
ָרֵאל ן ִיׂשְ ִביֵלי ּגַ ׁשְ צֹוֲעִדים ּבִ

ת  ָרׁשַ ל ּפָ בּוַע ׁשֶ ָ ּשׁ ָנה ּבַ אֹוָתּה ׁשָ ָחל ּבְ ַתּמּוז תש"כ, ׁשֶ יֹום ִראׁשֹון, ט"ז ּבְ א: ּבְ א/ִאּמָ ַאּבָ
ָרֵאל'  ִיׂשְ ן  'ּגַ ַקִיץ(  )=ַמֲחֵנה  ֶקְמּפ  ּבְ ְוָהַאֲחרֹוָנה  ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַעם  ּפַ ּבַ י  ָהַרּבִ ר  ּקֵ ּבִ ְנָחס,  ּפִ

ָהֵרי ְניּו־יֹוְרק. ּבְ

ָלִדים סֹוָדה ֲעבּור ֲאִמיַרת  קּו ַלּיְ ַחּלְ ּיְ ׁש ׁשֶ ים' ּוִבּקֵ י ָנַטל ֶאת ָיָדיו ִלְסעּוָדה, ָאַמר 'ְלַחּיִ ָהַרּבִ

ים'... 'ְלַחּיִ

ָבִרים ָהְלָאה, ְלָכל  ְמְסרּו ֶאת ַהּדְ ּיִ ׁש ׁשֶ ּקֵ ְמּפ, הּוא ּבִ יָחה ְלַיְלֵדי ַהּקֶ ׂשִ י ּבְ ַתח ָהַרּבִ ֶטֶרם ּפָ

ָכל ָמקֹום ּבֹו ֵהם ִנְמָצִאים. ָרֵאל, ּבְ ַיְלֵדי ִיׂשְ

ַעל  ָרֵאל ּבַ י ִיׂשְ ם ַרּבִ ָרֵאל' ַעל ׁשֵ ן ִיׂשְ ְמּפ ִנְקָרא 'ּגַ ַהּקֶ י ׁשֶ יר ָהַרּבִ ֻיֶחֶדת ִהְסּבִ יָחה ַהּמְ ּשִׂ ּבַ

ֵנֵלְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהֲחִסיִדית.  ְוַהְנָהָגה  ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת  ֶאת  עֹוָלם  ּבָ ְלַגּלֹות  ָכה  ּזָ ׁשֶ טֹוב,  ם  ׁשֵ

ב"ה

רָאֵל' ה'תשפא ־ ־ ־ ְׂ בְּרוּכִים הַבָּאִים לְ'גַן יִש
ֹן ִׂיחַת הָרַבִּי לְיַלְדֵי הַ'ֶקמְפּ' – חֵלֶק רִאׁשו מִּש

והשיב לב
אבות על ידי בנים )ע"ר(

עֶרֶב ׁשַבַּת קֹדֶׁש
ּז ה'תשפ"א פָּרָׁשַת פִּנְחָס • כ"ב בתַּמּו
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ִילָדִים לוֹמְדִים חֲסִידוּת בְּצַוְתָּא הוֹרִים ו
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עֹוד  י  ָהַרּבִ ִניַסת  ּכְ ֵעת  ּבְ ָהיּו  א  ּתָ ּבַ
ְורּוִסי.  ְיהּוִדים  ֵני  ׁשְ ֲאִסיִרים,  ה  לֹוׁשָ ׁשְ
ַרב  ָכבֹוד  ּבְ י  ָהַרּבִ ֵני  ּפְ ֶאת  לּו  ִקּבְ לּו  ַהּלָ
בּור  ֵדי ְלַפּנֹות לֹו ָמקֹום. ׁשָ ְוִהְצטֹוְפפּו, ּכְ
ָפֵרְך,  ַהּמְ ָלאֹות  ַהּתְ ֵליל  ַאֲחֵרי  גּופֹו  ּבְ
ִלְדֹרשׁ  י  ָהַרּבִ יְך  ִהְמׁשִ רּוחֹו,  ּבְ ֵאיָתן  ַאְך 
י,  ּלִ ׁשֶ ין  ִפּלִ ַהּתְ ֶאת  ִלי  ָהִביאּו  ַאַחת:  ּבְ

ֻהְבַטח. ִפי ׁשֶ ּכְ

ֶלת  ׁש ֶאל ַהּדֶ חּוץ, ִנּגַ ִהְסּתֹוֵבב ּבַ סֹוֵהר ׁשֶ
יַע  ּוְלַהְרּגִ ָהֲעִציִרים  ֶאת  "ְלַנֵחם"  ּוְכֵדי 
ִאיׁש   130" י  ּכִ ָלֶהם  ר  ִסּפֵ רּוָחם,  ֶאת 

ָהָיה  ר  ִאי־ֶאְפׁשָ י  ּכִ ִזְכרֹונֹוָתיו,  ּבְ ר  ְמַסּפֵ י  ָהַרּבִ ף".  ְרּתֵ ּמַ ּבַ ה,  יִרּיָ ּבִ ְלהֹוֵרג  ְיָלה  ַהּלַ הּוְצאּו 
מּוָעה ִאם ָלאו ְוִאם הּוא ַרק ֵחֶלק ֵמאֹוָתּה ַמֲעֶרֶכת ַהְפָחָדה, ִאּיּוִמים  ְ ָלַדַעת ִאם ְנכֹוָנה ַהּשׁ
ּלֹא ִיְהֶיה, ַעל  ָתָליו. ֵאיְך ׁשֶ ין ּכְ ּפֹוֶלְרִקי, ֵמֶרַגע ּבֹוָאם ּבֵ ׁשְ ים ֶאת ָהֲעִציִרים ּבִ ַלּוִ ְוֵטרֹור, ַהּמְ
יֶהם,  ֲחִקירֹוֵתיֶהם ּוִבְסִחיַטת "הֹוָדאֹות" ִמּפִ ל ּבַ ָבר ֻנּצַ ים ָנְפָלה ֵאיַמת ָמֶות ְוַהּדָ ֲעִציִרים ַרּבִ

.אּו.  .ּפֶ ל ַהּגֶ ֹסֶרת ׁשֶ ְלִפי ֵמיַטב ַהּמָ

ֵעל  ִהְתּפַ לֹא  י  ָהַרּבִ אּוָלם  יֹוֵתר.  ּבְ דֹול  ַהּגָ ּבֹור  ַהּגִ ל  ׁשֶ רּוחֹו  ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ ָכְך,  ּבְ ָהָיה  י  ּדַ
י  נֹוָסף ְלָכְך הֹוִדיַע ּכִ ּלֹו. ּבְ ין ׁשֶ ִפּלִ ל ֶאת ַהּתְ א ָקָרא ַלּסֹוֵהר ְוָתַבע ְלַקּבֵ לּו, ֶאּלָ ּבּוִרים ַהּלָ ֵמַהּדִ

יֹוֵתר. חּוף ּבְ ֹאֶפן ּדָ הּוא חֹוֶלה ּוָפצּוַע ְוָדרּוׁש לֹו רֹוֵפא ּבְ

ין,  ִפּלִ ר ַלּתְ א ְוָעָליו ְלַחּכֹות ַעד ָאז. ּוַבֲאׁשֶ ִני ַהּבָ יֹום ׁשֵ י רֹוֵפא ָיבֹוא ַרק ּבְ יב ּכִ ַהּסֹוֵהר ֵהׁשִ
ָך!" ׁשְ ל ֶאת ְמֻבּקָ ַקּבֵ אן לֹא ּתְ ה, ּכָ ַכח ִמּזֶ ַגּסּות: "ׁשְ יב ּבְ הּוא ֵהׁשִ

ל ֹאֶכל, אֹו ַמִים לֹא  ִביַתת ָרָעב. ּכָ ֶזה ַעל ׁשְ יפּות, "ֲאִני ַמְכִריז ּבָ ַתּקִ י ּבְ ְך", ָאַמר ָהַרּבִ "ִאם ּכָ
י". ּלִ ין ׁשֶ ִפּלִ נּו ִלי ֶאת ַהּתְ ּתְ ּתִ י, ַעד ׁשֶ ָיבֹואּו ֶאל ּפִ

ר,  ּכָ ַהּמֻ "ִדי  ַהַחּבַ ּגּון  ּנִ ּבַ ְדֵבקּות,  ּבִ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִהְתִחיל  י  ְוָהַרּבִ ַאף  ֳחִרי  ּבָ לֹו  ָהַלְך  ַהּסֹוֵהר 
י  ּכִ י,  ָהַרּבִ ָיַדע  לֹא  ָעה  ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ בֹוד.  ּכָ ִיְרַאת  ִמּתֹוְך  תֹו  ִלְתִפּלָ ַמֲאִזיִנים  א  ַלּתָ ֲחֵבָריו  ׁשֶ ּכְ
ְמרּו אֹוֵמר  ה ּגָ ָרֵאל ֵאּלֶ ָרִדי ִנְגַזר ָעָליו עֶֹנׁש ָמֶות ְוִכי ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ ִניְנּגְ .אּו ַהּלֵ .ּפֶ ִמְפֶקֶדת ַהּגֶ ּבְ
ְבִרית  ֲהדּות ּבִ ם ְלִחּסּול ַהּיַ ַדְרּכָ ָעְמָדה ּבְ ִזית ׁשֶ ְרּכָ ּיּות ַהּמֶ ים ֶאת ָהִאיׁשִ ק ֵמֶאֶרץ ַהַחּיִ ְלַסּלֵ

ַהּמֹוָעצֹות ־ ־ ־

דִּבְרֵי תּוֹרָה עַל בִּדְלֵי סִיגַרְיוֹת 
ה הּוא  ין, ְוַעּתָ ִפּלִ ִלי ּתְ ֶלא, ּבְ ּכֶ תֹו, ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ִפּלָ ָבר ֶאת ּתְ ם ּכְ י ׁשֹוֵבת ָרָעב. הּוא ִסּיֵ ָהַרּבִ
ם ֶהָעִציר ַהּגֹוי,  ִבים ִעּמֹו. ּגַ ים ַהּיֹוׁשְ הּוִדּיִ ֵני ָהֲעִציִרים ַהּיְ ָאְזֵני ׁשְ ְבֵרי ּתֹוָרה ּבְ ב ְואֹוֵמר ּדִ יֹוׁשֵ

יֹוֵתר, ַמֲאִזין.  ִריִמיִטיִבי ּבְ ָאָדם ּפְ

ֹאֶכל  ע ּבְ י הּוא ׁשֹוֵבת ָרָעב ְולֹא ִיּגַ י ֵמָחָדׁש ּכִ ִאים, ִהְכִריז ָהַרּבִ קּו ֹאֶכל ַלּתָ ִחּלְ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ
ב  יֹוׁשֵ י  ְוָהַרּבִ י  ַוֲחִמיׁשִ ְרִביִעי  ִמים  ַהּיָ ְך ָעְברּו  ּכָ ין.  ִפּלִ ַהּתְ ְחִזירּו לֹו ֶאת  ּיַ ׁשֶ ַמִים( ַעד  ּבְ )אֹו 
ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ְכִתיַבת  ּבִ ַעְצמֹו  ֶאת  ֶהֱעִסיק  הּוא  ה  ֵאּלֶ ָיִמים  ּבְ ָעָליו.  ָתה  ְכּפְ ּנִ ׁשֶ ַתֲעִנית  ּבְ
לֹו  ָהָיה  לֹא  ִתיָבה  ּכְ ְנַיר  ַאְך  לֹו,  ָהיּו  ְוִסיַגְריֹות  י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ְרׁשּותֹו  ּבִ ָהָיה  ֵעט  ַוֲחִסידּות. 
ֵמי  ִמּיְ ְלִזְכרֹונֹוָתיו  ְיסֹוד  ן  ִמּכֵ ְלַאַחר  ׁש  ּמֵ ׁשִ ֵמֶהם  ֵחֶלק  ׁשֶ ַרֲעיֹונֹוָתיו,  ֶהֱעָלה ֶאת  ְוָכְך הּוא 
ֶאְגרֹוָפיו  י ּבְ ַרּבִ ה ּבָ א, ִהּכָ ֵרץ ַהּסֹוֵהר ַלּתָ ם ִהְתּפָ ֶרַגע ְמֻסּיָ ְדֵלי ִסיַגְריֹות... ּבְ ֲעָצר – ַעל ּבִ ַהּמַ
ם ַעל  ּיָ הּוא חֹוֵזר ַעל ָהִאּסּור ַהּקַ ׁשֶ ָמַעת ְקָללֹות ִנְמָרצֹות, ּכְ דֹו ֶאת ָהֵעט, ּתֹוְך ַהׁשְ ְוָחַטף ִמּיָ

ֶלא. ּכֶ ִתיָבה ּבַ ּכְ

ַלֲחִקיָרה ָהִראׁשֹוָנה, אֹור  י  ָהַרּבִ רּוחֹו, הּוָבא  ּבְ ֵאיָתן  ַאְך  גּופֹו  ּבְ בּור  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ּכְ ֶזה,  ב  ַמּצָ ּבְ
ֱעַצר. ּנֶ עֹות ַאֲחֵרי ׁשֶ ־48 ׁשָ י, ּכְ ִ ּשׁ ְליֹום ׁשִ

א בוַּע ַהּבָ ָ ּשׁ ם ּבַ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ְך ּבְ ֶהְמׁשֵ

סִפּוּר הַמַּאֲסָר וְהַגְּאֻלָּה
ִביַתת ָרָעב י • ׁשְ ִליׁשִ ֶרק ׁשְ ּפֶ

ָהרּוִסי.  .אּו  .ּפֶ ַהּגֶ ְיֵדי  ַעל  ְלַמֲעָצר  י"צ  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ הּוַבל  תרפ"ז  ִסיָון  ּבְ ט"ו  ּבְ ְקִציר:  ּתַ
ל ַהְחָלָטה  ּלֹו... הּוא ִקּבֵ ין ׁשֶ ִפּלִ ְוַהּתְ ית  ּלִ ֲחָזָרה ֶאת ַהּטַ ּבַ ל  ִעְנֵין אֹותֹו ָהָיה ְלַקּבֵ ל ׁשֶ ּכָ

ִניָעה ְוָכְך ָנַהג. ל ּכְ ל אֹות ׁשֶ יֶהם ּכָ ַלּפֵ ּלֹא ְלַהְראֹות ּכְ ה ׁשֶ ְנחּוׁשָ

ּבֹו הּוא ָעִתיד  ד ָהֲאַגף  ִלְמַפּקֵ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ין.  ִפּלִ ַהּתְ ְלָיָדיו ֶאת  י  ָהַרּבִ ל  ָבר ְמַקּבֵ ּדָ ל  סֹופֹו ׁשֶ ּבְ
ל אֹוֵמר  ין. ַהַחּיָ ִפּלִ יַח ּתְ ה אֹותֹו ְלַהְרׁשֹות לֹו ְלַהּנִ ַלּוֶ ל ַהּמְ י ֵמַהַחּיָ ׁש ָהַרּבִ ֵלא, ְמַבּקֵ ְלִהּכָ
ין, ַאְך לֹא  ִפּלִ ֶנֶסת, יֹוֵדַע ֵהיֵטב ָמה ֶזה ּתְ ית־ּכְ ר ְלַיד ּבֵ ִביָבה ְיהּוִדית, ָהָיה ּגָ י הּוא ִמּסְ ּכִ

ינֹוק... ׁש, ֵיֵלְך ַלּצִ יַח ְוִאם ִיְתַעּקֵ ה לֹו ְלַהּנִ ַיְרׁשֶ

ין,  ִפּלִ ּתְ יַח  ְלַהּנִ לֹו  ה  ַמְרׁשֶ ל  ַהַחּיָ ֵאין  י  ּכִ ָרָאה  ׁשֶ ְלַאַחר  י  ּכִ י,  ָהַרּבִ ר  ְמַסּפֵ ִזְכרֹונֹוָתיו  ּבְ
י ַאֲחָריו,  ל ָהַלְך ָקִדיָמה, ְוָהַרּבִ ַמר ֹאֶמר ַלֲעׂשֹות ֹזאת ְללֹא "ְרׁשּות". הֹוִאיל ְוַהַחּיָ הּוא ּגָ
ל ָיד",  יַח ֶאת "ׁשֶ יק ְלַהּנִ ֵדי ִהּלּוכֹו. אּוָלם ַאְך ִהְסּפִ ין ּתֹוְך ּכְ ִפּלִ יַח ֶאת ַהּתְ הּוא ֵהֵחל ַמּנִ
ְדֵרגֹות. "ּתֹוָדה  ּמַ ַאְכָזִרּיּות ּבַ י ּבְ ה ְוָדַחף ֶאת ָהַרּבִ ה, ִהּכָ ֲעׂשֶ ל, ָרָאה ֶאת ַהּמַ ִהְסּתֹוֵבב ַהַחּיָ

ִזְכרֹונֹוָתיו. י ּבְ י ָיַדי ְוַרְגַלי" אֹוֵמר ָהַרּבִ ַבְרּתִ ּלֹא ׁשָ ָלֵא־ל ׁשֶ

ב  ׁשֵ ּתֵ ׁשֶ "ּכְ ֵבִדים:  ּכְ ים  ֳעָנׁשִ ִאּיּוֵמי  ּבְ ָעָליו  ם  ְלַאּיֵ ל  ַהַחּיָ יְך  ִהְמׁשִ ָכְך,  ּבְ י  ּדַ לֹא  ּוְכִאּלּו 
י  ִבין ּכִ ִרים, ֲאַזי ּתָ ין ַעְכּבָ ְך ַוֲאֵפָלה, ֶרֶפׁש ְוִטיט, ּבֵ ֹחשֶׁ ינֹוק, ּבְ ּצִ ָעה ָיִמים ּבַ ה־ַאְרּבָ לֹוׁשָ ׁשְ

ל ְיהּוִדים"... ֶנֶסת ׁשֶ ית ּכְ ר ַלֲעׂשֹות ּבֵ ּפֹוֶלְרִקי ִאי ֶאְפׁשָ ׁשְ אן ּבִ ּכָ

רַד הַכֶּלֶא  ְׂ ְקרִיאַת "ׁשְמַע" בְּמִש
ה  ָבר ִחּכָ ם ּכְ י, ׁשָ ִ ּשׁ ִ ַרד ָהֲאַגף ַהּשׁ יַע ְלִמׂשְ ִהּגִ ׁשּוׁש, ַעד ׁשֶ ָזֵקן ּתָ י, ּכְ ְלַאט־ְלַאט ָהַלְך ָהַרּבִ
ִנים"  ַלת־ּפָ חֹו ְלָתאֹו. ַאֲחֵרי "ַקּבָ ּלְ ָאמּור ָהָיה ַלֲעֹרְך ֶאְצלֹו ִחּפּוׂש ּוְלׁשַ ד ָהֲאַגף, ׁשֶ לֹו ְמַפּקֵ
ּבֹו  ֶכן ַיְלקּוטֹו, ׁשֶ י ּוֵמִריק ֶאת ּתֹ ִכיֵסי ָהַרּבִ ד ָהֲאַגף ִחּפּוׂש ּבְ ּדּוִפים, עֹוֵרְך ְמַפּקֵ ְמֵלַאת ּגִ
ל  ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ְוִאּלּו ֶאת  ּוְסָפִרים. הּוא לֹוֵקַח ַהּכֹל  ִמיָכה  ם, ֲחגֹוָרה, ׂשְ נּו ּתָ ַרּבֵ ל  ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ
ָטרּוד  ַאְך הּוא  ְמָסֵרב,  ד  ַפּקֵ ַהּמְ יַח.  ְלַהּנִ לֹו  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ן  ּוִמְתַחּנֵ ָיָדיו  ּבְ י  ָהַרּבִ ַמְחִזיק  "י  ַרׁשִ

י. ּבֹו ֶאל ָהַרּבִ ּגַ ׁשֶ יו ְועֹוֵמד ּכְ ִחּפּוׂשָ ּבְ

ָרֵאל"  ַמע ִיׂשְ ין ּוַמְתִחיל לֹוַמר "ׁשְ ִפּלִ יַח ֶאת ַהּתְ י ַמּנִ ֵאין ְלַהְחִמיָצּה: ָהַרּבִ נּות ׁשֶ ּמְ זֹו ִהְזּדַ
ֵכָליו.  ּבְ ׂש  ְמַחּפֵ ד  ַפּקֵ ְוַהּמְ ֶחֶרׁש  ל  ּלֵ ִמְתּפַ הּוא  ֵרה".  ֶעׂשְ מֹוֶנה  "ׁשְ ְלִבְרכֹות  יַע  ַמּגִ ד  ּוִמּיָ
י  ָהַרּבִ י  ּכִ ְלַתְדֵהָמתֹו,  רֹוֶאה  הּוא  י,  ָהַרּבִ ַעל  ל  ּכֵ ּוִמְסּתַ ַהִחּפּוׂש  ֶאת  ם  ְמַסּיֵ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֶאת  י  ְמּתִ ִסּיַ ר  ְוַכֲאׁשֶ ִנְמָרצֹות  ְקָללֹות  ֵלִני  ְמַקּלְ ֵהֵחל  "הּוא  ל.  ּלֵ ּוִמְתּפַ ין  ְתִפּלִ ּבִ ר  ְמֻעּטָ
ין,  ִפּלִ י ְלָהִסיר ֶאת ַהּתְ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים', ֶנֱאַלְצּתִ ָך ּבְ ה ה' ְלַבּדְ ת 'ּוְמלֹוְך ָעֵלינּו ַאּתָ ְרּכַ ּבִ
ן.  י ְלַאַחר ִמּכֵ ר ָהַרּבִ ּתֹוֵלל ֶאת ָהְרצּועֹות" – ִסּפֵ ׁשְ ד ַהּמִ ַפּקֵ א ִיְקַרע ַהּמְ ּמָ י ׁשֶ ַחְדּתִ י ּפָ ּכִ

הּוא  ְוַתֲחנּוִנים  ַהְפָצרֹות  ַאַחר 
ׁשּוב  ל  ְלַקּבֵ ה  ׁשָ ּקָ ּבַ יׁש  ְלַהּגִ ַמְצִליַח 

ין ְלָתאֹו. ִפּלִ ֶאת ַהּתְ

ּ בַּמַּרְתֵּף"...  "130 אִיׁש נוֹרו
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּבֶֹקר,  ּבַ ׁש  ׁשֵ ָהְיָתה  ָעה  ָ ַהּשׁ
ָהָיה   .160 ר  ִמְסּפָ ְלָתא  ֻהְכַנס  י  ָהַרּבִ
ְוהּוא  ֶמֶטר   2x4 ל  ׁשֶ ֹגֶדל  ּבְ א  ּתָ ֶזה 

ה ְלָאָדם ֶאָחד. ִחּלָ נֹוַעד ְלַכּתְ

בְּדַרְכֵי הַחֲסִידִים
ְצִעירוּתֹו י"צ ּבִ ַּ י ָהַרי ָהַרּבִ

 

לזכות החייל בצבאות ה' 
יאיר שיחי' לאיאני 

לרגל יום הולדתו חג הגאולה י"ב תמוז 
 נדפס ע"י ולזכות הוריו 

אליהו ודבורה שיחיו לאיאני 
 לשנת הצלחה וברכה 
בכל המצטרך בגו"ר 

לזכות החייל בצבאות ה'
שלום דובער שיחי' אלפרוביץ
 לרגל הולדתו בשעטומ"צ 

י' תמוז תשפ"א
שיזכו הוריו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים 

מתוך בריאות נחת והרחבה 
 נדפס ע"י ולזכות הוריו מנחם מענדל 

ואלטע פערל שיחיו אלפרוביץ 



ל  ֶהם ִיְהיּו ִניצֹוצֹות ׁשֶ ים, ּבָ ם ְצָמִחים ֲחָדׁשִ ֶדה, ָיכֹול ִלְגֹרם ְלַהְצִמיַח ׁשָ ּשָׂ ר ּבַ ּזֵ ׁש ּוִמְתּפַ ַהּקַ

ּנּו  ן ָלַקַחת ְוִלְלֹמד ִמּמֶ ו – ִנּתָ מֹו ֵעׂשָ ה – ּכְ ָ ֻדּשׁ ֶדֶרְך ַהּקְ ּבְ ּלֹא הֹוֵלְך  ם ִמי ׁשֶ ה. ְוָכְך ּגַ ָ ְקֻדּשׁ

ם. ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ הּו ּבַ ֶ ַמּשׁ

ְוָקדֹוׁש  דֹול  ּגָ ַהּיֹוֵתר  ָאָדם  ּכְ ּלּותֹו  ִהְתּגַ ְלַאֲחֵרי  ַעְצמֹו,  ּבְ ם טֹוב  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ "ׁשֶ ר,  ְמֻסּפָ ְוָכְך 

ם: ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ יל, הֹוָרָאה ּבַ דֹורֹו, ָלַמד ִמּגֹוי, ְלַהְבּדִ ּבְ

ְוָעְסקּו  ְדָרׁש  ּוְבֵבית־ַהּמִ ֶנֶסת  ֵבית־ַהּכְ ּבְ ְלִמיָדיו  ּתַ ִעם  ם טֹוב  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ב  ָיׁשַ ַאַחת  ַעם  ּפַ

ַרב,  ּבֹץ  ָהָיה  ְרחֹוב  ּבָ ׁשֶ ְוֵכיָון  ֲעָגָלה,  ּגֹוי ִעם  ָעַבר  מּוְך  ַהּסָ ּוָבְרחֹוב  ה,  ְתִפּלָ ּבִ תֹוָרה אֹו  ּבְ

ֶנֶסת  ית־ַהּכְ ׁש ַהּגֹוי ְלַחּלֹון ּבֵ ּבֹץ. ִנּגַ ְקָעה ּבַ יְך ִלְנֹסַע, ְוׁשָ לֹא ָהְיָתה ָהֲעָגָלה ְיכֹוָלה ְלַהְמׁשִ

ַעְזרּו  ּיַ ׁש ׁשֶ ַעד ַלַחּלֹון, ּוִבּקֵ ם טֹוב ְוַתְלִמיָדיו, ִהְכִניס ֶאת ֹראׁשֹו ִמּבַ ַעל ׁשֵ בּו ַהּבַ ּבֹו ָיׁשְ ׁשֶ

יבּו  דֹול – ֵהׁשִ ֵבָדה, ְוַהּבֹץ ָהָיה ּגָ ָהֲעָגָלה ָהְיָתה ּכְ יָון ׁשֶ לֹו ְלהֹוִציא ֶאת ָהֲעָגָלה ִמן ַהּבֹץ. ּכֵ

ָפה  ּשָׂ כֹוָחם ְלהֹוִציא ֶאת ָהֲעָגָלה ֵמַהּבֹץ ֶהָעֹמק. ְוָעָנה ָלֶהם ַהּגֹוי – ּבַ ֵאין ּבְ ְלִמיִדים ׁשֶ ַהּתַ

ָך ָיכֹול, ַאְך ֵאיְנָך רֹוֶצה.  רּוׁשֹו: ִהּנְ ּפֵ עׁש", ׁשֶ א ְנֶיע ָחאְטׁשֶ עׁש ּדַ ָהאּוְקָרִאיִנית – "ָמאְזׁשֶ

ֵאיְנָך ָיכֹול. ֵאיְנָך רֹוֶצה, ֲאַזי ִנְדֶמה ְלָך ׁשֶ ְוֵכיָון ׁשֶ

ית – ְצִריִכים ַרק ִלְרצֹות... ִליׁשִ הֹוָרָאה ׁשְ

ְמעּו ֵמַהּגֹוי  ָ ּשׁ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ ם טֹוב ְלַתְלִמיָדיו, ׁשֶ ַעל ׁשֵ יר ַהּבַ ְך ִהְסּבִ א: "ְוַאַחר ּכָ א/ִאּמָ ַאּבָ
ם: ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ה הֹוָרָאה ּבַ א ֵיׁש ִלְלֹמד ִמּזֶ ִמְקֶרה, ֶאּלָ ֵאיָנם ּבְ

)"ִעְבֵרי"(,  ְקִריָאה  אֹו  יִנים  ּדִ ָניֹות,  ִמׁשְ ׁש,  ֻחּמָ יֹוֵתר  ִלְלֹמד  ְיהּוִדי  ֶיֶלד  ים  ְמַצּוִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָערּוְך,  ְלָחן  ׁשֻ "ם,  ַרְמּבַ ּתֹוָספֹות,  ָמָרא ִעם  ּגְ ְלִלּמּוד  נֹוֵגַע  ּבְ ִרים,  ְמֻבּגָ ֵאֶצל  ֶזה  ֶרְך  ּדֶ ְוַעל 

ה ִלְפָעִמים ִנְדֶמה לֹו  ֲחִסידּות )"ָגאר ִטיֶפע ֲחִסידּות"( – ִהּנֵ ים ּבַ ֲחִסידּות ְוִעְנָיִנים ֲעֻמּקִ

הּוא ָעֵיף. יָון ׁשֶ ֵאין לֹו ּכֹוַח, ּכֵ ׁשֶ

יל,  ְלַהְבּדִ ַהּגֹוי,  ל  ׁשֶ ָבָריו  ִמּדְ ִלְלֹמד  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ טֹוב,  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ אֹוֵמר  ֶזה  ַעל  ה  ִהּנֵ

רּוְך הּוא נֹוֵתן ּכֹוחֹות ַלֲעׂשֹות ֶאת  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ עׁש", ַהְינּו, ׁשֶ א ְנֶיע ָחאְטֶשׁ עׁש ַדּ "ָמאְזֶשׁ

ֶצר ָהַרע,  יִבים ַלּיֵ ְקׁשִ ּמַ ְגַלל ׁשֶ ּלֹא רֹוִצים ַלֲעׂשֹות, ּבִ יָון ׁשֶ א, ּכֵ ָבִרים ַהּטֹוִבים, ֶאּלָ ל ַהּדְ ּכָ

ֵאין ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות. ֲאַזי ִנְדֶמה ׁשֶ

ִלְצֹמַח  ָיכֹול  יל,  ְלַהְבּדִ ִמּגֹוי  ו",  ֵעׂשָ ית  ִמ"ּבֵ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ְלֵעיל,  ְלָהָאמּור  ְגָמא  ּדֻ ֵאפֹוא  זֹוִהי 

ם"... ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ִרי טֹוב – ִלּמּוד ְוהֹוָרָאה ְלֵהִטיב ֶאת ַהַהְנָהָגה ּבְ ּפְ

ַקח: ַהּלֶ

ֶתר: ין ַהּיֶ ם טֹוב, ָאנּו לֹוְמִדים, ּבֵ ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ דֹוׁשֹות ׁשֶ ָרָכיו ַהּקְ ִמּדְ

א". ֵמּה ַרּבָ ָנה "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ קֹול ּוְבַכּוָ א. לֹוַמר ּבְ

ֵאינֹו ִמְתַנֵהג  י ׁשֶ יַצד ָעֵלינּו ְלִהְתַנֵהג, ּוִמּמִ ְגָמה ִחּיּוִבית ּכֵ ְתַנֵהג ֵהיֵטב ִנְלַמד ּדֻ ּמִ י ׁשֶ ב. ִמּמִ

יַצד לֹא ְלִהְתַנֵהג. ָראּוי ִנְלַמד ּכֵ ּכָ

ָבִרים ַהּטֹוִבים. ָעֵלינּו ַרק ִלְרצֹות... ל ַהּדְ ג. ֵיׁש ָלנּו ּכֹוַח ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ

)מעובד על־פי שיחת ט"ו תמוז תש"כ(

ה ָלֶלֶכת ִעּמֹו  ְזּכֶ ּנִ ה ְלִבְרָכתֹו ּוְלֶעְזָרתֹו, ַעד ׁשֶ ם טֹוב, ִנְזּכֶ ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ ְדָרָכיו ׁשֶ ְוִנְתַנֵהג ּבִ

יַח ִצְדֵקנּו. ַיַחד ִלְקַראת ְמׁשִ

ם  ׁשֵ ַעל  ֵמַהּבַ ָהֵחל  יֵאינּו,  ְנׂשִ ֵמַרּבֹוֵתינּו  ֶאָחד  ל  ִמּכָ ם  ְתּגָ ּפִ י  ָהַרּבִ ֵהִביא  ְלָכְך  ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ

ָלִדים, ִלְלֹמד הֹוָרָאה  ּנּו ְיכֹוִלים ָאנּו, ַהּיְ ם טֹוב ִמּמֶ ַעל ׁשֵ ר ֹזאת ִעם ִסּפּור ֵמַהּבַ ֵ טֹוב, ְוִקּשׁ

ם. ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּבַ

ת "ָאֵמן"  ל ֲעִנּיַ הֹוָרָאה ִראׁשֹוָנה – ַהּכֹוַח ׁשֶ

ּתֹוָרה  ַמד  ּלָ ׁשֶ ִלְפֵני  עֹוד  ם טֹוב, "ׁשֶ ׁשֵ ַעל  ַהּבַ י"צ1, אֹודֹות  ָהַרּיַ י  ָהַרּבִ ר  ִסּפֵ ה:    ֶיֶלד/ַיְלּדָ
ָדם לֹוַמר  ְוִלּמְ ַלֶחֶדר,  ָרֵאל – הֹוִליָכם  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ִעם  ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ִהְתִחיל  דֹוִלים,  ַהּגְ ִעם 

ְיֵהא  ְו"ָאֵמן  "ָאֵמן"  מֹו",  ׁשְ ּוָברּוְך  רּוְך הּוא  "ּבָ ְוַלֲענֹות  ָרֵאל",  ִיׂשְ ַמע  ּו"ׁשְ ֲאִני"  "מֹוֶדה 

א", ֵמּה ַרּבָ ׁשְ

ֶהן  ּבָ ִנים ׁשֶ ָ ל ַנַחת־רּוַח ְוַתֲענּוג ָהיּו אֹוָתן ַהּשׁ יֹוֵתר ׁשֶ ִנים ַהּטֹובֹות ּבְ ָ ַהּשׁ ְך, ׁשֶ ְוָאַמר ַאַחר ּכָ

ֵמַהֶחֶדר  ּוַמְחִזיָרם  ַהֶחֶדר,  ֶאל  אֹוָתם  ה  ּוְמַלּוֶ מֹוִליְך  ים,  ַטּנִ ַהּקְ ָלִדים  ַהּיְ ִעם  לֹוֵמד  ָהָיה 

יֶהם. ְלָבּתֵ

א",  ֵמּה ַרּבָ ת "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ֲעִנּיַ ּבַ רּו, ׁשֶ ָלִדים ֵיְדעּו ְוִיְזּכְ ל ַהּיְ ּכָ ֵדי ׁשֶ ִרים ָלנּו – ּכְ ְוָכל ֶזה ְמַסּפְ

ְוַלְחֹזר  ַלֶחֶדר  ֵליֵלְך  ָלֶהם  ַע  ּוְמַסּיֵ הּוא,  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ ה  ָ ְקֻדּשׁ ל  ׁשֶ ּכֹוַח  אֹוָתם  ה  ְמַלּוֶ

ֶחֶדר". ְהיֹוָתם ּבַ ּמּוִדים ּבִ ּלִ ִריאּות, ְוִלְלֹמד ּוְלַהְצִליַח ּבַ ֵמַהֶחֶדר ִמּתֹוְך ּבְ

ל ָאָדם ה – ִלְלֹמד ִמּכָ ִנּיָ הֹוָרָאה ׁשְ

ם טֹוב . . ִהיא: ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ א:  "ַאַחת ַההֹוָראֹות ׁשֶ א/ִאּמָ ַאּבָ

ל ָאָדם".  ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ֵאיֶזהּו ָחָכם ַהּלֹוֵמד ִמּכָ

ד?! ֻגּלֹות ְלַלּמֵ ל ָאָדם ֵיׁש לֹו ֶאת ַהּסְ ה, ְוִכי ּכָ ְוָקׁשֶ

ע לֹוְמִדים "סּור ֵמָרע". ְוֶזהּו  ה טֹוב", ּוֵמָהָרׁשָ יק לֹוְמִדים "ַוֲעׂשֵ ּדִ ַהּצַ ּמֵ ַאְך ָהִעְנָין הּוא, ׁשֶ

ּוְצִריִכים  ר  ֶאְפׁשָ לֹום,  ְוׁשָ ָחס  ע  ָרׁשָ ּוֵבין  יק  ַצּדִ ין  ּבֵ ָאָדם,  ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ ָאָדם",  ל  ִמּכָ "ַהּלֹוֵמד 

ִלְלֹמד.

ְתַנֵהג  ּמִ ׁשֶ יק,  ַצּדִ ְיהּוִדי  ים  ּפֹוְגׁשִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ  – ְיהּוִדי  ים  ּפֹוְגׁשִ ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ לֹוַמר:  ּכְ

ֶהן  ּבָ ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ָרִכים  ּדְ ּבַ ְלִהְתַנֵהג  ָצִריְך  הּוא  ם  ּגַ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ לֹוֵמד  ָחָכם  ֶיֶלד  ֲאַזי  ְדָבֵעי,  ּכִ

ַגׁש ּבֹו;  ּפָ יק ׁשֶ ּדִ נֹוֵהג ַהּצַ

עֹוָלם לֹא  ּלְ ע – ֲהֵרי ֶזה ִלּמּוד ׁשֶ א ָהְפכֹו, ָרׁשָ יק, ֶאּלָ ֵאינֹו ַצּדִ ים ִמי ׁשֶ ר ּפֹוְגׁשִ ֲאׁשֶ ּוְכמֹו ֵכן ּכַ

ע,  ֶהם ִמְתַנֵהג ָהָרׁשָ ּבָ י־ְרצּויֹות ׁשֶ ְלּתִ י־טֹוִבים ְוַהַהְנָהגֹות ַהּבִ ְלּתִ ָבִרים ַהּבִ ה ֶאת ַהּדְ ַיֲעׂשֶ

ים ּבֹו. . ּפֹוְגׁשִ ל ְיהּוִדי ׁשֶ רּות ִלְלֹמד ִמּכָ ׁש ֶאְפׁשָ ּיֵ ְך ׁשֶ ּכָ

ל  ּדֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ִביְבֶכם  ִמּסְ ְלִהְתּבֹוֵנן  זֹו,  ֶדֶרְך  ּבְ ְנֲהגּו  ּתִ ם  ַאּתֶ ם  ּגַ ׁשֶ ִלּמּוד ֲעבּוְרֶכם –  ם  ּגַ ְוֶזהּו 

ֵהר  ּוְלִהּזָ ְסִביַבְתֶכם,  ּבִ ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ְיֵדי  ים ַעל  ֲעׂשִ ּנַ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות ֶאת 

ים לֹא־טֹוִבים. ים ַעל ְיֵדי ֲאָנׁשִ ֲעׂשִ ּנַ ָבִרים ַהּלֹא־טֹוִבים ׁשֶ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּדְ ֵמר ׁשֶ ָ ּוְלִהּשׁ

ֶכם  ּלָ ׁשֶ ַההֹוִרים  ׁשֶ ְך,  ּכָ ם טֹוב,  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ִפי ְרצֹונֹו  ּכְ ִלְהיֹות "ֲחָכִמים" –  לּו  ְגּדְ ּתִ ְוָאז 

י". ם ַנַחת ֲאִמּתִ ֶכם ִיְרוּו ִמּכֶ ִקים ִעּמָ ְתַעּסְ ּמִ ְוֵאּלּו ׁשֶ

ְיכֹוִלים – ַאְך לֹא רֹוִצים...

ל  ְרּכֹו ׁשֶ יְך ּדַ ְזִריְטׁש, ַמְמׁשִ יד ִמּמֶ ּגִ ל ַהּמַ ם ׁשֶ ִפְתּגָ ּטּוי ּבְ א ִליֵדי ּבִ ה:   ַרְעיֹון ֶזה, ּבָ ֶיֶלד/ַיְלּדָ
ל  ֵרָפה ׁשֶ ָהֵאֶפר ַהּנֹוָתר ֵמַהּשְׂ ו ְלַקׁש" – ׁשֶ ית ֵעׂשָ סּוק "ְוָהָיה ּבֵ ם טֹוב, ַעל ַהּפָ ַעל ׁשֵ ַהּבַ

ֶרְך  יָכה ֶאת ּדֶ ְמׁשִ ַדְרּכֹו, ַהּמַ הֹוְלִכים ּבְ ּלֹו, ְוַהֲחִגיָגה ִהיא ַעל ְיֵדי ׁשֶ ה ׁשֶ ֻאּלָ ּמּוז ָחַגְגנּו ֶאת ַחג ַהּגְ י"ב־י"ג ּתַ ּבְ 1. ׁשֶ
ם טֹוב. ַעל ׁשֵ ַהּבַ

אִיׁש פֶּלֶא
ָרֵאל, הּוא ָיַעץ ְלָבָלק  ל ֶאת ַעם ִיׂשְ ְלָעם לֹא ִהְצִליַח ְלַקּלֵ ּבִ ה: ַאֲחֵרי ׁשֶ ֶיֶלד/ַיְלּדָ
ַער  ה ַהּצַ ַח אֹוָתם. ְלַמְרּבֵ ֲעֵברֹות ְוָכְך הּוא יּוַכל ְלַנּצֵ ָרֵאל ּבַ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ְלַהְכׁשִ

ם  ּקָ ׁשֶ ַעד  ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעם  ּבְ ָפה  ַמּגֵ ְרָצה  ּפָ ְוָאז  ָחְטאּו,  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ים  ֲאָנׁשִ ָהיּו 

ה  ַהּגֹוּיָ ה  ָ ָהִאּשׁ ְוֶאת  ָסלּוא  ן  ּבֶ ִזְמִרי  ֶאת  ְוָהַרג  ַהּכֹוֵהן,  ַאֲהֹרן  ל  ׁשֶ ֶנְכּדֹו  יְנָחס,  ּפִ

ָפה. ּגֵ יְנָחס ֶנֶעְצָרה ַהּמַ ל ּפִ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ֵחְטא, ּוִבְזכּות ַהּמַ הּוא ָלַקח ּבְ ְדָיִנית( ׁשֶ )ַהּמִ

ים.  ים ַרּבִ ַמן ַנֲעׂשּו ְלִפיְנָחס ִנּסִ אֹותֹו ַהּזְ ּבְ ָמָרא ׁשֶ ֶרת ַהּגְ ְך ְמַסּפֶ א: ַעל ּכָ א/ִאּמָ ַאּבָ
לֹו",  ה  ַנֲעׂשֶ ֶלא  ּפֶ ֲחלֹום,  ּבַ יְנָחס  ּפִ "ָהרֹוֶאה  ָמָרא  ַהּגְ אֹוֶמֶרת  ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ַאְך 

ה ְלִפיְנָחס". ֲעׂשָ ּנַ מֹו ׁשֶ ה לֹו, ּכְ ֶלא ַנֲעׂשֶ "י: "ּפֶ יר ַרׁשִ ּוַמְסּבִ

ַבע  ס 'ׁשֹוֵבר' ֶאת ַהּטֶ ס. ַהּנֵ ֶלא הּוא יֹוֵתר ְמֻיָחד ִמּנֵ ּפֶ ר הּוא, ׁשֶ ה: ַהֶהְסּבֵ ֶיֶלד/ַיְלּדָ
מֹו חֹוָמה. ִים ָעְמדּו ּכְ ֵנס ְקִריַעת ַים־סּוף ַהּמַ ב ָהָרִגיל, ְלֻדְגָמה: ּבְ ּצָ – ֶאת ַהּמַ

ר  ְדּבָ ּמִ ַרד ּבַ ּיָ ן ׁשֶ מֹו ַהּמָ ב ְמֻיָחד... ּכְ ב ָהָרִגיל הֹוֵפְך ִלְהיֹות ַמּצָ ּצָ 'ֶפֶלא' ַהּמַ ֲאָבל ּבְ

הּו  ֶ מֹו ַמּשׁ ָרֵאל, ּכְ ל ַעם ִיׂשְ ְגָרה ׁשֶ ִ ָנה ְוָהַפְך ִלְהיֹות ֵחֶלק ֵמַהּשׁ ִעים ׁשָ ְך ַאְרּבָ ֶמׁשֶ ּבְ

ָרִגיל.

ים ֵהם ֵחֶלק  ַטּנִ ים ַהּקְ ּסִ ל ַהּנִ י ּכָ ֶלא' – ּכִ ה ְלִפיְנָחס 'ּפֶ ֲעׂשָ ּנַ ָמָרא אֹוֶמֶרת ׁשֶ ָלֵכן, ַהּגְ

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִעְקבֹות  ּבְ ָראּוי  ָהָיה  יְנָחס  ּפִ ֵאָליו  ׁשֶ ְמֻיָחד  ב  ּצָ ִמּמַ דֹול,  ּגָ ֶאָחד  ֶלא  ִמּפֶ

ּלֹו. ׁשֶ

א ָהַלְך ִמּתֹוְך  ידּו ָעָליו אֹו ָמה ַיֲעׂשּו לֹו, ֶאּלָ ב ָמה ַיּגִ יְנָחס לֹא ָחׁשַ א: ּפִ א/ִאּמָ ַאּבָ
ם ֶאת  ְך ּגַ ם ַהּנֹוָרא, ּוְבִעְקבֹות ּכָ ֵ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְוָעַצר ֶאת ַהֵחְטא ְוֶאת ַהִחּלּול ַהּשׁ

ֹאֶפן ְמֻיָחד  ם ִהְתַנֵהג ִעּמֹו ּבְ ֵ ם ַהּשׁ ֹאֶפן ֻמְפָלא, ּגַ יְנָחס ִהְתַנֵהג ּבְ ּפִ יָון ׁשֶ ָפה. ּכֵ ּגֵ ַהּמַ

ה".  ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ֶלא, "ִמּדָ ה לֹו ּפֶ ְוָעׂשָ

ת  ָרׁשַ ּפָ בּוַע  ׁשָ ּבְ ּמּוז  ּתַ י"ב־י"ג  ה  ֻאּלָ ַהּגְ ְיֵמי  ָחלּו  תרפ"ז  ַנת  ׁשְ ּבִ ה:  ֶיֶלד/ַיְלּדָ
יְנָחס.  ת ּפִ ָרׁשַ ת ּפָ ּבַ ׁשַ ְחרּורֹו ּבְ ֵרְך 'ַהּגֹוֵמל' ַעל ׁשִ י"צ ַאף ּבֵ יְנָחס, ְוַאְדמֹו"ר ָהַרּיַ ּפִ

ֶלא  ל ּפֶ ֹאֶפן ׁשֶ יְנָחס, ּבְ ל ּפִ ַדְרּכֹו ׁשֶ י"צ ָהְיָתה ַאף ִהיא ּבְ י ָהַרּיַ ל ָהַרּבִ ֲעבֹוָדתֹו ׁשֶ

ָאֵמִריָקה.  ּבְ אֹו  פֹוִלין  ּבְ רּוְסָיה,  ּבְ נֹוָתיו  ׁשְ ּבִ ֶזה  ִאם  ֶכת.  ֶ ִמְתַמּשׁ ֶנֶפׁש  ּוְמִסירּות 

ית ֲעבּור ֲהָפַצת ַהּתֹוָרה  ׁשִ ָכל ָמקֹום הּוא ָעַסק ִמּתֹוְך ַלַהט ּוְמִסירּות ֶנֶפׁש ַמּמָ ּבְ

ְוַהֲחִסידּות.

ַקח: ַהּלֶ

ל  ּכָ ֵמַעל  ְוִהְתַעּלּות  רּות  ִהְתַמּסְ ִמּתֹוְך  אֹוָתּה  ּוְלָהִפיץ  ּתֹוָרה  ִלְלֹמד  ָעֵלינּו  ם  ּגַ

ָלנּו  ַע  ְיַסּיֵ ם  ֵ ַהּשׁ ֶזה,  ְזכּות  ּבִ ָכְך.  ּבְ ַלֲעֹסק  יֹוֵתר  ַקל  ּיֹום  ּכַ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ִיים,  ׁשָ ַהּקְ

ִנְפָלאֹות"  ְל"ַאְרֶאּנּו  ה  ִנְזּכֶ ּה  ּבָ ה  ֻאּלָ ַהּגְ ֶאת  ָלנּו  ְוָיִביא  ְלִאי  ּפִ ֹאֶפן  ּבְ ְלַהְצִליַח 

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ ּבְ

)מעובד על־פי לקוטי שיחות, חלק לג עמוד 164 ואילך(

ִׂיחָה נְֻקדָּה מִּש

שם משפחה: ___________________ שם פרטי: ___________________

למדתי עם: ___________________________________ כיתה: __________

חתימת הורים: __________________
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