
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ל  ְלַקֵבּ ִני  עֹוָלם, ַזֵכּ ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו 
ֶאְלַמד  יִדים, ּוֵמַהּיֹום  ְוַלִפּ ֵאׁש  ּוְבָרִקים,  קֹולֹות  ְבּ
עֹות,  ָשׁ  24 יֹוֶקֶדת  ֵאׁש  ְבּ ָעצּום,  ק  ֵחֶשׁ ְבּ ּתֹוָרה 
ה  ִניָּ ִלְשׁ ֲאִפילּו  ַהּתֹוָרה  ּמּוד  ִמִלּ ַאְפִסיק  ְוֹלא 
ֵנס ִעם  ַאַחת יֹוָמם ָוַלְיָלה = 177, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶאכָּ
ִלְגבּוַרת  ֶאָחד  ה'  ה  ֵעֶדן = 177, ְוֶאְזֶכּ ְלַגן  ּגּוִפי 
ה  ְוֶאְזֶכּ ֵעֶדן = 217,  ן  ִמַגּ ָאה  בָּ ַאְרֵיה = 217, ֶשׁ
ִצּיֹון  ֶׂרת  ְמַבֶשּ ָלְך  ֲעִלי  ֹבַה  גָּ ַהר  "ַעל  סּוק  ַלפָּ
ם ָהִריִמי ַאל  לִָ ֶׂרת ְירּוָשׁ ַח קֹוֵלְך ְמַבֶשּ ָהִריִמי ַבֹכּ
ה  ֹכּ ֱאֹלֵקיֶכם,  ה  ִהֵנּ ְיהּוָדה  ְלָעֵרי  ִאְמִרי  יָרִאי  ִתּ
ר ַעם ְשִׂריֵדי ָחֶרב ָהלֹוְך  ְדבָּ ִמּ ָאַמר ה' ָמָצא ֵחן ַבּ
ְוַאֲהַבת  ִלי  ִנְרָאה  ה'  ִיְשָׂרֵאל, ֵמָרחֹוק  יעֹו  ְלַהְרִגּ
עֹוד  יְך ָחֶסד,  ְכִתּ ְמַשׁ ן  ֵכּ ַעל  יְך  ֲאַהְבִתּ עֹוָלם 
ִיְך  י ֻתַפּ ְעִדּ ַתּ ִיְשָׂרֵאל עֹוד  תּוַלת  ְבּ ְוִנְבֵנית  ֶאְבֵנְך 
ְכָרִמים  ִעי  ְטּ ִתּ עֹוד  ְמַשֲׂחִקים,  ְמחֹול  ִבּ ְוָיָצאת 
יֹום  ֶיׁש  י  לּו, ִכּ ֹנְטִעים ְוִחֵלּ ָנְטעּו  ְמרֹון  ֹשׁ ָהֵרי  ְבּ
ַהר ֶאְפָרִים קּומּו ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון ֶאל  ָקְראּו ֹנְצִרים ְבּ
ְמָחה  ִשׁ ְלַיֲעֹקב  ָרּנּו  י כֹה ָאַמר ה'  ִכּ ה' ֱאֹלֵקינּו, 
ְוִאְמרּו  ַהְללּו  ִמיעּו  ַהְשׁ ַהּגֹוִים  ֹראׁש  ְבּ ְוַצֲהלּו 
ִיְשָׂרֵאל, ִהְנִני  ֵאִרית  ְשׁ ֵאת  ָך  ַעְמּ ֶאת  ה'  ע  הֹוַשׁ
ֵתי  ְרְכּ ִמַיּ ים  ְצִתּ ְוִקַבּ ָצפֹון  אֹוָתם ֵמֶאֶרץ  ֵמִביא 

ָקָהל  ו  ַיְחדָּ ְוֹיֶלֶדת  ָהָרה  ַח  ּוִפֵסּ ר  ִעֵוּ ם  בָּ ָאֶרץ 
ה  "ְוַאתָּ ' ח'(,  ד  ֶרק  ֶפּ ה, )ִמיָכה  ֵהנָּ ָיׁשּובּו  דֹול  גָּ
ּוָבָאה  ֵתאֶתה  ָעֶדיָך  ִצּיֹון  ת  ַבּ ֹעֶפל  ֵעֶדר  ל  ִמְגַדּ

ם". לִָ ָנה ַמְמֶלֶכת ְלַבת ְירּוָשׁ ָלה ָהִראֹשׁ ְמָשׁ ַהֶמּ

ְחֶיה ִיּ ִני ֶשׁ לֹום ַלֲאהּוִבי ְבּ ָשׁ
ה אֹוִתי ְואֹותֹו ְוֶאת  ַרְך ְיַזֶכּ ם ִיְתבָּ ׁ ַהֵשּ

ה ְלָהִכין  ִנים ֵמַעתָּ ל פָּ ה ַעל כָּ ְזֶכּ ִנּ נּו, ֶשׁ לָּ ֻכּ
דֹוׁש  בּועֹות ַהקָּ ׁ ָראּוי ַעל ַחג ַהשָּ ַעְצֵמנּו כָּ
ִים  ַמּ נּו ַכּ ּפֹוְך ִלֵבּ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ִלְשׁ ַהבָּ

ת  ׁ ֻדַשּ ה ָאנּו ְרחֹוִקים ִמְקּ מָּ ֵני ה', ַכּ נֹוָכח ְפּ
דֹול ְוַדק ְוַרֲחִמים  הּוא ֵשֶׂכל גָּ בּועֹות, ֶשׁ ָשׁ

ים ְמֹאד,  דֹוִלים ּוְפׁשּוִטים ַרֲחִמים ַרִבּ ְגּ
ִנים  ל פָּ ה ַעל כָּ ְזֶכּ ִנּ ר ָלנּו ֶשׁ אּוַלי ֶיְעַתּ
ׁשּוָקֵתנּו ְוכֹוְסֵפנּו  ל ְתּ ה ָלׂשּום כָּ ֵמָעתָּ

ַרְך  ּוְרצֹוֵננּו ְוִתְקָוֵתנּו ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתבָּ
ָכל ָמקֹום  ָכל יֹום ֵמָחָדׁש ְבּ ֱאֶמת ְבּ ֶבּ

י ֵלית ְרעּוָתא ָטָבא דאתאבד  הּוא, ִכּ ֶשׁ
ֱאַבד[ ְוֹלא ָנִשׂים  ֶנּ ׁ ]ֵאין ׁשּום ָרצֹון טֹוב ֶשּ

ל ֲהֵבל, ּוֵבין  י ַהֹכּ לֹום, ִכּ ְסֵלנּו, ַחס ְוָשׁ ָזָהב ִכּ
ה ָיָמיו  ין ָלאו – ְיַבֶלּ ְהֶיה ְלָאָדם ָממֹון ֵבּ ִיּ ֶשׁ
ם  ׁ ר הּוא ָהָרצֹון ַהּטֹוב. ְוַהֵשּ ֵוה. ְוָהִעקָּ ָשׁ ְבּ

בּועֹות,  ל ָשׁ ְׂמָחה ֶשׁ נּו ְלַהִשּ ַרְך ְיַזֵכּ ִיְתבָּ
ִדְבֵרי תֹוָרֶתָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך ְלעֹוָלם  ְוִנְשַׂמח ְבּ

ינּו. י ַרק ֵהם ַחֵיּ ָוֶעד, ִכּ

עלה לתרופה

ַח  ֵבּ ל" ְלַשׁ מּות" ּוב"ַהֵלּ ל, ּוב"ַאְקדָּ ֵלּ ָכל ֵלב ְלִהְתַפּ בּועֹות ְבּ ׁ ַחג ַהשָּ נּו ְבּ ּקּוִנים. ַזֵכּ ם ָאנּו ְלָכל ַהִתּ נּו ַגּ ל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים, ַזֵכּ ִרּבֹונֹו ֶשׁ
רֹות ְמַלֲהטֹות ִמּתֹוְך ָהֵאׁש. ְבּ ְרֶאה ֶאת ַהִדּ ִנּ ׁש, ַעד ֶשׁ ְך ּוְלִהְתַקֵדּ ֵכּ ֵהר ְלִהְזדַּ ל. ְלִהטָּ ְלרֹוֵמם, ְלָפֵאר ּוְלַהֵלּ

תפילה לעני

 מאמר חג 

ק ָעצּום ְלֹלא  ֵחֶשׁ קֹולֹות ּוְבָרִקים ְוִלְלֹמד ְבּ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ְבּ ִלְזּכֹות ְלַקֵבּ
ָנה  ָלה ָהִראֹשׁ ְמָשׁ אּוָלה ְוַתְחֹזר ַהֶמּ סּוֵקי ַהְגּ ל ְפּ נּו כָּ מּו בָּ ָלל ְוִיְתַקיְּ ֶהְפֵסק ְכּ

ם לִָ ַמְמֶלֶכת ְלַבת ְירּוָשׁ

מורנו הרב בכתיבת המאמר הבלעדי

בלעדי



בשבועות זוכים להארת הכתר
לומר  צריך  הספירה  ימי  עכשיו 
לתשובה  המסוגל  תהלים  יום  כל 
סימן  ח"ב  מוהר"ן  בליקוטי  כמובא 
שאנו  תשובה  שערי  המ"ט  וזה  ע"ג, 
להשם  בתשובה  לחזור  צריכים 
יתברך. ושבועות שהוא יום החמישים 
מהשם  התשובה  אז  מהספירה 
אלינו  שישיב  ית'  בעצמו  יתברך 

ימי הספירה  וכל  משער החמישים דקדושה, 
הוא  פסח  כי  שלנו,  דילתתא  התערותא  הוא 
תחילת  בעצמו  מהשי"ת  דלעילא  אתערותא 
התקרבות ישראל שהוציאנו ממצרים וקרבנו 
דקדושה  וההתעוררות  החיות  וזהו  אליו, 
ובפרט  בפסח  מישראל  אחד  לכל  הבאה 
בליל א' דפסח והסדר הקדוש, שמרומז שם 
עד  מחכמה  הקדושים  והמוחין  האורות  כל 
וזהו שע"י הקדושה הזאת  א'.  מלכות בפעם 
זמן מאיר  ובכל  דור  בכל  וכן  גאלנו ממצרים 

הארה הזאת בפסח. 
הזה  הגדול  האור  מסתלק  ואח"כ 
שהיא  ספירה  לספור  וצריכים 
לידע  שלנו  דלתתא  איתערותא 
שזה  בהמה,  בבחי'  אנחנו  שעדיין 
בבית  שהקריבו  שעורים  עומר  בחי' 
קודם  בהמה  מאכל  בחי'  המקדש 
יום  כל  סופרין  ואנו  התורה,  קבלת 
ועדיין  וכך לעומר'  'היום כך  ואומרים 
רחוקים משבועות הקדוש לקבל התורה. ואנו 
מתביישים מהשי"ת על זה וממתינים הרבה, 
לשבועות  נגיע  מתי  וכוספים  ומשתוקקים 

הקדוש לקבלת התורה. 
ואז זוכין בשבועות הקדוש והנורא לכל האורות 
הקדושים של פסח יותר, שאז זוכין גם לכתר 
)שזה לא זוכים רק על ידי אתערותא דלתתא( 
לישן  ולא  הלילה  כל  של  הניעורות  ידי  על 
בלילה  תלוי  האדם  הוראת  "וכל  רגע,  אפילו 

הזה" כמובא בכתבי האריז"ל. )מכתב נ"ד(

מהדברים  אחד  "וזה 
טוב  שם  שהבעל 
ותלמידיו  הקדוש 
בדורות  טרחו  אחריו 
לגלות  האחרונים: 
על  ישראל  לעם 
מעלתו  ועל  סגולתו 
ושאפילו  הנצחית, 
היהודי הפשוט ביותר 
שיך לצד הקדושה. ובכך רוממו ועודדו מאוד 
את רוחם של היהודים בכל מקום, ונתנו להם 
הצרות  כל  מול  החלמיש  כצור  לעמוד  כוח 

וניסיונות הזמן" )הסוד שבך. 228(  

 מכתבי שמואל | ר' שמואל הורוויץ זצ"ל

יהלום | מהרב מאיר שלמה זצ"ל

אמר רבי אליהו לאפיאן, תנסו 
'לשמה',  לכוון  דקות  חמש 
תגידו – עכשיו אנחנו לומדים 
תתנתקו  דקות.  חמש  לשמה 
רק  עכשיו  תלמדו  מהכל. 
לאוקמא  ה',  בשביל  לשמה, 
יהיה  ואם  מעפרא.  שכינתא 
יעלה  זה  דקות,  חמש  לכם 
וארבע  העשרים  כל  את  לכם 

שעות.
זכרונו  לאפיאן  אליהו  ר'  אמר 

וכי  למד,  כן  יהושע  לברכה: 
הוא  למד?  ולא  ישב  הוא 
הוא  ממלחמות?  התבלבל 
למד, אך זה לא היה בעומקה 
של הלכה, זה לא היה עם כל 
ועם כל החושים, הוא  העומק 
לא התנתק לגמרי. מגיע לילה, 
צריך שיתנתק לגמרי, שישכח 
הלכה.  של  עומקה   – מהכל 
לעמקה  להיכנס  צריך  אדם 

של הלכה. 

בשם אומרו | מורנו הרב מפי גדולי הדורות

בשבועות זוכים להארת הכתר 

הבעש"ט מפרסם את 
גדולת נשמת עם ישראל

רבי אליהו לאפיאן היה אומר

היכן רמוז שמו של 
מורנו הרב בפיוט 

'בר יוחאי'?

מדור לילדים | חידה

        פתרונות ניתן לשלוח 
 gabay18@gmail.com למייל                      
                      או להשאיר הודעה ברורה בקו 

"פלא עליון". מחייגים לקו המידע של חסידי ברסלב 
במספר *9148 מקישים שלוחה 39 ומשאירים 

בשלוחה 2 הודעה ברורה עם שם ומספר הטלפון, 
וכמובן את פתרון החידה בקול ברור. 

בין הפותרים יוגרל הספר "פלא עליון"



ִנים ָהַאֲחרֹונֹות ָאנּו ֵעִדים ְלַגל ְמֹבָרְך ְוָגדֹול  ׁ שָּ ַבּ
ִליָט"א.  ים ְלמֹוֵרנּו ָהַרב ְשׁ ל ִמְתָקְרִבים ֳחָדִשׁ ֶשׁ
ּבּור  ַהִצּ ל  ֶשׁ ת  ֶשׁ ַהֶקּ וֵני  וָּ ַגּ ל  ִמכָּ ים  ַרִבּ ים  ֲאָנִשׁ
ַנְפׁשֹו  ְבּ ה  ְמַגֶלּ ּוָבעֹוָלם  ֶדׁש  ַהֹקּ ֶאֶרץ  ְבּ הּוִדי  ַהְיּ
י ַאַחר  ל ִחּפּוׂש ֲאִמִתּ ָמתֹו ְנקּוַדת ֱאֶמת ֶשׁ ּוְבִנְשׁ
ַלֲעבֹוַדת  ם  ִלבָּ ֶאת  ְיעֹוֵרר  ר  ֲאֶשׁ ָהֱאֶמת  יק  ַצִדּ
ים  ִנּיֹות, ְוַרִבּ יטּות ְלֹלא ְפּ ְתִמימּות ּוִבְפִשׁ ם ִבּ ׁ ַהֵשּ
ל  ֶשׁ ּוְתִפּלֹוָתיו  ִדּבּוָריו  ְבּ ם  ְלַנְפָשׁ מֹוְצִאים ָמזֹור 

יט"א.  ִלּ ְרַלְנד ַשׁ י ֱאִליֶעֶזר ֶבּ יק ַרִבּ ִדּ ַהַצּ
כּו  זָּ ֶשׁ ֵמֵאּלּו  ֶאָחד 
ָבֵעת  ְלִהְתָקֵרב 
ר  ְמַסֵפּ ָהַאֲחרֹוָנה 
ֶעְליֹון"  "ֶפֶלא  ְלַמֲעֶרֶכת 
ׁש  ַהְמַרֵגּ ִסּפּורֹו  ֶאת 
ִהְתַרֵחׁש  ר  ֲאֶשׁ י  ְוָהִאיִשׁ
ָסמּוְך  ה  ַעתָּ ֶזה  ׁש  ַממָּ
ׁשּורֹות  ִלְכִתיַבת  ְוִנְרֶאה 
ֶזה  ַאְבֵרְך  ל  ֶשׁ נֹו  ְבּ ֵאּלּו. 
ִנים  ָשׁ ה  מָּ ַכּ ָבר  ְכּ ָסַבל 
ֶרת  ְמַיֶסּ ִמּתֹוָפָעה 
זֹוִהי  "ִפיסּוָרה",  ָמּה  ׁ ְשּ ֶשׁ
ְכתּוָבה  ֵאיָנּה  ֶשׁ ְקָלָלה 
ה  ְמִסבָּ ר  ֲאֶשׁ ּתֹוָרה  ַבּ
ה  ֶשׁ קָּ ׁ ֶשּ ים  נֹוָרִאִיּ ִיּסּוִרים 
אֹוָתם.  ל  ִלְסֹבּ ְמֹאד 

ַהּמּוַצע  ּפּול  ַהִטּ ֶאְמָצעּות  ְבּ ל  ְלַטֵפּ ִניָסה  הּוא 
חֹות  ְמָשׁ ִבּ ְלִטּפּוִלים  ָנה  פָּ ְרַקַחת,  ַהִמּ י  ָבֵתּ ְבּ
ָעַזר  ֹלא  אּוָמה  ְמּ ּוְכֶשׁ ֹאד,  ְמּ ִויָקרֹות  ִטְבִעּיֹות 
ְלִניתּוִחים  ְמֶחה  ַהֻמּ רֹוֶפסֹור  ַהְפּ ְלִנּתּוַח.  ָנה  פָּ
ֵבית  ְבּ ְמַנֵהל ַמְחָלָקה  ִכּ ׁש ַאף  ֵמּ ֵמֵעין ֵאּלּו ּוְמַשׁ
ְוִהְצִליַח  ּבֹו  ל  ִטֵפּ ָהָאֶרץ,  ז  ֶמְרַכּ ְבּ ָידּוַע  ְרפּוָאה 
ר חוָדִשים  ִמְסַפּ ֲעבֹור  ַכּ ַאְך  ֵאב,  ַהְכּ ַלֲעֹצר ֶאת 
ֶיֶתר ְשֵׂאת ְועֹוז ְוֵהִעיָקה  ׁשּוב ָחְזָרה ַהִפיסּוָרה ְבּ

ן.  ל ַהֵבּ יו ֶשׁ ַעל ַחיָּ
ַהּתֹוָפָעה  ָחְזָרה  ֵמָאז  ָעְברּו  ים  ֲאֻרִכּ ים  ֳחָדִשׁ
ֹאֶפק. ֵהם ִנּסּו ִטּפּול  ְתרֹון ֵאינֹו ִנְרֶאה בָּ ְוׁשּום ִפּ
ל  ִמכָּ ִהְתַנְזרּות  ְלָלה  כָּ ר  ֲאֶשׁ ְמֻיֶחֶדת  ְתזּוָנה  ִבּ
י הֹוִתיָרה ְיָרקֹות ּבֹוְדִדים  י ָהעֹוָלם ּוְבֹקִשׁ ַמְנַעֵמּ

ַלֲאִכיָלה. 

ת  ת ַגּ יַע אֹותֹו ַאְבֵרְך ָלִעיר ְקִרַיּ אֹוָתם ָיִמים ִהִגּ ְבּ
ֶנס  ַהֶכּ ָהַרב.  מֹוֵרנּו  ל  ֶשׁ ֶכֶנס  ְבּ ף  ֵתּ ַתּ ְלִהְשׁ ֵדי  ְכּ
מּו  ִהְתַקְיּ ֶשׁ נּוִסים  ַהִכּ ין  ִמֵבּ ִני  ׁ ַהֵשּ הּוא  ר  ֻדבָּ ַהְמּ
ַסח  ֶפּ ַהּמֹוֵעד  חֹול  ְבּ ם  ִהְתַקֵיּ ְוהּוא  ִעיר,  בָּ
ְלֵביתֹו  יק  ִדּ ַהַצּ יַע  ִהִגּ ֶנס  ַהֶכּ ְלַאַחר  תשע"ח. 
ֵמֲחׁשּוֵבי  יט"א  ִלּ ַשׁ ִלּיֹות  ַמְרגָּ ְיהֹוׁשּוַע  ָהַרב  ל  ֶשׁ
ִעיר, ְואֹותֹו ַאְבֵרְך  רּוב בָּ ִעיֵלי ַהֵקּ ֲחִסיֵדי ּגּור ּוִמְפּ
עּור  ִשׁ ף ַבּ ֵתּ ַתּ ִית ְוִהְשׁ ן ַלבָּ ם ֵכּ ֵנס ַגּ ִהְצִליַח ְלִהכָּ
ִלְפנֹות  ְמֻאֶחֶרת  ָעה  ָשׁ ַעד  ִית  ַבּ ַבּ ָמַסר  ָהַרב  ֶשׁ

בֹוֵקר.
יק  ִדּ ַהַצּ ם  ֵיּ ִסּ ׁ שֶּ ְלַאַחר 
ׁשּו  ִנְגּ יעּור,  ַהִשׁ ֶאת 
ֵבי  ִמּתֹוָשׁ ה  מָּ ַכּ ֵאָליו 
ָרכֹות  ְבּ ּוִבְקׁשּו  קֹום  ַהמָּ
ים.  ִיּ ָהִאיִשׁ ִעְנְיֵניֶהם  ַעל 
ּזֹו  ֶשׁ ֶהְחִליט  ָהַאְבֵרְך 
ּוְבַעּזּות  נּות  ְמּ ַהִהְזַדּ
ֶאל  ִנְדַחק  ה  ׁ ְקֻדשָּ ִדּ
ב  ֵבּ ִסּ ׁ ֶשּ ל  ְעגָּ ַהַמּ ּתֹוְך 
ר  ִסֵפּ ְוהּוא  יק  ִדּ ַהַצּ ֶאת 
ַעל  ְקָצרֹות  ים  ִמִלּ ְבּ
הּוא  נֹו.  ְבּ ל  ֶשׁ ֶבל  ַהֵסּ
ֶאת  ָידֹו  ְבּ ֶהֱחִזיק  ַאף 
ַמע  ָשׁ ּוְבנֹו  ֶלפֹון  ַהֶטּ
ָבִרים  ֵמֵעֶבר ָלָקו ֶאת ַהדְּ

יק.  ִדּ ל ַהַצּ ֶשׁ
נֹו  ְבּ ל  ְוֶשׁ ָהַאְבֵרְך  ל  ֶשׁ ַצֲערֹו  ֶאת  ַמע  ָשׁ ָהַרב 
ְלַאַחר  ֶאָחד,  ְלֶרַגע  ַמִים  ׁ ַלשָּ ֵעיָניו  ֶאת  ְוֵהִרים 
ֵעיָניו  תֹוְך  ְבּ יט  ְוִהִבּ ֵעיָניו  ֶאת  ָהַרב  הֹוִריד  ן  ִמֵכּ
ֶנֱחָרצּות  ְבּ ָידֹו  ֶאת  ֵמִניף  הּוא  ֶשׁ ְכּ ָהַאְבֵרְך  ל  ֶשׁ
ם.  ִהְתַקֵיּ ְלּ ַחֵייֶבת  ר  ֲאֶשׁ טֹוָבה  ֵזָרה  ְגּ ְוגֹוֵזר 
ָאַמר  ה!!!"  ִניָּ ׁ ַהְשּ  – ָהֶרַגע  אֹותֹו  א  ְיַרֵפּ ם  ׁ "ַהֵשּ

ׁש. ְרגָּ ָהַרב ַלַאְבֵרְך ַהִנּ
ּנּו  ֵאִבים ּוָפְסקּו ִמֶמּ ׁש ָחְלפּו ַהְכּ אֹותֹו ֶרַגע ַממָּ ְבּ
ֵאִבים  ְוַהְכּ בּוַע,  ָשׁ ְוָחַלף  ָיִמים  ָעְברּו  ַלֲחלּוִטין. 

ן ְיִהי ָרצֹון. בּו, ְוֹלא ָיׁשּובּו ְלעֹוָלם ָאֵמן ֵכּ ֹלא ָשׁ
 
ֶפר ֶפֶלא ֶעְליֹון ֵחֶלק א'( ֲעֶשׂה, ִמּתֹוְך ַהֵסּ ַעל ַהַמּ )ִמַבּ

ה ִניָּ ׁ סיפורי פלא עליון | ָהֶרַגע - ַהְשּ
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הרב החסיד ר' נריה ירון סג'ורי מהעיר אשדוד, 
שימש כראש כולל ליטאי ספרדי לפני 15 שנה. 
השנה  לראש  לאומן  להגיע  אותו  שכנע  חבר 
לראות מה מקבלים מרבי  חיכה  והוא באמת 
נחמן ואיך "מתחלפת הנשמה" אך לא הרגיש 
כלום והבטיח שלא יבוא לאומן יותר - לעולם. 
"הלכתי לקבר להיפרד מהציון ואמרתי לרבנו 
שאני לא יבוא אליו יותר ונפרדתי ממנו בפעם 
כביכול  הצדיק  איך  הרגשתי  ואז  האחרונה. 
זה  את  להסביר  אפשרות  לי  אין  בי.  מתעבר 
תחושה  הייתה  זו  אבל  ובהסברים,  במילים 
של מילוי וחיבור שנגע בי במקומות נסתרים 
בלב והרגשתי שאני מאוד רוצה להיות קרוב 
מברסלב.  נחמן  רבי  הזה,  לצדיק  ומחובר 
הגיע  מהציון,  שיצאתי  לאחר  ספורות  דקות 
לתקשורת  שאספר  מצלמה  עם  מישהו  אלי 
בצרפת את החוויה שלי במקום אך לא הייתי 
העזתי  ולא  למיקרופון  רק  דיברתי  מסוגל, 

לדבר מול המצלמה מרוב בושה. 
בעולם  רבנו  דעת  בחיפוש  התחלתי  מאז 
ובכל  בצפת  הצדיק  תלמידי  אצל  ועברתי 
בתחילת  עוד  כשהייתי  ימים  באותם  הארץ. 
ברלנד  הרב  של  באירוע  הייתי  ההתקרבות 
והרגשתי  להבה  באש  דיבר  הרב  ים.  בבת 
התעלות מיוחדת. זמן קצר לאחר מכן חברים 
לקחו אותי לשבת במלון נובוטל בירושלים כדי 
באתי  ובאמת,  בשבת.  הרב  את  לראות  לבוא 
הראש  להתחבר.  כדי  ולא  ולבחון  לבדוק  כדי 
ומיאן  הרפה  לא  עדיין  גדלתי  עליו  הישיבתי 
להאמין. באותו ערב שבת לקחתי רכב מחבר, 
ובצאת השבת אני רואה שהציציות של הטלית 
שלי נקרעו, מישהו מהחברים מסביר לי שזה 
בגלל שבאתי כדי לבדוק בציציות של הצדיק... 
אבל אז ראיתי שהרכב נגנב. מישהו אחר אמר 
כדי  אותי  ומזכך  תיקונים  לי  עושה  שהרב  לי 
אז,  אבל  וענווה.  ולשפלות  לביטול  שאזכה 
לא  שנגנב  החבר  של  הרכב  על  צער  מרוב 

הסכמתי לקבל כלום. 
שליט"א  ארוש  שלום  לרב  התקרבתי  מאז 
כדי  ודעת  מוחין  של  הכנה  בשבילי  שהיה 
שאוכל לקבל בכלל את האור של הצדיק הרב 
בגן  ספרי  מאות  שלוש  קניתי  ובזמנו  ברלנד, 

האמונה אותם זכיתי להפיץ באשדוד. במשך 
אמיתיים  חלומות  כמה  לחלום  זכיתי  השנים 
במציאות.  אומתו  מכן  שלאחר  הרב  עם 
אלינו  הגיע  שהרב  זכינו  האחרונה  בתקופה 
אמר  הרב  לבית  אלינו  נכנס  כשהרב  הביתה. 
"כבר עשרים שנה אני מחכה לראות אתכם", 

את  שראיתי  מאז  שנה  עשרים  עברו  ובאמת 
התקרבתי  בטרם  עוד  הראשונה  בפעם  הרב 
לברסלב. לפני שלושה חודשים נשפך על בתו 
דוד של מים חמים ביום השבת וכשהרב היה 
איך  לברכה,  שלה  השם  את  הזכרתי  אצלנו 
שאמרתי את השם 'בת שבע' ישר הרב אמר 
"דוד כזה גדול של מים רותחים נשפכים עליה 
– זה ניסים מימות עולם, מבריאת העולם לא 

היו כאלה ניסים"!!! 
ארוכה  תקופה  כבר  זו  כי  לספר  מוכרח  אני 
מכרתי  לירושלים,  דירה  לעבור  מנסה  שאני 
את הבית באשדוד לפני כמה שנים כשהדולר 
בית.  לחפש  לירושלים  ובאתי  גבוה  היה 
באותם ימים הדולר ירד והדירות עלו כך שעד 
שהספקתי לחשוב פעמיים הפסדתי מאתיים 
חמישים אלף דולר. החלטנו להישאר באשדוד 
והמשכנו לכסוף לירושלים. כשהרב היה בביתנו 
היה נס נוסף", מספר הרב נריה בהתרגשות. 
יין, ואמרנו לו  "כעת הבן שלנו עובד בחלוקת 
נוכל  שלו  הכספית  התמיכה  ידי  שעל  תמיד 
הרב  בביתנו  היה  כשהרב  לירושלים.  לעבור 
שאל את הבן שלנו מה הוא עושה, והוא אמר 
אלו:  במילים  לו  אמר  הרב  יין,  מחלק  שהוא 
"אז תחלק גם בירושלים – ואתה תעזור להם 
לעבור דירה לירושלים!!!" – ויהי לפלא. וברוך 
– פסח שני  גלויים  בניסים  אלו,  בימים  השם 
תשע"ח עברנו דירה לירושלים. דירת חמשה 
חפץ  ארץ  ברחוב  מצחיק  במחיר  חדרים 
בשכונת שמואל הנביא, דקות הליכה בודדות 
מביתו של הצדיק. העורך דין ראה את החוזה 
ואמר לו "זה חוזה שמימי". ובאמת כפי שהרב 
ועורך הדין הסכימו לאשר  אמר, בעל הדירה 
שעובד  שלנו  שהבן  משום  רק  החוזה  את 
וערבות  התחייבות  על  חתם  יין  בחלוקת 
להתקרב  שזכינו  אשרינו  החוזה.  לתשלום 
רבי  שבדור  האמת  לצדיק  ולהתקרב  לרבנו 

אליעזר ברלנד שליט"א.

תחלק יין בירושלים... | סיפור התקרבות

לשיחה ישירה עם הגבאי: 054-7048702

להצלחת ראובן בן מזל | לע"נ יעקב בן ורדה ז"ל

"תיקון טעות" בספר פלא עליון הוכנס בטעות מספר טלפון שגוי לשליחת שאלות ובקשות למורנו הרב - המספר הנכון של הגבאי מתפרסם כאן"


