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ב  ַיֲעקֹ ,  ֶאל ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה  ו ִאם ָיבֹוא ֵעׂשָ   ַוֹּיאֶמר 
ה  ַמֲחנֶ ל  עַ ר  ְלִהְתַּגּבֵ   ַיְצִליחַ ו  ֵעׂשָ ם  ֶׁשאִ   ְּבאֹוְמרוֹ ת,  ַמֲחנוֹ י  ִלְׁשנֵ   ִמְׁשַּפְחּתוֹ ת  אֶ ק  ִחּלֵ   ָאִבינּו

 ל. ִיָּנצֵ י ַהֵּׁשנִ ה ֶׁשַהַּמֲחנֶ ת ְלָפחוֹ ד, ֶאחָ 
ם  ְּדָבִרי ֵאּלּוע, ָהָרׁשָ ו ֵמֵעׂשָ ל ְלִהָּנצֵ ן ְּכֶׁשִהְתּכֹונֵ ה, ָעׂשָ  ָאִבינּו ֶׁשַּיֲעֹקב  ָהֵאּלּום ַהְּדָבִריל ּכָ 

ר  ַהֵּיצֶ ל עַ ר ְלִהְתַּגּבֵ  ֵאי�  ֶּדֶר�ם  ָלהֶ ה ֶׁשִּתְהיֶ ל, ִיְׂשָראֵ י ְּבנֵ ל ְלכָ ת, ַהּדֹורוֹ ל ְלכָ ן ֵהִכיא ֶׁשהּו
 י. ְיהּודִ ל ּכָ ל עַ ר  ּוְלִהְתַּגּבֵ ר ִלְׁשּבֹ  הרֹוצֶ ק ֶׁשרַ ע ָהרַ 
.  ה ּוְתִפּלָ ה  ּתֹורָ ם  ְוהֵ ע,  רָ ל  ִמּכָ ו  ָעָלי   ֶׁשֵּמִּגיִנים ם  ְקדֹוִׁשי ת  ַמֲחנוֹ י  ְׁשנֵ ם  ֶיְׁשנָ ם  ָאדָ ל  ְלכָ 

ם  ִזְכרֹונָ   ֶׁשֲחָכֵמינּו ְּכמוֹ ע, רָ ל ִמּכָ ו ָעָלי ת ׁשֹוֶמרֶ ד  ִלְלמוֹ ה זֹוכֶ ם ֶׁשָהָאדָ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ַהּתֹורָ 
ת  ִׂשיחוֹ (  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּור  אֹומֵ   ְוָכ�".  א ַמְצלָ ּו א  ַמְגנָ ה  ּתֹורָ "  "א.)כה  סֹוטָ ( ם  אֹוְמִריה  ִלְבָרכָ 

ֶׁשֲאִפילּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקדּוָׁשה ְמֹאד ֶּׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה "  "ט):ין  ִסימָ "ן,  ָהרַ 
ָרָעה ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ַרֲחָמָנא ִלֵׁשְזָבן. ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהֹּכַח 

ה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ� ַעד ֶׁשְּיכֹולָ 
ְוָׁשלֹום. ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם ֹחק ָקבּוַע ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלֹמד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ� ְוָכ� ִיְהֶיה ֵאי�  

 ". י ֹּכַח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמֹאדֶׁשִּיְהֶיה ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ּכִ 
י ְּכֶׁשְּיהּודִ ה.  ְּתִפילָ ה  ְוזֶ ע,  רָ ל  ִמּכָ ם  ָהָאדָ ת  אֶ ל  ֶּׁשַּמִּצי  ָקדֹוׁשה  ַמֲחנֶ ד  עוֹ   ֵיׁשי  ֵּׁשנִ ד  ִמּצַ 
ה ֲהָגנָ ת ְמִחיצוֹ ה ָּבזֶ ה ּבֹונֶ א הּום, ְלַהּׁשֵ ב ַהּלֵ ת אֶ  ֵמִׂשיחַ א הּום, ַהּׁשֵ ל אֶ ל ְלִהְתַּפּלֵ ה זֹוכֶ 

ק ָחזָ י  ֶּׁשַהְּיהּודִ ן  ְזמַ ל  ּכָ ם.  ְלׁשָ ס  ְלִהָּכנֵ   יּוְכלּוא  �ב  ָהאֹויֵ ת  ֶׁשְּפלּוגוֹ ,  ְלֹמחוֹ ב  ִמָּסִבי
 ו. ָעָליר  ְלִהְתַּגּבֵ ל יּוכַ א � ד ֶאחָ ף ֶׁשַא ָּבטּוחַ א הּום, ַהּׁשֵ ל אֶ ר ִּבְלַדּבֵ ה, ִּבְתִפילָ 
ה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֶׁשֲחָכֵמינּוה  מַ   ן ח')ִסימָ ק ב',  ֵחלֶ "ן,  ֲהרַ מוֹ י  ִליקּוטֵ (  ְמָפֵרׁש  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו

ה ַּמֲחנֶ ה  ָהיָ ל  ּגֹודֶ ה  ֵאיזֶ י",  ַּפְרסֵ א  ְּתָלתָ י,  ָהוֵ ה  ַּכמָ ל  ִיְׂשָראֵ ה  ַמֲחנֶ "  "ד:),נת  ְּבָרכוֹ (ם  אֹוְמִרי
  ָׁשלֹוׁש ם  הֵ ת  ַּפְרָסאוֹ   ֶׁשַהָּׁש�ׁש  ַרֵּבינּו  ְמָפֵרׁשת.  ַּפְרָסאוֹ   ָׁשלֹוׁשר?  ַּבִּמְדּבָ ם  ַהְיהּוִדי
ת ַהְּתִפּלוֹ   ָׁשלֹוׁשת  אֶ ל  ְלִהְתַּפּלֵ ק  ָחזָ י  ֶּׁשַהְּיהּודִ ן  ְזמַ   ָּכל ם.  יוֹ ל  ּכָ ם  ֶׁשִּמְתַּפְּלִלית  ַהְּתִפּלוֹ 

ר  ֶׁשִּיָּׁשאֵ   לוֹ ח  ֻמְבטָ ן,  ִמְניָ ם  עִ   ַהִּמְדָרׁשת  ֵּבי  ְּבתֹו�ב,  ּוַמֲעִריה  ִמְנחָ ת  ַׁשְחִרים,  יוֹ ל  ּכָ 
ם ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ם  ּגַ ה  זֹוכֶ י  ְּכֶׁשַהְּיהּודִ י  ּוְבַוַּדאע.  רָ ל  ִמּכָ ם  ׁשָ ר  ָׁשמּו א  ְוהּו ל,  ִיְׂשָראֵ ה  ְּבַמֲחנֶ 
 ם.ָרִעים ִמְּדָבִריו  ָעָליר ִלְׁשמוֹ ל ֶׁשָּיכוֹ ב טוֹ ר יֹותֵ ר ָּדבָ ן ֵאית, ָהִאיִׁשיה ַּבָּׂשפָ 
ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ְיכֹוִלין ָלבֹוא ַלּכל, ְלָכל ""א),  קין  ִסימָ ק ב',  ֵחלֶ "ן, מֹוֲהרַ י ִליקּוטֵ (ר  אֹומֵ   ַרֵּבינּו

". טּוב ְלתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּוְלָכל ַהְּקֻדּׁשֹות ּוְלָכל ָהֲעבֹודֹות ּוְלָכל ַהּטֹובֹות ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלמֹות
ק רַ א  ִהיה  ָלזֶ ה  ָהֵעצָ ר  ִעּקַ ם,  ָהָאדָ ל  עַ ר  ְלִהְתַּגּבֵ ה  ִיְרצֶ ק  רַ ע  ָהרַ ר  ֶּׁשַהֵּיצֶ   ֶּדֶר�ה  ְּבֵאיזֶ 
ה  מַ ל  ּכָ ת  ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּו   לוֹ ר  ְלַסּפֵ ת,  ָהִאיִׁשיה  ַּבָּׂשפָ ם  ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ה,  ְּתִפילָ 
ף  ַּבּסוֹ ה  ִּיְזּכֶ א  הּו,  ִּבְתִפיָלהק  ָחזָ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ת.  ְּבַגְׁשִמּיּון  ְוהֵ ת  ְּברּוָחִנּיּון  הֵ ו  ָעָליר  ֶׁשעֹובֵ 

 ע. ָהרַ ר ַהֵּיצֶ ל עַ י ְלַגְמרֵ ר ְלִהְתַּגּבֵ 
ל ָיכוֹ א  הּוד  ָּתִמי  א�ד,  ְּבַיחַ ם  ַהְּדָבִריי  ְׁשנֵ ת  אֶ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ָיכוֹ ם  ָהָאדָ ד  ָּתִמיא  �ל  ֲאבָ 

 ְלָהִׂשיחַ ל  וֹ ָיכא  ְוהּות  ִהְתעֹוְררּו ם  ָהָאדָ ת  אֶ ת  ּתֹוֶפסֶ ם  ִלְפָעִמית.  ַהַּמֲחנוֹ י  ִּבְׁשנֵ א  ְלִהְתַחּבֵ 
ם, ַהּׁשֵ ל  אֶ ר  ְלַדּבֵ ל  ׁשֶ   רּוחַ   ְּבַמַּצב א  � ם  ֶׁשָהָאדָ ה  ּקֹורֶ ם  ִלְפָעִמיל  ֲאבָ ם.  ְלַהּׁשֵ ב  ַהּלֵ ת  אֶ 

ר  ּקָ יָהעִ ה.  ָהְלָאן  ְוכֵ א  ְּגָמרָ י  ְוַדּפֵ ת  ִמְׁשָניוֹ י  ִּפְרקֵ ר  לֹומַ ה,  ַהּתֹורָ ל  אֶ   ָלרּוץ ז  ָאא  הּול  ָיכוֹ 
ד, ִלְלמוֹ ק  ֵחׁשֶ ו  ַעְכָׁשי  ַמְרִּגיׁשא  הּום  אִ א,  ְלִהְתַחּבֵ ם  טֹוִבית  ְמקֹומוֹ   לוֹ   ֶׁשֵּיׁשע  ֵידַ ם  ֶׁשָהָאדָ 

 ם. ַהּׁשֵ ל אֶ ם ִמיִליה  ַּכּמָ ר ֶׁשְּיַדּבֵ ד, ִלְלמוֹ ת ַסְבָלנּוו  ַעְכָׁשי לוֹ ן ֵאים  ְואִ ד, ְוִיְלמַ ב ֶּׁשֵּיׁשֵ 
ת ְלַהְחיוֹ ל  ָיכוֹ א  הּו ר,  ְלִהָּׁשבֵ   לוֹ ר  ָאסּום,  ַהְּׁשַניִ ן  מִ ר  ָּדבָ ם  ְלׁשּות  ַסְבָלנּום  ָלָאדָ ן  ֵאים  ְואִ 
ד, ֶחסֶ ה ֵאיזֶ ת ַלֲעׂשוֹ ת ְלַנּסוֹ ל  ָיכוֹ א הּו ת, ַלֲעׂשוֹ ה ָזכָ א  ֶׁשהּו ם ֲאֵחִרים ִּבְדָבִרי ַעְצמוֹ ת אֶ 

 ה. ִׂשְמחָ ּבְ ד ָּתִמי ֶׁשִּיְהֶיהר ָהִעּקָ ה, זֶ ם עִ   ַעְצמוֹ ת אֶ ת  ּוְלַהְחיוֹ ר  ַאחֵ ב טוֹ ר ָּדבָ ל ּכָ  אוֹ 
  ע ָהרַ   ר ַהֵּיצֶ   םאִ   ", ְוִהָּכהּו   ָהַאַחת   ַהַּמֲחֶנה   ֶאל   ו ֵעׂשָ   ָיבֹוא   ִאם "   ק, ַהָּפסּו  ָלנּו  ר אֹומֵ   הזֶ 

  ְוָהָיה "   ל, ְלִהְתַּפּלֵ   אוֹ   ד ִלְלמוֹ   ת ַהְּנִעימּו  תאֶ   ִמְּמ�  חָלקַ   אהּו  , ַאַחת  הַּבַּמֲחנֶ   ָעֶלי�  רִהְתַּגּבֵ 
  ר ָּדבָ  הֵאיזֶ   ֵיׁש דָּתִמי  יּכִ  ה, ְׁשִנּיָ   הְלַמֲחנֶ  ץ ָירּו ףֵּתכֶ  םָהָאדָ  זָא  ", ִלְפֵליָטה   ַהִּנְׁשָאר   ַהַּמֲחֶנה 

 . ע רָ  לִמּכָ  ו ָעָלי רִיְׁשמֹ  הְוזֶ  ה, ָּבזֶ  ַעְצמוֹ   תאֶ   תְלַהְחיוֹ  ל ָיכוֹ  םֶׁשָאדָ  ב טוֹ 
  ן ָלׁשוֹ   א ֶאלָ   ה' ְוָהיָ '   ֵאין "   ג')  ןִסימָ   מ"ב,  הַּפְרׁשָ   ה,ַרּבָ   תְּבֵראִׁשי(  םאֹוְמִרי  הִלְבָרכָ   ם ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּו

  ק ֶׁשִּיְתַחּזֵ   א, ִנְמצָ   ק רַ   םֶׁשָהָאדָ   ב ַמּצָ   לְּבכָ   ", ִלְפֵליָטה   ַהִּנְׁשָאר   ַהַּמֲחֶנה   ' ְוָהָיה '   ה, ִׂשְמחָ 

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

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

ְמאֹ  ְלָפָניו  ּוָבָכה  ָהיָ ִלְחיֹות,  ִּכי    ד ְמאֹ   ְמַפֵחדה  ד, 
 .ֵמַהָּמֶות

הַ   ִאיׁש'ְוָהַל�  ֻחָּמׁש,    'ֲחזֹון  ְלָפָניו  ּוָפַתח  ַז"ל 
ְוִהְתִחיל ִלְקרֹות ְלָפָניו, ֵמַהְתָחַלת ָּפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית  

ְּבֵראִׁשית ", ַהְינּו  "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹּבֶקר יֹום ְרִביִעי"ַעד  
ָּכל ַמֲעֶׂשה יֹום ִראׁשֹון, ְוַאַחר   -   ְוגֹו'  "ָּבָרא ֱא�ִקים
ִהְמִׁשי�   ָרִקיעַ "ָּכ�  ְיִהי  ֱא�ִקים  ָּכל    -   ְוגֹו'  "ַוֹּיאֶמר 

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

ָּכל ַמֲעֶׂשה יֹום    -  ְוגֹו'  "ִקים ְיִהי ְמאֹורֹותַוֹּיאֶמר ֱא�"
ְוַאַחר ָּכ� ָעָנה ְוָאַמר ַה"ֲחזֹון ִאיׁש" ַז"ל ֶאל   .ְרִביִעי

- ָּברּו�-ֲהֵרי ִּתְרֶאה ַמה ֶּׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש"  :ָהִאיׁש ַהַּנ"ל
הּוא ְּבַאְרָּבָעה ָיִמים, ָּבָרא ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ָרִקיַע ָיִמים  

ְוַהּכֹוָכִבים  ְוַיּבָ  ְוַהָּיֵרַח  ַהֶּׁשֶמׁש  ְוֵעִצים,  ֲעָׂשִבים  ָׁשה, 
ְל�   ֶׁשאֹוֵמר  ָהרֹוֵפא  ִמן  ִמְתַּפֵעל  ַאָּתה  ְוֵאי�  ְוכּו', 

 .ֶׁשֵאין ְל� ַרק ד' ָיִמים ִלְחיֹות
ְּבַהָּקדֹוׁש ֱאמּוָנה  ָלנּו  ֵיׁש  ְוהּוא  - ָּברּו�-ֲהֵרי  הּוא, 

י, הּוא ְּבַוַּדאי ַיֲעֹזר ְל�, ֵל� רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרְחָמן ֲאִמּתִ 
ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני  ַנְפְׁש�  ַעל  ּוְבַוַּדאי  - ָּברּו�-ּוְבֵכה  הּוא, 

 ".ִּתְרֶאה ְיׁשּוָעה ְוַתֲאִרי� ָיִמים
<<<< 

 
 מילה של התחזקות

 ָּ̃ ƒנ∆ ר  ָ‰ע ב¿ ƒּ̇  ‰ …ו˙ לו… ס  ַח ,  ‡ו… ָ ׁ̆ ׁ̆ ם  ו¿ ַבּי≈  ‡ו…   ל¿

י ƒ‡ ַ‰כ¿ יב.  ל¿ ƒ ׁ̆ י‡  ל… ם  ֲ‡ָנ ƒט ל¿ ים,  ˜ו… ƒב ¿ ׁ̆ ם  חו…

י ƒ„ָל ּי¿ ∆ ים  ‰≈ ם  ׁ̆ ƒנ ו… ים  ׁ̆ ƒבּוָ‚ר ּמ¿ ƒים,  מ ƒב ¿ ׁ̆ ם חו…

 ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ∆ ‚…ַע ר  ׁ̆ פ¿ ƒל  , …˜ ¿„ ƒר  ל ׁ̆ ַבּי≈ ָ̇   ּול¿ ‡  ל… ם;  ‡ו…

י ƒע ¿„ ים  יו… ƒ„יָל ƒּל ∆ ׁ̆ ם  ׁ̆ ָ̇ ˙  ‡∆   י≈ ו… ם  ‡ו… ׁ̆ ‚ָ מו… ˙  ר¿   ּכ¿

י ƒבּוָ‚ר מ¿ ƒם,  ל ƒ‡ ים  ו¿ ƒיב ƒ‡ ים,  ָל‰∆ ם  ַמכ¿ ƒע ¿‚ ‰∆ ם  ּפו… ם,  ּבָ

י ƒל ַבּט¿ ָ̇ ם  מ¿ ר≈ ‰  ז∆   –ם  ‡ו… ָ̇ ‚  ‰ו… ̇≈ ‡  ל… ‰  ז∆ ם,  ‡ו… ן  נו…

„ו… ם  ָל‰∆  ¿‚ ƒים  ‰≈ ל,  ל ƒר‡ָ ¿ ׁ̆ ƒים  נ ƒכ ָ„ּ ֻ„כ¿ יל  ּכָ ם  מ¿ ƒם.ַ‰ַחּי 

טוּ  ט¿ מו… ¿̇ ƒ‰  ˙י ƒּב ַ̂ ≈ ם  ֲע ּׁ̆ ַרח≈ ם  ַ‰ יַע ם  י¿ ƒ‚ּּז∆   ַמ ƒמ  ‰

יבוּ  ƒ‡ כ¿ ƒ‰ ∆ י ׁ̆ ƒ„יָל ƒילוּ ם, ל ƒּפ ¿ ׁ̆ ƒ‰  ּּזו ƒּוב  ָ̇  ם.‡ו…

מ≈  רו… יךָ ˙  ‡∆ ם  ּ̇¿ ָל„∆ ָר ,  י¿ פ¿ ƒַע ן  ַ‰ּב≈ ˙  ‡∆ ט  ּב ַיּ‚≈ ¿̇ ƒּמ ∆ ׁ̆ 

יָ‡  ƒר ¿̃ ƒי  לו… ן  ּ̇≈ ‰,  ּב פ… ן  ‡≈ יר  ס¿ ƒיל ƒבו… ם  מ ך¿ ˙,  טו… ‡ ‰וּ   ּכָ

 ַ„ּ ¿‚ ƒיל י ƒר  ‡. ּבָ
 א תשפ"ב) ַוֵיצֵ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 םֲחָזִקית ּכֹוחֹו

 

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
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   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת ְּבֶעְזרַ 
ִּכְסֵליו, ְׁשַנת ' ד' ָּפָרַׁשת ַוֵיֵצא, ביֹום 

 תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן 

 ֵנרֹו ָיִאיר י ...  ִלְכבֹוד ַיִּקיִר 
ל  ַאק,  ָחזָ ק  ַּתְחִזי,  ִמְּמ�  ֲאַבֵּקׁשד  ְמאֹ 

א �  ִׁשידּו�ם.  ָּבעֹולָ ר  ָּדבָ ם  ִמּׁשּור  ִּתָּׁשבֵ 
ָּברּו� ק  רַ ד,  ֶאחָ ף  ְּבַאי  ָּתלּו ְּבַהָּקדֹוׁש 
  ַהִׁשידּו�ת  אֶ ה  רֹוצֶ ר  ְּכבָ ה  ַאּתָ ם  אִ .  הּוא
ב ׁשּות  ָלֶלכֶ ,  ַאַחתה  ְּבֵרירָ   ְל�  ֵיׁש  –  ֶׁשְּל�
ם  ְּבַרֲחִמי  ִמֶּמּנּו   ּוְלַבֵּקׁש  ִיְתָּבַר�ם  ְלַהּׁשֵ 

 ם. ּוְבַתֲחנּוִני
,  ִמְּמ�  ְלַבֵּקׁשה  רֹוצֶ י  ֲאנִ ב  ָחׁשּור  ָּדבָ ד  עוֹ 
ר  ָאמַ   ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּות  ֶעְׁשּתֹונוֹ ד  ְּתַאּבֵ ל  ַא
, ָעֶלי�ל  ִמְסַּתּכֵ   ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו  אוֹ ה,  ִמילָ   ְל�
  ְל�  ָאְמרּום  אִ ;  ָּכ�ת  ִלְחיוֹ ר  ֶאְפׁשָ י  אִ 

ת  אֶ ע  ִּתְבּלַ   –  ָעֶלי�  ִהְסַּתְּכלּו  אוֹ ה  ִמילָ 
 ְּכֶׁשהֹוֶרי� ט  ִּבְפרָ ה,  ָהְלָא   ְוַתְמִׁשי�ה  זֶ 

 ְל�ק  ִמְתַחּׁשֵ א  ֶׁש�ה  ִמילָ   ְל�ם  אֹוְמִרי
א  �ה  זֶ ת;  ֶעְׁשּתֹונוֹ ד  ְּתַאּבֵ ל  ַא  –  ִלְׁשמֹועַ 

  ַמֶּׁשהּור  אֹומֵ א  ְּכֶׁשַאּבָ ם  ָהעֹולָ ף  סוֹ 
 . ִלְׁשמֹועַ ק ִמְתַחּׁשֵ א ֶׁש�

ל  עַ ם  ַצִּדיִקים  ְּבׁשֵ ר  אֹומֵ   ׁש"מֹוֲהָרא
(ַהָּפסּו "ְּבֵראִׁשיק  יד):  כה,  ּוִמְׁשָמע  ת 

ּוַמָּׂשא  'ְודּוָמה  ם  ְצִריִכי',  ּוִמְׁשָמע", 
'ִלְׁשמֹועַ ם  ְמֻסָּגִלית  ִלְהיוֹ  ',  ְודּוָמה, 

 ל. ְוִלְסּבוֹ ', ּוַמָּׂשא, 'ְוִלְׁשֹּתק
 ֶׁשְּל� ה  ַהְּיִׁשיבָ   ֵמֹראׁש 

 "ב) תשפא ַוֵיֵצ ה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 

 

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

עֹות ָׁשִליׁש,  הּוא ִּבְדמָ -ָּברּו�-ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁשְוָהַל� ָהִאיׁש ַההּוא ְלֵאיֶזה ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ָּפנּוי, ּוָבָכה    
 . ֶׁשַחי עֹוד ֶעֶׂשר ָׁשִנים ִּבְבִריאּות ַהּגּוף -ּוָפַעל ְיׁשּוָעה  

א ֶׁשהּון,  ָקטָ   ַעְצמוֹ ת  אֶ   ַיְרִּגיׁשם  ֶׁשָהָאדָ ם,  ָהָאדָ ל  ׁשֶ   רּוחַ ב  ַהַּמּצַ ת  אֶ ר  ִלְׁשּבֹ ב  אֹוהֵ ע  ָהרַ ר  ַהֵּיצֶ 
ה ַהְּפׁשּוטָ ה  ַהְּתִפיּלָ ם  עִ ם  ְּגדֹוִלי ם  ְּדָבִרי ל  ִלְפעֹ ל  תּוכַ   ֵאי�ט,  ָּפׁשּוי  ִמיהּודִ ר  יֹותֵ א  �א  ֶׁשהּוב  ַיְחׁשֹ 
 ? ֶׁשְּל�

 ְּדָבִרים  ִלְפֹעל  ְּבֹכחוֹ   ְוֵיׁש  ְמֹאד,  ָּגדֹול  ִּגּבֹור  ֶׁשהּוא  ָלַדַעת  ָצִרי�  ָאָדם  ֶׁשָּכל  אִהי  תָהֱאמֶ 
  ֶחֶרב   ֶׁשִהיא  ִּפיִפּיֹות,  ֶחֶרב  ְּבָידוֹ   זאֹוחֵ   ָחדאֶ   ָּכל  ִּכי  ְּתִפָּלתֹו,  ְיֵדי  ַעל  ַּבָּׁשַמִים  ְמֹאד  ְּגדֹוִלים

 ַרק  ִאם  ֲחָזקֹות,  ֲהִכי  ַהִּמְלָחמֹות  ְוִלְכֹּבׁש  נֹוָראֹות,  ְּגבּורֹות  ָיָדּה   ַעל  ִלְפֹעל  ְוָיכֹול  ַהְּתִפָּלה,
  : לוֹ   ְולֹוַמר  ַהַּדַעת,  ַוֲחִליׁשּות   ַהּמֹוִחין  ַקְטנּות  ָּבָאָדם  ְלַהְכִניס  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ְוֶדֶר�  ָּבּה,   ִיְׁשַּתֵּמׁש

  ֹּכַח,   ְוָחלּוׁש  ָקָטן  ִאיׁש  ַאָּתה  ֲה�א  ָּכֵאֶּלה,  ְלִמְלָחמֹות  ָמְתֶני�  ר חֹוגֵ   ֶׁשִהְּנ�  ל?ִּבְכלָ   ַאָּתה  ִמי"
  ִּכי   ְׁשטּות,   ֶׁשל  ִּפּתּוִיים  ֶׁשֵהם  ָלַדַעת  ָהָאָדם  ַעל  ֲאָבל  ,?"ָּכֵאֶּלה  ְּגדֹוִלים  ִּבְדָבִרים  ִּתָּכֵנס  ְוָלָּמה

 .ָּבעֹוָלם ְּגדֹוִלים ֲהִכי ַהְּדָבִרים ִלְפֹעל  םֲעצּוִמי ֹּכחֹות לוֹ  ֵיׁש ֶאָחד ָּכל
ֹו, ְוהּוא ַמְמִׁשי� ְלִהָּלֵחם ְּבֹכָחם  לֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּקְדמּו  ם ּוִבְפָרט ְּכֶׁשהּוא סֹוֵמ� ַעל ֹּכחָ 

ַּדאי ְמַקֵּבל ְּגבּוָרה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ְמֹאד, ַעד ֶׁשָּיכֹול ְלַהְראֹות אֹותֹות ּומֹוְפִתים  ּוִבְזכּוָתם, ְּבוַ 
�א ִנְׁשַאר   ,ַמָּמׁש, ִּכי ְּבֹכַח ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּקְדמּו ָלנּו, ְוֵהם ְּכָבר ִנְּצחּו ִעַּקר ַהִּמְלָחָמה, ִאם ֵּכן

ְוַעל ְיֵדי ִהְתַּגְּברּות ְמַעט, ִעם ַעּזּות ּוְגבּוָרה ִּדְקֻדָּׁשה, ְיכֹוִלים    ְּבָיֵדינּו ַרק עֹוד ְקָצת ִלְגֹמר,
 ִלְגֹמר ַהִּמְלָחָמה ְוִלְפֹעל נֹוָראֹות ָּבעֹוָלם.

(ַהָּׂשָרף)   אּוִרי  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶׁשל  ִמְדָרׁשֹו  ֵּבית  ַיד  ַעל  ָּפִריץ  ּגֹוי  ֵאיֶזה  ָעַבר  ַּפַעם 
ׁשֶ ִמְּסְטֶרעִליסְ  ְּכמֹו  ֶׁשָהְיָתה  ְּתִפָּלתֹו  ְוָׁשַמע  זי"ע,  ּוְבקֹולֹות ל  ק  ְּבֹכחֹות  ַמָּמׁש,  "ָׂשָרף" 

ּוְבִהְתַלֲהבּות ַעד ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש, ְוִהְתַמֵּלא ַהּגֹוי ִהְתַּפֲעלּות ֲעצּוָמה ִמְּתִפָּלתֹו, ְוִהְמִּתין  
 .ַעד ֶׁשָּגַמר ַהְּתִפָּלה

ֲאִני חֹוֵׁשב, ֶׁשִאם ַאַחר ְּתִפָּלה ָּכֹזאת ֵאין ַאֶּתם ִנְגָאִלים ִמן ַהָּגלּות, "  :ָאַמר לוֹ ְוִנַּגׁש ֵאָליו וְ 
... ְּכִאּלּו לֹוַמר, ֶׁשִאם ַהְּתִפָּלה ֶׁשָּלֶכם, ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש "ְּכָבר ַאף ַּפַעם �א ֵתְצאּו ִמן ַהָּגלּות

ְיׁשּוָעה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ִמי ְּכָבר ָיכֹול ִלְפֹעל ַּבֲעָדם ְיׁשּוָעה? ָעָנה  ָּכֹזאת, ֲעַדִין ֵאיָנּה ּפֹוֶעֶלת  
אּוִרי זי"ע, ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ֵּכן, ְוֶאְמֹׁשל ְל� ָמָׁשל, ַּפַעם ָהָיה ֶמֶל�    יְוָאַמר לֹו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרּבִ 

ְמָצא ֵעץ ָּכל ָּכ� ָּגבֹוַּה ְוָעֶבה ָּכֶזה ָּבעֹוָלם, ְוָרָצה  ֶׁשָהָיה ְּבִגָּנתֹו ֵעץ ָּגבֹוַּה ְוָעֶבה ְמֹאד, ֶׁש�א נִ 
ֶׁשִּמי ֶׁשָּיבֹוא ְוִיְכֹרת    ,, ְוִצָּוה ַהֶּמֶל�תַהֶּמֶל� ְלַהְכִרית ָהֵעץ ְוִלְבנֹות ִּבְמקֹומֹו ַּפְלְטִרין ְוִגּנֹות ְיפוֹ 

 . ַבֵּקׁשָּכל ַמה ֶׁשּיְ  - ִיּטֹול ְׂשָכרֹו ֵמאֹוַצר ַהֶּמֶל� ,ָהֵעץת אֶ 
ָהֵעץ  תאֶ ת ּוָבאּו ָּכל ַהִּגּבֹוִרים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשִּבְמִדיָנתֹו, ְוִנּסּו ֵלילֹות ְוָיִמים ְוָׁשבּועֹות ִלְכרֹ  

 . ְו�א ָיְכלּו, ִּכי ֲאִפּלּו ְּבָכל ֹעֶצם ְּגבּוָרָתם
ר ָיִמים ְוָׁשבּועֹות ֶׁשל ֲעבֹוַדת  �א ָהָיה ָלֶהם ֹּכַח ְלַנֵּסר ְוַלְחֹּת� ֵעץ ָעֶבה ָּכֶזה, ְוִהֵּנה ַאחַ 

ָצִעי ָּבחּור  ָּבא  ָהֵעץ,  ִמְּלַהְכִרית  ִהְתָיֲאׁשּו  ְּכָבר  ְוֻכָּלם  מּוָכן  דֶאחָ ר  ֶּפֶר�,  ֶׁשהּוא  ְוָאַמר   ,
 ...ְלַהְכִרית ָהֵעץ

ם  ִּגּבֹוִרים ַהְּגדֹוִלי ֵאי� ָּבחּור ָצִעיר ַיְחֹׁשב ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ֶׁשהַ "  :ְוָאְמרּוו  ָעָלי  ְוֻכָּלם ִלְגְלגּו 
  ?"�א ִהְצִליחּו ַלֲעׂשֹות רְּביֹותֵ 

 ... אֹותוֹ   ִהִּפיל  ָהֵעץ  ַעל  ֲחָזקֹות  ְּדִפיקֹות  ַּכָּמה  ְוִעם   ְּבָידוֹ   ַּפִּטיׁש  ְוָלַקח   ִהְתַּפֵעל,  �א  ְוַהָּבחּור
ִהצְ   ֵאי�  ְוַהִּגּבֹוִרים  ַהֶּמֶל�  ְּבֵעיֵני  ְּגדֹוָלה  ְּתִמיָהה  ָּכֶזהְוָהְיָתה  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  ַהָּבחּור  ?ִליַח  ְוָאַמר  ַהָּיִמים "  :ָעָנה  ָּכל  ֶׁשַאַחר  ִהְבַחְנִּתי 

ִמָּיד, ֲאָבל ֵהם   ֲאִפּלּו ְּבִמְקָצת, ַיִּפילּו אֹותוֹ   ,ְוַהָּׁשבּועֹות ֶׁשָּטְרחּו ַהִּגּבֹוִרים ְלַהְכִרית ָהֵעץ, ְּכָבר ֶנְחָלׁש ֹּכַח ָהֵעץ ְמֹאד, ְוִאם ַעְכָׁשו ִיְתַאְּמצּו
אּוַלי ַיֲעֶלה ְּבָיִדי ִלְגֹמר ַמה ֶׁשֵהם  ְּכָבר ִהְתָיֲאׁשּו ֵמֹרב ִטְרָחָתם ִויִגיָעָתם, ְו�א ָרצּו ְלַנּסֹות יֹוֵתר, ֲאָבל ֲאִני ָאַמְרִּתי ֶאֱעֶׂשה ֶאת ֶׁשִּלי, וְ 

  ".ִהְתִחילּו ַלֲעׂשֹות, ְוָלֵכן ִהְצַלְחִּתי
  ַהִּגָּנה   ִמּתֹו�  ַהָּגלּות  ֵעץ  ֶאת  ְלהֹוִריד  ֶׁשּלוֹ   ֶאת  עֹוֶׂשה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ְּבָגלּוָתם,  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֵאֶצל  הּוא  ֶׁשֵּכן  זי"ע,  אּוִרי  ר'  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ְוִסֵּים

 ֵעת  הִהִּגיעָ   ֶׁש�א  ְזַמן  ָּכל  ֲאָבל  ָהֵעץ,  ֶאת  ְלהֹוִריד  ְּגדֹולֹות  ְּפֻעּלֹות  ִׂשיםעוֹ   ְּבַוַּדאי  ּדֹור  ֶׁשְּבָכל  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשֵהם  ,ַהְּגדֹוִלים  ְוַהִּגּבֹוִרים  ַהֶּמֶל�,  ֶׁשל
 ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל,  ַהֹּכחַ   ֲחלּוֵׁשי  ֶׁשל  ְוָהֲעבֹודֹות  ַהְּתִפּלֹות  ִעם  ֲאִפּלּו  ֲאַזי  ַהְּגֻאָּלה,  ֵעת  ְּכֶׁשַּתִּגיעַ   ֲאָבל  ָּכָראּוי,  ִלְגֹמר  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ֲעַדִין  -  ַהְּגאּוָלה

  ֶאָחד   ְּבָכל  ֲעצּוָמה  ְּגבּוָרה  ֵיׁש  ִּכי  ַלֲעׂשֹות,  ְיכֹוִלים  ֶּׁשֵהם  ַמה  תאֶ   ַלֲעׂשֹות  ְוִיְׁשַּתְּדלּו  ,ִמֹּכָחם  ִיְתָיֲאׁשּו  ֶׁש�א  ִּבְתַנאי  ַרק  ָהֵעץ,  ְּכִריַתת  ִלְגֹמר  ִיְזּכּו
 ֶׁשִּיְהֶיה.   ִמי ִיְהֶיה - ִמִּיְׂשָרֵאל

 ְּבִעְנַין  אֹותוֹ  ֶׁשָּׁשֲאלּו ,ּוְמָׁשִלים) ַמֲעִׂשּיֹות ֵחֶלק אֹור" "ּכֹוְכֵבי (ְּבֵסֶפר ַז"ל מֹוֲהְרַנ"ְּת  ְּבֵׁשם ַז"ל  ַנְחָמן ר' ֶּבן ַאְבָרָהם ר' ַהָּקדֹוׁש ֵמָהַרב ָּכֶזה  ָמָׁשל מּוָבא  ַּגם
   ַהְּגֻאָּלה? ָּתבֹוא ָהַאֲחרֹוִנים ּוַבּדֹורֹות  ַהְּגֻאָּלה, הָּבָא �א ַז"ל ַרֵּבנּו ֶׁשל  ּוְבדֹורוֹ  ַהּקֹוְדִמים, ַהּדֹורֹות ֶׁשִּבְזַמן ִלְהיֹות ָיכֹול ֵאי� ַהְּגֻאָּלה,

אֹוָתּה ְו�א ָיְכלּו, ִּכי  ֵּבה ְמָלִכים ָרצּו ִלְכֹּבׁשְוִהְסִּביר ַעל ִּפי ָמָׁשל, ֶׁשָהָיה ְּכַר� ָּגדֹול ְמֻסָּבב ִעם חֹוָמה ְּבצּוָרה ַוֲחָזָקה ַעד ְלַהְפִליא, ְוַהְר 
ֵהִביא אֶ  ֶׁשָּזְרקּו ִמָּׁשם, ּוֶמֶל� ֶאָחד  ֵמַהִחִּצים  ָנְפלּו  ַהַחָּיִלים  ַהִּגּבֹוִריםת  ָּכל    ת אֶ   ִלְבֹקעַ   ַיְצִליחַ ם  ֶׁשִעּמָ י  ֶׁשִּבְצָבאֹו, ְּכדֵ   רְּביֹותֵ   ַהַחָּיִלים 

ְוָהַל� ְסִביב ַהחֹוָמה ִלְראֹות ַמה ָּפֲעלּו ֵחילֹוָתיוַהחֹוָמה, ֲאָבל ְלַבּסוֹ  ְוָהָיה ָחָכם,  ְוִנְׁשַאר הּוא ְלַבּדֹו,  ֶׁשַעְכָׁשו    ,ְוָרָאה  ?ף ַּגם ֵהם ָנְפלֹו, 
ִפילּו ִעם ְזֵקִנים ְוָנִׁשים ִויָלִדים ְיכֹוִלים ְלָכְבָׁשּה,  ַרק ְמִחיָצה ְקַטָּנה ִמַּבחּוץ, ַואֲ   אֶאּלָ ה,  ַהחֹוָמה ִמִּבְפִנים ֻּכָּלּה ְּפרּוָצה ַוֲחלּוָׁשה, ְו�א ִנְׁשֲארָ 

ָהִעיר? ַהִאם  ת  ִמי ָּכַבׁש אֶ   :כֹוִלים ַלְחקֹור ְוֵכן ָעָׂשה ֶׁשֵהִביא ְזֵקִנים ָנִׁשים ִויָלִדים ְוחֹוִלים ֶׁשִּנְׁשֲארּו, ְוָהְרסּו ַהחֹוָמה ְוָכְבׁשּו ָהִעיר, ְוִהֵּנה יְ 
�א ְלַמֲעֶׂשה �א ָּגְמרּו  ֵׁשי ַהֹּכַח, ֲה�א ְּבַעְצָמם �א ָהיּו ְיכֹוִלים ִלְכֹּבׁש ֲאִפּלּו ְּבֶאֶלף ָׁשָנה, ְוִאם ָהִראׁשֹוִנים ַהִּגּבֹוִרים, הֲ ֲחלּו  ,ָהַאֲחרֹוִנים

 . ְוָכְבׁשּו
  , ְּכמֹו ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו  ,ַהְּגֻאָּלה, ֶׁשְּבַוַּדאי ַהַּצִּדיִקים ֶׁשַּבּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמיםְׁשֵניֶהם ַנֲעֶׂשה ַהִּנָּצחֹון, ְוֵכן הּוא ְּבִעְנַין    ףֶׁשְּבֵצרּו  ,ֲאָבל ַהֵּתרּוץ הּוא 

ם, ְוֶהְחִליׁשּו  "� מֵ "ַהָּנָחׁש ַהָּסמֶ ל  ְוַרֵּבנּו ַז"ל, ֻּכָּלם ָזְרקּו ִחִּצים עַ   טֹוב ַהָּקדֹוׁש- ֵׁשם- ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ְוָהֲאִריַז"ל ְוַהַּבַעל
ִהְתַחְּזקּות    ים ְלַגְמֵרי ּוְלָהִביא ֶאת ַהְּגֻאָּלה, ְוזֹוהִ "� מֵ "ַהָּסמֶ ת  ָיכֹול ָלֹבא ְוִלְכֹּבׁש אֶ   ,ֹּכחֹו, ְוַעְכָׁשו ַּבּדֹורֹות ַהָּללּו, ֲאִפּלּו ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְהֶיהת  אֶ 

ה ָׁשִנים  ן ְּתִפָּלה ְוִהְתּבֹוְדדּות, ּוְלִעְנַין ְׁשִביַרת ַהַּתֲאוֹות ְוַהִּמּדֹות ָהָרעֹות, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּזה ַּכָּמה ְוַכּמָ , ּוִבְפָרט ְלִעְניָ םַלֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ   הִנְפָלָא
ֹור ַּתִּקיף ַלֲעׂשֹות ָּכל ַמה ֶׁשָּיכֹול, ִּכי ְּבַוַּדאי ֵכן ִיְתַחֵּזק ְמֹאד ְּכִגּב -ִּפי-ַעל-ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשֲעַדִין �א ָּפַעל ְּכלּום, ַאף ,ֶׁשָעָׂשה ָהָאָדם ַמה ֶּׁשָעָׂשה
   ִיְתָּבַר�. םהּוא ִלְגֹמר ָּכָראּוי, ְוַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשהּוא ִּגּבֹור ֶּבֱאֶמת ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ -ָּברּו�-סֹוף ָּכל סֹוף ַיֲעְזרֹו ַהָּקדֹוׁש

ר ְּכבָ א הּוה,  ַהְיׁשּועָ ת אֶ ה ָרָאא �ן ֲעַדִייא ְוהּום  ֵמַהּׁשֵ ה ַהְרּבֵ  ָּכ�ל ּכָ  ִּבֵּקׁשר ְּכבָ א ֶׁשהּוה רֹואֶ א ֶׁשהּו ֶׁשֲאִפילּוד, ֶאחָ ל ְלכָ ק ִחיזּום ּגַ ה ְוזֶ 
ה  ָהיָ א  �ה  ֶׁשָהֲעבֹודָ ת  ָלַדעַ   ָצִרי� א  הּוז  ָאז,  זָ א �ן  ֲעַדִייר  ָּדבָ ם  ְוׁשּות ָהָרעוֹ ת ֵמַהִּמּדוֹ א  ֶׁשֵּיצֵ ל  ִהְתַּפּלֵ ו   ַעְצמוֹ ל עַ ד  ָעבַ ה, ַהְרּבֵ  ָּכ�ל  ּכָ ה  ִניסָ 
ד, ְמאֹ ה  ְקרֹובָ   ֶׁשּלוֹ ה  ַהְיׁשּועָ ז  ָאם,  ֵמַהּׁשֵ   ְלַבֵּקׁש  ְלַהְמִׁשי�ק  רַ ת,  ְלַהְרּפוֹ א  �ל  ֵׂשכֶ   לוֹ ה  ִיְהיֶ ם  ְואִ ה,  ַהְיׁשּועָ ת  אֶ ד  ְמאֹ ב  ֵקרֵ י  ְּבַוַּדאה  ְוזֶ ק,  ָלִרי
 ם.ֵמַהָּמקוֹ ז  זָ א �ן ֲעַדיִ ה ֶׁשּזֶ ה ֶׁשִּנְראֶ  ֲאִפילּוץ, ָהעֵ ת אֶ ד ּוְלהֹוִריה ֹומָ ַהחת  אֶ ר ִלְׁשּבֹ ל יּוכַ י ְּבַוַּדאא ְוהּו

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶר� ִגלּוי ֵאִלָיהּו, ִגיּבֹור, ְרפּוָאה) 
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 תסז.
ר ִּדּבֵ   ל״זַ   ְוַרֵּבנּו ,  ל״זַ   ַרֵּבנּו ל  ֶא ם  יֹול  ְּבכָ א  ָלבֹול  ָרִגיה  ָהיָ ן  ָנָת י  ְוַרּבִ 
ם  ְוָהִרית  ְּבָׂשדֹול   ְלַטּיֵ ן  ָנָת י  ַרּבִ ם  עִ א  ָיצָ ם  ְּפָעִמיה  ְוַכָּמ ה.  ַהְרּבֵ   ִעּמֹו

ה  ְּתִפּלָ ן  ֵמִעְניַ ה  ַהְרּבֵ   לֹור  ְוִסּפֵ ע  ֶמעְדֶווִדיְווֶק ת  ֶׁשְּסִביבֹו
ת ַּתְכִלים  ׁשּון  ֶּׁשֵאי  ְוֵאיה,  ָּבזֶ ז  ֶלֱאחֹ  ְוִאְּמצֹוו  ְוִחְּזקֹת  ְוִהְתּבֹוְדדּו

 . ִעּמֹור ּוְלַדּבֵ  ִיְתָּבַרו ֵאָליב ָלׁשּוק ַר ם ָּבעֹולָ ת ַאֶחֶר 
ה  ָנָט ם,  ְוֶהָהִרית  ַהָּׂשדֹוד  יַ ל־עַ ם  הֹוְלִכי  ֶׁשָהיּו   ְּבתֹות,  ַאַח ם  ּוַפעַ 

ל  עַ ה,  רֹוֶא ה  ַאָּת ״ן:  ָנָת   ְלַרִּביר  ְוָאַמ ה  ַהְּקדֹוָׁש   ָידֹו ת  ֶא   ל״זַ   ַרֵּבנּו
ה  ַּכָּמ   ְוָסַבְבִּתי י  ָהַלְכִּת ר  ָהִעית  ֶׁשְּסִביבֹות  ְוַהָּׂשדֹום  ֶהָהִרי  ֵאּלּול  ּכָ 

ת ַהְּמקֹומֹול  ְּבכָ ם  ָׁש ד  ּוִמְתּבֹוֵד   הֹוֵלה  ֶׁשָהיָ   ַהְינּו,  ״םְּפָעִמיה  ְוַכָּמ 
 ת.ּוְבִהְתּבֹוְדדּוה  ִּבְתִפּלָ ם ְׁשֵלִמים ָיִמים ָׁש  ּוִבָּלה

ם ְוָׁש ד,  ְמאֹ  ָּגבֹוַּה ם  ָמקֹו  ֵיׁשם  ֶהָהִריד  ַאַח   רֹאׁשל  עַ ם  ֶׁשָּׁש ,  לֹור  ְוִסּפֵ 
  רֹאׁשל  עַ ה  עֹולֶ ה  ְוָהיָ ה.  ִּבְקעָ   ְּכמֹו  ְּבתֹוכֹו  ֵיׁשם  ָׁש ,  ָּגְבהֹו  ְּברֹאׁש

ה  ַּכָּמ ד  ְלִהְתּבֹוֵד ב  אֹוֵה ה  ָהיָ ם  ְוָׁש ה,  ַלִּבְקעָ ס  ְוִנְכנַ ר  ָהָה   ֹּגַבּה
 ם.ְּפָעִמי

 תסח.
ה  ֶׁשָהיָ ר,  ֵמִאיי  ַרּבִ ל  ֶׁש ד  ַהֶּילֶ ם  עִ ה  ַהַּמֲעֶׂש ע  ֶנֱאַר   ֵאּלּום  ְּבָיִמיז  ְוָא 

 ;ל״זַ  ַרֵּבנּוי ֵמַאְנֵׁש 
ה  ְוָהיָ ר,  ֵמִאיי  ַרּבִ   ּוְׁשמֹו,  ִאיׁשר  גָ ה  ָהיָ ע  ֶמעְדֶווִדיְווֶק ר  ְּבִעי  ַהְינּו
י  ִּבְכלֵ ם  ְורֹוֲחִציף  ֶּכֶס י  ִּבְכלֵ   ֶאְצלֹום  אֹוְכִלי  ֶׁשָהיּו ד,  ְמאֹל  ָּגדֹור  ָעִׁשי

 ם. ָּבִנים ָלֶה   ָהיּו א ְוב, ָזָה 
ר גָ ד  עֹו  ִּבְהיֹותֹו,  ל״זַ   ַרֵּבנּול  ֶא   ִאְׁשּתֹוה  ָּבָא ת  ַאַח ם  ַּפעַ 

  ל ״זַ   ַרֵּבנּות  ֶא ד  ְמאֹה  ְוִהְפִציָר ה  ּוִבְּקָׁש ,  ל״ַּכּנַ ע  ְּבֶמעְדֶווִדיְווֶק 
 ם.ָּבִניר ַּבֲעבּו
  ַמָּמׁשת  לֹוֶהֶט   ֵאׁש  ָהיּוו  ּוָפָניר,  ִקיל  ֶא ר  ִמִּקית  ְּבֵביב  ָסבַ   ל״זַ   ְוַרֵּבנּו
ל־ּכָ   ל״זַ   ַרֵּבנּות  ֶא ה  ֶּׁשִהְטִריָח ה  ַמ ל  עַ ה  ִהְתָחְרָט ר  ֶׁשְּכבָ ט  ְוִכְמעַ 

ר־ַאַח .  ָּכד  ַּתְפִסיל  ֲאבָ ן,  ּבֵ   ָלּה ה  ֶׁשִּיְהיֶ ,  ל״זַ   ַרֵּבנּו   ָלּהר  ָאַמ   ָּכ
ק ַר ד  ְלַהֶּילֶ ה  ִיְהיֶ א  ֶׁשד  עַ ,  ָּכל־ּכָ ת  ֲעִנּיּו  ָלּהה  ְוִתְהיֶ ת,  ָהֲעִׁשירּו

 ִלְלּבֹׁש ר  ַאֵח   לֹו ה  ִיְהיֶ א  ,  אֹותֹו  ּוְכֶׁשְיַכְּבסּוד,  ֶאָח ן  ָקָט ת  ַטִּלי
ַרֵּבנּו   ָלּה ר  ְוָאַמ ה.  ְוִהְסִּכיָמ   —  ֶׁשִּיְתַיֵּבׁשד  עַ ן,  ְלַהְמִּתי  ְוִיְצָטֵר  

 ם. ַמְסִּכיא הּום ּגַ ם ִא , ַּבְעָלּהת ֶא ל ִלְׁשאֹ  ֶׁשֵּתֵל, ל״זַ 
 ן. ּבֵ ם ֶלֶח ד ְונֹולַ ם, ִהְסִּכיא הּום ְוגַ , אֹותֹוה ְוָׁשֲאלָ 
ּוְבתֹו  ר  ְוגָ ל  ִיְׂשָרֵא ץ־ְּבֶאֶר ה  ָהיָ   ל״זַ   ְוַרֵּבנּום,  ָׁשִניה  ַּכָּמ   ָעְברּו  ָּכ

 . ל״ַּכּנַ  ִּבְבֶרְסֶלבו ְוַעְכָׁש י ִּבְזַלאִטיּפֹולִ 
ק  ַר ם. ֵּביָת ל ֶא ס ִנְכנַ א ע, ְּבֶמעְדֶווִדיְווֶק "ל זַ  ַרֵּבנּוו ַעְכָׁש ה ּוְכָׁשָה 

ל  ֶׁש ד ַהֶּילֶ ת ֶא ם ָׁש ה ְוָרָא ת ַהְּכֶנֶס ת ְּבֵבי"ל זַ  ַרֵּבנּוס ִנְכנַ ת ַאַח ם ַּפעַ 
  ַא י  אֹור : "ְוָאַמ "ל  זַ   ַרֵּבנּוח  ְוָגנַ   ּמּודֹוְּבלִ   אֹותֹון  ּוָבַח ר  ֵמִאיַרִּבי  

 ל!).ָּגדֹוד ֶהְפֵס י אֹוד!" (ָׁשאע ְגרֹויֶס 
ב  ֶעֶר ת  ּוְלעֵ ד.  ְמאֹד  ְמאֹה  ְוִהְצָטֲעָר ,  ְלִאּמֹור  ְוִסּפֵ   ְלֵביתֹו ר  ָחזַ ד  ְוַהֶּילֶ 

 ד.ַהֶּילֶ ת ֵמ 
ר ּוְלַדּבֵ ם  ְלִהְתַנֵח ה  ָרְצָת א  ְוד  ְמֻיָח ר  ְּבֶחֶד   ַעְצָמּהת  ֶא ה  ָסְגָר   ְוִאּמֹו

 ם.ָאָד ם ׁשּום עִ 
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")  -(ֶהְמֵׁש� ָיֹבא אי"ה  
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ֶרְסֶלב ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

ה אֹו  ָ ה רֹוֶצה ִאׁשּ ַאּתָ
ה רֹוֶצה ַאּתָ  טְטׁשּוֶלנְ  ׁשֶ

ין(  ? )ַחּמִ
 ְׁשֵאָלה: 

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַהּטֹוִבים, ַהַחִּיים  ַעל  ּכַֹח  ֲאִפּלּו    לעַ   ִייַׁשר  ָיִפים,  ַחִּיים  ִלְחיֹות  ֶׁשֶאְפָׁשר 
 ְּכֶׁשְּצִריִכים ְלכֹוֵפף ֶאת ָהרֹאׁש. 

  ט ַעד ַהֲחֻתָּנה ֶׁשִּלי ְּבָכל ַׁשָּבת ָהָיה ְטׁשּוֶלנְ   :ֲאִני רֹוֶצה ְלַסֵּפר ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה
ְּבלִ )ַחִּמין( ַׁשָּבת  ָּכֶזה  ָּדָבר  ֶׁשֵּיׁש  ַלֲחׁשֹב  ָיכְֹלִּתי  א  ְטׁשּוֶלנְ ,  ַאֲחֵרי    ט.י  ֲאָבל 

ָקֶׁשה, ְוא    יַהֲחֻתָּנה, ַאֲחֵרי ֶׁשִאְׁשִּתי ָהְיָתה ֻמֶּתֶׁשת ֵמַהְּיָלִדים, ְוַגם ֲאִני ָעַבְדִּת 
ִאְׁשִּתי ְמאֹד    זָא   ָלּה ְלַהְרִּגיׁש טֹוב,  םָהָיה ִלי רֹאׁש ְיִׁשיָבה ֶׁשְּיַלֵּמד אֹוִתי ֵאי ִלְגרֹ 

ַה  ְוָכל  ֶנֱהַר ֶנְחְלָׁשה  ָיָצאִתי סַּבִית  ַחִּמין,  ֵהִכיָנה  א  ֶׁשִאְׁשִּתי  ַׁשָּבת  ּוְבָכל   ,
 ֵמַהֵּכִלים. 

ֶׁשָּפַגְׁשִּת  ְלרֹאׁש    יַעד  ִסַּפְרִּתי  ָׁשִנים,  ָׁשׁש  ִלְפֵני  ְּבאּוַמן  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶאת 
ַהְּיִׁש  ְלרֹאׁש  ָאַמְרִּתי  ַּבַּבִית,  ֶׁשּקֹוֶרה  ָמה  ָּכל  ֶׁשִאְׁשִּת ַהְּיִׁשיָבה  א    ייָבה  ֲאִפּלּו 

ְטׁשּוֶלנְ  ֶׁשַאָּתה טְמִכיָנה  ִאָּׁשה אֹו   ָצִרי "ַאָּתה  ַהְּיִׁשיָבה ָׁשַאל אֹוִתי:  ְורֹאׁש   ,
ְטׁשּוֶלנְ   ַרק  טָצִרי א  ְּבַהְרֵּבה,  אֹוִתי  ִׁשּנּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּספּורֹות  ַהִּמִּלים   "?

 ֶאָּלא ְּבַהּכֹל.  טַּבְּטׁשֹוְלנְ 

, ָּדִגים ּוָמָרק, ּוְבַׁשָּבת ַּבּבֶֹקר יןיִ ַר ְח ָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר ְּבֵליל ַׁשָּבת ֵּכן ָהָיה ִלי ַחָּלה,  ּבְ 
ַחָּלה ִלי  ּוְטׁשּוֶלנְ   ,ָהָיה  ְוָסָלִטים,  טָדִגים  ַחָּלה  ַרק  ִלי  ֵיׁש  ַׁשָּבתֹות  ְּבַהְרֵּבה   ,

ת רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֲאִני א ִמְסַּתֵּכל ַעל  ְלַאֲחרֹוָנה ֵיׁש ַּגם ָּדִגים ְּבָכל ַׁשָּבת. ִּבְזכּו
 ָמה ֶׁשֵאין, ַרק ֲאִני ְמאֹד ְמאֹד ְמאֹד ָׂשֵמַח ְּבַמה ֶׁשֵּיׁש. 

ָנכֹון ֶׁשַהְרּבֵ  ָאַמר,  ִהְתַחַּזְקִּתי ְּבַמה ֶׁשרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה  ְּפָעִמים ָקֶׁשה ה  ַהּיֹום ַּגם 
 ָקֶׁשה ִּבְלָעֶדיָה.    ְמאֹד ִעם ָהִאָּׁשה ֲאָבל ַהְרֵּבה יֹוֵתר

 ִייַׁשר ּכַֹח ָּגדֹול ֶׁשֲאִני ֲעַדִין נֹוֵׁשם. 

 

 מֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא, ט' ִּכְסֵלו, ְׁשַנת   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ה'תשפ"ב 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 .ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְב 

ְלַעְצְמ  ה  עֹוֶׂש   ֶׁשַאָּתה ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהַחִּיים ְּבַמָּבט טֹוב, ַאָּתהֲאִני ְמאֹד ָׂשֵמַח  
 ֶאת ַהַחִּיים ְּכִפי ֶׁשַרֵּבנּו ְמַלֵּמד אֹוָתנּו.

ְוָאַמ  ָנָתן  ְלַרִּבי  ִהִּגיַע  ְיהּוִדי  ְמַסֵּפר,  ְלִהְתָּגֵרׁש, הּוא    רמֹוֲהָרא"ׁש  ֶׁשהּוא רֹוֶצה 
יֹוֵתר, הּוא ָאַמר: "ֲאִני עֹוֵבד ָּכל ָּכ ָקֶׁשה ָּכל ַהּיֹום,    ָּכ   ְּכָבר א ָיכֹול ְלַהְמִׁשי

, ִעם ַּבִית ְמֻסָּדר, ֲאִני רֹוֶצה  הִעם ֲארּוָחה טֹובָ   י נַ ּפָ ת  ֶא ל  ֲאִני ְמַצֶּפה ֶׁשִאְׁשִּתי ְּתַקּבֵ 
ַהַּבִית,  עְּבֶאְמצַ  ד ֹוֵמ ָלנּוַח ְקָצת; ֲאָבל ְּכֶׁשֲאִני ָּבא ַהַּבְיָתה ַהַּבִית ָהפּו, ַהֶּזֶבל ע

ֻּכָּלם  ְוַעל  אֶֹכל,  ִלְנׁשֹם", הּוא אֹוֵמר    -   ֵאין  נֹוֶתֶנת  ִהיא א  ָעַלי,  ִהיא צֹוֶעֶקת 
 ַמְסִּפיק, ֲאִני הֹוֵל ְלִהְתָּגֵרׁש ִמֶּמָּנה, ֲאִני ְּכָבר א רֹוֶצה ִלְסּבֹל ,  ְלַרִּבי ָנָתן: "ֶזהּו

א  ה  זֶ   ןֵּגרּוִׁשי '"ֲאִני אֹוֵמר ַאֶחֶרת, ֲאִני אֹוֵמר ְל    !" ָאַמר לֹו ַרִּבי ָנָתן:ריֹוֵת 
טֹוָבה  ן',  ַהִּפְתרֹו יֹוֵתר  ֵעָצה  ִלי  ֵיׁש  ִאָּׁשה,  ְּבִלי  ָּגרּוַע  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה   ְל ִיְהֶיה 

ָאַמר ְל  , הּוא אֹוֵמר לֹו: "ִמי  תַרּכֹו  םִּבְׁשִביְל", ַרִּבי ָנָתן ְמַדֵּבר ֵאָליו ְּבִמִּלי
ֶׁשְּתַדְמֵין ֶׁשִאְׁשְּת ַמְמִּתיָנה ְל ִעם אֶֹכל ַחם ּוַבִית ְמֻסָּדר ְוכּו' ְוכּו', ּוְכֶׁשַאָּתה  

; ָעִדיף  זַאָּתה ִמְתַאְכֵזב, ַאָּתה ִמְתַרּגֵ   -ַמִּגיַע ַהַּבְיָתה ְוֵאין אֶֹכל ְוַהַּבִית א ְמֻסָּדר  
ִית, ֵיׁש ֻחְרָּבן ַּבַּבִית, ּוְכֶׁשַּתִּגיַע ַהַּבְיָתה ְוִתְרֶאה ֶׁשֶּזה  ֶׁשְּתַדְמֵין ֶׁשֵאין ְּכלּום ַּבּבַ 

  ְלַעְצְמ ֶׁשִצַיְרָּת  ְּכִפי  ִּתְתַמּלֵ   - א  ֶא   אַאָּתה  ָמַנע  ָנָתן  ַרִּבי   ְוָכ ת  ְּבִׂשְמָחה"; 
 ַהְּיהּוִדי ִמִּלְׁשּבֹר ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשּלֹו.

ִּת   ,ִמְּמ ֲאַבֵּקׁש  ִהיא   רְׁשמֹוְמאֹד  ָּבִאָּׁשה  ְּכֶׁשְּמַזְלְזִלים   .ִאְׁשְּת ְּבִריאּות  ַעל 
ְלִהָּקַרע ַהֵּׁשם ִיְׁשְמֵרנּו; ַחָּיִבים    םֶׁשָּלּה, ָהֲעַצִּבים ֲעלּוִלי  ְלַאֵּבד ֶאת ַהּמַֹח   ה ֲעלּולָ 

 

 

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ  )דקכ( ִסּפּור ַחּיָ

 ׁ ה  ָרׁשָ  >>>> המשך ָוואְרט ַעל ַהּפָ

 
  י ְּכֶׁשְּיהּודִ   . לוֹ   ֵיׁש  קֶׁשרַ   הטֹובָ   הְנקּודָ   לּכָ   םעִ   הְּבִׂשְמחָ   תִלְהיוֹ 

  ק ֶׁשַהָּפסּו ְּכמוֹ   , ִיְתָּבַר� ם ַהּׁשֵ  לֵאצֶ   וַעְכָׁשי א ֶׁשהּו ן ִסימָ  ה זֶ  ה ְּבִׂשְמחָ 
  םַהּׁשֵ   לֵאצֶ   ", ִּבְמֹקמוֹ   ְוֶחְדָוה   ֹעז "   )כ"ז  ז, "ט  א- ַהָּיִמים  (ִדְבֵרי  ראֹומֵ 

 קֵחלֶ  "ן,מֹוֲהרַ  יִליקּוטֵ (  ראֹומֵ  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבינּו  ה. ִׂשְמחָ   ד ָּתִמי  ֵיׁש  ִיְתָּבַר�
  ןהֵ   ת, ְוַהְּבָעיוֹ   תַהחֹוַלאֲ   ל ִמּכָ   םִנְרָּפִאי   ַהִּׂשְמָחה   ְיֵדי  ל עַ   כ"ד)   ן ִסימָ  ב',

  ל ִמּכָ   ל ִנּצוֹ   א הּו  ה ְּבִׂשְמחָ   יָׁשרּו יְּכֶׁשְּיהּודִ  ת. ְּבַגְׁשִמיּו  ן ְוהֵ   תְּברּוָחִנּיּו
  ל עַ   יּכִ "  "ט), קס  ן ִסימָ   ', א  קֵחלֶ   "ן,מֹוֲהרַ   יִליקּוטֵ (  ר אֹומֵ   ֶׁשַרֵּבינּו   ְּכמוֹ   ע, רָ 

  אֹותוֹ   רִלְׁשמוֹ   לוֹ   רַיֲעזֹ   ְּבַעְצמוֹ   ִיְתָּבַר�  םֶׁשַהּׁשֵ   ןזֹוִכי  הַהִּׂשְמחָ   ְיֵדי
 ם". ַהַחָּטִאי לִמּכָ 
ק  ְלִהְתַחּזֵ ,  אֹוָתנּוד  ִלּמֵ   ָאִבינּוב  ֶׁשַּיֲעקֹ ת  ָהֵעצוֹ ת  אֶ ח  ִנּקַ א  ָהבֵ 

, ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש ב  טוֹ ן  ָקטָ ר  ָּדבָ ל  ְּבכָ   ִלְׂשמֹוחַ ק  ְלִהְתַחּזֵ ה,  ּוְתִפּלָ ה  ְּבּתֹורָ 
 א. ַהּבָ ם ּוָבעֹולָ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ם ְמתּוִקים ַחִּיי ָלנּו ִיְהיּו ְוָכ�

 ח) ַוִיְׁשלַ ת ְלָפָרַׁש  ׁש"מֹוֲהָראת ִׂשיחֹו( 
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 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 על ידי םנתר הגליון

 ‰י"ו ויזל י˘ר‡ל ר 
 לבני חיי ומזוני רוויחי סייעתא דשמיא

 והצלחה בכל הענינים
 בכל העמדות שלניתן לתרום עבור הוצאת הגליון 

 'מרכז ההפצה' על שם 'נדרים פלוס'
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 לנסיעו˙ לˆיון ‰˜„ו˘ מ‰ל‰ר˘
 ˘ל מו‰ר‡"˘ זיע"‡

 

ְּבֶרְסֶלב  ֲחִסיֵדי  ִּבְפָרט  ָעֶליָה,  ִלְׁשמֹר 
ְׁשלֹום ָהָיה  ַרֵּבנּו  ָּדָבר   ֶׁשֵאֶצל  ַּבִית 

ְמאֹד   ְלִהָּזֵהר.   -ָחׁשּוב  יֹוֵתר  ְצִריִכים 
אֹוֵמר   ַרֵּבנּו  רסג)ִּכי  ִסיָמן  ָהָר"ן,  : (ִׂשיחֹות 

ֶאת  ֶׁשַּמִּניַח  ָּדָבר,  ַּבַעל  ַמֲעֶׂשה  "ֶזה 
ַהָּׁשלֹום   ְלַקְלֵקל  ְמאֹד,  ֶזה  ַעל  ַעְצמֹו 
ֶׁשִּיָּתְפסּו  ְּכֵדי  ַהְּנעּוִרים,  ְּבֵני  ֶׁשל 

ֶזה ִּבְמצ ְיֵדי  ַעל  ְוָׁשלֹום  ַחס   ,"ּוָדתֹו 
ְמִריָבה  ַלֲעׂשֹות  ְמַחֵּפׂש  ָהַרע  ַהֵּיֶצר 
רֹוֶצה  ַרק  הּוא  ְוִאָּׁשה,  ַּבַעל  ֵּבין 
ְּבַקּלּות   ָיכֹול  הּוא   ָּכ ִּכי  ֶׁשִּיָּפְרדּו, 

ִּכי הּוא  "ְלַהִּפיל ֶאת ָהָאָדם ְּבֲעֵברֹות,  
ְמאֹד   ֶזה  ַעל  ְלָתְפָסם   -אֹוֵרב 

ַהְּׁשלֹום  ִּבנְ  ִקְלקּול  ְיֵדי  ַעל  עּוֵריֶהם 
ֶׁשּגֹוֵרם   ְוָׁשלֹום,  ַחס  ַּבִית 
ַהָּׁשלֹום   ְלַקְלֵקל  ְּבַעְרמּוִמּיּותֹו 

ַהֵּיֶצר ָהַרע אֹוֵרב ַעל זּוגֹות    ֶׁשֵּביֵניֶהם"
הּוא    ָּכ אֹוָתם,  ְלַהְפִריד  ְצִעיִרים 

 ַמִּפיל אֹוָתם ַלֲעֵברֹות ְמֻלְכָלכֹות. 

ֶא  ֶׁשל  ְּתַׂשֵּמַח  ַהִּמְצָוה  ֶזה   ,ִאְׁשְּת ת 
ַּבַּבִית. ֲחָכֵמינּו    ה ִׂשְמָח ת  ַהַּבַעל ַלֲעׂשֹו

אֹוְמִרים   ִלְבָרָכה  ַהָּׁשָנה  ִזְכרֹוָנם  (רֹאׁש 

"ִא ו:)   זָא   ", ּהְמָח ְּמַׂש   ּהְעלָ ּבַ   ה ָׁש : 
 ְּתַדֵּבר ֵאֶליָה ָיֶפה. ,ְּתַייֵקר אֹוָתּה

אֹוְמִרים    ֲחָכֵמינּו (ָּבָבא ַהְּקדֹוִׁשים 

נט.) "ְלעְמִציָעא  ָזִהיר    ָלםֹו:  ָאָדם  ְיֵהא 
 ָיהּו ְמצ  ָרָכה ּבְ   ֵאיןֶׁש ,  ְׁשּתֹוִא   דֹוְכבּבִ 
ֶא   לֶׁש   ֹויתּבֵ   ֹותּבְ    ִביל ִּבְׁש   אּלָ ָאָדם 
ֶׁשֶּנֱאַמ ְׁשּתֹוִא  טז)  ר",  יב,  :  (ְּבֵראִׁשית 

"ְוַהְינ ַּבֲעבּוָרּה",  ֵהיִטיב    ּו "ּוְלַאְבָרם 
ְמח   ּו ְלה  ַמרְדָא  ִלְבֵני  ְּכִפי ָזאֹוָרָבא   ,"

ְלַאְנֵׁשי  אֹוֵמר  ָהָיה  ָרָבא  ֶׁשָהָאמֹוָרא 
"א  רָהִעי ", ּו ְייכַׁש ִלנְ   ּוִקיר ֹוְמחֹוָזא: 

ְנׁשֹוֵתיכֶ  ֶאת  "םְּתַכְּבדּו  ֵהיִכי    יּכִ , 
ַרֵּבנּו  ּורְּת ְדִתְתעַ  ִּתְתַעְּׁשרּו;   ְוָכ  ,"

יָמן  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', סִ ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  

ָהֲע סט) "ִעיָקר    תּוְזכ ּבִ   ָאהּבָ   ת ּוירִׁש : 
 ".הָּׁש ָהִא 

 ַיֲעזֹר ֶׁשַּתְצִליַח ְּבָכל ָהִעְנָיִנים. םַהֵּׁש 
 א תשפ"ב) ַוֵיֵצ ה  ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

 ח„˘ו˙ בין כו˙לי 
 מוס„ו˙ינו ה˜'

 
 "ורפאו ירפא" קמפיין חירום 

 לרפואת יצחק בן פייגלא
בימים אלו נענים יהודים בחום לקמפיין חרום קריטי ביותר תחת השם "ורפאו ירפא", במטרה להשיג כסף  

 יצחק בן פייגלא לרפואה שלמה במהרה. כדי להציל את חיי חברנו היקר ר' 
ידידנו היקרה והאהוב ר' יצחק נדבק לצערנו בנגיף באופן קשה מאד לפני חודשיים, שגרר דלקת ראות קשה 

 מאד, וכעת מחובר למכונת אקמו כדי שיוכל לנשום. 
כמובן המשפחה והעסקנים כבר השקיעו כוחות אדירים וממשיכים לפעול ככל שבידם למען רפואתו, אבל  

זה כרוך בסכומי כסף אדירים עד שהגיעו למצב של חובות כבדים, והוצאות גדולות מאד עוד לפנינו על מנת  
 להכניס לתמונה את גדולי המומחים כדי שיוכלו להביא לו מזור ומרפא במהרה בעזרת השם. 

של   הסכום  את  קריטי  באופן  להשיג  ושלו  250,000$חייבים  חס  ושכסף  להמשיך  שיוכלו  יהיה  כדי  לא  ם 
 מניעה. 

במומחיות אדירה עזר ר' יצחק כל כך ליהודים רבים, מה שרבים מאתנו יכולים להעיד, הוא הקדיש את חייו 
 כדי לעזור ליהודים בכל ליבו, הוא הציל חולים רבים, ועכשיו הזמן לעזור לו.

יתאפשר לפעול בכל  יהודים יקרים, פתחו את ליבכם וכיסכם ותרמו בחום לקמפיין של הצלת נפשות, כדי ש
הדרכים להביא את הישועה והרפואה המיוחלת במהירות האפשרית. קמפיין "ורפוא ירפא" מתקיים השבוע, 

 charidy.com/vrapoi, או ב: 718-540-5728 אפשר לתרום בטלפון בחיוג למספר
יהיה בריא והעיקר הבה נמשיך להעתיר בתפילה ולבקש מהשם יתברך על רפואה שלמה ליצחק בן פייגלא, ש

 ושלם ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, לאורך שנים טובות.
 רפאנו ה' ונרפא!

*** 

 שמחת אירוסיו של תלמיד הישיבה 
הבה"ח משה  שמחה גדולה שורה בישיבה לרגל הבשורה המשמחת באירוסיו של תלמיד הישיבה החשוב  

ב"ג בת הרה"צ מוה"ר שמעון  שמואל בן מו"ה אליעזר זאב שטעסל הי"ו מקרית יואל, שהתארס למזל טוב ע
   שפירא שליט"א,  משפיע חשוב וידוע  בירושלים עיה"ק.

החתן החשוב זכה לנצל את שנות נעוריו ומילא את ימיו בתורה ומעשים טובים, הוא כבר זכה לסיים ש"ס, 
כדי שעוד  פעמים. מלבד זאת עוסק החתן רבות בהפצה, וזוכה להפיץ את אור רבינו    101ולסיים מסכת תענית  

ביקש  שמוהרא"ש  וכמו  לשתות.  זוכה  הוא  שממנה  חיים  מים  באר  המעיין,  של  ממתיקותו  יקבלו  יהודים 
והבטיח שמי שיאמר את כל ספר התהילים בציונו לזכותו הוא יפעל עבורו את זיווגו, החתן אכן היה בציונו  

ים הוא אכן זכה למצוא את הקדוש של מוהרא"ש ביבנאל, שם אמר את כל התהילים, וכמו עוד אלפי יהוד
 זיווגו המיועד לו עד מהרה. 

 יעזור השם יתברך שהזיווג יעלה יפה, שיזכו להקים בית נאמן בישראל. 
 קשר של קימא ובנין עדי עד! 

*** 

 עוד חתונה חינמית בישיבה
השבוע ביום ראשון בערב התקיימה עוד חתונה בישיבה, וכמו תמיד היא לא עלתה כלום למחותנים. נכנס תחת  

יוסף ב"ר משה פעלדמאן הי"ו, עב"ג בת מו"ה יצחק יאקאבאוויטש הי"ו.   החופה   החתונה החתן מו"ה 
ן הכלל. במכתב כותב הייתה שמחה מאד, קרובי המשפחה והידידים נהנו עד מאד, שמחו ושימחו באופן יוצא מ

ראש הישיבה שליט"א בשבוע שעבר: "זה לא יאומן, אנו אוחזים כבר בשלושים חתונות, חסכנו לשישים מחותנים 
את הוצאות החתונה; זה לגמרי בחינם, זה לא מביא חובות, המחותנים באים וחוזרים הביתה שמחים ומאושרים,  

ה? אז אני אומר לו, זה לגמרי בחינם, זה לא עולה; זה עולה אחד שואל אותי בשבוע שעבר כמה עולה חתונה בישיב 
רק דבר אחד, זה מעלה צחוק; זה גורם לצחוק כשרואים שאנשים יכולים לחיות, אפשר לחיות, לא צריך לדאוג 
נחת  ולרוות  לחיות  אפשר  כסף,  ללות  צריכים  לא  כסף,  בצד  לחסוך  צריכים  לא  לחתן,  יוכלו  איך  החיים  כל 

 מהילדים". 
 יתברך יעזור שיהיה קשר של קיימא ובנין עדי עד דורות ישרים ומבורכים.השם 

 שמח תשמח רעים האהובים! 

 ! העתירו בתפילה 
 

 פייגלא  בןיצחק ר'  על

לרפואה שלמה בקרוב בתוך שאר  

 ישראלחולי 
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	וַיֹּאמֶר אִם יָבוֹא עֵשָׂו אֶל הַמַּחֲנֶה הָאַחַת וְהִכָּהוּ וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה, יַעֲקֹב אָבִינוּ חִלֵּק אֶת מִשְׁפַּחְתּוֹ לִשְׁנֵי מַחֲנוֹת, בְּאוֹמְרוֹ שֶׁאִם עֵשָׂו יַצְלִיחַ לְהִתְגַּבֵּר עַל מַחֲנֶה אֶחָד, לְפָחוֹת שֶׁהַמ...
	כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלּוּ שֶׁיַּעֲקֹב אָבִינוּ עָשָׂה, כְּשֶׁהִתְכּוֹנֵן לְהִנָּצֵל מֵעֵשָׂו הָרָשָׁע, אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁהוּא הֵכִין לְכָל הַדּוֹרוֹת, לְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, שֶׁתִּהְיֶה לָהֶם דֶּרֶךְ אֵיךְ לְהִתְגַּבֵּר עַל הַיֵּצֶר הָרַע שֶׁרַק ר...
	לְכָל אָדָם יֶשְׁנָם שְׁנֵי מַחֲנוֹת קְדוֹשִׁים שֶׁמֵּגִּינִים עָלָיו מִכָּל רָע, וְהֵם תּוֹרָה וּתְפִלָּה. הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה שֶׁהָאָדָם זוֹכֶה לִלְמוֹד שׁוֹמֶרֶת עָלָיו מִכָּל רָע, כְּמוֹ שֶׁחֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (סוֹטָה כ"א....
	מִצַּד שֵּׁנִי יֵשׁ עוֹד מַחֲנֶה קָדוֹשׁ שֶּׁמַּצִּיל אֶת הָאָדָם מִכָּל רָע, וְזֶה תְּפִילָה. כְּשֶׁיְּהוּדִי זוֹכֶה לְהִתְפַּלֵּל אֶל הַשֵּׁם, הוּא מֵשִׂיחַ אֶת הַלֵּב לְהַשֵּׁם, הוּא בּוֹנֶה בָּזֶה מְחִיצוֹת הֲגָנָה מִסָּבִיב לְמֹחוֹ, שֶׁפְּלוּגוֹת...
	רַבֵּינוּ הַקָּדוֹשׁ מְפָרֵשׁ (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק ב', סִימָן ח') מַה שֶׁחֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (בְּרָכוֹת נ"ד:), "מַחֲנֶה יִשְׂרָאֵל כַּמָה הָוֵי, תְּלָתָא פַּרְסֵי", אֵיזֶה גּוֹדֶל הָיָה מַּחֲנֶה הַיְהוּדִים בַּמִּדְבָּר? ש...
	רַבֵּינוּ אוֹמֵר (לִיקוּטֵי מוֹהֲרַ"ן, חֵלֶק ב', סִימָן קי"א), "עַל יְדֵי תְּפִלָּה יְכוֹלִין לָבוֹא לַכּל, לְכָל טוּב לְתוֹרָה וַעֲבוֹדָה וּלְכָל הַקְּדֻשּׁוֹת וּלְכָל הָעֲבוֹדוֹת וּלְכָל הַטּוֹבוֹת שֶׁבְּכָל הָעוֹלָמוֹת". בְּאֵיזֶה דֶּרֶךְ שֶּׁהַיֵּ...
	אֲבָל לֹא תָּמִיד הָאָדָם יָכוֹל לַעֲשׂוֹת אֶת שְׁנֵי הַדְּבָרִים בְּיַחַד, לֹא תָּמִיד הוּא יָכוֹל לְהִתְחַבֵּא בִּשְׁנֵי הַמַּחֲנוֹת. לִפְעָמִים תּוֹפֶסֶת אֶת הָאָדָם הִתְעוֹרְרוּת וְהוּא יָכוֹל לְהָשִׂיחַ אֶת הַלֵּב לְהַשֵּׁם. אֲבָל לִפְעָמִים קּוֹ...
	וְאִם אֵין לָאָדָם סַבְלָנוּת לְשׁוּם דָּבָר מִן הַשְּׁנַיִם, אָסוּר לוֹ לְהִשָּׁבֵר, הוּא יָכוֹל לְהַחְיוֹת אֶת עַצְמוֹ בִּדְבָרִים אֲחֵרִים שֶׁהוּא זָכָה לַעֲשׂוֹת, הוּא יָכוֹל לְנַסּוֹת לַעֲשׂוֹת אֵיזֶה חֶסֶד, אוֹ כָּל דָּבָר טוֹב אַחֵר וּלְהַחְיוֹ...
	זֶה אוֹמֵר לָנוּ הַפָּסוּק, "אִם יָבוֹא עֵשָׂו אֶל הַמַּחֲנֶה הָאַחַת וְהִכָּהוּ", אִם הַיֵּצֶר הָרַע הִתְגַּבֵּר עָלֶיךָ בַּמַּחֲנֶה אַחַת, הוּא לָקַח מִמְּךָ אֶת הַנְּעִימוּת לִלְמוֹד אוֹ לְהִתְפַּלֵּל, "וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה", א...
	זֶה אוֹמֵר לָנוּ הַפָּסוּק, "אִם יָבוֹא עֵשָׂו אֶל הַמַּחֲנֶה הָאַחַת וְהִכָּהוּ", אִם הַיֵּצֶר הָרַע הִתְגַּבֵּר עָלֶיךָ בַּמַּחֲנֶה אַחַת, הוּא לָקַח מִמְּךָ אֶת הַנְּעִימוּת לִלְמוֹד אוֹ לְהִתְפַּלֵּל, "וְהָיָה הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה", א...
	חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (בְּרֵאשִׁית רַבָּה, פַּרְשָׁה מ"ב, סִימָן ג') "אֵין 'וְהָיָה' אֶלָא לָשׁוֹן שִׂמְחָה, 'וְהָיָה' הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה", בְּכָל מַצָּב שֶׁהָאָדָם רַק נִמְצָא, שֶׁיִּתְחַזֵּק לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה עִ...
	חֲכָמֵינוּ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה אוֹמְרִים (בְּרֵאשִׁית רַבָּה, פַּרְשָׁה מ"ב, סִימָן ג') "אֵין 'וְהָיָה' אֶלָא לָשׁוֹן שִׂמְחָה, 'וְהָיָה' הַמַּחֲנֶה הַנִּשְׁאָר לִפְלֵיטָה", בְּכָל מַצָּב שֶׁהָאָדָם רַק נִמְצָא, שֶׁיִּתְחַזֵּק לִהְיוֹת בְּשִׂמְחָה עִ...
	יוֹם ב' פָּרָשַׁת וַיֵצֵא, ד' כִּסְלֵיו, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן
	מְאֹד אֲבַקֵּשׁ מִמְּךָ, תַּחְזִיק חָזָק, אַל תִּשָּׁבֵר מִשּׁוּם דָּבָר בָּעוֹלָם. שִׁידוּךְ לֹא תָּלוּי בְּאַף אֶחָד, רַק בְּהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא. אִם אַתָּה כְּבָר רוֹצֶה אֶת הַשִׁידוּךְ שֶׁלְּךָ – יֵשׁ לְךָ בְּרֵירָה אַחַת, לָלֶכֶת שׁוּב לְהַש...
	עוֹד דָּבָר חָשׁוּב אֲנִי רוֹצֶה לְבַקֵּשׁ מִמְּךָ, אַל תְּאַבֵּד עֶשְׁתּוֹנוֹת כְּשֶׁמִּישֶׁהוּ אָמַר לְךָ מִילָה, אוֹ כְּשֶׁמִּישֶׁהוּ מִסְתַּכֵּל עָלֶיךָ, אִי אֶפְשָׁר לִחְיוֹת כָּךְ; אִם אָמְרוּ לְךָ מִילָה אוֹ הִסְתַּכְּלוּ עָלֶיךָ – תִּבְלַּע אֶ...
	מוֹהֲרָא"שׁ אוֹמֵר בְּשֵׁם צַדִּיקִים עַל הַפָּסוּק (בְּרֵאשִׁית כה, יד): "וּמִשְׁמָע וְדוּמָה וּמַשָּׂא", 'וּמִשְׁמָע', צְרִיכִים לִהְיוֹת מְסֻגָּלִים לִשְׁמוֹעַ, 'וְדוּמָה', וְלִשְׁתֹּק, 'וּמַשָּׂא', וְלִסְבּוֹל.

	לִבְלֹעַ וּלְהַמְשִׁיךְ הָלְאָה
	הָבֵא נִקַּח אֶת הָעֵצוֹת שֶׁיַּעֲקֹב אָבִינוּ לִמֵּד אוֹתָנוּ, לְהִתְחַזֵּק בְּתּוֹרָה וּתְפִלָּה, לְהִתְחַזֵּק לִשְׂמוֹחַ בְּכָל דָּבָר קָטָן טוֹב שֶׁיֵּשׁ לָנוּ, וְכָךְ יִהְיוּ לָנוּ חַיִּים מְתוּקִים בָּעוֹלָם הַזֶּה וּבָעוֹלָם הַבָּא.
	תסז.
	וְרַבִּי נָתָן הָיָה רָגִיל לָבוֹא בְּכָל יוֹם אֶל רַבֵּנוּ זַ״ל, וְרַבֵּנוּ זַ״ל דִּבֵּר עִמּוֹ הַרְבֵּה. וְכַמָּה פְּעָמִים יָצָא עִם רַבִּי נָתָן לְטַיֵּל  בְּשָׂדוֹת וְהָרִים שֶׁסְּבִיבוֹת מֶעדְוֶודִיוְוקֶע וְסִפֵּר לוֹ הַרְבֵּה מֵעִנְיַן תְּפִלָּ...
	וּפַעַם אַחַת, בְּתוֹךְ שֶׁהָיוּ הוֹלְכִים עַל־יַד הַשָּׂדוֹת וְהֶהָרִים, נָטָה רַבֵּנוּ זַ״ל אֶת יָדוֹ הַקְּדוֹשָׁה וְאָמַר לְרַבִּי נָתָן: ״אַתָּה רוֹאֶה, עַל כָּל אֵלּוּ הֶהָרִים וְהַשָּׂדוֹת שֶׁסְּבִיבוֹת הָעִיר הָלַכְתִּי וְסָבַבְתִּי כַּמָּה וְכ...
	וְסִפֵּר לוֹ, שֶׁשָּׁם עַל רֹאשׁ אַחַד הֶהָרִים יֵשׁ מָקוֹם גָּבוֹהַּ מְאֹד, וְשָׁם בְּרֹאשׁ גָּבְהוֹ, שָׁם יֵשׁ בְּתוֹכוֹ כְּמוֹ בִּקְעָה. וְהָיָה עוֹלֶה עַל רֹאשׁ גֹּבַהּ הָהָר וְנִכְנַס לַבִּקְעָה, וְשָׁם הָיָה אוֹהֵב לְהִתְבּוֹדֵד כַּמָּה  פְּעָמִים.
	תסח.
	וְאָז בְּיָמִים אֵלּוּ נֶאֱרַע הַמַּעֲשֶׂה עִם הַיֶּלֶד שֶׁל רַבִּי מֵאִיר, שֶׁהָיָה מֵאַנְשֵׁי רַבֵּנוּ זַ״ל;
	הַיְנוּ בְּעִיר מֶעדְוֶודִיוְוקֶע הָיָה גָר אִישׁ, וּשְׁמוֹ רַבִּי מֵאִיר, וְהָיָה עָשִׁיר גָּדוֹל מְאֹד, שֶׁהָיוּ אוֹכְלִים אֶצְלוֹ בִּכְלֵי כֶּסֶף וְרוֹחֲצִים בִּכְלֵי זָהָב, וְלֹא הָיוּ  לָהֶם בָּנִים.
	פַּעַם אַחַת בָּאָה אִשְׁתּוֹ אֶל רַבֵּנוּ זַ״ל, בִּהְיוֹתוֹ עוֹד גָר בְּמֶעדְוֶודִיוְוקֶע כַּנַּ״ל, וּבִקְּשָׁה וְהִפְצִירָה מְאֹד אֶת רַבֵּנוּ זַ״ל בַּעֲבוּר בָּנִים.
	וְרַבֵּנוּ זַ״ל סָבַב בְּבֵית מִקִּיר אֶל קִיר, וּפָנָיו הָיוּ אֵשׁ לוֹהֶטֶת מַמָּשׁ וְכִמְעַט שֶׁכְּבָר הִתְחָרְטָה עַל מַה שֶּׁהִטְרִיחָה אֶת רַבֵּנוּ זַ״ל כָּל־כָּךְ. אַחַר־כָּךְ אָמַר לָהּ רַבֵּנוּ זַ״ל, שֶׁיִּהְיֶה לָהּ בֵּן, אֲבָל תַּפְסִיד הָעֲ...
	וְשָׁאֲלָה אוֹתוֹ, וְגַם הוּא הִסְכִּים, וְנוֹלַד לֶחֶם בֵּן.
	וּבְתוֹךְ כָּךְ עָבְרוּ כַּמָּה שָׁנִים, וְרַבֵּנוּ זַ״ל הָיָה בְּאֶרֶץ־יִשְׂרָאֵל וְגָר בִּזְלַאטִיפֹּולִי וְעַכְשָׁו בִּבְרֶסְלֶב כַּנַּ״ל.
	וּכְשָׁהָה עַכְשָׁו רַבֵּנוּ זַ"ל בְּמֶעדְוֶודִיוְוקֶע, לֹא נִכְנַס אֶל בֵּיתָם. רַק פַּעַם אַחַת נִכְנַס רַבֵּנוּ זַ"ל בְּבֵית הַכְּנֶסֶת וְרָאָה שָׁם אֶת הַיֶּלֶד שֶׁל רַבִּי מֵאִיר וּבָחַן אוֹתוֹ בְּלִמּוּדוֹ וְגָנַח רַבֵּנוּ זַ"ל וְאָמַר : "אוֹי א...
	וְהַיֶּלֶד חָזַר לְבֵיתוֹ וְסִפֵּר לְאִמּוֹ, וְהִצְטָעֲרָה מְאֹד מְאֹד. וּלְעֵת עֶרֶב מֵת הַיֶּלֶד.
	וְאִמּוֹ סָגְרָה אֶת עַצְמָהּ בְּחֶדֶר מְיֻחָד וְלֹא רָצְתָה לְהִתְנַחֵם וּלְדַבֵּר עִם שׁוּם אָדָם.

	"ורפאו ירפא" קמפיין חירום
	לרפואת יצחק בן פייגלא
	בימים אלו נענים יהודים בחום לקמפיין חרום קריטי ביותר תחת השם "ורפאו ירפא", במטרה להשיג כסף כדי להציל את חיי חברנו היקר ר' יצחק בן פייגלא לרפואה שלמה במהרה.
	ידידנו היקרה והאהוב ר' יצחק נדבק לצערנו בנגיף באופן קשה מאד לפני חודשיים, שגרר דלקת ראות קשה מאד, וכעת מחובר למכונת אקמו כדי שיוכל לנשום.
	המשפחה והעסקנים כבר השקיעו כוחות אדירים וממשיכים לפעול ככל שבידם למען רפואתו, אבל כמובן זה כרוך בסכומי כסף אדירים עד שהגיעו למצב של חובות כבדים, והוצאות גדולות מאד עוד לפנינו על מנת להכניס לתמונה את גדולי המומחים כדי שיוכלו להביא לו מזור ומרפא במהרה ב...
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	המשפחה והעסקנים כבר השקיעו כוחות אדירים וממשיכים לפעול ככל שבידם למען רפואתו, אבל כמובן זה כרוך בסכומי כסף אדירים עד שהגיעו למצב של חובות כבדים, והוצאות גדולות מאד עוד לפנינו על מנת להכניס לתמונה את גדולי המומחים כדי שיוכלו להביא לו מזור ומרפא במהרה ב...
	חייבים להשיג באופן קריטי את הסכום של 250,000$ כדי שיוכלו להמשיך ושכסף חס ושלום לא יהיה מניעה.
	במומחיות אדירה עזר ר' יצחק כל כך ליהודים רבים, מה שרבים מאתנו יכולים להעיד, הוא הקדיש את חייו כדי לעזור ליהודים בכל ליבו, הוא הציל חולים רבים, ועכשיו הזמן לעזור לו.
	יהודים יקרים, פתחו את ליבכם וכיסכם ותרמו בחום לקמפיין של הצלת נפשות, כדי שיתאפשר לפעול בכל הדרכים להביא את הישועה והרפואה המיוחלת במהירות האפשרית. קמפיין "ורפוא ירפא" מתקיים השבוע, אפשר לתרום בטלפון בחיוג למספר 718-540-5728, או ב: charidy.com/vrapoi
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	יהודים יקרים, פתחו את ליבכם וכיסכם ותרמו בחום לקמפיין של הצלת נפשות, כדי שיתאפשר לפעול בכל הדרכים להביא את הישועה והרפואה המיוחלת במהירות האפשרית. קמפיין "ורפוא ירפא" מתקיים השבוע, אפשר לתרום בטלפון בחיוג למספר 718-540-5728, או ב: charidy.com/vrapoi
	והעיקר הבה נמשיך להעתיר בתפילה ולבקש מהשם יתברך על רפואה שלמה ליצחק בן פייגלא, שיהיה בריא ושלם ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, לאורך שנים טובות.
	והעיקר הבה נמשיך להעתיר בתפילה ולבקש מהשם יתברך על רפואה שלמה ליצחק בן פייגלא, שיהיה בריא ושלם ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, לאורך שנים טובות.
	והעיקר הבה נמשיך להעתיר בתפילה ולבקש מהשם יתברך על רפואה שלמה ליצחק בן פייגלא, שיהיה בריא ושלם ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, לאורך שנים טובות.
	רפאנו ה' ונרפא!
	שמחת אירוסיו של תלמיד הישיבה
	שמחה גדולה שורה בישיבה לרגל הבשורה המשמחת באירוסיו של תלמיד הישיבה החשוב הבה"ח משה שמואל בן מו"ה אליעזר זאב שטעסל הי"ו מקרית יואל, שהתארס למזל טוב עב"ג בת הרה"צ מוה"ר שמעון שפירא שליט"א,  משפיע חשוב וידוע  בירושלים עיה"ק.
	שמחה גדולה שורה בישיבה לרגל הבשורה המשמחת באירוסיו של תלמיד הישיבה החשוב הבה"ח משה שמואל בן מו"ה אליעזר זאב שטעסל הי"ו מקרית יואל, שהתארס למזל טוב עב"ג בת הרה"צ מוה"ר שמעון שפירא שליט"א,  משפיע חשוב וידוע  בירושלים עיה"ק.
	שמחה גדולה שורה בישיבה לרגל הבשורה המשמחת באירוסיו של תלמיד הישיבה החשוב הבה"ח משה שמואל בן מו"ה אליעזר זאב שטעסל הי"ו מקרית יואל, שהתארס למזל טוב עב"ג בת הרה"צ מוה"ר שמעון שפירא שליט"א,  משפיע חשוב וידוע  בירושלים עיה"ק.
	החתן החשוב זכה לנצל את שנות נעוריו ומילא את ימיו בתורה ומעשים טובים, הוא כבר זכה לסיים ש"ס, ולסיים מסכת תענית 101 פעמים. מלבד זאת עוסק החתן רבות בהפצה, וזוכה להפיץ את אור רבינו כדי שעוד יהודים יקבלו ממתיקותו של המעיין, באר מים חיים שממנה הוא זוכה לשתו...
	יעזור השם יתברך שהזיווג יעלה יפה, שיזכו להקים בית נאמן בישראל.
	קשר של קימא ובנין עדי עד!
	עוד חתונה חינמית בישיבה
	השבוע ביום ראשון בערב התקיימה עוד חתונה בישיבה, וכמו תמיד היא לא עלתה כלום למחותנים. נכנס תחת החופה החתן מו"ה יוסף ב"ר משה פעלדמאן הי"ו, עב"ג בת מו"ה יצחק יאקאבאוויטש הי"ו.  החתונה הייתה שמחה מאד, קרובי המשפחה והידידים נהנו עד מאד, שמחו ושימחו באופן י...
	השם יתברך יעזור שיהיה קשר של קיימא ובנין עדי עד דורות ישרים ומבורכים.
	שמח תשמח רעים האהובים!

