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 * מתוך ספר לקוטי הלכות *
ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה' ָבֵעת  כגג,

  ַהִהוא ֵלאֹמר

ה ַהִחּלֹותָּ  -ֶאְתַחַנן וָ  ַמְתַנת ִחנָּם. ַאתָּ

ְדְלךָּ  'ְלַהְראֹות'  -ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדךָּ ֶאת גָּ

יָּה ַבְת  א, ְלַהְראֹות ּוְלַגּלֹות ַמה ֶשהָּ ה ַדְיקָּ ִחּלָּ

ִדים ֶשִהְמִשי ם ְמֹאד, ִכי ֲחסָּ ְך ֶנְעלָּ

נּו ֹלא ִנְתַגּלּו ִמימֹות עֹולָּ  ם. ֹמֶשה ַרבֵּ

ם עִ  ה נָּא ְוכּו', ֶששָּ ן ֶאְעְברָּ ַַּקר ַעל־כֵּ

ַמר ל ַרְך אָּ ל ה' ִיְתבָּ ֹו ַהִהְתַגּלּות. ֲאבָּ

ֶזה ְוכּו':  ין ַהְזַמן לָּ ְך ְוכּו', ִכי ֲעַדִין אֵּ ַרב לָּ

נּו. )ִהלְ ַהרְ  ן לָּ נּו ה' ַחְסֶדךָּ ְוֶיְשֲעךָּ ִתתֵּ כֹות אֵּ

נָּה ה ִקים('ַמתָּ י ְפרָּ אשֵּ  , רָּ

 

  ןָהָהר ַהּטֹוב ַהֶזה ְוַהְלָבנֹ  כהג,

ד כָ  ל ֶאחָּ ל ַהְנֻקדֹות טֹובֹות ֶשּמֹוְצִאין ְבכָּ

ִשיחַ  ל, ֶזה ְבִחיַנת ִהְתנֹוְצצּות מָּ אֵּ , ִכי ִמִיְשרָּ

י־ֶזה ִעַַּקר ִעַַּקר ַהּטֹוב  ִשיַח, ְוַעל־ְידֵּ הּוא מָּ

י־ֶזה ִיְהֶיה ִעַַּקר ם, ְוַעל־ְידֵּ עֹולָּ  ִקיּום ּוִבְנַין הָּ

נֹות ּוקְ  ְרבָּ ַבת קָּ ש ְוַהְקרָּ ית־ַהִּמְקדָּ ֹטֶרת. ִבְנַין בֵּ

י ר ַהּטֹוב ַהֶזה ַהֶנֱאַמר ְבבֵּ הָּ ת ְוֶזה ְבִחיַנת הָּ

ש. )ִהלְ  ַמת ַהבֹ  ַהִּמְקדָּ , אֹות 'ֶקר אכֹות ַהְשכָּ

ה  'ח ִשיַח ּוִבְנַין  -ִמתֹוְך אֹוַצר ַהִיְראָּ מָּ

ש, אֹות א ית־ַהִּמְקדָּ ַלִים ּובֵּ  ('ְירּושָּ

 

ְוַאֶתם  דד,

 ַהְדֵבִקים ַבה'

יֶכם ַחִיים ֱאֹלקֵ 

ְלֶכם ַהיֹום   כֻּ

ה הּוא ְלַהעֲ עִ  ה ִדְקֻדשָּ ְכמָּ לֹות ַַּקר ַהחָּ

ִרים ל ַהְדבָּ ר כָּ י  ּוְלַקשֵּ ִלְמקֹור ַהַחִיים ַעל־ְידֵּ

ינּו ַהְַּקדֹוִש  י ֲאבֹותֵּ נּו הֹוְלִכים ְבַדְרכֵּ ים, ֶשאָּ

ִרים ְבחַ  ִרים ְמֻקשָּ ל ַהְדבָּ י ְלַהֲאִמין ֶשכָּ

ם יֵּש אָּ ַרְך ִבְרצֹונֹו ְברָּ  ַהַחִיים, ִכי הּוא ִיְתבָּ

ל ם ְבכָּ ַאִין, ְוהּוא ְמַחֶיה ּוְמַקיֵּם ֶאת ֻכּלָּ  מֵּ

ת  ה ְמַחֶיה אֶ עֵּ תּוב: "ְוַאתָּ ת וֶָּרַגע, ְכמֹו ֶשכָּ

י ַהֶּטַבע ֶאִפיקֹוְרִסים ַחְכמֵּ ל הָּ ם". ֲאבָּ , ֻכּלָּ

ם עֹולָּ ְכַמת ַהֶּטַבע בָּ , ֶשרֹוִצים ְלַהְגִביר חָּ

ִרים ל ַהְדבָּ ם רֹוִצים ַלֲעֹקר כָּ י־ֶזה הֵּ  ַעל־ְידֵּ

ִאי ן ִנְקרָּ ם, ְוַעל־כֵּ ם ִמְּמקֹור ְוֹשֶרש ַחיּותָּ

ינָּם ַמְמִש  ַאַחר ֶשאֵּ ִתים ְבַחיֵּיֶהם, מֵּ יִכין מֵּ

ה  עָּ רָּ ם הָּ ַחיּות ִמְּמקֹור ַהַחִיים ְלִפי ַדְעתָּ

ִאים ּוְמַטְּמִאים  ם ְטמֵּ ן הֵּ ה, ְוַעל־כֵּ לָּ ְוַהְסכָּ

ם ִמְבִחיַנת  ה ְמֹאד, ִכי הֵּ ה ֲחמּורָּ ְבֻטְמאָּ

א ֶשהּוא ֲאִבי ֲאבֹות ַהֻּטְמאָּ  א ְדמֹותָּ  ה. ִסְטרָּ

ִקים בַ א   ל ְכִתיב: "ְוַאֶתם ַהְדבֵּ אֵּ ל ְבִיְשרָּ ה' בָּ

יֶכם ַחִיים ֻכְלֶכם ַהיֹום". )ִהְלכ ֹות ֱאֹלקֵּ

ג ְלִפי אֹוַצר ", אֹות ל'ְנִזיִקין ד

ה   א("ֱאמּונָּה, אֹות קפ -ַהִיְראָּ

ְלֶכם ַהיֹום דד,   ַחִיים כֻּ

ִרי -ִיים ֻכְּלֶכם ַהיֹום חַ  א, ִכי צָּ ש ַדְיקָּ ְך ְלַחדֵּ

ל יֹום וָּיֹום, ְכִאּלּו הּוא ַמְתִחיל  ַהִחיּות ְבכָּ

ִלְחיֹות ַהיֹום. ְוֶזהּו "ַחִיים ֻכְּלֶכם ַהיֹום". 

א. )ִהְלכֹות ְתִפִּלין ה  ה(", אֹות כ''ַהיֹום' ַדְיקָּ

 

ְלֶכם ַהיֹום דד,   ַחִיים כֻּ

ע,בֵ  שָּ ין רָּ ינֹוִני, בֵּ ין בֵּ ל ְזַמן  ין ַצִדיק, בֵּ כָּ

א עָּ  ל ִנְקרָּ אֵּ ם ִיְשרָּ יו ֶששֵּ לָּ

ל יֹום ְלַהְתִחיל  ִריְך ְבכָּ צָּ

ש ְוכּו'. ְוֶזהּו  דָּ חָּ מֵּ

ְבִחיַנת ְוַאֶתם 

ִקים ַבה'  ַהְדבֵּ

יֶכם ַחִיים  ֱאֹלקֵּ

'ַחִיים  -ֻכְּלֶכם ַהיֹום 

א, כִ  י ֻכְּלֶכם ַהיֹום' ַדְיקָּ

ש ַהִחיּות ְבכָּ  ִריְך ְלַחדֵּ  לצָּ

יֹום וָּיֹום ְכִאּלּו הּוא ַמְתִחיל 

 ִלְחיֹות ַהיֹום. ְוֶזהּו "ַחִיים ֻכְּלֶכם

א ַכַנ"ל. )ִהְלכֹות  ַהיֹום". 'ַהיֹום' ַדְיקָּ

 ה(", אֹות כ'ְתִפִּלין ה
 

  םִכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתכֶ  וד,

ינּו ַז"ל: ֶזה ֶחְשבֹון ְתקּופֹותאָ   ְמרּו ַרבֹותֵּ

ִשים וכו', ְדהַ ּוַמזָּ  ְינּו לֹות, ְדַהְינּו ִלְקֹבַע ֳחדָּ

נָּה ְוֹלא ִיְהֶיה בָּ  א ְפִגיַמת ַהְּלבָּ ה ֶשִיְתַמּלֵּ

נָּה ְכאֹור  שּום ִמעּוט ְוִיְהֶיה אֹור ַהְּלבָּ

ה ְוכּו',   ַהַחּמָּ

ֱאמּונָּהדְ  א ְוֻתְשַלם הָּ  ַהְינּו ֶשִתְתַמּלֵּ

ם מּות ְבִלי שּום ְפגָּ ל ַרק  ִבְשלֵּ ּוִמעּוט ְכלָּ

ה, ְדַהְינּו ֶשִיְהֶיה חָּ  זָּק ִתְהֶיה ְכאֹור ַהַחּמָּ

נָּה, ֶשִה  יא ֶבֱאמּונָּתֹו, ֶשִהיא ְבִחיַנת ְלבָּ

ִבין ִיְה  ֶכל ַמִשיג ּומֵּ ין ַהשֵּ  ֶיהְבַמה ֶשאֵּ

ְך ְויִָּאיר ְבִשְכלֹו ְכִאּלּו הּו ל כָּ זָּק בֹו כָּ א חָּ

ִבין בְ  ש, ֶשֶזהּו ִעַּקַ רֹוֶאה ּומֵּ ר ִשְכלֹו ַמּמָּ

ֱאמּונָּה ֶשִיְהֶיה דֹוֶמה לֹו כְ  מּות הָּ ִאּלּו ְשלֵּ

ש, ֶשֶזהּו ְבִחיַנת אוֹ  יו ַמּמָּ ינָּ ר רֹוֶאה ְבעֵּ

ה. )ִהְלכֹות ֹראש ֹחדֶ  נָּה ְכאֹור ַהַחּמָּ ש ַהְּלבָּ

 (', אֹות א'ו

ֵשבֹוָת אֶ ְוָיַדְעָת ַהי לטד, ל ֹום ַוה 

  ְלָבֶבךָ 

ב,עִ  ֹראש ְוַהּלֵּ ְכמֹו  ַַּקר ֲעבֹוַדת ה' ְתלּויָּה ְבהָּ

ִרים ד(: ְויַָּדְעתָּ ַהיֹום ַוֲהשֵּ  תּוב )ְדבָּ בֹותָּ ֶשכָּ

, ֶשְצִריִכין ְלַהְמִשיְך ַעל ַעְצמ ֶבךָּ ֹו ֶאל ְלבָּ

ן ַדַעת ֲאִמִתי ֶשֶזהּו ְבִחיַנת ֹראש, ַהְינּו לְ  ַתַּקֵּ

ֹראש ּולְ  ב, ַהְמִשיְך ַהַדַעת ֶאל ַהּלֵּ ַהַדַעת ֶשבָּ

ב  ל ֶחְמַדת ַהּלֵּ י ְלַבּטֵּ ְכדֵּ

ֶשִיְהֶיה ִלבֹו ִבְרשּותֹו. 

ת)ִהְלכֹות   ב(י", אֹות ו' ַשבָּ

 לזכות לכל הישועות  ַנ ַנְח ַנְחָמ ַנְחָמן מאומן  טוב להגיד ולשיר

 

 

 

 

 

 

 

 * נסיעתו לארץ ישראל –חיי מוהר"ן * 

 ... (קלג) )דֹוש )ה  ְוִנְשַמע ִמִפיו ַהַּקָּ

תֹו ִמֶּמעְדֶוועִדיְווֶקע ְלֶאֶרץ  ־קֶדם ְנִסיעָּ

ַמר ֶש  י ַחג ַהֶפַסח ֶשאָּ ל ִבימֵּ אֵּ הּוא ִיְשרָּ

י ְלַקיֵּם ־רֹוֶצה ִלַסע ְלֶאֶרץ ל ְכדֵּ אֵּ ִיְשרָּ

ל ַהַתְריָּ"ג ִמְצוֹות ִלְכלל ַיַחד כָּ  ם כָּ ל שָּ

רֶ  אָּ ל ַהִּמְצוֹות ַהְתלּויֹות בָּ ץ, ִעם כָּ

ם ַיַחד ־ַהִּמְצוֹות ֶשל חּוץ ְללָּ ֶרץ ּוְלכָּ אָּ לָּ

ִניּות. ְוַאַחר ם ְברּוחָּ ְך יּוַכל ־ּוְלַקְימָּ כָּ

ּלּו ל אֵּ אּוי ְבַגְשִמיּות. ּוְבכָּ רָּ ם כָּ  ְלַקְימָּ

ִרים יֵּש ִשיחֹות ְוִספּוִרים ַהְרבֵּ  ה ַהְדבָּ

ִשים ֶשִסְפרּו זאת לְ  ֲאנָּ הָּ ן מֵּ ַני. ַאְך ַכּמּובָּ פָּ

ל ֶזה, ַעל ִייִתי ְבכָּ נִכי לא הָּ ר ־אָּ ן ֶנְחסָּ כֵּ

ִרי ט ַבֲאמָּ ם ִכי ֻרבֹו ְכֻכּלֹו ְולא יָּכְלִתי ְלַלַּקֵּ

 ִאם ְמַעט ִדְמַעט. 

ַע וְ  ַמר ֶשַגם ִמַּטַעם ֶזה הּוא נֹוסֵּ אָּ

יָּה צָּ ־ְלֶאֶרץ ל ִכי ִמַּקֶדם ְכֶשהָּ אֵּ ִריְך ִיְשרָּ

נֹו ַרבִ  ר ִמְזקֵּ בָּ ה דָּ כָּ ן ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ י ַנְחמָּ

ב ְבֶאֶרץ ַח אֶ ־ַהשֹוכֵּ יָּה שֹולֵּ ל הָּ אֵּ ת ִיְשרָּ

ה  כָּ ַהַצִדיק ַרִבי ְיַשְעיָּה ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ

י יו ְוכּו' ְואֵּ ב ְבַסִמיֶלע ְוַעְכשָּ נֹו ַהשֹוכֵּ

ְלחֹו. ַעל ַע ־יָּכֹול ְלשָּ ן הּוא נֹוסֵּ כֵּ

י ְלַדבֵּ ־ְלֶאֶרץ ל ְכדֵּ אֵּ נֹו ִיְשרָּ ר ִעם ְזקֵּ

י ה ּוְלַהֲעִמיד ִעּמֹו אֶפן אֵּ כָּ ְך ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ

יַדע   )ההמשך מעבר לדף(...        יּוַכל לֵּ
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ה חָּ  ,ו'תֹוכֵּ

 

ם ּובֹו ָכלּול ַמה ֶשָצִריְך ָכל ֶאָחד ְלַדֵבר עִ 
ֵברֹו ְבִיְרַאת ָשַמִים, ְוכּו'.  ח 

 

י ֶשִּמ ־לעַ  ב ְבנֵּי ְידֵּ רֵּ ְשַתְדִלים ְועֹוְסִקים ְלקָּ

ַרְך, ַעל ם ִיְתבָּ ם ְלַהשֵּ דָּ ם ־אָּ י ֶזה ִנְשלָּ ְידֵּ

ַדעַ  דֹול, ַעד ֶשזֹוֶכה לָּ מּות גָּ ת ַדְעתֹו ִבְשלֵּ

י ם לֵּ דָּ אָּ ר לָּ ל ַמה ֶשֶאְפשָּ ַדע ּוְלַהִשיג כָּ

ידַ  ם לֵּ דָּ אָּ ר לָּ ע ּוְלַהִשיג, ַמה ֶשִאי ֶאְפשָּ

ר.  ִנים ְויָּכֹול ִלְפֹקד ־ְוַעליֹותֵּ י ֶזה זֹוֶכה ְלבָּ ְידֵּ

רֹות )שם, סימן נג(.  ַעַּקָּ

   ... ֶָּדיך ַרִבים ַוֲחסָּ ִני ְבַרֲחֶמיךָּ הָּ  ּוְתַזכֵּ

ֲעצּוִמים, ְלַהֲעִמיד ַתְלִמיִדים ֲהגּוִנים  הָּ

דֹוש ַוֲאִמִת  ֶהם ַדַעת קָּ ִאיר בָּ ה ְלהָּ י, ַהְרבֵּ

ם ְבֶדֶרְך ְישָּ  ם ֶאת ְלַהְדִריכָּ ה, ְלהֹוִדיעָּ רָּ

ת ַהַּמֲעֶשה ה ְואֵּ ֲאֶשר  ַהֶדֶרְך ֲאֶשר יְֵּלכּו בָּ

ינּו  ַרבֹותֵּ ַיֲעשּו, ְכִפי ַמה ֶשִַּקַבְלנּו מֵּ

ה, ַבֶדֶרְך ֲאֶש  כָּ ר ַהְַּקדֹוִשים ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ

ֶהם  ִאיר בָּ ם, ְלהָּ עֹולָּ ינּו מֵּ ְרכּו בֹו ֲאבֹותֵּ דָּ

צֹות ְנכֹונֹות ִוישָּ  ם עֵּ ִקיצָּ ם ּוְלהָּ רֹות, ּוְלעֹוְררָּ

ֶהם ַדַעת ְוִיְרַאת שָּ  ם ְלַהְכִניס בָּ ַמִים, ִמְשנָּתָּ

ֶליךָּ ֶבֱאֶמת ְבכָּ  שּוב אֵּ ם ְבֹאֶפן ֶשִיְזכּו לָּ בָּ ל ְלבָּ

ה פְש  ם. "ֲאַלְּמדָּ ל ְמֹאדָּ ם ּוְבכָּ ל ַנְפשָּ ִעים ּוְבכָּ

ֶליךָּ יָּשּובּו".  ִאים אֵּ ֶכיךָּ ְוַחּטָּ  ְדרָּ

  ְַרִביםו ִני ְבַרֲחֶמיךָּ הָּ ִני ְוִתְשְמרֵּ , ַתִצילֵּ

ֶבת ֶשֹּלא ַיֲעֶלה ְבַדְעִתי שּום ְפִניָּה ּוַמֲחֶש 

דָּ  ְרבּות ְבנֵּי אָּ לֹום ְבִעְניָּן ִהְתקָּ ם חּוץ ַחס ְושָּ

לֹום, ַרק ל  ִבְשִביל ְלַהְרבֹות ְכבֹוִדי ַחס ְושָּ כָּ

ִתי ִתְהֶיה ֶבא י ֱֶמת ִבְש ַכּוָּנָּ ִביל ְכבֹוְדךָּ ְכדֵּ

מֹוִני  ף כָּ ן ֹכַח ְליָּעֵּ . ְוִתתֵּ ְלַמֹּלאת ְרצֹוֶנךָּ

ל ַהִּטְרחֹות  ה כָּ ל ְבַאֲהבָּ ִלְסֹבל וְלַקבֵּ

ֶסק ֶזה ְלקָּ  ב ְוַהְיִגיעֹות ֶשְצִריִכין ִבְשִביל עֵּ רֵּ

ַרְך. ְוֶאְזכֶ  ם ִיְתבָּ ם ַלֲעבֹוַדת ַהשֵּ דָּ ה ְבנֵּי אָּ

יהֶ  ם ִלְרֹדף ַאֲחרֵּ ְרבָּ ל ֹכִחי ְלקָּ ם ְבכָּ

ִתי ִיְהֶיה ְלִשְמךָּ ְלבַ  ל ַכּוָּנָּ , ְוכָּ ֶתךָּ ד ַלֲעבֹודָּ

י ְלַהְשִלים ַדְעִתי ְבַתְכִלית  ֶבֱאֶמת, ְכדֵּ

מּות ִכְרצֹוְנךָּ ַהּטֹוב, ְוַעל י־ַהְשלֵּ ִני ־ְידֵּ ֶזה ְתַזכֵּ

ה  ִיים ְוַקיִָּמים ִבְקֻדשָּ ִנים חָּ ְלהֹוִליד בָּ

הֳ  , ְוַתְרֶבה ַזרְ ּוְבטָּ ֶתךָּ ה ְלִשְמךָּ ְוַלֲעבֹודָּ נּו רָּ עֵּ

רֹוב. ַמִים לָּ י ַהשָּ )לקוטי  ְכחֹול ַהיָּם ּוְככֹוְכבֵּ
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 * חיי מוהר"ן * 

 נסיעתו לארץ ישראל  

  (המשך הסיפור) ...  ּוְלַהֲעִמיד ִעּמֹו

ִמיד ַמה אֶפן  יַדע ִמֶּמנּו תָּ יְך יּוַכל לֵּ אֵּ

יַדע ַעל יָּדֹו.  ִריְך לֵּ  ֶשהּוא צָּ

יּו לֹו ּו ה ְכִפי ַהִנְשַמע ֶשהָּ ה ְוַכּמָּ ַכּמָּ

תֹו ְלֶאֶרץ ִמים ְבִעְנַין ְנִסיעָּ ל ־ְטעָּ אֵּ ִיְשרָּ

ל. כִ  ה ְכלָּ רֹות ֶשּלא ִגּלָּ ל ִמְּלַבד ַהִנְסתָּ י כָּ

שָּ  ם לא עָּ ה, ְלעֹולָּ שָּ ר ֶשעָּ בָּ ר ְודָּ בָּ ה דָּ

ד ְלַבדֹו, ַרק בְ  ר ִבְשִביל ַטַעם ֶאחָּ בָּ ל דָּ כָּ

ה  יָּה בֹו ַכּמָּ ה הָּ שָּ ר ֶשעָּ בָּ ִפיםדָּ ה ֲאלָּ  ְוַכּמָּ

ִמים ֶעְליֹוִנים ֲעֻמִַּקים  ְוִרְבבֹות ְטעָּ

ה  ט ַהְנִסיעָּ ּוְגבֹוִהים ְמאד ְמאד, ּוִבְפרָּ

ַסר ַנְפשֹו ַעל ֶזה־ְלֶאֶרץ ל ֶשּמָּ אֵּ ְמאד  ִיְשרָּ

ר.  ר ְכבָּ ֶרְך ַכְמבאָּ  ְמאד ְבִלי ִשעּור וָּעֵּ

  (קלד) )מַ  )ו ַמְעִתי ִבְשמֹו ֶשאָּ ר קֶדם שָּ

ל ֶשרֹוֶצה ִלְנסַע כְ ־נַָּסע ְלֶאֶרץֶש  אֵּ י ִיְשרָּ דֵּ

ְכמָּ  ה, ִכי יֵּש חָּ אָּ ה ִעּלָּ ְכמָּ ה ְלַהִשיג חָּ

ר יֵּ  ה ְכבָּ אָּ ה ַתתָּ ְכמָּ ה ְוחָּ אָּ ה ְוַתתָּ אָּ ש ִעּלָּ

ה  ְכמָּ ִריְך ְלַהִשיג חָּ לֹו, ַוֲעַדִין הּוא צָּ

ַע  ה, ּוִבְשִביל ֶזה הּוא נֹוסֵּ אָּ ִעּלָּ

ל. וְ ־ְלֶאֶרץ אֵּ דֹוש ִיְשרָּ ִנְשַמע ִמִפיו ַהַּקָּ

ַלְך ַאְרַבע אַ  ֶכף ְכֶשהָּ ַמר ֶשתֵּ ּמֹות ֶשאָּ

ל־ְבֶאֶרץ ה ְלַהִשיג כָּ ֶכף זָּכָּ ל תֵּ אֵּ  ִיְשרָּ

שֹו ְוֶחְפצֹו ֶשנַָּסע ִבְשִבילֹו  ְמֻבַּקָּ

ַמְעִתי ִמִפיו ־ְלֶאֶרץ ל, ְוַגם שָּ אֵּ ִיְשרָּ

ין ֶזה ִמגֶדל ַהִשְמ  עֵּ דֹוש מֵּ ה ְוַהַנַחת ַהַּקָּ חָּ

א ְלֶאֶרץ ֶכף ְכֶשבָּ יָּה לֹו תֵּ ל ־ֶשהָּ אֵּ ִיְשרָּ

תֹו ְוכּו':  א ְרצֹונֹו ּוְתשּוקָּ  ֶשִנְתַמּלֵּ

  (קלה) )ז ְלַרִבי יּוְדל  )ז ַמר אָּ אָּ

ל ְוַרִבי יּוְדל,־ֶשרֹוֶצה ִלְנסַע ְלֶאֶרץ אֵּ  ִיְשרָּ

נּו ְבַוַדאי ַאתֶ  ַמר לֹו ַרבֵּ ַרְך אֹותֹו. ְואָּ ם בֵּ

דֹול ְיִה  ר גָּ בָּ יֶזה דָּ ם אֵּ י רֹוִצים ִלְפעל שָּ

ַרְך ַיְעזר ֶאְתֶכם ם ִיְתבָּ צֹון ֶשַהשֵּ  ֶשִתְזכּו רָּ

ם ַמה ֶשַאֶתם רֹוִצים. ְוִנְענַ  ע לֹו ִלְפעל שָּ

תֹו, ַאַחר ִייִתי ־ראשֹו ַעל ִבְרכָּ ַמר הָּ ְך אָּ כָּ

ִשי ְוֶחְפִצי ְוִעְניָּנִ  י ֶשֲאִני יָּכֹול ִלְפעל ְמֻבַּקָּ

ִייִתי יָּכֹול־רֹוֶצה ִלְפעל ְבֶאֶרץ ל, הָּ אֵּ  ִיְשרָּ

שֹות ־ִלְפעל ַגם פה ַעל י ְתִפּלֹות ּוַבַּקָּ ְידֵּ

ִריְך ִלְנסעַ  ִייִתי צָּ  ְוַתֲחנּוִנים ְלַבד ְולא הָּ

ל. ַרק ַהִחּלּוק ֶשְכֶשאֶ ־ְלֶאֶרץ אֵּ ְזֶכה ִיְשרָּ

ל ֶאְזֶכה ְלקַ ־ִלְהיֹות ְבֶאֶרץ אֵּ ל ִיְשרָּ בֵּ

ִתי ַעל גָּ אן ־ַהשָּ ל כָּ י ְלבּוִשים, ֲאבָּ ְידֵּ

ִת  גָּ ל ַהשָּ ֶרץ לא אּוַכל ְלַקבֵּ אָּ י ְבחּוץ לָּ

י ְלבּוִשים, ַרק ְבלא ְלבּוִשים־ַעל   ... ְידֵּ

 

 

 

 

 
 

 =  '(ה)חלק  ִחדּוִשים   =      
 

                                ... ה ֻמרְ  ֵיש ֶכֶבת ֶשל ַמֲעֶשה ַעל ַהשּום ֶשהּוא "ְקנָּאְבל" ְבִאיִדיש, ִמּלָּ

ֶפר ַהִּמדֹות -ַקנָּא ה ּוַמְכִניס ַאהֲ  )אהבה יא, קנאה ז(ַבל. ַעיֵּן ְבסֵּ ה ֶשַהשּום מֹוִציא ִקְנאָּ )"בל" בָּ

 .)עיין מעשה עם ר' ישראל בערך רוח הקודש ז(אֹוִתיֹות "לב"(, 


 ה.  ַכָמה י תֹורָּ ל ִמֶּמנּו ִהְתַגּלּות ִחדּושֵּ ה זָּכּו ְלַקבֵּ קָּ י ְנִתיַנת ְצדָּ )עיין בליקוטי ִסְפרּו, ֶשַעל־ְידֵּ

 מוהר"ן יג(


 ִני נּו־ "ַוא  ַמז ַרבֵּ ֶזה רָּ ה": בָּ א אֹותָּ נּו רֹופֵּ תֵּ ק ִבְרפּואָּ דֹוש ֶשַרק הּוא עֹוסֵּ )ֶשל ַהַבת ֶמֶלְך, ַעיֵּן ַהַּקָּ

י ַמֲעִשיֹות יג( א ַבִשיח ְבִספּורֵּ ק ְבִתַּקּונֵּנּו, ַכּמּובָּ י ַהִנגּון, ֶשִבְשמֹו ִעם ַהִנגּון הּוא עֹוסֵּ ֹות ֶשל ַעל־ְידֵּ

ה ֶשהּוא בְ  נּו ִגּלָּ ל ֶשַרבֵּ אֵּ ה, ַעל ַהַּמֲעֶשה ֶשל ַהִשְבעָּ ר' ִיְשרָּ ה ַעְצמֹו ַהִשיר ֶשל ַהְגֻאּלָּ

ה"  א אֹותָּ ל, ֶרֶמז עַ  -ֶבעְטִליְר'ס ְבִדבּורֹו "ַוֲאִני רֹופֵּ אֹוִתיֹות ְוַהכֹולֵּ ל 'ַוֲאִני' ִגיַמְטִריָּה ע"ב ִעם הָּ

ִתיד ַעל ע"ב ִניִמין ְכִמְנַין 'ֶחסֶ  י ִתְניָּנָּא ח'.ַהִשיר ֶשִיְתַנגֵּן ֶלעָּ  ד'. ַעיֵּן ְבִלַּקּוטֵּ


ִני': ן'  'ַוא  אּומָּ ן מֵּ דֹוש עֹוסֵּ  -ְבִגיַמְטִריָּה ְקַטנָּה 'ַנ ַנח ַנְחמָּ ַנְחמָּ נּו־ַהַּקָּ אֹוִתיֹות. ֶשַרבֵּ ק ִעם הָּ

ה"  א אֹותָּ ן' ִעם ַהִנגּון. "ַוֲאִני רֹופֵּ נּו ִבְשמֹו 'ַנְחמָּ תֵּ אֹוִתיֹות  -ִבְרפּואָּ ִגיַמְטִריָּה 'ַנ ַנח ִעם הָּ

ן'  אּומָּ ן מֵּ ה ַבֶפתֶ  -ַנְחמָּ ַנְחמָּ נּו ִגּלָּ ה הּוא ַהִשיר ֶשַרבֵּ ְרפּואָּ ק, ֶשְשמֹו ִעם ַהְשנֵּי כֹוְלִלים, ֶשהָּ

ה. ְרפּואָּ  הּוא ַהִשיר ְוהָּ


 'ִצינּו ִביהֹוֻשַע "ְוהּו 'ְוהּוא ין ֶשּמָּ ל ְכעֵּ אֵּ ז ַעל ֶאֶרץ ִיְשרָּ ז ְמַרּמֵּ ן ְמַרּמֵּ ם". ְוכֵּ א ַיְנִחיל אֹותָּ

נּו  י ַרבֵּ ם ִמִסְפרֵּ עֹולָּ י מֹוַהְרַנ"ת, ֶשר' נָּ  -ַגם ַעל ַהְדפּוס ְלַמֹּלאות הָּ א ִבימֵּ ִדיש'. ּומּובָּ א ְוגָּ לֵּ ן 'מָּ תָּ

ם ִיְתבָּ  י ֶשַהשֵּ ל, ֶשַעל ְידֵּ אֵּ תֹו ְלֶאֶרץ ִיְשרָּ ר ִעְנַין ַהְדפּוס ִעם ִעְנַין ְנִסיעָּ ַרְך ִהְנִחיל אֹותֹו ִקשֵּ

י ַהְבִקיאּות ַהֹזאת יַ  ִבין ֶשַעל ְידֵּ ז ְבִעְנַין ַהְדפּוס, הּוא הֵּ רֵּ יְך ְלַהְמִתין ְוַגם ְלִהְזדָּ ַדַעת אֵּ ְצִליַח לָּ

ר, 'ְוהּוא' ִגיַמְטִריָּא  ל. ְוַגם ְבֶפֶתק ֶזה ְמֻקשָּ אֵּ  , ּוֶבֱאֶמת 18ִלְנֹסַע ַגם ְלֶאֶרץ ִיְשרָּ

ֶרְך ַהשֹואָּ  ה ְלעֵּ ה ַעל  18ה ִהְתִחילָּ ה ִנְגְרמָּ ַלת ַהֶפֶתק, ְוַהשֹואָּ נָּה ְלַאַחר ַקבָּ  שָּ

ֲחַמת  ל ַקְרדֹוֶנר מֵּ אֵּ נֹו ֶשל ר' ִיְשרָּ ַלש ֶאת ְזקָּ ל תָּ אֵּ י ֶשחֹוְתנֹו ֶשל ר' ִיְשרָּ  ְידֵּ

ַגם ִבְכבֹוד ַהַצִדיק.  ל ֶשפָּ אֵּ י ר' ִיְשרָּ ן ִמִדְברֵּ ְמנָּם מּובָּ ְך,  אָּ ִעְניָּן ִהְתַהפֵּ  ֶשהָּ

י  ה כ', ֶשַעל ְידֵּ א ְבתֹורָּ ל, ְוֶזה ֶשּמּובָּ אֵּ ה זִָּכינּו ְלֶאֶרץ ִיְשרָּ י ַהשֹואָּ  ְוַעל ְידֵּ

ם  דָּ אָּ ל עֹוד ֶשֹּלא ִהִגיַע הָּ א, ֶשכָּ ם מּובָּ ם הּוא ִגבֹור ַתִַּקיף, ְושָּ דָּ אָּ ן, הָּ  ַהזָּקָּ

ל  ל, ַאל ִיְתַהּלֵּ אֵּ ַח. ְלֶאֶרץ ִיְשרָּ  )ראה ערך ר' ישראל קארדונר אות ה(חֹוגֵּר ִכְמַפתֵּ

 


