
 
   כי תצא פרשת בת קודשערב ש 

  ע "תש'ה אלול' י          
 רני עקרה:    הפטרה      

  נב גליון              
  
 
 
 
 
 

   פרשת השבוע על                             
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
  

כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על "
שרק מה שרוצה הקדוש ,  בא הכתוב ללמדינו– "הארץ

 ושאין מקרה ! זה מה שיהיה–ברוך הוא בעולמו 
, אלא כל דבר ודבר שקורה הוא מכוון מלמעלה, בעולם

: אמר רבי חנינא: ")חולין ז' מס(ל "כמו שאמרו חכמינו ז
לא אם כן מכריזין עליו אין אדם נוקף אצבעו מלמטה א

, 'עדי גבר כוננוצמ' ה-מ' )תהלים לז(שנאמר , מלמעלה
  ". 'ואדם מה יבין דרכו' )משלי כ(ונאמר 

  
ף שהוא "אל- ב– כי יקראוזהו שאמרה כאן התורה 

, א שהוא לשון מקרה"ה- ב– כי יקרהולא , לשון קריאה
יתברך זימן לידו '  שאם ה, את האדםכדי ללמד? ולמה

 היתה רובצת בו על הביצים או על םֵאַה ְשקן ציפור
אלא קרוא לפניו ,  אין הדבר במקרה–האפרוחים 

   .מלמעלה
  

 מפני שהאפרוחים –דבר ראשון : וזה מפני שני דברים
, ועת תיקונום הגיע עתה, האלה ראויים וזקוקים לתיקון

. יתברך סיבב מצוה זו לידי אותו אדם כדי שיתקנם' ה-ו
יצטרכו הנשמות , שאם לא יתקנם אותו אדם, נמצא

 פורילות באותם האפרוחים או באותה הצלגגומה
כדי שאולי יתמזל , להבראות מחדש ולרדת שוב לעולם

מזלם ויקראו לפני אדם ירא שמים שיעשה בהם את 
 מפני שגם אותו אדם שהתגלגלה –דבר שני  .תיקונם

כרה של זכאי לאריכות ימים שהיא ש, מצוה זו לידו
לכן זימנו לו , וכיון שמגלגלים זכות לידי זכאי. מצוה זו

כדי שיקיים בו את המצוה הזו , מן השמים את הקן הזה
  ...ויזכה בכך לאריכות ימים, של תיקון אותם אפרוחים

  
 !שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

  אלול
  )אהבת חיים(מנחם מנשה ' ר, צבי מיכליהושע ' ר -ב"י

  יסחאשמחה בונים מפש' ר, לום משה חי גאגיןש' ר       
  אר'יוסף מג' ר, )הבן איש חי(יוסף חיים ' ר -ג"י
  יחיא שניאור' ר, נתנאל אשליך' ר -ז"ט
  שלמה שלם' ר, רפאל חיים משה פרירה'  ר-ז"י

  

השב תשיבם ,  ִנדחים והתעלמת מהםיולא תראה את שור אחיך או את ֵׂש"
ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד , לא קרוב אליך אחיך ולא ידעתוואם . לאחיך

לבאר פסוקים אלו על פי מעשה שהיה עם אפשר   – "דרוש אחיך אותו והשבותו לו
שבצעירותו עבד כפועל , ליםרושמצדיקי י, ע"הרב הקדוש רבי יצחק משי זהב זי

 , ו לשכונה אחרת בתל אביבנתולצורך חינוך ילדיו עבר משכו, בניין בתל אביב
   .בה שיכן את משפחתו, י חדרים בלבדלדירה בת שנ

  
, משפחה שנזקה מדירתה מפני שלא היה להם לשלם דמי שכירות, לימים ראה הרב

 שכנה משפחת הרב חציו  ,שאותו חצה, והכניסם לביתו, נכמרו רחמיו של הרב
, שבת קודש הגיעה. ל"קצה הרב למשפחה הנ ואת החדר השני ִה,]בחדר אחד בלבד[

,  שלא היה עדיין שומר תורה ומצוות"שכן"וה, נכנס הרב לביתו הקדוש כדי לסעוד
אמצעי בישול בימים ההם [ לכך הדליק פרימוס ףובנוס, הדליק רדיו בקולי קולות

אבל הרב ,  הדבר הפריע מאד למשפחת הרב.לבשל] שהיה משמיע קול רעש גדול
  !לת ביקורת אחתבלי להשמיע ִמ, קידוש ובזמירות השבתהמשיך בסדר ה
,  לבבית'שבת שלום'ברכת מר לו הרב א ,ריגותדבחדר המ" שכן"כשפגש הרב את ה

, ל היה נפח במקצועו"השכן הנ. וכך נמשך הדבר מספר שבועות... בלי לדבר דבר
 . אבל לא שינה ממנהגו כלל, תרו היה משלם לרב דמי שיכ,וכשמצא עבודה

ח והיה שול, המליץ עליו אצל הרבה ממכריו, מצא עבודה ל"הנששכנו , כששמע הרב
ניצב השכן בפתח , באחד הימים... ואז הגיע השינוי. לו אנשים שיעשו אצלו עבודות

 לאט וכך התחיל! שיקנה לו תפילין,  לא פחות ולא יותר,ומבקש ממנו, ביתו של הרב
עד שרשם את ', וכו'  וכויו ופרימוסדהפסיק להדליק ר תחילה –ת בלאט לשמור ש

, ע"וכל זה על ידי הרב זי. וכל משפחתו זכו לתשובה שלימה .בניו לתלמוד תורה
   !ולא העיר לו הרב כלל,  אף שהוא ציערו מאדעל, והאיר לו פנים" שכן"שקרבו את ה

  
 – " ביתךאל תוךואספתו  ,ולא ידעתו, ואם לא קרוב אליך אחיך" :וזה פירוש הפסוק

והיה עמך עד ", ]ל"כמו שעשה הרב משי זהב זצ[ ואפילו תאספהו לביתך, אותותקרב 
, אותו לו תשיב –" והשבותו לו"ואז , הקדוש ברוך הוא את – "דרוש אחיך אותו
  . להקדוש ברוך הוא

  
. בהשווהתעוררות לת' שהם ימי קירבת ה, אנו עומדים בתחילת ימי אלול הקדושים

 לתורה ואהבת להשתדל לקרב את רעיו וידידיו, חובה על כל אחד ואחד מאיתנויש 
ובפרט ההולכים בדרכו של . רק לקרב על ידי הארת פנים, ואפילו הרחוקים', ה

  . וקירוב כל אחד מישראל,  הואשכולה אהבה לכל יהודי באשר, רבינו
  

  
  , להאיר פנים לכל יהודי, נזכה לזהשיעזרינו ' ה

  יציאת    לרבינו כניסת                  .אמן, ל"ולדרכו של רבינו ז, ועל ידי כך לקרב רבים לתורה וליראה
    תםק     "ק       ש"ש          

  20:33     19:54    18:42: ירושלים 
  20:30     19:56    18:58:  תל אביב
 20:30     19:56    18:49:       חיפה
   20:29    19:55    18:56: באר שבע

         



 

 

 
 
 

  ל"צן מברסלב ז"מוהרדברי 
 
 בשעה שעושה המשא ומתן היא – "כי תצא למלחמה"

כי צריך אז להלחם עם הסטרא אחרא לברר , שעת מלחמה
כי עיקר המשא ומתן הוא , ולהעלות משם ניצוצות הקדושים

ועל ידי שעושים המשא ומתן באמונה , לברר ניצוצות
 מחשבתו אל וגם מקשר, שיהיה הדיבור דיבור אמת, כפשוטו
, כי צריך שיהיה רק חיצוניות מחשבתו בהמשא ומתן, התורה

ועל ידי , אבל פנימיות המחשבה צריך לקשר רק אל התורה
זה זוכה לברר ולהעלות כמה ניצוצות וכמה קדּושות נפולות 

 .כמו על ידי תפילה, על ידי המשא ומתן
 

אלהיך '  ונתנו הכי תצא למלחמה על אויביך"וזה פירוש 
,  זה בחינות משא ומתן– כי תצא: "יך ושבית שביוביד

כי משא ומתן . )דברים לג(" שמח זבולון בצאתך"בחינת 
כי אף על פי שזבולון ויששכר , "צאתך"נקראת בחינת 

ונאמר עליו , בולון היה מספק ליששכרזמחמת ש, שוים
ויששכר נקרא , "צאתך"עם כל זה נקרא , "שמח זבולון"
,  פנימיות יותר כן עבודת התורה היאכי אף על פי". אהליך"

אף על פי שגם המשא , והיא למעלה מעבודת המשא ומתן
, כי הוא מספק את התלמיד חכם, ומתן היא עבודה גדולה

     , "צאתך"עם כל זה נקרא , "שמח זבולון"ונאמר עליו 
         ". יששכר באהליך"נגד עבודת התורה שהיא בחינת 

וכן כל , התורה היא למעלה יותרכי אף עלי פי כן עבודת 
             ,מדרגה ומדרגה נגד המדרגה שלמעלה ממנה

, נגד המדרגה שלמעלה, "צאתך"נקראת המדרגה שלמטה 
יתברך ' ואפילו מי שעובד ה". אהליך"שהיא נקראת 

 , עם כל זה נגד המדרגה שלמעלה ממנה עוד, בדביקות
, "כי תצא"וזהו ". צאתך"אפילו בדביקות זה נקרא בחינת 

 אז היא – למלחמה על אויביך. ל"נו בחינת משא ומתן כנהיי
כי צריך לברר ולהעלות , ל"שעת מלחמה עם האויבים כנ

 זה בחינת – אלהיך בידיך' ונתנו ה. ל"הניצוצות מהם כנ
   . ל"כי על ידי אמונה מעלים את  הניצוצות כנ, אמונה

: )תהלים סח(כמו שכתוב , נות התורהיזה בח – שבית שביו
 ".עלית למרום שבית שבי"
 

 
 
 
 

 )ן חלק א תורה רפ"ליקוטי מוהר(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  שרות לצדיק האמתקהתקרבות והת
ההתקרבות וההתקשרות לצדיק האמת הוא יסוד כל היסודות 

ואין לשער גודל , ושורש כל השורשים אשר אין למעלה מזה
ועיקר גדולת האדם היא , ה מכל הזכויותה הזו שהוא למעלהזכי

 . רק כפי שזכה להתקרב ולהתקשר לצדיק האמת
כמובא בספר , לה הוא על ידי ההתקרבות לצדיקיםוגם עיקר הגא

תלוי בקירבת ] גאולה כללית[ביאת המשיח : "המדות אות צדיק
תלוי בקירבת ] גאולה פרטית[עיקר שלימות הנפש ", "הצדיקים
תכלית שלימותה היא רק על , ובחינת שלימות הנפש". הצדיקים

לא , ובכל מה שנתייגע ונעמול בחיינו. ידי התקרבות לצדיקים
, נשיג את שלימות הנפש כפי שנשיג על ידי התקרבות לצדיקים

שביל טוב לבלות זמן רב ב: "וכמובא בספר המדות אות צדיק
ואמר הרב הצדיק רבי שלמה  ."שעה אחת שיתקרב לצדיק

, שכדאי לנסוע כמה אלפים פרסאות לצדיק האמת, ל"מקרלין זצ
ולבטל תורה ותפילה בהליכה וחזרה בשביל דיבור אמת אחד 

, מסירת נפש בשביל הצדיק: ופירש את כוונתו, שישמע מהצדיק
י הנסיעות שלא רק מסירת הגוף מהיגיעות והִטרחות של טילטול

, אלא אפילו מסירת נפש, והדרכים כדאי בשביל הקירוב לצדיק
,   מביטול תורה ותפילה בעת הנסיעהשהנפש סובלת

  גם כן כדאי  ,או המאורעות בנפש שעוברים עליו מחמת הנסיעה
  .בשביל התקרבות לצדיק    

   ל " זאברהם שטרנהרץ רבי
 . נתן'ר ונינו של ,שכנא 'נכדו של ר,  נפתלי הרץ'רבי אברהם בנו של ר

 , גדל רבי אברהם אצל סבו המכובד, לאחר שהתייתם בגיל צעיר
גילה רבי אברהם , אפילו כילד. אשר השפעתו עליו היתה אבסולוטית

אחרי תפילת . ה נודע גם סבובכונה ְש ת–ה חריצות רבה בלימוד התור
ללא " ן"ליקוטי מוהר"שם היה לומד , שחרית היה מתבודד בעליית הגג

אחרי שהשלים את . עד שידע בעל פה את שיעורו של יום, הפסקה
ם "הוא התחתן וכיהן כסופר סת, ס כבר בגיל שש עשרה"לימוד הש
וכאשר היה בן , ובגיל תשע עשרה התקבל כרב בקרמנטשוג, בטשערין

 מינו אותו ,אברהם בער' הרב מטשערין ור, סבו, יםיעשרים ושת
 אברהם הגיע לארץ ביר .בוץ ראש השנה באומןלשליח ציבור בקי
שם הכירו בו כזקן חסידי , ישב בעיר העתיקהיוהת ו"ישראל בשנת תרצ
הוא המשיך להיות . ודעתו קבעה בכל ענייני החסידות, ברסלב של הדור
  .ש יסד את הקיבוץ במירון" ובשנת ת, גם בארץש"הבעל תפילה בר

כל המביט בו הבחין . חי" ן"טי מוהרליקו"שהיה , על רבי אברהם נאמר
  .שכל מעשיו הושתתו על איזו קביעה במשנתו של רבי נחמן

, היה פותח בקריאת הטקסט, "ן"ליקוטי מוהר"כאשר לימד מתוך ה
 ,  או אפילו יותר,שעתיים, סוטה לחומר קשור כלשהו למשך שעה

, תר היההמדהים ביו .ואז חוזר לִמלה המדויקת שפסק בה קודם לכן
 ! ללא עיון מצידו בטקסט הנלמד, שהכל נעשה מתוך זכרון

  אלול ' כ- ב,יבה טובהאברהם המשיך כך עד פטירתו בׂשבי ר, יתרה מזו
  .חצי ותשעים ושלושבגיל , ו"תשט    
  
 



 
                          )ש"הרש (ע"זי שלום שרעבירבי                                                                                

   מנפלאות הרב
, כמסורת יהודי תימן. במשפחת שרעבי נולד בן יפה תואר ושמו שלום
       . הילדיםמחנך , "מארי"גם הילד שלום הולך ללמוד תורה אצל ה

אך נפשו של שלום אינה מסתפקת בלימוד התורה הרגיל ובחיים 
הוא מרגיש שסיפורי התורה מרמזים על דברים פנימיים . השגרתיים

נפשו שואפת , העולם הזה צר לו. ורוצה לחוש אותם בעצמו, יותר
      , כשכולם סביבו ישנים, לאור הנר, בלילות ...לעולמות עליונים

עם הקריאה מתגבשת בו . ם אל תוך ספרי חכמת הקבלהצולל שלו
. יצא מן העולם כמו שבא, שאם לא ייקח את חייו בידיו, התחושה

 לגלות את –שמטרת חיי האדם היא אחת בלבד , הקבלה מסבירה לו
        –הוא מחליט לעשות מעשה . את העולמות הרוחניים, הבורא

: ל מטרת חייו החדשההארץ ששמה מעיד ע, לעלות לבדו לארץ ישראל
, הבן הבכור, ושלום, אך לפתע נפטר אביו . הבוראישר אל, "אל-ישר"

הוא נאלץ לשוטט בין . נקרא לפרנס את אמו האלמנה ואחיו היתומים
הוא הולך , מכפר לכפר, וכך. הכפרים ולהציע את מרכולתו בשווקים

  .הוא והבורא, הוא והטבע. בגשם ובשרב, לבד בין הגבעות

נפרד מבני משפחתו ומתחיל את , שלום לגיל שמונה עשרהכשהגיע 
  , מעט אוכל ומים, עם תרמיל קטן .מסעו הארוך לעבר ארץ ישראל

 שהיתה אז , הנמל של תימןמתחיל את מסעו בעיר ,ספר קבלה ולב בוער
מלאת הריחות , בעיר הססגונית .שער היציאה אל העולם הגדול

מוצא עבודה מזדמנת בשוק הוא , ככל עיר נמל טיפוסית, והטעמים
       , כשנמצא בידיו הסכום הדרוש. ואוסף פרוטה לפרוטה, המקומי

זה היה , הוא קונה כרטיס ועולה על אוניה המפליגה לבומביי שבהודו
. התחנה הבאה במסעו היא בבל .נתיב העליה לארץ ישראל באותם ימים

ם רק מסגרת מהווי, שבועות ארוכים של הפלגה באוקיינוס ההודי הסוער
, מייסד חכמת הקבלה, כמו אברהם הבבלי בזמנו. חיצונית למסעו הפנימי

גם שלום מחפש אנשים נוספים המעוניינים להתעלות מעל לגבולות 
הוא מצטרף לשיירת , לכן מיד כשמגיע לעיר הנמל ָּבְצַרה. העולם הזה

מחכים לו , הוא יודע, שם. דרך המדבר לבגדד, סוחרים שיוצאת צפונה
הוא מאתר את מקום מושבה , זמן קצר לאחר שהגיע לבגדד .מקובליםה

הוא אינו מספר להם דבר . של חבורת המקובלים שבעיר ומצטרף אליה
הוא יושב בצד ומאזין בשקיקה לדברי הזהר . על מעלותיו של עצמו

  .י הקדוש הנלמדים שם"והאר

אצל עובד כעגלון " הבחור העני שהגיע מתימן", בירת סוריה, בדמשק
כדי לחסוך את הסכום הדרוש לפרק האחרון במסעו אל ארץ , גביר יהודי

הוא פוקד את בית המדרש שבו לומדים , כאשר זמנו מאפשר לו. ישראל
, גם כאן. כשם שהיה נהוג בכל תפוצות המזרח, חכמי הקבלה המקומיים

   . נחבא אל הכלים, אין הוא מגלה להם מיהוא באמת ויושב בצד
 ,בהגיעו לארץ ישראל. יוצא שלום שוב אל הדרך, מיוחלכשמגיע העת ה

    . וׂשם את פעמיו אל חבורת מקובלי בית אל, הוא עולה מיד לירושלים

  

  

ומספר לו שהוא ,  גדליה חיון'ר,  פונה ישירות אל העומד בראשםשלום
הוא מתקבל .  שעלה מתימן ומבקש ממנו לחוס עליו,בחור יתום וחסר כל

מחזיר את הספרים למקומם , לעבודה כשמש המסדר את הספסלים
מסתופף שלום בצילה של , יום אחר יום, וכך. ומעלה אור במנורות

  .חכמת הקבלה בִמסוה של מׁשרת חרוץ

 יום אחר –גדליה חיון '  כאילו הסתלקה ממנו דעתו של ר...דברואז קרה 
לבו של שלום אינו מאפשר . אינו מצליח להשיב לשאלות תלמידיו, יום

אך מה . לו לעמוד מנגד ולהחריש בזמן שחבריו נזקקים להדרכה רוחנית
אבל הוא  .עדיין לא הגיע הזמן, אין הוא רוצה לחשוף את זהותו? יעשה

טרם שמגיעים המקובלים לבית , מעט לפני חצות הלילה: מצא עצה
ומטמין את , ל פתק את התשובות לשאלות שעלוהוא כותב ע, המדרש

גדליה וחבורת תלמידיו ' לאושרם של ר. גדליה' הפתק בתוך ספרו של ר
לא ידע , אולם מי הוא זה שמטמין את הפתקים מעת לעת, לא היה קץ

גדליה מפציר בתלמידיו לפתור את התעלומה ולגלות מי מהם ' ר. איש
  .אך לשווא, עושה זאת

    , על הפרשה המסתורית, גדליה' ו הצעירה שלרבת, כשנודע לחנה
לילה אחר לילה מסתתרת . היא מחליטה שהיא תפתור את התעלומה

בעודה עומדת , לילה אחד. מאחורי חלון בית המדרש וממתינה בסבלנות
    , היא רואה את המשרת שלום נכנס בחשאי, קפואה מקור, בחלון

 בחרדת קודש דבר מה כותב, מצית את הפתילה במנורת השמן הקטנה
.  וכך הסוד התגלה.מביט לכל עבר ומטמינו בספרו של אביה, על פתק

לימינו בראש " שלום המשרת"גדליה את ' מושיב ר, משנודע הדבר
שִלבה יצא , חנה בתו. ולימים אף מכתיר אותו כממשיך דרכו, השולחן

ומאותו היום ואילך החלה תקופה . נישאה לו לאישה, אל רבי שלום
אלא ראש , לא עוד מקובל נסתר, שה בחייו של רבי שלום שרעביחד

  .וראשון למקובלי בית אל

 הקפיד ללמוד וללמד קבלה אך ורק על פי ל"רבי שלום שרעבי זצ
של [ו  כפי שהובאה לעולם על ידי תלמיד,ל"י ז"שיטתו של האר

 השקיע את כל כחו וזמנו בכתיבת ש"הרש. רבי חיים ויטאל, ]ל"האריז
  . תפשטותה ברביםמתוך כוונה להביא לה, ם לחכמת הקבלהביאורי

 ,ואנשים נוספים שביקשו לממש את מטרת החיים, שמו נודע למרחוק
בית המקדש נחרב עבור " .החלו להתחבר עמו ולבקש הדרכה רוחנית

    "ותפקידנו להגביר אהבת ישראל שתהיה אהבת חינם, שנאת חינם
בוצת תלמידיו מודל לחברה וברוח זו הקימו הוא וק, ש"כתב הרש

כל אחד יתייחס לחברו כאילו "   –מתוקנת שבה כולם ערבים זה לזה 
, כשעמד על ערש דווי ."בכל נפש ובכל מאד, הוא חלק אבר ממנו ממש
כי גלות שכינת , הפיצו את תורת הקבלה" : הותיר אחריו צוואה אחת

            : ואמר, "תלויה בלימוד זה, שמסרתי עצמי בשבילה, עוזנו
 הקדוש וכתבי הקבלה שיתפשטו ספר הזהריודע אני שבזכות "

  ."נויובלימוד זה תלויה גאולת,  יצא עם ישראל לחירות–בעולם 
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  ,אני לומד בישיבה ליטאית
  .ואני אחד מאלה שלומדים ספרי ברסלב בסתר

  ?האם כדאי לי לעבור לישיבה חסידית
  

 שאלה זו מעל גבי הגליון  קשה מאד לענות על
רבה פרטים שהשואל לא הכיון שתשובה זו תלויה ב[

  . לענות בכלליותה נשתדל"בעאבל , ]ביאר
  
 , דאי שבחור חסידי בישיבה חסידית הרבה יותר קל לוו זה

הן מצד ההנהגה של הבחור , הן מצד האוירה הישיבתית
ויכול ללמוד ספרי ,  בהנהגותיו"מוזר"ששם אינו , בישיבה

אבל צריך לקחת בחשבון מה שחכמינו ... ועוד, רבינו בגלוי
שלא ,  מז דף עירוביןכתבמס ,ל הקדושים מלמדים אותנו"ז

  שלומד שלפעמים בחור,היינו, מן הכל אדם זוכה ללמוד
וגם בחברה כבר ,  מצליח שם הואאבל,  חסידיתלאבישיבה 
 , יכול, ועכשיו אם יעבור לישיבה חסידית, השתלב

לפעמים דווקא כי , לאבד את העולם הבא שלו, חס ושלום
כן אין ל. ללמוד יכול –מ פלוני "או ר, אצל ישיבה פלונית

, וכל אחד יתייעץ עם רבותיו, להזדרז לעשות את הצעד הזה
   .וכפי שיורו לו כן יעשה', שמקבל מהם הדרכה בעבודת ה

  
על אף , ורות למד בצעירותו בישיבה ליטאיתגם כותב הש

עוד לפני ישיבה [צעיר מאד שזכה להתקרב לרבינו בגיל 
מי יודע אם המעבר ו, ועם כל זה למד ועשה חיל, ]קטנה

  ... לישיבה אחרת היה מועיל בשעתו
  

באיזו ישיבה ההתקרבות לרבינו אינה שייכת כלל , על פי כן
  ,אלא עד כמה הוא לומד ספרי רבינו, הבחור לומד

ומציית את רבינו עד ] לפי יכולתו[ומקיים עצותיו הקדושות 
,  בעצמו"אור הצדיק"ואז יזכה שיאיר את , כמה שיוכל

ולהאיר באחרים גם כן , ויזכה להיות טופח על מנת להטפיח
   .אמן, יזכינו לזה'  ה.את אור הצדיק

  
  

סימן שעדיין אינם , קולטים את הכרוז שלווה, רבי נחמן צועק אלינו
אילו היו עיני . דלוקישהם זקוקים בדחיפות לת אלא, מתים לגמרי בלבם

דהיינו בלתי מסנוורות משום [ פקוחות כראוי] אלו הם חכמיה[העדה 
של חיבת   היו מבינים כמה כל נסיעה לאומן תורמת לחידושה–] שוחד

אילו היו יודעים . זאת שתשרוד ותחליף את כל חיקוייה ,ציון המקורית
היו מעודדים את הנסיעה , זו תורמת ומאפשרת את התחייה כמה תחנה

  ,היהודית בעם ובארץ לאומן על מנת לחדש את המוטיבציה
 . ליצור מחדש את החיבה הישנה שעטפו אותה שכבות השגרה

 שחיל האויר זקוק דחוף למכשירכ. כי אין כתובת אחרת, הכל באומן
כי לדעת כולם , "?מה עם כחול לבן: "אף אחד לא מעז לומר, אמריקני

שקרוע בין , הנוער. הלאומי ואין בזה בגידה בו הרי זה האינטרס
 ,אך, לקראת האבדון שלו גולש במהירות קטלנית, אינטרנט לסמים

 תקוה נשאר ממנו חלק שאצלו נשארים זיקוקי חיים וקצת', ברוך ה
  . על סמך ההבטחהאומנהשהוא אוזר את מותניו  עד, למחר

 הבטיח מול, שהיה לדעת כולם הרבה יותר גדול מכולנו יחד, רבי נחמן
האם יש מי .  לעזור ולתקן את כל מי שיגיע אליו,שני עדים כשרים

 ? אתה אחראי על כך בזה ובבא האם? שמציע תחליף אמין
אומן היא עיר  ?אבל אתה גם מבטיח, הסברות שלך נחמדותנכון ש

עכשיו זה כבר  מה שחיוני. שבה מחדשים את החיבה לציון, הגעגועים
לא דקדוקי עניות ופלפולים מתישים על ערכי התיאוריות העדינות 

  !אלא פשוט תחיית המתים, הקודש שבמדרגות

  הרב ישראל יצחק בזאנסון
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