
  

 

ָ ִלּקּוטָ ָָו"טהָָּתֹור  דָ םִָָאָ"ן:ָָמֹוַהַרָיָָבְּ עָ הָָרֹוצָ םָָא  נּורָָאֹולָָשָ םַָָהַטעַָתָָאָ םִָָלטְּ נּוָָ-זַָָהג  תָסֹודֹוַָָהיְּ
ַגלָ הַָָהּתֹור ָ ִיתְּ ִתיהָָש  ע  ָָל  ִריְךאָָהּוד, ַהֲעלֹוָָצ  אָ תִָָמדַָתָָאָ תָָלְּ ַָָהִירְּ שָ ה שֹורְּ ָָלְּ לֹומַָה. ָָכְּ ל ר, כָּ   ֶאת 

ֶהם  מֵּ ר  רֵּ ַתחְּ ִהשְּ לְּ ִריִכים  צְּ ם  עֹולָּ בָּ נּו  לָּ ֶשיֵּש  ִדים  חָּ ַהפְּ
ה שָּ שֹורְּ נֹו  לְּ ל ִמַדת ַהַפַחד ֶשיֵּש בְּ ַהֲעלֹות ֶאת כָּ ֶשַרק    , ּולְּ

ַרְך בָּ ה' ִיתְּ ד מֵּ ַפחֵּ    . נְּ
נּו פַָָָ,דַבַפחַָםַָָהיֹולָָכָ ֲָָאַנחְּ ַפֲחִדיָָ,הִמזָ םֲָָחִדימְּ ָָָ,הִמזָ םָָמְּ

דַָָיִגיהָָזָ הָָמַָָָ,ילִָהַָָיֲעשָ הָָזָ הָָמַָָָ,רי אמַָהָָזָ הָָמַָָָ,דַיִגיהָָזָ הָָמַָ
לַָ יזָ יָָע  א  תהָָוְּ ּתִַָָָבּק ר  לַָחִָָימְּ דָ ָָםַהיֹולָכָ ָָ,יע  א  ִדיָָםה  ח  ָָָ,םִבפְּ
עֹו24ָָ ָָש  לִָת ָָבְּ סָ י פְּ ָָל ָאָָהּוָָ,קה  ָָי כֹוא ַפלָ ל ִהתְּ ָָלְּ נָ ל ַכּו  ָָָ,הבְּ
מָ לָָי כֹואָָל ָאָָהּו לָּוָָתַלֲעשֹולָָי כֹואָָל ָאָָהּוָָ,דִללְּ רָ םָָכְּ בָמ 

ִדי ח  ָָָ.םפְּ
ָָעִָ דָ ם ָָא  ָָֻמּקָ ם ִדיף ח  ָָהּוָָ,םפְּ ִריְךא ַקחַָָָצ  ָָא תָ ָָתל  'ַָָלהם

ַרְך ב  ִָָיתְּ יֵּש, ם  דָּ אָּ ל  ֻסיָּם  הֶ   לֹו   כָּ מְּ ַפַחד  ֶשל  ִעי  ִטבְּ גֵּש  רְּ
לֹו  ֶאת   , ֶשיֵּש  ה  ִגישָּ ַמרְּ ה  ִנימָּ פְּ ה  מָּ שָּ ֶשַהנְּ ֹרב  מֵּ ֶזה  וְּ

יַמת ה'  בֹודֹו   , אֵּ ֶרץ כְּ אָּ ל הָּ כָּ לֹא  ה ֶשה'   , ֶשה' מְּ ִגישָּ ַמרְּ
ֶליהָּ  עָּ ד  ִנים   . עֹומֵּ ִבפְּ ַמֶשהּו  ַמן  ַהזְּ ל  כָּ יֵּש  ֶזה  ֹרב  ּומֵּ
פַ  ד ּומְּ דֶשרֹועֵּ דָ קַָָרָ  , חֵּ א  ה  שםָָש  קֹוִָָטפ  הּוםִָָבמְּ ִחיאָָש  לַָָיתְּ

שָ  לַָדָָעֹומָ ה'ָָשָ בַָָלחְּ יְךָָָ,יאֹוִתָהָָרֹואָ ה'ָָוְָָָּ,יע  א  יֲָָאנִָָָוְּ
ַנהָ  יְךָָ,גִמתְּ א  ַדבָ יֲָָאנִָָָוְּ יְָךָָָ,רמְּ א  אָָהּוזָָאָ ָָ,בחֹושָ יֲָָאנִָָָוְּ
ִחי ַפחָ לַָָמתְּ לַָדַָָיִגיהָָזָ הָָמַָדָָלְּ לַָבָָחֹושָ הָָזָ הָָמַָ,ָָיע  הָָמַָָָ,יע 

כָ הָזָ  ְךָ,הכ  הֹופ  טּויָֹולַָהכָ תָאָ ָוְּ שְּ אָ ָ,תלְּ פּולָ הִָירְּ   ָָ.הנְּ
   
ָ

ָ
 

ִדי  לָּ תּוִקיםיְּ ה! ם ַצִדיִקים ּומְּ כָּ רָּ לֹום ּובְּ  שָּ
בּועַָ שַַָָָהש  ר  פ  אּוחָָק ַרָתָָבְּ רְּ שָ ִָָיקְּ ר  ֹלקָ לָָעַָהַָָבפ  תֹוחָָק ַרָתַָָמחְּ יָ חָָק ַרָ,ַָָוֲעד  ִריןֲָָארֹותָָאָ אָָנֹושָ הָָה  תָבְּ

בָ ה'ָ ָר.ַָָבִמדְּ
תּו כָ בָָכ  אָ לָָש  רֹויָָנֹושְּ א  יּוןָָה  ִביָָה  מַָלָָכָ םָָחֹושְּ דֹושלָָעַָןַָָהזְּ רּוְךַָָהּק  ִאָאָָהּוָָב  ִסיחּוםָָוְּ ּתָ תָָאָ ָָה  םַָָדעְּ

בּו שְּ ח  ָָָוְּ ר  יּולָָחֹויִָָדבְּ ִתיָָה  פִָח,ָָק ַרָם.ָָמ  נּויָָכְּ א  ִעיָָש  ש ָרַָָכֲאשָ תָָמָ אָָל ָם,ָָיֹודְּ רֹותָָא ָאָָנ  א  םִָָאָןָָה 
ְך ַּתבָ ,ָָכ  ּק ַרָרִָָמסְּ מַָלָָכָ חָָש  שַָןַָָהזְּ דֹושלָָעַָבָָח  רּוְךַָָהּק  יזֹוָָ–א.ָָהּוָָב  גָ ָָא  בֹוהָ הַָָדרְּ יזֹוה!ָָגְּ דֹושָ ָָא  ה!ָָקְּ
יָֹוקַָָצִדיֲָָאִפילּוַָָאְך לְּ לַָרַָָכֲאשָ ןָָע  פַָרַָָהדֹוקַָָצִדילָָעַָקָָח  לַָדָָעַָהַָָמטָ הַָָמטָ לָָנ  ִנבְּ מָ עָָש  ָָָ-ה.ַָָבֲאד  א!ָנֹור 

ֹלֶקת   ד ַמחְּ יֻחָּ ּוִבמְּ ֹלֶקת  ִמַמחְּ ֹרַח  ִלבְּ ינּו  לֵּ עָּ ה  ַכמָּ ַעד  נּו  ַלֶמֶדת אֹותָּ מְּ תֹו  ַוֲעדָּ ֹקַרח  ֹלֶקת  ַעל  ַמחְּ
 ַצִדיִקים. 

הּובָָלָ ִָָשימּו ַמש  יָ ָָלְּ ַענְּ ָָמְּ תּואָָל ָן, ֹלקָ בָָכ  לָ הָָמ שָ םָָעִָחָָק ַרָתַָָמחְּ ֹלקָ אָָא  תֹוחָָק ַרָתַָָמחְּ יָכִַָָָוֲעד 
ינָ םַָָהַצִדיִקי ִפיםָָא  ֹלקָ םָָֻשּת  ִאלּותַָָבַמחְּ ִעיָָוְּ ש  רְּ ינָ ֲָָאִפילּוםָָה  יםָָב  ב  מָ ןָָלְּ מַָלָָכָ םַָָעצְּ ִבָיןַָָהזְּ םָָר 

ִטי קֹוטְּ ָָּוִמתְּ ַלִים ם. ַרגְּ הָּ ֶאת  ִחים  לֹוקְּ ה  ִריבָּ מְּ רֹוִאים  ַכֲאֶשר  ַצִדיִקים  ִדים  לָּ יְּ ַהיֹום  מֵּ ז  אָּ
ש.  אֵּ מֹו מֵּ ִחים כְּ   ּובֹורְּ

ת    ַא גּוט ַשבָּ
ִגיַח    ַהַמשְּ

ִלי ִביק תָּ  . ַנפְּ
 
 
 
 
 

 

 

ילה בכותל המערבי לרפואת מורינו בעצרת תפ
 ח' סיון תשפ"ב – הרב שליט"א
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וללאָ:  תקציר היערָ בעומקָ בודדָ עצמוָ אתָ מצאָ עזריאלָ
ָָ הנאמנים חבריוָ כאשרָ שכלום,ָ אלוָ והשאירוָהםָ בוָ בגדוָ

בליתָברירהָהתחילָלהושיטָאתָידוָָָאותוָמרוקןָוללאָכלום.
ָלקבלָצדקהָ.

 

אתָובקשָָָָ,אתָרגליועזריאלָָממקוםָלמקוםָומעירָלעירָכתתָָ
יתנוסח אשרָ התושביםָ שלָ שיוכָלָָדםָ בשבילָ לו,ָ ָויעזרוָ

וָלוָבכייתוָודיבוריוָשישָלוָבביתוָרלאָעזָָ.להחיותָאתָנפשו
הוצאותָהדרךָלחזורָבשבילָכסףָלרכושָעצוםָוחסרָלוָרקָָ

ָעלָההלוואה.אתָהכלָָישלםָָמידָָ,ָוכאשרָיחזורָלביתוָָלשם
וכיָביוםָמןָהימיםָידעָאיךָלהיטיבָָָ"אניָשלמה"תחנוניוָכיָָ
לוָָלאָָ-למטיביוָָולהחזירָָ ָלָָ,הועילוָ הביאוָ וצאותָתורקָ
ָָ.הפוכות

ָ שמעוָ אשרָ ָהאנשיםָ ָ"ויברסה"אתָ עלָָ לצחוקָ התחילוָ
ָ,חשבונו שָ לוככלָ בידיָהתאמץָ קרבןָ נפלָ רקָ כיָ הסבירָ

גרםָבדבררוָָָָ-שודדיםָאכזריםָאשרָגזלוָממנוָאתָכלָרכושוָָ
ָָ.לשחוקָוגיחוך

בנדודיו המשיךָ ָָָ,כךָ
ב דיםָָגלבושָ

ָ,טולאיםמ כשהרעבָָ
מנָת הואָ ָָוהצמאָ

היו יוחלקוָ ָָָ,מיתםָ
ב ונוָבה'ָהכלָָטחורקָ

יאמרָָ אשרָ יכולָ
ָ דיָ ָ-לצרותיוָ הואָָָ
ָ אשרָ החזיקוָהואָ

ועודדוָו חיזקוָ
הקשים ָָָ,במצביוָ

ָ בידוָ נתןָ אתָָואשרָ
הכחָוהעוזָלסבולָאתָָ

ָָ.צרותיו

שלָָ ניכרָ זמןָ אחריָ
ָ,נידודים סוףָָָ הגיעָ

ָסוף הָ ירהָָבלעירָ
הגיעָָלונדון כאשרָ ָ,
שיהיהָזוָָָָקיווָהָָלשם

ה ופיתָָסתחנתוָ
ָָבנדודיו ימצא כאןָ ואוליָ ָ,ָָ לוָאת לעזורָ יזכהָ אשרָ האדםָ

ָָָלחזורָסוףָסוףָלביתו.

והיהָָָ,גםָכאןָלאָעמדָלוָדיבוריוָותחנוניוָהמרוביםָָ,אולם
במיוחדָהציקוָלוָמקהלותיהםָשלָהילדיםָָָָ.לצחוקָבעיניָכל

בלעג אחריוָ הצביעוָ המיליונרָ"ָָ:אשרָ קוםָָמבכלָָָָ-"ָָהנהָ
ָָ.בואו

ָ

 ❏ָ

ָ

,ָתוךָכדיָשיטוטוָאחרָצדקהָלהחיותָאתָנפשו,ָבאחדָהימים
תרומהָָָסנכנָָאשרָָעתב לבקשָ פרטיתָ קפואָָָ,לדירהָ נשארָ

ָָ.תחתיוָבראותוָאתָבעלָהביתָאשרָנגשָאליו

אלאכאשרָָמידָָ זהָ איןָ כיָ עליוָ הכירָ משרתוָָָ,התקרבָ
מביתוָיאָָ"הנאמן" נסעָ אשרָָאשרָָָָ,תוָ זהָ עליוָהואָ קםָ

ָָָ!ושדדו

לפני שנפל   ,פיק עוד להוציא צעקה מפיו סה  !"ך-י- ר-נ -ה"
   .בהתעלפות כבדה

ָנדהםָונבהלָָ,שגםָהכירוָמידָעםָהכנסוָאליוָָ,הלז ָ,לבָוָָ.נשאר
נוראהָנשברָגםָהואָבראותוָאתָאדונוָבצורהָכהָָָָ,לבָהאבן

ָָ.מעוררתָרחמיםו

הכבד מעלפונוָ לעוררוָ הצליחָ קשהָ מאמץָ והתחילָָָ,אחריָ
הָעזיםָעלָכלָטהביעוָרגשיָחרבָָ,לדברָעלָלבוָדבריָתנחומים

ָָ.הקורותָאתוָעלָידוָועלָידיָמזכירו

ָ,פרָלוָעלָכלָמהָשעברָאזָבעתָשינתוָהמתוקָהסיבלבָשבורָָ
ואשרָרקָאחריָעמלָרבָהצליחָלשכנעָאתָמזכירוָלבלָיקוםָָ

ולהסתפקָרקָברכושָהעצוםָאשרָהצליחָָָ,עליוָולרצחוָנפש
ָָ.לשדודָממנו

ָָ היו שניכריםָ אמיתיידבריוָ השהםָ שלָָָותקבלם,ָ דעתוָ עלָ
ָ,כיָרקָידיוָשלָברנהרדָהיהָבמעלָהזָהָָ,בהשתכנעוָָ,עזריאל

ואשרָרקָמפאתָפיתויוָהמרוביםָעלהָבידוָלשתףָגםָאותוָ
ָָָ.במעל

ָָָ-ָָמאזָשקרהָכלָהענין"
הנריך לפניוָ ָָָ-ָָהתוודהָ
הנפש מנוחתָ ליָ ָ,איןָ

מ אותיָָָמותמידָ לאיםָ
חרטהָעלָכלָָצערָורגשיָָ

הייתיָָ אשרָ הפשעָ
לו ָ.שותףָ השבחָָ
ל אשרָָקוהתודהָ לָ

ָ אותךָ והביאךָהנחהָ
ָלא ָ,ביתיָ אזכהָָָ בוָ

לראותךָבמוָעיניָבריאָ
ָ!ושלם תדאגָ נאָ ָָָ,אלָ

מכובדי ָָָ,עזריאלָ
הקץָָ שהגיעָ בטוחניָ

כלָָשלָָלסבל ואעשהָ ךָ
שבאפשרותיָ מהָ

מצבךָָמלהע עלָ ידךָ
ָָָ!"ואושרךָהקודם

הואָ שמוכןָ בהעירוָ
ָליולגשתָלביתוָשלָברנהרדָולהתנקםָבוָעלָכלָמעָלָָמידָָכעת

אשרָשדדָאזָמנשארָָשָָהמכוםָעצוםָמסָָבמקוםָָהושיטָלוָָ-
עלָעדָפרוטהָאחרונהָָָָבהמשךָָישלםָלוגםָָכיָָָָ,והוסיףָָ,נוממ

ָָָ.נומאשרָלקחָמכלָ

הכניסהָלעזריאלָנשמהָָָ,ההרגשהָשאכןָהגיעָהסוףָלצרותיו
מצאָָָָ,חדשהושמחהָָ כברָ שאמנםָ ה'ָָבידעוָ מנוחָבחסדיָ

בקרובָָָָ,לנפשו לחזורָ יוכלָ געגועיוָָָ,משפחתוָָלאוכיָ אשרָ
ָָוחזקים.ָאליהםָהיוָכהָעזים

התחילוָלתכנןָָָאשרָלקחָלעצמוָקצתָמנוחהָופסקָזמן,ָָאחרי
א אופןיעצהָ ובאיזהָ ולהעמידוָָָךָ ברנהרדָ שלָ לביתוָ להגיעָ

ָָָ.פניםָאלָפניםָכלפיָאדונוָאשרָכהָהרבהָלהתנכלָאליו

ריָחרשָאשרָטרָשניָשוכברָעמדוָעלָהמשמָָ,עודָבאותוָערב
ָָ במיוחד עעזריאלָשכרםָ עלָהמשמרָ שלָָָלשיעמדוָ ביתוָ ידָ

צעדיוָָדברנהר כלָ עלָ ָָָָ,ולשמורָ בידם יתפשוהוָ כאשרָלמעןָ
ָאותָוסימן.ָָממנוָָיקבלו

 שבוע הבא פרק אחרון. 
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רּושה מַ  סּו פֵּ ֶליָך  ק: "ַהפָּ לּו אֵּ ַפלְּ ִהתְּ וְּ
צָּ  רּוְךרִָקצּו)? ם"ֶדֶרְך ַארְּ ןָע  ח   (ֻשלְּ

 ___________________________

 ___________________________

 _____________ _____________ 

ה ֶשל ִאיש  ַמדּועַ  חָּ הֲאנָּ רָּ קָּ ִלי יְּ אֵּ רְּ   ַהִישְּ
ֹאד צֹויִָלּקּוטָ )ָ?מְּ תָ(ע   

 ___________________________

 ___________________________

 _____________ _____________  

_ __________________________  

רּושה מַ  סּו פֵּ ה  ק: ַהפָּ תָּ אָּ 'ַעִין לֹא רָּ
ה לֹו' ַחכֵּ ָך ַיֲעֶשה ִלמְּ תְּ  ?ֱאֹלִהים זּולָּ

בַָ)  ָ("םַרמְּ
 

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________ 

 

_ָמשפחה__________ָָשם_________
_______ָכיתהָ_____ת"ת____  

 

'.דאת התשובות אפשר להגיש עד יום   

הפותרים נכונה יכנסו להגרלה, את התשובות 
 יש להכניס לתיבה באולם התפילות.

 

 
ָָ:הזוכהָבהגרלָה

 צוקר חיים 
 ברסלב ת"ת 

 כיתה ה' 

 

 
 

ַפלֵּ ר ֻמתָּ ם ַהִא  ִהתְּ רּוְךרִָקצּו)ָ ר?ִציּול מּול לְּ ןָע  ח   (ֻשלְּ
 

כֵּ  " ('חָ–ָחי")סימןָ תשובה: ל לֹאן וְּ ַפלֵּ ֶנֶגד ִיתְּ  כְּ
יֶזה  ,"ִציּור אֵּ

 

אּו אֹותֹו א ִהיה מַ  רְּ אֶשקָּ ם ַהבָּ עֹולָּ ִמים הָּ בַָ) ?ֲחכָּ  "ם(ַרמְּ

ם "(ָ'חָ–ָ'חָהלָתשובה)הל'ָ תשובה: אּוהּו עֹולָּ רָּ לֹא קְּ וְּ
ם ַאַחר  דָּ אָּ ִאין לֹו לָּ ן ַהַחִיים בָּ י ֶשאֹותָּ נֵּ א ִמפְּ א ֶאלָּ ַהבָּ
ֶזהּו  ֶנֶפש וְּ גּוף וְּ נּו ַקיִָּמים בֹו בְּ ם ַהֶזה ֶשאָּ עֹולָּ י הָּ ַחיֵּ

ה: ִראשֹונָּ ם בָּ דָּ ל אָּ כָּ א לְּ צָּ  "ַהִנמְּ
 

מַ  דֵּ ל עַ ה זֹוכֶ ה לְּ ה י יְּ ִלי שּום ֱאמּונָּ ִמימּות בְּ ּותְּ
מֹות כְּ צֹויִָלּקּוטָ )? חָּ  ת(ע 

ִמימּות " (נ"הָ–)אמתָואמונהָ תשובה: ה ּותְּ י ֱאמּונָּ דֵּ ַעל־יְּ וְּ
צֹון ֶשהּוא  ִחיַנת רָּ בֹוא ִלבְּ מֹות זֹוִכין לָּ כְּ ִלי שּום חָּ בְּ

דֹושָּ  ה ַהקְּ מָּ כְּ חָּ ה ֲאִפלּו מֵּ לָּ ַמעְּ ה"לְּ  

השאלות משבוע תשובות על 
 תשובות על השאלות משבוע שעבר:

יָּ  מַ ר ַכֲאשֶ ה  זֶ ה הָּ נּוד עָּ ֹסעַ  ַרבֵּ ֶבר ִלנְּ ֶלמְּ ג לְּ  

 
שֶ ה ַכמָּ  ה  קָּ

רֵּ  ִהפָּ ד לְּ
ַהֶרבֶ  ה מֵּ  

נּו ִהִגיעַ  לּו ַרבֵּ אהָּ מָּ ִמיִדיב לְּ ַהַתלְּ ם  וְּ
אֹוֲהִבי ים הָּ ו... ַאֲחרָּ  

 

אֶ  לָּ ה ִתרְּ ֲעגָּ ה הָּ
ִאיטָּ  ֲעִליָּ ה הֵּ ה, בָּ

 ֹ רּוא ב י ַאֲחרֵּ ץ נָּ
לָּ  ֲעגָּ  ה...הָּ

נּו דֹוש  ַרבֵּ שָּ ר ִספֵּ  ַהקָּ חַ ד  ַהלֹומֵּ ל עַ ל מָּ שֹוכֵּ ִלמּודֹו ת אֶ  וְּ  

 
יֶ ה מַ   ה?ִיהְּ
חַ י ֲאנִ  ת אֶ  שֹוכֵּ

 ל...ַהכֹ 

 
כֹו ֻדבָּ ן! נָּ ר מְּ

ַסְך ל ַהכֹ  בְּ
ִמלּו ִביֹו יבְּ  תחָּ

 
אֶ  נּוי לִ ה ִנרְּ  ֶשֲאַנחְּ

ִדי ִחנָּ ם עֹובְּ ה זֶ ם, לְּ
 ֹ ַמלֵּ א ל   אִמתְּ

יֶ ף סֹוף סֹו י לִ ה ִיהְּ
ה ַקלָּ ה ֲעֹבדָּ 

לּו ַתשְּ ֻכבָּ ם בְּ  דמְּ

ִבין, כֵּ   בּורָּ ת ֶהחָּ ה, שְּ
יזֶ  בֵּ ה אֵּ ַעצְּ  ן.מְּ

מַ  כָּ ר  אָּ ם: ֶהחָּ  

 

כִ  פַ ה מַ י וְּ כֶ ת ִאכְּ ם לָּ
י ִבין ֶשאֵּ ַמלֵּ ת ֶהחָּ א, ִמתְּ
ִלים ַאתֶ י ֲהרֵּ  ַקבְּ ם מְּ

לּו ל כָּ ל עַ ן הֹוגֵּ ם ַתשְּ
 ה!ֲעבֹודָּ ל שֶ ה ַדקָּ 

מֹו שָּ ן כֵּ  כְּ ל: ַבִנמְּ  

 

ל  שֶ ה ַדקָּ ל כָּ י ֲהרֵּ 
צַ א ִהיה  תֹורָּ  ח נֵּ

ִחי צָּ עַ ם נְּ ל כָּ ל וְּ
ה  תֹורָּ ל  שֶ ה ִמלָּ 

ִלי ַקבְּ כָּ ם מְּ ר  שָּ
ִא  פַ ה מַ ן כֵּ ם וְּ ת  ִאכְּ
חַ י ֶשֲאנִ י לִ   .שֹוכֵּ

 
כֵּ  לָּ חַ ן  וְּ ֹ   ִלמּודֹו ת  אֶ   ַהשֹוכֵּ ִגיחַ א  ֶשל זֶ   ַישְּ ה בָּ

עַ ם ַחִיית תֹוַר א ִהיה  ַהתֹורָּ י ֲהרֵּ י כִ  ל כָּ ל וְּ
ַקבֵּ א הּוה ּוִמלָּ ת אֹו כָּ ל יְּ יד עַ ר שָּ  ף. סֹון אֵּ

ב וָּ  ◼ הָּ י זָּ פֵּ ַאלְּ ֶסף: טֹוב ִלי תֹוַרת ִפיָך מֵּ יו: קתֹוַרת ֱאֹל ◼כָּ ַעד ֲאֻשרָּ ִלבֹו לֹא ִתמְּ דּות ה 'תֹוַרת ה ◼יו בְּ ֶפש עֵּ ִשיַבת נָּ ה מְּ ִמימָּ ִכיַמת ֶפִתי: 'תְּ ה ַמחְּ נָּ  ֶנֱאמָּ

 
צֵּ  ִעיה ִבקְּ שּור הָּ ִדי  ִחפְּ מּוַר ם עֹובְּ לּות  תְּ ן הֹוגֵּ ם  ַתשְּ  
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לֹוט,ָמְָּ לִָעיר,ִָשכֹורָכְּ ּהָש  חֹוב  לִָברְּ גֹול  ִמתְּ הָגֹויָש  יז  הָא  חֹוקָהּואָרֹוא  ר  חֹוב,ָמ  רְּ הּוִדיָב  ְךָלֹוָיְּ ְך,ָָהֹול  ל  ֻלכְּ

ַפתָלֹו,ַָעלָאֹותֹוַָהגֹוי?ָָ ִכיַָמהִָאכְּ יןָכ ל.ָוְּ ע  מֹוָלְּ הַָעצְּ ַבז  רָּומְּ פ  מֹוַָעדָע  תַָעצְּ ִפילָא  ַָמשְּ
ַכּוָ  לֹותִָמַּתַחתִָלבְִָּמתְּ שְּ ַּתלְּ ִציִציֹותַָהִמשְּ ִחיןָבְּ הּואַָמבְּ הָלֹוָש  מ  ַתע,ִָנדְּ פ  כֹו,ַָאְךָלְּ ַדרְּ ִשיְךָבְּ ַהמְּ לָָןָהּואָלְּ יוָש  ד  ג 

תָָ בָא  בֹו,ָכֹוא  ִקרְּ ַבטָבְּ הּוִדי!ִָלבֹוִָנצְּ י,ָיְּ י,ָא  י,ָא  מֹו.ָא  ַעצְּ שָלְּ הּוִדי!!!ָהּואָלֹוח  םָָאֹותֹוִָשכֹור.ָיְּ ל  לָ'צ  בֹונֹוָש  לְּ ע 
לָאֹותֹוָיְָּ לֹונֹוָש  הִָבקְּ א  רְּ ל אָא  קֹום,ָש  רִָמןַָהמ  קַָמה  ַרח  תְּ מֹו,ָא  ַעצְּ רָלְּ הּואָאֹומ  ה.ָוְּ ַבז  ִנתְּ הּוִדיֱָָאֹלִקים'ָש 

ה.ָָ ַבז  אִָיתְּ מ  ן,ָש  כ  ִָמסְּ
נָ  יתַָהכְּ ב  לִָעִמיָבְּ ס  ַספְּ בָבְּ ה,ַָהיֹוש  ל  ק  ה!ַָיַענְּ ל  ק  הּוַָיַענְּ ת...ָאֹוי,ָז  הָא  הּואָרֹוא  בָש  ַתע,ָחֹוש  פ  ת.ִָלבֹוַָָאְךָלְּ ס 

ִפים ֻטנ  רּוִעיםָּומְּ ִדיםָקְּ ג  ְך,ִָבבְּ ל  ֻלכְּ ה,ָמְּ ג  ר  ַפלַָהַמדְּ ִדידֹו,ִָבשְּ הָיְּ ל  ק  ש.ַָיַענְּ טַָממ  ב,ָצֹוב  לּוָָכֹוא  ש.ָא  ,ִָשכֹורַָממ 
ַרִבים לֹונֹוָב  נֹוַעָקְּ הֹוִשיבֹוַָבַצד,ִָלמְּ ה,ָאּוַליָלְּ ר  זְּ הֹוִשיטָלֹוָע  יוָלְּ ל  בָא  ר  ק  ן!ָהּואִָמתְּ כ  .ַָאְךָל א,ָָבּושֹות,ִָמסְּ

ִרי.ָָ 'הֲָחב  ל  ק  נּוַָיַענְּ ינ  הּוָא  ָז 
ףָאָ  ש  ַשפְּ ה?!ָהּואָמְּ ן?!ָאּוַליֲָאִניָטֹוע  כ  ל אַָמֲאִמין.ֲָָהִיּת  יוָכְּ ינ  ִחיִדי, ֲאהּוַבי, ִשכֹור תָע  ִני יְּ ִני!!! בְּ י ֶזה בְּ ֲהרֵּ

ן גֵּ ה ֶשִמיָּד יָּ אָּ יָּכֹול ִנרְּ ִחידֹו ֲאהּובֹו... ִכבְּ נֹו יְּ ץ ֶאל בְּ לֹויַמֶל'ה ֶשִלי! הּוא רָּ ּה ֶשל ִעיר?! שְּ חֹובָּ ֶיַחפֶ   ִברְּ יה  וְּ לָּ ו עָּ
ִרית.. שָּ ל ֶדֶרְך ֶאפְּ כָּ ָ. בְּ

יו יו ַעד סֹוף יָּמָּ נָּ זְּ אָּ ל בְּ צֵּ ַצלְּ ִשיכּו לְּ ֶצלֹות״, ֶשַימְּ ַצלְּ ִטירֹות ״מְּ י סְּ תֵּ יֹו שְּ ר לֹו ַעל ֶלחְּ ח  ַאְך לֹא! הּוא סֹוטֵּ , ּופֹוצֵּ
יְך ֶאה אֵּ ָך?! ִתרְּ מְּ ַעצְּ ה עֹוֶשה לְּ לּו בּושֹות ַאתָּ ַח. ״אֵּ לֹויִמי!!! הּוא צֹווֵּ וּוַית ַכַעס. ״שְּ ה רְּ שָּ רָּ ה!  ִבדְּ אָּ ה ִנרְּ  ַאתָּ

ַביֵּש?!   ָך ִמתְּ ינְּ ָך, ַהאֵּ ף ִממְּ כֹוהֹול נֹודֵּ יַח ַאלְּ ח, רֵּ נָּ ְך, ֻמזְּ לָּ ֻלכְּ  מְּ
םָָ כּול  ַדּקֹות,ָ ּתֹוְךָ ג ה״.ָ ַב״ַהצ  ַלֲחזֹותָ ִביב,ָ ס  ףָ ַאס  ִמתְּ ַרבָ ֲהמֹוןָ

לּוָבּושֹות!ָָ ִעים...ָא  רָרֹוִאים,ָיֹודְּ ב  ָכְּ
ָ

ן.  בֹונֵּ ה ִנתְּ בָּ  הָּ
בַָָהַמבְָּ ר,ִָלבֹוָכֹוא  יוָיֹות  ל  רֹובָא  הּואָק  הָש  ִגל  לָש  כ  ִחיןַָבִשכֹור,ָכְּ

ַבט.ָָ הּוִדיִָלבֹוִָנצְּ ַפת.ַָעלָיְּ ְךִָאכְּ לָכ  י הָלֹוָכ  ן,ַָעלָגֹויָל אָה  כ  ר.ָא  יֹות 
לָָ ס  ַספְּ רּוָלְּ בְּ ַסיָ ָָ-ַעלָח  בָלְּ ר  ק  ןָהּואִָמתְּ ַעלָכ  שָוְּ בַָממ  רָכֹוא  ב  הָכְּ ַעָָז 

י דֹו.ָָ ָבְּ
ִחידֹו,ֲָאהּובֹו,ָהּואָָ יְּ נֹוָ נֹו,ָבְּ הּוָבְּ ז  הָש  ַגל  הּואָמְּ ש  אָכְּ ק  ַדוְּ ה,ָ ִהנ  וְּ
ה.ָָ ִביבָצֹוִפיםַָבַנֲעש  םִָמס  ֻכל  ש  ַהכֹותֹו,ָכְּ הָלְּ שָרֹוצ  יוָּוַממ  ל  קָע  ָצֹוע 

לְָּ הָ ַמִגיע  הָ ַאֲהב  ה  וְּ הָ ב  ַהִקרְּ ש  כְּ אָ ק  ַדוְּ ןָש  כ  ַרֲחִמיםֲָָהִיּת  ה  וְּ ּהָ ִשיא 
ּוִמַדתָָ יּו,ָ ה  ל אָ כְּ ִמיםָ ֱעל  נ  בָ א  ה  יָ ַרֲחמ  ז,ָ א  אָ ק  ַדוְּ א ד,ָ מְּ דֹוִליםָ גְּ

ּה?!ָָ ּת  ַארְּ ִתפְּ תָבְּ צ  ַָהִדיןָפֹור 
א ק  ַדוְּ ַתב,ָש  רַָזַצ״לָכ  ַלז  קָבְּ ח  ַה"צָר'ִָיצְּ ן,ַָהג  ןָכ  כ  הָָָָא  ַאֲהב  ה  ש  כְּ

ִּתיּות,ַָרֲחִמיםָָ פ  ר בִָאכְּ ז,ָמ  אָא  ק  ם,ַָדוְּ ִשיא  ַרֲחִמיםַָמִגיִעיםָלְּ ה  וְּ
עֹונ ש.ָָ זָוְּ ַצַער,ָי שַָכַעס,ָרֹוג  ָוְּ

ִביִאים ֶאת   ם, מְּ א הֵּ קָּ דֹוִלים, ַדוְּ ַרֲחִמים ַהגְּ ן', הָּ ב ַעל ַהבֵּ י אָּ 'ַרֲחמֵּ
י   ִלידֵּ ב  אָּ שֶ ַצעַ הָּ ַעד  דֹול,  גָּ ֹכה  ּוַמֲעִנישֹו. ר  ן,  ַהבֵּ ַעל  ס  כֹועֵּ הּוא 

ִבין  הָּ ל לְּ ַתדֵּ ִהשְּ תֹו לְּ ן, חֹובָּ ַהבֵּ יו. וְּ כָּ רָּ ַשֶנה ֶאת דְּ ְך יְּ אּוַלי ִמתֹוְך כָּ
ֲעצּוִמים   הָּ ַרֲחִמים  הָּ ֲחַמת  מֵּ ַרק  ִרים  ַהִמקְּ ֶשל  ט  לָּ ַהֻמחְּ ֹרב  ֶשבְּ

יו ֶקֶצף ַאְך ַהכֹ  לָּ בֹו ַוֲעִתידֹו ִנַתן עָּ ַמצָּ ב לְּ ם אָּ ַרחֵּ ַע ִמ'כְּ ל ֶבֱאֶמת נֹובֵּ
ִנים',   ַעל בָּ

ָך ַהֲעִריְך ֶאת ַהִבֹקֶרת אֹו ַהַכַעס, ַדע לְּ הֹוִקיר ּולְּ ד, לְּ ַכבֵּ נּות, לְּ לָּ ַסבְּ ר בְּ ַאזֵּ ִהתְּ ל לְּ ַתדֵּ ן ִישְּ ַעל כֵּ ם דֹוֲאִגים    וְּ הֵּ
ָך.   ה ַהֹכל ֲעבּורְּ ַמֲעשֵּ ָך... לְּ ַדַעתָשָ לְּ מּורָל  דָא  לָי ל  ש בָכ  ַלחְּ ַעטָוְּ ןָמְּ י  ַדמְּ ִחילָלְּ יו,ִָאםַָרקַָיתְּ ַנתָהֹור  ןָזּוַָכּו  כ  א 

ַמעַָ יֹוםָלְּ הָו  ל  ִניםַָרבֹותַָליְּ ְךָש  ש  מ  עּוָבְּ גְּ י  חּוָוְּ רְּ הָט  תֹו,ַָכמ  יד  ַגעָל  ר  שּוֲָעבּורֹוָמ  םָע  תָה  ֱאמ  תֹו.ַמהָב  ח  ל   ןַָהצְּ

 
 

יו ַחִיים.ָנז. ה ַחיָּ הִָָמי ֶשיֵּש לֹו ֱאמּונָּ ל אֱָאמּונ  לָבְּ ֲאב 
ל אָ ָש  ם ד  ָא  ין ָא  ִָכי ל, ל  ָכְּ ַָחִיים ָלֹו ין ָא  לֹום, ש  ָוְּ ַחס

רֹות.ָ צ  אֹותָוְּ ק  ַפתְּ ַהרְּ אֹותַָרבֹותָוְּ ל  יוָּתְּ ל  רּוָע   ַיַעבְּ
ֲָאִפלּוָ ֲָאַזי ה ֱָאמּונ  ָלֹו י ש ש  ָּוכְּ ד, ָיֻל  ל מ  ע  ָל  ם ד  ָא  ִכי

צָ  ִיסּוִריםָוְּ יָו ל  ִאיםָע  ב  ש  םָכְּ ַנח  יּוַכלָלְּ לֹוםָ, ש  רֹותַָחסָוְּ
מָֹו תַָעצְּ ם א  ַרחֵּ ַרְך יְּ בָּ ם ִיתְּ מֹו, ִכי ַהשֵּ ַהֲחיֹות ֶאת ַעצְּ ּולְּ

יִטיב ַאֲחִריתֹו, יֵּ יו וְּ לָּ הָָעָּ טֹוב  ָלְּ ָלֹו ם ָה  ַהִיסּוִרים וְּ
הָ, ר  ַכפ  ַוַדאי ּולְּ ַרְך הּוא בְּ בָּ ם ִיתְּ ל ַמה ֶשעֹוֶשה ַהשֵּ ִכי כָּ
ה גְּ  טֹובָּ ה.לְּ  ָדֹולָּ

ה,ָ ר  הָצ  יז  יוָא  ל  אָע  ב  ש  הָכְּ יןָלֹוֱָאמּונ  א  רָש  ַחּק  לָמְּ ֲאב 
מֹוָ תַָעצְּ ַהֲחיֹותָא  הָלְּ יןָלֹוַָבמ  א  נֹותָוְּ ִמיִָלפְּ יןָלֹוָלְּ א 
ַאַחרָ לָמ  ל  שּוםַָחִייםָכְּ לָֹו יָן א  ָן ַעל־כ  מֹוָ, תַָעצְּ םָא  ַנח  ּולְּ

לִָ ַרְךָּובְּ ב  םִָיתְּ ִליַָהש  ְךָבְּ הֹול  ן.ָש  ל  אִָלצְּ נ  הַָרֲחמ  ח  ג  יַָהשְּ
ִמידַָכַנ"ל. יוָטֹוִביםָּת  הַָחי  יֱָאמּונ  ד  לַָעל־יְּ  ֲאב 

י ַהַצִדיִקים ָנח. דֵּ ִעַקר ֱאמּוַנת ַהִיחּוד הּוא ַעל־יְּ
ד ֶאחָּ ֶל"ת דְּ אֹות דָּ א דְּ ם קֹוצָּ אַָָאִמִתִיים ֶשהֵּ ִאית  ִכדְּ

ַהַצִדיקָהּואָ דֹושָש  כּו'ַבז ַהרַָהּק  "תָוְּ ל  אֹותָד  אָדְּ  .קֹוצ 
 

ה חָּ  ֲאנָּ
א דָָא. הָמְּ ר  ק  ִליִָהיאָיְּ א  רְּ לִָאישַָהִישְּ נּוִחיָש  הָּוגְּ ח  ֲאנ 

לָ ֲאב  רֹונֹותָ. סְּ מּותַָהח  ל  ִלים ִכיִָהיאָשְּ ַהשְּ ר לְּ שָּ ִאי ֶאפְּ
י דֵּ ה ִכי ִאם ַעל־יְּ חָּ י ֲאנָּ דֵּ רֹון ַעל־יְּ בּות  ַהִחסָּ רְּ קָּ ִהתְּ

ֱאֶמת ֶשַבדֹור, ִכי ִמֶמנּו  ַרב הָּ ַהַצִדיק ֶשהּוא הָּ לְּ
י  דֵּ רֹון ַעל־יְּ ִלים ַהִחסָּ ַהשְּ רּוַח ַחִיים לְּ ִלין הָּ ַקבְּ מְּ

ה. חָּ  ֲאנָּ
 

' בפנים הליכות' מדורשאלות בה אחת
 על ליקוטי עצות מהמדור הזה.א יה ,העלון

ַמהָָ הָבְּ כ  ר  רֹונֹוִָלבְּ נּוִָזכְּ ַמזַָרב  ר  ִּתיָש  ַמעְּ םָָש  אָאֹות  ר  ק  ש 
ס"ָ) ערְּ ל  עטְּ םָ"ב  ש  ִניבְּ צ  כּוַָהַצִדיִקיםַָָקבְּ רָל אָז  ם(,ֲָאש 

ה,ָָ ל  א  אֹותָה  ל  ַגתַָהִנפְּ ַהש  הָלְּ ל  א  ִאיםָה  י  ַהנֹור  דֵּ ַרק ַעל יְּ
ִמיד   תָּ ִנים  ַחנְּ ּוִמתְּ ִשים  ַבקְּ מְּ יּו  ֶשהָּ ס,  ֶלערְּ ֶבעטְּ יּו  ֶשהָּ

כֹות   ִלזְּ ַרְך  בָּ ִיתְּ ם  ַהשֵּ כּו  לְּ ֶשזָּ ַעד  ַרך,ְּ  בָּ ִיתְּ תֹו  ַלֲעבֹודָּ
ֶלה,  אֵּ כָּ מֹות  רָּ בֹוהֹות  גְּ יגֹות  רֵּ ַמדְּ ָלְּ יוָָָ ר  ב  ִבדְּ אָ ַכמּוב  וְּ

רָ)ליקו"מָח"ב,ָסי'ָכ"ה(:ָָ קֹוםַָאח  מ  הָבְּ כ  ר  רֹונֹוִָלבְּ ִזכְּ
י   דֵּ יְּ ַעל  ַרק  ם  תָּ יגָּ רֵּ ַמדְּ לְּ אּו  בָּ לֹא  ַהַצִדיִקים  ל  כָּ ֲאֶשר 

ם ִיתְּ  ַהשֵּ ה, וְּ ִפלָּ ִמיד, ַעד  תְּ ה תָּ ִפלָּ נּו ַלֲעסֹוק ִבתְּ ַזכֵּ ַרְך יְּ בָּ
דֹוִשים יו ַהקְּ אָּ רֵּ צֹון יְּ ִכרְּ ַרְך וְּ בָּ צֹונֹו ִיתְּ יֹות ִכרְּ ֶכה ִלהְּ ֶָשִנזְּ

ן.ָ מ  סֹופֹו(ִָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָזי"ַע,ָא  יֹותָבְּ יַָהַמֲעש ִ ז  ָ)ִרמְּ

***ָ

י הָָ עִריןָה  ש  מּוְךִָלטְּ רַָהס  פ  הִָמכְּ כ  ר  רֹונֹוִָלבְּ לִָזכְּ דְּ נְּ ַרִביָמ 
תֹו,ָָ ַוֲעבֹוד  תֹוָ א  ִירְּ וְּ יו,ָ י מ  לָ כ  ןָ ּוַמּת  אָ ַמש  בְּ קָ עֹוס  ִאישָ
א ד,ִָכיָָ צּוםָמְּ ע  בָוְּ ג  י הִָנש ְּ לֹו,ָה  הָש  ִפל  טֲָעבֹוַדתַָהּתְּ ר  ּוִבפְּ

ִסירּותָנָ  לִָבמְּ ַפל  י הִָמתְּ שָָה  ַממ  אַָעדָש  ל  קּותִָנפְּ ב  שָּוִבדְּ פ 
ָָ ִמיּותֹו. ַגשְּ לָ ַבט  יתֹו,  ִנתְּ בֵּ בְּ ה  קָּ לֵּ דְּ ר  עֹורֵּ ִנתְּ ַאַחת  ּוַפַעם 

ה   אָּ נֹורָּ ה וְּ דֹולָּ קּות גְּ בֵּ תֹו ִבדְּ ִפלָּ ַצע תְּ ֶאמְּ ז בְּ ַמד אָּ הּוא עָּ וְּ
ל  לָּ ַמע כְּ לֹא שָּ ה וְּ אָּ גָּשֹות, ַעד ֶשלֹא רָּ רְּ ל הָּ ִבטּול כָּ ֶאת    ּובְּ

ִשים   ֲאנָּ ר  אָּ ּוִמשְּ יתֹו  בֵּ י  שֵּ ַאנְּ מֵּ ר  עֹורֵּ ֶשִנתְּ ַרַעש  הָּ קֹול 
ז   אָּ יּו  ֶשהָּ ִלים  ֲערֵּ יֶזה  אֵּ חּו  רְּ ֶשֻהכְּ ַעד  ם,  שָּ דּו  מְּ ֶשעָּ
ם   שָּ חֹוק, וְּ רָּ מֵּ הֹוִליכֹו ַעד לְּ יו ּולְּ דָּ יָּ יתֹו, ִלַקח אֹותֹו בְּ בֵּ בְּ

קּותֹו עַ  בֵּ קֹומֹו ּוִמדְּ ז ִממְּ לֹא זָּ ַמד וְּ ה. עָּ ִפלָּ ַמר ֶאת ַהתְּ  ד ֶשגָּ

ָָ(ט"חלקָאָרפָָ-שיחָשרפיָקודשָ)

***ָ

לָָ ש  תָ ל  ַהּתֹוע  ַיןָ ִענְּ לְּ ןָ כ  וְּ הָ ִפל  ַהּתְּ תָ ל  ּתֹוע  אֹודֹותָ ַעלָ
אָָ ל  דְּ ִניןָ ִזמְּ דְּ ת,ָ ֱאמ  ה  יָ ַצִדיק  לָ ש  צֹותָ ע  רָ א  ּושְּ הָ ק  ד  ַהצְּ

ִשנּוִייםָָ אָ צ  ִנמְּ ַמעָ ש  דְּ ִניןָ ִזמְּ בְּ ַגםָ וְּ ַמע,ָ ִכיָָש  ַרִבים,ָ
ִמיםָָ ע  ִלפְּ ה,ָוְּ ִראשֹונ  הַָבַפַעםָה  ִפל  הַָהּתְּ ל  ַקבְּ ִמיםִָנתְּ ע  ִלפְּ

ּהָָ ב  בֹותָ ַהרְּ לְּ חָ ר  י  ֻמכְּ רֵּ ִמִדבְּ ִתי  ַדעְּ ֲעִניּות  ִפי  לְּ ן  מּובָּ
ֶפה,   ַעל  בְּ ִתי  ַמעְּ ֶששָּ ה,  כָּ רָּ ִלבְּ רֹונֹו  ִזכְּ ַנ"תְּ  מֹוַהרְּ

יֹום ִעים  בָּ ַארְּ בְּ ה  ִפלָּ ַתִים,   ֶשַהתְּ ינְּ בֵּ ִדלּוג  ִלי  בְּ צּוִפים  רְּ
ה ֶאל ַהֹפַעל.  שָּ הֹוִציא ֶאת ַהַבקָּ ר לְּ יֹותֵּ ֻסֶגֶלת בְּ  מְּ

ָָָ(טָ"חלקָאָשסָָ-שיחָשרפיָקודשָ)

 

 

 


