
מופץ ע"י "מערכת מתחדשים"
התמונות בחסות: הוצאת ספרים נקודה טובה

ף   ִרּקּוִדין ְוַהְמָחַאת ּכַ
ה  ְוִהּנֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ לֹום ַעל  ְוׁשָ ֵזרֹות ַחס  ּגְ ָמע  ִנׁשְ ו  ַעְכׁשָ י, ׁשֶ ְך ָאַמְרּתִ ּכָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְוִיְהיּו  ה  ָהֵאּלֶ ַהּפּוִרים  ְיֵמי  ָלבֹוא  ים  ְמׁשִ ּוְמַמׁשְ הֹוְלִכים 

ְוָכַפל  ְוָחַזר  יִנים.  ַהּדִ יקּו  ַיְמּתִ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ף  ּכַ ְוִיְמֲחאּו  ִדים  ְמַרּקְ

י. ְך ָאַמְרּתִ ֶפה ָמֵלא ּכָ ָבָריו ְוָאַמר ּבְ ּדְ

)שיחות הר''ן קל"א(

 ּפּוִרים ִאין ַלאְנד 
ְמָחה  פּוִרים ְזַמן ׂשִ ה ּבְ ְפָרט ַעּתָ ים, ּבִ דֹוׁשִ יָקיו ַהּקְ ה' ּוְבַצּדִ ְמחּו ּבַ ׂשִ

ָאֶרץ[. ָאֶרץ, ּפּוִרים ּבָ ַלּכֹל, ּפּוִרים ִאין ַלאְנד, ּפּוִרים ִאין ַלאְנד ]ּפּוִרים ּבָ

)עלים לתרופה רנ"ח(

יל ְוְצחֹוק  ּפִ  ׁשְ
יל,  ּפִ ׁשְ ֵורֹוׁש  ַאַחׁשְ ַלֲעׂשֹות  ה  ֵמַעּתָ ְוַתְתִחיל 

יל,  ּפִ יל, ְוַקִיץ ְוחֹוֵרף ׁשְ ּפִ ר ׁשְ ָצן ְועֹוׁשֶ ְוַקּבְ

י  ַאְנׁשֵ ְוָכל  ְוְצחֹוק.  יל  ּפִ ׁשְ ִמיֵני  ָאר  ּוׁשְ

ֶלת ֲעֵליֶהם  ם חֹוָבה ֻמּטֶ ּלָ לֹוֵמנּו, ּכֻ ׁשְ

ִמיֵני  ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ יל  ְלַהְרּגִ

פּוִרים  ּבְ ּוִבְפָרט  טּוָתא,  ׁשְ ּדִ י  ִמּלֵ

אּון  ֵמַח.  ׂשָ ַאְך  ְהֶיה  ּתִ ַעְצמֹו  ּבְ

אּון  ָפאְרט  ָהאּפ.  ָפאְרט  ַטאֶקי 

ָפאְרט אּון ָפאְרט.
)עלים לתרופה ק''ב(

 אּון ַהייְנט 
מֹוֵרנּו  י,  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְרָמִזים  ה  ּלָ ּגִ זֹאת  ְוָכל 

ַהּכֹל ֶאָחד,  י ָנָתן, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ׁשֶ ָהַרב ַרּבִ

ּבּור "אּון ַהייְנט",  ַהּדִ ר ֶאָחד ְוָכלּול ּבְ ְוַהּכֹל ֶקׁשֶ

ַהייְנט"  "אּון  ַבת  ּתֵ ְך  ׁשַ ּמָ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָכה  ּוְבַהַהְמׁשָ

ְזמֹוִרים  ַהּמִ ְלַגּלֹות  ְצִריִכין  ]=ועכשיו[  ַהייְנט  אּון  נַֹעם  ֲאִריכּות  ּבַ

ְצִריִכין  ]=ועכשיו[  ַהייְנט  אּון  "ל,  ַהּנַ ַהְבָטָחה  ּוְלַהְבִטיַח  ְפָרִטּיּות  ּבִ

ם אּון ִאיְך ֵהייל ִזיא ]=ואני רופא אותה[,  "ל ּוְלַסיּיֵ ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ר ַהּמַ ְלַסּפֵ

תֹו ְלדֹורֹות  ָ "אּון ַהייְנט" ְצִריִכים ִלְנסַֹע ְלאּוַמאן ְוִלְנטַֹע ְמקֹום ְקֻדּשׁ

אּוַמאן.  עֹוָלם ּבְ

)עלים לתרופה, מכתבי ר"נ מטולטשין, יד(

ּפּוִרים  ה ּבְ ִתּיָ  ׁשְ
ְוַיִין, ָוואס  ָרף  ַיִין ׂשָ ּתֹות  ִרית ִלׁשְ ּקּון ַהּבְ ְוּתִ דֹוָלה  ּגְ ּוְבפּוִרים ִמְצָוה 

ָמה יֹוֵתר שׁשֹוִתים הּוא  ִרית ִאיז. ]ּכַ יקּון ַהּבְ ֶמער ֶמען ְטִריְנְקט, ֶמער ּתִ

ִרית[. יקּון ַהּבְ יֹוֵתר ּתִ

)מכתבי שמואל כג(

לֹוַח ָמנֹות ְלַאַנ"ׁש   ִמׁשְ
ֶאָחד...  ּבּור  ּדִ ָמנֹות  לֹוַח  ִמׁשְ ַעְצֵמיֶכם  ּבְ ָלֶכם  ַלח  ֶאׁשְ ַוֲאִני 

ר  ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ ֵמִאּתֹו  ל ַהְתָחלֹות  ּכָ ׁשֶ ַז"ל  ֵיׁש ַרּבינּו  ו  ְוַעְכׁשָ

י ִאם ַעל ְיֵדי ִסְפֵרי  ֲעבֹוַדת השי"ת ּכִ ְלַהְתִחיל ִלְכנֹוס ּבַ

ַרּבינּו ַז"ל.
)נתיב צדיק י"א בשם מוהרנ"ת(

טּוָתא  ׁשְ י ּדִ  ִמּלֵ
ְמָחה ְמאֹד ְמאֹד  ִחיַנת ּגֶֹדל ַהְפָלַגת ַהּשִׂ ְוֶזה ּבְ

ָאז  ְלַהְרּבֹות  פּוִרים  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ּנֹוֲהִגים  ׁשֶ

ְמָחה  ַהּשִׂ ר  ְוִעּקַ ְמאֹד...  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

י  ִמּלֵ ַעל־ְיֵדי  ִאם  י  ּכִ ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

ַז"ל  יו  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ טּוָתא,  ׁשְ ּדִ

ִנים  ּפָ ַא  ָהאט  "ֶסע  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבָ ָאַמר  ׁשֶ

ָנאר  ַזיין  ְפֵרייִליְך  ִניט  ֶמער  ֶקען  ֶמע  ָאז 

ִמיט ַנאִריׁש ַמאִכין ִזיְך".

)ליקו"ה נפילת אפים ד' אות ה'(


