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  ָלַרִּבי ִמליּוַּבאִוויְטש ַהַּבָּבא ָסאִלי ִמְכָּתב 

, ַעּמּוד ָהעֹוָלם, אֹור ִיְׂשָרֵאל ְותֹוָרתֹו, ֶׁשּלֹא ָקם ַהָּקָדִׁשים"ִלְכבֹוד ֹקֶדׁש 

  ַׂשר ַהּתֹוָרה ְוהֹוָרָאה, ָאהּוב ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ְּכמֹותֹו, 

  .ִמליּוַּבאִוויְטשנּו ָהַרב ְמַנֵחם ְמעְנֶדל מֹוֵרנּו ְוַרּבְ 

ָעִליִתי ִמַּמרֹוקֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַוֲאָנִׁשים ָּכאן לֹא  ֵאל,ִהְנִני ַעְבְּד ַהָּקָטן ִיְׂשָר 

רּוִחי, ָּבִאים ֵאַלי ְּבָכל ְׁשעֹות ַהּיֹום ְוַהַּלְיָלה, ְוִנְבָצר ִמֶּמִּני ַלֲעֹבד ֶאת  ָהֵׁשב ְנָתנּוִני

ִמן ַהּתֹוָרה ֶרַגע ה' ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְּבאֹוְמָנה ִעִּמי, ָיִמים ְוֵלילֹות ֶׁשּלֹא ִּבַּטְלִּתי 

  ֶאָחד.

ִאם אּוַכל ָלבֹוא ֵאֶלי ְלַאְרצֹות ַהְּבִרית ָלגּור ַעל ָיְד  ,ְוַעָּתה ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי

  ֵמֵעיֵני ָּכל ִאיׁש. ְוֶאָּסֵתרְּבִקְרַבת ָמקֹום, 

ּמּוד ָהעֹוָלם, ְוָכ ֵׁשיֹוֵרִני מֹוֵרנּו ָהַרב ֶאֱעֶׂשה, ֵּכיַון ֶׁשהּוא עַ  ֶׁשָּמהִקַּבְלִּתי ָעַלי 

  ִהְכִריזּו ָעָליו ַּבָּׁשַמִים".

 : ַהְׁשִלימּו .1

    ________________ :ַהמֹוֵען

  _______________ :ַהִּנְמָען

  סּוג ַהִּמְכָּתב: ִרְׁשִמי/ ִאיִׁשי  (ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל ֶאת ַהִּמָּלה ַהְּנכֹוָנה)     

 ?ָסאִלי ַּבָּבאִאּתֹו ִהְתמֹוֵדד הַ ַמהּו ַהֹּקִׁשי  .2

__________________________________________________________

__________________________________________________________   

  ?ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ֹקִׁשי ֶזה ָסאִלי ַּבָּבאהַ ֵּכיַצד ָחַׁשב  .3

__________________________________________________________  

  ?ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ָלַרִּבי? ָמה ַהְּבָעָיה ַּבִּפְתרֹון ּבֹו הּוא ָחַפץ ָסאִלי ַּבָּבאהַ ַמּדּוַע ִהְפָנה  .4

__________________________________________________________

__________________________________________________________   

 )ֵמַהִּמְכָּתב  (ַצְּטטּוַּדְוָקא?  ִמליּוַּבאִוויְטש ָלַרִּבי ְׁשֵאָלתֹו ָסאִלי ֶאת ַּבָּבאהַ ַמּדּוַע ִהְפָנה  .5

__________________________________________________________

__________________________________________________________   
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  ְּתׁשּוַבת ָהַרִּבי ְלִמְכָּתבֹו ֶׁשל ַהָּבָבא ָסאִלי

                ָהַרב ֶהָחִסיד, ְּבָנם ֶׁשל ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון, ֲעַנף ֵעץ ָאבֹות, ָהַרב ַהָּגאֹון, 

   ְמַנֵהל ֲעָדתֹו ְּבֵמיָׁשִרים, ַּבר אֹוְרָין ּוַבר ֲאָבָהן ַׁשְלֶׁשֶלת ַהּיּוֲחִסין

  מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ְׁשִליָט"א...

ִּזָּכה ה' ִיְתָּבַר ֶאת ְּכבֹוד ָהָדר ְגאֹונֹו ִלְהיֹות ִאיׁש ְּכָלִלי ּוַמְנִהיג ְּבִיְׂשָרֵאל, ֵּכיָון ׁשֶ 

  ִּנְּתנּו לֹו ַּגם ֵּכן ַהֹּכחֹות...ֲאֶׁשר ֵמאֹות ַוֲאָלִפים ִנְׁשָמִעים ְלקֹולֹו, ִהֵּנה ָּבטּוַח ׁשֶ 

 ֵמַאֵחינּוֶּבֱהיֹות ְּכבֹוד ָהָדר ְגאֹונֹו ְׁשִליָט"א ִּבְסִמיכּות ַלְּמקֹומֹות ָּבֶהם ִנְמָצִאים 

ַהְּסָפַרִּדים ְׁשִליָט"א ַהְּצֵמִאים ִלְדַבר ה' ּוִמְׁשּתֹוְקִקים ְלַקֵּבל הֹוָראֹות ַּבֲעבֹוַדת 

, ְוַקּבָ  ַלת ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְוֹעל ּתֹוָרה ּוִמְצָוה, ִהֵּנה זֹו ַּתְפִקידֹו חֹוָבתֹו ה' ִיְתָּבַר

  ּוְזכּותֹו...

ְזכּות ָעצּום ְוָגדֹול ָנַפל ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ְּכבֹוד ָהָדר ְגאֹונֹו ְׁשִליָט"א ֲאֶׁשר הּוא ִיְׁשַּתֵּמׁש 

, ּוְבאֹוָצרֹותה' יִ  ֲחָננֹוְּבַהִּכְׁשרֹונֹות ְוַהְּסגֻלֹות ֲאֶׁשר  ְמָלִכים ֲאֶׁשר ִנְמְסרּו  ְתָּבַר

  לֹו ֵמֲאבֹוָתיו ַהְּקדֹוִׁשים ּדֹור ַאַחר ּדֹור...

 ְּבָכבֹוד, הֹוָקָרה ְוַהֲעָרָצה".

 : ַהְׁשִלימּו .1

    ________________ :ַהמֹוֵען

  _______________ :ַהִּנְמָען

  סּוג ַהִּמְכָּתב: ִרְׁשִמי/ ִאיִׁשי  (ַהִּקיפּו ְּבַמְעָּגל ֶאת ַהִּמָּלה ַהְּנכֹוָנה)     

 : ַהְׁשִלימּו .2

  ____________________________________________________: ַהְּׁשֵאָלה

  ____________________________________________________: ַהְּתׁשּוָבה

  ____________________________________________________: ַהִּנּמּוק

 .ָכה ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ָהֶאָחד ַעל ַהֵּׁשִניִּבּטּוֵיי ַהֲעָר  ֵמַהִּמְכָּתִביםַהְעִּתיקּו  .3

_________  ___     _________ ___      _________ ___     ____________  

_________  ___     _________ ___      _________  ___    ____________ 


