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ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּתִחַּלת    . ֵּבַר� ֶאת ַאְבָרָהם ַּבֹּכל   ' ַוה   , ָּבא ַּבָּיִמים   ן ְוַאְבָרָהם ָזקֵ 
 ַהָּפסּוק ַלּסֹוף ֶׁשל ַהָּפסּוק? 

ֶׁשְּלַצִּדיק ֱאֶמת ֵיׁש ְּבִחיָנה   (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ז')נּו ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר  יַרּבֵ 
"ִּכי ֹכל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ", ְּכלֹוַמר הּוא   א' כ"ט, י"א)-(ִדְבֵרי ַהָּיִמיםֶׁשל "ָּכל", ַּכָּכתּוב  

נּו ַמְסִּביר יּתֹון ְוֵהן ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון. ְוַרּבֵ נֹוֵגַע ִּבְׁשֵני ָהעֹוָלמֹות, ֵהן ָהעֹוָלם ַהַּתחְ 
ֲאָנִׁשים  ֵהן  ֲאָנִׁשים,  סּוֵגי  ִלְׁשֵני  ְלַדֵּבר  ְמֻסָּגל  ִלְהיֹות  ָצִרי�  ֱאֶמת  ֶׁשַּצִּדיק  ָׁשם 
מּוָרִמים ֶׁשְּגבֹוִהים ְמֹאד ּוְקרֹוִבים ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, ְוֵהן ֲאָנִׁשים ְנמּוִכים ֶׁשְּמֹאד 
�א  ֲעַדִין  ֶׁשֵהם  ַמְרֶאה  ַהַּצִּדיק  ַהּמּוָרִמים  ַלֲאָנִׁשים  ִיְתָּבַר�;  ֵמַהֵּׁשם  ְמֻרָחִקים 
ִהְתִחילּו ָלַדַעת ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִּבְכָלל, ֵהם ֲעַדִין ְרחֹוִקים ְמֹאד, ֵיׁש ָלֶהם 

 יִכים ְלַהִּגיַע. עֹוד ֶּדֶר� ֲאֻרָּכה  ָלֶלֶכת ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ָלָּמה ֶׁשְּצִר 
ְּכבֹודֹו"  ָהָאֶרץ  ָכל  ֶׁש"ְמ�א  ַמְרֶאה  ַהַּצִּדיק  ַהְּנמּוִכים,  ָלֲאָנִׁשים  ּוְלֵהֶפ�, 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִנְמָצא ְּבָכל ָמקֹום, ֲאִפילּו ָׁשם ָעֹמק ָּבֲאָדָמה ֵאיֹפה   (ְיַׁשְעָיה ו', ג')
ֻמּנָ  ֶׁשהּואחֶׁשָהָאָדם  חֹוֵׁשב  ְוהּוא  ַהַּצִּדיק   ,  הּוא,  ָּברּו�  ֵמַהָּקדֹוׁש  ְמֹאד  ָרחֹוק 

ַהָּפסּוק   ֵמִעיר אֹוָתם   (ָׁשם כ"ו, י"ט)ְמַקֵּים ֶאת  ָעָפר", הּוא  ֹׁשְכֵני  ְוַרְּננּו  "ָהִקיצּו 
ֶׁש�א  ְמַחֵּזק אֹוָתם  ִאָּתם, הּוא  ִנְמָצא  ַּגם  ָּברּו� הּוא  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ּוַמְרֶאה 

ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִנְמָצא ִאָּתם ְּבָכל ַמָּצב ֶׁשֵהם ַרק ִנְמָצִאים, ֵהם   ִיְתָיֲאׁשּו, 
ִּכי  ָהִאיִׁשית,  ַּבָּׂשָפה  ִיְתָּבַר�  ַהֵּׁשם  ֶאל  ּוְלַדֵּבר  ַהֶּפה  ֶאת  ִלְפֹּתַח  ְצִריִכים  ַרק 

ֶׁשּיוֹ  ִמָּלה  ְלָכל  ּוַמְקִׁשיב  ְלָיָדם  עֹוֵמד  הּוא  ָּברּו�  ְוהּוא ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפיֶהם,  ֵצאת 
 ְּבַוַּדאי ַיֲעֹזר ָלֶהם. 

ֶזה ַהְּבִחיָנה ֶׁשל "ָּכל", ֶׁשֵּיׁש ְלַצִּדיק, הּוא "ִּכי ֹכל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ", ֶׁשַהזֹוַהר  
"ְדָאִחיד ִּבְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא",   ִּתיקּוֵני זֹוַהר כ"ט.)  -(ְּבֵראִׁשית ל"א.  ַהָקדֹוׁש אֹוֵמר ַעל ֶזה  

ׁש לֹו ֶאת ַהָּׂשָפה ַהְּנכֹוָנה ֵאי� ְלַדֵּבר ְלָכל ֶאָחד, ַּגם ְלֵאּלּו ֶׁשָעִפים ַּבָּׁשַמִים ְוַגם יֵ 
 ְלֵאּלּו ֶׁשֻּמָּנִחים ָעֹמק ָּבֲאָדָמה. 

ָאָדם ֶאָחד, יֹום ֶאָחד הּוא ַמְרִּגיׁש ּלְ ַּגם    תֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשֶּזה ָיכֹול ִלְקרוֹ 
ִנְדמֶ  מּוָרם,  ְלָאן ְמֹאד  לֹו  ְוֵאין  ְּגבֹוָהה  ְמֹאד  ְלַדְרָּגה  ִהִּגיַע  ְּכָבר  ֶׁשהּוא  לֹו  ה 

ְלַהְמִׁשי� ָלֶלֶכת, ֵאין לֹו ְּכָבר ָמקֹום ְלִהְתַעּלֹות, ְויֹום ְלָמֳחָרת הּוא ַמְרִּגיׁש ֶׁשהּוא 
ֹוׁש ָּברּו� ְמֹאד ֵמַהָּקד  קָעֹמק ָּבֲאָדָמה, ֶׁשהּוא �א אֹוֵחז ְּבׁשּום ָמקֹום, הּוא ָרחוֹ 

הּוא, ָלֵכן ְצִריִכים ַצִּדיק ֶׁשְּיַחֵּזק ֶאת ָהָאָדם ְּבָכל ַמָּצב ֶׁשהּוא ַרק ִנְמָצא, ֶׁשָּתִמיד 
 ִיְהֶיה לֹו ֶאת ַהֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה ָמה ַלֲעׂשֹות, ָּתִמיד ָלַדַעת ֶאת ַהֶּדֶר� ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�.

ָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים, ֲחַז"ל אֹוְמִרים "ֵאין ָזֵקן ֶאָלא  ֶזה ַהֵּפרּוׁש ַּבָּפסּוק, ְוַאְברָ 
ִמי ֶׁשָּקָנה ָחְכָמה", ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהָיה ַהָחָכם ְוַהַּצִּדיק ָהֲאִמִּתי ֶׁשִהִּגיַע ְלַהֵּׁשם 

הַ  ַהָּיִמים  ְוַגם  ְוַהּמּוָרִמים,  ַהְּגבֹוִהים  ַהָּיִמים  ַּגם  ָיָמיו,  ָּכל  ִעם  ָּקִׁשים, ִיְתָּבַר� 
ָּתִמיד ָהָיה לֹו ֶאת ַהֶּדֶר� ַהְּנכֹוָנה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ִנָּסה ֶאת 
ְוָקרֹוב  ִהְרִּגיׁש מּוָרם  ִנְסיֹונֹות ָקִׁשים, �א ָּתִמיד הּוא  ַּבֲעָׂשָרה  ַאְבָרָהם ָאִבינּו 

ְוָיַדע ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא, ֲאָבל הּוא ָּתִמי ִהְתַחֵּזק,   ד 
 ָּתִמיד ִנְמָצא ִאּתֹו, �א ְמַׁשֶּנה ְּבֵאיֶזה ַמָּצב הּוא ִנְמָצא. 

ִהְתָּבֵר�  תִּבְבִחינַ   ְוָלֵכן הּוא ַּבֹּכל, ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ֶאת ַאְבָרָהם  ֵּבַר�  ְוה'   ,
ה ֶׁשהּוא ָהָיה ָיכֹול ְלַדֵּבר ִעם ָּכל סּוֵגי ֲאָנִׁשים, ַּבִּמָּדה ֶׁשל "ָּכל", הּוא ָזָכה ְלַדְרּגָ 

ֵהן מּוָרִמים ְוֵהן ְנמּוִכים, הּוא ָלַמד ִעם ָּכל ֲאָנִׁשים ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשְּבָכל ַמָּצב ֵהם 
 ִנְמָצִאים, ֵיׁש ָלֶהם ֶּדֶר� ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא. 

ֵמַהֵּׁשם   ְלַבֵּקׁש  ְצִריִכים  ָהֲאִמִּתי ֲאַנְחנּו  ַלַּצִּדיק  ְמֹקָרִבים  ִלְהיֹות  ִיְתָּבַר� 
לֹו ֶאת ַהִּלּמּוִדים ַהְּנכֹוִנים ֲעבּוֵרנּו, הּוא ָיכֹול ַלֲעֹזר ָלנּו ּוְלַהְראֹות   ְוַהָּגדֹול ֶׁשֵּיׁש

ְוַנְצִליחַ   ָּבֶזה ֶאת ַהֶּדֶר� ְּבָכל ַמָּצב ֶׁשַרק ִנְהֶיה, ְוָאז ִנְתָקֵרב ֶאת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�, 
 "א) תשעה ָׂשרָ י ַחיֵ ל ַהַּנחַ  ּתֹו� (                                                                                   . ּוַבָּבא

 
 

י ְיהּודִ ל  ׁשֶ ו  ִלְצָרָכיג  ִלְדאֹ ד  ָּתִמי  ָצִרי�י  ְיהּודִ 
.  ָצִרי�א  ֶׁשהּו ה  מַ ל  ּכָ ת  אֶ י  ַלֵּׁשנִ   ֶׁשֵּיׁשא  ְלַוּדֵ ר,  ַאחֵ 
ר  ַלְעזוֹ ר  ֶאְפׁשָ   ֵאי�ת  ִלְראוֹ   ָצִרי�י,  ַלֵּׁשנִ ן  ֵאים  ְואִ 
 . ֶׁשּלוֹ ה ַּבְּבָעיָ  לוֹ 

י,  ַהֵּׁשנִ ל  ׁשֶ ת  ָלרּוָחִנּיּו ג  ִלְדאֹ ם  אֹוֲהִבי ם  ֲאָנִׁשי
ל  ֲאבָ ר.  ֶׁשֻּמּתָ ה  מַ ק  רַ ה  עֹוׂשֶ ן  ָאכֵ י  ֶׁשַהֵּׁשנִ א  ְלַוּדֵ 

ק  ְלַחּזֵ ת  ְלַנּסוֹ   ֶׁשָּצִרי�י  ְּבַוַּדאן.  ָנכוֹ א  �ד  ְמאֹ ה  זֶ 
ר  ַלְעזוֹ   ְוָכ�ת  טֹובוֹ ם  ִמִּלי  לוֹ ד  ְלַהִּגיי,  ַהֵּׁשנִ ת  אֶ 
ר  ָהִעּקָ ל  ֲאבָ ת,  ְּברּוָחִנּיּו ם  ּגַ   ַיְצִליחַ א  ֶׁשהּו  לוֹ 

ר  ְוִלְמסֹ ת.  ְּבַגְׁשִמּיּו   ת  ַהּזּולַ י  ְלָצְרכֵ ג  ִלְדאֹ   ָצִרי�
 ר. ַאחֵ י ִליהּודִ ה טֹובָ ת  ְוַלֲעׂשוֹ ר ַלְעזוֹ  ַהֶּנֶפׁשת אֶ 

י  ְיהּודִ ם  ַּפעַ ה  ָהיָ   ׁש"מֹוֲהָרא ל  ׁשֶ   ַהִּמְדָרׁשת  ְּבֵבי
  ִהְתמֹוֵדד א  ְוהּום  ָקִׁשים  ַחִּיי  לוֹ   ָהיּוד,  ָמרּו י  ָענִ 
ת  ְּבחֹובוֹ   ָׁשקּועַ ה  ָהיָ א  הּות,  ׁשֹונוֹ ת  ָצרוֹ ם  עִ 

ם ַּפעַ .  ִמִּדיָרתוֹ   אֹותוֹ ק  ִלְזרֹ   ָרצּו   ַמָּמׁשר  ּוְכבָ 
ר  ְוֵהִעיי  ְיהּודִ ו  ֵאָלי  ִנַּגׂשה  ַהְּתִפּלָ ע  ְּבֶאְמצַ ת  ַאחַ 
י ַהְּיהּודִ ם...  ַּבָּמקוֹ א  �   ֶׁשּלוֹ ן  ֶׁשַהְּתִפִּלי  ָּכ�ל  עַ   לוֹ 

"ָעָליק  ְוָצעַ ן  ִהְּתַעְצּבֵ ד  ְמאֹ  ה  רֹוצֶ ה  ַאּתָ ה  מַ ו: 
ת ֶּׁשָהִייף  ָעִדיי,  לִ ג  ּדֹואֵ   ָּכ�ל  ּכָ ה  ַאּתָ ם  אִ י?  ִמֶּמּנִ 
 י"...ֶׁשּלִ ת ָלרּוָחִנּיּו א ְו�י ֶׁשּלִ ת ַלַגְׁשִמּיּוג ּדֹואֵ 

 ִנַּגׂש א  ְוהּום  ׁשָ   ֶׁשִהְתַרֵחׁשה  מַ ה  ָרָא   ׁש"מֹוֲהָרא 
ס ִנְכנַ ז  ְוָא,  אֹותוֹ ק  ִחּזֵ ד  ּוְמאֹ ה  ַהּזֶ י  ַלְּיהּודִ 

 ה. זֶ ן ִעְניָ ל עַ ה ְּבִׂשיחָ  ׁש"מֹוֲהָרא 
"לֹומַ   ָנֲהגּו   ְׁשלֹוֵמנּו י  ַאְנׁשֵ  ג  ִּתְדַאם  קֹודֵ ר: 

ר ְּכבָ י  ֲאנִ י  ֶׁשּלִ ת  ָהרּוָחִנּיּו ם  עִ י.  ֶׁשּלִ ת  ַלַגְׁשִמּיּו 
ל ָיכוֹ   ָהִייתָ י  ֶׁשּלִ ת  ַהַּגְׁשִמּיּום  עִ ד,  ְלבַ ר  ֶאְסַּתּדֵ 

 י"... לִ ר ַלְעזוֹ 
 <<<< 

 
 מילה של התחזקות

ָר‰  ו… ּ̇ ַעל  ם  כ∆ ¿̇ י ּב≈  ˙ ∆‡  ˙ נו… ב¿ ƒל ‡ּו  ר¿

ם   ∆ּ̇ ם ַ‡ ƒ‡ ,ם ƒַמי ָ ׁ̆  ˙‡ַ ר¿ ƒי ˙  ו¿ ƒי ַ‰ּבַ ∆ ׁ̆ ים  ƒ̂ רו…

ים  ƒ̃ ֲחָז  ˙ „ו… סו… י¿ ַעל  נּוי  ּבָ  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ם  כ∆ ּלָ ∆ ׁ̆

 ∆‡ ָבר,  ָ„ּ ל  ּכָ ֲ‡לּו  ¿ ׁ̆ ƒ לּום עƒ   לּ̇ ּכ¿ ּו  ׂ̆ ֲע ם  ַּ̇

כ∆  ≈ ּׂ̆ כ∆ ל  ַ‰ ּלָ ∆ ֲ‡לּו םׁ̆ ¿ ׁ̆ ƒ ּ̇ ָל‰  ≈‡ ¿ ׁ̆ ל  ּכָ  ;

 ַ‚ ו¿ ָרָ‡‰  ‰ו…  ‰ ר∆ מו… ָבר   לַע ם  ל¿ ָ„ּ ל  ּכָ

י∆  ¿‰ ƒי ך¿  ּכָ ם,  ƒַמי ָ ׁ̆  ‡ ר≈ י¿ ַרב  ם  ƒֲחחּו ע ו… ׂ̆ ¿ּ̇  ‰

ּיּום. ƒ̃  ˙ ƒי  ַלּבַ
˙ו… (               ָ̂ מּונָ   ֲע ך¿ ‰ ‡¡  "ב)˙˘פ  ל∆

 

ר  מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ
 תַהּזּולַ ל ֶׁש  ַלַגְׁשִמּיּותג ִלְדאֹ

 

ה  ָרׁשָ  ָוואְרט ַעל ַהּפָ
 



 

 
 

 ב
 

 
   ִיְתָּבַר�ם  ַהּׁשֵ ת ְּבֶעְזרַ 

יֹום ב' ָּפָרַׁשת ְל� ְל�, ה'  
 ַמְרֶחְׁשָון, ְׁשַנת ה'תשפ"ב  

 ַּתְלִמיָדה ַּבִית ֵפיָגא ְּבֶרְסֶלב ... ִּתְחֶי',  
 ִקַּבְלִּתי ֶאת ַהִּמְכָּתב.

ֶנֱהֶנהי  ֲאנִ  ְּפתּוִחים    ְמֹאד  ֶׁשַאֶּתם 
ַּבִּמְכָּתב   ִלי  ְמַסְּפִרים  ַאֶּתם  ִאִּתי, 
ֻמְחָּבא  ַאייפֹון  ָלֶכם  ֶׁשֵּיׁש 
ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ַהִסיּנּון; טֹוב ְמֹאד 

אּוַכל ְלַנּסֹות  , ָּכ�  םִלְהיֹות ְּפתּוִחי 
ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ַלְעזֹור ָלֶכם ּוְלַבֵּקׁש  

 ִּבְׁשִביְלֶכם. 
ִלְׁשאֹול  רֹוֶצה  ֲאִני  ֶאָחד  ָּדָבר 
ֶאְתֶכם, ַּתִּגידּו ִלי ֶאת ָהֱאֶמת, עֹוד 

ִּבְׁשנוֹ  ַאֶּתם  ַהִּׁשּדּוִכים,    תְמַעט 
ָּבחּור  רֹוִצים?  ַאֶּתם  ָחָתן  ֵאיֶזה 

ְּבֵסתֶ  לֹו  ְוהּוא   רֶׁשֵּיׁש  ֶטֶלפֹון 
ַהּגֹויֹות   ָּכל  ַעל  ִמְסַּתֵּכל 

ֶׁשּׁשֹורֶ  ָּבחּור    ה ַהַּמְגִעילֹות? 
ֵליֶכם ָּכל עֲ ְּבִלְכלּו�? ָּבחּור ֶׁשַּיֲעֹבד  

ַעְצמֹו   ֶאת  ַיֲעֶׂשה  הּוא  ַהַחִּיים? 
ּוֶבֱאֶמת   ֶאְתֶכם  ָצִרי�  ְּכִאילּו הּוא 

ֶׁשּלֹו ת  אֶ ח  ִיּקַ א  הּו ַהֲהָנָאה 
ֶׁשַאֶּתם    ִמִּלְצּפֹות אֹו  ַּבֲעֵברֹות? 

ָּבחּור ֶׁשּׁשֹוֵמר ַעל ָהֵעיַנִים,    םרֹוִצי
הּוא  ֲעֵליֶכם,  ַרק  ִיְסַּתֵּכל  הּוא 
ַרק   ִיְרֶצה  ֶאְתֶכם,  ַרק  ִיְצָטֵר� 

 ֶאְתֶכם ְוֹיאַהב ַרק ֶאְתֶכם?
ְּדעּו ָלֶכם, ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ב.):  (סֹוָטה  ְמַזְּוגִ  אֹוְמִרים  ין  "ֵאין 
לֹו ְלָאָדם ִאָׁשה ֶאָּלא ְלִפי ַמֲעָׂשיו",  

ַהִּנָּסיֹון ַעל  ִּתְתַּגְּברּו  , הַהּזֶ   ִאם 
ַהְמֻטָּפִׁשי  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ם  ַּתַעְזבּו 

�א ִיְסַּתֵּכל ַעל    םּגַ   ַּבֲעֵל�ז  ָהֵאּלּו, ָא
ַהַחִּיים    -   ַהְּדָבִרים ָהֵאּלּו, ְוִאם �א

 ִיְהיּו ְמֹאד �א טֹוִבים. 
ת  �א הֹוֵל� ְלַסֵּפר ְלַאף ֶאָחד אֶ ֲאִני  

 ֶהָעָבר ֶׁשָּלֶכם, ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשַּתֲעׂשּו
ֶאת ַהֲחֵברֹות   דְוַתַעְזבּו ִמּיַ   ן ֶחְׁשּבוֹ 

ְוִתְתַחְּברּו עִ  ָּבנֹות  ם  ַה�א טֹובֹות 
ִמְתַּכֵּון   ֲאִני  ִלי,  ַהֲאִמינּו  טֹובֹות; 
ַרק ְלטֹוַבְתֶכם, ַרק ַאֶּתם ַּתְרִויחּו  

 ֶׁשִּתָׁשְמרּו ֵמֲחֵברֹות �א טֹובֹות. ּכְ 
טֹוב  ָּבחּור  ִּבְׁשִביְלֶכם  ֶאְבַחר 

 ֶׁשִּיְהֶיה ֶנֱאָמן ָלֶכם ָּכל ַהַחִּיים. 
אֶ  ִלי  ַהְּתִהִּלים  ת  ִּתְכְּתבּו  ִסּיּוֵמי 

ֶׁשַאֶּתם   ִלי  ִּתְכְּתבּו  ֶׁשָּלֶכם, 
הֹוְלִכים ַלֲעֹזב ֶאת ַהֲחֵברֹות ַה�א 

ּבַ  ַאְּת  טֹוָבה,  טֹובֹות;  ְמֹאד  חּוָרה 
 . הֲחָזקָ  יִּתָּׁשֲאִר 

ל  ְּבכָ  ֶׁשַּתְצִליחַ ר  ַיֲעזֹ ם  ַהּׁשֵ 
 . ם ָהִעְנָיִני

 "ב) תשפ ֹנחַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתוֹ (

 
 ִמְכָּתב ֵמֹראׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 

 
 ַּתְחִליטּו ַמה ַאֶּתם רֹוִצים ַּבַחִּיים

  

ר  >>>> המשך מֹוֲהָרא"ׁש ְמַסּפֵ

ם ַּפעַ ח  ֵארַ   –ן זי"ע  ָנתָ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ   ְּבנוֹ "ל,  זק  ִיְצחָ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ   ְּבנוֹ ה  ֶׁשָהיָ   –"ל  ז   י ֶמעֶכעֶלעַרּבִ  
ה ַּבַּלְילָ   אֹותוֹ ר  ֶּׁשָּיִעי  י ֶמעֶכעֶלעֵמַרּבִ   ִּבֵּקׁשל  ִיְׂשָראֵ י  ַרּבִ ר ז"ל.  דּונֶ ַקְר ל  ִיְׂשָראֵ י  ַרּבִ ת  אֶ ת  ַאחַ 

  לוֹ ר  ָאמַ ו.  ְּבָפָני  ָּכ�ל  עַ ם  ִהְתָרעֵ ל  ִיְׂשָראֵ י  ְוַרּבִ   אֹותוֹ ר  ֵהִעיא  �א  הּו ה  ְלַמֲעׂשֶ ת.  ֲחצוֹ ת  ִּבְׁשעַ 
 אֹוֵרחַ ס  ֶּׁשַּמְכִניי  ְׁשמִ י  ָסבִ ן  ָנתָ י  ַרּבִ ם  ְּבׁשֵ י  לִ ר  אֹומֵ ד  ָּתִמיה  ָהיָ י  ֶׁשּלִ א  ַאּבָ י ֶמעֶכעֶלע: "ַרּבִ 

 ".ֶׁשּלוֹ ת  ָלרּוָחִנּיּו א  ְו�, אֹוְרחוֹ ל ׁשֶ ת ַלַגְׁשִמּיּו ק רַ ג ִלְדאֹ  ָצִרי�
  ֵאי�ב  ַלְחׁשֹ   ַעְצֵמנּו ת  אֶ ל  ְלַהְרִּגים  ְצִריִכי  ֲאַנְחנּו ם.  אֹוְרִחי  ֶּׁשַּמְכִניס י  מִ ל  ֵאצֶ ק  רַ א  �ה  זֶ 

 ת. ְּבַגְׁשִמּיּו ת  ֶּבֱאמֶ ק  רַ ן  ָאכֵ א  ֶאּלָ ת,  ְּברּוָחִנּיּו א  ַּדְוקָ   ְוָלאו ר.  ַאחֵ י  ִליהּודִ ר  ַלְעזוֹ ם  ְיכֹוִלי  ֲאַנְחנּו 
ר ַיִּכיי  ַהֵּׁשנִ ד  ָּתִמיא  �ב.  ַהּטוֹ ת  ְלַהָּכרַ ת  ְלַצּפוֹ א  ְו�ם  מּוָכִנית  ִלְהיוֹ   ָצִרי� י  ֵׁשנִ ד  ִמּצַ ל  ֲאבָ 
ר ְלַהִּכים  ָלהֶ ה  ָקׁשֶ ד  ֶׁשְּמאֹ ם  ֲאָנִׁשיל  ֵאצֶ ע  רַ ע  ֶטבַ   ֵיׁש  ְלַדֲאבֹוֵננּו .  לוֹ   ֶׁשָעְזרּו ה  מַ ל  עַ ה  טֹובָ 
ה"  טֹובָ ת  ַּתחַ ה  ָרעָ ם  ְמַׁשּלֵ ד "עוֹ א  הּו י  ֶׁשַהֵּׁשנִ   ָּכ�י  ְּכדֵ ד  עַ ם  ְוִלְפָעִמים,  ָלהֶ ר  ֶׁשָעזַ י  ְלמִ ה  טֹובָ 

 ע. רַ ר ַמְחִזיי נִ ַהּׁשֵ ה,  טֹובָ ר ּוְלַהִּכית ְלהֹודוֹ ם ִּבְמקוֹ  –
ל עַ ל  ִיְסַּתּכֵ א  �א  הּו י,  ַלֵּׁשנִ ר  ַלְעזוֹ ה  רֹוצֶ ת  ֶּבֱאמֶ א  הּו ת,  ֱאמֶ ת  ַּכָּונַ י  ַלְּיהּודִ   ְּכֶׁשֵּיׁשל  ֲאבָ 

 ל. ַּתְגמּום  ׁשּו ה  זֶ ל  עַ ל  ְמַקּבֵ א  �א  ְּכֶׁשהּו   ֲאִפילּו ד,  ֶאחָ ל  ְלכָ ר  ַלְעזוֹ   ַנְפׁשוֹ ת  אֶ ר  ִיְמסֹ א  הּוה.  זֶ 
,  לוֹ ר  ַלְעזוֹ ר  ֶאְפׁשָ   ֵאי�ת  ִלְראוֹ ק  רַ ,  ֶׁשּלוֹ ת  ָלרּוָחִנּיּו ז  ָא ג  ִלְדאֹ ן  ֵאיה,  ֶעְזרָ   ָצִרי�י  ְּכֶׁשְּיהּודִ 

א ֵיצֵ י  ֶׁשַהֵּׁשנִ ת  ִלְראוֹ   ָצִרי�ר  ָהִעּקָ ף,  ֶּכסֶ ם  עִ ם  ְוִלְפָעִמי ף  ְּבגּו   לוֹ ר  ַלְעזוֹ   לוֹ ר  ֶאְפׁשָ ם  ִלְפָעִמי
ת  ְלָפחוֹ ת  ַלֲעׂשוֹ ל  ְלִהְׁשַּתּדֵ   ָצִרי� ת,  קוֹ ירֵ ם  ְּבָיַדיִ ת  ַהּזּולַ ת  אֶ   ְלָגֵרׁשם  ַּפעַ ף  ַאר  ָאסּו ה.  ְמֻרּצֶ 

 ם. ֶׁשְּיכֹוִליה מַ 
ם ְיכֹוִלי  ֲאַנְחנּו   ֶׁשִּמֶּמּנּו זי"ע,    ַהָּקדֹוׁש ב  טוֹ ם  ׁשֵ ל  ַהַּבעַ ן  ִּבְזמַ ה  ֶׁשָּקרָ ר  ִסּפּו ר  ִסּפֵ   ׁש"מֹוֲהָרא 

 ר. ָׁשבּו י ִמיהּודִ ה  ֶעְזרָ  ִלְמנֹועַ ל ׁשֶ ן ָהִעְניָ ת ֻחְמרַ ת אֶ ד ִלְלמֹ 
 ְוָעְזרּוה  ְצָדקָ   ִחְלקּו ה  ֶׁשִּמֶּמּנָ ה  ֻקּפָ   ֶהְחִזיקּו ם  ַּבָּמקוֹ ה  ַהְּקִהּלָ י  ֶׁשָראׁשֵ ר  ִעים  ַּפעַ ה  ָהְיתָ 
ן  ֶּׁשֵאי  ְוָראּו ה,  ַהֻּקּפָ י ִסְפרֵ ל עַ ר ַלֲעבוֹ י ִּבְכדֵ ה ַלֲאֵספָ  ִהְתַיְּׁשבּו ם  הֵ ת  ַאחַ ם ַּפעַ ר. ָהִעי ָלֲעִנִּיי

ת אֶ ן  ְלַאּזֵ   ֶׁשּיּוְכלּו י  ְּכדֵ ת  ַּבהֹוָצאוֹ ץ  ְלַקּצֵ   ֵאי�  ֶּדֶר�  ִחְּפׂשּו ם  הֵ ת,  ַהְכָנסוֹ ק  ַמְסִּפי ם  ָלהֶ 
 ֶהְחִליטּום  הֵ ם,  ְדחּוִפי ת  ַהָּפחוֹ ם  ַהְּדָבִרית  אֶ ה  ֵמָהְרִׁשימָ א  ְלהֹוִצים  ִּבְמקוֹ ל  ֲאבָ ב.  ַהַּתְקִצי

 ר.ָהִעיי ַלֲעִנּיֵ ת ַהִּנֶּתנֶ ה ַהְּצָדקָ י ִמַּכְסּפֵ ץ ּצֵ ְלקַ 
ר ָּדבָ ם  ׁשּו   לוֹ ה  ָהיָ א  �ה,  ַהְּצָדקָ ת  ִמֻּקּפַ ק  רַ ה  ָהְיתָ   ִמְחָיתוֹ ל  ֶׁשּכָ י  ָענִ י  חַ ר  ָהִעי  ְּבאֹוָתּה

י. חַ ה  ָהיָ ה  ּוִמּזֶ ה,  ַהְּצָדקָ ת  ִמֻּקּפַ ה  ָנאֶ ם  ְסכּו   ָׁשבּועַ ל  ְּבכָ ל  ְמַקּבֵ ה  ָהיָ א  הּות.  ֹּזאד  ִמְּלבַ 
 ִהְתִחילּום  הֵ ה,  ָּבזֶ ר  ֶנְעצָ א  � ה  זֶ ל  ֲאבָ ם,  ְּדחּוִקי  ִנְהיּו ם  ַהַחִּיית,  ַּבְצָדקוֹ ץ  ְלַקּצֵ   ְּכֶׁשִהְתִחילּו 

 . ַמָּמׁש ם ֶלחֶ ת ְלפַ  ִהִּגיעַ י ֶׁשֶהָענִ ד עַ ת,  ּוָפחוֹ ת  ָּפחוֹ ת ָלתֵ ה ְּבַהְדָרגָ 
ה.  ַהֻּקּפָ ל  עַ   ְמֻמֶּנהה  ֶׁשָהיָ ם  ָהַרָּבִניד  ֵמֶאחָ ה  ִהִּגיעָ ה  ַהְּצָדקָ י  ְּסכּומֵ ת  אֶ ת  ְלַהְפִחיה  ַהַהְחָלטָ 

ר  ְוִנְגזַ ה.  ַהּזֶ ב  ָהרַ ל  עַ ל  ָּגדוֹ ג  ְלִקְטרּום  ָּגרַ ה  זֶ ל,  ּכָ ר  ּוְבֹחסֶ ם  ְּבֵערוֹ   ַמָּמׁשר  ִנְׁשַאי  ְוֶהָענִ ת  ֶוֱהיוֹ 
 "ל.רח ה ְוָקׁשֶ ל ָּגדוֹ  עֹוֵנׁשו ָעָלי

"ל, רח ת  ְוֶאִּפיקֹוְרסּות  ְּכִפירוֹ ל  ׁשֶ ת  ַמְחָׁשבוֹ ב  ָהרַ ל  ׁשֶ   ְּבֹראׁשוֹ ט  ְלׁשֹוטֵ   ִהְתִחילּו ם  ִּפְתאוֹ 
ת ַאחַ ת  ַׁשּבָ י  ְּבמֹוָצאֵ "ל.  רח ד  ְלִהְׁשַּתּמֵ   הֹוֵל�א  ֶׁשהּו ט  ֶהְחִליא  ֶׁשהּו ד  עַ ב  רַ ן  ְזמַ ר  ָעבַ א  ְו�
ג  ֵמַהִּקְטרּו ם  ִנְגרַ ה  זֶ "ל.  רח ד  ְלִהְׁשַּתּמֵ ה  רֹוצֶ א  ֶׁשהּו  ִמֶּמּנּו   ְוִּבֵּקׁשר  ָהִעיל  ׁשֶ ר  ַלֹּכמֶ   ָהַל�א  הּו

 ב. ְּבָרעָ  ָּגָועּו ם ְוָהֲעִנִּיי ת  ַּבְצָדקוֹ ץ ִקּצַ א ֶׁשהּו  ָּכ�ל עַ ם ַּבָּׁשַמיִ ו ָעָליה ֶׁשָהיָ 
ב ָחׁשּו ב  ֶׁשרַ   ַמּדּועַ ה.  ַהּזֶ ר  ַהִּסּפּו ל  ּכָ ה  ְמֻׁשּנֶ ד  ְמאֹ   לוֹ ה  ָהיָ ר,  ַהִּסּפּול  ּכָ   ֵהִריחַ א  �ר  ַלֹּכמֶ 

 לוֹ ת  ַלֲעׂשוֹ   ֶׁשּיּוְכלּו י  ִּבְכדֵ ן  ְמֻתְכנָ ר  ָּדבָ ה  זֶ י  ֶׁשאּולַ   ָּפַחדא  הּוד?  ְלִהְׁשַּתּמֵ ם  ִּפְתאוֹ ה  ִיְרצֶ 
 ב. ָהרַ ת ְּדִריׁשַ ת אֶ ת ַלֲעׂשוֹ ר ִמהֵ א � א הּו ן ְוָלכֵ . ָּכ�ר ַאחַ  ַמֶּׁשהּו 
ם ַהְּדָבִרין  ֵּביא.  ַּבּנֹוׁשֵ ן  ָלדּו   ְוָכ�  ַמֶּׁשהּו ל  ֶלֱאכוֹ   אֹותוֹ ד  ְוִכּבֵ ס  ְלִהָּכנֵ ב  ָלרַ א  ָקרָ ם  קֹודֵ א  הּו

ה ָהִרְצּפָ ל  עַ ר  ִׁשּכוֹ ל  ֶׁשָנפַ ד  עַ ת,  ְקצָ ד  ְועוֹ ת  ְקצָ ב  ָהרַ ה  ָׁשתָ ף,  ֲחִריף  ָׂשרָ ן  ְוַייִ ב  ָלרַ א  ֵהִביא  הּו
 ה. ָהִרְצּפָ ל עַ ם ׁשָ ן ִליׁשוֹ ר ִנְׁשַאא הּו  ְוָכ�א, ְלָהִקיל ְוִהְתִחי

ו ַּתְלִמיָדים  עִ ד  ְּבַיחַ ת  ְׁשִליִׁשיה  ִּבְסעּודָ ב  ָיׁשַ ד  עוֹ זי"ע    ַהָּקדֹוׁשב  טוֹ ם  ׁשֵ ל  ַהַּבעַ ן  ְּזמַ   ְּבאֹותוֹ 
ה  ִצּוָ א  ְוהּון.  ַהִּמְסּכֵ ב  ָהרַ ר  ֶׁשעֹובֵ ה  מַ   ַהקֹוֶדׁש  ְּברּוחַ ל  ַהּכֹ ה  ָרָא א  ְוהּוז,  ֶמעִזיּבּו ר  ָּבִעי
ת אֶ ן  ָיִכיה,  ַהְבָּדלָ ה  ְוַיֲעׂשֶ ן  ַהָּמזוֹ ת  ִּבְרּכַ ד  ִמּיַ   ֶׁשְיָבֵר�ו  ִמַּתְלִמיָדיד  ְלֶאחָ ת  ְתאֹוִמּיּוְּבפִ 

ה  ֶׁשּנֹוְתרָ ה  ַחּלָ ת  ֲחִתיכַ   לוֹ ן  ָנתַ ב  טוֹ ם  ׁשֵ ל  ַהַּבעַ ר.  ַהֹּכמֶ ת  ְלֵביר  ָהִעי  ְלאֹוָתּהע  ְוִּיּסַ ם  ַהּסּוִסי
"לוֹ ר  ְוָאמַ ת,  ְׁשִליִׁשיה  ְסעּודָ מִ    ָצִרי�ה  ַאּתָ ה  מַ ד  ְלבַ ן  ָּתִביר  ְּכבָ ה  ַאּתָ ם,  ְלׁשָ   ְּכֶׁשַּתִּגיעַ : 

 ת". ַלֲעׂשוֹ 
ת, ַהֶּדלֶ ת  אֶ ח  ּוָפתַ ר  ַהֹּכמֶ ת  ְלֵבי  ְּכֶׁשִהִּגיעַ .  ַרּבוֹ ו  ָעָליה  ֶׁשִּצּוָ ה  מַ ד  ִמּיַ ה  ְוָעׂשָ ץ  רָ ד  ַהַּתְלִמי

ד ְמאֹ א  ֶׁשהּו   ְוִהְרִּגיׁשר  ִהְתעֹורֵ ב  ָהרַ .  ֻּכּלוֹ ר  ִׁשּכוֹ ה  ָהִרְצּפָ ל  עַ ב  ׁשֹוכֵ ב  ָהרַ   ֵאי�ה  ָרָא א  הּו
א הּות.  ַלֲעׂשוֹ ו  ָעָליה  מַ ד  ִמּיַ ן  ֵהִבי ד  ַהַּתְלִמיל,  ֶלֱאכוֹ   ַמֶּׁשהּו   לוֹ ת  ָלתֵ ה  ָרצָ ר  ַהֹּכמֶ ב,  ָרעֵ 

ב ָלרַ ר  ָעזַ א  הּוב.  ָלרַ   אֹוָתּהן  ְוָנתַ ,  לוֹ ן  ָנתַ ב  טוֹ ם  ׁשֵ ל  ֶׁשַהַּבעַ ה  ַהַחּלָ ת  ֲחִתיכַ ת  אֶ א  הֹוִצי
 ה. ָּבזֶ  ַעְצמוֹ ת אֶ ה ֶהְחיָ ב  ְוָהרַ א, ַהּמֹוִצי ּוְלָבֵר�ם ָיַדיִ ל ִלּטוֹ ת ָלֶלכֶ 

ל עַ ת  ֶּבֱאמֶ ט  ִהְתָחרֵ א  הּו ק,  ָחזָ ה  ְּתׁשּובָ ר  ִהְרהּו ב  ָהרַ ל  ִקּבֵ ה,  ַהַחּלָ ת  אֶ ל  ֶׁשָאכַ י  ַאֲחרֵ 
א  הּול,  ָׁשפָ ב  ַמּצָ ה  ְלָכזֶ   ִהִּגיעַ א  ֶׁשהּו   ֵמַעְצמוֹ   ִהְתַּבֵּיׁשא  הּו ,  ֶׁשּלוֹ ת  ָהָרעוֹ ל  ַהֶהבֶ ת  ַמְחְׁשבוֹ 

 ת.ֲאִמִּתיה ְּתׁשּובָ ה ְוָעׂשָ ר  ַהֹּכמֶ ת ִמֵּבי ח ָּברַ ד ִמּיַ 
ל. ְלַקּבֵ ר  ָאמּו ה  ָהיָ י  ֶׁשְּיהּודִ ה  ָהֶעְזרָ ת  אֶ ם  מֹוְנִעיק  ְּכֶׁשרַ ן  ָהִעְניָ ת  ֻחְמרַ ת  אֶ ה  ִמּזֶ ם  רֹוִאי
ר יֹותֵ ה  ַהְרּבֵ ל  ַּתְגמּו ל  ְיַקּבֵ א  הּוז  ָא י,  ַלֵּׁשנִ ר  ַלְעזוֹ ץ  ִמְתַאּמֵ ן  ּכֵ י  ְּכֶׁשְּיהּודִ ,  לָהיפ�ׁשֶ י  ּוְבַוַּדא

 ר.                ַאחֵ י ִליהּודִ ר ָעזַ א ֶׁשהּו   ְּכמוֹ ו, ַחָּיית אֶ ו ָעָליל ְוָיקֵ  לוֹ ר ַיֲעזֹ  ִיְתָּבַר�ם ַהּׁשֵ ל, ָּגדוֹ 
 מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ח' ֶעֶר� ֶעְזָרה ְוֵחֶלק ט' ֶעֶר� ְצָדָקה) (ִׂשיחֹות           
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י ְּכֵד ב  ְלַּבאְרִדיְטׁשּו  ִלְנסֹעַ ה  רֹוצֶ א  ֶׁשהּור  ָאַמ ן  ָנָת י  ַרּבִ ר:  ַּתְקִצי
 ְלַרֵּבינּו ע  ֶמעְדֶווִדיְווֶק ת לְ ָלֶלכֶ ה  רֹוצֶ א  הּות  ְּכֶׁשֶּבֱאֶמ ף,  ֶּכֶס ת  ַלֲעׂשֹו

 .ַהָּקדֹוׁש
 תסא.

  א ָיַדע ַהֶּדֶרְוָיַׁשב ַעְצמֹו ְלֶנַסע קֶֹדם ָלִעיר ִליִניץ ע  ֶמעְדֶווִדיְווֶק לְ ְו
 עֶמעְדֶווִדיְווֶק לְ ְוָׁשם ִיְתַוַּדע ַהֶּדֶר . 

ְמֻיָחד    ָׁשִליַח  ָׁשַלח  ְוֶתֶכף־ּוִמָּיד  ְלָאִביו  ֶׁשּנֹוַדע  ֵאַרע,   ָּכ  ּוְבתֹו
ָלִעיר ִליִניץ ֶאל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְּגַדְלָיה ִמִּליִניץ, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָיבֹוא 

 ְּבנֹו ַרִּבי ָנָתן, ֵּתֶכף ִיְׁשַלח אֹותֹו ַּבֲחָזָרה ִּבְגֵזַרת ְּכבֹוד ָאב. 
ַמת ֶׁשַרִּבי ָנַתן ִנְתָעה ַּבֶּדֶר, ַעל־ֵּכן ָּבא ַהָּׁשִליַח ָלִעיר ִליִניץ,  ּוֵמֲח  

עֹוד ִלְפֵני ַרִּבי ָנָתן. ּוְכֶׁשָּבא ַרִּבי ָנָתן, ְוָׁשַאל, ִאם ָיכֹול ְלִהָּכֵנס ֵאָליו. 
ָיה ָּכאן. ְוֵהִׁשיבּו לֹו, ֶׁשהּוא ִייַׁשן ָּכֵעת, ְוֵכן ִסְּפרּו לֹו ֵמַהָּׁשִליַח, ֶׁשָה 

  ַהֶּדֶר ֶאת  ְוָנַסע ִמָּׁשם, ְּבעֹוד ֶׁשָהַרב  ע  ֶמעְדֶווִדיְווֶק לְ ְוֵתֶכף ָׁשַאל 
 ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְּגַדְלָיה ִמִּליִניץ ָהָיה ָיֵׁשן עֹוד. 

 תסב. 
יֹום ב' י"ג ַּבֲאָדר ָּפַגׁש ַרִּבי ָנַתן ֶאת ַרִּבי יּוִדיל, ֶׁשַּגם־ֵּכן ָנַסע ֶאל 

ַז"ל ָלִעיר  ַרֵּבנּו   ָסמּו ֶאָחד  ִלְכָפר  ִהִּגיעּו  ֶעֶרב  ּוְלֵעת   .
 .ִקילֹוֶמֶטר ְוִהְׁשִלימֹו ָׁשם ֶאת ַהִּמְנָין  עְּבֵעֶר ֶׁשבַ ע ֶמעְדֶווִדיְווֶק לְ 

 ְוָהְיָתה ָלֶהם ִׂשְמָחה ֲעצּוָמה, ִּכי ַּבְּכָפר ָהיּו ָאז ַרק ִּתְׁשָעה ֲאָנִׁשים. 
ַהְּמ  ַרִּבי יּוִדיל ֶאת  ִּכי  ְוָקָרא  ָהֲאִריַז"ל,  ְּבַכָּוַנת  ַעֵּין  ּוִבְתִחָּלה  ִגָּלה. 

 הּוא ִהְתַּפֵּלל ַעל־ִּפי ַּכָּוַנת ָהֲאִריַז"ל ַעל־ִּפי הֹוָרַאת ַרֵּבנּו ַז"ל. 
 תסג. 

ַאַחר  ַהְּסעּוָדה  ָׁשם  ְוָאְכלּו  יּוִדיל  ְוַרִּבי  ָנָתן  ַרִּבי  ָׁשם  ְוִנְׁשֲארּו 
ִנְׁש   ַאַחר־ָּכ ֲעָגָלה  ַהַּתֲעִנית.  ָׂשָכר  ָנָתן  ְוַרִּבי  יּוִדיל,  ַרִּבי  ָׁשם  ַאר 

 ְוִהִּגיַע ְלָׁשם ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה ַאַחר ֲחצֹות.  ע  ְוָנַסע ָלִעיר ֶמעְדֶווִדיְווֶק 
ְוִנְתַיֵּׁשב  ָסגּור.  ָהָיה  ַהּכֹל  ִּכי  ִיָּכֵנס,  ְלֵהיָכן  ַלֲעׂשֹות,  ָמה  ָיַדע  ְוא 

ְלַח   ַהַּבִית,  ְּבַדְעּתֹו, ֶׁשֵּיֵל ֵהיָכן  ָיַדע  ִּכי א  ֵּבית־ְּכֶנֶסת,  ֵאיֶזה  ֵּפׂש 
 ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ִמְתַאְכֵסן ָׁשם.  

ְוָהַל ָאָנה ָוָאָנה, ַעד ֶׁשָרָאה ֵּבית־ְּכֶנֶסת, ְוִנַּגׁש ָׁשם ְוָרָאה, ֶׁשָּסגּור  
ַעל   ְוָדַפק  ָׁשם.  ָלן  ֶׁשֶאָחד  ְוֵהִבין,  ִמַּבחּוץ,  ְוא  ַהֶּדֶלת, ִמִּבְפִנים 

ְוִנְתעֹוֵרר ַהַּׁשָּמׁש ֶׁשל ַהֵּבית־ַהְּכֶנֶסת, ֶׁשָּיַׁשן ָׁשם, ְוָׁשַאל: "ִמי ֶזה?" 
ְוֵהִׁשיב ַרִּבי ָנָתן: "ֶאָחד ָּבא ִמֶּדֶר ְרחֹוָקה ְמאֹד ְלֶנֶכד ַהַּבַעל־ֵׁשם־ 

 טֹוב ַהָּקדֹוׁש, ֲאֶׁשר הּוא ָּכֵעת ְּבַמֲחֵניֶכם ְלַהִּׂשיא ֶאת ִּבּתֹו".  
ְוַהַּׁשָּמׁש ָהָיה ִאיׁש ָזֵקן ּוְמקָֹרב ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל עֹוד ֵמַהָּׁשִנים ֶׁשַרֵּבנּו  

ְּבֶמעְדֶווִדיְווֶק  ָּגר  ָהָיה  ֶּתֶכף־ּוִמָּיד  עַז"ל  ָּפַתח לֹו  זֹאת,  ְּכֶׁשָּׁשַמע   .
ַּגם־ֵּכן  ְזִכיֶתם  "ֵמֵהיָכן  אֹותֹו:  ְוָׁשַאל  ַרָּבה.  ְּבִׂשְמָחה  ַהֶּדֶלת  ֶאת 

ֶאת  לְ  ְמַטְלְטִלים  ֶׁשַאֶּתם  ַעד  ָּכֶזה,  ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ֵמַרִּבי  ִהְתַוֵּדַע 
 ַעְצְמֶכם ִמָּמקֹום ָרחֹוק ָּכֶזה?"  

ֶאת  ַיִּניַח  ָנָתן  ֶׁשַרִּבי  ְוָרָצה,  ֲאַכְלֶּתם?"  "ַהִאם  עֹוד:  אֹותֹו  ְוָׁשַאל 
אֹות  ָׁשַאל  ַרק  ָרָצה,  א  ָנָתן  ַרִּבי   ַא ִליׁשֹן,  "ֵאיפֹה ַעְצמֹו  ֹו: 

ַהַּלְיָלה.   ָּכל  ֵער  ְוָהָיה  ָׁשם.  ְוָטַבל   ְוָהַל לֹו,  ְוֶהְרָאה  ַהִּמְקֶוה?" 
ּוְבֵבית־ַהְּכֶנֶסת ַהֶּזה ִהְתַּפְּללּו ָוִתיִקין, ְוִהְתַּפֵּלל ִעָּמֶהם. ְוָׁשַמע ָׁשם  

ְוָאַכל ֶאְצלֹו ְלֵביתֹו  ְוָהַל ִעם ַהַּׁשָּמׁש  ַהְּמִגָּלה  ְקִריַאת  ְוִהִּניַח    ֶאת 
 ֶאת ַעְצמֹו ִליׁשֹן ְקָצת, ְּכֵדי ֶׁשֵּיֵל ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל ִעם מַֹח ְמַיֵּׁשב. 

 תסד. 
ַאַחר־ָּכ ָהַל ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל. ְוָהיּו ָאז ֵאֶצל ַרֵּבנּו ַז"ל ַהְרֵּבה ֵמַאְנֵׁשי  

 ּו ְמאֹד.ָהִעיר ְוָסֲעדּו ֶאְצלֹו ְסֻעַּדת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ּפּוִרים ְוָׂשְמח
ְּכֶׁשִּנְכַנס ְוָנַתן ָׁשלֹום ְלַרֵּבנּו ַז"ל, ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ַז"ל:    ְוֶתֶכף־ּוִמָּיד 

ֲאָבל   ַהְּמַגָּלה,  ְקִריַאת  ִּבְׁשַעת  ַּבְּכָפר  ָּבֶעֶרב  ֶאְתמֹול  ָהִייָת  "ַאָּתה 
 ִנְׁשָמְת ָהְיָתה ֶאְצִלי!"  

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ל ַרּבֵ יו ׁשֶ ֶרְסֶלב )בקכ( ִסּפּור ַחּיָ ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּבְ  ׁשְ
 

י  ּתִ ִאׁשְ ה ׁשֶ  ַמה ֶאֱעׂשֶ
 אֹוִתי? ִויָלַדי עֹוְזִבים

 
 ְׁשֵאָלה: 

 

 ְּתׁשּוָבה:

 ִלְכבֹוד רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

  טֹוב  ִהְסַּתַּדְרִּתי  א   ַּפַעם  ָהֲעִמיָדה, ְוַאף   ְּבִגיל  ְּכָבר  ֲאִני
ֲאִני  ִעם ַהָּצִעיר,   ְּבִני  ֶאת  ְּבָקרֹוב  ְמַחֵּתן   ְּכָבר  ִאְׁשִּתי; 

 ִהִּגיעַ   ְּכָבר  ַהֵּבן  ֶׁשל  ַהֲחֻתָּנה  ֶׁשַאֲחֵרי  אֹוֶמֶרת  ְוִאְׁשִּתי
ִּכי  ַהְּזַמן  ִהיא   ִּכי  ָרְצָתה  א  ִהיא  ַעְכָׁשו  ַעד   ְלִהָּפֵרד, 

  ְּכָבר   ִהיא  ַעְכָׁשו  ְלִׁשּדּוִכים, ֲאָבל  ַיִּזיק  ֶׁשֶּזה  ָרְצָתה   א
 ְלִהָּפֵרד.  רֹוָצה

 ַחִּיים  ִלי  ָצִעיר, ָהיּו  א  ְּכָבר  ִמֶּזה, ֲאִני  ָׁשבּור  ְמאֹד  ֲאִני
ָעַלי,    ִמְסַּתְּכִלים  א  ֶׁשִּלי  ַהְיָלִדים  ֵכן  ָקִׁשים, ְּכמֹו  ְמאֹד
  אּוַכל   א  ְוַגְלמּוד, ֲאִני  ּבֹוֵדד  ְלִהָּׁשֵאר  ָיכֹול   א  ַוֲאִני

 זֹאת. ִלְסּבֹל

ֶׁשָּלֶכם,    הִׁשיעּוִרים  ֶאת  ִלְׁשמֹועַ   ִהְתַחְלִּתי  ָלַאֲחרֹוָנה
אּוַלי  ַהְּכֵאב  ֶאת  ִלְכּתֹב  ֶהְחַלְטִּתי  ָאז   ְלרֹאׁש  ֶׁשִּלי, 

 ֲעבּוִרי. ֵעָצה ֵאיזֹו ִּתְהֶיה ַהְּיִׁשיָבה
 ִייַׁשר ּכַֹח. 

 

יֹום א' ָּפָרַׁשת ְּבָרָכה, יג' ִּתְׁשֵרי,   - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ִלְפָרט ָקָטן ְׁשַנת תשפ"ב 

 ִלְכבֹוד... ֵנרֹו ָיִאיר
ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָתְב . 

ְטָענֹות    ְל ֵיׁש  ִמי  ִאְׁשְּת  -ַעל  ַהְיָלִדים  ?  ַעל  ַעל 
ֶׁשְּל!? 

ַמֲעֶׂשי "  )ז ה,  ֵעדּויֹות  (ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה אֹוְמִרים  
ְיַרְחקּו  ּוַמֲעֶׂשי ִיְגְרמּו  ",  ְיָקְרבּו ַמֲעֶׂשי ַהּטֹוִבים 

ָהָרִעים ִיְגְרמּו ֶׁשְּיַרְחקּו ּוַמֲעֶׂשי ֶׁשְּיָקְרבּו . 

ָיֶפה   ְּתַדֵּבר  ִהיא  ְוָאז   ִאְׁשְּת ֶאל  ָיֶפה  ְלַדֵּבר  ַּתְתִחיל 
ֵאֶלי  , ֵאֶלי ָיבֹואּו  ֵהם  ְוָאז   ְיָלֶדי ֶאל  ָיֶפה  ְּתַדֵּבר 

ים ֵהם ְּכמֹו ַמְרָאהַהַחּיִ ;  ִויַדְּברּו ִאְּת  .  מֹה ַהֶּמֶלְׁש
ֵּכן ֵלב  "  )יט,  ִמְׁשֵלי כז(אֹוֵמר   ַהָּפִנים  ַהָּפִנים ֶאל  ַּכַּמִים 

ָלָאָדם  ְּבָפִנים ",  ָהָאָדם  ַמִים   ְלתֹו ְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים 
חֹוֵזר ְמַחּיְ   ִחּיּו רֹוִאים  ְּבָפִנים ,  כֹות  ּוְּכֶׁשִּמְסַּתְּכִלים 

ַעְצָּבִנּיֹותַעְצָּבנִ  ָּפִנים  ַּבֲחָזָרה  רֹוִאים  ִּתָּזֵהר  .  ּיֹות  ִאם 
 .  ִיָּזֲהרּו ִּבְכבֹוְד -ִּבְכבֹוד ֲאֵחִרים 

ִּתְתַנֵהג  ;  ָּתִמיד ֶאְפָׁשר ְלַתֵּקן,  ַאף ַּפַעם א ְמֻאָחר ִמַּדי
 ָיֶפה ֶאל ִאְׁשְּת– ָאז ִהיא ִּתָּׁשֵאר ִאְּת . 

 . ..ַחג ָׂשֵמַח 
 "ב) תשפה ְּבָרכָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ְוָׂשְמחּו ְוָרְקדּו ָׁשם ַהְרֵּבה ְמאֹד ְמאֹד 
ַא ָהֲאָנִׁשים,  ִלּבֹו   ָּכל  ָהָיה  ָנָתן  ַרִּבי 

ִנְׁשַּבר ְמאֹד, ִּכי ָיַדע ְוִנְזַּכר ָמה ְמַחֶּכה 
ְוִיְתַוְּדעּו,  ְלֵביתֹו,  ְּכֶׁשַּיְחזֹר  ָעָליו, 
ֶׁשא ָנַסע ְלֶּבְרִּדיְטׁשֹוב, ֶאָּלא ְלַרֵּבנּו 

 ַז"ל.
ְוַרֵּבנּו ַז"ל ָּתַפס ַמֲחַׁשְבּתֹו ְוָאַמר לֹו:   

ּפּו הּוא  ִמְלָחָמה "ַעְכָׁשו  ִרים, 
ָסֵפק,   ֵּגיַמְטְרָיא  ֶׁשהּוא  ַּבֲעָמֵלק, 
ִמָּכל   ַּדְעְּת ְלַהִּסיַח  ַאָּתה   ֶׁשָּצִרי
ְוָאַמר לֹו  ִמיֵני ְסֵפקֹות ּוִבְלּבּוִלים!" 
זיי  ָנֵאר  ִניַׁשט  "ָזאֶרג  ַהָּלׁשֹון:  ְּבזֹו 
ֶוועְסט   דּו  ֶווען  ֲאִפּלּו   ,ְפֵרייִלי

ִּתְדַאג, ַרק ִּתְהֶיה   "(ַאל  קּוֶמען ַאֵהיים
ַהַּבְיָתה!)  ְּכֶׁשָּתבֹוא  ָאְפלּו  ָׂשֵמַח, 

 ְוִנְתַּבֵּיׁש ַרִּבי ָנָתן ְמאֹד. 
ְוָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ַז"ל: "ַּגם ֶזה ֵמַהּתֹוָרה  
ֶׁשָאַמְרִּתי   ְיהֹוֻׁשַע",  ֶאת  "ָקָרא 
ְּברֹאׁש־ַהָּׁשָנה, ִּכי ַהּבּוָׁשה ִהיא ִעַּקר  

ַא ָּבִקי  ַהְּתׁשּוָבה,  ִלְהיֹות   ָצִרי  
ְּבָרצֹא,   ָּבִקי  ַעְכָׁשו  ִקַּיְמָּת  ְּבׁשֹוב. 
ֶאְצִלי.   ּוָבאָת  ְמִניעֹות  ָׁשַבְרָּת 
ּוְכֶׁשַּתְחזֹר ְלֵביְת, ְּתַקֵּים ָּבִקי ְּבׁשֹוב.  

  "!ָהִעָּקר, ַאל ִּתּפֹל ְּבַדְעְּת 
ֶׁשַרֵּבנּו    ֵאי ְמאֹד,  ָנָתן  ַרִּבי  ְוִנְתַלֵהב 

ְוֵאי ַז" ַהּזֹו,  ַהּתֹוָרה  ִעּמֹו  לֹוֵמד  ל 
ְּבִחיַנת   ָׁשם  ַהִּמְזָּכר  ַהַּתְלִמיד  ֶׁשהּוא 
ְיהֹוֻׁשַע. ְוִהְתִחיל ִלְׂשמַֹח ַהְרֵּבה ְמאֹד 
ַעד  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ַאְנֵׁשי  ִעם  ָאז  ְוָרַקד 
  ְוַאַחר־ָּכ ֲעצּוָמה.  ְּבִׂשְמָחה  ָהֶעֶרב 

ֵמַרּבֵ  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  ַז"ל ָהְלכּו  נּו 
ֶאל   ָחַזר  ָנָתן  ַרִּבי  ְוַגם  ְלֵביָתם, 

 ָהַאְכַסְנָיא ֶׁשּלֹו. 
 ִנְלָקח ִמֵּסֶפר "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק")  -(ֶהְמֵׁש� ָיֹבא אי"ה 
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 שבת התוועדות סיום סדר מועד, שבת פרשת פקודי הבעל"ט

לאחר שבת התוועדות סיום הש"ס שנערכה לפני שנתיים במלון קראון פלאזה סטמפורד, מיד ביקשו 
אנשי שלומינו שיערכו שבתות כאלו ביתר תדירות; ואכן תכננו שבת כזאת לפני שנה בחורף, ועקב משבר 
ה"קורונה" העולמי היא למעשה לא התקיימה. בחסדי השם יתברך שכעת אחרי למעלה משנתיים של 

, מתקבלת הבשורה המשמחת ששוב מתכוננים לשבת התוועדות גדולה בהשתתפות כלל אנשי הציפיי
שלומינו בצוותא, שציערך ברוב פאר והדר יחד עם סיום סדר מועד החגיגי, שיתקיים בעזרת השם יתברך 

 בשבת קודש פרשת פקודי במלון הקודם קראון פלאזה סטמרפורד.
ו שברוך ה' עלינו על הרכבת השועטת במהירות, ולומדים כל יום השמחה רבה מאד בקרב אנשי שלומינ

עוד דף גמרא, וקשה להאמין שהנה ברוך השם כבר עברנו בשנתיים שחלפו מאז סיום הש"ס האחרון, את 
מסכתות ברכות, שבת, עירובין, פסחים, שקלים, יומא, סוכה, ביצה. בעזרת השם יתברך בשבועות הבאים 

ים את שאר מסכתות הש"ס בסדר מועד: ראש השנה, תענית, מגילה, מועד  עד לשבת ההתוועדות נסי
 קטן וחגיגה; שזה כבר כמעט שליש מכל הש"ס.

, סעודת שבת קודש אהעסקנים מסרו שמצפה שבת מיוחדת, של התחזקות בשבת אחים, תפילות בצוות
להמשך, כל אחד  וזמירות שבת קודש, ישמעו דרשות התחזקות ובעזרת השם יתברך ישאבו חיזוק וכח  

 ואחד, בני בית והילדים למשך זמן רב.
העסקנים שכרו את המלון כולו על כל חדריו, שעשרות מתוכם כבר נתפסו בזמן הקצר מאז שהתפרסמה 

 הידיעה על השבת המרוממת. 
הרוצים  לכל  חדרים  מספיק  יהיו  לא  הנראה  ככל  כי  חדר,  ולשכור  להזדרז  מתבקשים  שלומינו  אנשי 

שרוצים לתת קודם את ההזדמנות לאנשי שלומינו תלמידי היכל הקודש שיוכלו לשכור להשתתף ובפרט  
חדר לפני שפותחים את האפשרות לציבור הרחב, לכל אלו שגם רוצים לזכות להשתתף בשבת כל כך 

 יפה ומרוממת יחד עם ראש הישיבה.
-1-917ן פיש הי"ו  לזוג. להזמנה התקשרו למו"ה שמעו  985$-עד שבת חנוכה יש "מבצע למקדימים" ב

232-90-70   
בעקבות הביקוש הגדול של אנשי שלומינו תושבי ארץ הקודש, שלא רוצים להחמיץ "שבת התוודעות" 
וסיום מיוחדים כל כך, ארגנה סוכנות הנסיעות הידועה "פלען איר רייט" בס"ד טיסה מצוינת מארץ ישראל 

   1-718-506-4341ה אלי קנול במספר לניו יורק במחיר מצוין. ליתר פרטים ניתן להתקשר למו"
 הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד!

*** 

 עוד חתונה חינמית בישיבה
שאול חיים הי"ו, עב"ג בת מו"ה יעקב   בשבוע שעבר נכנס תחת החופה החתן מו"ה משה איינהורן ב"ר

והיית בוויליאמסבורג,  הישיבה  בהיכל  התקיימה  החתונה  הי"ו.  פלדמן  בשרשרת    היוסף  נוספת  חוליה 
 היפה של השמחות שמתקיימות בישיבה, שלא עולות אף פרוטה למחותנים. 

ף על הבלים מרנין את הלב לראות שיש מחותנים חכמים, חתן וכלה חכמים, שלא מחפשים לבזבז כס
שאין מהם שום רווח ביום שאחרי, החתונה היתה ברוך ה' בשיא השלמות, כמו כל החתונות בישיבה,  

 ונערכה על הצד הכי טוב ויפה, והיא לא עלתה כסף.
יום אחר יום עולים הסטנדרטים הקובעים איך חתונה "נורמלית" אמורה להיראות, דברים שעד לאחרונה  

ת בחתונה, היום זה כבר ממש "חובה", החתונה לא יכולה להתקיים בלי זה; אף אחד אפילו לא חלם לעשו
נורמליות  המכונות  החתונות  על  לשלם  הכסף  את  להם  שאין  המחותנים  כמות  עולה  זאת  עם  ויחד 
ומוכרחים להזדקק לנדבות מאחרים, או גרוע מזה ללוות או לעשות קניות בלי שום חשבון איך ישלמו  

גם כמות השמחות בישיבה שם המחותנים יכולים ללכת הביתה אחרי החתונה זאת; ובאותו זמן עולה  
 ברוגע ובשמחה, בידיעה שהם לא חייבים כסף לאף אחד, הם צריכים רק לשמוח בשמחה ולרוות נחת.

בישראל לשם  נאמן  בית  שיזכו להקים  קיימא,  של  קשר  שיהיה  יפה,  יעלה  שהזיווג  יעזור  יתברך  השם 
 ולתפארת.  

 עים האהובים! שמח תשמח ר
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 פייגלא  בןיצחק ר'  על
 בקרוב בתושח"ילרפואה שלמה 
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