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ָבר יכ ְּ ת ִּ ַתבְּ ָ ָךָכ  ָאנוָ [לאותלעילראה]לְּ ֶׁ ש 
ים יַחתרֹואִּ מִּ ןצְּ רֶׁ ָעהקֶׁ ו  ש  ָכליְּ ַאךְָּ.ֵעתב ְּ
ן יןָאנוָ ֲעַדיִּ יכִּ רִּ ָעהצְּ ו  יש  יםלִּ ַרֲחמִּ יםוְּ ַרב ִּ
ֹאד ֹאדמְּ ָכלמְּ ָכליֹוםב ְּ בְּ ָכלֵעתו  בְּ ָעהו  ָ ,ש 
רַעד ֶׁ הֲאש  כ ֶׁ זְּ יֹותנִּ הְּ צֹונוָֹלִּ רְּ ַרךְָּכ ִּ ב ָ תְּ תיִּ ֱאמֶׁ .ב ֶׁ

ָאנוָ  יםוְּ בִּ ֻחי ָ ידמְּ מִּ יֹותת ָ הְּ יםלִּ ָעָברַעלמֹודִּ ,הֶׁ
לַעל יםכ ָ ֹובֹותַהֲחָסדִּ ַהט  רוְּ ֶׁ ָברֲאש  יאכ ְּ לִּ פְּ הִּ

נוָ ַלֲעשֹׂות ָ מ  םעִּ לעִּ ָחדכ ָ ָחדאֶׁ אֶׁ ה,וְּ ַכמ ָ ב ְּ
ה ַכמ ָ יםוְּ תֳאָפנִּ ו  י  מִּ ְּ ַגש  תב ְּ ו  י  ָחנִּ רו  וָ ',וְּ ל  ינוָ אִּ פִּ
יָרהָמֵלא ִּ םש  י ָ ַ כוָ 'כ  כוָ 'וְּ ה.'וְּ ֵדי־זֶׁ ַעל־יְּ הוְּ יֶׁ הְּ יִּ
ַֹחָָלנוָ  עֹקכ  צְּ אַעללִּ ַהב ָ ַרֵחם,לְּ י ְּ ֶׁ ָעֵלינוָ ש 

ַרֲחָמיו יםב ְּ דֹולִּ יֵענוָ ,ַהג ְּ ִּ יֹוש  ָלֵצאתוְּ
לֹות צו  מ ְּ יֵון,ָיםמִּ ָלהמִּ צו  ֵאיןמְּ רָמֲעָמדוְּ ֶׁ ֲאש 
ט ֵ ש   ַ פ  תְּ המִּ זֶׁ ָרט,ָהעֹוָלםב ְּ פְּ ֹורֹותב ִּ ד  לוָ ב ַ ַהל ָ
בֹות ק ְּ עִּ יָחאב ְּ ִּ ש  ר,מְּ ֶׁ ֲאש  ליֹוֵדעַָכ ַ ָחדכ ָ אֶׁ
וָֹ ש  ַנפְּ .ב ְּ

י־ֵכן ִּ ַאף־ַעל־פ  יןָאנוָ וְּ אֹוָתיורֹואִּ לְּ פְּ נִּ
ָלה צו  מְּ ֹזאתב ִּ י,כ ָ ִּ ָברכ  הכ ְּ ב ָ רְּ יאהִּ לִּ פְּ הִּ וְּ

וָֹ ד  נוָ ַחסְּ ָ מ  ן.סֹוףֵאיןַעדעִּ יןַעל־כ ֵ יכִּ רִּ צְּ
ָכלֵליֵלךְָּ ךְֵָּעתב ְּ רֶׁ דֶׁ יֹות,ל"ַהנ ַָב ַ הְּ הלִּ ַעלמֹודֶׁ
ָעָבר צֹוֵעקהֶׁ ידוְּ ָעתִּ ר,ָלבֹואלֶׁ ֶׁ ֲאש  ָברכ ַ כ ְּ
ָ ת ָ ַמעְּ ָ יש  נ ִּ ֶׁ מ  המִּ ב ֵ ָיןַהרְּ נְּ עִּ הב ְּ יֲחַזק.זֶׁ נִּ ב ְּ
ח,ַוֲחַזק מ ַ שַׂ ָךָוְּ ְּ ש  ָכלַנפְּ ַכלַמהב ְּ ו  ת  ֶׁ ַטח,ש   בְּ ו 

ם ֵ ַהש   יב ְּ ָךַָיֲעֹזבלֹאכ ִּ (למכתב).אֹותְּ

,לבלשיםובלימשהואו,בטלפוןמשחק,ברחובהולךאחד
,קםהוא,הלםשלשניותכמהאחרי.פתוחלבורנופלהוא
.למעלהומביטופצועחבולכולו

,למעלהבחזרהלטפסדרךשוםלושאיןמביןהוארגעתוך
למטהכאןאני!הצילו".לעזרהלצעוקמתחילהואאז

.!"בבור

הרופאשםעובר,מופלאמקריםבצירוף,דקותכמהאחרי
"..בבקשהליתעזור!בבורלמטהכאןאני!דוקטור".שלו

פצועשאתהרואהאני....הממ":ואומרלמטהמביטהרופא
כדורוחציפלסתריםכמהקח:הנה.נסערמאדנראהוגם

…והולך"בבוקרמחראליותתקשרוואליום

!הרב!הרב":שלוהרבשםעובר,במקרהממש,כךאחר
:ואומרלמטהמביטהרב!"בבורלמטהפהאני!ליתעזור

שנעשהלךמבטיחאני.יושיעךוהוא'בהבטח,דאגהאל"
כדאי-תהיליםספרהנה.הכנסתבבית"שברךמי"לך

...והולך"ישועהולבקשקצתלקרוא

פהאני!ליתעזור!אחי":שלוחברשםעובר,מהזמןכעבור
.הבורלתוךקופץומידלמטהמציץהחבר!"בבורלמטה

תקועיםשנינועכשיו",הראשוןשואל!"?עושהאתהמה"
לבדלאכבראתה,כלקודםאבל",החברמשיב,"נכון"."פה

."יוצאיםאיךיודעואנילמטהפההייתיכבראני,וחוצמזה

איני,רקוהבורשנאמרממשמע-מיםבואיןרקוהבור"
אבלבואיןמים.מיםבואיןל"תמה?מיםבושאיןיודע

(כדלזבראשיתי"רש)".בוישועקרביםנחשים

הנעראתלוקחהואאיך??איך?ליוסףדברכזהעשה'האיך
ילדו,טהרהכולו,בינהכולו,קדושהשכולו,הזההמתוק
נותןהואאיך?לבוראותווזורקאבינויעקבשלהחביב
?זהאתלולעשותשלוהקדושיםלאחים

הנחשיםכלשםלולחשומה?בבורשםיוסףחשבמהעל
.לךמגיעזה.זהאתלךגרמושלךהעוונות"?והעקרבים

אותךמשפיל'האיךתראה!גאוותן?שאתהחושבאתהמי
.לחלוםתמשיך?מלכותעל?קדושהעלחלמת.עכשיו
!"לעולםתצאלאאתה,הזהמהבור

אתתרים,קום":אחרקולשםשהיה,להיותיכולאבל
אתלגלות,אחריותלךיש,תפקידלךיש.'העםדבר,הראש

,עברייןאתהכיכאןלאאתה.הזהבחושךגם',המציאות
".עולםבוראשלבשליחותכאןאתה

:שלנוהבחירהעיקרגםזו,ליוסףשהייתההבחירהזו
עםאו,דברהבעלעם?ללכתמיעם?להאמיןלמי

?הצדיק

,ר"ליצהנקשיבשאםברורהרי?להאמיןכדאיולמי
שנשכח,שנתייאשרוצההוא.יותרעמוקניפולרק

המעלהאתשנשכח,לגמריאחרממקוםשבאנו
.שנתייאש,שלנווהחשיבות

בידיעהאותנולמלאהואשלוהענייןכל,הצדיקואילו
זה.לכאןנשלחתזהבגללודווקא!חשובאתה":ברורה

:קשהמאודלאגםוהיא.שלךהמשימהזו,עונשלא
איפהליתראה,ע"רבש":ולבקשהראשאתלהריםרק

."הזההחושךבתוך,אתה

שוםבהםאיןשכביכול,החשוכיםבמקומותאפילוכי
ֹור"בחינת,וקדושהתורה ַהב  וֵָֹאיןֵרקוְּ םב  מיםואין"ָמיִּ
שהואביותרהגדולהאורנסתרדייקאשם,תורהאלא

."סתוםמאמרבראשית"בחינת

'האתומבקשומחפשבתפילהשםמתעוררוכשיהודי
:ולומרבעצמולהתבונןיכולמייד,החושךבתוך

?הזההגיבורזהמי…פששש"

ומבקשחותרעדיין,הזההחושךכלשבתוךזהמי
נקודה!שאנימהזה!אניזההרי?ת"השיאתלמצוא
הופךואז."הזההשחורהבורכלאתשמאירהטובה
ולהתפלללקוםויכול,העלייהלתכליתהירידהאת

מהעל,ת"להשיולהללולהודותעוזויתרשאתביתר
חשוךבמקום,כזוולהתעוררותלהתגברותאותושזיכה

מתוךשבא,האוריתרוןעיקרזהכי,דייקאכזה
.דייקאהחושך

הופכתוהירידהוחשיבותובמעלתומחדשנזכרואז
,לאחריםולהאירלהשפיעיכולשאז,גדולהלעלייה
נפלושאליהםהנשבריםהבורותאל,איתםיחדלרדת
אני,וחוצמזהלבדלאאתה,אתךאני":להםולומר
."יוצאיםאיךיודעואנילמטהפההייתיכבר

לעשרהמתחתהוא,חנוכהנרהדלקתעיקר,כןועל
של,הקדושהמהדעתולהודיעלפרסםהיינו,טפחים

והחשוכיםהנמוכיםבמקומות,האמיתייםהצדיקים
:נפללאןמשנהלא,יהודילכלולהזכירדייקא

הכיהעבודהזאת,התרחקותלאזו,עונשלאזה"
למשימהשנבחרתזהואתהבעולםוקדושהגדולה
".הזאת

האורָשבתוךָהבור

כברָהרבהָוהפליאָחסדוָָ
עמנוָעדָאיןָסוף



ֹוָרה ֹוֵמדָת  ל  ֶׁ ש  לָ,ָכ ְּ כ ָ ִּ מ  ֶׁ אֹותָש  רְּ ָלִּ יךְּ ָצרִּ
ֹוָרה ת  אָלֹוֵמדָב ַ הו  ֶׁ יםָש  דִּ ו  מ  לָָ,ַָהל ִּ ַקב ֵ י ְּ ֶׁ ש 

ת ֵטיֱָאמֶׁ ְּ פ  ְּ ש  םָמִּ יאֵָמהֶׁ יֹוצִּ נוָ ,ָוְּ ַהיְּ ָהגֹותָָד ְּ ַָהנְּ
רֹות ָ ש  יםָָ,ָיְּ מֹוֵָהןַָלֲאֵחרִּ ַעצְּ ֵהןָלְּ

יםַָעלָָידוָֹ ַנֲהגִּ תְּ ִּ מ  ֶׁ יָ,ָש  פִּ ָחדָכ ְּ אֶׁ ָחדָוְּ לָאֶׁ כ ָ
יָנתוָֹ חִּ ָלוָֹ,ָב ְּ ש  י ֵ ֶׁ תָש  נו  ָהַרב ָ ָלהָוְּ ָ ש  מְּ ֶׁ יַָהמ  פִּ ,ָכ ְּ

ַעט מְּ ַרבֵָהןָלִּ הָ.ֵָהןָלְּ זֶׁ יןוְּ ֵדיזֹוכִּ ַעל־יְּ
ים ַנתֲָחָכמִּ ֵדי,ֱָאמו  הַָעל־יְּ יןזֶׁ כֹולִּ לָָיְּ ַקב ֵ לְּ

ֹוָרהָָ ת  ֹוֵמדָב ַ ל  ֶׁ יםָש  דִּ ו  מ  לַָהל ִּ כ ָ יאָמִּ הֹוצִּ לְּ ו 
רֹות ָ ש  ָהגֹותָיְּ ַהנְּ תָוְּ ֵטיֱָאמֶׁ ְּ פ  ְּ ש  ָ,ָמִּ ַדעֵָאיךְּ י ֵ ֶׁ ש 

וָֹ יםָב  יִּ לו  ַהת ְּ אָוְּ ָברָהו  ָכלָד ָ ַנֵהגָב ְּ תְּ הִּ :לְּ
(אותָמה/תלמודָתורה/ליקוטיָעצות)

י כללים"ח–באר לחי ראי 
ספרָנפלאָהשווהָלכלָנפשָובוָיתבארוָהקדמותָָ

,ָן"מוהרליקוטיָק"בספהעסקָהעיוןָבעניןנפלאותָ
המניעותָהרבותָהמשתטחותָכנגדָהלימודָָבעניןהןָ

העיוןָלכלָאחדָָבעניןוהןָהקדמותָחשובותָ,ָבעיון
דרךָהלימודָָבעניןוכןָהקדמותָרבותָ,ָכפיָמדרגתו

עדָשיזכהָגםָלעשותָתלמידיםָָ',ָתלמידָאמיתי'כ
גםָתמצאָבוָהקדמותָנפלאותָָָ.אחריםָכמותו

יָ"המשכתָאורָהצדיקָבעולםָעבעניןונוראותָ
נמשךָבבחינהָשלָהתחדשותָוכנגדָָָ,תורתו ושאורָו

הדרךָבעניןוכןָהקדמותָָ.שבכלָדורָודורהחולאים
גםָאחרָכלָאלוָההקדמותָָָ.לעשותָמתורותָתפילות

והואָ,ָבואָיבואָברינהָעיקרוָשלָהספרָ,הנפלאות
ר"בביאורָשמונהָעשרָהכלליםָשדלהָרביָאברהםָ

באופןָ,ָל"זת"ומוהרנלָ"לָמתורתָרבינוָז"נחמןָזצ
גםָ.ָעמוקָונרחבָעםָשללָדוגמאותָברורותָונרחבות
בסוףָהספרָתמצאָפרקָשלםָהמבארָאתָדרכיָ

בשיטהָברורהָוקלהָָ,ָממשָ'הלכהָלמעשה'העיוןָ
.'שיטתָחמשתָשלבים':ָאשרָנקראתָבשם

בשורהָמשמחתָלכלָחברינוָואהובינוָבעליָ
.ָמכשיריָהטלפוןָהכשרים

בימיםָאלוָממשָאניָעובדיםָבמרץָעלָהקמתָ
גודלבסקיקוָטלפוןָלהאזנהָלשיעוריָהרבָאליוָ

שיעוריםָמסודריםָבמגוון3000ָָבקוָיהיוָמעלָ
:ָנושאיםָבועריםָכגון

אמונהָובטחוןָ
ונסיונותהתחזקותָ

מעלתָהצדיקָותלמידיוָ
תפילהָוהתבודדות

שמחה
מועדיָישראל

שיעוריםָבספריָברסלבָ
שיעוריםָביידיש

שיעוריםָבשידורָחי
...ועוד

שווהָלחכות

צ"ראשל18:30
נָשבזי"ביהכ

פינתָהאגוז20החצבָ

הודָהשרון21:00
ביתָמשפחתָשימרן

29אחווהָ'ָרח

נריה20:30
המרכזיָנריהכ"ביה
שירָהשירים'ָרח

יבנה19:30
נָמיםָעמוקים"ביהכ
(במקלט)1החבצלתָ'ָרח

בארָשבע19:45
יעקבאהליכ"ביה

6אבנרָבןָנרָ

יבנה19:15
נ נצח ַישראל"ביהכ

החבצלת ַפינת ַאבוחצירה

ראשָהעין21:00
אבןָהעזרכ"ביה
27מבצעָדניָ'ָרח

בניָברק23:00
מסעדתָחומוסָאליהו

10הירקוןָ'ָרח

אופקים21:30
זוהרָכ"ביה

ישראל


