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ָנה  ׁשָ ָלּה  ָחְלָפה  ֶטֶרם 

ל  ׁשֶ ִטיָרתֹו  ּפְ ִמּיֹום 

ב  ְוַהּלֵ מֹוֲהָרא"ש, 

ְלַהֲאִמין,  ְמָסֵרב 

ל,  ְלַעּכֵ ְמָסֵרב  ַהּמַֹח 

ּדֹוְמעֹות,  ְוָהֵעיַנִים 

ל  ׁשֶ מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵאיַמת  ל  ּכָ

ל  ּמֵ ּסִ ׁשֶ ִמַּיְבְנֵאל,  ַהַּצִּדיק  ָפַתִים.  ַהּשְׂ ַעל  ר  ֻמְזּכָ יק  ּדִ ַהּצַ

י  ְלּתִ ִעילּות ָהרּוָחִנית ַהּבִ יו יֹוֵתר ִמּכֹל ֶאת ַהּפְ אַֹרח ַחּיָ ּבְ

ִלְכַלל  ִנְדֵלית  י  ְלּתִ ַהּבִ ֶפׁש   ַהּנֶ ְמִסירּות  ֶאת  ּפֹוֶסֶקת, 

ל  ְבֵעַרת ֵאׁש ׁשֶ ָרֵאל, ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ֲעצּוָמה, ִמּתֹוְך ּתַ ִיׂשְ

ֶרְסֶלב  י ַנְחָמן ִמּבְ ל ַרּבִ ָנתֹו ׁשֶ י ִמׁשְ ֶרְסֶלב, ַעל ּפִ ּתֹוַרת ּבְ

י ָנָתן. ם ַרּבִ ים, ּוְבראֹׁשָ דֹוׁשִ ְלִמיָדיו ַהּקְ ַנת ּתַ ּוִמׁשְ

ֲחֶנה?!  ר ִלְפֵני ַהּמַ יד ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ָבה ַלּפִ ַהֻאְמָנם?! ַהִאם ּכָ

יָתה  ל ָיָמיו אֹודֹות יֹום ַהּמִ א ּכָ ּטֵ יק ַעְצמֹו ִהְתּבַ ּדִ ָאֵכן, ַהּצַ

ֶות, ְולֹא ֶאת ַהּיֹום  ָפִנים ׂשֹוֲחקֹות. הּוא לֹא ָיֵרא ֶאת ַהּמָ ּבְ

ֶות  ּמָ ּבַ ִהְתּבֹוֵנן  ְוהּוא  ְלבּוׁשֹו,  ָהָיה  ְוָהָדר  עֹז  ָהַאֲחרֹון. 

ַעם,  א ּפַ ּטֵ ְך ִהְתּבַ ֵרה, ּכָ יל ַאַחת ֶעׂשְ ָפִנים ׂשֹוֲחקֹות. ִמּגִ ּבְ

ֵרה ֵהֵחל ְלָהִכין ַעְצמֹו ְליֹומֹו ָהַאֲחרֹון... יל ַאַחת ֶעׂשְ ִמּגִ

ּמּוָבן  ּכַ ְלָכְך?!  מּוָכִנים  ָהִיינּו  ָאנּו  ם  ּגַ ַהִאם  ָאנּו,  אּוָלם 

ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ְלַהֲאִמין,  ל  ְמֻסּגָ ָהָיה  לֹא  נּו  ֵמִאּתָ ִאיׁש  ּלֹא!  ׁשֶ

ָצרֹוֵתיֶהם  ל  ּכָ ֶאת  ִכיל  ַהּמֵ ב  ַהּלֵ מֹוֲהָרא"ש,  ל  ׁשֶ ָהֲעָנק 

ְפעֹם...  ל ִמּלִ ָרֵאל, ֶיְחּדַ ל ִיׂשְ ׁשֶ

ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּמֹחֹו  ׁשֶ ְלַהֲאִמין,  ָרָצה  לֹא  נּו  ֵמִאּתָ ִאיׁש 

  - ּוַבֲחִסידּות  תֹוָרה  ּבְ דּוׁש  ּגָ ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ  - מֹוֲהָרא"ש 

נּו ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים. ק ֵמִעּמָ ּלֵ ִיְסּתַ

ִלְמאֹות  ׁשּובֹות  ּתְ קּו  ּפְ ּסִ ׁשֶ לּו,  ַהּלָ דֹוִלים  ַהּגְ ַהּמִֹחין 

ֶאת  ֵהִכילּו  ׁשֶ לּו,  ַהּלָ יִרים  ּבִ ַהּכַ ַהּמִֹחין  ׁשֹוֲאִלים,  ַאְלֵפי 

ִלְלמֹד  בּו  ִהְתַחּיְ ׁשֶ לּו,  ַהּלָ ַהּמִֹחין  ָלל.  ְוַהּכְ ָרט  ַהּפְ ָצרֹות 

ַעְמקּות  ּבְ ִלְכִריָכה,  ִריָכה  ִמּכְ ְלָיָדיו,  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ֵסֶפר  ל  ּכָ

לּו  ַהּלָ ַהּמִֹחין  ְויֹוֶקֶדת.  ּבֹוֶעֶרת  ּתֹוָרה  ַאֲהַבת  ּבְ ּוְבִעּיּון, 

ם ְלאֹוָרם, ַעד  ּוְלִהְתַחּמֵ ה ָלׁשּוב  ִנְזּכֶ נּו, ְולֹא  ָהְלכּו ֵמִעּמָ

ֵני ָעָפר. ָיִקיצּו ְיׁשֵ

ָהִראׁשֹוָנה,  ַעם  ּפַ ּבַ ב  ּכָ ְלִמׁשְ מֹוֲהָרא"ש  ָנַפל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְתִפּלֹות  ּבִ ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ֲהמֹוֵני  ָקְרעּו 

ּכּוִיים ֶהֱחִלים  ל ַהּסִ ֶנֶגד ּכָ ִפּלֹות ַנֲענּו. ּכְ ְלַהְחָלָמתֹו. ְוַהּתְ

ָרֵאל. אּוָלם  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְלַהְנִהיג ֶאת ֲעַדת  ב  ְוׁשָ מֹוֲהָרא"ש 

ׂשּו  ׂשָ ֶעְליֹוִנים  ַמִים.  ׁשָ ֲעֵרי  ׁשַ ִנְנֲעלּו   ָהַאֲחרֹון,  ָחְליֹו  ּבְ

ַאְרנּו  ִנׁשְ ְוָאנּו  יק,  ְוַצּדִ ָנִקי  ֶנֶפׁש  ֲאֵליֶהם  בֹוא  ּבְ ְוָעְלזּו 

ת ַיְתמּות ּכֹוֶאֶבת ְוצֹוֶרֶבת. ְתחּוׁשַ ים ּוְמֵלִאים ּבִ דּוׁשִ ּגְ

ָהעֹוָלם,  ִמן  ק  ּלֵ ִנְסּתַ ָאְמָנם  מֹוֲהָרא"ש  ִנְטֶעה.  ל  ּבַ ַאְך 

נּו.  ִקְרּבֵ ּבְ ּוְמַפֶעֶמת  ה  ַחּיָ ה  עֹוֶדּנָ דֹוָלה  ַהּגְ רּוחֹו  אּוָלם 

ִרְבבֹות  ִחּבּוָריו,  ְמאֹות  ׁשּובֹוָתיו,  ּתְ ַאְלֵפי  רֹות  ַעׂשְ

ל  ׁשֶ ֱאָמִנים  ַהּנֶ ְנִציֶגיָה  ּכִ ים  ׁשִ ּמְ ַהְמׁשַ ָהֲאדּוִקים  ֲחִסיָדיו 

זּוִרים  ַהּפְ 'ֵהיַכל ַהֹּקֶדׁש'  ִמְדָרׁש  י  ּתֵ ּבָ רֹות  ַעׂשְ ֲהדּות,  ַהּיַ

ַהֹּקֶדׁש'  'ֵהיַכל  קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ָנה  ּלָ ּכֻ ְוַעל  ָהעֹוָלם,  ָכל  ּבְ

ַהִחּנּוְך  מֹוְסדֹות  ל  ּכָ ַעל  ַיְבְנֵאל  ְּבֶרְסֶלב  ְּבִעיר 

ֵהם  ֵאּלּו  ל  ּכָ ּה,  ִקְרּבָ ּבְ ַהּפֹוֲעִלים  ְוַהֶחֶסד 

ָהעֹוֶמֶדת  ְונֹוָרָאה,  ֲעצּוָמה  ה  ְירּוׁשָ ְבִחיַנת  ּבִ

ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים.

ִמְפָעָליו  ָכל  ּבְ ֵחֶלק  ָלַקַחת  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרצֹון,  ִויִהי 

ָהְלָאה  יְך  ּוְלַהְמׁשִ יִרים,  ּבִ ְוַהּכַ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ֶצֶדק,  ּגֹוֵאל  יַאת  ּבִ ֲעֵדי  ַהּבֹוֵרא,  ֲעבֹוַדת  ּבַ

ָיֵמינּו, ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ּבִ

ַהּכֹוֵתב ִּבְתִפַּלת
 ָמַתי ַיִּגיעּו ַמֲעַׂשי ְלַמֲעֵׂשי ֲאבֹוַתי

אברהם אוחיון

ִנְפָרִדים 
 ֵמַהַּצִּדיק  

ִמַּיְבְנֵאל



מאת הרב אברהם אוחיון
ציורים: אבישי חן

עריכת לשון: הרב שאול עובדיה פתיה

ְפָלָאה  יו ַהּמֻ ֶכת ַחּיָ ּסֶ ה ִסּפּוִרים ִמּמַ ָ ִרים ַוֲחִמּשׁ ֶעׂשְ
יק ְיסֹוד עֹוָלם כ"ק מֹוֲהָרא"ש  אֹון ֶהָחִסיד, ַצּדִ ל ַהּגָ  ׁשֶ

ַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר ְׁשֹלֹמה ִׁשיק  זצוק"ל
ְבְנֵאל  יק ִמּיַ ּדִ ַהּצַ

ים ׁשִ ים ּוְמַרּגְ ִאּיּוִרים אֹוֶתְנִטּיִ ים ּבְ ַהְמֻלּוִ
 

50 כרכיו הראשונים של שו"ת 'אשר בנחל' אוצרים בתוכם אלפי מכתבים שנכתבו על ידי
כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש הצדיק מיבנאל זי"ע

ברוחניות  החיים,  תחומי  בכל  גדול,  ועד  מקטן  ישראל  ובת  בר  לכל  עצומים  חיזוקים  ובהם 
ובגשמיות, מעלת לימוד התורה, עבודת ה', תפילה, שמחה, שלום בית, חינוך ילדים ועוד

מבצע מיוחד לרגל ההשקה!

הסט הנדיר שכולם חיכו לו - במהדורת פאר והדר
50 כרכים!

להזמנות ולמשלוחים לכל חלקי הארץ: 054-22-87-882 

₪ 750

מוזל במיוחד!
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ּתֶׁכן ִעְנָיִנים

אְטֶמר?                 10 ל ָהַאְדמֹו"ר ִמּסַ יק ְלַחְדרֹו ׁשֶ ּדִ ֵרץ ַהּצַ ַמּדּוַע ִהְתּפָ
ְתׁשּוָבה                                                                        12 ב ּבִ ָ ּשׁ ן ׁשֶ ּנָ ַהּגַ
יג 'ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות'                                               14 ַהּכֹל ַעל ְמָנת ְלַהּשִׂ
ֶכת ֵעֻדּיֹות?                                               16 ַמּסֶ "ן אֹו ּבְ ֶרת ָהַרְמּבַ ִאּגֶ ּבְ
ּיּוס                                                                       18 ָלה ִמן ַהּגִ ֵנס ַהַהּצָ
נַֹעם                                                   20 ֻהְחְלָפה ּבְ ָלִפים ׁשֶ ֲחִפיַסת ַהּקְ
דּות                                      22 קּוַפת ַהְמַלּמְ יק ִמּתְ ּדִ ל ַהּצַ ַהְנָהגֹוָתיו ׁשֶ
ים ִנְגִלים'                                                                                   24 'ִנּסִ
ל ָהָאִסיר                                                             26 יו ׁשֶ ּנּו ַחּיָ ּתַ ְך ִהׁשְ ּכָ
ַרק                                                                       28 ְבֵני ּבְ ִית ּבִ לֹום ּבַ ׁשְ
"ֵעת ָרצֹון"                                                               30 ה ּבְ ִפּלָ ְזכּות ּתְ ּבִ
יק?                                                   32 ּדִ ר ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּצַ ֵאיְך ֶאְפׁשָ
ִקּבּוץ                                                          34 ים ּבְ ִהּלִ ָעה ִסְפֵרי ּתְ ַאְרּבָ
י רֹוֶצה ִלְגרֹם ָחִליָלה ַצַער ְלַאף ְיהּוִדי"                                     36 "ֵאיֶנּנִ
ִנית                                                                       38 ַרת ַהּטֹוב ָלַרּבָ ַהּכָ
ל ַנַהג ָהאֹוטֹוּבּוס                                                   40 יו ׁשֶ ּנּו ַחּיָ ּתַ ְך ִנׁשְ ּכָ
ּדּוׁש!"                                                           42 ּקִ "ֲאִני ֻמְכָרח ַלֲעמֹד ּבַ
ה קּוְנְטֵרִסים                                                          44 ׁשָ ּקְ ּבִ ה ׁשֶ ָהַעְרִבּיָ
ּדּוְך"                        46 ֶאְמָצא ָלְך ׁשִ ַיְבְנֵאל, ַעד ׁשֶ אן, ּבְ ֶאֶרת ּכָ "ַאּתְ ִנׁשְ
ר"...                                                     48 ִרים ְלַבּשֵׂ ְ ָבר ִמְתַקּשׁ "אּוַלי ּכְ
ה                                                                               50 דֹוׁשָ ה ַהּקְ ּפָ ַהּכִ
ַרת ַהּטֹוב ִלְמַאְבֵטַח                                                                    52 ַהּכָ
"ַרק ֶרַגע!"                                                                                      54
ַלִים                                                                 56 ֶרְך ִלירּוׁשָ ְקִפיַצת ַהּדֶ
ִתיָבה                                                                                    58 ּכַֹח ַהּכְ

ּוִבְפָרט  ֲהלֹום,  ַעד  ָיִדי  ּבְ ע  ּיַ ּסִ ׁשֶ ַעל  עֹוָלם  ְלבֹוֵרא  ְלהֹודֹות  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ה  ּמָ ּבַ ָסָבא.  ָרֵאל  ִיׂשְ רּוַח  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַיְלֵדי  ְלִחּנּוְך  ּוַבֲעִקיִפין  ִרין  ֵמיׁשָ ּבְ ׁשּור  ַהּקָ ָכל  ּבְ

ָמַלִני ַעד ּכֹה? ר ּגְ ל ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ף ֵלאלֹקי ָמרֹום, ַעל ּכָ ם ה', ִאּכַ ֲאַקּדֵ

ֲעבֹוָדִתי,  ה ֵאַלי ּבַ ְתַלּוֶ ּמִ ַרת ַהּטֹוב ְלִמי ׁשֶ ָרָכה ְוֵאין סֹוף ַהּכָ ר ִמּלֹות ּבְ ּגֵ ית, ֲאׁשַ ָראׁשִ

ׁשֹון  ַהּלָ עֹוֵרְך  הּוא  ֲהלֹא  ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ ֶזה  ֵלָמה  ׁשְ ּוְבֶנֱאָמנּות  ֵקץ  ֵאין  ְמִסירּות  ּבִ

ִליָט"א. ַעל  י ָׁשאּול עֹוַבְדָיה ָּפָתָיה ׁשְ ְקצֹוִעי ְוַהְמֻיָחד, ְיִדיִדי ְוַרב ֲחִביִבי, הרה"ג ַרּבִ ַהּמִ

חּוִדית,  ַדְרּכֹו ַהּיִ ַהֲאָדַרת ַהּתֶֹכן ּבְ ׁשֹון ְוֵהן ּבְ ֲעִריַכת ַהּלָ ִדיר, ֵהן ּבַ ֵעִני ּתָ ַעִני ּוְמַסּיְ ּיְ ּסִ ׁשֶ

ֶפר ֶהָחׁשּוב  ל ּכֹחֹו ּוִמְרצֹו ְלָפֵאר ֶאת ַהּסֵ ם ֶאת ּכָ ה ׂשָ ֶקת. ְוַעּתָ ְקצֹוִעית ְוַהְמֻדּיֶ ַהּמִ

ֶלֶמת ְוׁשֹוַפַעת ֵחן. ּתֹוָדה ְמֻיֶחֶדת ִליִדיִדי ְוַרב  תֹו ִלְכֵדי ְיִציָרה ֻמׁשְ ׁשָ ַהּגָ ַע ּבְ ה ּוְלַסּיֵ ַהּזֶ

ְקִסיִמים  ַהּמַ ֶפר  ַהּסֵ ִצּיּוֵרי  ַעל  ֵחן,  ֲאִביַׁשי  ֲהלֹא הּוא  ל  ֻהּלָ ַהּמְ ן  ָהָאּמָ ר,  ּיָ ַהּצַ ֲחִביִבי 

ֲעצֹוָתיו  ּבַ ֶפר  ַהּסֵ ְיִציַרת  י  ַלּבֵ ׁשְ ָכל  ּבְ ִדיר  ּתָ ַע  ּוְמַסּיֵ ע  ִסּיַ ר  ֲאׁשֶ ְוַעל  ים  ְקצֹוִעּיִ ְוַהּמִ

ר  ְכׁשָ ַהּמֻ ר  ּיָ ַהּצַ ָקר  ַהּיָ ִליִדיֵדינּו  זֹאת  ּבָ ָרה. אֹוֶדה  ּטָ ַהּמַ ְוַהּקֹוְלעֹות ֶאל  ימֹות  ְחּכִ ַהּמַ

ּיּוִרים. אֹוֶדה  ְלַמת ְצִביַעת ֵחֶלק ִמן ַהּצִ ַהׁשְ ע ּבְ ֶכם ְוִסּיַ ה ׁשֶ ר ִהּטָ ַאְבָרָהם ַחָּטאב, ֲאׁשֶ

ּום ּוִבְצִביָעה  ִרּשׁ ע ּבְ ּיַ ּסִ ן ֶהָחׁשּוב ְיִחיֵאל ַאְטָייס  ַעל ׁשֶ ָקר ָהָאּמָ ן ִליִדיֵדינּו ַהּיָ ם ּכֵ ּגַ

ן  יֵדי ָאּמָ ְקצֹוִעית ּבִ ֶרת ַהּמִ ּיֶ ֶרב ֵלב ְנתּוָנה ַלּצַ ה ִצּיּוִרים. ּתֹוָדה ְמֻיֶחֶדת ִמּקֶ ּמָ ל ּכַ ׁשֶ

ּוְבֵאיכּות  ְמֻיָחד  ֵחן  ּבְ ֹוֵפַע,  ְוַהּשׁ ְרִהיב  ַהּמַ ָהֲעִטיָפה  ִצּיּור  ַעל  ַצְיְטִלין,  ָּתָמר  הגב' 

ל  ׁשֶ ְוָחְפַנִים  ֶזה.  ְלֵסֶפר  ִצּיּוִרים  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ְיָּעה  ּסִ ׁשֶ ַעל  ְוֵכן  ֶרת.  ֶ ּשׁ ִמְתּפַ ֵאיָנּה  ׁשֶ

יָהה  ּגִ ְוַהּמַ ִנית  ְקּדָ ַלּנַ ְוַהֲעָרָכה  ּתֹוָדה  ָכל ֵעת.  ּבְ ָחֵפץ  ֵלב  ּבְ ִסּיּוָעּה  ַעל  ַהּטֹוב  ַרת  ַהּכָ

חּוִדי, הרה"ג  יּהַ ְוָלעֹוֵרְך ַהּיִ ּגִ דֹוָלה ַלּמַ ְקצֹוִעית, הגב' ְיהּוִדית ִהיְרְשָׁמן. ּתֹוָדה ּגְ ַהּמִ

ּפּוֵרי  ּוְבׁשִ ָלׁשֹון  הֹות  ַהּגָ ּבְ ֶקת  ַהְמֻדּיֶ ֶבת  ֲחׁשֶ ַהּמַ ְמֶלאֶכת  ַעל  ֶאְרַלְנֶגר  ֵמִאיר  י  ַרּבִ

ן, הגב' ִמיִרי  ַיד ָאּמָ ָרִפיָקִאית ּבְ ֶבת ְוַהּגְ ן אֹוֶדה ַלְמַעּצֶ ָכל ֵעת. ּכֵ ַהּתֶֹכן ְוַעל ִסּיּועֹו ּבְ

תֹו ְוַעד סֹופֹו ְוַעל ִעּצּוב ָהֲעִטיָפה ְמֶלאֶכת  ִחּלָ ֶפר ִמּתְ ְפַלְקֶסר, ַעל ִעּצּוב ְוִעּמּוד ַהּסֵ

ֶפר. ָכל ִעְנְיֵני ַהּסֵ ת ֵחן. ְוֵכן ַעל ֶהָערֹוֶתיָה ְוֶהָארֹוֶתיָה ּבְ ֶבת ְוַרּבַ ַמֲחׁשֶ

ר  ֲאׁשֶ הע"י  מ'  ְור'  ֹּכֵהן  ָּדן  ר'  ז,  ִמּפַ ַהְיָקִרים  ִליִדיֵדינּו  ּתֹוָדֵתנּו  ֶאת  א  ִנּשָׂ ֵכן  מֹו  ּכְ

ָאֶרץ  ּבָ ְבְנֵאל  ִמּיַ ִדיק  ַהּצַ ל  ׁשֶ ּתֹוָרתֹו  אֹור  ֶאת  ּוְלָהִפיץ  ִניָמה  ּפְ ּקֶֹדׁש  ּבַ ׁש  ּמֵ ְלׁשַ ָזכּו 

יו  ֶכת ַחּיָ ּסֶ ַמְענּו ֻעְבּדֹות ֻמְפָלאֹות ְוַהְנָהגֹות ֶנֱאָצלֹות ִמּמַ יֶהם ׁשָ ר ִמּפִ ּוָבעֹוָלם ַוֲאׁשֶ

ם  ַמּנָ ִמּזְ ְרמּו  ּתָ ׁשֶ ַעל  ם  ּגַ ָלֶהם  הֹודֹות  ִמּלְ ינּו  ּפִ ַנְחסְֹך  לֹא  זיע"א.   מֹוֲהָרא"ש  ל  ׁשֶ

ִמן  ים  ַרּבִ י  ּכִ ן  ְלַצּיֵ ֵיׁש  ָהָתם.  ּוְבַהּגָ ּפּוִרים  ַהּסִ ְבִחיַרת  ּבִ ַע  ְלַסּיֵ ֲאֻרּכֹות  עֹות  ׁשָ ָקר  ַהּיָ

ן  ָקר ר' ּדָ ל ְיִדיֵדנּו ַהּיָ ְפרֹו 'ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן' ׁשֶ אן ִנְלְקחּו ִמּסִ ּפּוִרים ַהּמּוָבִאים ּכָ ַהּסִ

ְנּתֹו ַהְמפֶֹאֶרת.  ַמְתּכֻ ֶפר ּבְ ּכֵֹהן, ְולּוֵלא ֶעְזָרָתם, לֹא ָהָיה יֹוֵצא ַהּסֵ

אֶֹהל  ָבּ ים  ִשׁ ִמָנּ ִחי',  ְתּ ַנֲעָמה  ָמַרת  יִתי  ֵבּ ִלְנַות  ֵקץ  ֵאין  ַהֲעָרָכה  ְבּ ׁש  ֻמְקָדּ ֶפר  ַהֵסּ

ה  ָנּ ּה ֲאִני ּפֹוֵעל, ִמֶמּ ָלּ ֶדׁש, ִמֶשּׁ ֲעִמיד ְלָכל ְמֶלאֶכת ַהקֹּ ָדָבר ַהַמּ ר ִהיא ְכּ בַֹרְך, ֲאֶשׁ ְתּ

ִמיִדי  י לּוֵלא ִסּיּוָעּה ַהְתּ ִכּ ַרת ּתֹוָדִתי.  ַהָכּ ְוָלּה ֲאִני ָחב ֶאת  חֹוַתי,  ֲאִני ׁשֹוֵאב ֶאת כֹּ

ל ׁשּום ְיִציָרה, ּוְלִפיָכְך –  ְגָמר ֶשׁ י ְלָבֵרְך ַעל ַהֻמּ דֹול ַהֶזּה, לֹא ָיכְֹלִתּ ְפָעל ַהָגּ ָכל ַהִמּ ְבּ

ה ַיַחד  ּה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְוִנְזֶכּ ֲאלֹות ִלָבּ ל ִמְשׁ א ה' ָכּ ּה הּוא. ְיַמֵלּ ָלּ ֶכם, ֶשׁ ָלּ י ְוֶשׁ ִלּ ֶשׁ

ְלָוה, ְלאֶֹרְך ָיִמים  רֹב ַנַחת ְוַשׁ ֵנינּו ּוְבנֹוֵתינּו ַעל ַאְדֵני ַהּתֹוָרה ְוַהִיְּרָאה ְבּ ל ֶאת ָבּ ְלַגֵדּ

ְתחּו  ִיָּפּ ֲעמֹד ָלנּו ּוְלַזְרֵענּו ּוְלֶזַרע ַזְרֵענּו ַעד עֹוָלם, ֶשׁ יק ַתּ ִדּ ִנים טֹובֹות. ּוְזכּות ַהַצּ ְוָשׁ

ַמָיּא,  ָאֵמן. ְשׁ א ִדּ ֲעֵרי ִסָיְּעָתּ ָפֵנינּו ַשׁ ְבּ
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ָמה ַלהֹוִרים ַהְקּדָ

י ֱאִליֶעֶזר ִׁשיק,  אֹון ֶהָחִסיד, ַרּבִ ל ַהּגָ ִטיָרתֹו ׁשֶ ָנה ָחְלָפה ֵמָאז ּפְ ׁשָ

ַהּדֹור  אֹורֹות  ּוִמּמְ ֶרְסֶלב,  ּבְ ֲחִסידּות  ְנִהיֵגי  ִמּמַ ִמַּיְבְנֵאל',  'ַהַּצִּדיק 
ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא. ּבַ

יף  ְלַהּקִ ר  ִמְתַיּמֵ ֵאינֹו  ִמַּיְבְנֵאל",  "ַהַּצִּדיק  ְפֵניֶכם,  ּלִ ׁשֶ ֶפר  ַהּסֵ

ִרים  ֶעׂשְ ַאְך  תֹוֵכנּו.  ּבְ ַחי  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ָהֲעָנק  קֹוַמת  ֶאת 

ֲאִחיָזה  ם  ִהּנָ ְפָלָאה,  ַהּמֻ יו  ַחּיָ ֶכת  ּסֶ ִמּמַ ּבֹו,  ׁשֶ ּפּוִרים  ַהּסִ ת  ַוֲחֵמׁשֶ

ְרּתֹו... ׁשּוֵלי ַאּדַ ֵאיָתָנה ּבְ

ָזְרָחה  ַנת ה'ת"ש  ׁשְ ר  ִאּיָ ּבְ כ"א  יֹום  ּבְ ָנה,  ׁשָ ְוָחֵמׁש  ְבִעים  ׁשִ ּכְ ִלְפֵני 

י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ נֹוַלד  ן  ּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַעל  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

ָרֵאל  ִיׂשְ מֹו ּבְ ֵרא ׁשְ ּקָ הּוְנַגְרָיה. ַוּיִ ּבְ יק, ֲאַב"ד טּוַקאי ׁשֶ ְמַנֵחם ְזֵאב ׁשִ

לֹמֹה. - ֱאִליֶעֶזר ׁשְ

ִנית  י ְמַנֵחם ְזֵאב ְוַרְעָיתֹו, ָהַרּבָ אֹון ַרּבִ ְזַמן ָקָצר קֶֹדם ָלֵכן ִהְצִליחּו ַהּגָ

הּוְנַגְרָיה ְלֶאֶרץ  ּבְ יא ַהֲהִריָגה ׁשֶ ֵלט ִמּגֵ ה, ְלִהּמָ ַהִצְדָקִנית ָמַרת ַמְלּכָ

אִצים ָהֲארּוִרים. ְרֵני ַהּנָ ּפָ יֶהם ִמּצִ טּו ֶאת ַחּיֵ ָרֵאל, ּוְבָכְך ִמּלְ ִיׂשְ

ָהָיה  לֹא  ֵביתֹו  ּבְ ָחק.  ַהּדְ ִמּתֹוְך  ּתֹוָרה  ָלַמד  ְזֵאב  ְמַנֵחם  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ

ָהֵריִקים  ָתִלים  ַהּכְ ין  ּבֵ ִהְדֵהד  ַהּתֹוָרה  קֹול  אּוָלם  ף,  ַהּטַ ְלִפי  ֶלֶחם 

ָטן,  ַהּקָ ן  ַהּבֵ ל  ּדֵ ִנְתּגַ זֹו  יֹוֶקֶדת  ּתֹוָרה  ַאֲהַבת  ַעל  ילֹות...  ּוַבּלֵ ִמים  ּיָ ּבַ

ַחר ַיְנקּותֹו. ַ לֹמֹה, ִמּשׁ ֱאִליֶעֶזר ׁשְ

'ֵעץ  ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ַסְפְסֵלי  ֶאת  מֹוֲהָרא"ש  ָחַבׁש  ַיְלדּותֹו  נֹות  ׁשְ ּבִ

ֵדי  ְמַלּמְ ֵלם,  ִדירּוׁשְ א  ַקְרּתָ יֵרי  ּקִ ִמּיַ ּתֹוָרה  ל  ְמַקּבֵ הּוא  ׁשֶ ּכְ ים',  ַחּיִ

ים ִויֵרִאים. רּוׁשִ ים, ֲחִסיִדים ּפְ ׁשִ ינֹוקֹות ְמֻקּדָ ּתִ

ְזֵאב  ְמַנֵחם  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ֶנֶאְלָצה  ׁשֹונֹות  ּבֹות  ִמּסִ ַאְך 

ְוָכְך  ָהְרחֹוָקה.  ַלֲאֶמִריָקה  ְוִלְגלֹות  ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ַלִים  ִמירּוׁשָ ַלֲעקֹר 

ִעם  עֹוֵבר  ֵרה,  ֶעׂשְ ע  ַאְרּבַ ִגיל  ּבְ ַעְצמֹו,  ֶאת  לֹמֹה  ׁשְ ֱאִליֶעֶזר  ָמָצא 

ִרית. ַאְרצֹות ַהּבְ ְחּתֹו ְלִהְתּגֹוֵרר ּבְ ּפַ ִמׁשְ

ִעיר ָחַבׁש  חּור ַהּצָ יְרָסא. ַהּבָ ַסק ּפּוֵמיּה ִמּגִ ם לֹא ּפָ ם ׁשָ ָאֵכן, ּגַ

יַבת 'ֲערּוַגת  ל ְיׁשִ ִנים ֶאת ַסְפָסֶליָה ׁשֶ ְך ָחֵמׁש ׁשָ ֶמׁשֶ ּבְ

י  ְרּכֵ ל ַעל ּבִ ן ָזָכה ְוִנְתַגּדֵ ם', ּוְלַאַחר ִמּכֵ ַהּבֹׂשֶ

י  ַרּבִ ַהּדֹור,  ּפֹוֵסק  יר,  ָהַאּדִ אֹון  ַהּגָ

יַבת  יׁשִ ֹמֶׁשה ַפְיְנְׁשֵטיין, ּבִ

ִקיָדה. ַהְתָמָדה ּוִבׁשְ הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ּבְ ׁשֶ 'ִּתְפֶאֶרת ְירּוָׁשַלִים', ּכְ

יר  ִהּכִ לֹא  ֵרה  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ יל  ּגִ ַעד  אּוָלם  ַמְפִליא,  ַמע  ָ ִיּשׁ ָבר  ַהּדָ ּיֹום  ּכַ

ר. ָלל ְוִעּקָ ֶרְסֶלב ּכְ לֹמֹה ֶאת ּתֹוַרת ּבְ ֱאִליֶעֶזר ׁשְ

ִגיל  ֶרְסֶלב ָעַרְך מֹוֲהָרא"ש ּבְ ַנת ּבְ רּות ָהִראׁשֹוָנה ִעם ִמׁשְ ֶאת ַהֶהּכֵ

יַבת  'ְמׁשִ ם  ׁשֵ ּבְ ֵסֶפר  ה  ְפִרּיָ ּסִ ּבַ יַח  ִהּנִ ָאִביו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵרה,  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ

ָהָיה  ּוְכׁשֶ ֶפר  ּסֵ ּבַ ָלִראׁשֹוָנה  ִנְתַקל  המֹוֲהָרא"ש  ּוְבנֹו  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ָנֶפׁש' 

ִסיָעה... ְזַמן ַהּנְ ֶבת  ָהָיה קֹוֵרא ּבֹו ּבִ ַרּכֶ יָבה ּבָ נֹוֵסַע ַלְיׁשִ

ַער  ַהּנַ ָהאֹור.  ֶאל  ר  ַפְרּפָ ּכְ ֶרְסֶלב  ּבְ ְלתֹוַרת  חּור  ַהּבָ ְך  ִנְמׁשַ ֵמָאז 

ֲחצֹות  ּקּון  ּתִ ַלֲערְֹך  ֶרְסֶלב,  ּבְ ִמְנֲהֵגי  ּבְ ִלְנהֹג  ֵהֵחל  ְׁשֹלֹמה  ֱאִליֶעֶזר 

ן  ּבֵ ר  ַדּבֵ ּכְ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִעם  ר  ּוְלַדּבֵ ְלִהְתּבֹוֵדד  ַלְיָלה,  י  ִמּדֵ

ַנְחָמן  י  ְלַרּבִ ַאֲהָבתֹו  ַנְחָמן.  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְכָתָביו  ּבִ ְוַלֲהגֹות  ָאִביו,  ֶאל 

ֶמת ָהָיה ֱאִליֶעֶזר  ְתקּוָפה ְמֻסּיֶ ּבִ ְך, ׁשֶ ֵדי ּכָ ָרה ַעד ּכְ ּבְ ֶרְסֶלב ִהְתּגַ ִמּבְ

ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד!  קּוֵטי מֹוֲהַר"ן' ּבְ ל ַה'ּלִ ִעיר עֹוֵבר ַעל ּכָ לֹמֹה ַהּצָ ׁשְ

ֶמת. קּוָפה ְמֻסּיֶ ְך ּתְ ְוָכְך, יֹום ַאֲחֵרי יֹום, ְלֶמׁשֶ

ה, ַעד  דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ ל מֹוֲהָרא"ש ּבַ ָרה ַהְתָמָדתֹו ׁשֶ ּבְ ַבד ִהְתּגַ ד ּבְ ּבַ

יָבה. ׁשִ ְתִמיֵדי ַהְיּ ָהַפְך ְלֶאָחד ִמּמַ ׁשֶ

ִנית  ָהַרּבָ ֶאת  ה  ָ ְלִאּשׁ מֹוֲהָרא"ש  א  ָנׂשָ תשכ"ב  ָבט  ׁשְ ּבִ י"א  יֹום  ּבְ

ר ֶאת  ֲאׁשֶ ל ָהַאְדמֹו"ר ִמּקֹוסֹון , ּכַ ּתֹו ׁשֶ ְפָרא , ּבִ ַהִצְדָקִנית ַיְחֶנא ׁשִ

ֵטיין. ה ַפְיְנׁשְ י מֹׁשֶ יר ַרּבִ אֹון ָהַאּדִ תֹו ָעַרְך ַרּבֹו, ַהּגָ ֻחּפָ

ַעְצמֹוָתיו  ד  ְלׁשַ ַעד  ָספּוג  מֹוֲהָרא"ש  ָהָיה  ָבר  ּכְ קּוָפה  ּתְ אֹוָתּה  ּבְ

ַנְחָמן  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ְוָהֲעֻמּקֹות  ָהֲאֻרּכֹות  ּתֹורֹוֵתיֶהם  ֶרְסֶלב.  ּבְ ַנת  ִמׁשְ ּבְ

ִקי  ּבָ הּוא ָהָיה  ְך ׁשֶ ּכָ ֵדי  ּכְ גּורֹות ַעל ְלׁשֹונֹו, ַעד  י ָנָתן ָהיּו ׁשְ ל ַרּבִ ְוׁשֶ

ְקֵני  ִמּזִ ֶאָחד  ל  ׁשֶ ּכְ ָהיּו  ה'  ֲעבֹוַדת  ּבַ ָגיו  ּוֻמּשָׂ ׁש,  ַמּמָ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ֶהן  ּבָ

ַהּדֹור...

ִצְנָעה – ּתֹוָרתֹו  ְלמּודֹו ּבְ ֵגַע ַעל ּתַ ל ַהּיָ י ּכָ ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו, ּכִ ְוָאֵכן, ּכְ

ם ֵאֶצל מֹוֲהָרא"ש. ּתֹוָרתֹו ִהְכִריָזה  ְך ָהָיה ּגַ חּוץ, ּכָ ַמְכֶרֶזת ָעָליו ִמּבַ

ׂשּו ֶאת ִקְרָבתֹו. ִרּיֹות ִחּפְ ָעָליו, ְוַהּבְ

ְלַבד  ָנַתִים ּבִ ִעירּותֹו. ׁשְ ָבר ִמּצְ ר ּבֹו, במֹוֲהָרא"ש, ּכְ ּכַֹח ַהַהְנָהָגה ִנּכַ

ַעל  ְוַאְבֵרִכים,  יבֹות  ְיׁשִ חּוֵרי  ּבַ ֵאָליו  יַע  ְלַהּגִ ֵהֵחּלּו  ּוָאיו  ִנּשׂ ְלַאַחר 

ל  ִמּכָ ים,  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ֵהֵחּלּו  יל  ַמְקּבִ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶאְצלֹו,  ִלְלמֹד  ְמָנת 

ְכָתב. ֵאלֹות ּבִ ַקְצוֹות ָהעֹוָלם, ְלָהִריץ ֵאָליו ׁשְ

ְך  ּכָ ׁשֹוֵאל.  ְלָכל  ְכָתב  ּבִ יב  ְלָהׁשִ ֻמְפָלא,  נַֹהג  לֹו  ץ  ִאּמֵ מֹוֲהָרא"ש 

ֶחְלָקם  ׁשּובֹות, ׁשֶ ֵבי ּתְ רֹות ַאְלֵפי ִמְכּתְ ִנים ַעׂשְ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ רּו ּבְ ִהְצַטּבְ

ַהּמֹוֶנה  ַּבַּנַחל',  'ֲאֶׁשר  ׁשּו"ת  ִזית,  ְרּכָ ַהּמֶ ָפִרים  ַהּסְ ִסְדַרת  ּבְ זּו  ֻרּכְ

ָרִכים  ּכְ ְמאֹות  ה  ּמָ ּכַ ְועֹוד  ָלאֹור!  ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ָרִכים  ּכְ ִעים  ְוַאְרּבָ ֵמָאה  ּכְ

מֹו:  ׁשְ ל  ׁשֶ ֵתבֹות  י  ָראׁשֵ ִהיא  'ֲאֶׁשר'  ה  ּלָ ַהּמִ ָלאֹור!  ָיְצאּו  ֶרם  ּטֶ ׁשֶ

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְׁשֹלֹמה.

ַתב  ּכָ ׁשֶ ִחּזּוק  ִסְפֵרי  ם  ּגַ יס  ְלַהְדּפִ מֹוֲהָרא"ש  ֵהֵחל  תשל"ג  ַנת  ׁשְ ּבִ

י  י ַנְחָמן ְוַרּבִ ם ֶאת ִסְפֵרי ַרּבִ יס מֹוֲהָרא"ש ּגַ יל ִהְדּפִ ַעְצמֹו, ּוְבַמְקּבִ ּבְ

ֶרן. דֹולֹות ּוִבְמִחיֵרי ַהּקֶ ּיֹות ּגְ ַכּמֻ ָנָתן, ּבְ

ֲחִסיֵדי  ל  ׁשֶ ִמְדָרׁש  ית  ּבֵ ֲהָקַמת  ּבַ מֹוֲהָרא"ש  ע  ִסּיַ ְצִעירּותֹו  ּבִ

עּור  ם ׁשִ ְניּו יֹוְרק, ּוֵמָאז ָמַסר ׁשָ ּבִ אְרק ׁשֶ כּוַנת ּבֹורֹו ּפָ ׁשְ ֶרְסֶלב ּבִ ּבְ

ל ֲחִסידּות  ית ִמְדָרׁש ַעְצָמִאי ׁשֶ בּוִעי. ְלָיִמים ָיִקים מֹוֲהָרא"ש ּבֵ ׁשְ

מֹו 'ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש'. אְרק, ּוׁשְ ּבֹורֹו ּפָ ם הּוא ּבְ ֶרְסֶלב, ּגַ ּבְ

ֶרְסֶלב  ִקּבּוץ ֲחִסיֵדי ּבְ ף מֹוֲהָרא"ש ּבְ ּתֵ ּתַ ָנה תשל"ו ִהׁשְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

ָנה. ָ רֹאׁש ַהּשׁ עּור ּבְ ם ׁשִ ַלִים, ְוַאף ָמַסר ׁשָ ירּוׁשָ ּבִ ְדָרׁש ׁשֶ ֵבית ַהּמִ ּבְ

ֵהֵחל מֹוֲהָרא"ש  ַנת תש"מ,  ְ ִמׁשּ ָהֵחל  ן,  ִמּכֵ ְלַאַחר  ִנים ְספּורֹות  ׁשָ

ר ֶאת ֲחִסיָדיו  ָרֵאל, ַעל ְמָנת ְלַבּקֵ ָנה ְלִיׂשְ ָ ּשׁ ָעִמים ּבַ ר ּפְ יַע ִמְסּפָ ְלַהּגִ

ְבֵני ְבַרק ּוִבְצָפת. ַלִים, ּבִ ירּוׁשָ ּבִ ׁשֶ

ִעם  מֹוֲהָרא"ש  ב  ֵ ִהְתַיּשׁ ַנת תשמ"ו,  ׁשְ ּבִ יֹוֵתר,  ְמֻאָחר  ִנים  ׁשָ ׁש  ׁשֵ

ְחּתֹון. ַאט ַאט ָהַפְך  ִליל ַהּתַ ּגָ ּבַ ַיְבְנֵאל ׁשֶ דֹוָלה ֵמֲחִסיָדיו ּבְ ְקבּוָצה ּגְ

ע  ֵמַאְרּבַ ְלַמְעָלה  ּבֹו  ִמְתּגֹוְררֹות  ְוַכּיֹום  תֹו,  ְקִהּלָ ז  ְלֶמְרּכַ ּוב  ּשׁ ַהּיִ

ּנּוי  ַלּכִ ְכָתה  ּזָ ׁשֶ ַיְבְנֵאל,  ת  ִלְקִהּלַ ֲחִסיָדיו.  ל  ׁשֶ חֹות  ּפָ ִמׁשְ ֵמאֹות 

ית  ּבֵ ּכֹוְלִלים,  יבֹות,  ְיׁשִ ִרים,  ְמֻסּדָ ִצּבּור  מֹוְסדֹות  ְּבֶרְסֶלב',  'ִעיר 
ַנת תשע"ב ָחְנכּו  ׁשְ ִעיִלים. ּבִ יל ְוִאְרּגּוֵני ֶחֶסד ּפְ ְבׁשִ ית ּתַ ִמְדָרׁש, ּבֵ

ל ֲחִסיֵדי  דֹול ׁשֶ ֶנֶסת ַהּגָ ית ַהּכְ ֵאר ְוָהָדר, ֶאת ּבֵ רֹב ּפְ ֲחִסיֵדי ַיְבְנֵאל, ּבְ

ֶרְסֶלב. ּבְ

ָכל  ּבְ ַיְבְנֵאל.  ּבְ ַרק  ִנְמָצִאים  לֹא  מֹוֲהָרא"ש  ל  ׁשֶ ֲחִסיָדיו  ְואּוָלם, 

ְבֵני  ּבִ מֹוֲהָרא"ש,  ֲחִסיֵדי  ל  ׁשֶ ִעיִלים  ּפְ ִמְדָרׁש  י  ּתֵ ּבָ ִמים  ַקּיָ ָהָאֶרץ 

ֵתל ָאִביב ּוִבְבֵאר  ְקלֹון, ּבְ ַאׁשְ ְנִתיבֹות, ּבְ ַבת ָים, ּבִ ּדֹוד, ּבְ ַאׁשְ ַרק, ּבְ ּבְ

ַבע. ׁשֶ

ז  ּוְב'ֶמְרּכַ מֹוֲהָרא"ש,  ל  ׁשֶ ֲחִסיָדיו  ִעיִלים  ּפְ ִרית  ַהּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ם  ּגַ

ית  ּבֵ ְלָבנֹות,  ֵסֶפר  ית  ּבֵ ּתֹוָרה,  ְלמּוד  ּתַ ׁשֹוְכִנים  ֶרְסֶלב'  ּבְ ֲחִסיֵדי 

ְסָפָריו  ַסת  ַהְדּפָ  – ָרתֹו  ּטְ ּמַ ׁשֶ פּוס  ּדְ ית  ּבֵ ַוֲאִפּלּו  יָבה,  ִויׁשִ ִמְדָרׁש 

י ָנָתן, ּומֹוֲהָרא"ש. ֶרְסֶלב, ַרּבִ י ַנְחָמן ִמּבְ ל ַרּבִ ׁשֶ

ְמאֹות  ָהעֹוָלם.  ָכל  ּבְ ה  רּוׂשָ ּפְ מֹוֲהָרא"ש  ל  ׁשֶ ְמצּוָדתֹו  י  ּכִ ּדֹוֶמה 

ֶוֱאמּוָנה  ִחּזּוק  ֲהָפַצת קּוְנְטְרֵסי  ּבַ ִעיִלים  ּפְ ל מֹוֲהָרא"ש  ׁשֶ ֲחִסיָדיו 

ה  ּנָ יִעים ְלָכל ּפִ לּו ַמּגִ בּו ַעל ְיֵדי מֹוֲהָרא"ש. ַהּקּוְנְטֶרִסים ַהּלָ ְכּתְ ּנִ ׁשֶ

ְמָחה. ְקָוה, ִעּדּוד ְוׂשִ ל ֱאמּוָנה, ּתִ עֹוָלם ּוְמִפיִצים אֹור ׁשֶ ּבָ

מֹוֲהָרא"ש,  ל  ׁשֶ ָתָביו  ּכְ ין  ִמּבֵ ְוַהּבֹוֶעֶרת  ַהּיֹוֶקֶדת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַאֲהַבת 

ים  ׁשִ ַהּקָ ָהֶאֶבן  ִלְבבֹות  ֶאת  ם  ּגַ ה  ְמִמּסָ ַהְנָהגֹוָתיו,  ּבְ ַהְנָהָגה  ל  ִמּכָ

רּוי  ָ ַהּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ ן  ּבֶ ל  ּכָ ַעל  ִליׁש,  ׁשָ ְדָמעֹות  ּבִ ִפּלֹוָתיו  ּתְ יֹוֵתר.  ּבְ

ָתן. ֻעּלָ נֹו ְיִחידֹו, ּפֹוֲעלֹות ֶאת ּפְ ִאּלּו ָהָיה ֶזה ּבְ ָרה, ּכְ ּצָ ּבַ

ל  ּכָ ָהעֹוָלם,  ִעְנְיֵני  ל  ִמּכָ ִריׁשּותֹו  ּפְ ּוַבֲחִסידּות,  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ַהְנָהגֹוָתיו 

ֶקֶרב ֲחִסיָדיו,  ֵאּלּו ָהְפכּו ֶאת מֹוֲהָרא"ש ִלְדמּות ֶנֱעֶרֶצת לֹא ַרק ּבְ

ְמעֹו. ַמע ֶאת ׁשִ ָ ּשׁ ל ִמי ׁשֶ ֶקֶרב ּכָ י ִאם ּבְ ּכִ

ָתָביו,  ל ַהחּוִגים ְוָהֵעדֹות, ָסְמכּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ּכְ ָרֵאל, ִמּכָ דֹוֵלי ִיׂשְ ּגְ

יק  ּדִ יֵניֶהם ַהּצַ ּקֶֹדׁש. ְמאֹורֹות ַהּדֹור, ּבֵ ַעל ִמְפָעָליו, ְוַעל ֲהִליכֹוָתיו ּבַ

ַרִּבי  אֹון  ַהּגָ ָמָרן  ֵמִאיר,  א  ּבָ ַהּבַ ֲאִביֲחִציָרא,  ֵמִאיר  ַרִּבי  דֹוׁש  ַהּקָ

ים  ר ַהּתֹוָרה ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי ְועֹוד ַרּבִ עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ּוָמָרן ׂשַ
ָביו. ָתָביו ְוֶאת ִמְכּתָ בּו ֶאת ּכְ ְוטֹוִבים, ִחּבְ

ַרּבֹוֵתינּו,  ַמֲאַמר  ְבְנֵאל,  ִמּיַ יק  ּדִ ּצַ ּבַ ּבֹו  ם  ְתַקּיֵ ּנִ ׁשֶ הּוא,  ֶלא  ּפֶ ַהִאם 

י ֲעָצתֹו ּוִבְרָכתֹו  ׁשֵ ם?! ְמַבּקְ רּוְך הּוא ְמַקּיֵ דֹוׁש ּבָ יק ּגֹוֵזר ְוַהּקָ י ַצּדִ ּכִ

ים ּוְגדֹוִלים, ָלֶהם ָזכּו. ִרים ַעל ְמאֹות ְוַאְלֵפי מֹוְפִתים, ְקַטּנִ ְמַסּפְ

ל  מּותֹו ׁשֶ יֹוֵתר הּוא ּדְ דֹול ּבְ י ַהּמֹוֵפת ַהּגָ ֶנת ְלֵהָאֵמר, ּכִ ְוָהֱאֶמת ִנּתֶ

ֶחְציֹו ּוְלַמְעָלה ַמְלָאְך  ּמֵ ָרף ֱאלִֹקי, ׁשֶ ל ׂשָ מּות ׁשֶ מֹוֲהָרא"ש ַעְצמֹו, ּדְ

ַמְיָמה.  ָ ַהּשׁ יַע  ַמּגִ ְורֹאׁשֹו  ב ַאְרָצה  ם ֻמּצָ ה ָאָדם. ֻסּלָ ּוְלַמּטָ ּוֵמֶחְציֹו 

יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ַהּמֹוֵפת ַהּגָ ַעְצמֹו ִהיא ׁשֶ ּבְ ל מֹוֲהָרא"ש  ְעּתֹו ׁשֶ ּדַ אּוָלם 

ָפָריו  קּו ִמּסְ ל ַיֲהדּות, ִהְתַחּזְ ל ִזיק ׁשֶ ים ִמּכָ ָהיּו ַחּפִ הּוִדים ׁשֶ ּיְ הּוא: ׁשֶ

ָהעֹוְבִדים  ֵלִמים,  ּוׁשְ ְיֵרִאים  ֲחָכִמים,  ְלַתְלִמיֵדי  ְוֶנֶהְפכּו  ָביו  ּוִמְכּתָ

טּות. ְמָחה ּוְבַפׁשְ ׂשִ ְדֵבקּות, ּבְ ֶאת ּבֹוְרָאם ּבִ

ה,  ְּביֹום י"ז ִּבְׁשָבט תשע"ה ִנְפַטר מֹוֲהָרא"ש ְלַאַחר ַמֲחָלה ָקׁשָ
דֹוָלה  ֵרָפה ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּשְׂ ית ִיׂשְ ל ּבֵ כּו ּכָ ְוַיַחד ִעם ַאְלֵפי ֲחִסיָדיו ּבָ

ַרף ה'. ר ׂשָ ֲאׁשֶ

ּוְלָהִפיץ  ְלָאְרחֹוָתיו,  ם  ְלִהְתַחּמֵ ְדָרָכיו,  ּבִ ָלֶלֶכת  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי 

ָרֵאל ָסָבא. ֶדֶרְך ִיׂשְ ְסִביֵבנּו אֹור ּתֹוָרה, ַיֲהדּות ֶוֱאמּוָנה, ּבְ

ְׁשָבט תשע"ו
    ַאְבָרָהם אֹוָחיֹון 


