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"ְל סּוִקים  ַהְפּ ם  ִמְתַקֵיּ ּבֹו 
ָך ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע",  ַעְבְדּ
"ְוָהָיה לֶָכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶת
ַרת ֶאת  כָּ ר  "ֲאֶשׁ ם ֹאתֹו", 
בּוָעתֹו ְלִיְצָח ַאְבָרָהם ּוְשׁ
ֲעִמיֶדָה לְַיֲעֹקב ְלֹחק ק, וַַיּ
י  ִכּ עֹוָלם",  ִרית  ְבּ ְלִיְשָׂרֵאל 
יַע  ִגּ ַמּ ֶשׁ ְכּ ָנה,  ְוָשׁ ָנה  ָשׁ ָכל  ְבּ
ׁש ֶאת  חֹוֶדׁש ֱאלּול, ה' ְמַחֵדּ
ִיְשָׂרֵאל,  ַעם  ִעם  ִרית  ַהְבּ
י  ִכּ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  כָּ ְוִעם 
ִרית  ַהְבּ ּקּון  ִתּ הּוא  "ֱאלּול" 
ֶכת  ִנְמֶשׁ ְוָאז  ֵלמּות,  ְשׁ ִבּ
ה  ֲחָדָשׁ ֶהָאָרה  ָהָאָדם  ַעל 
ָהְיָתה  ֹּלא  ֶשׁ ְלַגְמֵרי, 
ֹּלא ָהְיָתה  ִמימֹות עֹוָלם, ְוֶשׁ
ה  ֶזּ ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ִריַאת  ִמְבּ
ַרח  ֹקּ ֶשׁ יִצית  ַהִצּ ִחיַנת  ְבּ
ֵהִבין  ֹּלא  ֶשׁ ָעֶליָה,  ָחַלק 

ֵאין  אֹורֹות  ל  ֶשׁ ָכה  ַהַהְמָשׁ ֵהם  יִצית  ַהִצּ חּוֵטי  ְשׁ
ָאָדם  ל  ֶשׁ ָהאֹורֹות  ְלִגּלּוי  ּנֹורֹות  ַהִצּ ְוֵהם  סֹוף, 
ִביָאה  ַהְנּ בֹוָרה  ְדּ ֵאֶצל  תּוב  כָּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ַקְדמֹון, 
ית ֵאל", "ָהָרָמה"  ין ָהָרָמה ּוֵבין ֵבּ ֶבת ֵבּ "ְוִהיא יֹוֶשׁ

ַקְדמֹון  ָאָדם  ִגַמְטִרָיא 
בּוָאָתּה  ְנּ ֶשׁ  ,}245{
ָהְיָתה  בֹוָרה  ְדּ ל  ֶשׁ
ְכָתה  זָּ ׁ ֶשּ ַקְדמֹון,  ֵמָאָדם 
ּגּוָפה  ֶאת  יט  ְלַהְפִשׁ
ל  ִמכָּ ְוָלֵצאת  ְלַגְמֵרי, 
ְוֹלא  ְלַגְמֵרי,  ֲאוֹות  ַהַתּ
ל  ֶשׁ ֵצל  ׁשּום  ָלּה  ַאר  ִנְשׁ
ל  ֶשׁ ֵצל  ֹלא  ֲאִפילּו  ּגּוף, 
יִצית,  י ַעל ְיֵדי ַהִצּ ּגּוף, ִכּ
בֹות  ֵתּ י  ָראֵשׁ ה  ֶזּ ֶשׁ
ין  ִלְלבּוִשׁ זֹוִכין  "ֱאלּול" 
אֹורֹות  ְלַגְמֵרי,  ים  ֳחָדִשׁ
ַפע  ְלֶשׁ ְלַגְמֵרי,  ים  ֳחָדִשׁ
ֹּלא  ֶשׁ ְלַגְמֵרי,  ָחָדׁש 
עֹוָלם,  ִמימֹות  ָהָיה 
"ֱאלּול"  חֹוֶדׁש  ְבּ י  ִכּ
ירּות  ָהֲעִשׁ ַעת  ַפּ ִנְשׁ
ֵאין  ַעד  ָנה,  ׁ ַהשָּ ְלָכל 
ָהָאֶרץ,  ת  ִלירּוַשׁ זֹוִכין  ְוָאז  ֵחֶקר,  ֵאין  ְוַעד  סֹוף 
"ִלְהיֹות ְלָך ֶלֱאלֹוִקים ּוְלַזְרֲעָך  ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ מֹו  ְכּ
י  ִכּ ְמגּוֶריָך",  י ְלָך ֵאת ֶאֶרץ  "וְָנַתִתּ ַאֲחֶריָך", 
ית  ֵלּ ְתַגּ מִּ ֲאִצילּות, ֶשׁ ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ִהיא ַמְלכּות ַדּ

ֵנס  ִלים ֹלא ָרצּו ְלִהכָּ ֹחֶדׁש "ֱאלּול", ְוָלֵכן ַהְמַרְגּ ְבּ
ֲאִצילּות, ְוֹלא  ֶכֶתר ַדּ י ֵהם ָהיּו ְבּ ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ִכּ
ן נּון,  ַע ִבּ ֲאִצילּות, ַרק ְיהֹוֻשׁ ָרצּו ָלֶרֶדת ְלַמְלכּות ַדּ
ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם, ְוָנ ּלּוֵליֶכם  ִגּ ל  "ּוִמכָּ ם  ִמְתַקֵיּ ְוָאז 
ל  ן ַהֹכּ ַתֵקּ ֱאלּול" ִמְתּ י "ֶבּ ִכּ י ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש",  ַתִתּ
ְוָאז  א,  ִלבָּ ְדּ ֵמעּוְמָקא  ֵמַאֲהָבה,  ׁשּוָבה  ְתּ ְיֵדי  ַעל 
ַמִים  ַמּבּוֵעי  ְוַעל  ְיַנֲהֵגם  ְמַרֲחָמם  י  "ִכּ ם  ִמְתַקֵיּ

ְיַנֲהֵלם".

מדוע נוסעים לאומן?
צריכין להאמין שעיקר כוונת השם יתברך 

מה שמסבב שיסע האדם, הוא רק כדי שיוכל 
להתוועד עם אדם אחד או עם כמה אנשים, 

לדבר עמהם מהתכלית האמתי והנצחי, 
שיעוררו זה את זה אל האמת לאמיתו. כי 

זה כל האדם. וכל אדם צריך לדבר עם חברו 
ביראת שמיםבכל יום ובכל עת. ועל כן מסבב 

השם יתברך שילך ויסע האדם, הכל רק בשביל 
זה!

 )ליקוטי הלכות פיקדון ה', לט(

עלה לתרופה

ׁש ָפִנים ַממָּ ִנים ְבּ ה יֹוֵתר ָחמּור ֵמְרִציָחה ְוִלְזּכֹות ִלְראֹות ֶאת ה' פָּ ֶזּ ה ֶשׁ ׁשֹון ָהַרע ְוהֹוָצַאת ִדבָּ י ִמְלּ מֹור ֶאת ִפּ ֹחֶדׁש ֱאלּול ָעָפר ָוֵאֶפר ְוִלְשׁ ִלְזּכֹות ִלְהיֹות ְבּ
ִפיָלה ְלָכל יֹום ֵמֹחֶדׁש ֱאלּול" "ְתּ

א  עֹוָלם, ּוְלַרֵפּ בָּ ִתים ֶשׁ ל ַהֵמּ ה ְלַהֲחיֹות ֶאת כָּ חֹוֶדׁש "ֱאלּול" ִלְהיֹות ָעָפר ָוֵאֶפר, ֶאְזֶכּ ה ְבּ ֶאְזֶכּ ְזכּות ֶשׁ ֹחֶדׁש "ֱאלּול", ִלְהיֹות ָעָפר ָוֵאֶפר, ִבּ ִני ְבּ ל ָיכֹול, ַזֵכּ ל עֹוָלם ֹכּ ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ל ַהחֹוִלים,  ֶאת כָּ

ּפּוִרים,  ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהִכּ ֵמּ ִעים יֹום ֶשׁ ַאְרבָּ י ְבּ ב ֱאֹלִקים ָחרּות ַעל ַהּלּוחֹות", ִכּ ב ִמְכַתּ ְכתָּ י ַהִמּ ִנּיֹות, "ִכּ ל לּוחֹות ְשׁ ה ָלָרִקיַע, ְלַקֵבּ ֹראׁש ֹחֶדׁש "ֱאלּול", ָעָלה ֹמֶשׁ י ְבּ ִכּ
ל  ָרֵטיֶהן ֶשׁ ָרֵטיֶהן ּוְפָרֵטי ְפּ ל ְפּ רֹות, ְוֶאת כָּ ְבּ "ה ּכֹוֵתב ְוחֹוֵרת ַעל ַהּלּוחֹות ֶאת ֲעֶשֶׂרת ַהִדּ בָּ ַהקָּ

ַעל ֶזה  ל ִייחּוד, ּוְנִגיעֹות ֲאסּורֹות, ֶשׁ ָרִטים ֶשׁ ה ּכֹוֵלל ֵאין סֹוף ְפּ ֶזּ ה יֹוֵתר ָחמּור ֵמְרִציָחה, ְוֵכן "ֹלא ִתְנָאף", ֶשׁ ֶזּ ה, ֶשׁ ר ָלׁשֹון ָהַרע ְוֹלא תֹוִציא ִדבָּ ַדֵבּ "ֹלא ִתְרַצח", ְוֹלא ְתּ
ָרִטים  ָרִטים ּוְפָרֵטי ַהְפּ ל ַהְפּ ַעת, ֲאִפילּו ַרק ְלַמְרִאית ַעִין, ְוֵכן כָּ ֵניַבת ַדּ ל ְגּ ם ִאּסּוִרים ֶשׁ ּכֹוֵלל גַּ ָך", "ְוֹלא ִתְגֹנב", ֶשׁ ִדים ֲחׂשְך ַעְבֶדּ ם ִמֵזּ לֹום "ַגּ ׁ ֶלְך ָעָליו ַהשָּ ִוד ַהֶמּ אֹוֵמר דָּ
ל ַהּדֹורֹות, ֲאִפילּו  ׁשּו ַעד סֹוף כָּ ׁשּו, ְוִיְתַחְדּ ִהְתַחְדּ ל ַהֲהָלכֹות ֶשׁ ה, ְוַאְבָרָהם ָאִבינּו ָיַדע ֶאת כָּ ת ֲהָלָכה ֲחָדָשׁ ֶשׁ ָכל יֹום ָויֹום ִמְתַחֶדּ י ְבּ חֹוֶדׁש "ֱאלּול", ִכּ ים ֵמָחָדׁש ְבּ ִלּ ְתַגּ ִמּ ֶשׁ
ָאז  ֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז, ְוֶזה ַמֲעַלת ֹחֶדׁש "ֱאלּול", ֶשׁ ֶיֶתר ֶשׁ ִנים, ְבּ ִנים ֶאל פָּ ַרְך פָּ ָכל יֹום ָויֹום רֹוִאים ֶאת ה' ִיְתבָּ י ְבּ ׁשּו ֲהָלכֹות ֲחָדׁשֹות, ִכּ ם ָאז ִיְתַחְדּ ֲאַזי ַגּ ִתים, ֶשׁ ת ַהֵמּ ִחַיּ ַאַחר ְתּ

ֶכם". ר ה' ִעמָּ ֶבּ ָפִנים ִדּ ִנים ְבּ ן" )ה' ד'( "פָּ ת "ָוֶאְתַחַנּ ָפָרַשׁ תּוב ְבּ כָּ מֹו ֶשׁ ִנים, ְכּ ִנים ֶאל פָּ ׁש, פָּ ׁש ַממָּ ַרְך ַממָּ רֹוִאים ֶאת ה' ִיְתבָּ

מאמר בלעדי ממורנו הרב לחודש אלול – נכתב במיוחד עבור קוראי העלון 'פלא עליון'.
בלעדי

רבי נחמן מברסלב הבטיח שכל מי שמאמין בו יבוא 
יודעים,  כולם  זה  את  השנה.  בראש  הקדוש  לציונו 
ואשרי מי שזוכה. אולם יש ציווי נוסף שציווה רבי נחמן 
מברסלב, כדי לזכות אותנו בשנה טובה ומבורכת. וזה 
לשונו הקדוש: "ערב ראש השנה ראוי ליתן על פדיון" 
המתקיים  נפש  פדיון  המושג  רי"ד(.  הר"ן  )שיחות 
ובכל  קודש,  בהררי  יסודו  שבדור,  הצדיקים  ידי  על 
לעשותו  נוהגים  המקובלים  ובישיבות  החסידויות 
בסגנונות שונים, על פי נוסח החיד"א, על פי הרש"ש 
ועל פי רבי נחמן מברסלב. אלא שיש משהו מיוחד 
בערב ראש השנה. בערב ראש השנה אנו מתכוננים 
במיוחד ליום הדין, ביום ראש השנה יכתבו את גורלו 
שנצא  ומייחלים  מקווים  ואנו  מאיתנו,  אחד  כל  של 
זכאים בדין וניכתב ונחתם לשנה טובה של הצלחות 
בריאות  של  טובה,  וכלכלה  פרנסה  של  וישועות, 
איתנה, של זיווגים הזונים ושל זרע בר קיימא. בערב 
פדיון  לעשות  ביותר  הראוי  הזמן  זהו  השנה,  ראש 
נפש. והנה, רבי נחמן הזהיר ואמר שלא כל אחד יכול 
וארבעה  עשרים  וישנם  מאחר  נפש,  פדיון  לעשות 
בתי דין בשמים, ואם הצדיק יתקן על ידי הפדיון את 
מידת הדין בבית דין פלוני, יתכן והדבר לא יעזור כלל 

לאותו יהודי משום שהוא נידון בבית דין אחר בשמים. 
ויודע  לצדיק שמכיר  הפדיון  את  לתת  יש  כך  משום 
את סוד עשרים וארבעה בתי דין בשמים.  רבנו אמר 
על עצמו "אני יודע כל העשרים וארבעה בתי דינים" 
)שיחות הר"ן קע"ה(, ועל כן בזמנו של רבנו זכה מי 
שזכה לתת פדיון לצדיק האמת רבנו נחמן מברסלב, 
השייך  הדין  בבית  השלם  תיקונו  את  בכך  ולהבטיח 

לשורש נשמתו הוא. 
ביהודי  נורא  מעשה  מובא  ח"א  עליון"  "פלא  בספר 
שלא נפקד בילדים שנים ארוכות ומתישות, ובשברון 
זיע"א.  רבי מרדכי שרעבי  לבו הלך למקובל הצדיק 
הרב שרעבי אמר לו שהוא אינו יכול לפעול עבורו אך 
יש יהודי בבני ברק שעושה את עצמו כמשוגע אבל 
יכול לפעול עבורו  באמת הוא צדיק עצום, ורק הוא 
דין  בתי  וארבעה  בעשרים  בקי  שהוא  מאחר  ישועה 
שיש בשמים, והורה לו לחפש את הרב אליעזר ברלנד 
שליט"א, ובזכות ברכתו של הרב נפקד בזש"ק. כמו 
כן ידוע שהמקובל הצדיק רבי יצחק כדורי זיע"א אמר 
למקורביו שבדור הזה אין אף צדיק שבקש בכ"ד בתי 

הדין אלא הרב ברלנד שליט"א.
והנה בדור יתום כמו דורנו, שאנשי אמונה אבדו, ואין 

לנו על מי להישען, ורבו צרות הדור הרבה מכל כיוון, 
ועול  השעבוד  קושי  את  בדרו  על  מרגיש  יהודי  וכל 
הגלות הנוראה, הרבה ה' יתברך חסדו עמנו ונתן לנו 
את צדיק הדור רבי אליעזר ברלנד שליט"א, ה' יאריך 
עוצם  ומפורסם  שידוע  בנעימים.  ושנותיו  בטוב  ימיו 
קצווי  מכל  ורבים  הארץ,  בקרב  ומופתיו  פעולותיו 
תבל ראו ניסים גלויים ממש וישועות למעלה מדרך 

הטבע על ידי פדיון נפש שנתנו על פי מצוותו. 
עומדים אנו בערב ראש השנה תשע"ט, כולנו מקווים 
ויחיש לגאלנו  די  יאמר הקב"ה לצרותינו  זו  שבשנה 
גאולת עולמים אמן. במיוחד בערב ראש השנה זה, 
לזכות  האפשרות  את  הציבור  לכלל  הצדיק  נותן 
אליעזר  הרב  מורנו  שיערוך  הנפש  בפדיון  ולהיכלל 
מברסלב  נחמן  רבי  של  ציונו  על  שליט"א  ברלנד 
ימהר  בקרבו,  פועם  שלב  ויהודיה  יהודי  כל  באומן. 
ויזכה  שבדור  האמת  לצדיק  נפש  פדיון  לתת  ויזכה 
שמבטיח  ההבטחות  ולכל  ומתוקה  טובה  לשנה 
הצדיק בכתב יד קדשו. לשמיעת דברי קדשו של הרב 
אליעזר ברלנד שליט"א בעניין פדיון נפש בערב ראש 
השנה תשע"ט חייגו לקו המידע של חסידי ברסלב 
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ההתבוננות בפסוק זה היא נוראה – יש בפרשה צ"ח 
)98( קללות וכולן על אשר לא עובדים את ה' בשמחה. 
שהוא  מה  בכל  וישמח  לו  יודה  שאדם  רוצה  הקב"ה 
שכתוב  כמו  כל",  "רוב  לו  יש  כאשר  ובפרט  לו,  נותן 

בפסוק.
 אף על פי שהתורה מעידה שיש לאדם רוב כל, אדם 
לא רואה או מודה שיש לו הכל והוא כפוי טובה. וכך 
וכו',  מאתיים  רוצה  מנה  לו  שיש   – האדם  טבע  הוא 
כדברי חז"ל. ואת הטבע הזה צריכים לשבר ולא להיות 

כפויי טובה ח"ו, לא כלפי הקב"ה ולא כלפי חברו.
סופו  חברו,  של  בטובתו  הכופר  כל  אומרים:   חז"ל 
לכפור בטובתו של מקום )הקב"ה(. לכן צריכם להתבונן 
היטב בטובות ובנפלאות שה' עושה עמנו בכל יום ובכל 
עת, כפי שאנו אומרים בתפילה: "ועל נסיך שבכל יום 
ובוקר  ערב  עת  שבכל  וטובותיך  נפלאותיך  ועל  עמנו 
וצהריים, הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו 
חסדיך". זאת, משום שהקב"ה מרחם עלינו תמיד בכל 
עת. וכן לקיים את "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד" 
לו,  – משום שבכך אנו מראים להקב"ה שאנו מודים 
וכפי שכותב רבינו הקדוש, שכאשר אדם אומר שטוב 
לו, יאמר: ברוך ה', אזי הקב"ה אומר: לזה ייקרא טוב? 
אני אראה לו מהו טוב, ומוסיף לו טובות רבות כהנה 

וכהנה משום שמודה לו.
 אבל אם, חס ושלום, אדם פוער פיו לטענות ומענות 
אזי  לרעה,  ח"ו  אליו  והקב"ה מתייחס  לו  ואומר שרע 
רע  ח"ו  לו  ומראה  רע?  ייקרא  לזה  לו:  אומר  הקב"ה 

גדול יותר, שלא נדע.
כל  בודאי  כי  בשמחה,  ה'  את  לעבוד  צריכים   לכן 
אנו  אולם  כידוע.  לטובתו,  הם  אדם  של  מאורעותיו 
צריכים רק להתחזק באמונה ובטחון ועל ידי זה יסובב 
חסד  בה'  "הבוטח  שכתוב:  כמו  יתברך,  חסדו  אותנו 

יסובבנו".
 על ידי השמחה האמונה והביטחון - אדם ממשיך על 
לומר  וחסד. לכן אסור אף פעם  ושפע  עצמו רחמים 
ח"ו, שהקב"ה אינו מיטיב עמו מכיון שהקב"ה מרחם 
ולכן צריך  בו הוא נמצא,  על האדם תמיד בכל מצב 
 – וכשהוא בשמחה  ה' בשמחה,  לעבוד את  להתגבר 
בסיפור  כמובא  שוחקות,  פנים  לו  יראה  הקב"ה  גם 
בעטליר'ס(,  )שבעה  קבצנים"  "משבעה  המעשייה 
שהמלך אומר לבנו: "כשתהיה בשמחה גם אני אהיה 

בשמחה" – כמים הפנים אל הפנים.
 ויהי רצון שנתחזק בנקודה זו – לעבוד את ה' תמיד 
בשמחה ובטוב לבב ולהודות לו על כל הטוב שעושה 

עמנו תמיד, אמן.

נפלאה;  עצה  יש 
נאמר  בלק  בפרשת 
"וישא בלעם את עיניו 
וירא את ישראל שכן 
עליו  ותהי  לשבטיו 
רוח אלוקים". ומפרש 
ביקש  שבלעם  רש"י 
עין  בישראל  להכניס 
כדי  ישראל  על  שרתה  השכינה  אבל  רעה 
להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם 
שלא  כדי  חבריהם  בפתחי  להסתכל  שלא 
להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה 

הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
להסתכל  שלא  עצמו  על  שעובד  אדם  ולכן 
בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא 
אין  מידה  כנגד  במידה  אזי  בהצלחתו  שמח 
מישהו  אם  וגם  בו,  לפגוע  עין  לרע  אפשרות 
ויגנו  יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה 

עליו )הסוד שבך(

התקשרות לצדיק | מאת הרב שמואל שטרן שליט"א

יהלום  | הרב מאיר שלמה זצ"ל

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל" 
)דברים כח, מ"ז(

כיצד ננצל מעין רעה?

מדור לילדים | מצאו 15 הבדלים

 gabay18@gmail.com פתרונות ניתן לשלוח 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"

הו
לי

 א
חר

ש
ם: 

לו
צי

ט 
די

קר

סיפר הרב נחמן הורביץ שליט"א, מגדולי 
תלמידי מורנו הרב שליט"א: יש נהג מונית 
בירושלים שמתגורר באזור שמואל הנביא 
זקן, חסיד  ירא שמים עם  יהודי  בר אילן. 
ברסלב. לפני תקופה התברר לי שהוא ער 
בלילות מחמת עבודתו, אז ביקשתי ממנו 
שיצלצל אליי ויעיר אותי חצות. לילה אחד 

לי  ואמר  התקשר  הוא 
ע  ד ת

לך 

שהסוחר 
ב  ב ו ת ס מ

וצריכים להיזהר 
ממנו. הוא התכוון 

שמופיע  לסוחר 
ובן  מרב  במעשה 

מעשיות.  בסיפורי  יחיד, 
אביו  עם  הבן  היה  שכאשר 

הרב בדרכם אל הצדיק הגדול, 
היה שם סוחר שלגלג על הצדיקים בכלל 
ועל אותו צדיק בפרט ואמר שראה אותו 
התברר  מכן  ולאחר  וכו',  עבירה  עובר 
שהתחפש  בעצמו  הרע  היצר  זה  שהיה 
לדמותו של הסוחר כדי להרחיק את בנו 
לי  ואמר  יחידו של הרב מהצדיק האמת. 
הנהג מונית שכיום מסתובב הסוחר הזה 
הנשמות  את  להרחיק  כדי  בכוח  ופועל 
של עובדי השם מתיקון נפשם ומחיבורם 
להאמין  לא  שנזכה  רצון  ויהי  הצדיק.  אל 

לסוחר הזה לעולם. 
שנים  שלפני  לי  סיפר  מונית  נהג  אותו 
הכרה  בלי  מאושפזת  הייתה  אשתו 
גדולה  סכנה  והיתה  ימים,  חודש  במשך 
הגיע  הוא  שבמעיה.  העובר  ולחיי  לחייה 
יראתו  מאוד מחמת  למרות שחשש  לרב 
הגדולה, שממש היה ירא לגשת לצדיק, 
הידרדר  אשתו  של  מצבה  אבל 
כשהגיע  ולבסוף  ליום.  מיום 
לו תפילה  , הרב כתב  לרב 
שנמצאת עמו עד היום 
ובתוכה  במונית. 
הרב  לו  כתב 
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שם  החולים,  לבית  הגיע  הוא 
אמרו לו שהמצב מורכב ביותר ויש חשש 
כבד לחייה. הוא קיבל על עצמו באותו רגע 
לתת לרב את הפידיון, והתחיל לגיס את 
להשיג  הצליח  הוא  ניסית  בדרך  הכסף. 
והגיע  שעה,  כחצי  בתוך  הסכום  כל  את 
הפידיון,  את  שנתן  לאחר  לרב.  במהירות 
חזר נהג המונית לבית הרפואה, שם כבר 
לבשר  כדי  ההמומים  הרופאים  לו  חיכו 
רצון  יהי  העיניים.  את  פקחה  שאשתו  לו 
שנזכה כולנו לראות ניסים עין בעין בזכות 

הצדיק אמן. 
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