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 אֹויף ִדי ַּפְרָׁשה טַא ָווארְ 
ב אָֹהִלים  םַוִּיְגְּדלּו ַהְּנָעִרי א  ֵמִבי.  ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֹׁשֵ

ד')ֵתצֵ א  ַּתְנחּוָמ (  ַהֶמְדָרׁשם  ְּבֵׁש "י  ַרִׁש  ְוֵאין    א  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם,  ִנָּכִרים  ָהיּו  א  ְקַטִּנים  ֶׁשָהיּו  ְזַמן  ָּכל 
ִּטיָבם. ֵּכיָון ֶׁשַּנֲעׂשּו ְבֵני ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ֶזה ֵפַרׁש ְלָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות  ָאָדם ְמַדְקֵּדק ָּבֶהם ַמה  
ָזָרה ַלֲעבֹוָדה    ֵאי ב  ֵהיֵט ע  ָיַד א  הּוד,  ַציִ   יֹוֵדעַ ה  ָהיָ ו  ְשֵעָׂשיר  ְואֹוֵמ "י  ַרִׁש   ַמְמִׁשי.  ְוֶזה ֵפַרׁש 
",  ?ַאָּבא, ֵהיַא ְמַעְּׂשִרין ֶאת ַהֶּמַלח ְוֶאת ַהֶּתֶבןת, "לֹוְׁשֵא ל ָׁשַא א הּו, ָלצּוד ּוְלַרּמֹות ֶאת ָאִביו

ל  ְּבכָ א  ִהְתַמֵּצ א  א  הּום,  ָּת   ִאיׁשה  ָהיָ ב  ַיֲעקֹ  ַא .  ֶׁשּלֹות  ְוַהָחְכמֹו ת  ַהֵּליָצנּום  עִ   ָהַל א  הּו
א  ִנְקָר א  הּות,  ְלַרּמֹוף  ָחִרי  ָּכל  ּכָ א  ֶׁשי  ִמ ב,  חֹוֵׁש א  ֶׁשהּוה  ַמ ת  ֶא ר  ָאַמ א  הּו,  ָהֵאּלּום  ַהְּדָבִרי

 ר.ְוֵעבֶ ם  ֵׁש ם ַהַּצִּדיִקיי ְּבָאֳהלֵ ב ָיַׁש ב ַיֲעקֹם, אָֹהִליב יֹוֵׁש ם". ַּת "
ב',  ֵחלֶ "ן,  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט (ר  אֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  ְוָחְכָמתֹו    "ב) ין  ִסיָמ ק  ְּכֶׁשָאָדם הֹוֵלך ַאַחר ִׂשְכלֹו 

ְוִעָּקר ַהַּיֲהדּות  .  יּוַכל ִלּפל ְּבָטעּוִתים ּוִמְכׁשֹולֹות ַרִּבים ְוָלבֹוא ִליֵדי ָרעֹות ְּגדֹולֹות, ַחס ְוָׁשלֹום
ָּדָבר ֶׁשעֹוֶׂשה, ֶׁשִּיְהֶיה  הּוא ַרק ֵליֵלך ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות ּוְלִהְסַּתֵּכל ְּבָכל 

ִיְתָּבַרך   ְוִלְבִלי ְלַהְׁשִּגיַח ְּכָלל ַעל ְּכבֹוד ַעְצמֹו ַרק ִאם ֵיׁש ָּבֶזה ְּכבֹוד ַהֵּׁשם  ִיְתָּבַרך  ָׁשם ַהֵּׁשם 
 ַיֲעֶׂשה, ְוִאם ָלאו ָלאו 

י כ"ב,  ִמְׁשלֵ (ר  אֹוֵמ   ַהֶּמֶלה  מְֹׁשם,  ְצִעיִרין  ָעִדי ם  ְּכֶׁשֵה ם  ִּביָלִדי ר  ְלַהְחִּדי ל  ֲאבָ   ָצִרי ה  זֶ ת  ֶא 

י  ִמְׁשלֵ   ֶמְדָרׁש(ה  זֶ ל  עַ ם  אֹוְמִרי"ל  ֲחזַ ",  ַעל ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם ִּכי ַיְזִקין א ָיסּור ִמֶּמָּנה  רֲחנֹ ַלַּנעַ "   ו')

 ם". ָׁשַמיִ  ְוִיְרַאת ה ּתֹוָר ם עִ  ָּכ ל  ִיְגַּד א הּוה, ְלתֹוָר   ִּבְצִעירּותֹו ַיְלֶּד ת ֶא  ִחיַנְכָּת ם ִא " כ"ב, ג') 
ז  ְוָא   ִיְגְּדלּו ם  ֶׁשַהְּיָלִדיד  עַ   ְיַחּכּום  ֵה ן,  ְזַמ ה  ַהְרּבֵ ד  עֹום  ָלֶה   ֶׁשֵּיׁשב  ַלְחׁשֹם  ְיכֹוִלים  הֹוִרי

ר  ַּבּבַ ר  ְּכבָ ם ְּכֶׁשאֹוֲחִזיי,  ִמַּד ר  ְמֻאָח ר  ְּכבָ ז ָא ם  ְּגֵדִלים  ַהְיָלִדיר ֶׁשַּכֲאֶׁש א  ִהית  ָהֱאֶמ ם.  אֹוָת   ְיַחְּנכּו 
  הֹוֵל   -ן  ִמְסּכֵ   –י  ְוַהֵּׁשנִ ד,  ִלְלמֹ   ַהִּמְדָרׁשת  ְלֵבי  הֹוֵלד  ֶאָח ה,  ּפֹונֶ ד  ַהֶּילֶ ן  ְלָא ר  ְּכבָ ם  רֹוִאיה  ִמְצוָ 

 ד. ְמאֹ  ןָקָט ד עֹוה ָהיָ א ְּכֶׁשהּוד  ַהֶּילֶ ת ֶא  ִחְּנכּו ֵאיי ָּתלּוה זֶ ת, ִלְׁשֻטּיֹו
  ם ַהְיָלִדיק  ְּבִדּיּו  ָּכ ם,  ִמְתַנֲהִגים  ֶׁשַההֹוִרי  ֵאים.  ַעְצָמ ם  ַּבהֹוִריי  ָּתלּום  ַהְיָלִדי  ִחּנּו ר  ִעיָק 
 ם. ֶׁשָּלֶה ם ֵמַההֹוִרי ם טֹוִביר יֹוֵת  ִיְהיּום  ֶׁשַהְּיָלִדיל ְּכלָ ת ְלַצּפֹור  ֶאְפָׁש י ִא . ִיְתַנֲהגּו

נ"ו)   םַחַז"ל אֹוְמִרי ד  ַהֶּילֶ ם  ַהְּדָבִרית  ֶׁשֶא   ֶׁשֵּיְדעּו ב,  ָּבְרחֹור  ְמַדּבֵ ד  ֶילֶ ם  ֹוְמִעיֶׁשְּכֶׁשּׁש   (סּוָּכה 
ר  ּוְמַדּבֵ ל  ּוְמַקּלֵ ק  צֹועֵ א  הּות,  ַּבֲעִדינּור  ְמַדּבֵ א  ֶׁשד  ֶילֶ ם  ְּכֶׁשרֹוִאי.  ֵמִאּמֹו  אֹוו  ֵמָאִבי  אֹוע  ָׁשַמ 
ר  ְמַדּבֵ ם  ּגַ ד  ַהֶּילֶ ן  ְוָלכֵ ם,  ְמַדְּבִרי  ֶׁשָּכ ת  ַּבַּביִ ע  ָׁשַמ ד  ֶׁשַהֶּילֶ ן  ִסיָמ ה  זֶ ן,  ִליְצלָ א  ַרֲחָמנָ ה  ּפֶ ל  ִנּבּו
ם  עִ ת  ַּבֲעִדינּור  ֶׁשְּמַדּבֵ ד  ֶילֶ ם  ּוְכֶׁשרֹוִאי.  ָּכת  זֹא  ְמַבֵּקׁשא  הּו  ַמֶּׁשהּו  ְמַבֵּקׁשא  ְּכֶׁשהּוץ,  ֶאֶר   ֶּדֶר

ה,  טֹובָ   לֹוה  ֶׁשעֹוֶׂש י  ְלִמ ה  מֹוֶד א  הּון,  ַּכהֹגֶ א  ֶׁש  ַמֶּׁשהּוה  עֹוֶׂש א  ְּכֶׁשהּול  ִמְתַנּצֵ א  הּות,  ַּבֲעִדינּו
ף ִמְׁשַּתֵּק ם,  עֹוִׂשים  ֶׁשַההֹוִריה  ַמ ל  ּכָ ת.  ַּבַּביִ ו  הֹוָרי ל  ֵאֶצ ד  ָלַמ א  ֶׁשהּוה  ַהָּׂשפָ ת  ֶׁשּזֹאה  ִמְתַּגּלָ ז  ָא 

 ם. ַהְיָלִדיל ֵאֶצ 
ם.  ַעְצָמ ת  ֶא   ְלַחֵּנם  קֹוֵד   ֶׁשִּיְראּו ם,  ִמַּיְלֵּדיֶה ת  הּוִדייְ ת  ַנַח ת  ִלְראֹום  רֹוִצים  הֹוִרים  ִא ן  ָלכֵ 

יִ אֹוטֹוָמִט ה  זֶ ז  ְוָא ת.  ּוַבֲעִדינּוץ  ֶאֶר   ְּבֶדֶר ג  ְלִהְתַנֵה   ִיְראּו ם  ְּבַעְצָמ ם  ֶׁשֵה  ל  ֵאצֶ ף  ְׁשַּתֵּק ית 
 ם. ַהְיָלִדי
א  ְוב  ַהּלֵ ת  ֶא ם  אֹוְכִלים  ְוַההֹוִריה,  ַהּתֹוָר   ִמֶּדֶרם  ֶׁשּגֹוְלִׁשי ם  ְיָלִדים  ֶיְׁשנָ   ְלַדֲאבֹוֵננּו 

ן  ִּבְזַמ ם,  ַלְיָלִדיה  ָקָר ה  זֶ   ֵאין  ְלָהִבים  ְיכֹוִליא  ם  ְוֵה י,  ַח ם  אֹוָת ל  אֹוכֵ ה  זֶ ת.  זֹאת  ִלְראֹום  ְיכֹוִלי
  ֵאי ם,  ַההֹוִרית  ֶא ם  ְמַחִּקיק  ַר ם  ַהְיָלִדים  ִא ה.  ָּככָ   ִהְתַנֲהגּוא  ם  ְּבַעְצָמ ם  ֶׁשֵה ם  יֹוְדִעים  ֶׁשֵה 
ל  עַ ם  ַמְקִּפיִדין  ּכֵ ם  ֶׁשַההֹוִרין  ִּבְזַמ ת,  ּוִמְצוֹוה  ּתֹוָר ם  ׁשֹוְמִריא    ְלַצֲעֵרנּו ם  ֶׁשַהְּיָלִדין  ִיָּתכֵ 

 ?ָהֵאּלּום ַהְּדָבִרי
ם  ֲחֵבִרים  עִ   ִהְתַחְּברּום  ֶׁשַהְּיָלִדית  ֶּבֱאֶמ ת  ִלְהיֹול  ָיכֹול",  ַהְּכלָ ן  ִמ א  יֹוֵצ ם "ּגַ ם  ַקֵּייט  ְּבֶהְחלֵ 

ם.  הֹוֵריֶה ל  ֶׁש ת  ַהּטֹובֹום  ַהְּדָרִכי ת  ֶא   ָעְזבּו ם  ֵה ן  ְוָלכֵ ת,  ֲעַקְלַקּלֹום  ִּבְדָרִכים  אֹוָת   ֶׁשהֹוִליכּו ם  ָרִעי
 ם. ַההֹוִרית ַאְׁשַמ ם ּגַ ה זֶ י ֵמֲאחֹוֵר ן  ָטמּות ִלְהיֹול ָיכֹו ם ִלְפָעִמיה, ַהִּסּבָ ת זֹאק ַר ד  ָּתִמיא ל ֲאבָ 
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 ְמַסֵּפר מֹוַהָרא״ׁש
 ַאָּתה א ָיכֹול ְלַבד 

קּוִׁשָּיה   ִעם  ְלמֹוֲהָרא"ׁש  ַּפַעם  ִהִּגיַע  ְיהּוִדי 
ֹמוֲהַר"ן ִליקּוֵטי  ַעל  אֹוֵמר    .ֲחָזָקה  ַרֵּבינּו 
י')  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ַּגֲאָוה    ֶׁשַהַּבֲעֵלי  (ִליקּוֵטי 

ְוֵאין   ְּבַעְצָמם,  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשְּיכֹוִלים  אֹוְמִרים 
ְוָׁשַאל ַהּדֹור,  ַצִּדיֵקי  ֶאל  ָלֶלֶכת    ְצִריִכים 

ַז"ל  ׁש"מֹוֲהָראת  אֶ י  ַהְּיהּודִ  ַרֵּבינּו  ָלָּמה   :
ֶּבֱאֶמת  ְוָלָּמה  ַּגֲאָוה,  ַּבֲעֵלי  אֹוָתם  קֹוֵרא 
ַז"ל   ַרֵּבנּו  ֲה�א  ַהַּצִּדיק,  ֶאל  ָלֶלֶכת  ְצִריִכים 

ֶאָחד   ֶׁשָּכל  אֹוָתנּו,  ָיכֹול  ְוֶאחָ ִלֵּמד  ד 
ְמֻבָּקׁשֹו  ָּכל  ִלְפֹעל  ָיכֹול  ֶאָחד  ְוָכל  ְלִהְתַּפֵּלל, 

ִיְתָּברַ  ַהֵּׁשם  ַז"ל  ֵאֶצל  ַרֵּבינּו  ָלָּמה  ֵּכן  ְוִאם   ,�
ַגֲאָוה",   "ַּבֲעֵלי  אֹוָתם  ֶׁשאֹוְמִרים   ֵאּלּוקֹוֵרא 
 ֶׁשְּיכֹוִלים ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַעְצָמם?

ֶׁשַהֵּתרּוץ ֶזה  ַעל  ָעָנה  הּוא    מֹוֲהָרא"ׁש 
ְוָצִרי�   ָיכֹול  ְיהּוִדי  ֶׁשָּכל  ָנכֹון  ְּביֹוֵתר.  ָּפׁשּוט 
ִיְתָּבַר� ַעל ָּכל ָּדָבר, ֲאָבל ִאם   ְלַבֵּקׁש ְלַהֵּׁשם 
ַעד   ַרב  ְזַמן  ִיַּקח  �א  ְלַצִּדיק,  הֹוְלִכים  �א 

 ֶׁשַּיְפִסיקּו ְלַגְמֵרי ְלַדֵּבר ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם.
ָצר עֹוְבִרים  ְמֹאד ֲאָנִׁשים  ְוִיּסּוִרים  ֹות 
ִיְתַחֵּזק ִויַבֵּקׁש  ן  ָאכֵ ָקִׁשים. ַּבַהְתָחָלה ָהָאָדם  

הּוא   ַמה  ְזַמן  ְּכֶׁשַּיֲעֹבר  ֲאָבל  ֵמַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה 

 ֹ  הֶׁשַאּתָ   ְל�  ַיְפִריעַ   אֶׁשּל
 ,לָּגדֹו  ןּוַבְיׁשָ  טָׁשקֵ  םָאדָ 

ֹ ל  ִּבְכלָ ה  זֶ  ֹ ה  ְוזֶ ט  ָׁשקֵ ם  ָאדָ ת  ִלְהיֹו ה  ְּבָעיָ א  ל א ל
  ִמָּדהת  זֹאת  ַּבְיָׁשנּון;  ַּבְיׁשָ ם  ָאדָ ת  ִלְהיֹון  ִחָּסרֹו
ה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֶׁשֲחָכֵמינּו  ְּכמֹות,  ְיהּוִדי

עט.)ם  אֹוְמִרי ל  ִיְׂשָראֵ י  ִמִּסיָמנֵ ד  ֶׁשֶאחָ   (ְיָבמֹות 
"ֶׁשהֵ א  הּו "ל  ֲחזַ ם  אֹוְמִריד  עֹום";  ַּבְיָׁשִנים 

כ.) כ)  ַהָּפסּוקל  עַ   (ְנָדִרים  כ,  "ּוַבֲעבּור  :  (ְׁשמֹות 
ְּפֵניכֶ  ַעל  ִיְרָאתֹו  , "ְלִבְלִּתי  הּבּוׁשָ   ", זּום ִּתְהֶיה 

י  ִלידֵ ה  ְמִביאָ ה  ֶׁשַהּבּוׁשָ ד  ְמַלמֵ   -ֶתֱחָטאּו",  
ה  ַהּבּוׁשָ ת  ִמּדַ ת  אֶ   לֹו  ֶׁשֵּיׁשי  ִמ   ,א"ֵחְט ת  ִיְראַ 

 ֹ  א. ֵחְט י  ִלידֵ  ַיִּגיעַ א ל
ָעַבְרּתָ  ה ָקׁשֶ ד  ְמאֹ ד;  ְמאֹ ה  ָקׁשָ ת  ַיְלדּו  ֱאֶמת, 

  ָׁשְברּו ,  ְל�  ֶׁשָעׂשּוב  ּכֹותֵ ה  ֶׁשַאּתָ ה  מַ   ִלְׁשמֹועַ 
ַהְרּבֵ    ּוִבּזּו   אֹוְת�   ָרְמסּו,  ְלַחֶּיי�  ָיְרדּו ה,  אֹוְת� 

ה  ֶׁשַהַהְצָלחָ   ְל�ד  ְלַהִּגיב  ַחָייי  ֲאנִ ל  ֲאבָ ,  אֹוְת�
  ְּבַעְצְמ�ס  ַּתְכִנים  ִא .  ֶׁשְּל�ם  ַּבָּיַדיִ ה  ְנתּונָ   ֶׁשְּל�

ת  ִׁשירֹו  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ ר  ָּתִׁשיה,  ֱאמּונָ 
ה  זֶ י  ְידֵ ל  עַ ,  אֹותֹול  ּוְּתַהּלֵ ה  ּתֹודֶ ת,  ְוִתְׁשָּבחֹו

 ה תשע"ט) ְראֵ ה ֱאמּונָ   ֲעָצתֹו(   .ֶׁשְּל�ר ִמְרמּוהַ א מֵ ֵּתצֵ 
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ם  ֵה ה  צּוָר   ְּבֵאיזֹול  ֲאבָ ת,  ַׁשּבָ ם  ׁשֹוְמִרין  ָאכֵ ם  ֶׁשַההֹוִרי  ֲאִפילּו 
?  קֹוֶדׁשת  ְּבַׁשּבָ ם  הֹוֵריֶה ל  ֵאֶצ ם  ַהְיָלִדים  רֹוִאיה  ַמ ת?  ַׁשּבָ ם  ׁשֹוְמִרי

ם רֹוִאים  ֵה ?  קֹוֶדׁשת  ַׁשּבָ   ֶׁשַּמִּגיעַ ם  ְׂשֵמִחים  ֶׁשַההֹוִרים  רֹוִאים  ֵה 
ם  ֶׁשַההֹוִרים  רֹוִאים  ֶׁשֵה   אֹום?  הֹוֵריֶה י  ְּבֵעינֵ ה  ַוֲחׁשּובָ ה  ְיָקָר ת  ֶׁשַהַּׁשּבָ 
  ֵאי   ְמַחְּפִׂשיםם  ְוֵה ת  ַאֶחֶר ה  ְּבֵריָר ם  ָלֶה ן  ֵאיי  ּכִ ק  ַר ת  ַׁשּבָ ם  ׁשֹוְמִרי

 ת?ֵמַהַּׁשּבָ ר ְלִהְתַּפֵּט ר ְּכבָ ר ֶאְפָׁש 
ר  יֹוֵת   ִיְהיּוא  ב  רֹוי  ּפִ ל  עַ ם  ְיָלִדיל.  ַהָּגדֹו  ַהֶהְבֵּדלח  ֻמּנָ ה  ּפֹ
ת  ָּפחֹות  ַאַח ה  ְּבַדְרּגָ   ֵיְרדּו ם  ַהְיָלִדיר,  ְּכבָ ם  ִא ם.  ֵמהֹוֵריֶה ם  טֹוִבי

ה  ַוֲחׁשּובָ ה  ְקדֹוָׁש א  ִהית  ֶׁשַהַּׁשּבָ ם  ַמְרִּגיִׁשים  ַהְיָלִדים  ִא ם.  ֵמהֹוֵריֶה 
ת ַהַּׁשּבָ ת  ֶא ם  ּוַמֲעִביִרית  ַהַּׁשּבָ ם  עִ ם  ְׂשֵמִחים  ֶׁשַההֹוִרים,  ַההֹוִריל  ֵאֶצ 

יו  ָא ה,  ֲעצּוָמ ה  ְּבִׂשְמָח  ת  ִּבְלָבבֹום  ּגַ ק  ֵּתָחֵק ת  ַהַּׁשּבָ ל  ֶׁש ה  ָר ְֹק ז 
 ם. ְוָׁשלֹוס ַח ת ַהַּׁשּבָ ת ֶא ל ְלַחּלֵ   ָיֵעּזּוא ם ְוֵה ם.  ַהְיָלִדי

ה  ְּבֵאיזֶ י  ָּתלּול  ַהּכֹ ת.  ָהֲאֵחרֹות  ַהִּמְצוֹול  ְּבכָ ה  זֶ ר  ַהָּדבָ   אֹותֹו
ם  ְמַחְּפִׂשיא  ם  ֵה ם  ִא ת.  ַהִּמְצוֹות  ֶא   ְמַקְּיִמים ם  ַההֹוִריק  ְוֵחֶׁש ה  ֲאִויָר 

ה  ֶׁשּזֶ ה  ַּבֲעֵבָר ם  ְמַזְלְזִליא  ם  ֵה ם  ִא ה, ָקֶׁש ת  ְּכֶׁשְּקָצ ה  ִמִּמְצוָ ק  ְלִהְתַחֵּמ 
  ל  ּכָ אה.  ָּככָ   נֹוַח ר  יֹוֵת ת  ְקָצ ם  ָלֶה ר  ִמְסַּתֵּד ה  ְּכֶׁשּזֶ ה  נֹוָרָא   ָּכה  זֶ   ָּכ

 ם.ַהְיָלִדיל ֵאֶצ ם ּגַ ט ִיָּקלֵ 
ה  ֶׁשַּכִּנְרֶא ן  ִסיָמ ה  זֶ ם,  ְוָׁשלֹוס  ַח ן  ְּתִפִּלי  ְלָהִניַח ק  ַמְפִסיד  ְּכֶׁשֶּילֶ 

 'ֵמֵהיֵכי ֵּתיֵתי'.ה ָהְיָת  ֶׁשּלֹון ַהְּתִפִּלית ַהָּנַח ל ֶׁשּכָ ו ָאִביל ֵאֶצ ה ָרָא א הּו
א  הּו ן,  ִליְצלָ א  ַרֲחָמנָ ת  ּוְטֵרפֹות  ְנֵבלֹול  ֶלֱאכֹול  ֶׁשַּמְתִחיד  ֶילֶ 
ם  ֶׁשֵה י  ִלְפנֵ ל  ְלִהְסַּתּכֵ ם  ַמְקִּפיִדים  ֶׁשֵה ו  הֹוָרי ל  ֵאֶצ ה  ָרָא א  ה  ַּכִּנְרֶא 

ה  ַהִּמְסָעָד   אֹום  ָהאּולָ ם  ִא ב,  טֹור  ֶהְכֵׁש ה  ָלזֶ   ֵיׁשם  ִא   ַמֶּׁשהּום  אֹוְכִלי
 ת. ְלַכְׁשרּו  ָהֶרֶגׁשת ֶא ם ֶאְצלָ ר ִקיֵר ה ְוזֶ ה, טֹובָ ה ַהְׁשָּגָח ת ַּתַח 

ת  ַּבַּביִ ה  ָרָא א  ֶׁשהּוה  ַמ ה  זֶ י  ּכִ ו?  הֹוָרית  ֶא ד  ְיַכּבֵ א  ד  ֶׁשֶּילֶ   ַמּדּועַ 
ן  ְוָלכֵ ם,  אֹוָת ם  ַמְחִׁשיִביא  ל  ּוִבְכלָ ם  ֵמהֹוֵריֶה ם  צֹוֲחִקי  ְוִאּמֹוו  ֶׁשָאִבי

 ר. ַהָּדבָ  אֹותֹות ֶא ה ְועֹוֶׂש ם אֹוָת ה ְמַחֶּק א הּו
  א ְו   תִּבְׁשֻטּיֹו  קַר   םַהּיֹו  לּכָ   קָעסּו  וֶׁשָאִבי  ֵאי  הרֹוֶא   ד ְּכֶׁשֶּילֶ 

  ה ָּכזֶ   דִמֶּילֶ   ִלְדרֹוׁש  רֶאְפָׁש   ֵאי  ת,ַּבַּביִ   יְיהּוִד   רֵספֶ   םַּפעַ   ףַא   ּפֹוֵתַח 
  י"ג:)   (ְּבָרכֹות  םאֹוְמִרי  "לֲחזַ   ה?ּתֹוָר   דְלִלּמּו  קֵחֶׁש   לֹו  הִיְהיֶ   דֶׁשעֹו

  ֵאי   הֶׁשרֹוֶא   ד ֶילֶ   ",ְּבהּו  ְדִליְגְרסּו  ֵהיָכא  ִּכי  ּתֹוָרה,  ְּבַנְייכּו  ַאְגִמירּו"
  ה. ּתֹוָר  דִלְלמֹ קֵחֶׁש  לְיַקּבֵ  םּגַ  אהּו ה, ּתֹוָר  תְקָצ  םיֹו לְּבכָ  לֹוֵמד וֶׁשָאִבי

 ה ְּבַהֲעָרָצ   תּוִמְסַּתֶּכלֶ   ה ַמֲעִריכָ   ֶׁשָּלּה  א ֶׁשִאָּמ   ֵאי  הֶׁשרֹוָא   הַיְלָּד 
  "ל ֶׁשֲחזַ   ְּכמֹו  ת.זֹא  ַּתֲעִרי  םּגַ   א ִהי  ה,ּתֹוָר   דְולֹוֵמ   ביֹוֵׁש   אֶׁשַאּבָ 

  ְלֵבי   ְּבֵנייהּו  ְּבַאְקרּוֵיי  ַזְכָיין?  ְּבַמאי  ָנִׁשים"  י"ז.)  (ְּבָרכֹות  םאֹוְמִרי
  ב ָחׁשּו  ַמֶּׁשהּו  הזֶ   הַהּתֹוָר   דֶׁשִּלּמּו  הרֹוָא   הְּכֶׁשַיְלָד   ",' ְוכּו  ְּכִניְׁשָּתא

  א ִהי  ה,ַהּתֹוָר   ד ִמִּלּמּו  רחֹוזֵ   אְּכֶׁשהּו  ְלַבֲעָלּה   הְמַחּכָ   אִהי  ,ִאָּמּה  יְּבֵעינֵ 
  ת ֶא   םּגַ   תַהּבַ   תְמַקֶּבלֶ   זָא   ה,ּתֹוָר   ד ִלְלמֹ   רַלֵחיֶד   םַהְיָלִדי  תֶא   תלֹוַקַח 
 לִּתְסַּתּכֵ   םּגַ   אְוִהי  ר,ְוָיָק   בָחׁשּו  ר ָּדבָ   הזֶ   ַהּתֹוָרה  דֶׁשִּלּמּו  ָהֶרֶגׁש

 . ָּכ לעַ  הְּבַהֲעָרָצ 
אֹוְמִרי פ"ז  (ַעֵיי  םֲחַז"ל  ֵעירּוִבין  ְירּוַׁשְלִמי    ָהיּו ם  ֶׁשְּיהּוִדי  )"טהן 

  ִיְלְמדּו ם  ֶׁשַהְּיָלִדי  ְּכֵדים,  ַיְלֵדיֶה ם  עִ ם  ֶׁשָּלֶה ב  ָהֵערּות  ֶא ם  ׁשֹוְלִחי
ל  ַהּכֹ ן.  ִמְּדַרָּבנָ ק  ַר א  ֶׁשִהיב  ֵערּות  ְּבִמְצוַ   ֲאִפילּוה  זֶ ת.  ִמְצוֹות  ַלֲעׂשֹו
  ְוָכ   ִמְצָוהל  ְּבכָ   ֶׁשִּיְׁשַּתְּתפּוה,  ִמְצוָ ל  ּכָ ם  עִ   ּווַיְח ם  ֶׁשַהְּיָלִדיה  ְּבַמָּטָר 

 .ָהֵאּלּות ַהִּמְצוֹול ּכָ ת  ֶא ם ְלַקיֵ   ֶרֶגׁש ְיַקְּבלּום ּגַ ם ֵה 
ת  ְּבִמְצוֹון  ֵה ת.  ַהִּמְצוֹול  ְּבכָ ה  זֶ   ָּכ ל  ֲאבָ ת,  ֻּדְגָמאֹור  ִמְסּפַ ק  ַר   ֵאּלּו 
ת  ַּבֲעֵברֹון  ְוֵה ם,  ְלַקיֵ   ֶׁשָּצִריר  ְלִהָּזֵה   ֶׁשָּצִרין  ְוֵה ת,  ַלֲעׂשֹוא  ֶׁש

ם  ֶׁשַההֹוִרים  ַמְרִּגיִׁשים  ַהְיָלִדים  ִא ג.  ְלִהְתַנֵה   ֶׁשֵּיׁש   ֵאית  טֹובֹות  ְּבִמּדֹו
ת ְוֶא   ֶׁשָּצִריה  ַמ ת  ַלֲעׂשֹום  ְמַנִּסים  ֵה ם,  ּוְכֵׁשִרי  םְראּוִיית  ִלְהיֹום  רֹוִצי

ן  ְרצֹות  ֶא ק  ַר ת  ַלֲעׂשֹום  ְׂשֵמִחים  ֵה ,  ֵמִאָּתנּו  ּדֹוֵרׁש  ִיְתָּבַרם  ֶׁשַהֵּׁש ה  ַמ 
ת ְלַקּוֹור  ֶאְפָׁש ז  ָא ר;  ְוָכֵׁש ב  טֹור  ָּדבָ ם ְּבׁשּום  ְמַזְלְזִליא  ם ְוֵה א,  ַהּבֹוֵר 

  ִויַנּסּו   ִיְתַאְּמצּום  ּגַ ם  ֶׁשֵה ם,  ַלְּיָלִדים  ּגַ ר  ַיֲעבֹוה  זֶ ם  ַהֵּׁש ת  ֶׁשְּבֶעְזַר 
ת  ַנַח ה  ַהְרּבֵ ם  ֵמֶה   ִיְראּום  ַההֹוִריז  ְוָא ת,  טֹובֹום  ִּבְדָרִכיק  ַר ת  ָלֶלכֶ 

 ת) ַנַח  ִאיִדיׁש ס קּוְנְטֵר ת ז', ּתֹוְלדֹוה ַהּתֹוָר ת זֹא(                                    ת.ְיהּוִדי
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ָלֶלֶכת    ְצִריִכים  ְוָלֵכן  ֶזה.  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ַיְפִסיק  ְוהּוא  ַהֵּתָאבֹון,  ֶאת  ְיַאֵּבד 
ֶאת   ְלַקֵּבל  �א  ק  ַהֹחזֶ ַלַּצִּדיק,  ַּפַעם  ֶׁשַאף   אֶאּלָ   ִיְתָיֲאׁשּוְוַהִהְתַחְּזקּות 

 ָּתִמיד ְלַבֵּקׁש ֵמַהֵּׁשם ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם.  ִיְתַחָּזקּו
  ֻּכּלוֹ ל  ּכָ ַהַּצִּדיק ְּכָבר ִּדֵּבר ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ֶאל ַהֵּׁשם ַעד ֶׁשהּוא ְּכָבר ִנְהָיה  

ָא  ַהֶּמֶל�  ֶׁשָּדִוד  ְּכמֹו  ַעְצמֹו  ְּתִפָּלה,  ַעל  ד)ַמר  קט,  ְּתִפָלה".   (ְּתִהִלים  "ַוֲאִני 
ְוָׁשִנים ְּבִדּבּור ֶאל ַהֵּׁשם, ֶׁשֶּזה ְּכָבר   ָיִמים  ַהְרֵּבה  ַהַּצִּדיק ְּכָבר ִּבָּלה ָּכל ָּכ� 

, ְוָלֵכן ֵיׁש לֹו ֶאת ַהּכֹוחֹות ְלִהְתַחֵּזק ְּבָכל ַמָּצב ָקֶׁשה, ְוהּוא עְּכֶטבַ   ִנְהָיה ּלוֹ 
 ב ֶאת ַהְּתִפָּלה.ַיֲעזוֹ ם ָיכֹול ְלַחֵּזק ָּכל ֶאָחד ֶׁשַאף ַּפַעם �א ּגַ 

ְמַסֶּפֶרת   י.)ַהְּגָמָרא  ִהִּגיַע    (ְּבָרכֹות  ַהָּנִביא  ֵאֶצל ְלִבּקּוֶׁשְּיַׁשְעָיהּו  חֹוִלים  ר 
ַצָּוָאה ִּכי הּוא הֹוֵל�    רֶׁשַּיְׁשִאיה  ְנבּוָאְוָאַמר לֹו    וי  לָ ֹת חו   ְּבעֵ ִחְזִקָּיהּו ַהֶּמֶל�  

ַהֶּזה ֵמַהחֹוִלי  ִנְבַהל,    .ָלמּות  �א  ַהֶּמֶל�  ִמֶּזה, ל  ּוִבְכלָ ִחְזִקָּיהּו  ִהְתַּפֵעל  �א 
ַלָּנִביא:   ָאַמר  ֲאִבי "ַרק  ִמֵּבית  ְמֻקְּבַלִני  ָּכ�  ְוֵצא!  ְנבּוָאְת�  ַּכֵּלה  ָאמֹוץ  ֶּבן 

ֶחֶרב   ֲאִפילּו  ַהֶּמֶל�,  ָדִוד  ִיְמַנע  ַאָּבא  ַצָּוארֹו ֶׁשל ָאָדם ַאל  ַעל  ֻמַּנַחת  ַחָּדה 
ָהַרֲחִמים ִמן  ֲהוָ   ".ַעְצמֹו  ַלִּקיר  הְוָכ�  ָּפָניו  ֶאת  ֵהֵסב  ַהֶּמֶל�  ִחְזִקָּיהּו   ,

 ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהֵּׁשם ְוהּוא ִנְׁשַאר ַּבַחִּיים.
הַ  ַעְצמֹו ִעם  ֶהְחִזיק ֶאת  ַהֶּמֶל�  ִחְזִקָּיהּו  ִּכי  ִמָּסבֹו    ם ִּלּמּוִדיָאֵכן  ְוָהֵעצֹות 

ֶאת   לֹו  ֶׁשָהָיה  לֹו  ָעַזר  ֶזה  ַהֶּמֶל�,  ֶׁשהּוא    קַהֹחזֶ ָדִוד  ֲאִפילּו  ְלִהְתָיֵאׁש.  �א 
ָׁשַמע ְנבּוָאה ֵמֵאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ֶׁשהּוא הֹוֵל� ָלמּות, הּוא ֲעַדִין �א ִהְפִסיק  

אֶ  ַהֶּזה  ַהֹּכַח  ֶאת  ֵמַהֵּׁשם.  ֶׁשל  ְלַבֵּקׁש  ָלֵעצֹות  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים  ַרק  ְלַקֵּבל  ְפָׁשר 
 ַהַּצִּדיק. 

ָהֵעצֹות   ְּבִלי  ְלַבד  ְלִהְסַּתֵּדר  ָיכֹול  ֶׁשהּוא  חֹוֵׁשב  ְוהּוא  ִמְתַחֵּכם  ְּכֶׁשָאָדם 
ִטְּפִׁשי ְמֹאד  ֶזה  ַהַּצִּדיק,  �א    ,ֶׁשל  ְוהּוא  ָמקֹום  ְלׁשּום  ַיִּגיַע  �א   ל יּוכַ הּוא 

 ְלַהְצִליַח ָּבֶזה ָהעֹוָלם. 
 , ְרחֹוָקה  ִלְמִדיָנה  וַלֲעָסָקי  ָנַסע   ֶׁשּסֹוֵחר   ָמָׁשל  ֶזה  ַעל   ִהְמִׁשיל  מֹוֲהָרא"ׁש

 ִהִּכיר  �א  הּוא  ,ַהָּמקֹום  ֶאת  ִהִּכיר  �א  אהּו  הָזרָ   ְמֹאד  לוֹ   הָהְיתָ   ַהְּמִדיָנה
 ְלַגְמֵרי  ָׁשם  ִהְסּתֹוֵבב  הּוא  ַהָּׂשָפה.  ֶאת  ָיַדע  �א  ֲאִפילּו   אְוהּו  ,ָהֲאָנִׁשים  ֶאת

  ָּפַגׁש  הּוא  ּוִפְתאֹום  ֲעָסִקים,ם  ׁשָ   ַלֲעׂשֹות  ְלַהְתִחיל  ֵאי�  ָיַדע  �א  הּוא  ָאבּוד,
  ְוַההּוא  ַהִהיא,  ַּבְּמִדיָנה  ִמְתַמֵּצא  ְוהּוא  ֶׁשּלוֹ   ַהָּׂשָפה   ֶאת  ֶׁשּיֹוֵדעַ   ֻמָּכר  ָאָדם

 ֶאְפָׁשר   ֵאיֹפה  לוֹ   ֶהְרָאה  הּוא  ָׁשם,  ִמְתַנֲהִגים  ֵאי�  אֹותוֹ   ְלַלֵּמד  ִהְתִחיל
  ְוִלְקנֹות  טֹוִבים  ֲעָסִקים  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשר  ְוֵאיֹפה  וִליׁשֹון,  ֶלֱאכֹול  ָלֶלֶכת

  אֹותוֹ   ְיַרּמּו  ָׁשם  ִּכי  ֲעָסִקים  ַלֲעׂשֹות  ֵיֵל�  �א  הְֹוָלֵאיפ    ְּבזֹול,  טֹוָבה  ְסחֹוָרה
 ֵהיֵטב.

  ּוַמְרֶאהד ִמִּׂשְמָחה ֶׁשהּוא ָמָצא ִמיֶׁשהּו ֶׁשעֹוֵזר לֹו  ִלְרקֹ ָצִרי�  י  ַהּסֹוֵחר ֲהרֵ 
ם ַלּסֹוֵחר ֵאין אִ לֹו ָּכל ָּכ� ַהְרֵּבה ֲעבֹוָדה. ֲאָבל  ְוחֹוֵס�לֹו ֶאת ַהֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה 

הּוא ִיָּכֵׁשל ַּבְּמִׂשיָמה ׁשֶ   דְמאֹ ן  ִיָּתכֵ ָאז    ,לוֹ   בַמְקִׁשיהּוא ִמְתַחֵּכם ְו�א    ,ֵׂשֶכל
 ֶׁשּלֹו.

יֹוַדעַ  ְו�א  ַהֶּזה  ָלעֹוָלם  ֶׁשּיֹוֶרֶדת  ְיהּוִדי  ֶׁשל  ְנָׁשָמה  ִעם  ָּדָבר  ַמה    תאֹותֹו 
ְוֵאי� ִמְסַּתְּדִרים? ַמה טֹוב ַלֲעׂשֹות ּוַמה �א טֹוב? ּוַמִּגיַע    , ַלֲעׂשֹות ֹּפה  ָצִרי�

ַהַחִּיים   ַּבֶּדֶר�  ְּבזֶ ַצִּדיק ֶׁשּנֹוֵתן לֹו ֵעצֹות טֹובֹות ֵאי� ַלֲעבֹור ֶאת  ה ָהעֹוָלם 
ּוְבַגְׁשִמּיּות,  ָיפָ ֲהִכי   ְּברּוָחִנּיּות  ַיְצִליַח  ֶׁשהּוא  טוֹ   ֶׁשִּיְהיּוה,  ַחִּיים  ִבים  לֹו 

ה ֶׁשהּוא ָצִרי� ְלַהִּגיַע  ֹּוְמתּוִקים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַגם ַאַחר ָּכ� הּוא ַיִּגיַע ָלֵאיפ  
ַהָּבא,   רֹוֶצה    רָאמּו  םָאדָ י  ֲהרֵ ָּבעֹוָלם  �א  הּוא  ִאם  ָּגדֹול  ִטֵּפׁש  ִלְהיֹות 

 ּוְלַצֵּית ַלַּצִּדיק.  בְלַהְקִׁשי
ַהָּקדוֹ ם  ַּפעַ  ַהַּתְנָיא  ֶצֶדק  ַהַּבַעל  ַהֶּצַמח  ְלֶנְכּדֹו  ָקָרא  ָעֵלינּו  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ׁש 

ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ֵהיָכן ֶּכֶסף ַהְּנדּוְנָיה ֶׁשְּל�?" ָעָנה ְוָאַמר לֹו  
ֵאֶצל ָעִׁשיר ֶאָחד ְּבִעיר ִוויֶטעְּבְסק, ִּכי הּוא ָמַסר לֹו ֶאת ַהֶּכֶסף   אֶנְכּדֹו ֶׁשהּו

לֹו ֲאחּוִזים, ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהַּתְנָיא    ןֶׁשַּיֲעֶׂשה ִמֶּזה ִמְסָחר, ְוִיּתֵ   הֶהֵּתר ִעְסקָ ּבְ 
זֹו",   ֻקָּפה  ְּבתֹו�  אֹותֹו  ְוַתְכִניס  ַהֶּכֶסף,  ֶאת  ָּתִביא  "ֵל�  ָעֵלינּו:  ָּתֵגן  ְזכּותֹו 

 ֶׁשָעְמָדה ַעל ֻׁשְלָחנֹו... סַהּנֵ ל ַּבעַ ר ֵמִאיי ְוֶהְרָאה ְּבָידֹו ַעל ֻקַּפת ִצְדַקת ַרּבִ 
לֹו   ָקֶׁשה  ָהָיה  ָלֵכן  ִלְצָדָקה,  ֶׁשּלֹו  ַהֶּכֶסף  ָּכל  ְלַחֵּלק  ֶׁשְרצֹונֹו  ָחַׁשב  ֶנְכּדֹו 

 ְלַצֵּית, ְוהּוא ָהַל� ְלַדְרּכֹו.
  ק �א ָעְברּו ַּכָּמה ָיִמים, ּוָבָאה ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַה"ֶּצַמח ֶצֶדק" ֵמָהִעיר ִוויֶטעְּבסְ 

ִּבְבִכּיָ ְוִסּפְ  ָהֶרֶגל    הָרה  ֶאת  ָּפַׁשט  ַהַּנ"ל  ֶׁשֶהָעִׁשיר  ּוְזֵקָנּה,  ַּבְעָלּה  ִלְפֵני  ַרָּבה 
 ְוָאַבד ָּכל ַּכְסָּפם. 

ֲאָבל  ִלי,  ְמַצְּיִתים  ֵאיָנם  ַהְיָלִדים ֶׁשִּלי  ַהַּתְנָיא: "ֲאִפילּו  ַּבַעל  ָעָנה ְוָאַמר 
מִ  ַהַּמִּגיד  ַרֵּבינּו  ֵאֶצל  ִאם  ְּכֶׁשָּלַמְדנּו  ֲאִפילּו  ָעֵלינּו  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ֶמעְזִריְטׁש 

ָאַמר ָלנּו ַהַּמִּגיד ִלְנֹסַע ְלֵאיֶזה ָמקֹום, �א ָׁשַאְלנּו ׁשּום ְׁשֵאלֹות ְּכָלל ְוֵתֶכף 
 ּוִמַּיד ָנַסְענּו ִּבְזִריזּות ְּגדֹוָלה ְּבִלי ׁשּום ְׁשִהָּיה".
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ּתָ  ְזכּותֹו  ַהַּתְנָיא,  ַּבַעל  ָאז  ִצּוָ ְוִסֵּפר  ֶׁשַּפַעם  ָעֵלינּו  ַהַּמִּגיד   הֵגן  ָלֶהם 
ָׁשֲאלּו  ְו�א  ִלְנֹסַע,  ְלֵהיָכן  ֲאִפילּו  ָלֶהם  ָאַמר  ְו�א  ֶּדֶר�,  ְלֵאיזֹו  ִלְנֹסַע 

 ׁשּום ְׁשֵאלֹות ְּכָלל, ַרק ֵהִכינּו ֲעָגָלה ִעם סּוִסים ְוָנְסעּו. 
ְּבֵערֶ  ִקילֹוֶמֶטר  ֲחִמִּׁשים  ֶׁשל  ְּנִסיָעה  ָלנּוַח ַאַחר  ַהּסּוִסים  ֻהְצְרכּו   ,�

ָׁשם    תִמיִגיעַ  ַהּסּוִסים  ֶאת  ְוֶהֱעִמידּו  ָקָטן,  ְּכָפר  ְלֵאיֶזה  ְוִנְכְנסּו  ַהֶּדֶר�, 
ָהְלכּו ַהַּתְלִמיִדים ְלַחֵּפׂש ֵאיֶזה    םֶלֱאֹכל ְוָלנּוַח. ּוֵביְנַתיִ   הְּבֵאיֶזה ַאְכַסְניָ 

נִ  ֶּׁשָּׁשֲאלּו  ְוַאַחר  ְיהּוִדי,  ֶאָחד,   עְתַוּדַ ַּבִית  ְיהּוִדי  ַּבְּכָפר  ָׁשם  ֶׁשָּגר  ָלֶהם 
 ְוָהְלכּו ֶאְצלֹו. 

ָיֵרא   ִאיׁש  ֶׁשהּוא  ְוָראּו  ַרב,  ְּבָכבֹוד  ְלֵביתֹו  אֹוָתם  ִהְכִניס  ַהְּיהּוִדי 
עֹוד   ַהֶּזה  ַּבְּכָפר  ֵיׁש  ִאם  אֹותֹו,  ְוָׁשֲאלּו  ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ׁשֹוֵמר  ְוָחֵרד, 

ר ָלֶהם ֶּׁשֵאין עֹוד ְיהּוִדים, ַרק הּוא ַהְּיהּוִדי ַהְיִחיִדי ְּבָכל ְיהּוִדים? ְוָאמַ 
ּוַפְרָנסָ  ֵעֶסק  ְוֵיׁש לֹו ָּכאן  ַהָּׁשִנים,  ָּכל  ְוָגַדל ָּכאן  ְונֹוַלד  ְוָלֵכן הַהְּכָפר,   ,

ְּכֶנֶסת   ֵּבית  ָּכאן  ֵיׁש  "ַהִאם  ְׁשָאלּוהּו:  ָאז  ַהֶּזה,  ַהְּכָפר  לֹו  טֹוב 
ּוֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ׁשּום  ַּבְּכָפר  ֶּׁשֵאין  ָלֶהם,  ְוָאַמר  ָעָנה   "?

 ַהְּכֶנֶסת ֲהִכי ָקרֹוב הּוא ִּכְׁש�ִׁשים ַאְרָּבִעים ִקילֹוֶמֶטר ִמָּכאן. 
ָאז ָּתְמהּו ֻּכָּלם ְמֹאד, ְוָענּו ְוָאְמרּו ְלִפי ֻּתָּמם ֶאל ַהְּיהּוִדי: "ֵאי� ַׁשָיי�  

ְקֻדָּׁשה  ֶׁשְּיהּוִדי   ַקִּדיׁש,  ַיֲעֶנה  ְו�א  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ְּבִלי  ְּכָפר  ְּבֵאיֶזה  ָיגּור 
 ּו'ָבְרכּו', ָּכל ַהָּׁשָנה?!".. ּוְבִלי ִלְראֹות ְיהּוִדי. 

ָלַאְכַסְניָ  ְוָחְזרּו  ִמָּׁשם,  מּוָכִנים   הְוָהְלכּו  ְּכָבר  ַהּסּוִסים  ִאם  ִלְראֹות 
אּו ֶׁשַהֹּכל ַעל ָנכֹון, ֵהִכינּו ַעְצָמם ִלְנֹסַע, ּוְבַדְרָּכם ִלְנֹסַע ָהְלָאה, ּוְכֶׁשָּמצְ 

ָּכל   ֶאת  ַמְטִעין  ֶׁשהּוא  ֵאי�  ְוָראּו  ַהַּנ"ל,  ַהְּיהּוִדי  ַהַּבִית  ַיד  ַעל  ָעְברּו 
ִמָּׁשם,  ִּדיָרתֹו  ַלֲעֹקר  ַעְצמֹו  ּוֵמִכין  ֲעָגלֹות,  ַעל  ְוֲחִבילֹוָתיו  ֵּביתֹו  ֶחְפֵצי 

 יר ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.. ְוַלֲעֹבר ָלעִ 
ְזכּותֹו   ַהַּמִּגיד  ַהָּקדֹוׁש  ַרָּבם  ֶׁשל  ַהְּׁשִליחּות  ֶאת  ְלַמְפֵרַע  ֵהִבינּו  ָאז 
ִעם   ֶּׁשִּדְּברּו  ֶאָחד  ְּבִדּבּור  ִּכי  ַהּזֹו,  ַלָּדֶר�  ְׁשָלָחם  ְוָלָּמה  ָעֵלינּו,  ָּתֵגן 

ּפָ  ְּכָבר  ַהֶּזה,  ּוִמַּיד ַהְּיהּוִדי  ֵּתֶכף  ָנְסעּו  ּוִמָּׁשם  ָּגדֹול,  ָּדָבר  ֶאְצלֹו  ֲעלּו 
 . שַּבֲחָזָרה ָלִעיר ֶמעְזִריטְ 

ַהַּתְנָיא    םְוִסּיֵ  ְׁשֵאלֹות "ַּבַעל  ׁשּום  ָׁשַאְלנּו  �א  ַּפַעם  ֶׁשַאף  ֲהֵרי 
ֶכד ֶׁשִּלי ְיַצֵּית  ַהַּמִּגיד ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ָּדָבר, ְוָכאן ֵאיֶנִּני זֹוֶכה ֶׁשַהּנֶ   ה ְּכֶׁשִּצּוָ 

 אֹוִתי"... 
לוֹ י  מִ   יַאְׁשרֵ  ַלְעזֹור  ֶׁשָּיכֹול  ַלַּצִּדיק  ָלֶלֶכת  ָהֲאֻרָּכה    ֶׁשּזֹוֶכה  ַּבֶּדֶר� 

ָלֵעצוֹ  ְלַצֵּית  זֹוֶכה  הּוא  ָהעֹוָלם,  ֶזה  ֶׁשל  ְמַלֵּמד   ת ְוַהָּקֶׁשה  ֶׁשַהַּצִּדיק 
 ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. , ִיְהֶיה לֹו טֹוב ָּבעֹוָלם ָּכ� אֹותוֹ 

 ֶעֶר� ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ְוֵחֶלק ט"ו ֶעֶר� ַצִדיק) (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י"א 
 )פד(ִסּפּור ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש  

 י. ְזַלאִטיָּפאלִ ר ְּבִעי ר ּגָ  : ַרֵּבינּורַּתְקִצי 
 זשמ

 א ִהְסַּתֵּכל ַעל ׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם ְוָעַבד ֲעבֹוָדתֹו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש.  ל״ְוַרֵּבנּו זַ 
. ּוַפַעם ַאַחת ִהְתַעָּנה ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת ּוְביֹום ל״ְוַגם ָׁשם ִּבְזַלאִטיּפֹוִלי ִהְתַעָּנה ַרֵּבנּו זַ 

ֹול ֵליֵל. ְוָאַמר, ֶׁשֶּזה ָהָיה, ֵמֲחַמת ֶׁשּנֹוַדע  ִׁשיִׁשי ֻהְכַרח ִלְנסַֹע ְלַהֶּמְרָחץ, ִּכי א ָהָיה ָיכ
 .ַהָּדָבר ָלַרִּבים, ֶׁשהּוא ִמְתַעָּנה. ֵמֲחַמת ֶזה ֶנְחַלׁש ָּכל־ָּכ 

 שמח
ְלַהִּׂשיג ְּבִעְנַין ִּתּקּון ַהְּנָׁשמֹות (ָּכ ִסֵּפר    ל ״ְוָאז ִּבְהיֹותֹו ִּבְזַלאִטיּפֹוִלי ִהְתִחיל ַרֵּבנּו זַ 

 ַעֵּין ְלַקָּמן ִסיָמן תרג).  ו״־ָּכ ְּכֶׁשַּנֲעָׂשה ַּבַעל ַהָּׂשֶדה ִּבְׁשַנת תקסַאַחר
 שמט

זַ  ַרֵּבנּו  ַעל  ֶׁשָּבֲעָרה  ָהָיה    ל״ְוַאף  ְזַלאִטיּפֹוִלי, ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן  ָּבִעיר  ְּגדֹוָלה  ַמֲחֶקת 
 ָהיּו נֹוְסִעים ֵאָליו ֵמַהְרֵּבה ְמקֹומֹות.ְמֻפְרָסם ַלַּצִּדיק ָּגדֹול, ָקדֹוׁש ְונֹוָרא. וְ  ל״ַרֵּבנּו זַ 

 שנ 
ַהאֶרעְנָדא ַמֲחִזיק  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד,  ִאיׁש  ָּגר  ָהָיה  ִלְזַלאִטיּפֹוִלי   ָסמּו ֶאָחד   ִּבְכָפר 

), ֲאֶׁשר ְסִביבֹות ַהְּכָפר, ְוָכל ָהֲאָנִׁשים (ַהֻּפְנָּדִקים  (ֲחִכירּות) ֵמֲאדֹון ַהְּכָפר ְוַהְּקֶרעְטְׁשֶמעס
ַהָראֶטעס   לֹו  ְמַׁשְּלִמין  ָהיּו  ַהְּקֶרעְטְׁשֶמעס,  ִאָּׁשה  (ֶׁשֶהֱחִזיקּו  לֹו  ְוָהְיָתה  ַהֲחִכיָרה)  ְדֵמי 

ֶׁשא ְצנּוָעה ְמאֹד ּוְנִדיַבת ֵלב ְמאֹד ְוָהְיָתה ְמַרֶחֶמת ָּתִמיד ַעל ַמֲחִזיֵקי ַהְּקֶרעְטְׁשֶמעס. ּכְ 
 ָהָיה ָלֶהם ִלְפָעִמים ְלַׁשֵּלם ְלַבֲעָלּה ַהָראֶטע, ִהיא ָנְתָנה ָלֶהם ֶּכֶסף ְלַׁשֵּלם. 

ַוְיִהי ַהּיֹום ְוֶנֶחְלָתה ָהִאָּׁשה ְּבַמֲחָלה ְמֻסֶּכֶנת ְמאֹד, ַעד ֶׁשָהְיָתה נֹוָטה ָלמּות. ּוַבֲעָלּה 
 א הֹוִעילּו ְּכלּום. ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּברֹוְפִאים ְּגדֹוִלים ַהְרֵּבה, וְ 

ס, ָהָיה ָּדֶוה ִלָּבם ְמאֹד ַעל ָהִאָּׁשה ְּבָיְדָעם, ֶׁשִאם ַחס ְוָחִליָלה ָּתמּות ְר ְוַהְּקֶרעְטְׁשֶמע
ַהּזֹאת, ִיְהֶיה ַמר ָלֶהם ְמאֹד ְוא ִיְהֶיה ִמי ֶׁשְּיַרֵחם ֲעֵליֶהם. ַעל־ֵּכן ִהְׁשַּתְּדלּו ַהְרֵּבה  ָהִאָּׁשה

 ֻּכָּלם ְּכִאיׁש ֶאָחד ִּבְרפּוָאָתּה ְוָנָסעּו ֶאל ָהרֹוְפִאים ַלֲהִביָאם.
 ") ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק "ִנְלָקח ִמֵּסֶפר  -ֶהְמֵׁש ָיבֹא אי"ה (

 

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב
י ֶׁשִאְׁשִּת ה עֹוֶׂש י ֲאנִ ה ַמ 

ל,  ַּבּכֹולֵ ב ֶׁשֵאֵׁש ה רֹוָצ 
 י? ִּבְׁשִבילִ א ה זֶ ל ֲאבָ 
 ְׁשֵאָלה:

  ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,
ת,  ְּדָרׁשֹוק,  ַהִחּזּו ל  ּכָ ל  עַ ה  ַהְּיִׁשיבָ   ְלרֹאׁשת  ְלהֹודֹום  קֹוֵד ה  רֹוֶצ י  ֲאנִ 

 '. ְוכּו,  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות
ה,  ַּבְּיִׁשיבָ ב  טֹור  ָּבחּול  ֶׁש ם  ֵׁש י  לִ ה  ָהיָ ם,  ָׁשִניה  ַּכָּמ י  ִלְפנֵ י  ִהְתַחַּתְנִּת 

ם  ׁשּוי  ִהְרַוְחִּת א  ה  ְלַמֲעֶׂש ב.  ֵהיֵט י  ִרִּמיִת ם,  ִּבְכלּוי  ָאַחְזִּת א  ת  ֶּבֱאֶמ ל  ֲאבָ 
ם  ַּפעַ ף  ְוַא ,  ּוִמַּׁשְמָנּה  ִמָּסְלָּתּה י  לִ   ִהִּציעּום  ְלִׁשּדּוִכיי  ְּכֶׁשִהַּגְעִּת י  ּכִ ה  ִמּזֶ ר  ָּדבָ 

  ת ֶא   ְּכֶׁשִהִּציעּון  ָלכֵ י,  ֶׁשּלִ ם  ַההֹוִרים  עִ י  ְונֹוְרָמלִ   ָּפתּוַח ר  ֶקֶׁש י  לִ ה  ָהיָ א
ם  עִ ה  ְּכֵׁשָר ה  ְיהּוִדּיָ ה  ִאָּׁש ן  ָאכֵ א  ִהיי  ִאְׁשִּת ם.  ְּכלּוי  ָאַמְרִּת א  י  ֶׁשּלִ   ַהִׁשידּו

 י. ִמֶּמּנִ ה ְּגבֹוָה ר יֹוֵת ה ַהְרּבֵ ה ְּבַדְרּגָ א  ִהי ְלַמֲעֵׂשהל ֲאבָ ם, ַהֵּפרּוִׁשיל ּכָ 
י  ַאֲחֵר ל  ֲאבָ י,  ַעְצִמ ת  ֶא ם  ְלַהְתִאיי  ִנִּסיִת ה  ַהֲחתּונָ י  ַאֲחֵר ם  ָׁשִניה  ְּבַכָּמ 

י ְוָעַבְדִּת ם,  ְׁשֵלִמים  ָיִמיל  ַּבּכֹולֵ י  ָסַחְבִּת ,  ָּגרּועַ ר  יֹוֵת ה  ִנְהיָ ה  זֶ ם  ָׁשִניה  ַּכָּמ 
 ה. יעָ ְּפִס ל  ְּבכָ   ַמָּמׁשם ְּכפּוִלים ַחִּייי ָחִּיִת ד, לֹוֵמ י ֶׁשֲאנִ  ָעֶליָה 

י  ִהְתַחְלִּת ת,  ְקָצ   ח ְלִהָּפַת   יִנִּסיִת ,  ֶּדֶרא  ת  ֶׁשּזֹאה  רֹוֶא י  ֲאנִ ו  ַעְכָׁשי 
א ִהיל  ֲאבָ י,  ִּבְׁשִבילִ א  ה  זֶ ל  ּכֹולֵ י  ּכִ ד  ַלֲעבֹות  ָלֶלכֶ ב  חֹוֵׁש י  ֶׁשֲאנִ   ָלּהד  ְלַהִּגי
  הֹוֵלה  ַאָּת ם  ִא י  לִ   ֵיׁש ה  ַמ ם,  ָׁשַמיִ א  ְיֵר   ַאְבֵר י  ֶׁשֲאנִ ה  ָחְׁשבָ א  ִהיי  ּכִ ת  אֹוֶמֶר 
 ד? ַלֲעבֹו

ה,  ַּפְרָנָס א  ְלָהִבי  ֶנֶפׁש ת  ִּבְמִסירּוה  מּוָכנָ א  ִהי,  ָעֶליָה ם  ְמַרֵח ת  ֶּבֱאֶמ י  ֲאנִ 
 רֹאׁשי  אּולַ ל.  ְמֻסּגָ א  י  ֶׁשֲאנִ   ַמְרִּגיׁשי  ֲאנִ ל  ֲאבָ ל,  ַּבּכֹולֵ   ֶׁשֶאָּׁשֵארר  ָהִעָּק 

 ה? ֵעָצ י  לִ ת ָלֵת ל  ָיכֹוה ַהְּיִׁשיבָ 
 ּכַֹח ר ִייַׁש 

 ְּתׁשּוָבה:
 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ֶחְׁשָון, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן -יֹום א' ַּפְרַׁשת ּתֹוְלדֹות, כ"ח ַמר
 ד ... ֵנרֹו ָיִאיר. ִלְכבֹו

 . ִמְכָּתְבת ֶא י ִקַּבְלִּת 
  י ִא   הָהִאיָׁש   לעַ   ;ִאְׁשְּת  הזֶ   וָעָלי  ד ַלֲעבֹו  לָיכֹו  הֶׁשַאָּת   ןָהַאֲחרֹו  םָהָאָד 

 אִהי  ל,ַהַּבעַ   ת ֶא   בֵהיֵט   םֶׁשַּמִּכיִרי  םֵמַהְיִחיִדי  אִהי  הָהִאיָׁש   ד,ַלֲעבֹו  רֶאְפָׁש 
 ק.ְלַׂשֵח  רֶאְפָׁש  יִא  הָהִאיָׁש  םעִ  א; אֹו רָּכֵׁש  םָאָד  אהּו םִא  ,ַּבְעָלּה  ִמיהּו  תיֹוַדעַ 

ד;  לֹוֵמ ה  ֶׁשַאָּת ב  ַּתְחׁשֹ א  ֶׁשִהין  ּוְלַדְמיֵ ל  ַּבּכֹולֵ ם  ְסָת ת  ָלֶׁשבֶ ל  ֲחבָ ן  ְוָלכֵ 
ל  ָּבֵט ת  ָלֶלכֶ ר.  ַמֵה ר  ֶׁשּיֹוֵת ה  ַּכָּמ ל  ֵמַהּכֹולֵ ת  ָלֵצא  ָעֶלי ל  ָּבֵט   הֹוֵלה  ַאָּת ם  ִא 
נט:)ם  אֹוְמִריה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּוה,  ְּגדֹולָ ה  ַסָּכנָ   זֹו "ַהַּבָּטָלה(ְּכתּובֹות   : 

י  ִליֵד   ָּכ ר  ַאַח ם  ַמִּגיִעיל  ָּבֵט ם  ְּכֶׁשהֹוְלִכי,  ְמִביָאה ִליֵדי ִזָּמה ְוִליֵדי ִׁשֲעמּום"
ם  ַטעַ ת  ֶא ם  ְמַאְּבִדיר,  ְּביֹוֵת ק  ַמִּזיר  ָּדבָ ה  זֶ ה  ַּבָּטלָ ן;  ְלִדָּכאֹו ם  ְוִנְכָנִסית  ֲעֵבירֹו
 ל. ֵמַהּכֹם ַהַּטעַ ת ֶא ם ְמַאְּבִדים, ַהַחִּיי

ם?  ְּכֶׁשעֹוְבִדיר  ָּכֵׁש י  ְיהּוִד ת  ִלְהיֹור  ֶאְפָׁש י  ֶׁשִא ר  אֹוֵמ ה  ַאָּת ה  ָלָּמ 
ד  ִלּמּום  עִ ה  ְסִתיָר א  ה  זֶ ד  ַלֲעבֹור,  ָּכֵׁש ת  ִלְהיֹום  עִ ה  ְסִתיָר א  ה  זֶ ד  ַלֲעבֹו
ם ַהֵּׁש י  ְוִיְרֵא ם  ְּכֵׁשִרים  ֲאָנִׁשיי  ְוַאְלפֵ ת  ֵמאֹום  ֶיְׁשנָ ה;  ַהְּקדֹוָׁש ה  ַהּתֹוָר 

ם ֵה ה.  ַלּתֹוָר ם  ִעִּתים  ְלַעְצָמ ם  קֹוְבִעים  ֵה ן  ַהְּזַמ ר  ּוִבְׁשַא ם  ַהּיֹוב  ְּברֹ ם  ֶׁשעֹוְבִדי
ב  ׁשּום  ֵה ם  ַהּיֹוע  ְּבֶאְמַצ ה,  ּוְתִפּלָ ה  ּתֹוָר ם  עִ ר  ּבֶֹק ת  ִלְפנֹום  ַהּיֹות  ֶא ם  ַמְתִחיִלי

 ד. ִלְלמֹן  ְזַמ ם ְלַעְצָמ ם  קֹוְבִעיב  ׁשּום ֵה ה ּוַבַּלְילָ ה  ּתֹוָר ם חֹוְטִפי
ם  ַחִּייה  רֹוָצ א  ִהי,  ְלָרָעְתת  ִמְתַּכֶּונֶ א    ִהיא,  ִאְׁשְּתם  עִ ח  ִּתְתַוּכֵ ל  ַא 

ק  ְמַׂשֵח ה  ֶׁשַאָּת   ֵאית  ִלְראֹו  ָלּה  ַמְפִריעַ ם.  ָׁשַמיִ א  ְיֵר ל  ַּבעַ ה  רֹוָצ א  ִהים,  טֹוִבי
  ֶׁשְּכֶׁשֵּתֵלת  ְמַפֶחֶד א  ִהיה,  ַּכּׁשּוָר ג  ִמְתַנֵה א  ה  ֶׁשַאָּת   ָלּה  ַמְפִריעַ ,  ִאָּתּה
ם ְּדָבִרים עִ ן  ַהְּזַמ ת ֶא א ְּתַמּלֵ ה ַאָּת ם ִא ל ֲאבָ , ָּגרּועַ ר יֹוֵת ד עֹוה ִיְהיֶ ה  זֶ ד ַלֲעבֹו
 . אֹוְתב ַּתְחִׁשיא ִהי, ִמְּמז ֶלֱאחֹל  ַּתְתִחיא ִהי –ל ָּבֵט   ֵּתֵלא ם,  טֹוִבי
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 כתבים רבים מראש הישיבה שליט"א בכל עוד מ 
 בקונטרס השבועי "עצתו אמונה" הנושאים,
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 חדשות בין כותלי מוסדותינו הק' 
 מעמד סיום מסכת עירובין האדיר במוצאי שב"ק הקרובה  
הכנות אחרונות מתבצעות לקראת מעמד סיום מסכת עירובין האדיר שיתקיים במוצאי שב"ק  
מסכת   לסיים  שזכינו  יתברך  להשם  ולהודות  לשמוח  מאד,  נפלא  מעמד  להיות  שצפוי  הקרובה, 

 מסכת פסחים.   תעירובין,  ולהתכונן בהתחדשות להתחל
המעמד: בשעה   שערים, תיערך סעודה עשי  8:45להלן סדר  הסיום,  פתיחת  שמחת  לכבוד  רה 

 ישירו את הזמירות למוצאי שבת.   9:00ובשעה 
של  יהודי  איד",  "ש"ס  להיות  של  המשמעות  מה  שליט"א,  שארף  אלימלך  הר"ר  דברים  ישא 
 ש"ס, לו עצמו ולכל המשפחה, ומדוע יש צורך לערוך סיום אדיר שכזה ברוב עם בעת סיום מסכת. 

יספ מרגליות,  מפיק  פה  חשוב,  אורח  לתת  מרצה  חזק  רצון  עם  בודד,  יהודי  שנים  לפני  איך  ר 
ליהודים את היכולת ללמוד תורה, הצליח ממש להפוך את כל העולם היהודי, ולגרום  שכל אחד 

 יוכל ללמוד תורה. 
את מסכת עירובין ומיד ותחילו מסכת פסחים, ואז יפצחו בריקודי שמחה להודות להשם    ויסיימ

התורה את  ללמוד  זוכים  שאנו  הישיבה    יתברך  ראש  ירעיף  מכן  ואחר  ביומו,  יום  מידי  הקדושה 
 שליט"א מדברות קודשו.

משה   ר'  של  בניצוחו  הידועה,  נחת"  "אידיש  הילדים  מקהלת  לציבור  תנעים  המעמד  במהלך 
 ממקהלת "הלוים". יםקרויס הי"ו, יחד עם האברכים הכישרוני 

 כמו כן ינעים לציבור ר' חיים מאיר ערפס הי"ו.
שלל   ועוד  במעמד,  יוצג  הי"ו,  גרין  יוסי  ר'  הנודע  העולמי  המלחין  ידי  על  שהולחן  חדש,  ניגון 

 הפתעות יהיו במשך הסיום. 
בדיוק, הזמנים יישמרו בהקפדה, לפיכך מתבקש הציבור החשוב    11:45המעמד יסתיים בשעה  

 אף רגע מהמעמד הנפלא. לבוא בזמן, כדי לא להחמיץ 
ניתן לקנות   ,  347-404-8738נחמן נתן קרויס הי"ו    מו"האצל  וויליאמסבורג  ב כרטיסים למעמד 

פארק  ב הי"ו    מו"ה  אצלבארא  רייך  משה    ון בנצימו"ה    אצלברסלב  ב,  646-391-9053יצחק 
הי"ו   יואל  ב,  347-585-9054יאקאבאוויטש  טייטעלבויםמו"ה    אצלקרית  -845-467הי"ו    יואל 

5299 . 
 עקב המצב יוכלו להיכנס לאולם רק מספר מוגבל של אנשים. 

 הבטיחו את מקומכם ורכשו כרטיסים מבעוד מועד. 
כדי   מיוחדים  כוחות  השקענו  הפעם  כראוי,  מסודר  היה  לא  הנשים  אולם  הקודם  ובסיום  היות 

לרש תעמוד  כן  כמו  כולו,  במעמד  להשתתף  שתוכלנה  נח,  מקום  לנשים  שמרטפייה לתת  ותן 
 בחינם, לילדים עד גיל שלוש. 

 ! הדרן עלך מסכת עירובין
*** 

 חתונה יפה של תלמיד הישיבה  
יהושע   החתן  של  החתונה  שלומינו בשמחת  ואנשי  הישיבה  בחורי  שמחו  שלישי  ביום  השבוע 

מביאלא האדמו"ר  של  בנו  הי"ו,  האדמו"ר    רבינוביץ  בת  עב"ג  החופה  תחת  שנכנס  שליט"א, 
 מנדבורנה שליט"א מבית שמש.

החתונה התקיימה בעיר בורו פארק, היתה החתונה שמחה ביותר, הבחורים רקדו ושימחו באופן  
 יוצא מן הכלל. 

 שמח תשמח רעים האהובים! 
*** 

 צהלי ורוני יושבת הגליל 
בית הדפוס החדש בעיר הקודש צפת,  בשמחה גדולה מתקבלת הבשורה המרנינה על פתיחת  

בעצות   נפשם  את  מחיים  ישראל  ארץ  רחבי  מכל  יהודים  בירושלים,  שקיים  הדפוס  לבית  בנוסף 
המתוקות של רבינו הקדוש, עוד ועוד יהודים מתוודעים לחיזוק של ראש הישיבה שליט"א שמאיר 

לכל   ושווה  לבבית  בשפה  בחיים  פרט  לכל  מעשיות  עצות  ונותן  חייהם,  גובר  את  הביקוש  נפש, 
קונטרסים   יצאו ספרים,  שממנו  בצפת  הגדול  הדפוס  בית  נפתח  הגדולה  לדרישה  וכמענה  והולך, 

 וגיליונות ויופצו בכל הסביבה, וכך יקרבו המוני יהודים לאבינו שבשמים, 
הרבים העצום ולהרים את תרומתכם הנדיבה וכן לחתום הוראת   יכעת ניתן להיות שותפים בזיכו

 ת בית הדפוס. קבע להחזק
 ניתן לתרום בכל עמדות נדרים פלוס על שם "היכל הקודש ירושלים" ולבחור בקטגוריה "צפת". 

 ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה!   
 
 

  ָלנּו ן  ָנַת   ַרֵּבינּו;  ו)ען  ִסיָמ "ן,  ָהַר ת  ִׂשיחֹו (  ַרֵּבינּול  ֶׁש ד  ַהִּלּמּו  ֶּדֶרת  ֶא ח  ַק 
ה,  ַהּתֹוָר ד  ְלִלּמּוה  ְמתּוָק   ֶּדֶרם,  ְלּכּוּ ּלָ ה  ֶׁשַּמְתִאיָמ   ֶּדֶר  רֹאׁשה  ְמַׁשּנֶ א 

ם ְמעּוְנָייִני א    אֹוד  ִלְלמֹם  ְמעּוְנָייִנין  ּכֵ ם  ִא ה  ְמַׁשּנֶ א  ,  ַחָּלׁש  רֹאׁש  –ב  טֹו
 ד. ֶאָח ל ּכָ ם עִ ת עֹוֶבֶד   ַרֵּבינּול ֶׁש ד ַהִּלּמּו  ֶּדֶרד, ִלְלמֹ

  ה ַהָּפָרָׁש   תֶא   ל ַּתְתִחי  ם,ַּתְרּגּו  םעִ   "י ַרִׁש   ְּבֻחָּמׁש  רִׁשיעּו  ְל   עִּתְקּבַ 
 םְּביֹו   י,ְׁשִליִׁש   דעַ   יִמֵּׁשנִ   הָהְלָא   ַּתְמִׁשי  יֵׁשנִ   םְּביֹו  י,ֵׁשנִ   דעַ   ןִראׁשֹו   םְּביֹו

 םְׁשַניִ  הַהָּפָרָׁש  לּכָ  תֶא  םְּתַסּיֵ  ַהָּׁשבּועַ  ףֶּׁשְּבסֹו  דעַ  י,ְרִביעִ  דעַ  דִּתְלַמ  יְׁשִליִׁש 
 ְלעֹוָלם" :ח.) (ְּבָרכֹות םאֹוְמִרי הִלְבָרכָ  םִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּו ם.ַּתְרּגּו דְוֶאָח  אִמְקָר 

 ֶׁשָּכל  ַּתְרגּום,  ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ְׁשַנִים  ַהִּצּבּור  ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו  ָאָדם  ַיְׁשִלים
 ןַהֻׁשְלָח   ,ּוְׁשנֹוָתיו"  ָיָמיו  ּלֹו  ַמֲאִריִכין  ַהִּצּבּור  ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו  ַהַּמְׁשִלים

ִראׁשֹון  ִמּיֹום"  :ג)  ְסִעיף  רפה,  ִסיָמן  ַחִּיים,  (אֹוַרח  קּפֹוֵס   ָערּו  ִעם  ָחׁשּוב  ְוֵאיַל 
 ן;ִראׁשֹו  םִמּיֹו  רְּכבָ   הַהָּפָרָׁש   לעַ   ר ַלֲעבֹו  לְלַהְתִחי  רֶאְפָׁש   ",ַהִּצּבּור
 ה,ִלְבָרכָ   קַצִּדי  רֵזכֶ   "א ֵמַהְגָר   ח)  ןָקָט   ףְסִעי  ם,ָׁש (  אֵמִבי  הְּברּוָר   הְוַהִּמְׁשנָ 

 יֵׁשנִ   םְּביֹו  י,ֵׁשנִ   דעַ   ןִראׁשֹו   םְּביֹו  ת;ְקָצ   דָלַמ   אהּו  םיֹו  לְּבכָ   ,ָּכ  גָנַה   אֶׁשהּו
 ,ַהֶּדֶר  ְּבזּו  ם ְּכֶׁשהֹוְלִכי  ה.ָהְלָא   ן ְוכֵ   יְרִביעִ   דעַ   יְׁשִליִׁש   םְּביֹו  י,ְׁשִליִׁש   דעַ 

 ה. ַהָּפָרָׁש  לּכָ  לעַ  ָׁשבּועַ  לְּבכָ  ֶׁשַּיַעְברּו  םְּבטּוִחי  תִלְהיֹו םְיכֹוִלי יֲאזַ 
  ת ְּבָרכֹו  תַמֶּסכֶ   לַּתְתִחי  ת;ְּבִמְׁשָניֹו  רִׁשיעּו  ְל  עִּתְקּבַ   ןִמּכֵ   רְלַאַח 

 דלֹוֵמ   הֶׁשַאָּת   הַמ   תֶא   ןֵמִבי  הַאָּת   םִא   ל ִּתְסַּתּכֵ   לַא   ק,ֶּפֶר   רַאַח   קֶּפֶר   דְוִתְלַמ 
 םֶׁשּלֹוְמִדי   הּתֹוָר   לֶׁש   הִמילָ   לּכָ   ת.ַהִּמְׁשָניֹו  לֶׁש   םַהִּמִּלי  תֶא   דַּתִּגי  א,  אֹו
 ראֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש  רֶׁשַהזֹוַה   ְּכמֹו  ה,ִמּזֶ   רּוַח   ת ַנַח   אהּו  ָּברּו  ְלַהָּקדֹוׁש  לֹו  ֵיׁש

 דִלְלמֹ   הֶׁשרֹוֶצ   יִמ   ",ְּבאֹוַרְייָתא  ְלִמְלֵעי  ְּדִתיאּוְבֵּתיה  ּוַמאן "   :פה:)  (ְקדֹוִׁשים
 דֶׁשְּיַלֵּמ  יִמ  לֹו ןְוֵאי  ",ֵליּה ְּדיֹוִליף ַמאן ַאְׁשַּכח ְוָלא" ,הַהְּקדֹוָׁש  הַהּתֹוָר  תֶא 

  ָלֵעי  ְּדאֹוַרְייָתא,  ִּבְרִחימּוָתא  ְוהּוא"  ,דלֹוֵמ   אֶׁשהּו  הַמ   תֶא   לֹו  רְוַיְסִּבי  אֹותֹו
 , ד ִלְלמֹ   ב אֹוֵה   אֶׁשהּו  ןִמֵּכיוָ   ל ֲאבָ   ",ָיַדע  ְּדָלא  ְּבִגְמגּוָמא   ָּבּה   ּוְמַּגְמֵּגם  ָּבּה,
 הִמילָ   לֶׁשּכָ   תָלַדעַ   וָעָלי   ",ַסְּלָקא  ּוִמָּלה  ִמָּלה   ָּכל "  ,ןְלָהִבי   י ְּבלִ   דלֹוֵמ   אהּו
 ְּבִרי  ְוקּוְדָׁשא"  ,םַלָּׁשַמיִ   הְלַמְעלָ   העֹולָ   הֲהָבנָ   יְּבלִ   דלֹוֵמ   אֶׁשהּו  הּתֹוָר   לֶׁש 

 ַהָּקדֹוׁש  ",ָלּה  ְוַקִּביל"  ִאָּתּה.  ָׂשֵמַח   ִיְתָּבַר  םְוַהֵּׁש   ",ִמָּלה  ְּבַהִהיא  ַחֵּדי  הּוא
ְונֹוֵטעַ   ",ַנֲחָלא  ְּדַההּוא  ָסֲחָרֵניּה  ָלּה  ְוָנַטע"  ,םַהִּמִּלי  תֶא   לֹוֵקַח   אהּו  ָּברּו 

 ִאיָלִנין  ִמִּלין   ֵמִאֵּלין  ְוִאְתָעִבידּו"  ,לַנַח   ב ְסִבי  םַּבָּׁשַמיִ   הְלַמְעלָ   םַהִּמִּלי  תֶא 
 ",ַנַחל   ַעְרֵבי  ְוִאְקרּון"  ,םְּגדֹוִלי  תִאיָלנֹו  םצֹוְמִחי  םֵמַהִּמִּליּו  ",ַרְבְרִבין
 ִּתְׁשֶּגה  ְּבַאֲהָבָתּה  :יט)  ה,  (ִמְׁשֵלי  ִדְכִתיב  הּוא  ֲהָדא"  ,ת'ֲעָרבֹו'  םַהִּנְקָרִאי

 . דַהִּלּמּו תַלֲהָבנַ   ְלַהִּגיעַ  תִלְזּכֹו ַהֶּדֶר זֹו  ";ָתִמיד
  ְוֵתֵל "ס  ַׁש ד  ִלְלמֹ ל  ַּתְתִחיא;  ִּבְגָמָר ר  ִׁשיעּו  ְלע  ִּתְקּבַ ם  ּכּולָ ל  ְועַ 

(ִליקּוֵטי  ר  אֹוֵמ   ַהָּקדֹוׁש   ַרֵּבינּו ע.  ָהַר ר  ַהֵּיֶצ ת  ֶא ם  ׂשֹוְרִפיא  ַהְּגָמָר י  ַּדּפֵ ן,  ְּכִסְדָר 

ִגיַמְטִרָיא ֶׁשל ַהְקִליָּפה ֲהַמְחַטאת ֶאת  "  ַּתְלמּוד: "מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ריד)
ת ֶא ף  ׂשֹוֵר ה  ּתֹוָר ד  לֹוֵמ ם  ְּכֶׁשָאָד .  "ִליִלית"  ת: ָהָאָדם ִּבְפָגם ַהְּבִרית ֶׁשִּנְקֵרא 

ָּבָראִתי ֵיֶצר : "(ִקידּוִׁשין ל.)ם אֹוְמִריה ִלְבָרכָ ם ִזְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּו ת. ַהּזֹאה ַהְּקִלּפָ 
ַּתְבִלין ּתֹוָרה  לֹו  ּוָבָראִתי  ַאֶּתם  ,  ָהָרע,  ֵאין  ַּבּתֹוָרה  עֹוְסִקים  ַאֶּתם  ִאם 

 ". ּתֹוָרה, ַאֶּתם ִנְמָסִרים ְּבָידֹוְוִאם ֵאין ַאֶּתם עֹוְסִקין ּבַ , ִנְמָסִרים ְּבָידֹו 
  ִאְׁשְּת   –ת  ַהְיָקרֹו  ְנעּוֶרי   ְׁשנֹותת  ֶא ,  ֶׁשְּלם  ַהּיֹות  ֶא ל  ְּתַנצֵ ם  ִא 

 . ִאְּתב ָּתִריא ְו אֹוְת ַּתֲעִריא ִהי ה; ְּבַהֲעָרָצ ד,  ְּבָכבֹו  ָעֶליל  ִּתְסַּתּכֵ 
 ם.ָהִעְנָיִניל ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליַח ר ַיֲעזֹ ם ַהֵּׁש 

 ת תשפ"א) ּתֹוְלדֹוה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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