף  ָלעּוַמְפִסיִקים   ָלרּוץ  ַהְּזַמן  ָּכל  ּוְצִריִכים   ,
 , ְוֶזה ְמאֹד ָקֶׁשה ִלי.םמּוָגִּניִּבְמקֹומֹות 

ָסַבְלִּתי   יֹוֵתר  ָּתִמיד  ַהְרֵּבה  ִנְהָיה  ֶזה  ַעְכָׁשיו  ֲאָבל  ִמְּפָחִדים, 
ִמְׁשַּתֵּד  ֲאִני  ַּבַּלְיָלה,  ִליׁשֹון  ָיכֹול  א  ַמָּמׁש  ֲאִני  ָלֵתת    ל ָקֶׁשה, 

  ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַהּכֹל  ּוְלַהֲאִמין   ,ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ֶאל  ְלַדֵּבר  ְצָדָקה, 
 .תֲאִני ֲעַדִיין ָמֵלא ִּבְפָחִדים ַוֲחָרדֹו ַרק ְלטֹוָבה, ֲאָבל ג הּוא ַמְנִהי

 אּוַלי ֵיׁש ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֵעָצה ֲעבּוִרי? 
 ִייַׁשר ּכַֹח 

 ְּתׁשּוָבה: 
 יֹום ד' ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִסיָון, ְׁשַנת ה'תשפ"א  

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר
 ִמְכָּתְב. ִקַּבְלִּתי ֶאת  

ְוֶאת   ָהַאְזָעָקה  צֹוְפֵרי  ֶאת  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים  נֹוְפִלים  ָוַפַחד  ֵאיָמה 
ְּבַאְרצֹות   ָּכאן  ֲאַנְחנּו,  ְמאֹד;  ָּגדֹול  ַהַּפַחד  ַהַהְפָצצֹות.  ַרֲעֵמי 
ַהִּמַּטְלְטלֹות   ַה'ֲחָדׁשֹות'  ְלֵׁשַמע  ְּבֵאיָמה  ִמְתַּפְּתִלים  ַהְּבִרית, 

ֵמֶא  ְיהּוִדי  ַהַּמִּגיעֹות  ֶׁשָּכל  ּוְמַׁשְּוִעים  ִמְתַּפְּלִלים  ְוָאנּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶרץ 
 ִויהּוִדי ִּיְזֶּכה ִלְׁשִמיָרה ִעיָלִאית.

ִּכי   ַל'ֲחָדׁשֹות';  ְמֻחָּבִרים  ֶׁשֵאיָנם  ֵאֶּלה  ֲעבּור  ַּגם  ְמאֹד  ָקֶׁשה 
ְורֹוִאים ֵמאֹות  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים צֹוְפֵרי ַאְזָעָקה ֶׁשּצֹוְפִרים יֹוָמם ָוַלְיָלה  

ַהְיָלִדים   ְלִהְתרֹוֵצץ ִעם   ָצִרי ַּגם  ִּבְמֻיָחד ִאם  ַרֶקטֹות ֶׁשְּמֻׁשָּגרֹות, 
 ֶזה ָקֶׁשה ְמאֹד. -ִלְמצֹוא ָמקֹום ִמְקָלט 

ֲאִני   ַּפַחד,  ָחׁש  ְּכֶׁשֲאִני  עֹוֶׂשה  ֲאִני  ַמה   ְל ִלְכּתֹב  ָיכֹול  ֲאִני 
ָּבר ְלַהָּקדֹוׁש  ַעְצִמי  ֶאת  ִּדּבּוֵרי  מֹוֵסר  ְלַׁשֵּנן  ַמְתִחיל  ֲאִני  הּוא;   ּו

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא,   ֶזה  ְלַעְצִמי ְּבקֹול: "ַהּכֹל  ְואֹוֵמר  ְּבִפי  ֱאמּוָנה 
ֵאין ָּדָבר ֶׁשָּיכֹול ְלִהְתַרֵחׁש ִאִּתי ִמְּבִלי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַיֲעֶׂשה  

  -ִלי, ֵאין ִמי ֶׁשָּיכֹול ְלֵהיִטיב ִלי  זֹאת. ַאף ֶאָחד ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהַרע  
ִאם   ִּבי ַרק  נֹוְסכֹות  ַהָּללּו  ַהִּמִּלים   ."ְּבָכ ָחֵפץ  ָהעֹוָלם  ּבֹוֵרא 

ַוֲאִני ׁשּוב ָחׁש ֶׁשַהַּפַחד רֹוֵדף ַאֲחַרי,   ְזַמן ַמה  ַמְרּגֹוַע. ְוִאם עֹוֵבר 
ֱאמּונָ  ִּדּבּוֵרי  ְּבאֹוָתם  ִמְתַחֵּזק  ׁשּוב  ָיכֹול ֲאִני  ֵאינֹו  ֶאָחד  "ַאף  ה: 

ַהָּקדֹוׁש   ָרע.  ָּדָבר  ׁשּום  ִאִּתי  ְלִהְתַרֵחׁש  ָיכֹול  א  ַעִּמי,  ְלֵהיִטיב 
 ָּברּו הּוא ֵמֵגן ָעַלי, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִאִּתי, ֶאְצִלי ְוִעִּמי".

 ַהִּמיִּלים ַהָּללּו ַמְרִּגיעֹות אֹוִתי.
 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר  ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 "א) תשפר ַּבִּמְדּבָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
 

  

ם  ְלַהּׁשֵ ם  ְמִׂשיִחים  ּגַ ם  ַהַּגְׁשִמִּיי ם  ַהְּדָבִרית  אֶ   ֲאִפילּו
 ת. רּוָחִנּיּום ִנְהִיי ם  ַהַחִּייל ּכָ , ִיְתָּבַר�

�  הָּכזֶ ם  ָאדָ  ַּפַעם  אוֹ   אֶׁשהּו  ַיְרִּגיׁשא  ַאף   ְלַבד, 
ָיבֹוא  םְּבָמקוֹ א  �א  ֶׁשהּו ֶׁשַרק  ָמקֹום  ְּבֵאיֶזה  ִּכי   ,

ִיְהֶיה ְלַבד, ֶאָּלא ָּתִמיד ְיַדֵּבר    ָּבֶזה ָהעֹוָלם, הּוא �א
 .ְוָיִׂשיַח ִעּמֹו ִיְתָּבַר�

  ִּדְּברּו א  �ם  ִיְתָחְרטּו אִ ד  ְמאֹ א  ַהּבָ ם  ָלעֹולָ   ְּכֶׁשַּיִּגיעּו
י,  ָּפנּון  ְזמַ ה  ַהְרּבֵ   ָּכ�ל  ּכָ   ָהָיה ִלי, "ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ 
ן  ְלַהְמִּתי  ָצִרי�י  ָהִייתִ ן  ָּכאב,  ָּבְרחוֹ י  ָהַלְכּתִ ה  ּפֹ 

ה  ַּכּמָ ף  ַלֲחטוֹ ל  ָיכוֹ י  ָהִייתִ ה  ַהּזֶ ן  ַּבְּזמַ י  ֲהרֵ ,  ְלִמיֶׁשהּו
ם  ֶׁשְּמַדְּבִריה  ְקַטּנָ ה  ְּתִפילָ ל  ּכָ ם",  ַהּׁשֵ ל  אֶ ם  ִּדּבּוִרי

י ֶׁשאִ ם,  ָלָאדָ ה  ַאִּדירָ ה  ַהְצָלחָ ה  זֶ   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ 
ל  ִּבְגלַ ק  רַ ה,  ָּבזֶ ל  ִמְתַרּׁשֵ ם  ְוָאדָ ר,  ְלָּתאֵ ל  ִּבְכלָ ר  ֶאְפׁשָ 
ה  ִׂשיחָ ם  ְמַדְּבִרים  אִ ב  ָחׁשּו ק  רַ ה  ֶׁשּזֶ ב  חֹוׁשֵ א  ֶׁשהּו
 .ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ם עִ ה ֲאֻרּכָ 

ּוַמְכִניס    ַעְצמֹו,  ֶאת  ַמְטֶעה  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ַאְׁשֵרי 
ָּכל   לֹו  טֹוב  ְוָאז  ִלּבֹו,  ְּבתֹו�  ֵהיֵטב  ֵאּלּו  ִּדּבּוִרים 

 ַהָּיִמים. 
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ח"ב וח"ד ֶעֶר� ִהְתּבֹוְדדּות) 

 
 ) הק( ִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש 

 ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּול ֶא ב ְּבֶרְסלֶ ר  ָלִעים  נֹוְסִעיו ֲחֵבָרים עִ ן ָנָת י ַרּבִ ר: ַּתְקִצי

 תא.
ל. ּוִמַּיד ִהִּכיר ַרִּבי  "ַרֵּבנּו זַ ַאַחר־ָּכ ִנְכְנסּו ְּבַיַחד ֶאל  

זַ  ַרֵּבנּו  ֶאת  ָהִאיׁש,  "ָנָתן  ֶזה ּתַֹאר  ְלַעְצמֹו: ַהא  ְוָאַמר  ל 
ִלי:   ִזי"ֶׁשָאַמר  ַהאְלט  אּון   ִזי ("ְדַראֶּפע  ק ִּתְתַחּזֵ " 

 .  ")ַעְצְמז ֶוֱאחֹ
זַ  ְלַרֵּבנּו  ָׁשלֹום  ֶא "ְוָנְתנּו  ָּכל  ְוִסֵּדר  ַּכָּנהּוג.  ֶאת ל  ָחד 

ִיחּוסֹו ֵמֲאבֹוָתיו, ִּכי ַּגם ַרִּבי ַנְפָּתִלי ָהָיה ַיְחָסן ֶנֶכד ָהַרב  
זַ  ַרֵּבנּו  ָעָנה  ַיְחָסן.  ָהָיה  ֵליּבּוׁש  ַרִּבי  ְוַגם  ל "ִמְסָקאְהל, 

 .(ֻּכָּלם ְיהּוִדים טֹוִבים)"  ַאֶלע גּוֶטע ִאיְדן!"ְוָאַמר: 
יִ   ֶאת  ָנָתן  ַרִּבי  ִסֵּדר   ְלַרֵּבנּו ְוַאַחר־ָּכ ְוָאַמר  חּוסֹו 

ל, ֶׁשהּוא ָקרֹוב ִעּמֹו, ִּכי חֹוְתנֹו ַרִּבי ָדִוד ְצִבי ָהְיָתה לֹו  "זַ 
הֹויִריֶדעְנֶקע ַנְחָמן  ַרִּבי  ְזֵקנֹו  ִעם  ִמְׁשַּפְחִּתית  ר ִקְרָבה 

זַ זי"ע ַרֵּבנּו  ָעָנה  ְוָאַמר:  ".  ִזי ׁשֹוין פּון "ל  ֶקעֶנען  ִמיר 
ָה  ִמיר  ָנאר  ִזי  ַלאְנג,  ַצייט,  ַלאְנֶגע  ַא  ׁשֹוין   ִזי אְּבן 

 ."ִניְׁשט ֶגעֶזען
ְזַמן   ֶזה  ֲאָבל  ִמְּזַמן,  ַעְצֵמנּו  ֶאת  ַמִּכיִרים  (ֲאַנְחנּו 

 .ָארֹו ֶׁשא ִהְתָרֵאינּו)
 תב.
ה ִסּפּוִרים: "ּוְבתֹו ָּכ ִסֵּפר ָלֶהם ַרֵּבנּו זַ   ל ְׁשׁשָ

ַהָּקד ֵמָהַרב  ִמֶנעְׁשִכיִסּפּור ִראׁשֹון  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  : זֹוׁש 
ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָּבא ֵאָליו ֶאָחד ֵמֲאָנָׁשיו ְוָקַבל ְלָפָניו ְּבִעְנַין  

ֲאִני רֹוֶצה, ֶׁשָּכל  "ַּפְרָנָסה ּוָמעֹות ִּדיָרה ְוכּו'. ְוֵהִׁשיב לֹו:  
!ַהַּבִית ֶׁשַאָּתה ָגר ּבֹו, ִיְהֶיה ֶׁשְּל "   

ָהיָ  ַהֶּזה  ְוַגם  ְוַהַּבִית  ְׁשֵכִנים  ַהְרֵּבה  ִעם  ְמאֹד  ָּגדֹול  ה 
ָּתַמּה,   ָהִאיׁש,  זֹאת  ּוְכֶׁשָּׁשַמע  ָהְיָתה ָׁשם.  ַאְכַסְנָיא  ִּדיַרת 
ֵאי ִיְקֶנה ֶאת ַהַּבִית, ַוֲהא הּוא קֹוֵבל ִלְפֵני ַרּבֹו, ֶּׁשֵאין 

ַּפְרנָ  לֹו  ֵאין  ְּפרּוָטה,  ְּבָׁשֶוה  ֲאִפילּו  ִלְפרֹט  ְּבַמה  ָסה,  לֹו 
 ְוֵאין לֹו ְׂשַכר ִּדיָרה. 

ַא ֵמַאַחר ֶׁשָהְיָתה לֹו ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְּבִדּבּוֵרי ַרּבֹו,   
ֶׁשְּיֻקְּימּו   ַרָּבה,  ְּבִתְקָוה  ֵּביתֹו  ֶאל  ְוָנַסע  ֵמַרּבֹו  ִנְפָרד  ֵּתֶכף 

 ִּדְבֵרי ַרּבֹו.  
ֵמת   ָיִמים  ַּכָּמה  ַּבִית,  ַאֲחֵרי  אֹותֹו  ֶׁשל  ַהַּבַעל־ַהַּבִית 

>>>>>> 
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 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק' 
 טבריה של מעלה 

אפפו   מרוממים  עשרות  רגשות  לבבות  את 
ישראל,   ארץ  של  בצפונה  החבורות  ובני  התלמידים 
התנאים,   עיר  טבריה  במעלות  העפילו  שהכל  שעה 

 לשעות של התרוממות בצל ראש הישיבה שליט"א. 
תחילה הגיע ראש הישיבה שליט"א אל מתחם ציון  
וקיבלו   רבי עקיבא. עשרות תלמידים המתינו להגעתו 

עם כל אחד ואחד  את פניו, כשראש הישיבה משוחח  
הסמוכים   המדרש  בתי  ששני  לאחר  פנים.  במאור 
לציון, מלאים היו בלומדים ובשיעורים קבועים, נעמד  
ראש הישיבה שליט"א להתפלל מנחה ברחבה שלפני  

המשקיפה על פני הכנרת והעיר טבריה. ראש    -הציון  
בתוך   להתפלל  יש  "לכתחילה  ציין:  שליט"א  הישיבה 

מאחר   אולם  סגור,  להפריע  מקום  רוצים  אנו  ואין 
 לשיעור הלימוד, נתפלל בחוץ". 

עילית   טבריה  אל  השיירה  עלתה  עקיבא  רבי  מציון 
 לחבורה שכולה רוממות הנפש.

הנוכחים   זכו  ארוכה  שעה  כלל    -משך  שבדרך 
שומעים את שיעורי ההוד של ראש הישיבה שליט"א  

לשמוע שיעור רב נופך    -דרך הטלפון או בשידור חוזר  
היש  בני  מראש  של  בחשיבותם  שפתח  שליט"א,  יבה 

זי"ע   רבינו  של  בביאורו  להרחיב  והמשיך  ישראל  ארץ 
בו': הצדיק אשר   עיניו  יוחאי ש'נתן  על רבי שמעון בר 
הסתכלות  להם  גם  שיהיה  לאחרים,  עיניו  את  מעניק 

 מרוממת על כל משעולי החיים. 
ככלות החבורה זכו הנוכחים לשעה ארוכה של קורת  

הזה בעולם  ישב  רוח  שליט"א  הישיבה  כשראש   ,
והדרכה.   הארה  בדברי  השואלים  לכל  והשיב  בראש 
כך   על  סיפר  ומעלה,  משכמו  אברך  הנוכחים,  אחד 
ש"שכב בין המתים" בעת האסון הנורא במירון; אברך  
בין המתים   נענה: "אני שכבתי  ירושלים,  אחד, מיקירי 

 בירושלים, עד שגיליתי את אורו של ראש הישיבה". 
הה כל  בתום  על  עמוק  רושם  שהותירה  תכנסות 

ציונו   לעבר  שליט"א  הישיבה  ראש  יצא  משתתפיה, 
הקדוש של כ"ק מוהרא"ש זי"ע ביבנאל, שם התבודד  

 בסילודין וערך תפילתו מנהמת לב. 
 - - -אשרינו שזכינו 

 

ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְוא  ַהּיֹוְרִׁשים,  ֵּבין  ְּגדֹוָלה  ַמְחֶקת  ּוָפְרָצה  ִּביֻרָּׁשה.  ַהַּבִית  ְוָעַבר 
ַּכָּמה   ָׁשם  ֵמתּו  ִּכי  ֵמַהַּבִית,  ַהַהְצָלָחה  ָנְפָלה   ָּכ  ּוְבתֹו ֵּביֵניֶהם.  ְלִהְׁשַּתּוֹות 

ְוכָ  ַאַריין  ֲאָנִׁשים,   ִזי ָהאט  ֶעס  ַאז  ֵׁשם  ְוָיָצא  ֵמת.  ַהַּבִית,  ֶאת  ֶׁשָּקָנה  ִמי  ל 
גּוֶטע, ִניְׁשט  ִדי  טֹוב"    ֶגעַכאְּפט  ַה"א  ְלָׁשם  ַהִחיצֹוִנים)    –(ֶׁשָחַדר  ַהּכֹוחֹות 

ְוכּו ְורּוחֹות  ֵׁשִדים  ָׁשם  ֶׁשֵּיׁש  ּופָ '(ַהְינּו  ַהַּבִית,  ָּכל  ַעל  ַרע  ֵׁשם  ְוַנֲעֶׂשה  ְסקּו ), 
 ָהעֹוְבֵרי ְּדָרִכים ִמְּלִהָּכֵנס ֶאל ָהַאְכַסְנָיא, ּוֵבין ָּכ ָיְצאּו ָּכל ַהְּׁשֵכִנים ִמָּׁשם.  

ְוָעׂשּו ַהְכָרָזה ִלְמּכֹר ֶאת ַהַּבִית, ְוא ָהָיה ָעָליו ׁשּום קֹוֶנה ַמֲחַמת ַהֵּׁשם ַרע, 
 ָעָלה ְמִחירֹו ְמַעט ָמעֹות ִּכְמַעט ְּכלּום.  ְוַעל־ֵּכן ְּבָכל ַּפַעם ָּפֲחתּו ְמִחירֹו, ַעד ֶׁש 

ַהּנַ  ָהִאיׁש  ְּבֵלב  ִנְכַנס  ִמֶנעְׁשִכי"ְוָאז  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַרּבֹו  ִּדְבֵרי  ֶׁשָאַמר לֹו:  זל   ,
"!ְוָקָנּה ֶאת ָּכל ַהַּבִית    "ֲאִני רֹוֶצה, ֶׁשָּכל ַהַּבִית ֶׁשַאָּתה ָגר ּבֹו, ִיְהֶיה ֶׁשְּל ְוָהַל
זֹול ָּגדֹול. ּוֵמָאז ִהְתִחיָלה ַלְחזֹר ַהַהְצָלָחה ֶׁשל ָּכל ַהַּבִית, ְוִהְתִחילּו ַלֲעבֹר ּבֹו  ּבְ 

 ַהְרֵּבה עֹוְבֵרי ְּדָרִכים, ְוַנֲעָׂשה ָעִׁשיר ָּגדֹול.  
ִמֶנעְׁשִכי ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַרּבֹו  ֶאל  ְוֵאי    זְוָנַסע  ִעּמֹו,  ֶׁשָּקָרה  ַמה  לֹו  ְלַסֵּפר 

ְוֵהִבין  ֶּׁשעֲ  ְלֵביתֹו  ַלְחזֹר  ָרָצה   ַאַחר־ָּכ ָעִׁשיר.  ְוַנֲעָׂשה   ,ַהֵּׁשם־ִיְתָּבַר ָזרֹו 
ְוַעל־ֵּכן   ָּתִמיד,  ָרִגיל  ֶׁשָהָיה  ְּכמֹו  ָׁשֵלם,  ְּבֵלב  ְרׁשּות  לֹו  נֹוֵתן  ֶׁשֵאינֹו  ִמְּתנּועֹוָתיו, 

  הּוא ַּפַחד ִלְנסַֹע ְלֵביתֹו ְוִנְׁשַאר ָׁשם.
ּכַ  ָהָיה  ֵהִבין  ְוֵכן  ֵּביתֹו,  ֶאל  ַלְחזֹר  ְרׁשּות  ְלַקֵּבל  ַרּבֹו  ֶאל  ֶׁשִּנְכַנס  ְּפָעִמים,  ָּמה 

ַוִּייָרא ְמאֹד ַלְחזֹר. (ִּכי ָנַפל ַּפַחד ָעָליו, ֶׁשִאם   ִמְּתנּועֹוָתיו, ֶׁשֵאינֹו נֹוֵתן לֹו ְרׁשּות, 
ֹוְדִמים ֶׁשֵּמתּו). ְוַעל־ֵּכן ִנְתַמְהַמּה  ַיְחזֹר ֶאל ֵּביתֹו, ָימּות ְּכמֹו ְׁשָאר ַּבֲעֵלי־ַהַּבִית ַהּק

זַ  ַרֵּבנּו  ָאז  [ְוִסֵּפר  ָׁשִנים.  ְׁשָלׁש־ֶעְׂשֵרה  ָמְרְּדַכי  "ָׁשם  ַרִּבי  ְּבֵבית  ֶׁשִּבְהיֹותֹו  ל, 
(ַּכּנַ   זִמֶנעְׁשִכי ֵמֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל  ֲחָזָרה  ֶאת  "ְּבַדְרּכֹו  ָׁשם  ָּפַגׁש  עֹוד  שיט),  ִסיָמן  ל 

 ה].  ָהִאיׁש ַהּזֶ 
, ִהְתַיֵּׁשב ָהִאיׁש ַהֶּזה ְוָחַזר ְוָנַסע ֶאל ֵּביתֹו, זַאַחר ֶׁשִּנְפַטר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמֶנעְׁשִכי

 ְוֵתֶכף־ּוִמַּיד ְּבבֹואֹו ֶאל ֵּביתֹו ֵמת. 
ַּתְלִמיד ֶאָחד ִמִּליָאִדי: ֶׁשֵּיׁש לֹו  ַזְלָמן  ַרִּבי ְׁשֵניאֹור  ֵמָהַרב ַהָּקדֹוׁש    ִסּפּור ֵׁשִני 

, ֶּׁשאֹוֵמר ְּכָבר ְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים ּתֹוָרה ַעל ּתֹוָרה ַאַחת  עְסְטַראֶׁשעלֶ ִמ   ע  ֶעלֶ 'ַרִּבי ַאֲהר
 .ֵמַרּבֹו

 ּוָבֶזה ַהִּסּפּור ָרַמז ְלַרִּבי ָנָתן, ֶׁשְּיַרֶּבה ְלַחֵּדׁש ְּבתֹוָרתֹו.
ִמ  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֵמִהְתָקְרבּות  ְׁשִליִׁשי   בְזָלאְטׁשּוִמ יְכל  ִסּפּור 

ַהָּקדֹוׁש   ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב  ֶאל  ִמיְכל  ַרִּבי  ֶׁשִּנְכַנס  ְּבֵעת  ַהָּקדֹוׁש:  לַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב 
ַהַּבַעל־  ִעם  ְּכֶׁשִּדֵּבר   ְוַאַחר־ָּכ ָּגדֹול.  ּוַפַחד  ִיְרָאה  ָעָליו  ָנְפָלה  ָהִראׁשֹוָנה,  ַּבַּפַעם 

ֵמַה  ָנַפל  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ֵׁשם־טֹוב  אּוַלי  ַמֲחָׁשָבה,  ּבֹו  ְוִנְכְנָסה  ִּיְרָאה. 
ַהָּקדֹוׁש ַעם־ָהָאֶרץ. ּוְבאֹותֹו ֶרַגע ָּתַפס ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב ַהָּקדֹוׁש ֶאת ַיד ַרִּבי ִמיְכל  

(ִמיְכל, ַאָּתה ַעם ָהָאֶרץ!), "  ִמיְכל, ִּביְסט ַאן ַעם־ָהָאֶרץ!"ְוָאַמר לֹו ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון:  
 ְוִנְבַהל ַרִּבי ִמיְכל ְמאֹד ְוִנְׁשּתֹוֵמם, ֵאי ֶׁשּיֹוֵדַע ַמְחְׁשבֹוָתיו.  

ל. ְוָאז  "ל, ִנְכְנָסה ּבֹו ַמְחָׁשָבה ַהּנַ "ְוֵכן ָהָיה ֵאֶצל ַרִּבי ָנָתן, ְּכֶׁשִּדֵּבר ִעם ַרֵּבנּו זַ 
זַ  ַרֵּבנּו  ַהִּסּפ"ְּכֶׁשִּסֵּפר  ֶזה  ְוָאַמר לֹו:  ל  ָנָתן  ַרִּבי  ַיד  ֶאת  ָּתַפס  ּוְכֶׁשִּסֵּים,  ִמיְכל,  "ּור 

ַעם־ָהָאֶרץ! ַאן  ַמְחְׁשבֹוָתיו, "  ִּביְסט  ֶׁשּתֹוֵפס  ָנָתן,  ְלַרִּבי  ָרַמז  ַהִּסּפּור  (ּוָבֶזה 
ִּכי א ֶנֶעְלמּו  ֶׁשחֹוֵׁשב ָאז, ְוִנְבַהל ְוִנְׁשּתֹוֵמם ַרִּבי ָנָתן ְמאֹד ְמאֹד ִּבְראֹותֹו ְּבֵעיָניו,  

 ֵמִאּתֹו ָּכל ַמְחְׁשבֹוָתיו ְוַרְעיֹונֹוָתיו ָהעֹוִלים ַעל ְלָבבֹו). 
" ַהַצִדיק  ְּפֻעַּלת" ִנְלָקח ִמֵּסֶפר   -ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה (  

 

 

 

 על ‰טוב יזכרו ‰מנ„בים ל‰פˆ˙ ‰‚ליון  

 נתנדב על ידי   הגליון
 הי"ו יאקאבאוויטש שמואל מרדכי  ר'

  סיעתא דשמיא חייבני חיי ומזוני רוול
 והצלחה בכל הענינים

ניתן לתרום עבור הוצאות הגליון בכל העמדות של 
 נדרים פלוס על שם 

 " "היכל הקודש ירושלים 
  

 שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה; ועוד   -קול ברסלב  
 845-351-0910/    212-444-9191/ ארה"ב   0797040066ארץ ישראל  

 438-300-8080/ קנדה    03303502361אנגליה  
   breslevcenter@gmail.comלקבלת הגליון במייל 

 

 

 תפילה; מתכונים; ועוד  סיפורי  שיעורים;    -  קוואל פון חיזוק (לנשים) 
 845-351-9060/    212-444-9169ארה"ב    0797040069ארץ ישראל    

 438-320-9090/ קנדה  03303502363אנגליה    
  058-637-7799הודעות  /    chizuk@rabbiroth. orgחיזוק יומי במייל  

 

 !!!במרכז ההפצה מבצע
  ₪ 1 אוצר לבחורי הישיבה

  ₪ 100עות ביקמ  5קמיעות 
 ₪ 150עות ב יקמ 10

mailto:breslevcenter@gmail.com

